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 رؤ طنمو ةصطمو معو ءصتقؤم مرتنمم طعدتع ظتطاتموءهرجطتعت هع طمع ءاممدعلاتعت

 هاجم تكتدص حط هم عءعددممانع 120ع1عدذو ةنملتمب ذص هزرعنع زاتقأع مصاتساتقل00 أ

 لتودع ردعتظعاعسلم معمم عك عمت عمر كة عرتلال5 عه ؟ءاطعتم ءلاعتل 20م هزراهمذع 136601:

 مغ كس ةه(ءاات ععمغعو ءغ حط هدصمت رممهههكتننسط ذا00110 حلتعست زمن 0ع انطرعم

 ءلاتذوانتع هلل( هطنك زمقأن (م كما ءعرنممصعرععمغر انغر نانهع 5316052 جلصتقتةةءددو

 ءد 12 مموععرتتال ةكتغمرنعرت ءأا دج(100عا7 ةزمذدتطو 011212 12 ءادطموسضدسام اذ

 عععالأطاتك ءدتوتطر 1221163615 121163120115 122815 3556[101ع 115 ءمر772 6201 عد7>. هع

 سالم علم هممصتسم هءععاتضستعمغ ذص طمع دععتسلم عمدصمر نتتحع جاتوتح تع ممتنع

 جه دطمنل0مو ونلم 1ص مدتتطم غمز20 ءد هع! ءص0ه ءوذو يتطلع هكاتق قاتلت, 766ء(ألتتاو

 تترص سمك1 14همغعقر انصسعع ذص جالغعمم ؟هاسصتسع ءمرطصز7وردعمل0م طقتتسد: أ 2 عتأو

 دصع ةلتح ءدونع دصعااهدنه ءلمءعنعسغو ءهغ دص ؟0ه1؟:ءعدلتق اطالع عع دمحستت ةهتصاتق

 ع 1ص[ ععوولك ماسك هع دحتطت هلاعرتتعمعو نلاتهع ما10ةطانق م0602 ها

 كنملعادسكن“ طم مدسست لحتص طنتع ممعأهضتمدأ ةانطزاتصععما2 كتدوكتر مدهاتس

 زم ءمرصتس عدامرتم عا 1صناتعتااتك 10 هدرد]ءنتمذتستم 1هلتعدأو عغ ءدحعطت له( طك عطلت ؟2 01

 (0نم0ل51 مدس عاكذلرسأ كسا لمءانتر ناتهسكتللط ةءامر جل طسصع اتكواتع لتعم

 ]زرت ءهعطقاتت: نص كعتطءاددسغر ءدتط م0155112111223 01 ءدتتفذدحتطر 01100 1220:

 هععصرت ]1 ودنتس مهجك ذص ةصواتحتم ندصحتصتكوو ته لتمنتطدعطوكانتر نانأ اتاك

 مسعر 0علعمساو ع م21123, 012 عةامطمساو طئمقتحع عدلت ةعرتاتك 1101131

 مصعب ةللتك ءاتدصت كتك طسسمتغهغلك د6ن010, نتوقع ؟ذغ0 1؟ءالات م05تظأو

 [نطءرمهلتغعرت عع طعصتومع ءصتصعاتدصاتطاتق مآنتتد 0عطعمو ونستطتاتقو تطأ متطت دم

 هءعاتل1م5 ؟عدعضتسار ذه همماه1132012 ؟05(01ع عرتهأغم كاتتط انكاتق 321120. آل عطر

 نغ ماسك 60نووودغز دطهز مم ةدتتص 1204 ن6لل(ه5 لص 1226 1226111201164 0زاتؤ

 معلسصلجمودععر ننم( ءعرتتع دكه همدط]مولقكلل7 عقار انغ نانأ 12 جيته طتعمك 1( عوف

 ةسعسسماطتعو عم ؟جعنلاع ءممععع معوينعدغ. 1ال1ن1 عم زغعحتس طلع 206210

 وع هعطقانتوب ان 011001 آرمذأذ 27«ز#» 1/1 هارمع ؟تغم لهصعسست ةذغر 10 كانك ةاتغماتت
 1 د
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 رع معتم ثمتتن تأ طسزانكأع ططصرحسغعطسس آئتطعع دحتتلتم طقطعأ ننتقع فضتعءنل

 ووع رمت ةماسل ؟10عدكتسر 5مل ءالمتس ءهمدتتععبو ةرصغر عع (ةهلطعال 15

 يغب ؟عرتطد ةنسعامدتكو ننعص ءلتغعر 1ط1 ءمرتتئعتنعر نطل هدصصعق ه0م01عع5 ةلوانع

 هرداتست ص لعاعسلعصام !1عءاتممع رصحترتع مصقعطأللت او عا نانم دطتصال5 ؟:ءائه 208+

 ردات مدلل عغءدكتم رهام و ؟م جععءاتزهاتاق 12 جاسم [هتمطدع 20 انكتت 001 ل1250 دعك

 نتغع معوممصلعصسسمص. (0رمعرتت دل عدن عطتقتال 10ة010111 1011 2000ق5لق5عو ةص

 اتمدتصع عمدصت متسصت لمعت هع رماستطاتو ءاتحتصت ةسضويسعمسا5 ءممضفكتسع لهءعدت

 رروععوأو ءغ ءكدص 6ط 1مكدتص اتطرت دمعت هنت 2عع ةممل1ند» ةانطا115ةقلل ان

 قئانعومغئووذسسسسوامع معع ةسمطقتلتح !10ءنيباعاملككتسه رمعدصمتس 2 5135 ةسنللا0 عل

 رم عماميسعمغر عم ةطتصمالا حانءامرت تطاس سكات" ءتنودنعد هانلام ج00 ء؟متغهصطلل

 ()نتو لائطرعمو طتطاتهوردردطتعم5و ءعمدوستع رددئدعد(ةصغكذلزلطم5 105610 1عاط]) 01:

 ومرض ممونغم5د عامرتحتس ؟ءآتغ هدصصتانتم 1510دحنس ءدعررعرتاعو ءىدعأ لع م هزتاتق

 ىيدلععدصوتع طتطاتموءعدردطتعسسم ةص 81هطمسس ءلمصمعنصد عك لع 81هططستسء-

 لوصمتستسم ]1طرتمك ءوددفعت ا ءينعو دصاتاأم نلت111 لتتم هوغو تكتل 3116601 1111111126 ©

 ممووزعو 1هدتعر ن6 طلطاتوا(طععمع عا مسطاتعمم عا رمرتكهعمع هدطصصتخ هع

 ورجع معمسغع ذص دمقاتنم ][تطدنم !دتمحتكم. 000م0 ءاندط 162 هزار انا 2311660153 5

 ]زطربوو ءهمدصتسعت0ه1هغ05 درددع طعوانع ةسقرب وعن دعوتنع ةسكردا نعنع 7006110 8

 لحصلم 1ننغ حجلتماستت» نطلق ءغ ةهتماتقر نسمع دحانلكدتس ةدصع 0201

 رد وعمر عد هيطتطءطدصغعر 10عموسع ائطعتن دعرتمسك ةهط جلتم داتسون 0معءام 205:15 تانتتف

 ةيطز(ر_قعطدعن“  ةع دعع طقع يععرسمم تنقع ةوعك ندصغ 20 هدصصتف لمطاف

 رنموسمر عرج عع عد رععكتغهصعمر نانقع مصختته لعل ممووعطخو 106 ت2 0721© 0

 ه4( ح0016هد عمك هع ماغعنه اتطرت معءووصفتمادع معرتعالاتك ها نصعتف 1ةدعااتكت5 كمسسلاق

 ممم  قيدكعوسحسس (ةتصعتتل 20 10ءانسص مطموتعلتفتستتخ, .نطأ 0ع دلغععو طقع

 هلتقمدع لتئدهععصاسس بتغر رماستد حئاعتتع ]!نعدغر ننمع دانزجاتت لتعام ءيعسملاف

 ال سنودونعداأ. لد 4لط2 لعبت عع (ةرمج علا نبأ) رس نطو ءمعسمتج عد (ةينك)

 عنتطاستعبا» 1: لمعمل (كعسأ نبأ)و لاراب 8010 (كبيعس نبأر ها 1 1*5 (نبأ

 دعس و مولتعاطات5 ؟هسضتك !هعلذ نص ؟درته هعتطعمسل1 دهاتمطع 051415

 معمم ءلتغمرت دانعععووزغر بع ائطرتك هع ةصصطتتءعوولؤ عا ةتررالكرو نالأ 510112 60

 هزاعماتم رمعقنععمغعرو نيلل معمم ةلغر ءصنعاعدنع. 1 'جع مصعصو اع طمتصعتت 1! ن0

 حاتم ]وعم ع1 طمع ؟ءا ذللك دحوعمدع ةعتيدؤسسص ؟10155ءر ]1ععاطع رجدنمزاتام لاتانع
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 ندد ؟هنطور ننمع هدد0ع5 هن لعق لنسصأو ءدلطوتتع 01 21155213 112
 زرت ذغم ردات (مرنعر نأ ةاتعسمتم همتمتمسعتت ةانط56125و تان ادآ معركة
 هزغو جييعامرتعمل ر عانعالل أ 1مكانتل 6 ممرصتستو دهتماتم ؟نمعتغو 0 1010
 ىيئاتمولسلع زا هوتوزووعل 14 ه5 ةاررو- كاز عربفم ةذكو طا لعل 66و 1010
 رد سطع مععقسكر دهتطتضسس ءعملعسد ءملتعاتتطط ه5 لقا فلزدم 1عوافاتت شدذابو
 210 شدابو ىدامج أ ىذامجو ءغ نانهع ةالطأ جانو, 1 لعرج هطقعع؟ةصسعتنتمل
 هوأ لع جرتعاماع ذم ةمصمالان2, 15 بزر لوعءاأن روتانا دانصغو معمم( 6
 نوررفز قعصلمر تانزانق عل يعسرتاامسد 11 1نعأ همصغمعلاو نطت 1ع دحوانأو 501
 هع 77ء0]ر:-عل-01 1 ]| عجس# ةعالال0 ءىأم نوع هدأ همدكنس هنا علام 20 210م عام
 رم وص لمصر اة نلزعئورن زو همرراععكمك ؟؟عنطتق زمرد عج 015 ةصقاظع55115 ءىأو
 ةصسصتاتم طع مععازوعمغمع 0 ءاندط ع8. 16 حرر جييعؤورنع ع1 ةمطغع ؟عأ طقم

 هلثعو هررصغر زنك جلالعرنع الععوأو 01126 زد ميممعتسأم رمرتسأ مدصأ ]مزهر 0ىانت 115٠
 0ع اللع لعوهتطأع نوولو زيك زمقائمتعسسر, 116120116 ةعاألنك زذخفتن دممعال ك1
 نع هيدر هينعغو ءاناط 1( ماسعأتك دماهغهق ؟عأ ءورجكان5وم عم عرتتك5دع ؟عأ ةمقانتل
 ورركي لزووع. مديت غورم زمو عمم هدنلتسع اتطاناتتم لي رهاوج (ملكأ ل 1عععدعممد)

 ]وعم جانعمم (نك د. 4298) ةصقعتلالتا

 قماتدر نتمع كصعرلمأام لصك طلعت رص طمع مرسم مهو ءةمتمدتور لانق00خ
 مسعر انغ 2 205315 م2510نل8 ماتم 11 1س عدن عطلات“ مزع طتطعو ساعد ىطوف 11

 د

 عت, 0000 1 1مم م16 دما [ة61, تان نطوف ععوتطوءوم لنج ءقدع ةعاللتق
 «لوعورعر». 1ظهلعمصد رحولم 201262 ولولح زرزك عمركم زص طمع هرعنع ةطكلاتتل 1

3 2 3 

 نولتععو لع نم ةاهكاس ومنو معلول و 1120 0 ولولح عمت مماملل» قار 1ع
 د
 ولولحو دعو 260 روع ةاآتقك حدصع زمكعصتتل ممطنت. 0 ةيبطع 06 1

 14 رهمر دتغ 501عاو هموت, 120000 004« 0112 هرج حجاآتتك ممتصاتك ريادعاتتغز
 جايز وز ءددلل و تكتل 00751 ةانعأ01“ 0. هاتان 2012 ملمس) ممرسعب !ردطعتأ 2

 0:«برور« (ةخبطع نواز زعيعماسس. .[نسصومع لتعأ مدكععر نطأ ةلفمضتغانست مق راهب جدل
 موعد نسر تدع 0161 01 قلزو ممرررزوو (مررر مرتع ءأ( لمطتع ءدئدتتقكه 51
 نع رعوطأ يييددو نررروعف 1ةرنع فلتععو هع دود هاتف لوطا جسم 1167#: 1167/6
 وم ماه عنعمستس (0ههكغةطج اتسم مولا ذاع (حل ججصتنسم 359) ؟هدتطقتلل .ن ويلغ

 2 * و
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 هعطتطءدسكر وتمتص ها لص ءاتقمسع (صب 2784) طقسا رءءانددكترب نتمسك ددتطت

 11511351112 51[, 05 َْن وبلغ ةههتطتر مرهعوويانسد هند 1هءنك تس تاك

 1م ند كنتمالتمصدعسص طقصع ([ععدلمت. 0صطصتطسع جهل طسصع لتعسص 1 ةرثفعأل#

 ةنتط عع ماهعاتك ءعمدسعأ ةمدع ذكذ طماطعم ةهتردقأتز مصنف 0 ةذطع 12110116 6

 112 (ىتاغبنلا» عمت حاسم ءوذع لمطعم. كهددع» بلطم نتا

 مامات »نلقاك عناتانذ 171 (باطم) 1ععار [مءعغ 7. ء. 1وعدك (51(0 1

 201 رشب نأ لعد ؟بوعم (م. 100). 31سآغ كك لمعت حط نعطع [1ضةمدصتمع سوياطب

 هدتوتصسعتمص» ةتدطعتاع5 20 ءعالكم مءامالكم ىسويلطب ةصردعاجصكمتع, ن1001 ءّزانقل عا
 تلا ماعم رورر

 (لدد»:(ئ1 ةاتعاما ؟0ءدلتالاتو ىسوبلطب مم(هكأ, تاننص ذط ءم01طاسع حمام ىسويلطب و
 قل سس

 رصم ل0 ىسويلطي ةهترحغمس هةوع حتلتسانكر نصلع ةسغعالت ععقر حمص انههتال 16

 ةنعن مت (دغعس م05 عصعامسج هغ جاسصتغ6عد لفت طعع ةادطتتات هلل 1201011912

 رص ممدصتستطاتق مدممتتتق ةعتطعسلت5و دعوسعس لقص ءعدصقاتتر تعاعصلقهتت ققعر

 ءكتتط درزن طقع ةدلاعتسط مهتم 0122123, ([113113 ]0(ا11و 6101212 105ا1ةلتلل. 6

 رعرمر 11عمغ معذدعرع (ه6نل2> تعرس دس نانمعتءان2 لالكقأ2 انتلئاتق 201111115 ةعاتتح

 ماممصع دصححمم (دعاتم همصقانتسكعرتسر ةعالطءال مطاتعأأ لانه عوأا2 1217 دان متو

 معكوع دمع طلع ةصصاتستغدنعلط حط هدصصتطاتو ؟انتك ةمعدتم ؟01انتمدع ذص ةستتسصاتلل

 دست عدمو هعمل 10 حصص لمعلم 66 ؟01نأر, الغر (ا022انلط 11 126 1انتار 2

 مان 01556 معدتك ان دكاتتل طقطعدمو اناو نمقع لتكتر هدصصتم 20 ؟ةتامهنعاط 0١

 طوتتمد طلع عمصكاتطط» ةغنأ1, نانمع دس دعت تعدل 1هعااتاتغر ردااتته اتعانتل

 لحم لع [مدغع 1هوسحتن انصلع مماتاعم طقشمأ ءغتم مموؤءيضاتسم طقتاسةتالر 46

 مرمدعععلعمغتطانك عا طمحتحس ةيينعامرتغمتعس جللسصغر عا جلتق ةلئغعم ةمغءاانوءصلح

 ءا مءءاتك ةهتطعصلح ءىدع لمععصغي لع ءملتعع ءصتسح !1هواتماأع, ننعسص نستاعس دص

 مدع مممسع ج0 ريكصصتنتسص (مرصانتص !1جتتلمسعو عع (هيسعات ةققرتا نعنع ]1ءانتاو

 0" 0طقدمصتحستتسس للعمر نتم زدنص (نآ. [[ديصحلععت» ءوصصتص م لتدوتسسع هع ؟ءاتعلموتدسع

 تكاتك ءوأ. ظن عصتسم انغ دصرت عينان طفطانترو ؟ةساتتم رمائدعع]دتكوتسانال 720

 01 0طسدمصر ]1ءعدضتسمص لنمط لحت» دعوتك هنععلمع 30 دعوتوتم 182035:0انا0123 تن1210,

 عمملعر» صسصع دصاتضعتتع 1نصمأ جعل ةساحتص ظععواتس ءصفعتس  ءغ 1)>ءولعصقعتطو

 جل ؟عصرحاتك هعماتت» نغ نملتععد تللسسص دطععتسس طغعصتومع ءكمرتاضات21031غب هك

 ةعترصموأ.  ظرعععو ةللع هم ةماسمد طسصحتستودتتسع جناتصتقتغعو 5عل ءملتععتت ءانمسس
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 آءانتئكسلم 8دكمك هدئاننل 2726عوولكلغر .انطا ص دصقمتاطاتق (ن1. 72 ءرروب 1 وعر وانك

 ءدغدلمعمست دصفساتك ترم (مدانص» طاطا1ت هطععدع طدنئلاسدم - 8دغفكوع هدتعسأ(هل]أاتل01و

 هنزانكق ةمععلسس عر طآمص هلععرم ةصتمعنوعو ءهمصقماتهطت لتصمص ءغ جط5ه15عدلسمت دس 5ع

 دنلقءعرت6.  آطمعدر ننمع (ن1. طحسفلععم لص 8مععسصتسع دع تا16 ءهمللعع مععطةو

 لايطعاطدسغعر نع كنس 1ص هماتصتك ءيعسصرمأت5 طاتت ءئه2011123 ةوذع 2ععاع ]101637:عااتتو

 مرعع 12 هرتاس1مرعر» [ع[اعالتكدعر وننمك15 نع ءادضتك معتسرتعلم. 72 0و

 ويارتم مرتتطاللع ؟ةرعاتت00 دنع عد6امك دطمجعتنل 25 طلع هعمل ر 102 12004 خا نعلن 5

 لانك ءغ نتسطومتاوم ةص اتصل عكا صرت ءالاعو 5عل ]مممكجتستتتم 210 1مك3 2

 مع انطعرماعيس هع طعصتوسسس ةذط دلع م1356. (ن00عتع مدع زن0لتعدصلات5 عدا لص

 ميصمتع نستلعس مدع ءر نسعتت 8. همدصتسمكا ءغ ذص امزطأ مالقلأ 6000

 1انقلات5 عونترتوزز جعامسعا 12 نآنطتق دصغاتتلت» طاتزاتك ؟:0ه1نصتمستكق مهعاطتك 0

 ماتتط القا15 و عع ©012م2136102ع12 ة1مددتطت 350113. ائلتعع ننتلعتلو 1

 وتلتو هط ةستنم نيس (هل0لنءع زلالم ةعدلاعسصتمهع !ةسلمطوصعطقتكرو نانتت هزت

 ممغهع ءوأو همطعضتتغو !1طدئويتلاتك جاناعالط ةلككع ]تطاونتأت (صفسص مدضتعاناد انطدت

 رص علتح جاتد دحصحمات هعتردأد ءقغ) ذص م05 ءعتمانع مددتاع حلت ه001ءءاد ةكغواتع ا

 ررتمرنع ةععبلل يدع مععاغع لتعسس متت. 1ط1 صتسس 2 [عدكت ءملتعنسمس اة د00 اطوص عصفت

 عع طوستكتسمرئانت» 162 15ءعموغرو 0 ءزاتذ "عععدكام راهصع جآتذ ءووعر ةةواتع مائ0-

 ماسك جل ظععوأ 1 صعرمعس ةكااتسر نانعتل 110110 م2ع(ت عدد للتست عيوع هدتقالنل 01

 جعععلعمع ؟10عدكتسز 0ع نتح دنع ةعيتاتكرو 22أان1:2 ]خطا غمغ2 نلت ععطخلالق هحقطلتس 8و

 توم سه عهطتسان. - 1[هطعءغع طهعع نص ةمع: بانكلا اذه ربيرخحتد نم غافلا عفو دق

 فيطللا دبر ةعر ىلا جاتا فيعضلا بيرغلا دي ىلع باشولا كلملا نوعب

 1 يس دن سلا مطعلا بحر ريشا نم ,نيرشعلاو تاسلاب عب ف

 ماركلا دبككو ملأ نصسلع ةممدععأر ملتععس جه 7101 ممسم# [87س] ههنق 171

 ونمصلدس ةععامع مطهظتمءعدع طتعسضووهارحصتغةهصحع 1س جععاتسواع 0عدعتمتتص

 ممتم لمص عطس وانعم لذع ؟تععوتتدمم ةءراتتمم معدتك 1عزعاط حصصت 1172 (. ع. 0156©

 امو ءرصطتت ةسصتق 1755) 31501106312 55.
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 طروعععرتعو سننه طمق لتتمو جططمو5 ع5 انعدتعأا طموت هم0لنءععو دس كانت ]هنت

 حلك ععانمو ءعووعر 1هنطصه عان ![!(عدلق جنا طصع معضل جننت عيا. طظمدتتتل ]دا110115 ©[ 15

 مرمعوامصسعنموستسانك يان ةا1عر ونسعد طتطاتماطععد 1حمئتعصمتفق مدح ماتت 2 5

 ةوعردتانك ]دمتم ءمدطرمةرتهكال غر ان (ن1. طظعاستتت 0و ءما01[5112 15 0

 هرتعدتةلتسمس» طتطاتمءطععدع مءعولدع حجلزدصعغن5 ءا ةعدلاعيستتدع 1مقعلت ]([( 0

 رصد عدم طاحت و 0111056 ءا جرت عاووتتل ء 2206601112 ؟:ءائطلق ؟تمد212211116251غ آا1ك: وسقف

 28 حمانغ 15835. آه طتطاتم(طغومع :مرتدلع ؟تعصغ 0 جعوتتغتس انه 20115:] ءدعرص]ةلل

 لس لتعقمصمهتسع طتطاتموعدرمطتوبتع لع 77هلزة- ل هام, نتأ من نوعاجتع 0ع عنوطلق

 جكوصضامععو منع ]عوق جييشعك ءيعضرت]جتسعو اع ]2 طتطآتم[طغولاتع. .('ءوا نصع

 ممصكجعال]1ع ثلتقم» لس نعمكمتل رمتستاال لع هلهلز# - ةلعأرع ,  ءقاتتوعنع تأ

 جاتو 2106 21: ىدنفأ ميظربأ ىتاي ىجالبرعو ل1عوصعأ دطمانتتنك هل 1190 لع

 1[: موزع (1786 (نطسضر. المر ةعيملعسعصس( 1عو 0هغعو ]1جتقدلعو عيب طاقصع هع

 نسماتكت عرغ 1ع دمعسرم]ت عقر دصحتك هر وع عاج ةتنيانع ان ءعرتامتم طمس أع "حست عا ف

 مماتك: عدلت. طه همرتتع لم عوام عيا عضة عد عطا !طغعاأة.“

 حمص 012161237 ةرعل» 2166 05 7211605 126255 21] ءءءانوتص , 101 انا

 طتصع ن0لموانتع ءملتععلل طدخعكل (ةصردمرنع جععاتلت6ع ]م0ةذعرت ةعهتل] 131:6: 1[

 ررمرناع 06 ىمعيرأ مدهعععزجامدتك (ن1؟ءقنلمدتستر نلك 20115511235 11[ءالهؤ 5

 رماعددم جل دصع لعلعمغو ةرعه تللك نسم لميستسملم جل ةضتعتس ءهءعقلتدذع ؟ءل

 مماععد لت ععرلم ودع 10عام“ © نمعرتا (مدصعال م014قأو طتتقت» 111م4 ل

 رز. ه. (عرتاتمتمد» ءلئالمدعتلتل ةزككع عععرق1هردعتا> ائطرنأ طمق6نت] 6021112219 23ا 0

 مععرتتك ءملتعتاطاتك 8ديضكتستك 1مدصعع ممدعءرتعج ند ءودع حلحع لسمطط1[ةككعاتلتللو 67

 رااز ؟عنع هردصعو رمرمكتمرتك دلصاأ 20([هعز جكاتع 12 ءلتنم طقعع ؟عآ رمدنمزا»تلح ءدأن

 ء6 مرا لزنرتكر ]1 طتع لمار مع سلام حجلتم دمام لع طمقأتم جاتعاماع

 صمحعضتتاو هع 7101مميدويت»تءل 11: حم كصعتت ءملتعتق 0' (0]طعئمحتمست 105

 اتصل مطوصدعصعتك 18 مديتغءعرت هع 0" 0]طفدمصتحتتتتقو 0122 ةلزعأو 0" 0 ةصقتعطتقتللو

 ران [ع5 10عزق طتتاتءا05 2101:1123 11 جلئتك 1لكوانع 32610111011115 00(

 هرصدتمومم ءعغ تس دمعم ءللعقمدع انصعتق ةصعاانمقمق ةانردرد1ع5عئاتصاو رمآاتتتت جتتانعتلل ([12

 ىمرمرد1 معدله ءةوعمغر طملتع جلطسع 0عوتلعيجسكات»» 0 نم051 كار نلللذت 0

 مرتهعععلعصاتك دععانأل هعمععوتسم ةعحكم دصمرتانلل5 ودع هندنتغسو 10عموسع ؟هعلاع

 رممعممز هررعتت هدمت 1عععرر1ةدادص متت ءأ [مهدهاهقدع تلت ععرمكتسمتمد ءلعضع ممااتتاو



 لقا

 رمهيتنعو هج عمتك ءلتكمرتطاتو معاتءعامق ءديد]عولووءعر ةدصع التطوع انف هددتتاتتل

 قاددتنع طقط ءانعااناا 5515+

 ىلع عحتر» ءيئعسرد] سنسر 0000 طمع ءةصزتمدنمع ءد2 ةععرن(مر نع ؟1(1عاانت

 طورسمامو حجلاوكتتط» قار 1ط !1(ءرتلق جكاضصقأأانل' 2. ط١. آل. طظءعودعا 0ع طتكغضسم

 قرسوطسست جمغع 1ك]اديستفسماتن7> اتق (م28ع. 54) طلح ؟ءيعطتق: ررلع ( 1"ان]ععماتالق

 1ضوودعأا) مموونلع حسزهرمسسلأ طتتت انهض 1هدجع طع] هيعسصصادتعمع لع (1عمقممدصتنع

 طتطاتموندرجطتوتسع لع طادعو -اكطملت [نطب“  هعسكست ءهملتععسس معطتغتللكق 00810521

 جل رمتسمم مسعف انعدم عد لع عع هع (نآ1. متلك. كع 8دعوت درتقووهق 0

 رصتلطا ءواز طرعوسعا لحس ص 4عووز ماتا 269ءاقانتال ءقذع ةطتونع عاطل عانع. "!'ةعانانس

 لعصتوسع لتحت ةصننه طمذ لتم5 ةدصمو دحتطت دسم أات155ع طرعونعت ظاطاتم عند ماطتعأ

 جرجمع مرد طصتصت.  قةقدوعج دعس ة11نل دص طتطاتم(طععو (0>مصتعسمتو ءغ ظسمعزتر نحت

 لع م صسصءتتسع (1؟10ع (نهغعهلموأ (0000. 8155. 0رقءعدخغولتطسس طتطانو(طععدع

 80501 ةلدصحع مدع ةععاتس(مند ءغ آكموءعدس عب ص طرمطعسءن. نتاع. 1لمه] هيعتطاتق

 م. 152. 1537) لتكماسمكغ, لتكعناتك ؟نطتك طسصع نانموتع ]نط لتعتع ماتت

 ماجاك ص عانعو نانهتط نا13ع ص جلتتك ءىعسرماتك 1ءعوصخغتس. لل نع عدم لمطتتتت7» 55؟

 دلل عكتعو  ونستس ءهملعتع ءدصقفتس طعععروتمطعتط ةععتت قالا, 0112123 20812عأ 151

 ءلاعرنع ةصععرتأ ل115.

 آلع كمءسم عمفتسم 1ةعامدت مممزرمطفتساتك, نانفلتح ةسغوعالسم ىةدمردا ص

 متسأ طمكةيئانست طعرجتعأ مءءءوكاتممتتتصر !هعءانصص طتع جاقعتطدتداتقو ونانتت ةص ةهآتف

 «دلتعتاطاسك 1 عع 00 جدل هسصص. 3994. ]1ععتنس, ءأ ةرممسعم ةزغ ءمسصقتلتم طتتع

 نعوم طن : ءاينالاب لوبا دمخاب ران ىف ىالقسعلا رح نبأ تذاع ل

 ةيداعالا نم 0 ةعدتنملا نم نيفشفنملا دحأ ىريربتلا ديحا ىأ نب هللا لضف

 تافارخ ىلا نييمدالا ريغ فورحلا نأ معرف ةيفورحلاب تفرع ىنلا ةلحنلا حدتبا م

 كلذ عغلبف دلتق داراذ هتعدب ىلآ جرعالا رومين ريمالا يدو اهل لصأ ا ةريثك

 هسأرب ىدتساف روميتلا كلذ غلبف هدبز هقنع برضف هب اًريباسم رم هذال هدلو
 ىهتنا ةدامنامتو عبرا ةنس ىنعي ةنسلا هذه ىف امهقرحاف دتتجو ى,ا
 لمءتككتستك ماج 77عز» ذس طتقاوستم 2:56 ةمقوتمام ههضدأ طقعع: 17عل] هلام
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 1ؤ6ر: لآل# 7101 هيدوتت»ء0 1ع“ ت# انطتتك ءمالاتتلل 111 120121112 1علل11139 5

 ؟تتغو نالأ ةننصع ؟ل1نا1 ءغ دمدن0106 حيصتعاات ءمداعلات ةصرت1 عامنعتلط 101122111

 "1"نررب ةععامع 2012ع جنعامر“ ءدقاتالغ 01211 170: ورع ءمعماأدعو 5

 رات (2605 طمدسأسعوم ءووع ةامعانعطور ءهغ نانمع ذمضغ دصاتل[دع حالتقع 1ةهطسلقع هنآ

 حمعامرتاوكع ءمسورتعم. 1ع كبصص كساس ءامسلمسص ططصتستس 20 ةسصردا ءءاعد قل

 دنمتص لتكءيداتممس دمكمس 1طكت 6 مكدعغر طلع ءسسص امانة ععرتع ؟هاستك. نم ةتتلتغم

 ظاتسمرو ونمت هع 20 ة!!ندص دععارتتعط5 جعععد5دعردنو كانق ءمالانتط ططهتتات 5112 تتطزنا1-

 عمكتغع © نمل كبس 'اكسصتنت" مععءررا55عغو ءانالت هانت تهرص1ام ها 0205 عدنع 2050 ءمكتلأ

 هغ نكمنرطواتع ءهندسطانتت لامكذتغ ةهسحم .804 ((صع. 11. ةكسو. 1401). ©“ ةعامتسعلل

 ءزسكسمل1 جلت عدسصعصسام ءديد]ز معممستك ءدتتقدد جلزانصعأو 5هغ05 1218 هققع ءأ للا

 لزم هملتعتطاتك رئعءءداطنلق 1:عاتلكتقرو هدي ةرذم ءلتغمدع ءآتمععطتغو انتر 0111600101 11

 1عععاطدتتس, هجنعربام طمع 5010 1060 ةطقععقأتتلتط ان

 ©نعءومزوصع هطادنج جلتسمت 011001164 ]0ءانتط 622عدل2115. سم ءتتنطع *)

 هعرتا]1ءماتمدعست 1ءولتطالت 5 ةخفايق عضد ماجتسز هعصمدست 3 (ةسارف) فلل

 عزئودز 6 ءدماتك. كد عتق دع ل1ءعءاددخكتس ءدع ءيقعتطم طمتسصتستق !مهدصو 1658 1ك

 مغ ؟ن6ل82ق, ناتدع ةلطسل ةردععاعطا, م72عوودقتعت 01, ءا ععطعت هاتوا ءالقتتل 511

 1ععنر نأ ذص 17هز» 31«ارس (عل, ]ان ععا. 1, 34. للص. 10.)و انطت تاو رشبلا ةخفابق

 ممم ممكمتعنع رجع ,ى,ىعصعمأل معاج مجمع طمضنص“ ةزسع مءعالاتغم. .التكهستنك طقعن

 ندع طقس ةداتك زولتعمكم طتتصعامأم ةاتهغر هأ جلا ءانتوتطالك ةعقاعقو 01105 1 110

 ]وعم دسم[ ءعرنعم لم ةععنأل ىانتطاتقو 10ءانزداءانموتسمو. 151: ةردد“«م0ع]) ا نأ

 هدد معمعاتا 11«)» لماع 0 ءعاتح ةسأرف زم يردانعمصا: قالخاأ حيف فرعنا ملع

 لالدتسالا ةلمألابو ءاضعالاو لاكشالاو ناولالا نم ةرضاطلا هلاوحأ نم سانلا
 نابلا فلخا ىلع صاضلا قلاب 1. ء. ططرولمعصما ت1 نع وه ءقأ جلقو 0(

 ررجمرنعم ]طمرصتساند) هدو جلع ع6نمصتلطاتكق ءمركاتتلل ء>ئاع0تفو 0118145 ىاتصا ©0101:68ر

 مورسسمعر تطعرصأ دهر 6082 08ءانط م11, أنو 111 11115 لتعدتمر جرنق ء طقأاتاخج هجاع722 ([

 رماععصسم ءمصز ءعمببمتط 1[هعلعرر1.“ -  ططتصع ةعمقاتال> ععاع7ة1ع22 ءووعر نانأ5 لأ

 نأ معومأب طارىزم عر مرد عع (ةسأ شر عرم مويساعا» ك7 ععازمل عدد مطوتةل ودع ءقوع

 (ىيبطلا ملعلا عوض نمد همعمزءلمموعلتكامع قسدطاتسص هددصعق ماهصع هع 15ءاناع

 *) 8ظءعمورامر», 385, 8511, 1837: مقع. 282.
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 داوم[. 11065, ءياورصتلل 10612110111123 1511131232 21661137 18161013 055

 ورحت دععضاتسسر 0ع نستطاتك دهعتسي طمصصتستق ةصغعتسم ]003عدعت ممدذع (ةلن(ات.

 لوس !10ءم 110 رمشبلا خفايق رمدتصستسع ععدع هلل ةعدفات لتعي هعا ةدععملل ةللمو

 010 5023 فياق 10 107/01 يعيوموتكم يغر ةلومتظعدنتم طستع "01 ه 1176

 زر مارم نتطسغو لعصمصمئهطتا ذه ءمطصععإراه: نع ثحاب ملع ةفايقلا ملع

 داحتالاو ةكراشما نوك ىلا نيصخشلا ءاضعا تابيهب لالدتسالا ةيفيك
 امهلاوحا 0 ةدالولاو بسنلا ىف ور 1/7: 01-61: ور هرعت ءو ءداأ ةعةعماتمم عهتهع 0ع

 1260 ونانقعستأو نانم عرع ؟مدحستم رصد عم ]1 مهنانن ان ةتتاتللل 0 ل101 جانت

 آدم ععمعم]هعتدسر هرتوتصسعتس ءغ جاتقك وناندلتغهن ع5 هدصطعق 111 2216585 5

 ]مط ءنعرك“ نصلع مهغعغر ؟هءعت دم زغه هطقعاتتعر نان ةطوانقتل ءنع تمدد 1و هممت

 ررتووتعوم "ءللتغوسب يومي - 80 0ع طنك هتستلتطانكواتع ؟ءطاتقر ناتقك طنع ءدصص هأد

 ءىتتودوتب عمصات 1عقصانتكو 011001, ونانأ(1 ماعمزدتع ةلوصتلءعأ ذأ شو هه 10

 02 2 ذخفابق أ مقبلا ةفايق لتواتص عم عمسلد ملغ, لعرطهمقانقتتع ؟01انللطال5, 0

 جعل حلثتخ 1

 مع هو]ععتط ونتتهكأ تانتلط 81( [عءاتتتقال12 و رلكو ونلتتهع طلاع عا 0120 0

 ريرتهعكمم دسسصانكو 20 نصتتق 1201هعاط قصت ععسلمرحتسم , لمهن جأتج ةاتطغ 5

 حلتح يرممغادعامع دتكم معجم عدس صرت: وذوي ةلته عدط مدنعاو دحاتكتلمغو تأ

 [كمع تاكستنسام كك مزنانال معالق, لان ةصواتمسات دصتستسا ةتغ تهدد عصر ؟م لناتععداتاتك

 نع ءوع لعوعوتطءدكتسس , ننم ةنم01هدتانك سرصات عع لع همدضنم اطعم رصعتتا ءوذع

 ونلعرت ه]مرصاتك. 15كدتسص ن2 ج00 . ؟0166058ع5 [ع>[39»111113

 جلمرصدصلمدع عع نكيدرتغغوملهع ةتصغر ان ةهعاقر 1 علاق]1مطاسق ةصراععستسانتك ةثا1ع

 اتسودحتنانس هت ءصغملتسسد ردتمتمعوم طئمدتعممأك منمءعحتسع مهءنتغ *). 1" 'ءيكست

 _ءمموبو ب معععجكتمدتك رصعمع (نوردصتعمع دع لعلتكدع طمص ىةهاسص معد هلتتف

 عامرتحهمس رو هعمل 10 ذصكسص جنم علاتك عع ةصمتت0عطخغلالك تكتل ]ئطست هع صعد

 ءلتكنمدع مئهعاع» 135 عرب عاتغا ج01 هدعاسلم كتسوكتتغو +76 (عتق دعت !1(عند

 1 د © خا 5 100 رررا1(حغه 5 + ىننوسور 50]12 هي 1عددوتتتل 111556 5382124 5

 «<) حلتطتا جلتسل ءمتصس 1؟ععلغو همتهأ نسم0 رصع  ءسعص علقغو عاج دتعت عععمقأ وضع 1(عائاتتلل
 زمكعأم غمغاتل (نهردماتنل هع انه 010 عض ءعورتسأ كنتم

 ازمعم]ج رست حتحر ونمع :ععمعمت(أ ممتد ؟مع- )**  آلم ءعمكاتزل ([ءمعرأن 5ك 5. مدع. 49. 1837)و
34 
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 جعاتكنكذلنست ةدصع ءعلمععتمل ظتتضتتق. [طآطدتنم لمطتع ةصغععتمم أ ىاتاتلل هتملطأل 3[

 [تاطرختنس ةلطتوستع معك هقتغر ةاتلط ءالاتتلت !1[ءتنهلتاتت>ت علم اهتتان3 أ 01

 كتوعرتكعمدتتسل صان ]هدئاتتت» ها هرطحتقذمرناتز> ط1 طقتتأا 2[1 موتتكلان12 ققعر انا

 (ءرتاتلاتك طعدعألم ناتتك زانتع طقطع 01100116 ءلتغامطعتط مموقتا "عمعاعتنعر م20
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 140 ذص طمع آتطرعم عمكتسس هعجدعتسام انصاتللل م0ةامس ؟11]0«علاو كن د دمعصاتمدع 1822:7571 ةصلغنم

 ؟ةعام ذه 7101,مرهت»:ءلع عر: لطل- ءا-رمء7ع]/ب ددمطعاتلع 1'1 ه5عدآم5 ونسموتتع ع ةتسعات]هداتنع
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 نع اوجسن ىذلا لصالا ومو مهركذ نيذلا ةعابأل نيواود نع اًميَعَم راصف هنويع دحاو

-_ 
 عطق ىف راب »٠.٠! ناكلخ نبأ هركذ ءايشااهنم فذخ اليوط ناكو فلا اذه ىف هلبق هفّلأ

 ةلاسر 111 ةنس قوتللا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع ىنيحلا لالج ديشلل قر اسلا حب

 نيبتل ةفلاف هريغ هدنع نكي ملو هسفنل هيسنو اباتك هل نيرصاعملا نضعب ,قرس امل اهبتك

 فوسليفلا ميكحلل فطنملا ىف ةرابعلا هانعم ىنانوي ظفل وه» سانيمرا ىراب 14 كلذ

 ةعامج ا ورسف > رق , قيرعلار ىلا" :كحساو + قايرشلا ' ىلا“. نيننح».هلقتوب لوألا ٌملعمْلا ١ ٌسيلاظوطسرأ

 نفطصاو سويروفرفو سخيلماو ىوكنلا ىيكو هرسف ام نجوي ملو ىسيدورفالا ردنكسا مهنم

 ىيخلاو سطسيرفواثتاو ىاراغلاو ىتم مشب وباو ىريوقو نسونيلاجو دوجوم ريغ اضيأ وهو

 ديحاو ةرق ىب تباتو ىزاولاو نيرهب وبأو ىدنكلاو عنقملا نبأو فحكسأو ىنينح هورصنخأ

 ىلع ضقنملا بهشالا ئزابلا 11« ' رابخالا رداون ىف ويخلا ئبا هكذ' بيبطلا نبا

 يرستمستطسعك دس ءع1ععنت ءدجمام5ذ 200103غو ةدنك دغ طسرسق انطعت طعمعمعلم ؟هعتلع هدصمتسس

 ممقعمضتتسو 0105 ءمرص772220122غو 0معرتطاتق ءمععرع ممووعصانق. ةنسسا ذللع ةععطعاوج عانس ءقأو

 ح0 كتزانك 220لند ةعيامانعو ةعضمأو عع عت سعر ءأ اتطست 7ءام»عأ , (ةم»أ عا, 27 دعأا ءا-لم]“

 عع 12ميرع# مدت 20 كعتصص ةدصغق .الآطهدعع ءققسر اعداع طل: 1616717ء1مبو رو طمع ءيدع ءمدصو عم لطتست

 ع« تطعم متستع ءممتمقم ءيقعكتمطتست و نانعتت ةصغع 14 0ع طمع ]6 عدت ععصعتع ءمط]م مدان علا

 زئوسع هع ماسعد 1م0ع 0عيصعتةووي - 1605. ظ11- ظةمعتنع 11 ءدغ' ج24 ءا-عمعتعر عاملتتك

 د1 ععمم 0ع ددحسات ظدصتك ةسصمسغمص لد. '1ضدعامضتمو يسعص كةطغعتلعط لء/47-ع0ل-0:: لآ -ءا-» هلت

 18: #48 8ء]ي» كميرا ءر دمصم 911 (نتصع. 4. لمص. 1305) 0عطسععتقر 5تتمكتغر كت ت1

 ع جعومملتطسك دمدأ لائطسدسص طعم ةدطلسدتمدعع ةتطتوسع جدنئمطستعدعغو هعوسع (ةسعس ائطعت

 سللسو مدعغعم دلطمسم ةرصل ءعدصن ءجوعممع. 1 ةوسع طسصع ةتهعامضتسس 20 معد 0عغعععملدس

 نوصكعتموزل - 1600. 8دحأ ءدرصأسُه ق5 (؟ه>2 عمععو رر ماعم عاما مصعتس “© ذهلنعقسو ).

 1ياطعم 1هعتعتق هدمتعسمنق مطئامدهرطخ مل21016726 00ه ءمدتك ممتس عمته معوم ٌةورسرعامور دعست

 110:1: هرراهععو ءغ ل8 ]مع ةينوطتعع ؟عناتك6  هداعج صال بص دماغ متعامل كدطغو نأ

 ل 1ءدتم::0ء» كرج/»002:2هعته و  ءاتزاق ةصاعت معامللم صمص ءدفاقأر 7276 مست ه3 ءاتكر

 1 هدانا ع[تاو , 10ج اربإ"ة ع8 و كلا ءر] م1(, ءكاتزاتك هماتق مهل( صمط طك عطتأاتل و, 75و

 (0ه1مءق"ةو للان ظةعا» 2لملاه, لهل كه 1 ءموآر» معان. مت اتطستس ذه ءمتغمرسعم

 يقوعحتسأارو ؟دعجتصسغ 1101: , 15 [معر 1ا7- ءآرتمءمتنت:م و 118108, كلطاع 8ه]ب» غب 1123و

 11/1 13 كن (نم»ه , كآنت عا 1 ءزن- ءلاعانأات. '1'  عداهصتع طقعع لا 1[ عق» 1 علم ةرددنةعنلعا

 دم انطعو 8'ءمؤول» ءا- هزم. - 1607. ظ8-1ةمأ [8خ4-1عططقطرو ةععلرأ(عخ كم ع عاتق
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 هل, ةنس ىقونملا ىلينألا ىزولل ىبا ىلع نب نمحرلا دبع يوفلا ىا خيشلل بهذملا ىفلاخت

 ةمسجملا ةلبانملا ىلع كرلاو هبعذم ىييأت ىف فنص رصننخ

 ”قطابلا ١ ملغ 1 ١

 ةقيقألو ةقيرطلا ملعب هنع ربعي ملعلا اذهو ةيلحلا ث ةيلختلاو بلقلا لاوحا ةفرعم وه

 5 ىطابلاو رهاظلا نيب لياقتلا ىوعد امو هيف هقيقحت مامت قأيسو هب فوصتلا ملع رهتنشاو اضيأ

 صوسصخلو مومعلا ةدايشب لطاب معزف موقلا ةلهج هيعدي امك

 ىذلا هلل نمل هلوا لوصف ىلع بترم رصتنخ وهو ةوتفلاب فلخنلا ىلع ةورملا ثعاب 1

 خيشلل سورحملا سدقلا ةرابز ىلا سوفنلا ثعاب !1. ملأ نينموملا بولق نيب عمج

 هلوأ الصف رشع ةثالث ىلع بترو هريغو ىصقتسملا عمال ل نم هصخ ىرازغلا ميعربا ىنيدلا ناعرب

 10 ىلا خيشلل ثداوحلاو عدبلا راكنا ىلع ثعابلا 0 ملا نيبلاعلا بر هلل ديحلا

 ننوعمع همصانه دلك عمودسمو ةععامع (طآهمطولت قعدع). (نهدسجعمس لتس و نت0م0 ذاطعتلعلل 451 !/074]

 ملق30- ع7 -ه]ررضعت> ظعرب ىللغ 16 - ءقزرمسس# [طآاممطوهلتاحو ةهصصم 597 (ةمع. 12. 0ع. 1200)

 لعطتصس عسكر ه0 هععاحتم ةسحتت هم2:0طوضدصلمتس هغ [آدمطدلتكمو نست آكلعم همرنماتق غ3ةطاتاتطاو

 مءلمامط 005 هم ]موقت

 1608. 11د ء]-طةغأم. 100ءنمملطو 5عطقأتفق 211015

 ]لدعم هوغ همعمتلم ج2 ععءقمسسست همد:لتكر جلتعمهعقممتك ءهغ عىمرس هلمصتق 10لع ءعسهقءعصاتق.

 111م لمعئتمسم معرع 0هءوتمسمحتس لهم عا ؟هتلمتتف (1717» ءا-اهأءمأ دمع هآ- ]عع]فعمأ) (50 017

 ةزعمتكعدعمعي عغ ىدط ةملعس ذللم همستمع "[طعمدممطتح (1ل» ءكآ- 1 معمم مورك) ءءاعطتعةطتتنو ىاتط

 نه جععمهعنممعس تللتسو ماتعهعلمدعس ماعمدس هع معمل عءامسس لمع عمتعق. © نم0 جدتاعتس
 هلا

 لعومعحسسس ةصهالم عتمع دصتغتمع ةماعرم ععمقانس داع مرعس ءغ لماع مدنعس هغاتسعغو يتمأع زعصمتت

 ممممع لعق عملسسارو هرتصتم ءوؤ [هلهحدر نسف 0ع (ءداتتصمسلم (عطعلأا عال 1عالاتللل لق ع

 نمزن دولت هع ةمععتدلالا معاك.

 1609. 8 ةتاأط ء]- مرو 8 عا هلم عا-غةلعطة للم ع ط'35:1706غ6015 عغر اتطعع 105

 يونكحصم ه0 ةصلماعسم ]خط عدلت ةغلم مرهع مع ةعمعصلمبت. تمرس معد لتسسس ذص عععؤقمسعم لتس نتطاتغتستم

 نسمل ذنح ذمعلمتغ: آمسه ]آعمر وننت ضلع 8لعاتسسم همصزسمحتغ ءاعب - 10610. ظةتعط

 ءا-همص 145 زلمه عزو ةععغ [آ1- 0005 ءعاددص دةط عمو ائطعع ةمتسمو ه0 111ةئو5واوننق طعقع

 مموكدنو دتوزاحسلمو ءيعلففسمكر دعس هطعغتلط ظوممقمت - عل - لع كا” هلآ ظ' عم" عه لات»سق
 1( -_- 71هث/4و6 هلئتكودع همعضطتسك ءيععن مولع ءغاذص نعلععتس ةععالمموو لتوعدوتل“  طمعلمتل ذاقن

 لرجوع [نعم رصسصلمرضتنت لمرستسم ءعانم. - 1611. اخظاأ- ظفقتنط دله ةملطفع عا]-ط103'

 عل - طوزك ةلتغطو ]تطورت دل دععافمه كك معه همكدك :ءمانلتقسلمق ءيعانفمسؤو ةتتعغماع هطعتلعط
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 ىلع ثعابلا 111 ؛450 خنس قةوتملا ىفاشلا ىفشمدلا ليعمسأ نب نيحرلا دبع ةماش [ سش +

 قوتملا قارعلا نيس نب ىنيحرلا دبع ىنيدلا نيز ظقاكلل صاصقلا تداوح نم سصالخأ

 دعم نب كيحا سابعلا وبا هحرش تاهمالا زورب ىف تاحلاصلا تايقابلا 110 ١ ههه ةنس

 فاقلا ىف قايسو اهلواب ترينشا ةديصق وهو داعس تنناب | هد. ةنس قوتملا ىشيلقالا

 ةنامعبس ظفكح ناك هنأ توقإب نع القن رادنب ةمجرت ىف ةاحنلا تاقبط ىف ىطويسلا لق
 داعشأ بناي ةكيضق لك لوأ ةزيصق

 هايلا ملع 0

 ةدقلا كلتل ةحلصلا ةيدغالا نم ةرشابملا ةرحقب ةقلعتملا ةجناعملا ةيفيك نع ثحاب ْملع و

 لامعالا نم كلذ ريغو ةقيضم او ةمظعملا وأ عامجلل ةذّللملا وأ ةوقلل ةديرملا وأ ةيوقملا ةيودالاو

 ةوق تفعض ىمل اهوعضو ىتلا ةوهشلل ةكرحم ةياكحو عامل لاكشا ركذك اهب ةقلعتملا لاعفالاو

 راقتر ك7 نررنع 450- ع] -ه]ررسعب» 8ءن لعسمأا 1س عدآرعلام ظطقطتلمو ةصطع 5 (ةمع. 2. 0
 1266) مدمزغانن. -ح 161 18-121 ةتغط هلم ءاد-اعطخ1م ع دمدأذم طعس همز غط عا- ءاع1 قو
 ]نطور طمرصتمعو كعءاومكر نغ دع ه معطسق (قلتومتف دم515 ةسياتسعق م1365أ6هغو 21161016
 طفظنط 7ع ه0- 0: ل40 -ه]-هلرمعتن 8 يس ءاقلمدعا» 1ةعانعو ةمصم 805 (ذهع. ٠ م
 1402) رصمعؤمو. - 1613. 11 - 8 هءاعذشغ ظا- 8عولتط ٌةغو هرعرو طوصع لع رصقطتطانق ذه
 ممطاتعمسس ممملعتهفطسع. طكمصع !ئطصسم ءمصتسعستمكاتك ءقغ ل11:1هطرانابع مارتن عل 8 ءنن ل1604
 0ء1أئ]62و نمت ةسمم 550 (ذهع. 7. للمس. 1155 ) هززززز2غ - 1614. 8ةخصممهغ 850824. 01ءءوولغ
 قول. 11جعع (م:1لعم لع يدهذس ]ننعته (4ر ةعحسو ءةتغو ه ممارستم منطلق ممسعس هعمل
 مورا ذه همععع 1هطمعنا هآ - مدآرلالا ذه كذكه 187201071 ةحعامرع 7”هع//8 مقضدغو ٌدلطستس

 معمم ععمأمف (نههللقهقو نتقع هدصصعق 8 وععطتو 2مم 8040 ةمععمءتمغو دطعتسمأ3 111155.

 1615. 11م ءآ]- طّوط. 100ءنمتسح ءاتسسانل ةطاأن113

 ركدعع هيغ لمعمتمحر, وسقع لع صمام نسدعستغو وقان0 م016ه418 يم عمطتغعتم معهم ج0طتط عمت
 ممودتغع مساعهسعماتك للمس متس معجدههطسم عع موصعلتتك ءحدص ءممظسسهساتطانق ؟ع] جاتععم 0 طاتكو
 مل ةعاتعتمم هممت طتمد هلك مدعوعر مع] دصعسطمو متمهلتم ةهسوتلتمعو عع دصسلتعطمتم هع
 ممللعمقطسم عع هلتتك همعمهعمدهتاطتع ءغ ةعاتمهتطاكو وطهع 20 عوض معمنسعمغو ونمد]ع5 ةدصغ
 معررهعدعمأمغم ظعيدتمماتست همصعاأطتغتق أ مهعومممعف ]طل لنمعست ءمرصتسم»عماعقر ناتهك دق
 ىرسممدس عضسسغعي وامتطسم دتعمعع 20 ءمصعتطةملسم نم] لعطز]ز(جندع ءععوصأ 51 ماهمع 0ععمقمأذ
 زالذع ةدتسص طقم هرصصت دمع زدت جطزوءام معهمعدس(“. طع نستلمتسو نع 28118104, زاك 5115
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 نم اًدبع يوزف ةوقلا هنع لطب اكلم نأ ىور سايالا دعب اهديعت اهئاف تلطب وأ هترشابم

 ةدهاشمب هتوف تداعف هنايري الو كلملا ايعاري ثيحب اًناكم امهل ًايهو ءانسح ةيراج هكيلامم

 نكل تاناويملل كفاست ىلا رظنلا !ذكو لاقي نأ كعبي الو حاتفملا نم اًصْخلم ىهنتا اههلابقا

 باب وه لب بطلا ملع عورف نم ملعلا !ذهو ةوقلا دوع ريثأت ىف ىوقا ناسنالا لعف ىلا رظنلا

 ةيقلالا بانك هيك ةقيصملا بثتكلا نمو هتاشيااامامتك) كيلاتلاب اودرخأ مهنا ربخ دبتك باوبا نك

 اهتجناعم ىع ءابطالا رجعو ةيلكلاب ةرشابملا ةوق هنع لطب اكلم نأ ىكك ريثل وبا لاق ةيفلشلاو

 نكح لجر فلا اهعماج اهنأ امل ةّيفلالب ةامسم ةأرمأ ناسل نع تاياكح اوعرتخاف ةيودالاب

 يف ةيفلالا ركذ فبس دقو ىبهتنا كلملا ةوق اهعامتساب تداعف ةفلتخم الاكشا اهنم 0

 ةفتصملا بتكلا .نمو اهعضوم

 ىوقلا كبع نب ناميلس نيدلا مكن يشل رهاظلاو نطابلا ماكحأ ىف رعابلا 4

 رهاظلاو ىطابلا ىف معلص ىبنلا مكح ىف رهابلا 100 1. ةنس قوتملا ىلبنحلا قوطلا

 ماحمع يدصاتعيممغعر تنصت ةعكميضتتس ىممضمسم ماناعطعمسا مدعالمس دم دمهتسمدتتتست 0علتكو
 زتكودع 0هدصست كاتس مدنا لاتقكلا (ةلعو نع نعد عمه ؟10عمعو ذللأ مءوععص ؟10عنع مص م055ءصغز

 هملع ذموأ ءمرحتست 1ءانعلامنعس صعمت قعم مله معلتتكم هسسسمتتس طقعع ع اتطعو ل116
 47-ممم06/ معانتك كسصغب ح 8لعونع ةطوسسلمس ءوغ 01 نعنع: ظدصلعسس دس ةلفم ءعاتق دانكن
 ةصتسمل لاننا ءمزغتك ءةيعتععغاو حئافسعال 205معععتك ءمصعشطتكتك طمتستستست 20 ؟علتكاتن 112

 عقوزعصلسدص ءىغ مماعمصعتم.  طكدعع هءسضتسج مدس قع دصعاتعتسمعرو 5عآ1 ممالتق هدهاتغ

 نمت طك ]1طعمضتس دط علل ءودتاتست و طتقأ ونسمل تع لمع عدس دم اتطعتم ةتصعس] هيتطاتق (2ة عاملات

 لع زمم عمكتغتنع ةماات علت. ىلا هرععه 0ع طمع لموستممه ءهنهمدتنم معاتسعا 11414 1/2
 مع ه1 ءارتوبرم. 2 ملط” 1[]رعر» (ععاتك مهسداتممتك ءىاغر دعوأ طيتطاتق ؟عمعععتق مامسع 0عداتناتغم
 ررعلاز نبعد ردعلز لصحتس صك عصأع طمط م01ا0155عو لاتقتلل 05 هقتتققللل ع05 22112010865 5
 عوهع مدع هرنع ؟يصدتصمع مه]1هنهفو هتك هممرصعم 47/ةن6 (سصئللتخسهز طعتتغو ونتم0 معدط تاتنت
 ردتالع دتعتك طقطتعساب زكم دغ ؟هستمف هدزانقالتك ءمهعامطتغمك 1ةمركسمع ءةصحضةننعغو نصلع ؟عءوعأ هله
 دسلتعصساأ زد معلتت. 1آمعع زل]1عي - لمس ذم مدتهعأعلعسن طاع 1هعو هانم ل// 6 ءولتحانتت 8

 ءد(6 قل ]تطوع لع طمع 0معمتسم ءلتغم5 معضتسعالا .٠٠
 1616. 8-11 ةطن» 11 هطلطقس ءال-طةاتنس 5ع ءا1- يةطتعر ائطعم 1]!سكنتك 0ع

 ممدكم 1ماعت مرتك ءأ ءدعاعتمدتكو ةهنعامنع 8طغتلعط 'ءزرس-عل-ا7: كو عرسك اعتب لطا-ءآ-عمنمغ
 1من ]آدمطهلتلهرو ةصصم 710 (ذهع. 31. اللهت. 1310) دصمتنانتنه. - 1017. ظ1- 82 ةطخع 1ذ
 رهزعرس ءلد-معطأ1 11 ءلد-طةعاص 5 ءا- يؤطتمعر ائطعع 1لطسكنتم لع دتقو ودمع ممرطعاف

10 

10 
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 ىسوم ةصق هيف ركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج عيشلل

 نب ميعربا نيدلا ع خيشلل رعاوجلا ىف رعابلا مالسلا هيلع رضخل عم مالسلا هيلع

 تاداعسلا ىنال وحنلا ىف رهابلا 11 41. ةنس قوتملا ىقشمدلا ىديوسلا ميكا ليح#

 خيشلل عورغلا 5 رعابلا ازا“ '. خنس قوتملا ىرَر 5 ربتا . ناب فورعملا لديحت نب كرابم

 ىف رهابلا 143 65 ةنس ىئوتملا ىجفاشلا دادلل ىباب فورعملا دمحا ىب دمحم ركب ىنا مامالا 5

 ةضورلا باتك هيف ضراع ةنس قوتملا ىلصولا نأدمح نب ليحت نب رفعج مساقلا ىنأل رابخالا

 مكانملا ىلع نب ىبيحك روصنم ىنال نيتلودلا ىف رصتخم ءارعش رابخا ىف رهابلا !4» دربملل

 ةصفح ىنأ نب ناورم يف فقوو راشب ركذب هيف !كتنأ /".. ةنس قوتملا ىفتكملا ميدن [ىكزتعملا ]

 قوتاملا ىدارقسالا لضفلا نب دمحم حوتنفلا ىال راوسالا كرب زةطز»  كبحأ هدلو دمثا مث

 هز" خنس ىئوثنلا ى ماد ىقمانلا ىسخ د رد ليحأ ميشلل ةقيقشل راكب 1!(  هز*و ةنس

 6ع ةعموت زماعتمرت هع ياعتمدت زملتعدحت. هطعتلط 26147- هل- 40-7 -" 0/7101 16
 438 8ءزب» همر, نست ةسصصم 911 (ذصع. 4. كلدص. 1505) هطلتغو هقتتقل 1م ع0 58عزلتو 0
 31ه5عم بنص طئمعطو طقطستع حا 1618. 8-81 ةطنع 141 ء1-ز وى ةطتمعو اطعم ةلطتقاتك 8
 عمطعئ ممتع و هسعامرع ةطقتاعط لعع- ءل- لة لاهل 126 1101 مروررن علا كمدمعتلن 10 رد عد]رع]
 مزت1مةممطم  ةمصم 690 ((صع. 4. 188م. 1291) رصمالا10. - 69. 8-11 ةغط1ع 11 عاده ةهطخقتو
 ززطعم زآللسواعتم لع ععدصسصس العوو 01 را 51:71:01 1110 م" ء]ع عدن ل101 ع170»7 0 ل ءتن علو
 ماعم لقد 4/14“ لزمعم هع دمصم 606 مع. 6. لدا. 1209) دصمتنااته. 1620. 1:[1- 8 ةطخم
 11 ع] - غمار ]تطعم زلط سمنتك لع لدعف ةمععملتو ةتعامتنع مرارعتزاعط هع طصقس للان 8 ء]»
 710171160 187 عرب ك1ممعا ؟طمتتام, ؟هلعو لطرس- ءا]لرع0040 لتعام ءا دصصم 345 (ةصع. 15٠ مم.
 9ق6) رضمزنااننه. - 2يب1- 8 حطت 11 ءا- حاعطط ٌةدعو !ئطعمع 1لطسدانتك لع طاقاضتتتقر ذص لتتم
 راقد 1ع ايم ل لكع» 17ج 8101 مستسعلا 88 عرن 1لمسللت 21015216, 51 ةلطلتف ٠ . لعام عاتق عقأو
 اتطسس 1807261, سن مط م»ءا ةسعامع عم طقطعتو تتفق ءقأام ع 1629. 18-181 ةطخن
 ع4 ةلعطط ةدع ىطمهعقي انطعع ذلاسمنتم لع طتئامدتتك ممقامتتس. (نهرس معسل انتت ع موك
 ©سمورهلتعد هع قططوعتلتعع و دذص ندم لقا 101507 11م 8 ءر» لل: عانت
 [ 31ه16م-ء1ناه] , 1101: «ر1  ءمدصموامتو نطك ةططم 0 (زمع. 18. فكسو. 912) 0ءوءوةلكر 8
 معمفممع 8عو7وزن م ذم متغو ءغ تس 77 ء”ماج» ورح لطف رقع ةمطق1منغ. 2 هونعد زللسل
 م4160 يمك ظلتسك هل ظمعتس معضلسدتاب ع 16 8دعطغط ع]- ةدعؤمعو لت داعدانم
 ةيعمسهائاتتلا و ها عام ع ل1 1/011 10م0 1826:- 1/6017 1 »قو ةهسصمم 538 (ذصع
 146. لدآ. 1143) رممراسم. - 1624. ظأاطقت ء] - طوعاعأز نقار ردهتتق ؟ءتلاقألقو 166

 ةطعتلعاط ق4قروبعل 2ع ل5 1] مهد 11ممونعلت لمتسفو ةصصق 536 (ذهصع. 6. ةسو. 1141) دمنا.
9 1 
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 ىيدلا ردب خيشلا هذيملت هحرش ىوامرلا ماسحلل ةعيرالا بهاذملا ىف ةرخاولا راكلا ا!

 ةرخارلا راحجلا 14 ةرخافلا رردلا هامسو مهد ةنس قوتملا ىفنكلا ىنيعلا دمحا نب دومحم

 عملا نيا ومعم ةديبع قال نارقلا راضي 116 .١دقفلا راكب 10 " ىتآي راجلا ردا مطن

 44. ةنس قوتملا مالسلا تبع نب زيزعلا ىبع نيدلا رع خيشللو 1. ةنس قوتملا ىوغللا ىيرصبلا

 ان كي ءالضفلا نب ةيراج تاحريالا ف لصف

 روبق ىلا لاحولا 0 ةخمرح قو ىالطلا ا ىف ىناكلمزلا ىبأو ةيممت نبأ تحب 58

 حرص ىتح هدر ىف ءاملعلا غلابو ةميتيلا ةرد باتكو ةيللل ثاحبالا اهنم هيف اوفنصف ءايبنالا

 اًباتك عمجت نيدلا رصان نب سمشلا ماشلا ظفاح بدتناف مالسالا جيش هيلع قلطا نم رفكب

 رناك مالسالا ميش ةيميت نبا ىلع فلطا نم نأ معز نم ىلع رفاولا ثرلأ هامس

 1625. 11 - ظزطخم» 1ظك1 - /ثفلعط1 :عغو سهتتتح ةاتنط103 06 هععاتق نلدتةغا101 000315[601و

 حتعامر»ع 110ءاررو- هلل - 021: ]!ه1راهنم8.  ؟ةطعتلعط 13 ءعار»- ءل- لة: لله]رتتا110 183 هد» للآن 78

 [آدمعظنم لتقكمادلاس5د ءزاقو نتت هصصم 855 (ةمع. 3. 1"عطس. 1451) هطتتغو ]ئطس ملت 5

 ءوغو هورصس عماحتسسسوانع ةصقعضموتغ 107 - 1ن0»» 117 - 17]رءل. . -ح 1626. 11 - ظتطقت

 آن 1- 2 ؤلع طتم ءعر سمسم تصصتلف. "1ءدلقكم دصعفتعم همعتف 100“ ل -[ ]رمت , 0ع ندم ةصطتف. ع

 1627. ظاطفم عا1- 230 'طر دصحتتم ناسك مسه 0عصاتمع. -ح 1628. ظاطقم 1ظ1-(هد*دهصر م8

 (هردصتنو ةسعامتطسك قللت 08ءن0له 11ه: ةدوت» 17 ءرب- ءارسما رميت ا دد»# انعدهتعم]ه عم , ةصحو 0

 مع. 24. كرد. 825 ) مصمم , ع( ةطعتلعط ةظهمعد ه0 - 011: ىلا - ءآ- نعاس طول: ىكطل-ءأآ- :©لمت#و

 حصصم 660 (ةصع. 26. ل55. 1261) مهمتنا 0.

 م5120 110 11 121511411018215 1111 1105 1155

 "1312011 51 ط1 1110 111 11 1311:1510 111 15111

 1629. ظوطنتط آطص "1" ءاسترو عم 1[طص-عءاعدسآ ءاعوسصتت لتعمدامنلم ةصاعتت 2

 1 قرر ءا كارد - هلععس/ءابمم# لع بدمععامسع لتحت هدعاتت كن لع ذصغعسلت عمو مع ةدعضاسسأامع

 ةعمسا مرتك معممط ععوضتس ؟ةعتلفسله ءمااتىدصاسع ه8عتمدءعصتسغ لع طقع دنع ائطنقر تن 2-1

 111- ل1 ءا  ءا 11210 102ه ءا 1ئ1- ]” كف عأو ع( حتت لمعان ذه #1 1م د ءعاساحسلو

 هرحصعو معركمو هفمصاعصلعضتصغعو دله تغ عدت سمت 0ةعاع 0ععامعمععمغو ننك عل ةن[ستس

 ى]رعقلب]ر - ءآ- ةء[انر» لمحنع 1 اهونع 11/لااع- ءل- ء]رات» ك]رعترع» ءل- لفن طع مق" - أ - ل

 ىع ةسسمساتغعو دغ انطسسس ءهمالتععنعع ذنه ةمكعتماسسسم: 27 - 18000 71/1- 17” , ١ءطتاقللمو

 عمزلات2, 011 1[3(5ا1184و عات12و 0111 الاد 1ء»م ومع ننساتتس كي عقلإأر - هل - ةلمر» عار ععدع
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 عانتمالل ىلاعت هللا نع بذكلا رودص مدع نأ ىف شرعلا ىلع بيطخلا نبا ثيحب 11.

 ىف كلذ ىرج ىناثلا ىلا بيطخلا نبا ىلوملاو لوالا ىلا ىلع ىوملا بعهذف ريغلاب وأ ىتاذلا

 ىلا اهلسراو مالكلاو ةيورلا ثحب ىف ةلاسر بيطخل نبا فنصف ناخ دبزياب ناطلسلا سلجم

 ىكبسلا ركذو هاشكلم ناطلسلا تنب ةيطخ ىدتقلا فيط نم اديفس روباسين جيشلا لخد 5

 كشكلا ٌقيثاأ فنشكو فينصتلاب اهدرفي نأ .انرصع ىف لضاف دارا ول .قاروا . ىف .ةلمسم لك نا

 ىناطلسلا_ مامالا ثحب #1 ةهيدبلا ىلع حِيشلا هدروأ امم رثكا اهيف فنصي نأ ردق امل

 ىف فيس دقو نونغفلا نم لئاسم ىف ىليأ مور ركسعب ىضاقلا دمحا ديعم ىلوملاو ىماشلا

 صراعتلا تسحب #14 ىناطلسلا فيرشتلاب ةّيولوملا ةبتر لانو مامالا هيف بلغ ةلئسالا

 بوتعيو رصم ءاملح نيب . كلذ :ىرج نيببنلا ٠ نولتقيو ,انلسرإ رضننل نا, ,نيعيالا ن0

 لضافلا تحي .!»# دهدروجتو هلضف ىلع لدت ةلاسر هيف هلو ىنامارقلا رغصالا

 ئسمتسس. ح 1630. ظدطغط آطم- ءالعط هغأتط مع كلذ ظ1-فعدطتو لتممدنمنم ةصاعت
 1: - 1116115 هي 47غ ق4ممقضر لع همر ندم4 عبق ميمماعع ةسممةةتطتلتغ منعت .ععوعم هلع
 معمم همص ممدكتغ, ه1 هلته مهعممعو دلع دغ ميتسمتس ةعماعضاتمتس 10115 لو جلع ععدس
 3ح1م11ج 13:- ءيزرم15 ديسر] ءءئمععتس  ةععلتغ جمععسص طمع ذص ءمهكعقؤت 5نانفمت 18 هجر هنأ
 174. "11د 1 - ءا/ب ]م46 هدعاجطتسم عت مست دم ننم لع عم 0ت5مدغدغو هات آن عنك ؟10عتت ءأ
 ميسم ءال دست ممدقتغو يسوع 5نلغقصسم ةصتست هطاععغوصللت ءدتتقف رستقتلا -ح 1631 آ8دطغط
 [رس رح - ع1ط جرع درس عانس رب ع قطخ 15: طمع 9-81 طخعقمأو لتمممكمنتم صاع 11114-61101714
 هن ل4كزر, 1م: مع ركزررش مدعم لع ددمتتك دمدعد(هصتطسك ةصكاتنتنهم نس ةطغعتلعط ه 1101602 هم 5

 قلزدحم ؟هاغمن 116ء7عقيك]ب زمدت ذم صمت تسممتاسس معاعمسلمسم رصتقفف نع عس ممم" ةصطنقتلعأم
 1[عواع هىمقرتم سمعدتك سمعمام ذم ةتموسملتك 1هلئتك نقع, وسمسم هذ تع طعمع رد عض أان5ق 02
 جعامقم ذم هتنمعتس]دنأ هرعدع ةعردممنسس ةمعاممع ءأا دماعماتكستمع مءاعوعنع ؟ءالععو هعضاع مات
 لع هد مهسنتطعمع ممص مددقععو وسمتس هطغعتلعل ع اعسمم»ع معوغن] عنهن ح 16 آ8دطغاط
 عر 1 مس 1: 8-1 ه1 عممأ 1[1-هطةسنو 0تئ5مدامتتم ةماعع طرد قيس كسلمستعسس عغ 10د
 710140 ملممعء4 زولتععم قمعويعمفعس طسسعاتمع لع همههتداللق نسدعق0نمدتطسك ع 00 ءامتمحتستس
 عموعزعطسكو تغىنط مى02/4/ ذم ممدعععلعمتتطسع لتعطس ءواب سقس ةدم علما ءع عم 015 ءءوولا ءأ
 عيملسس 1]810جع تيرم ؟معواع طوصمتمتم 2 5تللقسم ةعوعوت ا. - 3 8وطغط ءا1- غعوعم لطو

 لئكردتكماتم لع دصسغتم ؟[ةكستتس همدهصت عمانتل 015 نعردمأتل ىرلللم5 هعداع ج0 نىوطتسسم ةدصع 0
 ]1عميوغمو مموعنمد “© هغ ىر 0ءللعضتسغ معممطعأوكو “© نسمع دصاعس دلعم5 00603 (0وطتعمع عع
 لجمع منرجع 8آخممععس طقطتنو ءعوار ءغ طتع ندعافطتس 0ع نتهععأأمصع ©0121705ان1غو 4
 سلتغممتك ردك دلانموتسمع ءغ ىدستست ةفملتخ ةمععلسعم عون - 1634. 8ةطغط ء«1-1ة0طخا

0 
- 
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 بة ىده ىلع كيلوا ىلاعت هلوق ىف ةيليثمتلا ةراعتسالا ىف دوعسلا ىأ ىوماو ىدنكشاتلا

 دعب ةريسفت ىف نيسلا كلسم راتخا دق دوعسلا وبا ىلوملا ناكو دعسلا بناج ىدنكشاتلا

 مظعا هنا ىلع اوقفتاو تاءاس سمخ ىلا امهنيب ةثحابملا دتماف هبيذهتو نيفرطلا مالك جقنت

 ديسلا ةيطخت ىف هداز لضفاو هداز هجاوخ ىلومل تحب !1*» نيلضافلا ىيدعسلا ق ثحب

 5 دري ال هنأ لضفالا نبا بهذن ىنامارقلا اشاي دمحم ريزولا سلجم ىف كلذ ىرج فيرشلا

 رشب وه هداز هجاوخ ىلوملا لقو ىناطلسلا ملعملا ىيدلا ريخ ىلوملا هعبتو اًلصا ضارتعا هيلع

 ىلوملا تكب اة" امهيلع ل تبثاذ هيلع اركناذ ليلق هواطخ ىكل أطخي نا نكمي

 هيلع .بلغ .ىلايضلا . نأ فداقشلا ىف ركذ ؛عماجلا ىف , كلذ ىرج اهداو , ةجاوخو ,ىلابخ

 هجاوخو كريز ىلوملا ثيحب اهب ىلايخلا تام نأ ىلا شارفلا ىلع مان ام هنأ ىكحي

 10 روضحح ىف مايا ةتس ىلا ترمتساو ةميظع تاثحابم امهنيب ىرجو كيحوتلا ناهرب ىف هداز

 سداسلا مويلا ىف ناطلسلا رماو رمالا لصفني ملو ورسخ ىلوم لا امهنيب مكلْلل ناخ كم ناطلسلا

 1[1- 1" خدط اععص لذ, كتئ5مدغمكلم ةماعع» تس طعصع دمعضتفتسم 1 ى//61:08 هغ ال101 10

 لع عامجطمو مدههطم]ت ند ّدص ؟ءنطتق (نهرتدصسأ هطكلح رز 111 ةضنصغع ةدمعع لتععاتممعتتل

 1رمرستسم ةنم.“© 105171: همتصتمسعتس ألم - هل - ل21 ممدعاسلتغر الطمالح لقت عمن "عدو

 مهقممصسعتسو ننهسس 8/60 كعك دم همرصتسعماهتتام عام همرتمسأعم ةدصتعتهغو انك 15014

 هتصتمسع ءرديعمددد هغ ععمعصتاد ديسرد]عردتك عمال  ة4ل]نعمءوانممعتس ةصاعتا عمه 20 وعمنتصلع

 تكوتع طمدسدم مهل معاحسس همصقعممءرئنمغ 30 عوج ةدتسمف تق ماتادل1هطعق معاضاتسءالعو 013

 زماعم تكنتتسوانع كم0 طعصع مدعستمتس ةصقاتكتامع ةزصغب -ح 41633. ظدوطغطر لتكمادغمغعلم ةضاعال

 5 31ها1دسس 121هزمج0606] ها كركلاءماعسن0ء] 0ع كعءبررن0 كى ء»رك دم مدتك ةمكاتسساتتل ه0 مصعتل

 عمعدسلم. 1ممالكدغو ذللك هدأ دص همهقعودات 11! ينحت 11ه1,ميوتنءل 10هعارم (م هت م8, تلطت

 151:- ءلمركل م7 معستسعتس أ اتصواتحتل هأآ> عضودنعتل ءمرتستةوانتط 1عرات عمهقدع ءمصغعسلتغو نتقتس

 ععماعصاتمسس ءاتمسص اط1هآ]1د /ع7/ع» - عل - لم» كظدلغفصت مددعععمام» ةديسم]عدتك ءدأا. ل1هالح

 16مز مسن لع] همداتو كامهدتغرو 2//- ىءيرورمل طمستصعسم ءةقع 10عموسع صمدت هطصمدتتتست و ءلانق

 مرسعم ءضسمرنعرس ]1عوتمتق ءىوع دسمرسعساتو ن000 ذللأ طععدستم(. 1116 عدم دم ةعصاعماته

 عمساتنغع هط تئللتكوسع لعامرتحمس معمر محتل ع 16036. ظدطغطرو 0تكمستمتم !ا1هالمع 1/4

 ه6 761,مز مج( 0ءآنو سمع ةذص ةجعلع ءقلطعلمعدلت طقطتتم ءوام آه هرعتع ه/72ع/72 مهتنةكاتتو

 رقمي م76 دللسص ؟1كدعو ءغ متعاسم لتعتسع نكونع 20 دصمساعص 12/166471 ذم ةانندنم طماط

 قلمرنسزوزموعي. - 41637. 8ظحطغطو لتعمسامنأم ةصاع» ال1هأ]1ه 2ءم»ءا# هن لك1هزمتث(0ع] لع

 140 لعرصممفؤننملمسع دصتاحاأتك آطلعز. آنئععوسع 10عماتلعست جععضتسع لتكماناقكلاو عا نلانهتلك15 ذه

 حائعمءوصلم ةداتحمم 17101,م»:»ء0 1/7 معمعدعماع كه الآكه1]]ذ 7(16مو"ءبم ةناطتنعنو ه0 ةعدع

 لتعود هممغقسس هيتعاسعو ءكمصختنم9عرمتد (دصعص همس لتععرسام ان. [ةونع ذنللفصسك ةعدغم لتع
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 هبلع هداز هجاوخ ىلوملا لضف رهط عباسلا مويلا ىف رق هبحاص ررح ام امهنم لك علاطي نأ

 ىدنفاأ ىفطصمو ىرصملا نيدلا ىرس تحب ا اضيا ورسخ ىلوملا كلذ مكحو

 مالسالا يش سلجم ىف كلذ ىرج نيعلا ىر مهُيلثم مهنوري ىلعت هلوق ىف ىمورلا جرعالا

 نينموملا وأ دوهيلا وأ شيرق نم نيكرشملل مكل ىف باطخل نوكي نأ زوج ىضاقلا ناف كيعملا

 ءنلاب بوقعيو عفان ةأرق هديويو لاق مف ىييمرملا| اوأأ نيكرشملا | هفوك» ضنورلا| (لفاف . قا روي

 ىنيدلا باهش انالوم بنكف ربعم ىلإ للصو ثيحب روكذلا تحلا عاشو هبجكي ملف هباوج

 كيسلا ثلحب !ة] ةطوسيم ةلاسر ىوميملا ميعيربأ خيشلا اضيا بتكو ةلاسر هيف ىرصملا

 ىف مهبر نم ىدح ىلع كيلوا ىلاعت هلوق ةراعتسا ىف ىازاتفتلا نيدلا دعسو ىناجرإل فيرشلا

 نم ميصفأ كيسلا ناسل ناكو هناسل ةقالطو هتحاصفل هيلع حديسلا رهظف روميت سلكم 0

 كعسلا بناج ىف رثكالاو نيمسق ىلع امهنيب ليضفتلا ىف لضافالاو سكعلاب ىازاتفتلاو هملق

 نسسومع 10 1ععوعع لوفدتغو نتم0 20 2قدمتق مهموم موعتغو نسم ةهعام ةعماتسم لتع
 ةممععمتم ا81ه11هع 17مزمعملعء]ب معدععهلعمف ءسعتفتلو عا 310112 127رمور»عمم ييموسع لطم
 عمععاجسم !منعص دن عرتلا. 1638. 8 حطغطو لتكمساهنتم هع"ة- ءل- لة: ل1122 ءا 111110
 17/عرلم ل81- قمر ]ضمن لع مععطو آل ررآ10ءطقصغ ه3 ةزعتغ لهمم5 ءوصتص ؟ةقزمصع هعتلت.““
 1رزكموغجطتتس قا 0ع ءم لص 085 5كان عزطوزاعطت- ءاتمافس 710/0-7227. (جلطخن ةصتس ءههعع5ةذك
 ممعمهمرستسأ 747070 (؟هطتقز ٌدصعف5ع م0855 ورسم ء11هقنمص عم 10010 1ج م ديضتست (نهمءافطتا عمداطتلو عآ
 ل ن0معمسسمر عا 20عاتسسو عع عسطز ءءلطصص ؟هعماطت 220676 10ه1ه]1حفندف نسموتتع ع1 20ءا1عق ءووع
 ممعدع ممص معومجتا“ طلءلملع ةتحتعو 150ء]1عو زمغعا]ت ععملمو عيوع ع1 دصلع ءهمدصمهطدتتو 4

 1 أ ,رد10عطوخم “ ]1ععدصخ.  هم'ل- رن علو اعط زم ءمص(107ءالؤأف 2011 5
 معرس مل مانقلل1ل عاهفتتغو نعت 06 هددتكد 2/7- 4747 ءانط ردك مدع ةعماعمأالمع 1261108351
 نتم همام الوعرة - عل - ل12: انه عاهاتتلل رمعوممصعتهمتو 10مم فرس مموستغو سعسس ذلاع دمص هلهتعمكدق
 هد( 1آ1دعع لتئكمدغمتتم ذه لتسد]عدطمطسو دغ ذص ةععر ماتت معضعأةلعار ءأ 3110112 همقغعت
 87 ع]ر/يز - ل - لقر» ل1257 0ع ءعو نتهعاهكتتتتظت و أ عا عتلعط 1 ه]قت» لل ق1:  نلتم 0(
 ورسم 2ص عسم دمتم عم ةوتطومع6 ح 41639. 8 ةعطغطو لتموتكوالم ذه ءهمهفعقدات 1103
 ماعم همر 0 كارم” كن كمل - ءل- لن: 1رامستت»# لع لتعام [رعز مدعئممطم»تعم رىر 111 ينصغ

 عمم 0تعءمقمصعت» 2 10هرصتسم 5ا0و““© ذه 0 10/- هك ءبررر 20 م0 ماع 1دعاتس لتهطت 511312 أ 0
 اتمومحع ه]هطنات منعم كلععمدتحتس هل جلوس درتم مءممماهكتغو هند 207 - هع اتم عاتذ
 ؟معدصلتمر» عودعغ ندمتص لقسم 1 رراهسنم716 ؟ علف همطاتنقم ؟رأ طعمع مد عرتأت زض ل1
 معمععمضمتس ةطتعمتسغعو تنت مدلسف 0ءعقعنعملج ءوووغر مامنعق امتصعم 2 مقتاع لمن - ء0- 1
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 ةدحولا ىف ىطاسبلا نيدلا سمش ىضاقلاو ىراخبلا ىيدلا ءالع خيشلا تكفا

 مث ءالعلا سلجمب ةرهاقلا ىف كلذ ىرج ىرعلا نبا نيدلا ىيحم جيشلا بهذمو ةقلطملا

 ىكوملا ثحب 1  ىطاسبلا ىلع رهظف هرقك نمم ءالعلا ناكو فرشالا ناطلسلا روضح ىف

 دق سلجم ىف كلذ ىرج ىراذعلل هتبوجاو هل داكشلا عبسلا ىف ىفطل ىلوملاو ىراذعلا

 5 ةتحابملل سلاكم هدعب كقع رق خضحلف خبلغ هيلع ىراذعلا رهظف كلذل ءارز ولا ضعب هدقع

 اهعفد ىلع ردقي ملو ةلاسر ىف ةروكذملا ةلئسالا نع باجا ىراذعلا ّىكل رخآ عضاوم نم

 دمحا نبا نمحرلا كبع ىيدلا دكضع ةمالعلا اناكات قياقشلا بحابص لاق اذك

 3 ةخلس قوتملا ىدريراشل سيم 02 ليدحأ نيدلا 0 لضافلاو هنأ فرب قوتملا ىجألا

 هلوق ىنع فاشكلا ىف امع هلدسي لاكشتسالا قيرطب ىيدلا رخن ىلإ بتك دضعلا 0

 10 هباوج كرف نيدلا ضع هبجكي مل باوجب ىدريراج هنع باجاو هلثم نم ةروسب اوتأك ىلاعت

 نم ةعامج هيف بتك رث ةنوشدل نع ىتش تاملك ثحبلا !ذه ءانثا ىف امهنع ردص دقو هيلع

 منعامسصسأنم. - 1640. 8مطغطو لتعمسامنتم ةطعتانطت 476 - ه0 - 0: 8011/48 ع (نةهلطت

 م]يورروو - هل - لو 1825416 لع ممئادنع ةطوملستع ءغ لتهقماتمم كطغتلعطت 7/0/8 - هل -

 لل: -ءلمملنقر سدحع (نةهطتعمع دص ءههصقععؤت ل16- ءل- 01:1 ءا ممداعد مردعدعماع ؟ةنلغططو

 4#ع]7] ةمماتكساه قا.  ل74- ءل- لأ ذماع ءمج كدتغر نتتت 187:- ؟لم»ه«72 زسمت عاجاتك ةععاتكهطقطأو

 هلكعممسمسومع 85416 مسملل 1 عدكتك - 1641. 8 ةطغطر لتهمسعنتم دما 010112 10ه" أ

 اآطما1خ #1 لع طسزدخق همعتع 2/- لذ عام 5170040-117 ذمع تمام هغ لع عوموسكتقو 38

 5 14م ه0 ذللسل لعلهم. قععتلتكع طمعتم ةععوتسمعتلهي ندد نستلمس ع 1 ءيتنتع له مدنةسلت

 وسكد 1صلتععردك طص نصح هنت 10476, مغ ةتعاما“ هزرعاتك 576عاقع مهتنقغر 1عامدتقتلا

 11011110 حط جلع عودتعم معممامفذعغعو 20 ةلغعضءوصلتنتسس لع همصصتتالتف هلتتق 10 ءلقإ ءمصقءوؤاتف

 ممك1 ظعطدصغو 10عم#7 (مصعم 1ع5ممصقتق 20 نتهعمإالمصعق ما0مموز(05 دص (ةهعاهأت ةعتمأ#

 لهاتق عدو مءاع]] عرنع صمص ممصتتغ -ح 1642. آةطغطو لتكمساقنتم متت 0هءاتهذتست 407100-60-01

 لآل - ءآ - "ه]رتضمتت آلا: للت»ءل 1زغو دمصم 756 (ةمع. 10. لحص. 1355) لعظتصعاتل ءا يعض اتهذتست

 110/1 أر» - ءل- لذ: قلاننعلا ظعرن- ءاطرمدمت» لام عت لغو هسصم 746 (ذمع. 4. الامت. 1345) دطمالااتتم

 40100 - ل - ل, 11 ]رت - ءل- لفروع عم ساعت عواتتت اتق و 000 ذص 12-117 عابد رك هزات

 40 ؟ءىطو رر ةللعرناع ممرم ى5سمسنعحس عع عاستاتغتلتصع ءزدق “© ]1ععدطتتسو 20 طتصع 102 505155

 لتعتمتعو تغ لت عدلا ماعد دئعتسعأ. لم معت"02 جدل نيممعقلمصعتس 2ع5ممصقاتن> 0علنغو 4

 407/00- ءل- ل5 صمص ج00 همص مادععاةغر هع حط طمع ءالحس ءمصاتماطةننعو دكه نغ اه

 علتد طمع لتكمدعمقممع ذآ111 ؟ةمتتنهق جعععطتهرتطانق ؟ءعدئطترق هه ةمكحتععسم ؟10]ةينعما“ 80. قاعه
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 مامثو ىزيربتلا نيدلا زعو دواد يامل نيدلا نيمأو ىازرلا دبع نيدلا لامك مهنم نيرخاتملا

 نوملا تحب #1 هدلاول ةرصن ىدريرامل ىب ميعرباو ىبسلا نيدلا ىقتو ىمزراودل نيدلا

 قلعتي ام ىناتلاو هرزجو ركلا دمب فلعتي ام لوالا عضاوم نم هداز هجاوخو ىجاشوق ىلع

 فيرشلا ضارتعاب فلعتي ام ثلاتلاو ةينطنطسق دجاسم نم ركبلا نم ةيدرملا تارانم لا ريداقمب

 ىف كلذ ىرج ةيظفللا ةلالدلا فيرعت ىلع روهشملا داريالا نع هباوج دنع لوطملا ىتاوح ىف

 ىلع ىلوملا تنححب !2*7 اًيضاق كاذذا ناكو هداز هجاوخ هلبقتساو ىلوملا مدق امل ةنيفسلا

 نيمسلا بارعاب فلعتي اميف ىزغلا نيدلا رحب خيشلاو فشمدب ىضاقلا ىلابخ نبا ىلج

 ”اهرثكا ىضاقلا لاقو دراو ريغ اهرثكا نأ جيشلا لاقف هيلع نيمسلا تاضارتعاو نايح نأ ريسفتو

 تاحبالا نم امهنيب ىرجو ريسفتلا سرد ييشلا متخ امل ىومالا عماخل ىف كلذ ىرج دراو

 ثاحبأ ةرشع يرختساف ييشلا نم ىضاقلا بلط مث نابكرلا هب تراسو ةاورلا هتلقانت ام ةقن ارلأ

 نايح ىلا نيب ةشقانملا ف نيمثلا ردلا داهسو نيمسلا تاضارتعا فيزو نايحح نأ مالك هيف عجر

 ماسعم ةعقمحسس 0ع طقع مع ةوتمدعسماو انا 7007[1- هل- لأ: لل ل- ءآ-:هعمنعر طلاس - ءل-
 1171- 110) 10 0هم::0 , طه هل- 011: 1 ءاساعقو 11ه: هن - هل - 011 12110107 ءتتقلا# و 107:8 - ت01-

 مواز ك ل1 هلرفو 8ءرد- ءازراب مع" ده مدهععم مت 0عقعس0عصصنمست. - 1643. 8 هطغطو
 لزئمسنمفم 81هللدع ل1: وازن هع 161ءمزرمعملع] لع رمعطسع ع ممصصتلات 10ءلق معنققو أ
 مضسنس نمتلعتس لع دتكر نندع ج0 ةسحس ءغ د ءامدسس دسفتتم معمانمعمغو لعتملع لع كيرلا
 ممعمتسلتس ءس ةمصتستس 11عدوستاتع (همدغمصاتسهمود]تغمصتق ةسرمولاهضنتسو 01126 عع دانافا

 هتقعمؤسعو ةمععامسفطسعو ءغ لعمتوسع لع ذتكر وسمع 27/7 - 51و“ ذص عامدعته هرعتك ل101 هم16ءأ 5
 زاز هدد تعكر هطأ هعمعمفحس ءعلءالتغو مئهمموز6هصعسسو نغ دداق]ا :للعنسغو ءقذع معت
 هدم قدك ممعتس ؟عئطدل عد لعقمت عصلحس. ة3ععلتغع طوع تم ممكأتي هس 010112 (نههقامصاتسهمداتم

 معلتربععو أ 1مزمع(0ء]و وسخ ةمحص (عيصممبتك (ةلطأ1 ءهنو ءل هطحتمتس م000عهعاب
 1044. 18 دطغطو ةكتممسنهاتم ا1ه11هع 47غ لءاعا+ 1: 1ك],مير 476 ل هلتعتك 8مسممئءعمأ ع هطعتلطت
 12عءهر٠- ءل- 0: 6 ]ءمعس# 0ع ةتهر يحمع ]تطعم ست بل قركع مديسعس اهنا لآ6 11 نإ 011
 زم ©هردسست» عع عد ةمععمامصسغو وندمع مءربتو طستع هرمودعتمم 1 طلمعع هطعئلط دممحتسادت
 مدسعم ةيعاممتمتع ءقعتعر (0دلطت همصصع طقع ممص قميعتع عاملات“. ةمعقلتغ ذالمل ذه ةعلع
 ينطعقعدلت ©صمو ور دقتعدو كنس 8طعتلعط ةءطمادم 0ع ءدعوعمأ ءمرهمتعم ظصتتعععو عغ هط نانو
 مدصاع دمسلاو دلفنم كععمودع ءويمععتع لتكماتاهأه ةاتطصأو 012 2000000 نطتوسع ل15ه] عدضتمسأ
 هع ةورصتسم معمعورتم عمرنا كقسضءمصتم] سصأم  ظوماعو ((هلطت هطغتاعطسس دلتتغو وندم 1ةعا0

 طخنع لعععس لتكمسغةاتمصعفو 20/-1)هر»» 11-101 عسكر لع ةدطاتلل دلاعمءةئتمسع ةصاعت ل 12100000
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 درو ْخيشلا تاضارتعا نع باجاو همالك حجرو نيمسلل رصتنا هيلع فقو املذ نيمسلاو

 كقو ردبلا ةباتك ىلع هتباتك اوكجرو ماشلا ءاملع اهيلع فقو ةلاسر كلذ ىف بتكو همالك

 فيرشلا كيسلاو ديشمج 'ىيدلا :ثايغ تحب (80- هبا قلعتي ام :بارعالا ق :فقبس

 ىرج هلل دمحلا ةليج ىف ريخلاو ءاشنالا ىف رصم ءاملعو ىرانفلا ىوملا ثحب 11  ىناجيجلا

 عْمجُوا مامهلا نبا  ةقفاوو ةيناشتا اهثأ ىلا "ىرانفلا "تهدم سا سا ايلكك امل لصيب' كلذ

 ءاشنالا نيب قرفلا ىف رظنلا ةعرن اهامس ةلاسر بتكو ىراخبلا نيدلا ءالع جيشلا هفلاخو

 قم عضاوم قى مورلا ءاماعو ”قركيرابجلا ىبلع البلا تكي 8000١ نو دا(

 ءاملعو ىنامارقلا رغصالا بوقعي ىلوملا تحب 14586 ةلمسالا ىف فبس دقو نونفا ةعست

 بتكو رصمب كلذ ىرج نبيبنلا نولتقيو انلسر رصننل انأ نيتيالا نيب ضراعتلا ىف رصم

 هركتو هلضف ىلع ٌلدت ةلاسر

 6 كءرربأ» ةصكعتمامكو مدطآتعدحتعو دص ودتطسع ةعمفعصاتمس #47 12يرومبأ ةهماعاطحطستغو ءغ

 نتحع ىءمت»» مصاف لت»ععستغعر 1دلفح ءووع مصغعصلتا. دقق بسس زاد0عرع ]1عوتقدءار 50

 عامععات 16و ءزاتكق كعصاعساتمهسل م34مماهكتغر 20 ءدو ونسحع 8اطعتلعط هممموهعتندغو عةممهلتغو

 للك مانكدتم مء[امامكتغ ءغ 20 معدد لعاعم لعملمسس ندعادكتسس ءمرت مموانتك. الع متسع هةردتمع 00عام عانس

 ؟1لعضتسغ وننمع 0155 عسعرمغو ةعضتماأتك 8 علم" - ءل- 001 مضهعت]ءلئانطغ. كورس عاف ننقع طتتع

 معرنمصعمغو ص ةص(عمع0عصاتطاتع ةددط ىو 1748 “ مجمصتكم تطأ. - 1645. 8ةوطغطر لتكماننقغو

 61 ملطع- هلأ- لق1 ل تضع تا اك عءيررراا كار ع” ارك لم زاموقي ع 1646. ]8 ةدطغطر 035مدلقأتم

 31هز1مع عجم ءع حتعمضتس 0ءامرضتسس 81ذكدنمع لع ةوو ددفتتتس م20 مموزا00 رز آبهتتق 10و ““

 همادللتكو ةزغ ص عطتصعأمأتكو. قةععالتغ طمع 811ةردعو تنس 2 ءبم»#: ةصصم 823 (ةصع. 17. كحص

 1423) ءدص اص هرنعأ. 1طلنع ءدحص هراهأكاوسلت ءووع ةامطتتغر ءاواتع 101:- ءا]ر مزمز: عا مااتتعف

 هلتذ ه0فات مسالم ةسصن ل ةطعتلعط 60-476 - ل: 801,48 ذص همم م5تقتل مها علت 035 ءعلعسق

 (مجعاوطتس و را معا هل - منع لع لتع ساستسع ةهاعتل مله موز 10مل 0131153111 أ 2

 ةصقعرض ماتت , 0012 مهقانتغ ءعانتطوتتع جآتت ةععمات عدصنغب - 1647. 8دطتنطو لتكمدادنم ا01ه]]12ع

 ل وءاءار# 12م« عقم هع كتعصس 0مءعمرحتس آتسعاتمع لع ماستطسك 1هعته ع ممدعس 015ءماتمتف

 معلعقو 0ع نسح ةصنعم ددط م/57م27ع2 ؟10لعصلتسس. - 1648. 8حطغطو كتكمدنمنتم 10115ع

 ةكمعئط (نم مسمع طلتصمرتك ع كةسمتنحسس 0 ءامدحتسس 111ه ذع لع رصتتكاته ؟'ةلاكاتاتلا1 08101

 015 عمدصاتم ىرلللمو هعرتع جل ن؟ةطتستتق ةدصع 1عوونمو همق005““ هع ,,0ءولل تتسع مائه ءاهق.““

 قععالتعغ طمع (نةهطتعهعو ءع دللع اندعاحاتسست ةعلمؤتغو انآ مالةعقامساتقع ءزالق ءا ع5

 جاقمدتسمع ةمعوازات ع ءقا.
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 عا ةنس قوتملا ىدنقرمملا يح نب دمحا نب نسل ظفاخل مامالل ىيناسالا ركب]

 ىف ىهذلا هركذ هلثم مالسالا ىف عقي مل هبّدحو هبتر ثيدح فلا ةدأم هيف عمج باتك وه

 ادهإ دكئاقعلا ىف أب ىايخلا ةيشاح ىلع ةيشاح راكفالا رحب !ه».. [مالسالا خيرات

 هل ىذلا هلل نيكل هلوا هنع هللا ىضر بلاط نأ نب ىلع لأ ىف رصتخم باسنالا يي 1

 ىباب فورعملا ىلع نب نسا نيحم نال ةموظنم ماهوالا ركب !اه يلأ نولئاقلا هنحدم 5

 ىنزاولا ىيدلا رخ مامالل ريبك بانك باسنالا ركب /!كم# 2 [# خنس قوتملا] رعاشلا عيكو

 نب هللا ديع ىنيدلا جامل ىوانفلا ىف ىراخل ركب ادد روطسللا ربسفنت 3 روحلا 0

 ىناعملو فئاقلل ركب 141 ةعبرالا بعاذملا ىلع لئاسملا عمج 1 ةنس قونالا ىراخبلا ىلع

 ىققوتملا ةيادب ريهشلا ىدسالا دمحم نب هللا دبع ركب ىأ نيدلا مجانل ىاثملا عبسلا ريسفت ى

 نييكسملا نيعمل اب ربييشلا ليخكام حيشلل ربسفتلا 2 رردلا رحب ااه. خيل رحب الا خنس 0

 1649. [8دطع ع1- جوؤست لو صفع 1طن ج0 يعمر عد "ءاونممعستت. ةطاطعتعو ةص لاتم
 ردصخس 11ذكخم 11مم 176: ل]رت»جا 8 عرب 01ه]رعتستتعا كعسعت ءمتنلغر ةسصم 491 (نصع. 9. آل وع
 1097) 0عءقيسعأغتك و 6هعمااتتم مدتالند دلنقمصسس ءم]11ععتغو هملتمدكلتغو ععموصم116غ5 2ع

 هراتقو نغ 1068602 ص لورا ءقموتنس» دممصعتو دماغ 8[هطقستس علذصمو» مهنع هتطأ طقطعأ].
 1650. 8 حطب ء1- ةئلعؤمر رصمتع فوتامقمددسسر عا1مذ5دع 0 عامدذدك لك 4/11 4ع نتتطانتو
 هد 410 قل عدطس ع 41651. 8 ةطب ء1- عمفةطر مقتنع ععسعم]ووتقتنانست. وستر هتان
 0ع ععماع 471 8 هنن 7 1/75, نحو 1)عده هط1ععغعاتتتخو 4 1معامتغ 13: طدسق آلعمو ءتلا5

 ]دج للعرس مهمل ءوهغ منعك طمس 355011 عاق. 1632. 8وطع ء1- حدط ٌةدتر 1213164 +٠
 موقسمي ةسعامنع قللتع 010]رميسءال 11هقمتن طعم ىلآغ ظهقاهر هلكو طن 711 ء/غ* للعام

 فاز

 [وغ دسمم 393 (ذمع. 10. 2له7» 1002) رصدعؤتم]. - 16053. ظوطع ع1 - عسوةطو متقن
 عع عدل 0 علة لراطعم ممدعصتدر ةنعأمنع طصقسس 11م1 /رر»- هل - لأ: 18 نهض. - 1654. 8وطت
 ع] - طوطعو سقنع درتقتاتتل. .(نورصتسعس(ةمخا5 (نهرنهست.2 - [8-21ظةدطع ظ1-ل ةعتو
 ممدنع ةلسعمو 0ع :ءةموهقأ5 لسستلنعأك. 14 - أ - 4500677ع] 1 ءد» مآ: 8071:1472 و عت
 حممم 799 (تصع. 5. 066 1396) 0عءءوولغو قاوم عععدص لمس ندهكتم»» 5ععاقمق 01ط 05
 زم هم هو]]ءوزن - 1056. ظوطع ءا1 - طعوذتع 5ع ء] - رص عطا و تقع 52211840123 أ
 هوما عم نمي. (0هرصس عم (ةمتسك ميتسمع كام تمعر ةمعام»ع لال ءزت» - هل - ل1: لاا عا 1

 عرب 7161متر ءل 4مم, حصلعم 120ه لتعأم كغ جسم . . . ة10[:201. - 67 آ8حطخغ 0
 ء]1- طئاعتمس ءغر رصقتم ةدماعماتقع. د 1658. 8ةطع ع1- لوععرر دصفتع لقت م 811180101:
 (©هردسعمامم انك (هدحهصت رو همعامتع ةطعتلعط 21ه متون: ءل ل1 د عر« ي]رغ (همعزممهغ مرعب "ت0

3 .1 
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 رخازلا رجلا 1. فاكلا ى ىتأي فئاقدلا زنك حوش فئاولا رحبلا 165 ظعاولا قارغلا

 عورفلا ىف رخاولا رحبلا !1 ميملا ىف ىتأي ىرودقلا رصتخ حرش يافولا يارسلا ديرجت ق

 رشاعلا نرقلا لاجر نم ناك ىميلاب ةيحهملا لوا ىبج نب كيحا فيرشلل ةيديزلا بهذم ىلع

 ىنيسحلا ىسح ديسلا نب ىفطصم ىلوملل خبرأتلا ىف رابتلا مليعلاو راخولا رحبلا 1

 5 بترو ةريثك بتك نم هعمج نيدلكم ىف ريبك بانك وهو 111 ةنس قوتملا نانجاب فورعم لا

 ههسا ليق كولملا لود ىف عمج ام عمجا وهو ةلود ىف باب لك اًباب نينامثو نينثاو ةمدقم ىلع

 ىسراف ةداعسلا رحب 101 ةيكرتلاب هتمجرتو هصتخم هلو انركذ ام ميكصلاو رخازلا مليعلا

 ىف وهو سارح احب بقلملا قورزاكلا ميهربا نب دمحم نب دكمكم نيدلا جان مِيشلل

 .٠ ةنس نابعش ىف هقيلأت نم غرف قالخالاو تادابعلا ىف اًباب رشع ىنتا ىلع بترم كلجم

 10 ىبكي نب ىلع ىيدلا ءالع كيسلا لضافلا جيشلل ريسفتلا ىف مولعلا رحب 140

 1104 لتعم, - 1659. 181- ظحطع 151- 8ةمتعر مجهتتع تككمهتنلت. (نمرستتع2131115 0م

 لميدنسب 6آ- 0ءعمةءو لع نهم اننعتد 1ك/ني لعدن -ح 1660. ظ1- ظوطتع ظا- كئفلع طقتو

 رسمتنع تستلم. اططدععنماو همعرتم مذ”( 11” ءار/ ميرو سم0 ءمردسصعط(ةنلاتك قا ءمدص7م 13

 000". لع وننم ذص اتنعند 211+ لتععطتت ع . 1661. 8-11 ةطسع 11-كفلع طاسعو ددقتنع

 ةحستممسس لع لمع ةمععتملات هعععسلمسص لتئ5ءكماتمحس 2ءالتامستسس.  ةسعام» ذاع" لالةعلا

 رءرب 3 ملورعم معاسمع ا0[عطلتغمضتسم ذص آل ءصعم ور ةععدلم لععتتسم دتجتك -ح 1669. ظ1- 2 ةطد

 آ1- 2 ءاعط ]عطش دج ع 1-11 عدد 1-11" عير خضر دتقتتع ءعاتط[ةهه5 عأ م1116115 11610115

 لاطع» رصحعماتك طتقامص عنك لصمتستسس ؟101تسصتصستستو نعمعتت 110115 7151م 176 - هلنعروا

 5 1812دم» 11هوءناغو هلعو ل عءررمطغ لتعفتك ع( دصصم 999 (دصع. 20. 0ءغ. 1590) .لعالتسءاتقو

 مسام همعضاطتع ءما1ععندسص ذم مدع ذنمصعتس عع( هءغمعتساح لهم تهقدرتتح 01ةممددتتغو ونسمع

 عام عتاد لرد دمانمسم 6"جعامصأ. 0( مانق عيغ هدصصتتتلات 0ع لون صحفأتتك ععاتتت مم1051كةتصانتل و هانت دلتت

 نعاس وو/ا-لق]ءرر» 27-117 /ر““ نتطسسصغو ؟عائاتق (هتسعص كملف ءوغو يتعدل 0علتتسستتك. [لعص ةط

 جتعامرع ص ءمتصم عملتسسس مدعم عغتم اتصعامسس (ان:ءاعدتس (ةصك]جكاتست عوام -ح 1663. ظ8وطتخ

 ءا]د-و ءقل عار سمسنع اعاتقعماتك. 1 هلسصعمس معنكتعع ةعضماسس عا تس 0هم0ععتس ءدمتنم لتق ممقتغتكل

 لع حديتتم ءهتلعتم مملثم ءغدصمتطاتق رو بتزانف فمدسم موت (ةهدعسس ةطغتاعاج 17 - ءل- لأ: 1101 هته ءل

 لق عر 11101 ميوتنعا عت كا” مآف» لكمجعت" 8, همعممدستسع 7(110] 12ل07 5 دصقأ عمتكاتك و 15

 10 ظطقطخم ةمصت 901 (مع. 21. ذءعمأ. 1495) ج0 طصعسس معينضلمحتان - 1664. ظوطتع عله ]نست

 رسمنع لمعءاضتصمستلال. (نهروتصعس(هيسنتق دس (نورتدصتنتس دم3عمأ ةساطتخت5 ءغ مدعق ادم ات ةكتلل ةلئاتللا

 مقسم مصسس ماعسندو لسحق كطعتاعط طعمع دصعتتتنتم معروفا لع - هلأ - لأ لآل طظونن هلله
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 هدنرالب م1. ةنس دودح ىف ىوتملا ىراخضبلا ىيدلا ءالع حيشلا قيملت ىنامارقلا رت ىدنقرميلا

 هدنع نم دكئاوف اهيلا فاضاو ريسافتلا بتك نم اهبختنا ةليلج كتاوق' هيف ريبك :باتك ا ىفقو

 كسانم ىف, قيبعلا رحيلا 10 تادلجم عبرا ىف ةلداجلا ةروس ىلا ىهتناو ةحيصف تارابعب

 ةرقلا ىرمعلا ىكملا ءايضلا نب دمحا نب نيحم ءاقبلا نال قيتعلا تيبلا ىلا جانو رمتعم ا

 اًمايق مارخلا تيبلا لعج ىذلا هلل كمحلا هلوا طوسيم باتك وهو م2 ةنس قوتلا ىفنخلا

 ماوعلا رحب] 140 2 نورشعو عبرأ هنسو هفينصت ىف عرش اًباب نيرشع ىلع بتر خلا سانلل

 ىلبنمل ىباب روهشملا فسوي نب ميعربا نب دمحم لضافلا مامالا ييشلل ماوعلا هيف باصأ اميف

 روهشملا فسوي نب هللا فطل ىضاقلل سرفلا ةغل ىف بدارغلا ركب !100/ 11:1 ةنس قوتملا

 ةمئاقلاب روهشملا وهو هحيضوت ىف رخآ اًباتك فص مث اروثنمو اًموظنم هلعج ىبيلحلاب
 رحكبلا 140  عيدبلاو قاوقلاو ضورعلا ىف ىئاثلاو ةغللا ىف لوالا نيرتقد ىلع المتشم

 ةيفركل كداوفلا ركب ا(. ىواتفلا ركب 11 لادلا ىف ىتأي ضراغلا نبا ناويذ ىف ضناقلا

 مياس كهدسمت ملمع ع ممداعم ((دمدسممتمع ةمواهت ]ات صاتك أ مط ءئاعطتخ ل7 - هلل - ل1: م
 لتمكمماسمو طمنعملمع كمعتسم ةسمستت 860 مع. 22. آكل. 1455) دلهغاتاتقو © همزالتط عمامستتك
 يورئدمت لك كد 0عاععمب عع موتك معمممتكوسع ةمكاتعم نلمصتطسع ءلعودصانكستسع دهتماك هند
 لل كممدتحتس ونتسوات 2ععقتسمتال هءاقمتتدتس (ةصخاتتس ر ل111002// لتعادتت و م0 عل عق5اتق 011841101
 مماسستمسم ةسربا1 ونعم ع 1665. ظ8-1ةطع 11-خكست عر دقتتع مضمظتس لمت 0ع متاتطاتق

 عزمز(مصاتم هغ معموومتسدغمدتك ةدعرت ه0 ةصخوؤسمس 0همدحستس. مدع طدكنست ءا ذاه ةصعت معطف

 لجنس 18عمر وست لمص عمومي طقتستمتطسك ءمامتسمةب 1ععلا ءاعنو نسما 1:14
 71101 ميت ء0 17 هنن كلن عل عن 121:ةررا- ءلس لفن لل عجن 0رهمج»# (نم»ءعو]رن [طهمعاطتحم دصصم 854 5

 (نمع. 14. 1عطسسب 1450) لعظسعسكو دم ؟لعتصال ءقرصتتم للوعددلتغو ءا ةصصمق نامل“ 11 علصات
 مهامع ءمرصموصعتلع ةصععمزا. ح [160660. ظدطت ءا1- هع ةنسر سصقتع مهاهنممتك لع ةئكو ذم

 نستطع دمسسانغملم 1: ععاس م1لعغو ةسعامبع هطعتلعط ءعغ طصقس طعمع مدعضخغم ل110/01711160 13

 1" ه]يننر» عرب 7ىيرك ؟دلعوم لكان - ءالميرالم]# لتعام ع دصصم 971 (ذصع. 21. ةكسع. 1563)

 رضورننم]. ح 1667: ظوطتع ء1- عطف ةقطو دصقتع 1عتانللل ساعد طتاتسس لع اتم عدم 8 ءرؤدماتتلو

 وع (جلطخت 1هارملامآط ظءرب 7من ملعم 7«21ن772 لتعتامور دطعنتعم ءعغ مئمقد هرته0002ع

 يمفكعتممسس.  ظودنعو جلت ]ائطعصص ه4 كللسا همسك مات ءمصلسس .ءعمصممكتتغو همتستمع

 (مغةرمع/ ذمكت عمتامدسر وست لصمعو ةملتععك همرصرص]ءءاتصعو ةلغفعضتس لع ائموتمر داغعضس

 مجموملتهو لمع تمسح دطوتغطتسمستست عع هرصدنع لتععملل. ع 1668. ظ8-1ةطع 8-11 ةتلطو
 رددعع ييدنسلممم و 0ع 122:مارنو آان - ءار طر" ةلزرخي لع ندم اتاعتذ 12/7 ؟10عدعت. ح 1669. ظفطت

 ء]- 1 ءاقحك هر رسحتنع لعومععمرتسسس لمعت لن مرحنسل. د 1670. 8 ةطع ءا1-1ةعرت قتل ءعادط هم أ 7 ءاو
 يق +
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 نب ديحم ركب ىلا خيشلل رابخالا ىلاعمب روهشملا كئاوفلا ركب (00 2 ةظيددعلا كتارغلا وسو

 رحبلا ا! باسحلا ىف كئاوفلا رحب ا! 1. ةنس قوتملا ىراضبلا ىنابالكلا ميعربا

 مهللا اهلوأ ةلاسر وهو ىرفزالا ىبيبحلا دمحال ىضام لعف برض نبيرعملا لوق ىف ضايفلا

 ىفسنلا نيحم نب نوميم نيعملا نأ مامالا حيشلل مالكلا رحب ا!( حلا دمكن كابأ

 جرب 140/20  فقبس مالسالا ةيعن راهظا حرش ىف مالكلا ركب !10  ه.. ةنس قوتملا ىفنخلا

 ركبلا 180  ناخ نامتع ناطلسلل همظن ىملحب ريهشلا ىحولا نبال موظنم ىكرت لامكلا

 ىوتملا ىسلدنالا فسوي نب كيكم نايح ىنأ ىنيدلا رمتأ خيشلل ريسفقتلا ىف طيخحملا

 نم داملا رهنلا لم ىنيدلجم .ى3 هرصنخخا م تادلدكم ىف ميظع بانك وهو 75 ةنس

 تب خنس قونما مونكم نبأ رداغلا ديع نب ليدحأ ىنيدلا جان خيشلا هذيبملت رعفق#و ركجبلأ

 10 عضوو امهيلع ترو ىرشخمرلاو ةيطع نبا عم هتحابم ىلع هيف رصتقا طيقللا ردلا هامس

 رردتنع رصف عاتمصسستمل 11 عزتوتاتالل عا .ة5عقطات2 11318211(ةتئا1112 11116101112. - 1671. 8دطمع

 ء]-1ءرو خ10 دسمتنع ةمقاتكمات مصاص تانلتسس و ؟نلعوم 21160116 ء]- هزل“ لتعاتتسو 3116101

 ةزعزاعا» قللت 8عق» 71ه ميوت» ل 1عر» 1مل 1ك عاما نللعت 182011 ممةو دصصم 3850 (ةصعب

 31. 31ه. 990) رسمت م. - 10792. 18 عطس ء1- 1 ءرك مق 0و دصمتنع ةصكاتلت (1هصاننل 11ةلئاتتت 0ع

 جيتاطسعفننو. - 1673. 15-151 ةطب 1-11" عيععقلطر ممهتنع ءةعاتصلفقمقو تمنع 060

 111156 لعمر. "1 دعاجطتك ع لتعاو (دسصستت 0201:0112, 1010123312 رر0"0701 6626 عىوع ؟؟ءاناطاتتم

 مورعمات. ممتع زنهن © 18عدمر "1ع ]هنلمسستتق ءاعم. ع 10674. 8قطع ء1-لعءا1ةيسو دصقتع

 و هردتممتمو ةممكغمتنع ةطغعتلعط ءا سقس لطنع ارسوأن» ]1 ءضصتت طق عدن !1ه]ءمتست»ءا ل ءىور [آهصعلتتقو

 حصصم 508 (ذصع 7. لمص. 1114) رسمنا. - 1675. ظوفطتع ءادلع ءامضصر ددقتع ههمل0هتق»
 (©ووصسعما(هستك هرعتتك ]هرم ةةررنعأ ءآ- ةن]مي»ر لع نتم ؟10ع ةصلعف. - 1676. ظفطت
 ءا]-]عورسفلو دمتم معين[ عءاتمستكق.  ظوقرسح ةننولفعاتتس و 000 2 - ءامدأإةرو ؟دلعم 1 ه8
 لزئئسعر هسلغفمم 0/]منا: ]كلم ملتلتع - 41677. ظ1- ظحطتع ك1 - 081هطتغو ددقتنع
 قريودسصتانعصع. .(هرصتصعس(ةمتنك ذص (نهرحدصتست جتضمامق مانسنس ؟0ه]طنستساتست و نسعسس ةطعغتلعلط
 ل111 - هل - لق: ملآطت 11ءيربرابرت ]10ه هتست» عل 1ع 7”مدارك ل0156, ةمصم 745 (ةصع. 15. 1 ةهتع
 1344) لعطتصعسعر ءمرصمدنتكو ا ممداعد ص ءرتفمرسعس لسمتضتس >:هلسستمسسم ىمقعتغ 2/1/7
 1100-7177 ةم» 107- 82مل" ذمكعتمامتس. قةلئمس ءزسك ءمتامسعسو 207 - 120“ ظلآ - طععأأ
 ممصتصمتمس و ةطعتلعط 127 - هل- لا: قللرسعل عه قلطا- ءآ- فلق" قا #11 لتكء ماتماتك
 10 ءزاتكو ةصصم 747 (ذصع. 4 قمر. 1346) 0عظصعاتكر مدطآتعمكلتغو ذص ناتح طم» طلقأ ةانعام5
 نون مده ومتمم تنس لا للاورم كه 7مم ]دآم # 0لعلتعر ءمدوتع معاطاقكتار ءا 1101/5/2
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 هلعجو نارقلا لونا ىذلا دلل دمحلا هلوا نايح نبال حو ةيطع نبال عو ىرشخمولا ةمالع ش

 نر طيح وكيلا 11.01:41 ىازلل/ قب ندي طيسولا حرش ىف اطيحملا ركابلا 11م خجلا ذح

 ركبلا اا. 8 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىشكرولا هللا دبع نب دمح نيدلا ردب مامالل لوصالا

 ءابقفلا ةينمب روهشملا وثو ىفنلمل روصنم نبا عيدب ةينالا رخفل عورفلا ف طيحملا

 ىايورلا ليعمسا نب دحاولا دبع نساحت ىا مامالا خيشلل عورفلا ىف بعذللا رحب 1! 5

 خسران ةموظنم دابعلا كاشرا ىف داعملا رحب اا“ همساك رحب وهو ه. ةنس قوتملا ىفاشلا

 هلوأ 1055 خنس مورلا ىلا هترفس ىف هيظن هنأ هيف ركذ ىلاطلل

 هيف عمج 51 ةنس قوتملا ىرورسلاب روهشملا نابعش نب ىفطصمل ىكرت فراعملا ركب 10“

 تالذو ةمدقم ىلع بترو ناميلس ناطلسلا نبا ناخ ىفطسصمل ةيفاقلاو ضورعلاو رعشلا دعاوق 0

 انامد ىقتنر 157 4نأرع اننعد لتر ل1 181ءوورذس اناعج 14 هنومتطعدكأم طمعمتغ ذقن
 1يجتتق 1)عمو ونسدأ (همدصسسس 0عيتتكتغ ءاتتسواتع ةنوامتم غمضت 1عولغ ءاع. ع 67 [8-1ةطد
 31-1:1هطتغو رصمتنع قيععدسل] دعمك. .(0هرصسعم(ةيئانق هرععتك 717214, لع ومق [ناعتجح 6
 ملعون ع 1679. .51- ظدطع 181- 31هطتغو ممتنع قععدسلا نعم5 0ع مهتم ءامتتقو 2016016
 آسف 1860“ - ه0- 0: 1101, مستمع 8ع» 4506ه71ه]ل 2عتلنعد]رم ظكطقظتنهم ةصسصسم 794 (ذهع.
 99. كور. 1391) رممدطتم. ح 1680. 8-81 طع 81-11هطتغر دصقتنع كم عدس عك“ آراطع
 ع مدهفطسس لدعم هةمععملتطمسعر, ددلعم 11ه ءق-ر/مءم]ل لتعاسق و ةلعامتع 101/0“ كس

 189604: 161: 711عييدتز» 1[آدمعاتله. ح 1681. 8دطع عءعاددس ج 0 عط قطر دصقتم ةععامع لع مهعاتطانق 5
 ودعم همومتدلتتطسمو ةسعغوممع ةطغتلط ءغ آصف قطن ارسءارفعتت مطل - ءق-ةمللاقل عا 1217101
 رمت كطمطظتنمر هممم 502 (ذهمع. 11. ةسو. 1108) علسصسعئغم. ا[وعع ءوغ هممدتتس] 0
 رمووممهلعمو. -ح 1682. ظدطتع ءاددص عملو دصقتع مءاتطق. هع معتكتعاتت ع لففتل
 ]عز ذم عتمتس 2ءءامتص تت ععسلتو. لوسدغع ةسعام» 1122, هع ذلطس4ا ذص طظسسءاتحتم 1ع

 معقعمغعرس ةمصم 955 (سع. 11. عطس. 1548) همهلنلتقدع. طمعجتغ ذقن

 1كم ]نطعرم ممددتسع 1261 51511 نتن مهتنعس هتطأ همص طقطءأ

 1683. 8وطع ء] - رص عذرمت 1, سقتع همعمتانمصاتتت.  ل115167/6 1ع: 16 طار "150
 ممم« لتعفتك عع ةسصم 969 (زهع. 11. 8عمام 1561) عطس ءاتكو ذه طمع هرعتع غاتطعأعو

 مرهعمءمام ممعاتعمعو معموولتهع عع 0ههمتسمع طوعا طسمسس 2151هر/6 ل2147: ظلخم ممافمت 0
 ىم/عضنمع» ىالععتغو ذللم4 ذم مدع قممعتس و نعد 0155 عصاه عمصعم ءعغ ءوصعاهكتهمعتس 015مموتتأو
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 ىتأي نازيملا ىلع مالكلا ىف نايبلاو لاقملا ركب اة“ 401 ةنس رفص ىف غرفو ةظمتاخو تالاقم

 ىف دوروملا رحبلا !64 ااضيا ىتأي عورفلا ىف جاهنلا حرش ىف جاوملا ركيلا: !ادم ٠ ميلا ق

 ضعب هيف سد 11. ةنس قوتملا ىنارعشلا دمحا نب باهولا دبع خجِيشلل دوهعلاو فيتاوملا

 وحنلا ركب !44 نازيملا ىف هركذ هلجال ةرهاقلا يف ةنتغلا تعقوو عرشلا فلاضاي ام هدادعا

 5 ضفن ه.“ ةنس قوثملا [ةرينملا نباب فورعملا] ىكاطرقكلا فسوي نب كمح هللا دبع نأ حيشلل

 ديك ٍباحْلا نب سيئر ىربيل ىكرت ةيرحب !035 ىوبلا فسوي نب دكمحا نيدلا بايش

 ىلا كدماو اهلاكشاب هيسارمو هكلاسمو هرئارجنو موزلا  ركبا :لاوحا هيف ركذ 11 ذنس لونقملا

 ىيحالملا دعاوقو, طدارخلا لاوحا هلوأ ىف ركذو 1. ةنس دودح ىف ناخ ناميلس ناطلسلا

 10 فو ىرخالا ,نم  اليلق طسبا .ايعادجا ناتخسن ىهو ,اًرتنو امظن كنهلا ركب ىف قيوباسلا

 هع ردعموع ؟دكمم ةهسمأك 956 (ذمع. 30. لوس. 1549) ج0 ظمعتس معنلسدت. -ح 1684. 8وطخ

 لد ءىئوذل دك ع ءعالدط ءيقمسرو ممتع ل1 ءممصتع ع( كرمز ال هصتقر دذص وننم 0ع هرعتع 4

 لتكمستمنسس .؟!10 اتاعمعدس كلم. ع 1685. ظ1- وطب ا] - 11 هدب ةزو رصقتنع اعتصم ءقم105ان122-
 (هرصتصعساةضتك هرعرتك 211/7 لع مدهعاتطتع لدعتف ةمععلملئطنقر لع نسم مدعم دمتم

 من0لعملتست. حح 1686. 13-151 حطم 11-151 دست 0و مدقععو ءدع ندم 0ع 10علعرتطاتق عا مدعاتف

 طقس عملسس ععغر ةسعام»ء كاعتلعطل 450- ه7-همعء]ر]راط 1 وهرو للتسعلا كارم منغ ةصصم 960 (ةصعب

 18. 12عو. 1552) 0لعططمسعغم١ © متلهسس عدو ءرسك ةدصتستعتم ةذص طمع تطعم ر نسمع 1ععأ عمان عممت'ءللأو

 زمله عدت وكر ءددضوتع هأط ءةسفمتسو نع ص هرعتع 7140: 1عوتفتتتو نصا[ ءاتق (نةطتعننع 5

 و نوؤ د 1687. 8 عطب ع] - مد طتتو ممتع هرمامعتف.  هةطغتاعط قللتع 45001101 0

 186 7ودبرإ“ 1ك هيكسانطفر [؟دلعم 1ادن- ءارممببكت"ءا لتعمتك ءها] ةصصم 503 (ةصع. 31. كدلم 1109)
 لع معاق و لط كم دستآ1غمع نسمععلمصعع ةععسس لانسنت مهصعت متو متل ة(1عماكاتست معا: !1قادنه. ع

 1688. 18 حطب عا دعم نك كو رصمتع 1هأعآلت ععماتمع لع لمءنتمم نتهلضدغ مدس ؟ةلتقتلت ةطت عمزناتللل أ

 ]نئمدستسو هسعامسع ةطغعتلعل هزيعار ماعلا: لاربع لا عند 7و ظوددق 1689. آ ةطتخأإ ءاو

 هردتق لع رصحتت ةنععتقمع ةعتمفتسسو ذه نت 1” 11 ءزرأ5 ل ءتن- ءلرازز 210]نمتضتةءاو ةسصحم 2
 (زمم. 20, لوى. 1554) لععم]دستكرو ونسم] ل (هنع5 رصفتتق دنعللتغعضهسعتلو ءلاتق زمقانأةهه و 15و

 ممرتامد دنس ءعمضنس ةسفعتمتطسق لعووتطتم 0طساتغ ةللمل ىدلتقمو قماعةرسم 1147 كنعد
 ةمصتم 930 (نصع. 10. للموت. 1523)و ذم لسيسونع ذمتتم 0ع كدممعاحتضسس ععموبةمطت عويس دهمممط

 10 هع مععمالتم ممساتف دصمتع ]ملتعتس ههكتعدمالطاتق هطقعتممسلتق ىملستكح ءغ اتومنع هدومسع
 لثكمساو. 1عمعمفت هصعق لسفع ةاتصغو نتقمتاتتس ماتم“ مدانلسست همجتمدزمد ةلاعتمه ءقأا ءا ةط
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 ميللل دبع نب ىيحي اهاشنا-ةيملقلاك ةلاسر ةيرحب 11. كلذك تيسيل ىرخالاو مظن اهلوا

 ىاسكلا [هللا بع نب دمحم] حيشلل ايندلا ءآادب !10 1. ةنس قوتملا هداز ىخاب ريهشلا

 قوتملا ىراضيلا ليعبسأ نب .دمحم هللا دبع نا ظفانمل مامالل تاقولخملا ءادب 0

 قوتملا ىضلبلا لهس نب دمحا سيزر (ىا' مامالا غيشلل 'خيراتلاو ءدبلا 141 801 لس

 جاك هيف عبتت هنال صضانخقلا وبواؤتو زباجتلا تافارخ نع بيم كيقم بائتك وو رسما عكس

 ركذ مث ميدقلا تابتاو لحلو رظنلا دودح ركذب ا[كتبان ءاينتمو "فلكل كنلم ىف ىضاسالا

 ةثالك ىف هنامز ىلا ءاقلخلاو كولملا جيراوتو ممالا رابخاو ءايبنالا صصقو فلخلا ءادتبا

 ناوفص رحبلا ىال ةرقوتملا ةلاجو ةريكملا ةجاردب 8*1 كحاو كلكم ىف ومو الصف نيرشعو

 ركب نأ نب ىلع ىسلل نأ مامالا خيشلل عورفلا ىف ىدتبملا ةيادب !!> بئاكلا سيردا نبأ

 حلا هيكح غلاب ىلا اناذع ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخم ها“ ةنس قوتملا ىفنكلا ىانيغرملا

 زمتغم ءةمسصتصسم ءمماتمعتغو ناتتطسم ج]اغععو قضععف - 41690. ظفط عثر عغر ةهعامضتق 0ع رصقتل

 ج0 ممن هةعصتصتق (60/ءرنة عار ندعم 7” م]إ6م ظعتن كط0- ءآ- !رعاتسر هدلعو قكلطاقعنلع]

 لزععت5 ءعغ همصم 1020 (ذمع. 6. ال[طهجم(. 1611) 1201605, ©0ه5ءللمذأغغ - 1691. عيله

 عاد لسمو هر امتفنسس دتاتتسلألو هسنععم»ع هطغعتلعط [ 1101 منوتنعا ع: 400ه1101] 76548.

 1692. 8عل عاد دلططلسء غو ةمئاتاتتلل 5ءالاتتلل 01262131131 ةاةعامخع !1ط[سفس 11ه 7

 قكاادلاعأ 11ه]روبست» عا عرب 1طوددمق7] هزل" ةو ةسصم 256 (ةصع. 9. آل عع. 869) ج01630. ب

 1693. 181- 8 ءلذ مع 11- '1' دعت ]عطر ةمئاسس ءأ طتقغضسمو دمعاممع ذطعتاعط ءغ طقس م

 26غ ل]تمعا ظع» هما 8مقلقرو ةمصم 340 (ذمع. 9. كسصن 951) دضمة610. آاتطغع» 0

 ل1زكذنعماستس تنتلتقو ه ةهطسلتق عمل هيضتنط عا ءمدتتت عضأك 2311: 3غ0ائاتلل1 مات1 جهال هانا 2116401“

 زم عم عجور نسمع لع ةصتغلم طحتتصلأل ءزاتق 16 0ععسبوات 430113 مانظغو معو ععاتأالك عدا غ3 13غ

 جه ععستمتق ةمععت]جنممتو ءغ ءمصص مر ءنوتمع 0عطمتعسلتع عع ةعممس ةماتودتادلتع هفمطتاتنعمام

 زمعجءمعغ. 1 ءلملع دمتم ءعداتممتكو ع5 مهر عامتااتتلل ععقاقمكو م0همان1هدحنتس 1هغهو أ

 معجم ةغودع طككطقلتكدستسس طتقغممتمق تقولنتع ه0 غعصرحنق ىساتسل لم ل عتصغت اهتطاق هععاتمصتطاتقر

 صم ؟ه]مستصع ءمرص متن ءطعصقتنو ءصوضوكمب - 1694. ٠8ه0ةمطغع+غ ءال- صومعءعط 2272124

 نع هزؤل1عغع عا - سمغعرر ج111 عغار هدئهنلم ءياعصممدهلتك جغامصتغمزلاتظ> عغ هدتطتنم لنعأتم

 معوعرنعمكتمتم , ةتعام»ع 4741ه“ دك ووتماب» ظعءعرع 105 ظنتالوي - 1695. 8 ء0827 عأ

 ءادردصس نط علت متع (ههتق. (نهدصمعس لنسص هاطعتلعطت عع آ[سصقستن ك1: 7]ءمعممعب» لل: 8و لآل

 اآظء» 016ه-ج]ف ميغ آآهمعاطتمع ةصصم 593 (ةصع. 24. المك. 1196) رصمسادترو 0ع مهعاتطاتق لاتتتق

 هةمععماتطف و ذغج ةصعمتعمسود ؛ طردسف 10عم نبأ مذ 20 ءاآلعدعزودترلمتلال عاتوتانللل 5م ء
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 اًكّربت ريغسصلا عماجلا بيترت راتخاو ريغصلا عماجلاو ىرودقلا رصتخم نيب عمج هنأ هيف ركذ

 سبل ىرشلا اذهو ىهتنملا ةيافكب همسرأ هحرشل تفقو ولو لاق نسلل نب ىبحم هراتخا امب

 ىلماعلا ىلع ىب ركب ىال ةيادبلا مظنو اهحورش عم ءاهلا ىتايسف ةيادهلا اما دوجومب

 ىلازغلا ديحت نب دمت دماح ىنأ مامالل ةظعوملا ىف ةيادهلا ةيادب ا( 15 نس قودملا

 تاب
 تادابعلاو تاداعلا نم نيبلاطلاو نيفلكملا ةماعل كب ال ام هيف ركذ رصت# وهو ه.د ةنس قونللا

 ه» خنس قوتملا ىرايذنالا لبحت نب نيحرلا كيع تاكربلا قالا دورتلا ىف خياديلا ةياحب

 ريع نب ليعمسأ !دفلا ا نيدلا دامع ظفاحلا مامالل خيرانلا 5 ناهز :تاكيلا 11 ١

 رشع ىف لطوسيم بانك وهو 0705 ةنس قوتملا جروملا ىفقشمىلا ريل نىباب فورعملا

 جحصلا نيب زيمو ةغلاسلا فولالا عياقو ىف ةنسلاو باتكلا نم صنلا ىلع هلقن ديتعا تادلكم

 10 نبأ لق هرصع رخآ ىلا تاونسلا ىلع ةرجهلا دعب ام بترو هريغو ىليدارسالا ربخلاو ميقسلاو

 ليجتا هع, 13[هدعغ ةدسعام»و هعتم طمع اتطدنو فدرسمعم لئست 000171 ءغ هتك لم“ 50/43“
 مز صسحتعدعو ءغ لتمممدتاقمدعس لفست همو]رأ» ها ؟غءاتععسس ةدععععكدتس مدتةعممامق5عو نعال
 71601,مورر»ء0 رعرب- ءقزرمعمت» ع ذللك معدعممامصلف طقطسعتن. 81 ظمدعو معنوتغو ه0 ]تطحسس
 ءعماتعدصلمس ةمودضعلعتنعان و ورستسعمس امنت همدصتسع 1/ ه/6أ ©] -هدو711 ]2 دمعت عمتسعوسم. 1لتع
 ىرحسعم جيتك جناعمص همس ةمتتعمتاتت. 1 كل6 هرعضع 1120مي2/ ءغ ءزدك ءملصسعساهتتتق 16
 دمام ذه اناعد 1810.  ©مدع 8 04ءأ لدم 8هلب» 18 ءد للآن قكت»6#, ةسسصم 765 (ةصع. 10. 0 هم
 1303) رصم مسمر دصعت عع ءعمممج ل. - 1696. آلف ءا ءاد ط1 083 عغو ةصتاتاتتت 01 عا٠10215
 (0هرسمعصسلتسس مدعهعسعن عانس ص نم طسصقسن ه2 110 1101 رميتات» عل  ظءعن» 1101م1 ل
 5 67م6, ةهمصم 505 (ذمع. 10. كسدلع 1111) دصمتطستقو 0ع دتنطاتق ءغ ؟دجتتك هداقق سلق
 لتممستمعو ونتطسك ددلوتك مام 1عوع ةقوعاتعم حلقوم عامر عا 205ماسهساتاتللل 21:61 00
 مويعو66 - 1697. 2648و 66 ءا1- ط1 مور عغو زهتفقسس» تمعءالمصتق 0ع مدهئاتطاتق ههق
 ةمععزهلتطك , ةسعام»ع 7:1[ 1 رق - نآ - "ه]رررتمت» 13 عزت 1101, متراتر:ءل م1808, ةصتتم 7
 (ذمع. 17. الآهن. 1181) رهن. - 16 1-1:[1 608ر2 عع 6 ظ1- خذ طغر عغر ةصتالانل
 ء( قمتم. مسه طتعامكعسسس .ءمم1موتكدتسانس 0عععس 0ه1نستمتطسك ءمدس مدن ءطعسماتس عا حط
 سف 11خظاع 17700 - هل - 017: 4511/0 1مرهمأآ 1 ءر» 0م" ]10 نهعوابعتم 1135م0 عتتذجطمو
 ماعم طار: 1كعا]ا» لتعغم كغ دصصمم 774 (نصع. 3١ لدتا. 1372) دصمرننتمو ءمدصمموتاتطت. كتنعأمال
 هير ودمع لع كعماتك ةععدسا مدح متمعاعتغمدستس نهلتلتغو نعنع (نهرندصت ءا ةدصل2ع 5
 10 ومهطتلتعتعو دعضتس مه 1هلممر دعو ملط 1كضدعاتالك تدلئنمه عع( هلته طعصع لتكاسحتغو ءا 0126 م05
 ةدعحتس 10م ءاتم ععماح ةمصكر ذه ةسصمق تقوم 20 (ةطص]متتق عانت ظصعتت 05ممقانتا. 2
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 رخآ ىلا 4 ةنس نمو اضيأ ه1 ةنسو هأ ذنس رخآ ىلأا 70 ةنس نم هطخ هيلع تفقو هبهش

 نيب عمج نمم وحو لاق انباكتا ضعب هعصخ هنم رصتخم ىلع تفقو كلذ ادع امو “4م ةخنس

 روهشملاو ءاملعلا نم فئالخ ركذب ٌلخا دقو ةيوبنلا ريسلا هيف ام دوجاو تايفولاو ثداوحلا

 ىلأ اخ بتكو ىلازربلا خيرات نم هصخل ام رخآ ومو 0/86 ةنس رخآ ىلإ ىهتنا هخايرأت نأ

 وبا ظفاحلا هرصتخاو اًمامت ردبلا خيرأت ىف اضيا ىنيعلا هصخ دقو ىهننا نيتنسب هتافو ليبق

 نيحم نب دومح ةيكرتلاب لصالا ةمجرتو هه“ ةنس قوتملا رججح نبأ ىلع نب دمحا لضصفلا

 ىلع نأ نب ديحم رفعج ىنأ مامالا ئيشلل ةظعوملا ىف ةياهنلاو ةيادبلا 11 داشلد نبا

 نيحلا هلوا رصتخم وهو نيرخأتملا ضعبل ةيامرلا ملع ىف ةياهنلاو ةيادبلا 1. ىناديهلا

 نال مالكلا ىف ةيادبلا )© م0 ةنس نابعش ىف هفلا خلا رارسالا تايفخ ملاعلا هلل

 هحرش رق يلا هنآلا ىلع هحيحأ هلوأ نصاقم ةعبرا ىلع رصتخم هللا ديبع نب ميعربا بارت

 ىقو76ء]نم ؟ذلتر ذمودتغر طئلئامعتمس ممجاتم جمنعامعتك دصقمات 5تماقتس ةط ةسصم 741 (1ه.

 27. لمص. 1340) جهه ظمعتس ةصصأ 51 (ذمع. 11. اللهم. 1350)ر زاعسواتع ةصطاتللل 59 (زهع.
 14. 2ءء. 1357)ر هع هط همصم 602 (ذمع. 11. المر. 1360) ج4 ظمعتس ةصصخ 65 (ذهع. 7. 5ع
 1366)و ةغ ندحع طسمع ةمصتتت ءعععاممغو ذم ءمتامرسع 101 هع ذلله ةط ةلئوسم ةستعمماتس
 مموكخ هدمت ؟ةعام. 1 كمصع لتعتغ ذم عمرنا هاتزل1210 ءعودعو نست معد ععدامق عع ؟ةضمضتسم للسمع علستم
 رسمرناعو هممز همدعسمغو هماسمتمولمع دذص همر معضللم مدهعاعتط ءقوعه 5 مرتمزمط عاوتناتا2و5 2غ
 نيل دصمرتعو ؟تسضنمتت لمءغمرعتمل همم ةدغلك 0عوعمت مولكدعر دكوسع همانسل ءووعر طئقامدتقتتس ءلاتك
 ج0 قمعتس ةمصأ 738 (مع. 30. كمل. 1337) مهعضعلتر عع طسصع ةصصتتتس انآلالهناتتلا ع85عو تانك
 طتعامرتمس ع« 10با]], 82ج يفوح ءرتغر رعي ععماقمك (هدصعص عت 20 تمم ةصصم5 ةصاع
 رسمرن6عرد عانقت معه نمت مولمدع. 1[آهعم 111غ. -  طوضقمسو ءزدك ماعمع ءةيوعتمو تا 42712 01 5

 ذه 1 مساق 777- 8ءل», هن همسمعملتسست ءزسه 1لفطنم لطد|/ه7:]0 كللتسعا عن لل مان
 121م«, ةممم 852 (ذمع. 7. الآدعع 1448) 0ءعظيصعاسعرو ءالتلتغو ةعوطعأومدتصوتع ةتععاعع ة
 111 تتخل 18  رن 7101 متن عأ عن 1011:1740 عدس نام ح 1699. ظ1- 8 ءلقو عع 5ع
 11 - لذ ط غو عغر ةمئاتسسس ءغ ظمتق. 0مسدع مدعدعمءاتعمسسو دجممغمنع هطعتلط ءغع آسقس م
 3ورك» 7810ه]رمستسعل 18 عرب لطف للفن عسل. ح 1700. اظاآ- ءلقفو عيدك ع ظ1-ااذطقو ءاو
 ةمئانسس ءغ قمتم. (0هدسجعملتسس 0ع ةنعنع لدعس]ةملتو وتم دلتودتو ةعمامسس دصعمدع ةطقطقم
 دصصأ 775 مع. 23. كسص. 1373) ههرصممدمأ 6“ آطمعامتغ زم: طهتك آمر ونت 320303 01
 همومتتح طقطوف ءهئنمي - 1701. 8-81 08ج: عغ 11 ء] -ععافسر ةمئاطست.  (نهدت صان

 لع رصعغمجطووتعو ذص سحكفتما" 71ءمد20 لتكممدتغعتسا ءعغ ذاه دصعرتعسو: آبهت0قتتاتك ءانتت م10 0
 طعم عةعتتك ءاعو يتم كنب 160ط ةام»ه]يفت» 8ءزن 0[ ءقئلهلاع] ءمرسومدستك. طل ءةهلع 1
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 حراشلا تاضارتنعا درو هّنأ هيف ركذ خلا مالعلا كلملا ركذب مالكلا ةيادب هلوا اجتوزمم اخرش

 ناخ ميلس ناطلسلا مسا هتبطخ ىف ركذو اهنع باجاو نيسلا ىلع ىجشوق ىلع لضافلا

 بوقعي فسوي قال راعشالا عياورو رابخالا عيادب ال." راثالا عيادب 1“ ناخ كيزياب ىبا

 ةحيصق راعشالا عيانص ىف راحسالا عيادب 1.28 م ةنس قوتملا ىندارغسالا ناميلس نبا

 و ىنزرطملا قاوقلا ركب نأ ىب كيحكم نيدلا لايت عيدبلا ىم فرط ىلع ةليتشم ةيسراف ةنيدأر

 مضوا اًيسراف اًحرش ىروباسينلا قاجنلا هللا دبع [نب نامثتع] نب دومحم اهحرشو ىجنكلا

 ملا عيادبلل عدبملا عيدبلا هلل نمثل هلوا ىيدلا ثايغ ريزو ىلأ هادعاو ةلتثماب هتالكشم

 ؟||ة* شم قوتنا ىرصلأ ىدنزالا ريزولا رفاظ ند ىلع ىسلل يأ نيدلا ل00 خيادبلا عيادب أو

 نب ديحل روعدلا عياقو 3 روهزلا عيادب ا عيدبلا عيادب اذا اضبيأ هليذ هلو

 10 ديحلا هلوا [تادلجم عبرا لب] نيدلجم ىف رصم ييراوت نم وهو ىرصملا بيدالا سابا

 ياس عم (هغتق عقأ ذنهر مغ (عدعطتس ج00عنعغو هورصسعمس(ةاسكومع 1سعلمتغ ه ؟عنطتق: آطمتاتسم
 هدروعممتم 2غ ده رمعملممع مءوتم هرسصته ةءعماتك ءاع. الآطمصعف ذم ءمر دع للف ميماعسءر نسقع
 ل72 607]ر# يرسصتسعم(ةغمرت طغعصع دصعتاتك هه 0100 0س مسلمك هتغو طقععوتع علاتأةلنع.

 آم موعمتممع صمدصعس هكسلممت فعءاا» لكلا لا طميرءتنأفل لعلم  ههدسحسعالل 01:00.
 1702. 8 ءلقرع' ء1- حعطقمو سمسم عما رتهيتكهلسم. ح 1703. 8 ءلقر ء' ءال- ةلعططةنعو
 وم مهووقز و' ع1 -دعطةسععر مهسدملممعك رستعمطتلعم ءع فضستمم عقل لعلم همدطتلل0 1 ءداتقو
 جسوم ع ق4قتع ةتيوببرك لمعلا عن ه01عرضات» 1و عقم, هممم 488 (ةسع. 11. كوس. 1095)
 5 رنرورامو. - 1704. 8 علقو ع' عاد هه ' طقم ةآمعوصاممس هم رستسحطتلتم. م5106« مععوتعد 1ع

 ويسصتساتس جيعاتاطسم ذص 2224 ءدتمتس طقطعمم ر نسمع مدسعتس 0هعءاضممع هدصدتع 0تععصل1 ءمصاتضعأو
 ةهستواورنع لوس - هل - لة: 111ه]رمتست»ءل عن ملط 1 ء]ب» ( مالا 2101ه" ءدبغ ل2272.  آللدسس
 لعمار 17 ءرد [ 01سم اظعس] قلطلملاملع 2 لملف راما 7  معرسأ نع ءمرصتط عه 34115: قأ
 لئللعد] منعم دك يعسوملتك ءدعماتعمسفر همدصسعساوتتتتسانعو ان 12 ذصءامتأ: آطردستق 1)ءموو
 نسومعمرت رععم ممضهعكتسمم مضسعتس م0لسععمات ءاعير آ[' يلع 671 11]44- ءل- 12 ةهطاملتام ب
 1705, 8 ءلؤو ع* ءل-ط ولج ععر موق امتاتت ستسمطتلععر ةسعامتنع كءامأ - تل - 111155611
 خ11 86رب 1/ل» ةعلت لن [! ىئتعر دممم 623 (ذمع. 2. 10ءع. 1226) دصمتسم. 10عرد دص
 ةممعملتعع ]تطسس ءهمساصسسهكل ا. - 1700. 8علؤزع' هل-ط ءلث'ر معه لمعءاضتممع هنطقتع
 ليمعملت ستعمطت] ني. - 1707: 8 لقوم: هادو هطتنسع 281 5 ءءقورع' ع1- 06 طشعو هدتتقعانأ
 10 هماعملمرتك ذم ةتعصألتق (عرص م هدئاتللو تان ع0 11101 مدن 60 1 رب 1ع #1 ططتلم1معم. المح
 قعوز مالهيضرت طتقأمتأ ةهتئاتلل١ لنماطاتو [؟عأ مماتاتق ونيتدنسمد"] ؟هآ]سسصتسأتااتكق ءمدتم» عاد دقه
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 وحن نم هصخل سيللل سلاجم ملصت ةينس سئآوف هيف دروأ خلا دابعلا نيب تواف ىذلا هلل

 نم هيلع تلمتشا امو رصم لئاضف نم ثيدفلو نارقلا ىف عقو ام ركذو اًبتك نيقلتو ةعبس

 ىلع نايعالا ىم اهب ًاشنو ةسكارمل ىلا اهكلم نمو ءكيبنالا نم اهلخدو اهلزن نمو بئاجتلا
 خيرت روعدلا عياد ى روعزلا عيادب ١) 1 ةنس ىلآ هيف ىهتناو ماوعالاو روهشلا بيثوت

 هلث يمل هلوا 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل اضيا

 ادبم ىم عياتولا رداون ركذف اًضيرأت نيثلثو نينثا نم هاقتنا هنأ هيف ركذ خلا لوالا ميدقلا

 00 عيانصلا عيادب 1.1 هلمكي مل هنكل كولملا مث ءافلخل .مث ءايبنالا مدق هنامز ىلإ فلل

 عينص عيادب [ء] ىرخفلا سيشلل ةيسراف ةلاسر عيانصلا عيادب ٠ ىنأي ءاهقفلا ةفحت

 دئارفلا عيادب 1:7 ه.د ةنس قوتملا ىازغلا دمحم نب بحكم دماح ىنا مالسالا هج مامالل

 “ها خنس قوتنا لينا ىقشمىلا ةيز ود ميق ىباب فورعملا ركب ننأ نب كمحن ىنيدلا سم خيشلل

 وندهع ةمعامتغ زاهن طمس 1ع زماعع طمتصستسءو ليوان ص عدعمأأ ءاع. ةسعامال لص ه3 765 65
 مغ حل لزمءعملستس .هق]تموذسصمفو ونتهعم هةمكعوؤتطسع ءممدتكدع هراتطسع صك عصئاتساو م0(0]ناو
 ءدكوسع مع قيمللعم ةعماعم ءغ اتتوتمغم ائطرتع ءيععع موتك 0مل معرت ممعمفتسا» عغ ةصص 01111
 ععيتعمد عممضتمعو نقع لص (نورهمم ء( ةدسمق متزن نطدمك ةعورمأأ مرهععاومقطمم 1ععسصفتلو
 ندقم معد رمتعمطتاءو ذللك همهنمعمعو ونسأ ميممطعأمع ءوص طقطت غمد عرتماأ هع 1م( عيتسار نأ
 نمودع 20 لز ممفاتمسس (نزمءممدلهرتنسس ءدصت عوضه عئتصسكو 001 ترن همععامنت ص عد علسعدوأل 51ه
 طرموومعموسم يع ج4 ةمصتم 928 (تمع. 1. ]لع 1521). - 1708. 0482«8ع' ءع1- ةهطشت
 11 ني ةعوو ع ءال- لهطقعرو دستعمعماه هماعملمدتك طله ءعدعمأم (عاظ م0110 ماتو مدت(
 طتوئمك عمم ذه دمعمتعمم : طحسع 1826م جععنمم معلسسم ءاعبو ةنعامنع هطغتلعط لكءا47- ءل- 1
 7-1850 -«ه]زرج هن عد» لطف 8 ءب» هكميرب اة ةهصصم 911 (ةصع. 4. كمص. 1505) دممعاتم. ل1همعغتم
 ءمور هع ذاانل هدي فقعتماك لسمطسع ائطعتم طئقغمرتعتك تنصح 0ءاععءنب ءمهلاهمذعر زذكه انغ "ع3 ععقاقف
 ةماعم0101هرنعو جط ئمتغم دصصصلت ةكودع جهل ىدحسس دعامات عصفت منعا  ظرتستتس رمرممات مق

 ءورصحس يدمتنخغو مرق (طقلتكهه ءغ ممدغ طمو مءوعفو هعوسع (ةيصعص هزاتك 20 ظصعتت مع»0ان:18
 1709. 8 ءلقو ع١ ع1 -ععمقهوز هاو جسعو مامصع سماقع.  (نهررسعلاةئتاتق همعتتك 10/76
 67 -/مءم]ث6, لع نيم ذملعد. ح 1710. 8ءلقرع' ع1 -هعمقر عار هماعق ماهمع 5098ع
 ؟[لمدعافطد معك عمك, ةطفامدع 8]رعسو- هلل لأ: لهل ]يلب ع 1711. 8 ءلقو ع' هعصألو 53
 دماتط عن ممىهعر ةسعامرع آصقس 11هززعا - ءآ- ةء1مر» قات 11ةد»80 ل]1ه]رمتستسعا 183 ف ل]10]رهتت 60
 61 من16, دمصسم 505 (ذصع. 10. لمآ. 1111) رصفرطاتم. ع 1712. 860ج ع١ ع1 - غءعموقلو

 سستسحعام دمحم عوضا مسسس و ةمعامرع ةطغتلعط قعسم- ءل - أ: 210]رمسمعا عن لطف عت 10
 1021م ءوانعام [آدمطمتتنمر داعم 151: 0س - ءزرمتسأ وا لتعام عع ةمصم 751 (ةصع. 1 11
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 دحاولا دبع نب ميظعلا دبع دمع ىأ نيدلا ىكز] عبصالا نأ نبال ناوقلا عيادب اا“

 لاعب فورعملا كمحا نب ىفطصمل علاطملا عيادب [012 1402 ةنس ىفوتملا ىرصملا مث ىناوريقلا

 ىمزراوخلا نييسح نب مساق لضافالا ردصل جلملا عيادب أباه أ..ىح خنس قوتنملا ىرنخفدلا

 ىاونب ريهشلا ريزولا رهش ىلع ريمل طسولا عيادب 1/1 91 ةنس قوتملا [ىفنكلا] ىوحنلا

 5 ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخ عيانصلا ىف عيادبلا 1/0 تثلاتلا هناويد وهو 14 ةنس قوتنلا

 ءاهسالا ملع 3 فئاطللا ا سمو فراعملا ضاير ردب ا يلا ءاش امب ءانش نم صخ

 قوتيلا ىوفدالا بلعت نب رفعج ىيدلا لامكل تايفولا ىف رفاسملا ةقكتو رفاسلا ردبلا 8

 مامالا يشل ريسكالا صاوخ ىف رينملا ردبلا 1. عباسلا نرقلا نم همجارت رثكاو 81 نس

 تبيبلا ىف فلا مالا ىف روذشلا بحاص لوق هيف حرش ىرصملا ىكدلكلا ىلع نبا ارمذيأ

 10 اذوخأ هيف لوقب ىذلا عسانلا

 ىلاعلا كلغلا ىم ىيرشعب ىلاب

 1350) مدمرنتم. - 1713. 8608و 6١ 181-(6”دصر دصتعقعاتله (نهددستر ةتتعاماع 181 ملل

 لعام |[ 7 ءلق- ءل- لة لطاع 110ه]رمتستسعا لطل-ءا- هتست» ظعت» لطل- ءآ- ؟مللرقاو مدتطتتتل

 (ةتعدتكمممع ءغ مموداعم !81[نوعدع ةموستلتسم, ةمصمواتع 654 (ذمع. 30. لقص. 1256 ) 1201:1110. -

 1714. 2ع08وع' ءع] -رصعغف]1 و هضنتكق ه10عصتسص دصعتس هنهطت] عنو ةتعاماع ل117516706 1

 47 ء0 12كا عنو دهلعم ملغ لتعم ءغ ةحسصم 1008 (ذصع. 14. كلب 1599) 120130. ب

 4715. 0«86مجع' ء] - رممآ]هطر طتعدعماو همتتتدام لاننا 211010 أمل“ - ه107/40/17] 1

 186: 110563: 121,ممم« عبرت ((مدستسحاتعم [ [آدصعاتلح ]و ةصسصم 617 (ذصع. 8. ل1طهعغن. 1220)

 رجمرتنن و. - 1716. 86ع08ي7ع١> ءآ]-درع دو عار متتمعاتله ءعويمتفأاهو ةاتعام1ع ل110“ 185/17

 5و آ1[1 يتعر سلوم 2مم # لتعم عع ةسصصم 9006 (دمع. 28. لسلب 1500) دضمزنات0. 1106 ءّراتق

 هرسك ممقرسفمتسا (ةعتسيب ءقاب -ح 1717. 1ظ1- 86082 ع' 8 ء]1 - ةوصقور ءاو ستعقعاتلة“

 (هردمعس لتس 0ع ةعانطسم ذاج ذم متعمو : طدتتك آ0عمر ونت دتكر ستطاتق ؟دلغو مععات]تةعتاعت ةنتطاتكو

 نمل ىلع كم. - 1718. 8ءلع متو غلط عل -دص عوستكو طنصق طقتامانست 0عمت 0طن
 مه( عم] هىعآت هدطات6]تسس هطوعموقمساتتتل 0ع هءانتسو 20111111112. - 1719. 151- 860

 1ب1]- 8مم ىلع [1هطغعع ء] -سسع ةلزعو 1هصه ة1ل]دععدوومو ءع طعمعلعلاتتتلت 1015

 ©مسك طتمعمدمطتعتسو دصفحتسمس مدياعس طاموتدوطتمك ةععدلل ةءعراتست ءمصاتمعمقر هلع

 1ر17 - ه0 - 0: 7 كم" 18 عدن 1]مآعآ» لك عبمنو هسصصم 749 (ذصع. 1. لمدن. 1348) 12010110.

 1720. 8-11 ل 31-11 هصتدعر. طصصق ةماعصلعمك 0ع ؟ليساسغكطاتق 1دم101 هدا عصاتاتتت م2011.

 عرعزاعاط هع آسقس 7770و“ 13 ءرا لآ لة70عء]يم #11 ذم طمع هرععع لتعاستط جاتعامرتك ]لطدت
 10 777 - 91م0“ زص هععاتممع طرمت» 7/0/6 نكس دطمهمر انطا ماعم همدواعتت لنعتغ

 نمل ءوعم مع ؟تعتمأ هلال هدنطتق ههعاءةاتق
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 فشمدب هفلأ ريسكالا عوبني ىف ربنملا ردبلا 178 هلو ةرود نيرشعب رسفف اليهم رصحل
 واولا لل | ىقأي قيجولا#أ حزنا قهو ريبكلا' 'حرشلا ثتيداحلا جيرضت : قاب رينملا :ركبلا# 7
 ىسدقملا نمحرلا دبع نب دكمحا نيدلا باهش خيشلل ريبعتلا ملع ىف رينملا ردبلا 111“
 حرش ىف رينملا رحبلا 1 ىلبنأللا هحرشو هيف ةطسوتملا بتكلا نم ومو 41 ةنس قوتئملا

 نيحرلا دبع نيدلا لالج عيشلل لولا ةللسم ىف ىلجنا ىذلا ردبلا 1 أب ريسيتلا 5
 فيطللا دبعل ىيدباعلا رخذو نيظعاولا ردب !04 111 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نبأ
 بذر ملا داشرالل ًءاملعلا ريص ىذلا دلل ىبحلا هلوأ كلكم ىف كلمبلا نباب روهشملا

 ىلإ هادهاو راعشالا» تاياكحلاو راثآلا»و ثيداحالا ىلع ةليحشم اسلحام نيرشع ىلع

 عدبلا 10: ضاق ظفل هفيلأت خيرت نأ ركذ»و ناخ نبحم نب ديزياب ناطلسلا
 ديفو تادايعلاو تاداعلا نم معلص لا كعب دهوثترحا ام افرع ىبضو ةعدب عمج- 0

 حق مور 1مععندست 0عقست ملمس ءمرصتسعسافكمد ءدغ لاهي غ 20 ررمعع ؟نوتسات““ دمعمأع 200 عد لسحس
 هودع رو يو[1مذ “© لوطعمعن. ح 10عيس ةاتعام» وأ ]زطرنإ - 1791. 8-151 ءلدع [8:1- 010 هثتو
 ]نصح ةراعملعمو لع مصنع ]1همتلت5 هدجت عسات هلت, 6 [نويسفمءأ ههرصمووستأ. ع 1722. 1:1- 10
 1:1 - 3[همدعر ]هدهد ةراعملعمو 06 نهلئنمدتطاتق ع (نهرصسعسامتتم ة1دعمم ءيئمط ءهللك.
 ©نرصتصعس(ةيتمك طنع هءئتمغتك ءيغ ذص هراتك 77” ءزاتنو 06 نو ]1غ ثرتج 77مم ؟10عءوغت1. لح
 1793. 11 - 8 0ع 51 - ة[همثع 1 ذلس ء1- غةه'طكعو طنصه همم لع حرتاع همرطستم

 زماعرن مم عامسللو 116401 هز وزاعط هع نأ - هلل - 017: ل1160 17 عزا 4-61-450 غظ100000
 هموم 697. (تمع. 19. 0ع. 1297) صمم. آطئطعت معاتمعأ ج40 زماعصسعل1:ه5 لع طمع 0هءامتسح
 ووتمغمدر سوف 11610412 ذصغعت م ءاهكاتق 65[. 1724. 8-11 ءلع 11-1[1ه مدثر انسه

 عماعملعمو. (هدصتس همة لزطرت 1ءئك», لع وسم 10 ذمته - 1725. 18-181 ءلعو ططصق 5
 ةماعم0تلع جممونعمو 0ع نعمه طوع علت منتم رص همست ةذ1ممع ؟ع]1 حرصت ءاا2 ءقماقعو 640
 علمتم لع1م7- هل- 0: 480- ءآ- هلييسمعتن» 8عءرن ىللطق ظءلب» ظميرااغر ةسصم 911 (ةصع. 4 ل
 1505) ردمرننتو. - 41726. 8 ءلد ء]- ممتغامتم مع 0جمزعط» ءال- ٌةطأ1لتمسو طصسق
 مرهع05 هممت مغ (طععدستاتك 200دنهم ناتتطم ؟7ه]سسسعم ذم ؟نوتمأت كفمصقععذاته 0تمتطسغتتت عا
 ندلئعنممععو ءقذؤلح كمعلمسسس مممطعأادعر مم مللممعق ءعأ 8سم يتسرت] عماعصفو 14
 كنلغمسم 1801610 13 هن 1101 هتنت»ءل 1 هطغتآتغو ؛4ءعطترماتكر ناتو هرماتك 600112051121145
 ودا صعست مجمصعمد نطو 207 1. ع. ةسسم 891 (ذمع. 7. كدص. 1486). 1طمعامتغ ذاق [ر

 ]عمر ونيت دتنمد 0هءغم5 ه4 طعمع لتت ععملسسسم 1ععاغ تام. سل 8102-11: و معو 505326, 0
 ماسءداتعف هوا ؟ه5 65201, تنقع ةععتصلامسدم 013 6صعطت انكا1 2عععواقجل ءمصقاتع101265 أ
 مدحتمم لعد مدقممعد هتومتكظ ءدغر نتهك ممقغ مه0هرطعاأمتم م0ةعانصأ. لع طوع دنع ةماعع ه5
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 رظانلا ةعتمو رطاخل ةعدب 1/6 ثحابيملا رردو تداوشسو عدبلا راكنا ىلع ثعابلا اهنم بنك

 رودبلا 4# تادّلجم ثالث ىف ريبك بانك وهو ىلع نب فحلا دبع كيز ىال تايانكلا يف

 تاأرقلا ىف ةرهازلا رودبلا [. دادحلا روصنم نب دمح خيشلل تاماقملا عيدب يف تاماتتلا

 ىفوتملا راشنلاب ريهشلا ىرصملا ىراصنالا مساق نب هللا دبع نيدلا ارسل ةرتاوتملا ةرشعلا

 5 لك دروا هنأ هيف ركذ خلا ملعي مل ام ناسنالا ملع ىذلا هلل دبخا هلوا نلحم قا وهو ةئس

 لالج خيشلل ةرخآلا روما ىف ةرفاسلا رودبلا 1!  هتعلاطم ليهستل اهلحم ى ةلسسم

 ىحلا هل نيكلا هلوأ نلحم ىدو روكذملا ىطوبسلا ركب ىلا نب نمحلا يع يدل

 نم حجزوبلا باتك ةبطخ ىف دعو ام هب رجنا كنا ركذ يلا ضرالاو تاومسلا فلخ

 رانلاو ةتجلاو فقوملا لاوماو كثعبلاو خفنلا لاوحال ابعوتسم ةرخآلا مولع ىف فاش بانك

 10 سلاكم ىف هيلع ئرقو 'ةلسرم اباوبا نع بترو ناثالاو تيداحالاو تايالا نم كلحل اعيتتم

 اتطرت وسمممتا هدصساأ 81-177 هله اف“ ءل-ارنلا* ع دمع ءآ-]ر عما لا عا 1007“ ء» ءالت عارم ]1ةا]ن.

 1728. 210:عغ ءا]-اعطمغتمم 56 رص1غ عع عادم ةغمانو مماتد 1م عمال ةصتقلت ©0علاةهضأتك ءأ

 عصعفتك كهمععس]دصاتق. 81دعممم ]تطعم تس ؟ه]سستمتاتس 0ع ءفمعممستستطاتقر ةتعام»ع م4

 27620 ملل0-ء]- لمعع عرب ملغ. - 1799. ظ1- 160 لنع 11 - 1 ةضتسفغو طصمقع رناعصتع

 لع زتهو ونسمع زم همصوععوتطمسس (11ءءاممم1) هعمحاع لتعاح ةدصغر ةتعامنع هطعتلعط ]1101م6

 726[1رن 11 هندعنا» 11ءل0( 0. - 1730. آظا - 8 هلع 11 - تقطتع عغر طنصمع ةصاعم0عصنع5 لع

 لعععررب معععمك5ت هصتطسع (نهرعدصأ ه دصمز هتطنع ندلتللتك عا انقات 7عءعواتقر جانعامانع الا" -عال-1

 5 4506774] 13 رو (,عىن» مقيععات»: للةغ» و ؟دلعو 2كلءوابعارا» للعام ءان حصلته ء.ت 1010١

 ؟ه]نسسعص زاهد ةمعامتعمو : طهسك آ)عم نست طمتستمعسس 0لهءدتغر نسم ةوممدهكزا ءاع. للوضع

 جنمع(مرعو هع تم اتطرعم هزم عدلمك نسدعفنلممعف 10م ىدم ه0 ءّزده 1ععنمد عدس ظهعئاأ هخعرس ؟عللعص لقسم

 مرئمنم1]زوو معي ع 1800-11 آئ5-1 خ11 ١ عغر طنصمع ةماعص لعمغعو. 1'ه]نسصعص 0ع ؟عاطاتق

 عزامع محلئععتسم لح ةمعامزعمو : آسف ])عم ندن عانس ع( (ننمتس ننعوكزاأ ءاع. ةسعام#

 عارمتاعاط لعء7م7- ءل- لق: ىكطل- ءآ-ه]يتسمت» عرب لطف ظع]» كميرا # دسملم ]دتتلهأكاتك 1200 عأر

 هع زلل]م ىمظعتعملم تدر ونسمع ذص مدع متممسع انطرخ طعم معمصتم تتغر ددلتق[ءعاقوع. 5

 ءعمتتس ]ئطسسس ةماععضتسس ؟ه]نتممع ةعتطعمع لع لمءاضمتم معضسس نلاتسهتستتمي نانا ماعصع أ

 معرب ععاع نمعاعغو ينحف ه0 انطحسسو دئعقامدتععاتمم عدو 1103 ]عز ععاسضعست لان01 تر 101501

 رعمعسس معياتس عمصغر دله نغ ذص طمع معزا ؟عرتذاتق همدمصم16ه5و 201 60همعو ءغ ءالؤنو 50ل0للل

 10 مممرانععمع معي نمانمحت عمتك 0 مسق ذم هموت ائطعنع هع يعمتءعماتع لتهممعستتع ةل]سلودع همدقسس

 زموم ذم همموعدوتاطسق 1عوعطحتمعو سمحصتس انآتسسم همصم لثع دصعممتف لوسخلأ متست ةصقت 4

 (نم0. 25. ]ه6 . 1479) طقطعطومتسب - 1732. 200-11 ن» 121- 81ه صتن ءغر طنممع
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 نسح نىنيدلا ردب خيشلل ةخلاسر عامسلا ماكحا ىف عاعشلا ردب 10 | ةكمب ةريهظ ىني وكذ
 و

 ل“ ةنس رخآلا ئدامج ىف اهفّلا [01 ةنس قوتملا ىرصملا] ىونوقلا نيدلا ءالع نب

 ناوفلا عيادب ملع 1.

 الا عيدبلا ملع وه هذا ىفخي الو ريسفتلا ملع عورف ةلمج نم ريخلا وبا لوملا هركذ
 ميدقلا مالكلا ىف عقو هنأ 5

 عيدبلا ملع 10ه

 حوضوو ماقملا ىضتقمل ةقباطملا ةياعر دعب مالكلا ف نسل كيفن هوجو هب فرعي ملع وع

 فيلعتك ناكل لاو نيتياعرلا كنيت دعب ةنسح رعت امنا هوجولا هذع ناف مارملا ىلع ةلالدلا

 مهضعب نأ ىتح نايبلاو ىلاعبلا ىملع ةيترم دعب ملعلا اذه ةيترمف ريزانخلا قانعا ىلع رردلا

 اًملع هنوك عنبي ال هتبتر رخآت نكل امهل اًليذ هلعجو ةدح ىلع املع هلعجي مل0

 ةماعملعماعو. 11نوؤئمدتم نتطسع 81عءوومدع 8ءدغ هم" ءأ. - 41733. 8 ءلع ء1-ةطتغل 1ذ

 هطلاعؤسس ع] -ةزسفلرو طصق مهلتمتتتسس. "[نهعامنك 0ع 1عوتطمسك دصتقتءمعو دعس 5طغعتاط

 186" - هل - 03: 11هعم7 82 4ه7- كل - لر (يسعم# [2152, ةصصم 776 (تصع. 12. لاتص٠ 1374)

 دسمسأمسك ] كورسفلا ةععتسأام دمصت 70607 (ةصع. 18. 8ءمرام 1365) همصآععاكم

 1734. 11ص طءعلمرع' 181-(هعادم. 100ءئتسد ظعاتتةتاننل اه (نه3820 0

 110115 457127/7,ع» ءدحع ذم متططعتالو 0 ءانتم ةلتاتتلل  ع>عععقا5 ءمزتدصل عقع 601013601345

 يمفاحع ةهساعرمر ءدملعستم عقذع بتتسس هءستمج 8602 , معدعاعمودمتس (ع000 ذلله ه0 ؟ءيطتس 5

 (نهرتوسأ ةعاعرماتا0 6130511201.

 1735. 11د ءع1-طع01'. 0)10ءنئتسو هند 2ع

 [ركدعع عون ءد 0هءاجتسحر ن3 72105565 هممهممذدءسصأات»ع ءاعوعدسأتهع ههلمصت صاعد عد0عو

 رهقممع طقطتنم هممحعمتعمسأتحعو نلتمس 10ه عده ءعغ ءدسضح ؟ها]مصغتتق ءعمسص ءلهغلم ممدواص]دغ. 1

 مهقمصتطتو عمتس ممص متكأ طقسضتست لتدتئاتالل 2ءالاتتلل ع5 بعأت 1دعاملغمم هدد مدعسم ء1عوعدصسأ عطل

 م؟للعمل1 نتطستغدتخو ج]اتئمودتس 10عرج ءددععر هع 51 نصملممعق هع291قطاتق عاج 3138611

 1ل11 لمءئتسحع جتغعست 10دك لفمفتك ءوغ ممدغ 00ءنلتمهك هعصاعسانقتنان1 ( 1772 67 -116478) ءأ

 ترمموتاتمدستك (11» ءق- 6ءير مز , ذغو نغ ممصصتتااتل عدس ةزم عمل دععتس 00ءمتصقس همص طقطعءةضعضطو

 هعل طنك دممعملتعت5 1هعم حاز هصععععمغز معوسع (ةرسعم 0700 ءزدك ممداعتم» نصر ءلت"ع م0655 0

 ونيدمصتمسك معتمد ةطقمامنم هع دماعوعد ةتغر هغوأ زردكسم0أ معنمس هاتف طقطعمععاسم»و هاتلغفع
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 هعوضوم اذه نم رهظو لماتف ةدح ىلع اًملع .مولعلا نم ريثك ناك امل كلذ ربنعا ولو ل

 نم بلقلاب فلعتيو نذا ريغب نذالا جلي ىذح مالكلا فنور راهظان .هنعفنم امأو هتياغو هضرغو

 امم نايبلاو قاعملا ناكو قاذلا ىسلمل ناك ناو لصالا نال ملعلا اذه اونود امتاو كك ريغ

 نم .تيرع ذا ءنسحلا نال اضيأ ىضرعلا نسحلا ناشب اونتعا مهنكل ةهليصحت ,ق ىفكي

 5 دهوجو نأ مث اهب عتمتلا توفيف اهنساحم عبتت نع نيرصاقلا ضعب لهذي امبر تانيزملا

 اًعبت ظفللا نيسحن نع ولضي ال ناك ناو ةلاصا ىنعملا نيسحت ىلإ ةعجار امأ كارلا نيسحتلا
 هركذ نفلا !ذهو ةيظفل ةيناتلاو ةيونعم ىمست ىلوالاف كلذك ظفللا نيسحت ىلا ةعجار امأو 30

 نئاضق يبق اومظنو دثك ابشر ايبلع اىدار :نارسلعملا نا, دل ناسا دلع 3-2 تر[ راسل 3
 زتعملا نب هللا دبع سابعلا ىنال عيدبلا باتك عيدبلا ملعب همر دكا نكد اك [زت

 10. اًعون رشع ةعبس اهنم عمج ام ةلمج ناكو هيف فتص نم لوا وهو 151 نس قوتملا ىساتعلا

 ليحأ ىيدلا باهشو رب خنس قونملا ىركسعلا ليحأ ىنالو ناو نايعبسو عبرأ نس دقلأ

 لمعئتمسمع ذم مسعتنم ةزصسوت]ةياسسس صمص ءقوعمأ ممهع508ع. كو 1ع دنع 221110 0
 معد لمف. طلنمع ءالمس هطزءءانست ءلاتك مهلعا ءأ مدقتالتامسد ءغ ةدستساتك صتق. طزاتق نتنلتاقق
 حمس ص ةماعملمدنع هرهلممتك دممتعةامصا[م هعيصتنتسو 1غه نأ ا11:ءلط طقعع 1مانعأ علصع "عساه
 ةونومزعتم ء( عع تم هه عتمع نللم ]هطمعع ذمهتسسعغر طقمعومع 0هءامتممتس طمص طتقأ ءةنس هط
 قتتكدتس 20 ةمعاتق ؟هدسمتل همرص مودات عالاتطغو 01100 0اتقتطتالق 221 ©ةطانأ ءاعووصاأتلمع عةوءما315
 عوغر هع ععماعماتقع ءغ ءدرموتللم ه0 ءده دوو معرئاتسعةصخار ونتهع 4 111جو هدة ن 5
 ةسملل مسمغو (ميسعم ةععلعماهلتك سمونع كعودصتمع عيمج (هنعس لتلتوعماعم ةمععامتاتساو 0110 هل
 مميضتس معقل عدتع نمتعاتم 0116 5827 ملترللتك هك0عمرتو دغر نانقمل انأ "عم عانعف هرئهلتمصتق ءاعودصتتكو
 5 ودمصلم هرمحتسعساتك ها00848 ءقأو حمو ماتسم ءدفستسماع ممودولغو ذو نغ هدصصأ 061عءمغمصع
 زملع ههجتعسلم معتسءاسس. 1 ءةصلع مهممدعد ذللمعر وندتطسع ءاعودصتتمع ه0 همدغممس عدس ةعععلسسأو

 5ةمعءامطهأ رع] هرممكتتس 5عماعسأ18ع مرت 15 و 01131011313 0 عر هرئاتتلل 1300113113
 جعععلعمغعرم همص هععاتعدصغر ؟]1 هده قاتل وومطمحسص ءملعتم ةد006 , تصلع ذللدع ةعمنعص هل عقر
 زروع رعمطدلعو لتعدصعتس. 1 لكمصع ةمععاعس دئطعغمرععو دص طمع 0هءملسدع هدطقأع 0ل16عمل1
 نورس عاد مدمس و مائه عاعت 13121 01100 عدل 05 زل1هه مدغلممعم رده عمه معالم تانك عالا صار ءأ 5
 لع طع 0مءامضتمه ءمصقتلعمتصغ ]ئطعمدودع ءفيسرموسعضتسأ. مل ائطننمو ةسس 00 ءمتسمتس
 نسصمأع لتععملل مععدات داع هدعامماعد مععاتسعما 11210 ءآ- اعلق 1*1 هططعسذنخ 1
 10 يمرر - هقرربوا عسب ةططدعتلمعو ةمصم 296 6ص. 0 ععمع. 908) 0عظصعأتو نانأ ماتستتتك 0 ط0
 ممعمالمع ععمعتم ةمرتمقتغو ءأ ىصتصتسم 862 عللاتتل1: 0102(ا18و 00 نهآ1ععزغر  ةعماعم 0ععانس
 عممعتم ؟دعرضتسأ. عاملا 101ءللط 0 274 (زمع. 28. 3150. 587)., 1كدصلعتت رتعتت 1201م0
 راع ل41 ع0 4م[ عنو ةهمصم 387 (ذصع. 14. لحصت 997 ) مجمدئانناتقو 814 - هل - ل 0100
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 قوتملا [ىلع نب ديسلا دفيع نب رصان] ىزرطملا ييشلاو ةنس قوتملا ىوكل نيدلا سمش نبا
 اهحورش عم كناصق هو ءابدالا تايعيدب. اهنمو [41.] ةئس

 اهرخآ سلاجلا ىف اهالما ايارس نب ويزعلا ىبع نيدلا ىفص بيدالا ميشلا ةيعيدب ان“

 ىذلا هلل دمحلا هلوا انسح اًحرش ايحرش رق ةيعيدبلا ةيفاك هامسو د. ةنس نابعش يلس ىف

 نيرشعو ةعسن ىوس عيدبلا عاونأ نم ركذي مل ىكاكسلا نا هيف ركذ لا نايبلا ركس لذح 5

 عمجن بتاكلا رفعج نبأ ةمادق هصاعو اًعون رشع ةعبس زتعملا نبا لوالا اهعتخ عمجو اًعون

 دقنب هباتك فرععيو اًعون نوثلت امهل لماكتف اهنم ةعبس ىلع هعم دراوت اًعون نيرشع اهن
 دبع نب ىسح لاله وبا اهنم عمج ام ةياغ ناكف ةعيلاخلا 3 (.انلا اك ينشأ 50 ل3

 عيج ث نيتعانصلا باتكب هباتك فرعيو اًعون نيتلثو ةعبس ٠40 ةنس قوتملا ىركسعلا هللا

 ةسمخ اهيلا فاضاو اهلثم ةديعلا ىف 501 ةنس قوتملا ىقاوريقلا فيشر . نب ىنسح اهنم 0

 [دبحا نب فسوي نب دبحا] نيدلا فرش امقالتو هضارعاو رعشلا لاوحا ىف اًباب نينسو

 1860: كار عرنو- ءل- ل2: 1112و ةمطصم . . . ةططم1تاتقو أ 8طغتلعط 2101ه ءدبغ |[ أعمق" 8 د

 67-450-؟ءزرورنا ظءر» للغ], دمصم [610 (تصع. 23. لامت. 1213)] دصمضتتق. لل قةدمصسملت

 آتطربمو ممدصنم مععتمعمغع 804 نم( مودع 1. ع. ('مع(لهع مطتلم1هعمرجتس عسل كس ءوضتم

 001121262681115. ل

 1736. 8ء011ع عغو (م:(0©« لع حجنع هممهتنع ل3 ئعصلتو وسحتس 8طغتلعط ءعغ ططتآم1]ه ودفع

 كورك - «0- 017: مطل - ءل- هدتادب ورب هلع” ميرم ذه ءممكععوتطتق لت ءمكحتعو ونسمع نال قسسك ضع

 ردعممتد 8طحطقم جمصأ 757 (تمع. 5. كدص. 1356) طقطعطةنسعر ةللقسوتع 1و عأا 6-2 عا

 1مكءرت موزع. وواعجد ءاعودصاعمب ءّزدك ءهمرصتسعماجساتسا 0010 ممدانأا داهم ةصعأ ما عماعتس : آنهاتك آ)عموو

 ونت ةصعدص(دص عساس هدمدغمع 0تءالممتك معنصستكتا كاع. قء7/م/مو ذمومتغي ممص متكأ ؟لعتسأت

 ممكعرم ععمعرو هرددتمع 01ءاتمصتق معععمقاتتك. -187  ءار»م'ءعس دتغعسس مصتستق للتمسك 00 ءاتمحع

 جمعاأم»» ةعماعص0عتس ععمعتت» تهما]1عوعتهغر ءزسدوتنع دعونماتم (00نم:6 11: لولع» "5 نتلطد

 وتعتمسأتلو جغامحسعس ءدكان ةعماعسل ععصعتو تكدس ذلام ءميصصتمتك طقطستغعو ماه نغ تك هدردصتق ذه

 دصسص هما1عءاج ضتوتماو ععمعتو» ءووعصأل آطقطعع (600مسمع ممستسع 200 ءمعمتفتك ءوأن

 لطعتملع ههسسصوتع مامنعو دذص ءمصموصعسلو ةستاحأت ةانصغو ماه انغ كانط 1206جتتلف عع ءالاتلللو

 ودقع كلت 11:17 1ظهعمت» 8 ءرد 4كطلملاعل لع]عت» أو ةصصم 5 مع. 18. 0ع. 1004) 2015و

 «دا1ععتار نتعتمأح دعماعسم ععدعتو ءوةوعصار لان 116141 5ع همسك هماستسع 6/[1ط هل رايها عزا

 يؤ ةمقتومتغعتسس. '['سسص ظ[هدمت» طعن 1غءدازأع (مق"هتمف16, نبت ةمصم 456 (ذهع. 25. 182 6ع. 0

 40063) هطلتغو ذص هرعتع ةلتم0ء/ مدهعتم ععصضعتاتت»لل هانططءائانتط ءم]1ءوتغر ةئدودع هعجموتساه

 ونيتصوسع ءدردزنح 0ع حجععقممتطنك ءحسصتستق ءغ ندقلتةنلطسك جععللعصسالتطات5 ءك م»هردتتق

 جدللتلن6. آنصتسوسع ةععتاتت5 هنأ هارع" وتس ءل- ل: |[ لآرتسعا 1 ءرن 7”عبو“ 8ءرج كلتضعل ]
11 5 
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 عبصالا ا نبأ ميظعلا دبع نيدلا ىكر خيشلا اهل ىدصت مث نيعبسلا اهب غلب ىشافيتلا

 كلت ىرجاو نورشع اهنم هل ملس نيتلث هتاجرختسم نم اهيلا فاضاو نيعسنتلا ىلا اهلصواف

 لقنلا ىلع لكي مل هّثال هيف فنص بنك حصا وفو ريرختلا هاهو ةينارقلا ثايالا ىف عاونالا

 فقي مل امم تعلاطو ىلحلا لاق ملعلا اذه: ىف اًباتك نيعبرأ ىلع فقو هنأ ركذو دقنلا نود

 5 لنحو ةنأم ىلع ليثشي طيسبلا رحلا ىف اًثيب نيغبراو :ةسيخو ةنأم تيطنف. اًباتك نيتلث هيلع

 قوتملا ىومحلا ةذحح نباب فورعملا ىلع نب ركب ىنا خيشلل بلا سمسم لان براق

 نيتلتو ةتسو ةدأم ىلع اليتم اتيب نيعبراو ةتلتو نام ىف ركب .ىنا ميِدقُت اهامس مل", ةئس

 هعبتتم ّلعلو ريغ ىف كجوي نأ لق بدأ عومجم وهو اًديقم اًحرْش اهحرش مث اًعون

 لكن" نفاوشلا" ةدوج "الا هيف نكي "مل ولو ةيبذألا بتكلا نم هريغ نع ىكسي

 10 هفتصم ىراف نييرصعلا رداون داريا نم راتثكتسالا نم هب زاتمأ ام عم عاونالا نم عون

 ركاح نبأ لد نم لقن ١ذك قذاح لكل دوصقم مهدحو اذهو ةيراعلا خفاك هنع عفترب

 1ر4 د] و زكه تك ءمرتاتللل هانت عالاتنال 20 ةعماسدعتساح حسماتلظعدمعا. ًةنعنسلع نه تطعتلعط

 2 6]نأ - هل- لاذ: لطل- ءآ- هلمعكت» ظوت» كلطلق' ]معالم همعضوس 0علتغو  ععصتتقواتع 026 5لتلا10

 ورسم]ععتغ. 1[طنتع مسسعتم اتعتساك ععمعتج ةانم ل1دعاع جلز دصحتغو وناتمانانتت طلطضأللال12 أ

 متعتمأأل اهمطتس مائ0 ماتو ءئممأو ءغ طقعع ععمعبو لص 5 عيمتطاسم ءمرهمتعت5 هطكدتم ةوذع لعسمصفكنةكتاب

 آيتطخسس 1ع دمكعتمدتغو ةكوسع [تطعمضتس 0ع طقع دطجتعرتم ةعرت مامالاتلل هعائاتقدت 115 عقار

 ونيمصتحس همسللف ةهسعامرستتنمنع مروعاعم اتطعسسص 2مع0/ متنغعدم. .لدضسوع ءاتمسسر 5ع نتهلنضهعتساو

 5 اتطعمو .لع طمع لمعصتمم هموصم؟1ةدعور ءا ظلم//2: ظعمو دذمومتغو عتسام ا!ئطعمو ]1ععأارب نتمو

 زللاع صمم 1آهكمعدتغو ونام 1دعااتللل عقغو انغ هعصمااتنال 0ن030ةعاستج ناتتطومانع 1 عالذاته طعاأتو 1 م7

 همرصلعسعتسر  .ةعمفتطا ناتتص(118عاطأه انطاتتلل  ععصاتق ءعمدصت]عءاعواعو. -ح 1737. 8 0117عغو

 نوسدعم لع جباع هصقتعب لتععملت ءعماست .نندلضسدعاصتو تلت 1:ءالكاتتتلل و  هعطغاتسس عا

 ممر ععمعتو نضدعامسفو ونا100 كاحعتلعطخ لادن. ظعام» ظعت» مللت ظل مدمتمقغو ؟هلعو 181: 0]]ع#

 للعاتك عن هصصم 837 (ذصع. 18. كسب 1433) دطمز"[اتاتقو هملظ مانت عا 1 عا همست ك1

 طموئعم ذم ذللسا ءمصسصتسعم(ميسسم كنعان هذال ةهرت مستو نمل (طعقدتسلاتق دعست مطنلمام عتعوستست

 عءوغ (متصت ءمملتمعسقو دتغ ةالقع ىتدع ذم هلتم دمك عمصتدمكاتدنوا عا 10دئ(ةه5عو لات ءتطق 36انك امان

 يدسستممت» عتغو ءءعاعمتك ائطعم مطتلم]هعأولك همعععع ممددتك طع هذ عا ءعععماتم ءعونعوتتك !هعاك

 10 ةزمصعس]د ععمعسب مهطحمقطسخ مئطتل ةمعودعأو مرمدععععوسممت ناتم0 10 ءمضتس ةمآعضسلت00اتطتر

 وننم5. هعومم]ع5 ءلئلعمصغعو مئه]دنمعدتس دصن]قغملتسع ءيععالتغر هعراع ةسعامد" ءزاتك هلتستق

 حاضتك عوار نسحتس انغ (مهصغاتلال هرعرتدع ذص ةقدسسصعط00 ممصحغو 0000 نصتعاتل» ه0مهقتلتادطت : عوف

 تتزسماألا5 معمسمز ءةمعزك.  [[دفع ندلتاك ىدصغ كةععسصلمس نطفي نسدع طا 11«ر» مدحت ءيعصصات
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 ىديبحلا .ىلع نب دمحأ: نب نمحرلا دبع حيشلا . ةيعيدب اا. 2 اهنم ةخسن رهظ ىلع

 عيدبلا جلبت ىرشب عيدبلا حتف هامسو اهحرش مث عاونا ةدايز اهنمضو ىفصلا وذح اهيف اذح

 ماهفالاو بابلالا هعنص عيدب نايبب ربج ىذلا هلل ديحلا هلوا لفاح حرش وهو عيفشلا حديب

 ىدامج ىف غرفو عيدبلا جلمت حرشب عيبسلا منم هامسو ىناعملا هيلا مضو هرصنخا رث خلا
 ةريثك اًطالغا بلطلا لثأوا يف اهيف تييأر تننكو اياوزلا ايابخ ىف باهشلا لاق #11 ةنس ىلوالا

5 

 يهتنا ةلاسر اًمكهتم هيلا تبتكف ىاجف هنأ معزو !ًديدش اقنح فقنح اهيلع هتميبن امل
5 

 و 1 -_ تدب 0

 مرحلا نكاش نع لسو اعلس كنع عد

 41 ةنس قوثملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلا 5

 فورعملا ركب نأ نب ليعيسأ نيدلا فشل ةيعيدب 1 اهحرش ث عيدبلا مظن ىمسيو

 طسزانك ةضسمتمتك 25:عزودع مئ0ماأ5 دمفمات 11م5 موعده. - 1738. 860112 عاو (0506 لع

 دسم هدجمونع لتءعملتو ذه وصح هطعتلعط 450- ء]-"هلرنضمت» عت: لآت»عا طولت لآ: 7

 ؟ءواتوتند هوك - ءل- ل11 ممععدتغو قوصع مامدتتج ععمعتو ةمكععتتم  ظهداعد ةالمتس ءمرصتس امك

 واو ءمرصتسعم(ميتستسول اع .6مم1مدسدسو وننأ 112 ةمعتمتغ: طكهستفق 1ك2عمو وندأ ءىماتعدنلممع

 مرمعمافمساتدع رععتسسس 2 5ع عواحتسسا هم[ عع ةموععمتمه ظهعاج ةماعوتامأل ع001036 ءاعو

 دموع مدت: 161:1 ءا-7ءل# 1. ع. شكد هممهتع لت ععملت ءمرسسعمادنتف ءاععجمأ قتاتتلظ لانك

 عرس مصعاعدنور نأ مائهعأع» ءءاعضمس ]هند دماغ وعمومستم هتطستغتد“. 1" 'طصص عمم ةعصاعماتكق 01

 ص ءيتغمسعم ءمقعتغكو ندحيس كبح كوسفلت متم ةممأ 993 (ةمع. 24. آل ءعب 1585) ةطقمأ؟15ةعام

 لا1هبن]ب عه - ءنيق' 8+ ءآم»أر .اعجآأألب هاد طعل#4 ةذمهعتمس تاع  ْدارعآاراط - ءل- لنع ذه 1م

 ءق- ععمماير 4٠ اللتر تمسومتغو ّذص قسضسصتمع ذصتلم كاان 0101:0112 12عمراتال2 1201605 ءططمعور 20 5

 بت زادك ةمتستتت» 205عممم5دعسسر ععدجت عع دصتطت ةعهطت5 ءدغر ددعواتع هددت معجقأسم ععالع

 ءموتزغمكتغو ندم 1هععصتس هقغر نغ ؟ءطغعسعمال ده ةعععسئداتق عل ءمتمغمادس هعتطعععس. 113عع

 زل1عه. 1739. 8ءع0ل117 عار ('م5/ 0ع لع دع هرهدتنع لتععملتو 1كم 1ص ءامت ةلف

 311666 ك276ع ءعغ نسدعسع ممص ملق1 11عءءعوع طقطت(ةغم»عددو

 دسعامبع 576 اتت 18 عن 1101 متوتر عل نم ءولرخ 271258 |[ ةمصم 828 (ذمع. 23. اللوع. 1424)

 سمسم |. - 1740. 8ظءلل17ءغر هةدضصعم 0ع ةعاع هدصقتع لتععملت, ه6هقعن» ه7 - لاق“

 ذمه مغسس , ةسعامع ؟طغعتلعط لعم7- ءل- لن: لطل- ءآ- "ه]بسمت» 8 ءرن لطف 8ع ظمأ

 ةدمصم 911 مع. 4. لمص. 1505) رممعغتم. 8هدنعم ذلطسا ءمرصتحت عماقكاتك عنان - 1741. 860117 ءاب

 يةضسصعم لع جماع هممدتع لتععسلأ ., هسعام»ع كر ع" وكس عل - لق: ل ءنرجمأ] 17 بج 158 18 ءب» ]7 علا.
 رم
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 نيدلا زع ييشلا ةيعيدب 10 ٠ انسح اًحرش اهحرتشو ما" ةنس قوتملا ىنميلا ىرقملا نباب

 اهخرشو م.. خلس دودح ىف ىقوتملا ىنميلا دمحم نب ىمحرلا دبع ىنيدلا هبيجوو ىلصؤملا

 فرشو ىلخل ةحراطم ىف ىلالا جتفلا اهامسو راطعلا ىيحا نيدلا باهشو اًيفاو اًيناش اًحرش

 سمدت خميشلا ةيعيدب 1 [1.0 خس قونملا] سيروعب فورعملا جاجح نب ىسبع ىيدلا

 5 ىغو |[. خنس قوتملا ىكلاملا ىراوهلا ] ىسلدنالا اح نب كبحم هللا كبع كأ نيدلا

 اهلوأ ىرولا روخ حدم 8 ىريسلا خلحلاب ةامسم ةلببصق

 ممالا 0 مهيو لونا بيطلب

 قوتملا ] ىسلدنالا ىنيعرلا كلام ىنب فسوي نب كيمحا رفعج وبأ ىنيدلا بايش اهحرش

 ىبأ عيدب 157 خلا لاتمالا ىع عيفرلا لاعفالا عيدبلا هلل كنمحلا هلوأ [701 ةئس

 10 [ن.01 ةخنس قوتملا ىراربيشلا رغظملا ىباأ دكلشرم نب خماسأ للا وريمألا ] .لقنم

 ىنيحم هللا دبع نال ىمحلا ةيفام ىف ءامسالا عيدب 18  لاوحالا عيدب

 مدالعم 17:- ءارببمعر١* لتعام ءعغ حممم 837 (دصع. 15. ذستع. 1433) طتمدتنت6. 10عد2 ءعضعوتسمت

 ءمرسس عماحتتسس 1م ذللسأ ةمقت -ح 1742. 8ء0117 عغر ىضتعم 0ع جعاع هدصهأع 01 ءعهللو

 ةتتعغمسطنك ظطعتلعال 2عع- ه0 - ل2: 211ه:51]: ءأ 17 ءزأأر - هل - ل11: لكطل - ءآ - "هآتانم1: 1

 11101 م70 7” ءبضع# و كتععج ةهمصستس 500 (ةمع. 24. 8ع. 1397) دمدمدتتتم. 1[1لعدح ةص تالسل

 ىسسعم(معمسس تنلعس ءغ ةصغععسبم ةعضمفتا. ورسم ةعتمدعستسا ك5 ء]نآ - ءل- ل1: كلآرتسعلا

 ل116", نتأ هماته 1-1871" ه1:] ظ17آ- لآ: لا همم1 ]61 1171- 112118 ممدصتسة كلا و عا دكر عت" ركل ءل - 1

 156 16: 11 زي, ؟تلعوم 0 معو لتعندع [عغ حصصم 807 (تمع. 10. لدا. 1404) دطم1غناتع]. ع

 1743. 8203117 عار (مع/0ل6 0ع ححتاع هنمدنع لنععسل1 ةطعتلعطت 57 ءعروع- ه0 - 01: لقا 7

 1101 ه60»717 13 عر ل 82 م4001: | 11 ءماد»# !81هلئلكتنمو ةصصم 780 (دسع. 30. كم. 1378)

 عام معأات] , 1111111-27 ط1 - كرم ممرصتسمتلو ءأ اكو ةصعأمأ علق

 اني

 831علتمدع هعلعس ءاتعع ءع معاع مدتسعءامعلت م0 مان 112

 1كم 577مل - هل - 027: قلآتع ل ورم" ل]رت»ءاأ 18 ءزج 7”ة:ك ظعتت ل1717 150: ءناخ

 [دصصم 779 مع. 10, 81دئ. 1377) لعظتسعتذ] ءمرصتسعس(هغانك عقار ءمدصتس ءماقت ات كلاع 1هعامأأ

 لجسد 1)عم همعدتو ممزج ظمعزعسأل ءغ متسصتف جلغمو ونسمتست 6 5161 م8ع5 طقطعوغ عام.

 10 1744. 2601 [طص 31ه معالع1 0, حعك هعمدنع 01 ءعملتر دستعام»ع 157 110: ل: [ ظكدمتت

 ةا1دعمم 0ةمد»ه 1ظوت» 11ء180 ملط ةرجماسم]]ء» كاف ممعرو ةهمصم 554 (ذمع. 2. الاهم

 1188) مممسنم]. - 1745. 8601: ء1- ةطتعشلو آائطعع» ذاحغتق ءعطعوتع 22085613185.

 4746. 26ع01' ءآ] - حورس ]تطعم ممدصتساتتت ءعلععلات5 0ع مدامصع ؟عاطللكرو 3116406 ملل
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 كيحم كيعس ىنال عوفشلا حدم ىف عيدبلا عيدب لكل 07. خنس ىقوتملا ىلاودلا ىسوم نبأ

 ركب قا ب ادم نئاوفلا غيدب» 1. ىللل ىفصلا' اهب نضراع ىئاشلا . ىرصملا دواد" نبأ
 عيدب 1031 خلا هللاب هل ةوق الو هلل نمل هلوا ةلسرم نئاوف ىلع ليتشم  ةيزولل ميك نبا

 كا تياخ 6 عماد ماظنلا عيدب !هأ ىتأي ىنابيشلا ةديقع حرش ىف ىاعملا عيدب 5
 ىدادغبلا ىتاعاسلا نباب فورعملا ىلع نب دمحا نيدلا رفظم مامالا حيشلل ماكحالاو ىودزيلا

 هيف عمج تلا دوجولا بجاو اي مهللا كتأذ ريخل هلوا فيطل رصتاخم 478 ةنس قوتملا ىفنكل

 دق لاق ىودزملاو بجاح نبدأ نجيب جقنتلا بحاص عبج مك ىودزيملاو ىدمألا مالك اةكبز

 باتك نم هتصخ هامنمل هما فباطملا هانعم ىف عيدبلا باتكلا اذهب بلاطلا اهيأ كتحنم

 نيب باتكلا كلذ كارتشالو ىهتنا مالسالا رخذ لوصا نم رعاوجلاب هتعصرو ماكحالا 0

 تم تل ا ١_1 اا 1 ا 1 ا 1 ا ا 1 101 1 1 2

 41081167 10]1ه]رميستنعل 8 عبد 81لودم 10ءمفللو ةسسم 790 (ذصع. 1 كلكوصب 1388) 12201610. -
 جوج. 8601: ء]-ط 0ث, لئطعم هرصهته 01ءاتممع همصفوأءتاتق 0ع ]1دنلع زماعيءعوومدتكر ذه
 ونحم قطب هله 1101من علا ل 12 م1:0 ]111578 ه1, 72-0 رك عركأ - ءل- 01د 114116 طقاقات
 عون ب 1:48. 8601 ء1- هرج متلي اتطعت مون قمصنطسم ءومعوتتم ءيععال عدفو ةصسعام»ع
 7110117160 17 رن ل8 17 ء]ب» 17د (هير| دن - ءآز هتاتنأزل ©ل١ (©همنصمعغ لعيصو مون هقمصعف ]خط عع

 وم هع مزءماعوو هغ دمعارتغ زله: طهسك 16. لمد هوؤ مماعماته متكأ ذه 1260 ءاعع
 1749. 8601١ ءآادس ءةمزو !نطوع ةعماعماتتق ءىععلاعمف لع ؟ديتتم هدالم(هلممتك ععسعتطاتكر
 ةسوعورع 461 1عط طابع للسعال 8 هنن ]10]رعترات» عل 10011225676 ةهطو 794 (ةمع. 29. الو. 1391)
 روورنوو. ع 4750. 8601: عاد ءةص1و ائطعت ءعمععصقتم ءععع]] عمم. .(نهردرس عماقتتلتل 0مءالك 5

 رف 14061 ج هزي عفار فس رس جمكتات, لع يدم ؟10ع ةصقنفم ع 82601: ءا- مز غدفسو ائطعت#
 هربلتزوع ءمعدععتاتقو 011 05 مطوعيل عما كك 477نم» ءممز هس عتغو ةسعاممع هةطغعتلاط عغ 1سم
 71101 رز" -عل-02:: ل ]ردت كل طق ءتن م7 18651/040:6 11 دم ءاطاقم مدلعم زرع ون ن1غ لذعغم ءغ دمصم 4
 (نوو. 21. 2107. 1294) 10 (هرصمعم لكس ]عمت لسس و نطم4 زنق ذصعت ملك "لنور ءدزان5 يدعم
 نوره هةؤر 0 ]عبق معوعوويلم ءدتداعمو كاع. ةتتعامال زم ءم ميمدععمسه 1ل!همدسص ءهمالععتأو
 ونيمع 4808 كاع 1” س6 لمونعمدصعو ءولعص دمم0لمو نسم ةسعام» ائطتت 1 ءردع]بأ] م1 3عععأ3
 151: 10:1 كا طءسل عما همادز ةصتخخأم ىباكتطتو ذمودتغو ه دمل155ءو طسصع آنطرعدسس معمر6
 عوم ةعمقاتت ءينعوتسسس (76042) هه0و بتزسك همرصعسم كو و000 ذألم ممرست مهطت» , م1قهع

 فوج عمتك لككمس مماتمععم ممماعست عع همعتع 1 يوعرمدت, ععمستكومع ع 0514[و ]نطعم 0
 1مل - هامان هرمهجز. “6 حس 15 معع 111ه. ب طع يسمصتمتس طخع ]زطورع زذماعم 5
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 ريما نبأ مهنم ىفاش ىدمآلا نال ةيعناشلاو ةيفنلل نم .ةعامج هخرشل ىّدصت, .نييلوصالا

 عيدبلا حرش ىف عيفرلا هامسو 07 ةنس قوتملا ىفنكحلا ىزيربتلا ديحم نب: ىسوم ٍباحلا

 نب دومحن نيدلا سمشو + ذنس قوتملا ىفنثل ىرصملا ىدركلا كلملا دبع نب نامتعو

 عيدبلا ىناعم نايب دامس لوقلاب مرش وهو 1 ةنس ىوتملا ىفاشلا ىاهفصالا ىيحرلا كبع

 5 خيشلا نباب فورعملا نيسح نب ىلع نيدلا نيزو يلا فلخلا فلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا

 نب هللا حبع.صفح وبا نيدلا تارس ةمالعلا يشلاو 00 ةنس قوتملا ىناشلا .ىلصوملا ةنيوع

 هامس تادلجم ةعبرا ىف لوقلاب . حرش وهو 7“ ةنس قوتملا ىفنلملا ىدنهلا ىئونرغلا فحسا

 حشو خلا هقفلا كعاوق, دهم ىذلا هلل ديل هلوا .عينملا هلكشم نايبو عيدبلا ىناعم فنشاك

 ىف هب حرص م11 ةنس قوتملا ئقتلمل مامهلا نبا, دحاولا نبيع .نبا سمح نيدلا .لامك ةمالعلا

 10 نباب فورعملا خيشلا حرشو عيذدبلا ىلع ةانيتك اميف هانكضوا دقو لاق تيح ةيادعلا حوش

 سهمستسكوسع 0لهءتسمعو 0817 67 -رأع] ءغ 0:7 ءل- 04 ممسهاتعت مدغدك ءىغر دصتتاب لمص ءقاحماسم

 ء( مطمطتغحستسل 30 عد ءمضتسعماهصلتتتت» هع جععلسربعرنضغو ءنبس لسلام ةطقكطتام ءهقوعأ

 1منعمع 11108 ظنعحصأ 181: لطدا» - ءل] الز للدم عرب ]71ه]رميدت»ء0 '1ءاستعف [[آذمءاتتهو ةضصو 6

 (لمع. 21. ثسو. 1335) دصمراتلتقر ونتأ مص عضامتت اتت 107 - 186/4“ ل ه]من] 117 - 18604

 مهتمون ب 01 سفتت 8 ءن ه4قل - ها رسواءلب لكس لف للم: آآهمعاظنمم ةمصم 738 .(ذهع

 30. لدا. 1337) رجم وانه تب كاي وربو - ءلا- لة: ل1هأرتنت10 ظعت» قلل ءل -هليدسمت» ]لو ي/راناف

 عاطملتغوموم ةهسصم 749 (ةصع. 1. كم. 1348) ددمرتااتاتقو ءانزاتق ءههمدطتتتعساهتتم و 261/1 8

 121/- 1704 ةمكءتا مام ءغا غد ةصعامتعمساتت .آطردتع آكلعور نيت طمرصتمع5 هتنعدكلتا ءاعو هد (ةصااتتل

 انني ععدحسق دعئطد هلفعتمأاوم ةسصغر نسقع 1114 ءدرماتءدت(اب -  طورسنو عقول هلع ل: ملل: عرب

 ]ل هدعرو 11 يدنل: [طهمعاتنمم ؟هلعو ة2اننن- ءاو]ر عقلا 0:معزنم لتعان5 كك دصصم 755 طع. 6. كقصم

 1354) مدمدتننان5و - 8طعتلاعط لو عانس لسانك كة” - هلآ - لذ: كلا ظهرك لطلملاعأب 8ع 1:* مع

 61مم عمن 1ل1ني0لع [طاممعاطنحر ةسصم 773 (اصع. 15. لكسآ. 13741) دحمتنأاتالق و ءانز اتق همنا عما ةطلانك

 ع نددتسمر" ؟ه]سسصتستطاتس همصقافسف ها 1[ 5] و سعات 15-111 ءلأ' مع طعيراتا ستعمل 1116 هاد عربا"

 امكعت مادو ؛عدمصلعم دهاتمصعطتوا نمتقن ذر عترتو - عل - لأ ءمسستس عما متانكر ةعوستلالل عا لاه

 1ممامتغ: آطدسق طلعمو نأ ظمصلمسعساع لسضفمتان0عصاتمع نه ممددتتنا عامي ح جحتع ل0عاتةتسااتق

 1لع هنا - ءل - ل١ 11ه مررت» ل ظ عرج للا ءآ - مالنا 1ارن- ءا]ر عمربن [آدصعللاحو ةصقتم 1

 (زمم. 29. كلون. 1456) دصمراتاتكو ناك ءمدصتص صامت انا ىاناتتس لتدعتناع ذص هميصتصعساقتتو 0

 10 هده 270يّنء/ ممسصتممتكو تطأ لتعتغت لكحتس طقعع (لع ونيتاندق دصملم 19 عمغتق ةنقغ) ذص تثق

 ءعماتعمتتساتقو ن3 20 هماتق //-12607 هجلصم(مكتسسو - هع هطعتلاعط لعا» 8ع لعاعافو
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 نيج نيدلا بح ةيشاح عيدبلا ىلع .ىتاوللا نمو 7 ةنس قونملا ىلج نب ربج بيطخ

 رصح يف ملعملا لامجلا عيدب 1000  همآ ةنس قوتملا ىفنخلا هداز انالومب فورعملا دمحا نبا

 يف نمزلا عيدب ام“  ىنميلا ىرديعلا رداقلا تبع نيدلا لامج ىصضاقلل ملعيو ملعي ال ام

 هأنهاو دما ةنس هقلا قاهفضالا ئجانخلا ”ناهيزور ىب هللا 'لضفل ىتران ناظقي نب :ىح ةصق

 ىتوق بتارم ىف ةقطانلا يرحت ةيفيك ىف عوضوم باتك وهو ىردنيابلا بوقعي ناطلسلا ىلأ 5
 ريسفتلا ىف نآرقلا ضماوغ نع نايبلاو عيدبلا !© ةليرج دئآوفو ةيلمعلاو . ةيرظنلا

 هنتدجو حالصلا نبا لق [0..] ةنس [دعب] قونللا ىنادمهلا [ةزمح نب] حتف نب ىنسحن ىنيدلجم

 كرايم تاداعسلا ىنأ مامالل وحنلا ىف عيدبلا !»ه» مالكلاو ةيبرعلاب ةيانع اذ ناك هنأ لع ندي

 كعكذ ىزغلا دوعسم نب دمحم ئيشللو 1.4 ةنس قونملا ىرزإمل ريتا نباب فورعملا دمحم نبا

 دنع لقنلا نم نايح وبا رثكاو ةاحنلا هيف فلاخ لاقو ىكزلا نبأ هاهو ىنغللا ما

 مولعو لق 1ع م048 لتعم ءغ حمصم 739 (ذمع. 20. كد. 1338) رصمعطناتق. ماعم ءمقر وانك
 عاموودق ه0 هردتق 2604-27 ء«لتلعحتسغو طاتتع 11011: - أ - ل: 17101 مدت: 0 8 عن كلنت»4
 ركدمعظتمر داعم 11 ماميدمس0ع]ب لتعاتك عع دممم 859 (ذمع. 22. آلعع. 859 ) دضمتاه108. ع
 1759. 8601: ءآ1-ّر عسؤلر' ]ةطعمع ءاععدصغتمه تهمصقمت ءانالق عا ذص الكور ننهغ 2013 أ 0113
 زئومماه ةسصغر ؛ لعاعصمتمدملتف ذمهتوستك و ةسعامدع (ةلطتن لعتضمفا-ءل- 0 رار - ءآ - 2027"
 را نلور»ز 7”عوعون ع 41753. 8 ءلث' عاد صقمر دصتعفعت] مس (هضممتتق.  آطنطعم معتسل ءاتق
 < لع طئقاورتح 1113 8من 7”مءاعكسو يسع 27ه1611)0ه] عت: ]ظدسط عافت لك رمنازف ظهر هللا
 دسم 859 (مو. 7. لآدم“ 1448) قمرسممدستع أ ظدللمسم 7” عنا 80 هطغتلتغ.  (نورد مملكتك 5

 يع متستكنت5 0ع دونممعر  ننح 1 هعمالغمم ممممسمملت عندلم5 ؟ةعسسص ةمععم] دالك هتان عأ
 ممعمعدسسم عع لعيسممف(نهتمصستس كنطاتلتستس ةقععملول. ل 1754. 2826801-101 ع
 1:[1- 8 ءورفصر ةهزصدله للعالم عع ةهيمدتتم لع ]هك (0هءهصت دمنا! ععاص 0118 عالتطاتقم
 ©هرصسعم(ةعتك لص هوس سمس ؟هاسستممتسو ةمعامرع 1ظ1هيمت: 8ع: طم [ عا

 رمعجم] 11مل [ممجع] ةممتتتس [500 (ذصع. 2. 8عءمام 1106)] دمت 0. 111:-
 1محعمست, ةمونتعو  عدبص (ملعسر دنع عجم مكانعغر  ةءامرتك ١ ءندتفطت له ]نصعاته ةعوطتعو عا
 رسععمطوةتعم وردولمس يوفي تح 41755. 112186010 81 ءلدمةطخع ائطعم  ءعونعوتتسف 0ع
 عدستسم تعمر ةسععممتطسم سقس قطن اة60004 110أنة”ء]ج طعن 2101 هتهتتعل ل عمم“ د 710
 1: م4114 لتعغم عع دصمم 606 (ذمع. 6. كمآ. 1209) صمام و, ءغ ظطعتلعط 710171160 لق علا

 11610 مهجن. لذ: 11 ]ءام» ذلطست ذه ل1علرنت ىدسسسعسم »دغر ةيصلعسوتتع كان ءاسعأا# 0
 ممرستمموعر غن 6عمسسفأاتعر ةمودتغو 0ع عم لتكمدعساتسمسغر ءأ قلاع ط1 ءزرزرات رسما ]روطعغع ةه0ع
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 ىستدقملا ءانبلا محا نب دمحم نب هللا جبعل ةيمالسالا كلامملا ىف عيدبلا ام“

 ةخلباقملاو ربكلا ىق عي لأ 10د ىكلاملا فيباس نب كك خيشلل عورفلا 3 عيدبلا اها

 كقن ىف عيدبلا 181 هيف ةطسوتملا بتكلا نم وهو ريزولا نسحلا نب ديحم نيدلا رخفل

 حرش ىف عيدب 1. ةرينملا نباب فورعملا قاطرفكلا فسوي نب دمحم دللا ىبع قال رعشلا

 لالج يشل ةلاسر ىجسملا لاوسل كجحسعلا لذب 1/4 ءافلا ىف ىتأب ناهدلا نبا لوصف

 ءاطغلا فشك ىف ءاطعلا لذب !,4» 11 خنس ىفوتملا ىطويسلا ركب لنا نب نمحرلا دبع نيدلا

 وهو 41 ةنس هفلا ايقدالب ىضاقلا ىلحلا اجاودلا نبا نيدلا سمش نب دمحن ايبيكلا ىف

 ةثالثو ةمدقم ىلع بتر يلا بارت نم ناسنالا فلخ ىنذلا هلل دمحلا هلوا كجم

 نيحا نيدلا باهيش معيبشال نوعاطلا لصف ىف نوعاقلا لكي 5 هينا كندا

 لك ىلع هلل ديحلا هلوأ رصتخم وهو م00 ةنس قوتملا ىنالقسعلا رجح نبا ىلع نبأ

 حووسرصاأو. - 41756. 801-121: 81 عادحس عسفلتاع ع151-1ةسترت ءغر ائطوعع ءعععوتسمق لع

 رمععمتك 1كاحست عقر ةلتعامع ل0070 15 عر 71101 متروت»» ع0 طق عدن رم آرت»ءل 13 عدد: ع ل110 عم006 عه. بح

 1757. 8601-121 11 ءا1-هرمان' رو انطعم ءومععتسمف 0ع مدهتطاتع لدعتف همععتملتطاتقر ةتتعامانع

 ةارعزاعط لقاب 8ء]ا» 8ع رظنطنع !اةهلتلتنه. -ح 4758. 12601-21[1 11 ء1-ّعطع 5ع

 ءادرص هم ءقطت] ءغو ائتطعمع ءععععوتسك 0ع معاسعالمصع معدن جعوات تلتهم عللا و 321101 11-60/:1107-

 1101م7 عل ]1 ءرو- ءامعمب» 11١ يلع.  طعمتمععغ د0 اتطعمو لع طقع لمععصمم ةصغعنتع010و. ح

 1759. 8601-11 11 صهع4 ءآ]-هطن'عو انطعع ءيععالعمو لع ءةيصتمتطاتق مته91هدتطاق ه

 ميعازهرتطسع لتكءوععسعسلتكو ةسعاماع لآث' للاعلام 1101 مينت» ال طعن 7351 10“

 داعم طار ءارربمرنأ»ءا لتعم. ع 17600. علل, اتطعرن ةعععااعصق. (نهرستسعمتمتتتتك 30 .05/و

 هراتق ة1قرن- ءالعار]رفتتو لع ونتم ذص آناعند 24 ؟10لعمفتتا - 1761. 12021 عال - ةقز هلو

 لزووتط سم ]ددنعد لتصل مدم مععطمسق ذص ل1عةوستاف. "[1ممعامنتقو ةتعامانع ةاطعتلعل لء747-عل-

 را80-ء7- "م]رتتهلنا 1ءر» لطف 1مءرب» كميسضاغر ةهسصم 911 (ةصع. 4. لسص. 1505) تمنت.

 1762. 8021 ءا-دغؤ 81 طدقطق ءل- عطهغؤذو لتماصطستتم ]هننئعد لهصمتناتتس 0ع "عطاتق معان

 زم قةلعطوررستم ضءءاسلعملتع. ؟هاطسسعمو نتم0 11010710 ]3 عزا كارعرنو-ءل-لغ: 11-1

 17[1ءل+ 1دملتءءعدمع لسدلعترع ةمصم 993 (ذصع. 24. لآلءع. 1585) ءمدصممدتت(. 1هعامأغ ذكئذ: طرقتتق

 [2ومو ونا طمستصعسم ء منار عرنع ينعمكألا ءاع.ر ءعغتص ممعلقأممعسر انته ءمجتتم عا هممعا مكتوم عد

 لتكمموزنسسس وام - 1703. 8ه421 ءل - صق'ثسو لت5نتطاتنلم ]هتئؤه دععتاتتلل ن1 هنن

 (©هرسمعسلتسيس 0ع زدلتعدسل» مع5نلعصاتحو وننم0 ذاه ةصعلطتغ: آظمسك 1)ع0م ملم 002515

 وملتنعمسع ءئن. ةطعتلعط تكقعارفأا - ءل- لذ: قلا»ءال ظعت: ىللغ 11: 1ظ1هز“ لقعن/47:85 نست

 همصم 852 (مع. 7. اللمع 1448) هطتتغعر ذص ءهم ندلئهصعق لع معقاتل عداتح مدم]دنهق ءهل11ءعأتو

5 

10 

 فايز

10 
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 باوبا ةسمخ ىلع بترو اهبيرغ حرشو نوعاطلا ىف ةدراولا ثيداحالا هيف عيج ملا لاح

 ىف نوعاولا هاور اهب .ىمسملا هصتخو ةنامنامثو نيثالثو ثالث ةنس ةرخالا ىدامج ىف غرفو
 11 ةنس وتملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل نوعاطلا رابخا

 [دمحت نب كبح نب] ىيج نيدلا فرش اضيأ هصخو اًدارطتسا عقو امو ديناسالا هيف فذح

 لالج خيشلل ةلاسر دومحم ةنازحخلا دوهجملا لذب 1,2 »01 ةنس قوتملا ىفاشلا] ىوانملا

 نس نيرشعو ةدأم ةباحصلا نم شاع نم اهيف عمج روكذملا ىطويسلا نيدلا

 يبطلا بتك ىلع جيذبلا 10 اضيا ىطويسلل ةمذلا كي لل ىلا ةيبلا لذي 16

 داج ىذلا هللا قيل . ءلوا :اهدغاوقو. ةمعطالا عاونا خبط ىف اهلك اياب نيعبرا ىلع كلكم

 ىلع قنا سيبولا .جيشلل نيدلجحم قالخالا ىف متالا ءربلا 10 حلا همعنب انيلع 1

 ىنمحرلا ديعل لاليتسالا ةعارب 7 50 ةخنس قوتملا انيس نبأ هللا كيع ىب نبيسحح 0

0 

 ا

 لتولنممعم ءدسصسس معمعوتممف ءفرصتس ءعماقكتك قعر ة11هلوسع ذص نستملخاتع ءهدرتأم 015م1
 قوسسخلت ةععدصلم هصمت 833 (ذمع. 30. 5ءمغ. 1429) هل ظمعتس معضلسدتل“ 1كماغمدتع ءزاتقو
 71/4 7 ءرما]رم ك1 - ماتا لأ هطلرطف»»  هآ - ة/خنس ذصععتماهر كاطعتلكطسس لعءام] - عل - لقا
 450-ع]-ه]ررجمت» 186: مطلق 8ءقب» هميررزاعو ةهمصم 911 (ةصع 4. كانط. 1505 ) 12014اتانلل
 جمعا مر عم طقطععب نمت ّدص عد ةهنمعامرتاوغع5 عا نتهع ع 0663510086 ءأ 101:(نن6 مق عناد ءلقطأو
 معوععتأا,  طظمانمره هدم مدستاعت ه1” هل- لق 7 هلم [ #12 11101ر متون: عل طق عزرا ل10 ]متت ءا]
 11ه::م08 [كاطقتظتاحو هسصم 871 (لصع. 13. لسع. 1466) رسمت تانك ]و يعفي موتا. - 1704. ظه021
 ع1 - رص عز ط قلو لزكنتطنغم 1ددنئمه عمائاتتتو لع وندتطسك دصحعمد ءتدتذ ة0طتطتله ءواو مم
 زارا :هاطومو 717م (01. "اسد عاهسمعم ذص ودم ةطعتلعط لع7م7- ءل- لن كهورتنا# درصملو ]هسا هكاتق
 عمومنمو مرممطعتمع ءمالععتغر وست هعماتت ؟1عتصال 5 وترجع ساا - 41763. 22021
 عآد طخسس ءاغر ]ةينعد دصعمنك ءالطقأم ذه نلتقمع8 ]ذا ءرتونع نتلطس (ةيسمرادتل و 211401ع ع00 عرض
 موون. - 1766. ظ8ا-ظ ءلمتلعط هله زعمعماطط ع1- ععط للعطور هردك همطاتمع ه0 !ئطعوو 0ع
 موستمحتسم.  ؟!ه]هرسعس ذه 30 ةمأمأف ىقرتكم 05عععسسسسر ونسمع هدصصتح ةناعتس ؟ةم5 وو
 ودعملت عع عورضتسس مرمعععمام ملسقتته 1 1معارتغ زاه: ةطدسك 1آ80عمو ودان طعص ءعأتق
 ةدزق صماطزو طعضو 1عولغ هام. ح 1767. ظ8-1ة0*2 4-11 عجردرال, ه5د22010 معز1عءالك م28
 قع مدمرحتسس مرهععبعمالك. ظلم ؟ه]سستممه ةلنع(01: كاعتاعات 1 عيرتو قللدع لآ 110ث عار: عا
 45007767 ]ا ىكضمم ةصسمم 427 (ذصع. 5. اللوك. 1035) ضمان. ع 1705 |
 ء]- 1 ةونط] غلو ةماعملمرن ممزتدع طتمقع ةجمممعمأتق» هرم معمس لتس ةله ةصعامتعسك: (هةسل
 هع 10م هتك طوس ةصغعل امته ةعصاعصسأمضاتما م00عمصغأ ءاع.ر ّذط 0 را آ0- 01-7
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 وهو [فلالا دعب نيثلثو عيس ةنس لونقملا] ةكمب ىتفملا ىفنلل ىرمعلا كيشرم نب ىسيع .نبا

 هيف عرنخا خلا ىناعملا ةلها ظافلالا علاط» نم تعغزب ام هلو !.. ةنس نايعش ىف هفلا رصتخ

 باوبا ةثلث ىلع بترو ةياهنلا ريغ ىلا ةرجاهلا ىنس نم لالهلا ةرغ اهنم يرختسي ةقيرط

 كلذب قّعتي امم ةريتك كناوف اهنمض ةيتاخو

 [يتفاتدمو سلا كلك
 كلاسم ةيمك هنم فرعتي ملع وهو يسارف ةعبرا نع ةرابع وهو ديرب عمج نيتمصب دربلاو

 ةئيهلا ملع عورف نم ريل وبا هركذ رثكا وا لقا وا ةيرهش ةفاسم اهناو الايمو يسارف راصمالا
 ايفارغج ثحايم ىم هنأ عم كلامملا كلاسم ملع ىمسي نإ ىوأ كلذو

 ملا هرّثق اميف لداعلا مكاذل هلل سم هلوا رصتخ دالوالا نقف دنع دابكالا درب ١

 رصنتخ# 5. ةنس قوناملا ىلاعتلا لبيعمسا نب كمكم نب كليلا كيع روصنم ىال دادعألا ىف

 16د 166 8ع ]1س ث10 0سم": آآدمعاتنمر ![1عءءدع الآمكاتم ةهصصم 1037 (صع. 2. 5ع 1697)
 هععلدتمو هم1ة22 72010 معو امتتكو 0013 م1115 12013 ][نمقع ةماعملم» جط همصتق [!ءزيدع ةصلع
 سووسع ج4 غئعسمسك ةمظمتكسس ءجمتغتت. 1اطبل ص انته هةيتنف أ ءممعء]سك1مصعمت 015م ه5انأكو
 رمعمدع ةطقطدم ةممأ 1005 (ذمع. 15. ةسع. 1596) ةطوواحتغو ءاودع سساغف 24 035ءءدلسم

 هكلتح عممدصوم ودمع 20 ذللمتس معرس معناسعمغو طق علال

 5 1769. 11:1 ءآ-ط وعمل مع مدعو مل ذغاط 2. 100ءئلسح كتنقاتق مانات1تعأ
 ءزانكوانع هاجم سانت

 57هدع مدي« ( نيعكدك مامطاتعت) ماميدلته ءوغ ةمركصسمع 6ع” ولتهع ةمهاتاتلل 0184110
 مدعدفدم عمسضتسم ةزعمتظعدك. مغ ةساعس هد لمعاتمعو نتح لانه صاتاهق 1 لقهانتل جلت تصح انعطو
 جل جائععدتم مدعهمدمعت5 ةغ ستلاتهيتتك همعمموعتنسعر ءغ دعاس 0 فامصاأته ىلع دم عسكأتانهي هه
 رساصمربو هص دسم هر“ 48/777,“ مص ذص 0مءاعلمتق هقنمصورستمع ةععاتس0ةيتتق معءادلتكو
 جئمسعم رصهعتك همهتعمتغر ةللفس 2/7 ةنعقم]]: ءل- معضم (00 كاساممتم (1ةعئاتاتلل عقم هائاتتسل

 ةممعا]هنععو مرمعععياتس نص 20 عده دعم معماتمعمت ع ويمتطسم ذم ععموعدمطتم نمهع اتت
 1770. 820 ء؟ل1- حاطط خلو رعت ععبدتم نععمسست ده ![نطعيسممدتس ةتستقكتممعو ةتتعاماع
 10 [آذظقاع ه7 عرربو- ه0 - 0: 171ه]رمبست» علل 18ه: 1! (عق» - هلع لا 1021 ءدارع]م |[ هصمم 842 (ذمع.
 54, لدم. 1438)] دصمعتم. (هدصمعملتسست ذاك ةصعامتعمم: طمسك طدءم لسلتعأ لدقفو ذه عدو
 ونوم لعوم عوز( تاع. ح 18 ه1 ءل- حاعط خ0 مءاتوعيدنلم لععمالانتل 1ه ائقو لط 1 طالق
 جلتوستل ءمسسعتس ملت هده معملتسس ذكذ 1مم متعمد: 1ممعست فستق ميمعسز (عصلتق. طبهسل عانت
 [ر7رودد 1؟عوعامدد مدنم طغعمعظعتتك ةدتك ءام. ةسعام» قكطلنع 81هني» لطف - هأ - :هعاعإ طعم
 7111 منز» 0 8ع له»معمأآ 1]ءعالنالخر نسأ حمصعم 430 (نمع. 3. 0ع. 1038) هطتتغم ةللسا ذه
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 ىلع درو ام هيف عمجن باوبا ةسمخ ىلع بتر خلا هئالا ىلع ىلاعت هللا نمح دعب امأ هلوا

 لالج خيشلل ةلاسر لاوسلا راركت ىف لالظلا درب “1١ راغشالاو راثالاو مكلل نم دادعتلا

 نأ. مامالل 0 نيدلاولا رب 1م“ . 111 خنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب ىنمحرلا كبع نيذدلا

 قارولا ةمركذ ىب كمكم هنع هيوري 101 خنس قوتنلا ىراخيلا ليعمنا نب كيحم هللا ديع

 نيدلا ريتا ييشلل ىفخل رظنلاو ىلإل ربلا )م2 رجح نبا هركذ ةدوجوملا هفيناصت نم وهو

 فوصتلا ىف همان وتري 100 70 ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي نب كمحم نايح ىقأ

 نيدلا سمشل عرابلا صيخلت ىف عطاسلا قربلا] 1 راوسالا ةعملو راونالا ةقرب امنا

 ليبحم هللا يبيع قال خيرأتلا ىف ىماشلا قربلا 18 [ ماكحالا ىف اغبربت نب دمحا

 هسفن ركذب هيف أدب ه1, ةنس قوتملا ىنايفصالا بتاكلا دامعلاب فورعملا ديحم ىبا

 ناطلسلا رابخا طسب رت فطاخلا ىربلاب هتاقوا هبنشو ةيماشلا تاحوتفلا نم ءىثش ركذو

 تادّلجم عبس ىف ريبك باتك وهو همايا ىف ماشلا ثداوحو هتاحوتفو نيدلا حالص

 وسنموسع ءقمتتح 0ت5مهددتغو ذه ءموسصع ةمممطأطعوسمتمر لتعأاو (؟جلناه ءغ ممغسقأقو م18

 مسسعتوتو ىمصغر هم]]1عوتنم ح 1772. 8دعل ءال - يأا1غ]لرو مءعاتعععهنكتم هسطبنوضتس رص

 معمعئعملذ5 ممعءلطصع. '1ءدعغحضتكو ةسعامنع هطقعتلعط لء727- 60 - 021: ىكظطل- ءآ -"ه]رت» ه2 13 ءرن

 458 8ء]ب» كمين دصصم 911 (مع. 4. لدصع 1505) دصمعنتم. ح 1773. ظذعع ع1 - ؟ غلخ لنهر

 ملعامم مهععسفتسو هتتعام»ع آ[سفس لات 4ط0له/]ه] 1101 متست»:ءأ ظعت» ]ىز»مغ7] 801/7 ةو ةممم

 256 مع. 9. 1آ2عء. 869) دصمتنات0. "1'عونع ذللم اتطستس 21016160 ظوتي طلهط هنن 117” هنت" نع

 ىرسسعسد هرئدغو ةدودتع 20 ذللك همعضدو تغ 1872 1هيت“ دهممعأاو 0ا39ع ءلفاناضأو معا عام

 774ه. [[1- ظزعمع ظا- ل هان 6 81 خا حقد 16-11 طمكذو ردكم دصممسأ عداه عا همعع 0

 هععداغخو جسعام»ع ةطعتاعط 411 - هل - له: ىلطدتن 17 برر اند !10]عمتدتت»ن علا عنا 7”دتبرك قلتله عقر

 دصسصم 745 (ةمع. 15. لآدت. 1344) رصمرتشمم. ع 1773. 8 ءدمعغعس -مفس عطر انطعم هماعم لمدتق

 06 "1طعموهمطتوب. ح 17706. ظوعودغ ء1]- حصوقع 5ع« [دستوغع عاد حقمقمو ةماصعم

 ]سستم عا ةماعملم» ةععوصمسسنرم. ح 1777. [ظا-ظدعع ظ1- 8 غلو ظطاصعم 151

 1[كمنغمرسع هرعرتك 8ك"2* لع دهضوا]هعته زسلتعتدستمهو هسعامتع ق/عرسعد هلع لن قل]بتسعا 8 ءد

 16م عج]رم]. - 1778. ظا1-ظهمعع ظ1-ظطةسصنو ظدلصعما هوترتتدعاتتل. 0 مسك طققغمدت ءعاتحتو

 ذص نينو كللتع 45061107 7101 هت»ت»ءل ظعت» 7101 ميست»ءا لك 0126 (ذهتطهل 1570000 مل

 لد 40- ءل- ل2: لتعفدك ع( حمصم 597 (تهصع. 12. 0ع. 1200) رتم[اتلتقر ه2 دانك ةمقأاتك 26608

 ةمعامأغو مده عسوانع ؟1ناممكمستلال كرا ه عدلا 8عععمسعغرو عغ عصر ماه كانه ءانصح انآ عتسااتق 0

 ههءومععدسنطسعك مص مدعدعم 1لءزهلع طتئامرتحعتم 5هلنفمت 56761:- ءل- 0:و لدمج 1 ءامدتقك أ

 معو ءزدك (ةسصممالع زم كردتف ععواممه ةدقزسك ءمهتضد. ل1آد عمم هرانتق ءوغ ةعرغعسس 501 هستسد
* 6 
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 دما لاب تسيل يبل مي فلا ا يل ا ا ةقربلا

 ركب نال نارقلا لداضف ىف عماهلا ثيغلاو عماللا ىربلا 1 2 .ةيناميلسلا رارسالا ىف ةينأ :ةايناراولنلا

 نارقلا لداضف بتك ىف :ام ةدبز هيف صخ  ىئايداولا ىقاسغلا ىبحم نبا كيحا نبا ىبكم

 نيدلا“ بطقل عوضوملا ثيدل فشكل عومللا ىربلا 10“ فووثلو تابالا ددعو اهصاوخو

 5 ةولصل ءايحالا ىف روكذملا ثيدحلا وهو م ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىرضيخا ديحم ىب ديحكم

 شماوهب وه امم تاعوضوملا يف ىرولل -ىبا عم ةشقانملا ىم رجح نبال ام درج بئاغرلا

 نببا ةيبات حرش ىف صضماولا قنربلا ا” لصالا هصيخلتل كلذ مض مث اهريغو هتكسن

 ديحم نيحلا بطق ةمالعلل خير أتلا ىف ىنامتعلا متفلا ىف ىقاميلا ىربلا آه قي ضرافلا

 مراعب ىفنكلا ىيدلا رصن ىذلا هلل دبحلا هلوأ نلحم 14 ةنس قوتملا ىكملا كمحأ نبأ

 10 نميلأ كلم نم هلوأ ىف ركذ ةيتاخو باوبا ةعبرا ىلع بترو اشاي نانس ريزولل هفّلا خلا نانسو

 ههرس م1 عءوئعصو. - 1779. 8-11 ةععدغ ظ1-1عططحسصتو عغو ظحلصعم لمدصتستعاتتت 06 ةمءعوصتف

 (مردصت. - 1780. 8-11 ةعءعدغ ظ1-آفستمغع 5ع 8-11 ءزدغ 3-11 ةستندغو طاسعم

 ةماعملعمو عع طمرسسم ءممامدو. - 1781. ظ8-1دععوغع 13-181 هعدمتو ءعر كطلصعم [تعتلاتتل

 لع حعمصت5 5د]لمرسممتؤ١. -ح 41782. ظطا-ظدمعع 1[[1-آ دست رع لخ1- © طعءزغط 11- ط1 ةدطخلو

 ظتلسعم ةماعملعمد ءهغ ماسكتم لعاطسعموو لع متعاستطسق (نهدتدصت. قللت 8ءقب» 1101 متهت»نءلأ 17 ف

 41160 ظءر» 1101, متوتنعا (رمهدكق 17” هلنمع]آت (0دلتغحمسسك) مماتمدتح دص طمع همعتنع ةءاعوتأو

 ونتمع ص انطعتك لع حتعامقنتطسك (نهرتذسأ و عدتتطتل م10 م1ع(ملطاتق عع طئتتت علام 1:2رتكاتاتللل أ

 [نئعدستسس ؟تدلممغمل. - 1783. ظ1- 8 هعع اظ1- طمس و ظاسصعم ةماعم لعمف 20 (5010هص عت

 رو ظععحتس 0عئعععسلمسو هسفعام»ع 0018(  - ءل - لة 1101هتونرتءل 1 عز 1101 هتنت»ءل ]ل ءن0]رعز»#

 مامطتنكمر ةهسمم 894 (صع. 5. آلءع. 14855) مصمتناسم. آكقغ ةسععس ندلت6 دللجو نسمع ذص هرعنعع

 1706 ءكمرصتس عضم دغتتع انغ ءععمصمأمتص معععدعممصتفو نتح طوصق معنتصختت““ آله طلع جتتعاماو

 وححدع 11 11هرت» لع ىدلتقممصتطسك ظعاتك تنس ل27: - ءازمبس# لتكماتاحك توغو ةعممساتس 0علتغ

 ع ةللتكو ونسمع دص هت عتمستطسوك هك ءيعضرأل هع حلتمستتد !1عععطقسأتت“ا 8 هداعد طقعع

 ءمتكمدسمع دمع ةنسوطعأرمأ ه0 علب - 1784. آ[خ1- ظدعع 11- 1[ ةسصئلطر ظياسعم داق

 (وحسصسعساوسسم (م0(5هعو دص 1 يكتفس طقطعماتفو وننمتس 18 - ءارم 0/7 همصلتلتك  ؟10ع

 زملائه. - 1785. ظظ8-1دعع 1-11 ءهرصفصتر ظلصعم 1 عدعمعموع 0ع ؟ةعامرتم 0 (طسقمت ٠

 مسك طلقغمرضتعمس نمتاتق ؟:هآسسصتمتق اله ةصعامتعمو : آرمسك آلعءم مءاتومدعس هاطهلمدحتس عملتو

 هغ طمفأو لع[اعملعستت ءاع.ر نسم كت لمعءاتهئتستتق (01-ءا0-0 1: 1101 هت علا عر كلتشعل للعلا

 10 حصصم 988 مع. 17. 1"ءاطع 1550) لعظم ءمتقو 11! ةملنم كجم 2 مع]م رس ممكاتتك عا ذص لاتقل

 يمته ءع ءممعاتكتمصعتس 0نععددلا“ طصحضتما طص مالتل0 ءقمالعو ننأ آلعضفممت» 5 ةععنلو
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 كلم نم هعبار ىفو ىنامثعلا تقلا هثلاثو هينات ىو ىنامثعلا جتفلا ىلا رشاعلا نرقلا لوأ نم
 روكذملا ريزولا ىلا اهادعاو اًلامجا داولا فلخو سنون متفق هرخآ ىف ركذو كلامملا كلت
 ةيناثلا ى ةلوادتملا ةخسنلاو ةيميلسلا ةلودلا ىف اهبتك ىتلا ىلوالا ةخسنلا ىف ةخسنلا هذقو

 باوبا ةثلتو ةمّدقم ىلع 4و اشاي ليحكم ريزولا ىلا اهادماو ةيدارملا ةلودلا ىف ةبوتكللا
 ىكرتلاب ةموظنملا نميلا مِيِرأت نم ةضسن هاطعا روكذملا ريزولا نأ مالعالا ف ركذو ةمتاخو

 امل هّنأ ريغ فيطل عيِيرَأت هنأ ركذو نميلا رادرتفدو ءاوللا ريمآ ىزومولا كب ىفطصم موحرملل
 نم ريثك ىف هنم عافتنالاب ْرَقأ دّتكل مامتلاب ىنعملا ءآذا نم همطان نكمتي مل اًموظنم نك
 ةيبرعلا نم 1 نس قوتملا هداز وسخ فورعملا ليكم نب ىفطصم ىلوملا ءلقن 0 رابخالا

 نيحرلا دبع نب دمحم نيدلا لامج جيشلل ةكرشلو ىسلا حدم ىف ةكربلا 4 ةيكرتلا ىلأ

 اميف عماوللا قوربلا طه رارسالا عماولو راونالا قورب 14 ]40[  ةنس قوتملا ىنميلا ىشبشلا
 ىارعشلا ىمحا نب باهولا دبع خينشلل فطاوخلو قوربلا 1 أي عماولل عمج ىلع دروأ

 لعمتسسم دمعدستع نكوتع 20 ءةدمد عمن مدعسم 0 سحمت عدت اسم عام غعطات تاتصغو 0 عععاتس 00 أ
 ينم ءحمسعمد ل مصعتسم آل عصفمسمع معع 0 طسفمموو ءغاذس 013360 05 60111111120184 ونتنأ طلق
 مععمتك مدعم عكسسغ. ملل ظمعتس عمسعم3مممعم '1ئدصعاتك ءا هقاتت 11/1 0/ 108-27 كاتتطتتلت 2أ
 معقم اتطحسسومع آ[' عيتعم آدتلمغم هطغتاتك 11دعع رعءوعمفتم مدتتسق عقار اتق 168210 م00
 ووتموزغو مءمعمقأم تلح هنتعت» ءغ رت هعتك ؟نا]عدتم ءوأ ةععتصلم ءعمقسأع 111:00 ؟كهدح م 0513و
 طقمعونع ذم مدع منمهعتسر له هقجتله ءغ ءممعاسكتممعم لن ععفامس 11 ملعم 21017760
 طومترم هطاملتكم آم عيممدتقممع فرصتسعسمدنهك ؟[؟ مص !هملحعتس كك ءدعضول مدس طتوامرتمع 5

 5س عدعصمتم ج طعما 71:51 هركه 17ج 1! هروب آل تممصحع مرهعأععام كا ينهعف عمدت ؟ءضكتطانق ا عك
 هعدعدضرم 0علتمدعر ءغ طئمامرتحسس ءاععممأعس» ءيذع دصمسعأو مد2اع711832 01100 تانك 11
 هردنممع دعهتماه هتغو ممقام ةعماعماتمس ماعمع ءا مععأعءام يرعتسعتع همه مما 11و 0
 هع تملع ذم مسلمو دمع صمم عتغو 1ئاتعاستم هعمتكدع ءمممعلت. 8هداعد طقمع رع ع عمسأ هر ع
 31ه115 711ه« 8عد 8101م ميستمءل , ؟دلعوم 1]يمو"ءيمسزلع]ب لزعامك ءا دصصم 978 (ةمع. 5. كقصم
 1570) رصمع تدعو ع اتموتد ةيهطتعو ذص ةيسعاعدتس نهمقان]ل غ2 -- 5 [18-0:1 ه2 جلعدغ 13
 ردد ل1 ء]-هدونز 6 ء]-طق لعدن 1ءات قنمم لع ][دسسلتطنع ححسطات]جغلمصتك عأ 2220115و 2401©
 عطمتاعا» لوس - ءق- 01: 1101 متسع ا 17د لطل - ءا-هليرجعت» 11ه ععأ# 7” تعتنق, ةسحم |[
 مع. 7. خر 1380)] رممدناسو. - 1787. 8 همنع ء1-همح مم 1ع ![عرعفسسغا ء«]1- جم ةدعو
 ةداستمح ]هستمساتس ءغ ةماعملودنعو ةععمصمعسس. عا 1788. 8-81هم5غع 1-81 ععفضستلو
 طلستمد هماعمل عملو لع ذتكر ندهع دنع“ هرعتع لوت»0“ هآ-زءممت»# ةعتراه كانط 110
 زمثو. د 1789. 8346-521 روع 151- ].عط ءييف غنت ةناستمسو ءغ هراعم0لهنع5و هءل5
 مروعمنتم ععمغعع.  ةسعفم» هطعتلعط 454 - ءآ- ةمءارآراآط ء» كللتمعل 81م" مناغ  ةسصم 0
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 ىف ةيافكلا ناحرب 1/1. ٠ ىبضرملا ىلع هخيش دي ىلع اًموي هتولخ قا دكذ 11. ةنس قولنا

 ديلاوملا ىنس ليوخحت باتك هيف صخ رصت# ىرجنسلا ليكم نب كيحا نيعس نال موجانلا

 يف ةيافكلا ناعرب ا اهريغو ميواقتلا لوادج ىلع اليتشم ءابشا هيلع كازو رشعم قال

 عمج خلا فلكل فقلخ ىذلا هلل نبل هلوأ ىركبلا كيكم نب ىلع فيرشلل ىسراف موجتنلا

 ىنيدلا ردبل ةلاسر ضئاكلل ءىظولا ةحابتسا ىف ضهانلا ناهربلا 1,17 2 ءامكحلا لاوقأ هيف

 مولع ىف ناعربلا !/ل* [1* ةنس قوتملا] ىفاشلا ىزغلا دمحم نيحلا ىضر نب نيحم

 ملكت ام هيف عمج 18 ةنس ىقوتملا ىشكرزلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب ئيشلل نارقلأ

 ناسنا دارا ولو الأ اهنم عون نم ام لاق اًعون نيعبراو ةعبس ىلع بترو هنونف نم سانلا

 صضعب ىلأ زمرلاو هلوصا ىلع لك نم انرصتقاف دهمأ مكك مل مث درمع غرفتسال هئاصقتسا

 (ذمع. 18. 183 عع. 1552) دجمرتاطتتفو 0ع همراتؤ ة1صأ 5عععقوات 500 هات دتعغ6مرتامنع ةطعتلعطت كادت

 ل18 110/161 ءمدحستسعسس هدتهن. حج 1790. 8 هعطقم ء1-]ع11ةج عغر ل عرمهمصفاسوأاتم هنآ عا عانت

 (هرصمعصلتسس لع جهه مصسمستهوم ذص نم لآ ذهل ىلارت»ءا 13 ءنن 1101 متروت»عل كفر ء'# مواتمدح

 اتطس 1 هلدمأ] دءعرنأ هاد عمم, ودع كلطدتع 11ه ءلزم» ءلتلتعو ىيعععمدلغ هحسوتع ماستطانتق

 جاتكتار 162 تغ (ةطساقف ءمطغعسعت لمص ءغ ةلثح ءورصج] ءملعوئعامرم. حا 1791. 8هعطقم

 ء]1-اعز1 مج ععر ةعيصممعهتوألم دمك علعم هع. 0( مانك معموتعمسسس 0ع دقن مصمتستم ذغه ةمعامتعسك :

 ]مسك ]عمو نست طمتستمعو كنعوكتأ امو ذص نتف هع” لل: 1862 17101 من170 8 عقب: لتعاو

 مدمتعمضشسسس ءوالعوتن ع 1792. ظادظ ههطقم 1-11 ةطخ1لطو 0عممصمن جنم هع هجغم11688:

 ؟لمدعغمنتك لع ءدقاتعمدصلم همصكسععملتسع 1عرصتسمتسم ططعطمأتلاتخ مه عصاعلل همزغ5 كتط1ععصلتو

 هك مام ع 17607 - هل - 0171: 1110161110 1561: 150111 - ه0 - لذ: 111ه]هتهتتءل 1 مسست ذطقطتتام

 [دصمم 984 (تمع. 31. للدم. 1576) درممعبم]. - 1793. 8-1 هعطقص 11 ه1 81( هدأ ةهو

 لعسمصمدنتم 06 0مءوتستم هممدصت لك. ةطعتلعط 2 ءلر»- ءل- لة 0101 مسن عل لعن: 7

 2767/6ءم16, نك ةصصم 794 (ذمع. 29. للم. 1391) هطتتكو همععتعم 0هءهتسدتستسس للقتسانسسو ع

 ونيتطسم طمتستمعم لتةوعينءعطومسغعو ءىم]1لععزغ عع اتطستست دم نتحلنم وتمام ةعماعتب ععصعم» 015م0قاتتم

 حكما ]ننصح ععصتتك ءدضتس هيوع لتعتعر وناتم0 همس اه كرست مدتنهكاتن2 ىذكو نغ طمصمو هذ للسلم

 ماعمع معجودعاوسنع ؟ءاتعو ذص كم (ماحتس زلثاقتس ءهمصكاتتهغو طعوتع (ملصعم ععص 20 طصعتس

 معجلسعدك. 1موسع زم مالم عأمتتك ةتمعات]ديضنسس 00 از مهعتتس ءهمرحتس ال1 01:ةص لنمو دم همصهصاتل تك لاتع

5 

10 

 فاي

 10 موعنسسس ةتمعات] دس ءدضتس ةصلتعدسلت5 ةعوست تسابق. تع 11مم ز11ع. ب قوز اخطسس

 دم هرعت 1/ءم7 ةمكءعصتتك. سح 1794. 18-11 هم طقس 21 6ة1ةذع 11- ( هدن' هدتو 051830١

 (هرصتس عما معستك دتقعمتتك ذه (0هدتدصتتست 0عوعست ؟هاسستمتطاتق مرسم ءءطعمقاتق و دص نتم هطعتلعط



 انمي

3 
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 هيف ركذ تادلجم رشع .ىف ريبك باتك وهو 7*8. ةنس قونملا ىولمل نيعس نب ميعربا نب ىلع

 ىفنال قرشالا ىدبحملا دبحال ناطلسلا لضف ىف ناعربلا 1/8. رهيسفتلاو بيرغلاو ..بارعالا

 ىلع ليتشي ةكمب مدقشخ رهاظال هفلا خلا ناطلسلاو ةزعلا ىن هلل دمحلا هلوا رصتخم وهو

 فورعملا كلملا ىيع ىب ىزيزع ىلاعملا ال نارقلا تالكشم ىف ناعربلا 11 0 ةيعرش ةسايس

 خجحدل نم هيف امل نافل "ةياشعما زقيجاوح] .ى"(نافزيلا [لل# ١ [72 ةخنس ىقوتملا] ةخلذيشب

 ىنفاشلا ىرقملا ىامركلا رصن نب ةزمح نب دومحم مساقلا ىأ نيدلا ناعرب خيشلل نايبلاو
 ركذ رصتخم خلا ناقرفلا لزنأ ىذلا هلل سملللا هلوا ه.. ةنسا دعب ىقوتاملا [أرقلا ياني فورعملا ]

 هباتك ىف هطمارشب ركذ دقو ايتايكحو اهتدناتو اهببسو هيف ترركت ىتلا تاهباشتملا تايالا هيف
 نب ميعربا نب دمحا رفعج ىلا ييشلل نارقلا روس بسانت ىف نامربلا 1/8 ريسفتلا بابل

 زاجما ىف ناهربلا 1:43 اهلبق امل ةروس لك ةبسانم هيف ركذ «#.م ةنس قوتملا ىطانرغلا ربيؤلا

 ل111 هع01: آخ ظور» 18” ه]فترن 1 هيو ركمأل 1ظهيبلا و دمصم 430 (ةمع.3. 00عام 1038) عدس عأتتكو

 1عرتممعد ظصهأعع >؟ءضطوونع ةصاتقتاولو (ههعا35ز(و عل (0هعقطتت1لل 60121168184115 عاما ب

 4795. ظ8-1 هءطقغص 11 غدلطل ءع1- ةهردلطغفصر لعصتمدفاعودغلم 0ع ممدععؤمسنتم كمال غقصقكتكم

 (©هدسمعسلتستس و وت00 قل تدعل 1101 متبنبعلم لعاب» ورا 1آظةهمعاتتم '1هالرف»و لعد ءملعت» ]1 عءعدع

 ءمدسممودستغ. طم كةمتغ 3(1: 1]ردتم آلعم عامرتوع ء( ممغعداهتتك لمددتصسم ءاعو ءغ 1عععق ءمرصمو] ءءاتطتتو

 وتتطسعك ددلسو ككتنمنتعك مهطاتعد جل سدع». ح 1796. ظ1- 8ظهمعطقغص 81 سهسفطلع1!1ةغ

 1ئ1-( هن: حصر 0ءةيدومعاهنلم 0ع 10د 0هعوصت لتتط ءعلتمدتطسعرو ةسعام»ع كانا عا]خ قكسأتتأ

 8 عري 67-40 -مءاو]جو ؟هل]عم لارا لملم ةتعام [عغع ومصمم 494 (ةمع. 6. 04. 1100) ططمتنااته]. ح

 1797. 1:[1- 82هعطغص 11 غةسزأط مطمغعوطةطتط 18:1-( هع: حصر 0عيدمصسعن هلم 0ع 0ف

 (نهمردمت ةمغعع هع ةتستلتطس5و ءدععدفدملتك ءغ معمطحملتق معمماعع ةععسطس عداه عا ءدمستاتمص عقر

 ونددع كنك ذمكدصغر هسعام»ع هطعتاعط ظهناتن- ءل- لة: لطف [ءعايدتت» الهلا 13 ءرن 11 ندعم لل

 را هعد» لك عردنمت»# 71هج8 جاطهطتنح [؟دلعم 120ل-عاعمر»ع لتعم ءا] ممدغ حصصسم 500 (ةمع. 2. 5ءمان

 1106) جممراتم. ((هدص معملتسسل 1غه ةآمعارتعمد : آدم آ10عمر وسأ لت5ةصعفقمص عد ةصغعت» طمصتستت أ

 رصفتسل (1 ع. (نوعدماسل) "عتعاوجلا ءاع. قةسعامام ذم عم 5مم ةعصقات عا ؟عيطتق ةصغعمع هع ةتصت] عقر

 ونت ص (نهرنجمم :ءمعغمسكاتا, عمداتمل عزء]دلممتك ءقسفحمر تاتلئتاحنعيل عغ عهعمسعس هععات] قد

 معمعوستس“.  طآدعع مع ءو ءمرسصعس هدنقغو ننقع ذص اتطعو هدم م8 م8 ءآ- !هعأ» ةدصح وأم ع

 1798. 8-21 هعطّغم 11 غومؤمعمط هةمرع عع 151- 0ه جمر 0عيرممعأنقألم 0ع ءممكتعمت م

 كيسونمسمت» (نهرتمصسأ ةمهلم عم. هطغعتاعط قلالتن لوزم» لقت»عا 8ع 1 ه]بت» 13 ناس ءاصمآن عت“

 © مينغ ر نست هسصصم 708 (ةسع. 21. لنص. 1308) هطتتغو ذص طمع ائطعم ممععمت ءماتقتم

 علم عسل درتنسس كرتسضدنوساتس ءاننص تكور لاهع مةعععلسمغر صمم ع 1799, 8-81 هعطقص 23
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 نبالو دهيصتخا رك 0 خنس قوتملا ىفاشلا ىناكلمولا نبا ىلع نب. ديحم نيدلا لامكل :نرعلا

 ةنحا نب .كنعمب نيدنل كت مال نقلا ل5 قر اقبل كل...( .ديعر قاع لا اس رس راد

 ىلع نب رمديا ييشلل نازيملا ملع رارسا ىف ناعربلا ا. 4.1 ةنس قوتملا ىناولا هلأ

 ىلع جالالاو ىيبطلا نم ةريثك دعاوق هيف ركذ رابك ءازجا ةعبرا ىف ريبك باتك وهو ىكدللل

 م داسجالا ىف رباج باتكو ةعبسلا داسجالا ىف سانيلب باتك هيف حرشو موقلا لوصا تامكقم

 ميملا ىف 'ىتأي ناحرلا بعاوم حرش ى ناعربلا #1١  .رباجل نيزاوملا بتك بلاغ هيف ٌلحو
 ىروباسينلا ىنيولل ىلع نب كلملا“ نبع ىلاعملا “نأ مامالل هقفلا لوصا ىف ناعربلا ام.“

 ىلع خيشلل وحنلا للع ىف ناهربلا ام.© 6 ةنس .قوتملا ىفاشلا نيمرأل ماماب فورعملا

 رفظملا نأ مامالل .فالخلا ىف ناهربلا ام.د ' قوكلا سودبغ ىنباب فورعملا دمكم نبأ

 10 نم اًبيرق هيف عمج #عيف ةنس ىئوتملا :ئفاشلا ىزورملا ىناعيسلا ىيحم نب روصنم

 حز ذم ظ1- ( هد حصر 0عيسمصعانوللم 0ع معي عءانمدع لتحتسم (نهدتدسأو ةتتعامع 15 6707- ءل-

 11101 مقوت»»: لأ ظورت لل ظادن- ءاععتس1ءزمب# ظطقطتنحو ةهسصم 727 (ةمع. 27. الكوك. 1325) 010

 1لعدد مموغعو ائطصسم ذص ءمتغمسعم ءمقعتغ. طع ءدالعس نع طل: قلل معلم" ]تطنتسس 8

 زمكعتماسست ءلتلتنغع - 41800. 8-81 همءطقس 11 ءاتعقعغ ظ1-(ه*حصر 0عيسمصقا'ةغم

 ]ععنلممع (هرععدصتوم جسعام»ع 1سقس 1هقأت» - هل - 02: 1101 هتنت:ءل عت: قلطللادلام] ظنت و

 حمصم 606 (ةصع. 6. لسا. 1209) مممرننم. - 1801. 8-1 هعطقص 11 جهةعءوم خطه ءع]-دصستع ٌةصو

 للعرس ممق دم لع ةععدمتك 0هءاتممع عاد مطجوتةتعدع. طرتطءدن رمح عصاتق ع ناتهكاتما' 92ج 3عصتف 125 ءةعانأتف

 مصفاحسفكو دس نتم هطعتلعط 7/70 ءربت» ورد ىلآغ 370ءّزيق دمصالاف مهعععجاد ظدصلحس عماملتق

 5و لمعئتممع مطووتعمع عع معضتس 0ئتسمتستتم ةععسصلانتسم مرتس ءلمتمو نانهمع طقتضتست دنعتلاتتل عام8111

 مرمعست مصغر انمعامعو ائطسسص طاتصتت لع ةعمنعسم ءممممتتطسو ءغ ]تطعس لمقتل لع ءمممدتااتق

 نورتتس عمامكاتت“ , 122 0عيصلاتع مدياعسط ]ئطرخمضتس ددععممطرةتعمرسنست ل4021 عمات نوع د

 1802. 78-151 همءطقم 11 هطقمط سعتر؟ع ةطنط ءا- عوطس هدر 0عجتهمقاتتهأ10. (00 1162 ةلالانق

 انطسضن 71ءمم]رنط ه - «هليسفس و لع نبع ذص اننعتج كلا ؟10ءعدطتخب ح 1803. 8-81 هعءطقم

 1 هورث] ء1]- 1ء'طر لعيممصقنمألم لع معتسءامتتك .لددتكو ةستعام»ع آسف 8

 ط0 - ءآ - »ءلء]ب 17 عرب ل18 لمومعا# 1 ةعماد"# ظطقطتنمو داعم لتكتا» ءا- ارمت'هتنعف» لتعام

 ء( مصمم 478 مع. 29. خر 1085) دصمتنمم. -ح 41804. 151- 8 هدعطغص 211151 ءع1- ههطختو

 لعسم صف ملم لع دصمرتطتق ععدصتسمانعمعو ةسعامنع ةاطفعتلعط ل7: عري 710ه]رميس» عا 110لاو

 ماعم طال: 06 ىعممدستسدنم. - 41805. 1آظ1- 8 هعطغمس 11 ءا-اعطخ1 الة لكو عسفان هنن

 10 لع لطعم]امعتم فىصاضم»: كح.  طسفس لان اننواتمرزا“ 11هتندنأ» 13ه 1101, هتستعلأ 03

 ر1ع«مءعم كطقظتاحر نك ةسصم 489 (نتصسع. 31. آ8)عع. 1095) 0عظصعاتتق ءقغو ةص طمع اتطتم مدنهم
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 ذنس قوتملا. ىراصنالا فلخ نب دحاولا دبعل ناعربلا امبأ  ةيفالخ ةليسم افلا

 فورعملا, باهشش ني: ديحم نيب دمحم  نيدلا: طفاح., مامالا (زيشلل . ىواتفلا ىف“: ةيرازيلاب ادم

 ىواتغلا لئاسم ةدبز هيف صخ عماج باتك وهو هل ةنس قوتملا ىفنأل ىردركلا ىنزازبلا ىباب

 هايسو ليوعتلا هيلع نأ ةينالا ركذو ليلدلا هدعاس ام مجرو ةفلتخملا بتكلا نم تاعقاولاو

 ةنامتامثو رشع ىتنثا ماع هباتك طساوا ىف دهكذ امك هفيلأتو هعمج نم غرف زيجولا عمالل 5

 ةمهملا لداسملا عمجت مل مل ىتغملا دوعسلا نال ليق خلا مالسلا راد ىلا د نمل اًديح هلوأ

 ةعومجم هنال هباتك دوجو عم ةيزازبلا بحاص نم ىيحتسا انا لاق اًباتك هيف فلوت رو

 ىودجنيوصلا بيبط نب نيدلا يارس هصتخاو ىهتنا ىغبني ام ىلع تامهملل ةعماج ةفيرش

 ضعبلو معريفكتو ةيفوصلا .نأرود ةلمسم ىلع ةلاسر قاقوتلا نيدلا ماسح بتكو مآ“ ةنس

 هلل ديحلا هلوا ةصالخلا هايس باوبا ةتس ىلع ةيزازربلا ىم بختنم ءاهقفلا 0

 رغثكلا ظافلاو ىقالطلاو ةرلصلا هيف ركذ ميلا ماركالاب مانالا فلخ ىنلا

 ردتالاع نسدععنممعم همم عوده ءم]1ععلن ع 1806. 805-81 طقمر 0عيتومنأ 2200و 204015

 رلآ0- ءآ- ماين ظعءر» 12107هوك قلعة ر دمصم . . . دهمان. - 1807. 8-11 عدمت 7 عاو

 لعبوا لسستلتعد ظءعمعتنس#.  طئطعم ءهممتموسعو ذه وسم ةطعتاط ءغ آطصقس لأ اع- ءل-

 1101ءمجوت» عل عن ل!1ه]متوت»ءعا عرب ىارعآباط» 1ك عج لع»# 1مم عاظتفر هلعم 181: - هال ءمتعاتتت

 لزءفت5 ءغدصمم 827 (مع. 5. 12عع, 1423) مم02اتاتكر م0151:عدد مدعاعمت نت 2عواتمسسس 11سكنتك

 م0 ممول( ةيئاتسل عغ ءيتقكدضتتم 1معئ0لعصاتمسس» ع ؟ةعتك ائطعتم هال ءوعتغو ءغ ءدر ننقع ةعواتق عضأتق

 جدلز نكمطحمععو هعععملك معمعطقطمتغو طصقستوسمع ظقصلمس عمت لطم ءووع لتعتسار ّدص تو

 وندتك دمهمتغةغدس.  ظسص 217 - لفنست“' 17-11 اع ةجمعالوكتغو ءغر مغ ذص دصعلتم عدم آتطتتم 5

0 

 يرصتس عرس مخ جغر هسصم 812 (ذمع. 16. 81آ1دئ. 1409) ءمالتععمل1 ءعغ ءصممصعس01 ظمعست 1ع

 1معامزغ ذه: طدسلعسس قر ناتأ 4 كمررحسسس هدا ستتم آمكتامأ ءاع. لادا 7ومن770 [١ هكا 101 علم عج :

 ©نزلمأ ونسدعدالممع5 عموكأهنعو ءمالتعتذر ءدوصع 0ع مع ]اتطعسس» ءمرصمممتكق# 18نل0عغ دصعو

 زموستنغو ةسعامرتك انطعت ظءععمعأورءلو ندأ كسا نطتوتع ءدكاقك 5غ ءصتنت م2014

 مرمعفامسو عغ ءمماتمداتسسو 0000 عسهعقذاتمصعو 011 عئاذورع5 مداممع ةماتكدتسد ءمهغصعا م

 ]كوعع 111ع. اآلاد1 هذا”( -ءل- لن: ظعوري 1ءلأط كاعسزءارمم# ةممم 893 (ذهمع. 17. 1826

 , 1487) ذم ءمالئمرسعسم ءمقغوتغو عا 80وثف 5 - ءأ- لق: 1عملغ مهعاحاستس 30 نتمععاتممعست 0ع

 كدمم عورجممطسوك ءمضتسوالع دسم ءاملك جععاتكدنلمصع همت مهدات(.  لكمعتكءعممقاتلغتك نستلقمت

 رسعانمرو انطعت 2ءدعمسأور عا هعع ءةمااتطسو ءلتلتغر ءمتكمسعمونعرو نطمع ذاه ةهعامأا: آمتنق

 آدعمو وأ طمدستمعو عيون موع صعوكتأ ءكعر 2214/5 6/ ذمكعت مدتغر ذص ءدواتع م ععماتمصعللا

 دماعسمعسو لن5همنمسصو ؟ععطفرو نستطع ةذطأ ودتك جععسوداتممعتس ةصمتعاهات5 ءمماعحطتغو عا

7 1 
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 نيدلا لالج حيشلل ةلاسر لالظلل ةبجوملا لاصخل ىف لالهلا غووب ا... 2 ناسحتسالاو ةيهاركلاو

 ةدراولا ثيداحالا هيف عبنتو ادرج عمج 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع

 دعب ةرم صخ رت اهدعاوش بعوتساو ةلصخ نيعبس غلبق شرعلا لظل ةبجوملا لاصتل ىف

 ىمسملا ىبتعلا تيرأت حرش ىف ءالضفلا نيتاسب »1 كثيدخلا نتم ىلع رصنقاو ىرخا

 ق كيحأ رصن لأ خيشلل ىيرك تملا نيحايرو ىيرك ذملا نيتاسب ام. ءابلا 8 0 ىنميلاب

 ىلع ركسلا ملع ىف نيطايشلاو نمل حاورا مادختسال نيتاسبلا املأ ىدادحلا ديحم نبأ

 نب دعسأ ىنيدلا فقفوم خِيشلل ءابلالا ةضورو ءابطالا ناتسب اما" برعلاو طفقلا ةقيرط

 ةلوسالا ناتسب ام" ناءرج هطخب دجو ىذلاو متي ملو هعلاط وأ هعمس امم

 10 ناتسب اءذ  ضيراوتلا ناتسب *١(/  ةيجعملا ءاخلا ىف ىتأي ءاهقفلا ةربخ وهو

 ربعم رصتصاتد مدئمطهطتلاعو عع معمطوطتلعو ىسصسعسمعدغ - 1808. 8 هد نوط ءا1-طخ11ف]1و هدعاتق

 ممجمع ]مصحع. "لءدعامضتق 0ع تع ممطسعو نتتدع مععععكدتتم 20 هسطتعخمسب 0لسعتسغو 316401

 ةزرعزلعات لع77- هل- ل: 4كط ا - ءآ - «ه]رنمت» 8ءرن ىكطق 18 ءزبب» كميرا ةو دسسمم 911 (ةصع. 4. كانصم

 1505) مممععمم. (6ه11عونغ طنع عمون عس] در ّدص ءموانع ءالذنفه معهمطعقعو لع متسعاساتطسك لن

 مميسععتكتك ءوغر نالهع معمعوودتتم ه0 هسطعمتم طعوصت لتحتمت لمعتماز انصلع ةءمانهعاسأف

 وزعمناعو هوصكععأغر عغ 1معم5 ءدضتسص معمطقصتعو هدصصعو ءالسلتك. 2 8هدنعد مممدعو ائطدت 1غ عدس

 جدع هدعمأتسو 2مم موتغو ةغ (ةصلعسم ذه همأو عديت ءالطعمرمتسس ةعونتعكتكم ع 1809. 8 ءدذغاس

 ع1]-ه0طق]ذو طمصضأ ؟كعمرستسا طعصع معيش معسطت. (نهرحسسعماةهلاتكق طققاضمدتقع ةهط 2

 5 ءللتاوع ها 7227- 7سم ذمكوت مامعر لع نسح ]ننععد 76 ؟10عدنستسب. - 1810. 8 ءوذغتم

 ءآ]- ردو ل ع حاعاعت ءذص رع ععوعؤطتسم ءاددص هغع ل جلع طعت عاصر طمضأأل ءهمرصتتنمم ع1 عطاتلتلللو

 هع طعينطوع هلمعدغمع ةمركسسو نسا 5ع مممعست مهقممكاتد', ةنعامدع هطعتلعل قلقدع ثم“ ل ]عل

 1726 1101م6 11ء00407. - 1811. آظك8-1 ءدؤغتسو طمدضأل 20 ةمانتكغاتق ععصتمتلاتتتل أ

 لوعسمممس ةسمفمم همطراعتعملمدو لع جماع سموعتعح هةععمص0تدس دصعاط لس (نهمامرحتست ءغ

 قةردطونوت. - 1819. 8هدغاؤم ءآ]- ةغأ1ط طق عع 8س لطعغ عل-حاتطط ذر طمتناأتو 121

 هع دس المعمم ؟تعمسنسل ؟0ه0هغمساتست.  هطعتلعاط 710:مهر7 - ل - لة: كم0 8ع: 11باعرو "0

 167: 716"( لتعاتك عع دمصم 585 (صع. 19. 8ظعطع. 1189) رهمعاستتكو لص طمع ائطعم 0عاععامس
 طوطمتع لزعئممصتم ؟هعععمسمتسو 1هعمرتدسس هرماعم لتلمصتسم منا ءطعمستست لسع 0عطمت (1مصتتتتل ءاع ٌدثكو
 دمع عل ةملتح ندع عا 1عععممعر معومع اةيصعم هده هطقماكت“ دمع ةنتاعتس مهمته ءلاتق 20من
 ووتمام ذمكعمتسم سعر لسمو 1ةةهعلعم]م5د ةسصماعما. - 1813. 8 هعغفس ء]1- ءعوزكت1 ءغر طقتضتق
 10 يسدعوقمصسس , نأ اتطعم ةذلعس ةقأ هحسن لك ةط»ءا كدر مءم]ركر 0ع ندم اعف 72/4 110 عهمات1. ب



5 

10 

5 

51 

 مثل, نس قوتملا [ىرصملا] ىينارسالا بيبطلا نابيلس نب فحسا بوقعي نال ةيكحلا

 لادبا  ىيوق .شانكيل ةرظنلا فيرط ىلع  ةيسرافلا راعشالا ةعوبجم  لايخ . ناتسب 04

 ىلوالا هيلول كيلمل ةهلوا لوصف ىلع ليتشم رصتخم عورفلا ىف ىنامعنلا قئاقش ناتسي اه

 وع ةنس غرفو ناخ ىارك تلودل هفكب ىتفملا ىثوقابابب فورعملا نمحرلا دبع هفلا خلا

 قوتملا ىقنلل ىدنقرمملا ىيحم ىب رصن ثيللا نأ هيقفلا مامالا خيشلل نيفراعلا ناتسب ا!هأه

 ىف ةدراولا راثالاو ثيداحالا ىف اياب نيسيخو ةنأم ىلع شيفم رصتخم باتك وهو 750 ةنس

 ىربكلا يسن ةتلث هنأ ىوري ةيعرفلا ماكحالا ضعبو .قالخالاو لاصخلاو ةيعرشلا بادالا

 مامالل نيفراعلا ناتسب 11 ىبرغصلا وه مورلاو برعلا دالب ىف دوجوملاو ىرغصلاو ىطسولاو

 ىسراف نيراطعلا ناتسب !. 4:1 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىوونلا فش نب ىيك نيدلا ىبح

 ةرشع وكن نم هعيج ديقم ومو ىدنجشل دن فورعملا ديكم+ىب لحب ادم ا

 .٠ خنس قوتملا قاودلا دعسأ نب ديحم نيدلا لالج ةمالعلل بولقلا ناتشب !مللإ بتك

 1814. 8 هدغؤم ءعآ1- عرج ةعتالعطر طمعغفع طئوغمصدمسوت. ع 1815. 8هداغافم ءعآ- طن ]عرس عاب

 طمرعفتك هدمتعم ندعو دنعامرع قلآتن 7 هعأط 1 طم عت هم1عنستو لو" [ه2ل52] !1آءلتعمر

 دمصمم 320 (نمع. 13. لدم. 932) رمورغنم. - 1816. 8 هدغؤم طططدعةلر طمصغسذ مطقم(ةعسقاتق.

 "لك ءووصتسس5ك ممقصفغعمسسم معو مرد 20 مهقمصعست !انطعخ ملعءأ , ةسعام»ع 8ءاعااقأب (071

 ل6 ل47, - 1817. 8هدغؤم دطععءذتع عاصم 'دصفصر طمضاتم ةصعتللت 08320171. ن0 هن عم لأ ست

 لع مدعنطمو لسعتك همععزدلتطاتك هععلنممسعو ءممالسعمق ءا ذك ةصعامتعمسف : آطهتتك ةلطتعم ه0

 لزوعمتعوتسم ءاعبور ونمال 410 - ءل- «ه]رببمت» (نهكلذع الآمتاترو ؟هلعو 84 4ءئدأز# لتعاسكر 1)ءماءأ

 1102 16مم ءمرصممددتغ ءعغ ةصصم 974 مع 19. كدا. 1566) ءمملعلان - 1818. 8هداقم

 ء]-حماأغتمر طمتك دسوق لعمضمست ةمتعس ممل مصر ةهسعاممع هطغعتلعط ءغ طقس قكطتع]/ءنا]ب لا مو»»

 18 عرن 71011 م1ت»ءا0 كعيسم"ءمتن#0 كممتكءممكدلام [طحصعألغعهر همصم 375 مع. 24. الآمن. 985)

 رسمععتم. 1رت1طعع برص معمل موسك ءغ ننلتك ّذص ءعمفسس نيتص ولطف عتمساه قمتنم لتعتمسعكر اهلل( هصعف

 هع ءقلقتم دهكمردسس مهمطعتمع لع معدعععماتك دتغمع مدنمصستع ![ععدملتطسعر متعامل طانتق , ءاطتعد عا

 ممصصسأالت5 لدعم ةاماتغتع همععلملتطتع معماقنم ءمصالمعمسو. "1'ععو معععمفتزهمعف ءققع 0"ةلسصأاتلب

 رسجز هرعو دصعلتو ءغ ستسمت“. (0نهع جحتاعتل 1م كعمطتو ءغ طسسسعاأو ءعدذفاقغو رهأص 0“ ع8

 41819. 8 هدغؤم عا- جمعت 1كم طمسأمك دد7ج501مراتس دماغ هلتسسسم هسعامعع اصمت 110/1 7-ع0ل-0 01

 1616 8 ءر» ه8 ع»ءرك را ءمعم# كطقطتنحو ةهسمم 676 (ذمع. 4. لسص. 1277) 101000. ل

 1820. 80ه هام ءع]-حاغةرأسو طمضأنق 310213031101011, ةانعام"ع 1110/0777: 0 17 ءر» ل8 13 ءا

 11ه مدوت» ل, ؟داعم 107 1ك /مرزعنلع لتعم.  (نهدصمعملتاسست معيمهتعع ةععراسس ءغ نلعب م04

 ذلالع ع« كمونئع» لعععس انطرتك ءممععدولاب - 1821. 8هعغؤم عآ1- ءماشطور طمعا ءمر"لأ انت

 حادعغم»ع تعم 0مءعنمدتسم لعء4] - ءل- ل8: 11016770 17 عرب ىف'مأ 102 ءمام#. حمصم 907 (ةطهع.
8 
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 ىسرافلا سراوفلا نأ نب ىلع نأ نب ميعربال ىسراف ةعيرشلاو ةقيقمل باهنمو ةفرعملا ناتسب ادل#

 نيظعاولا ناتسب (ء** ىبلخل ضهان نب ىبحم حيشلل رطاخلا سناو رطانلا ناتسب ل“

 ىدادغبلا ىلبنحلا ىزوجلا نبا ىلع نب نمحرلا دبع حرفلا نأ خيشلل نيعماسلا ضايرو

 خيشلل نامعنلا بقانم ف ناتسب ا!مل» سلاجم ىلع بترم كلجام وهو ه1؛ ةنس قونللا

 5 ناتسب املك ب, ةنس قوتملا [ىفنلل] ىرصملا ىثرقلا اولا نا نب رداقلا دبع نيدلا ىيحم

 ىنباب فورعملا ىدغديا نب هللا ىبع ركب نأ نيدلا فيس ييشلل ةرشع ثالثلا تاآرقلا ىف

 ىأ نب دبحا دماح ىأ كيشلل بئارغلاو رداونلا ىف ناتسب ا“ 41 ةنس قوتملا ىدنلل

 براقتملا ىف موظنم ىسراف ناتسب !هل» 4*2 ةنس قوتملا [ةيعفاشلا عيش] ىنارغسالا رهاظ

 لوادتتم روهشم باتك وهو 11 ةنس قوتملا ىزاريشلا ىدعسب ريهشلا نيدلا حلصم جيشلل

 10 ةيكرت اًحورش هل اوبتك نايبصلل هظفحو سرفلا ملعتل ةمدقم ناك املو فيصوتلا نع ىنغ

 [ىسراف حرش وحو] 111 ةنس قوتقملا ىرورسي روهشملا نابيعش نب ىفطصم خِيشلا حرش اهنم

 17. لصل. 1501) رممرتننم. - 1822. 2هوغعؤم عآد رسم ج11عغر طمضغت5 ءموعدتمصلق ءأ 3

 ععرتامننك ء( ]ععتم ر هسعامدنع 1ط"ه]رق» 1ءرن ىلآث: ملل: عن ىلطق ار عما ةع 1من. عمن وعم بس

 1823. 82هوغؤم ع]-ممغمز»» ع همه ع1 -اعطغغاتعو طمعت5 همععم]هصاق ءغ ؟ظهتستلل 5

 معئامصاتكو ةسعامتع هطعتلعط 21101 ميستسءل عرب 1!ةلقل1 1ه71ءان. - 1824. آ هداذس

 ءال-ر ةزائجتس رع »17 ةملط ء1-هخستتسر طمتشاتق 2202200011 عا 1:10:15 جن016طاتلتللو

 ةدسعامبع ةطعتلاعط لقال هممت قلطل - ءآ - "ه]رتسمتت طعن لل طا: - ءازرمنسق ظمعل»ل م02 [1ةصطةدلتاقمو

 ةدمصمم 597 (مع. 12. 0ع. 1200) مهمدن0. 1'ه]نسسصعس ذص 1170705 (ءممهععمجدك) 015مودلعتل.

 1895. 282 هدام 11 سس ءصق ءاعأزط لك ]10-1 ”صةسر طمباتق. 8دصععو 1 عدف لاا 11 0117/02ع ١ و

 ةهسعفمرع ةاعتلعط 11ه]بإ - ءل- لةر» ىلطا- ءآ - قلق» 1) ءرن لآ [ةمولا (نم»ءعو]رن 815 [آآدمعلتق]و

 هصصم 775 (ةذصع. 23. لدم. 1373) رسمنا. - 1826. 8هدغؤسو طمععت5 لع نعلععتس

 ممعمعمهزمصتطاسع (نهرتدصتو ةجسعامدنع هطعغعتلعاط ئعءقرك- ءل- ل: كللاع ظعام» لللادأاعل 1810/11 عللفو

 داعم 11: - ءقزءربلم لتعأام عع دصصم 7609 (نصع. 25. ثسع. 1367) رسمنا. - 1897. 1 0 8غٌةطو

 طمسم5د 0ع لزعاتك هتمودأل هعتطسك ءا ةهععاتك, ةسعامانع ةطعتلعط قلاع 11120 ءلارتسءعا عري لآ

 11" 1ع ع»/ةررم |[ ذاطعتلعط كطقطتنستس ]و ةهصصم 406 (ذصع. 21. لسص. 1015 ) 101010. ل

 1828. 8ههاذصرو طمرنتك. (ندحسعم معذت فانت ددفانتو ل11016عم786 ءمدسممخت مست 2 ةطعغتلعط

 110:11]- ل - ل:: ك1 مسنو ؟هلعم اكلم لع لتعام ءعغ ةصصم 691 (ذصع. 24. آل ءعب 1291) 1201110٠

 10 1آنطور» هع]عاطرمنمرع ءوع عع نتقمو نسحسص انغ 0عوهتماتمصع عمطا]ل هدأ ءعععمكم .(ندسصت عا ممأتكأوو

 ا

 نيو ظعرمهدع دمكانكنانصكاترا عا كلذك درمعتسمرتهع مانع هزانللل عع ععااتل و .ءمطتتل علا قنأ05 ات

 زم ءدنرص ةعتمدعضتمغم نأ ةاطعتللط 2151 هم طور ام نمبر ؟دلعم مو لتعاتك ءا ةصصم 9

 (ذمع. 11. هعمغ6 1501) 0عظتصعاتكر مهغ طلع مرصتسعم(ةيتاق معرؤتءاتق ءقا] - ط1هلله نمواعت
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 دودح ىف ىفونملا ىدوسب فورعملا انالوم حرشو فلا ةنس دودح ىف ىفوتملا ىنمش نالوم حرشو

 ىروسربلا ىياوهلا حرشو فيقحتلا ىلا اهبرقاو اهطسناو حورشلا نسحا هحرشو اضيأ فلا ةئنس
 راطعلا ميعربا نب دمحم نيدلا كيرف خيشلل موظنم ىبسراف عمان رسي امل[ 1.1 ةنس قونلملا
 نيحم نب ىلع نيدلا يات جيشلل دعاوقلا باسح ىف كئاوفلا طسب 1م". 117 ةنس قوتللا
 عيشلل فصلا مامتا ىف فكلا طسب ا! 71 ةنس قوتملا ىلسوملا مهيردلا نباب فورعملا
 ىخلا هلل ديلمل اهلوا ةلاسر 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج
 نأ نيدلا باهش ظفاحلل ثوغربلا ربخ ىف ”ثوتبلا طيسبلا امل"#* يلا هلصو نم عطقي
 521 مامالل ريسفتلا ىف ”طيسبلا امز"» ىم## خنس قوتملا ىقالقسعلا رخ نبأ ىلع نب دبحأ لضفلا

 عورفلا ىف طيسبلا 1م 110 ةنس ىتوتملا ىروباسينلا ىدحاولا ديحا نب ىلع ىسحلا ىأ
 ؤهو همم ةنس قوتملا ىناشلا ىلازغلا دمحم نب دمحم دماح ىأ مالسالا ةكح مامالل 0

0 
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 رمح

 وح حرش در نلل و ,٠» ةيفاكلا تت ىف طبسبلا امل“ طورشلا ىف طيسبلا امه ةياينلل صتخملاك

 ىرقورربثأر قيععه ةمستست 1000 (هع. 9. 0م 1591) رممر متو - 110112 هموأععو 5856 50
 لزئوئوو عغ معد ءيصلعتت ةصصاتلتل 1101 ا0ال5و 0 ءمرردررن عما مراتك هرطصلات111 0 م(1112115 ع3أو
 مغ ]نووزرسسك عا ؟عردع هعمموز ممل مرممدتساتك ب ءهأ 08 18 رءمءر ةهمصم 1017 (ةسعم
 7. كرر. 1608) 0عقبس ءطاتق. - 1529. م نو عرمدم حرص عطر ]طعم مدعضمرناتسل. 2 وقرتف مءاتكلءاتلالاو
 جووامرع هطقعتلعاط ]عمل - هل - 0: 1101 متات»ء0ل 6 11« ]رأتز» هىا1 م", ةسصمم 627 (ذهع»

 920. لوو. 1229) رصمرانم. - 1830. 82ةقغ ء] - 2عرب خ14, ءهدعوانعمألم
 نلتسمس» 0ع ءمرتماتأ 5 18326210110 ملمس عماهلتستم , ةسعاممع كطغتلعط 107 - هل - ل171: كل
 رعب 1101من 1هيند2]:, ؟هلوهو 1ارن- ءلم»ءقآرقتم لتعام ءا ةصتوف 762 (ةمع. 11. هلو. 1360)
 روورننوو. - 1831. 8و4 ء]1-ا!عةكأو معلا ءوادع لع زدكأذ مع ععءاتممع معلعم ذغاذ ممهعصسلت
 (مععر ميععمملمس)ر نغ ممهعملل كسصكو الع عا وتاعاط لعام /-عل- لن لكل لا-ءا-» ملبس متن طعن كلغ
 رع“ كمر(, حمصم 911 (ةهع. 4. طدص. 1505) 2هم110» 1مدعاجاسد اه زةمعمتعمم : آرهسك آلعمب
 نأ كنت 5ءلاتص عأأر 63 مز همونغ ءان. - 1832. ظ8-1 ءوأغ 8-11 ءغطغطو تروم
 لتكمل عدس لع طتعغمدته مداتعتف و ةسعامدع 1كدقام 57614 -ءل-0ض: ل1 ]/هل17 كلرتسعلا ظعتن أخ
 111: 11هزر» لف ءه]ث نقر ةسصم 8552 (ةهع. 11د. 1448) ردم مو, - 1833. 13-181 عدذغو ةرةض قاتل
 (وردس عم (ةدتانك لص (0هرئقصانسم و 2م ع م راد: 1]/ معهن ح1: 8 عدو كآرردعل 17” ا]بنلف لل ةعمطظالل“ و
 ةهمصم 468 (مع. 16. ةقسو. 1075) 0عطسعام. 1834. 18-181 ءوزغو ةعمدمدانلات 04 مدهاتطاتق
 قوم ةمعع مات طسقو ةعغ0ع 1سحس 10زز عا - ء[فئ] نم ىلع 11 يجن 1101من عا لذ 2غ1]21خ]011 04
 61مينز كطمظتكمو ةهصسم 505 (ذمع. 10. لدلم 1111) رصمتتانم. آئطع ومقكت ءمز مرتع

 همعرنو 217/4 هان - 3. 8-1:[1 عوذغو دويدموسيي 0ع 0وءالسه 00 انتل عض (0111113.
 1836, 1-1221 عوزغر ءدئرهمكاتلل. (0هزاتتت 220331015 18 05 11نور عا ءواتك دمهوعمتتك, لك
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 دبع نيدلا نيز مامالا يشلل بونذلا ريقكتب بوبحملا ةراشب 1!“ ىتايب لظسوفملا نريبك

 نب كلملا دبع كيعس ىال ةراذنلاو ةراشبلا آم. حىعردالا ليلخ ىنيدلا سرغ نب نمحرلا

 مدعب دجمالا ميركلا ىرشب 1م“ 2[: ةنس ىوتملا ىتوكرخلاب روهشملا] ظغاولا نامتتع قا

 علطا ىذلا هلل ديحلا هلوا ىلبنحلا ىحوتفلا نامثتع جيشلل دمحو دمحاب ىمسي نم بيذعت

 5 دمحا همها ىدعب نم ىتأي فصلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىلع مالكلا ىف ةلاسر يلا لزالا ءامس يف

 بيبللا ىرشب 11 حزربلا لاوحا ىف ىذلا ريبكلا هباتك نم اهسصخل ةلاسر 11 ةنس قوتملا

 ىلع ىلاعت هللا دمح دعب هلوا دّلجم ىف اهيحرش رت فورلل ىلع معلص هحدم ىف هحئاصق هيف بقر

 10 ةيميملا هتديصق ىف اهمظن معلص ىبنلا ءامءا نم اًمسأ نيتس اهيف تبثا هنأ ركذ علا هنالا عيمج

 زمئعضسسعلتسو لتععمو لع وسم ذمكد ؟10لعوغا ب 1837. ظاف طقم ءغ عاد رصةهططاغطو مالهانسك

 حسفنم هللقفبو لع ءهعوجتمنممع معوءدامرستسر ةعامدع هطقتلعط عع ةكسفتس 2ءنن - هه - هد

 ل60 - ه7 -ه]011»7 عدا 6 ]رى - ءل- لق: لكلملا] لل ءأب حج 1838: آك1- ظتعطقمع عع 56

 10-111 عن ءغر دمصانص ءاذأا1ف ءأ متدعتسمهأكانه, جتعام»ع لقاك خذها لطل -هأ - 671»1ءآ: 1ع

 لن 01]ررمكت» 17 قاسم ؟دلعو [ لكم [ييعلبف لتعام عع دصمم 407 (تصع. 10. لوص. 1016) رسمته ]. ح

 1839. 86هوطعو ءاآ-لع عدس عال حضر ه4. ]لهعفتك هماتصالاتق ععمع120ةزسذالته ءعغ همطتلتقسأسللو

 حالوع5 لع للم همه مادصتعسلمو ونحن ل/ت»عا ءي 01ه)ءمست»:ء0 دممعال هند, ةسعاممع ةطعتلعط

 1(0ربارو 101,2 [آآهمطدلتكو. 1م عاونسم دانه ةصعامتعمف: آطهنق آلءوو ونتتت هع ذه تهمعاو

 5 معاويممزكم(ل5 ءقورع ءاعبو ذص وتم لع لتعام لتعحتمم ذص كدسمنفه اذ(7/7 هطكأم ىر[' ءعمتعأ موقغ

 رسصعز همدصعم ءزدذ قلقتسءل“ لنئدءعمتمتر. - 1840. 8و وطعمه ء1-لعجغعطتطو ]دعفتق ماتسكنتق

 والت جحععمدععم لع جلععصسفي ديضحهأت دللجنتف. '1'عدعاوعتكو ومعص هطعغتاعلطل  لع7/7- ل - 4

 ىلق0- 7 - "مةيررجعت) ظء»» ملل ظعءا»» ىويساغرم هصصم 911 (ذصع. 4. لدم 1505) 1201:1155 ©

 انعم دسم دممز هعتو نست دل عءاملمصعد ةعلتق امكعينمرتس ةنهعاقغو ةيععمول. ح 1841. ا هعطعو

 ع]1-1 عطأطر مسماكسك ]معتق اثعم هملمنم معتم دصعصس تأ هصعتت ةيسفأت هللوعف. هةطغعتاط ءهغ آسقنس

 1701*]رسع0-0:: 111ه]ءمي»:ترن عل 17 عرب ]110ه مت»تسعل , ؟دلعم لاذ: كك ءيربرفلا-ءاتجو لتعنتك ءا ةصتم 4

 مع. 12, 8عمنم 1333) رصمدنسكر ذص طمع اتطنو (0540ه5 ةسمق ذه اهناعتت 210/1 متوت الق

 ةلمطقاط ءاتعع ل15مموددتاز 65م ذم ؟ه]مصستمع عيه مرسيسعمامكتق ءوغر ننم0 ذله اهعاتغ: 8هدغ

 10 ]دسلعرب 2[1عز 1[:حععامأ مرنم هردصتطسع طعمعطعتتق ءاع.  .(نوسصعسمتهغ ءاتملسر 5 الم اثق ةهعددعتماق

 ممتصتصم مرمطعامعو وننهع (4//05ع ىدهع ذه 01 حتادسس طقطعمال دصعاتمعع ذمقعتت ءانهكو
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 قكلاملا ىبطرقلا .[ىميمتلا دبحا نب نمحم] هللا كيع قال ابورلا ريبعت ىف ىرشبلا [م8»

 ويشبلا ا! 6 ىناقدابرج ىنيدلا بيجنل موظنم ىسراف دنعو رشب !ء“ 811 ةنس ىوتملا

 0 ا ديلي ع ا ىعيملا لسحا نا دمحم مالا نيسبلا ىدتصلا

 قوتملا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم رعاط ىنا نيدلا دج نيدلجم زيزعلا باتكلا

 ىديحوتلا ديحم نب ىلع نايح ىا خيشلل ءامكلمل رئاشبو ءامدقلا رداصب !م2 ما, ةنس

 ىيبك ايركر نال تالاملا رئاصب ا!مث2 رئاخذلاو رداصبلا هل لاقيو "م. ةنس ىقوتملا ىدادغبلا

 نماح نأ مامالل رئاظنلاو هوجولا ىف رئاصيلا اما ةغللا ىف رئاظنلا رئاصب !م» ىتيوزقلا

 نب دمحم رقعج ىنأ نيدلا ريهظ خييشلل ةيسرافلب ريسفتلا ىف رئاصبلا امم. ىناهفصالا

 تادلكما ى ريك باتك' فو هيي ةنس ةهنم عرق" ىذلا ىوباشينلا دومحم

 ققاكلا نبع ىب ىلع نيدلا ىقث. ةمالعلل نحاو لك ةبلكأ ال“ ىف كقانلا رصب ادم

 لورق مزوزودعب. - 1842. 11- 82هذ طعم ]دعك متتماتتقو 0ع همعاع همدسصمتك 1ذمأع2م2عامهلتو

 ةسعام»ع قللت 4كطلمااعأب [ 110 عتهت»ءل 1 ءرب ىللرت»بعل 1 ءيسك»س#] (6"ا2 !8[هلئلكتاحم دسصصم 6

 مع. 4. للدع6 1025) رممعام م. - 1843. 8عدط عع رس و طكتم لو 8ءدز7ع» عا 181:0, هقماسعال

 معيستختسر ةسوام»ع لال لأ[ - ءل- 0: ل0 عند. ع 1844. اظ1- 8ظءععطتع ]111 ددهطغءعلت

 ءادط ءوذعر ]جععتف هتصساتمو ةماعال  ععمات مععاج عتمه لمعغم دللظ دعو ةسعام»ع آسصقس ل1077

 18 عراب ىل]د»ع4 ]110:1ماوآرف»:. ع 1845. 8 ءدؤتع 0 عرمأذ ء1- ءعرسوعت عر اماعالت ععصاتمع عمحصتصي

 ونمت لتكن معدعمع ممدكسدمغو لع ءومعوتتم !ئطعأ ععمععمطتلتك ءكعودصتتم. طم ؟ه]دصتممي ةدعغماع

 11670 - ء0- 08: لطدع 1 لق» 2101 مد»جت» عا 8ع 78 هلا ]1 ةدسمط/02 كاس امقر ةممم 817 5

 (زمم 23. لآدم“ 1414) رصمع[مسو. - 1846. 8 ءودفت»ع ع1 - ملمس ع طعءوطقتت»

 ءالدط ماع ددمقو ةماعلا ت ععمامع دصمر هك عغ ]دعت هسصماأتت مطتامدهرطم» هدر ةمعاورع 8طغتلعط

 كاتو 11100 مق: عرب 7101 مترات»عا 111402 80ع7008, دمصم 380 (ذةهمعي 31. اكدت. 990)

 رسمتتنسم. 10د ]انطعع 207 - ظءواق» همم قل1 - لعمق ةممعا] دندن ع 1847. 8 ءوذتد

 ء]1 - اع عسملمغو ةماعالت ععماتمع ءتعاساانتت, ةانعام»ع قلاع 2م710نعم 7”هلبرع (مسنصأ78.

 1848. 8 ءوؤتع عآ1-مءعغعجفتعو ةماعالتوعملقمع 0ع حءطتع هتستلتطسو ءمهمععمامع. آةئطع»

 1ءعنءو1مهنعدو. - 1849. 8-21 ءوذت»ع 11 ءعا- هزذط 8ع ءادص ءاعذتعر ذماعالت عءعداتدع

 0ع معطتعو ونهع ماممعع ةعمدسك جهلصضتغمغ ءعغ 0ع ؟عمطتق هتستلتطسعر ةمعامع آ[سقص للاع

 11070 ]1/ه] انت. ع 1850. آ8-1 ءعدذتع 11 ء1- ءءع[1هذعر ةماعلا ععماتقهع. 0( هدحرت نال

 هدمت معمون سيمور وسعت ةذطعتاعط 21م1“ - ءل- ل: كلآثا لورم» 1101 متجتسعا 8ع: ]1ه]10

 آول هصمم 577 (ذمع. 17. الكمت. 1181) ةطوماعتكغ آطتطعم دصحعمسع ء ماستطسع ؟ه]هددتمتانسف

 فمدامصق. - 1851. 8هقع ءادمةعاع14, ةم(ءااتععمقفد لتعفم عمعماتق 0ع مهمعنعساه ىر/6 0

 (ممصز رغ“ نده وستموسع نان , ةانعام»ع ؟ذدو 0هعءانهذتسم 16 عزبق- ءل- لو ىلآغ عرج لكق0-ءآ- الأ
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 نيحا نب ىلع نيدلا ءالع خيشلل ابورلا ريبعت ىف ةريصيلا امم ٠ م1 ةنس قونملا بسلا

 ةلمتشم ىو ةيتاخو لوصف ةتس ىلع لاسر تاجرملا تاعاضيلا امد“ ب41 ةنس ىوتمل ىدمألا

 لسوتلا ةعاضب !م#* تالوقعملاو ةغالبلاو لوصالاو عورفلاو ثيدذلو ريسفنتلا نم ثحابم ىلع

 ةعاضب امم» بدم ةنس ىقوتملا ىطلبلا ديحم نب اججبرس نيدلا نيزل لسرتلا ةعارض ىلآ

 و يضاماو ليكتسلا ىف هيلا هجاينحالا ىصاقل هعاضب زا ايا ل باسل ك2 ىاس

 بترم باتك وهو ةنس قوتملا ىسيدك لوكب فورعملا ىوسربلا ىسوم نب كمحن رييل كوكصلا ىف

 ىضاقلا ةعاضب ام« يلا نيبملا باتكلا هدبع ىلع لونا ىذلا هلل ديل هلوا باوبا ةعست ىلع

 هم“ ةنس ىقوتئملا ىدامعلا ديكم نب دوعسلا ىنأ مالسالا خيش لضافلا ىلوملل اضيا كوكصلا ىف

 ىناكبلا اتاي ىلإب ىلوملل وحنلا ىف ىدتبملا ةعاضب !مم» علا باتكلا لزنا ىذلا هلل دمحلا هلوأ

 10 رفظملا نأ خيشلل بئارغلا ثحبل بئاغرلا ثعب !.1 ىهتنملا ةعانص دامسو لوقلاب اهحرش هلو

 ىولرمو حصصم 756 (صع. 16. لوص. 1355) رممزتننم. ع 1852. 8-11 عءوذ :عغو ؟لكاتك 0ع ةتاع

 ةورسمتم ةماعم م ءامسلخر ةسعامبع ةاطعتلعل 476 - هل - ل17: لآ: طع: كلاتدءأ ل0208, ةسصم 3

 مع. 11. للم. 1360) رصمخاسم. - 1853. 810-181 ةقغ ظ31-1ه210] ةغو دصعتوعو دستتاة ع.

 ؟لرنوعامكتكق دم هعرع 5ععالمصع5 ءعغ ءمصع]تك15طعا>ل 015م05145و 0111 011365000065 ء>ل ء>2عع5أ

 مردستعدر مع (2ه0ئ0هصمتستحو مدهعاتطتع لعق ةمععلملتطانقر مدامءمتتقو ءا1مودعصتتق عا >عطاتقو

 ج0 نسمم متاتمصت جلتكتق مهاعغر مصانع. - 1854. 810طققغ ء1-4315 25501 10

 مجغمصتتت>ل, وناطتطاتق 20 00ءوئمست ءاسضعاتتسدمععالمصعتل طذط 2ععط0لم مع عضلات و 216601:

 276 قرب هل - ل رك ءرءأزم ظعءرت ]101 مد»ترنءلأ 716/ءا2و دصصم 788 (ةصع. 2. 1" ءاطتعب 1386) دممااان0. بح

 5 1855. 810طمأ عآ1-طموذدطو معمرسكتهتست 1(طصت عل ءمتنانال 0ع هيناع ةسعتاطسعا عمو ة«م0عست

 حجمنبامورنعب - 41856. 810طغمغ ءآ1- ءملطتو مئمردكت تان ل0115 20 نكاتتتل عا 1141110 أ

 مرهعععتغم صمم ع ذم ةرط عت دمطتق معوعدودمتستسو ةتعاماع 7*1“ ]1101من ءل عن 50

 127 ءممض, ؟دآعو 1/7 76م0: للعام ءع جصصم . . . دصمالطتم. آطنطعع ّدص هممدعتس هةمتاق

 15ممدزغدك ءع ذه ةصعمتعمسق: آطرهتتق 10عمو ونلتأ ةاتمعال 511512 5انات121 ]ئطداتتت معاق ما م

 لعصدتمز( عب - 1857. 8104طقمأ ءال- ءقلطتو مرعمره كات ةتئلاتتل ل0115 0ع 115لعصتح هرطعتنةصطتكو

 دسعاعمر»ع 8[ه]1ج طعصع مهعيتنم 576:7: - ©7177: آنا 140*150 1 عنان ل1101 مقنة12:ع0 1708, ةصصصف 2

 (زمع. 23. كرم. 1574) دحمان. آطمعامتغ ذه: آرهسق ]10)عمر ونسسأ لائطسس معزعاقتلغ ءاعم.

 1858. 8ز10طقمغ ء] - رم نط اءع03 و مهدت 1111113 (ةئ0صأك عرقطتل تا ءانتت و 210:ع 1

 10 778: طمعأإم 18 عزام. 10[ لعجس ءىدصتسعساهتللتللل  ءزاتق و دا71046487 67 -د::0ناءإف ةصقعتتمأاتتتسر 1م

 يكرس مدمتغر نغ دماذ ءجرماتعدنم ؟هطف عاتق ه00عمع6م - 1859. ظونعط ءا- ع ءععطقتطو
 هييناونم لعوز0لعتمرتتس ج0 ءيدتستسمملم ؟١عنطق زصاتقتاهأاهر ةتتعامرع هطعتلعال ل67 77:0/2: 07 67“
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 ةنملا انيلع لزج ىذلا هلل دمحلا هلوا نلجام ومو ىفسنلا دبحا نب دبحم نب هللا دبع

 ةفرعمب لامآلا ةيغب ا. ةّيرجع ةنامسمخ لبق ناو ىررهلل نيبيرغلا باتك هيف صخ خلا
 قوتملا] ىرهفلا ىلع نب فسوي نب دنمحا رفعج ىنأ ييشلل لاعفالا تالبقتسم عيمجب فطنلا

 تاديزملا ىف ىناتلاو ىتالتلا ىف لوالا نيمسق ىلع ومو يلا عدتبا ىذلا هلل نيمحلا هلوا [41 ةنس

 ىيدلا ردب خيشلل لوصالا ىف رصتخم بيدالا ةينغو بيرالا ةيغب ١1  نيلصفب همتخو
 علاطم ةعبرأ ىلع بدر [4.] ةنس قوتملا ىوحنلا كلام نبا دمحم نيدلا لامج نب دمحم
 نب ديحم هللا يبع وبا نيدلا سمش هصخخ لاكشالا نيكست ىف لامعالا ةيغب 10 ةمتاخو

 ريدصقلا ةماا ىف 'ريبكل ةيغب 08 حاوطلا دحاولا دبعل لمالا ةيغب 13 فامرلا نامثع
 هدماح ماهلا هلضف نم ىذلا هلل دممل هلوأ ىراصنالا دعس نب ىلع خيشلل كلكم ريسكالا ىف

 كلط" نون 8 ريبخلا ةيغب !م0 ماسقا ةعسن ىلا ةيغلملا قرط هيف مسق يلا هديحكب

 0 للا لل را 221 ل ل ا ا لة ا ا يي ل ا ع اح مصحح

 45067761: 8هدن ]71ه ميستسءا 187 ءب ق]يرسعل 21عدورل. ؟هلسسعمو سما ذه ذصعصتكت [ردتتق آ1لعمو نان3
 ممانتو عمدقمتس ]هوم مطصتغ ءاع. 21ءوور# ذه عم ممقمروم اتطعت ههتسمكوسمع 1676 دط رع" عم#
 ورد مموزغل ءجععرنمولغر عا ةماع ةطاتتال لك ءزرمع نستم ععما(عوتساانال 8111. 1860. 8هعطور عغ
 ءع]-ةرد فلو 0عمزلعتمتس حمم وعام مصاتللل له ةقاع 205113512 هرصصتطسع ؟عطمستل ؟اتغاتتتق
 1موسعملتو ةسعاممع ةطعتلعط قلطنع ل07 را 717:60 189 تزن 7”عسبر“ 18 بن ل: لطب" [ةصصم 1
 قمع. 24. طعم. 1291) رسمتنتم] [معمتغ تطعم زمن 1ردسم ]طلعو معك متسساتتتل ميملنععمأل ءاعو
 عع زم لسمف مهرتاع5 015355 ءقأو 01 ميمرع ؟هءعه نتائاعضهكو ممواعرتمر" ءدك (ةعاهأو

 ودمع ماسسعو !غععمم طقطفءمغب آم قمع لمحع ةععانممعد ج0للتغئهع ةدصغ - 1861. آسهعطر ع( 5
 ع]-ةراط رىعع عطسمرت عي ءا- جلت طر 0عقأل تس زماعا]ز ععمفنم ع( هتفتلتنمم مطتام1ه عتب ةسعامتنع
 كلر مزاعا رعلر»-عل-0: 871ه]رممست» علا 1 عن ل ءرنشآ-عل-ا[غ 111601 ميروتر»ن علا لاند: 717171: ( ةستط 20و
 دمصصم 680 ملمع. 22. كمن. 1281] 20 (©هرصمعملتسس 0ع معكم ءامتتك ذه 0112401: 2100012
 هع ودع سكزمدعتل لئئتسمسس. حا 1869. 8سموطور عع ءع1- ةهخسفلو 0عدأل ءتسم هن عر 1
 قع ظوورتك زدماع هامطتلتعملتك. 1ططسصع ]طم كري عروو- ءل- لن: قلنا قاامعأاعلا 10/6164
 86و 01رسلرو ]17هرجرسابم يعم مولم ح 1803. ظحسوعطر ءأ ع] - حرد]و لعدهز0ءعملستت 5معأو
 ةسعامرع قلق هل - ماين 1 عممازلب. ح 1804. ظ8دسعاطإل ءا ء]- اعط هطتعو 0عوئ0لعتسس معأتو
 لع ةئحمصم مسناععس مطتامدهمطتعم ةلطتطعملمو ةسعامتنع عر عزاعط #47 عري الم'0 475474
 3ئملسسعم ذه 1معمتعمد : لمسك 8ءعم ذماعم هلق طعمعقعتو طمع (نتطسعصات , هغ ]ددت0ةلمد1 هانم

 لجتلعرس ىسحتس زهقت ع ءاعبو ذه 0110 2116107 ردعممعع ددق]دعصحأع لص ممكلعرت مققاعق 0
 لتدتوتان - دهوؤ. ظدويطر عع ء1 -اعطهطتعر 0ءهئلهتسسم معدات 0ع يمممع مد]1ر عععس

8 
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 نوفرعي ال سانلا نأ ركذو بلطلا فيرط هيف نيب ىكدلجلا ىلع نب رمديا حيشلل ريسكالا

 رض ريسكاألا قيفخ بلط ى رينملا سمشلا فتصر م ميلا نودتيي الو نويلطب اما ةيفبك

 .١ مح فشمدب اهعضو هنأ ركذ يلا تاءدبملا عاونا ترهظ مهللا كمساب هلوا بلطملا ةياهن

 ةقوم جرف نم رابخاب مالحالا ىوذ ةيغب ام“ دعاسم جيشلل ركاذلا ةيغب م4

 5 نمل هلوا رصتنخم وهو فلا ةنس دودح ىف ىقوتملا ىبلخلا ىلع حيشلل مانملا ىف معلاص ىفطسملا

 مجكلاو برعلا باسنأ ةفرعم ىف ممهلا ىوذ ةيغي ام خلا اهتدش دعب بوركلا جرفم دلل

 مل كنارلا يخت ٠١| ءافرلا ندال كئارغلا رراخلل) ف دنارلا خيبغب 11  كيغم رصتخم

 هع ةنس ىوتملا ىصخحجلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل كياوفلا نم عرز مأ تيدح هنمضت

 10 َّف ضنارلا ةيغب ام ميملا ىف أي كداوزلا عمجم ىلع ليخلا ى. .كئاولا ةيغبا ,ام.أ

 مطتلمعممطتعسس وسمعتسءعملت. هطغعتلعط 107 عءعروف» ظعتت ىللق ل00 ءزيق دس طمع ائطعو جنتمسعتل

 زللسس ونسحعسوملك ءدممصتغ ء( صسصسعيرسم مغر طقضتصعق نسما ةلعتت ءعزاتقو 000 0113 عالاتظأر

 زئممرمسع معوسع جل ذللسا لسعأ "لمس ائطغمس ل -مزعسع لا 2لهنبن» لع يقمع عملم "عند

 مساع عضم مطتلمدهماطتعت لعاتمتنمصعر ءغ ممهغ طسصع همسك ل17 4منءا ها-سمامن. وسما ذك

 زمعامزغ: للاوستصع "1سم و 0 ])ءانذ رو جده ععطعلاو 1عالاتللل مكلألللا0111 اعماق انا ةمزنن1عه4 ءاقمو

 نمرسممومتع. حلوسمع ءاتنحسي 5ع تلاه همعنجه ةمصم 740 (ذمع. 9. لدا. 1339) آددسمفعأ ةعتمام

 رسمملوهدع. - 41866. 8ظهوعطر أع ءل- ل هفغطتعو 0عوتلعتمسسس دطفعصعصاتقو هنعامدنع هطعغتلعط

 رامون. - 1867. 13 نعطق ءغ له عركأذ ه]1- ةط]ةدصرو 0عقأ0عرضاتتتل ةهطتط 1 ةطاتاتللل 18

 ءزسدو تهدزسك دممعتمر“ جلفمععات معهمطعأدع معع ةورسمتستس لنه ءاناتضتعو جسعامسع 8طعغتلعط

 ل76 16م7عقئو قسد ةصصتنعت 1000 (ذسع. 9. 0ع. 1591) دمتم. (نهرصمءعصلتانال 12

 فلز

 زمعامتعمم : 1منق 1لعم ردمععمدلعقو ممقاوسمتس هلمصضملمسس ددمعمت ظدعضتسغاب لتقعمغ عضال اع.

 36و. ظسعطر عع 0 ج ءعربذ ء1آ1- طخس عرصو لعدتلعتسس ةماعلا! ععصشسسو لع ءموصتقممع

 عمدمعملمعتدصتسص قةسمطسسص ءع طعفدستسر ةسفام»ع 2/-11ءاع لظا- لازللمأ لطلالق عتب

 1116-117: 710-111 لع آل بحمصحع لمستسمر ةصسصم 778 (تصع. 21. آهن. 1376) م0110

 (©هرسمعصلتستس جلصملتسسس ننلع. - 1869. 8معطر ءغ ءعا- عمت لو 0عقنلعشسس نانةع2عمالق

 لع دصتمصتطسو ةتموداهعطسعر ةسعام»ع ق1: - هن. ع 1870. ظسعطور ءع عال - عقتلو

 لعمهزلعتسس عمه لعصممفملمصعع تاتآعم معاعصاتفو نسقفق (نهلئتالم 01+ 2م“  ءمصاتصعأو
 دسعامرنع (خلطتخ 10/ طور العم 7”هلععات , ةدمصم 544 (ذمع. 11. الآهت. 1149 ) 12016110.

 10 1871. 8 هعطر نعنع ءا- عمت ل, لعمتلعتسس ندعم عصاتك. (نهماكتمان ماس لص طقع ةرعص لذ نع هرداتف
 11هزر»س#' ء] -عماقل0ر لع ندم اتنعند 2100 ؟10عداسس - 1572. ظسوطور ء4 ءادعةتلط 1
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 يت[. السن قلوتتملا "يفاشنلا :نيدرقسالا ( لح: خرم تسوي «٠ ويدلا امج ؛ةطموظنم+ ضئارغلا» ملغ

 كيلا هوت لرقلا بغا (نانيلس :نياغلا مجنل“ تطلق ”لكستلا كاما 35 كتاسلا
 ٌرعال بلاطلا ةيغب ا( 0 قب بجامل نبا ةديقع حرش ىف بلاطلا ةيغب ا! !. ةنس

 نم بالطلا ةيغب ام| ىماعطالا ىيدلا باهش نب دمحم مامالا يِيشلل ءامسالا ىف بلاطملا

 رصتخم وهو 11 ةنس قوتملا كصارلا فورعم نب دمحم ىنيدلا ىقت ىضاقلل باسكلا ملع 5

 بترو جقنتلاو بيذهتلاو جضوتلاو بيرقتلا ىف غلاب خلا نيبساحلا عرسا. ىذلا هلل نيل هلوأ

 جارضدسا ىف ةئلاثلاو ىموجنلا يف ةيناثلاو ىدنهلا باسح! ىف كوالا تالاقم ثالث ىلع

 نب رمع صفح ىئنأ نيحلا لاكل بلح حيرت ىف بلطلا ةيغب 0*1 تاقرفتملاو تالوهجلا

 وحن نم وه ربعلا ىف ىعذلا لاق] 14. ةنس قوتملا ىلحلا ميدع نباب فوزعملا زيزعلا دبع
3-7 

 تادلحم رشع 35 ردك بانك خيغبلاو بللطحلا دب ةامسو اياك 0 عزتنا 9 [اٌدلجم ل 10

 زلرم ع]- عءمعؤتلطو 0ءعونلعهتسسس 0مءعساتق 0ع زدعع طقعمءعالن(اهنتم. وقصف ةهعامع
 لوس - ءل- 0 7يبر عر ملل كوع لن ظطقظتنمم ةصصم . .. دصمرتنمم. - 1873. 8هعطر ءعغ
 ع1 - وهتا1ر لعوزلعتسس معنعمنمو لع سمعك نلممتطسك مكمعمدلتطاسس دم صعلتءعامهو ةسعامانع
 عزت - 0 - ل: كماعةسفتت عن قطا ءا- فمن 1هلغر ةهممم 710 (ذمع. 31. الهتن 1310)
 ررمرنيم. - 1874. 8 هوعطر عع ء1- ءغلتطو 0عو10عمتاتسس 12 عال عهاتقم (هرسس عمامسسو ]خطت
 460784061 هدط ق6»س- ء]/ينط مدس ممعتات و لع نسم ذمكظح حكلعملستسن ع 1875. ظدعطو ءا
 ع1 - عقلتطو 0عهزلعيتسم سمر ولدك ميعمموتكدتسمتس معمم ةعمعاعملحعسس ذم همطت هتطاتق

 لللتمتف نددعتلغو ةانعأ01ع كرر هزلعاط هع اآدصفسس 1107011120 1 عد ك1 ء]اط ءل- لاو دا روم
 يجو. 8ظسعطرءوغ ءل- عم11غط دصختص ذلس عاد طتسذطو 0عهزلعتسس ءماتتتو وانت 06
 حئاطسعانعم سمعتم ةسفامعع (نهلطخت 1هع8ق- ءل- لن 1ه]رمتست»ءأ طع ل107 طماع وص هتتمو
 دمصم 993 (نمع. 24. 12م. 1585) دسمحمم. (0هرصم عملتسسا مله ذمعمتعمق: طقانق ]1رعو ورد مانا 655
 جلزنكممأت ءاع. 8 مست فلل تان عاما 0م عافت م05انخأ زم رع جععدرهاتمك بعممدءعملمرم ءءمات ةهلقهر
 مععمهمموععملجه عع صعضملدصلفم أ لزطرسسد ص معو لتئودءيماونتممعد لتعتكتكو ناتقتساتلل م1112
 حيتاطرس عن عمس 1ملتعدسو هععتسلاب ةعئم]وعتعحتس كك غناه موهلتممعتس (2ةعاهغو لعق 8
 هع( لزئعيممم يدعملت, - 1877. 8 هعطر عع ع1-غعاعط 11 ةمتلطط 121 ءعطر 06510عمتستم
 معنفممتم. 11م مرتم [آجلعطتو هسعاممع لك سلا - هه - ل: كاع 11075 01167 186: كا - أ - هتنأتت
 1«18عق6, دماعم للي م4لغ» لكتعام كغ دمصم 660 (ذمع. 26. الور. 1261) درصمتتاسم. [آلا 2
 72ععممل# ذم ]نطو قق» (عونمضسر هي لعنع (معتماك ؟0]نسصتمج ىمماتسعأ]. ظهدونعد لع ءه
 ائطعسمر 2 لعإ ع1-7ءلعط ذمهتمامسم دكاسلكتا“ -/2  2:,يقيبرع# لئطعع سمعممم ءقأ 0عععس

 قه +
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 قوتملا ةيرصانلا بيطخ ىباب فورعملا ىيربكلا دمحم نب ىلع ىسحلا نال هيلع ليخلاو

 نبال برضلاو دبزلا ذخأم وهو بختنملا ردلاب هامسو فورحلا ىلع نايعالا بذر مع» ةنس

 نايح ىا كئأوف نم نامظلا ةيغب اممم [بهعذلا زونك هاّمو] رذ وبا هلّيذ مث ىلبنحلا

 ءاملعلا ةيغب !ع.  ةديصق لماوعلا مظن ىف .لماعلا ةيغب اهب 2.نمحرلا كيع,ىب ىسيعل

 5 ىواتفلا ىف ةينقلا ةيغب امم ءارلا ىف ىتأي رصم ةاضق ىع رصالا عفر ليذ ىف ةاورلاو

 ىلع ىلاعت هللا نيح دعب اما هلوأ [0. ةنس قوتملا ىفنخلا] ىونوقلا دومحم خيشلل دّلجم

 لوقا قم ىف غتيملا ةيعي (ا013 تيدالا ينعم بيبللا |! ةيعب نإ يلا هتايعنا ]يك

 01 ةنس قوتملا ىفاشلا ىرضيحلا ديحكم نب كمدكم ىنيدلا بطقل ىغبني ةضورلا

 ةكمب قوتملا ريرضلا ىكاطنالا [رمع نب] دواد يشل بلحلا ىف جامحملا ةيغب مدع

 10 نب ليكام نيدلا سمش خيشلل حاترملا زيبغي اددحم هتركذت لوأ ق3 ةركذ |... خئس

 ؟م]1تسصتساتستو 0ععتتت لا 0501]1: مآ: 173 ءز» 17107هت20160 ل0118 و ؟ناعم 1

 1//- 45 ”رعا لتععمك ع( ةمصم 843 (دصع. 14. كدص. 1439) ددمرلاناتكو ءهمصختساتة516. اسمو

 ممعماهغم5 طتع هلمطقطعءاتعع 0ت5ممكدتغو عع ]ئطسسس ةتاتتسر واتأ [هصق هرعاتق 1071-2050 6

 1/- 12/ممهآ هل ةظاتن- ءاطمتناتع]# ءلتلات ءىار 10871- ]):ن» 81-1771 ساءللمط ممستسحكت(ا. 10 ءةملع

 ئالستس قللت 2)عم» ىفماتمستمتتغ |[ همدكوتع ماتحس 11015 6 - لعع]بعال ةمقعتموذغ].

 1878. طسعطر عع ء1]- تءدصاخمرو 0عمزلعيتسس ءزانكر ونسأ 0عكصمصعندتمدع5 نانلعذ قلقا

 ل1 هه ه0 كئلتكرو ةسفامانع 156 ظءلن لطلاء -مقرمعت١. ع 1879. 8ظسعطرععع ءا-ٌةسنلو

 0عوز0لعمتسس هرعتمصاتك. (0510مر تطأ موهعنعنامع مءوعصأعو دصعاتلتعع ءعذقت تلمع انها. ع

 كني 1880. 8ظسعطر ءع ءع] - ه]حسسق 16 ءع]- عه خغور لعمزلعيتتلتنلل 51101011120 00 (0هزئات1)1 أ

 مه مغمرتنتس.  (نمماممسهت دص طمع اتطعو هرسك 184“ ه7-ةو» هنن 607101 21, لع نسم

 ان عرمد 14 10١عدنن. - 1881. 8سعطو ءغ ظ81- 0 نصت عطر عمت ل تسس 1عمهتتنو لع >ةةممصقتك

 لدضلتعتسو ةسعامعع هطعتلعط 2/ه)ررسل (نيسعم# [آلهمعاتكمي دسصم 770 (صع. 16. ةسو. 1368)

 رسمت نم]. آ'ه]سسمعمو ونن00 زله امعارتا: طرمدعستكوته معمعرست((عملتف. ةطقسلعاسمع [2عنق مم

 ءزتق طعمع ل عزتك ةماعم ل1015 عام - 18892. ظسهعطر عع عا- 1 عطتط مع ©طسصر ءعغ عا- ج0: طر

 لعمالعتسس ءمرسلحأت ع( هنلتكمم سلتا ع 1883. ظسعطو عع ءاددسسط ؛غءعطتر 0عمتل لس

 هدملعصالق 0ع هعصفات ؟0ا5 نما عو]م ( ممكعمتغ) ذص آاتطدخو 2م: 07ع/ هطكتمع . جسعاور»ع

 0011 - ه0 - لق: 01ه]رميهتسعا ظعرن 71ه]رميمتسعل 11ءقلا]ع»# ظطمطتنمم ةهصصم 894 (ذمع. ة. 126ع

 1488) رمرمرزنننم, - 1884. 8سعطر عع ءاددص هطغفز , 0عوللعمتسس ءععصاتق. 1ةنطعس 2603 ءاتقر

 10 هسعاممع هطعئاعط 12منم0 |[ ظورب 0م ] قلاع 111- 12!ءعما», !1[8هععمع ةهمصم 1000 (ذهعي

 9. 0ع(. 1591) رصمرتئاته. (نهدصصعسهرخهغ ذلطسسس دص ذصئالم هرعت ةانك 60'1لة/ع”ءل.

 1885. ظسعطر عع ءاحسص نعغفطر لعمزلعتسس هلمعمتم. ةطعتلعط فزعرسم- عل - لنا 1110
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 جحصتل داترملا خبغب امم اهيحرشو اًمثيدح نيعبرأ هيف عمج 0. خنس ىونملا ىدنرؤلا فسوي

 لوصفو ةمدقم ىلع ةلاسر و (!..8 ةنس قوتملا ىفنكلا ىسدقملا مناغ نب ىلع خيشلل داضلا

 دكيبز رابخا ىف كيفتسملا ةيغب لدح يلا جصفلا فطنملل فقفو ىذلا هلل كمحلا هلوا

 ىنب ىف " دكيبز ركذ ىف ! نميلا لضف ىف ةماقملا باوبا ةرشعو ةمدقم ىلع بترم دلجم

 قا( ريتك مبا قا 60 ةيحاحتلا .ءاررولا قا حاجان لآ نم ةشبحلا كولم ىف " دايز

 رماع هنبا.ىف !. باهولا نبع هنبا ىف 1 ىرعاطلا ىلع ىف م لوسر ىنبب ىف + بويا ىنب

 هامس اياتك رصتخا رق رهاط ىنب لاوحا نابب هفيلأتل كثعاوبلا مظعا ناك هنأ وكذو

 كولملا نم كيبز ىلو نميف كولسلا نسحا اهامسو ةزوجراب ةيغبلا ليذو رهابلا كقعلا

 ةنافعستو - نيرشعو ثالث. تس ىلا اضيا ّرصتخمبو . نيرشعوا ثالك ىلا  ةدامعست الئ نم

 ييشلل ىناعملا سفنال ىناعملا ةيغب ادم ديفتسملا ةيغب ىلع دكيزملا لضفلا دامسو

 1826: 7م 2من" 202 نحأ ةصصم 750 (ةهمع. 22. لآدم. 1349) هطتتغو دع طمع اتطخو ننتحلعدعتسام

 ندلتغلمصع5 هم]1عوعتغ ءدكوسع ءمرصتصعض(ة(5 عون. - 1886. ظسعطر عع ءا- دسعغةلو

 عوز10عيتسسصس وسهعسضعمأتك 0ع لدكأق ممدلغممع !ننئععدع 12760. جسععم»ع ظطعتلعط 472 8ع: 6 ]يجدن

 110ءه00ءد2 [[دمعاتتذم ةصصم 1004 (ذصع. 27. ةكسع. 1595) دصمتتكاتم. "1'دعاحطتس ذص م3110

 ع مععاتممعم للكتكاتك عغ 1( ةصعمتعس5: آطهسك 10ءمو وست صم5ذ ج20 !1هودعادتس لنق ءنامتس

 ل1ز5ممصتغ عام. -ح 1887. 8سعطور عع ءادحدص سف ؛ءع110 0ءععتلعمتسس ءزانكر ونت 015ءعاع هلان0عأم

 [لتوئمرتح تنطلق 780, دسعامدتنع ةطعتلعط 717 ءزأ]ب - هلق - ل: 450- هآ - ”ه]تسهمت> 1861: هلآ

 1ع عب#, ؟هاعم 152 - ء”ءا# لتعغم [ءغدصصم 944 (نتمع. 10. لمص. 1537) دصمتعاسم]. ؟'ه]سسسعم

 زم مرهعا دن مصسعسس ءغ 0عوعت» ءقصتتف لتكتكسدم.  ظردعإأوأم 0ع مردععامصسفتد آلعسصفسمع ةعأأو

 درع مملستس 0ع 0ءعدعتمامممع نعطتق 2684 ل هةععدسلسسس 0ع 2,4031035 ب اقسم 0ع

 مءوتطسك 1ط[وطرودتمتهدتنس ع ععدمنع وأ ح نيدعاسسس 0ع 11” ءمئرتك 26زم/103ئ5 ح  ويتصكاتتل

 ع 12: ةض1لتك - ةععفس 0ع .نسارتلتكق - ةعماأقسست 0ع 26م7, 015 - هعاوحسسس 0ع 47

 1]ير»ن - همصتتت 0ع قلطل- ءل-:مءار/ل46 قدك الخف ل لعسسست 0ع قلن“ طسزنق ظلخم»

 دحتمدتسمتل ءهقلتكحتسر 03 20 ]ئطستس ءمدسموصعمس لمست معتق ةتغر 0عوعسمنممعست 1155

 قلنعتع طتوئمرتمع 'لفطتسلمسست. "لكس ]ئطسسس ذص ءيتغسعم يقوعتأ 7771-1607 777-87

 دممءعتمامتس , عا 1-11: عنبر وا ذه 07 تعا ر ىلآلددتن ©-5017: لع "ءوتطتتخ , نحت 276810 حل ةصصم 0

 مع. 2. 0ع. 1494) دتكوسفع 20 ةمصت 923 (نمع. 24. لدص. 1517) ةسمعتتم (ءصانعالاتهغو 185 مأقو

 ءعتم مسمعملتم وهموتعر, 1-11 ه7]/0 11-711 ءتنأل 016 8:عابروا ءآ -ما وتل ممرصتسة أمر

 سكودسع جل حمدت 923 (صع. 24. لص. 1517) مسلمات 11. - 1888. 8اسعطر عغ عا-ص هممت

 11 ةسلكدمك ء] -دصعفصت 0«ه10لعتشسس ءزدكر وننك همانطتق هةعماعصاتتك همعئن0عغن. ةطعغتطط
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 نم اًناويد هيذ عيج [.] ةنس قوتملا ىفاشلا ىدسالا نيحرلا دبع ىب رمع. نيدلا» نيز

 كسانملا ةيفيك ىف كسانلا ةيغب امم1 .. ماشلاو رصم لعأ راعشا ةدبز2 صخو هسفنل بدالا

 داقنلا ةبغب [مه1 برعلاو طفقلا ةقيرط ىلع ركسلا ملع قى دصاقلا بلطمو دشانلا ةيغب

 لصاوفلا ةفرعم ىلإ لصاولا ةيغب 10 قاوملا ىب هللا بع ظفاحلا مامالل تيدحلا لوضأ ىف

 و داقولا ةيغب !.* د. خنس قوتملا لكبنكلا قوطلا ئوقلا دبع نب ناميلس .نيدلا مجنل

 ظغللا ىف ةيغبلا 412 . 41“ ةنس ىوتملا ىطرقلا ىبحم ىب مساقل دايجنا ةمسب .فيرعتلا ىف

 نب دكمحا يشلل ةبكرملا ةيودالا ىف ةيغبلا !م>  ىريفلا فسوي نب دمحا رفعج ال

 زيفنكلا ىواتف ىف ةيغبلا م10 6. ةنس كعب قوتملا بيبطلا ئقيرفالا رارجكلا نبأ . ميعربأ

 ؟مي ةنسا قوتملا قاغصلا ىمحم ب نب نسخ. ىنيدلا ىضر مامالل نايحصلا ةعقب

 10 حاورالا ةحارو حارفالا لبلب: 1 داب سمجاعم خيران خمجخرت ىق همان . تغالب 1

 27 رو - ع0 - 07: 01ه“ عرب كط0- ءل-"هلبسمت» كععلا# ذطقلتتتنحو نحت ةمصم [526 (ةمع. 15. آلءع.
 1422)] هطتتعو ص طمع انط»عم هثطأ آمىأ ءمدنماتق هةدطت تسال مطتلم1هعز ءمرتدتس ءما]ءعتاو ةغممةرددغح

 يوستدلاتعستسم قعووماتمرتس ف 8ررمسسس ءعنعممونا. - 1889. ظسوطور ءغ ءادص ةقذلعو

 لعوزلعتسس مءانعتموذ لع يددملتامنع هعينعسممتحستس. - 1890. ظسعطرت ءغ ءاعم ةقطتل 5

 رج هغالدط ءآ]- ءممز لو 0عدزلععتسس ونمهعرنعمألم عغ ةاتلطنتط معاعماتكق 0ع هسعع دطهعتعد 4

 ممععطه لمس (0همغمردس عع ةقيهطسمس. ع 1891. تعط و عع عاصم ءءؤوملرو 0عدز0 سس رص عت

 جا مممحتممتطسم لتمنمسعسمعم سس 0ع متمعمتتك معا د01 4ههمهعمعر .ةنعامنع طقس 11

 400/147 8 عروس ءارسعمماعب ح 18599. ظ8سعطو ءغ ءاحر» ةقزنا1 ذ15 صفق عاق عع عا- عرج ةقتلو

 ا لعمز لعتسس معو عمتعمسغع هل ءمعصتانممعسس ؟عئطمضسم ءعاضعرسمتانسمو عاتتطانع معستملذ ءمرحهست هع

 قمت مكان, هتعامع العزب - عل - لن معربا .ظعر» قلل ءآ - مممن ل هببر 11هصاطلتتق
 حصصم 710 (ذمع. 31. ةطلهت. 1310) رحمرتنتم. - 1893. ظات عطر ءغ عل - دك ءعءعذ لور لعمت ل ععتستال

 عما]عناتك لع ةملتعوملتك هزيمته طعالأ هدعتتو ةسعامدنع ((ىض» 8 ءن ل101 متست»ءأ 07( :!ةعطفو

 حمصررم 643 (زمع. 29. ل[آهت. 1245) دصمتانه. - 1894. 8-11 هعطر عغ 11 ء1-1هعطع غر

 لعوزلعتسس. 0مسك اعدجتعم1معتعدسو ةمعامع لطتع لور“ مللتتعا ظطعتب )دبر ]ليا ع

 18و5. [:8-1 ند عطور عع 11 ءا1- حارتر عع عاددس هده هلعلع عط ءععر لعقت لعضمسس لع علل عونس هاتف

 وسر موتاتم , ةمعامع ةطعتلاعملط لقسعل طعنت ةطاسماف» طانن- ءازر عسعم» لا ءلق لاعلتعم و ممدغ

 حمصاتس 400 (تمع. 25. كسع. 1009) ردمرتانو. - 1896. اظا-]1) هعطر ععر لعمتل عانت لع

 معومممفتم لمضلتعته 11ةمعلظمضنرس. ع 1897. ظسلعادغ ءل- ةدلرتةغمو تاهعصاتتم 5ل(1ةصاتقو

 أ>] 3 ةسعئورنع 1! ءل]رن - هل ل: 1لمممنا ظع»» ]!1ه]مسسعلا كم عانق دصمم 650 (ذدع. 14. اطآهمأم

 مسح
 10 1252) مسمر. - 1898. ]13 ءافعط عع مةسعطو لئطعع ءامودعماتمع. 'امدمفادنتم ائطتت
 1م 216: هير بمر لع نبحم دموي ؟1لعدان». - 1899. طبلطسا ءاد- ةلعؤط مع عوط عغ
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 هراعشأ هيف عمج ىداببلاب رييشلا ىدوسلا ديحا نب ىلع نب دبكم نيدلا ىبحكم خيشلل

 قيوتنملا ليظويسلا ركب ىقأ١ نب "نمحرلا سبع نيدلا لالج جيشلل ةماقم ةضورلا لبلب 1
 نم نيذلا كيرف خيشلل موظنم ىسراف همان لبلب 111 رصم ةضور فصو اتآشنا "111 ةنس
 تيرلل ىف ةينادلبلا نوعبرالا ع« تاينادلب 1178 7 ةنس قوتملا ىنادمهلا راطعلا ميعربا ىَبَأ

 نيدلا لالج عيشلل ءاشنالا ىف ظفاللا ةغالبو ظفاحلا ةغلب !11. تانيعبرالا ىف اقبس 5

 عرتاخا ىلا هلل نيل هلوا ىكلاملا ىترقلا ىوانقلا ميركلا دبع نب نيحرلا كيع نب دنبكم

 ىنعي ةصالخلا حرش ىف ةصاصخلا ىذ ةغلب 11 اًباب ارشح ةسشمخا لعابتر ملا فالك
 ىرزمل مساقلا نب دكيحم نيدلا رديل بيبيبطلا ةغلب 11.0 دهركذ فيس كلام نبا خيفلا

 صاوغلا ةغلب !14+ ىمودلا نسلا ىبا خيشلل ءافلضلا ةفرعم ىلا ءافرظلا ةغلب 4
 هس, خنس قونملا قرعلا ىبأ ىلع نب دمحم ىنيدلا ىيحن خيشلل صالخالا ندعم ىلأ ناوكالا ف 0

 ء]لد محو ةطر ]همومتم عمسلت ورححس عع متعك ةمتسممستسم ؟طعتلعط 1101: - ءل- 0: 10 1ر متت:
 1ر2 عرب 478 عرب 4 ةمصعل كيلو مملعم 26]رلي06 لتعتمعو ذه طمع اتطنو ممقسصقلف هه 0116 عزؤ. ب
 1900. 8 ن]طند] ء]- جو لط ععر ]هممت تس لممتل. ا (0088ءوةاتقو مطعتاعاط لء167-ع0-

 را - ع7 «]ررجوب» 82: قكطغ 8عاب» هكهورشاعر همصم 911 (ذمع. 4. لمص 1505) عدس ءاتكو
 لعووتدةمهع رمسلعا (؟ةئسضلمست) 1115م عمفتق ؟هر2موواننغ. - 8 نا1ط ن]1- مهدت عطو

 ]ندومتمع لنطعمس 0 حصصسعم معرست عسر ةهسعامد»ع ةطغتلعط 1 ء”10- ءل- 110/1 مقر: عل 1
 111:1: لك 11م" 18 ج06, ةمسم 627 (ذمع. 20, الكوع. 1229) رحمته. ع 10 8 ن10هصُذ و و

 نيطوممع ذ عي سهلعدوتماو ندلتغقممعم تعطقمسمعر ع وستطسع ىنط ملعقة ةعحسسم تلكم ع 5
 1903. 8 ن1 عطءغ ءاد طغقغم مع ظءافعط ءغ ءا1-]1 غ2 غمر ممدناتم دسك كعمد دصقم 5
 عرج ورتوع مغ ءلمودعمنح عمنصعتةصاتك. آطتطعم 0ع دانأو معلعممت ءاعوعمصسأ ذم :نستم0ععلست
 هممتأو للعلكاتقو 2100101 هل مزاعط لع7/7-ع0- 0: 171ه مجرنت» ج0 183 عنا هظ0-عآ - "ه]رزن١67 1 2
 460-ع7- خود (مسئمم (©ه"ءوارغ 8][هلئلكتامم 1 ممتغع ذلهن طهمسف آلءمر نمت ع5 عما 0ع
 حووو عون( ءئنءاس 1904. 8سدل عط عع لم1 ع]1- اعط هقؤق ءعغر نتحماتال 8305 هدأ مهتم ءلاقأع
 1دامرمم.  (هردسعماويتتك همعتك 117/561 1. ء. ض4ا/أوعا ل2 214711 06 نتف ص
 ممهعنعلعمنقطسع 1لعوغسس. ع 8 ن1 عطعغع عاد ععطتطو نددصكتس 1160160 مععع55ققلاتت
 هيغر ةليعامجع 8عل»- لس لق 1101 متاتاعأ رعود ءعايمضب لمعمل - 1906. 8سه]لعطعغ
 عاد يمر هكفر وسدمفتس 1زممعمت مدلك ةهاتك هدأ ه0 ءمومتاتهصعس لك دانك طسس , ةهنعاممع كطعتلط
 فة ووو 10سنب ع 1907. 8س]عطوغ ء]-عط تر قمر قاتقصأانللل عأ 52105 ءقأو وانك

 رسعلتزو زم معطسو يتماعمنطسع هكمدتمعر نغ ه0 100ئمحتص متعافاتم مانهع مع عمتفغر 3064076 40
 ةاطمتاعط 1101م لس لن: ]!1ه]رعست»ءف عن ىلع ةاررع- ءامهانفر ةسقحم 58 (زمع. 23. كال
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 ىلع هيبنتلاو ناسنالا ةفرعم نايب هيف لصق يلا كديحبو مهللا كناكس هلوا رصتخم وهو

 بعل ةغلب 116 متكلاو جيرصتلا هب ءاج ىذلا ىلا متخلاب ميولتلاو ةمامالاو ةفالكلو ةوبنلا

 ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالخ جاكلا كسانم ىف ياتحملا ةغلب 8

 باوبا ةرشع ىلع رصتخمم العلاو بطلا لوصا ةفرعم ىلا ياتكملا ةغلب !1. 5111 ةنس قونللا

 جدلا دبع نأ مامالا تيشلل ئيرأتلا ىف لجكتسملا ةغلب !! يلا ريبكل ميكلمل هلل ديملل هلوأ

 هديح فقح هلل سدمخلا هلوأ رصتخ# مم ةنس قوتملا ىسلدنالا ىديمخا رصن نأ نب دبكم

 ملع ىف قاتشملا ةغلب (1 الامجا كشرتسملا نامز ىلا مالسالا لوا نم عداتولا هيف ركذ خلا

 عتمتملا كسن بادآ ىف عننقملا ةغلب 11  قرافلا دمحا نب ىلع نب دمح جيشلل قافوالا

 ىف عانقالاو ةغلبلا 118 14 ةنس قوتللا ىبلخمل عابشلا ىبحا نب رمع نيدلا نيز خيشلل

 10 [1!0 ةنس ىقوتملا] ىفنخمل ىلطساولا ميعربا نب ىبحا نيدلا دامع ئيشلل عامسلا ةلمسم ةهبش" لح

 1240) رصمع6سم. (0هدصمعسلتاندس زغه ةسعامتعسف: 0 10ةنقر 1دسلع "لنه ءانءو ذم وتم لع

 عمت نلممعتس طمتصتستم جععاسداتلتك 0ةصمصفنهنعرو ةصئصسمو 20 مدهمطعأتمسو آكطقلت ؟هكتصتو

 1مسحس تت جععصسغمو مع0لعنعو عع تص ءممعاسوأ هصع اتطدتل صتغت عانت ؟1]0هلغ ةلعصتعدضعو نانك

 لتمءعمامس جما عدقمممعتس ع( هععت](ةمعلمصعتس ةرروراهكتغ. ع 1908. 8 ه] عطعغ عا- مده طن طاطو

 ندحصتسس ةسفمأل هدف يني ا 1909. ظملعط ءع ءا-ح سس طغفز 11 تعصف قتلع ءا- طقز ]و

 ودحصكسسم ءعوععمأل معععقودتتست هدأ 0ع معععوتممماتق ءهعئوصمستتكو هتعاماع لع61- ءل-

 11-67-4180 071 16ج ملط2# 8ع" كمرض ةءر ةدسصم 911 (دصع. 4. كسص. 1505 ]) 1201610. ل

 1910. 8 سهل عطعغ ءا-دص سطغذل رو نسحصأاتللا ءوعضأت 5د05 عى 24 ءمعماأ 1 هطعتت م1109 م1 0110

 و رصعلزؤنلصدع عع كسرهمنلمصتق. .(نهدصمءعصاتسسس ذص 0عععسم ءقممزنه لتعتكدنت, 0100 18 ةصعامأأ

 1ريدت5و 106م ةدرتعمسال, عممتم عام. ع 1911. تل عطغعع عآ-ستاتق42 ]116 نتقمأاتتلل 5

 يع كو ونسأ كم ج0 طئكامسمس مع عمتسع ؟نلغو ةسعامتنع هطعتلعط هع لصمس للا 07

 1101077110 17611 ملآ# 11هع» 11 هزبعتل# مل:لم1(ي2. ةسصم 488 (دصع. 11. كقص. 1095 )

 ممهمرتمتم. (هرصمعصلت دس دام 1معامتعسو : طهتتك آ)عم (دلتك, وددأت لتعصاتف ءةأ ءاع.و ذص لانه

 11م معو ععونمه هط دمتم آكلفسأ بنكودع 20 (سمانق 118/01/01 ةمدصتص ةاتطت عض21184.

 1912. 8آ عط عع عل حرص سمط قعر ناتمسأاسنلت 5دللك عن مصمم مت ةءعصسأت لع لهءاضصمه تق 10مم

 (ملتئفرسمصتعمرضترس , جهسعامرتع كطعغتتل 7107 مد»7» ا 13 عز: ل78 13 ءزإ را]ت»ءا 117" ةع]جلا

 1913. 8صساآعطعغ ءل- رص سعناعمصلاو نطمطصأاتالل 58005 ءقاأ همصاعمأام لع تءوملتك ماعاه5 ءزاتكو

 ونسأ ةماعسمتم اعوان 8[ععءدمت هءاعطعمغو ةسعامرنع مهطعئاعط 2 عءقوع هلس لقا 0مم“ 11 نإ 160

 ل1 عربا 111ءل7و مصمم 936 (ذمع. قة. عمن 1529) مجمرساسم. - 1914. 13-11 ن1 عط ءغ كك

 10 1-11 صلو ممساتم دنلظعتعمف كك ةدنمأام عام لع ةمهلزكأ لسطتمسس دم نتتهعكاتمصع د1151608عو

 هنعامر»ع ةطعتلعاط 12( - ءل- لأ: للسعال عر: لاهآلضب ]7 ينا [1آظدمعلاح [ةمصصم 711 (ذصع
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 هلو 0“ ةنس فشمدب هفلا يلا باتكلا هديع ىلع لزنا ىذلا هلل كمل هلوا رصتخم وهو

 نيدلا دجم جيِشلل ةغللاو وحنلا خمدأ مجارت ىف ةغلبلا ١!| ىلبنحلا هقف ىف ىرخا ةغلب

 ذخحاصلا ظفح ىف ةغلبلا 111 10 ةنس قوتملا ىدابازوريفلا بوقعي نب ديحم رعاط أ

 ظغللا ىف ةغلبلا 110 8. ةنس دودح ىف قونملا ىقيرفالا رازمل نبأ ميعربا نب دمحا جيشلل

 اضيا كيكم نب كيحا نب ديحلو 5 ةنس قوتملا ىدركلا دمحا نب بوقعي فسوي نال 5

 ىف ةغلبلا !1» ىلوغملاو ىكرتلاو ىسرافلاو قرعلا ةدام ىف عبرالا ةنسلالا درواو اليدجم هلعج

 هآ؛ ةنس قوتملا ىلينحلا ىدادغبلا ىزولل نبا ىلع نب نمحرلا دكيع جرفلا ىنأ حِيشلل عورفلا

 نال ةغلبلا 11+ 411 ةنس ىقوتملا ىريكعلا نيسحلا ىب هللا ىبع ًءاقبلا نال ةغلبلا 8

 ىلاعملا نال ةغلبلا 1138 م ةنس قوتملا ىيفاشلا ىاجركلا نبيكم نب نئحا نايعلا

 بم خنس قوذملا ىفاشلا نيمركلا ماماب فورعملا ىنيوجلا هللا كبع نب كاملا دبع 0

 20. 81د. 1311) دمتم ]. (نهرممعصلتانتسر 0504 1( ةصعامتا: آرهتتق 10عمر نانأ هدفت 51مم

 عم ائطعصس لعمتكتغ ءاع. 77”نئ2/2 دللما آ8لدتصسففعت دمصم 703 (مع. 15. ةكمع. 1303) ةتمدتاو

 ع ذلعس ةلئمع اتطعت ظ«لئعا لع لسع طحمطهلتنتعم ةسسعام» ءوان ع 1915. 8-11 هل عط ءغر

 ممم هسلالعتعم5 0ع دتالك طصحسمسانسس عئمستس غل عمع ءغ ]1عجتعمامعتمعو ةسعام»ع 8طعتاعط

 ل1160 - ه0 - لف: كادن 1 لق" كلهم عل ظعرب )هع 1 ةنديسمط لغو ةمصم 717 (ةمع. 16. !لآممأ

 1317) رصمتننو. - 1916. ظا-ظ سنا]عطعع 81 طتنقغم ءع1-عدطط ءغو ممعنم دست عتاعم5ذ لع

 عدصتغمنع ءممكعتةهصسلهر جسعامرنع 8ةطغعتلعط قلقتدءعل ظعري 1[ هاض» لان - ءآزعععت» رد" علب

 كرعد هممت 400 (نمع. 25. فسو. 1009) رصمتننمم. - 1917. 8-81 ه1 عط ءغ 255 ءا-1هعط ءاو

 نسحصغتتسص صمعععددمعممت يأ 0ع !1ة>عم1هعتدو ةسعامانع قلاتع 7”دنرك 7”هعئط 8 عرب لاء

 رعي" 08, دمصم 474 (ذمع. 11. لصصت 1081) دصمتتاتم. 110/1 هتتاتنعا عزت قلآرتسعل 8 عري 710] هتردتسع0

 لع ءدقعرس دنع تطعم ذم ةطعللتك لعووتمغس ءلتلتغو عع سمعتم ائمعاتممر ةعمطت عدس معمعت قتلر

 عممعاعحتس و طهعم]1نحتص ء>نصمداتتاو وناتقك 211ه067 هآ - هن: مآتخ , 6 - رك ةوقوا مآ - سلال عا

 ءا- »ميار دمعت موتا. -ح 1918. 8-81 ن] عط عغ 21 ع1- هاكر نتمسأانتلل 2862553510

 ءيدؤ لع مدعالطسك لدعم ةمععتدلتطسو و جنعاممع ةطعتاعط ق1 /ه"هز كلل - ءا- ”ه]بتسو 19 عرب

 ل0: 1: - ءازتعناتنتق 8هعئ/]040 11همطملتككم ةصصم 597 (ذمع. 12. © عام 1200) رصمعاتو. ع

 1919. 12-11 تنآ]عطعغر ممعنم هدكطعتعمك , ةسعامانع قلنا ءعا 4ك106/]ه] 19 عج - ءازرموعت

 لقطع ةر ةدمصم 616 (ذمع. 19. اللحن 1219) دصوعاتم. - 19920. 181- 8مل عط عع ممعاتم

 ةستت عمق , ةسعام»ع لآثا'!هاناناع لآتسعل )عزب 11ه]يمستسعل لوداع كطمطتامب هممو 482 (نصع

 16. الآم. 1089) رصمرن(نم. - 1921. 1 1-هل عط ءغر ممم هددت عتعمو رو هسعامنع قطا ردع

 4انل-ءا-:»ءاعأ طع ىلطلمأاهآي ل ودمع ةطقطتنم, ؟دلعو طدسكس- عام معو لتعام عع دمصم 478 0

9 1 
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 فياطل ىف . بارالا غولب 190“ .٠ ةينوقب ىتفملا .ىفطصم. نب حونل ةغللا نم .مجرتملا ةغلب 11

 يلا لوا هل سيل ىذلا دلل سململ هلوا رصتنخم ىرقملا محا نب. كيج مامالا حيشلل باتعلا

 ىتأي_بهذلا روذش» حرش :.برالا غولن 11 .:. خيراوتلاو'ارداوتلا نم: الوصف: هيف دروأ

 كهف نب زيزعلا دبع نب ىبحم هللا راج خيشلل برعلا نم ءايبنالا ةفرعمب ١ ١برالا غولب غولب 1

 5 ىف ةينمالا غولب ا18 ١14 ةنس ىلوالا ىدامج ى هفّلا رصتخم [18 ةنس قونملا] ىكملا

 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ديشلل ةيكرتلا هاقناخلا

 ىئوتملا ىومحلا ةجح نباب فورعملا ىلع نب ركب قنا خيشلل لجزلا نف ىف لمالا خولب

 رهاط نب.رهاقلا :دىبع روصنم قا خيشلل ىدهلا لوصا نع ىدجلا عولب 198 مل ةنس

 ركب نأ نيدلا رضفل لوسلا طسب ماكحا ى لرسلا عولب 11050 801 ذئنس قوتلا ئدادغبلا

 10 خلا دانشرالا مهلم هلل .ىمحلا هلوأ رصتخم. هنا ةنس قوتملا ىفاشلا ىملا ةريهظ. نبا ىلع ىبا

 قمع. 29. خمس 1085) ميمدتتم. - 19292. 8 ه1 عطعغ ءاددس هن( ءرنق أسر ننمع 1م( معان

 ء« ]1ععتعمامعتد معععدددتته هسدطأو ةتتعام»ع 19:7 هرب 111 هركم امسكت 1آعممتعسجأ.

 1923. 8ه]1نعط عاد جعؤطو ةمسسمع ءدلتلأ(ةغئعو لع ةوطات] اهاتطاتق طحاتأان قنا 101

 ءعمرممطردنمصسسصسو ةسعامدنع ةاطعتلعط عع طقس 7101م7: ءل 1 ءر» لقدسعل (همدمت آنععامانع.

 (نمرصمعسلتسس دله ةمعامت عمق: طدسك 10 عمر تحت مسالم ةمتغسس هيا عمر ذم ننم 11غ ةععقممعم

 لتعامارنتسسم هيناتا عا [هعامضتسس طتقامتعمضسدسس منممنلتع ع 1924. 8014 عط عاد جمع عطور ةسسصئسق

 زماعاات ععمغكتم. .(هددسعسادضك همعانتق 57001“ هل - لععع]رءار لع. نببم ةصلنف 5110عوختت. ح

 1925, 8كهاشعط ءا- عمععطو ةسستسقم ذصاعاا ! ععمقم تنص ءمعمتغممع مائه مط عامتحت-س ةينهطت عمرستسمم

 (نوسمعسلتسصسوم ونتم0 هطعتلط لا»ملامأب 1101, هتهتضعا طعون: لطا - ءآ- همس ورب 1'ع]10 11 ءلعلتو

 مصمم 954 مع. 21. 1"ءطس 41547) لعظم ءسق]ر كمشسشلت مسم ةصصت 936 (ةصعت 5. ةعوام

 1529) همرد ممقانتا. - . 1990. 8 ها1نعاط عل -هدس صتو عار ىةمسستتس 0ععالععتسمت 0ع ءوعدمطتم

 از

 اهعواعمو ةسعامتنع هطعئاعط لكعامأا-ءل- لنن لاس ءا-” ]تومان طعن كلطقغ 1 ءآب» كميرا ةصصو

 911 مع. 4. لسص. 41505) رسمته. - 19927. 8614 عط ءآ- حصار ةنستتف ةزعق لع ةيناع

 ياسسطمم (ةطعالميضمم ست عملتو ةهنفامدنع 8طغتلعط كطتع ظع» ظعرب كلغ 1ظلهسممقر ؟دلعو ]انا

 11هززءا لثعام ءا هصصم 837 (تصع. 15. قسوم 1433) مسمر. - 1928. 8ه14عط ءادز لذ

 حص مهنا عادط ءلقر ةعودتكتالم ننلتاحللم دع مرتمعازأتم موعامع دتمع قمتعم لمعو ةنعامانع

 هطعتلعط قللت 21هييع» قطاع ءا- فلي طعن 1مل 80ع] 0/08, .ةمصو 429 (ذمع. 14. 0ع

 1037) رسمرتانم. - 41929. 8هانعط ع]1- ه1, نسدعقالم ءمتحح 0ع دامطتأتق 5118( 0هزئاننن

 10 ممممطعغمعو ةسعامانع 1/لر» -ءل- لن اس طظعا» 8ع للغ ةط+ 1-هل 81ءلعاك كطقظتامب

 ةحصصم 889 (ذمع. 30. لحصت 1484) دمصمتنامنم. (نهرصمعملتسس لاح اصعامتعمف : آطهسف 126م دءءامس
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 باولمل عقو اهيلع سولللو اهشرف زوجج له عسنلاب فقو ةظفل اهيلع بوتكم ةضورلا ىف شرفتل

 باجاف لدس دق ىكبسلا نيذلا ىقت خيشلاو عيرص لقن اهيف سيلو ةظفللا هذع ىطو ةمركب

 جات خيشلل دصاقملا ىنسال نصاقلا غولب 117“. هيلع ملكتو هيف باولو لاوسلا درواف لاطاو

 صق ىف براملا غولب 11| هو ةنس ىثوتملا نيحم نب باجولا دبع رصن نا ىيدلا

 11 ةئس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج يشلل ةلاسر براشلا

 اهب فقلعتي ام هيف بعوتسا ءزج ىطويسلل براقعلا رابخا ىف براملا غولب 1#

 لوصا نم ىدحملا غولب /[1*#* اضيا ىطويسلل لوسرلا ةمدخ ىف لومأملا عولب اة“

 50 ةنس قوتملا ىفاشلا ىدادغبلا رهاط نب رهاقلا نبع روصنم نأ مامالل ىدهلا

 ىنباب فورعملا ىلع نب وكب ىأ خيشلل دامكلاو تاينلاو ناويكلا نم دارملا عولب 11م

 رتدتس ذمكرتعممال ءاع. .للوسدع ةسعام»و .ءدص !1عوعمع مجساعتسم 0ع نسهععقمدع تعمانامس عااتتو

 لع ونه ص نجطع مممطعأاوع همصاعسألم عاهغو طاتت2 مائهغ5 12 ]1ععمنعرو هنغ ذه طمعم

 عمم يعمم و لطتطاتق ؟هدع رر/ عقم (ممهك )“< ذمكنخمأام نتتلعسر عد (اميسعس 0عاءعام ءودعا

 عئعرمععع ةتكومع امقهتلعمع ]اعتطتس ءعووعغو ؟عةممصوو 0هغمو مع طقعع هد معلتطاتع جالم عع عغتتو

 1مغعرنلت محدد  عدار .دغ هلئ0م لتوعسساو 0ع طمع مع صمص ءجواتقغ  ةطعتاعط 70عقق-عل- لد

 كولر ذماعسهعدكتك ظدفتسك دعو مصلتغر  ذاج تغ عسنوهعقالمصعج عغ معومممفد ةللعسسعع لع ةتدوسع

 لزووعمعرنعم -ح 1930. :8ه1 4 عط ءال- ءمهذل 11 همم عادرس ء ءقمأ لي طعن عصلتم معاعماك

 حل جا]قمدتسه معمممدتنهر هسنعامنع هطغتلعط 1ع عل - ل: لقا 78هعد» 450- ءآ- معآ 8 8 عزو

 116ه م77:0و ةصصم 875 (ذصع. 30, كدص. 1470) دصمتاسم.. تح 1931. 8 ه1 م عط ءادرص ءعممتطو

 جلعمالم دنعرنستم .صعععموورتحستص - 0ع غهصلعسلم دد7دغةهعع. "1دهعاقعتكو  ةمعامب»ع هطعتلعط

 لء10/7- هل - ل: هلآ ل7 ءآ-م]ردوعتا ,ظءر» كطق 8ء]ب» كميرا ءر ةصصم 911 (ذهع. 4. طدص. 15035)

 رسمرننن م. - 19392. 8 ه1 عط ءعاددس ءممتطو جلعملم عض هعععموويتمنستس 0ع طتوغضسح

 معمر مزمصاستسر ةنعامرع مدر 02. 1 ظمهععنآ]نك هدصصتق ءمصامعمعو ونسمع طسع معضاتمعمأ.

 1933. 8016عط ءا-دصحس 41و ة0عمالم 1ةناننل عر عزت مامر تل لع رستصستئاعرتم ]عودت لتعتمتو

 ةييعامرع ملعسس ةدير ان. ع 1934. 8 هل نعط ءادحدص عله صتص هقاثآ عادط ءلقي مع ءمام

 50 دصعتمسسر نجن0 ه0 ميضم ءامتف للطععقممتم ذم :ععاحتط ؟كمس ةااتصعأو ةسعامرنع آسقس لل

 ك1 هيو“ لطل- اد فلب» طع لالق» ظموأ ل06 كطقظتلمم همصم 429 (ذمع. 14. © عام 1037)

 سمسم. - 1933. 8ه1نعط ءلعدص ه عملو ةلعمقتم ءممقتلت, نسما ه0 مهتسملتهر .مامماقق

 ءا ءمدممرد ةمدصتسمام ةئاتسعغر ةسعامرع جطعتاعا قلد 8 ءب» عع ملل 8لمنعمع. ؟دلعو لاند
 و
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 باهش نئيشلل ماكحالا ثيداحا نم مارملا غولب اة ملي ةنس ىقوتملا ىومحلا ةجح

 مالسالا عامي 1« همه ةنس ىوتملا ىنالقسعلا رخ نبأ ىلع نب كيحا لضفلا نأ ىيدلا

 ديع نب ليكم نب كيحأ هحرشو نايبصلا ةارقب روهشم رصتخ وهو لاعفالا ءانب 11م

 لاوش ىف غرفو ءانبلا باتك نع ءانعلا ليزمو ءانغلا نام هامسو اجوؤمم اًحرش ىسلدنالا زيؤعلا

 5 [ه11 ةنس قوتملا] ىجنكلا ىماظنلا تاموظنم نم موظنم ىسراف ميينك ميني [81 [.» ةنس

 ريم تاداسلا وخث همظن نمو ىماجلا ىلوملا هب دهش ام ىلع ةلازجلاو ةفاطللا ةياغ ىف همظنو
 هلوا ىنيسحكلا نيسح

 دسر ىم هدزم فقيفوت ملاع زا ارم

 ميعربا نب دمحم نيدلا كير يخيشلل اضيا موظنم ىسراف همان كني 1

 10 ةفيطل ةغيلب مداصن هيف روهشم لكيفم مظن وهو 4 ةنس قوتملا ىلادمهلا راطعلا

 همان تداعس هامسو ىكرتلاب ىعمش انالوم هحرشو نايبصلا هورقي اذهلو

 180ززع/ لكم ء(دصمم 837 (ةمع. 18. كسوع. 1433) دصمدانم. - 1936. 801 نعط ءآاددد ععةسر

 جلعمأم مهممموتكي نتم0 ه0 هلت (نممعك 0لعومءامرتسس داتصعفو ةتعامدع ةطعتلعط ه767/5-ء0-

 71/017 م4 ]رد» عل 13 عرب ملل: 1 1هز“ لعقعفلل ت16, ةسصم 852 (ذهع. 7. المح“ 1448)

 رسمرتنبم,. - 1937. 8زمذ ءاآ-زة]ذرس و هممداضنعأاتلم ]ةلفستل. - 41938. ظامف ءا- 27 هلو

 صفات علم ؟عيتطهضتسل. (هرسمعصسلتانتس و *”ان150 (74761 ءآ- ط7: لتعاتتس و 1100 4/6

 1826 171107611160 17 عنج ل 7-50 - مجاب 4يا10ه7058 زله ملطتل> طا قأا15 عقار انا اعدجااتلللت 2002(.

 (©هدسس عما هسا ل1171 ه7 - ج]رمتاام مع ةهمعنأأ ل - هناك هنا 120145 ءل- ا[: ةصقعات مااتلل 11125

 رو هطعورجمل جحصصت 1038 (ذمع. 21. ةكسع. 1628) ه0 ظمعتس معضلتدت“6 - 1939. هءمقعط

 آع ءم4عطر ومتصوسع اعددتتست.  ظهقرسف معك زعمست ع ممةصدماتطام لكنا 72 ءدبز# [ةمصم 9

 قمع. 20. هعمغ. 1202) دممدتاست]. 1كمصع معصغم0له دصملم ءاعومصاتذتسم ءغ جطقو]هنمستسمر انغ

 131ه11ج .لمرب# (عدامضتعسو همصقلتلتعغ. هنستاع هونك 107 - ءل- :(01 111 110: ءنإ

 ررعاعع ءدممدكتغو 0000 ةمعامأا

 430 ردع ءرع رصتتصلم عئمنمع لتعتمسمع ]دعااتق طاتضأللات5 مع11عط1

 1940. 2ءدمقل- م ةردعطر ]نطعع هممقتلتللا طوع ممقسف معنموزعمسسسور ةنعامدنع هطعتلعط

 10 17 0ل- ع0- ل: 11101 منست» عل 18 عن: 1 ه]رات» كللاغت» 11 ءبجاف»قو ةصصم 627 (ذمعي 20. 87

 1229) رصمرععتم. ('هنصعم ءةغ ه0 5ئئءعملستس نقلت كهترسست ءغع هءاعطمنسسر 0000 مهمهتاق

 معمعامونعماتم ءغ كعمسمام همصالمعغر ءةميصواتع هط ءىسفحمتس منعت للملا !ععسصغنر ءن 101

 مموواعر كرر عرربا# ةنضعتعع ءمرصسعماقكتق قار ءورصسس عم (هيتاتتات نع 8 عم 0عأ - 1 ع]ب ذصق عت مهز ا. بح
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 رعاشلا ىدادغبلا ىلوضفب ريهشلا ناميلس نب ديكايل موظنم ىكرتق هدابو كني 116

 ةذنس قوتملا

 ” تاماكنبلا ملع 118

 فرعي ملع وم !ذاف ةينامزلاو ةيوتسملا تاءاسلا . ةفرعمل ةعوضوملا لاكشالاو روصلا ىنعي

 ىضقنت ةصوصخ# ماسجا ىف ةصوصخم تاكرح هعوضومو نامزلا اهب ردقي تالآ ناضا ةيفيك هب 5
 تاكرح ةظحالم ريغ نم احريغو تاولصلا تاقوا ةفرعم هتياغو ةصوصخم تافاسم عطقب

 لودلا ريبادت ىف رظنلل وأ دككيتلل اما ليللا ىف مايقلل ةضورفملا تاقوالا ةفرعم نىكلدكو بكاوكلا

 ّنأ ىفضي الو اياعرلاو ةكلمملا لاوحا اهب طبضنملا طئارخلو كوكصلاو بتكلا لماتلاو
 ةيكللا ىهسق نم هدادمتساو بجاو وهف هب هلا بجاولا متي ال امو ةيافك اضرف نيرمالا نيذع

 عئانصلا نم ريثك ىف ةراهمو فرصت ةوقو ريثك كاردا ىلأ جاتحجب كلذ عمو ىيبطلاو ىضايولا 0
 هلو فانصا ىو ءاملا تاماكنب يلو لدأط ريثك اهيف سيلو ةيلمرلا ىلا تاماكنبلا تمسقناو
 11 2 2 ت52 2 -4-----------555----332
 1944. >ءمزلع مع 884 عطر دهيمطسم ءغ تصتست. 8هغرده انتل ءانتلو 0 2ظ2خظ]1010101 0

 عرج هو عرسك 8هعللل ل2 طوقنهي ؟دلوو 00'1]ي1/18 لعام عع ةسسو . . . 1001110.

 14942. 1111 ء1]1- ط1 ماعؤسؤغ. 10ءمتسد طمرضو1 0 علورناتطم
 رز م, وروي عا ةوممدسسل 20 ءهمممت امص عط مرتدتحتسم ةعوسم] ندم عع ءدع 46228016

 عمعملعمت سم 1دططت عدل هات ]زوو نوزع عد وءطتسور ونه 220010 1هقأ101062101100 5
 نورد هرنحس لورتانتل 60مم 050أكات وستطسم غعصسمسك 0عوءوئطتغتت. © طز ءىءمترل علمك ةانصأ هع
 رجمامك ذم هعراتك همرمدرتطسعر ونمت ةعودصلل5 هعداتق زماعمرهللتو ظمتسساسعو ءلاكوانع طصنق ءقأ
 مومتاتم ص ممالاتتل م1ععه 10811132 أ جازم دعمت ةزصع نآآ10 مجم 510عماتتم 225م عأ1و
 موتو هع ءمومتتلم ؟عاط ]م13 ةيمععملم ممعاع هاهم مضسست ؟عأ 4 عزولهم لمص ع1 4
 مععاقزلت جلووتسز نمو مدعم ؟ءعمانتهم لهتسص ءغ 20 جكاعمأةتطت ]زطرنهزئانتتتو 10
 ماتط]ز ءمرحتتت عغ ءطقسةتئاتتم موفز لعمان مصعسس و وعتتطاتق همصلتالم 7ععضملات12 أ هنا ءءممرتانتل
 قسسصتاور» ةعركوكس“. 1ةومعغ 1ه0عو 001 زال ومد معد ءووع هطلت عداتمم ءات هتك كعمل 18و
 نو( هككوزح عيتعنودتسه سمع متكأ طقع لمعفتسم ءعماعساتت 1156 ذوزغمع ذمده هطاتنومنتم
 ةئيزعانمدتسمر ءزادمواتع مه2ع5ز0ت5 ع« لانهطاتق مطت]هدمرطتمع مهيئاتطسسوو ع دصقتط ءدقأتعو ءأ ما 51 68و

 ممممكتعر هع عه مرمعتع» طقم دهسلاةتص معمعملممعسر, ءغ ؟ةلعماعتم ءا مهمدص اقتل جونا مغ عل رح 0
 ه( ةماوماتدس زم ريس] انه جعانطاوو معددغمسس معومتسع .110010عته ةتكع لتحت لم صك ذم منعم هتقو
 وتتادف طقسل ممساغعسم ناتلئاحأف ةصعقأرو ءأ حونحتتم 015 ءرقأ ععمعمتقو © يتاطاتق مدع 0
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 نم ملعلا اذهو اصعب اهضعب ريدي بيلاودلاب ةلومعم ةيرود  تاماكنب .ىلاو اضيأ اهيف لْماط

 ىغيني امك سيل ةعاسلا تالآ ملع هنأ نم هبحاص دهكذ ام ناف ةداعسلا ساتفم ىلع ىتادايز

 ىف ةيناحورلا تالآلا ىف ةينسلا قرطلاو ةيردلا بكاوكلا هيف ةفئصملا بتكلا نمو لمأتف

 ةيناحورلا تالالا ىف نامزلا عيدب بانكو دصارلا نيدلا ىقتت ةمالعلل امعالك ءاملا تاماكنب

 5 نباب فورعملا دمحم نب كرابم تاداعسلا ىنال ثيداحالا لاجر ىم تانيلاأو نينبلا 1150“

 ءاهبلا 185 انتسب ىف قبس ىدعس ييشلل ناتسوب !78* 4.1 ةنس قونملا ىرزجلا ريتثأ

 ني نيحرلا كيعأ نيركلا رون انالوفلا ىسراف ناتسراهب ا  نعبأ تر 12 نكششا

 ىلع .بترو ةدامئامثو نيعبراأ ةنس فسوي ءايضلا هدلول هفلا م1. ةنس ىفوتملا ىماجلا دبحاإ

 راعشالاو تايآلا نم ةريثك رداونو. ةيمكح فئاطل اهنم ةضور لك ىف درواو تاضور ةينامت

 10 دومحم انالومل روتنم ىكرت نازرخو راهب 15 ارقيب نيسح ىناطلسلا ىلا هادعأو

 ءاوعش نم ىرويمض انالومل مولظنم ىسرافو 1+ نس قوتملا ىعمالب ريهشلا نامتع 5

 تتتلتكمم قمتعتسو عغ لص ءرتءاتعم دماتك ةصقضتتعأحي نانقتنتس حجلغعتج ةاغععدتس كسععتسفعتم“ مدع

 111ةزغ4], ءآ- ءعملعءا طخع لمعاهتسد دددع ةلتعاتس عقأاز ونتم0 عدتسس ءزده هسعام» ذآالمس 00مءلصمست

 ءدمصلعرس ءعىودع لتعتع تحس لمعءاعتمو ةمقاضستس عضاما“تنت طمع .(ل/77 ه7ث/ ء7-ىنم1) , طقسا تنس

 رع ممل عمتغ, هع زعتطملل نعت ةصتقتم جغاعصام مصقتلعنعو. - 4340 اتطائه5 دسم 0ع ذللد

 لمءوتممه همدصمموتغم5 معرناتس ءصغا 71م( ط0" جزءا, "08*10 ال ءريأورءا لق هد هآ1 ءآ- انور أ

 لأ طرا[ فتسما عل سكوب  عسمالاتلل .انأعلولانتع 51012 00 ننمدزساسسس 1 ع]بف - هل - لن: 117]- 0

 دمعامسضعت طقطعقو ها التطعع ظ علا" .هآ- هعدمت» لآ ءهلح هل41 هكدا الور بأ دج

 5 1943. اظ1- 8 ءعماتض رن ء الظا - ءسصفغرم ونحت ةلتن هغ ظلتمع لن ءدساسسع عد ؟تستم ا220141هههستكو

 ةسعاماع لان [ةءنل0/1 21ه معآ ظعري 81ه عيمتسفعلا لعمر نو داعم لظطد» 4ل]4»  لتعاو عع

 حصصم 606 (نصع. 6. لان. 1209) درسمدنننم. - 1944. 18 هقاعمم تلمس ةنتعامانع ةلتعتاعط

 مم. 1106 لخص ةصاعمن ىنط طظممافين. - 1945. 13-11 ءطق ظك1- هس ألي مسا عطتتاان

 مممععامرتمدتسم ةسرتعم انعم هلع. - 1946. 8 ءطةسأم فص غغعيدمق 31عنصاتاتع ا هيام عه

 مهفمنعمسو نسم0ل ةق[هاله ممداعرن لا - ءل- لأ: لاا ءاد "ماتسمع لق عن كللتوعلا ل انقر ةسسحم 8

 قمع. 23. 0ع. 1492) لعظطمعدهو ظلم هيو 121ةررو- هلل لن 7ىبر“ دمصم 540 (صع. 16. طلب

 1436) همرصحمودتغ عا ذص هغام طمسضمو لتكزولغو دص ودتطسخ ةتمودلتع 1هععاتقم ةدرتتعمنمهع رماعممم

 40 ءغ ددسلام ءعمععأع للتعاح ء م عمتطسو ءورنومتعتم ع( مسمتمتطسق مدمدلتغ 0 طيستتغ ذآالسلا هنلقمم

 11لمئءقزا لظعءنمم م. - 1947. لفظ ءطقس رع لكطتعممر ىلع عع ةيياانتطماتق. .0مانك ن1 عأ ءانلل

 مرمود هرولممع ةعتماسس ه اطآملله همداعو 7110]يسنل لعب 011متر ناو طاف لتعم هغ

 ةهصصم 958 (ذصع. 20, لكحصت 1551) دسمتئاتهر ع ءمرضتعم مءتقت ءكنتلل و هنيقامدنع 010118 همذؤم
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 روهشملا :رعاشلا نبا رعاشلا ىديمكلا ىملسمل  موظنم ىسراف راثألا ذجحهب 11+. ٠ سوغلا

 نال قافوآلا ملع ىف قافآلا, ذاهب 173 ورسخ». ريمل راربا ئايرد ةضراعم ىف همظن ىريبلاب

 هللا بآتك .(١ .ايم. .بيرالا/ ةجحاهب 11: 141 ةنس قوتملا ىثرقلا ادمحا : نب نبحم هللإ نبع

 فيلل ىنيدراملا ىنامكرتلا نباب. فورعملا نامتع نب ىلع. .نيدلا ءالع: جبشلل بيرغلا ىم زيزعلا

 خياشملا نم رايخالا ةداسلا بقانم ىل راونالا ندعمو رارسالا كاي (160 0 به. خنس قوتملا 5

 نسل ا نيدلا رون ييشلل لبنح ىب دمحا .مامالا معرخأو رداقلا دبع تيشلا مهلوا راوبالا

 دج ليؤط وقو رداقلا دبع جيشلا :بقانم ىف.لوالاو الصف نيعبراو دحا. ىلع :لعجوأ 1. ةنس

 نع ليس امل دفلا يلا ىلاعت هللا دماكم ىدياب: نوعلا باب متقتسا هلوا هب باتكلا فشصنتي

 لصفو ديناسالا عوفرم هل .عقو ام عمجت هللا ىلو لك ةبقر ىلع هذه ىمدق رداقلا دبع هخيش لوق 0

 خيشلا لاق كيناسالا فذحب .ياشملا ضعب هرصتخا رق مهلاوقاو مهلاعفأو تياشملا نابعا ركبتي

 101 عورام", 80ةاجه معزوت نو. ح 1948. 18 ءطق ءغ ع1 - حاط قعو 0ععاتف حمم 624010121.

 مهعهمنعسس 0100 ل1:ة1ةرن# طلمدمءل# آهقنو طلتخمق 1[”هةامعر داعم 71 لتععمعم تس ةستغمغن مدع

 همعرتد 126سم هلسث» د للا لكلمو"ءدم لتلك مضر مواتتا ع 1949. 8 ءطقوأ ءاد هكفعو

 لععدم :ماهعدسسا محسصلت 0ع 0م ءعتمم يسهل جغمعدسس اهلتك همت عمضتس و هنتعام»ع ل1: 450077ه/

 1101: متنتزانعل  ظ عدن لربع ؛ (0ءد]رغ و .ةهصصم 699 (ذصع.: .١28 8ءعم6 1299)  دصمناتل. دع

 1950.8 ءعطز عى عا- حعذطو . لععمج .ةم(عال) ععمقمك ع لتعقمهتاتسو ةمسكتكهكعر ؛ نسحع تس انطدم

 1آردعز معقمموو هطولتقع ىددصغر ةسنعغم»ع ظاطعتاعط ل7 -ءل- 0+ ل6 عب 0طن للم"

 طدمعطتدوا ؟دا]عم 12د: - ءللوز"]ععررنمبن# لتععف ءعمصصم 750 (نصع. 22. ل[هعم 1349) دصمعنتو. ح 5

 رمح 0

 1951. 8 عطقءغ ءعا1-دودفس 86 0157 لمص -عل]- حصحع ةدخر .0ععاتفق ةيتعهتتهدئاتتت عغ لنه

 ][سسصتمسست ظدمءورص عمك لممصتسمستس هماتسمتستتم ع ى8اطعلعطتك هدصعاتعوا نممدحتس ماتساتتق

 هطعتاعط قطف - ءاد ىف“ ععدتاتسسك طصقص لقت»؟ل 8 ءد» 1ظهسطم7 عمغ.  ظطعتلعل 277-60-0

 لات رمدمت» لا: طعن 7ع“  ةطرم]»# 1 سلف# كطقظتنمم 81ءءعمع دمعاتوتمدتع . فدعذد

 طقطتكمعر .تللتسس ةمصم 660 .(ذمع. 26. المر. 1261) ةعتموتغي ءعغ اتم نسهلندعتمسافأ انهقتلل

 معماتممعس لتطتكتكو  نتمسس مماسف مهصععو تعمم ةطعتلعطت 450 - ء- قلن هممتمعغ دلصتم لمحل

 1هصعمس و تنه سغ لتستلتمس ائطنت مدععست ءعماعدمع طم متغ طنع دله: طوماح دتحتاتت هجعمتاتت

 طعمعطم ءتم 1سم طغت ءععئننو ةتسوتفع ةسعامبب لع لتعغم ظطغتلعطت ىدن 4كقلع ع7 ءيل» رىطتع رص عاتق

 مع ىممعرل  هعكلمع هنستعأ آل ع هدزدمقألتم “ ةصاع مه عمات ءمرسممعتتغم ذه دغ لتعغو مدجممط عانعمب

 وندع ه0 ةسعامتغمنع5 جقهدععا صنم معمزرطعامع معاعءاوماس مغ ذموأ ذم طفصاتق 1:عمعتقمأو

 هالتععمعع هع 8هطعتلعطمو ممعمءكمعفو ؛عممصدتس 1هعاجح هغ لتعاح نطعتمك ءةممسونعأا 2 هداعق

 هطعتاطمصتس .ويدتلمتس اتطسس ةسععمتككقطانم هرمتعدتك ذم ءمتعيسعم همععتن ةطعتلعط 00
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 ىف ىدرولا نبا ركذ ةجهبلا يسن نم هتخسن ريط ىف ىلخلا ىضرعلا باىولا دبع نب رمع

 الا فيلت ال رداقلا دبع ييشلا نأش ىف تاغلابم» مصت ال رومأ ةجهبلا ىف نأ هخيرأت

 تاغلابملا ام لوقاو ىنالقسعلا رح ىبا باهشلا ىع ليق ةلاقملا هذه لثمبو ىهتنا ةيبوبرلاب

 هيف هلو الأ القن اهيف لجأ ملف تعبنت دقو هلثم ىلع زوجي ال امم هيلا تيزع ىنلا

 5 نيحابرلا ضورو نسال رشن ىو رخافملا ىتسا ىف ىفايلا هلقن اهيف هدروا ام بلاغو نوعباتم
 ىبيحا هنأ هنع لقن ءىت مظعاو فارشالا باتك ىف اضيا ىلحلا ىكزلا نب نيدلا سمو

 نبا نع اضيا لقنو ىكبسلا نيحلا يان ايلقن ةصقلا هذه نا ىرمعلو ةجاجدلا هدايحاك ىقوملا

 نع كلذب عنقو روطسلا ىف ام مهف ىف هرمع عيض دكساح لعاج ىبغ امنأو دريغو ىافرلا

 ايندلا ىف فيرصتلا نم هنآايلوا هللأ ىطعي ام مهفي نأ ىلاعت هللا ىلع اهلابقاو سفنلا ةيكوت

 10 فوصتلا ىف .رارسالا ةجحاهب 16“  ىهتنا ةيالو انتقيرطب فقيدصنلا ىدينلإل لاق اذهلو ةرخآلاو

 ناويحلا ةجحهم ىف ناسنالا ةحهب 10“ ىنأي راونالا ةعمل حرش ىفو نسحلا نا خِيِشلل

 رمزا 6-450ء]-مءآرآرفط 0016 11ه7علف ذص مهدتاع ىدأ ءيعسرلت همعضتك 2ءارع# دكحعذم طقعع
 طقطعأت 18: - 7مم" #0 ذص كم 1 هت" أ]]ب لتعتغو دص للا - 1 ءارزعا دنعذ عددع طخسل ؟ توك ءعأ ةدصعاتاهلتق
 عطعتاعطت كدمءعضاهنمصعفو وننهع ممص صتقأ لتكتمل اهلل همصه7عصاتقمال 1[آكدعع 1]1عي. - عدم

 زلعس زسلنعتسس ه1 ءمط - هل - لن: لا: ظهر» ىلعععللا# هلتمدع لتعم. لع ةدجعتلهاتومعف
 لل نتطسغمك ممص 20 ءده معمق معيننتسعسع داهاتتنمو ناتقع ممص ءاتقس 06 هلتتهق ذم ةنستلل ءقلقكح
 مورمدصغطسع لتعأ ممدقعمت. آطئطستس ةاملتمدع معععتستو هعونع (ةيسعم ماعم ةللقم همناتقس
 اتاي زمععمتو ذم ننه كدب جلت ممص ذستغملأل ءووعمغو ءأ دصفحتسم مهكق ءمرضنتمو ونتقهع 0ع ذللتق.

 معوداتغو #37 بموسم 0علتغ ّذص همعتطسك لعتا# هدول ارق» و لاهعأد» ءآ-ةهعارمتتا عا
 1 10/]. 6 - ”ةيرايطات و كت ذغعس كانو - عل - لفن طعن - ءامعاق 1لهلعطق ذص اتطخو 1دأل” الك

 6 وكتومزساسال ناعم دمتعدعن]سسسر ونسم0 ةللع جسمعامدت(هنع هطعتلعطت ةصغععممدتنك صمضمقغو طمع

 ءوغو وسما ذه رممعاتتم دتامسس ءملعس دصملم نم عهللتممع «ع0010تن مع معع حتافس دلت عقتللو

 ءةصلعس طتقفمستمس 10 - ءل- لد كماأنغ ممسمتعو ءأا ةظادن- ءا”/مع هلئتتوسع ةلعس هلت ل355

 لتعتسكتعر ءا ةمعمر» (مصفتس و عغ ةاسالغتم ءا تصح لصف ؟تكمتس ةانمتس ذم تساعا: ععملتق ذتكقو نسمعتم

 ععترماتم 1[ععمصتس» , معنلتع عع طمع رع حمتسمع ةدصعاتظ ءداتمس عد هععاتوتغو ءانزانق ة)زنلم من 0

 ح4 12عمرس 15>ءءامسسم ثب ءممقتفغ, نسم لمستصتسسس ةصغعاانعتسسكو نسم 1طنءنق ةستعتق

 10 همتك ذم طمع ها( حانعو تلح ممععودعتغ, ءمصلعسواتع هط ءدسكدحس لقرنع2#: 150عقو ةصوستكو
 رص ازد ممدانه ممقتاح لحتل قا ةمصعاتاوق. - هع0 طمعع طقعإعصسنو. - 1952. ل ءط] ءغ
 ء]-جور مرمر لععتك جينعمصمرضنتس 0ع '["طعموهمطتمو ةنعاممع هطعتلعاط لقت /ليمعمتل. لكم للعم

 رسملم بردرد عمامتستنك هرعرتم رمت م( آس مربموت» ةمخعتمانتك ءقار لع ونلتم ذمارتف 510 عص لتر.

 1953. 8 ءطزوءغ ءاد أ صففمص 11 سهطز ءا ء]لدط عزت مصر 0ععوق طمستمتق لع ةمتسم ةصتتخلتانال2
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 ةظعوملا ىق  ىسراف راوسالا. ةقيقح نم راونالا ةيحهب 1108 ىتأي ناويمل ةويح رصتخم وهو

 هيلع داز رق ضارملا بولقلا ةعرن دامسو تاقانمل عم هبرع مث ىراوسلا دواد نب ناميلس حيشلل

 مالسالا |لخأ ةجاهب 04 ىحئاطبلا راوق' ىب ركب ىال ”راونالا ةبكهب 165 2 ضايرلا ةرهز ةامسو

 خيراوتلا ةجهب 50 ' ([( تيتسملا) ركب قا نيت محا قب ني ماركلا لسرلا ىماسا

 ىف ١ اًبآب رشع ةتلث ىلع بترو ه1 ةنس هفلا ىمورلا دمحا باهشلا نب هللا ركشل ىسراف

 «دالوا ىف ه هعئاقوو هحلوم ىف * معلص ىبنلا بسن ىف " ءايبنالا ف » فلخلا ءادب

 ءامكحلا ىف .٠ رخعياشملا 3 30 مسالا ىإ ١ ةناجسلا رايك قرات ةرشعلا ىف 1 ةجاررأو

 ىلإ صلخملا سراف رعاش هلقنو نامثع لآ ىف !" سابع لو ةيما ىنب ىف 1 مجتلا كولم ىف !أ

 !ذك دزي كلم نيدلا كضعل ديحوتلا ةجاهب !0 ناخ ناميلس ناطلسلا ىلا هأادعاو ىكرتلا

 فياددل ةحيب 01 ١ ءاكللا ىالخاب اًقلضتنم اكلم ناك. هذأو ءاهلل ممبرأت ذر ووررهشلا نكت

 ©ةرمم عم لخسس هرعتتم 1طاميرفق ءأ - رعقمفتنر لع ونمم ذهكجه ؟10عدطتت “١ - 4 آ8عطر ءأ
 عال - عمتي خرعو لععمم ]!سستصاتتل 6ع 5ع2ه ةتئعقصهالاتتل م2018. ماه .مدضهعم ءاتفاتتتو 04
 عزي ءزلعا هو7عوزرب رن مرو 12 ميمنيل كبرمماب»# مركسصتسس معاكتعع مدس ممكستتغو ل عتصلع "عم ه0] ععاته
 ح0للتئدس عمتك ذم انمعدمتس ةعمطتعمسس ىدصفعلتك, وتمص عدودع اة سانعا ءآ- مانا ءآ-دق”مل]
 زموهتمدتغ. "اكسس دصمعتم ةسحتغ, ءا طقصع مءءةمهتمصعس ما ءأ ءاةزر م01 همست لام د

 1955. 8 ءطز ءغ ع1 - عمر ةعر لعند ][سستماتسلو ةاتعامتع لان 8 ءأن» طعون 13 مات 13 ءا4ق/18.
 (ووؤ6. 8ءةطزوغع جط]ل عال - 1هلقرسو لععمم ععمفم .آفلهيستعمع لع همستمتطدق :1عومتمماتست
 عمر عمك مرتد ى هنت عام 7110171120 187 عرج رح 1من ع0  ظعءتن ملطظ 8ع“ 21 ه:1هلق]رة“#. د
 1957. 18 ءطق ءأغ ء]- ععرج مرن لعطظر  .لععتد طتقغمضحستست. مسك معسل ءاتتت و 0 1
 رمزي ء]و]ر ءاراب» 41م عل ]د8 ةطصصم 861 (ذهع. 29. للمك. 1456) ءمرصممدتتغ ءغ تس (ع0ععاس
 كيل الل لتكتمتعو ودمتم ستنال ةمتغ لع زهتعم سعقئممتك - ةععتملمتم 0ع مئمرط عالق ع
 ععينسرس لع ععمعءد]موتح معومطعامعي نأ 8لعدك كدحعمع ع سمعتم 0ع ءزدق ههاتكلاهلع ءأ
 عروكتطدك مرمعاتلؤو كس ستصكاتتل لع عزدق ائطعتم عع تحمرتطانق - ةعدجغؤمس 0ع لعوعمل ءزاتق
 جودععاتم متم ءتمتطسك حج ىعماتسسم لع صقل هدتطانح جقوعع] وسال ءزاتذ ح هعامكتمس» 0ع صقل ع ع

 ممصتس 06 هلطغزلعطزو حت لعلسسسس لع مطتلموهمطتك ب تصل ععترد ست لع معوتطاسع 8ءرههمادت
 قمملععزرسسسا لع 0صحيوردلتك هع قططممتلتك كى لعسسس (ععتسس لع ععصنع 0 طيصقمت عقم
 316777 طوقح زللدعضتك كلل ذص ائمودسمتس ةسعلعمتم (عمصماسأتع عا ظدلتنممم م.
 77 مر هطئت]تغ - 1958. 8 ءطق عع عا- عجسطت لو لععدك 0معءاتمدع 0ع: تصئاقتعو ةانعا01©
 441:م0- 0 - لضن» آلعملهع مضمكمعر دغ هرعلا عساف ذه 1 هصازلب ء- [رماعسم ماه ءغ تللمتص
 رعوورب يدع لزعتا رسمععع عدت عمقسسم ةكدسسس ةماعتس. - 1939. ط8 ءط] ءأ ءادط ءلقتعو 0ععاتق
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 ةجحايب 1 ىنايلا دعس نميلا ىأ خيشلل ىسلمل ءاممالا مظن ىف ءانسكلا ةجهب

 ديلا دبع نباب فورعملا ديحم نب هللا دبع نيدلا ءايص حِيشلل نميلا رابخا ىف نمولا

 ولا ىف أب ىكبغولالا مييزلا تاقلعتم نم رمقلاو سمشلا لح ىف ركفلا ةجاهب 1
 وبلا دبع نب هللا نبع نب فسوي ورمع نأ ظفاحلل سلاجاملا سناو سلاجملا ةجاهب 111
 #5 ىلع بترم تارضاخل ىف ةربتعما بنتكلا نم دّلجم ىف وهو 83 ةنس قوتملا ىطرقلا ىرمنلا

 فصن ىف كلكم سلاجلا سناو سلاجملا ةجحاهب 11 علا ىلوالف دعب امأ هلوا باوبأ
 ملا هملعو ناسنالا فلخ ىنذلا هلل دبا هلوا اًباب نيتس ىلع بترم فقباسلا مح

 ثّدحيلا مامالا خيشلل لئايشلاو تارجتملاو ريسلا ىف [لثامالا ةيغبو] لفاحملا ةجحاهب 0

 صيخلت ىف ! ماسقا ةثلث ىلع للجام ومو [01 ةنس قوتملا] ىرماعلا ركب ىأ نب ىيحي

 10 هلوأ دم ةنس ناضمر ىف غرفو لئاضفلاو لدامشلا ىف " تافصلاو ءامسالا' قم ٠ ريسلا

 كلام نبا ةيفلا حرش ىف ةيضرملا ةجهبلا 180 خلا ميحرلا ربلا دحاولا دلل دبحلا

 وزر لدي مرعاتست. ع 1960. 8 عطق هع ء1- ط ةقدقر 0ععاتق ؟ءعداتكااتلت. .11ءانتعم همدصتمساسس آ0أ
 مسملعطر مرسم ءعمسففتمر ةسفامنع ةاعتلعط 4000[ لت ل رىم'0 7” رسورنن. - 1961. 8ءط] ءغ
 ء]- ع عرس عصر لعمت5د (عصممتتمق 0ع طتوئدته آلعممممعو ةمعامتنع ةطغتلعط 21414 -ءل- لة
 406117 8من 71ه ميسسعلو دهلعوم لآ: لطل - ءآ - ةسعزأ0 لتعام. -ح 19602. آظقءط] ءغ
 ع] - ,قلعورععر لعمتك همعزئمقمصسس لع ةصقلزسأ ىولتك ءه( طصقع. ةهمعملتع ه0 7171- 74]

 01-7111 ع7,6 76غ, 0ع ننم همعرنع ذص ]ضعه 2( ؟10عوغتت. 1963. 8 عطر ءغ ءا-س عز ذل115 ١>
 1م5 ءآل-رص هز ه1 15و لععاتق 00ه8قةانا0111 أ 1[مستلتمسم همصكتتدعر ةنتعامرع [1ةطاق لآتا 7
 5 3و 8عر» قلطلملاهل ه8 ءرن كلل - تأ - ان عتا“ زك يروفر»# (ه"اهقنر ةهمصم 463 (ذصع. 9. 0ءام 1070)
 رممرععمم. مسك نسم 5:01 ندصتسع ةمرص مت ءاعمفانس ءغتصاعال هع ةدصاطم]ه عتعد دطقعمأ ةعقاتتل 1110
 رزئزكسرل نأ ص هعماسم ؟تعتمال ندمكتمد هةمتلع ءا دصعمتع ذاهن 8مدعستمو زك ممعست اعسلتق»
 1غ همس ءام. - 1964. ا ءطز ءا ءادرس ءّن ل15 رع الهه ء1-] ةل1 5و 0عءانق 0085 ةةاتاتللل
 هع( مسن]1ةمتامهك هعلعملك. ؟؟هلسسعم لتستلتم دصتصسك آاتطتنم مضدعععلعماع ء( ذم 52000
 هممتتم لتحتكمسو وننم0 ةصعامأغ أه [يدتسو 82[1عمو نيت طمتستسعتل هنعمل كانتسوتتع 00ءدتغ عام, ح
 19035. 13 طز وعي ءال-رسعط ةكخ]1رو قلععمم همصح عصضستس عا 0ع510 عمت مرموعرضتسس ] , 0ع ؟كاتقو

 مستسدعماتم ه معممطععنو ءلتغم كغ تسلماتك تع سغطسم.  ؟؟هلمسعم ذص اننع5 مهتاعق للك كانتت
 40 لع عيععلمعام دتكمسست ةعممولالمصع ع لع ممرصتعستطاتق ءا ةنتطانغق لع ذملهمآتق ؟تسساتطسك
 «ئصعضتمرم وسما ةطعتلعط هع آسفس ة”هلررو ظءرد لطف لق ءا» ليست": 'اسدلتانهص تانك |[مصصمم 3
 مع. 17. 8عع. 1487) رصماستقإر دسعم5ع 8[1دسصفلطقص ةصصخ 855 (ذمع. 3. 1"ءطت» 1451) هم
 قمع معملمدتع. طهعتمأل زاد: 1رجاتق 1)عم نمتعم ر لاتقام و كلعيدعمان كاع ع 1960. 13-151 ءط ءغ
 1:1 - 11 حل ط نون عير لععتق ]1هنن0هطتلع, (ورسسعس (هيتسك ععوستسماتعدع لا أوءا لانج 711
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 ىلع نب كمحا سابعلا ىال موو فئاطلا لئاضف ضعب ىف سهلا ةجحهب 1100 دركذ فيس

 كيف نبأ هركذ ةسارك فصن نم بيرق رصتاخ ومو قروبملا مث ىسلدنالا ىردبعلا ركب ىنا نبا

 راتخملا ةرجم ميرأت ىف رارسالاو سوفنلا ةجاهب 114 رطانلا ةجاهب [10 فئاطللا ةفحن ىف

 سوفنلا ةحيب 11. 2 ىناجرملا ىبطرقلا ىركبلا ىثرقلا كلبلا دبع ىب هللا ديع دكبحم ىال

 هركذ ىنأي ىراضبلا رصتخم وهو ةياهنلا عمج حرش ىف اهيلع امو اهل ام ةفرعمب اهتياغو 5

 هرهرو مارب 19/0 ١ الل ىف ىتأب ةّيعفاشلا عورف ىف ريغسلا ىواممل مظن ىف ةّيدرولا ةجهبلا

 دبع نب ديس موظنم ىسراف مادنا لكو مارهب 1“ ىمورلا ىركفلل جزهلا ىف موظنم ىكرت

 م0. نس دودح ىف ىقوتالا ىروباسينلا ىتاكلا هللا

 نايبلا ملع 11

 ناب دوصقملا ىلع ةلالدلا حوضو ىف ةفلتخ بيكارتب نحاولا ىنعملا داريا هب فرعي ملع وه» 0

 لع نتم دصغعو منعمأ10 1هعاه ءوك, ع 1967. 8ءط ءغ عآ- مم هط عزو عودتك ةسصتطقتلتتلل 0

 ممصصسأات5 هممذ03 1ةري ءغ ؟هللتك 77ءرر دتعامغتطاتف م2جعقاقسطاتقو 2ة1عغ0:ه

 ]1ع ظ عدي ملآغ ظءرت لآل ظعءوطب» لقلعة, ميكسسسس لصلفآ هعتمعو لعتسلع 01دز هرتعوع ةموسنلاتسم.

 (وسمعملتسس لتستلتحسس 1كععع نسهععمتممتك ( 7660 (مء/) مدهعاعس ةياعسم رو نسم4 171: 08

 ذمه همعرع 10//ءأ تأ - عامر“ ءمرصس عم مدون. - 1968. 8ظءط]ءوغ ءع]- ممامأعر 0ععاتق

 عمعون]همالق. - 1969. 8ءطزءوغ ءع1]- مم/55 5١6 ء]- جحوجقرو عع ةمتش ان أ

 وعمر عئمرضتستس 0ع ءطتخقصم]هعتد 2 رت»ء/ معممطععمع ءاععاتم ةسعام»ع قللثي 1710]متتةتنعلا 40011ه]:

 186١ 7767-7-40 (06ه"ءو]رف 8 ]بخ (نم"اهطغ 11عام ع 1970. 8 ءطق عع عاحمه آف

 ربع 6 طق جغمطعر لععاتك ةصتتسقتلاتللل عغ ىاتتال12105 عقيم طصلق ةذص ؟معمتالمصع زادتتانلل أ 5

 هلل كل مستسس كسمرلاتتل.  (نهرسصتس عماقتتاتف همعضتف لمتد'6 ه- ]1 (قنعأ 1. ع. مسرعملتت 801:17 مذو

 وسم امانه ءمرصتص عرض هدتهطتغت. - 1971. 18-81 عطز ءغ 11- 115 0137 عغر ععاتق 705361317٠

 ا1عستعد همعتد 20/- ]1م 111 - كه عارا» مدهعاعد لمعتك ذطقطتاتعأت ةمععأد] ع5 (مدعادصساأتك ءتقتتقأتمو

 لع نسم ]ن(غئعرتد 22 ؟10عونمرب - 19729. 8 ءطقسس 56 26ه طخ عطر 81هنق عا ؟عمسق. 0ةردق

 طع عسل دصعاأتم 11ءسنعز مرض مموتغتتل رو ةنعام1ع #1 1و ع 1973. 1 ءط عقم 59

 61811 عم لفسصر 8عطتنعم هع هامقعتمعو 1آمودععمب  ظهقسم معيوتعسسس ر ةتعام»ع 1101ه 17 ف

 4504112] 1 ا2ط8 النملة هكسععح حسمت 850 (ةذصع. 29. لآدم 14460) رجم ن0.

 41974. 11د ءا-ط عرعذص. 180هعءاضلممح ت55

 1[آمعع هيغ هو 0مءمتمسحر ناله ردم ءمعمممعااتإلو انسه ةعماعمأاتهسل م1 م05160هصتطاتق 0

 ميمو عملت معو معك متعمتغمغع تك وتكرر نه ؟عنطو ءاععلج ععمفسسس م0 ممدتغستت عت ألتاتغ:
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 ىنعملا ىلع ةلالدلا موضو ثيح نم شرعلا ظفللا هعوضومو ضعب نم ىلجأ اهضعب ةلالد نوكي

 ًءاطخل ىع زارتخالا هتياغو اهتالولدم مهفو :ةيلقعلا .ةلالدلاب ةدافالا .ةكلم :ليضتخ مضرغو داوملا

 اهضعبو ثاقالعلاو تاهيبشتلاو تالالدلا ماسقاك ةبلقع اهضعب هيدابمو دارملا ىنعيلا نييعت ىف

 ملع ىف اوراتخا امثاو اهنسج ةيفيكو تاراعتسالا ماسقاو تاهيبشتلا هوجوك ةيقوذ ةينادجو

 5 ةيمارتلالاو ةينيضتلا ىنعا ةيلقعلا ةلالدلا ىلع رضتقا امل مهتحب .نال .ةلالدلا .حوضو : نايبلا

 ريبعتلا .بجوف .عئابطلاو تاداعلا بسحب موزللا تناك اذا اميس ةيفخ ةلالدلا كلت تناكو

 جضوا ظفلب اهنع

 نأ لصاللو 'كاردالاو :مهفلا .ىتعا ةيلقعلا .ةيورلا ىف لاخل اذكو اًليلج ناك اذا ىرملا فالح

 ظافلالا ىوضو عم تايانكلاو تاراعتسالا نم اهيف ةربتعملا ىاعملا ةقد نايبلا ملع ىف ربتعملا

 10 اهيف ةدرفملا بتكلا نمو اهيلع ةلاحلا

 ىوق عاعش .ىلا اهراصبا ىف ةسامل ناتج ةياغلا ىف اقيقد ىنترملا :ناكا كفار التام

 ومع 01 عموتكمم لص عم متلك 000 موععوامه ؟ةيئطورحتست تصتسك طقعاتتت 0010051010

 ءكلورتمر عدغ حانعرو. 0طّر ءءاسست ءلاتق ءقأ 20 ةجمطتعم مدنممع طقطتنم معنف مت عاتغقهغلكق 01عام مصتكو

 وناتد ةعمقتسكو ؛ نانعرم دعم أم عدم ؟ه]نسسم , .عدممتتسعسلمق عقغ. .(همقتلطس ءزادك دص ءمتر ه8

 [ةمملغمغع ةمععاونر ءموعلاحأح عدده 51 عيئطوضدم دضدمممحات ءعدسص ةقصلتر عغ عدو ونسمهع هلئأ

 ءهعجرتسعسع ؟هاسممغو ةصكع]]: ععصلت. ظدسصصاتس ءزاتك ظمتف  ءكللقللم . عترنمزلاتا) عقأاذصم 8

 ممممقتته ءاهعع لتععملم جاسسططصملف. طرتمءمتح ءزدق مدضتس ع دهلممع ةدصغ )ع1عه02و نأ

 عومفرج لتعقلمسسس ر ءمدت مه هال مصتتس عن دص عسر مرتتس هه مصتق عم عطل عصقاتستو مدياتتل ع علان

 زماعرت مرت ءان ظهعادلغمنع ءمعتتحنم معهععامسع ءامودعصلتو انغ ؟جيتقع ةرر ععزعف ءمدصإو 3128410 اتل0, م

 5 رد عمم طم دسعاتس عا ديس ؟:عماتقأهلقتك دئدلتم.  طعغعمنعع ةسساعسس لل عومممتق معتق مت عانت (هغعطت عقصص 0

 نةسدددتم ءهدماتغ 0ل0ءنوتممع ءدعرموزالممتق ؟عععضسساو 000 ءانتنت عمدت 0150015ذت0 ذص لنعانمصع

 ممقممحلت 1. ع. نطل معو ةعمرتسعمله 51 عينط هرعتس ةمعققع 0عطعفع ءعغ مدغم 20 ةللقس ةماعا]  ععم لمس

 معتبر ةعوم ل ووعوغر ءعغ طقعع لتعاتم هععدلاو عدذع ممودقتكو مدتقعقءتاتللل  ءاتلالل م60

 ةمتست عري ممقدععملتمتطام «عععمنم عع وسمات ئهعقطسم ههعمسةلتطسك معسلعغو للم لتعاتم معععدددعم

 ومعرطتق معرومتعدتم ةتوهمتظ عم لعاطعغ.  (همهصلم معوو تدتغ ءةدعسرأف تكقهتلانلاو 1قانأ 0هط] ءءاذ

 مرمعغعرم دهمععت (عمانتق عوار  هعدلم ذم ؟10عملم ةماعملودع ؟معاتمعع هردق عقار نسمل ذه دعتص

 متمدستر ناتمصلم ةداتك ممحعمم عةغر صمص ههقنغ. آم ءعدلعتس ءقاتكقذو ؟عيقومكتت ؟لكسدك 1ماعل1 ععامملتف

 زن. «. زمغعا]تععماج ء( ءمسمعءطعمسمأتم. ةطصلع ء[قعلنمو نأ دعو عوكل هدلنسع اه 0ءاعهتسد

 عمموزنلمصتك ةمهطانلتغمك ةعماعمقنمستسس هكر ننمع ناتمه0 مدعام مطمربدم عا دصعامم]نل35 ذم

 طنم دصمحتست دممرسعسال هونغ عئسصتن] كنس معنومتعمات(مغع ؟ةنانتمدنتس ننتطسق ذللقع ةعصاعماتوع

 10 ءعررتس همكم. - 1 منعم ططيسور نست طقصع درسها عتمسس ةانستسقاتسس (2ةعاهضكو ةاتصغ طق...
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 اتاي

141 

 نب ميعربا نيدلا ناعربل عامسلاو ءانغلا ةعدب ىف عامتجالا عنم ىلع عامجالا نايب اه

 نب زيزعلا دبع نيدلا زعل -ةييقلا موي سانلا لاوحا نابب 11/1 2. مدد ذنس ىفوتملا ىاقيلا رمع

 ىب ؤرمع قال ملعلا .بادآ نايب !1,8. هللا ماكحا نايب 1100 44. نس ىنوتملا مالسلا كبع

 نيدلا  سمشل لآضنلاو. قابسلا ىلحم نالطب ىلع لالدتسالا نايب 121 ىبرمنلا وبلا دبع

 ىف نيبلاطلا رارساأ نايب 11.. أ ةنس قوتملا .ىقينلل ةيزولملا ميق نبا ركب نا نب دبحم

 خلا رداقلا هلل ىيحلا هلوا الصف نيرشعو ةعبرا ىلع فسوي انالومل ةلاسر. فوصتنلا

 خيشلل ميسملا نيد لحب نمل جحصلا باوجلا نايب 1 2. سويدبعل ريبعتلا نايب 1!

 ىتملك ةلوأ .ءا» ةنس ىقوتملا ىلبنكلا ةيميت نبأ ميلكلا ديع نب دكيحا ىنيدلا ىقت

 اديص كقسا بعارلا ضلوبل .ةلاسس دجو هنأ. هين. ركن _ دلجُم_وعوا ةداهشلا

 اهتومضمو مهرابلع اهيلع ديتعي ىتلا مهتزع ,ىكو هداكدلصا ضعب ىلا اهبتك :ىكاطنالا

 1975. 8ءرذم ءآ-1لرسقلو ءهدمموأام ءهممقعصقاتك لذه مئهطتطءعمله ءوصكو ةهقلمصعو لع

 يمكن عغ رماتكأ عج اهصواتحتال عطاتق هم115 و ةسعامتع 01 7:- ءل- 027: 1" هلت 1312 01107“

 _8رعءعم#, هممم 885 (ذمع. 13. اللمع. .1480) مجمعضم. ح 1976. 8 يوم هطصعقل ءا- دقق

 رعدسسس ع] - ءاعزجدرس عغو ء>مموزا00 تءمملل6مصتك طمستساتت 03غ عقاتاعءاتفستقو 21015

 1دبدي - 0 - 02: 7-4150 - هتان 1 ء:» 4طل- ءل-ءءاكي»جر ةمصم 660 (ةمعي 26. اللوك. 1261) 20110. بج

 1977. 8ءرذص حدطلطقس قكلادطرو ةيمموتللم هممت 0153 صمعتسالت. ع 1978. ١8 ءرذص

 حلفهط ءاد1]دسر ءىممدتلم مءعوملممستسا ذه 0 5؟ءعمله هعلعماتهر  ةستعام»ع 47 لت”( لق

 4ك50-ء]-ةهر»» العم. - 1979. 8عءورؤمس ء]15-1؛10181و ءدممقأتام دجيتوسس عم 300هل5و

 ءزدك همعندستر وننأ مرتستاتك وأ لص ءاتدواتك ءالانقأ ءأ دعس ]جالممتم .ءهعرتاوتطتمع ر : عقو5دع ؟هصقتلاو

 حتوم ع ىرعتسع- هل - ل2: ل1101 ه0 1 ءرن لطف ظءآن» ط1: (نميرو»- ءازرمنسترءا [مهمطحلتتاهم

 حمصم 751 (ذمع. 11. الآمن. 1350) رجمتننتم. -ح 1980. 8ءرذص جومقع» ع] - غةه1]أ1أطتسو

 ءيرمولاتم: ةععدصممب» :ةنم0ئ5535 دممصت ؟عوامسلمرحتس و  ةتعامتع 810112 هموم 1051

 ”[”مجعغوطمسو لع كسطحسم ذم ةعتساأ نسدغعممت“ عععلمطعد5 لتكتكمك ءغ 1( ةمعمتعسمك: آطرهدق 60

 ممعمموتسم عام. - 1981. 8ءرقص ء1-غهنطتع»ر .هكممقللام مسهاتق ةورسمتمه ةهكعت م: ءامضلتو

 جحتعامبع 43075.. - 1982. 8ظءويؤص ءا-ّز ءعوعقط ءآ] -ةةءطتطو عمموزغلم عتاد هطتق

 هومدع عمدتسسر ننأ ءءعاتنعجتودعدم 81ءةددتمع .همرعسمععتسغر .ةاعغ6م:ع هطعتلعط 16عقف- ءل - ل

 رك ]ودعا 13 د: 67-450 - ]ماذ» ل61: 1'ءنسثرم طممسطةلتاذو ةمصم 728 (ةصع.: 17. اللوص. 1327)

 رسمراسم. ١ !؟ةهل]دسعم , ننم0ل ه لسمطتتخ 801 1كلدسنعقع ؟مصصتتلتع ةمعمتأا.  ةسعام» ذم عم مهتلقأو

 ءمزكغمادتد 2 طدسالم ةمقمءطغعممأا, ددقصفعطو ءطعافاتحمم ءع 810همتكق ءمتكعمممر نسق 24

 ودعصلمسس دستعمرتس» دصتقءعغر هتطأ 20 دجهصاتق ؟عمتذ5دعو للتوسع هدمت 3(021(2110غعض2ل 3

 رسم 0هعءالك كطتلتكفنممستك ةتطانخو نات ءزاتك (عداتسمملم م1826 عاعرتم نامصأاتتل. كلن عانالل
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 ام نارقلا ىف نأو ةيلعاجل لها ىلا لب مهيلا تعبي مل معلص اًذِيحم نأ ىف | لوصف ةنس

 ءايبنالا تاوين نأ  دهحدمو مهنيد ىلع نارقلا ىف ىنتا اًديحم نأ 7 كلذ ىلع لدي

 نم هيلع مب ام ناو لوقعملاب كلذ ريرقت * هب ىكسمتلا بجيف فح هناب مهنيدل سكهشت

 لاهلا ةياغب معلص ىسوم دعب ءاج مسملا نأ 1 ىنودحوم مهنأ مهاوعد ٠ تباث ثيلثتلا

 5 لطباف اهنع باجاف هاعّدم ةيميت نبا ركذف ىهنتا ةياغلا ىلع ديزي عرش ىلا ةجاح الف
 أ نب دوبكم نيدلا جارسمل خيككلاو فطنملا ىف قلل ناب اناك» دنع داكح ام عيمج

 نب ديحا ركب ىال ىفاشلا ىلع ًاطخا نم ءاطخ نابب 116 كم» ةنس ىثوتملا ىومرالا ركب

 ىكبسلا ىفاكلا دبع ىب ىلع نيدلا ىقتل طرشلا ضارتعا ىف طبرلا نايب !م١ ىقهيبلا نيس

 ومو ىبسيلفتلا ببيطتملا ميعربا نب شيبح لضفلا ىال تاعانصلا نايب 114 ب1 ةنس ىقوتلملا

 10 ىكرتلاب هتمجرتو عئاتصلاو ليل نم ةبيرغ روما هيف ركذ اًباب نيرشعو دحا ىلع رصتتخا
 ىسلدنالا مساقلا نأ نب دمحم هللا دبع نال تاقيلا ىف ةمدقم روصلا نايب (100 مهضعبل

 زرق هعرع ةمعقعمممتطسو همهم عفت ح 81هط حسد علعسس همص ه0 (طتتعمسمودر هعمل 20 مممداسسس

 زعممةصاتمع (01هطمستسعلحصمو) دصتكدمدم ءةوعو ءغعذص (هدنهمم 10عمو دمه عمتست طمع مئمطفصاعو

 31هطقيستسس ءلعس ذم (0هرئدسم ةمومدستسم معات وتمص عت ءءاعطرومع عع !هيتلتطنو ءالعتنع - معوزط ءاتقق

 مرنم مط عامضتسا "ملمع دءات عتممتم ةمكمدحس غءولمسو وده 0ع هتككح ءدجص طضصتاعت ةنسو] ءعءاعم لق

 مغ لت[ ععماور» ةدعملمس ءيوع. - دهيم ةععاتم طمع ةنئستسعمأتك ع دهلممع معاتاتق ءموزتت مز"هاططغ

 ء( رممصوارهغر نتصل اهلعتلو 011312 م10116غعدطأاتلاو قوم عت ءعم]هدنجنويس. - 1م ننتسأف 0ع

 لزئنعم طمس سن حطمت 0155 عتفترعو كعتص نصاتنل [نعيدد هضعلعتتع - ءعلذم ةعجاقر 11ءعوولمتت م05

 ها 3كمدعرم 1عععس ةطقم] هننعستسمتس هع مع ععقمكت5تسمسس ةلاساتمدعو ذاع دغ ةهسوماتسك 1ععع صممه هاتف

 ملك نسمع ئللحس ةدسسحتس معآ عءمممعتس ةنتععمأ“ لمس 272 1ءسسقزرمر نسهع 1ةسلتك هعدقعأو

 ممل عرتعو ذك نغ ءمتذامامسس معناعأ(و عا هدصصتقر 01136 (ة20ا18092 2 طدسأام هوصعأاو ةققاتالل 1و

 لت]دوغن - 1983. 8ءرؤم ءادطح ءعر ءدممدلالم ؟عيتغمنتق 0ع 1وعتعد عع مطتلمىهمطتقو انعام

 كاز - هل - لرد 11ه]ررستلاا 17 عرب مارت 183 ءلب» 0سعتمقر ةسمم 6852 (ةمع. 1. هجر. 1283) دجمدناات0.

 1984. 8 ءرذص اعطقافو ءيممقأالم معععملتل ءزاتقو نانا همعامم ذم ق7 دسس جلستغاتغو ةالع[01ع

 لان ظء]ب» مللرسعل 18 عرب- ءا]لرموعت 8 ءن]ةرمعل. ع 1985. آعءعوؤس ءآ1-عمطه غر ءدممقتام

 رتصسعتل هدد لع مءعمعال عملك مصلتنمدتطسعو دسعامالع 1ع]نق- ءل- لف ملغ عد كط0-ءآ-1

 كوز, ةهسصم 756 (ذمع. 16. كلوص. 1355) رصمتنتو. ع 1986. 82 ءريؤذص ءا-ةزصفشغر ه0
 ةعاتك كمدسحتس و ةسعام»ع قللت 0077 11هطعفوأب 17ج 1مل 1'رلاوغ !8[علتعم.  (هددو عم لتاحتم

 10 زم متوتمك دصاننس ءهفرانأ لتكتكمسسسو ذم نسم ذللاع ععطصمم كك هستطعأم دمتستكةتسف 2811+ ا

 ويتقحص ذللس4 دس اتم عدفس عسفست انمصقانلل(, ع 1987. ل ءريفص ءع]1-ه618 ءدنو 60
 ظعدسضستسس , ةنعامدع لانا لللعلامأب ]10]روستنعا عن قللقاءنعاس قتنلمانت#. آ1كدعموع 8
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 ناعتسي اًباب نيرشع ىلع بترم ومو خلا هتامولعمب طاح ال ىذلا هللا دمح دعب اما هلوا

 لمتا نم ةرقفتملاو ةهقفتملا ىفنص ةطساوب مالسالا ةبرغ نايب | ه ةئلالاب تاقوالا ةفرعم ىلع هب

 ةيحاص ليزن ىنيسمل ىسيردالا نوميم نب ىلع ييشلل ماجتالا دالب نم امهيلي امو ماشلاو رصم

 14 ةنس مرحم ىف هفلا يلا لاح لك ىلع دلل دململ هلوا [10 ةنس بلحب قوتملا] فشمد

 دبع نب دمحا سابعلا نأ خيشلل نامحرلا ءايلواو ناطيشلا ءايلوا نيب ناقرفلا نايب 1 5

 نيب ردقلا نايب [1. ةدنافلا ريثك رصتخم وهو ا ةنس ىفوتملا ىلبنحلا ةيميت نبا ميلحلا

 ىلع ر رصتخام وهو ىسلدنالا مساقلا ىلأ نب ديحم هللا كبع ىنال رمقو لزانمو روهشو ةنس

 ىقتل لمعلا ةيدعت ىف ليتكحملا نايب !1 ةغللا نايب !1 تاقيملا ملع يف ابب ىيرشع

 حرش ىف ىناعملا ناب 11“ 04 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىكبسلا ىقاكلا دبع نب ىلع نيدلا

 سايعلا ىأ نيدلا ىيحم خيشلل مظعالا درولا ىف منغملا نايب 111 0 ىجنايبشلا ةديقع 0

 عد ممالاتزل 0ءوعتملممعر وناتدع غد ةسعامتأ: 8مدعستكهزه معدعست ((عملتك. آطرهتت0عغات#» 1ك0)ءامقو

 بنزع متماتغع5 ممطتع هموصمدءعملمع ةقعماأتج همدنه ممص ءمرسم»:ءطغعسل مسكت عع طم نعنع

 ءدمتغو 0ت5مموزلد ءودؤو هغ 20 ءهمعمتغلمصعتل 4ءال م0111 0مع 1111(125عهأ1 عع ه0 138علا15 الان 5

 دماغ. - 1988. 8 ءرؤذص عطمدمط ءع ء1- 151 خسرو هعمموتام ءةدجتلتتو ص ونتم0 لانو ععصءات

 طمتصتساتسسر لدحعتف ةام03ذ5و1 ءغ آجعاعتسو دع 3ةعور مأرب هورتمع هأغ (عيتوتنانتلل طة ق7ة112 0

 ذالت5 دلز دععمغو ةصعماتك 1كلديستمسادسص ءيمعالسصسع. هطغتلعط 47: 8ءرن ]1 ء نت 10م8 طل 567718و

 عدلتطترودع طدسفمءءعممع ةموستاتممو [عغ 8كدلتعطت جمصم 917 (تمع. 31. للمعغ 1511) رممت'اهلنق]د

 طسصع ]اتطسنتص ه2 عطلت: طذسق آ)عم مم نسهكتك ههملئ0ممع ءاع. ةصعا م1 ءعماعا2و 1225

 31هطحسءعرص ةسصأت 916 (ذصع 10. كم. 1510) ةطووالرت6غ - 1989. 8 ءرذص ءعا1- دن عوض

 ءيىعمموزألم  لزووتستمستد ةماعت جتسلعمو هكدعفسدع ءغ ]1ك2ع1 مستقءعتتعملز5 , هسعام»ع هطعتلعط

 411:1: 1هط ليج ل رت: ع0 ظعتن لكآظ0 - ءآ- جءاط»ب ل81: 1ءضنسفيرم آ[لدمطحلتكحم ةصصم 728 (ةصع. 17. 807.

 13927) رممدتتتم. (هرهمعملتسسس مسلم 20 تةنعدلسس نفنلتك هممنمعمو. - 1990. 8 يذم

 تا

 ء1- د0, ةكمموزقم ءادنممتم نتحصأن(هأللةع طصاعتل ةسصاتللل و 12168563, دطهصقأ هدعق ط[سصقع ءأ

 آ]سصحسس , جتعام»ع- للان 4لطلعلاع]أ 110 07:171ال 13  ءتن ملط 1[عمعت» قلتنله7ى2.  (نهدصمجعص لتكتمل

 ذم »تعامل ههمتكع 015ممولكتس 06 ؛ءةصممتندس» 0عوعمتمملممع. - 1991. 8 ءيرذص ء10-1ه عط عا

 ءىمموزلنم اتموسوعي. - 1992. 8ءرؤص ءآ1 - مممط غعدس ع1, ءيمموزالو عمرئاتتتو 036 ذه

 رععممممع ؟ءععطوستست همكأ هدانا مهوؤ51طتلتك ةسصصغر ةدمعام»ع 16ع7ن- ءل- ل2: ل2 7

 7-61-450: الما ظطمطتنحو هصصم 756 (ةصع. 16. كحص. 1355) رسمته. - 1993. 8 ءيعذصم

 ءاددد ءمصأر ءممدتغلم ععماعماتدضتتس.  (نمستسعساةستاك هرععتذ 427/061 ه ك]عةاابنغ مصلعءاتم 0

 لع وسم ذمكد ؟للعدنتر. - 1994. 8 ءعؤذص عآد هعطص تسر ةعممقتاتم ماهعالمع لع معمم

 (هردصتأ دصححتسم انقان ذه مجععمس0لم معءعمامر ةنعام»ع ةطغتلعط 2101 هة-ءل- لة: لان
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 ججيستلاو ةءارقلاو ركذلا ىف باوبا ةعبسو ةمدقم ىلع وعو ساحنلا نبأ ميعربا نب سمحا

 ؛ع» نس قوتملا ىطرقلا ديحم نب مساقل ننسلاو باتكلا ىرأق ىلع“ ىنملا نابب 0

 بدالا نوناق ليق ةغلأ ىسيلفتلا ميعربا ىب شيبح لضفلا نأ خيشلل كوكنلاا راجل رايب 4

 ىسافلا :ناطقلا نب دمكم نب ىلع نسحلا ىنأ ييشلل ثيدحلا ىف ماهيالاو مهولا نايب

 م دمج روصنم نأ ييشلل ةلزتعملا مهو نايب !1» تثيداحا ةلع ةيف عدم كن نس قوتملا

 لامكلا ةيطخت ىف ىريرقتلا نايبلا 141 #7 خنس قوتملا ىفنحلا ىديرتاملا دويحم ىبأ

 ناجريلا هيلع بنكو ه.م ةنس ىوتملا ىسيهفقالا دامعلا نب دمحا نيدلا بايش خيشلل ىريمدلا

 نم رصم ضرأ ىف امعع بارعالاو نايبلا ا... ىطخملا وه ىريمدلا لاهلل ئطخم ا رضح نبا

 ب (اجربلاو نايبلا لسا م5. دنس ف رتملا ىريتملا ىلع ىب لمكلا يدنا ينحل كاد

 10 4.1 خنس ىقوتملا ىنزارلا رمع نب دمحم ىنيدلا رخف مامالل نابغطلاو غيزلا لما ىلع ثرلا

 471760 1 عد» 1 هلغا» ل ةدع- ءامعارا/ مع.  طلتحتمدمك ءىغ اتطعع ده ةصاعملهعالمصعتت عا ة5ءماعتل

 ةرمتنغم 0ع همصاتمسم آل عت دم هءدقمصعو؛ (0هدندست 1ععلمصع ءغ دعت !دساففتممعي ح 1995. ظءيذم

 ع] -ميهمص عصور ءحمموزالم طعم ءظعامضتس ذم 1ععئمدنعرس (هدتدست عن ضهلت قمصتتس هم]1هغمااندصو

 ةتعامرنع (ن(ئقر» طعن 710ه]رمتهت» عا (م"1ةلقو ةصصم 643 (ذهمع. 29. ل1هلت. 1245) دصمتنااته. بح

 1996. 18ءعرععّوص ءآ]- همز ثرصو ءهحرموزانم ةقاضمت“ددص. ةطعتلعط قلل: آ/هل]7 1108 ءقوأب طعن

 110 1/7/2 طتتصع نقعامضتسم ةضاع (مرنن(زو كل - ءلعا مص ممخنتغ ح 1997. 8 ءرؤسص

 عاج حطنس 19ع ع]-1طغتسو  ءهموولالم مرتك ءعغ ءمتتستلو نانهع ّدص ءرتائمرنعرط لاتعانسا 18 1

 ندلنقنمصهفمعتم. ةطعتلعل قكقتا* اة مععتا لل 18 عر» 7101: م»60»1 13 ءرا- ءاعماا147 158, ةصصم 8

 (ز1مع. 9. للمزت. 1230) دسمرساسنقو ذه طمع  هعغمغت رماسنع5 ننهلئالمصعق ءستعم لهل.

 1998. 82ءورمس 6ةطسص 3160-11 غهعز1عغعر ء>نمدتنم سمي 110ةهمعاتاهتناتستو 2اع101ع

 عل مناعات لقأا 71هبوعت» 271ه]رمتوت»عل طع: الهلال 17101 ءرتالغ [1ظهمعاتتنحوم ةمصم 333 (ذهغم

 24. كرتع. 944) رممرامم. - ..1999. 1-11 ءرذص 1-11: عورات ءةدممقتام همرسمزهطهسك 0ع

 ]لع عرن/7- ل - لنوو 12 ءردض اهجذسك ةننعدعم0هو  ةهيعامبع ةطغعتامط ركز عمل - لد لقا لات»سعل

 188 6رب - ءاسلل ل ومعدن ةصصم 808 (ةصغ. 29. لسصن 1405) دصمتناتم. 8م" ]منن 13 زا طل هل]ر» طتتتع

 ]تطرعم ذمهعتمدتغ: دخن 1ك عتم/ - ءل- 0ةروحست لف ءرربم# مدحت ةئ'عاتتاو 1 1مقع عقار نان1 6118[.

 الي

 2000. 151- ظءرؤذص مع 1-181عوذطر كورمقتام ءا ةيمامسمأم جععمر ماتم 1 مسستلا ةيئانت

 مروطتءدسنتو نسمع ذص ةعور مام ةعلعس طمطعمسغعي ةسفام»ع 1 هعلبق- ءل- لزب كللت»نعا ظعتن كلا

 71مم(, همضم 845 (نضع. 92. لامن. 1441) سمرتم. - 2001. 13-151 ءيؤص نع 1آئ13-1 هعطقسو

 10 ععمموزنلم ا لعيسممفتمنلم لع معتاوقممع طمستمسم م ؟عره معاتعاممع ةطغعضسمماتستس عا

 رسمت مرنم و ةسعامتع سمس 1/7 - ءل- لقت 11ه, ميصتسعلا لعتن 0م لمسقر همصم 6006 (صعت
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 4 ةنس قونملا ىرهزلا دمحا نب دي هللا نبع ىال نيثدحل باسنا ىف نييبتلاو نايبلا ط4

 [5] ةنس ىقوتملا [لزتعما] ىرصبلا ظحاذل نبأ ورمع نامتع ىال نبييبتلاو نايبلا ..*

 نايبلا ا.ه راضألل شايع نب دمح ىب ركب ىأ خيشلل راكذتلاو نايبلا ".3* ريبك باتك وهو

 قوتملا ىفنللل ىخونتلا دوعسم نبا لضفملا نساك ىال مارثلو لالثخل نيب ةيرشالا ىف لصفلا نع

 ىلع نب نيوملا نب دومحم متغلا نأ كيسلل ىسراف نايعلا لعال نايبلا م4 #88 ةنس 5

 لعج هلل نيلمل هلوا هبادآو كولسلا لاوحا ىف رصتخ وهو نايبلا لعال نايعلا باتك بحاص

 نيسلمل .ىب ليعمسا ىب ىناعمل نارقلا ىيسفت ىف نايبلا طي هز”, ةنس هفّلأ خلا نيفراعلا بولق

 اهب اًسرحم ناكو ك.* ةنس ةيحلاصلاب هيلع ىرق [01. ةنس قوتللا] ىصوملا نايفس ىأ ىبا

 ىقوتايلا] ىجانكلا فسوي نب كمح هللا دبع ىننأ خيشلل نامزلا بحاص رابخا ى نايبلا ا...

 وبلا نبع نب هللا ىبع نب فسوي ورمع ىأ ظفاحلل نآرقلا تاليوأت ىف نابيلا اط..1.. .. [هه. ةنس 0

 6. لول. 1209) رصمعتم. - 2002. 18-81 ءرؤم رع 81- 1' ءعطرأمر هيممدتاأم عا 0عععتمام

 مععمندكمع 0ع ععصءدلم عتتك تدلتقممدضمسدسس ر ةتتعام»ع قلت 400712: 1101, متت»ءل 13 عدد

 4ك ات»ءعل 2م]رةو ةصصم 617 (ذمع. 8. لآممع 1220) دصمتسمم. - 2003. 8-11 ءروم ع

 1-11" ءطورتسو ءعممدتام ءغ لعدوتماتم ةععتسةلتمع. ط1آدهعمستم اتطعو دسعام»ع قكآتع 01 نا

 رك ت»: 1اندا- ءازتعارضاس ظمفم# [كلمامحعاءمإر ةمصم [255 (صع. 20. 182 عع. 808)] مدمتغنو.

 2004. 8-81 ءرذص ع 1ظ1- '[!' 10 ءاعؤمو هيعممدتللم عغ ءمرصصممت هر, ةهمعامر»ع ةطعغتلعط قلي

 ا ء[» ظور» 2101 هت»ست»ءا عن كيرراعلا 11ءللا. ح 92005. آخ1- 8ءيذص ةهص عآ1- ةةهقلر

 ءعمموأزالم لندتستمتد ةصغعع ممادك !]1ءكغام5 ءغ تلاتعتنمو و, ةسعام»ع كلان اردعآرامعت: لل هل

 لرد: ]1و0 1 عنب [آدم علطاحم ةصصم 442 (ةذمع. 26. 81آهت. 1050) مجمرنامنم. - 2006. 8-11 ءيّذص 5

 11 هطآ] ع1-1عفصر ءدممدلالو هععامع ةمانمازانك 135061.  (نهرصمعصلتنتط معسضدت ءانتت 4ع

 حالعءقنممتطسك عا مععداتق حتدع دو ةانعدعو ونتم0 ىعءرررنا قلقا / هلآ ق1 هلنشناا 33 ءتن- ءآردتاقل

 عرب ل72, جسعام» اتطتت 1-27 مت: 72 هلآ ءل-[ءيرمتنو ةدصصم 537 (ذهمع. 27. لدا. 1142)

 ءمرسممدتتغ م 1معامتغ غ2: طدسف 1لعمو ونأ ءمضالف صوت ط0 ءمضتسس عا ا ممل سس 1مصصقكتا عامي ع

 2007. 1:1- ظءيرذص 11 غعالوز» 181-(:هم' خصر ء>حممقتالم. (نئهرسسعضاةتتاتق (نهدئهست, 0ع نتتم

 ل1012 ظءرب لوعددمقا طق عءرن- ءآ]موعقر» عرب كل كورت للعنعقلغو [مصمم 630 (ذهع. 18. (0 ا

 1232) مدمر" تاتك] و, دص ءمالععأتو 847/2ةدصمر ءهنزادق م6م1عددمرع ظيتغو ةصمم 603 (ذمع. 8. كسع

 1206) ةءطم]دم طقطستغب ب 2008. 8-11 ءرؤوم 11 ةلعط طقم ةطتط ءادع ءرسقمرو ءعممدتام

 طتمغمرسمع مم ءمتم طسزمم (كسممتسم مماعماتممتست , ةننعامنع ةطعتلعلط قلع كطلم//هأب 710ه: منعا

 82 ءرب 3م“ 1ع عزم, [مممم 658 (ذمع. 18. آ2لءع. 1259) مدمانم]. - 2009. 8-81 ءريذص 0

 11 غمرت [ذغ 11- (0هم' خصر ء>ممدلالم 0ع ؟ديتتك (نهرمصت يوان ءينمدصتطدك هلل ءععمرتءلقو

 ةسعغام»ع [1ذلتات قلع لبست" 7”دبيوك عن كآلامآلع]ب لق عنان كلل ءآ- عرعر» (مد" الغر ةصمم 3

11 1 
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 ةزمح نبأ شياشخب هصخل ناميالا بعش وبرقت ىف نايبلا ا'.. *“» ذنس ىقوتملا ىجطوقلا

 ءامسالا نم مهبا اميف نايبلا .] خلا نيحلا بابرا رئامض ررقت ئذلا هلل سيل ,هلوا ىمورلا

 نارقلا مولع ىف نايبلا ا." 1 ةنس قوتملا ىرهرلا دمحا نبا كبح هللا ىبع قال نارقلا ىف

 ىلع ىسكل ىال نارقلا دهاوش ىف ناببلا ا.“ نس قوتملا ىناجرلل ليعم»ا نب لصف رماع ىنال

 5 فورعملا خيشلل نات ءاقتلا ماكحا ىف نايبلا 2 هه ةنس دعب ىقوتملا ىوقابلا نسحلا نبا

 ناعربلاو ةّكحلا ليبس ىلع رلاعلا نامز ىنس خيرات نع نايبلا ا.5 ىبسحقملا ناطلس هيقفب

 نايبلا ا." ريبك للحجم ىف وهو ةميدقلا تيراوتلا هيف ركذ مكنملا ىلع نب دمحأ ىسيع قال

 ىيدلا لوصأ ىف نايبلا “١10 ىجاهنصلا ةمامح نب كبيعس نب ىلع خيشلل ' نازوالا ةفرعم ف

 نب ديحن ةباحصلا لاوحا ىف نايبلا ام مح ةنس قوتملا ىومتل رفظما نب دمحم ركب نال

 10 ىوتملا ىدوعسملا نيسنخل نب ىلع ىسلمل نا مامالا خيشلل ةمنالا ءامما ىف نايبلا .1 ىكملا وربع

 (نمع. 9. 0ع[. 1070) رصمتندتم. - 2010. ظآ- 82 ءرعذص 11 غءءرتع ةطودط ءعآل-ذسقفسر

 ءعمموزام لع ةععلق مهنمع 8لعت ءمرصونمطهصلتق. ظكمتامدرسع ه 201/1157 لاند: 11 هسعم 18

 مرح[ ععادر نتمع زغه امعامتغ: طردتتك آ0عمو ناتكت ةصلللم5 م120م118ع2م0هائاتت» :ءاتعامصتق ةتطأط عم

 مع001016 يع, - 2011. 151- 8 هين مصر ء>ممهتاتم همت هات113 12عائاماناتتلل ل (001خ80 015:101:ات13و

 ةسعامربع للثا لطللعااعأ] 1101متمتتءلأ 11 لآتدعل 2مل" ةو ةصصم 617 (ذمع. 8. القت

 41220) مجمج(4نم. - 2012. 8-11 ءيؤص 11 هآ]نس ظ1-(( همن خصر ه>ئمم5أ6 00 اطل

 نمردصتعمت“ اتضح و ةنعامرتع قللت, ليس“ لك00/7 1 عر ]1هدربم0غ7] ل01] 0016و ةطلتف . .٠ . 12010110. بس

 2013. 11- 82 ءعذص 21 عط وعدك طخ 4 00-121: هصو ءيومدت اتم 10 ءمرتاتتت (نهدقصأ م10 طا

 5 ةهنسعام»ع للا 1 مودم: مآ: ظعرب- ءالرمعمت» ظمعتلا#و ممكدأا ةصصتتتت 535 (ةصع. 17. ةسسع. 1140)

 رسمرنننم. - 2014. 1-81 ءيرذص 11 هطلقس 11غ1ءم ءا-اعطتغفمسو ةهعمموأالو 11

 ج0 ءهءاعط»هعلمسعتس هكمصكلكلا ءكلعاتتطع1ة10ه15 معا صعطأتلاتلظو هةانعام»ع كذطعتلعطت 0و

 داعم ل ءعزبف]ب كلمن لتعم. - 2015. آخ1- 8 ءيذص هص غةعتلعط هعست ععسقس ع1 - ع1 عططو

 ءىمموزا1نم 0ع ءطعمصم]هعتح حصصمالاتتط (ءطت متلك دصاتصس01 دي'عاتصعل 05 عا ة6هصتطاتق 18.

 كات 1ع« مل]ت»ءل ظءر» ملغ ةموسمصمتستتك ده طمع ؟ه]تنتصتصع نسدقكو ءطعوصم]0عتقهق ؟:ءاععق

 نمرصتس سمر م6, - 2016. 13-11 ءيذص 11 سف ج11عغ ءا1- ةحدعذسر ة>نمولتأم 064 عم 1108

 يعمم ددتاتسم , همام ع هطعتلعل 476 8 عرب عقل ظءرب 11 تباعا كآن 2017. 1خ13-1 عي ذص

 11 هقّث] ءل-لنذصسو ءدءعممولتتم مستمع امص دنءاتعتمصتقو ةنتعامزع للان 1360 10

 12 ءن- ءدرتما مروا" ظل هت»نممءر ةهمصم 488 (ذمع. 11. كحص. 1095) ددمتنانتم. - 2018. 13-11 ءععذص

 11 عطتعفل عاده ءطقط ءار ءعممقتالم داهطتك 50 كمانتتس مائهزرط عامع و ةتتعامانع 1110/6110 17 عا

 10 لبد 71ء/ز. - 2019, 151 - 82 ءرؤذص 11 ةهقدسُم ع] - جترضل7 عار ©>م05110 4

 1س جرت هرخاتتس و همام ع كاعتلعط ءي آ[سصمسس 411/4501: لقا ظق عزا - ]عمو عقز» ]16م8 ةصحم 46
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 باكا نم] ىفنمل ىربطلا ديعس نب ليعمسا فحسا ىنال عورفلا ىف نايبلأ ا. ما ذنس

 ريخلا نا ييشلل عورفلا ف نايبلا 8 1[. ةنس ىثوتملا ىخيلاشلاب فورعملا دمحم مامالا

 وهو نينس تس هفيلأت ىف ثكم [0» ةنس قوتملا ىارمعلا] ىفاشلا ىنبيلا لاس نب ىيحي

 تيكسلا نبال نايبلا “.٠ ةيمامالا هقف ىف ىنايبلا مل» تادّلجم رشع وحك ىف ريبك

 ىب نيكل نيركذملا لام تبب )ل6 ميملا ىف قأي ىرودقلا رصتخم مرش ىف نايبلا ثل* 5

 ىف وهو رعاشلا ىمقلا رفنضغل موظنم ىسراف ناوجو ربي ا!" ىاجنوبلا ةنييع نب نسحلا

 نب دبحم نيدلا ريصن ةمالعلل ىسراف بالرطسالا ةفرعم ىف باب تيب ال“ تيب فالا ةعبرا

 نيدلا ماظن حرش اهنم حورش هلو اباب نيرشع ىلع رصتاخت وهو 41 ةنس ىقوتمللا ىسوطلا نسح

 ةيسرافلاب مرا“ ةنس هفلا ىنيسلمل هللا بيبح نبا

 ةرزمبلا ملع 01 10

 تامالعلا ةفرعمو اهضرم ةلازاو اهتتذك ظفح ثيح نم حراودل لاوحا نع هيف ثحي ملع وهو

 (ذمع 4. قرد. 957) دصمرنطتم. - 2020. 8-1:[1 ءرذص 13 ءع1-1ه00,5 رموأام مدتاتانتل

 قدم هةمععامات سس هسعام»ع للان 15: 1مع ]يرن عب همق0 1هقعر»# [لهمعظتم | لتككرانلو

 طصحتسأ 171011 ءل ر, داعم ى/رم/1/6 لتعاأتم جصصم 230 (ذمع. 18. ظعرأ. 844) مممد630 |.

 2021. 8-11 ءعذص 11 ع1-#هد4 0, هممدتاتم مدنا لاتتتك ؟مععاقل نص. هطعتاعط ق1: 7غ عفت"

 11ر6 هد كفن 7” هررعربم كطقطتتنح [ظسب مقر دسصم 538 (تصع. 16. لسا. 1143) دطمالأاتاتك]د

 ص ءمرسمممعس00 طمع ائطرعبو بوقذدمو قكينءلاع» لعععجم ؟ه]سستمد ءمرص]ةءاعضاعر هع 5

 ءيدفاتسمز غب - 2022. 8-11 ءيذمر ةهعممدتام 0ع دنع هععادع 111( ءاب - 2023. 8-11 ءو هو

 ءمموزةمو ةهسعام»ع 16: - اوما. - 2094. 18-11 ءورذصر ءحممدأاتم. (نهرصتس امتلاك ا

 فدصمعمس لتأ 000:6, 0ع نسم انغعد 71 210لعدنع. ع 2025. ظءنغ صقل ءادصحم ل جدلعاعتجدسو

 حعرجس متل مرسم مع1ه لغم اتس و ةتتعام»ع ل]!61110:]10 1ظق عزا - ءا]لمومت: 13: 0 قراهم 131 (128. بح

 2026. طزر ريع كم ش صو هعمعاتب ءا لانالعملل. 8 هغرسف معدوز كتتتل لات34101: 111114 1250و

 حسعامع 676016707" (مدور»# وقام - 920927. لآ ءتغ- طططر لحصته لمردتتق 0ع ءمعمتمدع

 حقنما]دجطتت. (نهدصمعملتستس معيوز عانس لم ؟ةعاسأل ءهدصتغم لل؟ةكدسو ةانعام7ع اذه 0

 رالعوفر» - هل- ل1: 1101 متررت» عل ظءر» 1لمومج» طثعغر دصصمم 679 (ذمع. 3. الآطكهتع 1280) مدمات0

 1مغوم جلتمو ذلالسا 8[ عابس هل - ل» 1ظءرن 27 ءانا[مللع] 110عءار»# معروأت نع كىددتم عماهألتك عقأو ءأ

 ععتمسز؛ حمصم 8573 (ةمع. 22. كسل. 1468). :

 2028. 11د ع1-ط عز جدع6م قعر وسمع ذم 121 عمدت هدصتامأع تمصقعته208 5ع2هتك انت. 000

 1لكوعع قهعضتممر ةسعاممع اتطعت 1171 هل - ءءم0عءا (عدامصتاعر سهعتتغ 0ع 28 ءاتممتطات

 مم]سعصتسس «عدج مدعم 1عممعلعمستتس و رهاتمصع عدصتاقك ءمضنس ءمهدعز مسامع ءغ دسمتطت
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 فاك ميضاولا نوناقلا باتكو ةرعاط هتياغو هعوضومو هيف اهفعضو ديبعلا ىف اهتوف ىلع ةلادلا
 ةداعسلا حاتغم ىف اذك ملعلا اذه ىف

 ةرطيبلا ملع 5

 لازيو منكم ظفحت وأ ضرميو عصي ام ةهج نم ليخل لاوحا نع هيف ثحي ملع وفو

 5 داهلل نال ةميظع هتعفنمو رهاظ هتياغو هعوضومو ناسنالا ق بطلا ةلونمب ليخل ىف اًذهو هضرم

 هيف ةفلوملا بتكلا نمو هب الأ هيحاص ىوقي الو موقي ال ياو

 قوتملا ىكبسلا ىقاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقتل نويدملا ةبيغ ىف نوعرملا عيب ..
 كيز أو [011] ةنس ىفوتملا ىوغللا ىنثم نب رمعم ةديبع قال برعلا تاتويب !.“ 01 ةنس

 [ا15 ةنس قوننملا] ورا سوع نب كيعس

 لعمعال عملت طقطتغمرو ءغ لع موصتقممع ةتوممتستسر ءديضسس 1صاصتاهنعتس ءغ ةمطعسل(ةغعطتط ده

 معمحسلم لعيسم صف طصأاتت2.  آكزاتك 0ط]ءعنتطتل عغ ىاتات12115 طصتق 11ه ةمدتلعم دانصغو ءأ ائتطعت

 117 - (0ه0: 7170117-117 طقصع 0هءصمتسمسم ةداتق ءةدجاتعقت

 20529, 11د ء5-1ع163عإ. ُللتق

 [لدعع وأ عج لمعئتسمو لص وانه 0ع جك ععاتممتطاتق ءوتتمتلاتتتو 130106 0111123 15و

 و رصمرعطتر 7ع] ةدمتاقهمتف همصقعتةسلمع عع دسمتاطت 0لعمعالعملت طفطتاعر سحعتكات. /1  ءعرتسةتتق

 كيصلعسس 10د (ةمعغ ذم ةوصتقو ننعس مدنعلتعتسم دص طمتستصتطاتف. 1ظكلادك هانز ءءااتطت ءنا 18

 ظمتك ةممدععمغعو ءغ نقلتاحك دصحعمم ءىغو نتم0 نست ةدعضتسس طفعاطتم ععان هأ :ءات ى1مطلتق 28

 مممععتمحسو همس هتكأ ذللتسك هع تعتمتس هغ مرته طوردضتتن. 1 طهنع» !اطد8م5 لع 1115 ةناع

 نكمدص ممو1605 ةاتصغ طق . .

 2030. 2ع1' ءع]-سصمرجطدغصو ؟ءصلتنم ملعمم15 ذص ةطوعصأتلطخ 0ءطلغمدلق و ةللع1403ع

 107: - «0- 07: م16 16+ لط67-0- لأ ك0878, ةصصم 7560 (طصع. 16. لوص. 1355) 2201610. لح

 2031. 8 هور نغمغ 81- كم دطو هملتسعع جعاطست كسمطسست ءمصاتساتتو ةاتعامدثتطاتق لانا 64

 11 ه» ظعرب 71ه/], مودم انععتعم] وعم , ةهسصم [211 (ةصع. 13. كم. 826)] دصمتناتتم و ءأ

 2,620 5840 ظء»» ليد لكامت»ءزغر [دمسم 215 (نمع. 28. 1"ءادد 830) رصمتاتتم ].
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 اجلا باب

 ةتنالنس قوتملا ىومشلا ضرافلا نيأ ىلع نب رمع صفح ىا غييشلل ”فوصتلا يف ةيبات 8+

 لاق كتديصق تيمس ام رمع اب لاقف مانملا ىف معلص ىبنلا ىأر اهمثأ امل هنع هننب نبأ ىور

 تيب لك ىف تعيد كو كولسلا مظن اهمس لب ال لاقف نانجلا حداورو نانجلا مدأول اهتيمس

 لزعتلا فيرط كلسو اهريغو قاقتشالاو عيصرتلاو سينجتلا نم ةيرعش عدادبو ةيظفل عئاتص

 هحدم ىف طرفا نم مهنمف اًقرف اوقرتفاو هيف اوفلتخا ءاملعلا ىكل نيكلاسلا فقيرط هيف نيبو

 وه هّلعلو تكسو هنع فك نم مهنمو هرقكب ىتنثإو طرف نم مهنمو همالك هيجوتب لغتشاو

 حرش اهنم حورش اهلو هلاوحا ةقيقحب ملعا هللاو هلاثمأ ىف ملسالا فيرطلا

[1211 901016111 11111 4 +14 

14 1511211“ 

 2032. 1" خ15 ءغ 11 ءا1- وم هدع7 ه1, ممقسحتم ![!(ةيئحسس 216 تكسي طقطعمد 0ع كاتو

 وتم كةطعتلعاط قلاع ظهرك 01ه“ ظ عت: ىلآ: 1: - ءآركةلل ظ1هتهمتمغر ةمصم 632 (ذمع. 26. 3ءرام

 1234) مدمع6مسسسو ج0غ6مدئعز>ط طقطعع“ (0سكت تتدصو انغ 24205 ءدع 251 جا10غ6810364 16قأهكتكو

 ءدضدعم ةطقم]19155ءغعو ممممطعامتط معرع ةمرضصمتسات .١1016 (تهعرنعسات: 0 (0دوتنرو 0

 مي: لمدح سحتص ةمرمعا]دك# طظدصتر عةموصلتغو 116:01: ه7 -زءدأت» مع 1! مات ءأ -نات#

 ةممعالهك5. "لحس 1114: اللطنمتسع. اهع ءدحص 6(عب» 67 - 01/7 ةممعا] عي. - (همانمعأ

 جاتكعت . .. ؟عوسمر ونانأ ةتصعملا ةعاتطظءتتم لن ءاملممتم ءغ ؟عمععطسع ممقانعتفرو 0080 م81:00111251 85و

 وععسممتف هدهجطتستر عاجل 510 عتحس ءعغ ننقع كنصغ هلتقر مءراعأ ددصأ  ؟ذدس ذم عن عوقاتق ءوأ

 11016::ء7ة(ةدحتسس و عا ذص 065406 لتكءكماتمحتس دج750ءمرتتسس ءعممداتتكم ةكلئحسعم ؟تعن 00ءان ص

 هو )و01 قصلم >ةعقتم ه5عمغءماتقتت 5عوساتسأان“ ءع ةذص 019 وده مدجاعد جطعدم6  فلتأ ةذص م

 1دسلحسلم زدككتتت 200ن:م ءءىعع0لمصغر ءا ذص ءّزدك هعءامتمج ءمدت مرهطقصلف 0ععاتمدأأ كانظأو

 هلتأ دذص ءممغدعلم مهتناع متطتتك كانطغو عاتتتلاع اكطمأعاهغل5 ةععماتمأارو دلتخ لعمتودع هدسصصت

 لدلنعزم ةطولمعماأ ءع (ةععمغر ءغ 102(ة55ع طقعع قهغم لص ءزاتكتت هلز ءاطاتك هدصصتستل ملط م5518

 ءواز طعتف دجتاعيطو وناتك 7ءالات5 ءزانك كاهانتك ةذأر هراتتسع ةعلا. 00:1 لمس ذهغع» ةلخمو
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 مدقاو اهل لوالا حراشلا وهو .٠ ةنس دودح ىف قوتملا ىاغرفلا دمحا نب ديبحم دكيعسلا

 قرعلا نبا نيدلا ىبحم هخيشل ضرع ىونوقلا نيدلا ردص خيشلا نأ ىح هل نيعياشملا

 نم ايعالكو ىناسملتلاو ىناغرفلا اهيحرشف كدالوا نم لعب سورعلا هذهل ردصلل لاقف اهحرش ىف

 اولاق نيدلا ركدص ديب تناكو سيرارك سمخ ردق اهيلع عضو شرعلا نبا نأ ىكحو هذيمالت

 ةيسرافلاب هدروي امب دولتي مث شرع نبا مالك هيلع ركذيو اهنم تيبب متخي هسرد رخآ ىف ناكو

 ىمورلا نيحلا لالج ىلع الوأ اهأرق ىناغرفلا نأ ىكحو نيدلا كيعس كلذ عيج بدتناو

 ىف ةمدقم هلوا ىف دروأ ريبك وهو كرادملا ىهنتنم دامسو ابيرح م ايسراف اهحرش مث ىولوملا

 ىريظنلا دومح نيدلا زع حيشلا حرشو ملا ززعت ىذلا ميدقلا دلل نمل هلوا كولسلا لاوحا

 يارس ىضاقلا حرشو ملا دوجولا جبص فلف ىذلا هل نيل هلوأ 5*0 ةنس قوتملا ىتاكلا

 هل بشسعتي نمم ناكو 0٠ ةنس وتلا ىفنحلا ىدنهلا فقحسا نب رمع صفح ىنا نيدلا

 هورحسس عمادنتف عقأ 177 - فه10 10]1]ءمب»ت»ء0 1 عءرن ىلآرتنعلا ل عىل فياقو كنعد ةصصاتتتتل 700 (ذهعم
 16. 8عمأ. 1300) دصم تسفر ناك ميتساتق ءدتص ءما1 تنتغو عا عمذ هرصصعقر نانأ ةانعاماعءلط 5عناقأت
 دمصغرب ةعاملم ممععسستت كم  هطعتلعط كول" -عل- ل:  (نيسعم# ده لهل ة- هل - لذ: 11: - امته
 عررعزاعط ةصمر دغ ذللقسس (6240عص ءفرستسعساةهننعاسر معاتتكدعو طلع ةساعس ذللتل >ةةموصلت85ع
 لزوم: ]1ك هعمصعدع دصفتتغتع يا ءدع استك ظلتلك. 1غ معولعفام (0ى( لمس ل" ء”ىللفتا# أ
 '17[1نروونرت# ءمدصتصعساهكت كسصغر وتمرلاتللل اناعنانع كمل - ءل- لنا لتهءمسلسك طحت. آل ءتصلع
 ة1ة-عء7م_مل6 لع ءد ؟مهقعماسسس ودستسوسع نسما عنصتممانسس متستق ائمعتك ءمصقعس مةتكدعو طتعومع
 زو كملي" - 40 - 0نوز دممهصتطاسع 4هتعدع سدلتضس. 1ططتصع ةستع 0نءنصغ ّدص اصع ةعاطم]ةيضتنس
 ديمتستسل ةعصمرفب "عون (05/04مع مءنامكذعرو عسمعوسمع 11 لتحمل لع هو لتكع سعتكو
 ميمصاتعدعو لعتسلع موه -ءل-لموسس دععسس ةتسسأ] تنس تقر وتقع كا لملف مكتعم
 لزئعتغر معللممدعر هم00-ءل- نود ةتاعس هع ه0 طقعع ءفالتععمله ةعلصجتمدع. 1" عوار
 مكس ءوتص همدتحتم ل1ع//7-ءل- لق: ليس 21من عم# ]ءولممع 1لعاست و اننط ءقطت معاقأععر
 قعزملع دئعرتم ةنمتص جيئمطتعع ءمرصتص عماهأت5 عوار عغ طاتصع تهمللتلال ءلاهل1111121 53015 28110110

 بزدم دصتنم ذمممم0هعنمدعس لع حل عءانمدتطمسس دتمع دصرةاتعمع ةمقعضتكو ةصقعمة لا غ1011]1
 1-67 علم. آممتع ديناعتس دام: آهسق 1)عم جعامصمر ناتك مماعصاتعةتسانك ءهىغ ءاع. "لكسص
 (مىن1 0م ءمدستس عصامأل ةدصأ ةطعتاعط لهم مل ل, ]11ه] تنال لال ء ابا": 121 ؟/ةو ةصطصم 5
 مع. 1. هع. 1324) مممزنانانقر ءانزاتق ءمرضتس ءعهاقتلالق 1 زصعأمأ(: آرذلتق ]عمو نانا 00

10 

 10 هينواعصاتممع لتقل( كاع. - . (نةدلطن ى"اي- ءلس لن: كاد 115 0سمع» طع 1: اءمع لال
 1لمص ءاتلحو ةصصم 773 (ذصع, 15. كدت. 1371) دحمتناتاتقر 011 2 مهجاتطانق 201:625ةدمالاتتت ءلانق
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 هلوا ىف دروأ اهحارش قاذح نم وهو ىرصيقلا دومكم نب دواد نيدلا فيش نييشلا حرشو

 اهيتارمو كيحوتلاو عمجلاو لوصولا فيرطو فوصتلا لوصا هيف نيبو دكصاقم ثالثو ةمدقم

 فشك حرشلا اذه مسا نأ مهضعب ركذو اهل نوحراشلا ضرعتاي مل ةفيطل تاقيقح ركذو

 وو 41 ةنس قوتملا ىاسملتلا ىلع نب ناميلس نيدحلا فيفع حرشو ردلا ىاعبل رغلا هوجو

 ةرشع ىع ةلمتشم ةمدقم هلوا ىف درواو هراثكأ عم ىاغرفلا حرش ىلع هراصنخا عم مجري 5

 ليزن ىراخضبلا هاشداي ريماب ريهشلا نيمأ كيحم لضافلا حرشو مهدعاوق اهيلع ىنبت لوصأ

 جوزمم حرش وهو ملا دوجولا حبص هتردقب فلخ ىذلا هلل دما هلوا ىاشاكلا حرشو ةكم

 01 ةنس قونالا ىتيهلا ناولعب ريهشلا ىوململ ةيطع نب ىلع خيشلا حرشو اًمامت تايبالا بنتك

 نيز خبيشلا حرشو ملا هيلاو هنم ىذلا هل محلا هلوا ضراعلا فشكلاو ضدافلا ددم هامسو

 ىلع نيدلا ردص حرشو 1.17 ةنس ىوتيلا ىرصملا ىوانملا فورلا ديع نب ديكم نيدباعلا 0

 ومو [1.5» ةنس قوتملا] ىولوملا ىورقنالا ليعمسا يِيشلا حرشو ها“ ةنس قوتملا ىايفصالا

 مئعنغ ب هطعتلعلطل ىلع” وك ءا- ل: 12 هنمن0 8 عءرن 71ه]رر»0 (م2مه8, نت ّذص جدعاتككتستق

 (مو( هع ةمغعمءانطسخ متتسعتندسلتتك عع  فةط دمتم همرصصسعماةستت ص00 هع مطعم طقطعغ

 عع ضوه 71ءءمم0#ر ذم يحتطتع ممكصعتمتد '['طعمدمدطتحعو دتمسصر نصه 20 ذللقتم معانا عدت هأاتتو

 تستمسعتس دسرتةنعدتس , 0ع ص تصنع آل ءانصت ءغهج105 13 عتهلتتف كممصتغو أ 0طو عناد هصعف

 عسمطغلعو عع معصسمعمم ممل ععو ّذص ونقف هعاعرأ طماع مرن عاعو ممص ةصعللعسس6م  آذع ةلتوتتف

 صمدصسعس طسرتق همدصستسعصادنتت ةهىذع 0تعلغ 72 «تء]زإ 7ه0]:]: ءهآ- جارمر»“ 78 726112 007-67“ بس

 ماركا - ع0 - 027: ك8 01 ضر ظءرن ملل8 11نمعنغو ةصصم 690 (ذصمع. 4. لحص. 1291) 01:غاتان5و

 تتزاتك ءهمدصتصسعصه(ةياتكو 011212515 همت م ءعمل105انكو ءمرصتصعسامتتم 1ع عم دلما 18غ6 5

 ميوعاعرنعملمك هع  طموعستمتع مدع عمممعسم 0عععست ممتمعتمتد ءمدصم]ءءيئعمغعسو ناتتطاتق

 مردعععماو ل0ءمتسمع 22750636 ماكلتط 31213 ةانم عقلا نأو عانس لح رز طعسع رم عتتتأاتق 0

 1ر1 18807/"ةر ؟تلعو دست ملضج1ه] لتعفدك ءغ 8آعءععدع ةصوصتلتصسك - 112م5 كتاف

 دس عصامتاتفق 145 1معامتغ: طردتتم آ0عمو نانا م0[عطا0و ذاته 311101213 ءيتكاعمأامع نعدكتا ءاع.

 رمز عدم "نطو جلستعاو عع وسفك ماعمع 0016 ةسصغ - هطعتلعط 472 8ع: لا

 11 هنومتم# 11016, ؟هلعو 47ه7م47: لتعاتك عع دمصم 922 (ةصع. 5. 1"عطت» 1510) طط07لأاتالكو تانّزانك

 ءةرسسسص ءمامسمف 110060 7507-1 مع 171- 1عمدأررك 0/1 - ك4 60] ذمعتتماتك ءقأ ءا زكام ةصع متت

 ليدد5و 1)عمو 2 ونتم ءغ 20 ونسعرتط عالمي - ةطعتلاط 27ءقو - ءهلمط 201: 110111170 1861: 0

 لآ - 67 - "هما 11000068 ك1, ةصصم 1022 (ذسع. 11. 1"عطد 1613) 220141115

 ضظولر»- ء0- 0: لآن ظ؟/م] كنغر دسصصم 836 (امع. 28. ةسع. 1432) مجماثطتاتتق - 8طعتلعطل 7

 رن ء] قر" عم 11ءمماعم# [ةسمم 1042 (ذصع. 9. كاتآ. 1632 ) تمد تتتقإو لات مز1
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 اًيضاق هنوك لاح اًرصتخم اًيكرت هحرش ىذلا فورعملا . لوملا حرشو !له ةنس هفلا ىكرت

 دودر مهلف هيلع نوبصعتملا اًماو اضيا اهحرش ىناريشلا نيدلا نكر خيشلا نأ ركذو رصمب

 تاقالطأو دوجولا ةدحوو ىلاعت هللا ىلع ثنوملا ريمض ىالطا اهنم عضاوم اهيف اوركناأ حورشو

 يوتملا ىفاشلا جاقبلا رمع نب ميعربا نيدلا ناعرب مامالا جيشلا مهنمف ةيفوصلا دنع ةمولعم

 5 ىبأ رفك ىف لداجملا ضراعملا باترملا لئاسلل باولمل باوص هامسو هكر ىف !ًدلجم فئص هدد ةنس

 ارقي فخاف ةرهاقلاب مع ةنس ةيداحنالا ةعدب راهظأ مار ءاينغالا نم الجر نأ هيف ركذو ضراف

 ٌبحلا ةاضقلا ىضاق معلص هلوسرو ىلاعت هللا ةرصن ىف ماقف ةيدأتلا ىلع ىاغرفلا ديعسلا حرش ىف

 كلذ كنتساف يفاشلا ةيلماللا مامأ نب حمح نيدلا لامكو ىلبنأمل ىنانللا زعلاو ىفنلل هنحشلا نبأ

 اوفداصي رثو ةرهاقلا ءآلضف رثكا هل بتكف ضرافلا نبأ رمع رفكب لاق نميف ىتفتساو ةعامج ىلا لجرلا

 10 ىيدلا 7 خيشلاو ىنصأل نيدلا ىقن خيشلاو ىجيناكلا نيدلا ىيحت خيشلا مهنم بأوصلا نيع

 حصصم 1025 (صع. 10. كدصم 1616) ةهععتعع ههدسجموداتغ - 710114 1107و نست مدتتلعال اتطعأعع

 مع طرعوزاعرع همصصتس عماقأتك عوغر هندص 81ن5ددع نسلعر ءعووعع. ا دسدعو هطعتللط 10ه1نن- هل - ل

 مزور ننغ دمودع (مج لمس تكفرسيدعساهكنسس ءعووع. ع ]1 ءاتحصر ناك مدخل ةامللم دم

 جيععورتعري 1محعط عادم, عقتاوكنممعو عغ ءمرصتس عم 31105 ةعرتمدعراتسغو مص نستطاتق ماستعق

 ]معمو ةسصوصرماطخطخسغو ونسملعو ىسصغ نهنك ممهممرستستك 1عصتمتمت ععمعت5 لع آ)ءمو همتاقف
 هيلئاعمالمعو دكنف همسسنصعق لتعانلمصاتس تاملق ى5هلل يصصتستس. طم طمرضتس هسسعتنم هيغ ةطعتلعط

 رو هع آ[سحسس 180:1, (نن- ءل- لن: لاهلي طعن 0مم ظععلت ظاطمتتامي هسمم 885 (ةمع. 13. !1[هدنام

 1480) ردهم ر نتا ؟هل]نسعس ه0 ةنعامد عاد معاسادحصسلمسس و داعم هل -زءماط 1.١ ع. "عةموصسمتو

 قدماه زماعتهودصاتل لسطتغعسفو 201:ءيودسن ءا جلغععءدمات لع ةسونعامأع 181: 10/1 لهاته

 زمهعض ماتم ءمرد ممهاتتغو لص نتف هملنمغو ؟ةدضحتط هماتا عمات هماهنت ةععامتس 9(40,/1/14أ دع عب

 نسدع ءىوعماتمسس آ1)ءع1 ندع ءزانق جلمتطسناك ءمصخظتسلتاو ةصصم 85874 (ذمع. 11. لسا. 1469)

 (دطتعمع معمرسسا] عمعع ءممعس ملك همعر مدس ةوتاتسس ذص ءمرسععساةتقمرو عسعتت 5010 1 1

 ج0 14نعءا هعتمكعتغو !هعععع ةمععدتكدع. "لكم ه0 آل عدس ءزددوسع ]1ععدفتتس ه0] نة لاننا

 (ةقطخ كل - ولطخنع 71011[ - هن - لا: 1: - ءاوارع]رنع] [1آظهمعاتلمو ةلهعس هلد لانا

 [كدصطملناو ءا لععسفنا- ل - لب 1101 مقشسعا طعن سسكس طلا- 1[ ت17 نءغ ذاطحطلتلام قالك ءالتسة عز

 وندم »ماعم تللمتس ه0 دضسلعمو دلنم5 00نام5 متم80هعمق5دع طمقوتع لع ةللتك هومقتأهتق5ذعو ندنت

 60:جم» 1ادو- ءا/منلزب دست عامتتكق مععدكعما.  طعئصسدسلا ةماعن كتم (نمطتععمفعق طعصع ءتانلتغمق

 10 ك رعععممملععتمغر معوتع (ةيسعص 1عئتامتعتس ةمدمتت (عاعوعتضتسا“ آظندع رلق ةسصغ كطعتاعط

 1101 ة- هل - لة 11 هركازغو ذاطعتاعط 1 عانق - تل لف طلاقتافو ةعطعتاعاج 1 هط]ب»- هل - لو 110 مو
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 اًبلو ىفنحلا اغبولطق نبا مساق جيشلاو نويعناشلا ىركبلا لالجلاو ىرجوجلا سمشلاو ىسقبلا

 اهحاّرش ىهش .اًنيب مه. براقي ام ةيناتلا نع ىقتنا مث الوا اهنع باجا ىاقبلا مهتبوجا غلب
 ىينخلا ىقارحلا ناديح نب ديحا نيدلا مجن ةمالعلا نأ ركذو داحنالا جيرص اهنم هدارم 3

 قردقا ىذلا دلل محلا هلوا اهيف هرفك نيبو ةيناتلا عيمج ىلع هيف ملكت اًلفاح افنصم فنص

 ةيئاث ىلع اًحرش ىطاسبلا دبحم نيدلا  سمش ىضاقلا فنصو ملا هلعنو فحلا لوق ىلع 5
 ىرغص ةيبات ا'."# رهنلاو ركلا هيريسفت ىف اضيا حرص نابح وبا مامالاو هبذ هرفكب حرصو

 تيب اهلوا اضيأ روكذملا ضراغلا نبال

 تبه نيح اذشلا كاذ اذبح ايف ىتبحال ابص ىلق ابصلاب معن

 دروأ ىذلا دلل دمحلا هلوا 1.2 ةنس قوتملا ىنيروبلا دمحم نب نسح بيدالا لضافلا اهحرشو

 ديدات ل07 نرش 'اهل كلوي نمل منال ركب اهنأ ركذ ويلا ءافصلا لهانم ةءابحا 0

 مزروع ءل- 01: لانو" ةرى 3ءام]- ءل- ل1: واب »طقلظتاهعو ءا ةطمزاعط (عيضر» ل61: 0016ه ج1
 1قدمعقنوو ونمرتتل عدمومفد تاتتص ه0 2ءعم2 معمر عمتودعمغو مكتتللاتلل 62 مءامأوكت غو 0 عاملع
 وهرم كمعونع وسهلرتم ععمغمو وستنموسةمتصأه تكاتك هع 1 ء]عوزغو يتتطسكو دغ 1512م1
 ئداممسكتسو ةديعام» ةععامع ذالتسو لتكءماتممسس 0تدعناع ةتومتظ عون. .(نهرصتص عت 012غ ءالدتلو 1110
 وعن مسزسسسم لا عزنس - ع0 - لل ل]ررسعا عد 11 ماك 11م نتاغ [[آهمطهلتاحسس ه]جاتق حتصمل تح
 رس مموستك5عر ذص وننم 0ع هردصتطاتق (مو10هع 1مهيرمأ ؟عدتطمج لتمدععمعتتغو لص لقواتع
 جمع مر عرج زيسرت عام عمق ءورس م مطقمدع لعسممفانفك ةاتأم [كمعمتغ طنع مرسصتس عماحسانف 18
 يجسد 2عمر نست رصع جه معصس لتععملمس عع ؟هعلعملسس لعقاتسمكلا ءاقم طوضتع» (نةلطأت 5

 ىزورروم- ء0- 0: ]7101مستسعل 82406 مصتسعمامتتسس ذص 142/ ةعئمفتغ دس لات ةتتعامدتك
 رسم عم لنوعراتك عمطتق 0لعسممقاتنقكو وسمك ذلعسص 1آسفس قلقا 80ه ذه همطاتق
 يردسعماةستتم ءمدومت عد 277- 8هلرب» هع 01- 1اهمل» 1ع - 2033. 1 ةئز ءا 8و عط عة,

 (ومنلع 1قورعا مدنهم ةولعس انت ءالكت لل ةسسعامالع رتملم ءمرصسعتسمر"دغم. طمعامتا 13

 [لاتواتعو معرت 1كاتزنانللا هدزل 1م عاتتلل 212016 5 0116ءعغم5 ردعمو ةسرأ ععاتأاتل
 لوإ وتدلته طع ةدهكتمق هلم نسقملم 112غ!

 لخكورم ءورصتس عمان5 ةوغ وتع طعمع ردعتنم أ مطخاماه وعدك طممعت» 8و 10]ميست» عا 7و
 دمصم 1024 (مع. 21. ده. 1615) رسصمعنمكر نمخ 0500 ةللقس ؟ةنوتمعتت ءقدع لذ أنغو ننم4

 مسللمك ذم عدرد كيووت عمامتألاث5 همز مهدلأانق هلام (©هسصسعضاةتمو ذللع ةمعتمتغع زاد: 1رهن5 120عوو 0
 واتأ 011عوئو5 دمج ج4 1مداع5 مانتتافاتق جعوعلعمع زداطعإ ءعاعب - 4 1' خو كار 6560و

12 .11 
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 ىاثلا هيوبيس هل لاقي مظنلاو ةعانضلا ىف !ٌكيرف ناكو اًجوومم اًفيطل .اًحرش اهحرش رف. ةجاهبلا

 اهحرش م نازيملا نوزوم اهامس روكذملا ميربأ خجيشلل ىجوغاسيا مظن ىف ةيبان 1."

 ةيبات ا.« ءاهحرش عم اهركذ أب ةيفاشلا مظن ىف ةيدات ".٠ :ةغالبلا ةياغ ىف امهتّلكو انضيا

 م ناولعب فورعملا ةيطع نب ىلع ميشلا اهحرش ىدفصلا بيبح نب رداقلا دبعل جِيرأتلا

 نديحم نيدلا لامج خيشلل دلال نيناني فنملا كنبات 006 ١ 0 سلا قاردقلا رشا

 مركم ىف هفلا يلا لامجلا راونا ىرشم مهللا كديحت هلوا رصتخم ىركبلا نسحلا ىأ نبأ

 باتك وهو ئفنكلا ءالع ىب راع هيقفلا مامالل ىواتفلا ىيف ةيناخراتات ا. - #94 ةذس

 ميملا لعجو ةيريهظلاو ةيناخاو ةريخذلاو ىقاعربلا طيخل لئاسم هيف عمج تادكجم ى ميظع

 10 ركذو ةيادهلا باوبا ىلع بتر مث ملعلا ركذ ىف اباب مّدقو ىئابلا مسا ركذو طبيحنلل ةمالع

 11:10 وعا 17/- 8ءارعت دمككتماهو لع كومتنمحتم ذصوسح ةطعتطل 17ه هرم 61 ع8. ةصسصم 7

 (قمع. 31. للمس. 1511) دصمتنطتسكر عنقستسةاتعدسس 12 4ناررعا همصصتللتكق ج00: ةيصسعماتك ةسعافتس

 رع نع عدمناك.  ظوهغعج دم عدس ءمستس عمامتساسسس 1عمت لمس ةعمموتغو نت عع 205015 ءاتتك

 قةسعامرب ص عدستس هغنعق ءغ هنناع ممقاتعم له ءععععا] دتغر بغ هةارممعت]ب ةععتصلتك ةرجمعال هن عانت ح

 2035. 1 خلو عار رمعسأنو [آكةدوموع5 ءةدحديساتمرو 214ه ءا-دهةسمت» هط ةسعام»ع ةطعتلعط

 لة«مقرفر» دحملم ]1دسلفغم ةمقعتتمأاو.  ظوونعو عءعدتتط تهمل21عط1ة[ا15 011006 عقأو عا هزناتق

 دهفسسواسع ةسسسسمع ءامومعمندع ادسلع ةمرتع. - 2036. 1[ ةثو هغر دصعتتعم همعتق 5/4 أ

 ءعممو6نمو وسما ذمكح تحس ءمرستص عما مستتك ءمرصسعممنهطتات حا 2037. '1'ةثرأ عار قللت

 و طئئامرتعسسم ذص 120( يتعصفر هسعامتع لآل - ءا- تي لق» عر 11ءاراط كير عل2.  (نهرستص ماها

 زا110 هيغ كطعتاعط ل7: ظءبن: 01 هيررع 11 عصسمنمةو هلعم ل/ميمم: لتعاسك ءا حسصصم 9922 (ةصع.

 5. 1"عطرس 1516) رسم مانق. - 2038. 1" حط14 عال - رحم صص عغو ةعاعنسمه طعصعءاتعلل ددعتول8

 زم نملتعنممدعتم جلز هكمصلتق همصقمتعسد. .(0هدس معس لتس ةلج طصعمتعسف: ةطهتنلهسساتق '1'عو 0

 ]”عسمر نسكت هدئاتكق هي ل]مصتمسسم مال ءطضسلتمتم ءعاعيو وسما هطعتلعط لعضسمل-ءل-اة» 7101 مستسعا

 اء ملط ]م معم» 8ع درمعمجع 8آمطخسعمي ةصصت 9692 (دمع. 26, اللوان. 1554) ءهمملععأا.

 2039. "1" دعف جلع ط ةصتو ععر (طعفمتساتق 12هرمصقكماننتت لان ءمدخحسم و 11077401 ءاتق 01

 3[معمنم ائطعع ماسسس >هلطسسصتمسسر دس نسم ]سقس ا لسعمءمصفا ]ده للة طعن ل4

 [كممعظام ييمععانمدعم زسستلتعمم هرععدسس 1101418-271 111- 8ه»ارانغر 12ه" ءقر طكل ناز أو

 10 1 ه]را»انعءا للعوتغعو كه لل81-1لهزبال اتنععم 71: عاعه هرععم ؟عنو ماعمم هممدصتسع ةلومقكتا

 (همزغع لع ةعلعماته رمتهعيستهدمر هعنعره ةععنصلمس ءةجتته اتطست 11:0ي2/ لتوععمدتعو ءا هع هل
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 ناز كامس هنأ ليقو هب رهتشا كلذلو مسي رثو ناخراتات مظعالا ناحلا هعمج ىلا راشا هنأ

 اهنم بختناو كلكم ىف هصخ :400 ةنس ىوتملا ىلح دكيحم نب ميعربا مامالا نأ مث رفاسملا

 لاقو بتكلا ىماسا جيرصتب مزتلاو ةلوادتملا بتكلا ىف سيلو عوقولا ريتك وأ بيرغ وه ام

 بدالا جاتا م.م. ىواتفلاب نيقتف ةروهشملا اماو بيذهتلا حوش اهب دارملاف ةصالخلا فلطا ىتم

 ءامسالا يات ا! مهب ةنس رباكالا كالوا ضعبل هفلأ رصتخم ىسامالا نيسح نب ىلعل ىكوت ة

 ىرشخضمرلل ءامسالا هيف عمج يلا ءامسالا مدآ ملع ىذلا هلل ديحلا هلوا كلجم ةغللا ىف

 باسنالا جانا مل“  حاحصلا بيتروت بترو ىرعوجلا ىاكحصو ىناديملل ىماسلا باتكو

 نارقلا ريسفت يف مجارتلا جاتا مرت” ١ هدح الئس  قوتملا - تيسكلا ىعس, نب :ننحيل

 ىفاشلا] ىندارفسالا نىمكم نب رهاظ رفظملا ىا مامالا جيشللو روفهاش مامالل مجاعالل

 اغبولطق نبا مساق خيشلل ةيفنكلا تاقيط ىف رمجارتلا . يات منعع ١ [ذبلا ةنس قوتملا 0

 همسك ءمااتععملسس د 1ع 420 دصهعمم 101077/47 عياجطتتم ءقذع مهتعقتز ءغ سقط وملتقللا

 2م ممحسعساتم طعمصغع همس ممكمتغو غةصعم 0ط ءّزدك سقم لهمتس اذطعع ننام 11771

 هع]ءطروطتق ءواز دتعامر» ع6 هرعت همدسعت 70 أ -7ت(ل» 0علتكدع لتعتسس. 8 هدوغعد طصقسس

 لط»ه]يأت» ظعءر» 7101م7: ء0ل 1ظ7«1ءل2, نست دمصم 936 ((ذمع. 30. لوس. 1549) هطتتنغوم ةللسل ذم

 ءمزئمرسعم دصتمسق 0]هسصتمتق ءمقوتغر ع نتقعق قل ممتطسو هده ءكاعوتغر وسمع عا ةنمعدله معد عا

 مدغه هكتك دسس]ماتعت5و ندصغو معوسع جاتمف ذص !ائطعلمق نتقك 1ةممعمتعطوماعدت» 1015 ءائامس

 ممرصتعسسس ]تطعمردس ةتعمتعدقمصسعرس ةتطأ 1عوعس 1ععلغر ءان (ههصلمرو ةصوتتغو طل 121176151

 1211-111 ءا لت قامت و ءمدصسعساةستمس5 همعتك 1ع لسأ7 ذماعللت ععملسك ءدغر همعند دصفعتم طماح

 سعب انعدام 1علمممم معدات عام ةدصغ ع 2040. '1'غ] ع20-1 عطر همعوصق كملت وانتم 0103

 طسسفمت عمك همدصتمع ءمرصم ءطعملصصخفتت»  (نمدصمعصلتمست نتن عاعستس و 100 472 1372 1105ع1» 5

 لمن لاتكعمت ءمالحتس ع ععمعتلع رصف عم جامل ةصسصمم 857 (ةصع. 12. لكدص. 1453) ءورت ممدانز[. ب

 2041. '1'هغ] ء1- حدرصُفر ءهمرنممح ممدصتساتتل. 101 هصدعم ![عدتعم]هعتعتس ذغج ذمعمتعمف : 1آمسق

 1[رعمر نأ كلمت همدصتسو 00ءاتتغ ءاعو ص نانو 20عام همرسصتسف ع 7ه101:/؟]/ع"ةو ع اتطعم

 ل1160: 20/- اك امرر# لتعام , هغ هءارام] لمام» ءمللعوتغ,ر ءيدودع دم طسمخ 1دتعت هءلتمءد

 معلعوز6 - 2042. 1'خ] ءا- ةمدؤذطر ءمعوممه ععمعد]هعتمتستسو ةتعام"ع ل11010710 1] عن

 رك و*م0 1082و همصم 588 (ةمع. 18. لمص. 1192) رممرتامم,. - 2043. 1غ ءل- :ءع>ةزاسر

 ممممد 1م(عمءاهلمصماتتس 0ع ءعدععوععمز ءمعدمتعو جاتا 8ءعمودفر ةسعامتتطمسك آصف 5707“

 ع ةطعتاعط ءغ آسفس قلطتناسماعمر/ ع١ العنا“  ظءعر» 0101 م»ت»ءل 1و ع»ا(ة»8 | ذطقظنتاهم

 ةهصصم 871 (ذمع. 13. ثسع. 1466) رممدم ل. - 2044. '!'غ] ء]- غعمةفزانسر 0820

 طنم عد مطتخسحسس لع تءكممدتطسس 1[همعظنحستدس. (هرممعملتسسو وننم0 ةطغتلعط ©( مىضن» 1
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 كد

 رهاوجلا نمو ىزبرقملا ىقتلا هخيش ةركذت نم هعمج رصتخم ومو م1 ةنس قونللا ىفنحكلا

 وعلل خيراوتلا جانا م.عم  ةيجرت نوقلثو ةدامتلك مهو فينصت هل نم ركذ. ىلع. اوصتقم لا

 ىكرت جبرأت ومو 1.١ ةنس ىثوتملا ىدنفا هجاوخد فورعملا ناج نسح نب نيدلا دعس

 ناطلسلا رصع رخآ ىلا ةلودلا لوا نم بتكو فيلل ءاشناب نامثع لآ خيراوت هيف صخ روهشم

 5 لوادتنلا وه ام ىوس يرخي رف هنكل هنامز ىلا هدوس هنا هيلا ىهتنا نمم ىورو ميدقلا ميلس

 ل ةسارك 6. وهو 61 ةنس قوتملا ىرغملا هللا دبع نب. محا ءالعلا ىال ةرحلا يات ا".

 جا مت.  نيطايشلاو سيلابالا ةفرعم ىق نيطالسلا سات 1.5 خصاخ ءاسنلا تاظع يف

 يلا ةبوتلا بلطا دبعلا اهيا هلوا 71 ةنس قوتملا ىلاردنكسالا [دعاؤلا ميركلا دبع نب] دمحم

 10 لخادللا جات ا.د“ ىماظنلا ىسح ىب ديحت ىيحلا ردصل ىسراف خيراتلا ق3 رخام جان |ة.هأ

 0601716 هو7// [آآحمعاتنمم ةهصصم 879 (نمع. 15. الآمن. 1474) لعظسءاسفرو ع 1 لعق" ءا هطعتلعطت هددت
 1من نش - ه0- 01 171ه ءاهت ها ع ل ءعما]رف» ]1001461 دله ءمل]ءععتغو انك عمه اهطأتتللل 201111131'عأر

 نأ ةسعؤورمعد ]نطرورنس ءدماتنعسماز نملع 0 عءءوصنمك انتمتصأافم 5 همم1عول(, - 92045.
 ع1 - عروب ةعئلعطو همرمسع طلقغمرتدرتستس. 1لئمامدتح ةدسضولمم هولك طماهو ةض نان 1

 مون - 1-0: عرب 1معم: ل(: , ؟دلعو 161ءمزم 1 عمل: لتعاسمك عع دصصمم 1008 (ةصع. 14. كاتل

 1599) رممعخسسكو ععصفعتع هرئهكتمصتك همرصغم ءا هدمهنم طئقامتمك ععماتكق 0 لحسمستعدع مم 0 هدنعس

 مدراس ءعمعرموزغر ءغ هراتق ةهط ةصتاتم طسزسم 0يجصمماتمع نقوتتع 4 نلقسسم (عدصممند ةنلغ مست

 ىعقكو مرتست مصععتموزغ.  ةنمسسصعم نغ ةسمصزتساك ن010هسر 20 نسعتس دعا طمانغ18 معدات عصتأو

 و (عممفتعو ةسعام» ]نطسسس ماستك ]ئصعتم تكوتتع ج0 ةسستس (عطرماتق ©0001عءلاو 2ع( 0

 يعسراسس جلتسلو نسفتس نسما دس ؟تسوضتس 0ءامدنستس دصفمتطاتك ؟:ةناتمتعو دم :تنل]عاتق ءلتغسس

 موف - 2046. "خو ءا1-ط مه م عءوغر ءمعمصح ؟ثستصمع ائطعندعو ةسعاماتع للا ]ه1 كللرتءل

 1826 4500767. 1114م. ةهسصصم 449 (ذصع. 10. اللهعن 1057) دجمتتاتم. - ©( نملسعتم ععطأت

 ودحنعصتممءور معممآتمسكعمع جلسمستغممعم ؟عستم ضم ءمصاتس ءماعؤ. - 2047. "ذي ءا-ه ءافنتمو

 نورنممه كمل مصمستس 0ع همومتنتممع طلزدطه]هرصس ءغ 8دنمس حضن. ع 2048. '1'ةَز ء1-هطهرت نلعطو

 نورنمصو هةطعتلعطمرتس. ءروزنم. - 2049. ['ةخز ء1]-ةءذز1ةطو 5 0

 ةمزضسعتمآت مدل. - 2050. "هز ء1-ةانقرو ءمزئممه 5م02586و 00 مطعتاعا» 107 - لل -

 ل 1رترنءا 8 عرن 171ه]رميصت»عل |[ عب لطلاء -]مردتس 24120] 1ي]ءعرن0عر» ن8, ةسصم 709 (ذصع

 11. لسص. 1309) مممدتاتم. 1معلمتغ زان: 0 ةعرجع 180ءر وسمعتنع دعم هدئعتل آل عام.
 10 2051. 1 خر ءاعدس ءفاطتعو همرحوسه دهمماتتس ةضامدنسسس. 1155(هدتمه معهستعمي ةنعامدنع 5607"-ء0-7
 1101 هقول 17 عن 1لهعمب؛ ]1 نجا - 2059. "ذه ءل-دس عل هلع طقلو همومه 110011610011
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 كلام نأ مامالا حيشلل ةظعوملا ىف نيركذملا جان اه“ . جارسلا نب ركب ىأ مامالا خيشلل
 ىرقملا كرفعجاب فورعملا ىلع نب كمحا رفعج ىال ةغللا ىف رااصملا جاتا م50 ردصت نك صن

 نيركاشلا دمح ىوفي !ًديح نيملاعلا بر هلل ديلا هلوأ كلكم وهو هع ةنس قوتملا ىقهيبلا

 لاعفالا اهعيتاو راعشالاو لاثمالا نع اهدرجو ثيداحالا رداصمو نآرقلا رداصم هيف عمج جلا

 جان /.50 رعاشلا ىكدورل سرفغلا غل ىف رداصملا ات /.5 برعلا نيوأاود ىف رثكت ىلا

 ىسحلا نب دمحا نب ديعس نب روصنم رصن ىأ مامالا ميشلل ىاثملا عبس ريسفت ى ىناعملا
 ةجابيد ركذ خلا ةيانعلا هيف تدّجو ةبغرلا هيلا تفرص ام فحا هلوا تادلجام ىف ريبك وعو

 ىلا راشاف اقوم ىلاعت هللا باتك ىف اًبغار ناك ميكحلا ىلع ابا ىناقلا نا ركذ مث ةغيلب ةليوط
 ىف ام عيمج هيف درواو دوصقملا حرش رق بارعالاو فورلملا ىف ةملاقم مدقو 0*7“ ةنس هغلأف هغيبلأت

 ءايدالا نابي ىف ىلعملا يات ا.ه, بدالا ىف هتراهم ىلع ٌلدت ةكجصف ظافلاو ةغيطل تارابعب ريسافتلا

 دوووم ةطقتلعط ءهغ سقس لقد 867“ 8هن- ءد»ار. - 2053. '1'ةز ءاآد-دد هو 02ج ]عاع 1ص
 عوربمتوج ءمرصت77ت0مع1ه عز عصاتاتل7. 00م5 م21ةعصعءاتفاتتظ وا 21161016 مارعزاعط هع طصفس

 11/7: ركممرع معرب 71مم“. حج 9054. '1ذ] ءادرس عد ةلتعر همومه ةمكسلا 17010 (0مانؤ
 1ءرتنم]10 عتءاتدس انطلاتك عماسستمتسو ذه وندم لقت 1ور/ه» لل]تثءل 1361 ملا 186 مع]بم ((هى»ةمت
 1عععمرجو ددلعم لمركمب وزي لتعاسك عا ةصصم 544 (ةصعب 11 3151.1149) رصمععساتكر ممرصتمو ةعاتمطتق
 زو ©هروصم ع( نهلنقممتطسع هطوتح فالععتغر ع ممد عطلت هع قفضتمتطاتك ةتصع نآ106 معالتت
 لعوئيدحتعو زتكودع عطف ةدطزدصتتغو 8 ممعمتمم ص (طعددتساك ممقاتعتق قسعدطاتنتس 0ععانتتاتها
 1سعنررتغ ذه: هده 12عمو دماتم لودئاتت لمرصتسم, ءدر نتدع ]هنبلعرت» عدفاتمك 58عصاتانتل
 ةومورنوك ءام. - 5 1[خز ءل - رسعو ةلتعر همومه ذملظمأل 50112211 4 1
 مورددستسس و ةايعامرع 18100676 8هةاه. سس 056 1" خز ء] رس عمصتو همزنمم3 5م( عه 31111
 6وررجسعم (ةمتسم ميتسمفع همضمنمعو ةسعافتنع هطعتلعط ءا آسفس لقدر زالهعر» 11هبيوت» 18ه: 54
 رجمرب 47مل ريمي - قزرممعت».  طفطعت دصفعمتك مامتتانتس عم]سستساتسلو وانك 1غه ةمعامأغ:
 ىيمورتموزيسسم و 20 نسما ءتمأللغ35 م0معهقو ءوأ ءأ ذه نا0 120 تاتا 5ك ةكاتنا ءاع» رن ع0
 ميم1م مدس 10ه أ لزوعرسسس معهعستاانغ ءغ ممتفكو م8 ع1 عالنت لق م72 مطخل هده مط
 هسه 0ع ائطنم قتحتمم ذم هلك طقطسمت_وودعر ةهغ هع مط عم هه زللسل ةعئتطءعصلسسم ءععاامغتست
 وعر 10عمودع هع ةمصم 353 (مع. 19. لقص. 964) وستموزووع.  طءدعستولا ةساعلل ممم
 0ع مهمنعسملت5 هع 11عجتمهتطادق قمل طسسعو دنس مده ممدتغستل ءعمدشس ءماقس00 معلق عومطتأ اان: أ
 هرسصتمهو وننمع ذه ءمرستس عمامتتتك زمهعمتهمغتعو 01ء0همتطاتك ءكععدماتطممق ءع ؟عئطتق لل5عدناتق
 مرملعرعر وتقع ءلتك معئاتقتللا 1مل مطتلم]هوهتعدضتنس معمطوسغب - 1-21 ه]

 1:1- 110 2118, ءهعمصح كييتمعمق. 12ةووترانم مطنلم1هعمضتسس ةععملم هعاقملو وياك عد الاتات
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 ىبطرقلا بيطخلا ىب هللا دبع نب دمحم نيدلا ناسل مامالا حيشلل ةنماثلا ناكل قب ةمداككلا

 نمل نيرستق خيرات ىف نيرسنلا يات 51 قرفملا يات 06 2/1 ةنس [برغلاب لوتقملا]

 ىلع ةضورلا تاو ىف ياتلا 4. 1 ةنس قوتملا ىلا رئاشع [نبا دمحم] نب ىلع نبا

 لالم ىباأ ميعربا فحسا ىنال ةّيمليدلا ةلود رابخا ىف ىجات ا ءآرلا ىف ىتأي جاهنملا

 5 بانك ومو ةّلملا يانا هبقل ىلا ةبسنلاب هاهو ةلودلا ىضع رهاب هقلا رع ةئس ىقوتملا ىقاصلا

 لالج ييشلل ةمايقلا موي ىلا ةمالظلا ريخأت 47  ناكلخ نبا هركذ ام ىلع ةرابعلا غيلب

 هذآ ىمع ةياكش اهفلا ةلاسر وهو 11 ةنس ىئوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا

 اًبيرق ىتأي بيردتلا رصتخم ىف بيدأتلا 0 2 هريغو بطاخ نب ةبلعت ةصق ركذو

 هلعج ىركبلا دمحم نسحلا ىأ خيِشلل ةنامألا انضرع انا ىلاعت هلوق ىف ةنامالا ةيدات 8.٠

 2 همر» ةنس رخآآلا عيبر ىف اهمتاو نصاقم ةعبرا ىلع

 حووعمرع ةطعتلعط هع آسقس 1رقوؤو - هل لق 11ه]رمستنءعا طورت لطلملاعل طعن - ءلاطعاا
 (ممر,«قعر عممحلفع ةسصم 776 (ذمع. 12. لسص. 1374) هععلهم. تع 2058. ظل 1"
 110-11 1جرمعدعو ءهورحمسه 0توانمعاقم ح 2059. '8'1] ء]-مأ1درعتسو ءهمرممو 20526 قمل
 ركزو( هرتح ©( ور مم» تعدم ةسفامتع 1101ء مير عا عت للف ظعري [2لماعسم»عل لانن] لقانا"
 717147ع#3, جصصم 789 (ذمع. 22. لكهص. 1387) رتمز انه. - 0 1[1- 1 غزو ءهم:هدقر لع
 ج001مصعصانك همععتمك 1 607:عاو لع وعنسم ]زئعته 2,4 ؟10لعدعتعو ه4 انطسس 112:1. حج
 20061. 1 ةززر ءومدحتتم. 11نوؤهمدته ليج ممفاتمع طءلعستقعدعو يمس قلقا 1: ]مع 1 ه]رأتت
 11 11:77 كم5. دمصم 384 (ةمع. 15. 1'ءطسض 994) لعظتسعطتقو قاتقفات متسع تق 0-0/000ل--1
 يرسمون [لتع ائطععر هنت مدقمصع ءمعممتستمتق ةانث طمص هات عن 1 ندعم #//ء/ طحطتنم همرس عاد
 1: لعلتغو (عذاع لكط»» لكلام 1ءقفسو هدهتتمفع لنك الاه مهعععا][6 - 92062. 1ةلعطت»
 ءل- عجم ]1 ةرس ععو ممعمج مز هسضمع ذال1قنمع ذم لتعم معدتس ءءاتممتك لتادنف. "[ءدهعاهغسقو نانعتس
 عز عتاعط لوا7- هل- لف: هكطلا- أ -«هلربسعت» 1 ءرن طق 8ءاب» كميرا دمصو 911 (ذصع. 4. كاتطم
 4505) لعطظتمعفتكر ءميصممداتتغ لع كذسسم ةلئوتمو ونتك ةصحاتتس 1622162845 011عقأاتئات5 و أ
 طتكغمرتمس 1707مل0ع 8ع 1كب/ماغط هلتئمستسوانع مهول ح 2063. 1آك1-1' جلتطو هلل
 [متمنسع اطبخ 1ءل”(ط, لع نسم مدسلم ممدغ لتععؤمس ت 2004. '1' ةولتج ءا ءادورسفس غو

 انيي

 مرهعمامللم لعممدزكمصحتس. "[ءمعاحاسق لع لتععم ردمتعم ررلللمك ةدصع م0 م05انتكتاتق 10 عير“ “
 10 ونعس ةطعتاعاط 7101م1 ]3 ء]ب»# مدس ممومتغو ذص ليتها ل116عم580 لنوع عدةتكب

 عع 8ءارو ةوومصلم همصأخ 923 (صع. 24. لوص. 1517) ه4 ظصعتس معيضلمدتغ. تح
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 خيراتلا ملع 0

 امك اًضيروت هتخروو اًضيرأت بانكلا نيخرأ لاقي اًقلطم تقولا فيرعت ةغللا ىف خيرأتلا

 هيلع ىنأي نامز هيلا بسنيل تقو نيبعت وه اًقرعو زور هام نم برعم وه ليق حاحصلا يف

 ومآ ثودح لوا ىلا هدانساب تقولا فيرعت ليقو البقتسم وأ اًيضام “ناك كوس ىنعي اقلطم وا
 رذني امم ةّيلفسلا ثداوحلاو ةّيولعلا راثالا نم لدأه ومآ وأ ةلود وأ ةلم روهظ نم عئاش 5

 اهتاقوا طبض بج ىتلا رومالاو ثداولمل تاقوا نيبو هنيب ام ةفرعمل ءادبم كلذ لعج هعوقو

 ام ىلأو روهشلاو ةّنسلا نم ىبصم ام ىلا رظنلاب ىلابللاو مايالا دلع ليقو نينسلا فناتسم ىف

 مهصاخشا عئانصو مهتاداعو مهموسرو مهنادلبو فئاوطلا لاوحا ةفرعم وم ئيرأتلا ملعو ىقب

 ءايلوالاو ءايبنالا نم ةيضاملا صاخشالا لاوحا هعوضومو كلذ ريغ ىلا. مهتايفوو مهياسناو

 هتدتافو ةيضاملا لاوحالا ىلع فوقولا هنم ضرغلاو مهريغو كولملاو ءارعشلاو ءامكللو ءاملعلاو 0

 2065. 11م١ ء1- :جءراعط. 113

 170 خم«(1ي], يع اتم عادجع اتقن ؛ةص ممم 0عوععتم مطعم دم نمتك عوام ةزمع انللم 015ه سستمع

 هلومتطعد(. طتعتمس» ه””ه10]7 ءآ- ]2146 و دغ ةصطظمتاتكاتك كذغ 107[ مر عا ةمه0]110/:761 و هج

 [مطمتقسحمم 1ه(/1/]: ىهتغر د. ء. (عصماتق ذص ]نغئعمتك 20عءتمسأتر سعد ملسملتتسس ذص 56747

 لوءعئدد.  قلئتت ؟ها]دصغ طقصع ؟هععرم ع معؤ1615 ؟ءدنطتق 2706/7 72: 1. ©. 01016115 10

 عع لتعم و جيهطتعع 2مضسحتمسب يودع.  ظدع دقات ؟عم 10وهمعماتتتست 2عءءمأم ءةيومطقع ءعلا3ع

 لعووتملمدعسم هتعمتظ ءعدغر ذاج نغ (ةدصماتك ماتم عمتعس5 ةلتغ (غعدصماتك دس نمت عموم 20 ةللعس

 رمعاعمدك» لم ع. هزكع هزغ ممهعاعمت عسر ةتكع ظتغعصتسل. فلتت ؟هءعسس معع 0عوعمتمالمدعسم عدت 35

 يماتعدمغو ذللسل 24 معصسص جلتوتمل ععمفتست ةللطسقأاتع 7ع260هدصاعقر دتغ عقا هدتعم 5ععاهعو م

 عا 0رصحفاتمعرو ]1 هدنعمأ يعسصدم»نلتسممتست عع (عدتطتلتقو هذكع طمع ذص ههعامر ةزعع ذص اعتق

 يءمعستعر كج اهدسعس ءمرض مدت هو 6غ ءزدق ؟تكأم 20 ةصتغسسس صلع ءدجتعس لسد د2ل0هعدغ ءمعصت 1 هصتق

 عمدقت ةمغعع» ةللسا عع ةصغع» (ءرصممته  ع58عطغ0زات11 عل 1عائاتتتل  ععقاقتلا»» 1ه1626ع0عصاتقو

 نمرتتست (ءت ممزق, 5مععامغم ةسصماتتا» 0عدوتمنلممع كطفل, هعععدذدتتم 0عطمتعمله ةدصغ

 قملتأ 0عزملع ءووع لتعتصأ ماس عاتاتالل 01عزئاتنت عغ 20ءاتصتلو 113 انغ ةمطاتقر 12262565 م12عاعت أت

 ءعرءاتوسدع ةةيصممرتق مددناع5 5مععاعسأات. 1/7 18-67 ؟ءعم متكع 00ءمتمسح طتقغممتدع ؛عوأ

 معمتغمرو ونام داهكغات ععماعف ىلصغو ءا ءدضتسل ن5ئطعقر 202ع3ر ءمصكات ءانلذصعق 1غعطواتع تاعك

 ععمعم]هعتدع دحمع6عدوسع كتسعت] هددت ليضمن ءممكمتعاتمزناتتت و عأ نتقع ىتصغ هلتق. 0 ءعءعمدص

 زاده عوؤغ ءمملتغم تم عت[ هركتسس ممرطعغعمستسر هدصعامدتسو 11هه5123 00 ءامضحتس , ماتا هعهطمزلاتتتتر

 ممقاحستس , مم عت مانت ءغ جاتمستس ور نانأ مئهعاعمتغم (عص ممتع [1هرتان عرئانسأ. 1لصتك ءزانك ةمععاهأاتت' 0

 زم نعمامعتسم مرعهعاعغمصدتص 1مغعالتععماتدو ءغ هقلتكمم ذص ءدعردمإ1و عع طتق نعمتك ءهمامر



06 

 زرتكل نمزلا تابلقت ىلع فوقولاب براجتلا ةكلم لوصحو اهب مصنتلاو لاوحالا كلتب ةربعلا

 رخآ رمع ليق امك ملعلا !ذهو عفانملا ىم اهرداظن بلجتسيو راضملا ىم لقن ام لاثمأ نع

 هبحاص لعج دقو ةداعسلا ساتفم ىف !ذك نيرفاسملل لصحت عفانمب هبصم ىف عافتنالاو نيرظانلل

 زارفالل هجو الف اهيلع لمتشم حوضوملا نكل تايفولاو تاقيطلا مولعك اعورف ملعلا ذهل

 5 نقف زييرانلا ىف ةفنصملا بتكلا امأو ةّلجْملا عماج تادوسم نم ةكلذفلا ةمّكدقم ىف ليصغتلاو

 خيرأت يف ءاصخالا فاحتا دوهعملا بيترتلا ىلع انيه ركذنف ةدايثلكو فلا ىلا اهانيصقتسا

 ىف لمأتمل ظاعتا نييمطافلا ىف ءافنمل ظاعتا ةكم ئيرأت ىف ىرولا فاحتا سدقلا

 ىف ةطاحالا فئاطلا ىف فئاطللا نساحا ةيلاكل نورقلا نع ةيقابلا راثآ رصم ططخ

 رابخأ هيكل رابخأ رابخالا رابخا كولسلا ىسحا ىامزلا تادحا ةطانرغ خيرات

 0 نيفراعلا رابخا ءارعشلا رابخا نامزلا رابخا طبولا رابخأ ءافلضلا رابخا ةلودلا

 رابخا نييبطرقلا رابخأ 'صاصقلا رابخأ ءاهققلا رابخا ءاملعلا رابخأ

 وناتم طمرستسع5 5ع 220213 مهكلممسأتتو عع ذص ءمرط مهره 0مع 1هعات](ة5 و تكانت عدن 161 5ةن ما

 ععرمممرتم ءمعمتاتمسع مصفعوسعسلتر نغ اهلته عوتاعدنعر نتهع 11001055 دععتلت55ع نه لاتصغاتسو

 عع دع نناتغهنع5 ملعو دملع ءةمتممفسو وندقهلعك 41)/71100لدع دصلع ءعممتسن. 115عع 0هءاضصقو

 تك جتسصغر ناتمكأ ج]غعرج كتله ءوار تمت ه001051(5 ؟15تصغو عا طمتعحتس الاهتس ءمصاتمعأا ةص

 داتح مدعم 1!ممعاسك معضءعامتعسللو ونصت ةمآاتق مععععتمةصتتطسعك هكلعسمتس 11طهعع ذم 217/11

 67-ممم0ء1/ 1ءعممغتو داك هنتعام» ذللأ 00ءاتممع ممعاعك ةععتصلمهسضسمفر نسمهلعم ةدصأ 00 ءانت08ع

 ودمتم أ دممد'ةلنسصر كانطز ءععلازر جعمسعمسم هطز ءءاصص ءّرانك طقف لمس همرسم] ءءاتغتت انغ هاتآلم دهم

 ج0وزغو ءدف ةعمدتاتسس معامصسلل. قة ععتسدنتمد ةييغعسس طبل عا ء>ممدتغلم لص مائهعآونتممع هر عق

 5 7"علب/عمم1و ندم ةسعام» طسّزاق ]عدجتعت دماعع هلتخ مكستق المعتق لععءكمدتغر ةصك عدت عامنا. بع

 1نطرت طتوغمرتعأو ذص دمراتتط صاتتسعلل0 معزمهعواتعل00 هرتستاتت)> (عماهك سانقو ددت]1اع (0عععسأت

 عمصغرو عغ طمع 10عم ءد2 هرلتمع ةمعاتكتام همستمةهططلتق 5عومعماعو: 1غ' طقغل ءعآ1 - جلع طتققُمو

 طتوؤمدتمه 111عممدماوررستمسم ح 10: طخ ءاد ١ ععذر طتقامستم لآ[عءعمع - 1غ 16غ عا-ط مصمم

 طزفعمرتح 1كطم]تدسس 1”ماعرصتلهضنسسص - 1غغئنمغج ء] -دسمهعغ4ءعدتض7211و9 ءءعمموزاتم ع

 نمعفطسع ةعوررا - 181- كعطقم 18-11 ةعلعأو عغر دصمصاتا7 013 ةانم عمانتل ةععان| هدئاتتل

 مرمعيعتغمرتس - 4طقمتم ء1-1ءعقمتكر ائطعع لع ءتعضتاتطاتك ننطلق 1 ةرك 1ئ1- 1ط غو

 ززوئمرتح (ردصملمهع - قةطقلفعط ءل- جءعردعص - ةطقوس ءع1-هه1نلع - ةلعط طف

 10 ؟]-حجرعطور هع - ةلعططقع ءهل]- كهربنوه] - قلعططةع ءع1- لعن1عع6غ - قةلعططقمس
 ء«] -زعطو]د15 قةلعططةع ءع]-خجوطو64 قةلعططوب عا- جعوردخص - ةلطططقت

 عه]-وةطوورعبُو - قلاعططةع ءل- هرعزكأم  قةلعططةع ء1- ه]وردفو - مقلعط طق
 «1]-عو ءوطؤو - ةلعططقع ؟ل-ءلعزوؤو - ةلعططةع ظ1-(ه ع غنطتورنأ»و - قلعططةع
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 ةاضق رابخا ةرصب ةاضق رابخا دادغب ةاضق رابخا هلايذاو رصم ةاضق رابخا ةاضقلا

 ىف ةدافتسملا رابخالا نيفئصملا رابخا رصم رابخأ ةنيدم رابخا عالقلا رابخا ةبطرق

 رابخأ نيمكنملا رابخا قانتشملا رابخآ ةدارج ىنب ىف ةدافتسملا رابخالا ةذاتق لأ

 كيلو . ماحرا, ١ .ءابلالار" ناتترا ... نميلا نابخاا ... ءاززولا ؛ رابخا ةاحنلا رابخا لصوملا

 نم ىفقل نمب داعستسا سايعلا ىنب ىف ساسأ شيورعلا راعزأ نيتضورلا رامزا .ناطيشلا 5

 همان ردنكسأ ةباحصلا ىف ةخباغلا كسا هلايذاو باكسالا ىف باعيتسأ دابعلا ىحناص

 تارايؤلا ةفرعم ىلا. تاراشالا دصاقملا ىنسأ رخافملا ىنسا ةباحصلا ءامسأ ءارعشلا ءامسأ
 هتمجرتو خيراوتلا فرشأ خيراوتلا قارشأ ءارعشلا رابخا ىف ةراشالا مالعالاو ةراشالا
 ىالعا خيراوتلا فارطا خيراوتلا لوصا فاصوالا فادصأ ةباكصلا ىف ةباصأ

 ع

 0101 ل 1 ا ا ل ا ل يل ل ل ل ب حج حجج

 قلئط طوع نو لانقع © همعوبطو ح ةلعططنت ء1]-ءاعز15: - ةاعططؤ» ظ1- 11601288 هو نووانمدمنع ح قلعططؤمع ءههلطخف 8ةويطلقغ0 - قلعططةحع ءولطقغ 8وقرتو بح ع]-نولطؤغع ب قلعوطذمع ههلطقغ للتق»و طتكئمرتم زدلتعمم 8115م عممتسس ءغ ائطعتو نستطانق
 طتمامرتم ععماتم (001406 1 1- ى عططةر 1:1- 1 هع م1604 عغر طتقامرته 811هدئانتم ل ءر٠ 04 د قرعط طور ل8[زةمءع ع قةلططقت هز روم ودم ةنكأوم ح 8124 اعططقت 110-81 54ءلق ليع#و

 قروطويب ءل- هماووط أح 1هؤمق 51 (420طل1) 8ءصخ 4-1:1 ططوؤو - 1ة:15' غ0, ةسحو خخ ع]-ة]1نططُو -ح 1ءعطغ؛رس ةن 14 هز د ةطع1 ء مطاع قئطقق : ءل - عود لط ع غءةمط دخ 5 قلعط طوع هادم هطةغ ع قلعططةدع ]1-1 مورو ع قلعطط هع ١-81 ءهرععم - [عءوطل قعر نور ءل- ويمد طغقو - ةلعططقت ءادرس هدهز زذستم - قلعططةد 11-11 نة11
 ةمحتاتا ءزدكو ونك معوطتم 182عأ نولئرتطنم مسنات هتاف تاسع - 1و غ4 ةطرو 0ع ءمعمتاتموع

 5ع ماشلا لئاضفب مالعا بورحلاب مالعا هتمجرتو مارت هللا كلب مالعاب مالعا ةريطخلا 0

 عوعمرسسس ميهرط عامعو أ طاتلاتق هرعيتق ةمعم ل1668 مقج0 ء1-عطٌةطعغو لع ةمءتك
 قعر ع] - رموز ةلعطخزم» -ح ةكقصُف ن1 زد وعووزنل1 تا 51- 15 طغففن 118 ططقد116غ مرمر عوف ب 1و 1ع ود ل ءر-م ةروعط - قورسف ء1-ةطم ةدعقف ح ق3 دردُم ء1-وةطقاط عع
 ء]- جزر ةرؤغم 1-81هطةد عا 75 11-11 خرت - 15-151 طة ءغر طلفعتهرطتقع م82(06ا1221 ب
 1وزررعؤوم ع] ١ ععروؤرجااعط - ةقطعقأ ع] -ععرب خرز عطر مموععامساتكستسه طاقامسأ ةقاتطت ءأ
 21- [عزروئئموو؛ ع .11-1» طخ ةلؤسس 4 ء]-طورةرسرو ءا ءزدك ندصفأهنم -- 0 عز ونووؤز حا 00811612 عمو ةرئلعط - هنععفك ء«1]-غءهرةرمالططط - ظا-ةلافع ءزانك نةهمك]ونلم غندعأعم 1و خط وغر وعام ذمكاتلمام لع ةمعتق مهمطعاهع 4ع 01+
 11-151 مر ط1:1طودءأذط - 11-8:1ةدش ط1 ؟<ءلطؤقا1 8-81طوسا نا 11-821ةصغو 10002
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 رصعلاأ نابيعأ نابعالا رامعأ خيبوتلاب ندالعأ تايفولا مدلعأ مالسالا قى رصم ىلو نمب

 ةاورلا ءابنا ةشيحلا كولم ىف مامالا رعازالا فاطتقا رصم رابخا ىف ةداثأ سرفلا نايعأ

 ةنيبملا ءابنالا ةباطتسملا ءابنالا ءايبنالا ىع ءابتا هلايذأو رمغلا ءابتأ ةاكنلا ءانبأأ لح

 سدقلا خيرات ىف ليلجلا سنأ ءايقفلا رابخأ ىف ءاقنتنا راصمالا دقع ةطساول راصتنا

 5 سابعلا ىنب رابخأ ىف قارواأ نيرماسملا سينا نامزلا يزومنا رابخالا سفنا [ليلخلو]

 رصم خميرات لّقغتملا طاقيا سلدنالا لحما ىف لاضيا زاجل ىف زاجحايا نيراوتلا طسوأ

 ءارعشلا رابخا ىف عراب .“ءابلا فرح“. سابعلا بقانمب سانيا ينانسولا ظاقيأ

 وه ةياهنلاو ةياديلا لاملاو ءادبلا راخرلا ركلا سوركملا سدقلا ىلا سوفنلا تعاب

 ىماشلا قود دويكيلا لذي رفاسلا ردبيلا هليذو روغؤلا عدادب ريتك ىبا خيرات

 10 بلطلا ةيغب نامعنلا بقانم ىف ناتسبلا خيراوتلا ناتسب ءالضفلا نيتاسب ىناميلا قرب

 ءورتتسو واتت 5 (ةسممدع 1كلمست دملع ةكعورمام ةصمععدضتسغ - 11ةدس ء1-ء1هر مغ

 11-11 خصر ميدصأ [عداقأتم عم ءطعسوأ هصتق عمزلاتلت و لاتأ طلقأم1لةللانللل 501160125 111م2

 مرسوم ء]-ةرؤص - ةذرذص ء]-دةو» - ةرؤص 1ظ1-1هجو - 11804ءعغو طئقامسد

 قعوررألا - 1عنغ6مك ء1-ةمفطتع - 1سفسر طتماوسم مءوسص قطوووذمتدع - ةمطف

 ء]-عودكوغ جه]د ةطصق ءعا]-منطقغ - 1مطق ءع1- عطه صدر ع( ءلاتق ةممعم010ع5و ل

 1:1- ةلدطق ةهص ء]-ةمط1رو -181  مط 0105-581: ؛ءانطوء( - 11- ةلدمطخ

 31-1:1هط درج وجزمعغع 1 مغأنوقسع ]1 5ةقز1(غء1+4ه0 ع1- حسوؤس - 1مغ116و طلقاوسح

 لوسم وصعد[ غمعسصسصص - 1[1-آلمو 151- ل ء111, همعلععمه ةمدتلعسلاق 1هعاح بنتن طاقات

 و [1زةهدواورسمستتس [ءغ ةكطعدطمتست] - قةكصعغمم ءا-ةلعط طةفع - 1آمرساشع ء] ءادد سقس

 ى4خصمتو ء]-سسوهءؤرسزعاو - ةسرؤع 11 حلعططقع 8ظعمت 11- 4ططقفقو طتوووسق

 قطط ومزلوستسصس - ةسودع ءع1- عر ةعالعط - 1-11 11 (ةاعطغف») 11-1113852

 [ي1- 11طغط 11 هطأآ ةكملدحآدو - 1ءمغهج ع1 - سه ءءء عطط1[ 11و طتقامرتح ةعوورمان

 آ1عمغعم ء]- 2 عومؤسص - 1-11منع طن سعصم ةعاع1ط 4-11 ططقق - "لشعمو 13 قياس

 8-11 مز: 81 ةلطططو»ع ءا-ءطووعو - 8ظؤتعط ءا-همآن5 112 ( ه1: ةععا 11-58

 ء] -رسوطرعنو - 121- 825ةطع 1آ[1- 2 ءاعطاعطفع - 2608-121 ع 1ظ:1- 181ءول

 8-11 للمربع( مع 1-ان طغر ءهغر طئئامدتح ةظ5 16ءا]/1 - 18ء46)ءع' ءا-جهطشتو

 ه6 ءزدذ ةهممعملل> ل 86-1:1ع0ل 1[1-هم1زع - 820421 ءا-د عز ط5 - ظ1- 8ودحع

 40 8-1:1 طخرسوإ] 182-1:1 همع٠+ 1-11 ءصخصنت - 8ءوذنتس ء100-1طهلف - 18هدافص

 ء]-عنموسب خمزلعاط - 105-151 ةغؤم 11 »دعم ةعاعأ1اط 16-11 دسم - 8سوعطر هن ء1- ع1 ءاد ع
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 ةغللا لعاأو ةاحنلا ىف ةغلب.. برالا عولب . لجحتسملا ةغلب ديفتسملا ةيغب . ءاملعلا ةيغب

 نايب نامزلا ىنس نع نايب سوفنلا ةجحيب نزلا ةحيب هتمجرتو خيراوتلا ةجحايب

 هيوب لآ راخا ىف ىجات . , خيراونلا جات مجارتلا جات .«“عاتلا فح.“ نامزلا بحاص ىف
 نيحأ ركب ىا ةمثيتح نبا خيرات 40 ىرصملا هاش فيصو نب ميهربا عيرات 0

 نيتدكل ةقيرط ىلع [ريبك خيرأن] وهو ٠/1 ةنس قوتملا ظفاشل ىدادغبلا رت ىئاسنلا ريعز ىبا 5

 ؛50 نس قوتملا ىومحلا هللا دبع نب ميعربا مدلا أ نبا خيرات "10 ناجلو هبح وحل

 نأ ىبا خيرات مري. 5 ةنس قوتملا قوكلا نامتع نب دمحم دي 5

 لماكلا ايمدحا نانثأ ويثا نبا خيرات "يب, تاونسلا ىلع بتر ىللا ةديمح نب ىيح ىط

 قى ريغص خيرات لماكلا بحاصلو هباب يف امهنم لك آب راسبالا ىلوا ةربع ىناتلاو روهشملا وهو

 خيرات ا.  نيقرافايمل ىقرافلا قرزاأ نبا خيرات /.# لصوملا كولم ةيكبانالا ةلودلا 0

 8سعطر ءغ ء1- ه] جسق - 8 سهمطر ءغ عاد س5 ؛:ء114 - 8ه1عط ءغ ءآ-دصاتعف 42:11

 8ظهوهانوط ءا1-ةهعوط - 8ساعطعغ 0ع عجدستسما عمق هع 1عدجتعم1موتو - 1 ءطق عا

 ء1- عر ةعتلعطر ةهغ لسه تقصقاوعلم - 8 ءطز ءغ ع1- ع عرس عم - 8 ءطق هع ع1 -هم48

 آ8ءرقم هم دعما عاده رسؤم - 8ءرعفم 11 همطخط ءا-ع سقس -ح “4 لئاععو 766

 1 هز ءا- غءمعؤز نس - 1ةز ءال- عر ةعالاعطل ع "17 خزن طلق متم لمجد معاتمع 8هج101ءهعم ع

 2066. 1' حءتلعط 1[طعةمطتسر طتئامسمر ةسعامنع 18ه: 17 نن 17 هدر“ كلبا]ب 71م7

 2067. 1" جمتلعط 1[طص 11 ءعزغط دم 2, هرصسك دسهعمستم طتقامتعتسر هط 1آذقنم قللت 8“

 41»ءا ظعت» مانع", مدكصسم لا ءىمدعو 0عتملع 8هوللملأ ةمودتلتسم , ؟داعم لل 1عءقا7ةءمسع 5

 لتعغمو دل مدقممعسس 2030همهس هانت د00 جلصتم لمست ممطقطتلت عغ اهسلع لتعمم كود1 ععءاتتت.

 01زتغ ذللع ةممم 279 مع. 3. كرد. 892). - 2068. "1" حمتلعط [طص ةطت:10 سس طتعغمدتقي

 ةدسعامنع 1" ه]أتر» 1 ءرن قلطللعلاع] ةظ1هتنهمتم#, ؟دطعو 111: 42 1لعروت» لثعام ع دمصمم 29

 مع. 9. لسم. 1244) مهمدتنتم. - 2069. '1'جمتلعط آطم ةكطت هطعتطم طتقغمستمب ةتعام»ع

 1101م0  ظ ءت» 0 امنت: ظل و ؟هلعم 121: للف ى]عنالم لتعم ءا دصصم 7 )1م

 20. 5ءمغ. 909) رمت. - 2070. 1 دمتلاعط [طص 4طن 1 هع, طتعغسضح ه0 هدعلتمعس

 ةمصمتند» 0توعداحر ةتعام»ع 7 هلو ظعوتن ظ1هد»جءةلم 1«1ءاتضر ؟دلعم 317: قلق 1 لتعاو.

 2071. 1 حرتاعط 1طص ةعطتس. طم ءتضر ونستطسخ همسعم ه7: 4774 عار هرعنه طتقامتعم

 يرد ممدتعضستمغعر لمهن هعءاعطءمتسسس 1247727, حداغععسس 1)"عءا ه8 هآ - ه8 (مر» مك عمت مان

 عين آلمسصوتع ىسم 10عم ءمرضصسعسمهطتمم.  ةسعام»» اتطعت 177 لع قل /مم ءوتلحعس

 ويموسعر 8[هذداحهع متم ءماتسصو رج ممعاأتحك طتعغمسضتحسس مدعاتحتس ءلتلتك6ك - 95079. 1 جعااعط 0

 آطد ةكعد دعر طتمامدتم 11« هرم ةءبامعر ةهمعامتع لان: قكع»مع 1« ع 2073. 1" ةعئلعط

20 
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 نب دمحم هالاب رفظما وه هثال ناكلخ نبا هب حرص ام ىلع ىرفظملاب روهشملا وهو سطفا ىبأ

 ىنأي سلدنا خيراوت نم لاوكشب نبا خيرات 0. #80 ةنس قوتملا ئيجتلا هللا ىبع

 ةينحلا هلال وب يساا لاكلا ندد ودا ةيلموع نوي ناحل يا تيرس 81 ل
 رش م.م اًبيرق' ىتأي ىربطلا هدرا نبا يك اليم 0 ع ةنس قوتملا قاركلا

 ا الل  تاقبطلا ريغ وهو م ةنس ىنوتملا كيحم ىب دكمكم ىنيدلا سيش وه

 دوف نايلسالا رامعا هلو. ميملا اى" مردات , مطعسسلاب نيشملا قرر 0 رانا ا

 ديحم نابح ىبا خيرأت م. نامزلا ارم هطبسلو خيراتلا ىف اهلك موهفلا جقلتو ةوفصلا

 ءايداي مسكشملا ح3 خيرات "01 نكد ةحيرط لك نه 25 دل يرسل هال

 ]طر 3417غجدر طلقامدتح ؟تآ]عمو تأ 1258 716707/ءزئمت» لتكعتاتك ؟دنطتق لتتغو 1101 عت عد

 ةممعاا هنو وندم ءد 7101::هرلز/ عءءارنا]مأع 110ه متن عا ظعتف لطلعلاعل 1 ءزاطلغو همدصتصع

 رفقرك مج هءاءطردغست عا ةصصم 454 (ذمع 15. كهص. 1062) مظم16111112,) 21101016232 1طق]1 4م ل

 2074. ”['ج أ اعط [طص 8 ءوطلعس ج1, طتقغامعتمو ةدتعام»ع 157 آ826د]107. 8ءرماتمعغع د0 طتقامستقف

 قمصلم]سوزدع ءع دماج ءمدستصعت 2 01:ةطتغتر. - 2075. 1 ةجمتاعط آ[1طص 8116و 5013و

 جتعامرع 181: 8 ةا»(ن. ح 9076. "1 دعتلعط آ[طص '!' ءاسستعدر طتقأاماتهو 06[3116 1007:-60-01

 را 117160 16: 7-67-450 ءآأور» ظله" تاغو ؟نلعم 381: 1 ءقةمفبرهع لتعام عا( حصصم 728 (ذمعم

 47. المر. 1327) رصمر(مو. - 2077. 'ل' حمتلعاط 1[طص ل ءعاعرو طتقامدتهو ةتتعاما"ع 1871: لو”

 1هقو»: ؟10ع مدسام ةمكق. - 2078. 1'ةعتاعط 1طص- ء1] عد عقر طتقامدتق 20ه انت

 5 1هلمعن# ءمصكتس0عهلهر ةسفامتع ئ/عرروم - عل - لأ: 1101 هترات» عا 17 ءزن ل101 متضت»ءل و ]5و

 10,1:- ءازءببعر»# لتعام ءغ حصصم 833 (مع. 30. هءمغ. 1429) دممدتنتم. - 2079. '!' حمتاعط آ[طص

 لكوص1ه1و طتئاماتهو ةهسعاممع 15+ لمبوركلل. - 2080. '1' حعالعط آطص-عاز هدمت طتوامدتح

 حط 15- ء/زمسسم مدصممفتاح ءا ]11:71 ءاسمعت» دمكتماحم 0ع نسمح اتاعنم 718 1لعدطتتس 10 عدد

 ءوأ ةستعاما“ همعرستتت 477“ ءآ - هز اتن , تك ورتمءا ءآ - ءعلتمعا ءا 1 لعل ءآ-ركم] نسر  نصقع

 هرسسصتم طتقغمسمتس ندعامصأ. آكزدك هعمم5 ننمونع طئتقاممس ل1141 تل - عمم ذصععرت ماقتل

 ممط]ننوعز6. - 2081. ؟"حمتلعط آطص طتطقمر طتقامتته هط 1قطلت ل101 هتس»عل 1801و

 ناعم 1 121م لتعم ع ةهصصم 354 (ذصع. 7. لقص. 9605) دمدمدتانتم و 20 دهم صه علل

 0011همدسمرستست ءهفمصلعءام. - 92082. 1" حمالعط آطص 1ظآد] عو طتقاضتح 1871: 2107715 6

 ع7 - عارمت» ةممعالدنحو نسمع ءهندص ةممعملتعع ندم ذم مدهعمع0عصغقطاتق .ءمصتسعات017208 قات

 آرع ءزمكلعصس همعرنعو دممدناعو ؟ةئورتس ةصقتعمتاست (مةعامصاع ها 107- 0)1*ءر» 117 - 1( ننعأ

 ذموهتمامر ذماعد معسم فتن - 2083. '"ةمعتلعط [طص ططمزذي طتقامضسمي نسمتد ذطعتاعل ءأ



101 

 هآو ةنس قوتملا ظفاأل ىقشمدلا ىدعسلا نيدلا ءالع نب دىيحا نيدلا بايش جيشلا

 تلح خيرأنأ ىف ببلمل ردب ىمسملا ىلبنكل نبأ خيرات م [اهتابسو وبغلا "ىلع الينا :ةلعج

 قوتملا ىكلاملا ىمرصمل ديحم نب نمحرلا دبع ىضاقلا "نودلخأ نبا خيرات 40: ىنأي

 رويت ةعقو» ىف ناك هنأ "ىور ”تاونسلا ىلع تتر ةددافلاو عفنلا“ ميظع قيبك وهو د ةنس

 هل" لاقف كنقرمس ىلا ةعم رفاسو هبحاصي ناكف اًريمس اًريسأ هتضبق ىف لصف بلحب اًيضاق 5

 ىلا ريشي نونجلا هب رفظيسو رصمب هتفلخ اهرساب عداقولا هيف تنعمج ريبك خيرات ىل اًموي

 رصم ىلأ دوعي نأ ىف هنذأتساف باتكلا صالختساو رمالا !ذه ىفالث ىكمي له هل لاقف قوقرب

 مورلاو برعلا مايا ىف ربثلو ءادتبملا ناويدو ربعلا وه باتكلا كلذ ٌّلعلو هل نذأف هب ءىجكايل

 نيعلا ىف هليصفت ىتأيسو اًدرغم نودو ةمدقملاب ةثلث وحن رهتشا دقو ربربلاو

 ىدوعسملا هيكذ ..٠ خنس دودح ىف ىوتملا هللا نبع نب هللا دبع هبدادرخ نبأ خيرات رك

 طفضقام ك1 عما - هل - 01: لآد»ءعا عر: ل1 -ءل- لأ: دن 0غ 11 نسعد]عافم ددلعو 181 10#

 لتعفتك عا دصصم 815 مع. 13. كمر. 1412) لعامم ءاتكر 20 هات 1827“ ه7- ممم“ ءمهاتصات 5 0

 ءلتلتغ. 1؟10ع ةمصلو. - 2084. '1'حمتاعط آ1ط صح عاط حصط ة]11و طتقفورتد 1121عطءصقتوو 7207

 ع - الممل ذمكدعتماهم هدنتعامانع لكل - ءلمسام]:.  ؟10ع ذمطو. - 90835. "1 جمتاعط آ[طص

 رعط مل ل نمر طتقغمسح جسرباد عع سدسلامع هنتلتكمنتع ععدلتاتهصتعوسع, ه (نهلطت 480-67-0

 1ر]عتن 01ه مستتعا ظل هلل ءرسع !81ةلئلعتنف, >هلعم ل8 76767012 لتعم ءغدصصم 808 (ةصع

 29. لسص. 1405 ) متمدعتم , ةعضمأم عغ ةععتصلت7 ةصط05 035ممدلا3. ةسعامتلو 16 231184113

 دوم ع ءدلجست(دنتق ه 21ننو»ه 11]1هعمع 1[ةهلعطت لسلعدعو كد عنط ةللتطق مماعواهنعس ءقماتكاتك 5

 عو0155ءغر همعلسف معمعتمت  ءممكذطساةصلك ءدصككد جلزانصعاتك عاتدت 531131380213 5ععانأالق

 يؤ. فلتوددسلم توم هع طتمغمصضحتص دسسصمافسسر ذص نهح هرصصت3 هه]11عءام ءووعصغرو ونتتفع

 عيعمتمم ءعمغو ةعتمامتس (نهطتعدفع معاتوستمدعر ءةدونع ءعماع دلل 0هعسموت دعددت (؟؟ه]ستغ 207” 11

 عزئعمتك ءدننع) ممقكتسس ءووع ممعسضوتأ6 نم 1هعام 1": الكسم معور ةمودتكو ذص 1 ععااتتل

 معدن مدت ائطءعودع مععدمءرندنت مماعوغ4 ب 'لكمدم معاعسفتو نغ 20 ائطعسص دق عععصلسست (ةطتعمتم

 زرعار "عمتك ه ميمتصعأربع ءدأ دعه. 1غ 1مءاوهمهدع طتع ءوغ اتطع» ذلاع 180-777“ ممم 8م

 ه] - 1:1 ءل4 مع ءآ - []لرماعر» ل هبربرام» 101- كهآ مع 101- 18+ دمع 1/1- 8ء»العر» ذهقعتت ماتو

 ونأ معرب معو 1ععع ةصصمع همرستصع ل10000عءز»2/ ( ممدعتملتم) سدغ ءعءاعاطعخمتعز وننم 1هعا4

 دلل ةعمدعد ند ل1 ععووزام ح قععسدقممعرم نعت عمات ءوهعمصعس ةمانع ذص قلو 1مكتعمز عه.

 2086. "1" حءالعط آ[طص ةكط هد 1 غلط عطر طتعاغمدتمم ةسعامتع 47806770]: 8 عتن ك50677ه]ب , ؟د] ع0 0

 لاء ل2160 40عء]ب لتعنم كغ قتمعد جمطصتتست 300 (ذهعي 18. ةثسع. 912) دصمعامم. 1106 0]اتكو



102 

 اهكولمو ممالا رابخال ىوحاو امظن اهعرباو اذج بنكلا عمجا ريبك خيرات وه لاقو جورملا ىف

 نبا خيرات ملك ع ةنس ىثوتملا ىقشمدلا فسوي لاجمل وبا نيدلا سمش ظفاحلا وه

 ,. ةنس قوتملا ىرمصملا ليحكم نب ميعربأ نيدلا مراح خيشلا وه فقمقوط ىنعي نابقد

 5 عوبتيو رهاولمل دقعو نامزلا نامجرتك ىرخا خيراوت هلو مانالا ةهرذ هامس تاونسلا ىلع وهو

 ىلع نب ديحم عاجش وبا وه ناعدلا ىبا ميرأت ال. اهلك ىنأب رصمل ناخضيرأتو رهاظملا

 ىخوننلا ىلع نب ىيكب وه افيرز نبأ خيرات ٠.1  هآ. خنس قوتملا ىدادغيلا [بيعش نب]

 ىب ميعربا نب نيسللا] ىالوز نبأ ميرأت مل“  تاونسلا ىلع كر 50 ةنس دلو ىبرقملا

 نوحدز نبأ خيرات اركب اًبيرق قاب رصمل [ خيرات وجو )0+ خنس قون ىرصلا ىتيللا نيسح

 10 حورشش اهلو ةيبذا ةروهشم ةلاسر وهو 81 ةنس قوتملا ىمرضحلا هللا دبع نب ديحا

 نأ 7116802 ذص آتطدطو 271017 (عداوكتتتو جصمااتست ءوغ ءغ ةغم0تمننط مرمع ءعاعرتك آئتطعتف

 [عرمعاودتس سل 015 م05110معواتع م12عقامم 5ك انالو عأ 165 م0 مات]0زئانتلل عأ عمانتل 115 عه 211:84.

 2087. "1" حءتطط 1طص آكطم1] علعؤصر طتمامتح هط لق 11707! ء]ات» مدرس مموتام ءهأ 171 لوكا

 61- هبرمي» ةصكنىتمأام. 10[! عدعس ةصكظح ذم ]معه 27مم. - 2088. 1 دعااعط [طصم الك طمأتتلو

 طتمغمستمرم ةسعام»ع طقطنت ذا عربو-عل-017: ىلطد'ة]1 عزز( 73ه: 12ةسعوعأن عفر "العوم لاذ: 7

 لزءإم عع حصصم 354 (دمع. 7. لمض. 965) رصمرعانم. - 2089. 1 حعتاعط 1طص طله عرس ةعو

 طتمغئمرتك هدععدسلسدا هسصمو لتكموموأزام ءا لويع7عا ءق - هبي ةصكنكتماهو ةنعام»ع هطعتلاط

 كا» رو - هل - 01: 1" ه]ران» طظعري 7101 ميوت» عل 271ة»غو ؟دلعو كا: 1ل:عفع (ذ. ع. لة عهمع)

 للعم عع حصصم 790 (ذصع. 11. لهص. 1388) ممسانم. 10عجد جآتذ هرعتج طئتقفضمضعو ءلتلتغو انغ

 11/7 ءنناا1 © - :عرراامن و 10 ءآ -) عمار", 7”هسساسب' هل -معاسن]»ر ءهغ لسمو نسمع طتقأغهدتحتس

 عا

 4عورمنلحعدتس جعاحصغر ل88 هددصتو هانم 106م مريس عت2701جطاتصغات. - 2090. '1' حمتلعاط

 آطص - ء11عططقسر طتقامدتهر دتتعامدنع للان ه1 هزم 710ه ميستنءلا 1 عرن للف |[ ورد كام ءتا]

 1805/10/02, ١ هلعم لادن - ءقلعإر/رمب» لتعام ءغدصمم 590 (ةمع. 27. ]آل عع. 1193) دحمان.

 2091. 1'جمتاعط آطص كو عءزعر طئقامتتع ه0 حمصم5و ت55ةممدتاهو هتعاماتع 076”7 18ه: لل

 1 عرنم/ء #1 6-1710. ؟دلعم كانو م»ءعنع لتعم كك حمصم 422 (ذمع. 29. 1ع. 1030) مهغم.

 2092. "1 هعالعط اآطص ةسافعر طتقامدتح ةقعوورماتر هسعاماع [110ثء:» هرب 1ط"هآرأت» 13 تف

 10و61: طرعقاار# 116, ؟دلعم] لادن تيامع [قلتعام ع دصمم 387 (تصع. 14. لوص. 997) دطمتئا0 ]|

 10 [؟'10ع مدسلم ممد6. - 2093. 1'ةمعتاعط آطص عز 0 نصر طتقامدتهو هتتعاما»ع 4711160 17

 لامه 11«ل]ءردق , ؟حلعو ق1: 2عقلن لتععو ع حصصم 463 (ذمعي 9. © عع. 1070) ج00

 [1معم ءةغذلله ءمتقغم]د ةاتق مطتلم1هوزعدع ماعمم ءغ 1هدعع !دنعونع نءاعاطرمةاحي لع ندح ةتدداتل انته
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 ومو 40 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا بجانا نبأ ىلع وم ىعاسلا نبأ زمبرأت 006 2 اعركذ نوكأ
 نقلا !ذه ىق اضيأ هلو هرصع ءاوعشل رخا خيرأت هلو اًدلجم نيتلث ىلع ديزي ريبك خيرات
 رابخاو سرادملاو طبرلا رابخاو جال رابخاو نيفئصملا رابخاو ءافلخل رابخا اهنم ريتك كلت
 ىياتالا ملعملاو كفلخل بقانمو رصتنخملا عماطلو دادغب خيرت ليذو ءارزولا رابخاو دادغب ةاضق
 وم ديعس نبأ جيران ا /ا» كلذ ريغو ءاهقفلا تاقبطو ةرضاخل ررغو ةروهشملا رباقملاو
 ٍبّترم ريبك [باتك] ومو 40 ةنس قوتملا ىرابخالا قرغملا ىسوم نب ىلع ظفاحلا نئيشلا
 ريغو برغم جيت هلو نيرخأتملا نم هيقل نم هيف ركذ اضيا ريغص خيرات هلو تاونسلا ىلع
 ىنأي خيراوتلا نوبعب ىبسملا كاش ىلا 17 عا ل مي كلذ

 ٌلقتتسم خييرأت ومو تلق] ىنأب ربعلاب همملا ىعذلا برت ىلع ليذ وهو هبهش نبأ جيرأت 1.

 ةنس لوا نم ثلاثلاو ىاثلا اهنم تكلم رابك تادلجم نس وحن مالسالا خيرأتب مالعالا دامس 0

 اا

 0100001 ا ا 1 ا 1 اا 11 1 ا كلك كاكاتكاك كا

 عووصس عمامستف ةملعو مدعم 62عام - 4 1[ حر تاعط 1طص- ء]دمتر طتقأمدته 213ع22 ماك
 نزونمغم ؟هآسستمسه ءمرسورن] ءءاعمقر نسقتس ل1: 151: كرز عا 8هعج] 0402 , ؟نلعو 11:- ءاه08 لذ ءاتق
 هع ةمصم 674 (نمع. 27. لدم. 1275) 0عقتسءامكر ءمرسمودنتغ. 1لعرس طتئامتدتم م0عاقتاتتم هان

 عئدممتك ءعلتلتغو ءغ ماستمسس طاسزاق ععمعتتك هررعتلاتتلل 3111018 ء5أو ان 4111“ 1-1101
 را 11 /ي» ك] -رسووعرنبس ةركأر» - ل 11رطف» 171- 11ه11/] - ق4قلطف» ءا- هاما دمع ءآ- 71060013"
 411 ا» ملل 80ج)010 - قك]طرالا» ءآ-ممدنمت لح ائطتتم ذص 0 1“ 710

 هوصاتسا ةئاقت' ب 7277 - لامر“ 111 - /1:/:1107 6363 1111/0 5::7  ء]- []1,01هركاع 17 -1171  - 
 171- لة عوبن - 71-111 ءاط» ل1 - ]1 هعار]رال أ 61 مر عر» ه7 - سأل ع» نأ - 1مل
 67-رممه74 هع ةلتمرتسس. ح 2093. '1' ةمتلط ةكطم 52440, طتقغامرتمه سحعمق عععاتس لان 05
 1ةممدتنهو ةسعام»ع 8طغتلعط طققنم مآ 861: 111ه 71هعلبءالخ ققلنطا»»ة, ؟هلكو 2طن: 564
 قزننم ءهغ ةمصم 673 (ذمع. 7. لمل. 1274) رصمععتم. 1لعيم مهعاتحتس طتئئمرتدحس ءلنلتغو ذه
 نانو 511209 5 هعرتمرتم (ةصممتتكو 0105 15]3(36 طوطعطوغعو معءععمدعغر عغ طاقغمسمسس

 131ه اةصتمع ةلتمودع. - 2096. 1[ حمتاطط آطم هطقلكت'ر طزقامرتحهم هحعام»ع 11: ال11 //
 95097. 1 حءئاعط 1طصم ىهطةلعتمر طتكامدتم ةط لقد 7477 يدرس ممدتاه كغ 0: ءا-ا ءاعاأ]
 زمهعتمام. الزلع زملو. - 0. 1[ جرمتزعط 1طم هطمطط عطر طتوغومتمو ذص ونه 13
 م1615 همدك طتكغمرتعمسص 182هءمءاقر ة1نه ةمكعتماستس عا زمأعو  ءمررحتم 013803
 ىمانمتتدكت6م [1[1ز5ثهرته ءوغ ع دصعج ننتلعتس ةعماعماتد جطعمادغنو ءهغ 1[مم» طخ 1م"

 11-1: زمكوتمام. عع 2عمع ؟ه]هستسه 3303 ءمصاتمسعأر 01010111 عععمس لمسح عع (عءاتستت 0
 ممودو10عمز جنامتصعم ءدتص (غمامتس 5101. 1معامأغ ةساعس دوا مسصعم عععسسلمسس ةط ةجمصم 0
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 ىقريصلا نبأ خيرت 811 اضيا ىنأي ءاهقفلا تاقبط هلو [امامت. هتيأر لقو ةدامسمخو نيتتس

 ناكو .ةينوتمللا ةلودلل هفلأ همي ةنس قوتملا ىطانرغلا كيحم نب ىبيك ركب وبا جيشلا وه

 ركاسع ىبأ جيرأت 121.1 ١٠رابورق ,ىنأي تلح ميدعلا نبا خيرات !1.... ١ اهنارعتت , نابعا نم
 ع

 خيرات] ا." 2 ىناي نيرسنقل رداشع نبا خيران ا.“ ىناي [ادلجم نينامت ى] فشمدل

 َّ 20 الغ ع .ى ٠ ّن 00 َح 58 ّآ 6 ل

 5 ىبأ خيران مل. 10[  ةنس قوتنا خيشلا رغايلا ىلع ىب هللا كيع ىلنأرصنلا كيمعلا نبأ

 نبأ هركذ م.« ةنس قوتملا ىرصملا ميحرلا دبع نب دىمحم نيدلا رصان تيشلا وه تارفلأ

 ةنئاقلا ريتك ا وصو نينن) ةضفي طين اذحت هيك اكيرات نك لاكن ينعلا 105

 هخضيشل رصتخملا عمال“ ل ىلع ليذلاك دّدعتم ىطوفلا نبا خيرات 0.56 ةهنم هلقن ام بلاغو

 عيت انا. سالف نبأ خبرات نارك بادالا عمجامو تايفولا ىف عماش تداوخاو يعاسلا نبأ

 10 ند ليعمسأ نيدلا دافع ظفاحلا وه ريتك نبأ خدر دراقا :انامهب) ير كتاونسلا " .ىلخ .. عئاق.. نبأ

 مع. 18. لو. 1164)]. 1لعرد (1دهدعد زسسقعمصفات]ءمددسحص ءلتلتغو 0ع وندتطسع مدعأعم ةمانق

 110ءعمؤتس. - 2099, "1" جمتلاعط [طص- ع1وعز معك, طتئامسضمو وسمسس هطعغتلعط 4876 8ع

 ةله]رم عزا 1101 هروتجءا ]م1418 هلع 111:- ءاععق”ءز/  لتعانتق كغ ةصصم 557 (ةمعب

 21. 1)عع.1161) زصمانأ تانك, 06 0م طقمأتمه طرعيسأان متعود , ءانزانق 1صاعا م06ا[38 ةلهغ ةزرت ععام45ةللتللو

 همرصزرتهؤزرنن. ح 2100. '1'جمتاعط 1طصع- ء1د لتسير اطاقاممتم د1 ءعطعصقتمر ةسعامنع 171-

 171064 مقتأم ممو6 - 2101. 1 ةعالعط 1]طص ةعةلعتمعو طتوامرتع ]نصمم ءعمم |[ 00من

 مال تسستصتطاتك مرسم ءطعصمم] , ةسعغعم»ع 1من: لثمطت». 10١غ ةملطق. - 2102. '!'ةعالعط آطص

 قلقا ةترو طلمامرته 078:7: 6دناتعدر ةتتعام»ع ل1: لعارعت»». 110لع زملطوم ح 2103: ['!'دعتلط

 5 ل]طص - ءامست ل, طتمامضتمر ةسعامتنع هطعتلعط قلطلهل]ه], 1ع: لل: 12 (]ق» ل ءدد" انقر "لع

 ة1ؤز:- ءقمسرت 0 لتعأم كغ حصصم 672 (ذمع. 18. لكدل. 192723) مدمن نم]. - 2104. '[' ةمااطط

 آ1طص-ء105[1 ءذغر طلقامتمو ةنتعام»ع ةطعتللط 21 (قةة»- هل- لأ: 1101م: ءال ا عزا كط0ل- هآ- "ءارام»

 لو", داعم 1نن- عالم لثعام عع دمصم 807 (تصعت 10. كسل. 1404) رطمعاتم. 0( هرصتنت عا013+غ

 ءحسس 187 11ه" ذص 11154 ءق- عارمب»»» عع لكعتغ: 8ءعحدسمعندحس ]1ع ءمصتترنتوودتأ طتقامرتخست و ءنّزاتك

 موياعسس (ةمماننس هت لتن5 هيك تموت(. 1[ةعع زللع. (0مانك ةوغ دستآاادع ةعنلئالمصتقو ءأ تفتحت

 وتس عمرضتتسر ننقع طلع ةقدسصفتغر ءدع ذآلم معاتلف عوامل - 92105. 1" حعتاعط 1آطمد عا 4(

 ©0معرو طتقامرتعو هط 16 - ءارث//# همنسممكتاح ماسعك ةانصغو انا ةلاس4و ذص وننو 17-2

 1ل/ - /6//117/1د ع١, زادك جتعاما» ط8: - ءلولق كظطعتلعط زنق ءىغر ءمصنقصسقتلتا( ع لعتملع

 111-17 0/01] /11  - ل اننا 41 لآ 67 -ز/ ءعوممزرامإ ب ها 210هزز»#* هةآ-م0لن8. - 9106. '1' ةحتلعاط

 آ[طص (ه11نقر طتقامرتمهو ةتتعامزع لا (م77/ئ,. -ح 2107. '1' حعتاعط [طص ©ةصل'و طلقامضد

 10 ءعزع هدئلتمع جصصمااتتتل ةعئمامهر جتعام"ع لقب ((نغ. ع 2108. ''جمتلعط آطص 1ك عاطتتتو

 طتقامسم 17-7717 ءلابرءأ مع ]1171- ١ :1ر/ينءأ ةخكتمادو ةاتعاماع 1طاقطلق 17:10 - هل- لأ: ل11
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 نبا خيرات مل. متابلا ىف فبس ةياينلاو ةيادبلا وهو 7 ةنس ىوتملا ىقشمدلا هللا دبع

 ىلع نب هللا دبع نيدلا يارس وه نقلملا نبا خيرأت ٠ 81١ ابيرق ىنأي ن
 ةيعفاشلا تاقيطو رصم ةاضق رابخا هلو ةيكرتلا ةلودلا ىف وهو م.5 ةنس قوتملا ىفاشلا
 دادغيل راجنلا نبأ خيرات الراو بذيل نبأ خيرات رز ات ناهفصال دهدنم نبدأ خيرات الأ

 سلدنالا ىدزالا دمحم نسحلا وبا وه ىناه نبا خيرات 115 اهلك ىنأي ةنيدملاو ةفوكلاو

 دكيحم ركب نأ خيرات 1! ىتاب ديقعلاب ىمسملا كيعصلو رصمل سنوي نبأ خيرات

 ةفينح نأ جيرأت 811“ خلا لوأ هلوال ال ىذلا هلل حملا هلوا ىسرف ىمزديدلا ىسحأ نبأ
 هركذ ام ةيبنق نبأ خا ريبك وه ىدوعسملا لاق 16١ ةخنس قون ىرونيدلا كواذ نب ديخا

 نب كيحا داشر لأ خبرات انإ]  عيودمح نب ءاجر نأ خيرات الام | خمسفن نع دلعجو

 نب ةرامع ةعانر ىأ خيرات مز »  هان» خةنس قولا [لداضغلا ىذنب' بقلبلا] ىنكيسخالا نيح

 رمزي 450671641 1)ةسمع]ءعافرو كعدلعو ل1: 16عا]رأ» لتعام عع ةصصم 774 (ةمع. 3. كدلع 1372)
 مجمد نم.  ؟10عوضتع ذم ]نانو ميمعءعلعمنع 84. - 2109. 1 ةعئتاعط آ[طص 11 عع حك عطر
 رتكعمرتم 1همطقضتءور هدعامرع للرب ]1ع 0هيمءف]. ؟!10عدضتتت مهسلم ةمكمب ع 10 "1" ةمااعات
 [ط صد ءادسم ] ءكعزمر طتقإمرتم ير ممماتمعا ةنطعتعفعر هس عامع 537" - هل - 417/817 17
 47: كطدقتكمر دسلعو لؤرو- ءارسم]عابتب لتعام ءغ ةضهم 804 (ةصع. 1 قةسع. 1401) دهم
 1ع ةلنلنع 47" ءم11]0 111: كغ 1هط معافا 11! دك1مرأ رفا ع 2111. '1' هحئتلط آ1طص
 31 مه عطر طتما مرتد 1كهطقمتءعم ةسعامرع طالت 21 عناء. 57106 زمزم ح 9112. 1 حمتلعاط
 1طدص - ءاآرس هل ج0 02 ءظر طتقاضقر هسعامانع 1ةرو- ءاربم] ملاتنلسعأال. ع 0 "1 ح ]عا
 1طص عام ءزز ةرنر طتقغمرتقع تتناتتتس 86ج1060, 117م , 21606«, وعمهع هالطصعك 0عتمععإل
 ءمرصتس عج هرخمط ص مد , ةسعام"ع 117:- ©11:6]) (مز». حج 2114 "حر (ةلعط 1طص 11 ةصترو 1طتقامالأه

 وتعامرع 461/7, مومتا 71017 هتان 4:08 40 م7م8# ,  ؟ذآذو 1طن: 2716 0 ل1ءام.
 و115. 1 جرئرعط 1طض 5سم اوعر طتمامرتم ة[ل5رمع ءأ ممتناته لدك دانم عش مدتق , 407/0 ذمق عما
 وتل عدن زمام. ع 9116. 1 جمالعط قلت 8 ءلعدو طتقأامتتمم ةهعاماع كانتع 13 ]نت غ21كظ1 60
 رعد م1]مومنا 121جم 1مم ]ممتع زله: آطمسع آ)ءمر ءنزسك ذمئاتم همس قا زهتاتانست اع ع
 23117. 1 حرمتلعط قى ظنت 11 همت 1 هر طتقغستمي هسعامانع قل/تتعلا 8ع: 10)هنمتنل 1) 11عةمع“# ماعم
 فقع ]مس لتعام هع دمصم 289 (ذمع. 2. اللمع 895) مسمتتاانم. 0 مانق هدا اعقاع 11م0

 سسدعفستس و تصلع ]ا7» (00(ءامر ندحع مهمته, 0عمر هرصكلا ءا ىته 55ع ةلرضال] ه1.
 2118. 1" حجتلعط قطن 18 عرفي طتعغمرتمو ةحتعاممع كدا 1؟ عزا لق ءنن 11 هنن م ءق]ن ع 9 1" حرث اعط
 ةطخ 8ءدطشلو طتئامستمم ةصسعام»ع قللثأ 1ع لآت»نعاأا ظعتا كل]0]ءمتتاتهعا 00001001

 [ 27/ عل م7 طمممتتقعع معممستمسدام ءا] حسمم 528 (نمع. 1. للمكت 1133) ده”.
 21920. 1 جرا اعط خطت 8144ه, ائتكؤمرته ةععاتصلاسس ةتتلتمد تدممدتاقو ةننعام"ع 010761 176
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 خيرات ليذ وهو ةماش نا خيرات ٠11 تاونسلا ىلع وهو ا" ةنس قونملا ىسرافلا ةميثو

 ىنارحلا ةيورع أ ميِرَأَت 81 فبس نيتلودلا رابخا ىف نيتضورلا راعزا هلو ىتأي فشمد

 جتفلا نأ خيرات ا“ تاونسلا ىلع بترم وهو ىرقملا رفعج نب مامه بلاغ نأ حيرت لن“

 ومو ىرتقدلا ىسيلدبلا سيردا نب كمح لضفلا ىأ خبرات !!» ىبرماسلا نسلخل نأ نبأ

 5 مث ءافلخلا مث ءايبنالا هيف ركذ هنامز ىلا فلخضلا لوا نم اًباب رشع ىنتا ىلع رصتخم ىكرت

 نب كلملا نبع ناورم نا خيرات ال" هيبأ خيرات ىلع ليذ هلو اًلامجا ةسكارللو ةيمطافلا

 ىضر ىلع ةافو نم نينسلا ىلع ريبك خيرات وهو] 1 ةنس قوتملا [ىطرقلا] ريزولا دمحا

 ديحم رفظملا قال اسنو كرويبا خيرات 11". ىتكيسخالا "افولا نأ خيرات !10» [هنع هلأ

 كرتلا ةلود اهب دارملاو دّدعتم كارنا خبرات 811 هد ةنس قوتملا ىدرويبالا نمحأ نبا

 10ريسلا ةرغو هصخلمو هليذو كارنالا ةلود ىف كالسالا ةردو نقلملا نبا خيراتك رصمب

 117/1416 1ر58 , داعم للان 1؟ركمم لتعام ءعغةصسسم 282 (ةمع. 2. لآدم. 895) رمد منه.

 2121. 1" حءااطعط قطن هطقسع 1. ء. انطعم ذ11عر ّدص ودم #45 ئ/عبردع طتعغمتمس آل 21235 ءعدوتل

 وصاتستنمكتغ. اآ10ع ةمكعد. [1لعدد هردك لمت“ ءآ-ه01]0:0ءما كغ هللا“ ءآ- لعم] من عنو لع

 وسم ص م«هعععلعمهنطسك ةعصصم ةتغر ء[نلتغ - 2122. 1" حمتاعط ةكطتأ قعتطدر طتقغمذتقو

 ج1عامرحع ل11 4754 177"( :. - 2123. '1' حمالاعط ةكطت © طةلأتطو طتقأامزاذ 5عءاتص ل2

 ةمصمو لتكمموتاور ةسعاماع لاا 6/17: 17 ءرجتسمت» 1ع: 3 هركم» ]110نن. - 2124. '1' ةعئتلعط

 قى طز 4 جعغطرو طتعامرتمو ةتتعامع 411/417 181: 457 718مده7 كمون. ع 9195. '1' ةعئاعط

 ىةطت11جح0ط1آ1و طتماممتهو هتعام»ع 4ك: 1/6017 1101070110 13 عن 1075 1370752 1) كا عل“,

 عا (©هرسمعصلتسس ةمسضعاعمسسس طذص ه0م0ععنسس ءدمتنح ت5 ممدلكتس هط طمتغم هضعدممت5 380 (عدطمالق

 حجاتع(هرتمر ذم نم طتع مهمطعأمعر ]آكطملت همر 1"هكتست لقهكر (نزرنهقعأم5 ةلتشتال ةان13 ءممطتال ؟11101:86

 1[لعص ]انطرعمس ه0 طئقغمدتمتس مدغعتف ءمصاس نمصلحتس ءلتلتغ. ع 2126.1 ةعالعط 4طن 31 مدع ةصو

 طتمغمرتح [عسصحعمج كذدععسصلتتسس ةصصم5 0تممموزأاه ه طماع آكطقلتامع ل7 ذصلع]و ةتعام5©

 7616-1-40: عرج ىللسعل آل يتسع |[ (م"1:88], ؟دلعو قلت ]1عءر» مات: لتعم ءعغ دصصم 3

 مع. 17. للم. 1099) ردمرتتتم. - 2127. 1 حمءتلاعط كطنادت ء2لؤو طتقامتحو 86101

 ل اد *1معرلاع  م41]ععاإ: ا - 95198. 1'ةهعالعط ةطتتع عل ع لآ ءوذر طتقغمرتم انعطلاتقل

 ل8 8م عز١ ءأ 17د , هحتعاما"ع لافا'ةرجوادنمز] ع١ 11ه]رمتنت» عل 17 عر رح]رت» عا لطقمعت"ا0غو ةسصم

 507 (مع. 18. كدص. 1113) رممرت(نم. - 2129. '1' حمااعط ى غعفلعو طتقامسمع "ات عقتاتلل 1. ©.

 10 0جمهماأتمع ةنسعاعمع ذم ة3عورج مامر نسحتتانت» ماسسعو ءعيقاقسأرو انا 10711/] 11: - كتبو ء]بقو ب

 1رو»»ءا ©]- 5107: لكن 0عءدماءا [1/-/(/ع ح ءعطسوسخ اتطتت ةممعصسلتلع ء( ءعمزائمردع - 6 م»”ء#
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 فيس نيرماسملا سيئاب ىهسملا هنردا خيرت ط1. بكلذ ريغو رئتلاو كرتلا ةلود ىف

 ىأ نبال ناجيبرذا خيرات ال»* نشهب تشهب ىمسملا ىسيلدبلا سيردا خيرات ا

 نب كرابم تاكربلا قال لبرا يرأت ماع ىدربلل نارا خيرات ا» ىداورلا ءاجيهلا

 دلبلا ةهابن هايس تادلجم عبرا ىف ريبك وهو ب ةنس قوتملا ىلبرالا قوتسملا نبا دمحا

 كيعس قال دابارتسا يرأت !|"» ىلبرالا نسحلا ىلع قالو لثامالا نم هدرو نمب لماكلا 5

 ميلس نب روصنم رفظملا ىا نيدلا هيجول ةيردنكسا نيرأت 1" ىمهسلا ةزمحل ىسيردالا

 باتك ةثداحلا اهتعفو ىفو بيبح نبأ هركذ ديغم خبرات ومو 8 ةنس قوتملا ىردنكسالا

 اًبيرق ىتأي ىعذلل مالسا جيرأت اب 4 ةنس قوتملا ىكلاملا ىريونلا مساق نب ديحم

 متيهلل فارشا خيرات "1. ريبزلا نبال ناوسا خيرأت ا ىبيطخل ىلع نب ليعمسا حيرت

 هاش فصأ خيرات 18 اريغصو اويبك [ا.« ةنس ىقوتملا خروملا لال نمحرلا دبع نأ] ىدع نبأ 0

 ع]- ثةنره»» لا 0عدم1ء# 111- لظث» مع ظرآ1- 161ه» - هع ةلتقع. ح 2130. '1' حعتلط 1 لع عص عر

 متوئمرتح كقضحمهموداتاهصه و 41145 10د ةمككتماذر 0ع نسح ذص م12عععل عماتطاتف

 عمنلعوئورب. - 92131. 1! ةمتاعط 10 اور طتقأامتح 8عءدم]# 8وء]رتعلا ذمكءعتتمأقو ةتتعاماع 18

 1ر07... - 91392. 1' حءااعط ىلع ءعط ءازذصر طتقامتص 40269617( 7:ةعر  ةتتعام» ع

 ك2 ءةز6 ]1مم 02. - 2133. '1' ةعتلعط كح وصي طتقامستمه 4 ادعر ةنتعاممع 8ع" ل اس

 5134. '1' جمااعط 1ءطتلر طتقغضسضح ل8ءلدع جدسمآ]فو ناتهغتم» ؟0ه1سهستسمت همت م]ءعاعتق عا

 27عام عأ  ء7]- 67عاما ]7 - ][امترن6] قررته 1ممت"ه0ه]0 11181: آل - هتننل]27], ةسعام» ع كانا 1[ ع"

 1101 ا" ء] 18د كلآت»ءا ظاننن - ءرسوث1 هناا 172غ. ةسصم 637 (ذمع. 3. كتسع. 1239) 20160

 طورتغعر» قلاع ك7: 117- 8مجه7: 1577+ طتم(مسحتس فةتطعادع ءلتلاتك - 92135. '1' جمااعط 5

 ق3 عععمدط هلو طتوغتم ةماععوطقلمعر ةسعامستطاتك لقد هه 310/58 هع 11هبجعم الع]رتز»#.

 5136. 1 دءالعاط ]د لععم ل ععارندم طتوغامرتم كلععدصسلسعمع, ةسعام»ع 171” ءزا]سعلا-(01: لآ رسمات م] ع»

 1161:5147“ 13 عدو رك ء]خر» 151 عرينلعر»ر جحصصم 674 (ةصع. 27. لمص. 1275) مجمسانم. 0منك جلس وهلم

 ننلعو وندم طق 2348 ءمصئسعس مهن. طلع ءزسكلعتس تعطتو مدتمح ءقلفستكمود 710/7760

 1726و (0/عضر»» رالمممعم»# 8[هلئلكتاحي نحل همصم 7607 (مع. 18. هعمغ. 1365) هطتتن ![ةطسس ء0نلأغ

 2137. '1' حت طلع آ ه1 ةدصر طنعغهدتح آك]غصنر ةهعامد»ع 180ه ع/عزق. ؟10عمدسأم ةمكعق ع 2138.1 حعااعط

 آهدس هن1ر طتقامءتمم ةنعام»ع ]1ورنمأأ عت لآ ليها بث 2139. '1' دحالعط 021 ةمر طاقات

 0::مانندعر جسعامبع 18+ - ءامبمات عن“. - 2140. '1'ةدعتلعط ءوطعغقمكر طتوامتحه همطت]أ اتطتو

 مصدر مرخ عع سصتصسما» , ةسعامرزع 11221 نعت»» طعن: ىلع | لاتع كطا-ءا- "ماسمعت: 1ع: [آلذذامدرتعمر 09

 ةصصم 207 (مع. 27. ل1هئ. 822) مجمعانمإ]. - 2141. 1!ةمتلعط كف دقو طقطر طلقه

14 



108 

 ىناهفصالا هللا دبع نب دمحا ميعن ىنأ ظفاحلا مامالا عيراتك دّدعتم ناهفصا عيرات. 5

 نباب فورعملا دللا دبع [ىأ] نب ىيحي [باعولا دبع نب] ابركز نأ خبرأتو 85. ةنس قوتملا

 خيراشو هيودرم نبأ خيرأتو ىاهفصالا نيسح نب ةزمح خيراتو هأأ ةنس ىقوتملا ىناهفصالا هدنم

 خيرأتو كلذ ريغو ناهذالا ةعزن ناهفصا تيراوت نمو ىجواسلا نالهس نب هللا يع مامالا

 5 ىدنهلا ضيفلا وخا وهو ىدنهلا كرايم نب لضفلا نأ ىلوملل ريبك باتك وهو ىسراف ىربكلا

 بقلملا دمحم نيدلا لالج دهع ىلا ناكروك روميت دالوأ نم دنيلا كولم لاوحا هيف وكذ

 نيعبراو ىدحا ةنس ىق اذه مث دق هرخآ ىف لضفلا وبا لق هاشداي نويامه نب] هاشداي ربكاب

 نيا ربكا هللا هلوأ [ةرجهلا نم فلاو عبرا ةنس نابعش عباس ةقياطملا : ةيهلالا نينسلا ىم

 ٍلوقعلل ةريحم ةبيجم اًروما هلداوأ ىف ركذو لا هك فركش نتخانشو فرز تسنتفايرد هج

 10 مهتاداقتعاو تاقوالاو خيراوتلا طبضو تاعاسلاو ةنمزالا ميسقت ىف ةيعاربلاو نونهلا تاداع نم

 عم هدعي نم ىهتني ام ىلإو هدهع مداقت نم تايرصنعلاو تايكلفلا فقلخ ءادتبا ىف

 لعهرع] ملت ع 2142. 1" دحالعاط 151دةطقمر طتعفمستم آكدطقم ءعمقتكو وسم مامتعع هلت عصتساو

 سغ آسفس  [افكنت كلان( ل'ه17» قللدسعلا ظورب لكطاماامل 1عكملطاسقر همصم 430 (ذمع. 3. 0 ام

 1035) لعطدصءاصك - لكان ةرمطمت برع [ظءت» للط0- ءادمءارآءاط] 7”هلبيرو ظعءعرن [فكطض] قطلملاع]

 لع ه8, ؟هلعو ة2ا» 21ءربلع]ب لتعنتك ء( ةمصم 511 (صع. 5. للهت. 1117) رصمتلااتال5

 ل1 د0  ظظعر» 11هعمق» 1 ة مارا ح لآل: 171 ءرنلمممعت7] ح آسفس 4011/47 17: كه

 5 ىممموءز6. طمصم ده طتعأامرتمم [كاةطقم عمقمعم مععانصسعما زورعزما ءاقدملع]ر اب ءغ ةلتهعو نع 100117

 1201-11«. 1لدصسع !1١ه11ه 45: ]/001:7 عدو 11هل اج ء]ب 1111108, اعوععر» 1-1977 ءقاللخ 111 - 170

 معسنمع ءلتلتك عع تع طمع هاسصصتصسع ةسمام معد ععمامم «ةودس آهلتقع ه ظلتتع 1 110م

 اصلع تكونع 20 اعصماتكق لع]ل] - ه0 - لأ 1101 همتتعل, قلقطمعت» لضم طمصمتاتعع

 «معممستسماتم |[ عت 11 نهسير ا: 15021 ] مهضسدت. [آص ظمع ؟هآ]سصتمستك لل: !/7]00: 1ةمتغح

 يا ةصوستك طقعع طتقامستح ةمصم نن20جععقتسم مدكسم ةعجدع لتكتسمعر 01136 ةعرداتتال0 الل 15

 ماطمطقم هممت [1ءزردع ستلل ءوتست ونسقعات دععممصلعأ]. - 1 آممنمتغ زله: 1)ءاده عدا مماعمنقولتتللانك!

 مماطصلم يع طمعع ذماعا]: ععماتم هع ءويتعوتم ءمعمتالمر ننمع ءاع. لىط تمتقم دسعسمت»ةطتلعف

 دمعلمسص .طملمستس ع 18رمدمتتصمتستسس .ءمصفتعانلتصعفر نسمع ةمتتلمو هطقاتمعآوهعئانهغ 0ع

 140 كت عتكتممع (عصممتخنسس ء؛ طمعدمدتسر 06 ةطتقصم]هعتتق ء( ءعممعطتق 0عووتطعملتقو عغ لع عمرحنس

 ههتصتممتطاسق مقمضمعرو نسمه لع ذمتعم سصعوتممتف هكفسممرنسس .ءمعاعقأمسسس ةغ ءاعرد عدم مددتم

 ءو ممتنع (عدممتك طقطعمتعر نقع سضعدقممتم (عسصماتق ممعأعمستا هن وسمسكومع ذللسال دهمتغسم

 مموغ هرئعممستف (كطصماتق مع نتص عار [16عغ ةاهاتقستأ ةطاتتشمانتنط هظعوااتالل أ 111111014 0
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 نمو ىلاملا سم. ىال.:ةيقيرنا 'صيرات 716 ١٠٠مدآو اوح ىلثم اولقنو .ملاعلا هشوددحب لوقلا
 ويتك داركا خيرات ممم .ابكلذ ريغو ةيقيرفا دابعو ةقرافالا نساح ىف ةقئاقلا ةردلا اهخيراوت
 مداوللاو ىسيلدبلا ناخ فرش خيراتو نيدلا الص ةريسو بويا ىنب نم. بوركلا جرفم اهنم
 ىنيعلا كمحا ىنب دومحم نيدلا رحيل ةرساكالا خيرت ماتم ذظيحالصلا جداتملاو ةيحالسلا

 د ريزولا ىطفقلا فسوي نيدلا لامجل هيوب لأ جيِرأت 888 م0 ةنس قوتملا ىفنخلا

 ديح ظفاحلل زيكنج لآ خيرات 015 ىاصلل ىجانلا باتك مهخيراوت نمو 151 ةنس قوتملا

 ريغو ىاشك ناهجو ةرضأل فاصو زعيرأت مهخيراون ىمو ىتوقلا ىلع ىلوملا طبس ىدنكشاتلا
 ل نيكتكبس لآ ييرات 15 ىجرزخلل نميلا كولم نم لوسر لأ شيرات 8610 اكلت
 لآ خيرات 01. هحورششو ىنيميلا مهخيراوت نمو تادتجم ىف ريبك خبرات ومو ىقهيبلا لصفلا
 نيحت نب دبحا ىومللو 48 ةنس قوتملا ىطغقلا فسوي نب ىلع نيدلا لامج ريزولل  ىوكلس
 ااشيرع رقا ”يفتقاو ١ موزلا "4 مهنما كلم نم عيف ركذ 370 نس (قوتملا سردملا ىوسببلا
 اى رد 11 في 1 ا ا اع كا ا بش فاو نسير كاع د ةمل هس خو ماكتب كج
 عووو. مهل قنومعر» الس طقطعمغ 5053 ةرتاعد 064 ة4قححمم عع 125 00ة01616ص1. ل
 و143. 1[ ةرمالعط 1 عز ءلعذر ءعر طتمامرته ةظتعفعر ةلتعامالع رادع 7101,مر»ءل !ط]1هلتلكتات
 قلزوع ىكئنعمع طتمغمدتحع هدصغ 701- 07)1*أ 1716014-177 ل ده ع]ر اردت: 117 - كرام ةعمأ و 14
 ]رة م1نأرر عا ءاعي - 2144 1" حر( اعط ى لعمؤو لو طزقأمرتمهع (نان"00اننطلو رات (ةع عطذاوهأو
 نأ 710/6 07*ز ءآ-]1ءم*لآ» ردنا 13 ءتاف لإ لالا ممم هو]إم]ر - 0 - 01ج ب 1هسخأزل كار عت" لك ]مناخ
 1201وز ب 197- ةرعماتلا 8141-171 ةور عا دمع 81-171 ساشا ل11- 8 ءال و هم 2145. 1' هءدلعاط
 1ئ1- خل ]ع ةوزخوغر طتمغمته ]لكمورنهانتسو 2010© 187 علز١ - ه0- 0 11 ه]رت»:0 86: كم4
 كني 11همعقنمو ةسصم 835 (ذمع. 3. عطس 1451) دصمتا00. 2146. '1ةمءتلطعط هل
 2 نب ءزطو طتقامرتم 8ستلمتتادسو ةانعامع 17و لع ]د ءل- 010: ملغ ورد 7 ددر“ (00718و
 وورم 646 مع. 26. خر. 1248) دصممتامم. ظفملعسس طتوئمرتمي» (مهعامغ ]ئطعع 12/70, ءتلاتك
 جنوؤورن همز هو دع 2147. "[!'دمتلعط هَل لزم اعد, طنمغمرته كذملعتسا0لةيضتستو 216405
 1كذقنت 71ه1/مهسعل 1 اع]راعسانو  معموام !آه1]هع مآ: وزر. 1)ع ءدلعرس ععماع ةعتصأ
 مرسال 17 ءودارت ءل-]رمل]ربحءأ تح لفلضس ةدمالاق عا ةلته هررعاتقم د 2148. 1! ةرااطط هَل
 29 ءدلر طتقغمرتم 2م 2 لهسس آل عصحصمع مدتتم ءاماتتلر 3116107 رنيم ءزن. - 2149. 1' ةحتلط
 ن] 8 عز وزع ءءلعتمر طتعامتم رصقعمم 6طقمم عوز لهعدسس مآانصتطانق عما نسنمتاطدع ءمرس مدن ءاذ عم58و
 ةوعمرع ق4 1/علألا 82]رمع]بت, 1 هكلعسد ععصاتق طتعأمرتحس هرماتق ///-ل 114718 كتل يرن عما مت
 نوووع ع هدقو. ["ةعتلعط هل 8ءاز نعر طتقامته 5ءازدعاكتلهعدضتو دموع مرتطاسع 11 متع
 قوررب1- ع0 - 01: آخ 187 6ن» 75: (0/186 ةصصو 6 مع. 26. قمر. 1248) رممرأ10. أ
 31هللج 460 17 تي 7101 مرجع 13: وعبمف طوول ععدومعر ةسصم 977 (ةصع. 16. كدصت 1509) 120510
 [كزع ءمهو ههصتيصعيسمتةغعر ونيت ذص ]طسسعلتم "عومقتاتساو أ رك" هاو]را]خ ؟عءدان عام ذص 6681
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 نمو نيدلا دجم نب كيحل ةيكرتلاب خيراتلا اذه ةيجرتو رودقملا بئاجت ىف هياشنا ىف

 سابع لآ ييرأت لم كلذ ريغو همن ىوجلسو ةرتفلا ةرصنو رودصلا نامز روتق مهخيراوت

 كيل ةيسابعلا ةلودلاو هتامز ىف آر ام بتك هذال هيف ةدبعلا وهو ىلوصلل قاروالا اهنم ريتك

 نب نيسح نب هللا كبعلو ىرصملا بوقعي نب دمحال ةيسابعلا رابخاو حاطنلا نب ملاص نبأ

 5 كيزم نب لدنيحم رعفزالا ىأل زتعملاو نيعتسملا رابخا ىف جرملاو جرهلا باتكو بتاكلا دعم

 ساسالاو ةيحد نبال ساربنلا مهخيراوت نمو بيذاكا هيث ىكلا 80 ةنس قوتملا ىوكنلا

 نب سيردا ىلوملا هيف فنص نم لوا نامتع لآ نيرأت ا» ىطويسلل ايعالك سابلا عفرو

 ىلإ ةلورلا لوأ' نم فيطل ءاشناب ايسراف هبتك 0 دنس قوتبلا ىسلدبلا ددلا ا[

 ىرتفدلا دبحم لضفلا وبا هدلو هليذ مث تشهب تشه هاهمو ىناثلا ناخ كيزياب ناطلسلا

 10 ناخ ميلس ناطلسلا نا هيف ركذ 44 ةنس تامو ىناثلا ميلس ناطلسلا رخآ ىلا

 دنع دش ام بتكف اقاروا الا دجي ملف ةيبيلسلا عئاقولا ىف هيبا تادوسم هنم بلط

 لزئنعمل1 همصهتم»أ ممعستغر نتم طتع ذص لكر 77 هله معا تكاتك ءىا. آلعدت هزتتق 60

 1861: 0-60-1160 اهعءعع ؟ءناتك. ]1)ءع ءدلعدس ععداع دةعسصخأ 1210110“ ةنعا»ازا ءل-ه0011» بس 1الامعد* ل

 6]-/ ما" ءاأ بس الءآزمع - مهيوعأب هه ةلثه همعتج - 2151. '1!'ةعتالط هَل قط طققرو طتقارسحم

 ق4لططططمأتلحضتسو واتمتضتسا دصات]لغهع ءيقافصغو نع 2/7- لت” معو نست تطعم ص طقع دع ميلسمتلانف

 عوار هنرص 57/72 ءزسك ةنعامر» 0عمعرتط ءععغو نطقع ةمذع عدم (ةرسرم1:ع 51016 - 27-

 11/1 - ل8 (5أ 91 , ةتتعام» ع ]101 هترنة::60 13 نا كم 71], 13 ءزا-عارن عالم ]ب ح كارا“ 7]1آ- كطط اع ةءقو

 5 دسعامرتطسم لت عا ظعءر» 7 معا 1156 كه لطلمللعأب ظعرا 1105: ءقر» طعن 71هم00 ذنىتطو ع هأ

 ]نطورع 127- 1 ءرز 7مم 201- !1ءز لع طتم(سح ]اكطقلتكستسم ل!105164/: أ ل101 هدو ع0

 1 1مدي]رم“ ]1101م متست» عل ظعرو ]1000 (ءدسستسحلت عمر ةصصم 325 (لصع. 19. ال05. 936) 220160و

 حف دسسعس دصعصسلهعتتك صمص هةرنعي حج مورو 70/-77ة نع, ةسعام»ع 11: 1011و حج 1)1-

 ها 1غ 0رك 61 - [/ىر ناتمزاتلل ان( عانواتع المزري, جمعامدنعتت طقطعأام - 9159. 16:1: م و

 طتمؤمرتح ععصغتك 0 طرصحصت ءدع. 1مسصاتقو ننمأ 0ع ءو ةعتموزاو ظدتغ 810115 10" 7

 11 0هوث م( - ءل- 01 19207452, دصسصم 930 (ةصع. 10. المر. 1523) لعظتصعأتؤ. ظهعتتمولا مع2ق16ع

 لزئقمصع حلصسملسسص ءاعودصت هط دمتم ذللتسك 0جمدهلمع نمودنع 20 ةدلنقس 8(نعءعأل 1/147: طلو

 40 آاتطرنموسع فنعمالسص لعلتغ طعما 18 ءارنءآبا. آكحس ل0 /هل]:7 11101,منستسءا 12 هراء“: اطلتسق

 زك تكوسع ج0 رصمعأاعد 5ناغممأ ه7 771. عمقسسمكلغار أ حصمم 9387 (ةصع. 28. 1"عطا

 1579) هطتتع هساغكسسص ا5ع/» 76م7 ةطق مع معقنتمدع قلتعتغ ظماته ممضتك مكستق !ااعتتكق 8

 رعطاتق ععدانم ,كعء7نب1 همصقتعمهأفو 5ع اميسعص ماهعاعم مهمعو [هاتج صتطتل دعمءرتذذءع. 1مذع
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 نيدلا سمش ةمالعلا ىلوملل نامثع لآ خيرات 0 5 ةنس روكذملا ناطلسلا ةاثو ىلا
 نم ةراثشاب هم“ ذنس ىلا اًيكرت بتكو ؟5. ةنس قوتملا اشاي لامك نبا ناميلس نب ليحأ
 ىوملا ةيبرتب كلذو [هنرداب] فلشاط ةسردمب اسردم راص هلبكا اًملو ناخ ديزياب ناطلسلا
 [موحرملا لامك نبأ ةمجرت ىف لا د10 نكلق]ب فماقشلا اق امك ىيوملا ! نبأ

 نم وهو اشاي فشاع نب ناميلس نب ىبك' نب ديحا شيوردل نامتع ل1 خيرات ااه 5
 نبأ ديقف ىشخي خيشلا باتك نع هذخا هنأ هيف ركذ ةيفاولا ةيكرتلا ةخميدقلا مييراونلا
 هيف قاثلا كيزيإب ناطلسلا ىلا بتك سردملا ىرشنلا ىمحم انالومل نامثع لآ خيرات 0 ناخروا ناطلسلا ةمنأ نم ومو سايلا هدلاو نم عمس ام هيف عدوأ ىشخضي خيشلا اكو نيايلا
 اود ا نم ا ا يدي ريك تك ركل ىو لا 10 ,,. ةنس قوتملا هداز هراي هرايب ريهشلا ديحا ىلوملا مظنو ناخ ميلس ناطلسلل 0 اهيظن فراعلا دللا عتق باتك اًمظن مهخيراوت نمو خيراوتلا جات ىف نيدلا دعس اهركذ تانيزوت 0 اضيأ هيفو ناميلس ناطلسلا ىلا ومر ىديدحلل موظنم نامثع لآ نييرأت مه ةيعاو لاوقأ
 زوزؤدتعو وننمع هط للم هرصتقفو ءدقصغر جل ؟د]ئمددتس 1ة0ةئتصس رو ةهصم 974 (هع. 19. كانلم
 ج 310115 ةمءنوونسم 81 مجم ءل - 011: آتنا ل و7 ءنرت 1طن 1[ رسام هدام رو اخ 9 1566) مدمر انان101 م25611 م51. 95153. 1 جحئلعط نذل 0 غطس قصور 012 ععماتم 0 (طسسقمست 03و
 310116 1زؤ:- قست. [ةعحسعم هتطتل ءويم دم زآآه ]نطعم ذه »تاه 15:- ]عع  طعقتع معد يف [خلعممسمممات] ذم «ها1ععنم 1مى]ر]نع حو هغ ءاسلتمو نغ ذه 117 - ه1, ءءامقع م8114 انك نكودع ج4 ةمصتس 933 (ذمع. ١ 0و4. 1596) ةىتموزك. دعس تان جطقم]9155ةعغو م101455017 ويل مع. 23. لملم 1533) لعووموزعو ءلتكو. 1ئتطعسسم غمسععأامع لتقف ةان1غ قصت 18 تنال 1/1

 مورجوتوا 47760 هن 8 هلررع 16 5 11 رمز لولو طممأ]م. طءعماتسعع 111ه 20 ؟ءاعععق لعكمسعاأ زموهعصت]. ح 2154. 1 ةمتلعط ن] 0 عطرس هدو طتوؤمرته ععماتمف 0طسقستعقعو 21016 5
 م] 0 عطس همر طتمئورتو ععصاتق 0(طسقمتعمع 5016 ح4 دمك ةهلغمأ 8نوءتنل 11و حج موضع هدم 17م5, نسخ هع طصقستق ةدلممأ 87:87م ؟دتغر هيلز ون ح 21535. 1" ةعتطلط 151:- 11/5 طقسفأ55ع 19غعاات1“ ةرمئلاط 7م17672 هولتععع ذم هرعبع ]نعمتك هممقتومقكتا 8 زرزئئورتودك ةيعول عمم دتطاوعدامع 20ع1, ءغ هنعمل 56 ءا+ ]نطو ةطعتاعطخ 71:76 لمسك ءمهفنلا

 يطولتو همت مءراعمو ةسعغم»ع 810112 همقاتم 71101 ه0: 0 لال ءو]ير»# 8 عو[عوهمدع.
 هنلئصأ ه807عمانو ةسعام»ع 1140102. 11هعع 01001 رنعطسو ؟منلتطسك جطتصلقغو و135 0 ووو. جرم لعط هل 0 ط«سقمر طتقغ مرته ععماتك 0(طسسقمتعقع رد عئتعدوم نكواتع 20 ؛ءططماتق
 عونا - ء0- 0: ذج 10 هاه ءمااز] 0ءاعجتغخ ةلتمك دمعات زالتمك ععمفم طئتعامرتمك ءدمتمهمانسأ
 141147*10: قبسزكو يمك ذه ءمرصتسماات» انلغمصت ومار 14ج مودنعع ةوتمدتغ - كماله
 417:0, ؟دلعو 2م" ءآ معز ع0ع7 لتعؤن5ك هع دممم 908 (ذمع 22. 5من 1560) 1115و
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 ظقف ناخ نابيلس ناطلسلا حوتف ىف وهو ىريركلا رمظنو همانهاشلا“ ركب ىف مو

 ءاضذ ىع الوزعم وشلل ئااجلل] ىلع نب تيبحم نيدلا ىبيحمل ىكرت نامتع لآ خيران 5

 ءاشنابا كرت وهو 1... ةتس قوتنفلا .ىدنفا هجاوخي ريهشلا .ناج. قسح ىب نديحم .نىيدلا

 5 نيخروملا لاوقا ةدبز هيفع صو ميدقلا ميلس ناطلسلا رخآ ىلإ ةلودلا لوا نم هبتك فيطل

 همان ميلسي فورعملا وهو روكذملا ميلس ناطلسلا بقانم ىف رصتخم هلو خيراوتلا جان هامسو

 اضيا رصتخم, هيفانم ىفو [خبرأتلا نع ررغت دق لب القتسم اًقيلات سيل وهو تلق] لوادتم

 ركذو 7 ةنس قوتملا ىئوكسالا ميعربا . ني ىلج فحسا ىوملا هأشنا همن فحساب,روهشم

 ىلع ليذلاك راصف هتاثو ىلا هدعب ام ىدوجاسلا بتك مث هسولج ىلآ هيبا عم هعداقو هيف

 10 ىذلا لامر لينس نب لديحأ خيشلل رصم حدف بانك هيلا خيراوتلا نمو هما فحسأ

 نم هيف ركذو ةيكرتلاب باتكلا اذهو ناويدلا بانك نم ىليهسلا مجرت رق بتكو ةعقولا دهش

 ونحن رمعاصتس هةرسستستك ل707: - نننوأب ةسصتلحكتكق يأ - ع 121م6, ونتك (مصخستصم هلغمصت

 رو7ءاررنار» 11/0 عمدعممللممعف علمتا ح 2157. 'ل' جمكلاعط ه1 0 عطسقمسو طتقغضمتو

 ععصاتم 0 رسهستعمع هنععتعع هل10/ رة - لس لا: 11011 مست عل عر ىلآق لعسفلار نست هندستتصءاتع

 زهلنقم قةلضسحمهمماتككمم دعصمفمكق حصصمم 957 (لصع. 20. كفصت 1550) هطتتغو ءمرصمودلاه ءغ

 عصمتك هلت ةدمتام لج ممكاتمع دتكواتع 20 دسعامرعءعس فرس م]عونوصف. ح 2158. '"ةعتلط هَل

 © ءطتصخسمسرو طتقعورتم ععماتمق 0 نسممت وع جه 010115 طعمع رصعسنم هل - تل - ل17: 10

 آمن ط1 هعمت» للرد, ؟تاعو 141هزم 1 ءرنل# لتعام عع دصمم 1008 (تصع. 14. لكدتل 1599) مجمانغا0و

 ا ء[عودصغت 03ءعملك ععمعتع ةنعولمع ةعلماو عا معه ععقامك هط دمتقم 03 مهفامع هكوتع 4

 سسماتك ؟تانمصأ 3ء/مثم 1. مدا ءءاعصع. فسعامر» دص عد مماتمتن2 ءمراتتسو نطصمع طتقامدتعأ

 نىدلل0لعحتمأو ةعاععأا هرانكوتع 1( - ءل- عما” ا1]ب سعت مكتغ. [1لعحس ءمسصمعصسلتسسس 0ع دس طتتق

 تكمالممصت هكعّقمسم دصملم ]1دملهت ءلتلتغو ونستم4 ؟دلعم ىع/ر» - د: نتردع]ب 0 ءدطتتخ ع ماتا انتل

 ]عينت . [ع1لدتت06 ءونو تع ءويتلعيب ةامفقتمو طتقامستح ةلقماتنه ع6 ةمعوماتمهو هعمل مماتسق

 هدصصعت طتقغورتحس ءاسوتك]: 1معع عد ءزسكلعس مصعتمتف مهصعووت ءانسصر طف: مع - 1: تنعأا 0

 لتعضسسص , 810ه11 1:70م ل6ءا2: عرب 1 هلق 0:11(, نبدتن حصمم 944 (تصع. 10: لاتطت

 1537) لعظتصسعامك ءوغر ء]لعومصتعإل هعرتموزغو مط نات0 ع5 م2136 ان35 ثع/ا7» نكواتع 4

 سرب ةرتت كدت ةصئتاتم كت مهكعنع طماط(“ '1ئمص ورم #0 رمق طتعغمدتمحتس ةط تللم ذملع غءةدتممتنع

 10 تقوسع ه0 مكتمعرتك دممناعس ءمصامسمك لغو انغ طمع هردنهق ندمكأ ةممعسلتع ه0 12*15 مع- :ةتنعأب

 ءرتكاعرمع(. ]ظزدكلعست قع7مربأ اظتكافستمس ةععامأ ]نا عع 16/*ز# 710, ه ظاطعتاعال قللت»ءأ 18

 قودرارم] 1غ ءرمررإم75 وننك تمد عصمت مست فععرماتل ةماعسأتأغو ءمدت م٠.051605 10هناعج ]طمع هرننف

 ىو/ء2/, هصتنق ةعتلن حست آطلزككهصتو ةينعافع معناتغ ءعغ تعمق 200103, ندا ةنعوزن مام عدوان عد 8
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 ريمالا مظن ةيميلسلا تاحوتفلا اهنمو 1.. ةنس ىلا ةينامثعلا لبق نم متغلا دعب رصم كوت

 ؟م تس 'قوتملا ىيقوتلا لالج نب ىفطصتل نامتع لآ خيرات ماذ1  داركالا ءارمأ نم ىركش

 ركذو نيتس ةنس كود ىلإ ةيئاميلسلا عئاقولا لوا نم بتك ىجناشت هجوقب فورعملا وقو

 ةلودلا لاوحا ىف اهلك ةجرد نيسيخو ةدامثالثو ةقيط نيثلك ىلع المتشم اسرهف هلو ىف

 خيراوتلا نمو اهنم ميش باتكلا ىف ركذي ر ىكل كلامملا تاقبط هامسو اهفاصوأو ةينامثعلا 5
 ءآشناب هتافو ىلا هتلود لوا ىم ومو هداز ىلج دقب ريهشلا زيزعلا دبع ىلوملا خيرات ةيناميلسلا

 مدرخلا جراب 7. ماي اف صتخ وو ىهك اي ريهشلا روبتملا ىضاقلل راوتكس ةدرغ خيرأتو فيطل

 ىوتملا بتاكلا هداز كب ىسحل نامثع لآ خيرات ال". اشاي لامك ىبا لضافلا ىوملل كجم

 ىفطصم ناطلسلا سولج ىلا ناميلس ناطلسلا ةلود لوا نم خيراوتلا جاتل ليخلاك وهو 1.5 ةنس

 ىفطصل ديزياب هيخأ عم مياس ناطلسلا ةعقو ىف براحملا ةردان ةرصنخلا خيراوتلا نمو ناخ 0

 زوكدي كسل غمس مرسم 0 اطتسقمت ءمزتاتتل 5( ح0 ةمصتم 1030 لسع. 16. اللواج. 1620) منه علات عالاتطا»
 ررعزملف ءاتحسس هرحنك ممعنعسس ظستس (نسسلتعأ ثا 7“و 11/-170111 11/5 ء[ار» عر ع ةصك عت ماتتتلتو
 نوهت عود ممم لمس عيان 9159. 1 جعتلعط هل 0غءط سمعو طتوءمرته ععماتك 0 لطسقمسأ ءودعر
 ذه وسمح 11:51هره علف ل وانا 1ع داعم (0هزو 1:1, نرز# لتعامك عع دصصم 975 (ذصع. 8. لات.
 1567) لعقبسعادور رعد هه و/عرسمب» ععذامك هل دمتم انقواتع ج0 ةمصانتل كسنعلاعال ه5 عجم عقل
 نعام تع امكوسع زم ملهعقمدسع ةصلتععس طقطعأ اتوتساف ن]وموعم عن (معععمأغمو سلط 1
 . عرولاتك همصاسعساعتتو 001 لوصممعقمتم 0(طسفمتعمس ءزدكوسع ]1ةن0لعع 0ععءوتطسمك

 مياطو رر0]ةكدوم معومم سس ( 18 هعلا ءا-هعسف/ة/)“ ذمهعت ماسك ءىأو مسللج مسعم ذ!!هحسسص 5
 ممومهرنسرط ذو عم ءقأ [ةعاق ردعصأتم. كلتح همعرتتر ننهع ع5 ععواقف ل0763زر16711 اة ءاقطأو
 ةنصغ طئئامدتعم وسدس 810112 450-ءا-هعادر "10 (م0] لءاءقا عا لع] لتعفسك , هل ةصتكم
 موزع هعوسع ه0 ءزده رسمرتاعس ءاعودصغأ هدهممدع مرسم وداننأ - 1 هز ع0
 عع عمار" ىو. طئمامرتعه يمعلتقممتك مصاعم هك جعار, ةسعامرع (نهلطخ ك1ه7607 ص "0 "ا
 لئوؤو. ©هرسمءعملتسس يع طقسا دصفعمل مدعاتل - 1771 علمتنا 2010147 ه. طتعاممتق

 يملك قممتك ءمهطعح ل1247 و  ةتتعأم5ع 31011 طعممع سعرتنم 151: 1( عسفارمعأه.
 د100. 1 ةعئلعط مآ 0 طتسقمر طتقامدتمه ععماتكق 0(طيسقمتعقعو ةلنعأ01ع 11050111 ع0
 1060-77, دمصم 1046 (مع. 26. آد. 1636) رصمتتامم. 1106 هزتاتق هةر عملت 00251 6+ 34
 1107 ه1-1 دما أ]غ] هل ذمتلتم 1و ءاتك كنلئمأ ,ه0/عسفبو دكوتتع 30 (ةطتماتكرو ننم 5ات1غمه

 11م1 16م7 مءوممنع قمعمتغ. ةلتح طتقغمدتمع © طسحمت عمع ءمرسمعملته ةدصغ ل02 0
 61 -هجعابمت نط لع معطاتعر نقف 8/7 11. تنصت دع هدم 86خ عنا طقطاتتاو 3116405 مص1ك1111 0/6
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 نيتاهل لاقيو ىمورلا شيوردو ىنايمركلا دبحال اهيف ىرخا ةموظنمو ىلاعب فورعملا ديحم نبا

 ةعقو خبراتو ناطلسلا مادخ نم ىراليكلا ديك نييوخ رفس خيرأتو همان كنج نيتموظنملا

 نامثع لال ةيبرعلا خيراوتلا نمو ىغوتلاب فورعم لجر وهو دانجالا ضعبل نامثع ناطلسلا

 صضيغلاو نامثع ناطلسلا ةلود ىف ناململ ردو ةينامثعلا ةلودلا ىف ةينابحرلا منملاو نايبلا ةياغ

 5 ةلودب نامالاو جرفلا فيقحتو نامتع لآ عبنم ىف نامثالا رردو نامتع لآ ةلود ىف. نانملا

 ىف ىناميلا قربلاو مورلا كلم كيوياب بقانم ىف موظنملا ردلاو ناميلس نبا ميلس ناطلسلا

 ىسراف رغظملا لآ خيرات 1! كلذ ريغو دادغب متف ىف داجتسملا متفلاو ىامثعلا جتغلا

 فاسولاك ًءاشنالا هيف كصق ىهلا بهاوم هامسو 0 ةنس هفّلا ىدزيلا ىنيدلا نيعمل

 برعلا نم ممالا رابخا عماوجو ممالا خيرات ىف ممغلا فشك اهنم ةريثك ممالا خبراوت 0

 10 لصاحلا ةصالخو ماجعالا مما خيرات ىف مالحالا ةّذلو ممالا تاقيطب فيرعتلاو مجعلاو

 شيغلا ريونتو ناضيبلا ىلع مهلضفو نادوسلا باتكو شوبكلا رابخا ىف شورعلا رامزاو

 18: 1101 مدل, "0 476 نمو ممرض لسم ممعاتعد لعدد ةتدعاقسأاته عأ لو[ - 1: (ندعأب

 دصكعتمامر ةسعامتطاتق 4/760 ]لع عر" ةررا7:6 عع 10 ءر»ماعأ) ]#1 لب '1همازبار دونعم» 11

 1٠١ ع. طتقاماتم ءهءحمعلتغمصستك ءمهطت 1ك: عممس ل1101 هت12:0 12214, هسصنتق ءدع 8ت]لغقمصت

 رستصتماتم ر ءلتلتغ ح طتمامرتم معضاتس 2 "ةنلاقص 01/7247 ععدادتتسو 216606 ننم0هسس ددتلتاع

 1ععتمدهسمو 2ع/# همعممسستسةغم. - ]تطسعت- 0ع ععصنع 0 لسقمتعو ةعهطتعع هعمل ةاتضمع

 6161  هآ-[ ءررارإ ب ةظل7- 81مل ظآ- 1]غم]» ناني عا لع لو ممماتح (0 طسمفستعو - 120جر»

 67 -زءرربم» 0ع 0وجممماتح ةدلنفصت 011سم ج آلا - 1'ء20], 111- 11د لع لو مهكاتم ععصاتف

 © طرصسفمت قع - 1720»ع» ءق- ه1]بسنت» 0ع هرتعتمع ععصاتم (0 طسممت ومع | 1 ءاتع ءآ -زكمت'ه]

 همم 6]- 0117 582 (0عم1ءأ ط1 ه77  كذءآأد» 11: كك 07عام ب 120-107“ 117 - ]1 ه1 ناو

 مدهعور تعدم ظهبرءعسأ 01 طمس عاتدع ممتسعأمتذ لس ظل - 2م 1/1- 7 هدف لع ءرعمس عد هات هصهتطانف

 © طسمفمسا ونه - 717- 1ه1:7 1715140-117 0ع ىيمدعمداتممع 1805/1001 ءأ هلئن. ب

 5161. 1' دءالعاط ذل 8102-11 2114 عدو طتمامدتم ا01هاهدك عت 0لةسضححسر 116161 مل/ء]ب# ةصقءتت ماهم

 ونسحس 2110(- ءل- 0( 302 ةهمصم 757 (ذصع. 5. كدص. 1350) معيقتعع ةله همت م0ةانتكو

 عت

 مغ 77مىءء/يك ةمقامج ةسمطاتستم»ا هدتونلممت هغ00عرئعناب - 2162. '!' هرج ةذمتلاعط ءآ1- هدد عطتو

 طزمئمرتمع عنطصم عندمطتعمعر ونسدحعسس ماآاتتعم ةعواقستو انك 1 6ت/ر“ ءل- عار011 عزنا لا 100*]]: تآ-0112 زلال ]

 10 لعمارر»# هلالقعم" ءآ- هرهعرسر ثكسودطتتس ءغ 1ءيددستسم 0عوععماتم - 2071-10” 73 24

 6]- هوو عرب ب طرملسلسعا ءا- ه)ر/ةنسر طتعامدتح ععماتسسس طقس ةعدستس - 7977756ا هل [رمققآق ب

 لع/رار» هق- هميو]ر طتقعمرتح 1لهطعودتسمحتسح - 72218 هل - يلو طئقأاماتلف طل0عان0زلان21 عا

 رتمعاتكتس رو ونتتطاتك ةنمعتن هاطو5 ةعوعالسمع - 1مم“ ءق- عامطم دار لع ماتهعمامساته طت عمة
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 خيراتو شوبحلا نساكم ىف شوقنملا زارطو ناشبحلا نأش عفرو شيخحلاو نادوسلا لصف ىف

 نال رابنا خيرات ملا لئابقلا بتك ىتايسو كلذ ريغو ىقايفصالا نيسح ىب ةزمسح ممالا

 قكرت ءايبنا خيرات 8146 هب ةنس ىفوتملا ىرابنالا نبا دبحم نب نيحرلا نبع تاكربلا

 دبع ديلولا نال سلدتا يرأت 48 14 ةنس قوتملا ىئاونب فورعملا ريز ولا ريش ىلع ريمل

 نب فلخ مساقلا ىال ةلصلاب ىمسملا هليذو 5.“ ةنس قوتملا ىضرفلا نبا نيحم نب هللأ

 ةلصلا ريغ سلدنالل ريغص خبرأت لاوكشب نبالو 0.6 ةنس قوتملا لاوكشب نبا كلملا دبع

 401 ةنس قوتملا ظفاحلا [ىسنلبلا ركب نا نب] هللا دبع نب دمحم رابألا نبال ةلصلا لكشمو

 باتك هلو ا. ةنس قوتملا ىطانرغلا ربيزلا ىب ميعربا نب ىيحا باهشلل اضيا ةلصلا ليذو

 قاوريقلا ىنشخلا هللا كبع ىالو اضيا مالعالا نم سلدنالا رطف هب متخ نمب مالعالا

 كيحال سلدنا عيرأت ١0 سلدنا ءارعش ىف رخآ باتك روكذملا ىضرغلا نبالو ةلصلا لئن

 نودلخ نبأ ةمدقم حراش ىرقملا قرغملا ديحا خيشللو ). ةنس قوتملا ىوارعلا ىسوم ىبا

 هع ط[دطعووتسممدس - 1: هر“ هاا 11-11 هات] منن - ظ1- 1اس 701- 71هجعند] 0ع معمطهطتاتاطدق

 1[مطءووتسمضسس .نسملت غةلطسك - 10787: ءا- هرسعسر طصمععدمطتحر ةتعام»ع 2هتعم 17

 11083 1/ه 1/76, ءغ ملتهع. - آل ءوىتماتمصعم هتطسس ةمقعف 0عتسععمس ءمرصتسس عد هنت طسص غانم.

 2163. 1 حءتلاعط ةكمطقمعو طتقعمتح ةصطوتندعو دسعام»ع 45:18 ء»”هطأيأ 40-7 -77

 ا وءرن 01011 مج»ت»ءل طا: - ءامسال طة ةصصم 577 (ةصع. 17. الآدت. 1181) رممجطتم. ع 2164. "1 ةعئاعط

 دمطتو هر طتمامستم معممط عدس ةدسععتعع ةهتمامر ةهسعام» ع آ[؟ةمتعو 210 ل11“ , 17 ماب

 معممرستسدغم ءغ صمم 906 (ةصع. 28. لدا. 1500) مممرتنتم. - 2165. '1' حمتالعط ةكص 021 5و

 طخمغمرتم ةمصلمل هذتدعر هسسعامنع لااآمء]غ0 كل لهأام]أب ظعت» 71ه]نمست» عل 11: - ءآرعت" ]2 ةصصو

 403 (ذمع. 23. لد]. 1012) مدمز[0و عغ ءزراتك ةممعصم لذ #5977 دجمعالهغقر ةسعام»ع ل

 1616276 8 عءتن م60 - ءآ- دج ءاءأب 11: 8ءء)زمةمالر ةصصم 578 (ةمع. 7. آهن. 1182) مدمسأتم.

 [لعرد 1671: 8 ءعز/ممممو/ طتعغممتحسس مدعكدتت صله سعتمع ءلتلتك همس تكدس :927ع# ءمدكتس ل عساهم

 0101:1117 ءا- 521 ءار ةسعام»ع ]آ1ةلظنت 11: - ءاماطا» 21ه مصتسعا عزا قكطفملاعأ» [ءد كلغ

 8ع[ 8ملعنق#] , ةممم 659 (ةمع. 6. آ2ءع. 1260) دصمتغتم ل ةملته همعيتم :ه87/ء/ ةممعملتح

 د 876145 - ل- ل ىلطتسعل ظعتح 18ه]اس 8 عروس ءةعواعت»  (لمفلغر دمصم 703 (ةصع

 21. لدم. 1308) رممعتم رو 5ءتماح. 1لعمد ةسعام» ءدغ اتطخخ 1/472 1. ع همام نال طل هزات

 ملعتستسل كمععامكقكدتسامتسار نمأ دم 0ةعاتطسد 1115مدمتمع 2همدعضتسغ ح ممضعم ةممعملت>» 4

 ه6 , هسعامتع قلااع كط0ه11ه] 121م1 نق (ه2 همر. ع  ططءمتوسمع 1ةدن- ءآام ]6 ح0

 1دسلمكتك حلطس دس ]ائتطدسسا 0ع ممقاتك كصلهلسوتدع ءلتلتك - 2166. 1 درتاعط كص لهل نقر

 طئمغفمصتح ةملحاسمتدعر هط 47دءا 8ءرب 71م ق4مامم2, ةصصم 388 (ذمع. 3. لحم. 998) رصم7(ه0و

 هع ةطعتلعط قلقسعل 71«عقب»ءآلذ 81ه" ةر بدت 8طن: 1140 هماتك 1110م0 عرب ء# ءومحتط ءالاة ألك
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 ةناكرو حالصلاب سلدنالا ف ركذ نميف جاضيالاو سلدنأ ءاحلص رابخا سلدنالا خيراوت نمو

 درات 5 سينقملا ةودجو سلدنا ٍج ميران 0 سيئنقملاو نيبملا باتكو سلدنا 3 قع سفنالا

 1 ةيخذلاو سلدنالا لحمأ ىم ىمعلا ءآلضف ىف سفنالا ةحرفو سينقملا رونو سلدنا ءاملع

 خيرات اال كلذ ردغو خقلام خعيراتو ا خيراتو ةريخملا رصنخمو ةريودل لغأ نساك

 5 ىروباسينلا ىملسلا نيسحلا نب دمحم نمحرلا كبع ىال ةوفصلا لعا رات 1146 ةيكاطنا

 هيفوص بأ خيرات ال. 2 زاوحما خيرأت 818 ةيفوصلا , تاقبط ىف 0 81 ةنس قوتملا

 مدافغلل هأدعأو ةيبسر افلا ىلأ ةكاضسللا جب م جذفلا نيح ىناليذل كمحا ند كمحا هلقن رصتخم

 ىجشوقلا مح ىب ىلع ليضافلا ىومللو ةيكرتلا ىلا ةيسراغلا ىم كمحا نب هللا ةمعن هلقن مث

 واروع ىلعابلا ج بيرت "0 موحرملا جتافلل هفلا ةيسرافلاب هيف فيطل فيلأت 1 ةنس ىفونللا

 10 ىمسملا 2 خيرات انزل أ  ىيبك خيرات وهو 0 ةنس قوتملا ليحكم ىب ديكم نسحلا

 يبيح نب دبحا نبدي هللا نبع قال اراب خير ات 0“ 2 نيعلا ىف ىتأي ةياردلا ناونعب

 دار ةمتماح. ةلتمع طتعمرتحمع ثكصلهلسكعممع ددصاأ ل[ لافت دوأهأر(  لتنلعلااو ع ظادللاكأو

 0ع ذتكو ونبأ نص ةصلمل سكته مهطتغمنع دمه هءاعطروت ةدصغ -ح 1111061 ءآ- هتازكمدو لع "دلك

 لمعنم ثصله] ندعسزو - 17727- 1:10 111- ]1ه8ثن - 7107-717 ءلععر طتقامسته كصلد ]بوز وع ح

 لملوبمءأ ءقدورنمءلءالمعو طتمأمدتح ؟1ضهدئتست 00هءامدضتس كص لم نهعسمسدسس ب 2 هل معا ءارعو

 11م 1]عا 7 - هبوركمو لع رتعه معك طغعصع ءعصتلتنق ةماعع ةكصله] سفعصمو - 1)هعزلرا"ءا لع

 طمصتع ةصعم]دضنسي معمتسونأامع ونسملتئهنطسو ل 18مزعغورسع طسرسك همعدتق - 1047

 1801 ووعارم - 1 هم 21له1معم ب هع ةلتمعي حج 2167. '!' ةعئاط ةصغفلعأت ردي طتقامستق

 قمصسمءات عدو. ح 21468. 1" حمتلعط ةط]ل ءا1- وعلب ءغر طئقامسم مموصاتلت ماتدلغ2415 1١ ب كهان1مزلان1

 جسعامر» ع لااا لطا- ءآ- 7ن]رت»:هنا ل1101 هتزاز»:ءل 17 ءرن- ءا]رموعقر» اكو 1ءرربب# 1 هآ د(" وى ةمصو 39

 دع 17. كرس. 1021) رمماناسم. (نهداعم ةصظم ةنط 1 هلم علا ل1 - »بر ةورول. - 2169. '1' دعتلاط

 مط معو طتوئدتح ةكطرؤمدع. - 2170. ''حعئلعط كرد 5ههم117 2, طتوامتم ةليوع

 مملمع (همعغمصاتسممد]زمصقع. (هدرسم عص لئانتط و 4 4/1760 13 ءن) متت: ءل ل7718 اعطح مماثع

 ناي

 يمد عم مقممتك ننطتع ء ععدععد ائصعاتم ذم ةععتعقسس تمص اتغ ءغ ةعياتعممتمدأ هطاسلتك 8هداعو

 لادا 21” ءام/1ه], ظءرب للسعال ع معمتعج ائصعاتمهتس ادن عدتس ؟ةضاتغ, ءغ 0ع ءدملعس »ع 12

 طعمع دصعستاس5و 47: ورب 11ه],منهت»ءل (نيع]ز# و نست ةصصقم 879 (ةصع. 185. الآمن. 1474) 06ءع5ؤأكو

 همسك ءاععمصو 7101م ءلذ 11. ييدعمدتمد1 معدتعع ءمدتمموابتلم بج 2171. '1' ةععالعاط

 10 18-11 ةطخلتو طلقغمدتم دصمهعمتو ةاتعاماتع 41: !]/مقه7: ]1101من علا ظعتت ل101 1016و "ت0

 80/7178 لتعام ءاغ ةخصصم 321 (ذصع. 7. لقص. 933) سدمرتضزتم. - 2179. '!'ةعتلاعط 282 ءغو

 طتمامستم 8دعدعر 0من ©ك-0ة(ينعأ ذمهعتماه. ؟10لعمسسع دمظم ذص لق. ع 2173. '1!' حمتلعط

 8 هرزعط ٌةعور طتقفمستم 8هاعطقمعدعر ةسعامرتطاتق لقلت قكطاعلاو] ل1]10مررون»عأ ظعتن لت: ءا 13 ءتن
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 قوتملل ىراخضيلا نابيلس نب دمحم هللا دبع ىالو 81 ةنس قوتملا ىراخضبلا راجنغب فورعملا

 ىفعجلا ليعمسا نب دكبحم هللا دبع وبا ظفاخمل مامالا وو ىراخبلا مِيرأت 810 #1 ةنس

 تاقثلا هيف عيج نيتدحملا ةقيرط ىلع ريبك خيرات ومو. 101 ةنس قوتملا معحكصلا بحاص

 هفنص ىذلا وه ريبكلاو ريغصو طسوو.ريبك ةثالث هنا لاقيو ثيداحالا ةأور نم ءافعضلاو

 سراف نبا ناميلس نب كيكم دمحا وبا هنع هيوريو ةرمعملا ىلايللا ىف معلص ىبنلا ربق دنع 5

 جديع نب كمحا نب هللا نيع هنع هيوري طسوالاو امعريغو ىوغللا لهس نب دمحم نسحلا وباو

 ىبا هركذ ام ىلع ةدوجوملا هفيناصت نم امهالكو دابللا دمحأ نب هيوجنزو فافخا مالسلا

 حانج نب دعسلو ىراخبلا يِدرأَت ىلع اليذ اهلعج ةلص مساق نب ةملسملو رك ه8 ب اضيأ

 ديحا نب دومحم نيدلا رحب خيشلل تادّلجم رصعلا لا فاصوا ىف ردبلا خيرات مم

 ىلع تايفولاو ثداوحلا نيب هيف عمج ريبك وهو همم ةنس ىوتملا ىفنكلا ىنيعلا ىجورسلا 0

 نم الفان رئازللو ندملا نم امهيف امو رحبلاو ربلا ركذ رق فلخل لوا نم ةدتباو تاونسلا

 1101 من»»ء0 م/م", ؟نلعوم 61 متزاب» لتعم هع دصصم 412: (ذصع. 17. لمدن. 1021 ) 2201110و

 ها كا: 4ط0ه71ع] 10]1ه]هتستتعل ظعءرت ه01عضمفت» 8071م8. ةسصم 312 (ذصع. 9. ةمدع. 924١

 رتمرتننم. - 2174. 1" حمااعط 8-11 هلعط ةعأر طتعقامضمم هط آسصفس 115505 لل: 1071

 1101 مدد» عل ظءر» لود»017] ل*'وزلا , كمه]1]4 ةسعام»عر ؟ذ150 8071/1/2 لتعم و نتتآ دطصطصم 06

 مع. 9. 182غ. 869) هطتتغو ءعلقنح. (©مسع رصهعصتتتم 20 20هصعست 1201 0ه 3:10:13 0111205140

 ذم وسم ذ11ع عمو زمغوع ند036قمصتمب مةاهعم»عم ءملل1عوعتغو وننذ ع1 80ع لتومت ؟ء] ةدط]ءةاقع

 [0لعز كسصغ "ل'ععو ءزاده معععوم1هصعو ءووع ل3عانصاتتل“, 01]123, 21038 عغ دطتط01, 00331311 5

 ردحز هععرد 20 معموطعغوع ةعمم] عدس همءعقطانق كلة 6هصتك ةدعرهع ةلد»"ء/ 01 ءادع همت ممقانتغ

 ؟1["مدلزلعحتسغ دلاحس هط ةسعام»ع ةعععمأامتس للثن ل]تنعا 7101 متوتتنعا 17 عرب ال07 عنتالا 17

 12: , ملط” 1 مدعت: 110ه]رميجت» ع0 عرب ظكم]/ ةطعدجتعما] همومك دلتتوسع. 181ءلتمس الم ةتعغم>ع

 د01[ عحسصأ 45067147 1 ءر» لآت»ءا عدن قك80- ء]- :ءام» 3121017 لك ع ءأ 7770م عق]ا 16

 ل70 ]1,عاار/ل. 11دعع ءهغ ذلله , (عداع 181: ظهير ةصاع جلتعامزلتق هرعدتو 1ط5 عطلات ات: أ

 11ه51ميز16 1 عدا (0عض»ر ةاعرسو دع اكمل ظعت» لعتنما ةجوعسلتعع5ع ج40 طتكامضمحس 701

 ءوصتصسحس لحس ؟010عممغ - 2175. '1' حمتلعط 8-81 علو طتقأامتتخ مآاتتاتتلا 701انلتته1101

 عوعتمعنمدعس جعوسحلتاسسس همصنمعمك , ةسعام»ع هطعتلعط 84 - عل - ل: 71هلرت»70 1 عرج ىلآ»ع0

 معرس قلد [ممص عامر حسصم 855 (ةصع. 3. 1"عطد. 1451) رصمتناتتم. 0مان5 123عطاتتللو ٌظ 0110 0

 اللع معو ععواوم كغ دتعمدانست 5مععءامنمرسست 120265 ةععسسلمتص ةصصمو ءما]ءونغ 1معلمتا ه

 معكم عام ىعوعممتم و ندد (ةرعفتل ؟بمماتس عماعتت ءأ رد هتنعو ءأ تعطءعو عع دمكد]همر ودمع ذه اللتق
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 هنم هصخ هئاكف ريثك ىبال ةياهنلاو ةيادبلا ىلع ثداوحلا لقن ىف كمتعا مت نادلبلا ميوقت

 هلث ىبحلا هلواو بكارغلا نايبب ريسلا فدراو اهنامسأ ىلا راشا بتك نم ءايشا هبيلغ دازو

 ريثك نبا نأ ىنيعلا ركذ رمغلا بنا لوأ ىف رجح نبا لق ملا تادوجوملا عيمج اشنا ىذلا

 ىامقد نبا جيرأت ىلع هتدمع تراص ريثك نبا عطق فنم نكل لاق امك وهو هخيرأت ىف هندبع

 5رماظلا نحكللا ىف ىتح هيف مهب اييف هدلق امبرو ةيلاوتم ةلماكلا ةقرولا هنم بتكي ناك ىنح

 هذا لدي ايب ثداوحلا ضعب ىف ركذي قامقد ىبا نأ هنم بجتاو نالف ىلع علخا لئم

 باتنيع ىف دعب ومو رصمب تععقو ةتداكلا كلت نوكيو هنيعب همالك ردبلا بتكيذ اهدعاش

 ةشمدلا دبحم نب مساقلا دمحم وبا نيدلا ملع خيشلا وهو ىازربلا خيرات 10 ىهتنا

 10 ىبغذلا هبذه رث تايفولا ىف ىتأيسو عفار نبا نيدلا ىقتت هتافو خيرأت نم هيلع ليذلاو

 ءريئكادسغو آاتطعو 1 ععماو» ء80704-7 لسعع ةمتستعت“هغر 0علملع ّدص معطاتق ععقاتق م 5

 رحاسأأو دع 151 116/111 همععع 170-101 ءا مع 111-111, ءل 0عمممدسمتك ذه تغ 1110 م101(0:عطت

 مدعم ونسمفأ يعم معمععو هك نمسعص هممصصتتللف ع اتطعتق هلئتف 20050366 ونسمسضتس انتل
 زملتعدأ.  ىل ظمعتس دلنمع ةليسانا كنت معان 20(ةطتاطس ةهعصموتقمصسع ةدطزسصدتك ءغ ةصعامتغ
 زاه: 1ردسك 10ءمو ناك هروصعم دنيك ءةيتكاعماعو مدتستتا> م1003 هع. - 15 11077 ةهئات
 اتطرت 154 ء7- عارم“ طقعع طقطعأت 2/- 4نض هع ذص طتقامتتمي ممععتماتع هينعامدتامتع 1
 716/741 تكانت ءدذع !؟ماعنترو ءا معواع طمع لتعتغو دئاحسعب تطأ 18 72ع17» ظطمعتس 21001

 5 ز1سممصتغر طتقفمرتحتسس 1ع عمت ذكجح ءمرسمتلمكذغر نغ ةماعوتتج 10115 همطخغاساته الل 0

 لعووت طعم دعو علمت ؟ءواتوته ءزسك دم رععطاتق ةمعععاتكر ١1 دلعم ذم صممت عواتك اتصعاتقع

 سمتطسع مععستغ تغ ؟عنطت هةهسفح هطللامم' هلع م1( 106 [لملممل 1. ع. ررك ءعقاع طقصماتتللعد

 حاتودعس هرمدتتغ““ لتعود 8[دجمتك دستعتس 10 دصتعفتساتتلو 0100و ءاتتتل 10م

 ممصصنااتك عاد ءمدضسدمسلتك جعوسصعماح جك2عغو وستطسع هع ئللتق ةمغمططتقدع منمطقغو

 18ءل"-0-60/» مهمتك ءزدك ؟ءدنطتع هندفتتع. عد ةئتمع طقعع عا ةلله ص ةعورتمام ةععال ءتنقكو

 لسس مدع 4:1(قدع ةطغعنوغ6 - 1[هعع 111ه. - 2176. "1" حجتاعط 8-11 ءةعمفلتو طتقامتتقو
 ذه وسه ةطعتلعط 11س- هل - لل لدن 1101, متهت»ءل 111- ((يين»س ظعتن 21ه]رميستسعا 1)ةرسععأا علو
 داعم ظءمعم/ لتعم عع دصصم 7238 (تمع. 30. لملم 13327) 0عقتصعاسكو رممرتاعق نه01 60ص هج 0ةندط
 هما1عوتغر ؟ع1 ممقسق ]تطعم ءوه مععدلت ديتاعتت نتمعامغو نست نه10(01طصعق هدنع (ةطغاتتلل 210288
 10 جئمتسعمس عدس مئ00ع همس ءدفعتمةتغ. قة (مسممدنعو نوم ذآلع 05ه ءووتلو هتك 8-60-1:]160
 11 7/ني*  مماتسسهتتكو دغ ذصاد هسط 717 جنكموروق ؟نلعملسص ءيان طوداعو 2:عءاواق ذل
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 اهتاضق قو ناجفو نبال ةرصب خيرأت 0 رج نبال عفار نبا ىلع ليذلاو .ءابشا هدازو

 نب ميعربا فحسا ىال سلدنا دالب نم سويلطب نيرأت 800 ىتيسو ةديبع نال بانك

 [ىوحنلا روهشملا ملعالاب سيلو] 10 ةنس قوتملا ىوحنلا ملعالاب فورعملا ىسويلطبلا مساق

 هالتو ىدادغبلا رهاط نا نب محا اًضيرأت اهل فّنص نم لوا لبق دادغب خيرأت 4

 ىلع بتكف 8 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا بيطخاب فورعملا ىلع نب كيحا ركب وبا ظفاحلا مامالا 5

 مجمل ميظع اًباتك راصف ةمج دوف هيلا مضو اهب درو نمو اهلاجر هيف عمج نيتّدحخل ةقيرط

 دعس وبا مامالا هالث مث اًدلجم رشع ةعبرا ةيرصنتسملا فقو ىف ناك هطخب ىذلاو عفنلاو

 ىف هبولسا ىلع هليذخ ه1 ةنس قوتملا باسنالا بحاص ىناعيسلا ديحم نب ميركلا دبع

 [دماح نب] دبحم نب دبحم هللا دبع وبا نيدلا دايع ءاج رث !ٌدلجم رشع ةسيخ

 هامسو هلمجا وأ هلفغا ام ركذو ىناعمسلا ليذ ىلع اليذ ه٠, ةنس قوتملا [ريزولا] بتاكلا 0

 معممومتتس ءغ 20لتئمسعساأتق جتتعاسست ء0ئللغو ءهغ 157+ هر“ يسموتع آاتطعسس 207 724/1

 ءموصغاس مكن. - 2177. '1'حعتلعط 8ةقدعدر طلقامدتتع 8دهدوعو ةتاعام»ع 181١

 آنه ءزسدلعسص ندنطتق له01ءطتق قلقا 08620« همدتك ءلتلتغو 0ع نسم دصقعو ؟10ءوغتتل

 2178. '1' حمالطط 20ه غه11735ر طتعغمدتح 220555 هعطتع ةقمصلمتسك ءدهعو ةسسعام»؟ كلن

 ل" 1]0» ظءز» (مىةز» 120101ةرشد# عدسسفتتعمر ؟دلعم ل'71ءرر» لتعم ع دمصم 646 (ذمع

 26. قرر. 1248) رصماننتم. | 1غ 7*4ءعر»» ؟عنم همس تس الو 4”/ءرر» هءاعطءرعتسم (ةحسصس 0

 وصخ سلعصلمف ءةغ]. - 2179. '1'حمتلعط ظدعطل خ0. طتعغمدعتع 8دعطلهلعصفتم.  ظمتصاتكر

 نسأ ع طمع دعطع طئقغمدتمست تهمدصممؤاتتفدع لتعامتخو طنتأ 41760 عن لطف 11"

 ظموي7,0408, بيسوع آسفس 11ةظنت للان وات“ للسعال عرب للغ 8هج]0/0:, مدلعو 111/4118 5

 لتعفتك كأ ةصمم 463 (تمع. 9. 06. 1070) مجمد: اتن5ر 52نانأاتك ءقأ ذاقهر 0غ 20 ةممامسم 22010 ه 321 0زئان3

 عميتطءرنعع.  ؟كعمو تعطتق ةمععامغمو عع عمو نحت ذص هي دعلعسس 8ععضتسغو ءم11ععنغ هع ائتطدم

 معسسس[ عمك هطقعتهلمصعف متع مودع ةموعمضاتتغو نغ ص ؟ه]سسصعم ءسدمدستم ءأ ناتلع ىووععتعأت

 ع ءععرس مامن وتم0 مه مدتح دطفمات ةهترج دس !ل[ءوودتامع 11051 مردود ء»ةنرء 1ععمج تدك نهم[ ععلس

 مماسستسد ءىءماعرتع6 1ططدصع لعتص0لع ةععدض5 يؤ آسقمت للان اهنا 7-40 - [م»أر»

 2816011: ءل رك عرب رد 6ءةمعدم]لهعتحتكسسم جتعام»ر ةسصم 562 (ذهع. 28. 0ع. 1166 ) دتماتتتتكو

 - هدلسصك ةممعسلتد2 20 م0غ7(0م1 هدفت ونتتم0ععتص>2 ؟ه1تسصتصتطاتق ةطقواسناو ءد6 180

 هع” م7141 هرتك كسل - هل - لأ: لات 4 0ه7]ه]ب ]1ه]رمتستنعا 8 ءرد ]1ه]رعستسعا [17 و 1170]

 120126 [117 يتدن] , ةمصم 597 (مع. 12. 0 عام 1200) رصمتااتاتق و همصاتستتهكذ غو ءار وسمع زللع ع1 0

 معدته معواعععمع 561 هددتكءرمغر ىكانمم]عوتغ همدقوسع نتطاتق ؟0ه]هستستطاتك ءمرصم»ءطعمفمسس
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 فورعملا ييعس ىب سوكام هللا نبع وبا هليذ اكو تادلجم ثالت ىلع ومو ليذلا ىلع ليسلا

 عيطقلا ىبا كج رث ىاعمسلا هركذي رث ام اضيأ ركذو 18 ةنس قوتملا ىطساولا ىتيبحلا باب

 ظنا ىبحا نب ديحم نيدلا سمش فخاو ىتيبدلا ىبا ليذ ىلع اًليذ اهلعج ةلص لاو

 نيدلا ٌبحم ظفاحللو هفصن ىف هصنخاو هصخو ىتيبدلا ىبأ ليذ 058 ةنس قوتملا ىعذلا

 5 خيرأت ىلع ميظع ليذ #4 ةنس قوتملا ىدادغبلا راجنلا نباب فورعملا دومحم نب دمحم

 عيج هسفن بيطخا

 نيدلا ىقنل راجنلا نبا ليذ ىلع ليذلاو تاقبطلاك لاجرلا مجارت ركذي نيعلا فرح ىف هنم

 ىناتسراملا ركب نال اضيأ هيلع ليذلاو ناقتالا ةياغ ىف وو 7 ةنس قوتملا عفار نب دمكم

 رشع سداسلا دّلجْلا تيأر دقو الجم نيتلث ىف متي هذا لاقي جواف هيف

 قيوتملا ىداذغبلا ىاسلا نبا بجنا نب ىلع نيدلا ياتل ىناتسراملا ليذ ىلع ليذلاو

 اهككس كدعو دادغب .ةفض ىف اًنسح اًباتك ىورسكلا رادنامهم نب درجدزيي ليس وبا فنصو

 177 - 5 عن ه1م 197- 12 ععم7 ةمهنتموستا. آخظهلعس درصملم كلن كقالعأاملم 1101 مستتعا 1ع: ك0

 11ئ:/2, داعم 167: - ء[ل05عءم1/# لتعمضتك ءغ دصصم 6037 (ذصع. 3. لسع. 1239) 101:15

 رىكوررت' ب016 همك ٌذنج ءمماتصاتهك غر نغر نتمع 111ع صمص ءهمرصتصعل7 0131:عائهغو ©0111 616

 "نس 111:- ءلعسن// د0 ةجمعسملتععس 1: ءا0ل05621/41 ءمصاتساتههظلهتتت هراتق 20زانصتكتغو أ

 فظن هر ورجع ءل- 0ث: 1101 مت»ن»ءل ظعءت» كرنءل لطسع]بعات 2و نحل دسصم 748 (ةصع. 13. كرا

 1347) لعوعقوزغو ه0 ممقمسد ةجمعملتخ هته كار» 41//12062 ةءعاعععملج جعوينععداتم ءقأ ءةسوتتع

 5 لتزستلتم فممسدحتمع - 1تكاورتمس 72741451 ذمكدس 11ةلظام 21101188 - هل - لأ: 7101 هتتاة ل

 ورب 11ه]110 ظهعج70408, ؟هلعو 1طد:- ءامعز زم لتعامك عا دمصم 643 (دصع. 29. لآطهت. 1245 )

 رت مرادف و دصحعمم هرعنع همماتستمه15زغو ذص نم تهم]11ءولتغ دلفي دغ (ظعفدستاتست نا0381 1316+

 لاس نتعيتنمغم ؟ه]مسستستطتك ةطوم]سغمسس ءىوع لتعممغو ةأ ؟هلتسعس ءزاتق 0ءععارساتتسس هعزئكتتلل

 ولت انغععدس #4 رصم]؟ءاعمذر ذص نسم جل (ن1دفدتسس ( 1م52عم4) مملمتس 1145 5نفاناتط

 يحضمت. ةهمعم 0 نعس 161:- ءاتاعزز ا" 1 ع1 - ءل - 0111 ل101 هئ101:60 1 عزنا 11” , صنت 4

 (ذمع. 3. لدا. 13792) دمع مسفر جلتع ةممعصلتعع ئه همصالما1ة51غو نأ ةاتطتسةتلل الط 16 م10

 ندعامملم كسنعتسم م عع مدعم هلممفنمينعأ. 1ظدصلعتس ةللقس ةرتمعس لت نعت 411: 17 )ب: 2

 ملمس هكتغم عغ طسرانق ماتتكاتك ةجمعسم 0 ءعصت 107 - هلل - 01: مآ: ا ءرد كببزءا» لاب كنق 07100

 10 ةصصم 674 (ذصع. 27. لسص. 1275 ) دصمعطتاتق. 111ةاهدتمس 116/141 كلا طور ءررتعت» ك11ءدأ/0 لق عدد

 1101 مرروت» عل 801 ]رامى ةهسحم 461 (تمع. 31. 0عءاب 1008) رصم“امسعو دس ءماغمسعم ع0لععأأ. 18 ةدنم

 لقد همر 7” ءجلعزء "0 1 ءزن 111ه: 040“ ل[ مو ءبم#  (عداع كمزكعلم انطسحتس مان] تان

 ء«لتلتغو ذص نانو 80ع//0/0اتنس و 11هتئاتتلل عاتق هات عراتتتر طقلسعوو ءا عيتمصاتتتت 0110115 1ع



5 

10 

5 

111 

 بانك اهرابخا ىفو ىدفص دكذ لاومالاو تاوقالا نم موي ّلك ىف هيلا جاتكي امو اهنامامحو
 ةعبس بيرالا ةضور دادغب خيراوت نمو بناكلا قريلا ندلاخ نب ديحم نب ديحال نايبنلا

 ىلع مساقلا ناو ىخلبلا ليقع نب دبحملا يلب خيرات 1. ىتأيس امك اًدّلجم نورشعو

 ىبالو قدصلا فلخ ىب سمح سلدنا دالب نم ل ميرأت اما 2 ىبعكلا دويحم ىبأ

 ىنايسو بابلالا ىلوا ةضور ومو [دواد نيدلا رخف نابيلس ىناأ] ىتكانبلا خيرات 11 ةيقلع

 مرآ رابحا نم خروملا ىوراهلا ىليدارسالا نويرج نب فسويل ليبارسا ىنب خيرات 110“

 نلجحم ىف وقو ىيبارسالا ىنميلا ديعس نب ايركر ةيبرعلا ىلا ةيناربعلا نم هلقنب ىنع
 يدا ل نيبلر هسا قوتلا ىبمألا ماشع نب لاح نمحرلا ىبع قالا هيما ىب خيرات 6

 ىف مإ» ةنس قوتملا ىديزيلا سايعلا نب كبح هللا دبع وبا حيشلا فتصو كفاكم نب ىلعو

 مي. ةنس قونملا ىوغللا ىرعزالا ديحا نب ديح روصنم وبا فتصو ةصاخ ةيواعم نب كيزي رابخا

 ىتأيسو ةرجهلا خيرت ىف ةركفلا ةدبز هاهم ىروصنملا سربيب خيرات 805 اصضيا دابخا ىف

 جاتسعمغمرتست عغ همسسممسل م2عقعمقنس هراتق طقطععو 0عووتطتع 126 هعطتم مءطتتق 64
 126رب 711011060 18 عند 174780 18 مبيت ؟تطح اتطدحس 1": بج ءعلتلتغو عا دغ ةصقعف 510 عصلتتس
 بتعو ]تطوع ر2مب076/ هل- هجاقر ء دتعتمف دعماعم ؟هامستمتطسك ءمصفغدمسمر مدنعم طئقأمرتحس
 18051001 ا" ةعاوأ. - 0 "1" حو لعط 8 جالعط و طتعغمدتم 8دللعط عمقتكر ق0: طانق 0
 2ر6 47017 807172 ها 451 1ءايعتت» ملل: 8عءن 81هلقنستل 110 82. :- 21851. '1' ةعئتلل
 8 ه1 عد متر عر طئكامدته ؟؟هلعمندعر هعطنع ةصلهل ههعمدع, دسعامدتطسك ل101 1764 لق تن 1112/0“
 500676 ها 1ز1: 47عمردمي - 2189. '1' دحتلعط 8 ءمملع ءانر طتعامتمه 18ه6:]1:0ا 11: ءا-هلن
 زمهعتماعر ةسعامتع [ لانو هدام ]هلل -ءل- لأ: 182هم10, ؟دلوو ] 8 ءافطعا# [لتعام].
 ة106عوننم زملروي - 2183. 1[ ةعتاعط طءصخ آ15 عمن 1و طتقغمرتح آك:ةع]ئاةتاانتنتو 3 1 57 6
 © ممخمرب 1547: ]7م [آتم(مرتعم ع 0لهءعمرتطسع [مهدعصمتطاتق زه0هتعتك ءلئاف. 2مم لق ا
 وون 1”عررمعرب# 15«( ذلتمسس ذص ؟هاسستمع ءرع طعطندتعم اتمعاتف ذم جعدطت قدس (عهصقأ عع عم لفت
 عانقوعرزغ. - 2184. 1 حمتلعط طعصت ©( رد 27373, طلقامرتح 023772081111 011(3116  انف
 راقب 67-450 -ه]تجمتت 1,471:0[1 8 عجن 11141: 012« نلملعو ةصسصه . . . ةطتماناتفو 1 1/1
 1226 40: تكا 47: ود 71هزالقل. 3” ءسالل ظءرو ك10ه:مةيرع ؟لذكهتم 5ءعوهتهلتلتح 5عات وك ءائاتلأ
 هز عزاعا ق1: 450647767: ]1ه]ءميرونت»ءل 8ع» كطااع 7 ءسالنو دمصم 313 (ةمع. 29. اللهم 925)
 رسمتك, عع ذغعسح قللت 11د“ 2101متست»ءل 1 ءنا للسعال لسانعت# طعدجتعم]و ودك ر ةسو
 370 هع. 17. كد]. 980) رممعؤمسق. - 21835. 1 ةجتلعط ظ8تطة عذر طتقامتتم 82: هنن 17و
 26066 ع] -ر يجمع لأ 1مل 11-117 ءا ذمههتماهر لع وده 510ع ذملعوي - 2186. 1' ةعلط
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 دج ناتسكرت خيران امم  ةنس ىقوتملا ىقهيبلا كيز نب ىلع نسل ىنال فييب عيرأت امامك
 بئارغو كرتلا ممأ هيف ركذ ىاتخ كولم نم ناخ جامغلل هفلا ناندع ىب نبيكم ىنيدلا

 نبا هركذ ىتيركتلا ديوس نب ىلع نب هللا دبع دكمكم ىنال يكف خيرات ان ناك

 فرشلا ركذ روميت خيرت 16. رفصالا نبالو ةيدع نبال ناسملت خيرات 11 . راجنلا
 5 ةياغ ىف عقاولا وه امك, اهبتكتساف عئاقولا طبضو نيودتلا رمأ ىف هسفنب نون هنأ ىدزيلا
 مدق .نم لول وهو قاراغ' بنشب فورعملا ىورهلا نيدلا ماظن هنود نممف 'ريرحتلاو يبيذهتلا
 ءاملع نم ىنالتكل نيدلا ىفصو هدنع امركم راصو اهيلا كصق نيحح دادغب نم هل البقتسم

 شوج "ةامسو هماّتت" ىلا برق ىنامركلا كنز دومح عيشلاو ايكرت هعئاقو , ىم اًفرط بتك كنقريس
 رشننت مل ةتالتلا هط-طعو م4 ةنس سيلفت ةرطنق نم رهن ىلآ طقس امل تامو شورخو
 10 مق ةانس قوتملا ىدزيلا ىلع نيدلا فش مهنمو ريسلا بيبح بحاص هدكذ امك

 ظفاحل ةّيكرتلاب هتمجرتو ىتأيسو همان رفظب ىمسملا ىسرف لوادتم روهشم وهو

 1[ ءزطحعو طتمامستم 8ءعتطقعءعمقتمر هنعاماع لطقن'1]رمعمتا لآ علت 220 18621/مع]فو ةصلقف . .

 روورئ نو. - 92187. 1" حمتلاعط 1" هعاع1 ةغؤصر طتقامتم 1تسعتكامصسقعو عانقت ل1160 - هل - 4
 71161 هرست»ن عل 18ءر: كله 1 علسساب 164:0 آكطقتمج وع >ءعأ همرسموفاتتك.  (ءصاعق 'ل'سععدتاتس
 هعروم ["هماعتععممع هماهطتلعو 0عوستطتع - 2188. 1 حعئلعاط '1' ءلععتك طاقامعم '1'ءاصلنءعدقتقو

 دسمامرع كاتب 7101م ميرتعا 4007ه 1 د2 76 1 ءر» همنمءق0 1ء]جت"10.  (نهرصتسعاط ماه هزتاتك

 160 - هةممءززمب. - 2189. 1همتاعط خ11 صففمسرو طتقغمدتع '1؟ةلئسفدحسمعو ةسعامتتطاتق 2
 1800/0 ها 16: - ءاموركم». - 2190. ""ةجتلعط '1ةدسننر  طئقامتته 1س. 1 ءواع

 و 812م عرك- هل - 011: 37”هج0ل6 1 نسنن» ةمعع طئمامسمع ءمدسرممعسلهع ءا دئعطاتق ععقاتم هنلتمحسلتف

 رمدتعتل هكتغر كو انغ 65 12 ععرتطعم لمه 01 ءامععغر نأ ةكتعمعزتقمأو 511111264 0120815 مم

 م( سعص0هعمصتع هؤم01مذاتق. ]1صغعرل» ءمعرو ونت طتئامرتهتل 177711 همت م0511عءالاتظأاو نتغ

 17 هاير - ه0 - 011 17 عمن, دنآعوم ك]رعبطل  (]رمهلب»# لتعاممو نست رتتصعأمأ 057:00 هحت

 معمم مكسنك ع تعطع هطوتمس ةكتغ عع طعمتومم ؟تلغت هط ءم ءعععماتكق قا 077-60-2

 1761/8 ع حتستع ؟جيسمتتعمملمع معنه مدععس معنمتتص ةهط ذللم ععقافسس همهم مقتع

 ىسونمعر ؟ن 8طعتلعط 71هلد»0 2 عءرد]ب# لك عبس طبتم معوزرع ؟ظدتغر انتأ مالك ىاتاتللل لااد]ب 206 5[16/1471]»
 زمهعتماسمو 50 ظمعتس معجلسموععغو تنص 217/0751 لع ممصغف ذص 11تحتسست ةمصم 806 (ةهع
 10 21. لمآ. 1403) 0عاممعسع رممععين عسل“ 1آهفع انته همعندهر انا ةسعام» ائطس 116945 ءل-ىةزرور»
 عئوامضتسو همص ص ؟نل عمك ةلتاح ةدصغ. 1طعتسالع ه7 و»ءرث-ء0 - لا: ىللق 3 سلقو ةمصم 850 هع
 959, زخ[هر6. 1446) رمم7اناتكر طتفغهرتمسس معندتعع هعتمامس ءأ 14 هن" -:مننءأ ةجمعالهنحتس
 وسرموستغعو ونسمع دصفعممس عاممتمس ممعاح مسسلغتس [1ءوتفتم هغ ةمظنع همصحسم ءالتمهطتاات
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 مد ةنس مرحم نم بتك ىناملسلا اتلل فشلا ٍجيِرأت ىلع ليذلاو ىمجتلا ديحا نب دمحم

 ىفتاهلا هللا بعل همان رفظ مظن هيفو كيب غولاو خرعاش عناقو ىلع لمتشا سقو ما ةنس ىلآ

 هتيجرت عم ىناي داشبوع نبال روميت بئداوت ىف رودقملا باج ىقايسو 1 ةنس قوثلملا

 نب قاله هتخا نبا هليذو “|٠ ةنس ىلا 11. خنس نم بتك اصلا ةرق ىب تباث خيرات 1

 رق متي ملو لاله نب نيحم ةيعنلا سرغ هدلو هليذ مث م ةنس ىلا ىهتناو قاصلا نسكم 5

 ةقدص فيقعلا مث هب ةنس ىلا قوعأرلا ىسلمل وبا هليذ مث هأ" ةنس ىلا ىنأدمهلا نبا هليذ

 4/4 خنس ىلا ىسداقلا نبأ هليذ مث هيم ةنس ىلا ىزولمل نبأ هليذ مث ه. ةذنس ىلأ دادح ىبأ

 ةرمح مساقلا نأ ظفاحللو ىسيردالاب فورعملا ىناجرلل ىيحم نب ىلعل ناجرج جيران 1

 ىدعسلا قازولا ىبع نب نمحرلا نبع وو ىاجرجلا -خيرأت 111 ىمهسلا فسوي نبا

 نيحم نيدلا سيش  مامالا ,خيشلا وه ىرزجلا , خيرت 80.. رئازج خيرات ط0 00

 "نسمع ءدس يانغ [1ةظقنع 1101م0 1 ءد» 4ك ]160 ل'ز ءعرمت. 1 تكأمدتحسم الرع" ءل- ل3

 107 - 60 - 042: كك ءرمكو# ممانسسهكذغ (عسمتك 2 1هطحمععسد ةصصت 807 (دمع. 10. كدا. 1404)

 ةملع تموصسع ه0 حمصتسص 813 (ذصع. 6. الآهت. 1410) سدعافسع كه دع5 .ه معا هآل ءغ 01ع]

 8ءع ععمامك ءمدسماعءاعمو. ظكدصلعس طتقغمسضمس قكقلاملاع] 18117[ ةهسصم 927 (ذمع. 12. آل ءع

 1520) مم ننسكو ةذص ممعرس اع 1ءهركع» - نينعأب ذملعسه ادناقصلمر ها 25: قلم مادام ذه

 4768 ء] -هممعاتل“ نا هءعم675 1متر تزدتك عتدصسل تصح ممفأا هكئمصع دمكم دصعمالم عار

 نوعومع - 9191.6 '1دعتلعط 'ل'ط ةطخغي طتقغمدتقم ذص نته 11481 عزز (نم"ه اكن آل8 اعاط5

 عط ةمصم 190 (زمع. 27. لور. .805) تموسع 20 ةمصتتست 363 (ذصع. 2. 0عءن 973) ةصقتستك

 آآ1مع همسك ه 18111471 وعر ا21له]ردق» ظوطغ ةممهرتك ظلخم هعودع ه0 ةمصسس 447 (ذمع. 2. ةكرتن 5

 1055) ممنمسهغسس طسزدق ةظلئسه © نمو تا - مةمعأ كلمارعتستسعا عت 112147 معدد ءعداتق
 ونيتلعيم عوغو هعمل هممص ج0 ظمعتس معضل معتغ. "لد 2ارن- ءازعسامنن# هكوسع 20 ةصصتتتت 2

 مع. 24. خر 1118), قطبضلرمعمت 184182 ههوسع 20 ةصصسس 527 (ذصع. 12. للم. 1132)و

 فرو - عل - 04: كه لهعم 181: 110040 دعوسع دل دمصتتتص 570 (نصع. 2. كسع. 1174) , 10711-ءازهتلتت#

 تعوسع ج0 حممعسس 580 (ذمع 14. ةمع. 1184 )و ءا 0عمتوسع 187- ءاعم0252 تعوسع 240 ةصصاتتت

 616 (ةصع. 19. لآدم. 1219) ةممعملتععو ء«لتل عدس. - 2192. ”['ةعااعط كوز ةسر طلقات

 كمرزؤصهعو هنعامرتادق 472 ون 7101 مهتستنءعا ل0776, دلعو 107858 لتعأم , أ [املكلت

 كقارنةءايعت» 1]1هبدعم 1ظ8عءرب 7ىور/ ىكملس. - 92193. '1' دعالعط 3-11 هءزذصتر طتقامتهي

 ةتعامع 1-67-480" ه]رت» هت 17 تن ال ل-ع]- عصام 82 تم ؟دطلعو لوزان لتعام. - 2194. '1' حعئالعاط

 ل ءدؤتمو طتئامتم خلوعتت. - 2195. 1مدءااعط ظا- ل ءدععأر طتقامرته اتكواتع 20 ةصصتتتلل 0

 798 (مع. 16. .0ع6. 1395) ءمهاقسسهأهب هنعاممع ةاطعتلعط عع طصقص دقي ءررومعل- 201160
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 نم ءارضخل ةريزلل ميرأت 8110 046 ةنس ىلا هيف غلب م“ ةنس قوتملا ىقشمدلا ندبحم نبا

 قوتملا ىرطملا ليحا نب دىبحم نيدلا لامج خيرأت 8180 سيدمح نبال سلدنا دالب

 نسح ديسلا نب ىفطصم ىوملا وهو ىانجلا ييرأت 180 ةنيحملا خيراوت نم 76 ةنس

 نينامتو نبينتاو ملقم ىلع ريبك ميرأت وهو 111 ةنس بلح ءاضق نع الصغنم قونئلا ىمهورلا

 5 لودل اًعماج اًباتك رأ ملو داجاو بعوتساو ملاعلا كولم هيف عمج ةلود ىف باب لك-اًباب

 هلا ةلود نيسيخو ةنأم ىلا هيلع تدزو ةكلذفلاب ىمسملا ىضيرأت ىف هتصخلف هلثم كولملا

 مسا نيرأتلا اذهل سيلو زاججالا ليبس ىلع ىقانإل اهكذي مث ةريتك الود ركذ ىرافغلا نأ

 ضعب ظخ تيأر !ذكو ركلا مساب ءبحاص هركذي لودلا رابخا باتك تيأر ىنكل روكذم

 ةهبشلا عوقول انهه هتركذف وخاوالاو لثاوالا لاوحا ىف رخازلا مليعلا همسا نأ ءاملعلا

 10 [ىورهلا هللا فطل] وربا ظفاح خيرات 81 اضيا هصتختو ةيكرتلاب هضيرأت ةمجرت نانجللو

 ىف فيئاطللا سانجاو ةنيدملاو ةكم يراود اهنم راجح خيراوت !7.. ىتأب خيراوتلا ةدبزب ىمسملا

 1826 1101, م»7»ء0 122 ءود1لعآمرو  حنلعم ل ءسعر»# لتعام كغ ةهمصم 833 (ةصع. 30. عم. 1429)

 رسمرننمو. - 2196. 1" حمالعط 1ظ3-81 هد عوغ 1:[1- 1كط ملط عفر طتقفمدتع آمهدلمع ؟ةعلتقو انغطتق

 قةصلو]ندعمدعو هتتعامع 1+ طمبسسل/ ع. - 9197. "1'دجعتلعاط ل ءسقل - ءل - لكأطو دق

 طتوامرت دستس 111علتسعسمتسس و 30 عامع لوعتنا] - هلل - 0: 111010111160 131: ]11:60 ل1117“.

 همصم 741 (ذمع. 27. لسص. 1340) درصمتاتم. - 2198. 1جرمتاعط 3-11 ءمقطأتو طتقاضسد

 3101156 71:51 هرك© 18 ءرد - هدير 0# 1ظ1هعم» 16 ونحت ةمتتصسعاتع له0نع15 11ه]1ءطءصقتمف >ءسمغنو

 دمصم 999 (مع. 20. 0ع. 1590) هطتتغ. ()منق دسهعماتتل 10 م1212 هصعتاتل عأ 060 عتصأف لانو

 هدمتنه لتعممدتكسسو وننهع ةزموعتله لري صمفاتحس ندعامماأ“ ةسعامر» ّدص هم مءوعع ددعسلت داق
 كنب

 ىالعوتعو دغ ءومععتم دسملم هدرصصعسس دصمتعتمس ءلائنسلععععو هعونع لئطعتس 13و قناتك مدعت

 مهعممع مرتمءماتس 0ر7 صمكتمك هكفمدسم]عءاعينعمتس. [ةودع كنس ذص طئتقامسم دسصعح 6 ع1

 زمكوكمأح ممالمرتعتس مدراعتس ء>معتموأ ءأ هسسص ءائاتتط رم كاتدعاتنس 20 هءعصاسس لان

 حصدت جااوتسعم 670777" دجتتلغدعف الج طمهفاتممك ةسسستس حاتس طللعز 1 (ةداتع 0111111201869 5

 لعوفطقم ممس ءمرسصعتسمرة:ز6.  ططسونق طتعغمستمه هسسلطسسس طقطعغ ((4دلستت >0غن12, 2412111483 5

 471مل" ءل-0مدمء7 ؟1لت, كاك دتعامد» ةآ1دنس همدصتصسع 82/7" ةصقت عملاوسل عوقع (عواهكاتنا عا م11

 حدتع وننملحسس لمعغم ةعتجفس 5101, زنك همدسعمس ط4 عدن ظا-27 ]رق لا هأمأل ك1

 همم ء]ق- ما7]7» يدع. 1معتع هاط لسطت (ةهنلمدعس جالقتعحس ذللقسس طمع 10 عم مدؤاتتت

 10 طلقامرتمتط داتمتل مدع (نعلعع ؟ءعاتغ ءةسلعسومع ص همس معسلتسسم 08م1. - "1" ةحااعط

 آ1 خ1ذغم ى طعس طتقامته 20801 تق - 1ءمامأ]]ر ذهكنتماه كا هلط [آ1ةطنم كلت“ [ طشارهلاعلب

 116«ءبمم] همنصممدتلم. ؟10عدنسم دمكم. - 29200. '[' عرج ةعتلعط 11 ءّز ةدو طتقاتمع 1[ءزذمدعو

 ج0 ندحع طئوامدتمع نسعطتسس ا1عاعاعع ءا 01ءلتممرو لزتنلع 1-61ءامقإ لا ةهعارفتت» للا- 1م
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 نيحم كلملا زعل نارح خيرات إن بلاغ ىنال راجشلو ةمايت رابخاو فئاطلا نساكم
 نبا هركذ ريبك خيران ومو 50. ةنس قوتللا ىاردل ىكسملا ىبحا نب هللا دبع مساقلا نأ نبأ
 بلح عيرأت ىف ميدع نبأ لاق قارحا ةمالس نب نساحلا وبا هليذ ىذلا ىاردل دامو ناكلخ

 ديزأو .تيب ىغلا ىمقلا دوعسم هجاوخ مظن نم ىبسراف ارقيب نيسح زميراش ندر
 يح مامالل ءايتح عيرأت 11.8 ىلساولا رايتخب نب نيحا سابعلا قال ماكح خيرات ان.“ 5

 ام ىلع هيف فص نم لوا بلح خيرات ال0 1 تع ةاتلا ناتي سلا نركلا تبع ندا
 ميدح نياب فورعملا زيزعلا دبع نب ةدارج نب رمع صفح وبا نيدلا لامك تيحأ رد 3
 نوكي هنأ ليذلا ىف ىنينويلا لاق ءمسالا بيترت ىلع اهنايعا هيف عمج 41. ذانس قوتلا ىلا
 اًباتك هنم عوتنا رق بلطلا ةيغب هامسو ىهتنا ةدوسم دهضعبو ةدأمو !ًدلكام نيعبرأ هضايب

 لا | و ندع نب لح نسكلا وزار نيدلا  ءالعأ ىناقلا هيت“ قإ بلكلا هدير دامس 0
 ع فورا نع اضيأ وهو بختنالا ردلا ا را قونملا خيرصانلا يبطخ قا 1 أ
 لس 1 1 تل 141 1 ل ا ا وو ا ا ا ل ع ل ل حس ع

 هن 4118/7 11رجوا هع 11 لاس معهئاتمعما. 1106 ]اتق ل41: 6747:5 ةمعام» عرج طقطعا.
 وو. 1 جءدلعط 11ج مءعوصرو طتقاودته [11حرردصوعر 3140 ]هنتت - 7 1101/0717: 0 لق 1
 كا 1ءادض 480- هلآعلب هن قليرسعل ل10:هط ارفف 1م" امنعر دمصم 420 (ةمع. 20. لوم. 1029)
 رسمرتام0. 11ه عصمت هزاتكر 0101 2 77671 كرن ودسس عرس هزه 1806 ءعدقعسس نعطع رم
 ريمي« يرنع ]تطرحتس ءمرت ممدتتغو 001, 125اغ 15: 40: ذه 1077 11ه1ءال , لا
 يمموترام. ح 2203. 1 ةحعئلعط طمه]ع]ع خردر طلعغمرتو م2261 ععام5اتتو 2116101 ل11:1هط آان يث ]760 5 روووعنا ممم ارم ؟عتطسع معدتعتف طلق ردنلاو هع ةسواتسك ه 170ز6 118114 8 رج6رب هوع]ررام 11ه نرن# ءممصلتستتهكتذاع - 220 م حرءذاعط 1105 ءأم 8 عزو دعقر طتقامسم
 1سصفس 710/1 متست» عل 18د لطل- كال ععنت» ه]عل ءقاةتاغ رو ةسطم 548 (زمع. 29. ةآدعضم 1153 ) 2_1 6رب 860711 ا» 17 عقاب ح 2204 1 حج ئلعط طلع ةسسقرو طتقغمدته مطتامدهرط هدتدسسو 206405
 نووراونو. - 9905. 1 جحمداعط 821ءطور طتقغهدتح 11ج1عطءمدزم. طرتستمو ونانأ 0ع عد 5ءتمولأو
 نإ زو 20[1» هك ممقعمط 1عوتاست و انت ]و عزرجاو] - ه0 - 012: 450: 171«ركذ 0: ه» 8 عزت ل ع" 06 لق ء#
 1-50 - هاو 181ه1ءلئ, دهلعو لان كلغ لتعاتتك ءا ةطو 660 (زمع. 26. كلم. 1261)
 رامز"( ن5. آه طوع 0م 5 نطو 5 ةوعمصلمسم همرهتسدسا هدخلتس عدت ءه11ععتأو
 هعر نأ 8ك ذه 21 - ط)دءقا اعقاهتلتك و دوامستمو من06 دعدعدنم نستسوانهمتمسأفو مدلستك
 ]زمعزك جماعتت ءمصفعمتمأه ءهعصخكاتللل أ ونسم1 ةععمستغع نعت. آاطعع 8: علر أ 6-6

 جمموا1وندك يو 0علملع "عنف هد © ءمنغمسسعس 2ا0عأ أ - 767ع5 ةمكنتمامس ءهمصلععأ“ 0
 1اس قطن 471غ- هل- لأ: لطا 11[ معهتن ملا: 01 110ه]ر متت: كل 18ر١ هكم0 لوط نغو "150
 رين جمر» رز - 31: لمقر نسم مديتغعم ةععتسلمتس ]ةكعنمم لتكمودتكتتس ءقار ومات ا12516+ لرب 1و1 777- معو لتعكس عن هصصم 843 (نصع. 14. كلكوص. 1439) مم01:6ا3115و 18 0261©
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 نيح ىنالقسعلا رخ ىباب فورعملا ىلع [نب ديحم] نب دكمحا لضفلا وبا ظفاحلا هعلاط

 ىلع ىنثاو رمغلا ءابنا ةجابيد ىف هركذ امك ةريتك ءايشا هيف فقحلا م" ذنس بلح مدق

 ىبلحلا ىمجتلا نبا طبسب ريهشلا ميعربا نب كمحا رذ وبا نيدلا قفوم هليذ رق هبحاص

 ثداوحلاو نايعالا ركذ هنيض بختنملا ردلا ليذ وهو بهذلا زونك هامسو هم ةنس قون

 5ميعربا نب كيحم نيدلا ىضر فقحملل ببحلا ردب ىمسملا بهذلا زونك ىلع ليذلاو

 هعوننأ رخآ خيرت هلو فوركلا ىلع اضيأ وهو 11 ةنس قوتملا ىلكلا ىلبنكلا ىباب فورغملا

 خيشللو ؟مإ نس هفلأ بلح خيرات ىف برصلاو كبؤلا ا هيلع دازو ميدعلا نبا خيرات نم

 اضيأ هنم عروتنم خيرات مه ةنس قوتملا ىلكلا بيبحكلا نباب فورعملا ىسحلا ىب رهاط

 ككالسالا ةرد ىف تير 0 هندجو اذكحم ريدع نبأ خيرات نم ميدنلا انرضح ءاهس

 10 ه«خيرأت نم تعمج ميدعلا نبا لابكلا ةمجرت ىف لوقي هنأ بيبح نب ىسح هدلاول

 بهذلا نداعم هضيراوت نمو ىهتنا ميدنلا ةرضح هتيمس اًفيطل اباتك هطخ نمو

 همم سىس آطلقطنم كلفن [/مل7]0 كلت: ءل عت [ 1101, ميستسعلا 1 ءزن ] ملل: ىلععم] ت16, ل0

 117: 11هي“ لتعغتكو ممدكغلسمتلتل 2000 830 (ذصع. 25. ذسو. 1432) 2م/ءؤمسم ؟ءعصتغو ؟10355عءأو

 مساغمم معوو هع ةمقع ةص منهعأهقنممع انطعت ةط004 ءل- عارم“ لنعاغر ءك 20]ءعلغو ةاتعأم1:عات 00

 1دسلتطسع هحمدكحتأ. 1نءندلع 710:ملللا -عال-011: كلانا 10م“ كلآسعل لق ع١ 1هلرات» 101694

 مساعم ك251 كاد: - ءقمزر عرف لتعفتك ع( ةصصم 884 (تصع. 25. للمس. 1479) طمداتتتقو 17/- 10077

 717 - 71/011 ء]بررمط ءمصاتستتهكأ او ةصيصتتع همعضعو ن100 2011 6ل- لعء]بعطل ةصوعلت مذلكو 11

 5 ممطت]تمدزرسمو ء( دعم ععدامم عتستا مرسم ءط عملت 1 عمينوع هل لععارع) حمكعسس ؟ذع هانطاتلتشكلتسانف

 1860016 - عل - ل11 7101م2 0 عر: 1 طهلرا» 1101عطفو ؟دلعو 181:- ءازرعسام#7 لتعفدك ءا دسم

 971 (ذمع. 21. كسو. 1563) رممالاناتقو ذط همعتنع 1207“ ءا-امماعط و نتم0 مددتغعت هدتلتسعتس

 [1ئعيدستسس ةعوستمتسو ءمصاتستتهكز[. 1 لعد طتئامرتحسم هلتممس ءلتلتغو وتحتل ء>ي طئقأاورم

 لارو-ةءاملكرا عع مدتغر ءةمسسوتع 200 اةيسعصاتك ةسعافمت هك 1171 - ةننطا همم للا - 10],ه”ءآ

 للا 1همأ1] 11ه1ع5 ذمهنىتمادس ةهسصم 951 (ةصع. 25. ذآكدسس. 1544) ءهمدصممدن أت. طكقصلعتس

 طتقمفمتس هطعتلعلط 1]ن» طعس ءالمععت: ظلملعاتتر ددلعو 12انتن- ءا]رعاا] لتعاتك عع ةصصم 8

 (ذصع. 29. لسص. 1405 ) دصمتناتاتقو 15 0معطع 1180/61 تهل :ءلأت» دهق» هازل لادن للثت»

 رمق ءصرمغمو دنع دصتطت نستلعسدم حته ءقار عدععض موت. طن ءةصلع معتم ذم همعجع 1007" 7-17

 10 بنما 11ممم» 1ظعءرب 11ءا5 قدك محهمعم ةسعامرسعسب طقطععو طمصع ذم دتنج لغسل ل - 3

 ةقرنس ءاملطر» لتعمعتع ؟1ل1: ةكدع طسزنم تمت طتقامحتم هع ؟هلتتك معممعم دصممت كعتماتف ]طلح

 اعمتلستس ءهصوعقوأ ظلمل]»ءا ءق- عا ذمكتتماسس. [[معع زللعي - طورسنم طتقغمدتحتس 1[ةلعطتو
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 اضيا هل هليذو ريبك زييرأت وهو 1, ةنس قوتملا ىلكلا ةديبح نب ىبيك ىط قنا نبال
 ىف باهشلا دركذ ىضرعلا رمع نبال بلح مهب تفرشت نيذلا نايعالا ف بهذلا نداعمو
 راشع نبا خيرأت امو ىميظعلا ىلع نب دبحم هللا دبع ىأ باتك بلح خيراوت نمو ابابشل
 ىبصلا نبعلو ىسيع قال صمح عصيرات ا« ةامح عيِرأت 148 ىتأيس امك نيرسنقل هناف

 ىف ىدوعسملا هركذ ئكاطنالا ىارخل ىبحم نب نمحا ومو ىقاقاثل ييرأت ا.  ديعس نبا 5
 ىكرت وفو ىثوقلا ىلع نب دمحم ظفاحل اهكولم لاوحأو ىاتتخ خيرأت 0.1 ١ بهذلا يووم
 ناسارخ خنيراوت 11. فبس امك ناخ جامغطل هفنص ناندع نب دمحم نيدلا دج لصالاو

 روباسينو ةاره خيراوت اهنمو ىمالسلا نيسلل ىال اهتالو خيرأتو ىزورملا رصن نال ناسارخ

 كولم خيران نم وهو ىرعشالا ناميلس نب دبحكم نيسحلا نذل ىورسخ خيران زخأأ 0

 ءافلضلا يراوت 80  ىراصنالا رهطملا ىبا نب فرشل. طالخ خيرات 8# ١ مجعلا
 5 ا ا ا و 7 ل اا 11 ل ل ا مل س2
 716م0: ه]- هعمل ذهكتمامس , 11: 488 1هبر 7 هلو عت 10 116782 , ةصتو 0
 مم. 18. 0من. 1232) 0عطصعسسو ءلتلتغ ©ماتك حد عمم, 0500 ةمدع ةممعملنعع ةسحتك
 روزدلع 16ر» 0جم» 070/6, دغ هلرع]ارفط د ءل- لف: ذه 111- 161هلاير( (عداهتسس ر  طختقامطتحتم
 مورورسس هلميتعكدترسمعمس و .نممدصتتس عامرتم 11جلعظسسس هماتلت امس وعر ىدط ةملعس ةغدلم
 716م0: ه7- 0هءازعط مدطاتعدحتغم هع قلد قطفماامأ 0101 هصتسعا طعن لآ ل1778 0

 زر لع طتوغورتح 1121عطعمدتسسس ذص ؟دلعتد ةستمتا. 11ن5غهمته 25 قلعالو] 71 عفر
 رمح لعموسس ءوغر له ةنيرسوو»أب» ةهيتن - 9206. 1 دعتلعط طمهسفغو طقوغمرتح
 11درسهئنووي ع 9907. 1 حمتاعط 18 جرمعو طلسم ظطصعفذءهقو جنعامرتطسك قلتو 154 ءأ
 راق 0- ع7 - وورربو0 86ه هله. ب 92908. '1' دعئلعاط 1-1:[1 طخ ء قصدت, طلقأامرتحد ةهط قلقت» ع0 8 ا
 71101 ررن ل 11 هعار# 4ساامفو ع<دلعوم 1[ ءاب# لتعامرو ءمدصومدتلهو نك 086*165 ذه ل107]
 0-67ع65]6 هوست ع 9909. 1ةمعتاعط 1عط ةغقتر طتمامرتد 1كطقنمووع دعمتسواتع هل
 قمم متم قكطمم ععمامستس , ةط آطافطنت 0/0160 186 ل71 (ببوزرو ةمحعتعع ؟ كد. ةسععط ءاج ماتت
 1-0-1160 دسح ا1ه]نميوت»س عل عرب كلتمتو ةسعامت عج طقطفعأب لنضت زا1سلر هنأ ذم مرهععع0 عمان طانق
 قتعاسس ءوغر 11 ع]ن»ف 121/710 كم موكاتنام -ح 0 1" عوج ممااعط آ1كط هعؤمفمر طاقامق
 1عطهرءدفدصمعر, لع سه قررت لق, 117ج لة مط, لطم لذ ا 17110:279 همعرج ء0أ0عرئاتطأو

 زاعصوسع قطب زلمع» 71« معءسق هرتك ]لانا 1110" ا7: , ءا ادن ة]ر ودعنا 5
 طتكامتمس مممعأعءعمرتس لدم مداناتعمكتم 18دملعس عدس طئقأمدتقع 11136 ءا را عمل /7"هع

 اني

 نوموضو 9911. 1 جمتاعط 1عطمد د ءربتر طتمامدتح 1عطموز وددت ةلكتع 2ءواتصت 8عجوقتناتتتو 0
 ةتعاورع لبر“ 71ج ووعتن» ]11070711860 19 عزت ,801ءزسابر» لعام. ح 29219. '1' ةعتلط 1[ طناةأو
 طتقغمرتم [كطتل هعصعتم, ةهعغمر»و 8 عر« وك 8 عن لل ارسواه]]بع» رة(“. ع ٠ ”[' عرج خا اعط
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 ديحم نيدلا سيش ظفانمل مامالا فيلأت اهنم. ةريثك بتك مهيفف ةصاخ نودشارلا ءافلخل امأ

 نم اًماو اًدلجم مهنم لك ىف لعج تادلجم عبرا ىف وهو ٠8 ةنس قوتملا ىعذلا نيحا نبأ

 بيبح نب دبحم رفعج نال ءافلخلا جيراتك اضيا ريثكف مهريغو ةيسابعلاو ةيومالا نم مهدعب

 [ىفاشلا] ىسخرسلا نسح نب ريغز رصن ىنالو ريجملا هاهم 0 ةنس قوتملا ىدادغيلا ىوحنلا

 5 مخ ةنس قوتملا ىاضقلا [رفعج ىنب] ةمالس نب ديحم هللا كيع ىالو 70 ةنس قوتملا

 ءاترظلا ةغلب اهنمو ٌءامالاو ردارخلا ىم ءافلخلا ءاسن هلو هركذ فبس بجنا ىبال ءقلخلا رابخاو

 ماركلا ءافلخلا ركذ ىف مالكلا روثنم مظنو ءافلخل ريهاشمل ءاؤولا نسحو ءافلخلا تيراوت ةفرعم ىلا

 ىركسعلا هللا دبع نب نسح لاله ىنال ةاضقلا ىلا ءافلضلا نم مكنحا نم باتكو

 ىوتملا ىطويسلا ركب ىنا ىب نمحرلا نبع نيحلا لالكل ءافلخلا زيرأتو "ك0 نسا قوتملا

 10 ركذ ملا ىفوف دعو ىذلا هللا لمح دعب امأ هلوا هيف فص ام نسحا وهو 11 ةنس

 ىلع اًليتشم تاونسلا ىلع ىابتياق فرشالا ىلا هنع هللا ىضر ركب نأ دهع نم هيف

 1-1:[1عطم 1 ج15, طئقامستمع 1كطم] 1 1هدنانتست تنتأ (11341101 م1001 12عااتتشمزا1121 5221:2122 6

 ينطسم دسسات ائتطعمو ةوضمدعضسمغر نغ طآسفس 1ط[ذظنم هر عرنو- ءل- لأ: ل101 011110 13 كت 0

 12عء/ع#5+, دمصم 748 (ةصع. 13. فهد 1347) ممم أاتاتكر 011 ص ةلمعاتلتمق ناتقغتم»» ؟1]0انسستستطانف

 نستسك اكطقلتكمع اطتكؤمدتحمسم دعاحغو جنتغ 0رصقورر2لهضستو 4ططققت 0لهيضس د]تمضتسواتعو نست

 ل165 ةععدفت هددصغو 0ع ندتطاتق مدعغع» دصسلا هرعجذ ءلتلعضتسكر ان لآ ل ةركم“ 110101110

 8عرا 18515 80ع70007 (ءدستمسهلت نتذكر ةصصم 245 (ذمع. 8. كم. 859) مجمد تتتكو 001 !؟ططاتس

 5و 11هزا» ذمهوتموتنغا - كلاي 2اهع» 2م]عف» ظورب 11معم» ىهعرمقلع# [طقطتنم] و دمصم 4

 (هع. 15. لدص. 1062) دممعطتتتك - لقت 1]45067ه]: 1101, ميهتتعا عزت ذك ءاميدم [ظءنن ل مرم]

 2000148, ةمصم 454 (ذمع. 15. لوص. 10609) مممادانو - 15 لبر ءاو' نحتو انغ اص 30[عع0عصاتطاتق

 لتعم ءىأاو 4711/“ 117- 12101هركك ذغعسسواتع 1! 17- 12101هرك 4 1.١ ء. [عستمدع لكط ]لت [هت”انطن

 ءه( ]1طعرتدع ع( هةعركدعو هلتلتغ ع ممرعم طسع مععاتسعما هرعتج 18113/161 107-61 هركاغ

 ه0: ةزكمأ 1 ءدماسأ]]ب 72171 - 12101هرلام -  17051: © - همورككع 77 ءد]]رأ“ 207 - 12101هرلا  ح

 رلم1عت» »مهم ه7 - عامبمو طئتمغفستح لكطملتكمدستس ععصعنموهدحدسس بح !ائطعع ل1101 4

 11/: 111- 1101هز6 214 671 - ءمل]أ1 , هل كلان 11:17 ظهدمت» ظعر: لطلهللعأ ملق#عت"#و ونت

 ةهصصم 395 (ذمع. 18. 06. 1804) هطتنغو ءلئتاتك. 11: 12101-111هركئر طئتعاماتد هالقتطألاتتللو

 ونبدع 1ع ا1كطحلتقم دعتمامع دمك مرهعقاممساتكسذسه التافه ءقأ ه ل0141-ء0ل-011: 4170-2

 10 ظور» #48 عزي" كميرا, هسصصم 911 (نصع. 4. لدص. 1505) دصمتناتمو ءا ةصعمتغ زاه: 1مدعستموأق

 مرمعيست (عملتق. لمس لعات» 10ءنهر نست ممست(انغ ءأ معوستوذد معهم[ ع. ةسعامع ه

 عسممرع لقت ظء/1 ذصسعمتغ ءغ ه0 ةصصمستتت هدتلتصعتس انقوتع 20 7//2- لمان" هر“ (نمير ل

 مرمعبعلتنتعو معو جه اكطقلتلقق ععوامف ءغ نست طآصقتست للمرنم (عيصممتنع 11هدانعتما هقتاتقطقم



 1ظ9

 هاشداي ريماب ريهشلا نيماآ نيحم لاضافلا هصتخإو ةينالا نم مهمايأ ىف ناك نمو مهعداقو

 ةدامعستو نينامثو عبس ةنس عرفو هنم لب ال امب عضاوملا ضعب لح ىف دازو ةصالخل هيف كرواو

 ءاقلخل ءابساب ءانرظلا ةقح اضيا ىطويسللو ملا ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا هلل دمحلا هلوا

 قبس دقو سابعلا لآ خيراوتو ةيمأ ىنب خيراوت اهنمو سوبدركلا نبال ءافلخلا درت

 [©, ةنس قوتنلا] ىرفصعلا [ظناحلا ىرصبلا ورمع ىنا] طايخلا نب ةفيلخ خيرات 181 5

 نيكم نيحا نال ىقاكلا اهنم مزراوخ خيراوت 17| ةمادق نب دمحم يراوخ عيرأت م

 ىمزراوشل ىسابعلا نالسرأ نب دمحم نب ديح خيرأتو "5 ةنس قوتملا ىضاقلا نب كيعس نبأ

 اًدلجم نينابثت ىلا غلب ىتح اهلعاو مزراوخ فصو ىف مالكلا طسب هام ةنس قوتملا ظفاحلا

 خايرأت زاب دعم ةنس ىوتملا ظفاخا ىهذلا دبحأ نب كيكم نيدلا سيش هرصتخا دقو

 ظفاحلا مامالا خيرات اهمظعأ فشمد ئييراوت 1+ نيدلا ردص ّلجالا ديسلل عاش مزراوخ 0

 رمزغرسعس ممقممدن عد طسرسك طتقغوستدع مدعاعتت همدصم]ءءاعمغاعلر نانقع ماه هاجت: آهتك 1)عور

 ونت 1ععمفتس كمسس دس مععام هله دصتقتا ءاعر متع طعصع سصعتسم ل10/]: هتان 0 ظضأت, دل عم

 ]قدروأ» طملمد]رم]ب لتعفمعر ممل ععتغ ءغ 0 همهصسلله 10ه ءتمات عمله تدر وتحع معورعدك معععوودسم

 عدصسغو 20]ءءم5 ةمصم 987 (ذمع. 28. 1عطغ 1579) 20 طمعتم معجلم دنا - 1ع ه0

 101ر/ كآ . «1- 101" 58 هدد 117- 11101هر/ نع,  ءأ 16: - ء1ععج»0ءقتزع طتعاأمدتمسمم 1؟طحتلتت هعاتطت

 ذص دلوعمك ءستفعستس(. طمع معماألس ءعمغ ءلمسس طتقغممدع سحر ر جلد ءغ ةططقمتلهمعاتستو

 لع ونتتطسع لدم ةدصغعو ةعدسصم ةيتكب - 2214. '1' دمداعط ةكط ج15. طتقامعتقو 31160016 5

 طفطنم 121016 1 ءرنسء ]ه1 [ هك 8:1: ليست 8052] 0/02 [دمصم 240 (ةمع. 2. كدص٠ 854)

 رسمرنم]. - 2215. 1 حءتاعط لكط 212متر رو طتسغمضتد ططقمءززغاومسست هزاع معطعءالتسسو

 ةسعامرع ل101 670 1 عن (00ل4ن»م. - 2216. '1' عج ةعتلعط ط1كط هع دع عورصر طتقغممتدع

 1عطمرو جينعجسستهعو ونته]لعم ىدصغ 107 - 11 لا و ةتعاماتع لكلاع ل]0»7 17101 هتة7#60 18 5640

 8 وءورن- ءع/6]0, دمصوم 346 (ةمع. 4. لمع. 957) مطمرتأتم - 18/1: ةذكع طتعغمدتحم ه٠ [مظنت

 1101 مت: عزت 1101 متت» عل ظءرن لت ثاذ7: ىكطااعق ]61مم ءسق هصصم 568 (ةمع 23. كلتعت

 1172) مممدتمو ءلتنوؤرور نست اآكطمزودمعورستمتل ءزاتكواتع 1هعم]هم غدد ةنقع 0ءعوعمتموتغو نأ

 هراتك هءغموتسأد ؟ه]سنستصد ءمسرو]ءءاععءاس». 11مظعم كار عتروع-عل-لأ: 11071 هتمتت علا 8 عن ل]رتضعل

 12:ء1لعز, ندأ ةمصم 748 (نمع. 13. كم. 1347) لعظمععت5 وو ذلامل ذص ءيتغسعم ءمةوتغ. ع

 2217. "1" حءااعط اكط هرج حم عوسمط ةطخر طتعامعتم 15701607 ءتنتنو/ 4 ]ع مدختست , هد عامرع ءع]عاطعمعتسم

 هعءرزر20 كمل" - ه0 - لن. - 92218. '1 عى مدتاعط طتس عوطعر طتواورتمع 1)هيدةقءعهقعو 0

 ننححس فحتسمتل, 0ءامعتس(ا2 كمءلاعع ؟ه1]تستمتطسك ءمرصص ءءطعمعدسسر طصقسص 11ةظاع
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 وكن ىف وهو ه.إ ةنسا ىقونملا ىقشمدلا ركاسع نباب ؛فورعملا ىنسح نب ىلع ىنسحأ نا

 هتكل بيطخلل دادغب خديرأت .فسن ىلع مهتايورمو ةاورلاو نابعالا مجارت ركذ !ٌنلحم نينامث

 ىرج دقو ميظعلا دبع نيدلا ىكر ظفاحلا انخيش ىل لاق ناكلخ نبا لاق اًمح هنم مظعأ

 ميرأتلا اذه عضو ىلع مزع الا لجرلا اذه نطا ام هرما ق ثيدحلا لاطو جبرأتلا اذه ركذ

 5 عمجاي نأ نع رصتقي رمعلاف لاو تقولا كلذ نم عمجلا ف عرشو هسفن ىلع لقع موي نم

 دهلمكي ملو مساقلا فنصملا دلو ليذ اهنم لايذا خيرأتلا !ذهلو باتكلا اذه لثم ناسنالا

 هرصتخا ام اهنم اضيأ تارصتخم هلو بجاحلا نب رمع ليذو ىركبلا نيحلا ردص ليذو

 ناتخسن وهو 40 ةنس قوتملا [ىرقملا] ىقشمدلا ليعبيسا نب نمحرلا دبع ةماش وبا مامالا

 ملع فصو ىف مالكلا طسب هليذ ىف هبهش نبا لاق ىرغصو اًدْلِحِم رشع ةسمخ ىف ىربك

 10 لييذ دقو هتافو ةنس ىلا لصوو هيلع ليذلا ىف تايفولاو ثداولمل نيب عمجو هنأش نم مذو خيرأتلا

 اضيأ ليذو ةينألا ىف تامو ا. ةنس رخآ ىلإ ىلازربلا دمح نب مساق ىيدلا ملع ظفاخأل هيلع

 ل41: 1]/مده7: لآ: ظعت» ظلهد6م1: 12 ءدارعآ؟خرو ؟دلكو 151: لعفؤرعش» لتعطتم ءغع ةصصم 571 (دصع.

 22. لآ. 1175) رهمدنتتتقو تمل ممدانتغ. آللهم هممضمأ ؟1عمعتت هءعاعط هرحنس ع( 20110ص 101

 ءدوسعو نسدع طق نهلئ0ععدصغو ه0 مدافع طتئفمدتمع 8دعالهلعممتفو وسد 72/0148 ءلتلتكو

 متمأ وسم4 للك طعصع ةسومانغلتسع هدمعندغ. لد: 127671ءعمتنم كاطعتلعط هموغع ةصوست [1ةلظاق

 2ءيق-ءل- ا: 4ك50-ء7منكسم دس دجلئودحملم دممعسغم لع ذلله طتقغمدتم امر عام ءةدعغ 1ص عئتتكوانع

 لع ءزده ةصلماع لتئوءمونعمتسو دحتطت لتدتع : 3816م وستلعس ةعماغعساته متع 111غ هط هو دصلع لتعو

 ندم رصعسألك همدصممو ءو5ع ءمعمجتغز لع طقع طتمفمدتح مسموصعس0ل5 ءهموتامكتغو ءغ هط ذل

 عصسممع . مال ن عععع ةصعطمدعتعو د]تمودتص ءصلس 5145 صتستنتق طرنعألتك ءقوقغو عاتقنا ان طم بز

 ءزسمكسملت اتطرتس ءمصوعععتع ممدوعغ.  طممع طتقفمرمتحتس مآمععع ةممعم 0 عئطسك ءمطاتماتقتاتهكو

 دع (مىضر» هسعامرتك ظلخسمو وسن (مسعص اتطسس همص معجاعوتأ ح مورو 5607"-007-60: 17 ه]بر'#

 0:ه» 1 ءرد-ءا]//ينآل.  هلئتت ءوسستم ءيتكنمسسمم هم8عوعرتمتم انغ [آهدقس للام ]ن (نرنع ل آ0-61---01

 18و اتدد»641 1)نمءو]رم]بم [(نهءومت آطععاماتإ]ر ةمصم 665 (ذهمع. 2. 0ع 1266 ) رصمتتغاتالكو نان

 رسمز هرعس  دعووممتمصعسس وننتسلععتسم  ١:ه]نسصتستطات5ق همصت مد ءطعمعمسل ع دصاصمععالا  ءانته114-

 حلتستف 1ههعاتك هيؤر نع ق3 570156, دم ةجمعملتعع عاده ةاهغتتغو دس 0عوورتادعصلم طققامدتمع

 10 0هءوتمه ءغادط طمع مدعع ذم تسهم ءعندمممعسس ةمعمسسضتك“ طص هممعم ل166 ج0 ةللدسس ع5 ععقاقق

 عتستتل سنس لنك عظم ءامعاتسل ا .ءمصز نصتتغر ع( اتكولاتع : 20 ةصصاتتلل 12101015 51126 معالان عدقأ»

 ]ونسمع 11خظنم 31-ع0-001:  (ن(ئض»س 1 ءرن 7101من عل 8 ءسماغ ءدسص هل0' طصعتس ةصصلا' 8

 (نمع. 30. لسلع 1337) ءهمهنسسمت غر ةصقعوتتع1! 100 ةصض0م لتعتطت ةاتمتنعاطاتلال هطتتغو هغ 10لعرص
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 نب ديحم نيدلا .لايج ىضاقلا ركاسع نبأ خيرأت رصتخا نممو ىسنالقلا نبا ىلع وبا

 نيدلا ردب ييشلاو هعبر وكن ىف هكرت ٠1 ةنس ىونملا برعلا ناسل بحاص  ىراصنالا مركم

 ركب نأ نب ىنمحرلا دبع نيدلا لالج هنم اقننا مدد خذنس ىوتملا ىنيعلا دبحأ نب دوبحم

 ىلع ليذلاو ركاسع نبا خيرت نم ىقننملاو ركاذملا ةفحت كمسو 11 ةنس قوتملا ىطويسلا

 خيراوت ىف هيف فص ام ةيقب ىتايسو هيهش نب ركب ىنأ ىنيدلا ئقت ىضاقلل ىلازربلا ليذ 5

 وه ىهذلا خيرات 1. شمللا نب ريعل رسيند جيِرأت 101 فشمد نم معا هنال مأشلا

 خبرأت وهو 78 ةنس قوتاملا ىرصملا دبحا نب ديحم هللا دبع وبا نيدحلا سمش ظفاحلا مامإلا

 ثداولمل نيب هيف عمج تاونسلا بيترت ىلع مالسالا خيرت هل لاقي اًَدّلجم رشع ىتثأ ىف ريبك

 اهنم تارصتخم هنم رصتخا ثق ةديب هتوم لبق رخآ دقو 1 ةنس رخآ ىلا ىهنناو تابفولاو

 هنا بجعلاو هبهش بأ لاق كلذ ريغو أرقلا تاقبطو ظاقحلا .تاقبطو ءالبنلا ريسو ربعلا 0
 نيب اف ربعلا ىف لعف امك نيعبرأ ةنس ىلأ هلصوي ملو «... ةنس مالسالا خيرات ىف فقو

 ل51: 478 11: - ءعم/] من252 نسمومع 1ععلطم الطص ءيتغرصعس جسغعتات:  طتعامستمست 157: ل71

 نوةوعحتسا (ةلطت لوعسضسم/-ءل-لغ: 1101 متسع 161: 2101م" عرف قلينعل و ةتعامت ]اخطتخ لع

 1ر7 - 4مل دسسم 711 (تصع. 20. الآه. 1311) دطم1"طتلتقر 0111 عقدت 20 030ه ماع ©16>02418

 ممم ةطعتلعط 8ءا-عل-01: 11ه]ب1010 13 عن 4لآرر»ء0 ل8,  ةمصم 855 (ةصع. 3. 1" عطب 1451)

 عاكس عمتق.  ظوقمع عم اتطدت  مدععسس لءا7-عال- 011: 450-ءا-»ه]تدمتن 8 ءرن لطف 188 لب“ ك0,

 دصصم 911 (ذصع. 4. كادص. 1505 ) رممدنغتتتعو ذه هرعع #1016 ءآ - 7700767 هةعاعءامتس علت

 4 0ةقطخ 17هع7-ء0-0: لطدع ظءا» ور كارمارلعأب عع ءيتامسعس طتكامسمع 181: ق7

 بسس 0عاعومب ءغ ةجمعسملت عع 20 دممعملتءعد 8و7 كتكدكلتأ.  (نءاعره همعاتهو ذه نانتطاتق 5

 طتعغمرتد آلديد دهععسد 3 ءاهأتت' و هاتاطط 1 عدم ة]] ]كرا هتعع طتعامرتمع ةودتمعو للتتممع 12

 ردحز هرتك حددطتغتع وأو نانحتس 10 همت هم ءاتكر ءمدستس عزت هده طانص غدد. ح 2219. '1' حمتلعط آل هصعأف عانو

 طتمغمدتح 1)ههعتوععدعو ةتعام»ع 07ه“ 13 ءرو-عا]م»جمو]ب. ج 2290. '1' حعالعاط 11-]1) 5 عطعطتبي

 طتسغمرتمهوم هننعام»ع آسف ؟طفطنت هز عبع- هل- لأ: قلقا 4ط0ه]1ه] 11101: ه117110 17: ل70

 7158, ؟هلعم 2)1ءلعل# لتعغم ءغدصصم 748 (ذمع. 13. كد. 1347) طماط. لآ عصتتتتل هاتف

 ع« لسملععتس ؟هآسسصتستطاتك تفصقغففصك عغ ةععمصسلمسم ةصصمو تكمموتكتسو 0100 ؟تنلعم همردتمع

 111 ءا-ج1ن7» ةمكتعمتمدت .فسعامرب ذص عم معو معععامف ءغ 0عظتمسءامرضتست 51185 ةزرساتنل

 ءهمرس م ءطغعسلتغ ءغ تكوسع ه0 ظطصعسس ةصصخ 741 (ةمع. 27. كدص. 1340) مع23ءعاتأااتك وأو مقاما

 ءدتسس ةماع دمع عم عمحتم ةصاحععسم 1ءاتوسعردك“ ظهدنعد مانعه هرعنه ع تللام ءعععع موتك 0

 دغ 16-81 ه» , كة ررع» عا -1:ها01, 1 هطهعأاأ ]107-1 1: , 1 هل معلا ء7- ءمرع"« ها ةلتقم 1011

 ىقم]قعءأبم النمس يا ذموستك وهما ذه 1ه"أزلب لئ1-1ة1من» ةمصم 700 (ذمع. 16. 5ءمام 1300)

 دسطوةقغرو هعوسع طتوؤورتدسص 20 ةمصسم ةععمات هءاقكت وسهلعدعععتسسسي هغ تس 27-167
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 نسسمشل  مالسالا خيرأتل لفاذل ليذلاو ىهتنا ىرزلل ليذو هتافو نيح ىلا ىنينوبلا ليذ هيدي

 ,ك» خنس بجر ىف غرفو خلا تايفولاو ثداوحلا لعج ىخذلا هل دمحلا هلوا دلحم

 َ 5 ناطلسلا نب ديشرلا دبع ازريمل هفلا ليكم نب رديح ازريمل ىسراف ىدبيشر خيرات انزل

 ناضمر خيراق 1177“ ىريشفلا كيعس نب كمح ىلع ىنال ةقر خيرات 117 رداهب ديعس أ

 ننال ثيحخا ةاور خيرات مبامخ  رصتخم ىكرت وهو 11 ةنس ىوثملا ىيقوتلا دمحم هيدا

 دبع ىنأ ْمِيِرْأَتَك وهو 844 ةنس قوتملا ظفاحلا [برح نب] ريعز نب دمحا ةيثيح

 كيدز خيران اانا مالا روصخم ىبال ىر خبرات ا" حل نحل ] ىراخيلا هللا

 10 [خخم ىضاق ىرييبؤلا ] ىشرقلا راكب نب ريبز خيراش ان ىتاي نميلا خيراون نم

 هقبس ييِرأت 18 تاكربلا ىبا نبال ارماس زيرأت 008 4 ةنس ىوتملا

 1عملغو معممععسغتق ءوغو ءاتلط (ةسعس ةهمعم 0165 714041 تكوتع 20 اعدطواتك ططمتناته 836 أ
 ةئنرد لوم" ه0 رصمماتك عوووصسأ. 11آدمع ز11 عي - 11ضةاهدتحسس 151م1 كن عزندث-عل-017: 10 1رمتنةة: عل
 86ج 7-450-هليمعت» هك ءقلرممنر دمصم 902 (ةمع. 9. 8ءما. 1496) لعظتسعةدكو نطءضتسع

 نمدفقعسسهكتغو ءدسلعسواتع 416 - هل - 01: لآ: 8ءد ة1ه1هر (1ءمستتتو ةصطف 8 (
 20. وع. 1389) لعطصعاتقو أ ك1 ءررنو-عل-ال: 710ه]نمتصتت عل علت 11هأرعتجت» عل ل عع” ةر ةصصم 5
 (ذمع. 30. 8ءم6 1429 ) رم ماهو ذص ءيتفمرمعس ءمموعضتسا. 1'هاسسعسو نسم طلع دطعصقع
 [عزوط همست 798 (ذمع. 16. 06 1395) ةطقواكتغو ةمعاطتل ذاه: القانك 1آ2ءمو ناتأ الع2152 أ
 ررورامو ؟عوزغع هيب 9991. 1[ جمتلعط 8 ءعطأ لتر طتقغمستمه ظ8عدطتلتعمو ونسحس ل1126 112067
 16: 71ه]رمست»ءل 11 عمع قطا - هل - «ععلرن# ةدلتممت قلاع همنا :8ءارعاتس» اتلتم معدوتعع

 مره جودات. - 2222. 1 دمتاعط 8معءدر طتئامعتح 1قمعدعو ةانقاملع راقتا لآ:
 مرر قمل هور وزن ع 99593. 1' ةعئلعط هس د لط هم دش ل عطور ءمرسمعسم لنمط طلقأ011اتتن1و
 د ظوجمل] ودعا ع]» 1101, متسسعل 1هسسعطتا ر نسخ هسصم 979 (ةمع. 26. ال1هت. 1571) ععءعوولك
 نمسعلمع ةعتماس. ع 292924. 1 ةمتاأط عممهفغع ءادط ءلتغاطو طتقغسق 11301303 1101:011و
 حسمامرع قللت 11ءقا]رمب»م ل7160 18ءنا 2م]ءعق» [ عرب 106 ] آ1فظاسو ةصصم 279 (ةصعب

 3. خم 892) صمأسم. 0مسك ةزستلع طتوامرتحع للتي 4ل00/11هع 101/1 [جغمسعم رده انك - ١]
 9995. 1 حمكلعط 18 هنو طتمامسم هعطتع 262, ةسعام»ع قكطتع 11هنو» لآن. ح 9226. '1' ةعتللط

 10 7 ءطكقلر طتمؤمسه تهعطتق 26340, نددع ه0 طتمامرتمك آل ةدحصمع معيناتسعغو لع وستطاتق ةصلق.
 و5997. 1 جرمتلعط 2هطءتعر طتقامضتم ه 270862" 18 ءد 18ءلبا» 060 ءوآرغ [ 2مالعف»# ال1 ءاعلاكمع
 زولتمع] ةمصم 2560 (ذمع. 9. 12و. 869) رممتنتمو ءللاق. -ح ؟1"حمزاعط 8 ةدسمسنُفو
 تورنتو ؟ةدسمسمعر ةعامرع 151 قلل اة« هان. - 2229. 1 ةعتاعط 5ءطغور طلقاوستم

 اذا
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 هنبس رابخا ىف ةئسلا نويعلا دامس ه8 ةنس قوتملا ىصكلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل

 لاق] #57 ةنس ىقوتملا ىرفغتسللا ديحم نب رفعج سابعلا وبا هيف فلأ كنقرمس يراوت 111.

 نب نمحرلا كبع ديعس وبأو [ىهتنا شكو فسن خيرات هفيناصت ىمو هخضيرأت ىف هبهش نبا

 [ىفنحلا] ىفسنلا دمحم نب ريع صفح ىنال دنقلاب ىمسملا هيلع ليذلاو ىسيردالا دبحم

 ضيرات 1  ىدنقرمسلا ليلجنا دبع نب ديحم هذيملتل دنقلا بختنمو ها, ةنس ىقوتللا 5

 قوتيلا [ىييربلا ] ىقليدلا ليربج نب فحسا  نيدلا نرك ميككلل ..تايضرالاو تايوامسلا

 ميملا ىف ىتأب طوبصملاب ىمسملا طويس جيرأت #0 نس خيرات ا 101 ةنس

 يف ةريطخل ىالعالا اهنمو اهريغو اهمعي مأشلا نال فشمد خئيراوت اهنم مأشلا خيراوت اع

 قبس [01/ خنس قوتملا ىاهفصالا كدماح نب كيح هللا يبيع ىنأ ريزولا] بتاكلا دايعلل ىماشلا 0

 رشنو اضيا قأب ماشلا لكاضف ىف مانالا ةعزنو ىتايسو ىوارصبلل ماشلا لثاصف ىف مانالا ةفكتو

 (تادع , 01-101: 211-11 لآ هظارانا»* اك عام ةمهصتمأهر ةتتعام» ع (ةلطت 11607 18 1

 ةآم7:ء5+, دسسمم 544 (ةمع. 11. الآدت. 1149) دمممزتنتم. - 2230. '1' عرج ٌةمتلعط 85 حسم ءةضلو

 طزوؤئرتحدع ظدسفتءعفمس0هع. 1)ع طقع هعطو ةعتمدعضتنسأ 45112185 لور“ 13 عزنا ل110] هتتاترنع4

 110:10ع]لا"ةر ةهصصم 432 (ذصع. 11. 3ءما. 1040) 0عكصسعأتك [وتتر دغ 117 ه1/داننعأب دس كاتق

 طتقعمرتح (ءواحكتس رو مهتم طتكغممتحسس تعطتسمسس 2 دور هغ 72عد7/ مرصممدتتغ ] , ءأ كلان 504

 450-ء7-”ه]يتنمت» 7 ءنن 11ه]رمتست»ء0 ل0452, كدزاتك اتطصدسح قلتو 11هركع ده" 8 ءنا 10/74

 رااءوعور# [1[[دمصعاتند] و ةسصم 537 (ذمع. 27. كدا. 1142) دطمخطتتتقو ذه هرعتع (070 1ه5ءتتزأم

 كاي فمقسسدتت. 1طسزسم ةذغعمصاتسم ل1101 هت11160 1: 4كطل- هل -زء]غ] كممم"ءمت:#0 ذللك لتعءكماتأاتف

 ء]ععطتس ةسكؤنكتت,. - 2231. '1' دمااعط عا- وعد د ز21عمنغ 5 عاد دمعلطأتو ٌةغر طلقات

 ربعجسسس كمع]عدنس عع (68عمطتتستل و ةانعام»ع مطتلمدموطم لكمستو - ءل- 0: 15: ]طرمع 8ءند: ل 1

 121ر6 [80:06212] , هصصم 689 (ةمسع. 14. وص. 1290) رممعننم. - 2232. 1 جمتلاعط ةذصلو

 طتوئرتم هزملنزوع. - 2233. 1'حءتاعط 85عام غو طتوامرتد هعطتع 50ينغو ل5114//1160 ةصقعتت ماهم

 0ع ندد 510« ذمكو ذه !اناعمو 210ج. - 2234. '1' عمم ةعتلعط 8-81 طقس طلقاوستمع 8ودتقع.

 ركمع معان معمغ طتقاوستمع 1)ةيسفمءعمقعو هد كردتف 18لدسفكءدسس ءهمدضمت ءطغعس0ةغو ءغ ةلتدعو

 ممجعو هرانق 414-111 1141471-101, طتعامدتح ظودتمع ءغ !1ءةهمهنحستمعو ةط لق 560

 رتغ دممده تعدم عوار ءلتغ» ب 120-101" ءا 101- 12141"ع# 0ع همدصتصتطاتق 8ر1 دع أ
 11ءدهمواورستنوع ب 8-17 هب»ع 5108-101, ةتتعامتنع 17140-ءل-0أ7: ل215 [117 فتح كطتن كط 061141: 0

 1101 هت7:60 ]3 ءز» 111120 1ع ه]ا 16, ةصصم 597 (ذصع. 12. 0. 1200) طصمةغ10 ]و ال( 8

 ملعملسو يع - 10]نعأ ءا- هدنم» لع متعسمقطمسو ةوستمعو ةدتعاممع 20ث:م2.  ؟10ع ةصلقف

 1سيعع ءق- همكم لع متممدغتطاتك كردتمعر 0ع وندم هرععع 510ءدضس ءانقتس ةصلعو ل" 26م"
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 ىومللو ىرازفلل مالعالاب ىمسملا نصتخمو ىجبرلل ماشلا لئاضفو  ىنأي مالا لكاضف ىف. مازحا

 بلاطلا هيبنتو ماشلا خيرت ىف ماظنلا كلس اهنمو [ةنس قونملا] هاش ريمأ نب ىنغلا دبع
 ركذ كلكم ىسراف وقو فرش ريمب ىمسملا ىسيلدبلا ناخ فرش خيرات !0*» كلذ ريغو

 ةنس ىلا تاونسلا بيترتب ةيوفصلاو نامثع لآ ركذ مت باوبا ىف مهماكحو داركالا كرما ةيف

 5 خيرأت اذكو فبس دقو رابخالا سفنا وهف مورلا لبزن ىزيربتلا فرش خيرت اماو فلاو سمخ

 زويرأت 1108 ةركذتلا ىف ىنأي ءارعشلا عيراوت انو رم امك روميتل هناث ىدزيلا فوش

 قييدبك رفد 1 هلل ىرملا يداتتيلا نحنا نب ل حلا نعل نوع _ ار

 هللا دكيع قالو ىنزاريشلا تراولا كيع نب هللا ذيهل زاريش خيران من »  تادلكم ثالث

 فيس ادقو [ةرق نب] تباث خيرات لايذأ نم ومو دادحلا نب ةقدص خيرات ا70 راصقلا

 10 ءالضف ءامسال عماش ديعسلا علاطو بناكأ زيرعلا دبع نب ىلع خيرات اهنم كيعص خيراون ]درس

 6ع7-7مينرر) لع حتسمدكتطاتم هورتمعو هغ تمتد >10عصقتسست بج 160117 51-7171 ناو  ةتتعأمالع

 12م8, طسزدعوانع ائطعت ءيتكمدسعو 110-27 دمك تمام ةسعاماع 1 ءدنل و هلتموانع ةتتعاماع

 حآمااذ 450- ن7- عازمبا# وري طاست»» ظ]رال» [ةطصم . . . رصمتغتم] ١ - ممرحنو هة]/: 11-61 ةنالاو
 طتوئمرته 8ودتمعو هال ءمطف] ؟كدال47:5 هع هلتم. ع 929235. '1' ةحتلعط هطعسعل لكطقمو طتعامتم
 د هةر« 1ك انس 1820168, 210 هةر عب»رع دجمءعالهنمر معمدتعع ةوتمامم 1! هلسسعمسو ةصن سم ةللع
 كسصتعمم وسل نحمس . عمضمس وسع: لن016ع5 دط عدت قطاتع دطعوعممعغو نس ععصاعتل 0 (طصتقمت وتطل أ

 رو هوكمو ه0 هرلتمعتس ؛ةصصمتلاتمت انقواتع 20 ةصصاسم ةععملل دصلععتست قانتساانتس دمتم. : 5غ همتح

 ممر« وكت 1ءومامعغو ظسسصعاتهع ةصودتلتستو انغ ةدمدند لل عنتس» عقار 000155  هطتستتتتل ١ 031غ

 مرعمموزموز سقف. مس ه0 طتقاغمرتم 5 ءر«رك 77ج نتهعو مغ ةصن هص1ع6ع0عص ات طاق: 510 عد لاحتح

 هور "عوج 1ر0 ععفامم اندعامغعو دمه علت عدن مدعقت. حج 2236/ "1" هج ةسالعط هل-هطم ةحقو

 طتمؤمدتمع ممقامستتمو . لسقف ذصتعم 5106 ىنط 1 عامل. حج 2237. '1' هعتلعط عال ةط

 ىع ءآ-طهاعلع ةدسو طتمامستخ هزم لتعمرسس أ ل001ءادس 8دعاط 020عصقتانتتن 0© ماتق 210
 نزسم ؟هلسستسانتل,  ةانعامدنع 1( - هل -047: مل: طعن لزرع 82هع]/0408و ةضمم 674 (ةصع.
 27. لوم. 1275) سمرانو. - 9238. 1 دمااعط 8طتعقمو طتقفمدته هطتتقم عمقأف و 260115

 11 ةمامعأأه] عن لطل-عا- ماسالا كأس امنع هع لقت كطاملاه]ب (معداس.- 29239. '1' دسالعط

 820 جعجر طلقامزلهو ' قاتهتلاو 111 51012 11611101:3411112 عقار 56 172 عرو - 71,000 0

 10 ىمدكمسدصملمتس طتقغمدتمسس 174211[ عرب (0073:] وسمعت. ج 29240. '1' رو معتلعط 5ةكلو
 طتوامدتمع ةعوومأت ىممعضمتفو  نصهلعد ىدصغ هدف طتئفمسصعتس وسما 476 طعن لطل-ءا-هتنأت

 عوتاو ءلتلتغو مدعم 1472 ه-م40و ذه ندم ائتطعو ممدصتسم 5س ءنانلتغهدنانس ةعوزمأت
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 اهنم لك ىأب دكيعصلا رابخا ىف ديعقلاو ديعص رابخا ىف ديفملاو اهنايعا ركذو دكيعص

 نأ ىغيني :ال ئجمل ىنبا لاق دفص ىضا ىنامثعلا نيدلا ”سمش ىضاقلل .دغفص خيرات 1

 خيرأت مم» ىتأي تايفولاب قاولا وه ىدفص خيرات منع»  ميف ةلفغل هلقن ىلع كيبتعي

 باتك هلو هبهش نبا لاق] هأد ةنس قوتملا ىلقصلا [ىلع نب] رفعج نب ىلع عاطق نبال ةيلقص

 [ىهتنا ارعاش نيعبسو ةنأم هيف درواو ةيلقص ةريزج ةريزجلا ءارعش نم راجملا ىف ةريطخلا ةردلا 5

 ديحم نب ديحم نب ليلخ نيدلا حالص خيران ادد [ةنس قوننملا] ىرمغلا ديز قالو

 نب فحسال ءاعنص خيرات !0 رمغلا ءابنا لوا ق رجح نبأ هركذ هركذ رثكملا ظفادأل ىسهففالا

 ةيفوصلا جيراوت ا بج كئأوف هب فيطل باتك وه لاتو ىدنجلا هكذ ىناعنصلا ريرج

 خيرات 6# نونلا ىف أب رابخالا رداون وه هداز ىربكشاط خيرأت 8« تاقبطلا ىف ةروكذم

 خيرات اه ةيكبزالا نيقاوخ ىف هفلا ىجاشوق ىلع طبس دبكم ظفاحلا وق :ئدنكشاط 0

 ديفح ىشعرملا نيدلا ريصن كبيس ىبا "نيدلا ريهظ كيسللو قابورلا لع هجاوخ ناتسبط

 دسم ءعمتمتم ءهمصسعسأكت» ءزسكوسع 11 ههطتلتعدتست ءمدحس ءعدتمدندصأتت ب 1010-107 لا 07/18"

 م10 كغ (0ه140 رق هظلرطفم» كهل, لع يمتطسع عتس عملتق 0ءةصععمو ةععسم تخت ح 22441. 1 جمتاعط

 8 حج 17ء لو طتوئمرتح تعطتق كوركعلو جدسدعام»ع (نةلطت ك1 عوع- ءل- 0: 011م2. ذللتمسك دعطتع

 زدلتوع. "1'عونه 6776472-181 دتكر نسدع ذط4 0115 هدصغر هط دعوات ععماتمسل . ءمصعمأ ءاتقتتن

 طلعت طقطعنع صمص 0عععب - 2242. 1" حمالعط 5216415 طتقامتتقو 77/هَلأ 5:7 مهنا

 1مهعضتمأدر ةنعام»ع كورك علف. !!10ع ةملعوب ح 2243. "1" حعااعط 51ءاعذ112عور طتوفمرتم 81لتمعو

 دسعامتطسك 157: (نه11* م78 ظءد» لورمت» |[ 8ءر» 472] ك2 ع/ق7]خ, ةمصم 515 (ذهع. 22. الآكههأم

 1121) دمدمرعننم ب .[1لعرجو د 107 57015 طقتتنهتو هماتق 1-11)ه:»ءا 111- 1ع1,ه11عا لع 5

 معمم ط معتمر: نانتطسف مم8عغمع ةمكدلمع 31. ء.؛ 8ئنلتمع انهأ ىاتسغو ء010لتغو ذه ونتو ءعطااتتل

 معمم عاصتم ممقاهك "عءعسمقعأ] ءغ قكااع 220 610:72 [ةصصم . .. طمما10]. ح 2244. '1' حرتلعط

 عع1 طع ع ل-01مو طتماممر هسعام»ع [ةظطاف اعء7م]:- هل - ل: 1141/7 عدو 110/1110 84

 11101611160 ل /ه1:عد2 و هدعوتسمه ءمرصتسعت2> 01260.  ]طهتلقغ عقجع 1571 26" ةذمئأم 0معتك

 11:46 67 - جارمربس». - 9245. 'ل' دحتاعط ذهص'ونو طتقأغضدتم الع معو ةسعام»ع 15:14 1

 ل ءرعر» ركع ةدغ. لصسلمغ ءدصص لمن طتع ؟ءعطتم: 0مسدع 1عمت لستم سعت هستك ممناتتك رعم] عئاتست .

 2246. "1" هعتلعط ههكتردرم طتسغمستدع 8هك وسو نههع ذص 1660عم1 1دس0هطسمعع - 2247. '1!'حمتلعط

 1[ غدط1عة معدد قف ل عطر طنمغمضتمه 2اءمم0» 6]- هقارقف» دمعت ماهرو ةتعام»ع 15/1 ةرمأه0عأ»

 11لعدضتس ]اننعرو 2س. ب 2248. '["دعالعط '1ةعطلع عم ل1. طتقامتهو وسدس 11ةقلع 0

 1101من: عل, ]1 (ن:د]#17 معممو ؟دلعم 15 عرن#0 لتعفتك 0ع دصمصففاوتتم 10ه5 ءطناتنتف

 ءمرسّموونز. ح 92249, '1' جمزاعط حط هععتق مصر  طتقاممتح "1'هط ءيتواوصوعو  ة0عام21طاتق

 ةكامز < 47: 1ةبراتا# هع ه8 عز :0 1هه]ة-ءل- لأ: 181: هك ءنرنل 1مم - هلل لاو 21” هعطقو
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 نب كيحم رفعج وبا مامالا وه ىربطلا خيرات 17م. ها ةنس ىلا هيف ىهتناو نيدلا ماوق

 ةقيلكل لوا نم ادتبا ملاعلا رابخال ةعماجلا ةروهشملا خيراوتلا نم ومو 1". ةنس قوناملا ريرج

 عداتولا ىف مالكلا طسب هنأ ىزوجلا نبا ركذو كولملاو ممالا برات هامسو ٠.1 ةنس ىلا ىهتناو

 [!ذه ىف ةدبعلا وه هّنأو ريبكلا نم رصتخم لوادتملا روهشما ناو تادّلجم هلعجو اًطسب

 5 نم ملاعلا خيرأتل نوطشنت له هباكتال لاق ريرج نبا نأ هتاقيط ىف ىبسلا نبا ركذ نغلا

 رامعالا ىنفي امم اذح اولاقف ةقرو فلا نوثلت هنا ركذف هردق مك اولاق اذه اننقو ىلا مذآ

 وبا هلقنو ىهتنا ريسفتلا رصتخا ام وحن يف كصتخاف ممهلا تنام دال انآ لاقف همامتا لبق

 هيف ركذ يلا ىلعالا ىلعلا هلل دمحلا هلو ةيسرافلا ىلا ةيناماسلا ءارزو نم ىمعلبلا ديحم ىلع

 10 هللا يع كبح نال هيلع ليذلاو مورلا ماوع نيب لوادتملا وهو ةيكرتلا ىلا ةريغ هلقنو ةدامثلتو

 (1ة ماو - ءل- ل1 معمماع. 1طتع ه0 حمصتس 881 (ذمع. 260. كر. 1476 ) م20عاعوواتق ء8ال

 95950. 1 حمالعط 151- 1هط عدمت طتقامتهو 107011 67 - هدرجعزز» 106 تآ- 1١017 1. ء. طعامه

 مممسمامرختس ءغ عود ةسكعتماعو ةسعامتزع ط[سقم للثع لوزم» 110/4174 13 عن ل تأ و ؟لعو

 1عقمر»# لتعغم عع ةصصمم 310 (ذصع. 1. ل[آهئ. 922) رصمراتم. 8ءياتصسعغ 20 هرعنذح قم

 زمعاورتنمو وندمهع رئعد مالك دتاتطلأ تهمدصم]ءعئاتط كانا, ةانع(010116 حط اسلام 1عالاتتلل 01

 زصعامتزغ ء( تكوسع ج0 حجصصتتس» 309 (ذصع. 12. 8151. 921) مع عصتا“ '1'عداع 1[1- ءآزةتاتن#

 جلصملستب 10مم معو ععوامم نهعامغو هماتقوتع ع« ماسعطسك هلسصتستطاتك همصقاحعع ؟هآطستغع

 1يزطورب جمغعم هع]ءطتنوعت5 عع نتغنك ءمتامتلع ءوأ ءدع ررقز هدأت همص[ععءأاقو ننهع لص طمع ةءلعم83

 5 ععمعسع ميتسحتتمستس ءقا ةسطق1 لتس. 1072 لوو دع 151:-6:]/6:00 ذه كاتتق 16206004 طهتتقتو

 ع لئئكماماتم ىتتك: طحتص [طسطغعمتعم جصتصتس 20 طتق4مدتحس مسصلأ هط© ةلفسسم ةسلع تكوتنع

 حل طمع ممواضتتس (ةدماتق ما معالق ؟ نسمعوت ك6. 0 همصغنمع 0115 ل12 ءةدعغع# 1مغعرتنو عدصاتطانق

 ننس نتعتمتح 1هآتمدضدس هدتللتح ءدصص تهمصت م عطعمفمحتس ءقذع ضعةممضلتددعغو ذل: ؟ةنه

 ميتاتقو ةتانسغر (ةصتسمكاتل' لاتقل ءزاتق2001 ؟:ه1هستستق ]1عمالم. "لتر: 1060 رععو 55

 نمرصسعس لحسن و, ءةجعادتسمتكتغو معيتعنع داملتق. 1طلءزصلع طتقغمرتمسس ةص ءمتغمرسعط» ءزاتق 0ع

 حسطتعسو همقوتغعو نحعتس ءمتغمرسدع ءمرسصس ءمامتست همددمتعأا 0علعندم 1ط[هعع زللعي - 1115(هرتقس

 كاان 76 31101ءميوت»عل 8 ءامث»سق كدسممت لمست آ1[' يتسم معرمتعع ؟ةدئاتغ ذه 1صعامتعمق : بقتتق

 [2وو ىلغم 18عووعامزودوزسم ءاعبو ءأ ةماعن من ءامات مدع طقصع 11061510“ 122 ل1110

 مربم دم رمتمتمانم مرتنسم ءغ ةيستعم ذصاتسم لل 1]نمعمت: ةمصم 352 (ذمع. 30. لقص. 903)

 10 هيعدتت زسكوزكدع مهد ةلئسك ونتتلحتس ءمصلعسس دم ةنعولعمتس ![امعدمتس تقصف ماتغر هع طقعع

 ئدصكادنم هطزودع آظسصعاتمع ذم دصمستطاتك مممسدلت ؟ةنهدضتت. لان 7101 هنوت»ءل لطلمااه
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 ميعربا نب] كلملا دبع نب يحكم ىسحلا ىاو ةلصلاب ليذلا اذه فعو ىناغرفلا دمحم نبا

 كيحم نب دكيحا رفعج وبأ وه ىواحطلا خيرات ا ها ةنس قوتملا ىقاديهلا [دبحا نبا

 جاتب بقلملا ءاملع ردص دمحم ىسراف هاش فلغط خيرات 1/00 1 ةنس قوتملا ىفنلل

 منخل يلح نب اكللاللا نبع يرام ١ نال. [ءاشنإلا فيطلب مجمل يقص كجم قب هعبأ)

 دوطقلا نيسح نب هللا دبع خجيرأت ا#م* تاونسلا ىلع بتر 1. ةنس دودح ىف قوتملا 5

 ىمسملا ىبتعلا خيرات مم ناكلخ نبا هلاق هفيلأت ىلع اًعامنجا رهزالا نا نب دبحمو

 رابحتفسا نبالو ىلوطاقلا نبال قارع خيرأت اهنم قارعلا خبراوت 01  ءايلا ىف ىتأي ىنيميلاب

 اهنمو [نيتنأامو ةنس قونملا ىناطلا] ىدع نب مثيهلل قارعلا ءارمال طرشلا .لامع ييرَأت» ظعاولا

 نينع نبال ىزيزعلا خيرأت امي كلذ ريغو ةرصبو ةفوكو رابناو ارماسو تيركتو دادغب خيراوت

 ىميظعلا خيرأت طن» كة", خنس قوتملا رعاشلا ىقشمدلا [بيدالا مراكم ىب هللا] رصن نب دبح 0

 1ر61: 1101 ه:07760 لع ع]طتقر تتنك ةجمعمسلتدع طمتستسع ه17ع/ ذهممتعمسأتاه قار عت

 11101:61111:60 13 عزان 80 - ءآ - دج ء7ع]: |[ 82 عنو 2 هآرفتر» عد: لآت»ءل] 11 ءبتلكتنغو ةصصم 521 (ةطصعم

 47. لوص. 1127) 0عظتسعأتكو عدت همصاسات و18. - 2251. 1! حمااعط 11 - '1' عطةقتالأو

 طتمامستحم ةتعام»ع قكاآثع لور“ آت ءل ظعتت ]101م مينت7: 0 [ظآظدصعلتامهم ؟دل عم 1 ءارامم# لتعاو ءأ

 هصسصم 321 (ذصمع. 1. كفص. 933) رممدتنتم. - 22529. "1 حءتلاعط 1! نعطالدع 8طقطر طلقات

 معوزعع ةعتماهر دتعامع 1110 ميروت»ءل كمل 01مم (تسضدسس 00 ءامضدسس معلسعتمعزو طمصمتلعع

 102 فعممتستسدغم. [101'1 ءدسص مدعوم نيبتلعس ؟0ه1هصتسعو ةغ ]1عمتلم ءغ هدمدقم»ع ععمعتع

 لنءععملأ1 ةهتماخس. - 29253. '1' حمااعط ةكط ل- عاد ةقزغو طتقغضسضق 20 ةسصمتلاتتتت 00152122 5

 ل1 وعمار ةسعاماتع 40-ءا-انعن1 وعر 121471 [[دمءعالظتاحو كنعد ةسصانتلل 920 (ةصع. 26. 1عطع

 1514) مممزننتو. - 2254. '1' حمااعطو طتمغمدتحو ةط 450ه714ع] ع: 110عء2: (601"هآ2 ءأ

 ل1101 م7:17:60 1 هد ل2 [معج]مب* , اعداع 881: 1210771ءعاتنو ءمصزادمءاتسدم 5ةءاتواوع ح 2255. '1' ةعاطط

 [:1- 0 2طخو طتقامدتح 7-11: يفق دمع تمام ةسنعاماتع 0182. ؟710عدنممع ةصاعو ذه !انغععه 77ص

 2256. '1' عج ةعتاعط ا 1- ]م عر طتوؤمرتمع 1ئةععطق أقر نات35 مآ1اتعق ةعوتمو ءئاتطكو انأ 19711-و

 111: 1و ءتا0ة رات" 17-1171” (قاسع ءغ 11 ءقا]رعت» عز ملل# [ 1هةو دمصم 201 (ةصع. 30. لادل. 816)

 220156105 ]| و تاتزاتك 0ماتكرم 0217147 ل -ءامب"«1 ةمكعترنامسس , 0ع طظرسصتعك طعهدععمدتطسك ةهتكغ 1طآدع

 معماتسعمغ ءاندس طتعغمدتمع تعطتخسس 860ع1040. 1 ء]بت'أ1 , كتوم“ و لتاةان* و لعله 1051"

 هي حازدترو. - 2957. 1 حعتاعط 11 - ةعادأر طتواضدمتنج لعاتتأو ةسعامتع 17711

 21ه1ء متت عل 17 ءرد الكمدد» [ للاعب ءرن 71ءجمسم ططتلم1وعم] 12 ةيبععآبع## طوقا ةمصم 630 (ةصع. 0

 18. 06. 1239) مرمرننم. - 2258. 1 حءااعط 4-11 ؛ئكستر طتقامدتق 20 هزات 0

11. 18 
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 ىالع خيرات اك اضيأ بلح م بيرت دلو تاونسلا ىلع بتر ىلع نب كمح هللا دبع وبا وه

 اًددجم نيرشع وحن ىف نامزلا لها خيرات ىف نامجلا نقع وهو ريبك ىنيعلا زيايرأنا 0

 قيس كقو تادلجكم رشع وكان ىف رصعلا لما فاصوأ ىف ردبلا خيرات وهو ريغصو ىتأيسو

 ىسراف ناخ نازاغ ييرات ا ىواضسلا هكذ تادلجم ثالث ىف رصتخم خيرات هلو

 [1*. خنس دودح ىف ىزيكنجلا ىيعس نأ ناطلسلا نامز ىف ىوتملا] ىتاكلا دمح نيدلا سمشل

 قاصلا نبأ ىسحلا ىأ ةيعنلا سرغ 2 ا”ز#»  ىتأي رصم ءابرغ عيرات 1“»

 عرز ىأ نبالو ميركلا نبع نبال ساف رأت "5 فبس ةطاحالاب ىهسملا ةطانرغ خيرأت 170

 دق وهو سراف لخا ًءمدق ضعبل سرفلا 0 مثب  مفلا ىف 0 جون ص نا

 ديرات ليذ وهو ىناغرفلا ييرأت 06 بهذلا يورم ىف امك ا ىلا ةيولهفلا نم عنقملا نبا

 لتةممهتام , ةستعامرتع كات 4ط1]00712 1101 م»سنسءلأ عب ملغ. 1ع طخقامدتحمسس 11دأعطأ نتمونانع

 هلزلز(. - 92959. "1" دءتلعط قلقتر طتوامسضصقرو هتعامتنع 47/43. - 2260. 1! دعااطط اظ1-ختسأ.

 1[رندك طتسعهمتدم 4472 مسط]اتعدكلغو دمه هرعت ؟لعتسأت ءكدعااعتم ؟1]0تسصتساتتتتو 100 67-7

 لا 1ممأ]1] 617 هاد هعررم» دمك ماحتسو 0ع نسح ةملكد ؟10عدماتعر ءعغ دصتصسم عدت 0عععتت 1عدع

 دما]مسست سانتنت و 11*107]: 177 - 183607“ لا هتك“ هلآ ءآ- مما. زانق كاتماله 122010 ءقأ عا

 1لعس تهمدصمعصسلتسرس لسممواتع طئقامرتعانسا (نتانطت ؟0]نستساتاظ 012© م05ان1, 0000

 ورصسعترس هرنهنغ - 29261 '[' حءالعط ©طةعذص اك طغصرو طئقاسمح 61 سنتت 12/4111 معك

 ةوتمامر ةسعامدنع ى]رغرسو-ءل-لة: 1101 مدست»ءل 12 م]قر [عسممتع ؟ذدلنمست لآ ظمأ ل الأ

 نكرععد ةسمستم 930 هع. 10. الم. 1523) ممم م]. - 9262 '!' حمااعط عطمهضةهطق 8118

 طلقامرتم معععومتممرئاننال ذص ةععورماسص 0ءععوعس لعماتستس. آ10عدعم ةصلطمقب ح 22603. '1' هعتلعاط

 ©6طخنتنو - عامأ1 زد عار طلقامزتقو ةلنعاما"ع 71-061788” رجءا لآل! معم»  لظطدو - هةر

 2204. "1" دمااعط ©طدعم ةغذر طتقامات2 (:ةمد0لهعو 2704/67 ةصكعتتماق. 710م هدمه.

 29565. "1" دمالعط 1" دعو طتوامرتو 1"ءوودعو ةاتعامرةاطاته ل1: ك80-ء7]عع"ادر» ءغ لط1: مل 2 مو“* لح

 2206. '1'جرمتاعط ؟هانطرو طتقامعلح ةحرتعمق(مصاتل1. 130 عدفت» ةصاف ةص ]نعجه 1.2

 95267. '1' حمااعط 1-11" هرعر طتقامرعتم 8ءيودستتسس , ةتعاماع ن000ديد ؟عاممع 8ءروو. ظدقك هماتق

 ةما0 ظءرودك ملحعصأ جعقاتست ةلات12  تات111 128 هزئاتنلل طلقامرلقق مدتصعأصان120164 616000

 طلمعرتدمطتمم همصاصسعر عار ء( 1كمصك قغر نه0ع 87( مندع]ب ءغ جلثه 0معللظ 01

5 

 تت صح

 اذاي

1 

 10 1ةم-ءرسمءمس»م' , هع ذص 10]1] ءق-لععاعا 1عونمعم ذللسال ع اتزمعمم 2ءطاطستعم ذم ةنضدطت عدم

 ندمفان]ل. - 92268. 1" حمالاعط 1-11" هع عط غصت طتقامدتمهو ذه ناتد 17472 هماتق 1670701
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 "د. ةنس وتملا ظفاحلا نايفس نب بوقعي مامالا وه» ىوسفلا خيرات م” -فبس :ىربطلا

 ىساويسلا نيدلا ناعرب ىضاقلا خيرات ال“ مايالا ىلع بّترم لضافلا ىضاقلا خيرات ا:

 نامزلا ةبوجت ناك هنأ هضيرأت ىف هاشبرع نبا ركذ ىدادغبلا زيزعلا دبع لضافلل تادلجم عبرأ

 عاقل دك افيييسلاب ا ناةغيب ياللا انمحا 'ناطلسلل اًميحنا ناكو' ايسزاتو ايبرع رثنلاو مطنلا "3

 مث ةلجد لحاسب هبايت عضوف باهذلا كيري وهو هسرك نم ماقأو عنتماف اهيلا ةلوزن دنع

 ايطم امد ىبضاقلا دنع راصف قرغ هنأ أومعرف هداقفرب كي رح ناكم نم جرخو صاغ

 ىتعلا ِبرأت نم نسحا وهو هتافو بيرق ىلا هرمأ ءادب نم هيف ركذ اًعيدب اًضيرأت هل فّاف

 تامو لاع مطس نم كانه ىدرتف ةرهاقلا لا لحر ىضاقلا تاوف دعب مث هتارابع فيقد ىف

 فاحتا اهنم سدقلا خيرات #1 فقياقشلا ةيشاح ىف هداز برع هركذ عالضالا رسكنم

 طققعمرتعسسس ءهمصغستتقك1 6. [10عوكت هسردته. - 2269. '1!'ةعااعط 1-81 عود ءعرنأذو طلقامتتقو

 ةسسعامر»ع [[ذطنس طصقسص 365 ورب كوركتراينر, ؟دل]عوم لءدعم# لتعغم ءعغ حصصم 280 (ذصعم

 23. ل1هرك. 893) رصمرإنم. - 2270. 1! جمالعط ء1ل-26 ءدطقو طتقغمتم ل نتك ءمهعات] (هتلاتتلتع

 1؟10لعدمطتسس ةملد ةدط 1هلمعو7لم - 2971. 1'حمالعط 11 هانمعطقطو طتقامتح مع

 معروأ نع ةعمأوم هننعام»ع 121( -ءلا-0ا عصرنا - 2979. '1' ةعالعط ءا- قلطت عا1- 2غ 0 طلو

 طتمعستم لسلتعت5 طعمع صعضتتو ه0 هدئلتصمعس لتعصس 0 ععداوفب - 2273. 1 ةعتلعط عاد ءملطت

 8هعطقم - عل- لأمور طتمامته زسهلتنعته 8مم - هل - لن ركض موع# يسهاسم» 101 نسست هتطتنق

 مرسم ءطعمممو ةسعاماتع ملننم طعمع ردععنم 4كلل-عا-ممان ظمو] ل402. 1ططتعو دغ 11: ل” 617514/

 دم طاقغضتم كند (عواهكتتر طمصم ةكطتغ دصتعك انك مانأ اعتط مم115 م1055 عا م0عاتعج 01 لمصعو ةعهطتعم

 معوسع هع معيوتعم ءععععالعمو ءغ ةمعتسو ةدلتممسم لآد»علا ل ءامق»#: ظمعج/001 20] هصعغتك. هع

 بص (ندلطأ دللع تعطغعتس دمعععوداتك هج كدلغعمم ممدكد]ةننععو 15 ععدعقسف 470 -هأ - هتيأتناتللتو

 واتت هع هدمطلسءعمع ءموئامكتغر هتفعملتح قععتس 0علتغ. نم طعام طتعو ؟ءةاتطسخ 20 كردس

 "ان عتلتع لعمموزغلم هع دوسمع ةسسعتنععمو هلخم 10مم معملتتار 50 م5012 ةاله5و و011 مقاتل

 لوس جودتك طعسففتتس مئه طقسغو ءيفىصحعمتك6 مة (هلطت جدلسملسس هلظعلموو عع طمصمتتلظعع

 ءيععمامع ءك طتقغفمصحس ءفرسممؤبتغ ءفرضافتس ءعغ هصحتمتسر ّذص نسهر نمحع لل ةهطاتمتنم معضم

 ةمجضاتتل انقوانع 20 (عيصتك دصمتنال ممتع 36ء10ععهسغر 2(1 عاصاتغو انغ هراتق معم 01ءانمهع

 دسمطقلت طتقغمرتحمع 0/541 محدع؟ عع ءاسع (نهلطت 0عاطقصعام للل-ءآ- مجند (ةطتعمتس معاتتاو أ

 ذطآ لع (عونم حلكم لعادمون5 ههمداله ظدعاتك معتتا“ آنه عامه قلممقعنلءأب ذص عامدذتك 4

 8ئ/ -هاءءعمقع موج ممن. حج 9974. 1 هوب معتلعاط 151- 0005و, طئوامرتمع 111620501101

48 
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 سدقلا خيراناب ليلجلا سناو سدقلا لداضف يف سنالاو ىصقالا دجسملا لداضفب ءاصخالا

 سورخل سدقلا ةرايز ىلا سوفنلا ثعابو ىصقالا دجحسملا لداصف ىف ىصقتسملا عماجلاو ليلخأاو

 حدقو سدقملا تيب حوتفو سدقملا تيب لئاضف ىف سرغملا ضورلاو عماجلا صخلم وهو

 كيحمل سدقلا خيرأت اهنمو مآشلاو سدقلا ةرايز ىلا مارغلا ريثمو ىسدقلا متفلا ىف ىسقلا

 5 اهتاهقف رابخا اهنم ةبطرق ثيراوت ا 0 0 ةنس قوتملا ىسدقلا [فحسا نب] دومح نبا

 ىبطرقلا ىلهذلا فسوب نب هللا دبع نب رمع] ىوارعزلل ةيطرق خبرأتو لافتحالاب ىمسملا رصتختو

 نيعباتلا ىم ةبطرقب فرع نم بقانم نع نييبتلاو نييبطرقلا رابخأو [55 ةنس قونملا ظفاحلا

 لصفنملا ىطنطسقلا ىبحم نب زيزعلا ىبع ىلوملا وه هداز ىلج هرق خيرات 4 دصنتخمو

 ريبك خيراتو ناميلس ناطلسلا جبرأت اهنم ةيكرتلاب ةددعتم خيراوت هلو ىوتفلا بصنم نع

 10 جتاوفلاو ءافصلا ةآرم هلو راوبالا ةضور هامس فيطل ءاشناب هنامز ىلا فلخلا لوا ىم

 رابخا ىف نيوحتو فبس ىليلخلل داشرالا اهنم نيوؤق خيراون 100 كلذ ريغو ةيوبنلا

 ركدع مهعنسعمغ هرعنح 1/1( ءق- هل لراععأب آن لعلااقآ أ -ههمعزمل ءآ- هعدأب - ظلا- الردع لا
 لع0] 437 177- (0ملو س ةلا- هلع 6707-191 88 1همأ]لم 1ل1- (ن00ع مع ل11 - ظكلملا] حس لآ - لد“
 11016546-71771 لأ 12077 ءآ-سمعزمل ءآ- معدأب ب اقلط ءآ - دهام 21ه فرات“ ءأ ظل1- (005
 77/- 111ه]5 و مدهععع0عصاتك همعتك ءمتغسع - 21- 1خهسلأب 171- ]1هواس" هع لأ زءلااقآ اعنا
 777 - 1106000 - 1790111 طعنا 177 - 110عم00هم ب 1 ظل1- ]01 ظ7آ- نددت لا ©] - زاعتا
 6]- نولون ب 1710114" ءق- عام ار» ةله هقررات"ءأ 111- (0005 مع ظل1- خالتو بس هع طئكاستح
 و ]لضخ موده]جستنمسمر ةسعام»ع ]#1101 عل 18د ]1هلرضتنا [ظ عن 18 طر مع] 11- (0052, ةصصم 6
 قمع. 19. لسص. 1374) رصمرتنتو. - 2275. '1' رو ةعتلعاط () هن نط هر طلقاماتمع (00ه(نأآط ع2 قو

 دغ 4778(" لمءعم) نقر مر طئعامستح لزسلتعسم (نهعدان عدمت ءغ طسزاتق ائطدت ءمتامددعو 71
 اصكوسترساو بس 10011 (1"0ه امر ةتعاماتع ]11ةلئاق 26/7" قمق | 0دنمت» ظعوحن قلطلمااعلب لق ءتف
 كيوب 12يوأر]# (0ه1ق2, همصم 454 (ةمع. 15. لحس. 1062) رصمعتم] - ل7 ]رانا ظلا-(ن8)[1/8"0
 1 ءارإارت هدا دمعت ع]بتط دجهنن 1'0"ةركم الغ (نم"!1 نع ةهنننا ءآ-1(ط فأن ءا طصؤاتق همعتتك ءوئامتسع. ب
 9090706. 1 دمتلعط (حعوط 3 ءاعطتعذ ل عطر طتقاسستمهرو ةهسعامنع 810115 450- ءل- هماتن 16
 17101, م1» 60 (هء1 سامو ه ديسمعتع آ8آهلتاتن موصمام هع ؟دلعو (نم»هأن لءاءااستولعا للعام

 [1لعرس ماسعو طئقامرتمك ةدسولعع ةعتمامك ءلتلتغب سغ 1هجازلب هلا - ذا 801ءةزناا
 طتمئمرتح رصفعمو ه2 متصسعتمأم سعماتممتك دقوسع جل (عصرتك مامنتسرو هدصقتع ءا ]1عمتلع ةعتمام
 10 عا ظوسللبءا هامل الط ةجمعالهنه بس ممرسو 41*11 هوو ب ها 1-11" ءموتأب 1-1 ءانعامازرءأ
 هع( جازوعب - 9277. 1 هر ؤسمتلعط 0 جماتتسو طلقامستمع هموت معممعم. آلم معرس عمأ 0 معو
 17/-0//1, مزه عتمه رمعنالم وا اطعاهر ةنعامدع 1876/78 -  1 لم: لا هللا
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 ىنيوزقلا هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبا ظفاحلا مامالا خيرأتو ىتأي ىنفاولل نيوزق

 اماو حيتفلا لبق اًحيرأت اهل اوعضو مورلا نأ لبق ةينطنطسق خيرات 16 ا“ ةنس قوتللا

 نأ ىغبني هنا لاحلاو ىمورلا نم لوقنملا هيفوص ايا خيرات ىوس هنيودت فرعي ملف هدعب

 ةينبالا نم اهيف امو اهرودو اهططخو اهروس رابخا ىلع اًليتشم اًميظع اًضيرأت اهل نوكي

 سابعلا نأ ىضاقلل ماكاو ةاضقلا خيرأن اهنم ةناضقلا يراوت 11 ةميدقلا راثألاو ةميظعلا 5

 ةاضق رابخأو هم# ةنس قوتملا ىفاشلا ىنأدنبلا ديحم نب ىلع نب رايتخ نب دبحا

 ضور اهنمو فيس فشمد ةاضق رابخاو دادغب ةاضق رابخاو ةرصب ةاضق رابخاو ةظبطرق

 ىدنكلا فسوي نب دمج ريع ىال رصم ةاضق خيرت اهنمو ىتأي ماشلا ةاضق ىلو نميف ماسبلا

 ركذب اب دور د هيضرد) 5 سك نيك ىلأ دلبك ف ا دش لإ مهعيج نم لوأ وهو

 نب دكيحا ىنيدلا باهش ظفاحلل ليذ هيلعو 761 خنس نامعنلا ىب كبكمب متخو راكب ىضاق 0

 ىواخسلا هذيملت هليذ مث رصم ةاضق نع رجالا عفر هاهس هم# ةنس قوتملا رح نبا ىلع

 ( 020011 جتتعأم>ع 10772. ١١10 ءدطدع» ةمكو ع هغ طتقغم تمم ةتتعامر ع آسصقس آلات لكل 7

 ك101 هينا طعون 7” ءتنال طورت ]14 عء]ب (مسمأتا#ر ةصصم 273 (تهمع 8. كدص. 886) دجم0.

 2978. 1" حمتلعط (هوغؤمصس 1 هثور ءغعر طتقأمدتح (ههقاقهتسمموداتغغصق. دع طتعغومتحس ع

 ىسح دصعمضم مودات ةمغع ةعمدومدالممعتت هممكصتموتعدع لتعتسععر هغ ممدغ طمع عصمدم مسلط

 دلتسل هماتك ءىءءمام طفوتمع 5همطتقع طتوغمدعتح ه« عجوععم ائمعتم ندسفأدنو ٌدصصمأاتتأاو نت

 ةسعم طتقغمرتمتست طقطعتتع مهنع ءعةدعغر ناتقع طتات705 02طتقو ؟ذهمر كهدهموور 2 علن 5 ند رتدعمت 222 5

 ءغ دصمماتس عماد ؟؟ءاعزتف ذطأ1 ءدقاضتعءأو لعدوتطءنع6ن - 9279, 1 عؤمتلاعط 11- 060ه0طقغو

 طتفغرتمع لملتعمسص. 1طلسع معيانسعمغ طتوغمدعتح لهلتعمسس ةغ مئهع1عءئمرتاننسر معمم (ةلطن

 ك1: مطالع كلارسعا عرب 207:1" 8 ور» ملل 18ه 1107 هرست» عل 11 ءرب0م7  ؟طقطتاهم

 دصصم 552 (ةصع. 13. عطا 1157) ممدتتم - ل7186“ 00101 (01::ةلعه ح ل11 طا“ همل]

 اممم - ق4قلاطا» ءىمللنا طظمع/لال - قلقلرقفم» ءمل]46 10ةسعد]لاو 0ع بتطسك كاتجتد

 ؟10ءوئوس ب ممورجو 21- 1غم:0]: 1/1- 2ءدوك» لع تهور نست ]001645 هردتمع مرهعأععءعطاتمأم

 آ10ءدع دهم - 1هساقلب ء47]00 21, طئمامدتح زسهلتعدس ةعوجماتمنسم هط قلقا 07ه"

 ال1ه|ر موتا طورت 3ع“ لكعرا02و يدك مدكستتك ءمذ هقوتع 20 ةممتست 246 (ذمع. 28. ة1آدمغ

 860) ءم]]ءعتعو مضفعتماه. 1طدمع لعتصالع لقللتع 7101, معتهت»ءأ 17هده7: 13 هن 1/17

 ةيالع همصاتساتهكلغو لاك ه (نةلطت ظءقف» ةصعتمتغ ءغتم ىفسسسعتسماذصلم 1107 متون ءل 17 عري 0

 طراد امم همصم 386 مع. 25. لدم. 996) هدوكنممست ظمعسم ةسمممتكم ةهمعملتءعم طقصع

 طفقس ققعارفط- هل- لأ قآسءأ عن ىللغ 3157 11«هرت١, ةمصو 852 (ذمع. 7. لآدم. 1445)

 رممتئأماتق و همصاتمساحتتأغ ذص همعانع 17“ ءا-مز» هنن 44]00 15“ ذم ىتمامو دتصفاتع 5 11
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 اهنمو رجح ىبا طيسل ةرفاقلاو رصم ةاضق رابخا صيخاتب ةرهازلا موجنو نصتخم عم ىنتايسو

 نويبعب ىمسلا جاضقلا خيران اثم.  نقللا ىبال رصم ةاضق رابخأو رسيملا ىبال رصم ةاضق

 قوتملا] ىلملل رونلا ىبع نب ميركلا ىبع نيدلا بطق خيرات 1,1 نيعلا ىف ىتأي فراعلا
 نبت كنس تامو اريثك نيدمحملا ىف نيدلا ىقت هدلو هدازو ءابسالا ىلع بتر [0ه ةنس

 مارا ا كلل ناسا ترك تركز نك نع ننال لا ع

 نعل نس قوتملا موتكم ىب رداقلا ىبع نب دمحأ نيدلا ات هصخ تاونسلا ىلع ريبك خيرأت

 نيرسنق خيرات امل" بككلذ ريغو ةاحنلا تاقبط ىف ةاوولا ءابنأو ىوكالس لأ خيران ىطفقللو

 ىعوقوبالا بهاوملا نأ كلملا ماوق خيرات 102 هركذ فبس نيرسنلا تب ىمسملا

 فيشر ىب ىسح ىلع كا خدراشو ىناب ناببلاو عمجلا اهنم برغل أ دالي نم ناوريق خيراوت 000

 10 ناورهق خيرأتو اضيأ ىنأي ناميالا لها ميرَأتو 81 ةنس ىوتملا [ءاغلبلا ءالضغلا دحا] ىاوريقلا

 لئئكمسالسمو ءانزدتك هماتق كاتس ءمتامرسع دمكنه ةمرصتص صمت ةطلغتتو ةععاتطتو ءقأ ح مودم هرعتد
 11-1171هز دج 191- 2مل ءأ 88 1617115 هللا“ ءمل]7 ل05“ همم 1ل1- ((لرقءا ر ةسعامتنع كنا
 15:1 11هز» - 000704 11ةمع», ةمعامتع آل - ءاتضدزرممدع» -  هه كاطاف» ءهمل]رما ل1057و
 ةتعامرنع 1قرو- هقربم/مبزو. -ح 9980. "1 دحعتلعط 000-11 ط شتر طتعامدتهو 01/10: 116-67*ة7“

 زمووسمام.  ؟1لعدصس دمك ذم !ننعه قلق. -ح 2281. 1"ةسعتلعط (0هغط-ءل- لنصر طتقامستم
 ج0 هملتمعسم ممستساسم لتمممدتنمر ةسعاماع 04-60-0018 قكطل-ءا-]؛ع”ات» 16د: ىط- أ - 147
 1161عققو [مهصم 735 (نصع. 1. هعمم 1334) درصمتناسم]. آلطستع 1عزق-ءل- ل15 ةظلتسف ذه ةععاتمطع
 11ه ميم علم دسصآتج هللتغحس عداه جلنععتغو ع( ةصصم 779 (مع. 26. كول. 1370) 0عوعدولك ح
 5 2989. 1 جمتلعط 0-11 ه1 غن طتمأمرتح رصهعمم ةععاتصلسس ةصصمق لت5ممدتتهر ةسعامانع 11' ءتكو
 لوررجام] - هل - 0: مآ: 8ءر» 7”عببرك عدسستس هات عمر ؟نآعم (ورك/2 لتعام عع ةصصم 646 (ةصع

 26. كرر. 1248 ) رسمتناانم. 1ضدح 1( - ه0 - لأ: كللانتءا عن ه4كطل- كاهل" طعن 1011و
 ةصضم 749 (ذمع. 1. كرد. 1348) لعق صعاتعو ممممرعتت مدتاعتت ءةيععضمستا. -07  (مرا# أ

 طتمغمركتحسس 8ء7ز(لتلمستس ءأ هردف لااا ءاد"هدماا لأ اهلطمعلا اسال عع دلته مادط]ت عكا
 9983. 1 هعتاعط © اعزمم ءدرعتمر طتقامسم (]ءكصصعدتمتعمر 67-127 -1:ةو"(: ةمكعتماهو 0ع
 عمرو ؟10عمئمسس. - 9284. 1[ جمتلعط (لعتسةس عادرص ن]لعر طئقامدلهو ع6 1(
 عادا لد” رستم ]رنا قط وتر ع ددهق. 1" ىو ةستلعط 0دتعدح مصر طتمامتتهع (00118"061و

 معطتم 4ك ءعدمدع. ظكمع معماتسعما هده 797- لويس” مع 17/-13 راسو لع ندم دمك ؟10ءقاتت
 10 طتكامدتهر هانعامع لطنا لل لهدم 17 ءرب 1! ءولراع (م0"هبماتا# [سصم ال هاناتتت طعاتع ءدئات 1 غ0
 هع ءآمودعساستس ]و ةسصم 463 (ذصع. 9. 006. 1070) رتمزاات0 -- مدرثلل0 0]انق 11 هلأ
 ]ممن لع نسم مهسنعم دمككم ؟1لعمنتع كح هع طتقامدته 1(00"064هعر ةتتعاماتطانق 20
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 قاهفصالا نيسح نب ةزمحل رشبلا رابك خيران 000 فيفرلا ميعربالو ىنسحلا هللا دبع قال

 نيعلا ىف ىنأي [ركاش .نبال] خيراوتلا نويعب ىمسملا ىتبك يبرأ ا.« ةنس قونملا

 ىف ىتأي ىلعلا طمسب ىمسملا نامرك خيرات 135 ىسراف قارعلا نيدلا ريبك خيرت 1

 رفح فنيا خلا ىأل ضرع خيرات 09 فاكلا ىف ىتأي هديزك ييِرأت 4. نيسلا

 ئرال ميرات #0 . كلاجم بالو 0 ةنس قوتملا قوكلا راجنلا نباب فورعملا [ديحم ىنب] 5

 فلام خيرات اع .ملسم لأ نبال ناردنزام خيرات ا ميملا ىف ىنأي راودالا ةآرمب ىمسملا

 خيران ارث “1[  خنس ىوتملا ىانعلا ىقلاملا ىلع ىب كمكم] ركسع ىبالا سلدنا دالب نم

 هيوب نبأ ةلودلا دامع ةمجرت ىف ناكلخ نبأ هةركذ سابع نب نورا كيج وبا وه ىنوماملا

 ناندع ىب دمحن ىيدلا ىجم خيرات ا" ىورهلا نيدلا نيعل ىسراف قاش كرايم خيرأت 1

 نب سيحكم خيرات زك 0[ اج خيرات وفو ناخ يامغط ميعربا ناطلسلل هفلا 0

 1101101 27 مدمن: كا آملا ]1؟رتعم ح 9986. '1' حعتلعط اعتطقمع عآ-طعوط عمو طئقامتم

 ته عصمت“ طمتصتساتالتل , جاتعامع 11 هتان 1761 11057 1/0162 ةصطم . . . 101610. ب

 2287. "['جمتاعط لك هطغأر طتعامتته 01/107 1-61 عما[, دمع ءتراقو هلت ع101 [ 16: 51: ]

 زععزا#. !10ءدصتع ائغعرج لق. ع 2288. 1 ةعتاعط 1ع عطأع-عل- لتمر طتوامدته معتقتعع

 ععرتمامو ةتتعامرع 72عاأ"- ءل- 0 1"(. - 2289. '"'ةهعئاعط 1[ عمعسقمرو طتقاضسد

 1ع تندعو 20/ - ذعر 7 - ل72 ةمكعتماو. 710! عدضتس ]نان ععو كوري. ٠س 9990. 1'جمتاعط

 لكس 10 عطر طتقغضسضم مه عدؤمماتمدتسسم,  ؟10عدصتع ةصظم ذم !ئاععد 22ني د 2291. 1 ةعتاعط

 لعد ظهر طتقامرتم اكستمعو هتعامتطاتق ل1: /]رمو قرن ل101 تراث عل 1 عن ل هلكت“ |[ 7 تن ]1ه] مترات عل] 5

 زكر , ؟هاعو 18-ءربءززمب» لتعام هي دسصم 402 (ذمع. 4. كسع. 1011) دطممت" نمو ع 2:

 110/20. - 2292. "1' دعتلعط آطوعتر طتقامتمهو 11ه هل- هاما" ذمكعتمأو أ هلأ"

 مرصممدلاق.  ؟1؟10عدفدع ذه اتغععو 721م. - 92293. 1'ةدتاط 81هدعسمس 0 ءعوصر طلقاودتق

 1102:61:06" تةدع و ةتعام"ع 151 ملط# 7:.110نرج. ح 9994. '1' حمالط 8151 هعءعدي طتومدتق

 831ةهلهعدعو نعطتق 11طتقمدست معو ةسعامتع 187 لعام“ [1101مميضت»ءاأ ونت للغ 11:78 علت آل

 ةسمم 636 (مع. 14. فكس. 1238) رصمتعاتم]. - 2295. 1 حرتاعط 81-11 ديستمتو طئق(هدتقي

 ةسعنمد ع قللت 21101 متجت»ءا 17 ١ ون ق4ططاعر ؟هلعو ]1 هبصتئع لتعم. آطمسامغع ءحسص 187:

 116771 ء/ن نا ذم ذه -111:01  ع0- 0ءعوم]ءأا لد, 80ه:معءن]يب ح 2996. '1' دعتلعط 1160 طوع علع

 8طقفطتر طتقامرتم صعتستعع ةعئتماهر ةتفامتع 110(: - ه0 - لأ 11 ء”ءمنر د]وعو ل101" ]:

 ىمزو]م لتعم. - 3997. "1" همتلعط 1[3دز ل- عل - لكسر طئماوتح 171 جندعر هد ل11670-0- 7

 2101 هقاد» 0 17 ءزن للا ظنلنقسم 1" هلبانس تقتضي 11/ء امو ددغ زدس ةصاعج لتعامتس عقاو 0

 همرصمووزإف2 - 29298. '1'جمتلعاط 81ه ط حرصسس علو طتوامدتهو جتتعاما»ع ل1101 047:1:60 17 ©
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 ىبشاهلا بيبح نب ,ديحم خيرات ا.. ىطاشلا نايح نب ديحم عيرأت 41 رباج

 ةنيدم رابخأ اهنم ةنيدم نيراوت ا“ نادم برات ا. ميملا ىف ىنأي ريجملاب ىمسملا

 رابخا ىف ةنيمتلا ةردلاو ةييش نب رمعو ىديبعلا ىبكو [ىسح نىنب دتيحم] :لابز نبال

 ىاجرملا هللا نبع نأ نب هللا دبع دمحم ىنال ةنيدم خيرأتو ىنآأي راجنلا نبال ةنيدملا

 ةنيبملا ءابنأ اهنمو ىكيلا ىموزخملا ىترقلا ديحم نب ىلع ةريهظ ىبالو ةنيبتلا ةردلا هب ليذ

 فيقح اهنمو ءافلا ىف ىتأي ىدنجماو ركاسع ىِنال ةنيدملا لداضفو فيس ةنيدملا لضف نع

 ءافولاو [م11 ةنس قوتللا ىنامثعلا رمع نب نيسحلا نب ركب نأ نيحلا ىنيز] ىغارملل ةرصنلا

 اهلك اضيأ هل ءاتولا ةصالخ هصخلمو ءاثولا ءاثوب ىهسملا رصت#و ىدوهمسلل ىفطصملا راد رابخإب

 10 امو راجنلا نبأ خيرت ناك امل ىغارملا لق ةيجرت عم ىنأي رصتخ ىسراف ةصالخل اهنمو ىنآي

 لوقو. - 92999. '1' دعتلعط 81هط حدس علو طتعفمسمهو هنتعام»ع ل110101111160 11 98

 ىو. - 92300. 'ل' دءتلعط 81هلط حسسعأ0 18 ءعص 11عطتطو طتعغفمتح 210ر0 ذصقعءات ماهو

 ةدتعام»ءأ 1101, متت عل 17 عزت 1لء515 11 ي]رمرتق. ١!10عدفدس ةصلعم تس اننععو 2لن:. - 2301. '1' ةعتلعط

 31 0 متصو طتق(مرته ننطتق 710م2. - 9302. '1' هرج خدتاعط 11 لن م ءغو طتقامذتمع انتتطثك

 11ءل4:ه. 1كمع معماتسعسا هرعتته ل1 ]اتت ل1ء04:61 , ةسعامتتطاتق 111: 2ماثآس [ 110141110

 1876: ططهعم7] ,. 7” هلم 056202 تا (دوم» ظعور» كاعنلم ب 100-211" ءا 111- ل4

 لا ه11رلا» 71-117 لادعق , ةسعام»ع لادن - ءهتا عزز ب“. !١ 10لعونمس» ةصكنه حج 1 همأ]] ل1011: 2أو

 5 حسعامد تطاتك قلقا 11ه]ءمتهرتعا قلطاماامأ ور: لط2 لطلملاع] ل1ء:]002, | كرار ءل- 1

 لآن لمرم» 45001161: ] و ل3 عتنفآ- ءل- لأ: ل10 1ءميراترتعاأ ظعت» لانت»# ءا ل111 عضو ةسصم 741 (ذصع»

 27. لكسص. 1340) دصماناطتم. 1[1هزاتك هزرردق ةممعصملذ>5 ءةأ 20 2/71 07)1"ءا 111- 17111141:1 لح أ

 1111 11467 ملغ 13 ءر» 1101ميوت» عا (نم»ءءاخ للهقلرتتت»# ل11ءلت ع ممصو 1171-86

 11-11 مبرر ةرنعأ هدد لكمل]17 11-111 ءلطرنعا. 1710 ع ةدجتته - 1'ءل]مت] 11-1 ءلمرنعا و ةتتعا مات طاتق

 111: لفأ]» ءا ل ءونل#. 110عدضس ناعمه ل ب 1هلرعطتع ءآ-1هد*ءاو ةنتعاماتع ل12

 [ 7 ءقزن- ءل- لاذ: للطن 7 ء]ب» ظ عروس ءا]رمدعتت» ظعر» دسم" 0/]/ساتقر ةمصم 816 (ةمع. 3. طجتن 1413)

 رسم و ب 71-11” لن ١8 هلا“ لل" 1101-111 هلك و هبحعامانع ال عررج]ناع02 ح  ءؤدك ملام

 717 ركل ء[-موكم ةصك تمام ءغ جاتسل ءمدصسرح عد لتس ممم مدعم (مصغانس مهيساعتم ةتئعط ءازتمأ ءمصاتس دق

 ها 7,/16معءا ءآ- موك ةمكعت مانسو ؟ملعتس ةدتعامدع. 1[1هعع هدحصتم ةصلكنتخ ءماطتطت عال 01:تأطاتس ان

 10 قعتدلع ءورصمعملتسس معن تعدم 21/- 72/214561 ةمكعصت مااتتظو تاتنزاتق ةتطانتل تان 121مل

 ملم ظعغ سعصتأتم. 11ء"(ي/6: (ندسصسم ةصواتتغ طئقامدتمه 101:-©671])11:6 ءا هراتقو نتو 1118
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 راجنلا نبا هلمجا ام هررح ام ببسب زرحا ناو وهف هيف فنص ام نسحا نم ىرطملا .هليذ

 ىهتنا .ةدايزو ةرابع ريرحت عم ايهدصاقم تعمجن هدصاقم نم ريتكب ٌلخا كقف هدعاعم .نم

 نبال. ةغارم خيرات منتنرسأ لاصق .ىق ؟تفقو' امك ئدوهيسلا خبرات بابلا !ذحت ىف ةياغلاو لوقا

 سلدنا دالب نم ةيسرم خيرات 8.0 هللا دبع وبا حيشلا وه ىشكارملا خيرات ا" "ىنللا

 نأ مامالا خيرات اهنم ورم خيراوت 24# 7 ةنس ىققوتملا ديحم نب ديحم احلا نبال و

 لاقو !دلكم نيرشع وح ىف ريبك وهو هأأ ةنس قوتملا ىلاعمسلا كيحم نب ميركلا ديع لعس

 نب رابخل دبع دمحم ىقالو] ىتطظ ىلع بلغي اميف لمكي مث هتكلو هتاقبط ىف ىكبسلا ٍحاتلا

 نييدلا ردبلو "م ةنس قوتملا رايس نب دمحأ خيرأتو [مم* ةنس قوتملا قرشا ىتباتلا ديحم

 بحاص ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا كجنو [:41 ةنس ةنيدملاب قوتملا] نوحرف نبا

 اًبيرق ىتأي رصملو فيس دقو نارخ ىحكبسملا خبرات 8.4« نادعملا نأ نبالو سوماقلا 0

0 

5 

 مح

 ذللدسس ءمهئمسةهحتغو همانسسأ ءووعصغ ائتطعت 0ع طقع دنع ةنتمالر ءغ نتفصوتقسم طلع ءع ذتكو .نتقع

 ءقاتص رصعسمت لحس ؟ءعمعضهمغو هط 011: ععصاعسم ءدعدتم ذم ةعتطعملم جلطتطتاونسو معو هط

 1871:- ©721:ءززمب» هرمتكددم ءممععنعرنعغر جئامتسعم دصاتلاو عئقكلتكوتسمو ناتقع كرر ععاقل عئقغو هنستقت

 ©تحتص هط ينكح نطلق ةععتسمتع ءعوستفتاك ءا 2001(ةصسعماتق 20ءءات5 هموتكفلهو لتنقع

 تنعنوسع ءامونأ ؟ه1نععدغر ءما1 نعمت. - 1طمعوع 1116ه. - قع سعد ونتلعتل ةعماعماو

 طتعامرستحو نغ 1هعتك ددتم 0عصمصع351و هماتستتتت هقأ لع طقع دردهغعمتم هرانق. - 2303. '1' حمااعط

 ال1عمةعطقر طتئامعتم سسطتق 71ه جامو ةسعام»ع ةات:- ءاربما ]يمته - 2304. '1' دحئاعاط

 ظ81-1 عد ةلع ءوطخر طتقفميتموم ةننعام»ع 8طغتلعط قطاع 4ق0ه7]هل]ب , داعم 111: عد]ب# لذعاو. بح

 2305. 1" حءتاعط ل1[نع51عجر طتقغمرتم ال[طهععنمع سعطتمق 1[1ةمدمتءوعو ةسعام»ع 187:- ©4:]1]

 ك1 ]نهتروترتعل عن 71ه]يميصت» عل ر ةهصصم 774 (ذصع. 3. كمل 1372) ديمدننتم. ح 2306. '1' عرعومتلطعط

 ال1 عرعر طتقفمرتمع هعطتم 71ءم. 1كمع مععاتمسعغ هراتق دصحعماتل تونس سول نع» ه1 سصيتصتنتار

 ةط طسدقس للان ك0 قطا ء]- زعم« ظعري 1101 مينت»ء0 ظهر سعر ةمصم 561 (ذصع. 7. ل017.

 1165) دممر نمو همد2ظم هدأ دست و 167 - ©0- 047: 808/6 (مسسعم طص عاتتك 1هلمعم لتعتغو ذللمل عاج

 عمد وننتلعس همتمتمسع هدلكخم جاتمضتسس نس0لتعتش همصلست 20 طصعتت طنأك5ذع معطل هعااتا

 ممرسنم طتوئمدتدعو هسعامتتطسد [ كلت: 2101 هت»ت»:ءا لآط0- ءآ -زعانا نن» 8 ءنن ل10هأءمتت»ء0 1

 لك 6هع8فو دمصم 353 (ةمع. 2. 1'عطص 1158) دممعسم] , 477:60 8 عبو ذك ءو مر هممم 268 (ةصع.

 1. كسو. 881) ممدناتم و 0-60-1807: ل1: لعاب [![ءلئمحع دمصم 769 (نمع. 28. كسع. 1367)

 سدمضاسم] , 11670 - هل - لأ: 110]1ه] هتات:ءل عد 73”هعئط لة سنس 08,  (نمسسمأ ةسعامتعر أ لاننا

 للة لمجو. - 2307. '1' ةعئلعاط 81-11هعدططتطتب طئماممتح 227” نيادعر نسمع ةانمتق لئانلا

 ءمدستسعسمر دعم دغر ءغ ةكعور ماتم ناتهع مدهتتلم ممدغ مرصتصعتسمءهطتغم , ةنتععم»ع 21هممانأب أن.

19 11 
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 جورمو امضيا فيس طسوالا هلو ككذ فيبس نامزلا رابخاب ىمسملا ىدوعسللا خيرت 08م
 اهنم ىرشم ضيراوت ا". ركذ ام ريغ ممالا رابخا ىف ريبك عيِرأت هلو ميملا ىف ىنأي بهذلا

 اهلحم ىف ةروكذملا ىرشلا دالب جيراوت اهنمو ميملا ىف ىنأي قرشملا لها رابخا ىف قرشملا
 اهططخ رابخا اهنم رصم خيراوت !*1» ةدماصملا خيرات 80 هجاهنصو هنوتمل خيرات 1:
 5 *“ ةنس قوتملا ىدنكلا فسوي نب ديحم رمع وبا ىزيرقملا هلاق ام ىلع اهيف فنص نم لواف

 ىنس نم رصمب لح ايب عمل الا قبي ملو هاركذ ام رثدف راتخملا هامسو جاضقلا تتنك رث

 اهرايد تبرخو اهلها تامف ءابولاو ءالغلا نم 1 خنس ىلا 50: ةنس نم ةيرصنتسملا ةدشلا

 ىقاوجلا بتك مث ه0. ةنس قوتملا ىوحنلا تاكرب نب دبحم هللا دبع وبا هذيملت عمج مث

 رت اهركذ ىتايسو تلهج دق ملاعم ىلع هيف هينف ططخل نم لكشأ ام مجحملا طقنلا هامسو

 10 دعب رثد دقو ؛. و عضب ةنس ىلا اهلاوحا نيبق لماتملا ظاعتا هامسو ٍيوتملا نبا بنك

 95308. "1 حءالعط 015-11 501, طتقامدتحو 477:84 ©]- عارم ةصقعءاتماه ءأ ]333 8

 ]د05 ب -807  4561و . 015 ةاتزا2 تماطل ءا201:ةغا112 ل !نطمع 11077 67- لععارعأا , 0ع تم

 ذه ]زاهد ل1107 هوم تاغ ح 1001 ل2 عءانا» لا ه1 ]الفت“ ءآ-هردعرجو نتتقع هلطصتق ماةعاعتل

 جلته زدس !اهسلمنو ءغ اهسالمصلد 216م0 ةسعامتنعس طقطعس6 - 2309. '[' عرب ةجئلطاط

 31 عوطعأءعو طتقاموتمع دءوتمداتس هتعماملتسس. طمع معماتسعسا 2/- 11هدأر"ةن لا هةر" هلآ

 716-11 و]" نع.  ؟10ءعوطتتع اناعرنو 2108 ل هع طتعغمرتحع نتيعطتسسم ةذص (00لعصغف ةزاقهتات12 01186

 هوم ]عم ءورسرسعسس هدحهطتم عمر. - 2310. "1" جحمتلعط آعرسغانلمعط 26 81 مطقز ءطر 508

 تيطتاتست 1رعرا1(:ع]آب ءغ هد: ايع]ل. ع 9311. 1'دعتلعط 11 - 01ءوؤس1ت0ءعغور تقاسم

 171هم0(70هرخمتص. - 2312. 1 عرج ةعتلعط 3115, طتعامدتحدع فعورراأل. 1طلطسع معااتطعلغ

 عونا مدعم ةهعاانتس ءزانفر نانقتحتست مستسقتسر (عوامصاأع ل1هع7"أتقو مااا 01107 17101 توزر 6

 126 775 ل2 عرنلنرو صحم 246 (نصع. 28. الآه“ 860) مجمز(تتكر ع01016. 1ةطتصع 5ععاتااتق قأ

 (00714, نحت ]تطسس دهس 1101-207! ذمكستمستغز 5ع هديصصتعي وننمع طخ لنتم ءانت] ءتئقطأو

 انا

 مملتكم دمعي متطتلوتع ةعمك دس ءدغ مرمعأاعم ةمعلسعسو نت00 ةديسعتس ءا معداعتس 0عععتطتكو

 دحع ةععج ماس (عسرمرسطمخك معتق 27/0:/ه:نأ ةهط ةمصم 457 (ذمع. 13. آءع. 1064) 4

 ةمصاتس 404 (نمع. 29. ةعمغ. 1071) كه عدمضتسغاي انغ 1سعم]هع محمدن عنعصفتس عا لمرتاتق 8685

 1ردوزدلع لتدءكمداسك دن للا 4كط0ل6175], ]1101 هنن: عا ظ3 ءرب 13 ءر'م/ب/41 (ةدستت هات ءانقو 8110 0

 مع. 27. لحص. 1126) دصمتنتاتكر هرراتق هم]1]1ععتار ممداوسع نصت لوموتن# ]خطسصس , 201- ع4

 1171- 71100 ةرر» درع هق]ل/عه]6 1121: © - ]لقاءا ةصقعل ل مااتللو 012 م05انتغر ط2 0011 165 ةكهلكتت

 لتعمدمو وسمع لدتس ذص هطاتحتممع لدععطةمغعر ذم دصعتسمرتحسس 2معهجتغ نأ ةملم ؟10عصلسس

 40 عمتك. 11ممع ةععدأل ةسصاأ 187:- ءارتم1 ءمامءز ر عتأ اص هزرعتع 1/1715 أ -1101 من177 !صكعاتمأاو

 معو قعوز ماتهك انكوانع 20 ةسصانتم 720 (نصع. 12. 1"ءطس 1320) ءع نسم0ل ءةدعتضشت(, 0عووتطتغت
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 ىزيوقملا فتصو ىتايسو ةرعازلا ةيهبلا ةضورلا هامسو اضيأ رعاظلا دبع نبأ بتكو كلذ مظعم

 خيشلل اهكولم خيرَأت اهنمو اضيا ىتأيسو داجاو بعواف راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا
 ىفقم ريبك خيرات وهو +50 ةنس قوتملا روكذملا ىزيرقملا رداقلا دبع نب دمحا نيدلا ىقت

 ام ىلع خيرأتلا !ذه لمك ول ةرعازلا موجن بحاص لاق اهيلا نيدراولاو رصم لعا مجارت ىف

 ىنأي طاطسفلا ةنيدم رابخا نم طافسالا رهاوج كقع هلو !ٌدّدحم نينامثلا زواج هراتخا و

 نم مهمايا ىف ناك امو رصم كلم نم ركذ ىلع نالمتشي امهو ءافلخلا رابخاب ءافنخلا ظاعتاو

 ركذ ىف كولملا لود ةفرعمل كولسلا فلأو ةيمطافلا ةلودلا تلاز نا ىلا تحكاف دنم ثداوحلا

 ثداوحب ىمسملا كولسلا ليذو مهمايا .ىف عقو امو ةسكارلملو كارتالاو داركالا نم مهدغب كلم نم

 موجان هلو [.0 ةنس قوتملا] ىدرب ىرغت نبا [فسوي] نيدلا لابج ريمالا هذيملتل روعهدلا

 نب كيح كلملا زعل رصم خيرات اهنمو اهلك قأي [اًدج ريبك وفو] ةرهاقلاو رصم رابخأ ىف ةرهازلا 0

 مموغ عم ءلدك هطلغست دمهعتسل مه طسزاتق همعجتو هطاتنععقنم يغ - هغ ل5 1-61-450 5أي73و

 وت ائطصسص دمكد اهسلقسلسس 17-177 هن:161]0 18-191 ء]أوروأ 1771- 7ن]ب ته ةسكعتموت. "1"دس

 1ع" مج# هردك ةسسم]تمو5تستس» عا معدعماممممدتسسسم 111-177 هماقادت م6 117 - 1!:ط[م» 88 لمن

 6]- []616ا مع ءا- هتاف سم0 مهدهتاعع دصكعد ]!دسلقطتغس»و ءهلئلت(“ وم طاع معتم عغ

 طتمغمستد دمعومص عوير مالمرننست دصفعمسهر الغهق ةمعم] دعس 111[هعئتسست عع ءمصحصو نتن ذم

 مععورمغم ةعلعس طحعضتسغ ةنسمأع هممعفممرو ةمععم»ع ةطغتاعط 7هعقق- هل - لذ: قكقتسعلا 1 ءتد

 4180-ءا- ءملن» 21ه" دمام ]دسلافنغم ءغ ةجمصم 845 (ذهع. 22. آهن. 1441) م0110

 قةسعغضع اتطعت 21- 2ثهزام» ل1- 2مل عا: ظتر ةذمومتغو طقعع طتعامدتح ءدر نسح ةسعغم» هتلتأ

 مرمممدمعندغ ر مهمصعر 20 طصعات 200هعغ5 عقوعغرو ماتت عالاتال 0م عتصتت 5:01 نستمانل1 ء>عععمز5م عام

 1لعص ءلتلتغ همعته 100 زءم6ء/2“ ءآ- هورطاأ 71817 هللا“ 011:6©17 711- 0'1ث141 ( 10 عدتدت 5

 اماند) هك 12/1 ماد ءآ- !ءمتنهر6 88 هقلرافت» 1610-7 يتمتانتل اتاك اتلل011ع معتم كمعم كى عور مان

 ءغ نندع ءمرضنست (ءاطممرخع حط ءةعمانعمغلمصع ةصلع تعوسع 20 ةماعتكتست 02 مهماتمع 1دهنعست 3ع

 يعمعدسغرو ءممضنوع لس مورو 101 -ه8014/ 78 7*700ةرعأ 0همءآ ءآ- ج01( , سم4 مدتسء معد

 ,. (نامصا[مدنسسو 1كنمعدستتل عع (نزرتعومكلم2ان0, وناتت موقغ 1هنعصتلدك قكعورمام ص معتقلا ءأ

 ودمع تك مععمممالطسك جععللععمصغر عهسصععوع. 15[1 ع هردع ظسصتع لءسفل- هلل ل |[ 7م ]

 ل01: 1ع - نء”0غ, 216غ لتهءمدلمك [ةصسم 874 (ذهمع. 11. كدلع 1469) دسوراتاتك] دم

 ةممعملتعع 11 ءمملق11: ءآ - 0014(“ ذمكعتماك مصاتستتهك1 1. 10 عصد 271- 2]هزا» 7-1711 »ءأ

 لا ه8اراك» لل" مع لا - (ن]يضءار ائطصسح |[ حلسملسسس دسصواستس ]و مدطآتعمعحت6 1معع 0

 هدصمته لعتمععمو ][دتلهطتمسع. 10ءلصلع طسع معيناتمعمغ طتمامسح كععر مف دصهعمد 0000ععلس

 مماسستستطسك همست ءطعممدر ةتتعاماتع ]هت »أ -ةدتن]: 1101 مهستسعل 8ع: كطلمااعل 10568 0/

2 
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 ىقت هرصتخاو اًدلجم رشع ىنثأ ىف ريبك وهو 80. ةنس قوتملا ىنارخلا ىكسملا هللا دبع

 ىطفقلا فسوي نب ىلع نيدلا لامجن رصم خبرأتو رسيم نبال هيلع ليخلاو ىسافلا ىيدلا

 قوتنلا» ىلحلا .رينملا ىنبءرونلا سبع ىب ميركلا كبع ىيدلا بطقلو 14 ةئس قوتملا ريزولا

 ربصم خيراتو مكحلا كبع نب كيج رصم خيراتو هلمكي ملو اًدلكم رشع عصب ىف “و ظنس

 5 دبع فسوي نبال ناضيرأت اهنمو 1. ةنس قوتملا ىلحلا ةديمح نبا ىيحك ىط قا نبال

 ريغصلا وهو رخآلاو رصم لهال ريبك وهو امهدحأ ,٠5 ةنس قوتملا ىقوصلا دبحأ نب نمحرلا

 قوتنملا [ناكحطلا] ىميضحلا ىلع نب ىبتح مساقلا نال ايهيلع ليذلاو اهيلا نيدراولا ءابرغلل

 ىبصقتسا ططخ باتك هلو 1.« ةنس قوتملا ىالوز نبأ ميعربا نب نيسمل اضيا هليذو 11 ةنس

 نيحرلا دبع] نب ىلعل رصم نابعا خيرأتو ىزيرقملا هركذي ملو ناكلخ نبا هركذ رصم رابخا هيف

 10 دبع نب ةيمأ تلصلا ىنال ةيرصملا ةلاسرلا اهنمو 151 ةنس قوتملا مجنملا سنوي [نبأ دمحا نبأ

 اهنمو اهراثآ نم هدهاش امو رصم لخأ نم مهب عمتجا نم اهيف ركذ 0" ةنس قونملا ىسلدنالا زيزعلا

 110غ, ةسمم 420. (ذمع. 20. لكدص. 1029) لمرات و ءزاتكواتع ءصتاماتع 2 160/1: - © -

 1و6 مماعءادر هغ ةممعملتد, هنعامتع لا 110ه مددءر» - 1لتمامدتح طعوز ماتو 316( طانف

 ل هج /-ع01-0: ه7: عبو 75ر6“ (نوركاخ !١1 يتعو ةممم 646 (تصع. 26. طمع. 1245) 0عالدس عام ج

 001 - هل - لأ: م50 - ت1- مر": نر: هطل -ه] - 9( ظعتو - ءار»متثأ» 1141ء8, ةصصم 735 (ةصعم

 1. هعمأ. 1334) رصمدنطتم, ناتذ هرعت لعوعتس ءغ وننم0 ءععمستغ ؟ه]طهستستطاتك همم ءطعسقو

 5و :قمعس همص انسممداننا بج 1101 مست»:ءل ورد لطل - ء-ارماععبرو حج 1ان لطف ظهير 7 هلرو

 1810ه: ءق0ل6 11271عطغو صمم 630 (ذمع. 18. 0نن. 1232) رممدنننم - لعتسالع لدمع طئتئامدتمعي ةط 13

 37 م40 - 7017001-67: 1321: مل ارت»تء0 كى لأو ةصصم 347 (ذصع. 25. الآدتام 958) 10و

 ومآ عءامعو نتفتشاتس م1018 ءدوطتع 0]213 ممماسطنسدس كعوز ماتو م11101(05 ل0 ءدلاتع 10101

 معمععمتمموم نست تم ةعور ماس 0ععععم0ععدسغو تدعاحت. انعدسومع للا !1ءامدف» 7 هلو لذ تل

 لق: 11مل هرج [ 1'ءارارفس] ر دمصم 416 قمع. 4. لآدم“ 1025) دصمساسسم رو ءمصغصاتقت غو 10عتطوماتع

 1105ءق: عب 1 ه]ف» لا 21م عو جمصم 387 (ذمع. 14. لدص. 997) 0عامصعااتهر 1ععاغو وانت

 ءتمسسر نأ 1ث 767077ءبنب» دمممهصععو ]خنعع ]1هعب" أدت (هععدغو آاتطسسسص 72781617 ءلتلتغو دص تنم

 طتوغمدتحتس ة3عور مات ماعمع مععسعوتأ هةنناستغ ح 1هسا7لا هثوراتت ل151“ , ةبنعاماتع لق 2

 160 [لط0- ءآ-هآرتسمنا طعن مللتسعل ةا] 7 نمو ةقعسوممتسمو ةسصم 399 (ةصع. 5. 5عتام 1008)

 رسمت و ب 217- 12:4161 117- ]16 ءا همدص ممدتاج هل مطعما 01م طعن لآ 0-ءا-هجاأت

 4ينلم7يونو نست ةممم 529 (تمع. 22. 0ء. 1134) لعظسعس5 هدا ءا ةصعمامك كععرك ماتو 05

 ءوهك عمتغعر دممصتت1 ما هوانعو نسمع ةذص عي ؟1لتغو ]دسلوتتع - 1 ممدأر هآ- ةدءتجمأا] ةلتعامالع
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 قوتملا ظعاولا .ظفاحا نامثع نب :ديحا . نب رمع ضصفحن ىنا]  نيهاش نال كلامملا «.نفشك

 ةدبرلاب ىمسملا هرصتختو [اءزج نيسيخو : ةدأم ىف. خيراتلا فئص  هبهشش- با لاق 0 ةننم

 نيرظانلا ةمونو لايناد نبال رصمب ىلو نميف رعاول,ل دوقعو ىتافيتلل لين رابخا ىف ليدهلا عجسو

 اهنم لك ىتأي ةيحالصلاو ةيمطافلا نيتلودلا رابخا ىف نيتلقملا ةعونو اهكولم رابخأ ىف رصتتخم

 ديحم نب ميعربا نيدلا مراص] قامقذ نبال راصمالا نقع ةلطساول راصتنالا ؛اهنمو ايلحم ىف

 قئوفلل رصم رابخاو ةيردنكساو رصم لضف ىف ةييضملا ةردلاب ىمسملا هبختنمو [.1 ةنس قوتملا

 فيس مهيردلا نبال لينلا فاصوأ ىف ليلدلاب فاصنالاو قوزرم نبال فرطلا فرشاو ىندادغبلا

 ىأ نبال ةبلطلا عفدل ةيركلا ميرفتو ةيرصملا كولملاو ءافلكل رابخا ىف ةينسلا ةعرن اهتمو اهلك

 عنادبو هيخا نبال ةيفولا ةراشالا هليذو قوعابلل كولملاو ءفلخلا ىف كولسلا كئآرقو رورسلا

 ىطويسلل ةرهاقلاو رصم رابخا ىف ةرضاحملا نسحو سايا نبال روهدلا عئأتو ىف روعزلا

 اضيأ هل ةباحصلا نم رصمب لخد نميف ةباكحسلا ردو اضيا هل مارغالا رابخاب ماركلا ةفحو

 |[ 8فقنتم ] 258 ىاع]أ» |[ لات 11هركذ 0م“ 186: لل»ءل 8ع 01ه (0هدعمدهتماعو

 حصصم 385 (ةذمع. 5. طظعطع 995) دصمتتاتم. "1!" عواع 25 ى7ز616ء]: طقعع طتقامدتح عمال

 ستموسمعتسام 1ههءاعمسلم5 همصغقمعأ] ر ءغ طسزسخ همعرتك يقيزغمددع 270/5061 ةمعءعتماأمو حا ممصم

 موز 1700417-61 لق هلارطا» 17107, ةسعامتع '1'ءلاعأر س0 ه10 هآ-زعمفلا" لاتافتا م0716 2

 ل1165 و  ةهتتوامع طا 1)هين6ء] ب 11 س]عأ  ءآ- همس ةسر مدس معملتسم طتقامدتقع عودت

 قعوور مالمرحتس - 2921267 ءاس»0ءله1ءقرنر طتكامرتح 07 مهعاتممانسا عا 1"هنعست نعوم هال ع7 7-60-0111

 0ع وتتطسق ةتسواتلتك ةملته 10مم هدم 710عوو بس 111-187 ءأرر» 72 مايهمنا 200 ه7 - هتراكألاو

 ةدسسعام»ع 1 10 قامع [ط مت ةنتن-ءل- لفت لا هلرات» 13 عن 1101متر دصصم 809 (ذطع. 18. لاتطم

 1406) صم سم] و .عغ طسزسق ائطتت ءطمعععئوددهتطتهو 2071- 1200»ءا 11001721-717 0ع ممدععامصاتق

 (0دطتعممع ءغ قل ععدملستمع ةصكستمام بج لقا“ 015, ةحسعام»ءع 10]1:مورا -عل-لغ 170ج] ل06 -

 45/7" ©1- 1هب"هركو دسعاماع 11: ل11 هر« ديانع بس 7]2- 1ث( 82106717 لأ هند 187- 1/7, هت عا مانع

 لؤن- ء100”ءق]رق. 1 [جعع .هرصصتح ةسومتدنه لددس 1ةدلهطحمسفت ب 7162-7207 111 - 5 دار ءأر

 طتعغمدتم لكطلتكستس ءغ معتم نمانس فعوومنمدحس» ب 1 ر»ز ه7-]نمم#6 72 0هرك* 6آ- همطعار

 ةسعامتع آان مآ: 1ن0ر:لر» "متت ء7- ع1: لع آكطملتتلكم ها متم ءمتطاتقو ةتعامتع 17075

 طسزسخودع انطعت ةممعملتدع 1-21: عا 177-211 نةيرعت ةجرعالدعمر دسعام»ع هت 1للتسك مع ع

 1826046  ءآ- وألا“ لآ 02نأهر 6“  كآ- لهآ" ةتعاماتع 181: ]مرايه س 18هوو هآ - سس]/ ]ب ع" أو

 طتكغمدتح قعوؤمت أ (نةطتعمعر هسعامتع هوز ب ]هلأ ءل- نس ب طتعامدتمع مز مسستملنتتتو

 ءعملعتس ةسعاورتع - هده 120 67- 074661, لع ةمولتق معمرطعأامعر نست كعوور مام دماغه مانهكو
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 ىلو نيب مالعالا اهنمو اضيأ ىتأي اهلك هيلع دازو ىزيجلا عيبر نب دبحم باتك نم هصّخل

 ىال ةرهاقلا خيرأت اهنمو اهلك ركذ فبس رصم ةاضق خييراوتو رجح نبا ظفاحلل مالسالا ىف رصم

 رصم خيراتو 10 ةنس قوتملا ىمورلا لالج نبا ملاصل ىكرت رصم خبرأتو بتاكلا نسحلا

 ىذلا هلل ديحلا هلوا اهبناجو رصم ميلقا مث ءايبنالاو ةفيلكل هيف ركذ هاش فيصو نب ميعربال

 م عئاقوو روكلا رفاوج هايس رصتخم رخآ خيرأت هلو لأ مدعلا نم تادوجوملا عيمج أشنا

 امم كلذ ريغو ديعص خيراوتو ناوساو ةيردنكسالاو طويس خيرات رصم خيراوت نمو روهدلا

 باهش ىضاقلل ىرفظملا يأت #80 ريبخ لثم كبني الو ريقفلا ملق ةطاحا نم كش

 ةلملاب صتخي مييرأت وهو 10 ةنس قوتملا ىومكحا مدلا لأ نب هللا دبع نب ميهربا ىيدلا

 ريجم ىضاقلل ربع نم ءابنا ىف ربتعملا تيِرأتلا م" تادلجم تس وحن ىق ةيمالسالا

 10 0 مجعم خيرأت ا"5  ىلبنحلا ىسدقلا ليكم نب نيحرلا دبع نميلا ىأ نيدلا

 لح رابخأ ىف بجاعملاو تمرح عسيل برغملا اهنم برغم خيراوت السلا مريبلا ق

 وسما 1لعرس ممقمععس مدضعست ع ائتطو 1101 م»ست»ءلته ظعري 1ع لاعغ ممهصسللتق هلتغك

 ءيعععت موز.  ط[آدعع هرصصتم مدعم دمت !دسلهطسمفتع - 77- 1/10, طماتأتح ءمالاتتلتو نان 2

 عردممعع 1كاحست ذملع ةعورمام ةسصمععدسمغرو 20060:ع 1 1هي» ل 11كاممتدع زه0تعمس

 4ععو ملمس وناتهع هرسصعك جصاعد [دن0هطقصخفتس - 111ةهدرته (نهطتسعر هتعام» ع ىلا 11

 مونطو -  1نمامرتم ةعورمأا ةنسعلعع هعتماقو ةتعاماع 07:1 11: 3/7 1104و ةصتو 3

 مع. 29. لدا. 4505) رصمتتناتم - [1زةهرتم ةعور مات , هط لل" ه]رأ»» 17 هنن 71” ءوارك ذك ]لا ماتت 0513و

 دن ذم عد اكطملت طيس ءغ معممطعإغومر نص تلتصق عع معو كعور مال مماهطتاع5و 0لعووتطتغ هع د

 زمعامزغ: طردسس 10عمور ونتأ هردصسعق دعو ءةدجتكاعماعم ع هتطتام ىعمحتغ ءغع. 1لعرص ةلتقس طلقامرتقتل انني

 ارمعععس و  لعمم]ق“ ءل- واننا“ مع 17 ءءعايرع' ءا- لمان ةصكستمامسسو ءلتلتغ. آطلءعمتومع 4

 طتمغمرتمك ةعورمأأ معمنمعمسغ طئقغضسم تساطتسس كلر( , 4 7ءدتمت: "66 ءعغ 05من و ءأ طتقامتتةع

 معورماأل دسمعمرتمكر ءغ هلتف ءمتننر وناتقمع 5ع ءدلجتمم مدلتمعتتتك ءهمصعامتعسأل ىاتط 0 تانهأو

 معوسع طلع (6 عمهتت امقاقت» لع دته ءعياممدنعسس 1هعلع6م ح 2313. 11-'1!' ةعتلعط 1102311-11 عالأو

 طتمامرتح 277-17101 ءرلعم هع [آععع ؟هل]مصتستتس ذععاقس [1فك]هتطتعمتت  م0ا05ةلطلال111 1235و

 حسعام»»ع (خلطخ ذعر م-عل-01: ]هر طعن كل لعآ]عأب آف عزت ل ط7*2عربجتت» لل هتت: عمن, ةصتم 9

 (مع. 9. لسص. 1244) سصمدننمم. - 2314. 1-11 حمالعاط 1160-151 :عوط ءدنر طلقامالف 8

 10 زصاعرتمرنععسسب كمدصصتمدناتتتظ و  ةنعامع 111007“ - تل - 01: لآ 0* آر ءننعتت ملط ل- أ -"هأالن101 12

 11101, متروز»: عل (0052 طآهصطةلتنه. ح 2315. '1' دعتاعط 810 هدرز ءدصر طئقامدتم /1106ز)ءن»» ا1صقعتت اقو

 لع وسد اننعند 21+ ؟10عداتت. - 2316. '1' ءعرعةعتلعط 81ةعطبأاطر طلقامرتمع (ةالوتلانتل

 هءنلعصاحلتسس. 1طدع مععاتسعمأ 1/1- 1103/78 , ةسعاماتع 7560 1ع: ظل هين - 110728 للا
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 نبال برغُملا لعاأ رابخا ىف برْعملاو ىزاجحلل برغملا رابخا ىف بهسملاو ىشكارملل بوغملا

 لما كولم ةريس نع اضيا ةلمهملاب برعملاو برغملا لعا رابخا ىف برطملاو صقرملا دلو كيعس
 ىنأ ىبال برغم خيرأت راتخو برغم ءابدا ىف تايانكلا راده اهنمو ناكلخ نبا :دركذ برغملا

 ةيقيرخأ خيرأتو ناوربق خيرأتو ةتايس خيراتو ه#. ةنس قوتملا ىلتل ' ةديبح نبأ ىيك ىط

 ديلولا ىأ مامالا خيرأت اهنم ةكم ضيراوت 50 كلذ ريغو سافو ةياجابو ناسملت خيرأتو

 لامعالا ةدبز هرصتخو هيف فنص نم لوأ وهو 7“ ةنس قوتملا ىقرزالا ميزكلا دبع نب نيحم

 نيدلا ىقت ىضاقلا خيرأتو ىهكافلا ىملا سابع نب فحسا نب كبح هللا دبع نأ جبرَأتو

 تادلجم ثالث ىف مارحلا كلبلا رابخاب مارغلا ءافشب ىمسملا وهو هل*# ةنس قوتملا ىسافلا

 ىف فورللل ىلع نيمالا كلبلا خيرات ىف نيمثلا دقع هلو دّلجحم ماركلا ةفحاب ىمسملا ةرصتخم هلو

 اهلحم ىف قب اهلك ىرقلا ما خيرات ىف .بغارلل ىقلا ةلاجتب ىمسملا هصتخمو تادّلجم تس
 هركذ 10 ةنس دودح ىف ايح ناكو ةنيدملا ربزو ىنسلل ىلع نب مشام نب ديز فيرشلا خيرأتو

 ه1“ هلآ ظآ - !11هعاب»# , ةسعام»ع ل11 ه7 عو]# ع 110-877: 826, طتعأامرتح  هعنلءعمتتكو

 ج1065:ع 1 هزاربخ ح 18/-1716 عا" , طتقغضستح مممده]هدخدس هععال عم ملتطتست و هستعامانع 17: همن ح

 110-117" ع185 مع 101- 110128 , طتقامدتح ممهات1هد”تنم 0عء0ءعماملتسس , ؟ملعست جمعاومرجع ب

 1710626-11 , ط1هعمدمطتحع معتم ءةاتس ممماد1هدختست هععل0عصغملتدتسو هماتق ةط 188

 ]دن لحس - 212047“ 144-1 لع متسع هءللعمفتم 00 ءوتس دعست مطت]م 10 عت ءمعصتس 5غد010835

 [كمتغمرسع طتقغمرتقع هءعلعصاتكور هسعام»ع 151 462 هب 7 هلع 311: 17101206 15و

 حمصم 630 (ةهمع. 18. 0ع. 1232) رصمرتناتم - توامرتو (نءراوقع - 18155113 006710100113 بح

 [لتوامرتح 11دسستغةمستحع - 1تمامرته هعطاسسم 117:57, 8ءزازبرم ءغ 1*ءددمر ءغ ةلتوع. ح

 2317. 1 عرج ةدالعط 811 ءلعاعدر طتوئودضتود هعطتع 81ءاعلعد. 1 طكنع مععنقمعمغ طلقغمدته آسفسخ

 لادن 1مء]غ0 1101 هتهتنءا ظ عزت 4ط0-ء]-خعرات» مقلع" ءعاغو همهم 223 (مع. 3. 8عع. 837)

 رسوم طتخرو وننأ معسسسد ذللقسس هعتموتإغ - ءزدموسع ءماامردع 7/506ا ءل- هنسأ] - 18ندامدتقو

 دهعام»ع كاان ى0له/1ه]ب 7101متر 0 عدن 1:* آر مع 8 ءرن ك8 اع !11ءقطم 1مل ]رن ع آظنعامرتح امتسسصت

 ؟بماسستمسانس , ك1 بلع ءآ- جام" من 8 ه] ل اأ» ءآ- لءآعأ ءآ- آهن" الر زمكعضتمأور ةتعام»ع (نةلطت

 00-60-1272: ]عضو دمصم 832 (ةهع. 11. 0ءغ. 1428) دصماتاتو ع ءزسدوسع ءمتغمرسع ؟ه]هسستمع

 مرسم ءطعصسمد ءا 0'1]رءأ ءا-12 مترو ةمكءتمأمر ءملعسس ةتتعامزع ب 1]/-1ء0 1-711] عدو ر طتكامرتخ

 دتعطتق مععمرمع ع هع ؟01]تستمتطم5 ءمهفافسو عع 20 هملتمعتس ]!ئ(عئوسس 03ععقافا ب ءزانكواتع

 ءمنغمسعو 1764/6 :1- لق" 7:7 "عفط, طئئغعمدته دمحغتك هعطتسس. (0مدصتو طمعع همععد 00

 عتم 1دتسلهطاتسغسع - 115 همتد 576ةركأ 7620 17ه: 1151: 8ع ل72 17هعمبا#, 1!1ءلتمهع

 ا[ صلتخ هكععد ةمصختس 676 (ذمع. 4. لكانص. 1277) 519ءماتق. آهس0قغ ءدبص 27052 ذه همعيتطاتق
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 ىرولا فاحت اهنمو خيرأتلا !ذه ىلع فق ملو لاقو .مارغلا ءافشو ماركلا ظفح ىف ىسافلا

 مالعالا اهنمو رهف نبا زيزعلا دبع وعلا هدلو خيرأتو فبس رهف نب مجنلل ىرقلا ما رابخاب

 ىطقلا ديحم نب ميركلا دبع هديفح خييراشو هتمجرتو ىملا بطقلل مارتمل هللا كلب مالعاب

 ىوميملا .ميعربا  يشلل ريخالا اهنانب خيرأتو ىزيرقملل مارلمل تييلاو ةبعكلا ءانبب مالعالاو ةراشالاو

 5 غيشلل رصتخم زير اضيأ هيفو ةرشع ةيدالمل ةرابعلا وهو كلكم ىف ديفم باتك وهو ىرسملا

 يلا ريقلاو كلملا هل ىذلا هلل دبحلا هلوا ملا ىنفاشلا ىقيدصلا نالع نب ىلع نب ديحم

 هببلا راثثا مارحلا. هللا تيب هنم طقس ىذلا ليسلا ةصق ىف ريبكلا هخيرأت امن امل هنأ هيف وكذ

 ةفيطللا ةفحتلا .اهنمو اًمويف اموي عداقولا بتكف تيبلا ةرامع يف .عقو ام كيرجتب نايعالا ضعب

 نبال ىرقلا مآ رابخا ىف ىرولا ةعونو رجح بالا ةيعكلا ءانب ىف هبنالا. ءابنو رهف نب هللا راج

 10 رابخالاو سؤماقلا بحاصل ىنم لصف ىف ىنملاو لصولاو ةعامجل ةكم لئاصفو راجنلا

 هددد ىلعت . ماقبلا نيكمتو ةريهط نبال ةدانق لأ نم ةكم .ىلو نم ىف ةدافتسملا

 101/61 ]1-1 امج ها كرو ءا- عالم" نهر دكئامتسعم ءدتص ذصكمعاتتكذع هعوول - مماتنو 121
 ع7-مءر"ير طلكامرتح مهلك تعطااسسو لهتت كذانمتخج ]1دتلفهأمر ةسعاماتع 127070-0-041

 ر7رر» - 11:5اهدتم ءزانك ظلتخن طهت- 01-60: 40- ءآ- ههأدم لال: ل'ر» - طلال -1!ةسو مماته
 عزعممستس نسعطتق 18061 ةدمعافعو ةسعامتتع (601 -ء0- لأ 2167م - ءلمكومع طصاعت ]ل ءاقهلتف

 طتكؤمرته دك هعمواتك 450 -ءل- عرس لعب 0101 متستسعلا (018 - طا- 1؟رات'ءا مع طظلئ1-ل مو
 0ع هوضلناأو رم: 50 لعاسط»عم 81[ءاعاعدع ةدصعأم ور ةتعامنع ل1: أدجت ح 1115م1 نم

 قسم هلقسمع 1. عي .لسمم0عوؤسمعو ةسعام»ع ةطعتلعط 16”هف»» ل1 قرس# 1108و آناطعرم نملك اذني
 عولسستمستك د0 050ه تلتف بح مومو طتئفوسصح ءزدكلعسس م20 64ع ةدععلسءأاحو ةذاه ةصعأم1 عه :

 1يدتتق 12عوو هنأ ءوغ زيص معيتاتتلل أ مماعدأم5 هدرسصصتق ؟تموعسف ءاع. ةسعام» هطعتلعط 0
 1261 41: 8 عرب 471: كعل4 علق لل ءق ذا مطتخند مهدت ىع طئعأمرتم ططقعممم ونانهع 0عقءض مال هص علت
 ةمانصلمعنمصتم مدعم عدغو واتح 0عءاسطستس 101 عدصعفتست لتعضاتكاتتل ةلكو ظصلأف 2 5110 0

 ةموعامكم د0 هو دعموججنتسس تهعامملح ءيعئامكتسس ءووعر نتهع معقاتس(تهمعتس 0عاسطبت ةمععاعسغو
 نسمع هع نسحع وسمنلنع هعلعتمغ لعوست موتددع - لعتملم 1601-81 ءأا ظآ-ظ61أءأ و ةلتفأمانع
 لاس ه1/ه]ب 17 عرب ]غرد سس 1771 - 77عام للآ- كسالعلب لع 1[(من8ع همهلتنهو ةتتعام»ع 181 11077 ح
 10 3س]رعا ء]-مءر" ام طتمفمدتح دصهفتم تعطتسسو هتعام»ع 10871:- ءهلدعززا» - 1ءللاقا ل1 مو
 وزسوماعو 81ءالعمع. 1 ج ماسسضوم طتئغمدتمك 81عاءاعدمهم ةصفعتموءيضنصا بج 77-21 همأ ©
 و1 - لهم, ساده لل: .؟هللتك 8[ءالعدسمعو هدسعافتنع ل” ساطالق بس قلقا - ل1 لرطك
 1111-191 العا ر طئمامدتم ععماته (ه1 0مم عصهع آل[ ءاعاعدع ةسمعسدحت غر ةسعامدتع كانت 1 بهل 6 ب
 1و[ مرو عا - مءءامور دمسصتاتم 1001 18[ءاعاعدستر 2116ءءامب» لتعاتو هةنتعاماتع لل: 12ءآءلع]ل. ح
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 هدالواو نوالق نب دبحم رصانلا كلملا برات اهنم كولم نيراوت + اهلحم ىن اهلك

 رصم رابخاب فّلعتت ةريثتك كناوف هيفو ةطوسبم هترابعو ىرصملا ىاجشلا ىنيدلا سمشل

 لودلا رابخاو قانجلا يرأت اهنمو 14 ةنس قوتملا ريزولا ريش ىلع ريمل ىكرت كولم خيرات

 زيكنج لأو هيوب لآ خيراوتو نيتضورلا راعزاو ةدافتسم رابخاو خيراوتلا ةفكتو ارآ ناهجو

 خيراوتو كارثأ خيراوتو رفظم لأو نامثع لآو سابع لأو ىوجلس لأو نيكتكبس لآو لوسر لأو 5

 كولم يِيراوتو سرفلا كولم يِيِراوتو نازاغ خيرأتو روميت خيراوتو ةيمأ ىب خيراوتو داركا

 وخاغلا ردلاو نيمثلا ردلاو ءانرظلا ةفحتو نميلا كولم خيراوتو رصم كولم خيراوتو برغملا

 اشك ناهجو بولقلا ءافشو كوبسملا بهذلاو كولبلا ريسو رابخالا ةكحسو رهاؤلا ضورولاو

 كولسلا نئارقو رعاوجلا دوقعو رعابلا كقعلاو راصبالا ىلوا ةربعو رصعلا فرطو !رأ ملاعو

 نبع دالوا نيدحوملا خيرات 1*0 كلذ ريغو رهاظملا عوبنيو كولسلا مظنو همان تركو 0

 لصوم خيراوت 1. اضيا ةلصلا بحاص نبالو ىليبشالا رمع نب فسوي ياجلل ل نرد

 1آدعع هرعتذ هرسصصتخ 104م عتم ءمرصتصعتت022طاتصغت#. - 9318. 1 هرج ةحئالعط ده 014 1عو

 طتوغمرتتمع معوسسص. طاسع مععتسعمغ طتئامسته 1717-171 ء]بت 11-101! معق» ]101 هنت 13 هنن

 ءزسكدوسع ظلتمعدسم لنك كتسك ةعقماأم ءغسصسأفع هقتاتطمسع هطوععك هعممتطمع معلععامرب وسمع طمع متحمس

 ةعورمأت ةمععافسغو ةتعامتع اعترف - ءل- 0 ]مزق ]71م6 - طتمامدتم >ءعدتت اانتعت نع عع ماهو

 ةانعغمرع 114“ ل471 1]5» آلآ تعور دمصم 906 (ةصع. 28. كسل. 1500) مدمزغانو ل ممرتنم طتواوتد

 لورنم511 - لآلات" ءهآ- لهمممل بس لة هنأت ع 101عأ ه1]-1ءماسأزلب ح 47 /مرع

 ل1151 0عا1 - كاف“ هآ-ه:0] ه1 عنرو بس 1 ءماسأ]لب 07 80:مءقآب, طئئاودتحع 103103 اتنح

 ل د[ ل ةسدسح - 1: ءو(10هصتسم - قع ء]افرتلهصتسس هوز تل هس -- 45841 0ةسدست ح 5

 ععماتك 0/1 ننواعوع ل 0477-1101 10حستس ل  طتوامرتحع 1ننعدمستررو د نعله

 001 هلحتتسس -- 21م1 - © ممكنأ عودت 8 ءرودتاتتلا د 2ةعانتس 111 قام

 هءللعمنئلتسسس - مءودس ةعور ماتمضس - عودت آل دعم صقتانتل ع مورو همعند 101 ع

 1076-61 - 8/7- 120" 21- 11 عبر بس 120-177“ 171-177 ]رز» لح 77-177 07 77-777 [ي رونو لح

 داع ءآ-ه]ءاا» س ىفورع» ءهآدسما]ع - ةل1-ط)ءءآرعط 171-171هعطتولاب س كاوا هآ- م1

 لق]بابرت [ةو]ر اي سد 1عرر» هينا 1 م77 هآ- موب - 1161 1: هآ-هآرو ورع بح 160-777 17-777 جر وزرع

 00110 ©71-]ءمماي]رر» ٠ 170 ه7 - هم]رإ]ب سس 101 - يدوم 771 عوج ه7 - ع7 ا” 07:1: 0

 ءآ-:«ءاهئ]ر» عع ملتمب - 2319. '1' ةعتاعط 81-11 هرع دطط ء لتمر طتوعدتح ليج مدعاتمع 811 همست

 ل0 - ءآريتسوخ , 7لهدمه]ر ]عاق لتعامسحدسم و ةاتعامتطسو 111 717] 07 77 ع:برك 3 عر 0: م»»١ 7

 ذئسوسع التم ةمعامرتك هرعرتك ه7ع/. ب 2320. 1ءسفمتلعط 81د هعتلر طتععمتمع هعطنو

20 .11 
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 ليعمما نيدلا دامع خيراتو ىلصوملا دمحم نب ميعرباو ىدزالا دمحم نب ديزي خيرات اهنم

 ىلصوملا ءايركز خيرأتو ةوكر نال لصوم رابخأ اهنمو: 45 ةنس قوتللا شضيطاب ىب هلأ ةبه ىبأ

 ءافصلا ةضورب ىميملا دنوخربم خيرات انااا قراغلا قرزالا نبال نيقرافايم خيران مر

 فرش ريم خبرات ٠0 . اضيا ىنأي ريما دناوخ هدلول رابخالا ةصالخو ريسلا بيبحو ىنأي

 5 ىسيلدبلا ناخ فرشل تاونسلا ىلع عداقولاو داركالا ماكح ىف امهدحا نابسراف امهالك نانثا

 نيدليم ىف ىكرت ىبيجن خايرات 2*٠ رم كقو :رابخالا سفناب ىمسملا وه رخالاو

 نيدلا ياتل ءمالاو رارحالا نم ءاقلخل ءاسن خيرأت 140 ٠ تاقبطلا ىف ىنأي ةاحن جيرأت اه

 دمحا نب كيح رفظملا قالا ءاسن خيرات 80 © 4 ةنس قوتملا ىدادغبلا بجنا نب ىلع

 ىرفغتسملا لديخ نب رفعج سايعلا نال سشسكو فسن خبرات م“ث+ هى خنس قونلا ىدرويبألا

 10 ىّمسملا ناميلس ناطلسلل امهدحا نانثأ ىجناشن عِيرَأَت 1800 #87 ةنس قوتملا

 31هددل. 1كدع معماتسعما طتئاممتمهر هسعامدتطاتك 7 ج10 عر: 7101, هتوت»:ءل لتعلن ءا 17111

 1آ76ا 17110142: 1!1م:25272 ل طتقاأامدتتهو ةتعام"ع 1110 - هل - 01 1 دد»017 17 عنب م ط7

 1860 84141, ةصصم 655 (ذصع. 19. لهص. 1257) ميماككتم -ج ممانو لن“ ل116152/1و طتقامتتم

 سطع ا1هدسأ], جسعامم»ع للاي 17مم, ءا طتعامردتهو جتعاماع 2071:0160 11105818. ب

 2391. "1" ةءالعط 81هجرعرن ج1[ عع1 ءاعتسو طتعغمدته نهاطأك ل710ض/ه متع, ةسعامتع 1191: هلت”

 1من سس 9399. 1'ةدمعالعط 811 ءاططمص لور طتقاماتقو 1807:0161 67 - :ه/64 ةصقعالامأ# أن

 زدملعو ادساهسلمر دحعاما»ع 1114711010 , ها 11147 ت7 -ءةررع» تأ آع1©11115 ه]- هلل 80“ و 10

 1ع مرن0- عرض“ عزمه ظلتم. ؟10عءدلسع دموي - 9393. 1" ةعالعط ل11 هطعد عل, طلقاضسمع

 5 لسحع معردتعع ةعمتمامعو ندقتناتس مدتمت# 20 هدعلتمعتس ةصممتناست 01معمغو ءغ (ننعلهدئاتست ملت

 م6 رعد ععدامك مهضممفو 876" 1207 18801/582 ةمسعام» عرج طقطععو مموعتم» ؟ععم لتازمق

 011-61 لث» ةمكنتماح لدصص كتمت [1هتمهأاو ءوإإ - 23924. 'ل' حمالعط لل ءزاطأرو طتقاسو

 لسمستتس ؟0ه]ميصتسانتل» نعل عع . ةعرتمامر ةنعام»ع 2لءعزال. ع 92325. 1" دعالططط همسطقتغو

 طتوامرتم عممستس 21 ءمضانتس. 1[ لعدعمسم دمظنح ةنط 10هعم/. - 2326. 1 دعااعط هتكذ

 1[خ1-1طم1د 18و. طلق(ئمرتح 1ةعيمتسمسنس لكطقل !هدضنست عن ]نا عوضا عا 8ع25ةتاتتلتو 2116601

 107 - ء0ل- لأ م1: ظور» كهزءل ظمع/,ل0م02, ةصصم 674 (ذهع. 27. كادص. 1275 ) دصم10[1. ب

 2397. '1' حمالعط 1 ءوذر طتقغورتم هدتطتق دكر  ةسعاما"ع ل1 ةرر:01/7:>01ءت» 1110161110 17

 ل160 لقمع", همصم 507 (ذصع. 18. لمص. 1113) رسما. -ح 92398. '['معتلعط الل ءىعخل

 وىبع 1ع عوطو طتمامستحم سساطتستس 2 يور“ هع 760ع7 , ةسعامانع قلل: هلع ل مزز م» طعنت ل110 هتروتزن عل

 10 710:10« ع]ر/ مضر ةهصمم 432 (ذمع. 11. عراب 1040) رصمائادم. - 2329. '!' حمالعط كنة طغس لو

 طتمامرتح لسماع 2/4770 ممدصعم مرتمع 5ع 1عرعمق.  ظرتم» دعو ععقاقك ةنلامصأ
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 نجيح نب ميعربأ هللا دبع وبا وه ةيوطفت خبرات مس, . ناضمر نبال ىاثلإو كلامملا تاقيطب

 نبيكم. نيب دمحال رداونلا خيرات 1... م» ةنس قوتملا ىوحنلا. ىطساولا .ةفرع. با

 زوباسين' خيراوت !1» .... نونلا ىق..ئنأب. برالا .ةياهنب ىمسملا ىريونلا .خيرأت 0 ....ئزيوبتلا

 اوهو 0 ةنس قوتملا ىروباسينلا .مكاحلا - دبع .ىب دكيحم هللا .نيع ىنأ .مامالا خيرات اهنم

 نئدلإ خيراتلا وهو هناقبط ىف  ىكبسلا نبا .لاق ملا اذيحم راتخا ىذلا هلل دمحلا هلوا ريبك 5

 نم هركذي نم رتكاف دالبلل ةعوضوملا بتكلا ديس ىدنع وهو هنم لجأ اًكيرأت/ ىنيع رت مه

 نيعباتلاو . ةباحصلا نم ناسارخ درو ىم اضيأ هيف ركذو ىهتنا .هخايشأ ايش وأ هخايشأ

 عبارلاو ثلاثلا نروقلا مث .نيعبانلا' عابتا مث مهرابخاو مهبسن ركذ: ىصقتساو اهنطوتسا نمو

 تيهتنا نأ ىلا فوزمل ىلع ةدح ىلع رصع لك نرق بترف تاقبط تيس ىلا مهنم ةقبط لك لعج

 هليذ مث ةسداسلا ةقبطلا مهلعجن نينامث ىلا ةدامثلثو نيرشع انس نم هدعب اوثدح موق. ىلا 0

 مهمتك أ 1606601 تأ -ةرنء87//71: ةمكتماج ءوأو ممداعتت هزه 151: 1؟ متت 00/7: ةيحعام»عدط طقطعام ع

 52330. '1' حااعط الذ ؟(ةرع عاطرو طتقامستحوم جدتتعام»ع كلنا 4801411 1187ه] 1717 1361 60

 18261: 4كم 717 (عق12 (عددسسهاتعم , ؟دلعو لارا معمعت]ب لتعم ع جمصم 323 (ذمع. 11. 12ءع

 934) مهمرننم. - 2331. '1' حماألعط ءادص ءرعؤ ل31, طتئغوسد معضاتتلل 20(ةطئتاتستو ةتتعفمتع

 ل ارترنتءل ظ عتب 72101 منت» ع0 1 ءالرتامون. حج 92339. '1' دعتلعط آك] - الا هرج عتعخر طتقامرتم 1

 6-7 ةمكعتت ماهو ةتتعاماع 20:مءور»#.  ؟10عدضت» ]نا عرج 2من. سا 2333. 1 عرج ةعااعط

 الز ةةطاسعر طتقغمدتمع تينطتع 243". طمع مععاتمعغع طتقاضسضم دصفعمفي ةط آسف مل

 410011ع] 1101 متسع 1 ءز» ىلكط0- ءآ- [راهقض» لنمط ةر نحت ةمصو 405 (ذمع. 2. لدا. 1014)

 هطتتغو ءمدصممدوز42 ءغ ذاج ةمعمتعمس5 : آرهسك 1ك20عوو نست /1101ه77770عدح منهع هءاعتتق ءاعوتأ ءاغ. 5

 ل0 -ءاث0872 ذص عمتك 1هلمعم7:  للعدك هعدلسوو. ةصوستغو ]ائتطسس صمص 105غ طقع طتقامرتق

 ءيعععا1عمنمض عصر دصتطتواتع عد عدغ هدصصتتت لع  تعطتطاسو هع مغؤورضتسس همعضتتس مدلتت قلت أ

 ماسست عمرضتتسو نا105 120غو ةتغ دات ذاتصغ 00عغ0765 جتغ 00 امد" ع5 00 امتنا 5101110

 1[1دعع ز]14. 1لءزملع ةمعتم5و ندموتع معؤمطعغوعو طمصضاتست 255ءعءامق لاتصتم#ءعوو نانأ ذص 101

 عوءءملععدصغو ءمدوسع ونتأ ة1طأ ةعلاعتب 8عععوسغو عمات ءلهغو عا ءعمضاتتت ععصعه]هعتدك عغ

 طتعغمسحتس معنمعوستفت ]آن ءزملع ه0 جقدععأامف لدصتمعطسك معمدتسمو ممعععلتغتس» عا ه0 عععسا مس

 (ءمامستم عغ ننسحتكغاتتل و 0اهدئان12 ته]هقدعد علم عس]دم ة1(غععاتصس ةذص معد ءاآدمدعع لتووتطستغو ذاه تغ

 طمرصتصعو هتزسمرل5 دعامات كعمدنمتتسس ةععدم لمص هضلتم د ا!( ععجضتسس لتوعععمءعي لمصعع 4

 ءمذ معمل عمتسءعغرو نك ممقغ طمع غعرصماتق هلط ةمصم 320 (أمع. 13. كحص. 932) ههوسع 20 ءزدكلعت 0

 ةععصلت حمص .هععئ6مععقتسانسس (220166هصع5 ءمالعععتتمسغ ءأ معممدعدعم(. 1105 ةعدادع ءكققوت

* 20 
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 ميراتو ىعذلل مكاذل يِبرأَت رصتخم اهنمو ها. ةنس ىلا ىسرافلا ليعمسا نب رفاغلا دبع

 اهنم لطساولا تيراوت 177 [ةنس قوتملا] ىبعكلا ىلع نب دمحم مساقلا ىال روباسين

 هيلع ليذلاو 4: ةنس قوتملا ىطسأولا ئتيبدلا نبا. يعش نب سسحم هللا نبع أ خبرات

 لشحب ييرأت» ىرفعجلاب .فورعملا نسل نب ىمحم نب رفعج ديسلا خيراتو قال نبال

 ةيرصعلا :ثتكنلا اهنم ءارزولا خيراوت 80 2 ىدقاولا خيرات 0 لهس نب ملسا خيرأتو

 نب ىلع نيدلا يانل ءرزولا جيرأتو معركذ فبس ةعامج ءارزولا رابخاو نونلا ىف ىنأي
 زيبرأت 0: نيدلا ثايغ ريما داو ءارزولا خييرأتو 4 ةنس قوتملا ىدادغبلا بجنا

 سمخ ىلع بتر ةرضكل فاشوب ريهشلا هللا لضف ىنب هللا دبع هجاوخل دلجم ىسراف فاسولا
 ىسراغلا ىف وهو ٠1 ةنس نابعش ىف هفيلأت نم غرفو راصعالا ةيجرتو راصمالا ةيرجت هاهسو تادلج#

 نازاغ ىلا هدالواو زيكنج ركذف مجتملا ىف هيبا كلسم هيف كلس قرعلا ىف ىتعلا خيرت ريظن

 زمهعستغ. ةعضسع 450 -عءآ- جارار» ورب لوربمأ] 1'ةةعغ طمع طئئامستمسس انكوسع 20 ةصصتتست 8
 (نمع. 19. 1ع 1124) هممكمسمكتع. .8وردنم طسع دءعالعم عمله ءيغ ءرتغدسع طلقامتتمع 1485و
 حانعامرتع 1267عل2, ءأ طتقامرتح 1آننمطدعر ةسعامتع ل1: 1ءامف» 110ه]رهتات»ءاأ 1 عنان ىلا
 16م: [دمصم .... رسماتاانم]. ح- 2334. '[' عر فمتلعط 1:[1- 17 ةقزغو طلقأمدتمع نسطتم 77724.
 1كدع معمنمعما طتئغ متعه هةنعامنع للان قلطلعلاعل 2101 متضمعل طع ىمثل طانن- ءلما عنا

 77من, دممم 6037 (طصع. 3. كسع. 1239) رممزظغان0 و ءزاتق 1ع 3مم عض لل و 6101 111:-1/1::]61 )8
 ممرحنم هرععم طتقعفمسممي ةهسعامتتطسع ى5عيرور#ا لهم طعن 2101 متتتءا 1 ءلا- ءا)رمقدتا ر "انو
 لور عر لتعمو 8هطوامل كي ملعاعبس» عرب امال حج 9335. ''ةعتلعط ظا- ال١ ةعاتلتو
 طتماؤمرتمأ هسعامدنع 17: عقل. - 2336. 1 عب ةعتلعط عادل ه هدفي طئقامستمع ا[ ةساضوزاتتل

 ركسع معمانسعسا 1101-101 ءال -117  لمماون عار مغ ذس ]تعتد ان لعسمدعسمطتنتس - لقا"
 67 -ممديم”ميرو نمعس (6يلستس ماسععو هةعتزتاتق ةدتقو 06 وننتطاتق ىدصتته ؟10ءصلاتتس ءقأؤ
 علعرسمع ب 1هماز]ب ها -:ممدنمت" ار ةسعاماتلطسك "1اق- ءل- ل17: ملغ ظءلن كلئارزروت 5100و
 ةمصم 674 (تمع. 27. كدص. 1275) طمستم , عا 1[ 01:0-عرمق» 6 عم امل]- علان. ع 2337. '1' ةعتلعا
 5-11[: «ةدذكو طتمامرتم معيوتنع ةعضمامه ءغ نسم نستلعس 01نستسع ءورسرمت ءطعمودو ةغ اذه
 وينموسع ؟ها]سستسه لنهدمدتله. لكرمزم قلطامااهعأب 8ع لهلاءاعلاعل و ؟نلكو 11” يدا ءال ملل أ

 لزعفعر عدس رصعصسوع هةطماطقم همصت 711 (ذمع. 20. 81هئ. 1311) د4 ظمعس ه00هجنغ ءا 1“ ةزرعأ

10 

 ناي

 10 67- نواب" دمع 1«سرفرءا هاد همز ذمهعتمولتك.  طمنع»ع معدتعع ةنتمامك عد ءةتصلعتس 10 عدس
 ءرعماعغو لانقتس 0/641 طتقامرتم صاع ةيئمطت عمفو ةنتعامسلاتع عمصلعست ؟لةدلل 1طعاع5ذاتق ءقأو انقل

 سك مهنعع ذه 2/-71ههرزعس. آطمسلمع ءطتس ل عءرب]باب ءلسمواتع م05( 605 انقودع 30 61 دنا
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 مظنلا فئاطل دارياو:ءاشنالا ىف هتراهم راهظأ دارا لب :طقف خيِيِرأَتلا نايب هيف نصقي رو ناخ

 نيا ديوست زا ضرغ هك دشاب مولعم هترابع هذمو ىناثلا سلبا لداوا ىف هيلا راشا امك رثنلاو

 ىترابع نيوتزجوم رد فازوا نيا هجنأ هصالخ الو تسين راثآو رابخا كييقت درجكم ضايب

 تسرهفو مولع عتانص ءهعومجام بانك .ىيا هك نتسنأرب وظن اما ىدش ررح لاثماو دعاوش ىف

 مولعم ضرغلاب نأ نيماصم رد تسخيرأت ملع عوضوم هك لاوحاو رابخاو دشاب لكاصف عئادب
 ظفل تقاشر رد هك كنهد ىفاصنا ىفاش لمأت زا دعب عبط بحاص ءالضف هج نانجو درك

 ىهنناأ تسين ىريغب ىوبسم مجتو برع رد طمن نيرب نيبضت عقاوم نسحو ىنعم تقايسو

 نب ديحأ خيرأتو ظفاشل زازيلا ىبأ دمحم نب ليحا فحساأ ىنأ خيرأت اهنم اره خيراون 1

 نمحرلا دبع رصن ىالو ه1 ةنس قوتملا ىورهلا ىسيع حور ىنا جيرأتو دادلمل ىيعس [نب] ديح

 نم لوأ ومو ىمافلا نمحرلا دبع نيدلا ةقث خيشلا خيرأت اهنمو ظفامل ىسيقلا رابلل دبع نبا

 ناهس ىجنولا نيدلأ نيبعمو م١1 ةنس قون ىماثك دجأ نب نكولا ديع نيدلا رونلو دحبخ 0

 رم معودع كماسسس طتقغمرتمسس ءمهتعمتع هتطأ معممموتتغو 5ع40 موتك ؟هعامل](دلعطت قاتم ص

 عنطاتستسو هةءتطعملم لعدم مكئيدعع هع ءاعودماتقم همهقممتف م08 عمع ءعغ مالم5دتعمع م1012

 ءملستغو نغ ةمدع ةمتألم ةععسسلا ؟1]0مستمتك م01عووست5 ءوغ طتق ؟ةمطتقب 5ءقعملسل ءوؤر طقفعع

 1هآنخ مل00ع ءدكعتمأذ ممص ةصطتتت ءددص 05 ءقتتكفست مدلستك ائصعتق ءهوصفتومهأ8 ءق5عر 4

 طتمأغمدتحسس عغ دممصات عمم 0عععتط ءعىئعددتق , ه]115وانتس ةينعتس عمت طمتضتس 1102]10ددت مالكة

 ندم 106م5 مءنهطومنعو هع يعسصمأاو ةعلمععو طقعوتئوتستك ؟ءةعطتق ءهممععمفسس ةدتكقدعغن 4

 ممغلسك 5مععامكترطتتكو نع طتع ]ئطعع (طغعدوتتتكاتك عووعغ حانت عأوضتتت هءاعهتم دنس ءغ 120عاع

 مرت جعس]هرختست 5عاعمألهرعاتنل : عأ 20000136 ءأا "ع5 ععدامعو ننقع هطر ءءلصسصس 00ءامتمقع طتقأفم رت عدع

 عنمسغو دم طسزمق !ئطعأ ديئئسسصعمغم ءمهمكسلغم ذم ط[دععسس مجم ععتمععر مغ تت طعصع طععفكو

 وندتطسك دصعمو ءيغ ةماعورور رع هدف ففمكت0لعدنف ةعونسسل ؟ععدصغ له0نعقسس ر لطم ءاععدصاتم

 رعاطورختس و ةعمفعملحستس [سستسع ءغ هرهدلممع مجععمقماع دس طمع ععمعتنع معودع هط ةعهطتطسق

 معواتع 2 8ءرقت5 ةاتمعردكتتد ءعووع. - 1طممع ز]1عي - 2338. 1 ءهسؤمأ اعط 18 ءعوغر طتقغممتقع

 تعطتو 1[1عىمغ. طمع مععالسعمغ هرعره طتقامستعمر ةسععمرتطسو طققنتم قلاع 1*آ20مع لآن ءل

 13 ءتن 110107160 1اد: - ءاق ءنحتتت , ل]رتدعا 18و 7101 متصتنعا 8ع: هكمهنل 11000, قاع ]ط7

 لعع 18ءءمءر ةمصم 344 (ةمع. 11. اطآطهت. 1149) مهمعاسم ر 1لفظتت قلاع 2770و“ 4كآ0--ل--

 ظورب 460- ه]-]ءانلذ»» (نم2:# , ظطعتلعط 1]ةعمل- هل- لأ: 480- ءآ- عليمن 116 ر نبدأ مكتلطتنك

 لع الله دعطع همسك مص ممددتاو ل14 - هل - لأ: ل 50- 7 - "ه]بتدعتا 8 عدن ك]رتنعا لت همصم 8

 (لصع. 23. 00. 1492) دصمععانمر عا ل11011:- 0 - 07: 2 ءسرعو نسخ طتقامدتمسس , 18010141 1-0
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 نيسللل ىب سيح. عاجاش ىلا خيرات اهنم نادم# تيراوت ٠1 دك ةنس هفلا نانلل تاضور

 نْب] هيوريش خيرات ذنأ نطاو مكقتم خيرات ىلع ليذ وهو ه.1 ةنس ىقوتملا ريزولا ىلادمهلا

 امك نادمع خروم وهو. ه.1 ةنس قوتملا سودرفلا بحاص ىناورسخانف نب هيوريش نب رادرهش

 ىادنهلا كلملا دبع نب دمح :ديشلل [ريزولا] عاجش ىأ خيرأت ىلع ليذلاو [هبيش .ىبا هلاق

 5 نب ملاص ئيراتو ىطامنالا كمحا نب نمحرلا دبعل نأدبه تاقيط اهنمو ه0 ةنس قوتملا

 ىورهلا فسوي نب سمح هيف فنص كنه ديرأت ا. ءالبنلا ريس ىف ىفذلا هركذ دمحا

 ىجنرفالا نم هلقن نيرخآتملا ضعبل ىكرت نرغلا ىيدخل كنه خيرأنو هيف امي اهفصوو اباتتك

 اهصاوخو اهفاصوأو ايند ىكيب فورعملا رطقلا رابخأ ركذف ةركذتلا نرش نم ءايشا هيلا مضو

 ىفايلا تيران 1 اهيلا لوصولا نع ن ومدقتملا وجم ام دعب نورخأتملا اهدجو فيكو

 10 هاشمزراوخ رابخأ هيف ركذي ىذلا ىوسيلا جيران #8 مبملا ىف ىنأي نانلمل ةأرمب ىمسملا

 جممعا1دعحتسو ةمصم 897 (مع. 4. اللمس. 1491) ج4 ظمعتس معضنلمدتل - 2339. 1" عج ةعئاعط

 ]عرس مصور طتسعهرتدع تعطت5 1طعسصلفمم. نع معماتسعغ طتقامرته 11 يلعن لقي ؤزوزم“

 1101, م7: 183 ءرو- ءا]رموعقز» 11 يمل مناغرو  ةسضم 509 (ذصع. 27. الآقهتع 1115) دصمتندتر ونانهع

 هممعملتدع عوز هه طتعغمرتمتس ةمقوستمدنعسو عغرب نغ درسصتطت وستلعتس ؟10عغعنعو 20 طتقأمدتحتس

 ى]رو»ومءق]خ [ ظءر» كارعآر” 0م ظعر» كارت” هدمعت] ظعرب لك رنين آرمعتهةماتاقو ةصسصم 509 (ةصعب

 57. 31هئ. 1115) رصمتنأستو نانأ ةهنتعاما“ همعاتم 1770ءومو عوار او اذ 181: ْال1ء6:]0ع]ب اعواهكاتكو

 طتسامرتعتك هعطتم طوبا: ], 1 تهغهمدتدس |[ ١١1 يتسضتإ لطار ىذ1مزل* ذاطعتلط 10

 5 8ءر» 4ط6-0ء]-ه»ماء]ب 11ه»ملم06و نمت ةصصم 521 (ذصع. 17. لقص. 1127) 0عظتصعأاتف ءقأاو

 هومكتمان هجن(.  طمرعم طسع :عاعععملحمع هدصاأ 16862017 لل ءزز101١(0. ةتتعأماع ل80-6]- 11

 126 471760 ]11116 , عا طئقامدته ك5/:907 ظعءزا كت: ءلور عحقسس 1):ءنعا»# دس از“

 ]دسلوغ 5340. 1 حمأاعط طظنتنمس لو طتوامتتع آملندع. آط)ع طقع عنو 1107011110 1

 ةسروببرك 11ء”ءبم#م ]تطدححتس كفدصمموستغو لص ننم ءغ نسحع ٌدطأ همعهطتلتلص ء>ونوسغو 0عوءويتطتخ

 1ر©عزملع طسع مععنلمعغ طتعغمستح آملتدع هءعزلعصغدلتق ةعرتانق 0ءاععاهعو ناتقهتل م056عرلهائان13 1[ ةط

 ء لتمعمم ا[عدمعم ذم ةنسعاعدس ةصقاسلتغ ءةعسصوتع 2005غهسعساتك ع فس عماقتنتم 30 1 عاتن/غ7"

 لعوسسأتك مسحت 11زةغهعتدسس معاتقرو همرستسع اطلهج1 لاطسملأ ةمكتعمتالو ءزادمواتع م15

 ء( رزعكناعق مم مستمم ر هع سمدسملم ممو[ةتمدئعوو كانط 2ئ0:65]2 20 دلاحس معن» عمتنع اتقانح

 (ئموامددعمغو ةعدرص 0لعاعربععكمغاو لعفعيتاطن(. - 23414. '' دعتاعط 1-11 ةكتنو طتقامتتقو 8

 10 0-67 زمكعت ماهم ةسعامنع راق. لعق ائاعد 21:. - 2340. '1' هعئاعط 1-11 ءةدكتو

 ارزوامرتمو ذم نتفق 70منم# معو ععقامه لهم( ءنسف]ف خت طاهسلفغن حج 2343. '1'ةعتلعاط ١ هعرتطو
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 اهنم نميلا خيراوت ا” .»1  نس قوتملا قادمهلا:ئوسفلا نايفس نب بوقعي خيرات.

 ه1 ةنس قوتملا ىنميلا [نوديز نب ىلع] نسل ىأ نب ةرامع كمح ىنا نيدلا مجان خيرأت

 ,# ةنس قوتملا ىكبلا كيلا دبع نب قابلا دبع نيدلا لامج [بيدالا ةمالعلا] خيرأتو

 مأ# ةنس قوتملا [سامو نباب فورعملا] ةباسنلا ىجرزخلا نسحلا نب ىلع نسا ىنا ٍجِيرَأتو

 فرش :تيرأتو لودلا ىلع رخآو ءامسالا ىلع رخآو نينسلا ىلع اًضيرأت عمجف نميلا رابخاب ىنع

 ديخح نب نابثع نيدلا فيقع عيرأتو ها" ةنس قوتملا ىرقملا نب ركب ىأ نب ليعملا نيدلا

 ىلع نب دمحا عيرأتو 40 ةنس قوتملا ىطفقلا فسوي نب ىلع نيدلا لايج يِيرَأتو ىرشانلا

 دعب ىئوتملا ناعنصلا هللا دبع نب دج سابعلا نأ خيرأتو 407“ ةنس قوتملا ىطانرغلا ديعس نبا

 كولملاو ءاملعلا تاقبط ىف كولسلا اهنمو طقف ثلاثلا ءزجنا هنم دجوي ىدنجلا لاق 4#. ةنس

 قامثعلا  متفلا ىف ىناميلا ىربلاو .هركذ فبس نميلا رابخا ىف نمزلا ةحيبو ىنآي : ىدنجلل

 هليذو نيفتسملا ةيغبو رهابلا ىقعو لضفالل ةينسلا اياطعلاو ىزيرقملل ةبيرغلا ةفرطلاو هتيجيتو

 طتمامدتحو ةتتعامانع 7ع طعن قوز اتت 1" ءدعم# 11 ءملمنا#, ةهمصم 280 (ذمع. 23. الآم. 893)

 رجمزنننن. 2344. '1' عرو ةءااعط 1[1- 1' عدد عمر طتقامرتمع ؟ ءدصحستع. 1آمع معرانمعصغ هم عو

 طتمفمستعدم ةمعامدتطسق لأ ءززس - هل- لأ: قطا ل101 متستنعا 0سف»ه عرب قط اةرمعمتت [ ملل: 1ع

 262017:] 7 ءرمعينلو ةدمصم 569 (ذصع. 12. كسع. 1173) دهمرتاتو [ىترنم عملت معستسم عا

 مطئاماهعم] لوسمل-ءل- لأ: 4لظ0- ءآ- ا عآب# عزت ىلآطل- ءق-رهعزا0 71م دمصم 743 (ذصع

 6. كسم. 1342) دسمتااتو - ل111 معمت» ملغ ظ8ءن- ءالرمعمت» 1ك مج ءزغ 0(عمعمتم عمر [؟دلعم

 لان 77 ءآرآرلثع لتعم ء] ةمصم 812 (ذسع. 16. لآدت. 1409) سصمتتمو وست ددتافتس هرعندع ذه

 ندعاومسلتك طتقغمرمتدع آل عصعم عممتم ةملتعتتك ممددتكو انغ اعتق همعتذ 5عممت هله ةععاتص0ان12 ةطط 05و

 ممرتتمه ءغ لوصهماأهك تهما]ت ععرئعنر - ممدجعو قهزو» وكل ء0ل- ل: 1هرنمغ7 8 عزا 482 19 ء]ب»

 ل ءرن- ءارتمع"6 و ةهصصم 837 (ةمع. 18. ةكسو. 1433) ددماناتو بل لرار“- ءل- لأ: 011م 1ع

 الله ]ءمتنت»ءل 8 عى]رق»# - ل ءعضم]- هلل لأ: ل76 عن 7”عدرك (0ر/16, ةصصم 646 (ذصعي 26. مم.

 1248) رصمتتتو ب ل7060 طعن ىللغ عن ىكهغ40 61م1, دمصم 673 (ذهع. 7. كمال. 19274)

 سسمستم ب 4771ه ارد ل]ننءا 1 ءن قلطلامأام]: كعب ةسغع, ممهغ ةمصتسم 460 (ةهع. 11. ]ه5

 1067) 201600 و ج((310عه2. (ءواع ل0710, (ءراتسك اهصااللل 1ةعع و باسق همعرتم طسردك ؟3

 زمدعمز نمر. ع طعتملع طتع ممدتمحسلف ةدصسغ هرععه 77/- 901747 ل ه6 هعأبأ ءآ- همر 6

 0176-61 هتعمل ع ل07:02, دلك ةسلعح طصعمأالم 2عغ ظءارزءأ 67 - «هبعر» ل هلبآلطأ»“

 8071- 7”ءمعرنر نتم0 ةاتصتتع 1ة50ةغنسد قا ع 7717- 870 171- 7”ءرسأنا# لإ 67 -ركه7/:1 7117-2

 ءا لسه مهصفا وانو ل 1-7207 هدزعأ 61-111 م1864 ١ ةسعامت ع 11710 نر" جيو 11/-4 1/6 777-12

 ةتعامتنع كقركلارعأ ٠ 10-21 84-201 ]رن» - 8:1 علررعأ ءا- سمسا وأ0  دكوسمع ةجزنعهلتتتو



1060 

 مجنلولا خيرات اهنمو ديفملاو نميلا ييرأت ىف نمزلا ةردانو كولسلا نسحاو ديزملا لضفب ىمسملا

 ان ىلا ىنميلا لدعالا نبا ميرأت قايسو ةرمس نبال نميلا ءاهقذ تاقبط اهنمو ديشرلاو ىريمللو

 ىسأت قو باتكلا بيترت ىلع الامجا ركذنف خيرأتلا ف بنكلا ءامعا ةيقب اماو جيرأتلا ظفلب درو ام

 ىنأ بقانمب ةفيحصلا ضييبت دادغب رابخا ىف نايبت ناوريق ةنيدم ىلع ىرج امب ناميالا لهأ

 ةيجرت ىف نيبلاطلا ةفحت ماشلا خيرات ىف مانالا ةفحت ءابدالا رابخا ى ءابلالا ةفحت

 نيدلا مجان ييشلا ةريس ىف ءارقفلا ةفحت ءافلكلو كولملا ركذب ءاقرظلا ةفحت 2 ىوونلا

 مجارت ىف ءافصلا فيقحت دلاولا ةمجرتب دراولا ةفحت كولملا ةفحت ركاذملا ةفكدذ

 0 ١ ةنيحملا خيراوت نم ١ ةرصنلا قيقحت, ٠ نامثع لآ ىف نامالاو جرفلا فيقكتلا ٠٠ ءاقولا ىلإ
 عم ءارعشلا ةركذت ءايلوالا ةركذت دلاولا رابخإب دحاولا راكذت 2 نيورق حيرت ق نيودت

 176017 ءا-»م عتق ةصكعت ماو بس لاردمت» ءآعم]وز]ب ب 1760 6أ1 هله عرس نت ل 1من ]جلب 77-111” عررو زو ب

 1110740-107 - ممدحم طتخاماتتد 2ءاناعزاذو 1ظ1هد»نءعق"أ1 ءا 1غ عمر11 - 1 هطمعأت لمعمل ط11- 7” ءلزن لاو

 ةهنمامانع كاد كديسم»عر ءا طتئقامتتح 12[: - ءامالم]16 7”تيبعبتم يدموسع دصلعف ]هله طتتس ح

 [آوعائعمس5ك عد هرعرو طلمغمرتعم عععصكتتتصاتقو 0انتطسق ؟هدع 1م(/ معدعيستس5د ءقاز لق

 عععتسلمس» مهنممعتم طسزسق ]ائتطعت ةمعنفتئمتص معاتونقه صمرستسا ]ذطدمرتست طتقأمدت ءمهاتتلتو

 ونددع 0عتمععمو هعوستمسعو ةمسيسهفاتس ]1دمسلفطتسمك: 1جهقنأذ هط]ل ءا] -ةسقص 0ع ذئقو

 ونتمع حطت (0مه”همور» ةعللعحممسع - "1 طرةمر طتقامدته هوطلمهلءعمهتق - '1 ءطرألط

 ء«] -ةمطت1ءأار مدمعوردتءعدك قلقا ظهسلمع - '1' ءطورتمسر طئتقغمدتح نسلق (007:هانو ل

 رى 1" عز ةحتط ءال- هدصعس طنز دقومسع انطق ةممعملت - "1" هط(41عغ ءع1- ج0 ةطور هراتق طتقأمأ ءانتن

 هي ععمعمآ1معزودرص ب '"هط[1ءمغ ءعآ1- ج11 ط طر طتئغمدته مطئتام1هىمرتصص - '"هطغ1ءغ

 ء] - همس طلوئوورته هورتمع - ''هط1عغع ع1 - مالت طتسو دتاه 2اءمءعمم# - ''ه طلع

 ء]- يمد دل1ذي طلاسم مءومسس أ ]كم1 طعس ع '1هط1عأع ء16-1م ةعقر دتله هطعفتلطت

 را عزت - ءل- لا: 1مم - ' هدة عع ءا- ءةلتس - 1"هط1عغ ءع1- ءةرسفأتا - '1"هطخلعغ

 ء]-[عزمؤس -ح 1-12:1هط1قوغ 1-11 عن[ عع ب "هطقوغ ءا-حسهّز مط ءعلذثو - '1"هط1عغ

 ء]-سهلعةلعز» - ؟'هط/ءع ءا]-رسسمو]1نالع - ؟1'هطغعغ ع1 - م ةع1لو 118 مهاتتاق لح

 140 1 ةطعاعأوأ ءعا1-وءكذر دتلقع عبق هد موك ع 1'ةطعاعتع ءا-1ةعقز 56 عا-ةطسقمو

 طزوؤمرتم ععماتم 00طسممت_ وع ع "1" ةطءلعتع ءآلدص هدد ءغر دمه طتقفممتمستس 11علتص عمقئتتست
 1" ءلوتمو طتقامنتم ننطتم (مسيما - 10'1 ءاعقم عاج ةطخلر دتنعه مهاتفق - '1' ءلمطتععغ
 ءل- ناز زر - 1 ءل اعز م ءغ ءا-عطم هدف ؟تلمع ممعامزلاتسو طص دصاألالع همعيتطاسق 0لعوورت ماهع ب
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 حد سالاللالب

 نامزلا نامجين ةيكلاملا ىف كرادملا بيترت خويشلا مجارد ةيفنخلا ىف ةينسلا مجارت اهترثك

 ىف كصاقملا ليهست ةيكلاملا ىف كلامملا نييرت ىوونلا ةمجرت ىفلسلا ةيجرت نانثا

 نميف ةيفلا فيرعت رمعل خويشلا ادعت رابخالا ليصحتل رافسالا ليوطت دجاسملا راوز

 ةبركلا ميرفت مهالا تاقيطب فيرعت خيراتلا جحصب فيرعت ةبأم ةمالا هذه نم شاع

 فقيبنت مشاهو ةيما ىنب ىف مصاختلا ىف عرانتلا ةريسلاو خيرانلا ىف ةرثالا موهف مجقلت

 ىسراف خيراوتلا عماج ةيسابلا روغت ةيكلاملا ف جابيدلا جشوت شبغلا ريونت رابخالا

 ةوذج ىصقتسملا عماج هليذو رصتخملا عماج ريبكلا عماج ىكرت مِيراوتلا عماج
 تايقر 9 0 2 شكلا 1 لمح نايبلاو مدلل ةاحبلا ى ةانتملا عمج  شيتقمل

 رهاوج هبات ينج مالا رابخا عماوج رابخالا ةتج نيرطانلا ةنج نانجلا ىتج
 ناهج ارآ ناهج ةلاقم راهج نيمثلا ريوج ريسلا ىف رردلاو رهاوخل ةيفنللل ىف ةييبصلا
 لسا بح ”سمالا, كئاقح قاهذالا+ هظادحت#ب يشل بيبحل !رابخالا ةدييجلا ! اسك

 آظ1- 1" عد ةزاأس 8-11 ءعمثور عغر طتوامدتح طومءلاونت) - '1' عءوزاس ءعا1-ةطم ورع نلط

 1" ءهمغاط ءاددس ء4 ةدعزلعو طتقغمدتم 81ةلئطتاةضس - "1 ععز سقم ءآ1- د عدد سر كمو همم

 طمع ممسستمع ةمكتومزاو - '[1' دمنز ءضوبيغ 8112113-11 - 1 ددز عرسسعغ 11-11 عرج عروب1

 1" ءعرأم ءادس عدس ف1نذلعو طتوغمعتح 81ةلئاعت هعسسسص - "1 ءونطتا عاددد ءئوهأذ0. 06 ائكو وست

 11 ةوونتغمك دنمتغمندعأ ةانصأ - '[1' ءل11 ءا- هدة 11 غةطقأا ءا- ةاطططوع - "24

 ءا1]-وطم وع ةلعطو ءعمسصعتوأتم 8طغتلعطهرتسر ةمعاورع (0نمرج ع "لج: عذأ1 ء1-1ع ءعغر 0ع تف

 طسزمف ممماسلأا طمستمتطاتعو نان ءعداسم ةسصمو ؟1دععتنسغ ع '1' جن 45 ط1 هءطتط ع1-غةهمتلعاط

 1" 1*3, ءكمفدعو ععماتسسب - '1ءعزمثز ء1-لعومءطوع - "1" ءا] ءاعتثط عمطتشتس ءآ1- ةغطءأو

 هزياتك طتقعورتعمتد ءعغ طتموعمدمطتعمس - 1-11" عموم ه١ 0ع دصاتنتتك دماغ (0سدقت 72035 أ

 طاممطتست لهم دمتحتق - 1 عمرسأ٠أ ع1-ةلطط طوع - "1 عمت عاد وعط جطوقط ح '1'ةسفطتا

 ء01-1طفغزر 0ع 31ةلئاعتنك - 8-181"طم عطشم 8-11 ةوزرد ءع ح 3ةرس1' ع1- :عرو ةدتلعطو

 معوزنمع - لقست' ء1- عمرو ةحتلعطو ةيعولننمع - ظ1- ل ةسنا 12-81 عطا - 31-81 ةسغخا

 11-11 هزعط غءعد عدو ءهغ طسؤانو اآئطعت ةجمعملتدم ح 3-11 ةدتن: 181- ل[ هن هوز ع 10425 عغ

 ءع] - نه عئعطعو - 3كوص' ء] -رصهغطعمصمقغو 6 ععدتستس جنه - 181- لورسأ 5

 ظاآ8-1 ءرذص ح ل هدسدا1 غةجتاعط ء1-1ء1ةس ع كذم ةصر ههدصم عد لتانات همعاتك 7174

 لدم ءا-ززمُخص - لوممءعغ عاده مائزرءأص - كومم عا ء1- ةلعط طوع م ل وسما

 جلع طط ةع ع1 - هدد عدو ح ل ءملع -مفسعط ع 3-11 هرب م طخ 8100-181 1ءعغر 0ع 18مم ءان5 ح

 11 هعقطتم مع 1-81 هم عدو طاموبةمطتقمم ح 3-11 ةدوط عدم 1-11" ط ةرصتص ح ةءطقنو

 تدعاونتقه - لزطقم ةهعءو ب دزطقم اطووطشو - 3هطعزمعغ ع1-عاعط طوع - 11ءطأط

 ءا-وزور عا 8560416 ء1- د0 عطقغص - 8 04816 ء]- هسصع ع 81ه دم ءا-دس نطق لط ععغ
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 نامزلا ثداوح روهدلا ثداوح ءايلوالا ةيلح راصبالا ةيلح راربالا ةيلح ءافولا نسح

 نايعا ىف رثالا ةصالخإ همان ورسخ  رصقلا ةديرخ رشبلا نع ربخلا ةعماخل تداوحلا

 رشبلا ريخ سيمخ ريسلا ةصالخ ءافولا ةصالخ رابخالا ةصالخ [رشع ىدال نرقلا

 ةييصملا ةرذ ةقئاقلا ةرد ةريطخل ةرد ةنيمتلا ةرك جاتلا ةرد هليذو كالسالا ةرد

 5 نانتا نمثلا رذإ رخافلا رد) بخاتنملا رد موظنملا رد ةباكسلا) ردا ناملل رد  .ببثلا رد

 دوقعلا ررد نيطمسلا ررد رعاوجل ررد نامثالا ررد راثآلا ررد ةفينملا جرد رردلا جرد

 رصقلا ةيمد فسعتلا عفد ىيردازلا روتسد ررغو ررد ةنماكلا ررد ةروثنم ررد ةديوفلا
 ةهمم-ل عمل

 رشبلا رخذ ىقعلا رئاخن ةيكلاملا ىف بهذملا ابيد ةعطقنملا لودلا مالسالا لود

 رصالا عفر ةايلمل نيع تاحشر رصعلا ةيبهذ كوبسمل بهذ ةريزلل لخا نساح ىف ةريخت

 [آ1هود ء]- 1: ءغؤ - 8117 ؟(ءا-ةطمءؤع ع 8117 6ةغء1- جطوؤع - 8112ءعغ ءا- ةن11378--
 11 رجم لذ اط ع1- 0 هطررع ع 11 عد ةل1 خط عا - ع ءعدؤم - ظ 1-1 هرجع غلط 1ك1- ل ةدضن 2 غ--
 1-11عطوطو ةص ثء]- طةوطقم» - 1عطق210عع ء]1-ءوقرر - 1ع ط0 ودن عالم هربت عاطل ب
 []آ[عطن1ةععغ ءع1-ةدغعطقجو 0ع دحتعتك ةععدلل تصلععتست ممعءاونمدزستؤ] - اك ط ت1 ةقعأ+

 ء]-ةلعط طوع ع 1عط1]1ةو وع ءه1- ع1 - 1عط1]1ة دوغ ءا- وزر عع ع الكط حسام اعط عاد
 ء]-طودطقنع - 2همجوغ ء1-1ة1ةلعو طسزسمومع اتطدت ةممعملتع ع 1 هم»عغ ء1-(ة] ع
 1:1 - 2 هم عغ 151 - 1 ط عرضا ع( - 11- 2همجوع 11- ]ل[ طوغامع6 - 120-11 عأ+
 1-11" خزنوع - .21- طهمءمعوغ 11- 8[آ00ط1و عع - طورعع» ع1]- طوطوط - 1 هدعدن
 ءا]-زهرصقص - طمرمع» ءا- ءءهطقطوع - 8-81 هدد 01-11 ةصغماممل ع 1ظ:1-ط هد
 31-11 نم (ءاعطوط - 2-81 هد 1-11 غاعط 1م - 12-281 همم 1:1- '[!' ط ءدص أ صو 110 اانزاتق
 ةمتات همهتده - طورعز ء1-همومء 1:1- هوز 81-1:[1هم11ععغ ع ودود ء1-ةهغطقت ع

 اذا

 آو عرب ءآ]-حغطصقغسص - طمسو» ءال-ز ءهيؤطاأ» - 1هرمعوس ع1-ةزرسععازص - آه عدن

 ء]-هعن41 ء1]-1عمعالعع - 2ورعورع ة3[دماط نع عءإ ب 12-121 هم عم ظ12-1:1 ةرد1م عا ح

 1و عر مع ©6طمو مور ح 1 ءعوعنرع ع1-عوزدأسص ع 10و11 ع1-غههقوم1 - 10 هده ء؛

 ه] ووجع - 2هرعع] ءا]- 1ةل]ؤرم - 2011-281 1:1- 3[نسعونز1وهن6 - طاأطغت

 ءاددص ج0 هطقطر لع 3هلئائنوك - ءعدولعطة تسع ءع]-ه ءطو - طءملعط» ءعا-طووةطع»

 1ع هلعط(عععو لع تسمن طوق ةمعمامعضتسا معصتممااهع قةصلمل هقعصهع بج 11 - 2 عطعط

 10 71-11: طنلاع - 2ءوطعطأو نع ء[-حورب -ح 82وطدطقن ةنص ءل-طجرنغ - 8م“
 هال ورم 8و4: هلا[ خو ع 831* هطقصم 116-151 ظ هطقم ح 1-11 ةحسلط 13-11 ءووؤسن ع

 1-11 هه لط 7-11 ةطنع» - 1:1- جن لط 311-11: فرع ح 12-11 ن0 1160-11 عط قدا هق5
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 ةضور راعزالا ةضور بيرالا . ةضور راربالا ةضور بايلالا ىلوا ةضور بابحالا ةضور

 صاير رظانلا ةضور وظانملا ةضور ةفينملا ةيلاعلا ةضور هليذو ءافصلا ةضور دءادهشلا

 ىف, دبز رفاسملا كاز سقنالا ةناكجر رصتخملاو ةرصنلا ضاير ءارعشلا ضاير نيذهازلا

 ةحبز ةركفلا ةحبز بلل ةدبز ةددعتم خيراوتلا ةدبز بورضلاو كبزلا دحا لَك ةقرعم

 ةنيز صصقلا نيز مامكلا رز عيبرلا رز ماسيلا رهز مسابلا رهز بادالا ةدبز ةرصنلا 5

 ةفرعمل كولس ماظنلا كلس دهمان ىوجحلس داشرلاو ىدهلا لبس رابخالا ةحجس رعدلا

 ريس ءالبنلا ريس ةباحصلا ريس روباسيت خيرأت ليذ قايس ءافلكل ننس كولملا لود

 تارغلا لحما رهس هيورامخ ريس نولوط نبا ريس ردنكسا ريس كولملا رهس كيغو ماشع نبا

 نيرمعلا ةريس لرغط ةريس ءافلخل ةريس ىديبعلا مكامل ةريس هاشمزراوخ لالإل ةريس

 ةريس مصتعملا ةريس ىصضتسملا ةريس ىنومأملا ةريس ةرعاقلا ةريس ىديبعلا زيزعلا ةريس 0

 8سدونلطع4 ءا-ةططؤا7] - 8ظدنلطعغ نآ11 ع1- ج1]طو5ط - 8ةهد0طععغ ءع]-جدطروع

 18 جن ل ط ءغ ءا] -ةدماط - 8 هس طعأ ع1 - حوط قرن - 8 هد لط ءغ ع] عوط وطن لم ع 8 ةسدقط ءغ

 ع1 -وءل1ذ طسزرهكوسع هرعتم ةممعسلتد - ظ81- 8هه0ط ءعغ 4112-181 ءغ 31-181هم11عغعدس

 [8دهلطعغع ءا- ص ءممئءوز»ع  ظمسلطعغ ع1-ممغعوزع» نه 8نعملاط ءع1-عمط1 لص ح

 81ر2 ملط ءاد-وطوونعق ع 81784ط ءا-همودد ءغر طنز دكوسع آائطعت ءيتامسصسصع ح ظاطقمعءأ

 ء1]-جم1مو - 284 ع1 -سصموةلكزع - كهظ ولو 0ع ءمعمتاممع نصطأ05016]11561)

 [:1- كهط ل رع 1-81») طوعوط - لوط عع ء1- عرج ةعالاعطو وسم نعلم ماسععو ائطدت

 1مععس من هانصا ع واط 0 عغ عا -طها ءط - /هط ل ءغ ء1-؛1اعم وعد 2ثهطل عغ ءا- مهو عاف 5

 2هط0عءغ ءا-ح0ط - ظا1-تدطمع 8-11 ةدزسس ح 2-81 حطم ك1 ءووقر ع تةطقت

 ءع]-نءاطإ58  كدطقمع ءا]-اعاسقتط - كوزم ء]1- ءاعإ1وةؤةون د كام عع ع0-1عط»

 8هططعغ ءا-ةاعط طوع ح 8وطمآ ءا-ط م ل 56 ءا- عءاؤط غ4 بج هه عءاز 4 ء- مقسم عا

 هزالع عا- منغنمس رع ع 860131, دته 20 ءموعمتغممعست عطفك هتئاتتلل عمان 8 هصعم

 ء]- اعط ه1 ةغوؤ ع 8زجفعو ةممعملتع ه0 طتعاورتفحس 215م8: منع ع 8زو عد ع1-و عطقط عع

 مزور عب عاد همم هاما قذر عدو هتنمع 15: طة عادت جلتمعسم نانع تح 8137 عمم ع1[ صدم 1 لع

 هرور عم [وةلعوم لعن ب مهزجع ءعا1طم 1 نائم ا ح عزو عدم لعط سنقس 2 عاطل - 8 زوج عد

 ةدطا ظ1-1 هعؤغ سب مزجعد» ل ءامل- ءل-لتم اآعطهدرعؤ م ءورسصعد طفقط - 8زععع 8 اعادت

 0طءزل1]  هزععغ 1-81خطم]دنخ - مهزععع 1هعطعاد] - 81ععغ 0 طهر عزو

 هزم عع قة عام -60-لثص 0طعزل1 - 8هزمعع .0-581ةمط1 عع اس 8زععع 11-151 هرسالم» - 0

 هزمعف ظ1- 3[ نهمغع الطن ع مهزععع 316-81:(جو عرس هزعوع 0 ه]ةنص سح هنععغ
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 ةريس رعاظلا كلملا ةريس نيدلا الص ةريس رصنتسلا ةريس ليلخ فرشالا ةريس نو

 هاش ةاحنلا عراش ليذلا ىلع ليسلا عطاقلا فيس يحيدلا رون ةريس رصانلا كلملا

 ذلق

 ىف روخش رازالا كش بهذلا ةرججش قراع همان هاش ىدابانوك همان هاش هتابرعمو همان

 ءافش سصوملا ءافش مارغلا فش ةمات فرت ةفاضالا قرش دوقعلا روذش دوهعلا حيرت
 5 ةوفص ءافصلا ةوفص ةوبنلا فعاوش خبراتلا ف خيرامش هلايذاو ةينامعنلا فداقش بولقلا

 تاقيط بهاذملا تاقبط كيعسلا علاط عماللا ءوض ىراسلا ءوض مكلل ناوص ةوفصلا

 تاقيط ىربكالا تاقبط نييلئوصالا تاقبط ءابطالا تاقبط ةيناهفصالا تاقبط ءابدالا

 ةيفنلمل تاقبط ةيلينمل تاقيط ءامكلل تاقبط طاقلل تاقبط نيعباتلا تاقبط نينايبلا

 ةاورلا تاقيط هءارعشلا تاقبط ةيعفاشلا تاقبط صاوخل تاقبط نيطاطأل تاقيط

 10 ءاهقفلا تاقبط ناسرفلا تاقبط نيبلاطلا تاقيط ةيفوصلا تاقبط ةباحسلا تاقيط

 نيملكتملا تاقبط ةيكلاملا تاقبط نبيوغللا تاقبط باتكلا تاقبط ٌارقلا تاقبط

 [:4-1 ةطعدل آ[خط 111 - 8زعو ك1 - 11و عءومو عاب 8زع وع ا ءعامطع ءل- لم - 81+

 311-11 عاع 1[[1- "1" عؤطت1اع ع 8زعوغ 831-11 1ءاع 81[1- 1 غوزع ع 8زععع الث :- عل- لمس

 رك1-هعز1 [81-( غ1: - 8-1821 ءزا د1 ع0-1 جعز] - 8طقمسأ' ءا- مدط مغ ع ةطقط-هفسعط

 طسرسكوتع ممقرسحأتف دصف]دلمصعو ةروطزرعوع - ةطقط -دممسعاط 1ك هصقط و01 ل

 5طقط -مفسعط ةلعت11 - 8طقز ةجعغ ءلا- لع ءطعط - 8هطم 004 ءا-ز جوع ع 8طم انتو

 لع طتقغمدتح مدعامرضتمب ح 8هطم لهن ءلانحم نأ - 8هطععع# ء11-1ط قلق عع ح ةط عر عدم ةسعال ع

 و هطعأ1ف ءا- عطوعؤس ح هطعتؤذ ءاحس هنن هلط - هطعأذ ءا1- م1 نط - 8-81طعءذتع

 10-11 :دصفمأر: عغرو طسزاتعودع [ئط1 جممعم 016م5 ح ةطعدص عا لعطر 0ع 0هءئتسد طققأامدتأ تع ع

 مط ءرعوطت ل عادص هطول زورو ءع ع 8181 ءغ عا -و ء1قذ د 81 ءغ ءا-و علو ءي دع 8 رقم

 ءا-ط تق اع عدد - 2طن ءا1-ةممأ1 - 12-11 طت 1ظ1- طب ةددأ : - '1' خ11: ءا-هص101-- 1ةطةعوت

 ءا-دد ع 1 ع ٌةطخط - ؟1"ةط وعون ء1-ه حطو  'ا'دط دعفن ظ8ظ151-1ةطقسأر ءعغد '1'ةطوعذأ

 ءا-ةننططو ح ""ةطدعؤغ ع1- هد: ن1 جامو -ح "حط دعذغ ظ1- ةلعط عما - ''ةط وع

 ءا-ط ءيةصمترأو - 1 ةطوعؤغ ء[- ُةطتكثص ح ''ةطوعذن ءا-طه11ةغاو - "1'دطوعذغ

 ءا]- ط هلاعدرصّذم - ؟1"ةطدعؤنغ 1ظ1-1همطو112 عع ح ''ةطدعؤنغ 11-1511766 -

 "1" هط هع عا -اعطم غغمغاص - "1" هطوعذغ ءا1-اعط وتو ةوو ع 1 وط وعون 5111766-181 حج

 10 1[ ةهطوعؤغ ءآ- هطوومعوؤو - ''ةهطوعؤغ ءع] -عاترلذغ ح 1'ةطوعؤغ ءعا]-ةءوطةطع6غ ح

 1" حطوعذنغ 8-11 نأ11ز) عع ب "'ةطوعذعغع ءع1- عمل1طاأو لح '"ةطوعؤع ع1]- 205 لح

 "1" حط وعؤغ ء1- 0 يطق "1" ةطوعءذأ ءال- ءورمعو ع 1'ةطوعذن ؟ءل-]عووومط ح '!'ةطدعذتخ

 ء«10-1 عطور أ ر1م - "1" حط هعذن ظ012111-1ع17 عع ع "["ةطدوعفذنغ عاده ؛ ءاعد111دصكس ع
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 نيرظانلا تاقبط ينيربعملا تاقبط نيرسفملا تاقبط كلاسملا تاقبط نيتّدحملا تاقبط

 ةييرغلا ةقرط رصعلا فرط بايلالا فيط شوقنملا زارط نيباسنلا تاقبط ةاحنلا تاقبط

 ىدتبملا ةلاجح راصبالا لوا ةربع ربغ نم ءابنا ىف ربع ارأ رع همان رفض ةبيغلا لوط

 ايطح كلا ا | ناحلا سرك (كالزلا تنع روجقملا هنا رطتنملا هلاخ
 دوقع ناململ دوقع موظنملا نقع طافسالا رهاوج كقع رهابلا كقع ناملإل نقع ةينسلا

 ءانبا ف نلع ديعسلا يبات ىف نيقع دوهعلا خيرات ىف دوقع ناجرملا دوقع رعاولل

 ةباصالا نيع رخازلا مليع بايشلا كوع نامزلا ناونع سانلا ةديع بلاطلا ةذيع نمزلا

 نويع خيراوتلا نويع ءابنالا نويع رابخالا نويع ايندلا رابخا نويع رثالا نويع

 7 3 ديلا رايك تناقل قاببلا دياعأ راضتخالا اع“ زيسلا نري .بدكسلا

 رودصلا نامز روتت بيقلا نق ريسلا ةرغ ةباحسلا تيغ ةيلعلا فرغ ةرضاحللا ررغ
 لئاسف دادغب لئأسف ةئهلا لوصت دقعلاو لل لوصق سفنالا ةحرق كولسلا دئارف

 "1" حط حعمغ عادسس هط 2 0 01 غطا م - '1' عطه ءعذغ ءا-رد عق ٌة]1 1ع - "حط ةدعُذأ ءآ- 220125 ةز وو ع

 "1" حط حءمغ عا - دس هدطط1عأو - '1'ةطوعذغ عادم معغئزءته - '1ةطوعوقغع ءاآ-مسط عا

 1" حطة مغ ءا1- معووةطاأو - 11-81 ءمج 581- 1[ةمءعاننط - 1"ةهج# ع21-1طخط

 1" جرن ءلا-ةوورعب ب 1-81'ه1ءغ 6-81 طقعأط ع - ''ةس] ءا- خط عزط عع دس "1 عة -

 مقرون ءط - ة]عرم جمو - 1طقعرو طتقاضدتف ءمرئاتتتر نلاتث 1ماعتعمتنسإ ع 1ط؟غ تنآذ

 ءا-جطو مد - 1] غ1عغ ءا- دس نط ؛ءثلذ - 1) غ1 غ ءا- مسمع عاد د١ - قز ةتط ءاددد 2 0س ع

 قلو ءا- هسا ش1 - ةعذتم ءادس هز ةل15ؤ - 01 2-18:1 ءاعا - 4-81 غ4ج4 8-11 ءمثوت عع

 14 ءا-] هسؤسصو - 1-5.8:1ع4 8-11 هط1» - 1ع4 ]وع ةطتع ه]-دو1 معا 221-114

 11-121 هم دانس - 0 44 ء1-ز هرمؤم ع 0 ه0 ء1-ز هر ةطخع ع 0 ه4 عآد ءدعز مدع

 0 ت0 0ع طتقغورتد مدعغمنس - قلل ءاعأ ل, طتقغمرتح ةكعوجمأت ةدمعتهرتق - ةكلعمرو طئوودتق

 جعوسمل ل نص - 0رد0ءعغ ءع1ا-غغ]1 - 0س 0ءعغ ءعا-مُمو - 0 مرعؤم ع]-عءورسقسه

 ةسل ءلا- هطعطؤط - ظا1-ةناآءدس 2-81 ملعطن» - قةنم ءا- 1ة:ةطوه6 - 0مم

 عءا-ز6ئئوعح 03عام ةلعط طقم ء1- همر 0 مام ءا- حاعطط عع 0رعمدم ءآ- مط قد

 0ونص ءا- ءعع ةمتلعط - رص ء1-هوممعغ - 0رعأمم ء]-وزر وع ب 6طقر عا

 ءا-زاعطالوؤع - ©طفغووبغ؛ ءا-طءوؤص - © طمعُشتط ةلعط طع ءآ]-ددومدمد 0 عزو ع

 1 1- 6 طم مم ءغ 1-81" غ112:غ- © طمع عع عادل ق0 عر وع ع 6-81 ط همه 4117-181 عع

 © طعءزغط ء1-و ءطوط وع - ©طمومعوغأ ء1-و1 مج عع 17-81ةغعنط 0-11 ةعاأط د "هع

 هعءرسؤصم ء1-و050 نع - 1" ءممتل عا-و 14 ]ع ع 1ةمءطع4ء]- عملو ل 7هوأ] ءا-طمآ]]

 مم ءل- هع - 8:1- هون1 1815-81 طتسسعغ - 1 ءلط هث1 8 هعط 044 - 7 ءلطقتت
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 ةكم لكاضف ةيطاف لئاضف ةطانرغ لكاضف ةباحصلا لئاضف ماشلا . لئاضف ءافلخا

 سرهف ةوينلا مداوف رمهسلا لضاوف تايفولا تاوف ىثولا لصف كيزملا لضف نميلا لئاضف

 نيحالا نصق نيعلا ةرق ىبسقلا ىدق ىواخل سيق بدعلا لثابق  ءامدنلا رابخأ قى

 رهاوشمل ىتالق ماشلاو رصم ةاضف نودبع نبا ةديصق ءايبنالا صصق ممالاو نصقلا

 5 محصلا لوق نسل لوق حاورالا توق سنقرمس ىف دنق ردلا دوقع دنالق نايقعلا ننالق

 راثآلا فشك ىسراف هديزك همان ترك رابخالا بناتك هليذو خيراوتلا لماك دومخل لوق

 ةظامك بلاطلا ةيافك نايبلاو فشكلا تكلامملا فشك دكيبع ونب هيلع ناك ام فشك

 رابخالا هنك بهذلا ونك نيدحوملا رنك نيبغارلا ونك مامالا زنك رابخالا زنك رهزلا

 مالحالا ةّذل . خيراوتلا بل بابلالا بل ةعماللا لالا ةيرحلا تكاوك - ىرارحلا (بكروك

 10 قاشعلا سلاجام مارغلا ريثتم لاملاو ءاديملا رخافملاو رثاملا راونالا جقاول ىئنملا فداطل

 1-1:1خطم1ح1خ - ءاطقتا 1خ8-1طخسصد - 7ء«ء0ط8211 ءاد- ءوءطةؤطوء6( - "ءلطذخت

 © 1 حمممعو - 7 ءلطقتا 1" ةائارس و - 1 ءلط ةق1 31 ءاعاعو + 1" ءلطفتلا ك1 1 هدد عود

 1[ حلط1 ءا- سد عوز ل ع 1-1:1"جخ01 11-151 ءلز1 ب 7 هعقع عادج ءةدورذغ ع ] عروب ةلطخل

 ء] مورو هر 1" هر ةتط عآدصم طم رورو عع مج 1*1 طخعتمرو طلقفمستم همت موامان12 - (ن حط ذقل

 1:1-قخ:ج] - (ةطو ء]-طخروبز - 1[1- (ناع10*ط ظ1-(نوو1 - (ه »عع ءا-ةهنؤس ب

 1[1- 0ه534 11- ةحطرص ع 1 - 0-11 ج50 ع 151- 4خ رد عرد - (1!ع1و وو ع] ةماطتوربنو

 ©( جو14 [طص ةط لنص - 00141طغن ل1151 5 8-11 طقس - (ن 1814 ءعالز ءرو ةطخس ع

 5 0 ه1مت 1 ءعال- 1 ءاعنج غو ح (0هل1814 هعأ5قل ء1]-اهدنرع ح (ندص لم طلقأمرتم ةقدسقت عقل ل86 ب

 (©ةنأ ؟ءل- حمد ملي ع 11- (ندسدا 1-11 جقدو - 1[1-( حسنا آظ1-5 ءعطقا٠ط ع ظا1- 0 حاجا

 1:[1- 381 ةحطرساأ( 4 - 1عوست1 ءل- عر ةمئاعطو طسرنكودع آتطنت ةممعملت>2 | ]ع هيةتان
 ما]-ةلعط طور ب 1عسمجع د ممردعاط - 1عسم 10 عطر طتقامتتم معنوزوع ةعلماو -ح ][عجمقطك

 ع]-ةعطقس - 1عومقطقو 0عوهتماألم جععستملم معيضلتغهدطانسس 210:11 0طعأ ل1 لهضنس ب 1ك عقطل

 ءلدص رص ٌدآ]ز]ع ب ,ي1-1عهدانا ع 82-151 ءرؤض ع 1ك11ةج عع عا فاذا - ]ع ةس'فةغ

 ء]- وطرب - 1عومب ءها- ةاعططؤم - لعومم ءادادقس - لك مق ءالدد ةعاطق طاس بت

 رعدم# ء«]1 -رمهدعةططتلثم ل 1ع4دصز ء1- لموءعطعط - ة1عكدمط ءا- جلاعطط قة د

 1:1 -1عغءو سى ماعزط 12-11 ءرمؤرعإ ب 12-11 ع ةلعزط 12-11 ةععاور ع( حب ظ1-ةد عفت

 1-1,1ر خروز نغ أ 1ينطط ءال-ه1طغاط - آسطط ءل- عرج ةعااعط - آن ل لع عغ ع]- هلت 1 ةدح
 10 ], عينت, ءهل]- مممحص ح ابعد ةلعأط عاد عمعع مربح 81-11 ءقمغطتم 2 3114-11 خلع حس

 1:1 11 جان لن 7 ؟ 31-11 ءمل - 31ه طمع ءال- عطةمعذدد | 01638115 ء1- هذطقطقع سب
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 رابخالا عيجم كولملا راثآ عيجام ىنرحلا ىلكم رصعلا ىقاجم سن اَعْنْلا -"سلاكام

 ىثدحمل رصتخم رشبلا رابخا ىف رصتخم راربالا بقانم ىف راتخم نيرصاقلا ميه كرحم

 ةارم راودالا ةارم ةغالبلا نركم بهعذملا جويش ىف بحذم روصقلا تاردخم رسعلا

 برطملا» صقرملا ةيفولا.ةقرم ةيعفرالا ةاقرم تانداكلا ةارم ءاقصلا ةأارم نامزلا ةارم نانإل ة

 بيبسم  كولملا انرماسم كلاميلا كلاسم راصبالا كلاسف روعؤلا جزم بهذلا جورم

 ةخيشم قرشملا لها رابخا ىف ىرشم ءارعشلا رعاشم براجتلا براشم برغم خيرات ىف

 ىاسلا نبا ةخيشم عفار نبا ةخيشم ةيجارسلا ةخيشم ةيناجرلل ةخيشم ةيدادغبلا

 بهذلا نداعم نيدعسلا علطم ريصقلا بالطم كافل رامثخج + ' (ليومَس خيرات 517

 ءايدالا مجكم برغم خيرات بجتم ربع نم ءابنا ىف ريتعم ةرتعلا راعم ةبينق نبأ فراعم 0

 31 عز ةل15 ءاد-م ء1قتو - 31ءز ةصأ1 ءا-ةحو» - ة1هز 2111 ءا- طووو - 81ه زردن* ةنطقم

 ءادسس ه 1نلع- 31هزدسأ' ءا- ةلعطط ةع لآ هز دهذ* ء1- 0ةط - 81هز دست ع1 -اعطقزو ققو

 [:1- 81ه زرص1: 0101-581 25515 - 11ءطقمأم غة؟ ةَمااعط ءا-اعطو1ذنو - 1[ ع ط2

 ع]-طوورب - 81هطدمجتلع طقس عدد ع1- موز ءعأص - ال1 هلعط غمدنر موص ووري ءاتق 112

 عممعاممتدم - ال1 ه]1عطغوقم عمو طتقامتح ععمعتك طسسقمأ لع 116 اعط غوق ءرعو ءهمرسر عملت

 نم016هصقتستم ةععسأت همددمووتؤدست - 11 هلعط 200 ءموغ ء1- ءووذع ع 3120 2طقطرو طئواوتق

 مز عتلعط مهرس ةععامع ةطمطتقعمع - 11 دلعط ىوص عاد ء] ةعط عع ال[1:هغ ء1- ع0 خرع ع

 3آ[1م: 6غ عل -ّنزخممصّؤس - ال[1+: 22غ ءع1- ءةهرسؤص - 11[11-:3 ع]-وعزؤو - 1[1+' 55

 ءا1-[خةانمذغ - 111-81: :ءذغ 81- 1د1و عع 81- 1[1ءءفغ 181- 1[1ة4117عغع اد

 81-1:1ه: ءاعز5 86 ظ831-1هغعءزإط - 31ه>3] ءا1- جعطعط - 1113 ء1-جه طع

 8315 غال ]ع ءا- حلوة - 131 ءو م11 لع عا - سس عدس د11آع - 31هعةمسا1مءعغ ع1 -ده14]

 83125 طماط طلقغمرته (ةرمسس هء0عمغ لتس - 811 ءوط ٌةماط ع1- عوز ةءاط - 31 ءدطةتدت

 ع]-وطمهعوهو - 81هوطعتعو طتق(متع مممس]هرندنس 01 عماق ع 181 - 11ةعطت ةلعط ءغ

 ري8-1 هعطل2017ععغ 841-1:.1 ةد:ط وع دلعط ءغ 10-181 همر عع ب 11-151 قطو ةلعط ءغ

 [ئ1-مهزمءةز12ر عا 11ه هطرعولعطءغع 1كطص 8قملكز' - 815: طر ةلعطعع 1طم-ء]وٌوزؤ5

 3150 ططشغو طتسغممتح ننطتم ةدزر# - 3110 ط سقم ءادطو متع ع 3112141-11 181- 0 جور --

 ال1آدغ12' ءا-وو: لعزم - 21ءملهنس ء1-ل ع ءطعط - 11مرعتكو ةسعامتع 1071: (01ءناله ع 0

 ا31ءةلخسس ء]-نعغعوع - 8310 ”عوط عمر طتقامرتم ذمكعنمرععتس ةمدصمتهضنست ح 816 "زذط

 طتقامرتح كظتعدع هعماعمضتمههلتف - 1164 هزز د ء1-ه0هطٌ - 31ه هزز عد ءآ-هطم هموم
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 ريسلاو ىراغملا ىكياتالا مّلعم مجتلا كولم راثآ ىف مجم خويشلا مجم ءارعشلا مجحم
 0 خمدقم سندا خبرأت سيتقم كيعصو كيبز خبرات كيفم بوركلا عرعما ددعتم

 ةيرعشالا بقانم ةينالا بقانم راربالا بقانم ىنونلا ىذ ةمجرت ىف نونكم نودلخ

 ريمالا بقانم كلام بقانم ىجفاشلا بقانم مظعالا مامأ بقانم لينح نب كمحأ بقانم

 5 قورافلا رمع بقانم ىضترملا ىلع بقانم ىناليكلا بقانم سابع بقانم ءافلخل بقانم

 خيرات ىف مظتنم نارورنه بقانم ةيدنيشقن بقانم انالوم بقانم ةيطاف بقانم

 ةفاطللا تروم رابتعالاو ظعاوملا ىئاصلا لهنم كولسلا اهنم سيفنلا فصنم ممهالا

 براححملا ةردان نمزلا ةردان مييرصتلا نوميم لمعلا نازيم لادتعالا نازيم ىهلا بهاوم

 ةرعازلا موجت بقاثلا مجت نايمهلا رثت نامجلا رتت هبنالا ءابن لمامل دلبلا ةقابق
 10 ةعرت رمثلا ةعوت مانالا ةعون ءابلالا ةعرت ناعذالا ةعرت راوبالا ةعوت خيراوتلا ةبكت

 31ه وززءرس ء]-هطمرنطاط - 11ههزل هرصو 0ع دطدصطاتتل ءانأأق 26 مانللا 1615 مئاننلل
 310-1:1 دا]]ز ص 11-خ غةط ءلعأ - 31-1:1«عطٌغم1 56 513-121 ءدنو نانعتظ (ةغان1اننت مما
 1نارت مروع هع ةصتصغ - 810 دمدنن] ء1-اعممجاتط 1101104. طتقغمسح تنطلق لعطأ0 ءغ
 ةعوومأل ةممعتمرتق - 210 هغءطءدر طتم ته فسلمت سكامع - 110 ءد0 0 ءعس عار ةتعامتع
 115 717010: - 11 ءاعماأتسو ذه 122 رون س الآ ءمةءلعأط ءل- ةطءفع - 31 عم ةعاعتط
 ع]-حزرسرو ء( - 1[3ءعمةمءاع1ط 45-11 طول و عع - 11 ءصةعءاعأطر مدصعوز 1 نانق 5
 رعب 81منلم# - 81[ ءمق ءاعتطر مدمععر تعمد مدقهومت طآسقست - ل1 عم ةعاعتطر مدصععز عا
 5 ]1سخس 57/2: -  21ءمفعلعتط 31ةلنلعر مدصععو تعدد آ[سفستن ل2147 - 1[8ءسصةعاعتلط
 [ب1- خروع - 3[ءممءاعنط 11- [[طم1د1غ53 - 11ءعمؤعاتنط ةكططقشو - ل1عءدةعءاعأط

 ر1عي]1ممز - 1[13ءممءهزعزط كلذ 3[همءئعلط1 - 31ءمفعءاع1ط 0مم 1-11 ةعنع
 31 عدم ءلعأط 1" ةعلرسم - 31هم معانا 11 ءرم1مةمم - 31 عمة عاعأ1ط - الا هعاع1 ةطاط عد 017 6غ-
 131 عدة ءاعتط طسص هن نمُوص ح ل[ هم( عام عسر طتقامتم ءاطصموندمطتعم - 11- ل[ نست
 11-11 ءئ15 - ة11:مطغز ءل-و ه1 1ع - 31-281 ءمطما 1ظ85-81 ك1 - 1ظ:11-1 هس نغم 77
 161-11 خر - 21 ةسمز ل ءل1-1 هيمن وغ 31 ءىفطتط كلل ةطخأ - ا[ دذص ء1-1410481--
 31ص ءآ-حردت] - 31 ءزرسم ءع1- 6 ءوداط ب الل ةل1 عع عادم ءعددعسم ح الل غ1 عغ
 ءا]درس ءط ةراط - ل ءطةطعع ءا-ط ءه1ع4 ءال-ط ةسن]1 - 13-11 ءط68 4-81مطولط ح
 10 لج عط» ء1]-زهرصؤس - لوغطع ءا1- طنسوةص ب 151 - لل ءزدس 81 - طة علع1نط ب

 1-11 هز ندرس 1[[1- 2 ةطخم وع سب 1 هزعطط ءغ ء1- مب ةعالعطل ح لل همط ءا «]-ةطخوع
 زل نءا وع ء1- حل عطقغم - ل دمهط وع ء1-ة]1ططو - ادع طءغ ءا- همة ل الا نمط ءغ
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 رظاونلا ةحرن نسوفنلا ةعون رظانلا ةعرت نيتلقملا ةعرن بولقلا ةعرن نويعلا ةعرت ةينسلا

 باصت ةبلاغلا نساحملا وشن ماو رشن ةبحملا 5 ءافلخلا 5 ىرولا ةهون

 مظن نايقعلا مظن كولسلا مظن خيراوتلا ماظن كولملا تجصت ةرتغلا ةرصن نايعالا
 ططشل نم لكشا ام مجكيل طقن ةيربنعلا ةحفن سنالا تاحفن رردلا مظن مالكلا روثنم

 ساربنلا رون نويعلا رون فالكل رون سبتقملا رون رابخالا رداون ةيرصعلا تمكن

 ىربابلا تاعقاو تايفولاب ىفأاو خيراتلا مضاو سيفنلا حضاو مارملا ةياهن برالا ةياهن

0 
 راز جرملاو جرهلا تايانكلا رادع نامزلا عداقو اهلايذاو ةلقنلا تايف» خويشلا تايفو

 هتاقلعتمو نايعالا تابفو ىفطصملا راد رابخاب ءاقو ىنملاو لصولا ةيمدلا

 هحورشو ىتع ىنمي اهلايذاو رهدلا ةبيتي مارغلا يع ميلقأ نيفه تشهب تيشح رازم

 اهلحم ىف ليصفتلاو بتكلا نم خيرأتلا ملع ىف ام ىهتنا

 ء]-غطدرسومب - 13-181 هع طعع 8ظ8-1ءص1وععغ لسع طعغ ع1- هرركثط - الل هعط ع+

 ء1]-همه]ن15ط - ل دعاطعغع ع1 - مم ءادغعازص - الدعطعغ ع1- موعوز» - ا دعط عغ

 ءا]-مو ن5 - لآ دعط عع عآم عزو قع ماد ب للا نمط مغ ؟15-1 همم الل ءوؤ1ظا-1؟طم1د 1غ

 ل عد متست عاد نط هطط ؟بع الل حوطتم ع1 - ط1 د ةرر لأ عوطمع عا -سس عط ةعام ع1- عط ة11ط عى

 الزةُوط ءا-ةوعؤص - لووءعوغ ء1- جد عوعغ - اللءوكط عغ ءا- رص ه14آ1ط - ل1 غعّوس

 ء6-1:عرعةعزلعط - الل ععئودد ء1-ه 651411 - الل حغورم ء1-1ءاعزعٌةص ع الل حغئسم رد جه ؛طاققت

 ء] -[عءع1خر» لوعور» ع1]1- لكهجعع - 1د4جطقغ ع1 -نصو - 181 - الل دة

 1[ئ1- لص طوعتو عع ب له ءلعوغ 11 سمه دزز عيد ص72 جوطل]طع 213 سطصخص ع1 - ز[عط16غعغ

 1 1-1] هزعوغ 181- قل ومء1و ع ل هب م ل1 ءا1-ةلاعططة مع ع 11-اخا 1:1- 110 ؟غعط وس

 نى ءا-اعطخغ1غ4 - الرع ءا-ه رام - للنع ءا- مذ ط عنو الز ط غ7 ءغ ع[آ-ةعوط

 الذ ط شور ءع ءاددس ءمعوس - 11-81 غ0طخ1ط ظ1-1 ء115 - 171 ةلطخط ء1- غةمااعطل ع

 11 م11 طغ113ء21ورجرؤغ - 1؟1؟ةعاع1منغ ظ8ظ1- 8 ةطاعإ - 1؟1ةطقغط ع1- 0 تد2766

 1:[1- 1[ جو1 6« 1-11خ1عموؤو - 1715و طتوامدت3 1هاععرت هدصاتق ل1101: 0117116015 بس

 11 ءلةورقغ ع1 - ةهعقمر طسزتعومع ]نطنت ةممعملن نمو - 11 ء1ةرعذغ ظ1-هطموع نلعاط

 11 ء1جدرذغ ءع1]-مدعدول در طسزاكواتلع همعتتك ةممعمل1 نمو - 11 ءعذوجد” ء] - ع رصقه

 11:0: ءا-اعزم ةووؤغ - .ي12-1ج] 5 ظ315-81] - 8ءدءمع معوذع - 8عوطغ

 8ءطزوطغع 8 عز1غ 1ءلتثرد - 8عززر ءعا1-عط هعؤوس ل آل ءعئدعغ ءآ]- لقطع ءزانقواتع

 ةممعرلزنولو - آلءعريجعص1 0غطآ تهمرسسعماةمل006.  كدتص ةصصعتج(6هخ ]ئطبمطاتستو وانك

 معئتمحسل طتمامرتمع دعاقسغو ظصعطت لطم ممأ22115 مللات120116 0ءهوعتمأتم ةععاتتتأ2 10مم 0

856 )]11 1111. 
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 مهبلا مض مهضعبو ةعبرالا ءافلخلا جيرات ءاملعلا ضعب درفا دقو تيراوتلا عورف نم وهو

 هيف اوفنص ام فيس كقو رابتعالا ديزم ىلع مهلاوحا لامثال نييسابعلاو نييومالا

 ىقوتملا ىفاشلا ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا رف مامالل مالكلا ىف سيدقتلا سيسأت )»عا

 5 باتك وهو ىعاوقلا سيسأت 180 ةيدق هيلا لسراو ىيدلا .فيس لداعلا كلمللا هفلأ 4,1 ةنس

 ىفوتملا] ىفنكحلا ىردركلا [ىدامعلا راتسلا دبع نب ىمح] ةمدالا سمش مامالل ءايبنالا ةمصع

 فوضتلا ىف لوصولا ىوذل اوقلا ليصخو لوصالاو دعاوقلا سيسأت 0 [050 نس اراضيب

 امك هلل دمحلا هلوا [011 ةنس ىقوتملا] ىسافلا قورز صكمحا نيدلا باهش ئيشلل رصنخت

 هللا دبع نب دكمحا] رفعج نا مامالا ىضاقلل عورفلا ىف رئاظنلا سيسأت ممم لا بجي

 10 لبقو ىدامعلا لوصف ةولص نم ىضرهلا ماكحأ ع اذك ىرامرسلا [ ىخليلا مساقلا نأ نبأ

 52345. 11د حر العط 1-11 طم1ح 43. 10هءستسد طتوفؤودتمع 1[؟طملت [ةتئاتتط»

 طومنمعأ للحج ه0 0وءنتصسحك طئتقامعت همست هععانص0هدتمعو ءغ هلتل دنت معان طتقأغمدمتس

 وتحتتمد لكطملت طعس ممم ةعمدتضلتس (نمعامسضتمغر ءغ ةلتل ذته سمور: هلقف ءا ةططقختلقق

 ج005لعرتتسعو نسمصتسي عم ععقامع ماسح ءيعسرأو ءا مجممتنم ةد]مط ءتسف ءمصاتمعةقسا.

 0 معرتد لع تك همس موختاه داتماتح ]1دننلمأو ةاتظأم

 2346. 1 دقأزع ءآ1- ع ءلتقرو ءممظنممللم ةدصعأن عمات مصتق. (0مانق مدع ةرتطةلعاتتتو 04

 طقس 1 هطلت» - هلل لأ: 11101, ميوت» لأ عرب 0مم لنجم ةطقطتنهم ةسصم 606 (ذصع. 6. لا

 1209) رصمداساتقو ل11-1/ءآنو 711- 4087 عر ءل- 0 ءمرص ممخاتتغ واع لمصم دمتقأا.

 9347. "['دعلذم ءآ] - ءدرك هتلر ءمصظنممالم منهعععمامدنتتس نص لهيسعس دلت و انعام ع طصقسس

 ك1 مروع ءامقرستءأ [ 1101 منوتنعل عن لآلا- ءآ- ءءلقن» ط02(1] لك ءسلعر»# [ظدصعلتتمم [13ه]عطقتستع

 دصصم 642 (ذمع. 9. كسص. 1244) رصمر"تم]. 10لعجد انطعع 1هب»ع# ءل- مدان ةصكعات مانلق عقال

 كاي

 2348. 1 دمزو ء1- محك ق1. ءمصظسمماتلم م2عععمامرضتن 1نصلمس عدغاملت نسل أ مدس اول 0

 عع هورصممتنحألم هطقعتكتجلمصتتس ٌدْتكو نك جلفمتعمنع ؟هاسصغو نلتنتت. .(نهدتمعمللنهت 0ع

 كنقمتسمو نسمل زغو ةمعامتغ: طدسك 1)عم لتفو وسملتف عطعضم ءاعر ةهسعاممع 8طغتلط

 ىقعاراات- ل لأ: قطسعلا 2منع 1'ىضر [مصمم 896 (ذمع. 14. الوات. 1490) دصماانتم].

 95349. "1 هدأو ءادص ءعمفتر, هممظسمملتلم ءعمضتسو لانقع لم لاتعتك مهيضاتطمع ةمععتدلتطاتق ةصاعت"

 زو وع ةيستاته ةسصغر ةهسعامسع (نةقطت طصقس لقتن لمنركم» |[ لردعل 8ع لطلاملاوأب 7 ءتن مط 1 عمم

 261/16 هل عرسك. لاه هعراع ذص هرعضع 1موئار ندم لرسم ةسعامسعس طقطعأو ذم عد

 ممعوعمامستسي ةعورماتك هطقعتك ةسلمضتس مدع ]1عولنسلو نممع مدععوانمدعتس ندعام6 ةلئت
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 رضصتخ باتك وهو هنكشلا نبا ككذ "بو ةنس ىوتملا ىدنقرمملا دمح نب رصن ثيللا ىال

 ةفينح نأ نيب فالخ هيف ىذلا مسقلا مدقف ةينامك ةيدالا نيب فالخلا ماسقا نا هيف ركذ

 رمع نب هللا كيبع كيز قا مامالا ىضاقلل ةمدالا فالتخا ىف رظنلا سيسأت مم. هيحاصو

 ناويق تيل دل لى اب ىيناببألا لعل نيلت لومار( غر ةنس قتلا ىقنحلا) ىتسوجفلا

 نودعس نبال

 ليواتلا ملع ان“و»

 نم ليقو ىناعملا نم هلمتحن' ام ىلإ يالا فرص لوأتلا ناكف .عوجرلا وهو لوالا نم هلصا

 ليواتلاو ريسفتلا ىف فلتخاو هعوضوم ىنعملا عضوو مالكلا ساس هاكف ةسايسلا ىو .ةلايالا

 ليوأتلا نم معأ ريسفتلا بغارلا لاقو موق كلذ ركنا دقو ىنعمب امه ةفداطو كيبع وبا لاقف

 رثكاو لمجلاو ىناعملا نم .ليوأتلا لامعتسا وثكاو اهتادرقمو ظافلالا ىف هلامعتسا رثكاو

 اًدحاو اًيجو الأ ياتحي ال ظغل نايب ريسفتلا هريغ لاقو ةيهلالا بتكلا ىف لمبعتسي ام

 تطرد 4:17 ءما1ث6ص للا مدد» عر 2101/مد»ت»ءلا كمين ءمن02,و حصصم 375 (ذصع. 24. الآطدن. 985)

 رسممععمم ور ئتطسسصغ آطجسلمغع طمع ءورصمعملتسس 177:- ءاع]عارتتء]ب ر ةتتعام»لاتع رت0مأرو ععمفعتف

 ممر وتمع لماع طصقتسمع 0ط7عموصتتق ءووع هعغئمو ءغ تللسا ععصسعر لع نيو كلان

 ءزودوسع لتئءعتمدلسك ةسطتودسغر ميهعيست(غاك46 - 2350. 1ةهقأو ءادص ةغجدو همم

 ةمععد]دنمصتك لع ممدعععماأتو طصسقتسمستسل ءمصغنم 7 ءنوتمر ةسعامت ع (نةلطت طسفس قكقتن 7620

 08 20071ع] ظعءر» (0:دمب- 12 ءارزعت [آدصعطتح, ةمصم 430 (ذهع. 3. 0عغ 1038) ردم انتو.

 2351. 1 حهمدأ هطال ءا-ةسفصر مدكئعمنه مممسات 80ءاتتسا ذص تقر وننقهع تعطل 002074

 جععال عجدصغو ؛هآاععدصلتك كفمصعمتعمدر ةتتعاما ع 101: اله

 2352. 1لد» ءا-ءةججج 11. 1لوءمتصد زمغععمدنعامقممتك (نهدعوصأ د11 ععمدت ةع

 الو 1هدمأ] لعرتك حامد د "هللذعع ه7 1. ع. «علتععر ذغه دغ 1 6م7مدم100/ ىلا, ؟ةموسم (عتطعتع

 ج0 معموداتقو ل08 همععاأودص400 طقطعنع ممددتع قةلئتأ ءدحرص هط يم4لع/ 1. ء. هلستمتةانذام

 لسعتمغر 1كه انك نلمهكأ هذغ 2ءععرع ه5ءعرتمطعتتل لولانع لانقأم 10عم لادكأاتتال 5عطقاتلال ةانطز 1 6ع.

 قلثت ممرعو 0ع ؟هعطسق 167617 ء( رمت" دممص تسقتلت ءمهلعطاواتع هعماعسأتقتل3 5 عواتات 4117و

 زاد نغ لقي 020 مام»ءىدودع ةلتأ تلومع ءعملعتس ةتومتظعدقمصعتس جئاضطسقمأو طقم لناتقتلل

 هلتن طمع مععممأ. 1خه 8(ي]قا ؟هععس 1و" حمامك ءمدسم]ععات ؟دلغ ؟"0عع 167م47 , ءغرسسقتكتلال

 دم ؟هعطانع ءدضسقواتع مدهنطسنع عتصعم]ت5 1هعدس طقطعخعر لس 167617 درمهحتتلع لص ه5 ةمكانق

 (هامهودع عماسصعلدعممعع ءدلقغر ءغ سغ ماسمتسسس ذم ]تطعم دهعاحمطووت علك مكن معععماق هتان

 قلتت كامحسسسغو 1ركعو» دماغ معامل ممعتط ءققع ؟0ءأذو ونتقهع تماس (ةسكتت ءةرراتعداتمصتق
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 ىديرتاملا لاقو ةلدالا نم رهظ امب اهنم دحاو ىلا ةفلتخ ناعم ىلإ هجوتم ظفل هيجوت ليوأتلاو

 ليواتلاو اذه ظفللاب ىنع هنا هللا ىلع ةداهشلاو !ذه ظفللا نم دارملا نأ ىلع عطقلا ريسفغتلا

 ظفللا عضو نايب ريسفتلا ىلغتلا بلاط وبا لاقو ةداهشلاو عطقلا نودب تالبثحلا دحا ججرت

 رمالا ةيقاعل عوجرلا وهو لوالا نم دوخأم ظفللا نطاب ريسفت ليوأتلاو ازاجم وأ ةقيقح امأ

 5 كبر نأ ىلاعت هلوق هلاثم دارملا ليلد نع رابخا ريسفتلاو دارملا ةقيقح نع رابخا ليوأتلاف

 لاقو هلثأ رماب نواهتلا ىم ريذحتلا هليوأتو هنم لاعفم دصرلا نم هنأ هيسفن داصرملابل

 ظفللا بسحب نوكي نأ نم معأ دارملا نايبو نارقلا ىلعم فشكت ريسفتلا قاهفصالا

 ىف وأ طافلالا بيرغ ىف لمعتسي نا امأ ريسفتلاو تكا ليوأنلاو ىعبلا بسحبو

 امأو اهتنرعمب الأ هنيوصنت ىكمي ال ةصقل نيضتم مالك ىف امو هحرشب نيبي زيجو

 10 فلطبلا دوحجلا ىف ةرات ليعتسملا رفكلا وكن اًصاخ ةرمو اًماع ةّرم لمعتسي هتاف ليوأتلا

 رسملستت معمعوددتتم دلستلادغر 167017 ؟ءنم ءعىوع ؟0لر 0034 20 505 ةعصقاتك 1ئهطق 0551و

 صان عمرنا كنطراععرنع ع حجمسعماتق 30 ةهغغاا: ععصلسمب ةيعرضاتمق. - 71616406 0ل1كو

 1نوا» همدع لتكعماع دكلتسممععو طقصع ؟ع] ةللقسس ؟هععنم ةلعمتظعدمعع طمع (ءونمهتواتتعو ط0 عانت

 نءرتاع طمع ؟ءا ]110 ءةدمدتسعنع ؟0]تهتكودعو 167017 ؟ءلنو و اتظاتتال 515101012 0ا1 ةانطز1 61 م0535

 عئوستع مدعوم ةتمع ذللح لتئءعرام هكئكسممنتمسع ءغ (ءةوانرسمستو. - لااا 101:5 1:

 1-7217عريقل, ذمودتغو ءعماتعدام هوا ميمططمعرو ؟هععرس مرممدتع هتتغ 22عا3مطم71 0ع رتموتكقتت 55و

 1دمأ] عمم ذماعر مرن عاملتم عيا ةماعسأهرتك ؟ءضطمرتدست 5عصقاتكر دكه انك ١0:2 ةط منع كانطصتف هلأ

 1. ع. هج معلتقت ه0 ةعنعيسمتسل دعأ ىزكع ةعمقاتك هنطز1 عملا مدععسس. طاتصع ءالعتكاتاو نأ هلع

 و زماعرتمرععرط همكانتنمسل هذ عمت ءدكمصاتس ؟عنطأ ةصلتءدععو 21رم» ؟ءدنم 1س01عقلظع ةلاعاتتت عالا3و ان

 طمع ع1 ذلطلسا مءعيطدسص طمع ع1 ذلاسا ةزومتظعءعو سيدك معأت عسا مد طقفع ةنصغ (نهزنهصت

 دعو: 110 "هطامأم 76 57*ةرسنرث(0 ىر يدتممع ]1لهرصتصاتك انتلتك 5ه2ع ءقأ لص 0طقعط2هطعر““

 ونسحع هةععتسلسسم 1 ر/دك» ذغم ءدعياتعمسلم ةسصغو نغ 7115040 ه ؟عنطو 7650 رز 0طؤعالاةتع““

 لعمتج ومع ءزسكواتع ؟هدطتح 101/47 هك. 5ءععمصلمسس 107647 نم لله ةتومتطظعدمغ 260هعل©

 طمستمت ءةمكعصسلمس» ءةيدعو مع دصفسلقنم لتكتسم همصغاعرتم تأ. - ة1ةم]أتا# ٠ 11/1- 1'ءركدفر ةكاو

 وأ ععمفاتف 0تءعلمدسس ءمرممت مضت 0عاعععمعر ءغ ةعماتعمنم هتعمتظءدالمدتك دصهز هتك ةسطتلاتق

 عوغو ناتحتص نغ دع ج0 عطس (مصختت ءا ةعمقاسم ءاعوغر 16461/7 ؟ةنم ءاتحس مانتق ءمصاتصءأم

 1نكو» لححص 1هعدسص طقطعأع دصملم ذم معععومتمتم ؟ععطتم 961 طععرتغعم لتعتمو ونسمع عمات عهالمصع

 قتل سبأ لنمرج 2عللعملمه عسمغر دمملم ذم ةعحصسممع طتمغمسمسس ءةصقصمعماعر ونتت ذآله طقسا ءمعصتنم

 10 زدمأم رصملم جاسسط»دت هعوستك. 161017 عم ممل ععصعضتل اعط 0 عمومع هلل (عرع نقاتل مهمتك:

 مديتاعم مع دمدع كركر نممع طنتص 0ع معوداتمسع ذم نصل عكانسس 1اس انس ةمععاقلل عع لع
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 ريسفتلا فّلعتي ليقو ةفلتخم ناعم نيب كرتشم ظفل ىف اماو ةصاخ ىرابلا دوحج ىف ةراثو

 طابنتسالاو عابتالاو عامسلا ىلع روصقم ريسفتلا ىريشقلا رصن وبا لاقو ةياردلاب ليوأتلاو ةياورلاب

 اريسفت ىمسي معلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىف انيبم عقو ام موق لاقو ليواتلاب' ثقلعتي انيق

 ليواتلاو هادعتي الف درو ىذلا ىنعملا ىلع ليكي لب داهنججاب هيلا ضرعتي نأ دحال سيلو

 ىوغبلا مهنم موق لاقو مولعلا تالأ ىف نورهاملا باطخل ىنعيب نوملاعلا ءايلعلا هطينتسا ام 5

 باتكلل فلاضم ريغ ةيألا هليتحت اهدعبو اهيليق ايل فقفاوم ىنعم ىلا ةيالا فص وه ىتاوكلاو

 ةمدقم ىف ريثل وبا هركذ ام ةصالخ !ذه باوسصلا وه هّلعلو ىهتنا طابنتسالا فقيرط نم ةنسلاو

 ثيدخل ملع عورف ىف ركذ دقو ١ ريسفنلا ملع

 معلص ىبنلا لاوقأ ليوأت ملع !#مز»

 نييدلا سمش انالومل ةلاسر هينو هضرغو هتياغ رهاظو دعفن نيبو هعوضوم مولعم ملع !ذحه لاقو 0

 معودماتممع ٌدسصمتد هدصصتسم سعدأمدتعرم ءعدع. آه ؟06ع دنغعمر 0024 ةزومت 8 عه600ه6ع5 ةعقك

 حلستغغو 1-1277 هعرع» ىع هنهلتقممع معصلعغ طتقامتعمو 701- 1ه1م17 ع ةقعصاتم ةمععس]ةاتكو. ح

 لقدر 28 مو» (نمو]رعق»#: 1781- 1 ركع", ةمودتغو 5ع اتكاتفر 30ا305(0:1 ءغ لتكوتتكأ 4 هطصتف عوهاتطلو

 ودمع /227- 1247 ء«مععامسغرم طمتطتك ءمهاسعغ6. - للومصسلات همدئعصلممغو نسمع ذه ائطنو

 لزدتسم ءعغ ةسسمف مهمطعتعد 0عمءءطعس هس لتطسعتلهو هممددتصع 21ر2“ ةصقت عمتتألو ءانتق

 معستمت ![ئءعدغر ذللتق معممعتم ةمععمتم ءووسع ءةمدعتموتسم 207 ءنودتتر 5ع0 نتتكوتتع 20 ةعطكاتال

 مملسك 0سعدغتس ةلتغسسو تغ هع كك هطزاععنع ممص ممووةزغر 1//2- 16:011 ؟ءو ه3 هةر ععاقتعو

 وسدحع رتعت ةضسملتغفر نست ةعمجسسم ءمدصمعا]دغقممتو ذه ائطعم لتحتمم هطو»تدع معمطع ةهغعااتعممغ

 عع همطوزلتح 0هءئتمسحسس طغعصع ءدللعدمغو ءاتعتعتم6“ فلئتتر هغ 8ءوعقعم# ءأ 11266518: 5

 1/:/-1670/و حئاتصغو ءيغ دطعتتع ؟ءعركاتطت 20 ععمقاتتم كنك 03 ءانال م226علمصغ عا 501311841175

 ءمصف عماقسعاتسر نائ1 2 ”ءرذم 20مدتغغ مغ همعوسع انطعو لتلتمم ءغ 8كدصسسفع 7عرا1عمعاغرو 13

 عميصعم دغ طلع ةعمفاتق 5015 لتكومتكتالوصع دحام. 5860 طقعع طقع6غعسمسكر ءغ سلغقسف طقعع

 لعاطمأغلم 1هعامككع هدصصتستال ؟ءيتاكوتسد ءوغار ءغ ننحع طخع 0علتساتكو كاتطتتت 322 0211884 «01111و

 ونددع 457/1 عن» دم معدعاداتمسمع 24 ءدجسنغ 0ع 0هءنتمم ةماعن معاه مصنع ءممدستعدع طقطعأم ع

 آم مدعقنطسم هدععسس 0هءمقمدع 2011ههمممعتمع ةمععزملتطسك 1250351

 2353. 11ص 21:11 جءرجول ءاد-هعطأ 1. ع, 00 ءمتممسس 12142م12أ30000158 0

 مرممطعقعممدس 211ععم»ت قع.

 0طرءئمتسر دموستغو طسرتق 0ءاملمحع ءوغ ممات72, ءّزسك ناتلثكمك ماهمسهو ءغ ظصنف 0

 دسستسستسواتع ءمصهقتاتسم هدسصتطسع مدغم“ 6)1 هد 110115 ممواع» ه7 عم - ءل- 0: 1 عزام"
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 ىلعو ةرد هلل اهأر نم لوقي ثبيحكب عرشلل ةقفاوم تاليوأت ثيداحالل جرختسا دقو ىرانفلا

 ىنكل تاليوأتلا ىلع ثيداحالا ضعب حرش ىونوقلا نيدلا ردص جيشلل اضياو درجا هللا

 عراشلا ناسلب ىمسملا سلطالا كلفلا نأ هلوق لثم عرشلا رهاطظ نم فرع امل فلاخم اهضعب

 فشكلا ىلا كلذ لاحاو ناميدق ىبسركلا عرشلا لجأ كنع ىمسملا تباوتلا كلفو شرعلا

 5 تاومسلا ثودح هيف دراولا نال عرشلل فلاخ ريغ اذه نا داو جيرصلا نايعلاو جحسلا
 لابلاو رودصلا ىرشني ثيح تاليوأننلا رداس ىف عجبا دق مِيشلا اذه نأ الآ نيضرالاو عبسلا

 رهاوج رارسأ فشك هامسو اًنيدح نيرشعو ةعسن حرش لوقا ىهننا لاحلا ةقيقحب ملعا دللاو

 نبا هكيش بهذم وه لب لوقي نم لوا وم سيل مدقلاب لوقلا نم هركذ ام ىنايسو مكحا

 مهمالك عبتت نم ىلع ىفخي ال امك هخيش حويشو قرع
 10 ئئوتملا ىدادغبلا رهاط نبا رهاقلا ىبع روصنم نال رابخالا هباشتم ليوأت 108

 ىرونيدلا ةيبشق نبأ ملسمم ند هللا كيع مامدلل تيدحلا فلنخم ل مرو 2 85 خنس

 نوعوضتم مرض مووستغز نست ماع مععامقمصسعق ماسعتسس .ا20110صانطت جا1عومرت عوده هع 1عوت
 مم عراتقق لص ]نمعررج معمل مع عتنهغو ةغه نغ 016ع2عأت ن1 عده يعم وتادحتغ, ةاتسصستق [ةتتلتطاتق

 نولوطرعدملمك ءعوغر عتتسواتع مهعتستسس ةرصل 18نءدسس دصفمعأ. هطغتلعط مول»- ءل- ل2( عصف
 ندموسع ماسسعم ةدلتفقمدعدع د0 معودلمكف طماع من عاهل مصتق جا1ءعمرتعدع ءمرصتصعط(ةأغات5 عقأو
 ممدصصتتلادع (ةيصعم دنع ءمادومفمغر نانهع رع ءجاعيتمدت 1عوتك ةعمفا دصهمت عداه انها“ 18و انك
 يعسرمام تنمعو تمدتسوتع ةمطقعندتس ء( تقكنةللتهممسو دم انمعتج 1عوت5 ةتتعامااتت> 475/]

 رى اطعمصاتق “< ةممعا] داحس ءغ ةماطقعتمتس ماممءامسضتسو ةصانل ءمملعس ]1عوعزو معرتامو
 رردعلعم“ لتعاحسو جعاومسمتسم ءووع لتعتغر طقصعودع دماعنمتن عامل مم ءاط ءالعأ ؟سهلغ ةمععسا و0 هصع
 5 زماورزورنتزو دعمفاتم هعراج ةغ ذمضتأكت هلم, ردعع معو ءمصاعسلتغو عدس رصتمتسع !عوأ 205: ءتذدتتو
 61111 211539. 6 طع عن عر عماقغو هرنعدألم هلع 5عماعرمل ءمعاآمرناتس> عا 11500 ا

 ةعمسعم ةطعتلعط ذللع ذم هءاعتك زماع مععامممصتطسع هل1ععمرتءأك همه معماساتغو اه دغ
 ةمتستومسع ذملع عمسلتسس ءةرتدمأ. ]لل عاتق ةاناعتال 1ءائانتل رنعأ كاوطنتل ؟0مممدنأنك. - 11عع
 زالو, - منطسع جازتعمو ة1هللدسس ؟نوتمأل همدتعس ندلخ6ممصعم دعوات عاتتكدع ءمدصتس عم أ متلانل1 0
 1 مع]ر هعد»ا» لعمال“ ها -ةمماب» ذمكعنتموتككعر دغ صكتح 110عاطتق. 4غ نودع لع ةعاعستاهتع
 ممول عد رستمستسع مكسد ةممتتغو ةعا هع ةطعتلطت ةدت م86 طسّر نقودع ذا عزلعطمدناتسا

 0زئئماتمم دعمعانتغو انغ تتكلم ههمدتنعغي نأ طقسضتس 00 ءاتسقتل لن11 ععما عت" معرتس ءعوتتكاتت“
 10 5354. 1 د211 دمه غءعدط ٌةطتط ءآ1- حلعطاط ٌةدعو ةماععم ءامنتم طئقأغمدتميساتنل 121 عال 5ع علتلأ ]1110
 ةتتعامرع قات 71هبنوت» لطل-ءا-ءل]ن» طا 1الرف» 8معطل الغر دسصسم 429 (ةصع. 14. © عام 1037)
 رامزننانو. - 92355. 1هحذا] ردسلعطغعا]ل11 ع1 طعلتغعطو طماع منعامألم ءمالاتتتر, (ا13ع مه
 نىدلتفقممتطسو ةئطت ععمدومحمغر ةسمامتع آسقتس لل لها]/مأ طق عب ةلهدان»ب 1انتا (01ءقنم لل ةزاعامعت'ةو
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 ىدادغبلا ىخيشلا محم نب ىلع خيشلل ليزنتلا ملاعم ليواتلا]ا مسا 9[7]41 ننس قوتللا]

 مامالل ةنسلا لها تاليوأت ط0. © [رردلا ىف رجح نبأ هركذ ريبك ريسفت وهو 7 ةنس قوتم ا

 ىف رداقلا دبع جيشلا لاقو خ#» ةنس قوتملا ىفنخلا ىديرتاملا ديح نب ديح روصنم ىأ

 ىف هقبس نم فيناصت ىم ءىث هينادي ال لب باتك هيف هيزاوي ال باتك ومو ةنضملا رهاوجما

 ىلع ليوأتلاب ريسفت وه ىاشاكلا تاليوأتب فورعملا نآرقلا تاليوأت ام. ىهتتا نفلا كلذ ة
 نيدلا لامج نب قازولا دبع مئاتغلا نأ نيحلا لامك حيشلل ص ةروس ىلا فوصتلا حالطصأ

 يلا هتافص رهاظم همالك مظانم لعج ىذلا هلل ديلا هلوا دس ةنس قوتملا ىدنقرمسلا ىئاكلا

 هباكإ) هنم لخا ام وهو دكيحوتلا لوصاو ةنسلا لحأ لوصأ نايب ىف ةّيديرتاملا تاليوأت ازد

 نب دمحم نيدلا ءالع مامالا ّييشلا هعيج هبتك نم الوانتم لهسا ناك !ذهلو اققلت نوزربملا

 رهظ ىف تدجو !ذك تادلجم نامث ىف [ءاهقفلا ةفح بحاص] ىدنقرمملا نجا نا نب دحأ 0

 [دممم 276 (مع. 6. اللدت. 889) ممدءامم]. ع ' 2356. [81- "1" ددك ت1 ]1 دع ةالذس ءع1-غءعدتهألو

 ءهرعماأ ءدغلم توم هرتتس عع[ هصتفو ةتعاممع 8طعتلعاط 2478 ور 1101م منست»ءل كانون1 8 05100و

 حمصم 741 (ةمع. 27. لدص. 1340) دصمزغ00. 111ج عماتتف ءقأ (نهقصت همز2212ع12132115و 001

 16: 8هي» ذص 12ه"ء,» ]دساهغ]. - 2357. ''درب1 1غ جط] ءا-هيمم عار يأن قمل

 م01 6هصمسأ هرتاتتت و تانعامر»ع [1]سصفست 487 11167: 11101011760 18 دج 11101 هت»7:0 1111 "707

 1[كدم علام ةمصم 333 (ذمع. 24. ةكسع. 944) مهم(306. ةل طسصع اتطضسس رو تغ ذطعتلعلط 67-480-ع207

 ذه ظل1- لوما ]رن» 207- 4]7100ع7 (عدادطتت' و متل مك جلتتك طازاك ععمعمتف جعومتمدعدتت م5[0أر

 رسم ممسك طع تصاتنلت نيذلعرت عمرضمتت هرعضنتلر ذص نمتطتتك ةصغعد طقعع ردقهأاعتد 2ع

 هوغو 50 ةللمست معمرع ةعععلت. طامعع للهم. ح 2358. '1' ةح أ ]1 ذغ 18خ1-(هم*:ةصر ةدىويآتعقا0065 5

 (هدصخأ جلل]عومرتعدع. .((هرصصعسادتتمق وأ تلوم 1607:6411 3171 - 125142  لتعاتك ءأ ذاق

 مرت مدت حغتدو ن6 ل1 ةعممتعدسس ءدعماتعهقنلممعسس هععسص لمس ؛ءةستصسم]هعتدم 8هكمرتس 20 كامدقتل

 نتلععدتسدتت هعءاقكتقتط انكواتنع ءمصهنصعمغو جتدعام»ع هةطعتلعط 12 عجن]- هل - 011: ١/١

 ل60 - ن1- " ءمسأع 1861: ل ءرسنآ- هل- 011: 725/12 المتومت" متن, حسصم 887 (ةصع. 20. 1” ءطتخ. 1489)

 رسمرعغن0. 1معأمأغ 13: آطردتتك 100م و ناتأ كمه( ءزئأاتللل 5111 5ءالطت 0صتق كذعه3 013114341111

 تقل طتللو 1عوزاأ ءاعب - 2359. 1-51" ح11 5غ 11-151 خ غ عدأ 017 ءار عمات ةهغعمصسعم 110:3 عطق قو

 ص وندتطسع مكمعتمز2 مج016هههضسمدخاننط عع متسعأمأل 00ءملصهع نمئاقهق  ء>ممصات2 01“

 آموعما1هدزمرخعد 71(/ء”/04 0لتئئءمملا هءاعيتاعع دعمتعساعو عده ءمدهتط ءدع دذمكم ج03 ءىقمأو

 ءةسوتع ها ءةسفحس ذللقع ؟جعئاتومعو ىدمغ ةمغع]] ععنت ءزردف ائطسق. (6011ءوتغ عده هطعتاعط ءغ آسصقمت

 0-41 - 01: 171ه]رمتست»ء0 13 عزان ]100 17: لآ ل رترجع0 كتمت" ءمتن#0 | دحتعام» اتطتخ 160/762 0

 ء]-ر/مءم]ك] ذم هععم 01هدصتصتطتتق ر نغ ّذص مدياع ءةيعسدمات ةععمد هتلتي هع 1مءاممدع طنع ائطعت»
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 حيشلل بيرغلا ليعأت ا“. هفينصت نم هذأ نظف اذه وه رداقلا دبع هركذ اه ٌلعلو ةخسن

 ةذين هيف عمج [01 ةنس قوتلا ىرصلا] ىجاونلا ىلع نب نسح ىب كبكم نيدلا سمش

 سانلا عماج هلل دبحلا هلوا ميدملا نود لزغلا ىلع اًرصتقم فورحلا ىلع بترو دداصقلا ررغ

 نحرلا دبع ىيدلا لالج عيشلل ةّيلذاشلا ةقيرطلا ىفييشتو ةيلعلا ةقيقلمل ىبيأت ان" لآ

 و خيشلل ةلاسر ةنسلا كيبأت ىف ةنملا نييأت ا" 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نبأ

 اهلوا [ةنامعستو نيسمخو فين ةنس قوتملا] ىرصملا ىركيلا ليكم نسخ نأ ندحلا شح

 مجنل ةلاسر ةيرصملا فاتوالل ةيلعلا تاديياتلا ا“ لا لامتمل راونأ فرشم مهللا كديحأ

 ىبح ىذلا هلل دمال اهلوا [1 ةنس ىفوتيلا] ىفاشلا ىطيغلا ىبحا نب نيحم ىيدلا

 تادابعلا ىف ةعومكامم ىواتفلا ةلابت ا“ رشاعلا نرقلا ىف هفّلأ خلا فيرشلا عرشلا ةلمح

 10 نم فيلأتلاو عيجلل ىدصت نم اهعمج اياصولاو فقولاو رجلاو قاتعلاو قالطلاو حاكنلاو
 ءافلضلا رعش ىف كوبسملا ربت ا يلا ةيانعلاو ةيادهلا هنم هلل نيل هلوا مورلا لغا

 زلعرد ءواو ونتعلط 450-ء7- ل2“ 1دتت0ة غو  ءكاتللل 0ا15 عق5ع 2 الوتنم"ءمنن#0 ع0

 حطت وصوم. - 2360. "1" ةطأا] ءا- عطجمتطو ءهممماقنتم معنعوتمس هدمت. 8طغعتلعط 5/7: عز7ث-60-2

 1101, مقروت:1 60 1 ءرن 110501 1 6زن لآ: 11 ءمالين [ 8168و ةمصم 859 (ةصع. 22. طعع. 1454)

 رسمععماتق] و ءم]1ععتغ ذص طمع ائتطعو همدصتسالمع 0024025 ءدهوتتع مءاتموتكدتسمك 20 هلت صعتس

 ]زن 6ئعئدستسو لاح (مدعمر نأ همه متقأ قضستسم ةيسفتمتتم ة0دتغعععغر !هسلقتتكو ؟عنم ءدعانن ل عع

 1معمأغ همدق زم: طدسك 182عم طمستموع5 ءءاانععصن هام - 230601. '1'هج104 ءا-ط ةءاع1 ؟هغ

 ء«1- ح11ععغو ءممظسسحألم ؟ةتاحاتق همطاتستق هغ ءمرسم»:هطونتم هءنمتسمع 5702141 6ةعو

 ةهسعغم»ع هطعتلعاط لء76]- ءل- لأ: ملط0-ه] -ه]رتسمت» عزا لطف ظءاب» ظميراقغو ةسصم 911 (ةصعم

 4. لدص. 1505 ) مممدتننم. - 2362. 52104'1 ءا- دمهم م عار ءمدلتعسمدام دليم 0ع ةانطسسق

 يفرسمعمطدسلم. "[ضدعاحعكرو ةسسعام»ع ةطعتلعط ىذا عسع- هل- لأ: قلد 1| رمعدتن ]10] متن علا 13 ل"

 1", [دمصم 950 (ذمع. 6. كم. 1543) ءأ سم0 ءعوسضتغرو 20200]. آهءارأتغ 12: لبهاتك

 طعم اطتستمد ماج1نطصغلتست5 ءددلمص ءام. - 2363. .21- 1"دج1048غ 11- ق112عغو

 ىداتسس هاتمم عد جاغدع ]1ععمنمسسس مامرضتس عوج ماتمدتتم. "1ضدعافكاتق رو نانعسم لاا تن - هل - 1

 1101 هت»تتنءل عزو للنسء0 6]ءعنا# كطقظتاهيم [ممصم 984 (ةصع. 31. اللهم. 1576) دطمتاتاتك]و

 ععمتالم لععتسم مسومموتتعغ. 1معمتغ 1ئ2: طمس 1آ2عمو ءمذو نتأت 1عععتت عع ءرنمووتل 28

 (عمعسغر انعصأل ءاع. - 2364. 1 ءطف]1عغ ء1- خهعقستر ءمملتنتم 0ءععيمعئمسست الاسكان.

 140 طعوس ةهسنتس و ذص وننم تع ظسصعانمغو 20 ءما]زععدلسمسس عع ءمدصحمم عسل ةماعمأات5 0عءنعاق

 غي

 0ع همعضتطاتعق متتقر ءهمدصزانعأمو 0لهدئاتمو دصمماتس 1 ةدلمصعو دئعطاتو 1]1ئءالقو 1ععماتق ملتق أ

 (موامسعسانف ءههصععقولا. 1معلمتغ 1(: 1ظرهتق 1)عمو وننأ طعصع ليت وتغ ع( ءددوأ عام. ب

 95365. 11- 1" 1 طدن 81-11 واط نلعو جدتتاتتت ههاتكاس 1100ءاهعادتسو 0ع معي هختطاتك اآلن 1 همام
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 ىف كوبسملا ربتلا )0# به. زذنس قوتملا ئقلابلا هللا نبع نب كيحم ركب نال كولملاو

 ناطلسلل هفلا ه.م ةنس ىفوتملا ىلازرغلا دمحم نب سيح دماح قا مامالل ىسراف كولملا جئاصن

 ىلا ىلج فشاعب فورعملا ىلع نب دمحم هلقنو مهضعب هبرع ث قوجلسلا هاشكلم نب دمحم
 ناطلسلا نب دكيزيإب عابتا نم كب ناتسب ىنزاريشلا فيرشلا بح نب الع اضيا لقنو ةيكرتلا

 هاشكلم نب ديحن ىلازغلا مداصن اهيف دروا ةمّكقم ىلع وهو كولسلا ةجيتن هاممو ناميلس

 نب دكبحم ىلوملا اضيا هلقنو ةريثتك تافاكلا مجرتملا اذه ىفو باوبا ةعبسو نيتلاقمو

 ىلع ربصلا ىف دابكالا ةرارحح نيربت م0 1. ةنس ىئوتملا ىدوجوب فورعملا زيزعلا دبع

 11. ةنس قوتملا ىلكلا ميدعلا نب ديحا نب رمع صفح ىنا نيدلا لامكل دالوالا سقف

 ركب ىنأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةزوجرا ىرعملا ةرعم نم ىبربتلا ا
 فيرشلا ىلع ءالعلا وبا لخد لاقو ناويحكلا نأويد ىف هكذ 11 ةنس ىوتملا ىطويبسلا

 تعينت دق لاق امسا نيعبس بلكلل فرعي ال ىم بلكلا لاقت بلكلا اذه نم لاقف لجرب رثعف

 ء( معوستصو جامع لاا ظوآ» 7101 ميهنتسءعا 8ءرن 4طلمعلاعآ 1147عققغر ةمصم 750 (ذهع

 22. 134. 1349) رممرتغن0م. - 2366. 11-151 طع 11-11 نط ناآعر دتساتسا 221 5اننا1 ]11115 عمات

 0مسو ءمموتلتلد مءوتطسك لهنع ءهمهمنمعمعر نتم4 1آسقس كلان 110 1101 هتوت»ءا 17 عزو

 11010260 6 ءمعن7غ, ةمصم 505 (ذصع. 10. لدول. 1111) رمز ااتات5, كنآأمصو 764

 8ع ل1ءا11م]4]ب كك عازم علم معممتعع مدسممكمتا.  فىلئودتم ذللسا ةعدطتعع ؟ءععانغر هن

 ا ءرب للغر داعم قلعاتقتع لءاعطق لتعفعر ذم ةطعععمسس !ئ!صعممحتس (هدمفتم]ت غ٠ 1لعسد ؟ءععغن

 ظء»» 0101[ ذكاء عمرك كارت" امصغ وما 8ءور ؟هسئلتمتتك 8«ءعفلت, ظلت 8هللقمأ ه07ءس ار

 ةماعممرم أمم ممعسوسعو تانك معهستلام 2001لنغو 27ءاقزع# ء7- عم]م# ذمكعت موتك. 18لكممدتاف ءقأ م

 ذم مدعو كغ ممعسو ذه نبتد مهقتلاته ه 6 مسنلن 2101م1 طعم 01:71:47 لهله معملعدأو

 لسمو يدعافطتق أ هعماعس ءممااق. دعم الآماله 71018 ميستدعل ظعتن كلل -ءآ - هعاسر ؟دلعو

 7107/0 لنءغمد ءغ دصصم 1020 (ذصع. 6. الآه(. 1611) مدمرعاتسور 1ل1ه0 عيدصفات]ز عا ع

 2367. '1' ءط م3104 طعم ةمعغ ءا1-دلعط هلو مءعاتوععيدننم ءهلمستم ]عمر 0ع زدعفت»ه ]تط عىمتسم

 مهععماع» [عععملهر دسعام»ع 7[ عتناه]- ءل- 07: آت 11 هركذ 011ه“ 18 عز: كل ]آنعا 18 ءن- ءامسل»

 71«11ءق2ةو ةصمم 660 (ذصع. 26. لو. 1261) ممن. ع 2368. 151- 1ةطدععأ مام

 ردة مم عع ظا- ل[ ع عمار ةسستمتاوك نامدع 114م". وغصقم وتم ةطعتاعط لء727-ع0-

 40 -ءا-ه]يدرنم)» 182 لل ظءاب» كمي اغو ةممم 911 (ذمع. 4. كدص. 1505) 101015

 معاعم عون همرصمموتأغ.  (نهرصصعسم»ةغ ذللما ذه 22مم ء-1ءعنملوسر ءغن ةلتوسمسلمر

 ةمونتغو كنه د4 مع« ذمندسك معلع ءتصتس هعملتغ. (ئنأنن © هتك طلع قمتذد ءووعأا)

 1زماعضمعدصأل: (نهمته ذو ءدغر معوموهلتغر ونمأك 5ءمامهعتما2 ممستمو قصتك معد“ 1(ةندع
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 هللا: سبع زكي قال“ ركفتلاو نصبتلا 417 !١ ىاهتت)' اهعمطنوا انا نيتسا نما رثك# اهتلصِتم ا ةنغللا

 راجنلا نبا هركذ ا. ةنس دودح ىف هفلا ىنادمهلا ةيزور نب كمح نب كيحا نبا

 ىفسنلا دمح نب نوميم نيعملا نأ مامالا جيشلل مخض كلجم مالكلا ىف ةّلدالا رص لب

 لداسملا ىف لئالدلا نم لج ام هيف عمج ملا هننم ىلع هل دمحلا هلوا ه.. ةنس قونللا

 5 لاغتشالا ىع اًضرعم مهموصخ بهعاذم لطباو ةنسلا لها جياشم هيلع ناك ام نيبو ةيداقتعالا

 اباتك ءاجف ةراشالاو بانطالا نيب ةرابعلا ق طسوتلا ةقيرط اًكلاس لئالدلا ىم قد ام داريا

 باتكلا !ذهل سرهفلاك ىفسنلا رمعل كئاقعلا ىتم نأ ملع هيف رظن نمو ةياغلا ىلا !ًديقم

 ةلاسر ىهتنملا ةركذتو ىدتبملا ةرصبت !!*» ىنأي رانملا حرش ىف رارسالا ةرصبق ا!

 ىونوقلا فحسا نب ديح نيدلا ردص .خيشلل .ةيالولا روط دعاوقو فراعملا لوصا ىف ةيسراف

 10 هنأ يسنلا .ضعب رهظ ىفو ةيناخو جباصم ةتالثو ةمدقم ىلع بترو 1:0“ ةنس قوتنملا

 ]1عرتعد عدم معتم ءضاتغد غافر عغ مآمع  ةعددعتمساد همدتتم 3 همه ععقوأو 01136 164150 601051

 1[كودعع ز]1نعي - 95369. 1-11" حطوددم» زج ع 151-'1' ج2 جلعلعم ءى ءهمصقتلعيفأالم ةاقعصأه أ

 رهمصتاتم , ةحتعام»ع لقكاقع 8 ءآب» 4600/71ه] 13 هلت رح ]رتدعل طق عزت ]101 هنوب» ءل عت ظ؟داتنأع الق 02و

 نمت طسمع آتطسسسص ةط 162:- ءامعززمب» ]جمله سعد ةمصانتتل 380 (تمع. 31. لاقت 990)

 نمزضممومزن. -ح 2370. 'ءطوتععغ ع1 - 20111ةغعر اتطععر ونمم ةيوسستءمأق عمات قهاتتتم

 ؟7ه]سسصعم سدفدانسل لع مصعافمطوولعد ذم ةمعامت عمك: آطهنق 106م مم ءزدق طعم ءاتعأتق ءاعو له

 وندم هطعتلاعط ءغ طصقس ل1 »ج01: 11ه ة»ستتت» طعنت 11ه]رميصتسعا 1 ءدوأو ةمصم 505 (ةصعم

 5 7. قوص. 1114) رسم اتاك و عا ه7 1018  ةنتعاتتلل علامات 18 ن3ةعما1هدتطاتق 201 ءما1عوىتغو 0ععءانءاقو

 وسمع لمععمرجعو ثئهلتقمدحسمعسس لعقعسلهصسغرو .ءحمات ءدتغ طمضتسوتاتع 205: عمودسمدتتمت 0م

 ةهطماعرتغعو ذغذ نغ ]ععتمرعتطاسع جععمسعم 15 جلعععملتك هتطتل هرعيندع نطسعسنعع ءغتس ل1ءالتمصع

 رسعلتمس ءاتوععع ىتحس زمغع» هردغعممعسس ةسطاتستممعرس ءغ دعمت وسحق عدتس. 1لنمع ]تطعم ءكهقتغ

 مدع هعععتك ماتلتكو هع وسأ عدس دسكمتعتغو ةماعالت عتغو (ععاعس همعرتك 4470 هل 0دهب» )عدوا

 مسممدتات ةملتععتس (معصغتس نقكأ ءوذع جل طسمع ائطستس. ع 2371. "1 عاوز ءغ ع1-ةقدقتو

 ]زطعرنر هتزدك هرع ةععدمج معيكمتعأتسمكاتت. 0( هرصسعما(ةيتاتك هرعت 71م, لع وسم دملعق

 ننلعوؤتر. - 9372. 1 ءطوزععع ءعادرس هطغء ل1 ءةيعلفنلم (لعمصتك 20 معيمكمت ءةعصلتتتت عل

 رسعتسم دع جلسصتمتءدلستسس مم5عععلمدتف. '[دعامغتك معموتءتق 06 مممعتمتتك همعصت(ةهطاتتلل أن

 مروعمعماتك كمملحس ءمغملتطسك مدعممتك هدصعان(هنتك ذه معهعادتممعس , انعذ ل116504/: (1هعءنم هكر

 مع يمعاموز هصعت» للك ممدتكتكو جةسعام»ع ةطعتلعط هول - هل - ل: 7101مي»»ءلأ ظعت» 15: رمع

 10 (©رممزر هسمم 673 (ةمع. 7. كيا. 1274) مصمتتكتم. 1م ريدعاع ءةءعسماا جلتعتزدك ةكعدو هطعتلعط
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 ىأ خيشلل تاأرقلا ىف ىهتنملا ةركذتو ىدتبملا ةرصبت ا.“ ثّدحْللا نيدلا رصان نيشلل

 كيرملا ةرصيق 1786 ه8 ةنس قوتملا طايخل طبسب فورعملا دبخا نب ىلع نب هللا كبغ كيج

 ىلولا دلل دلل هلوا لوصف ةسمخ ىلع بترم رصتخم وهو ىماشلا نيسحلا نيوجتلا دعاوق ىف

 حورش نم ديناسالاو ةاورلاو قرطلا ضعب ةفرعم ىف كيفتسلا ةرصبت 0 لا ديبخلا

 رفظمل رصتخخم ىسراف نيطالسلا ةركذتو كولملا ةرصبت 171 ' ىنامالا ررخ ىف ىتأي ةيبطاشلا 5

 ةقفشلا ىف " كولملا ةعاط ىف 7" لدعلا ىف | باوبا ةرشع ىلع بتر رفظم نب ديحم ىبا

 ءاعد ةياجا ىف + كولملا لامع ىف 5 ءاملعلا بِيَترَت ىف ه٠ كولملا ءاعذ ةباجا ىف

 ةظرصبيت )يس ايتدلا ءانف ىف .١ كولسلا لجأ لاوحأ ىف 1 ءايبنالا صصق ىف م مولظملا

 م1 ةنس قوتملا ىفنخل اغبولطق نبا مساق نيدلا نيز جيِشلل دسالا ديك ىف تقانلا
 نب رمع نب فسوي رفظملا نب رمع جدفلا ىقأ فرشالا كلملل موجانلا ملع ىف ةرصين ام 0

 رك وق» - ءل - 01 'آءدلتا مدحت ءّلدك ةمعام» علت ءقذع ]عونا ع 9373. 1ءطقزتءع

 ءادرسسط 4ع ل1, ديعلنمعم نتعموصتك 20 معيممت قعملسم ءغ دصعتسم تدع ةلستست ءم]سس 2107 ععان هدأ

 0ع مءعءعموزدهمتطاسك ءمردمت لكو دسعام»ع ةطعغتلعط قللتع 710]يهتستسعا 45067707: 97 ءري 47: رعب

 ل1 ءلو ؟دلعو ملغ 16/1-21,هيرزوذا لتععم ع دمصم 541 (ذهمع 13. لسصع 1146 ) رصمت“ امو. ع

 2374. 1" عطدذععغ عاد دسو »أ لو ائطععو وسم ةعو 20 ذهنعا]ة:ععملسص يعمر لع م13 عععماتو

 طهسلديسعمءدلتطاسك (نوردمسس هسمتتاع» !1عوعملتو ةسعامدع 1مدعضو همس. (هدسمءعملتستم

 ذم ونتتسومع 5ععاتممع5 لك ممدلغتس ءغ ة1غه ةمعمتعمو : 1رهسك 1)عم غدغورت !]دد0هطتإاز ءامي دس

 2373. 1عءطوتمءع ءاددص سم غءع4210و ائتطوع ةكتفوعملت تمتعمتعس ءلمععمعو لع ءموهتقممع

 ممدصسللععدسس ءتمصتس (عجلعملتر 2ءاهغمضمسس عع جتعا متع مغمتس ملت قمصستس.  ©هدحرس عم امساك

 ذه (0هو10هدح ك1( ا لتعامسس و 0ع نحه ذص طا ءآ- هنمأتق ؟10ءدفستم ح 9376. 1 ءطوتععأ 5

 ءادس ه1 نلعو اتطععو وننم معوعق ه0 ءموتمصلممس دعت مماس» عع 8تلفمت دصمص عمات نعام

 ا101:017 ع١ طعم 81ه|رمتستسءا عي 71هاعم7 عب". (نمرصمعملتسسس معيمتعع هنترغس عع تم 0عععس

 متنه لتكتكمسس - لع لسكاتنته - لع هطعلتعمنتد مءومص - لع كعدعماته ح لع ممععطسع

 معيد ءيدتسلتعسلتلو - لع زسواح لتعمتاحنع دترتك هعقم5 نتطسعملو - لع مرهع1ععاتد

 معودتت - لع ممعولطاتك هممرءوووردس . عوسلتعملتق ح لع طتوئمتتك معمرط عوض ع لع

 ءمملتغقممع عمددسو نان ؟تمس د75( وست ةصقتكاسصسغ ع لع رعت طا”ضت 3810 12ه عض]1(ةغع ب

 2377. 1" عطوز»ءعغ ءا - ممعلعأز 4 ةمعاامتس عمانتل 1هععمأأ ءلاتكو وننأ طعمع لتدانمعمتغ 0ع

 ةمقالتتك ةمدتلتو دسعاو»ع ةطعتاعط 7ءضن- هلع لا: (عضن» 16 (0171ط عوار ةممم 879 (ذهع.

 18. لآهت. 1474) رممرنو. - 2378. 1" عطوتععغ 21 ذطس ءادص هز ثرسر ذم اقتل ع0 ةمععمتت.م 0

 0مسه ع دعسضماموتد ذم ءقزؤتم لتمممدتكستم , هسعاماع 71-171: 77/- لعاب هرك لا إ/ هب
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 ارتيش مامالل ةنييهلا قالورصيح 0090 471: كس |طيفتنمل) تاهأ كزربالا لع كتر كاس ردو االول

 متفو ةمجاملا رسكب قرخاب فورعملا ىزورملا رشب نأ نب كبحا نب ديحم ركب ىنأ نيدلا

 هطبض تلق] اهب ه"# ذنس قونللا ورم ىرق نم ةيرق ةقرخ ىلا بوسنم فاق اهدعبو ةلميملا

 ىمسملا هباتك نم هصخ هيف ةطسوتملا بنكلا نم وهو [ةمجتملا ءاَذل متغب باسنالا ىف ىقناعمسلا

 5 ربزولا نيدلا ريصن نب ىلع نيسلل ىنال هفلا جلا هديح فح هلل سمألا هلوا كاردالا ىهتنمب

 رماودلا ىلع راصتقالا نود ةمسجملا ركالاب كالفالا ميسقت ى متيهلا نباب ىدنتا هنأ هيف ركذ

 ىف ركذو ضرالا ىف مسقو كالفالا ف مسف نيمسف ههسقو نيمدقتملا رثكا بأد وه امك ةّونملا

 جبص نب نامثع نب كمحأ هحرش ّث اباب رشح ةعبرا ىاتلا ىفو اًباب نيرشعو نينثا لوالا

 ىسلدنالا ىبحم نب ىلع نيدلا رونل رابغلا باسح ىف ةرصبت "م. 5 ةنس قوتملا

 10 ىم دمحم ىأ مامالا حيشلل عيسلا تاارقلا ىف ةرصبت ا!" م3 ةنس قوتملا ىواسلقلا

 هتافنصم رهشا نم وهو ءارجا ةسمخ ىف 578 ةنس قوتملا ىسيقلا ىرقملا بلاط نأ ىبأ

 00" 17 ءرو- ءارسم 1077 عت» 37”عيبركل 186: 0120" 17 ءز» 11هق(7, ةهسصم 696 (ةمع. 30. 0ءام 1296)

 رامز 0, سب 2379. '1' ءعطوز »عع 11 عآادط ءعازدغر ائطعم دس ننم هكهتنع لع 350 ههلظ13 ل م0014 01و

 ةدسعام»ع آسقس هرعت ء017-0: ملطتن 8ولب» 710]ءميوتعل ط عزت لآتتعلا عزت ملال فوات" لل معتق

 1كم, لع لكل هعم مدعم !لآعحك عمهأ 0كعممستسمهغنم [!نععغ ىءص' سف ذه لا - طعن لكلام 0ع

 ةوتطأ زدطعمأ] , هع تطأ همصم 533 (ًصع. 8. هعم6 1138) رصمعننم. 1116 ا!ئطععرو ونت ذه امعاطتات

 1جس5 آ)لعم عدو ندحتس تع عفان ءاعبو 20 ةماعسسعلتم5 طاسزاتق 0هءانتمقع معااتس ءاو 3

 5 ةهسعام» ذه ءهمسصتسملسمم 11! متت لاا 1]رمدءقر» ملغ ظوءرن لامعا - هل - ل0 دع ةدم 0م

 11/1 ء]ر/ع ء7- 241: هععععموتغ كت ءلتلتع آلآممعغ ءلقسو هع طذص هدطتطسع ءمعات ص ةرط علف

 هماتله5 ن5 لعملتك 158 12ء217ع» ةستغدكتتل ءووعر خاج (اهلسعصو انغ ططتمتللاع 15ه ءاطءاتنلتق

 ىمظعأتك ةعومتعدنوعموعر مغ ماعتومع دصمز هءضننص 1هععرع ةولعطوم6 "1هطحصص ذم لسقق مقعاعق

 كتكتمتعر وسدستط معامدع, هنأ ؟ةعتصأل نم هفمتكح نتطستغو هدتطعو ءمعاتر ممداعتتم»و نحت

 دحاسم «لععتس هقجتكح ماسعغر (عضحتس انهعامك.  طودغعو اتطسس 4/1260 861: 01! تاتا 13 علف

 رىه547, ةمصم 744 (ةصع. 26. 81هئ. 1343) 0عطتس ءاطقو 6011116213405 عقم ع 2380. '1' عطوز عغ

 11 طخقؤط 6-11 طهطقعو ]ئطععو ٌذص ونتم همت ماتغاتق ه0اةتئانتم ةيتاطسسعنقساتتتل 6/1014

 10 لزعاورناتن ء>ممصتاتل“, ةمعامانع 0011-0-27: 476 180ه: 110ه]متست»ءل لت:0هآناد# 6و

 ةهمصم 891 مع. 7. كحص. 1486) رصمرتننم. - 2381. '[' عطوز ععغ 11 عا ءاعز: ةغو اتطعتنو ذه

 ونمم ةعماعرت (هرتدصأ معوعمفتمصععك ءععممصتمغامعو ةسعامسعع ةطغتلعط ةغع طصقسس قللتا 210/64

 11716 8 عرب كلل 1'لغط (هنوق ]رععامععو دصصم 437 (دصع. 19. لدلك. 1045) دصمتلاتم. (0مانق ذه

 وداموسع 1ةقءافسلمو لتكتكاسسس ءوار كغ ّذص تهعءاءطعضتستق جننعامدتكق ةعرتصأاتكق 5101213(.
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 مسافلا ىنأ] نب ىلع نب ميهربا نيدلا ناعرب ىضاقلل كلجم ءاضقلا بادآ ىف ةرصبت ا

 [كيسللا ١ نتوقف ىم ريتك ايلا ليف تركان 197 ةنس» قوعلا هقجملا ىلاملا وجنت [ننا نبحم

 ةرصيت م*ل» . [ىبتنا ماكحالا ىف اًسيفن اباتك ظفاممل رح نبا لاق] ةبيرغ لداسم هيفو ىنيقلبلاو

 هيلع 8501 ةنس ىقوتملا ىجفاشلا ىزاريشلا ىلع نب ميعربا فحسا نا حيشلل هقفلا لوصأ ىف

 فحسا وباو 1 ةنس يفوت ىنج نبا نال طلغ انه تلق] ىنج نبا نامثع جتفلا قال حرش
 ةخنس هو ةنس ىنج ىبأ تافو دعب هندالو تناك هقفلا لوص) ةرصيت بحاص ىجفاشلا ىزاريشلا

 [ىهتنا ةرصبتلا ىلع ىنج نباو حرشلا روصتي فيكف هتاقبط ىف ىبسلا هكذ امك نيعستو ثلث
 قوتألا ىفاشلا ىنيولل فسوي نب هللا دبع دمحم ىأ خيشلل ةسوسولا ىف ةرصيت 17#

 فقوم مامالا خيشلل ريسفتلا ىف ةرصبت 5 تادابعلا ىف هبلاغ لّلجام ىف وهو 6. ةنس
 هريسفت وهو 1. ةنس قوتملا ىلصوملا ىشاوكلا فسوي نب دمحا سابعلا نأ ىيدلا

 وحنلا ىف ةصبت ا” ىتأيسو صيخلتلا هاهو دلجم ىف هصخل ث ريبكلا

 92382. 1 ءطوزعءعع 51 ه06ط ء1- ءوعلطقر ةممسعماست ةصععصتلم  ؟؟ها]هنسعم 06 ءودلتق

 زوهتعأ هطععم هملتكر كنت ةسعغمت»» (0ةلطخ 807110 - ءا- لأ: ظن هانا عن ملا: عت [ 2م

 11ه عيتسعل 1طن ] 1" عي« ايتو 21ء0عنم 81هلئلعتنحم ةمصم 799 (دمع. 5. 06. 1396) دمم14اتت5و

 طحسل ءدتئاتحتس مدياعتت ءمرضتتس و ناتهع 50042 كغ 8هلء]قن# طعمع كا دعللع دممصعاتقسأو 1هق علان

 طروعإورعد نندعدنمصعد ةمكواتكمك همهقمعغر [ةغ 15: طهر" ذل1د0 ]ئطصتس دم ءدنكتم 1هنعمفت طاق

 ممعممدسس لتعلم. - 2383. 1'ءطوزمءغ 11 هدشش]1 ءع1- 1# ع*طر ائطعمعو ذص وسم متمعأمتت لاتطق
 ممعيممتعمع ممهدصعمعو ةنعغمتنع ةطغتلعطل لقدن 1: 2مع 8 هلرا 8ء: مآ مارق: اسع ظطقظتامو
 دمصم 476 (مع. 21. ةآدت. 1083) مممنتم. (نهردسعم هع ذه ءاننص ءانلتغ لانتنإ] 61:1 4

 لقت لوسي [نسمل دع رصعم دعماعمألق معضم عتتفسل ةءتمأاتتل ءقأ. ل272 لقرنا# ءمتتت ةطضصم 2
 (مع. 20. الور. 1001) هطتتغو كقدب 14 ]هع كايف" نتنع ظطقطتخم مصضقم ةتعامت خططت 1 ءالوق"ءا ههنا
 6]-رك ]و دع ه01712 دس داتتك 1هلمعنا لنعتغعو ةمصم ممقأ 120ةل2 181: ل11: 1. ع. ةصصم 3
 مع. 10. اللوح. 1002) مهغدك يأ. همرسم0م ذوات كانذ» لانننا# هراتك 1 ءاندت"ءا ءفرستس ءعماقكتتتل
 ودع ظصعأ مماعهغ4 ]. - 2384. "1" عط وز ءغ 11 عا-رو عقر جف عغر !ئطععو ذم وسم ةصق مت ة05 5
 قتوطمات معيد مت دع ةعممصتمغدعر ةمعغم»ع 8طغتلط قلق 21ه]رمتست»سءا لط0هلاهل ون 75
 لوموندم كطقطتنحر ةمصم 438 (تمع. 8. كسل. 1046) رصمرطت0. 101 ندعم تاتزانك 1033111183 3
 نقعد كاغتق لتكتمت نوعاونغل أس 9383. 1 عطوزمعغ 11 ع1- ؛ع1دذدو ائطع ءةيمموأ قوص عتل

 (©هردمأ معممتعدحتس همهم عمفر ةمععمدع 8طغتلعط ءهغ طقس 210:موراع - هل - را“ ]عطر ليو 10
 417060 ب 7 عبر“ 1[مدمايع]ر# 71ه: ةهمصم 680 (ذصع. 22. قمح. 1281) رمدمتعاسم. 1ع
 هنغ رصهزورم مك همرسسعم(ةيئاتقو تانزاتك ممالئ0م8 موقغ ص ؟01سسسنسع 5 1موعرتمغم أ
 زمكم همرسس عسمعمملم عع مول حا 2386. 1 ءطوزنءعع 121 عاده هطخعر ائطوعر ذه و30 8



 10ظ2

 هب لغتشي ام رثكا ليلج باتك ىطويسلا لاق] ىرميصلا ىلع نب هللا دبع دمحم نا خيشلل

 نوكلم نباب فورعملا ديحم نب ميعربال تكن هيلع [دنع لقنلا نايح وبا رثكاو برغملا لها

 انعلا ريسيتو «.ىمجرلا نيصقر 0 مصر وللا ندا ةرطص ابل و ل لا

 دا نب ىلع نب دا نب ىلع نيدلا نيز خيشلل ريسفنلا ى نآرقلا زاجتا ىلا ريشي ام ضعب
 5 ىذلا هلل نكمحلا هلوا دلكم ىف ظسوتم جوزمم ريسفت وهو !. ةنس قوتملا ىلبنحلا ىومالا

 دّلجم ةبسنلاو ءامسالا هبتشم ىا هبتشلا ريدحت ىف هبنتملا ريصبت 3 خلا هلامكب رانا

 هلوأ هد خنس قوتملا ىنالقسعلا رخ نبا ىلع نب سمحا لضفلا ىأ ىنيدلا باهش ظفاحلل

 هيف ناك امل ىهذلل هبتشملا باتك نأ هيف ركذ خلا هيف بير ال مويل سانلا عماج هلل نبحلا
 راصتخالا ىف هناجحا ةهج نمو ملقلا طبض ىلع كلذ ىف لاحا هذال هطبض مدع ةهج نم زاوعأ

 10 هتدايز زيمو فورحلاب هبتشملا طبضف فجاحا ام طسبو بهسا ام راصتخا دارا

 عمدستساتقو ءلمعع ءءعموصتغت"و ة0ءامع هطغعتاعط ل51: 7101 مدهتتءع0 504777: 1 عز مل

 ىعضمعر». [آنطع ءوار (ءداع كمدير ر دصهعمأ مدلعاتتو وانتم رممنمةتسانس ؟تع 0؟1لعما5 معان

 هعءعدممأ ةسصغو عا للاب 26هه/ م دستلام عع عم لعممجوسضفتع]. هسطتتلعس ةمصماهغهصعس ذه

 يس ءلتنلثغ 1ا”ه]رأ» طعن ل101 متاز»ءل آلد]رطا]غ, محاعو ظ1: ]1ه11 لتعامك ءا حصصم 4

 (1مم٠. 2. اللحن 1188) لعظم و(مو. - 2387: 1 ءطوز حوعر اتطعع ءدمموتنلمدتكفو هتتعامد»ع

 101 - ءازمبتت. - 2388. 1' عطول ءا-ةطغتقم 5ع '1' هزمت“ عاحرس ءمص خطو 601010

 (هرهمتو وسم آلءدك منتكءعتومرو ءغ طعمتوممك ؟هعلتمعسوم معضس همصصسلل هع ذمغعاات وعمندس

 جمعستعو واتذع ما0دعقامساتمسس دستستس لل ءالوصتق ءمرجست قع لعيصممفدمغو ةتعامر»ع 8طغتلعط

 2,621:- 60- 04711 ل718 17 ءنن مرت: 17 ءز» ل78 1ظءز» للرتسءعل 0نميم# 1[آةماندلتاهو ةسصصم 0

 لمع. 31. لآلحتع 1310) ددمتغتم. (نهرصسعم(هيتنتف ءقغ ةصغعضشسعلتسك ءغاادصم ؟ه]تستمع ء0طفاقههفو

 فرز

 وندن (ءدفس ةلسمتعس طقطعع ءغذنم طمعتمتغت آكضتع آ)عمر نحن مع ععاتمصع اتق ةم]عمل عع ءهاع. ب

 2389. 1" عطوذ»» عا-درصهغعصعططتطو اتطععو نسم جاعمغتق 30 ءموتامصلسس ةععتاقكتعو 6

 معطاتك ةسطتومتك د. ء. ةسطتونتق همصهتتستطسق ءغ ععمعءد]هعتتك ءمرحت ععملتك بدعم لهصلتكواتعر

 ةدسعام» ع !لةظلم ىاعاراا - ءلد لأ: لطت/هل],7 لاتعل عدن لل: 1111 11هزر» رك دءم] اهو

 همصم 552 مع. 7. لآدن. 1448) مممتاسم. [7نآسضعم دانه ةمعامتعمم: ةمسف آ2عمو ونسأ طمتستس6ؤ

 لتعو لع وسم ممص لسطتاةغتدنو هههعرعوعمغ ءاعبو ذص نم: آه هرعدع 210:7/ء81], ذمودتكو ه

 1ديءنءار# مدس موكتكم دست هط هرئاطم عج جطتمتس طمتستستسس مععاعءامسر .نيمدتمسس جتعام» ده

 410 ءزدكصملأ معطسك هع (مطحتص 1هدئاتتندع ءدلمست هدا هود طتمع هميوستععتغعو عع مط متستانس

 طرععتنمنك ةاسلتستت طداتلغاذ عوز لعد عصاتتابو هع ءعوو تم ونستطسق همتستك 1همعدك ظنعستغو ذه

 ةمعدفأتت> همصاضفط عرعر ءغ دطأت طععدتنمنل متستف همنلتععتغعو ئطق 0ع مع نطعساسك لأمانة

 ؟ه]1تزووءه. 11 دمع هط هديكددتم ممستممه ةسطتوسه ماه ]تنعتق عدو موتغو عع وسمع ةذو
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 ىف ريصبت م. باسنالا ريخأتو ءامسالا ميدقت ىوس هبيترت ىف رييغت“ الب ىهتناو تلقب

 ديحم نب رهاط رفظملا نأ مامالا خيشلل نيكلاهلا ىنفلا نع ةيجانلا ةقرفلا زييمتو نيدلا

 ريغص للكام وهو [8/ ةئس قوتملا رفظملا وبا] ىفاشلا رهاط ؛نب روفهش هل لاقيو ىتارفسالا

 ىماطسبلل ريصبت ا“ خلا نيملاعلا بر هل دما هلوا اياب رمح ةسيتح لح ”ليتشام

 هلوأ  ئرداقلا ' لع ىب ا" نسلملا نياراوصنمل "فلسلا نامي ناين" ىف تلخلا نايعا نايبت "ا 5

 خيشلل ضارفلا ةجهل نايبو ضاترملا ةجهن نايبت #3 خلا ناميالا بجوا ىذلا هلل نمل

 عقاولا طيلغتلاو مهولا نايبت #17 مح ةنس قوتملا ىطلبلا ديحت نب اجيرس نيدلا نيز

 هءأ ةنس قوتملا ىقشمدلا ركاسع نبأ نسا نب ىلع مساقلا نأ ظفاحلل طيطالا ثيدح ىف

 معلص ئنلا ئنآ ايبارعا نأ وقو دواد وبا 'هجرخاآ ىنلا تيدللل هيد در ءرج ىف ةلاسر كو

 ٌباذا ىف نايبت 5# ريتك نبا هركذ بكارلاب لحرلا طيطا ظفل هيفو رطملل عفشتساف 0

 2001031غو >ءعطتقع ىو لتعم  ءغ ررطصتق“ لتونمدتغو هلمع نآلذ لتدممدز6مدتق دصسغقهصعو هل

 لاس ءععامتكر ونسمل هصمدصتصو» ععمعد1هعتتذ معدعيدتوأنام. - 2390. 1عطوذ» 11 ء1-لئهو

 1معامسعمءدس 20 همعلفمقمممعتم لع معو مءاتوتمصع ءغ لتوالسعءأتم 5ععامع 5ع2504ع 5 هءعءاتف

 معملتنعكر هسعغم»ع هطعتلاعط ءغ طسفس لقت: ردها عم ءر» 1 ]رق 8ع: 1101 هته: ل ل ركع" 2و

 معار هع هلتت ؟هاسمغر ذ71ه1رك» عرج '1لق» يذطقطتنم | كآتنآتدماعهز] عار ةمصو 471 (ذهع

 14. لدا. 41078) سصممعتم]. 7 ؟ه]سمعم مدمن عمتم0ععءلس ءهدمتنه ءمرصم»ءطعملعمو ءهغ ذو

 1معاجتعمم : طدسف 10عومر مدسملهدضندس هرصتمسم عاني - 2391. '1'ءعطقتعو اتطعمع ءدمموتقمهتكو

 حمعامرع 8و1. - 2392. 'ةطرذفصم ةنعجؤم ء] - ططق]آد لو ةمقالكأم ءآقنه 91 هدئاتتلل 5

 عمععاومغمزناتت> ع ممدغععتؤر 0ع 50ع هز هرخدسس عموصهعس05, تنعم ع 110115147“ 17 هن- 4

 روع: ملل (40-. آ1معمتغ دام: ةطهسك 12عمو وست 8لعصت ع00103غ هطآاتعدغمرتعس عع اس

 2393. "11 عؤذم ههطر ءغ: عاد رص هعغوقلطر 0عصمدفأ هلم دةهع ءلمعت ءغ عمموتام اتم عتقع

 عمم عمل سدس ةسعام»ع هطعتلعاط 2 عفو هل لأ: كه أزع 8 عزا 101 هتنت»عا 1]1ء1ءا2و دممم 8

 مع. 2, 8عطس 1386) صمستم. - 2394. "11 طرقم عآد رن عطس ءنمموتلالم همتمتممت5 ؟هلكدع

 6 دععدكدألم ةعضمرتم ذم هلأ تودع 0ع هنصضلمعع ( ه447) هعالقع يسعاتممع مسستقوأر ةنعغم»ع

 آطفطنم لادا 1ءامف» لآ: 8 ءرن- ءاطمعمت» لان: كلدا]ق» 10 نعوم ةمصعو 571 (ذمع. 22. كل

 1175) ددهرتات0. '1'مدععؤوئتو ع 1ههعلعسلو ( لبيس ) ءمصعافسفو ذه وتم ةمعاما»ر دغ 1071 7161/47

 معد مدضمعر ج0 هصعتس معتافغر ندقتم قلتو 10)هم:2:0 معاسنسك م00 ندع عءهغر ةعدط عد ال[ هرد ل2

 مقل ممممطععوص ؟عمزكدع سمومدغتسو نغ مآسحتمتم 0عممعءومععتعز جنوسع ذه طقع ةهلئانمهع 0

 هةنتلم»ع ةعالقع قسعلتممع بنص ةمعونتامصغع ءفمرصتسعت202ةأ ان. - 2393. 11 طعذم 251 جلةط
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 رصتخ 440 ةنس قوتملا ىفاشلا ىوونلا فيش نب ىيبكج ىنيدلا ىيحم مامالل نارقلا ةليح

 ىف 7 ةلمحو هتوالث ةليضف ىف ١ باوبا ةرشع ىلع بترم خلا نانملا ميركلا هلل دمحلا هلوا

 لماح بادآ ىف ٠ ملعتملاو مّلعملا باذآ ىف * نارقلا لحما ماركأ ىف " ىراقلاو نارقلا ججرت

 ضعب ىف ةباجتسملا روسلاو تايآلا ىف . هعم سانلا باذآ ىف «“ ةأرقلا بادأ ىف 1 نارقلا

 5 باوبالا نمض ىو باتكلا ظافلا طيض ىف .١! فحصملا ماركا نآرقلا ةباتك ىف 1 تاقوالا

 نيعس لأ نب ليكم نب ديحكم خيشللو ناببتلا رانخم ةامعو هرصتخا أ كن اوفلا نم لمج

 نايبلاو ىناعلا ىف نايبت 19 ىنايبلا ةقيحح اهامس ةيسرافلاب باتكلا اذه ةمجرت ىججالا

 ديل هلوا روهشم رصتاخ# وهو 7“ ةنس قوتملا ىيطلا نمحم نب نيسح نيدلا فرش ةمالعلل

 نايبلا قئادح هامسو ىسيع نب ىلع هذيبلت هحرش رق يلا هدماحم ءانس تقرشا ىذلا هلل
 10 ىلا عراس دار امل هنا هيذ ركذ خلا ناعربلا ةماقال انقفو ىذلا دلل دبل هلوا لوقلاب حرش وهو

 طحتسد] ع 11- 00 2: حصر ءكممقزالُ >ععطت]تتناتتتت ٌدْلكو 001 (001ةطان11 116110112 12و

 هطوعرج مس لحسسسو ةسفام»ع آسفس 1101 /8- ءل- 01: 7”هلاع طق عرب ]ب ءر» وك ]ل ءممءم# ظاطقطتاقو

 ةمصم 676 (ذمع. 4. لدص. 1277) رصمرتطتم. (نمرصمعملتاننسو نا100 2 نطلق ةصعتمتا: طردسف آم

 عمم مومو طعمستومم ءاعر عغذه لعععست ءةتاه للئلكاسم وأ لع مدعرتكم (0هردماتس "عامه 01

 م( ردعيسمرتج (عدعملأ3 - لع (نمردسمم زاتذواتع 1عءام»ع مر:دع1اععنعملو - لع ةقوععاتق (هموصت

 طممورمملت5 - لع مءوماتك 0هءعمأن ءغ لتئدعصأل هطقعمتهسلتق - لع مءودلتف كر نأ (0زةطاتللل
 رجعت هرتعو» غعمعأر هطووحهملتق - لع مءعماتق ذم (نورنهسم مءعءاع !1عوعصملو هطقعنموصلتو لن
 5 لع معوعدلتم طمرستمتطسع ّدص (عمعاحسلم همم هطقعكحهصلتق ح لع وتطسم ءا 5معدنتك (نهدعقستو
 نتمع هءياتك (صمجهدتطسع ءدمسلتسمغتس - 0ع (نوعهسم 0عقوتطعملو ءغ ملتعع طهصمت:ةسلو ب
 لع وعرطهرصترتب هدمت هراطم عمد طتد - دبصلع 10ءعوو طقعع ءدهتاح طماتلام قللت 6551
 ه؟ هناتو هممنمعرمع. ظموغعم اتطسس ص ءيتغمرسعس ههضوتغ 1101:1147 ءآ-1ةطرررهتن دمكعت ماهط و أن
 ةاطمتاعط 771016707160 17 عنان 7101عهت»7 0 ظءد» كلطق ذلمغ0 1غ كنس معكأعع ؟ءرتاتغر 1ها علم عاق
 ةممعصوسع نهام 11م0 نم# ءآ-اءءيراس ذمكأوماكزام -ح 2396. 1 طرغص 11 عادرس ءذصخ 3
 ءادط هي فمر ةمكنكتفأم لع لمعفتمم ةعماعساتدسانتل ءأ ه2عممد11هصتكر ةلتعاملع ١و ءاان

 مار ور» ورك ه0 - 0: 1ص10د عد 1 ءرن 71ه1ءميهتسعل 1'هيرور فطر ةمصم 743 (ذصع. 6. كدص. 1342) 0٠
 0هرسمعملتستس مملمكتسانس للف ةمعمتعمم: طمسق العمر ءتزانك ؟تاتاعع ]هسلمطتاعو ءا ةسط]ت 29
 ةماعملعمغ اعبر نتم1 ةعتسك ءزدف لتكءمسآات5 478 2ع لدم همررصتص عاماقألاتق وأ 3(1و ان( 3
 مكنت (ءعديمتق >عطط جه0لعمععو نلمهع ءدمموستغو ءمرصسعم (هيتانسسوانتع 11006 ©آ - 4
 10 زمكستمستغ. 1معتمتا طلع ذلهن آرت ]عمو ونحت همك ه0 ةععامسص عمك مغةطت1ت عطل للكممددتغ ءاعمو
 هع جنععمرع رص عم ممضوغو ةعر تطخ للتل ءمدضمعم لتس ؟10عماغو ه0 ءلاتذ ةمعاماد عت 20501555عو
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 هتافتصم نمو هنم دارملا ليصخ ىف هدوهجم لذبو هيلع باتكلا كلذ ةأرقب ًادتباو هفنسصم

 فنسملا ىم دافتسا امم هتالكشم لكب فلعتي ام بتكي نأ هلابب رطخ مث رهدلا نم ةعرب

 لثتنماف هرطاخ ىف عقو ام لثمب هنانتسا درما نأ ىلا نامزلا ىاعف باتكلا ىثاوح ىلع هبتك امو

 نيسح ىب هللا دبع ءاقبلا قال نارقلا بارعا ىف نايبت !40 دا. ةنس لاوش رخاوا ىف غرفو

 نايبت 0. ملا هباتك ظفحل انقنو ىذلا دل ديل هلوا كلجم 411 ةنس ىفوتملا ىربكعلا 5

 نايبلا ملع ىف نايبت 11 يب“ ةنس قوتملا ىدزالا نمحرلا دبع نب رض نارقلا ريسفت ىف

 هيلعو رصتخم ها ةنس ىقوتملا ىناكلمزلا نباب فورعملا ميركلا دبع نب دحاولا دبع يشل

 نايبتلا ىف ام ىلع تاهيبنتلا هامس ىموزخملا هللا دبع نب كمحا برطملا نأ ئيشلل باتك

 نادلا اسفا ىف نايبت )1  ةعامج بألا نآقلا تامهيم ىف نايبتا >>. 'تاهيونتلا نم

 «مأ نس قوتملا ىقشمدلا ةيزولل ميق ناب فورغملا ركب نأ نب ديكم نيدلا سيشل 0

 طسصعواتع اتطعتس ءهمردس ه0 [1عوعتع 1معءوأؤ5عو ءهغ مع 10هعانتتت 161170135 524111113 1

 عمملتسس 20 عد معمممتعتعصلح ههمصفغت]ت ذعر نسمع ةتعام» ص طمع هءعئئعهلكوتتع ىانتتق همعاتطانق

 ةزطأ ها]سعتغ. 8هوزعد "عم ةزطأ دم ددعمسأاعتل ؟عمتفدع عد همصمععتطءععر نسمع 20 018 عدل 3م

 انطرت هعماتعدصلمك مععلس معمار اه نغ ءهو 036 3ط ةسعام»ع ذمذ5و 01016 55ءغو ء(غ سمع

 مسد عام عد ائطرأا عمت موتكدءغر ةمسسفتات همست ءداقتأ 12ععرعأ. "1" عصممتبع مصعم ةنطم علت انتل

 مع 1مععمام 0ءونقمذدعو همعع م:جعععمجامر» هتطأق 10لعددر و500 تاتا ةصتصتاتللل 8111123 51240621

 [ممعرع دصقمس لد عجل.  طءلغ وتضع ةطصمءعرندنم ءغ همسك طمع دمعمفت5 هطعتسررمل هممت 706 (ةصعم

 13. لاتل. 1306) ةطوودارتا. - 292397. ؟1"زطعذص 11 1ز مط 11- (ه»*همو ءعمموأأتم ءآدند 0

 حمدلووأ (نوردصتأ ععوسس تعمر ةتتعام»ع 451:18 عاب 4100711ه] 18 ءنن 10ثءقز: 0 ءعر*ةو دصصم 616 5

 مع. 19. للدجس. 1219) ممم60. 1 'ه]سسسعم 1غ ةمعمتعسو: آظكردتتق 182عمر وننأ سم5 20 ائطعاتص

 ديس ددعسمدتقع مدمس 0[ةصلمستم 015مموانتغ ءاعب ل 2398. 11 طعؤص 11 غع1وذ» آ1-(0ه* ةصو

 ءعمموزلام معرسمتعسمه. (نهرصصس عماقتلاتك (نهردصتو ةاتعام»ع 1621/80/7“ 1861: 40-61-71

 ملع02, دمصسم 773 (ةصع. 15. كدل. 1371) مدمعغنم. - 2399. '["زطعذص 11 خآص عاآ-ط ءيعوصو

 لعردم مما دتم 0ع هعءستمو ءىعمموأزهصتق ور ةتتعام»ع ةطعتاعط 450-ع7-:047:20 8 عنا هك 50-عآ-]: ع"

 ؟هلعم 1ة1:- ءاممت»1ءطاتن# لتعغم عع دصمم 6051 (نمع. 3. الآلمعن 1253) دم" غات0. 0( هدصؤ» عدلان

 0ع نيم هطعتلعط 457/01“: للت»ءل 8ع: 4ط0ه01ه] 21ه[ ]رنتانسع اخطسمص , 1 ءتنانأ]راا 4

 786 1 1-1171 الا 2121: ءل- 1 ءدرن:م44]1 ةصقعضأ ماحتم , 012 م05انتك. - 2400. "اذ طعذص 11

 رص هم ططخسةغ 00-11: جمر ءةدمموتاأ0م 0ع معطدعو نسهع ذم (نمرندسم 1زمععتنامع ةزومتأا ءةانمصأق

 هسمغو ةمعامرع 15د: لعبمم. - 2401. 11 طوذم 11 ة ومس ظ1-(هع:جعصر هعمموتأم 0ع

 لدعتطسك نزاسدملنو رص (نمدصم هطوتتكو ةسوام»ع 8 عوريم- تل- ل1: ل1101 ه7 18 ءتن لكل 18 ع7“ 0

 101: ءدانع و ؟دلعو 11: (هز لس - ءازممأزءا لتعم عع دصصم 751 (ةمع. 11. اطآمتأم 1350) 201540
24 11 
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 بر هلل كيل هلوا اهيلع مالكلا ركذو ناميالا» مسقلا ىنعمب درو ام هيف عمج كلكم ىف وهو

 ىقوتملا ىناقلاطلا ليعمسمأ نب. دمحأ ريكل ىالا نارقلا لباسم ىف نايبت !عرن خلا نيبلاعلا

 [نآرقلا فلخ نيلئاقلا ةيمهجلاو ةيلوللل ىلع ترلا ق فيطل ءرج وه ىبسلا لاق] ه1. ةنس

 نيللل للعلا ئئككلا هلا ةيكل هلوأ راوسلا (بيترت !ىنع رصعخ ١ نارقلا 'هباشتما قا نايبت 1

 5م دجال نادلبلا لاوحا ىف نايبث *.2* هتروس نيعو اًضعب اهضعب هباش ةيأ لك ركذ حلا هباتكل

 بتاكلا قربلا كلاح نبا محم نب ذجالا تادعب رابخا 3 نايبت خم هللا جبع ثا نلا

 ىئارعلا ىلع نب دمحم :نيعس ىنال تاودالا كلس ىف مظتنملا تاملكلا حرشب نايبت 1.٠

 لالج ييشلل ءرج ةفينح قا مامالا بقانمب  ةفيحصلا ضييبت ا*.« هإ. ةنس ابيرقت قوتملا

 ميدقلا رمالا نييبت ا*.. 11 ةنس ىوتملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا دبع نيدلا

 ؟7مها1سسصعسو ٌدص وتتم هدسسع5 10عم5 تهم11ععتغو نصت ٌدص (نهدنذصم ةعطقاتلال لانكتق لاتعفصسلف أ

 ةدعضمس عمل جلصتنغدمغو ءغ ونسمع 0ع 1ثك لتكماتاولح ةدمغو ءمصتس عام1206. 1طهعامتغ 12: 1طرقتنق

 ]نعم سنس لمضصسسس لمدصتسم ءعنني - 2402. "1 طعذص 11 دس عءعدذتا [81-(02* حصر ءةةمووز0-

 (0نوعوالمصع5 ءمدمنعدعر ةتتعاماع 4511:1627“ 17:0 ظعت» 151:04] 17 ءعام7: 8و دست 0

 مع. 27. 1ع. 1193) سمدنأمم. [|"1'عواع 50872 نسحنعنستم ءوغ ءاععدستأعت ةعتمنتع 20 هععاحتس

 11/1( حتتاتلط عا ل عرعر زكهتتنال دع1دتمس لقهتس و نات (نهرتدستتتلل ءهنعدكاتتل2ل ةىوع همصغعسلسسغ]. ع

 2403. 1" 1طعؤذص 11 مطمغءعوطغطتط ظ1-((ه*دةصرو ءعممؤتلتم 0ع 10م (نهدندصت ةسهلمعتق.

 هرم معملتسس 20 هملتمعسس ةامسدنميستس 015مودلتضتس ءا لغه ةصعلمتعسم: آطبدسف آ2عمو نتن [ةدلعطت

 دم انطرنو 1ععزغ ءعاعبو ّدص نتم ةاتعامام هدتصعق ؟ءدتواتق م201علغو دس نانتطاتك مدت مدس ةلستلتق عا

 ء( همدلمود ءوغو الايعحتمتلت 016 1615111 ةععات»هاع ة1صلنعدغ. - 2404. "خذ طرعذص 11 ةطتعمل

 ءادط و10 ةصو ء>مموزلتم لع همصلاتغقمسع ةتدعأاتاتتلل , 3116101 ل1110 ظن: لاق 450ه11ه]ر. ح

 2405. "1طحذص 11 حالعططقغع ظحعط 150. ءعممولتالم. 1[1ةنمدتم طظدعطله0ءصقتفو ةتتعام»ع

 لدن ءل ظعرت 7101 متهتنءا ]ظورن 1614180 طم علت هعتطم - 2406. 'آا'ذتطرؤذسص طق ةطقنط

 ءا1- لع ءاتسّة غو ءعمموتللم معن ءمرصس عمامستتسل ؟؟ةئطمستسسر ننقع مده تعمل هس انصم 0 عتصععرف

 دلاتعدنج ةدصغ, ةتعام»ع لاي زعل 1101 ميستنعا ظعت» ىلللق 1معاقو كسعو دمصيتتم 510 (ذصعم

 16. 1116-3151.2) مجمدانم. - 2407. 1 ءطورأذلط ءا1-هةدط11ءغرو ءطقمعاحو ذص ناتق 14

 آسقسصتأ كلت 11 بؤرم متاتلتسك ءةحدعستمامع سمك. © تمنععصتمو ةنعامدنع ةطعتلعال لء747-ع0-

 لط0 - ءآ-”ه]رت»هنا ظعر» ملط# 1ظعءاب» كميرشاةو ةسصصم 911 (دصع. 4. لكسصي 1505 ) دمتغات0. بل

 10 2408. 1 ءطورتذس ءالدوسع ء1- ءةلتسر ءهعمموزتقتم ددهملمنأ جعفوسأ ه0لن 0ع 0عونعصحصلو

 ةعمساءطعو 81هدتك همطتلتو ةننوام»ع 107 - هل - لا: 4آط0- ء-هلبسمت: ور: 1 هليانن» ل عدنا“
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 نييبت !*.1 محلا نيملاعلا بر هلل دمدل هلوا ءرج وهو [1. ةنس قونتملا ماشلا هيقف حاكرفلا]

 ىلآ بسن اميف  ىرتفملا بذك نييبت ا*1. فاكلا ىف ىثأي فئاقدلا زنك رس ىف فئاقمل

 كلذ هدنع نوكي الا ىنس لك لاقيف ةدئاق بتكلا ٌّلجا نم وهو ىكبسلا ىبا لاق ه.] ةئَس

 كندر الصك ممل قلل نع اوفا !ناعقلااد نوعي دل يسر قع اةسافن' نت“ قتيلف تاكا

 ىفايلأ دعس ىبا دللا نبع مامالا رصتخأو ىهتنا هيف رظنلاب ةبلطلا نورمأي انخياشم ناكو

 ةكم ليون ىفنتمل ظعاولا ىسامالا فسوي نيدلا نانس خيشلل مراكملا نييبت ا*1 2 ىجفاشلا

 تيكحا اًباتك انيلع لزنا ىذلا هلل ىبحلا هلوأ رصتخم وهو (... ةنس دودح ىف اهب يئونملا

 ٌلدت ىتلا تايآلا نم نآرقلا ىف عقو ام بيترت ىلع اباب نيعستو ةينامثك ىلع بتر خلا هئايآ

 نييبت ا**) 1. خنس بجر عبار ىف ةفيلأت نم غرفو ءايقفلا ىونف ىف ءىش ةمرح ىلع

 دصاقمو ةمدقم ىلع ميركلا نآرقلا ىلاعم ىف رصتخم وهو ىناعد اهنييبت ىلا نمل ىناعملا نداعم

 [ 11م1 جودتمع لسعتكءممفسألغمو ةصصم 6090 (ذمع. 4. لحص. 1291) ممداسم]. © مدنعمتم ذاق

 ةهعتمتعمم : طردتتك آلعم ميمصلهدتسس لورستمم عاني ح 2409. "1 ءطورتم ءآدط ءومتعو مموتقم

 متن ع اتطعو قكمدج ءاس0ءءمقءعر لع ندم ذه اناععد 1ر2“ ؟1لعدع. ع 2410. 1 عطوتم

 زعالمط ع1 سن41 غعدألو ءعممدتالو معملدعامضتس ةمكعادسأاتق 0ع تكور ناتقعهع 0

 لع/رثم»# دئهتطسغم ةدصغو ةسسعام»ع طصقس طافطنت 417 7ءايعقس 478 1ع: 1هعمت» 181: كاي[

 10: ءو]/ءقرو ةمصم 571 (ذمع. 22. لسا. 1175) دصمععتم. '1'عواع 152:- ءلعمل/غ طع اتطع» تقلتاقأع

 هءعاعرتك مردعدامغو دله سغ لتعأ ةولعمع: 0منصسك نتكونعو ونطخ طسصع ]تطعم همه ممه510اب

 هع ةمقانس طقتشا لتلتععمغعع تسعوغعر معوسع لسعتؤعمصكسلامك مئنطسو ءع معلم 5طقظتامك هوذع

 ممنعوغو لمصعع ةلطسس ةتطأ فرص مةتنععز وننقتت هط ءةتتككحتص ءغ 006225 هممفاعتأ هاد0ئ0505 ذم هم

 طقعمعرتع لمطعم ةماعطومغ. -ح 1[هعم ز]1 ع. - طسخس 4506/1147: 3187: ك0*6 7”ني/# ةطمطقنتاو

 ةالسمس دس ءمتغمرصسعسص ءهمعون6 - 2411. 1 ءطوتخم ءآ] - سعط ةعتسر عمموتاتم عءرتوص

 للتو مسسر ةسعامتنع هطعتلط ذي ةينسعل-ل4: 7 عبير“ قسم 0هدعتمدمتكمدنع [آآدم ءقادر 11 ءاعاعدع

 ذمودتلتمم ةطتوسع قسععو ةمصسصس 1000 (دصع. 9. 06 1591) رصمتناتم. هس معملتست»س اه

 دمعامتغ: آطردتك 182عمو ونسأ همطتك ائطستس >ع»معاوتتتغو ءانزاتك ءلقاتك معتفمتعمأ ىانصغ ءاعر ءأ

 ذم همصهعأتماه هعام ءهمتنع لتدمدكتصتس ءوغ 20 هدنلتمعتس ؟عيكاتاسسم دم (نهدعمم هطوتمعتستر

 وست معرض ذص لعععنم كمرض كءممكسأغمصتسص معمطتطتامتس معوطقمأ قسوم هرسك وسمع لتع

 صعممتو ظعزعط همصت 980 (ذهمع. 14. لآدن. 1572) هل ظمعس معضلسدتا ع 2419. 1 ءطورتم

 سعفلتس ع1 - صعفصستر ةءمامردقم 1ملتمحتسسس ةعماعماتدسس دذص ءةرصتصملمتس نقد وست

 منع ه4 ءده ءهعمامءدملهك ةممعالدكتع6 (نهرصمءعملتمسس 0ع ةعماعمنتك (0هردمأت ععمععموأ ذم

> 24 
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 نايبلاو ىناعما ىف نييبت ا*1* 45. ةنس قوتملا ىوحنلا [خملسم نب ىفعلا] نب ىسيع ىيدلا

 هاهعو هحرش رق ةمتاخو نينقو ةمدقم ىلع بتر 14 ةنس قوتملا ىتسامركلا نيسح نب فسويل

 فقفوم خيشلل نييشرقلا باسنا ىف نيببت 0 بختنملا هامسو هتوفص ذخا َث نايبتلا

 5 كلملا دلل ليلمل هلوا 1. ةنس ىفوتملا ىلبنحلا ىسدقملا ةمادق نب ديحم نب هللا دبع ىنيدلا

 نم ضعتو .معرابخا :نم.انيشو هباصت) ١ نم هيراقاو معلم هلأ ,لوسر بست هبت ركذ علا نابكلا

 نيعباتلا ىم ةيطرقب فرع نم بقانم نع نييبت ا*1 مهدالوا دالواو مهدالوا نم رهشأ

 ىف هريصتخمو دّلجكام ىف وهو 48“ ةنس ىوتملا ىطرقلا دمحم نب مساقل نيحلاصلا ءاملعلاو

 نب دمحم نب ميعربا نيدلا نامرب خيشلل نيسلدملا ءامسأ ىف نييبت ا*0 ءوج

 10 ىم مصخل مع ةنس قوتملا [فوقلاب فورعملا] ىبلحلا ىمجكعلا نبا طبس ليلخ

 مروعا و نمممعس , 716عمئ60 (ءهمعتلته) ءع فمعاسكأهدعتسس لتئ»تكسس ءغ 11ه ةمعامت عمق: طرهتتق آ0)مو

 وندأ مدضهلتكاسم نك ةصصاتسعأفغر نانأ ةصوعتع ةعمصغ ءاع. - 2413. 'ل'عطوتس ءآ-ه0ه8امقو

 ءيماتعدنم ةدمعتمسسسس 0ع م20500538و6 ةتعاماتع 110767 - عاد 041: 156 1361- | 710676

 111م0 6] 6ءدستسهاتعمو ةسصم 650 (ذمع. 14. اللمع. 1252) مممرتتم. -ح 2414. '1' ءطرأم

 11 عال - صعمص] © ء1]1 - طءعذصو لعسدسمصمقت00 0ع هعماعماللو عا ء>م081408عو 3110401

 آو 13 ءرا 110:6: لع ءرسمامععا#و هصصم 906 قمع. 28. لسا. 1500) دصمتناتم. (0مانق 15م1

 واتس ميممعاذقمصسعسسرو لهم عمر ءغ ءمصفعاسعتوص عضو ةللم0و5ع مموغعو جتتعغمال ءمحتت

 ءوغو ع( همحسسعساهستمست 21م7 ةمكعتمدأغ. 1طلءتسلع ممقمعو اتطدت ءاعوتغو ءماغمتط ءطواتع

 ممستصع 711:714ء]]لرمط ذمكتعمتكتزاا - 2415. 'ءطرأص 21 ةهصسقفط 11- 0ه«ءوطترأسو

 و ييواتئمدأم لع ععمعد]هعتته (نهمععوزوطتلحسستو هسنعامنع هطعتلل ل110:مهر/ء- ءل- لف: ىلطلعلاعأ

 18 عن 11ه]نمتنت»:ءل عبرت (600ث»6م 216ءم00عد# 1[آهمطهلتكحم ةمصم 690 (ةصع. 4. 1*عطتض 1223)

 رسمرنغنمم. 0مسدك 1معامتغ 13: طدسك آلعم مءوأ معصقدغم1 طوصتأ سصقاتومع ءاعبو عغ ةلتعامال 18 0

 مممطععوع عع ءعمرتسو نات ءد ءممعمهاتك عدس ةعوتعطةماتعر ععصعم]هعتحتسو همدصتلله رو لتقع

 ج40 طمصتس طتقغمرتحتم مععنتمعمسغو ءأا ج]تواتمع ه5عمماعق ءأ م0867 0165و وناتأ عا1مرتم 1101:1عالاتظأو

 وسسعسمرنوهغب - 24160. 1' ءعطورتمو ءهعممدتلم. 1'ه]سسصعم 0ع ؟نععمعطاتق ة0ءاماتست مانمزرأت ءا3ع

 قاصتمندس ( 1 20) ءغ دتسمرتسست 00 ءامرتاتلل 53 طعامائاتتللو ل1010 (005611 13 تن 101110

 (82:"60, هصصم 643 (ذصع. 29. ل[هن. 1245 ) مدمدتغتم. آكزاتك ءماأغمردع ع« 1هقءلعمسلو نتتسواتع

 1م]زورحتس كموامان - 2447. '[' عطرتذس 11 ددسُم عاددسه له111ةًأطو ع>مموزالم 110

 ءمرخستسو وانك ذص جلعععملتك ندلتعمصسسس» (ءواتسممتتك طقصل هداك ةععسسملاع ؟عطققتلا كانها

 40 ةهزطعتلعط 8071من - هل - لا: طه 1 عنو ]11ه]رمتستسعل ظ عت: 2ل61ه/17 ظاآآ 1: - همز عرب 1

 [؟تلعم © لزءاصق ءا] ةسصم 841 (صع. 5. لدلت 1437) دصمتاناتكو طمع هزاتق م0102
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 ميملا ىف ىنأي لوصالا ف بختنملا ىرش ىف نييبت 808 هيلع دازو ىسالعلل ليسارملا باتك

 غيشلل زنكلا مسا اق نم رول ةبتت 1889: فلالا ىف نكذ رم عورفلا ىف ةنابالا ةمتات 8 ١

 تاأرقلا ةاور ىف ةيبطاشلاك ةديصق كو ه٠. ةنس ىئوتملا ىطاشلا هريف نب مساق لمكم ىأ

 ىلع ةلمتشم ةليوط اهثكل ةيفاقلاو ركلا ىف ةريظن ةديصق ىرمعلا دمحم خيشللو عبسلا

 قل ا ا ف ب لي هنابي دكا قدا ىإ اهتم غرفو اهحرش مث ثلتثلا تاأرقلا

 ناعرب مامالل ىواتفلا ةبتت )#6 ميلا ىف ىتأي ةباحصلا ةفرعم ةيتت #0 ةمجتملا نيغلا

 هيف عمج باتك اذه لاق طيحلا بحاص ىفنثمل ريزعلا نبع نب ديحا نب دويحم نيدلا

 نم بتكلا ىف ام اهيلا مضو تاعقاولاو ثداولل نم هيلا عقو ام نيدلا ماسح ديهشلا ردص

 ريغ لوصالاب هبشا وه ام ةنيابتم ليواقاو ةفلتخم تاياور اهيف ةليسم لك ىف راتخاو تالكشملا
 اهبيوبتو اهبيترت ةثودحالا نم ىحإو ما ةداهشلاب مركا ام دعبو اًبيترت لداسملا بتري ث هذا

 موديسسعسس ع اتطععو 712" ث147, دط ل748 ءلتغم هغ م؟همدتتك 20034ةدصعسالت5 قانعغم ء>عع2م511.

 2418. 1" ءطرأم 251 ةطحعط 81-581 ههغ عءاعط عطر ءىعمموأاتم. (نهرصتسعماددتتتم انطصت ل1717

 لع ميتسعتمتتكو 06 وسم انغنعند 210 ؟10ءعدضتخب - 2419. '['حغجرسسس 26 ء]1- ذطةصقغر

 دتمم] عرصعمغدسس همععتك 1847207 0ع مدهاتطسع لدعتم ةمععتداتطاتق. 110عدضتع هدرعم انا عنه 7/7.

 24920. "1" حغءجرسسس 2غ ع1 - طن عدو ءههدصماعصسعمفم» (0605:200ع ط2 معع 1عععممءو طسقتسمق ائطعت

 11مم ر ةسعام»ع ةطقتلعط قللتع 1101 ه:وت» ال ((يعقر»» وزن 1ا»ه]ب 51,4182, ةهصسصم 590 (ذصع.

 27. 12عع. 1193) دصماناا10. (005406 5871264 مع هتستلتك 0ع دءعوغعرس ءععدف1 هطاتتلل 01301633

 مءاهئمرتاسم. هطعتاعلط 7101 مدوت»ءا م": (مع( مدح طستع ع ممعفم ع جطوتاطسم ةلستلغعمم

 ء«لت0زغو جئادتصعم ]مهعم عع عغ نعد (نهرتدمسأ 2ءععمقوتهصعق ءوصاتسعأ. هداعج ءوجص ءمصتتت عطا 8غ ا15 5

 وع هع دصعمسع آط8ددناطتزر ءغ حصمأ 920 (ةمع. 26. 1"عطغع. 1514) ةطقو]وز م, - 2421. '1' جا ةططنت 2غ

 1[ئ1- © ط هرتط عاصر مصرا عويعسءانتت همعاتم 1//-6 07"( قرن 1. ع. لع ؟ عاتق تم (نهدنجمم ءغ ظسصصست

 ةمسقأ هات. [!/10ءعدطدم ( مقرن. ح 2492. '1' حعةسستس 2غ 2282 :11عغ ع1 - و عطقط ععر ءمصصمل عت عه

 وومت6نممتك ةممتستس مهمطعأمع. ؟1لعدفتس ناعم 110. - 2423. '1' حاحسسدغ عا-؟عغقتكتر

 نمرسم] عد عما 0عععععمرضتسم لست لتعمضدسس. 0 منك هط طصقسس 8071 7:- ءل- لأ: ل1ه]ت140 لق

 41760 8 ءر١ 4ك60-ء7- هجنع [آدمعظطاحم جدسعغمصع ]تطدخت 210147 ءلتعتس. 1طص طمع آاتطعوو ةثكو

 ىولر» 11/1 - ه7 ء]ا0 180: - ءل- 04 هكءعماطتق ءأ ءةقاتكو 0005 ء>معدنأتق ءنهغر ءما]ءععتغر 1ةموانع

 قلتم كلتمدبد ء ائطعتك د0 علغو ءغ لع سمحتم يدمعقإ( ل ممع ذص زلاتخق هطكلتق (٠”دلئالمصعو ؟ةجعتقك ع

 قلتعأو لتقء سعمدمكتمو وسمع عدنه مهتم كرنأو ءدع ؟10عطقمساو معهع هععنعملق ءاعوتغ, هتكأ 04

 وتدعو نممعم ذم هلتمسعسسم طمص 055مموانتك. اناس ؟عم مجمد عطط مدمر تف طمص مرتك عدس كنطتتعدعأ, 0

 تست معءءعماممضتتم ذللقم لتكموصعسملهم عغ ءةمتتطاتم هدئلتسدصلقق ةتقءععمتغو نص لفن 0
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 دبع نب دمحا نب دومحم ىجارلا بعلا. نأ مث اسانجاو اًعاونا اهلعجو اساسا اهل ىنبو

 ىف متت ع2 ىبهننا هيفاضي ام عون لك ىلع ليذو هسناجج ام سنج لك ىلع .داز زيزعلا

 ةزوجرا تيبيبتلا كنع تيبتتلا +0 ١ ميملا ىف ىتأي ىفصتسملا ميمتت 5 وحنلا

 ماسح اهحرشو] اًثيب نيعبسو ةثلتو ةدأم ىف اهب فلعتي امو روبقلا ةنتف اهيف ركذ ىطويسلل
 5 خيشللو خلا زيزعلا ىوقلا كلملا هلل نمل هلوا ىوغللا ليلخ نب ميعربا نب نيسح نيدلا

 ايهدحا ىممس ناحرش فلالا دعب نيثالثو عبس ةنس قوتملا ىفاشلا ىكبسلا ليلخ نب دبحا

 جزملاب حرشو روبقلا ةموظنم حرشب روفغلا جتفب هامس رخآلاو تيبثتلا حرش ىف تيقملا جتفب
 ىولوالا نيذلا ماسح مامالل مالكلا ف تبيثت ا [خلا هقلخ ءانف دعب غلابلا هلل نمل هلوا

 يفوتملا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمح نيدلا دج لسعلا ليضفن ىف لسالا فيقثت ا ىتولخ

 (0 .5٠[ ةنس قونملا] ىلقصلا [ىدعسلا رفعج نب ىلع] عاطق نبال ناسللا فيقثت 61 ماب ةنس

 زو ةمطقمتحتلغ ءأاتس همععزع5و عع ععصعتو ءمه 01د صتطستغخ ظهداعو 21- ك0 1172-1/1 ( 1. ء

 ةعررتم ةعرمسم ر ةنفامد» نطقت 1ظ ءرن كل اتنءلا ظوءر» كل - ءا- سنس هذمعداتك ععصعدتطاتق

 001056, وددع ءزدكلعس ععمعمتك بوصغر عا ءمتكتف ةمععتعتي وناتهع عا ةتستلتق ةقمن ةجرعسل تع

 ]ووو ةيطصعسوتتغ. - 113عع 11164. - 2424. '1' جغمسستس 2 غو هم م] علت عطااتللل 8103112111301 11112.

 95495. 1 ءئستس ءآ-ستتق دق 12و ةسمم] دعمت 0معاتق 1151-21« عر 0ع نسم ]عاتق

 رمزلعونتن. 924206. 1-11" ءعططتغ هله عا- ءعطوتغو ءممكظضسممألم ذص ءمص1قط 01360 هتطاتق

 مموعامعمتم.  ©هعردج دصعألم 1 عرءس همرص مموزكاللل عا هعصفاتللل 5ءرااتةعتمأ2 نتطانق ؟ءرؤتطسق

 ىددغمسفر ذم ناتو كمزرتلا6 ءقلمستعمنعس ةعران] ءطعقضسس ءغ نسقع 20 طقعع معتم عمغو 0عووهتطتم

 5 [ظ1مونيسس- ءل- لأ ظلمععتس ظعرن طا ماكس طعس لكما طعجتعم]هعدخ دللس4ل ءمرستس عملفكتف قار

 عع يرسصس عصام” ةمعلمتغ ذه: طردهم آكلعم مءوعأ معاق عع مماعسن ءام. هطعتلعط لاد»عاأ عد

 1767/7 ىمابم كطقظتنحو ةهصصم 1037 (ذمع. 2. 8ءعمان 1697 ) مممنتتقو سم5 ةللاتمسكق ءةضدتستف

 مورستسعسامعمو ءلتلتغو نسمعصسس متم 1«"1*]: ءآ-»مءلبأ1 لا ةلاعت'اب طلا - 1'ءاانانغغر مها علت 01“

 1لسان] ء- عامر" طن ءابعم]ب 11هيناستت»ءا هل- ماتت ةصكت مامك قام  لطتع (ءدعقتتس طقطعف

 حلستحغاتللو ع( زمعامتغ ز(2: آطحصف 1)عمو ونلاتك م056 1ه1عملأ[10111 83-1111120 5ع 6

 رددصعأ هع. - 2427. '[' ءيططتغ 11 ءل - اع عا1مسر هممظسسمالم 0ع دمعاقمأط 7 ةتعقر ةلنعغ05

 آسفس 11هث(ن- ءهلل- ل11 آلم: 11 م]مممعا2. - 9498. 1' ءانطءاعتآل ه1 - ةههقولو ل1عءعاو

 ىدممتلتم لع مدع ءدلم دصعااعر ةسعامدع 01070-ءل-لأ: 71ه]رمتضت»ءل ظءرو 3” هعلا ل” ةملط

 10 حمصم 817 (ذهمع. 23 116. 1414) سمسم. - 2429. 1 ءعطعاعت# ء11-1ةؤصو 3 ععانو

 [1معدمعرو ةهسسعام»ع 1ازن- ءاعماأاه“ [ ملل ظعرب لمز/م»» ذهن لن] ظةعلقلاغ, [جصصسم 510 (ةصع. 16. آهن



 1ظ1

 هيوكسم [نب دمحن] نب محا ىلع ىال خيرأتلا ىف ممهلا .بقاعتو ممالا براجات .٠7

 ريظتسملا ريزو نيسلمل نب ىبحم عاجش وبأ هليذ عفنلا ميظع بانك وهو [57 ةنس ىنوتملا]

 ىدحاولل ىكرت ناسنالا براجات + ىنادمهلا كلملا كيع نب دنيكمو م ةنس قوقملا

 رجس نب هاشودنهل فلسلا براجت ا*## راثالاو راعشالاو رباكالا تاملك هيف عمج ىمورلا

 ىف برعلا براجات ا:## ب". زذنس دودح ىف قوتملا ىولضفلا نب ديحا نيدلا رصنل هغلأ 5

 ىاتكلا ىلع نب دشرم نب ةماسا خيشلل ةحجنملا ىاسملاو ةعرملا رداجتلا تبع لمرلا

 عمجب مايتعالاو درجتلا ا* ىنأي مجباصملا ثيداحاب ةقلعتم كئاوف ىف جيراجحتلا عمو

 [.4. ةنس قوتملا] ىفاشلا ىنيقلبلا رمع نب حلاص نيدلا ملع ىضاقلت مالسالا خيش كلاولا ىواتف

 دللا يبيح نعي امأ هلوا هقفلا باوبا ىلع بترو ىتنيقلبلا جارسلا هدلاو ىواتف هيف عمج

 ثيداحا ىف لوصالا .ديرجحت اب مل“. ةنس نابعش ىف غرفو خلا ناسحالاو لضفلا منام 0

 1116) مممعنم]. - 2430. '1' عز ةعاط ءآ1-هدص عرعر ءعمعمتعم 5ع مممان1هنست أ 2

 دماسم»دست و 2640ع قلاع لآ: ىللت»عءا عت [ 101 مبست»ء0 8 ءدن] 11مم ءتلر, [همصم 1

 (ذمع. 9. كحص. 1030) صمتتنم]. طنطعع طتعئممتعت5 مطهعمقع هقلتغماتمو وسع قطن 87070

 11ه1 مج: 0 1 ءرن- ءا] مد عزو , 17! ةيتعصحع !110ء1ه1 ]21 دصصمم 488 (ذصع 11. كدص. 1095) ططمالأتتتقو

 ءهأ 1101 مق»7:60 161: 4504 - ءآ - هجءآةزع 11 ءرج0ل4218 مصاتستتهتامأ. لب 2431. '1' ءّز ٌةعأط

 ءا-1موؤمرو ءعمعرتعماتهع طمستمتك. مد مععتعمتسس و ذص ندم 1777/08 1112 لتعأج مه عم 018

 متعمسسس ر ممعسمأو عغ نيدلنقممصعم هم]]1ءونف - 2439. 1 ءّز ةعتزط ءا-وءا1ءرقر هدم ءتعماقع

 رسهز هدحنسس. :]]1827:05  13د: كك ءبرم» طمصع اتطحسمسم لالهعت" - ءل- 01220 411:0 13 ء2-ء1/ع1]0ع3ةم1و ا

 نكرنعو ةمصسم 730 (ةهع. 25. 064: 1329) طظ01:40و 0012م051111.- 2433. '1' ءّز ةءازط 81-ةخةطو

 ييمعت عمفدع ةعدطحسمسم 0ع ديتاعر هع عمم ذم ةععمد عدت ماتم ةماع»هعمص طاع ؟عوموصس عسل.

 2434. 8:1-'1' ع ةتع عا -دممعط ءطعغر سعموو0عع ][سموودع ةهغ ةنتلته مجه5معنع ءعلعممقب

 جدمعغمع هطغعتلعط 0ءمسع و: 171:120 8ع: لل: 16182. - 2435 ظ1- '1' عزذعتطو

 سمر مطوهغمدعف 0ع هطوعمعدقمدتطسك هقلتطاسعر ونسمع (مدلئننمصعع همعتتك ل11ءد051]: هةمععامسأ»

 ؟1لعدضت» ةمكعوم - 2436. 1-51" حز حععم 0 7+ 181- [ط غاط هت رو ه13101113 35510101112 أ

 نبتعد هةعلسأاو ذه 0عممعاتك زستقلتعتك مدام ه7ء2:- ءاضوالس» ءىالتععملتكو ةسعام»ع (نةلطخت

 11: - ءل- 07: 4781 8ءن 0مم“ 807عقفمم ظطقطنتامر [همصم 868 (ذمع. 15. هعم6 1463)

 سمع نم]. (نه]1ععتغ طتع 0ععععاو ندعتلتعجح مدضتك هدأ ل7” -ءعل- لا: 861ءلبأتا#ر  عقلضطتع

 عععدسلسسص ءدرتنم لمعتك لتكممكست“ (0مسدكر ونسم0 ذغاد ةمئمتغ:  طءوعستموت5 ممدعست ا عه٠015

 آدسلعمتع طعتفو طمصمصتسس ءغ طعم عمق لمس ]دي عتغمرا ءاعو رصعموع 85طقاطقص حممت 830 (ةمعب 0

 2. لوو. 1426) ةطووارتم - 2437. 1ءعّز م10 ء1- هون]ر قمه ءعمموتاتم ملص رأت 07ا30ب



 1ظ2

 ىنهجلا ىزرابلا [نب ميحرلا كبع] نب هللا ةبه مساقلا قا نيدلا فريش مامالا يِيشلل لوسولا

 حاضيالا سيرجكات ام ىتايسو ريثآ نبال لوصالا عماج هيف درج [,. ةنس قوتملا] ىفاشلا

 [ىبعكلا] هللا دبع نب كمحا [نب هللا دبع] مساقلا نال لدجحلا كيرجكات *] دركذ فيس

 ةتسلا بنكلا ىم عاونلاو رماوالا كيرجكت |**. 111 ةنس قوتملا [ةلوتعملا “سيئر] .ىخلبلا

 5 ةيفنلل عورف ىف ىناعربلا كيرجات ا ه.© ةنس قوتاملا ىلبنمل نجلا نأ نب ركب نا خيشلل

 نب ديحأ نيدلا باهش ظفاحلل ر وسلا بيترت ىلع ىراخيلا جبدص نم ريسفنلا كيركاف 1”

 ديمحا نيدلا ىقن مِيشلل ديحوتلا كيرجت #0 مما ةنس ىوتملا ىنالقسعلا رجح نبا ىلع

 ناحيرلا ىنال راونالاو تاءاعشلا كيرجان 1** مث ةةنس قوتملا ىزيرقملا ىلع ىبأ

 ةتسلا لاحصلا ديرجت 5# ىناعملا سمشل هفلا ىمزراوخلا ىنوريبلا دمحا نب دمحم

 10 [5*5 ةنس قوتملا] ىطسقرسلا ىردبعلا ةيواعم نب نيزر مامالا خيشلل تيدحلا ىف

 لع ند016مصتطسو 1ءعدمق لتعحتستو جسعام»ع ةطعغتلعط ءغ آسصقس ئ/ع”ءك- هل - 013 - 02

 11010167 طور: [ ملط0-ء7- "ءاآراد» 8 ءدن] تعمق لمالعبب# ظطقطتنوو [هسصصم 738 (تصع. 30. كات

 1337) سمعتم]. ةتسوم]1 كغعع طتع 0علتغ هردك ل6702: هآ- هد هل 11: ل214 هما 051413115

 لعسفتم هدصصتطسسو ج00:(ةصعساتك. 150عدفتمع ةصلقب - 2438. 'ل' عر ج10 ء1-1لطقغطو 0

 انطعخ 3101482-277, 0ع نسم ذص م:ةعءءلعمقطسم ؟10ءعدع». - 2439. عز 14 ء3501-1و

 يومموتاتم هامه همتععدو ةتتعام»ع 41 1ءائفت» [ هطلهل]ع] 1 ءرن] للسعال طع: لطلعلاع]ب

 [ 120:58] ظماقلم [متمعتمع 7/10::مسءلغممسسس] و ةسصم 319 (دصع. 24. كلهص. 931 ) 1201410.

 2440. 1 ءّز 104 ء]-درع ةرسأ#1 56 ءآدص عرج ةطقر ت]قنه ءهعمموتأاو 131103401:111222 أ

 5 مممطت طتغمرتحتص ع ]نطرعتق هعدعو ةسعامعع ةطغعتلعط للان ظ8وق» ظءعر» لل ةرجهز0 11دمطةلتكوي

 دمصصم 804 (دصع. 11. كسع. 1401) دمتم. - 2441. 1:1- '1' عز ج10 1ظ.:1- 2ه:طقصتو

 يرممولم همن عع لعسم دفن هغكهر لع ةمموهلتطام لادعتم 1[هصعاتكمأ مددعاتطاتم. ع 2442. 1"

 ء1-(ءزولتمو ةماعين مرن عامكتم (نهعدصت ةععتصلمس هدحلتسعسس كنس دعمضتسو 2 201ههمتطاسع 1

 8م[: ق دتسلتعدنافو هدسعام»ع 1طفظنت ئاعآفتأ - هلل - 0:  للطتسءا 86ه: ملل: ةظطد» 11077“

 4506108#, ةهصصم 852 (ذمع. 7. لآوج. 1448 ) رصمزتننم. ب 2443. 1" عز ج14 ء1- ةسطأ1لو

 ءعمموزألم هكمعد لمءيتمحع 0ع دصم 10عمرو هسعامدنع ةطعتطلاط 1هع72- ءل- 0/1: ارتنءل 18: لآ

 116", همصم 845 (ذمع. 22. ا81آهن. 1441) ردمنتم. - 2444. '1'ءّز م14 ءا-هطسققغ 75

 ءادممتل ةدخر ءدرموتاتم همم ؟هلتمدخنسس ءغ اآمستستنتس. 0مدقر نتم0 41:1" غ1: 760

 182 6ءرن مل]رونعل 1802 12/101 مهب"ءبر»# كار عرسدو- ءآرسعابا# همرسومودتا. - 2445. 1 04

 10 ع] - هزطقط ء]- وز(غ(غعغو ء>ممولالم ءآدعضح ]تطعوردسس ةعرع ى7ث47 ةصقعتت مامزان22 06 1ع

 نىدلتلمصدعتهو ةجسعامرع هطعتاعط ءع آسفس 1 وججأ# 867 111066 4ط0ءر# 50" 2605/8و
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 هيوريمأ ىنباب فورعملا دمح نب نجرلا دبع نيدلا نكر مامالل عورفلا ىف ىنكرلا كيرجحن ا*:4

 اضيأ حرشو تادلجام ثالث ىف وهو حاضيالا هامعو هحرشو ه8 ةنس ىفونملا [ىفنألا] ىلامركلا

 ديفملا كامو ه1 ةنس قوتملا ىفنلمل ىردركلا نامقل نب رافغلا دبع نيدلا ات ةمثالا سمش

 ىفنحلا دمح نب دا نيسمل وبا مامالا وهو اضيأ هيف ىرودقلا كيرجت ا**«0 ديزملاو

 ام ةيفنحلل هيف درفأ يلا للزلا نم انمصعا مهللا هلوا ريبك كّلجكم ىف وو 80. ةنس وتلا 5

 همهف ىف طسوتملاو ىدتبملا كرتشيل مججرتلاب درواو ظاغفلالا زاججاب لداسملا نم ىفاشلا فلاخ

 نينار 1-1 ا ا ع 0ك نأ تكا رن عم ةنس هدالمأ ىف عرشو

 ىمسملا هصتخ 7. ةنس قوتملا ىفنلل ىونوقلا لحا نب دومحص نيدلا لامجو ىيرجتلا ةليكت

 هركذ 11 ةنس قوتلا ىفنكلا ىجالتلا عاجش نب ديك رخآ دكيركت ةيقنكللو ديرفتلاب

 نيدلا ريصن فقحملا ةمالعلل مالكلا كيرجت ا**.6 ةوكرلا باتك لوا ىف ةصالخلا بحاصض 0

 [دمصم 535 (ةصع. 17. ةكسع. 1140) دصماان0]. - 2446. 1[1-'1' عز ج14 11-11 هلعست, ده

 هعمموألالم مدرعتسسس لسسضم كمععادلتسسسو ةنعامرع طصقس 1ممتن- هل - 011: لطا- هآ -"ه]ب1101: 17 عزا

 ال101 منت ءل لع عرنمن# | آآحمعاتتلج |, لعموم 1287 11" هنمء:]ب للعام ءع جمصم 543 (ذمع.

 22. 111. 1148 دتمرزتال0. هدغعو ءمرصتس عماقتلات12 ءزاتذ ع نتطسعك ؟01هستمتاطاك ءمصفاوم(ءلض

 هع 1047 ةمككتمفسسس ءلتلتغ. ةلئسسم همسسعمامهتستنس 1710410-11 همع 171-1/1ه-/0 ججمءال حنس

 عاطعسم - ءامتستسعأ 1 لن-ءل-041: لط0-ء7-ع] هر“ 13 رن 1رمعررجار» 1( عر0٠عر»# [آآدمءااحر دصحم 83

 (زمم. 28. 006. 1166) رسمزئكتاتقرو ذص ؟تآعاتك دنقلا. - 2447. "1 ءز 11-0001 ١14

 ديممدتالم ءآدرذ ءعدهلعتس مدعاعع لدعم همععأدلعد ضدعاحممر هسعام»ع ط[طصقس ل01: 7] م5 ءقرن ل ]تدع

 طورت 11ه, متست»ءل [آجمءاتتحم ؟دلقم 0008 لتعغم ءغ حمصم 428 قمع. 25. 0ع(. 1036) دسم. د

 8ل1دعمسس ؟ها1سسعم كح ذم عمتعمق : 0 آلءدنقو ةعالاف ص05 2 مءععواتق اعبر ذه نم ل0 8عقان08 قو

 لع وستطسم ذ//4كن(# ةلئلعم دمضتغو دم نكادسم طآفص ءظكحتستتس ؟ةدطلق ءمصعتمتك ةعموممتتس (0ةعاقكأتاو

 ونددع ممدعمممل ءععدنعمغ ةصلتعدسكو دتغ ءعغ انعم عغ نأ لدتس دتعلتج ذص ءمعمتغمسع 5:عزمدط كتل

 عمك مدع دصملم ةهمغءالتوعنع ممهدعع 1لعاممع عده ءمعمتغ ةمصم 405 (ذهمع. 2. كمل. 1014).

 ظهدؤغعد قلد ظعوات» قللل- ءآ-ه]تسمت» ظعتت 2101من عا هعء»هطلععو ةصصم 436 (ذصع 329. كلم

 1044) درهم مسكر همم ]عيصعمأدتت هزعدتك 1غ, تع ل ومآ - ءل- ل1: 11]1ه]ت0 13 ءزن ل]رتسعل

 ننعم [[آدمعالتحرم ونمت ةصسصم 770 (ذمع. 16. ةكسع. 13608) 0عععدوتغو ءمتامرسعم ده "0

 دمكعت ماوس ء0لتلتك 1آدمعطغمع ممدعغءعنعد دلتسا 1'عزر"0# طقطعما د 7101, مستسعا 8ع كرمز(

 1/ء]6: [[دمعءاتادر نصت ةصصم 622 (ذمع. 13. لقص. 12925) لعظسعمتك قار ءمدت مموزغسم ءغ جط 0

 ةسععمدنع هرعرتك 72/2/45ءا/ ذم ةمتاتم آاتطرتت لع ءاععصمدرمع 1دسلهتست. - 2448. '1' عز ه0

 ء1 - اععافسر هامه دمعافمطروتعمع ءهدمموتالمو زله دمعمتعمو: موعيستووتك مىهعست ((عهلتق

 13ج 0عامع 12عنق معوعدوذتم ةغ ربع مع ءديتقاعمو ءاعبو معمم تنم 00ءاتقوطسم ءغ عمهطقلتكوتسم

25 .11 
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 يلا دوجولا بجاو دج دعب امأ هلوأ 4,0 خنس قروتملا ئسوطلا كمح نب ,نيح# رفعج, أ

 ىلا ريشم ماظنلا غلبا ىلع اهبيترتو مالكلا لثاسم ريرحت نم كالسا ان ذإ كنك فان لاق

 هيلع ىداقتعا ىوقو هيلا لّيلدلا قداق اًممو داهنجالا لداسم تكنو ناقتعألا كئاوف ررغ

 ضارعالاو رهاولمل ىف » ةماعلا رومالا ف ١ كصاقم ةتس ىلع وهو دداقعلا كيرجتب هتيمسو

 "٠ ىنتعا روهشم باتك وهو دكاعملا ىف 4 ةنمامالا ىف ه ةوبنلا ىف * هتافصو عناصلا تابثتأ ىف 5

 نيدلا لامج هحرش نم لواف اهيلع ىناوحو ةربثك حورش هل لوبقلاو كرلاب اوملكتو لوحفلا هيلع

 نيل هلوا لوقا لاقب حرش وهو 04 ةنس ىوتملا ةعيشلا خيش ىللل رهطم ىب فسوي نب نسح

 نبع نب دومحص نيدلا سيش هحرششو خلا كلملا نم ملعا لماكلا ناسنالا لعج ىذلا هلل

 الصف ىنتملا نم دروأ رسفملا رخأتملا ىناهفصالا وهو 1 ةنس ىقوتملا ىاهفصالا نيا نب نجرلا

 10 هزاججأ ةياغل نئنللا 3 ل يلا دوجولا بوجوب دنحوت ىذلا هلل ىكبثل هلوأ حوش 1

 رالووعفر٠- ل - 0/7: ك1 ل وركمت» 1711ه]رمروترتعل عزت 11ه]ءميجت»نعل 1'(عغو ةصصع 672 (دصع. 18, لاقل
 12723) رصمعم. 18عوممصلعم طلعو دهودتغو ه0 عمر وسمع لع وسمععنممتطاتق دصعاعمطتةثءوع
 معععموممدوعملته ءغ ه0 هملتمعتم معي ءعنمدتسسس دع؟مءمصلتك صلع 0 عقتتتس ىانططر ماهر الغ
 مممعفممالمدتسمم ءا تناتعدتسمم لغز هطقعرهنمدعم ءع دمطات|تهكتسمم ةسستست ةانلتت ذم لدخع
 ممقوزا ونسمع علممعق 1ةهلل عة عطترو 0عع 60 لع زتدو ج0 ونسدع رصع 2010ءاصهألم لسدحتغو ها لع

 ودتطسع دصتطت هعمونمدتسع معركمدكمستس عدا. آطتطعتسس 1ر0 ءا-هعم70 ذمهتمعأ ءا دس ةعاع

 71ءعلودق0 (ءممدتلتد) 015ممودك - لع معطسق تصاتتةسدلتطتق - لع ةدطقاقماتتك ءا دءطاتق

 5 1هر(نزاق - لع فرسمرهطدملم ]كلعأ هتكاعمأتلم ءزتقوتع جامتطسغفق - لع مسسممطعاأمك - لع

 1رتدس هنا ب لع رعد ننعننل مرصع. - 1106 هماتق 122عضقت2> عامرتمتت ه3 عأان3 ءعقأو ف ل51

 م«معمع]][عمممكدتست كعملتسس ّذص عم ممكدعضتسغعي 0ع ءموسع ]1 معمم ططصتعق 5عآ هورس مدنوططصاأعق
 لزووعسسعسمغ. طلسآا زبك فافصغأ فمرسس ماقتل ءغ ه0 طمق عامدذدعر ءا معتستتقو ننت للنل

 نوتصتس ءماماسم يار 1هتغ لعسضسأ]-ءل-لغأز: 1ظهعمتت طعن 7« ظعرت 0101هلرابع» 1107/2, كذاعتلعط

 عزرزت6مستس مصمم 726 (مع. 8. آعع. 1325) رسم منك. آطص طمع همرصتسعس(ةيتمر نتت انه ةصعامتأ

 1يدسم 1)عمو نت طمتصتمعت معي ععاسس لمءقمد ود مع0للتلتغ ةمععام ععئع.ر 1هدرحصتتاه رو ©

 (لتوتع ةسعامت) و “< رر هع/7 (لتعم ءعمز ؛ ذص صكس ءوان آطلعلسلع ةاءعسد-عءل- لاو 11ه]رتا110 لل

 لق67-0]-ه]رنرنمنا 1 ءرا للت»ء0ل 1ظبم]ركتانو ةسسصم 749 (ذصع. 1. كم“ 1348) 1201: اناتكو

 يرسسعسامسنسس ءلتلتغو ةوكم/بمب# لتعم دللمتس ممداعيتمد عد (نهردصت ةصاعت مر ءاعتت. ويعم

 10 يمنعجتتد5 جللعسأو نسحسس تنص ءدررات عمار ءا ةمعترتا ذهن آمسق آلعم معوعدودتتف ةلنه هل

 نمزعم ءام. '[ءعراسك ؟١ءرئادو ميمماعم متستحتس طبعزتاملعس ةعمتعسماتطتك لتعتغ ةتستلته ءةةعو
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 ثحابم ىلع اًدوصخ تاضارتعالا نم هيلع درو ام ىلع هينو هدصاقم نيبو هدعاوق ررقف زاغلالاك

 كيرجت حرش ىف دعاوقلا نييشتب هابسو ةماقتسالا تمس نع اهيف لدع دق هناف ةمامالا

 ةمالعلل ةييظع ةيشاح هيلعو ميدقلا حرشلاب بالطلا نيب حرشلا اذه رهتشا دقو دئاقعلا

 نيب باتكلا !ذه رهتشا دقو ماا ةنس قوتملا ناجرمل دمح نب ىلع فيرشلا دكيسلا فقحلا

 رثك كلذلو ةيضاملا نيطالسلا ضعب نييعتب هسيردت اومزتلاو ديرجتلا ةيشاكحب مورلا ءاملع 5

 111 ةذنس قوتملا نوسماسلا ىسح نب ديحن نيدلا ىيح ةيشاح اهنم تاقيلعتلاو ىتاوحلا هيلع

 فورعملا فسوي ىيدلا نانس ةيشاحو 1 ةنس قونملا ىمورلا سايلا نيدلا عاجش ةيشاحو

 ةيشاح ىلع اّدر اهبتك [اهب كيزياب ناطلسلا ةسردمب اًسردمو] ةيساماب اًيتفم قوتملا نانس مجتب

 اهلوأ 1.1 ةنس قوتملا هداز بيطخ ريهشلا ميعربا نب كدبحم ىلوملا ةيشاح قو بيطخأ نبا

 ىور ناخ ديزياب ناطلسلا مسا هيف ركذ خلا هتافصو هنأذل دمحلا فحاسا نم دعب امأ 0

 ديسلا ةيشاح ىلع بيطخلا نبا ةيشاح ىنعا ةيشاحلا هذه علاط امل هداز هجاوخ ىوملا نأ

 وتمنع مع رده مسكمعتمته ظكملحسعهماملتله ءمصفنضستكدعو ع وننم0 ةسعغام» هتطأ ؟هآسععك

 لعصممكئدعدعر ءدوصعر نتهع دلتن مصاف عدس لتءععتمغو ممقمموتسسسم ص 015ونم1516هصتطسق 0ع

 1رصحسحتكمو نطت ةمغععلسس ه مععنه منه 0عواتس د تغر ةمللعدمدع.  ((هسسعسأةتتاتق 161/0

 61- مصصاقل لأ هآرعب] 1عز»ن0 ءق- هع ذمهعت ماسك يغر ءغ منع امل م5ذو5 همدصتسع آل ءاعدتق

 (هرسصعم(ئست ممتع 1 زع لمعءقمدتسسك كغ ىدطغقا1 وسمك 2/7 - هع ول 111 -ك]رع" أر ملل 8

 1101من عا لماع دممم 816 (ذمع. 3. ةكمد. 1413) رصمعتتتكو 123عم35 عاموذده 20 عدس

 ءلتلتغو ونسهع منعم دتعمو لمءوغمد ظسسعاتمع همدصتصع 1مم]2عا 10/- 1ر10 هعاعاطتنةتهع كانط 5

 ء( تحس ميم1عودمتطسع معع دمهم لهفتي همصصتت][هرضدس ظنا ةصمتستس مدئهععع0 ءعماسس هلل عالنت

 زاطسص 1عوعملا ةمزدمعععععتسو دصانلا ع]1و55د5ك ء( ةممعصسللءع5 20 عانسص 0122م0511ع2ا02غو نأ

 81ه]يورغ-ءل- لا: 11 ه]مست» عل 13 ء» 11هعم» كسي ةغر ةسصم 919 (ذهع. 9. اطلآهمم 1513)

 رسمساساتو ب همز اع- ءل- لا: 17 اع 1108, هصمم 929 (ذهسع. 20. لو". 1522 ) 20141115 --

 مرتع: 7ع داعم قع كيمو لتعسعرم نست كسففتمع 01سلانل [ عا مته1عقذهدتف
 دل هدمالاععتسمس كنسلئفمت رهيرعشأ0] دمسمعتع طقصوئعمو هطتتك 8ءئتمدتغ طتع هده عاموذوه

 ءده معسامملهعر ونسمع 1011ه 71011 مستسعل ظءري 1 هلراسر داعم 1ك ه4 - عنلعأب ةذكع طاق

 1/6148 لتعنت5ك ءغ ةمصم 901 (ذمع. 21. 5ءمأ. 1495 ) رصمعفسكر علتلتغ عع ممدصتمع 8نلامصن 0

 8نيرءعأل 1لم» ممومعستمدم هدمهكأا. 1معئمتسمغ طمع ذلهن ظروعستموأك مههعست((عملتق. ©

 ميممغع» ءيوعمالمس كسقس ا ةئقطستم ا!هساعم رمعتعمتع ءنعي - سس ا1هاله 1 0زمعملعأ

 طقق عاموودك 1ءعوعععغ, عامودوه لتعم 1ا- ءازلبماةاخ 24 عامدذوق اه عزوة ل1, 10 ءادقواتع تطأ لع

- 26 



 1ظ6

 هبجكي ملف ىناخوراصلا هيلع ارقذ تادوجوملا ميسقت نم ريقاقعلا ثحب ىف هتعلاطم لكم ناكو

 حرشلا ىلع لالجلا ةيشاح علاط املو ماقملا اذه ىف هلاقم نع هلاح ملع دق ذأ هوكرتا لاقو

 روبزملا ىلوملا هعمس املو ةيشاحلا كلت فيزي نأ كصق ىفطل ىلوملا نأ ركذو هبجا ديدجما

 وكذف هيلع رّدكتي ال نأ هللاب فلحو ةدودرملا عضاومل ضعب ركذب هيلع مرباو ةفايض ىلا هاعد

 5 هريرقت نأ ىفطل لاقذ دحا ىلع هبتشي ال ثيحب مزلاو هنع باجاف اهنم ابن ىفطل ىوملا

 همد ةحابأو هنقدنرب مكح ىشحلا ىلوملا نأ مث هباتك تر نع غرف هنأ مث هيرح فباطي ال

 ىتاولمل نمو فئاقشلا باتك شماه ىف ىلاهالا ضعب هركذ هدي نم ىانك تصلخ لاق لتق املو

 اهيف ص [بوكسا ةدليب قونملا] ديعملا نبا ىلوملا ةيشاح فيرشلا دكيسلا ةيشاح ىلع

 ىنخلا هلل ديحلا اهلوا ىليحلا ىشلاطلا ىبحا لضافلا ةيشاح اهنمو هداز بيطخ ةيشاح

 10 قونملا ىلايخاب ريهشلا ىسوم نب دمحأ ىلوملا ةيقاحو خلا لوقعلا كاردا نع هتاذ هنك سدقت

 نيوخاب ريهشلا مساق نب دمحم نيدلا ىيحم ةيشاحو لداوالا ىلع ةقيلعت كو ه0. ةنس

 ويدعم مصع ممعانعدسعم(مدتس 1عوتغرو 20 01 51ك1هصعتل ؟عرانتل ءاهتكأعطسأتلتللل معا(101عغو عأ انتل

 مور (7/472 ءمرعدس ذمكم عمصص اندعامععو ددتستسع لامس ةلستعمهكم5 ءععوع عغ لتعتمدع قللت:

 31زئندسستتق طحعع. © هملتك ملص آائطعع دتغو لدسص ءد2 0تئئمسغعلمصع طمع 10عم ةمكانكتأاو

 ىمعممعتساتك. 1ك1لعسد دعم عامدذدم لعام7- ءل- ل1 د4 (نهرصسعس(ةسسس لووك !1عععصقت وع

 جلسملمسس مامعمعرضتمسا“ (0ندضتس مائهك1(ةهنعس ءتس !1هللحسس 2ر6 0 عصممع دنع ]1ع رماتسمت"

 هووععور ها( 81011 ةصنعج ]دسلافعت5 10 جةسلتكتةدعغو طتع ةط ذلكم ج0 ءمعصحتس ؟هعونلم ه0

 رسم]عوام يصغعملتغعو تغ همدصانأ1و5 10عم5 معمنوطدصلمو دكلعنسءأو معع 10 ءانستوتتع ل0235 5

 و ند ستماسلع تطمن متاتمل ةيدع. (0هم آدعام ة10ه1]ح مر همهصتتلام5 1معمو قككمحتغ 1116 ؟هنو

 نص معمرنمططكتعو عا معسص دله هممكأ غر غ معدطتسأ هطؤعاندتت ءووع(ن. لع طار: 1موتدنك لتعاف

 رمامتسع دعتماتك عوممصلعمعز ءغ متطتلم هععلسم ائطدت مءامامنمصعس ةطقواكتك "لمس 11

 عاموووغمر# عدس رمعمسل 1ععلأ نص مأ ءاملتم رو ءزاك ددصعامتسعتس ؟نصلعسلمس ءعووع ءلتعتغو ءا ةتممات و

 لع زللم ةسصخغم: 1ئطستسس دتعاتتتلو ءيعآوتسهكلغو ءدع ءزاتك درصهستأاطاتق ءعتماتت. - 1لوامدتحتل

 دتع نهتلمس ءزدك ؟ةسنتلتمع ه0 مطمععتسعس هرعرتك 5-27, ءعلقع مهضدكلا. - 1)ءئملع 055م

 د0 عامدوده 707-ىءبررر ل1 5-1717 1معررك ىمرسسورمعسعضتسأ ط1هلله ة267:- ءارسم/0 [تس تعطع 75

 رسمرساناتك], ن1 عآمد5دده 187 7676/41 مم0ممعدم مهتئاعتتل ء>لوع موز( - حل طعصع 26دك

 10 4]رررجعا 101:12 ل, كّزمك عامدددع اه ةصعامتاتسا: آطرهتتق آلعمر دم ناتو ةسطقامسأتق ةعووءماتقع

 ملتررتم كدصعأاف ءدار نطمتس نأ مدعصمأاع ءممعتمأ ممدوز(إ ءاع. - 81ه1ل1ه قلات»ءا ظعت: 1و

 مساعم 767476 لتءاسك ءا ةسصم 870 (ذصع. 24. ةسع. 1405 ) دصمتل(اتات5قو ءاتزات5 ةممءعصهلتاع

 زمام اههاسس اههعامنغن - 7101 /6- ءل- لأ: 1101م7: عزا (نةعضخسم ؟لعو ل1601: لت عانق
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 ماسح :ةيشاحو 15. ةنس قوتملا ىناقولا ىولغملا دومكم نب بحكم ةيشاحو 1.8 ةنس قوتملا

 [ديسلا ةيشاح لثآوا ىلع كو] 74 ةنس قوتملا ىتاقوتلا نمحرلا دبع نب نيسح نيدلا

 نمحرلا دبع ةيشاحو 1:1 ةنس قوتملا ىنانلل نباب ريهشلا هللا رمآ نب ىلع ىوملا ةيشاحو

 [111 نس قوتللا] ميركلا دبع نب رضح ةيشاحو عضاوملا ضعب ىلع ةقيلعت ىو هداز ىلازغب ريهشلا

 هلوأ ىخيشب فورعما ىسوطلا روصنم نب ناميلس ةيشاحو مسوكلا نيدلا عاجش ةيشاحو

 ديسلا ةيشاح ىلع اهقّلع يلا تاوصالاو فورحلا سنج نم سيل مالكب ملكتملا دل دبحلا

 فيرشلا لاقب كيسلا لوق ىلاو حراشلا لاقب حراشلا ٍلوق ىلا راشاو اًعم بيطخل نبا ةيشاحو

 ىعدربلا نبا ةيشاحو ةنس قوتنا مرح نب دمحم داش ةيشاحو هلوقب بيطخل نبا لوق ىلأو

 ةيفاملا ثحابم ىلأ اهبتك 11 ذنس قوتالا هداز ىربكشاطب ريهشلا ىفطصم ىب دجا ىلوملا ةيشاحو

 ام ركذ مث ةرابع رصخاب اهاذاو بيطخل نباو نيدلا ردص ريمو ىاودلاو ىثوقلا لاوقا اهيف عمجو

 ساحنلا ميعربا نب دجأ نيدلا ىيحم ةيشاح اضيأ ىئاوحلا نمو ماقملا فقيقحت' ىف هل رطخ

 عع حصمم 904 (ذمع. 19. ثسع. 1498 ) دصمالاناتق - 1101رهتن»ءل 186: 01هل 11110

 21:عرةقغر دصصسم 940 (ةمع. 23. لصل. 1533) ططمزاتتتتق ل 171051 - 011-0: 11056311 7 ع

 450- ء-”ه]تنم7: 162م0, ةمصم 946 (ذصع. 19. ا!لآدت. 1539) ممم تحتقو [ءاتزانق علمه5وع 4

 ةماتقسسا ةدصغتس عامدددصتس 5201-127 مدس مهدتامع هدمأ] - 110115 472 8ع ق"0170]و

 دمدلعم 1-ع7]ةر:2 لتعفتك ءغدصصم 979 (ةصع. 26. الآدتم 1571) طحمتنأاتتاتتق لح 470-67-0

 داعم 6 مهنا سم 0ع] لتءعنتعو تدزاتق ةممعصلتتع هممصهصسللو ةةصختس ]وعد ضوعافغ ح 186077

 لعرب 4ط0- ءآ- 86", [ةمصم 999 (ذمع. 20. 0ع. 1590 ) ممم داتك] ل هوز( -ء0-

 11156 بس 801ءقرسك» عتب 71هدعنت» 158, ك؟دلوم ه/1ع2]17 لتعفمعر نبت ذاجه ذهومتات آه

 لرعمر ونت نمودج 10ودتضتع 2 ععمعتع [[غعئدتس ءغعةوصمتتس دلتعمو ءاعبو ععذص طقع ةجرعس0نأع

 هع عاموووه قعر ءغ عسسا 78141481-182 جعاجك.  (نهرحسعسأةكمدتم ؟ نطو ةمصصتلق 6

 ء[- ه]زرا»#] (لتعتع مدس عمت وغمد) ر““ اه ءيرور فلا 1هحصسصمسام ىو هلله 20] - ك1رع»أرك ( لنوع ك1 عسأرك) « ءغ

 ل81:- 11161451 ذمدو لسمك ممدصتسع ةصل1خنهغ - م»جعاعنود 877 1101 متوتر عل 1361: 17101“ ءتناو

 ةمصم . . . تمر اناتق - 111-61 ءر0٠له2* س 810115 ل1100 ظ عري 71ت1هركه م دلعو 151[ ةرجت» ع( 0ع]ب

 لتعفتك ءغ ةسصسم 962 (ذمع. 26. المك. 1554) ططم1تتلكر وناتأ عآمدووه 20 0تئوستوتاتمصعد لع

 ون1001غهغع هدوسع هعتموزغو اتكومع هطقعمعدنممعو ((:] 3, 19 مام ل111 كمل« - ءل- 013

 هب لزم - ليما )1 دمصتصم 01ءقغممصتك ططععتلمتع هكسف ةصقعصستم "لمس هد 200غ, نسمع ةتطت

 ذموأ 0ع لدمأو 10و 0ع ندم نسق عينات ءمعمتاتممع دس ممعداأعتل ؟عموعرقما. ع 2ونتو

 ععتمدعحسغ 21051 ة- ءل- 01: لآن ءل عب 1لتر ]7 ءارآراع 12 ةسعع]آر عمر ست مههتاعل عمق
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 44| ةنس قوتملا هاشريما نب ىنغلا دبع ىلوملا ةيشاحو اضيأ ةيعاملا ثحب ىلع اهقلع ىقشمدلا

 ديع نب دمحم ىلوملا ةيشاحو 11 ةنس قوتملا هداز قايسب فورعملا ديكم ىلوملا ةيشاحو

 نب ىلع نيدلا ءالع فقحلا ىلوملا حرش مث 118 ةنس قوتملا راكن فلزب فورعملا ميركلا

 كليلا دج مالكلا ريخ هلوا اًجوزمم اًفيطل احرش م.1 ةنس ىوتملا ىجشوقب ريهشلا دمحم

 5 لهس ريرحت عم هركف مداتن هيلا فاضاو صيخلت نسحا نيمدقالا نتآوف هيف صخ حلا مالعلا

 لاق ديدن حرشلاب مرشلا اذه رهتشا دقو ناخ ديعس نأ ناطلسلا ىلا هأادغاو نامركب هدوس

 ةودق مظعالا ىلوملا هفنص ىذلا كيرجتلا باتك نأ فئصملاو ىفلا ندم دعب هتجابيد يف
6 

 بنداقلاب نورخف' فينصح نيدلاو ةلملاو تنحل صن نيالا ءامكللا سا سارا سلا
 ناشلا ليلج ملعلا ريتك وهف مظنلا ريجو مجمل ريغص ناك ناو وهف بئارغلاب نوحشم فيلأتو

 10 بلاطم ىلا تاراشا ىلع لمتشم راصعالا ءايلع هلثمب رفظي ل ماظعلا ةمدالا لوبقم ماظنلا ىسح

 عوبني رجفي ةرجوم تارابع ىف ةزجكم تانايبل نمضتم سصوصفلاك اهلك رهاوجب ولم تاهمالا

 ده سمعو نممعسس 0ع نس100زغةئم© ءهصممودتغ - 110115 450- ء]- ج[هتت# 1801: 1251و

 دمصم 991 (صع. 15. لوم. 1583) مجنس5 - ال1ه15]1 7101/متهت» عار ؟هلعو 5701: :06] لق ان

 هع حسصم 997 (ذمع. 10. اللوك. 1588) رممدنساتق - 110115 1101011160 طعنت ىلطل-6هآ- نع".

 مداعم 27ار/ 27نىور» لتعمع ءغ ةصصم 904 (ذمع. 4. اللوك. 1556) دمممدتضتتك. "اخس الطماطم

 ةمطغلتودتسسك 47- ه0 - 04: ل1: عد: 101م1: ءل (نى]زقغو ةسصم 879 (ةطمع. 18. الآمن. 1474)

 مرهم ننكر عمسس ص عما متساتالل ؟عصاتذأاتنل 010غ و تدق (ءيندست جلستقعءاتغ. 1طهعامتغ طلع ااهن

 حبا ©منسم 1هودعصلت كمرسصصتتاف ءقغ ىرآبهتت 0 عفت رئعرع همصتق ةعلعمق““ ءاع.و ةانعلم106 ص ع0 10

 ءاعودصقمةزرسه هطوءعدنلممعدك صقل هدتحسس نأتلعق ممممدععرت مدععتم ءعععموتاو 20 نات35 ه2

 ةهصمتست ءموزغمنم 1معئات للنتممع ءعمععمدد ه0)عءلن6. 1 طلتع كفمستصعم(ةنقر نمعس ميتستف [اصعأف

 16 عرس ردع هممكاعممحتغ ء( كدانحمم للتو كمنل 11م7 هطفتلتغو ممدصتسع الله1 (2هرسسس عءصاقتتت

 ءءاءطردعتم هوغو ءأ (نىم]رز# ةهسعاماتع 152 هع طمع ععمعتع ةقعماتمع ]دسلمفقم ذص مندعاطلتمصع

 رام معنعتغت آتطع» 2ع(, يدع ال1ه11ه مدددحتستك , ءديعيصرم]د ؟ةعوصتست 0هءامرتست 2001026

 ممر[ معاج هرم دعم عدس عغ لدحع ]هلتعانتل 0ع3هغهدكاتتل ر م10 ماتعم غم: ؟ةئتادلكتق و هععامع عا :ءاتوتممتق

 زو]درستعدعو ههتط مهدانتغو 0ما15 65 عل عا م1 عع( رممصاتست عمانتل لتعلم متطاتق 1ةطق

 معاعممتتسو 0000و ]1ععغ مدعكمس ىتغ ؟01هدعم ءا هدنلم ؟نطمتتتسس طبعت تاهقف 1هعع جلقاطأ ءااتقو

 40 مسعم ددمعمو ةعماعغ ةتسلت(مصعو طمتتست عى مدعاتت عا هملتصسع هددم ءىنءاأ عمق و حط آرسدسسأق

 رسمجتستف مرمطحكسس و صعع 511 لمعت تعطتسس مسسسمتسمستس ةماعج ةتسستلل !ائطنم عمكتتذأ عانس

 (همانصعغ ةصلتعتح نتدععاتمصاتت» ممصعت مدلتسس و ماعصتتتس ءقغ طلقت" عمت ةئئاتللت مه]ةتئاتتال 125131

 رسما[ ءءاتطت عمال ءدعمسع5 معضمتتهك مدانعأق ؟؟عناطتخق ؟عللتئامفر 1مهماعس ل1ءالمصتق ماهعتلمع ذصب



 1ظ09

 هتلوادت راهنلا ةعبار ق سمشلاك راهتشالا ف وهو رحكسلا اهل هيناعم نكلو هظفل ىف ةسالسلا

 نمو هيناعم رشنو باتكلا اذه حرش ىلا مهرظن اوهجو ءالضفلا نم اريثك نأ م راظنلا ىديا

 ردقب هتاف ىنايفصالا نيدلا سمش انالوم ىنابرلا ملاعلا هغتص ىذلا وه اكلسم اهفطلا جورشلا كلت

 هيلع قلع دق لضافلا ديسلا نأ ىتح لوبقلا نسح ءالضفلا هاقلتو هدصاقم لوح ماح هنقاط

 فئاقممل راهنا هتاريرت عيباني نم رجفني ةقداش تاقيقدتو ةقئار تاقيقح ىلع ليتشت ىثاوح و
 باتكلا كلذ زومر تايفخم نم ريثك ناك كلذ عمو فئداقدلا لويس هتاريرقت ولع نم ردحنيو

 هّثال بقثت رل ةررك اًيوطم ارسو اًيفخم اًونك هوك ناك ام ىلع بانكلا ناك لب اهلاح ىلع اًيقاب
 أو ةزارباو دوصقملا راهظا ىف زاجتالا ىكاكو هزاججا ةياغل زاغلالا قاضي هتعنص ىف بيرغ بانك

 سصحفلا ىلع تفقوو ىرمع نم اًرطش ملعلا !ذه فئاقح نع فشكلا ىف تفرص نأ دعب

 ىنتعب هنيشو هنيس نحفصت الا ملعلا اذه ىف باتك نم امف ىرهد نم اًردق هقئاقد نع 0

 هباعص للذي احرش هحرشأ نأ تيأرف ماهلالا نم ءطغ تحت عئادبلا كلت ىقبي نأ

 ددمتف طلق ءاطشسلتغو ءغ هتطتلمسصتسات5 ءزادك هعمغفعصاتقمع ددصع 0ءاعمتس عصاذ كانصغ ةصتطالل

 رمتسلعع هةمتعمةمرو ةماعملعغ ءعملعسس دصملمرو وسم 551 ونسدنعو لتعت طوعقر عع د هةمععم]هغهعتطسق

 ةننل1زموزكدزسسع 1عوتفتس 1 ةهودع ممل زلت طعغعصع مجعمتتت ةستسنس ذم مرصع عض قفسلنسم طمع

 ]تطرح ءزدكوتنع ةعماعسألقك ءحواتعدم لهم هومر عياعضتمغو عغ طمس مدس عما قت مانانتل "2100

 عاتذ 7ءصاتكألسسلتساتك 15 ءوأر وناتعرلل ؟ذ8 00ءنن5 ءغ لتحتممع 1عوند ةصاعع مدعم 81هلله همواعت»

 كي عروو-ءل-ا1 1:7 ه]رمتنق ءلتلتخ. 1لتع حتسر وسحصكتس ص عم ظطتغر 10, ندم هتتعام»» ةتطأ ؟هآستكو

 كينعست» هامغو ؟تسوسسع طعصع دمعت ءمرستس عمات طقصمتقعع ةيععم وسمت ذاق نغ 21-5 0

 366-10 ج0 دسم عاومدوده ءمرصممصعتلععو نقع هعتامم هع دمتعمطتلعو دعس ءمودمتاممعف ةأ 5

 ىبطغلعو عع 0عع20عمهطتلع5 هطقعرحهممعع هممنمعما“ كد ممقطاتع لن ئقممصسس اتطعت ءاععدم سس

 سستسو مزئهدئنتص مانظغ ؟عيتاهغددسو ع4 0ع دلنطلتسع 1هعدنمصستت» 0عوععملمصغأ (هدنعماعق

 ىمطغقا 1 معتسر عغ ةسعس دصتتلنم جةعمتعيسففتسس طسزسم اتطست جطلتغمركتسر نسدع كمصغر دصقم اطقم أو

 سم ممسك ائطغع» معو دج ءوملتقممع طغععدتسامك ندع رععمصلتغتك عغ حينعحسسل ةهقدسمأت مغص

 سدت عدستمع دصكاحع طقتل معت[أممدنفع. (0ماتك عطل هيأ دصتتف تاع همت2 موز( انتل و 0100 هط

 متستمتسس طععوعل(هغعس جعمت عصفتفتطسعك ةتستلع هوغو ءغاتذص ددصدصت [عوامصالم عع :عمءامصلم ءمصقتلتم

 ه0 ءهعععال عملدتس هدمت تعمم ةعععلتا“ طعم ؟عنمو تيس ذص :ءاعععملتق طمزانك ةععمتقع

 عيل ماتطاتق مدعاعتس ؟لغمع ءممكاتسسمأسدعلرو عغ تس امك عواتودصلمك ءزدق ةدطات]ئ(ةغعع معن ةمدقسست 0

 يدممتم ةمتساتسس هممك'عرئاتكدءدمر غ5 هغ مديلطتو آائطعع لع طقع ةقعصاتو ءةديتفاعنعأو زانق ه7

 ع ىف ممصس ةمعمعوتكدعصر طمع دصع ةما]1 كادحتغو نسما طقع ءععع]]عمانمع عمط عون 0

 ويندلحتس ةمكمتعهعممصتك لعاتئعووعمعصأ, طتصع ةرانل جمتستسست ددعاتست كاقلانأو انغ مررت ءمامتأ الل
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 رصاقلا ىركفب اهتطينتسا كتاوزو بتكلا ربأس نم اهتطقتلا دنآوف هيلا فيضاو هباقن فشكيو
 عم ٌلخيف ارصتخم الو ٌلميف الوطم ال 2اذوالا هبج امك هللا ديحب ءاجث ىينع امب تيدصتخ

 نتملا ردق ملعيل هتدروا امثأو اًصضلم ىهتنا هدصاقمل ريسفتو هدقاعمل ريركتو هدعاوقل ريرقن

 دعسا نب ديح نيدلا لالج فقحلا ةمالعلا لضافلا نأ مث حراشلاو حرشلا لضفو نتاملاو

 5 داجاو اهيف فقح كيدلمل حرشلا ىلع ةفيطل ةيقاح بنك 4+ ةنس قوناملا ىاودلا ىقيدصلا

 نيدلا ردص ريم فقل ىلوملا بنك مث ةيلالإل ةميدقلا ةيشاحاب بالطلا نيب هذه ترهتشا دقو

 ىلا اهادعاو اضيا ديدلل حرشلا ىلع ةفيطل ةيشاح 1. ةنس دودح ىقوتملا ىزاريشلا ديح

 لالج ىوملا بتك مث لالخل ىلع تاضارتعا اهيفو كيوملا نبا ىلوملا عم ناخ كيزياب ناطلسلا

 ةيشاخاب هذه فرعيو هتاضارتعا نع اًياوجو ردصلا ةيشاح ىلع |
 ىرخا ةيشاح ىناودلا 5 39

 10 نع اًياوجو لاللل ةيشاح ىلع اذر ةيناك ةيشاح ردصلا ةمالعلا بتك ّن ةّيلاللل هديدلل
 ةلجا ضعبل عقي دق هنأ هيف ركذ خلا كيرجتلا بابرا مالك ردص ةيشالمل هذه لواو هتاضارتعا

 ذم [اتطرحست ةعتط ءرتعسر ونمت دكر عرتغةنعم فدسم]دصمتعغ عع هععدلاه نءعاس0عدنعاو عا ادا 0طقعالا هالمصعو

 نلعو ءدع دلتتم اتطرتخ لعورسسمامم ءغ ج00: دسعمساأام ه0 عبس 16]20ععتت 0811360006 1163 0

 معرس ملعمعع ةمكت عصام. 1(هونع دعزلتو ناتقنال ةانللل 1201 6انهر 3ععرعدواتق ىاتتظو أ هراتقرو 08

 يدم [ذعم 0منصمر (ةلعو ونسملع ةنستعأ ؟ه]معضستسغو ءكهقتغو هعوسع متططتق م01 ءاتشت و نع

 معلتسم جللعمعأو معوسع صتستف طععكعر دغ دصفمءاتتل وع  طمدععيعم مام علمته طقطعأ

 طعمع لعووتماحر مم005 ءيمعلتامو هع دعع مياسفتتقق ترموزامه. - 18معع زلل]ع ةدستسةتتسي

 نقع عد (ةصختتل ه١ ءةسفكحسس جغم]لو دنع دصلع متعاتمتت ةءائاتتق ءلاتكواتع 20عامالأ5 ءأ

 مروعمامصأته ءمرصتسعسلمستت عا ءمردتس عم (ةهلمرتك ءممم05نءئ عطب, ع "لكم دلع طعمع دمعتتكاتك ءأ

 هنطفن]زكوزرده ةنسلتفتمسمع هدههأتق لع7/7- عل - لأ, 110]1],مرنت»: ءل ظظعت» للعمل ظذهلاعزت

 دصصم 907 (ذمع. 17. لدل. 1501) دصمتت(تنكر ع]1مم5وك ؟عصاتقأمك 20 (نهرستسعساهتالاتتت ل0

 ءلتقتغعو دم وندتطسك ىمطغقلتسدس هك ءيودتمتحضتنس ءمعصتاتمصتنتس 00 ءاتسسءصااتتت 0ءعلتغو ءدعوتتع

 ماع داملتمومو ممدحصعم ©]1هدددستس !؟ عضد لعام]- ءل- ل1 (1ظ د1 رعا (نملةنعا لءا771)

 حعوعمعسسأ. 1كمصع ةععبضتق ءقا 010هلله ةدطاتلتعسذسسم ل1147“ كول -ءل-لأ ل10/], م1120 ك]:47 امو

 قسرعو ةمصستص 930 (ذصع. 10. الم. 1523) دمت انا5, انأ مديتاعم» عآ]مدووهق ءاعوعدصتع5 4

 (ودصتس عمغمتستسسس للود ءمدصممدستغو ءةمكوسع هس 810115 7060160-17 ةدلتخفسو 12 6خ/تنأ0

 10من هطفتاتغ. (0همتمعمست سمعلمسس كىفىصانق لم7م7-ءل-ل؛» لنعامم 1 ةصسلع ا1هأ1ه ل0/4/-عل-0

 12ءم/ت# هلتدك عامدددف مسدطات قحتغي نستطسع عاموذوف هول - عل - لأ معجم طفضعغ عا 20 عقيب

 نسدع ذآلع هرممددعوهغعر معورمم0لعمعغ. 1آهع عامددمع هممرستمع اللوددستس ةكوءام] - ءل-

 يمصتعرتتم(. 50 0معءانمدتسسك هما" - ءل- لأ: نسمودع عامدوده ةععتسلمفق ؟دلعهكتتغو نستطاتق

 لم[ - عل - لنحت >ءامامتنعأ عغ هل ءزدك لنطتغةتمصع5 حجللمنمح مءةممصلعنعغ. آم ءلمتسما طقع

 (1 يب
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 نم ىلا رظني ةيلطلا ءافعض نم اًضعب ناو سابتلاو هابتشا ىرشلا ىلع [اًلوا] هبتك اميذ سانلا
 امب ةيشاحلاو حرشلا ىف امل ةققح ةيشاح اًيناث. بنكف .لوقيا ام ىلا وظني الو ؛هناش' لالخ لوقي

 ام اهيف هل ناف رعهاولل لصقم ىف اميس روصنم هدلو تاقيفوت نم البن هيف درواو هيلع ديزم ال

 ختلاث“ ةيشاح ىقاودلا ةمالعلا بتك مث ناخ ديزياب ناطلسلا مساب هتبطخ ردصو رظاونلا ولج

 ىتاولل, هذهل لاقيو ةيلالإل ٌلجالا ةيشاحلاب هذع فرعيو ردصلا [ةيشاح] نع اًباوجو أدر 5

 لضافلا هدلو بتك باول ةداعا نع تافو ردصلا ةمالعلا تام املو ةيلالإكلو ةيردصلا تاقبطلا

 هتبطخ| رد !ذهو (لالدل ىلع ذر, ةبيشاح 463 :ةنس قروتلل بسلا ر ويضنم نيجلا "ثايغ وثم

 ىلاعملا فياقح هنك ىلاعالا ىلع كلامج فشك دق نيتيغتسملا ثايغاب ممتو رسي بر هبتك ام

 لالجلا ةيشغا نع ديرجتلا كلبساف ىناعملا فداقد مهف نع ىناودلا .كلالج بجكحو

 ريغ ةنمزالا هله ىف ةيقيقحلا مولعلا تناك امل عبو لامجلا ةعلاطم ىلا ىوشلاب 0

 عاموووع زكئد : طرتم كمتسس هدهنمصتكق ءمماعس م]هصالتنالل 12312238  ءااتامزلات12 عءاع.و عأ 01(20

 مهضمغعرو همهصتت[اله دتيستم ءعيعوتتم ذه دتقر ودمع [مسصسم] 320 ءمرصسص عماقتتاتتل 8011 م5ءملأو

 عمت من105 عووع ذمز ءءغو5 عع لدطتغهقمصععر ءغ ةغه0155ه5 ندمخلحتس طغطعأعو عني نست 10وتتقكانتب

 رعومتءعرنع مرمماع» هيسماتىدتسمس , ننذ عدسلعمغر لتعمت (هنعسسر ممص عم 105 ن0 10وتقطتت

 [آدمع هه ءدسدددت 1غعئانتس عامدومم همصق يت موتغر نانهع عد ءمدص م0 طوس عصغر لانقع ذص متت 10

 ع( عامووز5و ءعمانمءلمتت عرتدغو دهكهمصسع غدد مع[ ععاموم تغ متطتل ةدمرعد م0554.  طدماعس ءانقس

 مرت ععماتسسس طلت همن 71ممعبو» يدعم لحقمسسس ائطعالم ةمكعصستعو ءا دصفعتسع ذص عم لمعة 0

 وندم 0ع هدطوعةممالتق جعتغي ةذطأ ءعدتصت طقطععو وسمع هعن]1مد ة]!بصتصعم6 رد عأدةممأ ةهساعسم

 ممسعم كدلممأ 8و0 1247 مممعصتكتغ. 10 ءمتودع 0هعءانددتسسانك 12ء1م0712 (ععاتهك 010010

 عامدوده ءلتلتغ ه0 كعك -عل-لن» معماحس لصسص ءغ معقعا] عصلسسر نسمع ممرمتسع أ[ 053ةولس ةتئاتطل 5

 لعام 7- ءل- لن: ©]هععدستس ةصعامست عمصغو ءا هريصصعم طقع عامدذدع ةلتععمت5 ه ذهل -ءل- 7

 ه لواغآ- ءل- لأ ةهتماحع 11!-1لمعاا 5-10 هل ةررعا 1لآ- ل ءاماغورعأ دجمعلل دنمع دمام  (نددس

 ةسكعس 00 ءاتكوتسسم هور" علان اتسع 1201:غانا5 ءووعغر نقتل 201: عقمتتم زاعيتاتتل "ع5ةممضل ءلع

 مموودعغو ظلتسك ءزدك طعمع صسعضتفتك ل14 6[ ةرراا- ءل- لغو ل1 هيدعت طلمععقنم و ةمصم 949 (ةطعب

 17. كم. 1542) ةعقيسعندمو ه0 لع -ءل- لم مءاماحصلمست» عامدمهمم ءمصلعءعلاو عغ طمع ءقأ

 مرمعققممتك ءزابك ةمتقسسس , ل004 ذكج هسسسمتغ: 1لوستسعرو ءعمعلتو5ك ءغ معجلت ءكقفر ننقهع 5ةعهتطوو

 عم ندمل ذثك همعرس ؟عركر نسأ هرعت تحس ةسم]ةرنفمأ. 113)ءىامق نه ءدتستم ]ممدتطسخ لقتس

 دمطوغئمامسس ؟تاحكسسس ملففضستسس رصمستك ءدامكتغو ءا عامضصم ده ةللطسعفتع ؟ة]لذوععف (0عءمم712)

 مممطتطستغ جط ذمعئعا1ععمت ةعماعمانحستسس كمطاقلتستس. [1(ةوتع هطق اع معععمرو مغ ددع 2 ءةععااقلع

 لءام7- ءل - 21 ءم اتطععءععر نسمل ءديععا] عماعس ةدحس مدل عطعتةلتعسعتس 510ععع ءمصعتمتكعقتت. 0

 لوس تندم لمعئتمدع ةتمرعم ع هاقمععع طتع (عدتممتتطسك طحسل مجدععءاهمدع ةنمغ مدماأههتكو

26 .1 
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 داو ةلوخدم ةفرخزم ةلولعم ةشوشم تراصف ىناودلاو رصاوقلا هيلع بكا اهلها ريغ نع ةعونمم

 نم هب ماعلا لاقي ام !ذهلف فالخاك ربتم ريغ فالكل ملعك فالذلو لدخل ةرثك نم ليق امك

 ضعب هب لغتشا دق هنأن مالكلا ديرجت ىف ام ابيس اًديعس ريصي هب ىقشلا الو اًديزم لعادل

 ةبلطلا ضعب كقتعا املو ماقملا قيقحت هاهو هنع فنصملا هدرج ام لاثماب هاشغو مالعالا

 5 ىلا ىضفي اهلج ىلا لب اهلك ىلا ةراشالا ناف همدق لازم نم ذبن ىلع هبنأ نأ تيأر همقر كت

 ىتاوح ةريثك تارييغت دعب نامزلا اذه ىف هيأر هيلع رقتسا ام ىلع تقلعف باكعالا ىلع باهسا

 هذه مسثا نأ تدراو همادقا لازم ىلع هيبنتلاو همالك داسف ىلا ةراشالا ىلع اهيف ترصنقا

 ةيشاحلاو ىيدجلا حرشلا ىلع ىتاوحلا نمو اًصّخلم ىبتنا ىتاوغلا ديرجتب ىناوحلا
 ةيشاح كو 148 ةنس قوتملا ىزاريشلا هللا بيبح ناخارريم ققحملا ىلوملا ةيشاح ةييدقلا

 10 لامك ةمالعلا ةيشاحو ضارعالاو رهاوجلا ثحابم ىلا غلبو بالطلا ىديأا اهتلوادت ةلوبقم

 ثحم ىلا طقف حرشلا ىلع ىو 7. ةنس قونالا ىهلالا ىليبدرالا قلل دبع نب نيسح نيدلا

 مدس ةهععا1]: ععماعو ءغ طمستاعم ( 0هم476) همععدسس دم كنق ممكمعضاتسغعو انهلع ةل1هع ءوصغتمل

 طوطقمعت»و لعطتلت(ةطفصكتعو ظدعدططمسعتسو هممت معاطمسأكانتو عغرو نغ لص م107تتتطام ءوأو مدقع

 رسس] نغملتسع ج]غممءوعنممتم ءا هما01:ءنوأدع (872/4ني) هتستلتك عتومتا همهم ةءاعسأاتم 0131ةءانعمع

 (171/يك)و معع امنسعسم جعومع ةسعاتكمتو هع ةدلتع (777/4ر). (نده لع ءدتتكذدر وانت عودص ءدللعأو

 ممم ماسك جعع0لسمنت» ذللمر نست ءدست دعممدتهغو معع رجتكعل» عه لع ةءاتعر مهعمعساتتس ل00

 اتطمتسح 1عزت0# ع7 - [عامب» جئانصسعأ. 110ع عمتسم دع نتتلحتس 0ءاانق 0ءءاتجةكانق 1انتكو 0آ1 اتت

 ءزوكسملت معطسع ةمحته]عتغعو وعستطاتك حسعامال ٌدمذع ءاتللا طا1085:ء2هغو أ هزراتق كاناتلاط 2

 67 - هممعام» ةجمعا]هكتع. (ندسص عم ةلتودمو دان01551 0ع ءلدك ةهتمانسمع لمنع ةلتطت

 |هدلعإ
 معمممفكتعدعمغرو ةستستسسم [1ععمرضتسم 20 همصصتلامو 10م5 ج0 ءمئعصلا ةهءمأ ءهممقتلطسسو نطق

 معلع ]جمودك هوغو مهتص نانأ هدصصعق ه11؟عمقتمهعفر ٠1 ةدلتعتس دصهز هدنعع (ةمغس صلت ءةتنع ؟ءا]عأو

 د0 ]1ةنئممعو 581 ؟عرطمضتست همعرتفس[لم5 200نععجعغتع. 0 نهمتنم ماع ه0 عدو 20 ناتقع ءلاتق

 همتصتم مموغ دسس]غمف دمسغهغقمممعع طمع (ةدممتنع ةسطقاتغك عامدذدف ه0 ءعلب لص نستطسم ذم 2

 ىممم مام هنعغمدتم لتءنممع ععذص 1هعر نطأ معلتطاسم هزكعم 0 تغر دمهكنهمسلتك ةعوست كتر عغ طقف
 عاموودك ممصتمع 1عز»0 ء- ىلع, ماما# ةمكتعمتسع هممكاتعت. ع 1[هعع ذللع ةدسسفتس. ثلتت
 ممسمو ونسأ ه0 كلووسسس (نهردصس عمامتساتت ءا 20 [1”ءغعرعم 61هةعمك ء0تلعتسغ عآمهذةقو 1

 31هل1 ةدطنلتئسذسسك 714 16: 11ءاطمآ]ع]ب كاش هعغر ةمصم 994 (ذمع. 3. آلعءعع. 1585)

 140 رم ناتكر تكتزاتق عامدودع طعصمتئعمع ءةيععمامع دسس]تتس طصاعلل دطقماتك 51101050101121 1158ه( 11و

 جنا مسسعس جامعامرع ممصصتقأ ه0 نندععالومصعك 0ع ةمطقغممفنتك ءا ععطاتق 1ظمداسلاتق م1ئ0ع7عققانق عقأ

 وتر 0هءاندوتسسسك ]7[ عنا-عل-لأ١1 11هدعضب عرب لطل-ءا-]طرمعع 10 ءاغآغ لقءآرغو ةهصصم 940 (ةصع
 23, لدآ. 1533) دصمزنأاتانكر ءانزانك ع1ممدمع ءمدسس ءدامتتانتم (ةمكاتتس (8ةعاممأ انقواتع 20 03داتمصعط
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 ءاهس نم لون مالك نسحا اهلوا هلاثماو ىلاودلاك نيققحلا لاوقا ىلع لمتشن اهنكل لولعملاو ةلعلا

 ديحم نيدلا رخن ريم ةيشاحو ديدجلا حرشلا ىلع فّدع نم لوا وه لاقيو ملا ديحوتلا

 خلا ميحرلا روفغلا هلل كيل هلوا عبارلا ىصقملا رخآ ىلا ىدابارتسالا ىنيسلمل نسل نبا

 ةديدللل ةيشالملو حرشلا ىلع اهقّلع ضاترم ريمب ريهشلا ىناوجخنلا هللا دبع فقدملا ةيشاحو

 ىرانفلا نبا ىلج نسح فقحلا ىلوملا ةيشاحو خلا هدوجو ىف انل مالك ال نمل اًدجج اهلوا 5

 نيب ةيكاحم اهلعج 11 ةنس ىفوتما نسح ٍلاَحلا نب ديحم ىلوملا ةيشاحو [44 ةنس قوننلا]

 نيب تايكاحلا طمن ىلع قو ىرضتل دبح نيدلا سمش ةمالعلا ةيشاحو ردص ريمو لالجمنا

 دودرلا اهيف دروأ 10 ةنس ىوتملا مجكلا دبحا نب دكمح نيدلا ظفاح ةيشاحو تاقيطلا

 تابكاحم هايسو هب فلعتي امم ةريبك الو ةريغص رداغي رثو حارشلا ىلع تاضارتعالاو

 “+ ةنس ىقوتملا ىرصملا نديكم نب كبحا ورمع نأ حرش ديرجتلا حورش نمو ديروجتلا 0

 ها ةنس قوتملا ىتربابلا دويحم ىنب ديكحم نيدلا ليبكأ ةمالعلا حرشو نيفملا امس

 لع ءدسكوود ءعع ءالعععترو جغادتسعس همتستمهع5 مطتلمدهمطمصتس ةمطغقلتسسس ءمدتم]ععالكتعو نع

 12ءموين عع هتستلتسس. 1هعمتسمغ انه: هلعط عستسم 0هءئتممهر وننهع 0ع همعام 00 ءنمتسقع

 لع تصم 1)عم 0عوءوعملتع عاعو عغ ةتعاما“ مدلتلات5 ءقوع 01 كغاتتتو واتت 20 (نهردتتت 10

 حمووسس ةممعملتععس ءلنلتغ - 710 1مل" - ءل- لأ: ل1101 هناا عا 18 عن - ءللمتمتن 105112

 451605002 هكوتع 20 طصعتس نتحسأت 2142540, ءبزسك عاموددوع دكه ةمعلمتهمغ: آطهت5 آلم

 مرممتكم دصتمءماعمرل1 عنب - متع ةعسقموأساتك 40ه1/1ه] لهزة مانع, ؟دلعو ل10 ل1140]

 لتءغم5ر نأ ذاتقك ع]1موودك 20 ءمرصتسعماو_ مس ءغ ل0755 ©1هووده ءمرصمووتدتغو ءأغ لاه ةمعمأغن 5

 ]دس لعتت عار 0ع هداك ءعاماعمله مماطتك ؟ءععطط لعودمغأ ءانعب - 81ه]]د ةسطغلتكوتمنانذك .72

 لءاء# 1ظط:- ءآر عريف, [جمصم 886 (ذمع. 2. الآه“ 1481) ممم نتتق] - 1011 7760

 1861:- ©11] 18عع م: همصم 911 (ةصع. 4. لمص. 1505) ططمزأاتالك و نانأ كانقق ع]1مدددف لنز د0ن ءمصلخ

 ءةمسكوو ةصساع» لع[م]-ءل - لأ: عع ل10“ كهل ءمسوموبتا سج متع 0هءانكؤتساتك از عر»و- ءل- )1

 1101م7 16/201, زادك عامدددع ج0 مجامدعتس ]ئطعوعدسس لتز ت0نعهغلممتك ءدسوود ةصافعت

 ]دموعه هةعتمامرسس ءمصقععامع ةسصغ - 11( اتع- ءل- لأ: 1101071260 18 زن ل]ت»ء0 ك] ءزلاو

 ةصصم 957 (ذصع. 20. لقص. 1550) رصمت“تان5و واتا ذص طلق عآمووتذ هرصصتفو ناتقغ 2

 ءمرسس عم( ةغمد ع5 لنعغو دتكوسع هممدأاوه عانصغو م1012 طعع مدتالاتتلت 0010 هعع ت2 عطانا مم

 مرمععوتغو ونتحع طسع ةمععامصسغر ائطصسومتع 1101 ءرنم1 ءآ - عزرا ةصعءععت موتغ. ع 1)ءةمتواتع 0

 ءمرستس عساه م5 ذه 167700  ءمتط مووت عاتاتظا ل1( قلت»"( لآن ءأ 8 ءر» 17101 منوت»عا ل1101

 ةمصم 757 (ذمع. 5. لحم. 1356) دممتلأتات5 , واتأ ءكمدصتضعماممتمنا» 1107/20 ةجمعا]وكتغ ع دع

 0هءاتكدتساتك 017-0-487617: 111ه] متسع 8 عن 11هلبتسا0 8(هلطء»# خر ةهمصم 786 (ذصع. 24. 1” عاام
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 حونشو مم“ خنس قوتملا ىوشتنملا فيطللا ىبع ىب هان رضح لئضافلا حرشو لوغلاب حرش وهو

 ىكئاقنلا نيدست اهنمو 10 ةنس ىقوتملا دادغب ىضاقب فورعملا نسح نب فسوي نيدلا ماوق
 رمحالا دادملاب حوشلاو لصالا ظفل زيمو حرشلا رق لصالا ركذ دداقعلا ىيرجنت وا

 ةملك ىف نيرجت ا*». ميجلا ىف ىتأي ىراضبلل مجحصلا ثيداحال مجيرصلا ديرجتلا 4

 5 خلا نيملاعلا بر هلل دملل هلوا ها. ةنس قوتملا ىلارغلا ليكم نب دكمحا خيشلل كيحوتلا

 (ر نس قوتملا ىودتالعلا هللا ةبه ىلوملل لوصالا ىف كيرجكت ا*هإ ديحوتلا ةملك هيف حرش

 ىناركبلا ىلع نب ةرمسل نايبلاو ىناعملا ف ضيرجات ان“ كيوجتلا هامسو هحرش رق

 نر ىف ديرجت ا*»* خلا نيركاشلا دج هلل نمحلا هلوأ رصتخم فطنلا ىف ديرجان 170“

 قى دكيرجكات "هد ىمايدلا كلملا ديع نب كيمكم تبات نأ ىيدلا سمشل ةفسالفلا كضصاقم

 10 كيرجات 01 6 ةنس قونملا ىهذلا ظفاخشللا نجا ىب دمحم نيدلا سمشل ةباكصلا ءامسأ

 1384) 1201:1115 و ات انك وردت يمتاتك عج (ةصكاتتل اعدغات5 ؟؟ةنئطه ءمصامسعغو ن03ع ءدءما1 نوع ل

 وزرع طعصع دصعستتمك 11007 كراآب 13 ءر» لط7-67-0ءافر“ ]711:1 ءدالمتم#و ةصصم 853 (ةصع. 24. ]” ءادان
 1449) رسمدنتنه - مغ 0(ةفماسس-ءل- لأب 7م وب طلمععسر دلعم لسلعع ]آثةعطله لعصفتف
 لزعفتد هغدصمم 999 (هع. و. 1"ءطسض 1516) ميمرنممك. -  ةلئسك ورستسعساةهتاتف 165010 هل - 64
 لا ة)مجآ ازال هل- معاقل ذمهتتماتك ءىغر هطأ ميكسم (عدااتكو ممق6 "ع0 ءمرصتس ءماقتأت
 مورطو ممدتته عع دل1ه عا طقعع ةمتسعمام داتطتتع لتقل سعأاه ةانها. -- 1:1- '1' زر
 1:1- هع عرتطرو هالمره هغ لتعنمعأام ءعمموتاتم فنهلتغقمسسم ذه مث 107/1107 60 01135
 حس انغئمعد لور. - 92450. 1" ءرعأ0ل 11 ط[عءاتسوعغ عآ] - ةسطتلر ءكقتنق ه0
 5 رووزج 11/0 (لمعدتمج لع همم آ)ءمز ر ةسعامرع ةطغتلعط للقتسعل طعن 71ه منستسعا ( رمت
 حمصم 520 (ذصع. 27. لحص. 1126) رصمتاتم. (0هرصصعمسةضق للتو 0قو ونكت دله ةصعامتكت
 1يجسو 7[1عمو رصاتصلهنمنت لمرصتسو كن. - 2451. 1 هز 2104 11 ءا1-هودثآ1و كمه ءدروولكتو
 مسمع متمسحس , هسمامنع 81هآله 11:طداعاامآ لمي ءآنمةو ةسسم 1039 (ذصعب ٠ ىسع. 1629)

 رممعتم. (هرسسعمس(ةسسم طسزسق آتطت هط ةوملعس ههدسمووتغت5 177م0 ةمكعلت ماتك ءوام
 دوقد. 1" ءرمذل 1 ءا-رصعؤمأ 5 ع ءادط ءيذصر كميه ءةجواتعمنلم لمءنتسمع ةعماعسأ 1 ةقاتتلل
 0 هعممدتاتممتم رو ةسوامرع ىورربم» 17 هر: لق ملبن - 2453. '1' عز دعأ 4 11 ءا-حدسةصاقعر
 كمرنج ]هوزعمع هحممعتتم. (هرسمءعسللسم ذلك دمع متعمو: طكمسك 126م (ةملتكر وسملعسلت مق
 نتطسسمإ هم. - 2454. 1" ءزدت0ل ع1 عه00 سععفمأ10 ء«ل-72ءع] ةقز 17 عغر كميه ىيمم56
 لع دعك( ونممع دصمعطتمحكتممسس مطتلمدهدطمسسر ةسعامتتع مزعرسع-ءل- لا: قلنا 11م
 10 7101م0 8 عرج لهطل- ءل- سما 12ءن]عررنا س دفق. "هرعت 8غ هعسف ءآ1-ذءعطقلط ءاور
 كمرنو يرمعتللم ممدستسالل 50ءامدنتس مدممط ءاقعر ةلنعا01 11ةظاح ك1 عرربو-عل-1 0
 آر لربع 1ربع/رمطل, ةممم 748 (ذمع. 13. قرر. 1347) دصمالاتو. - 2456. '1' ءزر10 53
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 هبلاغ م0 ةنس قوتملا ىفاشلا ىلماحلا [دبحا نب] ديحم نب كيحا نسحلا ىال عووفلا ىف

 ديحم نيدلا ريصن ةمالعلل وه ليق ةسدنهلا ىف تيرجات 00 لالدتسالا نع ةيراع عورف

 هتمعن باوبا انيلع حتق ىذلا هلل دبحلا هلوأ فيطل رصتخم وهو اضيا ىسوطلا دمحم نبأ

 ناغربلاب ميجنتلا ملع ملعي نأ وه ةسدنهلا ملع نم ىفكي ىذلا ردقلا نأ هيف ركذ خلا

 لاكشالا هتمدقمو ىطسجلا نم ليلكلاب عجرف ىطسحلا ىف سويبلطب ةركذ ىذلا ىسدنيهلا

 اهعيجو ميلاعتلا ىف اهيلا اتج الاكشأ بتكلا ادا نسل جرضتساو عاطقلاب ةفورعم ا

 ملع ناعرب ىلع فقو ةفرعملا فح اهنرع نم نأ ركذو فخا نيعاربو لهسأ ظغلب هيف

 ملع ىف الخدم اضيا نوكيو اهنع ناسنالل دب ال ىلا تاعانصلا رداس ٍلوصاو ةحاسملا

 رداسو .شسييلقإ, باتك دهدعب, :ملعتي نا .هليبسف هيف !رعتم ريصي. نأ. ادأرآ نم , مث ةسدنيهلا

 نأ ديسلا نب رهطملا ىسحلا ىنأ دكيسلا ىلا هادعاو تالاقم عبس ىلع اهلعجو هيف بنكلا 0

) 

 فيز

 - مه

 ىف نيرجات اه. سديلق' حرش ىف هفنص ىذلا غالبلا بانك هل نا درخأآ ىف ركذو مسافلا

 105-61 منو ءادنند هعممفتغم مداخلات لاتتتف 5مععاق]أ دتتو 21104016 417770501: 417:0 13 ف

 11ه1ءمدضست»ءل [ عدن ىلآتسعل] 114727 ظطقطتنموم ةمصم 425 (ذمع. 26. الوكت. 1033) 201410٠

 1[ددعتسم مدتك 6 مدعنطسم لمتتم 5مععلد]تطتتك ءمصقأحغو نانهع هردصأ 33عابتت عداه ممع قد علم ح

 2457. '1' عز 2:14 11 عا1-طعصلعدءغر ءلدعو ععمرسومتدع هعمموز00و ءهسهاتق ةمعام» 10عد 5ع

 لمعقمدتسسته 2لمو» - ءل- لأ: 110 1ع موت عا 17 ءرن ل1011 ميهترتعا 15/58 ءةووع تعامد. 0( هدمكتلت

 مسمءعصسلتنسل كح ةصعمتعمسم؛ آطهسف 1066و نست طمطتق ممزناقق عدواتقع داتقع ةمعطانأأ ءعاعو ذه

 نتم ةسعاما» مهعاعسر وناتدع 56001050 ع« 0هءنتمسم ععمرس ءنتقدع هاتلط ءدغر عم ءمصقاقتع لتعتكو

 نمل دسئعد هقلاعدغ هع دععدسست عماجاتممتك ععمسس عام معو ونتد 8غه]عيصحعم5 ذص ةلسصفعععأم

 نعمك عع ه10عئتاطاتق هطقعض دم لل. هدم ؟هعمتست ءوغو مغ دم عاط هلامسص ةصسهار انعدس ءدد قلسف ععقأام

 حقوتس عائعاز مرةعأدكلم حتتاعتل 8عاتتهم همصاتمسعأر نسقع ؟؟ان]عم ةععدصتعم 01 ثيصكتعر عغ ءدع اكدعاتلع

 حاتتكودع ائطرتم طودسمم مءمعقتغعو عنحتطسك ذم دمفقغماتمصتطسك ععمرس ءاتعتك هراتق ءوغر ءدقوستع ذم

 طمع اتطعم لتءعانممع ةدعتلت ءعغ عج عصام يعمعلتغقمدتطسس هكسمك ]1 ءوتغ كللتغ ءقحسر نادت تق

 لاتكأم مسملم ءمومموءدغو ءاتطت دت'عاتتت عمأذ 000006 ععملهعدتدع ءغ مدتمءأمتمعتتال ؟عا عز وتنال

 جينسس و وعمتطاتو طمتصم هدمنععع ممص ممدوتغي امغءالت ععنعر عع اتطعسسص ةماعم0لسعنممأت ةعموتعم ذم

 ععمرس ءيتمتس ب نانأ ةمغعست جلقمم دم ءدتت معمعانوتنع ؟ءاتغو دست ممدغ طمع تطعم 1تعاتل عت

 عع هعئعرتج همعرو ةنملععع لعطومع. طلتستكأع عدس تم ةءعراعت ةعاقااتقر أ العازل

 110161 ]رعر» 17 رداء ءيرإر 0# 42*/ءموض» هطغصلتتم  (نهدصصس عردمدنهك ءانمس ذم سعر هع اتطست 8774علاب

 ندعس ج0 ءمرصسعمامملصتص طككتعات لعد ءمرصرووةعمتغر يدع جمعامرععيرت١. ب 2458. 1 عز 104 11
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 فاّصولا خيرأت مسا وهو راصعالا ةيجرتو راصمالا ةيرجات 1 اًبيرق ىبنأي نيوكلا اعاره

 كادعت هلبسم ىف نيورعلا لحد 8:1  ةدألا ىلإ اح كن خيراتلا ىف هليصغت فبس ,ىذلا

 لاعفال ففوملا هلل نيل اهلوا [10* ةنس قوتملا] ىفنألل ىقشمدلا نولوط نبال ةلاسر سوردلا

 ىلع نب ديحن نيدلا ىيحم ميشلا تافنصم نم ةلاسر ةيهلالا تايلجتلا 5 خلا تاريثل

 5  حخراوبلا اع ىف يلا سارلا لقعلا مكحم هلل ىبحلا اهلوا ه0 ةنس قوتملا قرعلا نبأ

 سينجات ا*# هداز رهأارخ سينجات +: ىبنتملا ناويد ىف ىنأي ىنج نبا ىلع ىتجت اد

 رمع نب هللا دبع كيز وبا وه ىسوبدلا سينجات 4 ىرصانلا سينجا ا*40© لطقتنلملا

 ديتع ريغ ىونفلا لمال ومر كيزملاو سينجتلا ا*0 [8.] ةنس ىوتملا ىفنحلا ىضاقلا

 هلل ديل هلوا هق» ةنس ىتوتملا ىفنكلا ىنانيغرملا ركب ىأ نب ىلع ناهرب مامالل ىواتفلا ىف

 10 فينصت ىف ةبّذهم لثاسملا دروا نيدلا ماسح لجالا ردصلا نأ هيف ركذ خلا ميلثمل ميدقلا

 ةطقساط ءه1- 673110 هلمنذ ة>مموزا6. (0هددتتتعطأ 81115 026115 1672040و 06 وههت0 مهتنأو

 ممكغ ؟10لعونتر». - 2459. "جز ج17 عع ءآ-ةرسمؤم >6 1" ةهز 1264 ءل-ةقفعو اتطغعو ذه

 نسم همدكنتغم ميمءعمسضدغمدختسم دس تتطتطمع ممتسفتتتك ءا (ةصحمتتع ننقصقدعأام هقتتتقطأانت. 1

 دع ممرصعم طلعامتمع 717 ءمودمرك 1و ديانته 0عدوسماتم جععاس هما ىانط 117: مجعءعلتغو 5هعوضتع

 همته يف طقم للحس معمءاععوبي - 2460. "دز ه111 ء1- جمتقو ةموصقده ةنطاقنم 7ءل1م ةموهكو
 مدصكح ةممدععمفو 0ع نيدعدانممع ءداسسعتهاتمصتم كاسلتمدرسسر هتتعاماع 111 111: )عداء
 [1همعظنمر [مصصم 953 (صع. 4. ةآمعغ. 1546) دصمعسم]. "1'مدعاذطتق اه ةصعمتعمك : طهتتك آو
 ج0 طوصق همعته صمق لتفمومعسا ءهعق. - 2461. ظ1- "هز هل11نغغ 11- ك1 ءطثو ءاو
 سمصتكءوامقمممعم لتكتسمعو همسك يةطعتلعطت 7101و ة- ءل- أ: 11101 متت علا طعنت ىآ# 161:- كلمت هاو
 ةسصم 638 مع. 23. كصل. 1240) مجمدتت. "[ضهعامنتكق 0ع دصتصلم طقستمتسا ممدغ رصف عتت ص
 ةعلع [جكعرتمرتتسس نكواتع 20 رتعوربس ءءالمصعتال ؟ةلكدصأتستلر 001 1 ةمعامتغ : طمس ]0م مدعم أعرص

 عت

 قضمحتس ةامطتاز عم ءهاع. - 2469. "' ءر مستر 1ظهلكد 1ل» لأ ةععاتقدأالم. 110ع زم

 ةانط 12 مار» 777- 7101هروءال8ن, - 2463. '1' ءّز هدعر مدهنحمصماط هقأدر هانعام»ع 111/00. ب
 4404. 1:1-'1 ءز ماد 1[ 1- 8خ1ه1غءءودغر هفوتستلةننم هو1ا1ءءاهي - 2465. 1 ءّز مذق 1ك1- لل ةقادو
 ةقمزستاد نم 21(ى»- هل - لنررز. - 2466. "1 ءز دتعر هدموتستالدنم و هنعام»ع (نةلطخ لاا 2624
 45001167 هدو 0ممع» 1آآدمعاتنهم دنلعم 12ء3852 لتعم ع( هسصم [430 (ذصع. 3. 0 ام
 1033)] رصورنانم. - 2407. 1-11 ءّز مثد رع 8162140-11 هقوستاه للم هع ةعوعدسزن5. طلع
 ائطوع هط آسخس 1801م: ملل: 8ءر» مطلق عطب" 11ه علراومغ آلهمعاتلهي ةصصم 593 (ذهع.
 24, الكمر. 1196) رممعممو دذص ءفسسملمسسس 81هئا1هدضنسس ه0 لعنعيم ءملستس طقتتل مهتةغ هنن
 10 مرت ممهزانه عوار ع( ةصعامأا اه 1يجتتق 17606 جعئورتممو درتقصوانعإم ءاع. اللومتنهغ 3401و
 ستمتممتسس ةنرسعسستسم 110دمم2- ءا- 0: يسمعم المصعد لتلت ععداعتل دععمومتنمم ّذص هرعتع 100 ةلت
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 نيسحتو همامتا عرشف ماتكل هل رسيتي رو لداسملا نود بتكلا بترو لدالدلا اهل ركذو

 ىأ لزاون ىلا نونلاب راشاف باقلالا نع ةدرجكم فورح ىلا باوبالا نم ركذ ام وكذ لؤناو هماظن

 نب ركب ىنا ىوانف ىلا ءاتلابو ىفطانلا تاعقو ىلا واولابو هل لداسملا نوبع ىلا نيعلابو ثيللا

 نيغبو ىفطانلا سانجا ىلا ابد نناوز ىلا ءازلابو كتقرمس ةمدآ ىواتف ىلا نيسلابو لضفلا

 بتكلا حرش ىلا وسبو ىفسنلا رمع مجانلا ىواتف ىلا سنبو عاجاش ىأل ةياورلا بيرغ ىلأ

 باتكلا !اذهو لاق تاقرفتملا ىلا ميبلابو كيهشلا ردصال ىرغصلا ىواتف ىلا تغغبو ةطوسبملا

 ىهتنا ةياورلا ىف مهنع دهشي ام الا نومكقتملا هيلع صني رثو نورخأتملا هطينتسا ام نايبل

 ديشرلا نبع نب دمحن نب دمح رعاط نا نيدلا يارس مامالا خيشلل اباسللا قف سينجت

 نب دوعسم هحرش َث ةلباقلاو ربجلل ةيطوت سينجتلا مّدقو اًفيطل انتم هلعج ىدنواجسلا

 رعش ١ لاق دكنقرمسب هل ةنس ناضمر ىف هنع عرفو اًجوزيم اخرش ىدهشملا رمتعملا

 مرمكت 1556م ةةعاتتط نمنع 31 عاتت>ع213 همدصتتع720122856 ءغ اتطعمو هسالف نسهععةمصحست ؟ة6هدع طقطأام

 ليك ممدستكدعو معوسع (دتصعم ظطصعتت ةسملمعع أ 8506نع351556. [1غدوانع [!ئطستس ظمتتع ءزانكواتع

 هلتسعترت د0معصقتع ةعوعدتعوواتك ءوؤو ءغ 0عووتملمصعستر, نلتتقع معا“ قمتتنف غ4 ءهنقغور 8

 ][نئعروم "هءووتغو ّدص نستطسك ءمعصمتستمسو ةتتعغماناس» طمصمضتلكعد هتطنل >عةمعدتغو اه دغ ان( عنو

 لال: همسك ل ماتت كت 1[ءقا]ت و لقا هماته 0: هك -دمءدن57 لدكلعتس دستعامتفو 17” مم

 همته 17” هعمل1 111, 10 هرسك 1'ءامم# لقطاع 8ءبت 8ءن- ءآلمل]7, ها هردك ل ءاارمغ

 لسمتسمانتل دمت ءمصلمعو 26 هوان 226020 ةثكع ج00 (ةيسعصأات 125501 د0 هراتق 5

 حد 210176 مده ممدلتكتتل , 6/1451: هجاتق © ه7" ءا-”ة:مايرء# لدن ك]/مزاتتر اتنعتتم لآ: ها كرد

 مصر هصعأتك هرناتك 11408 11 ءزررج- هل - 04111 01ه" 17 ءدوز ر الات ءغ 1740  ءملصتم لأ

 انطعورصدسص 21هزو41 ةمكت مامحسست , 0707 أ 10 هرسك 1'ءاممم# كوول (0ععاف مهتا؟و)

 لد 0"-041-60 1ةماجمتكو ةغ اتنعنه 11+ هجن 101ه" ءءاق ةملتعدم وع.  طعتملع: 1كنع اتطعتت

 ةموتتغو ءةدعماتعدسلل5 ذلق ٌدمدعالغو وناتقع ممداعتممعد ءاتءدعج تصغر أ 063]203و ةدعءعماتك

 ردو واتقع مع 520160 معتات عمدتتا 211001145 تطسسصغاتعو طقتتل لتقععأع ءعصصسم كوماتم.

 2408. '1' عز مث 11 ء1-طنم ةطر ةفوتستلهفلم 0ع فرد ماتم ةسعام»ع 8طغعتلعط ءغ آسفس 82: -عل-

 كاع 1 ]رق» 1101 متوت) 60 1 ءزن 1101 ميست»ءل 1 عن ىهطل-ء]-"ءد]رفل هك ءزاممءرب0:. 18 علتغع ذه طمع

 اتطربو دعس ءاعودمئعيسو ع ةقدتستلج نلمدعتس معهعستستغكو نع ؟تقس 830 دء0معقممعتس معك

 عون متل مدع داعرعمعرعأم 8 وداعو 110*1168 18 ءهرن- ءارد01هتضعت» 10511608 ىمدحتسصعسامستسم اتطخت 0

 (ءدعنص جدلستخلم ءم2ممواتتغو ءاتتتلاتف 1معمذع 1ظدصحلطقم ةهصت 824 (ذصع. 6. كوس. 1421)

 هدصسفتعدسلمع ةطوماوتغر هغ 1عغ طمع ؟ءرواتكت
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 هنع ىغارف خيراتو حرشلا اذ مسا

 سينجانلا ىلاعم جاهنم عسي امير

 فيلل حرش 11“ ةنس قوتملا .دصارلا فورعم ىضاقلا نب ركب ىلا نيدلا ىقت فققحلا لضافللو

 رعاشلا ىبتاك تاسببنكانت 1 اضيإأ نملا اذهل ج دزمه

 ديوجلا ملع "8.

 ليترتو اهتافصو فورخمل يراد ةيج نم ميظعلا نارقلا ةوالث نيسكحن نع ثحاب ملع ومو

 ةلامالاو ءافخالاو راهظالاو ماغدالاو مورلاو رصقلاو ٌكملأو فقولاو لصولا نم اهقدح ءاطعاب نيبملا مظنلا

 هعوضومو كلذ ريغ ىلا ليهستلاو بلقلاو فيفختلاو كيدشتلاو فيقرتلاو ميخضفتلاو فيقكلاو

 ملعلا نأ ةهج نم ىقيسوملك وهو اهترمتو ةارقلا نونف ةكينن ملعلا !ذهو رعاطظ دعفنو هقياغو

 فقلتلاب ديركتو دكفي ءرمأ ربت نم ةهلضاح ذكلم نح ةرابع وجا لذا 5 يكن ذ

 حامرسعس طاسزانق مرصتسعمأوعأ عين ةتستسس] غعطماتفو نات ءاتتتص 350151

 1[كه(معقع طتع اتطعع عدلمدعس ةسطقل أ (مغدس جعولست]هنلممتف همصس عام

 ركوحسس 5ث دمعت ان سسزسحتع عغ هدماطقتاتكدتسحك 1هع7]أ - هلل - لا: ملط عطب آف عند ءاعاملات 11ه

 7150-177, جمصم 993 (ذصع. 24. ]آلعع. 1585) طجهزنأتتتكو ؟مز312عهأ127111111 01014 1:عطاتكأتتللت ب

 هنت (ةدكتك ؟>عرتطو ةليستقءاتل. - 9469. "1' عز مت دغر جقولست]ةنلمصعقو ةتعام"ع
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 2470. 11د ءا-4؟)1:10. 10هءاتمم (نهدتجسانتس طغعصع 1عوعصلت.

 آم طمع لوعسصسمو لع مءلامقمسع (هوصت ةمطاتسستع ةنهكأ ءغ 1لهصعفي ضدنمصع طقطتأاو

 هرءعدصمتتدمر ونستطسم ]نغعرمع مجمصسصعتممكتت , دجملس]هنتدمستسومع عمدتتس  ءغ ؟وصمدقع ءقتت

 (عرعاسك معمصاتس لهل مملك ةعلكاتا', ذلكم ان( 1م ههه ]0518 تان همم[ عرنممتتو 1م ءمصزانس عع500و

 ةتطعتوئ نحلم و, معملسععملمو ءهمضتمتعسلم , ءانلعسلم و ةمقعتنعطل0 و لمنع معهدمدصعأةهل0و

 هععتلئةصلمو ةمعاتسدملهو جععدسأاعو ماعمعو ءمصعممع ءالعععملم. لسماتعدصلم و هلعةهلهو

 معسس(مصلمر ]اعدتعملو ءأ جلتتك مرممسم قمصلت ددملتو ءمصفمتعسم. (0]جز ءءانتسل و ىاتتطتلالف مط

 6( تاناز(مك طمسزسم دعمفتمع هممت عمار ءغ عج عريسنا عقأ ءأ لاتعأات5 ؟ةنالقتتاتتلل هتئ05 (01ةطانال

10 

 10 زعيعملت معئتمحستس. ظزستاتف يؤ دصسقتءدعرو ونسمتعساتق طلع ةعلعمساتق همص هما عتغو هعمل
 ممسك 1معمل(ةنعتس مور 1ةصلتعمغ هجععلاوفمصع رسهحتالدع ءمصنصتتح2 عءعغ جققالنو ه0

 مرتممسسم هاله معا ءدع 016 12601 نء]عتنع»» حضتمتعسلت مص مهلولمطلو 01136 ©811553 5أو

 ىدرع 417/76" ءدحصص صمد بفيصتسعللل 02:35:عدتتغ ءا دس ةجعاع (هرتهصسسس هكتاتعع !عععصلت ذلاتدقوانع
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 ىائاكل ناةاخ نب ىيحي نب هللا ديبع نب ىسوم ديوجتلا ىف فتص ىم لواو ةارقلا ىم معا

 ةياعلاو هحرشو ميتي رد هيف تافنصملا نمو ىرزجلا نبا هركذ م ةئس قونملا ىرقملا ىدادغبلا

 ةكتاوو اهحورشو ةيروجلا ةمدقمو دارملا ةياغو

 نباب ريهشلا ناببلس نب دحا نيدلا سمش ةمالعلا لضافلل مالكلا ىف ديوجكت ا.

 سكعلاب| ومالا لعلو :ليق .أذك 'تيركتلا هامسو هحرش 2 ' 56. ةئس قوتملا اشاي لامك 5

10 

 ركب نأ نب نكرلا دبع مساقلا نأ خيشلل عبسلا تأارقلا ىف دكيزملا ةيغبل كيوجحات خي#

 ماكحا ىف فبس رئاعلا ىنس ليواحت 6 ه4 ةنس قونالا ةيردنكسالا جيش :ىلقصلا ماضفلا

 ديدحلا اه خيراوتلا نم هركذ ىطويسلا لالجلل هللا ةيعنب ثّدحتلا ا.“ ليواكتلا

 282 نس ىونمللا ىنادلا [ناماع نب] كبيعس ىب نامتع ورمع نأ خيشلل ديوجتلاو ناقتالا 3

 ىجانلا ديح نب ميعربا ىيدلا ناعرب خيشلل نايسنلاو رقفلا تروي اميف ناوخالا ريدحكن 4

 لمعئتمتك كمعوملتطسك ءمدصتس ءرسوعدصلتو ةعومتععءتغ. ةعد دسنعس طعصع 1ءعوععصلت ماسك مرصع

 مءطعسلتغ طقع هصاعو ءغ ميتسمعو نمن 0ع ذلله ةوتموتغو ؟دتغ 71:56 83ه: 016:07 7ع

 ا هارع ةكلفعلت 1214م6 8ظموعلا0ل06 (هددمت آطععام», ةمصم 395 (ذهمع. 19. اكو. 936)

 مجمع تك ءغ ةط 152- ءارعتعت# 1آدسلفعق. ةلتك همعدتتذ لع طقع جاع ءمرصوموتنه كنسغ 120

 آل ما ءلاتكوسع همرصتصعماةتتاتقو 11 ةنروأر ]نإ ءأا ءآدسمت" انا, 1710-171 ءم00 عما 7-1771 تع« أزعا

 طسزسكوسع ةصاسم0سعاقممتك همدصتصعساقستر ها 7

 2471.6 1'ع)514 11 ءاآ- لع عامر طوصق طعأومطوةتممع ةدمودتقمو ةمععمتع وترعم طعمم

 رسعصتغم عع له ءاتكدتسم ذر عرربو-عا-0غ1: ]ل110 3 عزت ال0 ءانطامل و مدلعم 151: ]عجبا آماع]بم لتعأم 5

10 

 هغدمسم 940 (نمع. 23. لم]. 1533) صمتاتم. 1ل عت !ئطرتتنس ءورصتس عماقكالل عقغو ءوزتتلال عال 25من

 10 ذمكمرت مدل5دع لتءلطدتو هتكأ ؟هدئاقهعوع ذص !ناعرتم 17مم أ 17/6 مدطو هما دس 9479. 4

 11 طسوعطر عع عادت عم 0ر اتطعتنو وتم 0عوزلعمتم جععععوتمدتق هدف ءغ طعمع قعر لع 5ع عر

 (هرهمل >ءمعموت هدمتطتعر جسعغمذع هطعتلعط ق4ةقتن1ءاد» 4ط7-0 -هقسمن» 17 ءرع قط 867

 لعلاقات ؤنعطما]# ظطعتلعطم قلععدملعتدعر ههصم 516 (ذمع. 19. ةآومعن 1122) صمغ.

 2473. '1' ءطفتكأذ] ىدمأ ءاد مل عدو همصع يمتممعم ةمصمتاتس دهتهلت. ؟7104 ةدجعم ذه ل74

 ءا-1ءارميمأا, - 2474. 1-11 حط ه00صسغط ط4 من'سععغ كلاقطي ءما1هوردتاتس 0ع عنهم

 لتكتمم. "1 ءهعامطع طتعاوستعممر ةسعامالع ل6747-ء0- ل: كهرمان ع 2475. 1-11 ءط لكل عز

 ءادتغعفس مع ء1- ؛ءز »10, 0عقمتو لع مموطع هغ طعمع ةععملمو ةسعام»ع ةطقتاعط للام

 لق" 011رمجنتا ظعءتن كهل [ظع»س 011هن] 128, هممم 444 (ذهمع. 3. لآهت 1052) دصمع هم.

 2476. '1' عطلمت» ءا-تلعط نؤصر ةلدمصتام ,هطمتس 0ع تمر نانذدع مداتم ءعءاقغعرد ءغ هطآت»تمم علت

 عاومتمغو جسعامتنع هطعتلعط 807 - هل- 0: 16ه 8ع 7107 عسا 1 ردع

27 
11 
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 ملعن نكن ث ام انمّلع ىذلا هلل كمل هلوا رصتخم وهو 1.. ةنس قوتملا ىفاشلا ىقشمدلا

 نأ نب :ىمحرلا تح !نددلا الجي يبضإل نداسعلا بيذالا نمد ندور وؤ3 00 لولا

 نولوط ىبال ةلاسر داحتالاو ٍلولخل ىم دابعلا ريطذحت ام 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب

 داحتالا ةعدبب دانعلا لحمأ نم دايعلا ريذحت 01 يلا ىفكو هلل دبكل هلوا ىقشمدلا

 ةدهلل كيل هلوا مد ةنس قوتملا ىفاشلا جاقبلا رمع نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلل ةلاسر

 ةدحو لما راثآ نم امهلاثماو ةيناتلاو صوصفلا هيف ترو يلا دادشلا ةربابجلا ناكرال كاهلا

 نجرلا كبع] قوزرم نب دكيحم نسل ىا خيشلل مايصلا ماكحا ريركت ا*.. دوجولا

 مالسالا لها ريبدت ىف ماكحالا ريرحت 0 هأ ةنس قوتملا [ىفاشلا] ىنارفعزلا [ىدادغبلا

 ىويلل ىنانكلا ةءامج [زيزعلا دبع] نب ركب نأ ىب دمحم هللا دبع نأ نيحلا ردب ىضاقلل

 ى 140 امي م ةمامالا بوجو ىف ١ اباب رشع ةعبس ىلع كّلكام وهو م11 ةنس قوتملا ىفاشلا

 دانجالا ىف 4 ةيعرشلا عاضوالا ظفح ىف ه ءارمالا ىف * ةرازولا ىف * هيلع امو مامالل

 عزدطتكوو ةمصم 900 (ةمع. 2. 0ع(. 1494) دسم عمم. (نهدص معصلتسس 112 اآصعامتعمسق: طرهتتك آ0وو

 نست ممه 0هءدتغ, ونمهع زعمهم هوعتسام ءاع. - 2477. '1' ءطلمتذ» ءا-لعط هع فعفر هلسممستام

 مسن ]تدك سسو انغ دمعصس لهعأم همس دامس هم عدصأر هتعامدع ةاطعتلعل لو7م7-ع0-0غ7: ل آ0-ع]- ]تمت

 1826 مق 8ء]ي» كمون ةحصمم 911 (ذصع. 4. لمص. 1505) طحمزننتم. -ح 2478. '1' عطل متحد

 ء]-هط طم لر جلصممتتم 0عومعئمرتسس آنعز بتلغمماتسي تغ لمعستف لع طتسقمدع تنس لذ لصق همك

 مز ص عءاتمسع ع( نمت نداتمسع ءدكتعفسأو 2110101 لا: 117 101 نب ءعابع]ت.  (نهرسمعسلتسس 12

 1معاجت عمم : آردستك العم عا ةولتق هيأ عام. - 9 "1" ءاد لعذر عا-هطط قلو جدلصممتاتم ءد]لغمرنتس

 12عزو دتغ ءدكعمسأ ءموو نأ لص 2ص0م52 نصل عهلتمصتق العا 00ءاتمسد 2ءمات عمق أقتل 10

 5 مهمععمرنع ؟طعتلعط 2هج]رورد-عل-لة: ط1 ه]رف» ظءتن (0دجمب» 8 ءعلق ذاطقلطتغوب همم 8855 (ذصع. 13. آهن

 1480) رصمتنامم. "[رمعادنمع اه ةمعامتعسق: طهاتك 1[لعمو ءهماسستسمح مماعصاتلاتت> 1101 هم(

 لتسسعمان ءاعبو ص ندم همععد 10د(ى, 14صر2/ هع هكستلتخ دمصتسسعساع ةققععادتننسس 00 ءامتممع

 لع دمأاوأع ءرتداعماتمع عام مصغر. ع 2480. '["دطعتع ةطلطقس ءآل-ةذرت ةسر 2عءمممتتو

 همكم مس لعزسهتنم ةسعامدع هاطعتلعط قكطت ]رمععتت 2101 هتفتسعلا ظعت» ل1 سنع |[ ه45ط0-ءا-ه]يرسمتا

 18051/008] 7م:ز/ عب منع [ةطقظتنم] , ةمصم 517 (ةمع. 1. لآدم 1123) رصمتتتتم, - 2481. '1'ةطختت

 ع] - حطلعةرسرو معوءمومتنلم هئمعمغهدئاتس دص 7200ءةندصسلتق 1كلحتست ةقدععاتمو ةسعام»ع (ةلطخ

 1860 - ل - لأ: كلنن قلطاما]علم 17101 مسند عل طورت لطف عا" عن |[ هلطل- ءل- ههاتن] ل ناو

 10 267 نرخ 1هبمعم# يطقمظتنميم ةصصم 819 (ذصع. 1. المع. 1416) دصمتاتم.  !'ه]سسعم ذم

 وعم عسلععتسم هةصتلح تق مددتكس -- 0ع معوعووتاهنع طسقتسفلاتق - لوعطسع ءغ( هل عتتف

 1رووز - لع 5؟ءوزرونب - لع لكخسصتعتق - لع دعيدسلتق ممكستق ةصقاتلات(1هصاطانو 1عوعنه لح



 انا

211 

 هتيغبيك ىف ١ داهلمل ىف !١ ناويدلا ىف .١ حالسلاو ليخل ىف 1 فداظولا ىف + ءاطعلا ىف «

 ظخمذلا كقع ىف /١ ةاغبلا لاتق ىف ! ىامالاو ةندهلا ىف ١١ اهتمسف ىف © ةيينغلا ىق 1“

 نيز خيشلل ةيبطلا رابخالا ريرقت ىف ةبيطلا راكفالا ريرحت 6 همازتلاب بجي امر هماكحاو

 راطعلا نبا باوج ىف راكنالا ريركت ل“ بد. ةنس قوتملا ىطلمل دبحم نب اججرس ىيدلا

 انتمدأ نم نيققحل لوق ىف ومو م1 ةنس قوتملا ىفنلل اغبولطق نبا مساق نيدلا نيز خيشلل

 ريركت © نيثملا ىلع ىضقي هئاف هليلدب ملعي امم ناكو اضراعت اذا تابثالاو ىفنلا ّنأ

 اًبيرق ىتأي عيدبلا ملع ىف ريبختلا ريرحت !0 ماللا ىف ىتأب عورغلا ىف بابللا جقنت

 [قارع] خيشلل ىواتفلا ريركذ ا« هيبنتلا ىف ىتآي هيبن بلاط لكل هيبنتلا ريرحت ادع

 ةيبدالا كلاسملا كيهمتو ةيوحنلا ىعاوقلا ريركت م ىجفاشلا قارعلا نيدلا ىو

 ىتأي باسنالا ىف بابللا ريرحت خ1 خجلا ناثملا ىلاعلا هل ديحلا هلوا صتخم

 لع هععمءلقطاتك - 0ع لهههقمصتطاتق - لع ةنجعسلنت5 - ع ءودتع عغ دحصتق - لع نتطسصملن

 لع ةدعرنم طعا]1 و - 0ع زوج دلممع - 0ع مدنقعلخ - 0ع طسزنق 01513زوصع - 0ع زملسنتق

 ع( مدعغم ةمعم] سصتاهنتق ح 06 طعالم هودغد يمدمسمو - 0ع :مءلعمع ءكتعماءعادغ ةدسسوسع

 عامضتغمو ءغ لع ذتكو تقع هط هط]آتودألمدعسد عم لصق جعاقتل 5عععوودتتم ماتوا. ع 2489. 1"جطدت»

 ءا1- ةكلعذم ع1- غةرجوت1اط ععر ةممومتقم ءمعتغفت مص طوصقسسس 0ع ةمطتا عملتك هماناتتك ةعاتق

 رسعلت قعر دتعام»ع هطعتلعلل 2ءقن-عء041-0: هك ء"زأي 8 ءر» 11ه]رمنست»ءل 1711ءامرو دمصم 788 (ذصع

 2. .ءطعب 1386) رممتتاتم. - 2483. 1" حط تع ءادتم اعومرو معءمومتاأم طم مطتنمصتق 0ع

 معوممصكو 674111-1811, ةتتعام»ع ةذطعتلعل 2ءقن- ءل- 011: ((عف» لظا1: 0017و [آدصءاتخقم

 ةمصم 879 (زمع. 18. 311. 1474) مممدن10. "1عدععوضتع طتع تعنت هامطالتعستسمتتس ةهاعت

 آسحتسم5و م0505. مععوأنلم ءعغ حئطضسصحمألم نطأ1 هذط1 هممموزعوع ةلصاور عغ "عمق ءدع ذك هثاو

 ندحع جرعتسسسعم(5 لعيصه مفاتن ممدوتساو ءهءرئاع 0ع ءد حقتعسحسلم 0عءعللعم لهن عووعي

 2484. "ل' حطعتع غمد ءاعأط ع1-1هطةطر مءءمومتام همعتتف 1 عدعلل] 7688-61, 0ع مدتاتطاتق

 لصف هةمععاملتطسع. 110عدضتس دم انا عنه طرف. - 2485. 1ةطعتم ع1- عةلعط طاعو ءءعموعمتغم

 همعرتتك 1628", لع 0هءئتصح هممحتع لتععملت. ؟10ع مدتتأآم ممدو6 - 2486. "حطمت

 ءا-ععمطتطو معءموعمتام همعتك 1عدطف]ر لص اتقاتتال ءاتزانكك15 ه301051 همطتاتع. 110عدعت

 دماخوه هدط 1عءج6ث]زن. - 2487. 'ل' دطعتمع ء1- 1 ءاقتكأ1ر :ءعموصمتلم 0ععانءامزناتتنت لات 03101ات3

 ةمعامبع مهطعتلعا [1مءدع] 717 ءل-عل-لغأ: 1"(عآبن ظطقطتاح. - 2488. '1' دهطعتمع عا- ةرعذشتل

 ءل-مدطتو1 رج عغر مءعءمومتام ءومادستست مم ءمدلتسس عنمتسس 0 عوتتس ءغ ءمرسربا هه

 دتمسسس مطتلم]ه عت ءةصتس. (نهدهمعم لتسسس ذغم ذم ءمتعمم : آهن 18م ةدطاتست طعمعاتعم ءاعي ع 0

 2489. 1" ةط أم ءع1-1هطةطر مءءمعمتام همعتك 7220545 لع ععمعد]هعتتو. 10'1ع زمظنه.

 هال
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 ىف لاقملا ريحت ا نيعلا ىف ىتأي بجانل نبا ةديقع هنمضت امل بلاطملا ريركا

 ىرصملا ىفنلل ميكن نباب ريهشلا ميعربا نب ىيدباعلا نير خيشلل ةلاسر لالدتسالا ' ةلئسم

 خيشلل اضيأ رصتتخت لاملأ تيب نم مركبو لكي اميف لاقملا ريحت ا*1 57. ةخنس قونلملا

 ام مجتاف هلل ديال هلوا ىيفاشلا ىسنطالبلا هللا دبع ىب كيكحم نب دكيمكم نيدلا سمش

 5 خيشلل لوصالا بيذهتو لوقنملا ريرحت 0“ م1 ةئس رفص ىف هقيلأت نم غرف خلا فلغنا

 (هدم نسا قوتملا ىلبتلملا ىواذرملا نيج" نبأ ثجأ' نب ناميلس نب قع نسل نا نيدلا) الغ

 بفاذم ىلع اًلمتشم باوبأو ةمّدقم ىلع بتر خلا ملعف ففو ىذلا هلل دمحلا هلوا دلجم

 لادتعالا نازيم ىنعي نازيملا ريرك 6 جا مامالا بهذم نم عيحصلا مّدقو ةعبرالا ةينالا

 قاسعلا ناسح نب رمح ني معنملا فبع لضفلا نأ نيشلل رظنلا ريكت 05 | ملا فا كات

 10 تاملك رئاعم ىلع ليتشي فلطم مالك وه لاقو هل حيدملا ناويد ىف هركذ ىسلدنالا ىنايلدل

 د4و0, ؟[ةطرت» ء] - دم عاذلتطر مءءمعمتام ناتهع5اتمطتتتلل 0ع ذكر وتت2هع !نطعط 1
 16- 1)ياطأ همداتمعن.  ؟1لعدصتع دمك ذص ائنعنم قلق. ح 2401. ''ةطعتع ءاحدصءءفلو
 رممممومتاتم لتووومامكلمدتك 0ع ونسهعمامصع دواس ماه 0 هلك. "؟[لمدعادغخودر ةنعام»ع هطعتلط
 27 عدس ل5201: 8 عر 161 ه]رات» كلئ»# [آآدمعظتمهم ؟ه1عو ةظاد» ل/ءزان» لتعام ءعع همصم 970 (ةصع
 31. قمع. 1562) رصمععم. - 2492. ['ةطعتم ءادس ءوذلر 2ءءمومتاتم ل15وء"(جاتمصتق 0ع ده
 هعمل مدعنطسعو نسمع ]نامع هع وسمع 1ل1نءلنمع عدم. طدجتتعم ءمضمعملئاتنت و 4 ماد ءعزاعط
 ىزر ورع -عل- 0غ: 11ه ممن عل 18د 71ه]رعتست»ءل عرب 4طلمل]عل 18 ءامامبنقعت ةطقتتتم دصعطكع
 عدم دمصت 871 هع. 13. ةسع. 1466) هه ظمعتس ج0مجتم آطمعتمتغ ذلهن طقتتق 166 ءور نسقع
 5 كوكو دانمأ ةموتعمال عام. ع 2493. '["جطبتع ءادرص مم ءان]1ر دعومومتاتم دععتاتتس 120168 تئاتتلت
 هن( ىوسوعأم جعوسمام ميتمعأ متمضس جمعام»ع ةطعغتلعط ل14 - ءل- ل١ كلت ا/رمععتت ملل علا
 رىو7 عرار 11 هرد كةتنءل نهج 71ه]رميسجب»جعلا 11ء«للمم# [[آ1دمطملتكه, ةصصم 885 (ةمع. 13. للقطن
 1480) صمد 6تم]. ؟؟هاصصعمو 0000 زاه ةمعتمتغ: طهسف آ2ءمو وست طعمع لت5مممتغز ع6 1
 و6 عمير ّذص ميمعهنممعتس عع هقمتلح لتكممدتغس ءىغو ءا ءمصالمعغ 055ءماتصسمف نسقفتمت
 1يددسممرل هكا م1هدعمرتتسس و هع جتعامرو نن3ع 0ع 015كماتصح آصقست ل/177260 18ه ةاتظأو
 مرمعستولل 2. - 2494. "حطمت ع1 - صتففمو طععمومتا0 همعتتق ل21 :420و 1. 1/10
 107-67, 0ع نيم اتغععد 214+ ؟1لعدغس. ع 2495. '1ةطعتع ءا1 - مهامدر 0
 ةمعود]ةكلمصتفو 1001© ةلطعتاعط 47:1: 1/0077 ملط 0- ك7 -درجمز* رج عزان 01من“ 1ع: طل هددت
 10 6 1رمووعاراخ لون [رابنق ق4نلم7يعت  آمسلمع طمع ةهجرنك دم عمم ءدسستستتس !هتتلهأ15هدئاتتت تمد م0ظعو
 هنن لكممم هىغر ذموستغر 0مههتسم ععمعنةلتكو ونسمع ةملتعته ةمطمضكسمعس مات105همطتعمرحتس
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 تاكردملا نم كلذب لصتي امو تاكرحلاو ىوقلاو تابكرملاو طئاسيلا ىف تادرغم ةمكح

 4+ نس, قوتملا ىسوطلا دمحم نب كيح نيدلا ريصن فقل ةمالعلل تايسدنه+ ريركات 4

 ركا ريبكتو سديلقال تايطعملا باتك ريرعتو ىطسجملا ريركتو سديلقا ريريكت اهنمو
 رظانملا ريبكتو سقولوطوال ةكرجملا ةركلا باتك ريرحتو سوالانام ركا ريركتو سويسوذوات
 ريرحو سويسوذواثت راهنلاو .ليللا باتك ريرحتو .اضيا هل كلغلا تارهاظ ريرحتو سديلقال

 نيرينلا ىمرج ريوكتو سوالقسبا علاطم ريركتو سقولوطوال بورغلاو عولطلا باتك
 ةحاسم ةفرعم ريرحتو تباثل تاضورفملا ريبكتو سديمشرا تاذوخأم ريركتو سخرطسرال

 سويسوذواثل نكاسملا باتك ريركتو سحيمشرال ةناوطسالاو ةركلا باتك ريركتو لاكشالا

 قوتملا ىكلاملا قارقلا دمحم نيدلا ردبل ديكأتلاو ديكوتلا قيقحت ىف كيرغلا ريركالا

 ىلاعم ىف ريسفتلا ةمثأ لاوقال ريبختلاو ريرحتلا +00 خلا هيلول سململ اهلوا ةلاسر ةنس

 نيحم هللا دبع ىأ نيدلا لايج ةمالعلا تيشلل ريبك ريسفت ومو ريصبلا عيمسلا مالك

 ةنمعملمعتسم 0ع معطسع ةتسواتعتطسم هع همدرصمووت قو ع عزتطسعو دج0نطاتقر ءغ 06 هءاعملق
 موطسم هموتاحنمدع معن متعملتعو وسمع طسع مععنسءعمغر ءمرصم]ءءانطتت. ح 24960 1" حط عدد
 طعص 0 عونر ةعر معوعمستم همعتسم ععمرس ءاتعمرستسر ةيعامتع رتعم 00ءاتسدتسم ءغ ةمطغقلتكةتسم
 رلووا»- هل- 0غ: 1101 مجت» 0 18 عن ]1ه]يميضست»عا 158, ةصسصم 672 (ةصع. 18. لدم 1273) ةصفاأات0»

 ركمع مععنمعمغ معءمعمتنم دسمان للف - مءءمومتتم قلسدفوءوأال ع 1)ةكمصتس 1 ع]1015
 عمطقعت عمم "[طعملموتا - همطقعتءمحس ةلعمعامت - انطعت قةسغم]رعت 0ع ةمطقعنقو 01

 جوج عمر ع 0مقءعمرحتس ظمعاتلت5 - ططقعممس عمم انتصر ءملعس ةمعاماع ]ناطر '1[طعم0ه5ز5 5
 لع لزع هع ممعاع - ائطعت ةسغضارأأ 0ع دئءا]دينسس ة1مع27ةهأاا13 01:61 أ 06683511 ]نط
 [1رموزواته 06 ةقوعمفتهدتطدك - انطبت قيتمفممعطت 0ع سصفعمت ملتستطاك ءغ لتكاةهاتتق مم115 +
 ]دموع - ةعمدصممسم ةعوطتسعلتف - طمس 1740/1 ب ءمعمتقممتك لتس عمعتدهتق
 قوسممسم ر [ةسعامرتطدم ظلتنم العمع] - ائطبت ةعءطتسعلتك لع ةمطوعمو عع يانملعم - ائطدت
 "من عو0ههزن 0ع طقطت(هعنمصتطسع. - 92497. [1-81ةطعتع 1-81 ءعئ104, ةءمعمتللم مع
 زم ونه رهللم ةعماعماتمك ععوستسما عع ءمصضهطوددسلأا ءأ عطلت عوحتطانك ءقعععملت 517

 ون هع 1مل 4 كك 1هعل40 ةعوسداع 0ععوتطتلسع ةسسعامتع طول - ءل- لأ 10011
 مكر 8][هلئلعتاحر ةصصم . . . رصمعغتو. "[مهعامنتكر وانك كله ةمعامتا: طقستق 1آلعم مهما ع(6ع
 مموئمعئمرأ ةامبادس 2498. 1-81 ةطعتال 23 1:1- 1 جلع ططذعو مةءموعمتام عا ةزومأ 0
 وموسم 1متميسم_ سل (0هرئدمأ دمع مر عام 0ع ععمفعماتتم هعدسممتس 182ع هرممتح ةملتعمات
 ه معممت نعمفمكو ةهسعامدع ةطعتلعط عدلت غةعدتسم لءضفا- ه- لأن مم 107787 1 ]هنأ
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 فين ىف ريبك وجو 41 ةنس ىقوتملا ىفنأل ىسدقملا بيقنلا نباب فورعملا ناييلس نبا

 هنم عسوا تععلاط ام لاقو ىارعشلا هركذ هيغب نتعي ل ام اهب ىنتعا دقو اًَدّلِحم نيسمخو

 مامه نباب ريهشلا دحاولا دبع نب دكيح نيدلا لامك ةمالعلل هقفلا لوصا ىف ريكت 84

 ىلع بتر خلا ماعلا اذه ًاشنا١ ىذلا هلل سمحلا هلوا نلجم وهو م4 ةنس قوتملا ىقنخلا

 5 نم ٌثعي داك ىتح رزاججالا ىف غلبو ةحقنم تارابعب اًمج اًملع هيف عمج تالاقم ثالتو ةمدقم

 [04 ةنس قونملا ىفنللا ىلخل امل ريما نبا دمح نب كيح لضافلا هذيبلت هحرشف زاغلالا

 ىضر ىذذلا هلل كيحلا دلواو م. ةنس ناضمر ىف غرفو ريبختلاو ريرقتلاب هاهو اًجوزمم اًحرش

 ريتك هرركي مث ام ملعلا اذه دصاقم نم ررح دق فتصملا نأ هيف ركذ خلا اًنيد مالسالا انل

 هدلخ ىف رودي ناك دقو بيترتو ماظن نسحا ىلع ةيعفاشلاو ةيفنمل ىحالطسا نيب هعمج عم

 10 مث راصتقالا ليبس ىلع هحرشف هحرش باتكلا اذهل هيلع هتآرق لاح فئصملا نم ةدّدعتم ةراشال

 لق عرب ى501ءةرسغ 210ءم00ءد [آهمعلتمم دلع 21: - ءام علا لتعام عع حمصم 698 (ةصع. 9. 0م

 1298) رممدتكتم. .(نهدرحسعسا(ةيتنتك (نهدتدصأ دتفعماتك نانأ هواتف عتسأه ءغ نتم0 ةععدضتغ 701 ص انو

 ص دعس ماسك هكتدتهع ءمصضل ةحمصغرو يدهس دم نلطس ةلتسسس. ق/م" منع مص اهن0لقهغع ان

 كدا ددسو ةصومتغو 16وأ همدصصسعم(جتسسس طمع ةصماتمدنعسم. - 2499. 1ةطعت»» 11 هعّ]

 ءا1- 81ع'طو معءمعمتللم مكصعأ ماهدانتتم ناستقو ةسنعامرتع دعم ءيضانلتةمدتسم 1[ع7ا7- هل-

 110 ]رمتنتنعا لق عءرت ه4طل- ءا -:هنلرفل [آهمعاظنحر ؟هاعو لاند: 11 ءروسك»س لتعم عع دمصم 861 (ةصع

 9و9, كلور. 14560) صمت ت0. ؟”هآسسعم ذه ةمعامتعصك : طردتتق آ)عمو وناتث طتصع اتاتط 011111 1

 و نعمكالا ءاعبرو ءغذم مهادات ممعسس ءأ نعد لتمد ءماحنتمسع5 لتكممدتكتسو دع نم هتتعام» 00ءاتمحسس

 ةسرامتس ءغع لتعلمصتطاع عومتمألالك هدصدتحتس ءمهععقسلاو أ طبعتغملتك ذاه ةام0تمودك ؟دتغو ان

 مدصصتم ةطفعقوععو وستس اتطعس دص ةعمتورسدكتطنع هسسعتمتن عت. 1015قتردطتك ردك طعصع ةمعيتأاتو

 ه1 متوتتنءل طورت 21ه]ءمتستسءا ل1: 1من“ 107- 11/زز 11ه1ءل2 [11ظهمعظلهم جصصم 879 (ذصع

 18. ل11. 1474) دممد تاكو همصسسصعس(ةيتسسم ذاق ةمعمتعسغ عد: ةدسق 182عمر ننت 151سم عام

 عرمتتم دسم دمعات عاممعسس همكعمسل ءعققع ؟0]هتغ ءاعو هدأ (عدءطتس 30صتقءاتغ عا همدسعت 277-1601"

 همع 21- 1ءلرال» لعلتغو دس ءتدص هتتموتغ ءغ دعمدع 8مسملطقس ةمصت 871 (ذمع. 13. ةسعت

 1400) ةطقواكتع  ةقسعامععسس لتعتع (هغ سمعدنلمدعع طسزسم 0تئ5كرياتممع متم ءملعو ةععاسماع

 رعبا معاممدعوم ونممأ تح دصانأفت هلتتو ءتسوع ةذسسا] (ةحستمه1هعتمم [[دمعءاتكمسسم ءغ ةطملتت (ةنئاس

 هرئلتسحالمصع ءغ لتكمموتنتمصع ممععامساتكةثرسد ءمصزهصتتكدعو ءغ ةتطأ هط سمصتاك ةتعامستق

 10 معمعاتكوو ءاتتلل هممت ذك طسصع ]تطسسس ]1عععرعأو دتغ ءانتتت ة012111168131:أ انو ط3 1

 ىعمتدودعر 10لعموسع 5ع عبس 7جنلمصع طدنعتأ همرصتصعمادامسس عقوع. 12عئملع اتطسس ةانطاتلتةذذتساتق
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 هاهيو داجاو اًجوزمم اًحرْش ةكم ليزن ىراضيلا هاشداي ريماب فورعملا نيما دبحم فقحل هحرش

 نيز خيشلا هرصتخاو هتسارف نادبم سراف نكي مف لبق هحرش نم نأ ركذو ريرحتلا ريسيت

 ام ىلع هلل ليحلا هلوا لوضالا» بل هاهسو 1. ةتس قوتملا ىفنحلا ىرصملا ميكان نبا نيدناعلا

 ةقيرط ىلع هبّترو هبساني ام هيلا مضو ريركالا هيف رصتخا هنأ ركذ خلا اًهيرفت ىلق حرف هب
 ىناثلا ىنامج رخاوا ىف غرفو ةيعفاشلا بنتك ضعب ةقيرط ىلع هلصأ ناك ذأ ةروهشملا مهبتك

 عورفلا ىف ريركت !.. رصتخمالا اذه حرش ايركز ىضاقلا نبا نيدلا لامج خميشللو 10 ةنس

 ىلع ليتشم ريبك كلكم وهو 80 ةنس قوتملا ىفاشلا ىلاجرلل ندبح نب دحا سابعلا نال

 ديح نيدلا سيش نيشلل ريراقالا عضو ىف ريبكت !».إ لالدتسالا نع ةدرجام ةريثك ماكحا

 رصتخ ىف ريرك امه .[  ةنس قوتملا] ىفاشلا [نالديصلا ناطلس نب] نعم نب مداغلا ىأ نبأ

 نصح ركل مبلل ىف ناي رشكلا جفال نرش ىف زيرخأ !دي* ٠ ميلا ا قاب عورفلا كب :راتخالا

 11101 منوةر» عل لدا م/م", !1[8ءاكلعدع ذصوحتلتستتكو ؟تلعو طرت“ م0251: لتعادك ر ءعععوتم

 رتملم برست عماوغاتق ءدغ ءغ ةغجر 0غ (ةدطستت 201215 عع(.  (نمدصست عداقتلات22 162541 67-1110“

 ةمكعتموسلتغو ءغ نست ةصنعج ءهمرصس عمم ةعامكةتغو طقاتل طمصسس ءوتتغعس تقذف لنا

 عاولنن ددمع ةعاتك ءيسعداسك. هطغعتاعط 2ءقن- ءا- 0820: ل1: ل ءزارس ل1 ةعد»# [1آدمعاتتمر دصصم 0

 (ذمع. 31. كسو. 1562) دمر تاتكو ءرتامتسعم ةنعطعأو أو 22095 67- هد,47 ذهمكعتمامس ءلتلتكو

 وننمع 1غ ةمعامتغ: طدسق آك)عم مرنم تك معطاتقو ونستطاتق ةصتسسس دعاس ممتتلعع ءيطتلمتوغع ءاعم

 لمزغمرتعد» يدع للعأغو ناتقع 406012 0مات5 16/77“ هممقصعدغو ءغ كر نسمع طصسع :ء[اعتع02

 ىةسصغو 20)ءلغو ءدحصوتع 20 ؟جنمص عدس ]ائطعمخدسس و ونت همه 11دمعاتغمم ةمعادت د ععدصغو لتكممفدتكو

 ترص  جيئءطعي مدمس 20 ددععط هلم همدصتت]1اهحتس ]ئطعوضتس هطقتتاةمعاتتس عقوعغ 01 ععقأاتتل

 قةطوماعتغ ءمتامرسعمو ونسمسس ةطغتللط لعسما- هل - لأ: لا: - هلعم7]0 27م4 ءهاطتت لأ

 ءوؤو تاقتستك لتعطتق ددعصوت5 لكمتسفلت هععتصلت ةسصأ 951 (ذصع. 25. ةآهنا. 1544). تع

 2500. "1" ةطستمع 11 ع1- ه5, ةءمومتام 0ع مدهتطاتق لاتتتق 5مععام]تطاتقر 3110:

 ل ]60 عن 1101, هي»ت»60 لوداع ظطقطتاحر هسصم 482 (ذصع. 16. لآدم 1089) ردمانات0.

 ؟ه]مسصعم صم عمتتتم ر دماغ 0عععواو جيعمس عساك هملهنم ءهصمسعسو. - 2501. '1' حط عذع 11

 ىدلطا ءا- د عفمأت مو ءءمعمتاتم 0ع 0عممدعم ل15 (عولسمسمتتق ر ةسعام»ع هطعتلل ىذ/عتدو-ع0ل-

 11016770 861: مط: 1ج]ريقدر» 2 عنو ل105: [ 8 ءتن كا لانتن هك ءةلعاذتنن] ةطقطتاهو |[ ةصصو 0

 (نمعع 1. لدا. 1242) رممحعتم]. - 2502. '1حطعتم 1 سسملعط غعوعم» ءآ] - سصس]عطغةقو

 مععمعمز(106. 1ظمتغمدصع هرعرتك 1178/1“ 0ع مدهعاتطت5 لاتعتف ةمععتملتطنق. 10!1عدع» ناعمه

 ه1. - 9503. اكدطختم» 1ث عطممعط ظك1-ل ةددأ' 15-151 ع طتو :ءةءمومتالم. (نهررتت 15

 همعرتك لوس 11عقم», 0ع نحم ][نغعنو لف ؟1لعوطتتب - 2504. '['جطعتلطر ةهعئامكمو ع
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 مير ان, ةعامج نب كبح نيدلا زعل ءابصلا ءاطعال ابصلا كيرخ طه.» نآرقلا ةارق ىف

 ميركت !ه.0 111" ةنس ىوتملا ىماذل [راخفلا نب دبحم نب] ىلع نب ديك جنرطشلا

 ىرحكت اه.م. هم) هنس قوتلا ىبعكلا [دمكم نب] رصن نب نيسح هللا دبع قال ةييغلا

 ىنمحم ىا نيدلا ىيشر لضافلا ىضاقلل رصتخم طخلا ىف ىنعي باتكلا بيذهت ىف باوصلا

 م ىدبملا هلل نمحلا هلوا [41 ةنس رصع قوتملا بيدالا] ىدعسلا رهاطلا دبع نب دللأ دبع

 ىرصانلا لماكلا كلملل اًميلعت طخل كعاوق هيف ركذ يلا ديري امل لاعفلا كيعملا

 ا ني

 طخلا ملع ىف هقيقحت ىنأهسو

 ىفاشلا ىنزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخن مامالل مالكلا ىف اك ريك 0
 10 ىفصلا نب دحاولا دبع خيشلل مالكلا ىف دادسلا ليصحت ا! 1.1 ةنس قوتملا
 ديحم وبلا ىبع نيدلا ىرسل فقيرطلا ليهست ىلا فيرطلا ليصحت ام" ىنامعنلا

 1عءوودلم (نهزوجنو. ح- 5 1" جات عد آ]ع ءا١وعاط م, همرصصتماتم كدت 30 ءىعافقسلانا 0

 روك عدتاعس , ةسعامتنع 1ستس-ءل-017: ل1101 مموسعل عب ل عبوم حج 2500. '1'ةطختسس ءادفط ءام عزو

 زئناعملتعنم هءطقطتلطسلتتو هسعامتع ]110]ه1ة1:60 ظعتن لق [ظ7ءر» 710ه]ءمتست»ءل آ ءرنسعا/ ءاططلم" ]
 لمهسار)#ر هسصم 723 هع. 10. 18ءعع. 1323) رصمتتتم. -ح 2507. '!' حطعتس ءا- عط ءأط ءغو
 ماورملتعام هطفوعولتمهتمو ةسعام»ع لآن كلطلاعلاعأ 1108ءاز» طعون 21مم“ |[ ظعت» ا1هءميست»ءل]
 17م66, هدسصم 552 (ذمع. 13. 1عطص 1157) رصمتادو. ع 2508. '!"'ةطممنأ1 ءع1-ةءرمطو
 لعل عمود معمات لع ةعصعملدنممع هعتمأل 1١ ع. ههتماسسهع. (هدسمعسلتسسسو ذص ونتم (نةلطت

 5 طعمع دسعضتفتك 168110 - ءل- 011 قطني 1101 هتناةنءل قلطلاعلامأ» ظعرت قلطل-ءا-!ة]نق» ذهل

 [طاتلم1معدكو ةمسصم 692 (مع. 12. آلءع. 1292) متمعسستق] و 117-21 ة/دتس 117-17

 دك ءعدامم معتم كمدلعم ةترراسدع مقاتل“ 1طمعامتغ 1م آكندتم آ2عمو 1م0عمأ011 ع 28064011

 نانأ ؟هعتغو نم00 د1 عامر تح

 05509. 11م غجطقتم ءاآ-ط ه1. طلعد !ئنعهذ ءاععدصأعت ةةتطعسلتو

 ندزدك لعلمتاتم ةععاسسدلت مد" كانط 117 ءاد عاملا ةععتتعأات»

 2510. "1" ءطقتا ءا- طه نعرو هلعماتم ؟عئتاماتم لع صعاهجطروتعمي ةتعاممع آسفست 108/17"-عل-07:
 10 71101,مز:11160 8 ءر» 0م" 11سم كطقطظتاحهو ةسصم 606 (ذصعي 6. كتل. 1209) ردت ا10.

 2511. 1 ءعطقت] ءل- ةء4لغ40 دجلعماألم مععن. 0مسق دصعتممطوةتءنسسو ةننعامتع هطعئلعط
 مق 67-0-م,]/0 17 ءرا-ء]وورلا 11من روعي ع  ه5ا19. "ل" ةءطقأذال ءآ1- عمعتعو ءملهجةتقأم 2ةللمصلق
 ج0 دتمس ؟هعئاتمدنعسس معللعملحتس. "1؟تدعاحفمو ذص ومم اع”أ-عا-لغ: ىط-هآ-انعر»» 110/0116
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 راثخا نمل لهس هلل ديلمل هلو ةلاسر وهو [11 ةنس ىقوتملا] ىلخل هنحشلا نبا ديبكم نبأ

 ثداوح ةرفاقلا فيرط ىف ثدحا سانلا ضعب نأ هيف ركذ ملا ةنجلا ىلا اًقيرط هدابع نم

 ليصحت مما مك خنس نابعش ىف غرفو ةيتاخو نيلصفو ةمّدقم ىلع بتكف نيملسملا ةماعب رضت

 ىلع ةولصلا ليضفت ىف مارملا ليصحت م“ ىتأي ريسفتلا ىف ليصفتلا باتك نم رصتخملا

 ليصفتلاو ليصحالا امو 40 ةنس قوتملا ىنيبيصنلا [ىفاشلا] ةعلط نب دمحم مايصلا
 ىف لوصخحلا رصتخم [ف] ليصحت !034 ىنأي ليهستلا حورش نم ليهكتلاو لييذتلا باتكل

 رهاقلا نبع روصنم ىنأ مامالل اضيأ هقفلا لوصا ىف ليصحت هل ميملا ىف ىتأي هقفلا لوصا

 رانيبهبل ىف ليصحت ادم 8 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىدادغبلا [هيقفلا دمحم نب] رعاط نبا

 هم ةنس قوتملا ىفاشلا ىلازغلا دمحم نب دبحم دكماح ىنأ مامالل خلدالا ليصخ إو

 نشل نأ نيدلا رونل لزالولا لوه نم لزانملا نيصخ اكل ىنأب هرصنخت وغو مداخل نيصخ هزت

 86: 1101 هتنءل ]10 - ءاعابعآبسءعآ 1801ءلخرو ]وصمم 921 (ذصع. 15. آعطتم 1515 ) مطماتانك]و

 مممصتتلامو دتعمو ذم زد (نةطتعمع ممهجم معد دمم]تغ05 ءووع مهضدع مصص]غدلتسا 111هط حصص علقس

 ممصتست دنس م 0535. 12ءوويتموزأ كتدص ذم مدئهع1دت1هصمعتسر لمقهك هععاتممع5 ءغ همصع]مذتمصد قر

 ءغ رمعموع 8طحأ طقم ةمصمأ 886 (ذمع. 2. لآدم. 1481) ج0 ظمعتس 200ه. آطمعمتغ دتاعتت 18:

 1جتتك 1)عمو وناتأ ذكور وسمو >2 ةمتق هت]لغمملتطاتق 0ءاعوعتغو تمس 20 طدمعدلتكسدس 1ةعااعتص

 مع0ل0ل1031 هني - 9513. ؟1'عطوأا ءعآ]-رصصلعط غعد عدو ءمتاملتع ع 6011111683110 0

 1عرتأ] ذمكعتمام ممكثععاد.  آ1لع زملعد. ع 2514. 1 ءعطوأذ] عال - دس ءمعوسر طوعا 0

 هماهغمماتتم , 0ع معععمتاتممع لعزدستم مجدعاعععملهم هسعامتع ل101 هتوت»ءا علب 1 هاه لا 11

 |[ كطقظتاج]و ةهسمم 659 (ذسع. 21. 1"ءعطض 1254) رصمطنه. - 2515. ظ1- 1 عطقأا 2ع

 11 - 1 ء2و11, هفمسمدتندألم هع لتمنسعأام ه0 1-1217 ءلعبرأ] كغ 1-1811 عاق.  طنطعع طئع ءا

 زال همسصسعماةيتن ةدصغ همعرتتك 165147, 0ع نم ةصكه ؟10عوفتت. ع 2516. '!'عطقألو

 جلعمالم. 1ظمتغمسع همعمتك 7161517 لع مهتم متتك لسعتكو 0ع نسم ]ناعو 21147: ؟10عءهدقاتت. ل

 2517. 1 عطوذ] 21 هدرثآ] ع11-1ء'طر جلعمالم. 0منك ةتستلع 0ع معلسعأمأل5 لاتتتقر 311401

 آسف لادن 11هسو» ىلطل-ءآ-ءم]يق» عن '1مليق»» [ظ عن 8له]رمتصت»عل] 80ع1040 []1اتتتكءمدح

 دماسد] 5طققتاوو ةمصم 429 (زمع. 14. 0ع6غ 1037) متمزتننم. - 2518. "1 عطقأ او ه0عمانم

 0ع . .., ةسعامنع 8ءاسبان م“. - 9519. 1 عطقأ]ل ع503111-1ءغر جلعمأالم ةت'عاتتت 10115

 ةسعغضمر»ع آسخس قللت 11720 11101 متروتت:ءل 8 ءرن ]1101 متوتنءل 6( [رمهل/# ظطقطتافو ةصصم 3

 مع. 10. لصل١ 1111) رصمتنننم. - 2520. '1' عطوذسم عآ1-اعط خ0 أ دصر دصاتمأا10. 1متا610ع 0مل

 ل1 40نور لع بدم زمكعد ؟10عونتس. ع 2521. '1"عطعتم عادص عمفمت], دصتصتام لمست 11 هدئاتتم

 ءمراكعد (ءرتتمرجعرس 120010123 (عصتنوع. 11" - ه0- 0: قلد ]معمت: ل478 18 ءرن- ءازرعععم» طسصع

58 .11 
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 نجا ىملاعتو كرابت هللا اهلوا 12 ماع ىف رصمب تعقو ةلولز نيح اهفلا لاسر هو راوجلا نب ىلع

 محنا نم اب هلوا ءالضفلا ضعبل هيسفت ماعنالا ةروسب مانالا فكنت ا علا سدماو

 ىاهفصالا يرفلا ىنال دئالولا رابخا ىف دناسولا فحت ام علا ءاغلبلا فشاقش

 ةيلح ىف ىتأي راكذالا تكنب راربالا ةفحت ا! ءامسالا ىف رارسالا عينمو راربالا ةفكات !ها*#

 5 ليللا تاوعد ىف راربالا ةفحن /د» ىتأي راونالا ىراشم حرش ىف راربالا ةفحت !ه" راوبالا

 باسلل ملع ىف بابحالا ةفحت ا! ىنابيشلا ىلصوملا ركب نأ نب هللا دبع خيشلت راهنلاو

 باوبا تالثو ةمدقم ىلع رصت# وهو ىنيدراملا طبسب ريهشلا دمحم ىب ديحم هللا دبع قال

 ميشلل فيرصتلا ىف ةزوجرا بابحالا ةفحت اد" خلا باسخا رسيم هلل محا هلوا ةيئاخو

 خلا ارهظأ لق ىذلا هلل دبحلا هلوا ىكلاملا قدما مث ىسانكملا نحاولا ىبع نب زيزعلا دبع

 10 دامو اًجوزمم اًحرش [فلاو نيثلثلا دعب ىفوتملا] ىلجلا الملا نب كيحا نب ميعربا هحرش

 ندعاجضتس و وانت 1غ ةمعلمتغت 18د عس طفمعلتعمس عع عءءامقدس 1هن00 ةهغ هءاعطتو ءاعبو غعرصمماع

 ععرتتمع دممغتكر واتت ةسصم 984 (مع. 31. 1من 1576) ذص قععرتمنم ؟دعاتق ةقار هم م05انأ.

 2592. 1 هطقأ ءا- حص ٌةدهو لهده طمتستمتطاتق هطآجتق. 4(نهررحس ءصاقتناتك كا11263ع 471:48 نت

 متضس ننعسلمسس طغعصع ردعتعتسس ةمعامدنعسي طقطععو هع ذاع ةسعامتا: 0 نب نسخ ءكقعتفو اذغ

 ءاويسمتنعو ءامودعساتمسي ةزلعوصا ءةم. - 2523. 1'هطقأل ء]1 - ؟ ءوؤذثلو هعكتعقلتخ لمصتق

 هطاهغو. 11زة(هحتمع مدعاادسضتس , ةنعامدنع لك: / مهر ]ملبن ع 2524. '1' هطقعأ ءا-وطةن'و

 قلمصتتس لدكأتم هطافكسد عع عممف جعدسمرتانتسو 0ع هممستمانتل درر واعيتزو. ح 2525. '1' هط1 ع+

 ءاد-وط معو ههولملممعف مادع ءغ ةصععمست هونغ لدكاأتك كمصم هطآامنمع. 110عمعمع ةمطق ةنط

 5 8 7ن7ءا هال-مط» من. - 5و6. 1" هطقعغ ءا-دطر ةعر لمصتنس لدقأتك هطاقتتس. .(هددست عنا ةللاتق

 همعرتك 11هن]رامبةع ؟ك- هيمو, لع ندم ةمظح ؟10لعصلمتس. - 2527. ''هط1ءا ع«]- حط معةن'و

 لمدتستس لدققم هطاحعتس 0ع معععتطاتم لتمعصتكق عع همءامسصصتقو ةععامع ةطعتللط 4ط001/ه] 3 علا

 ل5: 8عقب» ]1 هنون#7 ى]رعنليرتب ح 9598. "' هط[قءعغ ء1- حططٌةطر مص 011ةعءانك هطآقتكاتطتو

 لع حضاطسعتعمر ةسعامبع كاتي قلطللما]علت 7101,متهت»:ءا 1 ءرن 1101 متوتسعل, ؟دلعو 1

 17176046-117 لخعغم. (هدسمعملتسس الص مدهع1 من مص عسر اتق ءقرتنم عغ وص عا سكت ممعتص 015م0تأاتتلو

 وننمل زله ةمعامتغ: آةمسنك 1عم ةئاطسعانعحس 1هعلتمععوس تءللعما ءاعع - 2599. 1'هطآءغ

 عءا]-ةططقطو ةمدسص 011عءنك هطافعسس لع ةعرحس ؟ةمهردسمتسسس. (ندضدعم ه دطعتلعل 450/-6آ- هاد

 186 مطل -ء] - منهل !1ةلئلعتاحم نحت ميكسنس 114مل معهزقع ءغ ممدنعد 81علتممع طقطتاقتتكو
 رضعسم 12 ءرعتب رض ممدتغستر عغ ذه ةمعامتعمو: آكهسك 1)ءمو ونسأ لمس دصفصأ[عقاقكألا ءاع.
 10 ©هرصصس عمامسمسل ءزسك قمت هل- ]مالط ةذمكتماسس 1747007 120: كقللاننعا طوءولا- دوم
 لء7مارغو [مممأ دمصاتس 1030 (تمع. 16, لامك. 1620) رسمت اتنق] و ءمزضممدانلا عا دمعمكع ةطهاطقم
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 نيدلا باهش خيشلل ةلاسر بابحالا ةفكت م". #91 ةنس نابعش ىف غرف بابللا حرش

 بخئنم وهو عورفلا ىف بابحالا ةفحت 0 ه.+ ةنس لوتقملا ىدرورهسلا شبح نب ىبيحج

 ىنجرلا دبع نيدلا رونل موظنم .ىسراف رارحالا ةفحت /0/7 ميملا ىف ىتأب ىواتفلا عماج

 علطمو ىماظنلل رارسالا نرخ ةريظن عيرسلا رحبلا ىف اهيظن م60 ةنس قوتملا ىمالمل لجأ نبأ

 هلوا همك ةنس غرفو عداصنلاو مكلل ىلع ةلمتشم تالاقم رشع ىلع بترو ورسخ ربمل راونالا 5

 فراع لك نانج لعج نمل !اًديح

 وع ةنس قوتملا ىوسربلا ىمحرلاب فورعملا كيحيل ريبك ايعدحا ةيكرتلاب ناحرش اهلو

 ثلاثلا دارم نبا ناخ ىمحم ناطلسلا لجال اشاي نسح مداخل .هفلا ىيش انالوبل رخآلاو

 نب جذر 35 ةركلا اغب ولطق ببال ءايحالا ثيداحا مييراخت ىرم تاف اييف ءايحالا ةفكن نم#»

 ليلج نيدلا حالصل نآرقلا ةوالت هب حصت اميف ناوخالا ةفحت ام* فلالا ىف فبس 0

 دمصت 993 (ةمع. 24. 18)ءء. 1585) ةطوماحتغع غمر نغ ؛ةعفتتص 30:ج15ه نع ع 92530. 1 هط1ءغ

 ء]- حط طةطو قلمدسص 011عءقذ هطآاوغسسصم "1عدععئوضدعو جةتعام»ع ةطعتاط قذالعافأط -عه-

 1هلبرم 8ء» 18هلمع] رىمارم"همءت"لةر ةمسصم 587 (ةمع. 29. كدص. 1191) اصنعتأعءام. بج

 9531. 1هطغعغ ءا1- عطط ٌهطور همس 011ععءاتق هطآافغتسصو 04 مدهعتطاتك لدعتق همععادلتطتق.

 1.ملغدسع ممقمد اتطست لاوس ء7-ر/عاممنو لع وسم انغععد ل142 ؟10عدطتو ءهمصالسعصق.

 2539. 1هطغعغ عا-جطع عر لمدصستم ةموعصات5 هطاوطس. هقعردف معيوتعمس ر 2 ل17/"-60-

 450-ع7-ه]1د001: 18 ءنن لك رتضءا للمتر دمصم 898 (ةمع. 23. 0ءام 1492) دمممعادمو دمعأتف الع“

 حجه هتستاتكصلتمعس هرعت 71207 دمتن ءا-همت*ا» ع لللهمل7هأ ءا-مم , يحمصتس ذلاس0 ل212: 82و

 طمع 710“ 12 1,مور» عم دسعامر عي طقطعغو ءمرص ممدلاتسل عغ دص 0عءعععتت 0355ءاقللمصعق 018ععقااتتلو م

 وندحع دمممطغط ععدمتد عغ ممهقتاته مصنصسعمسغ. لفن # هرسقو 0000 ذغذ ةصعمأأ:

 [دسلعتس 1كلعم وننأ مدضد0ن5دصت تهالزالك115 عه208أانغأ 1ععاأر

 ةمصم 8860 (ذمع. 2. 38[دم6. 1481) جطوواعتغو ءغ لسو همرصتس ءماقتلتلا ءلاتكق ءدقافسغ ءانعأعأو

 وممرات مستمع هغ صحته 2 1101من 60 و ثءمءو ؟هلعو 1ظغم]يت»# لتعامرو ءغ ةصصم 974 (ذصعم

 49. لدآ. 1566) مصمعتمو مموعزم» هج 810112 همونعم قريع“ ذص ءمرصصملمست عنصتتعأطت

 1ظ8معهم»ممعام ذدانحصت /110ه]يم»وت»عا ]ع] نع طلخخ ل1701 اعجاتت ءدسككح ءمصقعتلل مالتق عقأ.

 2533. 1هطغعغ عل - حطورقو لمصستسص دذكت5 هطاقغسو لع ذتك تدلل قمهتطسع همعتتك 4

 677-67 , نسمع ذم ءينعدطعملم معدعغعسستعددع ةدصغر [ ةنتعام»ع 111: [كدص عطلت

 الع هدمعو ذم انغععد 2/نك - 2534. 1 هطقعغ ع1 -زاعطحع همر مص 22 تطاتق هط]هفتتتو 0

 لع كتكو ودتطسم مءوكمنم (هردصت ءمرستوتكنسع ءغ ندعسلقطتع , ةسعام»ع 867م78:-ءل- لأ: لعأأأ

> 28 
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 ىف رايخالا ةفحن 0" نارقلا ةبكح باذآ ىف ناوخالا ةفحت 00 ىرقملا نامتع نبأ

 راعشالاو لاثمالاو مكلمل ىف رايخالا ةفحن 02 ىيوملا نب دنمح نب دجال رابخالا ماسقا

 تارضاحملاو يراوتلا بتك رداون اهيف تعمج فورثمل بيترت ىلع ةعومجم ىو ةلجنا هذه عماج

 ىلع ةولصلا لضف ىف رايخالا ةفتححت] ا! 1.41 ةنس اهضييبت ىف تعرشو تايبدالا فئاطلو

 5 ىف ىو عاصرلاب ريهشلا ىراصنالا متاغ لضفلا نأ نب مح هللا بع نأ خيشلل راتخملا ىنلا

 ملع ىف ةيبدالا ةفحت !م. باسنالاو خيراوتلا ىف بادآلا ةفحت 11“ [اًلصف رشع ىنثا

 ةفحت 20 د.1 ةنس قوتملا ىوحنلا ىفنخلا ىاومشالا كيد نب ديا حيشلل ةيمال ةيبرعلا

 ملسا املو مهلضافأ نم ناكو ىنامجرتلا هللا بع نب هللا بعل بيلصلا لعا ىلع ملا ف بيذالا

 هدلب ركذب أدبف لقعلاو لقنلاب مهلوقع داسفو مهليجانأ ضقانتو مهسيماون ليطابا نيبي نأ دارأ

 10 سراف ىبا هنباو سنوت بحاص دجا سابعلا نأ رصع ىف مالسالا ىف هلوخدو هتلحر مث هداشنمو

 176 0117/7 (0هجدصمت ]طرعءامربعم ح 9535. ؟1'هط1لعغ ء] - ز]عط 5 ةصر 0همتتطت 1ة03نانق

 هطامئتس و 0ع مءوعدلتم ذم هدمت ةهءلعادنع هطوععودصلتق. -ح 2536. '1'هطقعع ء1- ةلعطو هدو

 لمصستس طمصتق هطافعتسو 06 مدهعاتطاتق طتقعمسحتستس و ةانعاماع للتنءل 17 ءنن 110101160

 12و - همم ممر نعل. - 2537. 'هاطآءعغع ء1- ملعط ع ةعو همممطتطععتسةهنهو متم عتطلقق عا

 1معصسعمام م0هعاتعدرم نسمع ءهمرسمت]دغم» طسزدق ؟ه1هستصتق طمصتق لمصم هلع ةععاتس لمس هدنلتس ع

 جلمطقط ءنقعسح لتممموزغمه. (نه]11عوأ ص طمع معورسكتميتم دعم دئقهتنمف ]ئطيتمتست طتقأمدلعوااتط أ

 ةماطم]هوتعمرتسسص عع ةععنمك ةعضرغمسس مطتلم1هعتعمرصتسو ]ئطسسوتع هتقلتسك ءدفعتم ءانع

 دمصم 1061 (ذصع. 15. 1آ2>عء. 1650) ذهءععم)ز. - 2538. ['!1هطغوعغ ءآ1-ةلعطو ةدعر 00صاتتس

 5 طمصتق هطافضتس. 8ءععءقممعك لسملععتس 0ع مهععاقساتله مدئعءعواتمصلك ملنم م0مطعأو ءاععامو

 دسعغمسع ةطعتاعط قلل 450ه71ع]ب 7101 مبوترتعأ 1 ءت» مط /ملاآآ 0 1راتاة» ملاذا” ةو "ل60

 2عمو/ لنننم]. - 2539. 1 هط4عغ ء1-ج0ةطو لمصتتسس طمصمتناتتت 2201012 0ع طاقامادتتق

 هه ععمعه]معززؤ. - 2540, 1-11" هط1عغ ء1- ه4 عءطتر ءغعر مص مطتام10عتعتسس. .(نةضصمعم

 ذص ة/ثب» لعوزرمعسو 0ع 0لمءعئتسح اتصوعنقع جهطتعمع و ةسعامدتع اهطعتلعلط لات»ءا 27

 1710ه1مروت»ءل ملع]رس ءمايتب# [آدمعاتنح (ءدستس تعمر ةصصم 809 (ةصع. 18. كسص. 1406) زج01:6110. ل

 5541. ''هط1لءعغ ء]-ج01طو همس طغعصع دصمتنهغم هاادعسس لع ععاتاقسلتق ةقدععاتق هضاتعاق.

 4ل007/ه]. ظ عرب لك 0ه7له]ب 10ز ءرسئب# اتطعأ هسعامب متع نسلتق 00 ءاتهستسس مدس (نطسفاتمم هدئاتتطلر

 ونوم كس 8[هطمتسستس ءلمص هنن كلغ ةسرماعدجتك ءيوعغار ددصق عع كنتم مذ ت0 ممه (نطبسقاتقس هدئاتتم

 لعونعامر معمدعممماتمستس لمص عمات مدحت ءغ نسمدنم00 ذللأ هيعصغع5 ننه0ئ(1هصتطاتق عا دصعلتغدع

 40 نقممتطات5 مرض معتمغو لعيصمصفكدسع ؟ه]طنتغ. ةط دمتاتم مهفتمتس ا هدتواضشعتال 5118111 ام

 زئ» عع يسيمدسم0لم ؛ةصمودنع لمعلا وأخ للت»ء0 '['دصعاتك لو ممكامع ءزسسودع الن لاي لو
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 ايم بيرالا ذفكتا حفحكت 1م مزز“ لس غرثو باوبأ ةعسنت ىف باتكلا دوصقم ىو زبزعلا دبع

 "5 ةنس قوتللا ىوحكنلا ىسلدنالا فسوي نب دمحم نابح ىنأ حيشلل بيرغلا نم نارقلا ّق

 ءارعش نم ىلع نب ىمدرمل موظنم ىكرت مالسالا ةفحات ا!  فورحلا ىلع بترم رصتخ وهو

 ىلاعت هلوق ىف ةعطقلا هذهك ةعطق ةعطق اهلعجو اًثيدح [نيعبرا]و ةيآ نيعبرأ هيف عيج مورلا

 رعش رهقت الذ ميتيلا اماق 5
 ل

 ردلتاق رز مانيا لام

 هيتيأ ريق هميني ىلأ بويب

 رقي. ىرمع ساسا لباس كش

 دهيتيأ رهن هدكتف ىلا ىقاص

 باسل ىف دادعالا ةفحات 0055 ىجورسلا نجا نب دجأ نيدلا نيزل باحسالا ةفحت ممه**# 1

 نب دارم ناطلس رصع ىف ةيتاخو تالاقم عبراو ةمّدقم ىلع بترو ةكمب هغّلا ىو نب ىلعل ىكرت

 454-ءا- سكس اكآدصمتسس ةتسمالعتق ةتغر 0عووتطتعو ةهغ ةعودسعمادسس ائطعتر ندعم ةمصو 3

 (تمع. 17. لدم. 1420) ه4 ظمعتس جلةمجتغو معهمعمدلع ذم همدعسص هةمتتطسع ةعيوصتك ع

 2542. 1 هطقعغ ء1-جعتطو ونسدع ذم (همدمم ةمدقتامأ ]1ءععدمضتعر, ةمغعا1: ععمأ لمصم هطغتتغ

 هاعتلط قللت ظهيرراتت 21010711160 13 هنن ودور لوو مدحستس هان عتكر ةسصم 745 (ذمع.

 15. 0123. 1344) دصحمدنامسق. (هسمعمصلتسمس ذه هعلتمءص جلمطعهطءقعدست 01ععقؤستتت.

 2543. 1هط4عغ 81- 1ه1خسصر مصسم ةقامتستعمس. 8 وقرسح هدو عتسو ذه نانو 1

 هع ل18 ممقغو ظسصعاتماع نيتدلمعدعتمنو ؟ودم (0همدمت هغ (هنلعصم ندلتقمدعف «011ةعتكم

 [لمعع ظدوصعماو ذه ةضموطقك 0عووتموتغ ةتستلعم ذالتو نسحتس 0ع ؟:ءةدئطتق ءمرتدمأ لف ور ظهنم 5

 همطقمتتسم مع 7101عصمغع» هدعاعم “© ءهمرصموودتغ

 ظوصح هدنمطحسهدنتط ؟عصعماتلل كانطغ 120711 ءالاتتلب

 لو ءلهق ذللقر معكع مز هعتمتس ؟ةعقف هنمطقمم.

 ادعوسسج دصفمممم ؟نصلمس عما ؟ةغمع لتعتتغت

 (0ة9عوقر مع عدتص معسعف (ع ذم ةسكتسمل 08168٠

 2544. 1" هط/عغ ءا- ج5 طقطو لمص ةمتك هطاففسسرو ةتعامتع 7عءعن-ءل- ل: ل160 0

 1826: ىلار»ءل ذعر ع 9543. 1'هطقعغ ءا-دن خل, كمدصتس دعاطسعا عمم ع مرت مان 42000 و

 ةدط ل18 ءري 17غ مجمع ةداغممست 21:40 8ع كءاط» 1[ 11ءاعاعمع هعععم ءوزال مم51 61

 ععذم معمق ممعتل ر نتتقأاتما" 055 ءءاواتمصعو ءغ مص ع] هوتمم د 0ءوعتماسسد. - 2546. 1'هطغ1عغ
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 نب: فسوي نب دمحال نآرقلا فورح نم ثيلثتلاب ىرق اميف نارقالا ةفحت' /04 2 ناخ ميلس
 ىلع بسنلابو ءادتنبالا ىلع عفرلاب ىرق هلل سمحلاك 7+ ةنس قوتملا ىسلدنالا ىنيعرلا كلام

 ءابدالا رابخا ىف ءابلالا ةفحت 2/0 .اهتكرح ىف ماللا لادلا عابتا ىلع رسكلابو ردصملا

 ةفحت] "ه6 ءابلالا كاشرا هّلعلو 1“ ةنس ىفوتمل ىومحلا [ىمورلا] هللا دبع نب توقايل

 5 ىطانرغلا ناميلس ىب ميحرلا دبع نب دمحم هللا دبع نأ جيشلل باجالا ةبضنو بابلالا

 ةفحت مد [باوبا ةعبراو ةمدقم ىلع اهبثر ةعومجم ةدايدمخو نيتسو فين ةنس قوتملا

 ىنيقلبلا [نالسر نب] رمع نيدلا جارس نب حلاص نيدلا ملعل نيمي الب هلوق لبقي نميف نيمالا
 دبع نيدلا لالج جيشلل ةلاسر باجنسلا ةلمسمب باحنالا ةفحت مم. مام نس قوتنا

 ةانامخ) اكد دس مهما 3 دفلا 41 دنس دوتملا نطربسلا كت 3إ 0ك ل

 10 ليحأ نب دكيحم لضفلا ىأ خيشلل ةمامعلا ىا ةمعلا ماكحاب ةمالا ةفحت ادإ

 ىبا نيكلا سمشل مأشلا لئاضف ىف مانالا ةفحن ا!  مامالا ىباب فورعملا

 عء]- ععمؤفمو مدس عون ملت طق هطامئس لع تك (نمههصت !ئاعيتفر وتدمع اهتماتعأت ؟هعدلت 1ععدصغتسو
 نأ 67 - م»0 767ه, (لهسك آ2>ءعم) و هطأ ء7- /مميسل6 دم ممدستسداتكم 1عوتضس 1وعم ةصعطمةعكتو ءأ

 زم ةععدمداتسجو (ع7- عمسلم) 10م دصظمتاتكأ و عا ك1 مي»جل#و ذه هغ اننعند 1207 (02) ؟هعءدل عت

 ]نائرتهع راج (72) ةعوسمتطتعو تعامد ع ل1260 عزز 7م طعن 11411: 180: عراق ل105
 جصقم 777 (مع. 2. لمص. 1375) دصمتننتم. - 92547. '1' هط4عغ ء1- ج11 ططغو 0ههتس 5
 هطاممتسو ةسعامانع 7 معلا عزت 4طلهأاعأب [لكطست] 11عيهمم#, ةسصم 626 (ةصع٠ 30. اآ07. 1328)
 مسمر سم. 11ظنوغمدته ءىا مطتام1هعمرتس و تغ 1هدامهذع 1لعس هزاتقر نت00 12140 01-9 انار. ب

 عت
 2548. ['"هط4قعغ عآد جلط ٌةطور لمص ءمدلتطسق هطاقطتتس ءغ مدتك دعاس لللل همام 1]«6ععاهو

 هسعغمعع ةطعتاعل قلت 480017هأ: 1101 هتن1720أ 17 لط0-ء]- هالو طق عرب ركو]عازراملط 611071
 همصم 560 (مع. 18. طله. 1164) عع سم0 ءيعسسمتغ دصمتانم0. (نطسععونمرسهتطتم ص مده عأ هت هد عدت
 ءغ نانمكانمر" ءةمتغه 0ت5موقتاه]. - 549 "1" ه]ط1عغ ءع1- ءرصتسو همت 100 هطاجتتت» 06 ثدو

 نمت (عوا0لسمستسس ةلنصع لاتتتع لحسام ةععامتسعو هنعام»ع 1/11- ل- 01 50711 ل عا
 ك7 -ءل-041: دهن“ |[ ا 11051/7:] 801م عنن#ر مصسم 808 نمسع. 15. هعرأ. 1463) م01:6010.

 9550. '[هطقعغ عاد حمز ٌةطو لمصتست ععمعتموزك هطاحكتسس. '[عدعغهمر ه ةطغتلعلط لء1/-ع0-4

 لآ - 7-67 ه«]رنرجم17 17د: مآ عزب" كمي. همصم 911 (ةصع. 4. كدصع 1505) ت01:110ر 2625

 31هزورنععسس صمت 890 (ذمع. 18. كحص. 1485 ) ءمرسصمموزءةتكو ص نتم 0ع معالم دصاتعتكق ممهاتعأ
 10 نسدعرتمر م - 2551. 1هطقعع ءع1-هرصدس هغر ةاهغتأم لع 1ةقعتهو وده ءفصانغ 0ط7ه]51 دن.
 مممسام لكمصدم هطغاتغ 5طغعتلعط لقت آهل1:7 210 ه]نمدمت»ءل 1ع للسعال, ؟هلعو ةاننن- ءآقتناث»
 ليئوووو. -ح 2552. 1 هط[1ءغ عادم ٌةسر همس طمستمتطاتق هطامكدسس 0ع ؟تعاساتطاتق 551
 مممعمامسانطسم. .(نهدصمعملتسس دكه ةمعتتعمق : آهسم 182ءعمر نحت ملستتق قا لمع ذهتاتم ءاق.و
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 ةختس ىلع رصناخ# ىو 1... نس هفلأ مامالا نباب فورعمل ىوارصيلا دمحم نب دا سابعلا

 ىسراف و ريسكالا ةعنص ىف ريمالا ةفحات امد“ خلا ةيادب الب لوالا هلل نمل هلوا باوبا

 لمالا ةفحت انهم ىصاقملا ىف " تامكقملا ىف " طئارشلا ىف ١ باوبا ةئلث ىلع مجرتم

 فوسليفلا ىوغللا ىوحنلا ىفاشلا] ىدادغبلا [فسوي نب] فياطللا كبع ىنيدلا فئنوم خيشلل

 لدب ىيدلا ردبل ءايقنالا كيس لاح ركذ ىف ءايقنالا ءايلوالا ذفحان |ممد 10101 ةذنس قوتللا

 سوفنلا ىلوأ ةفحت "ه1 لأ نيعنسن هبو هلل نيل هلوا رصتخم ظفالمل ىزيربتلا رمعملا نأ نب

 ةفحات امد« سلا لاعتملا ريبكلا هلل دما هلوأ ضحارغلا ىف رصتخم ةيكملا لداسملا ىف ةيكزلا

 ىلبنملا ىوطلا ىوقلا دبع نب ناميلس ىيدلا مكن خيشلل برعلا ناسل ةفرعم ىف بدالا لعا

 ىتا نيدلا باهش ظفاحلل ثيردخإ خوبيش نع تيردحلا لحأ ظفحات هد. أ. ةنس قوتنا

 موي لداضفب خفرعملا لحمأ ةفكنت هدأ مه" ةنس قوتنا ىالقسعلا رخ نبا ىلع نب دجا لضفلا

 هدايلوأ ىلا فرعت ىذلا هلل ديكلا هلوا ىرثالا ئديشرلا رداقلا نبع نىب سنويل ةفرع

 وبيم4 ىايعرنو-علا- لأ: كل !هطااع للت»ءا ظعتت 1101 متت»ء0 0ع" لمقر "دل عو 1818-آ- 81م1

 لزءنتكو ةهصضم 1003 (ذصع. 6. مثءعمط6 1594) مءعتموز؛ ءغ ذه 5ع ءةصلغه 015 م08انتأ.

 2553. 1هطغعمغ ء1]- ءيستعو لمص ظسستعم هطافضتسو 06 جماع ]1ةمتلتك ماطت1ممهمطمتلاتطت.

 ؟لمدعإوطتق معيوتعتم نتقهسك]هنسك عع تص نته هقيتاه 0عووتمفتو - لع ءمملن60هصتطاتق - لع

 مرتوعرستووزو - 0ع فمقتلتتو ممتمءمولتطنف. - 2554. '1'هط(4/ءغ عآ-حسس ع]و 0مهمتص ةمعتو

 هسعغم»ع ةطغعتلعط 2110م7 ء- هل - ل11 4ط7-671-0ءاو“ [17ءرن 7”عسر“ك] ظمو]لمل# | ةطقظتام

 6ىدستسمفتعم آطنعدجتعم1معم 2طتلموممطمو ةمصم 629 (ذمع. 29, 04. 1231) دصمتاتم |. ح

 2555. 1 هط[4ءعغ ءا- حسان رم ءا]-د(غءاعأ غر لمص ةدمعاتك متتك هطاحنمسسر جتعامرع [ةظا

 17607“ - هل - 011 19207 8 ءر» ملط ةرممثتوع» 1 ءابممسن.  (هدصرءعصلتسسس و ذص نتم كذادغتك هدصتست

 مجسمات 0عقعتطتغم“و له ةسعامتعسق : آطرمتنتكق 10عمر تانزاتف جاتكتللانا2 112م101:811215 عاع. بح

 25506. 1" هط[غءعغ سلخ عادم ه5 ءآ1-ععءلعأثر عغو كهصتتس نقر ناتتطاتق ددعصاع5 زماععلاهع ىانظأو

 هطامكتسو 0ع نمدععغمدصتطاو 11[ءلعاعدمتو. (نهرصمعم لئسس 0ع نسعع طع علت مستو ذغه دمع مت عمق : ارقاتك

 1رعم رددعمو ةيععاوو هع. ع 2557. 1'هط عع حط] ع1- ج4 عطر همس ماطتام1وعتق هطلقكتتسو

 0ع موعمتقتممع اتمودمهع ةعدطسسي ةسعغمضع ةطعتاعط ها ءزتس-عل-0: كوع نر طعن ىلط0-61-«02

 1م 11آدمطدلتغوو ةهسصم 710 (ذمع. 31. الآكدت. 1310) رصمرتانتو. - 2558. !هطقعغ ةطل

 عا]-ط ج0 غطو 0همسص تكور وسن 06 8طعتاطتق ندلتقمدمست5 (تهلسصغرو هطآدضتستو 3116401

 1كذقنم هما - هل- لل: قطتضإ/ه 01:7 ل]سعل ء» لل: 11 11هزر» 4عءمااننغر ةمسم 8520

 مع. 7. 31د. 1448) ردمعطتم. -ح 2559. 1 هطغعغ ةط]1 عاد دسم 2311 عغر 00 هتتنتت 0

 طقطءعمطتو هطافتسسمر 0ع م:ةعواوصاتتم لنعت قلمحهركمت و ةهسعاماتع 7”هيتنمو 1ع: كطا- ءا- نك"

 1161602 ل11 ع". 1معمتغ غم: طمس آ82عمر وندأ ةستعتم عنتع دع طعمعظ عند ةهعزلع معصم ه5ءعملستم
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 لادلا .ف ىنأي ثيدحلا ملع ىف رردلا حرش ىف رظنلا لعا ةفحت 101. علا هدآمعنب

 ىونملا ىدادغبلا كيوم نبا فرش نيدلا دج ةرشعلا لباسم ةبوجأ ىف ةرربلا ةفحتا اما

 نع هناوخا ضعب ليس هنأ ركذ ملا ةيدوبعلا رون علطا ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخخام ةنس

 لاوسلا فسن ىلع هيترف بلاطلا هةفرعم ىلا ناتحي ام مظعم ىو ةقيقلل ىف لداسم رشع

 5 ىراولل بذهملا نب ىلع نب دجا وه لئاسلاو هباوج بل ىلع ةلئسم لك ىف ارصتقم باوللو

 فاكلا يف ىنأي ةرشعلا تاأرقلا ىف ةررخل ةيافكلا رثن ىف ةرربلا ذفحت ام" هنذمالت نم

 خيشلل ءاغللا ماظن نم ءاغلبلا خفحكن ها ىريصملا ريبك نامبزور خيشلل ظرربلا فكنت هال“

 خفكت هاد ا بيرغلا ماظن ريحتخم وهو ىرهاقلا هللا دبع نب فسوي نيدلا لامج

 ةفحت اما, ةمّدقلا ىف ىتأي ةيمورجالا مظن ىرش ىف ةيهبلا ةفحت 01 ةديصق ةجهبلا

 10 مل. خنس قوتملا قارعلا ميحرلا دبع نب دا ةعرز ىنال ليسارملا تاوذ ركذ ىف ليصخلا

 مروعطوع همي - 92560. ''هط47عع ةهط] عل - مهغد عدو هد د12ع016ةهاتطاتق هطاآقتتسي

 (هرصسعساهتساتك هرعرتك 2//- غ)ه,"ءع» لع 0هءئتمسد 0201ه صمستح. 10'1عدضتسع !ناععجه 107

 25601. 1 هطغآءع4غ ء]1- طععدعءغعر معوممصكقد 20 0عءعععتس نت3ع5المصع5 مأثثك هضم هطاغقع

 (©هسمعسلتسصس دذغج ةمعمتعمك: آطهسف 10عمر وننأ !]!نسصعص ءهد]غفتق مث ههعهم5ءءملاتت» 03غ ءاعر

 هتعام»ع 04-60-111670: ذك ]1ءء»هزك لاند: ل110:مهيرإر عل ظ06معلل 02و دمصم . . . طمماات0. 111غ ةلطت

 ح يتملمتس ةستعمتانتل كلص عع ماتم 0عععسس عمد عوأاممعك 0ع ةماعرنمم آلع1 ههعمتأ هلع 2085

 عووع مهتكوغو لان3ع 1023:1106 علال 081155812016 همصاتص ع3طغو ال]05 ©0عض100526 54501050 0ماتؤ

 مز(. 1ئطعس هععدسلسدس هلتصعتس نانمعوالممتق عغ 2ةوممصقتممت5 لتكممددتغو غ3 انأ ذط 13515

 ويمدععقنمصع مدجعلسااحسص ةمفتس دئعوموممأ جللعم عع. (تمعع عمات [هعدسص ءزسك ل15ءماناسو 264 انكييإ

 186ه: ]#7 1 ءرن- ءلتم]ار مل جلا دنعا» 17 ءومارر»# اعمعأاب حج 9509. "له طلآعغ ءا-طء»عدععأو لوصتتل

 متتك هاادعحتس. طظرمودتعد 0عوعتمام ءةمستمتكق 129/(نءا 2ل:لرمب"ءرتءا لع لعععسس (نهددمت

 معععممأ هصتطاتعو لع نسم ]نغععد ركن“ 210عدقتلا - 2563. '1' هط41عغ ءادط عموم عغر ممتن

 متتك هطاحكسو ةسعامنع ياطعتلعط 2 عطعانبو لع ءارا» ]1ع ع 95604. '1' هط1آعغ عا-ط ه1د عطقو

 لمص لتمعستم دع هملتمع 01ه]1ءءعمرصتتس ءمدص مدت ملت و جانعام»ع هطعتلعط لوس - هل -

 يون طعنا ملطله71ه] ('(]لرض»#. 0( هدسمعملتسست هرعتتهق 2701و هك- عاما 5و لع نيم دمام

 لعمر - 25605. 1" هط1قعع عادط عطق عير لمصسص مد]ءطتاسلتصتف. (005140« زغه ةصقعاأ ما. لس

 25060. 151 - 1" هط1ءغ 151- 8 ءطتر عغو كمصتتص ك؟مآعملعصق. .(نهديحتس عطا هداك 20601656 5

 10 كر"( نءا/ لعوستماتممتقر لع نحح ىدط 710مل ءر»دعا ؟10عدطتعب ح 9567. '1'هطقعأ ءعا- ئعطقتلو

 قلمصتتسس ءمرصربهيمغاتسل. .10عوعئماألم لمصتممتستمم ءديضع]اهدحتست ءهقدصقت00ع ةسععل ةصاللتللل و 311101

 لانا 72ه« ل]آتتءل اظعتن لكطل-ءا-"ءارف عفر ةسصم 820 (ذمع. 18. 1"عطت. 1417) ددمتتابل. ل
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 خيشلا ةذمالت نم ىسنوتلا ليعم»ا خيشلل ءايميكلا ىف ريصبتلا لهال ريبدتلا ةفكاتا

 خفت لوصف ةعبسو لامعأ ةخعبرأ ىلع ىوتكي رصتخم وهو شرع نبأ نيدلا ىبحكم

 [دبحا نب] ىلع نب ميعربا نيدلا مجان ىضاقلل كلملا ىف لمعي نأ بجي ابيفذ كرنلا

 ةدعفقلا ىذ 3 غرثو ل رشع ىنثأ ىلع رصتخم وو 706 نس قوتنا ىفنخلا ىسوسراحلا

 نيدلا لالج خيشلل ةخلاسر ءاسنلل هللا ةيورب ءاسللل خفكت انه. زعلا نبال وه ليقو هز“ ةنس

 ةولص نع ىهنلاب بندابلل ةفحت 0:4 211 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب أ نب نجرلا دبع

 قوتيلا] ماشلا ىتفم ىفاشلا ىرضيخلا دمحم نب دبحم نيدلا بطقل ناتقرو بداغرلا

 ةفحت »#0 مدك ةنس هفلا خلا ىفطصا نيذلا هدابع ىلع همالسو هلل ديل هلوا [02 ةنس

 نمحم لضفلا ىأ نيدلا بحم مامالا تيشلل ضورعلاو نازيملا ىملعل ظوحلملا بيبحلا

 هفلا خلا ميصفلا ناسللاب برعلا زيم ىذلا دل سدمحلا هلوا رصتخم مامالا نب سمحا نبا

 ىف بيرقتلاو دوهشلا ضاير نم دجاهبي اميف بيبحلا ةفحكن ام" فلا ةنس دودح ىف

 9568. "ل" هط/عغ عآ1- عل طترعر كهممسسص 015ممو515صتق معجكمت ةعتطتع هطافطس ر جتعغم»ع 8طعتاءعاط

 لو647»7 1:2 6ود8, لتس كمسام ذاطعتاعطت 210/11 :-عل-0ش1: ل6 لب مل2. (نهدصمعملتسسس 0ع جآاعطوعستقي

 ونيدغتم# هع هلممعك ءغ ةعراس هععاتممعم ءمرصم]ةءعئعمو. - 2569. 1 هطقعع 1-11" تحعلعو

 لمدستس "1'تععتك هاطاجكتسو 0ع تكر نسمع ذم "عودم 0معجهس0ح ةنصغور 216غ0:ع (نةلطخ أ ءزت»-ءل-

 161417 عز: لآ: | 1 ءدو للسعال ] 16/52 [طقصعلاحو ةسصصم 758 (ذهع. 25. آلءعع. 1356)

 ممم عمم.  (نهرصمعصلتسس دس ه00ءءلسد هععقمسعو لتكتكمسسس ءغ ددعمدع 102ه'1!عم'لعغ حمصت 23

 (لمع. 18. 1"عطع 1352) جطقما]مكس ر ءانزاتق جانعامط علت ]لأ 157 لهدن- ه0- 0 هيوع لةعاتطا.

 2570. '1هط4/عغ ءلحّزر ه1 دفق 0مدسسص 1ةةستلتقستاطاتك هطآ]حضطتس. "1 عهععوضتق 0ع ناتهع56ههعر

 مس ددس]ت عتطسم 1)ةدص دذص مدعدلتقو ؟30ع»ع انءعدغو ةسعام»ع 8طعتاعط لء7/47- ه0 -

 450 - ء1- ”ه]نمت: ظءر» لآل# 8ءاب» كميرا ةو حصصم 911 (دمع. 4. كسص. 1505) دهم غنم.

 2571. 1" هط1/ءعغ عءادطعط ٌةتطر كمدسس دستعتك هطاحغسسم ر 0ع ةصاعنلت ءام ممععداتممتم 1 علا

 ةممعا1دندع. طط٠سم ؟هاتهر نتمع (017-60-0017: ]1101 متفت»عا آن 1101, متست»ءلا 11ء20]ب »6 ؟ظطقظطتتكمم

 عورتدع ل1ه10 [ممصسم 894 (ذمع. 5. 1ع. 1488) دطم14اتا15 ]و ةصصم 889 (ةمع. 30. لحس. 1484)

 همدظممدتتغ. 1 معاماسمغ دكه: طهسك 1لعم ءزسكدوسع ت5ء1عمل33 هسمع» ءد]غممتطسعر تتمو

 ءلعوزغ عنب - 92579. 1 هط1عغ عاد ط عطتطرو همتتتت 3223405 011623 085ء25:ةتتتتقو هطلقغتست

 لع همطسو 0هعنلمتك ممعموس دع ءيتسصتستتات عا م؟0500159ع. (نهردمعملتسسو نمم0 ه ةطعتاعط

 ءغ آطدقس 7101255 - هل - لأ: لآدا'7]7/60 17101 هترنت»7: أ 8 عج ل]ت»ء0 18 عجن - ءآقمك»  كتعف

 ةمصتت 1000 (ذمع. 9. 0عغم 1591) فس ممدلادرع هيأ ءغ تغه ةمعمأتغ: طهسف 14م نسأ ةعقطعو

 اتمعدح ؟دعدسلح لتدنمعتا كعب - 2573. 1هطقعغع عا-طع طتطو ممن ةسصتعم هطلت 0ع

 طمرأتم ممدعوعملدع لتعتممهع ءغ هجمعممتموان2ههتك ممم عهعر وانت عبس ءيطتاحعمصس(“ (0مانق

29 1 
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 دوجولا ةطقنب دوجولا فورح مجتا ىذلا هلل نمل هلوا ىومدل ىلع نب كمح ةقيرطلا ملع

 نم ىرخفلا اهعمج ةيسرافلا راعشالا ىف ةعومجام بيبحلا ةفحت اه 45 ةنس هفلا خلا

 ىلإ صيخلتلا ىرش ىف صيرحلا ةفحت !ه.ه سلاجام ةعبرا ىلع بترو ارباكالا ئيواود

 ىقاطخ ىسراف باسحلا ىف باسحلا ةفحت ام ميل ىف ىنأي ريبكلا عماجلا صيخلت

 5 دكمح نب كيزياب ناطلسلا ىلا هادهاو مكد ةنس ةدعقلا ىذ ىف هفلا ببطتملا مجنملا ىبسحلا

 تكن ىف ماكحلا ةفحن د0« ةمئاخو تالاقم نسسو ةمدقم ىلع طوسبم باتك وهو ناخ

 ىسيقلا ىلاملا مصاع نب دمحم ىب ىمحم ركب ىنا ةعاملل ىضاقل ةزوجرا ماكحالاو دوقعلا

 ناضمر ىف ةطانرغب همظن نم غرف سلا العو اناش لج هيلع ىصقي ىذلا هلل ديحلا اهلوأ

 ركلاو بلا بناج ىف رهدلا ةفكت اه.1 بطلا ىف ةيناكلا ةفكت اندلا م0 ةنس

 10 لوصف ىلع لمتشم روصم باتك وهو ىقشمدلا قوصلا ىراصنالا بلاط دا نب دنمحيل

 ىف بغارلا ةفحت )هد“ ضئارفلا ىف ضئارلا ةفكت )هم بابلالا ىوذ ةفكنت ادم

 لع 0معستمم دتمع دصجقأاتعدعو هد ل110!1]/مد»ت:ءل 1 ءر» ىللغ ظمتمتم# ةصصم 943 (ذمع. 20. لدصت

 1536) همصمكعس مكس ءغ لغه ةمعاجت عمك: طرهسق آ0عمر وننت ]1غعرئده ءدتقاوعماتمع مالصعأم ءةدتواعسأت 2ع

 لزحكتسدع لزدانصحدت( ءاعمب. 92574. 'هط4/عغ ع]-طعاطآ طور لمصتنتل ةضقغم 0هط]قتاتتلم

 فةمنطم]هعتو قضتساتسلتل معرك1 ءمرتتس و نهم 107/78 هع لالاطكدمتفق ممقاحستس هعل عا ءرطتيست مئات

 نوم وععموزار عا اتم نت هقنمر" هممقعقوؤتك 015151. - 2575. '1' هط 1 ءغ عآدط عند ةر لهصانتت 06

 هطاحضتتس. (نهرصاسعم(ةيتنتك همعتف 16/1/45 1. ء. يئامرسوع ءاع لات ل( ءاا» ءةيعععمامعر لع

 ونح ]زغئ عد لك» ؟1لعدعتر. ح 2576. "1" هط#4عغع عاد طهقعق ٌةطور لمصتنتس ةياطتسعاتعتق ةهطآقكاتناتو

 ونم0 1210118 110دءازان كعاممصمستتك ءا حضاتك طعالتعدع عمهستق رطعمدء الوات 1عهنلعغ ةصصت 5 ناب

 (مم 25. للم. 1489) معروزأنو 0ع ءهمرصم من( ةالممع همصقعتمدلغو ءأ هدالنقسمم 80 ءتتاث0 1

 1101م7 ء0ل 11م7 لمصحجتت. (0مدك ءىغ حسسماسسل دذص مدع[ دلل مصعتلسر هع 0155ءدئاملممعو أ

 مصعاسوع1إ هصعتس ل1ةممووزةنرن. ح 92577 '1"هط عع عا طه اع]عذدسو لمصعتس له03ءااتق هطآقلاتطتو

 هطععم جعممعم ةسطغقاعم لع مدعالك هغ ةامضتاتع همصاصعسفك. (ندسصعسم 2 (8]00 © -زءعسفمأ لذ

 18 6]ب» 1101 منجت» عا 18 عدا 110]ءميست»عل ظعرو ىلع (م2ع# آ[اهلتلعكتام دصعاأتو 1؟ءرزعست مدح ممول (تتطو

 عع 06ةمحلحع رصعمسع ظمصحلطقم ةهصممأ 835 (ذصع. 9. هع. 1431) همصاععامسو نانت00 18

 1معامت(: آدمع ]آذعمو نسأ لع عم 0لعععرمتغو عامرتتموو ء( هيععاوو كام. - 9578. 1:[1-'1'ه ط1 عا

 رضا - [عط ةصأو عغر لمص 77470 هطآامتمست. مسمع مدعلتعانسس ح 2579. '[' ها /عغ عآد ل ةطنو

 لمصتتت-س جععمأ هطاحغعمتس , لع مععطسق ءمملصعسات5 ءا دمهم دستنهطتلتطسقو هسعامتع 1010170

 10 ظعبن لكاق 10/1 لنوم" ذي 180 نو عع]بعلل. (0 مدع عمستم امداتات عامل عا هععقلمسعق ءمصاتس عوق.

 2580. '1'ه ط1 ءعغ ل2 ركز ءعال-هلط ٌةطو لممسس ةماعلا: ععصاتطاتع هطآامندست. ع 2581 ''هط4ءغ

 عل مؤقت لطر لمص 0هءعمأل هطاقغسر لع لسع طغعتضألل(ةمدتم. س- 2582 1هطقعع ءا حف عطتاطب
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 [1ا كنس ىقوتملا] ىفاشلا مالسلا دبع نب دمح نب ديحا باهشلل بئارلا مامالا طورش ةفرعم

 ةفحت هل“ لا لئاضفلا نم ميتف ام ىلع هناجس هلل محلا اهلوا لوصف ةعبرا ىلع ةلاسر

 هلل كيل هلوا ىبيلسلا عماخل ىف تقوملا ىلع نب ىفطصمل ىكرت ناوالا ةديرخو نامؤلا
 ناطلسلا رصع ىف بئاجتلاو ميلاقالا رداونو ةيهلا لداسم هيف عمج لا تانكمملا قلخ ىذلا

 نجرلا دبع نب نيسح دكيسلا هيقفلل نميلا لحأ نايعا ىف نمزلا ظفحت مدد ناخ ناميلس 5

 باهش ئييشلل ىرادلا ميمت ربق ةرايز ىف] ىراسلا ةفحت "هد» ىنيسحلا ىنميلا ىفنحلا لدعالا

 ةفح مدعم 2[... ةنس قوتملا ىلبنحلا ىقشمدلا ىلصوملا] كيز نب [ركب نأ نب دا نيدلا

 ةولذل بادآ ىف رست وهو نعازلا ىجا سابعلا ىفا باهشلل ىهتنملا ةعلو ىدتيملا كلاسلا

 دعاوق ثالث ىلع قو ىتشيروتلا نسح نب هللأ لضف نيدلا باهشل ىسراف نيكلاسلا ةفك امد»

 نيدشرملا ةفكت هامعو هةريصنتخا رت بادألاو ىالخالا ىف # تالماعملا ىف " تاداقتعالا ىف 5 0

 لمصاتسس ععمعاعمأت هطادذسم و, 0ع ءمومتافممع ءمملز6نقمصستسس 1ططقهتلأ مع2معااتأو 3116401

 516[ از - هلل - 0: لك نعل 8 ءج 7101, ميوتنعا ظعتن 45ط0-عءا-عءازمت» ظذطقطتكمو [دصصم 931 (ذصعب

 وو, 0ع. 1524) رسددناسم]. "دعمك ذه ونسهاتم»# ةععامصع5 0 5مموتغدكق ءعغ ااه 1ةهعامتعمكن
 [يدنت5 17عم عدصعأام مرنم زو ءمعمت ل ممتطسك مةععاقصاتطتقو نقف ةمعضتتغ ءامب ح 2583. '1'هطأ عا

 ء]- ععدقم دو ء لكط دعت لعغع ءعا- درع همر لممسس (ةصموتتق عا ددقن عوام 1مامعأام هععات]ت

 مسك ةسمععتعسسر ذه نت0 72 رع ل72 حعلتغتس5 ءدعطعلمهلتك ذع/ممت ندعم مصعف

 حهممممرستءعممر معك ءكتسففس رمجهك ءغ رستعمعماد غةصموعع هةسافممت ذو/عنسكتو 16/7: ءملااععتك

 [معمتغ ذاه: آدسك آلعمو ونمأ ممدقتطتاله هنعدجتع ءامي - 2584. '1'هطقعغ عاده عسسعصو نا

 لمصتنس (عصموربتو لع دمتم آصفممع ممععاةيتمد5تستكو ةنعامتع لميتمءمهقدلاو )1 - قعر

 110:21: 18 ءد» ىلط0- ءا-"ه]بدمت: ل1007 3” ءرسعتن# 880وثءندخ [طآهمعاتله. ح 2585. '1' هطقعغ

 ء]-ه مرتو لممسمت ؟تهغمس هطامعس [0ع متكتنهملم ةعمداعطتو 1ع 12272, ةسعام»ع ةطعتلعط

 51 ء]ايط - ء0- 01: لدعاء قطن 8ءا"] ظعتن 2عقل [8لعتمتا# 1)ةسععابعال آ1ةمطهلتكمب
 دممم 870 (ذمع. 24. خدع. 1465) رصمءامم]. - 25860. 1 هطغعغ ءا-دةلتلاع عادسهطغءعلتب
 قلكممتس نلعممأت دتمس ووالعدحتس 1مومععلتعسغ4 هطآافقعسس ءغ ةاعااو معمعععقم» ةماعمل عمق.
 (هرس معصم لخسست 0ع مععداتك هماتلتمتك دقءع(لعدعو ةاتعام"ع 571 -عال-لأ: ك1: !مططاع ل |رتن عا

 ءهمعومتاو جموع نمو. - 2587. 1 هطقعأ عل- عملت اعذمو لممتمس ؟تمسس هت)5ا عمم 1م عملت ءعماتطاتق
 هطاحغتس و ةمعام»ع ه1 عااا- تلح لأ: 1؟هل]1هلله] عرج طلهعمت: 107 «رجانعإرا#. 0 مادك معكأ ءاتال

 ذم نتح طملجسعمام لععيتمغمس ب لع 20 ةمنقعمساتق - لع سصيسع تع رصباستق - 0ع 0
 رممعطمسع ءغ معوسلتك ؟تادعر وسما ةسعغم» ممدغعم عوععموتغر ءمتنمسعمو نع 10//عأ ءاستا0" ه1

+ 29 
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 قالطسقلا دمج نب دجا سابعلا نأ خيشلل ىراضبلا يضم متخ ىراقلاو عماسلا ةفحت 0
 ميهربأ نب ىلع ىنيدلا ءالعل عماجلا عبرلاب لمعلا 8 عماسلا ةفكت خفكت مم 1" خنس قون

 ةقحت م1 81 ةنس قوتملا ىروطلا ىسوم نب دمحم لداسملا لوصا ىف لئاسلا ةفأ ا:

 عمج 4 ةنس قوتملا ىواضسلا نجرلا دبع نب ديح نيدلا سمشل لماما ةبوحاي  لداسلا

 خيشلا ةرربلا ةرضح ىلأ ةرفسلا ةفحت ه1 هتراشاب ىكملا ةريهظ نبأ ناعربلا ىتفا ام هيف

 ءىت لك فطنا ىذلا هلل نمل هلوا لوصفو باوبا ةرشع ىلع ةلاسر ىو ديمحا نيدلا لالج

 يلا تل حاتفم ملعلا لعج ىذلا هلل نيكل لصالا لوو قرع نبال هلصاو يلا هكبستب

 ىفوتملا كفتصمب ريهشلا ىمحم نب ىلع نيدلا ءالع خيشلل ىسراف نيطالسلا ةفحت اها“

 ىتأي ةفيرشلا بعاوملا نم مجيتملا نامعنلا بقانم ىف ناطلسلا ةفحت 018 م0 ةئنس

 زمووتروزان - 2588. 1"هطغوع ءال-عفسصتل' ىع ء1-ءؤسضتي لمصنس ةنلتعمال ءغ( 1عوعصت
 هطادكس. (همعاممأم هرعته هعزل# د 807148 ءمدصممةتلت, ةسعامنع ةطعتلط

 ل4160 8ع 1107,م107:60 (مع1ء]ل7162. ةصصم 923 (ةصع. 24. لوصت 1517) 01600. ل
 2589. '["هط(غوبغ ء] - عؤست'و كمصتص جملتعس6أ هطامقتسسر 0ع هرعمهقمهتطاتق ونسههلعدساأع
 نست عملت ةمهنك تتكرر ةسعامع 47- هل- 0غ: ملف عر 17 ه]رات» 8 ءرن- ءآع]رملن» 12ه عدل علقو
 حممم [777 (ةسع. 2. لدص. 1375)] رصمتانم. "['عدعامطتك مدة[ مص عسر مص ع]اتقأ هصعتلتل عا 0
 هن هلمدوتساو هدمتلع همصاتمسعمف. ع 2590. 1'هط[1ءع6 ء1ا-همتا 1ذ ه5141 عآد عوتلو
 لمصتسم معاعمات هطافطسر 0ع ميتسعمتتم يسمعفاتمهسسسم ةيتعامدنع ]10/1 هت 060 طع: 010
 هصصسم 721 (ذمع. 31. كوص. 1321) مممدعاتم. -ح 2591. 1هطغعغ ء1-ه ق1, مدت معاعطأت
 هؤاحكتسس. 18 6عممدعد نممعف مصمم ذه نهتطانف 5 عرسو-عا-01: 101 متسن»سءلا طعن لان -ءا ]17104
 5674م6, دمصم 902 مع. 9. هءعما. 1496) رصمرنسسكر 0ععنعاف لوضع 11-60-04111/:1301:1 71
 1مل" 117جم زمعدس طسزنك حتت هول ءععتع ع 2592. '1'هطغلعأن ءا1-ةدكمم عار ماتت دلك
 هطاحفس رو نست ه0 معمدمدمف ةدصعامم داعب ةمكافسمغر ةتعامتع ةطعتلعط لءام6-7ل-ل(7 قللرع»
 مد عاحطتك ص لعموم ءميتاه ءا ةعواتممعم 0عوتتمطسقو نان ماه دمعات: آطهتتق 1آ)ءمو ونت
 نرضصعك رعد تعملمف ه0 ]!ديلعس ةندتس مرئمع035ءدصلمست تك مووانتع ءاع. ةععط عار مانتس طاتزاتق
 ]نط لمس ق«مق# ديعامن عرس طقطعأ ءع تنم ةمعجتغ: طمس 180ءمر وندت ةلعصاتمسس هكقمكاعتت مقتنهلتكت
 1ووزغ عن د 2593. '["هطقعغ 8-11 ء1معتمو 0هدستص ذان1غهصلق معاقل ع ةعرت ماانظو 210101

 ا

 40 ةطعتلعاط 47م-عل-ل» لآ: ظعتب 1101 متوتسعلار ل105 هلة ةركعع للعام ها( حصمم 875 (لمع. 30. لانس
 1470) رصمرؤمم. -ح 2594. 1 هطقعأ 8-11 سلغغصر لممسست هم هطاحتتس 06 م>2ععءامست
 رونرربمررن كم ماتطسق.  "؟[عدصقادنن5 وا طنع انطع» هع همعنع 21م( ذاع" عار 0ع وتم
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 ىفطصم نب دمحم ةيكرتلاب سرفلا ذغل ىف ةينسممل ةرصال ىلا ةينسلا ةفحتلا »0 ميملا ىف

 ركلاك ىفلا اذه ىف ةفتصملا بتكلا نم هعمج ريبك كلكم ىف ومو ىشيشدلا هللا فطل نبأ

 هنوكل مورلا راطقا ىف رشتناو هشيشدلا ةغلب رهتشا مث 1م. ةنس كلذو رصمب ءارمالا ريما اشاي

 ةفحالا م50 جرعالا هللا دبع ييشلل مالكلا ىف ةينسلا ذفحتلا ه1 ءهبف فنص ام مظعا 5

 ىمورلا نيسح خيشلل نيركاذلا سناو نيكراشلا ةفكات 01 ئتأي ةيفاكلا حرشب ةيفاشلا

 ةييهلا ىف ةيعاشلا ةفحتلا 1# اشاي متسر ريزولل هفلأ ملا هنالا ىلع دلل دبل هلوا رصتخم

 ام ىدابللا ريخ هلوا لّلجام 07. ةنس قوتملا ىزاريشلا دوعسم نب دومح ىيدلا بطق ةمالعلل

 نيدلا جان كيعسلا ردصلا نب مح هاش ريما ويزولل هفلا خلا ةوقلا بعاول سمحلاب نيز

 ظلي ىف 7 عورشلا لبق هميدقت ىلا يانج اميف ١ باوبا ةعبرا ىلع بترو رهاط نبا رتعم 0

 رخوم فيلأتلا !ذهو مارجالاو داعبالا ريداقم ىف * صرالا ةييه ىف " ةطيسبلا مارجالا

 ]زائمهرتد 21+ ؟10عدضتعب - 2595. ظ1- 1"هطغلعغ 151- 8 ءعصلزت عغو هطاتللل 218 ع(1051011و

 هىععا]1عمنمدزدت6 مدمج مد]/©6 هطآجكدتت. 1طبعجتعم»  معدقتفاتا1ا 180166 ه5ءضتمأاتتت و, 004

 11101, ه7:77:60 17 ءر» 1154 هرك6م ظءتن طساركمللم] 12ءو]4و]م ع اتطعتم طسّراتك 0هءضتسقعر, لتقآلعف

 هدصغ 17 - 8ه]ن١ و 1177-1071 ءدع4ف1ءاو ةطرمو]عا ل1 ةدعام7]هعر 12ءءقع ءآ- 2ءعمقعو هصم ؟0طسسستصع

 رزه ممععدوزغو تغ ماسه أ هع هدعتماتك طتوورتعأق ءهغ هلتتك 300ععأم ظل همرتعطت 7

 مموزمع ]8كصتسا 1[ةسصتعستتس كععر ملمعأ ةمكءعضت مكتغز نم 1هعام قط ةسمم 988 (ةمع. 17. 1"عطتخ

 1580) ذهلع نغدام طمعاروأ 11- 12ءو)فع]بع ذةمعادتمتغو ءغ معع مءوتممعع ظسصعاتمع ؟دلعدغتس

 ءوغو تحلل دتةحتسلان2 ءقوعغ طقوم ععمعات5 هده. - 2596. 1-51 هطقعغع 85-181 ءصثإت عاو

 قممتسس مرعقممدسسو 0ع معغاجمطووتعهر ةسعام»ع ةطغتلعط 450671141 لنهر. - 2597. 1-81 هططعغ5

 1 1-هط ةكذو عغو مصمم هدلاتأهنع نهرو عمادتتاتك همعستم 11 لاق لع تم ]مكنت 710غ ان.

 2598. 1 هط4عغ عا-هطةمءتلعأخ 56« الصذ ء1- 0 خلع ءأ صر هصاتتتت 523035 3ععصاألان71 أ

 دومعامك طعس 1دصلهمغسست. (نهددمعسلتسسس و نته0 ةطعتلعط 1108ءق» 1غ: !1١1 متعو 18751

 مطمعزم دم موودتا. آمعمتغ زا: طدصم 18لعم مم ءزده طعم ءلعتتو ءامب - 2599. 1-81 هطغعأ

 8-11 ط ةطتوت عغو كمصتتست "ععئاتز7. 1 ه]سسصعص 06 35420820122135 00300 00ءاندوزستاتق (011-60-1

 11ه]رترا0 86د: ]16و40 ك8 سعر ةهمسمم 720 (ةذمع. 12. 1عطس 1320) 0عقمسعغمر آلآ ملحم

 1“ ك1 1101من: 8 هنن ]11/ - المل“ 711 - الما 0 107 - ءل- لف: 110:1 ديدن 8ع: 1/1“ 0

 مرسمموستا“ 1سعامتغ غ2: 0مقسسسس 1مزاتستس ءقغور نن00 هدصقكت 120م غم: مماعصأتقع

 نلطسغو عنبر ءغذص ندهكتتم» ءممأأو [ت5مهدزكتست عقغ ع لع تدر ننمع مععععددمتم مممعسل ع2

 ةسسغر ةماعوتتحتس دعس 3مم2ئعلتحتمس» ع 0ع ؟ممسدم ءمدممتتتس ماآدصم تت د 0ع عانت

 ئعرتوع ح 0ع نسمم ننداتطاتق 015(هصاتقتكاتزلل عغ همم ممرات,  ةسعامد» طسصع [!طسس 5عدلاتق 0معانع
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 رماودلا تحب ىلا لصوو لوقا لاقب هحرش ىف ىثوقلا ىلع ىوملا حرش رت هل كاردالا ةياهن نم
 اضيا ةفحتنلا ةيشاح ىناجرلل فيرشلا ةمالعللو ىاثلا بابلا ىلا نتملا ىلع اهقّلع ةقيلعت هلو

 ربخل بعذم ىف ةقيرشلا ةفحتلا ا". فئئاصم عبسو هيبنت ىلع ىسراف ةّيماشلا ةفحتلا ا".
 ةيسراف ةغل نايبصلا خفحت "8 رح ةنس قوتملا ةينارخل نيدلا رحب خيشلل ةفينح ىأ

 5 تالاقم سمخ ىلع بتر ىونزغلا ميركلا دبع ىب دمك باسلمل ىف ىسراف رودصلا ةفحت ا“ر.#

 ةفحت ا“.ه روج مارهب تنب ءاقنعلا ىف رودصلا ةفحب ”.ع ع ةنس رخالا عيبر ىف غرفو

 همالك نم ةملك ةنأم كو فيدصلا ركب ىلأ نينموملا ريمآ مالك نم فيدصلا لآ فيدصلا
 نافهللا سنأ ىف ككذ فبس كقو طاوطولا ليلجلا دبع نب ديحم نيدلا ديشر اهعمج

 ةمدقم ىلع نأرقلا صاوخ ىف رصتخ ىسراف كولملا ةيكت ىلأ كولعصلا ةفكت 84

 10 ةمجرت ىف ءاحلصلا ةفحت 4.0  نالك هاش ىلآ كادعاو ءاملعلا ضعب هفلأ تالاسر عبراو

 ىلع ىب نيسح انالومل ةرصتخم ةيسراف تاولصلا ةغحت "4 دهركذ فبس دكلولا اهيأ

 را امرء ه7- 707: همملععتغو ةحسوتتع ممدنعد الآهلله 472: ((:)2 د0 ونسدععاتمصعس 0ع قمعسلتو

 رتكواتع ذكج مرصتسعمادنتك عقار مغ (عدنتتل ءا ءعجمات عهعلممعس ؟ءعنطتم ررعم7ع (لتعتع ةتعامال)““ ءغ

 وهما (لتعم ععمز““ لتكن معدعتسءع(“ [1لعس دممعمسلت عد ه0 (عحجغتتس اتكواتع 3( ءدماتغ ةععدصسل انتو

 هع لمءنمدتسسم ذ7عصرك لمدن بسموسع عاموكدك ج0 10/رركعت ءلتلتك -ح 2600. 1-11' هط1ءا

 رئ1-هط غطلقو عغعو لمصنسص خعوتانتات. 0( مانذ معمق أتءنصل و ذه 1 ءنا1]: ءهأ ةعماعسس أعمق (؟هآتهل)

 لل5ممدتنتسم. ح 2601. 1-11" هطقعأ آكا1 - هط عت 1 ءغر لمص همطتاعو لع 0هءتسو ل0ءامزلق

 لكلا 111:4 م و ةمعامع جاطعتاعط 18ءال”-ءلاف» طمس” منة نعر ةمصم 788 (طمع. 2. 1"ءطض 1386)

 مرنم. - 2602. '1'هط1عغ ءع1-ةمطو ةصر لممعتس ماهعتتف هط]تطتدل. طبعوتعم» معاق عا3112.-

 2003. "1" هط#عغ ع]-همهلنعو كمصتس مععغمرضتل. (0مدك مميوتعتس 06 ةععطسعتعقو 04 ا

 110 1رودت» بل وعن لطا- ءآ- خعحف»س 61 ءمسجبنعم# ذم يستسوتع لتعد عاهل مطعم لتععدوتغ ءغ طظعطأل

 ةععتصلم ةمصأ 744 (ةمع. 20. ا81هث. 1343) ةطومارت4 - 2604. '1' هط1ءأا ء1-وه ل ثدعو 0هماتلل

 مععامضسس لع ق4كببعا ظلتخ ظعءار» مني ليت. ح 2005. '[!' هطقعءغ آكا1- 81001٠ 115 ءعا- هد لد عو

 لمصسسو نتمل 57004 دسستعم هللعبا.  (نعمفتس ءالطنه ]11141 تأ - ةنااترنةناقزا طاا 1367# .

 1ب/ - 500, نودع 110]1565- ءل- لذ: 11ه]رميهتسعل ظعنن لطا-ءا-زعءالا 17 ءادماا ءمللعوتلم

 1آ50لعحصاست“ معمعععلعماتم ددط اتسع ء7- /م]رر/ مو. ع 2606. 'ل' هط1لعغ ءل-هه']1ثلعو لمصاتنم

 ةصمما# جل ةدلسمنممعس معمعتممتس. هس مءعملتسس معيستعنسس 0ع مععت أ ةعتطتع (نهدهمت

 ر ءتسسانطسكر ذص مدمعادنلمصعتس عع ندمكتمر» ("جعاحامك لتقممدتاسسسو نسم تع نستلمتط 0 عانق م

 مدكععغ ها ك]رفآرو لعاب هطلت - 2607. '[' هط [عغ عا همل ءطقر لمصتس مهمطتق هطآقتتتللل.

 1”فصقامتم هسضعاعم همعضم ليرزرم]ز ءآ-مء7علر لع بدو جماعد ؟1لعمفت#. ع 2608. 1هطغقعا

 ءا-5ما1هرع معو لمصسس مععدا5مصانتل. (نهسرمعم لنسس معيكتعسس , جه لل10115 همدانو 1102632 طعنا

1 
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 ةفح ا".1 +11 غنس ىناضمر ىف غرفو ةيتاخو لوصف ةينايثو ةمدقم ىلع بتر ظعاولا ىفشاكلا

 ىذلا راظعلا ميعربا نب ىلع. نسل نا ىيدلا ءالع خيشلل ىوونلا مامالا خةمجرن ىف نيبلاطلا

 ئنلا ةيور ىف ماهتسملا بالطلا ةفحت ا" ١ ثيدلمل ىف نيبلاطلا ةقحت ا". ب. ةنس هفّلا

 حرش ىف بالطلا ةفكت "0#  ىبلأل ىناعظالا مح هللا دبع قا نيدلا سمش خجيشلل ملعص

 ءاقبلا ىال .بالرطسالا .عبرب لمعلا ىف بالطلا ةغحت ااا" ماللا ىف قّأي بابللا جقنت ريركت 5

 ىخلا هلث ديلمل هلوا اًباب نيعست ىلع رصتخت ىرذعلا مصاقلا نب دمحن نب نامتع نب ىلع

 فبس بارعالا دعاوق مظن ىف ةزوجرا بالطلا ةفحت 4 خلا راودلا كلغلا رادا

 ىف .بالطلا ةفحت 04 نيدلا مجن خيشلل ةموظنم باتكلا تايا ىف بالاحلا ةفكت كو

 ركب نأ نب نمحرلا نبع نيدلا لالج ءافلخ ءامساب ءاقرظلا ةفحت 40 باسلل ىوتغم

 ةزوجرا ءافلضلاو كولملا ضيراوت ىف ءافرظلا ةفحت )408 11 خنس ىقوتملا ىطويسلا 0

 472 12غ]زر6 ((ههممحغم»ع ممعمكع ]آدسقفلطقم ةصمأ 899 (ذمع. 12. 0ع. 1493) ءممكععامس

 عع زص ممدعا5 م ممعرسو هنغم هععقلمسعق ءغ ءمصعاسكعتمصعس لتدمموتضتست. ع 2609. 1 هط1عأ

 ع1- غفلت طأصو كهمسسس ةصلئموز5 هطآاوغسس. 81هععدجطتع طصفست 2عمءم#ر ونددتص هةطغتلعط

 ل1-ع011-0: كد: ار مدعتت ملف ظعتن 1" هلفتس 4ل1ه دمصم 770 (ذمع. 16. كسع. 1308) ةعتمستام ح

 2610. 1هط4لءعغ ع1- غغل1طمصو لمصتتس هذ00105815 هطآوغتسي 0ع مع (20160صونزق.ا

 2011. 1 هط[/ءغ عا1- :عا11غط ءعآل-دصسع غعط صر هد هم010556 هطاقةسصو وست مئممط عاقط

 ؟10عتع هدمتغر ةسعام»ع هطعتلعط كر عربد-عل- 0غ: لع 450ه71ه]: 7101 هترنت» عل ل اعاتت 1]ه1ءالء ح

 2612. '[هط4غعغ ءع1-غه11ةطر لمدد هنسلتمدتك هطامغمس. .(نهردسعماةمتانق هرعرتف 16/707 5

 ءآ- 7مل ن5. 0ع ندم ]نغعنه طرا ؟10ءعوغمصس ع 2613, 1 هطغعغ عا- عم11عطر همس ه5

 هاناوغمسس 0ع همععدنممع نسحلعدمنق ةقعو]هطتنر ةسعام»ع كلت 1[ نعام ل78 8ع 011

 ورح 20101 ميدجت»ء0 ظعرن- ءاعالمتل/ 00. 0( هدسج عجلتسسس ذص همهحعتساو ءدمتتف لت تطسغكس

 ع« ز(ه ةمعامتعمو: آطدتق 1ك)عمو ونت هدنطعرد ءهعاعداعت عيتتم هننسعماعتم 027 عاتأ عام

 2614. '1' هط /عغ ع1- غ511 عطور قمصتتس ةعتلتموتو هطافتس. .(نهصصعم دصعأتو 77 رعت تمرح م0536 تلو

 معودادم 11عدتممسس ظمحلتتسس  ددعامتعع ءديمعدتمم فمامعمف.  ؟10ع ةدرتته كسا 15-277 هند

 همما0 ءا- "ا. - 9615. 'ل' هط4قع(غ ء1- غمالط1عطر قمصست ه5غم015وز5 هطافغسس. (حصصعم

 لع مءعموتطسو (نهرعومتر ةتعامدنع هطغتاعط هعروو- ء0- لن: - 2016. 1هطغعغ ء]- غم11ةطو

 لمدتسص ةغم0لئه5:5 هطاقغتس لع ذئكر ونسمع دتاطتسعاعت ةمعصتعستسم ح 2617. 1هطغ عا

 ءا- ئيدءعدأكذ همصتصمه 1ظكطقلت عصتس ةمععصتموت5 لمصمم هطاقنمهر ةسعام»ع لعان]- ءل-

 454 - © -ه]ربنعت» 8ءرن ملط 8ءطب» كميرشاغر هسصصم 911 (ذمع. 4. لكدصع 1505) مممراسم. ع 0

 2618. 1هط4عغع ء] - عتمعهكذر مدس ةموعمتهةزك هطاحعسص 0ع طتقامرتتك مءعوعدص أ
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 دللاب نيعنسملا نامز ىلا اهبتك خلا دمحم هبر ىجار لوقي اهلوا ىنوعابلا محا نب ديح

 ومو ىرسملا ىركبلا رورسلا نأ نب دمحم عميشلل ءاقلخاو كولملا ركذب ءافرظلا ةفحت 8
 نم ةينامحرلا منملاو رابخالا نويع نيب طسوتملا هباتك هذا ركذ تالاقم رشع ىلع كلجم

 [مخض كلم يف داروالا ةلداو دايعلا ةفحت 40. رصمب اننصع صاخششأ نم وهو هتاغيلأت

 5 داروأ هيف حرش [.51 ةنس ىوتملا ىلبنلل ىقشمدلا] دواد نب ركب نأ نب نمحرلا دبع جِيشلل

 بئارغلا ةفرطو بئاجلا ةفحت 184 لادلا ىف ىتأيسو عوفرملا اقتنملا ردلاب ةامسملا هدلاو

 خلا باحسلا ءىشنمو بابرالا بر هلل كمدل اهلوا ةديدع بنتك نم اهعمج ىرزل ويثا نبال

 ىلع نب ميعربا ىيدلا لضفال ةموظنم ىسراف نيقارعلا ةفكت ا“ تالاقم عبرأ ىلع برو

 10 بتك نم اياب ىيرشعو ةسمخ ىلع دّلجام ومو بيدالا ىاجتلا نجا نب دمحم هللأ نبع ننال

 1ع لن طعس و ةسعامسع 111011 متل 1 عدن كلل]رتتن علا 183112.  (ندححصعم دهعاتو 1غ عزت ءمططت)]
 عع( طئمامدتحتس مسسعت ماتت نكن 20 (ءدصمدك 110ع1ه(1 8/1ه]: ءصقتةمفو 0000 دكه ةصعامأك
 رزوع 71601,ميمر»ء0/ كمعدج كدمتس دم طعم دع موتاعتص طقطعمو اع. ع 2619. ''ةهطقعف
 ءل]-عى مو د1ذو معوعوموزم مععمسص ا ل[طملتكسس ةموعمت هوز5 لمصم هطامتمهو ةسعامسع ةطعتاعل
 1711011مي 0 17 ءر» 482: 7عمد»م» 18 ء]بب»# 71668, ممدود (هسممانع ص ةلععو مام 1ك عصاع. 17 ه]سسعم
 زم لعععرس 0زئدعيامت مدعم لتكنتطسطسم و نم دسعاما صاع هنعاله هاته 01/101: ءآ- 0/847“ أ

 17- ةلندمآب 177- 18 مة ءا رمعاتسس (عمععع لت ح 2620. '1'هطقعغ ءا-هططق4ل ١>
 ج0111 4غ ء1]- جدع هلو لمصستسص 069005 هطآمكتس عا ةعواتتط علاه معلم مة7113 1
 5[ ؟هلسصعم ندفدسسو ] ده ومهم ةطغعتطط 4لل61-0-هلرسمت» ظعتن للطن طول طع 1) م04
 [طفسممزرملم 1كممطهلتلهر ةمصم 856 (ذمع. 23. لقص. 1452 ) دصمتلااتالق] و معتاعممن5 5
 مدصتم هسخر 120-117“ للا - ]1 16عام طا - 1هبز“ ةمكتمامك و همدستس عماقكاتق ةقأن 110 عونحت#
 ]زاورد 2/7. - 92691. 1" هط1آعغع ءا-دّزذتط ع 1 هم1ءغع ءع1- عطدعقتطو هصطانتل
 رجتعجعس]هرحنس ءغ دعك مم58 ممر( عصغماندس ماعصد. (0مانق ّذص ننقل هر" 0155ءرتامتت مطعم 115 مهق) اننا
 ه دط 1ن» قلع“ لمعع»# يع ماسضطسم ]تطتتك همدوعععسي ومم0 دكه دمعت متع: طقاتق 0
 لمستسم قهرصتسمتناتسا ها ماتطعو هضعوصاأت ءهاعم,ي - 9692. 'هط1ءعغ 1-11عمعوزظر 0
 لسمتستتم [ممعدتستس. .(0ةرحسعم معيعت بس رمعأتبم ؟ةماسستس ةعدع معلتطاتع دسم عر ععاتق ء0مقامط لاننا
 د 4لر1ه1- هل - ل: 1" هلا 13د ملغ 1]16,معاتا# طهناهر ةمصم 582 (ةهع. 24. اللهم. 1156)
 رمز ن0, همه ممول. - 2023. 1"هطقوعغ ء1-ةماتق م6 ]هه دطعتع ءعآدهم 1655و هصاتسا
 10 ةمدصؤت ءغ هطاععاميسعسفسس ةمتسمستتس , ةتتفامتع لات 4011ه كلمارمتست“عا ظعتف للعلا
 عرمرم ططتلمآمعم. ؟7هطسمحعمر نسمل ذه وتمنت نستسوسع ءهرتتع 0ل5لفانتس قا ءا ل0 ءاستصقتل
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 كاك ذنس قوتملا ىكرتلا شمكب نب ىلع. ىسلملل ىال ىاشعلا ةفحت اك" هابلا ملع

 12. ةنس ققوتيلا مساق بيطخل نب لسحم نيدلا ىيحن موظنم ىكرت ىاشعلا ةفكت م

 قأ ىب هللا كين قاشعلا ةفحت ا" 2 ىرانغلا دومحم ىلوملا هركذ سيلس فيطل مظنب قو

 ىاشعلا ةفحت ا". 2 اضيا ىكرتلاب مظن ىعو 11 ةنس ىوتملا ىديحب صلختملا ىيدلا سيش

 ىناكلل تاسينجتلا بولسا ىلع اهيظن 1. خنس دودلح ىف ىوتملا نيوكسالا ءاطعل موظنم ىكرت 5

 اهلعج !... ةنس قوتملا صلخملا ىلاعلا دحأ نب ىفطصمل ةيكرت ةموظنم قاشعلا ةفكت ا"

 اهلوأ ليلخلل موظنم ىساف ىقاشعلا ةفحت "8 راونالا علطمل ةريظن

 ادخ هار ءءدنيوج ىونشب

 رهاط نب رهازت رطفأا ديع ةفح ا" نايتفلا بيصنو نايبصلا باصن بولسا ىلع اهلعج خلا دجب 0

 علمستت]ةصغاتسا نة عاوأك, - 2624. ''هط4/عغ ع]-همطقعط ٌةعو لمصصتت 32032315 0140123

 ةتعامت ع قاد 1]مععتت» لآ 8ءر» 8وءطب»ومع]ب "اكسمععدم دصمم 626 (ةصع. 30. اللوح. 1228) مجمرتاسم.

 2625. 1 هط(غعغ ء]- هعطقطقعو لممسست ةهسفماتطاتق هطاجغمتتو ةاتعام"ع 2/]/2710- «0- 4

 1101م 11:ء0  ظ عرب - ءار/رم145  (ةعضسر, ةهمصم 940 (ذمع. 23. ل1. 1533) درصمنانم.  هقصتق

 نستعمل ءآعومصم ءغ 1[عمتغع» 18هعصقر ممل 810115 71ه« ]»0 1ع 1 دملهك - 2626. '1' هطق ءغ

 ءآ-هوطقعط ٌةعو لكمدسس ةسفمأاتطاتع هطاحغم. طومتعم موقف منعتعاتست و 306م 21

 ا ءر» ىلع ار عررتو-عل-01, موقاتعع 187م»08 لتعم ع حصصم 909 (ةمع. 26. كلدص. 1503) مممز'اتتو.

 2697. '1'هط1 عع ع1- هعطق طق عو لكممتسسس ةتقمأاتطاتق هطآجختتل. 8هقرصسح نتنعأءاتتتت 320 601

 همعتك 1 ءزنافوأنأ د 3121282 مدسموكتلاك عدد هل 476 08262, كمععد حمصتنتت 930 (ذصعم

 40. اللوان, 1523) مهمرتننم. - 2628. 1" هط[1عغ عا-ه ةطقط ٌةعو لمصتست ةيصقهماتطاتق هان] قلنا

 طمقسم ةممءعلعسمس ةتستاع هرعت 7161/0 ءآ- هوما و ةسعاماع ]115106 عن كللت»عار ممقاتعع

 ل72 معممتستسدلم ءغ هسصم 1008 (ةمع. 14. لصآ. 1599) رمدمرؤنتم. - 2629. '1'هطقءغ

 ء]-هوطقطقعو قمصسس جيسفماتطنق هطآافغمتمو ةنعاممع 7176/7. 8 هغرسم معموت ءنتط ما

 فاز

 اس عامأ عمق:

 قةسلاتحع تسر وانأ تمتص 104أ ل03ع2ل(-

 2630. '1' هط 1 ءعغ ظ1- كل ةرتر لهمسس 4/440 هطآاحطتس. ظهقرسمف معروت حصد ]عدت ءعمأوعأ انتو

 د 71ه]ءميستسعا 8 ءن- ءال عمم جل دسسملسصس همعحتست 27:65 هل- :وابرارب عع ]ل عدنا ءآ -/ 1

 يفسمموتانسل رو 0000 1غ8 زمعامتغ: 8ةعمسسممستو ةمتقسست 2 ][ده0ع عمدقمع لتئتممع زمظمتاهع ءاع. ع 0

 2631. ""هط4عغ 14 ءع]1- غرو لمص عمات 181", ةسعام»ع 7 ]ع 86: 11“ | طع

30 .11 
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 ركب نال ىيديعلا ةفحت ا"## [ه»» ةنس ىئقونملا ثّدَخ ىماجشلا ىروباسيئنلا دمح نبا]

 كعس ىنأ [ديفح] هدلو ىلا ىبسلا هبسنو [*0. ةنس قوتملا] ىناعمسلا رابتل ىبع نب دمحم

 بئارغلا ةفحت زكس# مام نس تام [رابإل دبع نب دمح نب روصنم نب دمحت] ميركلا دبع

 صاوخ ىف باتك وهو 10+ ةنس قوتللا ريما ىكجاص نب نجرلا بع هاشملع انالوط ىسراف

 5 ىنتغم ىلع مالكلا ىف بيرخلا ةفحت ا“ باب نيتلثو ةسمخ ىلع ليتشم ليث عاوناو ءاينشالا

 ورسكلا سرفلاب بعللاو ةبرسلاو' ىمرلا "ى' ةلاسرا هارعلا محد 107 0 ماللا ذا فلا

 ىف لوحكفلا ةفحن "| عمان روشحلسب فورعملا قو نيروشحلسلا سيئرب فورعملا ىحالسلا

 هلل ىمحا هلوأ باوبا ةسيخ ىلع رصتخم ىسراف ىربكلا نيدلا مجان خيشلا ةروس قى ءارقفلا

 10 تارطنقملا رد عبر فقيرط نم تاقيبملا ملع ىف ءارقغلا خفكت ”٠ خلا هدايلوأ رصنب فذ نيعم

 711011م:::0 11 ىملتب» ك)مزئيمم "اسدقتقممحستم رو ةصصم 533 (لمع. 8. هع 1138) دجمزنغات0 ل.

 95639, 1[ هطط 1 عغ ءل- 10 عتصو مصتست ممالانسا 1عقاماتانلا 2/1“ و ةتتعامانع لقا 18 ء]ت* 110/0170

 1ر6 450- 7 -زءانارا» كعب” دغر [دممم 450 (ذهمع. 28. 1"عطتس 10581؟) سصمتتسم]. 50882 عدم

 همك ظلذم ءزدك [مدعمسم] قلقاي ىذمثل 4ط0-ء-طءعت» [ك2لم]نمسن»عا طظعت: 11هن57“ 13 علا

 1101م0 18 عدن 4لط0- ءآ-زءاط لب, دسصم 562 (ذمع. 28, 0. 1166) لعظتسعأام و تتطاتتاب

 5033. 1هطغوعع عا1- عطه ةتطور كمدتس معصس رمتعمطتاتسسو ةسعامدع 1011ه همدتنو ل/ءزندلنم]

 م4ك50-ع7-"ه]رربمت 1ع: ركا(قناع ةكسصتدعو جصصم 987 (ةصع. 28. 1"عطع 41579) ددمدتاتم. آتطعت

 ممدتعتم لع مععولتمتطسك معد ؟تسامانطاتق هن ةعاتظ عل مدنتتم ععمعتط اقر اتوتسنك مت

 فمتغأو مرسم ةءئيمف. ع 2034. '1'هط4آعغ عآ]- عطه متطور هدتس معنعوتمم هط]1ةلنطق

 طزووعماماتم 0ع همعنع 17/1هع]رتن# ءآ-آءاط ر لع وحم اتنععد طرف ؟10عمفتتب ح 2033. '1' هطقعف

 ءا- عطهدذغر ةمدصتسص طعا]هنمتطسخ هطافضتس. 'اضدعامنك ؟هلوم 52/05/47 -ةةنضعأب لت عااتكر

 هزل

 لع هام زدعت]دصلنو ؟عيتعملأ ها ءوسم5ذ هوتامصلتو ةسعامانع 16105 ءام 57416, ]جو 8

 0161110-61: (ممدعآءءاتك مرستكمدختس ءعواتمرتاتتس) لتعام. - 2636. ''هطقعأغ ء8-1هطشلو

 قمصستس مسكصعتمتطسك هطافعست. (نهرصمعم لذ ننس 0ع ةكعسأته دتقتلك 15 5ءمأعتات ءةصتله 015م051 60

 ء( مامكتك ؟لدعسس دمتم [آملتعأ مدعاوسو. - 9637. 1" هط1عغ عآ1- 16 ءدعُفي 0هصاتتلت 2811م 115

 هطاقعتسس. (0هدسمعصلتستس معوتعتسس 0ع ءتنه هطفتاعطت 27ءرزن-ءعل-لن» 16مل« ذم ندتسواتلع قررتخل

 لؤئعدامسم وسما اه تمتعت طرمسك آلءم م ءتكمتعس هيتحتلتم هستعمستس ةتمضتس 0 عمت عضات اعيد

 10 2638. '["هط1 وع ع1 - 12ه ءدسعفي كمصصست مهتم عضتطسخ هطآامتنستس 0ع جاع ةمقاضتتت عمم 110 ةطختق

 قيمودلت ![معدسس طمضعممات ممعد]]عامتستس غءصزسم لعظمتعم0). "عد عامطتقر 0( علط 0714



 فيز

 اي
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 ىب هاشنيش ريمال اهفلأ اًباب نيرشعو ةسيخ ىلع ىفو ىونوقلا نانس بناك نب سمح ةلاسر
 ىف ءايقفلا ةفحت ا“ خلا راهنلا ىلع ليللا روكي ىذلا هلل نيحلا اهلوا ىنامتعلا ديزياب

 رصتخ# ىلع اهيف داز ىفنكلا ىدنقرمملا دا نب ديح نيدلا ءالع مامالا خبيشلل عورغلا

 ركب وبا مامالا هذيملت فنصو خلا هديح فقح هلل نيل هلوا بيثرت نسحا بترو ىرودقلا

 عدادب ةامسو تادلكم تكا 8 اييظع 6 هدا خنس قون ىفنحلا ىلاشاكلا دوعسم نبأ

 ةييقفلا ةمطاف هتنبأ 2 ىسحساف فّنصملا ىلع ضرع همتأ املو عدارشلا بيترت ىف عئانسلا

 ,لعلا دلل كيحلا هلوأ هانعم همسأ فباطي قبلات حرشلا اذهو هننبأ ج دزتو هتفكت مرش ليقف

 ىللصالا ضرغلاو هدانسأ ىوس بيترتلا ىلا مهممح اوفرصي رن خياشملا نأ هيف ركذ ملا رداقلا

 بيترتب الا مارلا اذه متلي الو بولطملا ىلا لوصولا ليبس ريسيت وه نف لك ىف فينصتلا نم
 نوكيل اهلوصأ دعاوق ىلع اهججرختتو اهلوصفو لداسملا ماسقا نع عقصتلا وهو ةعانصلا هيضتقي

 ةعنصلا بابرأ هيضتري ىذلا يانصلا بيترتلاب حرشلا اذه ىف لئاسملا بتر هنأو اًمهف عرسا

 رجعي 117 ؟ةرويتج (ةصعمت 1صتسم ه]ع]سعآ]ن 8ءرو 8هيروستل 0ا]هأنتق ءمدسجمعمتا. ]طلتك ذ همك
 هيغتم دتوزمأل وتتسوسع همته ءغ دمعامتغ ذلهن كردسق 182عمر ونسأك ممعاعس 0ذعت 511600[ رع
 قانكوزع نعني ب 9039. 1 هطقعغ عاده ءعطقر ممستس كمتفءمهقاتلا5 هطاقتتتس لع ممعنتطسق
 قدم همععدتتطدسم. هطقتلاعط هع طسقس ل/م- ءل- لذ: 210ه]يمستسعا عت للتسعل 202
 ركممءعقكه تم طمع ائطعمو وسن ذاه ذمكمتغت ةرمسم 1804و (ةلتكر وسملعس رصعت ءاسع ءاع.ر هددت هلت
 000 ةهمحتغع بسوسع مممصع ءويمعوعتند 01وعععدتم 1015 ءمانلات5 ءزاتق ]سفست لادا لعب
 186 711ءم::0 ]1 عزرا 1[آدمعاتنحم جحصصم 587 (ذمع. 29. لكدص. 1191) 10010155 1
 يرسسعم (ةعسسس ع طمع ؟هاسسصت متطسع ممفافصغعد هغ 806 هد عبء لا امجافط ءاحمأز عتمه
 ةمهويتمغتسس ذم ةدص ءفميضمموتتك. .(معس هن ةطوواعتكدءع, ةسعامتل هطاسلتغي ونت ههرعاتع
 حلسملمس ىقمماعصكتع ظلتمتس 14ندم لمسك معتغمسس كاتم دسهفتسمصتستت 0علنغو ذاك نغ لتعأ
 هواعععات 11مم 46 مرسم عضاحطد ءيغ 107ر/كع ءلمك ءغع تم مدحت تسممتنسل لسحتغ ظاتمتس ءلاتق.
 جكمرسعم طسزسك يرسصعم(مدتت ءوييعوتع كسك ةعئمسعمام مععموصلعغر ءغ ذك ذهمعلمتا لاه: طقتنك
 ]عم ءيععادم ممنعممخ ءئم. عتملع ةمعام»: 8طغتلعطتو دمودتغو ةمتسمك دصتمتشلعر 51 ءلاتق
 دنعامرت(هنع5د هعععممتكو 20 لدمامتم لتكممدأقمصعسس ةمرات عدععاتساو ]ننعغ ءمموتلتسسس ممم ءامقآع
 ائطعت همتسكهتز هكوسع 0هءئتمدع ممهصتمأ ذم هته يمعلتعملو ءعممقألاتتو لنه 20 ممم 05ز تل
 مم عدتمطتسعرو ءغ ةيصعس طسنع 0عهزلعمتم ةدلتكط عت معودتغر سهتكأ 015مهدتلمصعر واتقتال هلق
 ممودتعتع. 11معع لتكممفتلم حماس ذه مهماتطمك وتدعم( هصاسم طقضستساوسع هععؤقمصتاسك ءدع
 هءلتمع مدعتمحسس 0نعععوملتك كغ تدعامملتك دتكقودع هل 1ءوعف ملم رت ورضتست ءةضنتن مراسل 15
 يدمعملتف هممكمت عسر دغ اطعم هعاعتم» هع ةعئاتم» معللحم هل ذمنعا]ز ععماسس. هع ذاقهونع
 ونتوعوقممعع ذص طمع مرسسسعمادتتم ءدع هرئلتسع 20 ةعاتك مءععدلقف 015مموهت55ءو لانقق متع ءزدقك
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 درجام هامسو ىرتسانملا دوعسلا نأ نب دجحأ نب دمحم هاشل سرشلا اذه درجمو ىهتنا

 ةيسراف غل ريقفلا ةفحت 18. علا نيملاعلا ٌبر دلل. ديحلا هلوا عدارشلا صخلمو عئادبلا

 ىنأب دئاقعلا حرشل ىئاوفلا ةفحت "21 خلا !اذخ مانب نكس ىلادتبا هلوأ رصتخ ةموظنم

 ركب أ ىف دلإ دنع ند تفحم دللا تبع ىذ خيرالا ىف مداقلا ةفكت ٠20 نبعلا يف

 5 ةضراعم ىف هفّلا ه5. ةنس قوتملا [املظ لوتقملا بيدالا ىسنلبلا] ىعاضقلا رابالا نباب فورعملا

 مساهلا نب دا بايشلل ضدارفلا ىف ةموظنم ةيسدقلا ةفكت ”عر» ركب ىنال رئاسللا داو

 يلا هالوم ىمالك ىدتبا قر ديحب اهلوأ اهيلع دازو ةيبحرلا نم اهرصنخأ [م« ةنس قونملا]

 نيز ىبضاقلا اهحرشو ةيسدقلا ةقكلا ىلع ةيسمشلا ةعمللا اهاهس ىنيدراملا طبسل ةقيلعت ديلعو

 ةيسدقلا ةفحتلا فلفل ةسينالا ةكافلا هاهو 1. ةنس ىونملا ىراصنالا ديح نب ابركز نيدلا

 10 ليعامقلا ةفحت |"5# لا نيركاشلا دج هلل حمل هلوا ةآرقلا للع ىف رصتنخم ًارقلا ةفحكن عع

 مع قممدتست عمل عععمع هع. 1ظطكصصع همرستسعساةهتاتتت 570/1 ل1101 متسع 161: للتثءل 1ق عل

 ل 1:0:0:*2 710 لع#1 دمعمسصعماتك ءريتتغو ءغ هراتف ةص0ع عصهاستسو نت0م0 ذكح ةصعامتا: ًطقاتق

 ]دوو دسسصلمضننس' لمرصتسم ءام., 11هزم"ءل تا - 6ءلازرء مع 11هام1]8]عد» تل داع امرء

 زمهوت موز - 92640. 1"هط4قوع ءع1-؟جعلعتءر لمص مهتتمعتأت هطاقنسس. ظدعتع !عدجتعمد

 مميمتعمسس دصعأم ءمرسممدتكسسو نمم0 ذغه ةمعتمتغت طمتانسس ةعلصسممتق ه همردتسع آل أ ءوغ ءاع. ب

 2041. 1 هط[/ءعغ ء1- [عرع مك لو لكمصسس ةمقاتكات غ1 هصاتسن ماعصاتست. (نهدرصسسص ءعصاقتتالك 0معاتق 05و

 لع نسم انغعرد كقرو ؟للعدكمس. - 26492. "1 هط 1 ءغ ء1- ءقغلتسو لمصسس 205 عمتعمسات هطلقكتتل.

 ©مسك طتمفمسعتسر نت0م1 كلان ق4ةطلعلاعأ» 71ه1ءمتضن»ءل ظعرن كط لعلام ظعدن لطف طعام 00

 [ 82 ه1عرددم ططتلم] مودك مردعأع» لمه دمع ءءاتك], نلوم 121: 27- لقلم» لتعم ءغ ةصصم 38

 مع. 18, 182وع. 1259) مسمرنتانكو ده استاحتهدعس اتطعت 260 05-7 (لا» هج كاد: ظمل» ءلتاتو

 همس موون. - 2043. 1-11" هط1عغ ظ1- (06 08372 ءعر لمصستس 111ع20ه50]ررطتاططاتتلا (نةع 0

 لع زسسع طعمعلتنمسم , وسما 8716 ن[-ءل-لأر» لقتسءل 1 ءرن-عا]رفقتسو |[ ةمسم 887 (ةصع. 20. 17 اطال

 1482) لعكطمعاسك] و هع ممقسقتأع 1807/5( نء/, هلتتك ه00ت5ر ذم ءمتلنمردعم ءمقوتن 1معامتأ ا

 نوي

 ى ]1هسلع كمرستمأ رصعأ ذمعاصأغ هزئهكأم طعمه.  ه8عرتالابك ءزاته ءاع.ر أ اذقآا 1211-18

 ةممعملتععتس , 1-17 ميم'هأ 117- ك1رعربوأوروا هله 117- 10]ر/عأ 101- (00تأزءا صفع ماقهتتتو أ

 (0ةلطأ عفن ءل- لأ: 26م8 مساررو عرج 11ه]رمتبعل قبول" ةو ةسصم 910 (ةمع. 14. لمص. 1304)

 " صم طتاتك رو هفرستس عضامتت نت ءزدفر 11/- 11: ]رءا 111 - انوأوءا 7: زلملع 1171 - 1هاررعأا 211 -(005 أ

 10 ممررتتسحكاتلل و 6010م 0ةانأا. - 2644. '1' هط[/عغ ع1- هومعدر مصتتنص 1ععامرتطاتق هطآمكاتتل

 (هرسمعملتسس لع دصعصلتق 1ععالممتك همددصستعمعو ونممل ةصعتمتغ اه: ةطهسك آو (ةلتفر نسمال عد

 عيون نتطسممصغ ءام. - 20435. '1'هطخعأ ءه1- ءدسسفتلو لمصتست عع ةتئاتقت 0ع تقر نانت ءال
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 بوقعي نب ديحم رفاط نأ نيدلا نجم عيشلل ليعمساب سانلاو ةكنالمل نم ىمسي نميف

 خيشلل مارعالا رابخاب ماركلا ةفحت 40 ما« ةنس قوتملا سوماقلا بحاص ىدابازوريفلا

 رابخاب ماركلا ةفحات "عب + 111 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نكرلا دبع نيدلا لالج

 ما“ نس قوتملا خكم ليزن ىسافلا ىنسلل دا نب دمح نيدلا ىقت ىضاقلل مارثمل دلبلا

 ىلع بترو مارغلا ءاقش رصتخ وهو يلا ةماركلا رفاوب ةفرشملا ةكمب صخ ىذلا هلل نمل هلو 5

 سابع نبأ لئاضف ىف فئاطللا ةفحت "56 ىتآيسو ديناسالا هيف فذخ هلصاك اباب نيعبرا

 ئوتملا] ىملا ىثرقلا ىهف نب زيزعلا دبع نب هللا راج وعدملا ديح ئيشلل فئاطلا جوو

 قيتعلا تيبلا لعج ىذلا هلل دبحلا هلوا ةيتاخو نيبابو ةملقم ىلع رصتخم وهو [10خ ةنس

 ةفيرشلا ةبعكلاو ماركلا دجسملا ءابنا ىف ةفيلطللا ةفحت “1 10 ةنس هفلا حلا

 وو نلق] 1* ةنس قوتملا ىكملا رمع نب زيزعلا نبع هللا راج نيدلا بحمل 0

 نفرتملا ةفحت مذا ىدادحلل ةغللا ةفحت .٠" ([افنأ روكذملا دهفلا نبا

 حموعاتو .عغ طوستمتطاسس همدصتمع 1ور»+047 ةمكتومتسساات, ةمعام»ع هطعتلعط 11070 - هل - 017: مل

 1 1رز» 0101 مدرس عل عن 7” هنا ]11 سفط لق (نمسوت ةعتماممعر ةمصم 817 (ةصع. 23. اللآهتام

 1414) رممرتاسم. - 2646. 1" هط1عغ عاد اعز عوسر طتوؤءمرتح رسصدستلاستسو ععمععموزك ه ةطعتلعط

 ل61:1-ع017-0: 46 0-ع]-”ه]ربسمب» عزت للطق وب« كمي لغر نمت ةسصم 911 (صع. 4. لصص. 1505)

 هطتزغو لمص هطاونو. - 920647. '"هط1ءغ ء]-]عزءؤرسر طتئؤئمرتد 8[ءاعاعوع تعطلق ةدصعأاقعو

 ععمبممدتك 5 (0ةلطخ 1هعق-ءا-غ1: 1101 مسرد ءا 8 ءرن لكلرسعل 1 ه«عمتد# ليه !1ءاعلعدع ذصومتاتسهو

 دمصم 832 (ذمع. 11. 06. 1428) ءعظتصعأمرو كمصم هطآدنه. 1همقرمتغ )غ3: آطرهتت5 1آ)عمو وانت 5

 31ءاعلعدتس ممطتل أ (ةعددص معمع هعئعمتق تعطتطسو طعمعظ ءعماتح سماد طمصمبسدكتغ ءاعب عع ءعملغم7ع

 هوغ انطرت 87و ء7- علم»ث» جه ةممامع مماماجمأ ص ونسه0عهعتساع فصتاح 0توعداهو 8غ

 جاتعامت(حاتطسو معتكدنم. ؟10ع ةملعوم. - 9048, ''هط1ءعأ ء]16-1 غم كو لوصتتستا هتان عطت (ة؛انالتو

 لع متممقطسم (ةمددع 15: 46845 ءغ ءهللتك 77ءزز معممع 1ك  (هدمعسلذ دس ر ونم0 ةطعتلط

 110م١ 60 ا ءزن لكل 0-ءآ-هعفأدت عد ل10 (0"ءوأرخ 11ءجغر لاسملامل ؟هعداتق | عا ةصنم 4

 (زمع. 21. "عطس 1547) مممعتتتذ]ور ةسسم 915 (ذصع. 21. ةمد» 1509) ءهمرسممفاتتغاو ءأ 8

 مرمهعام فم معسو لسم ءدمتنه عع فمصمعاموتمسعتس 0353م3. آطهعامتغ ااه: طرهاتق 1آ)عمو نمت قالا

 لعاسطسس 81ءاعاعدماتس ءيداضتعتا هع ع 2049. 1:1-'1' هطقعأ 1[1- آب عانت ؟عغر لهصاتتت ععللععأاتتلل»

 [ركوئمرتود ا11ءهووسغمع هدمعافع ءغ 7[م'5مع همطتلتك و هدسعام»ع 110118 - هل - ل: لامحعلاعلإ 0

 لآ 0-ءا-مجأدن ظءر» 07ه" 271ء]مو ةمصم 954 (ةصع. 21. 1"ءاط». 1547) دصماناتمر |[ندأ 10عر2 ءقأ

 تس طن 1670 ددملم ]دسلهغم]. -ح 2650. '["هط#4عغ ع1-1هعاط عغر لعصسس 1عدتعم]0 عأ ءانتاتو

 ةهسعاممع 260040: - 2651. '1'هطقعغ عاددس هغعدجططت لو مصستست 07016 هط1ةغاتتتن. بح
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 ىعاأ ىذلا هلل نمل هلوا ىماسلل نيجال ريمال نيدابملاب لمعلا ق ىيدعاجملا ةفكت ا*م»

 ىع لوسرلا دجسم هيزونت ىف بوبكملل بل ةفحت “وإ» يلا ةعاجشلاب فصتا نم ردق

 ىوبنلا مرخاب بيطخا نيدلا نيز نب ديح نيدلا سميش ييشلل ةلاسر بوبجمو ىصخ لك

 نيدهنجملا ةفحت “© ناميلس نب ميلس ناطلسلل اهبتك خلا ميلعلا حاتفلا هلل ديلا اهلوأ

 ركب نأ نب نكرلا دبع نيدلا لالج نئيشلل انيب نيرشعو ةعبس ىف ةزوجرأ نيددجملا ءامساب

 ةّلدا ىلا ياتحكملا ةفكت "4 بطلا ىف بحملا ةفحت !"م» 11 ةظنس قوتملا ىطويسلا

 نب ىلع نيدحلا ءالع عيشلل ىساف ةيدومخل ةفحت ا"00 ىوونلا اينما 3 داب جاهنملا

 ةرشع ىلع ءارزولاو كولملا مداصن ىفو م0 ةنس قوتملا كفنصمب ريهشلا ىماطسيلا ديحم

 غرفو ىسلا ربكب رذتعاو هراثآو هرافساو هلاوحا هيف ركذ اشاي دومحم ريزولل هفّلا باوبأ

 فيس ركاسع نبا خيرات ى ىقتنملا قف ركاذملا ةفحت "اه. , .. 1 ةنس كوالا ىدامج ىف

 2652. "1 هط[ءعغ ءا-دص هز ةطق لتمر قمدصحسص طعا1ةغمرتطتع ةدعتك هطاقضسر 0ع وتهتم هت طع

 ذم طتممملضسستكو ةسعامانع لدا“ ل647( 110702. آطمئمتغ اح : طحتتف 1آلءمو نتت عمذ موعصاتد

 جاتوعأغو 0005 هان عماتتاهأنع هرحمهكزا ءاعمب -ح 2653. '1'هط4غءعع ءا-ددعمطتطط 111 مطمهططاأأةطو

 لمصتتست هط ديصفصغع ةتسفأم هطآاقغتسسو 0ع هرصصتطاتق ةنسدعأطتق ءا ةقوندتتم 2 81ءووستنم منهما عاف

 معمم: عملتك. 'لعدعاهضتفو نتعدد ةطعغتلعاط هز عروم - هل- لأ 1101 مسد»عا 13 عننا 27 ءقن- ءل- لأو

 ععصمات مممطعتعأ (هدعاممدغم»ر "نهلتفصم هونج عرب هىو/ءعرسفب» ءمدسممكمتغ. 1هعامتغ اة:

 لذتم آلعم ةدمءعمتعسا]ل ةءكلعصا] ءام. - 26054. 1" هط[1ءغ ءا-صمر ءةطع ل1 مو همستسو

 دنس مدهرئاتسمس عرئاتلال 2012لئا2 معضل ةوتستق لمعت قس ءمصكت]نك كمصم هطادنم. (ندضسصعم ؟ةعتسأت

 معافا 75:عدقاتاتللل 12م0 1 عرمتعت ءمددممكتكتسس و هتتعامدنع هاطعتاعال لق7/7-ع0-0/: 450-11

 1ع ملط عب“ كميرا غو هصصم 911 (دمع. 4. لكدص. 1505) دجمرتانتو. - 92655. '1'هطغعفغ

 ء1- مممطتططو مهدت حدصقصأاتق. مدع دمعلتعاتس. ح 2656. 1! هطغعغع ع1 - جمطاأ هز

 لمصستس كك هطافكسسو ءاتأ ةععمرسعسات5 آائطدتا 27122117 هردتك ياي 10 ةملح ةدط 21147

 ]ل11 ءمءيمن. - 2057. 1-11" هطق عا 11-11 حطست 012 عغر لمدسص 112ه77:01 حس. 1[هصتغند

 رعود ء( 55" يزعم ذص 0عععدس هدمتنع لتععدامر ونسمع اطعتاعاط ل76-ءل- 0: ملغ 8ع

 1101 م1111 1761 مم»6, ؟دلعم 11هدمبيقزءع لتععمم ء(ي ةهصصم 875 (دذصع. 30. كدسصت 1470)

5 

 ا

 10 لعقمصعاسوو ص ءمرضصملسص ا! ينضت 2716/0 12مع]م معتذتعع قدس ممواتتغو عا كمصسفلل مهتطسم

 دمصت 801 (ذمع. 29. للم. 14560) جدطقماعت(. دسدغع طتع همصلت(أهصعطت عانقت 1كتص علل عأ 0م

 ميعرت هردطتاتعو ءا هعاوألق ءعدعدفداتمصعس هللعراب - 9058. 1'هط1ءعع عآلم 0 ٌةلع 1 زنو هصانتلل

 ]او ودعصغأت هطامفتس. 1ئمتكمدمع ممنمالع طتقامرتمع 1ديسدقءءممع ةهط 1من لععقق» ءلتغمع
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 لضف هللا نبع نأ نيدلا باهشل ىسراقف نيدشرملا ظخفحكت 06. صضاترملا ةفحت ا401 دركذ

 دعاوق تالت ىلع نبيكلاسلا ةفحذ رصتخم وهو [006 ةنس قوتلا] ىتشيروتلا ىنسح نب هللا

 نب. نيداباغلا نيز“ هيقفلل لاسر, ةيرصملا ىضارالا ى> ةيصرلا ففحت "01 .٠ هكذا فقبشلا افقو

 ميركلا دبع كعس ىال رفاسملا ةفحت "#0 1. ةنس قوتملا ىفنكا ىرصملا ميجن نب ميعربا

 ىف نيرتسملا ةفحت © نيدشرتسملا ةفحات |” هلأ خةنس قونملا ىقناعمملا كيحم نبأ

 راطعلا دللا دبع نب ىلع نب ىيكج ىنسحا ىنا نيدلا ديشل دكيناسالا ةينامثتلا ثيداحالا

 ذفحات 144  عورفلا ىف ىدوعسملا ةفكات 00 191 ةنس ىقوتملا ىكلاملا ىرصملا ىومالا]

 ففولا طارش ىف ١ . باوبا ةعبرا ىلع رصتخم ىكرت قافوالاو ءامسالا صاوخ ىف ىانشللا

 خيشلا باكا ضعب هفلا ففولا ضاوخ ىف * ميملاو نيعلا لكش ىف " مظعالا .مسالا ىف “

 ىناعبلا ملعل ىناعملا ةفكت 460 ىكلاملا ىسمل ىأ خيشلل ىلسملا ةفكحذت ءاقولا بأ

 مرسم عوئعصق.  ؟10عوضم ةنمرتو. ع 26039. 1 هط4غعغ ءعآ1-دص م غة0طر لمصتتتس ة«00؟ات.

 2660. 1' هط 4 ءعغ عاددص هدععطت لت در لمصتتتت دنع هطآقكاتتلر نات "عام 515 د عاتسأاتلخو 21401

 هوان ارا - ءل- 01: لطدتع قللاماامآب 1'ع0ل1,1ه11ه] عرب 1مدمت» 1” هجتبولراغر [ةهصصم 058 (ذصع

 18. 12ءء. 1259) مصمم ]. ظمتغمدسع هرعدجتك 10/7/61 5714-61 معمدذعع ةهتماهرم لع نتم

 اتمنه 110عدغت. - 2001. 1-11 هطغعغ 11-11 عد لطتو عغر مصتتتط عقوأتتللا. 511

 لع ندعاتطسمك كعوجرمقتكر دسعامانع كوسم ءمصقتااو 7ءقن-عا-هل نا 8 عج 18 ه]رأ» عرج ل1 ءان»

 1 [آدمءاتتحو ةسصم 970 (مع. 31. ةطسع. 1502) مما. - 26062. "1" هط4قعغ عآ-دصمةةكتتتو

 لمصتسص ؟ةهغمرأ هطآاحضتسو جتتعاما ع ق1 اهنا 480 - ©] - [عع»أتز» 1812 11101611110 ال عزا” اهقغأو

 دمصم 569 (همع. 28. 064غ. 1162) طماط. - 26063. 1 هط4عغ عآا-رد م ه4: ةط1 ل هر [0طاتنلل

 ءز هطاقغست و ندت مءءاذ "15 سعت ؟ن16 - 2664. '["هطقعغ عآ]-ددموذغءج10 مص ك

 هطاجضتسو ونتأك ماسك ءتمتغر 4ع (ضج0ئ(هدتطاتقر ولسحتتال 21106021120645 0عام عانصغو 2116401

 1165:140- 20 - 011: ل ط1 ]1 ر معهن 7 ”هلربررع عزت ملغ ظ8ءر» كطلاماامأ كلاؤم* [ كبهعتم» ل185

 311هلئاكتنمو ةهمسصم 662 مع. 4. للم. 12603) مجمزناتم]. - 2665. '1'هطغ1ءغ 11-11آع5* 2501و

 مصسص 716م0. لع مدحقطسم لدعم ةمععملتطوف. - 2666. 1هطغعغ عآلم وطغشعو

 قلمصتتس ءفمصمعتمتةءعدغم هطافضتس رو 0ع ةمملطاتق همددتسسست ءغ نتته02جغمصتست (11]2ةردفمت ءمزئاتست

 مععم]ت هتطاتق. (نهدم معملتسس سعت عتس 2 0ئ5كمدلم نسملحس ةطعتلطت 67-187 موكلي ءمدصر 05 اتت

 عع تس نتحكم ءدماأح لتععونتست ع 0ع همهلئمهصتطاتق نتهلعد (ملتقودممتعل ح لع ممدداتمع

 ةدصعقمكوتسم - لع ظومسو ائغعمستتس لق: ءغ ]ل2 - 0ع دتعتاتطاتق ءوعمعوتتو نقل

 ةلتكسحمتعت. - 92667. 1 هطقعع عل دسم دد] ]ذر كمدمسم مهععممأات هاطاقعسسر ةسععمبع ةطغتلعط

 ل11 معم» 1١هلئاعاوم - 90668. 1"هط1لعغ عادم ه ةمترو لمصستس هك هطامغتس رو نتأ 00ءانلسقع
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 رصتخم ىكرت ةيكملا ةفحت ."٠ برعملا ةفحت 4 ىنأي حاتغلا صيخلت رصتخم وهو

 ةفكت "0" ىدامعلا ىروغلا رصن نب لضفل خيكملا ةفكت ا" 2 ةياكح ةدامو ثيدح ةدام ىف

 نيج نيدلا نيزل عورفلا ىف كولملا ةفحن ا“ ةمزقملا ىف ىنأب ةيمورجالا مظن ىف ةيكملا

 ةراهطلا ١ بتك ةرشع ىلع لمتشم تادابعلا ىف رصتخ وهو ىفنتلا ىنزاولا نسح ركب قا نبأ

 5 ضخارفلا 1 ةهاركلا م كيصلا « داهلل 45 موصلا ه محلا * ةوكرلا  ةولصلا "

 نب فيطللا دبع لضافلا اهحرش يلا هدابع ىلع مالسو هلل كمل هلوأ بدالا عم بسكلا 1

 اهحرشو خلا ميقتسم طارص ىلا انادع ىذلا هلل ديل هلوا اًجوزمم احرش كلم زيزعلا دبع

 هاهس دّلكم ىف لوقلاب حرش وهو هم ةنس قوتملا ىنيعلا دحأ نب دومحم نيدلا ردب ةخمالعلا

 جيبابدلاو بطخل ريشانم ىف ىلمي ام ىرحا نأ هلوا كولملا ةفكت حرش ىف كولسلا ةحنم

 10 ىتاقونلا ميعربا نب ميلاف نب دمحم نيدلا سمش مراكملا ىأ حيشلل نتملا ليقو ْخضلا

 هووائعمكتمسدس» هرتعضمتس هك. ظمتنمسسع اتطبت 1611105 ءل-سسةر/املعر لع نسم صلف ؟10عدفتت. بح
 26069. 1 هط1قعأغ عادرسم تطور لمصسسس عيقستل 2060 11عدجتمصتتست طصقلتسسا معجتغم 0ط]ةقاتتتم ل
 950670. 1-11 هطغوغ 31-151 ءلعاعت و غو مص 11كعاعهستتست. .(نهرص معصلتاتست طتتعتعاتتلتت 0ع
 دكت دلت ةهصتطسع ء( عدمغتست مهنته هصتطانق. - 2671. ظ1-'1' هطق عع ظ1- 01 ءاعلعت 2 عار
 قمصسسس 1711ءاعاعدصستسو جةسعامنع 10077 10ه: 1مد» #6 102. - 26792. ظا-'1' هطقعخ
 131-11 ءاءاعتر ععر لممسسس 81ءاعاععسسس. وقنعم ععدستس 2 عدع لز" ناز عأ تيدحدتتمو لع نسف
 هنط 7106400 عرنعا لعدم. ع 3673. 1 هطقعع عاددص ه1 نملعو 0ممتس معتم ءامتطاق هط]ةكتتل
 لع مدينتطتم لدعم همعملتطسعو ةسعامتنع 2ءقن- ءل- 1(: 110م7 ءا 1 ف 478 86" ل 01

 رعمدبم ][آدمعاتكوم .(هرسصمعصملتسس لع بتاهع لتعتمأ هكظعتتقرو نمل دكه ةهعامتغ: طهتك 126م
 هداسو ىسموع زنك هم]غميتطسد ءامير ءهغ لعمعس لئطعمو همرصم]ءءنلمع - لع مسجل ءدقممع
 5 1ءعدلت - ل6 ممعووؤقموم - لع ءلععسمد رمح - لع مهءورتمهنمصدع 11ءكءاعدمم - لع زءزدصتم -
 لع طو]1و ةوعرنم - لع ميوفله ب لع معطتع ةطوستمخملتك - لع لت لعملتك طقعم و01 (ةانطاتك ب
 0ع سسدعممم ع سميتطسق. 1الم0 رصتسعمامتت ةدصغ دذع رص عتنسق 61-170-|ءاّإ فعن ملا -ءأ-هتنأت
 116711, هدزدك همصتصعمادجتسم (ةدعانت مما عفتك لاه امعامتغ: طمسف 12لعمر وسأ م05 ذص ؟كقتع
 رموعامتس لسعزأ هاني ب هع لوعانموأتس 15 04-60-1760: ل1170 17د ل7720 411:8, ةصصم 5
 (مع. 3. 1"ءطس 1451) رسميعكتانكر هنزاتكق ءمرستتعماقفسسم نصمم ؟01]هستمسع ءةرصم»ءاطعمماتق ءأ انغنلم
 11 1ءأ ه]- د01: لأ هآرممآر 1ه]رزلعأ ءآ-رمم]ن]ب دمعت عمتكتك , عج اممكنست اعدجغتق ؟عرتطه 20] ءعاه
 طقطعأو نسدع جسعام» يماتعمعو أ ةمعلمتغ ذاهن: (0مالسصتتتت 0100 ذض ءم]سستستطاق ء؟واستق
 10 هرونمصسنس هةماعسمتسس ءا مرمعآطتتمسسس ءاعومماتسس ةعئتطتاس ءاع. قلتت عام تطعتاعطم
 رد” اوس ار» كار عرربو- عل لأ: 11ه]ء عدت عل 180: 1'امااز ظعرو ا” ه]رأت» 0'1ءالغ ةلطتاطاتتتلا. ح
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 قانتسجسلا دا نب فلخ نب دجأ سابعلا نأ ئيشلل رصتخ ريبعتلا ىف كولملا ةفعحت ا.

 نب ركب ىال بطلا ىف رصتخم ىسراف كولملا ةفحت !400 ةلاقم نيسمخو عست ىلع وهو

 ةنارخ ىف هدجو هذا هيف ركذ ملأ هنالا فرشاب هدابع مركا ىذلا هلل ىبحلا هلوا دوعسم

 ىزاريشلا دجا .نب ىلع حيشلل نيطالسلاو كولملا ةفحت 1/0 4. ةنس راجنس ناطلسلا

 ماقم ريمعت دارا امل هنا هيف ركذ ملا هبب أدب ىذلا دل سيل هلوا ةكم ليزن ىراصنالا انني

 هيلا كدعاو هفلا فقيقح كيعس وبا ناطلسلا ىلو املو ةدسلل ضعب هعفد ىربكلا ةججدخل

 كولملا ةفكت ٠40 معز* ةنس ةرخالا ىدايج ىف عرفو ةيتاخو باوبا ةعبسو ةمدقم ىلع ةلعجو

 ديحم هللا نبع ىأ حيشلل دولوملا ماكحا ىف دودوملا ةفحت 06 باهولا دبعل جِيرأتلا يف

 ةرشعلا فارطاب ةرهملا ةفحن 401 +هأ ةنس قونملا ةيزوللا ميق [نبأآ بويا] نب ركب نأ ىبا

 ليل هلوا تادلكام ىف كو هم" ةنس قوتملا ىالقسعلا رج نبا ىلع نب دجا باهشلل 0

 2674. 1" هطغعءغ ءا-دص م1 نلعو لمصتتس ءوعتطتسع هطافتسس.  (نهدرسمعملتسسس 0ع ماع من عامان مدع

 عوسمت هدكتس ذه نانتس ون سمهعتمام ه07:ءرح ت55 ءياماتممعف لت ععونتسو ةنعاممع ةطعتاط 7

 ل1760 1ع: 121ه1ه]“ 13ه: ىلات»ء0 كءزءوايدق. ع 2673. '1' هطقءوغع عاد ه1 ثلعو همصتم

 مععتطت5 هطاحغسس. نورس معسلتسس دصعلتعسس معممتعع ةهترامسسم نسما ءاتغم» قلقتع 8ع“ 8ع

 0::72166 ذص طتطاتماطععد هدلغعمأ ذءرزك دمصم 603 (ذمع. 8. كسع. 1206) زمكعمتدو و 535186

 آمعمتغ زغه: اكردتك 12)عمو وننأ ءتلغممعو عسم5 همطتلتوورست5 طعم عظءنتكو طمصمبةكتاإ ءاعع سس

 2676. ”1هط1آءعغ ءعا] - مهم1 لع >6 ءآ1- هعامغاسو 0هدست 5 ةطغعتلطمو 472 8ء» 2/70

 ىو" سم لمد 81ءاعاعدع ةمومتاتمم «عوعتطسم ءغع ظدلغكعمتك هطاحغسس. الص ائطعوو وسن ذغاه ذهمعأمتغت

 [ردسد آ8لءمو نسأ ه طعم ءلععماألم هده ةمعارتغ ءاغ. جسعام» هعو تس 0هدسستس 127040470ع ]آد عمدع

 معوامسرهجنع ؟ه1هععتغو ه2 نسملحتس ةصتتللم ةصمءلتكس عووع مهعمغو 0عتملع جسغعس ععممظأع

 كسلنقصسم قلتو كمل لمعسمع طمع هردع ءمرصممداتتكدع قكوسع هطصاتعدع. طنوعموتغ ةللسا ذه

 ا

 مره عامل ممعسر ةعراعل ءهمتتج ءعغ ءمصعامسكتمم عسر ءغ لمصصُملت ةععدصلم ةممأ 843 (ةصع. 14. لانه

 1439) ةطوواوت6 - 2677. ''هطقعغ عآ1-دصم11لعو هصتنتت ءوتطتق هطاقكتطت. (0ماتف

 طتسغمرسعتسمسر ةتعامنع 7-40 - :مءاب|راطب - 2678. '1' هطقغعغ ءع]-رسقتت 0110و هرتتتلل 10

 هطاحضتست ر 0ع دئجطتكتف ظاتسسس همععامصسفنطسمو ةسعام»ع هطغتاعط قلالتن 4506114] 1101 متنت»عأ

 لوري ملطف ظوءآب» ظعتن |[ 11 نا ةظ:] (هيوض»ه- ءازمستوءأ و ةدسصم 751 (ذمع 11. الاهم. 1350)

 ممصم. - 2079. 1 هط[ءغ عاد محط دعدغر ةملتععع تدلتنممسسر وسمع ذص 0عععس [ئطنتق

 (مدقتكمدسس ]1ععدصتست ر دموعمتهدز5 لمصم هطاحقر هسعامدنع هاما - ءل- لأ: لآرتسعف 8ع: ىلع 0

 11: 11هز» معءم/ننان. دممم 852 (ذمع. 7. للدعم 1448) مجمهعدم. طاسعح ؟هاسستممر ونتتقع لاه

31 1 
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 ثيدحلا ىف هباشتملا صيخلت ىف هبانلا ةفحت ا“... خلأ «دامعتل .تاعلا طيحيرالا ىخلاةلل

 كسانلا ةفحت ا" 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج عيشلل

 اًيطر_رهنم ييبطا وسب (اذهإ مهلوق (نذ ١ دابصتلار نحت 2 نإ ءاضنا .ىطرسلل ىلا كنب

 ىبال ةلاسر .ءابولاو نوعاطلا ماكحاب ءابجنلا ةفكت ا“. 2 روكذملا ىطوبسلا لالجلل

 5  موظنم ىساف حداصنلا ةفحت |4 “10[  ةنس قوتملا ىلع نب دمحم] ىقشمدلا نولوط

 .١ خنس ىونالا قارعلا ميحرلا ىبع ىب ديا ةخعرز ىلنأ خيشلل دلاولا ةيجرتي دراولا ةفكحت اكد

 نسل ىأ جيشلل بئارملاو تاماقملا نايب ىف بعاوملا بعاو ةفحت م. ىدعسلا ميعربا نبا

 اهنع غرف بتارم تسو تاماقم عيراو ةمدقم ىلع ةلاسر ىهو ىركبلا نجرلا دبع نب دمحم

 ى 10 خف كتلا 38 خلا دايترلا ليس هدايلواب كلس ىذلا هلل ىمكلا اهلوأ 17 خنس خدش ىذب 8

 زمعاجأ نص(: آطدسك 10عمر هدزنك طعصعألعأج همرصماتاقصع طاتت2ع120 هممط همت مدن ءطعم0ل6 ءاعي

 2680. 1 هط/ءعغع عآ-هةطتطر هد دلو ةمععامغم هطآافنس 0ع ءيمآتءوقمسع 10عورضتتس ذم

 (م”حلتعنمصتطستع هطقعاسهدناتستو جامعام»ع كطعتاعط لع7م7- هل لن: 450-ء7-”ه]ب» ه1: 1767 457

 126]ب» كمي, جسصسم 911 (دصع. 4. لدوص٠. 1505 ) دصمتانم. ع 26081. '!'هطلقعغ عآ- همهقذآعو

 نمدععقمصعو ددطغقلعم لع هعععودممتتق معنعومم هلمصتق ةدعرضمع 0ععمام لمصم هطآقتقعو 3116107

 ءملعرر مدير. - 2682. "ل" هط[وغ ءعادصمر جطقر ممن ععدعتهمت5 هطاققتس 06 لتعم

 قرداطمس : 1لنعغ لمعيامم ةسصسفتمتناتق دعاتمدب ءيغ تللم ممدفتتم و ةسعامانع لو77- ل - 0/1 0

 ]دنلوعم. - 2083. 1'هط4/ عع عاد-صمر ةطقر ةادكتاف معقاتك عغ ]ن5 ععمعتموثذ لمصم هطاقكق.

 1'مهعاوطتدو ةسعامنع 11: 1: 12 نهععابع]# [ 2101 ميهب» عل ظعت» ىللغو ةصصم 953 (ذهع.

 4. 1"عطط. 1546) صمداسم]. - 2684. 1" هطقعع ءآصعقعمتط رو 0هطتتتنت 1200160111111. 11

 معو لمرسي - 2685. 1" هط1عغ ءآاددع ةعأ10ر طة0وععدمطتم مدافع ج0::عمتعسات لهصم هطاقنقي

 هسعغممع ظطعتاعط للا 70ه لارسعل ظعورت لطل-ءا-د“ءابا»و ظعءعافو ةمصم 820 (ةسع. 18. 1" ءاطت

 1417 ) 160٠ 2686. 1 هط1ءغ ءا- سى ةل14 رع طسعطور عع عا - عمت لو .لمصسست ممالك

 مها

 عع لعوتلععتسس ؟ه]عمانفرو ةسعامرنع رعيمءمت. -ح 9687, 1 هطلعع ءا- اج ةستع ]11 اعطقلتكو

 لمصتتس ك هطآاحكضتسص و نان هعتماس هنت ةللقأو ةتتعامتع لطا 1]ر مدع 1 لمع عتب 1777

 ىم'ل. 2088. 1هط7/ع4ع رىفطنتط ءعل- سعرج ةطخقطر لمص لهنمرتق لهصمتلاتتت و, 0ع

 0عوعتممصع عضجلسمسس ع( لتعمتغمنستسو هنعامرع ةطعتلعط قلطتن'!ارمدعت» 110ه]ر من770 13 نا

 4طن - ءآ-”مارتسمت واب. "السد عامتمك ذم مدعاملاتممعدم ر نسهتتمد" عهلمف هغ دع 0 عمااملعق

 10 لتقمموتكتم , وسع ذللع رصعممع طعنا طتززر ع هةصمت 922 مع 5. 1"عطع 1516) ةطقمانتع آمعرمتغ

 زم: آجسع ])ع0و وننأ تانك جتئلتعأت5 ةانتتق الثهق >ةءامق امقزقاتا هع - 9089. 1-11 هطلعأ
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 [01 ةنس ىفونملا] ىدرولا رمع نب رفظم نب رمع نيدلا نيز خيِيشلل وحنلا ىف ةموظنم ةيدرولا

 باتكلا هدبع ىلع لزنا ىذلا هلل ديل هلوا اًجوزمم احرش اهحرش رق اّنيب نوسمخو ةدأم كو

 عبرا ىلع ةلمتشم ةليج ىف اهنم لك .اباب نيعبرأ ىلع رصتخم ىسراف ءارزولا ةفحت ه1. خلا

 "إ1 ةنس قوتملا ىخلبلا هللا كيبع نب دا مساقلا نال ءارزولا ةغحت ا01 مداصن

 قوتملا .ىلبنلل ىدادغبلا ىزولل نبا ىلع نب نمحرلا دبع يرغلا قال ظاعولا ةفحت 40

 هلل ديل هلوا الصف نيرشعو ةسيخ ىلع ليتشم ظحالملا ةهرتو ظعاولا ةفكت دامس ه1 ةنس

 سايلا باح نب دمحم ةغللا ىف ةيداهلا ةفحالا #1 خلا كيزملا بهوي اليح ”ةييلعت لع

 بتارملاو تاماقملا ىف ةفحتلا 47 خلا ىوقلا ىلعلا دلل دمحنا هلوا ماسقا ةشع ىلع رصتخم

 ىف ةفحتلا "10 مدا ةنس ىئوتملا ىسدقملا نجرلا دبع نب فيطللا دبع نيللا ىنيز خيشلل

 اهحرش رق باوبا ةعبسو ةمّدقم ىلع رصتخ ىاروسلا ىيحج نب دمحم نيدلا بطقل فيرصتلا

 1-51[ عم ل1 ع عغر لكمصستس 2 77ء”02 هطاقطتسس.  .(جيكصعال هعطاتتتلل عأ ل3901 عأطأق 11مم

 لع عمدسس هل عدر ةسعامنع هطعتلعاط 2ءق0-عل- ل(: 01ه“ 13د: 1101077 ءر» 8 ءزن 0نمد» 11” ع”,

 [دمصم 749 (مع. 1. ةكمع. 1345) مهمهعاتم ]. 8 هوزعد ءورصتس عما ةعنلت ءزانك علت لتغو وانك (ءدناتت»

 حملصتحسس طقطعع ءعغذنم ةمعامتغ: طهسك آ2عمو وست [ذطدحتسس عاتمعتل هعالالاتت كاتان3 01514 عام.

 2090. '1'ه ط4/عغ ع1 - عمهم جسق لمص آ[' يتمتع هطاففدتطم  (نهدرسمعسلتانتس معمل عاتتط م

 ونندلمدعتماك ءدجتنم لتدنتطدكسر نعسدع هتصعملد ع مهرنموزالمصع ءممفاقمغ ندهكتم» ءمهكتلتم

 مان صعراعيب - 2691. 1'هلطآع+غ ءآ]- دكه جد ّذو همست آ[' عينك هط]دكتتتو 31401:

 ا” 1ءاعض» كلآسعا عرف 0 ءةلعمللمل ظملطلفخو دمصم 319 (ةصع. 24. كدص. 931) 2201530. ل

 2692. 1 هط1 عغ عآ1-دع ه مغمور كمصسست ءمسعامصهغمتطدع دط قلقتع'ا/ مجهز هآ0-عا- ]نرد من: 13 لا

 418 11: - ءآزتمبردتغ 86ع7002 [ظآدمطحلتكحر ةمصم 597 (ةمعب 12. 00عام 1200) ممعاتمو هاطآجكناتم

 [راطعب طلعو متوتمفن نستصوانع 5ععالممعد مسصرم]ءءعئويمقر ممممستع ذمكعت ماده هيأ 10//عءأ ءآا-ه ماقام

 مع لالمدعارعا ءآ-د»01م]هاعر هع ذمعتمتا ذه: طمسف العم مرنم ءزسك ذمداتغدتقمصع ؟ةلئقو ونسملتق

 عحصص ه0 ماسك لحصلسسل ذمكلاوأ ءاعمي أس 2693. [1- 1هطغعغع 11- 8 822ل137 عغو لهصسصم

 اهعهتماعغخمعر ةسعامبع 10/1١ ءل 1 ءدن 11لز 1ع.  (نهدسمعملتسس ]1ءدتعم]هعتعنست ذص 0عععرم

 مُمياع5 لتكتكسسرو نتم0 زغو ةمعامتغ: آرمدك آ)6م يععاذو مماعما عاني - 2694. 1-1[1'هط1ءغ

 11 ءادس ء ءةسضقتن 8158 ع ءاددس عم مغاطر ممن 0ع عموملتطسو ءغ لأن ئمتغهعطاتو و ةسعغممع هطعتاعلط

 2ءقرو- هلل - 041: مل 7-67-00ءاثر“ عجن لطل -هآ - "هةسعت» 710]1ءم00عءدغو عمصم 856 (ذصمع. 23. لوطم

 ”1459) رسمرننو, ع 26935. 11-181 هط /عغ 28 ع1- ععوعتقر 0كمصسس لع ةمدسهأتممع ءايدصم]هعنعقب

 ةسعامرع (0ا[,- ءل- ل: ]10ه متنت»عا عري 7”م]بيرم كتم.  (نهدصمعملتسس لص مرته عادل ملل علل

 عع ةعماعر» ىوصتتح 0ت5ممدلتغنست, 0000 ممونعج ءمرصتسعماهكاتك عقار ءوسسعم (هتتاتسواتع 18 816

+ 31 
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 ةفحتلا "10  ىلبرالا دمحم نيدلا ردبل ثيدحلا ىف ةفحتلا 41 2 فاوخ هتبصقب خرفو

 كلملا دبع ىلاعملا نأ نيمرلمل مامالل هقفلا لوصا ىف ةفحتلا "٠ اًبيرق ىتأي هيبنتلا حرش ىف

 ىلع نب نبيكم ليقع نبال ةفحتلا "01 0# ةنس قوتملا ىفاشلا ىنيولمل هللا نبع نبأ

 قوتملا انيس نبأ هللا دبع نب نيسح ىلع نأ سيئرلا خيشلل ةفحتلا ا... ىدومخل قوباصلا

 5 ىزاريشلا رديح نب دبحم نب نيدلا رصانل رصتخم ىسراف لمرلا ىف ةفحتلا |. 80+ ةئس

 دمحن نيدلا لامك ييشلل ىلعالا فيفرلا لحمأ نم ىلوالا فيقحت' ا." تالاقم عبرا ىلع ىهو

 ىفطصللا ىدلاو نأ ىف نيجارلا لامأ فيقحت 0.“ ب ةنس قوثللا ىناكلمزلا نبا ىلع نبأ

 ةخلاسر ىرصألا رازج نب ىلع نيدلا رون خيشلل نيجانلا نم ىنيرادلا ىف هللا لضفقب معلص

 ناوقلا ليوات ىف ىنايبلا فقيقحت 8.5 يلا معلص ا!ديكم للعج ىذلا هلل ديحلا اهلوأ

 10 ركذ تملق ] ىلاهفصالا بغاولاب فورعملا ليضغم نب لدمكام نبا نيسدح مهسافلا نأ مامالل

 هه 774:60“ ةطوماعتن. ع 2696. 1-11" هط#عغ 181 عآ-طع 0 غطو مدصتتست 0ع ع 50110131

 قمعامرخ ع ,[760»-017-60: ]101ه 60 1887, ح 9697. آخ1-"1' هطق عار هصتتنل. (نهطلطت عا 15

 لخطأ 2عبجم47و 0ع ونتم مدهتتأآم ممو؛ ؟10عوضتخب. - 2698. ظآ1- '1'هط1ءع+غ 11 هول

 ء1ل-©3 ء'طر مدت 0ع معكم كجتتم لدعكو ةمعامنع طسصقتسم !11ءاعلاعمع ءع 81ءلتمدع ل1

 /410-ء767:7-7: عزا 4ط007]ع], لمدمعتتب# ذطمكتامو ةسصم 478 (ةصع. 29. كدت. 1085) مجمزا10. ل

 250699. 1:1-'1'هط 1 ءغو هصتسرص جهتعام»ع 110101010 1761: لل: ظماتنغ 71108]210. ؟دلعم

 11 0ءمن7 لنزننم. - 9700. 1-151' هط#عغو 0هصتصر ةمعامانع ةطعتلاعاط 1؟2أ5 للان ل

 1105:6711 1ع 4ط0ه7ل1ع]: 17 كاسم و ةدصصم 428 (ذصع. 25. (0ن6. 1036) 12014110. ل

 92701. 1-11 هط1عع 11 ءل- عدسآر, لمدتس 0ع 0هءنلمو ءرع ظواسمق ةص منعدم 0عوعتماتق

 همغعضمعممكتطمم مءةموصلعسلتم ةتعامدع 21(وثةر-ءل-اغر١ عرب ]1ه]رمنستسعلا طورت 11ءقالعب» كابا" تنل

 (هرسمعملتمتل معروزعاتسا دس ممكنه 0155ءئهعل مسعف 0ت5متطت غصن. - 2702. ظ1-'!' حط ءاعأن

 فاز

 ءالدوساآمر هممظنسمسمألم هماتسه ذم دنع معطسقرو ونسحع دققعع]قق 20] 0102015 ةاتدنعتمأ 5مععاقظأو

 هسعام»ع هطعتلاعط 1 ع7 -ل- ل1: 1101ه: ءلأ 18361: ملل: 12811- ءهلسمت»/07#]1.  ةصطه 7

 (زمع. 27. الو. 1326) رمصراتم. - 2703. '['ةطعلعأو ةسفل] ءا-١ةزاأم, هما 0

 يعم ععاملمصاتت ءدرنتسل نات كم عندما 1هدكع نغ مهععمأع5 مدنهزطعأمع ءاععأ عنونم آ)ءأا تس ن0 0

 لمرستعألتم ع صسسعتم 5ع دامرتتس ةتمغر هسعام»ع كاعتلعاب "-عل-01: لق عرب لعام“ ل16"

 1ك ةعاماسد زكم ةمعأ متعمم : آمسقك 1آ2ءمر نتن 7107م7: ءلعرم [عمزغ ءهاع. - 2704. '!' هل هلعأع

 عل - طورخصرو يممقأللم ةععتسلم لع دما ممءامنممع (هدنوصت د]1ةعومستعمو ةسعامر»ع طقس

 10 لد 7ءايمضن 1ظلهدعقنن ظعءعرن 7210] ت١: عا اعز: 71هرله67]0]0 1 م]اغرو ؟دلعو 1114 عنا لتعام»
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 بحاص ىناهفصالا بغارلا مساقلا وبا ديكم نب لضفملا لاقو بغارلا ةاحنلا تاقيط ىف ىطويسلا

 فيقرتلا ىف ميلعتلا فيقحت 0 [نارقلا تادرغم هل ةسماخل ةنأملا لثإوا ىف ناك تاغتسملا

 اهلوا تيب ",1 ىف هتيأر #0 ةنس قوتملا ىربعلمل رمع نب ميعربا نيدلا ناعربل ميخفتلاو

 اربلا ىراب !دتبا ىهلأ دبحب

 ديف نب ريزعلا كبع نب دمحم هللا راج اجا نبا ىبحل رقملا ولعل ءاجرلا فيقحت 4 ا

 ىفنلل ىبلخل ىرمدتلا] اجأ نبا ديحم نب دومحم نيدلا بحل هفلأ 18 ذنس ىفوتملا ىكملا

 ىدنكيبلا دا نب كبحم رفعج ىال ةلالدلا مضواب ةلاسلا فيقح 8.« 2 [10 ةذنس قونللا

 دمحم هللا راج ديشلل ءاقولا "ىب مجارت 3 ءافصلا "فيقحت' ]م١6 زل ةئس" قولا ىفنخلا

 ةيلذاشلاو ةيباقولا هيف عمج 408 ةنس قوتملا ىفاشلا ىمشاهلا ىكملا دهف نبا زيزعلا نبع نبا

 [قمرسمم ذم (ن]دعدتطسك عدستسحغ عمد !دتتلقغع 1-27 معاقا طئع ؟طتمت: 21هره01:01:67 8 ءرب

 ال1ه]ءمتستنءلا لآ: [ءمعدفم» 1 ئىلرقا 1و/ه] تنغو دسعام» دستاغ مختص هرعت دمتم ةععماتل نصتمأت

 ماستنغع ءا 210ور"2044 207 - نم" مب» ءلنلتغإ. - 2703. 'ا"دط ءاعأ ع ء1- غد'اطتسسو ةهمقانكاتاه

 جمعات دنع 0ع مئمهمسمعادغممع غعسصت ءعغ ماعممو ةتعام»ع 2807" -ع07-0: 1" ه]يأس 17 عننا 07007“

 لمه غو ةمصم 732 (ذسع. 4. 06 1331) سمدغتم. [103 ةععصماسم (2عءوماأف مم5عص

 عءروزطسق ءهممقاؤصسق ءغ ذاج ةصعمتعصق :

 4 اددلع لتعتمو ةمعمتغو ودا ةقدت]قك معمصسفع ءةعات

 2700. 1" حاط ءاعأ م ء1- ع ءّز هر دمعه هعنم متعو متم عهاتمدتسم ل1101-ء01-0: 101: كزأن و

 ةمز ءءام. 0مسقو نسم0 لف”ه7]ه] 110/1 هتنت»ءل 8 عن 450-ءا-هسنأعت 8 ءن 17ه]4 7177, ةصصم 4

 (نمع. 21. عطس. 1547) لعطصعأدكر 210/18 - ءل- 0:6 7110 18ه: 7101م مت»ت»ءا 11: كرك

 [ 1 ء0»هر»# 8ه7ء2 11همعاتنمع جدصصم 925 (ذمع. 3. لكدص. 1519) دصمعتم] ءمرص موون.

 2707. "1 جعط ءاعأم ءعآ1-ءعزمد غ1 ءعغر تدعافطتق دعو عمتك ءآهمتكدتستك ءهمصظقنسم أنكر 201

 قطع لمر/ع» ك110ه]نمتت»علا طعن للت»ءا 8 ءةعءرب#0 1دمعاتلهم ةمصم 482 (ذمع. 16. اآكدمغ

 1089) رممتتم. - 2708. 1 حط ءلعأ و ء5-1 ء2ذر ءاممتتمف ةعوتسملع ةهمموتلق. 1810هعهمطتمع

 77 مقلهسحسس. كذطعتلعط لا»ملاعأ 2101 ميوت»ءا عت ىكقل-ءا-هعاع 151 1170 11 ءتم ع7

 8عطمقتكمم ةهمصم 954 (مع. 21. 1"عطضس 1547) دممعمسقو ذه طمع آتطعم 7725 لهع هنأ

 ءىالععتغ ءمدودع جلمطةطعاتعع لتومموستغ. - 2709. '"دط ءلعأتو ءا2-1دعمط ع ء]-حرسّفم 1860

 ءا-1همدزر !دعاتكمهري ةععبستأامم عغ ممقد]دنتم مممدلم 603 مع 0رمهفامس 5هلغفست 56/7 7
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 باوبا ةعيرا ىلع ةلاسر ىىو ةئس قوتملا ىرصملا رازلمل نب ىلع نيحلا رونل ناميلس
 ىهنلا ّنأ ىف دارملا فيفحت 1 واولا ىف ىتأي طيسولا حرش ىف طيحملا فيفحت

 م ةنس قوتلملا ىيلكل [نامثع نب] ىمحم نب دا نيدلا باهش خيشلل داسفلا ىصنقي

 رزاعم صيخلتب ةرصنلا فيقحت اا“ ٠ ىتأي .لاعفالا ةيمالا حرش ىف لاقملا فيقكت 1

 5 ىقوتملا] ةبيط ليون ىغارملا ىنامثعلا رمع نب نيسلل نب ركب ىنأ نيحلا نيز اهيضاقل ةرجحهلا راد

 لا ةرجبلا راد ةفيرشلا ةنيدملا لعج ىذلا هلل نيثل هلوا [نيعستلا براق دقو ما ةنس

 راجنلا ىبأ خيرات هيف فنص ام ىسحأ نأ هيف ركذ ةمتاخو باوبا ةعبراو ةمدقم ىلع بقر

 هلفغا ام هيخأت ببسب ررحا ناو وهف ىرطملا لامجلل هيلع ليذلاو ةينسلا ةردلاب ىمسملا
 غرفو ةدايزو ةرابع ريرمكت عم ايهدصاقم عمجت هدصاقم نم ريتكب ٌلخا كقف راجنلا نبأ

 10 نب ىلع نيدلا ىفتل فيلعتلا ةليسم ىف فقيقحتلا "101غ, ١ 11 ةنس , بج قفا هضيييث ' نم

 000 ىمينمدزسع جلاجنوع. "[رمدعافلسك ننهاسما“ ءهقوتااتتل و ةنعامدنع 217 - ءل- لأ ل7
 1[ عري- ءآز يبات 7166" 8و ةصتقتف . . . 12011110. د 2710. "حط ءاعز أ [31-1هطتغو ةعواتتوأاو

 ءيممولالم همعدتك 710144.  (هرمدصعصس(ديضمق ]تطرقت 77 عع, لع ننم ]تاعرتج 17 م70 ؟10عوشمتل. بح

 و5711. "حط ءلعتع ع] - مهد قلو ةععمت منو ععمموتالم ءزسقر ننم4 لتعطس ةتطق ؟دلغو ةهغع01ءءانط
 نورت دطعرنع معععدأمس و ال0101 ةاطعتاعط ىاع]رمط - لس لأ: لاتسعلا عزت ]110ه]رمتاتسعل | 8 ءلف
 011رساا] 1ك1م1/7غ, ةهصصم 505 (ذصعع 1. كسع. 1402) دصمتناته. - 1 "1" هط ءاعأب
 لدرس ءىئولر جعوورملو دعصاعمانهع ءدممدتالم. 0( هدصس ءةصاقتتاتك ائطست فسأل ءأ ءك- هرثثآرو لع
 ندم زمام ؟10ءدغاتتل. 2713. 1" ةط ءاعأت ع عادم هور عار جععاتتتلم 0علعمق1)هصتق ء>ممدتاأمو اه

 لعووتطعملتك لمدصتعلتت لعسن عماتممتك (. ع. 21ءلة,ممع) ةتعمتقو ةسعامدنع طصّزسف ننطلق (ةلطت
 76 قزر-ءل01-0 ل1 18 ]ب 188 ءرنسع)]رموعقتا عدن دهم“ 0| رتسفتنق الل ء”اعلق 21 ءلفسمع ةصوحتلتسمو
 |[هصمم 516 (مع. 3. كرش 1413) ةطعنع همهم ع0 رضمرمم ]. 1هعأمتغ همانق أأذ : آرهتتك 10ه

 عيا

 يدا 7/ءلمصس همطتاعسس حقول مس دصتعدنلمصتم 1[ععلغ ءاعبو ءعاتم معهعلقل 1 هصعسر 00ه 101 ءةمأاق

 هع( نبمعاسعزومعتس لتحتكمدس يام 0مالسانتسو نمم0 لع طقع تعطع ةعئماسسس ةتغو ةيينعام»» لتعتخ
 تومرتحسس يدع 1اس ءارنعز زاخر 12-101 هر»ءا 11-111, عرسفعا دمك مامس ا طسلتق ةمعضلل نعلن
 هد لعررامل- ءل- لن 71ه( عر»6 ءلئمتسر نست نسحتصتتلق هط ةعمامسءرد ؟تامسسر عنهع 107- ©7777
 معواوجعمعو كلا ءععتني دصهعمحتس اهلسعص ممديعاعمس ٌكصتطنع ةجعتلعتك [طقونع ةعر نانضع انا عل
 ) ةزادأ مرهرموهعمأغعو ؟عتنطأق ءييعنمأ نك ءعا ممكتم معادسك ه00ل1005 ءممععودتعدعو هرعتتكومع 5ع مات هد علل
 مزن 0 ورعد ردعممع آظعزعط ةمصتل 7060 (صع. 28. ذعر. 13604) ةطقو] زذووي ح 4 1-11 ةطعءاعأع

 من سوق'ه]1 وع ءاد ه']1 هر ءحممقأالم ؟ذعنم نيدعقأمصتق لع لتاهتمصسعو هسعامانع 1 0ع]ق-عءا- 7

1 
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 فيقحالا 8:00 . ميملا ف ىنتايسو .ةيحيرسلا ةلمسم هو 01 ةنس قوتملا ىكبسلا ىفاكلا دبع

 ىف ىتأي ةيجارسلا نرش ىف فيقحلا 8:1 ميملا ىف ىتأي لوصالا ف بختنملا حوش ىف

 جرغلا نال فالخلا ثيداحا ىف فيقحلا م 2 فيقرلا ءارش ىف فيقحتلا 1 ضدارغلا

 ميعربا ناعربلل هصتختو هذي ةنس .قوتملا ىلبنلتل ىدادغبلا ىرولل نبا ىلع نب نجرلا كبع

 ةماقعلا نأ نبا حوتفلا ىنا ىضاقلل فيقحتلا 11 5 ةنس قونملا قلل دبع نبا ىلع نبا 5

 ماضل لك لال .  ىوزونلا فرش .ىب, ىبحي .نيدلا ىبحم.  مامالل .فيقحتلا 10. ...ىنميلا

 [أ.. ةنس قوتملا ىرصملا] ىوانشلا [دجأ نب ىلع نب] دا خيشلل رعاوجل ىلع ةيشمتلاب

 نبا دمحم نيدلا سمش خيشلل نابعش نم فصنلا ةليل ىف ىور اميف ناعبشلا ةيلكت لن

 خيشلل حاورالا تاي #0 خلا ليللا ليذ ليسا ىذلا هلل ىممل ايلوا ةلاسر ىقشمدلا نوئوط

 خيشلل ملعملا نبا رعش نم ىقتنملا ملسملا ةيحب * فوصتلا ىف ةلاسر كو ىبهلألا هللا دبع 0

 ل18 8ءرج 8-7-4750( 80876, ةمصم 756 (ذمع. 16. لحصم 1355) دجم“ات0. 1[دعع عوأ يع

 ىو” أرعا ةمدعتمأحر 0ع ندد !انغععد كلن ؟10ءوغتعس - 97145. 1-11" ةط ءاعأ ءر ءدممل0

 جععتر هله. (نودصتص عمامتتمك هرعضتف ال01 ءاممط 0ع معصعت متتك ر 0ع ودم ]ذغ عنه ل147 510 ءدضتت. ب

 2716. 1-11" حط ءاعأعو ءهعممدتانو ةععاتاذله.  (نودصتس عماقتتان5 همععتك 11/-]ا ءر»نة0] 11/-ذ لأ ءأو

 لع وندم هدا 1 ء”مق0), ؟1لعدضتس ح 9717. 11- '!'دط ءاعأ ءر ءدممقتاو ةععاتتتلال 0ع ءاساتمهع

 مهمعامتن. - 92718. .:1- 1! عطءاعأو 81 هطةقتغط ءآ-اعطخ1 غ1, ءيممدتتم ةععاتت أه 0

 ضدلتقممتطسع (طعم]هوعتدع مصمم »ءضئدعو دتعام»ع لادا آ/ه"هز لطا- ءآ-ه]بسمت> 1ع: هلآغ

 ةا:- ءزتمس# 805002 1ظ[آدمطهلتاحو حصصم 597 (ذصع. 12. 0ع(. 1200) دصمتنات0و عا ءّزاتك

 ءماغمدصعو ةتعام»ع 807]رامتن- ءل- 0: 1 م]أت» طعنت لآ: لا: قكةلل- ءاطرممعو ةصصم 744 (ةصعم 5

 26. ل151. 1343) ردمرانو, - 9719. 18:1-'1' حط ءاعذ عر ةععتسوام ءععمموتامر ةنتعامرع (0ةلطت

 61 1/617: ل1: 42: 1معارسم 7”هرجعبب#. سح 2720, آ1- '!' حط ءاعأ ب ةععترةلف ء>ممد30و

 دسعام»ع آسف 210/ة- ءل- لأ: 7”ه]بره 13 هرب كى]بع"ع 1العمعمت. - 2721. '1' ةط]أ7 عا

 عا -ط ءعومتمع, لصدام مءونعمنتم هعاتامدتاتطسترو نانأ هانمعت ععسسقمم ءتعاتسسسلءعاتهأ انا و 1166017

 هطعتاعط لك/تع4 [ءر» ملآض عري للتسعل] كى]يعينفم# |2812, ةمصم 1028 (ذصع. 9. 1آلعع

 1618) مممزننو. - 2722. 1! حط]1 عع ع1 - ةهطوطا' خصر كس]ءعف ععععوألم ةدكتكتو 0ع اثكو

 ونسمع 0ع هممعاع دصعلتت معمدتك 57/434 دهلئاك دسصغو ةينعامبع هطعتاعط لى عسو- ء0- 1

 1101من ءل لات: 1 182نمءعو]اعلم. "امه عامكمم نست ذاه ةمعمتغ: طكمسف 1)عمر وست ةرنق

 ممعاأتو [دعورتغ ءعي دس 9723. 1دطتعفغع ءا- ةعدرعؤطر هدلساوللمصع5د كملسأتتان13. 13عاما

 0ع كدفعسمو هسعام»ع ةطعتاعط 4250611ه] 1/]. - 9724. '1'دطتوعءغ ءع1]-دمده]ا]ذ دو 0

 دداساحتم هدلسغعد لتععماندو نست ع قسمتمتطاتد 15»:- عاسمم7]خ»» 0ءعاعوتغو ةسعاممع ذطعتاعط
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 ىف ريسيتلا ريبخت 00 7/1 ةنس قوتملا ىلج بيبح نب رمع نب نسح ىيدلا ردب

 نب ديحم نيدلا رخ مامالل ريبعتلا ملع ى ريبخت 48 ريسيتلا ىف ىتأي وشعلا تاآرقلا

 نبا ميركلا دبع مساقلا ىأ مامالل ريكذتلا ملع ىف ريبخت 10 4.1 ةنس قوتملا ىزارلا رمع

 لاوس رثك دق هنا ركذ خلا ميدقلا هلل دمحلا هلوا 70 ةنس ىوتملا ىفاشلا ىريشقلا نزاوه

 5 +,  اًباج يعستو» ةعست | ىاعت "هللا ٠ ءامنا ١ ىاعم ةنقضو باجاف ! ةيفا باتك !ءءالمأ , نييغإرلا

 نب دمحم رهاط ىأ نيدلا نجم ئِيشلل نيشلاو نيسلاب لاقي اميف نيتتوملا ريبخات ١011

 نجرلا دبع نيدلا لالجن ريسفتلا مولع ىف ريبخت 0 ما« ةنس قوتملا ىداباز وريغلا بوقعي

 ديزملاب همعن نم ىنصخ نأ ىلع دجحا هللا هلوأ نلجم 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ ىبأ

 بجر ىف غرفو نيعونو عون ةنأم هلعجو مولعلا عقاوم ىف ىنيقلبلا هكذ ام هيف نمض ملا
 10 ىكرل عيدبلا ملع ىف ريبكذ 0". اقبس دقو هيف هجرداو ناقنالا فئيص رك م ةئس

 18760-- ء0- 017 110ث07: 161: 0دم» 8من 11ء545 3لءاءققر دصصم 779 (ذهمع. 10. الآقت. 1377)

 رتمرنننو. - 9725. 1 حاعط طاع ع]- ععزوت مو ة1ملتعاست» 20142هقمصتك 0ع 0عععدت (نهىةه1

 معمعمف5ت همتطسع, ؟1لعوندع دمكحد ةدط 2موو». - 2726. 1'ةلعططأع 21 ةلطاس ء1- غة'طتعو

 1ملتعتسسس 0ع لمءاتمد ]ماعم نعام مصتك ةمدصصتم دسم رو ةدعامدنع طقس 2 ع7لان"-ءل-011: 10/1

 رعر» 01م“ 1! نععو ةسصمم 606 (ذمع. 6. لدتا. 1209) مجمععنم. ح 2797. '['حلعط طتع ك1 ذلطس

 ءا1- غو 1 جاعتمو ةملنعسسس 0ع لهءمتمسم آل عز دصعس همس هءعاعطعطملتر ةتعامرع اآسقس ل11

 مل67-50-آ ع" ل1: 11 ءمايعق» (0ء]رع»# كطقطتنمو ةمصم 465 (ةصع. 17. 5عمام 1072) طتمأا0.

 1معامزغ تطعن زكذن 1مم 10عم جعاعتسم ءاعر دس ءموسع ةنتعامال: 8ةعمتاعر ةمواتتغو 035مدلت

 وتمع رموةانمدع معانععسمسغو نغ اخطسسص لع ذللع لمعنتمد ةءتطءضعس. 1 (ةندع هراهنم 5دللق1 عار از

 معماعماتحكوسع ممصتساس آنك ممهحوعتماح م0>عد ةنعوسمق دم (000عجد ءةمتغطاتع 03 عاهك.

 و5728. 1 جحزعط طتع عال -سصسفطتمر ةمللنعأاتس ة5ءائاتتقسأالات11 0ع دقو وسمع ]نعت ك4 ءا ه1

 لتعتصمسس و ةهسعاماتع هطعتلعط 047-0-171070: ىلا 'لاآرق» ل101 هت»1» علا 17 ءلن 7 عا 1ع لو

 همصم 517 (صع. 23. الآم. 1414) رجماناتم. - 927929. '['علعططت» 11 ه]شس ء1-غء1وةذر

 زملتعتسس لع لهءنتستم دماغ مرن عاممصنم ءمدهست قعر ةهسسعام»ع لكوا4]- تل - 011: مآ 0- ءآ-:" ]701

 126عرب ملغ 8عءقب» كميل, هسصم 911 (ذصع. 4. كدص. 1505) دصمتتات0. ؟ه]هيسعسو نت0م0 2
 زمعتربتا: 10د ]دتلم مرنم طعم ءقعتتم و نمستطاتكق رصع مردع هءاعتق ]دينوتكوتسع هرصقكالا عاق. أ

 حيمامر# نص همماتمعتع ؟هاستغر نسمع 1807عم منبع ذم تطعم 11ءملع]بم” اسمر 0علععول.  (نعماتتل

 1 -_ ) لسوف معوعمعتتا 0هءاتسصمفرو هراتقودع رمعممسع 1 عزعط دمصت 872 (مع. 2. ةكسع. 1467) ةطقوا1 كأن

 طوؤاعو هك 1/ءمنر لع نسم ةنصتع ؟10عمصو ءمرصممكتتغو ءغ للطن طتتشع ةصقعتاتأا. بح

 5730. 1 حلعط طترع 11 ذلطنس ءع] - طع401' و, ةملتعتسس» 0ع 0هعنستمح هدتههنع 01ععملتو ةع[01©
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 هاهو هصخ رث [108 ةنس قوتملا] عبصالا نأ نباب ريهشلا دحاولا نبع نب مالسلا دبع نيدلا

 أي ريبكلا مجكم ىف ريبخت 0 لا هغاسم دمالل بذعتسي اًَذج هلل دململ هلوا ريرحتلا

 عورفلا ىف ريبخت 8,“ . اضيا هيف ىتأي لصفملا نرش ىف ريبخت م»# ميملا ىف

 نساك ىال ريبخت اما“م ١١ [. ةنس قوتملا] ىدحاولا نجا نب ىلع نسل نال ريبخت مورس

 نم ليجاخت ل" 10." خنس ىقوتملا] ىفاشلا ىنايورلا [دجا نب ليعيسا نب دحاولا دبع] 5

 لضفلا ىنأ خيشلل هبختنمو ىرفعلمل نيسح نب جعلاص ءاقبلا ىنأ مامالا خيشلل ليجنالا فح

 ال ىذلا دحاولا دلل سململ لصالا لوا 78 ةنس لاوش ىف هفيلأت نم غرف ىدوعسلا ىكلاملا

 دلع ليجنالاو ةاروتلا لحب نمل ليجاختلا #8 باوبا ةرشع ىلع وهو خلا دادعالاب رتكتي

 ةرحتلا  ناحلا ةيبيت نيا ميلحلا) نبع“ نب قساحفلا ' ىأ . نير نيحا ,سابعلا  قأ خيشلا

 ءايحالا تيداحأ ديرخات از خلا مداسالا نيد ىلع انرطف ىذلا هلل ديحلا دلوأ اء نس 0
 َت

 007-20-2,616: 4 0-ءا-عءاطن» ظءتت لآ 0-ءا-:م/160, ؟هلعو 21: ل آ1*2معطمت لتعام [ءغدصسم 654 (ذصع

 30. لوم. 1256) دصمتتم |. 8هدغعه مماتمدد اتطدت عع مدتك ءصتغمدسعموانعر نسمع اه تم كرتأت آرقاتك

 1آلدوم ءدر رانك 1دعالعس معع عمافتس 0عووعمقت ىصعسس [1دملقمك لسا عد ععونمتسوسع طق عمتأ ءاعر

 101747 ةمكهت موت. - 2731. '1' هلعط طا 21 810-51 هزز رص 12-151 ءطتعر ةملت قست همعتف

 11/-1716هزز نو ظ/-]12 عا" , لع نيم ص اتغعنج 11+ 10عدفتع. ع 92739. 1 جل ططتم 85 عطقمط

 314-11 غدموتلو ةسلنعأتستس. (نهردسعستةتتم ائخطعت 21وركمعدت7, 0ع نسم ءداعس ]نغ عده ؟10عدغسس ع

 2733. '["ةلعططت»م 28 ءا1- غهدحتثو ملت علم 0ع مدعلطسو لدصتك ةمععزهلتطدع. - 9734. ؟[ةلعط طر

 ةصلتعتسسو ةنعامتع لادن 1| رمعهتت مآ عدن ملآنسعا 17” 1/102, [دمصم 468 (ذمع. 16. ةسع. 1075)

 رصمععتم]. ح 27335. 1 جلع ططتعو ةملتعتسسو ةسعامانع لد ارهعآرادش» [ هكطل- ءهآ- مالنا 8 5

 لوتن6مأ] طورت ملاسعءل] 1ع كطمطتنميم [دصصم 502 (ذمع. 11. لسع. 1108) دصمراتم].

 2730. "1 دلعطزأ] ستنم طقمت 1-81 هز 1 ائطععو نسم وسن 1هصععاتانس مرات م عرس مغم م1100

 عمللسملهصسنستنو ةسعام»ع آطصقتس لا: ![ءءا كا]غ]ب  ظعءرب 11هدءم»: لملم. !1[8ءكتمنح دف

 ةعمدسداتس ءلتلتغع هةطعتلط قة: طرعل]7 هك02*0 8آهلتلعاحو نحت ءمتغمرصمع ءمسم مدت مص عال 2685

 مطعودمل ةمصت 942 (تمع. 2. كمل. 1535) ةطوماعتع قععءطعومسس اه ةصعمتغ: آرمسك 1)عم تصتعمر

 نأ هسدعتتمسلم هع ممص مدت[ نمآتعدغ ءئننر ءعغ ذص 0عععتت ءةمتاح 5ك طتخاتت> عقال د

 2737. ظ1- 1 هلعطزأ 1 اخسفص طهلماد ظ81- 1حسعقع مع 1-81هز 1, ائطععو نسم تك مهله

 ةمعم أ نندرعخ, نمأ 8عءعمئمنعدعطسد» عع ظحدم ععاتستم دتاتاقتهسأو ةنتعام»ع ةطعتاط لق مطااع

 411:60 ظعر» كل ةره عار متنا ظعتن كط0- ءآ-]رعافس ظل: 1ءنسكرع 11ه" انقر صمم 728 (ذصع 0

 17. المر. 1327) ممعانم. [؟ه]سصعمر وسما ذه ةمعمتغ: ةمسف 182عمر وست ممو ه0 2لعصط

 لذادتسأ سعوحتغع كعب دس 2738. 1هلعطعتز ةطققتغعط عادت طرق نملتقممعع ء اتطعو 6
32 11 
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 تيداحأ جيرخات م/*م  انضيأ فبس ىواضيبلل ليوننلا راونأ تبداحأ معيرخات ايز*“ل 2 فيبس

 ةقيرطلا ثيداحا ميرخت ٠ .اضيأ ىنأي ةيادهلا تيداحا ميرخت 1 ىنآي  ةسالخل

 ميرخت 8 2 فاكلا ىف اضيأ تأف فاشكلا ثيداحا ميرخت “1٠5 2 ا

 زيجولل ريبكلا ىرشلا ثيداحا ييرخت 10 ميملا ىف ىنأي نقلملا نبال ساهنلا ثيداحأ

 م [عدتجم ىف ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلل ىوونلا راكذا ثيداحا جيرخت] 101 ىنأي اضيا هل
 صيصخت 1م 1م ةنس قوتملا] لمح نب هللا دبع ركب ىأ ايندلا نأ نبا تاججرخت

 ىقلجتلا ىف ّقختلا م.م. لدللو فالكل ىف لمعلا فيفخت 1*1 ىتأي صيخلتلا نفاوش ىف
 مظنا ىف سيلخت "يوأ مح ةنس قوتملا ىطلملا ديحم نب اكيرس نيدلا نيز خيشلل

 نيمرلل ماماب فورعملا ىنيوللمل هللا دبع نب ككلملا دبع مامالل صيلخت 8.0 ىتأي صيخلنتلا

 177-67 هدععرمامع. 1106 ةدجدنقه - 2739. 1'علعطعذّز ةطقلتغط ةسدكذمع ءع1- ءعمعألو

 ولن قمصعم ع ءمصسعماهستم 1220/1611 للننمات“ ءا-اءردعأا ةمهعتمام ءيعععمامع. 110 ع مددتغعت

 هدمه - 2740. 1' ةاعطعتز ةطققتعط ء1-طعطخافم ءغعر ههلئاقتمصسعو ع اتطنو 1217745625 لع

 وندم دمتم ؟1لعدصتع رو ءعععمامع. - 2741. '1' ةلعطعتز] ةطقلتغط ءادحطخ0ةوج ءعغور تهلن 6 طع

 ع اتطرو 18:06 عع مامع.  ؟10ع ذمكطدم ح 2742. '1' هلعطعت] ةطقلتغط 1-81 ةعكءوغ

 310-11 طحرسسس ء01 2: عنو نه016مصعمه ع آاتطععو 1 ءمأ 1101متر: ءلأزعا ءععععمادع. 110ع

 رونو. - 2743. 1 ةلعط ءثز ةطقلتغلط 15-11 ءوطقطقلكو ةندلئانمدع5 ء همععع 1625:75] هن“
 يوم مامع.  آ10عداتع دم انغئعنه 724ر6 - 2744. '' داعطعك )] ةطقلتغطل 311-151 همطخلو

 نىدلتنممعد هع همعرنع 112147 ععععمامعر ةسعاما»ع 11 - ءار»م1ءابفن. ١10 عدطتت اناعدنو ل110 ,

 95745. 1" حاعط عذر ةهطق لت غط ك1 - هطدسعط 15-11 عطتسر 2010108685 دع 6011113110 0

 5 انطرإ 77عززس هعمعمامعو ةهملعتس ةتعام»ع. آ10ع ممتنع دملعقم. ح 2740. [ 1 ةلاعط»1]

 حدطق 11 ؛ط 34 0 عاعؤم 11 - الل ءرج ءرجزو تهلن0مصع5 ع انطعخو 2 ءمعمما لله“ ةصقعتمأام

 يعومامع. ا!؟ه]سسصعمر ةنتعامدع 1 11هز» لععم] تن ]. ح 2747. '1' هلعطتت] هكر ءدعد اهات عقو

 ةسمام»ع 11: 16*47 قلق ظءا» 4طلملام] ظعرب 7101 مجيت»ءلر [جصسم 281 (ةصع. 13. اآقهتنأم

 894) ردمدانم]. - 2748. 1-11" علعط ةذقر ةصكاتقتاتلم مععات1 1 دستقو 0ع 10عتك مممططصاتطاتق همعكتك

 1678125, لع ندم ممدنعود ؟10عدضتتل - 9749. '1'علعط 111 ءعا- حسا ج]]1عةمائم همعتتقو 0ع

 (همزعو ء( (طعم]ه عتمه مموج وو ح 2750. 1-11" ةلعط ه11]1 ةطققمعماه لع رممصتل عقله 00

 ووعمنمع لتستمسمعر هسعامنع هطعتلعلط 7ءقو-عل-اغ: رك ع»أزع طع 711ه],مت»تنعل ]11ءلءاغر ةصحم 8

 نمو. 2. 1خعطر 1386) رهمتم. - 2751. 1 ةلعط1تع 11 ههغعسس 1:1- 1' عالع طتقو ماس عةم0-

 1[عوزوو همعرتهق 16/1/45 لعموتماتمو 0ع ونتم ذصلعت ؟10عهاتتت, ع 7752 "1" ةاعط 11 5و

 ماس مونلمو 0160 1آسفس 450-ء-ه:ء]1]: طر: ىلطلعاام] ل01م عقار ؟هأع0 17177: 1-1011
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 دودح ىف هفلا علاخاب فورعبلا ديكم نب نيسحلل برعلا تاليخان ة.ه“ 808 ةنس قوتملا

 نم فيوختلا ا.ه. ابرق ىنأي ليهستلا حرش نم صخالملا لييختلا م6 د. خنس

 كرادت يدا  اًباب نيثلث ىلع مسقم, وهو علا ديدشلا شطبلا ىن هلل دبحلا: هلوا :رانلآ

 ىقوتملا انيس نبا هللا دبع نب نيسح ىلع نأ سيئرلا جيشلل بطلا ىف دودخل طخ عاونا

 هللا تبع نب يحكم ركب ىأ خيشلل ىنسمخل ءامسالا نرش ىف ىنسالا ريبدتلا ظيد4 88ب ةنس 5

 "بلاطلا ريبدت ان» ىنابيشلا ىلصوملا

 ةنيدملا ريبدت ملع 1

 ةيلبعلا ةيكحلا ماسقأ ىحا وهو نيسلا ىف ىنأيسو ةسايسلا ملع ىمسيو

 7لونهلا»# باهت ملح(

 ةكرتشملا لاوحالا لادتعا هنم فرعي ملع هناب اوفرعو ةيلمعلا ةيكلمل ماسقا ةتلث نم مسق ومهر 200

 لزئنغم عع دصمم 478 (ةصعي 29. لآدت. 1473) درممعطتم. - 9753. '1' حاعط 2ع ه]1غغ 8ظ1-ةعدطو

 ةسح عتمه مصعد ةسعدطتس و 0135 1108621: 1832 ل110]متنت»:ءارو ؟هلعو 12147  لتعامعر كععق

 ةمصاتم 380 (صع. 31. 013غ. 990) ءورصمووتتن عج 2754. 1-18:1' ةاعطر11 1101-11 ةلعطلعط عقو

 ةرسحعتمدغم ع ءورصسعسأوتتم هزيعتتك 165/475 0ع ننم مدصلم ممهغ 710عوقاتتو ةدعع7مأ8. ب

 2755. 1-81" جلع طرعت 1 مختص عادم معو (ةستعس]طسد زعمتق. 0ممقرو ن00 ]غ8 ةمعامأا: طمتنق

 1رعم مماعصاأتك ؟هلئلتئدوتتصح معدعلتغلم عنو عع ذص نتوعتماف ءهدمتته 35نطسغتستل عوكل

 2756. '1' ع0 قخهاع عسحدع هن اعط هغدت عادطم 0140و «ءةمدعلتادست 015: عودتنا 2101113 1ص 0عطست ا هصتأطاتق.

 ©مسك دمعلتعسمسو ةسعام»ع هةطعتلعط 1 ءنرأو قللتع للض 10: ءز» عزا ىكط0له1]ه] 11: كو

 هسصمسم 427 (ذمع. 5. للوا7. 1035) ممم نو. - 2757. 1-51 عءلطتع ظ1-ةعدقي ةمواتكتام 5

 ممعممدزودتسم.  (نمرمس عمادتتاك ممدصتسات» 1)ع13 هدصعامدستسس , 25عام ع ةطغعتاعط قلاع 87#

 1101ه: عن ىل0ه471]ع]7 171ه::ع:#7 81 ءنةاربت. سس 9758. '1' ءلطتع عا1-غةملأتطرو آمكانندمأم

 501101081. بل

 2759. 11دص غعلطتع ءا-دص ءلئ معغ. 10هءمتسج م00ءد0ممتك انطقصقع.

 طدلعسس لتعتفتمع 1772 ءامةر دعا ءغ مدعاعسس ءمهكاتغمتغ مطتآمذهدطتقع مهدعاتعمع. ل ععمةاقست

 اسك 0عطمت قمصعسس ذم ]نغعرو كك دمع عصتعم دسط ك6.

 2760. 112 غع40 طذ»» عآد عص هذا 0كهعنتسد ة0لدتمتو(:3هدأك 0015+

 ام مدعخعس همدمفنتغع تس مطتلمدهمطتحع ممدعأءدع مدعاتسسو كغ زغو 0عظمتاهعر انغ هذغ 0

 لمعضتمسهم واتح لدكغو ءغ جعوسملتف همصلتكم معن دصفتتام ه4 ءمدز هعنر آائطععتك ءهغ ةءموتك
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 هعوضومو لادتعالا نع ةجراكل رومالا الع فيرطو هماذخو هدالواو هتجوزو ناسنالا نيب

 هلصاح نال دحا ىلع ىفخي ال ميظع هعفنو ماظننالا تبيح نم ةروكذملا صاخشالا لاوحا

 عرفتيو مهنيبو هنيب ةبجاولا ىوقلمل ةياعر نم كلذب نكمتيل ةلونم ىف ناسنالا لاوحا ماظننا

 ةعامج ملاصمب ملع وه لاقي نا رصخالاو ةلجالاو ةلجاعلا ةداعسلا بسك اهلادتعا ىلع

 لؤنم لجأ نيب نوكت نأ ىغبني ىتلا ةكراشملا ةيفيك فرعي نأ هتياغو لزنملا ىف ةكراشتم ا

 دارملا لب راجشالاو راجالا نم فخضتملا تيبلا ماقملا اذه ى لزنملاب دارملا سيل نأ ملعأو

 لومتملاو مودختملاو مداخلو كلولاو كلاولاو ةجوؤلاو يوزلا نيب نوكي ىذلا صوصخملا فئأتلا

 اًيندم ناسنالا نوكف هيلا ٍنايتحالا ببس امو ربولا لما وأ رحملا لعا نم اونك ءاوس لاملاو

 هدعاوقو نفلا اذه لئاسم نايبتل ةلقكتم ىالخالا ملع بتكو عبطلاب

 ه0 نيطالسللا لاوحأ ىف انابارشع ةيسمج لح ىكرتب نتحيستلا لسا ىف نيل

 ةكلمملا سالصا ىف ةيهلألا تاريبدتلا #4 داهللو لاملا تببو اباعرلاو ركسعلاو ةلودلا ناكراو

 نورستستمتاسلا عا مدلتم هتحفص لحسم عانس 00عمممءاننتر نمقع اكاد 2عومهاعس همصلت لمص عدس

 ةيععولسمأ. 0 طر ءءلتتس ءزاتق لص عامطت هءطتكاتلل مع5همهتناتست ][هتت0 هل ديس دتهاتمصع طقطأاو لاتقاقع

 هلتصح غن مصتفو ءغ ءزدك تانلتغمك طدهعسم ءقغن معوتع تلطتست 1دنعغو هنن 1صلع ةهدكلم دعاتتتس

 لمرصععنعدسسم ص ؟دستاتمه معهلعدغو نغ طعرتتق طقع 0مومتمد هلل عاد ةلاتع لعطتلم ةعوست ممهقتكو

 عع زوكأح طمس ءمصمقعض؟هقممسع 2ءاتعتلمك هدرسصصتععسد طسزاق ءغ ظدغتسنمع ؟2(1ع نطاعدصواتع

 مرضمدتن عمت عع 01 ظمصلهعس 8 رتععتووذسع ةننعس ذللك ل0ءاسمد ذاق لعطصت (انل“ , ان( 1615و

 ءدربت عدم معمل مدعم هماتس متاع ةصقأات ةمغمرناتس ةةسصت]تمع دص لهدم ههقملوأقعو عأ 15
 انني

 ءزمك قطمتك عم همصكاحغر 0000 مهكلم هههقمءلمكمصتك ك0ممم5ءلاتتخو 03 ةصاعلل ءمقر ن1 ع

 قمرزرستت طقطتغمعصغعو 1ماعءعلععع لعطع( هقمم عقمسو ىدساط لمدصم طمع 10عم ردتصتستع 360115 انتل

 معا: ععملسس ءهووع دع ددحعتك هع ائومتق ءةدقضتعغسسر 546 مماتسك 50عامتعطس مععات]أ ةنئعطو

 نتحع دماغ مممتت غن عا انتعممعرصر مداععط عغ لئاتتسو هعزلالاتتت>ل ءغ هتت1ها111109 0

 ع6( ممووءعموزمصعتسو ةلكف ةلصغ هممزلمصت هذككع همس 20عدو ةصغععع0لهغ. 1للج 0مءنلمسو "عدم ءقنض

 هأن كدتقؤدتس معععوومسم ءىار نتم01 طقصتم طقكتتتقع 1122معأات !لاهت> انغطفصقلال 5لاتل انو أ

 ]زطرئمرخحتم لتعم ءكماتمحس دسمان 20(ةصاتاتتلل ءقغو انغ ص (03عقانمصتطاتق ءغ ]1عوتطاتق طاتّزانق

 لموعاتسمع مكسات هن ل5 1 علق عال اتل»

 10 27061. 1 ءلطت» ءع] -مهف طن جغععأسر 0 ز5مموزاتم لسقتاتتتا عمامته صاتتتل 06 010طانق
 ءييعصم]هعطسم همر ععملتق. مسك ةدسعتعمس ص نيتصلععتس ءمتنع 05ئةممدتعسس 0ع ءمصلن(هصع
 من]مصمتضتتسو ءهم]تسسمتق ةضرعتتاو ءةدعينواتر هزدتطتقو ةهعيضوتتمو طعغا]و ةوعرتو. ب

 95702. 151- 1[ ءلطا1عدنغ 11-151هطق1و عير 015مموز6قممعد لتتسمع 0ع ةصمعتم طسصصقمم 20[
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 خيشلل اهغلا ةلاسر 1. ةنس قوتملا قرع نبأ ىلع نب دبحم نيدلا ىيح خيشلل ةيناسنالا

 ةفالخل ةيهج نم ريبكلا ماعلا نم حولسم ريغص رئاع ناسنالا نأ .ىلغ ىدوروملا دتيحم

 ملا ناسنالا يرخنتسا ىذلا هللا ىمحلا هلوا اًباب وشع ةعبس دروا رث ةمدقم مدقو رببدتلاو

 لماكلا عيرلاب :لماعلا .بيردت 0# ٠ .ةيبرحلا ةعانصلا ةسايس ىف ةيناطلسلا تاريبدت ا“

 نيحلا. هلوا اياب 'رشع ةسشمخو ةملكقم ىلع .ةلاسر .ىيذرزاملا ظبس نجا 'ىب سنيحم نب دمحم 5

 أب ىواونلا بيرقت مرش ىف .ىوارلا بيردت 00. ْخملا هتاعونصم تاحفص, ىف مسر ىذلا .هلل

 ياوسل عورفلا ,ف بيردت 140 اضيأ ىتأي ”نايح ..ىنأ | بيرقت حوش :ى. بيودنت 4

 هرصنخلا رم عاضولا بانك .ىلا  غلبو ه.0 ةنس قوتملا. ىفاشلا .ىنيقلبلا نالسر .نب رمع نيدلا

 فيقحت 14.1 باتكلا اذهل ةلمكت- م10 ةنس. قوتملا خلاص .نيدلا' ملع هدلولو بيدأتلا دامو

 نبا نيدلا مجنل-ءابقفلا فالخأ لباسم قيرط ىلع ةيئالخل لئاسلا قيقا ىف ةّيبطلا تحابملا 0

 رج00عرمدسلم. '[ضدعافطتعو ونسعصت هطعتلعط 2101 هةععال-017: 110]نهت1760 طعن للغ ل[: لت" هطقو

 دمصم 638 (تمع. 23. لدا. 1240) مهم(دانقر هطعتلعطو 7101 متت عل ل11 ه02::*10 ءودص موودتغ 40 ءعطقر

 طمرصتصعتس دتات هم0اند مدينا عمذع دصتتصلم دصفعمم  ءديتأاتتلل و 0112[عصان5 طمدتم 101 16دك

 معزغ زم طمع (عسنو ءهغ معد ءهرع زآ1م لتعتسمم ءمهدتللم ةمدكاتكغتوغ.  طرسوعستوأا 11م0 ان 13و

 نتحس هعرؤعم 0لععلس .ءدمتتم ةعوستمكمداو عغ ةسعتمأتغ 1(: آطهسك 1عم وندأ طمستصعتس م1005

 لاودوزأ كعب ح١ 2763. 1-51' ءلطتعفذغع 8-81 ه1 غءفصتو ءغر ت5مموتنلمصعد ادم ءتة(01136 0ع

 رمعوعمله هاف طعااز نو. - 2764. "1 ءلعتط ءا-خسنال طا1:1عوط* ءعا- اعذسصتاو يعلم

 ءزدكر وندم همع نتدلضدصاأتك معجم[ ععأت همعدوكاتع و 21006 ل01:1:60]/110 161: ل1101 م7110 13271 5

 لدن ع0 كة[ا- ءارجمت 202.  'لكعدعأحممدك ذم مجعاجاتهصعس ءغ وتم لععتس ءدمتنفه للك ممو36 35و

 نبتت ذغه ةسعلمتغ: طصصك 1)عمو ونسخ ذص مدوتسأتك ع5 هندهك هرعهامهف 0ءوتومهكلغ ءاع. تع

 2765. 1 علعأط ءا1- عل رك1 رو ءيعيعلامللم مدفع مرتك.  (نورسصتسعصاقتتاتق همعدضتك 1605 2

 را ءمامم# ملص مموتات.  ؟10ءعدغع ةصاوم ع 9706. '1' ءلرتطو ءةيععاوأتم.  (نهرحدص م5

 همعرتك 5-16 هل قاع 18و: ءلتق. ؟10عءعدفتع مديتاعم زهكقي ع 2767. 1 علعتط 13

 ء1-1ه منو ءهععمولنفاتم 0ع مهمعانطسو زدعتك كمععتدلتطاتع ر هسعامنع الف"( علس لأ: 07+01“ 13 لا

 1غمد17: 801ء[ععت»# ذطقطتنم ةمصم 805 تسع. 1. ةسع. 1402) رصمرعطنم. 40 قنغ لع معامهلأك

 دما مقطسع معمعمعووتك انطعسص ذم ءمتغمردعم ءمقععتغاو نسحسص 16048 ةمكعت موت(. 1ةلتسك ءزدق

 ةا:-عل-0: كم7, همصم 3638 (ذمع. 15. ةةعمأ 1463) دسم“ (تنقر ةللطسسص 20 ظصعتس 200هد16. ب

 2768. '1' ءلءاعأ1و ءا-سعط ةطنغط عآ]-ععططتٍ» ءعر ءمآامرندعلم جععمر قله 5 هأ 51 هطصانالل 0

 دهعلز كتمهلتسد لع نسحععقنمدتطسك ءمصاعمو عرستو ؟لععع موعممدءعملتج ه0 مدغلممعتس ناتق عفا وصاتتل

 مماع0 7 يودضتس لنصف ءوصفدا (هرخدسس ةمدانكدغقر ةتعامرع لآ ءزرم-عا ل: ]اردن عه 0 [ 710/7114
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 ىلا لوصولا فيقدت 141 ٠ [0 ذنس ىئوتملا هللا دبع نب ىبحم ميكحلا ىقشمدلا] .ىدوبللا

 فيقرتا 100. د ةنس قوتملا ىطلملا ديحم نب اججرس نيدلا ىيز خيشلل لوصالا فيقحت

 ةيلاعلا: باب :فوزعملا' قعشا "نب .ىجا:نيابعلا قا“: نجلا مكنل “بطلا ىف فيزفتلاو عقلمل ىف

 نحاو لك نيب ةقرفتلاو هيف هباشنت امو ضارمالا هيف ركذ 1400 ةنس ىوتملا بيبطلا ىقشمدلا

 5 ىلازغلا دمحم نب كمحن كماح ىأ مامالل سيلبا سيلدت 1:1 رمالا رثكا ىف هباشي امم اهنم

 رمع نب ميعربا نيدلا ناعربل ضراغفلا نبأ ريفكت ىف .ضراعملا ريمدت 0 ٠ ه.» ةنس قوتملا

 نب ميركلا كبع مساقلا .شأ مامالل نيورق رابخا ىف نيودن م“ مدد ةنس قوتملا ىاقبلا

 فرشل ةموظنم كلاولا رابخاب سدحاولا راكذت 10. 40 ةنس قوئملا ىنيوزقلا .ىفارلا دبحم

 هدلاو هيف ركذ 11 ةنس ىقوتملا ىوملل [ىسوالا نسحل دبع ىنب] كبح نب ويزعلا ىبع ىيدلا

 10 دجا نب دم دللا دبع ىأ مامالا ييشلل راكذالا لضفا ىف راكذت 8.0 .هتلحرو هدلاو خويشو

 186 4007127: 12نسمود]بعتم ![علتعمو ةصصم 621 (ةصع. 24. كلكوص. 1224) طحوأتتم |. لح

 95769. 1' ع0 ءلعأن ء]1- ,هورثآو مدنم دتطقلتكق 20 ؟ءيدسس ءمعمتقمسعتلل مالم أر 1

 ممجعمتعسلتو ةسعام»ع هاطعتلعط 2ءقن- ءل - لأ: ركع زم عد: ل101 ميصنسءا 216112,  ةمصو 8

 (1مع. 2. !ءطعب 1386) مممرتنتم. ع 9770. '1' ء4ءاعأو 11 ء1-ّلورسأ 56 ءع1- ؛عآ1عأ 6و

 لزدوستمزغلم ةسطقلتمق 0ع همهز هصعاتمصع ءغ لتكن صعامسع دطعلتعدو هعاماتع لا وزت»- هل -

 ل111: مطران ارو ل]رت» ل ظعرب ىلع'مل 12 عدارعت !1علتعم, ؟دلعم ل11:  للنردع لعام عع ةصصم 38

 (نمع. 21. عطس. 1254) سمسم. 10ءووتطتغ ص طمع ائطعو دصمتنطمو ءعغ ونه دس نع ةصاعتل 5

 عزستلعم عدصغو لتعاتس ءاتمص عوصوتع ةماعت عتصعتا1م5 عمدضتسا دتمد طودنبسسو ناك نغ مآتدتساتت 101ا“

 هع ةزستاعد هدصغو امقاتكت عملقتنت. - 92771. '1' ء0115 1ط11 5, (غءةانسممتمسم 1هلفتس آطل13طهآتو

 دسععمخع آصقصت لاقع 111:20 1101رمي»ت»ءل ظ عزت 0101ءميوت»ءل 6 1مسل7غو ةسسم 505 (ذطعم

 10. لآ. 1111) سصمرتطتم. ع 2772. 1 ء«لستمع ءاددصه مدا لطو 0ءعقاضتءعاتم 209؟ءجددنتت 6

 11:-ءاب/ 007 ذسوت عاداته ةععدقدسلم و ةسعاما"ع 8071 نن-عل-011: 1 ه]رأت» 13 0 هن» لق ءعامقر

 دصصم 885 (ذمع. 13. لدي. 1480) رصمانننه. - 2773. '1'ءلجتس 11 ةلعططةع (2 2118و

 مرد ممدتام هرداعسهلتعم. 1 آظتكغوسحه (مس1:م1عصكتقرو هسعام»ع طسقس 41: 1ع عقرب لطا-ء]-]خ ع"

 18 6رب 1101نمت»1160 1؟ لاق (نمهيماناق, همصم 623 (ذمع. 2. لوط. 12926) رمماااتم. ح 2774. 110 اعقت

 ءال- رع ةطخ لوم !ئطعالسك دطعسمتتملتف نصتعأ. 181هععدمطتم مدطتق دمعات عمو ص 0113 77" ر-6([-

 لانا - آ- هدبأتن 176: 7101 متت»عل [ ورد لط0-ءآ-صمارعت» لسون] 11ميمعنم#و ةصتم 6062 (ذصع

 ١0 4. المال. 1263) رممزل(اتا15 , مهاععالو ءزدك 0هءامرععم هع زاتسعند ]ددنلمغ. - 9775. "لذ 0 جاع

 11 ه8آ0طقمآل ءا- ح0 ءاعؤمو اتطعع سعسمت»لدلتلق 06 مجدعواوماتموتستك 101 مجهع01 مه00هصتطاتقو

 دسعامرنع يلطعتلعط هي طقس لقا قكللامالآ ]11ه]رمترنت» عل 132+ ىل]ت»0أ 18 1" 0] 5078

 اذني
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 كيحلا ةلوأ رصتخم 146 ةنس ىقوتملا [ريسفتلا بحاص] ىطرقلا ىجروخل ىراصنالا حرف نبا

 لماعلاو هعيتسمو هدراقو نآرقلا لضف ىف الصف نيعبرا هلعج يلا اًقيرط انل نآرقلا لعج ئذلا هلل

 نب دحاولا دبع مدغلا ىنأ خيشلل رشعلا تآآرقلا ىف راكذت 00  ةوالنلا ةيفبكو دنمرحنو هب

 فيرط ةدأم وح عيج ةياور هيف ركذ 880 ةنس قوتملا ىدادغبلا ءاطيش نب نيسح

 تارفلا نب لديكم نب ميحرلا دبع نيدلا وع ىضاقلل مايقلا نع ىهنلا ىف مانالا ةركدت زيبا

 مالسالا ىف ةرهاقلاو رصم يوت نمب مانالا ةركذت] 108 هدأ ةنس ىثوتملا [ىفنكلا ] ىرهاقلا

 دعب امأ يلا نيتملا ميظعلا دلل ديحلا هلوا ةنس قوتيلا ىافعلا ىفنكلا ىامتعلا نسح خيشلل

 ىلا هرخآ ىف لق نيخروملاو ءاملعلا بتك نم اهتحرشو اهتيظنو اهتعيج ةفيطل ةزوجرأ هذ-يف

 بلطلا قى راطمب ىبأ ةرك لت 1 [ ةدامعستو نينسو عسن نس هنكردأ نم نمز رخآ
| 

 قوتملا راطيب ىباب روهشملا ىئقلاملا كج نب هللا كبع نيدلا ءابض عرابلا بيببطلل ] 0

) 

 ا

 - را

 ىدادغبلا ىنسكلا نب دمح ىلاعملا وبا ةافكلا قاك وه نود نبأ ةركذت 1. 114 ةنس

 10ه" ءز (010852. دمصم 668 (ذصع. 31. لسع. 1269) دصمز'غ0. نهر معط 0 ان 0000 1

 زمعمتغ: ة1رجس5 12عمو وندت ممطأق (نهمدصسس دتدس 1ععلغ ءاعبو هغ ص نسهلعدعتسأد 5ععاتمصتطاق

 مرهعدممفمسس (نهرئدمت ءزمكومع دصعستغسسو نست تس 1عوتغو ةملتغو هن 20 دق 1ةعوعق ةهتغو ءغ

 دك معمععدسلمسس لتعمتغهغعسس ءغ موتممعتت حصص معاحسلت ندعافغ. | 1لعصص ءودسسس عمات

 نيدصتعس ءلتلعمدع]. - 2776. 110 جاعؤم 281 ءعا1- ءكعزمؤغ ءا- ععط عم عغر ائطعم دعس هت ةلتق

 لع 0عوعرم (نهروست «عءومهتهدتطسمر, ةسعغم»ع ةطغتلط 406: ]/ملنآع كل0-ءا- من20 8ع

 1826: ك2 86510402, دمصم 445 (ذمع. 23. شم. 1053) درممجطتمو ونت طنع 62016هصعطم

 رس عمم طمضستمسمب ؟ععع عدغتس 035ءموتم 2005 1[دسلهغ. - 2777. '1' ءلعجاعت ١ ءغ ءا- حمّةطتو

 حلسممتقم طمرستسسسم 0ع دمغعضلتءغم رو دع ندتكوسحسس ىانتتعدأ ءأ عاعغر ةتعام»ع (نةلطت 1ت-ع0-

 ل8 6-0]-”ء]راتر» 8 عن 7101 مت»1» 0 18 ءن-ءآر »اا (ة]رف»# [؟طآممعاتتم] , ةسصم 851 (ذمع. 19. الكهتأ»

 1447) ممتن. - 2778. ['1 عع اعز »ءغ ء1- حمس جلصممتات5 طمصستصتنتس 0ع ذنقو وانت

 ئسدرمرع [1كادست ةقعوومام هغ (نةطتعمع ةسمعع دمع ةمعامبع هطغعتاعطل ظمععت» 011م نا

 [كمم ءقاحو ةمصم .. . مممدانم. آ1كسعامتغ ذاهن طجسف 1826م مدمعمم عضم ءاع. 500 دئاتصع

 ةعونعماأتمر طقصع 0مم م# ءكعودصغعم عع ةنتماتم متسمحمسس 00 ءعمصست عغ طتقف مست عمدتست ءمالععتو

 رسعأسم مدس ممداتأ ءغ ءةعوجاتعتأ. آم طمع حسعام» طقعع طقطعغ: كل دلقستسم ؟ءتاتتماتق 12

 ةعوسفلتس ل١ ع. د0 ةمصسست 9609 (ةمع. 11. 8ءمأ. 1561)]. - 2779. '1' عل جاع عءغ [طص 8 ءاغةتو

 اتطعب ممعسم#تدلتك 15 287مل. 0 مدع دصعلتعمس , [دسعام»ع معقتعم ةمقتعمت 1211-0-0

 /450ه11ه] 3 ءرد ىللردءعل 17101معقغر داعم ل87 183 ءةنام» لتعامو ءغ دمسصم 646 (ذمع. 26. كمتخ

 1248) سمدنسم]. - 2780. 1' ع0 جاعنز»> عع 1[طص 11 عدس 0 4ث صر ]ئطعم دمعسم»تق]تؤو ة1ع405ع

 1107ه ]1-1 ورك 4 د ةردعأ]خ ]1101 هنن عل 8 تاسعا مدمن: 8هعجآ ل02 8تتطهم ؟دلكو 2 7
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 راعشالاو بدالاو خيرأتلا هيف عيج عيماجلا ىسحا نم ةميظع ةعومجم ها“ ةنس قوتملا بتاكلا

 ىبا تافو خيرات خرا ىعهذلا نكل] ناكلخ نبا هركذ هلثم نيرخآتملا نم عمجج رثو رداونلاو

 ةكذتلا بحاص نود نبا اهب ىوث لاقو ةنأمتسو نامث ةنس قى. ربعلا هضيرات ىف نود
 ةلودلل ءاشنالا بناك ىدادغبلا نودت نبأ ديكحم نب ىنسللا نب دمحم نب نسل دعس وبا

 5 بختنم هامعو ىنابيثشلا بجر ىب ماسلا نب دومح نب ىبكج نب دومح هصنخا. رث [ىفتنا

 راعشلا نبا ةركذت ام خلا ميدقلا نجح دعب امأ هلوا نود نبا ةركذت نم نونفلا

 رشع انثآ ىف [4532 ةنس ىوتملا ىلصوملا نادم ىب ركب قا نب كرابملا تاكربلا نأ نيدلا .لامك]

 دا ةنس قوتملا ىلبنحلا ىدرمزلا نجحرلا تبع نب ىمحم .غباصلا نبا ةركذت طا“ 1َنّلِحم

 فححا نأ نيدلا رع ةمالعلا ميكخا] ناخرط ىبأ ةركذت 8مل“ تادلج ةذع ىف وحكنلا ىف كو

 10 ةركذت ع  ىأي [0. ةنس قونملا] ىكيوسلا [ىراضنالا ءابطالا خيش دبحم نب ميعوبأ

 قوتملا رصم ليزن ىلحلا معنملا دبع نب رهاط نسحلا وبا وهو نامتلا تأارقلا ىف . نويلغ ىبأ

 لأ نام عغدصمم 562 (ةمع. 28. 0 عا. 1166) مهمز[٠50 الصتتق غ2 عققلت1:01:1112 114131:101:1111 100

 ء( مممعفامساتسدتس هدو اص نمر مدافع 11: 121411ععس و تلاع طتعغهدتحسم مطخام]هعتقهتسو ممعردفاأح

 ع( (06 ع5 جلتقك معيسور:فطتاع5و ءغ مهتنهم هما] ءعولتو ودمع تح هلئتق ممكاعسمداتسل. [ 11:

 ىمسعم ذم طتمامرتح هده 1ك5م» ةمكعتماح (اعسماتك دممانأاتك كا طل عرض: ه0 ةمصتس 608 (ذصع

 45. لوم. 1211 معقعرع طلق ؟ععطتخت: 110غ حمصم مضاف عدا ]خطرت 1 لجأ ةدعأغمر» عغ ]1[ عرقتاتتل

 مسطانعع رمتككدسسم ةعتطد لقت ةد'ل 11 هعمتت عزو 1101 مدستتعلا طق ءتا-ءازرمعمت» طعن ل10]رهتستسعل

 5 86ع7002, ؟هلوم لا 11 هل لتعصتك]. ظوحاعم كله]دا10 ظ عا 7” هلبرو ظ عند 0

 17 ءرو-6]ث 187+ 1 ءرو لع ءزعآب ك1, عةطابق اتطتحمم دذص ءمتغمدسعس ههقةوتغر نحمس ل1111:1 أ وات

 دردقز» "1 ءلجب[ ة»ءا لاو 11 عربا لمعتممتغو ءاذمعمتغ ذكذد: 8ردعرستموزع مسهدعستغعصسلتك. طرح ءاتع

 حجعئوروتو مام. - 9781. 1" ءعلمعاتعععغ [طص- عام طتقمعو انطع» ددعسمتدلتق 0006عءتل

 مماسستمم ىمصاتصعمكر ةتتعامتع [ 1[ عصف -ءل-0غ: ل1 1 ء»ه]نأا 1710طارت» عب 1 ءرن طق 17 عاب“ طق علا

 11 عربا ]10/4278 , ةمصم 654 (ذهمع. 30. لوس. 1256) دممعضتم ها دساعم ] ةظاب-عاو] قا“ [لتعام]. ح

 2789. "1 ء« لعاعز م عع 1آطم- ءام ةتعطر تطعم مصعسمتتدلتف لع عمدتستسةاتعمر ةسسعامانع 110/0 11:160

 18 عب لالل-ءا-"م]بسمت» 2مسم»» هل: آآهمطقلتكحر مدلعو 1281 - ءاوزقعلب لتعام كي دصصسم 776 (ةصعم

 49. لدم. 1374) صصمتاسم. طلسم ؟هامستمهو. ح 9783. 1[ ءلعاعتم»ءأ 1آطص 1 دجعاعط صو ![1طعت

 سعصسمتملتمو ه [سعلتعم ةييدلتقعستسم ةعتع ل - ل7 لاس 15*]رمع ةار»»ه]يفرن 17 ب ل101 61:64

 مم", !8[علتعمدختس مكمعتمع ءا لمعامنع] ىممءتلفخر [دلعم طل 1م ]راب لتعام عا ةمصص 0

 قمع. 4. عع. 1291) رصمتاسمر] ءلتغنق. 110غ مهسلم موون - 2784. 1 ءلملعأاجءعغ [طص

 © هلتو مو ائطعم ددعسمتتدلتق لع هعنم (©هروصت معوعموتمصتطسم , ةنتعام»ع لقت ا]رممعتت 1م"

 186: لآلل-ه]-سمدةرب 1ه1ءام اطلتعمع ةموتلتمم, دلعو 1ا1: 61م7 ير لتعام كغ دمصم 9

- - 1 
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 [ىغنحلا]: ىرصملا ديحم نب دجأ نيدلا باهش وه هاش كرابم نبأ ةركذت: مه... 1 ةنس

 وع ماشع نبا ةركذنت »» ىماشلا لمكا دمحم لغم نبا ةركذت 8 ما ةنس قونللا

 ادلجام رشع ةسمخ ىف .ى !ليق 1 .ةنس قوتملا ىوحنلا فسوي نب هللا دبع نيدحلا لامج

 ىف ريبك وهو. 1.[  ةنس قوتملا] ىوحكنلا ىسافلا لنحا نب ىسح ىلع ىأ ةركذت ا.د

 نب دا سابعلا أ ةركذت 861 ىوحنلا ىنج نبا نامثع .متغلا وبا هصخ تادلجم

 ىقهيبلا ىلع نب دوعسم . ىساحخل نأ ةركذت 1. تادلكام «» ةنس قوتملا ىريملل ليح

 باحتلا نايب ىف بابحالا ةركذت 1 2 تادّلجم ه2 ةنس قوتملا .[نيدلا رخفب بقلملا]

 ىذلا هلل سيل اهلوا ةضغابتملاو ةباكالا دادعالا ىف ةلاسر ىو ىسرافلا ىسح ىيدلا لامكل

 افي لوم ل كان لع" قدير سيفنا فيلاك وهو, كاعوضوملا "3 ,لاق خلا بالا هيلأو ءادبملا هنم

 ةركذت .":1* ١. ىنأي رابخالا "نم طيسولا ىف امب' رايخالا ةركذت ط4 ٠ ةيضايرلا رمولعلا

 (زمم. 23. 182ءء. 998) رصمرطتم. - 2785. '1' ءلعاعت» عع 1طص ل1هط ع عاع 8طقطو !ئطعت

 رسسعسم»تملتف , هنعام»ع )عآم - ءل- 01: لطتتعل طعن 2101 مجتسع4 1 [آآ1همعلتم] , ؟ت]عو

 ل1: 11ه" ء[ء ك1 لتعغم ءادصسمم 862 (ذصع. 19, المك. 1457) دططمرضأاتو. ح- 9786. '1' ءلعاعت ععغ

 1طم 811ه غانطو ائطعمع دصعسمتدلتمو ةسعام»ع ك1ه]نمتنت»ءا لقسمآ ى]راضسغرو ؟دلعوم 1: 71//:]

 لزءئنو. - 2787. 1' ء0ل عاعت معغ لطم طتنمط سو ائطعع دعسم»تدلتمرو ةسعامر»ع لعتسم/-ءل-

 ل4 لهأاهأ لذ ءرن 8متر (ءدحسسحاتعم و ؟تلعم ةظطد: 1ع (من» لتعغم عع دمصم 769 (ةصع. 11. لوم

 1360) رسمعغسم. © متصسلععتس ؟ه]هستمج ءةرسر] بع 01 كامن - 9788. 1 ءلعاعتعءع 1طم

 قلتو ائطعم دمعسمتتملتك دلضسملست دق عصتتك ءغ مامنه ؟01هستسم ءمرصو] ءءاعصقر ةسعام» ع لع

 ل16 110جم: ظعزو لآردعل 17غ 6ءدسمفتتعمر [مصصسم 379 (مع. 11. كيد 989) صمتاتم]

 ممنمعد دك 461/601: 01| وكن لانو لنوع (عدستس حاتعاتك دس ءمتامسع هتس عمادمعت هن لن(.

 2789. 1 علماعأا»ع+غ كطنن[1دططقةفو ائطعم دصعصمتتملتك ماسعاتس ؟0]هستتساتال و 21105

 41: 1مارانارع قل ارتجعأ ورح 1101 متت»ءل 11هدجع»ةر دمصم 788 (ةصع. 2. 1" عطب 1386) دسمان دو. بح

 2790. '1' ءل عاعز ععغ لط1'آعط ٌةعنسو ]تطعم ددعتسمتملتق مام ؟:01هتدتماتتل و 012(21

 ادا عاراعقتن ك16م00 عر ىللغ ظءفارمعاف, [طمممتتظعع 1'هقل» - ءل- ل5 ىموممستسمام ءا]

 حمصم 544 (ذصع. 11. ل151. 1149) مجمرخنتم. - 2791. '1ءعل جاعت»>عةغ ءا-هعططغطو ائطعت

 رسعم هتدلتك 0ع عممدزكنلممع ءمدصمس(هعلمصتك دانس عمان ةسصتعمطتلتسس و ه ععس# - ءل- لأ

 11مم 168 لئلا ععاتك ىدصممدتتسك. "['ءدعاحتسك لع هسسصعتف ةيستعمطتلتطمو ءغ( ذمقعموتوو ونت

 ذم زمعامتغ: طدسك آلعمو جه نسم هدرصصتم امعامتسمغ عغ 20 سعت هددصتمع "علعدمغ ءاعي قسعام#»

 اتطع 71:20م 44 هجسك لتعتغ مععاتمدستس , ونتمل جلغحس زادك ةععتمغمرتو فعمتنممعست و ءاسم انتا

 سما ط عمه ءدعمس معوطع( - 2792. '1ءلعاعتمعع ءا-هلعط ممر تطعم دمعسمتدلتك همقستف 0ع

 هلت غقمدتطاسسو وسمع ذم اتطدعم 77من 1ععدصتتس قمصقعتمامق. ؟10ع ذمه. ع 3793. '؟ءلعاطتمععغ

33 .11 
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 هل ةنس قونملأ ىرزوجلا نبا ىلع نب نكولا دبع جوفلا ىنال [ريسفنلا ىف] بيرالا

 ةرك دن اللد [1» ةنس قوتما] ىوحكنلا ىنج نبأ نامتع جدفلا نال ةيناهقصالا ةركذت نيك

 نيدلا نيبمأ ةركذت 4  نوراع نب ليلخ فيصلا وبا جيشلا هنصخ داعيملا مويل دادعالا

 ةركذت 10100 كا“ نس تامو نيتك راعشا هيف عمج ىلخل [ىسم ىب] ىلع نب دمحم

 5 1 خنس قوتللا ىلادمهلا راطعلاب فورعملا ميعربا نب كمحت ىيدلا كيرف خيشلل ىبسراف ءايلوالا

 يلا ءامعنلا عاونا لضفاب داوجلا هلل محلا هلوا ياشملا رابك نم اًضيش نيعبس هيف ركذ

 ىف تركت ىذلا هلل كمحلا هلوا بقانملا نود اهنم ياشملا تاملك صيخلت ةيفوصلا ضعبلو

 اشاي هجاوخ رييشلا رصض+ ىب فسوي ىيدلا نانسل ئكرت ءايلوالا ةركذشت 1 خلا فايحوأ

 ىمهيهتلا ىوحلا ىقن ةركذت اخ بداصلا نب ىيحلا ردب ةركدت 01 ملأ خنس قوت

 10 قوتك ىروباسينلا فسوي نب هللا لبع ديحت وبأ وه ىيوجلا ةركذت الإ 1... ةنس قوتملا

 ع] - حمتكطو ]نطعع ممعسهتدلت5 ةمععصتم5ؤو هطآوضتك. | ((هرصسعم(دتتك (نهردست ]و ةاتعأمع

 لكق:7/ هن هز 450 - ءآ - "ه]رترتمن» 13: مل: 161: -ءآ-زمستو دمصم 597 (ذمع. 12. 0ع(. 1200)

 ريورنننو. - 2794. [81-'1' ءلعاعت » ءغ 151-11 طقمتور ءعغر اتطع» مدعسمبتملتك 1ة!هطقص عصقتكو

 دمعام»ع 411 1/م1], 1]01رضكنب» لادن لضم 6ءدستسهتتعمو [ةمصصم 392 (ذمع. 20. لم. 1001 )

 سمرعمم]. ح 2795. '1' ءلملعت»ءعع ء1- 1084و ائطعمع مسعسمتتدلتق منهعمدنداتمصتق هل لتعم

 زدقتعأت مموتكدأتطت. ظهقمعد ردك ةهطعئاعط لك[: لا, ءزرك ةءلملا] طع 1170:  ءدعععت موتا بح

 95796. '1' ؟ ل عاعأج ءي ةسكتم- ءل- ل1 مو ائطعع دعسم»تملتكو ذص وتم 4217:-ع041-0: 1101 من7

 86 ل7: [ وبن 8لعنع] 71هلم7]غ, ةمصم 673 (ذمع. 7. لدل. 1274) لعظم ءامقو ءةتمق

 مممعمفمسس ءملل عوز ح 9797. 1" عل جاعت١ عي عا- حسأ]أ1 جمر !ائطعع هددعسمتتدلتكق هنت ءةزئاتتل

 [رعز معو أ نع 5ءرتل مكانك ر 18 0 مارعتاعاط اوس 0-ءل- 01: 11101 مت ءال 18 ءنو 1" «]قأد» ]ظل ردو

 مداعم 4/14» للعغتك عع حصصم 6027 (ذمع. 20. المان. 1229 ) متورنأتتاتقو 52مااته عت اه 1113] 10

 اناإ

 عزموزلعطمردتس تءمالععتعو ءغ ةمعلمتغ لد: آطهسف 1040 مجهعقوؤهملكوتسو ععصمفعلل طعص علت كورضتتل

 ]زطعمملتزددأسع ]1دععتعمن ءعاع. ةسكمضستسس ه]لوينتك لتعغو هطعتلءطمعتسل و هدطلقكد 111انأاتنل أ

 عزمع 0عدعتمقمممعو دع ذللم ةعمدعدنتس ءلتلتغو كك ةصعتمأغ زاه: طرهسع آلعمو لص بتزادق عام طاتكل

 نمصعماعد) هع (ماهه ةطاسما ءاعي 2798. 1 ءلعاعت ءعع ءا-ةهسآت عمم انطعع هعسمستملتف

 حست عمدت طعأ ةننعلعع ةعئماسوو ةسعامر»ع اسمتن- ءل- لأ: 7”ىويرك 8 عرب 12/801 دعو

 1ليمزم طمعام لتعم ء( دصمم 891 (ذصعت 7. لمص. 1486) رصمزلات0. - 2799. '1' ع ل جاعأد ءا

 8 ء؟لرع- عل - لكمو اتطع دصعسهرتملت , هسعامرع 127 0"-عا- 041 17 ءرب-ع7و م ]رطب - 9800. '1' عل اعاد هغ

 ون 1[ ععاعز- عل - ل1مو ]تطعم رصعسمتتحاتعر هسعامرع 1 هع]ن- ءل- لل: 1 عرب ةمهم 1005 (ةصع

 15. كس. 1590) رمدمرانو. - 2801. '1ءعلعلعتمعع 3-11 هر عزمت ائطعع دصع مدت ةلتقو

 ةهتتوامرنع للتن 1101 مروتنءل لط0071ه] 17 نب 7”قديرك 1! نثملنا»ةو ؟دلعو ل0معق#7 لتعام ءغ



5 

209 

 رمع نب ميعربأ ىنيدلا ناعرب جيشلل فظافلالا هبتشم ىف قظافكلا ةركذن "ممل عزم نس

 ىعهذلا دجأ ند ليح ىنيدلا سمش ظفاحلل ظافحل ةركذت ثمل“ 0*0“ نس قونملا ىربعأل

 ىبضاقلل رطاخل ةركذت |ةةمح رصن أ نب ليكام وح ىدبمش ذل ةركذت نمي بام نس قونملا

 صاوخلا ةركذت ظمأ 71 خنس قوتملا ىرمعلا هللأ لضف نب ىيك ىنب دجحأ نيدلا باهش

 هلوأ 'ا*» خنس قوتنا شرع نبأ ىلع نب لمحت ىنيدلا ىبحف ٠ خيشلل صاصتخالا لع ةديقعو

 خباجأ ءاشنالاو عادبالا ىف عناصلا رثأو هدقتعم هيف ركذ خلا ىدتعا هرونبو ىدتنا هللا مسب

 م.ح6 نس قونللا ىسوم نب ليد لامكلا وح ىريمدلا ةركذت أمم هتايحأ ضعب لرد

 ةكذت 1, ..ةعاملل نبا نيدلا رديل ملعتنملاو رئاعلا بادأ ىف ملكتم او عماسلا ةيكذت 1م.

 ديح نب ميعربأ فحسأ وبأ خيشلا وه ىديوسلا ةركذت امل. ىيدلا ردب وه ىشكرزلا

 ةهصصم 438 (ذمع. 8. كمل. 1046) مدمزنتم. - 2802. '1' ءلجاع1 »ع4 عءا-ط ه4 ةغعر انطعت

 رصعسم م ملتك عمصدسو نمت (0هدتحماسسم رصعتس هرتتاعرم غعمعمغو 0ع ؟ءعطتع حسطتعمتدو دتعام»ءع 5طعتاعط

 1801, (رن- هل 0ث: لا هآيفت» ط3 عزا 01من“ لم' عازر ةمصم 732 (ةصعي 4. 0ءام 1331) دهمااتو.

 2803. "1 ل عجائن: م« ع ءعا-ط ه1 4ةغمو اتطعع مهعسم_تدلتؤ ءمحدسسر وننأ (نئهعدصانتل 2262001

 عمعمغو هسعاممع ؟ط[افظنت ؤارعروف-عل-0أ: ل101 متست»عا طعن قللت»ءل للععءابعطةر ةمصم 748 (ذهع

 13. كمر. 1347) مممرتعفتم. - 2804. '1' ءلعاعأت : عع ط1 ط8 هدصع10تر ائطعت دمعه ةلتقو

 حسعام»ع 1101 متةت»عاأ  ظ عزت #48 21معب», ؟دلعم 110177202 للعام. - 2805. '1' ءل عاعتم عا

 ءادلعط ةغتمعو اطعم معسموملتف ءموئاممفتدر هسعامنع زد0لنءع ذاع - هل لأ: لاتدعل 8ع

 آمر 1 ءرو ل 601161ه/: 0: هن" خو دصصم 749 (ذصع. 1. لت. 1345) دجمراانم, - 2806. '1' ءلعاعت عءغ

 ء«] -اعطدعومهو 6« ذل ء]ع510عغ دطل ءا-ةلعطغاأع هدر ائنطعع مددعسمتدلت5 ةةدستات هعتاتتتل أ

 وماععوتم .5لعأ طمصتس ةيصتلتععتسسس ةمععملتسس و هسعامنع ةطعغعتالط 2101 ة-ءل-لغ: 1101من ءل

 رءرن ىلا لا ممل, ةهمصم 638 (ذمع. 23. لدلت 1240) دصمستم. 1طمعتلجتغ زاد: كل همستمع

 ررعز ذمعتمتم ءزمدوسع طسصسصتمع دل معءامس تحس معمر ءعاعبو عغ جاتعأما“ 2 ن50033 ةتطتعمزاتلل

 عمم 1مغعتنم عدأمع رو طتع دعوممص لعمك 8لعمد ةسمتت ء( ؟ءواتوتو قضعقامرتف ذص كعمصلم نسسسم

 عع متطتلم ةددص ع ممدنععتمه نتحلمتو ءمرستس عرنمدرتوغب - 2807. '1' عل عاعت : ءن 1-8:1) رست عذر

 1زطعع مدعسمكهقلتك و ةسعام»ع 1ع عاما - ءل- ل7: 7101 ممت»ء0 عن الءدعرم ؟دلعو 1) ربا" لتعام

 ءعغ حصمم 808 (زمع. 29. لدم. 1405) رسمدناتو. - 2808. '1' علاجات »ءغ عا-عؤسصتا' 8

 ءا- م ه؛عاعه]1] أسر اتطعم معصم دأتك ةسلاتعماك ءعغ 1هوسعماتم لع مممتطسع لوعأت ءغ لتؤءعماتقو

 ةسعامرع 8 عل“ - هل - 0: 1: -ءاز_عسمم. - 2809. '1' ءلعاعذ : ء آخ1- 2ءدماع عوطنتم ائطعت

 سدسعصسمعملتك و هسعامدع 860“ - ءل- لأ: , ؟نأعم 2ءم/معو]ب# لتءعام. - 2810. '1' ءلعاعأ ععغ

 ك1 8مهدرو ءالخو اتطعم مهعسم»تدلتمر, هسعغام»ع ةطعتاعط قكقدع 1: ]مع 1[ ه«]رفس» 83 عرب 110/0710

> 33 
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 ديغم باتك وهو [رابك تادّلجم ثالث ىعو] 4. ةنس قوناملا بيطتملا ناخرط ىباب فورعملا

 كناوف هيلا مضو للعلاو ضارمالاو ءاضعالا بيترت ىلع ةدوفملا ةيودالا هيف عمج ردقلا ليلج

 ىلع اًيوتحم ءامكلمل لاوقال اعماج راصف اهلداق ىلا لاوقالا وزعي هريغ تابرجمو هتابرجم نم

 املو ةيداهلا ةركذتلاب هاهسو هتعلاطم ىم بطلا ملع بلاط ىنغتسي ال ءامدقلاو نيتّدخل ساوف

 نيدلا ردب خيشلا هصخ كلذلو باتكلا لاط اهلاق ىمب حيرصتلا ةدئاق لك ركذ دنع مزتلا

 قى ةيودآالا ركذو ضعب ىلع ءايشالا ضعب ميدقتو ءابطالا .ءامعأ فذخ ىقوصوقلا ىب كمكم

 دواد تيشلا ةركذت اما نخعلا بابلالا ىلوال ةركذت باتكلا لونا ىذلا هلل كمل هلوا ةمكقملا

 بجتلل :عمالل ى بابلالا ىوا ةركذت هاهم ميظع فيلأت وهو [فلاو نادت ةنس هتافو وثالا

 فلاو بطلا ليصخح' ىف هرمع اففنا هنأ هيف ركذ خلا تانداكلا كاوم عحبم ناكس هلوا باجتلا

 مولعلا دادعت ىف ةمدقملا ةيتاخو باوبا ةعبراو ةملقم ىلع بتر ةركذتلا هذه اهنم اًبتك هيف

 1[3علتنعمو داعم كا 101747 لتعام ءغ دمصم 690 (ذمع. 4. ]1ع 1291) 1201450. (0)ماتق

 رتان]ع ءع عدتستل مدعانت عاصم دصمعممو ؟0ه]نسستسم ءمرسزت]عءاعمف ]و دم نمم جنعامد» دمعلأت قنص عمو

 ةيسما1 نه ه0 هملتصسعسس دصعسًطتهائاتتم و 12012:طوتتال عا ماله 342 0115 ءما1ءوزغو ءا ردات

 هقلتم ج001ل3ئو نسمع 7عآ1 دموع >ع]1 هلتت هحمعتسعمالم ءفموعمم عمساو ذلك نغ ةتمعمام لتعام

 ج0 جسدعامدنعرب معاعتتعأ. هلع (طعفوتتتلاتك ءكهكتا مرهعععماج2 1201 ءمرصتن ءمصامعطف أ

 زمكنعم عم مصستص نان]لتسسم 1:عععمالمرئاتس عغ ؟ءاعضتسس ماعصتتدر هدزادك [ععامصع دمعات قمحع ه1

 متاللم دصملم ءةرععنع مواعقأ.  (نانرس ؟"؟عم هزدتقر 0000 11-107 ءلج7 ة»ءا 1101-111 دمك موتو

 ها 1ءوععس ةتطت ةسممدتغعيس مص ءمدسسعضمدهصلتك ةتمعسأتق ةمهاقعت غم صتطسك ءدضصتس 10

 لزوعرنع ممستصسممل1 1[هدعتسك ءووعغو ظطعتلعط 8607"-60ل-04: 1101 مدون عا 13 ءرد-ءا عمد 016 مواد

 ءزدك هعمدسساتسس ءعلتلتغ اجو دغ همدستسم 2ع01ءمانتسس هريتتغ6عنعغر ةلتق ةلتتق مطهعجمم ءنعاو عا

 رد علل ئديصعصغو ذص مرمعالونلمصع ءمرصتص عير هدنهسع(. لمعارتغ دله: آطقسك 10عمر نأ (0هرهصاتتل

 طمتستمتطاتع علمتك ةموسحتسس [ذطسسس دصعتس مقل عدد "عزنعاوجتا ءععب - 95811. 1' عل ءاعز>ءعغ

 راد ها عتلعاط آل ةحك سر اطعم دصعسمتتملتقو ةسعاممع هطعتلعط 122 م00 |[ ع 010“ ] 11:

 31علزوو همععم هغ ل1ندءدع ذمودتاتسمو وست 81ءائلعدع ةمصم 1005 مع. 15. ةكسع. 1596) [ةزكع

 ةصصم 1008 , تغ ةمفام» اتطست 12/274521 ءق-ما]رع» ةءاهطتتغ] دصمتنانتتك عما. 111ه عماتست قا هزناتقر

10 

 10 حما 1-10" ءا 08 ءآ-هلااأب لأ ءآ-زاسق' 021مزعط ءا- هززنط ةمكعت مادنس عما ءا كه ةص عاملات

 ]هرم هزغ العم ددهتعرتمك دئعرتاتتل 0لعماقتاتتلط متساتتط م200نععصأ هام. 8ع ذم 2علتعتمو

 ءمرصزتممم لح ءغ ةيمعاممله متنفس طلع لتعتغ ممفاتسكتم5ء ماسدودع لع عد همعرنو تمصقعلتت مةلقفعو

 رع ننمحتتس ماترصعتلم طقعع 1 لع نم'ءا ةزغر سهل لص ممعآم(0مصعتسو 0اته1001 ءملأه أ

 مدعا سمت هصعست لتعممهدعتا. لص معمعاواتمصع 0هءمتسمع دهعلتعمع عداسعت ةطأاتللو عا ملت
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 تابكرملاو تادرفملا ىف باب 7 ..بيكرتلاو دارفالا نيناوق ىف باب 7 ملعلا اذه تايلك ىف باب ؛

 نا ةفيلأت ضعب ىف ركذو بئارغو تيكن يف ةمتاكلو ةروكذملا مولعلا طسبو ضارمالا ىف باب *

 نودملا نكل عداشلا لوقنملا ومو دمتا هنأ ىلع لدي ام هيفو هاوس باتك ىلا متج رث هكلام

 دعب جرخي رث هنأ ىورو باتكلا رخآ ىلا عباولا بايلأ نم ءاطلا فرح ىم ناصقن ىلع رشدنم ا

 ةركذت اما" اصقان ىقبو عاضف دنهلا ىلا هدآزجا ضعبب راجتلا ضعب بهذو !ذع الا هتافو

 وحن ىف 74 ةنس ىوتملا ىوحنلا ىقاردنكسالا [ىدنكلا ميهربا نب] رفظملا نب ىلع وه جارلا

 تشق دايو 1060 ةنس قوتملا ىوتردالا" ىيشلل“ ىكرت  ءارعشلا“ تركت انا“ ٠ !قلعام- نيسيكل

 فورخلل ىلع اًرعاش نينامثو نيتنثاو ىتدأمب مهفدرا رت نيطالسلاو جياشملا نم الجر نيرشع

 ةامعو 171 خنس قونملا ىلح فشاعب افورعم ا ىلع ند ديحت 0 ىكرن ءارعشلا ةركذت انمأو

 ممدغ تمتكءددلتخ طسردق 00ءمتسوهعرو د5ءعسصلمتم 1عوعو ةععععوقممصتق ءغ ءهمرصممو360هصتف

 علتءعحيصعسامدستسو (عئاتسس» 1201 ءوصعسام ةتسم]ا عله عغ مدت ممولأق رو ناتقتأتن12 2108105 أ

 1تكلمن عدس 6 ءمتسمتستتت 12 50دغهتتست 0عوععت مل مصعتتو عغ ءمصعاسكأم هطقعمهنممعو ندعاقغ

 ةمطغقلعو عع ممففطت]عو. طرمدعئءعنعو ذص دلتم نتنملهس ائتطعم ةسعامد ممووءوومدت طسزاتق همعدتف

 حلتم ممص هماتق ءيوع 01غو هصلع ةمدسس ةل]س4 20 ظمعتت ج2003>ت55+ معوطقعت >10ععم#ر دغ

 نعراع تطتوسع ةدلتغم»» ءغ ؟ت]عدعتص ءوغر جئافسعم ءيعسماةعتفي ونسملتق ماععسسوتع ذه

 رلتعطاسك لعممءطعسلسصخت» ءغتم ؟:تلعدمك ءلتكع ددصسغر د ]1(عنه 16 قوتاأتك ندقتات تكواتع 4

 قمعس آتطعت دصتتكتلف ةدصع. '1ءهلمصغ ءادسسو طقصع (ةضاانتلت م1222 م0564 جاتعام5 هطتكتتت

 ممللتووو ءغ ممعينعدغمدنعس دلتوسعتل حصص همصصن]ات5 1ههعلعدلتكق دم آملتحسس دصتوعمكدع. هم

 1معطتسم ياو مغ 1مغعتععمغ [!طعضودع دصقمعاتم دممس لعاب - 2819. '1' ءلعاعتجءغ 181-1863

 انطعع معسم»تدلتكر ةسعامتنع ل72 8وهن- ءآرسماعوي] ع١ [ 8عج لاهل 120:0:] 1571 ءزا0عء "تدق

 6مدستسفأت عمر ؟دلعم 7242 لتعأم عع حصصم 716 (تمع. 26. الآدتن. 1316) ممم. تهتم لسه عتسأف

 قيوم ؟ه]سستسم. ع 2813. '1' ع0 عاعأت عع ءعا-عطم عقر ائطعم دعس مدتملتف ةعد طتمععدمطتمع

 ممقامسس ممدصتسع 8عءد]/ 8ءارند]# ذمقت عمتادع ءأغ تتعأعع ةعتمامعر ةهسعامتع اعرف 7707 ننعم

 ةدمصم 955 (ةمع. 11. 1ءطض 1548) ممم. - 2814. 1' عال جاعت» وع عآ- وطه ةهعقي آئطعت

 دعم تملتك ممقافحتس , ه 1,146 (مم1 عرس, نتتك ةسصم 990 (ذمع. 26. كدص. 1590) هطتتكب

 طبعلعع دنتماسق. ملط ذمتأنم دتغمتن ءا دممعسمتتدتس ؟ةعتمأل ةطغتلعط هس ءغ كسل (ةصمرت

 ءءاعطدغو وتم5 لسععسال هعءاموتسنح لسم ممقاحع 20 هملتمعس دلمطمط ءانعدس ءيعمتسمغ.

 2815. 1ءقلع]طع1»عءع ع1 - عطمهمعقر ائطعع معسمتتمللو ممقاقنتسس و 116د] 3“ ه7- 1/00

 ةمكعتمتم عع ه0 هملتصعسس دامط طع لل:يءل 0تئكممدتكتم , ةسعاماع اعز 1101 مست ءل 1) ا

 478, ؟دلعو لداع لءاءز+ لثعأم ءغ دصصم 979 (ذهمع, 26. الآمن. 1571) دسمتناتل. "1'تنععل عع. ع
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 ىسمش نب دجال ىكرت ءارعشلا ةركذت ال1 2 دجابا فورح ىلع برو ءارعشلا رعاشم

 نس «جورخ ىلا 1. خنس مدق ذنم مورلا ىف مهرشاع' نم بتك ىدادغبلا :ىدهعلاب فورعملا

  هفيلاتل كَل اكايرات عيسا  راصخ ءارعشا ىشلك دامنو تاضررا ثمالث لع بترو نسر 211

 قوتملا هنارا كانعي ريشا ةللاارقأ ىل نه ند ىلك نسج كوبل ىلا

 5 راصف فيطل ءاشناب سناوفلاو فداطللا ىاذلو سناوزلا حرطب ريكاذتلا ىف ام هيف عمج 1.» ةنس

 ىفوتملا ىضايرب ريهشلا ىدنفا ىفطصم ىلوملل ىكرت ءارعشلا ةركذت م» عيمجلا نم ىنسحا

 ةرابع بذعاو ظغل بذهاب رعاشتملا مرطو رعاشلا تابثاب نيمدقالا تافلوم هيف صخ !.ه* ةنس

 هاش تود ريمالل ىسراف ءارعشلا ةركذت ارا ا1.أم ةنس غرفو ءارعشلا ضاير هامسو ةزجوم

 ءارعش نم اًرعاش نيرشع هلوأ ىف ركذو ةمتاخو تاقبط عبس ىلع بتر هاشينخ :لودلا ءالع نبا

 10 نم غرفو دارطتسالا فقيرط ىلع خيراوتلا نم دداوف اهيلا مضو سرفلا ءارعش مهفدرا مث برعلا

 5816. "1'ءلعاعز عع ع1 - ءطم دعم انطعع دعسمتتهلتق ممقاقستسسو ةلط 4/7760 171: كلر ءزربوف

 18657006, هلعوم 4102 لتعم, طدععلعع هةعتماسفو ونآ01 ممقامقو وعمتطستععءعدس ذص طعام

 مفاتن عمسلتمع ءمصز همعاس5 ءرئذك جط حمصم 920 (ذصع. 20. 1"عط. 1514)و ونتم ءدجط 1طاقق7 الهر

 دتكواتع ه0 لتوءءعووستس ةمصم 971 (مع. 21. ةسو. 1563)ر معععصفعأ ائطسسوتتع و نتعطت 11

 6ه7-م1,ممبا زمكعت مولكو زله هغ ةغدآسق هتيصص] (عصماتف ةسلتعدسعغعو وسم دلطسس همرص موقت عتةغو مم

 نعم [م::86]0 لتوععوزا. ع 2817. '1' ءلجلعتء عع عاد ىطم هعؤم ائطغعن مدعسمتتةلتق ممقعقستت

 ىععع ههتماسفم ذه نسم ا110ه11ج طهدمت» لءاءارز اظظعر» ل18 ظعءزان كس” هل1مأرر ؟دلكو (نمن: ]1 عأا

 لتعحتك ءغع حمصم 1012 (ذصع. 1. لكسص. 1603 ) رمماناتاتقو 01026 اذه هءاعرتق 16072761 1ءعادط كانا

 زم همالععتغو هغ هدمعسلامح معززنومعغو ءاعودصتع5 ةسععس ءأ ننللع5 هطقعضا هالمطعم هدمه قملتلا#

 لب

 عنتمامك دللعنععو ونسح نع طمع هردك مءاتودتكف مدلسفتس منهعتت ماتا. - 2818. '1' عل جاعت»ءا

 ء«ال-هطم همم ]تطعم مدعيسمعمأتم ممقامتستس ةننعتعع ةعضمأتفم ذه ننم 81ه11ه 71:51 هركم ة/ ءننةو

 مساعم 1متر 0/6 لتعم عغ حصصم 1054 (ذمع. 29. 1”عطع. 1644) لعكس ءااتقرو هرعت 5عرتل ]أزال

 معه عععل عمالسست 12 م0101 عر عر ءعععمولغو 116 76105 885 60 م51 عم 31:عغو 1

 هرستغ(عرععغ مءعطتع هدماتعدلك ءغ لتعأممع عدمت كوتسم ءأ طععوعتكوتسسد انقاتك. طمقعءرتمسلتغ هزانق

 16 0]ب ءآ -ء]رمم" تي دمصم 1018 (ذمع. 27. الكم. 10609) ةطوم]تتن ح 2819. '1' ءلهلعتم ءغ

 ء]-هطمدرقم اتطعمع دصعسمسحاتف ممقامتستسس هل طظكصستع 12ءنم7ءا كارل طعن: ىللغ- هل - عما

 807116141, معرمتعع دبكمامك ءغتص ةعماعس كممدعم عع مصعامكتوصعتسس لتكممختغتق. مط سنام

 1 مسح ) مزونصات ممفامه قعدطنتس معءعصدعغو نسمك لعتصالع ممقامع 8عودستتت ء>ظعاملاتهكو طاسوانع

 هاطوعممقنممعم ع ائطعتم طتقامضتعأت5 لعقدستمف همص ندتلعتس معوعقودعمف جغ تاتآع5 365)20010 عا
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 ديك ىسراف  ءارعشلا ةركذت لب ١ !هاشابابل ىئسراف .ءارعشلا ةركذت اول, ايابل مقأ“: نش ١ دعم

 ساطم" لفتت, فلس قؤتلا) رورولا "يشيلع كيلا يكرم ١ ةرعشلا ةكذح“ طؤجر ١١و

 هتامجرتو ' مورلا ءارعش هيلا مص ىيورقلا :نّمحم داش“ ميكحلا نأ م سئافتلا نساكم ةأممو

 داش نب آازريم“ ماسل ىشراف' ءارعشلا ةزكذت لا“ راتاتلا ىكرت لصآلاو ةيمورلا ةيكرتلاب

 عمج ىناليكلا ىقداصلل ىراتات ىكرث ءارعشلا ةريكذت طل ىماسلا ةفح هاهم ىوفصلا ليعمل

 صاوخلا عمجم هاميو سلاجم نامث ىلع بترو ىوفصلا سابع هاش رصع ىلإ عيمجلا هيف

 نيسمخ نم كيزا قو ميو ةنس ىئوتملا رعاشلا دمحم نب دحا وه ىزاجللل باهشلا ةركذت انام

 7 ةنس قوتملا روهشملا بيدالا كبيا نب ليلخ نيدلا الص وه ىدفصلا ةركذت تلك ادلج“

 ارثنو اًمظن تايبدالا فئاطلو راعشالا [و لاثمالا] رداون ديف عمج اًدّلجم نيثلث وهو
 ليلخ نب دمحم نب ميعربا نيدلا ناعربل مرضخ# هنا لاقي نمب ملعملا بلاطلا ةركذت اب

 ائطرت ءهمالتععملأ ظمعس همصم 892 (ذمع. 28. آل ءء. 1486) عزف ع 2890. 1 ءلماعأ»ءأ

 ءع] - هطمدعفر اتطعمع مدعسم#تدلتك ممقاحعتس ممكتعع هعتمتقرو ةسعامانع 17851(.

 2821. ”1' ع« عاعز : عن ءآ-ةطم ةعفر 1نطعم سصصعسمتملتق ممقامستسس , ةتتعام»ع 1710/7 هتضت» عل

 طوروزووعي ب 2892. '1' ءلعاعت »عع ءا-عطمدعفي اتطعم صعسمكملتك ممقافتتس , ه1“ قل/ة]ي7*

 1: يتعو ودك ةسصم 906 (ةمع. 28. لدل. 1500) هطتتغو ؛هد'عتمع ءمدت ممدتاتق و ذص ل17 0/25 لذ ععقاتتق

 ها 11ءاموق» هادو فقع ةصععتماسم. 11 باس كاذب ل10]رميستتعا (نمسماب# تك ممقاحك ]اكسمعاتدع

 ممدنعو 0)ءءلغو ءغ ةدمكادقم اتموسح مدصسحعم- ةنسضعلعم هعهتمأاه عقار م0107 متت 60

 مام عم -ةدصضولوو. -ح 2823. 1 ءلجاعت»ءءع ع1 - وهطمهعُقي ائطع» دصعسمتتدلتف م08(ةطاتطتو

 101 عا ءآ- همد»# ةصفعت ماتت , ةاتعاماع الا» ]1 ةناع ل3 نب 817 ]ود 047 ا عر عبم#. 8 ءرعتععي بح

 2824. 1 علعاعأ «م«غ ءا- طم دعي انطعم دمعسم عدلت ممعاحستسم 110ر6 ء]-7]رهمايعو ذمه عت اتقو

 ذم وسم 840176 141406 هدصصعع ممقعامك د0 اعسوانك 571 4884 هوعكعبم# ىل]ءوتغر ءمدوسع

 ذه هعام 71ءزم705 لتكممددتغ. "1'دنمستعم -تنعاععي ع 2895. "1" ءلعاعت» ءعغي .1- 8طعطٌةطو

 اطعم دصعسهسحلتكر ةسعامدنع قللت»عل هع: ال101 ميستسعل 18 اجق طوقامر ؟دلعم 581, ء]راطل-ءل-ل1

 لتعم ءغ همصمم 875 نصع. 30. لدم. 1470) مصممااسم. [7ه]سصتسم ماسك ءدعاعأ نمتصوانة عن 868.

 28206. 1'ء4 ءاعز »عع 11 - 8ةه2ءلنر لئطعع سعسمتتهلتق. 'اتعتنماو ؟هآسمتمسقو ذه ونستطتتق

 وقفا - لد لا: 1616117 8ء» 16 عليو ططنلم1هعدمع كحمضسف ؟نآلعم ,كوعنكع#0 لتعفنتك ءغ ةمصم 4

 لمع. 21. 066 1362) دمتم دهته [ م0عنطتم ءا] ممقردحتم ءغ ؟ةععامك مطخلم]هعتعمك قدس

 انعدنح تسص ددماساح هيوتممع ةعتمامق ءم]1ءعنف - 2897. 1 ءةعاعزعءعغ ع1 -(فلتط

 ءاحسمهل1 ءرصر اتطعمع دمعسمتتدلتفو وننم ةملتمومم عمو هموممدقغر نست ةماع 1:/م» ءأ مق

 (عرطمورنع ؟لدتم5ع للعم مكانك و 30ا67ع 101:1(:-ع0ل-0: 11" ه]رأ» 17 عزرا ]7101متر عا 17 عتنإا 7
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 كيف ركذ خلا هتايربكب دحونلملا ةللء قمل هلوأ رصتخم [2) ةنس قودلا] ئمجتلا ىبا طيس

 ىنارسلا ىفنلمل لاممل نب دا ءايضلا نبيكم قال .نيبلاطلا ةركذت .اظمل'» ءاسنلا رت لاجيلا

 ةقدصلاو ملعلا لضف ىف ثيداحا هيف عمج خلا 3 لامك لالج ىلع هلل جما لدا رصنخم

 نم صخ 0 هلل كيك هلوا ىركيلا ىرصملا 0 نأ نب ديحم عِيشلل ءافلخأو كولملا

 خيناجرلا جملا ريغصلا هقيلات نمو رابخالا نويبع ريبكلا هبانك نم 1 هببق ركذ خلا ءانش

 رصمب رصعلا اذه صاخشا نم وهو ءافرظلا خفكتأب اضيأ ىمدو تالاقم رشع ىلع كل

 نب ديحم نب ديسلا كبع رصن ىنال هقفلا لوصأ ىف مئاسلا فيرطلاو ماعلا ةركذت 00“.

 صفح ىأ مامالل عورفلا ىف ملعتملاو رئاعلا ةركذت م“ 150 ةنس قوتملا] ىفاشلا غابصلا

 ىولعلا نيت كبَع ةركذت امل"# نس قوتملا ى مفاشلا س باب فورعلا لليأ ند رمع

 ةيدنكلا ةركذنلا اهل لاقيو ىئدنكلا بدم ىب رفظملا نب 5 ءالعل ةينالعلا ةركذتنلا نء»»

 ىلإ 15-ء7مز ورة و [هصصم 841 (ذمع. 5. لدل. 1473) طمتتم].  (نهدصمءصلتسسو 000 8

 زمعامتغ: آكدسك 1)عمو نصأ هتصتعاتك ءوغ ءعع]] عمم هده ءعان. ظرتسسم 111 ءودحتلل ء1230180411و

 ومع ؟عصتسمع هةعويتسسغم ». - 2828. '"ءلملعتععع ءع1- ملت طتسو ائطعت هع ه1 لنك
 مممل5مدمرعستس.  (نهدس معصسلتسس ذص ننم لطتن 7101 ميست»عا 101 اعلا: لن»نعل 1 ءنا-عاز نفل

 ىممرميرن [آدمعطنم ندلتقممعم لع مدععاممام هعاعمنمعر ءاععس مور ممعر مئععوقم متم هت لهم طتق

 رروزو دوس ]1عتعمضس ءأ ئ111كتدضس ءم]1ععلغ عع تسستت ءدزاتغ ءا يدتسوانع ةععاتمهع5 ة11عص

 [مرمتغ زله: طهسك آلم مم عامرتو معرلعءامع ءزدق ءيععا] عصاتقع ءاعي ع 28296 "1" ع0 ع ]عا عأ
 عا- يمر هكذرم ائطعم ممعسهدتملتم زصععست هدمرتس , طتقغمرتمس دءودسص ء( لكط ملت[ دياتنحس همصالصعهقو
 جووعمرع كطغتلعط 7101 متت علا 17 ءتن ملط” 7عمر»ازر» 11:6 2 عامر نست اعرسممانع همدان ذص ةشععزج مام
 لعوزاو هغ مهتتلقغو 5 طمع هرسهو ن5000 ءهغ 160/17/61 ©12:0-7هرك# ةصقعءعتت مذلغو تع 11 طرنم هدم

 مممزونع 0من ءآ- هللانل ع دسصتممتنع آلآ - ]1مل ظا- 1 هلسفتناأوءا مماتمتعتس مهنا
 يععموزمدعم ةلاسالونع دم 0عععس 0155 هناةللوطعق لزوةممونن(6 - 2830. 1 ع0 جاع1>ع4
 ءال- ةلتسس ىع ظ1- 1 ءمثع 15.1- 8ملتسو ائطعع مطعسمتتةلتق هءات ء حته ةماعوته 0ع
 مضمعتمتته لستم و ةسعام»ع لقت زامع» لطل- هل -هءزرزر1ا طعن الل0أرمتهت»ءل 186: - ءلمءااط اعل
 مطقكظتاوو [مسصسم 477 (ذمع. 10. 31دت. 1084) متم ]. - 2831. 1 ءلم اطعام ءا ءال-ةانس
 ىعع ءعادددم غعدا] زو ائطعم مدعيسمرتهلتك لمعت ءعغ لتكهءعصاتك لع مهستطاتو لاندتق ممععأ هلت اد انفو

 حسعام»ع آسقس لقد 11و 0م“ 1 ءرب ل]ت»عل كطقطظتنحو ؟ناعم للتي كور« عرز لتعم ءعغ ةططم ٠..
 ردم نو, - 2839. 1' ءلع اعز ءغ خط 0 - عا -ط حسنت ل, انطعر رصعسمتملتور ةسيعامتنع 410-61-| 014
 رإ/عمن. س- 92833. 1-51" ءلعاعتع ءا 41-81ةئز ءغو اتطعمع رسسعسمتملتق 47/20نقو وهنأ عا
 1011-777 317 - 12 ن200نءا ذمكتطتاسع ح [ممحصست ؟عتلتق كذغر 5106 ةنتق] حو ةننعاماع

5 

10 

 انهي

10 



205 

 دمحم نيدلا سمش خئيشلل ثيدمل لوصا ىف ءاملعلا ةركذن "مت [فشل وه ام رم دقو]

 ركذ ملا اهتياهن ةيادب ىلع هلل دمحلا هلوا رصتخم م“ ةنس قوتملا ىرزمل نبا كيحم نبا

 لوا يف ريثالا نبا هركذ امك مورلا يف هلا ةلقو هداسكو هجاور نامزو ثيدحلا ملع فرش هيف

 ام ناكف اهيف تيد لقنل رهنلا ءارو ام ىلا هترفسو هدنسو هخياشم ركذو لوصالا عماج

 حالطصا ىلا مالكلا كرطتنسا املو اهلحال جباصما حرشف شك ةدلبب ماقا هاو هبتك بهن نم ردق 5

 ريغ ةياورلا رلاعم ىلا ةيادهلاب ةامسملا هتموظنم تناكو همولعل اًعماج اًرصتخم اويلطو موقلا

 ةعبراو ةمدقم ىلع بترو ةيادهلا كلتل ةيادب رصتخملا اذه عضوف لوقلا طسب نع ةينغتسم

 مام ةنس قوقملا ىنيقلبلا رمع نب حلاص نيدلا ملع ةركذن ا*» م. نس عرفو لوصف

 نيزل ةموظنم وحذلا ىف . بيرغلا ةركذشت مب ىسونتلا ىال لفاغلا ةركذت ال“

 ءايقفلا ةركذت ام+» هحرش هلو 75 خنس قوتملا ىدرولا نبا رفظم نب رمع نيدلا 0

 رك /غ- 041-0 13 ءنن-ءا»ما 77 ع١ ظظعد» [ططهلالع ل( ج08. ح 2834. '1' ءلجاعأ»عغ ع1-ه1]دةسقر

 انعم رصعسهتملتك حتعمسنس لمععمصتسس لع ميكمءمتتك ةقعمفقمع دلت (1ههمقعتمع.  (هدحمعم لكستال

 رغم ةصع متعمد : طردسك آلعم مرنم دمتم ظطمتف طسزاتق ذهتاتأ ءاعو هسعام»ع ةطعتاعط د[ عرمم-عل-ل»

 110 ]ي مدت عل ط8 عرب 110ه] مترات: ءل 11: - ءازعسعع»#ر١ةدمصم 833 (ذمع. 30. 8عمأي 1429) دهم".

 [دسلمغ طلع ممطتانامغعص معن نه0ن6همصمسدعر (عرطوواتقر نام ءد ل عمعسأا عا ندم 1متعتتغر عا

 ممضكستمس ءميصتس صمتمغع هتتسعتضتس ةصعم] هس 1 هدسعاتمعر نست حدس (8تهعاعسأر اعذاع 11:-ءاهتأمأ»"

 ذم دمتم اتطس لموت ءقدموب7. طعتملع 0هءعئمردعو ددمع ][دسلقت ةطعامتاداعد ءأ لامس عهتم "عوتمصعق

 "1 مممقمححممع ج0 نملتغممعم طق معاعععم لقمر ةعوسع ممضفغ (ةصافتس ]ئطعوععمت طانزدك ععم عتق

 مرهعلفس ءولكسدعو نصسقمافلل مما عتغو 5عو نغ 1معماتك هععطتق /ععو/ب اذطسس 211ءعمط4] حيات ءقمعأو تيب

 زا ءعمضتصسمرهنترل ءعووعو ءغ تكتل ذه هدته0ممت5 سكات 20 (ععصتصم]1هعتدف (20110ههنت هزئاتلا

 معمم عمعتتغ هسلت(مععدوسع ءمسصمعصلتسسس ذم ؟0ه05 طقطسعمغو نسصمل لمءاقممم (ءةحتم م10 عت ةتاتتل

 فرص رم[ ععاعم عندو عغ عدس ءةمضتعم , 112061 276 »عملة ء7د»ةمكيرعا ةذمكعت ماصتم , 2 1081017

 لتعلممع طقسا ةططممعصعتغو هع طمع ءمرضمعم لتس ءمدض ممومت5دعر مغ ةمانملهعألم ءعةوعغا 3

 110426.  ططتكممددتغع ذللسا ّذص مدع هقمممعتس عع نسدختم» 5ععلممءعور عغ ةسمم 806 (ذمع

 21. لدا. 1403) دل ظمعتس ه00هدتغ - 2835. '1' ء0 جاعت ءىغع آل ص - عل - لأمر انطعم رد عصمت ةلثكر

 جسعامع 1/روسعل-ل: كل ل]غ]ب 1 عتب 0من 1801ءق عمن همصم 308 (ةهمع. 15. ذعمأم 1463) ردمزتغان0.

 2836. '1' «ءلجاعت معغ ءاد- عط ةقنآ, انطعم دصعسهرتدلتك هعوعلت ععصاتد ر هسعامر»ع قلن لا عدنا ع

 2837. '1 ع0 جاعت م عغ عا1- عط عمتطو اتطعم ردعسمتملتق معععومتمأ. (ندعصعم 0ع عيدسمست 201 68ب

 ةسعامبع 2عقروس ءل- 011 0من“ 1 هدو 101077 ءب» 8 -ءامم" 08, دسصم 749 (ذمع. 1. كمت. 1348) 0

 ردمماسم. 1لعمد ءورصتسعم(ةنتس ءزدق ؟لتلت ع 2838. 1 ءلوزعت عع ءا20-1ه ةطقي آانطعت'
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 ميهفلا ةركذت 0“ 78 ةنس قوتملا ىبشلا ىللل رهطم نب فسوي نب نيسح نيدلا لامج

 فقل خيشلا وه ىطرقلا ةركذت 8. ىنأي ىب غولالا جيزلا برعم وهو ميوقتلا لمع ىف

 روهشم باتك وهو 4: ةنس قوتملا ىسلدنالا ىراصنالا حرف نب دجحأ نب دومحم نيدلا سمش

 فّلعتي ام راثآلاو رابخالا بتك نم هعمج خلا ىلعالا ىلعلا دل كمحلا هلوا مخضص كلجم ىف

 5 باب لك بيقع لعجو اباوبا بوبو طارشالاو نتفلاو رانلاو ةنجناو رشحلاو ىتوملاو توملا ركذب

 ىتوملا لاوحاب ةركذتلا هامسو لكشم حىاضياو بيرغ نايب نم هيلا تحج ام هيف ركذي الصف

 دا نيحلا باهش خيشلل ءابحالا بولق ةركذت 2 ءاملعلا ضعبل هرصتختو ةرخآلا رومأو

 باسحلا ملع ىف باتكلا ةركذت ا ىقيسوملا ىف ةلماكلا ةركذت انت“ ىلبنحلا ىومخنا

 ةمدقم ىلع وهو يلا هنابعن ددع ىلع هللا دحا هلوأ رصتخم ىلخلا ميعربا نيدلا سرغل

 10 ىسيع نب ىلعل نيلاككلا ةركذنت ام ديحم شيوردل ةيكرتلاب هتيجرتو ةمتاخو نييابو

 رسعسمت دانك لدعم ءمصفت] هائاتسل و ةاتعاما ع لع0071-0-770:7: 11057: طعن 7 يدبر“ طوني 1101ه«]بنعت»

 11677: 510. هسصم 726 (ذصع. 8. 183 عع. 1325) محمدن. - 2839. '1' علماعتنءغ ع1 -1ءطتتتو

 ]زن طعرن رهعيسمرتملتم ةمغعالت ئعمنتم 0ع ءمط عدس عتقتطاتع مصظعت صلت. "1'عدصفاهنتم هعدطتعم ؛ةطسل هصتست

 ةقومممرستعمستسم 0/4ع]ر 8 تم 0ع نسم دمكظد ؟10عدفتس - 2840, '1' ءلمالعتععغ ظل- (نهضغتطقو

 ]زطع درمعسمتملتكو ةسعامعع هطغتلعط هدطانالتعستسم دى عربو- عل - لأ: ل1هل71110 17 عن هلالتنعل

 176رب 1"هه] لدا ل4067 مقو ؟دلعو (مايال8 لتعتم ءغ ةمصم 671 (تصع. 29. لات. 1272)

 رصمرخ(نم. آرنطع» ءعغ مئجعع]قمضتف انصم ؟0]نستسع كو ءمرسرم عطعممامم ءغ 1غ ةسعامأتعطق :

 1رجنق 124م ءعيععاوم ءعيعع]سزودتسسم ءاع. قةسعام» ةلطسسص ءدع همعيتطتق ةهلتةمصسست مدئهرأط ادع

 و عع همصعامرترس همممعدذزاو ءد لتعمو ونسمع مجمزئاعرسو دصمر6مم5و لتعسس ءجسنعست ]0016مثو

 مهضهلتكمست و 1مم عالم ءدامست(غمنع5د ءغ عتعمج همععاقسغو ناتهع ن]غنسسصانست (عاتماتق 1ه016غهصغو أ

 زد هدمتنم لئكممدستغر وندهع ةزمعات]ج هءعءاتم ءعمتغر صطأ عد ءمرصتسعتسمدصأتتتنو واتقع

 ووعتال ةمانكز (ةلكدساتسل ءجمموز ل ممعسس عغ 1هعمصتس لت عئاتسس ءءمآت عدا ممعتت ه0 عععقودتتف انظم

 طرمرام ةنعممس ءماتتس عانت 1 ل7" أ اق هلمأآ ءآ-رسمتناع 106 هزت ءآ- هللرق"ءا ذصقعتمةتكو

 ععدتع نستلحتس 0مءنتك ردك ءمتامسسعس ء0لتلتك. - 2841. "1" ءلهلعتمءع ءمالذط ءاد-ةطعرشر

 لزاطع رصعسمعتملتم مسضلتممم 515 عماتسسو ةانعام»ع ةطعغتلعط ه7 عء8(7 - هل - لأ: لآندعا هند

 [كومطدلناو. 2842. 1:1-'1' ء ل ءاعن »عع 1[1- 1ع ةسنا1عغو آائتطعمع دعسمتتدلتق معا ععاتقو 0

 ردوز نو. - 2843. '[' ءلع]اعت »عع ء1-1عمفغ مطر اتطعم صعسمتمآتك ةعضتط سس 0ع ةساططت ءانعقو

 ةهسعامعع 6( ]رود هلل لا ةظط"م]ربف» 1127ءام.  (نهدسسمعسلتسسسر ونتم0 ذنه ةصعتمتغت طهسلو 1) نس

 10 مرنم (ةصغم ماتا ع10 ءزانق طعمعقظعزمرتتس ءاعمو ةعذص مرجعه مصعسو اتم هقصتغم ع( ءمصع] نكت هصعتل

 لئدزكسسص هى(. "["هعلعع ذلطلسا >؟ءةماتغ 12ع«ماعآر 71ه مسوسعل. - 2844. '1' ء«0 عاعتسءغ

 ء]-]عوطط لكم انطعمع مهعسمتملتك هطاطقتستت ءمدحتس و ةنعام»ع 4/7 عز: ل4« دصعلتعم هعدلة.
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 ضارمالا ىف  اهضارما ددع ىف " .نيعلا كح ىف ١ .تالاقم ثالث ىلع ىفو لاككلا

 ةينالعلا ىهو ةيدنكلا ةركذتلا د5 علا حاورالا عديم هلل سيل هلوا سلمل نع ةيفدل

 قوتملا ىنانكلا ىاردنكسالا ميعربا نب ليعمسأ نيدلا دحام ةركذت ام اهركذ فبس اضيأ

 كيج نب كيا نب دمحم نيدلا سمش خيشلل كيزملا بلطل كيرلا ةركذنت م0 د.“ ةنس

 ىاأ خيشلل ىفاشلاو ىفنحلا نيب فالخلا ىف نيلوسملا ةركذت 6 ىلحلا ىفاشلا ىناعطالا

 ىف ريبك بانك وهو 750 ةنس قوتملا ىفاشلا هيقفلا ىزاريشلا كيحم نب ميعربلا قحسا

 ىف ىهو هث» ةنس ىوتملا ىدادغبلا قاص نب نيسح ةاحنلا كلم ةكذت ا  تادّتحم

 دبع يرفلا نأ خيشلل ةآرقلا ىف هبتشملا نويع ىف هبتنملا ةكذت ام. ةساك ةنأمعبرا

 هباشتم هيف دروا خلا هلج فقح هلل ليحلا هلوأ ه٠, ةنس ىقوتملا ىزوجلا نبا ىلع نب ىجرلا

 ىوتملا ىسنالقلا نيسح نب ديحم زعلا أ جيشلل تأارقلا ىف ىهتنملا ةركذت انددأ نارقلا

 1رزوزورنو ءوأ زم ع5 015دءرءاملممعو - 0ع لعطمت ةدصع هعدأ]] - 06 عطس ه0 لان

 رجم طوروررب - 0ع رهمعطتو عتود ممص معمءامت ءةملأ3ؤو عغ ةمعامتغ ااه: آطمتق 82م ر 270

 عمات هرظعوامز1 ءاع. - 1:[1- '1' ع1 عاعت عع 11-181 تذ د 012 عغو ]زطع»ع دمعه 05

 11001, عدن ءا 4/8/6 عيم دمكعهتطتغتت. 110ع ةدمعوب -ح 2846. '1' علعجاعتعغ ا8آدز 0-عل- لنصر

 ]طع معصم تلتف و ةهسعام»ع 11670- ه0ل- 0: لوددببمأ] 86: 11 ه]قن» 1 د1: ءتتلاءت'أتاف 71774

 حصصم 802 (زمع. 3. 8ءمأ. 1399) رتمزغن0. - 2847. '1' ءلجاعت 2ع + ءا-دص ءعد14, ]نطع»

 مدعسمرتدلتك ةعمصتك 20 معمتلممعف هتععملهفر ةسعام»ع ذاطعتاعط از عسم-عل- ل: 7101 هن:

 76[1 41ج ءا 16هر» 11ه هتجت»:ءا  لاعاتا# 11621ءعط+ ئاطقطتامم. - 2848. '1' ء«ل جاع1»ءعأ

 ءل - سعد: ن]تمو انطعم مدعسمتمألت5 ةصاعععمعدغممتستت 0ع لت55ومقتممع ةماع» 11آهصعلاقك ءأ

 ةزدقتاومو ةسعاسع هطغعتاعط للع 1 آ8هع ظهرك: عزان ل1101 هت»17760 كبت اسع كادعتم ءوصقتتلاو

 كطمطتاحر ةصصم 476 (ةمع. 21. 8[آدن. 1083) مهمد'ات0. (0مانق عقأ طتهعطاتنال مآ ان5أ ت12 701101213211112.

 2849. 1" ء«لجاعز من مصعانتلع ع1 - ممطقغو اتطعمع ددعسمت تدلتق نسدلعمععماتك نستمتممتطسو

 وردم ءطغعمفسد رو ةمعامرع 1108632 هر: كاي 86ع]00/08 (ءدستسفأتت ءقتتاتتم 7ءوععرو ةهصطعم 38

 مع. 23. ةكسوع. 1172) مرمرتننم. - 2850. '1' ءلعاعت ميغ ءا-ح ص سم غعطتطو اطعم مد عه مت ةلتق

 متعئلدمد 0ع 1صمكتكوتستك 1هءمرصتس جسطتوممسس ذص تلنعم ءممومت عمو ةمعاممع ه8طغتلعط

 41151 1/هد"هز لآ -ءا علته ظعت» ل7: ظادو-ءازرميسقغو ةصصم 597 نسمع. 12. 0 عام 1200) 2060و

 ودأ طتع ]10ءعمو (نهدصأ هطوعترم5 ممملعع(. آ1معلمتأ ذاه: طمسك 14م (ئةلتقر ونسدلت لتعمسك

 وع عمي 9851. 1' عل عاعأ معغ عا -صمص غعطنتر ائطعع مدعسمدتهلتق متم ععالمتك 0ع (0هعهمت

 معععمف1 همتطسع و جدسعام»ع ةكذاطعتاعاط 41: ]نجع 2101 هتوت»:ء0 ل ءرإ 170وعنز» (ي 61غ. ةصصمم 1

* 34 



208 

 ىبلخإ ىلبنحنأ نبأ ميعربأ نب ديك ىسدنعلا طسولاب ىبسن نم ركن مدا هإ“ خس

 نب دومحم نيدلا رجب خيشلل بدالا ىف باهنملا ةركذت اما“ ١.9/1١ ١ نس ::قوتللا [ىفنلل]

 ىدستو ارينا يووم ىر 2 موب ستون حيف ١ توما كحل 0 ١ ابابشل | تابسلا |. كتر طرخنا | 101

 هيبنلا ةركذت رمد 11 ةنس ىوتملا ىطويسلا وكب نأ نب نكرلا دبع نيحلا لالج خيشلل
 ب

 ةديحم نيدلا ريصن فق ةمالعلل ةيبهلا ىف ةيريصنلا ةركذت انما . ىآي .هيبنتلا جحكصتو

 لمن م هلدالد ضعبو نفلا لياسأ عماج رصخغخت ىعقو "0 ةخنس قوتنا ىسوطلا كمحم نبأ

 ةمالعلا نرش اهنم حورش اهلو يلا باودصلا مهلمو ريخل ضيفم دلل كمل هلوا باوبا ةعبرا ىلع

 ىف لعج ىذلا كرابت  هلوأ م11 ةنس قوتملا ىاجرلل دمحم :ىب, ىلع فيرشلا , ىيسلا لضاقلا

 ليد ا بح نيحلا ماظن فقل حراشو لوخدحدم هنكل 2 حرت وعو خلا اًجورب ءامسلا

 10 ىذلا هلل نيل هلوا اضيا لوقلاب حرش وهو ةنس قونألا جرعالا ماظنلاب فورعملا ىروباسينلا

 مع. 17. لوص. 1127) رصمتامم. - 2859. '1' عل عاعتع ءع سهعص صهفأإت هر ائطعم رصعسمتتةلثف

 ممر ومأ هطاتستموعمعو همع ععمرسءاتمعر ةتتعاماتع 1101, متتنعا علت طار هلق 1انا-ءاز متنا

 7[1م/عل6 [آكدمعتغد], ةمسصم 971 (ذهمع. 21. ةكسع. 1503) دمام. - 2853. 1 ءلمالعتس ع+

 ءادصوم طقطو انطعع مهعسمرةهلتك ةسعصاتك لع مطتلم]هعتدر ةسعامع هطعتاعط 18607“- تل -

 11617170 17 عبد 7”عوبرل 171:1, /يرغ للمب». طهيها تحس ذا عآ مان -عءا-لا ذه هرععع لك1ر0 ممن ح
 9854. 1' ء لعاعز عع ءعاددس 0( عوز ائطعمع معسمتلهلتف طصتافمأتك عنصر نأ اد0ل(10معق "عاق

 يعومع هطاتستعءعمعو ةسعامرع هاطعتلعال لعام/-ءل-اه: لطا-ءاه]رسمعنا ظوتن كلف ظ علب" كهزرلاقو

 هصضم 911 (ذمع. 4. لمص. 1505) مدمرتنتن و. - 2855. '!'ءلملعت»ء4( ءل- معطتطو !ائطعت

 5 سعسمتملتم ذمعاوتات عع فمظنسمالم ءمرسسممت 1 ةصتق. 1104 ذصاعهي - 2856. ظ1- '!' عل عاعتس ءغ

 رب 1-1 عمزؤرتو ععر اتطعع معضم ملتكق 0ع جقعمممرستمو ةمعامرنع 0هءانمكتسم ع ةسطاناتسقتسم

 10و1-ج01-0:: 11101, ميوتتن عل عرب 7101 منجت»علا "لمنور ةجمصم 6072 (ذصع. 185. كسل. 1273) دجمالأتم

 (©هردمعدلتسسس نم عقاتمصسعك جفن مممستعمك عا همصهصتتألع ةعووس عساك ءمدض م1 ععاعمك هع نسهأتتم

 ىمتكم ءمصقمعمف, ونتم0 ذغجك طمعلمتا(: آهنذك 1كلعم طوصح ةطسصلع !هعوتعمالا عا 5: عائاتت

 زمكمزعمصغ ع. طامععم ئللسال ءمرصتصعماملت ىسصار نغ 00ءاتدوتستتق ءا طعمع مردعتتمتق قعز//20

 ى]ر عر« ملغ عرب 71ه1مبجت»ءل ل07(, هصصم 516 (ذصع. 3. ةمدت 1413) طط01[انا15, ءاتلاتك

 يرمتسعم(ةضنقو ونت (ععص نستلعتم جلصتتحكتسم طقطعع جعمسعم ددتمأللل 6 همقات عمانتل و له

 زمعمزغ: 8ءمعلتعسمد متع ذآلعر نست 2ملتمعت تنومه ذه كعلم مموستتغ همي - ةسطاتلتةةثساتق

 10 271 ار عل 01: 11 هممت عرب 171ه]رمتس»سعل 17مل , ؟هدلعو 171ةاسفت»س-عل-ا1» قمر (كقسلسك)

 لونمك هع هصمصم ... ةم01105و ءانزاتق همرصتس عمامتاتكق عم (امهصغتنط (ءعرعاتق ؟عئطق هلستداق

 طقطععو ودمع دما ءدماصتو هغ لاه زمعاصتغ: آبهنف 1آ0عمو نسأ همطتق ]وءنس ةماعا' عل( ةطاعق
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 ناو فينصتلا اذه ناو فنصملا نأش ءولعو نفلا فرش هيف ركذ ملا نيركفتملا نم انلعج

 ةزاجول هنكل ءامدقلاو نيتّدحلا راظنا ةدبز ىلع وطنم ىنعملا ربثك ويف مجمل ريغص ناك

 ىلا هفحناو هحرشف هحرش هنالخا نم ةفداط هنم حرتقاف هكرد نيددتبملا ىلع بعصي هينابم

 نتملا داريا مزتلاو ةركذتلا جضوتب دامعو ىدزيلا دومحم نب ىلع نيدلا ماظن مظعالا ىلوملا

 لوالا عيبر رهش ةرغ ىف هفيلأت نم غرفو داوسلاب جوشلا لاكشاو ةرمحلاب هلاكشا مسرو همامتب

 ىرغلل نلجأ نب دمحم نيدلا سمش لضافلا اهحرش مث لوبقم روهشم حرش وهو 11 ةنس

 ظافلا هيف يردأ خلا ىلعالا شرعلا اذ اب كناحجس هلوا اًجوزمم اًحرش نيدلا دعس ةذمالث نم

 نأ لاقيو 180 نس مرح ىف هفيلأت نم غرفو ةلمكتلاب هامسو حورشلا نم هريغو ىفيرشلا سرشلا

 ةركذتلا حرش ىدنجربلا ىلعلا دبع لضافلاو ىزاريشلا دوعسم نب دومح نيدلا بطق ةمالعلا

 ملأ هتيكح رئاعلا ةنيه ايف ىذلا دلل مل هلوا ىاوريشلا هللا عتق ةيكرتلاب اهحرشو] دا مو

 رهبش نم تنلاقلا ءاعبرالا ةءايبل حراشلا دبي هديوسن نم تغرف لق ءظخ اءتخشت ا 6

 لعلز( ءاع. قةسعغعم» جقا"مممستمسل عغ هممطت]ت ةغعحس ةسطآتسعسل ةمعامسك ][دسلتطسو ءلععأبو أ

 ونتدتسكت5 مهعكم ؟ه]سصتصع طمع هدو ءمرص معطعملهاتتخو (ةلتعل 5عم(عهضاتمواتتلتل  عق56 أ

 همالرسمم "عععماتمركتسل عا ؟:ءاعرتسل 0طوعمرهنلمسعك هممقمعتع لتعأتأا. كغ كتل لاله ةلعاتتت 2

 1كمصلحسعم(هلتح طعععحتسم دمللتءونجو ءووعمغو (ةلسمصتطاتو عزدك ةمغع]]ءءاسد طت1]0ءداتقتل ءضعققوع

 جطقونع هع ماسرنعو ةستعمور تغ ءريمات ءملمصعس ةعئتطعمءعر 2ةوتئاهعدعر 10عمودع هع ذلاسل

 ءمرصتس عمامفتتسل عووعو عغ ءمسصعم(مسنسسم , عمعتت 1670/4/1 11-117 لع »عا ةمععتمد تع, 81011

 ةدستسسم رة هات - تل - 0غ: م12 ظعر» 821ه]ببسول 7" سلع لمصم هطغفتاتدوع. طعععسس جساعض ةهتطت

 وعل مكعرتهك مدس عرس ةكاعنعملتر ءع ظعاتسضمم ةععطعاومأ ءمامرنع ممطر ءمرصتسعماقنتت ؟ع56

 طعيسعدم !اوصمعع جم ءيمكتعمممسللو ءغ طتع ءمصسص ءمادتتاتسر وسع ةمأكم ممعمدتو عطلت” مست

 هصصت 711 (ذصع. 20. الآكدت. 1311) ةطوماع ععدغو جلصملمسدت ةمعادتنستأتع عع طوصمتت 7ع ءدععمأاتق

 موع - لعتم0لع طعمع سدعتسو ى/عرزو-ءل- لأ: !11ه]رمنضنعا 17 ءرن لاتسعل 11هرك ع , لتهعت مسلاتق

 ىم*60-0- 001 كتزمك فمرستس عم( مسد (ءدئئمسس جلسصتعامسل طقطعأ ءعزعم ةمعامتا: 1]6هعته ةطتو

 ه لمصتمع (طعمصت ءعععاوزووتسسل ءاع. 1مدعيحتتع عت معطف ءيرسسعمامتتت ل07( جلتمر دست ع

 ءمرررتت عماقلمزاتتللو عغ وندتاتت7)  عاتل> دمعصدع 1[هطدضءرد ةحمصت 932 (ذهمعب 182 0ع 1525)

 ةطوم]»تودعغو ممدصعس» 1 ععب»77ءا ةهلتلتع. 10هءانددتسسك (01-ءل- لذ: 711ه]740 1 عج لل 0

 ماس هع طعمع رصعتنتك قلآ0- ءآ- 018 8 ءرعءتنلغ نتموسع 1 لتس[ ز»ءأ  ىدصسسعماوأت ؟هقع

 لتعدمصعو همتطتل (ةصعم ونهم طمع معمطممعع ؟ذ1لذ. ['!'"هععلعع دصاعتسس 11: ]41]ه]ي كل" صاقاقو

 ةمصم 891 (هع. 7. كدص. 1486) رصممانان5, عهتتت همرتت» ءعضاوأتق يغار ظمتوسمع عييعسم]هعتف ىاتتو

 وندمل ذغنه دمعمتغ: آدسد 104م نمأ ؟هرصقتات دصت001 هدمزعماأتج دانه ءعععتع لتكممدستغ ءاعم

 ممممرتحك دصفصتت ىمسطقع مولع: آتطنم ممكستك ]ئ(نتم ءيمقتعمفملم محمت5 ة1ماعت" مر علك ظصعلال
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 ةيفاكلا ةريخذلاو ةيداهلا ةركذتلا امد,« 01 ةنس ىفوتو ةدامنامثو نيعبسو عسق ماع ناضمر

 سمش -[ىسامل نا] :ظفاحلل ةرشعلا لاجر ىف ةركذت املا ركذ'  ىقو ىئديوسلل ' بطلا ى

 ارسل تيدححلا مولع ىف ةركذت "أ 0 ةنس قوتملا ىقشمدلا ىلع نب ىمحم نّيدلا

 هللا نجا هلوا انسح اًحرش اهحرش رق م8 ةنس قوتملا ىفاشلا نقلملا ىبأ ىلع نب رمع ىيذدلا

 ةركذت حرشب ثيغملا جحئتاقب ىب يديلأ محرشو عنقملا هباتك ىم هصخل هنأ ركذ خب يلا هنامعن ىلع

 امم هيف ركذ ىراصنالا ايركز مالسالا ّيش فذيملت ىواشنملا دمحم مامالا خيشلل ثيدخل

 ةركذت 00. يلا ةنملا مظعا ىذلا دلل محلا هلوا ةيفلالل هحرش ىم وا اهافش هنع هذخا

 لوصف ىلع بترو هدلول اهعمج روكذملا نقلملا نبأ يارسلل ىنناشلا بهذم ىلع عورفلا ىف

 اضيأ هيف ةركذت رسفملا ىواضيبلا مامالل نأ لاقيو يلا ماعنالا ىلاوت ىلع هللا دجا هلوأ

 رى. خنس قوتملا ىوحكنلا ديحا نب رهاط ىنسكلا ىنال عيسلا تاأرقلا ىف ةركذت 11
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 رس ممكتا ممماع ؟ةعمتمع يسدتضامعر للع (هناتم معممتم آمسملطقس ةصصخ 879 مع. 18. ط1هن. 1474) ].

 دور. 151- '1' ءلجاعت معي 11- 180137 ءغر انطعت دصعسمت»ةهلتق دععنع لسععسم5 عغ (ط عةولتالاتك

 هداك كعمم لع ممعلتعتممو ةنتعامانع هو7مء202. ؟10ع هدمه - 2858. '1' ءله اعطت: ءن 81 عا]ذ1

 ع] -عقطت ءعغو تطعم دصعسةهيتماتكق لع عتعتم 0عععرم 2عععمت هداتتلتل مزة عهتاتتلو 2116601

 ركفظات [ كاد اره عارف ون] كارعسع-ءل- لأ: 2101 ميست»عا طعنت ملغ 102رسععابعافو ةمصم 705 (ةصعم

 10. 0ع[. 1363) رصمرننم. - 2859. "1" ء ل جاعتمعغ 81 هان عاد طه ل (طر ائتطعم رصعس هت قلتلك

 لع لمعوئتمتمس ععأ ندلتكممعحتسمعو هسعامبع ا”( - ل - لأ: 04 13 ءتت لآ: آظ81:- ءت201 علنا

 عزطدقتاوو همصم 804 (ذصع. 11. ةسع. 1401) دصمت"ت0. 1ع مات]ءطتناتنط ءلاتك ءولتتتلل ع0( ةقلاتل1

 ععوتموزغع لاك ةمعامت عمنعصت طهتلم 1)ءعددد مدخم ءزدك طعمعظعتتق ءاعبو ةععطعأور مانت "علو 5

 مممرعس ممياعسس ع ىنق هرعرع 7/0ب2' ييععرموتمكع ممضمك. ةلئسك ءلدك ءمرصتس ءعمامتهلالكو

 [1ماخ]ر ءآد»مع]لا] 58 هاما 1ءلعقتم» عل هال ملقا] ةمكعتماسع , ؟ذاطعتلعل ءا طكصقس ل10 هتراتعل

 11عموا ميمو لتكقكمماسعك ةطعتلعطت ءا-تئدافس 27مم لسع: ةمعامععسس طقطععو نمت طلع ع

 مرماععأو ننمع ع1 ءمرمس مط ةنعامربع ةعععمعبوع معآ ع ءزسه ءمصسصعمامتتم ه0 لة عتج

 لعوسسم ءرماو أ اصعامتغ 13: آهسك لدعم عدمت ةانططتالممل 1هعاعمأاا ءاع. ع 00 "1' ء ل ءاع1 أ

 1 ع1]- منثور ]تطعم رصعسمكملتك لع مدهعانطنو لدعم ةمععملتطسم ةععدصلمس ت5 ءرصاتسمتس

 عمقا عمسسو وعسعس الق" (ن- ءهل- لف: 1س ءارسم7/ععضو دسصملم آدسلحغتق طلنم هدم ءمالععتأ ءاذم

 مععممعك لتكاضطستع. آ1معمتغ ذلهن آمسلم 1ع مدنم ءمماتماته طغعص ءقعتمدنمس ]هنعتانممع ءاعب

 آسف 8عمل]رميم# (نمددصأ ةصاععمرعو لع ءدلعسس »ع 1ءلع7 »عا ىممقعتت مكلتق5ع 011(. ب

 و5861. '['ءعلملعزم عع 11 ءعال- ءالعزعشغ ء1- ةهعط'و الطعم مهدعسمتتهلتق 06 ةعماعس (نهدنقصت

 مععوموز همتاندكو هسعام»ع ل1 عموم: 1]بض» 1ع ىلطتدعا (؟هتيستسمأات عمر ةسصم 380 (ةصع.

 از

 آ

10 



 ا

| 

10 
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 خام ىقوتملا ىسبقلا ىرقملا بلاط نأ نب ىم دمحم نا ميشلل ارقلا فالتخا ىف ةركذت ا.

 قوتملا ىسدقملا رهاط نب سىمحم لضفلا ىنال ةعوضوملا تيداحالا ىف ةركذت ايا [م:] ةنس

 [رداقلا دبع] نب دا نيدلا يات خيشلل ةغللا ىف ةركذت /01 فور ىلع بنر ةنس

 هلاق كباوالا ىيق اهاهس تادلجام ثلث ىف ىو 74 ةنس قوتمل ىوحنلا ىسيقلا] موتكم

 نيدلا لالج خيشلل ظيبرعلا ىف ةريكذت م40 ةنومك نبال ايبيكلا ىف ةركذت 5 [ىطويسلا

 ايا 1 م كلك ريبك وهو 1 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا .كبع

 لمح نايح نأ نيدلا ريثأ خيشلل اضيا ةيبرعلا ىف ةركذت ال“ ىوحشملا كلفلاب هامسو

 وحنلا ىف ةركذت 60 رابك تادلجم عبرا ىف 70 ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي نبا

 قى ىف راجنلا نبأ لاق] هر*# ةنس قوتملا ىباطرغكلا ضايع ىب ةمالس ريخضلا ىبال

 نسحلا نأ نب دويبحم .نيدلا مجن خيشلل ةرصبتلاو ةركذت 402 [تادلجم رشع

 31. اللهم. 990) ردمزننغتم. - 2862. '1' عل جاعتز> ة+ 21 1ططغ1]1غ72 ءآ]- ءومعورب اطعم

 رسعرسهرتدلت5 06 لتقءضعمدصسالم 1عععمراتسل ءهمرعتسأ1 ءمدتاتس , ةانعام»ع ةطعتاط قللتع 7107 هته:

 11677: عزو كطخ 188 (م2ث2 (نمددمت طععامعر ةمصم [437 (ذمع. 19. لتا. 1045)] دصمععمم.

 2863. 1' «لعاعز : ء( 11 عا- حط 0 ئ ط عاد سدس 1 طقدغو ائطعمع مهعسضم»تهلأ5 0ع 301 هدنطاتق

 عمط]عدؤوع 5061 ةعءمصلمسس ]1غععدم جلرطقط ات لت ععدذتم و ةسعام»ع 4111/0/1 11101 هتراتنث عل 13 د

 1018“ ل1106م00ءد2, ةمصم . .. مجمزنامم. - 2864. '1' علعاعت >: ع 81 ع1-1هعط عغو آاتطعت

 سعسمتت دلت لع ]1ععتعم1هعتهم ةسعام»ع ةطغتلعط 107 - هل- 0: كللتسعا ظعت» [ لط0-ءآ- نل"]

 116117 |[ 0م: 6(ءدصسقلتعمر دصصم 749 (صع. 1. كمر. 1348) سحمتتاسم]. "1ته ؟0ه]هستسقو

 وندعو اعدام هدير, (010 هل- هم4820 دمعت موتني ح 2865. '1' ء«ل عاعتمع ءغ 11 كلاتست]ت ةر

 1]نطعرع دصعسم_تدلتنف 0ع قلعطو ستمر جدتتعام»ع 187 7[ عرر»»من1ع. - 9866. '1' عل جاعز>عغ 11

 ء] - حموطأ رع ءعغر ائطعع مهعسمتتةهلتذ 0ع ائنمعدح ةعوطتعوعر ةنسعام» ع ةطغتلعط 326747- ء0- لأ

 450- ءآ - ”ه]رمت» هع: ملل 8ءاب» كهينضاغر ةهمصم 911 (طمع. 4. لنص. 1505) دصماتات0. 0 مان

 رسحعصاترستت 12 701نصتتسد» ءهمدصم]ءءاعصو ر نتدع م0566ع3 م08(ءع دمتم كنا, عا 77/7 - 7761ءب

 ]1151117-11 ذمكستمولغي ع 2867. '1' ءلعاع1»ءغع 81 ءا-ةهمعودطأ »ع عغر اتطعمع دعس نت ةلتك

 0ع ءدلعسس ائنمومد ديدطتعمو ةسعغام»ع هطعتلعط 411"-ع0- 017: كاع 18ه[: 101011720 13 ا

 1و 406748, ةمصم 745 (ةصع. 15. الآدت. 1344) مممعاتم. 0 ههطتما# ؟01هسصتست 2288508. ل

 2868, '1' ع0 عاع١1 ءغ 11 عادص ةطحوبر ائطعم رصعسمتقلتق 0ع عئوستسما عقر ةهسعام»ع لانثن]//ءن»

 5 ء1مردم عرب 100] لك هرت"ا اخر دمصم 533 (امع. 8. 3عمام 1135) دجمأتتم. ]'1'ععاع 77-18: كزاتو

 لعععرم ودمع ؟ه]سرستسد]. - 2869. 18:1- 1' عل عاعن ععغ ع 1-81" عطوز ءعغر ]ئطعتن منعت لق

 ه6 ه0 ءموعتغسلسس ءريعلاممفر ةمما6م1ع 8طعتلعط 2اءت» - ءل- ل: 21ه] 140 عرب رم
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 درطب تكن فلا ىلع لمتشي باتكلا اذه نا هيف ركذ بئارغلا , لمج .بحاض: ىروباسينلا

 ليعبسا نب ىكم نب ليعبسا رهاط نأ خيشلل نيدلا لوصا ىف ةركذت ام... هقفلا لداس نتا

 ةفينح لأ بهذم ىلع عورفلا ىف ةركذت ام هما ةنس قوتملا ىلاردنكسالا ىكلاملا فوع نبا

 ىفنللل هيقفلا نويالا لداعلا كلملا نب ماشلا ناطلس] ىسيع مظعملا كللا نا ناكلخ نبا ركذ

 اودرين هيبحاص نود ةفينح ىأ بهذم هل اودربج نأ ءاهقفلا رمأ [41* ةنس قوتملا بيدالا

 هنأ ركذو هتعلاظم ميديو اوضح الو !رفس .ةقرافي ال ناكو :ةركذتلا ةومسو تادلخام رشعا يال

 فيكف ككلملا ورميدنب لوغشم تنأ ع هل ليقف ىسيع اظفح هاهنا ديخذ كلج َُك نلخ كيف

 دللا مسب ىناعم لاب رابتعالا امّثاو ظافلالاب رابتعالا فيك لاقف رادقملا اذه ظفح كل رسيتي

 لقاعلا ريكذت !م# مات ظفحو دناز عالطا ىلع لحي اذهو اهلئاسم عيمج نم ىولس

 ىأ]/ ىوتملا + 1[ بيدالا ]*/ ىسايبلا  «ىئراصنالا "فبكاس» قدا كسومر اح حلل د رداع كوم
 عورفلا ىف بينت م.  ئكأي بيرقتلا ىلع ىكناوزلا ىف بيئذت نم“ - كمن» ةنس  [سوتلا

 رو م1 ة و نست لعتسا ءادو1 عنق ءلتلتكم آ1طأ طسمع اتطسسس مدتلاع لتعتن بماتمعتلع 5
 ويط(لوو مغ هئرسصل ماسمتسمك (مهعاقتنع نعمان مطعم لد 01 عوق. ع 2870١ "1' عل جاعز>عغ 3

 هوم1 ءلعلتمو اتطعع سصسعسمتقالتع لع معهمعت متتك 20عزرو ةهسعامسع هطعتلط كلان 1" لى
 رمرب 11676 غرو ]لودهمأ] 1 ءر» لتر“ 1ع[ عينلع» مبيع !1هلئلعتامو هسصم 581 (تصع. 4. كمن 1155)

 نورعنو. - 9871. 1'ءلعاعت عع 11 عا - مستو اتطعع صعسمتتهلتك 0ع مدهتطاتق لدسق

 ةممعاملت طاتق هم لتفهماتسحس كلنا طم مع. 0716117-171: ظ1100-1ه1ءاهعت» ل0 [ددانمم 8ردستفعو

 اندم 71-777 ءان]ج 4027-177 11م لسع 1آهمعظلتعأ معتم ءأ رطتلم]هعدكر ةهمصم 624 (ةمع.

 دو, ]روع 1226) رسمءعأسسك] كمعقعممفن ]غوكو نغ 101: 1ك /1611ء]امتن (عواحتست رو 015ءكماتسحتس ملل
 عمرو مع مععيلتممععس ءغ هسلقتس ةتمع نآ1ه ءزده لتكءمسن1هدننس ه001(ةسصعمأم عتطأ حمم ءدعع
 زودوتغم نسما ذص 0عععتس ممالسستمتاسدك 1ءلعر/»ء/ ةمكعتماتم ؟عععضتسأ. ططنصع ]ئطستسس صعواتع

 موتك معوسع لمست لع دصهمتطسك بصتقأع يسوع مقدتلسع ]عول6 هنمودلتق ؟هاسسصتمتطاتف
 عانق نأ مى155 لزوم: طاعمع رمعيسمرتمع هصلهتتاأ 12م4.  (ننص جآاتوسمسلم عأ 01 عج عادت:

 0وعدممكتس هي ملستمتكاممعممع معوصتو ءا ييمدسم00م (هصاحتس دصماعس دصعرسمدتمع سقم لمع نط
 ويعووعددزغ# همت هممغب ؟ءورتمملتغو ؟عنطو معدمت كعمله# هعصفانف اهصكتست ءقأ داتم طقطعمله

 لميت معمنع دصع هممصتسع لآلعأ ننمعداتمصمع5 نسمفءانس لصنع. - 1 [دعع ةدسستسمتلت ممطقمأ عت

 وومتاتمدعتس عا معسأ ععامس دعا 01111 اعمعصملأ [مهعمامغورر. - 2879. '1' عل جاعأع عا- ةعاعألو

 وررسممت(16 ذم(علازععمقو ءع ءديعئامتلتم صععات ععصاتكو جهسعامرع للان عززار 37م1 ع
 71ه]مسرس علا لسوف": ظعولم# [ططتلام1هعم], "لسمعتاع [دصصم 653 (ذصع. 10. عطل 1255)
 امرنا 0|. - "1 ءلمصتط 11 ءال- د عحذتل جهله ع1- ععمتطو هدمعصلتع 2001 (ةسس عصاه
 حل همريه 1ءع5 هممالمعمو. 11لع ذمظم. - 2874. 1" ءلعصتط 11 عا 1هتنر ةههمعصسلتح

 عنا

 ب مسحب

 ها

- - 

1 

1 



259 

 تاقلعتم,.,نم كلجحم 1 ةنس .ىقوتملا :ىفاشلا .ىفارلا دمحم نب“ ميركلا سبع .مساقلا ىال

 بيذهتلا ءبيعذت_ 0 . ىتأيإ فطنملا بيذهت :حرش ىف بيعذت .ا..0 ... ىتأيسو زيجولا

 مجارت 1 ىنذأب ليهستلا ,حرش ىف ليبكتلاو لييذتلا انسب . ىتأي ىعذلل ,لاجرلا ءامسأ ق

 [510] ةذنس قوناملا ىمزراوكل ىلاقبلا مساقلا نأ نب دمحم تياشملا نيزل ىسراف مجاءالا [ناسلب]

 روسلا بيترت ىلع نآرقلا تادرفم ريسفت ىف رصتخم يلا ىالغالا معتاف هلل ىيحلا هلوا و

10 

 ميمتلا رداقلا ىبع نب نيدلا ىقت ىضاقلت ريبك كلج ةيفنلمل تاقبط ىف ةينسلا مجارت ما

 هللا لبع نئب ديحم هللا كيع نال خويشلا مجاونأ |ثمحم ا..ه نس ىوتملا ىفنحكلا ىرصملا

 جان خيشلل ةخلاسر ىضاقلاو رممالا نيب ىضارت اثمحأ 5.0 خخس قوتملا ىروباسينلا مكاحكلا

 ءاتيركللا 0 راونالا بيك أذ انجل“ يك خنس قون ىلصوملا مهيردلا نبا لديح ند ىلع نيدلا

 نم ريتك ىلع انلضف ىذلا هلل دما هلوا هام ةنس ىفوتملا ىارغطلا ىلع نب نيسح نيدلا كيوم

 موياعو لدعقك ةمععمأاعو ءمصاقصعمفو هتتعامتع لآ: 1عامعق» لآل - ءآ- [ع»أت» 8 عن ]101 هتتتتعل

 1:4 كامظتاحر دمصم 623 (صع. 2. كحص. 1226) رصمتاتم. [؟'هآ]هسصعس 2001(ةسعمام 20 77”ءزاع

 ممم عمد 0ع ندم ةملد ؟10ءدغد. ب 28735. '[' ءلعطتاط 1 ةطدعط '[' عط لعذط ءا- صحم ذب

 انطعرم ةمحتسةغدك.  (نهدصس ءعدمامتتمسك هرعضتفك 16 لهأط هآ -هممساةءر لع ندم ذمكنم ؟3لعملمصتب ع

 2876. 1" ءلعطتط ء1]- غئعطلعذطو مءععمومتام ةصحتسدملام لع همصتستااتك 220344 هصهتت هتئاتلتو

 حتعامرنع 12عءرءا7. 110ع زماعه. -ح 2877. 11-'1' ءلجرأ11 رع ظ1- '1' ءاعرسأ], مصانس 0

 ء معملععاتم.  (نورصس ءماقتتسمك هزعستف 16م*/47, لع نسم ذمكند 710عدختس. حا 2878. 1" ءر مز دس

 [طأ انهم ] ءل- هفزتس ةمنعع معامل ممعع [اتموتم ] طعيودستس |[ يمضعودمع] ر  ةنتعاماع

 ةرعقرو- ءارسعع]ر فقل ل1101 متصتسعل وبن لآظ1ءارعضت ظوععالف ]16 رمممدت عسصقر ةمصم [562 (ذصعم

 28. 0ع. 11066)] رصمءاتم. (نهرصمعسلتسس معضوتعتس 0ع ءدءياتعفنممع مءءئطوعسس (هعوصت

 ةلمعس[هركتس هل هجلتمعس ظةمضت مستو نمل زك دمعت مت: طهسف آ8)عم هععاسود ةمعتتعسال ءاعب اس

 2879. 11-181 ءمؤزأس ظا- 8 ءمترن ءعر طتووهمطتمع ممععاتمددع لع ءكمموتطسك 11همعلقا عمت.

 آكواسدسعم دحعمسس و, ةتتعام»ع (نةلطخ 1هعق- هل- لا: عر: لال -ءهآ - لل» 1سم لال و"

 [1دمعظنوو هعصصم 1005 (مع. 15. فسو. 1596) رصمعنبو. ع 2880. "1" ءعفزتس ظا-هطم رئلعطو

 طامعمدمطنحمع هطعتائطه مدس ةسعامدع قللتن 4100771ه]ل: 71هأرمتنت»:ءل 8ءج قلطلملاعل 17

 ركام "ةو هممحم 405 مع. 2. لدا. 1014) مدمخانم. - 2881. '1' عمعملطت طءتنم 11 -1؟رمتد

 سبع طا - (خ0طأ1ر ةهئنكأهعألم رصتتغاتت 1ماع /1"هتتت عغ ه0للععتل“ 1" عدعاجأتقر ةصعامع

 هطعتاعط 107 - هل لأ: ملغ ظعرن 2101 مجتمعا لات -ءالم»ءةارتم 2108178, دممم 762 (ذهع

 11. اللمع. 1360) رمورنننم. - 2882. 1" ءمةلعأط ءآ- همة عر ءمرص ممول مدعم ]نسستماتللل ع

 فةلعطوتستحر هسعامدتع 7110مهيرورءل- تلح لأ: 110: عءز: عدن ىلع 16عاما 8ر همهم 5ا1ق (ذهع

 22. لآدم. 1121) مماته. [1معلمتغ زم: ةطرمسك 1م واتت هم5 ماسعتتستك ءسل(مرثتتات 5101110
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 "م. ةنس قوتملا ىلاغصلا لديكم نب ىسح ىيدلا ىضرل بيكارت اني خلا نتييوملا هدابع

 8 ةنس قوتملا ىرصملا نابللا نبا دحأ نب دمحم هللا" ىبع قال مالا ةيبرت ادع

 مامالا بهذم ىلع ماسقالا بيترت طدح» ينارقلا بارا بيترت ظدمأ ركب ال١ تاعيبرق ادق

 بيكرتو روسلا بينرت ان. ٠ ىفاشلا ىتشحرملا نسل نبا دمحم ركب انا عيشلل عورفلا ق
 5 هلوأ قاروأ ثالث ىف ةلاسر ىرصملا ىركبلا ديحم نسحكلا ىنأ نيدلا سمش خيشلل روصلا

 ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت امم خلا اقابط تاومس عبس قلخ نم ناحجس

 هيف عمج هع ةنس ىقوتملا ىلاملا ىصحلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل كلام بهذم مالعأ

 هيلا قبيسي م بيرغ فيلأت وهو ىنسحاو ةيكلاملا

 ىجاهتلا فورح بهترذ ملع امك.

 10 ضتحدلا كا تاك ىتايسو

 قلعاتسسس معدعمن]لع عامي - 2883. "1 ءعؤلعأطو ءهمدسمموأ قمصعقو ةاتعأماع 4)4-60-1]/1160

 11ميم7: ]عزا 1101/مب»7» 0 كمجااباخو ةهسصم 650 (ذمع. 14. الآه. 1252 ) دصمتنن0. ل

 2884. 1 عمطأ1ور ىءي ءآ- هرصتسر ؟لمعدتتم دممتتمو هتعامتع لاا قلطلماامأب ]1101م هتت»ءا 13 عا

 471:60 1دد»-ء]1ءاارابس 1715, دصصم 749 (ذمع. 1. كح. 1348) دصمانانتم. - 28835. '1' عهءطتقغو

 وسدلعدنمدعمعرو ةسعام»ع لقت 8ع“. - 2886. '['ءعاط ةطغعفقط ظ1-(هعؤصر 15 ممدلاتم

 مديت 5عدممعفتسمتستسل (نهدومل. ع 2887. 1 ءمانط ءل - جعوقس 015م05110 مقتاتاتلل

 عععتسلسس لتككماتممتس آسحتست 57/72, لع مدهعاتطتم قدعق ةمءملتطاتكو ةسعامدنع ةطعتلل

 لق: 8ء]ب» 7101متر ءا 1 ءرن- ءالرمعمب» 11” هعلبم ظطقلطتلمم. ح 2888. '1' ةعتتط ءعا- هه عد

 قو دروع 1[ ءععاتط ءآ] ومص عرعر تعممدتاتم دسم حسستس عا مصت مموتكتم هدد هساتتس و 206غ0مدع 8طءئلعط

 مهر ورربع- هل- لا: لد معمت» 110ه]ءميجت» عا عقب 12.  'لسدعغمتك اهتسسص 1]10هدئاننحت

 ةمممزعمو : ©1هرتح هزغ كر ننأ دءعماعتس همعامو ؟ععلغ مماتوعمداتمسمعو ءانم. -ح 2889. '1' ععاتط

 ءا]- مص ع0 م م1]لعو للم ممقأتام 1مععص]1مزلاتتلل عا 2مم10مأه011210 1513012 20 عم 10

 ةماعمت عممسهدنتم ةععامع 117 ننعدع, هسعام»ع (نةلطت 11607: عب 7156« 7”هلبدعالف 0][هلئطتاقم

 دمصم 544 (مع. 11. الآدت. 1149) مممدتادمر نانأ طنع ءعععونم دمم0لو 717نغه5 كهل ععاأم (0 مانو

 ءوع ةزمعسم]ددنعو دن عتستلع هممص ةصكتعمتااتل.

 2890. 11ج غءمانط طوصضتل ع1 - عطق] )1. 12هءنمتسج 0ع هننلتس ه2

 ]زن ئععدستسس هلمطقط ءاتو

 10 هتزاق ء>عمموأالم جععاتسمأاتم»" امله ةنط 1/17 ء/- مزلما1 ةعوتعااتل“
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 مهقازرا ةميهتو مهلاوحا طبصل ءاسورلا بصنو مهبيترتو شوملل دوق نع ثحاب ملع وقو
 بورحلا ةسبلا مهل ئيهتو مهبلا ناسحالاب مهبولق ةلايتساو نابجلا نع عاجشلا زييثتو

 اًدحا اوملظي ال نأ مهرمأيو حالفلاو ريخلاب اوزوفيل حالصلاو دعزلا مهنم لكل رمي ف حالسلاو
 اذه ةعيرذ ةلودلا لاصيتسا ىلا هنا ةعيرشلا ناكرا نم انكر اوليهي الو اًدِهع اوصقني الو 5

 هركذ ىذلا هجولا ىلع هنكل ةيلمعلا ةيكحلا عورف نم هلعجو ريخلا وبا هركذ ام صيخلت

 نا ىغبني لوقاف ملعلا كلذ لباسم نم ةروكذملا رومالا لب كولملا ةسايس ملع ىف يردنم

 هيف ثحبي ملع وهف ةيبركلا ناعتلا بتك ىف ءامكحلا هركذ ام ملعلا اذه عوضوم نوكي

 هنم ضرغلاو لاجرلا بيترت لاوحاو قاعتلا لاكشا صاوخو فحرلا موي فوفصلا بيترت ع

 جحاورالا تّدح !ذاف حاورالك ىاعتلاو حابشالاك لاجرلا قا لا كح كل ل

 فئص دقو روصنم قاعتلا بترم ركسع لك نأ ةنس هللا ىرجا كقو ةويلل تلصح حابشالا

 2894. 11م غءما1ط ء1- هد ةلعت». 10هءملمج 015م0و1000م15 دنع ل٠

 ]آدعع ءعوؤ ءو لمءئلسهري دم نصه 0ع ءيعمءاتطسع سععملت5 ءغ 035ممهعسالت5ر 0ع هعئطانك

 حل ةؤمطتتس عمرضاتسا 001 مهصلاتست ءهمصفاتغت عسلتقو 0ع ةاتمعملت15 ءغ دلتطسعمات5 معمعدعدمسلتك و 0ع

 رمرتطسك هج ةستلتع لتعاتس عدعسلتكر 0ع لسع ةصتستقو نغ رستات لطم طعصع ؟ءتصسغر معمعاتكتطانع

 معل0عملزو ءغ لع مءعوقطمسع سئلتكعشطسك عع حضصتك مدعقصلتو وندعسشعتس.  طءةةملع هئمودلتم

 مطوقمءعماتقع ء( معمطتغمنك ةاساتسسس مهعمعتطتعو بسغ دمع طمصح نسمعوسع ءغ ؟ءاز نامغع»

 ءممكعوتت ةظأكاتلخ, عن هةدصعتغو طع ءاتتوان323 1مزانصتمس» 1هعلدسغ ةدتغ 10علععجد 1هآعمغو معكع 5

 ملمس عمكفتس ]1ععتك ونمم0عمصوتع ةسططتقمسغز 20 دععمتتسام عمتس ك(مطتلتعملسس تعد مقتل

 ممعرتغ تحتم. 11دعع ممقمعد دسصغ عمت نلسقع 48: /8يع» طقطعغر نحت ءعدبص ص مدعاتطستع

 مطت1هدهمطتقع مدعقعدع همععندلتطسو ممددتغز مدممع اقسسعسر نانق طمع 1عار 30 177+ 1

 2017-61 ءىغ >ءاعمعملهوم ؟ءآ] ممسك 20 مععو 0ع نتتطنق دم نسدععقمصتطاسق طسزانتق 0هءنتممع

 معجم يا. الآعع ةعماعملم ةساعست هطز ءءمدص طقزنف 00ءاتممع 10 طقطعمع مصحعمتغو نسم

 مطتلموممطق ذص اتطعتك لع لت مموتقممتطسك طعالتعت5 (1-171 ملغ 11-11 عز ةهدلسمأ آه طمع

 عحتص 0هءفتمه 0ع هملتمتطسك لذع معمعاتت ءودصتصستغغعمس 01 ةمكاضعملتفو لع مععدس] ةعتطسع ؟هدد ةعانتل

 جعاعت ءمملتقمصتطسو ءغ لع مدقمصتطسو هءرتإم !10عم ءءمام5د ممتاتغع5 لتكممصعملأا  .نته عت اان.

 رزسك ءممكتاتسسس ءع ظمتم ىمستستتك طقس نيعسوسمتس ]هنعمغر ءغ هتازاع5 ةمكاحتم ءمعممرتتم, 0

 لتوممدول المصعد زمداحت" ةسلتط0ز123 يذم 1 ثممغر أ نينحصلم ةصتست همر ممرد ةمطقطأاهصغيب كمتس 5

 دصلع مهملنغ ؟نغملتك. آ1غه عدت 18)ءانذ فمصقاكلفتتكو انغ نمل1315 ءديعرنءاسم مععام مهلتمصع 035ممقتاسق

30 + 
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 *بيترت وه هنو ناعتلا ملع ىنايسو“ نيحلا هللو 'اهضعيب ترفظ لئاسر رابكلا "١ ضعب هيف

 لضافلا كلذ هب هفرع امك ركاسعلا

 ىجفاشلا ىلاردنكسالا دمحم جقفلا نأ حيشلل قاشعلا ةضورو قاوشالا نامجوت ا

 دررصخخق#و خلا نيالاو فيكلا نع لج ىذلا هلل قيل ةلوار فسمد ىرق نم ملا ليبوذ ىداقولا

 5 لزغلا ىف 0س ننل“ ؛ خلا قازولا حاتغلا ىالكل كلملا هل نمحلا هلوا كلج ىف

 هنع ردص 1. ةنس ىف وتلا قرع نبأ ىلع ىب دمحت ىيدلا ىيح خيشلا ىلا بوسنملا بيسنلاو

 هنأ هيف ركذ ىقالغالاو رئاخذلا متق هاملو هحرشو 4/1 ةنس ناضمرو نابعش بجر رهش يف

 ةرابعلا لعجو ةيناحور رارساو ةيهلا راوناو ةينابر فراعم ىلا اهب راشأو هرامتعا لاح ىف ةكمب همظن

 ءاغصالا 0 يعاودلا رثوتيف تار ابعلا هذعب سوفنلا ا كل بيبذلاو لوخلا ناسلب كلذ نر

 10 رابلا هدلوو 0 رحب نى ل هللا لبع ليكام لأ م«يحاص 0 محد ابدي 3 ركذو اهيلأ

 بلح ىضاقلا ميدعلا نبأ مسالا وبا لامكلا هيلع أرق كقو بلكي ىروذخلا نيكدوس نب لبيعمسا

 رزمعورع عرع جعزع ععلمعملتر. - ])ع طقع جياع دتنع نستلم مهمععمرف (2عاهأا5 012 0ةانتأو

 سمنت همصصان]] همر آلم ةثغ ]جلتكر جقوعماتكاتق ةاتطت. 1ملعع لع لهعءستمح 1-1277 عمل لت فاصل

 نودع هع عظمت قمدع ذلاتسم كت طعصع دصعتتا لتهممولالم ءوأ ءدعت كااتاتتل

 5892, 1 هرمز ءسقص عآ]- حعطخعفع رع 1[ هس لط عغ ع1 هم طقط ةعر ةصاعت معو تتمثل ةكانتل

 م( طمعغمم حس دصاتسم و ةمعامنع ذطغعتلعاط قللثاةركعتن]ب 1101 منست»ءلا ]ل ءزنعرتلا ءر» ارد ]1 مق ةاطمطتامم

 وتعأ ]7دسممءعمت المعمم اموستلتمم. آ1معلمتغ زلذ: آدم آكلعمر ندأ همتستق ةمطاتستك ءقأر ناتقتلل

 و نع نسمعمنمصعم: (هتمصملم ءع تطلق دص عمرص ءملفمغع ءعاع. لكئزسف ءمتغمرتع نصمم ؟01تددتمع

 ورسم عءطعممد دمعامتا زله: طهسف ]لعموم معوأ طعمع ععمصتالو ةعتعماترو ةطاتصلع ]هدنوت عدلات ءاعن

 2893. 1" سرنز سقم ءعا]- عفط ةعر ةصغعم منعك هنأ لت ملمس 06 ههضمتمع ةسقأماتو ءغا ]80غ 0110.

 منع انطعع هطعتلعطم 7101ج ة-عل-لا» 1101, منروتت: علا اعزب لق طا ملب*هلق و هصصم 6385 (ةطصع. 23. لال

 1240) مهمدت6ممو جك6صتطستعمعو نأ عن دهعمفتطسق عز عطر ةطقطقم ءغ آهسحلطقم هصصت 611 (ةهسعم

 13. ة1هث. 1214) ءعلتلتعو ع( ممهاعجح ءمرصتسعم(هغاتك عقار مرسسعسا(ةضتسسوانع ل01: ]: ءا-اس علاق

 مع هل- معالم زمهعست مدلك.  كلدضمع طلع هع مضسعم 01ءانلعفعو فعدم ئطق ؟15لاها1هدعتت ةقعتمتلل

 مععمعععععو فملتلتمدع. 1مللءعمكتع ةساعس ةص عم معمتاتمصعق لمجتتستعمفو طتستمح للاتلسف ءأ

 ةععمعاج ةماضاسملتمر ءغ( هل طمع ءحمضس عصام تكاتك ءقغ ائصعام ءدضتساتتل هطتها م1101: أ

 ]1دملمعقتلمرتتسسو عدس ةمتصت طقصع لتععملأ مملممعتس ءاتمالع ةممعافسغارو ةذلج نأ 1م عاامسس ضاق

 زن جل ءوص 1مكعملمتس ماستسم جلقتمع. ('هصففدتسو ءاند' هماتق فرست عمامامق ةتغر طقصع ![انلققع

 لتعتعم نسمل لتهءمساسك قللني 71ه]رمسسعلا لطلمااعلب العتب ظعل» 11 «طلعع]ت ءا 1 ماا

 1مم 47 17 رب كيل ع زيمر لكك [1ملعطت مرسصعسمتدمف ر ةمعقس ننم لك عض مل-ءل-اأ» قانا [عامققنلا

 اردو - ململ6» زسلعاع 11هلعاطعمقتك اتطسيس ]1عوعبتنو ءمرسسعمس(ةينلل ةطق هع معالعستما“
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 ةغالبلا نامجرت 1018 . ..ىارس ىأ ةنيدمب 41 ةنش رخالا عيبر رهش ىف حرتشلا نم هغارف ناكو

 قراخضبلا باوبا ىلع مجارتلا نامجرت +158  ةيعيدبلا عئاتصلا هيف عمج رعاشلا ىخرفل ىسراف

 ميعربا] نيحلا مراصل نامزلا نامجرت :000.٠ روتسدلا نامجرت 11 مجحسلا عمال ىف قأي

 نيالا لامج نامرلا'نامجرف 16 ٠.فورحلا .ىكعابتر 4, خلس- قوتالا قامقد نبا نم [نبأ

 ىجفاشلا ىنيقلبلا نالسر ىب رمع ىنيدلا جارسل ناجالا بعش نامجرت 11 ىولعلا ىنهملا نبا 5

 - ىتأي ةغللا ىف ”لاحصلا. نامجرت 1..: خلا وه الأ هلا ال نجا هللا هلوا [..0 ةنس قوتملا]

 ليسملا ئيسفت'ى:! نارقلا: :نامجوت 0.0. ١ مجاعالا 'مجارث وه:هلعلو هئانغل 'قء. نارقلا ,نامجوت

 نييخ ى رببك وهو 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج جيشلل

 ىذلا دال سيلا هلوا نلت وهو دواذ نب ةرصن نب ىلع خيشلل ةغللا نامجرت 11.“ .٠ تادلج#

 تاكراب ىجابتلا بيترت ىلع فورالو لاغفالاو ءامالا عمج خلا نايبلاو ةحاصفب برعلا ناسل للصف 0

 ركمتس 1كعطُو هععتسملم جممأ 616 (ةذمع. 19. ةخآلدعضي 1219) دص تعطع قلععع»م# ج0 ظمعس

 ج00نعغ ح 2894. 1 دعز يسفص ءالداط عالة عطعغر زمتع منعم ءامودعصاتقع. (0ماتق معاتوت كتل

 دم وندم [عمسب/ لق طوق هسعتكعتد ءطعامسعو ]لعوتع ح 2895. '1!' نعز هسفص ءآ1- عع هَ تو

 زماعن منعم طلمعءهمطتمسمس ةععمصسلسس قرمتكغم ائطعت 8208/41 2/-ل »6 5-11 هلأ دمع ءتماتو

 لع وسم ذماد ؟10عدعتعب ع 2896. "سعر ءصقم ء1- لعدغؤتمو ةمغعر معو ءمضمصأق. ع

 2897. 1 سعز سفص عآد عرس ةصر ةملعزمللعف (عاص ممالأكو ةاتعام1ع كم” ةرنس ءلا- 101: | 1*1

 ا عءعرنإ 2101 مت»تنعا ظن 1آ1:عدمعرو جحصصم 790 (تصع. 11. لكهص. 1388) دصمتتاتم. 0مسده 20 ]ضعفهم

 جالمطقطعغت لت5ممدتكتس. ح 2898. 1 همز ءرسةذم ءعآ1- عج عدد ةصر 1ه122م1ع3 1622201315, 26401

 ل ءرجما-ءلا- اش: 1ظارتو-ءارسم]رميسم ل/عمنب ع 2899. ا دسز سقس ةطممط ءع]-ةسقصم اماعتمالعق 5

 ةيتمتستس 110عز ةعععجستدس و ةانعامانع الا" (ل- ءل- ل111 012ه“ ظءنن 18051: 18071ءلب عد ؟ذاطحظتلقي

 [ةصصم 805 مع. 1. ةكسع. 1402) ممضسم]. آمعمتغ ذلجن آرمسلم 1)ةتسر همم يا 1)عمج ملكت

 زا1م هع. -ح 2900. "1 سعز يسفص ظ 5-1 ءعطط ةغطب ةمغعممعو هرعضم !اعدتعم هوت ذعر, لع

 وندم ذمظد >10عدضترب. - 2901. 1 سدرعز سقم 181- (هعومر ةماعنمرلع5 (نهعومأ 0ع ءزدق

 لتععئمصتطسك ؟؟هسحستسس 0131عءعمرصصتم. 1 ”هراومذع طمع هزرنق 10عيد عقغ ند 16" آ-0 لة.

 2902. "1 نمز ءيطصغص 151- (00 عوصو دماغي مرتعو (هعوصأ 0ع ةيماتعمقممع ائطعت 71 معنمل. 0مسمق

 مرد عمانست عصتسوتع 1ه]هستسسس ور جتعام»ع هطعتلط لء/م47- هل- لأ: قلطل-ءآ-ه]بسمت» 8 عرب كلف

 [رم]ر» كميرا, همصم 911 (ذمع. 4. كدص. 1505) رممتنانم. - 2903. 1 هعز سقم ء10-1ه عطقأب

 ماع مرنعم انمودمعو نست ذاك ةمعامتغ: طدسف 18)ءمو نست اتم عددس ةعهطتعمم ءآامونعماه عا 53

 مطععمرتعم مدع اتع عع.  ؟؟هآسسصعمر دم نسم 8طعتاعط لع ظوبب ثمو»ع ورب 182مم0 ممستممي !0

 معطو هع ممهعنعتادعر نتمع نعو ؟6ءملعج ةدلصتغنسمغرو ه0 هعلتمعس جلمطقطعا ءمالععتاب
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 ثالث ةيكرتلاب ةغللا نامجرت 11.2  .ءايلا. ىلا فلالا نم اباب نينامثو اًعبرا هبوبو ثالثلا

 ةينامث ىلع امجريغو برغملاو ىرجوجلا نم هعمج ىودرقنالا فسي نب دمحم رييل تادلج“

 لضافلل برعلاو مجحلاو كرتلا ذغل ىف برالا. ىهتنمب مجرتملا نامجرت 8.0 اًباج نيرشعو

 نامجرتلا "16.21 ممع ظنس قوتملا ىقنلمل ىقشمدلا هاشبرع نبا دبح نب دحا ىيدلا باهش

 5 م0. ةنس قوتملا ييجكلاب فورعملا ىوحنلا ىرصبلا كحا نب ديح خيشلل هيناعمو رعشلا

 عورفلا ىف ماكحالا ةمجرت !8.+4 فاشكلا ةيشاح ىف ةمالعلا هركذ ريسفتلا قف نامجرتلا ا.«

 ىضاقلل ىنيقلبلا ةمجرت 1.1 11 ةنس قوتملا ىوغبلا دوعسم نب نيسح ةنسلا ىيح ىسراف

 هلج رابخا هيف ركذ ما ةنس قوتملا ىنيقلبلا رمع نب نجرلا دبع نب لجأ نيدلا .لالج

 قوتملا ىنيقلبلا ملاص نيدلا ملع هيخال ىيقلبلا لالجلا ةمجرت 19.  روكذملا ريع ٍسارسلا

 10 وهو ه.ب ةنس قوتملا ىدرويبالا ديا ىب دمحم رفظملا ىال ىفلسلا ةمجرت )0 ماو نس

 عع (هذتنص لص هءامعتمأ2 ونات2/0» ءدمتغع 0تةممدنتغ هج 1ناععو 2/772 دهوتع 20 37.

 2904. "1" هرمز سقس ء] -1هعط عغو ةصغعنمععد ائمعددع. "لكم ؟هاسسصتصف اال1عأ66 ةعاتمأقو

 سمع ط» 7101من عا 17 لن 7ع“ لضعاف عمن تع لعل عبر 210وعلممط ءا هلئتتك همعتطاتق

 يموعموتع ذم دتوتمسأ هعغم ءةمتغم لتؤذتطستم - 2905. 1 1- 1" دعز ءدسفص ظ1- 014 غددنز طهور

 زماعمرتعدرو نست دممحتسسلع معععددمتتح طصاعسمعامضس ّدص ]معده "1'نععدتتاتس و 8 ءةومتتتتت أ

 قحسدطسس , ةنيعامسع طعمع معضم هزلع] مال ءل- لا: ىل]ت»عل آعءرن ]11ه]مستضعل لا: لمادا

 12و موز علم آ[كآدمعاتدم دصسصم 854 (ذصع. 14. 1"عطس 1450) رممعنبم. ح 2906. 151- '!' ندنز سقم

 ولأ ءا-هطتنع ركع دصعفمأ طلو ةصاععمبنعو 0ع ءهدعستمتطاتق ءعغ ءمرطاتتت ةعصاعمالاأفو ةا01[06

 ما عتلعط 17101, مترسوبعل عر: قللتسعل 8معدد# (هسصتسحاتعمو ؟ن]ع0 4767 لتعأام ءا ةصصم 0

 (ذمع. 13. لحص. 9392) دصمرتنتم. - 3907. 11 - 1 سسعز سقس 11 ع1 - غع1وزعو ةه1ع٠1715

 (©هرصتس عمامعتسو قسمت عمفرو وسعت 0هءاتهدسمسك ةمسمل لوداع: دس دصمم عتمع همعضتك 1؟عداندأناو

 ][دنلون - 9908. ؟1"عمز عيد عغ ء1-جطل]ع ةدصو دماغي مرعامأم عاملات هالات 06 مدداتطاتق لاتتتق

 ةمعمملتطسكو ةسعنم»ع 71018 تك - ةهررنعا 110وءقر» عر ]116د010 18ءولعمفو ةصصم 516 (ذهع.

 12. 81ه, 1122) رممرطدم. 2ءروزووعي ح 2909. 1" معز عرس عأ 13-11 ه1 ءلاع ءزستر ؟لنمع 0عععست ماتو

 1801ءاعساتم ذص نصه (0ةلطخ لع7م7-عل-0غ: ل ]رنعل عب لطل-ءآ-ه]رزرومنا 18 ءلان 0سم“ 120167 12و

 حمصم 824 (تمع. 6. كحص. 1421) ددمداتستكر طتوامدتحسم ةك1 اق" عل- غر 0مم" رصملو [جتلهنخخ

 ممنون - 2910. "هدو هسعأ 1-11 ءا1ذل 1801-11 ءلع عز متر طتموعءدمطته ل6747- ©«0- 0
 10 801ءآيعنافو ءلتام هط قدح ظطمطع 17-عل- لغز: ركف]ز]ب 18701عةبعنسفو ةسصم 868 (ذصعب 15. ءرام
 1463) رصورنتو. س- 2911. [هعز هصعغ 11-ه11ع11 و طتاموعدمطتم 82/4, ةسعام1

 اان * 01 هرؤا ع »111ه 1رمصتسعل 1ع للسعال لطلضمء»لضو ةصصم 507 (ذمع. 18. كسصن 1113)
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 نبع نيدلا لالج ييشلل .ىنيقلبلا»و ىوونلا ةمجرت #١1 روكذملا ظفاحلا رابخا ىف ءرج

 ىؤملل تانيبلا جرت 81“ تاقرو عبرا وهو 211 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نجرلا

 خلاسر هيف متناغلا ىلومللو ةديغم ةلاسروه ا[... ةنس قوتملا ىقنكلا ىناولا ىفطصم نب دمكم

 دبع نب كمكم نيدلا سمش ظفاحلا خيشلل جيبستلا ةولص تيدحل ججرت] ملإ#  اضيبأ

 مامالا خيشلل ةفينح ىنأ بح٠م جيجرت 5 077[  ةنس ىقوتملا نيدلا رصان نباب ريهشلا هللا

 هيلع هقفن 5, ةنس ىوتملا] ىناجرجللا ىذهم نب ىيك نب دمحم هللا دبع ىأ مالسالا ىكر

 ةفيرظلا تكنلا هيفو خلا للزلاو عدبلا نم ةمصعلا كليسن انا مهللا هلوا رصتنخ [وم ىرودقلا

 ىنفاشلا ىدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع روصنم نا جيشللو نونلا ىف ىنأي لمكا خيشلل

 ةمالك لخي رث ايهنم دنحاو ّلكو حالصلا نبأ لاق ىناجرلمل باتك نر لك بانك 50 دنس قوتملا

 ةنزاوملاو مجبجرت 114 ىهتنا هايثا ريثك مهو عم هبوي رث امب عينشتلاو هل سيل ام ءاعدا نع

 رتمرتنم0. ظههوعداسو 0ع طتقغضدستح 1مرات دمملم ]دنت لمغأ. ع 2919. "1'ةرز صعأ 11-] عرو عت

 سمع 18-181 01 ءلع ءازمأر طتمعندمطتح لعموم ءغ 801 ععنومت. (ههعمت» 1هاتحر جسيعامبع ذطعئتاعط

 لءام71- 0- 0: 4ط0- ءل- ”هآربتهت» ظءر» لطف 8ءآب» كميرا دمصم 911 (ذصع. 4. كدص. 1505)

 رممدنم م. - 2913. '1' ةمعزذط عاد طهر رتم ةغو لعيسممكأ هك مصعد عرت0عداعم ءعاعرتق مهعأ عن عد0قعو

 ةهسعمامتنع اة[طمللج 7101 متستسوءلا طوب 01ت1هرك6 77 مغ [آآدمعاتنحم دمصم 1000 (ذصع. 9, 0ع 1591)

 رسمتنأتم. "1مدعاجطم طمتشمع ظمعتمو هنت هتستلعسس 810115 67م همس مموستغن - 2914. ['1'دسعزتط

 11 ط علتغط ةعا1ذغ ع1- غعوطتطر ميتمدعع ندلتعمدت لع معععدقممع 165841: 0ءاهنذعر ةتتعاماع

 عهدعلعط ظففنم مطاعرنع-ءل-لغ: 71ه]رمتستسعا 18د قلطلملاهطعر ؟دلعم 17: 17م -عل-0: لتعم

 عع دممم 842 (ةمع. 24. كدص. 1438) دسمان, - 2915. '1!' حءزأط صحة عطقط قكطخ 8آدصأت 1 هب

 وعماد كلنا 81عج/ مع عاعتتع ممدع[ عموم لهر دسعامنع هطعتلعط ءعغ آطسفس 2 هقبن-ع]-:ء7مد» لدا

 ل4 0ه11ه]: 2101, مسن»سءل ظعر» 7”هلبزرع ظعرب 102 لمبلغ, [دمصمم 397 (ذهع. 27. 5ع 1006)

 رسمت غانو تاتلاتك تانقمت ءاتك (0072 لمسكم»سلعصاتدسس ةاص0هعضمغ].  (نهردمعس0تستس , ننم0 دكه

 زمعامزغ: 0 1)ةنعو م05 هطق غ4 ممدعوز لزسسس ءمصاتو 7ع5 20535 عأ 10 معاتسلالق 6غ.

 رمدصلعس دعس ائطعع ةطعتلعطت قلقت»نمأ , 17-101ه1:61 11-177 ء«ر/عا دمع تتماسك, لع نسم ذع اتاععو

 رك ؟10ءعوغتتنو انتدعاوغو ءغ هةطعغتاط قلاع ل1هضع» هلطل- ءآ- فلق» 8عع 1لق» 70ج

 8طمطتغمو ةهسصم 429 (نمع. 14. 0ع(. 1037) مدمعاتاتكر هراتق 20 ائطسس كمر دءاسغمسل انتل

 كمر ممداتتاو جكادتصعمس و (ءةاع ل2لدو - ءلوم1م], همت انكاع كعلم صمط تتصل 05 عدا ةطط

 جععتك ه4 هصتطسعو نتمع ه0 عيسدسستس ممم جئاتسعتمأو غد يتسستممتممتطسع عدس ةمكقس ةصاتطاتقو

 ونيدحدع دانععأ ممد ذم ردعمأعالل ؟عمعرقمأ“ 8 مدعاعععم تس داتا غمه طقاا هعلمدقممعم ةصعتل عت

 آمعع لله. - 2916. 1-21 ةمزأط 6ع 8:1- 010 مه عصعأر مرهعقاقمأله عا ههتلتزتةت810و
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 زيجرت“ 11 تي“ ميولتلا ىلع . عيجرت 190 +٠ :ىناقوتلا .ورمعا :: نا: نبا قسحلا نال

 لماركالا ىف [صيخسشلا .1٠ .  دميملا ق قاب حابصملا ريجرت 101 نايبلاو  ىنلعبلا فر ناوبعلا

 فردت نب ىبيحي ىنيحلا ىبيبكم رمامالل مالسالا لعا نم ةيزملاو ليضفلا ئوذل مدابقلاد

 "كيك خمس قوتملا يفاشلا ىوونلا

 لسوتلا, ملع. 1

 ركذي ملع وهو ىلك, فقيرطب كلذو 0 قيرطب اذه نال ءاشنالا ملع عورف نم

 لكل ةمئالملا ذصاخلا تاحالطصالاو بدألا تيح نم هيلا تودكبلاو بتاكلا لاو, ف

 تاروذحملل ءاعدلا نع زارتحالا لثم اهنع زارتحالا بجي ىتلا تارابعلا ثيح نمو ةفئاط

 مرياوقح مابيقلا لفل رح نعو تيسالاو رىكلا طفل ناكمل اهنسارح هللا مادآأ ميهلوقب

 2917. [8:1-'1' حءمعزأط هاج عا- قاستطو جدمعامرع ل7: معم71 1761 ملط كبرنا ع

 مرتمرعم مرمع همعنع 167م4 لعادنمع. !1لع زمكو. ح 2918. '!'ةعزأم ء1-هورنكسر 1هعأ

 مضسمسأ رصعأكو 2 عرعس ءمرضس م0ىلتالو لع ةعماعماللتك ع( هجممدزلمصع. ح 2919. ''دعزأم

 [1- 15[38طغطر هردك 21756 دصعاتو 1غ ءزعدب ءةعقجدتطتلال.  آ'10لعدفع ذص !ناعتتج 112.

 2920. 1:[1-'1' حءاعط أه 11 ءل- 1اععؤسس طن 1 ءاعتر ةدسو 1عمءدسعم ذم طمصمبتطاتق ةدعععملو ده

 معمر 8[هاطهمصسسعلهصسمو تئطسعسلتكو ونسأ ممعتتأتمق هن ءدجععاا عماله مدععممارو ةسعامدع ط!؟صقتس

 1101 6- ءل- لا: 7” هآربرع 1 ءرد كايعت'ءرك 1 معمم ذطقلتتاعر دصصم 676 (ةذمع. 4. كسصت 676)

 11101110, تح

 2921. 11د ءا- عوض دهمهوم]. 100هسنتسد ءمتكأم]هيضنست ةعهضتط عمل ةتاانط

 [آمعع همععتدلتكق مدعع عون لهعستممع 122/4 ةتكع دلتات معلعداتع ءاعوهصقم. 111ه ةماعلا

 ع( طقصع ءعملس عم رمأم دمغعنءءلتغو نسقع ةصغعع ةموعأولع عع نصت» عودلع. "[روعامف ةانكعالل

 ممععماممو نسمع منعت ععيتطعماعيم عع يتصور تان هعتطتادعر هطقعضهصلمع ةانصغو 018 طاتك

 ععمس5ك هروكلممأ5 ءيوباستاسه (عضصتسم]هعتدعوسع معممعمدعرو نانمع ءهمتكتك هضلتمأ ءمصت عمااتمأب

 عن لتعلممعم معممتعأسماسعو ه2 نمتطسع ءهكتعملسسس ءىةئر تغ ةصاعم للهم ؟مضصصتتاففرو ونستطاتق

 دلمتستعماعو لعمر ءءورستعي عطه ةيتنفصلم ةدصغ 001:6 لعلم ]ق”عماملو 1. عي منهعقاعأ

 أ( ]نعمه سصئمصعسص معمعممعس هقنص ![معدك طتع لففتع ؟ععطخ ممع» (مسملعم لمص دصملت عطتعز عا

 274 (مملعف) مرمهسسمعامملأ - معا معا ءلقرفت» ( نمل ء( دلنأ لعز ءءقلممعس ةتومتل عملو

 يعسرملا ععدلنتح ذص لتعاتمسمع 276 لقيرات» ءآ- عاما 3. عي نكوسع ه0 (عصصاتقو وضا0 طمطم
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 10 معوض "ععالمصتق اصعالتغو ع( نددع ةانصأ جآتو. ع 0 1طّر ءعءامندد 00 ءعتسمعو ءهمصقتأآ اناا ءأ 15

 لصنع كحبص ممص ]جنعصغاو وننأ د2عللاهضتت“.  طيلصءامتم ءزانك 1عرنع هدسنأف ةاتتأا عزي (ءالت 01
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 ىف ةروكذم ةريثتك بنك هيفو ةيلمعلا ةمكحلا نم داديتسا هلو ةيناسكاسا روما اهضعبو

 ءاتشنألا (ررلع

 رصتت# وهو ها. ةنس ىفوتملا ىقلاملا ةوارطلا نبا دمحم نب ناميلسل وحنلا ىف جشرت 1#

 أب ةعيرشلا ردصل ةياقولا حرش تاقيلعت نم مجشرت !107* هيوبيس باتك ىلع تامّدقملا نم

 [1] ةنس ىفوتمل ىفاشلا ىكبسلا نبا باهولا نبع نيدلا ات مامالل جشرت رموز جع

 نيدلا ناعرب خيشلل عيدبلا ملع ىف عيصرت !43 ميل ىف ىنأب ىقنلا رهوجلا عيصرت 0

 نب هللا دبع ءاقبلا .ىال وحنلا ىف فيصرت ا« 0 ةنس قوتملا ىربعلل ريع نب ميعببا

 ظيادهلا لداوا ىلع ىتاولل نم بدالا بيغرت !108 11 ةنس ىفوتملا ىوحنلا ىربكعلا نيسح

 خلا ةيادهلا لونا ىذلا هلل كمل اهلوا ةلاسر لامكلاو ملعلا ليصخ' ىلا لافطالا بيغرنا 1

 ىفاشلا] مالسلا دبع نب زيزعلا ديع نيدلا زع ئيشلل ماشلا ىكس ىف مالسالا لعا بيغرت 1.

 دمسسسعملهر مءاتوسد هع همممطفعئممع معملعمغو عع مدعم لتسسس ا ع مطتامدممطتح معدعاتعو

 يو معاعسلسسس و همسااتوانع 0ع ءد هةععلمأال ةسصغ ائتطستر وست ذص 2/772 27-ةند84 ءورستم ءاتط013

.8116 

 9922. "1" حموطتط 11 عادم حطخحوبو ةمققكتاتم 20 ععدتسس 2323, 21110 الم ءقزن11 171

 101ه1مد»:60 لانتن- قلع ممه 2141مع]#, ةمصم 528 (ذسع. 1. المك. 1133) طممععتم. 1متغمدمع

 يع تمض م0هعالمصسست 20 آاتطصس مم ممعءتزرت. ح 2923, 1 ععوطتطر ةمكقاسغأم. ةممعصلتح

 مردتس ءةماقسأ 20 هردك 77” ةعويرء#ا و, ه المل“ - ءاو]ع»#ه# ءمدصممدتااتتت.  [آ10ع ةماعه.لا ع

 2924. "1" حمدطتطرو ةممناداتمو ةسعام»ع آطسفس 10- ءل- ل1: قلطا- ءآ-:مءااأاط 11: - مم

 مادطتكور ةهسصم [771 (ذمع. 5. ةكسع. 1369) ] رصمتتم. - 2995. 1 دولز ءا1 - زر هنط عد

 ءادص ع ءاعأر مسمن ومتستأم ءدوستمتاه ةسم 1مغعاءاق. اآ10عدضم» [ذنععو لور. - 9926. 1دموز) 8

 الرد عاد علل, ةماعجنتك هس 0ع لوعستمع هحمهتع لت ععملت و هسعام»ع 8ةطعتلعط و نعل -

 171176 عرب 01ج" لمعة ةمصم 732 (ذهمع. 4. 0ع. 1331) رصمرنت و. ع 99927. 1 عوز

 11 عادم حطخعو ؟ءيطعستس ءمماعدعأت5. مسك عئدتستس هاتعاتتس , هتتعام» ع قلقا ءعأ 7

 ل ءر» 110ج ءزو 01قعر»» 6>هدستصفلتتعمو ةسصم 616 (ذهمع. 19. الآكوعغ. 1219) دهم 10.

 2928. '1حعوعطتط ء1- جلهطرو 0ءعوز0لىتسسص مكنت ةمصتك ءبا]قمسو 8ةععومف. © 1هدددع 8

 ةصئاتسسس همعرتك 820/يءار لع نيو ةماعد ؟10عصاست. - 2929. 1'ةععطتط ءا-دغغذلو

 0عوالعتمس ءمرسمدعجغممتك ءصدلتغممت5 ءغ معمل ععقنممت5 ةمكدصاتطسك دمر ءءاطت0. "13 عاق تقو

 وننأ دكه ةمعمتغ: آطدسعك 12عمو ونمأ مععامتس رتمتس 7تتتعاوذزا هع د 92930. دمع عطتط

 دطل-عاتمل خسر لعمتلعهتسسس 1[كهطمستس ءلفصتس دمر ءءاسسع كوسمتس ةمعم] عملتو هسعام»ع 5طعتاعط

 لتس ءل-017: 4ط0-ه]- هسا 8ءرع كط0-ءا-دءالم» [؟ذطقطتاحر ةهمصم 660 (ذهمع. 26. الور. 1261)
36 1 
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 دبع نب تا باهشلل عفاش ريخ ىلع ةولصلا ىف عماسلا بيغرت 11 140. ةنس قونللا

 نعاولا ىجأ نب دمحم ىساف ةولصلا بيغرت م##1 مي ةنس كلو ىذلا ىفاشلا مالسلا

 ةراهطلا ىف قاثلا ةولصلا ”ةيضرف ى لوالا َماسقا ةثلك ىلع بترو :باتك :ةنأام وح نه دعمج

 ملعلا بيغت مم#عأ  ئقهيبلا جا مامالل ' ةولصلا بيغرت 1“ . وضولا ضقاون ق3 كتلاثلاو

 9 لضفلا (ىالا ملعلا بيعت" م10 20 ا درسا قوتملا ؟ئدانتلا"انرملا ”ىيح نجا لديعتلاا ملفنا نال

 نيج ريب نب مرح خيشلل رصتخم نيملعتملا بيغرت "٠ ىفنال ىلاقبلا مساقلا نأ نب دمحم

 ىلا سانلا بيغرتل هعمج يلا نارقلا ملع ىذلا هلل مدل هلوا ظعاولا ىومطسقلا كيرم نبا

 لضف ىف ا ملعلا لتصف ىف ” تايداقتعالا ىف ! تلاطم ةرشغ ىلع بترو لمعلاو ملعلا

 ىف م كحلا ىف « لكوتلا ىف 1 «(فبشلا ةياذب'ىف ه  داتسالاو ملعلا رايتخلا ىف © ملعتملا

 10 بيحرذو بيغرت "0 رمعلاو قزرلا ىف ديزي اميف 31 نابيسنلاو ظل تروي اميف 9 عرولا

 مرمر نمنم]. - 2931. 1 حمععطتط ءا1- ءغستنرو 0عمزلعتسس ةسلتعمال مز ءءاصسص 0ع معععوم مع

 مرنم هماقسسم 0عممءءوغمدنعو ةنعامانع ؤثاعأرمات - هل - ل11: لآرتسعا طولت كلطل- ءا- ؟ءلت» كاطمطظتاقم

 دصصم 847 (ذمع. 1. 01ه)1. 1443) موهغنم. - 2932. 1'حععطتط ءعآ1- ةعافغعو 0عقتلعتسم

 ميمعدمسلت. ممسك معموتعتسو 0200 7101من: 60 ظعتي مللت»ءلأ ةعععاج دع هعمفتس 1عدنع ائطدتق

 وموعدملا كاتس ننعم مدياعع 0تةممهتتغ - لع هطاتعمكتممع معءوؤلممتق - لع مدس مدل موع ح

 لع زتكر ونستطسم ةامعتأف ]دمهم مصتم ؟كم] همت ع 2933. 1 ععوطتط ءل-دءافغر 0عمت0ل تس

 ممعدملت, ةسعام»ع آ[سفس لارسعا ظوءوفارمعام. ع 2934. 1'دحعوعطتط ءالدتلس 0عهتلعمتسسم

 كني ءمسلتنمصتعو هسعام»ع قللاع 1طه]رأ» ظدتدمأ] 1ع: 7”هلببرع للهججعرن6 ذطقطتتمو دسصم 4

 (ذمع. 13. هعما. 877) رصمرتستم. - 2935. '1'ةجمعوعطتط ءآادت]رسرو 0ع5زلعتسس 1امقال ن0 طلقو

 ةمعامع 4071/50/7 171ه]ر متت كل 1 رن ملط” 1ءايعش» 18 ءععل]#خ [آهصعلنو. ح 92936. '1' حعوطتا

 ءاد سس ه(ءعمل]1 ستمر ]ائطعت وهم لت5ءعماعع بمتلتكمنع ملك عتسصخغتن. (نمدصسمعصسلتسسم نن0م0 هطعتلعط

 1101م" عرج 17 مرج زجؤر» 7101, ميوترتعل 12 عز» 11040  (نمع1ءررببيم (نهمعامسدغم» ج0 طمتستمع8

 ببمتلتامنع لتهمعمل1 هع ةععملت ةمععملعملم5 ءمصععموتا. آطصمعتمتا زله: طرهتتق آلعمو ونتأ 00ءانتغ

 (هردصتتت ءامع.ور ةهغ تص لععفستس ننوعقالمصعف (1/16/478) لزكمموتفتس عون ع 0ع طلعت

 يمك عوز 5متطوع - لع مروععاممالم ةعلعماأقع - لع ميهعقامماته لتؤععماأنو - لع 0عاععام

 وعلعمالمع ءغ مهعععمامرتق - لع ةمئتاتم ةؤملأهرصتس - لع 80سهعتد ص ج03 مزهععمله له ءامتسو ح

 40 لع هئدلأزو ؟عيالزلزوصع - لع صحو مصاتع رص دامني لتقععملل - لع دسملتقو وتتطانق
 عممدعزامم رمعيرهرتمع ءغ هطاتكأتم جدعون امر» - لع تكور ونتمهع طوصق ءأا ؟لاهنت 308ان معا.

 2937. ["مرععطتط مع ['ةهعطتطو آئطعع نسم طمتستصعو 20 طوصق ءيعلاأمصاسعب ءغاه رسقلتف
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 قوتملا ىرذنملا ىوقلا دبع .نب ميظعلا دبع كيحمم نأ نيدلا ىكز ظفاحلا مامالا خئيشلل

 هفلا هنأ ركذ يلا ىيعملا ىدبملا هلل ديحلا هلوا نيدلج ىف ريبك ميرك باتك وهو 101 ةنس

 ركذو بيعرتلاو بيغرتلا ىف اكيرص درو ام ىلع اًرصتقم بتكلا نم هريغ ىف قرفت امل ايواح

 ضعبو ةعبرالا ىنسلاو نيكحصلاك ةروهشملا بتكلا باكا نم هاور نم ىلا هوزعب ثيدحلا

 رخآ ىف اًباب هيف فلتخملا ىوارلل درفاو هفعض وأ هنسحو هدانسأ ةكت ىلا راشا مث كيناسملا

 جباصملا بيترت ىلع اًياتك نيرشعو ةسمخ ىف ثيداحالا ركذو فورمل ىلع اًبترم معركذ بانكلا

 ّلَعو دم نس وتلا قالقسعلا رج ىبأ لع نب نجا لضصفلا وبا نيَدَلأ باهش ظئالدل ةصخ“رت

 بيغرت 6 ..1[  ةنس ىقوتملا] ىقشمدلا ىجانلا دمحم نب ميعربا ناعربلل ةقيلعت لصالا

 ىوتملا ىناهغصالا [ىحلطلا] دمحم نب ليعمسا مساقلا ىا ذنسلا ماوق مامالا خيشلل بيخرتو

 بتكلا ىف نكي مل امم ىناهفصالا مساقلا نأ باتك ىف ام عيبج تيعوتساو ىرذنملا لاق هإ“د ةنس

 هيف ركذو ئهتنا عضولا ةققكملا ثيداحالا نم هيف ام ركذ نع تبرضاو ليلق ومو ةروكذملا

 عطوغعممعمو هسمعامعع ذطعتلعط ءغ آ[سصقس 1طقظتت 01-0-7674: كادي 11071 ه116ء0ل ل 0-ءآ-هأ عن

 188 دن 450- ء]- مبم# ل100 2غور دممم 6056 (ذمع. 8. لدص. 1258) دصمت(تم. (0مدك همطتلع ءغ

 رسجعصستس و ل00 ماسند ؟ه]سستمد ءممانمعغ ءهغ زاهد ةسعامأغ: ةطهسق 1ك2عم ةمعمتعماأا ءغ

 معوانمتعمأ(أ] ءاع. 8ع زل ذنوج ءمملععلددع مهضدتغو دغو نسمع ذم ءعاعرتق ائطعك 015معرذد ءدوعمأو

 ورد م1 عواعمعطت» عغعاتص تك ةعومت عوععععر دمع لتدعماع عع مادصع لع ذللد ءديعلامكلممع عا اعده

 ندلعمعمعد». "1دلتكنمم عع نسموسع ءمرصتس عت 0هدهغو 5ع اه نغ ةاتعامر عد ]ئطعمعدتت 2040دان11

 وندحأعد ىدصمغ لسم قمر سمحتم“ قمع عع ممهصتللج 21هدسم4 , نست ذالقك (مة010لععدصك

 ممصتصعتم 1 ط2عزملع ةملتعدغر ننكتست ءدضتتت جاتعامت(ه5 ؟عنه عغ معمطمطتاتو هم ىدطا ءوامع

 20عز هزغو ءغ ه0 ظطمعتس ]نطل عمو معامام"ءىر نسأ 0155 عملسمغر ّذص كتم عات] دنت ءةمتأع ءورتتلل 081

 عععتسلسدم هنلتمعس» ]ئعععدضتسص لتعمموت(م5, ندلتقممعوونع ذم ؟توتمال وستموتع ]ئذطعق م ءاعت

 ج04 قتدمموزقمصعست و ونلتحست هرعتج 11636901 ةعوستمأاتت““ا  ظوداعد ممنمععس ]تطعت مدعم

 آكفطنت 87ءاما-عا-لغ: ىل آنا [/601:7 ىلآت»ء0 1 رن لل: اد: 18هز» 4ععءم/م6, ةمصم 852 (ةهعم

 7. ل[درؤ. 1448) مهممراتاتق و 5عمدسداتس ءلتلتغو ءعغ 807:1 م-عل-01: لد ه]يقت» 13 عا ل110: هتضتتنعال

 را(: 12 ة»دعوداعفر [همصمم 900 (ذمع. 2. 0عءغ. 1494 ) دهمز'أناتك ]. ةمرعملز ععت> ءمدت[ هوان1[.

 2938. 1 ةهمعوعطتط مع ؟جعطتطو ائطععو وسم طمصتمعف دم لز(هغئع طممت ةمععم لمصانع ءأ د

 دصحلم جطقغعممعماسعو جسعامع 8طغتلاعط هع آ[مصقتس 007: مان هآ- ةنبتنتنعأ كتل عافت لعد»7017 13 عا

 81هامتست»عا [1ءا]2] 1؟/ ملفت ةهمصم 535 (ذهع. 17. لسع 1140) دصمساسم. 171010“ #:

 09سصصمتمهي ذمومتغو نسدع ذه اتطعو قلق /عمعضمأ 1وعرملرفسع 1ععمصخم» همعوسع ذم همعتطاتق 0

 ادملحفع عورصس عض هرعجسأمعو ذم همست كنيو]ا1عععم ءالشلتو دئفسعم طقس دمام ةومغي ءغدط تق

 7مل 6قمصتطسع ذطن معمامغم ةطقامسستر ندقست همملعأتم عراه عوان - 11ةعع زاهي اس طروعإءمعم

> 36 
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 نأ ىتح بيعرتلاو بيغرتلا نم عاونا ىف لهاستلا اوغاسا ءاملعلا نم مكدقت نم نأ اضيا

 ا لا اا طك لا ك1 ار لا

 عورفلا ىف بيغرت 16. 11. ةنس قوتملا ىدزالا ةيينق نب نلخ حبا نيك] كيوكاتز ندألو

 ه.؛ ةنس قوتملا ىعفاشلا ىشاشلا لافقلا دحا نب ديحم [مالسالا رضن] ركب ىنأ مامالل

 5 هفلا ىلحع خيشلل موظنم ىكرت تابيغرت ا!  اهتّلداب اعورف نمضتي كلكم وهو

 ناوضر نب دجا نب سيحمل ةليوطلا ةيحللا فتن ىف ةليضفلا فرت م90 1. ةنس

 برقعي نب دم ىنيدلا نكمل لسعلا فيفصت ىف ”لسالا فيقرت 58“ را ةنس قوتملا

 كلا فردلا 0 | نعلل ند نيمكلا صيقرت 126  رصقخ وهو مام ةنس قوتالا ىداباز وربفلا

 نب دجحا رفعج ىال ةيودالا بيكرت 1 راهنلا» ليللا ىف لمعلا ةّيفيك ىف راوبالا لزانم
 10 ا, نس قوتملا بيبطلا ليكم

 وزرمو 0هءام5و ممدعوألعمنعو دسسغمسس هععات ععماتمس هلستقتكدع دمصعغ ّدص ععمفعتضأطاتع دعراتستر

 نسدع ه0 طوصع ءيعللنفسا ءا رسدلت5 لعاعسءمغو ةنج نغ دعا 1مععتاو تأ عاف مئ01عطان عار

 معتم (ةلتعال عملات مهمممعتس ةصتسد لع عراعرنعرا. ع 2939. '!'ةععطتط مع !'ةعطتطو

 ]نانو وست عي مرقمعغر نتمع ه0 طوصف ءدعللمما ءا ه رسمأتم 0ععععععمعو جتعاغمتاطاتق ملدع
 71150 11 ءل مران ها 11١ 2ضتازميمءت]» [ظ1هرهعفل ظعر» 110ه ]لرمل1عل ظعرت (نماءةالم كلو صنم 8
 مع. 7. آمن. 862) دصمتتنتم]. - 0٠ "1" دمععطتخط 11 ء1-1ه عدث'و هسمزلتغمم ةمز ءءاه لع
 مدستطمسم لستم ةمعملتطسعرو هسعامتع طصفس للتو ظول» [4 قلت ءا-ة ت1 ] 17101 مست»عا لق ءرو
 5 4160 (هرزلل7 ىك]راعترم كطقظتنمم حصصم 507 (ذصعت 18. لسصب 1113) دحمتناات0. 1 'ه]تدسعاتو
 ناتمل مدعاعد لمسك ةمععتملعم كتدت ءقتاتتل حروجمسسعصاتق همرصرت] ءءنانرع. - 2941. '1' حر عطتطةغور
 نسما لت منعم ةصو ءععامعم (دصسصعم ةمععلعسسس و ن000 ةطعتلعط ل072 ةمصم 1022 (ذمع. 11. 1"عطا.
 1613) همه مموتتا. -ح 2942. "1!" ةعمك ءا1- [جلط 1 1 ءعر ءمصسملتاقع م:هعقاقماتقع 0ع !0صعو
 طدعطو يعالعملمر هسعامنع ]101 مموتنعا ظعتن قلالتدعل ظعتن 1201م4. ةصصم 725 (ذصع
 18. 12و. 1324) رصمزننان نى. - ؟[' جرن ءلعأ أ ع1 - ةعولر طققامع ةالعمتمهلهع 0ع انقصقلانة 102
 ردعالتك لع دصم دمع نص جافعضم. (هرسمعسلتسسس , هتتعامتنع 11670 - ءل- لأ: ]10161170 13 لف
 زعل 11 عنط الغ, دصسسم 817 (ذسع. 23. اللمع 1414 ) مدمرانم. - 2944. 1 ةععاعأتقو
 ةدلاونم ذمفاتتساه. هسعامرنع 710],منروت»ءل 8 مر-ءاملن ب -  هو4ق. آك1-'1'ه» دع ءلعأ 11ه سعم ٌةَعأل

 م1 - عطرقعو جلفععمكنتفق ه0 ععجلمس نمقامدنتت لع دممصسع لتع همعءاعواتع هرعتضتم لق.
 هدوون, '[ جحءاعتط ءآل- هلو أر عر همردممختتم مهعلتعمتس ءعماماتنسسس , ةانعامانع كاان لهزم» ىلاتنعأ

 1١ ربعرب 7101 ور» 0 1[8علتعمو هصصم 360 (صع, 5. لامك. 970) دهم1:10. ل
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 !لاكتالا بيكرك ملع ل5

 هنايد ىتايسو فورحلا طئاسب لاكشا ىنعي

 ةخلاككلا ىف نيعلا ببيكرت 721 طارقبل ناسنالا بيكرت 1+

 نا كك رح ةرولكار |

 ناولالا رئاسو ةرفصلاو ةرمحلاو داوسلا نم دادملا عاونأ بيكرت نع هيف ثحي ملع وه 5
 ليبق نم هنأ ىفخي الو ىعيبطلا ملعلا عورف نم ةسماخلا ةبعشلا ىف ريخلا وبا هركذ

 غلبت الآ اًملح هلثم سعي ال ىثرج ىانص رما هنأل دادملا»و ساطرقلا عييصتو داوسلا ريثكت
 كيلا :١ يواعلا

 ىلبنمل نياب فورعملا ىباحلا ميعربا نب دمحم ىماجلا ةئربت ىف ىماظلا ةيورت ا

 بيذهت ىف حاورالا حيورت !آ ىماجلا ىلح هعينشت ىف ىنيوزقلا هللأ حور در ىف 0

 دويحم نيدلا ميكحل بطلا يف حاورالا جيورت 0* ىنأي ىرهوجلل حاحصلا

 2947. 11> غهجاعأتط ء1-جدطلاعذل. 12هءنلتمد 8عتنضمف ءمضموصعم0ت

 1. ء, ظوسسمم ةتسوات قسسص ءاعمسس ءمامصدس ]ئغعمدصتسو ءنزانك 0لعقوتمالم ةععمةععمم» ذهل

 5ع01164111.

 2948. 1جيلعتط ءلتتصعمو ءهرصمموتالم طمتستستقو هسيعامتع [آ1ضخمموععدنعي ح 2949. '!'ةدالعتط

 ءال- حتمو ءمرصممدتم هعدلتو 0ع هعسل معتم ءاندته0مع.

 2950. 11د غةماعأتط عادت 024. 100ءنملمد ءمص م0و110هصتق ل13

 [لوعع بيغ ءو لمءمصتمهر ذم نصه لع ءمرصمموتالمسع ؟ديتمتانس ةاعدسعماأ ععضعتاتست رو انقله 5

 ةمصغ متعضسسسو ممطعتمتر 11دكمسص ءغ هلتمضتسس هماممدتسر عمهعتت لات. 01: [8/ءق» ءددسص اه
 ممسم ونسنمغم اتطعت ىدت ذمغعم 0هءاعتممف ماطوك1ه1هعتدع همععتملءعق ممم عتهغر ةمهتخعأ هت علو
 ءدرص ةصاستس 24 متومعلتمءعدد ةنتوعملمسس ءعغ د0 كمعفس ءغ د دس ءمغتس معضل عسلستس ءوص عال.
 ممعنمعغ عمتس ج0 معو حمنمظ قمددق مدع عس]دععدو ونسملعو دصتمتسع ذه 00 ءافمتق طاتتلل ع3:

 متكأ 20 ءدحتس مانت علئاتتم ةصاكمسأتاع 3118 عص 010
 2951. 1 دمعووز رن عع ءع1-غت ةستر ةودحأتم ةزنعماتك 0ع لاسم ةطقماععملم. 1 عططغقلمو

 نده 2101, م»ت»ءل 8ع لا" هلأ» 11هلءانغر ذلكم هابي ءالرمتنله72 لتعامكر تتدصتسهاتمصعك 20
 181611ه]ب (مهعما»#خ ذه لامع هللهنمم معجعالتلل - 2952. 1 ةعستط ءا- وعر ةطر عمممل ق0
 ةمتسعمسس و لع ,8ء7//7 لمي" مععموممدوعصلم. 110غ ذمكوي ب 2953. 1ةمعاأط
 ءال- در ةطو ءمهدواجنم همتضصكعتاسس. مسه متعلتعسسل , ةسعامدع 11ءقت» - هلع ل: ل4714
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 دج نب ,دبتل ةيكرت. ةموطنم, تطلا, ذم .عاورالا«عووتا115 +! ١١ انسب همنا دلو ىزيزبتلا
 بويغلا فئداطلب بولقلا جيورت !6> نيناوق ةعبرا ىلع لمتشم ىسنوتلا ىنيولعلا

 ىقت ظفاحلل نيرا هفاوع أ بتاكلا رفعج نب ةمادق يرفلا قال ركفلا ىايرث "ادا

 حوش قاقحاسالا لعال قايرت 106 ىطساولا نسحلا ىبع نب نيرلا دبع جرغفلا نأ نيدلا

 خلا باتكلا لؤنم هلل نيل هلوا ثيدح لك ىف ةيبرع ةعطق عم ىماجلل نيعبرالا تيد هيف

 ةيكرت .١1 ىجفاشلا ةرحس نب دمح هللا دبع ىال سيردتلا ىف عزون نمل سمج م

 كئالملا ىلا انيبن لاسرا ىف كنآرالا نيبرت !01 ١ ةيلمعلا ةمكحلا ىف حالفالا عناوم نع حاورالا

 بقانمب ىككلاملأ نيبزن اانإز 41 خنس قوتنا ىطويسلا ركب ىليأ د نجولا كيع ىيدلا لالخ

 زيزعلا دبع نيدلا وع ىضاقلا وه ةعامج نبا تابيعاسن . :1؟ر» روكذملا ىطويسلل كلام مامالا

 ىبولا] كيوكلا نبأ فيطللا كبع نب رفعج وبا اهجرخ ىتلا نوعبرالا ىفو كمحت رديلا ىبا

 «1عوماعع. 10ص ذللسا ممقلعع عيوبدكتل - 2954. 1 ةعوتط ع1]- ةعاعؤطو ءهممول معقم

 عما رتل 6انان21. 8 هقرصح تل علعاتلال 011201101 قل هورس ماعءئعصعرو لع دصعلتعتسهو ةتعأاما

 1101م0 1 عدن لد»عل 07ةمعقردت 1 يوععت. - 9955. 'ا' حعودتط عا- عمان طر ءهمهكواقأو

 نرلتتسم معع جعدمم راس ماته ءاعومصأم. - 29356. "تعور فع ءاد لعمرو (طعيتمعد ههعتاهلمهتكو

 ةحتعامر»ع لان: ا/عت»هز (000 +« ظعل» لمز/كمب» ذعكتطوي - 2957. ''١1رذع ءاحدس هطتططتمو

 لطعسحعو ةهسسفمأت تنس, ةنعام»ع [1ذلطلت 1 6ع]غ- هل - 011: لآ المعز للا - ء]- ”«]ندمعت» 17

 6-4530 مرور 1] منان. - 2938. لذ عيجذع ]1 هط]1 ء1- 1 ةزتط قعر طعضشمعد ةثكو ودل ءد

 لتعمأ ةدصغو 6010 م51 قسعام» طنع ةتهلئ ان هدعف وسهله عتساأك 5 لمت#7 ءلتاأدف 11ه ءمالتلل 85

 موغب دع ةلصوسلتك نهلتلمصتطسك ةةمرطع ةعوطتعو دلل: عععس .طهعمتغ ةئه: ةطمسف 106م5 ونمت

 ]طرت موزع]وورتإ ءعب 2959. "1 عروش ذو مرلمعءامدغتك كك سدللت(نهو ونحت تذص 1ععالمصتطانو

 هممدعصمأس , ةهسعاممع لاق كلالملاهأب ]10ه]متستنعلا ظعءرب ثوار كطقتتاه. - 2960. '1' عداعتو ءغ

 ءا]د مح مطر مدمعمتتم ةماضاكسمست هل ةصمعلتس عماله 1ءعاافلامنتفو لع مطتامعممطتم مدع عقم ع

 2961. '[' ءءوذصس ءآ]- حعؤوتلعو ءحمرصمأتلم (طعمصمسضتسسرو 0ع ممهمطعأو همؤاتو 20 ةمععاو

 رمت عسلمر, هسعام»ع لع767-ءل-01: ملآ0-ءا-««]رتنمعنا عدن لآل عا كميرتاةر دصصم 911 (ةصعم

 4. لدم. 1305) رصمتنم. - 2962. '1'عدورتم ءآل-س عدس ةل]ذلعو مءومذه 1م( تامطانق طسقستت

 1171/7: عمر ممحتحو جطعامانع فظكديرتنا# دسملم ]دسلونم. - 93963. 1 هعؤلتز مغ [طص 3 ةرصّةهو

 ئيدلتؤئممعف ممدعممتمع لع عي ده همهتعس هنعامرتطسع لعلم ءءعمذ معممدعمتنمعر هينعامتع (ةلطخ
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 10 1ي-مل-01: ل ط0-ءآ-هجاس ظظ عن -ءاار عل“ 71ه]عبستسعل , ؟دلعو لظاب» لعسنم لتعغم. 1لمع ةدصغ ةلادع

 ويحلم عتمام اههلتقمم عمر ودمك لان( لمزم» طع لطل-ءا-اءانإ/ ةاناعءاز ممل [ظكهطمقر دصصم 0
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 كيح نب ميعربا نيدلا ىضر تايعاست /م900 هفرع نبا تايعاست م4068 1:1. ةنس قوتللا

 هركذ رم دناقعلا ديرجت حرش ىف سعاوقلا كيدست 1104 /# ةنس قوتملا ىكملا ىربطلا

 حوش ىف ' قيدست 872 ميملا ق ىتأي سودرفلا لنسم ىم رصف سوقلا نيدست

 نيحم نب نجا نيدلا بايش زئيشلل كيحوتلا نايب ىف نيدست !11 اًبيرق ىتأي كيهمتلا

 هتيكحب تانداكلا عيبج عرتخ هلل ديحلا هلوا [1© ةنس قوتملا] ىراصنالا ىميتغلا

 لثاقلا لوق ىلع بتك لا

 نكاوا ذنأ لأ لك 1© ديا دلا اءئدا لك قو

 كا ةنس دعب قوتملا ىفنأل ىنانعصلا ىلع ىب نيسح ىيدلا ماسح ةمالعلل كيدست ا.

 نيدلا ىقت خعيشلل خعبلل , ددعت ,ى رظانلا حيرست مبا منكذ راملا ديهمتلا مرش وع تلق]

 اما ةنسأ قوتملا ىكبسلا ىقاكلا دبع نب ىلع

 (تمع. 11. لوس. 1388) رصمراسدك ]و عدمت - 2964. 1' هد من رد آدم ةعدقدطر +5

 مموعمدعمعرو هط لذ لمريم ةلتانع - 9965. '1'هومتزذغ 8ع لطت- عل - لأمر 0

 ممهعددستمعر ه 017-0-186014: 1 ه]بات» عري ]101 مبجتتعا 1طعت»# ك1 عفر مصمم 722 (ذهعم

 20, كحم. 1392) رجمرعانم و ءم]1نءامع. - 29606. "1" عد4010 ءآل- درع مت لو ظص لهن عمات "ععأع

 يفمفانكمأه.ا (نهردسصعصامتلاتك هزعتك 1ر0 ء- م70, كتزدك ةصاعو طدعمأتم ءقأ 12عاه. بح

 2967. 1'عو014 ءع]- ءدسعر جمععد5 طعصع 01 معععد5. 1متامدتع هرعجتف ل1151160 ءآ - 77/5

 لع وسم اتاعنو 2107: ؟10عمضت». - 2968. '1'عو5ل50و. لتملععتم. (نهردتسعس(ةللالق 0معلك

 1/44, 0ع نتتم مهتتلم ممدغ ؟10ءدغص. - 92969. '1'عو0ل10 81 طعرذص عل - ؛ةسطألب

 لزمععاتنم لع ععمموتقمصمع 0هعئتسدع لع دصم 1)ءمر حنعام»ع هطعتاعط ك7 عقم -عل- لأ لآسدعل

 ل ءر» 11ه]متجت»علا 6 ءمييت»# قلوة". [دصصم 1044 (ذصع. 17. لمص. 1634) ممعنم]. 1معلصأأ

 زم: آمسق 1)عمر هدمت عماله عتق زعم يتواعساعم لع ممم ىعممأت ءعاع عغ لتعسسس زآلسا نهعاقكت

 آم تمحو د ولانع رع عزعمتتت» ءوار هواعم لعمق ذلطسست اتهاتاظ عق5ع.

 29070. "1 عو 010. لتءععاتمو جسعام»ع لهعاتدوتسم 1270ث(مو- هل 0ل» 1710ثع7» 8ع: لآ

 ىمثرعابب# [آآدمعلظتهم مموغ ةصسصاتت» 711 (ذمع. 20. الآدهت. 1311) سمعتم. [ ل[آعم ةعماعمته

 طتع ءمرسصتص عماهستمس5 قع اتطدت 1ءعصتل مدملم ]آةصلهنتكإ]. - 2971. 1" ءعورتثط ءا-ممغقأ ؟ د

 انطععم همععملد صام لتستسوزو لع ونسدععنممعر ونسمنعع هدططقنم ةتمغ دصتلقمات لهو 240

 ةطفتاعط 1معقق- هلأ - لأ: لال 8ع 7-67-450 80872. ةهمصم 756 (ذمع. 16. كقص. 0
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 ىلع ةموسرملا رداودحلاو طوطشل ظفح عم مطسلا ىلا ةركلا لقن ةيفيك هنم فرعتي ملع وه

 برعي .داكي انج يسعملفلا اذه روصتو ةكطئلرلا هرتملاا[نغ] ضاودلا مكنت لك قش لإ

 روصتلا رشع لثم هيف رسع الو سانلا هالوتي ام اًريتك كيلاب اهلمع ىكل ةداعلا ىرخ ىم

 و ىوعدو ةسدنهلا ملع عورف نم وهو ةييهلا ملع عورف نم هلعج دقو ريثل وبا هركذ ام ىهتنا

 نمو ةسدنهلا ملع ىف سرامي ل ىم ىلا ةيسنلاب وه لب هقالطأ ىلع تسيل روصنتلا رسع

 روتسدو ىقوريبلل باعيتسالاو ىناغرفلل لماكلاو سويملطبل ةركلا ميطست باتك هيف ةفتصملا بتكلا

 نيدلا ىقتل مطستلا كعاوق ىف ميجيتلا

 ىوتملا ىلحلا دبحم نب ميعربا خيشلل ةلاسر قرعلا نبأ ريفكت ىف ىغلا ديفست ا"ال“

 10 ىذلا هلل ديحلا هلوا صوصفلا ىلع هقلع ام ىلع اًليذ هلعجو ىطويسلا ىلع هيف در هد* ةنس

 نم نيزمل ةيلست 850 ىدنهلا مطمطل ةلاسر مطعالا نيكست ٠9 لا تاحناصلا متت هنمعنب

 2972. 11ص غءوزأط ءا1-اعمم ع( 10هءمتمو مئ0] ءءالمدتق هاعئعم عاتق مط عمع.

 []آوعع عيؤغ عد 0مءامتمحو ناتح تان 2600و عآامطسسس دص مادصتغتعست ؟عىاعصللو ذغه اهطل عطو

 نأ ][أمعمع ءغ كينعدأأت كدمعع عامطو ءهمصفتعمهأك 5ع25عطغاتل'و التلال 1200115 08ع605أاتنخو, 9

 نقرنعدا]مو ع« قععدام دم ائصعحسس ءمصحتعضاعصلتب آلودك حمغعتس طسّرتق 00ءاممحع جلطه لت

 لت 6عز1ع ءمعلغدعت مماعقغو ءأ مدستست ةطغعفغو نحتص ج0 دنعد دصانمم ءا جه لتس ةدتقف 260علهأو

 حك مسعم ًطمستمسعم ةدعمع هماتق دمهمات 3عممعلتتمصكعو معع ص اهصافس 0518 نآ(ةغعتط دعانا

 نسدصتكمس ص رع ةمتسم ءممللفسلج زمكعمتسما. 1طآطدعع لقت[ لع» ةلكعغو ونتك 00ءملسمست ده

 5 مدعنطسع جق0ممصمتصتمع هكمععزمآلت طاع ممكهتتغر ونتحع ه0 00ءتمسدك ععمسءانأقع همععلدأ عد

 معمنمعغو معوطع 01 [عس]اهكرو ندد دعت معلنة م معطل هطقطنا ءاهتط قمع ةاهتاتانظأو لط 12152لقانلل

 حلستنال مماعقغو هكعل طلع (مصاتتل ّذط ءعولط 1هتات21165 001 ععمزت ءانتتقتط 208 ه1]2عن2 - له

 ائطعم5د لع طمع لمءومتمم ءمرصمموتام5 معرعاتسعمأا 1'عد1(] ء7]- م١ ءار جدسعام»ع 8(ه]عردوعو بح

 11/- 11078117, ددتعامتع لع" عرفنا # بس 1ل1- 1518 , ةسسعامتع 1787116 - 19 وانا“ ءآ- 1 ءزأأب لك

 هملصاقل ©آ -١ءءاف]ر ةسعاماتع ال هع]قس هلآ للروح

 2973. '1' عواثط ءل-عط ةحطتر ةمعم»لتع ةععمعدام ةمقتمت ؟ماتقع 0ع 18:-ءام"هطم ذدسمأ ؟قأع

 140 حرتعتعص00. '"لعدعاحغقو ةذص وننم كطعتلعط 18ه]رفو»» طع 1101,مي»ن»ءاأ 1107682, ةدصسم 9

 مع. 15. ةطلمح. 1ة4ك5) دطمدنتسقرو امرت( # مءعامامغو عسسواتع ةمعملل نعيد عودع ؟هآ]ستغ 20 ءدر

 وندحع ه0 همسك موون همصاتسسمصلسسسص ءلتلععمع 1معلمتغ ذاهن طردسو 1لءمر بتزدق عدقاتق طوق

 هرعرم معيب عت نصانر" ءام. - 2974. 1' ءةلعتثم 11-خطغءسسر مادعدام 47/ءنت. "1 ةعاقأاتعر

 حسوامرخع 1عيماعرب الصلم. - 92975. ''هق]ل3ز 7 عي عاآ-ط جعتمو ءهصمدم]ونلم نلقاك 0ع دتمالاع
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 «با نس قوتملا [ىفنلا ىاسملتلا] ةلجج نبا ىيك نب دحا نيدلا باهشل نييبنلا توم

 ةيربلا ريخ كمح تافوب ةيكزلا سوفنلا ةيلست )500 رعاولل ندعمو رطاوخضلا ةيلست 4

 ملا امثخ ءانغلا لعج ىذلا هلل دمك هلوأ رصةخم ىماطسبلا ىشبال دمح ركب نا خيشلل

 نب نموملا دبع نيدلا فرش ظفاحلل طارقألا نم مّدقت نم باوثب طابتغالاو ىكسنلا "م

 نع ىلستلا ا/01 ب.ه ةنس ةرهاقلاب تامو ةسارك ردق نوتملاو هدانساب هدروا ىطايمدلا فلخ 5

 نيس 0 ا درك ١ تحك ىلا يع ا نشل وحلا قلاب اود قلو كيرلا

 ربكتلاو ربجتلا لها ماكحا نم هلالا هاضق ام ىلع ربصتلاو ىكستلا .. ءرج ىف ىناسملتلا

 اهلوا ةلاسر [101 ةنس قوتملا] ىكلاملا ىملذاشلا [نرغملا دللا دبع نب] ىلع نسحلا ىأ خيشلل

 كيحم نأ عيشلل بازحالا ةيمستا 11| خلا باسح ريغب مهرجا نيرباصلا قوم هلل ديلا

 خيشلل طيمستق اة. ءايشالا خيمست 15  ىسيقلا [شومح] بلاط ىأ نب ىكم 0

 مممطعغمسدسسو هج ءامنع ك6 -ع0ل-0لغ7: لآل ظعتن 7 هلبيررو ل1: 1آ1ءزام | 11سم ةنغ [1دصعاطتق] و

 عمصم 776 (ةمع. 12. لدص. 1374) رهمزاننم. - 2976. 1' عو11رءأا ع] -!عطقتع ةاترو 1عرعوسفعم

 رمعمأ سس ءغ 1ملتمو ععيصسمت؟اهزن. ع 2977. '1' عول]12ءغ عا-هه2355 ءا- ع عءاعأو ءغر همكدأةأتو

 ةمتسمتساتلل مانجمتستس نط ميمعاعص 7101 ميمتءاتع , نست هماتسسك ءىغ طمستمتسا تعوق مالاتتلو

 ةهسعغممع ةطعتلعط قطتي ظءطب» ]71ه]ءميدت»عل ط8 هطعع]آرت 1821402.  (نهدسصمءعملتسس , بدم دله ةمعمتا

 ليدتتك [)ءمو ودتأ تلق قعصاتدس طصعتم 1ععلا ءاعي. - 1:1- 1 ءوولاأذ 6 1-8:1[1عطغاطةغو

 ]عدس عم ءغ ةغوطتم ؟عاتدع معرب رم عيساسم ءرهغتمم عد مهعرت كانه 220186 جطقعمامصدسم , ةتعامع [مل2

 ى]رع» و ه0 - لأ: 4ط0- ءآ - هنتستت» عه: 1[!ه1هرك 12 نهير اا. ةككعمعأ طتع ةسعامتتاهتعد آاتطتخ ءغ5

 (ءدعغعسك 1ص 0عععرم ععنع 1ماتتدر ءع هطتتغ (نهطتعصمع ةسصم 705 (ذمع. 24. لدا. 1305).

 2979. 1:1- '1' عددللأ1 دم ءآل -م عدت جغر 1عدسعم جعضاتسم2ع عغ 0ع1ععاونمر ونقتت 2مم

 4يعولمرتس معتز ءععماجت" دلو ةللعسأ. 1 "ههعلعساسعو ةسعام»ع طقم للتي ق501]ع]ع 1101من

 187: 450-ءا-3معع آ] كن ه901عضساب» 11 نوعا. - 2980. آخ1-'1' عودللت ع 11-'1' عووططمتب

 ]1ودرصعم عع مدقعمانع ذص تك ؟عععملتعرو ونسمع 1)عتك 0ع طمستمتطاتعق كمر عطلت مقطاتق ءا

 دمكم]عمنطسو لععمعوتغو ةهسعام»ع ةطعتاعط قطن! معمتن للغ [ 8ءو قك2لفاعلاعل, 21هعلت 5+ ]

 27-5160: [1]8دجلئلعتاجوم [عمممم 656 (ذمع. 8. لمص. 1258) معتم ]. '1هعادطتك 118 ذصعامأت عمق:

 آليجسك 8عمو ونسأ مهقعمقفطسع دصعمءعلعرس ةتنصع ءةدلعتاو لوغع ءاعي د 2981. '1' عوةرصتو ءأ

 ءال-حطعفطو ل0عممستسدغم مدهنعس]ةصتسس (نهدندست قل/عمط لت ءامستسسو ةنتعام»ع ظطعتاعل للاع

 01ه ميت ءل ]1ع ]ي]بن ل ورن كلذ !1لنط [ظهستمأر] (منعن. ح 2982. '[' عورهتور عغ عا-ةهعطوعقيب 0

 لعممستسدغتم رععرجتسر. - 9983. 1 ءودصأغعو ةئلاعمالسيس. [روعاونتعر جنعاممع ةطعتاعط
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 هجوتلا خيوست !م© لاسر 11 ظنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج

 سانلا نيب ثيداحالا نم راد امح سابتلالا فشك ىلا ليبسلا ليهست] مرد فخإ ىلا

 ملع ىلأ ضورعلا ليهست )4 ا.“ ةنس ىقونملا ىليلخل دجأ نب ديحم نيدلا سرغ خيشلل

 ةنس قوتملا] ىيدلا ماصع نب نيدلا ردص نب نيدلا لامج نب كلملا دبع خيشلل ضورعلا

 ىحلاصلا ليهست !م.4 يلا هلاضفأ ىلع ىلاعت هلل دمكمل هلوا رصتخم [فلالا دعب نيتلثو عبس

 ةدئاآزلا ثيداحالا ىلا لوصولا فيرط ليهست ا0» ىنآي ىكب غولالا مييزلا لولحم وع

 نيدلا لامج خيشلل كصاقملا ليمكتو سئاوفلا ليهست 101 ميجلأ ىف ىتآي لوصالا عماج ىلع

 ه,# ةنس قوتملا ىوحنلا ىنايجلا ىناطلا كلام ىباب فورعملا هللا دبع نب دمحم هللأ كبيع قأ

 عماج بانك وهو كتأوفلاب ةاهسملا هقعوم## نم هصخل خلا نيملاعلا بر هللا دماح هلوا كلج وهو

 هتاشب ءملعلا ىتعا كلذلو هدعاوقو هلئداسم نم ةليسم ركذ توفي ال ثيحب وحنلا لداسم

 الماك ناكو هلمك هنا لاقي لعفلا رداصم باب ىلا هيف لصو فّنصملا حرش اهنم اًحورش هل اوفتصف

 لوء]ن7- هل - 01 40 - ءآ- "ه]ررجمت» 0: مللآل2 عقب" هوو ةر ةهسصم 911 (ةمع. 4. كدص. 1505 )

 رتمرنن و. 2984. '1'ءعورك12عغ ع] - عزك د])]ه طر ءمسمادمسدنلم ؟15عو واتح 20 1)ةتنص

 رسصتو متع. - [2985. "1 ءو'طتا ء1-ةءطك]و همسماحمحنفتم تقمع ه0 لسطتع 0ع نهل0ئ6هصتطاتق

 رتد معهصمرعملحرم نسحع ماع طمستمعو تامع ءغ ةمدتسدع ةاتصغو ة11ام1خع ةطعتلعل ( 7176-0-1

 11ه1,مت»»:ءل 16 ءز» للتسءعل 161/47/18, ةهصسصه 1057 (ذصع. 27. لكقهص. 1647) دصمما10]. ب

 دوو6. '1' ءو:طتل عآ1- هن لطر ءمصمادصمأم متمع 20 م0500تدسرم ةتعامدع ذطعتلعاط 4850-61-12:

 176 3 رجار017-60-7: 17 عزو كمر“ -ءل-01: 1 0» 1كةن-ءل-0:, [دمصم 1037 (ةصع. 2. 35عام 1627)

 رسمسمم]. (هرسمعملتسسو وهم ذه دمعامتغ: طمسق 12و ظدععافو مم ءزسق طعصءظعتتم اع. ح

 2987. 1 ءو:طشا 8-11 ٌةلتطتو ءمرسمادصمأالم جه 57:7 ءلتنح 1. ع. هماسنم ةلكع ءهىماتعقلته

 (ةمطساحستس جقعمممرست ءدستتس 074ج 8ءاتر 0ع ندتطاتع ةصكدف 10عدضس. - 2988. 1! ءعونطتل

 يعأع ع]- 5ه51. ءمسمآادممأم ؟زدعور نتح 20 ن201608ع5 مع25عصتأتتللو 01364 30 0ماتق

 لايرربت” ه7-هو:(7 جعععودعرسس(.  ؟؟1لعدكسع ذص ]ائاعند ليو. - 95989. "1" عو'طتا ع1- ع7 8530و

 مدسما همهم ةمدالغد مص ءغ معن[ ععاتم ءمصقفتلتمسمس , ةسعامسبع ةطعتلعاط لوضم7-ءل-لأ: ه4

 قكطاه17ه] 1710ه]رمعيست»ءل 1ع: لكطلهأآعلب 1ر6 ل هيرو ادق عددصتسهلتعم , ؟هلعو 121: ل177:

 لثعام ك ةمصم 672 (دمع. 18. كدا. 1273) مجمنن0. ؟ه]سصعم داهم ةصعمتعمو: 15 ونت 10ءانتص

 رسسص لمس لمستمسس ]جنلمغع ءاعيو وهما موكمرععتم مدعاعتم دع قاتم هزرعتنع 11301 0

5 

10 

 ا

 10 زمكعرتمام ءعوعمول. 1 آ0ع حساعس لندعم0لمصع5ك عوتستس هغلعمه غماه5 ذلك ءمدصم]ءءاتاتتو ان

 معوسع نددعفاتم هللع معوسع مءوداح مملسمستو هرصتعود ةتغو نسمتس 0ط ءةسفكمسس ديتتلا عت

 لمع ّذص (ةصدعافسلم طمع اتطتم هعءعدمدنأ ظدعستسأ عا محض عماقتألم5 لص عاتطت 5011م5 ءالاتظأو نأ

 جتعأمز" ةمىعو ناك 150 (ةصخطتتتت 24 ءدماتأ 0ع همصتتستطاتق ةعاتممتق م20عرعققاتق ءياو !10عغ
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 هنع تجرخ املف هناكم هنوسلجي هنأ ىط فتصملا تام املف ىروغاشلا باهشلا هذيملت دنع

 اًموزجم حرشلا ىقبو فشمد لعا ىلع اًبصغ نميلا ىلا هجوتو هعم حرشلا فخاف ملأت ةفيظولا

 بانكلا رخا ىلا رداصملا نم 1.4 ةنس ىئوتملا ديحم نيدلا ردب هدلو هلمك مث اهيلعا نيب

 تيشلا حرش حورشلا نمو 8 ةنس قونملا ىدفصلا كبيا نب ليلخ نيدلا حالص اضيأ هلمكو
 ةم

 75 غخنس قونملا ىسلدنالا [ نابح نب] افسوي نب ليكم نايح نأ نيدلا ربت خمالعلا 5

 حرش هلو ليهستلا حرش نم صّخلملا لييختلا هاّمبو هدلو ةلمكتو فتصملا حرش هيف صخ
 ب

 درفنملا هلل نيل هلوا تادلج ىف ريبك حوش وهو ليمكتلاو لييذتلا دامس لصالا ىلع رخآ

 هفاشترا ىف حرشلا !ذه ماكحا درج مث فنسملا ىلع تاضارتعا هيذ دروأ سلا عارتخالا فيرشب

 تابثا ىلع ثيداحالا يف عقو امب نلالدتسالا فئصملا اذه رثكأ دق هلوق هدروا ام ةلمج نمو

 كلس نيروخأتملاو نيمدقتملا نم !دحأ تيأر امو برعلا ناسل ىف ةيلكلا دعاوقلا 0

 زآ]ع ورصسسصعمامعتمسسس جطقماعتووور ةيسوتنع 8576745 - ءل- 02 لامعا ءزدك لتكقونلسق
 ممر[ عععسسس دم رو دمت طع طقطاستودع 01 صعدت".  ةسعءامرمع رتمغن0 طتع ةتطأ ذللتاتم دئاتقتتك 13080

 زرت همامهكغاتق قأز 0113 56 تانتل ءهيععالتدوعغو 0ه]10:ع حكلععنتق عدا 13و اذنإ0 1 10

 معن ةطاحغم ذم لعصمفممت» ممم 5ءعععسع 1معمأت5 طلدسصفععأ ةعقكتك ر ونسه 0ع ءةمقعد
 يرسدسعمغمسمك 1ا]ئ5 ةطعممعو معيممموز(.  ظوونعد ءزدك ظلطسك 8ع" - هل - ل: 160
 ةمصم 686 (مع. 16. 1ءطع 1287) دصمعطتسفر ءنص 2 هممتستطمع جعاممتك ه4 ظمعتس ءمدصو] ءدذأو
 نانم0 0-60-071: 1114717 18 عدن 167: كمر علو ةسصمم 764 (ذمع. 21. 0ع. 1362) 201315

 عممزغم  طمررم ؟طعتاعط هيسلت ةمدتستسك 417/4:“-ع0ل- 017: كلنا 11ه ات: ل101 هتتاتتن عا 132 7/5107
 [2 »ب ظميروف»] قتن0هيد#, ةمصسم 745 (ةمع. 15. الآمن. 1344) دمعت اناتقو 1 طرخحست .ءمرصتس عم امك

 يعرب ذله (ميصعسو نغ مرسيدس عمامتتسسل ةمعمغم35 ةغ ظلتأ همدسم] ءيصعمسطتست م0002عل2 م3562

 يععمعم غم اتطسسومع 7191- 1ءزلاوأ] ءا-دسم1هلبار] لوم دست هلام ط1- 1 عملا ةذمهعتت موتك

 لقمع لتس ءفسسعمأ( مسام رممعماتس ماسصتمسم ؟هاهستسسم , نغدكم 70/-1ءلهضأ] مء 11-11

 زمكتومتطسو 20 ةعءطعيمدس ءلتلتغو نست ذكه ةهمعمتغت طمسك ]لعمر وست تمتعمك ءقغذم 1دعدملاهنع
 مهيععم ع ممطتلت لع ممدو نتعدصلت ءاعير ةطتوسع ةسعامبت ذه همهمتللات5 10م معمدومقع
 كلكحرم عرعم ممعوعماج طسزسق ءفرسسعمامتتت ةعوتسعماتك ءعطتغ ّذص ءد مهععر تطأ هدسصتد

 لز1ز ععمغع» 0عاتطدنج يطقتكءعرنهغو عغ ع ذتقرو نقع ةاطاتغو 1نعتمأ طقععت 1آك(ع حدعأمر» متطأ ان5

 1كدزغ زم ممعمس عملك عع ٌدلكو 0086 10 دلل 6قمصتطاسعك هععدسسمسغر هععملت5 ه0 ”عودلف
 دمت ءىدلعم ذم ائمعدح ةعدطسس فممفانمعسل0هفرو معع هللمس ل1 ةمكعم دمهز معو ءا ممداعسم "عقر 0

 نبأ ءةملعسس حتحتس 1ةمعرعووسك ةتغر مممعأعم لطم. 1طكدمع ءدتس دمهللقمعست ءدتت هذ ءةتتككدتم

* 37 
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 اوقثو ول نا معلص لوسرلا ظفل كلذ نأ مهقوتو مدعل كلذ اوكرت امذاو هريغ ةقيرطلا هذه

 اوزوج ةاورلا نأ اههدحا نيرمال كلذو ةيلكلا دعاوقلا تابثأ ىف نارقلا ىرج ىرج كلذب

 اوئاك ةلورلا نم اًريثك نال تيدلل نم ور اميف | !ريتك نحلل) عقوأ هنا ,ىناتلاو ىعملابإ لقنلا

 كلام نبأ ىع خا ىمم ناكو ةعامج نبا نيدلا ردب ىضاقلا انل لاق دقو عبطلاب برع ريغ

 5 سيل هنأ ملعي ام مهتياور نم هيف عقوو مجاعالا نع ةياور ثيدلمل اذه ىديس اي هل تلق

 نب اللا دبع نيحلا لامج ةمالعلا يرش اهنمو ىهتنا ءىشب بج ملف معلص لوسرلا ظفل نم

 ليصخلا هابس تادلحم ةّدع ىف وهو 77 ةنس قوتملا [ىبتحلا] ىوحنلا ماشق ىبأ فسوي

 ردب ةمالعلا حرشو هيلع ىئاوح ةّلع اذه ريغ هلو ليمكتلاو لييذتلا باتكل ليصفتلاو

 نيحأ كايا مهللا هلوا لوادتم يوزم» حرش وهو ىنيمامدلا دمحم نب دمحم نيدلا

 10 نم ةيابنك ىلا م. ةنس نابعش رخاوا ىف مدق امل هنا ركذ خلا لامآلا تهجوت معن ىلع

 ضعب هآرف هعم هبحصتسا نأ قفتاو فرعي ال اًلوهجم باتكلا اذه اهيف دجو دنهلا ةرضاح

 ممد ةمتعسسمغ, 0000 معممطعتوسس طقع معا ذللج هعع تمس عةوع ممص ههص820ءطقسغو تءاتطضو هك

 ة5لعرس طقطست دعمغو كسصمه ءتصسلعمم 10عادنس هطالمعضعأ ننعتس (نهدندصسدف اه ؟ععولتف تصلك عتق دلتطانق

 ومكقعتعملته. 0ط لسم]تععرم عرف ءهدسكدحص همص همه20عطقصغز مست ءمتلال 1ع 09

 نىدلتقممعم هععدم لمص دعماعصقمتس (ةسغتس مئ01عععصلت عتطأ ]ا ءعمالممل كتف ءالاتسأاو ؟ءن 6

 ىدلز قممتطسو معامهفم مسالم دمكاتمأ رتتتمصاتم مال مصتف ؟لكتهو ءاتزلت 213805 1ع 01(2:ا1131 111111 لانك

 رمتمزسع ةروطعو ءعودعم؛ هعتعتمسع. (نةلطتخ 2ءا»-عل-لغ: 11 ل ءسضمعو نيتك اتصلتق 015 كرات] هدنحتس

 2 15د: 11/771 1هتغو ممطتك هع طسع لتوتمدع مهعسضدكتغ: 111 لهستمعو طقعع ه0100 2 ءدوزق

 معاونم عيغو ةصاعرودع ءمرتتس (:2036مصعك ةتصغو نانهك دمتمتسع 2 ريتقمطعأو غ5 م101عءاقق وقع
 ووررسك. -ح 30 ودمه 151: 7147 همتطتا :ءعةموصلتا. - 11عع زللع. - 11همع ةععنأتل كاتضهأ
 هعنومزسسمك لعض]-ءل-لغأ: كقلطلعااعأ ظعت» 7 وبرك ةاد» طلة ئ]رلس» (عدستسماتعنك [ طآهصطةلتنمه]و
 دمصم 762 (زمع. 11. لوا. 1360) د20 زئ(ات115, تانزانلق 0111[ ماسند ؟هآ]سسستمو ءدءماعغ

 ها 177 - 1 ءآروأ] دمع لظأ- 1'هذقآ 18 [فاغط ظل1- 1 ءلسبرأ] دمع ظلآ- 1 ءابسأا ةصكعتت مانتك قام 10 عال

 ماسمعد عامجكدعمس ةممعملل1نع5 ه0 عدس ءلنلتغ بح لموءممستسدك 860” - هل- لأ 01174

 رعب 1101من عل 12 يمة نددك مرصع عمامتتتك دصتتآ] سس !ععفتم (عدعس جلستعمتم طقط ا

 1ن هغزنم زمعمتغ: © طعدمو "1ع ]دتلمسسم مم طعمعظعتتمو واتمستس ةرعق هلتطسسك ءاع. ةسعام»

 معو تتبص عمط ظطمعتس دصعمدت5 ؟5طقطقم ةمصم 820 (ذمع. 18. عطب 1417 ) 16عسط معا دتتنط د

 [ملزوع :>ءمتدوعغو ٌئطأ طسصع ]ائطعسسص هطاتحتممع لعاعنمسص ء( ةعممفسس عم ءطعس0ت55ع ءغ 4

 نوم عمتكدع مهضوغر انأ ءاتتت همرستغعست ةتطأ جدقوسسعت عع“ ؟ائمصص ك(00105هدنننس ةلتوتتعتسر نادت
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 رفظم ناطلسلا نبا هاش دا لضفلا ابا هتيطخ ىف ركذو هحرشف هحرش هنم سمتلاو ةبلطلا

 وصمب هفلأ ةيرصملا حرش ىمسي اهدحا نارخا ناحرش هل ثلق] كئارفلا فيلعت هامسو هاش

 فسوي نب دأ نيدلا باهش خيشلا حرشو [ءاغلا فرح ىلا لصو جوزمم حرش امهيناقو

 مساق نب نسحلا ىلع ىا نيدلا ردب خيشلا حرشو 01 ةنس قونأملا ىلخلا نيهسلاب ريهشلا

 يلا هدمحت فيفوتلا ىلع دلل كمحلا هلوا 7 خنس ىقوتملا ىرصملا [ىكلاملا] ىدارملا ىلع نبا 5

 هامسو 711 ةنس قوتملا ىوحنلا ىرصملا ليقع نبا نجرلا دبع نب هللا دبع حِمشلا حرشو

 ىلاعت دللا نجح دعب امأ هلوا يوزمم حرش وهو [ارارم هتكلم دقو مامث تلق] متي رو دعاسملا

 ا ةنس قوتملا ىناسملتلا قوزرم نب دحأ نب دمحم هللا دبع قا جرتشو حلا هنامعت ىلع

 نيدلجام ىف وهو 7 ةنس قوتملا ىسدقملا ةمادق نب دجحأ نب ديحم نيدلا سمش حرشو

 حوشو ةيفلالا ىف هحرش ىف فنصملا ىلع هضرتعا ابيف نايح ىأ عم تاشقانم هيف هلو 0

 ىلع نب ديكم حرتثو ”در»» خنس قونملا ىتبسلا ىناه نباب فورعملا ىلع نب كبحم

 عتبص 710عمتغو قطع هعرو نغ ءزدك ءمرطاص عمادتلات72 5021طعمعغعو معقتودع. مم 15عام ذاطسسم

 ءوردرسعمأوغاتم عدغر ءعفاتص م1ةعادقممع ءمدرصصسص ءماقتتتر 10:1 هاو ءر'امقل ةمهعتمان 7 .١

 ل 1رنعل كا ةظطسس ءادتناامرج 71ه1ه77عء» ىاع]ب ]آدسلهغ 1[ لتسمع هلئمكو تغ ههتمماو

 يرستس عماجتتلمو» مهعغعنعود ءعلتلتغو نسمتاناال مز10عدن رو لاتعد ذص كعورمأم ةعرتمذءئهغر 5707“

 171-171 نءا ممامتسةرذا. 8 هدغئعضتمتترو ندع 20 ]زن عندحس 22 (مماسصت ةطقم]»تغر (ةءامص

 جلصتععمأ(] - هطغتلعط هلع 65-ءا- لأ: ل1»ءا عن 7متر“ 1807ءلغ رو دلعم اك ء رض لت اسف

 هع هصصم 756 (ذمع. 16. ءلدص. 1355) مدمر تنق - هطعتاعط 267" - هل - ل11: كاان ل78 1305071 5

 1 عري (0(معض:» عد: ملغ 010708 212 [81هلئلكتتنح]ر, ةمصم 749 (مع. 1. كد. 1348) 2013118

 هنزاك مرسل ءمامعتمد 13: سعت متغ: طهدتك آلعمر وسأ ممطتع 20 ةدقس 1302 1هصعتل دان ععات114 عاعب بح

 ةاعتاعط ق4طلعل7ع]ب ءتن لكلا - ءآ- ”ه]بتسمت: 181 0 عمت ]18 (دستس هات عدقرو ةسصم 709 (ةهع

 28. كتوم 1367) مجمد (انات5و6 ءمزانق ءهميسسعماةتاتك /201- 710:20 ذمكعتماتك هممص 20 ظصعس

 جللسعغتو هوك [خع >عرم معمل عععت5 ءونر عغ عدتص 1(عرئانلت 3ع 5هعوتسم5 م055ع0ل]. "1'عدغعمتم

 جلستعفتد» طقطعع ءع زم علمتا 1غ3: ظموعردتددزك معدعست ءاعملت5. آطرهسلهكت5 هنأ طل عدو 1: ءعاوتو

 مرنم ءزدك عرماتم ءاع. ب للدع 40ه11ع] ]1هأمتنتت» عا ظ عت: للرتسعا ظعت» لل تمتنع 1711علي

 حممم 781 (أمع. 19. ةمتن“ 1379) ددمد دانك ب هر عررو-عل- 01: 1110162171260 18 ءنن قل]ت» ع0 13 عد

 (00 6 /110عم00ءد2, ةمصم 744 (ةمع. 26. الآدت. 1343) ددهدااتاتك , ءانزاتق ءمدطنت ع0 31105 0

 مماسصتصو ءمدصم]ءءالفتع ءغ د]انعمعولمصسعو ءمهاتصعأ ءمصانح لآل: 10نم» 0ع ذته ؟هعامفر 0

 ودمع ذه ءمعرسسعمادعتم 4//(نهع دسعام»ت هطزءءععندغن + 710ه]ءمسن»ءأ عج ىللآ# 8ءااغ, مدلعم

 17: 1غ لتعفتد ءغ ةمصم 733 (ذمع. 22. عمن 1332) دصما“اتاتق - 71ه]نمتت» عا 8ع: كل
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 فورعملا نيسح نب ىلع نيدلا ءالع حرتشو 0 ةنس دلو ىذلا ىوحنلا [ىلصوملا] ىلبرالا

 ىوحنلا ىركسعلا دعس نب دجحأ سابعلا أ حرشو هد ةنس قوتملا لصوملا ةنيوع خيشلا نباب

 ىتبسلا ىيسحلا [ديحم نب] دأ نب دمحم هللا ىبع ىا فيرشلا حرشو 0. ةنس قونللا

 ىوتملا شاقنلا ىلع نب دمحم ةمامأ أ حرتشو ليهستلا ىلع ليلا كييقت دامس 74. ةنس قوتنا

 5 نأ حرشو 7 ةنس قوثملا ىوحنلا ىقلاملا [ديكحم نب] نسح نب ديحم حرشو 71 ةنس

 نب دمحم نيدلا دامع حرشو 74 ةنس قوتملا ناتعلا [ىكسصالا] ديحم نب نجا سابعلا

 فورعملا فسوي نب ديحم نيدلا بحم حرشو هلمكي رثو 70 ةنس قوتملا ىونسالا نيسكلا

 ىنأ تاضارتعأ ىع ةديلل ةبوجالاب ىنتعاو همامت ىلأ برق 7+ ةنس قوتملا ىلحخلا شيجنا رطانب

 حرشو هلمكي رثو م. ةنس قوتملا ىردتكسالا ىريبزلا دمحم نب دنحا باهشلا حونشو نايح

 10 ليبسلا ةياده دامو دل. ةنس ىف اًبيرقت ىفوتملا ىراصنالا ىدامعلا مساقلا نأ نب رداقلا كبع

 م2 ةنس قوتملا ىكلاملا [ديحم نب] دامع نب يحكم رساب ىأ نيدلا سمئش حرتشو لمكتب رو

 1027+ |[ 110:517] دسم أ أ ءاتقو ةصصم 736 (ذصمع. 21. ةسع. 1335) مهطتكق - 4/- 0 -

 لل عنا 110دءز» 11ه, ؟دلعو 1طن -عان),ء77]ر 0م ءعارنس لتعاتتك كغ ةصصم 755 (ةصع. 26. لحس

 1354) ددمدنطتتتق - 471:18 ث:5 لربنا 16: كم0 لعزعب»# ا عدستس هم ءانكو ةططم 750 (ةصع.

 22. ة31هرنا. 1349) رممرحتانت5و - هطعرتأ لآثا 40071ه] 17101 مترات: ءل 1831: ]110 | 1 ءلف

 1101 01:1760 ]| 110 ءقرد# رهكءآل#1, دصمم 7600 (تصع. 3. آ)عع. 1358) 1201:00115و 15[]13 115

 1 ع0 67-]عآ/7] مآ 117 - 4*1 ذمعءتمانتك عا - للان 0: ةتنم ل10]هتتا1:0 1 عءتن لملآ#

 رمءءام]و ةمصم 7603 (ذصع. 31. 0عءام 1361) دصمالاتتتق لس 111016111760 131: 110507: [ 13 ءنا

 1101م1: 60] 11/74ع7م (عددحتس جات عاتق و ةصصم 771 (تصع. د. فطسع. 1369) رسما نتتق - ل

 ل10 1 عءرن 11ه1رميضهت»عل |[ لعام]#] ل1488, ةسصم 776 (ذصع. 12. لمصع 1374) زتمزنأن115

 1آ041-60-71:00: 1101م0 13 عرو-ع]]رموعقر» 1/1 عء7م2غو ةصصم 777 (ذصع. 2. لاتصم 1375) 205

 نست ىسس ءعمامستست همه هههآععتأ - 2]1110آ041-60-1: 1101متر: عا 13 عنان 7”ءهبرك 110188 0

 رمان" ءادزءمع]ب لتعفمع عع دصصم 778 (ةصمع. 21. المهتم 1376) 2201:3115 0111 0216 101

 دل ظمعتس دللسحتغ كوع ءعمععتم دمعدمممقد 20 ءدو نتقع للان 11007 مصاعد لتتععتةكو

 ةاسللموع ذصقعضتنا - ىارع]اط- هل- لا: لقتسعل 161 1101 هتنتنعا 20 ءق»6 1512107 و

 هصصم 8501 (ذمع. 13. 8عمام 1398) دصمزتاتكر ناتأ ءمرسس عطامتاست همص 20 ظصعست 2001236 ب

 10 ل80-ء7-عن 0 1762: ملط” 1ءايعن» 1س موعد ر كسععد ةمصاتتتل 820 (ذصع. 18. !1"'عطاخم 1417١

 رسمرسامتتكو نسأ ءمرصسعمأمدتانسا 1120461 ء]-:ء847 ذمكعتموتغو هغ ةسسمءضأععاتست عاتوتتأ

 ك1 مررجوعل-0ل لطب 8(مق» 010ه, متع عدن 1طن [ ظوء» 01ه1ءميس»عل] !1هلئاعكتاهر ةصصم 4

 هي
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 ةلمكي رو م1 ةنس قوتملا ىلخل نجا. نب سنيحم نيدلا لالج سوشو دناوملا :بالجاب هاممو

 ىلع هتاضارتعا ىف نايح ىا عم شقان نيدّلجم ىف ىداهلا دبع نب دجا نب دمحم حرشو

 [تاقبطلا ىف ىطويسلا هركذ امك هكذ فقباسلا ةمادق نبا وه هذال رركم وه تلق] فنصملا

 نيدلا باهشل لييسنلا مظنو ك*ر» ةنس قونلا ىوحكنلا ىبلخأ لالع نب ىلع نب ديم“ حرشو

 ديحم نيدلا زعل نيناوقلاب ىمسملا ليهستلا رصتخمو دل. ةنس قوتملا ىقشمدلا دوهي نب دا

 باهش خيشلل دجاسملا راوزل دصاقملا ليهست 851. +11 ةنس قوتملا ةعامجلا نبا ركب أ نبا

 عفانملا ليهست 811 ه.. ةنس قوتملا ىيفاشلا ىسهفقالا [فسوي نب] دامعلا نب نجا نيدلا

 تيب

 ديع نب ميعربا خيشلل ةجرلا باتكو ماسجالا ءاقش -: كح : ةليتشملا  :ةمكحلاو بطلا .ق

 هنأ ديف ركذ ملا دادنالا نع ىلاعتملا هلل ىيكلا هلوا نرزالا ركب ىنأ نب نكرلا

 ركذيو ةعاسلا ءربو ىزوجلا نبال ظفللا نم امهيلع دازو نيباتكلا نيذه نيب هيف عمج 0

 (ذمع. 2. لصص. 1440) 20161115و و0101 ءمرططقت عطا ةق1011 ل1745 7 -17761620 ذمكعتت موذغ

 لء]1-ع017-0: 71ه1 م2172 60 1 تن لآت»ءاأ ل1010477خ, دمصم 864 (دصع. 28. 0ءا. 1459) ج03

 نسأ همسصصسعمءغميتاتسم هممص جطقواعتغ حج 2101 مستتءا 13: ]0 عت: 4لظ0- 1102. نمت

 رم ءمرسسعمامتسم 0سمطنتع ؟01تسصتصتطاتو ءمدصمعءطعسكو ل7: 10 ةتناحتم 0ط عدو نتقع قصات

 جمععم معد لتكمس(ةكتععمغو همماتعم24. | 1[دعع مءمعققممعتس ءمصانصسعمغر مهط طلعو ؟ءةواع ه0

 ذم 1 هن هعم , 10عدح 117: (6»6007 يغار زك دمعمأتم كتمت 1ةعاه ءهوأ] بح هغ 110167160

 16: لآ: ظعءر» 117147 1167ء2 ءدستسحأ “عمك دصطم 933 (ذمع. 8. 0عغ. 1526) 01015.

 18147 ممعامت ع ديدجدتنتست ءقأ هك 7ع 6-ع017-0: ل]ت»ءل عزا 7 ءآبتتا 180: ءو]رعا#ب ةمصم 890 5

 (ةصع. 18. عطب 1417) رصمتكاتهو عأ ءزاتك ءمتغمات>ع2 0610001412 ةصقعءعتتماأقتت 15: - هل -

 110 1ءمتضة1ضءل عز: 4للط# ظعءا» ظا- ءآزرعيساممر ةصصم 819 (ذصع. 1. الآدعنم 1416) عادم ءاتتكو

 ءلزلز6 - 2990. "1 ءعو'طت] ع1 - مص ءعىقهذ لو ءمصماممدأنم م10 موز (هزلاتتلل له 01102

 ءورتتس و وننأ 11ءدوصتغمم هوللهمغو ههتماح جه 5طعغتلعط 57678 - هل - لأ: لآت»ءلا 183 ءنن- 0

 [ 8ع 7 ميرك] 4 ه71عو# ظطمتامو ةمصم 808 (تصع. 29. لدص. 1405) دممدانه. - 2991. 1 عو'طنا

 ء1]- سعم م11, جللععدنم هنلتغخكعس 0ع ممعلتعتسو» ءغ مطتاهدهمطتحر وسدع آذطعمو ع

 ه1-هزوات» ءا 1281485 ءل"ه]يب»عل مصرا عءاتعع , دحسعام»ع كظطعتلعط 18 هنأت 13 ءتن لآ 0-7-1-1

 ظءر» لآ: 8ءار» قلس"مع. آطمعمتغ زكج: آكمتع 1)ءعمو نمت متتطتو تلغتف ءقغر نتهتال الغ ذانث

 ةزستلعد طفطعمع عب هع طنع هصصتسومع لاس ]ئطعتص ءمصزدمعتمدو طهععوغعي ة1غه تغ مان, 0

 وحمع 12 - ءازرمبع# مممما0عوغر ءا نتوقع 0ع ددصهقممع ءعاعصممتتلخ للعدسات, 200عء(
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 ىلع نب ىفطصمل ىكرن تاقوالا رملع ىف ..تاقيملا .ليهسنت (111 ٠ كيغو. ىديوسلا

 وصنلا ليهست 1/01 اياب نيرشعو .ةسيخ ىلع رصتخم ىميلسلا عماجلاب نيقوملا

 ىدرواملا بيبح ىب دكمكم نب ىلع نيسحلا ىبا مامالا خيشلل رفغظلا ليكعتو

 فوقولا ماكحا ضماوغ ىلع فوقولا ليهست 148 [*0. ةنس قوتملا] ىعقاشلا
 بطلا ىف ليهست 158 44 نس هفلا ئعفاشلا ىوانملا .فورلا دبع نيدلا .ىبول

 (همعلاور نتلعلاب -ننرجم يهم » .دماسما. هتالكأ ىلع بقرار ىسيدايالا ١ شاي ىجلصم ا ىكذ

 ىلع رضتخم ىدنكلل بكاوكلا تارييست 190 ) ىنأي تاراشالا فئاّصل موش ف

 ىفوتملا بتاكلا] كيلخ نب هللا دبع لثيمعلا ىبال هباشتلا 7118  باوباو لوصف

 [ نيبعبراو تحس ليقو 1*. ةنس

 1.جنلدأ ءهنمس همممعنل# هع جاآزوو. - 2992. '1'ءونطتا ءال- ستعذتغو ج]1عوعونلم 05

 (عصممانق دمنمعمسلت لع لمءنتمم (عصممستسس ( لتعت ءا همعاتك)٠  (نهدرسمعسلتسسس ةتععاعتستسل ذه

 متعامل نتسوتتع ههمتكو 018 ء5كانتتلو 1151 «رك2 17 دا مآ, طدكتلت تع ه9 ء7مردأ ةعاخهممددو.

 2993. ؟1ءونطأ] ءآ- مددعر جللاعجوعم ءتعومرتمع ءا 1عواتسماتم اهدتسصمطتو جةتعام»ع هطعتلعط

 هع آ[سذس 4كطت 1| رود عفنن ملغ عز: 1101 متست»ءل عدن 11ءاط 1714م ءر02٠ ؟ظطحطتتخد , [ ةصحم 0

 (زمو. 28. 1ءطد 1058) صمعفم]. ح 2994. 1 عم'طتا عاد دس وعنق ائطععو وسم ةصغعالات وعماتم

 هطوعسكمدسنت» م226عءءمامدنسم لتمه0مدغمرستس ةملتكسسحمتعمنسس دلل وطن. 2 عقا - هل - لذ

 67-4150 -هدجمارك 1104م2 كطقطتنم هححص دصصم 999 (ةصع. 20. 0ء4. 1590) همدصمونأ(. لح

 2995. 1 عو'طتا [1 عا- نقططو جلاعودمتم. مده مطدعلتعسدس ه ط(غ ظمع]م 1/102112 اتت ءاعع

 ععتمطسسع ع لص سمعو مداعع لتكتكدسسس -- لع ممهعععمال5 مدعاتعم]ةعتطسع (طغعمسضءالعتق هغ

 ممم ولو ب لع قطتلقو ممقطستك ءغ دصعلت هد عمق - لع هةتقوتس ءغ ةلومتكف دممهطوتتتسل.

 2996. 1 ءونطخآر ءمدصمادمهنتمو .(نهدصصعساهتلاتق 0معاتق 1رءا4ةرك ءل- 2*ء] متر لع وندم ذمتك

 متلعمنرا - 2997. 1 ءورتعؤنع ء] - اععرج ةلعأطو ءهديفاتك عع دصمأاتق ك(عا]هنحتس و 86101

 رمز:  (هدرممعملتسسس لم هععالمصعو ءا ءدمتاع 0لت5نتطبغتس. - 2998. 1:[1- 1 ءاةطقطمطو

 ةقوتستادكع دسعتحرم هتعامنع لطتنةمتنءقااعأ قلطاماام] ظعتن 1107/0 |[ذنتطقر ةهصهو 0

5 

10 

5 

 و0 مع. 2. لمص. 8545) هلكعع مغ هلتل ؟ه]طسصغر ةمصم 246 (تصع. 28. اللمع 860) دسمان ].
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 هتاراعنساو نارقلا هيبشت ملع 8

 ةغالبلا عاونأ فرشا نم عون هيبشتلاو لاقو ريسفتلا ملع عورف نم ريكل وبا ىلوملا هركذ

 ىفخي ال امك نايبلا ملع ثحابم نم اذا وهف ىهتنا

 مع ةنس قوتملا [ةمالعلا نيدلا يات] ىنامكرتلا نامثتع نب دجال هيبشتلا ا.

 سيل نم ناكرألا قيدشتا ص - فاقلا ىف ىنأي ناكمالا ردق در ىف ناعنالا قيحشت ا"! 5

 ىنوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ناك امم عجبي نأ ناكمالا ىف

 فص 4 هدر ىف فنص ىاقبلا هيلع ضرتعا املو ءايحالا ىف ىلازغلا مامالا مالك نم وه 11 ةنس

 ىنآيسو ناكرالا ميدهت دامو هيلع اذر ىاقبلا

  ميرشتلا ملع رشتلا ملعأ 1.“

 ماظعلاو فيراضغلاو باصعالاو ىورعلا نم اهبيترتو ندبلا ءارجا ةيفيك نع ثحاب ملع وه 210
 ةرهاظ ةدئاقلاو ضرغلاو ناسنالا ندب ءاضعا هعوضومو وضع لك لاوحأ نم كلذ ربيغو مكللاو

 2999. 111م غعوططتط 0-11هعدم مع 15 1 ةمونغت1ط1. 12هءمتسم ةنستلت م لنصانتت

 ءغ رص عام مط ممدعستس (نهدئهصت و

 ودحس ة1ه1له قكقد” ]يع ذم 0هءعامتمتك ةمععادلتطسم ءععوعمتك ءومممتعمع مموتتغو 106220
 قلمعؤئتسمسس ةئستلتغلتمدم زماعع ععمعتم ءكموسعمقتمع هممطتلتعوتسه مسسععمغ. 1ط[هعع زلاعي

 قع هد هعاعر نغ ةممدتعغو 20 ندعم غلممعف لهءمتمدع ءعممدتمصتك مععاتسعأ.
 3000. 11-151 عةططتطو هفوتستالدنمرو هسععمدع [040ءاتنهدتسم 107 - هل- 0ا1:] قللتنعا 13 تف

 017ج اير» 1م" ءعسكتةر ةدمصو 744 (ذمع. 26. الآمت. 1343) دطمدعاتم. - 3001. '!' عةططأ 02 5
 ء]-ج0عططمر كدعدفكم رمعمتسم 0ع مءادلهاتممع هرعتتك ه0“ ءا-ةمقفسر لع وندم ]اذاعه
 6ر6 متل عونسس ع 3002, 1 عوط ل14 ع1- جم اعقسر ءمهظسم للم ءمااتسممتانلل 102051013 :
 ©نوال هعتمؤعمع ممنعدغو دمتعهطتلتس5 ءيدع معوستغ عمر 00004 "عع ءديتقالغو ةلتعامع كطعءئاعط
 367/7 - 60- 01: 7-450- "م]يرممت» 8ءر» لل 8هلب» هميرالة, ةمسم 911 (ذهمع. 4. لمص 1505)
 سمعتم. 111ه مهممدتكتم ممماعءاو ءىغ هط طصقس 6 معمل ذه همععع كال 6آ- 06/78  للتتو

 بيرس 5ءعغ زموت فمان لأجتكدعغو معامتم ل مصعست عمته مهكاتتغو 20 0انهتح 186م: دلذر ١
 7-من ذمكىتمامو معةممص0ت. 10'1ع ةماطق. ع

  4013٠ءع]-غعوطرعأاط. 0)1ءعملمق 111 .3003

 1كوعع لوعنتمه 0ع ممككممع موعاتسسس ءيمرممرتك ءةسوسع 0ت5ممدتغقممع وسمعتغو ونقلعك 0
 دسمغ ؟عمهعر معمزأ, ءقجان]دعتمعفو 0558و هتف أ جلته ةتموم] همس ددعسطتءوعمتم ]عت عمأقب
 ©طزءءامدص مك كدصغأ دمعسطعو هفيمدتك طسصقفمتر ءغ ظمتك ء( تانلتلهق ةهمدمعما [1طس

38 11 
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 نبال ةلاسرو ىنزارلا مامالاو انيس نبا فينصت نم عفنأ الو ىصح نأ نم رثكأ حيرشتلا بنكو

 ىيبطلا ملع عورف نم هلعجو ريل وبا هركذ ام ىهتنا بابلا اذه ىف عفان رصتخ مايه

 لاقو هيلع مامهلا نبأ اهأرق حقو ةعاملل نبال ى امّناو مامه نبال تسيل ةروكذملا ةلاسرلاو

 بئاجح ىم اهيف عدوا امو اهدضن ةيفيكو ناوهأل ءاضعا ليصافتب ملع وه نيدلا ردص نبا

 5 ىهنذا هللا ةفرعم ىف نينع وهف جيرشتلاو ةميهلا فرعي م ىم لبق !ذهلو ةردقلا راثأو ةرطغلا

 ةروصملا ةلقتسملا فيناصتلا نم هيف ام ىوس ملعلا اذه نايبل لقكتم بلحلا بتك رثكاو

 ل تل ا 2 عدر جدر ' لالج ييشلل عورفلا ىف عامجالا لئاسمب عامسالا فينشت ا". ل 1

 [1 ةنس ىوتملا ىقنثلل] ىميمتلا ىدخرصلا [دباع نب دومح ] نيدلا لامج خجيشلل

 .٠ ىلذامشلا ىجحأ نب دمحم نب رداقلا دبع خيشلل عامذل ماكحا حرشب عامسالا فينشت 10

 جموعمرصتعأت هرسمعتل مانمنضص عرضت ة>ععلمصغو صعع نالت تغلأز١5عو ةسصغ اتطرتق 2677 ىلممع ءغ

 آ]سفسأ 1. نجت. "[سدعاممطتك 1من ظل ءسضوفتسأ (صموحصع ءمدصم عملتسمت تاتأع ععغ طسزدق ةعتعمأاتةعب

 ركوعع هسمغار ننمع لقت 7//رع» ممملعساو نست عدس ذم لمءعامضتمتق ةمععاملتطسك مطوةتعمع ممهدتك

 [ل1ج ئدعاوكتك جماعم طتمتتسمع 107 11ءرببضمت» ةسعامرظ عد طقطععو هعل مماطتق 12011 - هز عرج

 نورعدس نتم 11:- ءا]ر رسم من كنس ]1ءوعجوت ل1: ظمل»-ءل- ل1 حس لعظمتا ذاجر تغ هلع

 لمعئتمو لع مدسعاتطتتك رد عستًطل'هدئاتسل حمتسهملتس لتقاسم عاتق رو 0ع رتهغلمصسع ءدتاتتلل 601112051 (10هذقو

 لع نسءعمضممتك رستسهعناتو ء( ممغعصاتمع لتكتسمع دطمطات77عمات5 زذه 115 0عممدلاتقو وناتقتتل هذ

 و ةريدددتت» لعل ةماعغا: دل ةقاتمصمتطتقتال عأ 322401118111 1800134 و ادتع طمقمعو ءدوأ 111م5

 رص مومازضقممع 18)عز6 11معع 1116. - 181هزوع مدس ائطعمضتس دصعلت ةمهلتسس ءيمموتانمصتق

 طسزاتف لمءئمتمدع !1ءوعس عزط] ةعطتعو ءيععماتق همعيتتطانسو وناتحع عدت 5عمدتهألللا (13عا38غ

 هع 5عاتسأك هدتمهلكه 8112[.

 3004 1 عوطعتط 21 ء]-2ه رعاك و ءمصقععأالم جععاتتتنهله 0ع مدهعاتطاتق لاتعق ةمععتد]تطانق. ح

 3005. 1 ءوطصتل عآ]-حمرس هنو جسسناعك نات2عق0ممتطاتق لع ءمصقعصسمتت همطتساتما اص ةمععتدلتطاتق

 قاسم مملتطسم اهموصحسس ةمهتتسطمسك هعمهعقمعو هنعاممع هاطعتلعط لو//7-عل-0أ7: لاء" هأزتنا

 1,26 ملغ 8ع كميسامعو هسصم 911 (دصع. 4. لدص٠ 1505) دضمدناتنم. - 3006. 1 عةطصتآ

 ع]-مقرسقلو هننسععق ةاماساأتكق رصاتتكأا دع ءيمرصسهامعر ةهنتعامرع هظطغعتلط لوربم/-ءل-لط [1لهآرتسلا

 1[ عرب /ملط10] كم[ علق 1 ءسفمم [1آاهمعاظنحم جمصم 974 (ذصع. 19. لل. 1566) ردمزا10 |.

 10 3007. '[ل' عوطصأ1 ءل- حقسقلو ماتلاعق متن عمامم عامان (هالاتتلل كمه ف عقاتق هدطلتصاتمأ5 مط لاتقتل

 زمدستطسك ءيمرمةنمعو ةنتعامتع هطعتاعط لآل - ءآ- قلق» عرب 1101, متت: ءا ظعت» كطتضعل
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 _- نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل ديل هلوا ةمئاخو باوبا ةثلثو ةمدقم ىلع رصتاخم وهو نذوملا

 للازغلا فيملت ىكلاملا .ئرعلا نبأ ركب ىنأ ظفامل مامالا عومت# هيف حرش هنا ركذ ملا ىفطصا

 صفح ىئأ نيدلا نيزل عامسالا فينشت ا... ةبادآو هننسو عامل ضئارف لضفل عماج وهو

 ةلاسر عبسلا نيدعتب عمسلا فينشت ".1 14 ةنس قوثملا ىلثمل عامشلا دا نب رمع

 ميدل ىف ىتأي عماولل عيج رش ىف :عماسلا فينشتا ..."٠ روكؤملا ىطويسلا :نيدلا._لالج 5

 ىاضليا همان ىوشت 7.1 ..ميملا ف ىنأي عورفلا ىف عمجلا حرش ىف عيسملا فينشت ا.

 بتر خلا عدانصلا رطاف هلل دمحلا هلوا رصتخم ىسوطلا كم نب دمح نيدلا ريصنل ىسراف
 و

 تاييرطعلا ىف 7 . تازلفلا ,فار» راجإلا ق7  تايندعملا ىف (؟ ., تالاقم. عبرا ىلَع

 فيوشت ا“.* ىداسكلا ريصن ىضاقلا ىب هللا لضف ماماللا نيمكلا فقيوشت م,“

 نب انجا بلا نب_نبح نيدلا ,لامج خيشلل فيتعلا تيبلا ىف فيوشتلا 5 فدجاسلا 0

 ى7 م0272 جعلتكدم, (نهدصمعصلتسسس ذم مدعأهفهممس عدس , انته ءقصتلم عغ ءمصع] هكتمم عدت .لتكمه5ت انتل

 هأ زكم دمعأ متعمد : آدتتق آلعم ءغ مدحع دنمعتع ءزدك هن]غمتطصفرو وسمك ءاعوتغ ءنعب هع طنع لتعتغ

 همسه ل1ءزرم“ آسفتست 11ةلظنع قلتي ظعاب» لل- ءامجمام اطاملتاتاهعر 6مم  لتفعمملتب

 ييات تتكدعي طمع حماعست عد ءممامعأر نانهع م2عقامسمتم كاهن (هركانتات لع ءوصكعصقاأت ءملطتستتستو

 قدمك ندلتنممعم عع 1عوعق ةمععئمما - 3008. '1!' عةطصأل عا1-عقدس هنو ةتتتلاتتلل 01810و

 جحتعامتع 7 ءق:- هل - ل11: كادي 11 هركذ 0+ هن» 13 تن ل/رت»0 كارعرست7»م' 1101ء8غرو ةمصم 936 (ذصعم

 5. ةسع. 1529) مجمرعننم. ع 3009. '1' عةطصت 4 ء]-هدس أر ةتتكلق عطاتتا ء1082(22ع 1عءاانل

 ععماعم همت ءدمرسحتم. "آه عامتسمر ةمعاماتع لع]47-ء0- ن7: 807402 دسسملم ]1ةهتت0قأم. ح5

 3010. 1" عةطمتل ءادرس عقمستا, ءةعمعممللم ةيتتللتتلل. .(نوردسسص عماقتلال5 0 معدتم ل011“ © امو

 لع وسم ازئعتد لفض ؟10عماترل - 3011. 1 عوطمتل ءع] - صهعسهلو ءدمتصقا0ف ةاتكتقع

 (هرسسصعمغمسسك همعضك 1/هرزيم' لع مدعانطاتك سعف ةمععتملتطسعكرو زسك ذم اناعنم 2147 دصعساأتو

 قع - 3012. !' ءاةطهرك جه ع-ممسعط 11لعط خمر ائطعمع سمالتنمنتك اسصصءتملتق.

 (©هردمعملتسصس جه ا! هعا-عل-لة: 71ه] متوت»ءاأ عرب كلم]رعبوب» عل لئن معوتعع دعت مانت و 0

 زلم 1معامتغت آدسك لكلعم جنسس هرتظعأ ءاعبو عغ اتم تهكم 0155ءرئاهغلمصمعف لل 1أكانتل1 عون

 لع ردعيدلازرو - لع ]1همتلتطانو - لع معمرتتق - لع ةهعوسواف. - 3013. 1 عةط 1

 ءال-طحمعمس عامر يعئامنلم كمتلتمتك نندسواتع نتطعتت ىدصعامتت» ؟ككعملتر ةنعامرع سقت

 1111677 ه] 8 عنب هلعال] اامعف» 16مل -ح 3014. 1 عةطنتع ءا- ءذ10و6 ةيعئامتتم

 بتمألتستك ءزدعر ونبأ 12 ةحتص لمهن. -ح 3015. 81- 1 عوطعأعءر ءعيعئامنم سصالتستقو 0ع 0

 لعاسطرم 31ءاعلععمم, ةهسععممع ةطعغتطط لعصل - عل - ل: قله]يعستم عال 18 ءري- ءاسمأر قنات كلتنعف

1 
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 مهبملا ىلا ةخسن قو فيلعتلا لصو ىلا فيوشتلا ا". ىفاشلا ئكملا ىربطلا هللا دبع

 ىوريو ناكرالا دييشن 00 ىتأي ىراضبلل محكصلا عمال تاقلعتم نم فيلعنلا نم

 فيراصت ا". رم دقو ىطويسلل ناك اًمم عدبا ناكمالا ف سيل ىف ناكرالا ديدشت

 تكيراضت, 1077  !قيرابصتلا فيراضق) 719 ١مم نقو ؟ةيطوق نجا لاكفا 4525 قال

 مييردلا نباب فورعملا نبكم نب ىلع ىنيدلا جانل اىرجرلا فيراغتا ىف ١ رمزا

 ىجلتلا عاجش ىئب سىمحمل :راثآلا يحصت "لإ 74 ةنس ىفوتنملا ىلصوملا

 عاجشلا ىبال ناميالا جيحكصت سرا. ا" كنس ىقوتملا نيقارعلا هيقف ىفنحكلا

 جحكاصت 0 اضيأ يدأي هيبنتلا جكصت 1. اع رق اننا رزيجكتلا مكصت 1*ءا“

 ىونسالا نيسحكلا ىنب دكيكم نيدلا دابعل بهل ا جحكصت 30 ا ىواحكلا

 جاهنملا جدكدصت راح ا جييباصملا محكصت ار ءار» فس ىنوتملا ىعشاشلا

 8عرب 4500117 1هطع»: 2171م ظطقطتلافه. - 3016. 1ظ1-'1' ءوطتو أ نو ةدعلاقتم تكتمل

 معسمءر عاموووه ةعئتطءملتو هذكع بنغ دص هلثم ءيعسأم 1ععلعدعو ءدتئاتتلت 1211111 01136 18

 عامدوز5 لصطتت ءغ هطوعسعأ هعمدتك همم. ةكممعسلتدع عوإ ه0 هده 807/1" 111- لام»8*

 1/1 - كءبأ]ب ةصمكعت منصر 0ع وننم ةصكعد ؟10عدفت. - 3017. 1!" عوطر10 ءال- ةعاعؤمو هزاع

 تغ هاتأ ؟هاآسصغر 16ع1/040 هلم ر ءممظطسمماتم ءم]ستسمةتناتتلت م10 م0511 هدتق : 4نم0 ءدتقأعدع

 مماعمغو دسستعفطتلتاتكق ءودع معومتك هوو ونمم0 ؟ءدع ءدلتفاتغو ةاتعامرع ادي. 1710ع ةدوتتقم ع

 3018. 1 ءوذعتك ءا- ح[* غلو 8عرمم ؟طوضس 1. ع. همعتتف كرك ن7 ةهط 1[1:-ءاعاأورم ةعتمأتم

 1106 ةنررتهي - 3019. 1" ءوقمتل ء1- عود ؤمسعت1ر, 8عرجتممعم 1عدجتمسسسس. - 3090. '1' ءدؤعُذك

 ءا- لقطع 1عامدتغسلتمعم (ةصممدتك 0ع لعالمت قمصتطاتع هسعستتتل و ةنتعاماع 17 - هل- 0: للآ#

 ا نه» 11ه متت ءل 7105878, ؟دلعم 1 آ1:-ع0-7ه,"ءفة]رت» لتعام كي دصصم 762 (ةصع. 11. الود. 1360)

 رتمزنن نو. - 3021. '1' عو:طأط ءآ]- حاط ةدعر ءهمراععألم 2010 طانل11 211101 0

 طور: ىك1مز(* ]عازر [آدمعاتتحوم تاتتاكواتع [دعمع لاتكعمصقن](هو ةصصم 2060 (ذصع. 23. ةكلتعب

 879) ممرات. - 3022. '1' عو:طتط ءآا-كردسةسر همر" أءانم 10ع1و ةتاتعاماع 481:7510](. ب

 3023. 1" عو'طكخط ءع1- هلل أمر همرتععاتم هرعدتتذ 12رودو 0ع نسم مدس]م زدلنف 710ةوقاتت. ب

 3024. "1" عو'طتط 11- '[ ءمطتطو ءهمرمعءاتم هرمعجتك 16/1. 1106 مديتغعتبب ةماله. ع

 3025. 1 ءو'طتط 111-1 همرعءالم همعرتك ظلم. ؟10ع ذصكوي - 3026. 1" عة'طتط

5 

10 

 فني

 10 عآددص ج0 عط قطر همضضععام ةععافعو ةسعامنع 01-60-2770: 11101, م»ت» عل 17 عزن-ع]ر مع عالا 7151: ءعام#

 كاطمكتاوو ةصصم 777 (ذمع. 2. لسص. 1375) مممرزنتم. - 3097. 1عم'طتط ءآ-دس عز ةطتطو

 منرصسءعءاتم هرعرتم 211ءدماغ],. 1؟10ع ذملعو. - 3028. 1 ءو'طتط ءال-سصتسطق] و ءمدنععاتو
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 ىطويسلا ركب ىفأ نب نمحرلا سبع نيدلا لالجل ميبستلا ةرلصل ميحصتلا 5 ىتأي

 ه1 دنس ةقتفلا

 فيكحصنلا ملع ار

 هعورف نم هولعجو فينصتلاب هودرفا ءابدالا ضعب نكل ةقيقح عيدبلا عاونأ نم اذعو

 تارضاحملا عورف نم نوكي رابتعالا اذهبف ءاغلبلا ىع تدرو ىتلا ةفحصملا تاملكلا هعوضومو 5

 مامالا فيحصتلا يف ملكت نم لوأ ىماطسبلا نجرلا دبع لاق ةرعاط هتعفنمو هضرغو هتدئاكو

 ايهنيب نيتلمهملا ءملاو ءارلاب ميرلاب ةرصبلا بارخ كلذ ىف همالك نيو ههجو دللأ مرك ىلع
 ةرجدمل نم نيتدأملا دعب الأ ةملكلا هذه فيحصت ملع ام ىبعذلا ظفاحلا لاق فورتكلا رخآ

 نمو ةعيدب عئاتص ملعلا اذه ىف ماماللو ميِلو نونلاو ىلزلاب جذزلاب ةرصبلا بارخ ىنعي
 بتكلا نمو كتاظن هيلع سقو دوعسم همسأ لجر ىلا ةراشا دوعي ىتم مهلوق فيحصتلا ةلثمأ 0

 هموتك 11/147. 1/10« ذمكق. ح 09. 1-11 عو:طتط 11 ةههل1ذغ ع1-غعودطأطرو ءممتعءاتم
 ممععونمصستق 16504]:, 216401 لو]ا]- ء0- 01: 450- ؟7- هآرتس 87: لطف 86ه“ 50/448:

 دصصم 911 (ذمع. 4. لمص. 1505 ) 1201630.

 3030, 11ر1 ع]-غعو'طتلط 12هءنمتمه طنكدق 1141 هةانتظم

 مورنمعع و روعه جل ععمعتو لمعفتممع هيسفتع 0تععسلت مممصسلا؛ ؛ةحصعسم مطتل010عت
 ءدصص ذم همعتطمم هئموم]دعتطنك ةدعامصتسغ ةصوتتع مدعنطسعك ةللتمم 0هءنئتسهع همععتدلتطاتق

 ممودعستمأ. 0طرءءتسس ءزدك ىنصغع ؟ءانطد 1هعموتمطتعع لتعم ءغ لت ئعملمر وسهع ةط ء1موسعسنطانق ا
 مرممعلسمغرو ذه نغر ن300 ه4 طمع ةلئلمععغو ه3 مةتاعتم ءممكاتكدمغ 0هءاتمسمع ةصاطم]ه عتعدع»
 جزم زده ه0 0زةئععمقسسس ءمرصتسملهر ءمصقتلتستس أ دقلتغمم هعستمس عد اداعسأن 470-67-1
 رنيم: طقستنعر دموستغر وننت ؟ةنطتك 1هعمومت مطتعتو 1وعدغنق ةقغو 1سفست 47غ ظمتغو ن6
 متو طفصمتتقعع هغ طعمتومم تدعاعغ. 1لنع ةصتسص 5. ه. ه0 ةيعالتسس 18ةقنقع م 01 محمص لمت
 عورطتو جعمت عصمت عأك دمانك هوان ؟ةفامللم ظدفتفع معع عصام (1”82), غر دغ 1#

 رععزرمل# 1 قغعرو طمع لوكس دعمت عضه عانس صمص صتقأ ممقغ لم ةءععالق ةمغعالت ععطوفتل
 ؟هزوتغ متم ةكاهقممعرت 8دفعقع مع 27217 *12(  عنز و مماتك ىلاتعف 1عوزغعر» دلت أهأتك )
 عزومتق ءممع. 1سقس 476 ةراتظعتد طصزانك ععمعتتك هعمعوتم ةغ دونه ء0تلتغو ةغ عستلتم !( عقتستن

 ]سكسك ذه ؟ءععطتق رى 77616 17/00“ ه0 معلتطزغ# هعممتكم ه0 حتصنس هزعمت 8 ععصلسست , ءانخل 0
 ممدسعم 716و:770 هو( 1كع طلق هعاورزد طسوسق ععمعتتم لتز هلتععسلو ةدصسغ. قل ائطعم5 ةناعتم
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 ىركسعلا [دبيعس ند] دللا كيبع ند نسحلا ديحا أ مامالل فيكحصتلا .باتك ةبق ةفتصملا

 بعواف خبذ عمج ىذلا مل نس قوتملا بيدالا

 ه1 ةنس ىوتملا ىطلبلا ىسيع نب نامثع جئفلا نال فيركالاو فيكصتللا .٠

 مظعالا مسالاب فرصتنلا ملع 1”.

 5 نم دحا هيل لصو امّلق ملعلا !ذهو لاقو ريسفتلا ملع عورف نم ريخل وبا ىلوملا ككذ

 هفشك نال مسالا ذه نيعب افينصت هنأش ىف اوفئصي ل !ذهلو ءيلوالاو ءايبنالا الخ سانلا

 فيئاصتلا نمو ىهتنا مدآ ىب ماظن عافتراو ملاعلا داسف هيف نا اًلصا للك ال سانلا داحآ ىلع

 مد 8 ذخسأ نم باوج ةميبذ ةدرفملا

 [دوصالا ىجفاشلا] ىونوقلا ليعمسا نب ىلع نيدلا ءآلع ييشلل فوصتلا ىف فوصن ا“.س»

 10 بطلا ىف فيلأتلا نع وجت نمل« فيرصتلا امرت ٠ فوعتلا ىووش نم هذا ىطا ا" ةنس قوتملا

 لع طمع لمعيتسم هةعمام5 معضاتسعا 19715 1-67د' فرك اسفتسأ قللثا ل]ت»ءاأ 1ظلمدملا طق ءنا

 460ه7لم] [ 8ء» ك240] ىلعؤع» ططختلمآهعتر حصصم 382 (ذصع. 9. ل[مرسا. 992) ططمتنااتتو نانذ

 نتمع طسع ةمععامصغ هدسمتح هما عوتأت

 30314. 1-51" عو'طلل رع ظ1- 1!" عطعتلكو دعس 10عموتمطتعع عع حمدعتنكستس 6ع 1هوانعس لتر

 دمعام»ع لطت ا/عاأأب 01ج تن ظعر» لوم 13ءاءاةو ةمصم 599 (ذمع. 20. 5ءمام 1202) دهم130.

 3032. 11د ع1- ععوحمعم] ط1'] 1 ةرد عا1-جغاوجنت». 10هعاوتمد همردعم آ)ع)

 ردح سانت ه0 دصتعح معجمعضدملو ىتطأ ةدطزاعاعملا

 5 المالح لقدر عن“ ءحبص 0هعسأممسس همععاذل عد 1علغ ةععوعمأو ءمردستعدعو ءعغن اآلتح طع

 مماعمغو ةهوصتغو انا دصمرسملتتس نصلفر ءحجععرمات5 مهمطعألم ع( ةدمصعأاك 141 ةسلعتقو ءةدض

 نسوتمتلل ةهقدعوسمنمعو عمهلعيسودع هل ءدحسككمتس هننلطسس همدتق لع ءزده لأ عصتتدلع طمع انكم

 ممدستسع 1مدعضت ماننل 012 م0كانعضاتسغز ءزانك عءمتس مست [عداهتم .هنللت طمصستساتتتت اه لاتقتلت

 مصععلتعنصعو تكتنص ذصلع محصصلت همضسنماألم عءغ هرئلتستك طسسصقفماأ ععصعتتمق دئانتل2 6034

 [آمعع للعب. - آه همعيتطاتق لع طمع 0هءستمم دءموعداتسس دهتماتك طاتتتعاتقاتنا' لعام( 007

.78107017100 

 3033. آظئ1-1' عوورععمأ 11 ءع1- عود سمكور اتطعند لكتعمموتالم لع 8مظعتسمو ةاعا01

 10 ةطعتاعاد 1-0-4: مآ: طعون لعدنمل] (نوعم# | ةطختنم أ مدستس ءجتمتسدسس هءامدع] و ةصصم 9

 لمع. 5. للوزن. 1328) ددمتات0. 110م هان نصاتتم همدان عمم هدئانتس ءقذع ماجغم ]ذطست 16677" ع

 3034. 1-11 ءورذل1 اذدسصحص هز ههح هص ؟1-غهلل11, ههصععقؤتو كك لقهتمفر وانأ 02002ع1©
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 هلعج [ةنامعبرالا كعب قوتملا]' ىوارفزلا [ئسلدنالا] سابع نب فلخ مساقلا قنا“ يشلل لج

 [ةدئاقلا ريتك باتك وه] تاشانكلا ةقيرط ىلع ةيكرملا ةيودالا ىف اعرثكا ةلاقم نيثلث ىلع

 ”فيرصنتلا ملع 6*1

 اهتاميفو اهرونص ثيح نم برعلا مالك تادرفمل ةيتاذلا ضارعالا نع هيف ثحي ملع ومو

 ةماعلا ةيلضالا تاسيهلاو اهتالولدمو جونلا عضولاب ةعوضوملا تادرفملا ىأ ماغدالاو لالعالاك

 نع اهرييغت ةيفيكو لالعالا دعبو لالعالا لبق تالتعيلا نايبك ةيرييغتلا تاميهلاو تادوغملل

 امهيناعمو عراضملا» ىضاملا غيصك ةيلكلا سبياقملاب لكلا هجولا ىلع ةيلصالا اهتايبه

 هيدابمو تاهجلا كلت نم أطخلا نع زارتحالا هتياغو لاوحالا نم ركن ام اهب فرعي

 قزاملا نامثع وبا فيرصتلا ملع نود نم لواو برعلا لابعتسا عبتت نم ةطبنتسم تامدقم

 طقس4 ؟ه1عغ,  !؟ه]سصعم 0ع ممعلتعتمو ذم عتعتمأو 0155عئاهكلمصعك 01 ععوطتست و عانقت م1

 ح0 مدععطملمصسصس هرعضسسم 4/::7277171/ هج 8ممتك ءلتغمسس 0ع مهعلت ءمتصسعماك مدس ممدلا5 ةعاتظأو

 ةهسعاممع 8طعتلعط ق4: /ءاميض» ة121م7هرك ظعتي قلطافع | كت: لعن#] 2مل مغ [ذمتئاتو هععدلت

 ونمتصأغأ رتمدن(خ0. آطئطعم عون مدممعممع ناتآلتغهغق]. ع

 3035. 11د عا- ععودمتل, 0)1ءوتمح 1عدسدك 1018111

 [لمعع هوو ءد لمععمحر ذص وسد 0ع جععل0لعمقطسو ءووعمانهلتطمعس ةتسمآت قدح 5: عرنط هدتانست

 ]زمعسمع ةعوطتعمع سهعسسعو ؟جلمصع طقطتلم عورتست 1هدئتهتكانتت ءعغ 2001626 هصتنتلل و, 131

 لللنلا مع 0 ][نزئعممعمتس ةمظضسصفستسس ءغ ذموعسأتم. 1 م(عالت ععملج حببتعست ةنصأ ؟عرتطو

 ةزرسمات لم مماصتغد ذغه ممقلاور دغ 5مععلعيت ءممكنأاتقطأرو عمضتتتواتع >10(0هع5و واتهم ذه طمع

 معا للم مماعععي جلستغغممغر ءغ ظمرصسمع مام لمهلعدر نسمع ؟عينطتق ةئسواتعطسك ء( مصصتق

 مدام( معلممأ ىمطز ءءاملك كعرصتساتمعف ىاتضغر انا هوا ءءعممدزالم ؟عينطمعمتس سطات هزئاتللل 2066 ءأ 054

 ممس تعمل مصعرسو ءغ رهقمرو نصحه زأ]1ه د عمضصمتع ةستف مقمعتمدلتطتك دضملم تهتك عمودلل ءد

 حجمها هعتتك همت عموداتطسك معملعماع معضسس نغمصغتر, نغ عتمأ 1هدرنصقع مرهعاعما عا ةملقأاتو

 ءميضصسواتع كلومت 6 ءوهلممعو ءع ممالمصعف. 0 1طّر ءءممرد ءزمك كمصأ ؟هضصقع مععن]اهنععد "ءادعممت

 ددمرو ]دسلمتمع ةسطز ءءامعر لمكوسع ءممكتاتسس ءمرضمدتمأالم ؟معنآ(ةالكرو ونصح ةاهطتك 017 عدوت

 يرسرم عرتمرندأت ءمعصمدءان متر“, ءغ ىنستساتك صلع ءزئامألم ءقا ؟لةهضتنضر نطدع ءمصاره طقق

 ممنموعفع يصستلال ممد5دمأو ءعأ مملصعتمأ3 ءّزاق مةعطت]553ع ذانمأ ه2 .ةععدمأم دقق قع

 يمعمزنممع ءازءامع. -  طقسسفر ننأ 0ل0ءتمقمت 11عائاتق 10ه ةتانتال ذط 3:5 1مرات

 معلعوتتر حنس ةماعح ععمستل ةانعمع امقعضمه ءووعار قات 011ج: للمس كدت  كلطتاثآ8 ]عا
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 هانركذ ام اهمظعم ةريثتك فيرصتلا بتكو ريثل وبا هركذ وكنلا ملع ىف اجردنم كلذ لبق ناكو

 لحكملا اذه ىف

 نيسح هحرشو 4 ةنس قوتملا ىوكنلا هلا كبع نب كيح كلام نبأ فيرصت ا".

 ميعربا ىلاعملا نأ نيدلا رع] ىناجكنزلا فيرصت )"ب ك1 ةنس قوتملا ىوحنلا زابا نبا

 5 ديسلا فيرصت "."*» نبيعلا ىف ىتأي ىزعلاب فورعملا [ ىفاشلا ىلع نب باقولا سبع نبا

 ىزاملا فيرصت ا." رصقخ# ىسراف وهو م1 ةنس ىفوتملا ىلاجرلل ديحم نب ىلع فيرشلا

 نامثع متغلا وبا هحرشو ا. ةنس ىفوتملا ىوحنلا دمحم نب ركب نامثع وبا خيشلا وه

 ناهسو خلا كيعت ىلع هلل قانا هلوأ 2 حرمت وخو رسولا قوتملا ىوحطكنلا ىجح نبأ

 10 هلوأ فيطل رصتخم وهو روكذملا ىنج نبا نامتع جتفلا ىنال ىكولملا فيرصتلا ا".

 ]دسلمغ طقمع لمعستمحسر ع( همعرتج 0ع عد ءمدص مموتزاذ دحتت]اغم ةدصغو ذصاعت" نائ3ع 3و 03ع طمع

 ]وعم 1دتلهطتداتقو مدنهع هءعاعرتك ءاتععمأ»

 3036. 1' ءورمثأ 1[طص 11 خلت ]عو ؟عرودو ؟مرتصهتاتلل و 211؟ا01ع ل110/0111:60 ظءدن لطلعلاع]ب

 6عدسسمفت عم, >هآعم 181 210/1 لتعغنم ءغ دصصم 672 (ذسع. 18. لكسلع 1273) ه0

 (نمورصسص عمامسامست ءزانك 11062 ظعءر» ليرزتع 0مدستسسحأتءانكو ةسطم 081 (ذصع. 11. ذم 1282)

 لعام صسءعغاتمر ء؟لتلتك - 3037. '1' ءدردأ1 آك1- 2 ءصز هس 11عدعاتك 10113 ةقاننت و 2116101 71

 5 [ 0-0-1: لطف ارسءالت كا هاا طعنت لطل -ءا- مورا طوب لل ذطقطتنم]. آططعتنو لع

 وسم انتو قلق ؟10عدطتس , ”نلعم لدعم ل1 ننس. ع 3038. "1" عودت ظ1- 8 ءرررن1ل 11- 8ط عدعتأو

 1عردم ؟هسسحستتل.  (نهرسمعم لتس معكتعست و ةاتعاماع 5ع 20 كاع" ملف عرب 1101 مست ءل

 لم زمان, دصصم 816 (ذمع. 3. كرد. 1413) مرماتانتم. ع 3039. 1 ءومأث1 11- 1[8ةدنستو

 1عريدد 1همحصسمعتسسو ةتعامر»ع ذطغعتاعل قلاع 011جم 1 عت علت 1101م7 1 ةيستتةل1ع0و

 دحداعم 71م2 لتعام و هن حصصم 248 (تصع. 7. اللمع. 862) رسصمتناتم. 41: |/هغ] 011101 1111

 لوريم (عدسسحأاتعسكو ةصصم 392 (ذصع. 20. الم. 1001) جممزغاتا5, ؟مدط77 عما ةيتانست !ئطتت

 ءلتلتع 71هدمبسور“ك ةمكيتمطتسو نتت (ءدمتس ة0صتعتس طقطعأ هع اتنه ةصعتمتغ: طردته آ2عم منو

 قمم طعمعكعتد هع. ©1هدددم هه حس ةعتموزغ ةطغعتلعط 74م7: ون ل72 (ءديستسه ا عانقو ؟انلعو

 10 11 41-7, لئعاس5ك ع( ةصصم 643 (ذمع. 29. 153. 1245 ) ميمرتسسنو. - 3040. 1-151' عةدأ1

 آ[:1- 81611 لعزو ةعحسك 1ظهضندمتنتنت و ةط للطن 1/ه1]: 0/17 111 لؤوسق دسملو ةننلقنم

 ممتمعتمتطسك ةتراسق. (نهدصمعصسلتانس» ءكعودصفر ننم0 ذه ةصعئمتغ: 11هع ىانتصا هان

 مس معيتم سس اعدم ؟هدستمتاست عقستسماتعأ ءاع. آلطتل 34م2 مدملم ]دسافطتق و (
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 ىدادغبلا ىرجشلا نب ىلع نبأ هللا ةبه تاداعسلا وباو 44 ةنس ىقوتملا ىطساولا مساقلا نبا

 م: خنس ققوتملا

 ءامسالاو فورحاب فيرصتلا ملع 8.1٠

 ةضاخ ةضايرو ةنييعم طئارش ىلع اهيلع ةموادملاب لصوتي فيرش ملع اذهو ريثل وبا لاق
 اذه تحت ليق رماظ هتياغو هعوضومو صاوخل ىم ءامسالا وأ فورل كلت بساني ام ىلإ 5

 ملعلا اذه ىف ةروهشم ىماطسبلاو ىنوبلا دجا خيشلا بتكو اًملع نوعبراو ةينامثو ةنآم ملعلا

 اهبتك عم فورأل ملع ىف هليصفت ىتأيسو ريسفتلا ملع عورف نم هلعج دقو ىهتنا
 قوتملا ىرصبلا بيبطلا ىلع نب دمحم نيسنل ىال نيدلا لوصأ ةلدالا قصت "6

 هللا ىبع ىنأ ىيدلا سمشل راكفالا ةيفصت م.ع# نيدلجام ىف وهو .. ةنس دوكح ىف

 م.ز* خنس قوتملا ىفاشلا ىكولا نباب فورعملا ىلع نب ديأ نب دمح 0

 61-126 ءايعق 17متر هممم 626 (ذمع. 30. آه. 1228) رممهستقر ها لا[ ع 1_1
 151: 47: 8 عدس هوارعز ع: 8مول/0402, دصصم 542 (صع. 2. كادص. 1147) ةضمة( انهو درست عماقأل

81011116. -- 

 30414. ]11:1 ء]- عوكل ط1]:]ط مراتك رع ءا-ةدورسف. 100ءملسق ]زئعرتزوه ءا ممل
 ج0 رمزرنمك انقاذ هذاا ةهطز العسل

 م46:0/27,عز» طقصع لمعئتمسمتسص صهمطتاعم ةممعا]وغر ءغ ةضلتم 1( عيدتتتتسس عا همست هانت
 ةعوزلمم هوط هعملع ءمملتقمدتطمو هع يعنمتتممع معمجستم هلطتطتلم ه0 متعتعو مععسأتقدعف

 ممم عمت لتعتعي وسمع طن ]ننعتم عغ ممدستعستطسق ةهصهلهعمع ةتصأ. طلتك هطر ءءاسست ءأا ىانتلتتلاتك 5
 كمتع ذص ةمتعم عيصغرو عغ ىانط طقع 00ءمتمق هعطخاتتل وسدلدوتسغم هعغم 0هعمتسمع مععمس لذ (ةع

 ودع لتعتماس». 1ةئطست د ةطعتلط ق7رنعل يرق ءع 8ةء1(سع علت لص طمع ععصعتع ٌةصص0ات عطاتصأ.
 ]1جعع جط ق4قي م7“ ةعدستمام عنمسكو نت عدس 00ءامتمحس ةمءعام]عرس ءيعوعقتك ءمضدستءمع
 1ععزغزر جةعومر هلل مدع  ةتاعتم زاك 0عوعنتم المص عاد ةزسن1“ ننس ]نطلع زمظمه طصحومتعم ةدط

 لمعؤئتسد 111 عر هتان
 3049. 1 عوومععوط ءآ]- جلت ]1نعغر يممزلعدنتم جععمرملم هنود عهامااتت» 1ع متم ءاصتتق
 ةلعز. سم ؟هاسصستمم, ةسعامنع لا']]رموعفب ]101هتهتنعا عن ملل# مع“ 31علذأءمور كنعد
 ةدمص 400 (ةمع. 25. قمع. 1009) رهورنانم. - "1" ءعوركزور ءغي ء[- هكلع ةعو مدس عمأنو

 موت مق مصاتس  ةنتعامرع 5/1 6778-[- 0 راقت 45007767 11101, مجوت: جل عرج مل]ررتعا عج ىآغ 0
 8طممتكمر دماعم 1قبن- سبع للعام ءغةممسم 803 (ةصع. 22 لسع. 1400) مجمد غان0. --

11. 39 
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 فوصتلا ملع ع

 رومالاو مهتاداعس يرادم ىف ىناسنالا عونلا نم لامكلا لعأ ىقرت ةيفيك هب فرعي ملع وه

 امك تاماقملا» تاجردلا هذه نع ريبعتلا اماو ةيرشبلا ةقاطلا ردقب مهتاجرد ىف مهل ةضراعلا

 امو تاغللا لحما مهف اهيلا لصو ىتلا ىناعملل تعضو امثأ تارابعلا نال نكمم ريغف هقح وه

 5 عضوي نأ نكمي سيلف هندب ىوق نع الضف هتاذ نع يبئاع الا اهيلا لصي ل ىلا نانلا

 ماهوالاب كردت اال تالوقعملا نا امكف ظافلالاب اهنع ربعي نأ نع الصف ظافلا اهل

 هنأش نم ام كلذك ساوحلاب كردت ال تاليختلاو تايلايخلاب كردت ال تاموهوملاو

 ديري ىم ىلع بجاولاف نيقبلا مماعب كردي نأ نحمي »] نيقملا نيعب نياعب نأ

 ءارو دي هناف نايبلاب هيباطي نأ نود نايعلاب هلا لوصولا ىف كينعكي نأ كلذ

2 

 هقرعي سيل ملع فوصتلا ملع

 فورعم فحلاب هنطق مخ نإ
 -م

 3044. 11د ع1- غعو 21101. 1آ0هءاماسمو "ك1

 [1وعع هيأ عع لهءتسحو وانه 2200ا55و نهم رت ععمعستم طسسقفمت مع[ عع عيتدلسك علت كنهطتس

 عميس ج05ءعملسماو عا خعد مرنم 51 طسسحممو 00معه0ذءانطأات1و 0026 ثق لص عئهلتطاق ةععالططصأم

 [لمج عجلمك ةساعتس ع( ةاماسق اه عمور طءنعر دغ مقنع ةةاو صتالم مدعام طعرت مماعمغز ؟ءرطق

 ةمتسص ج0 عمه مصغتس هعماعماتقق هتعمت 86عمضلفك ممصتتصغانلل, وناتهك زصاع] أ ءءانتق ؟10هائانتلا

 ام عانقع معيتتامرسستل 255عوات1 م0[قأ د نتمل جسكعرت ةعصاعماتقق جلاتسعأر 01558 2012 طلقأ م3

 رق مقوعوتت سعر نأ ءووعمانمتس ىسفتتر مع لتعقتم ؟لنعم ءمرمورتق ءعمتكو وعرطو دهتمتسع ٌثَد

 زمكتعمترت ممدكدصغأو هعلمتس تأ ءمع عرتطتق يمسسممامت لعانلت عمتمت نسمع 1ه1ع]] عععد (ةصااتتم

 معمءمتسم(نو همتصتهمتطسك ةقوعواتل صصص م059اتنضاتقو طعوتع رعق هرماممصله ءمصءمتعض 0ع

 ةصتست ذصلضءقمممتطانعر صعوسع دصفعأمه(لممعق ةعمقلطسق معضءلمتسصغاتلار 8(1 _عقو ونانقع

 (م]عم مكاتصغو انأ هم]0 هءعرتأ زماتأغات تهعرصأ] 02عمصغو ةعلعماته هعالاق معطعأمأ] 205

 ©مأت زعتندع» هل 10 همتنغعمعو هرسمتطانق ؟تسطسق ةللطسل ةماعضمد ع ةصعتتات 355علاتتو 208 "50

 10 ةيتئمرصعم(مالمصع دهالممحملل نتحعتنعنع 0عاطعغ محسس هليضودلسف عقار وست ةمطقعنعس ةضاعال ععمتق

 هيععلت. اطلزعلا ممقاقن

 1روءاتمحتلت 5سهطكتلأل طمص 608عم05ءأو

 لكزوز زمعءاا ععمفر نمأ صماعتك ؟عتتاقألق (عقاتق ءقأر
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 هدهشي سبل نم هفرعي سلو

 فوفكم سمشلا ءوض كيهشي فيكو

 ىف هباتك نم ىناثلا فرطلا لعج هاف ريل وبا اماو نيدلا رحص نبأ ككذ ام اذحتو
 .ولع ىمست ةرمث اضيا ملعلا اذهلو لاق ملعلاب ليعلا ةرمث ىف ىتلا ةيفصتلاب ةقلعتملا مولعلا ادب

 نونكملا ةئيهك ملعلا نم نأ معلص ىبنلا لاق امك ةراشالا ريغ ةرابعلا اهنع فشكي ال ةفشاكملا 5

 اهل ةحودو ةمّدقم ىف فرطلا اذه بّترف ةرغلا لحمأ دكني اوقطن اذاف هلئاب ءاملعلا الآ اهفرعي ال

 تاكلهملاو تاداعلاو تادابعلا بعش عبرا اهلو نطابلا مولع ىف ةحودلا لاقو ةرمثو بعش

 فوصتلا ركذي ل هّناكف ةرمثلا ركذي رثو ىلازغلل مولعلا ءايحا باتك هيف صخلف تايجنماو

 مستي رث معلص دللا لوسر دعب نيملسملا نأ اوملعا ىريشقلا مامالا لاق دلعا نيب فورعملا

 ليقف اهقوف ةيلضفا ال ذأ معلص لوسرلا ةبدع ىوس ملع ةيمستب معرصع ىف مهلضافأ 0

 فلتخإ .ّث .نيعباتلاب ةباحصلا بحكم نم ىممس ىناثلا رصعلا لها مهكردا اًملو. ةباحصلا مهل

 رلعع مورنم ءدرص ؟ههعممدءأغو نمت ءورص م02 ؟10عاو

 [خغ وندمرده0له هةععمم !سععتس ةواتق ؟10عطتغ#

 للوعع ةدصغر نسدع 1: همل»-ءل- لا طقطعأ. قط” 1ةلبعت» ءانمس دم دمت تطبق مدعاع
 ممو6ئعتمرع لمعئتمدك ندعامعر ونمع تدعمه غمصعسس ةمتسأ ةمععاقمت ل. ع. طاتفاسالو ناتأ 0
 ىيمتكسو وسما 10 معسسدر نسما ؛ةموسحتس طمصسم ءموممرجتس مق. ظدع طقع ةعاعمأته 000 0انر
 زموستغو 1؟مانعان5 مهدات 00 ءاضتمدع ععئلاتزععع ةمصتلنلممتك دمر دن عدعو ونسحع رمتستسلع ؟عنطتق

 رددمأ [عدامس رو دعم ممالسع هلومتك رت مصخسم ممدكاتمغر انا مممطعأو لتعتعت ةعلعمفتدع هلتومتل 5
 روعوغ عتسنتاع ةصمحع هععد]غقو نمحتص ممم متمأ دتعت 182عمسص ءمىممدءعمأعو معجععجامتس طقطعمغز
 ىدزدم كس معمم ذمز ا قعمعر ةمعمسلعم ذالسا همص ىعلسمع. قلبن لع“ طمع اتطتت مقضاعم
 رص مرهعام قمممعر» عغ جعطممععمتسر عع طمع ذص دحستمو أ 1مسععصس» لرد نصطستغو ءغ لتعأا:

 قيطمرمعوتسم لع لمعفتمتو ىعمدسك ةماعتمرتك سهعتم» طقطعع مدمصمو - هلقعتذ ءدالغق
 يموسعمملتمعو ل موو معممز لمووو لس معو هدلسعةمعوو ذه وسم مع ائطعس 111/4 ءأ- أمت: 8
 61, معلب]# لتعكس ممك0مرععص ممصاعم عييعععمدتغر معع (متضعس 1رانعااتللت ءملتلل ءل7018غو 010185)

 عوككيسسم زمغعرع ىسمد لمتس مماسس نسيسعسمدنع مما عع. طققس 60م7 عم”# لتعغت 85عاعر
 مموع ]1عودات قتحتمأت دصمعاعص مرمعقامصاتوهتسمدو 81[هطمستسعلمصمستتس دلتم ممستمع معمزتتف 0

 للاكل (عرطت م منع ممم زمممامتددعو هتكون همقمعسسس 1ععمتت 8[هطمسسعل ر كحص مسمالذ ل عمم 0
 طقع ءدوعغ مرمعداهمنمعر نمحست هط قسكدحسم همت مرممطعتمع ةجمعااذنأ دمع. (عمععملتو
 وععتسلم تنص 5ع مملمرأ ميتكءعرنعار ننأ ه0مدسس مرممطعتمع هم0لهلع5 ظدععفسار 01

8 *+ 39 
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 دابعلاو داقزلا نيحلا رماب ةيانع ةّدش مهل نمم سانلا صاوخ ليقف بتارملا تنيابتو سانلا

 شاوخ درفناف اًداَقَر مهيف نأ اوعذا فيرف ٌلكف قفلا نيب ىادتلا لصحو ةعدبلا ترهظ رق

 رهتشاو فوصتلا مساب ةلفغلا قاوط نع مهبولق نوظفانل هللا عم مهسفنا نوعارملا ةنسلا لا

 مشاه وبا ىفوصلاب ىمس نم لوأو ىهتنا ةرجهلا نم نيتنأملا لبق رباكالا ءالوهل مسالا اذه

 5 برشملا ىف نييفوصلاك نييهلالا ءامكحلا نم نييقارشالا نأ .ملعاو ا. ةنس قوتملا ىقوصلا

 دعبي الو مالسالا لها بعهذم مهبهذم فلاضي ام الا مهنم نيرخأتملا اًصوصخ حالطصالاو

 ةمكح بتك عبتت نم ىلع ىفخي ال امك مهحالطصا نم حالطسالا اذه ذحوي نأ

 هبيترت ىلع رفسلا اذه ىف هانتبتا ام اهنم انركذ ةروصخم ريغ بتك ىنفلا اذه ىفو قارشالا

 ةقرخلا وفرب ةقرفلا فاحتا اًلامجا

 10 [ىيحلا لالج نب كبإ رضخ ىب فسوب ىنيدلا نانسل ىكرت همان عرضت م

 ييشلل عنقتلا ىنعم ىف عّلضتلا "8# مك ةنس ىفوتملا اشاي هجاوخب ريهشلا

 (عمويعمعو) ممصتمداأ عدصك, 8هونعو طمستمعو دم للك دف مديتاعو 0159 علعطومسأ ءعا ءكقققعف
 ةووتععرم لتكامصغعد هتعطهمعمعر تمومع طمستمتطسعر وسن دلع مءعاتعتودتف ةننلتمدو ء>ءعا1ءطوصك
 ممرصعس 70/20 (ةطعقمعمع) ءغ قلق (لعجمضسف) ةملتنسست ءقا. طلعلصلع طمكدع 00 ءامتمقع
 ممملزعصتسعر ءغ ةععامع ةسكتععسس ةعرضانأهطقسأاتنو عامعم]دعودع هت ءووع ةسمق ةطقاتصس صاعق
 وغم لعطومأم نم 1دع(م نبأ مرتع هععنوتم ظكانصصمتس م108(ءاطقسصأاتعو لانك هدظقأ (ءاللم01ع
 1)عم ميوععوماعو ءووع هاسلعطقسغو نست هم0تأااتف دمعت عتامطمسغر صع مع ةمعم»لذ5ع 0ع0عءنعصك
 ممستمع 1مم مور“ لكم ممم[عدهتممع كمكعست لتكنمعمعطحمفس 111 مشق دعم دطتاعف ةمنع
 قمعتس ةععن]ز ةوعنصلا 11ععزدع للم ممرصتمع ذمعءادعدعيتما. -ح 115م ز]1عي - طرت٠سسسم
 ةسغعتس , ننأ هن ةجمعاأدكتق قار لق: 17/57/ث:» كبر [هتغو ةصصم 150 (ةصع. 6. 1"عطط. 767)
 رسمت( ننكر ءغ ةقمفو 111سصتممعمو مطتامدهمطمستسس دصعغممطو عت ءمضتتسو مدته عقءتناتس 1101[705"عوو

 فاي

 بمقعم ؟هصغعم ءغ (ةنصتم هآ1ممتدس هعواتتر نانحسس ةاتأم5ر متقأ ن100 ءمدحتسس ةعناه هط 1ك] هسست عه
 تلمع معوسع ه موتعتستلتلتمع ةططمضءغي ذل حط طلق (عنصتسم]ه عاقل 05[111116118 55و
 دع معصتمعم [جغعغر ونمت تطعم مطتاموممطتمع ةللطسستمهع سس لتلت ععداعت معو عوستاس“. كتان هرتاتس
 لع 8عسكعسم ءهممتح مسسسعتم دلع همرصمتعطعمسل] مماعقغو عا عمه 601111111013115 98 10
 طمع ؟ها]سستمع همس اتسم دي هرلتمع دمكنكدأم ءممقتعمهسنقرو وانهلتق وأ 11/1“ 67-1

 0ع معوومءاعملح ؟عقاع طل كان ع01012
 10 3045. 51 ءلط جرعه: - ممس عطر تطوع معنوعدساتهعر ه هيي - ءل- 017: 7/517 1 ع
 11017 [18 عج ءر» 3ءاا7-ءل-لف] , "داعم 3كمزع 1”مع]رم لتعام ءا ةصتف 891 (لصع. 7. لوصت
 1486) رممع(ممو (هنءلعع ةعئماسق. ع 3046. 1-11" ءلط حل]16: 2ك رمونسو ع]-[ععوصط 0و
 ةمنعامك ميلك عتزعسمق ع عمو وعن10 ةلكو يلومنعمسس دصسات عطرخعم ذصلمعتنعو ةهتعامدنع ةطعتلعط
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 مايالاو رمعلا عيبصت .)".5,. ٠ 411 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نكرلا دبع نيدلا لالج
 ةياقولا حورتش نم فيبطق 1 تايآلا نم تاروكملا فببطت "58 ىندملا ىسوم ىنال

 لالخ تيكا 4 قيرطت فا .٠ نيعلا ف ىنأي زيزعلا زيرطت .٠٠ واولا ف ىتأب
 فيرصتلا حرش ىف فيرطت ٠ تيردلمل ىف ةعقاولا تاقيحصتلا قو انا روكذملا ىطويسلا

 رمع يذلا مج جيشلل رابخالا ليصحل راغسالا ليوطت م“ نيعلا ىتأي ىزعلا ىا 5
 هز", خنس وتلا ىفنكلا ىفسنلا دمحم نبأ

 بوربلل .ىف ةيددعلا .قاعتلا ملع .ه*

 اًجاوزا اهفوفص ةيوسن ةيفيكو بورحلا ىف ركاسعلا بيبترت ةيفيك هنم فرعي ملع وهو

 ىلع اّمأ فوغصلا  ةييممو اهنم فضا لك ىف لاجرلا دادعاو فوغصلا كادعأ نييعتو اًدارفأو

21 
 دياشز لولا قل اونيبو لاوحالا هيضنقي امثيح "كلذ ريغ ىلا عيبرتلا وأ كيلتعلا 5

 و11 - ه0 - 01: 480- ء]-»ه]رومتل 18ءز: ملطف 18هلب» كهررااةر ةمصم 911 (ةصقم 4 لوس. 1505)
 رنوجاووي حا 3047. 1ءه0طرتأا ه1 - عرس 6 ه1 - جرو ةرصر ةسلقولم 5118 ءأ ل3 عرتتسلو
 ومار ق4لتب 1مم 716لهررنب حا 3048. 1 هعطتع عادم ه اع هدد ءلفغر 60 ءممكمرطتق
 نوركاتاسسل لص (هرئوصم در فمك مرات. دع 3049. '' ءعطأعو ةعودقتتو ءوصكتمسستك. آلصتنق
 ىسسعم(ةتمتنس 820 هماده 77”ءميرعل, لع ندم انغعته 4'77م ؟10عوغاتت. 3050. 1 ع(
 ءا-ةعتمو لسطت هعورصوفتم اتطتت قعر 0ع نسم ]ننعم #4 10ءولاتت. ع 3051. 1 عاسأ1
 رن ع]- غعوذطتلو ءوررععاألم ممكذ ؟5110دئانن3 م (مجلزنهصتطاتك هةعتطعملم عءعمرستت 1550و
 ونعاورع لء7ل7-عل- 01 همجرتل# رصملم ]آهنلهنم. - 3059. '1' ءامذأ1 11 هطومعط 1-11 ععمتكو

 ورجععام ممحوي 0( هسس عما متمسك هرعرتك 16م"ةركو ؟ملوم لمست لتعقيم لع وسم ذه ]نامه قلق 5
 العم لاتوت. حا 3053. 1 ععوت] ءهل- ةقز فسر ةقمعمو ميو1ههمودنه 20 مالت ئعملمف تدلتاتمهعقر
 ةمعامرع هطعتلعاط 21 ءررو - هل - 011: 00ه“ عزف 110 رمتستنعل رالعوور# 11همعااوو ةصصم 537 (ذهع»

 27. لآ. 1142) 6

 5054. ]لد ء1- ئىذطتن ءا]-ة0ءلئوجوغ ك1 ءا- طماط. قعد يعينك ةععمضلانس
 مسمسعتم5 ةعاطس ءقنعمو ذم مهعاتتق 01ةممصعسلل

 11وعع هيغ هد 8هءاتممر وننم ممم يعي لاسسس ذه متم ءاتتك 035ممم عمل هداتتنت هر"لأم ع5وانع
 ةورؤير رععاع ممكن معملت ءمعمموقنمع عكف ءممز نصعاتس ةلكأع 5عمدت لتس ءأ عظمت انم

 مورس عمسسم هركلتمسسم ءغ رصت]ت مس ذه ونسمكلق هدئلتمعر ءغ محق هضلتصاتتسو ان( نكععداأ 0
 دموامحعو هم ةتومعمأتر هس ونسهلنعمم عملتو ءغ وسقف ةسصخغ د]زدع ؟هروسوعر وابوك 5اقأانق 61
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 نأ الا ىلاعت هللا نذاب ادبا ابولغم نوكي .الو. ءادعالا ىلع ةرصنو  مارملاب ارفظ روكذملا.بيترتلا

 ةيفرحلا ةداسلا نم نجرلا ديع خيشللو . رايغالا نع. هب اونضو. ملعلا اذه اوفخا ءاملعلا

 ةيقردل صاوشل رارسا ىلع فقو نم نأ الا نينضلا ضعب .نض نكل ملعلا اذه ىف فينصت

 ركذو ددعلا ملع عورف نم هلعجو ريخلا وبا هركذ ام اذه ةيفاخ هيلع ىفخي ال ةيددعلاو

 ةرياغتب ولو راركتلاو طلخلا نم هيفو رم امك ةيلمعلا ةيكحلا عورف نم ركسعلا بيترت ملع

 ىفخي ال ام رابتعالا

 بقاعتلا م.معأ اجو دعس 8 ونال ى ىوكذلا ببيببدح نب ني قدز رش ريرج ضيراعت "هد

 مل خنس ىقوتملا ىوحكنلا ىنج نبأ نامثع جتفلا ىال

 ايورلا ريجعت ملع ام«

 10 ىلوالا ىم القتنيل ةيبيغلا رومالاو ةيناسفنلا تاليختلا نيب ةبسانملا هنم فرعتي ملع وهو

 ىاثآلا ىف ةيجراخل لاوجالا ىلع وا يراخل ىف ةيناسفنلا لاوحالا ىلع كلذب لدتسيلو' ةيناثلاب لأ

 معدن“ ةلط ل5ةمموخمقمصتق ءصتس دطملو 1ةتلهندع هطوعركجنممع ةالماتطا معط0ع7ع 50(

 صم عند مصسعتس ؟1عغ 01مم لع طمقنطاتق معمم مص لقطر عغ معيستسعتس نسوان ؟1]0عسغع آلعو

 متعس زلم ةعمسعم دتت معستت طقصع جياعس هءامصغ ءةيصوتتع مئه1ةصتق طصصع مةعءاساممان

 مكزوزاعط 450-ء]+"م]دسمتنو نمأك دصلتق ءيلتف مقغو ولادك ءةاعتاسس» اع عنوعدس همالسع هدآاعست

 هماتك 0 ]طوع جيلع ءمرت ممدنتغو عدت هلال عم حلتوسحصكتل مم (عوتغو عغ علل (اهصغاتتال و 0101 62

 مسكس ]نئعتم كك مسصعتتك ممجع مسي 1ماع]]ذ عتاغو دعو دموص غهنه هععدلام دطقصسعت طلمعع
 هدمغر وسمع لطم" ممملعتو ونمتك ءعمص ذم 0م عستمتك ةئتاطسعتعمع ةمععملتطسك صصتسعسمكر

 حراععري ممم يعلي ءممكاتعسلت ةمغعت» لمعتمدع مطتامدمماتقع معهعاتعمع همععتملعق

 5 معمتاتغو هغ ذم مججعأعلعمفتاطسك لتعم ءىن طلتك ةماعس ذمعمغ ءوصكتمتم نوهعلمسس عا دعمعاتاتوو

 دكامسعمو انغ ذص هجرعتعم ءوار 035 عمت دهم هتاطانوم

 3055. 1 ءمنُر 1ط ل عذر رو و 1 عع عم 0 دعو جلف ععءونممعك م06عاقتاتتلت لون“ ءأ لا عت" عنا 0و
 دنعامرع 7101 ميوت» ع0 عرب 11ءقاط 6دصتسففتعمو همم 245 (ذمع. 8. كمر. 859) 1ه01610. ب
 3056. [1- ["عمعمطو رتعئدتاسلم ءمهقمسسحو ةنتعاماع ل1: [/01:]: 01/41: 1ان1 ل 4

 (©دتستس مات عمو ةصصم 392 (ةمع. 20. الو. 1001) 1201630.

 3057. 11د غو: طاع ءاد عسر هع ةمع عمصمتمف طاع 0

 10 [ركوعع عون عم لمعايتسمر نيم معامالم مجاتغاته زصاعتل انضم عا ممالمصعف ةصتلطقع عا 8 1غ عم اعد

 معممو كابو لاه مغ دع مسكمتطسخ لع ممهعتممتطسك همدصز ءءسمس 1هعامتساقو أ طقع همم
 مرماتلب صامت ةاملتستا ةمتسحع زذصب 1هردصج ةعمؤسملا ؟ع] هاماستتس ةعصقانهلئاد» ذه ل117عدةأق

 مسملت ممعنطسخ فصعاسلمفعس .(نمدصسملسسو نسم ةصلع ءيمتفتسعو 5:61 ةممانصمعتامتم اةعاق
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 وكذو ىجيبطلا ملعلا عورف ىف هدرواو ربل وبا هركذ ام اذه هوري امب راذنالا وأ ىرشبلا هتعفنهو

 كلذ/نايب ددص ىف تيسل ,ىكل نيدلا ركص نبا ليعف !ذكو اهماسقاو اًيورلا ةيعام اضيا هيف

 اهنم ركذن نكنو ادج ريثكو ريبعتلا يف ةفنصملا بتكلا اماو نفلا اذه بنك ىف نيبم وهف
 ةعقاولا رارسالا ىف ةقئارلا راثآلا الامجا باتكلا بيترت ىلع هانيأر وأ هربخ انيلا لصو ام

 هحرشو رينملا ردبلا ريبعتلا حاضيا شرغملا رباج داشرا لايناد لوصا ريبعتلا ةزوجرأ 5

 كولملا ةفحت سودبعل ريبعتلا نايب ىلبنحلل

 ريبعت )"4. ىرقملا نبأ ريبعت )"م1 كصعشأ نب ليعمسأ وه كثعشأ نبأ ريبعت |".

 سيلتا ريبعت )"ا " نوطالخأ ويبعت “18 وطسرا ريبعت 012 ىحكسملا لهس قأ

 قاظلسلا ريبعت :٠4 ”سونيلاج ريبعت 402 ظحاج ريبعت )3458  سويملطب ريبعت 1".

 عاجش داش سراوفلا قال ل“ ةنس ةفلا ىعوقربالا كلملا ماظن نب ليعمسأ ىضاقلل ىسراف 0

 رم] رصتصحع دسصغ ؟ككتمصتطسع ةصلتءهنمع. 1آدعع ةدصغر نتدع 451/1 ع» طقطعغو نمت ءولط

 مومقطسك مطووتعمع ةمععتملتطاتع همطز ءلغر ةطتوسع ءانقسص ءووءصانمحست ع ععمعتت 501101

 ةورصتص يمر مغ. 1ةدملعد ؟ةقحد لكذدن هم-ع0- 047: زمور ءعووسد عقار معع غمتحعم م10 م0516 ن1 0

 طقعع مامضطسعك ة>مممعتعر عند دم ائطمتق طتزاتق ععمعمتم ةدقف دلمغ جزمدلتلق. طتطتت هداعت»
 لع جماع ةمرصمتم ماع ممعامص لت ةلصملسمست ١ مصصأخل هدصغرو عا صم5و طلع عمق (ةصاانتتلل 1

 رست رمز" ةتصاتق و .نانهدئانن>) همان55 20 مم5 مع25عصتغو جلتغ ن005 ذمذأ ؟10لهان5 , 5ع

 هرلتسعس همعتك ذصكانغسأاسست ع 727- 4117“ 1-27! 8 عم# و دممصاتس عساك رتتعمطتالذ 0ع ةععوضتق

 زو همرسصتتق هععدر"عمانطتعف - 0زنععأا , لع ةماعع مد غمملمصع كمرصط1 هزلانزتل - 011/7, 211015 5

 ررومزعإ - 140-1, ةدسعامتنع لال“ 171هعلتةنخ ح 1011: ء]-1 0 رار» بس 1-1807 ءل» 171-1710107

 عع سك ءمرصس صاحتستفو ةايعامرع مسلما -  ورا 12-6 طا» , ةسعامتع 0090118 بس

 101ر/عأ ءآ- 770غ. #ح

 3058. 1 حانطتع» 1طص قفط دغطر همسمتهءانتل 6[10>معاهأمو ةتعامتع 157017 660

 ر4و]نمززرر. ع 3059. ده 'طتع» 1 طص - عآرسم ءدنتر كمضتصأمزانل01 1م م"عاقألم و 311101

 1قررد مقرربم مكانا ع 3060. جن طأتع قطن كدطلر ةمصمأت هرخنل طاع م "عاقأتم رو 21110568
 ىو 71ءو(]بت. ح 3061. كد' طتر ل عتق اسر كمرطسأ هرتانرل 1 صاع معامأأم, هت عام ع كلر قا0(ع] عي.
 30062. 1 د'طترع 141 ةعلصو ةمرسمت هدتترس ماعم عاهلتمو ةهنعام»ع ط]دئمصمعي - 3063. '1ةهث' طك

 آ 110 عور عمرسصت هراندل ةماعلا" معاقتتم رو ةهيعام»ع ككتعاتلعبي - 3064. '1' هن طتع 8 هغ1 ءرست إل ت5
 ةمورصصأ1 مرسدس 1ماع» مر ءامقمر ةتعامرع 2مل عوصفعم. - 3063. 1ة'طلم ل ةطتغقو ةةرنمل هرلاتللت

 ةماع معمم ر ةسعامرع لاند. - 0660 ”'"د'طتع ل ةلأتم 5, ةمصتمأهزثانتلل 1521م" عاة110و

 ةوهعئمعع ©6هلعصم. - 3067. 11- 1د'طتع 85-181 ن]غفصتو هكمصصأملتنل 1810
 مول ئستعمر نسمس ©ةلطت 1ور»هأ] 18 عن ل7ةا انس -ءادسناا] طع" لآ لانان ال عما“ 51 7107“ 0
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 رداقلل دهفْلا ىرونيدلا بوقعي نب رصن دعس ىال ”ىراداقلا نيبعت ج1 4 كفورخلا ناجع تك

 ربعم ةنامييكخو فالآ ةعبس وكن نيربعملا نأ هيف ركذ )"0 ةنس ةفيلخلا ىسابعلا ىحا هللاب

 ىكرتلاب هتمجوتو ةقبط رشع ةسمخ ىلع بترو ربعم ةنامتس مهنم تاقبطلا بحاص راتخاف

 ضعب يف تيرو 20 ةنش قوتملا ىقنحلا هاشبرع باب فورعملا دمحم نب نحأ باهشلل اًمظن

 5 ىنومأملا ريبعت 08 ىرداقلا دمحم هللا دبع قال ىرداقلا ريبعتلا نأ بتكلا سرهف
 [ىمورلا] نيحلا بطق نب دمحم لضافلا خيشلل فيرشلا لكرانلاو فيلا رببكخلا 0

 ىلا هلل كمحلا هلوا ةيتاخو دكصاقم ةثلثو ةمدقم ىلع باتك وقو مد ةنس ىوتملا ىقينزالا

 ريبعت ".دإ كولسلا لقا حالطصا ىلع ربع مث نيربعملا لاوقا هيف ركذ ملا ملقلا ىف ىاعملا رهظأ

 هلوا كلج وفو [41* ةنس قوتملا] ربعملا ىلينمل مانغ نب ىمكج نب ميعربا رفاط ىنال يمان

 10 خلاقم رشع ةعبرأ باتكلا رحص 3 دروأ خلا داسجالا ةحار مونلا لعج ىذلا هلل كىمحلا

 1مل كرا كن كل او ل لل 112175 ب ا كو كو ااا لل

 ةمصم 763 (مع. 31. 0ءا. 1361) همدص]ممقاتتل ءأ جآمطقط عا عع لتعمموانتا. ع 30608. 1-81" ج'طتد
 60-11 8 0131و ةمرسصت هرعنتس 1م عد مل 0006 ءدو سمس لطاا همنا لمع طولا 7ع
 ررووروميموم ][عطمتتكمع قهططقمتلتعم .(04027 8:77 4700 هصصم 397 (ذمع. 27. 5ءمام 1006)

 هوز ممم. 5 ماعطلت ردتلازو هيموتغعم هع ستموعمأم5 كمسطت هدئنسس ضاعت منعاع5 ءقدع لتعتغو
 ناتمرلاتتلل اهلتتلل علم ةان61 01 (]1هدوزسس» ةعجععمغمو ءاعوعتغو عغذص ونستمسلععتس ءلمكذعق لن ةنط ءمتغم
 3لوئزعمس انطعأ دم عدم عاهل مص علل 5161, ايات -عا-011: ل ]وجعل ط8 عرب 101 مبجتسعل [طهصعاتتهو 110
 1زرب لهقو]زرل]ب لتعغمك ءا ةصصم 4 (ةمع. 14. 1ع. 1450) تهز اهتا5و هدنءامع ءلتلتغعو ءعغعذم
 و سولقتس ]زرتورحتتص ءهةلهلمعم ةمسصصتماسس ما عتنمتن عاقل 0ص عال نان ءدس كلتا لطلعللم]
 11101, موريررت عل (ر 0877 ةلتعامال عال طوطعربمع مل. - 3069. 151- "حطام 151 - 81 ةساستو
 ووروص أ هرتتتل صاع معاهم ل1117. -- 00١ 1-11" ح*: طت» 1310-11 ص 115 هةوصسصت هز
 زم عر من ع0 كديو هع يماتعمنم همطتلتفو هسعامتنع ةزعتاعط طعمع معسأنم 1101من ؟0 11
 (و1-ه0- ق1 [ لانس غ] 1ظعاع]قو ةصصم 5 (ذمع. 13. لآدم. 1480) دصمتتتتم. آطنطعتن دم
 مرمعزو ل ممعسسر انته ىموتلتح عع( ىدعاسكأهمعسس لتكتكسكر نمل ذه ةسعامتا: طرهتق 10عمو ونانأ
 هوم عماتمك ذم ءدلمسسم دصدمت [عداهكأا ءاع. (©ورصتس عيصم»هغ طنع للعأاو ةصاعت مزلعطاتالل 501110101111
 لعزملع دل رصعاطملمس هع فسستسم]هوتدك رسومات عوضتس .ءمصاعسرتأةمالمس ةمكع ذماعت مت ءاهانك
 عونا 3071. 1هنطت ع -مقسس عر ائطعمم دماغ معامل مصتق ةمدصصلمائانتسو 2116101: لااا 1/1
 1مرات عن 7” هلم 6 1 مودو/ت» 1آدماططحلتكاحو ةمسصمت مدس ةصاعن مدنعاع [مصصم 693 (ةصعم
 نو 2. عنو. 1293) رممدان6» ؟7ناسسعم ذاع ذمعامتعس5 : طهسف 12عمو ننأ ةمهماتل20 0010011 طان
 قلولزغ جل ونيتعمدعملسس ءاع.و زم هتزدك دصئاتم جيدعغم# سمعتم :0ععاس طقطعع لت55ءرئاملتمم عقر
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 عيحاققب فورعملا ئيكي .انالومل .موظنم .ىسراف“ ميماتا ريبعت 1". . افورحلا ىلع بتر مث

 هلوأ مه* خنس قونتملا رعاشلا ىروباسينلا

 ديا سي

 دبع مساقلا نأ نيدلا يات مامالا ميشلل [ةيعفاشلا] عورفلا قا ريجولا رصاتخ# ىق ريجكت "بل

 بيج ارصناخ# وهو 10 ةنس خقوتملا ىفاشلا ىلصولا سنوي نباب فورعملا دم دبع نبا ميحرلا

 نب ركب ىلبأ مامالا رش اهنم ةريتك حورش دلو هلمكي رثو هحرش هد عيعذاشلا نب

 ,. ةنس قوتملا ىئاشلا [مصالا ومو قولكنولا لاقيو] ىمولكنسلا [زيزعلا دبع نب] ليعم»أ

 عابس نب] ميعربأ نب نمرلا دبع نيحلا ات حرشو تادلجم نامث ىف زيجولا عضاولا هامسو

 هللا بح نب ىلع ىيدلا رون حرشو هلمكي رثو 11. نس قونملا جاكرغلاب فورعم ا [ ىيفاشلا ىرازغلا

 فيقد ىباب فورعملا دمحم نب ىلع قيدلا ىقت مامالا حرشو 0 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىواتسدلا

 ىز»» خنس ةقونللا ىرقملا ىربعلل رمع نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلا حرشو ./ ةنس ىونملا دبعلا

 لعزملع دعم دوسمتك هلمطقطعنعع لتومووستع - 3072. ''ه *طأعدصس مدد عزو ائطعت

 زماعمرمعاملممتك كهرسعتمانسس , ةهيعامتء اآه115 همداعو 7”ه]ررم 27غ هادا# وفاه ؟دلعو 1" ءا1هلغ

 لزععم ءك دصصم 852 (ةمع. 7. اللمع 1448) مممجكنتم.  (ندضعس معلول ءعانسو 0004 1غه ةصعاماأ

 0 "1"تر ردك ونتهل أ (هنع5د 0عوعرتطأل مهمه ممققاتطأ

 3073. 1 ةنزذم 11 سمسلعط ؛عوعسع 51-151 عزامو زماعداقنأم. طظمتغسع انطق 17 ءزات لع

 مهعطمم لسمك [ةطققناءق] همععتدلتطمم , دسعغم»ع هطعتلعط ءغ طصقس 107 هلا: كل ادا [ءمعقت»

 ل 0-ء]-«ءآبا» ط1: ك0 ]7101 منستنعل للهبو77غ ذاحدظطتاهم ؟دلوو لات: 7705 لتعام ع( دصصم 1
 مع. 29. لمآ. 1272) رصمعتم. (هرصمعملتسسس عدغ دمتستسس عع لماع اهطقظتامك 50055111001
 نمل جتتععم»# ممداعم ءمرصيسعمتقمطتق عقار همرصتصعساقتتم دعم ظمعسس سمص ةسيمدست(“ للسان
 زالسل مرصصعصامت هسمصغو نغ آصف 416 8 ءقب» عرج 1ون»017 | ]7 ني لكطل-ءا-مماتن] ذل عنا

 [وزععو دغ هلثأ مءءاتسك ؟هاسصغو 2/ءال/6] كطمظتامو ةممم 740 (ةصع. 9. لدا. 1339) 2605و

 وندأ فدسسعماةستسس .هعام 50ه]هيستمتطسك همهفاممتعس 70/- 17” نل]قأب ]1ل1- ]1 قاس دمع عتمدتا
 0-1-1: ملط ا-ء]-هلسعت» عرب 1 هلياس [17 عن نانا ل ءعل»# ةطقطتنهإ , ؟"هلعو 1” طنا

 لزعتد عع صمم 690 (ذمع. 4. 182عع. 1291) رصم_اناتقرو نأ ءمرستس ءماقاتت» هسمص ةطقمأالت 4
 راآؤر»- هلل - لل: 41: 8 عد 11 مله7لم]ع 12ءءاوبم# يظطقطتنمي ةصصم 707 (ةصع. 3. لدا. 1307 )
 ردمرستك ب ةصخسص 100/6 - تاس لأ: ملغ 8ءن 2101 مستهعلو داعم 21: 12 ءءانتع لا- كلل
 كتوم هع ممم 702 (مع. 26. ةسعب 13092) مممعسك ب هطفتلعط 808 متن- ءل- لأن: طا هنت
 1826: 0مم« لملم (هرومأ آبععامرب ةصصم 732 (ةمع. 4. 0ع. 1331) رصف اناتقو (انعالل 0
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 هيف لصو هناف فنصملا حرش ةلمكت فّئصو هباتك هيلع عمسو فئسملا ىلع أرق ىونسالا لاق

 كيع ىب دكديح ىنيدلا بطقل رزيجكنلا جياكصتو دا خئس قون ىجفاشلا ىومخأا ىزرايلا

 را خئس قوتنا شيورطالا نسل ئب كيدو كيداوز ةببلع هلو بإن خي قوت ىطاينسلا كهدصلا

 ,* خنس قونملا ىلكلا [ ىعئاشلا ىلع نبأ ] ربج بيطخ نبأ [ نامتع ىيدلا رخذإو

 لضفلا نأ نيحلا باهش جيشلل بهاذملا ىنعي ةعبرالا ةيدالا لاجر ةياورب ةعفنملا ليجكت *.#

 باكصالا تيداحاأ كارعت )"يبو ىم# ةئس قوتملا ىنالقسعلا رجح نبأ ىلع نب كبحأ

 ىف مامالا] ىربطلا دمصلا دبع نب ميركلا ىبع رشعم ىأ مامالا خيشلل ىلا دادعت ا".

 مكانل راطتسم فورحكلا ىلع فرطتخسم رمعل خحويشلا 3 10 [ خذ دم ىونملا تاأرقلا

 هخوبش ديف عمج هل" ةنس ىوتملا ىفنكلا ىفسنلا ديكم نب ريع صفح نبأ نىيدلا

 ارتابكلا داردعتا اًكيش ند. مو

 لتعتغ ردت جمعغممع 1عيتودع ءزسكوسع [ئطتئنس جتلثكلتعمع. كل ةتتعامالأا5 110

 يرسم ءيصعمعتص ءفميسممدستغو ده نسم 0 دصعلتستسس ءةسغ لستم معا عضتأز [ ءمتسواتع 5

 طنع ه0 ظمعتس معينلسحتا] - هع (نةلطت 876” ورك- هل- لأ: 11 طمندلاهلا ظونن كلطل- ءآ- ”ءارا»

 67-1111 نعم 116يممبم# ؟كطحظتنغحو ةصصم 738 (لصع. 30. كلم 1337) متم"تتتق. 116ءمعمت لمص عت

 همعتم 1زفص هدعدح ةحتسأ 01-60-0018: ]101 هتجتنعا 1 ء: كل ل-ءا-كهتنعل 5801:1476, ةستحم 9

 (نمع. 20. كحص. 1322) رصمرساتكو ونانأ ءاتمس ه001ةيسعسام 20 ذلطتل ءلتلتكو 71101164

 18م د ءللرمدمت» 0/ىقو ةصمم 784 (ذمع. 17. ل[طكدنأ. 1382) رصمتااناتقو ءأ [ 12771 - هل - 0

 011ممانن| 1+ (©]رمافط لعا» [1ا» لل ظكطقطظننم] 3ءاءقنو ةمصم 739 (تصع. 20. كمل. 1338)

 رمضمنم. - 3074. 1" دنز1]1 ءالدرس هم 1 همغر ءءاعتمم هنلئاهنتك ءمرصودتقللم هع 5013ه طتقو

 نددت لتئءمسات سمعتم طصفتسمخمتم .هرئاط00هدعمرتسس لع طقس 015ءكماتستك مءعغد]ءعرتاتطأو

 هسعامرع هطعتاعط هى7ء7اط - هل - 011 4لآط7]/1:1/60 ل]آرتنعا  ظ عت: لل: 157 110]“ ل 0712و

 ةهمصم 852 ((مع. 7. لآدم. 1448) رصمصسم. -ح 3075. 15084 ةهطقفقفتغط ءآ1-ةق'طقطو

 عدس وألم (مهلتقممصتسا ةمعلمدنس م1هماطعاوعي -ح 3076. 5:020'1 ء1- جذر ماتت 0

 ونمرماتانللل معمم تأءمضتسسو جةنمعامدرع يطغتلعط ءع آسصقتس قللت ل10 ث]07“ للا - ءآ - معتز

 ل6-60]--م60»7 '1ملع»# [ذص (همدمت ءععمعت ههتطاتك "ودق عدتسسم ءغ حصصم 478 (ةمع. 29. كد

 1085) ردمغمم]. -ح 3077. '[ه:0480 8-11 ط مهو نلعطو هتتصصعتقألم 1طعئ]ءطهتلاتتلل ل 0 0 000

 ميم معكمتس همكم ةاسلتموأز ةععدسلسس جامطقط عانس 0ت5مموتنهر ةسعاممع زا - هلأ -

 راقت 11هركك 0:0“ 18 ءرب 11ه1/ميوت»ء0 17ععمزل 1آهمعاظتدو ةصصم 537 (ذصع. 27. لدا. 1142 )

 مظمركنتهر وناتأ طلع 0هءامرلع5 ةهامك سطاتتسعللم عستص ععطأهالاتللط و0ان1001381068 011«عن(. بلس

 3078. "1 184 ءاآا- اع عط تو هتتتلت عاتتألف م0(6003ائان111 1101
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 ليدعنتلا ملع 1

 .دنع راهنلاو ليللا ىف تاعاسلا لخادتو راهنلاو لبللا توافت ةيفيك هنم فرعتي ملع وع
 نم هدروأ دقو ريخل ىنا ىلوملا مالك ىهنتنا ميظع ملعلا اذه عفنو ءانشلاو فيبغعلا . ىف اهتواغت

 يارضتسال عوضوملا روتسدلا ىف ةلمعتسملا تاليدعتلا وه هركذ ام لعلو ةسدنهلا ملع عورق

 هقيرعت هاباي نكل ميوقتلاو مييزلا ملع لداسم نم وهف ىنعملا اذه هدارم ناك نأ هنأ لعالا

 ىنعملاب ليدعتلا اًمأو بكاوكلا تاكرح ليدعتل لمعلا كلذ ناذ راهنلاو ليللا توافت ةيفيكب

 وع لاق ولو املع هنوك نع الضف ةليسم هلثم عمسي رثو ةسدنهلا .بتك ىف ري ملف ةركذ ىذلا

 هيجو هجو هل ناكل بالرطسالاو باسخلاب فرعي ميوقتلا ملع لداسم نم ةلمسم

 ىراخضبلا ةعيرشلا ردصب فورعملا دوعسم نب دللا ديبع ةمالعلا لضافلل مولعلا ليدعت ل...

 هحرش مث مالكلا ىف ىناثلاو فطنملا ىأ نزبملا ىف لوالا نيمسق ىلع هلعج ب ةنس قوتملا ىفنلل

 3079. 11+ ءلا-غه: 011. 12هءمئلمه دعوتدأ مدلك 4220215.

 1كوعع قع هو لمعطتسمو وده ههموصمدكاسعر نسمدن000 همعءاعد ءغ لتعد لتكعمدصغر ءغطممدع

 زم طمع لن عععمفم ةعماتكم عرس ممرنع عع طتئطععمم هممعغأ لت عانسع ةصكعععملدع علصسغر ءغ هقاتغقك

 طسزدك 0مءاتممع دصحعمو يال 1آدعع ةدصغر وسمع اط1هأله 41:11:16م" مهمل نسخ ءدصص ةصاعت

 لوعئتممم ععمرس ءاتتمع كمععلدلعم معدات  ط'هرتاقهذدع ةسكعتل و ن3 هم11011261101:3غ5 6005

 دتمغ ص ءقممصع نقزاحنقعو ونسعتت> 20 ءمطغعسعست0عو ع ؛ةطاتلتق دفاعمصمستعو ءانءعملهق

 ممودعع مسك آم ذللتك ةطصلع يمامغ ةعوسفكقممتك لتعحس ءغتم (ةطعالتك ةقمممهدستعت5 (ةطسلقف
 طسزدف 0معطتممع. للعم ودعمومحتس طيسزسك معلا معتكسس ؟سوتغو هأ ذللع طوع ؟هلمعتغو ءدنص 4
 ودمعدنمصمعم معيئانمسعتنع 00عمتسمع (ةطساممتست هقاضمممرصتعقتاتلل أ ءماطعسععتلسس , كلمت عم

 لعقمتفم دمر دع ونه ذصلع ءهعممودع لتعغع مدقممعس 011[عععمفمع لتعأ عغ همعاتقو طع

 همتمتممت مءيانعمهعز طقعع ءدتس همعندكتم جعوندق مدعم دصمؤاتنسس ة؟(ءالفسدسس ةمععامع ةعوسفأتو
 جسم طمع ةعمكسو نسعتم ةدطز ءلغر ذم ائطعتك ععمرسعامتعتك ممص دمك ءدتغتعو هعوتع هلع صنم
 يدعم نممعتس همرصتسمتت هتلتسممو هع 00ءامم ذأ مععد]تةعتفر ءغ ه1 عودت ع ل3655 ةصتطانق
 ءووع 0م ءاضتممع ءيطعسعست لسد لتععنع ؟هاستكدءغعر سمع دتنطتس ءاتعج ع( هقطه]مهطتم ءمعصه5ءانصغاتتو

 معو همععأموم اتاك ءأم
 3080. 1 خ: 011 ءا- ه] ثرسر هعوسمأتم هعءاتمحستسسو جم عامرع طعمع معتم عع 00 ءانهوتسم

 076200114] 13701: 11م0 182ه1لباب»# آآمصعاطنحرو ؟دلعو كمل“ - ءادزرعت»م/ لتعام ءغ ةصصم 747
 (ذمع. 24. كرر. 1346) ممععتم. 1لزئتكزغ ائطضسص ذص لانك مدتاعوو مممععس 0ع ننمه لع ع
 10عنعمهو ممهؤعيتمرعدص 0ع ممعافمطتةزعور عاتتت 012 م0562 118 ءهمررتت77 عما قمات5 عقار انا (ةاكااتتت
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 مالكلا بّترو لوحفلا لوقع اهيف ريكت ىتلا ثحابملا ضماوغ نع هيف فشكو اًجوؤمم احرش

 نع ىور نميف حيرجتلاو ليدعتلا 23 بانكلا ةكتاف تايأ ددعب ليدعت ةعبس ىلع

 مدا نس ىقوتملا ىناهفصالا نيسح نب ىلع جرفلا نال اهلاثماو برعلا رثأم ىف ليدعت .٠

 5 روكذملا يرفلا ىأ تافنصم ءامسأ درس ىف هخيرأت ىف ركذ' هبهش نبا ئضاقلا نكل .تلق]

 ركب ىنأ خيشلل فوصتلا بهذمل فرعت ل“ [اهباسناو لدابقلا رابخا ىف فاصنالاو ليدعنلا

 عناب ىنتعا روهشم رصخ# باتك و»و 6. خنس قوتملا ىدابالكلا ىراخيلا ميهربأ ب ديح

 هلو خلا هتايربكب بجتخل هلل نمل هلوا فوصتلا فرع امل فرعتلا االول هيف اولاقو جياشملا

 فوصتلا فيرط حرشلاو نئالا ىف فصو فرصتلا نسكب ىمسملا فنصملا حرش اهنم حورش

 10 نكمأ ام تافصلاو ديحوتلا ىف جياشملا مالك نع فشكو اهنيبو ”قوصلا * ةريسو

 عا نس قوتملا ىورهلا ىراصنالا كمكم نب هللا كبع مالسالا خيش مرشو دفنشك

 ىسسعم(غهرتم 200عمعغو دم نسم هطوعمرم معي عع لتلك ءتلتهمعو لتكوستكأاتمصعف دجعضستغو انت طاتق

 ردعماعم معرتنكمزرسمرتادللل لص كت مورعرس 00ه أهلانهأانت. 11عام مطور ست ءعدتت ةععتص انتل هاتنلا عتلانالل

 رمعروسانتس كه'جامع ملمع ذم ةعواعسسم ةعوتهالمصعف 0تكممكدلا. - 3081. 2:011'1-181 ع

 [1- 1 عز منظور لتكانمعأتم مسسمطوضس ةهط تسومتمطتعو 0ع دثك سنو لمعع 2ه81مت“# ذه طمأأ]ر

 نولتقممعو معمل عضتمسغو ةنعاماتع 4511:6610 01 ءةضف» 1ع: 161ه1هك قلد لمابعت |[ 80/7]

 31حاناعت عمرو حصمم 474 (ذصع. 11. لتص. 1081) ررمرننم. - 3082. '1'ع:011 81 دصةغطقن

 ر1]- خرءدط رع ةساط ةآلأ طق دعوتقلام لع طتوصاتلال عئ015 عغ مئ07عءطأتق قضم طاتاتو 160 غار

 ل17: 1/66] ل18 عودت ظلهوعا» 1 ه] م65 ةمصو 356 (ذمع. 17. آلءعب 966) دصمانادم. [(ةلطت

 لزد» كما ع] ىمسسعم لم طتقغممتح ةطقم تطأ ممستمست ةعتتمامرندسس 481: //مت"«رأ !آهملهأت لعتم ءءرق

 مممعمعععو ةقاسمص نط 21 - 16017 مع 115-701(“ ل هللزة ا“ هاد ماناقآ مع هسونطن]م دع

 لتلونغن]. ح 3083. "1 عدم ل 1غ سهل طماط ء]-( عود هر ةحرمدتاتم لتك ماتسمع انظم داتناتو

 حسعغفم»ع هاطفتلعط قللتع 8ءق» 71011170 ]طعن الط هلرات» 101:1” 12675408 ةسمو 0

 (زمع. 31. لآدم. 990) دصمتاسم. (نهرسمعملتسست هعاعطعستسسسر ذص نهم0 هاعتلعطأ رصف عطقتس

 تبيعحتس ءهمممت]هعمصغو لعودع عم لتععمع ةهملعطدمغ: 1151 ]خطع» 16 م"ورك هععععرو ككل

 مرتع ممص ةمصمماستؤةع(ن. آمعلمتغ اه: آطهس5 1)ءمو ونسأ ءيععالعمفم هده هع ذم؟ه]1116 ةاعنر

 عع ماسععو لص تنص همدحتس عصام م5 ةعتتمف ءئانطأو انا هالعأ01“ 1مكعو نات له (عزبأات عا ©011111161410و

 10 [لهور» ء1-7ءممم"ور ة]مكعتمامو جاتمسعس "كسطعسست ءأ ال3 امكااتاتالج كم1 هلا 0عقعضتاتا هغ

 ءعمممتغو عع لمععةصحتص هطعتلكطمرححسس لع هصم ])عو ءغع جئنتطساع لتعتمتك ةمعرتغو لانهطأتتتلا

 مموصنغ - هطفلعط - كتمافسص 40ه1]1ه] ظعءرن 3/ه]رميستسعلا للعقت"# طلء”ءمنب دمصم 481 (ذصع
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 [ىوصالا] ىونوقلا ث ىزيربتلا ليعمما نب ىلع نيدلا ءالع ىضاقلا حرشو فيلل حرش وهو

0 

 ىليتسملا دللا دبع .نب كمحم نب ليعمسا مامالا حرتشو فوصتلا لفا حالطصأ ىلعأ ال

 مما: خنس وشما ىلالقسعلا رح ىبأ ىلع نب دحا لضفلا نأ ظفاحلل جيردتلا ىلع جيرعت 1.5

 ىطويسلا ركب ىأ نب نورلا دبع نيدلا لالج خيشلل مجتملا فركب مجتالا فيرعت .٠

 رجح نبأ ظفاحلل دنسللا لاجر عمج نم ماهواب دحوالا فيرعت 4 511 ةنس قوتنا
 وتو روكذملا رجح ىنال سيلدتلاب نيفوصوملا بتاريب سيدقتلا لعأ فيرعت 00 روكذملا
 بتارم سمخ ىلع بتر يلا سيدقتلاو جبستلاب صئاقنلا نع هنملا هلل سيلا هلوا رصغخم
 نم: خوفو !فيقصتلاب نيسّلدملا كمسأ رفا دقو ىمالعلل. ليصحتلا .عماج» نم هيف .ٌقمتساو
 يروج 14133 كلا انفي "نطويصلا  قالكلا تتيلاتلا | طا داجل فير عشأ بعدما( 116: عنفل ١ يركع

 27. 11ه: 1088 دضمرأاتانقر نمأ همسه عضامس اسست ءاععدصتعست ءلتلتغ ح (ةلطت مدتم رتل هلت

 لاسم هطمطتغتعأ معتاتك 4/6 - ءل- 041: ل8 8ءر» لعد»هة7, مدكتستتم 1'ءابالدا1خ هع لعملع آعممتت

 ذموستاتصساتهو ةصسصم 729 (ذمع, 5. اللوم. 1328 ) دتم(نا05, ءمزاتق ءمرصطل ءطأةلأ05 63 1ةطاتلالا

 عود مععطه ممقمععو وسهع ىماتءدمعدعو عع ذمعامتا ذم: ظممعستمسأو منمعرست((عهللف.

 لمس لعمر العده مرنم ءزدك طعمعظعتت5 همملتموتدوليستف عبو طعوسع (ةرصعم 20 (عمصتمم]ه عتدت»

 مومو مرعسس ك؟عيتتمتم عوف - هغ آسفتس 15171017 8ع 1101 متنت»ءل ظءرن 450471ه]: 21051 هترن] خا د

 3084. 1ةنعتثز ه1ه ءعل- :علعتزو ذماعمأتم م؟مرممالمصت5 20 دصه هت عهلشتسو 30101ع

 1[1ةطات 4511/6011 ك7 ل 8ءر» 476 1: 18ه“ ملعءم]مناغر همصم 859 (ةمع. 7. اآده. 1448)

 رسمرعأمم. ح 3085. 1'جنمثأ عاد هز عسر ةمكعقفناتلم طفضططن معان 30 ](عدع دلمطقطع حعهطت علو

 ةهسمغم»ع هاحعتاعط لواط - هل - لأ: ىك60-ءآ-”ه]سمن» 8و: لآل 8 عقب المران, همصم 911 (ذصعم

 4. لمص. 1505 ) دصمرناوو. - 3086. '1'جنمتذغ ءعا-دمط ه0, ةمدانلتسأتم ةماتغةتأ 20 ءس"وععد

 عمرتتتسر وناتت 2016هصدسمو ]نط 21هعنم0 ءملا1ءعوععمغرو ةسعام»ع 11ذقلع 182 10ر» 60

 ]دتلوغنم.,. - 3087. "1'ح'عنثؤ حطل ع] - عععلتعرو ةمعلكتغأوم هدص عن 7 عدصاتانتات>ت 12ءعمدتت 524

 عملسك ءعمضصصسر نتث 0ع 80ع ةدسكمععأف 0عععمتطتسكتت و ةتعام»ع قللت 10ه“ ددملم 50360

 (نورصمعملتسسس طمعو ونسمل زنه ةصعمأغ# ةطردسعك 12عمو نست مط هط0ءعئمقمدتظمس ]جهله مصتك ءأ

 عمم عن طعم ممتك ةسسسمتق عوغ ءاعر لص ونمتموسع ععملسك لتوموودتغو ذص ءموسع هزتاتك ل772“

 1-67 ءاردغ/ ةلح ك/كير# ءلتكسس ذص حمحتلتسس ؟هعمكرتا كلهرصتمم ةساعلال عمضاتتال و 0101:1110

 ددكمععاو عوغو ذه ةتمعمأومعأ هرععع ينمفتعمدكتغاو زمكومع فموءعتممممعتم ةصصدم 815 (ذمع:

 13. ثمن. 1412) ةطوواعتنلل سح 3088. دن عأ1 طن ةل0غط ءعال- هلأ, ذمهقطتاتم 30 :ععنأة

 آس مده موصعملم هطوعتدضلمفو ةتتعام»ع ءعوملعس لعااي]- ءل- لأ: كوبان. - 3089. 1 ةن أك



316 

 باسنالا بتك ةصالخ هيف عمج ىرعشالا .ميعربا .ىنب. ىيحم ىب دا نسلمل .قال باسنالاب

 نب دجال عيرأتلا محصت فيرعت "1. بابللا هامسو هصخل رف لاجرلا ريهاشم ىلع رصتقاو

 تاقبطب فيرعت ا:4 رصتخم خيرات وهو 5. ةنس قوتملا ىقيرفالا بيبطلا رازمل نبا ميعوبا

 مجالا ريغص باتك وهو اه. ةنس قوتملا ىسلدنالا ىقلاملا ىحأ نب كعاص ىضاقلل ممالا

 5 هللا لضف نب ىيج نب دجأ نيدلا باهشل فيرشلا علطصملاب فيرعت 1.1 . عفنلا ريتك

 ةعبس ىلع بكر خلا بترلا ريداقم زيم ىذلا دلل كيحلا هلوا كلكم 4 ةنس قوتملا ىرمعلا

 يف ه تانامالا ىف * اميالا حسن ىف " دوهعلا تاداع ىف " تابتاكملا بتر ىف ! ماسقا

 فرع هل لاقيو هيلا ةجالمل وعدت ام فانصا ىف + عالقلاو ديربلا زكارم ىف 1 ةكلمم لك قاطن

 نيج نب دمج خيشلل فيرشلا دلوملاب فيرعت “٠.1 2 فيرعتلا هتيمس هفتصم لاق نكل فيرعنلا

 10 خلا قاثآلا فارطأ رو ىذلا هلل ديلا ةلوأ نيدصقمو ةخلاقم ىلع رصتخ#ت ما"» خنس قونملا ىرزخ

 دز:1حمومطو 0عوععتماتم ععمعم]هعتدسسر ةتعام»ع للان ]ر معمل قلاآرتتعا 13 عزان ]101 هتهتنعا

 1726ج 16ه]رات» مع/”مي»ضو نمأك طتع ممالمدتد ]تطئهصسس ععمعد]هعتئءمرحتتس ءمالععتغ ءعغعتذص سقف

 نواعطعمتستك جعودتعكت6.  ظددنعم اطستس ذم ءماغمردعم ههقعولغر ونطقسس 20048 ةطمكعتت مولا ب

 3090. 1 ح: 11 غعو:طتخط ءا- ءهعااعطو لعظمتالم معءموصتهصتف طلكغمدتقعر ةتتعاماع ك]آلتنع#

 1[ 10ه]رؤ 181:- هز عسا“ 1ر1 ءزم ا01علتعمو ةسصم 400 (ذمع. 25. ةسع. 1009) 2201:610٠

 [كزوئرعتم مدصعأكق ءمرص مت ءطعمممب ح 3091. 1'عنمتأآ ط1 غقطقعذغ ء1- هرصعسو 0عقوماتو

 ن«لومدزسست ععصالاللللو 5 (ةلطخ 5250 ظوءر» ل ارتدءل 71ه1هع7ت ل1:0ه158و ةسصم 250 (ةصع

 اذا 13. "عار, 864) مهمرساتم. طدضتس ننألعسس ؟ها]تسسصعمر دغ تاتلتغمنتك ماعمسسم. ع 30929. ''دنعتك

 طز ]رد نه (؛ه]1عط ءع]- هط ءعمتأكو 0عدوست ماتم مهكتمستك ةعتطءعصسلخ همطتلتكو هنتعاما"ع 5761,5-ع0-

 لعل 17: 7”ه]بره ظعرب 1هل]رآمآ]علب 0مم نر ةصصم 749 (ذصع. 1. ظمتت. 1348) طتمالأات0»

 ؟هامسعمر, نسم نم ةصعامتغ: آدسك 12عمرو واتت عئهلتك 01 عمتغمنتست للكالمحتأا ءعاعبو عا ذه

 ععماعرل موئاعم للك ودرس عون ح لع عمملتطنسع همحسم ءنعأل ءجتقأو]ةسس - لع هوصفتعغت01 صتطانق

 1هعلعستسس جيرتعتا0وع ل لع جطعمودممع لدسستس لانته2002ن223 - 06 0عمموزاتق - ع

 كمعسأم تتزسورز5 رععمأ) - 0ع هعمضلتم ءهنمدقاتق مانط]1101 هع ءمكفع]]هرننصت - 0ع ععمعرتطاتق

 ءمورتتتت رو لممع مععععدتنه5ك ممدات]دن. -  قةلتأ ]خطرت 0ك «1-7ه:ر6 ةصععتت مكانا عققع 1 عاتظهأو

 جامعأمر" (ةيصعط 5ع نلت 76ر/ ممدستس 255م 1200666 سس 3093. ''جحنعت1 طتنا٠سس 4

 ءا]- هطعدت[و لمعستمم لع ممنكتنمنع 8[هطحسسعلتف و ةسعامتنع ياجعتلعال 770 4107:60 1

 10 710111060 لءم و ةصصم 833 (ذمع. 30. 8ع. 1499) ريدمرتاتم. ع  (نهرسمءعسلناننلل ذه

 لوو عمق ممعتس عغ لستم معمزبمدتاع للك تكادسر نت00 ذاه ةصعاجتغ: طردسك 1)عوو نانأ هزئ35 مل 3عقتلاتلل

 ردسملت دال نستمع ءاع. 1ظهداعد ممالتمدتو ءزاتذ ءهيععرنموتأ عا ءمتامرسعم ر نانقع الثلقهتس ما:هرطعاقع
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 نيسح ىضاقلا هلقنو الامجا معلص ىبنلا ريس ىلع ليتشم ومو فيرعتلا فرع هامسو هصخ مث

 ديح# انالوملا سيلبالا كيعيتو سيبلتلا فيرعت م, ليصفتلا ىم عونب ةيسرافلا ىلا ظعاولا

 ىف ” قوصلاو فوصتلا ةيمام ىف ١ باوبا ةسبخ ىلع رصتخت وهو ىناوجخنلا سيردا نبا

 لدعلا لعا رافكا مهعب لوقلا ىف * داحتالاو لولخل نالطب ىف " ةقيرطلا مياشم ريس

 زجرلا ركب ىف ىمورلا ىريقفلا مشن نم موظنم ىكرت فئاوطلا فيرعت 7.68 تاقرفتم ىف 5

 ىلع نب نيا نيدلا باهش ظفاحلا ةنأم ةمالا هذه نم شاع نميف ةئيغلا فيرغت ا“

 خيشلل ةلاسر ةباجملا ةلئسالا ةبوجاب ةنيفلا فيرعت /.18/ مم ةنس قوتملا ىالقسعلا رجح نبا

 ييشلل مالعالا ءامسالا نم نارقلا ىف مهبا اميذ مالعالاو فيرعتلا “8 روكذملا ىطويسلا

 هلوأ رصتخم هدأ ةنس قوتملا ىليهسلا ىسلدنالا هللا دبع نب ىنجرلا دبع مساقلا ىنأ مامالا

 هل امم مسي رث نمم نارقلا ىف ام ركذ هيف دصق خلا ءامسالا مدأ ملع ىذلا هلل سما 0

 ىطانرغلا [ىسنلبلا] ىلع نب ديحيبل كاردتسا هيلعو رابخالا ةلقن ىنع فرع دق ملع مسا

 عسسيتسماتسس صمتندغعو 0 هله" دمعت مدتخ. 0( ةلطت ط0دعءن# (نمهئممحتمد» عدس معهوتعع ذاق

 معرماتغو تغ نت0ه0ةسست7000 ةزصعت]دك موجناعق معوعوسعزتعاتت7. - 3094. "د: عش ء]1- غعآطتق

 يع 1"ءعط0504 ءال-1ط11هر 0عوستماأم ظدسلتك ء( معوصمأم لتهطماتر ةسعامرع 81011 ممدانعم

 ل10 ]يمت»ت»ءل عزت 105 211/1 رمان.  (نهدرتعملطمم دص نستسوسع ءقمتنح 0ذئتودسح - ع

 رملممع 8ةهطقسست ءغ 5هكمستس - 0ع 105 كذطعتلعط معصم ؟لدع ردرتونلعمع ع 0ع طلفد همتصتم» عر

 لد عمتص مم طمتستصعت 0عوءعملعمع عع طوصتمعس عنصلعتم عمت هند 1)عو ح لع لتعئمو طقتستصءعق

 لوقغمو مظل ءاتنفقتع طقصل ةععدددس ل45 ءعووو ح لع ؟ةيتتم عءطسقب - 3093. 1 ةنعتق ءآ- عرب ةتكو 5

 لعوعتمالم لت ىدهرتسسس مممدلورضنتس.  (نةصصعس دعت عاست 2 1 ءعاأ»# 116 دمعات 17 ءزعتت

 ءمرصمموزةمرس. - 3090. 1" جن عزك ء1- 117 ءعغو ةمكاتغملم دصص] تلت صتنكو ع انك طسزاتق مممدات

 طمتصتصتطسعو ونسأ هعصفتتم ةصصم5 ؟ةتنعراتسأارو ةتعام»ع 11مظنع 87615 - ه0 - ل: قل]شعا 17 ف

 47: 1 11ه“ ملعءم1/78. ةمصم 859 (ذهع. 7. الآومغ. 1448) رصمرنم. - 3097. 5*1

 ءاد- 7 عغر ةمونكسقم مداتأ 6 ةدلنصت5 0ع معمدمعتنم معععمست جلستقددستتت عمات. "13 ءاهأتقو

 جمعامر»ع هطعتاعط فديت دصصملم ]دتلهغم. - 3098. 1-81 دن عذغ ره 11-181 زان

 ءعع 0مءامتمح 0ع ممستصتطاتك معهدتتمو نتوع ص (0هعدصم 1آمععرنامع دانسغ هزعمت ءداتممتوو ةنتعأ 0

 ماعتاعط هع آسقتس 471: 1ءايدقتن» 4طل-ءا-»ه]يررنمت» 8 عرج 450ه1]ه]ي كله نوت كمآ ع278, ةسصو 1

 (نمع. 4. خمس. 1185) رصمتطتم. (0هدرسج عملتانسا ماه ةمعمت صك: آةهتك 1)عمو نست كلميستتتت 0

 ممستسو 0لهءامتغ ءاعرو ذه اتم ةنتعام»» وصحت تمتمتع ةتطأ م0 ممدمأغ مهر للنت 2011162 م1011

 طقطعصغعو دم (نهرنوصم هممص طمطتأ 6384101, تاتالل 1811141 ةمزلاتل)ا مرممعتو طلوأمرأ ةتانتلا

 ممضسدغمسكطمم معمتكو ةتصك سمعا دعس فنست عمرحتست 1110/1 6111:0 13 رن كلغ [ 801 ءردعت] 61077:



320 

 مامتالاو ليمكتلاب ىهسلا هباتكب :ركاسع :ىبا هتذمالت ىم فذيملت هيلع ليذو ك4 ةنس قونالا

 نايبتلا هاهس باتك ىف ةعامج نب ىيذلا ردب ىضاقلا مالسالا ميش امهنيب عمجو

 ريهشلا ىفطصم ىب كحا ريل نيا ىلوملل ماتلا لخا تالكشم لح ى مالعالاو فيرعتلا 84

 خلا ماهوالا هذح نع رصاقتي اذج ىلاعت هللا ىجأ اهلوا ةلاسر 1 ةنس ىقوتملا هداز ىربكشاطب

 5 ىرصملا ىنآادمهلا ىبكج نب دمحم نيدلا لامكل نينبلا لقف باوت ىف نييبتلاو فيرعتلا ."٠

 ةيآلا كبر فخا اذأو ىلاعت هلوق ريسفت ىو نيكرشملا دالوا ىف فالكل ىف لاطأ تدخلا ىفاشلا

 هما خنس هقلا ىنصأل ىلع ىب نيسح ىيدلا ىقن خيشلل .فيرصتلا مظن ىف فيرعتلا

 فيرصتلا' ىرورض حرش ىف فيرعتلا 1.“ ىزعلا ىف قأي فيرصتلا طيلغت ىلع فيرعتلا

 ىفاشلا ىنميلا متيهلا نأ نب ىبج نب هللا دبع خيشلل عورفلا ف فيرعتلا 0.8 داضلا ىف إب

 10 ىقوتملا ىناجرلل دمح نب ىلع فيرشلا كيسلا ةمالعلا لضافل تافيرعت .0 هم. ةنس قوتملا

 حصصم 636 (ذمع. 14. ثسع. 1228) سمدنان5, ع01لتغ, نت001 128 450727“ و اتطاتق 05

 لتكعمسامصسوم ذه اتطعو 7/7- 1 ءارسقا مع ظا- 1م نت» ةصكعتتوام تنمصاتلتاتةكأغر أ انألاتلل 01

 عطعزاعط - ءانهامقس (ةلطت 8ءل»- ل - لن: ظعءعر» لعضسمم ذم اتطتو ءممزدستتغو ندع 1/1

 مورست موون(. - 3099. 1-11 حنرمأ1 مع آك] - 11 ةرسر آمدقكسأتم عغ لمعنتسم 0ع ل11 ان (ةلتطال8

 لعقمتقمصتك همسواءامع هه]؟عملتم , هسعاممع 81011 ل7 77:]رعق» لارت»علا ظءرن !111هركهر "ل عو

 1051[ ةجر" نعم لع]ب لتعأم عع دممم 968 (ذصع. 22. هع 1560) رصمتاتم. "['صدعاهطتقو واتأ ماه

 زمعاجزغ: آدسلم 12 ءدص 1>ءءامقسس ٌمكهو دغ دصعمأع5 ةصطعمت]]ضهنعو ةتصسغرو وسحتص انغ !دصسل علت

 ا معدس لعظمتسم ممدقتس( عام. - 3100. ظ1- 1'ةهنرعت# مع ظ1- "1" ءعطوتسر ةمقالطتالو أ

 يرمكتلم لع مصمم يدعكممع ةستخئتممتك ظاتمضسسر ةنعامتع لك عربنل-ءل-0أ1: 110] هترفت عا 13 ءتا

 آةملرم 11ءسلفرغ لو: "اسدلتتمممتتم ظاطحكتناعو ونحت ّذص لنه ءءماممصع لع ذمكحماتطاتق

 ملل ءاتسسس ءعغعتص يممصعس4لم لتعغم لتعتسم ىرآظغ ندحصلم لمتستستتق انتاتلكق ماتطت؟4[1“ ماطهأاق

 [نز(ن ب 3101. 1-11 جنتك 11 طصحاعسس ءآ]- ( عددنأ1 , ةمقاتطسالم. ظهقاقعد 0هءانتسدع 1 ال5

 عمضصحسست لعععت ماتم. وسحسص ةطعتلطط 1هعقبخ- ءل- لأ: 110ثءقز» طعن مل 116518 ةصتو 6

 6مع. 19.31دئء 1539) ههرصومومتا. ع 3109, ظل -'[' هنعتأل هلم (ةهعطلأأ ك1-1' عورتلو 1 مقال

 ج0 ]تطعتسا 1'عوةرك ةمضورضتس ةععمقهم لمد». آلذلع ةصاعو دس لدتا ح |

 صقل كتم,  (نهسصتسعمسامسسك همعتتم 12747" ]ل - وسور لع نبع اتاععد 121,460 ؟10عدااتلاا

 3104. 181- '[" دن مثل 1 ءع2-1هنثر ةمهانطتام لع مهعاتطسم لدعم همععدلتطسعو ةسعامدع 5طعتاعط

 10 قكقالعأامأب 8ع >”هلبرع 8ع كلل ا]رعئاطعبس 7هسعربغ دطقظتنهم ةمصم 5ق0 (ذمع. 7. للمس

 1155) رصمرننو. - 3103. "1م: م11 ذعر لعظمأ قممعمر جمعام»تطاتك طعصع ددعتستغم ءغ 0ل0ءانقوتسم

 5-17 عير ت0 191 - ك1 عر” ملل: عن 1101 ميستسعا لمدزساغر ةمصم 816 (ذمع. 3. كمن 1413)
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 ناميلس نب دمحا لضافلا ىليمللو فوركلا ىلع نونفلا تافيرعذ عيمج رصنخم ما ةنس

 فيطل فيلأت هبيقو ةديفم تادايز ضعب هيف كاز 16. ةنس ىفوتملا اشاي لانك نبأ

 سمش' ظفاحلل ةلاسر ةيرعألاب ةنسحلا ةيزعتلا "04 > ىتايسو فيفوتلا هامس ىوانملل

 ةرلصلا ا رككا رييطعتا 8.0 ١ سب ىقوتملا «١ ىبقذلا ىمحأ نب دمحم نيذلا

 ةنملاو ميظعتلا ملم ا. ةنس ىفوتملا ىعفاشلا سيردا نب كيحم دكهتجيلا مامالل 5

 ىكبسلا ىفناكلا دبع نب ىلع نيحلا ىقت نعيشلل هترصننلو هب ىنموتل فيقكحت ىف

 ىف معلص ىبنلا ىوبأ نأ ىف ةنملاو ميظعتلا 6.1 41 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا

 تابقعت 1.2 11 ةنس ىونملا ئطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج عجيشلل ةتلك

 قوتملا ىولعدلا ورسخ همان فلعت "1". . ىلا فلعت 01  ميملا ىف ىتأب تامهملا ىلع

 تيب فالأ ةثالك ىف ىسراف مظن وهو 0/0 ةنس 0

 دزسك ءمسمعملتسس» هرصصعف عظمت قمصعك ؟ةعمستس 055 ةماتسحستس» دلمطهطعقعع ت5مهوتغمك

 نمنمععو ءغ ال[هاله طعصع طدعسخام 47700 1ر2 01ءنجكت: لظ» لك عن نآعمعأانمو ةصصم 0

 مع. 23. لملم 1533) دصمعتمو ونمت ةللسل همدصتللتق 2001غديصعمات5 ننتلتطسع دسجتا. 110م

 يموسع همسك ءاعودص5 1منؤع ذمكست مفسر لع نسم دمكد >10عملصس ءوغر لع ءدلعسس دنع

 ءلتلز ع 3106. 1-51 هنسزر عع 11-81 عموم عغر ءمهقم]دغنم مادلعطعصو وسمع ص طوصتق

 هرعرتطسم ءعمتضتس. "1 عدعاوطمر ةسعام»ع [1ةظنم ىعزوع- ءل- لأ: 21ه متست»ءا 18 ءنن لارتسعل

 12عءاعءلظو ةمصم 746 (ذمع. 4. اللهت. 1345) ممعطتم. ع 31407. '1' ج: ئأس دلع عا1-هعاقأو

 مردعلت عولم د15 ممععدكتممتعو دسعام»ع طصقس لدعتق هات01هدتمدذسم 21017111 1 ءزن 10:15 5

 هجاردقتاهو ةهمسصم 204 (تصع. 28. لسع. 819) سمعتم. -ح 3108. 81- 1 ح' ئذس 5؟ « 811-11 هد عار

 نءاعارسوعم عغ ععدقح لع معمطدسلم ذللم لتععو ءمدمتعم ىر ظءوروس5 هضعلعقك ذم ذلامسم أ

 هرسصتسم 20زهك:ةطتلت5 ةددصو “© دصعام»ع هطغعتلعطل 1 ع7قعل-ل1: مآ: عري 450- ءآ- الأ 507

 كطقفقتغمو ةسصم 756 (ذهع. 16. لقص. 1355) سممرغنم. - 3109. 11- 1 ج'عدتسم 158

 11 - لآ1زممعغرو ءءعاعطعدنم هع عمدنتم 0ع م0مموتا0مهعو مدمعتأع5 معممطعأفع ةذص مهمه

 يدعو ةسعغم»ع هطقعتلعط لو7ع1- ءل- 01 ىلآ0- ءآ- مامن: 18 عر: كلغ 8ءآب» كمهبراواغو ةسصصم 41

 نسم. 4. لمص. 1505) دصمعاسوم. - 3110. "1 جه ععمطقغ ج12 عاد رحم طتسس ةغو معان 5

 ه0 هرسك 2101و, 0ع ندم اتنععد كلكم ؟1لعدضتغ - 3111. !'ةجه]116ع ع1-هج3ر نقانق

 معجون ءهمعةصتعمرستس» 20 ه]لتم5و ![سلعوملمو. - 3112. '1'جهل1هء ص ٌةسص عطر ]ئطعع هلتعمأ

 ةطتضتت , دسنعامدنع 1270: ءنم 102ءب/عمم#و ةسصم 725 (ذصع. 18. آ12ءعع. 1324) رمدمعاتم. 8هقرته 0

 معيدتعسم , تنته ستلاتو تكانت ءمرصم] ءءمعوق. ب

41 11 
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 .بلقلا قلعت ملع. اا“
 مسالا فعي هنأ نونظي ىتح ةفخ هلقع ىف نمل نيلتبتملا ضعب هريظي امبر. ملع اذضو

 ابيف لتبيتملا“ كلذ ةعواطم وأ: هوكتو ضرم ىلا هلاعفنا هاذا امبرو هعيطت نذل نأ, وأ مظعالا

 ىرت امك !ذهو رحسلا ىلع ةعرفتملا مولعلا ةلمج نم هدروا ريخلا ىنا ىلوملا مالك ىهننا هدصق

 5 هدارفال هجو الو ليلا ملع نم ةبعش

 ميجلا ىف ىنأي ىراضبلل ميحصلا عماجلا تاقلعتم نم فيلعتلا فيلعت 1+

 هقفلا لوصا ىف فيلعت “1 'نيعلا ىف ىتأي كئاقعلا حرش 'ىلع نئارتلا فيلعت 0
 وحنلا ىف فيلعت 0 ([ه.8 ةنس ئوتملا] ىفاشلا ىربطلا دمحم نب ىلع ىسارعابكلل

 ىف ىطويسلا خراو] 502 ةنس قوتملا ىوحنلا داشاب نباب فورعملا ىمحا نب رهاطل

 10 2 اًدّلِحم رشع سيخ ى ريبك. باتك وهو [ةنأمعبراو نيتسو عست .هتافو تاقبطلا

 هع ةنس هفلأ ىنصلمل ىلع نب نيسح نيدلا لامج خيشلل تاقوالا ملع ىف تاقيلعت 1

 3113. 11» غجه110ع ء1-ءوالط. قثعسو وده وناتتق طمستسعق 163101223 ةزتتان] 8005و
 مع هععدلاو ةعلععو !1نلعطع م05

 ركومع ةوزعمفمست ةسكععلسسد طمستسعم ةءمان0556غ0 دتاتط 00 هدط عاهل 1 1113218 0110

 زد مرهع هع [عمسغو ونتأ ]1ع91 ىانصغ ةستتلمو مله انغ ماتأعااو زل10و ممرصعم 101 رسصوحتساتتل 517

 ]همز لعدم هدمتعسنةسمست هموم مدن عنعو "61 ععصتمو» ءمرتاتنس سمعتم مطر ءءام5 ءقذعر ءأ همهصهتتس نقط
 طنم ةصربءووتممعم ممم ؟هلطسهنمتتمع ميمطستس ءغ ةلثق رسداو ةللعستسغ ؟ع1 ءاطقءعتدسصغو نغ لل
 هدمعاوع عتنمع ةئسس]دغمدتطسع ذص ئتكو نسمع ؟هاسصغو دصمدنعتس ععتوسأ. طامعع كل: 18/عق» لتعتاو
 و ودك طقصع جيئاعتس عدتضتللفع 00 ءامتس تاتا 281 ممععاملتسسس هدطر ءلغو 51045 ةةمدعمو ءةلط

 ععماتك ءعووع ةعاتظ كمرسسو مع دولتم معرس ءدماقتع ءعوبص ةعودتش تس (ةعامسلتب
 3114. 1ه:116 ءع1- 2116و ةممعهسلتح ةصمعس0ن6أ5. انصح ءدغ ةمعملنءاتتت 20 هاتف
 71-777: 9-19 م]أ] ح 807لرمب»: علتفتسومص ع وندم ]ننعاتنج لف ؟10عدفتتلب. ح 3115. '' 11

 ء]- غءعمقتلر هصتممعد ةيكمعمقأل ه0 ءمرصتسعما(ةتلللللل 0مءهتك 460205 0ع نسم ]ناعتنذ لق
 ملعملو هون - ةللقن 'هن]16 11 هدزن]ل ء11-1ء:طر ةعءطعلتقسسم 0ع ميتمعامتلك لاتقتقو
 ةتعامتع 1/1 ة"ادغ 4782 هرج 81هآرمستسعا "هلع يظطقطتنمم [ممصسم 504 (ذسع. 20. كدت
 1110) ردمرننم. - 3117. 1ةهن116 21 ءعادص عطخعر ةءطعلتمعسسم لع عيقستسةللعهو 10

 "1 ]رار 8 ع» قللررمعل 6ءديصتسفاتعم, ؟دلعم لارين 8نيآرلا لتعم ع ةصسمم 454 (ذهمع. 15. كقصت

 10 1062) رسمرتاسم. [ظدررالا# نص ىكدنه 1هطمعل/ كددس ةسصصم 469 (ذمع. 5. لسع 1076) لتعم
 عمن عسسل ىانطتتمدع لتعتغ]. (0مدق دصمعمس نانتس0ععلنس 5:01ندصتسانتلل. -ح 1. 1" 211 خخ
 عز ز]رد» ع]- حس ءّمغرو هطوعم5دنمصع5 لت5ةتمدغمع لع 0هءانتسح (220110115 2 ةطعتاعط

 ل ورربا] - هل - 01: 1106١ ظوت؛ ملل 11:18 ةصصم 954 (ذصع. 21. 1”"عاتنب 1547 ) ءمصقعستماهع. بع



 اني

 عنا
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 نب دا نماح قنا مامالل :عورفلا .ىف ىربكلا ةقيلعتلا ا. تادلجم كيئاوغلا ةقيلعت 0

 بّيطلا نا ىضاقللو ىفاشلا. بهذم ىلع ميظع باتك وه 84 ةنس قوتملا ىتتارفسالا ندم

 ةريبك تادّلجم رشع ىف ةميظع ةقيلعت [605.] ةنس قوتملا ىفاشلا ىربطلا هللا دبع نب رهاط

 انخيأ ةقيلعت 247 ةنس قوتملا ىفاشلا ىزورملا كيحص نب نيسح ىضاقالو ةسيفالاو لالدتسالا

 ننسم ىلعا ةفينملا ةقيلعتلا 111 ..ه.م ةنس قوتللا ىلارغلا ىمحم نب سيح كماح. نأ ماماللو

 نب] دمحم نب لمح رؤصنم نأ ئعيشلل لدجلاو فالخلا ىف ةقيلعت 1 ىنأب ةفينحح يأ

 ارش زتاعملاب فورعملا متفلا وبا نيدلا ىفقت اهحرشو ها“ ةنس قوتملا ىوربلا [دجا نب سيح

 قارعلا ةمح "نب شيخ لضفلا قا نيدلا نكر 'مامالل فالخلا ىف ةقيلعت 617* ايقوتسم

 فالخلا ىف ةقيلعت "#2 ريغضو طيسوو ريبك حسن ثالث ىو 4.. ةنس قوتملا ىلادمهلا

 4/4 ةنس قوتملا [ ىلبنلل ىئوحنلا ريرضلا ىركبلا ] ىريكعلا نيسلل ىب هللا دبع ءاقبلا ىأل

 3119. '1'ج: 11 ءدغ ع1 - عوج مك 1و هعطعلت دهدطم هطقععجوهكقمسسسا نال د. 1طسعج ؟ه]هستسق.

 3120. 1-11" ح11 ءدغ ظ1- كه طعدر ةعءطعلتحعسد دتهعمتست 0ع مدهعانطتق لدعتق همععتمهات طانقو

 حسعغمن ع آسقس قللتع 11م0 ل]ت»ءل 8 ءزن 7101 متهت»ءل طوع قدر دمصم 406 (ذهصع. 21. كفصم

 4015) مممعاسم. آطراطعتع دمهعمسك ةععمص لمس ل15فماتسمس ةطققن قعدت. (نةذلطن 471:1[ هنن ١/1

 رورو 46067127 1مطع»# ظاطمتظتنكمو ةمسصم [450 (ةمع. 28. 1ءطع. 1058)] دصمتنطداتق , عع ءلتدعسم

 رسحعمسدسم 0 عوعسس  ه1]نستسو ءمرص م]1ءءعئووه عع مممططقممسس دنع عمأماتستواتع مآ1عم هدص

 ءلتلت6 1لعس ؟ععععمصغ (نةلطت 0ععن» ورع 27101 متهترنءعل ل11ءر٠مءعن ظطمطتاحو ةمصم 23

 مع. 20. 0ع. 1069) سمعك , ءأ آسقس لاآثع 1120 0101, مضوتنءل عرب 7101 مسند عل 6 معآ

 ونسأ هسصم 505 (ذمع. 10. لدا. 1111) هطلت - 3121. 1-51 د:11ءدغ 310-11 صأ 7 ءغو

 دممعملتد» دتمعم5 20 210ه::40 للتع 1هب:4/مع. "؟'10ع ذملعوه. - 3192. '1'د']1 ءوغع 11

 ء] - زعط11614 مع ءل- ]201.6 هءطعلتدعسد 0ع طعماو وتو فصغنعور عوج عا (0متعقو 2010:

 عطعتلعط قلطلتع 21هيدعتئ» 2101 هتةتنعا 182 1101 متضت»ءا [ 8ءرج 11ه]ءمتستسعا 8 عتن كللضعل ]

 18 مءمضو ةهصصم 567 (ذهمع. 4. 8عمطم 1171) رسمات. (نهرصتس عما متتاتا2 ءعلاتك ةتضم]أ ك1

 1 ع1 ة-ءل-0: لك: آ/ ه1 ]طر ؟هلعو 1104 ءعسس لتعدد, ءلتلتكب ح 3123. '1' دن 11 ءودغ 81 ءا- اعطت عك

 وععطعلتممسم 0ع طعما و وعتح ءممض وك هودر ةتعامرع ]سقس 011-0-12087: لاا آ/ه7]0 7101من

 طعرب 01011م:160 11" عبق 1 كلفن غو حمصصم 600 (ذهصع. 10. يعرب 1203) دطمتت0. "1 معو اتق

 معععموز5معع ءدفاممكو دطقز هدر 7205 عع دتصمر»,. - 3124. '1'ح'ات بع 8 ءاداططظتلُقكو هعط ءلندعست

 لع (طعماموعتو ىمصضم ىودر ةهننعام»ع لآ! عع ق4ط0له]]ه] 8 ءن- ءا]رموعق» 0 طع |[ 8 ءآب“#

 6ردسسمفعم [آدمطدلتنك ههععم] ر ةصصم 616 (ذصع. 19. لآدم. 1219) مممعتم. ح 3123. 1211 ءدغ
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 ىليقعلا ىفسنلا [ىدسالا ىلع نب] نامتع نب ويزعلا دبع ىبداقلل "فالخلا ىف ةقيلعت اه

 ىنال فالخلا ىف ةقيلعت "ا" 2 تادلج عبرا ىف ريبك باتك وهو ه8“ ةنس قوتملا [ىفنخلا]

 فسويل فالخلا ىف ةقيلعت ا" 51[  خنس ىققوتملا ىفنحلا] ىفسنلا دكا نب كيج رفعج

 ىأ ىضاقلل فالخلا ىف ةقيلعت 0 هاش كبح ةيقاح اهلوأ ىلعو هيقفلا زيزعلا نبع نبأ

 5 مهولا ةلاحاب ليلعت ) دودرملاو ةكصلا نايب اهيف فقح مث هنا ىرولأل نبا لاق ىلعي

 ليلعت )"ا ع. ةنس قوتملا قوريبلا ىمزراوكلا دحا نب كبح ناكرلا نال مظنلا ىناعم ق

 كيحم هللا دبع قال رشعلا تاارقلا ليلعت] # ةاحنلا ىف [رشع دحالا نيشفخالا

 رمخلا ميرحكنت ىف ومالا رت 6 رار [د5 ةنس ىنوتملا ىقلاملا ناميلس ىبأ

 10 مالعالاو ميلعتلا )”“ هع خئنس تإانم اشناب لاح نبأ ناميلس ىب كديحال

 عن ء] -زعطخ1] ٌةَكو ةطعلتدمدسسم 0ع (طعم]ه عتق كمصا076258و 3116101: (ةلط1: 67-2450- عاد 1ع
 01من [8 ورب ل1: 4خع08] 11 هدورا 06م7 [11دمعطنم]و ةسصم 533 (ةسع. 8. 5مل 1138)
 رسم عمم. 0 مسع ةسووامسم ننهعتم» ؟ه]نستستت. -ح 3126. 1 هل'116هغع 1 ءا - عطنا كو
 ونطعلتمعسمه 0ع (طعمامعتح همضئمد عمد ةنماممع للان لهم" 2101 متستنعا ظعت» كلتسعا
 رعوور/ [11ةصعتادو ةسصم 414 (ذصع. 20 خ1دم. 1023) مممزننم]. -ح 3197. 1'ه'112هغ 1
 عاد [عطخ] هكر هعطعلتدعسه لع (طفم] معتم مما نقدر ةسعاماتع 3787 عن لطل- ءآ- هدأت
 قوضعومدعداغ م. خل هزدك زمتاتسن 1101 مصز»ء4 51/1, عامددده ءلتلتك - 31928. ه1 هع
 رو ىف ء] -زعطخ]م4, هءمطعلتمعسه لع طعما موته ءمصنعم7ءلققو 01 (0ةقطأ كااإ 07
 1-ع]ز مرد ؟ءرم لتعاغو عانت طلع ممم هدف ةععاترةأع ءكموودمتكدعر 0000 مدخم ؟عرم ةععامت عصلتتتط
 عع ننمل مءمممطدض لمد ىلا. ح 9. ؟["ه:111 ط1 :طقغالطعغع ءال-دعقطسو آانطعالر نسم
 سمعته هعتممتك مكانتك للمك هينعاتس عماتق ممكسمس هكر نات0ه0 ةدطقلعو ةعمغعمأكتمك ذه ههضدتمتطاتق
 هطوتوم هنقصعأو ةسعامتنع قللت ة»ا]ر »0101 منوتنعا ظنت  للتسعلا 15101601 عدنا 12101 0/1
 دمصم 430 (ذمع. 3. 0ع 1038) رسمتتم. ع 3130. 12111 11 ءال-ءلعتع' ةغ ع]-هءعطلو
 ووكسمماتم دعس عماتك دداتصتله لع ةعماعست (نهرهمت رعععصم أ هصتاطاتق و ةتعام "© +
 را]رررتعل 8 عرب ]7101 مون ءل 11 هيرون76 (ءددصتس انعم ر نست نتتصكاتك ذأ [ صتصلععتس ] عمدتستس 2160113
 م477ر/كمن7 ممسصتسهنمرصستص. ح 3131. |[ 18ةنل11 ع1 - ءاعتعتهغ عاد ة'ةطقتتو ومات 10
 جروس عمات دحانصتله 0ع لعمعرس (نهردمت دعوعممت ههتطاتقو ةنتعام»ع 106771 7/1
 ررمرب رقو/عارسات 1717مع76و دمسم 525 (ذمع. 4. عع. 1130) رصمرمم]. ع 3132. 1ةئاتس
 ور ع] -حرصرع, ععمموتقم رصفصسلمنل لع كمت ذماعج 5 ءامو ةسعاماتع لاق 16: 507ءمررد ا 1/7
 1[عمردفاممعآرمعر ةمصم 940 (ذصع. لل. 1533) ردمرتنتم,. ع 3133. 821 - !'هنلتدس 19



 ةلوا ىسكرجلا ىاسرب ريمال هفلا ىمارلا ىلحلا ىدعسلا مساق نب ىلعل رصتخ ماهسلا ىمر

 مّلعتملا ميلعت © 2ىمرلا هعاوق ىف ةزوجرا درخا ىف درواو خلا نانملا نانحنا هلل دمحلا
 ناعرب ةيفنحلا تاقبط ىف ىقتلا لاق] نادلبلا ىف امك ميجناب ىجوبرزلا نيدلا ناعرب مامالل
 سيفن وهو ملعتلا فيرط ملعتملا ميلعت باتك فنصم ةيادهلا بحاص ةذمالت نم مالسالا

 ىلع لمتشم خلا ليعلاو ملعلاب مدآ ىب لصف ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخم وكو [ىهتنا اٌّدج 5
 ّنِلَل ىف ٠ ملعلا ميظعت ىف * ملعلا رايتخا ىف “٠ ةينلا ىف " ملعلا ةيحمام ىف ! لوصف

 الا 1 لا 3 و ليلا تك ىف . لكوتلا ىف ٠ كيسلا دانت 37

 احرش ليعيسأ نبأ هحرشو فقزرلا بلجإ انك >5 ضف تروي اميف 1 عرولا ىف 1!

 مادخل هحرش هنأ ركذو خلا انيلع معنا ىذلا هلل دململ هلوا تلاثلا دارم ناطلسلا رصع ىف اًجوزمم
 هتمجرتو 111 ةنس مرشلا فيلأت نم غرفو ىونلل وه ليقو هيف اًمّلعم هنوك لاح ىاطلسلا مرخل 0

 نيبلعتملا ميلعت ىف نيبلاطلا داشرا دامس ليدارسأ نب حوصذ نب ديجملا دبع حيشلل ةيكرتلاب

 11-11 ةرسر يوموتلم هع 0هءفمتمد 0ع هدوتغتم لوععس015. (هرسم ءعدسلتسس و 104 472
 (نوضر» رىه' 08 11ه7عق# ححانع زدعملادصسلت معتم طظكسنتعم 8ء”ومق 12زءعسلطعد# مسومونتغ. طهمعمتغ
 ةئن 1رددتق 1260 ةلرسملمست ددتعءتنملذ ءعغ معهجتام ءاعنو ءغعاتذص ظطضع قكبتنمعا طقطعغ 0ع
 ميتسمتتتم ةحناتم لدعدامم لن مءوصداتق. عح 3134. "1" ج:1 درح عاد ص هغعم ح11 صصر ةمقاغاتاتم 015 ععهاتقو
 دسعئورو آسف 801م ف:- ءل- ل: 2ء”اطمهقغو مغ ذس اتطعو 8:10: 1ءوتطحت» | 1ع ءل- لأ
 ومرو زم (1ةموتطمسعس دم عقظأدعسسسا : 8017 ءآ- ثمر ذمومستغو مصتتف 015 ءرس]هدحندس ةاتعا65
 اخطرت 1804م4 و اتطصسسس دلسملسس مدععاتموسست 10م1: ءآ-101ءهأأذ» 1هتأع ءآ- ءهلأمنا 1. ع

 ةودقنمقم لتسءعماتك ه0 عدنممعسس 0ذئئئعملت ءعلتلز(].  (نهدصم ءدلتسس رو ل500 1غه ةمعامأا: طقتتق أ
 عم, ندأ ةلتمد ققحست ةععماتو ءأ معهحت مجدعصللغ عمرو ءعغاذص ةععالمصسع5 01ععقاتتس ءقأ

 6 مورو هقعمومع ع لع زماعمممممع - 0ع لءاععاد هععماتقمع - لع هقعماتق 2ةمصت
 جووقضرسوملو كس ع لئ]تععمنلو ع لع ذمتقم هنم01هدححسصت - 0ع 80هعنه ذص 201 منة ءعهل2
 لوعؤتموو ع 0ع ةصممرع ةقعمكقمتم فدسومفمممل1 - 0ع جمتست ءكعدعماو - 0ع ةسفتم
 جددتلمم ةقعماتمتس ءفمسصمفتعمم01 ع 0ع ممم دمام ذم عمت 01ه ءعصلت - لع صملتكو وهتطاتق
 ئموعأامم رمعرس هرتدع هع هطاتستم دعومتكتعع ح لع ذتكر وسمع طوصح دتلععدسأ. لل لونه
 نتن عصممدع ةدانممن لل" 113. ةمحدتغو ذلطسا ذه ءميصسعصافلا5 عقار دنغ ؟عااتتتم 200 عا,
 (0هرريسعم(ةرنف 11ه ةمعمتغت ةهسك 1)عمو وننأ ده ممو طعم ءطعتد ءمملعم؛ ءاعبو ءغ علتغم» 5ع

 ةنرص ةيصدمعطتع [طآدمعدتت 5هلغمستءعتر دس ذطأ 0هءعنعغو ءفمصممومتددع مهضمكم مط دلتتنم 26:20 0
 دنت طستغمعو ءغ ءزدك يفدسمموت نثمصأ هصسصم 996 (ذمع. 22. للم. 1587 ) ظمتف ةصممولان5 قام
 كنمعنعد ائطرت ىدمعاهانمر 1740 1-97 7ةطغ لا 16:1 ءآ -دج01ءمل] نون ةمهست ماهر كطعتلكلط

 قق0-ء]-» عزا 10: ل1معدأ]ب ب 1ه7يرأ] ةمعام» عج طهطعت - 3133. ل هنرنأس عا]-هططشل
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 قلع ءنيعللل  تافرغلا نيم, ل4 هني عرذالا ل يعقل يييتسلل ,.دانكلا (نيعمو كانلا |نويعت ادن

 نيبيعتنا *["ب . ىل» نس قوتملا ىدابازوريفلا بوقعي نب سمح رهاط نأ نيدلا نجل تافرع نيع

 ًافطت ال رانث ءافطالاو لطغتلا ماء: ىرشبتسملا كجا نب ركب ىا0 نب تم نيماتلا ى

 ديحلا اهلوا ةلاسر 11 ةنس قؤتملا ىطويسلا ركب نا نب نجرلا دبع "نيدلا 'لالج. عيش

 5 غرفو لوصف ىلع هبترو دالوالا توم ىف ةدراولا ثيداحالا هيف دروأ ملا ةداضقل دار ال ىذلا هلل

 ىنأي حاتفللا ريبغت 1. ىتأب لوصالا يف مجقنتلا رييغت 1 ةنامنامثو نيعبسو ثالك ةنس

 دلولا ما نباب ريهشلا نب نيدباعلا نيز نب نيسحن ةموظنم حافنلا سافت 21 ميملا ىف

 ةباسنلا ىنميلا ىرعشالا ميهربا ىب نبيكم نب كمحا نسل نال ةحاسملا ىف ةحافت 57

 ساحنلا ىبحم نب دبحا رفعج ىال وحكنلا ىف ةحافت 8“ . 1.. وأ ه.. ةنس قونملا ىفنثل

 10 مالغب فورعملا دحاولا دبع نب دمحن رمع ىال ةحافت 2 7. ةنس قوتملا ىوحنلا

 لعيعدست همكم كتلغمصتس عز هغ 0عوعتماأم طمصسصتستسسمو ج01عا1م2ع هطعتلعلط 2ودرت047 مللت" عة.

 3130. 1" ح'رتس ءا]-عطحر ه1 غغر لعاعينستصة60 ةععاتز 3158 طقاتتقااتات12 11 1151112 ]05و وان

 1هماعرسم دصممأتك لن"هركشا ةءيامدندسع لعطععر ةحعاف»ع 017-0-171670: كلطثن 11“ 1101 متل

 رعب 3”معأط ل1عاطفل# و دسصم 817 (صع. 23. 8لمسع. 1414) دصمتتمم. ح 3137. ظ1- "1! دنوتم

 11 ء]- مستمر 0ءاعرستسملالم ةععسسمتم 0ع لتععملم فسعمو هنتعامانع 110/0111: 131 ل

 18 ء]ب» 18ه: ىلقرهعل ]71هءاملو]رعر»#. ح 3138. ظ1-'1' ءعطقل1ه1 رجع ظ1-81غ18و ةصلتقتم أ

 ييئاتسءأم دعدتمو نست ممد ءديفاتس عمت و هننعامدنع هطعتاعل لءام4/ - لح ل1: لطلاء - 7 هلرتناملا

 186: لقطع 1ع كميرضقر هسسم 911 (طصع. 4. كسص. 1505) رصمتناتم. "!['صدعامتطتق اذنه 1ص عام عن

 5 [يددم 88عمو هدزسك 0عورنعاتم صعتسم معان عمقمتع ءاعبو ذم وننم آ]11ع تهلتغقمصسعم لع دجمعاع ]نط ءعرمماتتم

 قينعتسسأ ملفك مرنملعراو ءدقوسع ذص ةععانممع5د لتئنتطستغ. .ةطقماحتع عدس ىمصصم 873 (ذمع

 22. لو1. 1468). - 3139. '!"حوطورت» ظ1-'1' عم ءاعأطر بتدعملماتم هرعتق 1 عع 0ع

 مسصمعرمتتم. الع ذمكطو. ع 3140. 'ا"ةوطرتم» 8131-181 غفطر بيصعملمنتم همعضف ل1471ه/و

 لع نيم انئعرد 71 ؟10لعدع. ح 3141. '1' هكآؤط ءال- مم آخطر مددلطسمت ه0هععست 011 انط ١

 (دسصعم ر هسعامرنع 1108م1 18 عزا 7عءقرا-عامط فلا طلخم مذس "حل عم 2ا1) 01: ءآ-مءعلعل لتعات. بس

 31492. 1 هك[ ةطعغ 11 عل - رستم ةطعغو دمام 0ع لتسعمة 1 هصعر ةهتعامتنع كآن ة]رمدهنن ل764

 18 عرب 1101 مه1:::ء0ل 17 عرب آملا لع]رث م»ز 7” ءسعربغ [آظهمعاطتم (ءعمعهل هوتكاحو دصصم 500 (اصعت
 92. 8ءرغ. 1106) ةهزكع 600 (ذصع. 10. هع 1103) رمت. - 3143. '1'ه1[خطعغ 11

 ءآادص حطخعو ممرض. .0مسق عيمدستسماتعانس , ةنتعاماتنع قلق لوز ه» للقنعلا عن ]10/0610

 10 777م 6عدسسمأت عمو ةصصم 338 (ذصع. 1. كد]. 949) دصمتناتم. - 3144. '1' ه1[خغطعأو

 ممدصتختس و ةيعاما"ع لانع 0م» 110] مستغلا ظعتن قلطل-ءا-:ممليقلر دنلهو 6 ءواذت» "ظلماعأب
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 ذغل ىف ريسافتا 8 ١ ىحئاطبلل رشعلا تاآرقلا ىف كيرافت )"و5 [#7م ةنس قوتملا] بلعت

 ىنأ نب دمحم خيشلل رصتخ ةبلطلا عفدتل ةبركلا ميرفت 10 ىومرالا نارطق ميك سوفلا

 عفدل رصم ركسع عم رصم ىلاو اشاي دمحم ةعقو ىف هفلا هنا ةكيرأت ىف ركذ ىركبلا رورسلا

 اباتكا دل نقلوفتا ميْلَكَأْلا كفشال وكي ركسعلا نأ ”ةنبلطلا  ىَفَم" لاقو 1.1 ةنس ةعدبلا هكف

 فح مهل بتكيو نولوقي ام ةباتكب فشاكلا رمأيف اذكو !ذك ةينالفلا ةيحانلا ىلع انل

 كيرفت 16 اياعرلا نع عفرو روكذملا ريزولا هعفدف ال ما ة هل ناك ىوس مهلوقب فيرطلا

 مامالا لاق 51 خنس قونالا ىيفاشلا رق ىفنأمل ىونزغلا نيكتكبس نب دومحم ناطلسلل عورفلا

 ومو هنزغ دالب ىف روهشم !ذه هباتكو ءاهقفلا نابعا نم روكذملا ناطلسلا ناك ةبيش نب دوعسم

 هنم لوقن ةيناخراتاتلا قو ىهتنا ةلمسم فلا نيتس وح هلعلو لئاسملا ةرثكو ةدولمل ةياغ ىف

 ابك نيبهذيلا ءاملع عمج نا دعب عقشن ثيدلل رهاوظل ففوا ىفاشلا بهذم ّنأ ىأر الو

 لتونم |«( ةسصصم 345 (ذمع. 15. قرد. 956) رممتانم]. - 3145. 1 ء2ة210 هطول هاهم

 عزمعمأدرنعو 0ع لعععسس (نمرتدمأ دعوعمفأت هدتطتقرو ةسعامتاع 286/172. ل 146 "1" عة قأو

 ءعماتنمهقممعمو 0ع اتمعدح ظءعرودتستسر ةاتعاماع (6017 م: 0مم آآءلتعم, ع 3147, 1[ عرف 0

 ء]1-اعممط عغو ائطععو نتم دع ونتهعستلج 0عمعوعدنم همءواتتح معالتتكت». (نهرص م عملتانست , 04

 عا متاعط 2101 مروعا وعزت 4ط*7عم» 8 ءآبب# قصص ممكتتكوع ذص طتقأوستح عده (اعوامنت» ع

 هوامستمسعو ذه وسما كله مستهعءا وداع ةعوومات مجمع ءءتك حمصم 1017 (ذمع. 7. قة

 1608) تتسص دعوت كعور مالتمصتس ؟ةصعتمع 204 ذللجسس دعس همحدس دصمعلتعملمتص. .1ةعدد

 جاتلعت ونتمهعمتغمسص طقصع ودع لتعتغعر نسم مدتلتغعو ءددعاممعسس معوتممتم جلتعتمغ هكمسسدمأعق

 قموتومع همطتك طقمع ةسسصتسختس هل ذللع ممدتسعتم ةماك ةملحتسو وندحتس ءا ييمعام#ب نه ةهترأم

 نديدتت لاتككتع ةسسغتكوسع دكمع ذلك زج جهدتئمقط دمك انغ ممالك يندمعر ةتعع طقعع ممهعلمتتو

 لقاح ظطعتغ تعم مع. ةع 1[ يئس ذللع ]1هنلمضتك ءدتص دععتممكتغ هاتطلتغمدودع طمع هدعتع

 انطوروكتن حا 3148. 1 هجن ل 21 ء1-1ه مانو ةعيمدتلم ةتموملقك مدماعف معمعونعمد5

 مدمعانطسع لستم ةمعملتطسعر هنتعاممو هةدلتحم 11471040 8 هد 8 ءالو/ا ابان 6 ]نمعس ءم# 1كم ءقافم

 ءا ممداعم هطمظتكمر هسصم 421 (صع. 9. لكحص. 1030) ردسمدنامم. طصقسس 71عد*110 19 عرب 5ع

 مسلس ]1دسلحفتكرو دمومتغو ءهذع ممعوؤممانموتستك ةكدنغ لمسك ءمصفد]انكر ءهغ طنع زدد اتطعم ذم

 6طفع معجتلدتسسس هيطتطسخ جلسملممت ةمعاحتاستعو تست هراتسصع ةعتماتف هقوعأ ها 11

 ننمععالمصسم ماتسعرلاست ةعامتعأ.  ظهرءامعدع لس كيلا ةعجدوتمام سستللتخ نسحععقمصسسم

 يعمفموعع. - 1[هعع زللعبي - 0 مده 1671م سقزرعا ماممح ىماتمعع عع ذللم ةددمسافو ءأ

 تنس 8هدلكمسك 01ئ5كماتنمحتس 8ةطقظتانعدتس ىعمومت ملئ قممصسس ءعاعتمدأ ءغ مهنمعملت دممعتو

 همهكعمتتنع 110عمععو 00هءعئمدتططق تاتنكودع لتئءكماتسمع هىفنصكمءعوننمر نأ 18 7
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 ىب ميعربا فحسا نأ خيشلل ديحوتلا تعاوق طباوصب تيرفت 11 ناكلخ نبا هركذ
 هكذ فبس ىرودقلا ىيرجات ىأ كبرجتلا رصتخم ىف ديرغت "60. ىذاشلا دويحم
 ىسللل نب ميعربال عيدبلا لهسلاب ىمدملا هرصتتخم ىلاملا بالجنا نبال عورفلا ىف عيرفت "أ

 ىرمع نس ىقوتاملا سنوت ىضاق ىكلاملا [ىبرلا عيفرلا دبع نب ىلع نبا]

 5 ريسفتلا ملع 10

 دعاوقلا هيضتقي ام بسحو ةيرشبلا ةقاطلا بسك نارقلا مظن ىنعم نع ثحاب ملع وهو

 ةمإلل مولعلا نم كلذ ريغو لدجلاو هقفلا لوصاو مالكلا لوصاو ةيبرعلا مولعلا هيدابمو ةيبرعلا
 هجو ىلع ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا ىلع ةردقلا لوصح هتدداقو مظنلا ىنلاعم ةفرعم هنم ضرغلاو

 مهف ىلا لدكوتلا هتياغو ةليضف لك ندعمو ةيكح لك عبنم وه ىذلا هللا مالك هعوضومو ةكصلا

 (0 هتلالجو ملعلا فرشو ةيورخالاو ةيوايندلا ةداعسلا ىلا هب زافيل همكح- طاينتساو نارقلا ىناعم

 ويوم هع ؟طمظتامسم ؟عوز6 ع 3149. "1" علت ل طخ لط ءرعذطتنغ ؟ةزؤذت4 عاد ؛ةسطتلو
 ]زطوعو ونننم مهعععمام 30ءم1846 أ معك هزم عم]وم مههلعو ءعموصت متلو ونامتطاتق 1مم لهتس عصاو
 لوووتموع لع دصم آكلعو هتكاتطكاتاو 2161016 هارعتاعا» كلت 1ع: 8مع 1 ه]رغت» طعنا 10
 51م منن. - 3150. 1 ءل»ع14 لذ ردن اعط ععوعم» 151 - '1' عر ع1 لو ندعاقنلام ةتم عما هناك.
 1[ م1010 همعرتو 167780 هد (008 ءهمدصمهكتاتو ءاتزاتك ةطلعد طقعملألف 1ظهعاه ءوأم ع
 و051. 1[ ءلعأا 11 ء1- عمرنا و ءدرمؤتكنلم ذص ددتسم5 0تللادقهو ةتعأ01 1-ءازءالل5 !1ملئاع اد.
 1[نمزغمرسعس ©زاكقو 5017-111 17/- 8604 ةمهعتمامسمص 11 ه]رانا» علت - ءالرمقمتا |[ ظعتن ملل: 1ع
 راق ل0-ء7,مورن* 1عمطمت] , زدفعع ادمعات 31هلئلعتت عمم هصصم 734 (نهع. 12. 5عأم 1383) دصمتأاتاتكر

01016. - 

 , 31592. 111 ء1- ع1 وزر. 10هءمنمه 1122م عاه10ه15 3

 ركووع يع عي 0هعءتممهي ذم نسح 0ع دعمت ءمصغعدامع هرتهالممستق (نورهست ن2 عتاكمننو 4
 طمع ميم دز طسصفمم عا دتكو نممع :ءوانلقع ]نمعددع جردطتعمم مضكصقتعتمع ممدكدلدصغو ظعدت
 ممكعدأ طمتكتم ءزدك ء لهءاتمتك !ًذهوانمع جروطت قعر معتمعتأ متلك د عام مطر ةزعمع ءأ لادم م0 عمان قعر
 ئنمتعمه هاتتكوتع ع (0(0 00ءتسممسدتس هيطع معصممعتس. .(نهدهتلتسس ءزدك ذص همعىمتا00

 وووافماتوستسس هرهنلممتم .همماعدلمع هعئصتنت» ءعغ عدفاسق ةهم0ع معمعءعمطتك اص ورد ممم
 ةمملامنع لععاح 1عوملتح زدماح ده كتولعملت. 01 ءءمدص ءزتك ءعغ ؟عطنتس لك ماتش
 هردصتق هممت عمالمع اممه ءا ءانزانككل5 ؟دساأتق 10لأصهو أ ةاتتظت ءزدك ظصتم ّذص معلا وذ ع6
 10 ممدصلغاتل ج0 ةعماعماتمهه (نهرحدصت امغعالت ععملمك ءزانكواتع كاهطتكف 5603 ء]لتءلعصلوهو نأ 6

 مان نعوم طسزدع جافعيتسكودع هلكمع ءمرص متعامل .كلهطتاتنمق ةستعم لتومتغمكودع لهءاضممع
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 مما 0
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 هدي

 ردص نباو ريثل وبا هركذ ام !ذه اهيظعاو مولعلا فرشا وهف هتياغو هعوضوم فرش رابتعاب

 سأب الو ملعلا اذه فيرعت نم !ًديفم الصف ةحنئافلا ريسفت ىف ىرانغلا ةمالعلا ركذو :نيدلا

 فاشكلل هحرش ىف ىزارلا نيدلا بطق انالوم لاق فيرعتلا فئاطل ىلع ليتشم وه نا هدارياب

 نع ناك"امبر هيف ثحبلا نأ هيلع كريو كيجلا هنأرق نم هللا كارم نع هيف ثحبي ام وق

 اهلوزن بيترتو اهلوزن بابساو اهتيخوسنمو ظافلالا ةيخسانو تاأرقلا ثحابمك ظافلالا لاوحا

 تبثي امع رغصالاو ربكالا هقفلا ىف ثحبلا هيف لخدي اضيار هّذح اهيعبجي الف كلذ ريغ ىلا

 ىقازاتفتلا حراشلا ناكف هدح 0 الف هنآرق نم ىلاعت هللا كارم ىع ثحب هاف باتكلاب

 ثيح نم ىلاعت هللا مالك ظافلا لاوحأ نع ثحابلا ملعلا وه هلوق ىلإ كلذل هنع لدع امّنأ

 افلام فلعتملا ثحبلا نأ لوألا وجو اضيأ هراتضم ىلع ٌدَريوأ ىلاعت / هللأ اذارم ىلع 'ةلالدلا

 نع ةأرقلا ملع ثحابمك نايبلاو ةلالدلاب كارما ىنعلا ىف رثوي ثيحب نوكي ال امير نقلا

 ديزمل هنع زرفا ريسفتلا ملع نم ءزج ةأرقلا ملع ناف ىصحي ال ام ىلا ةلامالاو ميخفتلا لاثما

 ممطت1 1 غمهغع هطز ءءت ءعغ ءممدتلتت ئز هلتعحسلد عىغر دغ عم ةلله هددصتسس 0هءعتسمستست همطت]ت ودرس

 يو هع عموجتمدتسم. 1طامعع ونهتلعسس كد ]رعقر» ءغ آلا: ظهل- ءل- لل دممطدتتعتتاتطغو أ

 ل6ءقنووزساتعف 7عمم»# ذم ةمصماحاتممع 20 ةسعدغمتم مصسحتس ذ5ععقلمسعر» طقطعغ 0هءاوس ءغ

 يقلع لع طسرسدخ 0هءمتسحع عظمت قمصعز جئامتسعم طقسا دع مع ءووعغ ءحجص طلع هقعسعر تحس

 0عقمت قمصتك هسطغقاتاهغع5 همصاتسعدك 11011 همواعات 04-0-0018 11غ ذص كمدسسعمادستم ه0

 1-1211 مد1ك1 4ك 1طتعو ةمودتغو 0ع عم سسدعتكتعو نسما ةتطأ 182عدق ص هدم عامرتموو ©هددصم

 مما]سعتغع. 11 غمتصعصم هطاةعتعو نسهعقاتمم عدص 1ط4 ةمغعضلمسس دس ؟ءضطوت 1(2عءممصتطاك

 رعددتتو دنع ذم ونت2عو0ههتطسق 0ع 1ءءنمدتطاتق ةهغ لع مهعمعه ؟ءةنطمتختست و ناتحنعمتك هثهغ

 جطعمودصغلم ع4 ةطعوودتمو ذم ءقتتكوتم عمرتاتسس ع9ع]هنمصتك ءغ هنلتسعو نادم عزف عادنح ةدصأو

 وندمف معو رمتستسع ءزدق 0ءطمتقتم ءهمدصماعءنلطتس. 1طلءةملع ءاتحص طمع لتهودتعتالم مععانسعغ ذم

 لاسممسسلعمنم دمهز هرنع ءغ سصتصم»بع 0ع ذتذر ونسمع ذم ائطعم لتحتمم هدصعاأك ةدصاأب ممس طقعع

 وسموتع نسهعدالم يؤ 0ع تكور ونسهع 1لعدق ةتطأ ةص (نهءعصم ؟ه]دعستغو همعومع عقصتام زله

 طمع ءاسلت. 1طاحصع هط هقسوودس 21 ر//ةسقا# دمع ممعم متعدد طقع 0عقظمتقةممع ذللطس

 ةسم]ءدعتع وار نصح ءدص 00ءمتممتس ءودع لتعتغ نسهع 0ع دك ععءاتمدتطاتعق عطور همة هصتق

 لتكتسدع نسهعتدغو ونسهغعسسع تك ةملتعدسفعو وننهع 1لعده ةتطأ ؟ه]دععتع  ةعفصعم طدنع

 ودموصع لعقمتقممت هط ءم معوطقأدع ؟دمتم هرممصت ممدقاتسك. 2 "ةستو دتس 0تكودتعتنمر نسمع

 معرتطو (نهءومأ همعععهغو دماعنلستت عد طمط قار انا الثطع ذه ةعصكاتتلل ©222عدأو ناتأذ 0

 يسمعتدعلممت5 ءغ ءاممتأممتك ةمغعصسلتعتعو انغ نا0[(35هعقر نسقهك نتلتعدم ءمردصتعم 0ع مءعطانق

 مكن ضتغو وسهلعو ىسمغ معمممهعتدلألم نسدوطقتتعو ءغع ئملععمر طسزدعودع ععمعتك هلتمع

 ةمصتسعت ةطتلعم, (نرتعو ءمدندستعد ءعدتالل موتك ءوأ ه2لعوعوتو همرعدمتعمعر نسهع هط دتق] 03

02 11 
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 0 ث ىقو هقفلا نم ضئارفلاو بطلا نم ةلاحكلا زاوفا مامتعالا اذ هعيجكاي ملو ةيتيكل كيقب
 مكر

 ريسفتلا ىف ثحبلل ىورشملا ىوشلا بساني الف انلق ةأرقلا ملع رارفا دعب هغيرخغتا دارا لبق

 نلظْلب ناك“ نأ قارفلاب ةفارملا نأ ىاثلا ىصخي ل مضاوم قى ىنعملا هدب ريت لامع

 رمالا سفن ىف هدارم كيرا ناف همالكب ىلاعت هللا دارم ناك ناو ةيبدالا مولعلا لخد كقف مالكلا

 5 ايعالكو ةيبرعلا فيرطب ةيارحلا وا داحالا ةياور امأ ايلاغ هقيرط نال ريسفنتلا ثحب هديقي الف

3 

 نأ ناميالا ىف جياشملا ىصوأ كلذلو هدادعتسا ردقب ذحا لك مهف نالو ,فرعا امك ىت

 هلو هدارم ىلع هلاق امبو هللا لوسرب تنمآو هدارم ىلع هللا دنع نم ءاج امبو هللاب تنما لاقي

 ىف ىلاعت هدارم هيرأ ناو ةقاليوأت ىف ىدهلا ملع كلذ روكيو ريسفتلا لما هكذ امب نعي

 ىلا لب رسفم لك ىلا ةيسنلاب ريسفتلا ملع نوك لوالا نيهجو نم ةزارح هيفف رسفملا معز

 عموجز هلع هل طقع ةعمدبدكت# عع ةعمدضمتتسا (2هعامتللو نع جدته هءدلم5 ةانطتم ةالتمعسلا ءأ

 نسردملت جه ردعلت لمح ةهغ لسمك طعصعلت مست 2 لاسم مئه0عماته. 1آطدعع حساعسم 00 ءامتمق ةمععاملتق

 ممص ةسماتسك ؟تسعدأ1م صملهلتكهلم دس لت5كماتمح معسحتعتم همصزانمسعام ءوغر هعوصختتع طقعع

 زللحس لتسعسم ءمرص ممعطعسلتغ. 00351 1116 لتءائتع ءدحص لعطمتسع ؟ه]1ستكدع نكاتعو همرتممأعد

 معورعودنمر هحمموزغقلممعسس هممغح لتعتسستك ممص ةنسماتمك رععت ءديمودتامع معوموص0ءضعو ءانس

 زم ءهيععوممز ءمرممتعو لع ثق نسمع هنتر ونمتطسك ةعمهدم ذه 10ه ةمممسعضةطتلتطاتق همه

 رام( ةكاتس“. 120+ هذ 10و نتم0 ؟ءعئطتق ررودمع 10عانق هتطأ ؟ه]معمتن““ ءرعمرتستانلو 01780056 ل5

 نمل ؟عمكاتسال 1ص لل ءدعتسا عودع ؟0]هنستتكو 1 ماععنمسم هعاع 0ت5ءتماتصمستس مطتلم]ه عتعدتساتل ممتنع

 ىمماتطتك. هم هستاعتسس 10و ونمم0 آلءانه ءدمستسعتسع ؟نالغو كس هعهالمدع ءممقتقاار لتتهع 8

 و معرت ممهقتمسأ. ظهتكع ملص 10 ةماعصلتغتعو نتم0 معن هع ءجمضتسعتتع ؟0ه1نتغز 10 ةتتكعتلس

 لئكودتسأللم هديعوعاتعد 0مءععع ممص م0665[. ]لكزسك دهم ءمتتس ماعنتسوتع ةهلتأ م0و6018غو 0غ

 عزم عام[ هدتتسح  ءالهأو ءمدططم عا2ل01عطأاتلل و مم] نغ ةععمسلدتس ه5ه]دق ]أمعتقع جدطتعمع "ءعودلقف

 لان01 نعاصتنو نتمل تكيضاتتطل 6و 6 ه0غاناط ءوأر 2 8015 همامتممع ماه عل5 كادر هاتغ 1

 دهمتافءتز نكولاع ع م0000 ءدمدعزنهغتك ٌذص ةصلقتو معملعغو ءدحصواتع 05 هولتؤةولللت 8

 ىعئمرعم طقصع 5لعت ؟مضصسامتس ةدصحعت مغ: ىر 2مل عمر» 12 ننس عا عدو ننمع جه آلعم جتتعأام1ع

 ماس مغمكأ ةمقلتسم هممكعمتعم اعد "عمعام متر", ءغ مائه( عمدت [ععدضرم 1061 ءع ععر وسمع طلع ءال

 ]عز ؟ه]ندغمنع ءالذكتع ءوغر “© نسم0 دصتصتسع الكر ننهع 1صاع7 مزن عاع5 كاهل علاتطتأو 61

 عقدت جدع ءأا تقع لمءاتسم تلمع موماتعمع ؟ةتم ؟هرسصتم دس ىدتق لعظصست قم صدتطسم د11 ععمرت عت

 معروف - ةهزكع 10 نطلع رو تم آلعدو هتطت ؟ه]نعرتغ““ ءععمستسأ ةغقطت لان, ن1100 آ0ءانك عدع

 هرتمتممع ةماعع مدعم ؟انالغن صلع ةسنعس كوالت اسلم مدضعس هج لمماتعأ ممتنع. 8ةماتسص ةصتس

 معوتمه ماع معامل ممتق همدنمصتعدع دوكمسع طقاطتتا هانزقالك 1آماعلمد'عاتك ع1 3060 ءتزاتقالأف
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 هلأو هذورو نطو جيقنتلا بحاصل هقفلا لح ىلع ضرتعا ام لثم !ذهفو رخآ يش دحا لك

 فالتخاب ةغلتخملا اهتاينزج ىف لب ةيعونلا ةقيقح ىف سيل ددعتلا ناب هنع بيجا ىناف

 ىقاعملا عيمج نأ نيدلا موي كلام ريسفت ىف ىونوقلا نيدلا ركص ييشلا ركذ اضياو لباوقلا

 ىف ال لباوقلاف بتارملا بسحب ىكل هللا دارم نيتكيكع ةيارد وأ ةياور نآرقلا ظفل اهب رسفملا

 فرع ام ىلع رمالا سفن ىف ام ىلا ظافلالا ىناعمب ىاسنت ناهنالا نأ ىناتلا 0دحا لك فح

 ثلاثلا .ىلاعت هللا دارم هّذأ نظي ام ىلع ةلالدلا ثيح نم لاقي نأ نم هنع اهفرصل ب الف

 ملقيل سيلو اهتكلم وأ كعاوقلاو لوصالا ىلا فرصنت فراعتملا ىف ثحابلا ملعلا ةرابع نأ

 الا عضاوملا كلت ريغ لوانتي الف ةردان عضاوم ىف الا تايبزمل اهيلع عرفتي دعاوق ريسفتلا

 ثيح نمو ةينارقلا ثيح نم ىلاعت هللا مالك لاوحا ةفرعم ريسفتلا ملع لاقي نأ ىلوالاف ةيانعلاب

 ماسقا لوانتي !ذهف ةيناسنالا ةقاطلا ردقي ىلاعت هللا دارم هنأ ىظي وا ملعي ام ىلع هنلالد

 1وعئمرتتك معد دلتخح ءعوغن وسما هتستلع ودنا ءوغ كر وسم0ل ءمهنعو 0لعلمت ةهصعتت لاتكأك م0عه412ع

 حط جسعغمرع انطعت 1عنعرل# لدنعحتس لت عغمع عغ ىقمفد هرتمسأاممعسو طقصع 0عقمتغممعست 0381

 زمكمت مدلحسص ءدوع. (مملقأ عد ةمدمتعمنك صمص طقطعأتعر ءعيم ءدبص 1( معقتامو تغ لتعةطتر

 لْئكتوزممعسس لعطمتنممسن» ءزدق مسمل غن ماتععسس ذص ءزاتك ههاستد ةمععتلءعد همس ![دنعععو 5ع ذه

 زود ءاعصعمتك مده عد]دعتطمع ور ونسمع مم 01عيوتغمأع ءقمدعا مطل 015عئ52 عدصغ 1[ غعطت

 معا عزطط هذعقر» - ءل- لن: (يسعم#و هطخق معطل معاسمع ظممعدكمع ىر 2عوت 0ذغخ لدن ءل1 “© ءدماتعقاو

 هروصعم ةعماعمغلمعك لتعتغر ونسمع نطلق ءمعدمتعأ5 ةمطز1 قسمت ؟ء] ع ةهلئا0ممع ؟عآ] د

 منممعم زسلتعتدرو مع معه ءغ زدكأع ؟ه]سهصادغعر» 1221 هممغمععرو جئامتسعم 000 017505

 عملمو5 10عمودع ءدمدعأ(مغع5 جغلمعمتغر طقف ممصا لص همئاتكعات 05006 م01عواهنع ءووع - مدعاتس

 رد عمغعو هزئعمتل ءدنممتطسو ؟ءععطمضتس 20 10 ئدطسمغعتت»و نهم ه5ععمصلاتتت هماقتت 5:ءئطهزتانانت

 هاعمت ل ءمقممدمعس ذم رخع مهد ]ة(عغو ذنه تغ 20 ءدف دط تللم عم ةعمؤس 0ء7عءاوملمك معععقوع

 ءووعغعر دمغ هرامتمصعتس جتسم] ءءئعئووردسع 015هضعمدصأعس مدقممع م2001 طقطتنمي ودم ؟ءءطق 4

 عزومت عدم ممدوءمغو نتمل عدس ةعصفاتت» ؟ءعطصصضتست 2. طعم معملععئست ةنعلتستاتق.

 12ءةرنع لتعلم 0هءتمحعرم نسمع لع بكس ائمعدسدع ءمرصحستمأ 003عجتغو 20 1ةععفق ةانصتتقق ءأ

 مرمعععماد مكصمعم هتكع 20 طصسصقفست ءغ ماعمدست ءةمرتس ءمعمتاةهمعالطل 5مععامغز 3غ ه>عععقأ

 يردمتعمع مسالك معدعععماو مسحت ةنمغر ع ييتطسع مدعنعسلدعتمع زدلنعممعت ممدعتسغي هتقت

 دم 105 معيمدت كمر ةذغه نغ طلق 10ءل5 ءديععمالمو ءعنععج ممم طتقأ ءمصقتلتم ءمدصم] ءءاهكاتت“

 ©مقصتسمس ذعتغعع يع لزععمعن 12هءاملمد ةماعتن ممعاملتممتك ءمعمصتعدع ءمعمتاتم ءةوغ حلل ععاتهماتلت

 همنمصتع لتكتسحعو وناتقاعماتك (نمرعهصتنتتل 5مععامغ. 1طمفقمسع جمعت طقطتنم ؟ظهعداغ معك معهم 0

 أ طسصحمم ةعمكسسس مرمطقسلتر ننعم ةعلرطاتق لنغ هملمسفتسات» ءرع ؟ه]نماقغع 1كلع1 م01ءءطمتصت

* 42 
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 ىلا نمل اذه ميسقت ىف الوصف دروأ مث صيخلت عونب ىرانغلا مالك ىهتنا اهرساب ن .راببلا

 اًرهظ وا اًنوطب ةاّمسملا امههوجو ةفرعمو امهيف ضوخلا زاوجو هيلا ةجاحلا نايبو ليوأتو ريسفت

 زيبخ لثم هوبني الو هتعلاطمب هيلعف ريسفتلا ملع فقئاقح ىلع عالطالا دارا نمف !ًذحو اًنطب وأ

 هيف فينصت مهل سيل نم ىلأ انرشأ نكنو نيرسفملا تاقبط ىف لاطا ريخا ابا ىلوملا نأ مث

 5 نورسفملا اما هباتك ركذ دنع روكذم ىقابلاو ةيلامجا ةراشا نيعباتلاو ةباحصلا ىرسفم نم

 تباث نب كيزو بعك نب ىباو سابع نباو دوعسم ىباو ةعبرالا ءاقلخلا مهنيف ةباحصلا نم

 ىب هللا دبعو رباجو ةريره وباو كلام نب سناو ريبزلا نب هللا دبعو ىرعشالا ىسوم وداو

 نع ةياورلاو بلاط ىأ نب ىلع هنغ ىور نم رثكا ةعبرالا ءافلخل نا ملعا مث صاعلا ىب ورمع

 ىور ريثكلا هنع ىورف هنع هللا ىضر ىلع امأو مهتافو مدقت هيف ببسلاو !اذدج ةردن ىف ةثلثلا

 10 ننأو نطبو رهظ هلو الا فرح اهنم ام فرحا ةعبس ىلع لزنا نارقلا نأ لاق هنأ دوعسم نبا نع

 هووعر طمع ةملتسسم (هاهه ءمرصم] ءءنامع 0مءامتممع ءدمموزاتمصتق مديتاعو, - 11ةعاعطاتق 17717 و

 تنزع مععطو علم دصملم ةيسيسمتتس طع 0علتسسو. آطلءلاصلع ةععلممعق معماعتت لع طتتزانق

 لعقمتغنممتم للك سنممع ذم ةصغعن معاه ممصعتط مهمرتمتس ءا 211ةومرتعدسو 0ع طعءعمةلادللق ءةكانتل

 ءعيموزقمصسعو لع اآئطومغمنع ّدص د0مدتسواتع معصتاتك طاصاضقسلت ءغ لع ءموصتنتممع 5:ةتتلمزلاتلل 10

 ععمعنسسسر ننمع ةماععأتسم ءا ءداعتسك ةممعالمسغ ىلكتع ةماعتسمك (مصغتستسم00. 00( أ1 ةتتاعتس

 لمءوئتممس ماع مءاماتمصتف ءهمرتهستعدع ةعومت هالتك عا ةانطاتلتسق معسمتوعدنع هدصتغاو

 زمودست 1ععمغو هعع ولطتكواتحتس 1عا> 12عآلاتكق هممهم05نلغر طلكأ نات1 ءدتط 1م5212 اكرر ءرناقتل

 رو طوطعبغ6. - 1 ة[م]1 ل5: 711,عن» معنم 1هسعغتك ءقغ ّدص 0عووتطعصلتك ةصاعن مدنعااتتت (0هدنهست

 وموت طاتقار هه( صمد طلع ةمغععمءاعد ةصاعتب 500105 مدممطعأوع عع ءمهو 011 طمق ةععاتلل ةاتطأو

 مروعتغوع ةس0لتءدصتعر نسخ هسلطتس ]تطستس 06 طقع ةعلعساف ء010عيتسغو هءاعرت ةيغعت ذقت

 ممرستم هطتتمكسعر تطأ عمرتتس همعدتتنه 7عععتق ءاطللتتق

 آم دماغ مرعاتطاتقر ونمت ةمعأل مهمطعأمع ءنحصغو لنمقن01 1كطق] 1 هع متلمدنعم ماتت ع82101:و

 111: 716:10 , 15+ كطااعر 0 هنن عر: ]غم[ , 2عقل آعز: 11ر81, كلانا ل156 ىلعأل 07و

 411007741 17 ءرد-عامبم عفر“ , ملمع 17 عل 110717, مللت 110"ء"«ر لاطاش“ , لآطلامدآاه] طعنا 4

 2[1عرب- عامي. "لكسنص ةعامقر ل72 وري لطف 1075 دمع عممتكتمد" لكطلتامه دس ءقذعو عسعتط

 رممحت سنتق ميس علت ه035هصسص جتعامرن عت طقاطومعب نكس هعاعيضمتحتس جاياعس لكطقلت[ةتنتس

 عواتسمستم نملتنممحتتت دممضمعتسسع نغمصأتتت“ر ءانتل مهعر هفته ددماناع ةصاعت عطصغو ل7دسص

 10 حساعم ةوعمتمةتسع دم جللعععملتك (مدلتقممتطسك (عواعس همدصتصمسار ءأا لادن 212م0 لتحتققع

 ندلتكتس: (هدنممتبق 1ص ةعماعت> مها( ءانأتق دعرمءامضتق ءقار نانحع ةزصعاتلاذع ةعصقاتللل >1 ع1101علط
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 رثكا هنع ىورف هنع هللا ىضر دوعسم نبا اًمإو نطابلاو رهاظلا نم هدنع هنع هللا ىضر اًيلع

 ىضر سابع نبأ اماو نيثالثو نينثا ةنس ةنيدملاب تام هنع هللا ىضر ىلع ىع ىور امم

 نيرسفملا سيئرو مالا ربحو نآارقلا نامجرت وهف فداطلاب نيتسو نامث ةنس قوتملا هنع هللا

 ال ام ريسفتلا ىف هنع درو دقو ليوأتلا هيلعو ىيدلا ىف هيقذ مهللا لاق معلص ىبنلا هل اَعَد

 [15 ةنس قوتملا] ىمشاهلا ةحلط نأ نب ىلع ةقيرط هنع قرطلا نسحا نكل ةرثك ىصحي

 قوكلا ملسم نب سيق فيرط هنع ىطلا ديج نمو هج ىف ىراضبلا هذه ىلع دمتعاو
 هتقيرط ىفواو ريسلا بحاص فحسا نبا فقيرطو بئاسلا نب ءاطع نع ا[. ذنس قوتملا

 ٠4 خنس ةقوكلاب ىقوتملا بناسلا نب دمحم رصنلا وبا وه ىبلكلاو جحلاص قا نع ىلكلا فيرط

 بذكلا ةلسلاس ىهف [101 ةنس ىقوتملا] ريغصلا ىدسلا ناورم نب دمحم ةياور هيلا مضنا ناف

 امل هيلع لضفي ىلكلا نأ الأ .٠٠ ةنس قوتملا ىدزالا رشب نب ناميلس ىب لتاقم قيرط كلذكو

 ع زمعتمدعس جلصتغسسغو ةانل 476 ةهسعتس ءعاعتمس ذل1ع هع دصاعتم»# ةعمفتك دعو ءاتأانا

 1روزملع هع 161 11ءم'001 دنعامدتغةلعو نات ةصصم 32 (ةصع. 12. ةكسع. 652) 81ءلتممع 0ءءعووتك

 ماسه تمس تهلم ماستر عنقتس 4/01. لا قلطالوم "نمر نبتت ذص دعطع 10ر2 دصصم 608 (ةصع

 18. لدا. 687) لعظم عتق عوغو ةساعت مدئع5 ةوغ (نهدنهستو 00 امز مممانأت عا متسععمو ءجمآذط 260110

 مرنم وسم مهمطعتعو طتق تنطلق ممععوعق وعن رو 0 10ءنهر 12هع كبس لدعتك ةممصتعت معمتكسس

 يسوع ةصاعع من عاملمصعتص 00نعر““ هع ذص ةسعن م عاماممع ءمرئهستعجح (06 ع3 20 زانق

 جمعا مرتاماعسس معاعضتسفتتو انغ كلجع هسسصعتتقتت ممددتسا. طروطدنكئدتسم (مسعم ؟ذ3, وسه المع

 ندلتكمع عسصغو ءى؛ عدو وتقع 476 ظعتن لآ 1'ءالم 18مىارشمغر [ةمصسم 143 (ذهع. 22. كما

 760) مجمرئاستسس ]و ةنعامدنعسس طقطععو نسحتس ةمددتس 28087478 ذم عدم 80747 مدع. 1) تدلع

 1151001 ؟ءداتوتح هواتتسع ةصقعواتانه أن“ (0015 18 ءن 110:1( دممم 120 (ذمع. 29. 12 ءع

 737) لعدم عدعر وأ 414 ظءن- ءاو486 ممدعءءعمجامدعتج طقطستغو هع ق3 1«*ليمع اتطخت هةر ع

 دسسوامر. ىلع قلتو مدت» 1101 متنا 8 ءرتسءاومت] , ؟دلعم 16ء7ءل# لتعاتم ءا ]كدكتدع دمصم 46

 مع. 21. لآدم. 703) مممدناتتسكو وانتأ دانه هط لقي ه(7:] دعععمعمدغر 181: كة /مضن هدلتانهصسعم

 ممقممع هرسصصتمتس ]1عرتكوتسم مممدعمكتغر ءغ ىأ ذتقر نسهع انه010ت5غ, عيد جلزسص عدس نو 1

 ال161 متت ء0 عت 21مل هءلغ الاتممعر [حمصم 189 (صع. 8. عع. 804) ممجضسم] , معدلتكو

 ععتعس طقطعو دصعملهعمدضسس. 1لعس ءةلتغ ذه 2100187 عب ه801ءسا» 8 عدن 8ةءات» اعلا

 ةمصم 150 (تمع. 6, 1"ءطدم 767) دصمج دس طتقأ نات00 7127672 طسنع مدع عععملتك قار نصت

 11007427 لتكءماتسمهك مععصت كمدده هعودمأتد. س آنه دساعم , ونه 1276777: ]7 عن 710م7

 12و ةمسم 102 (ذهع. 12. لانا. 720) ممدنأتاتقر عع جاتعامدتاهنع 15 48 مدأخ ههلنلنغو حطو
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 رشب فعض ةغيعضف ةرامع نب رشب ةياور كلذ ىلأ مضنأ ناو هقلي مل كاحصلا ناف ةعطقنم

 اًقعض كشاف كاحضلا نع ريرج ةياور نم ناك ناو متاح ىأ ناو ريرج نبا هنع يرخا ىقو

 نود نابح نب خيشلا وبأو هيودرم ىبأ هنم جرخا اننأو كورتم فعصضلا كيدش اًديرج 3

 اهيوري ةريبك ةخسن هنعف هيف فالخ ىلع ؛نيرشع| نس قوتملا :بعك نب. نا. اماو: ريوج نبا

 5 ةعيرالا دحا وهو يمحت دانسا !ذهو هنع ةيلاعلا أ ىم سنا! نبأ عيبرلا نم ىناولا رفعج وبا

 ةباكصلا نمو [أأرقلا ديسو] ةباحصلا أارقا ناكو معلص هللا لوسر دهع ىلع نارقلا اوعمج نيذلا

 ةرصبلاب قوتملا رصنلا نب كلام نبا سنا مهنم ءالوم ريغ ريسفتلا نم ريسيلا هنع درو نم

 ه. ةنس ةنيدملاب قوتملا فالخ ىلع رخدصلا ىب نورلا كيع ةريره وبأو نيعسنتو ىدحا ةنس

 قوتملا ىراصنالا هللا ىبع نب رباجو ./" ةنس ذكمب ىئوتملا باطن ىف ريع نب رللا ك6

 10 نب دللا كيبعو 758 ةنس قوتملا ىرعشالا سيف ند دللا كيبع ىبسوم وبأو 7 ظخنس خخيدملاب

 ملعلا رمأ مهيلع رقتسا نيذلا ةلدابعلا حا وهو #4 ةنس قوتملا ىمهسلا صاعلا نب ورمع

 وعي 276/7 عدتس عدس همص 51للغز ءعغ ذأ طسع قلتم 1ث /ر»1 عدن سيم ءا دعععلتكع طقعع

 ءيلعس 5064 لمطتم ]آهطوسضدغو نسه 815111. 11 ل ءضا» ةساعسس ءا طا: لطف 11141 ماتتو ءاع
 قمم (عداتسممتم ءاتنعدعستسغو ءغ ىأ نبال ءرع تهلتقممع لعب ههلتعع نسما 121/47
 جمع عر طقطععو ةمكلعاتكحنع ديمحتسم ذلطتل ]!هطمتنهعغو لع”و» عمتس هرصصت اعرنع 180 هقتعأو
 اج نغ مامسع لع ءاتسوانةغاتخو ءأ عع عام 11 لعر"» همس هتكأ كطادا ل1 ء»المممعت]» هغ كان ادانعفألا
 رعب 21من قدمك ىدلئقممعع كتعدعستسا. دما ةسنعس 0طهيرإر متن لكما ةنتسعاو نستو
 نتقصسوسهتص 0ع عي مع لتكءءمامتتم عقر ةصصم 20 (ذمع. 21. )عع. 640) هطلتغر رسقكطقتلل زانق

 فيل معمعمع5 هدعسس طقطعسسم ر سمس ل51: لوز“ 116 ع ديفا مدتامتنع 11941 طا لسمعو ءا طخع

 وع ةسمامرتاهنع 41: 77نمع سدلتلتغو نحت ءحدص ةط 052تبرر ذمكم دعوعمت ا. 11هعع ةهنعامزتاقهق
 ممر عمغ 8لعيسواتع دصعتنعااتتكر عغ 05 يإإب نطاتق عمالاتتلل لانة هع عقار نتأ مضممطعتك هلطسع

 وووم (هردصسص ه1]0عععستسن6 1لعرص ]1ععلممتق ءمندمتعمع هرصصتاتللل معا ةدلسطاتق الغ | أ

 1ععئمرتسمت مرتصععمد]. طرعدعأعم طمع ممزطعأمع ةمعتم5 همدستسمماام ةلتتر ءدع نسمدنتس (عىاتنس 0

 مهتعدح (ةمصخغتتص ىةسصغ ة0ئ12و وناتقهع 4 عمات ءمعنمصعتس (نوردست ءمصلعرتانساو ان 47105: 4

 110:71: 18 6مرد- عربممب», ظوفندع هسصم 91 (ذمع. 9. لوك. 709) رجمتاناتق تح للا 0

 لق0- ءامم]يرجمت» 8عرن- معمار ذغج (مسسصعس نأ لع عم لساطتنعمدرع. 1ك هطتتغ !11[علتسمع ةسمم 7

 (نمع. 14. المن. 6766) - لكطلماادآب 16: همم عن ءاللطما اطر !8آعلعاعمع ةمصم 13 (ذصع

 10 23. ل[دهن. 692) طمراساتق - لاطق» ظ8ور» لطلمااعلع لسفر !8[هلتمحع ةصصم 74 (ةصعب

 13. 31[دن. 693) ردمرناتاتق - للا 11:4 لطلما]ه] عز: (هنو لعام" ةور ةصصم 44 (ذصعب
 4. قرد 664) دسم ستك - لط0ه1]هأ عد قيس ل ءنسعءالو ظمارستر ةمصم 03 (ةصع. 10. 5ءزرام

 082) رسمدن(نتقو وناتك انهاتق قا 4/017 ذ. ء. 1«40هعع ةهمعا]دنمضتسسو دس نستطستق نللتسو
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 اًمآوا 0 :ةانس قؤتنلا :معلص ىلا .بتاك ىراصنالا تباث نب كيزو ةباحصلا دكيع رخا ىف

 ىكبلا ريبج نب دماج مهنمو ةكم ءاملع مهو سابع نبا باكعأ مهنمف نيعباتلا نم نورسفغملا

 ىجفاشلا هريسفت ىلع كيتعاو ةرم نيثلك سابع نبا ىلع نآرقلا تضرع لاق !.“ ةنس قوتملا

 |[ ةنس ةكمي قوتملا سابع نبا ىلوم ةمركعو 10 ةنس قوتملا ريبج نب كيعسو ىراخبلاو

 117 ةنس قوتالا [ىكملا] حاير نأ نب ءاطعو 1:4 ةنس ةكمب ىقوتملا [ناميلا] ناسيك نب سواطو

 نب دوسالاو 1 ةنس قوتملا سيق نب ةيقلعك ةفوكلا ءاملع مهو دوعسم نبا باكا مهنمو

 باكحتأ مهنمو !.* خنس ىفوتملا ىبعشلاو 10 ةظنس ىقوتيلا ىخنلا ميحرباو 7 ةنس ىوتملا ديزي

 |. خنس ىقوتملا ىربصبلا ىسحلا مهنمو سنا ىب كلامو دكيز نب نرلا كيعك ملسأ نب كيز

 عيفر ةيلاعلا وبأو 11 ةنس ىنوتملا ىظرقلا بعك نب ديحتو ىقاساركل ةرشيم ملسم أ نب ءاطعو

 |! خنس قوتملا وعلا ديعس نب ةيطعو محارم نب كاكضلاو ؟ ةنس قوتنا ىحابرلا نارهم نبأ

 ةقبطلا هذه كعب رت ىدسلاو سنأ نب عيبولاو 110 ةنس قوتنلا ىسودسلا ةماعد ىب ةداتقو

 عمعامضتسس (عصمورع معي ]ائغعموعم دعلعتم ةامطتاعم طقطمستأ - هغ 27 رعب 1011101011101

 مرممطعأمع ةعئتطو ةمسم 45 (ذمع. 24. 3156. 665) مدمدتتك. 15 آمغععمععنمطسو (هدهصتأ ةثدو

 ودمت دهعم5 مممرطعأامع ةععدغ ةدصغر لتعقمستت 155 271 دعما, وندذ 5علعس 0هءمتمدع

 31ءاعاعدع مالم ءعدصتصسغر دغ 17107010 9 رو لولو 21676, دمصم 103 (ذهع. 1. كدل 721)

 رممز6ن15, لانك (نهءقسستس ءمدنؤحس 7177 488/50 هع نت ونعم معا هك دموع همضسمعب ءهغ 57/2 ءغ

 8071/48 قده ةماعتم»ءاحاتممت مددع هءععرتع مجعاستس كه عصسسأ ب المن 1362 ل0867

 هسه 95 (ذمع. 26. عما. 713) دمنا ك1 هتنعم لق قطا ؤمأ اتطععمدع 11ءاعلعمع

 ةصصم 106 (ذصع. 29. 155. 724) دطمتلااتاتكق دع 1هممو 8 7 عوار |[ 7 عسم»#] , 81ءاءاعقع

 ةمصم 106 (ةدع. 29. ااآدن. 724) مجمتنناتسه - 414 89د ل1 1:47 [31ءاعاعدمسك] دمصم 4

 (ةمع. 3. الآه 732) ممرتاتق - لعملع 0لت5كمداتخ 2ق»» 716م”, وسن اآكمتطس يلتهم متك

 لمست تلتمس 1عءعحصغو تغ ق7 ءوتن6 101: 006 , ودت ةمصم 102 (ةمع. 12. ةد]. 720) هطزتغ ع

 ل45م60 86 7”هعا4ر هممو 75 (همع. 2. ][هن. 694) سصمدنسسك -ج 11ه 270778, ةمصو 5

 مع. 20. 8عرأ 713) مدمعماتق - 87412, هسصم 4 قمع. 21. لمص. 722) رممعفسهف ح ممرعم

 0ت5هتمدلخ 221 8ع قعاعتسو دغ قلطل- 7-هل 187 عرج 27مم 114727 86: 405,  ءغ

 ةلتتو تغ 205012 805, هصصم 0 مع. 10. كد. 728) دصمتناناتكق - ل16 87ج 45:17

 11ه منه" 121م" هوعايررن ح 3101 مدتسعا 8ع ]م7 (6 012, ةصصم 117 هع 31. لقص 735)

 سمس سس5 ب ل1116 18” 8 ءب 01و 1! ءقال#ب ةمصم 0 (ةمع. 20. 0. 8

 سمعتك - 12/ءءارآر] عن 71هجا]ر نب س 01هيررو 8 د كم 4# نأ, ةصصم 111 (ةمع. 5. كرد

 729) دم[ تاو - 0104 7 عدا هع, ةهمصم 117 (تصع. 31. وصب 735) 11101601115 بل

 1164 8ع: ركممم هع هءع02. - 1 كدمع كممدعم زك ءععلمتسمأ ونسأ ائطعمو عوعقعمو ©ه»ومن
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 عيكوو ةنييع نب نايفسك نيعباتلاو ةباحصلا لاوقا عيجات ىتلا ريسافتلا بنك اوفنص نيذلا

 نب فحساو سابا ىنأ نب مدأو قازرلا دبعو نوراه ىب ثيزيو اجل نب ةبعشو حاولا نبأ

 ركذ ىتايسو نيرخآو ةبيش نأ نب ركب ناو كي نب كبعو ةدابع نب حورو هيوهار

 نبأو ربرج نبأو ةكلط ىنأ ند ىلعو قازولا دبع مهنم ىرخأ خقبط ءالوم كعب 0 مهبتك

 فقحسا ىنأ لثم دكيناسالا ةذفذوذح# كتاوفلاب ةنوكشم ريسافت فينصت ىلا مهدعي ةقبط تبصنتنأ

 سانلا كردتسا ام اًريثكف شاحنلا رفعج وباو شاقنلا ركب وبا اماو ىسرافلا ىلع او ياجنلا

 نيرجاتملا نم ةفداط ريسفتلا ىف فلا رت ىودهملا سايعلا او كثلاط نأ نب ىم لثنو اه لع

 مث ليلعلاب جحصلا سبتلاو ليخدلا انه نم لخدف ءاّربت لاوقالا اولقنو ديناسالا اورصتخاف

 10 فلسلا نع فلخ كلذ لقني 2 هدينغعي ءىتن هلابي رطخ نمو هدرود لوق هل خس نم لك راص

 اذه ىف ةودقلا مهنمو حلاصلا فلسلا نع درو ام ريركت ىلا تفتلم ريغ اًلصا هل ّنأ اًناظ

 نمدس مهد عالاتطغو للهأو 50 ءامزلاتللل عمالات1210و 0111 طمق هدععاتت ةاتصغو همصاتسءهاأعقو أ

 136: 0 ءةروم - 3717 آل 8 ءرو-ءاز عت" ام]ب حج هالمنام 18 ءد-ءا] عزز أرق ح 7” هسننل عبد 11ه:

 410-]-" هتنتنات م بس لك 0ه1» عن لآل ]راع ب 1870 8و 1غهآرتموت]) بس 11/7 8ءنن 0806 .-

 ل60 1302 110182620 - للان 8وء]» 8ءر» 482 81/625«. هلتلواتعو لاتمالاتتتل همعاتك عام ععمذ

 معمعمكعطسصكتس. 1105 هلتح تهلقكوتك ةعومتاتو دع نه ةاتصأ 7-71-470 ءدتأع - 412 12د

 لل 11عام - ة1ار» لورأ» - 1 لل: 11من» - 151 11لوأ» حج 1خم» ح لا»

 110م0 6ق]) - ماده ءقزبا» 2ع: 1هيرورارا بس 16 21هدبلعن» ءغ يدك ةدصغ ةلتتم ح "اكسس

 نكمهذزك ممدغ 11105 هع ءيعرتغ دل ءرضصعماحتتمو (نهدصت همرسممصعس0ه5و ننلتسمم نتتذ0لعم

 يصاممجعمصتتس ماعمم5 جغ ةنعامدتاحغنطسع مدتكدغم5و ج20 وسمت معضاتسعلا لقا 1ه1مع

 6]2,67] - لآل لآ: 17:7.  لهطاا 8ء]ب» 11هععامأت "نم كه لطان لمزكم»» 11م1, ةمميخ اخطسعمو

 ذم سساغنم !1هءنع حتعن 0هءان صعصلمضساأ ءا ةسمم]ععءحتصغ - ممدانو 1167/2 17 نب لآ: 5

 نب

 ءه ل1: 1هطاناو 116]/لعمن. ح  طعتسلع ماسدنعم ممو0عمتمعسدسس .ءمرصتس عماقتلم5 (نوعوست ذه

 ععرتاموءرتساأو نأ جنعامرتادأعع لص طععععلل هانت 0 «هما]1 ععرتعمغ ع( لتعاح (2ه0عنعدغو 10 عر

 عتق دطتمتسع دماغ موصعساعو. آملع ؟10هدتنهك هططعموتغو ةدصتتتسوانع ةصكدصم 0ع1مرتص هلال 5

 10 ظمواعد نيدتعتفر ونسأ 1ظمماع ذه هلع لتعفس ةصلتغو للسمل (مصواتحسم ؟؟عضتست دعات]تاو ءا تهانزانق

 رسصعمععست معو ةنطتتغعو طنع دحض مرنمطونحسس طقطتتتع 115م موداعتمدنعو ءرع (عوالسممتم مهل 0رئاتنم

 جلخ لعضحسغع 8ظدصلحتسعمااتس ثق ءققع همامهصأعدو متطتا دسم مععم عمت (ةمصعتت عمالاتتلل ءانائهه عفو

 نتحع ه مهطتق ءغ لاتكاأتك طصهز هدرتطسقك ضدلتاك كدصغر ءأ طخ دمعات هدصغ ععسماو ص طمع ععمعتع
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 ةرشع وح نيلاصلا الو مهيلع بوضغملا ريغ ىلاعت هلوق ريسفت ىف تيأر ىطويسلا لاق بابلا
 ىراصنلاو دوهيلا ريغ سيل نيعباتلاو ةباحصلا عيمجو معلص ىنلا نع دراولا نا عم لاوقا

 موق كلذ دعب فنص مث نيرسفملا نم افالتخا كلذ نم ملعأ ال مناح نأ نبأ لاق ىتح

 رهمت ام ىلع هيف رصتقاو نفلا نم هعبط ىلع بلغ ابيب هباتك المو مولعلا نم ءىش ىف اوعرب
 هارت ىوحنلاف ءىش لك نايبت هبف نأ عم ريغ ال ملعلا اذه لجال لزنا نآارقلا نك هيف وه

 وحنلا دعاوق لقنيو ةديعب تناك نأو هيف ةلينحلا هجوالا ريثكتو بارعالا الآ مه هل سيل

 ىرابخالاو رهنلاو رجلا ىف نايح وباو طيسبلا ىف ىدحاولاو باجزلاك هتايفالخو هعورفو هلباسمو

 مهنمو ةلطاب وأ خةكجكت ناك ءاوس فلس ىنمع رابخالاو اهوافيتساو صصقلا الأ 1 دل

 ىتلا ةيهيقفلا عورفلا ةّلدا ةماقا ىلا درطتسا اميرو اًعيمج هقفلا هيف كرسي داكي هيقفلاو ىبلعتلا

 اصوصخ ةيلقعلا مولعلا بحاصو ىطرقلاك نيفلاخملا ةلدا نع باوجللو اًلصا ةيالاب اهل فقلعن

 ىنح ءىش ىلا ءىش نم يرخو ةفسالفلاو ءايكحلا لاوقاب كيسفت الم دق نيدلا رخف مامالا

 ج0 ةدصتغمصلسس مهممدز48. فموي: 105 ةموستغو ؟عطو ىرللوصس دةعفتس ةخقعتهلع ءمهاتق مقر

 ممم يسضوسعسسست“ 1عع مم0ععلزس ؟ةستك هنملث5 ءماتعتغمي اتععع 2 معممطعتمي هيصمتطتعواتع

 عمعزز5 ءغ زكر ونتأ طمك هععنأل ةدصغو 0ج016نن2 ةذغو صمص صتكأ كملهعمو ء( (طسعةةقصوو

 دمغءالت ععم0مو ءعووعر نه دك ط1: كل 8مل لتععمءغ: الا دللقسس همكأ1 لع طمع مع لتكءنءممم نحس

 زمام دماغ مرن عاعو.  "لكمص ممقهغ طمع (ةدراتق مامععو ةعتموعسمغو نتأ ص همهصانأاث5 ن5 كماتمتم

 يععا] سنعحمغع عغ ائطرنمع تك 0هءفمتمتك ةنصسم] عر ععاتسغو نانحع متعصاعتلل م1ئ3ع هعاعدتق 0660783: 23و

 رص ةلدولع جعوات1 ع9 عاتمغر نن2ع هماتدسع معم0م17عجدسار نلاندك1 ((هدنوصسن5 هذ طقصع 1]1ديدتع

 لمءعئتمحسس كملف عز عادتك ءووعغر [1ععغ طلع هدصمتسال عنان ءععمموزاتمصعتت كهمصاتصعدن 15

 1104و عمحسس نعمت هتطنا جلتسل هتتعوضع صتقأ 2عدجتممعو ؟ءعئطمضتسسص طمقلعوو عع تهاتممعق

 1مم ءامسلت ةمفسص ددام]نمآتعدننعو نمحصغتسس 1ع11 ممدوزاو نانقسكلو 2 ؟ةتاقنع [هصعتددتسدع

 جطوتص(6 كوس ميدعععمامو ععحستال ة(16مع ملسفتتاف جلع عع نمهعقأمصعو ءلالذو ءأ ممتكاعق

 همععزداعو و عغ 10عمو لع ندستطسع 0تئ5ءءمادضتعو نأ 72)]ث] و 17 ]202 أه همعتع 8ءدأأ , كلا

 1161/40: ذص ظل1آ- ظمار» همم ظ[- ملت“. 1تمأمدتحمسدس 5ع مامر نغ 11:0: /عقغر سسللم هلت ع

 هعءتمدغتف ءوغو متعأ همضنمهاتنت معاملتك 20 مهسفعحستس ؟ءئطووع ءةعممصمعصلت5 عع طتئقغممعتتق عع

 ردد هتان اتعامل (2غ64 ولزكع معمم ةلمغر هذزع ظلددعو جقعععم لتق. لمعمكءمصكتاا نك ع هنلتمع

 طلع لدك غهؤدط ءدعررمصتغو ءغ 53عمم مرهعاع هعععد5أ(ةاعطت 20 ةتئعاتتتعهأق مق1نانت1 1

 ةمععزجلت سدد هغمطتلت عمله 2همتغاتتعو 010زئان13 31558 ءغ انغ 20 ةعوعمسصعصل(2 0155ءصان عمانتل

 معوموصلعنععو هع مممرتع 20 ؟ءعيوسص جمان عدتغو نغ (1:68"007. 0)1 ءامتسمتاتتت 2ص مل لل

 معمتككو مرهععممع طصقس 1ع7/ب» - ء0- ل2, عسدتت ةماعع معامل ممعت»  لتعأك هدهجت عماتمع

 عمل ه5هحتدس ءعغ مطتلموهردطمندست ؟ةيفتغي ءغ دط تصف دنع ه0 جلغعندتس ئمصقتغو نغ 1ععام# ةدهتتم

43 .11 
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 ةريثك ءايشا هريسفت ى ىنزاولا مامالا عمج رجلا ىف [نايح وبا لاق] بجتلا رطانلا ىضقي

 ريسفتلا الا ءىت لك هيف ءاملعلا ضعب لاق كلذلو ريسفتلا ملع ىف اهب ةجاح ال ةليوط

 [ول] هنأ ثيحب دسافلا هبعذم ىلع اهتيوستو تايآلا فيرحت الا دصق هل سيل عكتبلاو

 ىع لقن امك هيلأ عراس لاحم ىلدا هيف هل اعضوم ىجو وأ اهصننقا كيعب نم ةدراش هل حال

 5 ىنمف ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ اهنم شيقانملاب الازتعا فاشكلا نم تجرخضتسا لاق هذا ىنيقلبلا

 ةيورلا مدع ىلا هب راشأ ةنلل لوخد نم ميظع زوف ىل زاف دقف ةنلل لخداو رانلا نع حزحز

 مهضعب لوقك دلقي رف ام دلا ىلع هنآرتفاو هللا تابآ ىف هداحلاو هرفك نع لكيت لف دكلل

 كولقلا توق بحاص لل :لوقلا ١طج بيسُني و , مير !ىما نتفاا دابعلا :كحا ام يكتنتكب الا "ىلا نأ

 فلسلا نع لقن الو دنس الب نآرقلا ىف نوملكتي نيذلا ليبقلا كلذ نمو ىكملا بلاط قأ

 10 ىف نامركلا ةزمح نب دومحم ريسفتك ةيبرعلا كعاوقلاو ةيعرشلا لوصالا ةياعر الو

 جلست دنممع جلتعتدندس. [ لق: 21ه: ة»] ذص همعجع ظمات: طسصفتس 1غ دن رو ةموتتتكو ٌذط ع0

 ىرسسعمامتم دمسلغمم معو 1همعمع ءمالععتغو وندتطتع هيتمتسع ذم ةمرطسعصاقتتلم (نهرنهطتل 05

 عون ءعدملعسوسمع هط ةسفكدسي تع نستلقسص هععتك: آص طمع اتطرمو دصونتكو هدصصتف 2ءمعزلاتهأانخ

 مرمعاعم ءيراتعدلممعتس (نهرممت. 1لعزملع معجنسص همدقمعتسس ة6م01ه5مهق هتطتل ةلتئسال ةمععاوع

 متمأ عروسات كفرات ماتمصسعتل عغ ةععمرمتس 00ه هصعلت ه0 0هءاتسحتال عاتقتلل معاطأ 0105ه, اتأو

 مز 1عيصصص ع [1همعاموتم جممدنعدغر 10 ؟ءعمعاتعو جننغ ذأ 1هعدسص 00ءاملسدع ممل" عمت عداعتل

 زمكعمزدغو ونسأ ءقصئصماتتم ةمعمكاتككت5سست» 20 يعوض عملسسس معدعطعءعو هل ةلطسس ة0701عاو

 و يسعسملمملسس ظم7عمعنمم لتحتعدع ةهتهلتعدم : لك انطعو 22 عماد 4ر6 كتعدتو هغ ةطصقعتستطاتف

 زمغعممسطسد ج0 3[هعمهعءاتؤمسحسص هءعئتصسمسس درع ؟عيافينعرس.  طاتمع ءيعيدملت ءةنفوؤد ؟ءاناتق

 يرتممتعتد ررآكأ نمت ءاممعدضتك ظدعبتغ مممعسأ] هط لعمع هع ذصفنملهعاسك دعس دع 1[ةجتدلتقاتطتو

 لوس ممرتعو ةتغ طعدكك“. ءهغ نسهاعسمس ءغع يسفصاحسم طغعهفقمملتصعس عا تماعمتكم لص 8دهلتكسس

 متعغإ 1]>عددص 1710 ممددع معومسأ ؟تلغ. ممل لمص طعن ءممععسعمنعس ةلاتصععو ه011 0ع

 ءزدف سمت عاماع عا جاطعتكسم ةذص عموتطسك (نهدعدمست ءدماتعدصلتك 0عوسع ءزسك دمعسلدعأتق 011811عو

 ندتطسم آلعم لتعاح زرصمسأمغعو نسمع دهتصتسع ه آ8لعم ممل ععغم ةدصكو سغ هطتومتق ؟عئطمضمس رول طهعع

 دغر ملتكأ ررمطقتم نم“ ءهعماتعدنممأ طقعع جلز ءلغي للعم هنلغمرعد عممو رصمعتم ذه 01 ةهتسعم

 جللمعتغ نسحس آد دقن سما لتعامس لكلاب 11 ولال زم , ةسعامرت اتطست (نمدعا ء-عم]نطر اهتططت اتت

 1نزدكلعرم ععمعتم ةدصاتتو نست ةتصع نآلح ةسع(ورتامنع ع( ضدلتغقممع هدصقز هرتطسق هعععماه ري عا أاهو

 10 نغ مدا]] دس طقطعدمغ مهن م معتم معكم ءأ مامن 1ععماتست .ةغ 1[ععدس اتم عدمع ةعدطت ءمع ملت 32 ةئئاتطتو

 لع (تهرئهصم ؟ءعرتطو 1معلسم(. '1'هلتق هقغ ىسصعمادتسف 11011001 1861: 110170
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 قع دهع امع بئارغو ماوعلا ىنع بداجت ىع الاوقا دنيض بئارغلاو بئاجخلا هام نييدلجم

 هلوق كلذ نم ريذحتلل الآ اهركذ الو اهيلع داقتعالا لحي ال ةركنم لاوقا ىع لب فلسلا

 3. مهلوق “كلذ نموا فشعلاو.يلل هنأ هب, انل, ةقاط ال ام انلمحت الو انير ىف لاق نم ىلاعت

 نم هانعم هدنع عفشي ىذلا اذ نم ىف مهتوقو ماق اذا ركذلا هنا بقو اذا فساغ وش ىمو

 .ججولا نم رما عو نم باوج ءافشلا نم فشيو سفنلا ىلا ةراشأ ىنو لذلا ىم ىا ّقنذ

 ريسفتب سيلف نارقلا ىف ةيفوصلا مالك امأو دحلم هناب ىتفاف اذهب رشف ىمع ىنيقلبلا لّمسو

 ريسفتلا فئاقح ىملسلا فنص لاق هّنأ ىدحاولا مامالا نع تدجو هاوانف ىف حالصلا ىبا لاق

 ىلع لمحت صوصنلا هدناقع ىف ىفسنلا لاق رفك كقف ريسفت كلذ ّنأ كقتعا دق ناك 5

 تيمس هحرش ىف ىنازاتفتلا لاقو داحلا ىطايلا لعا اهيعدي ناعم ىلا اهنع لودعلاو اعرهاوظ

 امأو لاقو ةنطاب ناعم اهل لب اهرعاوظ ىلع تسيل صوصنلا نأ مهئاعتال ةينطاب ةدحالملا

 قكسمطسع ؟ها]سستمتطسك ءىرصمءءطعمومك ها 21- كزأقا» همم 8/1- 61م5 ذهععتممعم كدت ذالع

 لتعم ةمكعصتك وددع ستعدعملم ةدصغ درس ؟دلعدم عع 1هموع ةتواممغ جطتتعر وسحع 2 دقت هتطمو

 حملتوتسدع صعستستسساك.  ظوضسك عطف ىدصغ ةسومتمهو هععدص اسست نسمع ظلعتس ةتطت ةمدسصمتع

 صتمترسع .ءمصععوؤتات عواو همعع عه ءمرصتس ءعتمزةع 11ععغ هصتعأ 24 طعمصتمعو 6ع ءد مع

 مستسممعس لمد. طمع معمقمعغ ةال]ه تع .هدزدكلقسس ةمغعم»ععمالمو وسه ؟عنطق رب 172هددتمع

 ممونعمو عا صع [هعلقق ممذ مميماحمعو 20 نسمل ممص عوز متك همطتم““ ةيسمتعس ع هنتلتغاعس

 /1دومماعس هتومتل ءممع مدلغو ءغ ةلتقو ونته >؟ءةنطه ىر(لتطععو همو) ه قلم ]هصقعر .وسحسلو

 1هصعمتع“ ج0 معمعس معاعسسام»و نسقملم هع ءوتغ - عا ذللعر هطن ذم معيطتع ىررودتم وأ

 العر وسن ةمنعموعلمغ هجد0 دسك“ هع لهم هل]هلسن 1عومصتدت ةهعتن لصمأاه ذم علمت ءا-لع]]

 ع #0 لعمممكيدقحمس 20 طعستمعمد مكس مءاعععملمسر عا ةنهعآر“ هد هوك ذ.

 هددتمععو ةمملمو35 "هع هرجع عا < (ذص اصف ؟هعت5د نمعد]ركه) طم ءععوتكسد .ءععدع لت تاسع ععاطأ 2240و

 سنس( مغمتس ةهتومتظمعغ: مت هع طسنلتقعي هسعوطتعم. 81عصمتتد طمع ءعءاتس ءتعاملتومر بح

 18201/ عر: (0متمسحسم ذه ىتاب وحن ذه ةصاععمعءاعتم 4 تصنع هعدعمت 10 همهغعساأمرب "ععروم زا[.

 ©سم04 لعمتومع ؟؟طعموممطت لع (هروصم عاوطسمأ عغ 1هوصمصتعر دمتمطسع ةعماتعمقموصعع

 ددصأ 42زس- ءامماذ]ب دم ةمتق "عوممموتع لقسضلتعم: طعوتر دموستغو طمقس 7707202 لتجتودوعر

 كوم/عرم# همصمغ ممل ممعسم ذم (هعدمسس ءمدس ممدتتكدعر سمع ص ءزسك ةمطان]أ منعم ةموهتعمت 0 هملعت

 معردتممفمتس طقطسععغعو آاتطعممت ءفمرصتسعم(عمسس .عووع (نوعحمتر ةسمتءعاقنتو تأ هععوفمسا قت

 للعدو ذه همعنع 40020: ؟' يطق (ععامكر ةموستغم ةععلمتسمغ» ععمجم يماعتمتت , ندع طقطعما

 ىلط طمع ىعمحس :0عءاتممتع هم ىعماعمنمعر ودمع طقطعمع صوقتع عاودمامب, ةسرمتعامك عه

 1ر/ا ةسمماع ذم ىقىرصسعماوعتم ةسم: للوستممكتر ةمومتغي 10عز ءمماعستمععق 121004 دف

 ةماعمتمسعسس ىعمكستس ةيسم]ءعءعئعمنععر ونسمل مععطو (ءعدكتك ممم مهغمعملت ء( معمرعتم ةعمقد

* 43 
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 ىلا ةيفاخ تاراشا اهيف كلذ عمو اهرهاوط ىلع صوصنلا نأ نم نيققحلا ضعب هيلا بهذي

 لامك نم وهف ةدارملا رهاوظلا نيبو اهنيب فيبطتلا نكمي كولسلا بابرا ىلع فشكنت فداقد

 ةفئاطلا هذه ريسفت نأ ملعا ننملا فئاطل ىف هللا ءاطع نيدلا ات لاق» ناميالا ضخحنو نافرعلا

 ةيألا رهاظ ىكلو هيفاظ نع رهاظلا ةلاحا تسيل ةبيرغلا ىلاعلاب هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالكل

 5 ةيآلا نع مهفت ةنطاب ماهفا قو ناسللا فرع ىف هيلع تّلدو هل ةيالا تلبج ام هنم موهغم

 ىقلت نع كنّدصي الف نطبو رهظ ةيآ لكل ثيدلمل ىف ءاج دقو هبلق دللا عتف نم ثيدخلاو

 نورسفي لب كلذ نولوقي ال مو اذه الأ ةيآلل ىنعم ال لاق ول ةلاحا نوكي امثاو ةلاحاب

 نارقلاب ناميالا ةداعسلا ىاتقم بحاص لاق ىهتنا اهتاعوضوم اهب اذارم اهرتاوظ ىلع رعاوظلا

 10 هيلع ليربج ةطساوب معلص كيح هلوسر ىلع لزنا دق ىلاعت هللا مالك هتاب فيدصتلا وه

 وه امم ةيبرعلا ىعاوقلا قيرطب هيلع وه لد ام نأو ىلاعت هل ةيلزأ ةفص ىلع لأد هاو مالسلا

 جعمنمتعمله ءووعو هع0 هد وعما عماتمم اماع10مع5 ءأ همتسكتمه] عمق مصتمعسع عامضحسكت. 10 لملم

 معينيتغ: دم ممصصصللتل دصرتقالعأ كامضتاتصسغو (عالااتك ؟ءاتطلق ةعصقاتمق هيلع معو وعر ع( عد

 ميممعععععم ةملتعتح هءعدللم ءممقنمعتتع ؟عتاحطدتسو 0118ع لمنع طوقان عدس ةصقت علل عمكطاتق هع

 جمعرتممسغ ا تتدس مهمد10 ةعمقت ءمصعالتمتا ممدقتسغو ه]ممد315 ءغ مع عءامع ةدجتعساتقع ءىغ

 ءغ ةمئاوسمع 50عأ1 همهصكعسادصعاتللت. 107 - 001-0: ملا - ه711ع] ذه 1-1( ءآ - هرجم11ء: : 5 ءقكو

 ةموستكو ةصاععن مرنعام كل ممعتسو نات طقعع ةعوام طوقالعو ؟ةنطتق 1061 ء( معومطعأاوع هعماعصاتقق

 و رتمردك ءغ ةزمعن]دينعو ةغئضاطستعو دصتستللتع مع25251086111 عققع 5ءطقاتك م10مالأ1 3 50م1

 داتح مهااتانهر هع0 هر مدمععكءلع ؟ءدواتق ههعممدعرو 20 نهم0 111 همصلتنتك هذغ ها نهتم ءدع

 سمو ائمعتسدع ءىعمستسمك. طسلع هعممدفق ةماعر1مرئع5 هدلنأو نانأ ءدع ؟عدقاتت عا 0ه01105دع م

 معمل متحصغمتنو 0000 ]طكلعده همر رصرسأاتعأ ةرعتتدت. طم هسصصه 1م598 تاتأاع ؟ءلقاتل هعهكان

 ةريئعرتمرعرب عن طماع هدنعس عطستو هعرع (ع معدع ةللطمست جك عيتاعتتع ةذمقف جل طقتضتسس ةعماعصأت لا

 ءمسرسمطمن6 مسعر هذ انطأ ]!ةنعلمداتم ل3عدغ: 1ظلمعع ءدغ معك عرذأم ةعصسمستق 1كلعز ءا زانق 1ةعقنت»

 ىلا طمعع متصل ع وأ مع5ع2810. 8 ءعمععستم متسع (ةصكتتللل عق5عاو هذ نطتك 01 ءعمعا: 17 ةرقانق

 مسال سنس ةلتسس ةعصقتسس طقطعع متفأ طسصعز ونتم0 ذللت دمتستسع لتعاتساو هك مواتاتلق 268

 ءييعرتامس ءماتتس ع( مهفتندلل ىعمفاتت مصكعمتعساعم عدعياتعمسغو ذنه دغ طمع 1]1هدتتس هانز ععاه دنع

 معممدءومصامت. [1آ1معع زلاعب - قةسععمر»» اتطتخت 71 /ام] هل - ءءيلعا ذه طقطعأت 150عدد تم (نهدنقصم

 10 مممعرنع يع ضعلعمعو تلطس آن ةعمصصممعس دصتمتعاعتم ©ةطتتعلتمق مممطعغمع 81هطقسسعمل

 يوم معمءامعطتسو ءغ (نورحمسسص ونتم]ت(منعس دس 12عم ميعمطقعع جعايممتس طمع عا ذلطسل

 ىستستستعمسلتر ةللسلودعو ونتتم0 ةععدصلمس مءوما]قم ائصعاتمع ةعوطتعومع ع اذتم ءةدجممتسقأو
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 ذظيبدالا نيناوقلا :طساوب ىلاعت هللا دارم ىلع ةلالدلا كلت مث هيف بير ال فح ىلاعت هللا دارم

 عئارشلا نم ملع ام ةلمج نمو ىلاعت هللا كارم ةيوبنلا ثيداحالاو ةيعرشلا دعاوقلل ةقفاوملا

 ةيأ لكل نأ ثيداحالا ىف تبت دق امل ردقلا اذه رصحني ال نآرقلا نم ىلاعت هللا داره نأ

 هندل نم اًملعو امهف ىطعا نم لب دحا لك هيلع علطي مث امل رخآلا كاملا كلذو اًنطبو اًرهظ

 ةيبرعلا نيناوقلاب ظافلالا ىع ةيهفنملا ىاعمللا رهاظ عفري ال نأ هتكك ىف طباضصلا نوكي ىلاعت

 ناف اهيف ةعقاولا صوصنلا ضقاني الو نارقلا زاجتا نيابي الو ةيعرشلا دعاوقلا فلاخي ال نأو

 فقح نم ىرشخرلا لاق لوبقلا نع لزعمب وهف الاو هيف نعطي الذ طئارشلا هذه هيف دجو

 ىّحتلا هب عقو امو اهلامك ىلع ةغالبلاو هنسح ىلع مظنلا ءاقب دفاعتي نأ نآرقلا ريسفن

 هذه ىف ةودقلا مهف ةيفشكلا تادهاشملاب ةيقنلا مهترطف تددأت نيذلا اماو سداقلا نم اًميلس

 رق لاقو بادالا نم رسفملا ىلع بجو ام ركذ مث كلذ ىف لغوتلا ىع الصا نوعنمي الو كلاسملا

 ننمع 1)ءده ؟ءاتغو ؟ةتكونعمي ءقذع ةملسمطتاوهغعس. 10ءةصلع طقعع جتك ؟ه]سصمامغعس 18064 هع

 معومامضسحسس مطتالم1هعتعدسمتسص ءءعمستسعسلتو ونسهع 24 مئصعتمأتو 1ءعملتخ ع( قلناه

 مده ما ان عك فمك عمتغر مديناع» هع دهاسماومنع 18 معضلع6م 40 ةدتوستتتق1 1

 لتكتس هدئاتنس و نانمدنا12 0ممأ1 م صعتل ءمموععاتلا ىاناتاتقو معضاتسعغ ءاققتس طمعو نتم0 1و 4

 (0هردصتق يمضسعتنع ؟هلغو همص طلع ذموتك ةمواتفاتك (نصمع مءعمامع مطتام1هعتودع معهعوعتطسسأ)

 ةصم]سلتغتعو عانس ص (72010هصتطاتق كوم تكاتتلل ةلغو 011612535 ؟عرقاتتلال ةعصقاتلال داع هع أ

 ماعم هرخعر» جلست( (عرتع. 2 نعتت ةعصقاتلال 1016110113 0 اتساتكوانت5ن06ع »م02 355عواتتغن و 5

 1و ةمصكخسم كنت ه آطلعم ذهمغعءالت ءوداتح لهنو ءعوا ءا هقعصتتمهيم فمصملتأم ؟ةضتامأتف ءزات5 ع3 عقار انأ

 ععماعمقلمم مائهريتمم ءغ ةتسم]ت نمو ممص ؛هل]]دغر نسحع عد ؟عنطتق همع اعود ائمعدمع ةنقطتعمع

 ءمعممدءاتسطتتخو خ6 5(ةغمغ5 1ععدلتطمو دمص معمسعمعغو همغ ةعععا1عملمسس دتنمس 01 ؟انوصتق

 ءمردستعمع ممص واتس عاتمهغو نغ هآقهسد (ءعانتك ةدئطقر نتحع ؟عدقاتق همصماتسعأو همد معا ءالاقأم

 © سملقأ طقع ءمملتةمصعق ذم ذآ16 دعمفم ءعاعتممت معمعتسمام, 0ع عم ددماع 1هوست دمع ان ععاز

 جدلتموستس ةعمأت هعودتت. 2م»ضم] ]رع]رع»# لتعتغت .آظمام_مءاتك (نهرممت عما مءاتوتموع كعقتعر

 تك هموعت(هقممصسستس ةعمتعد ماهلءطعغملتمعس ءوصفعاتعع ءعغ لتعم ءكمودعمو معن ععقمس عسر أ

 تغ راكنتك (نورتدمتو ونه هعرئاحسعم م201:0ءدغر ذه نمل معضم 0عوععملتغو ةدلتو مجمععأءاتت

 حط هرصصت هطضعععومممع. (0نمو دصعمو مانتتتج ءا كمتنذ دمع ةهمتطسع دمر كانعت5 جلزادكهغو لت

 معرت لصععو ةسصغ ص طلق علك ءع دصتمتسع ممهطتطعملت ه معمتنمك ذم طقصع ءدلتقذملل 52

 ةمكتصدحسل0. آطلءزصلع ءده ؟عد] ع منعو ءهغ جكعءعقمصعو ]دسلمغو لنستطاتع ةصاعمدنعأت هزاتق ءةقأو

 ع«: هعممر ةسوستغو نسعسته0دملسد» تت هع همصلتلمصعم ءهممعانععسسما ةصاعت م عام ههتك
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 ىطاعتلا لكي ال طئارش اضيا رسفملا ىف اونيج طارش ريسفتلا ىف اونيبت امك ءاملعلا نأ ملعا

 لامكلاو ناقفالا هجو ىلع اًملع رشع ةسمخ فرعي نأ ىهو لجار اهيف وه وا اهنع ىرع نمل

 هقفلا لوصاو نيدلا لوصاو تأارقلاو عيدبلاو نايبلاو ىناعملاو قاقتشالاو فيرصتلاو وكنلاو ةغللا

 مهبملاو لمجلا ريسفتل ةنيبملا ثيداحالاو هقفلاو حوسنملاو خسانلاو صصقلاو لوزنلا بابساو

 5 رسفملل ةجردنم ذل ىلا مولعلا هذفو ملع امب لمع نمل ىلاعت هللا هتروي ملع وهو ةيهوملا ملعو

 لوالا ماسقا ةثلث نارقلا ريسفن نأ رم ىرلعلا لك ىإ رحتلا نم ملا كب ل يسدتلا ملك

 ةفرعم نم هباتك رارسا مولع نم هب رثأتسا ام وهو هقلخ نم اًدحا هيلع هللا علطي مث ملع
 علطا ام ىناثلاو هيف مالكلا كحال زوجي ال اذهو هتافصو هنامنأ فياقح ةفرعمو هثاذ هنك

 هل نذا نمل وأ معلص هل الأ ديف مالكلا زوجتي الف هب صتخاو باتكلا رارسأ نم هيبن ىلع دللا
 10 عدوا اًمم هيبن ىلاعت هللا اهمّلع مولع ثلاثلاو لوالا نم ليقو مسقلا اذه نم روسلا لثاوأ ليق

 وردصت فعو زغه ةغ ماع معمم ءمصه016ممصتطسع ةدطز ءءعدصغز وستطاتك ناتث 0عدات(انأاتك ءقأ تاتأ
 وزو ممم متكأ رصملتعع ميهعلتغتقو عل سمص ]نمعغ ةصغعع مر ءامتلمصعتتل نهعامتاع.  "[ئعمعتع ةساعتم
 لعاروع ج]رنمدزرلسع ءا معم1ععنمدتسع نوتمسلععتس لمعاتسمم - 1 عمتعو1هوعتدمم - ةوصامحعتم تح 11 دعم

 عمر ويسم ح عورصم]هعتدسم حج 00 ءملمدف ةعمف عمات دانس تح ءديممدز م متق + هدبممأع 01هعد لا
 ]وىقممصسس مرهم وعود تح ممتمعأ1مته (طعم]هعتدع 0هعيص دال عدع ح مرتع متم لستم - 00 عاصمة
 عمورئانتل و. نانهع 1:عرمتطاتق همعهصت لق ء«لتععملتق هع طتعغمءتتك طمضستدمسلتك ءديعددتم ةغات] ءااتسغ ب
 لمعؤكمحس مست ةطعصمعدصاتسس ءةغ ةطرطوومنمرحترت تت لمضتكمم0عماتمتس تت 2034605 83و
 5 ودمع رتمسس رم مدقانهسأ هل زمغ عر مرن عامل ممعتم عمتناتتسو ن3 5161 ةمسصس هقتنس 51 هاطقعاتسع ءدرز عهذق
 عوروغ - مغ لمعوتممس لمصهكتك دس نامل طلعاتق طمص متقأ 115 ةدطرب ةناتغو نأ ةعلعم 3ع ه6
 ننهورنتعمغع ةعيمصغ لمع ىةدمغ ذللقع لموت مدعر لسحك ةذصاعتتمت ع5 ءمرسم] عن لعطعغو هلتموستم
 نسمئطاتعو هع 0هءاكمتم ةسسعتتعمأ مهعنعمدع ءدغ (دمل مععوعدددستم ذم ةماعت مععامللممع 0مم
 ءاتوعملد). آما عمر ءامتتم ءممدستعم ةيغعس ع انتطسع ععم تطمم ءودفامت. ظلست عقم عت همعصأع
 قمصعررب [نءوه مسآلت طمستماتتال كنءوغمرناتسا ءمممعودتا. ظعماتسعغ عمتس 20 00ءامتسدم .ةقعقص هلام
 لزطرت عدتو وسمهاعما5 ءمعمت لأ ههعسس صهنممع ععمعصاتمع للطن صقم ؛عغ ةصاعرت ماله اطمتطتصاتللل ءأ كي
 زروامرسسس صوت فععتم همعافصغر نممك آلعمه ةتطت ةملأ مءوعجتهمتغعو هعوسع ةنآلت لع طتع 1هوصت 11
 8عوموملستس ععصمم رهو كعلم (0هردمأ ءمرصرم ]عندو نسمع 10 عنق هواك مدمرط ءاقع هرعت ءا طنع
 مرمماع» هءامرمو (عمعأا 1ع طتق ممص صتقت معمرت ءامع دعنطم اهعععع !انعغ وبعإ] عزو هدأ ؟عصافلل)
 40 لزوعملت ءومععمدتغ. 1ظطدعر ؟ءاسسغ جلتت ؟مالسمغو هل ميتسا ععطاتقر متألق انت 2 ةلانتل ربع[ عر عمل
 ودوم لل نيماسس. خل (عمنسم ععضامق معين أ صعمأ 00نمتسمعر نسق 12 عنك ممزتط ءاهتط كانت لهعاتنأ.
 ةكرععاوسأ ةلتاعلل 6ع ردم [عوامه ءأا ةععنعاممو نسمهق دس ائتطتنو عدم لعممدنستغع عغ ذلطسس
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 مالكلا زوجي ال ام هنم نيمهسق ىلا مسقني اذهو اهميلعتب هرماو ةيفخلو ةيللمل ىلاعملا نم هباتك

 رابخاو ممالا صصقو تاغللاو تاأرقلاو خوسنملاو خسانلاو لوزنلا بابساك عمسلا فيرطب هلا ديف

 اوفلتخا مسق نامسق هو ظافلالا نم طابنتسالاو رظنلا فيرطب ذخوي ام هنمو نداك وه ام

 ةيلصالا ماكحالا طابنتسا وهو هيلع اوقفثا مسقو تاهباشتملا تايألا ليوأت ومو هزاوج

 مكحلاو ظعاوملا بورضو ةغالبلا نونف كلذكو ةسيقالا ىلع اهانبم نال ةيبارعالاو ةيعرفلاو

 ىأرلاب ريسفتلا وه رومالا هذه ادع امو كلذ ةيبحما هل نمل هنم اهطابنتسا عنتمي ال تارانثالاو

 اهعم زوجي ىتلا مولعلا لوصح ريغ ىنم ريسفتلا لوالا عاونأ ةسمخ هيفو هنع ىهن ىذلا

 دسافلا بهذملل ررقملا ريسفتلا ثلاثلا هللا الا هملعي ال ىذلا هباشتملا ريسفت ىاثلاو ريسفتلا

 عبارلا اًقيعض ناك ناو نكما فيرط ىاب هيلا دريف هل اعبات ريسفتلاو اًلصإ بهذملا لعج ناب

 ؟ذأو ىوهلاو ؛ناسحتسالاب ريسفتلا, سمابلل ليلد ربيغ ىم عطقلا ىلع !ذك هللا دارم ناب ريسفتلا

 لموعرتع زممدزم  طلمع ععصامم 1(عئتطت ص لاتق5 مهضاع5 015103 لصقات م1017 هي مهام ءأو

 لع وندتطسك دماج ةطسف ءغ ةينلاتامصع ]هونت معصتعكسس ءوغر سغ 0ع ءمسقعتفر د سصتطسع طق

 معا للك معدسك معرعاوغم ىسمغو 06 ؟عموتطاتع ةططووفمةطسق عع جطعموعمقفر 0ع 1ععقمهتطانق

 نمروصتعتكو لع لتعؤنلمدتطاتق لتهلعءانعتقرو طتقغمدتتك مممدلمرحدص عع 0ع همالنتك معرتوتضر 0103

 وسد] عدوسع ةلصك وره ممونعتم» عد ءمرصم]ءعاتضتعر ندفع ةمععاتلدصلم عع ءاتععملمو ع ؟عنطتق

 مهعاسمغمت“ 1 طلمعع ةغعحتس دص م85 ةمععزعم .لتماضهطتغعم ةدصغ 1)ع حلتعبو 0ئةزؤسممغ حص 10ودت

 معجستمومم مغر ءأغطسع معيناتمعأ ةصغعع مع ععونم ؟ءيوسسست ةستطتعسممصدسصت لع جلغعمو ءمدععماتسساو

 وندم معمعمعمام ةمععغمغ ءاتنععمله ءغ مكسمتتم ء( لعتكدتد ع( عقر نسمع 1عدجتمهمعو ظمفاعف

 ةدعافمسغر كدت .عمرتس نصلح عطس لم ءمصزتعتعمل6م ممدتعتتس دهلتغر ءأ ععمعرت ءآوودعسهعو

 رهرتمه همصقتلته مديهعمعقمدر 0ععءلعزمصعم ءغ ةصلت حر وندقهع ءاذوورنع عت صمصس ذماعع لن ءنتت» ءقأو

 وأ 20 طقصع دعم ةمذتق قا. .(2سمع طسمع ائستاعتس ءيععلتاو صاع مرععواتم عا ةعطتقطعم ءا ؟ءانتهم

 ءعطقعع ع نستمودع ةمععلعطسو هممفاحك. 1ثرتسق ءوأ ةماعع مم ءامأم ةتصع م055ءقوتمدع 00 ءاسمةتاتتللو

 وندمك وننأ (عمعغرو ةماعع معامل مصعتم 2 عاهتنع مماعمغز ةععنملم ةصاعتت مراعاجألم ءعقأ 5عزفاتاتتل

 حسصطتعممسضتتس , .سحسس ةداسك طكلعمق همودموعأغ ع (ةعلج ذماعت مع عاهأتمر نتهع 1انه0ةنلن مل

 ممعفستغ لت5كماتممع :مععمتةمددع ءم وندم4 كتدكماتمحتس طقصع مكسم 10عم ممصتغ ءأ

 طمئعمممءمفممصمعس ك ىعسطزتعتغر دله دنع ملغ معمم ج0 ءديص نةصقعمعر ننه 515 ممهقتار ءاقت

 طقعع 80ع ةويعمف ع ةمئع م ءاممم نسقمافو نسمع ؟ه]همامغعس 122 طقصع ؟ع] ذللعتم ودع

 ةطومامنم ةئمعتغ ةتمع نلأآو جعودسعمام  زماعممعامتم نستمتع لعمتومع ءيغ هدر ودمع زل

 مممطهطتلتعتع هع اطنطتعت معصلعع, كغ ءءوع لوس همومموقلف طقعع دصمعتتم نقلتقو نسقستتو
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 ةريثك ريسافتلا بتك ّنأ ملعاف اهسيئرو مولعلا سأر هنوكل اهيف انبنطا ناو دتاوفلا هذه تفرع

 ناقتا ةئامالا هيأ ريسفت ىف ةنابآ هبيترت ىلع رفسلا اذه ىف روطسم وه ام انهم اهنم انركذ

 ميلسلا لقعلا كاششرأ ةريثتك نارقلا ماكحإ صصقلا نسحا ىف صصخل نيبا نارقلا مولع ىف

 ركذ ره نارقلا بارعأ هنف ىف هبتك فبس لوزنلا بابسأ ناجرب نبأ داشرأ دوعسلا ىال

 5 ميلاعتلا ميلاقا فهكلا ريسفت فهللا ةتاغا نارقلا زاجتاأ نارقلا ةلوسأ هنف ىف هبنك

 فاشكلا حرش فاصننا رينملا نبا نم ىرشختزلل راصتنأ يآ ريسفن ىف عانقأ نارقلا ماسقأ

 مسقم نبأ راونأ هتاقلعتنمو ىواضيبلل ليزنتلا راونأ فاشكلاو ىلعتلا نيب عملل ىف فاصنأ

 فئاقلل ركب نارقلا راحب اصضيا هيف حاضيا حوسنملاو يسانلا ىف راجيا نايبلا زاجيأ

 نآرقلا ريسفت ىف ناعرب نارقلا مولع ىف ناعرب طيحلا رحب مولعلا ركب رردلا ركب

 10 ىوذ رباصب ىدحاو طيسب ناوقلا زاجتا ف ناعرب روسلا بسانت ىف ناعرب روحلا رحب

 نارقلا تامهبم ىف ناب نآرقلا تاليوأت ىف ناب [نارقلا زاجتا ىف نايب] ىسراف رداصب ربيمتلا

 هو ززو 0وونىتطوعمقتعمو تس لله 0هءاضتسه ءقماتغ لان>ع011ع هلأ ؟عاعاقتنات12 00 ءاطتسةتئاتلللو
 10د عام 1 عطل 8نوم ءنمسر [نطعمو ءيعوعاقعمو دم (نهرعدصتتسم دطت]غم5 ءووعو ع نتطسق طتع

 هوه 13ملهطتسسعو ونمت ةععمسلستس هملتمعس ةض 0 مو]سستسع ههمقتعممأا ةانانإ -
 يات نقللم ”ع1قاق 06 معطسع 0ءمموزانو ب 210م7 لا 01ه: لل1- ('0” مرو - كل زروتت آل - لتقكمكر
 06 طتمامرتتك مساعد عستستم - ل/724م 207- ©0هسر يدع اةطلسس دا آئطتت مدع هع
 عمرسصسأ ع 1:70 هآ-معآ تآ-عءآأرر ةتعامتنع تن 1ء منال بس 11ر40, ةييعاماتع 1ان1) كف ء"1* عزاملل بس
 مومن م7-ريمدعزل.  ؟106 ةدمتتد ص طتلاتق 00ءامتسدع ءهدهتاع 1زاطرنوو - 747 717- -
 5 ]رز طعوس طسونع ننمودع 015كماتممع مدعمأتم ةانرتتت ةص] علاه عوأ ح 11:07761 117 - (نمر“ م1 بس
 ]زادي 00-101” هرو ح 1ع]ناءأا ء-هأو ىدستسعم(هسنق ةمسحهأمع 12 0]ررك - لعام هادا ءاه]أر)ج ب
 رثإ عو/رزر» 777 - م": مرو 1107و ه>ومدلالو 1 عركاتك لح 1111254 1 27م1 ]| وع]ب عزت
 هورانو 1871- هآرببمراأر» بس 11150 همرصتص عطا 331115 01 1165157 سس 3:4 و قا
 لزز دلتعدنم 0ع ءممز دس ءانمسع ةصاعت ورستس عم امتمتل (نوردصت ه 17/م:7ع82 ممل ععطتتس عغ اتطاناتتل
 1 و]رو]ر ار سم مار" ءآ-1ناتنأآ, ةتتعاماع 16201102 , ءأ طسزسق اتطعأ ةممعصل1 نمو - 471204

 ةهعامرع 151: 710 ءونرب حج 1زاع هل-6 ا ع ةزاسر 0ع ؟ةعتطسم ةططوعمصتتطاتق ءا دطعووهلتك
 1011 0ع يفعس سهاعته - 811,“ 101- (نمر”مرب ب ظلت“ هآ-]رءعالقع ب 1820“ 001-67: جو ب
 171ر١ ه01-7وررو بح 177-397 8161411-177 7 801, نيز» لأ هآان» 000-701” مرو بس ممرات لآ 16/537
 10 0-7177( مر: مري بس 88ه ءآ-ارو]روؤر» ب 1201/1 لق 1610501» 8010 تو“ ب 13077 (ه11 لآ ةرامدع 11/- (لمر»* مرو بس
 126م0, دسعامدرع 17 علرقلف بس 13عام“ لسعم# هادا ءرديوراتب ب 8 0ءعاق و مولقتعع | 71-717 هير 02 لك
 ةز اردن 007-101” هدن] سس ظ ءررارتت لأ 1هنمأ 01 طا انو“ هزي 13 ءنرانت للا ةهانآر راما 17/-('0* مرو - لق ءيرالا



5 

10 

 ا

345 

 نارقلا .تاليوأت . مجارتلا بات ىناعملا بات نارقلا دعاوش ىف نايب نارقلا مولع ىف نابب

 ىف نايبت نارقلا بارعا ىف نايبت نكرلا ريصبت ريسفتلا ىف ةرصبت ىديرتام تاليوأت
 نارقلا هباشتم ىف نايبت نارقلا لداسم ىف نايبت نارقلا ماسقا ىف نايبت نارقلا ريسفت

 نارقلا نايجرت ,ريسفتلا مولع ىف, ريبكت نايبلا فيقحت ..مانالا فحت ينارقلا نييبت

 ىالا قلعت ةنملاو ميظعتلا ىالا كادعت 2 ريسفتلا ىف نامجرت

 "ا خنس قوتملا ظفاحلا مامالا ىضاقلا ىفنحلا ىفسنلا لقعم نب ميعربا ريسفت )”[ه»

 خيشلا هاقتناو ٠ ةنس ىونملا ظفامل ىزارلا دمح نب نجرلا دبع متاخ ىأ نبأ ريسفت "ع

 نبأ ريسفت مود كلج ىف 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ا نب نجرلا دبع نيدلا لالج

 ريسفت *مإ هاند ةنس قوتملا ىسلدنالا ىدزالا كيعس نب هللا ىبع ظفاخل مامالا ةريج ىلإ

 مو ةنس قوتبلا وكلا ديحم نب هللا دبع ركب ىنأ ظفاكلا مامالا ةبيش نأ نبأ
 نبأ ريسفن هد هإ>» ةنس قوتملا ىزاريشلا ىلع نب رصن 0في ب قا نيا ينفتح 5

 رك 05117: 1071 - (نمهت» ب 8 ءيرامت» لق د1 2م720 27 - (نمر* متو بس ]1  تآ- ةسءايربخ حس 30

 167-61" ررو - 11144 101 - (نمد* مرو بس 1 هما ط1 - 111 ه1 "02 7 1 ءاوة»ء# لق ه7 - 1 عكولر»

 1 ءاروار» ءا"ه]تومتن ب 1طن تن لا 2" 20]-(نمر” نو - 1 طيران لق 1 برعش» 7-ان": ني دس 17 ر

 لأ ه0عارتترو 10/-(ن0هر* مرو بس 1 طب امد: للق 2ث ءداغ] 177 (00-* مرو س 1 طبر امد لأ 1:01 ءد] يطق 217- (00»* رو

 1 ءانإرا]: ط1 - (00”* عرب. - 10ه“ ءآ- هيرب حج 11عام ءآ- [ءرابب سج 10118“ لا 07

 1-61 عت غر» ب 10 ءساات» ق1/- (نمر»* نرو ب 1ث عدت اينو لق 1-01 كلعشر» سس 1:00 ءآ-هبرن سح 117-11

 مع 1101-117: -- 120110 ©1- هبرة. بس

 3153. '1' عاوز 1طعدطأكتسو .ءمصصست عمادتتاتك لص (نهددصتسل و 33عام ع (ةلطت ءغ طسخس

 طفضطات 1 هأناد» عب 210 قا 1ءوءورك [1دمعاظاحر ةسصم 295 (ةمع. 12. 0ع, 907) دممساتو.

 3154. "ل' ءاوذع 1طم كطخ اك ط ةغتسو ءفطتتاتت عما ةتأانك له (ن02ةطتنللو 21110 4آ0-1-----

 ظظءر: /1ه1ءمت»ت»ءا 1غ مج طقطتنص و ؟نلعو 1261: لطف 121م ماض لتعام ع دممم 327 (ذصعب 29. 0 عا

 938) رسمانامم. ظوينمرنعمب ءزدك مهنغعس دنصم ؟01هسصتمع ءةىععيمافسس عاتلتغ ذطغتلعط لء7ع7- ءل- ل

 /7-450- ”ه]رتنمت2 8 ءد» ىلط 8 ءآب» ظهيرضاءو دمصم 911 (ذصع. 4. كدص٠ 1505 ) دت02:نان5. ب

 3155. '1' ء2ةذ ]طص قةطت ل درس: عير فرص عماقتلاتك لص (0جصاتسل و 2ءامع ]سقس 8[

 لة له11ه] 1 ءر» ذهغ0 لسلا# لضاعاعنو ؟هلعو 181: لطف لمص ءا لتعام ءةهغ جصصم 525

 مع. 4. طعع. 1130) ممرخانتم. - 3156. 1' عاود 1]طص كطأ ذط عزط2رو ءمردت 0115

 دم (نهردصسسو ةتعامدع طسقتس [1فظنم قلانع ظءا» قلطلمااه] 8ع 710]نمستتعا 1 , ؟دلعم

 لا: كلذ كعلم لتعغم ءغدمصم 235 (ذصع. 26. لول. 849) ممخأمم. ح 3157. 1'ع1وزع [طص

 ىاطخ 81 جمر حسو ءميصتصعمس هتاف له (نهجدصستلتل و 21عام ع 2مد»» 8 لل ى]ت ةعغر داعم

 ل1: للف ل1ه7نبمت» لتعام ءا دمصم 525 (تمع. 4. آل عع. 1130) مممتنكتم. - 3138. 1[! ءعاوأم [طص

44 1 
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 اضيا فبس داشرالاب ىصسملا ناجرب ىبا ريسفت 1012 ,هركذ فيس فاصنئالاب 'ئيسملا ريكا

 [اذ. خنس قونملا ىكلا ىومالا زيزعلا كيع خذ كلملا كيع نيميجاب] حيرج با ريسفن ا.

 ةاقتالا 8 ىطوبسلا لاق .!*٠ نس قونملا قوبطلا ليد رفعج وبدأ وه ريرج نبأ ريسفت 1*1

 بارعالاو ضعب ىلع اهضعب ججرتو لاوقالا هيجوتل ضرعتي هتاف اهمظعاو ريسافتلا لجا هباتكو

 5و خمالا تعيمجأ ىوونلا لاق كفو ىهتتا نيمدقالا ريسافت ىلع كلذب نوغي وهف طابنتسالاو

 ىلا لجر رفاس ول لاق هنا ىدارفسألا قماح ىفا نعو ىربطلا ريسفت لثم فئنضي ارث هنأ ىلع

 هباضتال لاق ريرج نبا نأ ىورو أريثك كلذ نكي ل ربرج نبأ ريسفت هل لصحي ىتح نيبعلا

 ىنفي امم !ذه اولاقف ةقرو فلا نوتلث لاقف هردق نوكي مك اولاق نارقلا ريسفنل نوطشنتا

 ضعب هلقنو هتاقيط ىف ىكبسشلا نبأ هةركذ ةقرو فالا ةتلث وكن قى هرعتخاف همامت لبق رامعالا

 10 ناعرب ىنضاقلا وه ةعابج نبا ريسفت 14  ىناماسلا حون نب روصنمل ةيسرافلا ىلا نيرَخأتملا

 م4عطتعر ءهفمرصتسعضأقلأللك لص (نهىدطتاتتتل 1754م6 1ةهكعلا مغاتك عغ لهطست ةذاتماظج [1د0405 و تان عامانع

 111: 4/7“. - 3159. 1' ء[اوزع آ1طص 8عد»7 عز ةصو نمستصعطاوتلاتق مط (نهرقصاتست 0

 زمكعضتماسك دغعسواتع كامأو !دتلحكدسق ور ةاتعام»ف لاط» ظور» عزو. - 3160 "'' ء[وت» آطص كءدتز

 نورصس عماحتسسم ّذط (نهءدصاستو ةتتفام»ع |[ ل50 - ءآ - ةرنغآة]ع طعن كطل- ءل- هات 0110188 716171

 مداعم] 167 لعمر [لتعنم هع ةمصف 150 (تصع. 6. 1"عط 7607) ةطمدنتم]. ح 3161. '1' علقت

 آطم كعمتعو ءورسم عمامتساتق لص (نورجدصاتتس و ةنعامع للا لمه“ ا!ل01ءمست» عا 1هط عة, "نلعو

 187 لور » للعم عا ةظللم 310 (ةصع. 1. للفك. 922) مدمزانت0. المر ذص 1117م طظقعع

 طقطعأع: 1ياطعم مرق لعبور ءامضمكتسس عغ ةنسم]تععارساتتس ةةزطتس ءعمامس مرئتس ءمصاتصعأا. (هنوغات؟

 ءمتس ءدء هرصصتاطاسك مدعنطمم هعماعمقم معا عصامتع ةلتمعومع هالتك مرتهعأعضعر 11 عداتق مدان ةئااتتلل

 5 ظصه]لعو ندعاوسعع عع لععن عام 1ععدلتل ع (هرهصم ءاتععتلعر نسف دع ءةوصتس عقاقتألمد 10 عدا عاانلل

 مموعععلعمافنسست م0عقامماتم ةاتمعندغ. 1امعع ذه. راء معمم للعلغ: !للعأك طسودق ةععتلت

 لمعت ءممععمقمنسغر صسللسسس ]نارتتسس ءمرصصعماةللاو 21202701 مدل'عللت همز[ 08أ 6011 8قعو

 ء(ي 431 11780 1؟ر/ عم مقرن# لتحتكوع ا"ملتنسعا؛ "51 "لع تانلتمدسمه ةص (نطتصمس داع اهعفتعا 0

 يرصتسص عمامسسس 177 لعمل ىتطأق ءفرضرندعمخسلنسي طقسا دصحعمسس جلتونمل ةةعلصمسق 1ةععرعأ

 لق لع“ هنمع 055كممأامو زماععسمعمفدع ل1ءأ6مع: لمص ]طنطغمتأع» ١655 ه0 ةمجلتسس

 نوتطس ءحاقست همرمضتعأا ةععام ععرعاتق4 0( مممامع رصم]لف ءقوعت# ماع هومصاتطمسق دس انتوتصأم

 [م]اتمستتس طهتللتح ءكفصت مءطغعمفت ترن  ءددع دءعوممملتةدعغعو ذللتن كنك منكر ةدععامسس ةئاتضأ

 (معهتت مماسع وعسحتص (ةلئثع ؟ناسسصتصتو اعناتم.  ؟اكتسر دغ 182 -7عمل//# ذه ةستق (01هققتطاتق

 (عوامنسر“و عندص لص ءمتغمسعم ءممعتغ تتم سصتللتع ؟هاتمتحنس ءمضرص]ءءاعماعستو نتقت» ةلأوانتق

 10 ممونعر أ هركاننل 10 مسصسملسسس 1107م7 1 عرب زاك]ب كمت تم معمت عملات [امعسممت (1"ةصقامأ] ل.

 3169. 1 ع1وزر [طص ل عرس مقر ةوسسعمامضنك لخص (0هرعدصاتل , ةتعامزع (ةلطأ 28077 (-عا-
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 روما هيفو تادلج“ رشع وحن ىف ريبك وهو 4. ةنس قوتملا ىئانكلا دمحم نب ميعربا نيدلا

 طبسلو ءازلا ىف أب ريسملا كازب ىمسملا ىئرزوجلا ىبأ ريسفت ساك»# هبهش نبأ هركذ ةبيرغ

 نيرشعو ةعبس ىف ريبك ريسفت "0 ةنس قوتملا ىفنلل ىلغازرق نب فسوي رفظملا نا نيدلا سمش

 نبا ريسفتل راو +١130 نس قوتملا ظئالل ىنشلا نيج رايح نبا سمعت نا 1

 نب كيعس ناد نبأ ريسفت 4 ه0 ةنس قوتملا لعسا نب دمحم رفظملا وبا وه 5-7

 ىقت ىضاقلا وه نيزر نبأ ريسفت 1100 [تادتج“ عبرا ىف] ه4 ةنس قوتملا ىوحنلا كرابم

 ىمسملا ىاكلمزلا نبأ ريسفت 104 كم. ةنس ىقوتملا ىذاشلا ىوململ نيسمل نب دمحم 0

 مساقلا وبا وم لكلا نيس نبأ ريسفت 0. درعز نبا ريسفت 4 ىنأي لمأتلا ةيابنب

 ةيهش نبأ ريسفت ٠0  ميرم ةروس ىلا وهو 19+ ةنس قوتملا ىطفقلا هللا ديع ىب هللا ةبه

 لاما ظءر» 2101م0 12208, ةصصم 790 (ذمع. 11. كده. 1388) دمممتطتم. آنتطعم

 رسهعمسو لعععسس كمععالع» ؟ه]سسصتصتسسو نانأو اتا 10+ 5707]ب (ءداقأكات1ر ع5 هلم عتاد :عو

 يوغمعا سس 31603. 1 ءاوز ١ 1طص- ع1 هسعأب هصسصسعماةمتمو ذم ©هءومعست 70 7 - 7 ءوأ»

 زمقعت ماسك 0ع نسم اننععد 76 ؟310عءداستل. هن#5 ك7 عزروو- عل لاو لأ اناا 1177:0107 عد» 11

 ورب (قدعلرا# [كمم ءلئاحو نست ذكعسس ؟دآعم ة1ة:-عازمتس# ؟هءوكدت' ءأ حمصم 4 (لمع. 30. كدص.

 12560) رهمرعأتتتك عون جلتمسسس طتةعطتتتلل .ءمطلتلل ماقتل متعتمم ةعماعسس ؟هآ1هستسمسسس ءلثلزع ع

 3164. 1 عقود [طص طلاتنط صو ءهميصتسعم (ةيتسك ذص (نهعدصسمم ةنعام»ع 1]1ذقات 710770 7/1

 مدلعم 1زدو 11ة مغ لثعام عع ةصمم 354 (مع. 7. كدصت 965) دصمعفمم. - 3165. 1عء4وز» آطق د

 11 ءاعترسو همسرسعصتديام ذص (نهعدصاتس ر ةتعام"ع ل11: ج01 077 ء» 7101: مهجن 17 هند را * 0

 هساعو ط2 8عء8ف» لتعم هغعدممم 567 (تسع. 4. ظعمن. 1171) طمسسم. ح 3160. 1عءقوتم ]طم

 آر عط طقس ءمضسعم(غمسسك ذم (نهرحصسست [ نسقأسمع ؟ه]سستسستل ] و ةتتعام»ع 8040 8ع 7107 اير»ع]ب

 6مسسهفعمر ددلعم لل 82ءارابوت# لتعم ءغ همصم 569 (ةمع. 12. ةسو. 1173) رصمعامم. ع

 3167. 11 علوتر»» 1طص 18 عدتمر ءكفمرصتسعمأ(ةساتق ص (0هدصسس و ةنتعاممع ©ةلطت 10ع7ف- هل

 كارم تعا وتم ءالرمو عنو 11متجمم# ظاطقظتنهم دلو كارو 1 ءسنو لتعم ءععدممم 680 (نمع

 22. للم. 1281) رصمتطنم. حج 3168. "1! 1و 1[طص- ءاج جرس ] عاعمصتو .ءمرصتس اة

 رار ءا هآ - 1ءمسدسم] ةذمععمت ماسه ءغ دمكد آطهسلحملمدمر ةسعامع 1و - همم ايرون د

 3169 1ءاغوز» 1[طصم 2تمط ع عطر .ءميسيسعم؛غدضاتك ذص (نورهصستتو ةنتعام»ع 161: 70/7" عبر

 3170. '1' ءعلولزم آ1طص 8هعءرورتن ل - عالعموم ]11 ءمصصسعماةضانك زم © هرههتسل ن5دوسع ه0 كدر حامعست

 الله" هته. ةسعامتع كانا ءامض» طلعت ملامل ظعبن كطلمااهأت (نورتنب ؟دلعم ةظطد» 5 ءيبرذلس كلما

 كتعنم هع ةمصم 697 (ذمع. 19. 0ع. 1297) دصمتاتم. - 3171. 1 عامتم آ[آطم ةطمطط عطر

 همسصعم(مضسك ذم (نورممسسر ةسعامدع لا ىايماباتءأي. ع 3172. 1" ءلوتع 1آطصم-عءل لطنرُمم
* 44 



348 

 رفط ىبأ ريسفت سارر» مع ةنس قوتملا ىفنألل ىكملا دحا نب دمحم ءايضلا ىبأ ريسفن

 لداع نبأ ريسفت )"0  [ه10 نس قونملا ىلقصلا] دمحم نب دمحم نب دم نيدلا سمش وه

 بع ىبا ريسفت 1 وزمم رصتخم سابع نبا ريسفت ٠00 ماللا ىف أي بابللاب ىمسملا
 ةنس قوتملا ىفاشلا ىرصملا مالسلا دبع نب ربزعلا ىبع نيدلا زع مالسالا جيش وه مالسلا

 ع نيسلدلا ىتاطلا ىلع نب دمحن نيدلا ىيح خيشلا وه نرعلا نبأ ريسفن 0 [1.]

 اًرفس نيتس هنأ ليق تادّلجم ىف فوصتلا لعا ةقيرط ىلع اًريبك اريسفأ فئص )+ ةنس قوتملا

 نبا ريسفت "0م نيرسفملا ةقيرط ىلع رافسا ةينامث ىف ريغص ريسفت هلو فهكلا ةروس ىلا وهو

 هنأ ىور '[م00 غنس قوتملا]' ىكلاملا“ ةقرع نبا 'ىمح هللا ىيع وبا "لضافلا مامالا وه 5

 قاذح ضعب نع وأ هنع ظفح ام عمجو [0. نس ىقوتللا] ىليسبلا نمد نب دجأ هذيان

 10 نبأ هللا لبع دمحفن وبا وه ميدقلا ةيطع نبا ريسفن »اك 2 نيرسفملا مالك ىلع ةدايز هتبلط

 وصحت عم اهتم ذص (نهددصاتست و جتنعاماع ل1101 ه1ة0©:1 ظعتن ىلآت»ءا 177غ [آدمعاظتقم "اكو
 04-0-1021: لتعأاو ءا دو 854 (زمع. 14. 1"عطرم 1450 ) رممزتانم. - 3173. 1' ءلموذسع آ[طص

 "لجو عرمر ءورصتس عمامتتتاتك لص (001:ةطانتللو 3110601: رك عرروو-ع-011: 11101611110 1) ع 170

 رر6ج 1101, مس» جل [ كة ع7ق1]:] , ؟هلعم 11: 1ع لثعام [ءا هصصم 505 (ذمع. 25. عوام 1169)
 رتم1610]. ح- ل" عوز [طص خل 011, ءمرصتس عم (تلاتك أطل (نهزئق هان 0846-7 ةصك عت مااتق ءأغذص

 ]زن ئنرو روج ]ده0هصلسور هتعاممع 158 24017 ع 3175. "1" عادت آ[طص ةطاط قو همردس عم (ةتتاتق ذه
 وروما طععوتعو تت (عدغنمع جلسصتععتو ءىار ةنفامدتع طا: لكطانمو. - 3176. '1' ء[اوذم آطص

 ل ط ل-ع]- ع ع] ةرصر ءهفمرصسعم(هيتاتق لص (نهرتدساتتسو  ةنعام»ع مهطعتلعط - ءاتكافس 1هتن- هل-
 5 67-4170-هج:أج: 18ه لكل ل-ءا-عء]نسو ]1652 ظطقظتنمي سمسم [660 (نصع. 20. اكو. 1261) ] دتمزدو.
 3177, "1" ء2وزر [طصم- ع] جرعه طتو ءمدصتص ءصاقتتاتق ص (0هدهصانتطس , ةاعامدنع هطعتلعط 110/1 6-ع0-

 71107171160 17 عرب ل7: 18 مل له7/عنغو ؟هلعم لات -عامبمل# لتععم ءا ةصصم 638 (لصع. 23. لال
 1240) رممعتم. 1[جوصسس ءمرسسعم(ةتسس ماسعتستس ؟01هتست هانت همت ممددنأ1( 20 20ص عزت
 "[طعموم مط مرسم نانأ ةععموتمنو مدصمو ءمرضم] نوت لتعلم ءا ه0 5هسمغمس #1221 مث عت عال ت1“.
 [لعرد بيرصس عوامرتمتا رستم هرخعرت هعام غمرسمت تست 20 مجملمحس ةصغعتض مدن عطتست (نهدندصسأذ ء01016.6 ب

 3178. 1 يوزر 1طص ةعدكوو فسصسعساديتاتق لص (نهدئحستتسو ج0016م2ع طفت طعغعصع مدعم

 لقا 40677ه]: 1101, مدهت»ءل 15: لب«هركم ]8[ةلئلعكتخغمم [ممصم 503 (تصع. 22. ةكحسع. 1400) رصمتناتع.]
 رزدك هسعامرتامنعس 0تهورتسم لار»عا ورد ل10ه]رمستسءل 8ءدالغ, [ىممم 830 (ذهع. 2. ل01
 14260) لعقمعدع], ةعومتكع ع( هرصصتم الععتغو ونسمع دع ءلدق هسغ طسوسق ةللسماع 015ءمدات
 10 معرف معن ورع مدعيسهرتغعرع (عصستغو ءا( ج001ميصعصأك 20 ةصاعتما عالتتلل ععماأ ءمالممصعو ءق5ذع

 رض لز( أس 3179, 1 عاوتر» 1[طص 0122جي22 هعصتم2ل5, ءهمزطت1عطاهتلاتق ظل (001:ةطظاتللار 61

 77م" ذص 111ةاا] 67 - ءءا0ءا 1 ةسلمتأو هسعامتع لآن 2110]مل»110 لط0- «112] لاند
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 ةيطع نبا ريسفت "ام. ةداعسلا حاتفم ىف ريخل وبا هركذ )".ل* ةنس قوتملا ىقشمدلا ةيطع

 نايح وبا يلع ىنثتأ دقو ميملا قف ىتأب زيجولا ررحلاب ىمسملا رخآتملا [فذل دبع ندمحم قا]

 ىوحنلا] ئرصللا نجرلا تبع نب هللا كبع ليقع نبا ريسفت م  ديغ ىلع دهخبرو

 هركذ نايفس وه ةنييع نبأ ريسفت 7" "نارمع لآ رخآ ىلا وهو 71 ةنس قوتملا [ىمشابلا

 قوتملا ىفاشلا ىروباسينلا نسحلا نب ركب وبا مامالا وه كروف نبا ريسفت ام“ ىبلعتلا 5

 نبا ريسفتا !"ارم | هيصتنخم ىف ىتأي نجرلا متقب ىمسلا, سابكرق بأ ريسفت "دع 184 ةنس

 ريبك وهو 7 ةنس قوتملا ىقشمدلا ىترقلا رمع نب ليعم»! !دغلا وبا ظفاخل مامالا وه ريتك

 جاتك ام ىلع مالكلا عم اهباحصا نم ةدنسم راثآلاو ثيداحالاب رسف تادّلجم رشع ىف

 نيدلا سيش ةمالعلا لضافلا وه اشاي لامك نبا ريسفت "م  اًليدعتو اًحرج هيلا

 هيف فيطل ريسفت وهو تافاصلا ةروس ىلا هيف غلب 1. ةنس قوتملا ناميلس نب كدجأ 0

 0/6 هعمتم»ع 1027: ءو]ع]ف , ةهمصم 383 (تمع. 26. 1"عطتب 993) مدمعتم. ع 3180. '1' ع[وذم»

 1طم 27+01 زدمتمرتكو ءهمدستس عما دتلاتق ذص (نهءدهددت 11-27 ه]077*ءر» 17-1771 راع ذصععءدت اتق

 ه تم !ننععد 217+ مدحسصسعدسمدسلصقر ةتعام»ع |[ كلا: 010ه]نمتتانتتعا ىلطل-ءازمعع] 11: 01ه

 لوصتمدع. قل: 16167 هدد 12106 هءاعطروغ هءاعيتكوسع موعاعتام هع 3181. 1 ءلوزم آطم

 لى عءعاعأ]و مرسرس عما دتلاتك مط (هدهصتنت2, 33عام ع 24047ه] 1ع: قلآطل- ها -هقسمت» ل1 “#

 |[ 214ىء/زرو 6ءدستسمفعم]ر ةصصم 769 (ذمع. 28. قمع. 1307) رصمتتاتم, 8 عومعععوودف ءوغ 4

 طمع ةندتهتمع قلص ايرن. -ح 3182. '1' ء[عأرج 1[طص 07 عتصقر ءمدص0 ءه(ةكلاتك زلط (001:ةصانتلو

 جدتعامع كوركرا7» 3157: 0 ءقرتم.  (نهدصتصسعتس مز3 كس 176:71ع52. - 3183. '1' ءلةوذ» 1[طصق

 1” ندع علعو ءمرصتتت عماقتلاتك ذص (نهرئدصسمتصط و 20140:ع آسف قلنا 8 ءآب» 8 ءرا- ءالمدمت: 50014

 مطدقظتنمو د؟نآ]عم 1512 "عر لتعم ع همصم 406 (ةصع. 21. لمص. 1015) دصم14ا10.

 3184, 1 ع/وذ» 1طص (2عءدرس هكر تهمدط72عه131155 ص (هةضاننتا 177677 67 - 1

 دمكعس منتقو 0ع نسم ذص ءزانك ءيتغمدمع ؟10ءعدعت و ةتعام»ع 157: (معمترجارعي. ح 3185. '1' ءلوتع

 1طص 1ع عغعطتعو همرصتس عمامتتات8 ذه (همدمسسو ةسعام»ع طصقس 11ةلظنع 4511/0 1447 17 عد

 0ه» 00 عنخ 12 ةمعوارعاف, ؟دلعم هز ]16غءا]بأ» لتعم كي ةمصم 774 (ذهع 3. كدلع 1372)

 رصمتناتم. (نمرصتسعسامتع دصفعماتك عع ؟ه]1نسستمسس , انطأ ةسعام»# ءكاذنم مجمرطءامع ءزسكودع

 معمعمرتترس رو نتمع 20 دو]1ت ءملممعسس ؟معلمما ء 20 جتعامزعو رعقعطاتمأاتك, ءاتدت 115 3311

 وناتقع 20 مرمطو دط طصمت هطلت لتونلمعدعملد معععمدةدتتو دسم ب 3186. 1 عةوذم 1طم

 لك عرض ةلمدفطعر ءمصصنعس(دتتاتك ٌدص (0هرئدصاتسسو ةمعام»ع طعصع دجعرتنم ءغ 00 ءاتدوتسو

 معو ءل- 01: لاررسءل 8ءرد ه801ءساسر ؟دلعم لل 1كعساممع]م  ةتعم ع دمصم 940 0

 لمع. 23. كلدلع 1533) دممداممر وست 20 ةدعداحس 8774/0 معرر عمت 0( هردتص عماأقتتالك عع علان
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 ىب كمد# هللا دبع وبا ظفاشل وه هجام نبأ ريسفت امم ةبيجت تافرصتو ةفيرش تاقيقحت

 ىيبوم د دا ركب وبا ظفادل وه مب ودوم نبأ رويسفن "أح مةيرخ يس قوتنا ىنيوزفلا ديزي

 ىوبتلا ئدرألا يشب نيب نابلس“ وه“ لياعم' نيإ ريسفت ",٠14 1 ةنسإر رقوتللا | ةللددالا
 قوتملا يروباسينلا ميعربا نبا دمحم ركب وبا مامالا وه ركنملا ىبأ ريسفت مورا 1[ وس
 م ىف وهو 0“ ةنس قوتملا دحاولا كبع نيدلا فرش وه ريقم نتا ريشفت" )1 د
 يض»# نس ققوتملا ىلع نب كمح نيحلا سمش وه شاقنلا ىبأ ريسفت' 11 تادلج# رشع
 ةاحنلا ىف ىطويسلا هركذ ىحا نع اثرح هيف لقني ال نأ مزتلا اًكج ريبك ريسفت وو
 نكذ قبس الجت نيسمخو فين ىف ريبختلاو ريوكتلاب ىمسملا  بيقنلا نبأ ريسفن 111“
 نب فيتع ركب لأ ريسفت ٠16 ىترقلا بقو نب دللا تابعا ارح كفر عربا ست |

 وار نبأ ءمومتالمصعق ؟عءلئوك ءأ ممزطز]وم ةيعونسسكوسع رمتعمو همصاتسءأام. - 0
 1م 131 عر ءطو همسسعساميضتق له (©ورقصسس رو هينعامرنع [آذظنم كلن 1] 10100111111
 1ر2 مرو 71”معن0 (م::مازاغ , "ذاذاعو 0 11/يع]ير لئعغم ءغ ةمصم 273 (ةصع. 8 كوم. 886) 2201:6110. -
 ويروو. 1[ عوز [طص 31 عر ل جرو عزطر همرصسعماهيسأته ّذص .(نهعهطاتلللو 01 11غ كاد
 جوعاورع 907 عقر»ابت» 17 ءرو قءدارأ» كملف ؟سلجو 110م7 لتعام كيب دمصمو 150 (تمع. 6. 8 عطت و. 3101 1019) ررمزنانه. - 4بوعوزع [طص ٠110ه ةغزآ1, .هميستسعقت(ةيتلانق لص (001ةطاتتللو رج مزر» لربما 8عج ل156« 1مل 678 و رداعو ةطارن 21ء»لممعءقأن .لتعام ءغ ةسصم 410 (ةهع.
 دمصم 318 (نمع. 3. عطب 980) رسمتناان0م -ح 3191. "1" لوز 1طص 31 هصترسر ءمرصتس عماقتلالف له اسف قكطور 8عزب» هلم]رمست»سعا اقع لال” هللأ» رونا ةب داوم ةططد 11 - 01هدنلتق» للعام ءا 7627 روزا ه. بب 0 م معوزر» 1طصم آظظ316-1هص 0211و ورد يعم (مرانم له (هر:جصتتنالو 2116101:
 زنسممدنتا. قدي///6 ءندس ذم © دس ا ننه اقسم. بع 8193. 11' ع هذال 1ط هد عام ءءاعأطو مكه عماتقو 11ه ناتو ةانعأ01 مانللدتس هرسصتمم لزئودس 2 نيتموسقست ةققانتش عطلت عزطأ !1ةعع» 1ط1- كررمععام]ب لتعاو هع حصصم 763 (نمع. 31. 0 1361) رصمراسم. (نهدرستسعم(ةلالق 5 10 نورحرس ماجاك لص .(بودنوصتنلطو 1610© عر عرررو-ءل- لأ 810ه]رمست»ءل 8و لآغر "16 لزوم ءغ ةمصم 733 (زمع. 22. هعمأ. 1339) رسم 10. 3192. 1 وأم [ مد عام هع قطو (ورءجصاترل عععرت ؟0]تتل1101113: 60 ى]ر نحوك ل01: لآ 0-؟آ-ه من ]0و داعم 151: 1101147"

 اذني

 777- 111غ" ةمكعت ماسك. 110م ةدوصعو. بح 3194 ل عروزر» [طص 157 حططر .هديستت ويسسعمامتنانف ذه (0ورومسس نستسودممتماه ءا نسون عدعستالا عما سرستساتس , 1 ل7- 10/1707 ©
 رج لكان رك ءاز ني قالهم مءالقذ نمرسرتمةانام ب 3196, "1 هلو ةطذ ري ءاعر 11 هاذ ةدسنت عمو هن وسسعم(ةعمف نس (0هدتهسسسسر 4انعس لاا طفل رشا: 186: 7101, مووبسعلأ 11 هت ءتم# اعتط م01 زم (هسدحسسمم ةسعامانع كطلمأاهلا 8ارنن.1]” هلبآب م ور«عوزررو ب 3195. 1' ءلوذ» للطن [ ولع ةغأ ءاعو
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 ةلئسالا ىلع رصنقاو صضخو فناتسا مث هلوا نم اًطيسب اردض انيلع ًالما ىبلعتلا لاق كروف نبا

 ألما .فشكلا ىف ىلعتلا لاق سودبع. نبا“ ركب نأ ريسفت 11/ -هنم غرف ىدح ةبوجالاو

 ويسفن 110 هنود مرتتخا مث اءزج نيعبراو ةدأم ىف ةرقبلا ةروس نم نيسمخ سأر ىلا انيلع

 سل ىنأ ريسفت 11  هبارعا ريغ وهو 44 ةنس قوناملا ىربكعلا نيسلملل ىب هللا ىبع ءاقبلا قا

 عماج لفاح بانك وهو #7 ةنس ىقوتملا خنسلا لحم ةودق ىئرعشالا ليعمعأ نب .ىلع 5

 قا ريسفت 0.1 ها, ةظنس ىقوتملا [ىكلاملا] ىراصنالا هللا كبعا ىب ىلع . ىسلملا نأ ريسفت م.

 ةمالعلا ظفانمل وقو رذ قا ريسفت +. , هلح ىف انزكذ رهنلاو. طيحلا رجلاب . ىمسملا نايح

 ىتأ ريسفن م“ #7 خنس قونملا ىكلاملا ىورهلا [حمح نب] ديا ىب [ةناضا ريغب] دبع

 هللا نبع خيشلا أ ريسفت )18 دركنذ فبس ميلسلا لقعلا داشراب ىمسملا دوعسلا

 ىنامركلا . بلاط. ىبأ ريسفت .٠ . ,. ظفاحلا ىناهفصالا .نايح..نب ىمحم نبا 0

 ءفرصستن عمامتاتك ص (نهرهسصانتتت و, ةاتعام»ع قكآتي 8 عءق» 171ه1ممت12 60 17 عرج لار»ءآ. 7*1 عالا

 الزعامعتغع همطتعر ذمودتغو قط ذمتقو ءزدق 1هدونتت مرومعستسسسو انت 1ءتتت ةمدقتت مم قاف

 ءداو م0ه00ه:ةودع 0علزغ عغ دس نتدع5(ههتاتانه ءغ "عومومفتف جدعومتععتغر هصمعع ءمرتتات عد اة

 ةطومو ]1 عون دس 3197. '1' عقوز» قطت 8 ءعاططاطو ءورصتم ءعمافتلاتك له (05ةنلت , ةنتعام» ع للا

 ظعا» لا: 0815. 1*112ءلغ ذه 17/-]12معأرز“ طقعع طهطععت اكهطتع ةحنص نقوصع د0 ةمتكقسست 5:ععفاتق

 ندتموسهععمتست هكاتدمنمع ةععتملفع ذه ءعمفتس ننه0/ةعتمته ؟ةههعنأتف لت ءمكتعب مس ائطسم

 طفل ظمتأم دمرت ؟نععنظنتأ ح 3198, '1' ء2لوذم» ق3 طخ'أااط ءعءاعُقر ءهمدتتتت عم( ةكتانك أه (0ةصتننت

 طقم سدس 145 ءممظتمل0ءهلسقر جسعام» ع كات ءعزبأ 4ط067]ه]: 18 يع ءا]رموعتم 0/8 3و

 ةمصم 616 (أمع. 19. الآه. 1219) رتمعطبم. ع 3199. 11" عوز ى طت'ا]طحق ةصر مررنا 1

 ذو (0هرفطصحت و هتعام»ع 41 7مم: 478 عر 1ةداذ0/7 لعن هب»# "1م لتات همقتت هنكتطل ءمز"ل مان ه0و

 ةممم 324 (ةمع. 30. المال. 935) رصمرتامو. 1تطعت ءيغ ]دنع مقلعصف ع( هسرت] انف. ع 839200. 1[ توت

 4 طتنأ] طهعةهمرو ءعمسست ءطاقخاتق ذه (هرتوصطسسر ةتتعام»ع قا1'1] من61: ه8 8عج 24507ه]

 مجد [!]مهلئاعتلح]ر ةممو 567 (ذمع. 4. 8عرا. 1171) دصورعاوو. ع 3201. 11عءرلوتذع كطق

 [[هرئ7 ةمو ءىسصتقعماةيتسق ذص (نهرقصنتت 72/-8ه]» ١ 101-7106144  ذمععت ماسك دموع

 ءمتامرسع ناسأو 2لعزر»“ ذمفتومتغهي هنعامدتع قطن 11هيرزرم. آل ىسحومع ]تطعم 10عم هدم

 مرسم عس هزهكترسانؤ. ع 3202. 1 ءع2لوذ»» ىكطت طل 2 جدارخر ءمضتس عت (ةرتاك ذه (0رهصتبلال ؛ 204016

 طكفطقنم 0هءندستسم 450 عج كقكلدمعل [ 1 هب 111ه ممتتءل] 11 عمم اةهلئاتاهب ناجم مقدع

 لدعم“ لتعغم عع دمصم 434 (مع. 21. كس. 1042) رصمءامم. ع 3903. 1ءعقونج» قكطت'ام ةنكلب

 قرص ءةمامتتسس ذص (نهمقمهماتس 178140 م]-وع ءآ-ة؟ءام» ذمكعتماننقر ةصسعامرع ل0

 آالزلع ةدمرو. - 3204. '1' ءلوذج قطن' ]مط ءةتاعط قط لهل1ةهطر بيرتس عم (ةعتسف لذه ©0:ةطاتتالو

 ةسمام»ع ظخظاع ق1: [ء]رعالاا 4 ط06ه1ه] عج 2101, مجهن»عءعل عج 11 هيرررام» 1مل. ع 0

 3205. 1 «ؤ/وذرم كطن 1 خلتطو ءهصصعما(ةئتطق ذه ©هءهضدسر ةسعاف»ع كاطع 11711 لك عرس اردو ع

 اتي
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 ىقارعلا ورمع ىلا ريسفت ٠.0 دنع سنأ ىب عيبرلا هور ىحابرلا ةيلاعلا ىنأ ريسفن 4
 ىرلا ىضاق ناعمسلا سابعلا نأ ريسفت 7.6. 2 هعمجب قزاجا ىلعتلا لاق نانسبلاب بقلملا

 ىفنمل ىدنقرمسلا هيقفلا دىمح نب رضن' ثيللا ىأ ريسفد 7.1  ةدلج ةرشع ثالث ىف وهو

 اغب ولطق نبأ مساق نيدلا نيز خيشلا :تيدادأ جرخ دكديغم رو هشم بانك وهو و ةنس ىقونملا

 5 ىفنلل هاشبرع ىباب فورعملا كمح ند ديا باهتشلل ةيكرتلاب هنايجرتو م01 نس قوتنا ىفنمل

 قرم ريغ هنم هتعمس ىلعتلا لاق بببد> عنب مساقلا ا ريسفت )1. مم“ خنس قون

 قوتملا [ىلزتعملا ىعكلاب فورعملا ىفنأملا] ىخاتلا ىحا ىب هللا دبع مساقلا ىأ ريسفت 11

 ريسفت ماا» ٠ لكلخ نأ ريسفت 01 هيلا فقبيسي ل اذلج نشع ىنثأ ىف ريبك وهو 11 ةنس

 روصنم نأ اريسفت مسرع رم خنس قوتلا ىربطلا كمصلا كبع ند ميركلا دبع رشعم نا

 10 نيوخالا ريسفت 050 55 ةنس قوتملا ىفاشلا ىدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع

 3906. 1 عاوز ُكطت 15115 هو ءمدستسعم أ ةتتلاتك لت (نهرهطصتتتللو انعام ع 471:10

 72ء84* يعرب ميجمع كدت (عوالسمملم ةتعامااأق كامن. ح 3907. 'ل' عء[وذ١ فطت كس انو

 ورررس عم هياتم رص (نهرعدستاتنسم و 21عام ع لع ليس لعق طمصمتتلكعع 1805147: ءمعسمستسة غم.

 1من عالم ةسعامععصح ةهتطأ ءرده ءمالت ععملأا ممنعواهنعوسد 1ععلقدع مهشوللا ع 3908. '1' هوك

 4طن 1جطط هر ءيرسصتسعمامستاتك دس (نهدحصتتست .(علععتسم ؟هلنستساتلل و 200106

 مور” نر تراتتق رع7 قزولتععي ح 3209. '[ ءلوز»» ةكلطأ'11ءعتزغطر ءمرصتسعمس(ةتتلتق ذط (002ةطاتتللو

 جراف ع 467:77 ق1]ب زك هعر» 18 ءرن ]101 مرربتضعل كمسمءعنل# ل سدتععممسكداغم [طآدصعطتحو ةصصم 5

 6م٠. 24. 8ل[مت. 985) دمتم. آنطعم  هءاعطعس ءغ نقلتقر  تنزنك انتهللقمصعه ةطعتلعط

 5 7نهزردسعل-لغ: (امىف»س آظاد»» (011عط عوز 1آآممعاتنمم ةصسصم 879 (تمع. 18. اللمت. 1474) طحمأانانقو
 ننوحتا. 1 هععع حدس ؟عناتأ هل عآرارا- ءلل- لأ: للسعال ظظعر» 710]ءميوت» عل [1ةسعلتغمم "حل عم
 131: 4م5و]رل7ب ليعضتع ءغ حصصم 854 (ةصع. 14. 1'عطط. 1450) رصمتناانا5. ل 3210. '1' ء[وذت
 رك طخن ] ءفعتسو ءكفدصتس عماقتتلالق لص (002ةطتتتلل و ةلنعا02ع للا 1عاوقت» ظعت: ةظلءااط. 114:1 ءان#
 لزعزاإت 1كمسص هدو جسيعامرع دعجعاتتك ءزمتطسع ةييلتكت١. - 3211. 1! ءعاوتع فطتن1ءةفتسسو
 هودصس ءمامسمد ذه (هحدسسسو ةتعام"ع للا: [عايمق لطلملاعأ ظءزن كللتدعلا ظملال#ق [آطهمءلتاح

 31هةمعءاتنكمي دالعم 220:86 ةكتعام ءا] حمصم 319 (نصع. 24. كعص. 931) دصمالاتم. آشطعم رممممق
 قلنملععتس ؟هاسسصتمسسس , كنت ةتيستاتق همم ذمكتعمت نع ع 32192. '1' عادت حطت 81هلعطقلأ علو
 نرصتس عصامسامف ذم (هءوصسمر, ةتعامدنع لطب 71011ه11عل. - 39213. 1' ءةوذدع كلطخ 01ه ةطقتو

 ءودصس عمامسمف ذص (تهحدصتسست , ةهنعامرنع لطثأ 1710 ه]مت» ملط - وأ - يعرب ظعتن ىللا- هآ- ةهتنعل

 1عقور" و مممم 478 (ذمع. 29. قرر. 1085) درصمرنتم. - 39214. 1' ءلوذزع ةكطخ ل1 هصقاثعر
 10 ىررسصعم (ةيتانق ذص (هرعدسستس و جتتعام»ع لآ: 111514“ لط0-آ-ءل]رق»  ظعس لذلق» 06

 عزدكقتاهر ةسصم 429 (ذمع. 14. 0. 1037) دصمتامم. - 3215. 1 ءلوت» ظاد ةكلعطتعك صو
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 ىزغملا دحأ نب ىلع نب دنبحم] ىوفدالا ريسفت 1# ىنأي راونالا علاوطب ىمسملا

 هفنص ةدلجم نيرشعو ةنأم ىف] نأرقلا مولع ىف ءاتفتسالاب ىمعملا ' [*رم ةنش قوتكا !ئاوكنلا

 ١ ةنس قوتملا ىالقسعلا سابا نأ نب .مدآ ريسفت م10 فلالا ىف فبس [ةنس زشع ئكثا"

 فحتأ ريسفتا 19. ١ ىنأب بيرقتلاب ىمسملا ىرعزالا ريسفت 1 ىكيبدراألا ريسفت لطنإو

 قوتبلا ىروباسينلا ىخنلا ميعربا نب فقحسا بوقعي وبا ظنفاممل مامالا وه هيوعار نبأ 5

 71 ةنس قوتملا ىوحنلا ركب نا نب نيسح وه ىردنكسالا ريسفت سا 0 مس, نس

 رفاطلا نب روفهش رفظملا وبا مامالا وه ىنئارغسالا ريسفت #19 2 تادلجم رشع وحن ىف

 [ىروباسينلا ىربأمل هللا دبع نب] دا نب ليعمسا ريسقت سان»# 2 #مإ ةنس قوتملا ىفاشلا

 قوتاملا] ىدنكلا نيعس نب هللا دبع ديعس وبا وه مشالا ريسفن منان | [م». ةنس ىف ,وتملا] ريرضلا

 ىاهفصالا ىلع نب ديحن ملسم وبا وه ميدقلا ىناهفصالا ريسفت 17ه  ىبلعتلا هركذ [ 5: ةخنس 0

 ءمدصسءمامستتك ذم (نهعدسسست 1161م(72* ع7 ور» آمكءتماتك. 10'1ع ةمكقم ع 3916. 1 ءغوزر

 آظ 4-1 041ر3 ءورطتن عمامساتك ذه (02ةصسا [ نعمغسسص ؟نعتسأت ؟ماسستساسم ] , 1577/6 ل 07د

 طرا (6*07 ذهمهيتمدعر نم نسم هممظععملم 2101 مسسعل 17 ب ل16: 2ع لآن ء0 21هعار مس

 دسم ءنعر ةسصم 8 قمع. 3. لحم. 998) مددمدسعرو 0هملععسس ةمممع ءممكاتس وة( ]. 106

 وسمع ذم ]نغمه 707 -ح 3917. 1 ءع1وزر خل جحدتنو مسنات ة0اةي 5 10 (0جصستم 30 غ01ع

 400 ظ عرب لآ 1مم كد ءه7م 78, ةمصو 0 لمع. 5. لحم. 835) طممننو. - 3918. 1 ءعوزر

 1 ل عطأ ]1 و همدصس عم (ةعتسنك زم (هروسسسر ةسعام»ع 177لعءارؤ]ن, - 3919, 11 «قوتم» ل1 - كعط عدو

 ءمرستسعم(مرتتك ذص 0( هءدمستت 11 عم»أ] 1مقعضت ماندو ةسعام»ع قسم. 1106 ذدقكوم

 3220. '1' عوز 1ء'طقع 8 عم 8 ةطخل عاطر ءوصسعمادتاتك م (نورةصتنتلر 3امع [آ1سصختت 5

 1آ1ةظات كاع 7”هعمئط 12 رمع 8ع 11 هلاس 7 راو مط", ؟دلعو 15 1! ف]مءت]ا لنعأو

 ء( ةهمصم 238 (ذمع. 23. كسص. 852) رصمرامو. ح 3991. 1 هعوزر 1: 1 - آ1 و اع عم 0 عدو

 ءماتطسس عتاقتتتك ذه (نهعدصسستت 0 عءعورم عمم دم]سستصستس , ةتعام»ع 10ثعمز: 2ع 488 عز

 (دسستسمات عم و مسلعم 11 ءرن0عءر»# لزوم هغ دصصم 41 مع. 11. لآدم. 1350) دمهممماسو.

 3222. 1' ء1وأ م 15-11 ؟ عد مت متو همدصصست عدا ةيتانك م (هرءدمسسر ةعأم»ع [دقم را آنا طر 01 ]7 جوع

 ذه ]أ 8 رول ]| رو» مطمطتامر هلعم 1وركع« قد لتعأم ءأ ةصمو 1 لسع. 14. كدا. 1078)

 طمأن. - 39223. '1' هلوذ» 1هدد 211 .هورصتمع0 231215 م (هةصتس  ةسعامرع 1ه7647 77 عر

 4#ارتدعا [ ءرد ل 0ه1]ه] ل ءل»أ راو ما»] فععمر [دممم 430 (تهع. 3. 0ع 1038) ددمرعكتم ].

 3224. '1' عاوز 1[ 1- ق 'دطهزز رو ءهودصتم ءماقتت انك م (هموصتسم ةنتعام»ع كلان 3010 40617]ه]ب ]7 عبد

 840 16:0, [دممم 257 (ةهع. 29. 1[. 870) صمتعامم]. آدسلمغ هندس 170 7ءارزب ح 3995. 1 ء[وأ» 0

 81 - 1ه1ةهط ةصست 112 03 0 1 هر همرستط ءقاقتتاف ذه (0هعدصسسر ةسعام»ع قطتي 71هع] رج 7101 هس ع

 لعدن ل1: عع ططتامآهعم و ناعم 1مل ات 17]- (ةعمام#) لتعم ء( حمصم 439 (0.

45 
11 
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 وبا مامالا ييشلا وه ظفاحلا ىناهفصالا ريسفت #9 +01 ةنس قوتملا [بيدالا لوتعملا]

 ريبكلا اهنم ريسافت هلو هزه خنس قولا [ىحاطلا] ىمينلا لضف نب كيحن نب لبيعيبسأ مساقلا

 مضوملاو تادلج# عبرا ىف حاضيالاو تادلج رشع ىف دمتعملاو ادلع نيثلك ىف عماجلاب ئمسملا

 ريسفت ,٠7 2 ىتايسو [تادّلجم ةّدع ىنايفصالا ناسللاب ريسفتلا باتكو] تادّلجم ثالث يف

 5 ىقوتملا ىفاشلا نجحرلا دبع نب دويحم ءانثلا وبا ىيدحلا سمش ةمالعلا وهو روهشملا . ىناهفصالا

 هلوأ ىف ركذ خلا ميلعلا رداقلا هلل نيل هلوا .تادلكم ىف لوقلاب ريبك ريسقت وهو 71 ةئس

 مامالل بيغلا جتافمو فاشكلا نيب هيف عمجو ريسفتلا ماع تامدقم نم ةمكقم نيرشعو ةثالث

 لاق ةريثك عضاوم ىف تاضارتعاو تادايز عم [ةلهس] ةزيجو ةرابعب اًنسح اًعمج [ىنارلا]

 رخآ ظخ ىدنعو تلق] همتي رو ليق ةعجارم ريغ نم هرطاخ نم هيف بتكي هتيأر ىدفصلا

 10 ركذ ناسيك نب نمحرلا دبع ركب وبا ؤه مصالا ريسفت 0+  [نارقلا رخآ ىلا ةعطق

 بك خنس قوتملا ىفنكلا ىتربابلا دومحم نب كمحم نيدلا للمكأ ريسفت 7  ىللعتلا

 22, حلو. 1066) ممرعامو, - 329226. 1! ء[وز» ظ1-1ه1دطقسأ 1181142-151 6هزن11 15

 زم (هءدمسسو جسيعامسع ةطغعتلعط آصقس قللتن'/عامقت» ة1د177017] طظعر» 11ه]رميس»ءأ 13 لإ 7

 1ءضرق [1ءا]ق] , ؟هلعو ةهرماروراق لا- 1ظ/لاقس لتعام كي همصم 535 (ذمع. 17. ةسع. 1140)

 ممدننيم. 1لعدس هلتمك ءمرصس ءعمامعت م5 ءلتلتغو وتمدتنسس دطهحتسانكق لمت»# ةصكعتطتعم» هع نتعتساو

 عماسستسو» هههنصعأ. 17//-17101هبس70 لعععس ؟هآطهستمتطانك رو 101-127 نتهانتماو 117-11:0/4]

 نتطسع مصقأمتو [عأ ىمرصس عسا( مسمسك 01هلععام [ك1هطقستعم ةعتمطتق ماسم ؟0ه1]هستمسو ءمرسر] ءءاتكاتت].

 5و ؟15106 لع هردصتطاتع ةآماكعوم - 3997. 1' ء[وز» ظ15-1 8دط ةصخر همصدتت عما هت الك 18 (001310م10

 حسععمرع تعم له ءنكمتسم 51 عررنو-ءل-041: ل اناا |11|/ عنا لل ه]رستا0 ظظ عت لآ 0-ء]-"ه]رب»مب» كطحلطتاهو

 ممم ذآ1و 127م, دصصم 749 (ذصع. 1. كد. 1348) دصمتلاا0. (نهررستس ع2اتلالق وأ 8

 ماس ؟01هيصتمانتسو ناتأ ه3 (ةماسست (ءداسق ؟عطه ءوصالمعغو ننحع ءعماتءةصختعو ءغ ةصعتمأغ

 ام: ]دسوق 1)عم مماعصسأت ةعلعمأات ءام. طس ءّزدك ةصئالم ؟توتمأل ع5 مردعإأ مل ممعد اص 00 ءاضسسمتل

 يعوعمزك ءممممتعمع ءيرسسصعتسمزهغو عغ تمص انطعم ةموو همععو 76عداردأ/ ار“ ته 11141 هلع قو

 ونيمرنسس ممكغعتنم ]سقس |[ 4:2] جسعغمنعسس طقطععو ءوععوتم دصملم ءغ لتعتممع بمعتمسمد

 |[ ع( معئات] زله هممز هصعتغو سغ رست]غأك !1هعلق ج00 هيسعساو 30116ععا عغ مابدك هرمز عع

 ىورعل: الثلث بسر ةذمونتغو هرسمتق لع عربم ععتطعمغعس ةتصع بلطف دلتم جلسصتمتعسام : دعواتع

 ر مصعم ذللستس ةطقم]عتعدع لتعمل“ [عمعفم رصع 1مموصعماستس ءقأ' نقواتع 20 ظمعتس (ههمت -

 حلتع رصفصات ةعامانتت |. - 3998. 1 ءق2وزر» 11 - 4ع حستسو مهت1140(ةقتاتق ٌلظ 001( ةطاننلاو

 هنعامرنع كلآم ظءا» قطاع ءآ -هلصمت» 8 عرب 1كعءمماصسرم >هلعم قلعوست» قتعام. آطمحلمع تس

1 

 11, /عارنب. - 39229. 1' ء[وت» ةلعسمل- ع0ل- لكسر ءورصس عدامتلاتق ذص (هدئقهطاتللال و 0010

 11 ةمما- ءل- لان 1710]رمروت»عا طعن 11ه]ينن0 الق وانعر»نغ [آهمءاطاحر ةصصم 7860 (ةمع. 24. 1”"ءاطت
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 5+ ةنس قونملا ىنيولمل هللا نبع نب كلملا دبع ىلاعملا وبا وه نيمرحلا ماما ريسفت )#,

 مر» ةنس قوتملا ىروباسينلا فحسا نب ميحربا فقحسا وبا وه ىطامنالا ريسقت 1

 ىقوتملا ىناقولا ىولغملا ويحكم نب دكمحم خيشلل ىسرك يأ ريسقت 3 ريبك وهو

 ىضر نب نيدلا ردبلو غلا ةويلمل هنم ىذلا هلل كمل هلوا ديزي ىأ نب هللأ حتفلو 15. ةنس

 ىرسصملا ىوالبطلا روصنملو ىتأي جاقبلل ىسدقلا متفلا هيفو [1م8 ةنس قوتملا] ىزغلا نيدلا 5

 ىراخبلا ريسفت )"» (اقنأ روكذملا وهو تلق] كيزياب نب هللأ جتفلو ىسدقلا وسلا دامس

 ىربرغلا هركذ !ذه ريغ ريبكلا ريسفتلا هلو هنم اًباتك دلعجو دجكت ىف هكذ ام وه

 نيدلج# ىف وهو 7“ ةنس قونملا هنوامم ىضاق نب ليبارسأ نب دومح نيدلا رحب ريسفت مامع

 نيدلا ردب ريسفت )"»» فئاقشلا شماوه ىف ليق !ذك ةفاطللا ةياغ ىف شماوه هفارطا قو
 اًقنأ روكذملا نابح نبا وه ىتسبلا ريسفت م*| 401 نس قوتملا ىنيديألا دومحم 0

 1384) رممرحعنرنم. - 39230. '1' ءموذم آظصسفس- ءاآط دع دست عاصر ءمدتتت عماقتنأاتق 1ص (©01ةظانتالو

 جدمعام»ع لات اررنءا]8 لآ ل-ءا-»عآن]ب عن 4ك0ه0]1] ل هدمعقتا#, ؟1عو ]11 ةنت-ءا] نمت" هنن عنا لتعأو

 هغ هممم 478 (مم. 29: قمع. 1085) دصمرانو. ع 3231. 1 ع12وأ ظ11- 1[ مدع ٌةغأر ءمزفاط مام

 زم (0هرةصانتلل ت3 عطاتقو ةاتعام»ع قاد 8*لرمع 1 هأفر» ه1 ءرن 1:*[رمع !!ةدمطتةى ؟دلعو 1

 لزوم عع ةهمصم 303 (ذمع. 17. كفل. 915 ) مرنم. ح 3932, '1'ع[وز» 59ع+ا 1عه هو

 ءمرصتحس عما مت انك ةص عود "1'طعمتي ةهسعامتطنك هطعتاعط 2101: متوننءل عن 11ه]ت40 71ه جأراغوم#

 11ه رخو ههصم 940 (ةضقع 23. لدا. 1533) مممرعانم بح له ]ريدم1]ع]: 8 ءتن لاق 7”ءعق0ر كنزاق

 ندعاحكطمق 115 1معامتغ: طرهانق آ)عموا هد نتم 165 كاع. ح عأ 01-0-8607: 86: 1860/1-ءل-لغ

 61مدشتر [هممم 984 (ذمع. 31. لآممأ 1576) دسصمتاسم].١ 1نفلعتس ؟ءعيودتس (عةعامتسساأ

 ذه 201- 1م1], 111- 00056, لع نحم ذمكاعد ؟1لعوطتسو ل11607:ة47“ 1'ءان[ممم# #18 ذه انطعالم

 ]لا الار»» لل 0008 ةذمكت مام , ءا 1؟61 1: -ه1]ه] ظعتن 80هيرءتنال. [ذغ أ دصعت هعماعفاته طتع

 1لعرس ءوغو نانأ دتتم06 ءمرضتس عمت هدرتهطقتسع]. ع 3933. 1 ء[وتم» 181 8 ه اعط ةدننر ءوصس ءماةلانق

 ذو (هردصتتستاو نانعتتل ةسعامد» 807/46 ذص ةتم كعء7ق]ب 1دتنلهغر ءأ ]تطعم ءزدك عع 10 عص

 مرهعامرعو تق عصتتست ءمصتسعال (ةعتستت ءلتلتغرو ننعتات 1 ملب»# مرسدس عاتق: قغ. - 3934. '1' عقدا

 8 ءلع- ع ل - كك مو ءوهس عش (ةسلتقا نصا (نهموسفطت , ةنتعافمع 8 لت عادل ]1هلبنسا 8 ءا' لوبا

 اء (6]00 كرز عمو ةنحمم 823 (ةضع. 17. كحف. 1420) سضمعامم. آلام ؟ه]سستمم كتدت 65

 ءلعومملمدأرستك دسممععجتمأ جه0ععقرماتو. آله ذض عامددتو دصهمععتست' هرعرتك 576مم5ع دلز ءءاتق

 1ءعزؤنرب - 3935. '[ءقوزع 86لع-عمل -لتصر ءمرطصتص عماقتلانك ذه 0هزئهمانالل , 111017

 8 ل-6ج041-0: ]71ه ليدصتنل 10601118, هطمم 956 (ذمع 30. ةدم. 1549) رمفتناسم. ح 3936. 1 عاوأذع 0

 آب 1- 8 هعغتو ءمرستصعمامتتاتفا زم أ (0هرهمهنتتل ةسمامزتع 17: هاجم رمملم ادهلمغمر ؟داجو 006

45 * 
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 4 ةنس قوتملا ىفنمل ىنيسلل رهاط ني رصان نب دحا لاعملا نأ نيدلا ناعرب ريسفن 010
 ىاقبلا ريسفت + ىنأي ليزنتلا راعبب ىمسملا ىوغبلا ريسفت ا. تادلج عبس ى

 ريسغت هلو نونلا ىف ىتأي تابسانملاب _ وهشملا روسلاو ىلا بسانت: قي ررحلا (مظنب ىسملا

 روسلا دصاقم ىلع فارشالل رظنلا ىعاصمو ءافلا ىف ىتأي ىسدقلا متفلا هامس ىسركلا ةيآإ

 5 كدلخم نب ىقب نجرلا نبع وبا ظفانمل مامالا خيشلا وه ىقب ريسفت ا. ميملا ىف ىنأي

 ناكو اَلصأ هلثم ريسفت فنص ام مزح نبا لاق ىنسملا بحاص وهو 1 ةنس قوتملا ىطرقلا

 ىرازابكبلا ريسفت "*] ءاقشلا حرش ىفتقملا ىف اذك رئالاب ىتفي لب اذحا دلقي ال اًدهنج

 ماع ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىنيقلبلا ريع حارس نب علاص نيدلا ملع وه ىنيقلبلا ريسفت 7

 هلمكي رثو هل ةنس ىقوتملا [ىنيقلبلا] رمع نب نمحرلا دبع نيدلا لالج هيخالو

 10 دركذ افبس ليزنتلا راوناب ىمسملا ىواضيبلا ريسفت 778 نايبلا ريسفن 7

 لزنئنول,. 7 3937, 1 ء[لوزم» 8هعطقس- ع0 - ل1هو هزلت102ع2[ة11115 18 (0013113 60

 عماسست ساند و جانعامتنع 1807:11::-041-60: ل طا آم ءل]8 لادا عزا لاعق»» عن 1لق» 112

 1كم عل غمر ةهصمم 689 (ذهمع. 14. لحص. 1290) مممرخنتم. - 3238. '1' عاود 8-81 ءعط ع1

 ىسسعسادستسو دم (نورئهساتس 116م7 ءآ-1ءردأ] ةمكعتت ماتعو ةاتعام7ع 8عءع]عتم#. 10١7ع

 نونو. - 3939. 1 ء1وذزر» 8-11 ءعءذتو ءهمدصصسعم(ةئلاتق ةط (001:3ا0111 1711509 4

 1 ناسك ها 77011 67 - 001: ءر» لأ 1هنندم9 هل-هير# همع ءق- عممعب» ةصكءتمأاسك ةصوتع ]نا عند

 1دسلهغدمر جيعامتنع 22عم#. 1ع .ءمسصسعماةتتانسم ؟عدفاتق 18058,  ظ1-1'ه1] 11-06

 مهو مامس ءغ تم انعم 124 مسسعس هدتجكسم و ةغ هلطسم ءلتلتغ ل11ءدمق0 ءهاندعاتن» 107 ةءال” رك

 هه د»جءمايمنل ء7- ءمممع» ممدصتسحكتتسر 0ع نسم آتاعنه 717 ؟10ءدفب» ع 3240. 1' لودر

 18 عءلعأزو همرصتصعمامسسك ذم (هعدصتس جنعغمدنع 8طعتلعط طصقس 1ط1طذظام للا( 40-4

 1آ26ع]بن 86د 11011,2171ع7 (ه1:لغو هصصم 276 (ةصع. 6. اطآدت. 889) دمتم. 10لعس 2-4

 يرسممعستغو ءا لل: مع: اككدموسمسر ةصومتغي ءمرصتسعس( معمق طستع ةتستلتك ءورصصوصعطدتتتو

 اناب

 معع ةمعام» لسسف ةني0تموزكوذسسسك دع سللتسم رصف عتمنت ؟ءعطق لوغو 5ع ةعصاعصاتملل م20م0طتغ

 دماج ةممامستس ميممطعأامع ةسعامدتكدنع متحمس. 1م ذه ل1107 ننم ءمرستسعمادبتق تطبخ ماو

 ]عين 3941. 1" ء[عوز» 151 - 8 ءلاعط هع ةدنأنو .ءمصسعل (ةقللتق لظ (002ةصاتللا)

 1826مقا تار. - 3949. '1' ءلوذ» 1601-11 ءلع ءاصتو ءمرصحس عماهتاتك لذه (001:ةطات1لو

 0411-0-17: ذك ا7:], 1و كه" 0م 1801ءلبعرا# ظطقطتنهيم هسصم 8308 (ذصع. 15. عوام 1463)

 رسمتساممو ءا ءردك ظمطسع لع7ا:7-ءل- لأ)» ملطا-ءآ-"ه]رنسمت» 17 لن (01ه» [1501ء]عق18] , ةصتتف 4

 10 (زمع. 6, لدص. 1421) دصمتناسم. 111غ (ميسعم صمض 20 ظصعتس ؟ءصقاب - "1" ءع[1وذ»

 1:1 - 8 ويفةصو ءمستسعمس(ةيلاتك ذص (نهجدصنسس , هتعاماع 8-1277. - 39244. '1' ء[ةةتد

 17-11 هز لط ةاكأو ءمرستس عمامتاتق ل (هدندصانالت 47:67“ ء/-1ءتتنأأ دمك ءتت مااق عا كانصاثف هان ةكاتكو
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 ريسفت 4*٠ #8 ةنس قونملا ىقهببلا ىلع نب دوعسم نساحلا وبا وه ىقهيبلا ريسفت 00
 ىبلعثلا هركذ ةزمح وبا وه ىلابثلا ريسفن م« 2 ىتأي نايبلاو فشكلاب ىمسملا ىلعتلا

 نيدلا رون لضافلا وه ىماجلا ريسفت 81 ىبلعتلا هركذ نايفس وع ىروتلا ريسفت 1+
 نيلوالا نم نيملاعلا بر هلل نململا هلوا كلجم م١1 ةنس ىقوتملا ىمالل دجأ نبا نجرلا دبع

 ىنعملاو ظفللا هوجول اعماج اباتك ريسفتلا ىف بترا نأ ىردص ىف ملتخي لاق خلا نيمدقالا

 تاراشا ىلع اًيوطنمو ءاغلبلا تاكن ىلع اًيوتحم اعادبا الأ ةفيطل وا ةقيقد اهيف عدي ال
 نأ هرخآ ىف روفغلا دبع هذيملت لاق» نوبعراف ىاياف ىلاعت هلوق ىلا بتكف ىهتنا ءاقرعلا
 ديوستلا ملقب فشك اًنطبو اًرهظ ىلاعت هللا مالك ريسفتل ةعمال,ل هتقيقحب ىّدصت ايل انخيش

 ىو هنايآ ضعب الأ هدوس ام ضيبو لاط املو راتسالا هنم لوالا برلل تاردخم نع

 هضييبتب لآ راشا ىتح ىقب ام ىقب مامت ىلا نيقداص متنك نا ىلاعت هلوق نم

 دمعامرع 820] م2. - 3245. '1' ء[وذ» 11 - 8 عتط د ءاعأترو ءمدصتت عطاقتلاتق لط 001© ةات

 دسمعامنع 41” طر عآد: ل160 1 ءزن ملل 2ءة]المءعافو ةصصم 544 (ذهع. 11. اطآدت. 1149)

 ريرورعن و. - 3246. '1' ء[وذم» 1-11 طه" 1عطقر ءمرصتت عمها قللاتك ص (0ةطاتتلا و 00-1277 ة]ر“ ©

 8-1171 ءبر 7: ذصك تماسك , ةهتعام»ع 17 1ءاز#*. ؟10ع ذمه. - 39247. '1' ء[وذع» 1-11 طءصفلتب

 يدستس عمامتتسف ذص (نهدستسم و ةسعامتنع لطتع طهشاعنم ر ؟د]عم 17 هدجا78 0لذعام. 1*17 ءا# كدحح

 ]دسلون - 39248. '1' علوم 181- ا" طجستنتو ءوصصص ءعماجتتاك ص (0همهصسسم 2 17/64:1ءعل# ]جدل ةطتقر

 جاتعامرع كوكب , داعم 1 مب»# لتعام,. - 3249. '1' ءلوز» 3-11 ةسصخر مرد 2080353105 مه

 (هرئمصاتسسم و ةنعامدنع طعمع ددععتغم 2814"-ءل-لأ: ل 0-ءا-"ه]رتضمتن آان: للت»ء0 ل702, دصصمم 8

 (زمع. 23. 06غ 1492) مدمعطتم.  ؟'ه]سسسعسرو نسما ذغو ةمعمتا: آهسك 1360 طمرسصتماتسا

 2 مكستق ةصلع ءع ءعغعتتستف هدصتسم ءاعم.  كعئامكتر دصوتتاو ذص تستمر, ا( 538

 (نمردمعسس ءعماتعحسلمصت اتطسسس لتئموصعععرسرو نست ؟ةيتقف ؟عيطقصتست عغ ةعموسدسب 12عق اه

 يدرسم]ءءمعمعمم»ر صغ مسالطسو ءدضتتس مدعم هددت (ءرنععر ةتكع دصتصتاك ةزغ ةثكع ةمطقلتور

 رسحمت عوامل مصعتل و عع دتسمداتتت  ل55عءامرنست 1هععالمك ءممقمعتعأ ةملتعدومع معتامرستس

 همم ءطعسلعمعغ. طامعع لاعبي - 8تتموتغع ةسغعت نكواتع 20 عطف (هدومأ ىرعأ صغر ةطتعأع

 دمعر““ هغ 0ئ5كمداسو زنك 450-عء7- جامركت» ذم طمع همعتك لتعغ: 5طعتلعط همواعع كحد دع ه0

 ععمكاتسس دءرئطوخس طلعت ىرصسعمعةصلمتس عع دماعمتمرعم هع اعتمر عم كذموعمتم ىدم هتف

 يدسماععئعمنع ةجماتعممءعر معستك ءملمتست ائمعتو ؟ءله ةعمنعهنمسس مدل ءطتدستس ءغ ]هنعمالستم

 ممكست (نهردمت ظج) (أ١ ع, دععمععدتسمع لاك مدعاتق) "علمحتغع. دس ؟عرم معو ىدطععععمرو ءغتللعو

 ودمع مكسنتم ائمعتو ءممكتعممك قعر داماس متاتلتسك ةقوتطءمععر مروعاعم معمعسمتس مهتاعاتو

 وددع هم طتم ةمعلمأع ررظكت ءداتد ؟ءمععم““ هعوسع ه0 ظمعتس ر هعاعرو زماهعأم دسقمو ءتصأب 0056
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 هفتصم ىلع هّلك هتأرق ىلعتلا لاق ليربج ريسفت 770. ىهتنا تلئتماف هما دري ال ىم

 دجا نب ديحم نيدلا لالج ةمالعلل ىرسالا ةروس رخآ ىلا هلوا نم. نيلالجلا ريسفتا ز"مأ

 نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ركتملا خيشلا هلمك تام املو م4 ةنس قونملا ىفاشلا ىلا

 ريغص هنوك عم وهو. ريجو ريبعتب هطمن ىلع ةمتتا بتك 11 ةنس قونملا ىظويسلا ركب نأ

 5 اويسفت ىظويسلا رسفو ةحافلا رسفي رثل ىلحلا ناكو ريسافتلا بابل بل هذال ىنعملا ريبك مجخلا

 ءاملع ضعب لاق شئماهلاب ةيشاح كلذ بتكو كيبز نم ءاملعلا ضعب مالكلا ىم ىغبني

 نمو لمزملا ةروس ىلا نييواستم اهتدجوف نيلالجلل هريسفتو: نارقلا فورح تددع ىميلا

 هيلعو ىهتنا وضولا ريغب هلمح روجاي اذه ىلعف' نآارقلا ىلع كنأر ريسفتلا رثكملا ةروس

 10 ال اًديح مهللا كديحا' هلوا' نيرينلا سيق اهامس ىمقلعلا نب دمع ىنيدلا سيشل ةيشاح

 زال ع ردعو هدزسك ةسمعتتان١2 0لعاضععاوتتأ 20ه: م01613و مءاتوسد متل لتسم  ءمصفتعمدمعع لاتط عع ز

 زائوتع لتعم هسلتعسه انت. حل 0 1" ع2لوزرع لعءطسعأ]و ءمرصتس عطا قلأاتك 18 (002ةصاناللا 2

 لوزرل/ ءعلتكم عسعس 1'1/0ع#9 (مادتم ءمزهتسا جتعامع 1عولمدع (عداففتت. - 3951. "لا هوت

 [ 7-1 ء1]غ] عزم رو ءمسسعصامتستق لص ميلف عتط ؛ (نهرتحستا مدياعتلت انكواتع 20 ططصعتس انته ل57",

 جيععئمتطسخ لسماطق لو/م7- هل - 01, له ءاندوتسه لعاؤوأ- تلح لقذن 710/1 متروتسعا طعنت لآسسعف

 11م0: 5طمظنتاور حمصم 864 (ذمع. 28. 0من 1459) رسما سمو ءغع ةطعتاعط ةصتلتنممع هلع

 دموع لعءاا7- هل - ل41: ل آل-ءا-«]ومت» عتب ىلطق عقب" كمدير غر نست ممهغ اللتاتك 120 ءالن

 يوروسعم(مسنسس لتءالمصع طبعت عع مص عاطمم انكاته 0 ءّزسك ءىيعسرتامسسج ءمسصرتا ععتغو هأ ةصصم 41

 مع. 4. لسصن 1505) لع1ك5صععن5 عي(, 11نع اتطععو !!ععغ مهعتدع متع دصم]تكو 20120 0ات13 20

 يع وعواعصألت5 هطصصلحممز همصقصعأ ءصتطط هماتنته 01130116 001011111010100 مرسوم ناي

 ةسدنتمسر وناتحس 11/0/76 همس ذصاعت متن عاهلالق  عقأاو لودبر17 1 ةلتمسع جععمتسس هلهتدن عدعرات ءانتو
 قمدوسع سما ءيسعمفس ةتمع تلله لتمانمءلمصع اتطعو ةمكعتامس يان .اناععومع عجم هطغتلعط
 متطنل لع ءمضمملم ىو ا[ مردتمع 1214“ ءلتستغر ندممعع حته وتلمس لوءاتفا 269400 هدتسسلاتق 0ع
 لله معطو 2ععلغ متستم طتعكتمو سمس نغ ءمصل عمتععأر عدواتع عامدهدع ةمقاحتت دصفتوتست هلععسأ مدت
 ىتزرب ةلئسك لمعحتم آلءيرعمعممتم: كلمصعتدحتو دموسمتغر  !رلعممف (نمدحصت ءا ءزدق  ءموصتت عما مدت
 حط انهموانع 1ع]م7- هلع لل: ءلتاتم مسصعسسومع 30 ةايسهامتط ]11هديسسوترتاق]  مدمعتس ذهل ءهتر
 لوداع مععم دب كسسعحمتم 71000011112 مسسعس(هيتئانقا (!هربجمسم  طسسصعتتم عىاتزعتهغر 032 0ع
 10 يسودم ذللسرس 1110ونك مصومتطنف نمعاقنعع !1نعع. 1[معع ز]]1عي ل  ©]هووزه ءانتط قاتل ءالاتظأ
 ةليمرربو- لس لادن ]1ه] مست: عرب - ءام]عمتا غر عيستخ هجسسك (ماد تأ - نه" ءقرن ةصقعتت ماننتطت ءأ لاه
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 لضافلا انالومل نيلامجناب ةامسمه ةيشاحو 10 ةنس ىلوالا ىنايج ىف هفيلأت نع غرف خلا عاطقنا

 ةيشاح ىهو فلاو رشع ةنس اهب ىقوتملا ةكم ليزن ىراقلا دمحم ناطلس نب ىلع ىيدلا رون

 ةجلا ىذ رخاوا ىف اهقيلأت نم غرف ملا لامكلاو لامثلو لاللل ىذ هلل دبل ايلوا ةديغم

 عمجم هايس تادلجام ىف ريبك وهو ىخركلا ديحم نب نيج نيلالج حرشو فلاو عبرا ةنس

 لامج خيشلا وه ةفيلخ لامج ريسفت )70 [ىرغص ةيشاح هلو] نيردبلا علطمو نيرحبلا 5

 ريسفت )8م نآرقلا رخآ ىلا ةلداجملا روس نم وهو 1, ةنس ىفوتملا ىامارقلا فحسا ىيدلا

 5. نس قوقملا ىفاشلا ىروباسينلا فسوي نب هللا دبع ديكم وبا مامالا وه ىنيوجلا

 ليتشي نيرسفملا تاقبط ىف ىكلاملا ىدوادلا ل تلق] هجروا ةرشعب ةيآ ّلك هيف رسف رببك وهو

 نمحم نب ىلع لضافالا ةجحح ريسفت 102 [ةيآ لك ىف مولعلا نم عاونأ ةرشع ىلع

 لش ميكح ريسفت )001 ىرصبلا ىنسحلا ريسقت 700 ه. ةنس قوتملا ىمزراوخلا 0

 ةمعامتعمم : طهسلم '1'عر ه 18لودعر ادسلع ةدقصتاأم ءاعر كوصقل أ معاسم هممت 952 (ةدع. 15. 11غ

 1545 ) ه0 ظمعس معملسموتع - هغ 810115 ممواعم طعمعف سعتكتم لا74*-0-0: 47: ]عب ل

 316ه]ء مير ء4 (م# الآعءعمع ةمودتلتممع دطتوسع ةمصم 1010 (ذصع. 22. نص. 1 ) 2025و

 هتزدك معامدووع لءسم7ع» ةمعتماحع جقسملسس هغلعو ىكدصغأ هغ ذاق ةمءعماتصغ: 1هدسو 0

 سهز فاملعو مملءطعكتمع ء( مع عءعقمصع مدوعلتغم ءاع. ةطووارتغ هده ثم قمع هعموتق

 1211طئززر عع هصمن 1004 (نصع. 27. خسع. 1495). 1دعدتودع آاتطسس كسمدممست 76747 دصحعمم هزتعتع

 ماسعطسم ؟هآ]سستمستطامكق ءمهفاحصتع 7107 هتسبسعل 18د 71070 72167778 ءمامتم عماقأاتك عقأو

 ءورصتسعمامعستسوسع ل11ءززم' ء7- ةو]رر» عن مع 1117ه هل-اءل عرب ةموعرتت موز(. ] 1لعرت مه2588 5

 عاموودك ءلذلتإ]. - 3959. 1ء4غوذ» 3 سنت لعط ه1 11ه, ءمصسعماةمتاتك ص ©هعدمستم 3

 ةسسمتم وستمسوسمععمتسم هعءامكد نكوسع د0 معتم (©هددمت, ةسعامبع عطقتلعط لوس عل 1و

 0م" تن ناغر ؟نأعم لسنا 17,120 لتعاو ءك دمصو 0 (ةمع. 10. 07. 1593 ) مدمن و. ع

 3253. 1'ع[وذز» 11- ل019 ءتصنو ءمدصتس ةماجتتاك م (نهرجصتتتترو ةعام»ع 1آصقضس قادع

 المان عت: ءل ' كآ001]ه] 17ه 7”وبر“ 77مل 8طمتظنتامو ؟نلعم لم7مء#72 لت ءام ءهغ دمصم 8

 (ذمع. 8. لسا. 1046 ) مدمداتم. 0مانف طتقعماتتتو 18 ناتو ةزمعات105 دعواتك ءءنولت ؟هسزق

 رسصملتو دماء مرت عاملات5 ءوأ 72[ م:#0 11هلئلتغو ذم ]دعوتطسو ةمغعرن مععامدم طقعع طقطوأ:

 (نهردتس عم امعتسك لعععتل ععصعتم 00 ءمتممتتسم دم نسمكتم "وات ءمدسصأ ةءاتاس» ]. - 3954. 11 عمود

 11هززءغ- ء127220طقآلرو ءمرصصءعمادتنتمك ذم (هرةصاتتس و ةهعام»ع 472 8 ع» 7101 مست ءلأ

 ظلك مهمه" عفر, داعم 1هززءا-عاورك/ 0/17 لتعم أ ةمصو 0 مع. 18. الو. 1264) ممراسنم. ع 0

 3255 "11و 1553-11 هم 8-11 ةقدأو ةمطتص ءداقتتاك د (0ةصانتتت , 210ه 1

 80مو»2. - 39506. 14 وكرم 11 ءاعئرم 8طةطو ءفرصس ءماممو ص (هعومسسس 3 ةنروق
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 [نامربلاب ىمسملا] ىقوحلا ريسفت ٠70 نارقلا رخآ ىلا متفلا ةروس نم ىنيوزقلا ىيحم

 وباوم ىدادحلا ريسفنت 78ه. 5“. ةنس قوتملا ىوحنلا ميعغربا نب ىلع نسلم وبا وع

 ليوأتلا فيقحت ىف ليونتلا فشك هامس م... ةنس دودح ىف ىفوتملا ىفنحلا ىرصملا ىلع نبا ركب

 دودح ىف ىقوتملا ظعاولا ىفشاكلا ىلع نب نيسح ريسفت 0 ) نييخض نيدلكم ىف

 5 ضعب ىف هدلو هككذ امك ةيلعلا بهاوملا هايس كلكم ىف لوادتم ىسراف ريسفت وهو 1.. ةنس

 رهاوج هلو 47 ةنس ىوتملا ىسيلدبلا سيردا نب دمحم لضفلا ىال ةيكرتلاب هنمجرنو هينك

 كيع نب ناميلس هللا دبع وبا وه ىناولحلا ريسفت !4. ميلمل ىف ىنأي ىنيوارعزلل ريسفتلا

 ىقشمدلا نيسح نب رمع مساقلا وبا مامالا وه ىقرخلا ريسفن 4 708 ةنس قوتملا هللا

 ىلع نب ىبحي ايركز وبا وه  ىزيربتلا بيطخلا ريسقت راد“ *» نس قوتملا ىلينكلا

 10 11 خنس قون ناتسكاس - بحاص ديحأ نب فلخ ريسفتا رتبت رس ها خنس قوتملا بيدالا

 وسدلعدععمتسه هعاقكد دصلع هكوسع ج0 ظمعسس (نهجدصتر هستعامدع 11 ءات» ك1 11101 متت ع4

 (ممييمارن. - 3957. '1' ءلوذ» آك1- 1[ د11, ءمرصتس عطامتتلاتك ٌذط (نهدنهطصتتللل 470//12807 ةصق عانت ماتو

 هتعامت ع لكلا 1] معد: ملل ظعت» 8 هلركت» مدسسسس حاتعم , ؟اتآ1عم 16 لتعأام ءغ حصص 0

 (نمع. 3. 066. 1038) رصمتنانم. - 3258. '1' ء1وزد 151- 11 ع6 01 ءودتتل ع1 311115 112 0011و

 لممطستك ؟0ه1تدستصتطادق هدنوهوت5 .ءمحصمت»:ءطعصعاتت5 عا لكمدأرإ“ 61 - اءراتنأآ لاق 1ه]عطتع هآ-همأل

 زدكعس ماتتقو ج1ع10ع للان ظوءو]» ةاد» ملل ]1:2 آ[1همعاتتنم, ؟ه]150 1100402 لتعم كك تسعد

 حصصتتالل 500 (ذمع. 24. 8ءمأ. 1397) ددمزئغا10. - 3959. '1' ع[ةردن 1105 عازطو 1

 فير رص (نهردستتت رو جةا1عامدنع 1102عم 1ع: لآ: 12(ى]17 77 قادر قكسعد ةمسصاتتط 900 (ذصع. 2. (0 0غ

 1494) ررمدتنتم. (نهرحصعصاأدتلاتك تصلاتكق ؟01تستستف معروتعع ةععئماسك ءعغ ه0ممملمنس نلغانفو ءانتثو

 نع ءزسك ظلتسم ذه ائطعو نسملحس (ءواهعر نسا 17/-1]1 همم ط47-1نءا لعلتغ 'طسمنعتعع

 هس ؟ةناتغ 4 اا آ/سل],آ 10!1]ءمب»ت»»:ءأ 1 ءر» 1005 120/152, ةدمصم 982 (دمع. 23. مع. 1574)

 رم تنك. 1لعرد 20عءم» دلتحس ءيماتعمقمصعتس كاجسضسصن متنا 5ععدسملمع عغ (ءعناتهع لعم]7

 ]1-7 مرو" ةمكعتماحس ءعلتلتغو لع نسح اتاعجد لكس ؟10عدفتس. ع 3960. '1' ء2لوذع آ[11-1 ه1 صلو

 مرستس عمامتتتف ّدص (هعدصتتتت و ةاتعاماع لآثع ل4ط00172ع] 907ءمرجا» 1ع: لآ0/ه1]ه]ب و "60

 1101م7 لتعأام هع دصسم 494 (ةصع. 6. اللمع. 1100) دسمزننتم. - 3261. '1' عاوتم [ك1-]ل؟طتنةعلعأو

 ءكورصتس عمامتتانك ّدص (نهرتدصستسر جاتعام»ع آسقسس 481:7 مةز» 01ه“ عرب طلووعق» 12: ءد]لع]#

 1[1ةصططلتغمو >نلعم 767« هعرب# لتعم عع ةصصم 334 (ذصع. 13. قلسع. 945) دصمز 10. --

 32692. 1 ء[وزر 151- لكط هنتط 151- 1" عط عذسأو همرستص عما قتلالك 1ص (نهرئهسانلت و ةانع06

 ١ 761م7" 6 7” هأررم طع ملل: ظآ- 4046, داعم 36],ما1ط 1 ءار»اعم لزعغم كا دمصم 502 (ذصعب

 11. كسع. 1108) ررمزنات0. - 3203. 1 ء1وذرع لكط 211 دتصانكق 111333110101113 18 0010

 فسسعمس(ةيتمالاتنس و ةانعام»ع 126/4 1ع: ىللب»ء0ر 8نزذئامصحع متمعأمع ةصضصم 399 (ةهع.

- 
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 نب ديحم لضافلا يِيشلا وع اسراي ليكم هجاوخ ريسفت 114 .. بنتكلا  ربكأ نم وهو

 ءاينلاو :كلملا .ىبزج ىم روس, ىف ىسراف ريسفت وهو #2 ةنس قوتملا ىراخبلا ىظفاحلا دومح

 سابع نبأ نع هدنسب ليهس نب ركب دمكم وبأ وه ىطايمدلا ريسفت رردلا

 دوأذ نب كيحا ةفينح وبا وه ىرونيدلا ريسفت 0.20 41 ةنس قوتملا ىفنكلا ديحا

 وهو ىثأي بولقلا ءايضب ىمسملا ىنزارلا ريسفت م#بإ 11. ةنس قوتملا [ىوغللا ىوحتلا]

 هل نيمدقتملا نم ىنارلا رفعج ىأ نب هللا دبعو بيغلا جنافم كيسفن مسا ناف رخضفلا ريغ

 وبا ةمالعلا لضافلا وه بغارلا ريسفت ملم © فشكلا ىف ىبلعتلا وكن ريسفت

 5. هعم(. 1008) ممم نطنم. - 3264. '1' عقوذ» 1[ طهر 2 10 ط حصص ع1 28 ٌةعددو ه1

 ذم (نهع>صسصسر ةسعامرنع ةطغعتلعط طعصع مددعرتنم ك10/]هتوت»ءل ظعتن 11ه]يتضستل 11/8017

 ؟داعوم 1عامزع 710ه]يعيوتسءا 1:4 لتعم ءغ هصصم 822 (ةمع. 28. لكحص. 1419) مز0.

 (نورسصسعمامسمق معرذتعمك كاما طستسس 2 يقطتو مدهقطدع ذهملع 2101-1277 ها 771 - 77ءارام

 3965. '1' ءا5ذ» آك1-آكط هرج حس عر خو ءمرصتس عمادتتاتق ذص (هعدصستلوب 23040: 481: !]:4عه7> 418 8 رن

 1نءو ؟لعم 2212م6: عجم لكعام ءغ وصصم 539 (ةصع. 4. لهل. 1144) ممرات. لس 3266. 1 ع[وأر

 ءأآ - له ععدنو ءويصتسعماةيلتك ص (ههمسست رز [هاعع مع عاقتلم ددقت عدم (هجانتت << طق عل مءانؤ. ب

 3267. '1' ءكوأم 11-81 صو ٌهغأر ءمستس عما ةتلاتق د (نهدئتصاتتس و ةانعام© قكآتن ل1010

 ل ء[» 8ع كم1 عقار ؟هلعو 102 ةسبر4اع لتعتم , نمت ؟طتع ل52 4قل مذ داكن ع 3968. 1' عاوز

 آر 1 - ط عرج ةمأو همرسصسعس(ةيتانق اه للك عهدك ظدضداممر ناهقك 12 ءاماتن# ةسعام» 001477 ةجمعأاةغ

 آلع زمانه. - 3969. 1' عاوزم» 1-51 ءزءتصستو .ءمرصتت عقاقتأات5 18 (0ئ02ةضانتالر, ةانعأ01ع

 قضوا 0ا-ءاسلأ: ل 0-ءا-هحأسع طعنا قلارتتع0 آظدمءاطاحم ؟هلعم 1)ءن» ع لتععم ءغع ومصمم 694 (ذمع

 21. لو, 1294) مورو. - 3270. '1' ع1 عت 82-11 1م عزو عنتر ءمصتتت عماقتلاتك اه (0023 018

 ةتعامرع قكاتن ظهتؤرم كلتنعا 13 عنا 10 موم1:0 [ 6ءةسسفلتتعم آعدعتعم]هعم] , داعم 122:عامع“#

 لذءعم ءغوممم 290 (ذدع. 5. آ8لءع. 902) مممزانو. ح 39271. '1' عاوز 135-151 هما ءمروستعم (ةكلاتق

 ذم (نوءدمصسس 192/4 ءاسعم](5 ذمكنتمامع ءغ ةمكعف 1[دسلهعت ر دتعام»ع فستق همص مصاص لعمل

 بسسس ط1 لب« -ءل-لأ»: 1غ سنر هدؤدك ءصسسعمأةدتتك ل11 م1(], ءا- عارعتا دمع تمغمك عقار عع دط

 ذللم مءعئعدع قكط0ه1/ه] عت: ىكطف لمع 184جم بيموحع ءماسصسعم(مكتق .علتأاتك عقار نانعاتل

 1*116ءالغ ذه 1ظ1- 1عمءاوك اهسلهنب - 3972. 1 ءقوذ» ظ1- طة عتطو ءهسسعمادتتسك لم

 (0هءدصصتسو ةمعامرعع طغعمع درسععتام عع ءععدلتاتكوتسم 4817 7ءايعض» 11هععقو 88 عرب 2101 متت ءا

 لف ءنا- ءميو/ ه ل]لأن] , ؟تلعو ]عض 1وط]ا»# لتعاو ءع ذمتنتم دععدلل  ونصتصاأل 220100

46 .11 
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 تامّدقم هلوا ىف دروا يلا هنألا ىلع دال دمحلا هلوا نلج ىف ربتعم ريسفت وفو ةسماخلا ةنأملا

 خام دحا وهو اًعيشم اًريسفت اهرسف مث تايآلا نم المج دروا هنأ هزرطو ريسفتلا ى ةعفان

 نب] هللا لضف نيدلا كيشر هجاوضلا وه ىديشرلا ريسفت “٠10 ىواضيبلل ليزنتلا راونا

 عمال بحاص وفو ديعس ىأ ناطلسلا ريزو [ناكو .١ ةنس قوتملا ىادمهلا ىلع نب ريخلا ىنأ

 ةريسفت *0/2* ريسفتلا ىم ثحابم ىلع اًليتشم هنوكل ملاع ىتدأم نم رثكا هيلع ظرق دقو

 نب كلملا كبعل هصتختو )"2 ةنس قوتملا ىوحنلا ىسيع نب ىلع نسحلا وبا وه ىنامرلأ

 ىئوتملا] ىسيقلا [نب] ةدابع نب حور ريسفت "00 +01 ةنس قوتملا ىورهلا نذوملا ىلع

 خيشلا وه جاجولا ريسغتا مب# 2 ةولصلا بيغرت بحاص هركذ سنهازلا ريسفت )"046 11ه. ةنس

 ريسفت 7م نارقلا ىناعم هل لاقيو 1. ةنس قوتملا ىوحنلا ىرسلا نب ميعربا فحكسأ وبا

 10 07 ةنس قونملا ىجفاشلا ىلصوملا هللا دبع نب دمحم نيدلا رحب خيشلا وه ىشكرزلا

 (هدسس عصام اك ءعدغ ؟ه10ع جعقنسجأكتك انمتلتكق ؟01تسستصتكو 0000 ذغه ةصعامأا؛: آطرهتتق 1060 ممم

 ءزدم طعمعطعأتك ءاع. ةط دصتقم ماسعه ممصعغ ننلتكؤتسد ةصلع دعت موه 0ع 1هاعانم عام1065

 نمردصتعدو ءأ طقصع ت0 هصعتت 5ةومستغمو انغ مامسعم مرنماعرمنف ؟عجدسقو نم0م5 0لعتصلع ءمصز نص ءاتسس

 1ماعسضمرنعامطتت“. 1 طآلن6 ]تطع دتصتتق عمرضتسس ؟هصاتاتتتل عقار 2064 1862074068 ذه ىاتف 171107

 1-67عدوجأ] طقتوأا. - 3973. '1' ء[وزر» 11-151 ع5دطن 3و تمرحتت عطاقتأال5 15 0013 ات 6

 1 /هزه 156:140-عل-0ا: 1'هل]1ه1]1ه] [ ف ءرا كط 1:11 عفر» 20: ملل: 11 عضل ] , ؟دلعو 2

 لزعغم [ع( ةمصم 728 (ذمع. 17. للمرت. 1327) رصمدنننم]. 11 ةيئعتم ظدتاأ 5نآاقصت لقتع ادق ءأ

 جمععم» عنف اتطرت لوس". طاسخ لمععمسغم5 51105 00ءغ045 عاتحص ![دتتلتاان5 م105ةءاتأل ةاتصار ءانللت

 ننمدعمنلمصعو 0ع ذصغععممءاملمصسع تهمرجستعو طعصع ءمرضحءءطعس0عنعإب -ح 39274. '1' ء1وذد

 151 - 18 هرستس ٌةصأرو همددتنت عاما ةلالاتكق لص (00:قصانناتو ةانعاماع لكنا 1[ عمدت: لل عرج لدم ((ةتطتت 10و

 مدلعم 1متر: لتعم عع ةصصم 384 (ةصع. 15. 1"عطض 994) رممداتم. آكمتامرسعس ءزاتك ه0101غ

 40 - ء] - هج ء]17: 16د: ملل: 217 - 11ه:مءلجلتنفن» 11-101 ء”ءمقغر ةصصم 489 (ذصع. 31. اآلعع. 1095)

 تمن نم. - 3975. 1" ء2لوزر» 8 نثنط 8 عد 0 طقه ءهمرصحت عدا قتلال5 12 (ن01:ةطاتللل و انعام: 7

 ظعرو 006 [18ب] - هلعمقعنر [دمسم 250 مع. 13. 1"ءطس 364) مصممدادمم]. - 3976, '1' ء2ةلد

 [ئ1- 2 ةطخلو ءهمسسعما(دسنتق ذض (0هدهصتتت ةط ةهسعامدنع انطست 16”عااط ه7 -ه7/2 ت0 8435و

 ةتعامنع 27م1. - 39277. '1' ءآلوذر 2-11 ءزز هر و ءمرصصت عدامتللاتك لط (ن0هدتطاتلللو 01[311©

 ماعتاعط لقي ةواءمع 1مل 13 عروس ءاوعر»# (عهدستسهاتعم ر "؟نآلعم 2ءززار لتععم ع( ةصصم 0

 (ذمع. 41. الآه. 922) رصمراتم. (نهرحتسعصماهنتاتك ل1176 21/- (ن0"* 41: ةطصقعتتمالتك عوام

 10 3978 "1 ءاوزر» 151 - /ءدالع عد طخ همسسعمأملتالك ّذط (0هدئهصاتلا)ل انكولانع 20 ةانسهأمتمس ل110

 ةهسعامرنع ةاطعتلعط 8عءل» - ءل- لا: 7101 ميمتسعا عع لطلمااعأر 215272 ذطقطتاحو 1!"

 ا
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 نيوارعزلا ريسفت .:  © ىتأي فاشكلاب ىمسملا ىرشخرلا ريسفت 4 يه ور فطعجمملا

 قونالا ىجاشوقب فورعملا دمحم نب ىلع نيدلا ءالع لضافلا هب فنص نارمع لآو ةرقبلا ىنعي

 فيرشلا كيسلا ةمالعللو ىتايسو ريسفتلا رهاوج هاّبيو ةيسراغلاب ظعاولا نيسح ىلوملاو م. ةتس

 قوتملا ىندملا ىودعلا] ملسأ نب كيز ريسفت )او م4 خنس ىف وتملا ىقاجرإل ديحن نب ىلع

 ىلغوازق نب فسوي رفظملا وبا نيدلا سمش وه ىزوجلا نبأ طبس ريسفت منش [أ ةنس 5

 ميظنلا ردلاب ىمسملا ىبسلا ريسفت ممنرس !نلجم نيلخ وكت ريبك وهو 108 ةنس قوتملا

 قوتملا ىورهلا ىرهزالا دحا نب دمحم روصنم ىال لاوطلا عبسلا ريسفت )ع لزىلا ىت نبي

 ىئناشلا ىرصملا دمحم نب ىلع ىسلل وبا نيدلا ملع وه ىواخاسلا ريسفت مره م. ةنس

 ىدسلا ريسفت 004 متي ر» فهكلا ىلا ديف لصو تادلجم عبرا رببك وهو 17 ةنس قوتلمل ا

 00 ا ا ااا كل و هاي طوس هاد امدح اقم اال ل

 268612 لتعم ءهغ دصصمم 4 (ةصع. 29. لو 1391) طممسو, 3279. 1 ع#*ةذر

 آي 1- كك حدس حاطط هط عدمتذر .ءمصسعما(ةعئتف ذم (0همدصصمسس 712ع75] رع ةصكععمأدكرو ةهعاورع

 ةعضعلايد]رع».  ا710ع ذمكم. .- 0 1' ء[/وذ» .81- 7هط م3175 ءاصسر ءمرصصت ءماخنتت ذم

 كسوسدامك هةععدسلدسس عع :ةعنمس 2ظ|1010*>]1]1 101 016435 و 0505 ءمدصممدتد ءعسصغ طعمع مدععتو

 4/16- ء0- 011: 476 8 ء» 1101 مط» ع4 و متلعو (تيد#77 ةكتوعمد ءغ جمصم 9 (ذمعع 18. ةاكدن.

 1474 ) دصمعتاتك - 810115 8هدءعنم 77-77 1١( ع. 0ههعتمدحتمع)ر ودت ءمرصسعم (ةعامم

 دمسس معضوتعمتس دمكعد !دساحكس للعم ربب» 1-1 دق" ذمهتمدتغ ع هغ 00ءاتععتسو 7/5

 2/1 - ك1 أرك ل1: 8 عن 710 هع ل0147, ونمت همصم 816 (ذهع. 3. كم. 1413) هطتتغ

 3281. 1' ع/وزم» 26104 8 عم مى ع] حسو ءمرصصتعماةتتاو م (نورحصستل ر ةتعاماع 27620 9 هرب

 كعكات [ 4ك 0ءم# 21ء0ءد2, دمصو 6 مع. 7. لهل- 753) صمدعاسم]. - 3989. 17 ععوزر ةزطغ 5

 آ1طص - ءعاّز هدمت ءهدصتسعم(ةنف دم (0هر:حصتتت 3 عصانق تواماج 1ععع هآ]سستسسسمو 30 غمعع

 كك ءرروو- ءل0- 41 1101 ]7 ع» 7و“ 7 رد 0711:5778, دداعم كنا 1:-ء)منعج# لذ او ءهغ

 ةمصم 6054 (ذمع. 30. كدص. 1256) طمعامم. - 3 '1' ءلوذ» 860-181 طاعتر هممت ها

 ذه (نوءهستسم 107- 1)هرم» 777- 77عام رب ةمكعرت مدكور ةتتعام»ع 80342. 717 ءدنمع ]نعد 107, -

 3254. '1' ع[كوذ» 8-81 عءط“ 11-181 لور ءمصتس ءصاقعتمسم ذم دعماعست 5هعدتمم 1ههعدفرو ةسمعامرع

 كن ك1هتضدت» 21ه]رعصتسءا 8 عد قاسم 4ع]ب مست 21عام, ةممم 370 (ذهع 17. لول 980)

 بميوصم:يبجنإل ةقققت لل عقدت لكلب دك ءلعط تو 1  «ممتم طاقم ذم (هءدصسست و, 200

 ة2ا»-ءل- 011: لطد ةرمععت» ل476 17 عم 7107 هس كل ةطمظتنمم ؟دلعو 8287 4م# لنءعو هع

 ةسصم 043 (ذهع. 29. الآدن. 1245) طم(. 0مدك صهعمسست ر ده وسمر ومدصودمتل ع 00340

 دهلسستمتاطدع فصقكحك ةسعام» ممم متكت دل ؟هعدنمس 320/7“ ماه عت ءدداتع واب هغ عاعرج سم ءعأ ءعاه

 مءاتوستك - 3986. 1 ءءوزر 5-81 ءلذر ءهومصدتسعم ةعسم ذم (نهةمسسر ةسعام»ع 3602, ومن

* 46 
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 ىفنلمل ىدنهلا فحسا نب رمع صفح ىأ نيدلا يارس ريسفت )0 ةياورلا فيرط ىلع

 ريسفت 0 2 فشكلا ىف ىلعتلا هركذ روصنم نب نكيعس ريسفت 7 "م. ما" خنس قوتملا

 قبس مولعلا رجب ىميملا "ىدنقرمسلا ريسفت 011. ءاحلا ىف ىتأب فئاقحاب ىم»ملا "ىملسلا

 قوتملا ىفاشلا ىزورملا دمح نب روصنم رفظملا وبا مامالا وه ىناعمسلا ريسفت 10 .هركذ

 ةوهو [010] ةنس قوتملا ىرلاب ىضاقلا نجحأ سابعلا وبأ وه ىنانمسلا ريسفت #10 | م1 نس

 ىب فينع ركب ىنأ دعازلا مامالا ّحيشلل ىدابا روس ريسفت )#0 كلج رشع ةثلث ى ريبك

 ضعب ىلع هين هنأ هيف ركذ خلا رومالا جكصي همساب ىذلا هلل ديل هلوا ىسراف ومو دمحم

 لقاعلا لمت اذاف ميدقلا نصقملاب زوفلا ىع نيمورح اوناك نيرسفملا رثكا ناف اهيف ةعدوملا رارسالا

 لوصف ةعبرأ ىلع بّكرو نونظي ام قوف رمالا نا هل حال ثحابملا هذه دقاعم ىف

 (0رصتخم 14 ةنس ىقوتملا ىفاشلا رمع نب دمحم ىنزارلا رخث مامالل صالخالا ةروس ريسفت ]] 158

 د01 6مصوسست تحتم معتق ءءانطتق ةمام ع 3287. "1" ءلوذسم 85زعق] - ءل- لكسر ءهمرصس عهاقتلالف لص
 (©نوردصستس , ةتفامدنع 01-60-8177: لآن 11ر5 0همب» عبو 1 ]مع 11:02 آظطهمعاظنهو ةصصم 3
 مو. 15. كسل. 1371) رصمرامو. ع 3288. 1[ ءلقتمع 8هل0و ءمدتسعم(ةتلالق كه (002ةصاتتن
 م 17001 ءم ذه 197 - ]غمع]ر“ك ]دملقهكتعر ةسعامرنع ههل0 عزا 11هبرونل”. س 89289. '1' لقت
 [ظ1 - 8511 ءرصترو همدصصعم(ةيلاتقا لص ((هدئدساتتتت 11-207 ءعم76 ةصقعتت مالتقو 10
 ادت ]1ث ةرو 27/4. - 3990. 1 ع2وزر 85-151 حرص 2862501 012111168181115 18 018010
 86ملر» 67 - ملثم ةمكعتماسكر ةسعامرع هميسم» همنا. 10!! ع ةسمره. ب 3291. '1' ءلوذس
 را - هزرس' ةستر فرس عمامتماتق لص (هعدصتسست و ةاتعامنع طقس 40117101 :07] ©“ 11 01151/1* لق ل
 2 7101 ميستر»ء0 ]1 موت كطمظتنمرم ؟هلعم كن" كيد# لتععم عع دصصم 489 (ذسمع. 31. آ2ءع. 1095)

 ررتمرنننو. - 3999. 1 ءعوزر 151- 8 ز رسم ٌةصلو همردطنال ؟21311 15 ل0 (001:ةطلاتللل 11380105 عاطل
 ؟ولسستصستسر ةنعام»ع قطن ]مطاع للسعال ظن ق ور هسطتع 18ع2 لملتعع همصم [737 (ذصع
 10. كدع. 13306)] رصمتفتم. - 3293. '1' ءلوزر» 55ه عع ةط ةقئكر همرصتصعساةتلانق لص 15

 ةررسدنمم معروزعممو جنممغم»ع ةةطعتلعط ]سورس هقععاأو لكان 8ع“ لاأع 17: 11

 [معمتغ زم: آدسق 182عمو هنزمف ممرصتمع زئعو طغعصع ةمطتلتسمغعس ءاعبو ةغ ةسعامال 5ع مقتلقغ

 مممهتتااف ةوعموعو ذم دلع لعمممتلو هدنعملتمععر ماسسمو عمتس ماع مم ءاعد 1عاتعلاةأع م5

 ءودعر ندمع ذص همومتلمسمع جعاععمت ءمصقتلتت ءهعصفكتت ©سملع1 دنع ةماعا]ز ععمد طقستست

 نسممعفعقمدسس لن[ 6 عدل منعو وموت لعرنععر عأ دعس دممز هرتلكق ءقذع مهرمردعمأ1 3مم81616و 011811
 ر هزتاصمنأ هلصغ. ةشئانو» ذم ندحضتمرب 5ءن01م0ع3 015 م0وز6ا05 ءعواأ. - 3294 | 18 ءلوزر» 5 ندنعأ
 [1- 1زعط] ٌهعو هورسسصعم مسمع ذم كاسعمتمسس 177/5, هسعامتنع 177 لر»-ع1)00-0 1101 متت عل 13 علف
 نيرو رعنسم ةطمكتاحم ةصصم 606 (تصع. 6. ه1. 1209) مهمانطتم. (نهرسصد ءعملتسسو 0000 ذه ةصعأمتأ

1 
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 ىسحلا نسحن نب ىلعل صالخالا ةروس ريسفت +40 [خلا «هديح فتح هلل .دمحلا هلوا

 ىشحملا هداز ييش لضافللو ملا صالخالاو ةحتافلا مجتافمب متدق ىذلا هلل دمحلا هلوا ىقانمسلا

 نافحلا نبال ضصالخالا ةروس ريسفت 01 ةيصالخالا هامم خلا كمصلا دحالا هلل ديلا ةلوا

 ىقاودلا لالجللو انيس نبا سيئرلا خَيشللو 011 ةنس قوتملا ىوحنلا كرابم نب ديعس

 ىزاريشلا دمحم [نيدلا ردص] نب روصنم نيدلا ثايغ ةمالعلل ناسنالا ةروس ريسفن 0

 ثحابمو ةغيطل تاقيقح' هيف حلا هناطلس ليمج ىلع هللا لجأ هلوأ رصتخ وهو 121 ةنس قون

 قوتملا ناتسبب فورعملا دمحم نب ىفطصم لضافلل ماعنالا ةروس ريسفت 708 ةفيرش
 ىنلا هلل كيلا هلوا نيرخأتملا ضعبل رصتخم ةحتافلاو ةرقبلا ةروس ريسفت 01 9 ةخنس

 هاش رفص ىلوملل رتاكتلا ةروس ريسفت 0".. خلا ميركلا نارقلا لازنا ماركاب ءايبنالا مركا

 هادعاو] 11 ةنس قوتملا ىراسكنلا ميعربا نب دبحم نيدلا ىيح ناخدلا ةروس ريسفت 1.

 ليدتتو 18266 (؛ةلتكر ونقلت :لتوصدف وع ءانن]. ع 3995. 1 ءلوز» 8سهععوغ ظ1- [لعطآققو

 مرصس عماأدست ذم كظدعدتمست 171/745 , دتتعامدتاطدق #47 8ءرن 110122: 11هم0712 اة  كتزاتك

 هرددك 15 ةمعمتغ: طدسك آلعمو ونهت همحتطاتو سعدت متنس 10116 هأ 11/115 ةوعرتغ كعو أ

 طعمع معمغم 872 ت60ء] ظا- /110ه]عث] 6و كهدزدك مدمس ءطاقتتتتك 111:15(: عا ذمكءتتمأاتك اه

 زمعمزغ: لصف آلم تمتعمو جعاوسم عام ع 39296. 1ءع41وتع» ظةسععغ ظ1- [طططلققو

 وسسعماحست ذم ظةدعداحسم 177/45, هتتعام تادف 181:-ع70ء]] رز: كوتا 17 عدن ]110[ /ير» عرج دسم 3130و

 ةمصم 569 (زمءع. 12. فسمع. 1163) مممرنننوم - هطعتاعط 1 ءيرقع 157 هاروو - هغ لء1/-ع0ل-7

 12ءممران. ا 3997, 1 ءقوذع» 85 هرععأ 1ك] - 1مم مصار ءمرسمت ةظاقتلالكا طل انتة 313 17471

 هسعام»ع 0هءنمةتسسم 6 1ةضرامأ - ءل- ل: 11ه هع: [ هل" - هلل لأ::] 1101[ مسن»سعل ]27 متنقو

 دصصم 949 (ذمع. 17. شمر. 1542) دصمختم.) (نهدصمعسلتسنتو ونسم0ل ذنه ازمعجتغت ط0

 ]رعت مرنم ءزانق م1معامونت ءومعوأو ءاعبو هأ ءمعمتقمصعق ءمهقمعغ همطغقاءعو عع ءكعودصأعس

 لا5ومتكأ 4 هدعووسع هدانت]ءو. ع 3998. '' ء2وز» 8 نععع 11 - كلم : خدت ءمررتتت ع2أ 3351115 مه

 كسسوتمسم 472 ور ةتععمانع طعصع دصعمتأم 71:51م عزان 1101من , ؟دلعوم 180517 لتعم

 ءعاهمسم 977 (ذمع. 16. لدم. 1569) دجمعاتو. -ح 3299. '[' ع2ولزم» 8هععأ 8-81 عد 2غ

 ىع 1-81 خغاط ءعر ءمرصتس عماقتلاتكا زم كاسضقأفم مرتسفتتت عا 5ءعسصضلقتانر ةننعامرع تعم 00

 معمعمقمرتك غةمممورتك. (نهددمءعملتمسس زعم دسءمتعمسو: طهسك 18عمر نست معمر ءعاقق طعمعطعم

 (هرمومأت همطتلتق معمءادنأ طمصمتوعزع هاما 3300. 1 ءزقلوزر 85 مرععغ 11 - "1" عاع غغط 0 د

 ءمرسس عمادعتسك ذم 5هسدافست 1670707“ , دسعامرع 110115 يورك هكر. دس 3301. '1' عاودت

 8 نععغ 151 - 2 هلعطةضر مسصسسعم(دميتمك ذم كمن فاما 120770,  ةمعاو»ع 710/هغ- ءلأ -

 8101 متمتسعا اعرب 1 ه]يار» 17د ةو مصمم 901 (ذهع. 21. 8ءمك 1495) ممم"اتمر [وه5 عدتص
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 ىربك ةيأ هنا هبحاص ىلع لدي فيلأت وه فئاقشلا بحاص لاق [ناخ ديزياب. ناطلسلا ىلا

 نيما كيحم لضافلل حتفلا ةروس ىيسفت ل“ مط ةروس ريسفت » ريسفتلا ملع ىف

 ادلب هدابعل همرح لعج ىذلا هلل دنيحلا هلوا رصتخت ةكم ليزن ىراضبلا هاش ريماب ريهشلا

 ه»# نس قوتملا ىسامالا ديوملا نب نجرلا دبع ىلوملل ردقلا ةروس ريسفت !"“,ع , لإ انيمأ

 5 هتبطخ ىف ركذ ملا ردقلا ةليل ىف نآرقلا لزنا ىذلا هلل نيكل هلوا نيتسارك ىف رصتتخم وهو

 1“. خنس دودح ىف ىقونملا ىراللاب ريهشلا دمحم ىنيدلا الص ىلومللو ناخ كيزياب ناطلسلا

 فرش هيفو ا... ةنس دودح ىف ىقوتملا ىراصنالا هللا حور نب دحا ىلومللو اشاي ردنكسال هفلأ

 ىناودلا ىقيدصلا عسا نب ديحن نيدلا لالج ةمالعلل نورفاكلا ةروس ريسفت "م ردبلا

 ةقلعتم تاكن هذهف لاق خلا ميوقلا نيدلاب انيلع نم ىذلا هلل ديحلا هلوأ 1.0 ةنس قوتملا

 10 هتكافتسا امم اهضعبو ريسافتلا نم هتجرختسا امم اهضعب نآرقلا عبر لدعت ىلا ةروسلاب

 ريسفت "4 لقالقلا حا وهو ىهتنا 10 ةنس روهش ىف نورج ردازج ضعب ىف اهتقلع ىركفب

 ةواافصم 80هيروسن0 111 هطاسلتغ]. ظةسعغمسع آنطعت 2/-ذ/ءعونعت: 110ع هرانكو ةصوصتغو 8

 هيووعمأ همردستعم ةمنع مم ءاعس تلطسم ءعوذع معمم ستسضعماسسص ميمطوك. - 3302. 1 ء1وذد

 مرنم عأ "11و هودصصسعمساهيتنتك مط كانسضمامس 111. - 3303. "1" ءلوذع هسععغ 1ك1-1" جغ*طو

 مرت سعصأهسمسدك ذم "ةسمسصاقتتم 167:7: دسعامدع طغعصع دطعتتام 11101611060 11: 1201/7“

 3[ءلءاعمع ةمودتلتسمو >دلعم مكتس» ك7مزب لتعغم. (هدسمءعصلتمسسو نسم ذاه ةصعامتغ: آرهتنك 1)ءوو
 ونحت 81عاعاعمحت تتآغمرتطسع هتف ننعم 1ععاغ مغقتت ءاع. - 2304 "1" ءالوزرم 5هععأ آظ1-( ج0,

 ورصسعمساهست ذص ؟ظدسعدنمس 0607و ةسععمرتطتك 81هأ11ه 450 - ءآ-”هارتنمت» 17 ءنن- تتم 000
 م4756, هسصم 922 (نمع. 5. 1"ءطس 1516) دصمتءاتمر ءانزاتق طغعدتك نهعامكتك لممطانتق عمتصتمصتطاتق
 ممكافسو دلع دصعمتغ: 1ردسمك 180عمو وست (نهردصتتس طماع (007 دع ءامحتغ ءاع.و ةغاذسص وضاع
 ممدصعم ةظهآلغةمصتن 8هز منال 111م7: 1عرمع ح 1!1هاله همها - هل- ل1: 2101م ءاو ؟دلعو طلق"
 لثونم عع لرععد ةسصسس» 930 (ذمع. 10. للم. 1523) طجم1610و 0101 38 6012111001012 15672067“
 طامامع هبتموتغع ح هع المالح ل4طسعل وب 1[ ملامل كسوف ةر قكسءد صصص 1008 (ةصعب

 14. كدآ. 1599) رصوعأتم. ةنطع ه7 ع«و“ ءا-اءا» ءمملعتس ةدسدتنمسم انهعامك. ح 3305. '1' عاوذم

 8 نر ءأ 1-11 خ11 ماكطسو همصتص عتاقتلالت5 طا 2أ 31132 1077 جمع مع 00 ةأط0

 ل ءاار] - هل - لأ: 11017 متمرس عا 17 عز: لعمل ههللعلبم 12 ءماقو ةسصم 907 (ذصع. 17. لاتا. 1501)

 سمتنكتم. 1معامتغ ذم: آدتنق 182عمو نست ص سمو طعم عظعتسس مععامع 82061 ءمهضتلتغ ءاقءو أ

 10 ل1 غ: 1آ1وهع هطوعكدكمصعد ةدطاتلعو ةمععغعومن ظسسدتمتسو نانقع نصقتئأهنل (نهدندمت مهلناعللل 0
 جعونمن. قلتمك ءدضتس ع فصتسعمامستك ةقوسسقتر ةلتمف ميممتم دمعات اهلتمصع ءاتعاتتو ءةقوتع

 عا

 ذم يتحلمتس كتكتكقفم لع”مءب ذمكسلم طغت لعموتموت دصعمعتطسك هممت 905 (تمع. 8. كسع
 1499). 11دعع زللع. ظرسسدنح ذم نه دحسعتهلاتتو 036 001/747 ممدستسمأنانل. ع 3306. '1' ء1قتد
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 دئاوف ىلع ليتشم رصتخم ومو يلا رثوكلا هلوسر ىطعا ىذلا دلل نيلمل هلوا رتوكلا ةروس

 لضافلل نيتذوعملا ار وس ربسفنت ادار هبشاوحو فاشكلاو ىزارلل زاجيإالا خياهن نم :لوقنم

 نب دمخا' نيدلا سشمش ةمالعلل ىلملا ةروس ريسفت 7". - انيس نبا سيئرللو روكذملا

 تاشوعلاو ريسيفلا نم بحتنم يسراك (نيلات ينو 7 'ذنس قوت اشي لامك نبا ”ناميكس

 هلل ديل هلوا رصقلا ةريخذب ىمسملا رصعلا ةروس ريسفت "1 ةحتافلا عم هنكل ىتاوكلاو 5

 نبا نيدلا ءاهب ئيشلل معلص فسوي ةروس ريسفن 1.2 ملا ناسنالا عون مرك ىذلا

 [..0] ةنس ىفوتملا ىراصنالا حور نب دا كومللو اسلج رشع ةسيخ ىلع بتر ظعاولا فسوي

 ىذلا هلل ديحلا هلوا عيمجلا نم طسبأ وهو ىرورسلاب فورعملا خيشالو ىتأي مامكلا رهز هيف

 خيشلا وه, ىدرورهسلا ريسفت 1*7 40 ةنس ناضمر ىف هفيلأت نم عرفو خلا انيلأ لونا

 هركذ فبس ىنيوارعرلل فيرشلا ديسلا ريسغفت اواالإر هللا ديع ندب رمع دكمحا وبا 0

 عريع عع 81- آل[ حسغط عدو ءمررحتس علاقت5 ص 013043112 70671416 , نتأ 142 ةصعامأغ: لرقتنك

 1)عمو وتأ مهمطعأوع هتم مععاقتم 1. ع. مهمطغعتمسب 0علزغ ءعغم. ظرعكتو هعافطتف ءقغر نمت

 هطوعرعولمصعو ءوسو] ءءانغدع ه 27:71 67- ةزاعع د 1غ دنع ءةلتغم هع ع 122:15(“ ءلدمومع

 عامووز5 لعمر مرصاوو. ح 3307. 1 ءلوز» هسععغ ظ1- 110217910 224عزطورو 1

 دص لسدك نا]غنصحم 8كمدقغممو ةسمعامرتطسو تعم طعصع سعتتغم دحم0ل6 1دتلمأنم ءا 1 نأ5 1

 ىو. - 3308. '1' ءاوذ»» 8 سهر عغ 1. 1- 08160 1]لعو ءومرصسعم 321015 1 11314312 1710/4 323401

 مءعنمدتسم ىرعتسع - هل- 0غ: ل1160 1 ءرن هد م1ءرسمت» 11 ]1ع م1مامد] عر ةسصم 940 (ذهعم

 23. لدا. 1533) محمدتنتم. 1دصلعست كد دغحتسر تكانت هتصعم مدجتا22 20زانهعأذ عقار همانق م عاكأ ءانتل

 نمعامغ مما0لمععت مهرتاعرط ءدع !ائطدتك 1 ءةوه», 122د:15/]: م ءهغ 1201ه41]/5  عععتماتتتت.  ح 5

 3309. 1 ءركوزر»ب 8ظسهععغ 4-181ععو ءمدصسعمس(ة71005 ل كان قة قل 4 1026874" ه7 - 0837“

 زمكعهرت مأتم رص وانك 1428 ةصعلمأتغ: آطرجتف 1)عمو وناتأ ععصتتق طاتتتتة211121 102013514 عام.

 3310. 1 ءزرلوزرب 5هععغ آسف لكو ءهمدستسعماةملان5 ذم كسسضمتمسمت 7عوك ةسمعغممطسعك ؟5طعتلعط

 1826/4- «0- 0 187 37”: 717 2عر وندخ آتطتصحص دس وننتص 0ععلسص ءهمصفعقذاتق لتكممقدتغو أ

 31ما1 47760 8 ءدو 1877 ملجم. دمصم [ 1008 (ذمع. 14. لدلك. 1599) ] مهمتاتم. 120عجص

 ةوسمأو ام مدعاقكت ةماعد ][حدلمملو 27مل“ ءآ- 8و ءتعوممتغاتا و عمات عطا 311111128 عاتق 0

 هررحصتسسس ةتسماتموتسحدست هطعتلعط و ؟دلعم ىو” لتعفمر دصعموع 1دصفلطقم ةمصتن 954 (ذهع.

 21. 1ءطتخ. 1547) ةطوم]ارتكخ 1هعلمتغأ زله: ةردسك 182ءمو نتن همطتق "عر ءطمدتغ عام. ح 3311. 1' ع1وأذت

 8-11 هطومعدنك عع ل3 ءمصصتص ءطامتلا5 ذص (هدئهصاتتطت و 21456 8طعتلعاط قكقتع قلع 01770 0

 ظعو 450ه11ه], ؟دلعم كو]م"هنمو» 8 لتءام, ح 3319. "1" ء[وذ» آ8-1 ءعيوزل 5ظ1-هطعدمأألو

 ءمستس ءمغواتك ذم كامسضهأمك 5ععوصسلفسم ءغ (ءعاندتس و ةتعام»ع 10/7 - 8 يزل للا- 51 ارك 110 ع
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 هكذا ملا, ادابع. نب” ليش اريشقت- رداع. قالا زاقنملا زهلابب”ئمسلا» ىطوقشلا|ريسيب هزتتز»

 زييشلا ريسفن )14 14. ةنس قوتملا ىرصبلا ياجحلا نب ةيعش ريسفت !5  ىبلعتلا

 ريسفت 71. ' ىنوبلا نيدلا فرش عيشلا ريسفن ٠10 نيعلا ىف ىنأب ريسافتلا نويعب ىمسملا

 هنأ لاقي ه.. ةنس ىفونملا [ىفاشلا ىماغلا] مجم نب باعولا دبع ديحم وبا وه ىنزاريشلا

 5 ىمالعلا ريسفت هل لاقيو ىناريشلا ةمالعلا ريسفت امو دعاوشلا نم تيب فلا ةدأم هنيص

 نبا نع ىدمرتلا دمحم نب ملاص وه ىحلاصلا ريسفت 1 ىتايسو نانملا متق هيساف

 مساقلا ىب دبحت ىسلمل ىنال ةباحصلا ريسفت !7. كتيدح فالا ةعبرا هيف داز كقو سابع

 نيدلا نيعم كيسلا وه ىوفصلا ريسفت "0 هفنصم ىلع هلك هتأرق ىلعتلا لاق هيقفلا

 ديمخلا هلوا دلحكم ىف ىضاقلاك جوزمم فيطل ريسفت ومو ىجيالا نيحرلا دبع نب دمحم

 10 نايبتلا عماوج نلمس 1.5 خنس ناضمر ىف هنع غرف خلا ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا هلل

 هدمروب - 3313. 1' ءاوذزع ظا- 80و ن1 همستسعمأهتالاتك ذه (ن0هدنةصتنتلل 27-1007“ 707-11011107

 زمكوست مدقو ةانعامرزع مديرا.  ؟10ع ذمه. ع 3314. 1" ءلوتد 8هطخطاو  ءموحسعسا مستمع ذم

 (هءدصتتس و ةتعاماع م2571 ظءزت لطافل لعق. طهسلمغ ةندحس 110: 1ءان. بج 3315. '1' ءةعأ»

 مطم:طحي همصسصعمساويتتتق لص (نهدهاتنم و جنعامنع هذ/0' ع ظعءرن- ءكاعزز ا 05و ةمصف 0

 مع. 19. 0ع. 776) رصمعمبو. حج 3316. 1' ععوذس ظل -هاط عتلعط و هورس ءمافتامس ثص (ن0عمصاتال

 0141: 1-61 عر ايداع ذصف هت ماسمو ةسفام»ع ظارعت]]ب.. !!1لعدصس ]نعد قلقض. ع 3317. 1" ءاوتم

 58-21 طعزاعط كظطور ءل1- عل- ل15. همست عط[321015 162 00د هصاتتلل و : 211660176 ه6" رك هل -

 رين - 3318. 1 هكون ظ1- هطتع قهر .ةمرصتات عماقتألالق ص (ن0هدئهطاتتللو 20101406 قآل

 1101 مده: 0 لآل - ءامع]ر ]رابط عزو ل10ه]ءميستسعا [  لكس ذطمطتنم] و دلعو ك7 امق لتعأام أ

 ذاب دمصم 500 (ذمع. 2. 5ءمغ. 1100) مهمطدمو نت هةميسم ستللته عيكس (ةةةسممتت !1معم ائتطعم

 ذممعس مت مدع لتعلم. (نهدصسعس(هجتسق للسمك فد” ممق معمر ونمت 00 ءالقكتستتق 00عممل15 84107

 اداوم 11/-1هرذف» 1لآ- 114178 ؟هءدفم كا ل'هل']ع كليو عينت متن دمك مات عقار انغ اصلح 510 عالق. ب

 3319. 121+ 1" ء[وز» 8-81 ةلتطتو .ءمصصص ءمامتتسك ذص (نهدوساتلل 8 80412/: 80 1101164

 16 دس ممكتغدذو نت كطتن قط المع ةسعامرعس ةعوستتمس عا ننهتتتم هيتللتطاسك 201 0هصدس

 هماتق ةسنحل(ب ب 3390, "1 ه2لةزدع ء]1 - و ءطغط عغو ءمرصتصسعسم(دتللتق 50101012 م1هرنطعامع ةه

 (هرفصاتتس و ةسعامرع ل1 7]/مدهت: 11101 ميطي» عا 1 عرو- ءلعايعنب لسسسكءعمسكتلكتم. 1م: 1ءعالا 5ع

 نتن امام همرحست ةمعامرع 1عوعلمدع لتعلن. ح 33921. 1 ءلوذع ظ1- 8 ع1 عرجتو هوتتن عما قتلا

 ذه (0هددصستس , ةنعامتع 11/7 - 8 عيرورفا 11]1هأ0:- ءل- لاين 7101م منست»:ءل طعن لطف-ءآ-”هازضمتا 1]غو

 مدلعم ىوكعرم# لتعام. .(0هددس ءعصاحتستمم ءاععوصق نهضتمم ؟هآ]سستمتمو ونت ه0 دصفلسسس 220/16 ةدصت

 10 عديمتست جلستعتمتص»  طقطعأ ءا اذنه ةمعامتغ: آهسك 1060و ونتأ 1ةعقتاتللل ةاتاتكلل تانك 10عام 18

 ستمزاأ هع. قةسععمر» سن معصوع آظمسملطقم ةمصت 905 (ذمع. 8. ةسع. 1499) جطقمأك لغو عاب
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 ربيوج فيرط اهنم قرط هل ىلالهلا محازم نب قريصلا ريسفت |" ليصغت. عونب ىنيسو

 فيرطو ىلهابلا ناميلس نب كيبع فيرطو ىلع وه مكلل نبا فيرطو طوسيم ريبك باتك وهو

 قبس ريرج نبا وه ىربطلا ريسفت 2# كاكصلا ريسفت مب”» نثراحلا نب ةيطع ىبأ

 ناك] ةعيشلا هيقف ىسوطلا نسحلا نب ديحم رفعج وبا وه ىسوطلا ريسفت »#» هبكذ

 فاشكلا رصتتخاو نآارقلا مولعل نايبلا عمج هامس] 84. ةنس ىقوتملا ىفاشلا [بهذم ىلا ىهتني

 بون ةدع هبنك تقرحا دقو ىكبسلا لاق [2» ةنس ىف هفيلأتب أدتباو عمالل عماوج هامسو

 اقبح ريسنت مت هيلع ىلعتلا هارق نماح نب هللا نبع ريسفت ما“ نمانلا نم رصخميب

 فشكلا ىف ىبلعتلا هركذ ىسكلا نيج نب ديمحلا دبع ريسفت )78+ ركب نأ نبأ فحعلا

 ملا خنس يوتملا [ةيل ىف ىراضبلا ميش ىناعنصلا] مامه نب قازرلا دبع ريسفت ا!"

 ىنأي ليونتلا راوذأ علاطمب ىمملا ىنعسرلا [ىلبنخل هللأ قزر نب] قازرلا ديع ربيسفن 1*“,

 دع دمه نهطعتمو ؟10عطتوو لءمفت»#* ءل-1ة نة ةمكهتموتك. ح 3392. '1' ء[وتع 8-11 عزم عنو

 ءورصتصعمغةتمك ص (نهردصاتسو تانعام»ع هعءق»بوأ 8 ءن» ل16 ناقم 112178, ونحت ؟هحتقك ذمه

 ةممعتتغ هغ لممءن أر هصلع دصحعماتك ءغ ةيسراسع اتطغعع يحك ءوغر 202 - ءاطمطمتستر ونت

 472 ءموممسستسمتد , 08201 لعن ئذواعنسفت» 812 هع لاند: 0اهبرإرهع ظءن- ءا]لاةا]رء

 3393. 1' ءع[ةذ ظ1- 82 طعط طقلعو ءوصيست ءعماديتسك ذه (نهعوصتنتت رو ة07ع 71216777.

 3324. "1' ع[ةذرع 1ظ8:1- '!' حط عرعتر ءمرطتس عماقتألالك ص (هدقصاتنال و 21مم 1871 ل ءع»أ»“ 10167“:

 8106 ةنمررو. - 3325. 1 عاوذز» 1-1:.1!'سمذر ءمرصتسءماقهتأاتك ذه .(نهق انتل و انعام ع للا

 لهم ه1 هارعيستسءل ل ءريسءا]ءمععت» لمع هنتكعممكمدلتم ذطتتقعمو [ونت ج0 ةععاحتس] ةطقطن عدس

 [نىدمقتتك]و عع صمم 460 (ذمع. 11. الو. 1067) رصمعنتسك وام | آنطعسس ل11هزتن# ءآ-آن رات

 1: 011١ ظ1-(نمر* هب ةمكعت مهتغو 10 كسوسع ءمتامدصعس هرعستذ 722ع7ت7 نضع ءلتلتغو نصسمس ةصصوم 29

 (ذمع. 260. لآدت. 1050) ءمصمدمعمع ذصععمأ؛ ءأ لءما»#' ءآ-زنربع* ممستمهتتا]. ه90682 دق

 ازطعمو معمعقاتم >لعاطسعك .ءمعدسس طميستمتطاتق .ءمرصطاتعأ05 عووع مهروني ع 3396. 1 ء1ءذر

 ةط ل ع11عطرم فستسعم(دعتك ذم (نمعدصتسو ةتعام»ع 45007ه] عبو 180. 17 /ءلغخ عدس

 ممردتص ذالم 1ءعلو - 3397. 1" عود ةكلط ل - ع1 - طهععرو ءمرستس ء8اةلال5 لظ ©0012 ةطانللاو

 مسهعام»ع 480-ءا-]طءممع ا ءد» ك2 8ء]ب». - 3398. '1' ء2 عذر كط ل- عا طحست لور ءمرصتس عماقمتاتك

 زم (نهردصتسو ةسعامرع 450-ع]- ]هو040 8ع: 101ء20ل 11عو#. 176: 1عقخ دس ]ظدسلمغ ذه

 1-21 مع]رر ح 3399. '1' عاعأ» ةط ل- عا - ١ عددذعرو ءمرصتصعم أ( ةتلاتك له (ن02:ةطتنتلل و 21405

 61-150 - ”ءمياع 8 ءرب 11 ءرسبسمت» [ه عر نضع] , همصم 211 (ذمع. 13. كمر. 826) رممععدمر [ودت

 لم[ امم“ دس (مملتغقهمعد .لهعدعسودل]. - 3330. "1 ءلوذم للطل- عل - عددقعر ءويدرت عماقتأاك

 دم ((ههمسس ل11ا4/8* هدم“ ءاسا عسل ةمكعتماك ءغعذمكد آدسلهسلمسفر ةسعامنع 480-عا- ءمعنع

 [8ء» ظضعماام] [آآدمطهلتاه] 2غمم'مسع. | آككتع هىمرمدسعماةيضتدك لطل- ءاد»ءسنلا هع دعم
47 1 
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 بحاص ىدوادلا ىكلابلا ديحم لاق زونكلا زومر همعأ روكذملا قازولا دبع ويسفت تلف]

 ثيداحالا هيف ىوريو ةنسح نئاوف هيفو همساو ريسفتلا اذه لقن دعب نيرسفملا تاقبط

 [ىبكلاملا هفصو امك تاعطق عبرا ريسفتلا اذه نم دوجوم ىدنعو ىهننا هديناساب

 ىف ةنس قوتملا ىفنلل سنوي نب دومحم عيشلا] ىضاقلا [نب] كمصلا دبع ريسفن "٠

 5  [خلا نيقيلا فقحلل انادعو نيبملا رونلاب انمركا ىذلا دال ديحلا هلوأ رابك تاداج ثلث

 هّلعلو للج ىف رصتخ 5ع ةنس قوتملا ىلاجرلل ىجرلا يبيع نب رعاقلا نبع ريسفت 1"

 قيمح نب قبع ريسفت »© . ىراكسلا .ىطعملا نبع ريسفت |"#س#“  ةعئافلا ريتك

 نيج نب دحأ رصن وبأ مامالا وم ىانعلا ريسفن !""ه 111 ةنس قوناملا ىنشكلا رصن نبا]

 قونملا ىفاشلا ىلع نب ميركلا دبع نيدلا ملع وه قارعلا ريسفت “| د4 ةنس قوتملا ىفنللا

 40 وهو 11. خنس قوتملا ىفاشلا مالسلا دبع نب ويزعلا كبع نيدلا ورع ريسفت "ب 1,8 خنس

 ةعماعماته همرصعم طقطوأ 1عمد»تأدب ب7 - م15, ءغ 1101من: 0 107م#1:0 ![هلئلتتد . (ن1دهدتستس

 زمام مرن عفان همرمست عمانتل ةانعامرو طمع مرتسعسادتتتم ءع ءّردك همدستسع ![هتتلهفتكو طقعع د01 كن

 31سهلغ6م هممنصسعأ 1هءاع ءا طعالع جدلصم(ونحو ءغ علتغمر» ضهل0160معم ةلطاتل ءاتتتلت 1

 جللعر6. 1 [آدعع 1]1عي -  طءعصعم دصع وننهأك101 طاتلاتق 01212623111 568ع126018 6ه>طقاقطأو

 يعسحلسملمسص نيم 81ةلئاعتام دموع 0عووتطتغ]. ع 3331. "1" ءزوزع قط 0-ء1-هةسعلو

 مرتس ءماقساتك ذص (نهرقسس و ةتعاما»و 4كم ل-ء7-دهنع6 [ظلخم] )ه0نعنه [ةطعتلط 210/0 1 ع

 انبي 10م5 آ[آدمعالنودو همصم ... 2017610. "1م ؟0ه1تستسو 613552, 01136 113 1261 م1118: لا

 1رعمو وصخ صمذ ]نستمع تهلمجنم طمصمبةعتغ ه( 20 ؟ةئتامغعست هعئامتس 200محتغ ءاع.].

 3339. 1 ء[وزع ةطل-ء]1-ءؤمطتتعو همردست عطاقتالك 12 (0هدطاتللل و 31161016 40-67 - 07/77

 1876ج 4ل0-ء7-»ه]رترنمتا ل07زامقو ةسصم 474 (تصع. 11. لمص. 1081) رصمالاثت0. 1عكلتك 3ك

 دصتاتق ؟ه]هستستكر نانأ [هرن(ممدع همرستس عصامتنانتس تسمع هانسدأمع همصغسعأا. - 3333. '1' ءالوتع

 قط ل - ع1 - سو 'غزو هورس عما قتتلاتق 10 (نهد" هطلت, انعام ع 480 - ءآ - ه0: اء 02.

 3334. 1 ع1وزر»ع ةلط 0و همردتسعسأةتلاتق 182 نهر هصاتللل , ةا0[10ع 450 12: 11017:6:0 |[

 راكممت» 16م1, همصم 249 (ذمع. 24. 1"عطط 8603) دصمتناسم]. ح 3335. 1 عاود ظ44-1غةغطقو

 رس عمامسامك ذص هوست و ةتتعامرع آصقس لانو 11مم“ ل]ثرتءل 1 ءرن ]1ه]نمتدت»:ء0 11ةصعاتتقم

 دسلعم 47/478 لتعام ءا دصصم 586 (ذصع. 8. 1"عطر» 1190) رصمرتننم. - 3336. 1"ء1وذم
 1-11 م ءاعؤو هفبسصتصسعساميتاتك ذم (نهرعوصتتتم و ةتنعام»ع 171:- ه0 - 001: ملط - ءآ- عع": ظظعتن مآ

 10 كطدقتامو ؟دلعم 14عام لتعام ء( دصصم 604 (ةمع. 28. لستم 1207) دصمتم. ع 3337. '1' ءلوتد
 1ععد- ع 0ل- لكسر همرستص عماقتتاتك ص (0هردصانتل 1213عضانك و ةانعامانع ةلهتن- ءل- 047: لط0- ©آ- هدنأت
 176 4ك7-0-:ءالر» كطقظتاور ةمصم 0600 (ذمع. 20. للم. 1261) دصمتنات0. آظكرانق ظلتاتق 1100©
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 وه ىركسعلا ,يسفت )» اضيأ ريسفت 41 ةنس قوثملا فيطللا دبع هنبالو رببك ريسفت

 نبا ءاطعو حاير أ نبا ءاطع ريسفت 7" 45 ةنس ىقوتملا هللا دبع نب نسحلا لالخ وبا

 و ىربكعلا ريسفت 6*7. فشكلا ىف ىلعتلا معركذ رانيد نبا ءاّطعو. ىناسارخل . ملسم نا

 بطقلا وه ىمالعلا ريسفت "60. ..سابع نبأ نع ةمركع ريسفنت !*» هكذ فيس ءاقبلا وبا

 ىلع نيدلا ءالع ريسفت #7“  ىنأي .نانملا منف ريسفتلا مساو [0. ةنس ىوتملا] ىزاريشلا

 ةخيشاح هيلعو ىنامكرتلا نيدلا ءالح ريسفت م“س# إ ةنس قوتملا ىدادغبلا سيح“ ىبا

 ىلع ريسفت 5*7 هم“ ةنس قوتملا ىفنحلا ىكركلا ىئسوم نبا ميعربا ىنيدلا .ناعربل

 دبع نب دنيحم. .نيدلا ءالع وه ىبالعلا ل مس  :تادلحم عبرا ىراقلا

 ىدابايلعلا ريسفت م” هم ةنس .قوتملا دعارلا ءالعلاب .فورعملا ىراخضبلا ىمحلا

 ىتايسو ليفكلا همساو ىدنكلا دامعلا ريسفت +. ىتأي ىناعملا علاطمب ىممسملا

 67-450- 7ءاةر/6ك, ند ةصطم 697 (ذمع. 19. 0ع. 1297) هطتتغر ءمطتت7ت عه 31111112 01014. ل

 3338. 11" ءاوزر» 4-81 هلع عار ءمدصتصعم أ( ةقلاتك طل 001(4ةطتتنتت و 311040: 451 1:77

 1ظء: 450071ه]لنو ؟هلعم 45722 لنءعئ6م ءغ حمصم 395 (ذصع. 18. 0ع. 1004) طتمز نه.

 3339. 1 علوم كغفر همصسعساةتتأ ذه (نهعدستتت هط 416 351 #45 1؟ آر لكل 1

 ىلآغ 710571: 12/075118 ءأ ل16 ل51: 12سم“ ءلتكم  (نهرصتسعتس مغ مذ 170182 ذص

 آلا - 3201 - 3340. "1' ء[وذ» ظ] - 0]عطءرعأر ءهمرصسعما(ةهلاتك ص (02ةصانتللو 20001

 411:8 عاب 0[ عر". 1710ع ةدمتتوم - 3341. '1' ء1وذ» 1 لع تسل 3, 013721 ةدالاتك ذط (001ةطاتقل

 دط 14م ءلئاسكو وننأ 187 468451 دتعاملكةغعلل 5ععاتأاتق ءوان ع 3349. 1:1- '1' ء؟وئدت

 ا - كلاذستو همصسعساةتتاتك ص (نهدوصتتتت 4161/1: تأ - معان ةمكعتت مااتك ر  ةا0ع[01ع

 0هواتكوسم (4//م7»ه) (ن016-ءل- لا ك1 ةسنر [حصصم 710 (ةمع. 31. الآحت. 1310) طمعامم]. ح

 3343. '1' ءاوذع كلقع- ع0 -لنطسو ءمدط77ع21811115 ذه (00ةطصتنللتا و ةانعأ06 0-47 - ل1: ل

 لعرب كلم]متستسءعا 8مع7008و ةمصم 741 (ذصع. 27. كدص. 1340) مممزتتم. - 3344. 1 ء«2وذر

 ىا1قع- ءل- لك مو ءمرصتس ءعمامتلالق ّذص (نهرئهصاتسلت , ةاتعأاما»؟ 47:- ه0 - لأ: 17 عدا. 6]هوودع

 د0 ةدحنص ةستموتغ ظوبس أمس ءل- لأ: لهل علت للدم 12عءلف [آدمعظتامم همصم 853 (ذهع

 24. 8ءط. 1449) عامصعنتو. - 3345. '1ء1وذع كلذ 151- ( معذور ءمرحصت ءعطاقتتاك م

 (نورئجصتتتلل 034601 ؟01تسات هات 310161 ع #47 (نه»وهأ آرعءامرع. - 3346. 1:1- 1 ءع4وزر

 1-11 مرتو همسسعمامتاتك ذه (0هدنهسسم للفت نعام و ةسعاماع 0111-0-47: 71070711160 77 عا

 4 0-ءاهاررسعت» 820117, ؟دلعم لا-ءل-لذ: 2750-111 لتعام عع ةمصم 540 (ذمع. 20. كمت

 1151) مرمزننم. - 3347. '1' ء[وذع ظ51- كلتدط ُه031, ءهمرصتص عهاقتتاتك لص (نهرقسانتلا ل1717“

 ءآ- «ءمرد#غ ةمكوتماتكر ةتعام»ع 47/4008. 130ع ذمالعوي - 3348. 1'عقون» ظ1-1آسشمب 0

 ءمرستسعساةتتاتك ذص (نهردساتست 12/47 ذمه ءتمأاتكر 20عام ع 17:0- هل 01: 11107. 1710 ءقخات
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 ذكم ليون [ىراقلا] ىورهلا دمحم ناميلس نب ىلع نيدلا رون و ىراقلا ىلع ريسفن 1

 نسلمل نب دبكم نب كىعس نب كيكم وه ىنوعلا ريسفت ”)“ه. 1. ةنس دودح ىف قونللا

 !.1 غخنس قونملا ىوربتنا لكيح لولا وف ىشيعلا رميسفت رسر»مأ ىباعتلا هركذ سابع بأ نع

 ىمسملا : ىلازغلا ريسقت 7""ه* ٠٠ ئسلدنالا ىلع نب كيحم و ىطانرغلا ريسفت “م

 5 نيدلا ىضر نب سمكم :نيدلا ردب عديشلا وه ”ىزغلا ريسفت !"*ه* ىنأي ليوأتلا توقايب

 نم نكي مل.ام نزولا ىف هلاخدال فيرشلا ةمظن. .نم ٠ ميظعلا نارقلا يارخا ىلا ئدوي هنال

 ثلث هل مالعالا روقسد ىق ىنيبجلا لاق تداق] هتلحر ىف ىكملا بلطقلا هركذ فيرشلا مظنلا

 ةتافو خبرات خراو تيب فلا نينامثو تيب فلا ةدأم ىف ريبكلا ناموظنملا»و روثنملا ريساغت

 10  [هلكخضي تادلجم ةثلك هنم موظنملا تيأر دقو ىهتنا ةدامعستو نينامثو عبرا ةنس

 عع خنس قوتملا ىناجركلا ىمحرلا ىبع نب رماقلا كبع جيشلل بانكلا ةكتاف ريسفت هد

 زوارو. - 3349. 1' ء2ةذرع خ11 0-51( ةعتر ءمرحتت عماقتأ انك 1ط (ن01:ةطاتلال و 3111016 1)"-60-

 رش 72 86: ه9071ء ضرما: 7107 متت ول 17 ءر٠ عمت | 61-717. ع. (نهرفست ادعءعم»ع] !آعاعلعدع ةصودتلتصمر

 نكرعود ةمممستس 1016 (ذسع. 18. خمر. 1607) مصمم. - 3350. 1 ءعاوأ ظآ1- ةسكتو

 ورسسعم(ةيكسف ذم (0هعؤمانللل 2 1714:7698 ةمصحسعت0جلاتكو جاعا6م1ع 11101011160 15 هنن 0*0

 18 6رب 7101 ميستتعا 187 ءن-عا] مددت: , نست لادن 4ع ةدعامر عت ة5ععاتلاتق عقان - 3351. 1' ع[وذم

 1:1- نع طخو همصسعم(ةنكانذ لص (هعدصسس , ةانعامنع لاما 1د 11ه مت»ت»ءأ 1” ءم#, ةصصم 6

 (زمع. 18. قمر. 1607) رصممنيو. ع 3359. "1 هوز ظ1- طعم ةغلر همست عما هتأا5

 (©نورءوصسسم ةمهعامزنع 1/107 ه717060 17 هد: لل: لببلم]ةروقر ؟١دلعو 61 م11078"7 لكعاو. - 3353. '1' ءلوتت

 ا 6 ط هم فلأو ءمرصس ءصاوتنامد ذص (هرئصاتتت 7”معز# 7-67م017 مفعل مااقو 3110106

 17106 زملرو. ع 3354. 1[ عوز 6-11 طحمعمأتر ءورطس عضامتلاله 15 (00هرتدصاتتلل, 211101

 كل وزاعاط 260 - ه0 - لأ 1101, مه»770 ]3 عرج 15 1:]60-عل-017: 1!1ه]رمتست»ءلأ كبس" # كطقلتامو 01و

 61 مديدب» للعام عع هممم 960 (ذمع. 18. 12عع. 1552) رصمر(ت0. (نهرص7ن عما هتاالك عقأ 1261و

 ندحبص 4هرسحتس دصسلا كتمت 0ع ةمسعامرأل هكستمأ لمطار انتل (00هزفطتتق 1118815 8
 ردعومتعم ؟ةرحصق همطز]ا جطرععام رصعمكسعدسس ؟عرعع معدن ونمقع 1ظهرتتمع ذللت مجمع عدع دصتمتتسع
 مح عمتمم آمملمغع بيدص ©06015-ءل-ل1 11ءزبنبع ةذص عمم [اةصعتضع. [لءاانف ةص 1265117“ ها

 عز نعو ةمرصصعم(ةضم5 مكنمتطستغو معموتتت عغ قتم5 1ظعا21008و 0101:0122 01]1118
 0 هعيموتمغم سصتللتع ؟عئعصتم طقطعأو عع ةتعامرمعت ةسصم 984 (ةم6. 11512. 1576) 10
 هووع لتعم .1ممع فمرسصعم(معسس دسعتعمس 5101, ءغ انته ءزسك ؟ه]هستسم ممزق ةننعا015
 دقهصان ةعتماو ث'ملا]. - 3355. 1 ءلوذم 1ةعتط ءعغ ظ1- ]كت عطر ءورستتعات (ةلالاتق له ملط ةل
 (هومأ ؟هسدامسر ةمعامتع هطعتاعط 4لل0-ع7-ءايآرت» وت كطل-ءاد»ه]رنمتن ل07لاناةر ةمصو 4
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 ىف وهو 4.4 خنس قوتملا ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخن مامالل ةحتافلا ريسفت "ه1

 نيحم ىلاعبلا قا نيدلا ردص خيشلل ةحتافلا ريسفت "م. مولعلا متافم هاهم نيدحلج

 ىف نايبلا زاجتا دامس فوصتلا لها حالطصا ىلع وقو #1 ةنس ىقوتملا ىونوقلا فحسا نبا

 ,“ ذنس قوتملا ىماذجملا ىلع نب نمل ةحنافلا ريسفت مم فيس دقو نآرقلا مأ ريسفن

 مع ينس قوتملا ىرانفلا ةزمح نب ىبحم نيدلا سمش ةمالعلل ةحتافلا ريسفت )مآ 65

 فيفوتلا ىيزم ديرم ىلع فحي هنأ ركذ خلا لوسرلا انعبتاو تلرنا امب انما انبر هلوا كلج“

 رث هيلا ةجاحلا هجو ةفرعم مث عناملا عماجلا هدح مدقي نا ريسفنتلا فئاقح ىلع فوقولل

 لوصف ةّدع عم باوبالا ةعبرالا هذه كهيف ملع ىا نم هدادمتسا نأ ةفرعم مث هعوضوم ةفرعم

 ىبا نيدلا ءالع نب دبحم ريمالا هفيلأت ىلع ثعابلا نأ ركذو بانكلا دوصقم ىف صول لبق

 ملع بلاطل دب الف ةيج دئاوف يرداو ةلمسبلاو ةناعتسالا ثحابم باوبالا فدرا مث نامرق 0

 مع. 11. لدص. 1081) مطمرانتو. - 3356, 1" ء2لوذج 1-8:1 ٌةغلط عغر همرصتت ءلاقتألال5 ل2 1

 ةوستمسس 171/4 44/: ءدو7كر» ةمكعت ممم عغ لسم ؟ه]هستمم دعما مقر ةيعام»ع ط[صقس 2 7/1-ع0-

 1ه]ءموت» عا 10د 0مم“ ]1 عععر ةهمصم 606 (ةمع. 6. لمآ. 1209) رصمراتم. ع 3357. 1' علوأذ»

 1-1” ةغالط عغر مرصس عماقسأاتك لص منطق كان 21111 1725 8-61 عزز 7: لا 16/807“ 0117: 07-111" هتف

 رمهعتماغمك ءغ ه0 (ععصتصم]هوتحتم ءغ رصعماغعص ك8ري/مصمتت عمدت م0و3655ر 20ع6م8ع ةطعتاعط

 ىم07"-ء017-0 لدن ةرمعأا]# 1]1ه]رمدجت»عل 18 ءرو 14* ]لمع (ةيسعم#, ةمصم 672 (تمع. 18. لدا. 1273)

 مسمع عمم. [آزلع ةسرروم. - 3358. 1 عغوز» 1-81 ةغاط عغو ءمرصتت عما قتلك طل (001ةهاتقو

 ةهدعام»ع 0101, مسس»ءا 18 ء» ل78 ل60ع»جغ, همصم 723 (ذمع. 10. آ2عع. 1323) همز(.

 3359. 1 ءعوز» 1-81" خلط ءعغر .ءوصضتسعمس(ههتاتق لص مضلسمست كانتا قللل و هد عام»ع 00 ءاتكوتستم 5

 ك1 وررنو-عل-04: 171ه]ءمدمت»ء0 ا عءرو 11 هيدسم ل عرش" ةر ةمصم 834 (ذمع. 19. ذعوخا 1430) دطم30»

 ؟7هل]سسعم ذكف امعمتعمو: 0 طدرستمع ممداععر سعلتسسم ذم 10 نسمل :عععاومأ ءا 1عوعدفتمت

 وعومتسسسس ع. ةسعغفم» بص لتعغر نمت 20 ةسحئاتسس لتعتمسسس م2عوءالعمق ة0ةمتعمغ هل

 همطغاتامنعد عمات مقممتك ءممدمتعمع ةماعلا ععملمعر معمعيست((ععع همممعععع 0 عظمت قوص عدد

 دردصتم ءمرسم] ءءئعماعدد هغ حلتعمو يعادل عماعمل و غددص ؟جئلمصتقو ءاندع 26ععق5وتلق ىلأو ]انك

 هطز أعان ءمعمت6نمدعتس ةهتطق ءمسمدعممعر لعتم0ع ةصغعا]ز عععع عدد طمع ةغتلله لهعفتمسه ةسحتلتسسا

 وزطأ ءدوع معنعصلستل. 11جعع نسدفتم# ءقصتاك هددت ماممعتطسم ةععنممدتطمع معممعستسسس 1ععااو

 ةم(عوسفسس معد ةمددنم ذم ائطرو ءعمممعملحمص ةعيوععل عنب عع جععمرهاللتق  عدهتت10 315+

 طعتملع هع دط ظكسدت» 1101 مسست»علأ 18 عج ل76-ع07-0: ل17: (ممسك» ه0 اتطسحمصح ةععتطعصلتتتل 0

 ءيععلمطتسم ءووع همضسمعر ءغتللتق ءةممتقطسم لتدوستكأ (لههمعف ةدوععععمت( لع ؟هعصتتلتق ور (0هم [ان عانت ن5

 د0 18عدتصت“ هع رىللوودتمع 8عترت“ مسا موسع ه0 لتكءعملسس ننلته ةسستمءانتكر انغ نت ة>6مءقتم
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 ةحتافلا ريسفت "7. دهملع نم ةريصب ىلع نوكيل الرا ريسفتلا اذه ىف ام ملعي نأ ريسفتلا

 بائالا ةكتاف ريسيت دام م1؛ ةنس قوتملا ىدابازوريفلا بوقعي نب ديحم نيدلا دج ةمالعلل

 قوتملا ىدنبشقنلا ىخرإل نامتع نب بوقعي خيشلل ةحتافلا ريسفت 1 ريبك كلج ىف

 ديل هلوا رصتخت ىرسكلا ىفطصم نب كيحن ةحتافلا ريسفت !**» ىسراف رصتخ وهو ةنس

 5 كوبيلكلا بتاك نب دمحم خيشلل ةحتافلا ريسفت “ا» خلا نيفراعلا بولق رون ىذلا هلل

 ةفيلخ كيزياب خيشلل ةعنافلا ريسفت “ع هتجاببد ىف ركذ امك ةيدوجولا ىلع اّدر هغلأ

 ىنأ نيدلا رون ييشلل ةحتافلا ريسفت )"5 ىاثلا ناخ كيزياب ناطلسلا رصع خياشم نم

 ةحتافلا ريسفن “0 لع خنس قونملا ىرصملا ىركبلا [ليربج ىب] بوقعي نب ىلع نسحلا

 “أ ةنس قونملا ىلبنحلا ةيزوجلا ميق نباب فورعملا ركب نأ نب ىمحم نيدلا سمشل

 نورتممتعدسس ةدعاقعع ؟لغو ةصاع هدصصتق ةءلكع لعطعدغعو نددع دص طمع همرصسعساةيتق 1ععوصاتتتو

 نأ كععاتسكمءعاتستق 00ءاعصحتل عانقت تاندئعأ. - 3360. '1' ءلوزد 1-11" خغاط ءعغر ءمدصص عصاة ماتك

 ذم مسعف اانئئدنمتس.  آ"ه]سسصعس ددهعصاتتت 1'ةوأ“ 81/(1:عم ءآ - هدأ ةصقعاأ مااتلل و 3116 غ01:ع

 يسلتنممدذسم ]04-60-1100 1101م1: ل ظ عدو 7” هنأ لسن ط اقر ةسصم 817 (ةصع. 23. اللهسأم 1414)

 رم مدن6نم, - 33601. '1' عاوزم 1-11" خلط ءغو ءوصصس عصام ص متسمتال كان هاقطت. يهدد م عص نان

 معيستعسسو ةسعام»ع هاطعتلعط 7 هع ولت 01]رتسؤتن ل ء]بلرت لامع قعأرط عنان و ةصتت .. . 1101:1130. ب

 3362, "1 عاوز 1-81" ةغاط عغر ءمدصسعساةيتاتق طن متطفتل كانا قلقه و تاع 11114

 5 ]عرب 711«ت1هركم 1غ«.  (نهرسمءصلتسسسو نن00 ذاه ةصعت ملغ: آطردتتق آلعم نادت همر03 عه0هأت ءهزئاتتال

 1ل]سنستصهأن ءام. - 3363. 1' ء[وذع 1-1[1 ةعلط عغر ءمدطتت عه قتأالك ذظ م111018113 م

 وعر ةطعتلعط 27101, مريد عا ظعور» 12,885 6 م7076, دغ ذم معهعادتمسمع دطممعأو 20 ةععاقتم

 11 04(:0ع1/ مءاماحصسلحسص ءمدص مووت. ح 3364. '1' ءلوذ» 1-11 ةعتط عغر ءمدرحتس ءلاقتتالو 0

 مضسمسس ةانسدنحسو ةنعامنع هطعئلط ظديروستل 321677/ه, نست دمع كطغعتلعطمو غعصممدت5-

 ظداممأ ظهبرءتنال 11/1 11. آلهددتا. ح 3365. '1' ء1ةذدع 17-151 دعت لط عغو ءكماطلتلل عتاقتلالف له

 مكسمتم ةسستمسس , ةنعامرع ةطغتلعط 21(”-عل-ل1: للدار مددت: ىلآ# عرب 7”هعبط [ظعبب لءا"1]

 اء[ # 215, همصم 7924 (ذمع. 30. 12ءعع. 1323) دممالادمو. ح 3366. 1 ءرلوذ» .1-51*ةغتط ءاو

 نودسسعسامتلتق ّذص (00مدمنس و هاتعامانع كر عزززوعل-0غ: 1101, ميست»علا هر لكل 8عزب» [آدمطمتتنهب

 مسلمو 11: (هيرزإ 1# ءأ -زمسأورءا لتعام ءهغ هصصم 751 (ذمع. 11. لهما“ 1350) درمان.

 10 3367. 1 عمل 1ظ1- 1 ةعتط عار ءمسسعمامتتسك ذم مدتسفست كامن فأقل معا عاتق 117-111

 1ل1- لقبا ةمكءعتمانسقو ةتتعام»ع تطعتلعط زةوربوأ/ ع: ل]دعا لبدع]ب "ءامخ لل م7168.
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 هامس 111 ذنس قوتملا ىطويسلا ىيدلا لالج ةحتافلا ريسفت "ا, ىتايسو ةينيعلا ةحافلاب

 ىفرلا دا .نب ميعربا فحسا ىنا خيشلل ةحنافلا ريسفت خر“ رم دقو ةحتافلا راعزا

 ىعاولا نم مجحكصلل رييبتلا ليلق ناك [ربعلا ىف ] ىهذلا لاق ,.* ةنس قوتملا ظعاولا ىلبنخلا

 رون نبا خيشلل ةحتافلا ريسفت |. ىناتسهدلا كيعس قا خيشلل ةكتافلا ريسفت “*«.

 كابرغلا ريسفت )"» [هكذ رابلا ىوحنلا ناهد نبال ةحئافلا ريسفت] “» ىمورلا نيدلا 5

 نب نكرلا دبع نيدلا لالج خيشلل هاقتنمو فشكلا ىف ىبلعتلا هدكذ فسوي نب ديحم وع

 فيس دقو تاليوأتلاب روهشملا وهو ىناشاقلا ريسفت "2# 111 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ

 وبا و ةصيبق ريسفت 1 هركذ فبس ليزنتلا راوناب ىمسمللا ىضاقلا ريسفت !".و هركذ

 هل ىسودسلا [نباب روهشللا وجو] ةماعد نب ةدانق ريسفت "ب4 ىماوسلا ةبقع نب رماع

 فلا رادقم هتهج نم هيف ةجراخ دار دقو ىسخرسلا بصعم نب ةجراخ فيرط اهنم قرط 0

 ةسصم 1042 تسع. 9. لدل. 1632) مهمات. 17106 دموي. ع 3368. 1" ع/وذ» 17-181 ةغتط غو

 ءمسسعمأ عاف دس معاسمتس ةدنهتقتس لعام“ 1712161-101 دمعت مغمك ءغ ةتمتد 1د0معز ةمعغمد»ع

 ل ء141-ع041-0: كمير 1, ةصصم 911 (ةمع. 4. كدصم 1505) رممدننتم. - 3369. "1 ءعوتم 1-11 ةلط ءغو

 درحتس ءعضاقتتتم ص مكسحتلل انه هتللو لص 10و 1ةقأغ 1267652 [ذس 127-111" ] ر "ند 2 متت

 ظستم طحسل ةدنتم لتكانسعسسمتو ةنعام»ع ةطفتلط قللت 1 طءمع 1« ه]ياسس ل د ل]تسعلا 10ه

 [كدمطدلتنو (نههعمصدنم»عر ةسصم 703 (ذمع. 15. ةكسع. 1303) ممدنمنم. - 3370. 1 ع[وذج»

 1:[1- 1" ةغاط ءعر همرصتس عمامستمم اص مصسمتل 5دعمتحسم ةتعامعع ةطعتلعط قاد ال40 102/251 يزول

 3371. 1 ءلوذ» 17-1:.8 ةعاط عغو ءوسسعسادتتاتك ذه مهتسمقتلل كان ةاقتل و ةعغمع هطعتلعط 12

 راو" - علال: 1غ. - 3379. ['1' عةوتم 1-11" ةغتط ءغر ءمدطصحت عداجتتلاتك لص مدتطمتلل كان ةأقتل 5

 لحس ةيمعد [دسلحكغتم و ةتتعام»ع 107: 12ء]]رات» (ءدستس هان عم]. ع 3373. 1 ءلوذم 17-181 دمج ٌةطخو

 فمسصسعسغةساتك ذم (نهمدصستس 2 17:6:1ءل# ذه 16-111 هت]ر“ 1دها0حكتق ور ةتتعام»ع 1110101717160 17

 17و.  طماماد ءزادك ةععععموزغ عع ءهلتلتغ هطعتلعطل لكوال7-عل-011: 450-ءآ-”ه]بنسمت» 8 عنان 4كط#

 1ظء]» كميرا ةمصم 911 (تمع. 4. كدص. 1505) دصمتااناتق. - 3374. 1' ءةوذ» 0-11 ةدطةصتو

 مدسصسعس(متنتك ذه (نوجهمتستست ؟نألعم 1676/14 لتعأتك ءغ زدت كم5 12503405 116107

 0/51 انان. - 3375. '1' ةةوتس»» [1- (نذ0 طخو همدصس عداقتتاتت رض (نهرقطانللال 47110(“ 1-61 تنعأ]

 1مكعتماتك عغ داتمتتك همدطتت ءات01ةأتق و ةتتعام»ع 012-101 ( 86:0]/مغ). ح 3376. '1' «1 وتد

 (ةطتممو ءمسسسعسامتتنتق ذه (نورهشانتس , تتعامل ع للان قاض" 8ع: 0ءاه لك ء مايو نا

 (نمللعم للعام, - 3377. '1' عء[وذر» (ن دغقلهرم ءمرصتصعماأدتتاف لص (001:ةطانللل , 2111016 4

 ظءنن 1):م»عر [؟هلعو ل[1:-] ءاععانو# لتعأام ر زاتك ؟عدنعتج مامععع دمدنغعسسغر انغ 11/1176 0

 ع 81ههوو:ط ىء”م]لد, نست ءيعوعمتم ءمدهمتعمسم دستلاع ةدلئاقممتطسك لع ىدم ةندتغع
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 نب ةبيتق ريسفت] 0 رمعم فيرطو ىوحنلا نجرلا دبع نب نابيش فيرطو ثيدح

 وح قامارقلا ريسفت ٠71 [رببك وهو "1 ةنس قوتملا ىنيشلا ىراخبلا حيرش نب دجأ

 ةلمكتم ملط ادلع رشع ىنثأ ىف ومو 1: ةنس ىونالا مصالا دومحم نب دج خيشلا

 وم ىطرقلا ريسفت 0. ميجلا ىف ىنأي نآرقلا ماكحا عماجتاب ىمسملا ىطرقلا ريسفنا

 5 ىنيوزقلا ريسفت "٠ فشكلا ىف ىلعتلا هركذ 1.١[ ةنس قوتملا] ىظرقلا بعك نب دبحم

 مساقلا وبا ملمالا وع ريشتلا ريسقت +. دج ةنآششات نم ديزا هلأ لاقي فموي وبا وع
 د ىنيدلا بطق ريسفت م“ 810 ةنس قوتملا ىفاشلا نزاوع نب ميركلا دبع

 ةبح مساقلا وبا وم ىلفقلا ريسفت م تادّلج ىف ريبك وهو هل ةنس قوتالا ىقينزالا

 [ميرم ةروس ىلا لصو] هلمكي ملو 117 ةنس قونللا [ىفاشلا لكلا ديس نب] هللا دبع نب هللا

 10 100 ئاا ىودلا قواك نا داطاا تعش "ىو انتا صم وكل ل ا

 51من اير مرد 46 0-ء7-«هقررسمب» 0 دسس هلت عده ءا ]10سم . ب 3378. ['1' ء[نذع (نه (عتطقمو
 يرو عنا طيتنسك ذم (هءوصسس ططقعماتك  ةانعاماع (001ءءارد 17 عا #لن»ءل طق عدن ذارم»ءق]ب ه1 تف
 عزتناور ةمصم 316 (ذمع. 25. ظوطت» 925) رسمسمم]. - 3379. 1"علوز» آ1-( دعفس سنو
 نورس عموم ص (هرعوصسسرو ةيعامنع يطقتلعط لطد»سعلا ظعتن لهل 4567012-171 (3. ع.

 هنعلم) , سلوم (نم”نسبنق لتعم كك دمصسم 971 (ةصع. 21 4ع. 15603) مممدتاننم. السم لععتس
 جوالسستمهو صفع (ميصعم ةنعام» همك معاععأ6ب ب 3380. '1"عقوذع آظ1- ((ه»عسطتو
 وورد عصامتكتاتس ذص (هعدصتتست لات مازن لطرل-(نم* هي لتعاسقو 03001 0071:1617. 1710ج“
 انئرو لوري, - 3381. 1[ عزوز [[1- هس هلعسأتو همست عما قتلاتك لص (نمدنهماتتت 2 110:16 اه
 5 777 - ]كم عأررك همستسعتسمةلاتهر ةمعامتع ل2101 ميست»نعا طعن لكما (نمتهلعقو [ممصم 105 (ةصع
 8. ق3[هز. 726) رممعسمو]. ح 3389. "1 علدتس 12 (ن هس تك ل هأو همرصسءماقتتالك له (001ةانتلار
 ناتأ مانكق 8 عماسستسو ءفصقصعتنع (اعهلتاس' و ةسعغماع لقاع الوتر و ناعمه م4
 لزوور. سس 3383. ؟['ه1وزم 0هوطعتعتو ءهمرصصعماحتتتتك ٌدص همست,  ةنعاممع طصقس
 رم: 1ءابو زج 480 - م]- رهان عرب 11 ءومايست»» كذاطقتطتاهو ؟هلعو (0م]رعم# لتعام ءا ةصصم 5
 (زدع. 17. هءورام 1072) سحمان. - 3384. 1 عا1دذتد ©( هؤط» عل -لئهمو ءمستسعصأةتالاتق م
 (0ورحححسم رصفعماتك ماسضممست ةه]سستماسم  ةسفامتنع (01آ-عل-لأ ]10ه]رمتست»ءل 12 ءن ل!10]ر مهتضتشعل
 زد 64, ةمصم 821 (ذمع. 8. عطب 1448) رسمتننتم. ع 3385. 1 ء1وذع ظا- ©0141
 نوسسعم(متسم ذم (هردصاتس ةنصم عر عءامك [ ءغ فص دل ةسدتحتس 11هسيرم» معتضلسعاتت ]و
 ةدعامرنو كقطع 11:طهامأ1هل 18عب قطلمااعلب [ عم 8 ءيرررتل- ءالماا كطقظتلم] و "ذلكم
 0 (مرك# لتعام ءغ مصصم 697 (تصع. 19. 0ع(. 1297) سلمزلاا10. - 3386٠ ؟[" علوزر 51-(ه1ةعاعألو
 وسد عماةتمسم ذم ظسعمتمف (0/ءلبقتو نبدأ مسسسعست5 راآنعدلتم عدا ده هتمونادست ء0// ؟ظهدص هل انكر
 دمعاورع ةمملتةىستدسم لوعاا]- هل لا 2101 مهيرسعلا 17: لعمل هملاع]ف ل0 ءماضقو هصسصم 7
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 لاقيو اًدرف ادرف نيتذوعملاو صالخالاو نورفاكلا ةروس رشف هنأ فبس دقو لق عمج ىقو

 ىنامركلا ريسفت )"ب 2 ىتأي بيغلا ميتافغمب ىمسملا ريبكلا ريسفت ٠" فكه اهنلمج

 هركذ ىنأي بئارغلاو بئاجتلاب ىمسملا رخآ ريسفت ىنامركللو ىنأبي ريسافتلا بابلب ىمسملا

 فيرطو لصف نب كيحم فقيرط اهنم قرط هل بداسلا نب كيحم وه ىبلكلا ريسفت "م

 نيحلا ففوم وه ىتاوكلا ريسفن 77. سابع نبأ نع اهلك نايح فيرطو لالب نب فسوي 5

 ةرصبتلاب هامس ريبك نانثأ وهو 4. ةنس قونملا ىفاشلا [ةابيشلا] ىكصوملا فسوي نب دجا

 ىنامالا ةياغ اهدحا نانثا ىناروكلا ريسفت "1 ىنتايسف صيخلتلاب هامم ريغصو فيس كقو

 ىمخالا ريسفت #7 ىنئايسو رخأتملل وهو رارسالا عماج ىناثلاو مّدقتملا قاروكلا وهو

 مامالا وهن ىدرواملا ريسفت 2 فبس تاليوأتلا ومو ىديرتاملا ريسفت رمسو»

 ضيفلا ' ىنأ خيشلل هيصخخمو 5. ةنس قوتملا ىعناشلا بيبح نب ىلع ىنسحلا وبا 0

 (ةمع. 17. لصلم 1501) رصمتتات0. كدت ةكانماخ 01عط312 ءوأو نطق 173135 1/7, 117/5 ءأ

 لسحم تانسقفم ةزعال]داطس ةصاععممععوفتتل ءعدعر ان004 ءوع ءمصز دم عامع غ3 همدتأم 2436 5020. ل

 3387. 81-'1' ء[ولر 1-81 عطل همسصتس عماقتتلاتكق طتقؤماتك ذه (نهءقهسست 114107: ءآ-ع] ع

 1مكعتماسق. آ/106ع زماكو. ع 3388. '1' ءلوتم 8.8:1- 1 ءعوطفمأر ءهمالتتل عهاقتلالق لذه (001 طلق

 طماط ءةلاو تع" ةمكتماسو ر ةلنعام»ع لك عارنةت10. 10 لعدج دلتسس ءمرصس عمامنتسست ءلتلتغ نعلم

 1لا-ل] 16 م6 6-11 ]عرض دمعت عمتنتست. طلع تنعموستدع ةصلعت ؟10عوطتال - 3389. ١" ععوزر

 ا[ 1 - 1[ عاطتم ءمرصتص عماحتتاتك لص (هددصاتستو ةانعام»ع ل101 ه17060 8 ءدن- ءاعاقط , ؟دلعو 77+

 لزءامو 2 ونتم ؟ةعتقع ؟لهعو ندهع هردصعف 157 47645 دسعأممعدت طقطعمسغو دغ 1/0189

 8 ءب 10017, 37”عيركت ه8ءن 8147 هع 11ه ياتو مدجلتسسم عموما. لع 3390, '1' ءةوكذ» 5

 آظ1- 12ه معطخو ءمسسعسأوستستك ص (نهمدصاتسو 340ع 110:60 - ءل- 01: 477760 17 عدد

 يو 21005718 [ذ1,عءةلدغ] ذطقطتنمو ؟دلعو 120منئ]6 للعام ءغ دمصم 680 (ذمع. 22. كم

 1281) رصسمتتغتم. 101016 لسم5د ءمدطتسعس[دك105و 02]103عدت 168 ع27"ءع# ةمق عت ماتتلل عا 12

 1دساحكتسس و عع مدتسمدنعتت 16/1/45 جممءا] دهس 0ع نحم دما 5810عدقتتم ع 3391. 1 علوذر

 1ك 1- ]ل[ نت عفسصترم ءمحستس عسا ةجتأ لدم ذص (نهردصتتس و 0001011 م10 6/1 #41/6 ءاعمن 716 ةصععتت مادخ

 عيا عن 110074118 دمهز هدعدس ةنعامرن عت طقطععو عا ممداعتم» لفت ءق- هع» ةجرعالدعمك ءد

 127/712 دمتسمرع علتطتو عوام ع 3399. '[' عاوز اك] - آر د لعطتس أو ءماطتتت عمأقأا05 ط0 قل انااا

 هسعامرع 1ره]ب]ررون. - 3393. '1' ء[وتم» 11 - 11د( ءعدعأ ل1 ءمرستت عطاقتأانك اص (001ةطتنلالا 1

 امكعتمغتكو ةسعام»ع ل161ع07. 510ع ةسمتنتهي. - 3394. 1 ءلوز»» 831-181 هج عملو

 مرستس عماقسمك ّذص (نمرتهمتتسس و جانعام»ع مقص 4آ0/]7*7ع501: لل: 8ء» 11848 ظطمكنتام, ؟نلعم 0

 كه11همع"8 لتعم عع دممم 450 (ذصع. 28. 1*ءعطع. 1058) رصمعأتم. 1ةمتامرصعس ءزدق هلل0لغ
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 ريبج نب دماجم اجمل وبا وه نماجم ريسفت 0 ىلخا هللا دبع نب ىلع نب ديحم

 ثيل فيرطو ميرج نبأ فيرطو ميكن نأ نبا فيرط اهنم قرط هل [105 ةنس قونملا] ىكملا

 ريسفت 6. ىارلا بويأ نب دمحم ريسفت !*50 عاجاش ىال درجاملا ريسغن "4

 ديزأ ريبك ومو [01] ةنس قوتملا [دمازلاب بقلملا ىسالعلا] ىراضبلا هللا دبع نب ديحم

 5 دللا دبع نب كمحم لضفلا وبا نيدلا فرش وح ىسيرملا ريسفت 711 عوج فلا نم

 ضعبب اهضعب تايآلا طابترا هيف لصق اًدّلجم نيرشع ىف ريبك وهو 400 ةنس قوتملا ىفاشلا

 اًدّلَجم ىنعي ءارجا ةثالك ىف ريغصو ءارجأ ةرشع ىف طسوأ ريسفت هلو ههوجو نيبو

 ىزورملا دحأ ىب كيحم هللا دبع وبأ وه ىدوعسملا ريسفت *.5 صىنزارلا ملسم ريسفن 1©..

 فشكلا ى ىلعتلا . هرهكذ كيرش | يدسلا راسم مسعر”  لافقلا ذيملت ىفاشلا

 10 ىرمعلا ىماطسبلا ىدورهاشلا دمحم نب ىلع ىيدلا ءالع خيشلا وه كفنصم ريسفت 6*7.“

 هطعتاعاط 4611/6207 1101 هنتر: ء0 186ر2 ملل: 1ع: لطلعلاع] 11:18. ل- 3395. '1' عآعذد

 31هز خط1 0و ءمرصسعسا(ةيالاتكق ذط (نورتهساتلل1 و ةتاتعاماع ل1: /1]ءعززأرو 110710 1821: ل08 عق*

 7116/27/6, [دسمم 104 (ذمع. 21. لكدص. 722)] دممتناته و تانزانق "عقانوأد 105 لآ 1 ءلاأآنو

 لوز كا طعنا ممعووعمدسام - 3396. 11-'1' ء[وذع» 1145-11 ةععضعلر ءهمرصسعماةنتانق ذم

 (نهردصتتس ةيئعاتط عهاتق 0عداتكتكاتك , هام لق رك! مز'. ع 3397 ..'1' ءاوذس ا8آ1هطعسس علو

 ءمرسسعس(هعتستف ّذص (0هعدماتسو ةلتعامع 7101من عدن ظل 11 نن. - 3398. '1' علوذدط

 31 هطحسس علو ءفدصصت عمامتتاتك ذص (هردصسس دصفعماتق ماسك ددتللع ظقءعلعسامو همهم عصهقر

 هسسعام»ع 1101 ميستسعل عر: قلطلمااعلا 101“: [ لة, طمممتلعع 7480 ههمعممستسمتنم ءا]

 دمصم [546 (ذمع. 20. قيد 1151)] مممرامم. - 3399. '1' عاوز 1111531-11 ءمللتطل 1

 زم (نورحسسم طم عمتك "ل عتسات ؟؟هطسستصسو ةنعاماع ذك ع”ألحعل-7(0: لآ ا [/هل]آ 1101م0

 1826: 45007]ه7] ذطقطتنحو ؟هلعم 1152 لتعام ع همصم 655 (ةمع. 19. لقص. 1257) 2010و

 وندأ ةهلطأ طلع ءمصّرادصءاتمطعتلل 115111113 11011611312 1216[105 م10م05ان16 ا 1521155 ًطاتزاتق

 ا

 ممز هصعنمصت5 رهمصعف هداعسلت(. 1لعيس ءيمرميتسعسا(هيضتتتط 1دعلتممت 0عععست 1هقعءلعم]هدتاتضت أ

 موسم عن 1هكعاعم]هدحتتص 1. ع. ه]تسصتصتتتلت 0101646 - 3400. '1'ع1وذ» 8164 5آتس

 آ[ئ1- 8621  همرصر»تت علا ةلالاتك 1طظ (001:ةصتتتلل و تانعام"ع 110:77 17! نعجن. -ح 3401. 1! علوتد»

 31-1:1ع' 5031, ءمسصصسعمسأةتل15 ذظ (نهدتتصتتتلا , 21160: كلان 4500717: 11101, مترزت# 60 17

 لك]تنعا 11معءبغ كامطتنم ءعغ ةتكفمستم (هر/تتر, ؟دلعم 110مث08 لتعام. - 3409. '1' عادت

 7131055-11 هج7 ءطر ءورصتصعم(مجسسف ص (0هدحوصاتتت 2 170 7ءالغ ذم 71-777 657ر6 ]دتت0ة 415 ل1640

 10 71هءهيربرءآط كىارم»ءن7لم - 3403. "1 ء[وتم» 8[هددصسمأ] 1 ءلعر ءمرصتسعساةتالاتك له (00هرةطاتتم

 معيمنعتم, ةسعامربع هطغتللط 4/6- هل - لأ مللغ عرب 11ه1ميسسسعا ك1 11408 18251 »8 01707"
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 هيف راتخا ةيديحلاب ىمسم ىسراف تادّلجم ىف ريبك ريسفت ومو 0 ةنس قوتملا ىركبلا

 كيح ناطلسلا رماب هتبتك لاقو ةيسافلاب هفيلأت نع رذتعاو ةدافالا ىف داجا اًميظع اًبانطا

 ىلع ىقب نكل نأش وذ باتك وه ةلمجلابو روذعم رومأملاو هنرداب 1“ ةنس متاغلا ناخ

 رخآ ريسفت هلو [ىهتنا ءابنلا ءرج ريسفت هيف اًمخض اًدّدحم هنم تيأر دقو نلق] ناصقن

 حرش ىف باتكلا اذه ىلع ةيوحنلا دعاوقلا تاقيقحت ليج اريثكو نيرحلا ىقتلمب هامس 5

 ىلصوملا ليعمسأ نب ىقاعم ريسفت *.8* دهركذ ىنأيسو لمكم ريسفت هنأب هيف حرص دقو ةدربلا

 الجر نيتلك نع ناميلس نب لتاقمو نابحح نب لتاقم ريسفت 0*7 فبس دقو نايبلا دامس

 ىزورملا خمصع ىأ فيرطو ىلعتلا قيرط اهنم قرط هلو نيعباتلا نم الجر رشع ىنثا مهنم

 كح ةظنس قوتملا ىلبنح نب ديح نب دا نيدلا باهش وه ىسدقملا ريسفت +4

 ةسمخ ىف ومو 3 ةنس قوتملا ىرقملا ىوحكنلا ىسيقلا بلاط ىأ نب ىكم ريسفنا 7.4 0

 8ع": ؟دلعكو 21هدمين»سوز/ع]ب لتعم ءع ةمصم 875 (ذصع. 30. لدص. 1470) دصمأتو. 0مانف

 سمعه مام ؟هط]سسستسسسم 7101-2 مز77604/64 ممدستسةكاتتهر ذه نام ةتنعامال ععصات5

 لتععملت جلصملسس هةمطاتسع مدعم مادحتغ, ننلئاهغعصسوتع ءوععوتدتم دعماعماأتك ةكاوسع

 دعسلستغر عغ نسم0 معروأز وو هعيتموءيتاور دع ءةدعتفدأ“ كسمكدتر ةصوتتغ, ةسدلافصمن 17160

 رك/4 يرسعمدعمرتك هممم 863 مع. 8, لو. 1458) ة4قسحمسممم]ت ذللسا ءهتصممددأر ءغ زههكسف

 عوغ عجعمددق. اآنصم مطو طتع اتطعب رمحعمأ ءوغ مدعاتتو دصفمعاتك امتعس دمهمفتا“ | ؟؟ععمس

 يدم ءزسك 5101 ؟ها]سسعمر ندم0 تاغست (نهرومت ؟ههءععمات 2654 دجمءالقنت عمات عوق ممعد

 يمماتسءطدغ]. 1لعدج حلتمسس ودموع مرستسعم(ةحتمس منطاتعمكتغ 71:01 عم ءآ-اتع]ر" عنا ذصععتت ماتتصو 5

 ه0 ودعم ]1عععمرنعو ثص ءمصتصعمامتتم 20 ءةعصعم 8062 0ع ةمطاتلتمتطاتق مءودامعمسس

 عممستس 26 عءدضتست م0606 متطنق ةدعمتسق لع1ععدغو ءعغ لتسعماتك ؟عنطتع ةددح معمل ععنست ءودع 03 كا

 1106 0ع عم زمو. - 3404. '1' ع2لوذم 1810ه 11, همس عطاقتأالك له (هدهصتنتتل ١/1

 ذمدعتمامك عغ ةددمتخه 1ع50ة4تفو ةانعام»ع 710476 1ع: 1ظددنه1] 11هنيو]:. - 3405. "1 «ةوذ»

 الآه ءةغأ1]1و همرسصسعس(ةتللتق نص (نهرئجصتتسو ةعامدتطاتق ل110ءم/1:7 1ع 11هض منح هن 17

 لوو ك01ءضفسر نحت 0 ةسعامرتامتعس ةتوتساأم (عهلن6مصمت هدتانسس م10:0ءدغر نتمتع 05006ءلس

 هع تتك دممغر نأ 50م5 معهمطعأدع ؟10عحتصغ. طاتسع ممداعتته »عقر تأ 170:1ءآلذ هأ كلآنع ع0

 ل116 مءدنق و ]05 ؟عداتعأد معاق ءعاتلل ةاتطغو اتت 3110101عل23 8قئاتنال 5113112 1عععالات0(.

 3400. '1' عاوز ع 8016-151 ءدل ل عدزو ءمسسعمامجنتك ذط (نهنةطاتلاو تانعغ6م»ع 5876/78 - كل -

 كارنعل عن ]10ه]رميررت»تعا عري 1هسانهآغو ؟دلعوم 110عم00ءد# ةلتععغم ءا دمصم 728 (ذمع.

 17. لو. 1327) دصمرننمم. - 3407, '1' ء2وذع ل1 ءاعاعأر ءمرصس عماقعتم ذم (هرهمسس نمت ه0 ععتتت 10

 [موعاعسألهدتنس , ةتعامنع 1116/78 18ه: لآ 1:5 (0ه1:2 (ءةسسسفاتعم ءهغ (0همءوصت آععام» عر
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 ةنيدملاب قوتملا قاخوراص نيدلا ردب نب كمحم انالوم وه ىشنملا ريسفت "6 ادرج رشع

 هديع ىلع لزنأ ىذلا هلل صبحا هلوا نيلالجنأ ريسفنك ريجو ريسفنا وهو 1... ةنس دولح ىف

 صفح ةأرق ىلع اًرصتقم لاحلا هيضتقي ام بارعا نيبو لاوقالا بخن هيف دروأ ملا بانكلا

 ضرعو ٌّمْثأ اًملو 10 ةنس ناضمر ىف راصحقا هنطو ىف عونش دنا ركذ ةيمورلا دالبلا ىف هترهشب

 5 ىوبنلا مردل ةضيشمب هنمايمب فرشت ناخ دارم ناطلسلا ىلا هادعاو اظيرفن اوبتكف ىلاوملا ىلع

 غفوتملا رامع نب دا سابعلا وبا وه ىودبملا ريسفت 72.1 تام نأ ىلا اهب رواجو م“ ةنس

 مساقلا ىنأ نب روصنم نب رصان ريسفت .1*٠ ليزنتلا مولعل عماخل ليصفتلا دامب ع“, تس كعب

 دوجوم وفو الفم اهلئاسمو ماكحالا ركذيو ةفينح ىال مدح تادلجام ىنامث ىف ريبك وهو

 ىزاجاو هفشصم نم هضعب تعمس ىبلعتلا لاق معلص ىينلا ريسفت 1  ناكلخ ىبا هلاق ةكمب

 10 نيدلا مجان ريسفن 017 هيقفلا مساقلا نب دكبحم ىسحلا وبا وهو لاق ىقابلا

 دمصم 437 (صع. 19. لل. 1045) مممعمم. + 3408. '1' ء1ةذع ظ1- 11ه صقطخ ءمرصنت ءماقتلاق
 وو (ورءوصسستوب ةنعاورع 810115 هموانو ل1101/611160 1361: 1307 - هلأ - 0005

 71هيبءأب# لتعام هع 81[علئمحع كععد ةمصتم 1000 (تصع. 9. 00ه. 1591) دصمالاات0. 111
 ررعوتم لوم /-ج04-0:هدحتس ءفرستسعم اهتم ةئستلتقو ونانأ ذلك ةصعتمتغ: طهاتق آطلعمو لنك (0هدنذسانلس
 ةوررم عبم معو عاووتع ءاع.  قسعامع ذم عم كلذنف مهننلتع ةعاعمنم 11عدتمدعدودع عرفسس لت ع
 قمم]لعو ييمدستعي وندحصعتس ع5 ممكت]هنعتغو ذه ]1ععاتممع ظ1هرقأر وعهتممع 8ع ذم اكسس اذه
 ىاعطوستسم هلغر معومتنعمءعسفر ةعوسف ]تطسس دم لمستعلتم 4ع: دمعمووأ 1[ هسه لطغص
 و همصن 981 (ذمع. 3. لآدت. 1573) ذمعطمدكفع مهتسفك. 00م ظمتام ءا لسلنعتطاسك ( 6418:©71)
 ممممموتغمر طخ 1دسلعف ءزدك ةعيتمام هءاعابمةمتصغو زالعوسع هردك ىسلغمسم 110:0 1/7: هاطاسلتكو
 هع( هل دترم ءزسق ةملسنممعس دسنصعتع 8طغتلعطت هه ةعلعم ةدمعاعسس مممطعتمع 11علتم ءعدقعسس
 دصصم 982 (ذمء. 23. قرع. 1574) طوصوز لانك طلوع نمواتع 20 ددمداعتت 60111110134115 قام -
 ةووو. 1[ عوز 81-151 عطل عرجأر همرستسعم(ةينتق لص (نهدحهستتست 1547-201 ط11-ل م1212: 16 01من
 1-67 سا ذهعست مدقر ةسعامرع كلن 1هطاناع قللتسعا طعن قلسسف» ؟هلعو 0/]21ءم# لتعافم أ
 ممقأ ةمسسس 430 (مع. 3, 0ع6. 1038) رممتتسم. < 3410. 1 ءاوترس الل ةقتسو ؟ ورحل عما مدا انك
 زد ©هعدصتسم دصفعمتتك هنغم ؟0ه]هستسسس و ةمعامدع 27م5“ وعن 1107150“ 1 1/1 ]1
 نتن مرنم للتب 11هسكركم مهمماتعمهت ءغ 0عورنعأاج ءماتاتسولاتع 0113511028 معلل مام عاتأ1وهق م65
 معاورغن ]ئطععودع ا1عاعءلعمعر (عهام قل: 16/611 ء[باد, ماهم ح 3441. '1' هلوكت 11-11 ءطخو
 ورسسعم(ويتسف ذم (0هرئدصنس مممطعأمعر هنت آكلءده معومتاتانك هذا. 1/4:1ءط2 5ع مهتاعت ءزانق
 10 ع هسعام» عر وسع لقت از رمعمتت ]1ه]رميصتسعل 13 ني-عاعيمض» 1 هجتكءممكمتل سس ةيجمعالقت ةسلتكتقوع
 بيسوع ةتطت معاتوده ةعيتماه همصععقوزقدع مهسمفت. ع 34192. 1 ء1قتم ل ءزرم - عل - ل1 هو
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 رشع ىنثا ىف ريبك وهو 1 ةنس اًديهَش قوتملا ىفاشلا ىربكلاب فورعملا ىتويكل رمع ىب.دجا

 العيب نس [ةكمتب] اذيوتلا نيزيزبتلا ىنبولا زكي: ىنا , ىباويشب .ويملا محن ىيسفت_ 6-1“, انجل

 ىوحنلا ديحم نب دجا رفعج وبا وه ساحنلا ريسفت مخ تادلجام ىف ريبك وو

 اهبارعا نيببي نأ يانحي ىتلا تاأرقلا ركذ نكل بارعالا هيف كصق 77. ةنس قوتملا ىرصملا

 اًبيرق ىنأي ريسيتلاب ىمسملا ىفسنلا ريسفت 05 ىناعملا نم هيف ٍناتكي امو اهيف للعلاو 5

 ىسرافلا [نيسحلا نأ ىب] ريطخا نب نسحا ىلع وبا نيدلا ريهظ وه ىنامعنلا ويسفت 4

 قب رودصلا ءاقشب ىمسملا شاقنلا ريسفت 0*0. ٠ هللا ةمعن ريسفت 0*7 2 ه1> ةنس قوتملا

 ةروس ىلأ ومو 10 ةنس قوتملا نيدلا ملصم خيشلا وه هداز نيدلا رون ريسفت 4

 ىبلعثلا هىككذ دوعسم ىنب ىسوم ةفيذح وبا وه ىدهلا ريسفت .7*٠  ماعنالا

 مدباتل لا كس, اديب ظاقبااا نقلل "اهنا رجب ةدادتأا  قروباديسصلانيسفت 400060

 ندرس عمامساتو ص (نهمدصاتسا دممعصاتق 000ععتس ؟ه]سسستساسسسو ةانعامع لال ءزتر-ع0-011: 64

 126ر6 01ه“ 1211:مء12 ظذطقطتاحو ؟دلعم 26م8ع لتعامو ونحن ةصصم 618 (صع. 25. 8عطع. 1221)

 رمد وكانا ةناتنغا ح 3413. '1' ء2وزد الل عز - ع0 - 0 أهو همزرت0 عه 13511015 121280115 18 0010

 مامسمس ؟ه1مستسستسو ةتنعامتنع لا دو - ءل- لأ: 8ءدارا“ 1 ءب طق 8 ءل» 2رعادف 1 ءالةتتقو

 [31ءعاعدع] دممم 646 (ذمع. 20. كر. 1248 ) مممدتاتم. ح 3414. 1 عقوذز» 1-81ا ءططققو

 وردتس عمامسامم ذص انورحهستتسو 21ام1ع ل 16 ل عر هع ]77:60 13 رن ]101 متروترن علل ]11 ود" 0 جطصتم 80و

 ددلعم 28لء/مو لتععم ءعغعدصمم 338 (طمع. 1. كدا. 949) دصمعأتم. 11ءتممعد طصقلعو ممغلقوتسانسم

 طلع همععامحتغو جئامسعم 1ععنلمصعم .ءفدسست ءضمزئهغو ناندتتست 11عدتممعق طصقلعو عع ةممدهلتقع 5

 ءييممهعسلمع ءهغ نسدع ةعماعصالمع طلع معععدددعتمع ينوصاأن ع 3415. '[!' ع[عز» 11-81 ءوعكلو

 يرستسعمس (ههسسك ذص (نمعدسسم 16234 دمفعس مادق ر نانأ مدس]م ذدصكعو ةوصحس عض م»:ةطتخاتا, 211401

 رالووورت. - 3416. '1' ء1لوزع ك1 - لآ هرصفس]1, ؟همصصتص ءتاقتلال5 18 (001ةظان11) 3401©

 1: ه]نا"-ءل-لأ7: دات لل: ظهعمت» 1 ءزن-ءاط]رماف» [ عدن مط 1]رموعفب] لس ةعغر دل عو لا 01412

 لزءغم عع ةهصصم 598 (ذمع. 1. 0ع6 1201 ) ممم. ب 3417. 1 ععوزر» اللذ*'سعأ4-ه11ةطو

 ودستس ءمادتتاسك ذص (نوردسسسم , ة0ءام»ع /الةةريعق- ه7/لم]لب,. - 3418. '1' ء[وت» ظ1-اا حءعوفطو

 كفرسس عمكوتساتك لص (نهردستتس 5/2/6 5007-7“ ذمعتتمادع ر ةسعام»ع 1!مععام]. 110ع ةمكعقم

 3419. 1 ءاوذ» لل ثعد-ع0- لذ صه ه0 عطور ءمددس عصاقتلات5 ذص (نهدئحصتاتل انكناع 20 هان

 ل4”, دسعام»ع هطعتلعط 210572]ع-60- 04: , هدلعو لآ - ءل- لفراسنلع] لتعاو كي ةصصم 1

 مع. 3. ل1دن. 1573) مجمدنان0. - 3420. '1' ء[وذد» 11- 11 ءلذرو ءمرصتت ع9اةقلاتق 18 0

 ه 11 1ع2 مست عصمت ةأتتق , ةاع105ع 471: 1100 عءقرع 2710© 18 عن ل1210, ؟دلعو 1ع

 لا1ونو.. - 3421. ”1' ء[وذ» 8 1- الل 15و طاعأ , ءمسصسعم (ةتتانق ذص (ن0هةصانتا> 67 عن 107-0061: 0

 1مقهعرتمغان5 ءغ مأخذ 13ه0ه(35. جتدعام»ع لالة عاتو - هلل- 0: 1 الخنهل# .  ءأ هلتسك 1863479“
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 ظعاولا ىبحم نب نسح مساقلا وبا وه ميدقلا ىروباسينلا ريسفت ٠18 دهكذ فبس

 ىوتاا ىروباسينلا دمحم ىب دجاو ا. ةنس ىقوتلا ميعربا نب دمحم ركب وباو 7.1 ةنس قونملا

 ةثالثلا هذه ىمسيو ريجولاو طيسولاو طيسبلا ةثالثلا ىدحاولا ريسفنت 60#  *م» خنس

 ىلع وجو رمع نب ديحام وهو ىدقاولا ريسفت 2 اهنم لك ىنأي ىناعما عيمجب ىواخلا

 و ةحلط ىأ نب ىلع مامالا وه ىبلاولا ريسفت 711ه دكقاو نب نيسحلا ىلعتلل فشكلا ىف ام

 فشكلا ىف ىبلعتلا هركذ رمع نب ار تت . امهنع هللا ىنضر سابع نبأ ىع

 |9؛ ةنس قوناملا ىفنخلا قوكلا سارجلا نب عيكو نايفس وبا دعازلا مامالا وه عيكو ريسفت

 ىنارولا ريسفت ©“. بهو ريسفت )0 ىبلعتلا هركذ رشب نب ميشع ريسفن »٠1

 ؛!5 ةنس "قوتملا-. [ايراو» بيطخا .كرابتلا ”ئنب]..هللا دبع نب. ىلع. نسحلا اويا وه

 10 هرسف 1... ةنس دودح ىف قوتملا ىضيغب صلختملا هللا ضيف خيشلا وه ىدنهلا ريسفت 8*٠

 مكوك ماتكو 06 ندم ةدمره دمعمأأو ؟دعاه عوام - 3499. '1' عاوز 1آ1-الاذودطانشعت 1ك1- ( هل دصو

 همرتتن عمامرتأل ّذص  (هدعدصاتتتتو 260ه طاتق 457: /ءامدق» 110501: ظءد» 110]/مت»11ء0 17” ثةادتو

 مانلعو نوهت ظئا- (مل7» (ةعمتم) لتعام ءغ ةسصم 406 (ذهع. 21. كدص. 1015) 1201630و

 راع 1761" 1101:0770 1ع 1 م]بكب» لانهم" ةو ةصصم 310 (دمع. 1. الآدتع 922 ) 201غان0و

 ها لك]ررتتعا 18 عر» 1107, ميب7»ء0 171 ةئملنب و ةجصمم 353 (ةصع. 19. كقص٠ 964) 1201010. ب

 3493 1 ء1وزر» 1[1- 11 ةطخلتنو ءمستسعمأدتأل ع5 لص (هدنتطتتللل ءاندعأن ط/-4147182 78 774“

 ه7-مم6 ةصكعتماتو ةهسسرلسفو هعلتسك ءغ طععتم. .(نرسصعو ةصسكف ءمرصتم ء72012طاتسكاتلط.

 3494. 1' ع[وزر» 117-11 م ءاعأذ 01و ءمدصتص عضه هلاك 152 (001ة هات و 231101 1110101111:60 6

 5 01ه, هذكعو تأ 11م 1ءاغ ذص ]لل1-]عكمد]ر ؟هلغو 1105-1: عن 71170, ؟دلعو 11” 202

 لزونئنو,. - 3495. 1' ء1وزر» 1[ 1- 1[ خان طا1و همدحتط عل 331115 18 (0ةصاتتلو 201640: طسصقنت 476

 45: 11 رعر ؟ه1عو 1771152 لتعام , تن 28 لطآؤمأ دسعامدت عدلات 5عواتتكاتل'. آل ءاتق انا

 [موووأإ - 3496. '1' ء[وزرم آ1[' ءععؤم ءمرصتسعمامتتاتق دس (نهدحهسادست 2 17104:7ء92 ذص ظا-1؟هت5]

 1دسلحنتك و ةتوامانع 71” ه»عاب 18 ها 0م. حج 3497. '1' ء[وزر» ١717 ءاعأ'ر همدصتص عه 1331115 له

 (©هردساستلو ةدعامدنع آسقست جقععأاد لان ىورترار» 17” ءلبف* عرس ءازرع»]ع 11 1[1هصعاتكهم

 ةسمم 197 (ذمع. 192. هءمأ. 812) مممرتننو. - 3428. '1' ع2وزرع 110 ها ءعازطتو 5

 زم (هءدمتست 2 174:78 همدصتس ع2 01:ةكانق و 21عام ع 110876217: 1761: 17 ةءارر». ح 3439. '1' عاوألا

 5[: حططو ءكورسرس عم( دتتستك ذص (0هرتدساتتلو تانعامانع 17من. ح 3430. "1 ءلوذع 1-11[ حط عةشستو

 مرسدس عمامساتق له (هرئدسستسر جاتعامانع لآ ا رمددت: ملل: ظعت» ل450ه1]ه]ب |[ 13 ءزن- ءآت)0 ال7“ عت

 1/014 117 م ةره] , "ح1 عه 717 هلع لتعام ء( دمصم 615 (ذصع. 30. 3آلهنس. 1218) طق0[01.

 10 3431. 1 ء[وذزر» 11- [آ1م 03و ءمرصسعما(ةسنتف ص (هدحدصتس , ة06(غ6مع هطقتلعلط 1620 - ه]

 11106, 1"ء76]20 معممرستسمأم ءا كدنعد ةصصاتتم 1000 (ةصع. 9. 0ع[. 1591) 201610و 0111 0
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 ىم ىملسلا نوراه نب كيزي ريسفت م*م## فلكتلا ةياغ هيف فّكتو ةلمهملا فورحلاب

 ىخرجلا ّ ىونزغلا نامثع نب بوقعي ريسفت #7 ريخل وبا هركذ |! ذنس ىوتملا نيعباتلا

 ريشقت ريسفتلا ريشقت .:فاشكلا رصتخ . بيرقت : زيسفتلا بيرقت ..لومأملا . بيرقت

 ى ريسيت . ىحصلا ريونت نآرقلا هيزتت . نآرقلا للع سيخلت ..نايبلا صيخلت . ريسفتلا
 ريسافتلا عماج ليوأتلا عماج نايبلا عماج راونالا عماج رارسالا عماج ةتثالث ريسفتلا

 ءاهقفلا ريسفت م*©خ» سيطارقبل ةيناحورلا ريسفت م*# نايبتلا .عماوج ريبكلا عماج

 دبع قر متنا ىوردلا نير ندر نوهت ليد ملا نبع وجنلا قال ءايفسلا .بيتكتو
 ىف رعسلا ليصفت *ب تاسملطلا ىف برابلا ريخستو بلالحملا ريسفت "0 [كمصلا

 بح ةنسأ قوتملا ىطلملا دبحم نبا اجيرس نيدلا نيز ْخِيشلل رعشلا لبضغت

 نب ديحم نب نيسحلا مساقلا ىا مامالل نيتداعسلا ليصحتو نيتآشنلا ليصفن »و

 متمأ ]منعك مادمعأتم 01ه عمت كم 0ءوانندكع دس طمع هعمموز مهم ك5 ءدأر نتح ع هتطأ] 1عععرم

 عمرتموزغ لتكعءنل[ةسصمسس. -ح 3439. '1ءعغوذر» آل عج 10 ءمرساس عضاقتأات5 ذه (نهدنقستتت» هَط

 ل61: 181م ع٠ 1[دملهكتمر ةتعام»ع 7”ءسل0 8 مر» ظله ه80م7]ءرمضو ةسصم 117 (ذصع. 31. كحص. 735)

 رسمت م ر نت دعوسدللم 1طدنغ ةوكمدسس معهمطعأوعي - 3433. '1' عاوز آل هعاأمطر ءورتتت 5

 زم (نهردسسسم ر ة00امع 7 هعأط ظ2ءر» 011ه مدكقسسس 6 ]/معتتهعر 0لعتملع ل عملت ةصوتت]تصم. ع

 قىلزأ وحسسعمادستا ءمدردستعأر نادت مكه كءعواتعسأات و كتصغ طخ 1ع" هد هترل] - 1 ءع»أ])

 ه]-خمعروأ» ل 16م6, ءماغمرسصع 11طد1 7 ءد/57 عل ل 1 ءعءارا» 1-67 هرعقر» لس 1 ءعدأرأ»

 1-61 عروؤ» - 1 ءا7]غأ5 هآ- 6ءزراورب بس 11617115 2167 11/7 - نمر" مرو بس 1 ءدعفاب 217 - (نمر” هرج

 1 تن مار» هل- 0]0] 6 ل" 1 ءقوف» لأ ءها- هرعت, اعتو هرعتد طصّراتق ان(ت]1 ل ليررب#* م7-هور»اير» بح

 ل ررجت* هاآ-هبتتمات» - لات“ هآ-ا هيرارو - لاوت' هة-1مممعأ] بس لاصق: هآ-1 هر ايوفر» بس 177-72“

 11- 1ءءارا» - ل عمات #* ءا- 1و. - 3434. '1' ءلوتم 1-1 هطقصتو ءغر ماعم ءاماو

 ةماسدملتسسو ةسعامرع ط[مموععونعي. - 3435. ''ءعلوز» ءا- غم ةوطق ع '1' ءاعلمأط

 ءاد و ه1دطقر طماع معاهم كمسكءممكو] مهرس عع دم عملدعأأ جععمكدمفم ةمقتمأ عماسللو 211401

 41: 1/ه1:1 450 - ءآ- متع 18ه: 11ه]ين»0 8 ءرن 7 نمو 6مم عم#. | ؟10ع ةدمتج كدط

 450-ع1--م7060]. - 3436. "1' ء[وذ» عآم ءغُملتشط ع '1' ءولعطت»» عاد ءةمتطو تهرمووذم

 ونندعوز(مركترم عغ هماهغمرمسسم 1سم ءمنهكمر 0ع مءعطسع (ةلتكسومعتق. - 3437. '1' ع/وذ1 ع1- هزي

 0عووتمألم مدنعألل ةامكاتتت ةععاتزه 0 0ع ممعوأ معهعقعععصلمهر ةسعامدع ةطعتلعط 2 عقر - هل -

 ىء»(زا 11: 11ه]رمتستنءا 7161212, دمصم 788 (ذةمع. 2. 1"عءطخ 1386) ممماتطتو. - 3438. '1' ع[وذ1 0

 ء] - م ءوط جغعأزم مع '1!' ءطقأ ا عا-وع م02( عتسر 0عوعتماتم ةععترواتمر هالتك لان لعق

 ءغ( ترس معاجدعم هكتاتموسع ؟1ءاتاونتمر ةسعام»ع آسف ل01 ءايمن» 1105627: 13 عنا لل 0164
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 لسرأ ىلا هلل دما هلوا رصتتخ ةسماخلا ةنأملا سأر ىف ىقوتملا قاهفصالا بغارلا لضفملا

 ىرخالا ةأشنلاو ىلوالا ةأشنلا اهيف لصفو اباب نيثالثو ةثالث ىلع بتر خلا هدبع ةوبنلاب

 ىمييتلا ىودهملا رامع نب كجحا سابعلا ىال ريسفتلا ىف ليزنتلا مولعل عماجلا ليصفتلا عرس

 رف تاارقلا ركذ رق لوا تايآلا رسف لوقلاب ريبك ريسفت وهو [مدقت دقو] 70“. ةنس دعب قوتنا

 5 نايعا ىف ىظويسلا ركذو ليصحتلا هاميو ةرصتخا رق تاارقلا دكعاوق هرخآ ىف بتكو بارعالا

 يح ناكو ىسلدنالا لحا نبا دمحم نب دج صفخ قال هلا ىديمخا نع القن نايعالا

 رماس ىلع كارثالا ليضفت 5*٠ ميملا ىتأي ًأظوملا ثتيدكاب -ىصفنا 0: 806. ةائنس

 رشب ىب نسحل نيلهاجلا ىلع سيقلا ءىرمأ رعش ليضفت /*» ءآلعلا ا ريزولل دانجالا

 دبع روصنم قال ركاشلا ىنغلا ىلع رباصلا ريقفلا ليضفت 0*0“ 1 ةنس عل ىدمألا

 10 ىلع ثرلا 3 ا نيطفف *# 801 ةنس قوتملا ىدادغيلا ,رفاط ىب رهاقلا

 رآمرب- ءارسورهل1:017 1( ي]نط 1عملكسفو دمتم كععدلل ستصل دصمتكتم.  (نهدصمعسلتاسس 8
 [معامت عصف : طبهاتق 1066و نات1 5617010111 51111111 0 ميممطعألم رصتقأغ ءاعبو ءعغاتس هتوتسنف عه
 نةمتته 05مممدتكسو ذه نات0 ةتعام»# هنعمل ممعتت مالتطمتلا ءأ جا عدسا كيقتنم 0عقعمت مدل ع
 3439. 1-11 «4511 11- ل ةسننو 0عووتماتمب ةععمسهغأمد 00 ءامتسمم دعك ءامالتمدتق ءمدصمأ عءاعدق

 لو هييعوومأذ همحدستعدر ةسعامتع 41 |هارآنرع لانتءا 1 علا 7 11 ء]رل عدم 1 درج »# و مخ
 همسات 430 مع. 3. 0ع. 1038) دحمان.  (هرصتس عسا هيتسق ّذص (001:ةصاتتلل دق مصانق [لقتس كم8
 1دسلجغدك ]و وست هي مصاص (ععنتك "عطه ءمماتسءععو وسمع ءعماتعدمصس  ةسعام» ميتسو
 و ودك ءمرستس عمدت ر ممق(6و 1ععاممدعم ءفرستس عرس هده ءا ممقغ طقف 1لاعدسك ؟مدحسص حضتسل 11ه218و
 ه ذم قمع 1«عوم ]1عءانمدسسم تتاتعمم 0عووتطتم 8عتمك ائطسس دهم ءمتلمسعم ءمقوتنغ "قا

 ةمدوتمامسس. ىلع هدزرا//# ةسعامتنع 110126208 نقانق ذص 1م: ؟7- هبيب» اتطسصسس لتعتغ هت
 11/5 ل آرتضعل 8ءرن ]1ه]ءميستسعا ظعلت للتسعا ل0لهلمةر وحك ةسصم 440 (ةصعب 16 لاتط
 1048) رتععرتعو ةهددع همرصمموتغسس. - 3440. '1' عد لط لطخم تةهعافتتم ةننلخه55 220141 0هاتك
 ذم آنطدنو 71هدمم//هو لع يسم ذم نغم 21+ لغم. - 3441. "1 ع12لطتلن 4-81 ععفلعو
 1[[نيعمع هععتم دمتلتنطسك معدعأ ع عوملتر ةسعاوتع ا[! تع لطسامازع - 344ه. 1' عةلطتا
 هطلنع قكسعام] اعوزمو ءىيسيتمو لبس ةم//62831 ذلك مندعاعععملحرو وعتتقف م046(08 412701
 زئممعوسنمع ممل لعدماأو هلت 10[1معمز١ 8 ءر» 1815/7“ ملت»#لة, جحصصم 371 (امع. 7. كسل 981)
 رونوروبو. ع 3443. 1 ءعغلطتل عل - عوعلعتب ع] - ةقطتعو مدسمع» مدلتعمو لت»لغ !ئطعملت
 10 مرنهعا عم عضل و دمع 6 قلاع ]71هنع» 4لط0 - ه7 - ني]رق» عدن 1اق» ظمع] ل408. ةمصم 9
 (نمع. 14. ©ءام 1037) دضمزاانه. -ح 2444 "1" ءننلسم ءال- 2 ةّزذطو ةصقاتننام 0ع عمو 4
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 بلاطلا هيقفت +50 نس قونملا ئراصنالا ىرزجلا لا نب ميعربا فحسا قال بجاللل نبا

 هيقفت "5, اًبيرق ىتاي هيبنتلا سرش ىف هيقفت "+20 نس ىقوتملا ىملسالا كمح دللا .دبعل

 وع خيشلل سيلبا سيلفت م60 104 ةنس ىقوتملا ىوحنلا ملسم نبا هللا دبع ةبيتق نبال

 ةخعانص لداوال ميهفت م*©21 14. ةنس ىقوتملا] ىسدقملا مناغ [نب دجأ] نب مالسلا دبع نيدلا

 نسل قبال 801 ةنس هفلا ىئوريبلا لجأ نب ديح ناجرلا ىنال لخدملا فقيرط ىلع ميجنتلا 5

 ىصاخل لضفلا نأ نب ىلع

 عوضوم كلذب لصكل اهصخا ىلا تاعوضوملا معأ نم يردنلا نع هيف ثحي ملع وهو

 ميسقت لعج ىهلألا ملعلا اعوضوم مولعلا معا ناك املو معالا كلذ نحن ةجردنملا مولعلا

 لهسا لوالا ىكل ركذ ام سكع ىلع معالا ىلا صخالا نم هيف جردتلا نكميو ةعورف نم مولعلا 0

 رهاظ هتياغو ملعلا اذه عوضومو رسياو

 معععودددتمست عدا  ظفكطتنمتم 1851:- 71! [ذخم ةمعام»ع للآن 15: [نمع 21" هآبات» 18ه: 60

 ل ءسع»# لع ةو ةهسسم .... رصمامم. - 3445. '1' ع[ ءاعدط ءع1-(غةلتطو آئتطعرنو ودم ةنمل1ل مومن

 ردك علمععسسع ةسعام»ع كة له]اهأب /110]عمج»ت» علا 4ع71عتل#ر ةصصم .. . 720110. - 3446. '1' عة ءاعئطو

 لمعوتمدا لستم.  (نهرمسعمس(مدتنفق هرعرتف 1 ءينقن]ر لع وسم مدسلم ةسكع لت ءععتا

 3447. '1' ءق ءاعاطو 0هعهتسم لستم , ةتتعامتنع 181: :001ءنالم 4ك طلاعل]ع] 1طن 1110518: ((: دتستسقاف عمو

 دمصم 276 (ذمع. 6. لاقت. 889) صمتضتم. - 3448. 1'ع2115 1ط1ت5عو ائطعع ودم ءهدتعوقع

 ررتدطماا همعه لعسم مف دمادت, ةسعامدنع ةطعتتعاط لمس - عل - له: 40 - ؟-دءاذ» 8ع: |[ لعل

 8 ءن] 6 1رادقس» 2710ءعم00ءد2ء, [ةصمم 678 (ةصع. 14. اللآمت. 1279) دمدتتم ]. ح 3449. '[' ععط تست

 11 هحك متل عن مف عع ء1-ععمز تس ]ئطععب نهم مستمءمتح عام ةقاعمسهرمتعقع 20 ةلمصعلال 5

 انطصخت 21ه127/:01 0م ءعصاحت. كالت افران 110 مت77:60 18 عز: كآب»عا 8228 حصص ةصحم 421

 مع 9. لحسن 1030) 41771, مععتتو 412 عند ه2 اهلا ]12 مد# همس ممكاتذام ب

 3450. 11م غء ءمددسم ع1- ه1 2. 10هءئمتمد 015351021111 00 ال 581110

 [[لوعع وع عهدا لمعئمتسمعمو ذم ننجح 08 ةعوسمطتلت 2 ععمعتض هلت سدتستم هطّز ءءعزمصتتط 0

 ةمععزدلتكولستنتلا مدئ0 عت عووزمسع نسمع اندر ناته ع 20 هطّز ءءدس 0هءئلمدعمست معالا عدت ه1,

 وسمع للم ععمومدلتمولسم همهقلمعمصتتت“  (نسسس [8هرغم مهكلممع هطّزععات طقطتنلم و عولتمقتاتس

 ععمعمهلتكوذنصه ىلع معصم للئتسمستسم 0هءمتسدر لت كع1همعسد 0ءعتمقتنمتت مهتأعللل  ءّزاتق

 1عمعجتسغعز طم ذللك مموععوونم هعوددطتات5 ءمصفد ءد وندع دطم00 لتعاو ةسصغر طتع ه0

 همععاماتعوتسم قعبت ممغعوغ ه0 ععمععدلتعد5طاتسصو جغافسعم مصاص 1115 مدعم ماهصتم# ءوؤ ءأ

 1ةعالتم»» 11دزانم لمءؤئتممع هطز علمتم ةغ عانطتتلال5 15 ةممقت عم.

 اق 49
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 هلوأ 1 ةنس قوتملا انيس نبا هللا كبع نب نيسح سيبرلا خيشلل ةيكحلا ميساقت *تمأ

 نب دنيحم ظفاخل مامالل ثيدتل ىف عاونالاو ميساقتلا *عم» خلا باوصلا مهلم هلل نمل

 لماح رازجنا] نيسلمل نأ نيدلا لامجت رازمل فيطاقت !*تو» 0 ةنس قونملا ىتبسلا نابح

 نم ةعطق هيف عمج 41 ةنس قوتملا رعاشلا ميظعلا دبع نب ىبيحي [درصع ىف ءارعشلا ءآول

 5 تالاقم ثالث وهو طارقب مامالل بطلا ىف ةفرعملا خمدقت )08 | ةنسح ةيهست ىو هرعش

 ملستساف ضيرملا هب فثو ىضاملاب ربخا !ذا هنأ فرعو ةتلثلا ةنمزالا ىف تامالعلا فيرعت هنمض

 ليقتسملا فرع اذاو ةيودالا نم ىغبني امب هلباق رضاخلا فرع !ذإو هجالع كلذب ىنكميف هل

 نيدلا ءالع هحرشو هلهمي ال امب هيلع مجاهي نأ لبق هب هلباقي ام عيمجاب هل لعنسأ

 دّلج ىف لوقا لاقب [4 ةنس قوتملا سيفنلا نباب فورعملا] ىترقلا ميدل نأ نب ىلع

 40 ىف ماكحالا بيرقت 51  طارقبل ءاوهلا ربغت نم تانئاكلا - ضارمالا خفرعم ةخمدقت *هد

 3451. '1' ءءمدذس ءآ-طختلعس ءغو لتس معتهصع5» مطتلمدهمطتقعو ةسعامنع ةطعتلط 1جلق

 1810: ء» 8ع 45ط0ه7]ع] ل281: كاسمعو هسصم 427 (ذمع. 5. الكو؟. 1035) دهممدناتم. آطمعأمأا اقع

 1يدنتق 1لعم معوزتسا 1مقمانسمسما1 ءاع. حج 3452. 121- '1' ءوءؤقتس ١6 ء]- ةسكلقلو

 هع ععمععد,م 0ع »ع تدلتقمممسمم ةنتعامنع طقس 11ةطنت ل101:018160 عزا 11641: 5714و

 ةهمصم 354 (ذمع. 7. لقص. 965) ممن. ع 3453. '1' ءىءةغا1 آ[[1-ل عد دفع ؟1هةعدلت 0لءاتطدأت

 لوس, ةسعام»ع لوا آ-ءل-لا7 قلدنا رمدعقت» 7 هلببرم ظعءزن كطل-ءآ-هلسأت» 1هةاه | دعادتتك

 ةسمع مهقامستس ةزومتلععمر ؟دلعم لومعم»» لتععم ء(] ةصصم 679 (صع. 3. الآهت. 1280) رسمته

 5 (ه]1ععتغ طلع ءحضسصتساتسا كانماناتسس 12ج ع عمم ءانت "عت مد]عطسمس خطبت لعصممرستسماتم ءةىةروسد 0ع.

 3454. '1' عءءلتسعغ ءآ-حدصح 'عذ1ءغرو مرمدعممالم همعمتكتمصتقو 20عام ع آطسقس 112727001.

 (0مسدق 2علتعاا> 113 م12ع1ه606هع5 همصغأسعطقو ©ان][15 31811126241112 605211101613 12

 [عمزغ نتلطسك (عصممرتطسف. 81هدعؤدغ عدتسو ونسهصلو طعلتعاتكو 036 مزت2عاع210

 دعوممغم جععل0لعمتصغو لعظمتسع ممغعوغو طلتصع 80هعءلقهتت 12 0 م01 ر انأ 01112 56 عا 01و

 ونتح مع زآ1ع ةدمدعأ ممدقتغو عا نتحصل رسمات متهعوعم5 ءممعصموءلغو 22601ءان5 كك مع0ل1 لسقتم

 جلطتطعع جععوسسس هلهتمسس عع مععععددسحسو هغ نسحصلم دصملاتسل تعم منانتت و هدصصتفو نانأطانق دلل

 معوزقا(ل مماعدار ءرصعلت2 مديتدغو ةصاعونممتم للسن دس 12 هرمدتسفغو ن6 صاتلاه عا 3

 همصععل تت“. 0-47 - 017: مآ عر ملط []رمر«هت» (0مءع]طخ , |[ ؟دلعو ةظدن- ءاردوركلد لتعاتك ءأ

 حمصم 087 (تمع. 6. 1"ءطس. 1288) رصمالااتاتك ]و ءمررطتص عام1112 انصلانق 1:01 انستستق [هرحستلم ور014

 10 جسعام»““ ءغ ررععم لتعم“ دكسك ءمرص موون. - 3455. '1' ءعءلتس ءغ سم ن1[ مغ عآ1- ةسعقلطو

 مم1ععمرسءعمو» ءهمعمتامصتك د20ه:طوضدتسو نأ ءدع جقرتك دمان(1008(2ع هات( 0

 181 مو معمل ء. - 3456, '1' ء ءرثاط ء1- ةطلع ةسو معممتمال ةامغمغمداتس ءنرداةسفأتمر 0ع مدتناتطاتق
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 ةوعدلا حاضيأ ىف بيجتسملا بيذهنتو بيدالا بيرغت 04 دج ىورهلل ةيعفاشلا عووف

 باوبأ ةعبس ىلع ةلاسر وهو ىرسملا مساقلا نا نب فلاخلا دبع ديشلل فحلا ىلا ةيداهلا

 ه1 ةنس ىقوتملا قارعلا نيسح نب ميحرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلل ديناسالا بيرقت م.

 ىف بيذهتلا بيرقت +01 ملك ةنس قوتملا ميحرلا دبع نب دجآ ةعرز وبا هدلو هحرشو

 سابعلا نال لوصالا ىف بلاطلا بيرقت م. اًبيرق ىتأي [ىنالقسعلا رخ ىبال] لاجرلا ءامسا 5

 باهش ظفاكلل بيرغلا بيرقت 1# 4.1 ةنس قوتملا ىطرقلا ىجروكل دوعسم نب دجأ

 ملع ىف بيوقت *#» . مم* ةنس قوتملا ىنالقسعلا رجح نبأ ىلع نب دحأ لضفلا نأ نيدلا

 عماج بيطخ ىباب [فورعملا] ىمويفلا نجا نب دومح ءانثلا نأ ىيدلا رون ىضاقلل بيرغلا

 هنا ركذ ملا هدايعن ندع ىلع هلل ىيلل هلوأ نّلكم [ةابحب ءل© ةنس قوتملا] ةشعدلا

 نيدلا لالج حيشلل ثيدخل ىف بيرغلا بيرقت عا“ نيجحطصلاو ًاطوملاب فلعنت ةغل 0

 لوم هطقطتقعأ هةمععتملت طاق. 1 'ه]دسصعمو ةنتعامبع ظ]ء”ءمن. ح 3457. '1' ءىءمأط ءا1-ة0ئطو

 مرممامر» طعمع مممردأأ دمك ءعغ صعضس0دنتم- هس لن عمتك. 1'ءدعاوغتو5 كعراعتال قتلت

 لع ءهجمموتقلممع مععدغقممتكر نمههع 20 طعدص سعتغو هسنعام»ع ةطعتاعط 450-ءا- خاباآنع 8 عدو

 1*457ءايدف» 2128. - 3458. '1' ءىىتثط ءا1-دعؤسأ0ر ةمقاتاتأم مائ0همأو» 0ع دننعء(2(021ةطانف

 تدلخلمددسمصحتس و ةتعام»ع طقطلات -0-:27621  011: لكل - ءآ-:"ءاراد» 18ه 1105ءق: 37م ء]او

 حصصم 806 (ذصع. 21. لدك. 1403) مجم2600.  (نهرصتت عماقتأاتلا» ءزاتق ةعتموتأ طلسق للا( 2701” ©

 لت ءا عري لكل ل-عءا-”ءالثسر دمصم 826 (ةصع. 15. آل عع. 1422) طمتلاناتق. -ح 3459. '1' عىعمذط

 ري 1 - "1" عط ل عطر ةمكاتغاتلم دعس 0 ههتك مهمتهم لع همددتستطاك دلل ممم هدحستس ر | 314017 5

 ل57 11هز» ملعءملث22 ]. ؟110ع مدسام ذماعه. ح 3460. 1 عءءعمثط ءعا1- غفلت طر 1من

 مرممام» ةغم01051 0ع ممكمعتمتت5و دسعام»ع 411 1هط85 م70 طعن ل1ء0::8 ]11 هجتت”ءزأ

 (0م62«:7. ةصصم 601 (ذمع. 29. ةكسع. 1204) ردمزتاننم. - 3461. 1 عءءثط ءا1- عط ةعطو

 يياممدغم ؟عيطمعمس ةممقتغمغمدسسس معهمتمر ةتعامنع ؟طفطنم 876 اط- ءل- لأ: لآ 7

 ل1: 867: 47: 1: 1هز»“ 4لعءهم1471غر ةصمصم 852 (ذهمع. 7. الآدعغ. 1448) مهمعاتو. ل

 3402. 1' ءءمذط 11 ذلس عا عطممعتطر ةمماتكتأم مممأم» 0ع 00ه عئتمه ؟عضادمحتس 72013 0ضاننلت

 مسكت مغمض و هد ءاممع (نذلطت 28( - هل- لأ: لآ“ ا! عراأي ل1ه]ت0 علت كلا عا 1 مناقو

 [دلعم] 125: 1276ه/45 [لنعغم ءغ ظآدتصفتدع دمصم 834 (ذصع. 19. 8ءرأم 1430) دطم»انه ]و انأ

 اتطعس 22ءزبو/ء# ءما1ععتغ. ؟'هلسسصعم ااه تس لرتعسد : آطرجتتق 18لعم مم مانسعتم طعم عل عزمزناتتت أع

 1لتغ همدد ءووع 1عجتعم1هوتعمسس ه0 اتطعمد 210موهل1م عع هالصسومع هولي. ب 3463. '1' عععتط 0

 عاد عط ةعتطو ةيياممدكتم ؟طمومتس دوم هانتم ده 220160 هتطسم هطرامعدس معممأمانو
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 لوزنلا بيتوت' ىف لومأملا .بيرقت 0 411 ةنس وتلا, :ئىطويسلا وكب ,نأ :ىبا :نكرلا سبع

 ىطويسلا هركذ ةيفلا ةديصق وهو 7 ةنس قوننلا ىربعلل رمع  ىب ميعربا نىيدلا ناعهرب .مامالل

 نب نيدلا بح مامالا خيشلل مالس نب مساقلا بيرغ نم مارملا بيرقت 45 2 ناقتالا ىف

 فورد ىلع اًيوبم ةديبغ ىنال ثيدلمل بيرغ ىلع هبتك 417 ةنس قوتملا ىربطلا هللا سبع

 5 نبأ ىلع نب دا لصضفلا ىنأ ظفاحلل ثيدحلل ىف يردملا بيئترت ىف مهنملا بيرقت 14

 لضافلا ييشلل ايميكلا ىف بيكرتلا رارسأ ىف بيرقت 40 هد“ ةنس قوتملا ىنالقسعلا رجح

 قنس ةقرعملا ريسيتلاو بيرقتلا 4. - ةنماثلا ةنآملا .ق قوتملا ىكدلجلا ىلع نب رمحيأ

 قونتملا ىوونلا فيش نب ىيحي نيدلا ىيح مامالا تيشلل ثيدحلا لوصا ىف ريذنلا ريشبلا

 حالصلا نبال تيدحلا مولع باتك نم دكصتخا ىذلا داشرالا هباتك هيف سف *01, لس

 10 مامألا حرش اهنم حور كلو خلا نانملا حاتقفلا هلل كمحلا هلوا هتصالخ 8كبز راصف

 عاتوتاعط ل6747 - هلع 01: ه0 - هآ - "ه]ردسمن» 1361: 452 عاب" كمر قغوةحمسصم 911 (ةمع. 4. كدصن

 4505) رصمعمتم. ح 3464. 1'ءءوماط ع1 -دصدست 1و عمق ةمعتتنم مئ0متاتق 2052085 لع

 لتومموتقمصع معوعادقممستكو ةسعاماتع طصقتسص 1201م - ءل- لا: 8مل طق عزت 007“ لم آتعر

 عمصم 732 (مع. 4. 0ع. 1331) ممزكتم. (ندسمعاط ذص 2/17 ءةدجتعمقرو 0000 مز1 ةص 1١

 نورسس عم ورموغ ح 3463. 1!" عءرثط ءادسس ءععؤسو هعاعجتما“ همغهغمعتتت هطاآمقمو وسمع ]ذططاتس

 61605 هج (ميوض:» عرب كءام» ءلتغعس ةمععافسغعو ةتعامرع هطغتلعط طقس 710118 - ءل-

 ( 60»41) 8ء»» 450ه7]ه] 10: طعر»ةو ةهمصم 694 (ةصع. 21. اللمع. 1294) رصمالااتهو وعتن1 طع لع

 همعرنع كلان 0 ءةنلمع © ]1رممأآط ءآ» ]لمل1/] ذمهعتمأم ذكد ل55ءطاتتكو انا ءدصتنه 20 هدنلتصعتس

 5 ]لن وردسس 01همووعسع ]ح 3466. 1" ءءوىثط عآد دس عصط عزو ةمكاتكاتالم م10م1016 113 0هطل م 2

 0ع 01 ةمموةقممع مهلة مصل ةماعت مو] هعحضمتس عغ عاتم ممول( ةئئاتتت, ةاتعاماع 11615: 1

 ل470 1 ءز: لآ: 161 1167“ لعءعم/ 78و ةصصم 852 (ذصع. 7. الآقهتا. 1448) د01 10. تب

 3467. 1 «ءرعكط 11 همعؤمع ءا- ععماعأطو ةطمقاتغمللم مائهرأمز" 06 ةععوصلق همت 051010815٠

 ©مسك دامطوستعسس و ةنعغمعع هطغتلعال اطعصع سسعتسأو 7720ءيببق» طق ءز» ملل ل:70ل6]6, ةععتلم

 هعامكم مرسوم. - 3408. 1[[1- '!' ءورعتط ع 1-11" ء1وذرو د15 مممتمر» عا ةهعئلتم» 40

 نعمت نمضعس دلت عغمماتس» ةممق(11]6 طوصخ ةمصتصعأدصافو 0ع ملمع متلو دنعت (22016هصققعو

 جانععمرتع ةطعتلط طصفس 71ه]6- هل - ل: 7”هلبرع 13: كر ءر»وع 771ءمءمفزو ةمصم 676 (ةصع

 4. لتس. 1277) دصمزتاتم. ظهقمرعك طنع 0علتغ اتطتنل دانت 257/40 نسعتس ءالا هزعتع 7

 10 هآ-7م04/], ةهط قارس - ءاثعام] ءلئاو ععممجتغعو ذكذك نغ ذللع 1ع»ل) مموععأ4مصاتعكتتسف همصاتم ءدنعغ

 مروعفاممالمستسس. [آهعاررأا زلم: آمسق آلم ةجعيتعمقي طعمعأاعم كاع. ظاوععق هةرحرس عوام
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 ميهربا نيدلا ناعرب سنرشو م4 ةنس قونملا قارعلا نيسح نب ميحرلا دبع ىيدلا نير ظفاحلا

 نيحلا لالج- خيشلا حرشو م٠. ةنس دودح ىف ىقوتملا ىسنقملا ث ىلأل ىقابقلا دمحم نبا

 بيرقت حرش ىف ىوارلا بيردت هامسو 111 ةئس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نجرلا دبع

 دبع ىب دمحم نيحلا سمش خيشلا حرشو بيرقتلا ىلع دئاوزلا ىف بينذنلا هلو ىواونلا

 برقملا رصتنخت ”بيرقت 01 هيلع اوعمسف ةمركملا ةكمب هأرقأ 1.7 ةذنس قوتملا ىواخسلا نجرلا 5

 ل ينير إلا .اناكلا ىفإ صاير فاشكلا رصتخ بيرعتلا 0 تملا ىف . ىتايوصبلا 3

 ىتاي رشعلا | تازعلا ىف يشنلا نصعخم 1 ..بيرقت لمعخ# , ابيزق ىتاث بيذهتلا 5

 ىقوتملا [ىعذاشلا] ىوغللا ىرهزالا كحأ نب كمكم روصنم ىال ريسفتلا ىف بيرقت “٠

 ىرعهاظلا مرح نباب فورعملا كحأ نب ىلع دمحم ىال فطنملا ىف بيوقت #6 7. ةنس

 لازا ثيحب ةيماع ظافلاب ةيهقفلا ةلثمالا درواو هيلا الخدم هلعج رضتخ# وهو 04 ةنس قوقملا 0

 ذم عدس هعضتمو ءةسصغو انغ ط[سدقس 11فطلم 2,ع7:- ل - 01: 450 -ءآ-”ءالفر» 137 هد: 110عءم: 1: نع]قو

 عمصم 806 (ذمع. 21. لدا٠ 1403) دصمعااتتتكق ب 80711: - ءهل- 011: 18” ه]أت» 1860: ل1101 هتراقنعل

 (معطاع/مط خر مسكسمستسس 21« ءانذ ءعغ ممدغعد 11[1ععهمجماوسد هضم ةصوتتتاتسم عع كدنعد حصسصتتس 0

 مع. 29. لآدم 1446) مهمطمسك - هاطعتلعط لء167- هلا- 0: 450 - 7 - ”ه]نرنهتن 8 ءنن ىكطق 8ء]ب»

 ىو, ةهسصم 911 (ةصع. 4. لكدصي 1505 ) دصمت'أتاتك و لانخ ءهمدلتس عدا قت انل1 160748 7708-7 لأ

 المت 1'ءعر» مط 11-101! ءمالم# ذمكنتمدتغ. 1 لعسص همدتك 1'ءاست#) ءلتقتغي ودم4 ج00: (ةدصعسام هن

 11/-1 ع8 فمماتصعغ - هع 0ءعمتومع ةطعتلعط ذعسم-عل-0: 7101 هدستدعلا عن 4580-ءا-" هلا 5

 ىء/14م2, ةصصم 902 (ةمع. 9. هءعرغ. 1496) ممم" 6تاتكقو وننأ ]ائطستست 81ءاماعدع طمصمنةغدع

 20 1«ععملستم مدط]تعع مممموودتغز ن0صلع ؟دعوتست ءوغو انغ رصتت]ا ءّزده !ععالمصع5 201 معو ع

 34069. "ا" عءمذطو ةمكاننسأم ممممتم. 1ظمتغمسصع اتطعت ععدسسماتعت 110ءم”5# , لع نسم ]نا عده

 117 510عوضترلا حس 3470, "1 ءعمتطر ةصقلكتألم ممم. 1متغمرسع ءمرسسص عماقتتت 7265/75/1

 0ع وسم ذم ان عند 124 ؟10عونسرم ح 3471. 1! عءعمتطو دمماتغتألم م"0مأم1. 00د

 اتطرأخ 7ء7لعأ6 رو لع نتم مدتتآم مموغ ؟10لعملمسس. ع 3472. '1' ءءعمتطو ةذمقالكتأتو م10م101

 1[سمنغمردع همورتك 1-21 هعأر» أ ءاسم/ج “مغ ءادمع]بر 0ع ندم ذمكعد ؟10ءعوطتت ع 3473. 1 ععمتذطو

 1مكفنغتألم مرعمزتأمرع.  (نهرصتسءماقتأاتك كس (نهرعوساتس , ةاتعامت ع قلاع ل1105“ 1110/0760 1 ف

 للاس»دعل ملعام»# [ ظةطمطتكح] طععتعم1هعمو ةمصم 370 (ذمع. 17. لدا. 980) دتمستم.

 3474. 1'ءءدمتط 81 ع1 - ص هصغأتءر ةمداناسألم مههتم»» 0ع 1ههتعدر ةتعامانع لآثا 1:64

 47: ظء» ل]»ءل لهن" ةر ؟دلوو ق2 1م لتعم ءعغةصصم 456 (ذصع. 25. 8ععطس 1063) 0

 سسمدعسم. (نهرصمعص لس , نن0م0 ذم م0 نعءاتمم عت ءدوع ؟ه]ستغ ذم 1هعتعمسص. 1حمام مئهممصتغ

 لوستلتعو ؟ءنطلق تمسك ؟دلعةضشطاتقو نغ ههتمتمصعست طقتقست همصحعالهعر نسمسص طمصضتمع5 8
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 ىثاشلا لافقلا نبا دمحم نب مساق مامالا ييشلل عورفلا ف بيرقت 0 دهنع نظلا ءوس

 هدنع وه نم ىنغتسي ثيحب ةيعئاشلا بتك ٌّلجا وه ناكلخ نبا لاق ةنس قوتنملا ىفاشلا
 وهو ىبتاشلا لافقلا ىلا مهضعب هبسن دقو نيمرحلا ماماو ىقهيبلا هيلع ىنثأ مهبتك نع اًبلاغ

 ىيوجلا هللا دبع نب كلملا دبع ىلاعبلا وبا نيمرخلا مامأ هصخ مث فّلوملا كلاو هذال طلغ

 5  اضيا طيسولاو طيسبلا قو باتكلا !ذه ىم لوقن هتياهن ىفو 50. ةنس قونتملا ىفاشلا

 مي ةنس قوتملا ىفاشلا ىنزارلا بويا نب ميلس متفلا نأ مامالل عورفلا ىف بيرقت "4

 نيسلخل ىأ مامالل عورفلا ىف بيرقت *مب ةنس قوتملا ىفاشلا ىسدقملا ميعربا رصن شالو

 ايْئاَك فنص رق لمالدلا" نع درج وهو 180 ةنش قوتملا ىقنكا قرودقلا ىنكامأا نجا انيحا

 مل. لس قوتملا ئناكملا "سيخ -'ىَب ةقعحلا بيرقت 0 اهتلدابأ لداسملا ركاذ

 10 نا نب نيحرلا كبع نيدلا لالجل داهتجالا ريسفت ىف دانسالا ريرفت 0

 لوصالا ىف ريرحتلا حرش ىف ريبختلاو ريرقتلا 76. 141 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب

 1هعنمد (ةمادعراممغ. - 3475. 1' ءومتط 21 ء1- 4م مانثر ممالك مرممأم» 0ع مهتاتطاتق لاتتتق
 عموم ملتطسعو ةسععم»ع مهطعتلعط طصقس (ئن» ظءتن ]10ه]ءمسسعل آان1:-- 71 م7516 "طقطتكمو

 عمم ... طامزغ00. "1! عداع 151 1ع!6711ءجمب» طتع آاتطعتعر نسعد 827 مع]# ت00 ءأ
 م7 7مم عر» ]ددلهصغو انصاتك عون اطمن ات عمرتسست م1هعداقساتقكللط0ذئا012و انغو 0ان1 عاتتت طقطعأو
 ىيورتك رصمحتسمت مدماعالل هدعلع موووت. ئلوصمسسالل ءدسس (0077410 ئ51مق16 معتز ءانقتس
 ننطسعستسغعو تنسص طلع جسعامرتق مولعع يال  طودنعد طسفس ءا- طفعدسعتس لل
 5 450-ء]-ه»ءآن]: 8ء: 45ط0ه7]ه], لمممعنت# 8طقظتامو وندت دسصصم 478 (ذمع. 29. ذمد» 1085)
 لعكس ء(سك ءونر ممالتمعه ءّزدك هعمدضد انس ءلتلتغ 1لعص دس ةعتماتق 2714461 و 86541 أ
 ر7مواغ ماسعه طقطعع دع ذللم اتطرنم لعججورسغوي - 3476. 1" ءويذط 11 ء1- ظهر دهان
 مممرمتزم»# لع مدعتطسك لستك ةموملتطسهو ةسعامتطدع آسفس 41: [/51*/: ةءاار» ظعسن طور

 رم كطقكظتنمو همصم 447 (ذمع. 2. كد. 1055) دسمتناتم و ها لاا: هد“ 18ه:
 عطفظلاعو ةسصم ... رصمزتلان. - 3477. 1' عءجأط 11 ع1- 20م5, ةصقاتلاتأف مالهمأم»“

 مدحاتطسم قسم ةمعونملتطسم , هاتف آسفس لل !ةءمدعقر» لآرتسعا وتد 110ه]رمستسعا 060078
 11ممعانمو ةصصم 428 (ذصع. 25. 006. 1036) مسحمرعاسم. 112عع ءلتكم ةنعومسعاماق ؟85أ
 لعتملع ءدص مءضعاموتع ذكمر هع سه عقاتمصعد ءدمضسواتع هيما عدو ةللعرس ءام ح 3478. '1!' ععدتاطو
 زمقانكساتم ممهمتمأعو هسعامدع ل0ز/ه» عن لاسعلا ل1ء]اة و ةمصم 460 (ةصع. 11. الا". 1067)
 10 ردووعنانو. ع 3479. "1" ءىنمت» ءا- ذم لور همهظعسماتم ةهنعامت(هننمر 0ع ةزومتلظ ءهاتمطع 5
 11/40 (1. ء. عاملتسسس 00 عسمتتلك ةعاتامذلطاتل2 )و 0 لء]اي7- هلل - ل11: لآاآ - هآ - 1

 1826رب ىلا 8ء]بر» كميرشاغر ةصصم 911 (ةصع. 4. كسص. 1505) ةطمزا0. - 1-11" ععءعرمأر» 7١

 1-11 ءاعطأ ارعو هدعمموزللم هعرتام ها هتصاتمالم.  .(نهدستسعس(ةيئاتق هزبعتتك 1'الت"أ» لق ©آ- 0811و
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 [اهللعو لماوعلا] تاييسقت »ع هركذ رم ىودزبلا لوصا حرش ىف ريرقت 2*7 نفيس

 ءايورلا ميسقت مبيل» وأ نس قوتنيلا [ىوحنلا] ىقرافلا دعس نب ديعس مساقلا قال

 [ليعيسا نب] ميعربا نب ىلاع ىيدلا رصانل ريسفتلا ريشقت ”*,# ىداصلا رقعج مامالل

 ريشقت 5*7 داجاو هيف عدبا [نييخض] نيدلج“ ىف وهو ه. ذنس قوتملا ىفنكل ىونزغلا

 [نيوارفزلا ىلع ةنس قوتملا ىقامرقلا نيدلا رونل] ىواضيبلل ليزنتلا راونا ىتاوح نم ريسقتلا

 رم دقو ىدفصلا نع لقن امك رازإل فيطاقت لاقي دقو رازجحلا فيطقت )يأ دهكذ فيس

 ةليج نيا ىسيع نب ىلع نسل نال بطلا ىف ناسنالا ريبدت ىق نادبالا ميوقت مب

 هفنص خلا ىوسف فقلخ ىذلا هل ديحلا هلوا كلجم [1*] ةنس قوتملا ىدادغبلا بيطتملا

 لابقتسالاو عامتجالا عضاوم لعجو ىسابعلا هللا رماب ىدتقملل ىموجنلا ميوقتلاك الودج#

 ةعبرأ قو ضرملا مسا لوالا ىف بتك اتويب رشع ىتثا ضرم لكل مسق مث صارمالا مرق

 يل ا 111 ا وا 1س ك1 كلبك 0 اجل 15

 0ع ناتم ة5دمزذ 710ءوغت. - 1 1" ع 12و ءعومولال0 هءئاق.  (هرحسطت هع و

 0:7 حج طعبلمم# ءلثتاو لع واتم ةاتمدك مدعصألم 1303 ءةوك6 3482. "1" ء ودرس هع

 [ءلد دس فستل »ع ذ1ةهلتطم]ر لتعتعتددعم [ءةمعس معوعماتمسس ءغ تكاتك طقس مهمات ءد]كمدس

 مكمان , ةتعام»ع 461:1ءامق ههنا 8ءج قون 17 [عدسسمفعم ]و همصم 391 (ذهع.

 1. 182 ع. 1000) دصمتتنتو. - 3483. 1 ءءوكرم ءا- عسر شر لت»تسأم همدصعتتو ةسعام»ع آسخس

 لمس" ك0. ع 3484. 1" ءءوطتخ ء«1- (ء1وذ و, ع ءدععوععقأ5 همردمست قعر 0ع

 راكع -ه0- 01: م72 هدد 1 هليفسص [ 17 هد لمدد 6ه47 ] 6 ]مس ءم# 1[دمعاظتمو ةسصم 83 (ةهع

 24. لآدتأ. 1186 ) مممذغتم. 50)1 ؟ه]سستسد [بيدمددل رو دم وستطسع ذللع ممحد ءوعرعونو 0

 مهمات س 3485. 1' ءووطت» ع] - غ:ةلوذعر عم وانو ءععوعوز5 همردصتعمع. 1© هووددع 5

 [34 هومدنمم ةعمتصسلمتم ءغ (ةاتحس] ههدصس ءماقتتت 86:07 :م1ومخ لامر 1-61 ه7 ذمق تمرات

 هك ددجعم ادام [ةسعامتع 0-60-277: 0-هل, ةمصم ... رسمنا 0|. - 3486. 1 ء«ءغذ#

 1آ1- ل ءددومسو ةصماطم]هعتدرو نيسحست ةلثأر تع هع ةنعامدناأع كور ع0 20ت تندر 1614“

 7-21 سعف" ةصكتمامسس ودع ؟هآ]سصسغ 16 لفتت ةدصتوب - 3487. '1' ءوعتس ءآ- جط الممر

 معءواسعم ءهمعممضتسس 0ع ءومكاتغدنممع طمستمتق. ©مدق سعلتعسسو ةتعام» ع 471170: 7

 ظعرن 1: 35 30:16 80ج70102 ]![ءةتعم, دمهم [493 (ذمع. 17. ل0. 1099)] دمتم.

 1آ[ه]سسعم دنع دممتعمو: آردسع 0 واتت هصعدجتغ كغ معواع ءمصكسممتتا ءاعر 0ن100 20 دمكاقت

 ظمط ةيصعست لمس دهن مص هدصت عدمت مع ةةطسافم دم هدد 1كطقتتكع قططقملتع 71760:

 همو» ىللاع] ءمسممكمتغ ءا 1060م5 همتكتك أ 6ممموز 6همصتق مادصعاوتنسسم 1سصلختسعماعتس 12غ 0

 مهن مصتع دهمرحطهدعاتسس. 10 عزم علم عماتم دتمدئطتق 0د-00ءولدد 10 عتلوو جئت طستغو دس 500
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 ءايقفلا ناف فوخم وأ ملاس وه سداسلا ىو نادلبلاو ةحيرالاو نانسالاو ةجرمالا تايبا

 [لصح ءىت ىل نمو هدلوت ببسو] شرملا. .كلذ ببس عباسلا ىو رارقالا ىف اكلذ اوربننعا

 ةرامل وأ ةدرابلا ةيودالاب ىوادي لم عساتلا ىفو] ال ما غارفتسالا هيف حلصي لب نماثلا ىفو

 ىف رشع ىداحلا ىف» ىكلملا ريبدتلاب ةارادملا ىف رشاعلا ىفو [ةيودالا لادننعا نم نادل وأ

 5 اًفرط ركذ ث [ةيودالا تاقواو] ماعلا ريبدتلا ىف رشع ىناثلا ىو اًدوجو ةيودالا لهساب ريبدتلا

 َّك نوعبرأو عبرأ ضاومالا ئه هركذ اه عيمجو اهنم ىقس ىم تامالعو ةلانقلا ةيودالا نم

 ىف ةّلدالا ميوقت /*6 د“ للعلا عومج# نوكيف بعش ىنامث ىلع اًلمتشم ةفيخت ىف اهنم
 هلوا للحم ©. هنس قوتملا ىقنللل ىسوبدلا رمع نب هللا تيبع ديز نأ مامالا ىضاقلل .لوصالا

 قوتنملا ىفنلمل ىودويلا دمح نب ىلع مالسالا رخن مامالا هحرشو ملا نيملاعلا بر هلل كمثل

 10 نيسلل نب دمحم رفعج وبا هرصتخاو [ةيفنحلا ءاملعلا كينعا ىئسح حرش وهو لوقلاب] 50 ةنس

 ىب ميعربا نب شيبح لصفلا نأ نيدلا لامك ميكحلل ةيودالا ميوقت +61 نس ىقوتملا ىقنلل

 مرلسلم 0122 رسمرناأ ءمصقتعممكلغو عا لص 0184001 5عولتعصهاتطالق 14اظمع2ةن262123و 9213[3و
 معمامج مغ معوزوصسعج اندعاه6. لص ةعدجلم 0ع عمن يتقعتأأات5ئ5 اتت 01015 5ععانتالق ةلغ قه

 موممماهممز لوعتسءممفات] ءصتس ده مم عد طسراتخ 002ع160(5متك طقطعمصغع ةص ءتمم1عققلمصتطنسمؤ ح
 رم ىعمؤتسم 0ع ؛ةدسفذد طسزسق ةصمتنطأ [ءعزدكوسع هدتوتمستك ءا ه0 هدتاتو هذأ] ل طذص 0850و
 مميص ذم طمع مهمراتم ؟هرصتقتك ةد]صط ءرعمتعو معو صع ب لص همصمتو ستتتنت .تاتتقس ن5 هتغ علت ءلصتق
 ةتوتلتم ده ةدلتلتمو اهه (عرسمءبدنتم  دصعلة عدستساتسا داس لمسلم لى اتذص 0عءولسمو لع
 رسمعلعام مع نعوسعم مص عامتطسع ةلطتطءملصس - ذم بهملععتسم لع معوتستمع معع دنعرسعلتف
 5 1مدعمنم 1ةهعزللزسم ح هعذم 0سملعمتنسم 0ع معوتستمع هل عمت [عغ رن عسعلأ هدئنسس ةعدتمهرتطانق]
 "[كمسم مهعاعتس .ءمرصتس عطه هك نعاسف ءلتمتدسس ممن اتلععمانمسس عا ةتوطق لص عم: ةمصقتأ ءاتهو هانت 11
 ميمرتممكع ةمصك. 0سمعفو وسمو ؛ءوسصتس صمت ةغو دسقتنطأ ةدصغ سهل ةعتصستفب ناتهطتمد و. نانخ ذه
 هزمعتأاه مدوتستق (ندهعاقهطأاتلو أو نأ ته هعغم عمدت 20031 512(. ()50 1جعااتتلل عانوا انا 5

 مسعف ةعورجم اهل مدعم ةمعوعمامك ستمودةعتصتم ؛لانمم ةمدصو] ةءاعمعغمس ب 3488. 1" ءوونتس
 ء]ل ده ل111 غو همس مووت الم سععام هينعسسعمغ مران لع معمعت ماتكو ةسعام»ع (نةلطخ آسفس للان 4
 0760071 ه]: 17 و 01م" 12ءاارتئعم [آدمءاطتوم دصسمم 430 (تمع.ق 0ع 1038) رصمتتتم. 1! هاسسسعم
 رغم ذمعجت عمم: 1مسم 182عم دسم لهدجتسم لمرستسم ءاقنو نسما طصفس 12 عزار»-ءاةعافت ملف طع
 10 71101 م1:::::ء0ل مع ءبم# آآدم لنمو ةهسصم 482 (ةصع. 16. الآمن 1089) دحمدناسقو لك . مرسل 0

 ءوغر عمق فصخصتص دنعنطو ءيرامممتنم جللعنعم 1طلتع همس عم(ةعمك [دسلقكتت ءاواتع 113م
 لمعاأل سصهعمستل مينءاتاتتس فاهمتسسأ.  ظمتغفسعس ءزده ءلتلتغ كطنع لوز“ 76111160
 1[ 6ري-ء/]نمععرب ]آدم عالتحو حصصم ... صمت نامق. ع 3489. 1" ءووجتس ع1 جه ل390176ةغو ةزطامحلق

 معسعلتمسدسس , ةنيفاورع 10 (7-ءل-ل11: لات ا/ه7:]0 11ه عقدا 137 رن 15ه 13 عنان ل]101:ه111860
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 ميوقن "4. خلا ءانثلاو كمل فخاسم هلل دمملل هلوا اضيا لودجتام وهو ىسيلفتلا كمحم

 جتنغلا هايسو ,ناتقيحيملا ىف الودج :ئشع.ةئس ضرعلا, ىفو بوذا, هم. هيف ركذ خلا باطخلا هب

 خيشلل ناعربلاو دحلا ملع ىف ناهذالا ميوقت +1  ىواكشلاو ضارمالا عيمج ىوادتلا ىف

 نبللا ليضفت ىف لسالا ميوقت 18 بده ةنس قوتملا ىطلملا كبح نب اجيرس نيدلا نىيز

 هلع ةنس قوتملا ىعناشلا ىقشمدلا ىرضيخا دمح ىب كيح ىيدلا بطقل ةلاسر لسعلا ىلع

 ايي

 ميوقت /خ» لسعلا ليضفت ىف لسالا فيقثت فنصو هسكع ىف سوماقلا بحاص ىجللا ةقبسو

 دايع قْيَوْلا كلملل نادلبلا ميوَقت مخ ىاهفصالا نيحم نب .مساق نيحم“ قآل ةتسلالا

 هلل ىمخل هلوا ,# ةتس قوتملا ةاك بحاصب ريهشلا شويالا ىلع لصفالا نب ليعمما نيدلا

 ايفوم اًباتك اهيف دجي ملخ دالبلا ىف ةفلوملا بتكلا علاط هّنأ هيف ركذ خلا هلالجب فيبلي اًدهح 0

 لاوطالا ركذي رثو ءامنالا طبضي ف هنا ريغ لقوح نباك دالبلا تافص ىف بتطا مهنم اًضعب ّنال

 1عريت/ءم 8[علتعم. 1لنع نسموسع [اتطعس ذم ؛ةطسلقك لتئئممدوتعت5 ءوؤ ءغ دهعتمتغ أم: آرمسع آم

 1دس0ع ءغ مدعلز ئءمنممع لتومم ءاننمب. - 3490. "1" ءءرعتس ء1- 2012 عع عاد ه1 ءذل عاغو

 ةيومغمجتف معصعلتمعسص ةئسماتعتسسر ةسعامنع ططتلمدهدطم 2 هطك» ظءتن كلغ كه لبر

 31علزئعم ىظينعدمم. 1ظمعأمتغ زغاهن طءلسصسصسو نصلع ةعسصم ءيمرضللتغتع» ءاعي 10عووتطتع طتع

 ودام وعصام نسنصسوسحعتسام معصعلتمو ءغ ىأ !اهعلتسعست كمععاقمو ده 0مهطسع مدعتمتع ةعلععس

 طقطعو 1هعدامدو ائطصسومع 11-2 ]: لق 1041068-61 78 زعدسف تل-هتضن م0: مع ءآ-دا ءاطامم#

 زمكوست موز - 3491. 1" عءوربأتسس ع1- ه4 جطقصر مععنه لتقممدتتم مطعصتسس لع لوءفتمق

 لعطمتقةمصتم ءغ هععمتسعسانو ةدنعامدنع هطعتلعل كءن-عل-لن: مئء»زع ظعب» 2101 هتستتعا 11ءآءامب 5

 ةممم 788 (زمع. 2. ظعطع. 1386) مرعتم. - 3492. 1 ععركتس ءا-ةققلو لتمععألم طقفاقفع

 0ع !دعزع دصعالت معوعقعععملم. 'ل'دعافاسكر ةسعام»ع (نواا-عال-لة: ل10, متجتتعلا عتب 7101 هتست»سعل

 187:0, ءر»# 12 نمعوانعرلم ظكاحملكظتنحو هصسمم 894 (ذصع. 5. 12)عع. 1488) طمرعغتم. 3صنع ءانصت

 04-60-110670: ( ميس مأ ةسعام» فصاضمجتسم ةاهتسعضفغ عع اتطستس 1 ءا]علإ/ هاد هعمأ لا عل

 ءال-مدم] ءلتلعمدغل - 3493. 1 عءعوبتدس ءل-هالعأتم ءغر لتعععاتم ]اصعاتقتكتتل و ةنتعام» ع ملل

 11ه ]روتوترنعل (نايعف» عي 71ه ميمت»عل آ؟/ماعس - 3494. '1' ءءعوتسس عانط وه ] لقمر ةرصافعكتد

 معوتمدسستو ةتفامنع ل1ع/]ع ل1هدم4/ءل 1: 40-ءل- لأ: طوممأآ ظعتن- ءاعرزفلما لل روزا

 مسآعم طآدسمحتدع لو: مممأو لتعم ءغ ةممو 732 (ذمع. 4. 0ع4غ. 1331) مستم. 1معتلمتغ ذاقن

 لدن 1لعو (ةآتذو وندلتك ءزاتك مدقز واما ءوهزعمتغ ءاع كم مدعاونتممع هع اتطعمو ععمو»همطتعمو 0

 1ءعزدوع مهمتك معومسع (ديصعم هرانذ ةصكتعمتدذعر نسصم0 ءمصقتلتم دعةممصل ءرتغر ءكدند مهلك لن ءامالاتللل

 متستم دصصلغو عع ىمطآتسته عدم ةعععتغ لع (عمعدتسسس ننقل (ةاتطسقو دغ لذي 2ه7:عم7و وانت

 مع هركطم عد مطتمسس ونسنلعتس ممرصتصسس ءمهقتوم هك عتغي هعع آجننغنملتصسعو ع !ههموأتمسلتصعق
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 ناو هبدادرخ نباو ىسيردالا فيرشلاكو ةعقبلاو مسالا لوهج هركذ ام بلاغ راصف ضورعلاو

 تافصلا ركذ نعو ىماسالا فيقحت نع ةيرع ضورعلاو لاوطالا ىف ةفّلوملا بتكلاو تاجيزلا

 ليزمو توقايل كرتشملاو ىناعمسلل باسنالا باتكك ءامسالا يحصت ق ةفلوملا بتكلا ّنأو

 لاوطالا ىلا ضرعت ريغ نم اهقيقحتو ءاممالا طبض ىلع تلمتشا لصيفلا باتكو بايترالا

 5 بتكلا ىف قرفت ام باتكلا !ذه ىف عمجت كلبلا كلذ تمس لهجاي امهب لهط- ل عمو ضورعلاو

 هيف عمطم ال رمأ كلذ نأ لاق اهبلاغب وأ دالبلا عيمجاب ةطاحالا دي نأ ريغ نم ةروكذملا

 هندم ةرثك عم نيصلا ميلقا ناف ليلقلا ىلع الا ليتشي ال نفلا اذه ىف بتكلا عيمج ناف

 عقي م ناف كنهلا ميلقأ كلذكو فقح ريغ كلذ عمو ردانلا ذاشلا الا هرابخا نم انيلا

 فلوالاو برسلاو سورلاو شكرجلاو راغلبلا دالب كلذكو برطضم هابخا نم انيلا لصو ىذلا

 ؛0 ةعستم ةييظع كلامم اهتاف ىرغلا طيحملا رجلا ىلا ىطنطسقلا ميلكل نم منرغلا دالبو

 نادوسلا دالب كلذكو اندنع ةلوهجم اهلاوحاو اهندم ءامسأ ىنراف كلذ عمو ةياغلا ىلأ

 ىرستس م مك ةتغم دكه مغ هعواتع همدتعس مط تصسمالاتللل 106مئتتللو 0105 همدطتل ع1101:36,) 0م ام

 وز( معودع ةأادقر أ نغ 876 1056 كا ل2: 1210700 ء].. '1'ةطدلمع ءدتس ةقاتنمصمدصتعدع

 ع( ائطدتر وسأ ط]ههوهتنملتمعو ءغ ]دكت لتسعد ءمصغسعسغو ةععاتتمله همزطتساتلت> 0ءعقتعم 2006 أ

 ونيماتئممتس 0عوعتمالممع هةمععصغو ءغ اتطعرو ذم وستطاتق 0ع معنه ممسصتمستت ةعتمأاتمهع

 ونومعساس“ و نأ لدا هس سقم 11هد]1ر1ء”ة لمعلا للهغ7  هل-21ةنراذط ها ل ءققعاو

 هرئنطموعد مطتمسم ودتلعتس همردتساتسل .ءمالاتتلل 0112 ةععاتضتلقلل 0 ءوتئصهأهصعات  ءمدصمأ ععمتصأتتتو

 حعمسعم معع 1ههوعتنملتمعو معع 1دنغسلتمع5 ءووتء أسسا“ 000051 طقع ةعصممرةماتتتو 2كعطتخ

 5 نهموتع طسزسق ةلاتسو»ع بتعطتو ةعموسدكتم. 1ةمودع ذص طمع ائطعو ءمالعوتغو نسمع ذه ]ئطدتق

 ]دسلحأنم ةعمدعملم 1عودصغتت»ر هعواتع (متصعم هرتصعفك ندئطغعق 561 مدهحتسممت ةصخاتتلل من[ علل

 (عنوزووو عامرسمنسر. ةكنعمسعمسو ةسويتغ, طقعع معد 4 م]همامنعسس دصتستسع معنطعأ م068أر

 تنس هرتصعفم طسواتق ععمعتك اتطعل ممص متكأ مدتعو ءمصالمعدسكو نغ ةعذعسمأا ةقدتقند لع ءتسقتع

 8عزمتعمر ودحصوتتهط) دمت](35 طقطعع تنعطععر معجمجتتعو (ةصكاتتس عا قتل ماتصألهل9 كانط

 ردتمتسع جععتسدأو عع ىمظسسمتو. 1 لعسص ءدقتع ذص كتسف آمل تتسور دقت نن3ع همطتق 0ع ل0

 معرنامنع ىسمغرو همه رصتماتك ةتصغ ةنسئاطقنع تفر نسمع 0ع (ةحتق سل عدضمدتتس و .(نز1 0355101135

 ]3نوومرتتمل رو كهعطوسنتس و [1[جلهعاطمرستوت عع 1عهمعمزلات77ل 2 هلصات (نهدفامساتممممآتأةصو ه0

 ررممسم زماعرمل مدعو هععلعمغملعم متماتممكتت. 1 ععمج طقعع ددمغ دصقعمم عا 10هوتكةتسع

 10 عيئعمدور عغ مسصعس همدصتما ءعمرضتسس نعطتمتب ءغ ةاهغعنتق همطتع ماهمع ةئصماه ةدصأ. ]اه مما

 نءطغعم الزومتاحتضسس نتموننع ذه مهجساتطاتك ةنفعملتاسك دصسالاوع عاتصغ ءأ ؟ة2186 ءاتنط للك عنك
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 روركتلاو ةبونلاو هي ةبللا نم ةفلتخ سونجب ةريتك دالب اضيا اهناف بونإل ةهج ىف

 كلاسملا .بتك بلاغ نال ردانلا ليلقلا الأ .مهدالب رابخا نم انيلا عقي رث هتاف معريغو علبزلاو

 لهذل نم ريخ صضعبلاب ملعلا نكلو اهوصحي ملذ كلذ عمو مالسالا دالب اوققح امنا كلامملاو

 هتفرعم بجي ام مدقو ةلزج نبال نادبالا ميوقت لاونم ىلع اًلودج باتكلا !ذه عضوف لكلاب

 وبغ اللب نيرشعو ةثالثو ا ردت مك راكلاو ةيقيقتكاو ةيفرعلا ميلاقالاو ضرالا ركذب نم 5

 قايست ييشلا ىلع نب محم. ىلوملا نأ مث ةيفرعلا ميلاقالا ىلع ايترم, هشماه ىف هيكذ ام

 نوكيل تافنصملا نم هطقتلا ام هيلأ فاضأو ةمجكملا فوركل ىلع هبتر 11/ ةنس قوتملا هداز

 ناطلسلا ىلا هادعاو كلامملاو نادلبلا ةفرعم ىلا كلاسملا مضوا هامسو اريثك دعفنو اريسي هذخا

 ىلا هأادعاو راصتخخا عونب ةيكرتلا ىلا هلقن مث 1. ةنس بجر ىف هنع غرف ثلاثلا ناخ داوم

 اذه عماجن ىكرت خيراوتلا ميوقن +51 ىخلبلل نادلبلا ميوقت 71 اشاي دمحم ريزولا 0

 ىلع ليتشم وهو ةفيلخ ىجاح ريهشلا ًاشنمو !ًدلوم ىنطنطسقلا هللا دبع نب ىفطصم باتكلا

 ممرس[هدحتس ععموتطسعو هغ ةدمغ 12[1طءوونمتو للم وتاهمتو اللدطتمع ةمعمادعر '1'ءاسصتع ءغ تءتاقل

 جاتتوسعو همه مععمدتتمو (مصخاتست عغ دتقفتتنه همطتعك 0ع عوض نعطتطاتق ةدصغ ممم ءدنق. طالسعست

 ءمتتس انطوت دتمعدس عغ معوصمتاتتل هلله ععموهمطتعا همص هتكأ 81هطحستس عله صمتلاتتلل 18

 جععمرماع 0عوعتطسمغو ءغ همتطتلم ةععلسم عده دصتستسع هردسعف دعم رتدع 20310 ءعسممغز عصا

 ممدصهتطتل معلعع دصعاتسو ءدغ وحس هرسمت2 زعممتتةننع. 10 ءوويلموتغ ةنتكعت طسمع ائتطتتتست معد

 يطساقح 20 مدغمدعسس هرعضتذ 1 ءعماز» ءل- ه0 ةهلط 181 لماع ءلتلتو ءغ عتهع 0ع (ءاظهو

 ءكتمدقتكتطتم نكس عععماتق عغ ههقتمدلتطاعو ءغ مددهعتطسع هفعمتخأت دانمأ هعءءعوووتمر عه مهعاستأ انو اذا

 لعزملع هءعرععمامه دلوتسأل معد هعطعف تهمصتسعتتمر3غ مزهعاع7 عوفر وات35 20 د13:عتص ءدض

 هلموغمحتغو دنع تغ ءمه 50 ءاترمملو دق عءعماذ 0تذةممدعععا. 10ءملع 010115 1110

 عرب 4كقضر ؟هلعم هك ةجمفسنلع] لتعنتع عغدصصم 997 (ةمع. 10. للوك. 1588) 2014اتان5و 0]ماتك

 ملمطقطءقنعع لتوعدوزعو تكور وسمع دع ائطعتك تس 0ءاعونت ءما1ععععدغو 200145و تغر وتقع

 لعمر مروع عرمغو مهتعد ءةةوعمغو تغ]تنهكق جسغعس آتطعت دصفومف. 0 نعسس نص دلعم5ع عز عط

 حسمأ 980 (ةصع. 14. الآدت. 1572) ةهطقم]ا»تددءغو عدد ل1:071:0] ءل-8/:1:30]: 2716 1107” ةكعأ ءآ-

 مع 6ب] -11ءزن/717: ذمكبتموتغ ءعغ ظدالغحمم 10 121م7: 113. هطاسلتغ آظلءةملع دس همعتعع

 معمنغو ءغ ممدصتتلانه معوععاتم ؟1' متعو 21ه]ءميستنعا هيرم 0عاتعدكأ. - 3495. '1' ءىوتد»م 0

 ء1-طه14ةمر هيصاودتم :عولمصسسر ةهتتعام» ع 8611/2. - 3496. '' عى ووتسس ع1- غعدرج ٌةعُدلعتو

 ةطسامع كعوصم]1هعتعدعر ةطبطسزسنم !1ءروتعت ءمدحم هوت هدنع 1151 هركه 8 تن كآ0/ه7]ع]ب (نهدكامصتتصممهأت

 ممهغم هغ ءلسعدغم , ؟داوم عزف 12/ها/ه لتعامر انتمءلعع ءههكعتمأقع. (نورسم] ععءااتتأاتل“ ةانتاتت قلت
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 رت ةلمعتسملا خيراوتلا هيف تركذ ا. ةنس روهش نم نيرهش ىف هتدوس خيراوتلا بنك ةجيبنن

 ةنس نوسمخ اهنم ةفيحص | لك سيرارك ةثلك ىف ةخسن نيتضسن هتلعج الودجم عئاقولا

 خيراوتلا بتكل سرهفلاك راصف نينس رشع اهنم ةفيعص لك سيرارك ةرشع وحن ىف ةخسنو

 ىرخاو نينس سمخ ةفيكص لعجب ةرم نيترم هبولسا ىف تفرصت ىلا رث] ةصاخ ىتكلذقلو
 5  [عيملل ىف ةدحاو ةداملاو حسن عبرا راصف ةجداسلا رطسالا ىف هباتكتساو لوادحإل ةفلك حرطب

 ه نس قوتملا ىسلدنالا زيزعلا بع ىب ةيما تلدسلا ىنال فظنملا ىف نعذلا ميوقنت

 بيلتملا نودبع نب ىسحلا نب رانخملا قذاحلا ميشلل بطلا ىف ةكصلا مي وقتنا

 [ىفنكلا] ىمزراودل ىلاقبلا مساقلا نأ نب دمح جياشملا نيزل وحنلا ىف ناسالا ميوقت 4

 مساق ىيدلا نيزل ناسللا ميوقت ه.6 ةبيتق نبال ناسللا ميوقت مه. هل“ ةنس قوتملا

 (0 ميقملا ميعنلا ىبقعو ميدنلا ميوقت "ه٠ ىيدلج ىف وهو م1 ةنس قوثملا ىفنأمل اغبولطق نبأ

 ]ن1 طرئورنتم طتعغمرسعمعدسس ءدقواتع همهتتم لسمتتتس دطعمفأانل» ةسصأ 1058 (ذمع. 17. لقص. 1648)

 ممستم ائمعتم همهقتوممكأ.  ثط ذمتاألم جعرفم ءماصتات عزت هئقك1 انكات ؟ءءعربامكق ها لعتصالع ء؟تعمغم

 ممر ةطسامم. للومم هومكعوأ معععمف1 هصعفو انسقتس نتتامتس عنمتستمصمانلس (علكتع هم ءلعات1همدتس 0لعععتل

 (ماتمرصتس)و تطأ نسدععتم مهعتمسح وتتم وته عتصغم ةصصم5د ءورصم]؟ءعئءطوقتسر ءغ هاغععدس لعععس 12عام

 ويتصتممس ذه واتح هتسوتأدع مدعتسمع لعععس جمصم5د مصامعطدمغ. 1لتمع ؟هعطتتت ءقأو انغ

 ائطعرب ةملعد وسممأ عرولع عع ةعقماممسس طتامرتعمراسر ءهغ ممععاتس هرعضتك سعت 1 لتع/1

 [كعرتسك مهقممعتتت ءلاتق طلق دصاتلقكألو مالتتتاللال مكه انأ ذظ 0112515 مةم182 0101804 959

 ىممفكت وصحععسر لعتملع دكهم بنغ 1مضسفسم (ةطت]جتناتس ددتطت ةسوتامسس ةطزاغعنعرت عا 2عو ععواقق انني

 زم اذمعتك ةتسمات كطسم 0عدوتط ءعععس. 1طنمع ننهكتم» ةصحامع ةانصغ ؟عععمد1مصعقرو عا 15

 نطتودع طقصفتغ ءدلعس]. - 3497. ؟'ءوروكترس ء1- لعأتطسر ءمرمعأاتم دطعمساق. 0 مانق

 آهعنعسحر هتعامنع 4كطتلنمآا 016ه 1 عءر» 4لطا- ءآ- هعان ل10« /56, ةمصم 529  (ذهع

 22. 066. 1134) مممرتنتم. - 3498. '1' ءءركتسس عآ]-وزطط عار ءمرتعأعألم ةدمتاه0ق. (0مسق

 سعلتعسس و ةسعامرع هطعتلعط مععورتعدعع 710771“ طعن ءالرمعمت: ظعت» لطات» ا1ءلتعم.

 3499. "1 ءووتس ءا- ]أ ةذمهر ءههعععاتم ام وددع. مسك ععوستسس ان عاتسلو ةاتعام"ع 7,271-ءازر»ءد]ر قل

 110 ]رمدست» عل 17 ءرن ىللطق1عايعق» 17 ءءعابل# 161,م:ممب" عسي |[ آ[كآدمعطنمإ] , ةمصم 5602 (ذمع. 28. 0ع.

 1166) مدمدنتم. ح 3500. "1' ءءرك ترس ع] - 115 همر ءهمرمععأم ائتصعنمعر ةنعامتع 211 0086886.

 3501. 1 عورعتس ءآ1-]ذعقمرو همرعععأم [ذمعدمع. آ1لدم ؟هآمستمسف ةاتعامل'ع 2/6872- ءل -

 10 ((وفرر» 1ارر» 0011 ءعارلب آ[آهمعاظنممب ةصصم 879 (ذمع. 18. امتع. 1474) ردمرعنوم. ع 3502. '1' ءعوحتسم

 ءاآ]- م ءللترسر للةممولالم ععام همت ز0(0هد15 ع( 5ةمعععقذات5ق ؟1]0نماقأالك مع معاتتقعو قلع[
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 ةلوأ لودجحم. لصرلا ىف رظنلا ميوقت "ه“ هيوم نب كيكم نب فسوي رفظطملا. نا خيشلل

 ليلجلا كييقت ه0 .٠ ميلعتلا.ةيادب ىف ميوقتا ه.6 : خلا ةرداحلا كالفالا ربدم هلل دملل

 ىتأي حالصلا نبا .ىم فلغاو .فلطا امل :اضيالاو .دييقتلا ه4 ٠ ةركذ فبس .ليهستلا ىلع

 ىلع نال: ليفلا .دييقت, "ه.. ؛ ميجلا ىف ئنأي لمعلا ىلع دييقت ه4  ثيدحلا .مولع يف

 نم .سبللا هيف عقي ظفل لك ديف طبض +1. ةنس قوتملا ظفاحلا ىقاسغلا ديحم نب نيسحلا 5

 نيمح ركب نأ ظفاحلل كيناسالاو ىنسلا اناور ةفرعمل تيبقت 1.1 نينرج ىف نيكجحصلا لاجر

 نيدلا ىقت ىضاقلل هيلع ليذلاو 11 ةنس قوتملا ىلبنكلا ةطقن نباب فورعملا ىتغلا دبع نبا

 ىنالا عورفلا ىف فيلكتلا ٠160 مخ, ذنس .قوتملا ئسافلا ىيسحلا. دجا نب دنيحم

 ىف. امز (ناويعلا ليمكت ٠هأ) ٠ ةنس قوتملا .ىفنكلا ىغارملا رفعج نب نيسح. هللا دبع

 نب ليحكم نيدلا بطقل ةشيشكلا .ميركنتا ىف ةشيعملا ميركت نإ" ١نونغلا نم ريسلا 0

 كط ءزاعط 4ك 810 72101 ةند7 ءر» 3” دتبرك 1 ءد» 1101م1: علأ 13 ءنن ظل هقسمتموءن]لا, ع 3503. "1" ءعوتس

 ء1- مدغم جرو عمو ؟لكاتق 015مموز00. 0 مسدك 0ع دعاع ءدو ظومستم ذه ةععمم 0 عقعتماأتق

 زمععمسوعدصسقطسع معدممصلعصسل1 دع (ةطسلقف 0تععوؤدس ر نسم0 ةغه ةمعاجتغت ةطنهسف 12ع6 هدطعق

 مءع][عواوو لم عودت 3605 1200ةنقسأل عام - 3504. '1' ءءروتسو مععاج 0135مموتنو 0ع ذهتفغم

 ل6ءعملت. ح 3505. '1"ءعبء؟ي14 ءادز ءاأ1, 1لط!دمهنتع هعدع ظصستطسع انطعتا 7162:7177 مدمس عهف.

 (هرسصعم غةسنتك طسوسق هرعتفو 0ع نسم لدس هدمتتت 01 ءاسنت عوام - 3506. 1-11 ءعءعي10 5ع

 1 1-1 لط ةطو كمعمسمءمأربأالم عمدسسسر ناتقع ذص نصت عركانتل 01 نام ءغ مموتالم عمطتتلو 013

 هطوعسو ةدصغتم 18-ء7عء4). 10١١ع ةمكح ذم 0لهءامتستم معن 3016ه صمسدع. ح 3507. 1' ءءريذل

 جاله عاد ّز جسار يماتعوغم هةعدع ظمتطسع اتطدت لو»7 ىماتسعمف. 10'1ع زملعو ذم ]1غععو ل77. ب

 3508. "1 ءعيذل ءاد دسم طس عل اتطععرو ةذص ونوم ؟ءعطو ةلومتد 01 ةعتات لك 0عوقمنم 50 ءدالتطتتك

 مدت عمت هكتار ةتتعامع قكادن ل78 1105ءنر» 8ءرد 7101 مجور»ءل 6 مددذبب# [آة طع ر ةصصم 498 (ذهسع. 5

 23. هءمغ. 1104) سصمرتطسم. 1ط[نع تم لهمطاأتع قم ءعماتع هددصتق همستسح ةه0166هصهست هند ذه 00هططق

 ىم/(] هاندتوصحسس طسغعسخوتع همصلتعع ةعئماك هماط هععد مطتعع ءبمقتوسهتل. ح 3509. '1' ءعوبأ لو

 نمكضمهتتم مومتغممتك مءادفمضحنص دلت مصسس عغ حسعامرتغحطسسسر ةسعام»ع 11مطنمع لقا

 18 وءزب» 7101 مت»ت»ء0 عن لطل- ءآ- جارمسمم [آدمطملتتاهر دحدلعم لق 270علم لتعم ءعغدمصم 9

 مع. 29. 0عغ6. 1231) رصمرعطتم. 1ئطخسس ءمصاستمكتا (ةلطخ 1ع ءلا-لغأ: 210117060 13 تا

 ك1 ء 1710:ءن»# لعضو همهم 832 (ةمع. 11. 0ع 1498) صمت" طتستق. حا 3510. 151- 1" ءاعاذ؟

 11 عل-4هرن'ر ةمسك ةنصمموتطتسا 08 مهدعنطسك لقمعم ةمععتدلتطمو , هسعام»ع كاع 25041/0]

 11 0و: عزب لم ه» ل1 ء» عم [آلدمءعاطافوم ةهمصم ... 201500. - 3511. 1 ءاعرسأ] عآ]-هموجن 5 هو

 هعمات لمعئتمتو ءءماعتو نسدعتم طاوععدمطتتم نممكنمس عمات. ح 3519. '1' ءاععتم عا-دس ةتقط عا 0

 داو دتكمع لع ةماععلتعغنم طععطقع 182:74: ]عا, ةمعامرع ©6018 - هلع لا 2101411220 13 د
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 قوتيلا] ىفنكلا ليلخ نب طسابلا دبع هحرشو 100 ةنس قونالا ىكلاملا ىنالطسقلا دمحا

 [ىضاقلا نبال ةيادهلا ىلع مام نبا ةلمكت] ها“ ميسولا ردلاب دمسو [1. ةنس

 ىسخرسلا  دمح نب نجرلا دبعل تيرجتلا ةليكت "ه0 فبس ىسرافلل .حاضيالا ةليكت ”هإ#

 ىف ةعانصلا ةلمكت "م8 ىتأي صاحصلا ةلمكت ه0 ىنأي صضاوغلا ةرد ةلمكت

 و حرش ىف ةلمكت 0. ءاهلا ىف ىتأي ةياحهلا ضاوف ةلمكت ام ىنأي ةمادق دقن حوش

 ةليتلا #0 اهحرش عم ىرودقلا رصتخ ىف ىرودقلا ةليكت "ه1  ىرفلل دىحأ نبال ةركذتلا

 ءاصلا ىف ئتأي ةأرقلا ىف ىطاشلل ىامالا زرح ىنعي ةديصقلا ظفاحل ةديفملا

 قوتملا ىفاشلا ' ىدادغبلا رهاط نب رهاقلا :دبع روصنم نال باسحلا ىف ةليكن !»

 نب ليعمسا نيدلا .دامعل  .ءافعضلاو , تاقثلا. ءامسا ىف ةلمكت .!م#“ ...[881]. نس

 و
 10 خذامحن هاه [00] ةخنس قوتملا ظفاحلا ىقشمىلا ددح نبا فورعملا رمع

 را 1رررعل (مع1ء7/م 8[هلئاكتغحو همصم 686 (ذمع. 16. 1"عطع. 1287 ) دمهمزتاتت0. 0022011611331( ان10

 هزاتك 12-277 هر" 20/-17 هيف ةمكءعت ماسح ءلتلتغ لط61-0-[ 521 ظعءرن 1ك1ه/1/ آ1ظدصعاتاه , | ةصنتنتو 0
 مو. 26. 1”عطس 1514)] سمسم. ح 3513. [1' ءاعسستل ءعغ كطص 11 ءدصتس ٌةسصم مرضا هلت عطكاتتلا
 111: 8 عرمبسنست هه هجدك 110ه ءأ, ةسعامتع آارن-عاعمل]6. - 3514. '1' ءاعستل ء( كظ10-1طقطو
 هوصسماعسعمءتس 20 همنك 1011 ه طم وغ ءلئاتست. 110 ةدصتقل سل "1" العرس 11 ءغ
 عل - عزمت لو ءمرصما صعمسفتس ءاقتمع ءدممدلللمصتقو 6101© 1150-67-10: 17 1 0
 ىورءوعررونا دس 3516. 1" ءاعسأ1]وهغ 18ه ء»عغ ع1 - عطقتك 5 ةقو ءهمدصم]عاتعظأ 1122 20 هاتف
 1رورع»عا ءا-جةرممم ماع. 110ع ذصكتقم ح "1" ءلعرس 1 1 ءغ 1 1- 8 عط ط ٌةطو ءمدصم] عرض عدكاتللل
 هال همسه هعمل. 10! ع دماله. ح 5. "1" عاعسأ1]ععغ ءع]- هزم عغو معيناععالم ةكاتق.
 (هرصسعم(ةيتسك هل هراتك 2مع0 جه (000نن»مم ءلئفمس. !'10ع ذمظق. - 3519. '1' ءاعستل ع+
 ورب من 1 1110-181 83 عغر ءمرسر] يد عمفتسا هطقعض هن مصتنتس هرعرتف 1220402 هنتاتسس. 110

 ناي

 واعد نص ]نمد 2. - 3590. '1' ءلعوم 11 عغو ءمرصم] ريت ءعطأاتتلل 001111231105(  .١ 34 0ماتق
 "1 ءلع1» عار ةسوامتع 1ان للسعال قوت. ح 3591. '1' ءاعستل عع ك1- (نو 0521, ءمطصمل عدت عصأتتت
 .41٠"00( 1ك متكمرسع (01(00 تحس (نمدسوأل سعسأات مرضت ءماقتلال. -ح 1:1- '1' عاعرسأ 1 ع«
 رن 11-1 014140 غر همسم] عصعمفتس أ نتاع ر نحت (نهعتلمس طل ءقعيضمت# لع ]1ععالمصع همدهستعم
 و همم ءلئتحس سعسمتمع دصمهصلما. ؟1لعمت ازنععج 2/4. 3593. '[' ءاعست]لعغ 11
 ءالد طاق ةطر سرا عصعمفسس لع دضاطسعاتعمي هنعامدع لن 71هينونت» لطل - أ - تلقا 13 عرف
 1ار]رز» 8مع]رلل لن كطمتتاهم دمصم [429 (ةصع. 14. 0ع. 1037)] رصمععاسم. ع 3524. '1' ءاطستل ءا
 11 مدرسه ءا- طخعقفغع رع ءل- لط هدكفم ءمرسم]ءيدعصكتس لع صميست هتطانتق 00100 ه نأ هزئانتال
 10 ءوروع ها هيطاعمامع ظلعتو هسعامدنع [افظنم طنا هل - لف ظود»مغ] 1361: 0107 101 ءد] عبو
 داعم 1و 1ععا]رأ»» لتعأم ءا ةسنو [774 (ذمع. 3. كدا. 1379)] دصمتامم. - 3595. 1 ءاعرست1 غو
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 باتك ىف ءابلالل رصتخا امم تاياكحلا ميهتتو ر تاببالا_ ليبكت' ؟ "ما": كلملا».لبع نبال

 بيدالا خيشلا 'نباب .فورعملا ىولبلا دكيح ىب فسوي جاجحلا ىنأ هبحاصل ءاَب فلآ

 ىلع بترم رصتخت ىنيسحلا دويح نب هللا ءاطعل ىئسراف_ ىاوقلا ىف ةعانصلا .ليبكت )"م

 علطلا فورح ةعسن ىلع ةلمتشم اهلعجو ةيفاقلا ىف ةلاسر هنم بختنا مث تايبا ةتالثو علطم

 عطقملاو ضورعلا ىف ثلاتلاو امعملا ىف ىناثلاو عداتصلا ىف لوالا تيبلاو هماسقاو رعشلا ىناعم ىف 5

 ىزوشل ىنباب فورعملا ىلع نب نكرلا دبع ٍسرفلا ىأ خيشلل نسيليا سيبلت مع. ةيفاقلا

 اهبش نايبلاب هطلخي ىناطيشلا ليقاف قاكلا نايبلاب اوءاج ءايبنالا لاق ه1, ةنس قوتملا

 هسيلدتو هسيبلت اهعومجامب فشكني اًباب رشع ةثلث هتهسقو هدياكم نم رذحا نأ تيأرغ

 ىوكابلا ىرون نب حلاص نب ديشرلا كبعل راطقالا بنات ىف راثآلا صيخلت م1 ىهتتا

 ةلدالا صيخلت“ 70. علا ةمظعلا ىذ هلل ىكيلمل هلوا ةعبسلا ميلاقالا بيتون ىلع رصنخ 0

 ه7 ةنس قوتملا ىفنكلا ىراضبلا راغصلا ليعنسا نب ميعربا فحسا قال ديحوتلا لعاوق

 ءمرصم] رص داس و .ةتعام»ع 171 480 - ه7 - وردع]ز 30520. "1 ءاعصأت] ءل-ةطرشغو معمل ععاتم

 [معركاتات12» عغ جطقماسنم طتوغاوسحمدسم» ءدع اتقو ونتتحع ذه توست ؟ه[هغمدتس ذم اتطعم 17/1 171

 آس ءمتغمرسعم 02عأ3 ةاتطغو 2040 ططتاماهعم 411 عزز ميز 37و“ 19 عدو 11107 هترهترن ع 1

 مدلعم 160-ءاع] ع1 لتعم ر وست عغ تطعم 2/17 84 ءلتلتغ ح 3597. "1" ءاعست] ءادوزم ٌةعأو

 معماععأم جاك 06 ؟ءموزطاتو ءممكهصسحماتطاتقرو ةهسعام»ع 414617 8: 11هلطأ0ل 170مل

 هس معملتاتست معمكتعمتس ذه هدادتس ءغ نمو لورصمو لتكممدتكتسص. 12عءئملع دصعاتم»»» هع وعم ذم

 اندعاقتات 0ع طمصمءمغءاعدنم 0عاعوتغر ءايسوسع ذم مم» عدت مدعنعم]دم لت ععموت6 . 02 ندع (2116172) 5

 لع دعماعماتتق همضمتمتم ةزدكومع مدهتطسعو قكمدصتتق معسح 06 دعنطسو ءدرتستستور ه؟عءا8

 0ع 1هعموعرر مطتعر (ةراتح لع همام سعت عمم هأ مصعاسوتم (/71ه«ع1ه) 0ع طمصسمءوغءاعمغم 82مل.

 3528. 1 ءاطأو 1طآتور 1دنف آلاةطمات و ةسءغامرع هطعتاعط لآ: اهتز ل 0-ع7- هرب: 7 ١

 41غ, ؟دلعم 1ة:-ءةزوتدم لذ نغم ءعدمصسم 597 لمع. 12. 0ع. 1200) رممدنتم. 1هطعأوعر 1م

 ءكممدتقممعس سلق تعماعم دلما ععدمغر صحم هدنحص ءعمموت لقمع ؟دعدتد ةمعطقت ع ةمفاتاتتغ

 (مردسممعنع ةوتعع ؟هآمأ طمستمعو لع ءزدك ؟هللدعتتمر ائطععسومسع ذم 0عءلعس ءدمتغه 0115

 وممتس ةسسصسسو ءلدك اعهسق ءغ معهظلتم صممت! ءىةماع ع 18مم نال وبا 3529. '1' ءا]ع ط5

 ءعال- حغطقمعرو 0 عوعكمفم دهممصتت عدا وركاتمت دمععلمءاه 0ع دصتعفعماتو دعس ةنعامد

 460-ءط-ءد]ر10 183 عب ك41]: 3 رب 17م 8م (متص معملتسس 30 هدلتصسعسس ةعماعتس كت ةغنتتو

 ومما ذاق ةمعامتغت مسك 6)1م سمومتلعم نان, دح 3530 1" ءازعطتو ءا1-ه0111غر ةمععلم اق

 ةمكتسعمامتتت ءعرموتالم مم ةامأتو هءمتصقع 06 همم [عمو مكس تتنك ج]1هغمداتسلو هلت عامل" ع

 كاد؛ 15 1خعع 1 ه]رأر» 187 ءرب 1و7 و7 1801/2 []آدمءاتاحب ةدمصو 4 مع. 25. ةسع. 1139)

 - مم
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 باسل لامعا صيخالت مم»# .. [فاكلا ىف ىنأي ةيعدالا ماكحا ىف ةيعزالا صيخلت] ها“

 وهو ةنس قوتملا ءاثبلا نباب فورعملا ىدزالا نامثع نب دمحم نب دا سابعلا ىا جيشلل

 ىراوهلا دواذ نب ىلع نب زيزعلا كبع هحرشو لوهجملا ىف ىناثلاو مولعملا ىف لوالا نيدرج ىلع

 ماسقالا صيخلت 0“ ةركيح نب ىلعو جلا معنلا ىلو هلل دمحلا هلوا يوزمم حرش وهو

 5 | ه5 ةنس ىقوتملا ىلاتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم متغلا قال مالكلا ىف مانالا بهاذمل

 صيخلت 7ه0"» [ىزغلا] ىنيحلا ىضر خيشلل نارقلا تازاجم نع نايبلا صيخلت ”ها*

 خيشلل عورفلا ىف ريبكلا عماج صيخلت م"  ىتاي ديحوتلا ةرهوج حرش ىف ديرجألا

 دللا هلوا 4م# خنس ىوتملا ىفنكلا ىطالخلا راد كلم نب دابع نب دمحم نيدلا لامك مامالا

 ءالع حرش اهنم حورش هلو ةرابعلا دقعم نيتم نتم وهو خلا نيدلا ىف هقفلا ىلع دمحا

 10 هيف عدبأ ليوط يرش وهو 0 ةخنس قوتملا ىفنحلا ىسرفلا [ريمالا ] نابلب نب ىلع نيدلا

 رومرعنم. -ح 3531. | 1 ءالعطأو ع]- ةوطأ1ر عغو ةطععلمءاه هدط متت عا 0ة012 م0510 0ع

 هامعمأتو مهعموقممسمسس. [10ع ذمظمتم !ناععد لكك ]. ح 3532. 1" ءالعطتم هسفل عا-طخقف ٌةطو

 عمعوأ منام همعجهمتمماتتال دمعاطسس ءانعفستلل .عاممدثلتمر 8116601 ةاطعتاعاط لقكاتن/امااايع لعل

 186: 7101 ميد17 0 176: 011ج: كقساقر دنا عو 1ادن- ءال نتن لتعاأم عا ةصلتم ... 10130:
 ]رسم ممععتاتو .نسمصتتس سلم# هنن علم5 ء0ممضلتغم5و مهو( ةرل6» ةصءمعمتام5 (نهعاه  طكلاتق

 مورسسعم(معمسسر وانأ (ةعامس ةلسضتحشسس طقطعع ءغ اذه ةمعتمتغت طممق طعم طعم ءظعادتسستس

 اديوتامرت ءاعبو هةعتمستغ لل ل-ءا-همعاع ون لل عرب 10مم ظلمات. 1 لعسس آطعغ هآ6 قف

 5 8 ءنلم,ع. ح 3533. 1' ءالعطتم عآد هعو ةرسرو هدععام عاج مقئاألاتلال ع2 )051110 د 1510101 50[ ق1

 طمستسسس. 0. مسك سعاد مطرةنعتس ر ةنعامانع لطت [/ما'آر ك2لو]ميستسعلا لذ ءر» للا - ه1 - عدد

 ك1 م1 ءواةيقر همصم 548 (ذمع. 29. الدم 1153) دصمتنامم. ح 3534. 1' ءالعطتو عالدط ءرتؤمر ةدععتم اه
 ءدمامم دعم رصعاح مط هرتهستس م (هرهدمم هطوتحسسي هسعامرع هطعتاعط لقعللرق-عل-لذ» [ 6 هتنعق]. بح

 3535. "1 ءالعطتو ءل- عز أ لو ءمتكسع ءآدبصع عج ممدت(لمصتق. نورس ءداقتنلاتك هر عاتق كهل" أ

 هل-1 س40, لع بم ذماعه ؟1لعداسنا - 3536. 1 ءالعطتو ءعا-ّزفست' ءا-لع ءطاعر ةدمعاسعاو

 فمونأوز(هدتك دصحعمأ ءمتغمسع 0ع مهيناتطسف لستف ةمععتملتطدقر ةسعاممع هطغعتاعط ءا [سفس

 1 ءن/-عل- أد ]107 هرردز»: أ 12 عرب لكي 18 عزو 11:11م“ 1111712 11ةمعاطلمهو ةسصم 652 (ذ0.

 21. 1*عطس 1254) دصمعسم. طمعمتغ ذلهت آهسلم طعس مم مدينع زوقلتعد ذه (طعماه وأو
 لمعصفتتعم امير هع (عدطتك عفا ةماتلسو هع هط لتعتمدعس .هطععتسمسس ذماعا] مص لت ءلتقم
 10 بسعس ماسععو همسصصعماوأل ىدسكر انغ ل/4-ع0-0ل17: مآ اق ءزن 120/1! ما [طستع] 16 [ممعاظاهي
 هصصم 731 (ذهع. 15. 0ع(. 1330) دضمدن(اناتقو ءان]ات5 1111 [1هدعسق هساأغو عع صماله ءأ
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 ىفنحلا دويحم نب دمحم نيدلا لمكا لضافلا جيشلا حرشو صيرحلا ةفحت هامسو داجاو

 سيش ةمالعلا حرشو خلا فئاقحلا نيز ىذلا هلل دمحلا هلوا هلمكي رلو 4 ةئنس قوتللا

 نب دوعسم ةيصعلا ىأ مامالا حيشلا ح

 هحرش هذا هيف ركذ نيشلاو ميملاب جوزمم حرش وهو ةنس قوتملا قاودجغلا كبحن نب دبحم
 دارا ىنازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس ةمالعلا نا مث ريبكلا عماجلا حورش عبتت ام دعب

 رشو مز نس ىوتلملا ىرانغلا ةزهجح نب ليبكام نيدلا

 هصيخلت متي ام دعب نيدلا دعس نأ هل اولاقف هراصتخا ىف عرشف حرشلا اذه سصيخلت

 هنيب ةينملا لاحو لاق امك ناكف كلذ هل رسيتي رث هنكل ئيشلا لاق رشتني رلر كحرش دسك

 ىف جوزمم ريبك حرش وهو سصيحمتلاب ىمسملا ىورهلا ةمالعلا حرشو ةينملا هذع مامت نيبو

 دارملاو بلطلا ةياغ غلاب باتكلا اذه نا لاق ملا نيحلا ىف هقفلا ىلع هلل دبل هلوا تادلكم

 غلاب اذه هباتك ناو ةلضعمل فاك ريبكلا عماج رارسال فشاك نيمدقالا ثاحبا ةصالخ عماج

 ىنلا هلل دنيحلا هلوا نيدلجم ريونتلاب ىمسم حرش اهنمو هحرش نم بولطملا ةياهن

 ءومعوند 0علتغر ءا 10]ر/ع# ءال]عع ةسكعتأ مانتق ءقا عزعتاعط طعمع معضم 47:7:67-ع0-7
 71101, من70 8 عرو 171ه 0 1آدمعءاتنحم ةصسصم 786 (ذصع. 24. عطب 1384) 2ط01435و و31
 بردس عمات امم زكه دمع مز معرس: آ1بهتتك 10ءمر وسن كمطغق]ل(هغعو "عندك هدمقكتغ ءاعبر همص 4
 قمعس مععل مرتع ع سلتا دوتساتك ه7 مودل ءل- لأ: ك1هآرمتستسعا عري 11هيمتم 1" ءتالو
 حمصم 834 (ذصع. 19. عمك 1430) مهمتك - 8طعتلعط طقس قلقا ةونع ل1م110 1
 1101م7: ء0 13 ءرن ]101 هتراتر»> عل 61/470 ء1م4718 و تصح .., 123010115 ر تان اك 011171124315105 (ءالأاتللا
 جلصتحختس طقطعغ ذعر نع آناعندع 2140+ ءغ ىزيؤو عك نطو ه نطلق ءمرصتس ةضاقتلت
 لتكن معمم(.  ةسعام» دع هس فرصسعماةجتتك همععتق 1-21 نم: 1ل2عاا ةقذألسع معرنا عاتق
 ىرسممومتودع ممضمأ. 8 عيتمعع غعصرمرع هءانكدتسسك 0-8560 - لأ: 21م0 1 ءتن 0107
 1ع جكمع رمعاتمرمو طسزسك مسسعمغمستأ 5عرجمسمنتتس ءلعضع ؟ه]ستغ ءنصومع ذم عمت مدس عال
 وععرع ةمععمز(. ق4سعامرأ تنس للع155ءمأذ وراكم ل - ء0- 0471: دع ءماغمرسعم معا1عععتلتار اانا
 ىستسعم(ءةمتانف ةماهعغتم زوععطتغع معوسع ةيسراتسم كععدسك عن عمت “< طلع مءعوممملتغ: ةعافتسعم
 طمع أ رزح ةعوعلعن6م 1غ دمع معمتسب 0زععوغز رصمتك عسل 1ماعع عمتت عغ طات]ا5 0
 مكس ل244 همعتس لمع ءعووتع ع هموت نعوتساتك 116" 208, ءانزاتك عمدت ءداقتاتنقك 5
 زمهتمغتعك رمهعماتك يغري مامعدوتع ؟هامستمم هممامعغ ءغ (عءاسس هلستختمتس طقط أ آمعأمأ أ
 زان: آرمسك 284م مم زسستدممملعماتو دم (طعم] همته ةموسهتتعو عير عع ةيعام»: 1لتع ائطعت
 زمودتغو ؟ءطعس عما نكدتسع لعدت ل عندكم ءا عمعانسعر هماتسمك ءمصاتمعأ "ل 0دانل م2: 3عنأعل عم نانا
 كتووستدز مصعد, ةمعدصد ائطست لوس * 1عماا» معاعوتاو ع5 هطقعاتممق ةملل عل عماعم ذل مكه
 [كغ ىدصع ءزسك همانك ةاتطتالان3 255عوابت اندر 01100 2 ءمرصنال عملاق ممودؤن]مرعأ مماعو(. آل ءمتولتع
 نيستس عمسامتستمسك لسمو 5ه]تستساتل 1م“ ةمهتمامك [1دملهتمعر نست ذاع ذصعامأا: آرقانق
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 ىا خيشلل تاآرقلا ىف تارابعلا صيخلت ٠"ه“#ب ىدوعسملا حوشو ملا هدئاب نب وصبنملا رذأ

 لصخلل صيخلت "م مآ ةنس [اهب] ىوتملا ةيردنكسالا ليزن ىراوهلا فلخ نب نيسح ىلع

 ةربتعم لا تاضايرلا عاوناأ ف صيصختلا لينل صيوغلا صيخلت "0" هحرش عم ميلا قا

 ناكجس هلوأ رصتخم ىجررخلا ىرصملا ساوفلا لأ نب فلاخلا دبعل فرحلا خياشم نيب

 نع هنم لكشا امم ةياجو مسرلا ىف هباشتمل صيخلت "ه2. خلا ةغلو ناسل لكب حبسا

 ىوتملا ىدادغبلا بيطخلا ىلع نب ديا ركب نأ ظفاحلا مامالل مهولأو فيحاصتلا ردالون

 حاشفملا سصيخكلت م23  ىنيدراملا نامتع نب ىلع ىسحلا ىأا ىيدلا ءالعل هريصختة#و 7 ةنس

 فورعملا ىفاشلا ىنيوزقلا ىمحرلا دبع نب دوم نيدلا لالج مامالا تيشلل نايبلاو ىقاعملا ىف

 مولعلا حاتفم نم ثلاثلا مسقلا نأ ركذ روهشم نتم وهو 0/5 ةنس وتلا فشمد بيطخإ

 !له فئصف ليوطتلاو وشحلا نم نوصم ريغ ناك نكلو اعفن ةغالبلا ملع ىف فتص ام مظعا

 آرعوو نست 1ءععلار نغ ةماع]] أ ععصاعو عاتاتللل قات عأاتللل 5201161علأا01 عام. سس ع(

 11680412 - 3537. '1' ءالعطتم ء1 - 1 طفعقغو ةدععتسءأو ءعمموتغم ل1عغممصسس ص اتطعتع لع (نهدنقصت

 مممعمع1هصتطسعفو ةسعام»ع هطعتلعاط للان 4782 2705ءمر: 8ء» 121071هي“ 1 ءمم# , ةللععدملسدع

 موستلتمم ةطتوسع ةمصم 514 (ذصع. 2. كر 1120) ممرننم. - 3538. '1' ءالعطأو آظ1- 8[هطهققعلو

 ءماغمسع هعاتمصس ءه اتطعو 7102ممدعقو لع نسم ذم اتغععج 1177 ؟10عدفتتس هن ةللتسف ءتغوردعف

 سسسعماةتم. ح 3539. 1-81" ءالعطتو 151- طهر توو ةيععاسفامو ءغ ممكتملد ءدرأ همن

 د0 ءمصقعوتسعسلدست ةمععله] عد ءعمموز6ةممعات 0ع ععصعتطاتو .ءدععينءعلادللمطا013 351163110

 وسمع امغعع كطعتلعطمو ؟ءرتاحكتع ةتسوماتعت5 دعفسلتمومو هطاقسسعسسغرو ةانعام»ع ل80-هل- ل12

 16 ملط 15 71و" 1ع1/مس"ءرز#.  (هرسمعصلتسسا ذكك ةصعمتعسو: (نءاعطعدعت5 ةذغ 1) عنف

 1دسلحكتو هددصت !ذم عند ءغ لتهلعوعءم ءنعب ح 3540. '1' ءالعطتق عاددسم غعوطةطتطرو ةنععاسءا8

 ءعمموألم دبعضتسس ةسطت عمنمستس لص هت مانو عغ دحاتملالم ءمرتنس ر نانقع ذص عم 01! عئلتق ةانصكو

 مه رصمصف(8ا0515 12عم0ل15 ءغ ءورتطتتكق ذص هةعئطعسلم, ةسعامبع طصقتس 1طلفطتلم للتي 1 ء]بت»

 لاد»60 ا ءرن لل اكا,م106 ((نمههنتمدحتم») 8«عال 60/8, دصصم 463 (ةذصع. 9. 0ءام 1070) طهمانغتم

 1م طعس ذه ءمتفسعم ههةوتغ 4/6-ءل- لأ: لد ] مدمن: لآ ظعتن 0اس ل1120. -

 3541. 1' ءالعطأتس ءاد ست ةعقطم ددععتنسءام اتطرت 71م ءمتكغمسع لع 0لهعاسضمتم هعصا عما ةتئاتتلل

 ه6( ييمموز ةهمتكر هدسعام»ع هةطعتلاعط ءغ آسقس لع7م7- ءل- لأ: ]11 ه]رند 17 عنا لآ - أ - 71

 0مم كاطهطتنمو ؟هلعم 7270145 12 نسعع]بب لتععم ع( حصصم 739 (ذمع. 20. لسماع 1338)

 رسمرننمنم. '1"عرعامك طنع حلصملسسس همماعنك قا عع ةسعام» ممعاعس (عئاتحتس ائطعخ 7171471 ءآ-0 م

 (ممعامكسس همصاتسعتنع لتعتع نتلتكئتسسس لع لمعاضمو ءامودعماتهعر معع (هتلتعال ءاتللل 11113 1

 ءووع همصكغه 200 (ميسعمام ةاتم ع5 هعدصسعو عا معواتدت(ةمغعسص ةمانقل عل. (نهدتممواتتك ةهنتاعتت طقصع
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 كلذ ىلا فاضاو هبيترت نم اًلوانت .برقا اًبيترت بترو كعاوقلا نم هيف ام اًقيصتم..صضيخلتلا

 باوبا ةينامث هيفو ىناعملا ملع لوالا ىفلا نونذ ةثلثو ةمدقم ىلع وهو هحنع نم كتاوف

 لعفلا تاقلعتم لاوحا #* دكنسملا لاوححا " هيلا ننسملا لاوحا # دانسالا لاوحا ١

 ماسقا هيفو نايبلا ملع ىناتلاو بانطالاو زاججالا م لصولاو لصفلا + ءاشنالا 1 رصقلا ه

 ةامسو نفلا اذه ىف رخآ اًباتك :فنص مت عيدبلا ملع ثلاثلاو ةيانكلاو ةراعتسالاو هيبشتلا

 نسحب ىقلتي امم ننملا اذه ناك املو هحورش عم فبس دقو هيلع حرشلاك هلعجو حاضيالا

 لوقعملا ولوا هظفحو هسرد ىلع بكاو لوحفلاو لضافالا رشعم هيلع ليقا لوبقلاو ىقلتلا
 اوبتكف لايلا ءارآ محدؤمو راكفالا راونا طيهمو لاجرلا تاريرخ لاحر طح هلصاك راصف لوقنم او

 [6. خنس قوتملا] ىلاخلخلا [ىبيطخلا] رفظم نب دمحم لضافلا حرش اهنم اهوا

 ىلع لمتشم نتملا نأ ركذ خلا ةنطابو ةرهاط ةمعن ناسنالا ىلع غبسا ىذلا هلل دمحلا هلوا

 ءماغمرسعم مكجر نأ ءعدلعدت مئهعءعمأ5 طصلمس عماجلتو ندعاممعغو وسمع ائطعم مصصهز هر ءغ هلت صعسم
 عععتكتك عقغر زنك مدماعو ةزمعملمع 1عمع ءدلعسس ءمصامعمغر ونتهع لتعممدتقتم ةععطعومتر
 جلل1لز6ئؤدع جلصمتمنم هاتلته لع دم. 1 متامزصتع 8 ل15 مموزغو ءعوغ لص مز3ع1ه00همعللت عأغ ع5
 1نطرعمعو وسمدسس متسسع لمعوتممست ةعماعمامتنسم هعاقهكر ءغطقعمع هعغم مممسعأ ءدمتاهو لاتقع
 ودمع هك عءنممعم ءممز نصعنممتع ؟بطأ كنس هنطز ءنلم - جئلععءقممعف معدعلتعدلل - هكا عع ممعو
 هنطز ءءان - جقلعونمدعم عمري نسمع لع معنطو 0عمعملعمغ - معومتعاتم - للعام ةسمعمدنتكو
 معا هماهتلكو - معواععأقم ءمدزدمعءنمدتك 01 ءنمصسست ءزاتقودع هطوعرتر جنم - لزءانم ةمعاتقأتم»
 ع4 ممم]توتمم. - يطعم هععيصلم5د 00ءمتمعتس ءدممدالمصتكق 0دعاقغر ءأ ععصعتت ءمصاتمعأ
 حموتست]هنمدتكو دصعغمجطم»وع هع رمعامموستمع. آم عناتم لعمتودمع ائطعو لع ةنعاع هعصقتع
 لزوعملت سحعتمع. "مص ةلئمس ]تطعم لع ءدلعس ةعاع ءوصلععتغع 1074/ دمك تماس ءا
 لدرس هسه مص ةمرصسعمامتتتك طهسلمتسسس و وعن علت نتقمأ ءمرصتس عهامسانا مز4 0112ع 055
 عمان نري دعم (عدععت5 ءيتكمرسمع طغعمتومع علم عم عع ةمرمطفمءاسمو هدأ دلعت
 توسع رمعرت كك سدتسل عغ مرمعوامساتكةتسسأ عانت 3مم عقدأ عدصغر ءأو ننأ هد طقسا 1ةعممرةعسسأو
 ونندع 2ة60هع معتعأما أ ندلتعنمصع لتكعءعأ ممددسمغو هك( ؟[دعردمم ذص عم ةعاذص06م ءا

 رصعسمدع دصفصلفسلم مموسعستسغو دكه نغ ةععطعاومأ ةمعامتع هامل ءيدلعمعغع نغعصقت ات دن
 ععتمان موسم تعوض معامستتس ءا رسقسعأو 1سسصتماسسا ءمعتغهاتممسسس !1هءددونع ءمص1لم ادق
 معو عمغلدضتنل ةصئست. ]مودع ءمرستسعم(ة2105 ص ءاتتتل ذعر م5عزئاتض أو انغ طعمع ردع اتق
 3101 مجتهد: 81هاعه7 ١» [ 1غ مافطخ] 1ك ملط لب ف]غ, .[ ةصصم 740 (ذهسع. 9. كمآ. 1339)
 سمرعاسسم] , تزنك همدسم ءمامتتمك زكه ذمعأمأتغ: طرهتق [رعمر وأ طمستسأ عوكل 3معااق13 أ
 ةووعئخس ]جنيف ةدعلغ ءاع. "عدس لتعتع ءمصتتسعالع لانة قاطع ممطز] عر نسمع متع ذم نللو
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 ىم هل حرشلاك وه ام ريغ دل نكي رثو بنكلا ىم هريغ ىف دجونت داكن ال ةفيرش ثحابم

 هباتك ىقو هيف هفلوم هب ضرتعا ام ةبوجا ىلا اًريشم اًيفاو اًحرش هحرشف حاضيالا هبانك

 حرش نم لوا هذا هترابع نم مهفيف ساتفملا صيخلت حاتغم هاممو حاتفملا بحاص ىلع حاضيإلا

 هلوأ ةنس ىئوتملا قزوزلا دمحم نب نايثع نب دمحم نيدلا سيش لضافلا حرشو هنظ ىف

 5 ىوتملا ىنازاتفتلا رمع نب دوعسم ىيدلا دعس ةمالعلا حرشو خلا عرضتا هيلاو نيعتسا هللاب

 اًجوزمم اًيناث اًحرش حرش رث 00 ةنس رفص ىف هفيلأت نم غرفو اجوزمم اميظع اًحرش 10 ةنس

 لوالا حرشلا رهتشا دقو 50 ةنس ناودجاغب هنه غرفو صقنو هبف داز لوالا نم اوصتخم

 ىسح نم امهيف امل الوادت اهرثكاو هحورش رهشا امهو رصتخملاب ىناثلا حرشلاو لوطملاب

 اهتم ةريثك ىئاوح لوطملا ىلعو ريركت ىا ريرحت ريركت امهئاف ريبعتلا فطلو كيبسلا

 140 ىبحلا اهلوأ هلك ذظنس قوتملا ىناجركلا نمحم نب ىلع فيرشلا ىكيسلا ةمالعلا ةيشاح

 اولمس مث ةبلطلا ضعب أرق نيح ةلمجم ىئاوح هيلع دبق هنأ ركذ لا نيبلاعلا بر هلل

 حاتم آاتطرعم ةمكعمتمستتعر عغ همم طسردق ]تطرأ ءعدكاقتنع همرصتسعم (ةتتلتلل مائ3عاعلل عقر 026 ةتصغ

 نووسسعمسا(ةرست ةمقاقت ءرع ةتعامتق ائطعو 1074/ ةدسعسلح. 1طةواتع تمرصتس عما قلانتلل 6012051

 ممتمدنسصر نست معوةممصفد 1مل نقععغ ه0 ءعو وستطسع (مجبمون6م ءاتص طمع ائتطعم ءاذص 1017

 ةهدتعامس ائطست 77كم معممعممك عدن  (نمرصسعمساةضسس اصقعضت موزع ]11/1 1ءاططفع ءالت» قالو

 ءعزدتم ءرع ةسسعامتك ؟ةنطلق ةممدععغو هع ماسستس 1تلققعو وت !ئطغسص دع لسلتعم ةدم

 ورسس عماهغمع هزغ - طعمع دصعستأمك ئه عرتو-عل-011: ل1101 متربتت علا ظعتت 0| ]رترجنل ط7 عدن 1101 هتتتتر»عل

 عمن ةهممم ... 1220160105, ءاتزانكق ءمرسصسعم اهيا لله ةمعامتغ: ل للعم جسحتلتسسا معام ءغ اك

 لعوجماو رمعماع دصع ع1 هنطززعلم كاع. - سنلتنتمدتساتم اله - ءل- 001: 11680 13611 0110

 1عر اعمر ةهمسمم 792 (ذصع. 20. ]آ) عع. 1389) ةهش01:11115 ءان05 601111116461ة111005 123عاناتق ءقأ

 مع محك جلستعمتسل طقطعع. قةطقماكتع ءردك ءمص ممول مصعتس دمعصوع تدل ةمصتل 748 (ذصعم

 13. كرر. 1347). "لمس حانعيتتسل ءكفرستت عم (ةئاتلل ءمصلععأاو تنك (ءعداستت ه0ستقءاتتا“ 1ظكمتغمدتع

 مساعمرم ءىأ مكمضصقو ست هالته 2001ل3غ, ةلثح 2عوععدتغو ءةيسوانع ©7170 منال ةمصم 756 (ذهع.

 146. لكحصم 1355) همملععزا. ((هرصتسعصادجالق مدام“ همدستسع ل11014:00و م05ءاتاما' 01212

 7117/1 ءدعب» ةمعاجممتغاز انغعرتوانع ةماعلع هدردحصعك همس عصأقت105 223:تدطملا عامسحست 30عرجكاتق ؟ةأو

 رسال مسوغ ءغ هأد كمرحدصمع ءاععدمنمس عع هط ةعسممتك ةانهك 1 (ةلعطت 5017 ءطدقسز همر عءاتذلطاتق

 10 عملت وأ ء( مايرتكذدزساتق. 40 27101ه:م:مع/ رحتلادك عآامدذده ء010عئاتصغو نأ 055م

 معا كالو” أر ملغ ظعبب ]71ه]رعتدت» عل لعبة ةمصصم 816 (ذصع. 3. ثمد. 1413) 2201:(اتان5و

 ندزاتك عامودوع ذاج ةمعاماسمأ: آطردسك 1آ0عو ددسص لهدندنسس هدصتصم ءاعير أ ةاتعاما 5ع 20 ءاتتض

 ع]اموومو طربعوعو ؟هءهلتطانق للعلغ ةصواضتحتمدعو تنس همهصتتللل 0تمءرمادلت ائطيستص تهودونت هع
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 وه ام اهنمو هدصاقبل جضوت وع ام اهنم دناوف ىلع ةلمتشم تءاجن لعفف ةلّسفم اهقيلعت

 اهيلا حاترت ةفيطل تاقيقحنتو حراشلا ىلع تاضارتعا اهيفو هلئأوا ىلع ىهو هلآزم ىلع هيبنت

 ىو ه8 ةنس قوتملا ىرانفلا هاش دمحم نب نسح فقحلا ىلوملا ةيشاحو ناعنالا ىاذآ

 ورسخ ًالمب ريهشلا زرمارف نب كبح لضافلا ىلوملا ةيشاحو دئاوفلاب ةنوكشم ةمات ةيشاح

 اهلوأ ىميرقلا تاضارتعا نع اهيف باجا هفصن بيرق ىلآ ةلويقم ةديفم ىو هدد ةنس ىقونملا

 هركذ حرش نتملا ىلع هلو خلا نايبلا حاتفمب ىلاعملا صيخلت ىلا انأذه ىذلا هلل ديا

 ىدنقرمسلا ىثيللا ركب ىا نب مساقلا ىا فقحلا لضافلا ةيشاحو فئاقشلا ةمجرت ىف ىدجملا

 سيخلتب انمعنا ىذلا هلل دما اهلوأ فيقحتلاو ةّقدلا ةياغ ىف ةلوبقم ةمات ىهو ةنس قونللا

 ىو 17 ةنس قوتملا ىزاريشلا هللا بيبح ناج ازريم فقحملا ةيشاحو خلا ىناعملا فاقد

 [91 ةنس قونملا] ىراللا كبح نيدلا حلصم لضافلا ةيشاحو دوجولا ةليلق اهنكل مات اضيا

 1عوعرمعمك. "1كصنص هط تقم معقنعستمغاو أ ةهقه انطعرلاف ها معمم هلم عتامك مههاعع ده ةعطم]ت هءدتص

 1هرحصفسس نعلتوعنععر وندمل ةععلغر ذاك نغ تطعم ةلمممعلممعف ههمامورعأ داتالعوو ندحع مدعاتس

 للمكئدملتك ذماعع مدعم ءممقتلتتم (11ءءم580) و مهتم 0عسممعئدملتك ءةضعوعتطاتم ةمقععوت نصا

 قةئامتسعم دمتاتسس همام انهعاممسغ ءغ ةلممامتح ءمهمنمعما يمدح ام( عر مرن عاود ءعغ هطق عم ونتممعو

 دنطغلاءو ءغع ءاعودصتعمو وننحك ةسعف ذصاع]1ءءاسنسس ةكتلع دملتسمع - 1814 ةاسطغن] 1 هدتصتسف

 126م6: ظعءتن 810ه]رمسسعل ك]أ]ب 37عام, دمصم 886 (ذمع. 2. لآمم 1481 ]) 1101:0115 و ءانّزاتك

 عامدودع ةطوماساوع ىسمغ عع جدلمم(ةتممتطتع هنلتطسو ةسم] أنوع - 1810115 طعمع دصعتت(انو

 ك1011 671060 17 هنن "ع" تسعء”ر تلوم 1101/6 16, مدت» عم لتعامع هع دمصو 5 (ذمع. 13. ة1همأ

 1480) ططهزنأتا15 , ءاتزاتكق ع1وو5دع 10د عاانمذدع ةانصأ أ مرمطوطتاعو. 81علتدس كما ءورصصسعم(ةدتت

 مدضاعتس تهعاأمسكو ءا ذم تق 80 ءدو ننقع (ة”ةدد6 همداعه لتدجعددغر معوممم0عغ. 1م عت متانمأ

 ام: آطهسك 1)ءمو وانك 205 24 ةمععمءامتص 0ءمتمقع ةعماعصأت ممم ءىمموزلممعس كهل

 ءاموسعمكتمهع لسعتغ ءاع. 1لعرج ءمرستسعما(ةيتاتس 20 (ةداسس ءمدص مموستغو وننعتتل 17702 ذه

 ماعم ممعامفممع اتطعت ق2 ءءمتع يرصسعيسوممع - طعصع عشك هع ةنطنلتو تصدم 111 ]1 1

 ظ عن مللظغ ظءآ» ةطرعقا]ع كهسمتءمج02, ةمصه ... 5[1201 و 6ا05]0 عاموودع ءنقتس (هؤدس

 ءمحسس عمامضمتس قسرم] ءعقمصغت" عغ ةممعوطوعمع ةدصغ ءغ ةمطلئووتسف ءأ عع هاتكوتسع ةعرت اقع.

 1كمومتسما دام: آهسك 18ءمر نست ممظطتك ةدعلمءاح ةدطانلتمكسد ةعماعمألعضتنل ء>دممدت أهم ع

 طعمع طمعلغ عنب - ةسطن]تةدذسانق ل1 هزنت 11ءااطعلاع]ب 81م8, دممم 4 مع. 3. 26.

 1385) سسمرأتانك رو ءنزمك عاموودع ءانحس معي عءامع ىسمغو جغ ذمدعماس لت كلاترممع - طعم

 سعضأمك 21057 |ي- ءل- لأ: 7101ه ءل 7“ [دمصم 979 (ذمع. 26. 31. 1571) دطمءاستق]ر
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 ديفحلا ديحم نب [ىيج نب] دحا [ةارهب] مالسالا خيش ةيشاحو هلدآوا ىلع .ةقيلعت ىو

 ةيشاحو مجمل ةريغص اهثكل اضيا ةمات ةديفم ىهو ةدإمعستو تس ةنس [ف اًديهش] قوتنا

 م0٠ ةنس قوتملا كفنصمب ريهشلا ىماطسبلا ىدورعاشلا دمحم نب ىلع نيدلا ءالع خيشلا

 ىف ةأرهب حتتفا هنأ ركذ خلا صاوخل عبتتل انقنو ىذلا هلل ديحلا اهلوا ةديفم ةيشاح ىعو

 5:ىلوملا نأ فقئاقشلا ىف ركذو نيثلثو نيتنثا ةنس روهش قى ماطسبب اهمتاو ما“, ةنس روهش

 دق لاقو كفنصم ىلوم لا فيئاصت ركذو اشاي دومح ريزولا سلج ىف اًموي رضح ىلج نسح

 راضنمل نم ئكفتصم ناكو بصنملا يف ىلع هتلضف دق كلذ عمو عضاوملا نم ريتك ىف هيلع تددر

 ىبلج نيسح ىلوملا لج وه اذه لاق ال لاق كفتصم ىلوملا تيأر له ريزولا هث لاقو

 نب دجا ىلوملا ةيشاح اهنمو عبسي ال اممص هب نأ لجخت ال ريزولا لاقو ةميظع ةلاجاخ

 10 اترودص حرش ىذلا هلل دمحلا هلوا لوعملا اهاهس ةماث ئهو مه. ةنس قوثملا ئميرقلا دللا ىبع

 ديخا اهلوا ىتاطلا كمحا انالوم ةيشاحو مما خئس لاوش ق دنع غرف خلا ىناعللا قداقح مقرب

 ىنزدك عاموددع جلمماهغنممسعم عيصغ 20 دمتم (ممخانس دهماتس همهقعستمامع - ةطعتلعط-ءا-تكاذسص

 [ضظجفنمع] لارسعل [ظوس 2" هلورع] طعس ةلو]رمتستسعءأ ظدسومسكر نست ةمصم 906 (تسع. 28. كول

 1500) ع[سحم يتسسإ] دمطتتغ.  طفع نسموسع عاآموقدع بنلع5 ع( ةماعوندع ةدصغر

 مماسستمع مهعسم ةهعامعدع ب هطعئاعل 0-20-414: مآ: ظظونو 71ه]رعتستس عل ذاك للق 125114

 دلعوم 710ىهين»و/ع]ب لتعفمك ءععادصصم 875 (ذمع. 30. كدتص. 1470 ) دهظ05(ا0105و ءاتزات5 عاوذذدع هه

 لزئئععملسسص تنتلعع عسمغ عغ زنك ةهعامتاتهغ: آنك طلعور ونسأ صمطتك 20 معمر عاونع5و ةينعقمقك

 لئن ععماع» معسعوسعملحك ةريعومساغع عام. لادصمأع ةنعامتنر 5ع طقق عامددمق 11 ةندنمع دصعسعتطاتق

 دمصأ 830 (ذمع. 2. اللوم. 1426 ) ةمعطمهموع ها( 811 طمعمكتطاتق ةمصأ 832 (دصع. 11. 06

 1428) معرب[عولودع. طع تنص همعنع ف2 ءعمقع همسسعتسم »جاتو ال1هالهس طوع لءلعز# حاتوسمملم

 ومد ءعددسأ آ[' يتم 71ه]ستنل طمعام دمع ستسدعو ةطتودع همععد ا1هآ11هع 110دمهةةكعرب !دسادغو

 هوهع. لكم للمس : روكصم ميصلتم !وعمله عن معاتنهكأ ةغ لتععع طمع ذه ةتغر اه عن ستطخ مو

 طرز

 عمدلم لتومتاونتف معدع(داتمان.“ “© ل21هعيسور/ علب هماعس مهعمءعماعس ظتقدعز ع سنس تلاع آ١' يزعم

 ماع معدات: كس ا[هلامسس 27هدهبيب/ع/ ؟10لعم4 5ع عدس دصتمتسع ؟10عنعر دع5دممم 0 55عأر

 11 عجامدس سم لآل مهممفندمدعت هس ل[ها]دحص طهوعت» لع/عط# ؟ة1لع ءصتطتتقعع. 1[! يتسس

 حساع ءامصقفوع: للولأ مطعم ءنعر زللع ءعمتس ىنسلانفك ههغ صتطتلودع هيلز سح طورجعو ا1هللد

 10 47رسعل عرب ىلللمالملر »اسر دصصم 850 (ذمع. 29. 81ه“ 1446) رسمت( اتاك و ن1 819همهم

 710هبممع] زمكءعتمامك ذماعععمف لعلتعي عدمموسع رصعممع ةطعسروُول ةممت 856 (ذمع. 23. لقص

 1432) معمكومزغ. 1طمعمتسمغ اه: آمسك 1)عمر نست ةمتسمو همقلم5 ةعضتماتممع ةنتطاتلتاهنتسس

 ةعماعم نمستس 011 دنمعتع كاع. - ةلهالج همداعع قلقسعا 1هءاغر سزدق عآامدذمع دله ةصعت مئاتسأن
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 قوتيلا ىماطسبلا نجا ىب دبحم نيدلا سيش ةيشاحو تلا ةليسو ةببرعلا لعج ىذلا هلل

 قوتملا ةعامج ىباب. فورعملا . [زيزعلا كبع نب] ركب ىأ نب ديبحم نيدلا زع ةيشاحو م87 نس

 هتردق لامكب درفنملا هلل دىمحلا اهلوأ لصفملاو نيبملا امامي لوطملا ىلع ىئاوح ثالث هل م11 ةنس

 ىربعملا] ىتاريسلا .فسوي نب ىبيج ' خيشلا .ةيشاحو -.حارفالا .سوزع- ىلع :ةيشاح هلو. خلا

 هتبتك مرش اذه لاق يلا ةغالبلا ءامس نير“ ىذلا هلل نيحلا اهلوأ .[.*# ذنس قوتملا ىقنحلا

 ىف اهنع غرفو رهدلا ءالضفل ةفحت' اهتلعج طباوضو كعاوق, فئاقد ىلع لمتشي لوطلا ىلع
 ام ىلع مهللا .كذجأ -دلوأ 1. تنس سوقب:قوتملا "ىرارابتالا نيسلا] ةتيشاحو م. ةنس رفص رهش

 [ةيشاحو ا. ذنس روهش نم ىاثلا“ عيبرلا ىف .ةفيلأت “نم غرف“ جلا كندل نم ىنتملع

 ةقيقحلا ثحب ىلع اهقلع م1 ةنس ىفوتملا قوسماسلا سكمصلا تبع نب. ىنسح ىلوملا

 ماظن انالوم ةيشاحو لا هبيكارت .صاوخ. انيلع ىذلا هلل سمحلا انهلوا راجاملاو 0

) 

 هليل

 مح _

 فيرشلا ةيشاح ىلعو  ةفيطل ةيشاح ىو 4.1 ةنش ىقوتملا» ىداطخلا :نامثع  نيدلا

 ليدسو 12عمو ومأ !ئةمعدحتس ججهطتعدمس ةلصتصتعسا ست 1علغ ءعععب ح ى]بعرربو-عال-011: 1010114

 1826: 4ل]رررنعا 82ءالتن8غو ةمصو 842 (ةمع. 24. لصوص. 1438) مهما ناتكق تح لهمسعلا-لأ: )1 0770

 126 لآل 8ء]ب» |[ ظعتا لكطل-ءا-همعتست] ر ؟دلعو لاد» لعربمم لتععم5د ءغدمصم 819 مع 1. ةطلهتن

 1416) رسمت طتاتكو ونان1 (نعق معءععصكأ صعق عامووودضتسس 20 ل1101هم1مء ءمصقعءغر نحوه 11101701: ءا

 110/ممو07 ذمكعت موتك. 1معامتسمغ اه: طكهسو 1آ)عمو وانت مع ععالمصمع مماعطأ]8ع ةاتهع انطأ انف

 ءوغ ءاع. 10عرم عامو5ةدك ه0 لمنع هقدر" ءلتلتا - هطعتاعط 77م 8 7متر“ هةر من" ال

 [71:"# [ممعظلحو همصم 833 (ةمع. 30. 8عمن6 1429) درصمعأمتك] , زانق عاموودع ذاه ذصعرتانهغ

 لمدس5 1عمو وسأ ءمعانس ءاموسعسلهع هدصقكتا عامر عع 01غ 111ع: 0( هدهممدوست طصمع

 ىرستسعسا(دستمست 20 ل101م7مدمء7 ذغذر دغ دمطات]ت(ة(عد ر ةامطتاج ةطصلمتس ءماقللو ءغن 03

 يىمفمعرعار ءدوتع دتسق طسزنخ ةعاجتتك رصعستمف لمصم هظاصلت. قةطقماعتأ طقف عاموووم ممعسفع

 كولو ةهممأ 830 (دمع. 2. لوو. 1426) - [  8 ءيرررف0 ل1 اي» اخر 1غممض ةصصم 1101 (ذصعم

 5. 06. 1089) دسم تاتكو ءاتزانق عامدكوع كه تس ءمتسما: آمسلم '1'عر ه 12 عنقر متم عم 04

 رع 05ءمزدأ ءدور ونتدع ةران0ل "1ع ىسمغ ع 8 ظدعسصس يرسممدتامصعتت دمدعمقع 1عطت' ]11

 همست 1084 (دعب 8. ةمض 1673) ه0 طمعتس معنلمدتغ] - 810115 ظمقمنن 8عءزن 4ط0-ء7-ه 0760

 ميمو, دمصم 891 (تصع. 7. كحصع 1486) متمرئاانانكر وانك عآمدوده مع عتموتأ لع نسمهعمامصع '

 10بتنلمصت5ق مممرتدع ءغ معمم طممعمع. 1ممتسمغ زاه: آرهس5 1)عمر نست 205 م20 5

 ءملات موز( هطنتتات كاتوت اننا 00 عدنا ءاعي ب 10115 مموداعع زلةاعاب» - ءل- لج 0/]رتسكتا 1101/1.

 همصم 901 (مع. 21. 8عمغ, 1495) 1101605, تانزات35 عاموووع ءآععوصاعو ةدصغ - ىل عامهذوق
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 اهيف باجا ىمورلا ماسح نب ىفطصم ىيدلا علصم انالومل ةيشاح [اهنم ىتاوح] ىناجرجا

 نب فسوي ىلوملا ةيشاح اهنمو بنطاو لاطا نكل فيرشلا ىلع ورسخ .ىلوملا تاضاونعا نع

 خلا هباتك بيكارت صاوخ انملع ىذلا هلل كيحلا اهلوا 14 ةنس ىوتملا ىتسامركلا نيسح

 اضيأ رصةخملا ىلعو ةيعضولا ىلع ةيشاح ىف ءاقبلا وبا هركذ رخآتملا ىضترم فيرشلا ةيشاحو

 ةروهشم ىهو اًفنأ روكذملا ىئاطخا  نامثع .نيدلا ماظن انالوم ةيشاح اهنم ةديدع ىئاوح

 ىب هللا دبع لضافلا ةيشاحو ملا ةتملو دمحلا مهللا كل هلوا طقف لداوالا ىلع اهنكل ةلوادتم

 نايبلا هملعو ناسنالا فلخ نبل اًذِح اهلوا ةديفم ةلوبقم ةيشاح ىو ىدزيلا نيحجلا باهش

 هلوا زاريشب ةيروصنملا ةسردملاب 1 ةنس ةجلمل ىذ ىف هفيلأت نع غرف هنا هخأ ىف ركذ علا

 ناجي ,ازريم ى ها د ىلع ةيب يي ا ا لشافلا معيار اش ديال ةضاكحلا مضل تا د

 ناسنالا عون ءاحصف عقاصم نع هدج لعج ىذلا دلل ديل اهلوا 118 ةنس ىقوناملا ىزاريشلا هللآ

 النم نباب ريهشلا دجحا نب ميعربا ةيشاح .اهنمو هداز انالوم ةيقاح كداوف ضخ هذا هيف ركذ خلا

 ]عر ل076 عامدددك ممدده ءمم1عععسسغ 110115 همواعع 71087:]ي- ءلس لأ: ل151 0رك6 13 ءن

 110عن7» 1776. نست طلع ءد معظيادغو عمهع 10115 لعموم” ءبم همماند ل," هرك طمس عاةغز

 حكمسعم متستك معم]1تدعتم ءعوغ عع سسملاو ععطو ةععتغ ةمطاتستو - 310115 1متر 8ع 1102 عقلا

 1ععررجمععالو جمسم 906 (دصع. 28. لدل. 1500) مجمة(ا115و ءاتزاتق عا1مدودع زاه ةصعامتاتطأ: طاق

 [رعم و وندأ هم5 مهم عامغع5 ءمدس معز (6هصست تطأ ىدن لمونتغ ءعاع. - هع ذابع»أر 1-6

 لدصتمرنو تزدك عامدذدك لقا /2ءعم ذص عامدذتك 30 هاته 77607 ةنءا ][دهلفكغ. - لطءاسلع 4

 ورسسعماةستاتست 112/24 ءيع» ءملعسس دصملم عامددده دصتتلغمع ةعئتمدءضتصغع نغ 810115 هم(

 رن عاورن - عل - 0ث: 0 ![ممجنيت» 11ه« نور دمملو ]دسلحكاتكر ءدزاتق عاموذدع ةصعادضدععضتسغ عع 210

 1عععطوصختسمز جلفحسعم ةمئاتانسس (ةصاانس (ةعامسأو ءأا ةدصءماتسمأ 18: "["ةطأنر ه 1)عاتذو هزغ ]ةتتق

 ع عدقم ءاع. - طعمع معضتنتك لكطلاعدلامل, ظعت» مارعءارفأان - ءل- لأ: 7 سلق هدزاتق عأ0553ع

 معمطططتلعو ءا سعب همددع دسك ءعغ طسعامتسمغ 12: طهسلعتس كر ونمت طفتشستمعس ءتعوكأا 1

 ءامودعمتمتسم 0هعدتغ ءكع. آم طمع لتعأتغ ةتتعامتاو هع ءعممسسس ءهمرسممدزههمعتس مجعمفع آلم ]طتزز ءأ

 همسصأ 962 (مع. 26. المر. 1554) كطتعقمأ ذه (0ه11ععنم 71هسوةذعم ةطقم]؟ذ5دع. 10لعيد

 ا

10 

 فاي

 10 ءلتلتغ ه0 عامدددك 16م1(. نتم4 ءغ طعصع سمعتم ل1 الان 1ءاطعلاهلم ألق" تع
 مهموم 994 (ذمع. 3. 8ءع. 1585) دصمدمن5 1ععلغر ءكزاتك عاموودع كه 1ةمعلرتسما: آلرقاتك آ2ءور

 نسأ !دسلعتم نحس ممصتس علمت لانطعع هدنع ءامنسعمغءاكدتس هدئانتس ءغ [هعابص 15511201 اتت ةصأ

 عىعمعتم ءككع. ل[همعغ ةسعامدنر 5ع ه0مماهكتممعم دصعات هدنعع ذه عاموذتف 1111: ح0 ع]رذ 01115

 ء«يوعرموزووعي -  طورسصو ةطا”هارقر طعن كللتدعل ؟داعو 21: 21ءننلع لءاءان# لتعاسقو ءانلانق
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 ىرغص قو ىرخا ةيشاح هلو كلج صيخلتلا حرش حاصيا نم صيرخلا لوس ةياغ هامم ىلج

 نيسح نب فسوي ىلوملا ةيشاحو ىشحملا راتخاملا حرش ىلع ريركالا نم ىثوملا ضورلا اعام»

 خيش ةيشاحو ىنيسحلا نيدلا لصفأ نبأ ىيدلا ديبح ةيشاحو 1.1 ةنس قوتملا ىتسامركلا

 ىف غرف هنأ هبخأ ىف ركذ 14 ةنس [اًديهش] قونملا ديفحلا دبح نب ىبكج نب دج مالسالا

 نب نبيكم ىؤملا ةيشاحو ىمورلا ماسح نب ىفطصم نيدلا حلصم .ةيشاحو هه ةنس روهنش
 ضعب اهعمج ةئس قوتملا ىمعزالا ىنابعلا مساق نب نحأ نيدلا باهش ةيشاحو بيطخلا

 فوركلاب هنع لوقنملا ىلإ زمرو ءىش فذح ريغ نم رصتخملا شماوع ىف هطخ نم هنذمالت

 ىوفصلا ىسيع ديسلاو ىوالبطلا نيدلا رضانو ىناجرجلا فيرشلا ةيشاح دئاوف نم هبتك هناذ
 ةمالعلا حرش صيخلتلا حورش اياقب نمو ةياغلا ىلإ ةديفم ةميظح ةيشاح تراصف ةعامج نباو

 هلل كمل هلوا لوقلاب حرش وو 4 ةنس قوتملا ىتربابلا دييحم نب ديحم نيدلا لمكا

 هيلع درو ام ىلع هبتو #8 ةنس ناضمر ىف هفيلأت نم غرف خلا مكحلا عاونا صافا ىلا

 عموانسعس © ةيروأ ع7 ء]-]يع»أو دمع 20147: دايم 1-11 ءاز]رتع ةمكبتماسم ءىام 1لعس ةلتقف
 ءيعوسع مدععدم ء0تلتغ عامدددم. 27- 1خمتن0]: 110-101 ةمدعارعأاه ةضقنن ءآ-1 أ“ 6 0
 ء]د1:07 1غ( ج» ءادسم]مع]رع]م ذمكءعت مامهكه س 10115 7ع: 8ءج» 110دءق» لك عت: 65ءاو ةصصو 60

 (زمع. 28. كمل. 1500 ) ردمتنمدتكه - 0171-60-11070620: 11: كر ل]ه4]- 0-047: 110818
 هزطمتاعط - كتواذس 4717060 8ع 71ه 8 ءرن 1101م0 دلعممتعوم ناك هسصم 906 (ةصعم
 28. كمل. 1500) عسدمع يتمم ] همطتتم نع ذه طمع هع ءده لنعتغ رصصعمكتطسك ةمصت 886 (ذمع

 2. 31د. 1481) ه0 ظمعتس معنلسحتمدو ب 110:1:]:-ع047-0: 1151ه 82 1105+ 1غ
 310115 7707 ه7و12160 19 عتا-عا ]م1158 ب ك1 ]أي -ءل-011: ل آد» ل 18 نت (0امعتت» ل508 كلتن/ف 7و
 حمصم ... طم غننف ر ءنزاتك عامدذدك هصتق 0ئ5كمد]هركدسص ءدع جلمم(مقممتطسعكو نتققك دمهم جتستطاتق
 هودرصس ءعمامستت 1147/2 ءععب٠ دمج دصدمست 20فءممدءعدغو دام ءالععتغو نغ متطتل 0عردعمعغو عغ وتقع
 زملع قءممووصعءعمدغر انكعمتك ةملتعدم 8وتمدتك ءمتس امر دغ مدعاعسس ءمهالم عععغ 20ه 0130 هتتطت
 مفلتمس ء« عامددتم 52م لوز قر ل15" - ءل- ل1 1 ءطاةمغر ه8 ءزرزرنلخ لمع 8و ءامنو 1
 لوب ممعو مملع مك عامدكدع دصحعمستم طقطعمعغ جيسطتامتس ءغ رمححتسمع ةسصغ هتتاتاهملق.
 ررعمتودع ج4 مءاتودمو همععتك 16/8/45 همستسعسامتتم5 معيماتسعسغ ذكور 005 5011م5 الات
 قوعقمدتسسو ق4قت»ها-عل-0غ: 2101 ميست»ءلا 8 ل1ه]نضتنل 85 ع”1غ, ةهمصم 786 (ذهع. 24. 1” عطا
 1384) رممجتاتكر ءمزاتك ءمرستصعماديتاك ءعمافمسدتم اقهانسص ؟ععابد ءمممععي ءغ زمعصأا اقع
 آيدستو 12عمو ونذ لتنعينوو 0عععامو لتصل عدحتو ءاع. كةسعامرم ءلدك م7 م051408عللا 1015
 [خدسحمطفم ةمصتن 772 (ذمع. 26. لدل. 1370) ةطقم]طتغر عع 20 عد وصف 0ععومل8 ءدعئافهغو 008
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 ىنيدلا ءاهب حرو انضدأ لوطملا ىلع ةخيشادح هل 5 لاقيو هتبوجا ىلا راشاو تاضارتعالا نم

 ديح نيدلا بح حرشو خلا ىناعملا عيدب نع فتق ئذلا هلل, ديلا هلوا لوطالاك طوسبم

 حرشو 70 ةنس قوتملا ىلحلا شيخا رظانب .فورعملا [متاحلا ديع ند دا نبإ] فسوي نبأ

 ىيدحلا سمنت خيشلا حرشو بكر“ خمس قوتنا ىلابنلا [ فسوب تد] لجأ ند ةلوسر ىيدلا لالج

 سصيخالنلا اس احح سس قوتنا [ىفنأل] ىونوقلا ساملا نبأ فسوب ند كيد هللا كبع ىأ

 ففوملا نب ديمحا نب كمكحم حرشو خلا هفطت عيدبل ءاملعلا للعجح ىذلا هلل دكيحلا دلوأ

 فورعملا ىنسحلا .ىب دللا ديع يلا لضافلا حجروشو “كلا خنس ناضمر ىف نع غرف ىرصيقلا

 ةمالعلا حرشو ملا هتيلزأ ىلع ثداوحلا كهش ىذلا دلل دمحلا هلوا ةنس قوتملا راكدقنب

 جوزمم حرش ومو 170 ةنس قونملا ىنتارقسالا هاشبرع نب ميعربا نيدلا ماصع فقحملا

 لاضفالا ايازم هبعوتسي امك لاح لك ىلع هلل دمحلا هلوا لوطالا هل لاقي ميظع

 (6مسجيمارتأو هطزوءام يدع معمءءممدغو عيسمهعوتع ذآلع مععممملععدغر ةصلتعمك 10عر> 055
 ونتموزكمم لتعتنسع ه0 217- 7101ممممومآط  س- ممدهو وار -ءل- ل10 1361: لآ: 1 عدد

 ر7-67-80/ن/ هم874و هصصم 773 (ذسع. 15. لهآ. 1371 ) دهم اتا15و تانلانكق هما[ ةقانق
 67- يضم زمكيتمامك (ععفسم جلستحطبس طقطععو ءغ دل دمقافع ههدصسعماهتتت 418067 (3. ع.
 1مهوهنمدتسسد ) ةسواتموزيساتق قا. 1طمعمتا نه: طقس 1)ءمو ونمت عع ا مط اتهناتلال 015 30
 حمم هع. - 11011[ آ-مل-لغ: 7101 مست»عا 1361 7مل [ ظ عل لت: 60 وبن لآط0-ءا-لمة»]
 1147ءث, داعم للعين" -ءازءقعلب (ذ. ع. مهدعاعءءاسه يعلمك ) للعشق ءا قصسم 778 (ذصع
 21. 1151. 1376) رحمداناتك - لع]/]- ؟0- لف: 1مم ظوءرن كآسسعل [ظعت» 2ع ] 1 ط8 ةتاقو
 دمصم 793 مع. 9. 2عو. 1390) صمتك ب هزجعتلعط ق/عرست-ءعا-لأ: مط لآ لمأأملب 1101, هنن
 187 7”ور“ك 1ا» 11ناع (,هعم# [آكممعظنم]و دمصم 788 (ذسع. 2. 1"عطد 1386) دصماناتتاتقو
 تدزسم همرصتصعما(ةسمك 17///ع دمكتماتم ذاك ذمعمتغ: طمسم طلءمر وست تنمو ل0ءام5 تعدت
 هأط ءيرعوتدسس دددس طفعمتعمتاماعس ءاع. ب 7101 متتن»ءل علا 117:60 15 هدن-عآرربو 1م رك (002507*
 نأ فدسسعم(ةيضمس رسعمدع 1؟ديسفلطقم ةمصت 761 (ذمع. 23. اللوح. 1359) ةطقم]ولغ ب طعمع
 ردعستكتد معروفا 4]45001] 1و٠ ءلارمعسعرم دلعو للع" عاب لكعاتك ءا ةمصم ... 1201:اتللقو
 ىنؤسك يفرسسعمامسمع راه ذمعتمتغ: آهسف آلعمر نزنك ةعاعسأماعس دلعق ذه (عاصمودتع لق 65

 انيإ

10 

 يل

 10 عواومؤور» عام. - لمءعنددتسمم ةهأ ةمطقلتةهذنسسك 1:7: - هلع لا: 18 هارغنا» 1 100011110
 1و عر مقرن, ةسصم 945 (ذصع. 30. ]هله 1538) رطمد[تتال5 و ءاتلانك هزت عطادت ال5

 جليصتعمس طقطععو هع هط ةسماتسلتمعس لثمو# ذ. ء. 1همعتوويسسف ةممعا]هغق ين“ آمعامتغ
 زم: 1روسك 126م مرنم هرصصأ ةامغت (هلتقر نسملعسس (هنعبص ك تم وعمأف !لدهئلاتتت 121110101
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 نيكل هلوأ لوقا لاقب حرش وهو صيصنتلا سئاقن هامس ىزيربتلا كمح نب سمح حرشو خلا

 حوتف مضوتب ىمسم حىرشو ىنازاتقتلا دعسلا نع رخوم وهو ملا ناسنالا قلخ ىذلا هلل

 ركذ لوقلاب ريبك حرش وهو خلا هتردق عيدبب ناسنالا عدبا ىذلا هلل دبحلا هلو حاورالا

 ىقوتملا ىسابعلا نب ميحرلا دبع خيشلل هتايبا حرشو هفيلأت ىلا راشا نيدلا لامج نا هيف

 ءامس ىف علطا ىذلا هلل دمحلا هلوا صيخاتلا دهاوش ىلع صيصنتلا دعاعم هامم [11] ذنس 5

 نم هبساني ام ىف لك ىف عضوو اهلداق مجارتو .تايبألا ىناعم هيف ركذ يلا ىناعملا ةلعا نايبلا

 رت ناعيجلا نب ىيج نب ديحم ءاقبلا ىا ىلا هادعاو لرهلاب ٌثجلا اهيف يرزمو ةيبدالا هئاظن

 نب ديحم نيدلا ردب ئيشلل اضيأ دعاوشلا نرشو طقف دعاوشلا حرش ىلع رصتقاو هصخ

 بح نس قوتملا بحاسصلاب فورعملا كيحام نب كيحأ نيدلا باهشل سبيخلتلا سصيخلت 0

 قوتملا ىتاقوتلا ' نسح حب. هللا "فطل .ىوملل . صيخلتلا صيخلتو .ىاعملا فيطل هام

 هعععا1]عماتح ةتطسممغا ءاع. - 710/1 متت ءعا 1 عدن ل101 متت: ءل 1طن ر نحت ممذغ لمن ل-ءل-ل

 1 ا معارن# 1[1هدمتكم طم مصسعمساممتم أ ووأمقع ء7- 7 ءعومنع ةمكىتمغم 1هدتطستلف نقانق ءقغ رر لتعأا

 ةتءامرن““ هع ىرللعم ءعمو““ ةمعامتاونع 2 ؟عيتطتق: طبهتك 12عمر نسكن طمستمعمست ءضعقتتا ءاع

 1 ءتملع ءمرصسءمامعتسس مرستصعتس مدنهم لانق قا 170101: لكما1(]: ءا-م7”مم]ب ةمقعتأ ماتق ر لاأخ اه

 ةمعامأغ: طدسفك 12عمو ننت طمستمعتل علت ءدتطتقمت كاتقتلل م01 4هالقلا مملطالك# هلعمكذا ءاع

 (نوورسسعم(ةئتنك متقعماتد5 ءواو ننأ ىرماهمدتج اقصخغتت (ءةعانتق ؟عيطط 0055 طفطعع (نءاععمسم

 ذم عم لعرب م7-عل-ل4 ه0 ىدس ممول لمصعست ءعااممذدع ممسفتمتل ]م ؟8عوسع ةنععطءيرت 5طعتاعط

 ل40-ءا-”ء]رأر» 8 ءرد-ءاملاامذر ةمسم [903 (ذمع. 10. اللوك. 1555)] رصمر أتلتكو ءمللتالل ع0 ةيئلتلل 5

 هرسصهداتتغ لال ءام]رنا ءا-ا ءريعأد هلع د]رعما] 80 17/- 177 ]رى ذمع تماستسر نأ ااه له كمتأت آدهسك آ) عمر

 ودأ ذم همعام ءاموضعماتمع ةصغعض] هصتح دعماءعماندستما هدتع لوطعأ ءاع قةسعغام» طنع هعمنعصاتتق

 رعركاتانل2 عع ؟لغلك ءمماتتسو ل1 م5 1عوععسمغو مهجة 5, ءدتواتع ععمفعل ع5 مطتام]ووعتعدم

 ةلستلاعع ج005لتغو نمدع ءك «ععممملعم(. ظهعتم ةسستقءاتتغ ]0ءموتمر !ائطسسواتع كا عام

 1101611060 ظعت» 3”هلبررع 8 ءرن- ءازام» هانلتغ آكل كملع ممم ءلدك ءدطععموتغار ع( اتم

 نمرصتس عمم لتك 1هعتك معمطمصنطسع ةعوسمتعوعتغ  آةنمعمو معمطحماعع ممرعو ءمرصتتتعم(ةكان5 ءقأ

 هطعتاعط ظعلر»-عل-لغ» ه210ه]رمستسعا طعن طغءللناع ءل- لف 21ه1ءمسدعلا (رممسن ةورخمع اطآكسكاتب

 كمعمد ةمصتتست 980 (ذمع. 14. الآمأ. 1572) مجمع6تانك. عفط عار منست لعمت وسع ه مآممتطاتك اه

 ءمتامسمعو ذم سمات عنود 1/1/05 1//-5(///1 1مكعتت ماهع ر هنهعغمتم عقار تغ ه 5/76 -عا- 017 0

 41060 1 ء» 21هارعصت» عل, ددلعم 54/25 للعام ع امممم 788 (مع. 2. 1*عطع 1386) هتولأاتوب

*+ 52 
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 فورعللا ركب نأ ند نكولا كبع لكيكم ىأ نيدلا نيؤل سصيخانلا صيخالت 51.. ةئنس 0

 ديح نيدلا زعل صيخلتلا سصيخلت ىناعملا ماعل ىاعملا ةفكت داهم ما نس قاوتملا ىيعلاب

 صيخاتلا صيخلتو دهرصنخا ام ىلع حرش هلو خلا نيملاعلا بر دلل كمال هلو 10: ةنس قوتملا

 5 هنأ ركذ لا نآرقلا هاوتحا ام ناسنالا مّلع نمل دبحلا هلوا دوغيوط نب ةزمح نيدلا رونل

 رق كلاسملا هاهسو ةمتاخو كلاسم ثالثو ةمدقم ىلع بترو 11 ةنس مخلا فيرط ىف هفلأ

 سيخلت ملا ظافلالا دكنالق فلع ىذلا هلل دمأمل هلوا ىداوهلا هاهو اًجوزمم اًحرش دحرش

 هلوا ١ لوطن جحارش صعبت ىناعم او عيدبلاو نايبلا ملع ىف ىنامالا ىصقاب ىمسما صيخالتلا

 دهحرش مث نونف ةثلثو ةمّكقم ىلع بتر حلا هافطصا نم رئاصب رون ىذلا هل كيحلا

 10 زاججالا كلسم هيف كلس يلا انرودص حرش ىذلا هلل دمحلا هلوا ىناثملا لزنم جتف هامسو

 فلخ ىذلا هلل كمحلا هلوا ةغالبلا بوبناب ىمهملا صيخلتلا مظن اهنم تاموظنم صيخالنللو

 ومأ ءمتنمسعس 1ع ه7 -مءاسم ةصقعتموزغ ع ممم '1' ءالعطتق 11-'1' ءالعطتقو ةسعاماع

 2عقتن - هل - 01 كلفن 1101م متهتتتءل لط0- ءآ-"ه]رتناهت» علا ل4858 1 ءاب١ر ؟دلعم م1712 للعام أ

 حصصم 893 (نمع. 17. آ)ءع. 1487) رصمتناته و تاتزانق ءماغمدسع 10/ءأ 1104118-61 78 ةا17 © - 1

 ةمووتماو هيف - '[' ءالعطأ1و 151-'1' ءالعطتقر هةسعامانع كدت -60- 0: 11010160 17 8

 8ع, داعم لق: لوبسموم لتعام ءععدصمم 819 (تصسع. 1. اللهعنم 1416) رصمتنم حج '1' ءالعطتق

 1:1- 1' ءالاعط 15و ةدسععمبع اط1ه1له 2ءموماد 18008 ةمصم 987 (نمع. 28. 1"عطاعب 1579) دممز6 ن0

 زاك ءمتغمسع ذم ةسعامتغ : آدسم 10عم ددسص لهرحنست لمدصتسم ءاغع. 1لعدج عدو نتقع >0 عل م5128(

 5 رسسعماوطتق عون - "1" ءااعطتم آ[1- '!' ءالاعط أمر ةهسعامتنع 01-60-21: 11 هتاتنم 13 علت 1773/1110

 هتزدك ءمتكمدسع 11د: ذمععتمام 1غه ةصعتمتا: آطجسك 1آ2ءمو نست طمستمعس ءد 000ءعاو نلانقع

 (0وردماتك ةقوورامغ ءاع, 1116 هع ءدس تم معنعويتمةاتمدع 81ءاعاععمو ةمصم 962 مع. 20. م.

 1554) همدصممدتت55ع ههتنوغرو هأ دم م2عاماتمهعامو ع5 "155 ( 7(71165/:) ءغ ءمصع]تكأ مط عال

 لن ععموز(. 10 ءكملع ءدص ةكج ءمررتت> عطاذلاتق عوار ان اعدت ل3215 ععطعاو 0110 1100و

 وننأ ذلك دصعمتغ: آردسك آ0ءمو نحت مطمصتلتع ؟نطوضتسس ةاتقمعم0نغ ءاع.و 1616608 ةمقعرت مدلل

 "1" ءازعطتو 91-11" ءالعطأقو ءمتغمدسع لعنه 67 - هنن( لا ةآذ» هأ-انعيززاتن همم 671-5601 6

 عقر عمون مكثت ماهم نحمتس يستلمسس ءمدتتس , نتت 1//-1110107:616ء7 دستس عداقكأ عانشصغو 0101 م05اتتأ»

 140 [سءأمزغ اه: آمسك آلعمر وست دتكسك ءمضتسر نن05 ءآاعوتغو 1]طيستممع ءاعبو ءاذص مدةع1هل مص عت

 عع نعد ائطرمو لتوعقام هى. طلءلصلع حسعامر» ءعدرص ةمرصست عصاقاتق عع عا ءمررتتت عطا ةتالاتتلو 001

 راه زصعامتغ: آردسو آلعم ر وندأ هلق همواتته لتدممصتغ ءاع.ر 2'ها']: جعءروعتتا ءل-1ءا]منا# ةصقعات مقلد
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 !.4. ةنس هفلأ انرصع ىف ةيساماب ىتفملا ىسامالا دمحم نب رضح رااعلل لا نايبلا هيّلعو ناسنالا

 هلل ديحلا هلوأ يوزمم حرش وهو بوبنالا ةضانا هاميو هحرش ْث فلاب هما هخيرأت لعجو

 نسح نب رهاط زعلا نأ نيدلا نيز مظنو يلا ناسللا قرع ىمأ ىن ىلع نرقلا لونا ىذلا

 باهش مظنو تنبب ةناييمحو ناغلا ومو سيخانلا 0 م.١ ةنس قوتنا ىبخأإ ببيح نبأ

 نب نكمورلا دبع نيدلا ىنيز مظنو ما ةنس دلو ىذلا ىجلفلا هلا دبع نب كا نيدلا 5

10 

 عا

 قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج دِيشلا مظنو اغنأ روكذملا ىنيعلا

 ىلع تكن هلو نامجلا دوقع هامسو موظنملا اذه حرش مث صيخلتلا حاتفم دامس 511 ةنس

 ءاجانلا ىقأ خيشلا مظنو اهيلع ةديصقلا ركذ عم دانسالاب ةيورملا هتايبا ميرختو صيخلنلا

 ةيكرتلاب لوطملا ةمجرت هيلع تابونتكملا نبو 81 ةنس دلو ىذلا ىرصمللا فلخ نبأ

 تاأرقلا ىف سصيخات )"#08 1. ةنس قوتملا قمري ىتلاب ريهشلا ديحم نب ديحم خيشلل

 ص ءمواتع طععرتاول ةعكتتا. فلئتأ 2/7- 1671115 دمعاتعع قت دتهاتسأو 3غ 00عءاتف 2140/7“ 17 عبو

 ل101 مرست»ء0 لضم وغر طمع اعمجمدنع ةسحفتحع الاسكان ر نست :ءءومفتممعس 07815 ءآ- ةءاز علما

 دمووت موزع ءغ دم ةمعامتغ: طدسق آ2عمر وسن طوستمعسس سعوكتك ءاتتسواتع ء1موسعماتممم هعدتغ هع

 (0هرصممواتتغ ءددع ةسصم 10600 (ذهمع. 25. آلءع. 1650), ءهغ تضآم 0546, كسزدق مقسم !ن(ععو

 1172 معع لا# 3١ ء. رصتللع ةدلعصلد ءوغر ةتسسل (ةصمتق ههرصمموتقمصتك ةملتعدكت6 2 ءئملع

 ءمرص ءهمرصرس عمسأ(وأت5 ءوغؤو ءغ همدصتسعمس(ةكلاتتل و ءاتأ عدس 20دتكعءعدتغو 1/0761 67 - 01115

 ةمكعت موت. 1ظمعامتغ طنع 1غه: طهتك 182ءمر ونمت ممممطعأمع 1لتمغمع جعدطتعع 10ودعماأت ©هددصحس

 مععاوحزغ ءاعي - ممدحو 2ءقرن- ءل- أ: لدا ةس 1]ق» 8ع: 11هعمنن 8ع 11ءقاط 1247و

 ةسصم 808 (ةهع. 29. كدص. 1405) مجمدتكاناتك و وانت ءءعمفت همعتس ممقاتعدس مم دصتللتخ نستم ععمغو

 معوسك همصتسءعمغعست 16/7/45 ةسمكوعتموتغ - ىئ)عام/6-ءل-اذ: لاسعل 8 عن قلللادااولا 1؟ءآز:

 دسصم 829 (تمع. 13. اللو7. 1425) صهاأتك لح 2ءقت-ء011-0: 4آ0-ع]- ]تن0112 13 ءتنسع7منرن# دما

 1دسلهغته - ة8طعتاعط 0-3614 - لأ: ه50-] -"هآبت»ه: 8 هنن كل 8ع" ههنا ةسصم 41

 (نمع. 4. لدم. 1505) ممااانقرو نأ ؟عءعدقتممت دصعفتءدع نهلسس 11147 1175-177 0علنخ

 آر ءزم لع ءدحص ءمرصتس ءمغهغتك ءوأر ءعغ همرستس عمامتتاسسم 061/0 ءلدز مرج و هك تت موتا آل عمد 1 كلل

 هطوعيمهقممعم ذص 16/77/45 ءلتلتغ ءزدكوسع ودق ءيدحتا 30 ةنتعام#عو >90«2عمامور ذاه نأ

 ةنسساآ 540م جلع ءعو هصلع 0عووسأل ةئوصغ ع هع 8طقتاط ءكااا* عزا 3 ءد» 1177هر“ك

 ك1", ةهمصم 849 (ذمع. 9. قرر 1445) محاتق. 182عدتودع ذهاع» هةر ؟13ع 0ع 18

 دعتمغو كاتصغر ءمرصتس تمتنقحم 02 وع ؟عوتم نععتعم همرسس ءعهامتتت 1101618067 ودحتص هةطعتلعط

 كلهانمتست»ء4 8 ءن ةلماعسسءلر ؟هلعوم للاغ طءسسمع لتعمع عع ةمصم 1033 (ذمع 15. 0 ها

 1623) سمنضسعر ءلتلذ6 - 35492. 1 ءااعطأو 21 ء]1- العزم ةعر كوموتاتم ةمعومءاه لع
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 فاخ نب نسح ىلع ىالو 350 ةنس قوتللا ىربطلا كمدعلا دبع نب ميركلا دبع رشعم ىال

 سايعلا ىنال حورفلا ف صيخلت “٠08 [فيبس اميف رم] ةنس قوتملا ىاوريقلا [ةميلب نب]
 ركذ رصتخ وهو ٠ ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىربطلا ىضاقلا نب بوقعي نب دمحم نب دجا

 وهو مهتدعاق فالخ ىلع ةيفندلا اهيلا تبهذا رومأ 9 ةجرختو ةيصوصخم لداسم؛ باب لك اف

 5 حرش اهنم حورش هلو هلمحم ةفخو همجح رغص ىلع عورغلاو لوصالل هنف ىف .باتك عمجا

 ىلع نأ سرشو [0 ةنس ىقوتملا ىفاشلا] ىناشلا لافقلا [ىلع نب] فمحم ركب ىنا مامالا

 حرشو دوجولا ليلق ريبك حرش وهو 70. نس ىقوتملا ىكنسلا نباد فورعلا بيعش نب نيسح

 [ناجرجب 4 ةنس قوتملا] ىفاشلا نئتخحلاب فورعملا ىدابارتسالا نسح نب دمج هللا بع ىنا

 ىتأي ىراخبلل يحصلا عمات_ل حورش نم متفلا دصاقملل جتفلا ىلأ صيخلت "مخ كلج ىف

 10 ليضغلا ىنأ ميكحلل .قرعلا/ردطا سيخللل ممم قّأب ظيدارلا ةليقعلا مرش يف نئاوغلا صيخلت ٠مم

 (نروصز رمعمعمدز هصتطتتقو جسعامتتطاتق قكقاع 71 ةآرمت“ 4كآطل - ءآ - [عع»أت» عز: كلل - ءآ- ؟متنعلا

 1مم رو مسمم 478 (ةمع. 29. كرد. 1085) دصمعاتتم و عا لآثع له76 110561: 12: 121610] |[
 8مرمم] (م2هموسةرو دمصم ... لعمصسعام. [؟10ع ذم ممهعوع0عمقطسع]. - 3543. 1' ءالعطتق
 ([1 ع]- عمرو ةيععتمعأاو مدعاتستس لتعم كمععتداتسسل هعممدتاتمر ةتعاما"ع لانا ]ه5 ل 184

 1272 6رب 71101 م7760 1 ءن» 7”هعاط عروس ءقعمل]غ 1هطلعر»# ىظطقطتلحو ةصقم 335 (ذمع. 2. ةكسعت
 و4قز) رصمعسم. (هرصمعملتسسو ص ءادزانك ةتمعماتق ءةمتاتطاتق عنسدعقاتمسعم سهعمت ممهاعتتق ءأ
 لعاعءامه معمكعرإر هع لعتملع دععر وندم ظطافصعلتاهعر نصمتلكتأ5 الطن [0عدتقأاأ مات عال عالأو

 طي
 ةيسم]ءءمسمععو ذغه تسع طتع ائطعم ذص هدم ععمعتعي ]10عا ءلتق ه]اتزتتعم مهتلالانزلظ هذ أ
 معللع ممعامنتر متسع متد ءغ مدماعق لسستق همععلم]عو مممع هءاعتف همعفقطسق ديس ماتكةتطع
 نورس معاطعملدغ.  ظ[مضعو عريس مرستصعمسادغأ ةدصغر نأ طصقسس لطاع عا 7101 هت»7760 [ ل ءلا

 472] 6007747 ك1 اعلر# [يطمظتنمم ةصسصم 365 (ذسع. 10. عام 975) دصمتناتاتق] - لقاع ل
 11ه: 18ءر» ى]/رمءنار ؟هأ] وم 1د-ءامرز# لتعامم كن حمصم 430 (ةصع. 3. 0 عام 1038) 1201[اتال5و
 تدزسك هموحتص ءماهتسان5 دصفعماتق ءوغ ءغ رهسضتك ةصك عمات - ا طن للاعلام ]1101ه 13 )ا
 1101: ملء« اهلل02 ذطقظتنمم مدلعو 17/-]61,ع1م0 لتعطتك |[ ةصمم 386 تسع. 25. لهم. 996)

 لور ينحع صمت مسك ] و ءانزاق مرسل عمامتسانك انصانتم ؟:01ندصعمس ءمرصرت] ءءاتفن. - 3544. '1' ع11ع 8

 ةطخ 1[ جغعنطم مصصعمامساتك 20 همانه 1)/-ل مدع طله ءابا]ب حج 1071/, 478 علتغست. [مق عال مالتق قا
 17/145 ه1*7/ه1*1, 78 دسععامتل هل -ركمتثلب كغ تمكو كمرصتسعت١>:01جطتغتت» ع 3545. 1" ءالعطتم
 ه1- عرفت لو ىمععمعامو هطقعرت مات مص تاتآاطسنل ءة>ممملالم. (0هردس عطامتللك عقأ ءةلتستق

 ملء ءا ذم 7ع يعمصاتأتكق. ؟10ع زماوي. -ح 3546. 1 عالعطأتو 111 6-11 هد 'ةهمر ةنععط

 هممسحأ يضرم ذم (©هروسم هطكتدسسس ء>ممقتاأور هسعامرع ططتاهدومطم لتر مل)7 11ه عنعأاب 7:

 1 - مسي
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 فوقوملا ىلع فوقولا صيخالت 08.02: لداسملا .صيخلت 068/0 ىسيلفتلا ميعربا نبا شيبح

 ىف صيخات ممتإ هم ةنس قوتملا ىجفاشلا نقلملا نبا ىلع نب رمع نيدلا جارسل

 صيخات ثم. 0 ةنس قوتملا ىركسعلا هللا كبع نب نسح لاله ىال ذغللا

 ؛1 ةنس قوتنلا ىربكعلا ىنيسح . نب هللا دبع ءاقبلا ىبال ضئارفلا ىف

 خيشلل ريسفتلا ىف صيخلت ه0 2 روكذملا ءاقبلا ىبال وحنلا ىف صيخلت "مدا 5

 وهو "1. ةخنس ىفوتملا ىعناشلا ىلصوملا ىشاوكلا فسوي ىنب دمحا نيدلا ففوم

 نسحكلا ىبلا نسحو مانلا ىلا ات رزمرف رمرلاب فوقو ةثالث هيف ركذ ريغصلا ريسفت

 رخالا عيبر ىف هفيلأت نع عرفو اضيا تاارقلا :درواو ىفاكلا ىلا فاكلاو

 ىبيصنلا؛ نزاخ ىبأ زيزعلا ىبع نبا مالسلا نبعل صيخلت ممو» 2 ع4 ةنس

 نبا ديحم نب كيحم نيدلا لايجل ٍاجحلا نبا رعش نم يجازملا فيطلت مم 0

 18ه 1ر72. ح 3547. '1' ءالعطتق عاد عوذت1ر ةدععام م ناتقعقاتهمانل7 2205110. ل

 3548. '1' ءالعطتو عاد رجم نتك ج15 ءآ-دص جدت ءاذكو ةرتععمءام ءمومتامصتق 1ععدغم»تدت ءعمم51 0و

 دنعامدنع ه"مز - ءل- 01 011ه“ عن لآ: 1دو- ءارسو[عفب ظطقظتاحر دمصم 804 (ةمع. 11. كسوت

 1401) رسمرسو. + 3549. '1' ءالعطأتو 11 ع]-1ه عطعغعور ةمععامءأام ء>ئمموأا6. 0 ماتق

 1ءينعم1هوتنعدسسو ةتتعامت ع قللت 11:77 112501: 86: 4ل0/ه]/م] لع[ع»ةو ةمصم 395 (ًاآهع

 18. 0ع(. 1004) مممعنتو. - 3550. '1' ءالعطتو 11 ء1-[ءعمذت لطر هدععتسءأام لسع طع علتاهتتت

 هعمموتتتم و ةتعام»ع 411: ءعاب ىكآ00ه7]ه] 13 ءد» 1805ءقز: 0 لع“ #ر دصصم 616 (ةمع. 19. اطآحتام

 1219) ممءعاسم. - 3551. "1 ءااعطتو 8 ءاحصمطتوو ددععلمءاه ءطجهقتاتم. 0مانق عرقتاتل1184]ءاتتلاو 5

 ةهسعاممع لقت[ ءعاي دممم0لو ]آدتلهنم. ع 3552. ”1' ءالاعطأو 11 ع1- علوم هريععلمعاه (ه»هضت

 ءعمموتقمو هتعام»ع ةطعتلعاط 110:مهر- هل - 01: م1260 1ع: 7”عببر“ 1( هدماع]ت 11 همك

 كاطدطتاحو ةسصم 680 (ذصع. 22. قرد. 1281) ز201:0. (0هزت:7ت7 عطاقتأا5 ]15 م8125:05 ةقأو ذم

 ونوم (مع5 مدهكدف ةزواتهق هتومتظعدغو ذكه نغ ]ذ(عندع 76 مهسكقتل مء21عءاقتل , 70301 0

 ممماطدطتاعرم عع كرك عمك عز ءومنعس ةملتععمغ  ةطنعءقمسععك نتمواتع ؟معتقق ءمرتللعل2022غ, أ

 ءمرسمموز 4ممعست دهعمدسع ظعطت آ[آ. ةمصت 649 (ذمع. 26. 81غ. 1251) ةطقماكحتا. ع 3553. 1 ءالعطأقب

 ةسععتمسءام ءدعمموتغم , ةسعام»ع 450 - ءا- :ءاذم» آظاد: ىكطل- ءآ - هعام ]11+ 11 انو 17ءوغالا

 3554. '1' ءا211 ءل - من عزو طاقصلتنئسعماو (دمععمس عمات ع قعستمأتطسك 17-ع7/ عزز ميرا قماقم 0

 جدتعامر"ع لعرب - ءل- 01: ل1101رهقنت» 0 17: ل11ه/هت»:#:ءال 151 270! عرب ةمصم 7608 (امع.

 7. 85ءمم 1366) م201400. -
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 ماعلا صيصختب امأ !رهاظ ةينانتملا ثيداحالا نيب فيغوتلا نع هيف تحي ملع وهو

 ليوأتلا هوجو نم كلذ ريغ ىلا ةثداحا ددلعت ىلع ليخلاب وا ىرخا فقلطملا دييقتب وأ ةران

 كلذب ىنتعا دق ءاملعلا نم اضعب نأ الا مهحورش ءانثتا تيدحلا ارش هدروي ام اريتكو

 تيدا ملع عورف نم ريخل وبا دهركذ ةدح ىلع دنودف
 دجا نب ديحت نسل نال قاوقلا بيقلت ٠دم» ميملا ىف ىتأي جباصملا تاقيغلت "هدا

 فلتخملا ىف ماهفالا قلت ] هدإ نيدلا ىيحم خيشلل ناعذنالا جقلت "هم. ناسيك نبا

 [/# ةنس قوتملا ىطوغلا نباب فورعملا دبحن نب دجا نب قازرلا دبع خيشلل الودجم فلتوملاو

 ىقوتملا ىوحنلا ىنيرتنشلا كلملا دبع نب دي وكب ىال بارعالا لماوع ىف بابلالا قانا

 [ىراضبلا ىميمتلا] ىمعلبلا ريزولا هللا دبع نب نبت لضفلا ىال ةغالبلا جقلت "م11 هد. ةئس

 3555. 11 غع11 1غ عا-ط ج0 غ5. 2هعئتسو قلتم معموطعفعد تطأ 30 همععتعسم

 معمسوممدسأتم امنع هع ءمهعئاتمسلت.

 [1وعع يؤ ءو 0هعىتممم ذص وسمح 0ع ءمهاتدقممع وبدعتكمم» عه018ةمصسس هتطأ 30 ةمععتعس

 مءمدومدماتسسم 5172 ةلتدك ععمعمدلت هةمععتملع 2عل0عم0ه, هتكع هلتدك همتعءمدولأ :ءومهتم عملو

 وزكع معماعممفما2 ذاملتم ءدصقعسس عع جعاقس ماستعك مهسدحسلا تتطسعسلدو ءغ وسمع هلتق

 دمسأ ةماعمععامتممتك ععمعجو. 1ةعرامسصصوسع طقمع 00 ءمتمدتس 22010هانس ةماعنمعاع5 ممعلتتق

 1م ءمرستس ءمامعتك ءمرصس رسم جمع هتكأ وهم ممدصسللل تعا 0ع 5ءمدعدنتس عم 0ءعدممأت

 دمام ءدسومع 0هءملمسمسم مععات]تدععسس 1عععتسأ. 467: 18/28“ ءحجس ةص مدهاتطتق لم عءمتسمع

 (:ةلئ(هدهعأتهع همععتملتطسك هس ععةكتخ

 3550. '1' ءا11ءمغ 01-181 عووطت طر ءمهز هصعءقممعع ]د ععدص دمت, 0مانق (82014140ههيأ تتلو

 لع وندم اننعتد كل» ؟10لعومع. ع 33557. 1! ء1ءلاعأط ءه]- ءقزجهكذور عمه 0

 طمصسم ءمغع]عدغمسدسس و ةتعام»ع 461: 11عمعمت> ل1107: 1371+ ل ]رتبجتء0 18312 11 ءقوأيتج. بح

 3555. 1 عا ءاعتط ءا- ح0 عطقمر ةدعقظ عدم دصعسانسس و 2114م ةطعتلعط 2101م ة-ءا-011. ح

 3559. | 1" عا ءاعتط ءآا- حط ةسر معان عدو ةمنعا]عءطداسمر 0ع تك ننهع ءمهكعصتاتسأا ءأ

 ودمع لتكءعععمدس6 مدع ذه ةطسلمم لتوعععؤس و ةنعام»ع ةطعتلعط 1-7-4850 ءدعألب 18 ءتن ىلع

 ظ عت 210ه1مدهتهعلر ؟هلعو 3 - ءارتبا# لتعام عع دمصصم 723 (ذمع. 10. لحس. 1323) رمما“ا0].

 35060. 1" ءاءاعتط ءل-هلط ٌةطر صعققظعدنم ةمععمتهءعدتس 0ع مدعاتعملتك ععععمفطسعك ةقعفطسس

 ءوسرم عفان , تنعم" ع قلادع 8ع“ 10]1]يمترات»ءأ 13 عزي 45ط0-ء]-»ء] ه]رعربا ءرترتغ 6 ةسسنسقات عمو

 دصمم 550 (تمع. 7. لآدم 1155) مممءعاتم. - 3561. 1' ءاءاعتط ع1-ط عام عط عار معان 0

 ءاموسعماتدعر ةتعام»ع لات آ/ه7]0 71ه]يمتت»ءل 8عءب» 05ء20ه11ه]ب 267 هس [ 1 ءسفسق 801 ]بام"]

- 0 

 عتا

1 

1 
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 ىلع نب نحرلا دبع. يرفلا قال. ةريسلاو خيراتلا ىف ةرثالا موهف جقلت مهد# + 36 ةنس قوتقملا

 ىلع دلل نمحلا .هلوا ةبيتق نبال فراعملا بولسا ىلع وهو هي ةنس قوتملا ىدادغبلا ىرولل نيا

 ىف ركذو مهتامما ركذي نيعباتلا رابكو .تايباحصلاو ةباحصلا فانضا نيب حلا هلاسفاو هتاسحا

 ةعيرشلا ردص مامالا. حيشلل لوقنملا ىورف ىف لوقعلا جقلت )م1 . الامجا: ريسلاو ءايبتالا .هلوأ

 رصتخم مكحلاو لاثمالا ىف لوقعلا جقلت 702  ىغنحلا . ىوبحلا هللا ديبع .ني دجأ لوالا 5

 نيعلا جقلت 0155 خلا ناسنالا ىلع معتأ ىنلا هلل نمل هلوا ةدأمو نيعيراو نامث باوبا ىلع

 رث باتك وهو 654 ةَنس قوتملا ىوغللا ىطرقلا رمع نب [بلاغ ىي] مامت بلاغ ىال ةغللا ىق

 ىلع نب دوعسم نساحملا ىنال لوصالا ىف ميقلت م51 ازاثكاو اراصتخا هلثم فلوي

 فورعملا ىلع نب ديحم ركب ىنال ىراكلا نيقلت 7040 | م ةنس قوتملا ىقبيبلا

 نب فلل دبع دبحم ىنال ىكتبملا نيقلت داء 7[ +د ةنس قوتملا] ىوحنلا نامريمب 0

 1[ ءيتءر همصم 329 (ةمع. 6. 0غ. 940) ممممو. - 33562. '1' عا ءاعتط مطشس (ةطل)

 ءا-جغطع ءعغو 8م عتقظ عمم معمم لموسم 22016همتع عمممم تم. 0( ممع طقسا ءدص أ

 طتموهمطتعس 20 ءهقهمدعس ائطرت 21ءمسورك دا 15 (نم(ءنلو مدع مهعتان , ةسعام»ع كادغا/هحوز

 450-ءامهاسمت» 8ع للغ 1:-ءازسمع# 80جطلعلق, ةمصعو 597 (ةهمع. 12. 0ع. 1200) هه: هه.

 1مكمتغ طتع اه: طهسم 12لعم معو ءزدهك طعمعمععمفم ءا اتطععدلتنع تستمد ءعر أ ععمععت

 عوعهمممسس ر نمت لتعأو معممطعقنعمه معآ ءعملعممغم ؟ءآأ همه معامل عدهغر عغ سقزم»عع ءمصتتب

 ونمت همعمو هعمل هممغر هتسسل صدم ءمرمس ممرصتستطمو معملءععر عع دط ةمتقم معووط ءامه أ

 طتوومدجطتمم هدمصسحفمسس ءمرصصسعسومهكغل - 3563. '1' ءاءاعتط عاد هعنل , معقم عدته

 1موععمتمرسسس 0ع لتعءعدتع معممس ىدلتغطعدس مدماتطسعي ةمعغمدع ةطعتطط ءغاطسصقس كعضو ءعاو#

 هةءمتممع قلسع4 8ع 08 ءقلملامأع 21له/1888 ظمم ءطلفع - 3564. '1' ءا ءاعئط ءلحوءذآب

 1[ممعاتط ءدنتم ةمجعمتمدحس. (نهرممعملتمسد» 0ع 20دهنتك عع ةمممطتط عوصمغطوع ذم هعممسم

 ونمد0هعجتماه همام ىمتنم لتصممس , وسمل ةغه دم ءكمأغم طرهمع 12عم وست طوصتمأ طعمع ةوعق+ كاعد

 35635. 1 ءاءاعتط ءا-دتنمسر ةمعققظ ءهفم هعلتم مدع 1عدتءملمعت عصر, هن ءدغنممع طءعوتاوننع

 كددم مطععمنع ءممزممعتمع ةتستاع ممم ىسجموتكس ىغر ةسعم»ع قلع © ]مَلا» 1 عمم دم

 [ 8ع» 6 كلذط] 8ع 0دمع» (©ه» قف آعدنتعمادعم , ةممو 436 (ةمعع 29. 1مل 1044١ دممدوو.

 3566. '1' ءا ءاعتط 11 ءا- هدا معاق هننم 0ع مهتسع مانع, ةسعام»ع كلان ةدسعا ةعضو 21د“ أل

 ظء» 4: 8عقمعكو دمسصم 544 (ذمع 11. طامت. 1149) مموامم. | 3567. 1' عا ءاطأم

 ءا-ز ةعتر ةمكقساأم ءهعععماعر ةسعام»ع كقدع ظ8ءزعع 21ه8عمد»عا 8ع: لآ: (عهسسسمافعمب

 لعهد 2[ ممع»+ لتعام [ءغ دمهم 345 (ذمع. 15. قمع. 956) سمصمم]. - 33568. "1 ءاءاعتس 0

 ءال- سسط(غءلذر ةمعانطأم ةعمدتم و ةمعام»ع قلاع 21هةممسءعل  ك50- ا -ةهعع 8
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 ديحم نب ميعربأ ةدابع ىال سلا علك ”وأ1 2 هدل' ظنس ىوقملا ىليبشالا نحرلا دبع

 [ىرسبلا :ىرماعلا ىبج نب دكيحم] ةقارس نبال :عورفلا ىف نيقلت ممم. 8.. ةنس قوتملا

 ىكلاملا [ئدادغبلا ىلع نب] باعولا نبع ىضاقلل عورفلا ف نيقلث ٠.41 كلكم ىفاشلا

 دوادل حرتش هيلعو [ىهتنا دمتي رثو هحرشو رصتخم هبهش نبا ىضاقلا لاق] #80 ةنس قوتملا

 و رصتخم نتفتص ةةاكنلا :تاقبط ىف ىطويسلا لاق كلق] 7 ةنس قوتملا ملذاشلا رمع نبأ

 ىنج نبا نامثع متفلا قال وكنلا ىف نيقلت هن“ [ىهتنا باهولا "دبع ىضاقلل نيقلتلا

 مك خنس بجر ىف هنم غرف ىركسعلا كمحن نب دجال حرش هيلعو 11 ةنس قوتملا ىوكنلا

 ىنبكعلا نيسحلا نب هللا دبع ءاقبلا ىال وحكنلا ىف نيقلت "ه0 فنصملا ةايح ىف هحرش

 ١“ ةنس ىلو ىذلا ىطانرغلا دمحن نب لّيعمسا كيلولا نال حرش هيلعو 111 ةنس ئوتملا ىوكنلا

 10 [ىاسليكلا دمح نب] ميعربا نب ليعم»ا !دغلا ىأ نيدلا دج ىضاقلل حرشو [:1 ةنس قوتملا]

 67-410-«ه]رضعت» 1.1541, ةصصم 582 (ذصع. 24. للدعم 1186) دمم»اتم. -ح 3569, '1' ءآ ءاعتثم

 ءادرس هءعدول1 سو ةسمنغتأم 01 5ءعصاتقو ةتتعأم»ع 4ك: 0860ه 18 ه]نات» 16 112 او

 هصصم 400 (ذمع. 25. ةمع. 1009) ممعامم. 3570. 1" ع1 ءاعاط 11 ء1- هاو مقالك

 1آه]سسعم 0ع مدساتطاتق لدعم ةمععادلت طاتق ر ةسعاماتع 151: كو»اعم |1101 هتتاقاءا عن 716

 41718 1805" ] ظطقطنتام. ح 3571. '1' عا ءلعتس 11 ءع1- هاتر ةصوالكتألم 0ع مدتاتطانلق لاتقتف

 همععولتطسعو ةهسعامدع (ةلطخ 450-ءآ- مواز[ [ظ ع: للض 82هع]0002] !1هلئلتنحو ةصصمص 2

 (زمم. 29, 1آ2ءء. 1030) ددمرتننم. | '1!'عداع ((ةلطخ 58 ثقد]بلع] مرسم ءعسلتستت عوغو 050 أ

 نورستسعماحكاتم عوزو ءمرصتس عساتتاتلل علم همم ةطقمأ]ستغ].  (نودحسعساةتاتتت ءزانه ؟هلتلتغ 0

 5 86زب 01مم“ كارز ل»عق]خر ةصصم 732 (ذمع. 4. 0ءا. 1331) دصمتاتناتك. [440 نسم 16]30مو و

 نغ دموع ذه (ن]ةفوتطمك (رعدستسه عملات (ءعقامفتتر ءعمتغموتعم هزعاتك 167عبن: ه (نةلطت

 ل580-ءا-مء]ر/ نط ءلئاك هممآلعمدع]. ح 3579. '1' ء] ءلعتم 11 عادص هطتعو ةمقاتنتا0. (0منق

 ععمصتس هعاعدس و جتتعاما ع لااا آ/ هلآ 01| 777: طظطدن لاب ءددستسملتعم ور ةصصم 392 (ةمع

 20, الم. 1001) مجمرعاتم. 471:0 عر: 1101 مي»ت»:ع0 لعل عب'# ذلطسل دتتعاماع ال50 ءهزرتتت 1

 ءوغو همرصتصس عماجسانسوانع دطعموع [1عزعط ةمصت 369 (ةمع. 29. لدا. 979) ه0 طمعسس معنلس>تغ. ع

 35783. 1 ءاءاعتس 11 عل -صهطتعو دصقاتغتات0. 0مدتك عدت 8 اناا و 3110606 +4

 ل0ه116] 18 ءرن- ءا]رمدعفت» 0]ءالع»# ((ةهسستسسفلتعمر دصصم 616 (ذصع. 19. ل[همنغ. 1219)

 آ[لاسل همرصصعساهن ةدصاأ 417:70 1وددهأ] 1 عزت ]1101 ه:0»17 6 رمت": م18, ةمطصم 708 (ذصع

 10 21. للص. 1308) همهاسف [عغ ممصم 771 (ةمع. 5. ةسع. 1369) مدمرساناتق] و عا (0ةلطخ 110670-60-72

 الاد“ ة/ علا ة1هر»جمأ7] عرب ةط”ه]خأت» |[ عرج 71ه متدب»بءعا 32 2اءدا#] 18016758, ةصصم 89
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 ديحم نيدلا .ئضرل. دنقعلاو دقعلا لمال ىهشلا ظيملت 700 +. م.“ ةنش قوتملا ئسيبلبلا

 ناك .اًميِب . نيرشعو دحا ىلع حرش وهو [11 ةنس قوتملا] ىلكلا ىلبنكلا نبأ ميعربا .نبا

 قوتملا] ىماجلا ىناساركلا .ىدنمحالا. نيوملا دبع نب. فيطللا_ سبع .هضيش .ناسل ىلع اهمظن

 جحصلا ىف ةدراولا ىنسمل ءامسالا ىاعمب جيولت. د5 .ضلا. ىفكو دلل سمكا هلوا .[#91 زنس

 بلحلا قب جقنتلا رارسأ ىلأ جيوات ب“ ىبلحلا ءافولأ أ نب ديبحم ىنيدلا لامك خيشلل 5

 ىراخضبلل جحصلا عماجلا حرش ىف ميولت وحاب ابيرق ميقنتلا ىف ىناي نوناقلا رصنخ وهو

 قوتملا ىفاشلا ىاوللل ىلع نب ىيحي دعس قال . عورفلا ىف ,ميولت مم.» ميجحلا ىف ىناي

 ىف ىتأي جقنتلا حرش وهو ةيفنمل لوصالا قف مضوتلا ىلع ميولت] 71 [دنقرمسب] ه. ةنس

 ىحيسملا هللا دبع نب دمح كلملا رع ريمالل رعشلا ىف, جيرصتلاو جيولتلا ٠ه.. . .[ابيرق مجقنتلا

 ىبيحي نيدلا باهش ييشلل ةمكحلاو فطنملا ف تاجولت ٠م. 7. ةنس قوتللا ىنارخل بتاكلا 0

 (زمع. 3. 8ءمغ 1399) رممزن( ناك. ع 3574. '1' ءاستغم ء1-هطقط رو ددعأ ةثكرو وانك مدعاق أ

 10علعرتج مدصوعتمغر عمكامسلسسس لهم , ةتتعام»ع 1860/1 - هلع 07: 1101 ميضت#ءا 8ع 11 ه]ر»

 31آ1:- ءام:2]567 18167ءل#, [هممم 971 (ذهع. 21. كسع. 1563) دصمزغ00 |. (نهرصتت7ت علا ةلتاتك عفا

 حل تمس هغ ؟لوتما ؟ءىكدفرو ندمك 20 مددملستس 1[هودعملخ هطعتلعطت هدن 7-7-450ءاأرك 3 ء»

 را ث0- 7111-7 41708 1610 دنت28 ل مت»6 , [دصصم 963  (ذهع. 16. ًاأللمك. 1555) ممهدت]ر

 م0101. 1 معامتسمسغ 13: آطمسمك طعم ءا ةدمكقلعلغ كعب ا 3575. 1' ءاركتط طخ اس ءةقهأ

 ءا- حورصُذ ع]-طمق محو هماعملم»ع هةعماعمانتك هممستماتلت 1)أ ماتاءطعممتس ةذص 577

 هطحتمسسسس مجتعدمور ةتعام»ع هطقتاعط ركع 0-60-67ل: 7101ه: لأ 17 هنن 452: 1موراب 180ه1ءالن. ح 5

 3576. 1 ءارستط 115 دقمقم ءعآ1- عم ءاعتطو ةملتعاستس 5ععزعامرلاتنال 0معدتف 1672741 0ع ع

 معلن ءم.  ظمنغؤددع ]نطعأ  (م0. ؟101ع ممسلم دمكم دسط 1ءيعقفلا ع 3577. 1 ءاستط

 11 هطوعط ظ1- ل ةسن' ظ8-1 ءطتطر ةملتعتسس. (نهدصس ءمامتتاتق همعضتك 122/-ل مسا 1701-9 ]]

 ه 801 ءلت. ؟10ع ذمكد ذم !نغعو لورب. ع 3578. "1 ءارتاط 11 ءع1- 60 ثار م01 كسل

 لع مدعنطسعك لددتعك همععلملتطاتع رو هتعام»ع لادع 800 7”هلطبرع 83ه ل7: 801م7 ذطقظتاهو

 | كحد ءمملقع ] ةممصم 520 (ذمع. 27. لقص. 1126) سمتئامسو. ع 3579. | 1 ءاروتط

 ءا- يس لطتطرو ةماعملمر» ددمعتع ءعدمات عدقلممعسص ءقلكقعممر 0ع متم نلمتتك هءعامع 1آهم عانت قع.

 (نمرصتس ءمامتتسف همعرتك 16 ء8ف]و لع وسم مدصلم ذماكد ةدط 1 ءدعلتا#  ؟10لعدست» ].

 3580, 1-81 ءارجتط رعع 81-'1' عومتطو ز11هدمدعم ها يممقتاتم ءكدتنه لع ممقعوأر ةسعامالع

 آظست» ]هدم - ارنا: 11101 منت: عت 450ه1له]: كلمع؟ملط2]* 11ه" ك5 بتطقب ةمصم 420 0

 معي 20. لوص. 1029) مرمرغمم. - 3581. 1 ءاررذطقغع 11 ءا- ص هصغأنع مع عا1- طالعت عار

 دملتعد لع 1هعتعد ءغ مطتآ]مدهمطتحر جهسعغم»ع ةطعتلعط 576745 - ه8- ل1: 7”هلبرع ]3ع 1680]
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 اي كنوع هلوا هيف تاطسوتملا بتكلا نم كو هد. ةنس لوتقملا ىدرورهسلا ميكحكلا شبح نبأ

 ىلع اهنم لك ىهلالاو ىيبطلاو فطنملا مولع ةثلث ىلع بتر ملا كلالج تاحجسلا فيطل

 حرش وهو ىليدارسالا ةنومكلا نباب فورعملا روضنم نب دعس ةلودلا زعل حرش هيلعو تاحيولت

 نويبطافلا هيلع ظفاح نيح هفتص رهاظلا دبع نب نيدلا ىبيح مدام متامت "م جوزمم

 6 اللا ىبع» الاكارم هس“ تال ياناصابا تقارجم .اًناويذ ل ةوورداا مج ذيع "وعلا رك

 ليعيسا نا خيشلل تارضاخملاو لّثمتلا منه ىرزملا ريثا نبال بلاطلا لاثمت هم# ىفقثلا

 هيق عمج ىلاعملا سمش ريمالل هفّلا 57: ذنس قوتملا بيدالا ىلاعثلا روصنم نب كلملا دبع

 ىلع بتر ةفسالفلا مكحو مجتلاو برعلا لاثما نوبعو رباكالاو ءايبنالا مالكو ةلونملا بنكلا نم

 ىف * هب لّثمتلا رثكي ام ىف " لاثمالا ىرج ىرجتي ام ىف " لخدملا ف 1 لوصف ةعبرأ

 0 ىفوتملا ليبشالا نجرلا دبع نبا قلل نبع دمحم ىال كيجايت ه4 .ضارعالاو نونفلا ردآس

 ممر مممموءو08 طاطت]وعمماتور ةصصم 587 (نمع. 29. لمص. 1191) ذماعياععام,  ظءينمعف 20 همععد

 طسرسم ععمعتع 1زماعسب علتمو هع 1مملرتغ ااه: ةسحئتلتسسس (نتتنسر 0 ان ونانأ دم2]3ق(8غ6 طعوتعصتتف

 عوو ها يحس سقهومتسلتسمعس ءاع. ل وعدذتسس ءقغ هرتريق دس (2ع5 مدجاعدر !1هعتعدتسو مطوقت عمد

 مع ممحسس لتكتمديسسس لمءستمدحسو نسمع ةزمعسلمع ةص دصلتعتج لتئ35وع عدمأك  (نودحست عمل

 ءزومر هنأ (عدعاسك هلستعمتق وار هعرتموأا قلعت - ءل- لءاما1ءأ قد طظوتن 2ل1هئدالل“ ل57 8و

 ماعم 16: - ءازيعسسنء لتععتك. بج 3582. '1' ءرسفتس ء1-ط عدس ةتسر ةستناعام (طعمتمقتاتتس

 01-60-1101 18 ءرو 450-ءا-اجن]رو» ةتمكتغ طمع همدعر ءنسص 1ظدنعستلفع عدس وطقععا دمتم

 زم ةعوومام ممموعومعر عمات ةيسوسفع (مسغم طمصمابع جئاتعونعمغو نغ ع1 ةتطابممل مدجحتعدسلهتع انني

 ة( (عووعرتمم طوالصءمعدمك دعوا ب 3583. 1" هرم هكدسو ةستان1ماقو ةع101ع لكااا 7

 11,«ءمرل,. - 3584. 1خسغطقل ء1-عملتطو ءيعسرباسس» ةغت0لتم5أو ةاتقاغمع 158 411:17

 لوو, - 3585. 11- 1 هرصدغطغط0ه] دعم 11 - 31[هطقلط ءعوغر مجم عنطلق عع 126ءاع

 لغم, ةسعاورع ةاطعتلعط لكلا 1ورسجمأ] ط0 - ءآ- معآ ظوت» ]71هبنوت“ 1/641858 آاطخلمإ0 0و

 حصصم 430 (زمع. 3. 0ء6 م 1038) دصمضتم. (0مسق ةمعطم]هعتعسسد ذم طمصمتعس ظستت

 م]عرسو-ءاربعاب]# يدرس ممكتكتسا و وعتئ00 1:ءم7286 ه ]تطعم معو ءاهاتفو ةعصسممع مهمطعأوتاتتس أ

 وتسع رمق عممرابدم و م10: ءنطتتق قسط ءغ يووم معهعقامصاتككتستور ءغ ةمهماطغا عمعرلقنتق

 ماتت]هوهمامسدتس ءمدععدوتغو ةغ ذم نسحانمر» ةهععءانمصعو 3وجزهزغ - لع ةمقاتنناو ب 0ع ذثقو

 نودع مممج:اطتتم ةتستاتم ةتصع ب لع ذتقر وسقف ةدعمتمةتتسع مونهطواتءع نقاتجمفسأات» بج 0ع

 و ععورأو ععمعس طم ها( موطن هع0عماناتسم. - 3586. "1" هرسز 10و عاميت# واتم ةتتعام» ع لانا
 1111١ عل لطل-ءا-امعع 1طن: للل-ءا-«هلرسمس 1ه]طف]غر همصم 582 (ذمع. 24. اط1هع 1186)
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 نبا ةّيفلا برعم [وهو ىرعزالا كلاخلل] بارعالا ةعانص ىف بالطلا نيرمت .م»» ٠ ه.“ ةنس
 ىلع نب يرفلا ىلا عيشلل ةّيناميلا ةهلا ىف. ةينامتعلا ةلودلا نيكمت] "م.م [فبس]  هكلام
 ةنس لوأ نم لوصفلاو باوبالا ىلع نميلا خيرأت وهو :ىنميلا ىراصنالا ىجرودل دمحم نبأ
 نيكمت "د1 [خلا لامكلاو ةردقلاو لالجلو ةزعلا ىذ هلل نمل هلوا ةنامعستو نيعبراو سمخ
 امل اهفلا ةلاسر ومو [ىونسبلا] ىفطصملا جال نب هدهد ىلع ييشلل ماودل ىجسملا ىف ماقملا

 ةعبرا ىلع بكرو 1..!1 ةنس ناخ دارم ناطلسلا لبق نم ىميعربالا ماقملا ىيدجتب اًرومأم راض
 ىف درو اميف /* هيف نولصلا لضف ىف درو ايبف " هيف تايالا لوزن لبشا 3 ؟ عيكاخوا ناكر

 ميدمب ”عيدبلا جلبت ٠066 هحدم ىف ليق اميف ةيئاكل تاماقملا ليوا ىف * ماقملا راوسا

 ءمسا عفر نر اهلوأ ىديمحلا ىلع نب كمحا نب نمحرلا دبع نيدلا نيز خيشلل عيفشلا
 همامت لبق حرشلا اذه صخل ث عيدبلا تف هاممو اطوسبم اًحرش اهحرش رق لا ... انعامساو

 زيلا هعنص عيدب نايبب ريح ىذلا دلل ديلل هلوا عيبسلا حنم هامسو كلج ىف ىنعملاو بارعالاب

 رتورننن0. ب 3587. 1" رسام ؟4-1غ011ةطر ءععمولنهأو 110503 06 حرام 1عجلتمصاتتسل
 قمحتخسس و [ديعام»و 141:0 ملعاءع»:]. 1 عدعاممفت» طخع 1عرمنمدعو ةمهالعد ذه قلاع

 717111 هطكزقهع. [؟10ع ددمعه]. - 3588. [ 1 ءعسلتم ء1«0-1عغ 0-11 غط طدقضهأ 7 ءغو
 قلومممنم 0 (طسقمتعو ءممظعسمسمهأو 0ع هده ؟عسفصت مو ةهيعامب ع ةطعتلعط 401: |/00] 1

 رإ1: 8عرو 71ه],ميوت»ءل 16]ءمست" رع قبول 7سم. 1 لنمامرته 1'ءانم ةقعوطتمع ذم ءدصتلع ا
 وووانومعد تنمو هط تمتنم هممت 945 (هع. 30. 01د. 1538) ذمقعر وودع ااه ةمعأمأا: لبقتنف 160
 عامرتمةمر مايوامدؤور مونعسغو معراععام ءام.]. حس 3589. "1" عرج اعت » عل -دس ء ء مرتو 05
 مهكظعسممفتك 0ع (ةصجام 81ءاعائدسمر, ةسعام»ع ةطغتلعط لل 1210ءأ 186::- ؟11]] 2
 [ ىموو عمن ]. 1مدعاهطمعر عطعطب همت م0ةانأغر  ءانتل ةداُمم 11:0 12/47:  تتتص 10 ءاتتس
 همقمدتك قةطرءوطحست ذه صمام 81عاءاعدمم همصم 1001 (ذمع. 28, عام 1592) معقاقتتتةنع
 زاتطعمعغ.  طلمممدستغ عد لم ته 0د 1ناععو هع وم ءاتمز دمعت ب 0ع ءقمسووو 2212 هطتق
 ووكسسسس فرو متعمرسم ذه ذآلو ]معو حج لع ذتور نتهع 0ع ممهععاومأته مععاتس طق 1301 ةلئاتتل
 موعوتصكبر» ب لع تقر وسمع 0ع ةمودهتد التسك 101 مور ءاممفتع ب لع زهتانتك ةاهتممستس ءأ
 يوك ومطتستل. .(©همعاسستم هد ممكتمععو نسجف ذم اهسلعس 1001 لتعاف عدصغ6 ح 3590. 1" ةرسالتط
 عاد طو ل4, هةعئاق هرمهقلمدتق دعضصممتم معمامنم ذه ]اجدلع 0ءممعءةنممتقو ةطعام7ع 8طعتلعط
 2 عقرنسو 01-0: 45 0-ء]-”ه]رررجهت» 17ج كل ]يتسع 18 ءنن ملغ 11هدهعقا#.  ((نميستعم) و وسما ذاه ذهعامتات
 قسوع لزئمتاهغعرس همستماتنس ءأ همدستسه ه08أ58 . .. ءاقب "1"نرد ةهيسراممت لانك ءمرستس عه 8511
 1ع: 61+ 8604 زمكعتت مانلال 01205انأغو اع 010 5ءاللاتقو 16 زالورد ه0 معتم
 موملسحت ىدععر ممالمرم ةععع موتا لاهم هع 8ءعجتممعم ظمدلعد عع ةعمكسس ءةدرسص] ءءاعتن عانت 110
 عماسمعمو ودم ك1هب:]ن ءآ- معبأ ذمععيت موتكو ةمعارتع اه ][ردان5و 1)ءوو وتأ م5108
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 كفلعو/,ماعرا هيدر 311-131 نئدامجمن لاتحب عارتو ا امدقلا نع هيرؤتلاالك قط ناتو

 خيشللا شرعلا ٌلظل ةبجوملا لاصخلا ىف شرفلا نيهيت ه1 .  اياوزلا ايابخ ىف باهشلا هركأت
 ةلصخ .نيعبس غلب هنأ ركذ 11 ةنس ىوتملا ىطويسلا ركب نأ نب ىنجرلا دبع نيدلا لالج

 نعاوقلا نيهمت "1 هنم رصتخم لالهلاغوزبو طوسبم وهو شرفلا هيف فلا مث اهمظنف
 5 ىنابيشلا دجا نب ىلع نيدلا نيز' خيشلل ةيعرشلا ماكحالا سئأوم عيوفتل ةيعرفلاو ةيلوصإلا

 ماكححالا دعاوق ديهبتل انقنو ىذلا هلل ديل هلوا ةيمامالا هقف ىف رصتخ# وهو ىديزلا ىلماعلا

 اهمزاي ام عيرفتو لوصالا ىف لوالا نيمسق ىلع بترو 1١ ةنس مركحم ىف هفيلأت نم غرف خلا

 كيهمت ٠018 لماشلا سنيهمتلا "م1" ةدعاق ةنأم امهنم ةيعرفلا بلاطملا ريرقت ىف ىناثلاو

 هصتخ , عم ًاطوملا ىف ىتأي ربلا دبع نب وريع نأ ظفاحلل ديناسالاو ىناعما نم ًاطوملا ىف امل

 10 ه.. نس قوتملا ىفنأل ىفسنلا كيحم نب نوميم نيعملا نال كيحوتلا .تعاوقل ثيهمت "هد

 مسا1ءطسةلتست5 جاتك ىكالهع مص ه20م01ع123 همصززعتا ءاع. 1آاععغ ذه طقع ءمتأم22عو 01

 معمعع كلمسصخلا 1. ةمصت 993 (ذمع. 24. آلءع. 1585) دطوهاحتغو 015( صمعاتهصعد قط ةتتعامرتطاتق

 ميمعوعلعمنطسك جللونمم ديتهعتعو (اهتصعلا عك ةنمرعم عا دله امقاتسغاو انا 87676 - هلع لف: ذه

 1غ مااإرم ءآ- جءمازرم (اعدادهتت. ع 3591. '1' عصسطل0 ء1-1دعوطو (ةمعاتت هدانقكتتت 0ع

 مزستن طصتعر ونمهع معععودودتسم جل تنصطتنحست (طغمصت لمعتمغعو ةتعام»ع ذطعتلعط لع - هل -

 ل60-ء7-«ه]ررر»م) ظ عت 452 8عءآب» كميرشاغو همصم 911 مع. 4. لدص. 1505) رصمعطتم. ١ع طنع

 مديمأ ةعماتدعأتمأو ؟1ان(عق 0عممعطعصسلتعدعو ندحع دمصعاأنم مدس ممدود علتام 8 عرتتتق هراتق 1ك5"707]إو

 وسم هدغك دسماسسص ءدؤو همهلععتغو ءأ ظدعتو] 1147-61, نسم ءمتغمدسصع ءوغ ءدع له

 5 نىووزوعام. ع 3592. 1 عسطت 0 ءل- عة شن ء1-هو511عءغ رجع ء1- 32:17 ارو 0

 نصل قس عمغماناتال مالم ل متمنتسا ءأ مهعاتلتست ل15 ةمععتقل1 نس 20 لععتعحسلم ظد]عتنذ 0

 1ءعيدلتسسسو ةسمغم»ع هاطعتلعال 262: - ءل- 01 ل8 161: لآتعل 1,6204112 كلغ 0.

 (نهرسمعص لتس 0ع زاتتتع ةععادع 1116و ن0 12 طهعامأ لبدتتق 10عمو ونتأ همطت5 4

 ةنصلحس عساف ةغمغم أمركم ءهفمصكعم 3003 ةمععءاتتشتاغ ءاع. ةطقماعتغ عرسك همت ممس3 400 عال 215

 31ه طديض عد ةسصأل 958 (ذمع. 20. لقص. 1551)و 10ن5ع دذص تقف مد2165 015ممقاتأ6غو 01101

 متم متصعتمزد (عضدعامغ ءعغ لععتمهقمصعتس ءمرضتسر و0036 15!1]1 ةدطز ءءلو ةنصغو ءغ ممىة2101

 فمئكاضسمهغنمصعسس نتدعوأاتمصتتنل 06 مدمنطسع لدعتك همععدلتطنمو نصلع ءعمفتس نصل 8

 ء[لععام ةسصنب - 3593. 151 - 1 ءسطأ14ل 151- 8 طقستلو ءمدعتسم 3010 1017152138. ل

 3594. "1" ءهدصطت 4 ]1 دق 8 1109-11 حغغو رستس ءآاددد عصا 156 ءع]-هق ست لو همعا0

 ععما عمك دتتاتللل ءعغ ةنيعامستمطتتسو نانهع ذص 110160114 هطحتمع ةادصغر جتعامدع 11ةلتات 1

 كة" ظعتن ملط -6]- اع“.  ؟710ع ةدط 710مه11عو ددطق ءغ آتطدأ ءيتغمدصع 191041.

 10 3595, 1 عرسطت ل ]1 ءدحك من0 ءل- عةجدسبط 10و ءمصعتسمدأاتم نص لمتد عدامزئاتتتل 00؟انتصسقع 06 انته

 آدومو ةاتعامرع 41:71:01: 111110: 12: 7101 مبرجت» ا 11ءوهر# 1آهمعلتاهو ةسصم 508 (ةهع.
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 ماسحلا حرش هيلعو خلا هنم ةيعنب الأ هبعن ىلع ديحي ال ىذلا هلل ديبحلا هلوا رصتخم

 ىف ديهمت "00 2 كيدستلا هامسو 1. نس ىقوتملا ىفنحلا ىقانعصلا ىلع نب نيسح :ئيدلا

 ىف ديهمنت 010 ما" ةنس قوتملا ىررزجلا ديحم نب دبحم نيدلا سيشل ديوجتلا ملع

 م.1 ةنس قوتملا ىجيناكلا ناميلس نب ديحم نيدلا ىيحم خيشلل ديبكا حرش

 ىملاسلا ىشكلا بيعش نب ديسلا دبع نب كبح روكش نال دكيحوتلا نايب ىف ديعمت ٠*هاء 5

 ديحوتلا ىف ةفرعملا لوصأ ىف رصتخم وهو ملا ءالالاو نملا ىذ هلل ديحلا هلوا ىفنحلا

 نم هفشك زوجتي ام درواف كلذ ريغ ىلا اذك حورلا ىفو !ذك لقعلا ىف لوقلا نأ هيف ركذ

 ىناكلا دبع نب ىلع: نيدلا ىقت خوشلل دكيدحتلا هيف بجي اميذ كيهيت 01 مالكلا ملع

 لوصالا ىلع عورفلا ليزنت ىف ديهمت 4. ٠ أ ةنس رخالا ىدابج قى. هفلا ىفاشلا ىبسلا

 نيب. باتك وهو #7 ةنس قوتملا ىفاشلا ىونسالا ىسح نب ميحرلا دبع ىنيدلا لامج خيشلل 0

 7. لدم. 1114) دطمكتنم. (نهدصمعسلتستسو 0000 ذا دمعمتغ: آطردصف 182ءمر سزدك طعصءقعد

 صممت ملكت ءزاتك عجدتم ]1دتلدصخكتس عام  (نهدرصس عساه لانك 168040 ةمكوتمامس ءلتلتغ

 110و6- ©0- 04: 1105621: ظءز: لآ: 8م ممم 1آهمعاتلهم ةسصم 710 (ذهع. 31. ظ[آهت. 1310)

 رممر6مانق. - 3596. "1 ءسعطت 4 251 ذلطس ء1-+غءز 2104, ممممهأم 0ع 0هءنتمو ©0012 ةطاننا

 طعمع ]1هععملتو ةتعاضتتع هك عررتو - هل - 011: 1101من عا 137 1101160 ل ءبسع"#, ةمصم 3

 مع, 30. كعمأنم 1429) دصمتتسم. ع 3597. "1 عددطت ل 21 هطقعط ءع1- ععطست 0و هوهعلس 3410

 (درصتس ءصامتناسم 1مرسصستالمع ىو آرمسك 12ءمر 4“ ةسعغم»ع 8طعتللط 07-60-110118: 1107 هتت» 0 17 عنف

 501621: 12( و مصمم 879 (ذصمع. 18. 8[هت. 1474) صمته. - 3598. 1ءسصطتل 15

 طءرؤم ءا- غوسطأ لو همهعلسمففم 0ع تيموتقمسع هءطتمسمع 0ع دصم 182عمر دسعام»ع لع

 ى10/» ل101 م»1ء0 8 ءزن 4ط0-آ- :ءيرررن0 8 هد ه0: 11ءد]د]ت ك7 نمغ 1آدمعاتنام. 1 آ1كهع

 فرض معملتسسوم نسم هوسمنم ةمسلحسعم(ةلثه ءفعمتةمدتك 0هءاتممع 0ع دسم 2ءم ندعاقأب

 زمعامتغ ذاه : اكردسك 1)عم طعمتوسم هع طعمعاتعم ةغئئر ذص ءموصع سصمصعتو 0ع 4ع7 (ذ. ء. موقف

 طسصحمم ةثكع ذمغءالتوعمند ههمتعءعددلتف) هع هع 0ع 2202 ( همتسم) هذو هءعمئلر طسّرسعواتع

 ععمعتك ةلتقر ع هي طع ممطرةتعوع فرتكم دعا ونسحع ةععوتسللاع عموصع»ع ءمصت عوتأ. ع

 3599. 1 هرمطأل 211 سف رمدزنط طخ ء1- ءعط 0410و ءههعتمسسمفم 0ع اندر ذم وسنطمم لعقمتام

 معوعوددجم ون. هطعتلعط 0-60-1607:4 لآ: 18د 7-61-450( كهل ؟كطحقتاج ططصع "3 اة أت

 سسعممع كمصسخلا 11. ةمصت 751 (ذمع. 11. لآدم. 1350) مرد ممدمتغ. - 3600, 1 عسطتل 45

 عءدمأا ء1- 2804 ج12 ء1- ههرذلو ءممعتممحفم 0ع مدعالطسم زاتعتف ةمععدلتطاسس معع مدكم تمتد

 هامطتلت عملتو هع اتكودع لعمتع ةملتمر هسعام»ع هةطعتلعط لوس -ءلا-ان: لخط ل-ء]-»ء]باررب 13ه 110م0: 0

 روم ءم# 8طمظتامم هسصمم 772 (ةمع. 260: لمآ. 1370) دصمتامم. قةسعام» ذم طمع اتطبعم مممممعس
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 اع ف يتهم هنوسالا ةلثسملا الإ رعد ةةيوصالا (نقاتسسلاا ندامساب اكتب عجب بح
 ىف وحنلا ىف لعف كلذكو ا ةنس هفيلأت نم غارفلا ناكو لاق اهيلع عرفتي ايم ةلمج ركذب

 ,» غنس قوتملا ىدخرصلا دبحم جيشلل ديهيتلا رصتخمو ىردلا بكوكلاب موسوملا هبانتك

 ىف فرصلا رييمك "ل . نكذ فبس ريجتلا رييمت /“ ىلاملل تأآرقلا ف ديهمت ا“.

 8 بّيطلا رييمت “2 | لان نس قوتملا كولا :ديحم نب“ ىلع نيدلا يت .خينشللا فرخ رس

 ىتأي ةنسحلا دصاقبلا رصتخم وهو ثيدحلا نم سانلا ةنسلا ىلع رودي امم ثيبخلا نم

 ىرشخترلا هعدوا امل زييمت 741 ىنأي زيجولا ثيداحا ميرخت ىف ربيمت 4.0 ميملا ىف

 ملسم مامالل ثيدحلا ىف ربيمتا مس 1 فالفعلا ىف ىنأي ريزعلا باتكلا ريسفن ىف لاونعالا نم

 نب هللا ةيه نيدلا فرشل عورفلا ىف زيبمت ا". 14 ةنس قوتملا ىريشقلا جاجح نبأ

 10 نيدلا ءايبل حرش هيلعو 6 ةنس قوتبلا ىفاشلا ىومحكلا ىزرابلا نب .ميحرلا دبع

 يموصتغو وسح سك ةءعدصصلاتسم وممعملمصع5 ظصلمتسعمغد]ع5 ءاتعملسس هذ  طولسممس
 نودعدنمدعتس سلس عسغملعسس دءءمومتنممسب ع همر ءءامس ةئاعكر هغ لعتملع معمزمكت لمطعم ع

 همطرسم عأغ ءرع تك 0علصعاجتسو ندقع ءدد ن02ع5اتممع 0عيتكت قله ةدصغر 5202 0م عزتك هود م0531 10هعاض

 دمصمم 768 نمع. 7. 8عمن. 1366) ه4 ظمعتس معملمدتددع همهضفن. ظدلعست مهالمسع عدئقتطست ات عقم

 نوعاوحتع ذم اتطعمو سن تماسك ءدغ 2-27 ه::109 111-120":.  ظمتغمددعس ائطتت 1'ءددغ0 ءلتلتغ

 عز مزاعط 310 مجب»جءل هع« طل علغر ةمصم 792 (تهسع. 20, 1)عع. 1389) دصمتتاتق. ح 3601. 1" ةسطتم

 عن ء] - هلت : ةغر فردماعمدنتم 0ع (نهرندمأ ؟ةءوهمهتممتط دعو هتتعاممع 114/14, ج 3602. '1' ط5

 [يب1- [" عزا1مو لتز سللءمغلم همعتك 21هيلعو 06 ندم ةدصده ؟10عوض. - 3603. 1! ءعسرتع

 5 ء] - ءمجمكر لتئئانمعأم دصساحأتمصتق 064 هعونعأاو معرتتمتتك ةيطقأاحمكتقضنسس ةارسربأ1ق. 0( مدق

 مومن ممم و ةهعام»ع ةطعتلعا 17 - ءل- لذ ل 18 عدن ل101 هتنت»: 0 ل1152 ةصصه 769 (ذه.

 11. لوو. 1360) ممءثنو. + 306004. '1' ءردرنأ 5 عا هجورتنط هتس ءل-اعط ةطاغطو تقام عه
 مممطخ طن ةسمعطو ذم دنع يهلتقممتطسعر وسمع ةدمعت انموستم طفسصتمسس ؟هاعدمفم 1 متامسع
 همعضع 11ءءادنل 1هعمت؟أرو لع ندم ائاععد كلن» ؟1لعدطتتم -ح 3005. '1' سرأمر التماتسعاتو

 لع تدلتقنمدتطاتع هد همهجو 77هاسص تاعهطعمللو. 1106 دموي سس 36006. '!'ءعرسورأقر

 لتئاتمعاتم مصسر نسمع 7مهاملرد]رع يني لوعنتمم !][هةمءاتكوجسس دع ءوسصتسعماوعتم (نهمدمت
 يتستأ لعممودت“ الثلع ملكهم 1غءء1:7 كلك - 3607. '1' عرسرتس 11 عادط مق لّنغطر لة معن

 لع مع تهلئنممحعتمر هدسعام»ع آسف 11087: هع: 0)]16] (6:]ء3"ةو ةمصم 261 (ذهعب

 146, 066. 874) رممعممو. - 3608. "1" ءردرأم [1 ع1- هداك و 0تؤنةمعاتم لع مدماتطانتق لادعتك

 10 همعمأهلتطسعو ةسعام»ع داع” ورك ءلس لأ: 11 عاهلاهلع طعن لطلاء ”ءآباته طعن - ءناس تن

 [1مسممم كطقكظتاعرم ةهمصم 738 (ذمع. 30, كوال. 1337) دصسمتكاتم. (نهسص عما ةتاتلاا ائطتت ؟لنلأأ
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 ىنبوا,ةيمأ ىف لبيب :ايبِف مصاختلاو عزانتلا 4.1  ه* ةنس قوتملا ىراصنالا ىلع نب دبحم

 ىف ررحلا فسانت 1.2 م08 ةنس قوتملا ىزيرقملا ىلع نب دحا نيدلا ىقت مِيشلل مشاع

 يف هركذ 11 ةنس قوتفلا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا ىبع نيدلا لالج ديشلل روسلا بسأانت

 تصخ ملا هل لقاك ليزنتلا رازسا ىف هتفئط ىذلا ىقاتكو لاقو هناقتا نم نيئتسلاو ىناثلا عونلا

 دق فيرش ملع ةيسانملا ملعو ررذلا فسانت هتيمسو ءرج ىف ةصاخ روسلا تابسانم هنمو

 املا قل .ظاقنلا تل 7 عنا نيلحلا نك دامألا خم رثكا“ يعو ادبأ ناو سفملا قفا

 هيبنتلا مك 7ك ةنس ىقوتملا ىلصوملا مهيرد ىبا ديحكم نب ىلع نيدلا جان خيشلل رظافلاو

 ىنخلا هلل ديحلا اهلوا افنأ روكذملا ىظويسلا-لالجلل ةلاسر ةنأم لك سأر ىلع هللا هثعبي نمب

 نب دنمح بارعالا لداضف ىف بابلالا هيبنت] ..ل“» يلا صئاصخغ ةفيرشلا ةمالا هذه صخ

 مانالا هيبنن ع . >[ه8 ةنس ىقوتملا ىوحنلا ؛ ىرتنسلا ىسلدنالا نمحم نب كلملا نبع 0

 آ ءارم-عل- 017: 1110 ]رمتروت» علا ظعءرن ل8 ل4548 ةمصم 753 (ةصع. 18. 1'عءطق 1359) ردمد"تتتكي بس

 3609. 1ظ1-1'عمقعمو” روع 1-11" ءاعط ةعوسسر ءمصتعمالم ءغ ]ا عععدقم دحاتاتم ماع 03775

 عي طقمطتستلدمو هسسعام»ع هطعتلعط 1 معرف عل-07: 4ك ]دعا عت: لكل 71هعسادنر همصم 854 (ذهع

 14. عطس 1450) دصمرامو. حج 3610. 1 عممقمع ع00-1ه معدي دصقت عمت امع هعلتمع هه عأقع

 لع ذرسسدتححنسس همم عمت ءصامر هتعام»ع ظذطعتلعط لع7ع7- هاد ل1: 450-آ -ه]بببمن» 186 7

 8 ء[» كمه, ةمصم 911 (ذمع. 4. لص 1505) دممتكتم. 1بقسلمغ ةمدع آئطعس ذه ةمععأع

 هعرعدئعواسم ةععمسلد همعتذ 1/ءاد» طقع ؟ءعطتق : طتطعتس دصعتفو نسعد 0ع جمعومت5 "عة هصتك

 ميس ممواتتو دئعلط مما ةذزتصانسا (22عام6 8 عتسك ع عم مدعات وهجر ونسدع ءآدتمصعد كات قل ةتااتتل 5

 رسسغمهم مععدم]أةيتغع» ةمععافسغر ذم ؟ةقعلعماو هععععمست ,  نسعمسس ةغقلم 27'عن(نمع 67 - 007" عت

 1مكتومتكتو مغ لمعصتسد ءمهمعمت عمالقع ظدسضتمسدس 0ءمقصه هماطزاتو ءيغر ودحس 1هاعتن مر ءاعق

 نةوردمأ هتطأ كتعمع طقطسع»ممغر ءغ نسأ ميهع هعععمتك نطغعضستسع لع هد لتكمسمعتغ آسقتس

 لكما -علسلازو ظنكم - [آجعع لا ع. ح 3611. "1" عمفوت ءلعس عمق (ئتعر 1ههمعدسس زماعر» دلل هنن

 0ع معددستسو 0ع ةمعوسألت5 ءعغ زمماعدسعءماتك هماتعتك , ةسعامرع ةطغعتاعط 17 -هل- لا: ه7 13 ءر»

 ال101, متع لام 10ه" ءةآرق» 1105272, ةمصم 762 (ذمع. 11. اكمم. 1360) رهزتااتو. ع

 3012. 1ظ1- 1" عمطتطو جلصممتا0 مع تعسر سعت 1)ةنق ةمتالو بيزدكزتع هععدات ستاك

 جتعام»ع لع[ن/-عل-0477 كم6 رحولم ]دسلحعم. "1عدعامضتكر نأ له ةصعمتغت آردسك 182عمر نمت

 طسصع مممدانسس هممطتلعم» كتم منطسو مععن]تةئطنو5 لتفنمرلع عامي ع 3613. [ 1[ عمطتط

 ءعا-و1طةطرو ءيعلمنم معلتسس لع معدعدافمقد لمعنتممع ةعجتومسس صحت ستر ةتتعأم7ع

 11ه ان متت ءل عن لك 0-ء]د»ء]ة]ج 7ع 7101 منوتدعا قتنلهآروف رك عن عدت تر دسستسمتاتعم , ةصصم 549 0

 لمع. 18. ةآومغ 1154) رصمعاتم]. - 3614. '1' عمطتط ءآ]- عمفتس و ءةيعامأم طقرضتماتتت 0ع
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 ىداربلا موطح نب دجا نب دمحم نب ليلجلا دبعل معاص دبحم انيبن ماقم ولع نابب
 معلص ىبنلا ىلع ةولصلا هيف عمج يلا راكذالا ءامس نيز ىذلا هلل دمحلا هلوا كلج ىاوريقلا

 ةركذت هامسو هصخ مث هتمرحو معلص هتبحمو ةولصلا لداضف ركذو بعوتساو ةروثأملاو ةيووملا

 ةنأم ءاهز نم ثيداحالا نم هيف ام يرختسا هنأ ركذ مانالا ريخ ىلع ةولصلا ىف مالسالا لعا

 5 ىلع ةولصلا ىف ماثالا وحمو ماقسالا ءاقش اهتيمس امبرو لاق كيناسالا ةفرذحم ثيدح فلأ

 8 ةنس ىقوتملا ىركبلا كيحم خيشلل هللا الأ هلا ال لضفب هاوالا هيبنت اا مانألا ريخ

 اًثيدح نيعسنو نيتنثا ىلع ليتشم رصتخم يلا هللا الآ هلا ال هتمعن ىلع دلل ديحلا هلوأ

 ىامعنلا ريطخلا نب ىسح ىلع ىنأ ريهظلل برعلا مالك نم توحنملا ىلع نيعرابلا هيبنت 04

 رمع ةمالعلا] باطشل ىنال رئابكلا ما ءامسأ ىف رداصبلا هيبنت ا"/0 ها. ةنس قوتملا ىسرافلا

 10 فوركلا ىلع رصتخم وهو [1» ةنس ىقوتملا] قوكلا ةيحد نبأ ىلع نب نيسح [ نبأ

 رطاخلا هيبنت 6١)" لا نيملسملا هدابعل مالسالا نيد ىضر ىذلا هلل دبحلا هلوأ

 ييموزنممع ه]لقهلتمتك ععدلسك معممطعتمع هموت 1101 هتست»ءلر ةحتعاماع ل450-ءأ -)6آ17] 2ع

 11101, م7017: 20 13 رن م ]رت»»60 1 عزت 11 ه1ناقر» ل1010 (نمق”هبماتتت. ١" ه] دسصعسم دله دصعامتاعطق : طقتتك

 1©عمو ونت ءمعاسم 1مل مصتسسس مامتتس هدتمهكلغ ءاعنو ذص نم 1116 مهعءونمدعع طوصمتتتس مده

 ممرطعأو مدلتغمم أ (عونلسممتم ةتعؤم_ضتسس هممظضممتمك 1غه ءما]ءعزغو ددغ هتطتل «ءاتودت طقط نعام

 طروعئرعم طقضتتسم مد ععمت مصل م12عقأمصاتمتلب تتم عدم عا ؟؟عمعتتم لقسم ءزسق لنعصت (ةغعطص 0

 معتسم ممالمدد انطعت ءعدعععموتغو ءمتامسعمواتع 160ه ]نق»ءا هلا] ءآ-ةث1ة7: لا هل-5ء1ل1 014 /1:7/627“

 هق-مجن» ةمكىتموتغم ءا سسممعأ طتعو هع سدلتعقمصعو ةطأ د]1 وندم ع هعمقعم سنللع د01 6هصتطانق بز

 عم جتددعر لاح نغ ةمعامرت(هنع5 هدمت عععغو ةعوسع ةساعنلسس نهعامضس ه7 أ - 05م7 5

 رجم]رنم هآ- ه1 ]رأت لأ 67 - ؟ءآأتت هلع [لبعت» ءآ- همف» ممداستسد هدم 1آدنعاست ع 3615. '1' عمطتط

 ء]1- جزر مطور ةععامتم دجات]نتطت 0 معععونم ءهمرضاتت1558 ةاتكرأ 232015 م6 2

 مضسصتتاوع رو المص ءوغ 18)عده هتكأ كللمط و “© ةسعاممع هةطعتلعاط 71101 هيت»ءا 18367: ر ةمطم 4

 (نمع, 3. 1226عء. 1585 ) رصمرأمم. 110ع ءمرصمعسل1 تنص, 0100 12 ةصعامتغ: آطهتك 1240 م0 ءّراتك

 عمدتم ذم ةكمحسماو ممولغو ىر المص ءوؤ 18لءنك هتقأ قللقط “ ءهئننو همههعتساف ل85 5

 يفسماءءمئفع - 3616: 1"ءعمطتط ءل- طةعتتمر ءةدععافممتم 0هءمتمد مهعععا] عساس 20 14و 4

 ءرىدعتأ ماسح عدا رع ةعوسممع ةعدطسسس و ةتعاماع 01-0-1674: ملط لق ظ1هدمت: 183 ءتن-ءل7 ل0117“

 لآ هارنع 11مم, همصم 598 (ذمع. 1. 0ع. 1201) سمعتم. ح 3617. 1" عمطتلط عآدط ءقةثتو

 ءععااونتم ةماعالت ععماتحمسسا لع هممستمتطاك ممهتعف معععدامرناتسس 222] هدانس ر ةانعامدنع [ 00ءانكوتسسم ]

 10 كد[ 1ءملانآط [ 0مم" ظعءتا] 11هدءنن عرب لل 11: 10:1نرءع 1لار [دصمم 6033 (ةصع. 16. 8ءمام

 1235) رسم نم]. (نهدص معملتسسس دلمطةطعاعع 0ئ5ممهتكسو نهم دلع ةمعلمتا: آطرهتتق 10عمو نتن

 قلعس 151ميستعمسس هيلغمكتطاسق ةدتك 80عاتطاتق ءاعونن عب - 3618. '['ءدطتط ءعا-اعط ةغأتو
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 هل“ ةنس قوتملا ىسرافلا نابلب ىب ىلع نيدلا ءالع ريمالل ركاذلاو ىراقلا ةَّلر ىلع

 ةقيرطلا حرش ىف ركذ ىكملا نالع نب دمحم كابنتلا لوانت ةمركب كاردالا ىوذ هيبنت 8

 لجرلا هيبنت ,“٠ هيبنتلاب ىمسملا وه رصتخمو لوطم ناخدلا ميركت ىف نيفينصت هل نأ

 وجو ةيميث نبا ميلحلا دبع نب دا نيدلا ىقت خيشلل لطابلا لدجلا هيومت ىلع لفاغلا
 ناظم ىلع كلاسلا هيبنت 01 خلا ريكقلا ميلعلا هلل نبحلا هلوا لدجلا ىف ريبك باتك 5

 بلاطلا هيبنت #4 ,ل1 ةنس قوتملا ىنصأل ديحم نب ركب نأ نيدلا ىقت خيشلل كلاهما

 ىفاشلا ىميعنلا رخافملا نأ نيدلا ىيح سرادملاو عماومل نم فشمدب اميف سرادلا داشراو

 ةيتاخو اًباب رشع دحا ىلع بترم وهو ىقشمدلا ظعاولا طسابلا دبع خيشلل هصتخمو

 نيحم هللا قبع ىا نيدلا زرع مامالا خيشلل بجاحلا نبا مهفل بلاطلا هيبنت ]مع

 هلل كيحلا هلوا [081] ةنس ىنوتملا ىكلابلا ىومالا فحسا نب مالسلا دبع نبأ 0

 ىف تاهمالا عماج باتك طظافلا حرش ىلع ليتشم رصتخم وهو ملا نيملاعلا بر

 ءيععغمنم ءمجئاواتممتك 20 ةعمعو 1عععصاتك (هعدصتست ءغ 180 عند 1دت0ةصاتكر ةتتعام»ع 1ةستت

 60-47 - 041: م72 86: 8018م: طف ةكغ,ر همهم 731 (ذهمع. 15. 0ء. 1330) ممغتو.

 3619. 1 عمطتط 0  عريب1 ء10-1 ءؤلعو ديعلغفنم معدمتءدعتسسم ةماعض0ت عمو مع (مطقعسس معتع

 طمؤتلحست طتطققتسو ةتتعام»ع ل11016411160 ونت لا1مث: 11772, 1 لتنع ذه ءمصسعمأوتتم آئطات

 1ء,«(ءم4 هع لمم همعرجد ءمرم ممود155ءم 0نغلغ 0ع ةمغعضلن ءقمدع ظدصت طععطوع الز نونممدع طقصقأتو

 1همعتسك عغ طععوعتسمفرو طمعومع ذلل]س0 ءودعو ونم4 212541 ةموعتمدعتك - 3620. "1 عمطتط

 ءا- عدز ه1 ءا- عطغلذلو هععفمقفم تست هععاتععمأم 20 هتسس]دغلمصعتلل 084701725326 3883و

 دسعغم»ع هطقتلعاط 04-60-160782: ل]لنعل عت: 4لطل-ءا-]ءع]ت» ظل: 1ءةسكرع. الآحعمسع اتطعت 5

 0ع ند1عءملعدو ودك 1غه ةصعامأأ: طردتك 10406 ةدماعسالو مماعمأال ءعانب ع 3691. 1 ءعمطتأط

 ءا1-و ةالذلعو هعلكمفتم ةمععلعسماتق 20 1هءد مععتعمس1هدور هسعغم»ع 5طغعتلعط 1هع7ض- ءل- لأ: لآ

 18 ءزب» 8 ء» !1ه]يمتنت»ء0 11م0, ةمصم 829 (ذمع. 13. الكوك. 1425) رممدتم. ع 3629. '1' عمطتط

 ءال- ماأتطو هديعلنمنتم ةغمللتمو1 ءعغ لتعععاتم 0ت5ءعمنك 0ع ؛(عدصاتم ءةملطعلمهلتطمعس ءغ ءوللععتتوو

 ونندع 1ندسممءأ هدصغو ةتعام»ع ل110/م ه8: - هل - 017: مط: ةردور 7 ]ب» لالمفمم ظطقطتلج.  ذاطعتلعط

 8452-67-40 (نهمعقممددتمر» ]آلديسمفعأ ءزصك ءمتغمسعس ءلتلتغ ده دصلععأتت ءهقجتأاف ءا

 ممعا]سك:هدعرت '0ت5ممدتغهتسس. -ح 3623. 1! عمطأال ء1- غمل1طو دعلقفقم هةؤنلتموأ 4

 اهغعالتععم لس 7725-187 , دسسعؤمدع ظطعتلعط ءا طقس 1هتنعل-0أ7: لقتن كط0ه1]1ه] 1107 هتتاننا عا

 اظءرب 480-ءا--ءان» ظعبي 15: آرمع 0مم 81هلئلكتتنحر دمصم [749 (ةمع. 1. كم. 1348)] مهمته. 0

 (هسمعملتسسو ونسم4 غد ةمعمتغ: طردنك 12عم دمسصالهرتانس» هدصتسم ءاعو ءغع يات ءهقممعس

 ءىمغتسعت ؟ئطوسس ائطعت لفتت” ءاسوسسم]ما (ذ. ء. (نهمومتعتغمد' معممجموتقمصستس معصمعت مهاتستس)
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 رينملا حابصملاك فورخلا ىلع اًبترم اظغل اهديقيو بجاحلا نبأ نامتع ورمع ىال كلام هقف

 ىف نيلفاخلا هيبنت »5. .تاياكحو رتذو مظن هيف ةظعوملا ىفق ىسراف نيفراعلا هيبنتت |”

 دهلوأ كلج وهو 8م نس ىقوتملا ىفنأل ىدنقرهسلا هيقفلا دمحم نب رصن ثيللا ىال ةظعوملا

 تاعوضوم هيف ىعذلا لاق اًباب نيعستو ةعبرا ىلع بترم خلا هباتكل اناده ىذلا هلل كمخل

 5 ءاهر ىلاها ضعبل ةيكرتلاب .هتمجرتو ىذسرتلا نجرلا دبع نب دمحم ركب وبا هنع هاور ةريتك

 ريذحتو نيلهاخل لامعأ نع نيلفاغلا هيبنت )“|  دريغل ةيسرافلابو !.5. خنس دودح ىف قوتلملا

 ىناشلا ىقشمدلا ساحنلا ميعربا نب دحا :نيدلا ىيح ئيشلل نيكلاهلا لاعفا .نم نيكلاسلا

 اهلك باوبأ ةعبس ىلع بتر يلا ليمإل كرس ىلع مهللا كدمحن هلوا [0 ةنس !ديهش قونللا]

 هلأ ةنس ةجحلا ىذ رخاوا ىف هفيلأت نم غرف ركنملا ىع ىهنلاو فورعملاب رمالا لاوحا ىف

 10 ىئوتملا ىفاشلا .ىسوفركلا ديكم نب دبيحا نب تاكرب نب دمحم خحيشلا هرصنخاو ]

 ىبنلا ةيور ىف ىبغلا هيبنت »0 نيدلا ءاهب ضيشلل نيلفاغلا هيبنت )"ب [ةنس

 0ع زدعع 81هلتلعه تعمر, يحعست لكآقن لفات" 0111م: ةاد:-ء7]/كيراق علتلتك ١١ يطق ةتصوملم ؟هعءدلتطمق

 زمدوصتحتغ ءدوسع حجلمطقطءانعع 0تئئممودتغو هغ ذص 1125861-177 1100-1071“ [هعاسس ءقا

 3624. 1" عمطتط ءآ]- خت آمر هدععلاوألم عمق 0الاتنال. (0مانق مهيتدعم عاتفانللل معجم106 هع ماتا

 نسمل همونممعتس ][ئعدعحمت ءغ هم]سنقست عع مهضهعلمصعق همملصعأاب ح 3625. '1' ءعمانتط

 ءا- عطف لتمرو هععلكمنو همعمدنلتستل. 0ماتكق مدضهعمءاتعاتتم , تانعامدتع لارا 17ءقل] 17مم“ 13 ا

 1101م ميروتبءل كمي" ءمينلق ل هعكءممكملعم [1ةصعاتقعمو ةمصم 375 (ةمع. 24. [ل1هت. 985) 22014150-

 اسها]سصعمو ونتتم0 ةذنع ةصعتمتغ: آطرهسك 12عمو ننأك مهمه ه0 !ئطعس همس لتتعأتغ ءاقو ةغاذه

 ممدحعأسغم لسهكتم“ ءدصتاه لتكممدتكست ءىغ, 1نآغه اتطعم ةمكدصع هطزءءاهر نغ لقان طعأب# فاز

 1101ر مررة 17 هنن 4ط0-ه]-ه]بجمنا 1ةسنلعقر نحأ 1):ءآبعال# طقطعع ةتتعام» عصر 20

 0:[1عوددع ةصعماو هالتوستمو نأ هسنعو حمص 1040 (ةصع. 31. لسا. 1630) هطتتغر ]ةطانانتطل 4111616 و

 ه هدلتسم مميوزنم نهلتلتع - 3626. 1"عمطتط ءل- عط ةقئلتمسو ةكهءهتم 50هءمدنلت نس هط

 همعتطسو زوممدنج معمم ةغ مائهطتطتقم ذم ءعلعم نس حط جعقمصتطاع مععلتغمحسس ر ةتعغم»ع ةطعتلعط

 1101 ة- ه0 - 011: لآن ء0ل عدن 1 هافر» لءآرآءاع طلة عوعابعام ذطقتطتنمي [ونصت ةسصم 814 (ةصع

 25. كرر. 1411) دهضو تمص ةسمطتتغ]. 1لنع ائطععر ةهنزاك ءمدسرتمو16هدعسس 1114 تانستف لتعطات5

 رسعموأ5 طم طتزر أع ةمصت 811 (ةمع. 27. ل[آدن. 1408) دطوهآاعتعو ةمعامتغ 13: آد 0ةنطات5 1عو ©

 [نعنوو مرنم ةععمعم تم مدالعطعم ءاعبو ءغذم هعماعر» ءهدمزأ2 01ععقأاتق ءقأو 6 هلم عاتلد 66ه

 10 نوعاحسعو وعستاناتك  طورستمعم معونع جععرع زاتطءمات» ءا هط ةمتوستاماع 0عععرضعماتم. |[ لانك

 ءمزغمدسعم ءعلتلتغ ةطعتلعلطل 71ه1رميصتسعل 17 ءر» 1 ء»م]با 18 عر: ]تنوعا 1 هنا 10 11011100

 ماطمكتاوو ةمصم ... دطهداأان15]. - 3027. 1 عمطتط ء1- عط غ1 لتمو ةععاقاتم هععات ععصاتتتتسو

 هسعامع ةطعتاعط 867م( -ءل-لاو. - 3628. 1 «مطخكط ءآ- عط عطنر هععئامتم معواتنوعماتق ع
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 لاوحا ىلع اًليتشم ةيكرتلاب هفلا ىوبنلا مرثمل يش ىناولخل بوقعي نب فسوي خميشلل معلص

 ةلاسر ىظويسلا لالجلل قرعلا نبا هيزنت ىف ىبغلا هيبنت 4. ايورلا ىف معلص ىنلا ةيور

 1 نس قوتملا رغما نوميم نب ىلع كيسللو صوصغلا هيلع در نم ىلع. اّدر اهبتك

 رشاعلانرقلا قل“ نيرتغملا ةيبنتل كل ئسراف“ 'نيديلا' هيبتت |“ ١ ىرتبملا هيبنت 8ك“:

 هيخ ركذ 11. ةنس قوتالا ىارعشلا ىلع نب باهولا دبع حيشلت رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع 5

 هيبنت “س»  ىيدلا مالعا نم صقن ام هيف نيبو نيلماعلا ءاملعلاو نيعباتلاو ةباكصلا ىدع

 ة ةنس قوتملا ىلذمل عامشلا دمحا نب رمع نيدلا نيز خيشلل ناميالا بعشب نانسولا

 دلل ضمحلا اهلوا ةلاسر هيبنلاو لعاجلا طلغ ىلع هيبنت "«مسع ىنامظلا كروم رصتخخم وهو

 ديحم ناكرلا قال ةيومتلا ةعانص ىلع هيبنت »© لا ملع نم ةرمز نم انلعج ىذلا

 ةبجوملا بابسالا ىلع هيبنت .5٠ ”٠ خنس دودح ىف قوتملا ىنوريبلا دبحأ نسبا 0

 فصفم عمت مدهمطعفمع. 1مم“ طورت 7مم ة2ع/1م1هتمم/2 كيطقغتلعط ده صمام مدمرط ء(3ع

 31علزمعمفع طسصع ]نطسسس ةنسععتعع مدس ممدستغ 0ع دتكر نتقع 20 هممفمءعاسس ما"هجط عادع ص ةمدردصتم

 ممرامس و ع 3629١ "1" ءعمطتط عا1- عطوطتو ءععمقم هععات ععماتقم ةجماموند 181:-ع7ه" 0841و

 نيحس لم]60-47- ك0 د0 ءوك :ءامافصلمو ةعتمدتغو نحسن 6741-1871 م0 ماعلا" 0م115

 نتستممأت نهم 1خهلعسس ددم0لم حصص 8ءا/120 416 8 ن1 تت ل1هع]ت ط8 ةمصو 7 مع

 31. 313:0. 1511) مم طحستقر 0عقعسلتن ح 3630. '1' عم طتط ءا- د نط 4ع 01و ءهععئامأم موتو. ب

 3631. 1" عمطتط ءاحرس همت لكسر ءععلاوتم 205 متعدصساتسسل, 28ءعوزععب - 36392. 1 عمطتط عاحرس هعطم

 عمرعتمو ءععئامغم ةمعمسكمدمضس هععتأت كععتست ه0 ءعور تمص وستطسع عدصعأت ءملمت 22130265 5

 ل15 يعمدسغو ةسعام»ع هطعتلعط 450-ء]-همء] ]5 ظعتي ل6 كامب ةسغو حمصم 960 (نهع 18. 18ءعب

 1552) مممعطمتمو ونسأ طلع دمتنحسس ممطمسس ه5مءامدتسسل مدئممطعأاوع ءمرصتسواتع نمت طم ةععدف

 جسصغ مغ تسوس 00ءغمرضتس كدصعأع همععدصاةسسس !طدسلمعغ ع وصح 803 ةعوجاتعمعو ونسقع

 لعئتسعمفتس  هءمورسم. -ح 3633. 1" عمطتط ءآ] - 1ع ءعودفمر ييعئامنلم 0ههصتاكسفتع مع

 ةععامم 501 لتع ءععسدمر ةسعامرع هطعتلط 2عءقن - ءل- ل4: 01ه" 8ع: كللاتنعا ك1 ءرمتسم 1717 ءطتب

 حممم 936 (ذمع. 5. 8ءمن2 1529) دصمتتلت0. 1ظمتغمرسع ءوغ آاتطدخ 1107720 67 - !بءز» يزن

 3634. 1 عءمطتخط هله عطدلمغ ءا-ز ةطخا >6 عادم عطتطرو هعاقأم 20 ءتتمدعو 1مم

 عع ممطتاتو. "1ءدعاحطتكر نأ أله ةصعامتغ: آطرهتتف 10عم ر, نأ ه05 ةضاعلل طاتلل ءالاتزل1 21 مم5م14و

 نبأ هءلممغ ءاعم. - 36035. 1 ءمطتط ه1 هزمقعغ ءا1- ءعسرع أ طر هعاقأم 20 ةعاعس

 هللهعتدعر جتعام»ع قلاتنضآ"أ ]تن ل110 متتت»ء0 ل ءرن لج ءا 84:7, كتععج حمصس 440 (ذهعي 0

 10. لدم. 1048) ممرات. - 3636. 1" عمطتط هلق عا- ةدطقط ءادس هزأذطءغ ]11 اعطغاق
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 قوتملا ] ىسويلطبلا ديسلا نب دبكم نب هللا دبع دبحم ىبال نيبلسملا نيب فالخلل

 ىدفصلا كبيا نب ليلخ نيدلا حالص خيشالل  عيبشتلا ىلع هيبنت )“اي 2[ ةنس

 قفا ردا دضحم ور اشملابب نقرا منا هلا يسار طلع ديدنت ا نس 0
 عورف ىف هيبنت ك4 ١ [010] ةنس ىفوتملا ىفنحلا ىمزراوخلا ىلاقبلا مساقلا
 5 ىفوقملا ىعفاشلا ىناريشلا هيقفلا ىلع نب ميعربا فحسا ىبا خيشلل ةيعناشلا

 الوادن اهرتكأاو ةيعناشلا نيب ةلوادتملا ةرويشملا سمخلا بتكلا دحا وهو 750 ةنس

 ادب ىزورملا دماح ىبا خيشلا ةقيلعت نم هذخا هبيذهت ىف ىوونلا هب حّرص امك

 مييضعبلو نيسمخو ثالث ةنس نابعش قى عغرفو 50 ةنس ناضمر لسأوأ ىف هفينصت ىف

 رعش هحلم ىت

 10 هون رئاصبلا الم ابكرك اي
 اًهيبش مانالا ىف كل ىأر اذ نم

 معزوم ظ1- 8[سهد]11ز ستسرو ءهدعمزاذألم 30 2ة3ة15535و 0036 26668531210 0155عه2ق1082612 1867“
 31هدانسمو عتنومسسغو ةتعامتتع لطتن 1101, متستنءعا لطلهلاعآب ظءزن ]101مل ءا 13 ءتن- ءاقعالإ#4
 1860160146 [دمصم 521 (ةهمع. 17. لحص. 1127) سصمعاسم]. - 36037. 1 ةمطتط هله ء1-غعوططتطو
 هينامأتم ه0 هموست]حتمدعسسو ةنعام»ع ؟ةطقتلعل هه7ن7ئ-0- 011: 12147171 هد: 1كذ67: هك علقو
 دسمم 764 (ذمع. 21. 0ع6. 1362) سصمدعانم. ح 36038. 1ءدطتط هله ةزذم 8ظ1-(ه' ةصو
 هعولكمأتم ج0 معدعدمساكتمس 00 ءامتممستس ههدهستعدضسم , ةانفامع 2/6ق11-ءار د18 1110/6111م
 رمزي 47 1ءايعت» 186ءعابآ# 16,ممامءسب»# 1ظدمعاظلهو ةمسصم [ 502 (ذصع. 28. 06 1166)]
 ممر نم. 3639. 1 ءعمطأتط [1 28ه 11- هطق1ل1 رج ءهغو عملهم 06 مدتاتطاتق لاتتتق
 عطفك مخ ةمعدلتطسسو ةهسعاممع ةاطغتلعط لقد: 1*1 عع 1« ه]رات» هنن ىلآ# ثار سفن لسهتع ءمصكتلكم
 عادلا نمر ةصسصم 476 (ذمع. 21. ل1آدت. 1083) دصمتنتتم. 1طلتع انسلتق ةدؤ عاتتص006 1نطدئهدلاتتتو

 انني

 نسأ صاع يطقظتامك ةصعامس د عحتسغ ءا ةكق10صع ]ععتصتسع و دسم هموأععو انغ /6مء7م2و نحن 8طعتلعاطت

 مط: 18180 11ءر«مءعمغ ؟ىطح ذم ظممعمللعع ةعوتتغسو ذص 170245 015ءداع 0لعلغو م18
 نعمتك 01: ععمتتعوزسسع ةيدعاحكتت. لكس ةسعام» متستك لتعطاتق ميعدفتق 8مسفلطقم ةسصصت 2
 مع. 6. 1"عطض 1060) هميصمومعتع ةمععدتغو ءا دصعمفع 8طقطقم ةمصت 453 (نصع. 26. لقص. 1061)

 دا ةقمعتس معينلسحتغ. وضاح نيستلمسم ّدص ءانتتت 105 1عولغ 761قانق:

 10 0 جحفاضتسو ءدزاتك طسصصعسم هعانلمو ةصملعأو

 ©ستم ةطأ ةماعع طمستمع5 ةتستلع ءهمصقمت لغأ
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 ةهرب اماين انرطارخ تناك

 ديعملاب فورعملا ىليجنا ميركلا دبع نب زيزعلا دبع نيدلا نناص حرش اهنم ةريثك حورش هلو
 داسممل ضعب نال لوقنلا نم هيف ام ىلع دامتعالا زوجي ال هنأ الآ حضوملا هاهمو ةنس قوننلا

 ىفاشلا ىخركلا رغاط ىأ حرشو حالصلا نباو ىوونلا هب حرص هدسفان هيف سدف هيلع هدسح 5

 فورعملا ديحم] نب كرابم نب دمحم نسلمل نا مامالا حرشو تادلج عبرا ىف ريبك وهو

 ىلع ملكت نم لوا ومو هيبنتلا هيجوت هاهم كلج وهو ه4 ةنس ىقوتملا ىفاشلا لل [نباب

 سابعلا ىأ مامالا حرشو ةرصتخم ةرابعب اهلّلع هنكل ةلمسملا ريوصت هحرش ىف سيلو هيبنتلا

 انم راعتساو لبراب عرتش ناكل نبا لاق 47 ةنس قونملا ىلصوملا سنوي نب ىسوم [مامالا] نب لجأ

 قوتملا ىليإل رفظملا نبا نابيلس نيدلا ىضر خيشلا طخ ةديفم شاوح اهيلع هيبنتلا نم ةخسن 0

 دبع نيدلا جان مامالا حرشو ىهتنا هحرش ىف اهلك ىناولمل لقن دق كلذ دعب تيأرو 41 ةنس

 31عمغع5د مموكنندع 1ههعاتن> غءةرصماتق 0ط00طدتك ءالاتضأو

 1غ (ةصلعسل معلن 1672847 زادك ةععلاذأوع ىانه

 حاسأ]غأ ءكفرستس عمغمسمو ذم كانتا 5تتمو عادم و 1غ 0041-60-21: 450-آ-هسنتن 1861: 1-7-4580 ع"

 لفقغو ؟دلعم 71040 لتعنتك ءعغ حصصم ... ططمز[تان5ر, نانأ ءمسصصعماأوستم نطل ل0::1/::]: لعاتغ

 ةئمسصعس هممص ![ءعغ دته 5لعسص طقطعنعر ونسحع جلتطسملع عمم مسفتغز ةصكتلسمك دنس ةلتؤودتق

 انطرسسسص لسه هطضععءاوكتغو انغ ءأ هكمس ه15عع»عغو ءأار نأ ال ءمءنم# ها 17871:-67:4]] لنوءداع 5

 لتعتمعو ؟لطسص ءمهضدسصمءععغن - للقب 1/7“ لكم: ؟ةطقطتاأهو ءاتز اتق 011111168151115 1

 ءوغ عغ يتحتم 701 هستصسح ءمدصو]ءءقلقتع - طسفس 41:1 مده7: 1101ه: ءا 1 ءتن ل107" ]

 8ع [11ه1 من7 0] كطقطتغخم ]؟نلعم 157:-] 18/2717 لتعفت5 ع( حصصم 552 (ذمع. 13. 1*عطن 1157)

 رم تنفر نأ ؟ها]سسعم 1076]: ه]-1ءب84] دمكعت مدتغ ءاغ مدتستتك 1نتغو وناتخ 0ع 67

 لزووعرستغو ةاغمتسعم دس مريس عسأقتتام ددتمتللع 1هدئت هلل 10(1365طتاتلل 0عودعتت مقلتغو 5ع0 م

 ءويضسسم طععوتطسم ؟ةهطتم املتعدغ - اطسفس 4:2/عل45 لت»عل 8ء» [ظخا-آسس ] ل156 13 ف

 ةآيرنمو 11:52, ةصصم 622 (دمع. 13. لوص. 1225 ) ممدمسق. 1انع قعطعادع ةصععمتاب ءن د

 ممازو - هدم ؟ءعطق لل 12164717ءعمامرون - يععسومامت اتاطتخ 7641, بدن ؟8طعتلعط 2507-عل-0نج 0

 هواء: 11:-ءلتمماعم]]ء» ل472 دممم 631 (ذصع. 7. 004. 1233) رصمزغاناتك 188110508

 ج0هما(ةهنمدعد هنتلعك ه0 مدهتنئتسعتل 205 موءئقغو 111418415 ءقأر 6غ م0566 ءانتتت هتتطص ع5

 عاموووق ذه مص عمم ةهمفام]تكدع 5101 - ممم آسفس 1047-0-07: 40-1
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 فقو ديلقتلا ءردل كيلقالا هامسو 411. ةنس ىقونملا ىفاشلا حاكرفلاب فورعملا ميعربا نب نجرلا

 ىنونملا حاكرفلا نبا ميعربأ نيدلا ناحرب هدلو حرتتو هلمكي مو حاكنلا باتك ىلا دهلوصو ليغ

 هناك همجح ىلا ةبسنلاب ةدداقلا ليلق مجمل ريبك هذا ىونسالا لاق ةلفاح ةقيلعت كو 0/5 ةنس

 ىمريضامل نجرلا دبع نب ديح نيدلا سمش حرشو نيمسلاو ثغلا نيب هيف عمج ليل بطاح

 5 ال لامكالاو لاقو ىكبسلا ياتلا هركذ لاكشالا نم هيبنتلا ىف عقو ابل لامكالا هامس ةنس قوتللا

 نع هيف باجا 1. ةنس قوتملا ىفاشلا ىومحلا فسوي نب ةزيح نيدلا ففوم حرشو هفرعأ

 ىسلابلا ليقع نب ديحم نيدلا مجان حيشلا حرشو تهبملا هامسو هيلع ةدراولا تالاكشالا

 قونملا ىفاشلا ىئنارعلا ىلع نب ميركلا دبع نيدلا ملع مامالا جوشو 01 ةنس قوتملا ىفاشلا

 هقيلأت ىع غرف ىتبسلا نباب فورعمل روصنم أ نب دمحم نيدلا سمش حرشو 7.8 ةنس

 10 لامك حرشو 1 ةنس قوتلا ىعفاشلا ىنميلا ىرماعلا نب ديا نيدلا باهش حرشو 7 ةنس

 ه4 ةنس' ىقوتملا ىبويلقلا [نباب فورعملا قالقسعلا ناوضر ىنب] ىسبيع نب دمحا نىيدلا

 186م 18م1 ذطقظتنمم ؟دلعم قمر لتعاتكق عا دصصم 690 (ةصع. 4. كدص. 1291 ) 101 115و

 ون فرسسعمامسس 10110 76 لمت“ ءل-16ع]غ0 ةمكستمكتغو 5ع ددطقتنغعو ةمغاعودمسس 20 ائطعمتس

 لع مدزدعأم معك عمتكوعغو معع ءمرستصعمادتتسس ةطقم]»ذغ - طلتطسك ءزاتق 20/141: - «0- 0

 111ر4 11: - ءار/ طالع و ةهسمم 729 (ذصع. 5. آ]و7. 1328) دطم1[انات5, 6انل5

 هرصصعتس دس ععامسس ءةمدص ما ععمصغتت. كدي عنم# ائطسس دصحعمت ةساطتغو ءةذع لتعتغو هغ "200ه

 ءعواسستصتم طقطتنم مهن»ندع هقاتامقمو ذكج دغ ةتوام» ]نعمه همءانت ءمالتععصتت ةتستلتق ةذاو نمت

 هرصصتم همرستستونعدغ عغ طوصف عه( سهام ةئمع دللم لتك تستمع ءممضهلمغ حج قار عرربعس هلع

 5 71101 تردتر: ل 182: لط0- ءا-م]رتسمت» 18له0]ءترر# ةصصه . . . ة001:اةتات5و (|ا01 60101362311100

 1117-111 7خرسأب هممعمم لأ 1-10 ءدراسفاب دهس هلدهعار]با7 ذمه هتمولك. 107 - ءلل- لا: ه0 دس

 يرسم يس معدغعو دع (ةيسعم ةللطصسم هرسمعم لتكات عدا ةغع5و فمدسماععات (1-21/1نج647) دعومووعطع م055ع

 معوعوا سس 1710:مهيزلا علاه ظطلمتستم عجن 7ر11 جمنم# تطقتتتكمو همصم 070 (ذمع. 9. كتوم

 1271) مدمر عماتقو نات ص ءمرصتسعمأمتتم ه0 لسطتم "عةموصلمغو نسحع لع ةمععط عارم جالعم ءطقصأاتتو

 هع اتطسس 77057724 ةمقءعرتمسو تع ب هطعتلعا 2اعزوس- عل - لذ 11ه ءل 1 ءلن ىلعافا 56

 عطقلتاعو همصم 729 (مع. 5. 807. 1325) مدمساتك ب سقس 01-0-1770: لآ0-61-7 1 10

 ل16 1نعزجم ظطمظتنحم هصصم 704 (ةصع. 4. ةطكسوع. 1304) ططمتنطتتتق بس ار عرررع-عا-011 011:4

 10 ظعرب كلف ]1هووت» ؟اتلعم 1ظطن- ءقمءا/# لتعامكو وننأ ءّزسصك ءمرص ممدزهصعتس ةضصضو 706 (ةهع.

 13. لنآ. 1306) جطوهارز( - هعمل - ع0 - 011 ل]درنعلأ 18 بد هلمستر## 7”ءردع»# ذطقطظتكهم

 دمصم 721 (ةصع. 31. لدص. 1321) دمر اناتكق ب 11 عزرا( -ع0-لأ1: ل نجعل 1 ءنن 150 [ 17 نإ 4

 لوم, لعموم 1ادن-] 61عملةيرا# لتعتمو عع ةصصم 689 (ذمع. 14. لكوص. 1290 ) دا0د(هنانق ب
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 هم» ةنس قوتملا ىعفاشلا ببطتملا سيفنلا نباب فورعملا ىترقلا مرلل نأ نبا ىلع يِيشلا حرشو

 تادلج# عبرا ريبك وهو 001 ةنس قوتملا ىكبسلا [ىاكلا دبع نب] ىلع نيدلا ءالع حوشو

 دجأ حرشو 40 ةنس قوتملا [ىوانشدلا] ىدنكلا نجرلا دبع نب دا نيدلا لالج وشو

 هيبنتلا لكشم نع هيومتلا عفر هامس نيدلج ىف وهو 18 ةنس قوتملا ىرامزدلا بساتشك ىب

 ىعفاشلا [ىرذنملا هللا دبع نب] ىوقلا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا نكر ظفاحلا حرشو

 بتكلا نم هيبنتلا نأ هيف ركذ ريرحتلا هامس هبيرغ حرش وهو 11 ةنس ىفونملا ىعفاشلا

 هب ىتغي ام امهمعا ناعون كلذ نمو هبيذهتو هيرحتب ىنتعي نأ ىغينيف ةعنانلا ةكرابملا

 فالخ وه امب مدزج وأ ديف فلوخ وأ هكححصتن تفصتلا كرت ام جيحاصنتو

 ةياغل نايب ىناثلاو اذه لبق ساركك ىف كلذ تعمج دقو لاق هيلع ركناو بهعذيلا

 نيدلا زع فيرشال تكن ريرحتلا ىلعو هظطافلاب فّلعتي ام عيمج هيف ركذف هظافلا طبضو

 هطعتاعاط 47 157 41مم (60" عع [1ءلتعدم5 كذطقظتنم, ؟دلعو 1867:- ءةردوركاع لتعاتك ءا

 دمصم 087 (تمع. 6. 1عطد. 1288) سطمرعاساتق ل 4/6- «0- 01: لل: | ه2 450-ء1-7ل ] 07و

 حصصم 756 (ذمع. 10. لقص. 1355 ) رظم5غاتالكو ءاتلات5 0111114133115 1238115 وأ عغ 534001

 عماسمستسو فهاتمعغن - لوام]- ؟ل- 017: لآن وا طعن لطل- ءآ- هلم لكقنلف |[ )2 ءدارتاتم# ]و

 حمصم 677 (ذمع. 25, اللآدت. 1278) دماناتق - 4ك1ن»60 1 ءنن 1(!!! (5:5 1) عا, دمصم 3

 (زمع. 29. الآدت. 1245 ) رصمر(تاتفو ءاتزتك ءمرستس عماقتتاتك كنتم ؟هآ1هستسع ءمص مت ءطغعملتغو أ

 ]1غ هر 1-1 ءرنتصأ]» هتن ة:هوأن]ت]ا 1ل1-1 عدلت ةمكعت ماسك عيا - 1[1ةطلع 1غ0]:-ءل-لغأ: كط0-ءآ-ها ار

 8ظءورب قلطل- ءا- همم: | ع قكطلمعلاعل, 21002 ] كطقطتاحو ةهمصمم 656 (ذمع. 8. لقص. 1258)

 رسم سسك - [مقس 110/1 017-60-2: 7” هأزرو 18 ءرد ابعت ء [ 8ءب 31ه“: ظعسعارمدمت:] لا م ءم#

 عطمطتنمو ةسصم 676 (ةمع. 4. لدم. 1277) مطمتنأتاتكر ءانزن5 ءمدصتس ءطاقتاتق 1“ ذصكعتت مانق

 معرطو دوتمرب» دعاه  ةطسعام» همته 172617 ذمغع» اتطعوو مممتغ طعم علت ءقلمصع ةطصسصلممأعع

 عي سنلعو. 1ةوسع ئلاسلر ةمودتغر معوموممدءوعنع هغ ءورضتعععمع ءمصكعمتاو نت00 لنهطاتف

 ممقمممتطسع طغت مماعوغو ونسحعتسس 0116 ءئالتسج ءوص مدسعس ءمرسم]ءعقغتت, ونقع م5

 معوممصوتز5 لمس للعلك ةمكعع»لغو عغ عمرنس» ءةيصعص1(02ههمعلت 5مععاقغو نلتتقع 2111401 عزت عملة

 معاتوستغر ةهمغ ص نعتتطاتق هط عم لتووعمقنقعسلند» عوار حتا نطأ عد ةاهكطتتا ع( ةوهعأأو ونقع

 وععامع مماعدعتم عرتصغ عا دسم ؟هطحسك. 11دعع هرسمته ذم ؟ههعتعماو لعععمس 2011 5ضدصر ةطاعلاتقتلت

 مععمومت6مممعتس 2عجمعدودسك ةسسصر ءما1ععت. طقم ةلتععد ءعماتعدقممعسس ةمععغعمغ 01 ءاتمصتتتت

 ةمعطعجمأ ع لتهل عءاتتك ةدسامتستسا ءغ مععاحتس ؟عئطمتنتس ممصاتم لدم ممعتس. .0رصصتم زعتغم» طلع

 مرصتس عصسمدغعو ونسهع 20 عطوه ائطعت مععنمعم6ا - 30 777- 1ءلمأ» ةطعتك طعم هل - لل
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 دجم خيشلا حرشو حاضيالا هاهس دا“ ةنس قوتملا ىعفاشلا ىقشمدلا ىنيسلمل نحإ نب ةزج

 حرش وهو 7. ةنس قوتنا ىعفاشلا ىمولكذسلا [ويزعلا دبع نب] لبيعمسأ نب ركب نأ نيدلا

 نيدلا لامج ىضاقلا حرشو هيبنتلا ةغحت هامسو ةعفرلا نباو ىجفارلا نم هصخ نسح ريبك

 نميلا بحاص ليعمسأ فرشالا لاق 01 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىنميلا ىميرلا هللا دبع نب دمحن

 5 هيقفتلاب ىمسملا هباتك نيدلا لامج ىساقلا انيلا لج بم ةنس ةححلا ىذ ةرغ ىفو هكيرأت ىف

 هانوبح اًدلج نيرشعو ةعبرا تناكو ةهقفتملا سور ىلع لمحي نأ انرمأف هيبنتلا مرش ى

 , نس ىقوتألا ىوانملا ميعربا نب دمحم نيدلا ءايض حرشو ىهتنا معرد فلا نيعبراو ةينامتب

 بطق حرشو هيبنتلا جحصت دامس 0 ةنس قوتملا ىونسالا نيسمخل نب دمحم نيدلا دامع حرنشو

 رخآ حرش هلو 0 ةنس قوتملا ىطابنسلا [رداقلا دبع نب] دبسلا دبع نب ديحم نيدلا

 10 ىشكرزلا هللا دبع [نب رداهب نب ىلع] نب كمحم نيدلا ردب حرشو اضيأ تكنو مانب سيل

 ,.6 خنس قوتملا ىفاشلا [ىسلابلا ليقع نب] ىلع نب دمح نيدلا مجان حوشو 77 ةنس قونللا

 110:6 13د: لجعل 1105ءمردغ 10)ةيدعد]رع]با كئطقلطتغمو ةسصم 8603 (تمع. 8. اللو9. 1458) د01[ 105و

 جلممهقنممعو امععصتهدهق ءلتلتغو بنهقك 1074 ةمكعتت مولا. - ظورصو 1/-1عدنك]ب ءمصصتسس ءعمامأت

 ددصغ ةطقعتاعط 71070-ع01-0: للطن 8 ءآب» طورت ظود»04] |[ عزا كط0ل-ءا-هسفسن] ه9 ءدد]ءطرات»# ؟ةطقظتتهو

 دمصم 740 (ةمع. 9. لدا. 1339) رسمت اتاتك و ءانزانكق ءمرطص عصام انكر 1 0/ر/ عا ط//-1' عدلا ةصكعالت ماتتكو

 رسحعماتك ءغ مان1ءطعع وأو هع موامدته همصاتسعأاو نتقع جمعام# ءا 1:68 هك لان - ءا”“ و

 ةيععر موز. - (ةقطت لوصفل-ءل-لط: 7101من عل طعن لطلملاعأ 11 ءاردق 7” ءتسسعبت# ذطحتتاهم

 حصصم 791 (ذمع. 31. 1)ءء. 1388) صم“ منك - لعاب" (صمطتلتعكلسسانك) 1د2447 آل ءرصحسع

 و مكمععمو دم [1نكاهرته طمع ممعسدعن طمتاتم سعممتم آكل 1طئززر وأ هممت 788 (لصع. 2. 1"عطد» 1386)

 (ةقطخ لعسف7- هل - 2: ممطتك ]اتطسس ىةسسصت 21/- 1 نءلبنأ» لا تدالهت]» ط1- 1 ءبداك]ب طصقعالت حانتللل

 رصتمتغعو ودعم هءعئمرتطسك لسعك ممتسمتستم عدت لدككتسساتك. ةطظسدصغ ؟لعاصأت نانهغاتما" ؟:01نسستسقو

 معمم نحتطسك كك وسدلعهعتسامه هعءغم مدئللته لتعطعيسمضنسص ممقهكل. - 1ةعع زللاع - ممسو

 121: - «0- 017 1101م: ع0 ظء» 1 م]رغت» ]108682 و ةصصم 746 (ةصع. 4. آل1هت. 1345 )

 رت هدتاتانو بس 11:0 - 007-60: 1101م مه:7:60 13 كن - ء1]ر مى عقزن 10526708. ةصتتم 777 (ةصع. 2. كاتم

 1375) دصمعختسكرو نتأ همصصصعصأةتأاتتت> 165:14: ط11- 1'ءرن[أ] مهمدصتسهت ان ل (01آ - ءل- 0

 110ه متينة 0 136: ملط 0-ء]-عهتسعل [ ظءرن ىلط0-ءا-ع/027"] كونا م18, ةصصم 722 (ذمع. 20. لوط

 140 1322) درصمتتاتاتكو ننأ دلئاتست 0000064 ءمرتست عصاقتلاتتل 3غ 1سم عض[ عنان عع هله0(ة6صع5

 زموععمتموده ءلتلتغ - 8ءل»-ءل-لأ» 710ه1ءمصتسعا 1 ءرن [مللغ ءد ظءايفلف» ظعن] كلطلعلام]ب

 2761 6ء]مرو ةمسصم 794 (ذصع. 29. الور. 1391) دصمتناانالكق ب 1العزرب - عل - ل11: 1110| هتاقنعلا لق ءنا

 1: 17ه: من717 8072: ذاطمطظتامهو همصم 804 (مع. 11. ةسوع. 1401) دحمتنأانال5 ل مع" جرد اأ- 1
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 نيدلا مجان حرشو ةنس ىنوتملا ىلاسملتلا ىرهفلا دمحم نب دللا دبع ىيدلا فرش جحرشو

 ىف ريبك حرش وهو 01. ةنس قوتملا ىفاشلا ةعفرلا نباب فورعملا [ىلع نب] دمحم نب دمحا

 ةيافكلا رصتخمو فيس دقو تادلج نس ىف هبخاتنا ىمولكنسلا دجْلا نأ ىعفايلا لاق هيبنلا

 حرشو 71 ةنس قوتملا ىفاشلا بيقنلا نباب ريهشلا ولول نب دحأ [سابعلا ىنا] نيدلا باهشل

 قاحكسا ىنأ هيبنت حرش ىف قارشالا هامس ىالقسعلا ىسيع نب دا [نيدلا بحم مامالا]

 طوسبم حرش ومو 417 ةنس ىقوتملا ىملا ىربطلا هللا دبع نب دىحأ نيدلا بحم مامالا حرشو

 هلو هضيرات يف ىفايلا كلذب ىرص ةفيعصلا هوجولا راتخي امبر هنا الا رابك رافسأ ةرشع ىف

 هيبنتلا صيخلت ىف هيبنلا كلسم هابس هيبنتلا رصتخم هلو ىرغصو ىربك هيبنتلا ىلع تكن

 ىقت حرش اهنمو هيبن بلاط لكل هيبنتلا ريركت هامس ريغص وهو رخآ رصتخم هلو ريبك وهو

 45001787 8 ءدن 1101 ميوت»ءا ل ]ربت 1105136, ةصطص .. . 100 1'ااتاتق ب لأ ءزتت-ءا-011: ل0

 رعب 7101 م:»:»ء0 | ظعت: كلغ] ظطقطتاحو ؟دلعم ة262- ءا”ر/“هم لتعاسك عغ ةسصصم 710 (ذمع

 31. مخآدت. 1310) ططمزنإات5و ءصزاتك ءمرطص »7 عماومأات5 1213عطاتق ؟1عنسأت هكمععلاع# ؟01هستسق

 يدرس ما ععنمعو قونع ةتستلتق ذص ظل/- 1ءيبا2] ممس فممفعتماتك عال كلمه ملتممعك دصتتلاقك ءغ

 موعده ءغ تانلعو هممنمعغ هع 16ة/ةيرءأا ء]-1:ءزا]ر ةمكهتمادك أ. '1' ءداع )"(ا# مماتوتكو لانك

 0]116-ء047-1: هك ءيد/ 7مم ذم دعدع ؟هآ]مستمتطاك ءدعععموتغو ءغ طقعع ءمتغمدسمع ةمصتل لدتت 2

 وعي ةلتدحس همسصصسسعسادتتت 177/6 ءمتامدسعس ذآ - هل لأ: | ك1 1هطآ1:5] 47760 876 5

 رداع كاطقظتامو ؟نآعم ل72: - ءاجءع78475 لتعنتك عغ حصصع 769 (ذمع. 285. كسع. 1367) 201115و

 ءلئلز6غ  طعتملع 1-7771 ءنط]: همرصتسعمأدخا ةدصخأ طقس ل8::110/1-ع017-0: ل]ت»0 عن 50

 ملوءم1م708, ونمأ ءمسصسعمأمدسسسم 117- 1دأن اع لق دام 1 هنن للطع 18 [عمع ذمكعت مولا

 ]سصفس 5::1101-+047-0: ل160 8 ءدن 45001]ه] 1'هارعر»: 11ءطقتر ةحصصم 694 (ةصع. 21. الآو7. 1294)

 ردم أانانك و كاتزاك ءفرصتس عمام_ستاتك ةسما1تد نستلعسس ءيغ ءغ لعوعسس دمهعم05 401105 010 مآ1ععاتكتتو

 ممعمع ةنغعتسو 16 1كر#6 لنقعمأاع ذص ىدم 10707: لتعغو ؟13ع مقتاتتل طمع ّذص عم ةانهأ

 مدعم مامغمع. 1ع دلمو(ةكقممعد ةموعمتمددك ءغ سهل هنع5 ءغ ستسو»ع5 20 1-20 هدف ءلتلتاو

 هع متكسعم ءزرسمكلعسس آاتطعت ةسواتمءءود 21هث1ه7 ءاحت:عءانأ]» لق 1ءالأو 1-1 ءنافاب ذمكعتت ماقتط

 هع دلتئحس طعععت مدعم دم ؟ساعمك ةصتقتغو بت ةقلطسس 1'ءار»ة» 1-11 ءراط1]: 18 اننا 1م]غئ5 :ءانأأط 0

 لعلنغ - 17هع/خ-ه0- ل1: ىلآاع 8ءآب» عرب 1101 مي:ت»60 11252 كظطقطتلمم ةهمصم 829 (اهع

 13. لوو. 1425 ) مممماساتك - 1طصسقنس للنع 1105 00ه“ 1 ءب لآ: 8دء- ءآرسم/ علق ةطقطتاهب
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 يف هيقفلا ةينغ هامس رخآ حرش هلو ةيافكلا هامس ريبك وهو .. ةنس قوتملا ىعفاشلا نقلملا
 داشرأ دامس طظفحلل عوج 1 هريعضخاو دلكم 3 هبيينلا ىداه ةامس رخآ حرتو تادلكم عبرأ

 نيدلا سمش جوشو ءوضلا ىف ىواخسلا هركذ هباب ىف بيرغ وو هيبنتلا مجكصت ىلإ هيبنلا

 نيسحلا نب نديحم نيدلا لامج هيبنتلا ميحصتو [1 ةنس قونئملا] ىيبرشلا بيطخا ديحم

 5 نيملاعلا بر دلل ديلا هلوا هيبنلا ةركذت دامس رصنخ وهو 0 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىونسالا

 تاليهملل تدّرحت ذنيح ريثك ىف لمعا دق هتدجو ىوونلل هيبنتلا مكصت نأ لاق رجلا

 ىف هتلبثا ام هيف تبتك عماج فيلأت ىف تجرضتسا رق ميقنتلاب هتيمس فيلأت ىف اهتعمجو
 حرشو ةرهاقلاب .. ةنس نابعش ىف هنم غارفلا ناكو ىلبق نم ىتلا تادايزلا تزيمو عيقنتلا

 قوتملا ىقشمدلا ىعئاشلا هيهش ىضاق باب فورعملا كجا نب ركب ىنأ نيدلا ىقنت ىبضاغلا

 10 ف ىطلبلا ديحم نب اجيرس نيدلا نيز خيشلا حرشو اضيا هيبنتلا ىلع تدكن هلو مدأ ةنس

 نيدلا بطق حرتشو ءاوجأ ةعبرأ وو هيقفلا عيحصت 0 ادحح لس قوتملا ىعفاشلا ىنيدراملا

 دصصم 804 (ذهع. 11. فسو. 1401 ) رصمرتاانالقر تاتلاتك همز2ض18عطاقتلالك طاقعللتق قا عا (ةاتلاتت
 رت ميروا طقطععم 1لعص لسمك هلتمذ ءمرصتس صامل مسطآ1عوكتتغو نانهزلان12 م1101 01134110
 موالسستسو همصاتصعأا ها 61 مسيرءا ءآ-ركععزف] ذمكستمادك ءىا. 8 هداعتمدنعس انصم 1:01سستمع
 يسمءءاطعمدستس 11408 ء]-1ءارأ]) ةهممعا]ودتتغو عار نأ 8ءقفمم# ذص ظ/-10])1 دممصعأو ءاتللط 8
 ةمكوعماو 1:70 67 -684] 21ه 168 ]4]: 1-1171 ءبرطف]ب ةمكءعتمام رصعتسماتأهع ءقلتكذد عالععل مسلك
 هع طلع هتمعساةمتم هيغ دن ععمعتتس انطعالسم - ةايعرسع-عا-ا0غ: 71هارمستسءا 0
 عةدصصم 977 (ةمع. 16. لمص. 1569) رسمت نانك ]. -  (تهرمءءاتمهعرس !اذطعخ 212041 ءلتلتغ
 5 لورساا - ه0 - 0: 17101 ميجت» 60 18 رن ءا]رمو عقر ظطوسعم# كطقكظتنحم ةصصم 777 (ةسع. 2. كانصت
 1375) رصمر تمسك. 1ضمزانمانع ءىأ 16/471 67-ءلاز ةمكت مامر نسمع دله ةصعامتأا: آقنتف
 رروم مهسصسلمرخستل لميصتمم اع. آس هورسءءلممعرو ةصومتغر ه 2ءموءم# ءةلتلع دصتتلاهه د68
 مروعا تمدوم يدع امكعمت. [ط(ةوصع اانتط (ءعرمممرتك ّدص معع]ععأتق هم عرتحتس ممكانأ عا ءعودص ام
 1عررم1با]ب ذمكنتمام ءمل1ععت. 8هواعد ءديامدحأ ذص ]نطو تمتك ءددلتو ذم ننم هن همهقتومهتكالو
 ودمع ذه 1عسعزن]ب همتكأي لتئاتصحتوتنع 2001(ةسعصأهرو 00126 0 جلزوءعأو ءأ ]تطسس ددعمقع
 ةطقطقم ةمصت 738 (ذمع. 30. 2مل. 1337 ) (©ةطتنمع ةطقواكت ب (نةلطت 1ع - هل- ]1
 لن 8مزر» 8ع قلرسعل 12ةمعماعال يطقظتنهم ددلعو كل: ( ملغ ى]رمارطتعاب لتعاسك ءا ةسصم 1
 (زمو. 19. ا[حم. 1447) رصمرانانك. 1لعيس هلصماهقلممعفك 1مم عمل همقق ه0 1 عسباف]ب ءلخلتا لس
 تاطمزلعاب 7عرو-عل-0: رك ءسازم 8 31هةمسسعل ذطقظتنمي مستسنس 1هلقتتمعو 0لعملع 1س لأمت
 زموست]أ سنسر ةسصم 788 (ةصع. 2. 1"ءطدن 1386 ) دمتناانانقو هتزانكق ءمرستسعم(ةئالاتلق © (ا1ة(1001
 مه يلم هومدافصك 10م: ]را]ر أ رك ععلأأب ذمه تواسه كيا س (©هل5- لس لف: 1101 منهن 0 قع
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 ةيبنذ جيضوت ىلع قاشعلا عمج المسا مقا قش قوتملا ىعئاسشلا ىرضببلا كيكم: نب كيكم

 نيدلا لالج خيشلا حرشو ىهننا هلاح ملعي هنيهسن نمو ىواخسلا لاق فحساأ نأ خيشلا

 ةلمكي رث هتكل ىئاولا هاهس يوؤمم حرش وهو 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع

 ىونسالا هب. ىرص بيلقالا هامس ىرازغلا نيدلا ناعربل ةقيلعت هيبنتلا ىلعو لضالا رصتخم هلو

 [10 ةنس ىقوتملا ] ىلصوملا دبحم نب ميحرلا ديع نيدلا بات رصتخ اهنم تارصتخ هيبنتللو 5

 نيدلا لالج جيشلا رصتخامو هيبنتلا لصف ىف هيونتلا هلو هيبنتلا راصتخا ىف هيبنتلا دامس

 ىخونتلا دوعسم نب لصفم يرفلا أ رصتخمو م18 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىلحلا دحأ نب نيج

 ىفاشلا ىوململ ىزرابلا ميخرلا دبع نب هللا ةبه مساقلا نأ نيدلا فرش رصتخمو بابللا دامس

 نب] ميعربا ىب لبعمسا نيدلا دامعل هيبنتلا بيذهت حرش حورشلا نمو 0+ ةنس قوتملا

 دبع نب كمحم هللا ديع ىنأ مظن اهنم تاموظنم هيبنتللو مم ةنس قوتملا ىسدقملا [فرش 0

 زيزعلا دبع نيدلا كيعس مظنو ه.. ةنس قونلا يارسلا دكا نب رقعج مظنو ىنيلا ىنابيشلا هللا

 17101 م::ت»60 1120 عر»# ذطقطتغمم دصصم 894 (ةصع. 5. 10 عع. 1488) دطمةاتم15 ر 01 01010162351 امم

 11زت» م 61 - هد]رداراع هله 1هتل]ب4] 1 ءداطأاب 171- ذاب عفزلا كلف 14 ]هع (3. ء. طمعاتق ءهمصللاتكاتف

 ءورحتتس و ونتأ ءعماتعدنممعس همعتتمك 167:64 د ةطعتلعط لقتع 72::1مع ءلئأ كمتسصغ) ممدلتس 3535

 رع وده همصتم200مع ءزدك همملتأم معممذءلطتعس. 11معع ذاع - 8طعتلعط 36/47 - هل -

 617-450 -ه]177101: طعن: مللض 8ء[ب» كم4, ةهمصم 911 (ذهع. 4. لمص. 1505 ]) 1201405 وانت

 مورستس عماتتم 77” مر زمكعتمأام (عدعاسسم جليصتقءاتغو هعواتع (ةدصعم ءاتتات 20 سعت معادن

 [لعرد ءمتغنمرسعم جععطعأونمأ همسممددتغ. كلم( مصعم دةماتتط 0085 مأققرو عأ اتأ 66

 لزوعراع لتعغعر نندسلم 1ع710 ذمكتومتاقه 80 ة71-ءل-لغأ» ل" هس د0 1'ءهطؤ]: ءعلتلتك 1ك متامرسهك 5

 همعرتف 2162647, همس ممددعضدسأ 10 - ءل- ل7: لآل - ءآ -:"ءاآرأد» عر: 1101ممندت»عا 1578و

 [دمصم 671 (ذمع. 29. كس]. 1272) مجم أاتاتك] و ع1 ةاتقت 10/-11184]: لق 811:1 ن7“ 1-1171 ءنط1]

 ةهممعالدمتغ. 10عدد هماتق 1 ءن7مأ]ب لق لمل]7] 1-1011 عازل, ءلتلتغ ح ممسسمو كطعتلعط لو7/7-ع0ل-ل

 1101 م0»1117 ظءر» قل اتسءا 71021678 ظطحطتغمم دصصم 8564 (ذمع. 28. 0ع. 1459 ) 1201315

 م1 اردد" ل110 601:0117 عري 31 عونا 1 عسللفو كلدك ءمتامردع ]8[0 ذصعءىتواه هه ع أ

 ك1 عر« ورك 017-0: ل 1*1 ءايوضرو ]1 ةهاهل/ه]ب آظ عزان ل طاا-ءآ-:" ءآرفد» لق هر" ةدنغ 1] هنردعنم# ؟ذاطهطتاقم ةلطتو 8

 مع. 30. لدل. 1337) رممعنسنك. لل ءموصصعماهتمد ذللع نسموسع معضنسعغو نعال 1710-60-1

 ]و047 8 ءرب ةا"ءاغر |[ ءنو كارع»عرك] 010ءم00ءد2 ةهممو 852 (ةمع. 7. الآدتن. 1448) رهمرأاتاتك 0

 ءلأقتنم ءا 1 ءارلستا 1ر/-1'ءررانأ]ب ةصخعتمدتغ. ظاسععم 1 ءروانكإب مجعاتتعع نتمونع عدمت همهاتسأم انأ ل

 4011ه 71ه]مميوتعا ظعرب كطلما/هآ ىذلارعقارمراغ 7”ترريعرو# ب لمزرم» 8 ءرب لقدسعا الع" ل

 ةهمصم 500 (ةمع. 2. 8ءعمغ. 1106) درصمر(انا5 - 1[ وزع قوقل -ءل-لغ: لكطا-ءآ-هعناسه 11: كات عالج
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 نب ىلع نيدلا ءايض مظنو هيبنتلا فئداقد هلو 11 ةنس [دودح ىف] قوتملا ريزولا نجا ىبا

 نيسح نب زيزعلا دبع نب نيسح مامالا ييشلا مظنو تيب فلا رشع تس ق ىرذالا ميلس

 نب دكمحا نيدلا لامك تكن اهنم تاكن هيبنتلا ىلعو ةنس ىقوتملا صمح بيطخ ىايسلا

 مظنو [ىنميلا] فيصلا لأ نبا تكنو اه. ةنس ىقوتملا ىرهاقلا ىناسنلا [ديحا نب] رمع

 5  هيبنتلا مظن ىف هيزنتلا ضور هامس ىرهاظلا ىكبليب نيدلا فيس نب ديحا باهشلا

 وبا ةمالعلا مامالا خيشلا لاق هلوا ىف لاق ىاحصلا باتك ىف عقو امع ساضيالاو هيبنتلا] 11.
6 

 هدحلوم ناكو هيلع ىلاعت هللا هجر ىسدقملا ىربي نبأ رابخل دبع نب ىربي نب هللا كبع ديحم

 ىف عقو امع حاصفالاو هيبنتلاب ىصسملا وه هباتك ىف هد ةنس ةدعقلا ىذ ىف قوتو *11 ةنس

 ىنأ نبأ خيشلت اضيأ عورفلا ىف هيبنت "5 هللا هجر ىرهوتمل مامالا فينصت حاحصلا باتك

 40 هيبنث نود ةدرج عورف وهو هدد ةنس ىئوتملا ىفاشلا [دللا ةبه نب] كمح نب كلا دبع نورصع

 ىعفاشلا ىرصبلا ىريزلا ناميلس نب دجأ هللا دبع ىال اضيأ عورفلا ىف هيبنت "#5 خيشلا

 | كيعم] ةمصستس 697 (تمع. 19, 066. 1297) دصماناناتق. 10عدد .22ءعمقع (ةدطاتلتنهنعد) 107-164]

 م0101 - 04-60-7277: ل12 8 ءر» رك ءاأر» للعب" عر تؤم ةماعع مزن: عاوأاتم دمعاضستعد هةعلععتس هتللتم

 رعروسامتست ءمرسمتءاطعملنغ - 8طعتلعط هع طصقس 110568711 عزا 450-ءا-هعأد 16: 1105م: 5

 (همعزممحدغمر» آكرصععععصتتقو ةسصم ... 120(ننق. - قلثأ جلمماهقممعد ةمطاتلعو ( 8:4 ) ذه

 /1/- 16541 متاطآتعدستسار انك 15 27007- ه0 - 041: ل ]ت»ءلأ 1 دن دمت“ | عت: كلطت»ءل] 27د

 (ن]م, همسصم 758 (ذمع. 25. 1آلءع. 1356) ططمالأاتاتكو ءأ ك1: ل12 1:ءقر“ [ 3” ءسعبنف]. 1 ةعاعمعد

 5 زمان مدنعاوللم دمعاتعد ءدكاهأ ظمنل] ءا-1ءردتنأأ» لا د:هلستاا 101- 1 ءررانف] ةمكعتت ماهو 3

 04-60-5767: ل ]رترنءل طورت 8 ءقزل-ءل-01: 847661: لملف ءلتلتك ح 3040. [1خ1-'1' عدطتط

 ىع 10-11 ط قطر ءهععلمنتم ءغ 11 سماندنتم ءعمصتسوم نانقع ذص قءق/47ز هععمسسمأ. طص تمتام لل

 معزعتلعط غن طصقس 0هءاتهوتتساتك لآثا 11101 هترنن::ءلأ ملآ007]ع]ي 13 زن 1218 1 عزت لآ0-ع-7ءل8/7*

 الاد طور: /110ءم00عد# دمصم 499 (دمع. 13. 8ع. 1105) ههنتق ءا دصعمودء المان 1ع3'لعغ ةصصت 2

 (ذدع. 24. لآدعغ. 1186) مطم(تتتقو ده اتطعم ىدم طقعع طقطعغ: 111304 همدق ةمفعضماتست 8غ

 1ئ/- 1 ءدانأ] همع 111- 1طركارآر و, ععلاملتم ءا دعجموتاتم هآحتنه عمرو نانقع ذه !عدتعم ع7

 حط طسفنس لويي/رع# ءلثتغم هءععمسستما]. ح 3641. 1 ءمطتط 11 ء2-1ه مانو ةععلاقاتم 0ع

 10 1ئ5لعمد مدعنطسك زسعتك همععتماتطسور ةسعام»ع 8طعتلعط 2871 4852 0ور»ن» لطلمعاام] طع

 1161من عا [1ءن 11ءطملم71ه7] "طمظتنمم هسصم 585 (ةمع. 19. 1"عط». 1189) دصمتا00. 11هع

 موعاعو لستق ةمععتهلعو ةئسواتععو ىعدصغ ةععاتسسعماتكق 0ءدالطغمع ءغ( يعامتممع 8طعئاططت

 نورعمب - 3642. 1" عمطتط [1 ء1- هدر ةجعتمتم 0ع ةتكلعدد مهعاتطانق لاتعتف 5مععاق] أت طانقو

 ةسسعام»ع للاا 4061/1ه]. ]1760 183 ءنن 507ءزضئ» #2 8هم»# يظطقطتنمه. - 30643. '!' عمطتط
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 م2 ةنس قوتملا ىنادلا ديعس نب نامثع ورمع ىنا خيشلل لكشلاو طقنلا ىلع هيبنت “٠

 دوعسم نب لضفملا نساحلا ىنأ ىضاقلل صوصنلا فلاخ اميف ىعفاشلا در ىف هيبنت

 قوتملا ىوحنلا ىنج نبأ نامتع مدغلا قال هيبنت 455 5 ةنس قوتملا [ىفنملا] ىخونتلا

 ال5 ةنس قوتملا ىوحنلا ىمرجلا فكسا نب جحلاص رمع ىنال هيبنت )“م #7 ةنس

 مع ةنس قوتاملا خروملا ىدوعسملا نيسح نب ىلع نسحلا ىنال فارشالاو هيبنتلا ا 5

 اهفورخ لثاوأ ىلع اهبّترو راعشاو ةّيمكح تاملكو ةيوبن ظافلا نم [هيف] عيج اياب نيثلك
 قب ةنودملا ىلع تاهببنت .٠ ةركذ فيس تاهيومنلا نم نايبنلا ىف ام ىلع تابييبنت "4

 طارقب لوصف ىف أي :لوصفلا تاكيكشت رش ىلع لوقعلا تاهيبتت !"مإ ميملا ىف

 ىكلاملا ىبصحكلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل تاهيبتت 7"م» ةيدوادلا تاهيبنتلا )"0# 0

 جاو عا-دصوءووغ 586 ءال-ةطقلعاور دعلافأم 20 مدمعأم 01321669 ءغ 8عاتتقف ؟706هلتاتطو

 حمععمرع كطغتلعط قلتي قست": 011ج ن0 عن كهفل 128, ةمصم 444 (ذهع. 3. الآهت. 1052)

 ررمرتن1نمق. - 3644. 1 ءمطتط 113 5040 ظ1- 5طغلكذت1و ءهريعلاوألم عآ1اتأا 3108613 0

 نوهقمسعسكو ص نمتطسع 9747( د ممتع (غععم ؟ءععطتق 035 صىعمدغو ةسعامانع (نةلطخت للا: زن 7

 110 401:01:2] كد 116:0 1'ءجتئرل# [[ظةمعاتتمإ و ةصصم 442 (ذهمع. 26. ظ1هن. 1050] مهم دو.

 3645. '1' عم طتطو هيعئاوأم و هتعاماع 4111/1: 01ر01: ل21: ل رونا 0( :حيستس ةان عورة 92

 (نمع. 20. للمات. 1001) مدمرتاتم. - 36046. 1 عمطتطو ءدجعلمنمو ةتعاماع ]اع 07107“

 م8470: 8ءر» 1: 82معع لعرحتم# (ءديستسه تأمر ةمصم 225 (ذصع. 12. المر. 839) 2201610. ل

 3647. [1-1' ءمطتخط مع 15-11 طرد هكر ءهععلافأتم هغ ممم ععاتق رو جنعامتع 412 1]نعده7: أ 5

 186: 106ءقر» 116م0 طتع(مدتحسدتس هعهمأملعو ةمصمم 346 (ذصع. 4. ةكمد. 957 ) 2201630.

 3648. 1 ءعمطتط رع "1" عطرامسر دععلامام ءغ ةيياتعدلم معد طتاتص0ل1 ءغ :ءاتوتوصتق

 مموج عمتعماتسست . (نودسرمءعملتسسم ذم (ةعتسأد هدجتغم 0تئ5مموتغتسو ةص نانو ل1: مو ل5/87:]/110505

 186: 1417 طروع[عءوفد5 ءكلذنح مئممطعقتعدر ةجممطغطععسدنم مطتلمدهدطتعود ءع للعام ممقاتعم

 نوال عوتغ عدوسع ةععدسلسم انغعممقو د نيتطسع ةمعرمتسسغو 015ممودت6 - 3649. '1' عمطتط غر

 رسمصتنم 20 ج0ه]لغئغموقمصمعو دذص 27- 16و هطكتمك.  ؟10ع 0ع طمع هرعضع ةممته.

 3050. 1" عمطتط ةغر سطمصتلك 30 هماتق 1100676561: , 0ع نمو ]نغعاته ل147 110ءوغاتت.

 3651. 1" ءمطتطشغ عاده آر هيععللمكغخ مدعم درسمعصأت سس 20 ةعرراتعهقممعسس 1هعمرحسس ائطعت 7

 لتطتمحسسس. 17104 ذصكعو ددط 105147 801. - 3659. 1:1-'1' عمطأطقغ 11-2 211501345 0

 رسمدتأد 12مم016 - 36053. 1' عمطتط ٌةغر مهمهتاأجر ةسعام»ع (0ةلطخ 117/60/] 1862



440 

 ىوغصلا صايع هاشل هفلأ ىسراف دمحن نب مجنملا مساق رفظملل نيبجنملا تاهيبنت] “٠
 دمحن نيدلا رخفل عورفلا ىف زيجانت 4050 ْخملا ىكلملا كلاملل شياتسو سايس هلوا 1. ةنس

 فالخضلا ميحكصت هيف ديري هنأ الآ زيجكتلاك وهو 05 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىلقصلا ديحم نبا

 ىرع نبا ىلع نب كيكم نيدلا ىيحم خيشلل كالفالا تاكرح ىف كالمالا لزنت “اما

 جة هب فصو ابيب ناسنالا فصو ىذلا هلل ديحلا هلوا ةلاسر + ةنس قوتملا ىسلدنالا ىناطلا

 نيدلا ىقتل ةنيدملا ليدانق يلع ةنيكسلا لزنت 0#. اًباب نيسمخو ةسمخ ىلع يلا مسفن

 ىف حاورالا ليؤنت ٠01 ىورزاكلل تالونت “مم 01 ةنس قوتملا ىبسلا قاكلا دبع نب ىلع

 ربتا ةمالعلا لضافلل رارسالا ليدعت ىف راكفالا ليزنت 1. ىوبلا نجا ييشلل حابشالا بلاوق

 هيلا رقتساو هيلا هراكفأ ىذا ام ريرح هيف لصق ةنس قونملا ىرهبالا رمع نبا لضفملا نيدلا

 10 حرش هيلعو ةروهشملا لوصالا ضعب داسف هيف اركاذ ةيمكحلاو ةيقطنملا نيناوقلا نم هيأر

 ةملوعطم ا1هلئاعتلنم. -ح 3654. ['1!' عم طتطقغ ءا- دعه صهز نخسلكسصر 120801153 001111

 ودهع 1101ه ع ر١ (نعق» ظقعر» ل110 [عمتسب»عل 1 دج كعاعمهمدسسك ةاطقطم 140]: 5 ونعام# دسم 1

 (زمع. 6. للم. 1621) همرصممختتغر ءأ امعمتغ 112: طمس ءغ عامرتم معوأ طسمءعمسأل ءاق.].

 3653. "1 عمزأ 11 ع1 - 4هرمدت'ر ءممكتستسملم 0ع مدعلطاتق نزدعتق كمععتداتطموو جتعامدع

 ل1م1 ]رم - ل 011: 1101م1: 0 ظعر» 0101 مب»تت»ءل كة عطتلا# ظطقتتتلادو ةهمصم 729 (دسع. 5. 0

 1328) ممن. مدع ءعوؤ هزستلع ائتطعو 12 ةعر متكت سم0 طلع ص ءمصغه9ءلقتتق همت 5

 ماعمتسك ءامطوضوعت - 3656. 1" ءمدعس ه1 عل -ةدسل ٌةلعو 0عموعمفاتق ةسوعامضتس لع متمغطاتق

 هرعتسسس همعاعوومسسس ر ةقععمتع ةطعتلعط 60-210118 - 041: 1101 0111:60 11: لل 151 ل

 5 106 م:له7د6و ةسصم 638 (ذمع. 23. لدتا. 1240 ) مجمتتات0. '1'عهعاوغتكق ص لان

 نسموسع فرتغم لتكتكسكو نانأ أه ةصعامتغ: آدسك عمو وست طمصستما ءدلعس ةئاضطتتتغ 1150 عرصوانع

 لعووتمدتغر وعمتطنو هع ةمكسسص عام. - 36057. '!'عمده201 ءعا-هعاعاس ءغو 0ع5وءعمقان

 يىدموس لان غمنتك ةدمعت' ادرصمدلعم 11علتمعمو عدو ةسعام»ع 1 معزة عالة: ىلغ ظعت» 450-ءا-! ملا

 كدارخو هصصم 7560 (ذصع. 16. لوم. 1355) رسمت. - 3658. "ا" عم 7601 غغو 065 ءءمقات#و

 ةدتعامرع 1كم سعر - 3059. 'ل' عممأت] ع1- حمر مطر لعيستدولم هماكتاسانتت 064 1015

 نور ممسحتس و ةسعامرع هاطعتلعط ققروعا 802. - 360060. "ا" عمهذ1 ءا- ةقلعفمعر م0

 نموت ةتمصسس لع مععاج ةععمءامنم ةعومدلتممع هغ لثز نلت ءدلمصسع. ظعمع ردعساسو عن 00 ع(نذطل تناك

 ل11" - هلح لا: 110/501:01:7 1: 0مم» قطلعزب ع دصصم ... دممساسسقك ذص طمع ائتطتم ععدلقف

 140 [1هعزءودع ءهغ مطتامدهدطتعمم جععتسملع ةمودتععنع عع لعععتطعنع داملنتغر ننده ه0معافهالممعق تطأ

 ةنممءعلل(مكتعرمصغ عع ذم نستطتق ذمععمتسسل ةنطونغععدعر ده تغ همست ماتممعتت همصصتت]1 هند

 ممم عل مأمنننت العم ممطهت6مستس لعيصسممفو دنع 8ذدع نستلحتس طغعصع رد عاأااتق 001111621
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 كلت ىف هذخام صضعب ىلع درواو لوبقلاو ثرلا نم هل ينس ام هيف تبثا لضافالا ضعبل

 فقحا فحم هلل دبحنا هلوا راكفالا ليزنت دقن ىف رايعما ليدعت هامسو ةيقطنملا اًميس لوصالا

 لوملأل نع كاقتعالا هيزنث ا" 40 ذنس مرحملا لدآوا ىف فطنملا نم غرف ملا لكلا عدبمو

 [ةغيطل] ةلاسر 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نجرلا دبع نيدلا لالج نيشلل داحتالاو
 هللا نى دعب امأ هلوا روكذملا ىطويسلل ةلاسر ءايبغالا هيفست نع ءايبتالا ديزنت “٠

 نبأ حيشلل ةعوضوملا ةعينشلا رابخالا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت 40 ميلا تالزلا رفاغ

 هيزنتب نم ىذلا هل سيململا هلوا [1] ةنس قوتملا ىلانكلا قارع نب ديكم نب ىلع نسل

 ىلا هادعأو هبيترت ىلع بترو ىطويسلاو ىزولل نبا تاعوضوم نيب هيف عيج خلا ةعيرشلا

 دبع نب نجا ةعاملل ىضاقل نايبلاب فيلي ال اًمع' نارقلا ةيرنت مم  ناببيلس ناطلسلا

 وحنلا ةمنأ هيزنت هاهم باتك ىف ىوحنلا 'فوزرح بأ ةيلع ذر ه1" ةنس قوتملا ىمخللا نجرلا

 انطعن 18:04] 13-67“ لا +000 1ءدنجنأق ءا- هركقت» ةصكستماسسم ءلتلتغعو ذص نتم نتهع ةثطأ >ءآ

 دسمءعوطوم0ج ع1 مءعمطحملم دم دمعصغعتم ؟عمعضممغو ءغ ندقهع ءمسغه سمصصات]1 ه5 كصغعم ائطمعت

 زم طنع معتم كمتتكو ممقندكتسس ذم 10عتعكر مممكعنأغو ةعوئدسعم5 ءممظعسممع ةاسلمتا“ 1معامتخ

 زم: طكدستك ]عم ءتغفنعتم ءمرصمهطقسأل عع هرصصتق 0ع ه0م10 م200هععصأل اعبر عأ مدئااعتل

 1هعنعدسم معلصتع لتعطسو دصعمست5 81هطقعسءدد هممت 665 (ذهمع. 2. 0ءغ6م 1266) ةطوه]؟ز6.2

 3661. 1 عمعتط ءع] - غ1 ءقلر ةسمفنم 80ع3 د مساحغلممع 20م5 غه ةزكع نمصقألات 0 ههداتمت

 ءفرممرتتسا ص تصاندلل عغ نصت ءدقمصسع. 1 عدعاونتك | ءاععدسد] و ةسعام»ع ي8طغعتلعط لءام7-ءل-

 را ط0 - ءكآ-ه]ت»هت» عن للطظ عا“ كميراءر دمصم 911 (ذمع. 4. لدم. 1505) ددمعءنو. اد

 3662. 1" عمعُتط ءآ1- ةهصط1عفر همام مهمطعأوصتتت هط  ةععمجدعمممتطاتك ةمقتمت عهاتاتطو

 حاتعامرع ءملعدج كدر 12. "لعد عادنمعكر ونانأ لله ةمعامتغ: طءوعستكوزك معدعستء(عملتف. 1مم لهغمق

 دزأ 18لعدك معععدغمداتست ءمهلمههأمر» ءاعي ح 36603. 1' عمدتط ءا- ءطهمعتقغ ءادحدص ة:1524غب

 دسمأفأتم 1ععلك ةسمعامرتامتع معلستمتمنط و ععغمرسسست ءممظسم دأمع 2 همالقنق دعمتطاتع ءعغ لتوءدنع-

 مدصفقطسمو ةسعام»ع هطعتلعط 41:11 معهت: ملغ 8 ءرن ل101 عتتضءا 8 ءرن قاع ]6:18 ةصصم [(3

 (ذمع. 16. المح. 1555) سمعتم ]. 1طمعمتغ طلع زاد: طهسك 182عمو ودأ طعمتومع ذصصتا مت (ةغ ع

 ]عونه همموععموأا؛ عنو عا هط عداه 0هعهمتممسس هل 167:-ءزع( مست ءغ ىمرراغ 0عوعتمأوم ءما]]ععتام

 ائطعستوسع 24 مهمرتسس هلتسعس لتعععئست ؟كهاغقصم :50/ءنرم هطفتلتك - 3664. '1' ءمعّتط

 181-(ه: حمو تتألم (نهجدصت هط كتر نسدع ءةدممدأالممأ زادكامع همه ؟0مم5عصاتتساو 30105

 (0ةقطن - ءاز سحخهغ ل]ت»ءل عت: ىلط0-ء]-«هطسمت» طهطا غر ةممم 592 (ذمعي 6. آ8>ععع 1195) 0

 رامامم. عطه مسعر عزك 0101( 157: 1107(رك دسم ةعانتك 1 ءتلمألا هقان»ءأ ءآ- 0
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 نييزل نوغرف مالسا داقتعا نع نوكلا هيزنت “45 وهسلاو ءاطخل نم مهيلا بسن امع

 اهوا 4/0 ةنس ىلوالا ىدامج ىف اهفلا ةلاسر ىفصرملا ظبس ىرمعلا نديكم ىب نبيكم نيدباعلا

 ىلا !ًدنتسم همالسا دقتعا نم ىلع اًدر اهبتك لا لطابلا لطباو قلل قحا ىذلا هلل دلل

 نيدلا ىيحم ةقيرطلا ميش ىلا ىزعي فيلأت نم اهذخا نوع الو لالدتسا اهب سيل لدا

 5 نب محا ءاقبلا ىأ ىضاقلل ماوعلا ةلهج عدب نع مارحلا نكاسملا هيزنت 14441. , قرع نبأ

 هيزنت )440 ٠ اهرصغخا مث ةسارك ىف ةلاسر وهو مم ةنس قوتملا ىفنحخلا ىملا ىترقلا ءابيضلا

 قوتملا ىسيقلا بلاط نأ نب ىم ديحم نذل مدآ ىنب ىلع مهليضفتو بونذلا نع ةكنالملا

 سيردتلاو ءانفالا كرت نع راذتعالا ىف سيفنت +. ىنالطسقلا ئيشلل رئاظملا ديدعت ىف ماعملا

 10 >سانلا ىع هعاطقنا ىف هغلأ 11 نس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج

 و1110 05180 271ء2]رقز7» 112 تآ- [لبمأام مع تهآ- عءم]تم ةصقعتأ ماقتل. - 3665. '1' ءمدتط

 ءع] -زعوسمر ةرسمالم تملك عرقمع ههمعنتتنهع 2 106 ةكامتصتعد ططقتجممتف. "10ه عاهغتقو وسع

 276 قرن ءآ-اهاةلغ: 11101 متتز»ءال 18 زج 17101 متيوتتنءال 01ه م»# ك11-ءارسمب دهرا (ذ. ع. معجم ]107"ةهركفذ)

 كوسصقلت معاسم هممت 965 (صع. 24. 00غ, 1557) ءمتصممدتتغ. هعتموتغ عبس 20 11105 ءظتفحس0هقر

 نانت ىسحتص ظلعس 1غغ مرنظععصاتتو انغ ةنتئاتسعماتق هتامسطتت, نتقع ضاتللعست منمطقسلا ءا

 ةاععسلل دنس طقطءعمعو هع صه عمتعس ءدع ]خطو 0عممرصفتعو ننأ هطمنقعم ؟13ع 7516

 5 711011 6-ء04-0 ق7 ملبحملم نتطاتتمست. 1هعامتغ هناك ةذكهن آاقسق آ)عمو وست ؟عنئاقكعلل

 مدكسمدع ءغ ؟ةمئاماعرم ءةديكاتمس عملا كعب -ح 3666. 1!" عمدتط ءاحسص عقر 14 ءعادط همس

 نمنقم سوات 81عاعاععصأت جه همعتد معطاتكر وتقف ةمقتمت 01 ةسغع» ؟داعتك دطم]تاتسطتتتو 216105

 (0ةقطخ لكقتبنة عع كج 0 18 ءرن- ء0] راع (60»ءد]خ 21ءقلغ آظلهصءاتتلحو دسصم 854 (ةمع

 14. "عطر. 1450) رصمعامم. "[1'مدغادغتم 0عععسس 10110هددد0 و نانعتال 5عالللتكق 12 ءراغموط عت 088م1[.

 3667. 1 «معأط ءآلدس ءا1متاعو غر معررمالم ةصوعع]مراتتلل 2 معععو5 ءغ 0عرضسمصقأ 3110و 59

 طلتتك ىلمست مدهعأعنعملم5 ءةقوعر ةسعامرع قللت 2101, هتوتسءا 110172 ظور» لطف 1728 0625و

 دسمم 437 (مع. 19. لن]1. 1045) دمورنمم. ح 3668. 1-11 ءعمدثط 5١6 ظ1-8:1' ءامذسو ةاهتطستم

 هه( هااعع وقمر ةسعامرنع (ةلطخ قكطقبن7مءآ10 7مو 8ع: لطلعلاعآب. ع 36069. 1' ءهلآأ اه

 عل - رهعفالتسسر نممقستموأُو ةزوممستنت 0ع ماس عت جلقمصع 1هعافتاتتلل ةصز انك هتاتلق و 2116407

 ةهطعتاكط (6م01 1من. - 30670. 1" همكتو 11 ء1-1 10 هوس ععرععدأالم 0ع ءدئعاتقه(00826و 4

 لعموم عمم زنضملتعمستس لمص لهدححس عع ]ععممماتس طقطعم لمضصتست ةمععضستنوأ6 1هعلعمله ةتار

 10 هسعام»ع لع]/]- ءل- لأ: قلطا - ءآ-”هلرتضمت» 17 عرب لطق 17 ء]ب» ههيرتشاةر ةممم 911 (ةصع. 4. كمص

 4505) ممتد. 8 تموزع طسصع (عمعافكسسسر ترص هع 2 ءمعغي طمشستماتس ذه 5011 ن0 معتت



443 

 ثحملا ف ثاحبالا مقنت ».٠4 ..ميملا ىف ىتأي بيرغلا نم تاماقملا ىف ام ىلع بيقنت |٠

 خيشلل در ةيلعو ىدوهيلا ةنومك “نباب فورعملا روصنم نب دعس ةلودلا زعل ثالثلا للملا نع

 ضوهن دامس بح ةنس قوتملا ىعفاشلا ىنيدراملا رق ىطلملا ديحم نب ايجرس ىيدلا نيز

 تادحالا مميت . عفر ىف ثادحالا ميقنت ."٠ . دوهيلا ثيبخ .ضوخ ىلا دوهنلا ثببتح

 ما ةنس قونملا ىئفنكلا لبجلا ئضاق نبا ىسحكلا ىب ديحا سابعلا نأ ىيدلا فرشل 5

 ىراضبلا ىوبحلا دوغسم نب هللا كيبع ةعيرشلا ردص ةمالعلا ىضاقلل لوصالا ميقنت .٠

 هيف ركذ خلا بيطلا ملكلا دعصي هيلا هلوا روهشم:فيطل ننام وهو 50 ةنس ىقوتملا ىفنخلا

 مهضعب كجوو ىودزيلا مالسالا رخ باتك تكحابم ىلع نيبكم 'ءاملعلا :لوحف ىاك امل هنأ

 در وم لوقعللا دعاوق ىلع هميسقتو هدارم نييبت لواحو مكقنت دارا هظافلا رهاوظ ىلع نينعاط

 ةخعينم ةضصماغ تاقيقدتو ةعيدب تاقيقكت عم بجاش نبأ لوصأاو لوصحملا تححابم ةدبز هيف 0

 معولمورنو(, حج 3071. 1' عمعءاعتط دله سف 11 ءادس ءءوسقغ سستم ءا1+عط ةعاطر دمك عفان عدو

 لزئلمدسس ةمسمت (ةلقسضتسسو نسمع ذص اتطعم 21ءعمسم/ هععدضسسكع.  ؟10عدفم !ناععه 27و. ب

 3672. '1' عمماعأط عال - حطط ةغطر مععمومتقم سصقعم معيد ءسيامنقمصسسس 0ع 0ت5وهتقت ان هصع مس

 عععامتاتسو ةمعامانع لع - هل - 0عوم]ءأا كمل ظءر» 21هسع» 7” ءارتشاةغر ؟دلعو .11:- أل عرار

 لذ ءئمو ودمعرم دطعتلل 2/ءقددءل-لل1: كى ءضازع ظعر» 71ه] متسع كطقطتنيم مست ]1[هلهغتدع ءا

 لءزملع 8ظ1دتلنمأ ةموستلاتسسدك دممم 788 (ذمع. 2. 1"عطس 1386) مصمينتقو ذم ]اذطنو 7

 ارعا]غاا هامات 21ه [لعبلل ةليمطفااب 7-11” ]بتنا ذمهعتمام معامتهكتت ح 3673. 1' عم ءلعتط

 ءادوط 0 ةغطر معءمومتنتم تنعم ععسلتمستس همدمرصدسس لع ةطقا عدله آدعاسد وسع ( 1'عزر من17 021)

 ممالسهمدتك 110411 لنءامعر حسعامانع هاء« علسعل-0أ: لات 1ماااع ك7 علا 18 ءناسءا]رمعمتا آظأ11 5

 00/6 - ءقزتعاطما [1ظهمعالهم ةصقم 771 (ذمع, 5. فسع. 1369) طمدنو. حج 3674. 1" عمءاعأط

 ءا- هون 1و مععمومتكنم بتالعد مضمعت متدضتسو ةمعام»ع (0ةلطت لمءاتعدتسم 800 - ءاو]ر ع"

 0[ءة0ها1ه] ظوت» ل1ءم'ن4 21هلرانانط# هز ]لبو [آآهمءاتلهي ةصصم 747 (ذمعي 24. ةهدم 1346)

 ردمعاسم. '1'ءدغمم ءاعوفصف هيا عغ ؟210ع نعاءعاسدنعر وست ذاه ةمعرمتغأ: كلل عبس ة05ءعملتأ

 هرهتتم لسالعتم ءاعب ننس معدععإمماتموتسأ ؟كمرحسم 00 ءامرحتس همععدسست ممهعععوت ذم ةعامصلتد

 وممععةمدتطسم انطخخ ه مقطر عالما 1 ءعلعم# ءلتق عع مممصسللت ةةوعستعو وننأت ءينعتم عرس

 معئطورمتسس ءلدك ةعمفكاتس امك ععاميعمغر هع طمع ؟عءموممدءعرع ؟ه]1هتمدعو ءمصقتلتسسومع وسمل ذللع

 هةمععامج يتغر ععماتعممع ءغ همانك 50 1عوععع مماتممتك لتكمممعمع ةاسلمستمدع لتعتكو دله دغ لت5وستعتاه-

 معو ه0 نسحق هدصمتمه معلتععمغو متسمعمق ءا مام عمته ل11:-6//,/يءابخ ةتسسآ بس مدنمطقمصتطسق 10

 جمع ةككم هتسطتلتطسعودع ءعددطانلت (هننظمم هطععسسم ءا د0 ذهغعالت ععملمس 016 ءنالتطمم هلع عام
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 ىلا همدنق رق الواب هقفلا» لوضا فرع راجيالاو .طيصلا نكلسم هيف اكلاتس بتكلاا ق' دكوف اناذ

 ىناثلاو سايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ناكرأ ةعبرأ ىلع ىهو ةيعرشلا ةلدالا ىف لوالا نيمسف

 هيف عقو امل مث خسنلا رشتناو هخاستنا ىلا هباحصا ضعب عراس هدوس املو بانكلا رخا ىلأ

 ىنذلا طظمنلا ىلع نئملا ةرابع هيف بتكو اجوزمم افيطل اًحرش فئتص تابتالاو وحنا نم ليلق

 ىف ميضوتلاب هاهم دحا هلثم ىلا هقبسي رل فينا بيترتو تافيرعت ىلع المنام م املو روقت

 اوقلع نملك ىرشلا اذه ناك املو خلا ايناثو .الوأ ىلاعت هلل !ًدماح هلوا جقنتلا ضماوغ لح

 ىازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس ةمالعلا حرش اهالواو اهمظعا ىئاوحو احورش هيلع

 ةعيرشلا لوصأ هبانكب مكحا ىذلا دلل نمل هلوا لوقلاب حرش ومو #1 ةنس قوتملا ىعفاشلا

 دناوف مل ىف ضوشل داراف طوسبم لك ةصالخ لماش باتك هحرش عم مقنتلا نأ ركذ خلا ءارعلا

 ةدعقلا ىذ لس ىف هنع غرفو جقنتلا فّياقح فشك ىف مييولتلاب موسوملا حرشلا اذه عمج

 لم ةماطعسلم عءرنو بتدص ؟ذدسس ةصغضقمسق هعرامع ه0هعمتاتمصتك ءغ طععرتنقهتق مات عدن عل ع عاتتللو

 معصم 1هعم مكمعأربرأم لمتتك ة>ةممدتأتغ عع ننس [كطصتمم ّدص اقع مدتناعق 0تكلهتغو انهت م1101

 هوس عمام 1ععدلتق عدعاقع ءغاتص سمكه كسل ءسعسعو لتمفتطسنح ءوارو نمهع ةانصغ (ن0دةطاتقو

 كرنمصفي همصقعمكاتك 1مدئاتال 00ءغمدنسسس ءهمدصتشاتست5 ءغ ةصهألمعته. آطص مموغءععتم»1 06 هءاعتق

 دكوانع ه0 ظمعتس ائطتت نسحعيتعمع. تعم ءانتص متستق معتم عمو موتكدءغو نص 015ءأماتل هس

 درس (نممقد نتط عع ععمم كتلك ءا تنم ءدئعسرمأم ذم ؟دلعتسم يدتكدد ةانصن. 1طءلملع مدسعدم عا عمل

 ع( حاله جلتاعع هويتطعملح ءعوصكو 10عمولصتع همدصتص ءاأ هتان ءا1ععوصاعطا [عائأتت 1111

 مرد ]ممقاتتعو عغ ذطأ ؟ءرتطو (ةدعاتق ةععاتسلانتال 1820102 عاللت معرت مسلك. 0 دعاط

 0عقمت قمصتطسك ه0 ءءاتق هطقم]»ة5وعغ ءغ هدرحلتسعالت ةععاتكتق ءقذعأ اهلل ©«م1عوااتللو 16 2ع2ل0 أ

 زم هئستلل دعك مدلصمتس مدهعت معنعغو ءةانتت 1610/0/1 لق 17017 عانعمام7780] لا 1 عنف

 مق نت مولع. نس طلع ءوصسعمغةستتكر ونمت دله ةمعامتغ: طدسلحمم ]ل ءارس زاعتئاتتس 1(عااتشواتع ءأعبو

 [ءدعاق ةصقامسم عةدعكو همرضتت ءمامتزأم5 ءا عآ1مهذدم دم عانت 0005 الأم ءالاتطأو 0011111111010

 رسمحت ساق ا مرهععافمالكةتساتق دلآع ءوؤر نيعسس ءطت0ئىدتستنم اه 0- هل - لأ: 11م0 6

 01ه“ 1ءركافجابا كطقطتنم هصصم 792 (ذصع. 20. 10عع. 1389) دمت ناتكق ءل1016. آه (ةطان

 مرسم ةكعئطح همصقمععو ونسمع ءدرت[1ءمصغمتو ءغ ةصعامتغ له: كهمق 10عمو ونسمأ لئطتنم ةنم

 متم هتأه 1ععتق مرمعفامسالمدذسمع رععاع ءع ظضمع ذمكاتطتتا ءاع. ةسعامال هزاتق 16726747: ءانتح

 ىرستسعمامسم ىنم هرماتسم لتعتغ ءمصقمعنع همدصتسس ][نطعمرتتس ةسسم]هدنتسو 5ع جعلتتتس ام
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 140 رددننع جهلمممعقممسس ناتلتسس معمعاسمتع ؟0ه]هتعوعر ءغ طسمع ءهورصتس عماقتاتتت 10/7 - 16/161/]: لا

 151 [رعءعابتع 1-1717 عيبءلا]ب ةمك تماس ءم]]1ععلووو. قاطعماحتع عدس ذم اتسع صعسمتم 101100 أ
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 !ذع ىف بلاط لك بولطم ةياغ سرشلا !ذه ناك املو ناتسكرت دالب نم ةداب ىف «ه. ةنس

 ققحا ةيشاح اهنم ةديفم ىتاوح هيلع اوقلعو ةيشكلاو سردلاب ءالضفلا هيلع ىننعا فلا

 هلوأ ىناوغلاب ةولمم ةييظع ةيشاح قو ه4 ةنس قوتملا ىرانفلا هاش دبحم نب نسح ىلوملا

 بتك دق ناكو هد ةنس نابعش ىف هفينصت نم غرف ْصلا ماسجلا همعن لومش ىلع هلل نمحلا

 [ديحم] ناطلسلا ناكو هيبا ةويح ىف ناخ دبحم نب ناخ ديزياب ناطلسلا مسا هناونع ىف

 هذه لاثمال هتبغرو همسأ كيلخت ىلع هنم اًصح كلذو هدلول هفينصت لجال هبك ال جناغلا

 ىو هل1 ةنس قوتملا ىفنخلا قاجرجلا دبحم نب ىلع فيرشلا كيسلا ةمالعلا ةيناحو راثآلا

 ىف لاق] 11 ةنس قوتملا ىنوسماسلا نسح نب دكيحم نيدلا ىيحم ةيشاحو هلدآوا ىلع

 دمحن نب ىلع نيدلا ءالع ييشلا ةيشاحو [ىهتنا عبرالا تامّدقملا ىلع شاوح هل قفئاقشلا

 ىسوطلا ىلع نيدلا ءالع ىلوملا ةيشاحو ما" ةنس ىف اهنع غرف م, ةنس قوتملا كفنصمب ريعشلا

 ةمصت 758 (ةمع. 25. 1)عء. 1357) ذم تننطع وههلدست '1تعلع عواوصتتع. هنأ .ءودصتل ع218312105 انت

 هدصصتطاتع طقتضتسم معضاتس 56010535 هماهغووتسانك ءووعغر تس دمعت 06 عم 1عععصلم ع عامووثم

 ةمكعصتعسلم تتسعدس 2لطتط د عضتسغو عامدددفومع ةتقلعم 20 عبس 20همافتتسغعو نغ همطفنلتعدتسسانق

 ىذ1هالج 8هدمت: عن ل101 هت»ست» ل كارا 1 عرافة دمصم 8806 (ذصع. 2. ]81ه 1481 ) دصم1(اتانكو

 ىدزدك عاموددع دصفعممع ج0مم(هاتمصتطسك ننلتطسو مءجاعافع ةدصغرو ءا ذاج ةممأسمغ: آقتتق

 للعم مرنم عمو نمل ءزانك طعصعقظعأد هممورنجد ءمرسرعءطعملممع ءاع. طكزسك همرصم مدت 4 همعس

 سعمدع 8كطقطقس دمصت 885 (ذمع. 13. الآمنغ. 1480) معمق ععتغو ءغ هس تس 5مصغع ائطعخ ممسعم

 ةداقسأ 8ةيرءعأا لك/72 ظهر: 27101 متوت»ءل ]12147 مدنعع حقطتع "ذك ممودتقدءغر ةدلمم

 [ 11ه1مميست»ءل] طعما عمجغمعر نتم0 ظلتم دم ائطستس 0علتعدك ةئقغو ةستماع ءانتص م05 م05

 ءيؤو تمص ممدصعم كمان ةستسمت(ةلتكحغت ءمصصعم لهعت 72104 هدمعععع عع قمصصسملأ ةدمع عامتمع

 رسمستتس عمأم 25104 جيددتنعغ ح ممدتم 00ءقمئوتسسمو 5-11 ءيرذل اكا-ةطعستأ 4/8 8 عزو ]10ه هنتنتناعل

 لمت [طآمدمعلتتحو دمصم 816 (ةصع. 3. كمن. 1413) ددماناتك و ءكاتزاتق عا1مدودع دمتم (ةطكاتنل

 ىدعافسأ - 710]رة-علل» ل10]عترات»ءل عرب 1ظ8هدم» كسي غر ةممم 919 (ذهع. 9. !1قدعام

 41513) دمممد6تاتق. | ةسععمد» ائطتت ى/ءعمقع لتعغعو ءعدصلعتس عامدذده ه0 ونحفتما مه عاقل 0م عق

 ءمرسممؤهتةدءو] ل هطعتلعط 90-476 - 0 مآ: 8ءرو 1101 متت» ار ؟دلعو 11050717:7227: لت عاتتف

 ء( هصصم 875 (ذصع. 30. لدص٠ 1470) دمت[ اتاتكر نانأ عده ةصصم 835 (ذمع. 9. ةءعمغ. 1431)

 ةطوماعجتغ - 81ه112 41-ع0-ل: ىلل#غ 10م2, 8ديسحم ءحصلفع ةمصم 887 (نصع. 20. 1"عطض 1489)

 رسمتك ب 110115 طعصع مددعتتكتك ل110141111:60 186: 1" ء اروع , ؟هلعم الآ1ه1]له 15/1087 عم
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 ةيشاحو ْصلا لاصلص نم ناسنالا فلخ نم اي دما كل هلوا لوقا لاقب ىو مدد ةنس قوتنا

 و مجججرتلا هامس ,.. ةنس [الوتقم] ىوتملا ىساويسلا هللا دبع نب نجا نيدلا ناعرب ىضاقلا

 دمحم هدلول ةقيلعتو هلئاوا ىلع كو ناكب ىلوملا نبا ىلاب فسوي ىلومل ةقيلعتو ةلوبقم ةحيفم
 م.1 ؤخنس قوتملا ىجشوقلا ديح نب ىلع نيدلا ءالع ىلوملا ةيشاحو ىمورلا ىلاب فسوي نبأ

 ةاشاي لامك نبا ناميلس نب دجحا ةمالعلا ةقيلعتو ىدربلا نبا ةيشاحو هلئاوأ ىلع ةقيلعت كو

 خةيلعتو مما“ نسر فوتملا ىويشتنملا .دانإ نصح انالوم ةقيلعتو هلحاوا لع تو 10 هن مردلا

 حلصم لضافلا ىلوملا ةيشاحو هلئآوأ ىلع ونمو 1.. ةنس ٍدودح ى قوتملا. ميركلا نبع ىلوملا

 اًدمح هلوا ةنس ناضمر رهش ىف هفاكتعا ىف هبتك فيتعلا هداز ماسحب ريهشلا ىفطصم نىيدلا

 ةمالعلا ةيشاحو ةماتب تسيل اهنكل ةديفم ىو ملا داشرلا ةمعن هدابع ىلع نم ١ نول

 40 الكرتم ديلحو انهم دللا مست هلو ىلا ىتبللا رساتلا كا د 4 د رد

 ةيشاحو هلداوا ىلع كو ىنوتلا نيدلا نيعم لضافلا ةيشاحو خلا هنايربك ىلع دمحلابو

 لزئونتو ء( حسسم 885 (ذهمع. 13. للهم. 1480 ) مئهئ[اا15و ولانأ 513 عا (ءةراتك ؟عنطو 1محتتأف

 4017 ( لزعم) عغ (0ن7ع ( لتعتغ هسعام») 0ت5ؤنصعستغو ءغ اذنه ةمعامتغ: 'اكطأ ]هسفر وأ طمستم عا

 هع 1نغنم نعدمأن عام. - (نةلطت 2801 1:-0-60: لطت»دءا اع: لكآطلاعا]م]ب كة مايعغو دنصن0م 0

 (زمع. 24. 8ءم(6. 1397) 1ماعرن[ععامكرو ءزانذ عاموذدع 1ءرازر ةصفعتمامع 20 لتعععملسس اتاتلعق

 عع رحنا غدد م"هطدنقمع ةدصغع - 810115 7”عدو 807: 1 11هللهع 8ءامسو كسيزاتك هلم هع

 ( 127/عم1) ةمتكاتتست (ةصختتس (ضةعافصأ ع ءزنه اتلطسك 71010: 1361 7”: 183:78 1801145

 وست ةتنستاعع دلمماحكمصسعق ءلتلتغ -  ا1هلاد لكني - هل - لأ: لآ ورد 71ه] مسن عا (51]]هو

 حصصم 879 (ذصع. 18. ألآكهت. 1474) ردهم[ ان15, ءاتزات5 ع]1مدددع ًامئاتاتتا>ل اةطظكاتللل 1131381 ب

 1:-6]-نعر»لي# - لم ءاتموتسسس5 ل]17عل عرب كذ0ه1ءرنت اد 1( عم نآممعانعو ةدسصم 940 (ذصع

 23. لنآ. 1533) هم :(ناتق و هكتزاتك عامدودع زمتسست (هصاتمت نةهعاممأ - 810ه11ه ممدوغعع 200/7

 ك1 ل1 ءرناءو]متمنو ةسصم 853 (ذمع. 24. 1"ءاطع. 1449) مدمرعدسك - 810115 قلاقاد لد /بع* 1و

 كرنعج دصصتتتتت 900 (ةصع. 2. 0[. 1494) هزئأاتات5و 55]11 20800300265 ةصلاتاتتل 10

 (ممعامصغ - 81[هأ11ه طعمع معضاسك 110:11: - ءل- لأ: 11:1 هركمر ؟نلعو 11ه: ةةعنلعأب ]111-14

 لزءاصفر نست عد رصعموع ظحسملطقم ةمصت ... قمسصممعسستغر نص ةهققتلسم ذم ععدرام 81ءاعاععصم

 معازعلاممتك ءىسففم دسم هسءاملو ا ةمعامأتغ ذاه: آةهتلعدص ءكتو نست ءد]غمدتطسق عاتق عنقاتقتم

 معوامم كتدع طعمعمو]ع 1؟عمزع ءاع. 1آت0ن1ع5 نستلعتس ةدصغر مغ اسمعي[ عءاممع ب 000555

 140 ع( طعمع دصعضمتو لات طعا» عرب ل*1ءاعق» ظرعقا]رت كوسم" عمنا, زنك عاموهدع ذاق

 معارتسمس(: طظعصءعلتعنلممع ممستستك 1عز ؟ءاتد ذم ءموسع لعد ممدعمق عغ تنص []هسلع مرو

 ءزدق ررقهز ءقاماع ءاعب ح طعصع معيانتق 710غ: - ء0- لف 1716, تتزانك عآمدددع امئاتسمت (ةطااتلل

 فني
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 نيدلا ملصم ئييشلا ةيشاحو هنع لقنو ىلج ىنسح هكذ ىناطخلا نابثع هدازانالوم ةمالعلا

 ىفطصم نيدلا ملصم ىلوملا ةيشاحو 111 ةنس ىقوتملا ىرورسلاب ريهشلا نابعش نب ىفطصم

 نب كبح ىكح ضيبي لو اهدوس 31“ ةنس قوتملا ىوسربلا هداز هجاوخ ريهشلا فسوي ىبا

 جور ىلوهلا تام امل هنأ هداز هجاوخ ىلوملا ةذمالت نم وهو هدلاو نع ىاخوراصلا هللا فت

 ناكو هيساماب اسردم ناكو لصوف ةيشاحلا كلت لوصو ىلا كصق ءاملع نم ضعب هتارما

 عاضف ىورج ام ىرج مث هسفن ىلا وزعب هيلا اهجرخاف اهب اريمأ كيزياب نب كمحا ناطلسلا

 نم راصف باتكلا كلذ ىقي ول لوقيو هعايض ىلع فسأتي ىدلاو ناك ىكاحلا لاق بانكلا

 هدم

 اضيأ ىكحو هجو هل ناكل ةاره ةعلق باب ىلع لوطملا حرشلا روميت فّلع امك ةينطنطسق

 ضرقي ناكو ميولتلا باتك ىكصلا ىف هيلع أرقنو ىرعلا ىلع ىلوملا ةبلط نم انك لاق هنأ هنع

 انلصو مث ءالضف مهنأ عم بالطلا ىكنآلوا اهلح نع ترجم ةيوق تاضارتعاب نيرطس لك ىلع

 نوعاومإ ع تع 0هءنكوتستاتك 116م1 ةاةسنلع] 01من 121ه1مهةر كّزدك عامدذده 1715ه

 لءعّقخ 1دسسلمغ كغ دس معد هانم همصدتععاتغ - هطعتلعط 71087:]-ع041-0: 151!1هركه 13 عب ال1 هنآ 14

 ردلعم ىور»ور# لتعطتك ءغ حسصصم 969 (ذصع. 11. 8عوأب 1561) مهمممسك - 810115 11087:]-ع0-

 11/51 مزه 132 7وةنرك ون ءءمم# و ؟دلعم 121هزمجلعء/ لتعاتع ءغ ةصصم 893 (ذمعب 17. 8ع

 1487) ممر تانقو نك عده معاستق ن110ءعدد ائمعت5 0عووتموتغر معع (ةدصعسم متاع ةيقععت موتا

 رللوارمن»وت»ءلأ طورت طسارملاه] كالت ع ةسعامدتنمنع مدهتقر نست ت5 مدلك ةدنغ 15]810ع

 ]زك10ه زم 0ءالو طقعع ممتد. 1010112 طلع تس دصمتناتاتق ءدوعغر ؟10هقهتت ]55 11010

 لمعنمدختس نستلم دم صممت سمصتسس لسحتغو نسأ طقع مدممع ّذص م055ءووتوص عت عاو5ذدتسس

 للموسم ؟عصتعع ةننلستغ. (0هم 1ةعام تتدع م202عوومرتك همسصعتع دم نعطع ةسففتح ؟دصععض عامل

 ةطتوسع ةدانمس 41177060 8ع: 8يرءسنأ0 مدمع[أعءامم يوعار عامدددمك طستع له هطغملتغو نغ ءقك

 ةلطت ةمدأ نتطسعنع6. "لمست ةععالتغو ننم0 ةععلتغو ءغ ائطعع معيتتك ع 1 لعرد: 2ةكعر 2لعاتكو

 ةموستك للص ]تطعم معنلتقتس 72106 دم1]00ةةوعطحغ ع( لتععتع ةواعطوعت تع الطعم هت هدر عتمأعق

 عووععو 1ص هةسصصتق دمت دعملتك صان عدت عاتعرو دس 10115 ةذمدع 03 ءععءا: 81 ههلغفم طقف

 عامووده متلع ءددعتماحم ذم ممدناخ (0همهعمصاتسهمواتععمسه عملعدس دتملم ةدكرعملتة5ءغرو نم

 11107“ همرصتسعماأةيتلتس ل110167م1067 ذم ممراه جرتعتك 1[1عينهععموتمر طقصمق أ ةودعع ءومكوأ ءتاتك.

 1لعرد ءرع ءزسكلعتس ةتعامستاونع مهضوغعت ظتتسسف دع لئ5قمساتم ة[1ه]1هع #47 قمل ءاسلأهوتقو

 نمدعححس نمم هتتنص ص ءكم]1ءعوتت ذدرامكاتم آائطسس 1676/1: 1ععععوصسمر طتع دم هلمونلت5 لههطانق

 ازمعتذ عمدكتد ءوء هط[مءتععر ونسمع ذللك لت5كرسلت نددتصعتو طعمع يسلتغأ همام عع ممم



448 

 ررقن انكو هيلع هانأرف ىذلا ثحبلا نم اقافثا سردلا عقوو هداز هجاوخ لضافلا ةمدخ ىلأ
 ٌلضت اهثاف ماهوالا كلت لاثما ىلا اوتغتلت ال لوقي مث ةبوجالا نسحاب اهعنديف ةلوسالا

 ىلوملا ةقيلعت ميولتلا ىلع تاقيلعتلا نمو ىثاوحلا ىف ةروكذم تاقيقحالا كلت ٌلعلف ماهفالا

 ىلوملا :فقيلعتو كح نس قوتملا قغملا هداز ىضاقب فورعبلا دومكحم ند ىلا نييدلا سها

 5 نيج نب ىفطصمل ىلج ىسح ىلوملا ةيشاح ىلع ةقيلعتو 1.4 ةنس قوتملا ىنالعلا هللا ةيادع

 لضافلا ىلوملل ميولتلا نم ماعلا رصق ثحابم ىلع ةقيلعتو 1 ةنس قوتملا هداز رامعمب ريهشلا

 هنم ىلاعت هلل دممخل هلوا ميلملا تازمغ اهاهمس 10 ةنس قوتملا ىدامعلا دمحم نب دوعسلا ىأ

 تامّدقملا يف اوفّنص ام ىقب جيولتلا تاقلعتم ىف مالكلا ىهنتا امل ٌرث ملا ىهتنملا هيلاو أدبملا

 نايبل هدنع ىم اهدروا باتكلا طساوا ىف ةضماغ ةروهشم تامدقم ىو مجيضوتلا نم عبرالا

 10 نسحلاف ىهنلاو رمالاب الآ ناتبتي ال عبقلاو نسحلا نأ نم ىرعتشالا هيلا بهذ ام فعض

 اًديتك نأ ملعاو لاق مث رهاظ هفعضو لاقو هليلد قاس ٌرث هنع ىهذ ام ميبقلاو هبءرمأ ام

 مو6عرممسك "1كم رمتمتكاءعتسس 1ءءلسسم طعمع معتم 12/0زمعجم0ءآبو ءغ ]1عءاتم تتنت ءةكات دس

 لتكومتكت نق هصعسس ةمعالتكدعغو وسقسس ذللم معدعك10ع 1عوعئدستتكر ونسهععامصعك مئه طتتساتهطغشانكو

 ندع ذللع همةرستم معةمدصقتق معمدلتم 1طءملع: كملتنعو ةمودتغو ءلسكتسمل1 طقامعتسهةعصسم

 رمدقممعست طقاطعتنعو مدعمأعم عمت لص ةا”ورنعتس لنسعممغو عا متنماطدعممعع (هلعف ةدطاتلعو 10هدةققع

 ج0 مديهعتسعس ةةصغتسس ]1دتلفصلدع ةدصغ - 4لصماحاتمدعف (12711ءم/0) ؟ءو د0 ءمدستس اة

 1ع1ممأ] ةعتمععحسغ 010115 معضد -عل-لغأ: للتسعلا ظعتن للمال !طلسكفتو ؟هلعو (0120ع]

 5 لثووك ءغ حصصسم 988 (ذصع. 17. 1*عطت 1580) مسمضسعو ءا ا1هأاله 11:0 ءاملاملا لآةةةو

 حصمم 1039 (ذمع. 11. كحتع. 1629) ردمداتاتقر ءأا 20 عامةددق ال1هأ1هع طهعمت» ل ءاعات ج0صما(ولت هد عت

 ؟ل1016 71:ت1هركم طعن 7101ميصتسعلو ؟تلعو ]1سم عملعإب لتعم عغ دمصم 972 (أمع. 9. ةلتوت

 (504) رممءاستك. آطلءزملع دلصم(ةنتمدعتس 6 [ءمدمعملا © -126[] دمعت مامسس 20 012500 ع5
 لع معوتعنمصمع م؟0همموتقمصتم انصسأ'عودلتك ذص 1ء/مازر هطحتمم 81هآله طعصمع سهعضاسمك ل100

 12 عرب 7101من: 1708و ةصصم 982 (ذمع. 23. كم 1574) دجمزننلتكر ءهلئلتغو ءدوتع ةصعاملا

 زمن 1دسك 1)عمو 2 نتم هروصتق ةصعامأ تصغر عغ 20 ناتعرس هرصصتت :علعتمغ ءاع. ع لكوتط تاتا

 دلصمغوقممعو د0 17-177م11 هرصصعد ]دتنلحادع ةذسغو لع ذنه ]هونت ءعواهغو لصتتقع 20 0241107

 انطرت مدهعك جن ممعم ةللطسعدصلمم هتاف ةانصع. 111جم ءمتس مئهعأهقنممعع ذم ؟انلعمه هماقع 0

 10 زمئعالت ععملسص ىدسصغ لنكظعزلعو عع دصعلتم دس ائطرنم ةصحتعمتسسكتت. طقم ةممصاع مدئمكنلذغ 0

 صاع از ئمكعرم همتصستممتفو نسمس 457م" (عصاتتغو لعيرطمصقأتنجص لمست , طقص عقاتتلال عأ (ان1مع 00

 متمز بترد رصف ص لمغم عع ةصغع للعام ءممكاقت-نع ور دله انغ طمص عونانس ةتغر 000 دجهط0عااتتكو أ 1معو 2

 نم جطقغعرسن عملتو ءغ 20 ظمعتل ةرئكاتس ءماسست ةاناتسس ؟؟ةئطتم ممولعسع: [!لتنك ةسطععتلاذ(هه هجقت عام
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 ىلع: اودروي رم 5 هنودقتعي ال نيذلا ضعبلاو انسي ليلدلا اذه اودقتنعا ءاملعلا نم

 اناو هيف طلغلا عقاوم نيقيرفلا الك ىلع ىفخ دقو ءىش هذا لاقي نأ نكمي اعنم هتامدقم

 تاقيلعت تامدقملا هذه ىلعو ىهنتا تامدقم عبرا ىلع ىنبم !ذهو ىرطاخل معنس ام كعمسا

 ناقيلعت هل فّلع نم لوا ومو [11 ةنس قونملا ىلخلا] قرعلا ىلع نيدلا ءالع ىلوملا ةقيلعت اهنم

 ةقيلعتو حلا ناسنالا فلخ نم اب مح كابأ اهلوا ىلوالا نم ةيناثلا صخ ىرغصو ىربك

 نيدلا ىيكم ىلوملا ةقيلعتو 111 ةنس قوتملا قاجرأل ديحم نب ىلع فيرشلا كيسلا ةمالعلا

 ىلوملا ةقيلعتو ىرغصو ىربك اضيا ناقيلعت هل 1 ةنس قوتملا بيطخل نب ميعربا نب ديحم

 ؛.. ةنس لوتاقملا ىتاقوتلا ىسح نب هللا فلحل ىلوملا ةقيلعتو 11 ةنس قونملا نسح ال نب نمح

 ىوسماسلا دمصلا دبع نب نسح ىلولأ ةقياعتو 1.. ةنس دودح ىف قوتملا ميركلا لبع ىلوملا ةقيلعتو

 لبق نم دراولا رمالل الاثتما اهبتك هنأ ركذ لأ لقعلا بهاو دج دعب اما اهلوأ م1 ةنس قونلملا

 1.١ ةنس قوتملا ىنالطسقلا ىفطصم ىيدلا ملصم ىلوملا ةقيلعتو مذاغلا ناخ دبحم ناطلسلا

 ؟لكمرس ل1عزغ: 18غ ىءممر دصست]ام5و دلض0م5 00ءغم5 طمع دعومتسعسكاتتت  ءععاتسكتساتلل هد ق5عر

 ممصصس]اوو ؟عمر ونمت ةللسل ءءمالككتسانس صمم تهضع0ئ0ععتسغعر ءزسك مجدعستموتك ممااطسم

 ةرسسم عل رتل عادل ت10 جحغضت] أ ةدعر نتمل دعحتسا ةسصمعلتس عصفت ءوذع لتعأ ممدقتاع الئدسومع دصاعمم

 موياعس 1ع ءعو ينتطسك ورع ةمعفعو ]اومعضتماز ءععم نطأ لعبس معاععوس وسمع دطتطخ ذم

 رسعماعب ؟عدعتطسغر ة(ونع طقعع نسحكتمت" معالج ممتاطاتق هتامصاتر“. --  طدعع زلآ ع. ح ذل

 طم مروع قنممعق مامععع متع ةلصمعمنممعم ءلتلععدمغر نأ 810115 0-27 - ل: ل7: لك

 [17ه7ءزر دمصم 901 (ةمع. 21. 8ءعمام 1495) رصمسأاتان5]و وست مسمع 20هماه4ممعست ءمرصم ممتن“

 101036 جسكعس دمحز هرععس عع رستم هد عسر نانقتضتس 21غ ععقدم موالمععست مدعم دع هلا عجم ةيععتموتام

 [معتمتغ طقعع زنهن 1ع ][دسلمتسنكو نأ طقتصتمعمت ضعوا عامي ع 0وءنلوكتسسو 11- 8ءررتل

 را-هط عتق 476 ل عءز» 0101611260 ل078, ةهصصم 616 (ذهع. 19. لآدم. 1219) دهمزت(انانو لح

 آماله 721ه/ررة-عل-0غ21 11ه]رميصتسعءلا ظعءوتن 1" هلف» ظ عت عالمك, دمصم 901 (ذصع. 21. ةءجأم

 1495) دصم_سأاتانعر ونتأ مدسغعم لممات ععمد هلمماهتت هصعسم ده8]هععتس عغدصتس معدد ر مانطاتعووت ع

 اذآطمااد 7101 مبرجت»: ع0 13 ء1-ء1]] ط«عمتنر ةصصم 911 (ةمع. 4. لمص. 1505) دطمماماتق - 1[

 1رديازما]ه] وت: ظلمعمت 1عملغ, ةممم 900 (ذمع. 2. 0ء. 1494) هءعلوتو -ح للام

 ل40 -ءآ - عوررورو كمععد ةمصتتتس 900 (زمع. 2. 0ع. 1494) مهم»اددق - ل[آه11ه5 2هعع» 2ع

 6-4706ع]-عم7:60 ك5 ةسعش» غر ةمصصم 891 (ذصع. 7. كقص. 1486) دصمتسامتقر ءدزدك 20هما(ةغ6 ذا

 دمعت(: طعدعردتووتك مدعست ((عملتك. ةطرمسلمند5 ذأ ]ديوعتام» مهنلممتك ءاعبر ءأ جمعام7 5ع ءولت

 ععئموزووع لتعلتا مرمردعر» ععئاستسم هدالنحمو 21101 مت»:ت»ءا لعب آدعمدعمهتمدأ لسطعما ل

 ة1هالح 710و7:]ي-عل-0/: 11:1 هرم (6مع1 27م6, ةمصصم 901 (ذهع, 21. 8ءوأم 1493) 10021135, اذ
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 مهعمو هدنع اوثحاب ف ناطلسلا نم درو رمال ةعفد مهنم لك اوبتك مهنال موقلا عم الوا اهبتك

 نم ريثك ىف مهيلع درف لكلا ىثاوح هتعلادم ىعب ىرخا ةقيلعت ىالطسقلا بتك ث مهلئاسر
 عيضوتلا ىلع ىتاول نمو فداقشلا شماع ىف هداز برع ىلوملا لاق امك امريغ اهيزاوي ملف عضاوملا

 لضافلا مرش ميقنتلا ىلعو م. ةنس اًبيرقت قوتملا ىراصنالا مساقلا نا نب رداقلا دبع ةيناح

 5 ىرشلا اذه ىلعو «ه. ةنس اًبيرقت قوتاملا راكدرقنب فورعملا ىنيسمل دمحم نب هللا دبع نيسلا

 نتملا تاقلعتم ىمو 4 ةنس ىوتملا ىفنأمل اغبولطق نبا مساق نيدلا نبز خيشلل ةيشاح

 ركذ 4. ةنس ىفوتملا اشاي لامك نبا ناميلس نب دحا نيدلا سمش ةمالعلا ىلوملل جقنتلا رييغت

 هل ضرع امو لهاستلاو وهسلا نم هل عقو ام ىلا راشاو حراخلل هيف حرص نعطلا عقاوم علصا هنأ

 هنم غرفو رييغتلا اذه حرش رق بتكلا نم ةطقتلم كداوف ةهعدواو لفاغتلاو اطل نم هحرش يف

 10 ىلع عرفلاو هجاور ىلع ىاب لصالاو هلعف ام ىلا اوتفتلي رف سانلا ناكو 11 ةنس ناضمر رهش ىف

 ةغالبلا مقنت ٠00 ىجيقوتلا لالج نب ملاص ىلوملل ةقيلعت رييغتلا حرش ىلعو هداسك ى لزنننلا

 حس مكس ءملعصت (عصمم»ع هن مامتطسك دتعف 00ءالق ءمرصمووتغو ءاتته ل11 هددصعو
 ةزس] هع رممسلمعم 8مهاغممأ ةوضط عموم ه8عمتسم 1ئلعسد ةمتل ةانسصت 015ممغقسلم ةصواتتقأا ءالاتطأ
 نوعاوكتد ةععتسم طقطعمسغعو. 8مم ؟هعغم هع ]1ععلك هدرصصتتس عامذوزذ (0512م7:2 دلصم(ةغمصعط
 همعمصلمتس ةضموتعر ونته كللمو ذه سسلنتم 10ك موطينممعغز ءهغ طستعو نع ل”هلتفلءأت ذص
 مددنعتمع همعتك 8ك, ءعمقع (عداهفتعر هسلله هلتع مدع ءقا. 61هةودك 4 1010141-111 هءت مست
 7-480-عاي0» عرج قط 7عايعن» كسوف كم لنعع حمصستت 820 (ةصع. 18. 1"عطدن 1417) دطمتتأاتلكر
 م( وسسعسأوستنسس 20 1-7797 عنوان طعمع معتم آظ1- 5ءرجذال 450ه7له] 8 1101 متعه
 1[1مو6نمغ, عدلعو 2 ع«ء]رابو» لتعفمم ع قسولنع» ةمصتس 750 (ةصع. 22. !لامتا“ 1349) دصمتاتاتكو
 هلتلتع خل طسصع فمرسسسعم(ةيستسس زاعضتس عامدددك ءمرصموومتغ ةاطعتلعا 2ق20-60-0471 (05111 4
 (06011/طءولرل [آدمعاتكح, همسمم 879 (ذمع. 18. اللهت. 1474) دصمتناناك. دة عاعلعو د0ه0هغ(345 ه0
 حسم همصاتمعأ اتطعع 1هعقرورا» 1-111ءوعافاب ةمكستممم ءغ د ![1ه11ه 0هءانمستسم قب عر عل-1
 را 1ردرتعل 18د: راف01عرسا» 16 1ععسا/مدعآ/مو ةسصم 940 (نمع. 23. لادا. 1533) ططمائانتمو ءع0لانق»
 (وروورتعتل هزه هع ]06د عدونوف همرزئعوتسوع.  ظموعإعمعم ةمعيتعو ونات3ع ةلصم»هطقصلف ءعقصأو

 از

 هدنعملتغر ءدوسع [1هءه ةهمللهدغو نطأ ةلتعاغم ّدص ةمعاتتقتلت ءأ ةمتست 1عوتغمنعلل 1ه عمان1 أ
 زم فسسعمأمسم دم يعومعس ا مععاتععمندتس ةمعالععدغر دطتومع جلهماهنمدعد ناتلعم ع ائطعتق
 نم]]1ءءاهك لعمموتتا. هعرتسك هماتك 1051/4 همريصتس ءطاقأاتق ءقأر تههالتتل ءاأةلللل 110116 65
 10 8دسحلطقمس ةصصن 931 (ذمع. 29. 06 1524) ةطوماعتعب ةعمسعم طقستمعم متطتل تتعهطقساو
 نوما 1عوومدغ  ة4مععطعو مم تطتوسع مدلسمسس ةدلتغو طنع !ئطعع ةسكعسس 1م0ع ءصمهلاتق م3293
 معونرسمكتك عع ع( هطقعتسم 0عاتمتع .18ءدتومع ج0 مسسعمامسكتسس هرعتق 10ى71» 1
 ون ظعب لعءااب7 1سعقلف هقمماحاتمسمعس ءلتلتك ح 3675. "عم ءاعتط ءا-ط عام عط عغو
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 بقلملا هجاوخ نيسحل كولملا ضيراوت مجقنت] ٠4 817 ةنس ىوتملا ىرمعلا دا نب دين

 نجا سابعلا ىا نيدلا باهشل لوصالا ىف لوصفلا جقنت )00 “.!1[  ةنس هفلأ ىكرت نفرازهب

 عمج هنأ هيف ركذ خلا لالجنا ىذ هلل ديحلا هلوا 4 ةنس قونملا ىكلاملا ىقارقلا سيردا ىبا

 لصف ةنأم ىلع بترو ىكلاملا باهولا بع ىضاقلل ةدافالا باتك لداسم هيلا فاضاو لوصملا

 غيص ىف موهفلا جقنت 6 اضيا ولولح هحرشو هيلع حرش هلو لبق اباب ىيرشع ىلع هلصفو

 ,1 ةنس ىقوتملا [ىفاشلا] ظفانمل ىبالعلا ىدلكيك نب ليلخ نيدلا حالص ييشلت مولعلا

 داتسال بطلا ىف نوناقلا ثحابم نم نونكملا جقنت "0. ىنآي هصتخ بابللا جقنت 4

 مث نونكملا هامسو نوناقلا رصتخا لضافالا نم !دحاو نأ ركذ ىدنجكل نيدلا رخآ ءابطالا

 هي فحلأ نأ هيف طرش دقو نونكملا قلغم عيقنتب هاّمبو نونكملا اذه ىدنجكل , رصتخا

 هيف كاز دقو ةياغلا ىف اًينات اًراصتخا كهصتخا رت سيئرلا اهكذي ل ام ةبيرغلا كئاوفلا نم

 معومعمتتم كسىغتعد ءاموسعسأاتمعو ةتعام»ع ل]10/]:هقا17160 ظنا لعل 0 هن" خر دمصم 423 (ذطعب

 49. 12عءع. 1031) دممدناننه. - 3676. |[ 1 عمواعتط عع ةعئاعط عادم ]1 نثلعو :ءءمعدننم

 نىتكتعود طتئامستمستس معتس كماتسم ن0 1105227: 12/!هزه طمصمتلكعع 11 تن1771 مع 0ةحتا

 عسمم 1103 (ذمع. 14. 8ءعمأ. 1691) ةتعأتعع همدصمموانتغ]. ح 3677. 1! عمعءاعأط ء1-1هه151و

 مععمعمتام ساقعد هةععنممسمت لع معتم متت ر ةسعام»ع 01-60-5161: لآتناهن ط5 لل]تن عل 13 ف

 1045 (نم"هر !1هلئلعتندو هصصم 684 (ذصع. 9. لآدم. 1285 ) مم»(ن0. آطهعنمتغ ائطعع اة

 1ردتتق 1لعم عامرتموو ءاعبو ءعغ ةتتعم» م2 6233ع ةتمسسسقمت هع طلع هه11عوعتقدع 0تعئغو ءغ اتطعم

 ونيدعواتنوصع5 همعمتك 17/6061 جد (ةلطت 460-ه]- مواز 21147282  ءلئا 30] ءلكو ءاتصوتتع

 رم هعماصص ه5ععلمسمعع 0لت5ل5لزغو وناتهقك زاععاسنص ص ؟لعتصأ هداج 015ممودت“ 10 عرج لات

 نمررحتس عسا ةجلان112  ءم12م050155ع 01عا6ت.  عجعغعععد عانت 110/1706  ءمزتتات ع213(ا15 عقال

 36078. "عم ءاعتط ع2-1هطشسر مءععموصتلم كاعد ةماع]1؟عععمستت 0ع 1كمصطصتق 00مل هةتاتتو

 عممغم»ع 8ةطعتلعط ط1قطنم ىكه7ن]:- هل - 011: 110717 ظءر» 1227102 لير: كطقظتامر ةسصم 1

 مع. 23. للم. 1359) مصممو. - 3679. "1! عم ءاعتط ء1-1هط ٌةطرو :ةءمومتقنم ائطعخخ

 ننعم. ظمتغسع طسّزاتق همععتوو 0ع ونسح دمت ؟10عدغع. ح 3680. "1" عمءاعتط ظ81-1ءاعمام

 ييتمدمتتم آتطعت- 21و دحعفانمهدتطسك هرعتتك ('نعيم:. 0( مدك دصعات عنو ه2 هعغمدع

 رسعل 1 مرصتس 187 ليد-ءل-047: 12/10هزءرنل# علت. اكادسدع طتعر دتصتتتال 8لكههئان112 طعصع ددعتت هدانا

 هماتك (04711 >6ء2مدتد5ؤوو ءمتامرسعس 0ع ك1: ججمع]]دهدع. 2 8هداعد 12هزءرن02 طقصع

 ءمزغرسعم 11ء]بوو» زعمت ءدعععموتغو ءغ عاستسةتاتتت ذهم0ع ءةصهااتلتل 167:74]: 705/10

 171-11 ءزيبو ةمكعتموتغ. كس عم ةتطأ طقمع ءمصلتنقممعس ةعئمدتغعر انغ كك 20هه(ةهمهعق اتانل ع8

 عغ مةندك 16]20ءع2ءاو وتقف مهتسءعم5 (2؟5#/2) 7جعلتعمراتست طمس (ءاتوعرعتأ. طمتسقتلتلل 0
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 هيف هيجح رغص عم ومو ميقنتلا رارسا ىلا ميولتلاب هاهو ةبيجكلا دئاوغلا نم ىرخا تادايز

 ىلع بّترم وهو خلا لقعلا بعاو هللا د دعب اما هلوا تالوطملا رثكا ىف دجون .رث لئاسم

 ىف " بابسالاو ضارمالا ىف " ةيعيبطلا رومالاو هعوضومو بطلا فيرعت ىف ١ .نونف ةسمخ
 هللا فطل بيبطلا نأ مث راضبلاو تايمحلا ىف ٠ تاجناعمل هوجو ىف * ةكصلا ظفح

 5 هل عمجو اًيفاش اًحرش هحرشف حوشلا نع اًيلاخ ناك دقو اًمامث هظفحب اًقوقشم ناك ىرصملا

 يلا هفطلب ىئاشلا هلل دمممل هلوا جيولتلا حرش ىف ميرصتلا هامسو لوقا لاقب ابفاو الح

 ىسرافلا نسحلا ىأ نيدلا لامك فقحملا ىلوملل رداصبلاو راصبالا ىوال رظانملا حيقنت “٠

 هيبنتلا ميحصت كئأوز ىف حيقنت “مل“ ىجفاشلا مامالل ةلاسر ةفايقلا ملع ىف جيقنت كرا

 كلسم ىف حيقنت “م ىطويسلا نيدلا لالخ محيحصستلا ءااطم 3 جيقنت مر“ فبس

 10 ىوحكنلا ىرابثالا ديحم نب نمحرلا دبع تاكربلا ىال فالخضلا ىف ميجرتلا

 لعزملع زغعرتسسس ذم كاتتال101213 طععك1 مدزسدمس ءمآ1ععتغو نسمتس مدكدتس هلتتك 200115 له طأطانف

 تننلتطسع هع دلستعدطتاتطسو جمحتغ.  طآدعع ةدصتسقو ونتقتات 1//-16:61]: 216 هدد" 1-7111 هددءطناب

 ”1مكوكممتغو !ذععغ جلسملسس (عدسعست طقطعدع ةيصطتغسو ننعم( جعق (ةلطعم ©0018 ©

 ص ماسعخستك آتطعلك ةسماتك همم ةمكءعمتسمانا.  [سعنمأتغ اه: طمدعستعوأق مدنهعستءاعطل15-

 آد لدغنم5 ةزغ آ8لعد5ك ممعمأتع ادموتام» ءاعبو عنا تس ودتسوانع ععمعتد (7::07"1:) لئقفمتطاتغو ءعقا ح

 لع لعقمتكغممع جناتك دطعاتءدعر ءّزصك هطزوعمغم عغ معطتخق مطورتوز لك تح 0ع سمنت و ءلاتذوتتع

 نةيتفوؤزو - لع هممكعتد003 ةدصا(منع ح 0ع ؟مدرتتك هنرهس01 220015 ل لع 1ءطولطاتق

 ؟جممرضتطاتعك. "دس 1طهاركمأ]ه]ب 71م, !8آعلتعدك ّدص هد ماعمع طتعسم13ع دهس 0[ةص ل3 ع كبي

 ةسلمعع ءافطمتوعتعو ةع متطتلم ةععلشم ةلطنع هوصسعماوتتم هفعات 1ةومع هد]باةعست زانق

 عمررصتت عماقلات1 5 ه11مكلغو طضص 010 هدططأ2و ([126 >م051102612 5معأا37"عصغأو ©0م105ع 8

 هوا1] ءعيزعو نغ معطو ةسعامرتك ؟0هع هنلع (لتحتغ) ه هتك ؟06ع هعا] ( لتعم ) لتكاتس عتع" عا

 1موعتمفان5 دن 1ءمل) هع طمعامأغ 1غ: طهدف آلعم طعصتعملاهنع هاته تانهها1 عام.

 3681. '[' عم ءاعأط عاد مسعم ةغمدتسو دعم لهم هعد1هعسسص ءكقعع 510 عصاطاتع ءغ ةمغعاات ععمانظانف

 هلطتنطتغعوب هسعغمر»ع 810115 ةدطغقلتددتسم 15 عن /-عل-لغ7: لآ 71 رمعمتت 1مم نثن, ح 3689. "1" عد ءاعتط

 1 ذا1س ءعآ1- ءاعزو دل ععر ةعممعمتام تنانتعد لع ععمعد]ه عتمه دصعتسأددنهدناتتتتم "12 ءاقأتتق ور 8

 طحخسسص 510. -ح 36083. 1 ءمعاعتط 11 هعرعقتل ءعد'طتط ظ1-'1' عمطتطو ءءمعمتقو

 نتنتعد. 4لقتئمسصعماو ه0 يسسعماهتتنتم 165: 11] 1-17 ءناؤ]. 10'1 ع ةسمند هدط 16284]ن.

 3684. "1" ءمعاعتط 81 صحم جلعغ ع1 عد'طتطر 2ةءمومتلتم ننعم 0ع نندععاتمصع "ع0 طنك

 مسسس عمنا ؟معامسسس ذم رع 0ن110عملحرب ةتعام»ع لء17-ع01-0: كميرا. ح 3685. '1' هم ءاعأط

 140 11 سهمدآهلع ع1- اعمعزأطو معءمومتلم بتتاعد لع دهر دم (طغعم]ووتح ءوصاتما عقد ةلاعتتتمسا

 داع مءعدعاعمعملتو هسعامذو لقانا ءتهططأ كلل - ءا-«ه]ينضمتن عن ل1101: ء0 41: ايزخ
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 جيقنت 0*7 ىتأي ىراضبلل ميحصلا عماجلا حرش ىف جيقنت 7461 هم« ةنس قونملا

 ىلع مالكلا ىف رصتتخ ىقشمدلا نولوط نبا دبحم نيدلا سيش خيشلل جبستلا تيدحل

 يلا فوقو ىلا انادع ىلا هلل نيل هلوا ئربرفلا ةياور ىف ىراضبلا نم ريخالا ثيدحلا

 عماجو راصبالا ريونت 74:1 14 ةنس قوقملا ىدابؤلا نايفس نب ميعربال رابخالا ' فيمنت “اد

 ىزغلا شاترمت نبا دلحا نب هللا دبع نب ىمحم نيدلا سيش خيشلل عورفلا ىف راكلا 5

 لئاسم هيف عمج ملا عرشلا ماكحا مكحا نمل !ًكيح ةلوا كلج وهو ةنس قوتملا ىغنخلا

 هحرش ف ؟0 ةنس مركم ىف هفيلأت نم غرفو ىوتفلاو ءاضقلاب ىلتبا نمل انوع ةدمتاغملا نؤتللا

 بتك عفنا نم وهو رثالا ةصالخ بحاص لاق تلق] رافغلا جنم ةامسو نييكضص نيدلك ق

 ىنب نيسح الملاو مأشلا ىتفم ىفكصحلا ءالغلا مهنم ةعامج حرشو ىنتعاف بهعذملا

 ةشملب ةيناوكالا 5 رصاتلا سردم قفاز رلا كبع خيشلاو فشمد ليؤن ىمورلا ردنكسا 10

 ©ءمسصتسفات عمو ةسصم 577 (ذمع. 17. ال[دت. 1181) د102610. - 36056 "1" عم ءاعأثط 251 ةطقعط
 1-1:[1خرو1* 8-11 ءطتطر عءمومتقم نكتاتعقم  (نورستال عما ةت115 0 1177 - ل ادرج: 1177 - "7
 و 901346 ءلتق. ع 3687. هم ءلعتط ]1 طعلثعط ء1-غءعوطتطو ءءموهتام سان عد

 ندلزقنممزو لع ءمدوصسه معععوتتم (2ءد841) , ةتعام»ع ظطعتلعط م ءدو-عل-7 111010111160
 كرر 12 نعو]ب بم (هدسم ءعمقتسسس لتهد ءعاه6ممدعسس ءمصاتمعمم 0ع هلتسم اههل1 مدع ه 18 01:/ +
 هع ةسعامرتاهلع 1«هقرعا1 جللدنم. .1معتمزتغ ذاهن ةرمسع 182عمر وسأ ممو د0 ءءماقتس ءمممتاتهطعتلل
 ليوزع عييياص 3688. 1" عمرسأتع ع1- جاع ط طقمعو دوترلم طتسغورمتدستتم ءاعوقمفو 261056
 1 هيام 8ع ىوركر ان 2406, دمسم 249 (ذصع. 24. 1” كتم 863) رممراته. ع 3089. "1 عم

 ء]- حطو مع سمع ل ةرست' عل طتط ةععر ز11نممدقم ةمغعالت ععمندمسست عغ !خطعع مدعتق ءم]ات ععصقو 5
 لع مدعتطسم لستم ةمعملتطدعو ةسعاممع ةطعتلعط قة عدد عل-17: 210 /رمتست 4 11 "ل
 رعب 4 1ررجعل ]زرب 1 ضو نيع]ب 6 ]رمعسم [كدم ءاتلهر دمصم . . . رممتاتم.  [!هلصسعم دكه اهعامت عمم:
 ريجتتو كر ومن ةامغتأنم ]عونه عدصعتغ ءاعبر ذه وندم 111ه وسدععنممعق (عدطتشتس ء«ما1ءوعتنغ ذم
 جمحتلتمرد هط زتم ؟معوئمرصسسسو وست لسعع لتوعملو عع مءوممصقتك لمست لت عك لمصسلت5 ؛عداقسأت#
 قلوم]وزغ ]نطرسسس رمعمدع ل[1هطقسعسم هممت 995 (ذمع 2. 1)عع. 1586). 105462 ءاتتللت 85
 هدع ذم ةممطسو ؟هلصستمتطسع ىدقوتمو عع همستسعماةتاتس ل1ه711 ءا- عامرز/ة» ذمقعهتمست
 [3ل ننما ءيد جلزز ومر وسمع ةسعام#“ هر عتك 11767 مئما ءا-من]نم» طقطعع. 8 انع اتطععو ةصوتتغ
 نموحتع هنآ كوزرسمرسسا ةععامع 1طآممس عمقعمع ءوغو عغدستتاال كتعت لص عم تتعقتت م050110114 عا

 مسسعمأامان هدصغر هغ 6762716 11هع وا ةودتمع !لآظدكان , 1810115 2109627: 2ع 15/1: مب 00“ 157/718, 0
 مدسحمعأ زمودتاتمسو و ةطغتاعط 67-460« ءممنعر ظدمواعوذو» 4 ءو]1ءونسس اور ع ل 0678©
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 ىلوملا همظنو ىهتنا ةديفم ىئاوح ىلمرلا نيدلا ريخ مالسالا عيش هفلوم حرش ىلع بتكو
 روكذملا ىوملا ناكو زجرلا رحب ىف اًفيطل اًمظن ىقشمدلا ىنساحلا ىيبحج نب دعسا نب ىسوم

 ريقفلاو يانحملا ةريخنو ريونتلا ةصالخ هاممو فلالا دعب ةنأموا .نيسمخو | عبت, انس | اًيح

 حرش قي ردامضلاو ناهنالا ريونت 6. ا[ تيد فالا ةينامتو هناا رادقم هتاببأ ندعو

 ةريونت 44 اضيأ فبس رئاظنلاو هابشالا ىلع رداصبلا ريونت 1 دهركذ فبس رداظنلاو هابشالا

 اًبيرقت ىفوتملا ىبلج الملا نب دا ىب ميعربال ةروثأملا ةيعدالاب ةريرسلا ريبعتو ةريصبلا

 دبع ىيدلا لالج خيشلل ةلاسر كلملاو ىنلا ةلورب ناكما ىف يىلكلا ريوتت سال“ الا عل

 ىتأي كلام ًأطوم ىلع كلاوحلا ريونت +47 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نكجرلا

 ىحصضلا ريونت 44 هءافلا ىف ىتأي ةيجارسلا ضيارف حرش ارشلا ريوتت, )6 . ميلا 3

 10 علاطم هيف دروأ 4. ةنس قوتملا ىناقولا ىولغملا دومحم نب دمح عحيشلل ىحضلاو ريسفت يف

 1رورردعكعأو ءغ 20 ءوصصسعسأةياتال ةا1عام235 ةمولسك كطعغتلعل - عا -زمافصس 72762“ - هل - 0: 17

 عاموودم اصنع ممودك ءل1ل16غ 11دعع ذللع. ظوقنعع كس دصعاتم 1ظعزوت ءويعوتم دمملم ءةديدعدتتغ

 31وا1ه 71مم 10: لع'مل ظوت» 7 هلم ل]1]نعقتف 101نبعدارعافو نحت ةصصم 1159 (ةصع 13. لفض

 1746) ءلدتغو ع( قمسسسعم كسضللتعع هعام ستللتخ نسلم ععمأم5 ؟ءرقدك ءمرصم]عءاعمس ةمقعتمولغ

 1177/51 67 - 1كردتمأ» همم 12 ء[ر]طرا"ءأ 0110-67 006 ه1 -زك معافا" ]| . -ح 3690. "1 عمحتمع

 ءا1- حل عطقم رع ء1- لطعرسس تعور 1]لطتقاعهنتم ةطغع]] ععااتانلل ع 12624111118115

 همعنك 1/-لع]نارغأر همء طال ءادكق» و لع ندم لحسم ةاتمانع دطعمأاتم 1هعاه عوام - 36091. '1' عمدعتت انني

 ءادط ءدذتعوم للطعن دنتم ةمغءالتععماتحسس ةدمعع همعتنع 48-217: مع ءآ-لا ءامنق* و 0ع نسم

 مدعو ةاتمرد 710عوغت. ع 3692. '1' عمر عا1- ط ءوذ وعر ذلطسفانمنلم معتقمت0ةهعلاقهغتم ءأ

 ىتاغتد ةمالسمع ةصتسصأق 0عالونمصتكق مع“ معفوالمصعق 2011084 ءمه212265203085و 23116101

 1" ه]رأت» 18 عزان ملللرت»ءل ظعءل» ظلا- 110118 لءاءةؤو كععد دصصتتتم 1020 (ذصع. 6. اللهعن 1611)

 رممرنن نو. - 3693. '1' ع مدع أم عا طق ةلعو ةلطقأنهغم هطقعاتس اهله (عمعطت:هذدع 0ع نصهعقامصعو

 مانزل مهمطعأو ءهغ ةصوعاسو 710ع21 ممدوتس(. "1م ماحكاتقو ةمعام»ع ةطعتلعط 326767- ءل-

 450- ءا-7ه]رر»ه72 1: ملط عقب" كميرا و دسصم 911 (ذصع. 4. كاتص٠ 1505 ) 2201430. ب

 36094. 1" ءماك أم عاد ط عرج د1 ذلعو ذللطسكندنتم هطوعاتستدكس ةدمعا' همعتنع 110160116 ج 111717

 ءلتامو 0ع وم ]اتننعند 71 ؟210عدفتس. ح 36095. '' عمدت ع1- هز ةّزو 111هداندنم [نعععمت عب

 (ورسسعمساهسمسف هرعتتك 1071- 1'ء»ةقلا» 71/1 - 5 (لازرءقر 0ع ننم ]ننععد 3 ؟10عملج ءقام

 1036960. 1" عمرك أ ١ ءا- لطم طق ة1]1تقاعدأم (ءةصممرتك ططقكاناتصأ م101:عءاتما15.  (نهاطت111 65( ةقكلانك

 كريرسضامع ممههععداسمع اعضاتمع 717”ه ءل-ل],م]/ ةمكتمامعو ةتتعامتع اطعتلعل 2110/6121 0 13 ءتف

 11ه]01:0 110 عالذاعم# 17” نيكيرؤر همصم 940 (ةمع. 23, كدا 1533) مممتم. طظرواعسسا ذطأ ؟ءماعط
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 نيحم نيدلا ملعل مركلاو دولمل ىف ملظلا ريونت 741/ ةقبط رشع دحأ ىلع ةملقمو ةعبس

 نب نجرلا دبع يرغلا ىنال شبحلاو نادوسلا لضف ىف شيغلا ريونت "4080 ) ىواخسلا نبا

 بداوذلا تاوذ ماكحاب بهايغلا ريونت 7411 ه1 ةنس قوتملا ىدادغبلا ىزوجلا نبا ىلع

 ةدعقلا ىذ لوا ءاعبرالا ةليل نأ ركذ ملا هتاعاتيم نم زربا نم اي اهلوا ةلاسر ىكلغلا ناميلسل

 ةليل تناك اًملو روثلا نم طب ىف ةباوذلا بكوك روهط اهيف ففغثا دق فلاو عبرا ةنس

 ىف كلذو رصقا هنباوذ نأ الا هلكش ىلعو لوالا لثثم رخآ مجن رهظ هنم رشع سماخلا ءاعبرالا

 ناطلسلاو ةرفكلا نيب بورح ىلع ةّلأد راثآ ى امتاو لاقو لاوقالا توثكف مثو مث ةلبقلا بونج

 ريونت «.» ىلاخلخلل ثتيدحلا يف ريونت "1 بولقلا ريونت .. بتكذف ناخ ديحم

 همس خنس قوتملا ىلكلا ةيحد نباب فورعمللا نسل نب رمع باطشل نال رينللا جارسلا كلوم ىف

 هسفنب هيلع ارق دقو [قويالا] مظعملا كلملا سامتلاب ناسارخ ىلا هجونم وهو 4. ذنس لبراب هغّلا

 جلكوعموات5 ءا ممهع1 د نقممعسس دس انه0ععتس ءكمقدعف 0تطئطتكدس. - 3697. '1' عمت ع1- غ2 ه1 طتر

 زااطسمن دعم هطقعسستغمقتم 0ع ائط عدلت امنع ءغ ععمعت:هوتاةلعر ةتتعاماع 1118- ©0- لأ: 1101:1110

 رورو قوم[ مممنإ. - 36098. '1' عمدكذ » ع1- عطقط ةقطر ةلطسماندألم حض عسقع همعاق 0ع

 مدع عم عملت5 اللتورتنعك ءهغ 1[دطعودوزصستكر هدسعامع 4517 1/070 450-ءل- ”ه]س»مت: 182:2

 1طن - ءزتمتدنت 805ج70402, حدمصم 597 (ذمع. 12. 0ءا. 1200) رسمات. -ح 3699. '1' عمدج أ د

 ء1- عطعو ةطخطو ذلطم نم ةعدعطسوستس مع مزهع01 ءاملمصعف همت عاقتلاتاا1 ) 21101016 5072111

 ]كءاعآن. "ل ءعدعامطتقو نصل ذكد زسعرتغ: 0 غو ونتتك م2003 ]551501 55 435 20538 ©

 رومم ءاع. 1116 ممعنع ععيتدع نيحمامعو وتدفع مرتسم ؟تعمتغ دمعسدت5 طلدد'16ق'لعغ حمصت 1004 5

 (زمع. 27. ةكسع. 1495 )و ءمرصعأاقست جممدممت55ذع لتعتغ ذص عدم "1دستت نسلععتتتمو عغ تال

 ءدلعتس ؟عمتم ناندتناو مموغ نتهأ 3 00ععلس لتعم ءملعتس دمعمفع :عاتنعأر 5غءالقس داتقطت 2مم قاتلة 5

 زم مععتممع جسكفملل ميتسمع ةزستلعمم ءغ 1مرعصف مدخعسسر 2151 0000 ءّزد5ك نتمتق طقعكتمت

 1نعت6 1 ءزملع ءدبص ءءاعبتغع» حطتتقدعو طمدصستص ءوواتف دداتل كنت 10ءاتغ05 ءدوع. كتعام#

 بورم طقعع صمص صتكأ ةزوصح ءووم ل5 لغ طعالف ةملتعدماتله زمثعم ذص804145 ءغ 8سلغةصاتست

 1101671760 12140: هع ذعلطتع ةعتموزوووي - 3700. 1" ءعموت» ع1- ءم1مطر السكك

 ءوركلتسيت. - 3701. 1 عمدت 11 عادط ج01 غطر ةلطتعنوأنم 0ع ع 30100هقج33و 211401

 1161114. - 3709. 1 عمركت» 11 سقس ]1104 ء1 - ةزءوز ءل -صمصتعو 1!1سوينهم 0ع

 مهقكتغمغع [1[سعععمدع ةماعملعصتق. 411/1411 01ه ظءرن- ءاطرععمت» 122]ءالخر ؟دأ]عو 8

 1211نء لتعفمك عع ةهممم 633 صع. 16. 8ءمغ 1235) مممرطتتتقر طاتصع [ئطخصسس ةنطعادع ةمصو 4

 (ذمع. 28. لمآ. 1207) هعتموتغو هن زغعع 1هعومعغ ذص (نطمبضدعدحسدتسر لاتقذات 10/7- ]11610730

 1710-111 ه«1 نا ةنع» [ 11-10 /:82] و نادت ةمذع عم م3عم10لع 1عوعجد6 1لعرج عك مههعأعتل ةاتتتلتلت ةلاتر
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 خيشلل ريبدتلا طاقسا ىق ريونت 7.“ هتماقا ةّدم هيلع ىرجا ام ريغ رانيد فلاب هزاجاو

 نيحلا هلوا .1 ةنس ىوتملا ىلاردنكسالا هللا ءاطع نباب فورعملا ديحم نب دجا نيدلا جات

 هيف دازو فقشمدب هيلغ كردتسا مث ةكمب هفّلا هذا وكذ خلا ريبدتلاو فحلاب درفنملا هلل

 ّنأ فرع قداصلا كيرملا هعلاط اذا لاق دورولا ثيح نم تاملك وه امثاو بتري رثو كتاوف

 ةريونت 0 ميملا ىف ىنأي ميباصملا ريونت ا.  ةيسدقلا ةرصحلل ملصي ال ثولثملا

 نب ديحم رهاط قال سابع نبا ريسفت ىف سايقملا ريونت ا" اضيأ هيف ىتأي علاطملا

 حوت" ىف ريونتا تادلج عبرا وهو مال ةنس قوتملا ىفاشلا ىدابازوريفلا بوقعي

 ىفتلل ىلامإل ىلع نب ليضف ىلوملل لوصالا عيونت 1... 2 هركذ قبس ريبكلا عماجلا صيخلت

 بتر يلا نيدلاو عوشلا عراشم عوش عراشلا دماح هلوأ رصناخم نتم وثو 11 ةنس قوتملا

 هحرش مث 310+ ةنس مركم ىف هنم غرفو ماكحالا ىف ىناثلاو ةّلدالا ىف لوالا نيدصقم ىلع

 نحس أ ءعيصممتتع .ءمستصم»205هتك دقكتئممت يدغر ستللع همسسصتسمو ةمسضعمو وضم 0ع0تم

 37103. 1" ءمرعت»ع 11 1ةعقفعغ ع1 - ععلطتعو ةلطوسدنم 0ع دطواعملم عءوتنستصع. هطعتاعط

 0114-0-1 آرننءل عدن لله ]رمعستسعا لم[ عنا دغر ؟نلعو ظانن ل4اةيملاع]ب :لتعاسك ءغ ةمصو 9

 مع. 11. لصص. 1309) دصماتؤماهفر طسسع 2 ناهنتتسو نانأ 15 ةصعتطتا ]1ندتع 1ع نهنعم 212(

 هع رمءعوعتستمع ءئم.ر 8[ءاعلعدع همرصمومكستغي دس آل دحسممءأ عابس ءمرصم] عع ةةنلستغ ءغ جلهم غ2(ههتطاق

 هنلتطسد ةهسحتغو هعومع اميسعص طط هنلتمعتس 03وععقوتغو هل ممط ملتكأ ؟عطق ءةووعسغ 1422205

 فمدعترماهر ونصم 5ع عأ هانطم]ععدمك. .(صحصلم ءبسو ةموصتغو درت ذاتعاتق كاسععتاتق 1عععشأو

 ووممدععغو عمت غملعسم ديقز عوام لتستسمع صمص وصح عمتسعي حج 3704. '1' عمرزتع ء1دس عةةطاقطو

 را]سمائمدننم اآسعععمدستتس. 1؟30عدنس /11ءدام84] دس اأن عزه لل. -ج 3705. '1' عمرجت» ءاحدس ءعاذلقأو

 للسكونوكتم هرتسسسس (/11ع/4/2:) , لع ندم هجعضع ءدلعسم ذلله انا عرقه فمصآعردندر. حج 3706. "1!" عمدت

 هل - س1 ءور ممر ةللممادنتم عممسممت5 0ع ءمدستسعمساهتتم ءمهمصتعم 17 لاث ليت. (0هدنتملل

 مماسستسهوم هتعامت ع كفن '1]رق»» 1101 متست»ءا 1 هرب 7”هعلا لسلام ظطقطتاحو ةصصحه 7

 (ةمم. 23. ل[دع6 1414) مممعاسو. سس 3707. 1" عمرك عر ةلطعننهللم.  (نهرستص عماقتللتكق 0مءعاق

 1 ]1 اراو 111 - ليست للا - ]عع , لع نسم ددمتنه 10عوختتا سس 3708. "1 ءعصتعأ' ع1-هةّثآو

 لتووسطسام معمعأ1متمدحتسص ذم للك عقده ةمعولعفو ةسسعامنع ا!ط1ه11ه 700:7 ظعءب» ىللق ل وسف]#

 [1آمهمعغمم ةهصصم 991 (ذصع. 15. لقص. 1583 ) دسمان. "1'عدفتق عون طععوتوو ونسأ لاه ةصعتمتأن

 هذ !ديلحغ ؛ تنسو ونحأ لم عينعوددس ممعوعن تع ؟تمستس 1ءوعتق ها معاتونممتك ءاعبو ءغدص لم

10 

 ا

 10 يمقتاتح (21«ىمل) لتكتكادق ءدار نسمتتس مدتلتكق 0ع دتتكمس عماتكو ممداعتتاتق 0ع داهاتاق ةعلغ

 ©تعررد بسد ممعمفع 8[مطقسا عود ممصأ 958 (ةصع. 20. لوصت 1551) جطقم]7ل55عءأو عاتتلل 01115
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 دجأ نب نجرلا كبع ئيشلل ةقارولا ملع ىف ةقاطنلا فيونت 1 لوصولا عيسوت دامسو

 كركذ رم هيبنتلا لضف ىف هيونت |". 15 ةنس اًبيرق ىفوتملا ىواخسلا ىكسم نبا

 لوصالا ىف عماوللاو عباوتلا )"ا ىبطرقلا كلملا دبع نب دا رماع قال عباوزلاو عباوتلا 1

 لامج خيشلل فرصلا ىف عباوتلا ا“ هع ةنس ىقوتملا ىقهيبلا ىلع نب دوعسم ىساحملا قيال

 ىنب ميك ىذلا هلل دمحلا هلوا ديغم عماج نتم ومو 1. ةنس قوتملا ىامارقلا فحسا نيدلا 5

 نيدلا باهش ظفاحلل سيردا نبا لاعب سينأتلا ىلاوت 8 ىكيفم حرش هيلع هلو يلا مدآ

 ىف ناميالا ىرع فيتوت "ل0 دم» ةنس,ىفوتملا ىنالقسعلا رخ نبا ىلع ,نب دجحأ لضغفلا قا

 ىنزراب نباب فورعملا ميحرلا نبع نب هللا ةبه مساقلا نأ نيدلا فرشل نجرلا بيبح لبضفنت

 نم هصخ ملا ناطلسلاو ةزعلا ىذ هلل كمل هلوا كلج وهو ,0 ةنس قوتملا ىفاشلا ىومملا

 هب ثاغنسا نم ةثاغا ىف  دهفاصوا ىف " معلص هلئاضف ىف ١ نارا ةعبرا ىلع بترو ءاقشلا 0

 هوغو ع( ءورصتصعمس(هستانس 1 مو# 0047-61 ذمهعت روت - 3709. '1' عماكلأ أ عا-هتغةعقخو

 قفاتودنم هرهقممتك 0ع ديتاع 1ئطعدعتمو ةسعام»ع 8طغتلعط 4 ل0-ءاه]يزسدت» لعن كانتسعا 1 عنا
 111:71 هك عة ايمن, كمعد ةمصتتم 1095 (دمعب 10. لهصت 1616) مجمعات. - 3710. '1' عمرتط

 11 #جلط] 151- ! عمطتطرو مجدعانءدنلم 0ع مجةعواقسأته هرعتتك هلق 0ع نت0 هن
 ن1 0عوكتر. ع 3711. 1-11 رع ذطت مع 26-181 مةطخأر ععمتت هغ 0هعوممه عفر انعام ع

 رك 10“ لإ ترن 87 هد: 4 50-ء]-ج 6717: (ه, الب سس 3719. 1-11 عوؤطت' روع 1-81 عرج ةدس أو
 وععاهنمرعو ءغ هماعم0ه»عو 0ع مدتم تمتتمر هحدعام»ع قط د رسعأر مق 116510 8و ىللغ ظءفالم علقو
 دمسم 544 مع. 11. لآدت. 1149) رصمتم. ح 3713. 1-81 عوعقطت' 11 عاده هدم ا 0 0

 لع عومتوقممع 1عدعتمصسس , هنعام»ع هطعتلعط لعضم7-ءل- لأ: 1م: ]مع (نمت متضمن, ةصسصم 930 5
 (نمع. 10, لور. 1523) دسصمععمم. "1عدعؤدد ءوغ نمت عكدلتك عع 20 ةتكععملستسس تاتلتؤر واتت 18
 زمعامتغ: 1دسعك 18عمر وسن ةلخم5د ةلحسأ ععمعمدع ىدعاقغ ءاع. 1ع ]تطل ءمرصس ءمامعتسمت
 يمسرمومتغ هفنلعس. ع 3714. "1" عععقلخ ء1- عممتعر ةمسنلتةمتامك ءوهانسندكم تددص ؟1هان اتق
 1ذ» 10451 ممطتآتطسك مم دعأوم ةسعام»ع [آذظام ه1 61 ط-عل-011: ل12 1/ه7:/0 مآ عا 8 ع
 47: 15 11ه»» مل عءمازج8, ةمصم 852 (ذمع. 7. الآدمغ. 1448 ) مممعامم. ع 3715. 1 عوغطتع
 هع عاد ترسم همر رستمتالم ةمفدتسسا 10عأ لع حيستعم 182عز رمتكعمت من015 مجهعقعععملم. 1ه]طسسصعمو

 ودم1 ىلع هعمل -اأ لات” اءامض» 18ةطهنمااملا طعن ىللل-ءا الث طلت 66 كطقطتغور ؟نعم
 15 8من« لنءكسك ءعغ ةحصصم 738 (ذمع. 30. كسل. 1337 ) دظم3115[5و م01101ع23 م310613 عال

 ىو يممجتغو ءغاذم نتهغسم» ءملسستمود لتوممددتغ - لع حتعاساتطسك 210/1 ه11:6015 ع 0
 لع ءزدك جننمتطسغنو ل لع هرعر ونتحست ذو 42ءراو ونتك ءزانك هرعت ةصص] وجهه
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 نمحرلا دبع نب كمح نيدلا سمشل بركلا وق ترللا هطتلا| +[ ١ !!ىجاصاركا قا

 تثيدح نم ىنيونتلا فذح ىف ءامهسالا كيجوت بإب 1.0 خنس قوتملا ىفاشلا ىواضسلا

 مهيجوت "9 دهركذ فيس هيبنتلا هيجوت إم د“ ةنس قونملا ىماذخل ىلع نب ديح امتنأ

 ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج ئيشلل مزجلاب لعفلاو رجاب مسالا صاصنتخا ىلا مزعلا

 5 ىف هيجوتلا "0 ىنتأي هقفلا ىف راتخملا حرش ىف هيجون ا. 11 ةنس قوتملا ىطويسلا

 هييلك ىلع هللا هلزنا ةلزنملا ةيهلالا بتكلا نم باتك تاروتلا 1 زابخلا نبال وحنلا

 نم هنوكبي ام اييس ال هوفرحو هدعب اولدب نق دوهيلا نكل ىربعلا ةغل ىلع مالسلا هيلع ىسوم

 ىعمسي امهدحا اريسي الآ ىنعملا ةبراقتم ظفللا ةفلتخم سن ثالث ىو :اهيف تابرعملا

 ناتويلا كولم ضعب نأ كلذو مرابحا نم نوعبسو نانثا اهيلع اقفثأ ىلا ىفو نيعبسلا ةاروت

 10 نيعبسو نينثا هيلا لسراف ةاروتلا ظاقح نم.اًعمج هيلا لسري نأ دوهيلا كولم .ضعب نم لمس

 لع رصتعدعم]تنر ودمع ء010لعمغ. طمعمتغ لاه: ةدسف 12م مجدععهل100 ءا مهعمواعصات ءاع.
 3716. 1:1- 17 هرعدزز هط 111 ءةدططرو هممكوتسس ةدموات نقماتك 30 1)ءانسس معن 6م
 هوا]1 اوفر ةسعامرتع هل وعسو - هل - لا 1101 منستشءع0 8 ء: كلا ءأ - "هلسمت» كونا
 عطمقتاعرو ةهسصم 902 (ذمع. 9. 8ءما. 1496) رممرننم. ع 3717. 1" ءعرعزأط ءا] - ةقصقو

 وك وتم ممستستسام 0ع معمم عمله مسمع مدع دع مدل مدعرو نانمع امعامتا 2 ؟ هلو
 روكموق لسمر “© ةسعاف»ع 7101, ه171860 1361: ل16 ل00 زرمقو ةطقم 723 (ذصع. 10. لقص. 1323)
 ردم م. ع 3718. 1 ةرجزذط 81- 1 عن طتطو ءمهمغعسمأ]دنلم 015255 ءغ لاتقأأ د00 8
 1607. 17106 ةممرو ع 3719, 1" عوز أط ء1- حعسصو لتعومالم ةمتست 30 طقس مععاتلت ةقعط
 ممرحتمزك ذم ©عمزاتكعو ةهغ ؟هرطت هدصت لوعت»ر ةنعفو»ع ةطعتلعاط لع7-عل-لا1: لآل 0-ء]- 11077

 8ع 46 8ءزب» همام همصم 911 (ذمع. 4. لمص. 1505) مممرعاتم.2-- 37920. '1' عك زتطو
 ممععسما دعم للك ورتكو. (نهدحسعسادحتسك همغتتف 1101/1“ لع زدستتكمسدلعصاتم. 1106 ةمكنق. ح

 فرز

 3791. 51- 1" عجز ذو همداعسوم]ةنتم لتعءعرقمم 0ع عدضتنس ةلتعمر ةتتفام»ع هارنن-6]/: ]01[ انتم.
 3799. 11-11 هر مؤخر "[1'هرره ةزلع ]هع 11[هقدتفه.  اتمتتق ]نططمرححسس 015151635 7651 2002نظنو

 دعس طوف ةصغع متعامل ىدم 1051 ذم ]لتمودنه طغطرعدتعم دتمصأ ؟ءوامكزا.  كم0قهعأ ةساعتتت ءاتتلل

 زماعممماحسمسغع مووغ ئآلتسو دضم عارم عا معو ةراعمتسغو مج2عوعئاتس نمقهع لق 1ص م 10(618طتطانق

 ةرمطتعو ذم 110م ععرجموءعرتنطا. "[1'عمو ديفاقمغ 6ءعمف]05ع5 ؟عرطا1ق 011: 6255عو ةعصمقاتلل 0

 مدسعتف ةعععمالف هممعمانعماعو. 1كم مب"706 ظمرطتمهأف ءقأا '!'هره (ةلكو 1من عم عأتتك)

 معمااتمعاضأام ؟ةعمرسضتس , دس نمسح همه ععملق دعما ةعتمأم مم 00ءامرنعو ل00هتعأ همك عطف علان“
 10 ةتوسق متس رئعواتس 2ةععمزمسم ص جه معمع داتوسم كملقعمرسس معقتودعغر نغ ةتطأ مانمعف
 عورختس دصتغاعرءأر نست 1ءوعسس 181[هددتعمس دصعيسمرتم (ةمعمعضار ةعجامهعتسام 0هم5 00ءامدود ذآ

 دللععمكتعو نسمسست طلمتم ذم ةعومعؤمد 10د ةطلتنف آئطسس هع ةمععر منعم مصعد ءمصأت ع
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 رق نانويلا .ناسلب ةاروتلا اويتكف ةمجارتو :اًباتك مهب لكوو تبب ى مهنم نينثا لك .ىلخاف اريح
 اوقدص .مهنا ملعذ ىنعبلا ةدحتم ظفللا ةفلغخم تناكف نيتلثلاو ةنسلا مهخسن لباق

 نيدارقلا . ىم دوهيلا ةخسن ةيناثلاو ىرعلاب رق ىايرسلاب هدعب تمجرت مسنلا هذهو اوكصنو

 ملف ةيرعملا ةاروتلا ةعلاطم تيعوتسا دق ءاملعلا ضعب لاق ةرماسلا ةخسن ةثلاتلاو نيينابرلاو

 سدقملا تيب ىلا مح الو ةوكر الو موص الو ةولص ثاحبا اهيف سيلو ديحوتلا ريغ اهيف دجا

 دوهيلا فيرحت نم كلذ ٌلعلو اًلصا رانلاو ةندل ىلا دوعلا ركذ الو ةرخآلا موي ركذ اهيف سيلو

 هيف ىذلا فيركالا ناكمل ليجنالاو ةارونلا ىم ءىت لقن زوجج ال لاق نم لاق انه نمو

 لاق دقو ليجنالاو ةروتلا نم لقنلا مير ىف ليصالا لصالا هيف نيرخأتملا ضعب فنصو

 هيتكو هللاب اًنمأ اوّلوقو مهوبذكت الو مهوقدصت الف بانكلا لما كتدح اذا مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع ”ئسوم' ةوبت ىلع نوعمجام ءالومو نورماسلاو نوارقلاو نوينابرلا ثلث
 مهتكل يسنلا : ةفلتضم ةلدبم تناك ناو اهماكحاو  ةارونلا « ىلعو عشويو 'نوراهو

 لور مسلم. مخ حس ]عععس 11ه عدتعدجم  عرمععع همصقع مدتكدعمسكو هزاع ؟عععمفألههعق تعتسأف
 وورع عمرصمهمجتغعي وسمع طلو  وستلعس 015 عمدمتعمو فعموم هييتعر عمعلعج صحت عمت عطمم تت
 قمدستع ةوتاسعو ءمذ مءاتوتمدع عع ةزمعع»ع ءولسكع. طمع معمعمقت0مفق 62 انا قرا لل
 ءغ زملع ذه ججدطتءدسم اآتص وتقسم (عدصفاد ندع ةروصغ. هعمل م عنا >عععسمتم لان0هتعمب (ندجهتنمساتست
 ه( ظمططقمتعمسدسو عع ةء*"ا6م لعمتواتع  ءيغ عععمفتم دسم اه201010.2-  آلز» 0 ءاتتف
 حاتومتد :  "[كهمسصوا ةموصتغو معامدعام»أ1 ]عويس 1وههتءوسب ةمدطتوع ؟عمودتسو عع همس ملفت
 معئىتمحسس لع همم 182عو زطأل ذمجعستت مسللامع حمغعصس ءأ نيهعقاتممعف ةمكاسك 0ع مععئطاتقو
 زعزدمتتكو  ءكووصمدومع عع معيعوتممفمممع 11 عممودو]روستغمسعو صعع سلكه دءعطو ذطأ تعق
 ييئوسسمو معع معلتعم ذم مقهسهلتعمسم مغ زعمتك ءمدستس ممتن هصفتسع 10 نما 1مماههذع ةصاعتج
 مماهعقممدتطمسع لملمعممتس لعطعسم:  ؟طكتمع متعك لمع ممص ائععمع عمسعسمسغ معد انللهست ءدع
 مومعئعمعطم هع ظ»ءهموعاتم د عمعععر»ع .مهماعع 106م5 0عمجدتهعمور وست تطأ طصحتعمتدسااتت.
 مووئعتمصس حجلتودتم لع طمع عع اتطصتس 27- 4د7 4447-7 ةعرتمولغو 010 ؟ءاهفاتنلو طغ ناتأق
 رع "وج ها 8كحمصععاتم وستلودحتص لعمر مرسفعو عا ميمرطعتو لتدتات (محصلم (طسعغدمت ءا
 لوملوعت ع جالوودسمغع, معتم ظلعسم طقطعةنتم همعجع عمد رمعملوعتت ةموممأتمر هعل ١ (معلتتستتكر
 يععامرسمنعو ذه 182 عدسصر ءزمك ]ئطعمو عع همموم]1م5. آه اتطعم 25140 6071+ عمم  ههت ةللتتو
 لولوعمو ذم رستتأ(مه هععنفم 01م5ءععولدوعر سحعتسس (نعق ءاومم»عف طظقططومتغمع ةلمغ ءهغ (نهعمتاقع
 هع عمصدر ل اهمتو وصأ هرسمعف ذه معومطعأاتم 01هقزعور 4قعوصتع هع لكووبمع ةعمموءعم02 عا ذم
 "لوو كاسموسع م2عععماتق هطععم»هملتف .هممدعمقمحسا  طياععع طقفع 0عوردكة له هلأ ءزاتكواتع
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 نوغبراو نامثو ناتدام اهنم رماوالا اهب. نوديعتي ةضيرف.ةرشع ثالثو ةنايتش اهنم نوجرختسي

 ةيسمشلا ةنسلا مايا تدع سمخو نوتسو ةنامتلث''ىعاونلاو "ناسنالا ندب: ىق ماظعلا ددع

 نع نوارقلاو نويئابولا درفنيو ةّيرشبلا ةعيبطلا ىلع ىوهلا ةبلغل رماوالا ىلع ىفاوتلا تدازو
 ىلا اهنوفيصي و اباتك رشع ةعست مهنع نولقنيو ةروكذملا ةثلثلا ريغ ' ءايبنا ' تاوبتب ةرماسلا

 5 كوالا بتارم ىلع ىفو ”تاوينلاب اباتك نيرشعو ةعبرالا" نع نوربعيو ةاروتلا رافسأ ةسمخ

 ايهيلع فسوي ىلا مدأ نم خيراتلاو ةقيلخلا أدب هيف ركذي ١ رافسأ ةسمخ ىعو ةاروتلا

 بِصَتَو نروعرذ كالقو ىسوم روهظد ليدارسأ بل نييرضصفلا ماكحتسا ىأ م مالنا نا

 هيف ركذي 8 هللا مالك موقلا عامسو تاملك رشعلا لوزنو نوراه ةمامأو هينلا لاوحأو نامزلا ةبق

 لسرلا لاوحاو ةعرقلاب مهيلع ضرالا ميسقتو موقلا ددع هيف ركذي * لامجالاب نيبارقلا ميلعت

 10 ةاروتلا ماكحا ةداعأ. ٠ ' مامغلاو ىولسلاو نما رابخاو ماشلا ىلا مالسلا هيلع ىسوم اهثعب ىتلا

 رافسا ةعبرأ ةيناثلا "© مالسلا مهيلع عشوي ةفالخو ىسوم مث نوراه ةافو ركذو لمجملا ليصفتل

 معمعمعت مطعم مساس 011ءعدصغو (هيسعس ةصلع ةعدوععمأج (2علععتست ةامغاتأو ءاتعدسعظعتسغو ات طاتق

 ]روز ةعرتتك لسععسنت نتهلسضدعتصام هعام دصهط 032 20 صاتطعإلاتتت1  هذدهلانا2 02ممدأ15 طاتسقمتا

 رس ممصتتمأات» ءا م عووصنم هعجدعتمسام نستسواع ةصغع1ضلتعغج 20 مسسعيضتس لتععاتس ةسصست 1215.

 [1ماعجلتعأاو 1زئتكتس رصف ل215 ماتت علل دام عاتذمأ م0 ماعم "ست مد2ع9ه] عماعتسم وسمس ءاتمأ01(ةغع5 اه

 مهفتسمست طسصسخمممت عيععوءمغ. 1مطططمتغمع جماعات ءأ ندع دتادع ه 8دس مت (هصتق 5ع 5

 نعئعرتك مهمطعأتك مدعغعد» 11105 نعد لدحص كتمت ادتنلهغم5 ععومععدسغو 2 ونانتطاتع اصلع عتسكأ

 5 ]ئطعم5و جقوسستتسغو 005 0تصواتع انطدتم "1'هدع دلزدم عدصس6 40 ةنومتطعدس0ه5 طم5ذ >ذعتسات

 ونتمعسم“ [اخطرنوو ؟هعع 0ؤ0:67604 (معممطععحع) تغدصخكاتعو ناتهع ءدع هرحلتمع وسصغر ءغ نت عش

 رربورن0 10عم "1'هدند ع ندتسواتع (هدصتق ءهمصقاقفسفو ذه 0101:1112 م1100 ةصتاتاتلل1 111113 1

 ع( طتقغضمعح دط ةلحسم ج0 لكموءعمطتتست صهتشمكاتعو ذم ةععنس0لم ةعاتشسسر 00001 ةعوور ماتت

 آ1ة:دعاتلتك ةسمموسعضتمغو ممم 209ءمفتق 81هوزكو ةمغعتمتك طقضدممتفو ءةنععقم (ةطععصمهعسلت

 10ءلعتمر ءهعر وسمع ةذص 0عوعرام جععلععدمغر وسم 1كدعاتنمو معد عنمططصغر هدععتومتتتل

 قةمسمتمو مةهنءاجنم 0ععدلم وت ءع عيصحنكو ننم مممنآ]مك 180 عدس 10ونعماعس ةسلتكتعو ذه غععاتم

 روم ععمعسدةسص 0عووتطتعمعو نمح ةدعتطعتمه طك2عم هةلععومله ةتمغر ده نممتأم مان 00

 مممساتر لتكتمأو (ةعدسس دصمغع» [[ءاطتدعمو ةوعاتعم0مو ءحر نسمع 20 1ععمغمو معراصعتأاو 58

 10 01ه5ءو زم هرستمس دصتمتغر طاقم ل[دصصقع عع فنمعصتعسستم ع( ءماسسصمدع منطتلمعو ده نانتسأم

 مرةعوعماو 8ءدغمععمعطت 4 كلم عاتأهف هات221126 5 معرتد عند عملدق 2عمعاا هاا أ 55

 4دعومتق ءغ 0[11وزك ءا ةتعععقوأ0 كوواتمع همرصسعتا 101:35. ب قومه مهلك 011001 8
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 نابرقلا بيرقت دعب لالغلا مهلكاو نملا عافترا هيف ركذي مالسلا هيلع عشويل ١ لوالا سدي

 دواد لتقو . تولاط كلمو. هتوبن هيف مالسلا هيلع ليثومشل "٠ لوالا تيبلا ىف ليبأرسا ,ىنب

 ةعبرا ةتلاثلا سدقملا تيبلا بارخو رصنتخ ىو لوالا الجناو محاليلاو طابسالا نيب كلملا

 هراذخناو ليبارسا ىنبل ىلاعت هللا تيبوت هيف ركذي مالسلا هيلع ايعشل ١ ةريخالا ىجدت راغسا

 ايمرال 7" كلملا شروك دي ىلع صالخلاو ىاثلا تيبلا ىلا ةراشاو نيرباصلا ىرشبو عقي امب
 ركذي مالسلا هيلع لايقوحمل  رصم ىلا طوبهلاو ميرصتلاب تيبلا بارخ هيف ركذي مالسلا هيلع

 رشع انثا * جيوجامو يوجاي رابخاو سدقملا تيبلا لكشو ةز ومرم ةيكلخو ةيعيبط مكح هيف

 هقرغو مالسلا هيلع سنوي ةوبنو رشخلاو رظتنملا ىلا ةراشاو اهريغو لزالزو دارجحب تاراذنأ اوفس

 دوروب ةراشبو مالسلا هيلع ابركز ةوبنو ىوقبح حالصو ودع ىو هموق ةبوتو هل تول عالتنباو

 مرصم]ءواتغتعو ندمدتتم ميتستم 20 لمداتحتس مءاععفتت. 1طأ اآ1دمممسس ظمعتس طقطتتدع ههتطقكانت
 [ودعاتؤمكوسع هطاحتتم هدعتق علتك 2سوعم ءلتكدعر كوكدمتس اكمم هقصتاتم طغاطسس ةصغتإت ةدعر (عمتقق
 ييردعمممدع ءعدقوسع همرتاع لئئز5ز55ع. 8ععمصسلمع ةمدصسق هممسصتسع ائطتت له01ءنس ةمع] ةدتستأو
 زطتودع طئسعئورتم زسقهتعمس 1كمدعاتككسسم .(صماخ مدتصت (ةصرمعع يمضسدكممز (ععانتسك ةدستعلت
 جعئتطستكترو ءغ طق رده معممطعتمو هةدسا معو عغ ييمتصم0م 182ةرودل 6ه]تدنطسس ذصغعنأ ءءعتتأو
 يرسس عضم جغتع. سمعتك ]ئطعع طعوس ةمهوعتماسم وار عغذص هم طتقاممتم ءودتص آل 3584و
 عماعتسمم ( 8دلمسم ) داتمضتسوسع همسدكتسر ءغ مءوصخ 0ط3516 دماع» نتطاتقو مههمقع 2023و

 مسكسسس  ءعدتاتمسر 209 عمم 1[ءطمعدلمعمدمعتك عع ةععلطس (ةصوات ؟[1ةضهمده]رستافمت.
 1ع« نم مدمس سهفتم» مرسم ءطعسلتغ غمدممو 2ودؤعرتمدنع5د ؟0ءدغمؤر ناتهدنسم مدتسستتك ل عنة
 جمعغممءرت طقطوت 0( هرحس عم هددسأاتت 1ط1 هود»تعتو 2 1ك8لءم 1ك:دعاتام 1هعامو .ءم312021108 قر
 نتتطاتع 1ل عنك عدو ونتحع 2عمل0عماتسغرو دصتسقأاتق ءقأو طمصصو ءعغ ]ذعار ونتدع ءممقاقمسأتطاتق

 دمستمعتدسغتعو ةسلتعتسست ةعصصات ىععتصلا ءهغ ]نطعمدقم . س0لمعممدسس (نرجت مءعونك ةسحتلتم»
 ةوعدملمد ممرصعس عع لعنعمستمعرو ةطتومع ععزلتسس صراخ لتئ5ءيناتك ؟عنطتق عع 0عوءعمهدم ذم
 قعوومكخسس .ءمدصس عسل 0دهكتت. "1! ةعقسم ةمرصاتك 8جععطتعا ةمكعقماتك ءىام طم عم مج2ع01ءاتمصع3
 نورستس عم هرتفسكمم دم (غععه عع فعام ةتومتك ةم0نعدغدعر (ةصماتومع ط[نعضموده]رستغفمأ همك 0
 هغ طئمامدتح ©هعن هغ 3آدعمعتن 0عوىتطتعتس. .(دمعسك لعمتوسدع سملععلس ]ذطدنوو همصغقمعغر ونت
 1و ىتدغودر (ةندع دممغتك ءغ ةلتقمف ءدلمتستامنع5و دمتسهمغت», ءغ ذمل1 كه 11ءووتدع يدر ععاملأ

 هغ ]هكر ودم طمستسعو ؛ةيصمم»ع لزسلت علل عم عسأ ءفمموم عودت تسع ءمدصم»ءطغعس لمصغو 6
 معممطعنو لكمصحعر ءّزده 0عصعتوزومع ءغ 04ههنممسع معع ماقععسر عقل رأس ءءهانق مموسأتو
 دلعومنم تمتستءر م:هطتاقأع طدططعتعو معمجطعغو 2ةلعمترهعر ءغ ]دعم هلععص5 ظاتقع
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 اًرقس رشع ىدحا ىو بتكلا جدت ةعبارلا ميظعلا مويلا ىلا تاراشاو مالسلا هيلع رصخأ

 مالسلا هيلع دواذ ريمازم " اعلا لئاَبقو طابسالا بسنو ىناثلا تيبلا ىلا مدآ نم خيرات ١

 هريغ نعو مالسلا هيلع ىسوم نع ةيعداو تابلط نيب ام ارومزم نوسمخو ةدأم اهتداعو
 مالسلا هيلع ناميلس ىع ةيمكح لاثما خ ةيمالك ثحابم هيفو مالسلا هيلع بويا ذصق 1

 5 سفنلا نيب تابطاخم مالسلا هيلع ناميلسل ةيناربع كتاششن 4 كولملا لبق ماكحلا رابخأ 6

 :يلقعلا تاذللا بلط ىلع ٌتحلا هيف مالسلا ةيلع ناييلسل ةيكحلا عماج خدي 7 لقعلاو

 هيلع ايمرال ساونلا يدت م هنم فيوختلاو ىلاعت هللا ميظعتو ةيناغلا ةيمسجلا ريقحتو ةيقابلا

 نيعو ريشدرأ كلم هيف 1 تيبلا ىلع بدن مجتمللا فورح ىلع تالاقم سمخ هيف مالسلا

 ىف عقي ام ىلع زوهرو هدلوو رصنتخب تامانم ريسفت هيف مالسلا هيلع لاينادل !. روغلا

 10 ىلا لباب ضرأ نم موقلا دوع ةفص هيف مالسلا هيلع ريزعل 1 روشنلاو ثعبلا لاحو كلايملا

 ىسوم نع اهنولقني اهيلع تافيرعتو ةاروتلا ضئارفل حورشب نوينابرلا درفنيو هدانبو ىناثلا تيبلا

 ةصصتص وق ممم [1هوسسصكتعر ءغ مصلعتم دمهعسمم ]001همس ةهلتعدمسا. س  (لم”ام مدعق ذط
 نمتئومىمسسس ]اتطعت ةممعالهمفع هع نسلععتسس غمرممو ءهمصغلمعمت.  ظظمدصتس ميتلسسق طتقفمتمس
 مديصوغع هط© ةلحتسم هل مدمات ةععتسلل هيف ءاتمصعسو ععمعد]هوتمم تطسس 1كدهعاتا ءدصتسس
 عع ميئمعوضس دتصلت مهمات[ هدحتس٠ 8 ععدصلم5 مودالسمو5 ههدصمععط ءدلتغ طكلدحكتلتعو .ناتماتتم
 عدكم .نمتمسوسدعتسأج كاتسغرو هد 018  وسمتس م2عمم40مصع5 جمماممتطمسس .ا105ع دلتتكومع
 مودم معماعو. 1 عمعسد طتمفمستحس 1كرودطت هممععدأو كونغ ن26و06معق5 معاه مطور قع ةصكاتطأ
 5و 9 مدينم 1066 معمو:ععطت0 8دلمسممتك ددمتعمساأند ةعوستسطتت“و نانتسغم طتعغمدتحع لدلتعاس ةساع
 ممهموو ةدعرجنم هدماتعد 8دامسممتك طعطعمتعدر وسهع ءما1هوتته همصئتمعمع دماعتل ةصئسقتلل أ
 مقممعتم. 8 ءمنلسمم دمعا] دنت وصوستمت(م» ةممتعمسانمع (18هوءلعوتدفاعد) هط عملعس 5دلمدسم»
 صك نسمغتم و دع ننم 20 >:ه]سمادنع5 ةماع]1عءده]عو ةعسسرجتغععممم ندع عولقم هغ 20 همرممت دق
 دمتم ةمصغعسم عملممر 20 1) عدس مرتهع هرسصتطسع طمصمتبدسلنست عع لدم عرس ءزاتق 12001145 لهن
 هعلكمندر. 0 ءامحصسك "["طغعصت كعععستدع جممعالعسكتعو ننأ ونستسواتع ةهععءاتممع5 هععءاص تنل

 انئعمدعك قلمطمطععنل فدقمعمع. 1طأغ ةصمات ةىيعللتسس 0عمامءدغع لكس صمصم قعامع عمجوو معان

 هع ؟ءداصسم ءعمتمهعت ممتع (6 ميس ءمرستس بمممتمت 10ءءلسنم طمصتعاعس ةنعاممعس طقطعتم آطت
 زمغعمرعاملتم 1ععتعتم عموسصتمدسس لل ءطدعدل معودعم ءةزمكوسم طلت هع ربعه ةملتععسفتعو قانقع اه
 40 معوصمتق ةععالعرتسكر ءا كاهطتك ؟عقانقءا1900طأ15 ءا همم عرععدتت ممالك عدوان علت 2. [1لمل عءزرورنبم 15073

 ممرصعم ةعمار ذطتوسع طتمعمستم مءلتعتك مممدات لملمتعت ع« موومو 8دطو1مهمتعم ه0 ؛عسوأادس
 ةععسم لسنص ءزاتكواتع عانت عالم مهلا 4111.- ب 1[دطططمتاوع حدساعتط 56 3 .0عءاعجتق 5هعمالءوقمغ

 كياتعدملتك ةاماناك "1'هردع ءمصسقواتع لعظمت قمصتطاتق ر ونتمك ه 105غ معموندمغ“. 2 ادنعق
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 نب فسوي نيدلا بذهم بحاصلا ييشلا حرش اهنم ريسافتو حورش تارونللو مالسلا هيلع

 نم وهو ءابنالا !نويع بحاص هركذ ةنأيتسو: نيرشعو عبرا ةتس قوتملا ىرماسلا نيعس لأ

 قوتملا ىرماسلا اجنم نب ةقدص ييشلا حرشو دجالا كلملا هرزوتسا دقو فشمد ءابطا

 ةبيجتلا راثآلاو ةفيطللا خيراون ".* حاورالا ةيرونت )"* ةدامتسو نيرشعو فين ةنس ناركب

 ماثو ةنس نابعش ىف هفيلأت نم غرف ىفنحلا ىماطسبلا دمحم نب نمحرلا ديع خنيشلل

 ىفزللو .ىفانتلا نييإ طسوتلا طبات, . مآرلا ىف. ىتأي حرشلاو,,ةضورلا, نيب . جتفلاو طسوتلا 5

 يف بلعتلاو شفخالا نيب طسوتلا 00 ميملا ىف ىنأي هرصتخم ىف ىنزملا هب ضرتعا اميف

 نبال ظعسوتلا ع [5*1] ةانس قوتملا ىوحنلا رفعج نب هللا دبع هيوتسرد نبال ريسفتلا

 ىنوبلا نديحا حوشلل ةيداطعلا تاهجوتلاو ةيباتكلا تالسوتلا 759 [ىوحنلا] تيكسلا

 نايبلا ميشوت 8 ىدادغبلا دنيوملا نب دنمحمل ىسراف لسرتلا ىلا لسوتلا *,“.

 طعمئعدعطت مدح عدس مو» هع ةعماتعدعممصسعم ء0ن0همدصغر نغ 8طعتلط معكمععمو 711010007 -

 0071-60 77د“ 8 ءبن 468 الهأل 8ك ةياق"ةر ةسصم 624 (ذهع. 22. آل وع. 1226) 1361(ت115و اعطت

 دسم“ اتطعأ 021: 7- ه5 1ةتتله(ن. 1نتع عع علنغعت5 آطلوسقمءعصتق و ةسواتع 201-1117:

 4-1271 »ز غ0 17١ ةوزسحسا 1ععلغ ب هغ هطعتلط ذ0ه0ه6ع 8 ء»» 11ءمزو كاست. 1آآدم»ةضقغ

 دصصم 620 (]صع. 4. عطر, 1223) ةهغ نتم0 ©ةءاتتللغو 150160118. تع 3723. 1 هككدنذإل عا

 ءا]- 318 ةظو ل15هةزست]ةغنم ةماعانننتت, تح 372924. 1:1- 1' عىؤهتاعط 181- آر.ععغ11عغ 6

 [.ي1- غطغ 1:1- ك1طءغو طتمعمرتمع ءاآعوعدصاعق ةغ ممهتطصعمامو هدتنمطتاتق. هطعتاعط

 7-61-450 ه]تزامتط ظءرن 1101 مستزاعا 18321 »2 خص عللاح طمع همدع ممعمفع كذطق'طخص هممت 5

 (ذمع. 9. 8ءرن6 1431) ةطوواوزام. ع 3725. .581-'1' هلةوومغ 186 1-11 ةغطر زطاعنععوم

 عع 0تزسلن6دنم ذصغعا ةزتتتق 1920007 #6 ةغ ةمرتتسعم(ةكلتتطل.  (نهمك عنود" ]ن(6جو 22/يص تع

 3726: 1-81" ءهكوقومعغ طءزم 5-51 طغكقأأذ 56 0102-11 ةطصنو ذماعموعدوأم ذهاعم» ه7

 هع 71016 0ع ةتقو وستطاتف 7102:6ن6 ص ىسم (نهرصمعملتم 5747740 ءمدعمدغ  ؟10عمكت

 ]نغمه 716. - 3797. آظ]1- 1' ععودوووغ طءعتنم ظ1- ةلط4/وسط ع 11- 1"طقن]ةطب

 1ماعممعووزم ةصاعع 47 1ر/كمد] ةغ 11ه/ء5 0ع ىيعوعمأت هىمدتدستعمر ةاتعاماع 11: 0103161561)71]

 4500112] عزف لمز/م» 6ةططتسسة اعمر ةلئتصمم |[ 347 (ذمع. 25. الكدمأ 958)] دهمان ه. ع

 3728. [81-'1' هه وز دغر دسراتلهدكمر ةنتعام»ع 181:- ءاد8]لأ/ [ (عمسس انعم ]. ع 3729, 181-

 "1 عريتهموه1ذ(غ ظا - ع1 ئفطتر ءع سرع ظ1- 1 عج هزز هطفنغ 8ظ1- غفر 17 عنو ههدانعد

 د0 12ءانص 11 عرعمجتو ءغ هسممات عونممعق هممت ةه عر هدانعامانع 8ةطعتاعط لسع 17772.

 3730. .81- '1' عرج جوو ه1 113 ع1 -عغومعقهقق 01و 3ةءعءعوواتق 20 ةعاعطت ءصتفغم]ةعصدسم هعمتات عدل ة1ا1101و

 هدمت 110/1 ه77110 13 ءزا-ءار» همه ء0 130 ع]0008. 18 ءرواععي ح 37831. '1' عوطتط ءادط عوج ةصو
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 جيضوت ىنعي جضوتلا ميشوت 07#  ها1 ةنس قونللا ىريرخلا ىلع نب مساق كبح نأ خيشلل

 جابيدلا جشوت سرع 2 ةروصقملا ىف ىنأي ةيديردلا جشوت 1“ ىنأي هقفلا ف ىواحلا

 ىتأي ىراضبلل جحصلا عماجلا ىلع عشوت ٠0 هيكلاملا تاقبط ىف جاهتبالا ةيلحو
 ةيادهلا حرش ىف جيشوت ."٠ كلام نبال ةيفلالا حرش رم جيضوتلا ىلع جشوت 1.04

 5 «.] خنس قوتملا ىفاشلا ىكبسلا ىلع نب باهولا دبع نيدلا جانت دقفلا ىف حيشونا 3 “0.٠

 يسوت ا. 80. ةئس اًيرقت قوتملا ىطرقلا ىرابنالا نبأ فسوي نب باطخلا جشوت 4

 نكذ رم بارعالا دعاوق حرش ىف بارعالا جيضوت 1680  هركذ فبس وحنلا ىف داشرال
 أَي كردتسملا عيحصت ىف كردملا جيضوت 8“ ءاحلا ىف ىتأي ىواحلا حيضوت "0

 ميقنتو راونالا جءانم ميضوت معمم ميملا ىف ىتأي هبتشملا حيضوت + ميملا ىف

 يمرسحأم مءامتسدمع ء>م05100هلكو 000 ةزطعتاعاط 461: 71010111:60 (0ميد27»: 16: ل7:
 11م« حمصم 516 (ةمع. 12. الآهمغ. 1122) طممةاا10. ب 3732. 1 ععوطتط 11- "حس طتطو
 يمرسحتم هجعتتم 1600/41: ء7- ]00م2 0ع لاتتع. 17106 زمكربور. ح 3733. 1ءرعوطتلل 1]15-
 12و مع1012عغو ءءورمقللم ءدضصتمتق 120204 /ء2و 0ع نتم دادط 21100511 ؟10ءوطتتم ب
 ورو4. 1" عووطتط ءال-لئثطذز مب 8112ءغ ء1-ذطغاطق]و ءةميصقألم >ءقاتق ةءلعقع أ
 نياكم هديدت](ةمصتقر 06 ©1ةعوزطسو 11هلعاتنهسنس ح 3735. 1 ععوطتط هلق ظ1-ل ةسخ'
 1:[1- ع ءطتطر هدصحتسو 1ةقولقمع همعتت 17- ل48“ 21 - هءارأآ د ظمأ لف" ءلتلم ىو ءدتسز ءءاقع.
 ىلع زورو. ح 3736. 1[ ءعووطتط هله 1-51" عسل طتطو هدصقفتو ةهقءعلقع همعتت 16 101/414
 كاتم ءرتمز عا. 57106 ةسمعو ذص ءمسسعماةنأتم 4 ل1/كورهسس هط 1 11717 ءلئتحتل. ب
 5و 3:37. 1 عرب وطتطو ةعممسقل1 6 (0هرسسس عماد اتك هرعدتك 1120ه ءةو لع ندم ةصكعو 710عصلسس
 عودا 3738, 1 هرعوطتط 11 ء1- 216١ طر ءيمدصقتلم 0ع لددتكمتنان0عها 3و 20 117-60-1
 67-450-همء]ر]/ط 8ءرب مل: كمازبن كطمظتنمر دسصم 771 (ذصع. 5. ةسوك. 1369) دطمتنات0. ح
 3739. عروب وءطتطو هجمرصسهاتمو هدتعام»ع 151611: 1262 7من ةان:- ءامتاطشت#  (ي 0م"
 قيوم همصتسس 450 (ذمع. 28. 1"عطس 1058) دصمتعم. - 3740. '1"دهلطتط ظ1-1ءةطقشلو
 زل]سداندنم هرعرتك 17/0 0ع عجمتستسفلل عمو تانلات5 لدتَل 8 1262610 190168 وا. ل
 37:41. 1 دس لقطتط 1خ1-1عّمطر 1ل!سكندنم همعرتف 105. (0هريدسس عدامتتاتق عونا هضم 1110
 عمستسماتعدلتف ممتسمتتكستس. [7106 ةدعقب - 3742. '1' هد 4كطتط 11-11 غ1 لم
 همعتك 8ك4مءو لع نسم ذم اننعد 54 ؟10ءولست. - 3743. '1' هد لطتط ءعآل- ده 0: عاعو ةللتقاة0
 مععاات عطتلتتسسو 0ع مءءموهمدوعملم همععع 310:1ه0 عابر لع نسم اتغعنه 71061108 ب
 3744. 1 حد طنط 181-151 هدط(غعطختط ر ذلاطسمسدنتم همعتتف 110:1,16ع8ة]نو 06 وتم ]نعنه ل1
 وزلعوملو و6 أس 3745. 1 دس لطتط دصعصم ةطخز' عل حمتو ةدعر 1]1طهق(3000 ؟1ةتانتات انللن ام



465 

 هبتك ىذلا زومرملا خيراتلا وهو دبحا نب ىلع نب ديم نب نمحرلا دبعل رارسالا جعابم

 تاماقملا رش ىف مُييضوت "0 دهركذ فيس ميقنتلا يرش ىف حيضوت |5484 | ما| ةنس

 نب دجحا رذ ىنأ ةمالعلا ظفاحنل ميحصلا عماجلا تايهبمل حيضوت] "0. ميملا ىف ىنأي

 ماهوالل ميضوت "1 [س# ذنس ىفوتملا ىبجتلا نبا طبسب رويشملا ىلخلا ديح نب ميعربا

 حرش ىف ميضوت »م. ىراخبلل جيحصلا عماخل حرش وهو [عاضيا هل] ميحصلا ىف ةعقاولا 5

 ميملا ىف ىتأي ثيللا نأ ةملكقم حرش ىف ميضوت 0 ميملا قف ىنأي بجالل نبأ رصتخم

 لكشملا ميضوت] 5 هركذ فبس كلاسملا حضواب ىمسملا ةيفلأ حرش ىف حيضوت “0.٠

 [#.. ةنس !ًديهش ىوتملا ىناوريقلا نادل نباب فورعملا دمحص نب نيعس نامثع قال نارقلا ىف

 ليبشالا_ىدرالا يبيؤلشلا ريع ني نمكم' ني ربع ىلع نأ عيل وصنلا قف ةنطوق "ع

 ةيطوت همسر هنأ ركذ خلا انيلع لضفت ىذلا هلل دملل هلوا رصنخ [10] ةنس قوتملا ىوحكنلا 0

 عع معءمومتغتم مسا1ءعطعأ تلتصسسس هعععععئمرتست. طلدعع ءىغ 1115 طتقأامدته ةعمتوس 2عدو تقتل

 1761:11012-67-450 13 ن2 111017 ه7711:60 1361: ل72 17: 4ك آت#7ء4 ةصصم 839 (ذمع. 27. لل

 1435) هتموت - 3746. "1" حس ل طتطو للمدن دنم هرعدتف 122م و 0ع نمم همزة. ل

 3747. 1' دس لطتطر ذاطسعنةهلتم. .(نهرصسصسعساةعتتك هرعدتك 11هعمب» 4و ع ونحم ]نغعنه

 110عدنسعب. - 3748. | 1" دسلطتط 11 دصمطط عدس مغ 3-81 خصصنا 8-81 ءطتطرو 1

 1هعمرتتسص هطقعتسم »سس دع هرعضع 277- لف»* 101- 8ءارأآط رو دسعام»ع 11ةطام هءاتكذتسم للاع

 11ه“ لا»:ء0 طعن 161 ه]فكت ظعءرن 7101/عيدتسعا 1ه7عطخر ؟دلعو 8251 1-ءامزعس# 0لذعغام عغ

 دمصم 884 (تصع. 25. لآدم. 1479) مممجتم]. - 3749. '1' حبل طتطر زلطسكودأم عوض اه

 همعرع ه8ءف]و هطحتمصدسم [عملعدم ةتعام»ء]. (نمرصتس عماقتتاك ءىغ اتطخخ 1-27 نمد 5-11 ءابأ] ه5

 1801147 ءلتق. ح 3750. ل" دس ل طتطر للسما هلم. 0( هددس عدافسعتسو (نهدسبعملتخ هط 152-ع77728

 هلت ءغمكد هدط 2108/7, ءدعب» [دسملوغأ. ع 3751. 1 حس ل طتطو لادم قغ0.  (نهرودت 1

 همعرتم 1106000 ءز»ء# دلح قل آت 1/ عازر لتتم 0ع نسم اننععد ]17+ ؟10ءعدنسعب ع 3752. 1س ل طتطو

 زا[ سكايدكتم. (نودصس ءعدامستسد ععدسس دة ءدع 4ك /كبزرهر 4تننل]لعأب ءآ-ةهجءد711: دمك تماسك و لع نتم

 لودس دسمرتق دطصعمسألم 1جناو عقاب - 3753. ['1"دس 0 طخ ع1 حدد معطلعت1و ذلطدكننهم6 10 متت

 هطوعمعمرتتال ص (هرجهصم رو جاتعامع قكآ6 01777: ك0 18361: 1101761117110 20611

 داعم ل57 - ء2ء0040 لتعأم , نمت ةمصم 400 (ذمع. 25. ةكسع. 1009) دسقمأي تان ةنطتتغ].

 3754. 1 حسغ1 و عغو ءمرسم]هصفألم. هدد معم لأن عذتشتلل قة أ ءانتل و ة؟ا4مع ةطعتاعط قكقتي 47

 0:0“ عرج 7101م7: عا 18 عزا 0من“ ذا عامبااتا# لعلت 151547: (عدسسحتاتعم , حصصم [645 0

 مع. 8. لآدن. 1247)] مهمتهم. 1معلمت4 ذغم: لمسك 1لعمو وتتت همطتعق طعم ع#ععلغ ءاعبو ع

 رمممعغ ةسعأم»و هع عت نغطست ماعدت 107164 منصات: ءآ- دب 0ءم00عءردءأ ةصقعتت موتك.

59 11 
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 قتلا . ريمدنلا يللا ىيع بدون قبايعا قال) لدتا قف ءاتطرعاا ملام 11 ةقكفلل: نئارق

 ةيانعلا فيفوت "هم مالا فقيقوت "0+ ىخالبلا نيسحلل ريفوت ها [ه00] ةنس [سافب]

 ىلع نب دا نيدلا باهش ظفاحلل فيلعتلا لصو ىف قيفوت "01 'ىتأي ةياقولا حرش ىف

 نيدلا باهشل ماكحالا ضماوغ ىلع ماكل فيقوت 4. مد ةنس قوتملا ىنالقسعلا رجح ىبا

 5 دبع ييشلل فيراعتلا تامهم ىلع فيقوت 240 ء.. ةنس قوتملا ىسهفقالا نامعلا نب دجا

 قال "قيزوخحتلاو ؟فيقوعلا 77174 ابي رقت 87 نس ”قوتملا) ىرصملا (ءانبلا يخل كدا

 باتك لوأ ىف داجمنالا تفاهت |" نس قوتملا رعاشلا ىقيلحلا نيسحا ىب ىلع نيسخا

 ديحم كماخ نا مالسالا ةح مامالل ةفسالفلا تفاهت نيك6 ىنآي ةيادهلا نم دايكلا

 هلالجب ىناعت هللا لأسن هلوأ رصتخ هم ةنس قوتملا ىسوطلا ىلازغلا دمحم ىبا

 10 بارثالا نع زيمتلا مهسفنا ىف نودقتعي ةفداط تيأر لاق ملا. ةياهن لك ىلع ىنوملا

 3755. 1 ح 217 عار همدصر]د ص210. 0 مانك عدوتتل1 031 ات112, ةا1101ع 4ك 1:15 0

 1826: 1-40 -76ء17] 1 ءاسف#, [1ظ'عدددع] ةصسصم [555 (ةذصع. 12. لقص. 1160)] دطمةغا10. ب

 37560. 1' ح ن1 أو هممكاتتلل 111210 و ةانعام»ع 110563: 180/72. حج 3757. '1' حسكأت عاد هدصطقت عأو

 حسحتلتسس» مممدألم ]دعب ح 3758. 1" دسك1أ وأ هال -ا1مقو ءغر هسستلتسس همال1 ةققتلتسأ 5٠

 (نمرستس عمامتستانمق هرعتتمف 77عام عار لع ندم ذملعو. - 3759. "1" دساللعأ 11 5551 ءع1-غة' 11 و

 حسد ]سس لع حسمعع ةتطأت همدعتاتمسالم, جدسدعام»ع [1ذظخنع 57676 - هل - 0111: لآن آف عنا ل2

 1 11هز» ملعءم]م76, ةهمصم 852 (ذصع. 7. لآدم. 1448 ) دمتم. - 3760. '1' ةسعاعأا

 رو عادط هاعالع ةدسرو ةصقافضتكام لم01ددد 0ع هطقعتتتك ذاهطتاتوو ةتعامدع ه65]876- هل - 011: ىلع

 0-67-186 لن م/رعدضرو ةصصم 808 (ةصع. 29. لادنص. 1405) دصمتنتص. - 3761. '1' حسعاعأ 1

 حالم سم طتسس نغ عا -غءؤعتكر ةصقنتاو 064 11 عس1] حان طسخ 0عطمأت (ةهصتانسو جانعام»ع ظةطعتلعل

 11-61-40“ 10]1ه1رمبست»» علا ]110ه مم للة, قةععو حمس 1031 (ةصع. 6. الو. 1622) دره 01610. ب

 3762. 1:1- '1' حس عءلعأ1 ١ 11- '1' جاعطتعأ 2و ةصقاتلاتال0 ءأ 20عااتق 10 ؟ءااتقر 31110 +7

 ل1: 13 هرو-ء7|/موعن؛ 11471 علبت 8وقةاحر دسصم ... 1ضم00[:1. - 3763. "1" ءطقغ1مه غ6 ع1- حشو

 مماصو عامتمودمردتسا ع ةمتاأم ءةمتاأق ل2740 (3. ء. طعاطسم ددعضتسس) ذص اتطلو 7/1

 110ع ةماطه. - 3764. 1' عطق#م ع ءع1- غع1ممز ؟عغعر تتصقه مطن] هذه دطمصتس و ةتتعفم»ع ستات

 11061 - © - نان: لطا 1لانسقل 1101رميجت»تءل 17 ءنن 1101مدرتتءل 6 ]رمتنال# الطعن ةصطحم 5

 مع. 10. لسا. 1111) دصمستم. (هدصمعس ات سصرو ونت00 ذاج ةصعتمتغ: طرععدتستت» 10ءانتت هط ءّزاتف

 10 رمحز ءواماعمت ةتع" هردصعتسس معتم ةصدتصعصاعتت ءاع. ةسعامرع: طاسبعمو ةصوشتاو 101 وعانأ ذه

 مع زموزك 015 معلممعتم هط جعومسدلتطسعك ءعغ عدن هتستلتطسس مممماعع مدهز هععس امغعاات ععص قست غ
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 نيدلا رداعتش اورقحتساو تادابعلا نم مالسالا فئاظو اوضفر كنق ءاكذلاو ةنطفلا كيزمب ريظنلاو

 اوفقي رلو هدودحو عرشلا تادبعتب .اوناهتساو تاروطخاملا نع :ىقوتلاو ةولصلا فئاظو نم

 ةرخالاب متو اجوع اهنوغبيو هللا ليبس نع نوصي اطعر اهيف نوعبتي هدويقو هتافيقوت دنع

 مهدالوو  مهوشن' مالسالا نيد ريغ ىلع ىرج .نا .كيلقت ريغ مهرفكل دنتسم الو نورئاك مه

 هبشلا لايتاب رتعتلا نع رداص ديلقت لب ىرظن ثحب نع الو مهدادجاو مهاب يرد .هيلعو 5

 ىماسا مهغاهس رقك ردصم امثاو بارسلا عمالك ةفرخرملا عادختنالاو باوصلا بوص نع ةفراصلا

 فصو ىف مهيعبتم نم فئاوط بانطاو مهلاثماو سيلاطاطسراو نوطالفاو طارقبو طارقسك ةلئاه

 طرفل مهدادبتساو ةيهلالاو ةيعيبطلاو ةيقطنملاو ةيسدنهلا مهمولع ةقدو ميلوصا نسحو مهلوقع

 عئارشلل نوركنم مهلوقع ةنازر عم مهنا مهنع مهتياكحو ةيفخلا رومالا كلت يارختساب ءاكذلا

 ىكح ام فقفاوو مهعمس كلذ عرق املخ ةفرخزم ليخو ةفّلوم سيماون اهنأ نودقتعمو لكانلاو 0

 هةموو عاامنعسس عاما معسمسغعر نان هلظعتم ماععمتمو نسمع هلفس معدععتمتكر معوواتععتساغو مدئهعععما8

 ممعمونممتك ءغ ءدسانممعتس دعضتس 1111 غمصسو ننقع ءاتوت وهتك زممغلغنأو عدم ءئانسغو ءمصأعست نأ

 طقطسعمتسعو هطقعم»هقمممعو يلعع لتعتمت ءغ ممعصممم 1عوع ممقغئستكمم هتطتل تبعدصتما همعوسع

 دم ةزمم ةمكقغ(همتطاسع ءغ معو ءقممتطاتق هةسطقق (ععسمغو معلم ذم طلع ددغمو تعمم ىدصغ ةععاتأ

 ررواتل هلل عماتمغ (طمرستسعم ) ه ةعصتنم 180ءقو عع نسهعستسغ ءدبص لت مموسعتعز ةغ تموت هلنععدسم

 رتغمسسم ةطمععدمغءوز ““ نييمدحتس جطصعوعونم ذم صصلام داتم حمص لحصعمام متنعمعو هتكأ ذم 50

 حلزمرصتس جسعامرتغمأ نتطتغوو سس ذص نك ءعلسمعدسل0ت5 ع( ءيسلنعملند مسالم 50عن 1آكادددتن قع

 مدغم طقطعمععسعو .ءعمرصتسوتع مهطخع5 عغ كت ءدصلعتس مهقمصعتس ةتسم] عزت ءوووصأ ذاهر هغ

 متستسع لتدودتكتقمصعتس ةمععتأل دانك هو هعل ةسعامرتامنع (عصعمع ةعوسعمعساتع ةه0ع معم- 5

 ععمتسو ونسم4 معلعتس ده ائعمتتو كمععتسو ىتماتممتك ىست ةمقهتسك عغ كسطتمسمد هعمل ءععدصأب

 ودحع ه "عم هغ معءونم ةمرعمتعملو لع/7ءعءامصغو ذص ]دعتمتتك لتعم مس ظدعدتتو ءا همععأموتقو

 تغ ةماعملم» ؟ةرمعتك دمعسشلتعسم غةصممتع ذم 0عوعسأتف دممدنعماتك. 1 *همع هساعمسر ههلع

 ءمصتتس ةسصحت عمك ءرسقسمغعو همس متكأ ذص عم سمعت عملمف ءوار ودم همستستطاستك ةمععمتتطسع

 دسسعتم لمصعو هغ 85هعدنتر طتمموسدنو طامنمدتر قعئاماعات هئستاتطمكوسعر ونسمل حسنعف لهم

 مممععممتتك ءقتطوتعو وتطسع ماسععو ةقدععإدتس ةموعمتم عمصاتتم , مره ععامم مس معتم تماطل

 همطغقات مععرص لمعمتممتسمسب ععمرسعمتعدعتسر 10عتعدستسو مطول ءعمماسم عغ دصعاهمطو مت هضم

 ءلعممصغو عغ طم5 ةمآم5 هط ةمععمتتو وسم عد ذآاهه هعوداامه ءاتنعد لمغر ةعسسسعم دتستات تدان

 للدم لمعئتمحم (عمعمع عامرتعماسعو نتتم0 دسنعو لهمغ مهضضهغممتطمع 0ت5عاتل همر طق عة

 تتسس ددعمأتك كدهع عمك امنع 1عوعق 2 لآلعم ممدععوتماوك ءا ؟دسضسمع ءاتوتممعع معمسلتمتع ءها 0

 نىعلععب طقك معودأ]دم ءووع ءوهملتمفم عع ديئاتظعأو ططعقتم. [1موسع تنس دذاه 00هعصقأه عمرسستم

25201 
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 ريثامإل ةدعاسم نع اعفرتو مهكلس ىف اطارخضنا رفكلا داقتعاب اولمجت مهعبط مهدئاقع ىم

 فحلا كيلقت نع عورنلا ىف سياكتلا راهظا ناب اًنظ ءابالا "نايداب ةعانقلا ىم اًقاكنتساو

 قرخ ديلقت ىع ديلقت ىلا لاقتنالا نأ نع مهنم ةلفغو لاحم لطابلا ديلقت ىف عورشلاب

 عراستلاب !ًديلقت دقتعملا قلل كرتب لمجتي نم ةبتر نم شسخآ هللا رئاع ىف ةبتر ىاف لايخو

 5 تأدتبا ءايبغالا ءآلوه ىلع اضبان ةقامأمل نم قرعلا !اذح تير املذ اقيدصت لطابلا لوبق ىأ

 اميف مهتملك ضقانتو مهتديقع تنفاهت انيبم ءامدقلا ةفسالفلا ىلع ادر باتكلا اذه ريوكل

 ءالقعلا كحاضم فيقحلا ىلع ىه ىتلا هتاروعو مهبهذم لئداوغ نع اًقشاكو تايهلالاب فلعتي

 ردسص ث ههجو ىلع مهبهذم ةياكح عم دئاقعلا نونف نم ريعامجلا نع هب اوصنخا امب ىنعأ
 ناف ليوطت ةفسالفلا فالتخا ةياكح ىف ضوخلا نأ ىلوالا ىف ركذ عبرا تامّدقمب باتكلا

 10 مّلعما وه ىذلا مهمدقم ىأر ىف ضقانتلا راهظا ىلع رصنقي هنذاو ريتك مهعازنو ليوط مهبطخ

 حاترعو 1عتععمغو ةغ نتهع 0ع ءمرصحس 101 ةعلعم]تك ههعمطةمفتعو 1ص00ه]11 5 طحفتتعد نك صقل

 مزه معاُو ءووعمغو ءمص1غم5ز همعست ةطم1ءامغلق ءدعمجسمتسع 3 ععءامضسمغو 15 نغ 1ص 1]1هددسص

 مءونعتتك ةممامععمغو ةهمحتلتاسسم م27 مطخ عمت د23:لك00زئ102 5 معهئطع ةمععسعضعمغو ءغ دم

 رسهز هرخنس دنعات عاممتطاتك دعومتعمءوعرتع مععدسدتنعمغو ددقمل 1 قام مصعتس عسل ة مصنف ذص دءاتمع

 ناتعملح ةيعامرتغمنع "عم (عممعتع تطاتغم ءدصح همددمهطمعممصع ةتعامتغمغ5 1هلكو د0 نصعامع

 ءممزدصعأ همس م0556 همتصهصهأع5و هتطتلودع 10 تتعدصععكو ن0 ننقسكتكتك جلط اتصف 300023 اهتع

 ج0 ح]لغعمدسص معد ةهزغ ةصفم]تكو ءغ مطهصساوعكنعو. مك ءةمتس ةامغتق ص طمع 101 ددسملم ةامغد

 ءزده 1عممطتلتم» ءووع ممععدغو نست عماتل1205معالتل ؟عرتار تان ءدع 2006021266 ج]لهرئانس عت عاع

 و ةلعرص طقطسععاعو عم ظدعدتننع جلععأمغو نتم0 20 ؟دلكدسم ةسص]ءءاعص لمت مممعانعع 10 ؟عااتتل

 ءيتونلسممف#  (نمس ةعتمتع طقصع هدضد]ناتمع حماععتمتم 18605 506010ع3 مدلقدتنتع ةعصاتت عار

 طقصع آتطرصسس ةععتسدنع ءةصفوتط عع ةمععمتو نغ مطتلمةهرطمو دتعاعععو هم معتم عسر 4

 ممتصحتس عمضتسم 120عخ1 عع لمءملتسمع عمدعممماتقتم 1ص 1ئ5 0عيصمصف(5ةطقصتو ل36 ع5 1سقك

 مهمععمصسغعو عغ ظمسلسا ءصاقك ءمدرحتسم لت5كماتمسدع معقغمطعق ءزاتكواتع 2102 1ة(ءه 0عءغعععطقستو

 نايدع مع جععاتسدنع مهمه لعنهم ةصغفالت ععمفنطسك دتكدمصم همصعلتففسغر 00عتضدأو لتعم 58و

 ودتطاتق هع د 4هءامرتطاتع مءاتعتمدتك ءدنطماتعت5 لتكاتسعمسمكو كه نغ عننا ةمضاتس 035ءأماتصةتسو

 ودملتم مع عد ءوغر 0عمتس عدس. آئطعم 1مذأ نتحكم“ م22عيطتقلا مهع1 ه0 هصعقو له 11

 مضسف مءعغعر ذص لتكسءعمدص حس مطتلمودهماطمدست هلغقسم معدعانهمع هتطنل ةلتتل عووع هتكأ دعاص

 ]5معوتس 1هععرنعر عمو ءةدتس هةمععم ءغ آعمأم عمعددم طسع لامع ةفعتطدسع ءغ ردسآ دس همم غعسد 0عانعو

 10 وةعودع جعوسنعدءعنع ؟؟ءالع لتعتغ ذص لتووعمفتمصع دهمهكغنهس0هو وناتك عمالاتلل 0انع15 هراستو

 1]جطومعغرو وأ متستتف ةزغ 00ءغم» ءعغ ماطتاهدهمطتسق جطقواسؤتو. 1116 عتق عمزلاتتلتل 5
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 هلبق نم لك ىلع در دقو سيلاطاطسرا وهو اهبّدهو مهمولع بتر هنأف فلطملا فوسليفلاو لوالا

 ىلع نولدتسيو نيمخاتو نظب نومكحي لب مهبهذمل ناقتا الفذ نوطالفا هدانسا ىلع ىتح
 ءاقعض نوجردتسيو نيعاربلا ةنقتم ةيقطنملاو ةيباسكلا مولعلا رويظب ةييلألا ميمولع ىدص

 ةيباسلمل ىف اوفلتخي رل امك اهيف اوفلتخا امل نيعاربلا ةنقتم ةيهلالا مهمولع تناك ولو لوقعلا

 ةفسلفتملا نم لقنلاب مهموقاو ليدبتو فيرخ' نع مهمالك كقني رث وطسرا مالكل نومجيتملا رق

 بهذم نم ميحسصلا هوارو هورتتخا ام لاطبأ ىلع رصتقي هثاو انيس نباو قاراغلا رصن وبا ةيمالسالا

 نأ ةيناثلا ف ركذو مالكلا رشتني اليك نيلجرلا نيذع لقن بسحب مهبعهاذم در ىلعو مهناسور
 عناص مهتيهستك درج ظفل ىلا هيف عارنلا عجري !١ ماسفقا ةتثالث مهريغ نيبو مهنيب فالخلا

 رعوجلا هب اوديري ملو عوضوم ىف ال دوجوملا هناب رعوجلا معريسفت عم ارعوج ملاعلا

 هيلع اقفتم راص !ذا سفنلاب مايقلا ىنعم نال !ذه لاطبا ىف ضوخن انسلو لاق ريختملا

 ناو ةغللا نع ثحبلا ىلا ىنعبلا اذه نع رهوجلا مساب ريبعتلا 3 مالكلا عجر

 دم هملتمعسس 01ععدوزإ عع معءموصم1.  ةسفغهغء]1عو هقلتعععو ودعم لتعمو هرصصعفو ونمت ك

 حم( عأءعم0عطدسغو 1مذو اوعمصع مهوعتقأو م05 ءدععمامو مءطتامكزأ.  طتصع 1هعطتست عقار

 تع عمصتسص 15هكماتصح هسللم هععئم كصلخسعمغم متاقغتعر هع هع هرتمستممع ءعغ مصر ءءاتاند

 لتز هلتعدمسغر ؟عتغمتعسس 00 ءمتسمتتس كانحتتس دع 00ءمتمتك عمآ1ومدنتك دعاس عاتعت5 ءغ 1وهعتو

 رج عال مكانك 013523 31 عاتتت ءرأ5 ءمططمءتتأو كاتسغو مغ دمعمأع ه2مغ05 عجج0هتتس دس عرتقتت هدنعتم

 عممدعس ةصلسعتسغ. 0( هملعمز ءورحدس هءمتسحع مجعاوجطروتعوع هعماتك ةععدسعمها5 هتأع» عطاتالو

 0ع زز5 همس لت5ووماتععمغو دغ 06 حعااطسس عت تك همص 015دءعصاناتتسا. 10ءتملع 00ءمتسحع قةرتعأؤ وأعد

 ][1نمع ةهغعمععاعو ده ةتكو ناتقع لتعدسغو 2 0ءممدت» ج60هصتطاتق عغ معدمات 26 هصتططع طقتتل ةطقاتدأو

 هع ةصاعع مطتلمدهمطمو دكادستعمو ذم دكر وسمع جقوسستأم ؟ءاعصتسغر همه صتقأ كلاي الهمم

 لكني عع ل6 ىلع طقعم دممههتسمتم ةتطأ ءمصاتممف  ظورعم دع حعوستعوءعدع ؟ءالع لتعتغ

 دم انك مهظتمععملتكو ونتهقع دغعضودع ءرع 0هءمتسد هءغمرسسس ممتمعماتست ةسماعدعسك قع ءغ

 معه طقطوغو ءغدص طمصسص 015كماتستفرو تغ ءده لسمم متت ندلممسغو ءقءا]عملتمو مع همهم

 هع لتلكمم لهن. - لم ةععتسلد مدعقدنتمدع لتهءضءمدساتمسس دمكع» ةةغ05 مطتاهكدممطمو هغ جلمود

 ح0 هو مدهاعو لتعأغ 5عمءدصلمسمم عووع. 2 _تريتورو متت ءمه807عنوتزج ذم طقع معتصم كولد

 لتوقممع مكقدكتعو تندم ؟؟عنطأ هقسكدد ممسصلأ همتظععس لمنع 3. ع. عمطعغعسقمس ةجزعااةصغ

 ]1 ئنعغ طقصع ؟هععرم معن 10 ةصغعتم2عغعصغاتتتو 0500و 03313011313 202 ذه ءء2غ0 10عمر دتقاقأو

 معع طلع هتطوؤوسقحتس قكسضوسعءتمكأدست ةهغءالتعت ؟هاسدمغ كلواطممتتم ر ةمومتغرو ذم طاسزاتك أ

 معقم مقمممعست دلغسك معمعئدتنع. 0( محصلم عمتس ؛ةصفتسم ذه عم ءمهقعمأتكتو 10عام مع 5ع

 ةمطوتووئنمكعرم ءدوعرو هدندغلم 0ع عمر ونتم4 ممدصعس لمت( ع“ 0ع مصصصلت ههتطعع لت عفتس هتغور 4

 لادوستك1 قممصعرت 1ءدتعمعمدمطتعدتص 0ء2ععانغو مس 2ءءاع 15 0تعأ ممووز6  ©سم051 طتع نواتق
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 هيف مهبحذم مدصي ال ام »" ةيهقفلا ثحابملا ىلا عرشلا ىف هقالطا زاوج عجر هقالطا غوس

 نأ مهلوقك هيف مهتعرانم لسرلاو ءايبنالا فيدصت ةرورض نم سيلو نيدلا لوصأ نم الصا

 ةيك ضرالاو سمشلا نيبو هنيب ضرالا طسوتب رمقلا ءوض ءاكمنا نع ةرابع رمقلا فوسك

 سيشلا نيبو رظانلا نيب رمقلا مرج فوقو سمشلا فوسك ناو بناولل نم اهب طيح ءامسلاو

 فعضو نيدلا ىلع ىتج دقف نيدلا نم هيف ةرطانملا نأ نط نمو ضرغ هب فلعتي ال ذا

 اهيلع علطي نمف ةبير اهعم ىقبت ال ةيسدنه نيعارب اهيلع موقت رومالا هذه ناف هرما
 ءآلجنالا ىلا امهداقب ةّدمو ايهردقو نيفوسكلا تقو نع اهببسب ربخي ىتح اهتّلدا فقخايو

 عوشلا ررضو عرشلا ىف بيرتسي امثأو هيف برتسي رل عرشلا فالخ ىلع اذه نا هل ليق اذأ

 10 ريخ لقاع ودع لبق امك ومو هقيرطب ديف نعطي نمم هررض نم رثكا هقيرطب ال هرصني نمم
 نم نوعا هليوأت ناكل ناك ولو كلاق ام ضقاني ام عوشلا ىف سيلو لماج فيدص ىم

 حاوم]سكتك ههممعلتكتعو ءةدىمامعدعمر صصص طلع نكاتك جطقوا] سنه ذص 12ععع معستفئانك ةذغو
 لتووستسز مطعم لمسك معمتامرتسس معلنا. ع 126206 ذه ونتتطسع لتعم عهد 015ءماتسق
 هسمتسم هيالسمس مءاتوتمصته معتم ءلجتسسم (هصوتغو  عمرتاتتط0ع 60ه ءعطألم ط0 0
 ممكملمعو هغ ممممطعتتم ءغ 1ععدتتك 5لعم طقطعدعمعو سغ سس لتعتمعو !سمقع 0ع عءممدعس لتعت
 لع لعالعغم ]سدمدع ]مستمع عمر وسما زماع ءعحرص ءغدماعم عجم امنع ءعلقغر ةءةرتدتسواتع عام طتس
 وعر عع فعاسسس طسصع قمومسعتتسمو قمع لقتنعو تتسم دس لعل عومممع ةولتك ءمدمدك !نهقع
 ونمو همهعسم]ةئمرنعسس عغ ةماعتس ذم ذللهستس ةغعالفتمس همتضم ذص لسمطتع ءعانعرستك ماهعأتف
 ةعورسعمل ةممومتعأ هغ ءءاتمالعمع هل ةعتمدطتم دمت 0051586 رلعع زص طقصعو هتك
 ىفكدوتت ءفمكت مععملمس هلقمسك معمعمسدطتسسمو كتر نن00 ةصاعصسلتطسعو ةسلع صمص ءالعتة كانت
 ع( نيت لتكمسمقمدعتس لع طمع مع دل معاتعتددعسس ةمععافتع هرتسفلاتتو هعاع 15 معاهم اذه
 مءانعتومعسس جلستغاتكو ل506 زمكتتت و عد(. 1[آهقك ءعصلقل 165 2151111161213 2
 تدعممغعو نسقع هتالفمس لمطتنمنممعس دلستككاتسغ © تمل51 واتتك ءلر وسأ 11155 معمدمتعتغ أ

 ءدرضنست مرمطوغلمصعم جعفاترتمهكع 008005هأأر نأ ءقتاتللل 06 طمرستسعو هعرانتمعو 1هعتقغ لع

 لع ععنممتس (؟ةسرممرتعو عدت ةتساتغت عع عمدقمر 0000 ممههعضأو اتكواتع 30 (عطتماتقو اته

 ةهوصعكءتمأ طقعمع جه 1ععع زمامستعم لتد عمو ءووع لتعتك هسلطسسس لع طتق معطتتك هلستغاتغ لاتطتتتستر

 ممل 1عععرم ةصفتتص ةتسظتودحتس طقطعت. 18د ءملسعمفسس ةينععسر نسم ]عع هع عم هةصتغر ننث
 دمص زادكم ته وس لعقد لتغو دصهزسك عم ءوغر نمم04 ةدعذلام ءدمتغو نحت عدد لاتقأح "15 0عاتععاقتو
 10 عزم ممم وطتم 1ععلسمعت آمتستعمسم دم(عالتوعمم دصعاتمدا يؤ ةستنعم ةئمات0ل6. للءوسع وتتلوسةن
 زم 16مم زمكعمتغسعو ن000 طلق دئعماتعمعغر نسمع ةاهكانانسأو أ هل ذصك ءدتتءااتتنلو لانك 10( عر مر عام 0

 (مهلتمر» يوععو ودحر رئعراتتل ةتئئانشءعسكتف طضصتمستستق مرمطفاممانسس ةسصتاتعم هلل: عا نان 65



5 

5 

411 

 اذه ىلا حوشولا ىف ىهتنت ال ىتلا ةيعطقلا ةلدالاب تلوأ رهاويط نم مكف ةيعطق روما ةرباكم

 عرشلا فالخ ىلع هلاثماو !ذه ناب عرشلا رصان حرصي نا ةدحلملا هب حرفي ام مظعاو نمل

 رت اًميدق وا اًثداح هنوك نع ماعلا ىف ثحبلا نال !ذهو عرشلا لاطبا قيرط هيلع لهسيف

 ظئلث اهتكت امو تاومسلا تناك ءاوسو انمثم وا اًطيسب وأ ةرك ناك ءاوسف هتودح تبث اذا

 ناك ام فيك طقف هللا لعف نم هنوك :دوصقملاف رثكا وا لقا وأ هولاق امك ةقبط رشع

 عناصلا تافصو ملاعلا ثودح ىف لوقلاك نيدلا لوصا نم لصاب هيف عازنلا فلعتي ام

 ةثلاثلا ىف ركذو مهبحذم داسف رهظي نأ ىغبنيف كلذ عيمج اوركنا دقو داسجالا رشح نايبو

 نايبب ضقاتتلا نع ةيقن مهكلاسم نأ نظو ةفسالفلا ىف داقتعا نسح ىم هيبنت دوصقملا ّنأ

 عدم لوخد ال ركنم بلاطم لوخد الأ مهيلع ضارتعالا ىف لخدي ال كلذلف مهتناهت هوجو

 ركذو ىرفلا بعاذمب مهمؤلا اميرو ةفلتخم تامازلاب اعوطقم هدقتعا ام مهيلع ردكيف تبتم

 ععموأ طت1ءو دمعودسصعمغود ظعصتموزستك ءءعماتءدمضتعرو ونسهع 20 طسصع دتهوسع ه10عمقمع ععهلمسم

 ج00هعأ ممص ممووتمأ. مة وزسوزساتسال ةتتكعتل و نم ةصمتت ]1جععقسفعر ذص عم ءمصفاقغو 104

 1ءوز5 0ءقعمعم» لتوعماتك ؟ءىطتق طقعع هغ ةتستلتق 1عوت همصؤئدتتم ءعووع ءممععلتغعر دله دغ ذه

 ]1عوعرم هممجءااعملت ءأ ماهصد هزغ عغ ةعجاوم 1 لز5وطتعتاتم عمتط ٌدط ع0 7253411 ام

 رستم لات5 0ع مما0 ضعدوخغات5 هزغ ص 3عغع2ماتق. © ن00513 ءزدك ء>تكاعسأتق 0ع مم50 ءعراذ عقأم

 نس متطتا ةمغعمعوعو هس ؟هغنه03 هزغو هه مآوصفو ةص هعاقسعم]وو عغ متطتل ةهغعر عقاب

 تغمس همعأأ عع نسصم0 ذدمكعرتاتف ءوأار 6ع0ععلس ءمصاتعم2410ه65 همصاتمعقسغو 3غ 021450324

 حصص مامر عور هه م200102عقز ههتت هملطعتأغر 0004 هعتطع >ه]تتطصتاتكقو عدت ةيتواعتع 5010 12م

 جوعمتعر نسدلتهعدمهومع هعنععو ةتسغو 0ع ودتطتق ندع مموقتأ. 16186 منك هد همععاقأم

 رص وستطسم همممم»عدتد 20 وسملمتدس مءاتوتممتك معمعتمتسسس مععاتسعغرو دغ 111ه0 ءىغر نسم

 06 ةرتكععمقح سسملت 0ع ممىهر 0ع سعدعمستك وتملتهقطسعو 0ع ءمرمموصتسس ءودوعععماتمدع

 ءءعمعست لسلتءلت لذع لتعتسغرو نطهع هدصصت2 دط تك معوهنم هدصغأ. 10ءععغ وتعد عا موت عقار طاتزاتق

 لزدهماتمدع معهحتغمنعس 0عوصممونهرنعي ح آم مهعاوقممع ناتو هتطت معمجمعتكسس طقطعاع

 ورسسعس مدعو مع وننتك مطتامدومطتو طمصحسس 2لعدص طقطعدغ عغ عمحسص 015ةماتممف 2 دطسكاتتو

 ممغعمغمستطنك ٌدصصستمعم ءقذع همتمعاتتر طممه عع عمر نه00 ؟ةجتقفق ءمرتتسل دانأ026 05

 لعرمممم م عغاز عتق مر ماعم هع رصتمستسع ذص معاتنهغلمم عدم عمم ةستصتغتغو هتكت عم 22000 , تو

 ذموتتزععمو ءغ ةسظغنمم5 هع ةسسستغاتغو طمص 1622 ءمرو نسم 1114 1ةعاغو وندمت ءمهغعسملتا؛ ءأ

 حكتسم مغر غم نغ ءدر نتهع ةتنمع نآله 0هطتءةعقمصع 50ع حسرص]ءءامتصغتتر 0تةهدطقصق رص 605

 ةمجءطقكم ةئسسعمألك ؟ةمتمرو وتقع هلل ءمفمتس ةطصمععدمغر ءغ عدعمع همذ لمودقفقد جاتدمسس

 وععاورسس»ب 0عوزسءلك, - 11ه ننهيأو 0عصاواتع مجعاهنتمصع 00ءعاو ططوحتمت 0123 554 مالت

 حمممءاسس دم طمستمتطسك مدم]دغنس 0ععلمتعملتكر نسهملم مصاعد ةمهم5 0هطتسم م0154 تن



0 

 ةيبلآلا مولعلا 3 مهلوق لاكشا مهيلع دروأ اذا ياردتسالا ىف مهليح مظع نم نأ ةعبارلا ىف

 تايقطنملاو تايضايرلا ميدقتب الا تالاكشالا هذه ىع باولمل ةفرعم ىلا لصوتي ال ةيفخ ةضماغ

 رث ىنال مهمولع كرد ىلع رسعي امذأ لوقيو مهب نظلا نسحب لاكشا هل رطخ نأ معدتقي نمف
 امو اهب تايهلألل فلعت الف تايضايرلا امأ لاق تايقطنملا مكحا ملو تايضايرلا لصحا

 جويف اهماكحا نم نب ال تايقطنملا نأ مهلوق معن تايهلالا ىف اهيلا ياتحي الف تايسدنبلا
 باتتك مالكلا ْنَف ىف هيهسن ىذلا لصالا وه ايثاو مهب اصصخم سيل فطنملا نكلو عيكص

 لوقعلا كرادم هيهسن كقو لدجلا باتك هيمن دقو اليوهت فطنملا ىلا هترابع اوريغف رظنلا

 الا هيلع علطي الو نويلكتملا هفرعي ال بيرغ نف هنأ نط فطنملا مسا ملكتملا عمس اذاف

 ةلمسم نورشع ىو اهيف مهبهذم ضقانت رهظا ىلا لداسملا تامحقملا دعب ركذ مث ةغسالفلا

 10 رئاعلا ناو مفاعلا عناص هللا نا مهلوق يف مهسيبلت نابب ىف " رالعلا ةيحبا ىف " رااعلا ةيلزا ىف

 ىف * نيهلا ةلاكاسا ىلع ليلدلا ةنماقأ نع متريجكت ىف ٠ عناصلا تابثا نع ممريجكت ىف * هعنص

 نع لزئدصغو 0هءمتمهك معمم 01ئلمهعسمتم ىلع عادم طور قأندك تل عئ165 .عووع ءغ هطقعاتتهقو
 معع يدعمواتقسم 20 5هتعماتمسي نممد2000 20 ءزدكسم0ت لسطتم تءةمدصلعملسسم لغو معك ءمتقعو
 متعأ ونمت همومتغقممعد دمهتط عصمت عدم ءغ 10عتعمم معدعستو عمل 81 ةوتانتع ءّزدكر وست طمتاتت
 مائ]هدممط مدمس ةعمععصعمسس ةعومتغت» ءغ طعمو 0ع ذتك ءدتقاتسمتعو 6 لمطتسسس ةسطتغ أ

 5 لتمزغ: [لنومع ءمرصص 0هءضمسمم ةقدعومت سصتطت لتتطعتلع عيار ونم4 لتكءماتسقف م ةغط عدم
 ممر غممعم هع 1هعتعمم 1زوممعمو طستع ذاك معوممصلتغن طوتسانس صسلله دعطاتق لتعتستق ءاتنس
 لزئئكماتمتك رصهتطعسمغفعأد زمام نعلتغ هممز همعاتمو ء( ستستسع ذم معطدق لتكتستق ل15ةءماتسأف
 يعمرصعئتعأك هرسك هوا. طروعءاهمع ةسنعس لتعتسعر 0هءاهتمفمتسس !1هعلعدتاتس  مدهعءءصاتق
 مددت معا هدينعرتع مهمه ممو56: نسم هتطتل ؟ءرتسك ءدغر ةئامسعس همس دثك ةهآتق !10عتعد ءةغ
 مرممعمو يع ةمتس لمعءفتمم ظدصلمتسعم(لتكو وسمتس ذه ةعفاتممع رت ءاممطر زووم وو ءقماتغ
 ةمممنأ هنممتم“ دمعت موتستكو دغ طقصع ؟هععس د0 ؟عسنمعس دمرت عتعس لس ذم 10 عاووت2 00
 1ماعرتلسس ءددص ءاتقس هدياتغ (همتعدع ءغ ةسغعنلنسس معنععماتممعع ةمتسمتس ةهرممعاأهحةسسمز أ
 نسحملم صصعغدجطرتونعدم همدسعم 1هوتعدع ةسلتغو طقمع لتقءماتممس ستعلك ءدتس مانكفكو اتق 121ا8-
 مطوستعت زعممرعمعو عغ سمع هتكأ مطتلامدهمطق معيممت ءلقصغ. - 1طءئصلع طتق ميهع1همصتطاتق نه06-
 ةقممعم ةسطزسمعتك دم نيتطسم دمتم لنك ءكماتممع ءمركتس همصغضم» كتمت ل عصمصفنهكم ةانضأ
 ون حسنعس نسدعدالمصعد متعتمساتت طلسم لع دعاوي متنمنع دصتتسلأ هط هددصت ذمتام - ةءءةلنم 016
 يتوئعماتم مدسصلت معن معاند (ةرصمرع ؟دامتم ح (تناته 0ع ةدللهعتم دص عمدت ل1040 همصقت 8و
 1رعرتر ءدوع مماتصلل همت ععس و ءغ دصتتص 00111 ق5ع ءزاتق هراتك - .نيدساه 0ع .ةععاتقة 10و
 هوو ةعواتعمأع لعقمتمع طمص ممددعو ونستل هزغ جياتكعرو ح نيتنمغم 0ع ةععتمهفتمصعو عم5 هتتلطتسس
 دعم ممددع ةيئمسعمغسسس لع نقمقتغم هدسستماسا دم اتسم دغمغتسس ب ةعجاه لع معوقلتممع
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 لوالأ' نأ“ مهلوق ىف م 2 لصفلاو سنجلاب“ مسقني: ال لوالا تاث“ ا مهلوق ىف «  كتافصلا ىفن

 عزيجتت ىف ٠١ مسجاب سيل لوالا نا تابثا نايب نع مريجكت ىف ؟ ةيعام الب طيسب“ دوجوم

 اكربغ ملعي لوالا ناب لؤقلا نع مهريجتت. ىف ١١ ةلعو: اعناص ماعللا نأ ىلع ليلدلا ةماقا ىع

 تاييبزدملا ملعي .لوالا نأ مهتوق: لاطبا ىف 1* 2 هتأذ ملعي لوالا ناب.لوقلا نع“ مهوبجتت ىف 8

 كركلا. ضرعلا نم. كوركذ ام ىف 1١ ةدارالابا كرصتم ناويح ءامسلا ىرأ“ مهلوق لاطبا ىف 1#

 ىف /٠ ملاعلا اذه ىف ةتداحخلا تابيبركلا عيمج ملعت تاومسلا نسوفن نأ مهلوق ىف ! ءامسلل

 ىناسنالا سفنلا» نأ ىلع ىقعلا ناهربلا ةماقا نع عرزيجكت ىف (» تاداعلا نرخ ةلاحتساب  مهلوق

 ثعيلا معهراكن'  لاطبا ىف 7. ةيرشبلا  سوفنلا ىلع ءانغلا ةلاضتساب. مهلوق ىف 1! ىاحور رهوج

 نم هركذ ام !ذه ةينامسجلا تاذللاو. مالالاب رانلاو, ةنجناب ملاتلاو ذّدلتلا عم داسجالا رشحو

 باتكلا رخآ ىلا اهيف عبفاذم لطبأو اهلصفف 8مولع ةلمج نم عمالك اهيف نضقاني ىتلا لماسملا

 ومدلتكممسس م0016 عدغقك دسم - ةعماتسو 0ع مطتلم5دهمطمضسد معممموتقمصعو ءعوءمالقتت

 متست ممم  لتعتلت ععصومع ءا ةمعولع ح هعامكو 06 ءممتس للنمو ءلق مالشتتتا]  ءقذع ءدتقاعطق

 ةزسسم] رع ةزمع  عتطوعقصقدع نيدق]تاقلع ح ممصق 0ع دعومده60معو ءمد ةلطتتلةتع همه م085ز

 عمقا مرالستتس ممم ءيوع ءمعردم تح لعولسم ل4 جععدكدقلممعو هند معودتمعماانس هاقظتاتعع ممص

 مموقعو رراطمل0  ءقذع هماظععرتل عا هدسعوفتل ع نم لععأمست2 06 جعفاتكد0معو 05 م0طونع هممت

 ممووع :لتعفتسس و 2ك مدلستنست  هلتتل مروعاع» هعأ ممووع - لس6لععلسم 0ع دععات5قةللمهعر 5

 لتعؤتسس  مرهطقتع ممص مم85عو ءطق مرتستتتست .ةقدعمأتقللل 50833123 2085ع لح (عةراتق 0عسصق 0ع

 مده عال عدلم عورحتسما للتععم و عصف مدتستتس مدت( ءان] هنو ةعلعع -  نيمسم لععلسم 0ع وهكعا] عمله 5
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 ءورجاتا للعمر ءهمعانتت ءووع حهتسقآل هع ؟ه]نضكقغع ميمى عمو حا ودتساف 0ععلسم 0ع عمو نسما

 مرد عرصهدخفمطغع 06 حصتسم ءمعاسلل 120عماغ ع  همكلاج 0ععلتزتق' 0ع ءمراترت> ل3 نمو 5

 ءوغ][مرجنمت  هدستمستق همععتملتم ذه طمع سملم 0غ مموعم  ءععتفافضالو ورع ع هعمفسم علف

 لع عورحتتس تثمر دظفتعلمدت “ يوه .؟علفتنعر 6و عالمهم ج01 مةعتقف فدل موووعأ ع هءمكو

 لععزززتو> عم جععمو هل ممعر ءهمو' معوطدنمصعلت ة9كل0غمععرت مه0ممهل عمت 31 ع28ع همه م0552

 حصتسممت طسسقممست  عوذع ةمطقغقم قس : ةمتس مقل عرج ع نه 0عم1ةءعوزتطم 06 ءمرحتتس ءلاتم 0

 حطوستلع لتعتر دمتسقف طاسصقمقفم  وط عووورع أ معرترع موقغ ع ؟1ءععترتد 0ع ءمطك عال عملح

 ءوزكتالل طعوهأت مدعو همز"مزخه 016 طمك1ةوتنمع همم من135 عد عاام عأ ءممعت عوقتت تكانت 5010 م1810

 عع 0م]هرحتتس ءمركتممعوركتترت ا ةعصؤت ذه مختضهلتوم ك روصع. حا 2[1ع ةنفأ نن3عقالممعك هأ

 عو مررحس ممر د(مع عا دع ومرستسف 0ت5ءماتممعدس ماظتاهذورطت ءقستتت 0عومصأاودعر ذم نستطاتق

 مرسدس 0هءنتمه لتوءمرو ؛ عنان آم طقف معع ةلموت]ةك مدتاعع ةموتعتكتغو مطنآ]هكههطهدناتنات نان ع

 ؟ةتتقق' 0غ ذآلتك هعماعمانهف هكودسع ه0 طمعس ]نظرت لتاستعو ءغ طمع ءقغ دعوجتس ءعماتتلا !ئطدأ

600 .11 
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 هتيئاخ رخآ ىف لاقف هتفرعم بكي امم اهنوكل هباتك لوا نم اهتسصكل تفاهتلا ىنعم اذهو

 ىف هنم كب ال مهرفكب انلق مهرفكب لوقلا نوعطقتفا ءالوه بهاذم متاصف كقف لاق لاق ناف

 ال هللا نأ مهلوق " ةميدق اهلك رهاوجلا نا مهلوقو ملاعلا مدق ةلبسم ١ لباسم ثالث

 هذهف اهرشحو داسجالا ثعب مهراكنا ىف 1" .صاخشالا نم ةتداحلا تايئزجلاب اًيلع طيحي

 5 مهبهذ يف ىكيحوتلاو. تافصلا ىف مهفرصت ىم كثلثلا هذه ؟دع ام اماف هجوب مالسالا مدالي ال

 ديلولا ابا ىضاقلا نأ مث اصخلم.  ىهتنا عدبلا لعاك اهيف مهف ةلرثعملا. بهذم نم بيرق

 هلوقب :ىلارغلا :تفاهت+ ىلع ذر ءامكحلا فرط“ نم انقاهت فص ّىلاملا كشر“ نبأ لجأ نب نحت

 نيقيلا ةيترم نع لزعمب هركذ ام نأ هيف ركذ يلا بجاولا هللا لح كعب هلواو دماح وبا لاق

 ةمكحلا ىلع ًأطخأ امك ةغيرشلا ىلع ًأطخا لجرلا اذه نأ كش ال هرخآ ىف لاقو ناغربلاو

 10 دمحم ناطلسلا نأ مث ىهتنا كلذ ىف تسيلكت ام هلمتا عم فحكلا بلط ةرورض الولو

 161 4لم/. (0ههعداتممعد ةتتكعللل عع هرعجتق متكلم ىانتطللل ق2 61>6م51 و تانك قلنا 0

 هرصصتسم معععمددتتو ةزغ. 40 ظمعس ءهمصعاسو5وصتق طقعع طقطعب ه1 وستق لتعتغت طلمقمعأع

 وسنلعس طمصحسص ماطتلمدهمطمدختسص لتقءماتممك ء>مموتتكالقو هع ء]لوضع ءانفعتص ءأ ممممتلعةأام

 ءورتتس م20ططفألك ةطسمتععمععرس؟  [لنودعو ءوةممصلعسسو. لل ءوعدجأ ءمتس هدصصتسو »052 2068+

 زم نتطسك نسدععنمصتطاتق لح لع مهسصلت جعاورصتاهنع ع( عمهم 0ءعرعامو هدنصعف ةانطقاةصاتقك

 عووع جعيعرتسوه ب لع ءعمرضتس 0ععنعنم 1نعدتص دممتمتسع ةمععتملته ذص0ل1110هدئانت2 م11 1م

 5 ةممدنعماألو ةعلننع ب 0ع عورصتس >ءعهالممعو ءمزممرج ءىضعسأ ل0011 للع دئعقانمءاامنا أ

 هوصعمءعدعتو وتتطسخءدسس معاتوتم ذكامستعد دسللم مادصع دطملو ءمصقءعمالتع مماعو. هع

 جيف مرهععع» طقف نعد سم عوألمصمعق اتطعتنم ةعطتمستم لع ةئمتطاسنتم ءعا لمءفتمم 0ع نسم آكلع0

 دينستهغو ّدص طتق ءهصتسص 01ةءماتصح 20 هعطتعس همعمستس 015هكماتسمسمس مدنمرع ةعءعلتغو نان

 ذم اللتك نسدعد6هصتطستع ممدةستس ذص عفان عتمصع معد 50010515 ةلستلع5 ةنصن 115عع ءوغ

 ةيستسو ءمرتتسو نمقع ذللاع 0علتغ. -  طووووو (نةلطت ل01716110 1101 هتا11ع0 ظ علت كلا عء4

 ل 10:10 !81هلئلعكتنو اتطسس 174ر0 دغمه ةمعتمت عمغعسس : 8هدغ !دسلعسد 1لع1 هعععووةدحعم

 يتماعمأتم ءاعر ه ؟؟نمع مطتامدهمطتحع ةددلتموته يعتق 20 11 ملما 61م4 ١ ء[سغمس للنت

 وتس ممفستغ >عطتك هقدف ىر لأعتغ للا 11م772لر < ءهغ بدم طلع ءمرصسصعسهمرنهكتعضتغو هانآللهتس

 دامنتتك مم0عمع ممننمس لتعمتغمن5 هموعصمتتمملتع هءرئامع هع مرمطونمصتق ةه؟10عصاقو عا اه

 مطصعت كلدلطسسو ةموستغو ءوغ سمطتسسسو نستم كاع دع ءوصانج 1عوعس معععو؟ عيتغو الأ 2

 140 ءةرعدتس مطتلمةهماطتمتت معععدتتغو ها صتفأ هعععقودتاتلل ةهققعأارو 15:ةرت(ةلعتط 3ما10 ءلالق 8

 ويدعم ءعععو لع طقع دنع ؟معيتطو ممص 2عءلودعس. 1126٠ ز11ع. - طوواعو ةنانقن 4
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 غوتملا ىوسربلا هداز هجاوضب ريهشلا فسوي نب ىفطصم ىلوملا رمأ عتافلا ىامثعلا ناخ

 نيب ةيكاحملل اًباتك اغّئصي نأ هل“ ةنس قوتملا ىسوطلا ىلع نيدلا ءالع ىوملاو مق“ ةنس

 ةتس ىف ىسولدلا ملوملا بتكو رهشأ ةعبرا ىف هداز هجاوخ ىلوملا بتكف ءامكحلاو مامالا تفاهت

 لكل ناخ كبح ناطلسلا ىطعاو ىسوطلا باتك ىلع هداز هجاوخ ىلوملا بانك اولضفو رهشا

 باهذ ىف ببسلا وه كلذ ناكو ةسيفن ةلغب هداز هجاوخل دازو مهرذد فالاأ ةرشع امهنم

 هل لاق ىناودلا ةمالعلا ةمدخ ىلا لصو امل ديوملا ىبأ نأ ركذو مجتلا دالب ىلا ىسوطلا ىلوملا

 نع هللا ىضر لاقو ةّدم هعلاطف هداز هجاوضل تفاهتلا باتكب لاق انيلا تدمج ةيده ىاب

 اضيأ كنعو بستن ةياغلا هذه غلبل هتفتص ولو هفنص ثيح ةقشملا نع ىنصاخ هبحاص

 انهجوت هداز هجاوخ تفاهت لوأو عورششلا ىلع تمزعل ىلا لصي مل ولو انيلا تلصوا ثيح
 نأ داراف اريثك ةيبلالاو اريسي ةيعيبطلا مهمولع ىف اوأطخا مهنا ركذ يلا كبانج ىلا

 هدروي مل امم رخآ ضعب عم ةيهلالاو ةيعيبطلا مهدعاوق نم مامالا هدروا ام مكحي

 121: 011ج احس عمدغمد» 0101 دس 2715غهركم عنج 7ع وم ءءبمخر ؟هلعو 02:0]12/10]

 لتعفسس ءغ حصمم 893 (تمع. 17. 12 عع. 1487) مجمعمستم , ءأ ال1هالهس 4/76- 0- 017: 418 15

 حمصم 887 (تمع. 20. 1 ءطع 1482) مهمعكسسسو 20 01]ت016مصلحتم ءهمصاتم 7 ءضوتقسمت 101

 آرصحتصت ءغ مطت[اهدهمطمود 1ةادصتعم5 ءمصمممعمع زدمدتك“. ال1ه1ل1ه 1 هزمعنلء] ذم عت دكتلت 6

 ويدعم دصعموءو 1ععلغر 810115 2952 ةمند ةعرعو عغ متطتلم ةعسم ائطسس 810ه11دع 2107020 ]

 1مم ظتطدو معدع صل ععدصتم هةسلفس 7101 هبودعل كلو هستودمع لعععس هتللتم 1لزدنط عود هعدس

 هماعأ لدكدتغو مدعاعمعو هسعم 110115ع 14/0هزمعه4لع] ؟ءواعسس مععاتمددسص 0علاتغو سم0 11011 دست

 1ئ2 ءمدصتسمرزغو مغ ذص عروتحسل ممتععدمعأ.  لدمعوسغ عانقت و  ءاتتتتط 187: - «آ17:0776!/ا

 هءقمواست 12 ءممد# متمتمغءعمتسس ةمطتعوغو ذلطسس هط طمع ة1مغغعععمعدكتس : تنم لههسنص ه5

 ملكعرد# اطتطسسس 1614701 جه 12!مزمعئ6لع] ءمصقعت ماتتتر >ءعوممض0ت5ذع. (2سعسس نص ذلاع

 معرت غرصممعت5 همداتسس» ءددستم255ءغ: 1"دجعدغ 18لعددر ةمومتغو ءّلدك هسعام»ت. (نصص للمس

 فرس ممصعتنععو دصع جالتعقتمدع 11طععدكلتغو ءغ ه1 ع0 عاتتلل 601220511155 و ان1623>2 2

 حقوععمكاتق ءووعغر ءغ طصحعأع طقع عامرتج. 1دعودغ ةطأ وتموصعو ن500 ممطتق حس ةاملتفأتب

 ونت هذ ستطت صمص حجللوغت5 ءيوعغر ءهعراع ءوصلعتط دعت 2ععضع0ل1 طحتطل م20 مم5اتت 5512

 آمعمذغ 1ء)(نما ا1هالهع 121هزمعجنلعء] ذاذ : (نمصك ءتئاتتتلتاتك 205 20 انقل طلق ءقاهغعتت اعبر أ

 ءورصتس عرس مدهغ جانعامر, عم5 ذم 00ءملمتك ىدتك مطوستعتك مدحداسأسس معععدم5دعو دس دعاهم 5)

 ةدسكعس مصص[غتس. د ذعتضتع مطتامكهمطمعس لهعسحنو ةدصلحس ءمعملتط مطوعتعم عع رد عغممطوةتعم

 مط آصقتسم ميئماهغم عسسل مص همصصتتللتف ةلتنك لتز د01 6ممعع ؟هآهتغو ودمع 1لل1ع ممص غسل عمتغ هعع

* 60 
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 الصف نيرشعو نيتنثا ىلع ةليتشم ىو اهلطبا مث اههجو ىلع مهدنع اهيلع لوعملا اهتلداب

 يلا مدقلاو ةيلزالاب !درفنم .مهللا كناحس ىسوطلا تفاهت .لواو لصالا .ثحابم ىلع نيلصف دازف

 سمش ىوملل ةقيلعت هيلعو ةريخذلا .هامسو. لصالا ىلع اًرصتقم اتحم . نيرشع ىلع برم وهف

 نيدلا نيعم تفاهت )00 ' 1. ةنس قوتملا اشاي لامك ىبا ناميلس نب دمحا نيدلا

 ١ ىلع ويحل« نكن ىتسيلا يعم هلي ديف نوما نويورعلا ني اس يحس ا 5

 عجبا ناكمالا ىف .سيل نم ناكرالا ميحهت م 01 ةنس قوتملا ىكبسلا قاكلا دبع نبا

 لييحلا ملل ينحلا :اهلزا ةلاسرا دبجر هنتي |4وتملا :نعاقبلا تح نما امهربا/قيدنلاناهريل لاك اب

 هدايحا ىف ىلازغلا ىلع ضرتعاو ةقلطملا ةدحولاب نيلئاقلا ةفسالفلا ضعب هيف در خلا ديجلا

 ىوتقملا ىربطلا ريرج ىب بمحض رفعج ىنال راثآلا بيذهت 41 ردا“ ةنس هفيلأت نم خوفو

 10 خيشلل قارعالا ريهطتو ىالخالا بيذهت 0. كراشم الب هباب ىف درفت بانك وهو 1. ةنس

 مس كتل ةنتعتسس ءماتقر دس نمتطاتق ممقدتسسسست 105 لقت مقا عطتسأار عا 103 01110 التو ان1 125 0

 ]نطرتم ]1ءعدصصتس 1طلعنصسلع ءههءعالتغ ءو. (نهرسم]ءعءلمصكتاا ةسكعتس ؟1عتصأت انهق 5ععاتمط ع5و

 ونيتانسك لمفف 2001036 ةدمعع وسمعفةمصتطاتق هينءطعأور مذ. 16714701 10 دكه ةسعاتك: طبقتتق

 ننجو 0 1لءانؤو نانأ تماعاتفق ه5 جعاويستامغع حط هدصصت طدمئاتم جل هددصع (عطاتك 1011013 أ

 رلخم ]نطسسس ذم دتوعتمم لتمومتعز قمصعد لتقنتطستع ذص ةعوطعارمو .ةمودتععءعصقو 1ةطالاتتسواتم

 زعم ]راء ذهمععت موتك“  قممعملتععسس دص يس ءهمدسموكتتغ 810115 كعسع- ءل- 0: قطاسعل

 18 6رن ذو1ءعضةسمن هاد 1[ءردفملعامو نست ةصصم 940 (ةصع. 23. كسل. 1533 ) 0عطتسعانتك وأ. ب

 37165. 1 ءعطقأعم 81 [هثم-ع 0- ل1مو سيتسهو ةتتعامانع ل11041:- هل - 01. < 3766. '' ءطققكمأ

 11 ءاعثس 5 طغطر سنممرو ةهتعام»ع 11ءابأت» ذاب !1ه]رمتةترنعل (نمدنن مارتن. حج 3767. '1' عطه للتو

 لزمععتم هه هتوممه متطوع ندصقتت» هضتس ر ةسعاماتع 16ع]:6-ءا-اه: مآ: ظورن 4كط0-ءا-1 475

 ىمل/6, ةهمصم 756 (ذهع. 16. لحص. 1355) دممرننم. ع 3768. "1" عطلثسس ءآ] - ةعاعقسو

 لعوئيسعفتم ءماسسممستاص م10م0هو16هصتك: ©هم0 ءدتماعنع مواعقغو دمتهطتلتسمس ءةوع طعوتتتك 0و

 تا

 وندم عمم ءدتقاتكر دسعام»ع 801م: - ءل- لأ 1ط" هلكت عزنا 07ه“ 8 ءعمقو ةهسصم 3

 (زمع. 13. للهم. 1480) مصمتتنتم. '1'عدعاونتق, ونمأ غم ةصعامتت: آكرهتف آلعم 1ةنلقسلم أ

 ميمعلتعدملو ءاع. قةسعام» طتنع ممدصتسالمو مطئامكهرطمو معقباقغ نمتغةنعس ذم آلءم جطقواسأةط

 داماسعصاعؤر ءأ ( معن ]غمس ذه 11146 ءآ- ه1ك» ةسمانعمهت. ]كانك ءمرص]ر 05310 هعالتل هطلت 3

 (ذمع. 4, كرد 1478) ةطقم]وز ا(. - 3769. 1' عطلمأط ءآ1-ةغط ةرعو ءتمد6ءات0 1011111119

 10 ةسعام»ع لآن لمس 21هآمستسءا طورت ل عا» 1هطعمفضر ةممم 310 (ذهمع 1. الآلهت. 922 )

 سددنامم. 1لزء ائطعم ةدك ععمعمتم تمتعند وزو وست مهععتس صمص طقطعع ح 3770. 1 ةطلعذاط

 ه]1- حاعط 1 غعر هميرععقنم رصمعستسس ءغ يمعملهاتم زمعاتمسمغ مدس ةمصهتةرناتسر ةنتعغمتع هاطعتلعط
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 تالاقم تس ىلع لمششيو [071 ةنس قوقملا] هيوكسم .ىباب فورعملا كيح نب كا ىلع ىنأ

 قالخالا بيذهت 1 ىالخالا .ملع ىف تيفم باتك ىفو خلا كيلا هجوتن انا ميللا هلوا

 بيذهت 707  د.. ةنس قونملا ىئسلاقلا ىدسالا دمحم .نب دمحم ىافئالاو فالكل لّدآَسم ركذب

 ظعاولا .ىروباسينلا نامثع ىأ نب كلملا دبع دكيعس نأ خيشلل رايخالا تاقبط ىف راوسالا

 نيدلا ىيحم .مامالل تاغللاو ءامسالا بيذهت )ى* 15. ةنس .قوتملا ىتوكرشلاب .فورعملا] 5

 هلل نيبحلا هلوا دلج ىف روهشم كيفم باتك وهو 41 ةنس .قؤتملا ىوونلا فرش نب ىيحي

 هيبنتلاو طيسولاو بذهملاو ىزملا رصتخم ىف ةدوجوملا ظافلالا هيف عمج خلا تاعونصملا قلاخ

 المج اهيف ام ىلا مضو تاغللا نم هيلا باتحي اه عمجت ةتسلا هذه نأ لاقو ةضورلاو ويجولاو

 ىلع بترو عافتتالا معيل' نجلاو ةكنالملاو لاجيلا .ءامسا نم اهيق .سيل امم هيلا جاتكي امم

 ىفنلل دومحم نب دكمح نيدلا لمكا خيشلا نا ف تاغللا ىف ىناثلاو ءامسالا ف لوالا نيمسق 0

 ديح# نب رداقلا بع نيدلا ىبح كِيشلا لعف !ذكو رخآ بولسا ىلع هبيترت ريغ 004 ةنس قوتملا

 فكان 418 ىلات»ء0 طعن 710ه]رميستسعلو ؟تلعو 2 21:1 ممءق] لتعم [ غي ةمصم 421 (ذصع

 9, كوص. 1030 ) محمزتغسم]. 111ء اتطع» ه0 دمتم 00ءنقممحتس 015ءعملحتم تلتف همدسم1ءءمغفم

 15و ءزتاوعنممعو ةعرعر أ ةصعتمأا 1غ38: 0 1)عدقو طم5ك 20 غع همها ءئاتساتو جاع ع 37741. 1ءطلعتط

 ء]1- حاط ط]قعو همرمععألم دصمعتتال مع“ .همزرحس ات 0:36هءعا> 03ع3ا0مصست 0155ءمدزومتف ءأ

 ىمقعسسأ ةصتفو ةتعاماع 710]هت70 13 ءدن 1101 ميت 0 4 ععلغ ©0056, دصصم 38 1

 29. لسص. 1405) طجمزئبو. بك 37792. '!'عطلعتط ءع] - عد ءوعو ءمرعععتم ةعقسملدمت 0ع

 ء1مموتطاسك طوصمتختس ( ظنكم )و ةسعام»ع هةطعتاعط كلي الهغ0 4طه- ءآ - »عا 8ع 45+

 011 171ه اخاسالا ةتلس ((نههكعممهتم»ء) و [ك؟دلعو 3م جع]# لتعم كي دممم 407 (ذهع و

 410. لمص. 1016) دصمتننم]. تع 3773. 1عطلعأط ءا-ةدسف 86 ء1-1هعطقغب همر ءءاتم

 ممشتممسسس عع ؟هءدطان[ هس ر ةسعامتع ةسفس 210/8 - هل - 01 7”ه]بيرعو 1 هج كن عت» وع /7 معمار

 ةمضم 676 (ةمع. 4. لمص. 1277) مجمر6تم. طمع هاسسصعمو ننم0 ذغذ ةمعمأا: آهسك 2م

 رعرتتتال 1ةهعادتكمسد» ءةععوعمربت ةاعو ج0 ععملتمسص تغلع هوغ ءغ ءءاعطعقغست ر ءعغ هسعام»» طنع

 ممموطنلم هفالععتع, ونهع ذه ءهدسمعملنوم 2لمجعوق ذه 2101 ه0ل-0جنط و 37” مدغغ , 1 عسطأألو

 11: ءزام هع 188مس 0ع دمك ءمتسساسلعر عغ طق دعدع ائطعو ةصودتغي (ةمطتس 10عمنمصسسس ءمصاس عدأب

 يتدصغمالت عدتاتللل هرتاتف ءوغر ءغ ةتكر ونتدع 1طأ 1عودصفتعر ةدمما عد عماأذ هعععوومجتو همهلتساتلا

 عتسمضتسسو ةضوعامسددس عع لحعسممس»ت» 300103غو ونسمع طق همم ةصحتعمتسساتكو نغ هقلتاقق

 1ونكوتسم ذملع هةيتمم .آةتاطعتس دع لسفك مدتاعو 0تكممهمتعو وندت» ملم 0ع ممهصتستطسفو 0

 ممونعتم» 0ع 1هءدقممتطسو جعزأ. هةععسو ةطعتاعط قكقسول-ءل-0: 111010 187 نب

 طمصعماور ةصسمم 786 (ذمع. 24. 1"عطا», 1384) ممرااناتنكر ءزسك هملتصعتس دععمملمسس ةلتمص

 مومممعس سسامتتغعر 1لعسومع 1ءعولغ هةطعتللط 7101م ة-ءل-01: لآ80-ءا-عما» 8ع: 1107 هع
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 هاهو ىماطسيلا ييحم نب نجرلا دبع خيشلا هصخلو 00 ةنس قوتملا ىفنكلا ىثرقلا ىبا

 رصتخت 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشللو ةينسلا دئاوغلاب
 ىبال ةغالبلا بيذهت "0 قارعلا نبال لامعالاو لاوقالا بيذهت )"© اضيأ باتكلا كلذ
 فاكلا ىف ىنأي بيذهتلا بيذهت 04 100 ةنس قوتملا ىلخلا بتاكلا رصن نب نجا ىلع

 5 قوتملا ىدابعلا ميعربا نب ثينث نسلمل ىال ىارلاو ةيعرلا حالصا ف ىادلا بيذهت 1"
 لثاسملا نويعو لئثالدلا بيذهت 00 قويالا فسوي نيحلا حالص ناطلسلل هفنص هدآ ةنس

 لئامشلا بيزذهت 01 4.1 ةنس قؤتملا ئفاشلا ئراولا .دمحم نب ومع ىيدلا: رخثا مامالل

 عبطلا بيذيت .٠" ىبمورلا رق ىكاطنالا ظعاولا برع المب فورعملا ةزج نب دمحم خيشلل

 ملع ىلا لوصولا فيرط بيذيت مد ىنايفصالا لمكم ىب مساق ليحكم ىنال ةغللا رداون ىف

 10 نيفراعلا تاجرد عفار هلل دململ هلوا ةنس ىقوتملا ريطم نب فسوي نيدلا لامج جيشلل لوصالا

 ىلع بترو دمحم هدلو سامتلال ةباجا لامجالا ىلع ماكحالا قرط ررح هنأ هيف ركذ خلا

 رجعري-م7ممعوزرج [آدمعلامو ةصصم 775 (ذصع. 23. لدم. 1373) مممدااناتق. 8هانمنه ءزانك ةطعتلعط
 450- ن7 - هن هنا عن 11101 مترت»ءال 12 ةءامن»# ءلتلتكو ءهيتامدسعسوتع 1-1171 عمقا لاك ءلافزر 1
 مهمرتموذغو ءغ ةاطعتلعط لواط]- ءل- 01: مطل - ءآ-” هن 1361: 458 18 6]ب» كميرا ةرو ةهسصصم 1
 (صع. 4. كانص. 1505) دصمتنتاتقو 28111 طسرسم انطست ءمتغمدسعصم ءلتلتن. ح 3774. 1' ءعطلمذا
 ء]-ج ون وجُو] رع ء1]- ةسف]و ءمرضععأالم 01ءامدتست عا 1هعامالاتلل و 3116101 6127-1818. بس
 3775, 1 عطقلمذط ءاد-ط ءاذ عط ءغر ههرععواتم ءكمودعست دعو تانعاماتنع لآ لآ للآزتء0 لق ف
 روم 116/636 آ[كختط (8قطقلو ةمصم 359 (تمع. 30. كحص. 963) صممه. - 3776. '1' ءطلمثط
 [ئ1- 1 ءطلمذطر همرجععأم همرعهععاتمستع. ا10ع ةملطح ذص ]ننعم 21 مر ع "1" ءاطط 0 ع1
 عل]- لقزنر همرسعوتم ؟هعوصاتمق لع عصمعندمسلتك ةدطلتنتم هع ميتهعتمع. لانا مدمعت: كارعقاا
 رمد 160747 1502, همصم 559 (ذمع. 30, اللوك. 1163) مس تسعو طسصع ]نط ةانلغعمم
 و71 - 01-0: 7متر“ 18 ناطق همسمكستكل. ع 3778. 'ل' ءطلمتط ء1- 0 ءعا1فتلو ءمدسءعءاتم
 حينعتس عمامساتسا عا طمصغعم ناته عفن مصانتس و 216ا01 آسف 1767: ]ر1"-ع017-0: 01ه“ 1 رن ]101متر
 رجم كطمظتغمو ةهسصم 606 (ةصع. 6. لدا. 1209) رهمزنه. ح 79 ؟" ءاط ل ءأط ءا-ةطعءدسفت]و
 ضعمفتم ذهلماتك , ةهسعغمعع ةطغتلعط 7101ممصنسعلا عن 1ظ1هسعم اا ا ةئله ( (نهمعتمصهتماع)و

 ل

 مسسسنص ةصمءطتقمع ءغ لعتصلع [سصعاتمع ةمودتاتسم رو ؟دالعوم 21011 لها لتعام. -
 3780, "ا" عطلعتط ءلعمط :و ىرعععأم مهاسسدع 0ع مديتك ؟هعئطستقر ةسعاماتع كلان 101411164
 (وررم 8عنا 7101, مبست»نعل 1مرات. ح 3781. 1 ءطقعذتط غدعتعم ءاد اج هداث]و ههللععات0
 1 مسح ر مهنمدتم ه4 لمع صضتممتس معكم متمسس معه عمتعمسلت, هسعامتع ةطعتلعط لعسفلا- ءل- لأ م
 آرب 1014/1 ع” رو ةططم ... 12017010. 5ع طلع ةاتئاتال 3/112 21005 0 هوم عزعم ل02
 نووعتموزهدع ءمسسعتس هزه لعقتلعسم مدنتق 7110/1, مننر»ء0 طممدنعتلل 85ءقأااتكاتتلل ءأ 1 ادرخنتسو
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 بيبللا ةينم هاهنا هحرش ابيوقت م1. ةنس قونملا ىرفلل دمحم نيدلا سمش ةمالعللو دصاقم

 ىال ةغللا بيذهت يد“ , هتاقلعتم عم فاكلا يف ىتأي لاجرلا ءامما ىف لامكلا بيذهت

 لوتأل ىذ هلل دمك هلوا ب, ةنس قوتيلا ىوغللا ىرعزالا ةكحلط نب دحا نب دبكم روصنم

 ىلع هبيترتو ةغللا ىف ةراتخملا بتكلا نم ريبك باتك وهو نيعلا فرحب هيف أدتبا خلا ةردقلاو
 ىب 191! اكف04 اانا رآ انادي تاداط رس صيصنشإإج اك ىا عباجدر» حب عااطقإ 0

 #4 ةنس قوتملا ىردنكسالا هللا ءاطع نب ميركلا دبعل هصتخمو يراضملا رابتعاب كلذو

 ىلقصلا قلل ىبعل بلاطملا بيذهت م0 ميبلا ىف ىتأي عورفلا ىف ةنودملا بيذهت !"م*

 ىقازاتفتلا رمع نب دوعسم ىنيدلا ىعس ةمالعلل مالكلاو فطنملا بيذهت م6 ىكلاملا

 ءاوس اناده ىذلا هلل نيكلا هلوا 01 ةنس هفلا نيتم ىدتم وهو 0 ةنس قوتملا

 مالكلاو فطنملا ريرحت ىف مالكلا بيذهت ةياغ هذه لاقو ملا فيرطلا 0

 ونمت ذند ةمعامتغ: طمسعف طعم ععجلسك ةمتعتغتداتسس جدتععسات ءاع.و ذص ءهمهقتلته ( 216ع6520)

 لتزئئتطستم  الذع 0هءانمدتسسم ذ/عرربو-عل-011: 2101 مدهت»ءا 17هركع»غر ولست قكتمءلاعت ةسطتتتتل 0

 (لمع. 8. لدص. 1407) رممرعأستتك ءوغر همدصطس عداد هت ءزاتق ءلئلتغ 117/11/61 1548-1 ةصعءتت]أاتتلتء

 3782. '1' عطل عأط ء1-اع عرس هلو همرضععأام همعجتم رععضم7 0ع ممرصتستطسع '1'د01 مص قت 01تن0

 ل عدغع لع عم اتاععد 224 هطأ ءغ ةعتماح 20 ةللسل ةمععئؤوصأم ءمددتت ع7201] 128411. ب

 3783. "ا" عطل عأط ءع16-1 عطهغو ءهمرعءاتم هعتطممأو , ةاتعام»ع كالا 11101151“ 14

 8ع: دارت ءا عرب 1'ءا]رع قلعانعر»# طنعوتعم]هعمو ةصصم 370 (ةصع. 17. لكد].980) 0

 رمتقمسس ائطعت ءيغ طمعت طردسم آك8لءم مما1 عم مماعماوسع ءاعبو أ ةصعمتغ ةسعام» ه ]1ع 4278.

 11دعمسس ءيغ همدك ءغ دماغ 1ءهتعماهعتعد مممطحكعدهتسسمم ننم0 طسصع ]ن(عئمعسسس هنلتصعتس

 عععتسلسسس معمصاسمس ءاداتممتك ةصكاعسسعسا2 ةعودتشفت»: 482, طع, 26, 311عر, 6 ]مق:, هلو 5

 1 1 م11, 1210و 840, كاد: ص 2و 1, 8276 1عءر عار )ه7. 174. 1و

 7 0 ل. 82, 11171 317 كو 10112, 7. اظزده ءيتاغمدطعس 450 - ءآ- [ع»أن» 7

 41 ه11ع] 1ع عرنلءع»# همصمم 612 (ذمع. 2. الآدت. 1215) مدمعضسع ءلتلتغ - 3784. 1" عطلمذأط

 آن 116-1 0 عرعر عم عار همرعععالم بتقعد همعتك 1100ءممءبتءا 0ع مدعنطمسق لدعم ةمععملتطسق.

 آض10ءعدغسم ذم ائننعمو الام. ع 3783. '1' ءطقعتط ءاد عغولتطو همرعععأم تنعم نصه عفاتمطاتظلو

 ةسعام»ع 450-عا-]معع ه8 ع[77] ا1هلئاكتغو. - 3786. 1" ءطلعتط ءآددس عمغتع 56 ع]- اع عا مدد

 همر عءاتم ستاتعد 10هعتعمع ءغ دصعاحمط وست ءدعرو ةهسعاماتع 0هءقددتسم هم 0- ءل- 0: 110*1165 1 ع1

 07:0“ 1/1 سمنة ةمصم 792 (ذهمع. 20. آ)ءعع. 1389) دصمتطتم. "1'ءعغنتك ءوأ ةرانقو ونانأ كه

 دمعمزغ: طرجسم 1)ءمر نست هم5د تحس ماهمحسس 0سعتغ ءاعن طمس ةسصم 789 (مع. 22, لحس. 1387)

 ءمدسممدستغو عا: اللتطتلو ةموصتغر ءمرتءءاتند لتعت مماعدع د0 1ههتعدتد ءغدصعأهمطروت دنس ةعنتتتلع 0

 مصقعتط ءملفتسو نحمس نصس00 طنع 0علتستو, ةطئتططتتس ذه لتقف مهماعو 01 5كوتكر نسمع م1101
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 هقطنم ناك اَملَو همالك ى. دصاقملا رصتخاو مالكلا ىف ىناثلاو فطنملا قب لوالا نيمسق“ ىلع هلعج

 اوفتصف ةأرقلا» سردلاب نوققحلا هيلع بكاف» نافآلا ىف رشتناو رهتنا هتف ىف فص ام ىسحا

 قوتملا' ىناودلا ىقيدسضلا دىعسا نب دمحم نيدلا لالج ةمالعلا لضافلا حرش اهنم اًحووش هل

 دجشوت مالكلاو قطنملا بيذهت هلوا متي مل هنكل روهشم كيغم لوقلاب حرش وهو 1.4 ةنس

 5 ىنا لب ركذ ام ىلع ٌكحي ملو رهتشا ام ىلا تفتلي مل هنأ ركذ يلا ماعنملا لضفملا ركذب

 هنأ عم ةلواطتملا فحصلا اهوكت مل تاقيقدت ىلأ راشاو ةلوادتملا ربزلا اهنع الخ تاقيقحتب

 ىأ ريمب رييشلا لصافلا ةيشاح اهنم ىتاوح  هيلعو لاجترالا فقيرط. ىلع لاجتنسالاب. اهالمأ

 حرشب هرخآ ىف دعوو لالجلا حرش ةلمكت عم اهبتك اًبيرقت 40. ةنس. قوتملا ىديعسلا متفلا

 ىدابارتسالا نيسحكلا نب. ديبحم. نيدلا. رخث ريم ةيشاحو. هيلا هلوصو مدعب  رذتعاو همالك

 10 نب نسحلا نا ةيشاحو خلا روصلا ديقم هللا مح دعب اما اهلوا ىكامسلا ىنيسحلا

 0ع 1هعأمدر  ممداعتم لعب دصعاومطرةزوو: دوتغو علنا هعطممع وأ انكاتكا طدنعكلا دط ٌدثقاز 052

 لزئنعمع ددلغو يجرتسعسلل35: نازك ةندعاقكتقن 0ع 1هعتعد تكدس ا هماتستسسق  عةدعغ ائطعع لع طقع

 رد وغعراتجب ءمصمءستمأاتفو . 1هممأاناا ءغ مع اعدم ]دنع ءعدغ ل51كتكدمز ونيتم 1ظدعامتللا عقغو 1غ 5111

 هسطغتلت ءععملتغمدع هدم ذه عم لهءعملم ءغ ا عععملو هجعرنحسس ممصعتن عنخ هز اتقواتع 11

 ععتط ءمعمغو دع طعصع مجععكتم  ءغا لمءاتهوتستسك لع77-ء041-0: 1]1ه1:هد» »لأ 13 هنن ملم: مل 5ك 01

 12ءم72,. دصمم 907  (ذمعم 417: لاتل. 1501 ) : 1ظ0و:611115و ©ان]115: 351115[60111116 1164005115 ءغأ

 كدلك مماطكب ءو (ةصغاتسم  (ةعااتقا عطوه ءممقضعتكو  نسدع ءدىيات عجم هعع ج0: طصعتلت معظلتت ءلاتكا

 هدا. 1آمممأغ 19: نمر عءاتو 10م6 هع رمعاممطووزودع همتاتعو ص هم .ءءعرصتغاتتنو 00(  11ططاتقت

 ءءاعطدقممع 12عأ  طءمعظععمانمه . ع(  !ئطعمدلتادنع .ةمععءعامكفوتسملا اهصوسمتال ؛1هقعأؤا هدنمةتاطتتك انو

 فلز

 أن جانمامر 5ع م09 طمصت 825معززتقدو صعع لط دثق ةعوم1 71556 01علقو 15:6 60121161201818 51815

 ععل همعمتأا]مصعؤو (ءانولتمدع جععءاتزهلومهو نسمع ّدط ةعرتمأتق ل1 ةقلططتق ا 2012: 1256184101 4“

 وندعو نلممع5 ةمطغقلعم ذملتعهموعر . نتبهف 1هاته هسسماتودتسم ممص ءمصكتم ءةصكر 0113001313 0

 هع اعد ممرنو عددن ل1 ثنمدع عيتكم  طاسسعم ج0 طسصع ءفرصسعم(ةيتتست عاموودق لتلعستمغعو نع طعضصع“

 سمعتم مدن لضو ناعم 714“ للان املا لتعامف: ءا قكسععد حصصتنلل 950 (ذمعت 6. طمع. 1543)

 رممرف أ اتاتقو  وننأ . عده للنهب ةمرتاموتغعو سغ ةتسسا  ءمصن ماعم عمتست  ءمرحسعمادستت لق/7- لذ 043

 مصل معضعصغو ءهغ ه0 ظمعسسص ءمرستسعس(دتتاتتس مدعاتك طتطعت لع دصعاومطووتعون معمدمتااغ 5

 ءععسكدمصفو 0000 طلع ندعاوضتك ةزطأل همصقمسس ذص ددقصتتف ؟عمعرتاأ ب ]11 1167/7“ - هل -

 10 1101, مستندا 1 ءنس ءانمدءقرن لعاع» طالق 110ثءمن6 كنس لعرو ىزده عاودهمع ذاه دهعمأتتستت

 طموعروستموزك ممعستنغعسلتق. آطبدسا[هنتق هز آلةدمر نيا ؟هدرحصقف لدغ ءاع. ب 41/770501 64
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 قوتنلا ىراللا حالص نب ديحم نيدلا جلصم ةيشاحو دكنمشنادب ريهشلا ىدروببالا دكيحا

 ىف قوتملا ىاخلخلا ىنيسحلا نيسح لضصافلا ةيشاحو لصالا ىلع حرش هلو اًبيزقت 1/1 ةنس

 [ىهتنا فلالا دعب ةرشع عبرا ةنس ىف رثالا ةصالخ ىف هتاثو خيرت ركذو تلق] ا!.”. ةنس دودح

 متو ديح نيدلا ناعرب هدلول هغلا هنأ هيف ركذ خلا نيفراعلا بولق رون نم اي كدمكن هلوا

 نب دجا مالسالا خيش فقحلا حرش بيذهتلا حورش نمو 1.4 ةنس ةرخالا ىدامج ىف هنيودن

 ام ىنسحأ هلوأ جوزمم حرش وو اًبيرقت 1.61 خنس قوتملا ىيدلا دعس ديقكب ريهشلا ليكم

 ومو هللا كيعب وعدملا بايش نب نيدلا مجن حرشو خلا مالكلاو فطنملا رودص هب عشرت

 ديحوت ىف مالكلا بيذهتب فطنملا بيذهت هلوا ىزاريشلا ماما نب دشرم حرشو لوقلاب حرش

 ديع حرشو [عتافلا] ناخ دمحم نب ديزياب ناطلسلا هناونع ىف ركذ خلا ماعنالاو قيد و

 ملا ىضاقلا فطنم هشنب نيزتي ام فحا نأ هلوا جوزمم حرش وهو ىصيبخل هللا لضف ىب هللا

 1160 لة ضم ع١, ؟ت]1 عو 1) نرد و]رتهعت»0 لتعاسك ب 017-0-110812: ك1ه]هتضتسعا ظعت» كهذا

 ]رار هلنعو ةمصتتسل 979 (ذصع. 0٠ 1151. 1571) 2201405و 0111 ع 601111624311112 24

 عفط ءويمادس ةعيتموزغ - طعغعصع ملعمتأتق 110621: 1105221: 121011: , كنعد ةهااتاتل 0 0

 (نمو. 16. الور. 1620) رصمراسانق. - [فسعام» اتطرت 12/127561 ءا- هلانعت» كحسح ةصهم 4
 مع. 9. ةآدت. 1605) صمت ءووع 01هغ]. طمع عاموددع دنع ةهعامتسمغت 1ع !دملهتساتفو وست

 نمله ةمتستعملتسس ذلطسستصممال ءاعبو ء( ةدعامل 5ع ف طلنم ظود»[ موس ءل - ل1: 70

 يرسممددتمدع لتعتغو همصفعت ماندهعسوسع لوسفلت ةععدسلم ةسصأ 1006 (تصع. 4. ثنو. 1597)

 عطوم]زرزغ.  طورعم ءمدصحصعمغةعمد 20 21670485 مدط]تعدعتسغ ةمطنلتعوسدك هةطعتلعط - ءاتكافتس
 41760 ظعءرن 71ه]ءمب»ت»ءاو "العوم 186/64 لهن ل- ءل- لف: لتعامك ءعغ قعد ةمصتتتلل 906 (طصعم
 28. ليآ. 1500) رممععسدقو ءانزانق ءمسصعماةعاس5 (ءةدعطتسم ةلسصتحعغمسم طقطعع ءغع اذنه ةمعامتخت
 ©منصسسو وسم مععامرم 1هعتعمع هع رصصعغةجطرةتعدع ةسلفمع ءاع. ب لاءزرس- ءل- لأ طع
 يعانق رو 450674. ؟هءدضعكر ءمزدق ءمردتصعصساقتتاتك هه (ةصختسص (ءداتق عطف ءمماتسعأو
 ودمع عماتعدمفبع ب 71م)60 طلخمك ][سقست 3/2 نسنر هانزدكق ءمرصتس عمامتتاتك زله ةهمعامأا:
 (0ور:ععانم 1هعتووع هضتاعد معد قفونعدعمتس ةعدسممعتس لع لمععتمو همتنك 124 طاذسلع ءا
 مطومعقععمفد ءومعوتد همسكمتعسأ ءاع. آلم اتطتت وصنع هممسعم ة5دلاقست هه ءتناأ4 17
 1101, ميهت:ء4 ]6]را» |[ ظحمس عموتمدتك ] ممددتغ - 2لطلعأاعل, ظعت» ل هلطلعلااعأل 1كم
 تيزدع همرصتسعم(ةعتمو غءئاسسص جلستوغسم طقطعع ءغع ذه ةمعامأع: 1 ععاكوأهتان111,  ءانز ان
 لتدسل عونممع لمسلتعأ5 ععرحصم هدمهتات» ءام. طبععأم ءفميسسعمافعتم همعتتك !10وتعت 1

 زالسس ءهمرصمموستغ ءغ 1ءلع4 ذمدتموتغ طم ءزدك مدع مقممع ةها] عصصت 10-61-1011
601 11 
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 ىلع ليتشم بيذهتلا نأ ركذ خلا رضاخلاو ىضاقلا فطنم هشنب ىبزتي ام فحا نأ هلو

 زاجيا ةياغل بارطضالا ىف ةيعصلا هلئاسم مهف نع نولصحمللاو ةيسمشلا ةلاسرلا لداسم رثكا

 ىنيعلا نباب فورعملا ركب ىأ نب نجرلا دبع نيدلا نيز حرشو اطيسو اًحرش هحرشف هظافلا

 هنأ هيف ركذ سوزمم حرش وهو خلا ىناسنالا عونلا رصح ىذلا هلل دمنا هلوا مآ“ ةنس قوتملا

 5 نب. ديحم نيدلا ىيحم ىلوملا حرشو لقملا دهج هامسو نتملا اذه حرش هدالب ىف ري مث

 نأ نبا ميعربا نب كيحم خيشلا حرشو لوقا لاقب طوسبم حرش وهو ىجيفاكلا ناميلس
 مس

 رصتخ# سيوزمم حرش وهو ريم هاشب ريهشلا ىنيسحلا هللا خبه سرشو مامهلا نبا فيملت ءافصلا

 دا انالومل ةلاسر لاللل حرش ىلعو خلا ماعنملا دمحب فطنملا متف مالكلا بيذهن ةياغ هلوأ

 ىنزاريشلا دكديح نب ىلع نيدلا رفظم حوش اهنمو 15" ةنس بجر ىف فشمدب اهبتك ىنيوزفقلا

 10 لأ نب نجولا لدبع نيدلا لالج خيشلل كلا اك 5 بيذبت بد 9 نس قونئملا

 ربهسفتلا ىف بيلذهت مح ناويحكلا ناوبد ىف ةدروأ عوج وهو 1١ ةنس قونملا ىطوبسلا ركب

 ]1دسلمغ ءه( ةمعامتغ 12: ؟ءةرتكدتسسسسو تانزاتك 01؟نلعد0مصع ل0165 ع 3556550138 0

 هرم وكت عع. 45-1670 ماسستسمك 013عءواتمصعف (ةءاهتاتك 5ع!( ءأ ءمصاتسعاتع لتعأغو 6050و

 ونت قسم نممععاتمصسسس 0ك عئاتسس ةعدكسس 1مغعالتععنع ةسملعممغو طمع ذللمع طعنت هط همتستقتم

 مورطورتنت طععوعتغجغعرط.  طللمع 1دعالتتلل ءوغر 116 011126213111111 ة32مم1ا012 012201616 ل

 2761::-041-0: 450-ع]-ه]رربجمت» ظءر» ملطف عار ؟دلعو 1ا-ءامق»# لتعانتك ءعغ دصصم 893 (ةهع.

 17. 1[)عع. 1487) مممزغاتالك و ءهاتزاتك همدرصطت عماقتلانك لم]0 ءقل»معآ ةمكءعهتمادك 1 ةهعأمأأ: طدقننك

 5 12عمو ونتأ ععصاتق طسسقماتللل هاتطعلم همرسمءطعسلتغ ءنع. '1"ععسسص ةلستعتسس طقطععو ةغ

 جسم عام» ذطأل مهععدعر هع تص مدفنتح هساطس ذللتسك ؛ةعامك ءمسصصسصعسامتتالم ؟10155:ه - 11

 04-60-1101: 1101011160 17 عزت .801ءم::: 1: 17476, تحؤاتك ءمدصتتت عت( ةتلاتك 18405 عا 00مل قاف

 هوغو ها ؟هعطق هيلع (لتحتغ) ءغ هع7/7 ( لتعم ) ةسعامرتق عغ ةصاعتنمنعاتف ؟عطه لتقانس عاتتا ل

 تاز ءئاعاج 7107متر: 0 1 ءد» 1آ,1"ه107» 111: ل521: لظط1:- ءا عررجتس د1 ظطلخسك - 17777

 1105ءقةز:6 تلعم كمر 710 لتعمتكو ءاتزاتك هقدتص عصامتتاك (عدعنتست ةلستع6مس طقطعأ ها طلعو

 يأ.  [معامتغ 1(: (ندمانعمنكوتسم هدم ءىأ عد 1هودعادر ونقع ه ]دنلع 1ك)ءز طءصعلظععم نلدوزست

 زمعامز( كامب - 40 ءهمرصسعساهتلاتا12  لكع/47- 0- 047:1 110115 طمداع» 477:0 (6 14

 معاجم آلدسممع رمعموع آعّزعط ةمصت 952 (ذمع. 15. طله(. 1545 ) ءهمدطممودلتأ. 10)ءدتواتع

 10 11101077 ءر»-عل-041: لآ: طعن 1101 مدناد»ءل كرف" سعر ةمصم 922 (ةصع. 5. آ1"عطت 1516) 12201تات5و

 مدصسس عمامسمسس زنق ءلتلتكب - 3787. 1 عطلدتط 81 ةعسق ء0-1عاأطو همرعوعأم هتاتعح

 لع همدصتصتطاتع ]سمأو هسعغم»ع هطعتلعاج لءا7-ع0ل-0: ىلطل-ءق-"ه]بسمت» 1 عن لطف واب" كه

 ةهصصم 911 (نسع. 4. كدص. 1505) مدمرتم. 1"جقءاعسآانكر نسعس ذللع همعجت 10267: ©] -

 زموعرانز(. - 3788. '1' عطلعأط 11 ءا1- غع1وأررو همرتنعءاتم نتالعد 0ع ه>نعععدأ ءمزتهمتعقو
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 مث الوا ةارقلا ركذ لوقلاب هرسف تادلج وقو ىقهيبلا ىمشجملا ةمارك نب نسحم سعس ىال

 «ن* ظنس ةخروم ةبوتكم اهنم ةخسن تيأر ماكحالا رت ىنعملا مث بارعالا ف ةغللا

 ها ةنس ىوتملا ىفاشلا ىوغبلا دوعسم نب نيسح ةنسلا ىيح مامالل عورفلا قف بيذهتا 3

 دازو نيسح ىضاقلا هخيش ةقيلعت نم هصخ اًبلاغ ةلدالا نع درج بدهم ررحم فيلات وهو

 بابل هامسو ةنس قوتملا ىفاشلا ىورهلا ىزوربلا نيسح مامالا ئيشلا هصخل رق صقنو هيف 5

 ديزم ىلع هلابتنشا عم بيذهتلا بابل !ذه لاق خلا هبايربك ىف لاعتملا هلل نمل هلوا بيذهتلا

 ا.“ ةنس قوتملا ىردنكسالا رينم نب دبحم نب دجأ باهشلا اضيأ هرصتخاو بيترتلاو حيقنتلا

 ومو ىجناشلا [ىربطلا] ىجاجنزلا [دمحم نب نسح] ىلع ىال عورفلا ىف بيهن _

 نعذل بيذهت 01 حاتفملا دياوزب بقلي !ذهلو حاتفملا ىلع ةدئاز عورف ىلع لمئشم رصناخ“

 باتك وهو خلا هلاضفأ انب طيخلا هلل ديل هلوأ ةفينح ىأ بهذم ىلع رصتتخ عورغلا ىف بيبللا 0

 ةيعامنع لطدر 80 27101521: ظن 1ع” نضعه لوودانع## 87مم.  طاسعح ةدصغ ؟0]سمتهقو

 وندتطسك هد ؛ةصغست (نوهمدست ؟ءطص جدلستمءتتغر ولدقع دصغع2 معاقل.  ظرتسسست 1ةءممدعم

 حلعمغو لعتملع ءعما1 ءهعممعسس ؟ةطأ 1عدجتعموعدمطتعدسو دس 1عدتمدعسم ةصقا عدت و 0 ءمتوسع

 ععمكستم و مدون عرصم ةاماسأم ةمه0ع 0عمتكدنح. ظدعسمامتس ؟1لتو ةمصم 659 (ذمع. 21. 1"عطع.

 1254)و سغ ذم ظصع ج0لذندس 1ءولضعو ةهتمفتتص. ع 3789. 1"ءعطلعذط 1 ءع] - #0:

 ءوررعمألم تاتعد لع مدعطسمك لدعم همععتدلتطسكو ةسعفمدمع طصقس 2710/1/8 - هآ - هدنعأا 110م

 1 ورو 11680 ظ2ءوع]رعتم# ظاطقطتنمو ةمصم 516 (ةهع. 12. اللوم 1122) دممتغتم. 0مدك ءةمانعدسس

 جعوتس دن عوتع ةعتماسس ءغ ماعمتسوسع دئمس عمك متتلهعسر 0504 مم0ممععمت مدتاعمت عع

 ج0ممغهغقمصع هطغتلعطت عدن ((ةلطخق مودع زنو ءععععموتغو هغ طنع ةسوعمعععو ذللتع ةنسجاتكفتعام د

 طموؤئ مو هطغعتلعط ءغ طصقس 2805ءقرن 01ه« موسف 21ء عمم كطقت_تاوو ةصصم ... 1014111159 2

 لسمك نعلم 055 1-1/1ء]رلسأ) ذمعتومتنحدم ءلتلتغر وندحع دله دصعتمتا: آةرهدك 1)عم دقت ءواهغع

 دمه ءعوع]وو ءئع. قةسعام» : طمعع ءوغر ةموستغر دصعلسلااج هرعجتك 167046 , جئمتسعم ءد ةئسن]

 ج00: ميصعسنو ةمهاتمسعغ همعتسست 1ع ع_أ]ب ءغ 1'ء”105.  طونمدج طسزسك ءيتامدتقع 1اعضتتت

 511 ا-ءل-0لغ: ل ]دنعل طوني ]101 ميستسءا ءرن ]1هد11" 1و7 عنلع"ة رى ةصصم 683 (ذهمع. 20. ![ههأم

 1284) ممم تسكر 5ةءمدستاتس علذلتك. - 3790. 1' عطلعأط 1 ءا- هاو ءههرنعءعانم كتاتعو

 |[ 1هزعء] كطقطتتم. (هدرصمعس لًٌنسص ءقغ مدعأعد لدعتك هةمععتملعو ءممقمعمفعر نسدع 200ت(طصن عما

 ه4 هردق 271/147: ددصغو عتق مه ماعم همسك طمصسمتتلظعع 2 عمق 11!-71 147: هموم مدستس اتت

 3791. '1' عطل عأط 11 ك ءذطص ء1-1 عطتطو ءمرعععم سعصتتو ءمضلقتت بتاعه.  (هدصج ءعملتسس 0

 لع مدعنطسو زمعتك ةمععتدلتطسمد هةععدملسسس 0ت5ءماتمحس لقت طهور معر سم0 ذاع دمعمتغت

 آيدتم 1لعم مم5د طعمعظعأت5 ةدتق هيسر]وءئومق ءاع. طلع اتطعم طمصسمتتقعع 127: 6ءا ء]-

62 
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 ىننالقلا نجا جيشلل ةّيفنمل عورفلا ىف تاعقاولا بيذهت 07  ءابقفلا ةيخ بقلي
 بينيت .8 ىجفاشلا ليعمسا ىب دحاولا دبع نسحلا نال تيدذلل بيرغ ىف تي ريك“

 لدطل ىف بيذهت ي6 1 ةنس قوتملا ىربكعلا نيسح ىب هللا دبع ءاقبلا نال وحنلا ىف

 بيزذهت "ب1 *»» نس قوتملا ىفنأل ىديرتاملا دمت نب دمحم روصنم قال در هيلعو ىبعكلل

 5 ىسدقملا رصن نب ميعربا نب رصن خيشلل بيذهت 00 قي عورفلا يف ريغصلا عماخل حرش ىئ

 نب دمحم نب] ميعربا خيشلل مارخل هللا تيب ديدحجتب مالسالا لعا ةلنيت 086 ىجفاشلا

 مكح ىلا هلل نمل هلوا كلج [1:.1 ةنس قوتملا] ىرصملا ىيفاشلا ىنوميملا [ىرصملا ىسيع

 تيبلا دوقع (.*1 ةنس نابعش ىف ليسلا دبع امل اهفّلا هنأ ركذ علا قولخم ّلك ىلع ريغتلاب

 ىلع نع ىور ام هيلا مضناذ ةبيصملا كلتب سانلا معرناف ناطلسلا اهددج رث ايخسفف مارملا

 10 تأدب ايندلا برخا نأ تدرا !ذا ىلاعت هللا لاق معلص هللا لوسر لاق لاق هنأ هنع هللا ىضر

 لكوءم]أ ةمموعالهعتع. ع 3792. 1 ءطلهتط ء6-1 ةعاع1 معو م2: عقاتلف ءةقاتاتتت 360 عصاتاتتت

 نتنعمم لع مدعاتطسو لدعم 1طآدصعل عل ةمععنمهلتطسقكو ةنعامنع هطعتلعلط 477060 (01م888.

 3793. 1 ءهطلعأط 11 عطقمأط ءلدط جل 1 غطو ءهرضعونتم تقعد لع ؟ععطتق ةص 13011 هصتطانتق

 موعم هطوتتم و هتعام»ع لك: طرجم]ردقن» ىلآط0-عا-: من20 ظءدن ظددممقا ذطقلتاه. ح 3794. '1' عطلت

 م1 عادم ةطخعو هوضععأم ههتتعد لع ععدسس تعدو ةتعام»ع ل آثا !اء عع ل آلدلاهأ 1ع 1

 07366, دمصم 616 (ذمع. 19. للون. 1219) رممعانم. -ح 3795. '!' ءطلمثط 11 ء1-]3501و

 نور عواتم تععوم لع (همتعدر ةنعامرع 722:62. 1ء[امسأدلتممعتط طسلاتق ةعاهأاتق لاا 11071811

 1161, عت»177:0 عد: ]71ه مبجت»عل ]71ه1 ع0 [آ[آدمعاتنحوم ةصصم 333 (ةصع. 24. كنوع. 944) رجمز[اتا05و

 5 هلزلزغي - 3796. '1' ءطةقمعتاطو همرنععأم بتاتعو. (نمهرصصسعساأهتتاتك همعتتم لال نتا: 50-11 ع]147*

 لع مدعطسم لدعم همععدلتطدكو لع نسم دمع ؟1لعوضس. ح 3797. '[!' ءطلمتثطو ءمرنععاتو

 نضعهو هةسمام»ع هطعتاعط 2لمد» ظعربب 1م ه]رف» 1ع: هم ك1106ه0ل0لءدع2 كطقطتاهم

 3798. ["ءعطصتوءوع هط] ءآ1 - 1علغسر عيدضت]هنم ممراتاو ةكامتستعم لع سمات 81ءاءاعممت

 رمعممكوعممع 1اةهعاهر همعامسع هطقعتلعط 18"ه]ا» [ عدن ]101 متوت»ءل ظعت» 1؟6« للة" ] ل1 اردت

 رو كامكتنمهم [دممم 1079 مع. 1. لمص. 1668) ممعخسم]. آ'هاسسعمو وسما ذغه ةصعتمتا:
 ليجنتق 18)عمو نأ رمانة 0معتط لص ههصعتال رعرت هنعوتمس ك(دغانتغ ءاعب ةسعامات 5ع 10 012م05155

 لتءعزعو تحرص (مرنئعصك دصعموو هطقطعس ةمصت 1039 (ذمع. 11. ةكسع. 1629) (عدملا 81ءاعلعدمت

 عوروز نمو عنعراعمعع هع لعوامدععععر ءغ 8دللحم مذ ممواعو معقامتتسميا لاتطعمعأ. 1ط[هدصتسعم طمع

 10 زمكمرعنمصأم زص (عرعمرعرط» ءمصز أعمال ؟ءطغعسعمالاتك5 ءاتحسدص ممنعع]]ءطهصغمعو تست (ع5ذاع ل74

 مرممطععوسس لل>155ع جسللتععمغ: طنعتغ 12د: تحصلم متانصلتتات 0ع9هقاقتع 501070, 2 0
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 مهيلع ىفخ امل انايب هقلاف مهبارطضاو مهقلف دار هرثا ىلع ايندلا برخا مث هتبرد ىتيبب

 تيبلا لكم ظفح لع ىمو ةلسا نع تاولمل ىف 1 ثخابم ةئلث ىلع بترو مهل اًكضنو

 لضف ىف اًلوأ ضرالاو ءامسلا لبق قلخ لق تيبلا لكم نأ ىف " نافوطلا لوخد نم

 هركذ قبس ريركلا ريسبت .. ريسلا بحاص ماشعه نبال ناجيتلا 5 دوسالا رجتل

 ناسللا نخل نم ناسنالا ةيصع ريسيت د " ةليهملا_ ءالل ىف قآب عورفلا ىف ىوانمل ريسيت نأ 5

 نباب فورعملا دمحم نب ىلع نيدلا جاتل فرل ملع ىف فرعلا ريسين م.“ نيعلا ىف قأي
 دج باتكلا خاف ريسفت نم بانالا ةحناف ريسيت ).* #4 ةنس قوتملا ىلصوملا مهيردلا

 لعج ىذلا هلل كمل هلوا م, ةنس قوتملا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم رهاط نأ نيدلا

 ةيناميلسلا ةفيرشلا ةلودلا دعسل ةينامسلا بكاوكلا ريسيت ".5 علا ةمالك جتنفم كمثل

 55 ةنس هيتك ىمبلسلا عماجلاب تقوملاب فورعملا ىلع نب ىفطصمل ىكرت تاقيملا 2-0

 ئعردمام ؟ةقؤققممعس ةسعلمتدسو ةغ ممهغ كللصل محتصلاتتت ع ؟ءواتوتو 0ععدفامطو. 1اطنسع ءمرتاتات

 نءعمزلونم ءغ مععاتعطدقم جسوعطوع». 8 ءمئموتغ ةوتمتس طسصع ]تطعاتسو انغر نتقع نك هءءالغ

 ءووعمغر 0ععءاوممعغ ءمدوسع رممصعتعاو عغ ذص ع5 0350515115هع5 015مهقدأغو نا1ةلاننلل 8

 رعومودكاتست نمهعق6نلمصتف ءمصقمعغو متتست 10عمقر تطأ غةصمآامسم ءيقؤتعاما» عقار هط اعصتعمأاع

 قلت]سحتم دزغ ءهنكاملل6055 تح ةععتسلقو صئتطت 1هعاتك اعرصمأأ جماع ءمعآسست عأ (1ةاللقللل م1111

 همعوامم دز(. ع "1'هعاته ع 1ةمن لن متعرت مةعوامساتق ةعزاف -ح 3799. 1-11 1] صر 001053و

 ةسوغم»ع 157 11:1 ءملعسر نتك هردك زكوورم» ءلتلتاب ع 3800, 1" عزوز» ع]-ععطقغأالو

 1عوردرس عصاتتا> هرعت 1ء]ر»ه“ر 0ع ونتم دسمرو 510عوضتعب - 3801. '1' عزدذ» .81-11 215155

 1عوردس عمغم همعرتك 2462 لع مدهنطتو لصتتك ةمععتدلتطدسقرو 0ع نسم !1غععو 2ظل4 ءومل عر هما.

 3802. '"ءزوكم» 1ةرصع+غ عآ]-1صعفسر 1ةطءععو ونتم طمصم عاتسك ءمصضه طوتطةتعتم

 ]نموسمع ءقعم لتكن. ' (نمدصس ةدامتساتك ]نطق 1وتتعا ءا-ةدنرنر 0ع نسم ]نعت قلن ؟10عومات. ع

 3803. 1" ءزتوز» ءعا1- 1 ,١2 1وديسعمامس» همعصئاتمصتك 0ع لهءتسح ةىطتغم دم عاعمع ]1(ءرقطانستو

 دمام 1م - ءل- 07: ل76 عزان 10]1ه]رمت»ت»ء0 110:51, ؟"1عو 181:- ءا00"ءا]رخ للعام أ

 ةسصم 762 (ةمع. 11. لم. 1360) دطصمدننو. -ح 3804. 1 عزوذ» [1ةغلتط ع4 ع1 - ةسقطو

 1عكورس عصفت طماتقعأ ءدع رستم عمادجلم ذم مرتسحتلل (نهرتدصأ كتر قتقتال 7105مز1ةضاتقو 10

 017-0-111670: مانع '1ي]1» 1101 مي»ت» عا 1 ءرب 7هعلنا 1 سنقل ةمصم 817 (ةهصعم 23. ل[ةلا

 1414) ممدتغمم. 1معامتغ زغ2: آطدس5 1)عمو نسكن !]دنلعست زمتانت> همها مصت5 1عولغ عام.

 3805. '1' هزوذع ء] - اع عع ٌةلعأط ءا- هد عرس هَنرزر عغر هغعا]دع ءمعاعدإعو مجمدو عتاقلعسم 07358

 ععمعمهددع ه567ءرممرأ ةععدص0هصغعع. 1تطعم لع مولمصع عت ممتاتتت و عتعطت 11/5/46 17671 0

 476, ؟انلعم ةقئمممسست5 (عصوات ءدعطعلمهلتك هء7رت لتءأمور همصم 943 (صع. 30. آهن. 15358)
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 ةنسلاو ىمورلاو شرعلا روهشلا ررغ هيف ركذ خلا اًجورب ءامسلا ىف لعج ىذلا هلل كيحلا هلوا

 ريسيت ٠.6 فلا ةنس ىلا الريدج وربلا ىف سمشلا ليواحت تاقواو ةيرمقلاو ةيسمشلا

 داع نميلا كولم لوسر ىنب نم ريع نب فسوي روصنم ىنال بكاوكلا رييست ىف بلاطملا

 ريسيت «.٠ لوصف ةينامثو باوبا ةسمخ ىلع بتر خلا ناسل ٌلكب دومحملا هلل كمحلا هلوأ

 5 ىسنوتلا ىثوكلا بوقعي نب دبحم هللا دبع نأ خيشلل فورللو ءاممالا ف بلاط لكل بلاطملا
 ركذو ةمجاملا فورحلا ىلع بذر خلا تايهلالا فحصلا هب تردص ام ريخ هلوأ رصنخ وهو

 فوقولا ريسيت ".1 ميلل ىف ىتأي لوصالا عماج ىلا لوصولا ريسيت )"هه  اهصاوخو ءامسالا

 فقو نم زعا ىذلا هلل ديلا هلوا ةيعفاشلا ىرخأتم ضعبل كلج فوقولا ماكحا ضماوغ ىلع

 ةنأم ءامز نم اهعيج هنأ ركذ فوقولا لذاسل عماج ديقم باتك ومو خلا هتيدوبع مدق ىلع

 10 عيشلل' موظنم ريسفتلا ملع يا ريسيت] .٠1 ٠:بتك ةعبسو ةمقم ' لع بقرو قوم
 فالا ةتالك ىلع كيزت ةزوجرا وهو 412 ةنس ىفوتملا ىنيريدلا دمحا نب زيزعلا كبع

 معتمدز(. 1طهعامتغ زد: طدتتق آ2ءمو ونمأ ذص ءههعام 20013عأ دتعمج ممقانتتا ءاع. فسعامد»» امئاق

 رج عدمت ان 22 ط1 ءمدحتسم ءا عئجععماانتص و ةصصق 5ه]ةعك ءغ ]دصقعتفو أ (ةا2 70183 0655011

 عماتك ذه 20هلنئدع1 هةتعمتق دم (مطاتلقفق لتععدند تعوسع 20 ةمصتس دمت]] ورسم معاة عاهكم

 3800. "1" ءعزدت» ءاد-س ءغنةلتطرو 1عموسصعسغتس نموها 0ع طغعمستو ةغءالدستسو ةتعامد»ع

 لآث 11ه7157» 7 هدد طورت 0م“ ءرع لو مهفاتح 1غءدل710دسصتس آل ءدفسفع مءعاتتم. 17 هآ]سسص عصر

 وتم غد ةمعمجتغ: طدسق آ0عمرو وندأ هددصتطنسق ا!ئمعستك !دد10ةكنسع عنو ءعغذس ندتسوانع ©ةجتغف أ

 5 هعام ةععءاتمصعد 015مهولغتس عوام - 3807. 1" هانز عآد عام]ل 1 طر 20 انطت عدأاتتلات 0

 ىستونع ةغملتم5دم دالدعدس 0ع متعداتطسع هممسصتسست هغ ]1غ ععمضسسس دهعتعتفو ةسعامدنع ةطعتلعط

 قللت 4كطلعلاعل 11ه هتضن»ءل طعن 7” معنا لكلا 1هيسسدعودق.  (نمسصمعم لطسسسو 01100 ذاج اهعامتأت

 0ملسسسو 2 00 مهعامجع (طعم10عتعدع عديم لتئسماسع ءاعبو عغ 20 هعلتصسعسس ]دسم د]مطقط ات

 جرتهطتعت 0ت5ممدوتكتس وا. لاودصتسم 000116 ةمزلا11110116 111:411465 م10 م1185 3110101 ©011210361110181.-

 3808. "1" عزوز ع1- 2 ههئ51و ائتطععو وسم ؟هعلطم د0 ةهغءعا]نععماحسس همعتتك لات)#* 67 - هنآ

 مع عصستمت» 17506 ةماعو ذم ]تاعنو لاو. - 3809. '1' ءعزوز» ءع] - ؟0هء31و ]ئطعلو واتم

 1معئاتسم ةامضتنم 1ععدفمسدسس 011 عئلند ةمغعا] : عاتصنتس  ؟؟ه]سسعسم ه ةطقظتنو دعيتامزتق (عطتمه5

 درس ممقتكتتال و 0000 15 دمءعامأأا: آردتتع آ)عم و ونتأ ءانصت طمصضم7جكاتتت ع0ل3غو لان1 علان 1

 رهعضاسسس همهممدعلغ ءاع. آتطغتل ءوغ ؟لاتع6105115 هغ 03320045 1ءعدند ةمععاهه 5 ع

 10 ةتعامد» هع ئللحك هع هعصفتتص ةعتاماتم ءم]1ععزمدع لتعتعو ءغ هرسدق ذص مددع1والممعلت عا 5عماع

 ا[ئطرمو لتوعدوزن2 - 3810. [ '1' هزوذ» 11 ةلس ءآ]- غع1وذعر جل3هنسعمفتس» 06 00 6اعهنس

 ءيععوعوزو همردستعمعو هسعام»ع هطعتلعط 450-ع7-معنع 8ع ىلرسعا 12م," ةردةو دسصصم 694 (ذهعت

 21. لور. 1294) مممز6ن0. ندعم ءوأ دصعانم 1ءزعع ميسصمموتةمسر نه00 ماسك ته ستللتا
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 ىقسنلا ليكم نب رمع صفح نأ. نيدلا .مجانل: ريسفتلا ىف ريسيت 11٠٠ [تبب ىنأمو

 ىف ركذ خلا ءافش نارقلا لزنأ ىذلا هلل دىبحلا هلوا هب ةنس [كنقرمسب] ىقوتملا ىفنكلا

 تايآلا رسفو دوصقملا عرش مث ليوأتلاو ريسفتلا :فرع ٌرث نارقلا ءامسا نم مسا ةدأم ةبطخل
 مممسسسلللل

 ىف ريسيت ا" ىفلا اذه ىف ةطوسبملا بتكلا نم وفو طسبلا لك اهانعم ىف طسبو ٍقوقلاب

 نم وهو 10 ةنس ىوتملا ىفاشلا ىريشقلا نزاوم نب ميركلا دبع مساقلا نا مامالل ريسفتلا 5

 ىجيفناكلا ناميلس نب كيكم نيدلا ىيح ريسفتلا ملع ىف ريسيت ءا» ريساغتلا دوجأ

 ل هنا هنم اًنط دب رضتغيا ناك ليق هم1 ةنس ناضمر ىف: اهغيلأت نم عرف ةريغسص ةلاسر ىفنحا

 ىذلا هلل دمحلا هلوا هنم ىيحاسال هر ولو ىشكرزلل ناهربلا باتك ري مل هلعلو هيلا فيسي

 ىرهاظلا اغبرمت ريمالا هيف ركذو ةمتاخو نيباب ىلع بتر خلا مانالل *جر نارقلا لؤنأ

 ممم ةنس قوتملا ىلادلا نامثع نب ىيعس نب نامتع ورمع نأ مامالل عبسلا تاارقلا قف ريسين 1 0

 ممومغمو ؟ةدكاتق همصماتسعأ]. - 3811. '1' عود 11 ع1- غة2وثدنو 30زانت02ةططتللا 06 هيعوعقت

 نورتدستعمر 316غ ع 27و - ءل- 017: ملاثع 110ر8 13ه" ظءرن ل101 هتاترنءل 27ءدور# 1[1دم تاهو

 [ةدسمتءوملقع] ةمسصم 537 (ذهمع. 27. كمل. 1142) مصمم. 1معجتغ ذه: آطهتتك 186عمو ونت

 (هردصتاتسص 2عل1ءمهع 10م مءعونءامكتع ءاع. كم مجةع1قتممع ةدعامد» هعداسست (0هرهمأت ممرتت08

 مرصس سمرخغو نممد2000 ةماع مر عامأتم (هدذستأ طتقغمستعم - مطتاه1وهعنعد ('1هرككذ») ةط ل1 ععورتعد

 (1704/) لتكاتس عمعس05 هةزغو 0لعطظستغو انت همهقتلطتس» قمت [عوذدسص ع0لذغو ءغ يعتق اه

 يات عوغو نغ ه3 ؛ةةسكاتتم (ءةائاطف ؟عنطص 3003غو وناتقع 1م عم ععوختل.  طهالتددتسلاتكق ءعوغ ذم

 ءمرستط ةعصقات ةهعممصعملمو ءغ ]خطعع دم ةسواتكوتسدت5 0ع طقع رمدغعتأتو ءوغ هانتط ءرة2009.

 3819. 1" عادت 11 ع1 - غع2وتعر د0ز سس عسكاتسس 06 تععومأ ءممدمتعمر ةنعامبع آسف ل1: /6اهم278 5

 ك6 0-]-1 دن 2 ور» 17 ءدماسستت» (مو]نءق»# ط[دمعلتنه ر دسصم 465 (ذصع. 17. 8عمأم 1072) رهما[ا٠10

 آم ممط2نئسوسثست هادم مانتم عانس ؟ع1ععملم5 عوز طلع (نهءوصت ءمرصتس عماقعاتق. ع 3813. 1' ءزقذر

 11 ذلس ء1-غع1وذدر ج0 هيسعمأتتل 06 هءانتسو هطعوعمتو همرهصستعدع. "13 عاهألل م81:آئ5و

 كتزاتك ءمدسممدتةههعتت ل1101 /047-60-2: 110/]/هتئا17760 18و 501ءزرجات: 1[ /نز# 11هص عاقله 12 ءه5ع

 1خدسحلطقم ةمصت 856 (ذمع. 23. لدم. 1452) ةطوها]عتغ. 81دهآ]غمس عاممتمنمم ءووع 01 قغمع طمع

 ائطرنم همتمتمصع لهعععو مسللسسس دلتسس ]تطستمت عدس ةعواتقت ع. 1'هدغة55ع هماتك 127207" د

 2ءع/معو]نم ءلتقتس صمص ؟10تغ: نتم0 ه1 710ععار هععاع نط عقعءعع عام 1معمذغ 1114 143: ًلرقاند

 1لعمر ودأ (نهردصتست دصتؤعت عمر35 طمستمست معد 0غ05 769عاوكتأ ءاع. ةسعامر» كنس م

 لدتم هدمزأو ع( ءمصع]مولزوهمعت» 0)ععودتار ءا ظستسسس 11711 ج]ع 1ع]ب»#» ]هسا

 3814. 1" ءزوذ» 11 ع! - لعام ةفغ عآ]-وعط و جاز دسعسكاتالو 0ع 5عماعمس (هروصست ءعععمقتهصتطاتقو 0

 ةسعام»ع آسفست قلااع قلن" 017177: 18: هال 3ع 0/1 نى( 2اجسغرب دممم 444 (ذهعب
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 امو راصمالاب ةعبسلا ءارقلا بعاذم ىلع لمتشم رصتخم وهو ملا ماودلاب دوغنملا هلل ديا .هلوأ

 نع ركذف نيمدقتملا ةمتالا دنع تيتو حصو نيلاتلا دنع قرطلاو تاياورلا نم رشتناو رهتشا

 قوتنا ىلعايلا ىيحم ىب دحاولا تبيع ديحم قال حرش هيلعو نيتياور ءارقلا نم دحاو لك

 لك رشيم هلل دما هلوا راشنملاب روهشملا ىراصنالا مساق نب رمعل لوقلاب رخآ حوشو ان. ةنس

 و ىفاشلا ىررجلا نمحم نب دمحم نيدلا سمش مامالا نأ مث رينملا ردبلا هاهس خلا ريسع

 لعب هللا حمحلا هلوا ريسيتلا ريبخت: هادو :باتك خ. تلثلا ,تاآرقلا ديلا فاضا امان“ ةنطسإ وتلا
 نم ريسيتلا ناك امل لاقو ةبيطلا مظن نم غرف ام دعب دفنص هنأ ركذ خلا ريسيتلا ريبخا
 هتديصق ىف ىطاشلا مظن تارصتخملا ىفاب نود هترهتش بابسا مظعا نم ناكو تأارقلا بنتك حصا
 نيتلت ةنس دعب ىوتملا] ىودهملا رامع نب دا سابعلا ىال اضيأ تاارقلا ىف ريسين !5  ىهتنا

 10 ريبدتلاو ظاوادملا ىق ريسبت املأ ىرغصلاو ىربكلا ريسيتلا هل لاقو ىربعلل هركذ [ةنامعبرأو

 3. ل[آهن. 1052) صمعسم. (هرسمعسلتطسسو ونم00 ذاه ذمعمتل: لهاتف 1066 م6257 ءدصأتق 2
 نوزعو ءامير ءغ ةعطمافف ةعماعس هدمت 1عمامسضتس ده نعاطتطتق ميتسمتتتك هفيسرءءطغملتع ءا
 نملئلممعم هع ديعامرتاهنعورو نندع هانا 1عوعصنع5 هطغمسعستمغو 10عمودع ةصعافممعضاتسغ هغ
 ممكانأ عونمع مصغر ءغ وقسقع 2700 دم هز هدئاتتم ]سمت م5 72ه عا مهطقغو طقطتتمو ةدصغ طاع
 هز عال هزانتم ]عوئورصتتم ةتعامرت(هغع لسمك ءمرسسعتسمرهغ 1عءلمسعم 20135. ( هدد
 حسم انطست هوتمدعحتسغ قكطدن 21ه]ر مست عا لطل-ءا-ممز]رقل طع كلما مستسعلا ظفأرقأةو ةمصم 0
 (زمم. 22. للهم. 1349 ) ده016115و أ 0107 187 6ءرن ( يدةر» لد", ؟١دحلعو ل47]16:5“ لت عااتكو
 ىزدم همسسعماهيتسم 21+ ل“ ل1 - 1101: رمد مأاتك ذكح آةصعلمتغ: آطهسق 1)ءمو وانت هتصهع
 و لز1قعزلع ةمعتلع معللتغ عابر ءا عه (ةصخاتتلل (ءاكأانك رمعجطو ج07 4ءام طقطوأو وتقع ءدىماتعدمأان“
 طوواعم ]سقس 5 عوع- بل - لأ: 1101 ميرنا 1ءرن ]1هارميس» علا لعب" ظاطقتتاحو ةمصم 3
 نمو. 30. هعمزم 1429) ممم منكر اتطدنم تس 1عمئمرحتس ؟عووصفتمسعقم ة001لتغ ذص همعنع 107/847
 رين 1عوا» ذمكعتمامر نممل زله ةهمعتمتغت ةمسك آلءم معو دهلتعام هلز سسعمأت (16254) اع
 8نعؤور» جطعماساوم ءميضمتسع 1/18 ءا هق- مي]رم"ءعا دع طمع همس مةاتتق5ع همدطتطعل2013غو أن
 دس 161م4, ذمومتغو دم م0طدتتمستستم ]ائطعتم لع تتمأ ءمعممتعم ممههفتتو ءأ ذص عر سوست
 نواعطرتاملتم هدنمدتم مرمعاوع هءاورمم ءيتفمسمف ةملع عععبمامم دلاله هتك هنسعتعتملفو 0100
 51/66 زم ىسح 0متلم انطسم مهعاتعع هدمت ةيتغر ها سمع ةنمغ :ءاتؤدهب حج 3815. 1! ءاذأ٠
 عنف ء]- ءكعتزءهقغعر جلز هسعمفتتص لع زتكلعس (نهروست ءوءمقأودتطاتقو 0605© ,111*/ط
 10 قارتنعا 1 ءتن ك7 0/]11ءمغو [ممدغ ةمصسس 430 (ةمع. 3. 0ع. 1038) دصمتاتم]. آبقصلقع
 همسه لمط ومو كك هسعامرت لسمف 12و ءلتاممعد مهل هدئعتس ءأا رستم هدنعرت 8طن(. ب
 ودورن. 1[ ءزدأع 11 ءآادحرسه لق: مغ آه ء1- هل طتسعرو ه0ز نص عصأاتلل 0 ردعلعاو ء( ؟ءعتستم و



 اذاي

10 

469 

 هلوا كّلجم وو ةنس ىفوتملا روهشملا بيبطلا رهز نب كلملا دبع ناورم ىنا ريزولل

 هنا ركذ يلا ةينادحولاب هل دنهشت هيلع ساوحلا عقي ام لك ىذلا هلل ديحلا

 عماجلا ءامس باتكب هليذ مت طقف تاجلاعملا هيف ركنو هفيلأت ىف رومأم

 قوتملا ىبعفاشلا نورصع ىببأ نب دمحم نب هللا ىبع دعس ىبأ ىضاقلل  قالكلا ع

 فسوي نب راهفلا ديع خيشلا نبأ رهاقلا كيعل ىحرت بطلا ىذ ريسينت "م1 همه خنس

 ناطلسلل هفْلأ تالاقم رشع ىلع رصتخم وهو ىكلاملا نمحرلا دبع نب ديحا ىبا

 خلا هتيكحب تاسقطسالا فالتخا فلا ىذلا هلل دمحلا هلوا عتافلا محم

 دقو خيراتلا ىف اهركذ فبس ارثنو اًمظن ءارعشلاو نيخروملا نم ةعامجل همان روميت "ل.

 [ةنس ىوتملا] ىفتاهلا مظن هب رهنشا

 ةتءئمره آ1' همثع للان 116]1"ةمت» 480 - ءل- 061:1: عب 2م]عب» ![ءلثعم ذللصعنتي ةصصم ...

 دسم نتم. 1 'ه]سسعم و 0000 ذغه ةمعامتغ: آطرهطق آلعمو تهانأ ن0165ءاتطلاتع ةعمواتق 5ع 20 ءسس

 ةمماتعدمار تمئادغعرس (ءونكعدمغتم ءاع. 5ع ]ئطنححس لتعتع لدمكاتس همدضصممدنت55عرو ذه ءموانع

 نيسدغ مصعد غمطغتست قدس عما 622غ. 8 هدغعو ةممعسلت ءعسن ءزدك ءلتقتغ لاوس دممءا]داهصت.

 3817. 1" عامأم 11 ءآ] - !هعطقغو جاز سعمفس 0ع 1عدجتعم1]هوعتهر ةسعام»ع 1101:64111:60 19 عتب

 [1هعم7: ظ8عءزن /!110عدض»,ر ةهصصم 353 (ذصع. 19. لحم. 964) رجمزتاتو. - 3818. 1ءزوك» 41

 عاد اعطخا ةغو 30 نسعمسعتس 0ع (طعم]ووعته همهم عنود ر ةتتعاماع (نةلطخن كلت د0 7

 1ع: 010ه]نمي»ت»ءل عبرا ملط 0و" ظطمطتنم, ةمصم 585 (تصع. 19. 1'عطس 1189) مدمن م.

 3819. 1" عزهت» 11 ءا- لططو هلق سعمسكس 0ع دصعلت كسق. (نهدرصمعم لتس ذه 0عععست 0155عم-

 ينممعف لتوعمسس , ونتته00 450 - كا - نآرق» 21: ه1 عقلا 4ط0-ء]- ملا" 17 عرب 7”هعسرك 8ع

 4/آنء4 وري كطل-ءا"ه]بسعبب اللهلتلطتاح ظدلكفسم ]1101 مصتن عل اكد مات عمهكمدت اتععت عع همصصج هدانتام

 [معامتغ ذكذ: آطدسد آلعمو ونانأ 5دجتعس83 ماتج ءاعمعمامزاتست 13 عاماعتل هما موقغ عاعر بح

 3820. "1ةرسنع-صقس عطر طتوغمرته هت ر نسمسص ماسععو طتقامدتعأ ا ممعاقعر ناتمزانالا

 همعرد لدسص كسرماتك ىتط 16748/ !ادسلمتح ةسمغر [ئودنم ءا عماسأو ههكلممع ومد عتموءناتسأ

 آ[ماعع عج يئحسعم 144/4 [ةممم .. . رممالا01] رقع هءاعصتق ةمعاوستتاب
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 هدلدتولا ءاغلا "فاو

 ه٠ ةنس ئوتملا ىزوجلا ىلع نبأ نمرلا دبع يرفلا ىأ خيشلل تاملا دنع تابت بل“

 توبث مل“ باوبا ةسمخ ىلع هبثر خلا هل بهو نم ىلا نسحا ىذلا هلل نيل هلوا رصننخم

 رختلا لا“ ىطويسلا ركب نا نب نرلا دبع نيدلا لالج ةلاسر تونقلا ظافلا طبض ىف

 5 دبحلا هلوا ىفاشلا ىواخسلا ىلع نب ىسحلا نب كبح رتاكلاو بتاكلا ةعانص ىق مسابلا

 هاهبو هدصخل ث معا ةنس نابعش ىف غرفو ماسقا ةينامث ىلع مسق ملا ًاشناف نسحا ىذلا هلل

 بقانم ىف ةمسابلا روغت )"ل6 رغتلا نود فرعلل ةروكذملا ماسقالاو لوالا اذهو مسابلا فرعلا

 ؟] ةنس قوتملا ىطويسلا ركب أ نب نئرلا دبع نيدلا لالج ةمطافلا ةديس

 4  4 1١[آ-1 111 31[:9501 1.1211

"114 01211171 

 3891. 1" ط ءطذغ زملم علم عرس مغر ءممقاقسأاته ذص 1201غعو ةانعام»ع تطعتلعطل ل71: //ه1*هز

 ران 0-ء]7-ه]رررتمت» ل61: 478 لمتسةو ةهسسم 597 (ذمع. 12. 0. 1200) ةطممالاات0. ((هططتم ع0 انه

 نسمه دله دمعامتغ: ةردتك 182عمو ندأ كك طعصع ظعتغر ءدخ لقهغ ءاعنو ءغ ذه ناتتسوانع ةمثاه

 كتعمموزغسم هين. - 38922. 'طهطشغ 51 لطمطغ 211 ةغد ء1- عمم غر 1مقاتكاتالم هءعرتاق 0ع

 هرت[طهعمدجطتم ؟وطوتخس و وسحع ءاناغس لتكتماسس ةصلتعدسا. '"1عهعامكتكر ةاتعاماع لع//-60-0

 5 67-450 -”ه]ر»مت» 1ع: لطف 1عء]ب» كميات. ع 3893. ظ1-''طحعطص 13-1 ةقاستو 5

 هدا لعمك 0ع جياع وستطمع هغ ىامصاتمو هنتعاما ع !07:1:60]110 13 ءتا-عا]رمد01: طظعات لآ: كابر
 كطحكقتنم. 0مسكر ونمل زله ةصعاجتغ: طردت 1)همو نست طعصع عقلا ءا هنعقن ءاع.. طه هعام
 موماعد 14 لتتمتع, هغ دسصعمفع ةطعطوم همست 8546 (ذمع. 12. الآدت. 1442) ةطقواكتع.  ه5ءيتتتق
 رسعات وربه ءزدك هععععموزغ ؟أ ءةمانمسعسم 17/- كب“ 12/7- 8امق» ةصقعت مدت. 11 دعع ةتتكعتت م10

 وع هعيتمالم ءأ مدماعد ههسسعتسمدأمع 20 ليزك ةمععءامسغ ءغ سمتمتسع 20 هراتق 176 ىل.
 3894. 11-11 طه عطتع 18-151 ةوتس عار هه ةمطتلعماته لع مهععمانتكق لهسستنتع

 تس ساتطسم ر ةسعامنع لو7:7-ع0-0أ:: لىآطل-ءا-هأربسمت» 1 ءبن لل ظءآب» هميراغو ةمصم 911 (ةصع

 4. لاتض. 1505 ) 1010110. بح
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 ثيدحلا ةاور نم ءافعضلاو تاقثلا ملع. لم

 ةكح ةفرعم ىلا. تاقرملا هتاف لاجرلا ءامسا ملغ عاونا نم .همخناو عون لجا نم وهو

 لصالا اذه ىف ًاطخلاو طلغلا عقاوم رييمتو نيدلا رومأ ىف طايتحالا ىلاو همقس ثيدحلا

 درفأ ام اهنم ةريثك فيئاصت هيف ظافكللو ةعيرشلا ساساو مالسالا ىنبم' هيلع ىذلا مظعالا

 موع خنس قوتملا ىنتسبلا نابح نب كيحم متاح ىقأ ظفاكلا ماماللا تاقثلا باتكك تاقثلا نم 5

 ىفنكلا اغبولطق نبا مساق نيدلا نيز خيشلل ةتسلا بتكلا ىف عقي م نمم تاقثلا باتكو

 تاقثلا باتكو نيهاش نب ليلخ تاقثلا باتكو تادلج“ عبرا ىف ريبك ومو +01 ةنس قوتملا

 ءاقعضلاو ىناسنلل ءاقعضلا باتكو ىراخضبلل ءاقعضلا باتكك ءاقعضلا ىف درفا ام اهنمو ىلجتلل

 ىراخبلا خيراتك امهنيب عمج ام اهنمو [#71 ةنس ىقوتملا] ىلقعلا ورمع نب دمحمل

 ليدعتلاو حرجلا باتكو «دناوف زرخأ امو حالصلا نبأ لاق .ةيثيخ  ىبا نبا خيرأتو 10

 مئاخ ىبا نبال

 3825. [لرسس ءا- اطخ1عقذغ مع ءا- ةطمدخغذ رصخص 2ه1مغ ع1- ط201 خط. 82

 ندلتقمدمدع مدس ر نمت 50 لتعمت ءغ وسن ةدط]عوؤنع 50عخ عدم

 [آ1معع عودا ةصاعع همعععم 0هءاتمدع هممدصتساتسا (:2010هدسم نسم 1ل1سونتمدتستد عا همطتع

 لزددزسه.  ظوغ عمتس هدعدلد ه0 ءمعمتنلمصعسو تغضاتنت 420100 ددصده هذؤ ةص ةعوطماقر 0

 كععسسممءءمممعتس طم معاد عءاتنعزممتكو 24 0ئكانصعقمدعسس 1[هعمصدسر تطأ تع طمع مهدتسم

 مسمءمأتمر ونسم0ل ظعصمتس ءودغ 1ك]ديست مجدعقت لتس ءغ !عوعتك كصلفتسعم انتل عزل قكنلل أ

 معععدنسسس هلك. آلزعت تدلتقممسس عمقتت متانأأه هرعته 0ع طقع 0هءاملصه ءمصت ممكات ءالاتظأو

 نيمصتس حجلثه ده16ه5 نىدهتقمهمتستم5د 10ع لتعمم5و مسم]عءؤممغعمعو هغ ]ئطعع هط طصقسص 1ةقاق 5

 لخط 1غ: 1101 ءمنوت»عل 8 ءدب 1طط نتج 8معاق مص ممكتفتكر نتتك ةمصم 354 (ةصع. 7. لقص. 965)

 هطتتغو ءغ اتطعع هط ةظطعتلعط 2ءقن-ءل- 01: (معض» لد: (نم1 لت يئلع [آآظدمعاتتنهم ةهصسم 9

 (ذمع. 18, اللدت. 1474) دصماناتمر 5ع مااتكر ن1 عم5 ؛ةصغتس (؟2016هصدحمتمو 820ع لتعمم5 ءمصاتصعأو

 ونسأ زم ةعرع قممصتعت5 26201هصسص ءمرممتطسوك صمم ذمكعمت سمات. 11ه عمسم طنع ازطع»ع ءوا ع

 نسدغتم» ؟ه1هستمتطدك ءمهصكغفصك. طظدصملعس معد هرععذ ةهط 7767/7 عب كاما ءةهغ كلزعأ#

 ءلتغنم نوعامصك6  فللئد لع ةملتك ندلتنقمممتتتك ةسطاعداوع 50ع1 ةوعمصغر نأ هرغعنج 104

 01-67ههركك6 ذهكهتماه 1807/1,“ , ل7 ءد ازا عع لله]عتست»: ءالتك طعنت كيسي ىكعاخر [دصصم 322 (اصعب

 22. 1)ءء. 933) مم دت]. ةلئدر ومهع عع طم5 ءع زلام5و مصقمعمغر ةدصغ ”. ؟. 1011: 801/41

 ءغ 1هأ]1]: 11: كلغ 121,ءءا]مبجمعر هلاك همك ءممأ10وأكوتادمه ءممالمعنع عغ باتلعم ةمكالغاتح 0

 انمدعد 8ظؤد-ءادم/ا]: لن غي عغ هجددك لمن"أب مع 16017 هل ةظآ1: كلغ 11غ: ءعلتغاتلت

62 > 
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 ىفقثلا لضفلا نب مساقلا هللا دبع ىأ ظفاحلل ثيدحلا ءازجا نم ةفداط تايفقتلا “.“

 نب ديحم هللا دبع وبا مامالا وهو ىراضبلا تايتالث ملا“ 01[1 ةنس قوتملا] ىاهفصالا

 ىف معلص هللا لوسر ىلا لصتا ام دارملاو ه1 ةنس كنترخب قوتملا ظفاحلا ىفعجلا ليعمسا

 بلاغلا اتيدح نيرشعو نينثا ىف ىراضبلا يح ىف تاينالثلا رصحنتو ةاور ةثالثب ثيدحلا

 5 لثم هخويش نم ىلوالا ةقبطلا ىف مهو نيعباتلا نع هتدح نمم ومو ميعربأ نب ىكم نع

 سابع نب ىلعو ىيحي ىب دالخو ميعن ىاو ليبنلا مصاع ناو ىراصنالا هللا ديع نب دمحم

 وم ىمرادلا تايثالث ”مل"» 14 ةنس قوتملا نسح لاح نب هاش ديحل فيطت حرش هيلعو

 ىهو [00] ةنس ىنوتملا ىدنقرمسلا نجرلا دكيع نب هللا دبع دبحم وبا ظفاحلا مامالا

 نب ميهربأ فحسأ أ خيشلا تايتالت لك هدنسي هدنسم ىف تعقو اثيردح رشع ةسيخ

 10 رجل ىبأ نع ةياور [1.. ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىنابيبقلا ميِكذلَو نونلاب] ىجانلا دومح نب دمحم

 ىلع نايدح ىنال نيريز ولا بلت م 111 ةنس قوتلا ىشكلا] ديم نب دبع تايتالت ما“.

 3896. 1" طه ءم117ج ةغ م ع. ءمرماتك ماسضانس 0ع مع ندلت مصمم ؟ةكعاتعس]هدحنس ه©٠ لفظا

 كنب كقلملاع] ( ىف ءنسعاآرل ملا 1لمعمرا 1علبة, [مسسم 4859 (ذمع. 31. آل وع. 1095 )

 رسمععسم ]و علتضتسس. - 38927. 1 طعا1مذغطأت ع مغر نهل0ئ(35همعق (عنطقتتقع 1١ ع. ناله معا 18

 معادغمرمتس دعتعتس 20 1ععدعس لتحمي ؟ء؟لعصتمكتسع ةنعغمدنع آ!سصقس لاا 4[ لهلاهأب ]101 متن عل

 186ن 1ه»ه47 لما طقطنع و ؟هلعم 801م8 لتعم ءع لك]م”اعبن/ل ةمصم 256 (ةصع. 9. 1ع

 869) مممرانم. ظزدكهسملأذ نهقننممعم ذم همعنع 808/760 ىعءابا] ؟ةعتمات لضسحع اةطخاتتلل

 زمكومتسمدعر ماعضتسسومع (ءعواتسممتم 11677416 عرب ظ["هليف» جللفتفعو نتت ءقك ءزع ةلتعامرتامغع

 جقووعا وعم 50من معهمطعأغوع مووداتغ لن ةسغعتسو انغ ل10 ه1111:60 طعن: ىكطلعهلاع] 7187

 451 كوقر» 17 ءطغ/ , لطب 171مكدسر 17ه0]1 عد 7 هله ر ىللغ 2ء» قلطقفعر ذص ءككدمذع ممتسته

 ةسصغ معأ هلأ 6قمصحسمع مءامرسنتل.  (نهزرتسعسامساس طسزمق انطسعت ءاععدمتعسس 17

 ى]م] 8ء» 11(يَر 1ظمعم:,ر جصسصم 939 (ةصع. 3. لسع. 1532) 120141115, 60110051016. بح

 38928. 1" ط عا ةغطتو» ةغ 11- ط ةعاستر 3016هصمعو (معمدتمعو ةسعام»ع ]سقس طلقات لق

 1101 هت: 0]450077] 17 ءرن لك 0-ءآ-"ه]ززنملت كسهتسمت عم»02, ؟ات] عو 1) "زن لثعأام ءا دصصم [5

 مع. 20. 1)ءء. 868)] رممعتم. (تهتصسلععتس ةانصأ ن03ع5ا0ت5هعقو وننهع ص ءزانق 7/040 ةذسنل

 تكتسح هتتعاور(ةهغع حاد هم دللجتد اةممعمت م طغت. ح 3899. 1" ط ءامغطتو ةغر (:5011همعق عال ةكأ 3و

 10 حسعامسع ةطعتلعط قلق 15*آنمع 3ه]رات» عر: 1101 هتنت:ءل طع: 71ه]ر10»1 1707: |[ 1

 8عطمظتكوحر ةسصم 900 (زمءع. 2. 06. 1494) رسمت 00]. آكهه ذه هما1ءعتغو نغ 18 126:3

 جنبا مر( ماعست ةعلان ع عامر. - 3830. 1'ط ءامذغطتو ةغر نهلئ60همع5 اعدم ةنتقعو ةانعام6 4

 رم ظهسك0 [ 1عععارذآرخر ةهمسم 249 (ذمع. 94. 1"عطتب 863) دصمعاتم]. ع 3831. '!"طعاط

 عل -سى ءععاأ معاصر معرتعطعمعتم لسمستسس آ[ءةيتعمسدس.  ؟'هاسسعم , نا000 قلآثع 110/176 لآ

 انياب
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 ايفدحا .امينم هل ام .طخ صقنل'اميمذ ىف. ىلما + دّلكم ىديحجوتلا .نسكم نبا

 نب نمرلا دبع نيدلا لالج ةلاسر داوسلا سبل ثيداحا ق داوفلا جلت “.٠ . ديمعلا نبأ

 ةلاسر ةيجلخ سرس“  الوالا نقف ىف داوغلا يلت مم“ 51 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ

 دعس قال سرفلا تاهيبشت ىف سنالا رامت .٠+" ىويسوطلا ىفطصم المل خرملقلا بولسأ ىلع

 فورعملا [هللا ةبه نب] ىسوم نب نيسحل ةعانصلا رامث "م ىرونيدلا بوقعي نب رصن

 ىناب فورعملا نبيكم نب عبصا مساقلا ىنال ددعلا رامث اءلث# ىوحنلا ىرونيدلا سيلجناب

 نأ خيشلل بوسنملاو فاضلا ىف بولقلا رامث منم“» )4 نس ىوتملا ىظانرغلا سدنهملا ممسلا

 لقا ىنلا هللا لح دعب اما هلوأ 2. ةنس قوتملا ئلاعتلا ندمكم نب كلملا دبع روصنم

 ىتبو ىلاكبملا قمحأ ىب هللا نيبع لضفلا ىا ريمالل ةفلا هنأ ركذ يلا ركشلا رثكا قرغتسي همعن

 اهلامعتسا مظنلاو رثنلا ىف رثكيو اهب لّثمتي ةفلتخم ءايشا ىلا ةبوسنمو ةفاضم ءايشا ركذ ىلع

 دحا ىف اهجرخ ناميلس متاخو ىسوم ىصعو .فسوي :بدذو. ميعربا رانو جون بارغ مهلوقك

 رعب 7101م0 16:70 حجه 11105 ؟تاممععدصلمو 03 ءغمجتغ هط ةسع ععءادتم ةعدت مأال1 8م
 تنزع ةئوصاممت هط 5 ءلتفمت دم رصقمتطمع طقطءطمك 1ظممدس نمدق ةدتغ 107: ءاهقاف ل.

 38392. 1[ طو]1ز ء1- 72030, موتوعرنهنتم هه015. '1'ءدعاقنسم 0ع نه016هصتطاتق و 058
 لع ىعدقاتطتل  هتومدتاتنلل نكات ةهدصغرو ةتتعافالع 367167- ءل- 07 480 - ء-”هلدسعلا 82

 مرر“ ممر ةمصو 911 (ذمع. 4. لنص. 1505 ) رصمرااتو. ح 3833. '!"طعلز ء«0584-1و
 ملح ههرلثدر لع 11طععورتتم هدطوقممع. - 3834. 1طعآ1ز 17 عار متك0ؤو. 1550
 حل رممقستت (067هت»(/ءا, ةسعاممع 1816115 21:51 هرك6 10 /عةهءوملل 3835. "1 طخ دع
 ع]1- هوقو /تمطتق 50قعامتتم ١ طتسقففف ع دقوتستاهقمدتطاسو 1ءيددماتطت , ةتعاماع للا
 و0 17هو» 8عربب 7معلط 1)نوويمعرتر ع 3836. 1 ط1سقنل ع] -هزس وق غر مانعا
 جدرتاتد و ةسعامربع 11056: 8ع: )15ه |[ عج 17:5 ه1هل]لهل ] 1021 ءمعر» ((ءةسسصقلتعم و 510
 لورزو لزوو. ع 3837. 1 طتسفنتل ع1 - ج30 صعق هاتطتعتتر ةننعام»ع 47116581
 راواروخ 8 ءرن ]7101 مسا7160 ]رميا عمره عمد حلوم لطب اووربإ]ب لتعام ءغةمسم 426 (ةصعب
 160. لوزن. 1436) رممرننو. - 3838. 1طتخسقم ءا- ءم]14ث طر دعك ءمرلتستص 0ع 60
 ه2 مءاوغمو ةسعغم»ع ةطقتاعط قكقتن 71هنوا» 4ط0- تأ -ددع]ة7ج 18 ءنن ل10 ]متت 116

 ةممم 430 (ذهع. 3. 068. 1038) رطمرتامم. 1هعامتأ هرانق كه: ةرهستق هلغ آلعمو ءتزادق زتتقتشا
 طعم ع مدد دهدحعتسمتم عينماتمسل 0ص عل عتغ عامر تأ مممصعأ ةانعأ مرر 5ع هرانق اكطتتم ظ1ظ1071'21010*1]11
 0620047107 18 ءتن قلآسع0 1184782 مسمموهتكدعرو ءّزمكوسع نص لهم عماطتطستا 10عم404052121 6055
 بواستغ معراتسا ةممعادم_اتتت ها 20 معو 01؟ءمووك ء]دندتنمسسو نستقع مدحه طوال نع ممصاتسأتتل أ
 وندمت انكانق زم هردعمصع ةدلنغف ءغ ]ئعدتف ددتتلغاتق ءوار انغ 5. ه. لل ءدصغ: 015 ال ودطتو
 زئمتد قطءوطقتمتر !نمدق كموعدطت , طعداسك 81هوزقر ةمصتامم 5هلمتصممتك. قد ذم ةعددعتما
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 هل انج هللا سلجا هلوا .ءايدالا نضعبلا بولقلا رامث نم بولجملا ةحفنب ىمسملا هرصتختو اًباب نيتتسو

 بابلا رخآ نم ةرمث نم هيلع عقو امب هفدرأ دنا هيف ركذ ملا هدما مايالا فلاس ىلع ىضقني

 بولقلا رامث ىم بختنملا بوبحلا ىجو باتكلا ةغالبو نيقلفملا راعشا نم نيتلثلاو نماثلا

 رجح ىبأ ةركذ [. ةنس ىقوتملا]' ىرجالا نيسلل نب دمح ركب نال ثيدلمل ىف نونامثلا اال

 5 ىارتمل رصن نب ىلع نب معنملا دبع نب فيطللا ىبع جرفلا وبا وع بيجانلا تاينامت 08:
 سابعلا وبا اهجرخ ءارجا ةّدع ىف ةاور ةينامث ىنسلا ىف تايئلتلاك كو [0] ةنس قوتملا ىلبنلل]

 فسوي تاينايت "مع ىنيسلل دمحم نب دا نيدلا رع ظفالل فيرشلا ديسلاو ىرهاطلا نبأ

 نيدلا ىقت خيشلل تارضاحملا ىف قاروالا تارمث )م50 ١ »0 ةنس ىقوتملا ىدابعلا نديكم نبا

 رامثب انهكف ىذلا هلل اد هلوأ هل“. ةنس ىقوتملا ىومحلا ةجح نباب فورعملا ىلع نب ركب ىنأ

 10 رداونلا ىم لفاحناو سلاجما ىف هيلا تانك ام. ةدبز ىلع ليتشم بانك وهو خلا ءاملعلا قاروأ

 نصمم ءدجزنع ءاتودتغو هع اتطرت ءجامسع ل2اوركرما ء]-ةدعزاانان دهقتن 2اس" ءأ- فان ذصعتتماقم
 ونسدتص مطتلم1هوده هلتوستك ءلتلتغو ةصعمتغ 32: (نءاعطنو طظدءدست طدسلعو هتزانك (ءصتسات5
 مسماتسدتسسم مرمعععلعمعع (عصممبع ممص متسع ءاع. 8ع طستع ءمرصمءصلتم ءمذ طاتعاتف
 ةمطز همحتعدع ةتعلعو ونسخ هتطأغ دس ةظصع ءهدمتاتك نتععدتسأ هعامتأ ءدع ممعامتاتسا دلل 8 60زانهم
 سمت متطسفو هد ءامودعساته اتطست معيلعءأاو هغ هرعدع لعنف ءا-سملط 86و ونتم4 ةعاععاق
 وع 11دك" هل- ]8 ءمصفقمسعدعو ج0 دصهساتك ؟لعصعتما. - 3839. 11- '1'ط عسفصاثسو
 نهءامونماه نه0نهصعدر هسعامتنع لان ظعول» 7101 ميستعلف ظعتن- ءالمدءف: 407 ةر [دصصو 0
 5 (ذمع. 5. للمر. 970) ] رصمعاسم. آبدتنلدغ هرانق 151 120. - 3540. '1'ط عسفصتو ةغر
 نولتقممعع هعممدتتمع 1. ع. ءعدع 52016 صعقو ناتهعو انك (ءرطهتأةعو معا“ 90عام 201012

 ةوتعس 20 1ععدن لتحتمت دسعامتتادكعسس 1ع90ءدصكاتت , ةانعاماع 41: !/ هدر 40-ءآ-1ءا77 طع
 67-460 - مراة 1361: م7: ظهر 11مم" 11من [ آممطدلتنم] , دلعكو 2ر5 لتعام [ ءغ
 ةمسم 681 (نصع. 11. قرن. 1282) صمحاسم]. آنعويممتست ذه مامعتطسم ؟ةقءلعسلتم ءةكونع ل1: ها ار
 1876ج - هلام" هع 5ءيوذ0 كطعتك 11فلطنم لع ءل- هن: للسعال ظوبح 2101 مس»عا 2
 ةاتعدعستس. - 3841. 1!طعرسفمسأ1 7 نخر هعءامصهتتهعو ةانعاماع 7”د:ن“ ظورو 1101 م7164

 1402. دسصم 776 (ذمع. 12. كسصت 1374) مدمر. - 3842. "ط ءسدعوغ ع1 عال +ةعو

 مميعسع ؟هاتمصحس و جسععم»ع ةطغعتلعط 1هعأأ - هل- 01 للان 12 ءاب» 8 ءزا ملغ 1ظ1هبسمتم# و "ان

 111 11هززءا لتءام هع دصصم 837 (صع. 18. كنوع. 1433) دصمتناتتم. (مسدك ةصاطو]وعتعاتتتو 4
 10 زخم زمعامتغ: طكمسلعتس آلءمر نست سمك 1]10هدئانتط 1101:0111 00 [01:ا12 1متعنطنع ءةيطتامتمأ ءاعو
 ها 1ممعلمم مميذم ء( مهضسدتتسهءانلمك ءمصغصععو ونستطانه ّدص ءمصقععؤتطاتق ع( ءمعاتطاتق هرداتك
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 نب] فسوي نب ميعربا نيدلا ناعرب جيشلل ناصغالا تارعزو ناتتسبلا تارمث 7.8“ تاياكحماو
 داعملاو أديملا ىف داوفلا تارمث 018 . 101 ذنس قوتملا ىلبنحلا نباب فورعملا ىلخلا [نجرلا دبع

 ركذ !.» ةنس ةجحلا ىذ ىف هفلا بتاكلا ىدنفا هللا بعل ةيتاخو باوبا ةسمخ ىلع ىكرت

 لحما .ماسقا ثلاثلا- ىفو ةثلث لوصف ىف ىلصالا. :بحلا بلط ىناثلا قو مدا ةفالخ لوالا ىف

 خياشملا ةلسلس .سماخلا ىفو كشرملا ىلا بيغرتلاو ايندلا .ىع بيعرتلا عبارلا ىو كولسلا

 نيدلا سمشل ىنسلا بدالا ىف ىنجلا رمثلا م*» ىاسنالاو ىاويحلا حورلا ةمتاخلا قو

 راجشالا ةرمث 4 74 ةنس قوتملا ىلبنلمل .[ىدرمزلا] غتاصلا نبا نحرلا دبع نب ديحم

 لوا. بوقعي ناطلسلا ةلود نابعا نم ناهبزوز نيدلا .لامج :موظنم ىسزاف

 ليلب دز هرعن ون دوك ان

 لك تخرد نوج ميشوك همه

 ءوواب 3843. 1اط عسهعقغ ع1 - طهوغوصسو طمدأ 12اتعأالك عغ 2311011113 110768و 2401©

 هطعتلعاط طوب مينسعل-0ل17: 1" هنأت 3ع: 77م“ [ظوءرن لكةطا-ءآ-ه]لسسمت»] 1727ءا2و ؟هلعم 1

 11من لتعم هع دمصم 959 (ذصع. 29. 182ءع. 1552) دصمتنتم. - 3844. '['ط ءرسدعُفغ

 ءا- هرج خ0. ظصعضق ءملتق لع طقع متسه هغ لع جلأعد مذاق. 0 ممع ةدععتعاتتت دع لاتتهلاع

 هةهمتكو ءغ ءممعاسكتهدعس  لتععدؤس وهم 450211ه]: 1/عءعبيل# ةظنتطح معمعع طعن ا طنززءغ

 دمصت 1033 (ذمع.. 15.066 1623) همدصممختتك  طعصم ءةرتتنع هعتنغ 0ع 1كطقملت طن ك لحسن

 ةععتس0لم 0ع نسدعععملم حسم ع هدمتوتهملل ةذص نتططق ةععاتمهتطنسك ل (ةءاتم 0ع طمصستصاتت

 ععمعتطاتق "تغدتس ةمتست دل عدت 2ععصقسسب ب ننمتام 0ع دتكو وننهع ج عءطسق طتسقمتم 2طو(ءةنعمغ

 عاج دتلحتس 8ععءاقتتل ةمعالفصغ بح ودتصأم 0ع هءعمرجتس دوت فاتعمرضتسس ءهقلعمو - ءعذم

 ءمدعءاسوزممع 0ع ةمتستكت ةمتسقلت ةغ طسسقمم. ت 3845, 8:1 - 1' ط عرص عدن 0-81 ءدتور انك اتك

 رسم00 0ععععماتق 0ع ءاعوعدمتتم مممطتس مانعاتمددر هسعاماع هك عنود غل - ل: 110 منست»ءا 17 د

 40 - ءا-”ه]نسمدن» لادن ءاعوقجل» [ 2ميسم"002] 1[كدمطةلئنحو ةصصم 776 (ذهع. 12. لدم. 1374)

 رتمز تو. ب 3846, . "1" طغت عم عع عا - جقط] ةدعرا تعمق  ةيئطماتسل 20قسم معروت ءنس اه

 لونفا- هل ل: ظخيسل عفو وسخ ذمغع' معكم لمعك ندع هتتلقع ه؟دلغمت 77م8 ر تورد مموز تتلو

 ونمل ذغو اصعامأأ:

 9 هدحسلتاج ذه ]آهدلغعمت '1"هدس ؟هععد تطمع !سوصتقو

 رددت ع5 ةطلتسلاتق ةزعءاتأ] 10536 111663.
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 نأ نيحلا باهش خيشلل ةقيرطلا محضوا ىلا كلاسملا .نشرمو 2 ةقيقحلا ةرمث 15

 فيدوي توغنملا هلل كيحلا هلوا ىئيشاهلا مث ىليقعلا ىعليزلا ريع نب سنمحا سابعلا

 ىكلغلا ميكحلا ىذولقلا سويبلطبل موجنلا: ماكحا ىف ةرمثلا م56 ِنعلا مدقلا

 اهفلا ىتلا ةعبرالا بتكلا مامث ىفو ةملك ةنأم ىا اطمورطنا ةيمورلاب اهمساو

 5 ىسديلقالا فسوي ىبا حرش اهنم حورش اهلو بنتكلا كلث ةرمت ىنعي هذيملت سروسل

 ىقيلتاجلا بيطلا ىبا حرشو ىلامتلا كبيعس ىبا حرشو ىنابيشلا كيحم ىبا سوشو

 خلا هذح راكفالا غلبي ال اًدبح هللا ديحا هلوا نيمكانملا ضعب حرتو ىسخرسلا

 هذه نيب هيف عمجو 800 ةنس نابزرملا نب متسر عاجش ىبا ريمالا نم هذخا هنا ركذ

 4, ةنس ىفوتملا ىسوطلا دمح نب دمحن نيدلا ريصن ةمالعلا نرش اهنمو ةروكذملا حورشلا

 10 لامعالا باوت ا" نيدلا سيش نب ىبحم ناويد بحاسصل هفلا ةيسافلاب كيفم حرش وهو

 ةبيش ىأ نب ركب ىأ ظفاشل مامالل نارقلا باوت مه. ىقطانلا سابعلا قالو نابح ىبال

 3847. 1" ط ءم عمععغ ءعادط جءاع5ر ءدغو ظاعغتف ؟ءعدتاوألف ةهغ لدكأق ؟تدسنتط 03ععاتم

 هعرستغمسس دمحتتالع معدسمتعاتدتلا , ةنعامع تاطعتاعا 01-60-376765: لافضل او للرد ءا

 01ه“ 2ءقلمق مركسحتتس 0071105 ةدنح 2مع/:203.  آمعمتغ همانك اه: طردتتف آلءعم نتملتادغأع

 حعاعر مز (ةاتك 0هوهتماو عن ع 3848. 1:[1-'1'ط عرس ءموغ 11 ةطاعؤسس ءا1دسمز ثدسعو ةمنعااتق

 حمس ممرستم ل001 قسم ةتعفم»ع 01ءرجمعم (نلسمتعل20 طاتآهدوراطو ءغ ظفسهضمدتل. 11906 هزرتاتق

 ا عرمعمم كصلعمرسعلج 1. ع, هعمفتتم ةعقاعمفتمع ةزكتع هعمف]هوانتسسا ةصقعست ماتت عوار ءغ ا ءمدتصا ءاقسض

 ونقكتمدع [ذطعمس ةانسسفتسو نممد زورو 015هتمسلم ءمسروداتتغعو ةزكع اطمرضتس نمهغ تهد ]نط هنححتس

 1مدعأاتسب همرتغلصسعأ. ظلسرععو ةزدتك مدحت عمامتتمو5 عت ةعرعاتسأو 111 4514 7”ةلقانز“ 101/0252 , ل

 1110101160 ١ ك1 عةط ارنا و لان كهف 1م مسكآةو ظن هلا ءززإإناط» لما ء]ا عب هك ء” هب ]بدتو  هغ

 ةقعنمممرساتك  ة11نادتكو تانزدف مدت ءمادتساك لاه ةسعاتغ: آطردتلم 10ءاننت 1350عو ءةدزنق علل

 معتم مطصععك طمص 355 ءواناتمسكت عن.  طلتع هع اتطسححست هط طسصت» 6]457/510:* 1181 ءزرج 13 تنس

 ءارنم» مانت: همسم 4855 (ةمعن 12.1” عادم 1092) دعععمتسدع لتعتعو غل انطلتطت هزتات5 5

 1دملمغم5 مدام لنغ ل ممم 00ءانقدتساتق 0411-60-12710201: ل1101 هتروتر760 18 عن 710 اتردت» عل 117/84و

 10 دصصم 672 (ةصع. 18. كد]. 1273) دطمز[ا0115 و 0111 601131112 131:111111 11 1110ةانال1 ل011:11601:/110 ل حك

 مورو ءل- ل10 نتطسمهلتف مئهعوأتلل معجوتعع همرصموودتا - 3849. 1" طعرعؤط ءادةسفلب

 معررتم ءزئهنلم همعضتسو ةنتعامرتطدق 181: 17:66 ها لة ة*:1سط اروع 77م عزجنن حس 3850. 'ا' ط عرج خط

 [ن0060-1 2: حصر عرتام ((هرئدصسأو جنتعام»ع [مقست 11ةلظانق لقدع 17 6]* 8ءنا لطف ك1رعةام.
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 [5:1] ةنس ىققوتملا ىقشمدلا ركاسع نبا ىلع مساقلا نا ظفاحلل كلولاب باصملا باوك )“ها

 باوك !"مم» ىفنثمل ىشوالا نامثع نب ىلع نيدلا ىكر مامالا خيشلل رابخالا بقاوت ادم»

 ىتأي راونالا رانم لثآوا ىف راظنالا

 3851. 1!"طءركذط ءل - طمدؤطو ءعستصعتنهنلم دسفأع هقلاتعاأل معع ةلتطسسو هةسعاممع 1[1ةلتات

 آرت 1ءايعقت» لل: ك1: ملعفلف» 100 ءوارعإ# و ةصصم [571 (ذسع. 992. كدلك. 5 )] ممرعننو.

 3852. 1'ط عربة عاعأط ءا- جلعططقعر طتئامتمع هةسطاتسعمو ةمععام»ع ة8طغتاعط هع 1محصس

 1011: - ه0 - ل1: م18 عدا 0/1نست؛ ة1لوزن [كدمءاتله. ع 3853. "['ط هرج د ءاعتط ءآ]-ةصاعشت و

 1من ان1 511ه ع5 معصم ععىةطتا و. (نورسس عصامسسك ةستفت هنعدتمك 116117 ءآ- هم , :لع ندو ةهكعد

 ان

1 03 



 ' ميجلا باب

 ه)*»+ خلس قونملا ىوسبربلا ىجمالب ريهشلا نامتع ند دويحل موظنم ىكرت دحمان رباج كر

 ىئوتملا ىغابارقلا دمحم نيدلا ىبيحمل تارضاحلا ىف رورغلا بلاسو رورسلا بلاج !همد

 5 ةييدالا فئاطللا نم اذين هيلا مضو فناللا بيترتلا بتري نا داراو ارشلا ريتك مساق بيطخا

 هاوفأ نم هذخا امو لزهلاو راعشالا ىم بتكلا رهظ ىف كر امو حاتفملا حورشو ريسافتلا نم

 نب دومك“ كصتخا رق فينزا ةسردمب سردم وهو هفّلا ىغابارقلا ةضورب رهتشا كلذكو لاجرلا

 بيتوت ىلع هبيترتو ميلا رخآلاو لوالل ارخآو الو اًذح هلوا تاراشالا فئاطل هامبو دمحم

 ىناهفصالا ىدحوا ييشلل موظنم ىسراف مجو ماج ما هفّتصم هب حرصي ل هّنكل لصالا

 11 4 1٠١04آ1 111 91011111 11111

3111 110121111“ 

 3854. ]ل طز »-ممرس عطور لمؤضك1 انطعس. ظوعسم ةدععلعاتتل و ةلتعام»ع ل7:10]116 17 عدن

 0111: رو مر ءءمنو دهلعو لرؤت» #2 لتعم عع دصصم 938 (نتصع. 15. ةكسع. 1531) طدمز 10. ل

 3855. لؤلز1ط ء1]- عه معتمر هردك دماطم]هعتعتسر وندم ]دعمه ءيعافمنتع عغ ؟ةصتاقف 01115

 (ورصمعسلتسسس ذم ؟نوتسات معد 0ت5دعماهنمدمعك لتععداسسر و0100 110/1 -ءل- لأ: 1110/6164

 0مم /يع]رخر همصم 942 (ذسع. 2. كاتل. 1535 ) دطمد(اتالقو 6012م05اتتأو ءاتالل 7120125501 ءقذعأ

 ج0 ءهمال1عوتنسمس لزءهعدع ادضسدع ةطتر هنت نكلدسص 810115هع ][ئطصتسص (؟نلغ ةهمغطم]ه عتمسس 707

 5 7-ه71ط اي" هلط 15د:-ع7لرمالط (ننعن»م علتكحس) طحتلغست صلب [1هوسع ةلطس جوممع ءمصكتعمتعمات

 لتوموصعسع ؟ه]ستغر ءلودع هلتوتم؛ ه0]ءءل؛ 1هععاتقك مطتلم1هعتعمك ءرع ةمعععممعامههتااتق

 مردصستكمر ءهرصسصعماةتتتكق هرعجتك 7]71/14, هغ لتقع 12 مدع 5011 ماما 06101

 ع( لمعموهرتتسس هو عسد ؟1للغو ءا ع زولك دتعتك 00ءاتكق هسلتكتا“ مسك اذ ءمصربةتةكاتتظ 10

 10107161 1771- (نم«لاج]م ذهعامستتن. دءعتسف ه 211ه]»40 ظع» ]11ه]رميست»ء6 ذه ءوتامدسعس

 نوعااتتم ءقأ 1رعانقرك ءا- عارف ات ذمكست ماحسم ر نممع دكه آمعامتغت طهسم متسم ءغ تلغسف معتم

 عع تآنصم ءاع. 1كزدك هلم ةلعسص ءيار ونسأ ةععطعأإإتمأر ءاهأ ةنعام» 10 ل15عاتق ؟عنطلق همد

 لزوز( - 3856. لفرص 8 ل عرصب ممعدامسس كعمنو/401. 18هعرسق معو عاتتتو و000 ةطعتلعط
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 ىلع هتزوو ةيفوص فراعمو ةيرعش فئاطل ىلع ليتشم ةقيدحلا ريظن وهو 7 ةنس قوتملا

 هلوأ #0 خنس هنم خرف فيغشل ركب تافخاوم

 لاق ند رمال دللا وه لق

 لاوننم 0 ديحلا هل نم

 ةيكحلا نونف ىف نيدلا ردص ربم نب روصنم نيدلا ثتابيغ ريمل امن ناهج ماج] ا

 ىدبيملا نيسح ريم ىضاقلل ةمكحلا ةصالخ ىف ىساف رصتخم امن ىتيك ماج م. [عىسراف

 ىقشمللا نيدلا رصان نب دمحم نيدلا سمش ظئاحلل راتخلا نلوم ىف راثآلا عماج ادا

 خيشلل مارخلو لالخل ةفرعم ىف ماكحالا عماج مث. تادلج ثالث وهو [.0] ةنس ىنوتملا

 ىلع وهو 1. ةنس قوتملا رع نباب ريهشلا ىناطلا ىمتاحلا ىلع نب ديحم نيدلا ىيحم

 ةنسلا نم نمضصت امل نيبملاو نارقلا ماكحا عماج ري ةدنسملا ثيداحا ىف اهلك باوبا 0

3-3 

05 

 4تاءم#0 1؟/ هلع هصصم 7385 (ةمع. 30, كحل. 1337) دطمعاستتكو هسه 733 (هع. 22. 8عمن 1339)

 ةطوماعتعغ هتستلع وع همعرت 8ه«01عم2, تأ ظجععلمك ممعانلعمه ءغ ءموصتةمهعد (طعموهمطتعمم

 يمنمععم ل[ عمدسعو ةضسصتمتم اطصمعأععام ءقغ دصعأمتا 72 0ركور6ك ءزمكوسمع امتفننسس طمع قات

 ارزعو طنع هوغ 1882عدعور هعاغ 111عو ودعم هع عووع لتعتغو

 (دأ ]هتك لعطعع» مععمعغسو ةتصع تآ]ذ ةمغعمستكوأهص عب

 3837. [ل ةخدست لثطقمس هتنم هر ةمععات] نتن رصتتم اان عمره عدءماقمق. 0 مدك معمعت عصا لع

 لمعاضمتم مطتاموممطتعتك , ةسعامتنع ل10 فور ق1 علال ]11ه د“ 13 عدن ل14“ كه--ع0-011] .

 38538. كؤسسأ طتغأل مسننُفي ةمععم]مسط غمعتتصس دصتتس0انن2 دعمت هعمعسغقمق. هدد معمل

 معيستعسسس 0ع ةعاععأ5 مطئامدهدطتحع مدعلطسعو ةسعام»ع 0ةلطخ 210“ 1هععض» 311801.

 3859. لؤسسأ' عآ1- حاط ةدعو ءددماتك دطمصات1164ه 40د: 0ع معممطععوع ءاععأن همهعملتطتس. "مند

 عمامتستساوو ةسعامر»ع طقطام ذك عررجع- هل - لأ: 1101 مه: 18 ءرن 1!معق»- هل- لل: )سعد عاب

 دصصم [742 (ذصمع. 17. لدم. 1341)] دصمتاتم. - 3800. لؤرصت' ء]-عطلع ةسر ءمرمانق

 عوسك مس 0ع معضم ![[كنحضستس ءغ ذل قنحصتس ءىفعمتقمدعر ةسعام» ع هطغعتلعط 2107/6 - هل -

 11017760 عر: لل: 17 اة 1غ, ؟هاعم ق7: قلهلظ لتعاوم عغدمصم 638 تسع. 23. كدا

 1240) رصم_اتم. ماسك ذم ءمجتكم لتهمموتغسم ءةأر نتقهع هرصصتق لع تدهن غوصتطسو ه0 مءوماط عمت

 جمعاممعس مءاونتك ةومصأاب ع 3861. لفست' ةطلطقس 181- 0و١ عصر همجراتق 2

 همرممت مضت, عا ةماعت معد 1ععلك لتكتممع ءغ عودت ؟؟ةعادتت 2 كملكو لتمةمعم عماتاتلللو 5

63 > 
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 ىجروخل ىراصنالا حرف نب ركب ىأ نب نجا نب مد هللا دبع ىأ مامالا حيشلل ناقرفلا ىأو

 كيلا هلوا تادلج# ىف ىئظرقلا ريسفتب روهشم ريبك باتك وهو 10 ةنس قوتملا ىلاملا ىبطرقلا

 نبأ ىلع نب رمع نيدلا ارسل هرصتخو خلا دماح هديحي نأ لبق هسفن دمكب ىدتنملا هلل

 مولعلا تاعوضوم بحاص ريل ىنأ ىلوملا ىلع لصالا سبتلا دقو م. ةنس قوتملا ىيفاشلا نقلملا

 5 نم ةيعدالا عماج ”ى» 7 ةنس ىوتملا ىراصتالا فسوي نب رمع نب ىمكحم ىلا هبسنف

 رشع ةعبسو ةمدقم ىلع ىسرف باتك وهو قاصلا دومحم نب ليلجلا دبعل ةّيوبنلا ةرضحلا

 ىف ةيتاحاو مظعالا مسالاو ةباجالا ناكمو هتاقواو هبادآو ءاعدلا لضف ىف ةمّكقملا ةيئاخو اياب

 ةدرفملا ةيدغالاو ةيودالا عماج )"ما معلص ىبنلا ىلع ةولصلاو ةارقلا تاقواو نارقلا لئاضف

 رذنملا نبال راكذالا عماج "46 ميبلا ىف ىنآي راطيب نبا تادرقغمب روهشملا وهو

 10 ىناهفصالا ىلع نب نيسح نيدلا ديومل ريسكالا ىف راونالا بيكارتو راوسالا عماج ا.ه

 111م ءمصمعءطعملتغعو ةسسعام»ع هةطغتلعاطل هع آسصقس للتي 450077ه]: 11101,ه7210 17د: لك]آبت»ء0

 1 عنا لآ ظءؤم» عدو له هلب لسعات 1ك مس”ءز# (مد1١اغ !1هلئلكتأوو ةمصصم 1 (ةمع. 29. لنآ.

 1272) رصمعاسم. آئطعع صحعمسو .عوغ ماسعتسس ؟ه]سستساتسو نست نغمام 1 هكف»» 177- (0

 زمعاوستغو ءغ لنه ةسعامتغت طهتم آ2عمر ونحت د 1ددلع عدت ةمدلسم ذمعامتغو .ةصاعواتقتل كانتا

 1دسلهغم»» ]آدسلعع ءاع. ارسم ءمتنفسعسم ءلتلتغ ها" - هل - لأ: 0 هن» عر ىلقغ آظطرد-ءآرسو 1ع

 كطقتتامب هسمم 804 (تمع. 11. ةكسع. 1401) مدمس دسك. 810115 481781: ؟ همر انطنخن

 ءق-ه14ر»و ةهسعام»ر طقسا هعاحسس ةععطغأومأ طقطاتتغع همقتاتحتسو نسههم»هماعع ذللسال 7101م ء0خ

 اقرب 0مم“ طعن طير ليوعف»# امتطستغو نت ةمصم 631 .(دمع. 7. 006. 1233) لعوعووزا. ب

 3862. .لقفست' ء1- 2017 ءعغر ءورماتك ماتععم لمهن 2 مهمطعأ# هع]متةدذسم مد01عءاقتاتللاو

 ا

 ةسفام»ع 71-61-4150 ظءنن 21ه]د»7,0 كه, 0 مدع معرجعت ءحدس ءوغ تس مده عدت مطعتللو ةعما عم لععتسم

 هدمتكم عغ ءممع]ههتممعس لتععونستس.  طروعكطنتم لع مممعوامماتح ميععداتمصتقو 0ع ]ةهعتطسع ذم

 ءد ةمعلعمله ءعغ عسصممس أ هعو ونستطسع ممععدملمدد ىتغو هطوعععمصلتفو 0ع 1هعمو نطت دنلتانت

 ع لع ممصتمع طلع صفختسم ةعتغور هغ همهعاسكأم لع (هريومأت لسع طتقو 0ع عرس ممرستطاتقو

 ودتطسك !عععصلات5 كلغ ء( لم ممءعءونلممع طمصمستس هدصمع» م0 مطعأوتل. عج 3863. ل ةسخ

 ءل- هلل 1ز2عغ ركع ءا-هعط ل1 عع عاد دس سكت لعغر  همعمسم صعسعلتهدحانتم عغ ءطوتاتتم

 علسماتعاستض. 1)ع طمع آاتطسعم رو نست نان 1 لا ظءعنام» ذمعادضستعو ١106 لمظع ذم

 اناعتو ل0. - 3864. ةةخست' ع1-د0عاعؤمو هور ماتق 1201 غهغلمصتتتال م1ه1:ا1: 2116601

 10 1: - ءارضمت: لد". - 3865. لؤدصت' ع]-هقد شرع همدماتق 37232 0زئا001 عا 00511

 اهسصتسسس لع مسمالع عع مطتامدهدطتعم , ةسعام»ع آ1!ءمزع 71هدمهيرو عا ءل- ل: 110ج ءنن 17 ءنإ لف
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 هيف در لا ءالألا ىذ هلل .دمحلا هلوأ رصتخام وهو هاد .ةنس ىف وتاملا ويزولا . ىتارغطلاب فورعم ا
 ناميلسا ىب نسحملا نبع زييشلل ريسفتلا ىف رارسالا عماج 701 . اهتبثاو ةعنصلا ركنم ىلع
 هعم نكي مو ناك ىذلا هلل ديحلا هلوا نرقلا اذه ىف معلص لوسرلا ةضورب سردملا ىاروكلا

 ضعب لاوسل ةباجا ئطبلاو رهظلل اعماج اًريسفت هفنص هنا هيف وكذ عملا ناوكالا نم عى
 ىف رارسالا عماج طا“ .. عباولا .دارم ناطلسلا ىلا كدعاو فارعالا ةروس .ىلا .ببتكف هناوخا
 نب ىيحم نقازلا مامالا ميشلل عورفلا ىف رغصالا عماجلا 8 ميلا ىف ىتاناواتلا يف
 ىب كرابم تاداعسلا .نبال .لوسرلا ثيداحال .لوصالا عماج 111 ىفنكلا ىدنقرمسلا ديلولا
 راعبل عضوا ىنذلا هلل نيحلا هلوا 4.1 ةنس ىوتملا ىفاشلا ىئرز_ل:ؤيتا باب فورعملا نبيكم

 نصاقملا ىف " ىدلبملا ىف ١ ناكرا ةتلث ىلع .باتكلا اذه ىنيم نأ ركذ يلا اليبس مالسالا

 مسقنت ةعيرشلا مولع ّنأ ةمّدقملا ىف ركذو لوصف ةعبراو ةمّدقم لوالا ف درواو ميتاوكل ىف *
 ثيداحا ملع تايافكلا ضورف لوصأ نم نأو ةيافك ضرفو نيبع ضرف ىلا ضوفلاو لاقنو ضرف ىأ

 1و مت فيغو نلوم 1علبة لتعم عغ دمسم 515  (تصع. 2٠ ل[دعغ. 1121) رممعنتم.  (نمرسمعسلتسطسو
 وما ذغو زمعامتغت طق روم طعمعقعزدمسس !دععتغمرت ءاع. .  ةيدوام» عمد ءاسغغر نان1 ةقاعتل
 جاعطورست عدس معومستغو أ عة جروس ءغمأتم ءمصتتعتم هع ءانلعن ب - 3866. لؤست: ءعا-ة و عفت
 نورتراتك ةهعوطمزانتل1 و 216601 عطمتاعط 7-4801 -دجم]رعف» 83ه و1 ءنسفتا 1ك ت18. طلاق
 ئددمميتد 20 قعد نم 81هطمتمسعلتق مده 1ءمذود ع (نورردس ءصاقجساتك (نهدندستو نادت 1غ5 ةمعامأأ:
 جند 2عمور ودمت ةمانكك مانللتك ءووعمتتك عسا ءندح عم .ةعتمعمانطاتق ءاع قةاتعام»» 5ع طصسمع
 نورستسعم معتمر نان يعمقاسم ءيفعر ل هععتس ءعغ 1ص 167101 عم مورس مءطعملهغر هط ةيدتعم نهملهس
 ممعدتاتتل همدظ موكانت55ع ههضتمغم 0 دعتط ناناط 1501 د0 يكنردنمسس ةعماتسمس (لبةر/ل ةعدتمدتك5عأو
 ص ةداغخمم 2164 177. هاطغدآتا. ج 7 ل ةردأ1' عادمم مفسر عم ماتق 27862201020+
 (©هرسصعمامعتسك هرعهتك 21سم, لع ندم اتنعح 21078 ءفصكعتتةلاتت. ع 505 يال ةسنا
 [:1- خه عطقعو ءمدتاتق ةهتهاتك 0 موعنطنم لستم همععادلتطدمو ةتعامد»ع عزرعزاعط ءغ [صقس
 ةهوعاج 71077160 17 عرد- كمع]ا0 ره ميسم”ءمتا08 1[جمعاتلم. - 3809. لذ ةسسخ ع«آ1-هوثآو
 ميممع معكمعتمتم (مد0نممدسس ]عيد لتحتمأ ءمهغم صقر هلل 1اد:-ءان عام0111" عج 2 ©
 7161م0 ل عنعر# يطحظتنح, داعم 152 4/114 لتعام ءغ ةمصم 606 (ةصع. 6. لسا. 1209)
 مممرعغتم. طمعمتغ همسه ذامن ةطهسه 1)ءوو ودل "6ءقانوأت 11م1 ذدس ة1]ل]طهداضهكتغ عاعمو عا

 ةسعغم» طسزانف ائطعت ومع معنممعتس ئتطسع دصتس دمعمع كدلعرسعماتع متع ع لع معلم متتك
 / لع مدقلتزرؤ ب لع .هلمسوم آنه.  طسصم ؟داعتسعمام مره عقوقممعسس (طانتغ عغ نسهأت هزل 5ععال0ه 5و
 معتم مممعادقفممع لمءوتممم 1عوند لتستلاخ لتعنغ ذه هلظعاسس 1ردعو زم ءعضدغتسم ءغ 0313 است
 ئنولتوممع هدمصسس ةل]صل همك ذم هلكعتم معمكهمقتلتمه هردصتطتق ةعمحمسلو ءاذص ه1 كو
 هلم ع عملدعر ودمع هنمعاتك وستلعس 81هطمتستسعلةمتو ةصومفتاه ةتصغو 2غ ةهط ةلتتك معو هلت



23202 

 تاحالطصاو كعاوقو ماكحاو لوصا هلو ماكحالا ةّلدا ىنات 4 ىتلا هباكا راثآو معلص لوسرلا

 تقوو مهرامعأو مهباسناو مهيماساو لاجرلاب ملعلاك اهتقرعم ىلا اهيلاط تكي ءاملعلا اعركذ

 ةاورلا دنتسيب ملعلاو مهتياور لوبق اهعم زوجج ىتلا مهطئارشو ةاورلا تافصب ملعلاو مهتافو

 هبتارم ركذو هوعمس ام مهدارياو ةاورلا ظفلب ملعلاو هقرط ميسقتو ثيدحلا معذخا ةيفيكو

 5 ملعلاو هنم سيل ام هيلا ةفاضالاو هيف ةدايزلاو هضعب ةياورو ىنعملاب ثيدلل لقن زاوجاب ملعلاو

 ملعلاو لضعلاو فوقوملاو عطقنملا ىلا هماسقناو لسرملاب ملعلاو لزانلاو هنم ىلاعلاو هطئارشو سنسملاب

 نسحلاو بيرغلاو بذكلاو جحسلا ماسقاب ملعلاو نيحورجملا تاقبط نايبو ليدعتلاو حرجناب

 ملعلا اذه راد ىنا اهنقتا نمف كلذ ريغو خوسنللاو خسانلاو داحالاو رتاوتلا رابخاب ملعلاو

 ىناثلا لصفلا ىفو هفيلأتو هعيج ًأدبمو ثيدحلا ملع راشتنا لوالا لصفلا ىف ركذو اهباب 1

 مرمعدامس ممدكتسغز ه0 مدكمءمتم كةسكمطءلعملدع هلك عامر معداتسعمع 0 ءاعهسمس 4520110مانس

 مممطعأمع ءغ لل ءامراتس عا 1هعامالاتلت ءزاتق 50 ءامالاتللل ر 0113 50 ات 021313 513401401:ا118

 مرسم ءطعس لهصغ. 1115 دنععسسو دتغو مدلصعأمأ 5 ءهمصاتصعأو 5(ةأاتأ8و رءعم]1م5 مس هتوف عا 5

 وادمتعمك ه دسك هعءنتك ]د دل0هنققو ناتمتشاتتال معمل نمصع ك(001050 هاته عد. 1زسكسمالت ىسصغ

 ععزعمأتم (:201610ص هت هدئاتنل ءعمالاتتط نان ع همه هاتتط و مععطعد]هعتدتسدسم و 11( قاتللا و 12117 م0115 2035و

 ععلعصلج نسحه]ز(هكتتس عملتو نأ 1عاعرتاتصغر ءهغ ص01 6هصسس ر وانتطاتق ءوضدسس اه هصعم

 جلستغعمع !1عععر دءلعمأتم ةتعامل(ةغقور لانه عآدن معد هتاتسأاتكر أ ؟ةهمتكر نسح 2016هصعو

 هسللتمءتمغو لتدتهلمصتك متحضتسر  وناتتطسسك مءاولنمع ةئمغر همومتاأم هتعمت 8ءوهمنمصتقو وقع 50

 مومن 1. ء. مءادنمد عير ةتطسعسلم ةذغو ءعغ هملتو نسم دسلتتح معمم ] ععلمغرو ءغ طمتضتست ءلهكوزاتللو

 م عوعمأتم ءمصلئ هدو عصتطاتع (مهلل نق مصعتت ه0 ععصفتتم اقصكاتلال ءغ معع مدعم  ءغ تاه ه]]ءعدجع

 انمار انك عدت ةنععقسأ ة0وانع عدد ع1ععدسغو نقع سصتمتستع 20 حمص معاععملف ةتصأ ءلعصأاو

 هلل قمصصسست 20 معممطعأاحسد عع مدنعرت انه0 ؟عهمزنع جلف ءعم لعصاتتتتلل .عقتاتت7 052 وص 011 0طاتلو

 ءغ نتحع ةماعر زآ1هك دل ةمكصدتص مرئمزط عع مدنا 82عل1ن 6م محض مرنانتل ةعستع ةطقواسأاع ج0عءعصلمصأب

 ءغ ناندع 1ماعتلات ماع 010عدل و هغ هلتع2 01211316 511012 عا 5ةتلصهائاتنل ءهمصلتلت 213ع 0عوءعملقطأو

 ععلعماتم 06ة036مصاتسس هط ئتكو وننأ هدد م20مطعأوع همعلتتو ؟لدععضتمغاو طمضتس ةع(0:11216 600

 ماع موزاقو معممطعغوع جئاضسطتتغةضتسر عغ طقضتس 019151وهعق ذم ءدقو وناتقع ةماع7لانمأه 523

 معادتمع ةسمأر نمحستسس ءاونم ذص معممطعأوع ةوعلتق ةتطقغنلغو أ نتتقع 15 "عاعرطاته أل, ان 0

 حسغ مامنه ةعرتعأت همهاتمسمع دعسطبو ءدععلعتمع هعلعماتمو لطماعماتك :201هصقست ؟عمماندملت

 مزمغ ءغ تغ مدئهطأ لعرم طقطعدمغي ءدعمموزاأم تهلقفذتاسسس ؟عمرجمطوغماناتسو ةعلعمسأتم ععصعتلتلل

 مدلل( هصتتتلو 0تهاأعطاتق هلصا هءعرتاممع ءعغ ةمععرتامع 10عأو ءغ هععتع همصاتساتك 5ع2815 هط

 جعوتماتطسك عةصعتس ةمعلمضتس مممطعأمع عزكع عجط طقضتس ةه0ه]تطنسق ته0ئ(ةعو عغ معمطقطتل ءور

 هع ةملعماأتم هلت مصتست دع ةسعامدل(هلع ماسسنسس 10ع 03عصمضتس .ءمماتساته 856216 أ انهزاتق

 (ةمااتللا 1عاواقتلاتللو أ حطتم عدم نان كك هانزنم عوذقتلاتلل1 ء( نندع ةذاتطأ 6عاع172 ل0 ءاتسهعو
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 نيرخأتملا ءآدتقا ثلاثلا لصفلا قو ثيدحلا فينصت ىف مهدصاقمو سانلا .ضارغا فالننخا

 اذه عيمج نم صضرغلا ةصالخ عبارلا لصفلا ىفو اهفيلاتو مهبتك راصتخا ببسو نيقلاسلاب
 بتكلا ىوح ثيح اهمعاو اهريكأ وه نيزر باتك تيأرو بتكلا ىلع تفقو امل لاق باتكلا

 ايلف عماجلا باتكلا !ذهب لغتشا نأ تيبحاف اهرهشاو ثيدحلا بنك مآ ى ىلا ةتسلا
 6 ةريثك ثيداحا هيف رركو ىلوا باوبالا كلت ريغ باوبا ىف ثيداحا عدوأ دق هتلجو هنعبنت

 هباتك ىف تيأرو ةتسلا لوصالا نم هكذي مث ام نيبو هباتك نيب تعمجت اهنم رثكأ كرتو
 هبانك بيترت ىف كيتعا دق هّذاو قرطلاو جسنلا فالتخال لوصالا ىف اهدجا رن ةريثك ثيداحا

 نم هطقسا ام هيلآ فيضاو هباوبا بتراو هباتك بّذغا نأ ىسفن ىنتجأنف ىراخبلا باوبا ىلع

 ديناسالا تفذحت تعرشف ىنعملاو بارعالاو بيرغلا نم ثيداحالا ىف ام حرش هتعبتاو لوصالا

 ىع هيوري نم مسأ وأ اربخ ناك نأ ثيدحلا ىور ىذلا قاكسصلا مسأ ل

 ودحك ونسأ ظسمتاعر» (عمعغر 5كعماتمع (هد0168هصهسمع ءموصتغممعس لدكأاك ءغ 1لمصعو مهغئمصسع ةتطت

 مرسم مدعو. - 1م مدلسصم هععاتممع 220لا0231 231213غو نتت0 0هءاتسو 20160 هقن15 2

 هع 1ةمتغسس مه016مصع5 ءمالتععسلل ءغ ةهتمغم محهصلمسلأ هلع ؟جعاسسرو دس ةععانس 0و 7211234 عض

 ءومكت ]!هدحتست ءعغ معممموتغممانسس 0ءوعمتطتك ونسحع طمسصتمسعم ذم ئد016همتطاتع ةهتمغم رمهص[ةسلنق

 عععتأل داتصغرو لص (ءيئاتدر ناتو مجللممع ةعيتمدعو ةلمغ ةستاقغل م102عوو عع ءدسفذو 21 عطااتت

 طمعمتغمعنم !ئطرخورست عورضتسوانع مدس مموزةمصتقو ءعغتص ندمعأم ءمصقتلتت طمزسم غمهنسد اذطدأ عانسطتقةم

 (نمسر ةمودتغو ]ئطعمو معين1 ءوتودعدم هع 2مل هرانق ؟1055دعسصر وننم0 ددهحتستنسا طاتزانك معطف

 عون عن مرثدع هءاعملك تملك عنودلعو  ونتدنعمتتق هعدع ائطعومو ءدصممتعمو ءمدحم»ءطعسلتغو وانك

 اتصلمرس ءصغاتنا عانصغ - همعزاتال> 0ع مع دلت 6نمصمستو هعرت مامائاتسل ر 10عموتع هداتطتاتلال 111

 ةممم“4تتغ هدسمع هعصلتسم ونسس مهمحتسم 20 طسمع ]تطعسسص جسواتووئسسس ءمصلعتمع ؟هاستم

 ©نعرس دنس مع ةععمكدعسر عدم (20160همعف مممماتودع ص ءدمتقطسعو وسهع ةعدقضو ذه ةلتتف

 ءممتاتطسو صمعتق همك عمتعس قطسخك نسحعضتساسعر تطتومسع دسس]غمم 6ئه036همعع 10 عمل عدم 7عمعاتتقدع

 عع رممعماتسا ءديضتسل ماتتطعإلاتا» هدصتقتسدع ةسغعا] عمل. 1ةموصع ءزدك اذطستسس ءددص ةئقو 0086

 هع هعرع ائطعلو يمممتعت5 ممد ءمرصتسعتل07353غو ذص تسانزت> ؟هه1001و ءعغ ذم زالم مسلغقق

 يدلتغعلمصعو 5101و وسهف هط ءيععصم]هرحننص ءغ جتتعا6مرتاهكتنص ؟ةتتعأإ دنع ذم 1]1ئه همعمتطاتق

 ممكسمتستك همم طصالعمتو ءانتسوتع ذص 0ذةممصعس00 ائطعم ءهمتغكك د 807748 0عدعمت ماه 5ععءان

 ءووع معممكل1 رو ةصتسلتتق 2ع ةسمداتغو انغ !ذطعسس "ععموممدءءمعدر عزدك ءهقمصتتف 015ممهع علو

 ودمع بيع زالتق هع همعيتطسو هرستعءينهغو عل 200عيعصرو ءغ لت عءالمصسمسب ذص ضد0160همتطاق "ةتلاتك

 هطحتحستسو 00مءعئتمدع 0ع 2عدلممتطسود ظمحلتطسك عع ةعدقمج يماتعدقمممعس  كدطوانم عع علم

 عم دعت ةعورعمدمك دان امر نأ 20ءامر3 02645 (011عرئعص ب عع عمامتس دمعتك مئممطعأاقع طماتعمو
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 باثتكلا عيمج ىف نيروكذملا ءامسا نمضتي باتكلا رخآ ىف اًباب تدرفاو ارثا ناك نأ ناحصلا

 نم ناك امو اوثأ وا اثيدح ناك ام الآ اهينم تبتا ملذ تيدحلا نؤتم اماو فورحلا ىلع

 رايتخا انكجرو كلام هقف ةباتك ىف نيزر ركذو اردان الا هركذا ملف ةمدالاو نيعباتلا لاوقا

 ناف هباب ىف هتبثآ ىنعمب درفنا ثيدح ٌلكف ىناعملا ىلع باوبالا تينبو ديناسملا ىلع باوبالا

 5 لك ىلا, تدمع ىلا .رث فحاوللا باتك هتيمس باتك ىف باتكلا رخآ ىف هتدروا رثكا ىلع لمتشا

 ىنعم فالتخال لوصفو باوبا ىلا هتلصفو باتكلا اذه عيمج ىف ةامسملا بتكلا نم. باتك

 باتكو ناميالا باتك تعدواف فورتحلا ىلع ةيترم اهتلعج بنكلا ددع رتك املو ثيداحالا

 باوبالا عضاوم ىلع هب ٌقدتسي الصف هيف تركذف فرح لك رخآ ىلا تدمع مث فلالا ىف ءاليالا

 لوا ءاذح باتكلا شما ىلع رثا وا تيدح لك ةاور ءامعا تبتا نا تبارو باتكلا نم

 10 ةتسلا بتكلا باح نم ثيدحلا كلذ يرخا نم ةمالع وار لك مسا ىلع تمقرو ثيدحلا

 نوتملا ىف ىتلا تاملكلا تركذو بتكلا بيترت ىلع فرح لكا رخآ ىف ةتركذقا بيرغلا امأو

 ونحت تهلتقمدعس مءاملتغو هذ هط دلتم ونسملحس ميهعأع» معمماط ءامسس مج01 عاق ءوغو 561 ءزسق همس عم

 نمفأ عممس عنصر ناتك عرس ءدع ةمعأل (ءداتسممتم ءاتلتغو 51 20 ةه]هست هوءامضتطت ءوطاتنتت01عو ا 0انأ

 امو ةععستأ ددمغو هتعمل( دنع "عاعععسمله عيب ىل طمعتس انتطعت ةذصوعسادمعع ءةمدغ 200103 لنتمل

 ممرستسم ءمضسسو نمت زم غمغم اتطرعم ]1جنلهعق ددمغر هعلتصع هلمطقطءالعم ءومسمنءطعملتعغ مل

 حيكعسس 201 6ةمصحس ؟ععطف جعقممعغو هنتاللق هممقتئعممكأ ميمدعتعمع هر ناتهع 20 مهما عافتم امكاتللا

 حتغ عزانك همعءأم5 عا( طمتضتتص 50021645 معاون مونعرممس(. آلتعاو ءمضتسسو وناتأ 506105 5ععاتأت

 ةيصغر عأ [سددسمرتس رهتم امصغاتست هلغسلتو نسحسوسحمت 12 عجن ةص لتطعو لسمك 11/271 ءودصتل عال 04

 طموعئاتسسسمك جسععتم 011151 5معتل مع ههمتغم لتس ك1نمل مع جمعام3(11[ع5و عغ ءدمأأه ؟ءمقتطاتق

 5 جععمرس م 06لمكأو دامه انغ ناتهستله (72011هطصعتلر ناتقع انصاننلل (ةصخاتط 5عصكاتتلت 20تااأغر هدصتغت

 عم ج(مئطدعععس. 4 سملكت ماسععق ءمرسمنءطعسلتغ ةعصقسنر ءدبص 20 ةععاتمسعم» دس آتطتت

 طمع سعزوع 16015 هل 7عيمو]تع ةصكعت مامسص. 'لكخدسص ىةتسعن]م5 آطتطسعوو مص عمم طمع اتطدم

 ]دسلدعمو هعمأزو ءمموتع هط 5ةئس (22011هصاتتت ةعصقاتللل 10 ءقمأأه عا ةععءالمهع5 014عوةل»

 (مرس جسغعتس ]زطرعويحتنط مانزل عزلاتك صهتستانك ءدوعغو عمه ج]مطقطعاتعع لتقممدسلتو ةكه ان ءفصاتغ

 5041 ( 12: 40) ء( زسسضكمز نضسصلأ 1/6 هجمعال منت ذم اتنعتد 2772 هممعتعممتععم. طلعاملع هنزانككأق

 1نئنممع طمعتس هعمأ ذطلوسع مدعاعس ممغمكتو ننمع !10مم5و ءةمتضس ذص تطعم ةملتءمنعم لاوصتمما

 هيغل معاونمعس ةتمعنأ حض (دلتغلمصسس ةثكع مممطعامع ةتالع ةمعتتك تتطسمستست 4 آتطدت

 10 سمضوتنمعس ع معوعتممع ةمئاتت ضدلتالمصتق همامتتع ءمصفاتكمأتو أ هدمت كتم عاتل هدتانتال ]94 0زاننا

 تمردعم ةتعصتتتس معمل مق ءزدكر ونانكت ءدع دعدع ]نطعوصس ةنعمتطاتك طقصع (عهلت0همعتس ءاذعءانتام ١

 ظمسمرم دعرتطف ه0 ةزصعت] كيس ]أ (عيدضتسس طصعتس ةععاتصلسمست ]طعوس هدكلتصعتلل ءمدصتل ات 0187ج
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 باتكلا !ذهلو اًمّكلم ىهتنا اهاذح اهحرشو باتكلا شماه ىلع اهنروصب حرشلا ىلا ةجاننكملا

 ىنذلا فسنلا ىلع وهو ىدابارتسالا ىزورملا لديكم رفعج ىا رصتخم اهنم تارصتخم ميظعلا

 فرش رصتخامو ةنس نيتسو عست نبأ وهو ل ذنس ةدعقلا ىذ ىف همتا هيلع بانكلا عضو

 ام نع هدرج 0 ةنس قونملا ىفاشلا ىومكلا ىزرابلا نب ميحرلا ديع نب هللا ةبه نيدلا

 بر هلل كيحلا هلوا لوصالا يركن هامسو راركتلاو بارعالاو بيرغلا حرش نم لوصالا ىلع هداز 5

 مهفيلأت تأي ل مهالا وهو ثيدحلا جيحصتن اولغتشا امل نيمكقتملا نأ هيف ركذ خلا نيملاعلا

 ةدايزب وأ بيترت عادباب اما ةليضفلا كلت اورهظاف ملاصلا فلخل ءاجن عاضوالا لمكا ىلع

 ناك نكل هيف داجأ اًفصو هل راتخاو نيزر باتك ىف رظن ريثالا نبأ حيشلا مهنم بيذهت

 ىدلكيك ند ليلخ ىنيدلا حالص خيشلا رصتخمو هدرجغ صضارعالا ىلا ايعأذ سانلا ميخ رويصعق

 عاب

 خيشلا رصتخمو لوصالا بيذهتب رهتشاو 041 ةنس ىفوتملا ىسدقلا مث ىقشمدلا ىبالعلا 0

 ا (

 ىسحا وهو اًبيرقت 1. ةنس قوتملا ىنميلا ىلابيشلا عيبرلا ىباب ريهشلا ىلع نب نمحرلا دبع

 هع (6دععم5 ؟عئطقر ونستطاتك ةعماز ءملممع هرددك ءداو مرسم م0هم12 20 سممعتمعس !ائطعت معز عر

 ءورحتسوانع عمات ءهعلممعسس ء مءوتممع ممودت. - مفعم ةمستسفاتس. ع طاسسعو ائطعت سفعمت

 ءيتغسسمم ه0لتلععدصغر انغ لاتع لوز مت» 2101 ه711:0 ل1" معءدنق ملفا ع" 602, تدرك هراتك ءاتصل الن

 هلتمعسس ةعوستاسعو 20 ونسعتس جععط غاز ماتست فرس مةمعدغتتت قا. 1!1نل هعددعتماو 201:ءات 5

 محاد ردعموع 1لدد'1عه'لعغ ةمصت 682 (ةمع. 1. كم. 1283) ةطقمارن( - ممرعو 572” كتعل-

 1116101701: 1 عزو مه 50-ء7-”ءآراررب 8 ءرد- ءاال »عع 11ميجمنم# 5طقطتتمو ةهمصم 738 (ةصع. 30. كال

 1337) رسم (نتكو نت ءعمتامرسعم هدصصتطمو ته هن0هج3غ, نندع زطأ ععدع ذللتق ائطعتم 20 عمان ع5

 عمععد ةمسقز(ةهلمق هع 1عحعتممع5 ءدسستسس طصقأ عع 20010عوغ ؟ع1 10عمنلعست "ءمعاتعتقغو قلتو

 1 عزب" ء8-هد,7 ذمهعت مدت. 1معلمتغ ةله: آهمف 1آ)عم مجسم 0هدتنسدت مرصتسم ءاع.و عغ 1202عأ

 جاتعؤمرو مرلمدنعو كنس تع دعم لهصلتف (؟ه0ن6هصتطسع هعع مدلل ءوةوعمغر 10 ن0 هردصتلاتتط 11

 1متمدعغع دممدسءمغأو عمضنتل همعرنج دمتمتسع 20 0عوععملمصعتس مع ععاتكةتسهمل عق5ع مله 0518

 ع هنمععو505ر2ع5 م20ط0و5 ؟عمتودءو وناتك طاتزاتك مدع5اقصسأأهع هءسسعمأاو ء0نلععتمغ 5119

 لئكمموزالتمصع هرصصتسم صمام ةزكع همن ععلممع دمهز هدتتو دغ كطعتاعطسس 182- ء7م174, ونمت

 اتطرحتسس عمت ذمممعععتغ ودع عوض م نلمصعتل معهمعامست ءعععوتم 20060 0علعتغ.  ةعاقتت عم

 رصعمأتك طعمستصمتس طغعطععلتمعتت> ه0 جطونمعم لمص ءرععلامكذع هط ءمضوتع ععص هع ]طبتم

 ةيسمم(ةههدوع ب لعنملع ةطعتاعط 867غ: - هل- لأ: 12161 1 ءر: 12617/ءا2 كلامية وا مكلتتللللا

 1ردسصسدمءعأ عع وعرتسم 111ععموه]عسص همس ةموتتتلتصساتكر ةمصم 7601 (مع 323. المك. 1359) 2015و

 هدزمك ءةماغمدسع نسلم 45-170 ء-مو,7 ةمعادمسدتنغع - ظاطعتاعط قكطلل-ءا-"ه]بنردمت» 1 ءرن ل]غ كان عنا

 ةآءسع#, ؟داعم 182 -عء7"ءق/' لتععتك ءا كتعد ةسصتتتل 950 (ةصع. 6. ثم. 1543) 1201115,
64 1 
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 خيشللو ملا لوصولا رسي ىذلا هلل دمكل هلوا لوصالا عماج ىلا لوصولا ريسين دامس تارصتخملا

 ليهست هام» هيلع دنآوز مآ“ ةنس ىوتملا ىدابازوريغلا بوقعي نب دمحم رهاط نأ نيدلا نجم

 نميلا بحاص فرشالا نب وصانلل هفْلا لوصالا عماج ىلع ةدئازلا ثيداحالا ىلا لوصولا قيرط

 دا خيشلا رصتخاو 118 ةنس ىقوتملا ىربطلا هللا دبع نب دحأ نيدلا بح بانك هبيرغ ىفو

 5 نيدلا ردص عِيشلل ثيحخل ىف ةلاسر لوصالا عماج م.م. ىفنال ىراصنالا دللأ قزر ىبا

 نم ةلباقملاو ربكلا ىف لوصالا عماج مبإ [4:8] ةنس ىقوتملا ىونوقلا فكسا نب ديحم

 ىسراف خيراتلا ىيف مظعالا عماجلا ا”.# ىلصوملا ىثحملا نبال هيف ةطوسببلا بتكلا

 تأآرقلا ىف رخزالا رجبلاو ربكالا عمال "© قايرتلا ةعانصل قافثالاو قارتفالا عماج دب“

 ىفوتملا ىرقملا ىردنكسالا ىمخالا زيزعلا نبع نب ىسيع مساقلا ىنأ مامالا خيشلل

 10 ةياور فالآ ةعبس ىلع ىوتحي اذه هباتكو نيمدقتملا ىم اهعبج رثكا وهو 4 ةنس

 رخثي هرادب رشع عبرا ةنس بجر ىف هيلع ىرقو كيناسالاب تاآرقلا هوجو عمج فيرطو

 زادك ءماانمرسع 1251“ 61 - 2م05117 216 لال ءا- هديز7 دمكءتمأاجك هدططتلتلال م10 هغأكذتصل3 ءقأو

 هع زكو امعامتا: طهسم آلعمو ونحت جلتعسم عدم علتعتست ع0للذغ ءاع. ىل عدس ةطعتلعا 116700-60-14

 لاا لاق 8لهاءمتست»ءلا طعن 7” معنا 1 ةهنط لنور ةسصم 817 (ةصع. 23. اطآددن. 1414) ططمااتاتقو

 ج00: ةسصعصأو 165:14 1م هآ-ةممدالط ةله ءآا-ه] 0411: ءآ-دة0عأ هلع لن ءل-0د77 دصقعتت ماه

 ذم ءهمرصصملسسا 2/4821 ظعري- ءلمد/ب رك ٠١ تسجسمع معلسعأمأتك همت ممواتأتغ. 1ع ”؟عجطتق ءزاتق

 مدسمتطسع 1101:2-ع041-0: لآتنعلا ظءر» ىلطلما]ع] 1هطع»ةر ةسصم 694 (ةصع. 21. الاهك. 1294)

 مدمعسسع و !انطسس ءلزلتغ. 1ططعءعمتودع هطعتاعات قلاسعا 8 ءن: 1غ ةدمع-هلامأل لنحت: [!1ةصعاتو

 مس معملتسس ةععطغعومأ مدطاتنوعتغب - 3870. ل ؤسصتا ء1-ه5ن1 ءهمرنماتك متم ءأ م1011

 ؟”عدعامنت5 لع عع نيدلتقمسحتستمو ةتعامدع كذاطعتلاعط هه“ - ءل- لأ 11ه متوندعا اعد: 1ط:: هع

 (0نوءمموؤو همسمم [672 (همع. 18. للسلع 1273)] رصمتعتم. ع 3871. ل ةسأ' ء1-هةدكملر ءهمعماتق

 ممم عمتمنسس 0ع معلمعلممع معن ةعونمأتمسعسس و دتعام»ع 1اتن- ءارسماملا# 21115012.  آطتطعت

 اني

 ج0 طسّرسك ععمعتت5 هسو]تووزسمد معيسانمعل. - 3879. آ21- ل ةيسن' 11 - ةكاعوتطو 02م3

 رسهجترساتتل. 0( مسدك طتمامرتعسسم معيوزوع هءضامأانزت. - 3873. لؤرسأ٠' ءا] -11علمقع 1

 ءع]-1غ(116عرو ءهمرماتق 015وعمد1مصتق عغ ءمصقعمو1هصتك 0ع اًطعرأ دعدتالل11 0110212

 حياعي ع 3874. 3-81 ةرسن) 11- قلعط وم رج ع آ[1- 8 ةطصم 1ظ:1- كد اعط جدر ءمدنواتق 31 م

 ءع رمدعع ١2106 ةيدملحمج لع (نمروصت 1ععاتم متاطنعو ةسعغم»ع كطغعتلعط ءغع اآصقس ل8175

 10 106م 8و: ل50- هل - هسا ةرم[آت»# 1: ءعرنلعر»# (نهمدمج ]1ععامدنعو ةصصم 629 (ذمع. 29. 0ع

 1231) رصمتساتم. 11زع اتطعع ماموزو» عدا تذكر ندنم5 ؟ءاعنعو ءم11ءعععضتسا.  (نمدسم»:ءطعصلتغ

 حبنعس هعماعر» ءامنمماتس عع ؟تمسسس دستاتحر د>هتقمف ءدتس 1116 ءوللععزغ !ععاتممعو تنس

 حسمعامرت(هقطمعو لع عموسع ةعطمآمم طقطستعا لمددم هده ذم قلععد ملمع لتةممع هدعصوع [1عزعط
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 ىغارملا ظفاحلا ىنيع رداقلا دبغ هجاوخل ىسراف ناحلالا عماج ربو ةيردنكسالا

 دودح ىف نوتملا ىونردالا ةزمح نب ميعربا نيدلا يان جيشلل ريسفتلا ىف راونالا عماج م

 ىونرغلا نمكمل ثيدلمل ىف راونالا عماج زم« ىجدطقن عماجب اًظعاو ناكو 1. ةنس

 قوتملا ىرعملا هللا دبع نب دجا ءالعلا نال ليلخلا اهركذ ىتلا ةسمخلا نازوالا عماج مم

 ىدرورهسلا رقظملا قال ضنارفلا ىف ىفوالا عماج "مب ةسارك نيتتس ىف وهو 844 ةنس 5

 دجأ نب ىفطصمل روكلا عماج أ ىنأي ىونثملا تاقلعتم نم ىكرت تايآلا .عماج هس

 نامثتع رمع ىنال عبسلا تاارقلا ىف نايبلا عماج ممل“ .ناعربلا عماج )"مم ىلاعب ريهشلا

 ةياور .ةدامعمخو بفين ىلع ليتشي..هتافلصم, ىسحا,ىهو: #8 ةئس قوتملا .قأدلا ديعس .ىبا

 ىضاقلل ئيرأتلا عماج ممم“ ملعلا اذه ىف هيلعي ام لك هيف عمج هنأ ليق فيرطو

 رخل اكد عماج- )ممد - 056 ةظنس ىفودتملا ىبصحبلا ىسوم نب ضايع 0

 دصصت 614 (ذمع. 10. كمر. 1217). - 5875. لفصت' ء1- ح]طقصو ءمعمتك 220001210-

 ساتر. 0 مات5 معنوزءاسسو ةنعغم»ع آكطمزو 6602-450“ 412 171ه اوعأبف آآ1- خنت

 3876. ل خرسأ* عادم ةرخر تهمدئماتق [دسصتصاتتلل 0ع ءىعععمأز ءمعقمتعمر 0000 ةطعتلعاط 127-60-7

 118" م]رغر» 18 عزت 11 نمحم 170" عريعتم# (نمهعممحتكم» د0 (ةممآسسس مهلتسمسنس كلسفمم م01 ةطاتتال

 27701 هز#و كنعد ةسصانتت 970 (ذمع. 31. كسع. 1562) طصمرناتكور ء0لنلز[. - 3877. 1خسخ:

 عء]- عمتك هجر ءهمرماتك [نستصاتالل 0ع مع ندلت هددت ةسعام»ع 110141160 6 ]معين عملا

 3878. لؤرسأ1: ع1- رو عّوص عءع]1- اعط ةسق ءعغرو ءمزماتق انته 0116 12625101310114 1113

 وندحك 12/1616 همدستت عت ه3غ , ةتتعا101ع 451:16: ]770 اعنا 460ه7]ه] ]11همس"ةو ةصصم 449 5

 (ذمع. 10. اللد. 1057) مرممزتطتم. 5 ءدوعتساف ءمهقصمعغ 1دهءعد1م5 لعععسس 3]10هدسصت. ع

 3879, [81- ل خردأ' 11 - قس آمهو همدماتكق ءمدضم]ءاتكدوتتسانتات 0ع زاننع طعضعلل(ةعمو 0

 117:77: هر“ كم]رم« ميم عب". - 3880. 3 ةسست' ءعادهج هكر ءمزتمالق 5 عرفات. ذك 0

 وع ةنمءكعع ةعمان 20 ةعسصفعط 116/1 ع7م2, 0ع نسم زمكنو ؟10غوعنع»ب. -ح 3881. لوس"

 ء] - طه ط7 و مامات رد وس انتل و ةمعامر»ع 111:51 هركه 18 هنن ل1160 ناعم 472 للأم. ح

 3882. ل ُحرت1' ع] - ط0 طغصر هممت لعيضسوممونهممأؤ. - 3883. لؤسخأ' ءاد-ط ءععّوصو

 ءمردنماتك ءعدمموز(أهدتك 0ع دعمأاعس (نهرتدمأ ؟ءءععمعتممتطسع و جسعام»ع 4ك]1 0م“ 0| رت ات:

 ىه40 12, ةمصمم 444 (ذمع. 3. لآدت. 1052) رممرعاد0. 1كلدك هرم عرئانتلل مات]ءاطد عنو أتلانللا عقار

 ونم1 نام ععصامك ع( نتم0 دعععلتغ :ءادنمصعع ءغع حبعامر(6(2ع5 ءمماتسعغ6 همته ذأ ءوا1ععتددع

 لزعانسع, ونسمع لغ طقع 0هءنتمد 1مدأ مماج ءعيئوصأل - 3884. ل ةخرس1' ع1-عغةجالعطو ء01مانك

 طتسغمتعتس , ةهعامنع (نةلطخ 1/607 عت: 0156 7” 21ثءق#ة, دمصمم 544 (ذصع. 11. ة8آكدن. 1149) 0

 ررمرأمنم,. - 38835. 1 ةردأ: ءا- عمت او ءمعماتك 211ةععممت عدس ءممغمعمس ععمموز ات مصغست "ع؟ءاقأأ
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 ريسفت وهو #17 ةنس قوتملا ىاهفصالا [ىزتعملا ملسم ىا] رحب نب دم ريسفتلا ىف ليزنتلا
 ليسارملا ماكحا ىف ليصحلا عماج مم ةلوتعملا بهذم ىلع !دلج رشع, ةعبرا ىف ريبك

 ريغص كلج 4 ةنس قوتملا ظفاخل ىنالعلا ىدلكيك نب ليلخ ديعس نا نيدلا حالص خيشلل

 لسرملا فيقحت ىف ١ باوبأ ةتس ىلع بتر خلا لؤي رن ىذلا ميدقلا هلل حملا هلوا مجحلا

 5  ةيفخلا ليسارم ىف ٠ ةريثك عورف ىف * هب ٍاجتحالا ىف " هيف ءاملعلا بعاذم ىف "

 هصتخمو لامكلا بيذهت نم هصخ هنأ ركذ لاسالاب مهتياور ىلع موكحملا ةاورلا مجحم ىف 1

 ضيراوتلا عماج اك ريسافتلا عماج دم بيغرتلا عماج م”ى4 4 ةنس لاوش ىف غرفو

 غرف ناويدلا باتك نم ناكو ثلانلا دارم ناطلسلا ةلود نابعا نم ميعزلا دمح“ ريمالل ىكرت

 نيرشعو ةسمخ ركذو كولملا مث ءايبنالا ةيف ركذ 4 ةنس ناضمر [رهش] ىف هكيوست نع

 10 عماج 1 ىقهيبلا لضفلا ىال خيراوتلا عماج 1. اشاي ديحم ريزولا ىلا هادعاو ةلود

 (هردصت. (0هرمس عمادتلالق 223عماتك ده (هدئدصاتتسم 20 0ت5ءتماتممس ةءطتسس هع ءعوعسس هط |[ كل

 11051::] 110ه]ءميست»:ءا ءرن ملت لو مارفتا# طقعتءاتعم ر نسخ ةصصم 322 (ذصع. 22. آلءعب 953)

 هطتتغو هعمفتك هع وتهتم :عءلس ؟ه]بستسه همصاتسعمو. - 3886. لؤست' ع1 - غةطقتلو

 يديمك ةدعومتمأةمصتك 0ع ذتكر وننهع 0ع 590160ههتطدك 21ء”نع4] لتعاته كاهغتتسكاتظو 211101

 عزعزاعط ط8فطنم كه7ن]:- هل - 01: لطا ه0ه40 121471171 ظعر» 1كع:7/ءل# لكنة, ةصسصم 761 (ذصع.

 23. للمو. 1359) مصمم. ؟'ه]سسسعم مه851 ةتسطتغتمو 0100 12 ةصعامتغ: طردسنك آكلعم 2عاع2ه0و

 وندأ ممص 0عدتمتغ ءاعبو ءغ ذه هعدع ءهمتته 015مودتغسص ءقغ - لع ءمر وسم مهمجأغ ىاتط

 5 ىدلنفمدمع 21:مء7 لتعاح ةمغع]1:ععملسسص هزغ ع لع موستف ؟لسمدتتم 0ءامزلاتلل 18 عه 5ع

 هرتمتودتطاتو - لع زنك ده ةنعاتسعمأمما0 دقن - 0ع مساكم طسلنخ ععمعتت5 همععلعطاتق ب

 0ع سدقتقمدتطسوم 71": 11مركتووأ (1. ء. ءدع هدلتقممععر نانقك دعوسمأللق تعادغمدتع5 ةع5أو

 عع طسصع ؟10155ع ةعممربدمسو) زءنق - 0ع هملتسع دلمطقطءنعم (22010هةج1011820 0

 معادنممعتسم ؟ن6ن0م 1547 لنعغم ]دطوردمعع جععتدئددصأ. ال1هدعع ءقلمسر طمع هزرانق 5ع مم010:عض

 مومعاعسم ع 1 ]لسأط ءآ-ةعرمن7 ءلمكوتع ءمتكمرسع ء>ءء2موزذدع. لل ظمعسس معا عمتغ 5

 كطعردمل هممت 746 مع. 4. الآدت. 1345). - 3887. لذست' ع1- ؛ةععطتطو ءهمل'ماتق عمتلاتللاو

 ندحع 20 طعمع جوعملسم امعئاممأل - 3888. لؤرستا ع1 - ع1 هقدر 601مالق 601111111110

 ءمر:جمتءمرخترنل. - 3889. لؤرسأ' ءع] - عر ةعالعطو طتلقامرتف نمأ؟عدودولل5 ةنععاأعع ةعتمأقو

 ةتتعام»ع طظستع 7101, منوت»ءأل 7م يع دتسك جل دسلفتس ذسلنفست ل110 1173. همععاهل ا ككتنصتقم

 ["نتغ هع ععتطتكس ةعممض5 ءغ همعرتكم مكسنتم ]نعمتك هممفتعممملا معمفع [مسفلطقم ةسصت 2

 (زمع. 23. كم. 1574) ظمعمسص 1ععزك6 (نهرصصصعتس هدتهغ طخ معهمطعأعووو ننس 2عوع5 عغ ؟لعتسأأ

 10 وسنموسدع 0يجمممانمعر !ائطصسومع ؟؟'؟ةيتعو 721ه]ءميستسعا طممابع هطلت ع 3890. ل ةسنأ

 ءل- ىرك ةعئاعطرو طئتقامرتم همتك نددلتم , ةسعام»ع لك آ/ه7]0 8ءفارمعمت - 3891. لةسخت'
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 ريبك خبرأت ومو [01+ ةنس ىف لوتقملا] ريزولا هللا لضف نيدلا دير هجاوضل ىسراف , خيراوتلا

 قاحلاب اضيأ رماو ناونعلا ىف همسا لاخداو همامتاب هرماف دمحم هدنبادخ هدلو هناكم سلجو

 رمأو ضيراوتلا بتك ىف ام ليصافتل اعماج لعجاي ناب فانصالا تاقبطو اهلعاو ميلاقالا لاوحا

 ناب اضيا رماو مهبتك نم هيلا دادمالاب قفلاو نايدالا خيراوت باكتا نم هيكح تحت نم

 ةيزيكنجلا ةلودلا لاوحا بتكو باجاف كلاببلا كلاسمو ميلاقالا روص باتكب اليذم هلعجي

 دّلجم ىف ميلاالا روص درواو رخآ دلجام ىف تايفولا ةصالخ ركذو دلجام ىف الصفم كتلا ةمأو

 ىلع بترو رييغت الب مهبتك ىف دجو ام ىلع ةقرف لك رابخا لقنو هل اليت نوكي نأ ىلع رخآ
 ىناتلاو مهدالبو كارتالا روهظ ىف لوالا نيباب ىلع وو نازاغ مساب هيتك اميف ]1 دلجم ةثلت

 هلاوحا يف لوالا اضيأ نيباب ىلع ومو [ناخ] دبحم اوتياجنوا مساب هبتك اميف 7” لوغللا
 نحل نم فانصالاو كولملا تاقبطو ءافلخضلاو ءايبنالا خيراوت ىف لوالا نيمسق ىف ىاثلاو

 ء] -غعمو ٌةعئاعطو طئوئمرتم ههنع ةيدهاتم هد كطمزو 182ث140-ءل-0: 1'ه1]0ه11ه] !1١1 سعر [ةمصم
 718 مع. 5. ةلآدم6 1318) هءعتكم] و معيدتنع ةيتماقم الآهئمه ءوغ طتقأممته لع لرم معاد ل1
 رمقوسأ قدمموسع ظلتتكو ندمس ءابس مت لزسه ءديهءعتط ءعع ةمععمأتسةعغو ةواغممسسلا 6 47: دم عطقع
 ىكطعوجذل دممأن 704 مع. 4. كسع. 1304) دممأاتنتت و م2054 ءانتصوتنع 1110046 61:0ع 10/161114
 قلتسس مدغتم هعلعمم هععدمدمدع مهععدغو ونمت هتطت ائطصس طمتعع ءغ ممسسعم مهدعأدنلممت لماع عع
 كتسحتكوسعر طمصتم دمعمادك عع مدمتممدسس ععمعمسسم ءه]دهدع5 0ءووتطعمع رصقصلةعملغو نأو
 ودقع ده ]ئطعتو 0155وءاه ع( ةعمدجمام 1عوعععمعمعر هرصصتف ورسم ءطعمل مع ظسصلعم ةتعام»عق
 ءاندسس طئفغمرتدسم عءاتوتمدمستس ءغ ةععاممستسب عمم سمعتم همطلتغمو ك ائطعمو ةسحتلتم 1عممعو
 ه 14 ودمودع لدكوزددعر سغ همعجت ةرمعم0ت عله 10عم كتسفكسس 8عصتقم عغ 56م0 قا
 هلززنورعام لس 86 ع740- ءل- 00: دممدعم ععدذتلو ءغ ةاهلدس 0مممفاتمع ل84 //4736هع عا
 مممسلت '1؟هععدعمسم دم ؟ه]دصتمع همومهم 0ءقعا موتا“ ظرع دتعتك 0ءادمعأتق عم ع عا 5ةلط 5
 برص عا1ععند ه]دصتمع جلثم ]دملمغو ذغعدوسع ءكتسمتفسي 8عمجمم هعودجدتس ذم 01 هستمع
 0عوىتطتغو عه مملتقممعرو دغ ةممعملتد هتغ همعمتم طئعغممعأ. تم عمل ةعدس ةععاممسس طتعغمعتقتسم
 هزمع دالج ىدهئ056غ مسكقممعرو ودحاعس ذم 1آلهحدس ائطعتم دمع ءعدتغو ءغ مغتس ذه اهته ؟0]سستسم
 ز5ممودتغ - قع اثكر وسدع ممرصتصمع 6 /مسؤتا كدت مكتغ ذص 0همطسق ءةصتاتطمكو وتتهزاننت 11
 [[نععدعسسب 202عمغتدم ءغ (عععدعر مهو6641055 !110وطم]وو ةدعاوغ ع لع ذثكقو وههع 501018
 01] اير واع 01ه]/ممسع4 [ لكل فمن ] دهتمكتك 1لهعع نسمومع ده هم ءدجتله 015ممهأ45 ىاتظأو
 ودمع جانععدسم لع ذللتمو دنمعم ةيتغي ج]نععمسس ذم مدع مدعاعع لتوععغمس قا آه معلسق
 مدعم طتوئورتقم معممطعتجمستسس , 1كطقلت  ةعدسر ملم متم ءاومذعع عع طقتستممس ةمععتعف ةط
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 ةدحالملاو ليئارسا ىنبو دنعو رييشكو نيجامو ىاتخ لعا نم موق لك خيرأتو “نم ةنس ىلآ مدأ

 ىلع كرلاو نيدلا لوصا ىف ىفخلاو ىلجلا عماج 0.1 ىبهتنا ميلاقالا روص ىف .٠ منرفالاو

 قوتملا داتسالاب ريهشلا ىفاشلا ىنارفسالا ليحم نب ميعربا فحسا ىنا حيشلل نيدحلملا

 دبع نب دكيحم برغلا ىال عتادبلا عدومو عماوجلا عماج )"#1 . 0 ةنس [روباسينب]

 سنرفغلا نبال عماوجلا عماج بع بئارغ ىلع لمتشم طوسبم بانك وهو ىمرادلا نيولا

 نيرخأتملا ضعيل ىجفاشلا بهذم ىلع ىواتفلا نم قرفنت ايل ىواحكلا عماج كد

 ىنيحلا عيدبل زيزعلا هللا باتك مولعل ىواحكلا رزيركلا عماج 1 تيدحلا عماج م1

 عماج ماع 5175 ةنس ساويسب اًدوجوم ناكو ىنيورقلا باهولا ديع نب وكي. نأ ىب دنيا

 هعبج ىسراف وهو ىقوعلا دمحم نيدلا لامجل تاياورلا عمالو تاياكحلا عماج مك فبئاقمل

 هاشبرع ىباب فورعملا ديحم نب دا لضافلا هلقن مث نيدلا سمش .كلملا ماظن ريزولل

 هلقنو هل اًمّلعم ناك نيح ىناثلا ناخ دارم ناطلسلا رماب ةيكرتلا ىلا م ةنس قونملا [ىفنلل]

 قلجتسم صلع تدوسع ه0 جمصتتنس 700 (ذمع. 16. 8ع. 1300) ءةمدضشةغعر اننص طلقاماللمق 5ةعولامتاتما

 عزمعسا دعس ععماتستم ع مممدأو 727/426 و هتنمعمكأرو ]اكهكطستععم و آ1مل1 أمر 1كةعات (ةعاتتلو

 وعر علعمرتتتت عع 1عدمءعمرستسلت - لعمتوسع 0ع ءلتسدحكتست» 8عاتز15. -  طلدعع 111ه.

 3892. لؤرسصت٠' عاد ع11 رع ءع]-اعط ه 11, همرتماتك ةمعظهدتانتلللا ءا ه5عومعامتاتستل 06 ماتم ءزتتق

 معانعزمصتو ع( طقعف ومعمرسسس دعاتاهنلمسعو ةتتعامع ةطقتلعط للان 15:اءمم 2” هآراتا ل ءا

 11101,« 0 ]عر عب اقرت يطقطتنمو ؟هلعم 0/40 للعام هغ [اتةدطاتتةع] ةمصم 418 (تصع. 11. 1*'عطا
 1027) رصمرنتم, ع 3893. لؤرصت' ع1 - ]ةرع ةرصتلو همرماتكق ةعضاعما0ق3ئ031 ط7ءاللاتتل ءأ

 زموعمز هددستست ءغ (طعددسمساتد 1ةعوانهتضتسم ةلتعامتع ل1: [/هن'0ز ]1101 هترستت»ءا 1) زد ل ار 0-عآ-” ]111

 12 نيع. آئطعم ديسمامك هدا ءغ عم ةتم عمل هتنعد هوسؤ] ءءلمتع ح 3894. ل ؤسست' عا1-] ةللث ةشتلو
 مرمستع ةعماعم(نهضتسس ذمععصأ هددضتس و ةسعامتع 61-111 نانو ترا علا - ل ةسخ) غادط ٌةلكتو
 رمق هي لعضوأاو لسسصلتعد 24 ةعماعماتحس 87م[ ةعدتس .ءمرسمدنعط ءعملعمفو نسقع للك مععذو
 دنمغر, هسعام»ع هلتوسم ةعيتمرمعي ع 3896. لؤست' ءآ1-ط هلي طر ءةمدئماتق 1280130 صانتتتت. دح

 3897. 7-11 ةرسأ' 11-151 حءتمو ءهرماتك م2عممدانس و 00ءامتممق ]تطدتت لتعتسأ ةانطاتستق ءمصاتصعطقو

 ةسعامرع 18601: - هل- لا: ل]ر»ء0 13 ءنا فطن 8ء]" 8ءن لكطل- ءآ-ةمءارآاءابا (نمسس ماتا. كة ملقت

 ءرئامطقغع همصم 625 (زمع. 19. 1آ2عم. 1227). - 3898. لوست' ء] - طه عةتعو 6012مالق

 3899. ل خست' ءعا1- ط1لعمو مغر هفرنماتك ههيه 0هصانست عا دمأ عملم» 20110 طاتتلاو نكن
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 فلي

 10 وتم4 لعسفل-ءل- لأ» 11هآر مست ءل لنا 171 تنعم 11ةسا»س- ءآدوضا]ب كارعت- لس لأنا معتقتعع
 مآل ءعزغو عع 104 ممدنعد طعمع دسعضتم لقن»ء0 8عرن 21ه]مستناءل [1آهمعاتله], ؟الع6 م
 م4ماو]ل7ب لتعامك أ دمصم 854 (ذمع. 14. 1"عطس 1450 ) مهمعأمدقر لومذات ةنانفمصأ 0

 رم 11, تندم للف ممممزوأعر» ءعدععر ذم ائمعسحسس نععلعدتس (هقهواان]تغ. 10عرد 1عععضتما
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 لالج نب ملاص ىلوملو ناخ دمح ناطلس هدازهشل 18 ةنس قوتملا رعاشلا ىتاجن انالوم اضيأ

 هللا دبع نب دعسأ نب دمك هبختنمو ناخ ناميلس نب كيزياب ناطلسلا رماب 1,“ ةنس قونملا

 ةفالعلاو مكمل عماج 4. اباب نورشعو ةسيخ مسق لك ماسقا ةعبرأ ىلع وو ىفنلمل ىرتستلا

 روصنم ىنأ ظفاحلل ءاعدلا عماج م.# رردلا عماج #8 تاريخلا عماج 4.

 نب ىلع نسل ىا نيدلا مجن ةمالعلل فطنملا ىف فئاقلل فشك ىف فئاقدلا عماج م.م 5

 واح ميظع باتك وهو يلا همعن ىلاوت ىلع هلل اد هلأ انيك 1 هس ىرتما ىناكلا ف

 ىديشرلا عماج 6.0 فشكلاب ىمسم حرش هيلعو ءىث هنع لشي ال ثيحب هعورفو هلوصال

 اهنمو نف لك نم لداسر و نيزولا هللا لصف نيدلا دينثر هجاوحلا تافّلوم نع ةرابع وهو

 دقو هتافلوم عومجم هنوك لصالا نكل طقف هخضيرأت ىلع اذه فلطي دقو هكذ رابلا هخيرأت

 ةسردم ىف اهعقواو اخسن بتكتسا ءازجا ةرشع وحصن ىف تاظيرقت هيلعو ميظع دلجام ىف هتيأر 0

 110112 مموغع» 2/ءزم/6 8هعامر ةحسصم 914 (ذمع. 2. [آدث. 1508) 2201411115 د 00

 ةهداممت هزعاسنلع] ل101 هتتنءلا 11, ءغ ا1هللح ه7: 8عر» 3ء7ث7: ةمصمو 3 1م.

 29. لدا. 1505) 0605و لاتكذدات هملغمسأ 8201240 1767: 8901ءةجا» 1[ مهب. 50انودو ءلاتك

 1101 متت ءا وت لعمل ظوتو لطلعلاع] 15م1 ء»# طقمعلتله ذه ءمتكمرسع تحس 0ءاععات ءلتقتاو

 نسحتص ذه ونمهغتم# مدصعو لتئزدتغو وعمتطاتق ةتسوملتق ءتعتمس6ت ونستسوتنع ءةهتغف 06036.

 3900. ل ةرصت' ءال-طهالعرم 256 عاد عل خس عغر همعمسو لن01ء1ك هع ملتعلت. - 3901. لةسخ'

 ع1 -لعط علم ةغو همرماتك طوصمستسس. ع 3902. ل ةست” ع1 كو ع عدو ءهمزماتم د1315:8811183:0117.

 3903. ل ةدص1' ع00-1 ذو ءمعودم معععاتسر ةسعام»ع 1ط[ذظات قلع 71هبنو». - 3904. 1ةدعأ1* 5

 ء«1- 0 ءةقعءعر هورمسع همهطغقلتاهطتسص 0ع 0ععءامسلم ؟عجم. مدع 1هوتعاتم و ةسعامرع 00ءانددتسم

 را وزرو-عل-غ: 4طن ]مدمن ل6 ظفر 0مم" 141656, كمعه ةمصستم 650 (ذصع. 14. آهن. 1239)

 رسمسعتم. 1ظانع اتطعع دصحعمسوو ونمأ ذاه ةمعمتغ: 1طهسلعس 182م معمم ءمدنساتح طعص عم أ ومدتم

 معرتع ءئعو ذللتسم 0هوهتمدع ممم عتمه ءغ ممعاعم همععلد]لعم ءمرصمءععط ءملتغو ذاه دغ متطتل هط

 ءم حاتعممسب معيصفمعوك  (نمروتس عماجسامتا 00006 زانق طقطعداتق 7عم/ر“ 120511411111.

 3905. كفس1' ظا- 8ءدطل 1و ءمعوتك 26:70 وننأ ةغنآسف همعمتطاتو هدا 103

 1:ءم140-ء0-ل47: له ل]/1هل]ه]ب ا!!! تع. "امه عافعم ددصغ هدممتسسم ةعاعمساتمع ععمعسستس. 1115 هدتد

 نيموسع جمغعد ]دسلحنمه طسع مععنمععي ءغ دم(عملمس دمععتماتم ذكللف ذه دمتعءودتم زانق

 طتمغمرتحسس مصاص ةسللعدغو ةلفسعم ميتستتس ءغ مدممجتع ءمدماتو ةتومتلكعقغ دق همعطاتلت.

 خلت ائطسس مدمعمسم ؟ه]سستمسع ءمرد م عطعمكستس. 1ظمعمرستد سك ةعقمدعسمأ ذه 0عععس ؟عجع 0

 زمعععماتمو ؟لامسوتع مامعتطسو ءةععرس ماتم لععورتط ءولسمد سعدحتع ةهودع ءىمالععتم هعطتم '["عطرتو
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 نيج ىكرت ريسلا عماج 1484 هلوا ىف هركذ امك فئاظو هخسانو هظفاحن نيبعو زيربت ةدلبب

 ةمكقم ىلع بترو دادغب ةالو ضعبل هفلأ رشاعلا نرقلا نايعا نم ىدرورهسلا ىقيدصلا رهاط

 عيحصلا عماج ىنآي ةيفسنلا ةموظنملل حورشلا عماج 4.4 ةمتاخو رئاخذ ةنسو

 ىراخضبلا ىفعجلا ليعمما نب دبحم هللا دبع نأ ظفاحلا مامالل ىراضبلا ميكصب روهشملا

 دراتخملا بهذملا ىلع اهلضفاو ثيدحلا ىف ةنسلا بتكلا لوا وهو 01 ةنس كنترخ قوتملا

 ناكحصلا نارقلا ىعب بتكلا حصا نا ىلع ءاملعلا ففثا ملسم حرش ىف ىوونلا مامالا لاق

 ايهرثكاو اًجكت امهكحاأ ىراضبلا باتكو لوبقلاب ةمالا ايهيقلتو ملسم مكتو ىراضبلا يح
 ثيدلمل ملع ىف ريظن هل سيل هاب فرتعيو هنم كيفتسي نمم ناك اًملسم نأ مص كقو دئاوف

 ىلع فقفتملا ثيدلمل اجرخي نأ اميطرش نأ مث روهملل هلاق ىذلا راتخملا وه ججرنلا اذهو

 10 عوطقم ريغ اًلصتم هدانسأ نوكيو تاقثلا نيب فالتخا ريغ نم روهشملا ناحسلا ىلا هتلقن ةقث

 ىلا فيرطلا مص اذا دحأو وأر الا هل نكي ل نأو نس !تعاصف نايوار قاكصلل ناك نأو

 لعممدوستغو عغر نك دس ؟عآ رسعسمج تدع صقصلمجتغ 81 0عمعت مولع نغ ذمكع ذم دمتم نعل

 عنموملنع ةقدتوممك ل. - 3906. 3 ةسن' ء1- هزت عنو ءمدماتق طتاموضهمطتعسسو 000 10/0

 11ه" كمل علف كم[ مهيمعب"ا2ر دع ةععسلل لععاسل ةمععامتمهدتستتقو مةعاععام ةلتعمت 8دعطلخلن

 عنمسولعمع ءكمرصممفانتغو ءغ ذص مدهع1دنلمصعسترو ةذعدع (طعفدتت»م5 ءغ همهء]هكأتوص عت 018ععقولا.

 3907. 3 ةرصأ1' عاد وطم ءنطو ءمعمددك ءورصسص عما هج 010:2 20 ءةعصسصعت دوور ءارو 0ع نسم ةماعذ

 مزلعونير. - 3908. لؤست' ءعآ1-هدطتطو ءمدنماتق 2016100112 م10طقتناتالل 2012186 50/74/

 270774,« هع]عاطءدخدسرو هةسعامنع آدم 1آقكات قللثن 450071ع] 1101 رعتن»:ء0 1867 ظءددمعأأ

 5 لماإلا 8011/27, لع م1 عرار حمصم 256 (طصع. 9. عوام 869) مطمدطت0. 11لع معامععرو عون أ

 مهعوامم ةفدلسسك ىعرع لع مع ةدلتقمدمعتم ئطعمضتست همطتلتموتسد هدنس ةععسم لمس هرتمتممعتم

 هريسمتطاتك معمطحتحتس. طسصقس 2/ءمءم# دص ءفسسسعسامتام 20 هزطق 1108701: 1 'ذد1 0ءاثو

 زموستغو ممدغ 0هددعسسس ]ذطعمو ؟مةتموتسمو نطاتسوسمع هم/:/] هىدع ممكعماتسمعو 8470/1 نان ععغ

 86071:1ر م16 كغ /71هء7ضمتر تمد [0ع]ع5 تتحع جقدعممات ءعدععمعضتمغو ءا 807/401 اتطعت هتمععتاملع

 مرمط جنموستسم ءا ننلتغهنتك ةسواتكلتصسع 7107701 هراتق كاتم عنز ءأ ههعمتخغاتلل ءقأ ءاتقتللار 8

 رمغعع» ءمو ةطتقدعو ننأ ءدع ةللم نناتغجنعد معمعءعمعرتماو اصاع7لاتع هزلتصع5 همصه5أغ3غو ]طنط

 زللسس ذم ةنعمأم ندلتغقمممحعم هداطسس ةزطأ ةتستلعمسد طقطعءعرنعو ءغ ةسصصتساتق طلع مانام أم

 عز عع هرصصتسسس هعماعمأته ةاهطتتغاتت.  .الاععوسع ةسيعتس ةهتمقتغ طمع همن 0مصعو نغ ا( 5

 نو ءكلزوعمعغ عن حتس طلع ةتعمتر نست عده هدتالم ؟ةيسوضتسس 1506 لتعممتتتسا ؟عمانتعمهمأع 20 50 هللاتتلل

 ممكتتل ع1 عن عار ةمعامرلغمغع مدس مائه طفتكممر عا نانحتناتتل 2امد1(غ55 20 دمذاتتس مد0همطعامتس ةلصع

 دلاله زماعسستووزوصع علتنع6“ نم053 معهمطعأمع ةوعلسك 00م5 ءغ مامععد طقطعأ مءاقنم»عوو هم

 رمدعاتسق و قص انهاتتال (ةصااتتصر 30 ننعم امسسعم 515 ةماععانت ةهوغر ءزاتكتتم01 نلاتهنا1ع 1305
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 ليضغت نم ةبراغملا ضعب نع لقن امو ىراخضبلا يكح ميدقت ىلع روهمإلو هاجرخا ىوارلا كلذ

 نم هناكجر اًمأو بيترتلاو عضولا ةدوجو قايسلا نسح ىلا عجري ام ىلع لومح ملسم جت

 ىفنتكاو ةرم ولو هنع ىور نم ءاقل هل تيبت دق ىوارلا نوكي نأ ةطاوتشالف لاصتالا ثيح

 ملكت نيذلا لاجرلا نالف طبضلاو ةلادعلا ثيح نم هناحجر امأو ةرصاعما فلطمب ملسم

 جارخا نم رثكي ف ىراخضبلا نأ عم ىراخضبلا لاجر نم !ذدع رثكأ ملسم لاجر نم مهيف 5

 ثيداحالا نم ىراخضبلا ىلع دقتنا امف لالعالاو دوذشلا مدع ثيح نم هناحجر امأو مهتيدح

 عوضوم لصأ ىف حدقي ال اعرثكاف امييلع تدقتنا ىنلا امأو ملسم ىلع كقتنا امم ادلع لقا

 امهيباتك ىقلت ىلع عقاو عامجالا نأ ملع دقو ىرخأ ةهج نم دراو اهعيمج ناف محصلا

 نيخيشلا ميدقت ىف بير ال هنا عامجالا ىلع كلذ ىع باوللو امهيلع دقتنا ام الا ميلستلاو لوبقلاب

 ام لاق هنأ ىراخبلا نع ىربرفلا ىور دقو للعلاو يحكصلا ةفرعم ىف هدعب نمو اهرصع ةمدا ىلع 0

 ءاتعسععسمغ. (0ردصمعم 8014 (1 اتطسس هى 2747: مدع ععدسغر ءغ ننم0 ءدع ةمعام211346 ءانز قلصت

 31دسنممت نتهلسمغر هه74/]: 110105 ممدعؤكعينعم لمس عةدعر 10 20 يسمف هه ممتك ءاعوعدما تمس

 ءع 1ةمكناسضهصت5 للكممدز6هصتكوانع معمطت(دغعط مماعوغ معاععرت. ظلم ءامدغاتق ة6(0لظو ونت

 011[1 440 مدتممع هعكونجع 20 معممطعأاحسم نكوسع ءممامتتحع (مدلتغمرضنسس هعتعت طقطتلم

 نتطستغ»ر عع ءمصلنقممصع معملعغو نسمتسس ةتطخ ةد مود دتغو غ "ع]وغمد عاتتتو عال كان 05 ةانع(01426

 مءاعمعطوغو هعراعو ءالمسصمت هعسعأ ةةسغتس , ؟10155عغ 2710ع7نرو ممتد دداتك طقطستغ هذ 6

 بسس للم دم همتع ءعموسدت نصم ءملعسود ع ؛ءةرصموبع متععرتغ © ههععمنك لعتصلع هط زدكغقس

 عمععمضتس 20غ عع معاتوعتممعس ذم (”هلتقمسع طعمع دمتسم (عمعضهل2 مرل0عو عك 0عقعماتمأاتاو 5

 10 ظغر نتمل د01 6هدحتستت د 210م7 نوح [دسلهغر 0ع نمتطسم تكمادغهغدسعرو مسدصعتو 21105

 01//182011 ةممءعندصغرو معهعاعرنومفمط 0000 طتع ءمعمست 7ة016هصعق طقسا ةدعمع ءانعتغ

 مممعتمدعع لعصتوتعرو ونتأك أ تطاتتغاتتل و  ن13462115 60241011518 358 تاتا 2161407

 مدع ها عمغع عع مع] ]طعون دمتم تع مءعضهقمصت هطصسمدتم رو (2201665هعقر ونتدع ذمكتاأم 20#

 (ةصواتقتل 5 عوات1 ع5 ه5عععجسا هاتر  م2161065 مانع كانصغ ائذر نمقهع 1ه171غ0 0

 تاممسكدعو ءغ نانقدع مصاعد هع تتكوسمع 60عص هععععمس مغر طقعتس مامعتسوع ذم ةععطعأو م4

 ىو ممكاسسم 0عوععمغم ممص لهمغ ؟لطرت عجملت 1وعدس ر هردصعف ءعمتس ةط دلتف مدعاع نتقلتاقع

 دممغت هدصصمعف ةتتاعتس ذم 0غ سكوسع ائتطعم ص 1اهملع ءيعمتعملم ءعغ ممكظلعماع» ةلستغعملو

 يموعمتمعع هممدامغر ذللتق ءهعععمقفر وندع 50ع نغتاكواتع كممعام عزا ةسطأتن» ل نس

 ةمسسحفسس طمع مععممصلعملمتس ءوغو تعصومنع ه8طغعتاعط هتمع نللذ لسطتغةهنمصع 1[مدهصستف كانت

 ع مموائعتمرتك (عصممرتك مص 2036 هصحتتات ؟ءيتوتناتال أ 81هدةئاننال ءممصتاتممع معهعأ1ع"عملستت 0

 يدع.  ظغ 187هقب»# ةمدصسص 80/1/42 لتحتعدع دع لانك ةننعامرتاملع مهععوكتغت ةمالقسا 0

65 .11 
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 لوقي ملسم ناكو هتك تبتو ىلاعت هللا توجاسا نأ دعب الا اًثيدح جحصلا ىف تلخدا
 امهْنأ رزقت [دق]و اذه ملع اذاف هنكرت ةلع هل نأ ىلا راشا املكف ةعرز ىنأ ىلع ىقانتك تضرع

 هيجوت ريدقت ىلعو ةرثوم ريغ اهنا الا ةلع هل وا هل ةّلع ال ام الآ ثيدحخل نم ناجرخي ال

 5 ةحص عم مرتلا نق هنأ ملعأ رت هلحن ىف ليصفتلاو ةليلل ثيح ىم ضارتعالا عفدنيف ايعريغ

 ىناعم نوتملا نم بقاثلا همهفب يرختساف ةيمكلل تكنلاو ةييقفلا كناوفلا طابنتسا ثيداحالا

 ىلا تاراشالا ىف كلسو ماكحالا تاياب اهيف ىنتعاو ةبسانلا بسحب هباوبا اهقرف ةريتك

 هلوق ىلع رصنقاو ثيدلمل دانسا ركذ باوبالا نم اًريثك الخا مث نمو ةعيسولا لبسلا اهريسفت

 امل ياجتحالا حصقل اقّلعتم هدروي دقو دانسا ريغب نتالا ركذي دقو معلص ىبنلا نم نالف

 10 ةريتك تيداحا هباوبا نم ريتك ىف عقيو اًبيرق فبس وأ امولعم هذوكل ثيدحلل راشاو هل مجرت
 وكذ هيف ءىش 9 اهضعب ىفو طقف نارقلا نم ةيأ اهضعب ىفو دحاو تيدح اهضعب ىغثو

 50747 دلستمأ ىدلتقمدعسسو متكأ ممقاوانحتل ه 46)1 :عمتمتس معاتألر ءلدكودع ؟ةتاقق ةامطتلتكم
 عوام 7110:7ن»: آ1ضطسحسس دطعاتسر ةزءطقغو 4710 قليب مبهم هطغملتو ءغ ندمان عععتدسواتع ةللع
 ممتطت ةطن دتنسس اهلتعددتعو (مه0ز6ةهصعسس ؟ءاتومست. نم ةعتكس طمع همااتتم 5غ عأ ءمطأقالتقكاتظتو
 زآ]105 مسالدحس ءانعدتمدع صه ةمصعس و هنت تللاتس كاتس 1هعقذعغو ةنتغ 51 وع010 911 1 ةصعقذعأو
 طوع مئطثا] ؟ةلعروغ. 1غ وز عدمعحتس ةميضتسس 0210متك 1س مئعاد1هصعتتل 201 غاأ1ئ115و خ3
 يصماعستم همتسكوسمع 506 ىدلتكتممعك معزاعتمسسكو هرعوغم (مطدعس عمزتتالل ؟هعائاهع 201725 ةتن
 5 هرتسزهصتر 05 ؟1(1هزئانزظ 35م ء>مءالاعقو 6 لمطتسس ءوؤو ودتم ذم طقع ع هدرصصتطاتق ةلثتف
 مممعقعمعملت همن 115 هيئدسعملتق ةوتطسس هدرسصتق همردموزأتم رهغنمسع ةوستسمع طقطتتم مءمعالتغتو
 06 هتمعسلتك ةسععس مدمانطسم ىنم ]وعم 10لعطتسسو. طلولملع ةوقمر 801814 غدسس مدقعاعت
 ىدلتنمدمسس ؟ءئتاهنعس 1عععسص ةتطأ ةوئممتمدعر دنع 1[تعضمددك ةلسماهكممع5 لدتت للعقم أ
 دمتم لزءاه مطئامدممطتعو ءموتلهكتمدع كءلوعرعار ء( هلع ةموعصلل معتق مت 020 اهلع ءدع (ءالاتتك
 نورطزو ةوصاعمامع دصصلافف هينورسكتعي وسمك ده ائطعت قمته ع ةستاتسلتمتك 1؟ععع 0تةاهتطاتتك
 6( ةتس] رص ززك معكم (0هددصأ داماسأه ءمصاتس ءمغعد هتف طقطستغع ةلودع طقضتس ةديبأت همم عت
 ملئ ئصقخمتس كتمم كمتتا ]ه4 مدتسمعكز: نسم 1هعطتس ءقغر نع دس هتان]ا5 هدمااقتطاتك 201 0طانتلت
 وتعامله عمو هيت( عرعأ ءغ دحام طقطومعع لتعومع: (هتلحسص ةسعامرع مئهمطعأم طقفع ت01
 10 1مئعرلسس (عداسس ةزمع نآلف ةييعامرت(دنع طقطوغعو عغ ةمغععلمسس ءانسص 21[ علاو 1 ها(
 جيس عم(0م ناسلمد دمكعتمام5 ممطقسلأ عمءععءامغر ءغ ةمللعغدمغ (ةصكاتتت 5016 هصعسسو 01100 عا
 يومتاه عوغ ع1 رصملم ادسلمتح. طص سصسااف ةتاعتت ءلاتق ىمتلف هدلئاتممعم دسصسلنمع ءدلتصكو
 زد جآتذ همهر زم هالته ؟ةودف (0هددمأ (ةمغس ذه دلته هتطنا هرصصتسم 0ع معو لص نانق نم
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 ىربرغلا كنع ناك ىذلا هلصأ نم ىراخضبلا جئسنتسا هنا ىراخبلا لاجر ىف ىجابلا كيلولا وبا

 اهل مجرتي رث ثيداحاو ايش دعب تبثي ل مجارت اهنم ةضيبم ءايشاو منت ل ءايشا ىأرف

 ىنهيمشكلاو ىسخرسلاو ىلمتسملا ةياور نأ كلذ ىلع لدي اممو لاق ضعب ىلا كلذ ضعب فاضاف

 كلذ امناو كحاو لصا نم اوضسنتسا مهنا عم ريخأتلاو ميدقتلاب ةفلتخم ىزورملا ىيز ىباو

 سيل ةلصتم كلذ نم رثكاو نيتمجرت كلجات كنا كلذ نيبو مهنم لك ىأر دق ام بسحب

 رث هذا بير الو هفلوم ىلع ىرق باتكلا نأ ثيح.ىم رظن ىجابلا لوق ىف»و ثيداحا اهنيب

 ةيفخو ةرهاظ نوكت كق باوبالا مجارت نا مث ةياورلاب ةربعلاف ابوبم اًبترم الأ هيلع ارقي

 هانعمب وأ هضعبب وأ هل مجرنملا ظفلب نوكت دقو هدروي امل ةقباطملاب هلاد نوكت نا ةرهاظلاف

 مجرتي ام اريثكو عئاقولا ضعبب صتخي رمابو رهاط رمابو ماهفتسالا ظفلب مجرتي ام اريثكو

 حمصي ل ىذلا ثيدحلا ظفلب ىنأي وأ هطرش ىلع عصي رن ثيدح ىنعم ىلا ىموي ظفلب

 ىفخ رماب ةراتو ةرات رهاظ رماب هانعم ىدوي ام بابلا ىف درويو ةمجرتلا ىف اًهيرص ةطرش ىلع

 عرسدطتت. 4117:6104 808غ ذه ائطعو لع 8608م« تدلتقممحتتتك مهمعفغعرو هع 20875

 ع ةهمععطعإو مور ونهم دمنا 17"هلب»#  ةدععاتاعتتغو 0عوعت مولودعر ءهغ هلتقك عد هممقمم

 معبأ عءامكر لتقف مدعدم ؟10ت55ءو تغ ةمصق عم 6غهمعقرو هنت دمتم هتطنا 205 قتمدءعتغر ءغ ىدلتامصعور

 ودتطسك متطتل دمكوتموعتع.  طكتمع هلتح طمصتس ص هلتلق همصز همحعتعو هع: ظدع طتقر دموتتأو

 ودمع 10 معمطدمغر مهمهعسلسسس ءةغذلطسلر ىدقتقمدعسم 11081 ءن] , اعملو تو 15/1114 هاو

 لد: 26201 ك1عء«مءنغ لتك ىدوسص ءعذعر نسم4 هلثك ممهعستكءمتمار دلتف ممدغ ممودعتتماو

 وبحصوممتس عع تسم ءم0عسوتع جععطعارمو 0عوت موتددعمك. 10[1ع ع دواو ءهلمصع عمات ععملسس

 ءداو ال2 0اتت5ل0ع عمران دئعتت ءقدع. منكقكتغ.  طلسع ءنمس معراسعغو وسم لسمو نل5

 دمحتعمتك ءغ ماسنعو ءاتدس ءمصاتساتم ةصفعومءساعوو لستطسع مسالم دماع»مووتاه هيغ ىدلتنم

 ررزومدغدعت جدسغعرس ممغعوؤ 0ع ءمر وسم 8476 لتعتغو ونتدنعمسك ذلاع ائطع» ءفددسس ةنعامتع

 1ععمدق ةتغو معع تللصمست ءعىغ لسطتسسو وستم ءمرحتم عم ممص متمأ طعصع لتومموتكك ءغذم قريت

 لتكتكدك هزغ ]1ءءصك. (ندسنم ذدوتغسع ذم ةدلتقمدمع جدلطتطعمله يؤ. طودعم قةمتامص نلت

 مدعم دسفمتتعدا ىسصغر مدضتتس هطقعستي ءغ دطممتكعدأال عمصغر هأ ءمهمعياتعمالقتط ءنلط ُرْثَك

 ةملتعدمغو ونقهع مهؤعععو ءغ ةصغععلمسس ع تموتك (7ه03ةمصسم ”ةنطتو ممعاممغي وستطسع نغسأدك

 رمكتطتغتسر ةلكع دع ءداتس مدتاعرو 5196 20 ةعمقسسر ءغ ةدعمع ةمكعتماتم (اهلثك ةغر دغ ماعم

 ممودلممعتس يمرتسمكو ءغ معس دسفمت 1 ءقامتس ءغ دعس ندهع ءعمام5 ءمقدق مععتأتدعتاعم همععامتز

 همعرع ءاتحتس ةغدلأ ع لتعءاتممع كمسمووتا ىنصغر ننقع ةعمجستس انهلنمههتد ةملتعدعو ندقع

 عععتسلمسس 1عوعسس ةسعامف مدعم ماختس 8لعمص ءعمأحتص همم طقطععي ةلكع ىدلتقممتو ؟ةعطقب

 ودمع ةععمصلمسص 1عوعسس دسمودتكمس 80ع هاه قمععر ذم انغتلم لتوعماع جوع ءعذص ءةمتاع

 دمؤم همرصص سمت قغر 0136 ةعطقاتال ءزاتق دم000 دسهمت ؟عداع رصملم هءععد]غم ءعمعاسممأر 1251
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 ةفخ ءالضفلا نم عيج لوق نم رهتشا اذلو ىطرش ىلع ءىت بابلا ىف صصي مل لوقي هتاكف

 الب باتكلا كرت هنأ رظنلا نعمي مل نم دقتعا ةقيقدلا هذه نع ةلفغللو همجارت ىف ىراضبلا

 دعيطقت اماو نيتعكر ةمجرت لكل كسي ناك هّناو هكبنمو معلص ىلا ربق نيب اهضيب هذأ ىور امل

 5 لك ىف هب ٌلدتسيو عضاوم ىف ثيدحل ركذي ناك هّناف باوبالا ىف هتداعاو هراصنخاو ثيدحلل

 اًثيدح كروي ام لقو هيف هجرخا ىذلا بابلا هيضتقي ىنعم هنم يرخفسيو رخآ دانساب باب

 ىف اهركذ ىتلاو ناعمل ىرخا فيرط نم هدروي امناو دحاو ظفلو دخحاو دانساب نيعضوم ىف

 نأ ربغ نم ننملا ضعب ىلع هراصتقا امأو اًئيدح نورشعو ةتالث 5 انسه اكنس نييعضوم

 اًقوقوم فوذحللا نوكي ثيح الا بلاغلا ىف كلذ هل عقي ال هتاف رخآ عضوم ىف ىقابلا ركذي

 10 قابلا فذحجو عفرلاب اهل مكح ىتلا ةلمأل ىلع رصتقيف هعفرب مكك دق ءىت هيفو ناكسلا ىلع

 لزععر معن هععمص لمص 1عععسسرو وننقست مدتهعونتطم و ذص ءدمتغع هتطتل ءوأو نتم4 506 لتعصاتطت هاو

 عع طقصع ها يسكددس دمت[ غ مص ةماعع ملم5 طغعصع دصععتعمو لتعفس 0ع اعوعتنمنع 801/4741 ذه

 نعساآتك جلستمدد لتعد] عدس ون. ظغ وسمصتحتس طقصع ةلعتلت م315:312 2ع]عدعزهغر ءاتزانق 5

 معرس ممص جامو ءيمستسمغعب 15 8017ي«عمسس ائطسس معاتودتقدع كىعلتغ طقسا متلع ديه ءتماتتتتم

 ىع وست مملنم4 ءزدك امكعضملممعف هطقضمءاذعتسمأ هموتامتمصسعسصو دهعم أ عووسع ءأ ةصغع]ل ءعءاتتق

 جنمصفمسغو ع طصصع عجولسمت  .ةحدص (هصطتنلل هأذ ءةتتفودتس همصقعءتنمع ةدمغو 0000 ةللقق دماعت

 ممممطعتمع ةعمماءطضتس ءلدكواتع ةانموعدطتس م1006 ءعوعرتموتكدع ءغ مجم وسمكتم ةمقنهتماتمسع

 لسوك هدعردك مرعنوممصعك تنص ءدصتاتعك ةمعاتسهقنمسع 1عولقدع ةنه01د. -  هم4 ممنكم
 5 سولئنمدعد حسمسأمغو همهم هطتغ ءغعاذم 035 عموتك هدمتاتطاتك 2ءمماتغو كقطع انه812 32061010
 نون قممصعتس ماستطسو 105 ءمرسصصت عرس مةطقغرو ءدوسع ةتمعاتنألتق هةهتاطسق ةلته ةسعامدتاقكع
 زمععممدتلم ةععسسصعمات 10عم هلم ءغ ذملع ةعمقسم ءاتعتغو يسع ءقمدغ ممداسلمعو نطق ةللقست
 ه]لتولغو عع مدعم مصكتس ةةسلعس نتهلت 6 هصعتط همطسع 10هنك نصه ةتتعامرتغهنع ءأا 115لعرط ؟ءتنطتق

 منع ممدتكقم طقطععو عدس عدتس عع هلتق حلق ع همعامدتامنع ةهللعتتع هط لت عدمه ةعمقتم. '1'عهلت-
 قممعف جتكعطس رو ننهك لصمطاتق 1هعلكر مءمعاننتك ءدلعست دتعامدل ادام ءا اعدعاتتر دللعتلاو هنت
 رتوتملت نعد هسصأ“ 0 سمصلم دبغعسم ذم هئاعن علو (عدانق مدتاع عينت عدعتاو ماه نغ ةلخم 10مم ءءاعطه
 ممم ودصتس صم عع طمع كك ماعضتسسومع ممص ةعءالتغو هتكأ هطق مهنه لعساف ده ةنتعام غ6 50013
 مم مطععوع ةسطعتوالعو ؟ةطتمومع ممصمسلاه (ةصكتس دمقدسكر نسمع 20 مجممط عامس دئعتوعهصلق 5ع
 زانلتعدمفتت. 1 (مودع ذه مممموزالمصتم مدتاع ةعومتعدعغر نسقع 20 مجهرطعأمع جتتعاه11ةغ عطل
 رمز مرعملو ودع دام متسع, ع( عاعجد لعستغو وتم مسلطسسس دللتق وع بتحص هطزععام ائطتت
 10 عورحسعمع علم. نمل مسكس (مدل0تنمصعع هرستكدو طقع هع تللف ميسم ةمعامتلمهلع (20012641)
 مملوك هلط طمع ؟ء1 ذللم مجهمطعأامم ةمعتم طقسا ةعسرعم معمدتتسم ةانع 11 101م0
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 ةراث اهدرويف ةفوقومو ةعوفرم ةقلعملا ثيداحالا هداريا امو هباتك عوضومب هل قلعت ال هنال

 عضوم يف دجوي ةراتو ركذليو ىوريك موزج ريغو ميحصلا مكح اهلف لعفو لاقك اهب اموزجم
 هعامس ىف كش وا اًبوهسم هدنع لصحي مل ةنوكل وأ راصتخاللف اًقّلعم ةراتو اًلوصوم هنم رخا

 ام هنمو هطرش ىلع سيل هنأ الأ جيك وه ام هنيف رخآ عضوم ىف هدروي مل امو ةركاذم دعم» وأ

 ىلع نكي ملو هدنع ص امب هيف مرجعي هتاف تافوقوملا امو فيعض وح ام هنمو نسح وع
 سانيتسالا فقيرط ىلع هدروي امثأو عاطقنا وا فعض هدانسأ ىف ناك امب مزجعي الو هطرش

 دروي ام عيمجن خمدالا نيب فالخل اهيف ىتلا لئاسللا ىف بهاذبلا نم هراتخي امل ةيوقتلاو

 وح تاذلاب فيلأتلا اذه ىف دوصقملاف هل مجرت امم وا هب مجرت امم نوكي نأ اما هيف
 ةفوقوملا راثآلا عبتلاو ضرعلاب روكذملاو اهل مجرت ىتلا ىو ذكحصلا تيداحالا

 تادنسملل وح ايثأ هعوضوم نأ كقف هب مجرت كلذ عيبجن :ةمركملا تايالاو ةقلعملاو

 ]و003غ85و ءغ دم همهلتك ةمطوزئاعمنعوو تغ 20 معممطعتاحسس ٌدمدسس جءاعضتأ همم ممودوزطغو 5
 ردملم ذو ]و ه0دغرو نع .ءدعسم جممامرتاممك لعقمتاع هتومتظءعطعو دغ 82غ ؟ءعنطلق ىر لل>لغ6“ عا
 راو غرك“ صلع هده معنهف هدف لملتعةتت ممهقتغو ءأ ةملعظمتغعو سغ ؟ءئطتق روض هلل ن6“ عأ
 وو 2811:3411. ““ 310060 501605دعد هلخم 10م ج]لجنمع او دصتتعطتتتطكانالو 111 عقتاتللل 2116101145
 مز دديتم دتهو 20 ةدسلعرم ؛ءةواعتت 205هعع509غ, 60 هردتكدو طقع ءغ ذلله مكسح ةانعا0م34(21عز
 حغودع طمع طعورتتمكتع ءقسككو 1ةعاتل ءقار 6 ونسمدتمتس ةمن4 هع هتطتل سلتا ةصكعطعتقكو
 هزوم هوه ةن0تكتسدع كسطتغوغو لطف ءم]1هودعسلم 01594 © ندم جلتم 1م ممص هقعراإو ء3ع
 وو] روروع كغ هدمقع ةنصغو هتعت ننم0 1ععتر ودمس ةمعام» هتطأ ةعملمقتغ همس 1:عوممص 0 عهأو
 دعا مممطقطتاععر ؟ء] ةدطاعونمو 50عن. هدم4 لعمتوسدع طدلخ ا هصسعف جااتس أو ناتقت'انلل 2140215
 ج0 ةمعم5 ميممطعتوع ؛ةمفتتس مءرمءدجت ممغعوغو ذللع طنع 0لعظمتلع عزعمت 5 ءدغو نتتهع هععانص ل3
 هزمتمصعتت) ماتحس ىكدصوع عغ 5ع28ع ةانصغ طعم 8106 1؟عوز مرتهع5 تمامع همصاعمأاتطغو أ
 زملعقمتنعو ودمع. ممراعع ددعامرتغحغعم 80ع همس لتوعمقع ذاتهكأر هلأ نطأ ج1 عغمزن213 55
 زوعمردستمود عوغر ءدقوسع امسكت جلل عنغ هط دست دعتنمغعس ةصغ عن ءعلعم عدت و أ 30 0100-5
 عمجتممر نمحك ةيسرا ءرودق عوار ةعماعمأاتقق لع ومدعققمهتطسعو 0ع وستطسق ءمصغ07ع2ق13 ءقغ
 روامرت 1سصحتل مد. 0 مدصعد هتكعتل 20160 هعدر ونسقف طنع جقعمعر ”ع1 (هلع5 ىدصغو انغ 10
 نموعرتومغو »61 ةدلععو ويتطاتق ذمدوتطقت»ز هغ وسمع ذص طمع هزعنع مجمزستع 5مععاقهأاتنو
 نمل لومعو ؟نعرتوع ةردصسأ عغ 118 ©011م3123عر 11غ رتك ةغدلاند ةصكعضتططلاتال“ نقع تاتا علال 28
 م ءعغ 1مرئامتغم رستم عط همسات ءأ ةمممدز مصنع ءقستكذدم ىكممغ ذآلهع 20160 صعقو ع ةقانتم
 جمععئمرتامك ذه مهرطعأامع ةمملتك همطوتواتكر وندهع هددتقدو طقع أ اله معتسح جمع
 ممم مكر ءغ معدمك ةدصعأو وتمع هرصصتق كه]تك ةمكعتماتممتطاتك ةصكععتمسك.  طلاتق عمل
 هطز ععندص ممدهتكأ (تهلتغقممعك معممطعتمع ةنعامت أع مصل هغه5 ةمععامأر 20160هصع5 301
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 نبا لاقف هتيداحا ددع اماو اصخلم ىرابلا متخ ةمدقم نم ىهتنا دنسمب سيل فلعملاو

 اهركذف ىوونلا ةهعبتو ةروكملا تيداحالاب اًئيدح ن وعبسو ةخدييمخو ناننأمو فالآ ةعبس حالصلا

 هثيداحا عيمج لاق هنأ هلصاحو كلذ اررح اًباب اًباب رح ىبا ظفاللا كلذ بقعتو ةلصفم

 نوعستو ةعبسو ةدامثلتو فالآ ةعبس هتالقثاو هتروح ام ىلع تاعباتتملاو تاقلعملا ىوس رركملاب

 5 نوتملا ال مضض اذاو ناتيدحو  ةدامتسو كيدح اغلا ,رركتا هلي كلذ نم صئاخا, اندك

 ثيدح ىفلا صلاخل عوبج راص اًنيدح نوسمخو ةعستو ةدأم ىو ةعوفرملا ةقلعتملا

 نوعبرأو دحأاو ةنأمتلتو فلا فقيلاعتلا ىم هيف ام ةليجو اًنيدح نيتسو ىدحأو ةنامعيسو

 فيرط نم ولو باتكلا نم جرخت مل ىنلا نوتملا نم هيف سيلو رركم اهرثكاو انيدح
 تاياورلا فالتخا ىلع هيبنتلاو تاعباتملا ىم هيف ام ةلمجو اًئيلح نوتسو ةدأم الا ىرخا

 10 نونامتو نانثاو فالآ ةعست رركملاب هيف ام ةلمجف اثيدح نوعبراو ةعبراو ةدأمتلت

 110071ععم1 لتعاحع ةسععمدت(هنع ذل1ج قععمأم حس 1 [دعع عانسغو وناتهع هع معدع1دنتمسع اتطات 207*/

 88-67 كدسصتسس حاتمل ءدععرزمولتماتس. ل سس عتتاتك جتتتعتت 2501 6هصسسسر اعواع 171:- ©541م]و

 ةعماعس دستللتخ لسععمادك ةعرطتحعتسام نستسواتتعو ةصعاسمتق 2016همتطاتق ءمعاناتقو ء>دصاعأو

 ةسسومع 2راءمءم# ةععمضتق ءىغ 2011هصعف معن ةتمعتلفف مديناعو عععموعممكو ءغ طلق ؟ءوانعتتق

 1[ طاق 151: 11هز» ةمورءددادك ءيأ مع" ةتصعاتلت ءدمتتغد الهو انغ 011368300 علل 16081056.

 مدس ةتغعتت عزك ؟؟عئطورصتس طقعع ءىعن (تسمعم 80884416 مدلتغعممعع كنس عمعاتاتفقو هغ

 يعسصتتك جلخ 6ممتطاسك /!4//100عم/ لتعلم ءغ تكور نتقستتم 1ععاتم حط تصمم هضم ؟عاقنف ءةقوع

 ؟1لعطدكتسو كدت (امههدعم مموج مانععو جمععمدنعم دمك عمت عطوسأاتاو ع طعصع ءددتستمةاف ءا هعااع

 5 معمتتهر ىةسدصأ ةعراعتس ديتاأتو عوعمامع ممصهعتسا2 5ءعماعللل. 1 ةرنف جتتاعات ءدتلاتتللل 18و

 ءىعمعمالم (ه010هصتطسق مءمعاتاتكو ءهمصقتعفغ 0همطستق دصتللتطاتق ةعدععسنك 0سقطاتعو هن نلتمس

 تف (ةعلتق 561 ةعمقس 561 معطتق ةتستلعو عع طسع ةمععافساعو ج00هصغتعر نانن ةط طمع ؟ء]

 ذآ16 معهممطععوع ةمعاو مممدتسمج ةنعامستأةنع طقسا ةعيصمعب ةصغعت مموتاج جل ع_اتهكاتلو 01101:انلل1

 هعمغتستس ناتتسواتهعتضأج 201222 كاتصأر 10198 ةاتتصتصف مدهتاتق 05201 هصسس دطعتتع ءااتعتغ لسمو

 سصتللتد هعماتم ععمغمم هعدهعتمسام نصهتت. آنءزصلع ةيسسح 201010 صاتتت هدصتق5ذد طقع ءغ دلل

 مرتسم ةنعامسنمنع مدماتس جللجامستس ءدعي]عغ رصتلاع نعععماق5 نستمولاتقعتصسأم اتط قتلو 1331م

 جايفعتس مانسسعستت» ءلظعتسمغا ةمعالتامعو عغ طلع ةسكعرب (ععادقو نمأ صمص ع تطعم ءاتعتل ةانصأب

 ءاهأ طمع هلتح ىزغع حته ظمعاستسرو همط طتقأ هعماستال 5ءدهعتسامه ةانصغ (220130طعق. كادطتتلله 4

 نهلتلمدستسس و ناتهتتس !ععاتم حط نصمم (ةصانست عادتك عوذع معمعتذتس ءئع0عطقطتتلو أ ءعدللاتللا

 10 وندحع ه0 دماتعدصلحتس دعادكمدتسس ؟ةيتعامتاعسس 1دعاسمغ (2عععمامع عتهلددعتساأه ن0ة 101 ةانطأر

 زله نغ ؛هأه ج01 6ةمصسنس تطل ةدسصتسم دءمعنعم ةمعاسوتك ماس عضم 201: ص دصتللت دس هءام عاساق



5 

10 

5219 

 ءىثو ةدأم هبتك ددعو نيعباتلا ىلع تاعوطقملاو ةباحصلا ىلع تافوقوملا نع اًجراخ اثيدح

 مينع يرخ نيذلا هضياشم ددعو ليلق فالتخا عم اباب نوسمخو ةنامعيراو فالا ةثلث هياوباو

 نوتلتو ةعبراو ةدأم ملسم نود مهنع ةياورلاب دكرقت نم ددعو نونامثو ةعسنو ناتنأم هيف
 هل عقوو ةطساولاب الآ ةسمكل بتكلا باكا ةيقبل مهنع ةياورلا عقت مل خياشمب اضيأ كرفتو

 هللا بانك دعب اهلضفاو مالسالا بتك ٌلجاف هلضف اماو دانسالا تايثالث اًثيدح نورشعو سانتا

 ىراخبلا نع ىورو هعامس ولعب نوحرفي هنمز نمو سانلل ادانسأ العا وهر فبس امك ىلاعت

 ضعي تلتست هنح بنا ةحيرف ىديبو ةيديإ نيب فقاو ئتاكو معلض ىنلا تير لاق ةثأ

 لاقو ميحكصلا عما_.ل يارخا ىلع ىنلمح ىذلا ويف بذكلا هنع بذت كتنا ىل لاقف نيربعملا

 وحن نم هتجرخ لاقو نيتعكر تيلصو كلذ لبق تلستغا الأ اًثيدح ميحكصلا ىف تبناك ام

 لاك هللا نيبو ىتبير اميد ةح ةتلعجو.' ةنس رقخ نس , دتفتصوا تيدح .: فلا . ةدابتس

 هللا ترجتسا ىنح اتيردح هبك تلخدا امو اكيكسص ال١ [اًثيرح ]1 هين, تلختدا "ام

 لسحستس 000( هصتتست ءعماعدغ مرتدعاع» هوفر ننقل 235(20106121 لص 50ءات5 دنطوتقاتلغ عغ نتدع

 ممص هتكأ 20 طمصتسص 500145 عزوجل ممدكتم6م ل 1رئطعمعصسو لذه 008 02115 01515انئ2 عقار

 عمك ةتمغ ءا 05800 ةعءعلتغو ءرسدومع قمتم سته تسماعمغ مدتللتم نتهلعتم ععمغد نتتص03-

 عاماجر دتودح مسممعتت 019ةيقتاهغع همه ةمععاهنم. هطغعتلع طمس دسم عع متطاتك دص اطعم

 ءازعمتغو نععمأل دانصغ 006 عأتصسأه 2022و  عأ ماتت عالاتك ءعمزاتال و 0001:ن12 ء1200ههمعا> ةعصتعل

 ممكغتتس و 1105772 جسمغعتت هرصصتمم ممر ءطعلا35لغو ءعطغاتتلتل (181ع1ه15 011341301 و(. المص

 مسن]103 ءقممصص هطعتلعطمو هكما]سف ]دتلدغو نسمرتاتن> عآونلم 2 ءهعنعمتك !ئططمعاتنت لانتس لص

 ةممصت مرسلا 2غمدمتطتتق همم طتقأ ل5 1مأعالل ععام 1507م2 وأو ءا ؟لعتصأت 535 م0>2هممصتغ

 ج01 606ممععو ننمع مع نتانسس ء]دغممستت ةعتعتس ءغ جمعام 4 ةنعدست 20 1ععدختم 015كم

 مععرتس متر. - 1ل1]مومتكدتدتتك دسغع» طلع ءوغ ][ئطنءممتس 1كلهست ءمراتس ر عغ ممقغ (02ةطاتنل

 قللت ماترلو غ كاتمزك 1ءادتط ءوغر 311105 هدحصعو مجعقواقسأو هانمع7286. 0( مانق 03(

 عمطاتستسم طمتستمتطتانتق همص ءوؤو ءغ 2 نهم 1206 غءةطتممانع 1ه ةزا15 م055655102ع 5انل2غو 8

 يععاود ءزدك ندلتغقممسس ءةلعمو 0ءاعءئوماتس 807/478 مههدمذع مة0تغثدع طمع: 8ئهمطعغوض

 ملل زم ةمدصصتمو مدتطتوسع ءمدندس ذللم د(وعع متكسك عدس دتقمات 118طعغاطلسسدت غءمعمفر نتم قط م

 رررات5 نهم مخهطتط ءمعرط. (0ههمد'هغاعرم هددت ءدع 1م( م: عاتطاتق ةمرطسأ هللاتلات انتل 126210 عمت عدد : "ل

 رسعم0هعاسس رو ةمومتغو هط هم م»هطتطءطتع. ةغوسع طقعع ءوؤ ءةسفذدم ننقع دصع 20 ءاذ ةعملصدتص

 1-11 »8 5-81 هليفأ] ةسمماتغوم معع هللفتس ذه 52/42 هلت( هصعتتط ءمصكتعضدكأ رو 3210118111 6

 ممصد جاطامستووءعرد ع( لمحف 1207444 مدءءداتتك ءووعتس, ظاسسص ءدع ةععععمقتم ددتللتطمسو "ج01 ((هصتتس

 ءاتعتأ عع هعلععتس جمصمو ذص مدت ممصعط00 هممكاتتتكأو اتت 016 دات همت 1ععأل 1هاعال 22

 ءغاطعمتم.  ؟؟كندم مصعد (20164صع5 كك دمقءععمت معع هتقأ ائععماتج ه 1826م معاذ ءغ هةطانق
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 ةّدش ىف ٌىرق ام ىراضبلا جبت نأ ةرمج ىنأ نبا لاو هتك تنقبتو نيتعكر تيبّلصو ىلاعت

 نم هرد هللف هثراقل د دقو ةوعدلا باج ناكو تقرغف بكارم ىف هب بكر الو تبجوف الآ

 هتعفرو ىلاعلا هدنسب مركاف عمال. اذهب هتيدح لسلستو هتفرعم فراعمب هملع ملع عفر فيلأت

 حل ىقب امف لجر فلا نوعست هفلوم ىم ىراخبلا جكص عمس ىبربرغلا لاقف هتنباور امأو

 ةوبا نينس عستب هدعب رخأت ىقو هملع ىف ام ىلع ءانب كلذ فلطا رجح نبا لاق ىريغ هيورب
 ثّدح نم رخآ وهو 791 ةنس قوتملا ىودزيلا ةنيرق نب ىلع نب دمحم نب روصنم ةكلط

 ىضاقلا ىراخبلا نم عمس ىنمم هدعب شاع دقو هيغو الوكام نبا هب مزج امك هكحصب هنع

 هنم هتافو ظفالل ىقسنلا لقعم نب ميهربا مهنمو اشحاف اًطلغ روكذملا ىلماحلا فيرط نم

 تاياورلا صقنا مهعربا ةياور ليق كلذلو 5 ةنس ىوتو ةزاجالاب اهاور دهخا نم ةعطق
 اولاق امنا مهّناف ملسم ريغ اذه رجح نبا لاق ثيدح ةدآمثلت ىربرغلا ةياور نع سقنت اهنأف

 معمم ممتطوك 18م8 م47 ظدعاتك ؟تلهتعوتع عدم ةعااع ءموعمتتد عا ءهحمامءةغق. 15
 لموسم: رهكمهزن]ب متم طسومدتغو لص ستتللم ءهلمستغهنع 1عوتكتسعو وناتهع طمط 8ع2207ءدقاتتلو 200
 نسواتقللل تكاتك 0 مهجتطاتع ؟ءطتغتعو ونانذع كانطرط عععوصأانا.  آطلاتق م2ععع5 ةريصغ 2001غ95عو عغ
 مرنم انطدأ 1ةءامدتطاتق مدععواتق ءقأن 1[رودد ةسععمت عا مدعستد لعغ مدنم ائطعوم ءمدصمومدتغمو نانت
 قلومعئتسدع ددمع ؟عدمتللسس ةءلعمالمع ةذعصتف هسمفأسلتغو ءزدكواتع (520110مع5 ةص طمع ءمرنمودنع

 ىيئعمحع جوندع هضووغمالتممع ةمقاقت لعلستسغو ءغ نتقسأتسل جنعام335 201 هصاطصت ءدععاكد
 وط عم ج]امنمه هع لزعمتامه طمصمرةهصله ,عونإ ب رة« هقب»"# اتطضسس كم4 دع 20118 ةتعامع

 ممم عأضأل 10 مستللتح دسلتك1ىدع لتعتغو معع (هتسعص انآطنق 226 ءيععمام طمعيصةصفتغو ونانأ
 نررو رمعاوررنءأ. خلع 151: 11هرز» تحس ععصعرضاأتسا (ةصقتللل طقفع لتدتكدع مدلغ ث5 ءمصتن عمتعط عالو
 ودموع ةعلكزعز ءاعصتسل 205 ءال جحقطسع ةمصمو ممهغ ةتس لاثع 1'ءاأرع ل]11611511“ 1ث ا: 0
 زر مزب 47: مرت (ممرنم طءسجلءعبم#و دصصم 329 (تصع. 6. 0ء[. 940) دطمة(نانكو ؟لحكلغر وانت
 ناسك ةكمتغو وسخ همني 0هععطوغ حط ةسعامبع ةعععمفمسو تغ 0عظمتنع 10 لنعغ طل 1
 هع حازت. 1منمع ءمهر وننأ ع 8هققم6 هسلتعطحمغو ممذع ةلطس (ةلطتخ طموععتر» ظعت» لهي 1
 7167, منيمق7غ 8حعالخلفت حتعتعو كس تلاع هالتسم (ةصممتع مدمعتسأو هغ عومعوتع يعهحتغو نمت هم
 هع ةدعامرتاهنع 71ءةرامب»7: دمملم !طدسلمنأ معقعمعو ذنعسوتع !طآفطنم 120 هلرؤت» طع ل10 هلأ

10 

 ناب

 10 زعووبر/و ةمصصم 295 (ذسع. 12. 00(. 907) دسمدنااتتتقو يانعاط م2185 ءزاتك ذه طمع 0لعظعتاو
 نحس لمءععملت ةسمعمكتغ [لءءصاتقتللز علتقتلا هال معرد معامأم 1ه]يفن»1 هتتتطللتلل
 زم برأ ع عالم ستره لزعلطتراو عم ءدتس عععصامم 02031660 هعف رساتماتو طقطعأ 1مل ؟ءادكتمم نب

 قع رز» عمر: 1طلمعع ستمستسعو ةسوتتلغو ءالاتته تهعائاهتطع» م0518 ةانظأو ذاللن ءمتسس ممص هأ5أ
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 ةلملل عيج رث هنع باب لك دعو ىربرغلا نع هاورو ىراخبلا بتك هناف ىومحلل !ليلقت

 هلا ىلذك :سيلو .ةيانعلا هب هلو باتكلا ىوار هنا ىلا ارظن .هدعب ءاج. نم لك هدلقو

 اولاقف تيدح .ىتدأم غلبف هوّدعف دري ملف توف. ىراضبلا رخآ نم هتاف ركاش نب دامح نأ
 داجح ةياور ىف اولعف امك هوّدعف دا نم رثكا لقعم نبا تافو. ىربرفلا ةياور نع ةصقان ةتياورا

 ىفو نيعست دودخ ىف قوتملا ىوسنلا' ركاش نب دا انه ىلا ةيفلالا ةيشاح ىف ىاقبلا ةركذ 5

 قاو قزورملا ديز ناو ىنييمشكلاو نكسلا نب ىلع قاو ىسخرسلاو ىلمتسملا فقيرط هتياور

 حرشلا امأو ىربرفلا نع ثّح نم رخآ وو ىداشكلاو ىناجرللا دلحا ىقاو ةبوبش نب ىلع

 ىنا مامالا حرش اهنم اًحورش هل اوفتصف اًثيدحو اميدق عحصلا عماإل حرشب ةمدالا ىنتعأ كقف

 حرش وو ىو ةنس قوتملا ىاطخل [ىتيسلا باطخ نب ميعربا ىنب] دمحم ىنب د ناميلس

 وكذ يلا معنملا دلل نمل هلوا ننسلا مالعا ةامسو- ةقيرش فئاطلو ةقيطل نكن هيف فيطل 0

 وفو باجاف اًحرش فّتصي نأ اهلثا لأس ْمِلِبَب ننسلا ملاعم فيلأت نع غرف. اَمل هنأ هيف

 روورومتمو هعماعماتمسس كععانتت 1هوسحصتتعو نست 80/4 مندس (ضدصقءلأ مكتغر ءانطواتع عع تاع 01121
 ري« مءمملتغ هغ عتمعداج هدمتنح هسسسسعمدتتغ. "لمص ةنسيسفتم ءما]ءولغو ءغ هدصصعسو وست
 ممواعو العم ءئاتمسغو ءاتنلظ ذاته زصتغونو ءدوع عدس ]زانت معاوغمبعس عع طستع هرغعرقنتط عا

 نيعدتس سم عملتودع معورت قعمغعم. 165 ةسنعسم ذاق هع طقطفعأ“ ط1 ءيتنمل طع 5747" ذص اصع
 1801401 مدهاعسم هرهتكتغي معع اهيسعس عدتص 20103٠ "لكسرد عدرات ماتا عقلنا غو 5
 لسععمامم ةصراءطقغ سهلت غنمدعم. .طنمع ةماعجم عدصتسأو هانت زانق ؟ءامنم لملف معاهم مدع
 زمكعرتمر» يوعأو نس 1قدن 116 علينه رمدز هده مهنق لع ةمدصتسم 0لعععلعم عن يحسم طعتستا(00. 1 دتع
 لعقععوندس ءيعمستممس مغر نغ ذم ءةجهستصمملد طعست» 01 مءاوكممع 1عععيوست. 0 هنتضلعلت073غ 5

 طمع 8ءءاق زم عامدوتك ه0 4ك//ةيرعص. 1[ عاعمتتك طعس 1ع: ه8افطق» لا ءععم#ر كمعح
 ةمصتتست 290 مع. و. 12م. 902) دصمراسستق. 8 عوبت» ةاناعتت ذم (هه0ئ0همع ؟ذدس ل1051 ءضاغتو
 موو ]م11 , لدن ىلآ1: 8 ءن-ءادمطمتنو لك معدات عنق لآ16 2201 ل1 ءتةمعتعغ و كاع مآ طع
 51 ءااا ع , لآ ل ةررسعلانك ل07زننن2, 1 ءد1 نوع ست دال قةدسستك ءعمضتس ةهتغر ونت 7201 هصع5
 لووعطومغ د 12« ملم# جدعوعمامك, ع  طسفقسأ ةنكعتت ةصاتومتمرلع عا معععم لماع اعد مما ع ص
 ءاتعدسلم 1-1721 دع 8701-11: كتتتفسس م0511كاتصأو 0غ 601111162121105 لاق ممل عع عمغو نأ

 1س ق4قتر هكو]عزبرن ظلها عرب ل101, مبستشعا |[ هت ةططمملت» ظعتح ةظك/عااغط ىكعءعاا]
 106/162, دمصم 388 (ذصع. 3. لقص. 998 ) رظ05411115 ءانزاتك تهملات12عهاةتتانك 1/118 67 -

 زمكتمغتك ءاععدمد قع ءغ ذموعمت هده كسطق] ءوودع جلممعدغلممعك عع [هععامع ممطتلعو ءمماتسعأ. 0
 [معمتغ زكم: آرمسد ]عم طعمتعمم ءاعبو ءغ دعامات" طههت دغر كانت 2011/1 هراتق ل1618 ل501
 دطوم]رزودععو ءزدك زذمعواوم هطو هع معنتكوعر بسغ ءمرصصسعماقعتستس ءمزط ممصعععأ.  كمصتتتا ءا

66 1 



2202 

 اذكو هماهوأ ىلع هيبنتلا عم قاطخل هركذي مل ام حرشب ىميمتلا دمحم مامالا ىنتعاو دلج ىق

 ةرفص نأ نب بلهملا حوشو نينا نبا دنع لقني نهم ومو ىدوادلا كيعس نب دلحأ رفعج وبا

 نب ديح هللا نيبع ىنأ هذيملتل بلهملا حرش رصتختو ميحصلا رصنخا نمم وهو. ىدزالا

 ىم :ةيرغتسملا لباسملا ىلع. ةبوجالا, ربلا ىبع نيالو, دناوف. هيلغ ..دازؤ, طبارملا» نيادفيخ

 دانزلا قا .سرشو هيلع ةبوجا ةّدع مزح نب .دمح .ىال اذكو بلهملا .اهنع, ليس ىراخبلا

 ةنس قوتملا ىكلاملا قرغملا لاطب نباب ريهشلا فلخ نب ىلع نسحلا ىأ مامالا حرشو جارس

 نسللل نب رمع صفح ىأ حرشو ابلاغ بانكلا عوضومل ضرعت ريغ نم كلام مامالا هقف هيلاغو

 درو ند رمع نب دنيحم نب دححأ. مساقلا ىنأ حرشو ةنس قوتملا ىلييشالا ىزوعلا رمع ىبا

 ءاي مث ةانثم ءاتب نيتلا نب دحاولا دبع مامالا حرشو اًذج عساو ومو ةنس ىقوتملا ىميمتلا

 ىفوتملا ىئاردنكسالا رينملا نب يمحم نب ىلع :نيدلا رصان مامالا جوشو ةنس قوناملا ىسقافسلا

 ىلع مالك اضيا هلو لاطب "نبا حرش ىلع ىتاوح هلو تادلج رشع وكن ىف نيبك وهو ةنس

 ذنس قوتأللا ىدسالا هللا دبع ىب لهس نب ىسيع عبصالا ىنأ حرش اهنمو ىراوتلا 7 مجارتلا

 يرصتسعم هع ؟هاسستمع فرس تعطعسكنتس ءعلتلتع. "اكد طصقسس 1101ه ءا 1 تيفتا# ذنق

 يماتعممسلتك همععدس ةسصمعملتغر نسمع 727614482 حمس مستسعتسمرت مك ندعي لاه نغ ةلستتل ءزدق

 ورعد ةلومتطعدسع. 1 لعرس ةعمنغ كادي ل مزم» لضعل طع كمال 10مم, د نسم 1011-4

 هسه 0عمممسسفتغ - ممرعو 7/1ه1,ه1/ءآط عرب لآ ذورتم قلسا#و نست تنص هلتتق ثملقلط طم

 ءمالمسسعس مهن محعتع -  [طسمع 11014 ءاخ" هستص عصافتتانتس  كطقن 0 ءقلاملامأع 710]رعتست»عل

 1861: 761,41هرك 8مو-ءةرسم» 721 لتككمملمك ءزدك ةططعععتمحتعو عمسوتتع جلصم(قتمهتطانق نأتلتطاتق

 حتدتاو ءأ لظقدأ 460-ء7قو» مءاناحتمصعتت نانهعقاتمسدس 2 807/47 جلتعصهضتس ءلنلتغو تقف

 11012176 ممددعسمعو ةنصوتع ةتستلخ دصملم قلقتع 1]710منسطعا طعن ظلهع»س ماستتطسخ 10
 نولسامحتغ - لعتملو 4817من: 0 كورا ح آسفس ل111[ هددنا لن طعن الدهر“ لل ج7
 31ةلناعاور دسلعم لقد 86/147 لتعاسك تأ هلم :.. 1110100115 تانلا15 60زلت111 لل 351130

 موي زنك اآسفتصت 714/1: ىمعامغ ءغ ماعضتتسوتع ذعر نغ هطز ءءزتسص اتطست طمص امصوقك ح
 قطر 11هركع 01ه“ 13 ن-ءا]رمععتا 18 ءزن 0م" ائاعت# 15184, ةصصم . . . درجمانانتتتق - ل1: !ءامعقت
 ل4160 187 6ر» 1107/4070 17621 0103“ 18 زن 11” هرن0 1' 'ءريافتلا#و  ةهلئلله ... 101 انال5 و انما

 فز

10 

 ا

 10 وسسعم(ةسسم ]هنع مهاعغ - آسفس لطل-ءآ-من]/20 لق ءرد-ع]اأ: كوة علدق و هسه ... 1120ا:اناتك
 آ1سفس 17متر -عل-0ل4: م: 173 عرب ]110]رميوتت»ت عال لظق ءعردو-ءاتن هداف“ ]1 عزاللعت' هناقغو ةططم .. . 31201'اتلتقو
 تنزه همسسعمامتمك رييهعماف وأ عا لعوعسم قمعلعم ؟هاسسصتسم ءمرسمأ ءءاننمس 1لعس 00
 ءهلتلتع جل كوصسعمامسمسس 107 21/71 هع لزوددعمامقممعس لع ةصف عت رماتمدتطسعر نحمس نانأم

 171101 ءماب“ ذمكتعمتكذا ح لا [مداند' لهم 8و كولا عرب ىلطلهق]ع]ب ه4دع4ةو ةصلق# , ., الق 0101115



 انبي

 قوتنملا ىفنحلا ىبلكلا [ريسم نب] رونلا دبع نب ميركلا دبع نيدلا بطق مامالا حوشو

 جيلق نب ىاطلغم نيدلا ءالع ظفاحلا مامالا حرشو تادّلجم رشع ىف هفصن .ىلا وهو 0*1 ةنس

 3 5 3 8 5 نإ 3 5:

 هبشأ فارطالا ميمتتب هحرشو بكاوكلا بحاص لاق ملا هقلخ نم ظقيا ىذلا هلل دما

 جرش نمو نامنض ىلع باتكلا دصاقم هنالخا نم هنأكو لثما تاقيلعتلا يحصت فيحصتو

 ىنابتلا ىجحأا نب الوسر نيدلا لالج ىاطلغم حرش رصتخو ناما ىلع هيناعم جضوتو هظافلا

 بك ةنس ىقوتملا ىلامركلا ىلع نب فسوي نب دمح ىيدلا سمش ةمالعلا حرشو 01: ةخنس قوتللا

 ىراردلا بكاوكلا هامسو كئارفلا دتاوزو دناوقلا دناوقل عماج لوقلاب روهشم طسو حرش وهو

 لضفا ثيدحلا ملع نأ هيف ركذ خلا اهقئاقدو معنلا لسالجب انيلع معنا ىذلا هلل دمحلا هلوا

 جرش هل سيلو اطبضو اليدعت اهرتكاو القن بنكلا لجا ىراضيلا .بانتكو مولعلا

 هجوو ةيوغللا . ظافلالا حرشف لَ نع الضف هنم فّلعتي ام ضعب فشك ىلع لمتشم

 آسمس (0011-ءا-0أ7: 450-ءا-[ ء”أد» 18 ءنن قلطل-عآ-» |[ عن 110:هيبزءت'] ظه/ءاز [لدصعاكاهب

 دمصم 735 (ذمع. 1. ذعر 1334) 1مه تانك ور ءانزاتك ءمزات12عاتاقتاتك اتكوانع 20 لتستلتاتصت غةصاتتللل

 مممنمعغ عع لعوعسم ؟ها]صسصتمم ههمهاتصعع - طصقس طقطنت 4/10-عل-لغأ: ]110 علب! ءاذغ ع (12/4]

 114 ]18 [آآهمعاتله] , ةصصم 762 (ًصع. 11. لوا". 1360) رطم2(اناتقو ءتانزان5 0111161

 17مم(: ذمكعت ماسك رصف عماتك عوار عا عد مصاص (عدغتف ؟عئطق طقطععر وسهع ءةعماتعم“. 1معلرتا

 زامز: لمسو عمر نسأ هتوتادغر نسعس ىعمكتغ ءام. ةسعام» اتطدت 76ء7م6828 : (نهردس عص(ةلانق

 سدو ةموانتغو مسهعتمف مص عمتعمس ءدا ةدمم] عمدعمام ةملتعتق ةهلتئاتممنسس ءغ ؟1مكتمسأ عللت عد-

 لوقممتم جلممغجئنممسسم ةتستلتماع, ءعغ ونهعأت ءمدهقتلتم اتطرت مءاتموسعنع لم هع ةيقععورأتووعغا ءاه

 نعئطأو ةمعطعايمأ حممد ءعملتك ء( ةعمنءعماتتك 0عءاوعدملتو هاتعمسك ءووعأ. 1؟طسلنخ ءوضس ءماقتتت 2

 11هع]ب1 عازم ةلتاخ ءمتامدحعس لءاا]- ءل- لأ: 1ظ عدنا( طعن لآ»عا 1 ءاانفسغو ةمصم 793 تصعب

 9, 1)عع. 1390) رجمرك ا نان5 و ءمد»: مووانتأ حج ممرعو 00ءقممدتسسسف ذك عصق-عل-11: ل110] 67160 13 ءنا

 آل” وتبرإ 183 رو ملغ ل6 عرج 8, ةسصم 786 (ةمع, 24. 1"عطتس 1384) دصمت ا انانقر ءانزاتك ءمللتات عماقمأ انكر

 11/- 1( ءدما]ب نار 177- 12 ءرء ا ةمكىتمادتك ءغ ةداتك هءعاعطبحغعقو دصعلتأا عا ةسطتانق. 1م (عدعااتق

 ععرطو طقطعع جلز ءءئدر ونسحع ءجمات مصغر ءغ ننلتعكتسمع همممعأ جلصماهقمصعف ءغ مللتامع

 ععررسمم ممععلمومق.  آظمعامتغ زام: طمس 1آ8لعمر وستتم صم5 طعم عظعتم رسمهجتسم ءغ كمطغقلتووتسف

 بورزعرا ءاع. ةسعامرع هعلعماتجحس» (؟ج0ز(1هصحتقلل هطلصللتلالل ا 552 م82عقاممأ أ 5ذتردقللل لتعتا

 ع اتطمسص 5808/44 ]تطعمضس (عدلتقمصع ذالسئاتككثرساتل) "ععاقواتع جتعامرزناتت> لاقت

 ةهعوقضرست هلممع كه دعاتعأممع ذم (نهلتغقممع درصعيسهرتقع ددقصس لهضصله جسما أ ةةئرصسص , معع تالق

 مهعاتب عيدف ءمرصس عمامعتسل , لال مهساعتل ء>ممدل(أهمزك معئاتست طلع ةمععاقمسأتاننت همصاتم عار

 معلستمس نغ ممتع ءمردم] ععئعرتععدت. 1 غمومع ؟0ععق 1عدجتعمععهمطتعع ءورصتس عصافأمد عقار 11عدلتومعق

> 60 
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 ثيداحالا نيب ففوو ةاورلا باقلاو لاجرلا ءامساو تاياورلا طبضو ةديعبلا ةيوحنلا بيراعالا

 كيفم حرش وهو ةنماكلا رردلا ىف رجح نبأ ظفاحلا لاق نكل 0 ةنس ةكمب هنع غرفو ةيفانتملا

 ىبح نيدلا ىقت هدلو حرشو ىهننا فحسلا نم الآ فخأي رث هذال لقنلا ىف هيف ماهوا ىلع

 نم هيلا فاضاو نقلملا نبأ حرشو هيبأ حرش نم هيف لمتسا ةنس قوتملا ىقامركلا دمحم نبأ

 عيجب هامنو ردبلاو ىرابلا جتقو ىطايمدلا ىشاوح نم هل منس امو هريغو ىشكرزلا حوش
 نب رمع نيدلا يارس مامالا حرشو هطخب رابك ءارجا ةينامث ىف ومو نيربخل رعاوجو نيركلا

 انبر هلوأ اًدلج“ نيرشع وكان ىف ريبك حرش وهو 0. ةنس قوتملا ىفاشلا نقلملا نبأ ىلع

 ةمدقم هيف مّدق تلا هماعنا ىلاوت ىلع ىلاعتو هناجس هللا ديحا ةيالا ةيحر كندل نم انثآ

 اني

 لاق ميضوتلا دماوش هامسو ثيدح لك ىف ماسقأ ةرشع ىف دوصقملا رصح هنأ ركذو ةمهم

 ىودسلا ليلك !ىتابلا ةفصضن نماوع لب ةرجاوأ" ىف هدم لتعما هلازإا 2

 قمدأعد عمدصتسمغءمك ءدموسع 546165 عمستم صمم مهطقمع ةاد0عغر ءاآدلمصع5 ؟ةعققو

 نملئ ل ممدس مرسم همرصتسدر ءامغممتتسواتع همعصمستسا طمصمب لعد ةععارقاع [عووتطتغو ءغ

 ندلتقممعد لت نسءمدماعم زمغعع دع ءممعلتم(. ةلكمس 11ءعاعمع ةممو 775 (ةمع. 23. كسصم 1373)
 جطقماستغ. ةنحسعم !ط1ةظقنم 11 ظهر“ اذه هرعنع [7/-])هر»ع» لا-لك 70816 طئتطع ا ءمزلتت11 عال (ةللاتتلل
 ننلعس ةممعاا دن 11 نعغ عممورنعو كت ةمهتمغ ذه ذتكر نسمع دلخسملع 0عمرجورسعتاز ءد عمتس همطصتقت
 وع ؟مآتزو هوتماتم معمول(. 1آهمع زلط ب هعققءعل-لغ»: 7" هرم طع 110111 لك ع
 دك ةاتسكو ةممم ... دصمتنامتقر وست ذه همرصسعمامكتم دصانلام عد مهلتك ءا طز 1101
 ىرصسعم(مستم ةمعسسسمتغو ونستطسع دعه ع ءوسم عمامتستك تعمر ةلتمتضتسونع ءغ عد 200101

 آ

 وددع هع ذمدأ ه عامدوزه 2س مل41 ع فسسسعماهسكتك 00'1: ]-ءاان فت“ أ 13 ءلر»-ع15::0-0 هاحاحأ ءتهصأم
 (ورسسعمأحسم ٌدملع ءعدممعمو ونسأ هعغم 1هقعلعت]1م5 ةسر]م5و ىدتخ دصقصات ةعالصغ05 ءمصماتمعأو
 نحدلسس 0علتغ لمس'و هآ-ا مر" عقلنا م6 ل ءماآر» ءآ- عمار" عرب ب آسُمس 937” - ل - 011 0207“
 26[1مرإ 478: 1 - ءقرسو/عزم»» ذطقظتناحو ةصصم 804 (ذصع. 11. ثسع. 1401) 1201(ه0ا5و 05
 يرطتس عمامسمم دتهعماتم ملعتمأل كعءلاعم ؟هطبسستسو ءمصامعأا ءأ ذغاو ةمعامتغ: ووطن هرستسع 5055و

 جللع ممتع ه ءممعموعغم نم دصتقعس ءمملتمس.““  طرحسلم 1) ءدسس عمعاتمم لانه متم همصاتساله
 ]عم عم مرسم دةعلع عاني  (هسسسعماحتلم مرهعامقلممعس مرمعطتماا سيقعمأ طجمتس ءضاقو ءأ دم
 هام عملتو (مهلتغقممتاسم هع مهممدتكسم ذم 0عععرس مدياتطسك مرسم ءطغعمسلتقدع لتعتعو ءمرصتم عم
 10 ئسضسسواتع كن عما]60 ءآ- 1 م4]1:0] ةصكعات مةلا» "['عويع كوع مممم# ءمرستت عما دستك 00غ06115 هانت
 1116ج ]رآ عاام كك (م1-ءل-0غ1 ذمصتحسك يأ ةتكوتع مدنتعق 2003ل3غو ءعغو انأ 157: 11«ز» لتعتغو ةط
 ملقم 1همعتسك هط تكللت ةطعقغو نسمفستس معو وستل؟ وسم ذه لتستلتف مققاع مءاتوتح 4
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 ىوامربلا [ىسوم نب] مداآدلا دبع نب دمحم دللا دبع ىأ نيدلا سمش ةمالعلا حرشو ىهتنا

 ديحلا هلوا جيبنلا عماللا هامس ءازجأ ةعبرأ قف نسح حرش ومو [0] ةنس قوتملا ىفاشلا

 نيبو راصتخاب ىنامركلا حرش نيب عمج خنأ هيف ركذ خلا عيحصلا عماجلا ىلا دشرملا دلل

 دعب هلأ ضيبي ملو ىرابلا جد ةخةمدقم اضيا ةلوصأ نمو هيبينتو حاضياب ىشكرزلل جيقنتلا

 ىقوتملا ىمجتلا نبا طبسب فورعملا ىلحلا ديح نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلا حرشو هنوم

 رصتخو ةنسح كئاوف هيفو نيدلج“ ىف هطخ وفو ميحسلا ىراق مهفل ميقلتلا هامسو م1 ةنس

 هنم طقتلا !ذكو مع ةنس نوتملا ىناشلا دمحم نب سمحم ةيلماكلا مامال حرشلا اذع

 سيرارك الأ هعم نكي مل هنوكل هدنع سيل هنأ نظ ام بلجي ناك ثيح رجح نبا ظفاخأ

 دجا لضفلا ىنا مالسالا خيش ةمالعلا ظفامخل حرش ىراخضيلا حورش مظعا نمو جتفلا نم ةريسي

 حدف ةامدو عوج 8 ةخمدقمو ءاوجأ ةرشع ىف وهو مهل ةخنس ونا ىلالقسعلا راح نبأ ىلع ىبأ

 لوصف ةرشع ىلع هتمدقمو خلا ىدهلاب مالسالا لغأ رودص حرش ىذلا هلل ديل هلوا ىرابلا

 ردس]لغمع هدغ نقلت امنع. 1طكمعع ز11م ب 0هعنددتسمم ه3 ع7 ة-ء0-0أ7: للان 450ه11ه]: 110141170
 رمزا 450-ء]- 0: [8ءم للمه] 8سم يطقظتنمم ةصصم [831 (تمع. 22. 0ع. 1427)]

 ردم عأماتكر ءكانزاتك مدصتس ءماجتتانك كعومصف ور 1)/-1ر نيد 85-101 ملغأب ةمكعت ماطق ور 03410 125ءاءان 5

 يممعع ءغذنج ةمعمتغت آردتك 1)عمر وننأ 20 7-27 ن»6* 54-1 طعمع لتسوتغ ءاع. ةسعام»
 هع طلع همصسعما(دفتمسس عمنا طلع ذللتم معوععام أ 1 ءسعلف]ب 2 عع]افتم هطخ عواممقت
 عع ريممععر هممزنسزتدوعم مهنرعدغ.  ظكدع ءّزدك 4ممقطسك معلسمست5 معدعققأم 0002 عقغ
 ىسسعمأوستت ل671 هال زب#ر جئافتسعم 0ماتق مموغ لانك م0 عطق 0 عصتتست مت00105 ءيمعتتطع-
 طورب < هطعتاعاط 201 :-ءل-لن: 16 ه]يفو 8 ءتن الله1 متهت»عل 1«11ءاغر ؟داوم ذةآ 11:-ءآهر ءتا#
 لزءاسو ءهغ ةمصم 841 (ذصع. 5. كانأ. 1437) مجمزاتا15 و تان 15 01011101431115, 11 1112811 0 1
 ععيتمفسك لسمو ؟ه]سصتمه ةيماععر نعدامص طقطعغ 1610841 1غ رثملس» هلت 1- ةهطأ],  ءغ

 جلمم(هقممعم تنآعو ءغ مداعطعمم ءمهلمععم 1متكصعم طسزسخ فص عماحتمتت ط!صقمتاتق 5ععاهع

 111ج 1101م0 8ءرو ]1ه]رمسسعل ظاطمظتاهم دممم 874 (ةمع. 11. كنا. 1469) دصم7غناتقر

 ءلتلتغ 1ع طافطنم ل158 هي“ ممعاتوردد زادك ء>ععممدتغرو تكانهتر 0034 ذلطأ مئهعقغنم همص

 هودع هملمحطتعو هممصه لعن فأر ميمرباعععج سم0 ممم متقأ مهتعم5د 0عععس 2هاتمعاتس طمقعت ءنأم5

 يرسس ءماقعأ 7/*167: ىععدرم طقطعطوغع. 1 مغعع دسماتعوتسم5 ءمتسص 801/471 11-5

 زااع ءىغر وسعس 181فظنم مءنددتسسمس ه8طعغتاعط - ءا - ذكافس 45: 7]0«/1 لات: ء0 1ع: ل12

 131هزر» 4عءمامججغر ةمصو 852 (ةهمع. 7. الآهمغ. 1448) رممد تستقر ء0تلتا. 8 عدعأعم مرهعأ دمه عار

 وسدع ههوعنامدم ءعماععر 0عععم ةةقعلعتامو هممالمعغو عا 1817: ءآ- ثمر ذمكعتتمأاتق ءقأم

 1معامتغ ذغق: ةردسو 8ءمر وتأ ههرلح 50ءاتتس هءامتمد ءعءاه 0:]ةنقجتغ ءاعبر ءغا منقعلقنتمو
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 ل و طم اك 0 2 2 ىى ة*يدالا تاكنلاو ةيتيردلل سناوفلا ىىم هيلع لمتشي. امب هدارغناو هترهشو ىراسلا ىدع دامس

 م نيبتي امير . ىلا تيدحلا قرط عمجاب زاتما دقو اميس هفصو نع ىنغت ةيهقفلا كئنارفلاو

 لك ىف حرشي هنأ ةرركملا ثيداحالا ىف هتقيرطو ابارعاو اًحرش تالامتحالا ىحا ميجرت اهضعب

 ةببذ حدر ثملا ناكملا ىلع هحرش ىئابب ليجو هيف هركذي ىراخبلا كصقمب قلعتي ام عضوم

 عضوم ىف لأوقالا وا تالامتحالا نم هريغ وأ بارعالا ىف هجوالا دحا حيجرن هل عقب امبر اذكو

 ىم هنع كفني ال رمأ اذه لب هببسب هيلع نعط ال امم كلذ ريغ ىلأ هريغ رخآ عضوم ىفو

 ىف هتمدقم تلمك ىرأ دعب ءالمالا قيرط ىلع مآ« ةنس لداوا ىف هفيلأت ءادتبا ناكو ةمدالا

 بذدكيف ا 1 هطخب بتكي راص 1 حرشلل دكعولا كلم فيسو مأز“ نس ف مكاض دلكم

 عوبسالا نم موي ىف ةتحابملا عم لصالاب ضراعيو نيربتعملا ةمدالا نم ةعامج هبتكي 2 ساركلا

 نأ ىلا روحو لبوق دقو الا هنم لبكي ال رفسلا راصف رضح نبا ةمالعلا ةأرقب كلذو

 قلم 127006 ه7-م4»# زمكتعمتاهرو ذص لعععتم هةععلممسعق لتكتمد ءون  (نسسص عامتد دقعممق

 قمرععأعغر ءغ ةماسك هلمم(ةهغأهصعق همملمعرعغ ةكعماتمع 0د031همهعسمع هل عفو امععمت مدع للعاو

 مانا ه1 موتعو ءغ [ملتعتد ةزمعمامسم لدم لتعمر لعقورت مالممع ةععاتتن 001:2 كان علق عل عطع م055ات12105.
 [ركئعمتسس ذممعتستع ةمدتئمتع ءدغ ةهلل62مغه هدطصتلتتل (م0ج0161هصاتتلتل 11311111 ©0م13و 011831:
 موياعت ةمعمع ذاه ءجممصتغر انغ اطاعتل هيتممو وانقع ءمرمسعم اه مسمع ءغ 11عجتممسس مقل تندم
 ءعمموزغنمصع جلستلال ممككاتسغو 600] ؟ءاتتظدك ميدعك هل عصف ةزومت ععاست [طهلتم ةنتاعلللو 80
 زم مج016ههتطاتع معمع(لغلم ذمتكتار هو ءعدار نأ عصمكز5 106م ءد ةمغس ءدواأ نءعغو وناتقع
 يممكتاتسس همععافمغو تانزاتك ههلتكذو 80/46 ده طتع ءسسصعسمد» هكتغي ءغ مرنم مءاتؤوسح مقتاع
 يماتعدمله 1ععاممعسس ه0 1وءددس مءاعودغو تطأ ءزتق ءىمات ءونم ةمح عمتات. 3(1  52عمع [ةعااتالل
 هوغو دن طمع ]0عم زمغعبب ممعلمك مهلممعمر ونتمك كثعت 00عءا ذه ءدماتعقجلت5؛ 1عدعتمهتطاسع
 قمل طدئو ع1 ذص هاتتك هممز ءءادعتعك ماهعأألمك هذكع لتءاتك ةععسلأت قصاب انطق ماهع1ع22عاو أ
 حلخم ]1هعم ج]ئععمسو كغ نسمع دسمغ مءعاتوسح ءمرضتتنصو هط نسمع ذم 11م عيضانتت 702 1860
 ركدعع مولسم رئعو ءوغر ننه هعاعتت طسفتسسأ كاتم عجم ءلعتع سممص ممققممأ آمععمتغ جاتاعات ءّزانق
 نس ممد5قمصعس دمتم هصمت 817 (ذمع. 23. لآدم 1414) لتعافمسلمو مءهعادنتممع دف ه1 نستمع
 ندمدم همهم 813 (ذمع. 6. لآدت. 1410) جطوواساه ع( معمدتتق5م ءمرسس عضامتتت ةمدسمومعضلت
 حوتعم امعام. "[كمتص ددقمأت كانه انمحتس مهماعتل م56 21غ ععوس ءديدتمطقتو ءع 1هقعءلعما مسد 0عععس
 (ماتمرضتس ظمتعتس ماسععك طسصمتست ةمععاهطتاعو ععمقس نهمفنتطعطدمغو عع دلتوسم ةعماتسةمقع

10 

 فرز

 10 لزع ةرموعيئهمطع تسسح ةععطعأإرمو ةلععءولممع دماغ موون نورسرم سوط ممغو ؛نطمل .1عءانممع
 لمعنووزرسأ 15+ 11مل" ظعامعو ذنه نغ (مدصسق دتجعلسس معي عانق ةتسنن] لمتص ه1]0]ةكتق ءعقعأ
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 هتافو ليبق الآ هتني ملخ كلذ كعب هيف هقحلا ام ىوس م5 ةنس بجر نم موي لوأ ىف ىهتنا

 جاتلاب ىمسملا ناكملاب اردان الأ نيبلسملا هوجو فلختي ل ةميظع ةميلو هفتصم لمع: رق اَهلو

 ىقاياقلاك ةمئالا ةرضح انه ريخألا سلجملا ىرقو م0 ةنس نابعش ىات تبسلا موي ىف عيسلاو

 هيلطف راتيد ةنأيسيخ وكن ةروكذملا ةيبلولا ىلع فورصملا ناكو ىريدلا ىعسلاو ئئافولاو

 حرشلا اذه ّرصتخمو قافالا ىف رشتناو رانيد ةنامثلث وكنب ىرتشاو باتكتسالاب فارطالا كولم 5

 اضيأ" ةروهشملا حوزشلا نمو 01 ةنس قوتملا ىغارملا نيسحلا نب دمحم عتفلا قا خيشلل

 وحو ه0 ةنس قوتملا ىفنكلا ىنيعلا كحا نب دومحم ديكم نأ نيدلا ردب ةمالعلا حرش

 هوجو جضوا ىذلا هلل قمل هلوا ىراقلا ةدمع هامسو كيزاو ءازجا ةرشع ىف اضيا ريبك حوش

 هيف ايكصتسم ةنمنامثلا لبق ةيلامشلا دالبلا ىلا لخد امل هنا هيف ركذ خلا نيدلا ملاعم

 رصم ىلأ داع ايل رت كئكلذب .ةقلعتملا رداونلا بئارغ هةخياشم ضعب نم كانه رفط باتكلا !ذع 0

 ذماتك ةراكب اعاشنا سلا دنس نفي انلكم ”داسشعو تح ىإ مكتب رهو هح رشق

 ع( ممععمومتاسكو لمصعع خل ظمعسم معم عمت ءطدغسع معصم لتع دمعموتو ظعزعط هممت 849 (ذمع

 24. لدم. 1438)و ءيععمألق تقر نمهع مم563 20]ءءلغو معع متمأ مهساآو جماع جسعامتتو درهما عزم

 ظمتكعسس يأ. . 4مم كهعغم طتع ءمسلمستس رصف عمتات تندم ةممدسدكتغو كدت مععمهسعأ 11هط حصر ءلمهص مدت

 همععمطتلاتمس لعععدسغر !1وعم 77/177 مع 8-1 عنو دممعلادغم لتع ظكدشعمتب وست ةععمصسلمك نهغ

 رسصعممتو هطمطعم ةمصت 842 (ذهمع. 24. لصص. 1438): آنانلسانك حشاعتال 2085 ققانقو ونوم ]طعم

 1ءوعطحنمعو ةطت ءمحدس طصمتستم (عمعطدغعم» همععاهتعدتستك ر تأ 0/0016 و 11” بك اين , ال00 17627

 جلوسع ذم عمسلسم كفرصتس ءرصم مكانس علمتم ععصاأت ءانوتاعرج عم وفطممع هاتستتت هانت. طعام ءأ معو انني

 ةيكعتل دمضمصتسم ةدعاسس ءفرسسعماممت ةمموعيدمطط لععوفطعمله دنمطممغ لععتماوومع

 ودمعمءعطفمغ. فيووععمطق طقعع نعععماتو ؟ةع مسسصستق ةتععتك ؟عملعطومععر ءغع ]هدوم

 ادئعوسع لتعس]عدطفمنسس. 1كمتغممدعم طسردم ءوسصتصعمادعت ةطعتلط قلق ]عل']ا 7107 مسن

 18 ءن- ءا]رمدءق: ل114 عاغر ةدمصم 859 (ذهمع. 99. 18ءع. 1454) ممساساتعو ءلتلتا  طورسم

 ءىمردتس ءعمامسمود ةللسككعم ءمرصممددعستسأ 00 ءاتكوتسستك 260-ء0-لط: لطتع ]101 هدجت» عل 71ه]بتسا

 ]عرب قلارت»ءل قلفنع آ[لهمعظامم دمصم 855 (ةصعم 3. 1"عطع 1451) ممم تننقر زانق مرد رام

 رسمعمتفو 070062 ءا-عل# ذمكنتماممو مهعتاع» لعععس ةةقععم]م5 ع مامععع ءمسصمت ءطءهلتغو عا

 زمعامتغ زاهن: آهسع آلعمو وسأ معدععادعم مءاتعتممتك هتعمه دصممت عداه :؟لل5لن( ءكع. اوم

 طلعو تندم اعدك مءماعمامممأعع ذمعععووسم ءعدعغ ةمنع ةمصصتس 800 (ةهعت 24 تعمم 1397) 0

 الس ائانصتم دععمتص ممعاقمقو دطت هع د نسملحتص 00ءامضتست كتمت 2082014343 همعم تسمع ]ةدعق

 ع( مميهك مهعاتس ءىدع ةللمع ةمععاقمنعو. "اكد ذم ة4ععز ماطنتلا 1عللعرذاتق  همررتتال علاه

 نانأ ىسح دصهصات ة5تتتمانك !ظثوتمغأل تهسص ؟ه]سسعم ءىماعطقغعو ذم ءما1ععتو ءرصمموتتار وتم
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 فصن ىف هنم غرفو ه1 ةنس بجر رهش رخآوا هفيلأت ىف عوشو رعزالا عماجلا نم برقلاب

 ةقرولا هنم لقني ثيح ىرابلا حتف نم هيف ليتساو مخ« خنس ىلوالا ىدامج نم لوالا تلتلا

 امب هلوطو عضاوم ىف هبقعتو هفنصم ذاب رضح نبا ناعربلا نم هريعتسي ناكو اهلامكب

 ةاورلا مجارت ىم لك دارفاو همامتب ثيدحلا قايس نم هفذح رجح نبا ظفاكلا دبعت

 ةثيدحلا نم دّئآوفلا طاينتساو نايبلاو ىاعملاو بارعالاو تاغللاو باسنالا نيابتو مالكلاب

 ليتنشا امب ىنيعلا حرش ميجرت رجح نبال ركذ ءالضفلا ضعب نأ ىكحو ةبوجالاو ةلمسألاو

 تفقو تنك كقو نيدلا ىنكرل حرش نم هلقن ءىنن اذه ةييدب لاقف هريغو عيدبلا نم هيلع

 دعب ىبعت نم تيشحو ةعطق هنم بتك امنأ متي مل هنوكل هنم لقنلا تكرت نكلو هلبق هيلع

 ناف ةلمجلابف ىهتنا كلذ ىم ءىشب ةعطقلا كلت دعب ىنيعلا ملكتي مل اذلو لاسرالا ىف اهغارف

 10 ارج ملحو هفلوم ةويح نم ىرابلا حتف راشتناك رشتني مل نكل هانعم ىف لماك لفاح هحرش
 نر“ ةنس ئوتملا ىميرقلا [نموملا دبع نب] دمحم نب ديحا نيدلا نكر خيشلا حرش اهنمو

 زم رتعم رضيعا معممع ح0 عسصماسس مكسمتستسس لس/م» ءرفانات عدنه. طم ععوعموغ ةلتكعلل
 عن ن]نيستك لتعطاتع ممعممتو 1عزعط دمصت 821 هع. 8. 8عطس. 1418) ءمصقءعتطءمعو تك دعو
 مضصم ةتعمنع رمعممت5 كوسقلا مست ةصصخ 847 (ةصع. ٠ ل1دئ. 1443) طمتكتك. آ1طق ءممصتسعل-
 يمس 101:7 ءقد3ل# ذه ييتاهكتعي دغ ماه 1ماته ةصلع هنحمععتط عم.  للسنمطوغ نص ه
 مياس ءل- ل: ل5: 1607 معسستنعماع دتتعام»ءر طسزاتكونع دتكته دصص]اك 10علك ةصقعءامكنك
 دعو ع( هماتك هسسم ج0لئ5 ذثه متستك ةسواتقعمدذغو وسمع طفقام 125 11ه لعسعتع ةئطخ
 5 مممجموسعسمغو مغ يؤ (عدعنتك 20160 صسست ءمرممآ]ءاتكو لوو ءرئامعلم هكءيدنمند 0ع ةذمعتأتف
 مءادئرتسست 515 تدعاقأم هعزسصسءأو ععمأدلمعتمعسس و ؟هءعد ل151 عءئمرصسسر 1 ءعدتمصعع ظمهلعقو
 هعمععمنمعو 0هءامتمم يممدت ةهصتقر 20ههةنممعم هنتلعد ع ىدلتقمصتطسو ءاتءامعو عسه عقال مص عفر
 رمعوممصعو.  [الصسسص نسعسلمس طغعصع معضبس هدد ك7 11ه لع مددعتسمام مرهعقاممقع
 رجس ءعمامستم 42741 عددص هاذ ءدتكددتس (ضطسعسلم 1 ءاتئاتسس ءععذع مهضفمغو 0100 ةعاعال 0534

 لزععملا جلتدموسع معو فمكمعمت. دن ل16 دع فصمومعع معوموصلتغ: 113ع ةاتصك 78و 01185
 ىرصس ءمامسم رعمرسل ءل- ل11 ءمعنت(. ظعم دعم جصغع عبس طسصع ]تطعم دمك ءدععقتتو
 دامسعم ةذملع حعومسصعع هرستقأر نسما عنسص ممص 30 ظمعتم 2000> عمه  طاعمتسم هممص ملكت
 مدعسعمتستس ىنضموتغو طمعوسع دطوواآسنم ةلفقسك ةمتضعتس  لسحت مممع 0120 عدنتممع ها
 عمد هرضصمتقو ندمع ءالطل عنقغز أ طقمع هط ءيتدددتس 422 ممدغ ذللممل دعم عمعس هتطنل

 10 حيسماتسو للدعم !عااتتلل 01511160184٠ ]1[آ1دعم ز1]1ع. - كزده همست عدل ةلأانك ر 4 1180 ؟ءاأو

 لزعحتسو .كفمزمواتك قا ءغ زم دم ععمعرع معي ععطتعر دئافسعس مدتمتسع ةمععضتع ةلطنتع 6
 ع حل طسمع هدوسع لتعتس ذنح لتنس] عدقتك ءوار دنغ ءمصتس عماقتتانك 161: ءآ- اان ع موك

 ةطعتاعا عمو عل-لغ: كلليتسعل عن 81ه]رمتستسعا [ظعتن لطل-ءاسقا] (1 2728, ةمصم 3
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 نيحم نيدلا ردب حرتشو اًقنآ ىنيعلا حرش ليضفن نع باول ىف رجاح نبا هركذ ىذلا ومو
 ةلوآ نلج ىف رصتخم مرش وهو 718 ةنس قوتملا ىفانشلا ىشكرزلا هللا دبع [نب رداهب] نبا

 مسا وأ بسن طبضو هضماغ بارعاو هبيرغ حاضيأ هيف دصق خلا ماعنالاب مغ ام ىلع هللا ديحلا

 زمرلاو ةرابعلا زاججا عم .اهخضوا ىاعملا نمو اهكضأ لاوقالا ىمأ اًبكتنم فيحشتنلا هيف ىشخي

 ىلا ياتحكي ال رهاظ تيدذلا رثكا نال حورشلا نع بيبللا .ىنغتسي داكي كئاوف ىاذلو ةراشالاب
 لوقلاب ةقيلعت ىعو روكذملا رجح نبا ظفاحلل تكن هيلعو عيقنتلا هامسو لاق اذك نابب

 تكن [  ةنس قوتملا ىلبنأل] ىدادغبلا هللا رصن نب دجأ نيدلا بكم ىضاقللو لمكت ملو

 قوتملا ىنيمامدلا ركب نأ نب دمحن نيدلا ردب ةمالعلا حرش اهنمو ىشكرولا جيقنت ىلع اضيأ

 ةدايس مظعا ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ ىف لعج ىنذلا دلل ديل هلوا عماخل حيباصم ناجنتؤ هلجنا ظتمات

 هنم باوبأ لح اهقلعو اذنهلا كولم نم-رفظم نب نمحم ,ىب هات: دا ناطلسلل ةغلا دتأ ركذ خلا

 (زمع. 28. لآدم 1381) سمر سسكر وعنخ 1لعسد ءوغر ونعم 207: 11هو , ءنحص 0ع ؟مرد1 1 عوام 0
 م4241 ةلتتم ميهعقعنعملم مععجمسل ءععغر مصملم !ةسلقطقغ 1883 ءلر»- ء0ل- 0: 11101012160 13
 [ 81 0» ظعف] قطف هللعأب 76م1ءو#7 كذطقطتاحو دسصسم 794 (ةمع. 29. ل017: 1391) 2010015
 بيزسع همرسسعمغمعسم ؛طرتعرتم ؛طصم: ه1 تستمع يرسم ءطعسلتغدعو عغ دلو ةممتغ: 1طهسذ 10و
 ندمل طوصعقعأو هدصصتطسم معورصتكعمع نتطستغ ءاعب رمضمعو ائطعت طتع ءععماتءةومعو هءعدأانم
 كورع هأ لتوؤنمءاع يمومعتعو عع ععمعم]هعتمف هتكع ممستمهيم ذه وعممرمانتم 1ععلممع ءضعمض عدد
 قرررعغو جععتر"هنع 0عدعتتطءنع ىدنت0عأر لغه (ةق2عهو تأ ل1 ءعئمرنسرت ؟عرتووارلو عا ةهعماعم([ 350
 ]وففوتسمم كنس 0ع]ععنت ءعجععع مدعو ؟عئطمستس طععوتنمم هعتدغعر ذطملتعتمق مدتنعتك هتومتلععأ
 حلمه ةقممدعوومع هنلعد هلز]زكدغو ءعغ هع هع ةعماعمأاتو ةانه لذه نا150ا6 014 مررت ند عم 25155
 عورع قعورع موووت  ط[ستسمع ءمتسس هةعماعمأتمك اعد ءامعمم ءا دمعت [عوامع ءقوعر نغ ءم0511108ع
 زتك ممم هراتك زا. ىلل طسمع ءمسسعمأومتمس 1 ءمعلف] ذمكستمامس [[ةلنم كانت 1167“ ]31105
 جلممعهلممعو زرموعمتمدده ةوتزوتغو نع ءه فمكخس (ةراتك ؟! عطف 200ءعععب وسمع ءحماتعقطقت
 معع فسصعم جلممهقفمهعس طقصع ةطوواعتم (نةلطتن 210125-عل-ا0ةش: للتسعل ظعتح اامع»هلاعأ
 رمع70408 [طكممطملتاهر همصم 844 (تصع. 2. لمص. 1440 ) رد هراتانك ] , مهعتأع» لمه( هع 06م علل
 هةدطنل عد ه0 1عدعطف] 2ع عو]راخ ءةلتلتغع ح له ءاتمدتسسمسم 8 ل - عل - ل17: ل10] 0701160 13 )ا
 م48 ىعر» 12 صارم جمصم 828 (زمع. 23. اللوم. 1424 ) دم م1015 ان][5 601011681351 15+
 716وايطا]ب 17)- لاس ذمه ىتمضدر لاه لذمعامتغ: آةهنك 1عمو ونسأ ذص طصتمتأاعرتم اتط13ع
 ممممطعإلءوع دسمحعتسامتم كم لمماستس ممدتتع اع.  ةسععم» مهمععهغي 5ع ]ئطعسم كلل ل
 4160 17 8عءرج ك3]10 موج عل ورب 47-2101 ع“ "ءععأ آةملتدع ءماظ مهكاتتق5عو ات
 دلقوةقمدعرت يدع ؟هامتغع هل قمتكم ع( ]معه ةععطعإومأر ونسمع مهمعتورهر 2عجتمصسع5 ظصقلعق
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 اذه هحرش ةجابيد ىف ىنيمامدلا ركذي مل تلق] هيبنتو بارعاو بيرغ ىلع ىوقحت عضاومو

 نميلا دالب ىد دعرب فيلأتلا اذه ءايتنا ناك ةميدق ةخسن رخآ ىف لاق فلوملا هلقن ىذلا

 نب ديحم هفلوم دي ىلع ةنامنامثو نيرشع ةنس لوالا عيبر نم رشاعلا ءاتلثلا موي روهظ لبق

 نجرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا ىرشو [ىهتنا ىنيمامدلا ىموذحلا ركب نب رمع نب ركب ىأ

 5 هامس ىشكرزلا جيقنت نم بيرق فيطل فيلعت وو 111 ةنس قونملا ىطويسلا ركب ىأ نبا
 حرشو همي و اضيأ ميشوتلا هلو حلا ةنملا لوجا دال دما هلوا حيحصلا عمادل ىلع عيشوتلا

 ةعطق مرش وهو 710 ةنس ىقوتملا ىلبنكلا بجر نب دحا نب نكرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلا

 تاقبط ىف دضنملا رجولل دقع هلاق ودانمل باتك ىلا لصو تلق] ىرابلا جتف دامس اضيأ هلوأ نم

 ؛,// ةنس قوتملا ىوونلا فريش نب ىيحي نيدلا ىيحم مامالا حرشو [دجا باحصا ىرخأتم

 10 ةلمتشم المج هل عيج هنا ملسم حرش ىف ركذ ناميالا باتك رخآ ىلا هلوا نم ةعطق حرش ومو

 ىفوتملا ىقشمدلا ريثك نبا رمع نب ليعمسا نيدلا دامع ظفانمل حرشو مولعلا عاونأ نم سداقن ىلع

 ء( هيمن معقمدمعس هممقمسعةمغ. [3غ 12عءمفمسكوم ذم معدعأدقةممع طسّرسك همرصس ءضاقتتت قو 0113©

 6)1810 160,ه7/م يع ذللج طتع معقوعو همس ءمرسسعتس هده آم طمع ءدءعيدملت ؟ءاعرتم طقعع طقطععت

 قطوم] سندس ءيغ طمع هاته ذم ننطع آلعسعمعمفأ 760 ةماع ج09 عمات 1علقق ةةناتقع لذع

 قععتسم رمعممزد 8عطتل آ1. عمصت 520 (ةمع. 18. 1عطع. 1417) مقصات ةانعأ01515 11101161160 ل7 ا

 ل86 8 ء]ب» 17 ءر» 01»ه:» 18 ءدن 8 ءاب» 8له]رل عا: 12 هسة. 11ةهعع ذلاع] - 1[1ةلكاق ل ءآل/-ع0ل-0 1

 5 7-4650 - "ه]رربمت» 18 ءر» لاق 8ءقب» همهيرنغو هصسصم 911 (ذمع. 4. كطكدصن 1505) دطمالااتالكو تهاتزانق

 جحقصماهتم ءاععوصقر 1موأراآط هلع 11- لفض ظادكمارأ] ةمععتماهي مةعئامسكأله مط0همع 44

 1ر17 7عرامد]رال هعععلتغو أ ذه ةمعاجتغ: ةهسك آكلعمو نسأ دس همصاعععملح طعصع؟ه]عدانو

 ]نط عدل عد هع مرهعطوع عنع. 1لعسص هوررحتس عمة 1 ء«وث]47, ءلتلتغو عانت 1312612 1

 مءانوسنغ - 1ظفظنت 2عقرن- ءل- لا: 4ط0-ه]-هلدسمعت» ظعوتن قكلاسعا ظعت» 1؟لوال 11هناطعآاو

 همم 795 (مع. 17. لور. 1392) رسم مانكو نأ مدع ؟معيصعمغعسسل (ةصسطننس هط ةمئاتم ائطدت

 هيماتعسعو همصسسعمأةسسسوانع 1'ه1:], ءق-ا لب" ذمعنتموتك. [44 آتطسس لوبمتع (0ع مص عتطسق)

 معمعمتغو هع هلممهقمدعسس 160 ءدزوماآرع» ءادسمتنه1:0]0]ع# رت 1هطهعات 7101ءهلب ألا": أ

 كقلقطتس ع0 ةهممءا]دعتع] - طقس 710/16 - ؟ل- 041 3” ه]ربه طعن كارو 21 ءمءمةو ةسصصم 6

 10 مع. 4. لدص. 1277) رصم_سانانكر تكانزدق همس عم (ةئلاتك مدسعتس هط هعيتمق دمتم ه0 ظمعس لئطدت

 رم ( لع 80ع) سما ععنسع آم هوسصعمادتتمو ننعم 20 21027ةمت ءمزحمنك (201010صدتم

 ءلتلتعو هع ذم طسمع ائتطعمص معممووأ قمصعو ءمالععتدوع لتعتعو وننمهع مدنعام5د 0 ءاتأس ةلاتاك

 ععمعم هممالسعمسما - 11ةظلت 1160 - هل- لأ: ةهرسمأ] 82 ءن» 0دهمب» طل: ةك عا[ ظله عوانعلقو
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 ىنيقلبلا نالسر نب رمع نيدلا يارس ةمالعلا حرشو اضيأ هلوا نم ةعطق حرش ومو 0 ةنس

 ةسارك نيسمخ وك ىف ناميالا بانك ىلا اضيأ هلوأ نم ةعطق حرش ومو ه.: ةنس قوناملا ىفاشلا

 ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب كبح رهاط ىنأ نيدلا دج ةمالعلا حرشو ىراخل ضيف دامدو

 .ريرشع ىف هنم تادابعلا عبر لمك ىراجلا عيسفلا عنسلاب ىرابلا حنم هامس مأ» ةنس قوتملا

 لاق ىسافلا ىقتلا نأ عماللا ءوصلا ىف ىواخسلا ركذ !ًدلجم نيعبرا ىف همامت ردقو اذلجم

 ديناسالا نم هبتكي اميخ دلو ةيتيدحلا ةعنصلا ى رعاملاب نكي مث دجلا نا دييقتلا ليذ ىف

 لقو ةيكملا تاحوتفلا نم اميس تالوقنملا بئارغ نم .هالم دقف ىراخبلا ىلع هحرش اماو ماعوا
 ىقربخل ليعمسا ييشلا اهيلا نيدو رعلا نبا ةلاقم -نميلاب رهتشا امل رمغلا ءابنا ىف رجاح با
 رثو لاق هنع نينعاطلا .دنع باتكلا نيبشل اًببس ناك ام تاحوتفلا نم هيف لخدي خيشلا راض

 الو ليعيسا ىلع راكنالا ىف غلابي .ىرشانلا ناكو ةارادملا بجاحي ناك هنال اهب مهنأ نكا 0

 ىحذلا لوق ركنيو نتر دوجوب ىدصي هتيأرو نرعلا نبا تالاقم راكنا ىل رهطأ دجماب تعمتجا

 حمصم 774 مع. 3. لما. 1372) دصمع مسفر نأ مدهتأع» مدعغعتت ممكن مط دمتم ءوزصس علا ةكا
 عووعاس 0هءنووسسك ه2" -ع04-0: 0م“ ءرن 1؟هك1/7: 801ءعنات ظطقظتاهم ةسصم 805 (ةصع.
 1. ةدع. 1402) ةه0263115و تان اتك 601118214851105 و 1620/1: ءادزمب# دمك عتماسم ر ةتستلعتس مهضاعتم
 حاط ةمتقم ج0 اتطعسسس 17م2 (0ع 50ع) مسصم]ءءنلضو عع قةمءللعع ومتصسوسمدوتسأت 0عءعتس

 ماتور هكوعد]م5 ةهعراعع ع 0ههقعوتسسق 110ز0- ءل- 011: لت 1لق» ]101011860 1
 لنمط 11م5 06 872 هن, هسصسم 817 (ةصع. 23. اللهم. 1414) ههزغاتاقر 0131 01111165435351
 7111 67 - ةاير»# 80: 7عهدب]ر ءآ -ركعدأ]ب ع7 - ههمزاب# ةمععرت مدلك. 0( هدددس (ةصغاتطت 5ءءالمهتق 0ع
 لغد لتعتمت هلظعتتك مدعاعمس ذم تونس ؟هاسستمتطدك ةطقواستعو غهؤتنص تلكم 0مانك (112018-
 عزمام هامستمد ء>عماعددعت.  م6ءقامم# ذم 1021-711 117 - رايت“ 1 هع7]ق- ءل- 0:ددسس 1من ذه
 هممعملتعع هه 187- 1ءعررب0 لتدتعدع همسمتعر 210470 - ءل- ل1: همس لاه ذه ةتاع ج01 هممت

6١ 

 مورس وغسل ءعووعو ءةغ ذم مهغعو هط4 0ع جمع م16 هنطسم ةععلمودعتغو ةذص ءةيطمرعقو 155
 (©هريسعم(ةيكتسمت ةنغعسص 20 8017476 رمتعم عع هتموت]ةتطنو 10م5 دلتصلعو ممهعدععاتس
 17011141 11631462 دعددساتك خسروا ععتك. لل: 11هز» ذه طاطا ءا- جارمتس + (نحسر ةموطتغو ص
 ؟ندحمدو مه عاوأمم 161-ع7م"ه814 ذمصواستددعغر ةغ 8طغعتلعط لدسعتا ل عا»ءا# ده عدصح 1عععصلتتتم
 زودت منع طلع لمعءنم» ك رسسانم ع لو ل42 ةموععدعدغو وسمع ءاظعت ءطهمغو مغ !ئطعم ةت

 وطئ ععمغمرعد ةعممرمتمستد مماممععت  قلز هسوتغ ءغ طقعع: ظسسرم ةهوتتغر 0ع طقع رثع هدقم ءعااتات 10
 محمد طقطتتو ترص 1مملعرت طعمع (ءوععع. 2مم]»# همام ؟ءطغعسءماتككتسع 15701 /ءص
 1سم مطمط غو عغ كانت 047-0-111070 0107 عاطأل عال و لخءاو 1ؤ:-عءامب ]اخ دع دعورع عكف رمتطت
 رجممدندجتعو .ةدصصومع عمم 016عمع لع رمتعاتممع هطكتد دمك ءصأم 1061: ءفاتانت 0110011
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 ىهننا هقيرصت ىلع نوقبطم مهو هتيرذ ىأرو هتيرق لخد هنا ركذو هل دوجو ال هنأ نازيملا ىف

 ثيحب اهلامكب ةضرالا اهتلكأ لق هفّلوم ةابح ىف تلمك ىتلا ةعطقلا ىأر هنا رجح نبا ركذو

 [دبحا نب دمحم نب لامكلا ىمحم] لضفلا ىنا مامالا ,جرشو اهنم ءىش ةأرق ىلع رحقي .ال

 هللا تيع ىنأ ةمالعلا حرشو هدم عيضأوم حاوش وهو [001 ةنس قوتملا] ةكم بيطخ ىريونلا

 ةرجتملا هامسو م50 ةنس قوتملا ةدربلا حراش ىكلاملا ىاسملتلا قوزرم نب ديحا نب دمحم

 ةرمج أ نب دعس ىب هللا دبع ةودقلا فراعلا سرشو اضيا لمكي ملو جيجرلا ىسلاو مجيبولا

 ةجيب .هأمسو [ثيدحت ةدايسيخ ومو] ىراخبلا نم ارضتخإ ام ىلع وهو ئسلدنالا .[ميجناب]

 ةولصلا ءانثأ ىلا ىلامعنلا ميعربا ىيدلا ناعرب حرشو اهيلع امو اهل ام ةفرعمب اهتياغو سوفنلا

 [ىرصملا] ىدجالا فلخ نب ىلع نب دمحم ءاقبلا نأ خيشلا حرشو همزتلا امب في ملو

 10 نيل هلوا 14 ةنس نابعش ىف هفيلأت ءادتبا ناكو يوزمم ريبك حرش وهو ةنيدملا ليون ىفاشلا

 نم اصخلم طيسبلاو زيجولا نيب اخررب طيسولاك :هلعج هنا .نكذ خلا دوجولا بجاو هلل

 سمر طمعتغو وهمه ذه همعدع 71ه: ءا-21604/7 متع مدعس كللمتس ءدفافعع معومت وقع لادسمع

 لمس 5ع ءزاتك نعطعس ةصغهك5عو دك(أ1:معاط 0112 ععصضأتق ىات121110 ©0155 ءّزاتك 1:2731436عم2 م18-

 لل ءمماعو ؟10155ء. طمعع 1114. طدءاملع 258 ظهرت هع مدعم ءمهمقمعدعتددع لتعتغ ةتعام7

 جلطسع مزنه جطوم]ضسغمستو نسمتس 0321 (طعو 808ز5وعغو انأ طع تمت نان10عطت عّزاتق 0

 1ءعن موووعن - آسفتس ل1 [/00/7 [21ه]رمستسعلا لك عسا - لس لقت: ظعتن 21 هأرعتست»ءل 1 لا

 ل11:60] 110م عم»# !1عاعاعدع (نهمعاممهتم», [مصصم 873 (ذمع. 22. لدا. 1468) دسمت:اهناتك]و

 ىدزسك فرصتسعم(هضتف همصصنلا 05 ممفيس ءزدك 1وعمو نهعافهغ حج 0هءنمدسسك للثع 450ه//ه/

 110ه1,موور» عل عدن كلتسعل 1 ءر» 11سم 11 نسعفم ا1هلئلعكتتجرو ءةمسمتمتك 8000 ةماعاتمانعو

 دصصمم 842 (ذمع. 24. لكسص. 1438) مهم56 0115و 001 ءمرصتص عصا ةهتتاستس 1111141-101 ءزا» ظل18-1 ل11 0

 1710686-177 77/-1 رن ةمكعت مهتغو معع (مسصع ءانتط ةطومو]عتغ ح دز عمقتسم ءغع عن ءععسمات

 اي

 450867167: عرب ركع 8ءر» ملطظ ل عبست»ه لت:56::007, هصاتك ءمدسستسعصامتتلاتك عه ءمرضم] عععلخاتتلو

 وندحع ع ظوط رف: ييعع موتغي عىدصغأ هنتكعتس نانتم ععمامع ندلتاتمسعد] , عع 8ءازءا هآ-وركأد ©

 عامر امان]ن6 آل دمه” ةزكعأ دمع 1عآرأ ةمع دضه 41ءق]لم ةجمعال هكذع ع طومان ءل- لأ 17ه

 رم موعرو نمت هل سصعلتسس [نطسسس مععوغممتم مام عمعمومك قار هعع هلك عتمسس ءعدمآعدرتغو قات 5ع

 هطووتعععوغ - هةطفتلاعط قللت” اطوعأي 11 ه]رمصتتاءل طعنت لل ظعتن ط2! هله“ قللسشاعلف [21:8]

 10 هطدقتام 81علتصمع ةموستاتساتكو ءاتزاتق ءهمرصتص عتاقتألالك 123مالانق ءوغر (ةءاسسواتع ةلصتت-عااتط

 طمطوعو ءأ( زنق زمعامتغ: آهسك 1360 معوعوودرتم ءيتماعمأال ءاعب  ةسعأامد عبس دمعضم5ع ةطق'طقم

 دممأ 909 (زمع. 260. لمص. 1503) همرصمممعتتع 1مءءرزغو ءا هع ءابيض 30 ةصفافع همعتتق

 مجعلزسررت ءووع ؟ه]متكوع هدعمأ ذداع» 171- ]7 قاس ها 11- 8ءمأ1 ءمر عت00 ع ءهدصتص ءماقتاأتتق



5 

10 

 فاز

2033 

 ىنفاشلا هيقفلا ىركبلا نيدلا لالج حرشو ىنيعلاو رجح نباو ىامركلاك نيرخاتملا حورش

 [ا.] ةنس ىوتملا ىفاشلا ىجدلا كيح نب ديس نيدلا سمش حيشلا حرشو ةنس قونتملا

 ىسابعلا دحا نب نجمرلا دبع نب ميحرلا دىبع نىنيدلا نيز ةمالعلا حرتشو هنم ةخعطق بنك

 هنجابيد ىف لاق امك هعضوف بيرغ بولساو بيجم بيترت ىلع هبتر 91“ ةنس قوتملا ىفاشلا

 هشماه ىلع امقار ديناسالا ىم هدرجو هعماج لاثم ىلع هانبو ريثالا نبا فنصم لاونم ىلع

 نم ثيدلمل كلذ يارخا ىلع ىراضبلا ففاو نم اهب ملعي افورح وا افرح ثيدحح لك ءاراب

 اهتنيهب ةيبرعلا تاملكلل اًعضاو هبيرغ حرشل اًباب هنم بانك لك رثا العاج ةسمأل بتكلا باكا

 هنحش نبأ ربلا دبعو فيرش ىأ نب ناعربلا هيلع هل ظرقو اهحرشل ايزاوم باتكلا شماه ىلع

 قوتملا ىتبسلا ىرهفلا ديشر نب رمع نب كمح هللا دبع نال مجارتلا نامجردو ىزغلا ىضولاو

 نيب عمجلا ىف ةيهبملا ىراضبلا تاضارتعا ٌلحو هلمكي ملو باتكلا باوبا ىلع وهو 71 ةنس

 ىوارغملا ةمامح نب روصنم نب كبحم هللا دبع ىأ ةيقفلل ةمجرت ةدنأم قو ةمجرتلاو ثيدلل

 رمعوعم نمرتتسم و نع 7177141, 1571: 110771, ل201 مماتمرتد ءعععرموأذووعغ حج لو]عا- لس لأنا

 ريم« لمسك ءمصمقنأل دك كةطحقت نعانقو ةصصم ... 2201:نان5 - ةطعتاعط ه7 ءربع-عا- 011 1

 8 ءرد 7101م»7»ء0 1)ءاءزغ ظذطقلطتنموم ةهمصم [950 (ةصع. 6. قم. 1543)] دطمز'انال5و 6

 مصغتسس ءمستسعم همت هعمت ماحس ؟عاتوستغ ح 0 ءاقموتساتك 762:- عل - لذ لآ0- هل - "ءآبغ» 18

 4150-ءا-«ه]»مت» عري ىلاد»ءل لطقووع# كطقطتنحوم دمصم 963 (ذهع. 16. ل07. 1555) 201115و

 وست فمسسعمأمسأسس ةععسم لمس ددتعفمس 0135ممو3قممعتس» عع مجقممعتس ةنمعم]ةععست 03ععقوتغ

 آ1لع ءملس دع مهعاو6خممع هدمدقم لتعتغو عدس 20 ءةدعسماوم همعيتك 1857-ع7-«1/1 1 ذمكاتكدتكو

 ذالتسو ائطعت لوم“ 0ءوععملمصعس ظدصلهرسعصخغتتل عانت ءمرصتت عم امستت 1ععلغر جنتعغم ساه طاتك عدس

 مسهلدجتغو 20 مدمععتمعس ع معولممع ةزمعسم] دعس غ82016ههمسم ]ن(ععوتلم هزاع !ئاععوك هماقكأأو

 وندتطسو ذك هتوعمتظعدصغتعر نمأ1 ّدص طلق غمه016همصتطاتع دع ودتصواتع هم"ممزاتت2 2011 0طاتنل

 حمععمرتطسك ءاتعتعملتك كد 208/2 ممععماتسمغو تتسلق 8087471 اطعم ءدمسغ ذص طمع

 همطر ءلغر ذم وندم ع5 ءّردك هزمعتأدننعع ءمرصتس عما ةأ15 ءوار عغ مععطع ةعوطتعم ةمدصسم معمق

 ح0 مهعوتس عد انطرتا ع معولممع ءمرمسس ءعمات قععمتك ممكاتتغز ناتقماه ماع“ 1807: 11 - ع0 -

 18 ءي لآ: كاءعء”ةركو قكطفد ءل- ةء» ظن ك1 عآبتجعأآبو 15 4]60- هلع لف: © ]رمعجم ]دسلتطتتع عدس

 ممدعل مصتسأ - قلاقع 4ك0ه7/ه]ب ل1101 هقرن7» 0 18367: 016ه“ 8 ءزن 1! ءع]أ0 18/ب“# هك عاطاقو

 دمصمم 721 (ةهع. 31.لدم. 1321) د20 غاتانقو ىرآص( عمر عافت صك عصت مال هدانلات (176770110:7: ©]-1 ع" ل“ “

 ءلتلتغو ودعم 20 ]ئذطعأ ءدمتأو لتكمموستغر معع مدصعص 2طقه]716. 10نطتو هطععمرد ر لنستطانق

 18011472 ذم ند030همتطاتق ءانس زم عت مانمصتطق و ويدعاتس ءعمفتست ةنمغر ءممعاتحسلت5 ةتطت

 نمنع دلت نعنع 10 ععدعر قلاع ل0617 1101 متستسعا 8: ]1هبنعتئ» 13 عري 11 كجم لل0ج]" مق
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 اًقباس روكذملا رجح نبا ظفاحلا مالكلا يشل ضارتعالا ضاقتناو ةنس قوتملا ىساملجكسلا

 بنكي ناك نكلو امرثكأ نع بجي مل هنكل هحرش ىف ىنيعلا هيلع ضرتعا امع هيف ثحب

 هنأ هيف ركذ حلا كديحا ىلا مهللا هلوأ ةينملا هتمرتحاف اهنع بيجيل اهضيبيو تاضارتعالا

 يأ برغملا بحاصل ةخسن تخسنتساف فارطالا كولم نم هيف تابغرلا رثك هحرش لمكا امل

 5 هيلع ةليضفلا ىيداو ىنيعلا هدسد رهاظلا كلمللو خحرهاش قرشملا بحاصو زيزعلا ديع سراف

 ضرتعملاو ىنيعلاو دمحاو متفلا ىلا عو ح زمرب باجاو هحرش ىف هطلغ ناهبو هدر ىف بتكف

 ىراخضبلا حرش ةيطخ ىف عقو ابع ايتف ةروص وهو راثعملا نعاطلا ىلع راصبتسالا اضيأ هلو

 هيف نيروكذملا لاجرلا لاوحا هيف ركذ مالعالا نم ىراخضيلا ىف ركذ نمب مالعالا هلو ىنيعلل

 عماجلا ثيداحا فقيلاعت هيف ركذ فيلعنلا فيلعت اضيا هلو لابكلا بيذهت ىف ام ىلع ةدايز

 كر ةمررومعف لمسك ءمصكتت] تقر ةسصم ... طهة5انان5ر ذم انطعو ظلم77 ة["4]0 11١-11 يماتعممع

 دانلع. 1طفظنم ل5 هز,“ لمعغم» دمعادمطوةتعدع دحملم !دسلحنتد اتطسس ط1 عملا: ك0

 ؟لتلتغو ص وندم 0ع ذه نيدعتتغو نن3ع 422 ذص ءهرصسعماهتأم 807/1480 0مم0513غو 34

 لْئده] ععع دص0عأر جئامتسعم 20 دطهتجتستلل ةمزاتتال مه12(ءللل 2052 عدممه0ع6. لغ عدو ونقع ا11ع

 هرموسعرعدغو ع همرصتص ءمادكتم ء>6ء72معطدغ ءغ متقلتسدك عوعيتطءطقغو دغ ءعآتاقتعغو طلماناع

 تاياعتم 1مغعمععمطتق وا. آصعلمتغ 1اه: 0 10ءدقر ءعم اع ]هتتلم ءاشو ءأ 2116401 1111م

 نسانتص جطوم]رتووعغو مصلغمو نس م2031هعاقتاتتل مهتم ءامع5 ءجمماممذع مهم. طاتمع ةهعفتس

 ءودعيب سغ ةدعصسماد مضصعتمأ 0ءع0عصاتق قلاع 12م": 450-ء- همك هع مهتمسعتوأ (0:1 عمان5

 دز م1011 كه »عون ل هنط» 0عووتطعم ءعمفتعر ونسمل 42712 ك تسكت لتغو ءغ همصضف لطم ةتطق
 فاي

 مرتمرنعم ةعسسمعدحتغ. 1موسع 20 عدس مصلظتكحسلسس ل عرسه مقنمم لهقمودنع ءينمرعم دس ءودصع 10

 هطختمو هعهتمدتغو ءأ ةتعازد لظلم ءا قلق لع هرععع طمعا قلات»علعومع أ لع 44112 هزعانعوتتع

 1101," 60]:, »عوممهلتك. 1لعيس ندعاففسس 151 ةةدن» هله هل-!نقن هآ- 121! و ندأ 6510

 لمص لتنعسسس لع ت5 ءمماتسعار نتهع ذم مدع[ام لمصمم ءمرصسس عصامتتا جلط قكقن# ةص 2081 ءلئات

 1عودصغتعر, ءغ الو ننتمس (17م70) ةصاعذت عم مصمتلاتتل ع01لنغو وست ذص 2088478 01010110134111

 [رعووتطتغ طنع نىدلتقمدمهعمعسس دم عم 1دس0هغمصتتس همصلئ6همعست ةانمم] عيصعمات 10مم 20 ءةي

 نودع ذص 05-11 ء] -[عربن7 ]1عوعدصتتت“. 10 ءدتودع 121 هلآ - 10:1[ ءملسم0كاتأتغو 18 00

 10 نولئالتممعم ءمممدتك لويس هددتكدو طقع هغ ذللف ميتسصح دتعامتادنع ذاك ج]]هنمعر نغ هط كم

 مرمماعاوع ةمعلم طقصل دعصمفعب» معمجتسانزت (ءقاتسمصتاتلل 1صاع7ممصهعرعؤاتل رو ع ءللوكق

 نملتغو زم ةوعأتك ةرتطوزق(ءماتهر ءغ نتتهع جلط نصف (ةصانتط :ءآذنف ءهووع معضم ءرتقتم ه1:ع0عط سانت
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 نم اًركاذ ديناسالا فذ مدغلا ةمدقم ىف هصخو دحا هيلا هقيسي مث هباب ىف عفنلا ميظع

 هلل ديل هلوا هقيلأت لوا وم ليق سوماقلا بحاص دجملا ةمالعلا هيلع هل ظرقو اًلوصوم هجرخ

* 
 هيلا ياتحي ام تلمأت لاق يلا ميظعلا ىلا هرمأ كنسا دقف هتعاط بابسأ فاعت نم ىخذلا

 اهطبضو هظافلا بيرغ حرش ىف ١ ماسقأ ةتالث هتدجوف ىراخبلا حرش نم ملعلا بلاط

 ةقلعملا ةفوقوملا راثالاو ةعوفرملا ثيداحالا لصو  اهباوبا بسانتو هثيداحا ةفص ىف ” اهبارعأو

 ذسام عطقنملا لصو ىلا ةجاحلا نأ ىل نابذ نالف هاورو نالف هعبات هلوق نم كلذ هبشأ امو

 غرفو ىهننأ تقلغف ةحوتفملا باوبالاك تناك هديناسأ نال فيلعتلا قيلعت هنيمسو تعمج

 نك نيستا خيرأت كلذ لعلو ع نسا ليك هنآ ةضاقتنا قب لاق. نكل مب ةنس ةقيلات نم

 ىفاشلا ىرصملا ىنالطسقلا بيلتخا دمحم نب دجأ نيدلا باهش لضافلا حرش ىراضبلا حورش

 عغ رك مررت 7 ة22013هكاتكو ناتأ 1520100565 كدر 30ءغ0:1(جاتطاتق ه0 1هعاتتط معضلتعاتطغو 0طأ

 ممحتسساتس وانك ءهععللل6. آلتطعر# ءوؤ هممامؤت5 ءغ ممهعمدع ذم دام ععمعتع تقنآتاةلقو ءانث

 مسالك جاتس5 م2دعقعع عملك عوام وممرنج لامك ذم مدهع1ونتمسع همدصصص عدامتتتا 277-11: 5

 جمعهم (دغنلطسع ءععععموزغو ءغ عمو (ةصغتست 1303غو نمت (تد01مهمهمعو غد ءاتعتسهغو ت6 4

 جامعا مدع ممتن مع[ هعدصكتت.  طآطسزدك همعرتك ءدتتفذد 1[جه0لتطاتق ةمعامر عت 00 ءا55ل تاك

 11ه - هل- 012 (متن51 دسوامر» ءكلعدأ. وتس ا0غ623 ءلاتق هماتق ءووع 03 كاتعو عغ ةصعأمأغ

 رام: ةردت5 124م, نانأ ءأو ن1 هداتق5ددم 06علتعسأالهع دددقع ذاتكمعملتأو هعع رعزتت كاتقهتت 20151 4

 مسمرععساتسس "عغمماتغ ءاع. (نمموزلععدكتر ةمومتغو عدو ننهع زم ائطعم 2084741 هاسلخئ55و ةعتعمتمع

 معوعدوددعتم دماغ مععامس[2 كدصغو ءدوتع دم ةتطاتق ععصعمتطاتق هممفاقتنع زصرعمأ - ذه ؟م20-

 ريبعم ؛ةغلممع ؟عئطمخسل ؟جمتمستتم رو ءعمعاتست هداط م ععدمطتو عع 1عدمتممع طمدلت - ذه 02016هصصسل

 وتدل غمهغع عغ ءعدعاتس ءةملضتتم م10 مورئ(10مع ل دم لاتصعأاتات2 (2201هصصنص 2 50ت5 م0همطعأ3ع

 معاونمستتم ءعغ ءلوؤ مسدس و نا0هزئاتت>ل 2006011435 هدمتككه طمع ءغ للم معتصم (عداع ذه معهمطعادع

 عمعزز5ذ هدطقتوالغو عغ ودمع ةتيستاتو هدصغ ءدع اثذو نتقع 01غ: رر © تتلمحص طقصع 20105

 ناتدع جط دتصم ةةمغتتت ]و8 همه ه7ع0عطققتو مده ؟ءاعرتأو ““ ءغ رو تلقت ءقتط 1ع1عطأ““

 مموعئعمعو ستطت لسمعطتتد ءممماتمع (؟201غمصدسصت هعتعت طمع ع1 ذآ1و ندلتغمدع هدسستكقكم

 زوغئعيعلودع عمهكتع معوعماتاتت» 35غ جممدجانتا“ 1غهوسع !ئطسسص ءمها1ععتر ذااسسومع 1271

 ء141-7غع .5٠( ء. ممكغخ كمسكح نهل016ةمصسص طقع ءغ تلاد معلسم جمعامرتغكمنع هددتكدد ؟عاوذمستتسم)

 رمهعمأ مونز 2016ه صسنس ءصتلت 300421365 مم15 ةمعضاتك ةتستاعم دسصغر ودمع ءامصلصسصغاتا

 وعم زا1ع, 'لمدعغوطس ةمصسم 807 تسع. 10. لدا. 1404) جطقم]لت غن جئامسعم ذص هدم 17101

 عع هبرص هممم 804 (ذمع. 11. ةكسع. 1401) همما1عءعتقدع لتءأغو ملكأ 10(ة55ع تنص طمع ةستم

 معستم ]نغئ عمتك ءممقتعمدكتغ. 1م 1ماعنم"عنطنت5 808741 ماتا ع2وأان" ءاتقطت طعصع 625

 571م - هل - 01: ل 160 17 ©: 110 هبرزت»:ءل 1111-1871 117- (هو1 عرب 11م" كطقطتتنمر اذطقق
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 هلوا رابك رافسأ ةرشع وحن ى جوزمم ريبك حرش وهو 17 ةنس قونللا ةيندللا بهاوملا بحاص

 بانكلاو نفلا حدم دعب هيف لاق ملا ةيوبنلا ةنسلا فراوع فراعمب حرش ىذلا هلل دمحلا

 ةمحلاب حرشلا نم لصالا هيف ريما اجزم هيف هجزما اًحرشش هيلع فلعا نا ىل رطخ ام لاط

 اًيفك هقيلعت قيلعتب اًيفاو هلميم !ًديفم هلكشم اًكضوم ةحمللاب اًكردم هرارسأ ضعب اعساك

 اهباوبا ىم فينصتلا تويب تيتأو مزعلا ليذ ترمشف هقيقحت فيرط ىلا ىراسلا داشرأ ىف

 ةدانالا ىف ةداعالا ىم شاحتا ملو ءاربكلا مالك نم اهتصخ ةكجرص تارابعب ملقلا ناسل تقلطاو

 ماعلاو صال عفنلا ىصق ناشلا اذه ءاملع دنع معضاولا طبنض ىف الو نايبلأ ىأ خجاشحلا دنع

 بكاوك هنم تشفنخاو عماللا هرون ءاوضأ عم عماش اذه تافرش نم هيلع تقرشأ اخرش تنولق

 نبا مرش نأ كلذب دارا ىهتنا ىرابلا حتق نم رونلا هيلع ضاف دقو ال فيكو ىراردلا

 !ذح كعاوق عورفل ىمم الوصف هتمدقم هيف ركذو ىراسلا دارا هامسو هيف يردنم رجاح

 11-777 م7815 11/7 - طم 00:47 6ا ةسعاما“ ةصصم 923 (ةصع. 4 كلكوص. 1517) 1210161159 اتزان
 نوري ءملمعتمو رصمعممم قرتعلغعرت لعععس (هدسمد ةسسرم1مد ءورصم] ءءالقتعو (ءئغتسس جلصتغتتس طقافعأو
 هن زمعامتل: آرهسم 18ءمر وسن همعمت نقممتططسم عمدضتسو وانت ةانصسقت مئهرط ءاتعدس ممطع (عدعسأر
 نوريسعم(مكتع ءعاع. قمععم» ذطأ ]1دسلمنلم هععمقمع ععمعتع ءغ اتطاطو: طمموسس قو ةموصتأو
 ع وسم رستطت 20 28087478 همرصتس عمق انتل ومدعرتط عع ذم ةمتستتسل 1هلانانأو تانأ 1ءائاانتل
 جلروتموءونعسو لم ننم جعوطعأوي مدس جه نورصتسعمامتتم هةقدسعمام تمطدم لتكاتم جمعت عرس ر نغ لتعلق
 مموصاتآاع لعاعوععسر دعك ]ع1 نسم طصاستلات ةغال 8 العلل و ل15 عدا( ةدنعو 11 سمان هععتت و مات 08
 نموسمتتمو ةلومت عدم عسر دلتغقمدسعع طمع ذللف معكسمه ةيعافتتاقتع هرتتككح ئءاهنقق 4 110 عرص
 معز هدورصتسععرسر أ كتمتس ةيعيتنعتت  ءندش معدل عفاف لسععمتعرس , وسن 86747 لتئات ععمأعا'
 نووموقهوءوعرنع كاسلععع  ةررسم ضمت مئه مموتاأ ةنفؤصلتو لمدطنتك همدض ممد10015[1 معال 5
 مورئامه زمانقكأو 2216 ىلحست 01ءانممعو لتعلم عامه ]تطعدع ءدومرنعموأ رو ناتقق م00101ع13 مهلأعللا
 6 هعز1210086 م0 1110زئ011 >6 عل'موأو 06 حلتعماته نق ه معمعلفلممع ةذص دعمدات مآاعمع
 ءلومععملمو هنرس هاميتمرع ءدمموت(ممع هتك ءووعغو هعع ص رمعاطاتق للوالصعات5و نت86 مات
 مزود طمزمم ةملعمالمع عمقتنمو ]1عودمضمو ظيستنعع دصقملةسلتقو تاتا (ةنعست مععم] 1 ةيععتت أ
 وورش معرس كممعامصق. (نورصس ءمامتانتلل 1 علكاتتا ملط م 0قانأو 511061 6 حط طصزانو 11 ءمونتادع
 (لميرم) ملضمتك ا]سصسصتمتق ءزاتق ماععمنتو هماعملمدنعد متكمدنعسس لتالتتملهصغر ءعغ مدع وسم ةغءااقع
 ]نمعواوم ]ونعم ظغ وسنلقمت# 1ةمسصعم ءعصتسس ع ءهرصتصعماقتتم 140*]: ء]- نن"6 ةدعل كانت 5ع

5 

. 0 

 هن قيلت. 11معع للعو وستطسع هتطنا هلتمل ةنعمت ظعدسم ؟هاستخر هتعت ءودصس ةصاقتتاست 101: 10ر71 ةات
 1م ععوااتتل ءو5وعر عال لوزن ل ءا-مم»# ذمكنتمستك. (0هرسسعسم»هغ تطأ ءاتعس ةللتسك منهعأ طلت هدعس
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 مص عم انه: ىلا هحورشو .ىراخبلا بانك فاصوأ نم اهيف, ام .تصخل .دقو.:لوصا  حرتشلا

 ىرخا .تاقلعتم_ىراخبلل نكلو ملعلا نم هغلبم. كلذو. هيمتلاك حرش لك كيج ىف ى ةييبص

 ِءانثا ىلا يراضبلا ىلع ةلمسا هلو مليها وا دنع تاف ام. ىلع اهيبنتو هركذ امل :اًميمتت اهاندروا

 نمو عماللا ءوضلا يف ىواضخسلا هركذ ىراخضبلا ميك منتخبي ىراقلاو عماسلا ةفح هلو ةولصلا

 قراشملا بحاص ىفنحلا ىنلاغصلا ىكمكم نب ىنسح ىنيدلا ىضر مامالا حرش ىراخضبلا حووش 5

 ىورزاكلا دوعسم ىِد كيعس ىيدلا فيفع مامالا حرشو دج ىف رصتخ وهو 15. ةنس قونملا

 نب دبحا لضافلا ىلوملا حرشو زاريش ةنيدمب 711 ةنس لوالا عيبر رهش ىف هنم غرف ىذلا

 ىنلا هلل كمل هلوا طسوتم حرش وهو م1“ ةنس قوتملا ىفقنكلا ىقاروكلا دمكم نب ليعمشا

 نم ريثك ىف در ىراضبلا ضاير ىلع ىراجلا رثوكلا هايسو ملا ةداهشلا ةوكشم نم ققوأ

 عضوم ىف ةاورلا ءامسا طبضو تاغللا لكشم نيبو رجح نباو ىقاممكلا ىلع عضاوملا 0

 ةغينصتو فتصملا بقاثمو الامجا : معلص ءىبنلا ةريس 'عورشلا" لبق "ركذو : سابتلالا

 معمم دعع(لممععر ناتتطسع (مصوتحتس معصعأ مأتك مه5غ65 ءعدتل ةضاتدت طسزاتك فمدحتس ءماقتتأ ماتا ة5ز لكان

 ةمععأدأ] عد متكدصغتسع عغ نههالتغةهئعم انطست 80874 ندهع ذص 1112 ءمصقتعمقم غادانو عا ءمزتتاتت عمال

 ج0 طوع هدوسع (ةدرتانم .ءعلتغمو ممالمرنعم» مدتاعست ذاع ءعععضموتو نغ هممهصصتسأاف 200 عسر نسمع

 ذم ونالمز15 همدصس عمادتلام مرجععامماع هراتستل 00251 كاتصغ م224550ل5د:7. 10غ عوأ ةرتطحطاتتاات

 ءفىرمتس عماميستأ 1هقاتعتستسو 01100 ع ةعلعسأتد هممقععاتكات5 ءوال كلئادصسعم دجآتد ءاتقتححصمح

 ددصغ ع]مدددسمتس .ءمرنمورمي ونقع صمص هتكأ 20 ءمرصسما عمله عع مج منماتستاتكو ناتذع ءملتتت ءات013

 ءغي دل عد لعمدمدو ئصدملمم وندسهع ذللسسص ءاظبوععدمع حمغ نسمع هيصتفعندكم 1 لعج 0 ندععتمصعقم

 د0 ظهرة هعوسع جم دصعلتسس لطرسسس لع معععدنتمسع ءلتلتغو ءغ اعدعافطس 10//عأ ءآ-ه تا" 5

 همم ءا-عاب»# (انهمودته ذهليقاخ 8م[ لاب نعت حسلت ءماتخ عغ [عوعمات لمهم هطاقتدلو ونعس 5 ءقطفم#

 ذه 11/- ]2]نع لا - طرغس#' ]جسلفع ج ممصعو آطسفيس علل - لس لف: طلمعمت» قعر 2101, مدت ءل

 دموع [مصعلخمو ةمسعام» همعدتق ل/1ءودارف#ع دمصم 650 (ذمع. 14. لآدم 1252 ) مرا تاتكو

 كتزدك عمدصتسعم(جرتاك ءمماينوعأتق عوغرأ عغ دتصاتست (ةمغاتن» !:01تسصعم  ءوس مر ءطءسملذغ ب طقم

 فراق - ل - لقد كمهغ0 طق عري 21 عمل 12 هسعب عر ونمت ءمستس عماهنمسا ذه سطع ةطتعقم دصعمفع

 1[ عطا ل١ هصصأت 766 (ذمع. 28. هعمنم 1364) ةطوماجتغ ب 810112 طعمع سدعتفد كقتسعل ل

 لو»مأ/ اق ءرء ةلهاءعتس»عل لك د [آهمعلتنحوم حممم 8983 (ذمع. 17. لل عع. 1487) طحمطأتانفر .ةانزاتك

 مرسم عمامسسم دصعلتت ديسطتنمو ءوؤر ءغاتله امعامتأا: طمسك آ8لءور وسن ع ععمععئعالاو ععولسممتت

 جممعملتغ ءاغع. . آمدعتمطدمك ءدا ظلا- 1ع عءما]بعت» .ظا- لا هلع ظةةيرفلل 8011-101 ذطتوتع 0

 ةسعام» مدداغتك اهعتذ ركع" »موفد هع لأبو طمز» مءعامتمغ رم لتتطعتل غةغغو لتعقمهسدس ع لتدل ءءاثه

 عةسدصتحتسيس ءىماتعوغعو مميصتصم مءاوغممسمر دطت هطتنسا موععمعي ؟هعدملتطمو ممكن عمت عمات طانق

 نومدتعمهتو عغ ةماعوسمتم دعص ةمكمتس ةعونعلتغم»و ؟طتكحس ميمراط عامع عمستسماتس , ءعضععت ةةو0
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 نكرلا دبع كمحام ىنأ نيدلا نس ماسالا حرشو هنرداب م05 ةنس ىلوالا ىدامج ىف هنع غرفو

 ىلع جحطصلا بتك تادلج ثالث ىف وهو م1“ ةنس قوتملا ىفنلملا ىنيعلا نبا ركب ىأ نبا

 حورش نم هنصخ ادم ةنس قوتملا ىاذل طبسلا نبا ميهزبا نب كا رذا قا حرشو هشماع

 رخف مامالا حرشو مجحصلا ىف ةعقاولا ماهوالل ميضوتلا هاميو ىوامربلاو قامركلاو رجح نبأ

 5 مجن مامالا سرشو رصتخم مرش وهو 20 ةنس قوتملا ىفنتلا ىودزيلا ديحم نب ىلع مالسالا

 قى حاجنلا باتك دامب ها" ةنس قوتملا ىفنحلا ىفسنلا ليكم نب ريع صفح نأ نيدلا

 خيشلا حرشو فنصملا ىلا اقيرط نيسمخ نع هديناسا هلوا ىف ركذ حاحصلا رايخأ باتك حوش

 ليعم»ا نيدلا دج ىضاقلا حرشو ميحصلا عماخل تالكشمل يحستلاو جضوتلا دعاوش هام

 10 دبحأ نكرلا نب ميحرلا دبع ىيدلا نيز. ىضاقلا حرتشو مآ. ةنس قوتملا ىسييلبلا ميعربأ نبأ

 جانعغمربتق ءغ ءزدك همعتع تعتغعدو ]دله ةئطسس ةكلعتدمم مودات ممعمدع لوسفلت 1. ةصصت 4

 قمع 11. لسصل. 1469) ةطوماحتغ - طسصقس 27ءقن- هل- 01: قللت ]1101 متضتسءا ل480 - هآ - هرم

 اعتب ىلا ظولا» 16:- ءقمت# [آدمءاظلحر ةمصم 893 (ذصع. 17. 182)عء. 1487) دصمالااتات5و ءانزانق

 مرسم عمأمستتك هم ؟ه]سستمم ءمصم]ءءلضتعر ءغ ائطاسست 52747 دقن عتمت 205 تمام طقطعع

 كدا ط2:هه» كلارتسءل ظعتن طا" هلا 1ادن-عاون51 11ه7ءآفر ةمصم 884 (ذمع. 25. ]آدم 1479) اطال[

 وداع همدصدسعسادستم 101: 110771, 127711141 تأ 18 عر" 0م1 ةاناتللل م01015عللل مها عتت ةديععت مستو

 5 بسونع 1-21 4]6:0]: [11 هدمالكن» ءا-ماعاتمت ل 171-ه ه1: ةجرعاا دحتغع ح طسصقس 1'ه/:]"-ءآ-

 ل16 وو 71ه ميسسعلا طعساعم# [آدمعاتلم , ةسصم 483 (ذمع. 16. ]8[هه6. 1089) ططماغانات5و ءانزاتق

 ءمسصعس(ةجتسف ةماعر» همصغضم عامر" ع5 ىف - آصقس 00-60-27: ىلآدع 110/5 07ه“ 8ع:

 1101م ءل 21 ءىور6 [دمعاتندر, ةمصم 537 (ذمع. 27. لدا. 1142) محمر اتانك رو ناتأ ءماطتات عما قتلنا

 1614 ا ءزايأب لق دآرعم] 14145 هللا" ءل-عه]رال] دمعت مدتغو ءا هط تمتام اتطدت ةعامرت (ة(ع5

 ويدتموتحعتماو ؟ةسضتم تنك نكوسع 20 ةمعام»عدص ؟ءامغوم فمرستسعتس هزنجغ - 8ةطغتلعاط لوا 7-+0-

 11ه عتست»ءل ظظورن 4طلما]عأ ورب 717014 6ءمسسحأت عانق , ةمصم 072 (ذمع. 18. لكدلم 1973)

 1تمنان5 و هنتزاتق مسسسعماةهاتف 5/160 /,20 ءآ-اهتن0/رأ]ب مع ءآ-1هد' اراب ]8 دسسوأر]ما1 171-ل اهرب"

 اقمار ذمكعتمفتك 06 لتكتعد]منلطسع ةوتغ ذم 82ععتممتطسع ةمحهاتتطسع هطوتتق اح 6طن

 10 04-60-710670: 1هد»ه47 8ءد» ]1 ه]لرك» 80/16 ءةدغر ةدمصم 810 (صع. 8. لمص. 1407) 1201015

 (0ةلطخ 2ءقن» ءل- لا: 4ط0- ءآ- "ءاراسصس ا ءن- ءآرتو]ب كل»ءاو ةمسو 864 (ةهع. 28. 0ع. 1459)

 دتمسأ 115 - لادن ]رمد 1101ه: 60 1 ءرو ىل]رتنعا لمين اتن# دسم هاتعاتك ر ةصطم 540 (ةصع
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 هث“ ةنس [سافب] ىئوتملا ظفاذل ىكلاملا قرعلا نبأ هللا دبع نب دمكم ركب ىنا ىضاقلا حرشو

 ىف وجو م8 ةنس ىئوتملا ىفاشلا ىلمرلا ىسدقملا نالسر نب دجحا نيدلا باهش خيشلا' حرشو

 مامالا سرشو ىراقلا حابصمب ىمسملا ىنبيلا لدعالا نيحرلا دبع مامالا حرشو تادلجم ثالث

 ىلع تاقيلعتلا ىمو هأ"» ةنس قوتملا ظفاحلا ىايفصالا نمح نب ليعمل مساقلا نأ ةنسلا ماوق

 ىلَع "ىو .١9 'ةنس لوثقملا قاقوتلا ىنسلل ىب هللا فطل ىوملا ةقيلعت ىراختبلا نم عضاوم َنَعَب

 ةقيلعتو 18. ةنس قوتملا اشاي لامك ىبأ ناميلس نب دىجحأ نيدلا سيش ةمالعلا ةقيلعتو هلئاوأ

 نابعش نب ىفطصم ىيدلا علصم ةقيلعتو 11 ةنس ىقوتملا ىلابجلا ىلع نب لبيضف ىلوملا

 قوننلا ىوفكلا نيسح انالوم ةقيلعتو فسنلا نم بيرق ىلا ةرببك ىو 91141 ةنس قوتنا ىرورسلا

 نأ نيدلا لامج مامالا خيشلا رعتخم اهنم ركذ ام ريغ تارصتنخم ىراخبلا باتكلو 1.7 ةئنس

 صخ ىذلا هلل ديل هلوا ةيردنكسالاب 101 ةنس ىوتملا ىطرقلا ىراصنالا رمع ىب نجا سابعلا

 نب دجأ نب دجأ سابعلا نأ نيحلا نيز مامالا خيشلا رصتخمو خلا فيفوتلاب ةنسلا لعا

 24, لدم. 1143 ) 120168115 ءانإ05 6012122351115 15311013 (ةطااتلت ]ئطغ1 عودعاوغ - (نةلطن

 ردن 8 ءب» 01ه]ءميستسعل ظعوري قل[ 0ه/1ه] 1ظطدء- ءلم»عطف [81هلئلتنم 1[1ةظطلعو [1"ءعوددع] ةمصو 3

 (ذمع. 22. لآدت. 1148) مممرنمسد لح هطعتاعط ه1 6-ع011-0: لا: ءل ل عبد ]هدا 00

 1عمج7: كطخطتنمو ةمصم 844 (ةذمع. 2. لوص. 1440 ) 22011اتا15و ءاتزاتق 01121 مأ 315 © نط اتك

 م1 هستمستطسوس همصقاوغ - اطسصقس 450 - هل -ه]تتمت 410047 7” ءتسءتنخو ؟هلعو 11:7: ءآ-ءات*#

 1 ءاوك - آسقست 007:7 :ماهنر»-6150111161 آد عمدت 1 دد»>017] عهد 7101 متسب»نءا 1ةرمااست 11 ةطتقم

 حصصم 535 (زمع. 17. ةطسوع. 1140) رممزناساتتكن ع 40مم( نمصع5 20 همهصتأام5 (ةمغس 871

 1هعوو ءلتلعمدمغ اطآها]ذ 1طةرعأاع] ظوءرن- ءا]لرمعمت: 16ءاملغر ةهمصم 900 (ذهع. 2. 0ء. 1494)

 زماعمأ ععاتعو ءكتزدك 20ممغهغم مئاتسسس هعاوغ ح 00ءانمدتساانتك ه1 عزو - ءل- 011: لآ»ءاأ 13 عب

 ىك0/ءةرداتا ل51: لععبن/ممعاعر حمصمم 940 (ةمع. 23. كمل. 1533) مجمد ننسك ح ]1011و 7

 16: ملآ# لعد 67غ, دمصم 991 (أصع. 15. لقص. 1583) طم انانكق لح 11051: :- 60 - 01+ رك

 186 كم طرب كلمسةر همم 969 (ذمع. 11. 85عام 1501) طتمالغاتالقو ءاتزاتك 20ه5110(0 هزنانك

 عوالم ممهعمتنسل ءدغ عع ه0 دمعلتمتس معممع ائطعأ مهعاعس معمعععلت لمع - 810115 ممداع» 2702

 12ه عمو دمصم 1012 (ةمع. 1. كمص. 1603) مممجتدك. ع  ظمتفمرسمم ائتطتخت 8087071 ممهعاعت

 وكر ومدع لدتم ][دسلهنمع ةدمغو همصقعععنممغ هطغعتلعط عع طصقمت لوضم7- ءل- لأ: لل

 ل 1,260 17 رد 0 م» 4بوعا»# 001:88, 4قلععدملكحع ممم 656 (ذمع. 8, كوم. 1958) ممم

 مسك ءمتامرسع 1( ةمعامأغ: آهس5ك 1)ءعمر وندأ 5سمصتلمك ةتتحتلأم معممتنتم مععن] أ ه1

 هعموجلا عع. - 8طعتاعط ءا آطسقس 276ءق: - هل- 011: كلآتن7مؤ 85 ل]رتجعل عت: كالت»تعا 13:

+ 68 
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 جيرصلا ديرجت دامو ةثيداحا هيف درج ْم» ةنس ا قوتملا ىديبزلا ىجرشلا فيطالا كبع

 ام عيجو روكت ام ديف فذح علا روصملا .ىرابلا هلل دمخلا هلوا مكصلا عماجلا :ثيداحال

 الا هيلا ىدتمهي داكي ال باب ىا ىف ثيدحلا رظني نأ دارا اذا ناسنالا نال. باوبالا ق قرغت

 جرت ةمدقم ىف ىوونلا لاق هترهشو ثيدحخإ قر ظرتك كلذ تيشيلا دودعقمو كهحج كعب

 فبسي ىذلا هباب ريغ ىف هركذي اهنم ريثكو ةدعابتم باوبا ىف هةوجولا ركذ ىراخبلا نأ ملسم
 ظافحلا نم ةعامج تيأر كقو لاق هقرط عمج بلاطلا ىلع بعصيف هب ىلوا هنا مهغلا هيلا

 ىهتنا هجكت ىف ةدوجوم ه ثيداحا ىراضبلا ةياور ىف اوفنف اذه لثم ىف اوطلغ نيرخأتملا

 نايعش ىف غرفو الصتم اًدنسم ناك ام الأ ركذي لو ديناسالا فوذحم راركت ريغ نم هدر

 ام أ خنس قوتملا ىلكلا بيبح نب رمع نب نسح ىنيدلا ردب خيشلا رصتخمو مما ةنس

 ماهفالا ىراخبلا ميت ىلع ةفتصملا بتكلا نمو ىراخبلا ميكت نم ىقتنملا ىراقلاو عماسلا داشرا

 ما ةنس قوتملا ىتيقلبلا رمع نب ىنئرلا كبع ىيدلا لالجال ماهبالا ىم ىراخيلا ىف عقو امب

 ملآ7-61-0ه11“ ك1 عدز# 26056202 دمصم 893 (ةصع. 17. آلعع. 1487) طحمةاناتقو نانذ 201

 جتعام رمت غمعطسم معتكدكتغعو ءماغمدصعموانع لاه ةصعأ متعصؤعتط : آطردلتد آلعم ضعوغمرتر ؟هدتصمغمأ ءاعر

 ردعممع كذطق'طعم جممأ 889 (ذمع. 30. لدم. 1484) ةطقماستغو أ 1'عز"10 ءهآ- ءهمنتلب 18 014011]

 ةئ1- لاب»8' ظا- كملف ةمكتموتغ. (0منستد ةسواتاهكلغو ونانقع عوعاتلك ءئمصتلو ءا ناتمع ذه

 ةمزقطسع لتسدتمدنك ءعدمغو ءما] ععتغو تنس ةغتللمداتك و نتمصسلم (2د016360صعطط رو ص ن211ءتسوتتع

 هلأ هممتتعو امقماعععع ؟تلعر 1عدع د0 ءدبص طفص هتقأ رمم]عوأم ]جطمتنع معمل عمتقنت 12017

 جينعس طقع مهنممف دسا قم لتمعتس جتمععمتاحغمس .انصتمك ءزهكلعسومع نتهللئ(همتقو ء( نسقمت

 ]حنووتسع ةمعادعس عمتك, ةتومتظعدعع ؟ه]هتقدع. 27 ءمءم# ذص مروعاجاتمضع ءهمرصست ءصاقتتت 0

 11ةوءانز» طقعع جدلزاعتغ: ظم/لمجرو اسوتتغو ذه ءدمتغقطسم 1هموتمك ةصاعع هع معرجوأل8 ةسقق

 ءز ندلعرم تدلل همنق 1دعأغم مللعمار ءعدضاتسلانع ت8 ممقت م21:[عللل 12018 500 قمت أع همزاطتلل 10181,

 ونمل ذثك ةمالسؤ: عووع 1منع]1ععنلبق ءموتكولتممع م22ععامأقغو انأ 0113عءائعضأأ ؟ة51385 ءدتأتتل) 8

 مالت عععع .طماعدؤسص ىدزغ. للسلع موو ًاموصتغو 7101 زماعم» ملمو ةعمامزعو نعت ه1

 عموجممو ونت 1ص ءزسكسم0ل1 معطف ءنعمطقمغو انا د01 1هطصعفو نسهغ ذص أله ةص0 عطلات اتن'و 3

 806711, مءاملهك هىدع معودرعما. طآمفعع 1116ه ب  اسلدحتغ ةيغعس ه2747 ذاهر نأ ءعقو 0118

 ةاتعامر(حغلطسسك مالكونم ءنمصغعر صمد >عمعاعرنعأو معع متكأ عده (2013همعو جععغو وتقع

 وماتساتح دعامفمضدت ةعتع ه0 71:لعست»ءا مغ جتعاممعرم "ءعاكمعمسلمع نوصغ تب  هطقتاعط

 180 - تل - 011: 1ظ1هدم7 عزا 0م" عنا آظلءل15 ظه«1ءلغب دمصم 779 (ذهع. 10. الالمتن 1377)

 رسم" تانؤو ناتأ ءمتامسصعصم 171م0 تآ- ةيت»8* همع هلدعام# هاسنناععم هج اكمطتأ 1-1987 0]:]ب هز“

 زمهعرتتموز(ي - 2 ظروعاونعد همععد ه0 ذمطأ]ب 8011/01  ممقعتموعضتسأ كعألأأ - هل - لد

 40-ج]-ه]يرنم1: ط3 هنن (02راهت“ 1201ءئعضاغر همصم 824 (اهع. 6. لوم. 1421) 1201'(اناتق و نانأ 10
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 خيشلل ةلاجر ءامساو - ما» ةنس رفص ىف هنم غرف يلا زومالا ضماوغب ماعلا هلل١ ديحلا هدلوا

 قيييلولا "نا ىضاقللو :[*10]:ةذنس قوتملا ىذابالكلا نيسحلا نب نمكم نب سهل رصن نا مامالا

 درجو قراخبلا :لاجزل ميرجتلاو ليدعتلا بانك 8506 ةنس قوتملا ىجابلا [فلخ نب] نابيلس
 خدف نم 18 ةانس قوتملا :جفاشلا ىقشمدلا ىرصيأل كبحم نب ديحم نيدلا بطق خيشلا

 قراضبلا» نم زيمفتلا رجاح' ىبأ ظفاحلا نرجو ئراجلا .لفنملا هاهو ةبوجالا عم ةلبسا ىزابلا 5

 ىنأ ظفانلل .مامالل خححصلا عماج مو .--:فبلعتلا لضو ىلا فيوشنتلا .هلو رؤسلا 'تينوت ىغ

 بنكلا نم ىناثلا ومو 141 ةنس قونالا ىفاشلا ىروباسينلا ىريشقلا ءاجحلا نب ملسم نيسمل

 ليصفت“ ىف فالتخالاو ريزغلا هللا بانك دعب بتكلا حصا امه نيذلا نيكحصلا دحاو ةنسلا

 قراضبلا. ميم زكذ .ننع باتكلا ذه فاصوا نم افرط انركذو هانركذ ادق رخآلا ىلع امهدخا

 مكانمل مي ىروباسينلا ىلع نب نيسحلا ابا نأ هحوش لوا ىف ىوونلا :مامالا ؤكذو هديعن الخ 0

 لاق ىضاسنلا :ىغو ترغملا حوبش ضعب ةقفاوو ملسم 'باتك نم مما ءامللا ميذا تكتم لاق

 زر مم» لع ممدمتستلاك آمعععانكرو وسقع ذص 808/472 هععدتط دسار د عتقع 8ةقعع هممأ 829 هع

 28. لوم. 1419) ةطوو]رلع عع دعه ةصعمأا: طرهسك 1)عمر نمت 5ععرنعأاف عالانتال ؟0م005عل4 ءاعي دس

 ها عزاعلت ةهغ ط[سفصت قلانان لاثمعت» ل اردعل ظعتي 101 هتتدعلا 8 ءنا-عءا]يموعقت 1[ع]ل7408. دصصم [8

 (نمع. 17. 8غمأ. 1017)] رتمتنقر قناتك 0ع هممرصتصستطاتك (تد016همهست متم ةعمتمعتإا ح (0ةلطخ

 411167110  ا807ءضرمات | 8 عدن 1216276 ] 18078.  دمسفم 474 (ذهع. 11. لاه. 1081) طظمضانتاتكو

 وانأ !ذطنتس 227- 1 204/ همع 201- 1'ءز»/ لع زادكاذ جعقاتنسماتنمصع 02016هصهتهرتندل 2 07 *

 ]دس له ممتن علتلتغ -  هطعتاعاط ©6016 - عاد ل: 11101 مهنون»ءا ع 11ه مضنت ء 11 هن0]بع-#

 12 ءوزبعإ# ظاحطتكومي ةضمم 894 (اذمع. 5. 8عع. 1488) دضمزلاتنقر لانك ذه هرعزنع 777-1716167 5

 [رر]-] م8 لطقععألوهع5 كدر ؟عدرتمموتو 6 ءودصسعمافتتم 101: ءا-الار»# عانوجتأا - ةهغ [1ةقاع

 157: 11073“, ناتأ نتدغ 30 ةعرصات ةهصقتتمت (نهرتمممست 1ةعئعطقمغو ةععنص لسد هنلتصعتات كانا

 يوعممو لا“ 1لعد همددك 20/1 ءدزرمأع 2ع هممعآ هآ-ام']لع ءعلتلتغع ع 3909. 3 ةحصت* عاد هدطتطب

 ءونماتع 22014 همانس معمطقستتمو ةلتعامتع آدقس 11ةهطنت ق7 7]نموعفر» 010818 18 ءدن- ءا])]0]

 0097 ءور»# 11مل“ ظطقطتعمو ةمصف 261 (هع. 16, © عع 874) دطمسامسم. 110 ع ةءعدصلمتط 65غ

 مع همعرتنتت لع مع ضدلتغقممدتتم قممصت معسس ءغ هلغععدتص 0ع لسمطتتك 30777, نقع ممدأ

 ةتعمفإؤمر آ82غز انطعمسم .هددمتنمست ةلتمعاسا ؟عتوستسضم هدمغ 12 ع أذ عنعتع همتصتممتاتسفو تاعدس

 مرمعلعععملممت ىتغو هند لمتس [10عنأل ةمرصاتفت هممصانااد ءالحس ر كد 0ع 867147 707/41

 لو مان(ممعصاتقر 0ع طصرسم ائطعت ونسحفلت(ةنئاتسف لتعتطسعو معع عد معمعاععع مادععأن 1 طصقمت 0

 رالعمعم# ةط ةمتاأم مرصدسعم هنأ ل1170 عرذاتست 18611 478 17مل # 11 نلجنست 00 ءامز ءتق

 ل3ئلقوع مقرعفغو ىسط عمغم معالم اتاعمسم ؟كتمرنعمت همه وع هزهرع المرا 17102101, لمه

 رم رع 8طعتلعطأ ننئلكصت ل[دم ا ةصتمع كنس عم ممععمنممأ“ 27 عدمورم ءمملعح مننآطسس طسّزاتق
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 هو ةنسح ةدداقب ماسم درغنا دقو ىوونلا لاق ىراخابلا باتك نم دوجا بتكلا هذه ى ام

 هقرط هيف عمج هب: قيلي اًدحاو اعضوم ثيدح لكل لعج هنا ثيح نم اًلوانتم لنهسا هنوك

 هقوجو ىف رظنلا بلاطلا ىلع لهسيف ةفلتخالا هظافلاو ةددعتملا هديناسا هيف درواو اعاضترا ىتلا

 نب ىكم نمو ىراخبلا فالخضب هقرط نم ملسم هدروا ام عيبجب ةقثلا هل لصحو اعهرامثتساو

 5 عرادبف ثيدحلا ةنس ىتدأم نوبتكي ثيدحلا لحا نأ ول لوقي اًماسم تعمس لاق نادبع

 لاق ةعومسم ثيدح فلا ةنامثلت نم دنسملا اذه تفتص لاقو هككت ىنعي كنسملا !ذه ىلع

 ةقثلا نع ةقثلا لقنب دانسالا لصتم ثيدحلا نوكي نأ هحيكت ىف ملسم طرش حالصلا بأ

 عيت ثيدح نم مكو عيحصلا ٌدح اذعو لاق ةلعلاو نوذشلا نم اًملاس هاهتنم ىلا هلوا نم

 هيف تعبتجا نمم هدنع ةأورلا نوكل ىراضبلا طرش ىلع عيكصب سيلو ملسم طرش ىلع

 10 عيبحصلا ىف ملسم مهب جتحا نم ددعو مهيف كلذ ىراضابلا دنع تبتي ملو ةربتعملا طورشلا

 فالا ةعبرأ هباتك نأ ملسم نع ىورو اضيش نورشعو ةسمخو ةدامتس ىراخضبلا مهب ميداج رثو

 عممعتتم ]تطعسس معوععغممم»معرم طمععمتس .ةمصاعسلتغ 808147 ةعم. 27 ءمعمم» طقعع دلزتعلات

 له: نمر ةمودتغ, ءمصسصعملهالممع ءيعفعالاتغ ءوعبعوتو هط هقلتكحنعرم هتطأق مهمته. ظدعتاتمم

 ءدتس ءىغ ه0 ةم(ع]1: ععصلسسو وسمدغععمات5 ةتمعام]تق ة0دلتقمصتطسك نتسسس !1هءددسص دقئطنتغ ذك

 ينصح ءمتعمغعسسر ناتم ؟هعتقك ءقمضتس كهف ءم]1ةعلغو نسحع هل مرهف هءاعجتق ماهععطقس6“ .آطن

 ءلمتس داس نعمت (ةنعك دمت لات مات ءعو هع دتعنطو لتج ءدد جلعمعو نغ عالنت هودك [دعزأع ؟ةعتقق

 نولتعممتم ؟عزعم 1ةمنءالتوعرنع ؟[صعضتموسع ةملع ءةمععع عع 20هعتمسم طقطعمع ممدقتغ دص هرصصتطانق

 5درتنمه ه 7105:1ن»مو دللقتنتك ءم]1]1هءدنئحسمو 30 وتم ذص 801/6 همس هةلقهغ. ل7]21: عن

 لزئتموع ضدلتسم: ةكسلتكأ 110م7: لتءعماعس: ىرأكأ 50110هصممسلتال 06عه05(2 32005 1105

 ةووتط ءئعمغو ءمرصاتس همعذ كنعد طمع نه054هصتتست ءمعجسم (ةيسسم اهقعا]ت عتغ قةع/]) 7 ءالاعتن ءاتتو““

 هع جلتم 10م: طلوع ندلئ6قةمصسس ههدمادكرو 1هونتأو ع (:عععصاتم دست]]تطسق (2011هطانست 21014ةيانطت

 يىدسرممودنت. 102-ءوم]ث]ب لتعتغت 2101م ذه ىملبأ]# ةنتطعملم طقصع ةتطأ !طعوعرم ةططصممدتتكو

 سغ نيدلتنلممعع همصاتسسد ةتعامد تلحس ه5عدتع 20 معممطعأاوسس عم معاعنعملدع ءةووصغو 100

 رع 506 لتعمت عدم رمتسضك 806 لتومتك دط دمتم هكوسع د0 طصعتم 02010155ءصغو انأ 3 5

 ةدسعامرتغ منهم همفمتءزممع ءغ ةممرسهلتم ةصستتسعو ءعوعماز ونسقت» ه55ع لتعتغ ةذعمتل ءدنتممءالا

 رعربطأ كورنر هزكع 0دلئ06متك كدصحع. 0( تمغ جتتاعتل ةادصغأ [30100هع5 ةدصقع هت 100

 1106:11:35 عنممع زمكدمفع ددمغ ءاء 1ععع ه #8081 ةتماأهر تكتتس 7ع]3407عقو ن5 13021

 10 ع2 عم ععمعمع ةتمغو ذم وقايتطندق ءمهلئنلمصعو عمدتتمعو .ءمصزاتسعأامع ذه عصتاتسأتتكو 14 4

 هع 801,40 ةعمغفعصاته لع ذللتك معمطقست صمص مماعؤأ. لنرصعتاتق جنغعتلتل 001010112: 0

 (عونسممتم 110و7]ر» ذه ىمارأ] هنتطحتنو 807,76 معكم ممس اناتكدعر ةعدجععمسام5 ؟لعتصأتل قانتصولمضتع

 يياعع. 710م7 زمدع ديسم اتطتسس ونسحعمت»» ددتااته (هلتنمصاتس مدتسلاأ5ةلااتتتت عمان8
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 نأ م اًنيدح نوعبسو :ةسمخو ناتدأمو فالا ةعيس تارركملابو تارركملا نود لوصا ثيدح

 ركذو هباوبا ةعامج مجرت كفو باوبالا مجارت ركذي رل هتكلو باوبالا ىلع هباتك بتر اًملسم

 نونقتملا ظافثخخل كور ام ١ ماسقا ةتلث ثيداحالا مسق هنا هجحص ةمدقم لوا ىف ملسم

 فلتتخاف ”ناوكورتملا ءاقعضلا هوز ام 7 ٠ ناقتالاو ظفحلا ىف نوطسوتملا نوروتسملا هاور ام

 دقو نيمسف ىلع هباتك بتر هنأ فارشالا يف ركاسع نبا لاقو ميسقتلا !ذهب هدارم ىف ءملغلا 5

 مل نيذلا ىدصلاو رتسلا لا ثيداحا ىناثلا ىفو ناقئالاو ذقتلا لأ ثيداحا ركذي نأ

 باعيتساو هباتك مامثا لبق تامف ةينمالا هذه نيبو هنيب ةينملا لولح لاحت نيتبثملا ةجرد اوغلبي

 ركذي ملو ىهتتا رشتناو قافالا ىف هنع راسو رهتشا هزاوعا عم هبانتك نأ ريغ هباوباو همجارت

 نال اًبتك اوفنصو ملسم محص ىلع اوكردتسا ظافحلا نم ةعامجت نأ مث كثلاثلا مسقلا

 اوجرخف ملسم خويش ضعب كردآ نم مهيفو ةيلاعلا كيناسالا اوكرداو هنع اورخآت ءالوف 10

 ءرمعمالم هممقمعمع لتحتكدع عهلتكتعو طلك دنع ةمعاسعتف ةعماعم دصتللتق 0هععمادك هعماتدعتماو

 ودنسودع. ه710:]نر» كمل يمتلعس ذص ءدمتغح 0ت5ممدستغو ذصع عت مانمممعك (مسصعس ءدمتاتسا 60

 طقطععي ماسععو جلتت ةسغعسس ءزدك هةماغفطمم ةغد1مد 0علعحدصسغ حئوسع ةفنتس هط تمتاأم رة ع1ه6هصتق

 الع هع (يدلتغعممعم لص (2عو مدعو 01:ةكتعدع لتعلغ - وندم دمتم معك 0ه016هدهستع ةجمعتسمع

 عمدس نها عده ظسمتأعم (عمعمغو 62010عيدصك ع  ندحف لك معنا عدسغو وست 1زهعععامع 20ع3 ءغ

 مرمااغهمك ىسمغو ءغعاتس تد016ممصتطسك دصعسماتك (ةصعملتق ءغ هعماع ءمومموءوعملتق دسعفتت

 سعف دمام ح وندم 11 (2201:0عمدصغو وننت ةنط]ءوأذع 8لعأ ددصغ ءغ لع ؟ةمت]هودعمأتو ةاتكمءعان

 جمع مرتامنع قمعست  آلذعأن لمءات ةحغعسم ونتتتل طقعع هنطأ ةكتعتمأم مءاتغ ةتودومانسمغو ءغ 182 5

 4وة7غ» ومتلعس ذص 21- 1؟ار”نرك طقعع طقطعغب طلتستمتع, ةموصتغو ]تطستس ذص لسقه مدمعور ص

 ويددضتس جانعرد ندلتغقممعو جه متسع 506 لتعمتك هع هعمامع همودتكتممتك مءعاقتحف بورصس 0

 مه]ستغو ذم جاغعمد ةسغعس ندلتءمسعو 2 دتمعتك ةمعععامع نستلعتم مءهطتاقنم دغ هنمءعمامتع

 طسل ةمععنطسو 1ددبلمعدم و ننت ؛ةيسعم ععجلتسم ءعميضتس همه 368 ععضتمغعر ننتطسك هط عمو

 فومت قمصعرس 820عق طقطععت ممووعغ. 1 ماععءعووتغ ةساعست 1وكانتل كاتم ع5 عمتعمد ساعت" عدس

 طفععودع 1048 عغ دمتأتناق ءوغو ةماعوممتس ائطصدص ةطقم]»تددعغ ةتاد[1هدواتع ء( قمتام ماعمع

 0ءووت موتعدعم .كلاتطتلمسصتمسو اتطععو اخئععغ طمع 0عقوعند 1ةطممعغعر ءءاعطعتغةنعسس ممكععدعو ذو

 ممغعستعم ذم (عرتقك ةطتتغ عع قععدسا]متع ءوا. 1ظ[دعع ذللع. ةئامتسعم 0ع عاتق مقحم مسالمم

 زمعلغ سعمقمصعتس. 18 ءةملع مسالا معك ندلتنمهمتتمع عممتت هه 110:1 نمخ دممم]ءلع

 وسلس عمدمسغ [ئطعووودع .همصمموسععتمع. 111 ءةدتس مموغ ةلطسس >1ةماعو ةدسمععممتامغعق ععهلات 0

 لتومتاولتك ةسمعر ل هرئعو ج0كععسأ ةنصغر ةمافع نتمو ةنصغر نست فمهصسأاهو 7/0571 0ءغ6»ع5



 ند

 هقمس اهل نأ ىف ملسم محصب, ةقحالم ذجرخملا بتكلا هذعو رمع وبا خيشلا .لاق هتيداحا

 دانسالا ولع دناوف ثالث مهتاجرخم نم دافتسيو اهلك هصباصخ ىف هب فحتاق. مل. ناو جحصلا

 جحكدص ىلع ةجرختملا بتكلا هذه نمو ةخكحص ظافلا ةدايزو هقرط ةرتكي ثيدخأإ ةوق ةدايزو

 لأ جيرخاتو || خنس قوتنالا ىروباسينلا [ىلع ندب] نادي نب لوا رفعج ىنأ جيرخت ملسم

 5 ديحم ركب ىنال محصلا كنسملاو 5“ ةنس قوتللا [ىفاشلا] ىسوطلا ليكم ني ليكم رصن

 هخويش رثكا ىف اًملسم, كراشي مكقتم وو .ظفاحلا [ىنارفسالا] ىروباسينلا قيجم نبأ

 فحسا نب بوقعي ةناوع ىأ ظفاحلل ملسم ىلع ميكصلا دنسملا رصتخمو [04] ةنس تامو

 عيرخاتو ملسم خومش نم ةربغو ىلاعلا ديع ند سنوي نع ةءبذ ىور 711 ةنس قوتنا ىنئارفسالا

 ىورب [هد] ةنس قوتملا ىوربلا ىيفاشلا :يقفلا ىكراشلا لديكم ىب كديحآ دماج قأ

 10 ىروباسيبنلا ىفروجلا هللا كيع نب كيحم ركب ىال عيحصلا دكدتسيملاو ىلصوملا ىلعي نأ نع

 نب دكيحا ميعن ىبا ظفاحلل ملسم ىلع يرختةسملا دنسيلاو [0*7] ةنس ىفوتملا ىعفاشلا

 ملعمتسغ عمصسوتع نهلتغلممعد ءاتعمعسدمغ. هةطعغتلعط قلقدع 0مم«: 81 اتطس تعلق ةموستغب

 هع همام 1105:1811 جلزسمعسسغو  نتقتعساتق 36/4/11 1هداصقتل 200202 ةسصتنقسأانت

 ونتحسواتمسس 5ع عأ 20 مععد]تدععد ءّزده وسمات كنعد هرصصعم همس ةجص]ت دمع. '"لئطته ةستعتس دع

 لامدمسسص ]تطرعتم ءاتعاقك ءمدصمدعحمات» ءهمرصتصم0هو ج100م» لتوصتتوأتق 84[0:1(3ا122  ع52015و

 عمتك سضدلتضقممسسس دصصا]ءلقناتسع ؟تمستسس همن طهدتهنو عغ ؟ععطمستتس 5هضمتلاتلت لص عن علال عه 11101-

 رزدمصسملخ آاتطعم5 جدخ هدععم لحس 710:7 نمخ كملنا ءاتعغمو .علاتلعستسا كلتع لعزكمت» للعلا

 86ه: 1ظهتنافت» [ظء» 4لل] 271مملنئةر دمصم 311 (ذصع. 21. كمت. 923 ) مممدتناتق ح لان#

 11مو» 0101 مسجلا 8 عزو ]11ه ميسبسعل لدغ | ةاطماظتنم] و همصم 344 (ذمع. 27. كمن 955)

 ميمرنعدندك ب 1[1ةظات قلقفع عاج ]11ه مست»ءا عن كل ه]رميست»ءا 2 ةه هطلت“: [ لور ءممقشدم ]| و

 حصمم [286 (مع. 17. لمص. 899)] رسم تنكر نال ماامدع غئعضممتنع دعمك ماسعع5 مطمعتفام5

 رز

 طقطتستع حض 1108187: مسصتصتتسعم , عغ اتطسس للا-ل11هعبنمل 1]/-ك ملف ةصخعت مولع حج  لخمت اوسع

 طسزدم 11هددن:مل حم 110:7ةرسك همته [1ةلئاش كاان لتملوتتع 7" نعالج ظع»» 1م آءمع لور عت" ةقاف

 مصمم 316 (ذمع. 25. عار. 928) دصمتاساتكو 6020م05انتغو ذه 018: 1717050: طعنه ىكآل-ءا-م]

 هلتتكودع 210:7ميت رمهعتكنتمق هننعامعطسع نكسه عون ب ممدضعو قلاع 1ظ1ه020 قللاتنعلأ لق ءتا

 010ه]1ءمت»ت»ء0 كاس وزبغ 11 دعم لمسكءممكدلطدك .ةطقطتنملو دصضم [355: (مع. 28. طلوع 965)]

 10 ممتع ر نانأ عع هسعامتادأع كلاب 776111 ل11ه:587: مءاساتا حس لق 8 ءاب» ل110 هت7260 لق نا

 4مل مأر ل ءصتنعع]ب# 11مل هطقظتاحو ةهسمم |[ 388 تسع. 3. لقص. 998)] دطمتسادتتقو وننت

 انطخسص مدهعع 271- 2لهنننم0ل 111 - كوليق]لب ذمهعتت مولع ب 1آ1ةلظنس كاتي لهعق» ىللتضعأ قعد
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 نب ناسح دكيلولا قال ماسم ميحض ىلع يرخاملاو [6:] .خنس ىفوتملا ىنايفصالا هللا دبع

 نمو ملسمو ىراخضبلا ىلع كردتسا نم مهنمو 71 خنس ىقونملا ىفاشلا هيقفلا ىترقلا دمحم

 ىف امم ثتيدح .ىدأم ىف كلذو عبتتلاو تاكاردتسالاب ئمسملا ئطقرادلا"باتك ليبقلا اذه

 للعلا ءرج ىف لمهملا كييقت هباتك ىف ىلاسغلا ىلع ىالو ىقشمدلا دوعسم ىأ باتكو نيباتكلا

 هكلذ لك نع تبجا كقو ىوونلا لاق امهمزلي ام هيفو امهنع ةاورلا ىلع هرتكا كاردتسا هنم 5

 مامالا حرش اهنم ةريثك حورش اضيأ ملسم ميحسلو  اًسّكلم هحرش نم القن ىهننا درثكا وا

 ديغه طسوتم حوش وهو 1/1 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىوونلا فرش نب ىيحي ايركز نأ ظفاحلا

 تغلبف هتطسيل نيبغارلا ةلقو ممهلا فعض الولو لاق جاجا نب ملسم حرش ىف جاهنملا دامس

 نيدلجابب نوكي ومو ىهتنأ "طسوتلا ىلع رصتقا ىنكل تادّلجْلا ىم ةدأم ىلع ديزي ام هب

 [ىقنملل] ىونوقلا فسوي نب دمح نيدلا سمش خيشلل حرشلا !ذه رصتخمو ابلاغ ثالث وأ 0

 نأ ةنس ىبنوتملا ىحلاملا ىبصحيلا عئسموم رو ضايع ىضاقلا حرشو ده نس ىفوتملا

 116«450] 1ع تنغو ةصسصق [430 (ذمع. 3. 0ء6م 1038) ] سمتغتتقر ونصت ائتطعم نةسالسمم

 111-171 هو60 101 - 710ء1 هل طر" عز لعلتغع ح ءغ ةعمتوجدع قكطتضآمءآ10 11هعدأت» 8 عج ]101 هتراتسعل

 (مر»عع]م كمضسكءمصكس]لاتك هطقظتنمو ةهسصم 349 (دمع. 3. اللهم. 960 ) دصم»أتتتكو ونمت [ئطعسمت

 1161107-101" ءعز هلع كهلف] 11011: ذمه ىتمدتكل. ح ةلتت 801/8 ع 171هد]ن» ءمهزدهعاتس ذم

 عزم عت]هعتطسقخ همعمطسو ءوصصرتاءعرتع هؤئملسعست مغر 20 نسمضتست ععصاتم !نطعع مععانسعأا د 12012

 ءلئاتك ها 117- 11204144 مع 111- 1 ء/ءالم' دمك ىتماتك ور ندأ هععصاممك 0201(ههعف ع تأو

 نمعامغو نندع ص نا8هونع العب 1ععمصفتر» - هغ انتطعع» قلت 71م0 12: ءعاعات. كاد

 ل78 6[ مدع حموسع ذص آتطعو هانم 16عيأ0 111 - 71ه]رمدعا ذم مدعوم هطت 0ع دممدصقلتتك طك د

 هطكحتتك ةعتغوم ددمما دعمك طقطعع دمهحتسمست مدعم 30 عمد معاتم ءمقرو وسأ دع نامل 5 00

 حمعاورتغمنع معقعمتسغر كوسم ماسح ةمكاتسكو 0036 نان ءمهكت هعانصأ. 1! ءمءم#»: كل ءد

 هسمتقر ةموصتغو جتتغ 20 مامرعد ءالدس معوممسل01. 11هعع ذللع دم ءمصصسعماوتتم ههمو ت00 3

 عمسسصتسحتتست جلاساتسنف. - 1عوت ماسععو 0 هع/47 710:1نمك ىقدستسعمأ32105 ةعتمف عاتمأر نغ

 آصخص 1ظكخطنت قلطتع 2مم" أوم 7”هلبرع 8 ءرن ى]رع» و6 17 عموم# ؟طقطتنمم ةمصم 676 (ذهع

 4. لدص. 1277 ) دطصمتكاتاتك و تهانزاتك همسسعماةعتتك ل1147 أ د]لمب»آ ل1051 13 نس ءا) عزز

 ةموعتمأت5 دصعلتل ءوغ ةسطتع5 ءغ داعم هانلتكحنتم. كتمت, ةمودتغر دصعساتسس طعاط عملو ءقدعأ

 عع هممعاعمامسس مدتتعتغممر ءفمرصتسعم(دستستس ةيسر]تممعدت "ع5ْ00103وؤ وود عع عاع ماسك هعمفتت

 مم]سستسم ءممدءمت موتكدعس.  ةلعحيسعم ذم رصعلتم ةيسطتغ ةعومتعمت. 1طدعع ذللع. 1كزسده ءمدصصسعم»- 0

 عمتك جهبغعس لضم ةتغ ماعسسوتع هته ءمممعغ ؟ه]1هتستمدو ءغ هطعتاعط ه7 مربع ءل- ل

 ل101 6تت»ءا 8 ءرد 37د“ (0يجعبم# |[ آم ءاطلح] , ةمصم 788 (ةمعب 2. 1"ءطتنب 1386) مجمجاممكر عاتص له

 عءمائمرسعسم هوةونغ - (نةلطخ 1601 8ء» ل5(1ه 7هلدعط# !آ[دلئاتامهب دصصم 544 (همع. 11. 8آهن
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 ىلع نب دمحم هللا دبع ىأ موش وقو ىرزاملل ملعملا هبا'لمك ملسم حرش ىف لامكالا هامس

 رمع نب دجحا سابعلا ىكأ حرشو ملسم باتك كئاوفب ملعملا هامسو ها“ ةنس قوتملا ىرزاملا

 هبكرو ةصخ امل هنأ هيف ركذ هل كصتخم ىلع نرش ىهو 401 ةنس قوثلملا ىطرقلا :ميهؤبا نبأ

 مهفملا هامسو هتيداحاب لالدتسالا هوجو ىلعو هبارعا نم تكن ىلع هنو هبيرغ حرش هاو

 5 خلا هلالجو هنايربكل بجو: امك هلل نمكلا ىرشلا لوا ملشف :باتك صيخلت نم لكشا امل

 وهو [0] ةنس قوتملا ىكلاملا قالا ىاتنشولا ةفيلخ نب نمحم هللا ىبع ىلا مامالا حرش .اهنمو

 هيف ركذ ملعملا لامكا لامكا هامس خل[ هناطلس ميظعلا هلل دمكلا هلوا تادلجم عبرا ىف ريبك

 هيبنتو ةلمكم تادايز عم ىوونلاو ىطرقلاو ضايعو ىرزاملا ةعبرالا هحارش بتك نمض هذأ

 امك ءىتا هيفا لع فشي ام لاق هنأ ةنرع, نب ىيكام هللا نبا لأ هكايش" نع لقتو

 10 حارشلا هذه ءامسا راد املو لامكالا نم عضاوم ضعب .ف ضايع مالك نن# فشي

 ىيحمل' لاذلاو . ىبطرقلا» ىلا يعاطلاو ضايع ىلا نيعلاو ىرزاملا ىلا ميملاب راثثا اريتك

 1149) رمممرخ6تاتكو وانأ همدسسصعماةسسمت 17-111 1007 لا ة]من'] 108771 ذمعتت مدتاو ءعموتتع 0ماتف

 7110071-777: حج !!1مسعر»# ءلتمتس معمالععمع ؟01هتغ. اللدس لقكلتع قكطقلعلاوآ ل101 من1760 13 د

 ل77 11عةو ةمصم 5360 (دمع. 6. ةثسع. 1141) دطمز(انا5و ءمتضهط عطاذت انس 01036. وسعس

 71-111هه1]:: ط8 لل عتصابق0 [ناأيط 1101: ةجمعاا هكذا ب لآ 1ع[ ]5 لآرتتعاأ 1 عن 01ه“ 18 رد

 1" م]يؤر» 661:88. دسمم 056 (ةمع. 8, لمص. 1258) طمعاساتقر نان1 همرستس عماقتسامس 20 ءماامصعم

 ىو 4/1 ه هع هممالعءامس ممكعقممتا“ .آطلزعتغ ذطتو تس هم74/7 مماتمععتس مدياعتست ة>نععتم ةعأر

 لأ وعربعرعع هغتصس ءقمتنه لتكممم ةنعار هع عّزدق ده 015 ءملتلل!ل ةملقأاتتل مدع عغ ةععاسس لمس 77

 (ةعماع لتعغم) و هطأ لع 1عدتمدتطاتع ظمهملتطاك نتدعتهنتعر عغ 20 ل1 عيومم ؟جنمصعم 2010 صتطانف

 ءزدك مرععمسعمامصسلأ ءدممداتأم55عو تهمرستت عطا ة111111016و 111 ذغه ةصعامتا: آه 1)عم (ةلتقر

 5 ودملتم ءزمد سهعمست نلتسأ ءغ دصقز ءةاهنأ همصكعصتا ءاع.و 111-111 هز قت 1174 هقأل]عآا 111 8

 1قالط 711هد7خن»م ذمهععتموأ بج آصقس لل قكطلعاامأ 7101, متنت»ءل طظعتن 1210115 17” ءءابا اند

 0من 8[ملتئلعكمو هممم [827 (مع. 5. آل هع. 1423)] رممدغاتان5 و ءانزاتق ءهمدصنات ءداقتلانق 7

 1711007 7166711-111 نر» 1مكعت ماك صف عمصتتق عقار نتهاتمصواتع ؟01نستستطاتق .همصفاحغر أ غم

 امعامتغت ]ردسو [لعم مماعقنماع دصحعمم ءام. آطللعتق طلو هع اططرتمو ةصتعتن من ءاندست 5677/1 ق0

 الل تعا, 1/0071, (1/6"0 ءا 2 ءيمعءعبمللا هدم ءمرصتصعسامتتام ءمصقضعتت ؟ه]طستمدع زاهر نأ

 ج00 (ميسعماو معبأ ععاو عغ رصممتنه 200عمعغعو ءعغ اطعتلعط دس كاع لاامأله] ل1011 6مت» 0

 10 ظءر ل"لركم لتحتعدع ممهضسمغت كامللتسك معأ ةمنعا]: ععصاتح ةصاحست رصتطت دضسم]عةاتقتط هنعقكأكو

 ويممصغحس ؟ععطج 1نم07ق ذم همصمتساالتف 1هعزق ءمرسسعم(مست 18747.  (نمص هقمستسف طقشضتتس

 1ماعع مرن ءامنت ةدعمع "عمعاعمله ءووعمأاو آتننعتتك 2111 ل1 دنع", كن 20607 1 01
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 نب ندحرلا دبع نيدلا دامع حرش اهنمو ةفرع نبا هخيش ىلا ييشلا ظفلو ىوونلا نيدلا

 قوتملا ىئسرافلا ليعمسا نب رفاغلا دبع .مامالل هبيرغ حرشو [ةنس قونملا] ىرصملا ىلعلا دبع

 قكاغوازق نب فسوي رفظملا ىأ نيكلا سمش حرشو ملسم بيرغ حرش ىف مهفملا ةامس 601 ةنس

 قوتملا ىواوزلا كوعسم نب ىسيع جرفلا نا حرشو 407 ةنس قوتملا ىزوجلا نبا طبس

 حرشو ياهنملاو مهفملاو لامكالاو ملعملا نم عمج تادلج“ سيخ ىف ريبك حرش وهو #7 ةنس

 لاقو .ىقارعشلا دهركذ 14 ةنس قوتملا' ىفاشلا ىراصنالا ديحم نب ايركز نيدلا نيز ىضاقلا

 111 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نا نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلا حرشو ىلطخ هتدوسم بلاغ

 ديح نب ليعم»ا مساقلا ىنأ ةنسلا ماوق مامالا حرشو ناجل نب ملسم حيكع ىلع نابيدلا دامس

 ىقشمدلا ىنصأمل نب دمح ركب ىنأ ىيدلا ىقت مييشلا حرشو ها" ةنس قوتملا ظفالمل ىايفصالا

 ىفاشلا قالطسقلا بيطخل ىمحت ىب دجأ نيدلا باهش خئيشلا .ىوشو ها“ ةئس قونملا ىفاشلا 0

 ةينامث ىف هفصن وحن "ىلا غلب باجمل نب ملسم حرشب جاهتبالآ ياهنم هامسو 10“ ةنس ىقوتملا

 107 110/8 - هل - لنو» را معدوم هع ؟هعع ذاحعتلعط 161: كت"هركع لم ءعمضعدح ةسمتم ةه0نعوكأتا بح

 له - هللا قال - ءآ - "مادمت: ظعب» كطل-ءعآ - ه8 2168, [مممم ... دسمتتانك] ع صقل

 71-450 - ج1“ عن 1عد»ه47] 1س ةعغر ةهسصم 529 (ذمع. 22. 0 ءام 1134) دصمالأاناتقو ونانك لق

 مسسعماةصم 11/- ل1 ورك ل هامل عام[ 210ع]ن» دمكعتمأم >ةسماد ]05 .ءملطتم هاقكاتق

 ءعوع - ه1 ءروق-ءل-لأ» كد رج مانم]] »7 عبر طوب (ةفعتا علا كذا 1[ -ءازمتسست ر ةمصن 4

 مع. 30. لدم. 1256) دهم اانك بج 411 1/ه0] ل56 عت: 115:40 2عءعافتمةرو ةصصم 744 (ةطع. 5

 20. الآدن. 1343) دجم(نانلقو ءاتزات5 ءةملصتت عماقتالاتق ةطهعمصاتك نتهتهوانع ؟0]تسصتمسا عمرسو] ععانااتت"

 ه دمتعاتم هون تع 100211 نمر 1ظطندعأ, 2لهركآرض»» عع للدار هنا ععاه ب (نةلطخ 2عءقسع ءل- لانا

 261000 ظعرن ل1ه]رمتست»ءا رلى(": كطقطتاحو ةمصم 926 (دمع. 23. 18لءع. 1519) 2201:غانان5و

 كيزدك هفمرسسحت عمفمتسس 5/48 ]دملمع ءعغ دصححتسمت» مدتناعتل هع دانه ددقمات ميئلستق 11( عمتق

 ممدتعمومدع لزعلغ ب هطعتاعا كعء/م1- هلع لف: لطلا- ءآ- ”ه]رتنهت» ع: لطف 8 ءان* قهيرالقو

 مصمم 911 (ذمع. 4. لمص. 1505 ) ةطصمعأدانكر نتأ همدصسعمأةدتاست 10:47 هله وافل 105171

 1قعناسعا] ]زا ذمععت مهتغع ح طسقسح (0[ عمات ءآ-عتانا1:ءأ كطتن [عءايمض» طظوسمتا عت: ك1هأنهت»#7 عا

 لوما ندع اظظا-آ1خطغعم دمصم 535 (نصع. 17. ةسع. 1140) دمسسك - هطعتاعط 1ع1قد ءل-

 كنان ظعام» 87101رمج»» ل 13 ءتنسعا]/معبنف لكل: ءوارعلم ظطمطتغمو هممم 829 (ةمع. 13. للوع. 1425) 0

 رسمعسك ب ةارعتاعط مع مط-ءلساو ماعلا عت ا01هأمتست»ءعا 1ك/1عهاغ8 (معاع]نبدغ كطقتتتاهو

 دصصم 923 (أدع. 24. كدص. 1517) سمعتم نسن ءمسسعماهتسسم ل1611: هل-ةطاه]ار ط8 هاما

 10512: ظءد-ءا]ء عزز اي هممعالهكتغو عع تذص هعام ةدهءلعملاتك دصهعمتكم ه0 لتستلتمس ؟عنع انطق
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 حرشو تادلج عبرا [1.1 ةنس قوتملا] كم ليزن ىورهلا ىراقلا ىلع انالوم وشو رابك ءاوجأ

 م. ةنس ىقوتملا ىعفاشلا .نقلملا | نبا. ىلع نب. رمغ ىيدلا يرسل .ىراضبلا ىلع ملسم كئاوز

 دبع ني كيكم لضفلا نأ رصتخ اهنم تارصتخ ماسم ميحصلو تادلج عبرا ىف ريبك وهو

 ىوقلا كيع نب ميظعلا دبع نيدلا ىكر ظفاذمل مامالا رضنخو 155 ةنس قوتملا ىسيرملا هللا

 5 قوتملا ىرصملا ىدركلا كلملا دبع نب نامثعل رصتخملا اذه سرشو 1 - وتاملا ىرذنملا

 نب دمك باتك ملسم .ىلعو “#1 ةنس قوتملا ىونسالا لح نب ديلا اًضيأ, هحرشو 6 نس

 ىناهفصالا ىلع نب دحأ ركب ىال هلاجر ءامساو 400 ةنس قوتملا ىفنخلا ىطالخل دابع [نب دجا]

 ىذمرتلا ىسيع نب دمحم ئسيع نأ ظفاحلا مامالل جحصلا عماج 1. نس قوتملا

 اذه تفئص لاق هنأ ىذمرتلا نع لقن ثيدحلا ىف ةنسلا بتكلا ثلاث وهو 8:4 ةنس ىثوتللا

 10 ىف امئاكف هتيد ىف ناك نمو هب اوضرف ناسارخو قارعلاو زاجحلا ءاملع ىلع تضرعف باتكلا

 اضيا ننسلا هل لاقيو ىذمرتلا عماج لاقيف هفلوم ىلا ةبسنلاب رهتشا دقو ملكتي ىذ هتيب

 مويماعمم معمر عمت - 810115 همداعتع لل: 11ه« ءبم# (ن5مدمأ آنععام» ءهغ !1ءلءاعدع ةصومتاتساتكر [ةصصم

 1016 (ةمع. 18. شمات. 1607) هما" انا15 ]و ءانزاتك ءمررطتات عمان5 01341101: ه1 نسصتسا ءورسم] ءءات (ندن.

 7105701 500 ةسصعمساج 20 هذع)4] 82011 اد"1 ككل - هل - ل12: 01من“ عتب لن 1طن - هآ- 1071ج

 مطمظننجو ةسصم 804 (دصع. 11. كسع. 1401) 1201:[اا15و 15 1138180 6012126013110 011841101

 مه]مستسو ءمرسم]عءئوصغم ء>ممداتتك. آكمتغمسسدك ونمموانع /110/نربا مآاتعع5 ء010عمسصأو نغ

 411:1/01,7 17101 متسرت»: عل طعن كطلمالع]ب 21161 عضو ةهمصم 655 (تصع. 19. لحصن 1257) 101غانا5و

 5 هع [سفس 11فظام 6[2,6-ءا-0111: ىلط0-ءا-هاسغت» طعن لطل-ءا-عمبم# 11100278, ةصصم 056 (ةصعم

 8, لوصت 1258) مرمزنكتاتكو ان]05 ءمتغمرسعس 01111411 13 ءن ل80 - أ - »+707: 7208 1117 574و

 دصصم 738 (ذصع. 30. لهل. 1337) ططمزاناتكقو 1لعطتواتع ل!110/]:هتزة110أ 1ع: لآل 17511108,

 حصصم 763 (ةصع. 31. 0ع. 1361) مهم [انات5و همر عطاقألأا ةاتتتأ. 8مةعاعنعد 110161170 17

 |[ 41رمء0 ظعر] 48540 3211/12 ]آ1دمءعاافو ةصصحم 652 (ذصع. 21. 1"عط 1254 ) مدمزنتتتقو

 ح0 7/0هث7نيم ]تطدخحستس هعتمدتاو ءهغ ءزادق اههل0ن(1هصمت أ مزناتت> 011023 417 17677“ ل]رت»ءل

 ل72 1؟ر م1716. ةهصصم ... 1001015 همصقتعمه316. - 3910. لؤست' ع1-ةدطتلتو هممت

 دلت ةهصاتست مائهطدتستسو ةتتعامدع طصختس 11ةلطلق للان 156 1101ه ء0 13 ءزن ظدم 11190245

 حصمصم 279 (ذمع. 3. لكم. 892) رممرعنتم. 1116 (ععنمق ءقأا ائطعع» هع لع تع نه 8

 10 يصمصت عمضنتس ر هأ 1206 مدع لتدتكدع (ههلتعتع: (2سعسس ]نطستس تتح مرض مووت 55ءلللو 1ك

 0هءانك 11 مسءمعتاطسم و 12ءءعممتطسم ءغ 7ع706"ىمينعتك هطغاملتو ونستطسع ماهعستغ. . (0016انطولاتع

 طسمع آتطستس لمدسم ددح ةعوغو عسمقت معهمطعتغمسم ةطخ طقطعأ !هودععستعس. 1معاممعتع ةنيععتس

 ممسستسع ه0 جتتعامر عت دئعآقنم و انا كام“ 101- 1! ربل ةهرمعا] ةننعاست ا كلغ همتنءنا 106
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 ىأ ظفاحلا جرشو ىذمرتلا حرش ىف ىذوحالا ةضراع هامس [54] ةنس قوتملا [ىكلاملا شرعلا

 ىلا هيف غلب 0 ةنس قوتملا ىنفاشلا [ىرمعيلا] سانلا ديس نبأ دبحم نب دمحم مدفلا

 رق اًمامت ناكل ثيدحلا نف ىلع رصنقا ولو متي ملو تادلج رشع وحن ىف عماجلا ىنلث نود

 ىلع هدتاوز 1 رشو +4 ةنس قوتملا ىقارعلا نيسح ىنب ّميحرلا ىبع نيدلا نيز ظفاحلا. هلمك
 يارس حرش اهنمؤ' 6 ةنس قوتملا نقلملا نبأ ىلع نب رمع نيدلا جارسل دوأد قأو نيجحصلا

 هايسو هلمكي ملو ةعطق هنم بنك [0.:] ةئس قوتملا ىعفاشلا ىنيقلبلا نالسر نب رمع نيدلا
 قوتنلا ىبنلل بيقنلا ىب نيرلا يبع نيدلا نيز حرشو ىذمرتلا عماج ىلع ىذشلا فرع

 ىلا نب نجرلا دبع نيدلا لالج' ىرشو ةئئاقلا ىف قوتحا دقو ادلج نيرشع وك ىق وهو ةنس

 نيدلا نيز ظفالمل حرشو ىذمرتلا عماج ىلع ىدتغملا توق دامس 111 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب

 ىداهلا دبع نب نسحلا ىنأ ديشلا حرشو] 10 ةنس قونملا ىلبنأل بجر نب دحأ نب نكرلا دبع

 ةمكوتطتةسعر مدتسع غةيصعم ممدصعم كك 5عومعمساتسك لفن.  طاسمعم عدس هميصتسعما 81 ةاتظأو
 نع 1[1ةظنت كام 8ءقبم» ]1ه1,مستس»علا 8ع قكطلمتاملب 1تطرطفل# [ !1هلئاكتاهم ؟دلعو 2اتن- محم
 لتوتك عغ] ةمصم [546 (ذهمع. 20. كم. 1151 ) ] دصمتناانال5و ءانلالك 0011262311 م1101
 67- هام موءلوت لك هلرمم]ب 101 - 1 نرسقلسم ذمهعتماتك هنغ س [1ةظلق لآ 1/ه1:]: 2101 منهن: ع4 علا
 11ه]يمست»عل 1س كهذا - ءل-دنع [ 7هسع#] 8طقظتنمم ةمصم 734 (ذهع. 12. 5عمام 1338)
 رسمت“ (تاتكرو نامت لوت»#* لعمعمس كمعءلاعم ؟هاسستمتطاتك ءمرصتس ءملمغبق ءوغر دغ كلع (ةراتقت» لاق
 مديغعر» 0عم10عمععو معع ؛ةيسعم 20 طصعتت معانات عمتك © نملمأ ذم مع ج01 همهم هدطق 155 عأو
 عهغمسب هعرئاع معك عولمدءأا. 8 هداعو 11 ةلطات 7 ءقنسعل- 017: 450-ع7]- ]فب عتب 1880: ءقن ل1” معلفو
 هممم 806 (نمع. 21. كسل. 1403) حمم منكر ءمستس عهامعتسسس 20 طصعتس معنلمجتغر عا 2001 غحسص عداقو
 ندع ةسعام» ه0 دصدسواتع 867/71: ءغ د0 قللتع 1)همتع0 طقطعتر 82 - هل - 001101“ 16
 ل7: 1ة:-ءا:01ءجننر هسسم 804 (ةصع. 11. ثسع. 1401) 2ت01:غات18و 01112213405 3أ -- 0
 ىو - ءل- 0: 0مم" 1ءرد 1 هعاأرم 801ءانعنسم ظطقظطتاهم دمصم [505 (مع. 1١ كوم 1402)]
 رتهرعاتان5, لات مدمعاعسم (مصختم ءمرستم ءمامست ةملم لبزك ءاع]ر علق هله ل نتا“ 1171-1

 زمهتنعمتات ةطقمارت؛ بج معو هه 0 450- ءل- "هليسعنت 8ءريسعارنمعافا 1آدهطهلتاهي ةصصم .
 ميمرعمانقرو كدزدك همرصتسعم(ةهتسك متوتما كعولغعع ؟والمصتمم ءمرصر] ءءنمفع ءغتع طغعالت ةدسسلك
 ءمرصطسوااتع وا ب ل67:7-ع0-0ل1ر» 45 0-ه7-"ه]يبسمت» 13: ملط 8ءلب» امير ةصسصم 911 (ططع»
 4. لدم. 1505 ) دهم متكر ءانزانك مدصتسعس(ةتتاتق ©6104 6 -هتعوألا علق هله ل اند 111- 117184
 ذمكوتماسد يا - 11ةظاف 7عءقرن-ءل-لأ1: ىلط0-ءاده]ممت» 8 هن للتسعلا عن ظغعءزعأ [1دمطدلت(هو
 دصصم 795 (ذمع. 17. المر. 1392) مدداتك ب [ ةطعغتاط 40512 /1/مدهتن عنا /150- ؟1- ||
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 اهنم تارصتخم هلو [لوقلاب فيطل حرش وهو 1! ةنس ىوبنلا مرحلاب ىقوناملا ىدملا دنسلا

 عماجلا رصتخو 01 ةنس قوتملا ىفاشلا ىسلابلا ليقع نب دمح نيدلا مجنل عماجل رصتخم

 كيحدح  ةدأمو 1. :ةغس» قوتملا .كينخلا . قوبظلا» ىوقلا دبي نب ناميلس_نياحلا_مجكنل .,اضيا

 ومو راغصلا عماج /"!1 ىنالعلا ىدلكيك نب ليلخ نيدلا حالص ظفاحلل ىلاوع هنم ةاقتنم

 ةريشبلا ثيدح ىف ريغصلا عماجلا )"1 بفلالا ىف هركذ فبس ىذلا راغصلا ماكحا مسأ

 وهو 11 ظخنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نا نب نجرلا, دبع نيدلا لالج ظفاحنا خجيشلل ريذنلا

 ثيداحالا ىلع رصنقا هنأ هيف ركذ فوركلا ىلع اًبثرم, عماوجلا عمج هباتك نم هصخل دلك

 بتكلا كلذي قافف باّذك وأ عاضو هب درفت امع ناصو مجيرجتلا ريرحن ىف غلابو ةزيجولا

 نال و امهل ى ملسمل م ىراضبل خ هزومر هذعو رهتشاو , عونلا اذه .ى ذفلوملا

 10,نيبأ بال سمهل "٠ , ةعبرالا ,ءالوهل , ع ,هجام نبال « ىتاسنلا نى. ,ىخمتلل تا”, رتواد

 هكردتسم ىف ناك ناف مكاحلل ك ءهدئاوز ىف هنبال مع هدنسم ىف ديحال مح هجام

 ىمربول 71ءلعرومر ذم هدعرعم [81[ءاعلعمع دعمام ةصصم 1139 نسمع. 18. كسع. 172060) طط0زلأانانقو انا
 نورريسعم(ةعتمم ةاععقضق دع هع عه فصصتتس ؟ءرئطف دلك ىتماه طقطقعو وتقع ءةجماتعمع]. ل
 1[كماغ مرسم وننووانع ل7181 ء«لتلعضمأا ماسععمو دع 2!ءزوس- هل- لة: 2710111760 طعن لعأفا
 رمز كطققظتاوو ةصوم 729 (ذمع. 5. اللوك. 1328) دسم تانهر ءا 21عزر-عل-047: 5801م1 111
 67-450- عمممخ 1ر6 1آلهمطهلتاهر هسصم 710 (ذصع. 31. الآدت. 1310) سمت داتقر أ قطف
 5/7 - ه0 - 011 1707/7 18 رد 111717 ع0 47/6 ءعدفتس هلل هصعف جافنمدتك ععدلسفك ع ذوب
 عواوواقق ةعموسماتس ةصتقتا. ح 3911. لك ةست' ء1-هذعط هدو ءمدماتق (ةاه((0هطئاتلل1) م81501:ان10
 عكذم اتاطعرع لعد ةوغر وسعست هند ذص !ننععد 2772 كدط ننلم ل4171 هلع ى]نن» لعوعت مدكساتق. بح
 3919. 3-11 خرسأ1: 8-11 جعطتعو ههمرؤسم 62013هصانسص ]3ع مانصاتأ ءأ 3م11]0500 811
 ؟نآهرسعمو وننم4 مملمدعسس مدحاعس ةطعتلعط ؟طافتنت لءا4/-ء0ل-اغ لهآ 0-ءا-هلادمتن عن 8
 12عزبم همر و هصصم 911 (ذصع. 4. لدص. 1505 ) دصمتنطتتتقو ع اتطسو ةاتم لوتس 6]- زءممج4* ذاق
 ةيضضحتع, تع هدنلتصمعسس هآمطملت ءانعاتتت هعورتعتن عاتتن 56ه زطآ] زض (22010هصتاتته 11 طاتق

 فلي

 همطقننموع هع ددسسانتس ةممللنن كذص مما1هد5طصق هممقتعممسلل5ق هع ممهعاعنعطلل5 ممقاتتة5عو

 1نطرخصوسع هط هدهمتطانك ةصستمعتم مدمعقاتاتمدع دصمصعأو نقع ؟ةرئه هن 1هلقتم ددتقءعهاعق

 ء( م عمنعمأمو ةمآك طقطعومأز ندنحدع [خطرمو ذم طمع ععمعتنع ههرصموولام5 معجعقاومسأتم هدم علمك
 ه6( ىةللع ةمعامستع. 18لنم ةساعلط نقدم قا ةزولتق 20 ةسنعامدعع ]دتلقنعمو ةهلتعدمالمو. 1هلت عمك

 10 ةدتتص آن( ثتف 1276 801 ]ر ار" ح 110 108!]1]نرر» بح (0مرك هساحتص يسع ب 77مم لقت 1) 00100
 "1 11 ورون لوي دس 7710: 77 وارورن - 236 لا 11رعآب كح لقي طمع (عطهفاتمل' ©0182 06111 تح

 دماح 1137. ءمولعسو يععوام 1: 21 زعأي - اتاهتك 11 كت ]1 للسعلأ ذه قدح ل10:1100
 م هع قلو» قمع ظلتسس ذص ه0لئمسعصاتق ب 12من“ 181 لمنسر هحؤدك ك11ه:1ه0ء]ي هذ |هتتلقأو
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 ةكتع ىف نابح قبال بح خيراتلا ىف هل نت“ بدالا ق ىراضبلل نك اطفي لاو انقلطا

 روصنم ىب قبيعسل ص نريغصلا هل صط ظسوالا ىف هل سط ريبكلا ىف ىاربطلل بط

 طق هدتشم ىف ىلعي ننال عا عماجلا ىف ىازرلا ىبعل بع ةبيش نا نبال ش هنئس

 قنألا لح" قيوقرفلا كئسم 4 ئفليدلل رق ةتيب“ الاو فلظا هنئس ق. اك ناف.ىطقرادلل

 ىف ىذغ نبال ىع  ىئسلا"ىف هل فحم ناميالا بعش' ىف ىقيهيبل بع ةيلكلا ىف ميعن 5

 ركذو نيب الو ٌفلطا ئيراتلا ف ناك ناف بيطخلل طخ. ءافعصلا ىف ىليقعلل فقع لماكلا

 ةقيعصلا تيداحلالا "ديف كروأ [مبرو 54. نس“ لوألا عيبر 1١ ى هقيلات نم غرف هذا" دا ”ق

 هبيترتك هبيترتو كومرك هومر ربغصلا عماجلا ةدايز هامسو رخآ نلكم ىق هليذ مث :لوخدملاو

 ىفاشلا ىمقلعلا :ىب ديبحم ىنيدلا سمش خيشلا حرش اهنم حورش لصاللو ديكحك دمحو

 ربنملا ”بكوكلا هابسو نيدلجام ىف لوقلاب حرش وهو 11 ةنس قوتملا فندعملا ذيملت 0

 انخيش لوقا ثيح لاق هيلا جانكم ريغ هتوكل حرش الب ثيداحاإ كرت دق دنحل

 زم تمتع ءىمس زللفسس 11(ةعوصص ممهمتغو ةتص ][ئطصتس جاتسسصر طسصع ت5ءعاتق ؟ةئطلق ةسلنءوغ
 116 كه 1)ل7 #8011 ذه زادك 170 - 116 ها ]ك1 ذه 1641: - 116 هت 826 11

 زم كاند هم]أ]رب - 10 ها 84 1هط عناق ذه 12-11, 10 ءغ كار عحصلعتس ةه 4780#

 11 ها 540 بتماعسس ذص 52-777 ج]رف» بس ال4 هما 8 ءرن ]1هتاعنأ»» طخ زادك الملنعلا بس 1

 1: لكل6 ك1 عنه ح لقن هع 84 61-40 عمفع ذه 171-]مجغ* ل ققس ته ... كان 66

 ذه زاده 01هم»0م0 لس مه ءا 1 12 هعما#77, تتزانك امتنع دطأ ”اتلغو ةذطأ لل انطلا عقاتال

 1زئممتد ذللك طمع همسك ادسلمغو ىنص داتسلو ءزده همدمعم زهلذعدأ - 26 ها 106 1)ءةلءر# ذه

 1110:11:00 1-1177: لعومو - 11 هع ةرا» كللتي !طمعض» ذص ءزدك 11 ءأ ح 186 هع 0( 8 ءةالمع]#
 زد هك7067 ت]- ةرررايرب حس 136 هع ©( هحسلعسج 1ص رالمربعري ل لقرب ءا 7267 1 لكل ةذص

 717/-1 مزز 7] ه2: تان 0م“ م ع]جأ18 ذه 121-177 هركأي سس 321 ها 10 16 مان, عسنطسخك 15

 زم همت وست انه 167, زملتعدعز دلتح ةسععم دك هرعتذ هذ !دسلقغر هه كمسع 0عوعتطتع

 انفي

 1م قمع ءورصتسعسهدخهننوز هع انطوت همرصممدتقمصعسس لتع هعامكو 0ءعلضصم 1عطت' ل1. همصهأ 907 (ةصع

 17. لدا. 1501) ةطوم]و»تعوعر ةمغععلمس ةتاعتس 1طأ ندلزقمصعو ةلعتع ةدطاعدامع 80عأ1 ءغ

 هما ممو هع مموغعد عدس ةاتم ؟ه]سسصتمع ءمماتمتمكتا 2 40ا طلال »7 باك مج" ةصكعتت مامر

 ءهدزاند ةزعاور 15مم510 هغ ؟م]مصعم ةينءطعأو مدس ىانعماتع ةعومسسمكتت“ قلل طمع ماسععو >ثدت

 لمعان هيرصصعمامسمع ع010ععمصغو دغ هطعغتاعاط ه7 مزروع - ه0 - 0: 111071 مرززن عاف 13 ءرن - 012

 يطقفقتعم ةهعامرتك 015 كمادآسم ر ةمصم 969 (صع. 11. هظعمام 1561) ططوتنأاتالق و تاتزاتك كمزز126201311115 0

 1-7981( م00 6آ» 7100-7177“ ذمععرت ماتك عغ لسمطتاتق ؟0ه]هسستصتطاسق ءمرت مدن عط عمماتق عي (مصانتط (ءدعااتك

 مععطو جلقوتمأام طقطعأو ونطحع ءعماتءعممعت  [كعمصامتسعم رناسرنعع 2016معقرو ونستتمتع



 فلوملا عيحصت نمف نسحلا وأ خكصلا ةمالع ثيدحكلا ىف لوقا ثيحو فنصملا ىدارمث

 ةوسرالا فسوي فيرشلا كيسلا امهب دارملاف ابتكو لوقأ ثيحو هطخب حا وأ مص ةروص وموب

 ىنوتأا ىيفاشلا ىلوبتملا دمحم نب ديا سايعلا قأ ىنيحلا باهش خيشلا حرشو ىاتلغم نباو

 ةنسلا لها رودص راش هلل دبحلا هلوا ريغصلا عماجلا ىلع ريضنلا كاردتسالاب نام هلم

 5 تيداحا كرت لب يانج اميف رصتخاو هيلا يانتحي ال اميف لاطأ .ىمقلعلا نبأ نأ هيف ركذ ملا
 كيج نيدلا شمش خيشلا ىرشو سلجم ىف ثيدحلا لوصا ىف ةمدقم مّكقو الصفم اهحرشف

 ىمقلعلا ىنباك لوقلاب اّلوأ حرش 1[. ةنس ابيرقت قوتملا ىفاشلا ىوانملا فورلا نيعب وعحلا

 ىف اًجوزيم اًريبك اًحرش فّنصو لمعلا فناتساف هجزمي نأ هنم اوسيتلاو ةيراغملا هنسكحتساف

 عماجلا وه ناسنالا لعج ىذلا دلل كبحلا هلوأ ريدقلا ضيف هامسو تادلكم

 10 نمو ىواضيبلا وه ىضاقلا نم هدارم نأ وكذو رينملا ردبلاب ىّذي .نأ فيليو لق خلا

 امس مهضعب هرصنتخا 0 ىوانملا ىيحت ىضاقلا وه ىدج- نمو نيزلا وع ىقارعلا

 مانلله ءهعماممهعقمصع ءوعمغععر ممص راتءدنمك مءاتوستعو ءان انطأ لتءعمو ةهودتغو 5726177
 مو عر ةسعامج عم 7010و عع تطأ دس ننه016ةمصتطاتق ةتومسم ممصم ؟ءةتلهغف هنتغ معمطقطتات (ةلتقو
 رروع معاعمعملمست» ءىأ ه0 ةسعامرتك يسعملهقمصعتس 0036م ةذوأو ةءقاع ةذكع 112 ممتتو
 ردحصست ةعتمامو ءةغ تطأ لتعم مع 8ءاوالؤ6 (ءغ ةعتمدعسستا)و ظل1- ذءبرإافلأ 11/1 - ك1: 751
 0: كه 15+ 11هع7/7ءالق ةنودتطعم ح ظاطعتلعط ذةعاآروا - ءل - لأ: لاس هانم لاتسعلا ل علا
 71101, 11160 ]116/772 ؟طقلتاحو تجصصم ... دط6'01ت15و  ءاتزاتق ءمدططصت عطاقتتالك لل - 151077:
 7701-7771 ه7ع 197 - لانج” 8-1171 معزش» زمهعت ماسك نأ هن تلح دمعت متتت آطرهتتق آلعمو نست عنه
 5 نهلزقمدحتت مرضت طغعصع لتكمومتع ءاع. 1:-ءاملعمب##, ةموصتخو 1ههعامدت ّدص دتق ءدصاتعمس0ل5 ءولو
 نطت هءماتعدغتم طقسا 0عدمزلعيمونسعو ءغ متستك طقعوتكو نطأ 06قز0عهلانعو لطف من مات ع5
 ندلئنمصعو دمغوعامم دءعاتونتا. 1هونع طقك معرع عتسوت]قك مدعو ءمرتتصعس[ة415 عقاو عا
 ميمع من مسعر لع معأ نملئاممهتعتمع متصعتأمأتلك مدهعتطتقأا 0 ؟هآ1هردتصع لب 8 طعتاعط
 ك1 وررجو- هل- 0: ]7107متر عل ل11هد:ننم2 ياطدظتكمو ؟هلعو لظ0-ءآ - هما“ ةجوعال حلمك عن كنعد
 ةضماتللل 1031 (ذصع. 6. الور, 1622) دصمتنااتان5و ا01 مالطاتتل 118 0111262184015 ءقأو ان ه4
 ةييعدراسمس 1قس- ء/ملعمرولأ ءد ممفتس (عدجاسك معنطه 200ععععو وسمع ءدعراتعمطوك (هردسس عم-
 (ةيتسس 1[هسستععمت جمد مطهطفمغو جط ءموسع معالعستسغو نغ هل (هطتتص ؟ةاءاانتم جلستقءعانعأز
 نمل همك جعومععوس5 دمج وماتت .ةورستس عمم مامتسسس >01هتستمانتس 1 176101: 67-641
 رمق عطل مغات1ل2 ©012م095انأأو 1 0 جلستحامسص طمفطعع هع ذه طصعتمتا: ًاماتق 0[1)عمو كنانأ

 10 طمرستمعتس 1ةمرتسمتأت ا. 110م مددكتاتسس عقأ ءمدتماتك (2ه0ئ3هصستم ءاع. ةسعامن: (نوصك عمتتسعأو ةهواتلاو
 ىسستسعمامسم نلمس 277- 826» 197- 71هرين» (طمصه ةماعملعمق ) >ذهلتعدتنعو عا هع 220/0
 دصط 076(0, 7نقرن- ءل- ل: ةسلط 1 علقو هأ (ةلطخ 3”هلرررع 21هديفنم# ةدط لعل ةماعلا ءدتكذع
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 ماسح نب ىلغ .ةمالعلا :تيشللو لا كيداخالا ليوأت نم انملع ىذلا دلل .ديلملا هلوا ريسيتلا

 باوبا ىلع اعم: ليخلاو لصالا بقرم اًبيرقت 107 ةنس قوتملا ىقتيلاب ريهشلا ىدنهلا نيدلا

 هلوا لاوقالا ننس: ىف لامعلا ياهنم دامس لوضالا عماجك فورحلا ىلع باتكلا بيرن . مث لوصفو

 عمج ىنعي ريبكلا عماجلا بيترت هلو خلا ةميقتسم ةحيرقب: ناسنالا ريم ىذلا هلل ديحلا

 يف ريغصلا عماجلا اا كم ليون ىرأقلا ىلع نيدلا رون انالوم. حرشو ىتأيسو عماوجلا

 ميدق باتك وهو 1. ةنس وتملا ىفنحلا ىنابيشلا نسحلا نب ديحم ديهنجملا مامالل عورفلا

 فالثخالا ركذو ىودزيلا لاق امك ةلمسم انا نيتنثاو ةداهسمكو فلا ىلع ليتشم كرابم

 ىتح هنومظعي خياشم لاو نيتللسم ىف الا ناسحتسالاو سايقلا ركذي ملو ةلمسم نيعبسو ةدأم ىف
 وبا ةمدالا سمش مامالا لآق هلئاسم ملع اذا لأ ءاضقلل الو ىوثغلل ءرملا ملصي ال اولاق

 علاجا هحرش ىف 4. ةنس قوتيلا ىقنحلا ىشخرشلا لهس ىأ نب ديحا نب نبيكم ركب

 قفسو اونا هنه بلط ”بنكلا فينصت نم غرف امل هنا كمكم فيلأت ببس ناك َريغضلا

 ءمرصتس ء2ت 0186. 8 هدؤعو ؟ذدع وت لقص لوعؤتك عند لص ءمزامرسعس همقوعتأ 1250 ٌذمفعتت ماقتالو

 ناتوع 1غ زسعامتغ: 1طهسك 10ءمر وسأ همك 1ماعع معمم ممعست (72011هصسست 00عءانتغ ءاع. هطعتلعط

 لوعنمدزددسك 478 عم [10ءاروسعل- لا 11208, ؟دهلعو 1101/ءع]بق لتعمتك ءغ كدعح ةمصاتتت 77

 قمع. 16. كسصن 1509) دصمتماتقو ةتنعطعأو مانتص عغ ةلضطن] ةّممعم 0 عت معع قمتاف أ هعغممهعو

 لز5ممختتك  طمونعدم اتطسسسص 0 هملتصعست دلمطقطعءنعدسمس لتوععمدتغ ه0 ةمقاقتع هرغعتق لمس"

 0680-67 ءغ طقمع معععصقألهمعتطل و ننمع ذغه ةمعامأا: آطفتتك طلعمو نسا طقضستمعمس آص0016 "ععامه

 مفاتغسنم لتكا محلا ءاع.ر 1190/17 © - هترجن»] لاا 301:ءزا ©آ - هعامل7 طصفعت موتك. 10 عدج 0من

 111-ل م6 12-1171“. نحمل ةلعمل ءىغ ندعم لوقو ءآ-]ءاموت”ا#* و دغ ةصكعود ؟10عطتقو ذص هدتلتضفعمت

 ل15ممدسع طل ءمتومسع 010115 همواعم لد علا-0غ» ملآ# (نمءدمت طععام» ةغ 11 ءاعلعدع ةصوتمتاتصانك

 ةوصس عصامتسانتص عمرا مودنتغ. تح 3913. ظ11- لؤرمأ1' 8-11 هج عطتسو ءمرنماتق مهتالاتاا 0

 مويعنطوق لمسق  ةمععتةلتطسفو ةسعغم ع طصقمت ؟5210ع ةنملتموم ءغ عدت زدلتعتت 764

 6765-1761م كام ءارامغ [آآدمعالتحو همصم 187 مع. 30. 18)ععب 802) رصمعطتم. 0 مانك عامك أ

 [منوئاتتك نظععو نمل (عدونع 2ءعلعم# دحتلاع وستصععصسامف نتعتماه لسحق ناتهعقاتممعق ءمصاتسعاو

 عع ةمعامر“ هموم ققلحتل للطن ةعماستس 5ءماممعتستم نسق عقأات ةمتطسك ءمصدتس عيسم» دغر مهله عت ودم

 حاتاعرال عع مسوتتس داتا ةممز' مطول ممتم طمص طتقأ ةص 0مقطتتد ةلعنأ 100 ءامرعو ةللطسصل ؟ةصان

 معلنا ط6 “نال معومع ىمعممدوم لحصلم زسضصلتعم همعوسع زدت لتععس0لو ةمغاتنت وقع

 عامكتممأو هلتفأ ندسحسللم ردك نسممععالمصمعف هعلهأت. طقس  ٌه/عرريد ه8- مقررا لطم 13 ب“

 11101 ه1160»1 13 عن هل ]مجم لعبد خاض كمل هعر»مزلمم آكحم ءاقامو ةمصم 490 (ذمع. 19. 18عع. 1096)

 دمتم ذم .ءملضتس عوامسسم ذا 177-ل مدع للك م ج]رف» ءةسكفكمسم ور هنت للو]ء مير ءل طمصع ]ذطتضممم

 معك موعتغر طقصع ا كمتقدع لتعتعو نحمل هطقم]مأو ءعاععورضتست همعننست مريس مودة ان ةهدع 41: 7”اهعبر“
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 هيلع هضرع رق عيجت ةفينح لأ نع هل هاور امم هنع طفح ام هيف عمجي اًباتك فلوي نأ

 تاطخا ام انا ليحكم لاقف لداسم ثالث ىف ًاطخا هنا الا هللا دبع وبا ىتع ظفح امعن لاقف

 اذه قافي ال ناك هدق ةلالج عم فسوي ابا نأ ىتققلا ىلع ركذو ةياوولا "تبسن كنكلو

 نمو انباكأ مهفا ويف باتكلا اذه مهف نم لوقي ىنزارلا ىلع ناكو رفس الو رضح ىف باتكلأ

 5 ىتح ءاضقلا اذخا نودلقي ال اوناك انخياشم ىم نيمدقتملا نأو انباكتأ ظفحأ ناك ةظفخ

 هلئاسم رثكا نأ لوقي انخيش ناكو ظفحتلاب هورما لاو ءاضقلا هودلق اهظفح ناف هنونكامي

 اهل دجوي ال مسق ماسقا ةثالك مسقنت باتكلا اذه لكاسم نال !اذهو طوسبملا ق ةروكذم

 ةفينح ىأ لوق باوجلا نا اهيف صني رف نكلو بتكلا ىف اهركذ دجوي مسقو انهع الآ ةياور

 اهداعاو اهركذ دجوي مسقو ةفينح ىنأ لوق ىلع لصف لك باوج ىف انهش صن دقو هريغ مأ

 10 روكذملا ظفللاب ةدافتسم ىكن مل ةدناق ظفللا رييغت نم ديفتساو رخآ لظفلب انه

 هامس فنصم ىف ىئاودنهلا رفعج وبا هيقفلا هركذ ام كثلاثلا مسقلاب هدارمو لاق بتكلا ىف

 ه هع معنعتغو سغ [ئطعممت همرصممصعتنعع 11125 همرصم ءءطعملعماعتر ونانقع ءدع لفك 18

 (عمعرعغو نتحع ةمقهأخ امصسوتمتل 2 لقي 10ةرك6 جعععمأاو ته010355ءام تعط ءتسص 11]0ةععتذذعغ

 ذالتواتع مرهمموتتووعغ: ظعصعو ءعءادسقتت .٠ للتع 4آ0671ه]: هدصصتح د ةدع 3عأعإا3 1 01

 (عمصتغو صتكأ و000 1م ئتطاتع نانتدعقنهصتطاستع ضورععست ج0ستكأأ. مغ 7101م0: النوم "ل0 مم

 ءرسوكتو مغ اد 201ععدنف هطاتحتقات. 472 (م# دسساعتس 01عقاأو لطظتع 3517و عتق هانم

 جحمععممتغمغع ةمطاتست ءع معمالغمنع ذآلطسمؤت 20ععطدغو دلطسس ]ئطتنتتس هعوتع هدتت هطعوانتع 1015

 مءاتوستددعو ءغ ل76 1مم 01ءءطدغت مت طسصع ائطسس ةسغغالت عتغو طلع ددقعتسه 121الاإ 85

 5 لز5كمات]م5 عمسلعع ةصغءا] 3: ععصغمو ع نتأ عتاتلل 12ل201138 (6ع2عغر 0ماتلظه 12161 201105

 لتوءمسسلمد هك دصعسمت 2.  ظرتمرعم عدتس 0هءعمرتعو همداسأ هسا لانكا لتعمسلم ماهعممسم عع

 عماعطدمغعو لممعع دس ءيدستمكعرتقمأو ءغ ه1 ونمقعوأاتمصمعع متعلم 11( غعدعأاتةغو ع اا

 زدلتعتت هطفملععمسغي حلتموستس ءدص ذآلهه لتوءعمع لدهئعيتتسا. طع هطعتلعط همدنعع: 1هستسقع

 ءزدقر 01ءءطحغو ومهعقتممعد ةص 171-17/1ءو:,6 ءمدصتس عت م2ةصخاتتو 1100 طسراتق نط نان3 عدالمص د

 دم طله ععمعتتت لتحت 1لمصخت» ع ندتطستع همصللم 10عم ندلتعأم مك عمتك متكأ طوع ح ننهع لق

 ائطعتك وسنلعمس همرصسص عرس هر" همفاتعر ج6 تطأ 015هماتد معيطتق ممص 01 علكاتتكو انائان12 125ممصكاتتلل هل

 10 قلقاي 181ه::/6 دس ةلط ةلثم هزع لحعتسو طلع حييغعتم 2عةممصمقد ةئصعانأ ةعتس 5ععمملمسصاتتت 10

 لقت 8مجوركتع متت كمتنع معممسص عدكم ءوأ ح نسقف طلع ةلتتك ؟هءلطسم زطعجعقكو عع نطق ءاغ

 رست( دانس ؟عطتم هقلتلفك ءمصمدتنمكمعو نهج ؟ععطو ءقععفغ ذم ]اتطعتق نقدسمونفو عا 1]20 غن

 "1" عنانم ععسعمعر ةموصتغو ءد ؟دلغر نندع لطلتع لورمت» 11هن0:ملتن# كمسكءمصكتتلاتك كذص هر ءانع
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 ىفنحلا . [ىاغرفلا ] ىدنجز والا روصنم نب. نسح مامالا خيشلا  لاقو ئهننا ١ ضماوغلا .فشك

 ميضعب لاق ,هفتصم ى اوفلتخاو ريغصلا عماجلل هحرش ىف ه1" ةنس قونملا ناخ ىضاقب روهشملا

 فينصت نم_ غرف نيح هناف دمحم فيلأت نم. وه مهضعب لاقو دمحتو. فسوي. ىأ فيلأت نم

 اهبتر امثاو هلئاسم بري ملو فّدصق هنع ىوريو اباتك فئصي نأ فسوي وبا هما طوسبملا

 حورش هلو ىهتنا ابيرقت 1. ةنس قوتئملا ىفنجلا هيقفلا ىقارفعزلا نحأ نب نسا هللا نبع وبأ ه

 حوشو 0. ةنس قوتملا ىزارلا صاصجلاب فورعملا ىلع نب دا ركب ىنا مامالا حرش اهنم ةريثك

 ديحكم نب دكيأ ورمع ىنأ حرشو 701 ةخنس قوتملا ىواكطلا ديبكم نب دجأ رفعج ىنا مامالا

 قوتنيلا ىخلبلا ريهظلاب فورعملا ىلع نب دا ركب ىنأ مامالا حرشو م5. ةنس قوتملا ىربطلا

 حرشو ةكمب همثأ ابيرقت ه.. ةنس قوتملا مجانلاب فورعملا دمحص نب نيسح مامالا حرشو هدا“ ةنس

 هل" ةنس قوتملا ىردركلا نامقل نب رافغلا دبع نيدلا جات حرشو ماعلا مامالا ةاضقلا ردص 0

 حرشو لئاسملا ةيلع يرضي م الصأ باب لكل ركذي ريبكلا عماجلا حرش وحن هيف احن

 16م1 هآ- عارم مابسنل] ةمععستمام هلععنم 11دعع ذلاع. ع هطعتلعط ءغ ط[سقس 28همه» 8 ءد

 11همتت» العز ءنلف [ 1 ء”عارفست ] [1ةمعطندم ؟هلوو (00012 لكلف» لخعغدك ءغ ةمصم 592 (ذصعم
 6. عع. 1195 ) رصمدنسمكو ذص ءوسسعمأافستو 24 11-] مد“ ادق معاش : ظلاعدءماتسمأو ةصوتتتك

 0ع لئطرت دسعغم»ء. قفلت عدمتس عدس هط للاع 3من ءغ ل1017: هورس موكتكاتتت> ]1 ءاتظأو

 عانخ د 11ه مو7:ءل. مت تحسس .ءمرص مدت 0ههعتس همعتتف ل1651 ةطوم]ذذذءغر قلاع 3 هه

 بص ]تطعم دعيتطعمع لزسكدتكدعر دع ويم هلتغع ةمعغ مما حتعس عدمت ةانط]1ءعرتع. 0506 عام

 تطعم .وستلعتس .ءودصمهدمتغو نسمهعم ل ممع5ك ةينعس دص هنلتصمعسم همص لنوءعددتغو 14 وهم4 قلقا# 5

 4500ه11ه] 110 عم7: . 8 ءبم 4ل]تنءل 2مهركعبميدغ ل سستكءعممكدل تك 1[1ةمعاتءدك 1ععلار ولدك قعد

 دممسس 610 (ذمع. 23. ل1دئ. 1213) 0عقتسءءبذ ءدا. 1لدعع زل1ع.  طاسوو حتت وعن

 ىدسسعمغمسضمع طانطعت ءلتقعصتمغو دغ آسف قلقتع 8ءق» للآتسعل عن لن ظةسقر ؟ نأ عو ل 3
 لزعؤم5د عغ ةصصم 370 (ذمع. 17. 3د]. 980) سدطمساساتك ب" 1طسقنت 416 ل ورمت» لت: 8 عت
 1711ه]:مصوتتنعا "1'عارايمغرو دسصو 321 (ةهع. 1. كدص. 933) مجمدااتانك بح لتع كنا ]1710 13 تف
 11ه]يمجت» عل 1مل عر دمصمم 340 (ذمعي 9. وص 951) مهممدناستك ج آطصقس قلقتع 8ءات» كللتضع4

 8ع ىلع 8هل]لقو دمملعم لطماف» لتعم ءغ مصمم 553 (ذمع. 2. ظعطت 1155) دسم( داتق

 ]سس 1ظهدعق» عر 01ه]يميبوت»ءلر مدالعم لاك ءزتم لتعفمج عا كععج ةمصسم 5850 (ةمع. 14. كمت
 1184) دصمععسكو وست ءهرهس عمة !81[ءاعاعدع معملعونغ + ةقهعل» ها-عمل]ن1 طصمسج 0م ءانهذتح 0

 دجبو ب 0-0-1107: 1-450- عام1789 طمعا لكعت0ءةو ةمصو 562 (ذصع. 25٠ 00غ.
 1166) دصمعسنكر وندخ ءدماعم طنع مهنممعس هعونتغتتو ونقس ذه 18-117: 11-1 انا
 :منععوغر سغ عزم عماتم  ءهدمتغقطاتك ةمصتسمسب مرهعممهعنعأر 20 نسحتت م0563 1600 ءان ءدزع ب
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 نب ديخا نيدلا ماوق مامالا حوشو ىفنبجحلا ئتاترمتلا لثعم»ا نب اجا ئيحلا ريهظ ماغالا

 حرشو 5 ةنس قوؤتملا ناجرإل كدبعب فوزعملا ىلع نب ديك حرتشو ىراختبلا نبشرلا دبع

 عماجلا حرش ىف ريجكشتلاو ميسقتلا ءاما ه.أ ةتس قوثملا ىتزيلا نيسح نب كوعشم ئضاقلا

 حرشو قارفغزلا بيئرث ىلع ومو اًبيرقت ه.. ةنس قوتملا ىدنكتل رقرالا تأ مامآلا ىرشو ريغصلا

 5 نسل ىبا رهطم قيعس ىنأ هديفح حرشو ىفنلمل قزارلا راذني ىلع مساقلا نال اضيا بترملأ

 ىأ حرشو هدأ نس ىلوالا ىدانج ىف هفيلأت نم غرف بيذهتلا هاهم نيدلجت ىف وهو ىدزيلا

 ماشق باب فورعملا فسوي نب هللا بع نيدلا لامج سرشو ىرصملا ىدعلا نبأ دبحم

 عر ةنس قوتملا ىودزيلا دمكم نب ىلع مالسالا رخأ مامالا حرشو 0“ ةنس قوتملا ىوحنلا

 ىاتعلا ىيحم نب دجأ رصن ىأ مامالا سرشو 50 ةنس ةرخآلا ىدامج ىف هفيلأت نم غرف

 10 ثيللا ىنأ مامالا سرشو خلا هناذب دوجوملا هلل ديحلا هلوا هدا ةنس قوتملا ىراخضبلا

 ببتتثو عمكاملا مش ىف كلملا ىىيأ هركذ ب ذنس قوتملا هيقفلا ىدنق,مملا مح ب رصن
 0 فاس ا( 00009 ند - ى ل6 نروح

 آسفصت 01-60-1014 ل ]زج 60 13 عرب ل دن 047 1 'زمدي»1 ع2 1[1همعاتلت تح آطقسس 01: ماما عل

 411760 8 ءزن 450 - ه1" ءق]إ10 18907, ]ر ارا د 2010| متناز7 60 1861: ملغ ل0118, ل50 07:

 للونتك ءهأ ةصصو 347 هع 95 آدم 958) دهفمؤسسم تح (نةلطق 71و10 ظءزن 11053: آد

 ةقلم 571 (ذمع. 22. 301. 1175) ظططمزاتماتف و ونتق همدتس ءطاقتاتت 1//-11 668477 86 771-1765102

 لا ه]رمن»]ب 181-ل اننا 11كم علرا» ةهك ست موتع ح آطسضفخض كلا !مسامت» 18/10]عنأ 082, كلعد ةفلتتتم 0

 مع. 2. 8ءمأ 1106) سم ةتاتكر ةنزدك هفستات طاقتك 015مهد1( هم عالا 207/67" 141)4 5ةءويدتتع كن

 5 4671: 1ءامدرر» م78 1 عزام "لمد [آدمعاطاقو نست موتتاعم ععطتمآانلط 3 2مهرك عر" 08 لتكمووتكاتشخ

 هةرصتس عقاففتو غون. - 1لعزس ؟عولك عرسه مدعضطتق لكلا الهق0 1101 هلبارعز* 7[1:-ءازرمعمت: 7620و

 نحت همصسعف(مكتس ةععطعإوامأ الام ؟ةهآ]هضتمف ءمماتس ةماغدع 16102: ةمكتمدلعو لانك لاع

 ورح ممو16همعست كوطسفلت 1. همسأ 559 (مغ. 30. 801. 1163) ةطقو]»ت(, - ظورعم ةعوط از ماتال

 ةةرحس ةرتافكت دذدتغ كلت 11101: هت771160 187:-ه7م08 ]1 ور»ن ح ل ءربج مع ءل- 011: ل0011 آر 7”

 6 :ةسسسمأت تقر ؟هلعم 161: 215/1 منو لتعامك ءغدمصم 703 (تصع. 31. 06غ. 1361) رئت مزيف تح طقتلل

 170ه7:]» 2-7 ث71ممد: لآ: ا عزو ]1101 مترات علا 170 ةومنخ و هسصم 483 (ةمع. 16. [آذعن 1089) طقسا

 وناتأ همحصس ءماجعت دق م0و16هضعدم ل وردقلت 11. دقضت 477 (نصع. 10. 11ه1.1084) ةطوم]لتغ ع 1[سققت

 10 457 71 مو»“ 4 1ردمغال 19 هن 1101 مججت# 0 1182 1807/12, ةضهم 586 ( مع. 8. 1"عءظا. 1190)

 دمر“ سعر هنزسك ءمطتنم ءمامتشاس5 ذاق ةطعمتغ: 1ضهه 106م معن هع ةنفاعففت ةئ6م - طصقطت

 117 عنخ 789" 8 ءرب 1101م7 ءل كارا“ عملنا ل155 ءملتك م1 دكر ةطصف 373 (ضع. 15. لكسص.

 983) تمر“( 0ك ءهنزاتق مرات عماقمت أ ددلذ 6771161-187: خذ ةمزاتا 11 عطاقسأم رولا زنا“ 110ج
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 ةيققلا نأ ىدادغبلا“ نئابدلا *نوحم ني :دىيكتم رفاط قا: ىضاقلا .مامالل ريغصلا عماجلا

 اسست تس روهش ىف ةبلع كرقو هاذ»3 دادغبب هنع ةبتك هذيملت دومح ىب هللا دبع نب دمحا

 قوعملا هزامن1 نبا اًويزعلا ديع-عب رمع ىيدلا ماسح ديهشلا ردسلل. باتك بترملا !ذع . ىلعو

 تاهما: نم, باتكلا !ذه ,لذاسم تا:ركذ يلا نيملاعلا بر دلل ديحلا .هلؤا ها“ ةنس !ذيعهش

 ئنذلا .بيترتلا .كع' ةلداسم..نم .ةليسم: لكل ركذي نأ هناوخا . نضعب هلمسف انباحصأ لئاسم 5

 زف .دنيهشلا ردصلا_عماجب فورعبلا ومو : ساوزلا فذحب .ركذف باجاف رماط وبا ىضاقلا هبت

 ؤكب جالو باجان, ىناعلا نم اًيشو:تيداحالاو تاياورلا هيف ةكيزي نأ ا!ذح هفكي رذ نم هلمس

 مهبتسا ام ىلع انيبم اهبتك كييشلا ردصلل ريغصلا ,عماجلا  نداوف ريع نب دمحا نب ديحم

 ىلعو علا هدامعن .عولب ىلع ىلعت .هلل !ًدماح هلوأ اهيناعم نم مجحتسا ام اًحضومو اهنايبت نم

 قونملا.ىكسرولا ميركلا دبع نب رمع نيدلا ردب خيشلا حرش اهنم اضيا حورش ردصلا عماج 0

 خيشلا ىرتشو ه.. هنس ابيرقت قوتملا كاجيبسالا روصنم نب دجأ رصن ىأ مامالا حرشو 07 ةنس

 سدس ءغ (نةلطت قكلدع 1ع]يق» ل10ه]ءمتستت عل ظعتم 21ه متستدءعا 102 ءاالاع 8هجاللل# لتعم هعتانمهعسس

 ل ئزرج1 امج“ ءلتلتغو نممطط ممداغمه .ءّزرمف لتس ةمذآسد لك دج عل 8ءنن 45007]ه] 8 هو 181740

 كاسم ءوذعس] نك 806ع/0401 35 ءزدك ةمدضصم ل1 ءعقضلم خط عم ءدعععوافس عمت موتك عمم ةسوتتع

 زآ1م هعمؤامع :ةقنتتا 322 (ةمع 22. 8ع. 933) 1ءعقع . قلق طوع ءيئعسؤاسس لله ممدت غنت

 8560-701 57648116-197 ةاسراحع ل01 0م" 7 عد 4 0-ءآ- معاج ل5 11 ععالو مخ ةمصو 6

 (زذعي 6. ةموع. 1141) رضهعاورانتط هدطتتغو !1طعؤطص ةعقموتغ معه دمعأمأ ةماعطت : ةطقدتف 10و

 متسم لمت 0هرصتصسم ءاعر ءع طصّرسق ءمرصتسعم(ةعت نهد عداتممعو 20 م2ةعلممقف ن036دا36هع5 5

 حدو غءاذغاتتل ةعمامع مموققع مءععقمضعرع ل1علغو ةصتعمدودع ن5050هسد ةطق هع معنتفوعر نع

 هزنطعع نددععاتودعذ ه0 835ممدلمقمهعس و نسقتم (نةلطخ كقدع 177“ علت لتعم ءغر .ءماطحتال عا220135 كأن

 50501 1ءععتأ ةغفذوم طغ 500116ةرصعقأاو لعس ءعءعو نطلع طتع انطع» نتعلم لوب 12/8 مل» 1-0

 ز[مكت عمتك م0036 2 هداعد دلثنا طلع 2001(مصعم 5 صمهلسسل همصغعمألا كندط 10 عمت”"اتهغو 8غ

 111 1نظرنم ءغ 2ءاونلمصعف ؟هعفعر' (مةملتقمطعو عع ةعماعصاتمم همدصس]]هه 200ءعءوعب ءعغذ0 وسمومع

 عون ضن كدب 8674 171ه عتسمسع0 8ءب ق4لقمء 8 0سم» ةقمماهتممعع دلتافف ه4

 3و هموج]لق ه ألمه ه44]816 ءلتامست ةاه هعتمكتغر نغ عه ةعممم معابر نييدع تم 1للوعفسم

 معو ءدعموول مضغ هطوعاتمو ءةقعمغر ءغ ةعماعماتمع 1!!سمعانهمععغرو وندقهع همم ةصخع]] ءعامع ةعدعمأب

 ©منك 1معمتغ ذكقن ةهصسلمفع 10ءاضات معم معمل عءاتف ءزدق طعم ءظعازد كاع دس قل لاوس" كم0

 مديكغعم ماسرعم ترت 00م رص ءانامعمف :علت0ععدستيب مغ هطعتاعط 8ءلر*- ء0- 0: 0مم" 8م 0

 4150-ع-7 عر«( 311” ءجعم]خر ةممم 2594 اذمع 13. لوك. 1197) مم( ةدتك ع دق قلتو لالمع»

 له 17260 8عءزو ال104“ 1567688, كنعد حفممست 500 (ةمع. 2. كءمأ 1106) ددمعمتسك ع هظطعتاعط
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 ىفسنلا دمحم نب نوميم نيعملا ىأ مامالا خيشلا بترمو ىدنقرمسلا ىلع نيدلا ءالع

 سم ماماللو ار[ 0 ةانس قوتملا ] ىودزيلا رسيلا :ىا مالسالا ردص. ماماللو ه.. ةنس قوتملا

 حرتتو ىامركلا . لضفلا قالو نيدلا ريهظ. ىضاقللو .قاودنهلا رفعج .. نا ! ماماللو , ىاولمل ::ةينالا

 بترم اهنمو 1 ةنس قوتنملا ىفنخلا ىريصخا كيسلا دبع نب دومحم نيدلا لامج خحِيشلا

 5 دبع كيعس لأ بترمو .٠ ةنس قونملا ىخركلا [لالد نب] نيسح نب هللا ديبع ىسحلا نأ

 دبع نب] ىسيع نب كمحكم هللا كبع نأ بترمو 102: ةنس قوتملا ىئرغلا نيكم نب نمحرلا

 ماماللو طيحلا :بحاصل نأ فداقدلا ىفو د8 نس قوتملا“ ئسوم نا" نباب [تورغُملا هلأ

 عونب لصالا ىلع تافرصت ةروكذملا حورشلا هذه رثكاو اضيا ةبترم عماوج سظفاللو ىف وبحلا

 تاموظنم ريغصلا عماجالو مهحورش ىف ءامكقلا باد وف امك ةدايز وأ بيترت وأ رييغت نم

 10 نس قوتملا ىراخبلا ىليقعلا دجحأ نب ديح نب ديا ىيدلا سمش مامالا خيشلا مظن اهنم

 هلوأ هز"ب ةنس قوتملا ىقسنلا دبح“ نب رمع صفح ىا نيدلا مجن مامالا خيشلا مظنو [10:]

 01-60-47: 47: كهيسممءعمبنل#. ب" ياطعتلعط ءا آسقس لقت ربح مفت» 111ءقزيوتتتا» ظظءتت ل10] هتان: علف

 2عءووز/ ر همصم 508 (ذصع. 7. كدص. 1114) دجمت امنع تح طقس 51-1-5607 ل11 آر عدت“ 17 هدم 28و

 [دمصم 493 (ذمع. 17. للم. 1099) دصمتمسك] ب طسفنس 8/7 عا ءق- هقينعف 110114218 ب

 ]صفت لقت لمرم“ 110:0: مازن: ج (نةلطخ 1 هعهارأ»-ءل-ا11: بح ل ة/علاآ لك عر: نق طنطتتسم

 لتةممدتعتس مءاتنوسععممغو ءغ 8طغتلعط لعمال -عل- لغد: للهلال طظعتن للط0-ءأل- :ءزرإر ل

 [1دص عاتتور ةصصم 636 (ةمع. 14. لسع. 1238) د هدئاتانكو .عا3112 0010111142 4:14015 وأ. ب طورتعو ءمرستس ءه-

 عمد نكدام 7100ه21ءآ ( لت5مموتغته) ذدصكتوصتام5و دهتمدعجسسما لاا || نمعمت: 0 ءقلملاعأب عنف غاي

 [رلموعضت» [ظءع» لط2ء7147] 36م7 دمصم 340 (تصع 9. لمص. 951) دصقانااتان5 ب للاي هدا

 4 - هآ- ه]ررتمتا 13 تن ]101 متروت»ءل 6 رمععتو ةسسم 374 (ةصع. 4ك. لدصت 984) طتمزنأاتات5 ب 4

 قة 0ه71ه]ب 11ه]مضتسعل ا" عءرو 1م [ظظءد» كطلاماهلرر ؟دلعم] لات: كلف للدم |[ لتععفتك ءا] ةصصم 4

 (ذمع. 13. لسع. 945) رصمع(مسك. - ةسعام»» اتطست 210141 نسموسعو نغ ذه 11-27 «ءنقع 1ءواشتتو عا

 اسوس 111011: كا لركأمع (نه»حمدحد ( ل مفوض *) دم هدحلتمعسس لتكمموتام ءلتلععدسن  طاسسست

 حتكعت طمس فس عماد متم 1جتلهغمرساتست .عدعندذانك ءمصالصعما 20 هيعطعأو مدس ةدنط هع

 سماد مدتعو هزنع 0ت5ممدتاتمصتمو ىلكاع ج00ت هس عماتي انغ وأ .ءمهقكدعات0ه ه ؟:ءاعيتابسم ةص ءمصدح

 10 ممعماوستو دلكعأمم مسك لوس" كمعاف» ممعمتعع يسمودع ءعدضصتسم عيا ه ه8طغتلعط عع اسصقس

 كر عررنم- تل- 041: للرتسعل 18 ءرن 21ه]رميستسعلا طعن قللتسعل 0 عمقا: 8ه1لرفتةر ةمصف [657 (ذصعم

 29. 12م. 1258)] دمدمدأتمو ب حج هطعتاعط ءغ طقس لا ءررع- ءل- ل: كاع 1107/5 01:0" ظعتد

 1101, مبرنت»»: عل ال ءدعزا و, ةمصم 537 (ذمع. 27. لادا. 1142) دجمدااتهو ءادزاتك علذأم ردعضلعد 15
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 اتي نينامتو دحا ىف دناقعلا ىف ةينار ةديصق هلوا ىف ركذ خلا . ىرابلا ميدقلا دلل نيحلا

 رصن أ نيبدلا .ردب خيشلا , مظنو 4 ةنس اًبيرقت ,قوتملا .ىوابقلا دمحم نب نيكم .مظنو

 هلل كمحلا هلوا 41 ةنس ةرخالا ىدامج :ق همتا ردبلا: ظخعمل هامس عارغلا ركب نأ نب دومحم

 ىدنجشل  نجرلا دبع نب ديس نيدلا ءالعل موظنملا !ذه ىرشو ملا رمقلاو سمشلا ىكذم

 ريغصلا عماجلا )12  ةعمللا ءوض دامس لا مدقلاو ءاقبلاب درفت ىذلا هلل ديحلا هلوأ 5

 ىدادغيلا فلخ نب ديحم نب نيسنل نب دمحم] ىلعي ىا ىضاقلل ةلبانكلا عورف ىف

 يضربأ نب لبعمما بيدالا ّتيشلل كيفم ميظع حرش  هيلعو 1“ ةنس قوتملا ىوكنلا .ماشه

 نيدلا سيش جيشلل اضيا وحنلا ىف ريغصلا عماجلا م1 [نيدلج ىف] ىديبرلا ىولعلا

 ةخيتاخو باوبأ ةرشعو ةمدقم ىلع بترم رصنتق# وهو ماللا كيدشتب ىنالكلا فرشأ نب دبكم 0

 اموي نينامتو عبرا ىف همتاو 7 ةنس مرح ى ادب هنأ ركذ حلا ريدقلا كلملا دلل نململ ةلوا

 ةمعمتغ: لدسد 1لع06 دعفومسمم هضعدغمبأا ءعع.  ةسعءام» هطاةمتنم ©0514 0لمم .طقطعأ 06 61

 جمعان عسلل5 ذم 21224 ءدععتمغعتم ءغ 00غ6عتسأو 11111 7لفاتلال 0018262 اتت - 2 4

 هوو 0101 مي»مت»ءل (6[ م8.  قكععد ةمصتتت 726 (ذمع. 8. 1ع. 1395 ) معكم ل د 8طقتاعط

 18 عل“ - ءل- 01: لطدع 1لهع» 271هلتسا4 عرج هلطغ 8ء]ب» 1عام78, نحت دمعت عدس ء0ئاتمم عت

 زرعته ءاد 660" ةمكعتمغاس كودسفلا آل. دصصت 617 (ذسمع. 8. لآدع6م 1220) ةطوم]عتغعو ءغ

 زم ةمعامتا: طدسك آكلعم علعساتو نغ هو1 عع طمصف ؟ءطغعسعمات دست - دلعدمأ هع. قه

 ءدحص 412- ءل - 017: 111011 مدل 8 ءزن 480- ء-هلبسمتا 1210 ]ء20#  ءمدصتص ءعماقتتستم  ءلتلتغ

 ل2 6 آ - 1ممثعت  ةمكتتمامسمس  ءغ لاق ةمعمتعماعس :  كندسف 12ءمو ولنتأذ مععمءمتاوغع غ5

 جعاعمتاةغع  نصتعاتف ءعيغ عم. دع 3914. 1-11 ةخسصنا 85-181 عطتعر ءمرماتق مدعتتت 0

 مدعاتطسم لدعم طدمسطدلتغقعأ ةمععتدلتطسو , ةسعغام»ع 0خلطخن قطر .7”ه16 [110] هتنت»ءل 19 ءرتسع]] 05 ءارو

 اء: 01011 متمت»ء0 عرب اكمام 80ع]10406, ةممم 458 (ذمع. 3. 1ع. 1065) دمهمدرامم].

 3915. ظاد- ل ةرصن* ظاد 8ج عطل, همر مالك مدتحستس 06 عئوستس تعمر ةسعاملع لع7-60- 011

 ل 0ه1]ه]: 13 ءزن 7”ةدةرك 8 ءزن 11 ءاركت» (ةسصستسفتت عمر دمصمم 703 (ةمع. 31. 0م. 1361) رهو 0

 هرصتس عصاة لدنك دتهعمتتست عع 2نءاممدستس [0هدططع ؟ه]سستستطاتك ءمهدغمماعسم] ءلتلتغ

 هطعتلعط ماتلماهوسك 1عسعأا عم ظهر للعم ةماعقل - 3916. 3-11 ةست' 52-11 عطتتو

 نمرنماتك مدتالأتطلو مهل ع8 064 ععوصتسةاتعح, دسمعامرع هطغتاعط ه7 عروع- لد 01:5 7107 هست»ءا 10

 28 ءرو ظلد]ر" رك 122114/2. 0( هسوعملتسس ذم مرمدعأذاتمم عصر .0عععست ءقجتاه ةغ ءمصعا سكت ههعتم

 لن5ممدتكتسو  ونمم0 ذغه ةهعامأا: 1هصك 1)عمر >ءوعأ مماعصأل ءاعن. قةسعاو» ]1ص هع دمعم5ع

 للمطعم عصا هممت 772 (ةمع. 260: لدا. 1370) ةذمععمتودع ءغاهءامعتسأو ندمغم» تزعطسق ةطقوأ تدوم
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 قوتملا ىراخضبلا ليعمما نب بحكم هللا كبع' ىإ' مامالل تيدخلا ىق ريغصلا عماجلا

 رجح نبا هركذ ةدوجوملا هقيناصال نم وهو رقشالا كديحم قب هللا :كبع ةنع ةيوري 61 زخننم

 ربغلا عماج 012 قرغملا ركشلا نبأ نيحلا ئيح موكانلا ماكخا ق ريغصلا عماجلا"

 نم اتيدح نيعبرا حرش ىف مكحلاو مولعلا عماج 4:1 ':ربلا قبع نبال ملعلا عماج

 5 بيبش نبال مولعلا عماج #91 دهركذ فبس ةيوونلا نيعنرالا حورش نم وهو ملكلا عماوج

 مولعلا عماج 0“ [140 انس قوتملا بيبش -ىب ناد ىب نجا نيدلا مجن قلينلل] قار

 ليتشم طسوتم كلكم وهو 1.4 ةةنس قوتملا ىزارلا رمع ىب دمحم نىيدلا رخث مامالل ىسراف

 0 شكت نيدلا ءالع ناطلسلل هفلا يلا هفيرصتب انأشنا هلل نمل هلوا املع نيعبرا ىلع

 كيمح هلوأ يراكبلا نيدلا لالج كيسلل  ىسراف مولعلا عماج ما . !ًدج كيغم باتك وهو

 10 ضرملا عفدو ةكحصلا ظفح ىف ضرغلا عماج 710 خلا ارىهاشداي سحقم ترضح سايسو

 لزوزان شح 3917. ظ0-1 ةدطأا 82-81 عطقسو ءهمرحماتك مدعم لع دبع ةمهل1 0مم هطن طقم

 كد 450671ه] 171017017760: 1 رن ]1هد»م4أ] 180118 ةهطصم 256 (ةصع. 9. 12 عنب 869) ططمدأ مو

 ءالتسستتلو ءدع همزدك ةسعاقتاهغع 40471ه] 1861 10]1ه1ءميستسعل لعانعمت“ دلل >ءالعتخ "1" هياغ

 10 1107" زماعغ ءزدك همعاذ عواؤز ننمم ةزلكاسصأاب ح 3918. طال ةذست' 85-81 عطقتو

 ورتماتق مدعكسمت لع ةعاعم]هوتم لدلخ متمسك هتسسام»ع 116//ة-ءال-لأ1: ل12 ترهق" 110511 ةآرء تح

 3919. كيؤرسأ ع1 - 1ط عسر ةمضمنع عديعسم] هنت. حا 3920. كقستا' عا ة[آسصصو عمر مانق

 لوءهتمسحعر ةهسمامعع كارم لقال ع7 -ةءص» ب 3991. ل فتس1' عام ]دندص 156 ع1 -طتل ةرصو

 نمر مانق لمءوتممسسس ءا همهمطاطعوسقعست .((هدتستعمأ دمع نمدلدعتساح (نقل1ةصصنس اتبع طانف اكلي

 ةعماعمغلتك .ماعمهسسم.  اآنمسم هع  ءمزهسعمسادتتتك قا ةل هدعافضس كقك[من# :( تدل عتسام

 سدلتنومعم) جه عموم ءلتفتفتر 08غ نسف ةدمعم لتجتسانق. ح 399292: ل مصتت' عامها اكتنو

 مابه موس مفتتند و ةحسكامدتع 117: 516آ[4 1من [ آلهماطفلتاف لا عزان دل 07: كرس

 8 عءرب 11 هن 0م: ظ عرب ك]رعطف6 و مسمم 695 (ةذمع. 10. اللوح. 1295) رصم“امق ]لم ع 3993. ل ةسقل

 عادم [ نسر همرنجسس لمعفتسةتناطسوم عده طسفتش 1 ه1لر“-عل- 0غ ل1101:41711260 131: 017“ الا ضو

 دمصم 006 مع 6. لنآ. 1209) ذطممرنسسكو ةنلغقمم ل/-680-لا: "1 ء]جمدأب لك, ممم عذنا# !معدقت ع

 مره رنممكستك, ١ ؟؟نآسضعم ةدعلتستس نسفلت'هعتهاف 00عوتضقم ةةسسم18ةءاعصسو ونسمل كله له عمتأ

 [يدنتم 12عمو نأ همو لايمدأل مم هينعمكلع ءاع. آتطغع ةلصملممت نقاتقن تب 839924. ل فحصت"

 ءا1-هانكضو همرمسم 0هءوتمحسسسو ه 5ر71 لءام7- عل 041: 101 ]با“# معرف 6ع ءلتقحتط, نسل

 10 زله 1معامتا: آندند 10؟هر عون هدم ءالمسأسلم ء( معين عمتدوتطبو ءاعن ح 3995. ل ةرسخ ع!- عطف عهلطب

 نمرتمات5 همامغمرتمتش لع ةعيكفملم هةدمتادنع ةغ لعمءالعهلم متمداتقر  ةاتعئمدتم 177101: -60- 1
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 ىكركلا ىحيسملا فقلا نباب فورعملا [ميكلل فحسا نب] بوقعي جرفلا نأ نيدلا نيمال

 ىلع ليتشم رصتخام وهو ملا تافصلإ سدقم هلل دبحلا هلوا [10 ةنس قوننلا] يببطنملا

 فسوي نب كيح مساقلا ىأ نيدلا رصان مامالا كيسلل ىواتفلا عماج م4 الصف نيس

 حيشلل ىواتفلا عماج 00 ربتعم كيفم باتك وهو ه4 ةنس قوتملا ىفنكلا ىدنقرمسلا

 معنا ام ىلع هلل ديحلا هلوا رصتخم وهو اًبيرقت هم. ةنس قوتملا ىفنكلا ىديبحلا هرمأ قوق 5

 نيلوصفلا عماجو ةينغلاو ةينقلاو ةينملا نم تامهملا ىفصتسا هنا هيف ركذ ملا عئارشلا ملع نم

 هبختنمو رابتعالا ىف هتيميتك سيل هنكل كلذ ريغو ناخ ىضاقو حاضيالاو تاعقاولاو ىنازبلاو

 خلا انيلع معنا ىذلا هلل نململ هلوأ حوصن نب ديجلنا دبع ييشلل بابحالا ةفحتب ىمسم ا

 ىنم عرف لداسم ةرشع ىلع لمتشم اهنم لكو لوصف ةرشع اهنم لك ىف باوبا ةرشع ىلع وهو

 ةيكرتلاب رسفم رصتخم ةغللا ىف سرفلا عماج 10 + ةنس ةرخآلا ىدامج . ىف هفيلأت 0

 رداصملا ىف # ءامسالا ىف ! ماسقأ ةئلث ىلع وهو بوك نيالا فسوي نب ديح نب ىفطسصم

 457 1/مم»هز 7” هع(ط [ ظوب» 1! ءمع ططتلموهرطم | 215412 ظكع» ع ]1ءلتعم, دهلعو 181:-

 ء1عوز# لتعغم [عغ ةصصم 685 (ذمع. 27. ظعطعب 1286) رممنم]. (هرصمعملت ندد 5 عدهم

 وععقنممعم ءمرسم]ءءئومقر ونهم 12 ةمعتمتغ: طدسك 1266 ونسدلتغهغطاتع عدصعأتف هدصهغم ءعاعي

 3926. ل ٌةرم1* ء1- 1ءغوجك ذو ءهمدماتكق 265م05501012 لات1016مصدسل و 324046 5عيج7ج10 1طسقس

 اا ايعق»-ع017-0: لآ 1ءايدتت» ل101 هتوت» ل 13 تن 7 عديبر“ك وتضم ءمبن#0 [همءاطلحر ةصصم 556 (ذصع

 31. 182عع. 1160) دصمتتطاتم. ةطنطع# 1مصعغان055 عغ 1223عم1 120126241. - 3927. لسن

 ء]1-1عاغقككتو ءمرماتم "ععممصفمرند2 لست 03 عممسس و ةسعام»ع 8طغتاعط 1”هع س»ءآبم 17016206 5

 1[دمعلاوو كسضنو ةمصماناتل 880 (ذمع. 7. لآكدت. 1475) مدمدتتتم. (نهسمعس لن دس 1غ طصعأمأ عمك:

 [بدنتق 1266م مرنم دتؤو ودمع عر لهءئتمد 1ععمسص طعصععم1ع ءممغلتا ء(عو ذه نهتم هع ن2 عقاتمص ع3

 مموععمسدم اتطءمصحس 1171/1 و (07:01ه2أ و © ]1111 و لان ءآي مدنا1 عن, ظ ءمعاتتق ؛ 17 عقار

 1014: 00712 ةع17: دلتوصسصودع ءاعوتمدع لتعتغر معع ةسعس ةللسا همهتتمأ ةنم ءعةممص0عغ

 زاددأم مهممع مينعاتت طقطتنم.  ونمعو ءزدمه دءاععناو ظطغعتلعط 450- ءآ- »ءزال 8ع لامع ذم

 انطمو 101ر/ع# ءاسم]لقلط ذمهست مام ءعلتلتغو ندأ 1غ5 آصعامتغ: ًارهسف 1)ءعمر ندأ ذه سمو طعدمعم ع

 ءيصغتاتغ ءاع. 1)ءءعرد ءيمتغح ءمرصم]ءءلغمعو ننهع هتمعس]ه 0ءععرد ءممقاقمغ هععاملمهتطانفو

 وتحس ندهعوتم 0عععرب نتمعدانلمصسعو مصاتسعن“م ةمطوماعتغ ءزدصك ءمصمموزةمصعسس كمحصستقلأا 11. 0

 هسصت 957 (ذمع. 20. لوص. 1550). - 3928. كؤسلت' ظ1- #8هعؤوو ءهمرماتق 8 ع25ةقاتللا»

 (هدمم ءملتسسس 1ةعتعم1]وعزعدست ةنععتعع (عممكأ دعس و ةتعامتع ل1151 0ر6 18ه: 110/1611:0 13 ء+

 ةكيور 82-1. لم غو مده(غ5 لتكتكسس ءىا لع صمصدتمستطاتق - ةمقمأتالول5 ع مج3عععمأأق
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 عماج م95 ملا عرشلا ضاير ةجهب ملعلاب روبا ىذلا هلل دمحلا هلوا دعاوقلا ىف “٠

 عورفلا ىف نيلوصفلا عماج 1“. ءاقلا ىف ىتأي دادحلا نبأ عورفب روهشملا وو عووفلا

 ملل“ خنس قوتملا ىفنل هنواهس ىضاقلا نباب,ريهشلا ليعمما نب دومح نيدلا ردب حيشلل نرح

 نيب هيف عمج ةصاخ تالماعملا ىف هنوكل نيتفملاو ماكحلا ىديا ىف لوادتم روهشم باتك وهو

 5 خلا ةعيرشلا نأش ىلعا ىذلا هلل ديلا هلوا داجاو طاحاو ىنشورتسالا لوصفو ىدامعلا لوصف

 ضدارف كرتو اهنم روكت ام الأ !ًدمع امهلداسم نم ايش كرتي ثو امهنيب عمج هنأ هيف ركذ

 مضو امهترابع زجواو ىدنواجسلا ىنيدلا ارسل ضئارفلا ىنعي ىجارسلاب هنع ىنغل ىدامعلا

 تكنلا نم هل منس ام تيثاو اهريغو تاراثشالا فئاطلو ىئاكلاو ةصالخل نم هل رسيت ام امهيلآ

 نيلصالا نع ةينغلا هب لصحو امهم عبر نم اًبيرق همجح راصف الصف نيعبرا هلعجو دئاوغلاو

 10 م12 غنسا رقص“ ىف اهب مثخو مال“ ةنساروهش' ىم' لوألا ىذامج نم ةفيلاتا ىف عرش هذأ ركذو

 لوا ىف هركذ امك ماكحالا لمتشم بحاص اهنع باجأ ءاهقفلا ىلع تاضارتعاو ةلئسا ةيف هلو

 معسمتتتم و ءهغ ةسعلمتغ ز(ه: آهسك 1)عمو وننأت هءنتمج حسوعمتاةلعتس طمض6ممتسص 68

 ةرناووع همن - 3929, لخرسأ' ء20-1 منثور فعمدق مهمات لعق ةمععتداتسسسو ؟انامو 107

 6776000-161 لتءذتس و لع نسم ذم اننعبتم 20 10ءومع. ع 3930. ] ةست” ع1-1ه ودا عاصو
 ىريمتك هت واتع 107 همم ؟هآهستسع هممزاتمععمك 06 مدهعتطسع لدعتف ةمععتدلتطاتقر ةلنعام»ع

 هطعتاعا» 260"-علد ل1: 11ه]رط10 18: ظمد»ممأا آآدمءاتتهر ؟ه]عو 161:-ءعم0]ي8 كةرومتمتنم لتعأو

 ع( جممو 823 (ذهع. 17. لمص. 1420) رسمرنم. 1طتطعع همؤتك ءعغ لص ةصقستاطاتق لا01ان2 أ

 معومممكد لمصلتعد لهمكمسست دسآعسم معع؟م]نغمغتكو تهددل مص هعمماتتق مر2ععاماتع 115 ءأتتت»

 5 0همزدمعتغ ذطأ همععه 1720041 ها كود ء»ى]رعرنلا ككمد/7 ةمكتماهم رعدم معجل ةكذتسع ءغ هراتستع

 ععمعمو. الطعم ذغه ةمعمتغت طكهنك 1لعم ننت عامضسص !1عونذ ءاعروغ ءاع. العال 5ع ن6

 1كمو17 ممز همحتمدع معع ديلاحتم نههعفا0نمصعتس لهل هرعرتد هريتتكته5ع متقأ معربعالامف. 0( دتقتع
 نحس ةععانممعس 1704041 زم طعس ءلتنمسمسس همس ماععععماعسو ونملو نانت اذطعتس #52 علك ع لاتق
 11 علئ امساسنس ه ك7( -عل-047: رك ءزمومعءربل# ءلتعس مه5510عار 110 1ةعالع قسععتنع مومددتكو انكم
 لتعنمصعس مهدعولتغو عغ د0010ل3غر ونسهع هع ةموأ ءمرصصسملع ع ائطعتق 18/117145 ر 7اس

 عوار ا1 هع حلتتك ه8 ععءادمغر دعماعمجكوسع ةمععمأل هوده عغ هطقععك هلمصعف انكتلعدكو لضنقع 1

 ممسك ععدصعو ءهممكضسممتت ا. 1طئطعسسس ذم نصهلعدعتسأاو هععالمسعك 01515لغو 16 ءلاتق 5:01 ترد عد

 ونيمسمسس  هكنععتع ممعاعتس تاتمفوتع ل7/(05 ةعوسهسعغو ةغ نست عم طقاطعتأو عا 01100 7

 10 قمععرع مماعدأ . حاممعمع ءاتمسر 5ع ءزدك ءمرصرمدتقمصعتس هع كوسفلت متم ةمصخ 813 (ةصعب
 6. 3151. 1410) دععمعددمس وعر ها درصعموع ؟8مكعع همصأ 814 (ةصع. 25. قرد. 1411) 4 1م عر

 ممم ءمتكدع. ١ [لعسص تطأ سحععقممعم طقطعع مغ طممع ذللختسومع لمطتغمكقممعس ءمصام كمضفد

 فمكت[غم5 معواجنتحتسو هل نسهفك ةنتعام» اتطبت 2/هعاا سينا لد مرو معكممهلتغو نأ الو



5 

10 

 اذا

203 

 ةّدعو 1 ةنس قوتملا ىنامرقلا ىلع نب نامياس خييشلا اضيا باجاو ىلأللا نكارفب ئمسملا هقيلأت

 ىرصملا مجنذ نب ميعربا نيحلا نيز ةمالعلا هيقفلا اذكو اًباوج نونامتو ةنأمثلت ةبوجالا

 قوتملا هداز ىجاناشنب فورعملا دجأ نب كمكم ىلوملا بترو هيلع هقيلعت ىف 11. ةنس قونملا

 عماج جالصا ىف نيعلا رون هاهو ضقنو مارباو ناصقنو ةدايزب هيف فرصتو هلئاسم !. ةنس

 عفنا هدجو ءاضقلاب ىلنبا امل هذا ركذ يلا هلاون ىلاوع ىلاوت ىلع هلل دبحلا هلوا نيلوصفلا

 عم مهملا ريغ ركذب بانطالاو راركتلا ىلع لمتشم هنأ ريغ ىواعدلا لداسمل عمجاو مهل بتكلا

 وشللو رّوكملا نع هبّذهن ديلا ىنو يراخلا ىواد لصف ىف اًصوصخ طبخأو طلخل نم هيف ام

 ملو ةرمحلاب هنع لوقنملا ىماسا زيمو لداسم عضاوملا رثكأ ىف دازو رخآو مدقف هبينرت ريغو

 هركذ ام لدبو فلسلا ىلع هتاضارتعا نع هل حال امب باجاو لصالاو ةدايزلا نيب قغلل زمري

 اروح دق ناك ةغيطل ةلاسر باوص ريغ ىلع هييترت نوكو هلئاسم ةلقل رفكلا ظاغلا لصف ىف
 اليتشم -لوصفلا رخآ وهو نيعبرالا لصفلا ىف اهدرواف ةنسلا لما كناقع لوصاب ةليذم اقباس

 همعرتك هسن ل ه"680 7-67ءمل: ةممعالدنخ تع 1 لعيس ؟عغ هطغعتلط قم/ءةسن# وتو لا

 (م"ميرينتضنو ةصصم 924 (ذمع. 13. لقص٠ 1518) 2201:[ان115و 011 (2عع2ا3 060 عأتأ4# 8

 طقطعوعغو ءعغ لمسك ءمصقت] نه 00 هءاتدوتساتك 2 7 عقت» - هل - 04: 1 هلفت» عزت ل عزت 2125#

 دممم 960 (ذمع. 18. آ82ءء. 1552) مم 4تناتقو دم هه 24 طسصع !ئطعتص ةلمواقعقمدمع. 111

 17101 م7:7»ء0 1ع: لطتسعلو ددلعو لمرة سلع) لتعاسك ءع ةصصم 1031 (ذصع. 6. لما.

 41622) رمجمرنتصكو ءلدك نه2عدالوصع5د ذص هنلتصعتسص لتكمموتتغو نطل ءدع هدم جدعطتفلم ءا

 200103, ءعغ لعيستسستغو ءغ ءمصظضسمهكتغو ءغ لت55ه]؟زغو ءعغ همدقر 000 طغه ذصعامأا: آطرقاتق

 1آرعم معمم ءهمداتمسحك هسطاتستسس ءزسك طعم ءظعامدسسس ةعتتع ءاع.و ل210“ 67 - هتف لا ب

 لرب ء-ر/موبب عنو ممصتسحكذغ.  ؟ذع طسصع ]تطسس لتعتغو دس ]001615 ددتتم عع (ع2أ81عأا0لأو

 هرسصمتسسس دمى عمتسسع زهلتعتطسك نننلتكئتسسص عع نبهعمنلمصانتت 0ع ةعامصتطسو ماعمتعدتسدستنو

 متفأ ونانم0ل ةدعمتاتك معمعامهغعو ءا همتستك ةهذغ ممهاتعس5 دس معطاتق طقسا دصهعمت مدمس ءدأت

 مرسسعتس هءعهصلتك مروعأع» ءومقتكأ هدعرت» ءعغ ]جمدتمو مهعوعنالس ذه ةععالممع 0ع ةعاتممتاناتك

 معادءا1جمغنم عغرتس ذم1عع عمم. كه لع ءقتتكذو عر علتت5 ءعغ داتز عضلاتك عانت ماتكعتتأ6 ءغ لتقممد

 عزؤلممعسل دكه سمع هعتغو انغ هلت معدعست ((عنععو هللق ممدغ ممهعععغو عغدصانأغوع 10ه ناتق عوالمص عد

 2006معغم كلودحتمم عمصتسصو تم0ع 0عميضهدسفتغو طسسمتع ؟تطدعتم لتفانمسحتغر, 2001(هطدعماه 5:عو ءأ

 حمعط عاج مدس ةتزومتك ممص 5عمدتدكتغ . نقع 8607-ء0-ل4+ طصهز هدتاطاتق هز ممدت غعدغو جل'كتطت عمات

 ةئطإ ءامعتو معطنهكتغو ءغ ومهع زللع ذص ةععلممع لع ؟هعلطسك دسمت ءاماعسص هتعمتا ءدصاتطاتق

 ءورصتس عيت مزئه1عردغو هط نسهع5نلمصستص ل05 مدسعلاهنعط1 ءغ هدتلتمتك 0عععت ماتمصعسس طقسا 0

 فرست هلدتس ذم هعاوكتست ءاععمصتعل مرات ةكتغر م23 20629 ءممقعتل مذ ءهغر 118 نغ 3مم عملت كف

 آ1هعم ءك متمعت متحد ةعاتعس]هعسص 20ع) ةمممتكمسسس» 1]30ععرنع6م  ططممع ةععاتممت نههل2ععوتسمع
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 للؤلاو للخلا نم هيف ام عم لوادتملا وه لصالاو !ذه ةيتاخو باوبأ ةرشعو *هدقم ىلع

 ىدننا ٍدومحتب ريهشلا ةودقلا لضافلا خيشلل رصتخم لّئاذرلا عماقو لداضفلا عماج طك“

 بتر خلا ميوقنت نسحا ىف ناسنالا فلخ ىذلا هلل دمحا هلو !.. ةنس قوتملا ىرادكسالا

 “٠ نبال ةيباتعلا ىواتفلاب فورعملا هقفلا عماج #» ةيهلألا فراعماو كولسلا ةيفيك ىف 5

 تادلجم عبرا ىف ريبك وهو 001 ةنس قوتملا ىفنأل ىراضبلا ىقاتعلا ديحم نب نجا رصن

 دادحلا نباب فورعملا ىناتكلا لجأ نب دبحم خيشلل ةيعفاشلا عورف ىف هقفلا عماج] مور»»

 مولعلا عماج هل لاقيو ىلبنمل ىنارخل بيبش نبال نونغلا عماج »## [7*تم ةنس ىفوتلملا

 ىقسويب روهشملا بيبطلا دمحم نب فسويل ىساف دئاوفلا عماج مم (افنأ هيكذ راملا]

 10 ريبكلا عماشل ة*" صضارمالا جالع حرش ىلع لمتشم وو خلا هك ارميكح دودحتان دي هلوأ

 ةمدعضتتغو وسمع تآنسه ءوؤ ءا ممهعالوممصعتسو 0عععسدس ءهدمتاك هغ ءمصع]ت كت مصعست مهام عاب

 لمع هماتك ةزستت] نحس ةععطعاجرو دم دصفمتطاتق طمطصسصتماتسم طحات]غاتنلل مع27011434ا1: 15

 ءن 1ةمقلصا ؟198(1 ءا ]دموته. - 3931. ل ةسصت' ء1-1ءلطقتال 66 ءفصت' ءل- هلع ةتلو

 اتطعرن ذم ودنم دزعتغع5 مهعقاقسأع5 ءمالت كنصكعمت# عع ماه (ةغع5 ؟عمستستاتمأانتر 0(2هع ؟طعغتلعط

 اعمع معتم ها عع ماد 1ل:1:08, ؟هلعو 110/70 1/عبنل# لتعام ءغدصصم 1038 (ةصعم

 21. كسع. 1628) رصمت[ت0. (نهرصمعصلتئانتت, 0100 ذغه ةسعامأتا: آرهاتق 10عمو ندا طمصستم اش

 هماتيسع همصقالغتانسس هلعوكلع ءام.ر عع ذص هته ءدمتلك كتكممدولطتسس هيف - لع هنمقطسق

 ءمرستساتهتطسك ءغ ؟لضمغطاسق ععدجتطاتق - 0ع ح2ععءالممتطاتق جمتطت3ع 3 2241118 105115 © ءلاتق

 رو عيدعملهصلفع مدعلمصمع - لع ونتدآتغمنع ملهع دصوقلعدع ءغ ءمعمأ(لهصتطاتق ممعفومطو س18. ب

 3932. كؤسست' ء1- 21'طر همرماتكق 23عطاتلال لاتتتق م0ءصاتهعو ؟ان1عو 12 ءام16: 1

 ةممعال جسم عع نانحعتمد" ؟؟ه]سسصتسم همدسمأ ءءاعصق و ةتعغامتنع قات المدد» لآرتتنءا 12 ءزن ل1101: 01201:

 411:2 183011, 4ب [آدصءالغفم ةمصم 586 (ذمع. 8. 1عطدب 1190) رجمجطنتم. - 3933. [لؤدسخل'

 ء[1- 116 طر همعمسم لاتعكم»ص0عمغمع 0ع مدعنطسد لدعم هطمظتفعأ ةمععلملتطاسعسو ةسعغمدع هطعتلعط

 110101701760 17 عزت ل]تنءل 16عا1ةتنغ, ؟دلعو 381:-71ع0040 لتعام ءعغ دمصم 345 (ذهع. 15. كمت

 956) مممرن(سم]. - 3934. لؤسسأ1' ع1- 20ه ماكسرو ءمالماتق 0001 هقتلاتتت و 21161016 2 5160117

 11ه" آآممطاتلج. آل عدد هجده لوس كلوا ةيمعا] هقدر نع اصف 2361110184013 ©8أ]. ع

 3935. لفست' ءه]-ءر متلو همعوسك جقمما ممم مصستست اناتلتسسو ؟ان]عم 7من 01 6غدت
 10 عي معيوتزمع ةعتمعستس , ةسعاماع 1و“ 86ه: 11ه1,مص»سعلا الآعلتعم. 1 معمتع ذلهن ًلضاتق

 رستسعممو ةدمتعسلتو ونتت ءاعبو ءغ ءمرصسصعم هيتس ءقسضصءطعملتغ ائطبخ 1047 27 - 01ر1“ ايو.

 3930. 0-81 ةرسن 15-151 ءطكعر ءهمرعيسم دسهعماتتس 0ع مدعاتطسم لوم 11هصعلا عك ةزععأهلتطاتقو
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 لق امب ةنس قوتملا ىفنكلا ىنابيشلا نسحلا نب دبحم هللا دبع نا دهتجما مامالل عورفلا ىف

 تاياورلا نويع ىلع ليتشا دق ريبك عماج هقفلا لداسم لئالج همساك وه نيدلا لمكا جيشلا

 دعب كلذب دهش اًوحنم هقفلا فئاطل مامتل ارجخم نوكي نأ داك ثيحب تاياردلا نوتمو

 فقيقكلا ىوذ قانعا تدتما كلذلو هوراع كلذ نم ءىشب ملي داكي الو هوراد هيف رمعلا دافنا

 انيبم هولعجو اًحورش هل اوبتكو هقيبطتو هظفل لحب ءانتعالا ىف مهتابغر تادتشاو هقيقح' وح 5

 م”ى# خنس قوتملا ىفنلمل ىدنقرمملا نجا نب رصن ثيبللا ىلا هيقفلا حرش اهنم ىهتنا اًخورشم

 هللا ديبع كيز نأ ىضاقلا مرشو 200 ةنس قوتملا ىودزيلا ديحم نب ىلع مالسالا رخث حرشو

 طيخلا بحاص دجأ نب دويحم نيدلا ناعرب مامالا سرشو #5 نس ىفوتملا ىسوبدلا رمع نبا

 سمش حرشو 881 ةنس قوتملا ىناولكلا نجا نب زيزعلا نبع ليحم قا ةمدالا سمش حرتشو

 ىلع نب ديحام حرشو 5ر“ ةنس قوتملا ىسخرسلا لهس نأ نب ديحا نب نيحم ةمدالا 0

 دجأ نب دومح نيدلا لامج مامالا كيسلا ىحرشو ب ةنس قوتملا ىاجرإل هكدبع نباب ريهشلا

 ممءامرنع لدعت5 معا قموزسسم ءهغ هؤ501هوزهدزسم 41 2450ه411]: 0111:0]1110 15 كت -ح 101

 572572 طحصءاللتدو هسصصم 187 (ذسع. 30. 12لعع. 802) ممدكتم. ةذطعتاعط 477707- ؟0- 0:

 1لخع ائطععرو ةصوستغو نك مماطعم طهطعغو همدنمات3 223عماتتلل وأ 03عقاتمصتنست لاتعتكم10ةهاندع

 عروجت كوز رسمتستسو 0000 2016ههع5 هممالمعغ ملط م1885 عغ عاتق 11م5 ان 6 21076

 ستسدعمل سرس ةذغ لدعم ءا1ععوم قلمك معملعءنع همرصم] عصف. دن تنم ذم !ائطعت ةننلتم ءمصكاتستق

 عدرسص انكات 0عم07ءعاتسأو 4ء5السممتم 10 ءمملعمسفمأغو 226 م22غعز22 (ةطاانالل ل05 دغانه كاتظأو

 نست 50 دست جءءعءلتم6. طلقصع هط ءةسسددمست ءما115 ؟تعمممست ءجات0135هع 13

 معدسد جالغهق همومتقممعو ذه ائتطعم هطولتقم ءيععدمم ةدصغر 06و310عتمودع ؟ءطعسعمأتل تفتت 5

 ذه ؟ءرطتو !ائطعت- ءعماتعدسلت5 هغ عم ءمدظسدحسملم ممصعملت 1ةعموصأار ع( 159

 مرسم ممكدعضتمغ ةتسسومتع ءكقستس ءغ معتم متعتسم ع0010عضنصغ طامعع 1]1عي - (ورصتس 9

 طمو معتمودعحتسغ كدعتكءممقاتل اتق 457:7721]: 1/مع» 18ه: لآت»عا كمتدم" عمل 11 هصعاتتهو

 ةمصم 373 (ةذصع. 15. لال. 983) مممتاتق ل 10/17“ ء-ةث]مي17 مآ: هنن 11071 671:60 17 تنل مو

 ةمصم 482 (ذمع. 16. اللوم. 1089 ) رصم»ادتق - (نةلطخ قللقاع 720 0562004117 82 017107"

 12ءاثو:. هسصصم 432 (ذمع. 11. 8عءمغ. 1040 ) ممسك - [سقس 80:1 :- ءل- لأ: 1/70

 1: 17:60, هجعتتك 1110141-171 دحعاملخ ب كارو هآ-مترت»ءأ قلآدع /110] هتان: عل 50-ءآ-هعأدت

 86و ل]تنءا 1101م1, جمسم 449 (ذصع. 10. الآدتنا“م 1057) دمجمع6دتق ب هكر عتررو ه7- مقست»ءأ 0

 11016711: 0 186: مل]ت»ءل 1ظءر» ىلطق رملبآ ظكء”م/لدلر ةهممم 483 (ذمع. 6. ةآكدمعغم 1090)

 رموز نان5و بس 1710161760 1 ءزن لآ ل078, ؟دلعم ط8: 480ع#7 لتعند5 عغدممم 347 (ةصعم

 25. الآ. 958) رممرجأانانق ب كا - 8عرورت0 81- آسفس لعضو - ه0- لأ: 11ه]77110 18 عنا كالتع#
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 عماش ىف ام ىلع هيف داز ىذلا كصتخت ايهدحا 47 ةنس قوتلا ىريصخاب فورعملا ىراضبلا

 دما هلوا نيدلج ىف وهو ةيباسلملل ىعاوقلا نم اًريثكو لداسملا نم فلا ءاهز ىملاعلا

 تايباسحلا محصتو قووفلا دارياو تعاوشلاو رباظنلاب حاضيالا ىف غلاب جلا ماكحالا عراش هلل

 وهو ةياغلا فيقحتلاو عملل ىف غلب ىذلا لوطملا امهيناثت» ظفحلل اليهست تارابعلا زجواب
 5 كليلا هيلع أرق نيح هفلا تادلججم نامث ىف وهو ريبكلا عماخل يرش ىف ريرحتلاب ىمسملا

 حرش روبؤملا مظعملا كلمللو 42 ةنس قوتملا مأشلا بحاص ىويالا ركب نأ نب ىسيع مظعملا

 نيسيخو ريبكلا عماجلا ظفحي نمل رانيد ةدأام ىطعي نا هتداع ناكو اضيا ريبكلا عماجلا

 [ربع نب] ديحم نب ديحا رصن ىنأ مامالا حرش اهنمو ريغصلا عماجلا ظغحي نمل ارانيد

 عماجلا هلو خلا هيلع لكوت نمل لقكت ىذلا هلل ديحلا هلوا ه4 ةنس قوتملا ىراخبلا قاتعلا

 10 *.. ةنس ىئوتملا ىزارلا صاصخجماب فورعملا ىلع نب ديخا ركب ىأ مامالا حرش اهنمو اضيأ ريبكلا

 حرش وهو 111 ةنس قوتملا ىلذل ىمشاهلا لضفلا نبا بلطملا دبع نيدلا راختفا مامالا حرشو

 182011, دهلعم ظمدا# لتءندق ع( هسصم 636 (ذمع. 14. كسع. 1238 ) 2ت0زئ[05و 011 58

 ورصاس ءعمامسمو هممكقععتعر دم نتمسضتسس ج]غععو ءموسع طغعكتممأ دتكو وسمع ص ط7-ل نتا 11-1

 1عيدصفتسعو دمتل1ع هتسولغعم نصمعدالممعق عأ 113382 م81[ معود] دس ةضنطسعاتعدع مملسقم

 تمض ج005036.  (نهمنصعغ جساعتم لمم ؟ه1تيستمو ءعغ ةصعامتك 2(1: آبهتف آلعم ةاقعناأم

 عممعز عمات ءعاع.  ةدستسمتم همعرضمتس لص دععطاتق معع ةمجلم عتقم ءغ 10ءعم5 م«هاطقمغعو ءعراتعمملتعر

 لتوامعقممتطمس5 هللعععملتك و هعاطس عنعتم عيسعملدصلتفق مدقانتع طعععتددذدسم لتعالتمصع انقاتقو لتق

 معسمتمسس هالزمن دع. . قلع 1ههوتمد» ءعىغعو وننم ده ءمللتععملم عع ءمرسمتةهطقصلو ةاتططتساتالا

 يب مكان عنسس هئاتموععع ةسلعغو ةوسع ةقاسس 1-21 ]را لاق داءعنلا ظا-ل هند طالك ءانا» لعلتكم

 (©همانصعأ هعغم ؟ه]سسصتسدو ونمقع ءمدط ممدانتغو ءانا لا- ]11/17 1110611-11 هع: 150 ظعت: لآ

 126م 11و يورتمع معع ةمصم 6024 (ذمع. 22. آل ءع. 1226) ديجماتاطاتكق همدتهط ذمعم 1ة«معطعأ

 آ1لعرج 7167: 71هه11 عبو دسم ]دسلففتم ءمسصسصعماهستنسس ظ/-ل نق ظا-كم عار“ ءلتلتغر ءغ
 ءزمك فمكسععمنلتمتك ءنهغو نكو وعن1 2/- لاسف“ ل1 - ل6 ءاأ» طحعتسونأو (ءمعادغو أ عطااتتلل

 لعمجرستمو لمنععو هغ ننتسومنهعتسأاه كو وصخ 2/- لوب»ق* للا - قمع ذه دصعتسمتله طقطعطوع بس

 ممصسم آسخس لطنر زاوع» لطتسعل طعن للمانوتصتنعل [ طعن 0دهعت] ل418 1201 ليت ةو ةسصو 6
 (مع. 8. 1"عطع. 1190) ردم( اتنكو ءانزاتق همرصتس ءصامتتاو لاه ةصعتصتغ: طهسك 10 عمو واتت ةممه50

 ر هوغ عورتسم وست 280ه عتدسس ذص دمفو ممصتصك ءاق. 1 لعيس ةببعففت عا همعتتف لادا للا-لك انا
 ةهمعمصمان بج آسفس لاني 8ء]» لآرتسعءا ظور» ملف ظامعقو ءدلعم لعودمع لتعاتك ءا دصصم 0
 (نمع. 17. لسا. 980 ) دصمعتسو حج آسفس 17/17/47“ - هلأ - لقا -] -ه»0107ءط 11: - لع

 11و رتن 11ه1ءطؤو جمصم 616 (ذصع. 19. ل[هدنن. 1219) ررته1[اتاتقو تان انك 601211116 (ةنلانق (ءاكااتتلل

- 1 
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 ىا مامالا حرشو يلا مكحلا جباصمب ءاملعلا بولق رون ىذلا هلل دمكلا هلوا طسو ٍسوزمم

 ىربطلا دكبكم نب ديحأ ورمع ىلأ حرشو 11 ةنس قوتملا ىواكطلا ديكم نب كيحا رفعج

 3. ةنس قوتملا هيقفلا ىناجرإل ىيج نب ديحم هللا ديع نأ سرشو 5. ةنس ىئوتملا ىفنحلا

 ىنأ مالسالا خيش حرشو 11 ةنس قوتنا زيزعلا دبع نب ديبخا دبع مزاح نأ ىضاقلا حرشو

 مهضعب طخب تبيأر ىقتلا لاق تلق] اًبيرقت ه.. ةنس ىفوتملا قاجيبسالا روصنم نب دا ركب 5

 فورعملا نيسح نب دمحم ركب ىنأ مامالا حرشو [ىهتنا ةنامعبراو نينامثلا دعب هتافو نأ

 مامالا جوشو ىتسودنرلا ىيحك نب نيسح مامالآ ىرشو دل“ ذنس ىفوتملا ىراضبلا هداز رعاوجب

 حرشو تادّلجم ىف وهو خلا هنامعنو هدالا ىلع هلل محلا هلوا ىدتقرمبلا ملاعلا نيدلا ءالع

 نكر مامالا حرشو ه1" ةنس قوتملا ناضيضاقب ريهشلا روصنم نب ىسح نيدلا رخف مامالا

 نأ مامالا حرشو ه8 ةنس قوتملا ىناممكلا دكيحم نب نمحرلا دبع لضفلا ىأ نيدلا

 [ليلجلا دبع نب] ركب ىبا نب ىلع نيدلا ناعرب مامالا حرشو ىخضالبلا دعازلا ركب

 [دأ“ خنس قوتملا] ىديناسرالا [نيسنخل نب دمحم] ىضاقلا حرشو ه9“ ةنس قوتاملا ىنانيغرملا

 مه

 جلصتخمتمسا طقطعع ء( سصعلتت ةسطتغتفق قا. 1معلمتغ ذه: آردتق 182عمر وست من08 ؟تعورتس

 موئمرختس 1سععرمتك ءهمومتغقمصتس ة1!1هفاسوعتغ ةهئع. - آسف قلق: 30ر/ه» قدما عر

 1101م7: 1'ءارمممةو ةسصصم 321 (ةصع. 1. كحص. 933) دصمتناتاتهق ل" 2431: لو لنا 17 ءرو

 17101م::1760 1هزعر»# طحصعلاوم ةسصم 340 (تسع. 9. كدص. 951) درموعساتق ح قلاع 257/7

 11ه/رعتنت»ءل طعن 7 هلبيرع 367كم 1مسكءممكت] دكر ةقهم 398 (ذهع. 17. ه8عمانم 1007)

 مهمممانس ح (نةلطخ قلق: 1مم ىلطل-ءا-]] من10 8 عدن 40-ءا-هعاعر ةمصم 292 (ذهمع. 13. 07

 940) دصمععسسك - هطعتلط هل -ذدافس قللت 8ءل» لاسعل 8 71مم" 188]1:84 ةنعو5

 ةمماتتس 500 (ذمع. 2. هما. 1106 ) رصمتناتاتق ت- [ 07-60-1070: ؟ذلتر ذهمودتغي هط ةلتؤودسم

 عيت ماتت ءاتاظ م0556 ةسصتت 480 (ذمع. 8. فهر. 1087) هانتتووو] - طصخس قكآتع 8ء]ب»

 ه1011 م1110 طعنت 1109ءمز: ظلت, ؟حلعو 121 عجن لع]ب تعا ءا دمصم 483 (ةمع. 6. الآمن

 1090) رصمءسك - آطسصفتس 1808: 8ءرن 7”هلسعم 7 عءربلزواخ ع آصخس ل]7-ءل-01: 177-47

 ]1 - قوته" ءم702,  تحزسك ءمرستسعم(ةهتاتك ماستطتع ؟هل]مسصتستطاك ءةههدغفمد اه 1معامتغ: طرق

 آرعم مرنم ءزنك مهمتك ء؛ طعمءظ منتو ع. - 1سفس 107/7" - هه - 01: 11هثم7: 17 هن 7[110711]1و

 مناعم (00078 1147 لتءضتك ءغدمصسم 599 (ةمعب 6. 12عع. 1195) همعامانك ع آسصختس 7207-60-01: 0

 41/017 4 0-ءاهآررسوت: عن 11ه]زمتمتسءا 16عاما #ر ةمصم 543 (ذهمعت 92. المن. 1148)

 سمعت س5 - 1سفس قلاع 807“ 2120 8ه1]]رن - [آسخس 190ر7: - ءل- 0ؤرج 47 8 عب ل

 هع“ [ طع: 40- ءا- ]عال ]] 212ع]4تاغو ةهصصم 593 (ذهع. 94: 11097. 1196) رمت( مانم ع

 (0ةلطت [231ه]مست» عل 8 ء-ءا]رموعن] قوم, [هممم 512 (ذمعت 24. قس 1118) 11101:611115 ] ل
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 هلو ها“ ةنس !ٌديِهش قوتملا هزام نبا زيزعلا دبع نب رمع نيدلا ماسح ديهشلا ردصلا حرشو

 هه ةنس قوتملا ىطالخلا دابع نب يحكم نيدلا لامكل اضيأ ريبكلا عماجلا صيخلتو هصيخلت

 ىرول نبأ طبسب فورعملا ىلغوازرف نب فسوي رفظملا نأ حرش اهنمو هحورش عم فيس دقو

 ومو 1 ةنس قوتملا ىنيدراملا ميحربا نب نامتع ورمع ىنأ حرشو 105 ةنس قوتملا ىفنكلا

 5 ىمورلا ىقطنملا ىومحلا نابيلس نب ميعربأ نيدلا ىضر مامالا حرشو تادلج ةّدع ىف ريبك

 يف ومر ىونوقلا دوعسم نب دا سابعلا نأ حرشو [تادلجام تس ىف وهو] #18 ةنس قوتملا

 ,أ ةنس قوتملا دويكم نساحلا وبا هدلو هليك ث هضييبتب هلمكي منو ردرقنلا هاهس تادلك عبرأ

 رخف حرشو 0 ةنس ىوتملا ىلحكلا نامربلا نباب فورعملا ميعربا ىب دا نيدلا جان حرشو

 نبا رجنس نب ىلع نيدلا جان حرششو 8“ ةنس ىفوتملا [ىليولا سنوب] ىلع نب نامثتع نيدلا

 10 ىف تدلو لاق تلق] متي ملو هرثكا حرش .. ةنس دودح ىف قوتملا [ىدادغبلا] كابسلا

 نيدلا رصان سرشو [ىقتلا هركذ ىهتنا ةدادتسو نيتسو ىدحا ةنس وأ نيتس ةنس نابعش

 950-177“ 5111410-111 110: /ينر»-ءل-0/1: (0»ه:» ظعءب» لكطل-ءآ-ههنادن 181: ل1 تنءآبرو نحت ةطتتو 6

 مع. 6. خسع. 1141) دممتودتسسم ةمطتتغو ءعغ مدعنعم ممقمدعع ائطست ص ءمتغمسع دعاععنم ءلتلتك

 13م عع 1م ث7- ءل- 01: 11ه]رمبسهت»ءأ 18ه: 4550 12/111612 ةمصم 652 (ذصع. 21. 1” عاطانم

 1254) دممزتاتكو ءهادزانق 16/8/45 10/-] 778“ 1//-]2ءا» تحس ءمدصتس عال ةكتلتك ىام18 ©01001116120-

 موكتسانو ب 017*461 ءت» 77م 8 عزو (يعنوأل# آكدمعاتتهر ؟ح1عو 811 11:- ءازوتاتت#
 لتعحتم ءأ ةهسصصم 654 (ةمع. 30. لدص. 1250) دممتناتاتق - لآطاع لت 01| نسكت ظعتن 1 هلت

 5 7110:0416 ةمسصم 731 (دمع. 15. 0ع. 1330) 120163005 ان 15 011011161851115 111380115 قذف أ

 ماسكطسع ممامصتمتطسع مسمءععطعملتفع - ]سقس 2860/4 -ءل- نا: 17 هليأته 13 ءتن 501ه
 13 مجهم 1:6 آم عادم و ةمصم 732 (ةصع. 4. 0ع. 1331) 1ظ01(اتال5ر | ءانزانق ءمزطتطت عا قالك 5ع
 طقطوغ ؟هآسصستممه] - لق: !هط ان اع لتنال عزت ]16م0 (1010عام7و نطق ءماتحتس عه أ قللت ع 11261107
 دمام متطاتق ممفأغمصاعسم 16ع_أب» مق عت معتغر جك عملت انقواتع 20 ظطصعس هئ0355 طمص ء>قع مستو

 ونتما لقت, ةرسء]رفيعتن 11ه]رستم0 ظلخمعو جمصم 771 (ذسع. 5. كسع. 130609 ) دصمتتاتتنتق و 1ءولط ب
 01-60-10: لاسم عر: 1 هلياس 11ه1ءآغ, ؟تلعو 2ط-ءالو»]رمبن لتعاتتك عا دمصم 738 (ةصعم

 30. لدا. 1337) ممرتاناتك - 17عقلر»-ءل-لأ1: 0ا]رتنانن عن مآ [ 7سمع 2,62162 ] , ةصصو 3
 10 مع. 6. لص. 1342) رصمع دانك ب 1(رن-عا-017: مآ: ورب هىءسزع» 16 ه-ءادءااا7 [ظدول لفة ]و
 كرعود ةسصتتلال 700 (ةسع. 10. 5ءمغ. 1300) متم1[اا05و 0111 01:61231]183 ل5 م2162 0111111
 هوغو جالمسعم هماتك ممص جطقماحتعغ. | للدعم هدر ةموستغي درمعمفع هطقطقم ةممت 060 (ذمعت
 26, 2آ0. 1261) وزوع 661 (ذصع. 15, الور. 662)و دغ 1هع]ب6-ء0-0غ: اعداهتت] -- للا ةمق-ءل-7



5 

40 

 اتي

10 

 0ؤ009

 ءاهس 0ع ةنس ىقوتملا ىفنكلا ئقشمدلا ةودرلا [نباب فورعملا ريزعلا دبع ىنب] نإ نب دمحم

 فورعملا ىسيع نب دمحم هللا دبع ىبأ حرشو ريبكلا عماإل لاكشا لح خف رينملا ميظنلا ردلا

 نيدلا يارس ىضاقلا حرشو ىدابارتسالا نيدلا ريهظ حرشو 1 خنس قوتملا ىسوم ىبا نباب

 حرشو ىقارعلا ديمكلا كيع حرتشو هلمكي ملو 7 ةنس قوتملا ىدنهلا قكسا نب ريع

 مامالا حرشو ىفسنلا نيدلا دحوا مامالا رقو نيدلا دج ردصلا حرشو ىدوعسملا .مامالا

 | ىقسنلا ىدويحلا نيوملا ىأ نب نمحأ مظن اهنم تاموظنم ريبكلا عماجللو .ىمقلا . ىلع

 ىنب رت هيكحاف اساسا مظنلل دهمف اّلوأ مظن هنأ هيف وكذ خلا هباتك لزنا ىذلا دلل دمحلا

 هأد ةنس مرح ىف همتاو ةديصق باب لك ىف درواو رثنلا حرطو ةخست مظنلل صخ رق رثنلا هبلع

 مامالا خيشلل موظنملا اذه نرشو اًنيب نوسيمخو ةسيخو ةناهديخو فالآ ةسمخ هتايبا ددعو

 ميهقت هامسو 4.1 ةنس قوتملا ىتراحلا ىعاص [نب هللا كيبع] نب دومكم مساقلا ىأ

 لمع تنس (قوقملا ىامفكرتلا ميبصلا [ميعزبا]“ ىبأ :نامثع نب دمخلا ”مظن اهنمو ريرحتلا

 1101 هتوتنعا ظءرن للت»ءل | عنا قلطال- ءآ- ههنعإ 101ه ءدزعا# طاقم ءاطامم [؟دلعو ةآ11] لام

 [ ل355 عغ] هصصسم 7064 (ذمع. 21. 0ع. 1362) رطمزل(اناتقو واتخ مرصع عماقتأاتنت 20/- 10907“

 11/-17 1غ » 110-111: 0ع يومات ءهملته اتطعت ل-ل مون" 271- ]6 ءاف» 1هكع دسسطت عامتم ةصكءعضت مولع ع

 فات كطاملام] 1101 مبستنعا ظعتا عر ؟تلوعو 181: 4886 2195م لتعمتك ءغ ةصصم 334 (ةمعب

 13. ةكسو. 945) دصم انتو ل" "1 همأأ" - ءل- 041: لداء"( ح (نةلطخ الا" - ءلس 011 0107“

 ظعتي 1 ]لمع ظ8:02, دصصم 773 (ذصع 15. لدول. 1371) دصمزتغاتان5 و 101 01111214818511111120

 ةطوماعحتغ - قل60-ءا-| من0 1م عم - آسفس 11 همن حس ة7-كمل» 11ه70-ءل-لذ: - اسف

 انما - هل - 01: 7/ءعمر# ح آطسفسس» ل (هرستسن. ع  طامععم رصعتستعع نممواتغ ظل - لا78*

 ]| - 3 ءارأ»  دعدمؤصسسأر ات ل1160 طعون طة اسمعه ءل 11ه]ن»06 لأ ءدعرأر دسك ءلتاو

 دمعت ءم زغه ةمعامتغ: آردسدك 12عمو نست اتطستمست دليسم ”عع]دكلا ءام. اك دعسدع طلعو هع ماستتل

 رس عاصتعع هراتك 7عمدذع ز(ه, سغ طستع ءلتقممت ظصلحس عمفضتتت ل3عععغ 1لودع طضصصقمعغو انت

 دتنمعر» عم ءلتالممعتسم مرئمددتص هممفعمعنععو لعقملع رمعستعمع ءلتقتممتك ءدععتس ماس ممأأهد'عتص

 موياعرو ءعاموطعم عع معمكدسومع معزاععموغر أ نلمم»35 هقفمتاع (مج1 لمس مه[ عع.  كطاقماكتع

 هماتذ صعموع 1[8هطقمس ص ةمصت 515 (ةذمع. 22. ل[آهعن 1121)ر عا صتتشعالالق ؟:عطواتاتلتا عالما ءطهغ

 ويتموسع رهتاانه نستنم ععصامو نستسوانهعتماأم نتسوتع. 11نزانك دعت عمع علت قمصتك ءمرصتس عد (ة11 12

 هطعتلعط طمقتس 487 1ءممف» 8لهلنسل عرب [ 0 ءعقلمأاعأ 267:1 50 110178 , دصصم 6

 مع. 6. لسا 1209) رصمعسسعر علتلتغي ودعيس 1ءراق» 1/-1]» ذمكعتمستا ع ممنعو 160

 1 ءزن 011 مهند آان [كا”هليفص] كماتأ 1م طعس غب دمهم 744 (ةمع. 26. !8لهت.ء 1343) هما [اتاتقو
 11. مم
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 ليلخ نب ىلع نسل ىأ مظنو [ىهتنا ريبكلا عما_ل حرش هل هتاقبط ىف ىقتلا لاق تلق ]

 ديبع ىسلمل ىال اضيا ةيفنكلا عورفلا ىف ريبكلا عماجلا مو" 4م خنس قوتملا ىقشمدلا

 ىف ام ةرواج دارا نم لاقو هرصتخ# قى هركذ .٠ ةنس ىقوتملا ىفنكلا ىخركلا نيسح ىب هللا

 كلذ نم رثكا دارا نأو هانفلا ىذلا ريغصلا عماجلا ىف رظنيلف رصتخملا ىنعي باتكلا اذه

 5 فئاقكلا بحاص هدّكع دقو دّدعتم انباككال ريبكلا عماجلا نأو دلك كلذ قرغتسي ريبكلاف

 ىب لج نسحلا- ىا, نيدلا بطق.ماماللو .لددزيلا لع ملسإلا يحتل رببكلا عما كاهن

 نيدلا رضفلو ديبكلا ردصللو ىدنقرمسلا نيدلا ءالع مالسالا ميشلو ىاجيبسالا دمحم

 ريغ ىخركلا ىسللل نال امك مسالا كلذب تافنصم مهل نأ رهاظلاو ىهتنا قاتعلو ناخضيضاق

 رصات مامالل ىواتغلا ىف ريبكلا عماجلا اهنمو نسحلا نب دبحم عماج ىف ةروكذملا حورشلا

 10 همامثت لاقو طقتلملا رخآ ىف هركذ هما ةنس قوتملا ىدنقرمسلا فسوي نب كبحم نيدلا

 د“. ةنس .ابيرقث .ىوتملا ىقنكلا ىوابقلا نمحم نبا كمحلو نعم ةنس ىلوالا ئدامح ى

 [وسنر (عواع 1هعقق- ءل- لذ: دذص هددت 1 ملمعمارو ءمصسصحصعماهدتممم طنطانخ 27- لوف“ 117 - لععالا»

 ءلذلتنا] - هع لطب” رمدم:: ملآق ظع»» 32/147111 12 عد علنغو ةصصم 651 (ذصع. 3. الآهتتنم 1253)

 تمر نمانق. - 3937. ظ11-ل ةرد1' 15-11 عطو ههمدمانق 123عضاتلال م0116 0ع مدعاتطاتق لاعتف

 1مم ءعطغعت همععتدلتطسمو ةسعامانع للا !]ارمععت» 08 ءقلعلاعأب طعن: 110دءعار» لكم 1[1ةصعللتقو

 حصصم 340 (ةصع. 9. لمص. 951) مصمتننتم. (نهرحسعس هزه ةلطن0 دس ءزدك ءمتغمرسع: © تتر ةصوانتكو

 ءد ندصقع» علت ؟دلغو ونسمع ذص طمع اتطانمو ءمزغئغسعم لتعم و 1ءعسسفتتو 11-لم116* ط5 معبأ

 حج ممطتع ءمرصمموزكتتت ؟10عدغو عتص حستعتت ماآنتعد ءدماقغرو هراتق 1684-2. نتم0 طقعع هدحستق

 ءمرس من ءطعسلتغ. كوس عم مامععو ةععامع هموغعدع ةقوعفامع هرعت ع0لئ0ععدسغ لو” 126817“

 ةمكه مامر ونسمع انطعا ظمعمقع ةنتعامر» معءءومؤتتا. آطهتلمع ةصاعات عمه لهطارت»- هآ - ةةآةس» ىلآ#

 روس عمن آسقنتا (041-60-001: لآ: ط1 مده: لآ: ظعت» !10]/ميسن» ءل 15:8]ن88, ذطعتلعلل ءاتملةدص

 01-60-11: كه" ءمنن0 , للك 0“ 11-11 هنأ , 1هطجأر"-عل- 11: (ن6]0 1ك رن, ل1152. عع

 ذللعز تصلع ةممدمع(ر ءعمذ همعنذ ءمرصممدمتكدع ءملعتس همدصتسع ةصقتعمستاهو 010 1

 لكم"76 ةسسسس ةهمعالدمععتغعو ةهعععواتك همرصسعماهههتتم ذه لاتسف* 710/6111: ءالذك 1) نان - 4

 ادسلمتتك. طووعغعمعو هرعدو 10-1277: 10/-]2عءاا» دمكسترام ءا "ءةممصقد لاتتتلتعد همهم ءداتق

 10 يصتمعسساأ طسصخس 1معق» - ءل- لأ: 11ه] متسع 136: 77متر“ كويست" متنا, ةمصم 556 (ةصع

 31. 12)ع. 1160) ت0ة:[اتا5و لانك عساس ذم طصع آاتطرعت 71:7/6ععم# ءمرستتعل2 0134و أ 5

 كلمسفلت مسكسم ةسصأ 548 (ذمع. 29. الآم. 1153) ةطوم]كتمدع لنوع ب 2101 هن»760 1 لف

 110ه], ممتن عل (نماوم# آلحمص ءاتتمر كععد ةمصاتتص 730 (ذصع. 25. 0(. 1329) 1101ا005 ل عا
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 ىف ريبكلا عماجلا ا". مع ةنس قوتملا ىسوم نأ نب ىسيع نب ديحم هللا دبع قالو

 ثيدحلا ىف ريبكلا عماجلا #9 [ريغصلا ىف روكذملا] ىلعي نأ ىصضاقلل ةلبانكلا عورف

 عماش سرع, رهاط نبا هركذ 4 ةنس قوتملا ىراضيلا ليعمسا نب دمحم هللا دبع ىبا مامالل
 ىامرلل ريسفتلا ىف ريبكلا عماجلا 8 ىتسبلا نيدلا رصان مامالل ريسفتلا ملاعم ىف ريبكلا

 فسوي نب فيطللا دبع نيدلا ففومل ىهلالاو ىيبطلاو فطنملا ىف ريبكلا عماجلا 57

 ريبكلا عماش موعس#  تادّلجم رشع وكن ىف طوسبم باتك وهو 4 ةنس قوتملا ىدادغبلا

 نب ىلع ريثالا نبال نايبلا ملع ىف ريبكلا عماجلا "2*0 حارجلا نب دوادل ممالا رابخا ىف

 [خلا اًرخآو الوأ معنلا ىدبم هلل نمل هلوا #1. ةنس قوتملا] لماكلا بحاص ىرزلل دمحم

 مامالل عورفلا ىف ىناسيكلا عماج 0 ىيصخلل موجنلا ماكحا ىف ريبكلا عماجلا د

 ىباو ىناجرجلا ملاص نب ىلعو كيلو نب رشبلا ةياور ىفنحلا ىناسيكلا ديعس نب ناميلس
 ىلع نب رصن ىبال هابلا ف تاذللا عماج ا", ىخركلا نسحلا ىباو ىخركلا فحسا

 ق1: 45067167 11101, ميرجتت»ت عل 8 عج لحم 8ءرا للطغ 212:هر دصصم 334 (ذهصع. 13. طسوع. 945)
 ردم نان5. - 3938. 7-11 ةردن 15-11 ءطتتو ءهمدماتك مجعطاتتت 06 مدتاتطانع لانهم 11هصسطقم
 1زغطمسمب ةمععتملتطسمو ةسعغمتع (نةلطخ لكم 27غ, [ىدط 1/1- لاف“ ]ل1 - هم عر“ 10860 ]. بح

 3939. 3-21 خرسأ : 15-11 عطذعو همعماتك سمعماتسي 0ع مع اهه014هصقسمرم ةتعامنع طآسصقن
 45061767 1101 مجو760 186: ةددسهقآ 1201لاتةر ةصصم 2560 (ذمع. 9. اآلءع. 869) 6560
 1دسلمع ذللطسا طلي 1مل. - 3940, 11-ل ةرست' 12-81 ءطتتو هدينماتق طتقعماتتت 0ع 65
 ييعوومزم ههردصتعدعر ةسعامد»ع آسفس 1( ع1"-ءل-اغ مدان - 3041. ظ1-1 ةدست" 15-11 ءط دو
 مرمسك دمحعماتت» 0ع ءدعوعدأ هفرستءهر  ةلتعامالع 180111110. -- 4 ا - ل خخ
 12 1- 1ع ع طك همرماتع دهم هعدانالل لع 10عتنعمر مطوستءعد عع سد عام مط ة1 عقر اع 11101001 -601-7
 4150 -76147-61“ 86د: 7 عير 8مع] ل06 حمصم 629 (ذصع. 29. 06غ. 1231) دجمز0. آططعإ
 ةسراسو لعوومم ةهنع ؟هامصتسمسل. ح 3943. 81-ل ةرس1' 15-11 ءطقتر همدمالق 610 0ع
 طتفامرتح ععصاتاتطلل , 3110606 0 19 زا - ءآز نت" ان 3944. 1-11 ةددن' ظ1-ظكءطأعو
 بيرماتك رسحعمسس 0ع 0مومتمه هيممعتةمهتكر هط طل ءلمقارأ» ملغ طعون كلماعتسته عاف ل تشع
 ةسعغمرع اتطدت ممم7#, [مممم 6030 (ذمع. 18. 0ع. 1232 ) دصمءاممر] للطن |[ 1معامتغ 1:
 لجسد 1)عم اطعمعق عت مرسس مدتسم ةهغ تلتسم ةتتعاماا ءاع.[. - 2-11 ةرد 1 15-11 عطأتلو
 نمرمانع دمهعمتتس 0ع دعئعو] وعنه زدلن ةمسمر ةدعام»ع 111048. - 3946. ] ةسغخ 1[1-]5 عا5ةصتب
 يرعمسسك 122م ةانعتسم 0ع مدعاتطسع لدعتف ةمععتدلتطاتعر ةتعامانع 1سم ىم/عقر ان: 1 عرب 80644 '

 1من آآدمعاتلم.  (©هدقمعأ ءهم وسهع 8ةىار» 8ءنسعاةمء]أ4ر آف ون هنآغ] هد زاتنغر كل اناف
 1106 177 ها ل577[ معمدب» 11م7 مءاد]عحدصتنب ح 3947. لذسصخأ' ءع1-1ع0420ههغو
 معمدساسحعسسا ء1عءؤوقمصسسم 0ع لمعئتمج كانسسادساانس و ةانعام» ع ملل راهو“ 86 ل
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 كفئاطلا“ علاج 84: :بيترعلاو :كبسلا) نيبح ربك ثاعك لع" قاسمفلا'|ىِباَجريهشلا' ثتاكلا

 ىوشربلا :ئمالب ريهشلا ناماع نب كومح ىكرت تئاطللا عماج 770 ١ "كفراوقلا رازشا

 كيح ىكيسلل ةغللا عماجب "0. نوجملاو لزهلا عاونا ىلع لمثشم رضا وهو 31+ ةتس قوتالا

 حاحص نأ هيف ركذ اًبيرقت 40 ةنس قوتملا زومارلا بحاص ىلع كيسلا نبا نسح كيسلا نبأ

 هرصتخاو باسنالاو لاثمالاو راعشالا ىم ةغللا ةفرعم ىف هل لخدم .ال ام ىلع ليتشم ىرهوجلا

 بُئارغ هب فلو ةغالا نم هلمعا ام عيمج هبلا فاضاف لما لصالا .نأ امك ّلخأ هنكلو مهضعب

 از

 مساب اًنونعم عماجلاب هامسف ثيداحالا ىناعم ىف مالكلا طسبو ةياهنلاو فنداغلاو برغملا نم

 تاباغلاو ىدابملا عماج )"إ مع ةنس هنردا ةدلبب هفيلات نم هغارف ناكو عتاغفلا ناطلسلا

 وفو ةنس ىوتملا ىشكارملا ىلع نب نسح ىع نأ دحوالا مامالا“ حيشلل تاقيملا ملع ق

 10 هنأ ركذ يلا كيحم ىلع ةولضلاو هللا دمخح كعب امأ دلوا نفلا اذه ىف فئص ام مظعا

 تالآلا عضو ىف " الصف + ىلع لمتشي وهو تايباسحلا ىف | نونف ةعبرا ىلع بتر

 ععتطمب ددلعم 181: - ءلوعرربدمببم لتعم. آشطعتت درصحعمتق ءاعودمأت ظمركصم أ 0ئ5مموز(0صع.

 قوبف. لؤرس1' ء]1-1ءغعمتكو هممت همطغ]ئ(هكصت 0ع جععوستم هنود( عمرسست هزت ءات11123]3.

 3949. 3 خرسأ ١ ء1-1ءعاذتكو ءهمركمدك ءاعوعدسأتمساتستر ةاتعاماع 1116/7110 17 ءنن 01/111101 107562

 رناعم مرو لتءعنم ءغ حصصم 938 (ذمع. 15. ةكسع. 1531) دصمراات0. (نهددمءعصللتاننلل 11

 ةوتماعمس ءأ "هم ععمعتم [مععاتحستس ءغ ل0عمرتستس معاس]دماتسست ءممالمعمو. ع 3950. ]ةل'

 عء]-1هعطقغرم ءههرمسك !1ةتعم1هوتعتسو ه اعيرز70 11016701160 13 هن - ءامعزرإ ل 0

 67-111: 80 مق جسوامرع ]1عدتعأ 1اس ر قكتعق ةمصتللا 866 (ذصع. 6. 0. 1461) 0110و

 بز
 لتس.  (هدحسعتسهدندغ ذطأر 1عدتعمم 807747 5 لمني ءر»# كتل عتاتتتلل ؟عاذاتكر 20381 أ
 ععمءه[موتده هممنمعسعر نسمع مرممتع !هعدسص ذه 1عجتعمامعتد صمد طقطءدم“ قلتوستم ائطسنس
 زص ءمتامرسعم همماعمحتغر عع هعتع طقعع ءمتغمرسع ؟ه]نمامغعتس عملعسس دانلم جقعلاو تف
 ممءطعو صصص (معلزو ةلظعأأ, ىل ءدصص ءعدتسي هيسمتفه ]1ةتعم1همتعد 20010365 نسمع ذللع
 هربتدهرتهغو ع( معو ةموواهممو هع 11م7, 118ع نأ 1711 /هنعا جلز غر ددسلاف ؟عنطق
 [معلعمف 0ع ندلتقمممسم دعماعماتك. آكفطسسو دياتك همط مموز4همعسس لمسه م0113 ةصصو 4

 (ذمو. 14. 1"عطس 1450) ةهطوم]؟تغو لكوص#* ةممعا]دحتا قكودع طمسعم ةنلاممت 101ه: 60

 [دمدعمجأورتك مرتهعدورتموزام ح 3951. لست ءا1 -رسعطغ01 56 ءا1- عطقو ثار 5

 رمت مسسص ءأ ظمتسس 0ع مونممع (عسرتهرتفر ةنفاورع ةطغتلل 1١-177 4160-117 كانن ل

 10 11مقم» 13عس 406 31م7 معلمو ةهمصم ... رممدامم. ةئطعم طلع ةيسرباتكةلستنك هنأ 0ع ءو
 معمم ةعتمطتق ءأ ذم نمزتغ ّزكهن طردعستموتك مرمعست ((عصلتك. ةقسم آ88عم ء( طعمءعلتعالم ةتمعت
 110ه متمت»عل ع.  ةمعامم ]تطتضتس دع اتم ندقاسمرن مديئاعم لتعتكتووع لتعتعو نطقتناتلل ملل 0

 رمنمصتطسو دعتأ ء( هءاموتماح دعماعس قمتتح همممعأر ةععدملم لع ءممكاضتعالمسع ةمقأتلاتح
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 ىف * اًباب رشع ةسمخ ىلع ليتشم وقو تالالاب لمعلا ىف # ماسفا ةعبس ىلغ لمتتشي وعو

 لئاسم اهنم لك ىف باوبأ ةعّبرا ىلع لمتشي وو ظابتتسالا ىلع ةوقلاو ةيردلا اهب لصح تاحراطم

 نونظلا فشك ىتعا باتكلا !ذغ عماجتل نوقملا عماج 67 ةلباقملاو ربجتلا فقيرط ىلع

 ل نف ىف اهنم لك ةلوادتملا ةروهشملا ةربتعملا نوتملا نم انتم نيتلك وكت هنف تعبج

 رصتخم هتبمسو اح دره عما 21 ةلخت ىف نوتلا كلت تأرصتخت ىم انتم رشع ىذا ترتخا 5

 ىساحملا عماج "م> ىجشوق ىلع لضافلل لدامكلا بوبحم ريظن كلذو نوقملا عماج

 ىفوتملا ىيرسيندلا راطعلا نباب ريهشلا [ىلع نب] دمحم نب دا سابعلا أ نيدلا فرشل

 ند ميهربأ فكسأ ىناآل نيدلا لوصا ىف, ىلكملا عماجلا رس درعش ديف عمج نو نس

 عدس

 نويعو خيراوتلا ناونع ىف رصغخملا عماجلا "5 8. ةنس قوتملا ىفاشلا ىننارقسالا ديحض

 وهو #1 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا ىعاسلا نبأ بجانا نب ىلع ىيدلا جان خيشلل وبسلا 0
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 2 نوفلاو بارز يجرح ل1 دوك - حلب 13ع3 7 ىيرشغو -عسوخ وعن + ف يبك خيران

 رتعم معمم ونقع ةءعماعتس ائطنو5 مرهم ءط عملتغو عاتق 0ع همعرتهقممع دطماصتس عصاتم 1ةعاعهلهر
 وندحع ودتسلعولسس ءدمتانظتك همدعاقكر وسقتاع 06 معوز ءءممدتطسعو نمتطنك ةءعمتتم ءغ 1هعاملامق
 يسمعك 1هفمعمتنح كتعتعملت. طم ةتمعتأتك نتحكم“ طسزسك مهاتك هدماتاتطاتق 003ع50ط ع5

 ممممماتصكتع 20 دهملمتس مءلمعلممتك مع ةعوممتممعتس. ح 3952. كةمَسأ' عآدص هغاكهو

 كيرتماتك غيغا جط ةسعغمبع طنزسم ائطعتر !عدتعمس لتعم طتطا1 هععوذمطتعاسصت و 12057 67-4

 زمكعت ماستسر ءم2ممو165123. 11]00( ععأ طلع نتولماأح كععلأاعلل ؛عاااتاتال1  ع125:15ةللات 01:10 م011551-

 رسمستسس عع نانمكتس هدنسر نأ ةزمعنأا] مع لصقتس هدعامسك.  ظوواعو لسملععتسب (عدلطتق
 رعوتممتطسع ؟هامستمع هلثم ءوودع دمتضمرلع ةغلءولر ء( طقصع ءمتغمتصعمر نصقع ةئستلتق ءقأ
 هرعت 2101:1/5 ءقدآرمعتسل#] ح طعصع دصعتتتم لل: (نرد]رر# ءلئتامر كلم]لرامممت“ لال“ ءآ- 4
 زمقعوتمولا ع 3953. 3 ةرضت* ع] دم ةط ةدتسز ءهمروسق ةلعودصات دسم 2 ال1” - ءل- 7
 171م5 25 ل ]ترن ءا 8 عب 1101 متقن عا[ ءنن 472] 10202 ءةوع»#, ؟دلكم لظانت-ءاملام» لتعام ءا

 دصصم 794 (زمع. 29. لم. 1391) مدمععتمرو ة0لتضنسر وقنا طلع ءةعسصتمسو هاه هم11ةعتأط

 3954. 3-81 ةسصن' ظ:181-1هط 2118و ءمءودف طعمع هدمقااتسس 0ع مكم قمتتم "ءاتوتممتكو ' ةسءامتع

 اق 15: 11مع 117 هلرات» 8 عزي 1!1ه]ءمبجت» ل ]عر عر« تدم كطقظتامم ةصطم 418 (تمع. 11. 1*عطتم 1027)

 رسورعتو. - 3955. .3-81ةدسأ١' 11-181 0هلعط عدم هزار همياتق له ةمواتقأاتتت 0ع0هغاانتس 0ع
 زمععت مانمصع طتع[مرتحستس ءأ ؟ثاته ميكمءكمتطمسمر حسعامدع ةطعتلعط 07-0-1707: ملغ عت 000

 ةازند ءاولت* 8057/0/0, همهم 674 (ذمع. 27. لمص. 1275) دصمتنالم. لآدومح ءىا طئتقامدتم
 متعتمأت ومتمومع كيم ؟ه]مسصتممسس , دم ننتطسك نهوسع ج0 ظمعتس ةمصن 650 (ذمع. 8. لقط

000 3 
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 [ىدادغبلا فسليفلا عروملا ثدحلا دمحم] نب دىحأ نب قازرلا دبع نيدلا لامك هذيملتل

 عماجلا "006  بحاصال هلمع اًدلحم نينايث وكن ىف ريبك وهو 1“ ةنس قوتملا ىطوفلا

 وو ةنس قوتملا بيبطلا ىقايفصالا هيودنم نبا نجرلا دبع نب دجال بطلا ىف رصتخملا

 نب دا نيدلا لامك خيشلل ةيعفاشلا عورف ىف تارصتخملا عماج ا« تالاقم رشع ىلع

 5 اضيأ هحرش هلو + ةنس قوتملا ىيفاشلا ىرصملا ىجلدملا ىنأسنلا ىدهم نب دبحا نب رمع

 هحورش نمو م1 ةنس قوتملا ىلكللا نبا دمحإ نب دمحم نيدلا لالج ةمالعلل ةيشاح هبلعو

 د. ةنس دلو ىذلا ىفاشلا ىروجيبلا ميعهربا نب ديحا نب ديكم نب دحا باهشلا حرش

 عماخل اتغم ىمسي امبرو علاطملا ىلع فلغا ام حاتفمو عمال عتفب ىهسم يوزمم حرش وهو

 دبع نب دحأ نيدلا باهش ةمالعلا حرشو ىواخسلا هركذ حاتفملا نانسا هامسو كصتنخخا مث

 10 باقلالاو نيناسملا عماج )"51 بهاذملا عماج "مم ىجفاشلا ىدنشقلقلا ديحكم نب هللأ

 4/ ةنس ىئفوتملا ىدادغبلا ىزوجلا نبا ىلع نب نمحرلا دبع جرغلا ىبا خيشلل

 1258) م0 عرتعدذاتف وا. ظكدس 001-0-156717: لط0-ءا- منع 1 ءلن كلن ءل ظعتت [ 101, هت

 1820ع1,002 "اسدلتةممهتتسعر 1115ه معضدجطتسعو طت1هذهرطسو ] 20مء/2 لتفءردآلاتق ءزاتفو

 همصم 723 (ذمع. 10. لوص. 1323) دطم26 015, ءهمصاتسات251غو ءغ طقعع ةممعسلتد هدلقك 3

 هءامعأمغم ءعماعغ ؟ه]سستسمو ونالقع متم ءأمأ هههاعوغ. ع 3950. ظ1-ل ةدست' 1آ1- 11 هلعطغةقةقو

 مدتماتق ّدص ةمعمقأستس 0علسعس» 0ع دصعلتءتصقو هننعاما»ع ل1100 1712 لآ0- هل - ”ه]نتن4: 1

 111:0 ع1م61] 1 عر مل ابد اط[آعلتعمر ةسصعم . . . 1201610. 1'عوعادكتق 0عععطت 015571310111111.

 3957. لؤسأ' ءآ] -دصهلعططغدهق جعوغر ءهمدماتكق ءماتلمرط هتان 0ع مدهنطاتق ناسف هطقطظنتانعأ

 ةمععتماتطسعو هنعام»ع 8طعتلعلط 72 ع001-60-7767: م ارتنعأ 161: )1مم ظعتن كارتسعا طعن 1010ه

 7 ءوءابر# 211007]# 216: ظاطقطتنمو دسصم 757 (ذصع. 5. كدحص. 1356) همدتغتم. 1ع اتطدت

 يىرسسعمسغدستال ؟لتلتغو ءغ ءةعسلتاتدوتسانتك لعآأ] - هل - 011: 11016110 1361: 41160 ]ل ًرددح

 يي

 ءامم]م2]1, دمصم 8564 (دصع. 28. (0ء(. 1459) مزنغاتاتق رو ع]مدودك 20 بس هعئمسأ“. آطهنعع

 هلتمو ءهمرصصسصعمساهتت ءعاتتص ةاتصا 576م - ءل- 007: ]110 18 ءزن ل110 1/ متزن: 17: ]1770 1

 161:07 12 ةزتن ؟كاطقتتتمم ةصصم 8520 (ذصع. 18. 1"عطد. 1417) مهكاتقو ءاتز اتق ©01011011[ةللأالق

 دلسصتعس طقطوأو ءأ لهل]ر ءزانغ“ 06 ةاقزلاا] دنع هعالآنعم هلع ءآ-د»01478* ةصقعتتمأاتك ءقام

 هدعرع ءاتحسص 11 ام], ءارمم»ض#' دجمعال دطتت.  ووانعج كتسص ص ءمتامرصعسم عمععتغو نلاتقتلتل 14

 هآ-ةرلان] ةهجمعا]هحذع ءا رك ء]ء]لرمبم# آدسلفحتغ ح ءغ 0مءاتهوتسستتك ه8]16-ع01-0: ل]رترنعل طل عن

 ١ ل4 0ه11ع] عدن 1101/مصبسعل (نملمعو]اعرببل# ظطقطتلم. حج 3958. كلؤصت' ءل- صعلعةطتطو

 ءمرك مات 1جرتمتكانسل مععامتن7ت. - 3959. ل ةسص1' ءا-سصعدذمأ10 5ع ءآ]-ه]1ءمطو ءهمماتق

 1 مسحب

 حتعامرتتغجطجنت ج06 هصسست عغ ممدستساتت72 طمصم7 1 عمتان12,  جنعام»ع ةاطعتلعال 457 !/ه0]

 ملا-ء]- ]رزان م1: طعنا لل 1ا1:-ءازتمنس# 80هع10/02. دسصم 597 (ذمع. 12. 0ءام 1200) 1101:110٠



 5ك

 سابعلا وبا خيشلا هبتر ريبك باتك وهو ميلا بتكلا ىلع انباتك مّدق ىذلا دلل دمحلا هلوا

 ديناسملا عماج 81. 47 ذذنس ىقونالا ىكملا رق ىربطلا بحلاب فورعملا هللا كنبع نب دجأ

 باتك وهو 7 ةنس قوتملا ىقشمدلا ريتك نباب فورعملا رمع نب ليعمسا نيدلا دامع ظفاحلل

 ةعبرالا كيناسملاو ةتسلا ىنعا مالسالا لوصا ىف ةرشعلا بتكلا ثيداحا هيف عيج ميظع

 9| كنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ديناسملا عماج 5

 ىف ىجاتلا هركذ ىناسنلا نيدلا لامج خيشلل كيناسملا عماج 4 ءهتافلوم سرهف ىف دركذ

 هرقلا ىرتخالا نيدلا سمش نب ىفطصمل عورفلا ىف لئاسملا عماج #1 نييبغارلا وتك

 هقفلا باوبا ىلع بترم ريبك باتك وهو 11 ةنس قوتملا ىفنكحلا ىواتفلا ماب ريهشلا ىراصخ

 وثك ام هيف طقتلا هنأ ركذ خلا مدعلا متك نم ءاملعلا حاورا يرخا ىنذلا هل دنبحلا هلوأ

 ىسقتسملا عماجلا 9+ 2 ممجاح ريغصتل لئالدلا نع ايرع نيمكقتملا تاغّتصم .نم هعوقو 0

 ىقشمدلا ركاسع ىباب ريهشلا نسح نب ىلع مساقلا نأ ظفاحلل ىصقالا دجسملا لئاضف ىف

 1ااطعر رمدعستانق و وانأ ]غ5 ةهعأمأأغ : طهسقك 10عمر ندا ائطصتست همداعاتست ءعئعل5 !ائطعتف مهدعغدلتغ ءاع.و

 ء« هط ةهطعتلعط 45:21هقل نو قلآتسعا 18ءزن 450ه71علر ؟دلعو 2101155  لتعأم و مكتططتتتل

 ”؟["1طعمتدلنك مموغعد 81ءاعلعدع ةصوصناتصم ءغ دصصم 694 (ذهمع. 21. الور. 1294) دهم240و ده

 هلزمعسب 01 ععوؤت5 ع ع 39600. 3 خس1' عاد عد ةصت 0و ءمواتق 211014011434012 11520161013110,

 دنوام»ع طقطات 04-60-1740: ]1017 18 زن 0م" 1)ة»جعدانعافتو ؟دلعم 181: 1كعا]أ» لتعام ءغ

 حمصم 774 (ةمع. 3. لمآ. 1372) مصمم. آطءاطعم ةضصرمأتفو ذه نمم (:20166085 0عععتتت 0م عااتلل

 0ع مهتم ءئمتتم آكلدست هما1عوتغو ةعرع لتعم 301 هطتتست 01م013 قص متأ عد ءأ نان 210: 0

 زموعرتماوهم. - 3961. ل ةسأ1' ءآادس عدةصأ 4, ءمرماتق 211014011434113 120140 طاتللو 3161026 5

 ةطعتاعط لو767-ع027-0: 450-ءا-"ه]رتضمت» ل ءتج ىكلط2 ظعا» كميرتاغر دمصم 911 (ذمع. 4. كدص٠ 1503)

 رسمععتم. اطردسلدغ ذل1سل ذم دصلتءع همعطتسم كتمت. ع 3962. ل طن” عادت عدس 0و 5

 حم عع مرتغحنسص (82016ةمصسست و جمعام»ع ظطعتاعط لعب - ءل- لأ: 2! ءدمبرن.  طهسامغ ةللس0 17

 ذمه همعرزع 1201: 7-61ع] لفات. - 3963. ل خدصت' ءآ1 - دص عد ذتآ1ر ءمدماتق 10(011363هان2 0

 مدمنطسم لدعتك همععدلتطسمر ةسعام»ع 71:51 هركه 13 ءنن كار عرنو- ءلس ل1: لا ء»: (نمهل 5#

 آدم عاتنمو ؟نأآعو 071» ءاركء اممم لتعام عع دصصم 968 مع. 22. 8ع. 1560) ممم(ت0. آطاطعت

 رسم عصتات5 عغ عةععاتسلمسم ءهدمتغك لدلك 0ت5ممدتغكرو نتا 1غ ةمعامأا: طهسق 10عمو نتأ همارلأاتق

 مزعمستس لمععمدحتسم ع ةطلتغنم متطتام معملمدتغ ءعاع. الآكمهمعغ ةسعام», هع تطل عع هتاف

 مسدز هرحتس ءم]1عوتددعر ونسمع هدعمتدوزسع هءعمضدمسغر ماج (اهسعمسر نغ ؟ه]سستصتك 0عمدتستنعملأ

 ءىدتمدو دعوتسعصاأتك عتمغ 0ءعوناسغاق. - 3964. 1خ1- لسن 181 - 08آ1ه5هغوعوزر هءضتماتتت 0

 ةيسماتموتس و عع لتلت ععمنمدتسم 06 ممهعقأاممنلطاتع 11ءوودتغامع ط1[ ععموه] جست (دممع ناتهلل(ةاتطاتقو

 ةسعام»ع 11ةلظنس لآ: 1ءامدت» لآ عري طمعمت» 12 ءوآنعا#, نلوم ل61: لفوق“ لتعام عا
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 اوان لل ني كحل زهنب قل داطاللا قافيالا# اه عفلا ىف" ؟تعتضقلاب عاج" كام" !!.1 | ةقطنب اقلوتاملا
 ديكم اتم تارطعطا# دلو) هزاوهسلا اتقعلا' ندا ربيعا وهو ميلا ثلا ىرتألا قلاش قاتلا
 نوعبسو عيس هيفو هةيومح نبأ كمكم ىنيدلا نيعم مامالا رصتتخامو ى ونوقلا ىيدلا سيش

 اوز عمج 11 ةنس ىئوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلل هاقتنمو اباب
 عمس

 كن

 ةلاقيو تالكشملاو تارمضملا عماج 1 طقف ثلثلا هنم بتكو ةتسلا بتكلا ىلع لصالا

 ىكرت فراعملا عماج 400 ميملا ىف ىتأي ىرودقلا رصتخم حوزنش نم وهو اضيا تارمضملا هل

 مايالا باسحو ةولصلاو داروالاو ايندلا مذو ركذلاو ءاكبلاو نّئياشملا بقانم ىف باوبا ةرشع ىلع

 ريهشلا كم هللا نبع نا خيشلل ةيدغالاو ةيودالا تادرغم عماج 74 فوسخلا لاوحاو

 هتمكح فيطلب ماقأ ىذلا هلل دمكلا هلوا روهشم ريبك باتك وهو ةنس قوتملا راطيب نباب

 10 بتك ّلجا ومو اهلثأَق ىلا لاوقالا عيمج كنسا ماصلا كلملا هعيجاب رما هنأ هيف ركذ خلا

 ةسمم 571 (زمع. 29. لسا. 1175) سصمرتاتم. - 3905. ظ1-ل ةسن' عل دصمو حصص علو 01من
 اطعمع فرس ممختكتتل لع 8لعأ كذهو ةتعاماع آد كلن ظعأ» ل1 0ءل 1ظ7ءنا 110: عقنا 2 ع

 مزوكقتامر ةممم 458 مع. 3. 18غ. 1065) سمعتم. ل[ةوعمسم عدا ائطعم ءغتماعم هرعنه ءءاعطتمتمب
 ندعم ماسنعو ذم ءمتامرسعس نعوعضسمت انغ هالعتاع - ءل- لأر» (نرنعمف ءا طسفس 11001:- ءل- لأن
 1711011مي:1160 11: 11مبجميمءف]رو تدؤادك ءمتغمدسع كعماس هعتصتد ةعماعست ءمصاتمعأ هدملكق. 8هاتمده
 همك هعاعوم ءلتلتغع ةطعتلعط ل61/7- علان ل[ 0-ءاد:هلسمتا ظعءتن كاف ظءلن» كديرااغ, ةصصم 1
 5 منتمع. 4. لسص٠ 1505) مهمردناناتق , ن1 20011ةط عصام ةهعءاطعاجمت ه0 هقدر اتطعمو 0ع مع ندل1 0 هصمسلل

 ىممصتعمو فال ءعتغ ةلئئمسعم (اتحس (ةمطس طازاتق ؟1هتلعوتت مدئاعرس ةعتمافسس نعاتوتمت ا.
 دون6. ل خرمأ* ءلدرسو لطس عمن رع ءا-سسموطلعتل قعر همر مرتك 10ءمرئاتست 0طقعاتتهزئاتتت أ

 لت علتسس.  ©مدق 227- 71001م» عما( نيفوسع ةمكعضتطتاسو عا ءمرصتصعساهتلاتك ءقا ءودس معصلتت
 زوسستلتعأن ج 0006 ءلتكتم لع ندم ان عدنه 1141: 10 عهدا ح 07 لةرسسأ' عاآددس عمسأ أ و ءمزن عاتق
 ومتنمصستل. (0مسق نةسسعأمو ةعتمءاتتس وأ عع تس 0لعععتس ءةصتاق ل1ةمموزكتسس ح لع متم طق

 عز ءللعطمصصس ب لع ةعانر 1ث زصكت معو مسعو طمصتق (ةننعمتق "لن معنهصلتقو معضعممتف ءمدنفستعاقو

 مرعوطسم , لتعصتس .ءمسرت(ةصلمنتت» رهلتمصع ءغ لع ططصصفع لعاتوستت د عءانمدصتطسق. --
 3968. ل ةسن: ميم 1من لفمغ ء1- علروز جب عع رى ع عاد هعط 017 ءعغو ءمسعمدك ةتسصات عله دضع0لأةح
 ننعماوضتست ءغ كطمستس ءةمصقمعمف رم ةنعام»ع هطغتلعط قلقتع كطلم7/ه]ب ]1!1ه]رونوتسعل ب ؟نلعو ل انتا

 ممم“ لتعأم عع دمصم ... مرمزتاأتم, 0مدق رههعمانس ءغ هءافطنخئمسو نمل ةنه ةصعامتا: طفسق
 10 12وور نمت ةدماعماتمع ةنمع ةاععمصام هممقاتغتا ءاع. قسعفافع ةيسس اد ل1ل1/ 111 - 7
 نوالتعأ لسكوزموع مهسمك. 11 ءقعمغ ةسعس هدحصتم لتعح ه4 ةسعامتنعمو ءغلتطعم ذماعع هرععه لع
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 دحاو لك درغملا نم دارملاو ءاذغلاو ءاودلا نيب عمج هنوكل عماجاب هابسو اهعيجاو تادوغملا

 حالصاو هراضمو هعفانمو هتوقو هتيهام نايبل عوضوم باتكلا اذهو بيكرتلا لبق ريقاقعلا نم

 خيشلل فطنملا عماج )50 هلدبو جيبطلا وأ ةراصعلا وأ مرجللا نم لميعتسملا رادقملاو هررض

 وحنلا عماج /*8,. 8. ةنس قوتملا ىوحنلا اجولاب فورعملا ىرسلا نب ميعربا فحسا ىأ

 سيفنلا عماج )1:1 ريغصو ريبك ومو 1 ةنس قوتملا ىوحنلا ةيبتق نبأ ملسم ىب هللا دبعل 5

 ىرصملا ليقع نباب فورعملا نجرلا دبع نب هللا دبع نيدلا ءاهب مامالا خيشلل عؤرفلا ىف

 ىاتولا دمحم نيدلا سمش خيشلل تاعقاولا عماج #8 41 ةنس قوتملا ىوحنلا ىجفاشلا

 هلل دمحلا هلوا باجاو لبسي ةروشنم لداسم ىلع ليتشم رصتخم وهو ةنس قوتملا ىفنحلا

 ىلع ىب نجا ركب نا ظفاممل مامالل عماسلاو ىوارلا بادآل عماجلا انا,“ . نعلا نيزجاعلا نيعم

 «دداوفو ثيدللل لوصأ دعاوقي لع لمتشم وفو ك» ةنس قوتملا ىدادغبلا بيطغاب قورعملا 0

 رمعلت ءديصعمغك ىتيسم]ت ءتطدع ءكمممدتسسك هيغ عع ةسماتكوتسسك ر وسعد 27-ل] م76 ( (نهمؤدصععك)

 زسومم مدلغو ونطم4ل معلت هيمعمام ءغ كطمق ءمصز هصعأست ةدعاوك. هةمط 210/20 ( نءدصعلتتتست

 ةرسماعد ) دسم هدصصتق ماقماف دمعلتعم دمغعالت عت ةمغعودحتس ءمشممدتغم هذغ هددص لتتق

 ةمعولعطسعر عغ طمع هردتق ءممهعتمغتسس ءىغ 20 لعصسممكضدملحتس مامصتمع نسقط (ةمغعسر دس

 ننلزؤومععوو همدعهفر مسهلقع ءمملتنلمصتع ءهمممععالمصعتاتو 12عضمقاتزق132 ©017م0115 120121 ةهغ

 دمنععأ جدهغ لععمءوأاأ جلطتطءملحسر ءغ نسحع حلتخح طسزدف ععمعتت5 دنصأال -ح 3969. لوس

 ءادرس هسغأاعو ءهمرنمدق 1هوهنءدعو ةسعامدع 8طغتلعط قلاع 15: مع 12[ ه«]1أن» 1 ءزن- ءادع»# مهد

 دهفعمر  ؟دلعم 2ءززي لتععم ءعع دمصم 310 (ذمع. 1. الآهت. 922 ) رصمتانم. - 3970. 1 ةدسخل

 ءالد- مهطخعو همومك ععجستس مات قعر ةسعام»ع ك8 0هل/هلي عري 10د: لات (01ءقارم 1 ةتصتق أت عمو

 دمتم 276 (ذمع. 6. 0121. 889) رسمات. 01ج عمانتل ءدقأفغ ها م1511. - 1-11 ةدسأ'

 1[ئ1- لل ءءاقور همرمدك ممعالتمداننت 0ع مدعلطسس لدعم همعماتطنكر ةسعامنع ةطعتاط طسقس

 18عءاراع- ءل- لأ: 4170627/87 8 تن 4580 - ءآ- "م]رسمت» ل1" (ءدسحتسهاتعم كطقطتنمو ؟نلعم

 4747 لثعنم ع دمصم 769 (ذهع. 28. كس. 1367) مممرجؤتم. ح 3972. كغسأ' ء1- 8 ةءاعتش غو

 ءفرماتك قفاسس مصور عمم ةسعامرع ةطغتلعط قر عسمع- هل لن: كلماعتس»ءا 311 لفيف

 انيإ

 11مم عاقتحر حصصم ... رممرات0. 0( هردمعملتسس و ندم0 نسوععانتممعد ءمصاتسعغ 0ن1هكدقك ةلطتطتاتق

 عمرصسسااو ررآماع وعما“ هع رر13عهممصلععرك“ ءغتنه ةمعامتغ: ةرهسدك 18)عم لعطتاعو هلز نحوس عامي ع

 3973. ظا-1ةصأت' ]1 هلغط ءال-عمرجأ1 ركع ء1-عؤست'ر ءهميمدك :ءومأقمنمست مع1عععمأال ءا
 دسلتعما هطوععع دس لهعس , ةسعاممع آ[سقس 11ةقنع للنع 8و“ ىلآتسءا هب: للغ 7 0كج/044و

 مسالعم 761:1-72727 (2همكممهغمت) لتعام عع دمصم 463 تسع. 9. 0غ. 1070) رصمرتاسم. (0ههاتصعأ 0

 اعوعق ةملحتسعماف]أعو معمعتماورضس هعلعمنمع دلت 6قممصقعمع طر نقوتع نتاتلتاهنعو.
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 ىناهفصالا دمحم ىب ليعمما مساقلا ىأ ةنسلا ماوق ظفاحلا مامالل ريسفتلا ىف عماج

 مامالل عورفلا ىف عماج 0 2 اَدلجت نيثلث وحن ىف طوسبم ريسفن وهو هه ةنس قوتقملا

 ثايغ نب رشب ةيباور وهو 11 ةنس قونللا ىفنكلا قوكلا ةفينح نبأ نب دامح نب ليعمسأ

 رماوجلا ىف رداقلا دبع لاق ىزغريلا مامالو بويا نب فلخو ىدنكلا نيدلا ريهط ماماللو

 م عورفلا ىف عماج "#ك ةدحوملا ءابلاب عضوم قو فورأل رخآ ءايلاب ةينغلا ىف اظوبضم هتيأر

 ديد رعت قالو ٠47 ةئنس ىوتملا ىفاشلا ىزورملا رماع [نبرشب] نب دا دماح نبأ مامالل

 نىسحلا نب ديحم ضايعلا وبا فئتصو [10] ةنس قوتملا ىفاشلا ىجندنبلا هللا ةبه نبأ

 شمعالا ةأرقو رشعلا تاآرقلا ىف عماج 000 فحاللا هاهو دماح ىنا عماجل ةمتت ىرسبلا

 م. ةنس قوتملا ىدادغبلا طايخاب فورغبلا .سراف ىني' ىلع نب محم نبأ ىلع نسنللا نأا مامالل

 40 ةأرق نورشعو افين هيف لقاح باتك 4. ةنس قوتملا ىربطلا ريرج ىب دكيمكم رفعج قالو

 من ةنس قوتالا [ىزاريشلا] ىسرافلا دجأ نب زيزعلا دبع نب رصن خيشلا فنصو عماجل هامم

 3974. 1-11ةرصأ1: 11 ع]1-عغع1دتربو همرحماتق 0ع ءهععوعم) همردست أمهر ةنعامدنع ةآصقص 1

 0/: ماينزل ه7 - هديناننعا هك آ17 [عايمتت» 1دددم4] 8 عران 10]1ه]رمتست»ءا 1و7 هلفتت#و ةصصم 535 (ذصعم

 17. ةسع. 1140) سسمرتاسم. (نهرصتسعس(ةيتاق (نهدندست ةسرامف نتوتساف 1عدع 01تنطأ س11.
 3975. 3-11 خرسأ' 21 ء]- هرعت و ههرمنك 0ع مهعنطاتع لاتعتك ةمععلملتطتقو ةتعغمضطسو ط؟سقم
 لعرربوأ] عد: 11 عست1/0 182: ل52 11هباؤركم 11 [آظدمعالنحرم هصسصم 212 (دمع. 2. قمتم 827)

 رسمعتمو ءكنزاك هاته عم ءهصاتسعأو سمع 8ةىارت» ونت (ارميرز الا عملت ءا طسصفتس 1: «]:0”-ع01-0ف
 10:06, 101[1هر/ 8 بن ظووتطر آسفس آه عادت. لطل-ءا-عمل» اص طادل ممل: ! ذلكم ةصوستأو

 زمموترمعأأا ممسعم ذه همععع 6ميورءا هلتسم تنعم 374 ءغددصسم وعم ان عرته 26 هع مااتللل.

 افا

 3976. 3 خرصأ' 21 ء1- عمن 'ر همرنممك 0ع مدهتطسم لسعق همععدلتطسعر هنتعغمتادنك طصقضت ه2
 1170 ملرتسعل عدا [ عاب" اعرب ] قس 21ء”معءعت كظطقطتاهي ةسصم 362 (ذمع. 12. 0ع(
 972) رممجاسمو أ كاع 1آمع» 810ه]رمستسءعا عرف 11 ةارمامل/علا 12 ءت0عبز# ؟كطقتتتاهو ةصتمف
 [ 4و5 (زمع. 26. ©ء6مم 1101)] رصماسه. قطار ل1: 210 ميستسعلا طعن ءالردقملا 7087
 همدسم] صعصفتس همس مموستغ (0هءمورتك لقي ظ[ةيسف لتر نسما طوع دمك تمول ع 3977. ل ةدصخ

 11 ء1- ءاعترمومغ ع]-حفط هو ءمرصنك 0ع 0عععس دنعععمم 1 هدتطتق ءهمرهمأ علق ها مءعععصقأم2

 مل معاتم ةهسعام»ع آسف ق1 1] 64501: ملل: عتب !1ه]ءمتستسعا 13 ءرب لآن طعنا ل8: ]7 س10

 10 ماعم 17 مجرزررما لتعم نع دممم 450 (مع. 28. "عطس 1053) دصمسانم. كلثع لور 10101111
 6[1مرب لعم» 1مل ع, ةهصصم 310 (ذمع. 1. اللهت. 922) دهمعطتسقو ]تطستس ءممأمقاتتت ءلنلنغ
 16-177: ذمجعتامتلر وندأ عاما ةهغ نسما ءيععلتع عععمفتهمعق مرسم عطعسللتغر 11 6م
 ةاوزلعاط 21مم 8عرب كطل-ءآ-هجناعب 8ع لقسعل 15: [ىك]/ضناسن] , ةمصم 461 (ةهع. 31. 0غ
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 مامالا مولعل عماج م4. ةعبسلا ىف عماج سرف نب لامك نئيشللو اضيا رشعلا ىف اعماج

 ىنوتملا [ىينمل] ىدادغبلا لالخلا دبح نب ديحا ركب نأ مامالا خيشلل لبنح نب كمحا

 نب دمحم هللا نيع نال ةغللا ف عماج 11 هلثم هبهذم ىف فتسي رل باتك وهو 1 ةنس

 دمحم ييشلا فتصو دوجولا ليلق هنكل ربتعم بانك وهو 1 ةنس قوتملا ىناوريقلا زازقلا رفعج

 نيعلا باتك ىف ليلخل هلفغا ام هيف عمج ةغللا ىف اًعماج ز".. نس ىقوتملا ىنامركلا هللا ىبع ىبا 5

 .دودح ىف ىئفوتملا ىوحنلا ءاشولا نجا نب نيحم بيطلا نال وكنلا ىف عماج ا".

 باتكب اروهشم اًيبك .اباتك راصق ريغو ليلخلا مالك نم هيلع ىّشحو هطسبو هذخا هيوبيس

 رعش ديمع لوقي امهيفو هيف لامكالا باتك اذه ىسيعلو هيوبيس

 رمع ىب ىسيع ثدحأا ام ريغ هلك :اعيمج,:وكنلا, لطب 10

 1068 ) دسمغتاتكو (نهمان5 0ع 0عوعيم معءوعموز ههتطاتق ءمسممداتتار هغ هطعتاعط 2عدم7 8 ع»

 145 لع ةعواعسم (مصاسسلا سا 3978. كفستل 11 ه1نمس 1-151دد ٌةدتر همرمتق 00عام ةتكاتل

 1سصفست 477:60 ظعءر» طلهسطم/ , دسعامنع كذطغعتاعاط ءغ آسف لقت 267“ اق ]تنعأ 17 تا 01

 11/101147 5«8ج70402 [!1[1دمطدلتنه]و ةمصم 311 (ذصع. 21. كمر. 923) دصمرنتم. 1نطععو كنت

 ةزستاتك ذم طقع هععاج مرج مووزغان5 همس ءدفاملل - 3979. لةدصت' 11 ءل-1ه عطقأو 02م5

 0ع 1ععتءعم]هعتدر, دسعام»ع قللت 45061171: 1101 هت 1: لمركمب»  (نمهسات 027(  همام

 ةمصم 412 (ذمع. 17. فمع. 1021) دصمتاسم. آتطغعم دصحعمأت 2518 845و مغ ذمععمانس لنك ءنآتك»

 1غعص هطعتلعط 2101 هتوتتءل ظعرت لطلعللع]ب 1ك عض نمدغر ةصصم 300 (ذمع. 18. ةكسعي 912) 5

 رسمسامتفو لمت»#* لع 1ععتعداهعتد ءمدصممددتغو ذص ندم هد هم]]ععتاو بتهع 7276717 ذه اطعم لق

 هرمزدعرون. -ح 3980. ل ةرص1ا 11 عادص حطخكعو ءهمحماتكق عوضا 221 هانت ةانعام» ع 710/7

 11ه ]ءعت»ة» 0 ]3 ءتن للرت»ءل 717 ءعآرعإبلب (عدحصتسما عمو قكععح حمصتتتم 300 (ذمع. 18. ةسع 912)

 مدمرسعتم و عغ زغعرص ظطعتلعط 106 8ع: (هن» 1!,ه«عمر/ (عدسستلل نكرر حسمم 149 (ذصع

 16. 1عاطع 766) رصم»أستفو (نهرماتكق 0ع طمع 0هءنتمسح ءمصتمموستغو نتم0 :82667مع27 كاتلصعتس5عو

 ويسعل عمقدعر ءغ عاومدوده ءأ ع جلمممقمصتطمسو . 72727/1 ءغ داتمعس 200103554 (نهلتانتت

 آملع آائطع“ دصحعماتو ءعمهغاتق ءعوغر ؟ن]عم ةطنطعم مىءقلهيمءتزبن لتعع. 1لعسص لدم ائطعسصت 7

 نسموسع 0ع ععدستس اتعو ءلتلتغو ءغاتص ناتئاتت20136 هماتق 47740 طمو ؟عنواتذ [ععلاتن

 مس عممستسة ملغم هددصتسم هرسصمتف 20 هتطئاسمب ءعءللتغو ءدععمات5 تكور وناتقع 16 10

 1826: 0 ممكو ذص عد معماناتغ

 02 ةلاوس يأ 2لق714/ ةجمعالهنتسسور جلع عماتصت لول”.  [لندسسواتع ءىغأ طمضستمت طالق

 هماأز5 ءغ ]دصهع 100.
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 لضافللو [011] ةنس ىقوتملا ىاعنصلا مامه نب قازرلا دبع مامالل تيدحلا ىف عماج

 بترو ةتسلا بتكلا هيف عمج 51. ةنس قوتملا ىكملا نيدلا ءالع نب نيحم ىنيدلا بطق

 اضيأ [190 ةنس قوتملا ىرهفلا دللا دبع كبح نأ] بهو نبالو هبيذهت نسحاو بذفو

 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب قا نب نحرلا ىبع نيدلا لالج خيشلل ضصئارفلا ف عماج د

 5 عماج )"مل“ بدع ةنس قوتملا ىنيدراملا رت ىطلملا دمحم نب اكيرس نيدلا نيز خيشللو

 عماج و,“ همم ةنس قوتملا ىفنخلا ىدهازلا دومحص نب راتخم ءاجرلا نأ مامالل ضيحلا ىف

 نب ديحم نيحلا نيزل بطلا ىف عماج 0.50 2 ىقهيبلا لصفلا نال نيكتكبس ىب خيرت يف

 ىباحبلا ىحأ نب رفعج ... ىف عماج 44  ما1 ةنس قوتملا ةعامج  نباب فورعملا ركب ىأ

 ىونسالا نسخ نب ميحرلا كبع نيدلا لامج جيشلل ... ىف عماج )"ب 4*8. ةنس قوتملا

 10 ىف اًيح ناكو ئنميلا فحشا نب ريع رفعج ىأل ... ىف عماج "هل "#0 هش قوتملا ىفاشلا

 3981. ل خدسدأ 81 عآادط ج01 غطو ءمعماتد لع نع اهد0110هصحستمو ةنتعامستطسع آسحقتس 7-67-450" تمتنع

 16: 21 ءربتساب» ذعءرت مينغو ةمصم [ 211 (ذمع. 13. لذه. 826)] مممدتتتمو ءغ طعصع دطعضأم

 04-60-0011: 1710 1عمتوتتنت عل 1 رن 44-ع0-لغ7: ل1ءمكفو ةصصمم 990 (ذصع. 260. كلدص. 1552) دمكاتمو

 وننأ ذه ىدتم (0هممرع هعر» ][نطعو5و ةةضممصتعمو هممز هم>ل6.) 115ممدستغ عغ مععموسهم؟16 للم

 ءيمعوزعو ءأ مدضاع» 101: 71” هلآ [ كلن 71ه مستتءا لطلمااملا 18 ةسصم 197 .(ذصع.

 12. 5ءمغ. 812) ممر6نا15] ةزست]ع هده ءلتلنغ. - 3982. ل ةسن' 11 عاد #ءععفأللطو ءهمماتق

 0ع زسعع طعمولتئكسمو ةسعغمستطسق ةطعتاعط لعام - ءل- 011: كلطا- ءا-” هادم 1 عءتت لطف علت“

 ىو, 2/6, هصصم 911 (ذصع. 4. لسصص٠ 1505 ) مجمتننتنهو ءا هةاطعتاعط 276ق::- هل - 01: كوره 1 نا

 11ه1مممت»ءلر مسكاسسم 1[1هلهقمعر لعتصلع 81دقتلتصت ةمودتلاتسم ءغ جمصم 788 (ذصع. 2. 1عطط

 زر

 13860) رصمرنتم. - 3983. ل ةس1' 81 عال-ط عزلطو ءمماتق 0ع ماتتتعدلتهصتطاتق ة1(165ا35و

 دتعغمنع آسف ل1 1"ءز 1]110ءان* طع 11ه] 10 241208 1آدمعطتاهر ةننصم 658 (ذصعت

 18. 126م. 1259) مرمر. - 3984. لؤست* 21 غهمتاعط 8 ءمأ هسه طسلعغءلعاأسو هم مانق

 لع طئقغمستح ليجمدعاتمع هلت عآم ةهسعامانع ل11 /هلل7 ظون]رمعا#فمم ح 3985. 3 ةدست' 1

 ءعا-لتطاطو همرحماتك دعلتعمس و ةانعاما"ع 27عقث - هل- 0غ: 1101متر: عل 1 ءرن ىلطغ 13 ءاب» , ؟نلعو

 لادن ل ءبنم لتعم ععدصمم 819 (ذمع. 1. ل[هننن“ 1416) دتمرناتم. حا 3986. لة 11 ءءءو

 نكمدنماتك لع . ..ر هسعاممع . لوزكم» 1ع: كلقتنء4 11]/ مية ةصصم 460 (ةمع. 11. لوك. 1067)

 رسمركتم. - 3987. لفصغت) 11 ...ر ءمزمتق 0ع ...ر هسعامنع ةطعتلط لعضفا-©ل-

 10 لط0-ء]-ءآراد» ورب ظلممم» ظروبسعم# ظاطمطظتكمم ةمصم 772 (ذمع. 260. لسان 1370) د00. ب

 3988. لخص 1 11 ...و همالماتكق 0ع ...ر ةسعام»ع للطتع لمركم» 0م ظءنن 1ظ5*|ل4مع 7 4و
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 ىف نيفملا عماجلا 0.2 [1] ةنس قوتملا ىزارلا ايركز نب دمحلا عماجس 4# ا ةنس

 تورعملا تجر ] نب دما سابعلا نا جِيشلل كيلاوملاو ميوقتلا لداسم لوصا نع فشكلا

 ةيتاخو تالاقم ثالثو ةمّكقم ىلع مبشر .[م.  ةنس ىفوتملا] ىلكجاملا [نباب

 نيدلا بطق خيشلا مظن نم ةئباثلا بكاوكلا علطم ىف ةزوجرأ رهاوجلا ةعماجلا

 عبس ىف 1.5 ةنس ىف اهمظن ىكملا ىعفاشلا ةريهظ نب دوعسلا ىبا نبأ ريخلا ىبأ 5

10 

 ا

 قداضلا رفغج مامالا ىلا توسنم رفجلا ىف باتك مسا ةعماجالا 598  انيب نيعبسو

 هيوكحسم نبا ىلع وبا تيشلا درواو هييرعت "ىف اضيأ هدعشلو نؤمأملا ريزو ليس ىبأ

 ريبك نادواج 11+ ”نيزغلاو - برعلا باداب ئمسملا هبانتك ةملكقم ىف صخلملا اذه

 لوادتم روهشم وهو هبهذم ئق هغلأ روتنم ىئسراف  باتك ومو -ىفوركلا أ ؛ةللا  .لصفل

 لاضفالا"يرضتلا ىف-:تطعخم -ئشراق“ ةماث نادواج "416 - ” ةيفورحلا هم اطلا نيب

 دصصم 713 (ذمع. 28. كرد. 1313) ل50. - 3989. لوس 1و همزنماتقر 21161406 164

 8عرب 2م1م 6م 1! همصم [311 (ذصع. 21. قمر. 923) ] ردمرانم. - 3990. ظ1-ل ةسخ

 [:1- 310110, ءمرمس5د 20عا3هدات71: 0ع 0عوعتمانمصع هسطغنلاهدت معلمعأ ماوزان12 0112650

 مطعم عم لمس عع طمتموءممورستتسر ةمعام»ع 8طعتلعط قكط:7*/هطط اع ل]تنءلأ عت: [1؟ ءزرعا , ؟دلعو

 1ط-] ءقممز#0 | لثعنم ةغ ةمصم 850 (ذمعب 29, لآدم. 1446 ) دمتاسو ]. 1لتكممدتغتتت لأ

 زم مهعووا1 ههعطسر (معق تكد ءماققل مدعم ءغ ءمهعاسمع1همعم. ع 3991. ل ةردخقأ ءا1-] عزو ٌةطقعو

 ةمملعو ردم عم تقم ]13 ععمو.  (نةصصعم دسعأتو 72 رعت مص مووتغمتس 0ع هرعاد دغعا] ةعندم 12 ةقاتتلتو

 0104 ةطعتاعاط 011 - هل 0: ل117: ]رعا» لان: من8: 1:010 13 عرب 'اظعم]بف« 111  ظطقطتاه

 هصصم 905 :(ذمع, 8. كنوع. 1499) ةءماسموعتسام ةعرباعس ؟"عئوتطسع ع0لتلت6 تح 3992. ل ةرستقأو

 مطسلخ 126. جلومردعم آئطرت لع جماع هع سعسطعدمه ءديسعاتسو» لتحتسمما1 1مدقستم كورك“

 [70/- 9402 دنفتطن اق. ع 3993. 3 ةس1لقم 1ك طتع علو ددنم ةعاعمممي وسم0 همدصعم ائطتت

 ممروورحتست ءنغ "ءوعأ 276767 دافئا. 11 هعم» 8ءرد هما زلمجبئبأ 9[ وتسمح قدس ةعقطتعع

 ندمف(ناتغعو ءغعاتص نممعأءرنعملم مممرو ءّرمك ذه ءصتامصسع ةعاععتغو ونمس كطعتاعط قلقا ل

 11 11671 منمءا] م'دعاقاتممت هرعهتك هدأ 408 17]- كهل مع 5-10-171 ةجمعااونت ةمكعماتأ ا(. ع

 3994. 13106ه 1< ءاطثعر ]ئظورن ةعاومصاتك دتقومان5 , ونانعات 4]17207/641] 1107 معردأعع 0

 ءعوماساو هرتقهلممع لع دععامع ددقع لتععتماتمسم ءوهممونمت(.  (ءاعطرنةئعمك ]1ع ءوع ءغ طلاق

 ماع ةءعوامع 20( عومع ةعوععاوع. ح 3993. ل ةركذ ل ةمدص ةسس ءطر ]لطعتا ةعاعماتكو 816401



 فّئاقحو كولسلا لاوحا ئف اهلك ؛باوبا' ةعبرا "ىلع بترإ ىشاكلا* دمحم  نيدلا

 ةيفوعلا رومأ

  ةلباقملاو ربجالا ملع 8

 نم ةيددع تالوهج ينارضتسا ةيفيك هب فرعي ملع هنال باسحلا ملع عورف نم وهو

 ةلداعملا ةليجنا ىف صقن ام ردق ةدايز ربجلا ىنعمو صوصخم هجو ىلع ةصوصخم تامولعم

 نيتلمجلا ىدحا نم كناولا طاقسا ةلباقملا ىنعمو الداعتيل ىرخالا ةلمجلا .ى ءانثتسالاب

 ايلوأ كلذ ىضتقت ةبسن ىم بتئارم تالوهجملل اولعجي نا ىلع اوكلطصا مهنا هنايبو لداعنلل

 لك نال ءىبشلا اهيناثو هيلا لوهجملا ةبسن نم هجارختساب لوهجما بولطملا نيعتي هب هنال ددعلا

 ةيناثلا ةيتريلا قى هفيعضت نم مزاي امل رذج اضيا وهو ءىت هماهبأ ثيح نم وهف لوهجت

 هذه نم رثكا وأ نيغلتخم نيب ةلداعم ىلا ضورفملا لمعلا يرخيف مهبملا عبرم وهو لاملا اهتلاثو

 40]نم]- ءل- لأ 11ه]رميسز»ء4 1كيع]2. 0( هدممعسلتستس معتذتعاتكل 0ع 8دلقاللم ذه 011341101

 قمته لتكممدتكتسر ونسحع هرصصتق 0ع دتمع دصوروانعمع 26عءقممتطسك ءغ ةماعتمدتانانق معضتتم

 مريم عمستسس همطاتلتهغطاسع ةعانصأم

 3996. 11م١ ءا-ّز ءطع 5ع ءا- مم دعؤط ء1عغم ة1لوءىئتمد 2علسعأالممتق معط 61001

 طورئنمعع هد ه0 مدعو ةيتطسعأعدع ةمععأدلعوز ةهوع عمتسس عد 00ءهتسقي 082 1200 ان5

 موعممدعتن معو نصهصأنامغع5 جتغطسعات عده ةوصمامك ةععجدصلامط» هعتامتس 10(12هعلال ع ءهعالاتق

 وتمص نغمغطسع مماته ءاتعاعملل.  ؟هدع لعق“ (معمامسسداتم هتكع معلسعام مدساتسس 20 ؛هانتق )

 هزوعمتكلعدغرو دصفممهمعملم هسصععمو ممام5 دس ج]نعرتحسس مديئاعطت دعتط ((ن 055 ةذكع >) 0ان85أ

 زماععورنمتس 7ع00عنعو ذكف تأ ناتهصأاتلط عع مدجاع معك 0عرصتغسعو اهم ذه 21غ ععقصت 200ة4ت1و

 نغ ةعوسقلعد ةذمغ لدقع موسعاعق. 171060186161 (هممموتلتم) دسغعس هتعمت ءدغر طاتتل ءائاتتلت 2110انعلال
 معلسمسلعصغعست (ومطعدطعملم 361 لتس لعملم) دم داعين »د معمممدز مدع دصانلاتتع

 ىفتتودود (ه]]1عمع. 1ع5 ةدساعص اه 0ءععادنوسلف ءوغر 120م5 00 ءام5 ةماعإل 5ع ©085عطلققعو

 ونيدمتنمقطستو ةعمماف ععملم5 ء دعامتمسمع ندهعتعنعر نتهع 11105 عددلدت5ك 5 27010

 طرتستتك عجدلاتك منرلعزلاتك (سم45) ءقاز طتع ءصتتت 003عقأأان1 1 مض0أ112 0005مأاتاتالا

 معللز4 ءمر نسما نتدعوزاتسم ءه دعادنممع ةعممأ 20 المس ء]ز مزاد. 5 ةعدصلت5 علان

 ءوغ معو ((هوه عزكم >ع)و هرصصع عصتسص 31عممأاتتسرو لانه( عصاتق ]ةلعمغو دعو ةقن ؟عآ1 ءاتقتس

 فيز

10 

 10 مسصعتتكر ونت حصان ماتعححم مولسععسم ءكقعتغي هرمصتكق عمت دعو لنهع ذص ةععاتص0لو 2
 وعر معبعوودعتم تمآتءدلصع. "[ءياتضف عمتواتع عرهلتتكق يا مو[عقام5و 4 0
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 ىلا لويو اكيك ريصي ىتح رسكلا نم اهيف ام نوربجيو ضعبب اهضعب نولباقيف سانجالا

 لوهجم لك كانه ضرفيو ملعلا !ذه ىف ايش ةسفن ىف هبرض لصاح ىلا ةبسنلاب ىهسي هسفن

 ملعلا ىق الام روكذملا ندعلا ىلا سايقلاب برضلا نم لصاحلا ىمسيو اصيا ايش هيف فرصتي

 ةعبرا لدعي ءايشالا ةرشع انلوق ىف امك ءانتتسا سانجالا ىم :نيلداعتنلا كح! ىف ناك ناف 5

 ةلماك ةرشعلا لعجايف هنم ىتتسملا ىلع ىتتسملا لثم دازي ناب ءانثتسالا عفر ربكلاف ءايشا

 ةرشعلا ربج دعب لاثملا ىف ىّشلا ةدايزك هليدع ىلع ىنثتسملا لتنم دازيو اهناصقن ربكي هذاك

 صقنت نأ ةلباقملاف ةلئامتم سانجأ نيقرطلا ىف ناك نأو ةسمخ ريصت ىنح ءايشا ةعبرا ىلع

 ىف امك ةاواسملا ىلع ضعبب ءايشالا ضعب لباقت ىف ليق ةدحاو ةّدعب نيفرطلا نم سانجالا

 نيملعلا نيكهب ملعلا ىم<و ةاواسفلا ىلع ةسيخلاب ةشعلا تلبوق اذا روكذتيلا لاتملا0

 رعممل دار 14 تغ ه0 ةتمودله ععمعتتي دعب هم ةعت ماضنح ةمكتسغ 260230هخر 8

 همعيدتتم جععمرست00عغت. المسدس ذوتمتع د]غ عجل هممممتغترر ءغ ننهع ذه ثق 802عأه  ةاتظأو

 زماععتامأت عل0هصاتإعر نأ ةدصق فصار ءغ 20 معد مدماعك معلعدماو ذه ونمتطسق 27- لع“

 ممالعدتستات11 عرف دلال,  هان1012مئا111 016مو عت عغ م0162013117. 0 5 60٠

 مسدععمك معع هع سس]قماتءومتع >ءادعممع طقطتنم معملمعم عد 1115 ددسا قصات عققمصع

 ءلععن نص طمع 0هءنلمج معو (دع هكع مملتح) >هعدصتعر 1اعصوتع ة1اذع هدصصع ةعممطتتتو

 ونسم4 دم ]ئطعصتس طسزسم 0هءمتمدع جعطتغتمسس ءدلتغر معدن دعت عظمت( ل مكاتتلل 72م0

 ميملسعمتسم دع سسن] قمت ةهقممع ءللععاأسس مجعممع مستغلا .همراتتل ع201221 طقطتلج مل عدامف

 زم هعئتصح ممرصتسةغتت .١ © نملقأ ذم نصمم ععصعساتز> ضاع“ 5ع 203علمت د( هدئاتنتظ 11ععغ

 ءيععمعم ع ةلتوستل, ونسعسحلصضولمت» 0عععرب معو (- دع) جعوتهلغ 011241107 عقر ل6870

 ميغ (العمعر وسم تفتسومسع لعرسأت مماعدؤ عمو نسم0 10, ونسم4 ذص دعدمأاو ممممدتام

 لعصعسلستس عقغر 200ذ(سع 20 10, ع نسم 0عصعملمتس عوار كه نغ 0عععتت عد ماعمدع ظقصأو

 نتحمأو ننهع 1ه0ع 0عودصغو 1عواقتت 1ع ان1“  ة(0ا1ع 1116105 114]1 0405و وات 102165

 ىيغر 200ةدع دم حج]غععحتس مديضاعتالا كك م1121670و ن1 عل 7ع5مم5ه06غر ونطتعتت 301001012 ل

 ءرىععصمأام مرمممدتغم جتعءامو معأو 2005035 قدحغتم» ؟عطاتق 20 0عععت "عقر طغ وطاسواتع 288

 ©مملكأ ةط تعدوسع مدراع ععوععو دعوسملتح "عمعيتاسأتع و 1106م0 ء7مع نأ, هانت

 عتصلعتل صاتزل عركاتتات 0 عرطص عرعر  نانقع  عغ 10عهأانال ةعئئاتتلل انأعتتتلا14 م051(ةانستل 1266 5ع

 فدصمعصودم 1؟هعاح ةععتصسلستص مءعاناممك ةعومملت (مقعم نسعسف0صملمسس لص هموم ءةععضمأاو 0

 0ءععرم معد قرص معمكحماأ صدت نمتمومع 20 ءوساجتم ةعوسوأتمصتو. 8 ءكعصاتمق ةساعتت طقضتمت



5234 

 نال لباسم تيس ىلا .مهدنع .ةلداعملا تيهتنا ام رثكاو هيف امهعوقو ةرثكل ةلباقملاو ربجلا ملع

 دقو نودلخ نبا لاق ةتس ىجيت ةبكرم وأ ةدرفم لامو ىث ىا رذجو ددعح نبب ةلداعملا

 ةنسلا هذه نم رثكا ىلا تالداعملا ىهنا ىرشملا لما نم .ميلاعتلا ةمنا ضعب نأ .انغلب

 لاق ىهتنا ةيسدنه نيعاربب ةقيثو الامعا اهلك .اهل يرخاتساو نيرشعلا ىوف ىلا اهغلبو

 5 ةلباقملاو ربكلا وه ىضايرلا نم ةيبيلعتلا ىناعملا حا نأ ىمايخلا ميعربا نب رمع لضافلا

 ملف نومّدقتملا امأ اهلح رذتعم !ادج ةصاتعم تامدقملا نم فانصا ىلإ ٍجاتكي ام هبفو

 رظنلا ىلا ثحبلا رطضي رثو رظنلاو بلطلا دعب اهل اونطغتي رف مهلعل اهيف مالك مهنم انيلا لصي
 ىتلا ةمّدقملا ليلحت مهل نع دقف نورخأتملا امأو مهمالك انناسل ىلا لقني مث وأ اهيف

 لاوماو باعك ىلا ىدأتف ربكلاب ةناوطسالاو ةركلا ىف ةيناثلا نم عباولا ىف سديمشرأ اهلمعتسأا

 10 عبت ىتح عنتمم هناب مزجن اًيلم اهيف ركفا نأ دعب اهلح هل قفّتي ملف ةلداعتم دادعاو

 لسدستس لمعمتسحستسم كا ءازعاب» مء هلد»ج0ءم8ء7ع2 رهعدتمم ها طصسلغتس ءدعدتس دم 118 نقدتسو
 هع ةدعمتمسزيسع ةعودحأتلم ديس ةعتئطسعاتعمو 20 ةعرع نييهعفاوصعو 110 ءدئانتو تانتط عمن
 زمزم مييسعتتتسر م0لسعتس ةزكتع دورس عغ مماعدامتعرم دعمعاسعو ءغ طقعع تنته ةسماتعم
 ءووع مموقتمغ ؟ع] .همرصممدتلهو دصلع ةعرع نينه عقانمسعف ءكلظعأتسساننك 1061: 121470141: : ىرلت ودعتسو
 زموستغو متم معرس صه طعس دنع لم 0مل عصاع ةعونفكمصعق 4 حرسماتانك طقفق ةعاج ةاتلل55ع
 ح0 نت رسانك و لغه انغ همته ل عاما مدئ0ع2موان5 هزار 0م ءرنهلتوصعقوانع 3قاتط عل ل15 8ءولس الأ
 5 ماعمم ءاتمدتسدعر ونهع ذه هدصصعم للهم ةعوسففتممعم .ءهلقصإ. ع بع  ظفمف رصعتتاتق 01007: لق ءلف
 16غ 16/يفس# دمحم لت كلتميسسس .مدسعاتسس دسهتط عيسملت ءدعسس عد عع 2210011
 لموؤئتمسمتس ءةدع لتعتاأ 1/-]غا» همع 171-17هءل5ءاءار هنت ماسح امقتلاو نانهع ؟ةن185 13115
 نسرتعلتلمع هرسدك طقطءدمغر .نسمعس .ىواستم لن[ عدلا هنتطانف هطوسعأم هذغ. .ل1هزهعع5 هتطنل
 دمطتم لع ذللتد لتءامسيس دنءاتومعجس معو تنس ؟ظهماممدع ممذأ دصسامسم عملتسسم ءغ ةمععم] تمص ع
 ءدك رستمتسع ةمغعل]ن ععععم(ر ذعوسف ت5 مدلمكتم لص اتصلت عتقان 20 ءدشانتم اموسأ سل هصعتت 201 ععطعأو
 رعأ ونحع لزووءيسعممغعو عويتس ممواضدست 1نصسواتمسس .همصب 20د عوطتتب 5م اباتك .ةسغاعس
 هموم همهار ملف مموعمستمدمع هطاسلتغو وصح قيععطتسعلعم ذه ممممموتادمع ودمع ائطدخت ةععبس لل
 10 لع 8رطمعم ء( (واتملعم دماغي مموتنم قلوعطسو نعتك وعر ذه نع ه0 هنطوقو صواعقاهلعق ءا
 دس عمو دماعع عع ةعومملعو معمم ولعنعس للعم ك طقسس نسمعوانمصسس ةدماماتم ءمهانوتاب
 مموكوسمتس .ةلتوسحتسلتس عمه دمعماع ةوتامحتل  طموسع ءعص ه0 ءالطعغس نأ م0556 معمم
 لممعع بيس 4طن لوم“ 16, 4عيانو ةععدامم قار ونمت عده قععاتمهتطسو ءمهتعتك ىداكتك 105
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 عيا

 ةادلف]

 نب دمحت دللا دبع وبا داتسالا هيفا فنص نم لوا 'ليق ىهتنا ضعبلا لح مهضغبف اهنم. فانضا

 هباتك ملسأ نب عاجاش لماك وبا هدعب كفنضو روهشم فورعم هيف هبانكو ىمزراوخل ىسوم

 هيف ةقلوملا بتكلا نمو ىشرقلا حرش هحورش نسحا نمو هيف بتكلا نسحا نم وهو لماشلا

 لدحلا ملح

 رظنلا ملع عورف نم وو ضقنو ماربا ىلع اهب ردتقي ىتلا قرطلا نع ثحاب ملع وج

 مولعلاب صخ هتكل فطنملا ثحابم. ءاوجإ دحا وه ىذلا لدلل نم ذوخأم فالثل ملعل. ئنبمو

 داديتسا هلوا ةيداع روما اهضعبو ةيباطخ, اهضعبو رظنلا ؛ ملع ىف ةنيبم اهضعن_هيدابمو :ةينيذلا

 ضقنلا ةكلم ليصخح هنم ضرغلاو قرطلا كلت هعوضومو : ثحلا بادإب روهشملا ةرطانملا .ملع“ نم

 ىف اذك نيفلاخملا ىلع مازلالا خيج نم ةيليعلاو ةيملعلا ماكخالا ىف ةريتك .هتددافو . مازبالاو

 دكحاو امهنم لاملا نال ةرطانملا ملع وه لدخل ملع نأ لاقي نا فعبي الو ةداعسلا حاتقم

 طسمع لعمتوسع دمصصأا ععمرس ءاتذع مآنع5 معهعررتكدة7انل3 كمععأع5 0عوزلععدعدما عغ داتت هلتقع

 ةواععمدم(. [آدعع زلل عي - طءلسممر وسأ 0ع طقع 0مءنتمد هع موتا, ده عتداع» قكللنن 17

 1101م7: عال 1 ءدن لالطيدم لع 1رممممت" ءيررب## ءودع لتعلمدع رو ءغ ]تطعم ءزده لع طقع ددهأتعته 05

 عوغ عغ ءعاعطعدخو.  هوغ هنسس 41: لع معت17 58104 18 ءن ملعاعت» :هردك دانت قأ ءمطتإت وكانو

 ونتم0 ئذص همالستك طسزاتك ععصفت5 همعرتطسك صستسعاهكانت عع 0مالتهاتك ءلاتق ءوزالال 5

 (ممعوزبم جمع منعم طقطعع. كل اتطعمو لع طقع 06 ءتمه ءمرصمموتغمو مععاقمعسغ ...

 3997. 11ص ءع1-]ء01. '1همتعد.

 روع عد لمعئتمدر ونندع ص ىتمك ةمومتسغعر ونمتطسع هعماعملدع هسا طصسصمفمس ةهننغ لتلست

 ممووتصسغو عغ 20 مدعو مععنلمعغ 0151عءلعدع ةمععد]ل عد. 1خدصلمس عمات (طعم]وعتدع ءوصغعمعموقع

 1م (ممأعد ممدلكتس دار نسمع مدععسم :ءاطعتغ 055وعهتكأ انهم 10عتعمع.  ةعفسعم معممرتع ذه

 لمءنئتمتد طعم]هوتعأتم ؟عمودعتعو عغ ءعزدك معكم عمت دنت هاته ذص لتمل ععقعح عدمات ةصامعب  هلثف

 عطععئمرتود ىسمغر هلتف معو هممكسعصلتمع عععرامع. 1 مدد جسععس جنتحتلتسما معقنغ تع

 ةركع لتكمسغعملا ( 177» ءآ 1مم ةلسم"ءا), وسحع هممستمع 2408 ءآ-ةه]زا]ع ( :عوعدلهع ةماتك

 لتكمسغمملت) ةمهمغتتغز ءزانكودع هطز ءءمدص ذآلدع تدع ةدصغر ءغ ظمتع ذم ءىسرمدتنممله عاما ةنع

 ةعممتكتسم ةعماعمقمك ؟ع1 لتاسعملت معآ ممطعسمملت.  [لنلتغمنعو سماع ذملع معلمصلممغ ذه

 دامعتكو طعم عالعو عع معدعالعمر عنسحاعماتك 209 كودضتم هئلعمقسس ةصممصتسا. طآدعع ةص

 ل141 ١ ءآك- :ءي0ء/ 1ءعودصاست. ل عوسع ةمسعم ةطعسعلمتل ءعغ لن ععمعر ؛ممتعمسب عقصسلعسص

 0مءئتممس يدع تس ةعاع لتكمسامسلتو ءاندص ناعدولاتع جنك 20 همس 10عسومع علعمغب هتعت
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 ةفرعم وه لدجلا لاق ثيح ةمّدقملا ف نودلخ نبا مالك هديويو هنم سخا لدجلا نأ الأ

 ,5 ةرطانملا باب ناك امل هتاف مهريغو ةيهقفلا بهاذملا لحا نيب ىرجات ىتلا ةرطانملا بادآ

 بادآ عضو ىلا جاتحاف ءاطخ نوكي امو اًبارص .نوكي ام لالدتسالا نم دافتسم لؤبقلاو. كولا

 دودحلا ىم دعاوقلاب ةفرعم هنأ هيف ليق كلذلو بيجناو ٌلدتسملا لاح هنم فرعي دعاوقو

 5 دقفلا نم ىأرلا كلذ ناك همده وأ ىأر ظفح ىلا اهب لصوتي ىتلا لالدتسالا ىف بادآلاو

 لالدتسالاو عامجالاو صنلا نم ةيعرشلا ةّلدالاب ةصاخ ىعو ىودزيلا ةقيرط ناقيرط كو هريغو

 تاطلاغل او ناك ملع ىأ ىم هب ٌلدتسي ليلد لك ىف ةماع هو ىديمعلا [نيدلا نكر] ةقيرطو

 ىتاطسفوسلاو ىطلاغملا سايقلاب هبشا بلاغلا ىف ناك ىقطنملا رظنلاب ربتعا اذاو ةريثك هيف

 اذهو ىغبني امك لالدتسالا ىرط اهيف ىركتي ةاعارم ةظوفح هيف ةسيقالاو ةّلدالا روص نأ الأ

 10 ارصتختو داشرالاب ىمسملا هباتك عضوو هيلا ةقيرطلا بسنو اهيف بتك نم لوا وه ىديبعلا

 اذهل ىعو فيلاوتلا ةقيرطلا ىف ترثكف هريغو . ىفسنلاك نيرخآتملا ىم هدعب نم هعبتو

 نتم0 (همأعد كمعم جرم مرع5د هغ مهم هدنع5 طفطعع ةعاع 55مدعمصلت. 11دصع 0 مأ11 0012 82

 يممطعمسمماو ناتهع 1071: 16/0706 ذص /110ءم00عءبسمعا/ طقطعغعو نطق (هماعقتس ررعم عدت( ةمصعال ع5ذع

 لزوؤنغع معوساحتحسس جعلق لتكمسكدملأ ةط لستم معضاتم ؟هضمستتت 015ءامآت صحمعاتنس حلئتقواتع انكان

 معوعمرؤجتتنل.  (نسسصص عصتسص هقهمنغ هياتم لتكمسعفسلترو نسمل ذم ءلمغفملو ءغ هموسة

 رعرع دمت, عدع متكرر ونندع عرج ءغ ندمع 1هلهد ىنصغو ميئمطقملتك همرص مدت عءاتو 1عععج ءأ

 نم لحس عمأو تفصقأت كنق صكاتا ه6ع0عم5ع عوار ناتتطاق ةاهكتك مهطقسأتك ءا "ءآتاقسأتق 00عام 05684111

 [لجع 0ع ءمسددو ءو ءاتمس همعمتانم لتعزنسع ظيصلفتسعصغمماتتت 1ععانس ءغ مءوس]دضتس دم

 حعسس ءعمافصلم هطقععجملمستسو ننتطسق 20 همتمتمسعس 0عاعملعملحس ةتتغ 011 سنعص لهو ذلك ٌن

 ءد لدك همععامغ هزكع حلتعس لئ5ءماتممسلو معضل عمتدغت. 1 )نهف طلع ةصعمعفذأ ىكاتصأ ؟لةقو ةتنتغ

 طمج0ءما1 و نسمع مععم]أ دتاع» ةععمسعماأو 20 !عوعرص ةمععافماتله ء( ءدع مدممرأل5 (عااتق

 (هرتومأعأ ؟عنطتقو كةرمرستست 0ءغمرتتست ءمهكعمدات عا ةنئعاست ءعماجأأهمع مائهطقغه 5عواتأكات1و أ

 |[ عمرو -عل-لة11] 01ءقلغر ندحع لص ان11علقاتلال 011181 31 عا0116840و 0110 01110 ءاع ل113 ان

 لمعيتمسد مرمطععنعر هتالغم. لاماغمع جسغعسس ةصكتمغ طالع دمهغلمصأل هتمال00ع5و 01036 له

 ءعرتمرعم ىمزأقسصسغعو ءغ نسحصلم ةمععن]دنممعس 1هوتعدس معدمت غو ماعضتسوامع هن مامدتنتع

 حل مهم ءامدقمسعتل ءممالمودسس ءا كه مطتف6عدحسس ةعععلتغو متقأ ونت00 1هرطنقع 31عانال ا 110

 10 عع ه5ي211هعتوسمدس ذطأ بتقغملتامع ءع هطقعسأ ملمع ةاتساو ّذص نستطاتق ؟ةسمع هنتوا 0غ

 رمهعمسعف 10همعمعو نغ لعععغر سس لعاععنتب هلستفممع ةيصغأ. [طلتع 0786706 معاسلتق 0ع طوع 3

 ةعمت موتك ءموسع ه0 مكس معلعضستع 1لعتس اتطستس 1740 ةمفعسأ مممس عوض م ءملتستتلل1ع 01 ععأأم

 [ضتس ممصصتألل ممد(عضمتنتسس و نأ /ءعور/ ءغ حلتتو هععمأت يصغر تغ رسنلاح 0ع طقع الذ هع
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 لاقو ىهتنا ةيرورض تسبيلو ةيلامك كلذ عم ىو راصمالا ىف .ملعلا صقنل ةروجهم دهعلا

 هيف فنص نم لوأاو ىديبعلا نيدلا نكر قيرط اهنسحا قرط هيف سانللو ريخلا وبا ىلوملا

 مس ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىشاشلا لافقلا [ليعمسا نب] ىلع نب دمحم ركب وبا مامالا ءاهقفلا ىم

 ءاملعلا نم رباكالا ضارقنأ دعب ريظ ىذلا لدجلا اذهب لغتشت نا كايا ءاملعلا ضعب نعو

 اذك ةعاسلا طارشأ نم وهو ةوادعلاو ةشحولا ثرويو رمعلا عيضيو هقفلا نع دكعبي هنأف 5

 عش لداقلا رد هللو ثيدحلا ىف درو

 ارط رصعلا اذه ءاهقف ىرأ

 مل ملب اولغتشاو ملعلا اوعاضأ

 مهنم فقلت مل مهترظان اذأ

 ملسن ال مل مل نيفرح ىوس 10

 نسحا يق ىتلاب مهلداجو ىلاعت هلوق ىضنقم ىلع باوسلا راهطال لدلل نأ فاصنالاو انلق

 ععتطءئعمفتعو ونسمع طمع غعودممدنعو تطأ هعتعمغلم دم نعطتطاسق معكسمتستم (مسغتس 0ع عصأت

 نءةمزغر مععاععاو عغ لعيعاتعنج دسمصغ. للتطتلمردتستتك (ةيسعس لأ 8 معدل ععأو ةاتطصغو 0113101131113 0

 مععوووورتو. 6 - 310115 457: 71141,عن» لئعتغت: 1[[كهرصتمعع ؟هتمك ذم طقع 0هءنلسد املعتاتلا ؟قكو

 نسحستس مدهطوغمودتسم لغم[ بن-عل-ل: 076208 ةسعام»عدرص طقطعغو ءعغ مهتطاتقو وانك اماعط لاتتتق

 معيتغم5 لع طقع دمنع آائطعسسص ءوسمموستغو طصقست قلاع 8ع“ 10| هترنت:ءأ 861: ه]8 | 8 ءتف

 15017 ] (هي7 م47 ك1 مع]غ ظطقطتند 1كدتغو ننأ ةصصم 336 (ذهع. 23. لدأ. 947) لعءوعدوتغ. الذع

 حاتوستك 0هءعندد لتعتمدع ندلتكتر: (نهكعو هع ذص 8(15 40مأ103 0م61312 م0235و 011364 32م1

 ممقداوسدسل دددجتسمأ ؟ةعمضتملل 00ءامرعمسم معمل عرضاتمغز 370عوغ ءعمتصسا 2 لاتعتفم00عسألقرو معتلتغ 5

 رتغمتس هك( 20ءولغحس ةمتست كاتمسواتع ءمصعتلتدغو ءغتص ءمص01(هصتطاتق طاتطت عه ال1, 0101 طاقكو

 نغ ندلتألم ؟عرار مءعورتجععالمصتك طمضد مرئهعصاتس ءادلاتت. 1 لءدك ممععقست طعصعءعءعصاتلو هاه

 بتسان]عغعو وهذ لذ>تغ:

 لسع عكءممكد ]405 10عم طسّزسن ةععمالأ هدصصعو

 5ءعمأتما معضلعمغعو عع معومسلم 0عءام05.

 (0نوصلم ءكتس 5 لتكمسغقكو هتطتل ءدع تق ةنلثد

 طروعئور ]1 غعرعقهك لمدف رىر الممر الممر همس ؟0ه2؟ع01102115.““ 10

 كلاتكاع حساعمل 1غه 01 عسنتك و (4همتعدتس ددس]غتست ءمصكقعممع 20 ؟عيتنسس 1م19عملعطظ لان أ

 سممكغئمسلسسس ةععسمسلسست كلطتل (0هدندمتعمسدم: رز 1غ 15ءعمام تسدص عت5 1؟عئطلقو وانته ىلهغ
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 لصخ الو تاقوالا عيضي لدجلا وه عونملاو ناهذالا يكشت ىف عفتني اميرو هب سأب ال

 هيف ةفّلوملا بتكلا نمو ىهتنا لْكاط هنم

 هب ىدتقي اميه اًباب نيتلث ىلع ليتشم رصتخ بوبخلا قيرط ىلا بولقلا باذج 11م

 نب ىلع-ىسحلا ىال نايقعلا ةذيرف ىف ناببلا ةوذج 941 بكلاهملا نم وجنيو كلاسلا

 5 سلدنالا ءاملع خيرأت ىف سبنقملا ةوذج م... كه. ةنس قوتملا ىراصنالا ىسيبلبلا ميعربا

 54 ةنس قوتملا ىديمكلا ىدزالا حوتف رصن ىنأ نب كيحكم هللا ديع ىأ ظفاحلا مامالل

 هظفح نم هبتك هنأ هتبطخ ىف هركذ كلج وهو

 ةحاركلا ملع ..أ

 اهجالعو اهرب ةيفيكو ناسنالا ندبل ةضراعلا تاحارجلا لاوحأ نع ثحاب ملع وه

 10 ةفرعمو اهعاونار تادامضلاو مهارملا ةيفيك ةفرعمو اهيلا ييتحا نأ عطقلا ةيفيكو اهعاونأ ةفرعمو

 مهلءطععمسقم “ وندتطسك مناط ةصمعمغ ةسصمءلتسعماستم,  هدعمع ءاتهسس 20 ةعدعملد ةصععمأد

 مملعرأ.  طمععخلتعنتس جساعتس عوار مع للطقس (0ماعدتس ة>ععطفعقفرو ناتقع (ءاطماتق معلذغز أ

 نسمح هسللسمس هدحصتصسم :ءمسضسملمستس همدس مددت. 1 [لقعع 111ع. كد انطعتك لع طمع 0هءملمق

 ءملظ م0315 هاته . . ٠

 3998. ل10 عنط ء]1>- ءماحخطو ءهملدنتم دتمس ةسقاأت عدعاق.)  (نهدصم ءملتسسس هتعتمسأق

 ممتعه ءمسم]عءوئوصق :لع كتكر : نسهع لكس همسك جاعسم لعوعمم طاصتغفعسعو ءغ نلدهع 5 ماس

 انكار مةعواقمم(. دن 3999. ]1021 6غ ءادط ءيذمو مصصف ةنعلعمف 0عستفمكاه00915

 5و ععورراتم هلأ طهاتكلا ممعاممدهو  ةنتعامانع 461 /] مده: لآ: عر 8 ه]ركت# 18018258 1518و

 ةممم 571 (ذمع. 22. لدا. 1175:) سمعتم. تس 4000. 110423عغ عآ] ردو عغ6عط15و 28

 جحرتل عمون جدعوعملعماتمر لع  طتق(مرعتم لهءامرصتس قةصلحأ سوتزهع كمرض و جنعام»ع آسف 8[

 كاد 4ل50ه110] 171ه مت»ءا م7 هنن لط8 11مع» لمان ىلعلف 11هرسءقلنو مصمم 488  (ذصعب

 11. لوص. 1095) مسسمرتغتم. ؟؟ه]سسعسو ن0 5ع دصعتسهرتاعع ءممقعض مولقدع ذه مهعأقاتمصع

 131 عأات1

 4001. 11 ء1-ز1ءدطق م (نطتعاتت عاق

 [آ1دعع ءوؤغ و لوءهتسهو نندع لع ةاحغت ؟ان]م ععاتسس ءهمرممدأ طسسقمم 26ع10عصاتانتللو 0

 عمصة5لهننت ع( (2ةعامصلهرعاتنت> 7201026 731101111130 01 ععمعرسانز» معمل 0ممسعو ةناع

 10 ةسرسافملت , هذ دلاله هزدك وعر مدعممتم ؟هعتعم لمختس عدرا دم ننورسنتسس عا (هعمتقلاتلللو عا ؟0زلانل

 ردضمستسس ععمفعرلاتست ءغ نسهلتاهنتك ةصقفاتسعماممدسسو نانهع طنع معوعدذدمدعتم هلطتطعمله ةسصغر
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 هتعفنمو نيودتلاب هنع درفي دقو بطلا ملع نم ءزج ملعلا !ذهو اهل ةمزاللا تاودالا لاوحا

 اذه ىف ةيافك هيف ام نايبلا ياهنم باتك ىو ملعلاب هنم هبشا لمعلاب ملعلا اذهو اذج ةميظع

 هيف ةفلوملا بتكلا نمو جرفلا قال نيحارجلا ةدمع هيف لصالا لوقأ بابلا

 ككاف اهل نوع زعلك نأ هيفا كذ رجلا دللا نبع نب ميقربألا ىكرت "ةمان خارج ©.

 تاحارج *.. باب ىيرشعو ةئلث ىلع بترو هيجرتف رادنج همسأ اينانوي اًباتك اهيف دجو 5

 ىتايسو رهاقلا دبع عيشلل لمجلا ىع وحنلا ىف ةيناجرجلا م.* طارقبل سا

 نسحلا نب كبكم نع ىناجركلا خلاص نب ىلع اهاور ياكم تايناجرجلا م

 لاقثالا رج ملع *..

 هتعفنمو ةريسيلا ةوقلاب ةليقثلا ءايشالا رجل تالالا ناضتا ةيفيك نع هيف ثحي ملع وه
 ليطر ةنامسمخ ةوقب لطر فلا ةنام لقن ىلع ملعلا اذه ىف هباتك ىف نريأ نعرب دقو ةرهاظ 0

 فومتقنمصع نسمحعتغ. 1ل1ه 0مءعئتمج همحسص ءقكلقعتغ ةمععتملتطسسس علت مدع مدعاسسو ءا دط 3

 هةعمدعمتم هئمعم]دستطظنع همعمتطمع دعمت.  [نقنلتنفك ءزسك رصهحعتس عقار أ تكاتك ءأ نة عام

 ل11 معئاتم» وسحسص ءمعمتنم دم (طعممعقعد. 0©مدع 112:11 اعرب ءممفمعغ سقع ص طمع

 هععمالمع ععمعبع هدمت عاسمغ.  طرمزودمتتممتل ةلتاعلل عاتق هماتك ؟ع] نسمقأ 10ه لهسس عمخاتتل عقأ

 انطعع 0ج0ء+ هق-زءعمس ]بك ةط قط” ا/رعمز ءعلتعتك.  ظمدعنعععد 0ع ءطتصتعوأتم دعئمأتل ىانهغ

 ائطعأ طق ...

 4002. ل ءمءعؤط - دس عطر ائنطعمع  ءطتصتسوتعمس ةدععتفع هط 15 هاف ظعت» ىلط0له11ه]

 ءطتعممععم ءلتغفتم. 1؟لتع ذم نعطع سمتأاد 8[عغطوصع ءعمدعمقتم ]ئطغسسص عموععاسس هع تست عمت 556 5

 مهضسوغ لعبلم» ةمكع ماسر وعنعس (82010ععتغ ءغاتص عتوتساأل تح ءدملغح 015ممون عالم

 4003. لزءةطقغ ءا- ءممر دالمعتو هدمت ذالهنم (معوأ عس غد هعممت ومر فعست) و 3015

 1[ مموعونعب - 4004. 8:1-ل همز ةصذ 7 ءار (ه2عءاهأاتق ةك0761141 ككةستت 21 6انك ؟ن]ك0 7

 امهعك مسكر انغ دمه ؟10عطتعو دهسعام»ع 8طعتلط 450-ء7-عم]ب». - 4005. 3-81 همز ست عمو

 لوز( عدع.  آلكح نسدعع(لمصعع لت عءاتساتتتو ونانقك 4/8 عون ذل زمغ د 110/6160

 18 ءروعءا]رمعمت» ةعععمتع؛ هغ اته01036. ب

 40006. 11ص ل عءمع ءا- حغط ءّمفل. ةعدذ دصععطقمت عقم

 [آوعع عوع عد لمعئتمهر ودمع 0ع مدممع ءفدسممته20هانات ةمقأ اتسمت عدا مزنانل3 0113151

 دل همعربد ععدجتو 51 مدعو ةيسفاتعملدم. ظزنك تنلتغذك  ةممدمععغو عع عمت ذم ائطعو هنو 0

 لع طقع دنع علتغم هءعمضتصص سيتالتخ !ئطعدضتسس 51 وستمععصأ(ةماتست ]1طعفعممت 312201721 655
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 ركذي رثو هلئاسم ضعب ىلع مولعلا عماج رخآ ىف مامالا نهربو ةسدنهلا ملع عورف نم وهو

 نفلا !ذه ىف اًباتك ةداعسلا حاتغم ثحايم

 ركب نأ. نب «نكرلا, ىبح_ نيجلا 'لالج ئيشلل ةلاسر ليخلا ملغ قى ليذلارجح 7

 ىف اًمامثت اهدروأ كقو يلا ليللاو راهنلا قلاخ هلل دمحلا اهلوأ 11 ةنس ىقونملا ىطويسلا

 ةروكذملا ىطويسلل معلص مانالا ديس نم مالسلا رج م4 ناويحلا ناويدب ىمسملا هفيلأت

 ةلمهملاب هوفكت دقو ىتآيس امك ثيداحالا ءارجا نم ءرج وهو

 ليدعتلاو رجلا ملع 1

 ظافلالا كلت بتارم نعو ةصوصخ# ظافلاب مهليدعتو ةاورلا حرج نع هيف ثحبي ملع وه

 عرف هذا عم تاعوضوملا باكا نم دحأ هركذي ملو ثيداحالا لاجر ملع عورف نم ملعلا اذهو

 10 ةباحصلا نم ريثك نع مث معلص هللا لوسر نع تباث اليدعتو اًحرج لاجرلا ىف مالكلاو ميظع

 حرجلا زاج امكو سانلا ىف انعط ال ةعيرشلل اًنوصو اعروت كلذ زوجو مهدعب نيف نيعباتلاو

 لعمر مهدات(.  ظعمعلمعغ ه0 مدعو ععمسءاعتدع ؟مععتدلعدو ءغ ط![طصقس 20 طمع آانطسعت لو

 عق-ه74ثر» يتهععاتممع5 همصصتتالهمق جدععسسصعماتك مدمطقعتعو همعع نالت طسزانقص ةعلعسأقع هاتف

 ةماطغلتم اتطسعت 21ة/اذ] هآ - ؟ءم0ع/ لتكمادتحتأمال 601116120136+

 4007. ل عمم ء0-1 عج عأز]1رو ندعاسك هوضسملتق 0ع ءمعمتاتمصع ءعواتمإلات 121. "1" عاهقاتوو 2116101

 ةاطعتاعط لعاطا- ءل- ل1: لكطل- ءآ - "ه]رتسمت» 8 ءر» لطف ظعا» كميرتانغو ةمصم 911 (ةسع. 4. كاتطم

 1505) ممن. آ1معمتغ 1غ3: اطرهسو آلعم لثعأ ء( همعأاتك ضعونمرأ ءاعبو عأ 3ا01[16' عاتلال 07عالأ

 5و هانم 26)1: ء-1معنماو» ةمكتمأام ةصاععتتاتتط 1مكعالانتا. - 4008. لعع» ءعآ- هءاذسو

 فرس مدعدتتم هدلسغع معع 7101ميسسعا طقمستمسم 0مدصتساسو ةتتعامدرع فثوير16 دصملم [ةنتل مخك

 طءومنمعغ ه0 ةمهعونعس]1م5 (هدلتغقمسسس كرنك ةمكعرت مغم5 و ونانأ مهلتأم ةصكلنف ءمتتتلل علت 01:ةطاتص ان.

 1[:بمععدسم عمتس 100م مدن ماتصعأم 0121550 7ع ةعالت مو ءالاتظأم

 4009, 11د عا-ّز دهعط ع ءا1-؛ج01]. 1هءامتمسه لاتقأمع 5011011010

 جعوأتنا 10

 [آمعع عدغ و 00ءئتمهو دم نند 0ع مءعممطقملتك دلل هصمتعأت5 ءا ممطتق ةهط سمته طتو

 لزونمعدعملت5 مععم]أ ةمتطسع دئععطتع عع لع طمصضس ؟ءةينطورضتس عئملتطسو نتمعيتاتس. 8 ةياعتس

 عى ءللعتغ لمعستممع ندلتعنمصهتسهرضتسو هعع (ةيسعص نآلنف عمعز علم مدعاتجيسنست جاتعام» 2

 معمعممعأر ]1 عع( مككتسحمتتم ةلغ اماعر ةمععتم]لعو 0لهءاتممي ءغا لتكمدامأتم 06 لاتكام 110811010

 10 حعونرسحاتمصع مهمطعغحسس مكنت ر دضات]غ(05 ءزدك ةمعلم5 طمضتسواتع ةقدععاهمو عا ناتث م5

 عععاتاأ داتصأر هعرئامو طقطعمع ةسعامرعو.  طعرصتقود ةساعسب ءقأ ءومكعماتمع ءا 1ععته ةدعضلمع

 يتاتددوم ردتمتسع ؟همر نأ هآتتك هطغععءاعصاتق. آل( عمتس ذم (ةواتطسع هلطتطءعملتك ءمنوادنتم
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 !ذهلف لاومالاو ىوقحلا ىف تيبتتلا نم ىوأ نيدلا رم ىف تيتتلاو ةاورلا ىف زاج دوهشلا ىف

 جاجلل نب ةبعش طافحلا ةميالا ىم كلذب ىنع* نم لواو كلذ ىف مالكلا ميسفنا ىلع اوضرتقا

 ىجمك مامالا كلذ ىف عمج نم لوا لادتعالا نازيم ف ىعهذلا لاق ديعس نب ىيحي هعبت مث

 نب دجاو ىنيدملا نب ىلعو نيعم نب ىيحي هنذمالت هدعب هيف ملكتو ناطقلا ديعس نبا

 ىراخبلاو متاح ناو ةعرز ىاك مهتذمالتو ريهز .ةمثيخ وباو سالقلا ىلع نب ورمعو لبنح

 ىدع ىنبأو ىليقعلاو ىالودلاو ىذمرتلاو ةميزخ نباو ىناسنلاو ىناجرولل فحسا ىاو ملسمو

 باتك هيف ةفنصملا بتكلا نمو لوقأ كلذ ريغ ىلا مكاحلاو ىنطقرادلاو ىدنالا عتفلا قو

 قوتالا برغملا سلبارط ليزن ىقوكلا ىلجتلا هللا دبع نب دحا نسحلا ىنال ليدعتلاو حرجلا

 ديحم ماح نأ نب نورلا دبع دمحم نأ ظناكلا مامالل ليدعتلاو حرجلا بانكو ا! ةنس

 خلا اهلك هدماح عيمجب نيملاعلا بر هلل ديحلا هلوا ريبك باتك وهو ٠ ةنس قوتملا ىزارلا

 لوسر ننس نم الو ىلاعت هللا باتك ىناعم نم ءىش ةفرعم ىلا اليبس دجج رث امل هنأ هيف ركذ

 [لن(م دغر له ذم اههلئنمصسم صمت ها مصتطسعو ءغ معسل عماعم# هع فصقتل منع ةعععع ذم معطسق

 حل معازوتدمع»س مععاتمعماتطسو ممدععاهسنمم ءعدغ كنءعتسعمءءاتمصع لئن ععمات ذم 0عقعمل عملتد

 لانس طنع ءغ ممووعووتممتطتورو ءغ طقصع ه٠ ءدنكذمتس 0ع عد عع 35و عرلعتع ةاتاتتلل ءقذع ا 1

 [سصمتسما“ اند هموستسع 21كرلع ةمكتعمتمسس معسانكر نمت طقصع 0هءاعتسمتس كدع طقطستغر 5705©

 18 6:-0]]/61 كمتغر سعت 7” ]زرع عرب كهل هععدندق عدا 10: ءآلعاة ذه همععع الاء انا آه 7

 ممكسسسر ومأ لع عد فالعععتأ طصقس 7” منع طعن كهل 111-(«11م7+ كمتعدع لت وعر هك مما

 طسمع لع ذللك ءزده لتدعمسامو لتكدعمتتكدع 7” هقررو طورت 210م , ملف 1 ن-عارس لفقر قلاتعل

 13 ءزن 11 هتضطه] , له 16د: مآ: (م17نئ, كقلاثا 121,ء21] 6716 701 عق“ و  عأ طمااتلل ل15ءلماتأآهىو

 نغ للان 2مم“ هر لطنع ظاهر 801/142, 21هدانهر قلطنع 18 ]رمع لاا اناقو را ءدا و 11

 1/0116, 8-1180, ط4, 0 ءمن]خ, لاه كىكلغر لطالما كسلقر 0601714-120 و

 2472, ةلتمو. آطتطعمو لع طقع 0وعتمم هنتمغمو همصتصم طم: 27/- لوسأب همم ]7 - 1047و

 ةاتعاممع ل111 مودهن: كارتسعا اعد ملالما/هل كزعاف 1 , "ا مماتك ههنلعمئتتك ةمودتلتمم

 عع حسصسم 261 (ذمع. 16. 0ع(. 874) رسمزنناتو - 7]1- لعمأب مع 71]1- 1604/7, ةسعامتع آسف

 1طفطنت كقلاتع 71ه]رعتهتسءا لا-عءآ-ع]تسمتب عع كطغ 11نلض» 210ه]ءمستسعا 1! عضو همصو 7

 (لمع, 29. 064. 935) مطم8غان0 و ءاتزاتك هماتك ططقعمانل» ءزأ ءأ اه 1معامتا : طهسك [)عم مهتم 12

 لمستمسم نص هدسمتطتو ءزدك هععتتطسك !دسلدطتاتطسك ءاع. كوسدع ذطلو رس ءمعممدءعملت

 تلاتسك (نهمدمتعأل دعمهمك معع ممص 1ععمت لتحتمأ ندلئنممتك دتمسص هساامتس دمع عمعتغعو متمت



202 

 ظفحلا لحاو مهتاقثو ةاورلاو ةلقانلا لودع نيب زيمي نأ بجو .ةياورلاو لقنلا ةهجن نم الآ هللا

 تيدا عارتخاو [عاؤنلاو] بذكلاو ظفذأل ءوسو متولاو ةلفغلا لما نيبو مهنم ناقتالاو تيتلاو

 دقن ىف لادتعالا نازيمو هيف بتكلا لمكأ وهو ىدع نبال لماكلاو ىهننا بذكلاو. بنذاكلا

 رج نبال نازهلا ناسلو عمج ام عمجا وهو ىهذلل لاجيلا

 5 ميعربا خيشلل لامعالا ءارج 21 ميملا ىف ىنآي ركبالا ىقتلم ىلع رهنالا ىرج *.

 فورحلا بيترت ىلع اهتدروا ظافحلا تايورم نم ثيداحالا ءارجا ىف

 دبع نب دمحم نب ىلع نيسحلا وبا وه نارشب نبأ ءرج 5.1”  ديجحب نبا عوجح 7.“

 10 نبأ عوج سا جارسلا مريقربا نب ديحكم وه شو نبأ ءوج 5.18 لدعملا ذل

 كفالا ثيدح هيف ىناسكلا نيسح نب ميعربا وه لزيد ىبا ءرج 8.1 لاترت

 1م تكور ونسمع لله ءغ مع]وغج ةلصغو هماتك ءووعر سغ معمطأ (2هللغمععو ءا نء]هنمزع5وو ءعغ نست

 10لع ماع ءمذ لتعمتو سعسمتلم (عمهعأو كءعتسممت نلعماألمه ءأ هعاذ ءمعمتانممع ءكمصكمأءانأ

 كامغو هط ةمعدمسموتوو عمر هطممدتتمو لع دصعسمتتدع طغعطءوملتمع ةمعمععاتقو دصعملهعتطتنق

 نملتتممسس ؟دلكدستس عع سعملهعاتمضسس ؟عغمرتطاسو طعصع لتئاتم عددمفترب © - 1( سفن دط

 406 همدسممكتغتسو نان00 معمل ععءندوتسسسس ءوغ عد لع »ع همعضتسس ل 1111: 2120417-61 لا

 همعا ءهآ- نا جد 1)عءابعط# ءلتكتسم  نتم0 تحسم]تكوتستاتد ءوأ ع( نطععتستيس ل ءأ 1ر1 قا

 111-61 ةننلا و ةتعأ ما" ع 11: 11077

 4010. لعمر م '1[- حم طمدسر 11تعاتذ 11تططللات111 1عاقاتك ©01]ازءات122 113111011125 06 0 فني

 ام انغعنو 117 هدا 11:0١ عم همام“ ؟10لعدفتس ل- 4011. ل ءعدذ ءعا- حس دلو معدتاتتق 0

 همعضتسو ةتتعامرنع هطعتاعط 1 هارون 13 ءل1-عآوعءر»# 21 هن« عام.
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 [مكءلعاتس]هد ءمصنتسعم5 2016 هصسس ر نانهك (؟ه0ز11هصحتتت هعتصمااد طعمع (عمعمأع5 ع010عراتسا»

 اكمع طنع د0 هملتمعس ]ئ(ععدضتست لتكمموتام5 م1016.

 4012. لورج' 1[طص 86010, طمءعنعساس5 (203هصاتتلتو ةهانعام2ع 181 107620. لج

 4013. ل١02 آ[طص 8عدطع ٌةصو ؟ههعلعتاسكرو هنتعام»ع ل1110: ]8 17 ءن ]1071 هت:12160 لق ع

 10 4 لهلادأب 710600ءا, مدلعو 11: 8 عدا ارب لتعم. ع 4014. 302١ 1طص 13 حريفطو 18قءاعاتلانقو

 ةسعامرع ل101 متضت»ءل آن 17 هلبا» كعب" مرر ؟دلعو 161: ظمأ لتعم. - 4015. لوه'

 آ1طص "1" ءعافلو 1ههءاعانلانكر هسعاممع 17: 1ع لين ع 4016. 02١] 1طص 1) عز د عآر 125 ءلعسلاتكو

 ةسعامدتنع 1ار»مأرأت» علف 1ظلهوعءقز: 1ععدا8, ؟دلوم طالت: 10ءسع7 لتعم.  طعوتمسع ذطأ نهلتام
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 ناميلس نب دحا ركب وبا وه نايز نبأ ءرج م.م فحسا مامالا وع .هيوؤعار نبأ عوج 1

 ديحأ نب نجرلا دبع جيرس نبا ءزج 5.11 هتخيشم ىف ىاقبلا هركذ ىدنكلا نايز ىبا

 نابتع نب ديحم ىب هللا دبع ديحم وبا وه ءاقسلا نبا ءرج 0#. .ةيجايرسلا ةيداملا خبف

 وبا وم هيوكدبع نبأ ءرج *. زازبلا ميعربا نب دحا ركب وبا وه ناداش نبأ ءرج ملأ

 ني هةر ند نشكل لع ويأ وه درعا نيا ءرحا ملا“ اذه ند نحت 0: نع عش

 نن نك ند نسل رفاط وبأ وف «ليد-نبا عرج عل 181 ةنسا ىف ايح ناكو ىدبعلا ديزي

 فوجانم نبأ عوج نا راطعلا دكديكم ندلكم نبأ عوج ا ىكاطنالا ىدسالا ميخربأ

 ىقاهفصالا هدنم ىب كيكام رقعج وبأ وه دهدنم نبأ عرج ل0  ذللا نبيع نب كمحا وه

 ىرابتالا مثيلا ىبأ نبا مساقلا نب ديحم ركب نأ ءارجاأ ل 5 فيظن ىبأ عرج لم

 لولهبلا نب بوقعي نب فسوي ركب ىفأ ءوج 1 ربغسصلاو ديلا هاقتنم اهنمو

 ردعملوعأن. - 4017. ل02 [طصم ظفطتع ءاطر ة5ءاعساطم5دو ةسعام»ع طصقس 10: 2هعر ؟دلعم

 لد 1ع م]مممن] لتعم. -ح 4018. لو: 1]طص 2 ءعععفسر ؟ههءاعمس] دكر ةتتعام»ع كلت 867

 ل1: ع 8 ءد 807 ءنتط 161: 2 اتن لك27:02, دأعو 151: 2ءزرورم لتعأم.  آ1نهسلحع تتح

 8ءعلغ ذم اتطعمو هطأ لع مهوتكاملم هدتك ءولنن - 4019. وع: ]طم 8هععأزر ؟ةععنعتأدكو

 ةتعامرع 4آ0 - ءآ -"ه]رترنمتن طعن: لاتسءلر ؟هلعو لا هم" عز لتعغم. 1آ1عوتضطتس ذأ ©0540 ذه

 114 يتعمد, ؟داعم هو« ءزوورءا لتعاأفم - 4020. 02١] [طصم-عآ1ددععءّور 1ههععم]ادذو 26107

 لات( ك110ه]ءمتنت»ن عا قطاماامأب ظعتف الله1 متست»عل طعم 0!]رسفسر ؟دلعم لظط: هك هععاب لتعاو.

 4021. ل052: 1[طم ظذط قل ةسصر ؟ههعسلانك ور هتعامانع كاان 17 ءا» ل دنع 8 ءزن 11 هلباتر» ] ءمتنامقتو

 ناعم 15+ ممل لتععمم ع 4022. 102: 1[طص .كلط ل عاعات ءتطر ؟هععلعس]انقو ةانعامع

 41211 ممم لآن ظعت» 7 هلبيرم ظعت: لور مج, ؟دلعو 1ادو كطلعاجمءتاب لتعام. - 4023. لوع'

 1آ1طم ةعدتدر ؟مقءعتعسادم و ةهعام»ع لآتع ىلع 11هعمت» اعنف لك هركه عن 7ءسأل كطلغر ناعم

 ل7 ملوركم لتعم عع دمصم 296 (ذمع. 30. 8عمأب. 908) متم. - 4024. هج: آطم كا

 [ةكعتعدلسو رو ةسعام»ع قلاثع 1لرق» ظدمت» وري قللسعلا ظعتن ظاهر لععلفخ كسافلفر ؟دلعم

 11: 10/7 لنءنم. - 40925. 1و7 1[طص 31هلعط2114ك. ؟هقععتاددر ةنتعامجع 60

 ل114 ١ ؟داعو لات: 110خ1ع/1عل لتعم. ع 4026. ل وهع* آطص 81 ءمز 31 ر ؟ةهعلعس]انكو ةتتعام»ع

 لك: ءل عرج قكطلهملاهطعو ؟داعو آكل: 71د لتعم. ح 4027. 10و آطم ل1آءعدملعطر

 [مععءعاعتأ دور ةتعام»ع لاقي ل ورم" !11ه]مت»هت»ءلأ طعم لل ءننلعأب كور م]ب اتي - 4098. 0ع: آطص

 ال ةغمتأ1ر 1مهعلعمساسكو ةسعام»ع 15 ماعز - 4029. كزدذ' كطت 8 ءعاعم 8[هطقسس علب

 1ههععسأت و دسعام»ع قللت 18 آب“ 110]هتنت»ءل ل ءرنسع]ءايدض» ل1: ىلط7 1[ ءئا]بعتم قسط 1 آآكسمع 10

 معمانمعمغ ءزدك ءيتغمددسمع دصمزمرع ءغ رصتممر, 21:16 ذصكعتمامعي. - 4030. 1هج' ةطن

 آ8ءلعع 1ك دمستو 1ةقوعمأسك رو ةسعام»ع قللت 867» 7و 8 عزي 7ع 8 ءسع ءاانعأب/و/
7 11 
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 ىبحي نب دمحم ركب ىنأ ءزج 7/7 راجنلا ريكب [نب رمع] نب فمحم ركب لأ عرج 8.
 ىنأ ءرج م.“ 2 ىمرضألل ناميلس [نب هللا دبع] نب كيكم رفعج ىأ ءرج م."» وصلا

 اصوج نب رمع نب دا نسحلا ىنأ ءرج م."» ىلعابلا ةيطع نب ىسوم نب ءالعلا مهجلا

 ىلع نب ديحم نسحلا نأ ءرج مل“ ىبلكلا نيحم نب ىلع ىسحلا ىنأ ءوج- ا.“

 5 نب كمكحم نب ىلع ىنسحلا ىنأ عوج 1.1“ سنأ نب كلام ثيدح نم ىدنالا دكوحكام نبأ

 دكيح نيسلخل نأ عوج 7.758.820 هيوقرز نب نيسلل لأ ءرجت 5," 0 هنع ىلماحملا ةخياور كيبع

 نأ ءرج 59 نيسحلا ىأ ءرج ٠8 ةئسلا باتكب مجرتم وه ىرسلا نب نماح نبأ

 ركب نب ليحكم نب دجاأ 25 نا ءرج 7573”  طظعاولا نيماش ىب نامثتع نب رمع صفح

 ءوج *.685 للعلا باتكب مجرنم وه ىبضلا ورمع نب نكئولا دبع ةعرز ىأ عوج 3 ىنازهلا

 10 راتيد نب ةظملس قا اءرح م3077 ىلا ةفوع نب نيحللا قبع نب مبيعا ييعس كا

 4031. لمع' فطخ ا ءلعع 810ه ط حس ءلو 125 عءاعات] انك و جهاتعاما"ع للتع 18 عاب“ 111010117110 ل علا

 [ 01مه» 8ءرب] ظءابا» "زراف. - 4032. ل ود' كطخت 8 ءلعع 81 هطةستس علو ؟هقعت ءاتآاتكو

 ةهسععم» ع لادا طوب" 7101 هيستسعل ا ءزا 7”ملببرم كور. ح 4033. 02: خطت 3 ح[1ةدر 1ةهقءعلعات]انعو

 هسعامرسع قلاع لورك» 71ه]مس»تءل طعنا | هط0لهل1ه]ل 1 ءرا] ذ01ءمسات» 11هل]ر1" زرت.

 4034. لوع*' ةطت']ز حطسر ؟ههعتعس]انهو ةتتعامتع لل( ظعور» لدعم عت: لاازرو 1077.

 4035. 107: 4 طت'[ط جم دصر [ههعاعسأ نهر هتتعام"ع كآن !]رمدمتت ل ]رند عال 12 ع2 0: هن“ 1 ءت» لوببو ايو س

 4036. لوج+' ةكطت:1]طحعدصو !1آظههعءعاعس]هكو ةتتعام»ع ك1 1]مج01: ل77 17د: ل1101 مدنت»»:ءل ظلم

 مما. - 4037.307 ةكطت'ا]ط حددمر ةههءاعدسأمك عده تدلل( هصعفق ءهصاتص ءمقو انك 1

 1101من ءلأ 1 ءزن لق عز: 1101 ميوتنءاأ لسلق جه 110471: ظء» ليامع ١ةلئاهك ةعععمتا. -

 4038. لو 7' كطت'آ]ط دههدمرو ؟ظهقعاعسألاتك (5201هصاتتتو ن035 ل!1ءارت»:ة/: ةلط لآل ]معمم كل

 1 عرب 7101 م»7:ءل ]7 ءد» 08ء20 مءادامف نهلتلت, - 4039. 07١] قةطتن1طمع عامر 1هقعاعسل نفت

 ةسعامرع قاد 7]رموعنا 1 عنا 7م”عممءعتأإب. ع 4040. لو *' ةقطت'آطسوعءتصر ؟ههعتعسأ نك ناله

 انني

 1616 ت7-:سرنءا ذمكتعمتندكر ةضعامرع لادن !]رمععقر» 110]رمتست» عا طع 17 تقل طق ءرلسع]و توت.

 4041. لو7' ى4طت'] طوع عتمو 1مهعتعس] نذر ةتتعام"ع للان 7]مموعرت. - 4042. لو7+' ةكطخ

 آ[1 ح1 هر 1هه عسا سعر هسعامرع قكآثع 1105 (0د»ه» طعن 01101: ظعتت ىكآرا]بأت» (نومعتود ها وانعم ح

 4043. لو2' خلطت ][5 حددت عر ؟مقهءواعس]ادذو هنعامانع لآثا 1ضغهقننع لاتنءل ظعرن ]1/01 ءا 17 ءنا

 ]8 م]ب» ]1لءيبمبن. 4044. ]وهج' كطت كهمع'در ؟مهعلعسلامك تدلتنممانتس 1717/4 ©7- 7عأ

 زمدهتمغتكر ةسعام»ع لكان 27مم لط0-ءآ-"ه]رز»همت عدن لس ]10|مطق. - 4045. 3 وم

 10 خطأ ةولل, 1؟مهعاعد] نذر ةهسعامرنع لكاتب همنا ةط»ه]رغت» 1ع: لآطا-ء7-ه]يت)41: 177: لا“

 2761: - 40406. 0 ُكطأ ظ5ح]ح مدد !؟ههعلعسأسق رو جدتعامرع لكاس طو/متن« اعنا 4119)1*و
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 ىسلابلا ىدسالا ميعربا نب دجحا نب نسح رعاط نأ ءرج .50 كلام نب ةعيبر ىلوم

 ليقع ىأ ءرج م64  نيعم نب ىيكي نع وصلا نسلمل نب دحا هللا كيع ىأ عرج 5:

 رمع أ ءزج م. ةفحتلا باتكب مجرتم وهو ىدومحلا ىنوباصلا ديكم نب ىلع نب دمحم

 جدفلا لأ ءزج م“ ىملسلا نجرلا تبع أ زج )1 ىوغللا دحاولا دبع نب ديحم
 7 0 م . / 1
 ىنأ نب دجأ ىب لدمكم ىب دجا لضفلا ىنأ ءازرجأ 7.0 ىوحنلا نجحرلا كيع نب رصن

 كيح نأ ءرج] 1.055 2 نوريح ىنسح نب دوا لضفلا نأ ءزج 75.5“ ىروباسينلا ىنارفلأ

 كرابملا كيح“ نأ عوج 0 [لادبالا باتك هيف ىدنقرم ميلا ىتتييحوكلا كيحأ ند  نسحكلا

 دكا دوعسم لأ عوج 1 حارطلا 0 ىلع ند ىبكاي دمح# ىليأ ءوج ا جابطلا نبا

 نأ نع ىرصبلا هلأ كبع نب 0 ملسم ىلأ عوج 0 ىبضلا دلاخ ند تارغلأ لنأ نبأ

 ةيواعم ىنأ ءوج 2 كلام ىب سنا نب ىنتملا ىب هللا لبع نب ليكم هللا بديع

 1:ءقغمع عهد: 111470: ]تطعرام. - 4047. ل07“: طن 1 ٌغطتعو ؟ههعتعن]انهر ةتتعام»ع لآ

 1/6“ ل1 هد هن: 17 عدت ل رتبت ءل 1آ] ءدو 1[ ه]بفدر» لك :ءلن 8//نعخ. - 4048. ]ه0 *: ُكطت ةذطلحاآ1هطب

 [مهعاعدأاس5» دلت هصسس و : نتهك لكان 45007]ع] قل ات» 60 18 ءدن- ءا7مدمت: كرا د 7”هلبرع 3 عاد

 1047 ةعوعربت؛ كن ءلتلث. - 4049, 107 قطن ىءاعأ], 1هدععباسد 2715 101-67 عءا

 زمكعس ماطقر ةا1عام"ع قلقا ك4 ع717 /1101 مترو ءلأ 13 ءزن ل72 1 عرب ]101 متدترتعل كاك نطق الل 0 ]رنر»7/ م

 4050. لو +' قكطت 0س درر 135 ءقعاتأ ن5 ر 20 اقنع 00" 7101 هتج7:60 17 عنج كط0-آ- م0

 ليعجتنم1(ممعم. - 4031. ]02' لكطت ةط ل- ءا- ءدطعسقسر 1هقهعلعت] مكر ةتعام»ع قكققع 450-

 ها ه]1» ه1: كم1]عرجخم. - 40532. ل و' ةكطت'1][جغةطر ؟ههعلعدأاسعرو ةهسعامنع كنانه لمع“

 ا عرو مل80-ءا-م]بومب» 6مديستسهلت نم. - 4053. ةزعذ* ةطت'ا17دلطلر ؟مهعتعمسلاو ةتتعام»ع

 را 111/60/17 م /رتردع 8 عز: 11101 هترنتر»:ءل 8 ءن» ل]ترنءل 18 ءر» لآ” ة/م» اخ 1 ة مارا"

 4054. كله: كطنت:11ح0 طلو ؟هععتعساسع رو هسعامرع لك آتا:آ/7/:]60 ىآدعا 18 ءر» ظل هدمتن 1162770. بح

 4033. [ل02' قكطأ 81ه طحسسع ل 1 جفومر 1ههعلعبلدكرو هبنأ ]ذطع» 718047 زمهعتأانع ءقأب

 دعا ع قلاع 1101م7 ءا 11 هعمتن 1 زن لارتنعا لك ]رن مانا]ر عراق كهسمت" ءمتنلن]. - 4056. لوم“

 كفاطت 81ه طحسسصعل 810ه دع علعو 1مهعتعن] سعر ةهنتعامزع لآني 11017760 1108م7“ عا

 ه1:- ءلامااارل. - 4057. ل02: ةكلطت 81هطحسس عل آ' حطو مي 1مقعلعمسأادكر ةنتعاماع لأنا

 101ه 1رمنت»ءعا 7" «آبره ظءر: لل ظوءبن-ء[اهبر» لب - 4058. ]0 ةكطت 11ءد'ت ل ب ةههعنعتاه عب

 ةدسعغمر»ع لاتع 111م0 ]تسع 1 ءد» ىلط* 1/5" 8ع 117:0 12/ملنغ ع 40539. هد: كلطخ

 31 هداتسس , ؟ةدوعمأتك ضهلتغةمصسس , ونانهك كان 110:71:» 1" ه]ران» 8ع: ىكطلله]]م]ب #1305 ءح

 ةتعامست (ةنع للان كط0له]لعع 7101: ميوتبعا 1 ءر» 410417 18 ءتن-عآربما]متنت:ع 1 ءتن كلامك لذ ءلا

 114/1 ءلثلتع - 4060. ]0ج' كطتأ 110ه ق1 52, ؟5هكءعاتآلانهف , هسعامرع لآلاا 04
 ميلا
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 دنيحا ىنب ليعمسأ ءزج 5.17 ىميمتلا ىنثملا ىلع نب محا ىعي قا ءوجج 41 ويوضلا

 بويأ ثيدح نم هعمج ىضاقلا فحسا نب ليعمسأ ءزج خ.ا# ىميلسلا فسوي ىبا

 نيسلمل نا مصاع نب كيسا ءرج 00# راغصلا ديحم نب ليعمسا ءرج +. 2 ىنايتخسلا

 نافع نب ىلع نب كيكمو ىنسحكلا ثيدح نم ةأرقلاو ىلامالا عرج 0 ديكم ىخا

 5  ىراصنالا ىقابلا دبع دمكم وباو ىراصنالا هللا دبع نب دمحم وه ىراصنالا ءرجب

 ىلع نب نأ نب كلام هللا دبع وبا وه ىباينابلا ءزج 5.1 ىنايتخسلا بويا ءزج *.»

 ةقاطبلا ءرج 1 قابلا كيع نب ىبحم ركب وبا وه رازبلا ءرج- 5.0.  ءارفلا -ميعربا ىبا

 مساقلا وبا وه ىوغبلا ءرج خي“ هيف عقو ثيدح ةقاطبلاب فرع ىنانكلا ديحم نىب ةزمخ

 كيسصلا كيع تنب لدضفلا ما ىبيب ءرج م. هللا دبع نب ةبيتق نب راكب عرج ؟.“

 10 هللا دبع ىنا ظفاحلل تايفقثلا ءارجا ©. - ةيمكرهلا ميحرلا دبع نب دمحم نب ىلع نبأ

 121-711,“ ( بععم). - 4061. ]02' ةذطت 1 هدلتر ؟دقعلمدأتكرو جدسعغفم»ع لات 7

 رك 17:60 18د: 478 111017 هتات: © 1 ءرجتررتت. ح 4062: 362١ 1[ عدس هتأر 1هقعافعات]لاتقو ةلنعأ0م1ع

 1511017 16د: ملتدعلا ظورب 3م“ ىءامن ع 4003. 1هد* [1هدسهتاو 1هقعلعملانقو نتعط

 1ورم17] عن 1:*مع هلع ء يدلتقمهتطسعك 2:نرطأ ىهللرا ةيرابن# نال عونان ح 4064. لوم“

 1 هرسحتاو ؟ههوتعسا دهر ةسعامانع 1وررتمق] ون ]10]/متهت»ءا كود ] مر. ح 4065. ]ه2* آو

 [هععاعسأاسع و هسعامرع 77:10. 131: لعق لطتن ]ممدعز» ل1101 هت: علالك امداتعي سح 4066. لو“

 ءا-حرسقلا ركع عآ]-ءاعت ءدغر ظقءلعتم]تك للعاوغمرعتلت عغ معععصمو5همتق (نهرمدصستعمع ع« "د0ن-

 نمصتطسخك طسودمبت ها 210/7 ه1010علذك 1 عدا ل72 1 ءر» كرر بو ءمااععاتو. ح 4067. لووع'

 آ[[1- مدد عزو 1هوعنعمأ]نكو ةستعامزتطاتق 11101161160 1: 4كطله1]ه] ل15 7"# ءأ كاان

 1101م1: ل ملط 0ل-ءآ-انيع]نت ملبورن. بج 4068.3 ه2 اكو عدوا رو ؟ظهقءعلعسامعو ةنتعاماع لا

 دم ]1 راسن. - 4009, ]وع ظظاآ- 8قصتو ٌةدتر طقعتاعماسمو هسسعامنع لاثع كطلهل]هأ 7177

 176١ 41»ءا 1 ءزن ملل: ظعت» كا هاا» 1ل1-ل'ءعاعر ؟دلعم 1 ن1ةجراعق لتعم. ح 4070. ]02*

 ء«] - ط عع فسر ؟ههعلعسأسع و ةسعام»ع لكطتن عا“ ل110 مت»ن»ءل عر: لطلا-ءآ- [اعطفن رو ؟دلعو

 ا ءععا» لذأم. - 4071. لمع' عا1-طتغخةعدأر !1هقهعاعسأادمك 8:1 ءمأار ةسعامتع ظلمت( 1 ا

 ر]لوارعت» بجعل ]لعسمو6. 1مهمندتعغع همستصع ةامعم#ل (مسمتاله هعتلتل) هط جلت نلممعس طخ

 هطاواورول. 4072. لو7' 181- [آ8ءعطعغعتر 1هقءعاعسأدكو ةسعامازع لاا /ءعمدتمر ؟دأعم

 ظمءوارعمم للأم. - 4073. لو“ 13 ءلعاع ةرحون طفءلعما سكر ةنتعامانع 8 ع1" طعنا 00167

 اور: ىلآ0ل6/له]لن. - 4074. 3627١ آظاطتو ؟مهءعاعسأ هكر ةدتعامزع 8487 120/1 درسه ع ءأ 8لخق

 10 لال -ءا-؟:منتنءلأ  اثعران . للغ عن 11101 متوتنعل 17 عنا لالا ء]-ءارار» 11 ءر"ا]ب عزز.

 4075. اظ1- ذر هذ ظ1- !' طم ههكتر ةار ممععماا 170 عور نر دسعامع آ!1ةلاق كانا لل6//ه/

 ع
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 ىرجوللل ىلا ةبوسنملا تايدعلل ءارجا .:4 ىناهفصالا ىفقثلا كمحا نب. لضفلا نب مساقلا

 ةعامج هنع ىور اًتزج رشع ىنثا ىمو ىرهوجلا ديبع نب دعجلا نب ىلع نسحلا ىنأ

 دلو نم ءابالا ىلع ءابنالا ثيدح نم ىلع نب دمحم هللا دبع وبا وه اللا عوج مب

 نب بجاح ءرج 50 ىنسحلا نب كبحم نسحلا وبا وه ىرعوجلا ءرج .6 سابعلا

 تايعلخل ءازجا دا مساقلا وبا وه ىريرحلا ءزج مم. [704 ةنس قوتملا] ىسوطلا دا

 نب ىبحي بلاط وبا وه ىركسدلا عوج حلا ىجاخل نيسكل ند نسل نب ىلع ىلا ىبال

 نب كمحأ ركب قا مامالل شرعلا ىركنم ىلع كرلا ىف ءرج :*دل“ هتياور نم بيلحلا 0

 وبا وه بارقلل هلضصفو ىمرلا ءزج ميم' ثيداحا ةينامث هيف ظفاحلا راطعلا ىشرقلا ىلع

 وبا وه ىسخرسلا ءوج د ظفاكلا ليس نب كيحم نب ميعربأ نب فدكسا بوقعي

 نايفس ءرج 15.4  روصنم نب رصن ىب نادعس عرج 154 ليحكم نب دمحا دماح

 نمي ظءن-ءالمللر] ظءب» قللتسعل 11/معمزا 1؟/ماراست. ع 4076. ظ1-ةزدذ آكك1-1د: لنج هو

 1ةمعوعمسلت لم' عت لونا عر"أو 41211 عمععت» مآ 8 عرن- ءآزم 0 8 هنن 0620 لعتي] ع١ ةكاتتطاتاتب

 لرسدملععترت ىدصغ ؟5قءاعسلتو وسمو عدم ذالك ةسعامامنع ماسععو ندلن0لععسصصغ ب. -ح 4077. ]و١2

 3-1 ء118ئ ققعمامك نتهلتغمصتسم همانلتقم هقز هس لططحمت لمست ءمصقم ءماتدسلر ةتتعأ07ع

 كات لللمأ]هأع 71ه]رمستس ع4 ظعرت للغو ؟دلعم 3ع لتعم. ح 4078. 102 1-11 دسط ءعدثو

 [مهععتا]سكو ةنعام»ع كاد 1] مدمن: 1101 متسننءل 17 رند ءللمدمتو مسلعوم لوبي عر»# لتععو.

 4079. لو2' 11ةَزاطر ظكععسادكر, ةسعام»ع 1810705 ظءر» لامعا 1168, [دمصم 336 (ذهعت

 23. لد]1. 947) دصمدنتم]. - 4080. ]و١7 11-181 جت عذر 1ههءلعس]اتفر ةنعامرع ل1 5178و

 مناوم مم": لتءعغنم. - 4081. ظ1- ةزدذ 1-81 طملترة غو ؟ةموعلل 1707, ةنعامتع

 ك1 ]مكه ل18 ظعرن- ءاقمعمت: ظعرن- ءالموعتتت 11م8. ح 4089. 1 ون* 1-11 ءداعتتأتو

 1مكوعمأام5 يدلتاتممسمص , نتهك لطثا 107:5 7”هلرزره 1 ءرن 476 8ءد- ءاامزروفاب, هلع 1) هوز“

 لتعمتفر معمدازإ/ - 4083. لوج' 11 ع1- :ء44 دله سم ماعت»أ ءعال-ةعوطر ة5هععمامو لع

 معمغمملتك تهور ونسأ (طرئلصتتس لت»تماتطت ءيوع معومصار ةنعامدع آ[ضمصص قلت 9 عءاب» ق]رتسع#

 18260 80163: هن: لق ءرا-ءا]رمدهت» 1 ءن-لمت برأ 8«عالز لن ع 4084. ]وقث 1 وطن ل- ءلع لكمو

 [مقعاعنإ]م5د هعغم مهلتقممسسو ةسعامتع [1ةظاق 1؟6ع140-ءل-لأ» مهاد” ة]رموعفنا 7”هلببرع 17 عن 7

 (0مءوءأإ# ملام. - 4085. 50و2م' ءا-» سرت سع ؟دلط اذ طتر ؟هعلعداسم لع وعمل هنتمصع ع( زنك

 ميمعقاممتمي ةنتعاممع [1مظنم قلنا 3 معا ل لرمع عب 18 هلف»س 18 ءدب 7101 ميست» عل 13 عرب 8071,

 داعم (0") لذءنن.. - 40386. 02١] 11- 8 ءءدلعطةذر ؟ههعتعسآاسور ةسعام»ع كاني 1118

 كل]ر»عا عرب 011 م»ج» علا ر ؟داعو هع»مزلرمم لتعم ع 4087. و١2 8ذ' لخمر مهعلعمأاسوو

 ةنوامرع 8م' لو هن. لاكمع» عب 21يعت. - 4088 102١ 8 هقجذمر ؟ههقعنأادعر ةسعام»ع



2308 

 نب كلملا دبع ورمع وبأ وه ىطقسلا ءرج 5.6 ىرطقسلا ءزج 1 ىلالهلا ةنييع نبا

 عمج ىطويسلا نيدلا لالجن مانالا نيس نم مالسلا ءرجب 5.1 ىطقسلا لصفلا نب ىسحلا

 ىدحا ةنس رخآلا عيبر رهش ىف هعمج نم غرف انيدح ىنورشعو ةثلث كو تايراشع نم هل عفو ام

 ىلا ظفاحلل تايفلسلا ءارجا 1# انبلق ءزجحب فرعي ىفلسلا ءرج م. ةئامعستو ةرشع

 5 لوصا ىم هباخضتنا نم [51] ةنس ىئوتملا ىلاهقصالا ىفلسلا ةفلس نب دمكم نب دضمحا ىاط

 ديرت اهتلمجو اعريغو ةيدادغبلا ةخيشملاو امعريغو ىرويطلا نبا لوصأ نمو ىطامنالا فرشلا

 ملاص نب ليعمسا نب دمحم نب ليعبسا ىلع وبا وج راغصلا ءرج م12 ءرج ةئأم ىلع

 ءرج .1/ ىخوتيزلا كيسلا دبع ءرج 5.40 ىلوصلا عرج 540 6 ةنس ىوتملا راغصلا

 نس ديحا نسحلا وبدأ وه ىقينعلا ءزج نك ىدادغبلا راؤن نب كمكم نب ككملولا نبع

 10 ىراصعلا روبعخم لأ ند لديح ند سابعلا ديح وبدأ دعاولا وح ىراصعلا عرج 11 لديحت

 ىو اتت ورب 0ع ءنم 11:16. - 4089. ل ود“ 81-11 نانندعأو ؟مهعاممأ انهو هتعامرع العا ة* ور

 4090. لو ]ل]خ5-1 حعءعدخاأر, 1ههعءعاعسأ سهو هنتعامانع ك1( لترات": كلل - ءأ -ة:ءاة]: ظءدن- ءلارمدملا

 18 ءرن-عا/مل]ر] كمعما 6. - 4091. ل هه' عا -5 ءاذسر مقهتك دهلساتق معد /110]هتتنت7ء0 طمتستاتاتتل

 لمستسسس مسرد ملفي  (نوالءعوتغ طلع لعامل -ءل- لأ: كميرا دتوتسلل اننعذ نهلتكمصعمق معد

 لعععرس مءعاونمستس هعتعس 20 ]1ععجفس لتعتمسسس طعاونمفو ّدص نسمع ذم !عوعصلم ةمعاتتت ءانقكو

 ءةول ات 116|0 ءمرد ممق1 10ص عال 111605 1[ءطل* 11. هممت 911 (ذمع. 4. لمص. 1505) ةهطقم]؟36.

 40992. ل١027 ]511-11 ءلتر ؟طقعءعاعمأا دعو ؟تلعم ؟هقعاعسلمه (6/0014 ( مدت طمكاتاتتت ) 01 أاتقو

 حانعامرتع همر. - 4093. آظ1-ةخزدُم ظا-هزا] عذر مغر ةمهءاعملا ثةلورتءار وسمذ [1ةلظغم

 5و كاع '1الرق» قللتسعل عن 731هارعتستسعا ظعرب ىلع ذةاوزرا 1ظولم] راق همهم [ 576 (ذهع

 28. 31آهث. 1180)] رصمءاسسقو لعاعءام طقطتنم ع همعضانسك 05:7 ىايع» كل عل-لغخ دسم افو

 1-من"( ةاتتكومع ءغ لمعغمتطسع 18دعطلحلتعأ5 عع نست ىدصغ ءاتوسأت ءمسممختتك طممصانتس

 همس هعماسم 1هقعلعمألم5 جماع, - 4094. ل١52 856-1 عط قعر ةهقعاعاتأانهرو ةنعاماع لان

 ل1: 1ةدردمأ] ظعر» ]ل1ه]رميجتبعل ظعتن [لةرببمأأ طق عبد كفر, ؟دلعم كمعجاكو»» لتععم عع دصصم 341 (تصع

 29. 3151. 952) ررمرنننم. - 4095. ]02' 11 - هدس]نو ؟ههءعلعدآأسور هسعامتع امة(. ب

 4096. لو+' خط ل- ء«1-هءوج 7210و 1ههءععسأدك و ةسعام“ع 67-480 - ةءززبرإ #0 22/1[.

 4097. 107 ةطل-ءا]-معا]ت لعو ؟مهعتعمأمم , ةسعام"ع لطاا- هآ -درجع]ن]: 17 رن 110 4117164 لق كل

 لآ ةا» 8هعال/02 - 4098. 31ه 121- ةقغاءلعأرو ؟هقءعاتأانقر تعامله ++ 14

 10 ل/تنءل عنان 1101/منست»علر ؟داعم ملاغءلبم لتعنام. - 4099. ]وج' 0-11 هةستي 1هقعز ءاتاانكو

 جتتعام»ع جقءععام لاثع 7101, مضستنءعل قلطااع 7 ني ]1101 ميسوب»عأ عري لطغ ]1هيدوت» 0و(” 14
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 نبإ ىلع ءرج 061 ىكلخم نب ديكم هللا دبع وبا وه راطعلا ءرج 81.2 ىناعمسلا دعس

 ىح ظيرطعلا 2ك 2007 كح نبا نكادح 8000“ ١١ دقملا | لمفلا نبا لعا نبا شلل

 ىربطلا ركب نيا ىضاقلا تيدح نم ب“ ةنس ىوتملا ىفيرطغلا ديحا نب كيكم كمحأ وبا

 ضرع نب دمحم ىب هللا دبع ركب نا ثيدح نم تايناليغلا ءازجا *.0 ىلوسغلا ءرج #خ* 5

 [55. خنس قوتملا] ناليغ ىب ميعربا نب كيكم ىنب كيحم بلاط ىنأ ةياور ىفاشلا ميعربا

 كيكم قيوت عوج نك شابع نب ىبيحكي نب نيس هللا دبع وبا وم ناطقلا ءوج نارك

 ىبيكي نب نيسلل هللا كبع وبا وه ىوننلا عوج أ.د ىبعيبعملا بييح نب عامل س نبأ

 دوج رشع ةختس ىو ليعمسأ نب نيسحلا كلا كبع وبا ظفاكلا وه ىلماحلا ءاوجأ 1

 ءروج 11" راوقلا نانس نب كمحم ءرج ل ىمرحملا ءروج 0#. 2 تايلماكملا اهل لاقي 0

 (0همعامصحغممعر ةسصم ... مممتا0.  (نههانسعغ 20160 صهعور مهععهتمصعق عغ ممعرتقلقهر ل8

 آطدخس 10)-ء]ةث مم كللآطتع لمن كعب نين مماتمد عدس مدهاعتسم هعاععام ءلتلتا -ح 4100. ]و ج١

 [خ1- ةعغمعو ةظهقعتعتأاتف رو ةاتعام»ع كاان 4كل06ه71هل: 2101م ميوتتتءل عزو 11071011 ءل , ؟حلعو

 ل417/نر»ع لتعنم. - 4101. لو 4ق]1و هقعءعلعس]سكر هدتعام» ع 472 8ءرن- ءلمدمتن 8 ءنن لآ

 18 ءددب-ء]/م 0/7 11هءمللءدن, - 4102. لو ى]آتر 1؟مهعتعتا]هكر ةسعام»ع 478 18 عءزن ط0 آن. بج

 4103. ل١02 ظ11- ©طتغعأ1 1, 1هكءقعسطتكو وسعت كت ل]رتتعا 11101: مت»ت:60 عدن كاتضءا

 671/1 رأ و دمصم 377 (ذمع. 3. ل1دئ. 987) ممدنطتباتقور ع ("2016هصتطسو5 لسلن ع5 كقتع وأ

 1قةو»# مال ءون4؛ - 4104. لو2* ظ1- ©طوق1]5, دعما و مو ةتنعفم»ع 671051177.

 4105. ظ1-خز هذ ظ1- ©ط ءزافمستو ةغر معواعسلا ©7627 ضعت سمك قكلتأ 17: 110/1 هن»4»7

 ا عءرن 0101من: عل عرن آظاط"ه]يأت» طعنت 6 12عةلمن, [دصصع 440 (ةمع. 16. لنص. 1048) طته5أاناتك ]و

 ىدلتقممتطسمك لقت ظءت 4كطلهل]ه] ظظعءر» ]1101 مترت»ءل 8 ءرو 1 ه]رغ» ؟كطقطتامع ءمدس ممقاتأ ا. ع

 4106, لوج* 81 - (جغغعوصو 1؟ههععمأ]سفو ةتعام»ع للان 450071ه] 110ءقنن 8 عنا 7" ]©

 رون قلن ةعاعو ناعم (م11» لتعغنم. -ح 4107. لوج' آم عاصر 1هقءعسلاتمو 3401

 1101متر: كل 13 كنا ك0ءنسمت: 8ع: 1طهلغط 1165452, ؟دلعو لرمدمعت لتعم. -ح 4108. ]و١2

 1:1 - 310 وذ, ؟هقعتعس] هكر جسعامانع قللثع قكطلمه]]هأ 1105ءمز: ظعءعتن 7 هلع, داعو 6

 لزن نو. - 4109, خعزرذ طا - 01 ءطغسأل 1, ؟ههعءعاعسا]سدو دسعامد»ع طفطنم كلاي 7

 11 هن هز: عبو لوممق] , ؟نلعو ل1 ءارمب»#]# للعام.  كمصغ 5علعتس ؟ظدهععماا ددلعم 71 من744 0

 ايي

 لنزول. - 4110. 02١] 1-11[ هط حمد ءسسأر ؟هقعاعمأاسع و ةننعام»ع ]10747 عرين ع 4111.362

 31 هطحسس ع0, ؟جدعتعس]دد رو هسنعامخع 11014101160 1 ءدن للنبات (سعئعب -ح 4112. 162١
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 تايصلخملا ءارجا 51* ىبريمنلا شالم نب ماشع نب سمح ءرج ل مصاع نب ديحم

 ىزورملا ءزجب 15 ىبهذلا صلخاللا سابعلا نب نجرلا دبع نب دمحم رفاط نأ ثيدح نم

 هم ةنس ىثوتملا ىوقلا دبع نب .ميظعلا دبع نيدلا ىكر ظفانخل وه ىرذنملا عرج 08

 رامع ىب روصنم ءرج 1100# رخآت امو هينذ نم مدقت ام هل.رفغ نميف درو ام هيف عمج

 ةوه ىور نم ءرج ١|# ىكرملا طناكلا نيرلا نبع نب ىيأ نب كيكم ركب نأ عيركات

 ىلاهفصالا ىدبعلا ىيكي ىب ديحم ىنب فحسا نب كيحم] هدنم نبال هدلو دلوو هدلوو

 نا بتك دلو هدنم نب, نمحرلا ديع لاق هخيرأت ىف هبهش نبا لاق. تلق ]5 ةنس قوتملا

 ع

 لموملا عرج 201 [ىهتنا ءريج فلا مهنم لك نع اراخيب بيلك نب متيهلا نعو روباسبنب

 10 نامعن ءزج ا مح نب رمع نب نحرلا دبع كبح وبا وم ساحنلا ءزج 851. باعا ىبا

 31 هل عرصتس ء لو ؟هقعلعس]سفو ةسعام»ع 1101 هتوت»ءل عبي لعيقس. ح 4113. ل هد * 81 هاطحستسس ءلو

 [مهوعماسور هسعامنع للو]ر مانعا ظن ]لة دات عت لل ءا/موعار ]مربع :. - 4114. طا1-ذلدذ

 آ[81- 8[هاعطه11:ةدر ةغعر 1ةدمولعسال ندهلئقمصتتنس و  ناتقك لآثن 1/47“ 1110| هتنان:60 ل لف

 67-450-ه]رررنمنا 8 ءرددءامطا اع 7101 ملازع طععآبعات# ىدلتلتكم ح 4415. لو ظ1- 01 ءعداك عدذو

 [ممءولمناسدو ةهنعامرع 1عسمءمغي ع 4116. 1ه' ظ1- 81ه م0 عتنتر ؟ههعءلعسأاسعو تطأ فات

 04-60-2616: لآ 0-ءا-هاسأت» عبو قلطل-ءا-عمتم#ةو ؟هلعو 107:06 # لتعاسك ء(ا ةصصم 656 (ةمع

 8. لوم. 1258) رممر تسكر (22011ههمعو ءما]ءععتغع لع زك معععادلهفو وننتطاتق معععدلل مامنه عا

 مموكعتمرج معملممحصغتس ح 41417. ]و١2 لآدم عتعر ؟هقءافما امك هلت مصانتتت ]11071511

 5 86رب لست ةم١ر نتمك كادع علم“ 71ه]رمتصست»ءل متت لادسعل عن لطلا-ءاد"هلتسملا طئا-لل ا لاات

 11-177 هء[نربم ءللعسصزغن - 4118. لوع' سلم 21552 طمالك جر 1ةهقعاعاتلاتق 220110 طاتللل 6

 ادسلحغحسمس : "['مدلتلتع زل1ع عع ظلتسم ءزدك عغ طسزسع ظلتسمر هسعام»ع لطازن !1ءرنلعأب [ 101 هتتعف

 8عزا 1مم نهد 71ه)/مستسعلا عب 7”هلبرع ه502 ظولملفسغر ةمسم 395 (تسع. 15. 0 هام 1004)

 سمستم. 13 هز م]راعأب ذه 1 مسأ/7 كدم طقعع طقطعفعت طتعتغ قلل -ء] - ه]يرسمت» 1 عدن ل1 ء0ع]

 ءزمك ظلئاتك: طونعرع رصعتك دع جمعامماملع ندهكاتم 5نما112 كطعتلعط هدئانتط ن4 1101: متاح

 [مهععس]هحتص ءهمهفعت مىدتغو 167 ل52 81عاعاعهع لتعم, 121 ءقةازع»سم 'امماأ ر هه

 لازودطسعدع, 11ءضا]ءعرر» عرب 12601عن) ظملعطةعسدعو نتم5 ةتمعتسأم5 هدئللع ننهلت(هصانتس طقط ءعغ

 10 حدعامرعف]. - ١ 4119. 1و7: 31-111 هرست]و ؟هقءلعتامم و ةتتعامرع 110:مءروتسعأا طعن 11.

 4120. ]و١7 11-11 حطط هدر ؟مهعنعسأاسد و جسعامتع للان 7101ه ءا طا ءآ-1"ه]1/1061: 13 تا

 01م“ ظعر» ]1ه]مبستسعلو ؟هلعو 1كعلرآرلمع لتعنم. ع 4121. 102١ الل هرصفمر 18قعأ ءانأانقو
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 ظفاذدل وه شاقنلا ءوج 75
 ظفاحلاو ىدهم ند ورمع نب ىلع نب كمكم ديعس وبأ - 2

 ءوج #07“  ميوارتلا لضف ىف [1*دأ ةنس ىفوتملا] شاقنلا نسكلا نب دمحم ركب وبا

 رمساقلا ودا رك افراولا دج م ندبحا نب نبحم نب نامثع ريع وبا. وق ناكر

 ىنب كيصلا كيع نب ميعربا فكسأ وبا وه ىمشاهلا ءرج +15  حارجلا نب ىسيع

 ةعبرالا ىأ بعاذملا فالتخا ىف بهاوملا ليرج 10 راغحكلا لاله ءرج خ14 ىسوم

 سفمشا نب نيدلا ماوعل ةيسرائ ةلاسر باسل ىف ةيرفعجلا 2/26 ىطويسلا ىيدلا لالجت

 ىنيمْعَحلا 80 ةمتاخو تالاقم سمخو ةمدقم ىلع بترو رفعج هاشل اهبتك ىوشخل نيدلا

 هوك ةعيرشلا ردصك فيلأتلا !ذه مسا ىلع تبلغ ةبيهلا ف صخلملا بحاصل ةيبسن ةفص

 ةبلغلا كلت ىلع اًهيبنت انه هتدروأ امّنأو ميملا فرح ىف ىقأيسو هب الا فرعي ال راصف

 ايفارغج ملع 1“.

 هنم فرعتي ملع وهو لصالا ىلع واولاب ابوارغج لاقيو ضرالا ةروص ىنعمب ةينانوي ةيلك وهو

 حمععمرنع لمرور. - 4122. ل07: 1-11 هع ءةعطر ةدقءعاعماسم5 3301 هصانتتص 0ع منةععاةط3

 معمم ممءعقطسم ممعمدتك 1ميسحلطقم 1هعلعصسلهتتاتس رو دن عامدتطاتق 1[1ذطنت كاد ك0 1111

 1ر72 6عرو 472 8 عزو ليب»ت»ع ظعتي ل1 ء]ل/02 ؟دلعو زامععام] لتعأم , هغ 11[1ةظنق لآتع 8 ءاب» ل101 هتنتتنعل

 ري عيءا]مومت» ال مءعاع] رو [دمصسم 351 (ذمع. 9. 1 ءطع 962) مممعغسم]. - 4123. ل02 1797 1 ءاعؤمب

 [حدععتاسد و, هسسعامر»ع قلاتع هم“ 01 ]تضكت» عن 1101 متستنعا عن لطتسعلر ؟هلعو 11” ]تا

 لزننو,. - 4194. لو 11- 5[' عع, هه ءكعملسو , ةتعام»ع لك آثا'1عايدن» ل56 لق ءت2- 17 ©" عأبو

 مماعم 77عجقر» لزوم. - 4125. له: ظ1- 1865 طتسختر ؟ظهقءلعسأسهمر ةنتعامنع كاان ط5: 1هع

 لا" هن عن لط0-ءا-عمب»عا وج اللثه ؟هاعم 11نئ]ر»# لتعم. - 41206. له2' 8ناقلو

 ؟معععتاسعو ةدسعامنع 11:77 1707 نر. - 44927. ]ءجذ] عا - سعدت ةطخطو هصه ءممت 553

 لع لتوهتستمع وسمهفتم» ةععفضمت> هداطو0هدحضتسو ةتعام»ع لعام]- ءلس ل11 مزال.

 4128. 1-11 ه1هج 17 عغعر ةدعاونسك هضاطس عانعدك لوس عتك لتعاسكو عدعتت 07:26 - لل-

 18 عرب كارعروع- ءل- ل: 111,م:مم# ذطقطم لمركم» معيدتعع ىعسممداتلتغر ءغ لص م2ع1هاتمصط ءالتو

 وستمسومع لتدوءىامعممعم عع مهعاسكأ ههمعست 0تئعودتن. ع 4129. ل جعطستمتب 0000 20]ءءمطتنن

 رواج قع ةهط ةنعغودع فسمعمس ل1 جمعهم ممرست أك لعتك حاسس عغ همدسعم طقاق هعطت5 ماثقع

 ععرتد دكتكتتسر نأ همددعم همل-ءو]بع"«م4 عع دلتهم ذنج دغ مستلم دلتم ممرصتسع هماتص هذغ

 تل عدكم ذم انغععو 2170, ءغ همسك طنع جتضتأأ طمع انكاتتت مدئهع721ةهاعتت 0 ع 11

 4130. 11ص ل حعطع 1123. ©6ءمععدمطتقم

 الور لمعا/لبرعم ععوععوم يأ ءغظئدسعوتم (ةعدع ةتنومتظ عدن ه8 عتطتغع ءا ل0ع/ا7 م0

 ]ن6ئعرتج 77مم ءععتصسلامس مهلتععسا مددت. 1طلدعع ءقغر دغذس 711/17: ءآ- :ءم0عا ]1ءوتاتتتتب
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 اهيف ةعقاولا ناحلبلا ضورعو ضرالا ةرك نم نوكسملا عبرلا ىف ةعقاولا ةعبسلا ميلاقالا لاوحا

 اذك عبرلا لاوحأ نم كلذ ربغ ىلأ اهراهناو اهراكابو اهيراربو اهلابجو اهندم ددعو اهلاوطاو

 اهميسقت ثيح ىم صضرالا لاوحاب ملع اينارغج هتركذت ىف دواد خيشلا لاق ةداعسلا حاتقم ىف

 ىلع هلومتشل باوصلا وهو ىهتنا هفالتخاب ناكسلا لاح فلتخي امو راهنالاو لابجاو ميلاقالا ىلا

 5 سويملطب هيف فتص نم لواو صوصخم ظفل ةيبرعلا ىف هل لقني رف ملع ايفارغجو ةعبسلا ريغ

 ندا دحع نأ ركذو ىطسجملا فتص ام دعب اضيا ايفارغجحب فورعملا هباتك فنص هنأف ىدولقلا

 لابج ددع ا ةنيدم اهايسو هريصع ق3 ةنيدم نبتلتو هلام فقم فال ةخعبرأ

 راكبلا ركذو رهاوجلاو نداعملا نم اهيف امو اهرادقم ركذو فينو لبج اتدأم ايندلا

 فيالخلا نم اهيف امو ضراألا راطقا ركذو اهصاوخو تاناويحلاو رئازجلا نم اهيف امو اضيأ

 10 ئىم ةريغ رخآلا ىف سيل امم عقس لك ىف امو نوبرشبو نولكاب امو مهقالخاو مر وص ىلع

 هركذ امم ريثك سردنا ىكلو هدعب فنص نم هيلا عجري اَلصأ راصف ةعتمالاو فحتلاو قازرالا

 عي 0هءنتمسحرو ونه كذامغتك ةعمراعسس ءتسففتس لذه مدتاع نمدنأم عاوطأ (عععونمتك طقطتاماو

 لعوعت مامرحسسو (ععدستس !جفغملتسعم عغ 1همعاغقم لتسعد طق هطكلمعو هانت عالاتق ان5طلتتاللو 1201110

 لعوعر6مرتتسو ددهضسس و 11نسستصتتتل هللقستسوانع عالاتنت نانهأدع 1آ1155 معاك ءهمعص 08010104115٠

 هارعتلعاط 12مم ذم دانه 1'ءلجب/ "عا: ىر6ءمععدمطتحر ةمواتغر هعاعسألف ءوأ كاهلاتق 16518عر

 نمجلعسسك لص ءاتسحتافو 220م5 عغ 1ه15105 015101061, ءعأ ناته 12008 5(ةأ(ا15 1501ةنئاناال

 ع لأكت وأ ممتع ؟هسعأمنع معملعدعر““ نسمع لعظمتكم عيمامستسم ءعىغو وسمصتقتس مآدق 1115 ةعماعتس

 5 كتيددنح ءمسمتءطعملتغر عا 6ءمععدمطتو هوز ةءعصاتمو هنت همسلله 502 مععملتهستك ذم اتم عنق

 جيهطتعد معوممصلعع. ظمصسمر ونمت لع ذاله ةهتموتغو 82107ءرومعتو» (1م2:5 ظدتغو نحت آذطستسم

 ءملعمب نتكنسلم 6ءموعءدمطتح ةمقتعمت نتصور جطقماسأام همعجع 717251, ءمزص ممول(. لسطح عالاتتل

 تعطتستس هدم ؛ءعرصممدعو ننهف ةتذسمعات]ه5 لعامععمو معععممعغو نيماسم» ستللتخ نستمععصطاقق

 نتلعلسغوو ع( رممصمغع5 طسزاك (عععدع 0[نععسامو ءعغ نسمل ءدئعدرلغ ءةوع ههه. 11هدئاتللا

 سحعمأ(تلتصعسس ءاتحتسو ءأ ناندع كنه 1ةمقتصغ طعاقلاط هع ]دمأ1لعد مجعءممو13 لعموتطتعو دعععسةءأ

 ردم ونتموتع ءمرتتنسوانتع ةمكاتلدك ءغ ةمتسملتو ذطأ ؟ل1عماتم ءعغ نسمع دلته تك هتسغ م0218

 ء( ”هعاسك (عررنهع عغ طمصسصتصعم طق 0عععصأعو عععاتس لتطت عمانتل 10دئطتقتلل عا 12015 معا علات1 انك

 عع تدع ءلمصغ ء( طئطقمغر ءا نسدع ةذمعاتأاتق ءوعتممتطسو معو دل تلمس هععععوددتتقعو طقصقو

 140 رمعسمعلعم ملمع مدممعتم معع لص هعاعرتتك امك عمتممان. آرنطعع ذم طقع 0هءنلسج معاططمتلالق ع5أ

 ءن هدتوتمملتكو ه0 نسعسس هدصصعف مععمسضس ءطقضغرو نمأ ممقغ ءانتص هع مدءئاتسأ. ةنهسعم

 ةورضتتسو نانهع همرصتسعزطهرئهغر هطاآتغعيندنع عغ ممدصتسم ءعأ ذماعتسد ءمصلتكم طتاتاقله ةاتطظغو أ
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 ةعماجلاو رفجلا ملع

 نوكي امو ناك ام لك ىلع ىوتنحلا ردقلاو ءاضقلا حولب ىلامجالا ملعلا نع ةرابع وهو

 ىذلا ردقلا حول ةعماجلاو ّلكلا لقع وه ىذلا ءاضقلا حول نع ةرابع رفجلاو اًيئزجو اًيلك 5

 فورحلا عضو هنع هلأ ىضر بلاط نأ نب ىلع مامالا نأ ةفداط ىذا دقو لكلا سفن وه

 ةصوصخم قرطب اهنم ب ردسي رفجا دلج ىف مظعالا طسبلا فقيرط ىلع نيرشعلاو خينامتلا

 هثراوي ملع اذهو ردقلاو ءاضقلا حول ىف ام اهنم يرختسي ةصوصخم ظافلا ةنيعم طئارشو

 1 ريغ نع هنويتكي اوناكو نيلماكلا خياشملا نم مهنم قخايو مهيلا ىمتني نمو تيبلا لهأ

 دروو نامزلا رخآ ىف هجورخ رظننملا ىدهملا الا ةقيقح باتكلا !ذه ىف فقي ال ليقو نامنكلا 0

 ليزنتلاب مكيتأن ءايبنالا رشاعم ىح' معلص ىسيع نع لقن ايك ةفلاسلا ءايبنالا بتك ىف اذه

 هععاسكد عدغ ممنغه تاتاتاقعلك دذصلع ءيمتعسلهع. .ةعامنع 21مسئأ اتطسس ذللمس جعوطتعع

 معماعمتمغو طمع جتتنعتس (عصممتنع (”دصقأة عم ةعمطتعد همص ةسواتسو دمك عمتكتع. معو لع ءد

 لمعئتمه ءمرصممدتاو ىسسغ طقعع ...

 4131. 11ص ءا-] ءل» رع ءا-ز ةسا1مأ ةعع عع ةطساتق لوك هع لؤستم# لتعتسمسلت

 للم ؟هقطسم ةءلعمأتو ةزومتظ ءدنم» ععمعج هالتك اهطساحع لعععأن ةعاععمأ ءا مرهع0ععانسدغقممتف

 لتكتسمعو ونانهع هدصصتحرو عغ هه ءغ هتمعاتأد همصغصعغر وناتهدع ءالعمتانه؛ أ ن2 ع5 عطأاتتا 5

 عسصغ. لورو» ةلومتظعدغ (ةطساحتس 0ععععات حعاععمتر نسحع مهتم انهتك عنددلتف ر ءهغ لستم (ةطساقس

 مهعلع5نلمحاتمصتكر نسحع ةمتسح نمل 1عنددلتق ءيأ.  طاسععم ءمماعم0لعسصغر سقت 4/6 1 ع2

 لل 14:7 ]نغعدك لسملعانتوتساح ه0 0ءوهتمقمدعتس دسمز هععص ذم معااتعماد طمعلتمه

 ل15مموهتووعو وستطاتق 20015 مععت]أةعطسع ء( ءمصلتغمدتطسو هعناتك عطه معممعتح ءاتعد ءععتأو

 هصلع لعصسمو ونسدع دم (ةطنلح لععمعال عع معمعلععالم دئتممتك معد تتام ءةودعصغر ءاتععسعصكاتت“

 ركممع ةعماتمس ؟ةةستلتخ 1؟هقستلتعم ءغ ونمت د0 ءدس معناتمعطقمغاو طغعمعلتامنلع ءمملتساند

 معمءعمعضتمغ 2 نستطسك همهصسأات هعءعمدعو معمل عع ءددص 103ءععصمغو وانت عدتص هرتصت 0

 جلتمو هءادطدمغ. مغ ممتاسو ذم ذللم لئطعم معتس ونسعضوتسمتس ةعمؤاتت» معنومتعععع ل1 عتكاتكو

 يععمام 717/02, تسزسك دلك ءعماتك ءدعاععسسم (ةصممتع حكمععافئر 14 نسم نحس ذه ائطعم 0

 معمم طععوسمسس مهععع0لعماتسست معزلعاجعست قار نغ 156 (1ءعوتف)ر هنأ 18عمك م0متاتاتك ةذاو

 ل1لووع ندلتغسع: ىرلللمك معممطعأومعتست ءهمععتك 20 505 كررت عزتماهنلممع ؟عمللشالقو تاكل
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 ةفالذل ىبع امل نومأملا ةفيلكل نأ لقن ىدعب مكيتايس ىذلا طيلقرابلا هب قأيسف ليوأتلا اماو

 معن باتكلا كلذ رخآ ىف وه بتك هدهع باتك هيلا بتكو اضرلا ىسوم نب ىلع ىلأ هحعب نم

 رعشتنلا  نوماملا نآلا لاق امك ناكو متي ال رمالا اذه نأ ىلع نالدي ةعماتو فش 1 7

 ناليلج ناباتك ةعمات-لو رفلمل ةخحلط نبا لاق ةداعسلا لاتفم ىف اذك مسف مشاه ىنب نم هتنتف

 ةرخآلاو ربنملا ىلع ةفوكلاب بطخي وهو دنع دللا ىضر بلاط نأ نب ىلع مامألا هركذ امهدحا
 اع

 مدآ رفس ةقيرط ىلع زق رفتنم افورح هنع هلأ ىضر ىلع هبناكف هني وكنب درمأو معلص للا لوسر ودع

 ىرج ام هيف يجو هنال هب سانلا نيب رهتشاف ريعبلا دلج نم عبط ىق ىر ىف ىنعي رفج ق

 وهو ريغصلا ريسكتلاب هرسك نم مهنمذ هريسكتو هعضو ىف نوفلتخم سانلاو نيرخآلاو نيلوالل

 ىلا دجابا ريغصلا بابلاو اهرخآ ىلا ث ت ب 1١ ريبكلا بابلا ةيفاخ ىف لعجو قداسلا رفعج

 10 نم يرخيف ريغصلا رفجاب ريغصلاو ريبكلا رفجلاب ريبكلا بابلا امس دق ءاملعلا ضعبو تشرق

 ماع مرن عامقمصسع ج]1ععوعتعم ةسكعس طدمدعاءامك ؟عمتعغو ننك مم5غ دصع 24 905 "عطتعا. © 4

 تيس ىتطأ مهمدنأمم ةمعععودمدععسم آم ةصمءاتتم (ةوامسعمام ل76 ظوتن العدم 1120/14-101 ههمهكاتكان عا عأ

 وسع (عوامتسعماسسل ءةمصكعضتط ءنععر دم طمع ءملتعال1 طقعع ج0010155ع ةعنانن: 11معع نستلعس

 طعمعو صتكت نيم (ةطسافع لور" ءغ( لوتستما رمممكأ نجمك معتط عقتص دصتمتتسع ءدتلسس طقطت انعدم

 هووعز ونهم عرعمتغو انغ ممعلت وعدن. 21مم ءمتسس دمعفتسا ءمهعامت عاطدغ عدد ةصقالتتقو لاتقك

 11م1 مررتلحع ءأ عددص هط فسكفمفسل مدونات ءووعصأو عا م"ه1ععام ل7: 1101-11 ؟ءدعلو

 معمتتا. [آظخهذس 71ر11 ءة-ءءايلعءا ]1ءعونسعب. ح لا: هلله لول“ ءا لمسنم/ لسمك آاتطعمو

 و زل]سووسنعم عيوع لتعتغو وممضتس جانعضسس [1سدقتس 476 عرب لطف 176 , تنس لكتتكمع هدهللمم علت

 ء ةنعيوعفأن طقطوعمءغي ]ةسلهع ءعمتغو جلاعضتس 1ءعودنت5 لل5لصاتك معوع] دج عتغر ءسنصواتع هع

 مسجصسلمع زمكدععتغ. 1موسع 4/7 كس ]لعملك ةعمدبملتك ه4 ممنمدعس ائتطبت ةلحست ذم ءاننع

 لوو لذ. ع. صعسأاسممو معيعدتسعمو ةيميملل ممقتوممتكتغعي, نسحتس ء معا1ع ءقعسعاتماد ظمحعتقكو

 سصلع ذآ]1ه ممرصتمع زماع» طمصتمعم ةمعامساتتغور هددت لص ع0 مع25ءتماانلال 16«ععطعأاتلاو لن

 دههز هرتطسك عع ةعئمكطاتك جععلعضستسغ عغ هسصسع ةععالسم(. 11هدصتصعق ةلتاعتلل 1811811 5601111

 همتمتممعتس ذم عم ءمردممدعسلم ءغ لتئسصعنعسلم. كلتأ عمتس 0ص عطل هصعتل ةللأ0 01111 5011101

 ددغ كم/م» 5-1171 08عو نسخ ذم فمسرعسلتم 1214-21 عا يسع رصدعماتس ةلماطمط عادم ةعفطت ءانش

 حده هملتصعتس همتصع نوزاهنتس 7/17 86. 1م, 1/6 ءغ ندهع 5عواتاتطأا115 عأ ءقماتأ م15انلل

 10 46لع4 ع بسدع هبصغ رمءاتوسح هل هملتمعس ][نن عدضستس متمعت ءعقذع ؟ه]هتغ, عع هممصصتللت
 رزضص معاك منغ دصحعمسس (ةطسامسس كورت" دصهز هرعت عع ممكن اهطاتلفس كو دصتم0هدنعتن

 ةهممعا]دتم( دع رمحزمرمع هسععم رصتالاعو ءعدصتممتا ةعمنمععمتام ءاتعسمف» 0ععنعام لتكتسقي

 قلثأ ىطسلحع لئسعصم5ةصعس سعاتمتس ضطسممأو ةاودع طقعع ممهعماهم((ةذلتطته وأ ءا م0 طق
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 هعضي نم مهنمو ةيقرشلا قافوالا هب عضوي ىذلا وهو :ئسيشلاو ةيرمقلا خيفاشخل رادم ةهيلعو

 بيكرتلا فقيرطب هعضد نم عنمو ءاهسالاو تاغللا عيمج هنم جرخي ىذلا وهو ربيكلا ربسكنلاب

 ىدنيلا روماس بهذم ومو ىددعلا بيكرتلا فقيرطب مهنمو نوطلفا بحهذم ومو ئفوخلا

 عي ةفنصألا بتكلا نمو بولطملا ىلا لصوم لكو

 خكلط نب ديحكم [ماس ىا] نيدلا لامك خيشلل عماللا رونلاو عماجلا رفجلا 5 5

 ملا هابتجا نم علطأ ىذلا دلل دمحلا هلوا ريغص نلجام [40 ةنس قوتملا ىفاشلا] ىرببصنلا

 راصبالا ءالج #1 هيف معرارسا نم راتخاف رفثل نوقرعي رقعج دالوا نم ةمدالا نأ هيف ركذ

 لضف ىف ماهفالا ءآلج م# ةنس ىفوتملا ىمشكعلا دمحم نب نسحلا ديعس ىنال رابخالا

 ىلبنلا ةيزولملا ميق نبا ركب نأ نب دمحم نيدلا سمشل مانالا ريخ ىلع مالسلاو ةولصلا

 قوتنملا بتاكلا رفعج ىب ةمادق يرغلا ىال نزل ءالج ]0 ه1 ةنس ىفوتملا ىقشمدلا 0

 ىت عم 4 2 م رو كك 15 كك مام رخل فك ] نافلا دنح  عيشلا ١ الكر ما طاخلا ءالخ ةحازتإ) |( ةنكب

 قمدلسمم ذه وننح ةدعافتسد 1619-171 171 - (مدهء”ةزرع# مع 101 - كا عرسوةزرعأ  م0ان5 كلتا
 معددغمعر ءغ نمحع نندلعدنتد ةلتكسممتعتك ع انغنعتك ءهمرصوموتتع ءمهكاسعمسلتك ة0طتط عادت.
 قلتأ لئصعمعت دعس دمه عصفت ذه ءفمصمففتعسله ةةطسلف معدعكعسسمغو عا وصح هديدصتك ؟ءتناطق ءا
 ممستمسم ءاتسمععز دجلتت فرسممعتقلممع ]ئاعمدعتسم تامصكاتتر واتقع مهأتو ط]دئمدتعد ءدغر ةلثت
 لعمتوسع ءمرصمموزاتمصعست هسسسعرتك ؟هعافتس ديصم]ءءامصغتعو 0ا12ع 122010 5غ ىو ت آه0تر
 زا11 عم ءعغ طق وسقهع معاتسكو ءهمصكعوننساانت ل. - كم ]ئطعلو 0ع طمع ةمعاع ءمرص موو

 طاتلال عر326111 .٠ . ٠

 4139. 3-1281 قع 3-81 ةسن'و دصعتسطعممد قسصعفاتمد ( وك (ةلتكسةمتعم تهتك مدقلتك 5
 ]سصعصم دهتعمموو ةمعغمرع 8طعتاعط 1 عسفا- ءل- لأ: [ قلدب كاس ] 1101 هت17760 13 عت 12/1

 274082 [؟طقظتكمم ةمصم 652 (مع. 21. 1*عطس 1254) رصمعاسم]. ؟؟هطسسصعم مهعكاتتسر 0100 م8
 زمعررتغ: 1مسك 8ءمر ونت (ةععدمدل) ذلك معمموعستغ ممممدءعملهر ونسم5د ءاعوت6غ ءاع. كدسوت
 جدسعام»و 1صدتصمو ءهدع ظاتتد لوركا 107 - كم 2ع تللقسم (ةطتاحتص ءمعمم15155ع ءا 5ع ع2 6112
 جمعوستم زطأ معءمهلتنتك مممصصلاج طنع ءاعوتووو. - 41433. لز15 ء1- ةطوقمعر ةماعسلمد“

 وتكستتل. 11ز5(هتهر جسعامرع قللت هع 1145ه: 8ءن 01ه]ي مرت ءأ ل هدأ عت#7رو ةططف .
 رسمرجغنو. - 4134. 1113 ء]- عطس هماعملم» ةماع]1عءامدس 0ع مرهعقامماته م2ععملل ط5
 ع( زممهءهنممتك مم هماتصم طمستمسسر ةسعاممع ئزيعتسو- ءل- ل1: 1101 متت ءف عت: م

 1861» 1: (هيرو نم ءآزرمسنبءا 12 نسعوعلعطم آآكدمطملتكهم ةهمصم 751 (تمع. 11. طآممأ 1350) 0
 ردمرننمنم,. - 44335. 1115 ء]-ط هدمر مدلمد دصوعداتانهر ةتعامنع ل10 ا/ همز (0047© 1 عا

 لمزركو» ؟5نئطقر ةممم ....صميانم. ع 4136. 112 ع] - اططقغاتسو هةماهعسست ةطعظألك
 وةوحسممع ؟طعتاعطت 67-450-عم0» معمم مسسسم وست طنع ءم]1ءعتغر وتقع ذم مااتعتطاتك ونم5ءعوأط دق
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 جورلا ءالج از“ ه8 ةنس ناضمر نيرشع عبار اعرخآو ةعملل موي بجر عسات اهلوا سلاج“

 ليماجحلا نجا, ىب :نضرلار جبع .نيدلا رون ,انالوفلا اميِب ,نيتلكو ةدأم ىق.ةيسراخا ةينيت ةديصق

 قكربب فورعملا لع ربي .ىنب, ىبحم انالوفلا رصتخم بولقلا ءالج 56 مى( نشا قوقل

 دارا نمل ةفلخ راهنلاو ليللا لعج ىنخلا هلل كمحلا هلوا 1// ةنس ةجكحلا ىذ ىف هنم عرفو هفلا

 5 لالج 2. هركذ فبس وحنلا ىف ليهستلا حرش ىف كتناوملا بالج خلا ركذي نا

 ناطلسلا رصع ىف ىناطلسلا مامالا ىفطصم انالومل هتمجرتو ىفصا انالومل ةيسراف ةموظنم لامجو

 ليلخ ءافصلا ىأ نيدلا حالص حيشلل ةرضاحملا ةولخ ىف ةركاذملا ةولج 12# ) ناخ كيحا

 خلا بدالا ىىب فلخ ىذلا هلل كململ هلوا ىلجم وهو 1 ةنس ىفوتملا ىدفصلا كبيا نبا

 سيلج 8/57  باوباو ةمدقم ىلع بترو راعشالا نم هظفل لزجو هانعم قر ام هيف دروأ

 10 بوقعي نب كمكم رهاط ىبا نيدلا ىجم خيشلل دلكم سيرذنخلا ءافسأل ىف منال

 ملاصلا سيلج #82 ١ رضاخلا ا م6 < مآ, خنس ىفوتملا سوماقلا بحاص ىدابازوريفلا

 لزدعم. 1 طآهصسسح معلسسك لثع ؟ءمعتمو وست همصاتك 1دتغ دصعممتك 8عزعطو هع تهانسسم لتع

 رسعممتك طمس حلطقم 1ءءولبسم نسحتسم ةصصخق 546 (ذمع. 20. ةيدن 1151) طقطعطةعنت.

 4137.111 عآ1- عنطر ةماهكتسس ةصتسفع. 065406 معمتعد ذم ]عدس هرفي 0عمتسعمم عا عمات

 (نوتمأح د ءصداتك ءهمماتسعمع ر, هسعامدنع 81هأأذ همدلعو 211-عل-0: ل طل-ء]-ه]رتسمت» 17 نت للبسعلا

 لامر ةهمصم 898 (ذمع. 23. 0ع. 1492) سمعو. - 4138. لذ ءا1-ءو] نطو ه5هادكتسم

 نمضلتسس. ((هرسمءعملتمسوم وسم 81011 همداع» 71ه]روستنعلا 1ع طغت لل, داعم 226

 لتعاسكو مهعممع طلو صئاطتزز_ ءأ ةصصت 971 (صع. 21. كسع. 1563) همصممدستغ عع ةطومارتغ. آمعمتغ

 1(: طهتتك آلعمو رو تكاتزات5 لاك[ 0165 همءاعتط 5عواتتاات“ لص .همهزطنات لان ءزمكر وناتأ آ) عدم الي

 !ادتلفعع مدلغ 6 ءني - 4139. كسلقط ءآ-دس ءدك مثلو لاتآةجااتتللا 11185310111. 0011111

 همعتك جعندسسماتعا 1642/47, لع نسم ةصاعج ؟1لعونت. -ح 4140. كعامل رجع 1هرسُقلو

 سمز وامك عع كعيسعماله  ظوعسسم معيوتعسسو جنسعام»ع ا8[هآ]ه هممدم لعوز/. '1نعععع زل

 منغ 31هآل1ج هممداعع 21,ىي1هركم اطمخس كهلفصتعتم (ءةصمم»ع ةهالفصت ل7»ءل 1/رارن. ح

 4141. لذا ءغ عا - رسم لج ملع ءعععغر صتنم#» ءمل1هوستن ذم ةواتفملتسع ةعيتطمالاتتللاو 3116001

 تطغعتاعط مدلول هل- 0: لط2 1ءهركم 31614117 عن 1طعء]ب ك7 عل, ةممو 9 (اذمع. 1. كمل

 1348) سمعتم. ؟1'ه]سسعمو نسما ذاج ةمعامتغ: آهنق آ0عمر ننأ طعصع مرهغمو كلعمكلا ءاعب

 مممزعمع ثطت فضسمتممي نسمات ةعماعمأأمع (عمسدعف ءغ عطف لتكععاو ددصغي ءغ اتطسس ذم

 10 مدعم ممعتس عع قمته لتكممدستن. - 4142. 3-11 ء1لث5 4-181صتمر هملهلتك ةةسنلتقمتق لع

 ممسصتمتطسك كتمت دءعرتك. ؟"هلدسصعم ه ةطعتلعط 01-60-2170: لطم 1ليق» 7101, ميستتعلا 87 لا

 طعما لسلام لن (0هيسوأ ةمعامتعو ةممم 817 (تمع. 23. للحم. .1414) دسم سمو ؟0تانلل.

 4143. ظا-ل ءلا15 11-121 ةلطتعو ةملقلتف ممهعوومو. - 4144, 112 3ءال(5 181 - 8ةلئثط
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 سيلج 15 1*1. ةنس قوتملا ىناورهنلا ايركز نب ىفاعم جرفلا ىال ىفاشلا مصانلا سيناو ىقاكلا

 هاشناريشل سرفلا ءارعش ضعب مظن نم دعازو روفغف ةصق ىف موظنم ىسراف ومو قاتشملا

 نوعبسو تسو ةنامئامثو فالا ةعبس هتايبا ندعو م.. ةنس بجر ىف كنهلا كولم نم

 نارقلا ةأرق بوجو باوبا عامج 720 فبس بولقلا رامث نم بختنملا بوبحملا ىلح معزا

 نب نامتع ورمع ىناأل بدالا ملع ىف برعلا لامح +16 ىقهيبلا نيسح ىب نجا ركب قال

 بدالا عبنمب ىمسملا هيخاتنمو 1 ةنس قوتملا ىلاملا ىوحنلا بجاكل ىباب فورعملا رمع

 ييشلل ءارقالا لامكو ءارقلا لامج .1٠ عءاهقفلا لامج 71# دكمحمل برعلا مالك فيرصت يف

 بانك وهو #4 ةنس قوثملا ىواخسلا نيصلا دبع نب كبح نب ىلع نسحلا نا نيدلا ملع

 ديوجتلاو تاأرقلاب فلعتي ام ىلع ةامتشملا بتكلا نم اعاونا عمج هتف ىف عماج فيطل
 ىكرت باسحلا ىف باسحلا لامكو باتكلا لامج *أهأ ءادتبالاو فقولاو خوسنللاو جسانلاو

 [:1 - 1 خ21, ده0لدآلتف مدءوطنسق همك عتوصك عغ ءمصكتكد ءمصقتلتك لقصف ةدلتطتعتفو 3402

 را: [/هت"هز 1104 ظءر» 2م78م رع للعرس عملتو ةمصمم 390 (تصع. 13. آل عع. 999) مهمدكتو.

 4145. ]خ1 - ل ءاذ5 ظ1 - 8[ه5طغذشعو ههلهلتك دسانعم0ل1 ءسمالنعك. (0ةسمعم معرست نت 0

 طتواؤمرتح مءوعنك ذم عمكتد ( 12عار/) عع ةعععامع 2 ممعاج نهملهسد 2ءيكدعمس ره .همصصتت 3

 ك1 ن:ء]م]أ مءوتاك آملتعأ رصعمسع 1عزعط دمصت 870 (ذمع. 24. ةسع. 1465 ) ءمصت مموز ت3

 [لعمئسسسسص  ءمصالصعغ ةعماعسس ددتالتع هعالموععما(م5 ةعماتقعتأماه هع ب 4146. 31 ءاأذ

 ءا-رص هططغطو دعو ممعلمدد هسفنل. 1 متغمسعو ذص نسح مماتمزه اتطعت 172جم ء7- 58

 ععاوواو ةمجعمتس سات.  آلزلع دصسمرو. - 4147. ل1سصفل' جطخغط هزاأ5ط ءاعاز »2غ

 [ن1-(00 2: ةصو كاتطتللف ءدصأأ انتل و لاتهع هعععقدزاةغعست (0هرهستس» 1عععملل ءمصلمسعمساو 3064056 5

 لآ 1ظءآب» ل]د»ء0 عز: 110عء» ظعفلرمع/ت. ح 4148. 3 سا 11 - كعدطر ءاعوعوصتج

 معدطسم دم مطتلم1]وعتدو جةسعامانع قاآتع ليون" 01]ت» 47 8 ءر» 0دجم» ]!81ةلئاتاو (ددصس اتعمو

 ناعم 1406-187 لثعأم عع حصمم 646 (ذمع. 26. كمر 1248) رصمتتغت0. 15مزغمردعم»م 2

 ءزوك هعاعولج ءمهاتمسعصاعتتتل ءا 11ءرنالمت ءآ- ءلعأآ» لق 1د"رث !ءازب» ل7- لمآ دمك ءت ماقتل

 11061 مينت»عل ءلتلتاب - 4149. ل سق] ء] - 20ه ءدطقر ءاععممأتم لسعتف ءمهعات]غهرتاتتت.

 4150. ل ءرصُذ] ءع]1]- و عمور ءاععدصأاله 1ععامضتس (نهدصت ءغ معمل ععاتم طمصم ءم(ع] عمك مزاتكلو

 حسوعام»ع كظطعتاعط 17ن-عل- 0غ: قلت[ معمت: لآغ عجب 1101 ه71ء0 1 عزا لك لا-عا-ءهد» عل ل عاج طر اهتصأو

 ةممم 643 (ذمع. 29. ل1دهئ. 1245) مصمتناتم. آاطععس ةسطغلتق ءعغاتص هدم ععمعمع هردصعتلت

 رسوغعمتعسس ءكلتملعمور ذص نسم ةنعام» ؟ةعاه 1عععملأ ععمعتو ع اطقم عع ءوصصتا ءءاعمفطاتقر

 ونسمع ]1ععلممعع همععامصسا ءمردمز دقو ةضعبس (نهءومتت طعصع ]1عععملتو 106م5 جطتووعمصاعف

 عع ةطعمعهئموو ءغ تطل ةسطقتوئةملسصم ةزغ ذم 1عععملم 0ععادتهمغ عغ تطأ ةمعتمتعملسس. لح 40

 41531. ل عسؤل ع]- طهعغغئمطو ءلعودمتم هعتطقعسم عغ معرأععاتلم ءمرط[تات01120(13. 0 ماتك
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 قزالا نيدسف, لح تقرؤا نكرئابر قلبا مهلسا!ةراطلسللا غلا هللا !ةيع ا, قبال نكت حول

 همعن ع نع رجتا ىذلا هلل كيحلا هلوا 40* ةنس رفص ىف غرفو ةقرفتم لداسم ىناثلاو لوصف

 يحلم" نب قابلا دبع ليقو' هللا ىبع' مساقلا قال نارقلا تاهييبشت ىف (نامجا 71000 لإ

 ىتتال رماوجكلا ىف رهامجلا 5# *مم ةنس ىقوتملا ءايقان نباب فورعملا نيسح نبأ

 5 بر هلل ىمحلا هلوا كلكم [2)*. ةنس ىنوتملا] ىنوريبلا نمحا نب سمكم ناكيرولا

 رمع نب يروم كيف نال لئابقلا ريامج 502 خلا دبالاو لزالاب هجوت ىذلا نيملاعلا

 ىوحنلا ةيوح ةعيبر ىبال وكنلا ىف ريتامج 81050 1150 ةنس ىفوتملا ىوحنلا ىسودسلا

 نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل روسلا لكاضف ىف رهزلا لدامج 101# 2 ىناهفسالا

 ثيداحا ركذ ىف عضو هناب ناقتالا ىف هركذ 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب ىبأ

 حتاطسعنعسس , وعنه 27مم: ظورن (م"هلرقتت عن لللمااعل ذدانحسم مذ عاأت» ظعلت 8متر عتتل

 نيسعلعع ءمدطممداتتكر ذه لتقف مهزئاعق و وناتهئا0132 مالم 5ءععالم0ء5و م05اعاأ05 1

 لتومعردمم همصقمععو لتعنتطنتغو ءغدصعموع ذظهكحسعس ةسصل 923 (ذصع. 24. لقص. 1517 ) ةطقوأاعت

 1معامتغ رنه: لحنك ]لعموم ظعلعصالو تغ صعتلم ءلانق طعصعلعأو طاتا0ع191© م05516 ءاع.

 4152. لمرصّمس 11 ععوططتطقغ 1ظ1- (هعوسر سمتسعمنام 0ع ةتستلتغملتمتطاتق (نهدنقصتو

 دسعامربع 4كق 1: 1عاودت» لطلم7لع] دهتكع دغ جاتك ؟ه]دصار 4كآ80-ع7- ةنيعزجت طعن 17101 متست»ءعل

 1آ8261 11هنءن:ر ؟هأعم لل عفر للعام ءغ دصصم 485 (ةصع. 12. 1"عطر. 1092) دصمزاتو.

 5 4153. ظ1- ل ىعسفطنتع 11 ءل - نر ععفطتعر, ءهمالءعءادصعد 0ع ععصستقو ةاتعام"ع 11

 لها متسع 1 ءر» مل]رتسعل 84(, [دسصم 430 (ذصع. 3. 0ع[. 1038) رممدتاتم]. 1'ه1تنسسعمو

 نسمح زاه ةصعتمتغ: آطهانك آ)عم ددسم 0لهدحتسس [هدصتسمو نانأث 5مععاقطتالا5 ءوغ ةعاعومتاملع مداهعاعسأام

 ء( ظياسم (عصممرع كعب - 4154. ل ءرممطأ» ع1- ءوطقتلر ءمللطسكةهصعك نتطاتتسو 311001

 لل 1"ءنق 110همم] 17 رو قير ىعلرروم (مديصتسهاتعمو ةسصم 195 (ذمع. 4. 0عغ. 810)

 سمرنتو. 44155. ل رص مطتع 11 عا مدطتعو ءم]1ةءامصعم عئوستلل 20163 018]1213و 2110101

 لال ظءاام 7101 هدم مةرم 1ع م]رابت# (دستسولتعم. ح 41560. ل ءعسسفتال ء1]-جوطعو 11025

 ءاععمص(اعد لع دزسساتطسك كنيسه حستتت مهعمامساتطسعو ةسعام»ع هطعتلعط لو7م/- ءل- لم

 ملط ل-ءاسه]رتسمت» طعن ملطف عل" كميرا دمصم 911 (مع. 4. لدم. 1505) دصفتاتم. آطهسلفا

 1) ب نمعامكتسس ص 1/عم7 هع لاععمو دس حقكعععملتق (هدلتامصتطاتو 0ع مدهععادساتطاتع كان مان

 رتعتاتطسك صمم متكأ عمم ءعغ لع نبدتطسع هسللم ةزغ دصاعت هلأ 6عد لت نعممم انور مص ععقفة1 55. ع

 4157. لوسعطقطل 56 لل ءعرسعط ّةطو لعسضولابا] ءهغ ىل7عءعرود]ت].  (نةيحصعلت (ا01ءلعاتللا 0
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 الزغ سلجم لك مامث ىف دروأ 100 ةنس ىفوتملا ىودزيولا ىتشهبب فورعملا ناضمر خيشلل

 رعش نيتيبلا ىيذع هلبقو

 0 هاكمزب ناوخكلزغ ىأ

 روتف باوخ ىدلا نيلما سلجم

 ناجو لد كمنل هزات هلقوش 5

 ناراي نوسلكو ىرعش وب وقوأ

 نوتاخ ىنج ىلا ءارعشلا ةركذت ىف بسن كقو اضيأ موظنم ىكرت كيشروخو كيشمج 0+

 ىنايمركلا ىدجالا هدازكب ىفطل ىلوبلا طخب فئاقشلا شما ىف ركذو ةيوايسامالا ةرعاشلا

 نيدلا نيز خيشلل ةيبطاشلاك ةيزمه ةأرقلا ىف لوصالا عمج 101# ماو ةنس ىفوتملا

 عمج 7“ ةنس تامو 115 ةنس كلو ىذلا ىطساولا ىنأويدلا دبعس نب ىلع ىسكلا ىنا 0

 هلواأ ةرشعلا هيف

 7 ن5 ع

 دامسيمع ىرهأ تيضوخ كقو تادبد

 ىوم# هج هطعتلعط عمل مي: 11 هعابتمزو ؟دلعو 86/2511 لتعام ءغع ةمصم 977 (ذصع. 16. لايصم

 1509) رصمرغ0و م12 موز( ان11. كلل ظصعتت هانز ال5515 ءهممقءعققاتكق هقضصعم ةيقأمرتستلا طقطعغ

 عا ةمأع عاتتال 805 5 عزواتق :

 © ءةضسصتسسال لطم 11هدئانتمت 1ععلاوغمرب ذم ءممكععذات !جعاتتتقع مآعصمر

 كمرسمتاتك ]جمعان مدتتك طمتستمعو ةوعاعغول5 هءمأأ

 آل( معز 5ز5ءوغ كرد 0ع550عمأو همر عا ةصالطاتو 5

 ليععع طمو ؟ءرومؤو عغ ةتصتعأ ؟عماقماب

 4158. ل عرسعطأ1 ل روع 1ك طس ءدطت لو لووودل ا هن لك ]تن1400 8ةستاعلل معالق تل ءأ ءاتتلتت ور 4

 اد هربعرنع 10[ أ ءا-م] مما ممعامتمع ةسسفكعممهع لع ]6 نانعو نقطاتتنتعر ءغعتص عامذذتك هل

 51-12, ءععاقع ]دسك لدك همم ةك1ها]دع 111 عاع ني لعأب نعلن لك عنا ةناغر ةصصم 815 (ةصعم

 13. كرد. 1412) دسم امتر ةعمئمأم 1[عونل. ع 4139. ل حسام ء1-هون]ر ءميمسك مالمعأ ماما

 لع ]1عونممع ('هردمتعو. (ندعصعصس ذص [11ديصعد لعفتمعمد ه0 ذمقاقعس ممعسقاتف 5778061

 ننسسرممدتنسمس ه هطعتلعط عفن ءل- لأ: لادا مدعهت: لآ: ظعري ذه 1)ةماغ 17 نعقناغ, وتخ 0

 حمصم 693 (زمع. 10. للم. 1295) صهاتك ءغ همهم 743 (ذصع. 6. لكسص. 1342) طلوزأاتال5 1+

 (0هآ1ععتغ طنع لعععرس 1عععمرسسا معععمدأهمع5 ءغ ذم عءأرأا 18:

 1[معلمأزم ءغ معد مدعدتت 1كلعو ءمرصستقأ ه012ع8 ]05 121063115.
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 مساقلا نأ نب دمحم لضفلا ىأ خياشملا نيز مامالل عورفلا ىف فيرافنلا عمج

 نيدلا ياتل هقفلا لوصا ىف عماوجلا عمج 10 ه4“ ةنس ىقوناملا ىفنخلا ىمزراوحلا ىلاقبلا

 كديكأ هلوأ روهشم رصتخ ىقو 70 نس قوتملا' ئفاشلا ىبسلا نبا ىلع نب باهولا دبع

 ةنأم ءامز نم هعمج نيلصالاب طيحم هنأ ركذ خلا اهدايدزاب دنمحلا نزوت معن ىلع مهللا

 تادايز عم ياهنملاو بجاحلا نبا رصتخم ىلع هيحرش ىف ام ةدبز ىلع لمتشم فئنصم

 هلو عناوملا عنم هامس ايش فّلع مث بتك ةعبسو تامّدقم ىلع بترو راصتخالا ىف ةغالبو

 ىثوتملا ىفاشلا ىلخلا ديحا نب دمحم نيدحلا لالج افقحلا حرش اهنسحا ةريثك حورش

 خيشلا ةيشاح اهنم ىتاوح هلو جقنتلاو رداع داع 2 جوزمم كيفم حرش وضو ما خنس

 ىبأ نيدلا رصان خيشلا ةيشاحو [150] ةنس ةوتملا ىومحلا ىلزابلا دواد نب دمحم

 نب دمحم نب دمحم نيدلا ردب ةيشاحو ةنس ىقوتملا ىناقللا ىكلاملا دمحم هللا دبع

 4160. لكدحسص'م ء1- غم1ةعا1عرو مدياعق لاتعلم 5مععتملتق ةنمعاتلمع لت5مععسدع دس انماتلل

 ؟و]]عءامعو ةسعاما"ع 7عقنن- ء1:ءد] قالا لطفا آلعل]7 1101 هن:0©:1 عزو لآ71*12عميدتتس» ل عع

 12/101007" ءدنت#7 [[1دصعاتتدو ةصصم 562 (ذمع. 28. (0ء6. 1166) رجمرنته. - 4161. لوس'و

 ءادز عى ةرصأ1'و جلصماهلممعم طععكعع ءع تطغعععو 0ع مءعلمعأمأتتلك لسستك دس انهاتلت ءمآ]1ععاقعو

 جاتعام»ع 1] - هل - 011: 7-4150 - :مءآرآراط طع: لل: 1ط2:- ءاعمارخ كظطقلطتاحر جسصصم 771 (ةهع

 ر. ةكسع. 1369) جصم1غ0. (0ه22معض4لتاتللل 155(20زئالان12 0004 زاد 1معامتغ: (0 1)ءانهو (ع

 ]دم لديضصاتق مرخم طعمعطعءزتكر نسحع ]هتنلع ذتمععأمر» عمصغأ مع دهه عمت 001 طعنت عانق عام.

 ق4سعامزتو ونتأ طمع همدتق نانات12 006 457 مرسم]ءءعات للعتغو 10 ءدع هدف 1عنع همعهتطانق

 هال ءععتعو نتحع سصعاتمرتج ءمرصتس ءكمصاتسعسار ننفع دس ءمرصصعمأةستق ةانتك 20 (نهدحمءصلتاتتس

 1 1161 كن 11147 مجمصلتغ ج005(ةسعسأتق دسطر سصمأك ءغ آهعسصله ّدص معطسق طقعأتاعتل

 عممضممسلتك ءهممعلصسمتاةلع اتفاتقر عا هنن لص م2ع1هللممعلل عا ةعماعتت ءدصللح 0ت5ممكستغ

 طمووئعج ممدصتتأاع ةممعصلتءعت5 1هعم ج00103غو عع اتطعسص ةصلع عمق 111010 أ - عمايل

 ةهممعا]دحتعغ. 81تآغ ةص عبس كعضمأل دانصغأ ءمررتتت عمادتتتو .لاتهزئاتنلط م12عقاقس (نكوتسااتك كاتطغت]15-

 ةلستتست لع7/7-ع011-0: 11101 هترون»ءل آ ءرن ىلارتضنعا ]11276772 ظطحطتعحتس رو هصملم 864 (ذصع. 28. 0غ.

 1459) رمدمرنأمتسل و جعامدعرت طقاطعأ.  (نهرحسعصاحساتك طلع ماعطاتق ءوغ ةلصوا(دلامطاتال) انأت]تانتللو

 عج جلست طقلطععي عغ جلصملننت ءممضععاع عع كمسع ةعمتامفق ةقا. لل عبس رداتتعد

 مز عاموووك ءلتلعسسغعو دغ ةطعتلعط 11012 متروت»ءل 1 عنا 11مل ا هجن07]: 11 هند هيمن همهم [5

 قيل

10 

 اني

 140 (ذمع. 3. لحص. 1519) ] دسصمراسنك - هطقتاعط 2159" - ءل- لا: للا كطاملاولب 1101071

 1مءمرن# 8101 ]كلهم ةصقم . . . رصمتااتان5 ح 17ء0-ع0-لغ1: 1101من: عل 1 عروب 7101متر: ءل 1لخات
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 لامكلا هدقتنا امم ريتك ذرل اهيف بدتنا مك“ ةنس قوتلا حراشلا فيملت ةيرخفلا بيطخ

 هحرش نم هيف لمتساو هيلع ةيشاح ىف 1.0 ةنس جوتملا فيرش نأ نب كبحم نب كيحم

 لايكلا هبتك ىذلا لوقاو عماللا ٍءوضلا ىف ىواضسلا هككذ ابك اًبلاغ هفسعت ىف هعبتو ىناروكلل

 ديحلا هلوا عماول عمج ريرحت' ىف عماوللا رردلاب هامس لوقلاب حرش ىسدقملا فيرش نأ نبا

 نب ايركز ىضاقلا لضافلا ةيشاح ىلكلا حرش ىلع ةديفملا ىتاوحلا نمو خلا نم ام ىلع 5

 خلا مالسالا نيد مئاعم ىلعأ ىذلا هلل دمحلا اهلواأ 1. ةنس قوتملا ىيفاشلا ىراصنالا ديحم

 قوتثملا ] مركلا ليزن ىكيالا ىوفصلا [دمكم نب] ئسيع نيدلا بطق ةمالعلا ةيشاحو

 ىيوتملا ىفاشلا ىشكرؤلا هللا دبع نب دكمكد ىنيدلا ردب حرش اضيأ هحورش نمو [1500 ةنس

 قارعلا ميحرلا كىبع نب كحأ ةعرز نأ حرشو جوزمم حرش وهو عماسملا فينشت هاهم 01 ةنس

 خلا هللا دمح دعب امأ هلوا عماهلا ثيغلا دهامبو ىشكرزلا حرش هيف رصنخا ما“ ةنس ىفوتلا 0

 (همعمدهغم تك ه0 31عدوستغحس م/ع8ةيرع# هغ لتككماتلسك جنتععغمرتك ءمرصتس ءعماقتتتو ةصصم 3

 (زوع. 17. 8لععب 1487 ) سصم1خداتكو واتأ دس ذتك هع 20 مدسالنع عمدصس ؟ءابافسلد ةععلمتدتاو 01

 1 عنان - ءل- ل11: 110ه 1ءعتست»ءل ظءر» ]11ه1ءمترجت»ءا 1 ءرن لطف كانعسؤرك ةدصصم 907 (ذهع. 17. دل

 1501) مدمر نمانكر ةصواندتا هعات مدته دم عامدمتك ج0 ةآلطصص ]ئطتئاتتت منهعفتا ءعقك عغ عدي ءمرحس عم ا(ةستمو

 جموط عي مأ هي ركب منع ءلتغم طتع 0عمممرصعتعو عتسومعر سغ هع مطممف ذص 1ل1- 1211: 19/- 1رارربخ

 درس عرتت0:مغو م04 15دتساانلل 12 7227247 - ءل- ل11: 1مكععاقسلم ةععنغت5 عون لل ومدع ج01 هو

 طهعع.  ه9سمل 1ععج6/- ءل- لذ: لا ىلط# ىارع»أرك 1710ءعم00عءق# هت مو ءعهغر ءمدصتسعم(ةدتمع ؟نتأ

 ةفدام 12-271 هع“ لا - طر عممةق»#' لا 1هار»» لمتسأم ءآ-زعمار#0' ةمكتعمتاكاتكو نصت عد امهاسلل 5

 عريئ5 عطه ممتمععو . ناتهع ء>دماتءدصغتعر عع لنه طمعءامتغ: آكهمك آ12عم مرو ذئذر وننقع

 ]جموع عع... طوصم عامدودك جلممعقمدتس هتتلتسس» ماعمقم هل همصس عساس

 ءلتلعسمغ (نةلطت طعمع طعم 208م” ع 1 ءدن 1]1ه]رمتشت»ءا قلضعات# ظطقتتتاحب ةمضو 6

 (ذمع. 23: 1ءء..1519) رصمراتانقو ناتهع كه ةمعامتسمسغ: آطمسك 182مر وسأ ةنومد دءانوتمصتق

 [1ولادصتنعمع ءكععدعتع ءاعيو عع لمءاتععتستتك (6016-ءا-الأ» لدم [8 هدد 21ه مست»ءل] 5 ععم# ]زار

 3لاعاعاعدع ذمودتلتمسف [ءغ مصمم 955 (مع. 11. 1ءطع. 1548) دصمتتااناتك]. هدد عضادرتمق موو

 نوه ممكدعضتسأا 18 ءل- ءل- لأ: ل1101 مست»ء0 ظءرن قلطلملام] 2ع عد]خ ظطقتتاهو دممو 4

 (1مع. 29. لور. 1391) ردم ناك و ءدزانك  مرطتس عماقتعانك 1'عق]رن رك ه]دزرب عوأيرربت) ةمقعت ماد5 عدا ءأ

 عدععس جلستعفتسس طقطعع | لانو ةم“”ه لاننعءل طعن كآ10-عءادءآبتو 1ع دممم 826 (ذصعب 0

 15. 1ع. 1422) دصمرات05و نانأ لذه قاتم ههدستصس عماقتتم 171- 61 عقا]ر 107 - 1] سعت  تذمكتتراو

 مسصسعمافسنسم ع" عع/لا مماضمج عمم 1" '؟ءدعاسس انه طفطعع جلصتخسل ير دع طلع ةغ ماع مرن عق

10 
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 ىدسالا ليكم نب ليكم نب لمكام نيدلا سمش حرشو نيشلاو داصلاب ج هزمم حرش وهو

 اهب لسرا تاشقانم نتالا ىلع هلو اضيا عماسملا فينشت هاهو +. ةنس قوتملا ىفاشلا ىزغلا
 ىنثا هآر املف عماوجلا عمج ىلع دروا اميف عماوللا قوربلا اهامس هتيالو بلص ىف وهو هفّلوم ىلا

 وع حرشو ىواضسلا هركذ عماوجلا عمج نع عناوملا عنم هامس فلوم ىف اهنع_ هباجاو هيلع

 5 هيلع تكن هلو م11 ةنس ىوتملا ىفاشلا ىلانكلا ةعامج نباب فورعملا ركب نأ نب دمح نيدلا

 م2 ةنس قوتملا ىنفاشلا ىسدقلا ىلمرلا [نالسر نب] نيسأل نب دمحا نيحلا باهش حرشو

 ىأ حرشو مه. ةنس دودح ىف قونلا ىسدقلا ىقابقلا دمحم نب ميعربا نيدلا نامرب حرشو

 ىلارعشلا ىب دا نب باهولا دبع خيشلا حوتشو ةنس ىثوتملا ىودعلا ولولا> نب دا سابعلا

 ىفوتملا ىفاشلا ىءاقبلا رمع نب ميعربا ىيدلا ناعرب خيشلا حرشو [10] ةنس قوتملا ىيفاشلا

 10 ىبعناشلا ىزغلا [يرفم نب ردب نب] هللا دبع نب دما نيحلا باهش خيشلا حرشو هم ةنس

 ىمورلا مث ىرهاقلا ت] ىناروكلا ليعم»ا نب دجحا نيدلا باهش ىلوملا حرشو مل» ةنس ىئثوتملا

 رعطو ]ناعرتك لكم هع ذكرتم لتملمعسمصخاتو عغ ةمعامأغ زله: طظضوعستووزه معدعست((عهطلتق.

 1يدسل عام 1 عسك ةعئنعي ح قارعرسم - ءل- لأ: 1101رميستنعا 1ع: 1101 متضتسعا 1ع: 1101 هتتتعا

 لوول: 6 معسم كطقطتاحو دمصم 808 (ذهع. 29. لادص. 1405 ) 1001:[اتا15و اتلا5 0011 2ةنأانك

 مهضاعع 1ءعارربفك ءادرسءوابمل' ذمهعت مامك ءىاب عضم[ هدتسك طلع نمعامغو نع هع770708 مهتتانهأو

 عرنمرسو أ ععضتمس]م5 ىنم5 ةتعغمرلا ننس لص مهعلتق مهامه ؟عددمأت رصتقتغ انغأم ورق 170

 17/-1رعيمار»8* لع ذتكر نسحع مصاعد لميسأو ءاقرعموسا#' محماحنه ةدصات“ ةمهتعمتامك. (نمه تنس

 ذللع ؟قلتددوعر :1دصسلمحتغ كيس عغ لع ةعصدماتد ةمدته ءلذص هدعافنم "عومومصسلتغ 1101110 هل عملنا"

 5 ه١ لمس':و هآ -زعمأست' ةجرعاادنم ح لهم ول- لأ: ]101م عأ طعن لطف ظول»

 عطمقتنمم منلعم 12قز, لعرسمم لتءعغدك ءغ حسصم 819 (ذمع. 1. اللعن. 1416 ) دطمتناتاتقو 01

 جلممؤقممعد ةمععمأهددك دل عدس ءلتلتغع - ذعار مات -عل-اأ مآرسعلا ظءن-ءعا]رمدعقت» [ 1 د

 1051] 1خم»]# 7/10ءمل0ءد2 ظطقظتاحو ةصسصم 844 (ذسع. 2. لكسص٠ب 1440 ) دظ010115

 1آ8701رارن- ل- 011 1 ه]رارر» 1 عربا 11ه]رميجبجعل (مل عقال (00د2 كدعد ةصصاتتللت 850 (ةصعم

 29. ة1جرنأ. 1446) ردم دانك - 4511ه ان رع ل ارت عأ 13 لن 1101/7: للعمر ةصصم .. . 12011115

 هطعتاعط ق450-ع7-مو]ر]رارآط 187 رن ل لرتنعل ا عءرو كارم" كطقظتاحم ةصصم [973 (ةمع. 29. لدل. 1505)]

 140 رصماننمدو - هطعتاعاد همر رد-عل-لغ» 16 هلبار» عر 0م" 8 ءعنق ذامتتلحو همصم 885 (ةصع.

 13. ذآهمغ 1480) سمعسو - ةطعتلعط .ه2ءا46-ءل-0أ» كللدسعا ون لطلعاامأ» [ظ عن 1207

 186نا 710ه/"ن] ©6محعم كطمظتاحم همصم 822 (ذمع. 28. لمص. 1419) ميمعانانق - 1و

 ك1 6]راات-عل-غ1: مرتع ظءر» ةطمعتممأا 16من [ذطخظتاهر مموغعم (ةةطتعمع عع سس آنس ءاتمع
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 خلا هباتك تابكحمب كيش ىذلا هلل ديحلا هلوأ جوزمم مرش وو م1 ةنس وتلا [ىفاشلا

 بغرو زاججالا عم ناقتالاو ريرحتلا ةياغ ىف ىلحلا هفتص ىذلا حرشلا ناكو عماوللا رردلا هامسو

 دعي ةيقوقربلا سيردت مو املو ىصحي ال ام هفلوم ىلع هأرقو هتأرقو هليصحات:» ىف :ةمئالا

 حوشو ءوضلا ىف اذك هرثكا ىف عزاني امب هحرش ىف هيلع ىاروكلا بقعنل 'اببس ناك :!ىقارؤكلا

 نيدلجام ىف ريبك باتك وهو ةنس قوتملا ىفاشلا ىدابعلا مساق نب دمحا ةمالعلا جيشلا 5

 دروأ ام عافدنا نيب هنأ هيف ركذ علا هناسحا ليزج ىلع هللا دمحا هلو تانيبلا تايالا هامس

 ىلثذل هنكش نب كيحكم نب وبلا دبع خيشلا حرشو تاضارتعالا نم ىلكحملل هحرش ىلعو هيلع

 دبع نب دكمكم نب ديحأ نيدلا باهش خيشلل عماوجلا عمج مظنو 13 خنس قوتنا ىفنلل

 قوتملا] ىزغلا ديكم نب يحكم نيدلا ىضر مظنو م1“ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىخوطلا نورلا

 ىعفاشلا ىقشمدلا مث ىزغلا ديحم نيدلا ردب هدلول موظنملا اذه حرشو [1م ةنس 0

 1]) ةئس ىفوتملا ىطويسلا ركب نأ نب ىنمحرلا قبع ىيدلا لالج مظنو [1. ةنس قوتملا ]

 ةموتتلتسانك ]و ةصسصم 893 (ذصع. 17. ]آل عع. 1487 ) 2001:4115 1105 همططتال ع2 ة1م115 27/- 07)1 عز»

 ]ل1 - طرعمممت»#* ةمكتماس5 (ععامتت جلرستع6مسس طقطعع هع دله ةمعتمتغ: طمسك 1آ)عمو نسأ كدهتف

 لنطرت دست ؟ءعىوتطسع ذم دلغفس ءععملتغ اع. (نهرصس عداقتتالك ةتتاعتل و 0 عاتت ل!8]47:/116 كهتصإن 05اتتأو

 جلسم لمست ءورسعوع عع ءعجماورمدغع نسحصوامفتل مائعم5دع ةععتمأات5 وار ءأ آسصصحتست ءانتال ةعلمان 116201

 هع 1ءعوعملا لع5وزلعتم 1ةععدطقمغر ءا ءمرحس جنمعامرع ةعجععمال 1عععطقس( 1116 جتاعتت ءانتن

 ح4 ءمهالعوعأسس 80ه" ءللفورءأ ممدغ 10” 2 دءعطماتم دعمل عمتعتك مجدععددععر ل7 اننعر دغ ذه

 1021-111 1ءععئضسعو طقصع هط ءدمفددتم ةمكتل1 55و ءعمدلتعمع ذم ءمرصسعماةهنتقم دسم ماسستستف

 105 ءمصغنح عدس 015مهغمطقغ - 8طعتلعط عدلت تموتسانك ل7760 8 ءد» (نمعقس» ل508 ذاطهتاقو

 حصطم .٠.٠. 1201610115 و ءانزان5 !ئطععو 17 ك4 17/1- 8 ءزلإل م4 ذصكعتأ مالتكو 11382105 عقار لنه

 ممالسستسو همسر]ععناسع ءغع اه ةمعلمأتا: اهتتلم 10ءادصص مرنم ءمزأ0515 ءزدق طعمءقعت5 ءاع.

 ق4سعغم» ذطأ دع ءهعمودستووع مهمتسدغر نان052006 ءعر ودهع جععطعأومم ءزاتكواتع ءمرصتس ءماقعتم 3

 1161417: ءلثكم هطؤاعتسمابو ؟عمعالعصلم هتمغ - هطعتاعط 450 - ع - ارعر»» 18 هنن 1101 هت

 8 وو ذارءارسمعأب 1167ءلغ [دمءاتنمهم ةمصم 921 (ذهصع. 15. 1'عطتن 1515) مدمعأمنتق. ةلئأ لويس

 ءآ-قءمفت»8* درمعاستعع ععدضدضتسغر تغ هطعتاعط ه7 68-عل-0: لرسول عن ]101 متدت»ءلأ 8 ءد

 4لطل-ء]-”ه]ردمت لملم ذطمطتغمر هسمم 893 (ةصع. 17. 1)عع. 1487) مممزاتاتق ل 19607:1-60-

 1101 مدون: ظعءتد ل101 ميجت»ءل © ]ءمعسنفر [ةمصم 935 (ذصع. 15. عما. 1528) دما اناتق] و ءاتزاتك 0

 ممعقعدس ىدمفادنممعس ظلتطع لسمك 28 ءل»- ءل- لأ: 0101 ميستمعلا ظطقطتتمي مهتسالل 6/0220

 عع لعتملع آ8لدسممعت ةموستاتممد [ءغ دممم 984 (ذمع 31. )آهن 15760) رطهزأنا1ك ] رو 1

 واو عا لو]غ7- ءلل- لأ: ملط - ءآ- "ه]تصمت» 17 عن ىلآطظ 8 ءاب» كمي اغر حمصم 911 (ذمع. 4. كوصم
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 عماوللا ثيداحالا ىف عماوجلا عمج- 511 اضيا هل موظنملا اذه حرشو عطاسلا بكوكلا هامس

 ىنأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ييشلل تيدخل ىف عماوجلا عمج 1  اًنيدح نوعبرا

 ركذ خلا عماوللا بكاوكلا ىدبم ىذلا 'ناكس :هلواريبك وفو 11. ةنش قوتملا ئطويسلا ركب

 هنعنب تيدحجلا طفل ا عين ىاشر لوالا نيمسك همسفو :زنوبنلا تيداحإلا باعبتسا يلق هد

 5 اًبترم تيدحلا لاح اهنم فرعي رثكا وأ ةرشع ىلا دحاو نم هاور نمو هجرتخ نم هيف ركذي
 وأ لعفو لوق ىلع ةلمتشملا وأ ةضخل ةيلعفلا ثيداحالا ىناتلاو مجكملا فورح ىلع ةغللا بيتوت

 ىلع ىقابلاب أدب مث ةرشعلا مدق ةباحصلا كيناسم ىلع اًبّترم كلذ وك ةعجارم وأ ببس

 هلجال علاطو ليسارملاب مث ءاسنلاب مث تامهبملاب مث كلذك ىنكلاب رت ءامسالا ىف مجكملا فورح

 لاق اهرساب ةيوبنلا ثيداحالا عمج عماوجلا عمج ىف تدصق ريغصلا عمال“ ل ىف لاق ةريثك ابتك

 10 ةطاحالا رّذعتل رمالا سفن ىف ام رابتعال ال فّلوملا هيلع علطأ ام بسحب !ذه ىوانملا هحراش

 1505 ) مطمرساتقر نمأ رصعن عدس مءاههعاحانتمصعس /21- ]6 هنا1مآط 17 - كم1“ ذممعتمولأ عا ءلانق

 ءمرستسعم (ةيضسنس ن06موننع ءعلا1لت. - 4162. ل حسنم ءاآدز عر فستلو ةلهمماهأمصعع نطغعنعو ذه

 نمسح ءم11عماهع لع ضدلتقمصتطاتو ةماعملعمنطسع. (هدلندعتساف ةدلتقممعو. - 4163. ل وسنه

 ءا] دن ووجورست , جهلمما(دقتممعع انطعنعم ص نصاتل ه011عءلمغع لع ع دلت مصمتأهو ةلتع01

 هاطعتاعط لء7م7 - هل لف: 4كط0- هل - «هطتسمت» عبو لطقغ 186]بخ كوي ةهمصم 911 (تصع. 4. كسصن

 1505) رسمدت(دم. آرتطعم دصفعمسق لاه ةمعمتعمقف : طه 0عاتع ذآ1عرو واتت ءيعمغم» عيا 5(عا]ةيضتس

 مسصغلهسسس هع. الآهمعع ةسعغمعو ذص طمع هصم' اتطعم هع هرحصعو 0هلئةممع5 معممط عال عوق

 ءما]ت عععع هممكغعلغتتكذعو ءاتدسوتتع ذه لمقق مهعاع5 لتدامتطستغو ذه ناتقعاتالل م1101 0ط] ءءااتتلل ءقذع

 5 ؟ه]استغ ؟هععرس ىراعهلتال0 تاتدط (عدئكات ىاتم ر ءاتزا15 هطز ءءعممصس "عد ةمكد ءوارك“ ءهغ عمه نست (201410معذ

 ءاتعدعستسغع طقعومع رئءاش]ءتصمغو جه متسم 1ذه0ع ةمعغم»ع ج0 لععمجذتم 1 ماتسضع5 تقوفع

 ةهلزءدغو ع ندتطسعك ءمصلتغعم : ضقلتكممتك ءمعمموكعسعر ذاح نغ ته مموت مم حس 1عدت عما هعتعدتس

 ةعممملسدم ]تاعندفك جامطقطءألت جيدطتعأت ةعوتدفتسا ا وونعرتم» مهنه ع« نهل0زهمتطسعو وتقع

 [جعام ماتتتك مهمطعأدع مهعدطأرو ءممكاقلر هلع ءدع دلقر نمهع عللذنترس عغ 1هعااتتلر 016

 يتووددتسو هلزلع معجعنغنممعتس 'عغ ةلتخ طسّرنق عمصععستو ءمصاتصسعسأار اه 5عاو و انا(

 جاتعامرك(هنتطسك همعامستست مئه مط ع(لعمرنتست كانطز عءاتك مذا. رو عيردتأ(نغ 0عععست ةمع[017عقر طاتللل

 هعيعممك هل هرحلتم عد هلمطمأطعانو داح تغ طمتستسا 59وات4 ان. مدلطلتالل ممصتغر طلق منعم ورنتلق

 ءملعسص طملفو متس طمزاتأم2 1مععرنام أ هطقعنرتنرو 1عرصتسةفو ع م0500 5

 عمطواتسعأغو نتحضتتلل مرتلتلالك تتعامل صاتكولسمتل طمرصت مك(ان. نقم هماع“ ردسلام5 1ءوتغ

 10 آاتطرنموو ةغعذص ظ1- لاس 2/-5معاف»: "اسدلتنممعفرم ةسودتغو مسضممط ءععلعدم هدرصصعف ءمالتععتع

 معصلساز ءغ 2770262, ونمأ ردد ]ئتطستسس ءمرصتطءةماوهكتق ءقأن ىر10[1عر ةصواتأأو 1عللاتللل ع5أو

 معامكمصسع ءمرضتتم لفطتعحو نصمهع ةسعام» ]1ععتغو ممص ؟عضتسصر طقاطتتم عل زموزانق 2ةللقطعو تانآلل
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 خيرات ىو همامتا لبق ةينملا هتمرتخا دقو مت ول روكذملا عماجلا هعمج ام ىلع اهتبتاو اهب

 [ديحا] ناك ةعرز وبا لاقو رسكو فلا ةنامعيس ثيدحلا نم مص دمحا نع ركاسع نبا

 تيدح فلا ىتدأمو جك ثيدح فلا ةنأم  ظفخا ىراختبلا لاقو .ثيدح فلا فلا ظفحك

 لوقا ىئهتنا كلذ ريغ ىلا ثيدح فلا ةنأمثلث نم محصلا تفنص ملسم لاقو حت ريغ

 ال كلذ عمو طقف ةرثكلا ىنعم اهنم دارملا امنأو ةقيقحلا ىلع تسيل ةروكذملا دادعالا هذه

 تايورملا .عيمج ىلا لوسسولا رّدعتل باتكلا نم ناك نأو باعيتسالاو ةطاحالا ىوعد ىلا لاخ

 ىقتملاب ريهشلا ىدنهلا ىيدلا ماسح نب ىلع نيدلا ءالع ةمالعلا خيشلا نأ مث :تاعوبسملاو

 ننس ىف لامعلا زنك هامسو ريغصلا عماجلا بتر امك ريبكلا باتكلا اذه بتر ةنس ىوتللا

 اهيف ري .ملف ثيدحلا بتك نم ةمئالا هنود امم ريثك ىلع فقو هنأ هيف ركذ لاعفالاو لاوقالا

 ةدافالا ىسحو ىودجلا ةرتك عم داجاو ةتسلا لوصالا نيب هيف عمج تيح هنم اًعمَج رثكا
 تح

 الا ثيدحلا فشك نكمي ال هنأ اهنم ةليلج كناوف نع اًيراع ناك نكل نييسف ىلع هلعجو

 معنوسمتس لت طعتلع هزغ ضده0:هصعك هدحصع5 ءمدصم]ءءالو ءغ هعرئنف ةععتصلسسس 105 نات01 45

 طنع ءمموستعزغ مع ءهالعولغو جدععاتسماع عمك معيمعت مولكدعغرا ه1 24 طمعتس ؟عصتكوعأاز ةغ رسمتأاع

 نورت عمغاتم عقاو ةضظاعوتتمتس دنعزت ةطقم]؟1ددعغم لص طتقغاضسم 157 4ع( هسسعام»ع ل160

 ةعماتس ععمأاو دهتاللتع دلت قمصسم عغ نتم0 ءدععلتغو عه ءووع لتعتساتتت, ءأ كت 707” «

 ملقم ءلعرم لععتعم هعمنعمه دسصئتللتخ نندلتغقمدسس دصعسمستغعع (عماتمدع همضفتعر ةلوسع 2808/72

 ءعمفتس دصتللتع دلل قمصتسس ؟:عمدستس عغ لمععستام دصتللته تندلتغقمصستس هدط] ءوامع 503 حد غص 08

 مع (عماتتقدع لتعلم 181هداتسس: (0مدك ه6, دموستغر ع نعععماتم دديئالتطسعو نهل0ن6هصتتسل

 ءمرص ممدسخو ءغ نسهع ةسصغ جاتد.“ كل .وسمل جلزتنلم طقعع. اسسعتت طق .ءورضتن ع201341

 رستصتسع اندععملأ1 ىتسغو عا صمص متقأ دصحعممتت 201 هصسست نانمم ناحاعس كزعمت عدصأو 26و

 طمع زمكم ممم هطقغصتعو نمتكوانحس ءهمهاغعملعرنع مماعدغو هع هرحصعق هردصتمم (2015معق ةعلدع

 عع مللعععع ؟كلعو ]ضءعغ طتع ائطعمع عم (عصلمغو  كتنس دصتصتستع ءمعمتام هرسصتانتتر نانقع "8

 عع ةسلتاممع جعععما# كانصغو همد2 مهتما ممدوأ16غ ١ هداعو ةطغعتاعط ءععملتانعدتسانتك 470-60-7

 ل18 ظعت» 18]هقذفت»- ءل- لا 180غ, ؟دلعو 11011ءعلبق لتعاتك ءغ دسمم ... دصما>“ناتقو طمع

 رصف عماتسس هرماتك .عملعسس دسملم دم هدناتمعس لنعععدلتغو نغ (هدجنك طدنعسسس ( 777- ]من78

 11/- 80م1 )و ءا طقمع معععمكتمم عت 0[1ئادج 6آ- هتتس] لأ  ىهدنعتت ١ هآ- هعمألل همه هآ- هر

 زمكممت مسن(. الزعتغ ذلطأر دع دصسلغمو زمهمعجتمدع آائطعموصتس ندلتامصهس مكسر ونتمد طصقست

 ءممكعت مدلككعمأو معع منعم ءمذ تللسس دمك عمت ر وحن ماسه ءمسيرتنءطعملهغ نحس طمع هماتقو

 حدس ةسعامر» ةعرع ائطعم5د ميتسمتتمو ءونعوتع همصزدمحع عتكر ذاك نع هسا درمهعممع نانلتاقلتف

 هع ءاعودصاتك لتعقممتك ممقمصعتس طقطعمءعإ كم لسقف ممياعم لتطتعمس» ءوغر دلامسعل 115

 مصسملتك ءمععغر وضقلع عدن تللسلاو مغ (عهلتام لمد عمتع ءعغ لعاععأ صمص ممدكتغو متقأ ءزدك
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 كلذك نوكي ال نمو اًيلعف ناك نأ هيوأر مسأو ايلوق ناك نأ ثيدحلا سأر ظفح اذا

 لاوقالا ننس ىف لامعلا مهنم هامسو ههناوزو ريغصلا عماجلا باتك الأ بويذ كلذ هيلع رسعي

 عمج نم لاعفالا مسق بوب مث لاوقالا ننس ىف لامعلا ةياغ هامسو لاوقالا مسق ةيقب بوب مث

 زنك هاممو لوصالا عماج بيترتك بيترت ىف عيمجلا عمج رق لاوقالا كردتسم هاهسو عماوجلا

 عورفلا ىف عماوجلا عمج 812 تادّلج“ عبرا ىف اًلفاح اباتك راصض هصخو هبضنتا مث لامعلا

 كلم ةئام نم بيرق ومو م. ةنس ىفوتملا ىفاشلا نقلملا نبأ ىلع نب رمع نيدلا ارسل

 هجاهنمو بذهملل هحرش ىف ىوونلاو هررحمو هيحرش ىف ىفارلا مالك نيب لاق امك هيف عمج

 ئلفغأو دولا امم كلذ ريغو هعاوجو هكب ىف ىلومَقلاو هبلطمو هتياقك ىف ةعفرلا نبأو هتضورو

 اضيا عورفلا ىف عماوجلا عمج 80 نيتناملا وحن بعذملا ف فيناصتلا نم هيلع فقو اممو

 ىنزملا رصنخ# بيترت ىلع وو سيرفعلا نباب فورعملا ىفاشلا ىلز وؤلا كمح ىب ديا لهس ىنال

 زصتاناتا2 2040113 ءداو كذذ ءالهاسس م80 مطعال عسل ءهمصغأسعأو عغ 2012ع82 ءلان5 (2016غ0115و 5

 1معضتنال مهرطعأامع هقهضفنع. مت وتبع 111ه ءمعمتقممع ءهععغو 15 دس عمرو ن000 نسحعتتاو

 زموعمتعسلم دسساغمتس طقابعع 01 عت ل ةنعس. .طئلسسسس ]تطعم طل - لوبق* 2| -ذهع]ر“ ءّزانكولاتع

 ج001غعيصعماو ص ءقمتنم لت5ممدصتغو ءغ ]تطسصمس ةصلع ءصهاسست ل111]ء]  تآ- هترانتناأ لا 11

 6ءقسمعمل47 زمكعست مكتغز امنت ءءاعرتد هععالمستمر نسمع ءالونح ءمصاتصعاطقغو دم ءقرتتاه ل1ععدولغو ءا

 معمعمه5تمصعسس طقصع 6 ميرعأ ء7- هنستنمآ لأ ىمدنع2 ءا>- هعمل ةجمعاا دكت  اططعتملع مهعاعس

 ئدلتنمصسس همعرتك لمس'م ء-رز عمق" , نسحع [1هعام ءمصسغصسعطقسغو دس ءقصتتف 01وععققتاو ءأا

 طقصع ةععقممعتس ل1014 0"ء]ي ءل-معم/] ةصكعتت مدلك. (لد0 [ةجعغم (0(ان12 ءملعتت 722000 015مه5انآر

 وندم لام ءق-مو/7 لتكممدتعتس دغر ءغ ائطحسسس نه لتكممدتكس لكم ء7- هموضنآ ةجرعاادكتا

 طووعئعم سعات مره ءزسك هعاععتغور ءا مملمرنعتت» ممهاعتم ذه ءعرتامرمعم 7ع0ععأغر انغ هزراتك 3180

 ميملتععع نسحاسمت» ؟61تيستسسسسس تطعع ع( ءممتمودسس. - 4164. لولو ءآ]- ل عال ةسللو

 جلصم(مغلممعم نطعععو لع مهعنطسم لمعم همععادلتطاتك ّدص ته ءمل1ءءامعرو ةسعامانع ه2 -ءل-0

 01ه“ 13 عر» ل1: 18د: - ءةرسم/ ليني كطماظتاهم ةصسصم 804 (ذصع. 11. لسع. 1401) دوران.
 همام هءعماستت معممع ؟0١]مستمو تمصالصسعغو لص نا0و انغ آمذع لتعتغو نانةع 11 خه 000

 عم همرصتسءماجتتم ءغ 7/014" ع١, 7/ عمءم# ذه ءمرسسعسأفتتم تقم ه0 17/1- 710)ه0لهل0ةعآنو

 110107 كا 1ص هن ل]بءلر 1أررو-عآ”ةزك ع ذص دم 1[ ةبرعأ عا 81ه11ءآن, (ن هس / ةذص كدم دآلت* ال ؟ممي/17'

 لكك مسامح يدمغر جاتمومعو نسمع ؟عآ1 معمم ةمعملتمتس معواعع ءعدصغ ع( هددت ءنقمأار ءا معلق كا

 ءمصلعس لتئدءكماتممتس ةعئتماحو صبعللم 1كعرع لمععماحو وناتقع ةصق ء>لعلقغو هممز 00316.

 41065. لدص'م ءآدز هج مستر ةهلمم(هلممعد نطعنعورو مدتتتعتت لع مدعالطمسم لوضع ةمععتةلتطانق
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 401م تصس» تهمالععامع عع هل مونممعس (هدهمعملتأ ه2 2/لمجعب# ءلئال لتعممولاقعو 8110101:

 اقنع هه],7 ل آرسعل 18ءن ]1ه]رمتسسعا 7عمدعرت# يةطقطظتنمو ؟تآعم 161:- ءآقر أدع  لتعاف. ب
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 ىوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلل وحنلا ىف عماوجلا عمج 4

 فيرعت ىف تامّدقم ىلع ومو خلا معنلا نم تغبسا ام ىلع مهللا كدجا هلوأ رصتخم 91 ةنس

 لماوعلا ىف * تارورجملا ىف # تابوصنملا ىف " تاعوفرملل ف ١ بنك ةعبسو اهماسقاو ملكلا

 ىف لاق ةيدارفالا ملكلا تاريبعت ىف « ةينبالا ف 1 وحنلا ىف ةسمأل هذهو عياوتلا ىف ه

 فعض هيفو ليهستلا ىتلث وحن عملل ةرثكو مجدل رغص ىف هلثم فّلوي مل باتك وهو هتاقبط

 ىتافتصم نم ءىش ىف بعتا ملو طخلاو فيرصتلاو وحنلا ىف فالخلاو لداسملا نم هيف ام

 اًجوؤمم اخرش هحرش ث ىهتنا هبجتاذ ىنبشلا نيدلا ىقت انخيش هيلع فقو دقو ديف ىبعتك

 اهلئاسم نم رداغي ملو اهاصقأو اهاندا عمج ةيبرعلا ىف باتك وه هيف لاق عماوهلا عمه دامسو

 اًحرش هحرشي نأ دارا هنا ركذ مث فتصم ةدأم وكن نم هتعمج اهاصحا الأ ةريبك الو ةريغص

 عمج وهو ةيناعم مضوتو هينابم لكل اًطيسو اًحرش هحرشف نامزلا هحعاسي ملو . اطيسب

 4166. لكدسأم ءآ]- ] ع ةستلو ة0مماهغلممعق نطغعمعو ععدستسماتعمع ذم تمس 6011ةءاوغعر

 دسعغم»ع هطغعتاعط لءاو]- ءل- ل: للا -ءل -هطتسمب» عن كلف 8ءاب» كهررةغر ةممم 911 (ذهع

 4. لدم. 1503) صمعغتم. (ئهيسمعملتسسر ونسمل ةغه ذهمعامتغ: '1'عر ه 8 عدعر اهسلم معم طعمع6ءئتعو

 ونسدع ]دعم همماعبو ءاعبو ءغتم ممعلدنمممعد لع لعظمتقتممع عع ععمعتطسك ؟هعدس عا 5عواعتم

 انطممو لتوعكؤص ءيأغ - لع معيطتعر وسحع ممرصتسدنكو - وسحع جععددهأللو ح وسدع ععمتفكم

 مدموزغه عمسمغ - لع ل5ء(3ممتطسد معوعصنطسكو - لع جممموتنلعتك. 1881 ومتمومع ائتطعت دوم محتم

 ممععؤومغ ع مورو لع كمضصتك عموستس وم عت5 - لع عمات ةمعنمصمتطسع ؟:هعادس ععمرتلا» ممكت (ةئئاتنل .

 آ[موع ذم ددتك 1ه)معم/ : ىراكدلادسر ةعومتغو طسنع اتطعم معو ؟ها]دستمتك ءينتاتامنع هع عدم

 ]ل ععقمدسص تطغععمنع ىلصتلع همسه ءمرص مموتكسس عوار وست كدعللع» .لسقهك مدياعع ائطعت 7

 فرس مءطعسلتغو وست لتستلتحتس همك مداعتس نان ع5اتهصانس ر .ءمهأ101ةكتقتكانتت علوا ة-

 ممم 1هرهصملممتق ءايدصم]هوتعمع هع ععتمطعدع ءمصالسعغر عغتم مسالم رمعمعدص ]ائطءوعدم

 زاه لعدسلدح1 سغ ةص طمع ائطءم. دعس كبد كذطغعتاط همداعع 1هعقق- عل - لأي 011

 زمكم ءرتدوعغو ءّزدك جل:صتعدغلممع ح1 عاعطحغ.“4©  ووغعو عدس 1غ2 عمأ كملت ع2 134105 01 عيكس

 جلستمءءمععر معرصسعمامضنسسوانع طلمتتم ء[-]رعموبمع ةمععت مدت آطتن طتع ائطععر اموستغر لع

 انمودح ةعهطتعمو وسعرس ع هءعمامتس 1ععع ةعئماتك فالععتر معمدتسم ءممزدموعتأا ء( "عومماتكسأ 08

 رودعع تاآلوسس ونتدعمنلممستت مدحت معع دمهعمفتل م23عاععغب نستمع معععمدءمأ ةللقست. << 1سم

 مرصسعسهرتهغو هع 1س عانت ءمرستصعم(ةيئاتنص ةسمأسسب فرص مومعتتع 701هتقوعرو معع (هتصعم

 (عصممبع جلز سعتص ءدوع, [1موسع مرسم عما ةعنس» معلتسسم بمتععتغ ه0 اتطعت طدصلمس عما

 هما عمله عع ةعماعماتقم هطقعمعمرنعع ءعمادمحم لحفر ةكوسع طلع ءوغ ذل]ع ءمرصتسعم (ةعلاتكر نسعتم
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 عيج 84 ةيفنحلا عورف ىف مولعلا عمج 510 ةأرقلا ىف ةياعرلا عمج م00 عماوهلا

 دبع نب دمحا دمحم ىنأ نيدلا ياتل ةاحنلاو نييوغللا رابخا ىف ةانثملا عمج 800. قاكلا

 دنكل تادّلجم رشع وحن ىف ريبك باتك وه ليق 1 ةنس ىفوتملا موتكم نباب فورعملا رداقلا

 ثيدلمل ىف رصتخ هتياغو ريل ءدب ىف ةياهنلا عمج 80:1 تقرفتف ةدوسللا ىف ىقبو رشتني مل

 5 نيل هلوأ ةنس قوتملا ىسلدنالا ىدزالا ةرمج نا نب دعسا نب هللا دبع ديحم ىا حيشلل

 ديناسالا فذحب عضيو ثيدح ةنامثتلث ىراضبلا نم ذخا هنأ هيف ركذ خلا هدج فقح دلل

 اهيلع ام ةفرعمب اهيلحتو سوفنلا ةجهب هاهو هحرش رث ايظفح لهسيل ثيحأل ىوأر ادع ام

 عيجلا 80: ملا بولقلا تالاهج تاملظ فتر فتق ىذلا هلل دمحلا حرشلا لوأ اهل اهو

 ىوغبلا ءارقلا دوعسم نب نيسح لمد ىنبأ مامالل ماسم جكتو ىراخضملا مدع نيكحصلا نيب

 10 + ةنس قوتملا يروباسينلا قروأل دمح نب هللا فبع نب دمح ركب ىأ ماماللو ها ةنس قوتملا

 11م6 ءق- [رعمايرست* ذمهت موت. ح 4167. لددسنم ءا-ءتنفو ءغو هدعح تلت ععمنأئوذنسه لع
 ]1عننممع هورتومز نوي. ع 4108. لكورسلتم ء1- ه] نسور تهمدضماتك 00ننتسقتاتت 06 مهتعاتطاتق لاتاتك
 [1همعقنعأ ةمعملتطدف. - 4169. 1:1- لورس'و 1:1 - آ[ غقخو ءهم!1ءءامصعو ةدلل عا عصف. ح
 4170. لورصا5م ء] - طعغطهمغو ءهمصزاتت ع0 لمرات اه 11[1ةغمرتك 1ع 6010 عمتس أ
 عمسسما عمدنسسس , ةمعامدنع 10 -ءل-0أ1: اقع 10 هتستنءم ل ]د0 1 ءرا ل50-ءا-ءملة" , ل0
 ةطرر 1167 ث» لتععم كه دمصم 749 (ةمع. 1. كين. 1348) رصمتتامم. طاطعت دصحعماتك ءوذع لتعأغتت
 قعوعرب عع ؟ه]سستصسال , جغمسعم ممص دس مادطاتعتس معملتتغ ءا ميتستف ائمعت5 0عوءوتمغق
 رسفمفتغو أ لتكعموكدسه هين - 4171. لوسستم ءا-هتطقوت ءعر همصزدمعام طظصنق لع ذهتقم
 و ههمممتم هغىسستسم ءزدم (ةستسمر ةسعامتنع ةاحعتعل لدن 71ه هتعمل ل1العأام]ب عن لكع'سل ل ءدن
 م45 لور« قلعل# قلمله7يد2ر ةحسصم ... رسمتغ ن0. (نهرسمعص لتس 0ع دع 1(2201هصقتأتقو 4
 زله ةمعامتغ: ةمسع 16م لتكو وسملت لتومسم ها ءاع. لادضمت الاعور هع ه« 2081478 ام ءءءمامق
 ندلزلممعو همرصعلتسدعو ءا هنعامرت(ةهنتطاتق هريتلفكتهو لغه (81262 انا رنعاوغمرتعو 130110 هننسل

 ممسضتمممسوعو جل ءده ظعئلتسم دصعتسمدتمع دصهملهه035 تمدص م5155. 85ءدللتق تمل ةلمنلا
 هزده ءلتلتع 82ءارزتوت ءاسوركتع همع اهلمآاةآراع اذن دمعت ةلعأ دسع هلعقاا ةمع ةضه [ءأل/ ذصقفات جاتتتسشمو

 وندأ زلم ةمعمتغز آمسمه 12ءمر ندأ (عمعطروف ةهممرهسكتمع همضلتسس ؟ةررتنستسل 5 11016 كامل
 4172. 181- ورس:ه طعوزم 1ظ1- 58حطتط عاصر ءمهزسسعأاتم ناتتاتقواتع ذه 07/1741 ءغ

 7107متر ةسعامرتطسك آسصقسس قللت ]101 منست»ءل 1105 ءما 11ءن 0 لك را
 10 دمصم 516 ذمع. 12. ةآدم(. 1129) مدمدعاصم ح آسخس لقا 8وء» ]1101 هس»ءعلا طظعتن ل0011
 116 7101, ميول ل ءعمبعءعبن الآمال" ةر همسم 388 (ذمع. 3. لدص. 998 ) دصمتلالت0 و ءان]ا05 0مماتق
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 قالو هد“ ةنس قوتملا ىليبشالا نجرلا دبع نبا فقحلا دبع ديحن نا ييشللو ىظفاحلا هكذ

 رفعج ىنالو 18 ةنس قوتملا ىورهلا ىسخرسلا تارفلا ىباب فورعملا دا نب ليعمل ديحم

 ديحم نب دجأ ركب قالو 157 ةنس ىوتملا >> ىنأ نباد فورعملا ىطرقلا دمحم نب دا

 باوبالا نود ديناسملا ىلع اوبتثر ىقشمدلا ديبع نب ىبحم نب ميعربا دوعسم قالو ىاقربلا

 ىديبأخل ىوتف رصن نأ نب دمحم هللا دبع ىنأ ظفاخل مامالل نيكحسلا نيب عمجلا 50“

 ثيداحا مذقف ىوارلا ناكحصلا لضف بسح ىلع ثيداحالا بتر 4 ةنس ىفوتملا ىسلدنالا

 داز ىديمللا نا هل ةيفلالا حرش ىف ىقارعلا لاق ةرشعلا مامت مث ةعبرالا ءافلكل ىقابو ركب ىنأ

 عمج هذال هيلع ركنا امم اذهو رييمت ريغ نم امهنم دحاو ىف تسيل تامنتو اظافلا هعمج ىف

 لقنو ىهتنا ميحكصلا ظطاغلاب ىتا هناف فقحلا سبع امأو ةدايزلا ىنأي نيا نمف نيباتك نيب

 حرشو تامتن نم تادايزب تدز امبرو لاق هنأ ىديمحلا نع ةيفلالا حرش ةيشاح ىف ىجاقبلا

 ىناقربلا» ىليعممالاك ميكصلاب ىنتعا نم بتك ىف اهيلع تفقو ثيدحلا ظافلا ضصعبل

 11م 1دسالوغع - كطعتاعط قللقتع 710107177260 7-4560 -]معع 181: لآ0- ءآ-ه]تسم: ل5151

 حمصم 582 (امع. 24. الآمن. 11806) ميمرانو ب" لاا 7101م: ءا ل7047 ]) عزا ل ]آلت»ءل عر« ع7 ]بعت

 ]1 »عمن و ؟هأعم 111:-ع7/هد" 1 لتعغم ءعغ دصمم 414 (ةمع. 20. الآمن. 1023) متمدانتو ل لام ل برك"

 ل1760 وزن 1101 مي»ت» عل (نمد"اةاغر ؟هلعم 1871: لك 1هزرع لتعم ءغ حصصم 642 (ذصع. 9. لطم

 1244) دسمزتءانم - لآاع 18 ء]ب» لات عا 1 ءر» 7101 متوت» ءل 181 ءانوق بس لقا ]11م0 715 ]مأتم»

 ]لف عر 11101رمتوترتعا ظعر» 05620 102 ةسعو]بعلفو نمت هدصصعك ةععاتسش 0انن3 جنتعام2(21غع5 20أهصصتتو

 ممسص هةععمسلتت» هقملذغك 0تةممهعطقس(64 - 4173. ظ1- لورس'و طعتم 11- 8 ةطتط ءتص و

 ءمدزانسعأتم ناستكواتع كم4, هسعامدنع ]سقس [1ذطنم للا ل50ه11ع]ب 1101 متتت»ءلأ 1 هنا 18

 زا1مو» 111 ظهددءنلق قدنلم7 دغر جمصم 488 (تمع. 11. كدص. 1095) رسما تور نصت 301 10هعق

 عععتم لمتد مدهعقاممأتملل 50ءامتتلل ماه مط عامع معاعععم تسع لتع عدوتغو نغ مكتستم [10عم "ت1

 مل 8 ءقبأ عع عىناعجمممتم نتدكتم" [كطم] ئ!هضانصت ممصعرتععر عأ غدرص 0102645 0عععمت 50عزم5 ودطس

 لاتص ععرععأ. 1"عم ذم كمصصتسعم هيمو سعت 20 ل //كرم ةعتمستا: ررظلمت» 207, اصوستاأتس ههه ل0

 رععطد هع ددمرب] يصعماح دسحتغو نمحع ةذص معنم اتطعم ةمععصتسمااتعر ذاه (ةيصعسر نأ عه هاتالو '

 هلوعمم لاوال معد عت عغز نسم0 أ متم ؟عساعطحكتعو ءكددص 0همد ائطتمو فصز هصععم ع. اآنملع زوم

 دمعمأسمسأغ 2001 (ةسصعصام# 450-عا-]رممعع مانو ؟اطح العلف معمم هللعرا “© - 8 ءعلمق ذم

 عامووزد هل ءمصسصعمئمرتسس ل ركفرمع ذااسم 20بجع#ل# لتدتكدع مهسدتعت ىركدعمع ع ةدممآ عدد عماتق

 2001 هصسعمام هلز عل هع عمات ةقممعس همصصن][هرحتسص ؟:ععابوضتس ذم مع هلت نمصفتتم مععتأأة-

 متاتزت و نتنهع ذص ]ئطعلق ءمرسنندص ]1ععأر وناتأ هصعحتت ]ص 8560/47 م051112116, 116 15700176 هغ
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 ةداز انه نمو الثم ىراضيلا ةياور :تهتنا انه ىلا لوقي مث تيدحلا ىوسي ناب زيم رت لاق

 مث ةدايزو اًلصا الماك ثيدحلا ىوسي امبر هناف هنم ىفخاب ريم مث حضاو اذهو ىناقوبلا

 ىف ريتالا ىبا لاقو اليصفتو اًلامجا زييبتلا لصح سقف كلذ وحنو نالف هداز !ذك ظفل لوقي

 ىسحا هناف هباتك ق ىديملل هعيمج ام ىلع نيكجحصلا ىم لقنلا ىف تدينتعاو لوصالا عماج

 5 حورش هلو ىهتنا نيبانكلا نيذع عيج ىف ىهتنملا هيلاو هتاياور داريا ىف ىصقتساو هقرط ركذ ىف

 [ىلبنكلا] ريزولا ةريبه نباب فورعمللا دمحم نب ىيكي رفظلا نأ نيحلا نوع حرش اهنم

 ماضيالا هامسو هخضيرأت ىف هبهش نبا لاق] ةّيوبنلا مككلا نم هيف امع فشك ه4. ةنس قونللا

 جرش خلا اًريخ هب هللا دري نم ثيدح ىلا هيف غلب املو تادّلجم ةّدع ىف حاصسلا ناعم نع

 فلتخملاو اهيلع فقفتملا هقفلا لداسم ركذ ىلا مالكلا هب لاق هقفلا ىنعم هيلع ملكتو ثيدحلا

 10 [ىهتنا هنم ةعطق ومو حاصفالا باتكب هومسو اًذلجن هولعجو باتكلا نم سانلا هدرفاف اهيف

 27221,“ هع حلززلغ طقععت ىو اكدر ةسوستغر لتكنسحتغ عمر وننم0 ندلتاممعس هاطّز ءءاسس

 لزمععسس علو“ ءغ هلل: ريق طسصمع هكوسع ![هعسسص 7. ء. معاهم 807/01 مععاتسععو ءعغ طتع

 جلل مصعماو 82« ةهعئتمتسمأر““ طمع مماتم ددعتم كمسضم هوا. للوصمسمواتمسس عنق لتقاص عام

 نلمس (عءاتممعز ددعمع عمتس هلت غقممعسس (هاحسسر ةععطعأو ماس لتعم ءغ 2001(ةنسعسأفو 0أط] ءءاطنم

 منعمزغ لزئئععمسو ءغ ةماععلسص للعلا: 1كدنسص ؟هءعرص طلتع معآ ذللع جتحتغ عغ ونندع ةدتصغ ةلتقب

 مملع لتئاتم عقممعتس ةسسسفتسمس ء( ةتم عماجعمتس مههاتنتت ءمصؤكععمأانق هوا. ة1طد - ءاسل]ل“ دع

 لؤررت* هل هعمل: ىرآم تهور ذهوصتغر وننهع ع تنمودع ازلع/ت]ر ةكدمتسمر همص800 ةللتقو وتقع

 و [كمر»ءن0+ زم ىسم ائتطعءو ءممز همحتغ. 1للغ ءمتسس ءععععأوستا 1معرلعوذاتق ءقأ مهللمسعتط له

 نوردتسعسمرتخملتك ىدتف ؟تتكر ةصومع جلع عملتع معامنمسسسم ةمعامتكحتاتطمسع مدمجتسمتس ة0لطتطستغ

 لن [[ععمفحسو عع ةسسصتستتا ص طمع تطعم (عوتفكتتل ةقأ ملثم 100 ىو/4/ جماع ءمصزاتس-

 عبرلم.26  ]نرعو ذص طمع هماتق 01111166621105 60012م0511عاان8 انا ل11: - ع( - 0

 الند” سوا ه» 7” هلوم وج 2له1,مووجءعا 1[! يتمسك | آآممطدلتنع ], ددلعم 1251 10”

 للعحتم عع مصمم 560 ()معب 18. للمدن. 1164) رصمراساتقر ناتث له ىانم ءمرستصعصأدنلم هرم مطغط ععودفتف

 ممممطعقعمم وسمع ئطأ ةمععصتسماسعر ةمطاتلتم5 لععوتموتع [ كق» ىلداطعاأب دس هدم 1 ها78/:

 امهعضتموتغ ذللعو ةمودتعر ءمسسعسامسسسس مامنه ؟م]هسستممه ءةرسراءءاعماعس 117-1011:

 رمعاناغ 1/- 5ةاقر هع تس تطل هه تدلتقممعسس مع عدتودعغا ىر لعن نمثل هلاعلا 2

 مع ميك عر ءمحضص مريس عمامالتق قار لع ءدوسع لسع لتعع لتكمانكمكلغو لاه نغ طقع هععدقتمصع

 هطاحغم رصعمام لع سمعو نممتطسعس لسع لتعأو ةمززءءءعسمعر لع ندتطسم ع1 ءمهفعصعطقتتع ؟ءا
 10 لزودعمنعاطذنسس آموسع حت لمع طقمع ممضعسس ذكءمهتضمتنميد هج اتطنو ء010لععتسغا عدصواتع
 دواسمعم مععتاتمعع ]كتم ءاعطنل دمعك ممم ؟عععحسمغر سمل هممص هتكأ مهعذ للتمسك همعتتف
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 هرصتخا خجلا هامسو هآ١ ةنس قوتملا ىسرافلا ريهظلا ىنامعنلا ريطخل نب ىسحلا ىلع كا حرشو

 باهش ظفاذل هصخلو ءايشا هبلع دازو ةيببف نبأ ريز ولل حاحصلا ربيسفن ّك جاصفالا بانك ىم

 ةئسلا بتكلا نيب عمجلا 002# 2 ىمم» ةنس قوتملا ىقالقسعلا رخ نبا ىلع نب دمحا نيدلا

 ميعربا فحكسا نال ةغللا فق فنصملا بيرغو ىرهوجلا اك نيب عمجلا م00 طارخلا نبال

 ىف ”بيرقتلاو عمجلا 10 41 ةنس قوتملا ىوحنلا ملعالاب فورعملا ىسوبلطبلا مساق نبا 5

 ' هللا دبع ىأ ىتفملا ةمالعلا ملاعلا سردملا بيطخا  مامالا هيقفلا خيشلل بيبللا ىنغم بيرت

 ىذلا هلل ديمحلا هلوأ عاضرلاب ريهشلا ىراصنألا مساقلا أ موحرملا ىسدفقم خيشلا نب ديحت

 ىف مكحمنلاو بابعلا نيب عمجلا 00 خلا ةحاصفلاو ةغالبلا بابرا قانعا همالك هلل كلكأ

 رث 71 ةظذنس قوتملا موتكم نباب فورعملا رداقلا دبع ىب كيحا نبحم ىنأ نيدلا جان ةغللا

 ةينثتلاو عمجالا 8106 مكحملاو بابعلا نيب عمجلا صيخلت ىف ملعملا ىوشملا هامسو هصخل 0

 هوغ] - ءهغ كاان 472 11هعم# ظعءرا- ءكطامتك» 1لمرصوسق طعما" لة ةععر دمصو 598 (ذهع

 1. 0ع(. 1201) طم ناتكو ندا ءمرسسعماةيئانلت 2/- 0]1هززءا ةمكعتلمكتغو ءتسونتع عع !ذط»ه

 111 - 1طرذاعأب لا 1ودأ»» 117- ك:] نط ةط لل 8هةعضن"« آل[ ةيتعو ءلثتغعم يءامدحتغ ءغ ءك همهصتسلاد

 د00101غ. 1ذطنتم ك5716765-عل- 011: ل آد»ع0 ظعت» لكل لظاد» ظل هز» 4دءم]م78 هممم 852 (ةهمع

 7. ل1د2:2غخ. 1448) ردم2(ا05, م0103 ءّزدك هءاععام ءعيبتؤلام - 4174. 3-11 حسص'م طعام

 ءا1-اعمؤما ءعآ1- وز ( غعغو ءممز نصعاتم دع [طعوضتس 0ع مع (2ج010مههنح ءةص ملأ ءمتاتللو 01[211

 ل1: - ءام]رمب" من. - 4175. آك1-ل3 ددم' هر ءممز هصعألم همعضس كا1طقط هج ل دسط عمت ءاتأ ءأ

 6 طورعأط عا ص مددصمم ع1 0مسدع !ععتعم1هعتعدس ةتنعام» ع قكلقتن ل: ][عمع 1 ه]كت» 13 كتان 0511

 180161752 مدس اتعم , ؟دلعم 4/ءت# لتعغم ءغ دمصم 646 (ةمع. 26. كمدن. 1248) طم ا10.

 4176. ظ1- ل دس'و رع آظ1- '1' ء متطور ءهممز معالم ءعغ ةمرنهمأموانهغم 0ع لذ5ممدتنممع همعتف

 ايل

 1165/17: ء7- /ءقفق , جسعام»ع كطغتلعط لدعم ءمممكدلغم طصقص (نمم علممجعمرنع مول ععوممع لمعغم

 مرسم عملت نئدتسم ال1دكت قللت قلطلعلاع], 11ه]يمتست»ءعا ظعتي 101- كارعقللب ل110ءملل0عدم طعحتت

 لد: عءيدضر» كندا” ةر ؟دلعم 1860/0014 لتعغم. آظكمئمتغ دله: طمع 12عمر نست عنمع هرم

 ءاموسعمنه ءماله ءمضصتتصر ونانأ هع ء]1موسعساعو ءعغ طذعسص0م5 مسماقصاو 0عمعتسست؛غ ءاع.

 4177. ظ1-]ةحص'م طعزس 0-11 طغط ع 8316-11 طاع عددر ءممزدمعأم همعضتمسا 0866 ءغ

 21018 عر»ج. ممسك 1عجتعم]1هعتعسس , ةسعام» ع '10] - هل - لق: لطتع 110/1 هترنتنءل ل ]بتتنءاأ 1 4

 61-460-عم0" , لوو ل1: 11ء]1» لتعام ءعغدمصسم 749 (ذمع. 1. كمدع. 1348) دصمغان0و 01

 ةعسم ممالمعد ةزده ءعلتقتغ ذه ءمتامدسع 27آ- 21هودارعممنع 117- 11001]+ لأ 1ها1 ]قع 1لآ- لعتست# 0

 طع: 1871- 0طن مع 77آ- 11ه]ر[ععبو. - 4178. 3-11 هس'و رب ع 1-81' ععطصتو عغر ماددلتف
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 م.ب ةنس قوتملا ءارقلا دايز نب ىيحيلو [0.] ةنس قوتملا ىوغللا ىنثم نب رمعم ةديبع ىال

 ىف عبجلا 80. ةنس قوتملا ىجاهنصلا بيرغلا نال ناوردق خيرات ىف نايبلاو عمجلا 1

 جول 8800 دما تس قوتملا ىكبسلا قاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خيشلل رطملا رذعب لعل
 دمحك» نأ مامالل قرفلاو عمجلا 0 ىطويسلا نيدلا لالجل عيدبلا عاونا ف فيرفتلاو

 5 دبع نب سنوي يدق رد [2.] ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىنيوجلا فسوي نب هللا كبغ

 ىننأ نيبحلا سحشل .ميظعتلاو كيحوتلا نيب عمجالا 8م" 5 خذس قوتملا ىنيمرالا نيجلا *

 ةخلمح عمت م11 خنس هفلا لوصف ةعست ىلع رعصتخم ىمليدلا كلملا دبع نب ديحم كتيبات

 ليج *2) فلالا قف فيس ىفطانال ماكحالا خلمج ادد هيصحتخمو ثيدحلا ىف ماكحالا

 ليج مب 1*1 ةنس ىفوتملا ىوحنلا ارسلا ىنباب فورعملا ىرسلا نب نيحيل لوصالا

 10 خيرات لمج رمرمج مح ىدنق مسلا ليكم نب دكبحم خماس ىبأ مامالل ىيدلا لوصأ

 عع لسملتمو ةسعامرتطسع كاتب 0ةءنلم 21 عسعب» متن 21611, ممنم طنعجتعدا وعمر ةسصم [0
 مع. 24. قرص 825)] سصمتاسمو ها 3مل 0: الغل 1ع, همصصم 207 (ذمع. 27. اللحن.
 822) رممرغنو. - 4179, 1-11 رسم 75 8-11 ءهعؤذصر هرا1ومعع هع لعوويلماتم. 1115( هدتد
 (متسمك هصمعر هسعامرع لطتن]جارمت'1ط كةه]1/يغو ةسصسه ... 1201:150. - 10 1[خ1- ل ورس'م 1
 عل -ط ج لطعو هممح عمتك ذم طفطتغمعمام لع ماسعتم ءكعمعمس لسكر ةسعامسع هطعتللط 1 6072-60-
 را 182 عرو 7-67-4150/عر 5ه61:6, همسم 756 (ذصع. 16. لقص. 1335) مصممه. - 41851. 1-1 حسن و
 ننم .1- 2" عكعتعو ءمصزدهصعأتم هع لزئؤ سصعالم لع ععمعتطسع هدصقتع لتععسلا1 و ةسعامدو
 لولا - ءل- 0ث: ظهران ع 4189. 3-11 ةهرسنو رع ظ[1- 1 هععر همهزادسعألم ءأ 5عمه8م0ر
 هسوعمدتطسع سقس لقي 7101 ميجتسعا لط0ه7/0] 1 ءر» 7متر ل0معقز16 ؟ذطحتتامو ةستم [038
 (نمع. 8. كول. 1046)] دصمرانمو أ 5817 - ءل- 011 8 1161: 4 ط0- ءآ-ه» )10 114
 دمصم 725 م٠. 18. 1806و. 1324) رممعفتم. - 4183. 3-81 حبص'م طعءذم 1-11 حسط1 0 2

 فاي

 1-11" ةعمترسر همصز هصعأتم لمعفتمسمع لع سمسم آلعم ءغ "عمععدقمصتك لتكتسمع. (نهررح م عد ل 0
 زم ممدعرس ةععاتممعع لتحتعسسر وسم ىزرعرسو - ءل- لأ: طا 1181 71 ه]مستعا طعنا
 راقل- تسع 1267م ةدممم 899 (ذمع. 12. 0ع. 1493) همسرموسمتا“ - 4184. ل وسل ءغ

 ع]-عطاعخسر همسه هله مامضنتس 0ع مع نهلئامدهتتح ء( طشسلاتق آنطرا ءماغمررع.
 4185. ]هرص]ءغ ء]- حطلع ٌةردر كيتصتلل كه[ 0هالانتل و 21 ءامنع 147ر0. 110عداتسع عاتمتع ذه
 ]زائد 2/نيك ع هلهف. لوسأ ع1- هدّنلر كسصتت2 ملص عال مزن 210 11000111011
 رمز - مقوم (ءمسسمتأت نمر داعم 1ارر- ءاووج»ي لتعم عع دصصم 316 (طصع. هن 1"عط». 928)
 10 رومرؤوم. - 4187. ل درسأ] هدنل هلع لتمر ديسسه متم امام زءاتعتمصتفو ةتعامتع ]تقتل
 اقتنع 507 مسع 1101 مستسعأ عرج 171هلمسسءل كمرسم» عمل. عج 4188. لوسا (ةعئتلط
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 5. ةنس قوتملا ىسلدنالا ىديبحلا وتقف رصن ىا نب دمحم هللا دبع نأ ظفاحلل مالسالا

 نايب ىضاقلل بئارغلا لمج م11 فئارظلا لمج 81.6  ريبعتلا ىف لكالدلا لمج 4

 تيدذل بدارغ بك عمج ةنس قوتملا ىروباسينلا نسل نأ نب دومحم ىيدلا باهش قد

 لمجلا 517 علا لاقم لك ادتبا هديحب ىنذلا هلل دمحلا هلوا ابابارشع ةعبرا لع َِيِترو

 لمج 51 هز”ب نس قونملا ل ىفسنلا لديحت نب رمع صفد نأ نيدلا مكن ةروتأملا

 ىف لمج 817 | *. ةنس قوتملا ىخلبلا لهس نب دكيحا كيز قال نادبالاو سفنالا عاصم

 ىفوتملا ىنادمهلا ىوحنلا هيولاخ نباب فورعملا ديحا نب نيسح لضافلا بيدالل وكتلا

 دعاوقلا لمج وهو نونلا ىف ىتأي فطنملا ىف لمالا ةياهن رصتخم ىف لمج 16 |«. ةنس

 ركذ 41 ةنس قوتملا [ىفاشلا] ىجنوخلا [كلملا دبع نب] روامان نب دمحم ىيدلا لضفال

 دنعاوق اهب طبضنت ليج هذه لاقف هنأوخا نم ءاملعلا رابك نم عمجل هفنص هنأ هيف

 ءا1- 151 ةدرصر دسسسسو طتوفمرضتمع 1:7 دسعامنع آطقظنم قلنا 4ك50ه71ع]ع 1101 هت0»7 18 452

 رهو“ 117 11 هدرا 41:00:52, دسصم 4858 (ةصع 11. لذص. 1095) مممعنتم. - 4189. لدسل

 ء1- ل عا ةتآلر دسسستسم جمال عمذمتانست 0ع ةماعع معاممممع عمرصستهندست. ع 4190. ل ةست1] عاد

 عيد م11 ددسن ءاععممس دعس. ح 4091. ل ةدص] ع1- عطم ةثطر كدتطتتلل 3 1:عالاتتال 518132

 رسعس مرن مكت لتعمحستسم هتعام»ع (نةلطخ 8 ءيرةن-عا]]معع كانع] نا-عل-اغ: 11 ه]ت»ت10 17 نا

 زالة وايل, دمصم ... رصمتتاتمر وننأ طنع ل1 ءاتمصعع مهمعتمعدر وسمع ذم 02016هصتطات5 ![ععسصغتنو

 وال ءوتغ عغذم وده هل عع ءدمتغم لتكمتطستعغ. 1ممتغ ذه: طهسك 182ءعمر 2 هتزدك !ةتتلع

 هرسمنك هعونم ةمعلمتع عع. - 4192. 3-81 هدد ع1 181-11 دغطت ءعر مطعققعف نكات 66م( 2عو

 دمع مع 1 ءزررنسعل-041: ملآدع 87 هركع 07ه“ ظعتت 0101 مدوترن عل زا/ ءعوزا [آدمعطخم و دصصم 537 (طصع

 27. لدا. 1142) رممرمنت م. - 4193. ل دا دمعو ٌةلتط ءا-حم1أهو5 رع عاد ةط لمصر 2

 رعرضتست ةمتستعس عع ءمرممكتطسعس ءمهمععمت مقسم, ةتتعام»ع لاتع 7ءقل لآرسعلا ولن تهطل 8011/8

 عصمصم 340 (ةذصع. 9. لسص. 951) مم ننم. - 4194. لورصع] 81 عال -صهطللورا 51105

 عممستسماتعمعر هسعغم»ع مطتام1موم طعمع دصعتتنم ظ0ععقن 8ءدو قل ارتنعل 11 رحلت (ءمسحتس لتعم

 مداعوم 15: ]ع2 ه1منمءت]ب لتععم عع دمصم 310 (ةمع. 17. لمآ. 980) رهمعتم. - 4195. لورسعل

 11 سس هاعط غهدعد» االذط غععغ عا- حس عآ1ر معممموأ مدعو. 1 ظمتمسع همععتف !هوهنعن 27ج ءأ

 «1- هرجع (طمتك همعت) ذصكعت ماتو 0ع وسم ]تاعدد 2 10عدفت.  ؟ةمسصتسم ءوغ نصل هلت م1011

 1هوهتعمرمس و عغ ةسعاما»“ 017-0-407647: 1101م مست عا هنن اا ةيسمتمءت» |[ ءزن 4كطلس ءآ- »117 ]

 ل107 [ذطقظتغد] و حصمصم 649 (ذمع. 20. لآلدعغ 1251 ) ممعامنتقو 5ع للمس ماستتطاتق ل

 عانسستع 0ءأ5 ةصاعر" ةطتأت عمو ةانمق همز ممدان355ع ههععهغر هع: طآمع ىدصغو ةهواتتاو م10م 0514109 قو
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 نباب فورعملا ىنمحرلا كيع نب كمحا ىب دمحأ رفعج وبأ باهشلا هدرشو هءماكحاو فاطنملا

 ىوذ لصف ىذلا هلل دململ هلوا لمعلا ةيافك هامسو اجوزمم اًحرش ىناسملتلا ىموردتلا داتسالا

 خيشلا نأ مث [057 ةنس قوتملا] ىاسملتلا قوزرم نب دمحم هللا دبع وبا همظنو حلا لقعلا

 بجر رشع ثلاث ىف غرفو هروحو موظنملا كلذ بّذه ىءاقبلا رمع نب ميعربا نيدحلا ناعرب

 5 دبع نب رهاقلا دبع يتيشلل وحنلا ىف لمج 800 خلا معنا ام ىلع هلل نمحا هلوا ما ةنس

 ءابجأ ىف 5 ءابدالا لماع ىف + (قوركلا لماوح ىف " لاسفل لماوع ىف ١ تامدعلا 3 1

 ىب هللا دبع دمكم ىنا حرش اهنم حورش هلو نلا نيركاشلا دي هلل دمكلا هلوا ةدرفنم

 طسو نم اًياوبا كرثشو لج ترملا ا هاب خاس قوتنا ىوحنلا ىدادغيلا باشخكلا نبأ لأ

 10 ىسويلطبلا ديسلا نباب فورعملا كم نب هللا دبع دمحم نأ جوشو اهيلع ملكتي مل باتكلا

 قوتملا ىوكنلا ىمرضلمل فورخل ىباب فورعملا دمحم نب ىلع نسل نا جوشو هاإ ةنس ىقوتلملا

 ندتطسم كصلفسءمغم ءا معدعععمام 1هعتعمع ءممظضمة مان ظفف ماع ط-ءل-لأ: لاق لم

 477:60 13 هت: ل ]رتتنءل 8 ءرن كطل -ءا- "ه]تسمت» 1 عال ةةنسق 11 نسعاتاةو ؟هلعو 1اننن- لمداذلا

 لزءعندكو (عدطت ملسصلتجغم ءمرط مت عماهأاتق عقار 601122مأ131101105عو نان1 148 1هعامتك: آطقتتق

 [دعمر, نست اهغءعاازىعماتم معدعلتام5 معدعفداتا ءاع.و 1/ةيرءأا هاد هبسعأ ةسوعت مولا. ط1 عامتعع

 انطندسص قللت كطلملامأ 110/نمرروت»علا 1 عر ]1سم 1[ نسعي, [ةسمم 842 (ذهع. 24. لاتطت

 1438) رطمرتاتك] ر ءعمعهكتغو عا طقمع معععموت هصعتس ممعاتعقس دعتمك هطغعتلعط ظهر م70-ءل- 1

 167" ه]غ» 16د: 01ه 8ءعنق لئلتععماعت مععمماتكتا ءا دععدسدتاع مععموصمر ل. آطكمتحتغ لذع ماتم

 5 لععتسم رمعممتزم 8عزعط هممأ 861 (ذمع. 29. للم. 1456), ءا( ةسعامتغ ءلنتم طقعع زاهن

 آيجس5 1)عم مرنم طعم ءطعتتكور نتهع ءهمصغت]تغ ءاعع - 4196. لمدصعأ] 11 ءآ]-صقطتاو

 مرممموز6لممع5 جندسس حت عدعر لعموم كوبري مهع لاععمعر ةنعام»ع ةطغتاعط للا -ءآ- هاو"

 عرج ملط0-ء] - «م]رسمت» 2ملفوسع دمصم 474 (دصع. 11. كدصت 1081) رطمرعتم. (نهرصم ءملتستس

 وع تص نيتمواتع هععاتمصمعد لتعتكمس - لع ممدعستسدزك مهعرس 1 ((عملتق ع لع عوعصاتطانق

 رعئطورختسص - لع معوعملطاتك مدعنعم]حضتس ل- لع معععوئطانق هممصصتستتسصت - 0ع معطاتق

 للولنلمعله - هع ةمممتغ زله: آطهسقه 1)عم (ةلتقر وسحلت عمون هءاعطععمع عع. طاسععم ذم تلطل

 يعرسصعمسامسمو ةعئموعصتمسار دغ لقب للو]رميسسعلا قلطلمأاعأ عتب للدعل آظاتن-ءاز ]معلن ماكآ

 8ع ((:دتستص جات ءانتفر ةصصم 507 (ذصع. 4. عمال 1171) 1202غانا5و ال1 011131

 10 2/1 - 7100ءّزع7 ذمععتمكتغور مغ رصعلتلم ذه اتطعتو ءىمتتنح ممعئعسصتسأغ, لع ونوتطسع هتطتل

 لتومداهغ - كان 871ه1مسسعا قلطللاما]عأ عرب ]710ه]ءميست»عل 1801061ناعغر ؟دلعو آارنن-عآث لال

 لتعفتك ع( ةمصم 521 (ذهمع. 17. لوم. 11927 ) سمر دانه بج للدار معمت» لل عرف 1101م1

 11هل/رءررب# (ةدصتصهلت بتقو ناعم ة1اندع- ءامامر/ك لتعاتم عغ ةصصم [609 (ةمع. 3. كاتم.
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 اع ريغ هيلع ديبقت هلو 411 ةنس قوتملا ىشيرشلا نموملا دبع نب دمحا وشو ]13] ةئس

 حرشو 004 ةنس ةيسرمب قوتالأ ىسنلبلا ىراصنالا رفعج نب دمحم هللا كيع ىأ حرشو حرشلا

 ناكو ىلوقابلا نيسح نب ىلع نسحلا ىأ حرشو 00 ةنس قوتملا ىطانرغلا ىلع نب ديحم

 ىلع نسحلا ىنال ةتالث حورش اهنمو رهاقلا دبع لمج حرش ىف رعاوجلا دايو هك تس 8 انح

 حرشو ىدنزلا كيلا دبع نب رمع حرشو 111 ةنس غنوتملا ىوكنلا روفصع نب نموم نبا 5

 خيشلا حرشو للحلا هابس ه.أ ةنس ىنفوتملا ىسنّلبلا ىراصنالا ميعربا نب ىلع نسحلا نا

 هلوأ [.1] ةنس ىفوتملا ىلبنكلا ىلعيلا ىلع نب لضفلا نب جقفلا ىلا نب كيكم نيدلا سيش

 ىحرش نم اًحوضو رثكا هنأ هيف ركذو علا نايبلا هملعو ناسنالا قلخ ىذلا هلل دمحلا

 ىمسم حرش اهنمو 14 ةنس ةرخالا ىنامج ىف قشمدب غرفو باشخلا نبا حرشو هفنصم

 خيشلل اضيا وحنلا ىف ريبكلا لمجلا 550 خلا همعن ىلاوت ىلع دمحا هللا هلوا راجيالاب 0

 1212)] رسمراناتك - 41770 8 ءزن ل طل-عءاد»جتووو الرع: أءآقو ةسسم 619 (ذهع. 15. 1” عاتب 1229)

 رم ا05 و لاذ م13عغغر ءمرصس عماقزأانالا هرناتك دس طقك معمممقزانههع5 ءلتلتغو نتم0 1 6عءنأ04

 ةمكععتموزأ - للا 4500ه11ه] 21101 متن77 عا 18 ءت2 ل هرم لدم: 8هلعريدت, اللكسعمع حدصصم

 5و6 (ذمع. 8. 8عطع 1190) مجمغتتتو ح 1101611160 1 نع لآ: 61م1: ةسصم 715 ( مع

 7. طور. 1315) مجم ناتك - 41: 1]1مع0م72 ملغ 8ءر» 1880:ءم2 8(ع/غو نحت ةصصم 539 (ذمع

 4. لدا. 1144) حتعتغو ءغ ءمسسعمساةمعاسست 207- لء:12]00“ لا د]متأ ل01: ىكطل- ءآ- ف]رات"

 ةمكعست مدنا - قلد 7| مددت ]8 ط3 ءزو ]1 تراقنت 8 رن 0وركو» (مدسسسسفتت ءتكر ةصصم 669 (ةهمع. 20. كسعت

 1270) م95[:101و 0نا01 (2ع5 ءّرات5 ءمرصت27ءه21312105 ءمرضسمومذا116 ب" »0 عت: قلل -ءآ - )0

 ة2وءرنلن - ىل آد” 1| مععتت مآ عدد 1 ه]رغ» قليسعا»# 8ه7عءومقو ةسصم 571 (ذصع. 22. لدل.1175) 5

 رسمرطتاتكو نأ ءمدصصسعمامسمس» 2//- 110/7 دمعت موتغ - هطغعتاعط ذزعسم- هل لذ: 101«

 136: طار هلآ ظعتن- ءآلم7]0] عري ىللغ 8هلغ طظممطهلتاهي ةصصم [709 (ةصع. 11. لدص. 1309]

 مظمغنانك و ءاتزاتق ءمرصتس عمادتتاتك غ2 1هعامتغ: آطرهتك 1آ)عمرو ونسأ طمستسعتل ضعفا ءاناتوماتع

 ءامودعمةمسص 0معدتغ ءاع. لظظسسص لتعتع كمعاممعرب ءووع ءمرصسعماقتتم جتعاماتت5 تا0هوانع ءأ

 ءوسسعمأمستم لكل: - هل[ مع]ع/ ةقتم هممكوتع 1كلديصفمفعت كمسقلأا آآ1 حمصت 695 (ذمع. 10. ود.

 1293) ةطووهارتك طويمتنعم مسسسعمغميتسم طسع مععاتمسعا زوم ذمكتماسكو ونتت ذاه ذصعتمتغ: آردساو 0

 1لعدس مجم مملمستم ءزدك طعمعطءأتو ءنعب - 4197. 3-81 هردع] 15-151 عطتعو ءوزنمرتق م0م0-

 دلالمصانالل 223] 5. 8 ديتاعم هردك عئمسس أنتن ر ةمعام»ع ذطعتاعط قللت" ]عوقب ى50-عآ- هر

 18 ءدا 15:16 2ءزز(ين 0 ءدصتسحاتعمو ةصصم 339 (نمع. 20. كدص. 9530) ريمرعأنو. آاطغت# عع 1م عاات0ةانق
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 عفتتا الأ ىحا هب لغتشي ف ةكرابملا بتكلا نم وه اولاق ةلثمالا ةرثكب هلوط الول ديفم عفان

 هلو هب عفتني نأو هل رفغي نأ هللا اعدو- اعوبسا فاط اًباب غرف اذا ةكمب هغلأ هذأ لاقيو هب

 هل ةنس ىفوتملا ىسويلطبلا ديسلا نبأ هللأ ىيع كمكم ىنأ داتسالا حرش اهنسحا حورش

 ذخاتأي رل ىذلا هلل سني هلوا مضض كلج ىف ريبك وهو لمتمل ىف عقاولا للكل حالصا هامس

 ةرصتخاو لوصفلا فذح هتاف ليمجلا عرنملا هيف عرن دق ىجاجزلا نأ هيف ركذ خلا الو

 هبني نأ ىأرف ةراشالا كيعب همالك نم ريتك ىف هدجتف راجيالا ىف طرفا ىق هنأ ريغ ليوطلا

 ام ركذو اهلئاق ءامسا نم هىضح امو ةتايبا ىف مالكلاب ىهتنا مث ةمالك نم لئثخملاو هطالغا ىلع

 حرشلا نم رغصا ومو لمجلا تايبا حرش ىف للخل هامس هلبق نم وا هحعب ىم دعاشلاب لصتي

 فورعملا للحأ نب رهاط حرش اهنمو خلا ماعن نكن مل ام انيلع ىذلا هلل دبحلا هلوا امجح

 (0 نب هللا دبع باشكل ىبال كر حرشلا اذه ىلعو 70 ةنس ىفوتمل ىوحنلا ناشباب ىباب

 ع جلممعمقممسسص نلتمس ماعمسكو دغ ه٠ متستحس ءىعسم]هدحتس جآ!دعمصتس ءممتمس !مهعتما.

 1 ][1طعتك عيص عيدع لتعدصغ طعمعلتعنقكو ندم هسللسك هععدمعاممو متقأ ننلتامنع ةصلع معطععماقم

 7ءزرميع مس 01 ءاعلعمع ءمصح ممدهتددعي ءغ ءةمتغع ةطقماسعم 5عماتعد اك حطقتس ءععتستتكدع ءغ [) عدس

 1مومءعوممع ندلتغعتو دتغ ةتطأ معععقتلك ءمصلممقمعغ عغ ثمقع هع طمع هرعنع تنت]ل(ةنعتت 63م ععأم

 عاوصعم زص عانت ءهفدصطت عماقتت ءريقاحمسأو ناتماناتتل م13واه ماا كذاساتلا 15/م/ ءل-7 1076 هلم عزت"

 للا 817 - لمرمع] 1مهعقماسسس دق عتناعع للان 1101 متستتعا لطلمااعأ آةادن- ءاععبرإ ال 01و

 حصصم 521 (ذصع. 17. لدص. 1127 ) ممم0005[2, ءكمدت م0و01[. 111ه عمسم طلع عدغ تصموتع ؟؟ه]انتطت06

 5 يدعدم ءمرص م ءطعمماتمو ءغتمعتمتغ ذغهن طمسم آ2عمر وست هسالسسس ةيستعتس (672”77) 305 ءقعتغ ءاعم

 1رنعنغع 1لكلعو عيري ذطق مسملعطستسس هتط] هعهقتتككع (ءعرططت صاتللو 5ع ةتاعاط ةنمععللسم

 درصممغممدع ع( ]1همعتمرو ذم طعععتسك ءمصامعتمدع. [' ةدستمتسعم 20لاتته ءدععوؤتا زم

 طمورتعجتتم دندلتم ةعغتص سطسآغككر ناتهع ل15 ماتلقكو ءاندص جط تك ةطغعفودع ؟10عور ودمع ءجماتنععملم

 تنصأ.  ؟ه]ستغ حساعتط جن عامر15 ءعرمرلعم عا ناندع لص ألكو ن2 ل555ءعطتغاو 511053 ءةةعصخغو طه

 اننعرسم موزعس ع. < 8عمتوسمع لع معممتطسك نسموسع جط ةسعغمتنع !دملهتتم لتكممامعتغ لعوسع

 ممضتمتطسك ممعامسمتص هط عم حجلادنفر وست ذل1م5 ةعتموءيممعو ءا معتم 1وعأ مجمطقمألم تكانت

 تور وسمع بت طلو نصلع جقوتتتااتق ءقأر جهلتغ مةعععلتطتسأا ةلتغ 5عواتات هاتر 1001 دغو عغ طصصع

 نهعاملتساسر نأ (عممتمأ ءعىغ ةسطتخاتو ننحتط همرتتط عالق القو عغ زته ةسعاماأ: آهنقك آكلعوو ونت

 ممو 0هعمتغو نسدع معوعجتسانق ءاع.و 8017-101 لأ داعب“ هآلالفق لا لسعا ةصكعتت مولا.

 140 طمرصو اتطعسص ءىسصضعمأاونت ددصغأ 1(ليق» ورب لابسعل (ءدصسهاتعسكو ؟هلعم ط7: ل ةانعءدأ ملأت

 لتععمد عغ حممم 454 (تمع. 15. لحم. 1062) مدمر اتاتكر زاك همس عمامستس 101-عأ-/ || ى|ننأن
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 ىسنلبلا ىرهفلا زيزعلا دبع نب نيسلمل ىلع ىلا سرشو هل« ةنس ىقوتملا ىوحنلا ىدادغبلا دجا

 حرش هلو ه1 ةنس ىقونلملا ىبطرقلا ىرقبعلا هللا لبع نب دلمكم ركب ىنأ حرشو 11 ةنس قوتنا

 ىهتنا م اًريبك لممل ىلع نيحرش فلا ةاحنلا تاقبط ىف ىطويسلا لاق تلق] هنم رغصا

 ىأ حرشو [ىهتنا امهريغص فنصملا ىأر لعلو لمج ىأ :ىلع نيحرشلا نيذه نأ ىردا الو

 مساقلا كا جوشو 8. ةنس [ةلطيلطب] ىفوتملا فيرعلا نباب فورعملا: ديلولا نب نيسلل مساقلا 5

 دجأ نب ميعربأ فحسا لأ حوششو متي ملو .ه. ةنس ىوتملا ىليهسلا دللا دبع نب نجرلا دبع

 ملعالاب فورعملا ناميلس نب فسوي اجلا ىنأ حرشو ريبك حرش وهو .٠1 ةنس ىثوتملا ىقناغلا

 نب تباثت [حوتفلا ىنا] حرشو اضيا هتايبا مرش هلو 50 ةنس ىوتْملا ىوحكنلا ىرمتنشلا

 ىطانرغلا ىماشلاب [فورعملا] ىلع نب دمحم حرشو 571 ةنس قوتملا ىسلدنالا ىناجرجلا ديحم

 نسحلا نأ حرششو 4.5 ةنس ىغوتملا ىليبشالا ىاقدلا نب مساق ند ىلع حرشو ١م ةنس قوتملا 0

 عداصلا نبأ دمع نب ىلع حرشو هام خةنس ىيوتملا ىوحكنلا ىطانرغلا شداب نبأ دكا نب ىلع

 ل طاله11م] ظعءت» ل]رت»ءل 8مجل008 (هءددصتسهلت ءتعو ةسهم 567 (ةسع. 4. 8عمأم 1171) 2205(اتانو

 مامعمأدعأ هرعرتع معاتاوحتأا - قلآاع ل١6 180ثءق11 ظءنا قكاآطل- ءآ - هدا طفلا 180/ءتادقر ةطصطو

 679 (ذمع. 3. الآه. 1280 ) دصمدتؤنات5 - قلتي 8ءا» 1101 هتنتتتءال عزا لقلطلعاامآ لآ عم””#

 (م"1:ءقغو ةسصم 567 (نمع. 4. ذءمام 1171) مطمدنأتتاتك. 1 لعرط ءمصتسعم (ةدلانالل ملمع لأ 01م

 يصتكتا.  [.فكديرتم## ذم (1]0هعوتطابك ثدستس ل عمصنست : ىرآل سمور ةصومتاو ءوصتتت عم2ا131105 مال م0ةانتأ

 دل 2/7- لمد»ء/ دصحز همعرب ءغ دصتسمرععيسر““ هغ معمم معمعلمو هل وسعصسممتس !ئطستس لكوتشع]

 زمدعتماسصت طمذ همسصصعساهسأ م5 ءمص ممو0عاللغ و عع ةمرسامكدع امي( ١ تمم” عر» 1016|. بج

 لطم 1ءعممش» 110دءق» 1 ءن- ءمءأأ 0, ؟دلعو 1اد:- ءامسؤرك لتعءاممس ع | '['هاعات ] ةمصم 390 (ةصعب

 13. 13م. .999) رصمرسعندنك بج لادن: 1عايعق» لآ0- ء]-”م]يتضمت: ظعتي قلطلملامل الدآءعقاعر ةصطو

 581 (ذمع.. 4. كمر. 1185) رممت"(ساتقو وناتأ ءكمرصتص عماقتسانتط همه ةطوماذتأا - قلاع لد: 6ع

 111: ؛ ل عز: . مآ ع0ا © هيلع[, ةهصصم 710 (ذهمع. 31. الآدت. 1310)  ردمة(تالقو انزال

 مرضت عمافتضانك 122 عصاسك عيا ح 461:11ع]]0 3”هدةبرك ل ءزو اك عقرجد ميو دكل]ر عزنا عزو عز*# 6: ةدطحم قاف عاتق

 ا

 داعم لل/-ل/ءررب لتعامك ءغ دمموم 476 (ذمع. 21. 81دث. 1083) رطمزأناتقر نانأ مرد ءهاقتأاتات 4

 معوسد نسمونع ءلتلتفء - |[ كاد لعل ] 1181 7 عر ]101 هتدنسعل لود" زاتنغ ك»0ه1 مقر ةصصو 1

 مع. 23. هعرنم 1039) ممر ناك ب 110/]هتا1160 1 ءزإ ملل: طر مب: , ؟دلعم الرميد لنءاسك عا 0

 هصصم 715 (ذصع. 7. ثم“. 1315) ددهزاتان5 - ل7: 8و (مىدضن» عود ءالعععنع ةعهااغأفب

 دمصم 605 (ذهمع. 16. لدلك. 1208) ددم(تاتك ب لآن مدمن: هل: عرج كآسعاأ لان 805/)

 61م6 (ءدسس“هألت كتكر همهم 528 (ذهع. 1. الوز. 1133) ردمرانده ب لل 8 ءنن 07714
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 ىلع نب محكم هللا دبع نأ حرشو ىطساولا ديحم نب مساق حرشو .1٠ ةنس قونملا ىلانكلا

 حرش ومو 58 ةنس قوتلا ىسيقلا جتف نب فلخ وشو هد. ةنس قوتملا ىلا ةحيبح نبا

 حرشو 11١" خنس قونتألا ىنارجولا هللا دبع نب ىلع حرش هدهاوشو هنايبا 0 نمو هلكشم

 لمجلا نوع هامسو متي ملو 81 ةنس قوتملا ىرعملا هللا دبع نب نجا ءالعلا ىال دفاوشلا

 5 لامج حرتشو [050] ةنس قوتلا ىريمدتلا ليلكلا كيع نب دحأ سابعلا نال هتايبأ حرششو

 اضيا كماوشلا حرش وهو 01 ةنس قوتملا ىوحكنلا ماشم نب فسوي نب هللا ىبع نيدلا

 ؛., ةنس قوتملا ىوحنلا ىللوزجلا زيزعلا لبيع نب ىسيع ىسوم نأ ةقيلعت هيلع ىثاوكلا نمو

 ىفوتملا ىوحنلا ماشه نب دا نب دنيبكحم هللأ دبع ىال اضيا وكنلا ق لمح

 ىوكتلا ىرابددلا نمكح ند يلا تبع تاكربلا دا ءامدللا لدكلا ق2 001

 10 1.1 خنس قوتملا ىزأاولا ىرمع نب لييح# ىيدحلا 0 مامالل مالكلا ىف للمج 58.2 هب خنس قوتلا

 117-ءث 137 761:16. ةهصصم 60850 (اصع. 22. قمت. 1281) ططمزنأاتا15 ل (0ي دشن 17011: 104

 11 /ىقنان - للان قلطاعلادآ 1101م منييتنءل طعنت ملل: ظعوتو 11017620« 17ه7ءل2, ةصصم 550 (ذصع.

 7. 81ه. 1155 ) دجمرانانق ل 127167 ه0: 141:1 (ه358, همسصم 434 (ذمع. 21. ةكسع. 1042)

 رمزا 6انالق, 001 صمص طلقأ ]1وعمو ءزدف هطوعتسمرتعع ء>مآدمهكلاب -  ؟7ءهنوسك ءزدك ءهغ 10عمو

 منمططصاعو ل72 ظعب قلطلمق]ع] 7171” ةهصصم 615 (ذصع. 30. الآه. 1218) ز11155(20و

 مربط رت عماهلاتك عوار عا عكف ممطقمكع5 ةصفتست 4171:7071 ل]ت»60 وهن: 4كطلام77ع]ب 1106017" و

 دمصم 449 (ةمع. 10 [هرئ(. 1057) ططمزن(اتال5 و آ31 ©85[01212ااتئالو تهاتك (1نطسصت ل10 2717 -

 5 لمرسع) 0علتغو هممص جطوم]ك)(6. هرم عروسو ةماعضمععامأت ةدصأ ل1 728/5 ]1760 1 عل

 7617-67-40 1كم", ةهمصم [555 (ذصع. 12. لدص. 1100)] دطزنأاتلتكق ل عا ل عزرا - ءل-

 410ه1/له] 13ه: 75و ظعرب 11ع]مي» 6 ءدستسحاتعاتكو ةصصم 762 (ذسع. 11. المال. 1360)

 رسمت نتسكو نن1 ةتيسنتل 10عم5 معمططمغعو ءعرماتعتتغ,ر هع طماع ءمهر وننك عآ]مدذوك ه0 طسمع

 يفرصتسعس(ديضتاتست ءل1لعضدسغاو لقت 71156 156 ةظعر» لآطل-ءآ- هجأد ل0178 6 ةلللتةأأ كلك

 ممتصتسحسلمك ءىاب ونصت ةسصم 607 (ةصع. 25. لمص. 1210) هطلت - 4198. ل هرصع] 21 ءآ1-صحطا79و

 ممضتع» معممموزكمصمعك ععدستس ةاتعدعرو جهتعام»ع لانع قلطلمااعآ, 1]110ءميضست»:ءال 1 ءرب ل]تتءا

 لورا 111 مثي» (عدسسمأتعم, ةسصم 570 (ذمع. 2. ةكسع. 1174) رصمرتانتن. - 4199. ]ةهرتع]

 [1 ءل-] 01, مءعممموتقمصعك لع (همتعدر ةسعامزع آسخسص 4511[ ء»ه7أ للا - آ - "رز

 10 عرب 710]رميست»ءل قلما: (ءدستسملتأعم , ةسصم 577 (ذصع. 17. 1][آهت. 1181) رييمزلاان0.

 4200. كهردع] 11 ءآ1-لعءعاذسر معممموزامهع5 لع (طعم]هعته ةعطم]وعنعدي ةسعام»ع آسف

 101 ]ر»-عل-017: 11101 مترات 60 1361: 0سم“ ]1غ سغر همصم 06 0 6. لا]أ. 1209) 220110. ل



029 

 كيحم قالو 01 ةنس قوتملا ىرهاظلا مزح نب ىلع نبيكم ىال باستالا ةرهمج 5.

 ىناهفصالا نيسلل نب ىلع يرغلا قالو [5] ةنس ىفوتملا ىلكلا بداسلا نب محم نب ماشع

 ىوغللا كيرد نبا نسحلا نب دكيحم ركب ىال ةغللا ىف ةرهمجلا 50/ م1 ةنس قوتملا

 نال دفلا هنأ هيف ركذ ملا ميكحلا دلل ديحلا هلوا كلج ىف ربتعم باتك ومو 1 ةنس قوتملا

 ركذو ةمجتملا فورحلا ركذ هلوا يف دروأ لاكيم نب محم نب اللا دبع نب ليعمسأ سابعلا 5

 اهنوكل ةمدكملا فوركلا فيلأت ىلع هانبرضا لاق رت هحديف هتبوعصو ليلخلل نيبعلا باتك

 فحلم رث عابرلاب رت ىتالثلاب رق ىنانثلاب أديف ةصاخلا ملعك اهب ةماعلا ملع ناكو ظذفنا

 كلذب هانيمسو لاق درقم باب ىف رداونلا عمجو اهتاقكلمو ىسادسلاو ىسامخلا اذكو ىعابرلا

 ربل اهالمأ م سراف ىف ةريمجلا ىلما هنأ لاقي برعلا مالك نم روهمجلا هل انزجا انأل

 امرخآو ريخالا ىه اهيلع لوعملا ةخسنلاو خسنلا فلتخي كلذلو هظفح نم دادغيبو 0

 4201. ل سبط عمعغ ء1- ةمق طر ععمعد]هعتدع ذم ءمرحمسد مال عءاهعر ةسعغفستطسق لان ل101 من60
 ل7: 3970: 1هعسب 1/28, هممم 456 (ذهمع. 25. 13 عع. 1063) ممتطتم و لكلتع 1101 هت1764

 للان 8ءرن 1101م مستسعا ظءرت- ءاداتا 1غ عءاءالخر [حممم 204 (ةمع. 25. للص. 3519)] مهوماتتم

 هع 4511/0 6] م18 8 عءرو- ءا]رمدعتن» 1وع/م]/ةنعر ةمصم 356 (دصع. 17. آل عع. 956) 2002410. ل

 4202. 3-11 رهط ءعموغ 11 ءل-1هعطهغر ءمجمسك 1عجتعم1هوتعدست ءما1عءانسص هط قلقاع 8 ع7“

 1101 عترنت» عل 8 ءرن- ءاقرمعمت» ل81: 120" ءن0 آرعوجتءم1ه عمو ةمصم 321 (تمع. 1. لقص. 933) 220154110
 0مسك دمتنك ؟١ه]سصتست5 هسدمعمت ةدعقاسمغمسر ن000 ذاه ذمعمتغ: طكقسف طكلعم ةدمتعسات ءاع

 ةمعغم» هع ذلاسا 451:1عقالأعو ةعتممأ] عرب قلطلعلاعل/ عرب 2101 مصتضعا عت: ل177 5

 رس ممومتددع مهععمغرو ءغ مط ذمتاتم انعدم مدصعأتم مماهنقك 0عععتطتغ !ةطصسصومع 4و ودنعس

 77,6747 ءلتلتغو ءغ وسحسص 111غ لت قعئلتك دغر ]هسلع ةماععمموتلج ءمرصتس ءلظ 0134. طن

 جلزاءعنا: 14 رلهو ذصوستغكو ةصقال(انلزئا5و ال6 مدللللل ءمزط م0و1همعتت> 11!علهتانلال  ماتط انك

 مماوئمسمس جعومعل ءععسسعو نسما ةمقتوعمتمرعو عدصغ ءدكوسع ؟ن]عمك ةعوسع طعصع ءمىممذءأغ

 جدع مممعععو. 1 معامتع حستعتس 2 همصتمتطت5 لمدعتسس ]11(ةيجستسسو ءأ معععتأأ 4 ممرستمو 1مل

 عع ودحاتسم» !1نعدسضتس طتووسع ج0زءءامو ءغ ءملعس دضصم0لم 20 صمضتماد ناتتص0ع ع 5عاع

 [نئعمدصتس عع طسع معنانم ءمالمر ددينم5 ففاتك جناعسس ءعغ ةصمتسم]مود ذم ءقجتأع هتمومامعت ءما1ءواك

 رو 0 مسكر دصواتتاو لع ع" ممدصتس مك أ رطانقر لاتمصتمتس ص 10 دصهز هععتص عغ 1ععءاتكستسمسس !ذهجانقع

 جرمطتعمع مدماعتس تعععرزرضانق. “© 1+ 100" ءنا ]17 - ل عرس ع"ءا ممتسستم لص ءضكتد عغ غانطت

 ظدحتمع هع ظحعطلفلل دصعسمتنعع لتعإممدع ةدلتكعو وسحس هط ءحمفدمس ءيعسرباو 011عصاتصغز 0

 ءحععصماسم جهماعتمسو لص واتم مدع هءاعتك 8لسعأح ممهتادد , 18دعطلح لأ عنصر عا عععمأل5ةلطتاتتلل
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 ىلما مهضعب لاقو اهأرقو خسن ةدع م اهيننك هنال مح نب دوا نب ديبع خخ سن حص ام

 ظزمهلا ىف لأ بتكلا نم ءىش ىف رظنلاب اهيلع ناعتسا اهخ 190 ذنس دهظفح نم كيرذ نبأ

 نسلالا ىم كلذ عم ملسي ال رث نكمتلا لك هيلع نم لجرلا نكمتي نأ ابجت ىفكو فيفللاو

 5 هرسو ع دهيشثو هرفب كسدرد نبأ

 ةرهململ بانك عضو هقمح نم يدبو

 رعاشلا نينع نب رصن ب لليح ىيحلا افردتن اهرصنخا تك ةريبغ هنأ هلا نيعلا بانك وو

 ةريمج 80." ةرهوجلا هامسو بحاصلا دايع نب ليعمسا اضيأ اهردعتخاو [17. ةنس قونللا ]

 نب ىسح لاله نبال ةرهمج 0.2 ىمزراوخلل طفقلاو برعلا ةقيرط ىلع ركسلا ملع ىف

 10 دبحم نب ماشهل باسنالا ىف روهمجلا 5.5 5 ةنس ىوتملا ىوحنلا ىركسعلا هللا دبع

 هسصتستم معمطتعستسسس ع دعتموتسسم ءييعصرماسس 0/6201 1ع: للت»ءأ طعن 11هزع) ءقام
 زالسل عمتس ء ماستطسع ءدعسماتو لعموتممتع ع( فعدحتس متع معاك ءفمضتقعملت ءهةمسقذد !عوتك
 قانودته لزر» 12ه:ءقل ذللسال ةمصم 297 (ةدع. 0 معمغ. 909 ) رمهعيسهرتغع» للعاهمهدع لتعتكو هعع
 دالسسو وندم دصعسمتدتم لاتكهضعأو طقم عال 55 انطسس و هتمأت ذم ؟عيطنخ طفسمدفم عغ لسماا فعع

 سمعت[ عءاتهو عا كهللك ءقأ جلستنمس لستم , هذ طقتسم ةعلعمسألج م2هعمعصضأل  مز015ا5 011 م015أ
 متطتا]وصتمسسك (مسعص هانم وعدتك دصه]علتعته دمص ةدلعتك ةنوغر نغ ممعاه جلتوست5 ءانتص طلق

 معرف ستم ععرن عا ؟عرستطاتك :

 5 ل1: 120"عن0 طمع ءدار ص ءمواتع اططمماعمأله عا ءاتم101ةقو

 [كغ مدع هامل قم هسه ءمدصمموتاتمدعتس لتطدت لويس و»ءا عتطأل ةعضمعفتم

 156 ةحتتص ذلعس كنس 10/0 ككدهتنن مدععتس دهاناهنم.  ©وهاعم هاي ع” ون عل-لةن5 1]110 617114
 12 6عر» رآموب» 17 ء» ملين طهعاقب [ممسم 630 (ةهع. 18. 0ءام1239) رمت تاتقإ] و عابتص لص عما مدن عم
 ههعونا, ذغعصوانع 1 طوسمأ] 18ه: لطاأل 111-ىكنلقط  (ممتمءععمد رو  ونك ءمتغمدسعم ل ءام]ر ع٠ لأ
 أمقومتممزناح 4203. ل ةرسصط ءعىعغ 25 ذلس ءا-ةنطعر هر110وع 0ع ةعلع سقعتعم هععاتم لال
 لمعستممس ةسدطسم عا (همامرسس و ةانعامرع لك/00م07: عييت. حج . 4204. 3 عرج اعد ءعغر هم1108عب
 10 ةسوام»ع لاس 11:17 1]1ععمعس» 17ج 4طلملاهلب لعزبع»# (عهسسفتتعم رو ةصنتف 395 (ذمعنا 18. 1
 1004 ) رصمرننمنا ح 4205: 3-11 هرص ات ندعو همعمدع مدماتم سعات هعتق ةعافعاسس لع ععم عمله عتتسو

 ةسوامدنع 11/1, اس 17د 7101 مستسعل ند ءاولتا ](عاءعلنم ح دهن. كعمؤط عاده عز ةطم هله
 معهومعس ةدنعوعووسدر ةتمامرع ةطعتلعط 21هليتس4 طعن ل مزار" - ءل- لئن ل0006 1 اءاعدع
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 ملا ميظعلا هلل دمحلا هلوا طقف ةولصلاو ةراهطلا ىف باوبا ةرشع ىلع رصتخم وعو ةكم

 قوتملا ىربيزلا ىلع نب لجأ نيسحلا قال رصم ءءارعش ىف ناعذالا ضايرو نانكلا انج 50.

 نيدلا 'الصل سانجلا نانج 80.8 ةمينيلا هب ليذو نيسمخو نامث ةنس قنص )“نس

 رعاشلا ىشنملل سرفلا ذغل ىف نانللا نانج 881 00+ نس قوتملا ئدفصلا كبيا نب ليلخ

 ماكلل ةتجو ماكحالا ةنج 201  ىاولا ىف ىتاي ناكلخ نبا تاينو رصتضم ىف نانج #0. 5

 مجشمل ريغص بانك وهو ةنس ىقوتملا ىفنلل ىدنقرمسلا ىلع نب دنيعس مامالا خيشلل ليخأ ىف

 تالماعملاو تادابعلا ف صخرلاو ليحكلا لداسم بتكلا نم طقتلا هذا ركذ فاصخلل ليكلاك

 مجكلا ءارعش نم ئريمض انالومل ىسراف رابخالا ةنج 8» فاصخل ىلع ةريسي تادايز هيفو

 ديحم نب دكيحم مالسألا ذ+ مامالا ايحرش بلاط ىنأ نب ىلع مامالل ءامسالا غنج اننا

 اجلا ةنجو عزاجلا ةنج 802 بتكلا ضعب ىف دجو اذك ه.د ةنس ىوتملا ىلزغلا 0
 (عراح 2 1

 ةموتلتسم.: (نهدسمعم لتس ذم لعععتس هديته لتعتستس نهم0 لع هواه ماننوعدكممع عا معءواتممع

 حعزغ ءغ تنم ةمصعامتا: طدتق العم رمقعمم ءان. ح 4207. لذمقم ءآدز ممم 56 81عةقط

 ءا- ح0 عطقمر طمصات ةمتسمقع ءغ جتضلممسم رصعماتسس 0ع ممعاتك ةعورن ماتو. مدع ةممم 8

 (ةمع. 10. ]12 عع. 1162) ةط كلت 7]/مو عفر ملت ءا عن ل6 2مل ع" و نست ةمصم 563 نسعي 17. © ع

 41167) هطتتغو ه0: همهقمسحهماسدس ]خطعحسسا 77عام72ع# ءمرصممدت رم. -ح 4208. لزمُؤم

 ءاد- لأم ةقر طمس دمهام وتدعو هنعامدع 807 ]-عل-ا1: 1216117 1ع: 1667: 85هرأ علق ةمصوم 4

 (ةمع. 21. 066. 1362) رممتنامتم. - 4209. لزمؤس ءآادز ءمقمو طممأت  ةمتسقع لع ]معمم

 طعيمدسسسو ةتتعام»ع 71م7 طوع. - 4210. كزمقصر طمرل. 1متمسع هرعتك 157 عا

 1101/11 0ع تاقه .0ءاطمم ءعمدحدس ( 77 نمير )و 0ع ندم دص ]ناعمه 77 نم ؟10ءقضترل

 4211. ل عمص عغ ع1- حط]عقسس 6ع لوصص عغ عادط هلع اع ةدصر طمضتس ةاهلتأمدلاتل عأأ هتاف

 نولتعتس 0ع ةعقطسك طععت هعلعمل1ر  ةسوغم»ع هطعتلعط آسف ىم/0 عن ل78 كس مدل

 ]لحم ءلغفم ةصصم . . . دصمرغت6.  [؟هاسصعم ممعات ةسطتغم ه0 ةهعغفمع ائطعت طبعا هن 1[/ 655م“

 ءلتغ. .(هرصصعسمروغر هع ء اتطسق ويدعم قنقممعف لع ذهنك جععالطسع هأ ]ئءعماتتو ةهيعمعمملتف ذم

 دلك لتحتمت هلظعتتك كغ همرصتس ع تك ةءعاعوتودعت  طدمعم ذطت ه0 تطعم 275( 1ءعدماست

 ج0016ةيسعمسام. - 4212. ل عمم ءعغ ع]- جاعطط ةعو طمتنتك طئقامرتمتاتتل. 0 مانق معرعت سرت

 31011 هممدنم 7221 م7ج8 ممعاو ظءعيدتعم ءلتعس. ع 4213. لعمصسءعأغ غ]- ةهرمُفر ططاتق

 ممدصتصسس و ةنتعغمربع آسقتس 4/2 ورب 4طغ 17. 110« هرمعو مغ تم لتطعم ةلتومم هتف

 ءتلتسسمكر آطسفس 110هززءا- ؟قماة» ل]110ه]يمتضت»علا 1 1101 متدت»ء0 61 معن7خر نحت ةصمم 505 0

 (تمع. 10كم. 1111) هطتلغر ةصاعر مر عاونتو ءوان أس 4214: ل0وممعغ ءادز ةمعأ* ع ل عمصدعأ
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 ىف ىقتملا ةنج 800 ١ ةنس ىوتملا ىطلملا ديحم نب اجيرس نيحلا نيزل ةظعوملا ى

 نيثلثو عبس ىع ةنأمنامث ةنس قوتملا ىقشمدلا ىجح نيدلا ءالع نب دمح جيشلل ةيعدالا

 نيعباتلا ةفرعم ىف نيرطانلا ةنج 50 ٠ نيديرملا ةنج 801 نموملا حالس لاونم ىلع وهو

 ذا 5م 12“ خنس ىئثوتملا ىدادغبلا راجنلا نبا دويكم ىب دمحم نيحلا بحم ظنئاحكلل

 5 شيورحلو رعاشلا ىايمركلا نحال ىكرت دماك كنج 001 ىناب دنسلا د شتخت 5

 ىوريو ىناهذالا ةضورو نانجلا ىنج م. كيزياب هيخا عم ميلس ناطلسلا برح ىف وعاشلا

 [.ب ةنس قوتملا] ىوململ ةجح ىب ىلع ركب ىنأ مامالل نيتنلل ىنج 878 فبس كقو نانلل نانج

 هل ىذلا هلل ديحلا هلوا نيتلثو سمخ انس ىف وهو هريغ رعشو هرعش نم ميدملا هيف عمج

 نب نكرلا دبع نيدلا لالج ييشلل سانجلا ىنج 57 خلا هناويد لضف ضعب ىصحي

 10 نيدلا ردب ميشلل ىناعملا فورح ىف ىادلا ىنج *)»# 11 خنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ

 ءلدز ةعتنو ممدعوت لطسس ةسستلأ ا طماع رصتقعمت. مسك مدعهعم ءاتعدسو 21101016 2,611-60-1
 ىمزع 8عءرن 1101متهتسعل 21ء7ءل6, ةمصم 785 (ةمع. 2. 1” ءطع. 1356) سصمستتم. - 4215. لو صص ع

 ع] -سموع(ععءاعأر ءهآاومعمد ةتسعماتك 18عدرس. رمءعوئممسععو وسمك ةطغتلط 2101 هتست»عا 13 ءند

 01-60-47 186: 12 نم عءداعامو نست مصمم 800 لسع. 24. 8ءعمام 1397) ةعماعتس ءا اهتوتصاف
 عمصممس مهند هطتتغو ه0 مهنمصعس هرعرتك 8/47: كل -دهيسسقت (ةسح ىعاعسأتك) ل1016.

 4216. 3هدصعغ ءآدرس هد لكسر ءهآكوجمعاتك ه05مزرتقسانسسس. - 4217. ل عسمعأ ءعا-صةغمتسأسهو
 اطمععتك هغفه05هةمرتنتص لع ءمعيتامصع ءمرطاتتتسو 011 5 مرممطعأوع ةععادأأ كنصغو 3116101

 1كذظقنم 71101165 - هل - لأ: 71101/مبجر» ل 17 عنان لهآ 1 طنث - ءآدا عز مت“ ظ مج 40/2, ةصصو 3
 5 (نمع. 29. لآهن. 1245) رسمرؤانم. - 4218. ظآ1- لوصم عار ءكزمعسف. ظكماام)ع همنا ع0-
 ىست ص همانك هير ءقر لع نسم ذمكم مكلعدسس - 4219. ل ءملع مس عطر انطعع لع 1
 نءالذنم هسعععع ةهط قل7رسعل 1ع ةيرؤبتت طوعاج هع ]د ء»ماعلب طوععه ّدص طغعللمو ونصمل ةنللقم
 ىو تحرس [؟ةلعع 80ه ءسننأ عععدتاو هللا ت5. -ح 0 لوم عآ]-ّزذمقفص 5 ؟ مس لطم

 ءال - جل عط قصور ؟متعانك طمرضمرتانصت عا ؟1150ةيانتتتط 1 1ككزهنقلعسس اتطدل ة(انأاتكو انغ

 ذم مرمعمع0لعمنطسك .؟10عسلضستو عا لاردار» © -زعربمر» ىوع اهدلتادتل. - 4221. ل عمق
 ءالدز يم جغعأسو ةسعاتك لممدسس طمضغمضس ر ةسعامنع آسقس لااع ظعا» لآن ظعتن 110ززءا
 1ر1ميسمم#ر [دممم 837 مع. 18. كسع. 1433) رصم»انم]. طوعسفتم ءغعاته ءغ هلتمسس !ةسلقامسام
 هممم 835 (نمع. 9. 8ءم(. 1431) طنع ههااءعتغو ء( ذمعامأغ ذاهن همك 12عمو تنزتك ءمصعتلتاتسا
 (101مميرا) مرمعماممساتسك عوار نانمتط انغ دطتصتتلل هلالق مهلك 0086050هااتل ءات. - 422 ل عمو
 10 ءا- زم هدر ة[صعاسم هصهاهعتمعر هسعامنع 8طغتلعط لءا4/- ءل- لادن لطف - ءآ- هآرتس 17 ءنن كا
 [7ع]ب» يمر(, دمسم 911 (صع. 4. كسص. 1505) ردميانم. - 49223. ل عمم ءع1- لعصر قل مات

 ءزاتكر 0000 مدهرئاتق قار 06 مدهاتعسات5 ةءصاعماةكاتتللو 8110101 كا عتاعاط 8ع" - هل -
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 ىلع ةليثشم ةمدقم ىلع بتر كيفم بانك وهو 1 ظنس قونملا ىدارملا مساق نب نسح

 ماه ن دال ىنغللا نيك وو ىسايشل ىلأ ىداحالا ى م باوبأ ةسيخ دروأ ص لوصف ةسمخ

 نب نئرلا دبع نيدلا لالج خيشلل دمصلا فيرعتو دحالا ريكنت ىف كشالا باوجلا زن

 ظفاحلل ليلخلا كلب مكح نع ليلجلا باوجلا 80 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب أ

 نع مزك هدكلا باوكلا باوكالا مم" نس قوتملا ىلالقسعلا رجح نبا ىلع ىب دا لضفلا ىأ

 ىطويسلل متاخلا لاوس نع متاحلا باوجلا 800 روكذملا ىطويسال مزج ريبكتلا ثيدح

 ىطوهسلل ىكركلا نبا ةمامق نع ىكزلا باول 0+ ىواحلاب ىمسملا هاواتق باتك ىف هدروا

 ىلع نب ديأ نيدلا باهش ظفناكلل قاحلا لاوسلا . ى تا باوجكلا 501  هناماقم نم

 50 خل. ربقلا ف تيملا لاح ناك امع هيف باجا مد ةنس قوتملا ىالقسعلا رجح نبأ

 ركب ىبأ نب .دمحكم ىنيدلا سمش خيشلل نلكم قاشلا ءاودلا نع 0 نبل قاحلا

 1710وم7: 17362 (0(ىض» 110402. دسمم 749 (ذصع. 1. ظمتتم 1348) دتمزأت0. آئطع# 18160

 مرهعزمنممعسش ءفمالسعمفو ناتهع نستسواتع ةععلمسع5 ههدس منعط عملت "لكس نستسواتع هم

 مممؤععو ذم نستطسك جه معطت5 همتمع ائاعدع هم ءعر ودمع ونتسومع طقطعمغو معوتا“ ظوصق

 هيا نسلع 38: 1214م ةستت ل110 طقتمكت6م - 4224. ظظ1-ل هحؤط ظ81-ةفط ءللو

 معوممصفمسسد» ؟؟ءطعس عممكتسسس 0ع كتر ونسأ تمس هيذع طلعنسص معومصأر ءغ نسقع هلع ةعاععمت

 لعقمتام , هسعام»ع ةطعتاعط لعام - هل- لأ: لط0- تآ-ه]رت»072 18 ءتن مط 8ع" ك0هيإ 18,  ةصسو

 911 (ذمع. 4. لمص. 1505) رممعندنو. - 4225. ظ1-ل ءىؤط 3-11 ء111, «عةموصختس 11!هقاعع

 له تدر وسدع جال (ئعسدتص ةطعقطمتست ( 8[ءاعاعدس) ؟مععافسغو ةسعام»ع [قطلات 1/1

 ل7060 1861: لل 151+ 10ه“ قلععع/216, ةهمصم 552 (ذصع. 7. الآف. 1448) رممز10. ب

 49296. 1-11 عرب خط 11- 1[ حعدسر >ع5مممكاتتت 11نطتال1 04 2ج0ن(1غهمعو هللعتسسس ةعقذع 016ءدع

 ىو 12عت5 ءعدؤ6 رصحعماتكر“ © جتتعامرع هئويرب#لا# ]آدسامغنم. - 4227. ظا-ل عفط 1-81 ةغاسمو

 معومممفاتسل لعومععممتسس 0ع نسدعداتمدع هسصسات هتعتل]ةئمدتتنم ةسععممع قدير, وست السم اتطعم

 رعومممفمرمدس لنص لت عمرسسس 1402 ذمكعتمام زمهعضسأا. - 4228. 0-81 ءععؤط ظل - هك ءلعتر

 معوممصكسس ةلممعسس لع ونستمودتاتتك 25 - ء/لع»ءمتأور ةسعام»ع ظوررالا #2. ظمأ طماع ءزانق

 نوموقوعوورنو. -ح 42929. 3-11 ءرعمط 8-181ط ع2 1, عوممصكاتت> ذ5ةلمطعع 0ع واتقععألمصع

 سمت نصحرم ةتعامنع طقطتت ىهاعآما - ءل- لذ: كللتسعل 8ع: لل: لا: ظهر“ ىكقعمااتاق, ةصكم

 85د (مع. 7. للدم(. 1448) رصمتتم. 1ظعفممصلتغ طنع 0ع دافطت دهمان 0من 12 8عمان]ءأآ70. ب
 4930. 1-11 ءىعذط 16-151 ةكلر معةممصقاتت ةملآ7عاعمد أ 0لهعتصسصو وننطخ 0ع تعالت محض عمأم
 هدصحصساع وسدعت(. ؟؟هاسصعم , نسم ةطغتاط ىعسوم-ءل- لن: 71ه]ءموتسعا ظعتن كلف ع
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 ةريتسم ةيلبب ىلتبا الجر نأ وهو لاوسل اًباوج هبنك أ ةنس ىفوتملا ىلبنللل ةيزوللا ميق نبا

 امف ةدش الآ دادرت امف فيرط ّلكب هسفن نع اهعفد ىف دهنجا كقو هترخآو هايند تدسفا

 ءاحلا ءاود بيصا !ذاف ءاود هل لونا الا ءآد لزنا ام ىلاعت هللا ناب باجاف اهعفد ىف ةليكلا

 تتعتملا باوج 0 هباب ىف درفنم وهو لمجلا اذه ل تيدحلا ىلاعت هللا نذاب ئرب

 5 بيصملا باوج 5/18 [ه.. خنس ىئوتملا ىسدقملا ىلع نب] رهغاط نب [دمحم] لضفلا ىال

 ىنأ خيشلل رذحملاو طشنملا ماكحال ررحملا باوجلا #51 ىطويسلل بيطخلا ضارتعا نع

 ع هتيعنب هلل ديمكلا هلوا رصتخم ةنس ىوتملا دايز نب ميركلا دبع ىب نجرلا دبع دمحم

 باجاق 'تاقلاو ةوهقلأ ىق. لاوس ءاعنص ىم 11 ةنْس نايعش قى درو هنأ ركذ خلا تاحلاصلا

 نيدلا رصان خيشلل مظعالا هللا مسأ نع مهفتسا نم باوج 50 لوصف ةعبراو ةمكقمب

 10 رصتخم 10 ةنس قوتملا ئعفاشلا ىلذاشلا قليملا نبا منادلا دبع ىنب نيحم هللا دبع أ

 اورو (هيوف» طا -لمسسنرءا 1ظممطدلتاحو ةصصم 751 (ذصع. 11. لآلهعا 1350) 2201115و

 معوممملعملأ1 ءدسدكدو ةعتموت( ه0 نسوعمامصعتس طقصع. آلزع معدوم وتنتك دصماتطو ؟:ةدقطعكب»

 معيمعمنتمو ونتأ عت 20 طعصع ةمعتسهتسياتع ةللحسص 0عغعوامملهتس ةصسلسدتاز هدرصصعلا

 جلطتطدععدع تتعدص 0ع 1110 ه هع 0عمعالعصلمو صعع (ئتسعص ونانتلواتقتت ء1لعععتقغعو صتقأ انغ

 رمعطعسعمغم دصحأأ هتعععععم 4 مم0ل ةعتممع معصعلتسسس هلطتطعم لمس 20 دصعلت محم هنمتطو

 [جععملحس؟ لل طقمع نسدعدأالمصعتل 12 ١عدممملتغو غ 1 ءعرئعغعر طعن ظدععاذإدس هتنللاتتت

 طمستمتااتك ةسصستغاععع صتمضأايسسس ستقأ ءغ ععيضعلام لهعم. (8سحصلم ةوتكتس طعت علتتتتت 220هدنأو

 ممكتعمتغو .ةعوعمامس5 طلعو معستغعمسأاع ةدصفكتلو نغلس 5ج016همصع !1ءوتفس“  "رم11هععص طقمع

 زم درم ععصعبع ةتصعات] دنع لص ةعنلممعو لتكاوزل. ح 4231.3 يعؤط ءعلدرسه ؛ءعدصضظتغو

 رعدممصسفانتس ةضضمرنع5 ةلتمسس نسمع عماتقر ةاتعامرع 41 |/هلآ] [ 1101 مشات»ءل ] طعن 1/17

 [ 86ه: ىقض 710ءه00ءءغر ةهممم 507 مع. 18. كسص. 1113) دصمعتم]. - 4239. 3-11 ءعقط 181-

 831ه وطور معجمممكسس هممعامسسماتتط 20 در ندع 721/64/45 همممدانتا و هل10غ01 01111.

 هي

 4233 121-]ءىفط 11- 81هط عع ءدنر ءقمممكتسست ةععم منع ءا لتات ععضاعم ةعجتماتتت 20 ءقر

 ودع ءعجعئامماعتمس عا دممممعصاعتس ةمععاقسأو ةتعام"ع ذاطعتلعاط قللتع ]101 هنوت»ءل لآ0-ء-”ه]) 1ر1

 لظور» مآل -ءآ- [ع»ار» طع 2ةيرملو ةمصم .٠ . . مممالات0. (هرسمعسلتانسسو 00 ذلكم ةمعامتغ

 لدن5 18)عمو هنزانك عمهم طمصف هرعند معطل علمسكاتع عام. اويسدعو دمعموع هطقطقم ةمصت 9

 (ذمع. 17. ثم. 1542) ونسدعم نلمصعتتل دصمقح  جللطونغمسس ءووع لع ءهمالعد ء(غ 0ع لععمعام

 0/0. 1[قوسع معومممكستست ءزنك 0علتغ ذم مرممعاتمصعتت أ نانهعاتهر" ةععاتمصفم 1 ؟لةانطلم ل

 4234. 3 ءررؤطو ءةممصعمس ذه للتنس ونتت 0ع همرصتسع 1)عز صفحتسلم 00 نءعرتت هلا ءتاتشاو

 10 ةسعاممع ةاطعتاعات 2 52-ءل-ل» طع لط0ه0]7]: 1101 مصتسعلا 17 عزا لطل-ء0-7نه» ة8انن-ءآردءتلمع

 كم لدن]: كاحظتاحر ةهسطم 797 (ذمصع. 27. 0ع(. 1394) رصمرتنم. (هرصمعسلتاننظ , ل00 اه
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 هما باوج م0  اًنيدح نيعبرا هيف دروا خلا هتامءاب وعدن ناب انرمآ ىذلا هلل ديممل هلوا

 هلوا [08: ةنس اًلوتقم قوتملا] راطعلا [ميعربا نب دمحم] نيدلا ديرف ييشلل موظنم ىسراف

 ىف كولسلا لاوحا ىف باوجو لاوس ىلع لمتشم وهو ملا ار كاي نأ كاي ناج زا كاي دج

 ىنوتملا ىوحنلا ةبيتق نبا ملسم ىب هللا بعل ةرضاحلا تاباوكلا 64 ةلاقم نيعبرا

 ىفوتملا ىقنكلا صاصعلا ىلع نب ذا ركب ىنا مامالل لئاسملا تاباوج مني طف ةنس 5

 سا نس قوتملا ىرابنالا ىحأ نب ميعربا فحسأ ىنال ةتكسملا تاباوجالا عا“ 1*,. نس

 راوج 57. ه.5 ةنس قوتللا ىلازغلا دمحم نب ىمح ىماح نا مامالل ةموقرملا تاباوجلا ان“

 قوتملا ىناسملتلا ةلجح ىنأ نب ىبكي نب دا نيدلا باهش ييشلل رارقلا راد ىف رايخالا

 فسوي ىببأ بحاص ىدنكلا ] كيلولا نب رشب ةياور نم فسوي نا عماوج ما*| ب« ذنس

 ماهبالا عباوتو ماكحالا عماوج 830 [ةنس نيعستو عبس ىع نيتنامو نيتلتو نامت ةنس ىقوتلا 0

 ةمعامتزغ: لطدسد 1كلءمو وست سم5 ةمؤاتت همدصتستطاتك ىانته دمه عدتنع لاتكدتا ءاع. ©ههلعدعتساف ءأ

 زمهععتتغ ةنعاما (ته0115معو. - 4235. ل ءرعذط -مفرس عطر 3عا34 15و 0110 155202011.

 طوعسج مهعتعسس 0020ةعتصاف 0155ءرئ(هغ0ههتطاتق .ءممعافمو ءغ نتهعوالمصعق أ مععمموذد لع

 مزنه ىةماستمات ءهمهمتمعمعو ةسعامتنع 8طعتلعط 1 ءسنل- ءل- لأ: [81ه1مستسعا 8ع: 16: هل»]

 4/14, [ةمصم 727 (ةمع. 27. للم. 1326) مععدنم]. 1معومتغ ذاهن ةقسق منه قط ةمتسف مالتذ

 قيوعمأتمع مسهعدع هطاقنو ءاعب - 4236. ظاحل ءرج ةطقغ 110-11 طتسع ءغر ءةممصقو مهطأقو

 ةسعام»ع 460ها1ه] وت 21051: 11: : (نما عالم (ءدسستسفلتتعمر ةصمم 276 (ذهمع. 6. ا8[دت.-889) 5

 رسمر عنو. - 4237. ل عروب ةطقغ عاد عد مت]ر معووممفد نتهعم ل مماتسز ةسعامدنع طسقص لقا

 18 عزب“ ىلار»ءا ظوي» مللغ لءدعنع 1ظممعالتمم ةصصم 370 (ةصعبب 17. لدا. 980) مدمراتمو. ع

 49238. ظ1- ل عرج ةطقغ 01-81 هعلع1 غر مءوووصقد جلو عممدسمو (هعلغم5 :ع0ل0عماتقو ةتعأمع

 كان 1! مع لط”ه]ف»و ظعرت قللت»عل قلل ةر حمصم 312  (ذصع. 9. كمت. 924) مجمننتو.

 4239. ظ1-ل ءرعفغطغع 181-81 هع كس ععر معوووصفف ةعتمافر ةسعاممع طصقس لقت 20

 11هانمتست»ءا0 طعن 71ه1مميمتسءا 6ارمعن7غر ةهمصو 505 (ذمعي 10. كمل. 1111) صمت" دم.

 4240. ك1 هع ءا1-ةاعط وعم معو »نءمتكك مامصس ذم طقطتاوعناو ةعنعمممرو ةسعامبع هطعتلعط

 5161 6-ءل-011: ىلاس»علا ظعتم 7” هآبرو عب كلغ 1ءلاو 1:'1نسعةناغر دمصم 776 (ذهع. 13. كدصم

 1374) ردمرعاسم. - 4241. ل رو ةدستنو ةلصماهقغمممسعع هطعنع5د قلاع 3؟ىديركتب سهك 825/7

 آ ءنسءامءا/0 | ]1ر08 مطب آيت لتككمدالمعر نست همه عتمامها ةعماعل ةطصمد ههانك ةسضم 238 0

 (ةمع. 23. لدم. 852) لعق معاسك عال ر ندلتلتغ - 42492. ل عرب مست' ع1-حطلاعةسر ةاقلنا8

 ععمفاتك ماعمد ّذص تصاتت> هم]1عءام ءهغ جمممولاتكه 20 4ءمل هرئاتنل  عرتم 52115:0(03 111111.
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 ماكحا عماوج م2 روجام نب مساقلا ىبال تانارقلاو فوسكلا ماكحا عماوج 81“

 نيتدام نم عمجو لوصف ةرشع ىلع بتر ىقهييلا كيز نب لع نسحلا نذل ىبسراف ركدكتلا

 نجا نب ىعاص ىضاقلل مجحلاو برعلا نم ممالا رابخا عماوج 5م اناتك ا نشكو نيكو

 ىف نايبتلا عماوج 1 مهالا تاقبطب فيرعتلا باتك ىف هركذ ا. خئس وتلا ىسادنالا

 كرتف اًذبن ماعنالا ةروس نم بتكف عرش هدلاو نأ هيف ركذ ملأ ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا

 نم ىناثلا ىف ةفيرشلا ةضورلا يف عرشف مزتلملا ىف ىاعث هللا راضتساف كلذب رومأم تنا لاق

 رثكا هيوتحك ام ّنأ ملعا هلوق هدناوف نمو 4.0 ةنس ناضمر ىف هيتتخاو 1.8 ةنس ةرخآلا ىذامج

 ىرشختو لا ناك اريتكو اهنم ربتك 3 دج مم خسبفن خةئجد ناعم عمه ربسفنلا لف 3 ىوت ربسافنلا

 49543. 1ءىمصت' ةطلطقس ءآل-]عمورتأ مع ءل- ءلعتعؤصفغو مءعيملقع ةماتق لع1عءالمهأ5
 هع هممز نصعفنمصسس ةزلععسسم ذم تهمس ه1]0ةءامعو هيتعامتع للان 1ءعممق» طع: 2147107.

 4244. 3 ءرىؤسنت' عطاعقس ءلدص هز ثدسر :ءعوادع ةقمم]هوتدع زدللدعتمع دطغعتعو. 8رم!1!هوع
 مهستعم هط لقد ]رمععت» مل: ظعتت 2عغ0 طظءقرمعام ع لسععماتق ويتصوسحعتصغمك سمطاتق اطئطستق
 نمهععماو ةغذم لعوعرس ةععلممعع لتمموموتاه ح 4245. ل ءرك ةسخأ جاعاطا خدع ع1- هرصعسو
 طزوؤمرتمع ععمؤنسس قيسمطتوع ءغ 1ءردتدع ةذط 11 ءماآ]ءءامعو ةسعام»ع (نةلطت 5420 2ع

 417060 ق4 06ه7:م2, ةمصم 250 (ذمع. 13, 1'عطس 864) رصمتتنتمو و001 11ل1هه ذص 16747
 1نلوعابا ءقدمرسعر» ]آدصلمن - 4246. ل ءوعمست* ءا1- نطو ةصر هلممه ة>طمم5لا6 05010 انمم

 ق هم]1ووئمضتس ماعمف. (هرصتصعم(معسم ص (0ههصسسمو 2 5ءرزتتل طغمف سعتتتم 110141: - 600 -
 711016717760 18 عرب 4 آ0-ء]-ه]ررسمت» 1ر6 هو عمم همرسممدتمك ءغ( ذنج ٌدمعامتعسف: آطقهنتف 1)ءوو
 وتأ 1عيدغدتس ىتاتسل تنصت مععاه 0ل0ءامتممه دستقأا ءاع حوعدع طار مهلنعتط 0ماتق 12662155
 بنس مصعم ممم متم ةتعممتس هاندضهأمع ل7 م#7 مدعاعلل كعك 155عو كلل 1120 0م ءلع
 لعونقموع ةئطتوسع ذللسل صمم دعدع. [1موسع ه 8 عم ظحقعاكو حاتحت ]دس معاتتغ 20 0م115 ه5
 لدفاع معمق قعملسسر عع ةمععمتغ ه4 ةعمس] ءطضص معممطعأمع لتع عععتصسلم دصعسعتك كمسفلاأ آل
 دمصت 904 (ذمع. 19. ةكسع. 1498)و كوسع دصعممع 8مسفلطقم ةهمصل 905 مع. 5. ةسو. 1499)
 قمعس ةسممؤتمل(. ثلممعفكتع هساعتط طقفعع ةصكعتل جاتو طعصع عغ ءمرصتت00ع. اعادقو ةآسوانتاو
 ونددع ماسعست مريس عمامسأا همهم عمصغو 16 ذط طمع كيرستسعم هيام قصر نسعغعمس ؟1لعنع عتستنأ
 تندم ك5ءعصاعماتتف ةممتك هع مرععنممدتعو نسمف ذم رصتلاتك ءمرصتسس طمس لمكتعستق. 8 دعمع ءاتقت
 10 7مم 7رع]رعب# عع نمت حدس استلمت ةانمأر 0لععاتممتع 1305 همعممم عع ننتهلتهصتاطاتق ميبهمرداط ءان عدو
 ندمك همععه هرمز ممانمعمغي معاعملمو تنس ستستسع ةمهلم عدس ءعرتابمرحتست عا ةعماعمأت ةللاتتم
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 اذه انريسفنت 3 كلسملا ىنكل ضيرمتلا ةغيصب رمالا رخا الأ هوركذ ام اولقن ناو ةيونعم

 مات, عيتتو عاللتا | نيعجرألا ايش هيف انلقن امو باتكلا هيلع لزنا نمع ةنباثلا ىناعما ىلع دامتعالا

 صحفت كق هريسفت ىف هناف ريتك نبا نيدلا دامع ةياورلا ىف دقانلا خيشلا لقن ىلع كمتعاف

 ىبيح ريسفتو هريسفت نبب ةفلاخ تدجو ولو اهوكو اهوجح نع سسجنأو ةياورلا جكصت نع

 نكل اوحكجر ام تبتك مث ميحصتلا ىف كي مهل نيذلا موقلا بنتك تعبتت ىوغبلا ةنسلا 5

10 

5 

4 

 هريسفت ىف ةنسلا ىيحو ميحصتلا نأش ىف نّمعم رخاتم هناف ريثك نبا مالك ىلع اًليلق دمتعا

 امو هعضو ىلع لب هقعض ىلع اوقفتا ام تاياكشلاو ىناعملا ىم هيف ركذي دق للب !ذيل ضرعت ام

 ىف اروطسم اهجيرخت لجات دقو ةتسلا حاحصلا نم هيظعمف انريسفت ىف ةروكذملا ثيداحالا

 تاعرتخم ىم دتكاف ليقب انركذ امو فلسلل الأ وه امف وأ ةغيصب هيف اننكذ ىتعم لكو ةيشاخ

 وأ نيهجو ىف هتركذ ىذلاو رهظالا الا ترتتخا امف بارعالا هجو اًمإو هيف انرفط ام نيرخآتملا

 زمغعا1 ءععتسأ. (0هملمأ للص معاععتمسغو عدمت همم متكأ ذه المع 0تئ5ماداهتلمصتك ءهرتتتات ع12201888غ

 1هرصح تنعماععر نته 0عطت]أؤةغسع. لطص ممدغعم جساعتط طمع ءمرحتص عضاقتتم عدت 161

 روغممعسسو نغ هةعماعمألتس مط عم مرمطقتتم ةمصتغ عع عدلات” و ءانذ [1طعد دمعتك معمعاقغق عوار هعع

 طتع وتلوسحس دقوطسسمتاصانق ر متكأ ع طعمع ءممكتلعدنك ءا معرلعءاع ءدمستمماف.  كلتغمعطلو

 ومعرم ممل5دتسسسس لص معاعععسم0م هةعوسعععو طقطست هطغتلعط 1ظ760-عل-ل: طا: لك ع1  وتأ

 زم عع نتهل16ةمصحعم لن ععماع»ب طوصح ه معدحتم لتدءععستن“ 1للع ءعصتس ذط ؟مده17 6263110 هام

 جععمر منع لع تدلتغممتك معمطتغمنع ةموستكتكلغ ءزدمونع ةمطع»ت (ةغعسص ءعغ ءمصكتلتسس ءدرلمدقك 1

 ركائن]1 035 سعمدصتأتمتل ةماعل عزك ءمتتط عماقتأاتت عغ ءمصسعصاقتتأات3 110/2 - 3

 رععامم مك عمت ءطقسسو طتط05 عمصتتت ةاتتص معو ءعاتغاتقو وناتتطاتق جدتعامرتغمك عدغ ذم ؟ءتاقتع

 (ج01هدتك معهطقصلمري عغ ةدسص ةعصتموأ عنب ونقع اللت معهعأعءعطدمن6 ةكععمسعم ق7: 7217471 7 ءانطتق

 مدمس دمصتتعات5 دانس ءكنس زسالعلل هعتامرنع5 ءووعغو نمل ذص ؟ءضتامنع 201 هصانتص ءمرت م: 2

 عمسلتسمسل ممددعتاتسأ. 1110/48 67]- عب( ؟ععم ذه كا10 ءمزطت عطاقتلم عدل عطل لهل

 حوورمعدذاتك ءوغر دعس ةعماعمألقق ذطأ عع مهضهغممعف ةصاعت'لمت ءمططتات ع220184, 01126 201 0

 ءزدك ةمظعسصت(غةهلعو 5ع0 ممقسك معهم ممله ائطنل ةمماتطمالمصع ءكمصعتلاتا2/. 11دحتسمد ةماعلا

 نتدجلل6لمصتنال مدتكو ناته5 لص ءمرصتس عماقتللم همدغ0 ءمرستت ءل101351طتانق رو ع هعدع نهلل (غمصاتس

 ءمهممدتطسك 274-221: لتعند معاتنح عغر عغ 1هعسسصر ه0صلع ءاتعتامع مصغر ص دقمعوتمف ؟علأاع

 جلصمعجؤحتس 1مدتعمت عع, (0مدصعتت ةعمفاتتا طق كمرض ل20 235110115 و 1012108 رىر519ع“4“ نقتر قع

 مدغم لتءعملأ همص صتقأ 2 دت3]هرتطاسك تعءءماو ءوغر هدفت ىر للعلم ““ هتكع ىر ةلتخ 0 نصصغ ““

 صممص جلصتعأستاتكقو ءانزا05 5115 مآاتجتتطاتق ع عطاتق ءوأر 01135 51101725 205ئئال84, 205 21م

 رصتصتسع حديصم]عععحسصتتس سم0 جتاعص مجعمصعتس عدجتمصسسم ظمملتسس همععافمأو د0ةجتتلع

 معمم متعمهك (ةمغتس 5ءاععتر عغ تطت لسحك ةسغ ماسنع5 عدت 16(22هعق ءورصتتعا207351, ءمهمت110
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 ريتك ىبا ريسفتو طيسولاو ملاعملا ىباتك فخأمو مالكلا جيقنت ىف تدهتجاو ةتكنلف هوجو

 ىواضيبلا ريسفتو ىنازاتفتلا فقدملا حرشو فشكلاو ىيطلا هحورش عم فاشكلاو ىفسنلاو

 ةريجو ةرابعب لاقملا فيقحت ىلا وأ لاكشالا عفر ىلا كريسفت ىف تزمر دقو الا ةيآ دجت املقو

 هنادتبا نيب ناكو ةيشاكحلا ىف هتككوأ عضاوملا ىم ريتك ىف ةقيقد ةفيطل ةراشاب هيلا تاموا

 5 هديوست خيرات ىف الوأ هلاق ام ّلعلو ىهننا نيعبرا ىتس غلب نيح رهشا ةتالتو ناتنس همامتاو

 3 عماجلا عماوج ؟6 2 نيريس نبال رببعتلا عماوج 55 ةدملا هذه 3 دضبييبت 2

 تخحالاب باسحلا عماوج م ناببلا عبج بحاص ىسوسراحلا ىلع تأ خيشلل رميسفنأا

 نب فسوببل ىكوت .باسكلا عماوج نا خلا دانثولا ىلو دلل سضمكلا هلوأ ريصخدق بارنلاو

 بترو ناخ ناميلس ناطلسلا ةلود نايعا نم ىرتندلا ردنكسال دفلا ىوسربلا لامك

 (نرصن ىببال هقفلا عماوج *)ه» وطسرال ةلاقم تاعانصلا عماوج *)0 لوصف ةرشع ىلع

 ةلتونم 10 1ععلر ءعذص همدقممع مععاع مسصموصعض له دحتتل-غتتت مم501 همعتهع. 1"هصنعدو انطد

 رعت همعرته ةانصا لأ - لل ءنأغت0 رلا- 77 ءىعفار همدستسعمادست ص (نهرئدصسست هل 1قدن 77ع7747» ع

 21ءوورل ءهلئاقو 12-1:1عءاد]كرك تنس ءهمحصاسعساهنتتك 1 هب ءا 1245/1  ءماصتس ءعماهتأ انك

 1 ندبالأ ةمطقلتكعع دمماهعاتو أ 82ء820], 4643و ءأ دونم عجم ةمكعصتقو طتقأ ذص ءزالذ

 ياتعدعمدع ةللتك ذمهلتءدنقو .وناتقع ه0 معهم ل115 عد]غدغعم حاتغ ج0 ءقلقضتس  ؟ععطتم

 امووتودتستم ءمماكسددس لمح .همصاعسءادصغو ونمل [دععغع عع ةدمطق] تاع ةمفس (ءاتعأ ص سصتلاتق

 1هكقمو لص دصحععتمع ةمغعسس هلممعتسم ءدممقتت. ةذط همععع ةمعئمتعسلم دل ذللسا ظصتعساسس لنمو

 ةدصصأ أ نعد رمعمفعق مودعاعع ل عيتاتمغو ا ءاتزلل 20 ةصصتتتت ل3013 ععدلسماتلال م1016 عاالق  عقوعطلل

 5و [1دععأ 11:

 مكستق  انمعأمق هممقهعضتطعملم ءممفدسفتغو ةدنط ةتئاعات طه عم هئاتلطم ةييعتطءصلم معمع طمع

 ["هرئممدع (عرسممرتم ةمهتستسو 0000 متم 10مم .ةمرسس عضم ةكتغر ذه 0861

 ةمدغانتس ؟عرووفت5 عوام حج 4247. ل هرب ةسق' عا1 د عوط 1و جلصماهلمصع5 انطعتنعو لع

 ماعم مر عاماتمصسع ةمرسمأ هددت و 200 أ616 172 مثار. ح١ 4248. 1 عازل ةدتا عاد ةدسنلو

 ءما1 ءئعدمعه ءمالت ععماتم. (نهرصسعسغمسضنتك ذص (نهرئهسستسو ه كذطعتلعط لقتع ل72 '1عسوتندم اتطدت

 1110هز6»7* 67-اءيرذر»  هسعاملع همدس ممولادن5. لع 4249. لءسفست)' ءاد-طتةوطو ءم11ةءامصعم

 حماته مسسسعتمود ةزومتف عمم عملك هع ذه همصتمسغاحصلأ.  (نمرسمعملتسسسو ننمل ذنه ةهعأتأا

 [دلتكق 1آ)عو ءءامع هع ا اتامرتات عاني ح 49250. ل رع خسصت: عآادطتقم طر ءول]1ععاقمعم ةدتق

 ةهضنطمس ءالعدع. مسك ةنضعاعاستو 011001 75ه 170: لك عزرام] 130م عام8 151:2 ء'0 كانا ع0

 10 (طعؤدمسةهعتمو نمل اماعن مرنمععرنعم ةرهغ هسامع هةدالامست ه50/ءنسضتو 16 ءمادنر مرسم موتتا ءغذص 0عععسم

 هععلممعو لزوعوؤز6 - 4ه51. ل هر مست' عاد هزم ٌةقغو  ءم]] عءامصعم ةياتاتتلل 1

 '1"ممجعءادنت5 ةستماماعاتة. - 4259. ل عرب ذدص1' ع1- 41 ع'طر ءها1عءاممعم زستلتعمي ةاتعام:1انق
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 نب دعاصلو تادلج عبرا ىف ريبك وو ه.4 ةنس قوتملا ىفنكلا ناقعلا نمكم نب دجا

 رصتخل رصتخ# وهو ةفينح قا مامالا بهذم ىلع ةفيرشلا ملكلا عماوج 8/0 ىنزارلا روصنم

 لافقلا ىبا ىلع نب كيحم ركب ىنا مامالل ملكلا عماوج 502  ميملا ىف ىتأي ىرودقلا

 حورش عماوج 85 معلص ىبنلا تاملك نم هيف عمج [1“ ةنس قوتملا] ىفاشلا ىتاشلا

 هابلا ىف تاذللا عماوج 51 ىراضبلا 5

 رهاوكلا ملع 0

 توقايلاو لعللاو ساملالاك ةيربلا ةيندعملا رعاوكلا ةيفيك نع هيف ثحي ملع وهو

 لكب صخت تامالعب اهيدر نم اهديج ةفرعمو كلذ ريغو ناجرملاو ردلاك ةيركلاو يزوريغلاو

 هيف ةفتصملا بتكلا نمو رهاظ هضرغو هتياغو اهنم لك لاوحا ةفرعمو اهنم عون

 رهاوج #059  ىسراقلا ىديلقالا لحا نب سمح“ دللا دبع ىنأ مامالل ثيداحالا رهاوج اه» 0

 هلل ديحلا هلوا رصتخضم ىضاقلا ديكم نب دوبحم نب كمح ماكلملا ةاضقلا نيبعمو ماكحالا

 اقنع للموب» مرصع ظعورب 21ه]مجست» ع0 ل1182 آآدمعالاودر ةتطم 586 (ذصع. 8. 1عطع 1190)

 ررمرئأنل0و ءانزاتق .هماتك هدأل5 دطه عمانتل ن3 01 ؟0ه1هسصتسد ءمصسم]ععاتطتت, ءغ كم2 13 عت: ل1074

 1[. - 4253. لول مست ءاد لع ءاتس عآ1-عط د1 1عغر هعماعمأقع عيقتعو هع لتعاتق

 ممهممطعععتك 0عمممدصغفع ه0 لتدءماتسمسس آسفست لل 1104/6. 1آكمتغمدمع يؤ ءمدصمعم0تأو

 وتم0ل (00" ء«لتلتغ. 110لع لع عم دمك ذص اناععو 21م. - 4954. 3 عب ةسخ' عاداع عاتسو

 معماعملمع عردهجعو ءغ دطغععد.  ظ8دنخ معممطعتعدو ونسمع طسصقست قللتع 8ع)» 1101م0

 18 عرب ل1: 1[1:-ءا-عم7] 07 ك1 معام كطمطتعميم [همصصم 365 (ذصع. 10. ظهعمغ 975 ) دطمتنتتتق] , طنع

 هما1ءيوزغ - 4955. ل ءجةست', ة0هم(داتممعف نطعتتعو وصحن عماقت أ هانئ 18 2801/8. ع5

 4256. ل هع ةسخ1' ء1- 1ع ل ل ع ةغر ؟هآ]همادنعو ءهه]11ةءامع 0ع ةقستاوم (طاتق. ل

 49257. [1] دم ءا-)] ءرذطت». 1)هءامتطسق عل

 [لمعع عوز عد لمعفتممي دم نصه لع ندهلتامنع نددعس فدع ععسطتسمتاند» 105ةتلتسمت عم عواستتناتب

 ستغ عنصغ جلهسصقمو تتطتصسسقو طوئةعمغطتقو ةنععط ءعوور عغ رصد ا تطقستنلو انغ ت0صتممعفر ءممدل]تاندص

 متطخسس عع داتقعو عغ دك طوصقف هع مهتم ةلؤمتف لتقانلمعتعملتو وتقع كتتكتك ءدضت ععمعتلت

 مهمركم ةانسكو عا ءمعمتاتم ج2ءءاممماتسو نتتحع دثك دمكدصك ' (نهدقتلتنسست 0هءنلصدع هن ه5

 كمتك هممدمععمغو عغ دم(ع» ]ئطعوو لع عود هورصمموتغمو ةدمغ طق . . .

 4258. ل عرع خطتم ءا- ةطقلتغطر ععسسمع هلت قمصسسر ةتتعام» ع آسصقس ققنن 450071671: 0

 2101من عل عب للسولا 1ءلل0ل: 1/لووني ع 4059. 3 ىعفطتعم ءعآ]-جاطاعفس ععستتمع

 مة غمعنست عغ 20 نص عصأاتنات ]001 دطت عغ ةتتطلاعوتتتتت , ةلتعامتع 1110/7 منربت»ءلأ 17 نا 4

 طع: 21ه]رميسسء0 1ملتعع.  (هدسمعملتسس و ونتم4 ئذاه ةمعامتغ: آمنه 18ءعمر ونتك همد 4
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 ماكحلل اًنوع هفّلا 1. ةنس ءاضقلاب ىلتبا امل هنأ هيف ركذ خلا مالسالا هلم ىلع انقتخ ىذلا

 ع.. خنس قوتملا ىنميلا ةماقع ىنأ نب كيمحكم نب نسحلا ديكحم نال رابخألا رهاوج 5

 راوسالا رهاوج زا## ٠ ىنأي ىونثملا بختنم حوش ىف راونالا وهاوزو رارسالا رهاوجا ا

 ضبقلاو ةريكلاك نوفراعلا اهيلا ياقحي ةلمسم نيثلتو ةعبس حرش ىف رصتخ# راونالا فداطلو

 5 دبع نب ليكم تباثت ىنأ نيدلا سمشل راوسالا رعاوج ؟*» 2 وحسصلاو ركسلاو طسبلاو

 سودقلا كلملا هلل ديل هلوا رصنت# راجحالا فراعم ىف رارسالا رعاوج 51082 ىمليدلا كلملا

 ريمالا رصع ءاملع نم لجر هفلا ىكرت ريسفتلا ىف فادصالا رعاوج 544 ىرزاأ جيشلل

 يحلا] انرببس مظن 3 راكلا رغاوج 5“ تاقوالا رهاوج نان هسامتلاب بيزا نب رايدنغسا

 10 هلوأ مدد ةنس قوتملا ىاقبلا رمع ىب ميعربا نيحلا ناعرب خيشلل ةز وجرأ رانخملا

 مءاتئزنمدعس آكلمسصتعمسس سعوكتع ءاع. ةسعغم» ائاطصتس هع 20 ةلقاهكهسلمو ]0501665 ةءتمكأ ودع

 مميضضوغعو ءهنلظ 1مكع ةسصم 930 (ذمع. 10. اللوك. 1523) لملتعت5 دصاتط عع 16201831 عاانلال

 4260, ل ىرع طاع ع1-عاعطط ةعو ععيستسمفع طلقات مساتطتو ةه1ع101ع لآ 10/011160 1

 186: 17107 مهت»ءأ ظعرت ملآق لعام 7”ءرسءمو ةهمصم 480 (ذصع. 8. كم. 1087 ) دضماا10.
 49501. ل عرج م ط1 ع1 - حورؤنم 3627 ءرع م طقس عا1 دهم كل ٌهادنو ععطلال 2ع 5011010112 أ

 معماعملهرنعو ]نصتمتست. (نورصسعس(ةيتانق آكمتغمدمع 71:1 ءل لعل قضسمتمتك للءا]رتاعتم#و لع نم

 زمارو 1لعوؤيرإب. - 420692. لوومطتع ءع]-دورعؤع 526 ةآبعامت1 ءآ] همتارو عع

 ععمرجعامسس ع ءاععدصتتمع طآصستماتتس. (نهرصس ءماقتتاق طععكتم اتعتماه ةعواعتس 0ةعقاتمطاتتلاو
 نتئطسع صرة نلعأ ءهةمععم6م ل عوق معماتمعسغ ونممععالمصع5 0ع معنفتءطهمصع ميعضاتقو 0ع

 نب امكن همصامدععممتم ءا ءاعمسا5ممتق ةماستملتسس و لع ءطتعاومنع ءغ ءدطق]هنلمصع هنسدمساقع.

 4263. ]ءرو ةطخد ع1- حور ةرءر ععستسمفع 5عمانعامااتطت و 2110106 ا عترتو-017-20: كلطان 1/41
 1101م1 18 عزا ل5 ل-ء]-رمع]]ب 1)ءء]عرونب ع 49264. ل عب ُمطتع ءعا-ةقمعقم 11 سعفسأ11 ءلح
 هط ةرعر ععصتسمفع مععرنعاممستس لع ءفمودتاتممع ]آهمتلمتس. (نمدصمءعصلتسسو 0000 دله ةصعتمأا:
 [ردمد 1)؟و مءعأز ةدصعاتووتسسم ءاع.ر ة( لص 5عواتمصعمه ءا ءىمتتع للك لكانت قام طرومعرضانإع ذاك
 مرمعم4ةصاتكستسسسو نمم0 لع مءتمسه ةلعطورتستمع لتععتس وام -ح 226 لءروةطتقع ءاع

 ةهقدقمو ععسسمفع ةععنعامرستسسو ةنعامرع ةطعتلعط قلعع”#. -ح 4206. ل عر ٌةطنع عآ]- د5 ل1

 سدس عمسكمع فممعطقستسس. .(نورصتصعس(ةجتاتق ّدذص (نهرهسمتسو نسعتس تع ننس 00ءادك ةعرتممل'
 هب زوكدس است 1و ع 0ةورا» عرب ظويروتنال ةهسضعلعع قفرسممفاتتللب ح 4267. ل وىؤطتع ءاد
 همعقلكر ععسممع يمول. - 4208. ل ءررفطتع ءا-طتط ةدنو سمت عهتلاقع ق1
 10 الزله معممطعاوع كععات ؟تدتطسم دصعفت 8ءزعع 0عدهتماه ه هطعتاعط 2و1 م-ءل-اك طار” ]رقت

 1726ج 0م" 2ءءاقو دمسصم 885 (ذمع. 13. اةلهعع 1480) رصمرسننم طسعامتغ اقنع
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 هرماه عمدلا ىف .ام .كنغج لاب .ام

 أي طيسولا حرش ىف طبحلا رحجلا صيخلت ىف رجلا رعاوج 641 يدل ىف اهحرش. رق

 ىونسالا :نسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا لامجكل عورفلا ىف نيرتلا رعاوج 50. واولا ىف

 اًياتك د. ةنس ىقوتملا ىسدقلا ىدسالا نبيكم نب دمحم هيلع بتكو 7 ةنس قوتملا ىفاشلا

 ىلخأ نجا نب دمحم نيدلا لالج اضيا هيلع فلعو رهاوجلا ةبوجا ىف رهاوظلا بتجات دام»

 قوتملا ىيمامالا نبا ركث' نا نب" نقد "نضورعلا" ىف روكا رهاوج 50005 24+ ةنس تاو

 رابخا ىف روعدلا عئاقوو روكلا رهاوج 0 ١ رهاوجلا ندعم هاهو هحرش مث دلع ةّنس

 رعاوجالا م0.“ يلا نيملاعلا بر هلل نمحلا هلوأ رصتخم هاش فيصو نب ميعربال ةيوصملا رايدلا

 انالومل ىسراف ريمالا ةفحتل ريسفتلا رهاوج م#* فيس ةيوونلا نيعبرالا حرش ىف ةيهبلا

 نيوارعزلا ريسفت وهو ريشيلع ريمال هفلا 1.1 ةنس ىقوتملا ظعاولا ىفشاكلا ىلع نب نيسح

 نأ عدا داحغتم مهل معمر معتم (نهتكاتسلر لات3ع هانطعك ![دعج دمك ءال_نصلعصع#

 مموزعو ءزدك همرصتسعم (ةسنست لتمطنع ؟ه1هصتمتطاتكق ءودصس مععط ءعمهدصس ءعلتلتغ. ع 4269. ل ءرعفطتت

 ء]-طجطعر صحن عمسامع دمجتتق. ظمتغسسع ءمصتصعمامستت 8-1217 ه/ت* 0164-1 ذه هدف ]1 ءقأأو

 لع ونتم ذص اننعنو 77 نم ؟10لعونص». ح 4270. لور مطتع ع] - طهطع عامر سقت عقتتامع

 لسمرتس مددعس» 0ع مهعالطاتع لدعتف همععتدلتطتسع و ةتتعاو»ع ل عنا - ءل- 01: لكطل- ءآ - عار

 1[ روع مومت؛ 1روبنءعم# يطقطتغحو ةسصم 772 (ذصع. 26. لمآ. 1370) ردمتنطتم. آ)ع عو 7101: هتبوتنءا

 1876و 7161ءمبهترعا لعع02 (00052, نبدأ دمصم 808 (ةمع. 29. لمص. 1405) هطتتغر ةتسوسادمع انطنم

 1 ءزءرنرنم» ء]- ادعهصار]#“ لآ كلدمف561 ءل-ز] عمال" ةمكستمام لتعود عحدتغ ةاعسومع لعأل]- ءل- 1

 110ه /ءهت»ت»ءا ا عر» لتضع 2/له«]ه8]1, نست دصمم 864 (ذصع. 28. (0نغ. 1459) زجمزئااتاتق عقأو

 دلممغهنممعم ةّزسدك ءلتزلتغ -ح 4271. ل رع ةفطتع عآ-طم طتتعو ععيسسقع دتعاضمزلاتل 0ع ةظاع

 رسعس عدو ةهسعامرنع ل1101 متاتنعاأ 17 ءزن ىلطظ 17 ء» 8 ءرتنعالعرررميستنر ةسصم 828 (ذصع. 23. الو.

 1424) رسمراكنت0. 18 هوئعج مرسم عمامتتانت» ءزادك ءلتلتغ 11602: ءآ -]ءم]بت» ةصكعات مااتالت.

 49272. ] ءىةطتع ءا-طهطتشمع مع 1[! ءءعؤرم عاد له طتشعرو دقت عم اهع لقتال! أ عه

 ععصممرضنس. تماسك نتطسس قةععر مالمصتتس , ةانعام"ع 17 ه]رغ» ظن: 17 هدر ككاو

 (هرصمعم لتسمر ننمل اه دم عأ مغ: آهسك آ)عم رصصملمعضدتس لمرستسم ءنعي حج 4273. ظ1-ل عع ةطتت

 8-11 عطأو غر ععوسمع ةررا عملعماعم.  (نورصتس عماقتتمعك ننهلعدعتمكم نهلت ةمصستس 2 مم عم

 علئافضتنس.  آذلع ةدرعو. - 4274. ل ىحعقطتع ءا- عع1وتر ععسسمع ءه>دعوعقأو ءمرهمأعمع

 [ركوسصتسم رع« 2وع لمصو هطآحتدع. (ئهرصص عملاق اك هةععاتصملهع عغ اعمالمع ظهردتمع ؟ه]سصتمع ءققعم

 مصمم ءطغعمكسمو, نسعس ة8[طول1- همداع» طمدعق» وعرب ل 1ع مءايق (نومعأمطحاما, هضط0 6

 (ذمع. 28, لسا. 1500) رصمعاسسع رو طظكستعم 4/32 ىدصممدكستغ. ةىط ةمتغم دم نسمأنتم 8ععالمصتاطاسو
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 لوصف ةعبرا ىف انف نورشعو , قانثا قوت ةزيشفتلاب ةقلقتالامولعلا ىلوأ ى درو متع نتكم ىف

 تاكرتلا مسقو ضئارفلا ملع ىف تانيمثلا رهاوجلا +00 كلذ وكن ليوأتلاو ريسفتلا ركذو

 ةنيدملا اع بهذم ىلع ةنيمتلا رهاوجلا 8042  ىكلاملا خسانلا نب دمحم نيدلا لامكل

 4 ةنس قوتملا ىكلاملا [ىماذخللل راون ىب] ساش نب مجن نب هللا كبع دمحم ىال عورغلا ىف

 ةوهو رعاوجلا رهاوج م« هدداوف ةرثكل هيلع ةفكام ةيكلاملاو ىلازغلل زيجولا بيترت ىلع دعضو

 ىف ةلصاحلا رهاوجلا 5م واولا ىف ىقأي طبسولا مرش ىف طيحلا رجلا رصتخم صخلم

 ناسلمل رعاولمل] 5001 ىراصنالا لماك ىب رارع نب هللا فبع ىب كحال ةلضاولاو ةرصاقلا لاعفالا

 ىربازجلا ىلاعتلا ىولخم نب دمحم نب نجرلا دبع كيز نأ خيشلل نارقلا ريسفت ىف

 همالسو انبر تاولصو نيملاعلا بر دلل محلا هلوا ةدامنامثو نيعبسو تس وأ سمخ ةنس قوتللا

 دللا ىبحب لوالا هفصت تكلم سيفن ريسفت وهو ارومر مهل لعجو ىصقافسلا بارعاو

 لمءسممن دتعتماأ لسحك معم[عرإ ه0 هعوعمتم ءممدصاعمتس معا هم عماعفو ع 1اصغعت مانعامأت هطعتلل

 ميعرتمرععرس ءغ د11ععمرستعدس و عع وندهع عدصغ ةلتقو ءمرصس هضمزول. - 4273. طال ءعفطتع

 1ك 1- "خط رستم عغعر ععيطتسمع منعالموددع لع زسعف طغعبنعلتامتتأ ةععماتم ع( طوصمستس :ءآذعامانم

 مدعنانمصعو ةسعاممع 16عاما علال لأ: 2101من عا طع -ءاسممتلل !1هلئلتاه. ح 42706. طاع

 ل روع خطتمع 151-'1'ط عرستمس عار ععستسمع م:عاتمدقع 20 ل15ماتمدسس 0هءاممت5 81علتصس ءعمفتق لع

 مويضطسو لسضصك 11ةلئاعتعأ ةمععدلتطاتعك و هسعام»ع قلاع /710]مستنعا للاعلام طع لا ءزرتج 13 ءنا

 5 اكلم [ ظعبب 2لضسغ» لملعمس# ] 81هلئلكتاهي ةهمسصم 616 (تصع. 19. لوس 1219) رصمت00و نانأ

 انادحتس هل ةكتكمودت ةمصعت 77كم د 6 /ءمعن7: ءلئات ةمكاتمتتغو ءغ ل]هلئلعتكمع هط حلص هاه هصنس

 هناتسس دمنآنامسلتص عد كت زه10لع 20011 ةيبسأ - 4277. ل عر ةطتع عاد ءعرفطتعر ععئ”تل8ع

 ععضسمضاتتلم  كمصسمست مستر 0000 ممعلمده ءمماتمعع عع ءمتغمرسع ءوسسسعمأامستت 21-1 7]0

 1آ/-17116141 ج0 17 هدفا عععيرامه. -  ؟10ع ةذمكد ذه ائنعنج 17م. - 4278. ظ1-ل ءرعفطت»

 [ئ11-1 غئز1 وعر ععسصمع ةمموينعماعك لع معمطتو لعاععنحتم كك ءممسادتتعتمو هسعامانع للقنعلف

 186١ 45007647 1 عدن 1“ 17 ءرو 16:7 مليودو. ع 4279. [ظظل-ل3 عج ةطتع آظ8ظ111-1ةفصو

 ععصسصمفع مد]ءطعفع. .(0هرصستسعم ميت دق (نهرهصسسر ةمفامرع ةطغعتلعط لانا 2/0 ل آ0-61- 4

 وج 7101 مست»ءل 18 عزان 11هظلبالع 1لرعا7خاخ لعسفة »ىو ةصصم 875 (ذهع. 30. طلدص. 1470) ةلكع

 10 870 مدمسسم. 1آمعلمتغ رهن آرمسم العم هيسملمضنتد لمرستسم ءا عرواتقمع ءغ مهجع لمنستسا 205113

 ةومعم مضكمعتأمع همدنخو 710ميم»ع0 م"همطعغحصتست ةتوتاام ءاع. قةللععع ذطت ددعاتمسهو لانفع

 آان 01 هنو ءا قطع 1 هيب ذص كمدصسعمامتتتك رو ذة وكمعسق اص 1/-1 ن8 اطقطعمغو ءمللاتطوالع

 رعرطو مزولأذ ممامغ. (هيصسعماميستنك ممعاتمكس5 عوار ءنزسق مهععم لتستلتقسس معمتنعسر 10
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 رصتخم ومو نيدلا ريطخ نب دمحم ديوملا ىا خيشلل سمخلا رعاوجلا 6. ٠ [هناكس

 ىف 7 ةدابعلا ىف ١ رعاوج ىلع هبترو 10 ةنس تارجاكب هفلأ خلا ديسصلا دحالا هلل ديحلا هلوا

 ررحلا رهاوج ام ةقيرطلا لما نم نيققحملا لمع ىف ٠ راكذالا ف © ةوعدلا ىف " دعإزلا

 حرش ىف رئاخذلا رعاوج 800 نس قوتملا ىماطسبلا نمحرلا دبع خيشلل ررغلا رخاوفو

 ملاع ىرماعلا ىزغلا ىمحم] نيدلا ىضر [نب دمحم نيدلا ردب] خيشلل رئاغصلاو ربابكلا

 ىضر خيشلا اهحرش رف 9. ةنس ىف اهفّلا ةيدآر ةديصق كو 1 ةنس قوتملا اهيتفمر فشمد
 ب

 ةديصقلا لوأو !.6 ةنس قوتك ىفنثل ىسدقملا فطللا ىننأ ند فسوب نب ليكم نيدلا

 ربلا عساولا تاديسلا رفاغلا ريلا عساولا نر هلل محلا

 نافيلأت اممو يلا فرتعاو عنص امع عجر نمل رداغصلا رذاسو ردابكلا رفاغ هلل دملخمل حرشلا لواو

 رهاوج منع لداسرلا رعاوج 5* [اروكشم امهبعس دللا لعج امهفّلوم امهيف داجأ ناعيدب

 ها لودكإ ممووز0عم]. - 4مقل. 31-81 ءعفطتم» 16-81 ط حسفر ععسسمع 00180116. -002( 

 معملتسسوم وسما ةاطعتلعل قط: ةرستعنا ل10]يمتست»ءل ظعتن ]],ه11"-عءل-0071 (؟انهاتتة نقع ةصقو 6
 (زمع. 30. كحص. 1549) فسممدستغ عع ذص ععصتسقف لتوعقدتزإ - لع دات آكل - 0ع مت
 جووو لنمو ل لع مرععووزلمصع - لع ءموئاه6لمدصتطاتق مالك - لع جعمصستطاتك 217501010

 ةوطغقلتلعم ةمكاسنعغمرتسل. 1معامتغ اه: طدسم آ)عم دمتعم ءغ دعاععسمم ءاعمب - 4281.ل ععؤطتع

 ءا-لورمعرن رىنع ورب ٌةلعطتع ع]ل-عط هدن عرعر ععيصسمع انهتمصاتتت عا منعاتمددع دصمعت]دع ةرآعمس

 لعمنعوو ةسعامعع هطقعتلعط 450-ءا-»ه]ررسعت» 8212, جمسم . .. رممتاتم. - 4282. ل ءعؤطتت

 ع1 - ل عدلعط ٌةئرر ععصتسقع 2ءممدزادع. ظظجرص] 1 عهللو معععو60ات12 113512017011 أ 815011
 (م«1406 ذه 14 لعوتمعمعو نددتس [ ةطعتلعط 8 ءا» - ءل- ل: 1101 متست» عا 1 ءتن] 1560/14 - ءل-

 [ة1مةرمسرسعل 6ةرمعست قمت دتع لمءاسم آلديسمفعأ ذطتوسع ة1دكاتر ةمصم 984 (تمع 31. الآمن
 4570) دصمءعمتقو ةمصم 940 (ذمع. 23. لد]. 1533) ءورصممدتت(. طوواعو هطعتلعط 1:607:2-ع0- 14
 1101م7 ل 8 عدن 7”عبرر“ 17 عرب 11*42:هر“ 710ءم0ل0عد# [آدمعاتنحم ننت ةسصم 1028 (لصع. 9. 1ع

 1618) هطتتغو عددص ءمرص ص عماقأات5 ءوأ. 1هعامتغ (051 0/4 ا:

 1دنت5 12عم لمتصتمم رمعم زدكأتاته هسا تودتسصه ءمصفمتءانمو معععقتم ءمه0هصقسصأتب

 طعم عر م]عصاأتم مددقعسد هدههأم ءاعب

 عع نردسعم(هيتسك لاه : ةهسف 1)عم معععدتج مجهز مرج مضلمصفسأل عا مدتمماه عمران, وان
 عط ذزكد معمعلسماو ونسدع معرعععتاتساأو معععواموتع تهمه اعصاض“ عام.  ظهللسأ 000 8

 ءءعععا] عمد هط مسعاممتطمسو ءععععتع رص ممولاه.  هظنملتمسس عمرنا [ل عاتق مدهعأ0 لوصع؛إ]!
 4283. ]عر غطتع ء] ع عد ةتار ععصسمع 6ةعامطتانز3. ع 4284. لءرعفطتع عاد غ0 عتصو
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 ىلع نسحلا ىنا نيدلا رون كيسلل ىلعلا بسنلاو ىلجا ملعلا فرش نيفرشلا لضف ىف نيدقعلا

 زعا ىذلا هلل دمحلا هلوا للجمس وهو [011 ةنس قوتملا] ىفاشلا ىذملا ىدوهمسلا هللا دبع ىبا

 قال ملعلا رهاوج عدو مك« ماع هفيلأت نم غرف اًركذ رشع ةسمخ هيفو مهفرشو ىوبنلا تيبلا

 5 تيداحالا ىف ةيفصلا ةيلاغلا' رعاول م“ [م ةنس قوتملا] ىرونيدلا دواد نب دحأ ةفيتح

 ةأرقلا ىف ةرخافلا رهاوجلا 0م ررغلا رعاوج 0 تادلج [سمخ] ةيفطصملا ةيلاعلا

 ىلع نب دا ىب نمحم ىيدلا سمشل دوهشلاو نيعقوملاو ةاضقلا نيعمو دوقعلا رهاوج 1

 باوبا بيترت ىلع بثرم وهو ءوضلا ىف ىواضسلا هركذ ما. ةنس كلو ىذلا ىفاشلا ىطوبيسلا

 ىب ديحام ركب لأ ىيدلا نكر مامالل ىواقفلا رهاوج 01. دكوكصلا كعاوق اهيف دروا هقفلأ

 10 ىذلا هلل قمحلا هلوا [دلج] ةنس قوتملا ىقنحلا ىنامركلا حيشرلا ىبع [نب] رخافملا ئبأ

 ععسسمفع لهممضتست ء4الخ صمصتلتسس لع مرمععكوصتتح لمحتستسس همطتلت (هطمصور همطتلت مهنته لهءنتممع

 ءكدرندع هع ععمعد]هوعتمع يصتمسعماتكر جتعام»ع العير نا 11" - هل- لأ: لات رمعمتن ملآ# 1 ءنف

 4500671ه] كك ءسارتتلف ]1ءلعردم كطمطتنحي [دسصم 911 (ةتصع. 4. لمص. 1505) رصمظغتم]. 170 ه]تنص عطر

 ونوم زكذ ةمعامتغب آهتك 12عمو وسأ ةستعمو ةنمذ طقصمتتطاتق هدهقغ ءاعبو ءعغذص لصقف مقتاعف

 لتكتكاسسا دغر نينمتستلل مسلم" 0ع م؟هعمامماأتله 0لمعنتممع عع ؟ةيسضمرضاتسس 00 ءامالاتتت ةعلغر ءأ اه

 هدمتكح طقطععو ممداعلتم» مهعدامماتقس ءا ممطتات ةفععس 1هيسئاتقع معومط ءالعوع ةدعافكو ءا تم

 ونيتنسلععتسي هيمصتغم لتععدند عون.  قةطقماحتع ءزمه ءمرسممفأ قمصعس مصمم 897 (ذمع. 4. اللول

 1491). - 42835. ل ءرىىعقطختس عادت ]سر ععسسمع 5هعماتمعو ةنتفامتع للتع 1101476 ل 164

 مرو 12مم 10 ندعمو», [دممم 282 (ذمع. 2. لكم 595) رسمءاسم] ع 4286. ظ1- ل ءععقطتت

 6-11 طفغلأ1ر عي 8-11 هكلور ءععر ععيرتسمع هقهيقع عا مارهع 0ع نه01هصتطنق 20 معومط عمر

 انوي

 ءل1ععؤتسص جلونعملعمنلطسع. | 9متموسع] ؟ه]سصتمم. ع 4287. ل ععفطتع ء]- عطمد عدو

 ععستصمفع دسهعم] دعم ءمصلتغعدممس. ع 4288. 1[1-ل ءعقطتم اد ةلعطأ» ععر ععضقع

 ممعقمودع لع 1ععلممع ءمرممتعم. - 4289. ل ءريؤطتع ءعآ1-ه ءثلر ععسسمع مهعام7012 أ

 جلز تسعصفتد» زن0لندنسو ةعتطدعتتت ةدصعاتمزلاتلل عا طماقتسأ هالاتتلل, 2110 [015ع كر عزو - هلأل-

 1101م0 17 د مل ]تجعل 1 عدو ملغ كميرا كاطمطتتحم ةمصم 810 (لمع. 8. لسص. 1407) 10[:1201»

 معمر وم# طسمع اتطخس دل ءةمتنم لدعم لك ممدتكس ذص/-1)/, ]دسلافأ.“ قةسعام» ذأ مرهعععماد

 عوم عمم مطعم مككسفلم مولع - 4290. ل عوج مطتع عاد 1 ءاذلا أو عع

 140 زوسلتعمرسسو هسعامدنع طسقسس 18011:- 0-0 لات ءلب» 11ه]رمصتسعلا عر لطلاب"

 [ 8:] 46 0-ما« موارغل 1ع عمم [آهمعاطنحوم مصمم ...رسمرعامم. 1! هل]سسصعمو ونقل ذاه ةصعمأتت
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 لامج نم لّمسو ىنامركلا لضفلا ىنأ ىواتفب رفط هذا هيف ركذ لا داهتجالاب ةمالا ءاملع مركا

 ناسارخو رهنلا ءآرو امو اراخب ةمدآ ىوانف نه هيلا فاضا مث ةريثك لداأسم ىدويلا نيدلا

 ىناثلاو ىنامركلا لضفلا نأ نيدحلا نكر ىواتف نم لوالا باوبا ةتس بانك لك لعجو نامركو

 عبارلاو ىدعسلا ةزج نب ءاطع مامالا ىواتف نم ثلاتلاو ىدزيلا نيدلا لامج ىواتف نم

 نب نابيلس دمكم ىنأ ةعيرشلا دج ىواتف نم سماخلاو ىفسنلا رمع مجكانلا ىواتف نم 5

 ماظنل هقفلا رهاوج م0 مهتابساب نيرخاتملا ةمنأ ىواتف نم سداسلاو ىنامركلا نسحلا

 ىنذلا هلل دمحلا هلوا كلج ةيادهلا بحاص دلو ىفنحلا ىنانيغرملا ىيدلا ناعرب نب نيدلا

 رصتخمك انباحصا تارصتخم نم ةروكذملا لداسملا نم عمج هذا ركذ لا ميوقلا نيدلا رهظا

 ةنازخو ىناغرفلا زجومو ىدوعسملا رصتخمو داشرالاو صاصحلا رصتخمو ديرجتلاو ىواكطلا

 ىناثلا لصفلا ىف ةيدامعلا لوصفلا بحاص لاقو ةيادهلا بيترت ىلع اهبترو هقفلا لمجو هقفلا 0

 هقفلا رهاوج #8/0 ىهتنا هدلاو ةيادب ىف ركذ ام ىوس ىناغصلا لمجو كيرجتلاك انباكا

 ليجتت5 ][)عمو ونتأ "1205 دست مممانأأ 00ءام5 ءمعمتؤنمصمع ءغ دندلتم هتمعس]دنت طمصمجةكتغ ءاع

 31هدعغ ذطتر 5ع «عةممصكو زدستلتعم 41: |/ه11:]0 1ك كرن(ن18 ءعووع تقصف ععسأتتلل عا ه2 لء77:7-60-71

 زعل دمس]لغمك ونسدعدقلمصعد معفلتودع.  ؟لكمص تك معومومدد 1صمتسمستن» 8 ولعط ةعتعممدصو

 ل” عممعه تهمس همضتسس , لكط هدهدمت مرتسو ]1ك عسممت مرستس 20] ءءلغر هتمعما ةودع ائطعتم ةعدع ءةجتاف

 0علتغو ونتمستتس مالنلالا2 7ععممط5د زاذ10163 01-0-1087 ل1: 1/ه7]0 12 عردت» 7:2, هععدصسلانطل

 ل ءربف]-ءل-لة نت 7 سنان اتسس آسفست لل( عبي همم دملغر سمسم لالءزتن- ءل- 013 5

 0م“ 2 ءءوزلا و ونستساتتت 11670 - ءاد]1عع»أهل5  كاتع 11101 هتوت1 عا هلل1عقسات» 13 هنن - ]مد

 16 درب ميوعر ءغ ىعجامسم صفت هدتانست مم5(تمدننتس ءمصغصعأغي دعا تنجح دغ عممسس ممصتسد 200348

 مامر( ب 4291. ل ءرعمطتع ءا-11ءكطرو ععرضمع لدسكمنلعماقعر ةسعامرنع لآ ة/ اتسع -

 للهجن متنغ [آحصعاتكوم الخم 8م متن- ءل- لفت, ودخ 11204نعا ءلتلتك  ؟'هلسصعمسر نتمل اه

 طمعجتغ: اتحد آكلءمو ونسأ مءاتوتومعس حءعاحسس دمدصت [عقاوكتا ءاع. هع ندم عقاتمماتتال .؟01111126-

 ممر جامضستسس مدع عع ءمرس معملتت5 لمعامدنتس همدومسستس ر انأ 1من مقأر 1ءزر"ة ا, مسمع

 ل ءودفمأ , 15140. همدصمعملتم 046*115 21م 1 ء»عااسفت رج 121 ةنانعا ءآ-را لجو لمتسعأ 0

 عمير ع'], :«ما1ععتددعم ةهغدم هعلتصعس ائتطست 2520/ع42 لتكممددتمدع مهععمع ةسعام» ائتطعن 227-17

 1704161-111 ذم  هععانممع- (هقععدتسم  كععاتسلم: ىر ظحفصتسمو ةمودتغر ده ق1]ب - مآ -

 الة[ ديرو - عل - 01: 1ص ل عما ]رف» ه7 -لعأل  ءمرصمعصسلتح 0هعءعئورجتتس هععاذع ممواعدعي علسملتمه ةادصغ

 با - 6'1ز780 هع لمر»عآ كهع] فقم ءىممزدمحتغو مدمعاعت ءحر نندع ذص 2ءل4يءا هط ءلدك مهلعع

 ءلتأم ىمرصسعسورهغم ةنصغ ك4 ب 42992. لعرب ةطتع عا1د 11 'طر ععمسمع لدعف 06 ءتلغتك
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 ومو شويدمن ديعسب وعدللا ىفنلمل ىمزراوجلا ىراسنالا لا نب مساق نب رهاطل تادابعلا ىف

 رشاعلاو ىتش كئاوفو ةولصلاو ةراهطلاو ديحوتلاو بجاولا تابتا ىف لوالا باوبأ ةرشع ىلع رصننخم
 محلا نم داع امل هنأ ركذ ملا رومالا ديلاقم هديب ىذلا هلل دمحلا هلوا نيدب رملا بادأ يف

 ةرغ ىف غرفو اهفورح ةمالعب ةلوادتملا بتكلا نم القان اهيف هفّلاف رصع ىلا داع مث مورلا مدقو

 ة ىلازغلا دمحن نب ىمحم دماح ىنأ مالسالا ةجح مامالل نارقلا رعاوج 800 1 ةنس ناصمر

 ةنطابلاو ةنطابو ةرهاظ لامعالاو لامعاو مولع ىلا مسقني هنأ هيف ركذ ه.د ةنس قوناملا ىسوطلا

- 
 مس لكو ةدومكامو ةمومذم ةنطابو ةرهاظ لامعأو مولع ماسقأ ةعبرأ ىهف خيلختو يكون كلل

 ةنس ىقوتملا ىميمتلا ىدمالا دحاولا دبع نب دمح نب حاولا دبع خيشلل مانالا كيس ةصق

 10 ةدرجم انوتم هبضتناو هعيج هنا ركذ خلا همرك بئاحس راطمتسا ىذلا هلل دمأل هلوا دلجم

 لزوستمأ هل6ئتودر ةسعامرع 1اه]رث» 17ه (ةعف» 8 عن للسعال قيدفت# لك]مةممت' ءدتسق آلهمءاقاقب
 ماعم م40 1" ءرسعءلمتدأاب ةممعءالمتم» (0هرسمعصلتاسست ملص 0عععتس ءدمتتح للقب مىزكاتللتو 01101
 نمسسس لع معقمعمدةنتم 1طعأ يتوئعماتح معمطحسلمعو دتصتسو آك)عا لمعئتسهو ماتتعهلأمهعر
 مرععولممع أ ؟ورتتع مععطسم ه0 لزئءنعملسسس ننتلتطاتعو ءغ لععتساتس 0ع معامل همن طا
 جلومتزئدمغطسق هاطفععكدملتك هما [معامتغ زله: آكمسك 10عمو لص ءاتزسق دصقمات هأهكاعق ةعراتتل
 معومعملمستسس ةنصأ ءاق. الدسم ةنتعام» و تانتظ 23 8 معينعومأم هممسع معكم دس سس ءاتحتس

 مم مدا ةدععر هغ ذملع ذم قةععو مفسد معللتتقدءغر هع طلع هماتق تهمل م5155 1غ8و انا
 5 لزطرتك نتتعر ومو ]ناعرتك ءمردس م:0متتتق زمهن عمتك غو 0عممورسع ع(.  فةطوماستع ذالما درصعموف
 مدسصسحلاطخم ةدعمماع هصصت 771 (ذمع. د. ةكسو. 1369). - 4293. لءىعفطتع 1ظ1- (هدنهضو
 ععررتسوع (نهدقمأر 216101 آس 110ززءا-عآ-ةث1مم» ملط 11من ل101 هتتءل 1761: 10101111
 «معز7خ لمت هصسمم 505 (ذمع. 10. كلسلع 1111) دصمعاتم. آئتطتختسس للك لكانت عقكع ءمطلتل ء-
 رومروغ زم لمعوزمدك هأ ةعالمصعفو طقف وع هكلعيرتمرلع5 أ 1هاعاأ018و 1ماعزر101:ع5و 101
 لزووتطتغعمم عممع ذم مدس ءمالممعتلل أ ةاتأ مم حازعم هللمصعتات و ان 1101(0113' 5106 8
 لوع ساس ونسال أ معالممسلو ةدعاعيت معو للعم ءأا امنع ممعدو عا كلم علقم 2 أ ادسلع لأ معمق.
 عزموداد ععمعتو ه0 0عععس ميتمعأمته معلعاتنااو ا0اتتس تالا علا عع]وءلموتسمس (نهرتدصت م31:عءللت
 نونوع - 4994. 1ءسفطت» ءل - زععاؤسر ععستسقع هدهالمهتق 0ع ةجدمطنط ءوسفلتف أ
 هامامتم هع طتمغمسم لمدصتمت طمتسصتصستسر ةسفامانع ةطعتلعط 460 - ءا- ؟مم]زة0 طق نا 1101111111
 10 ر2عر» ل480 - تا - :ماي]رخ كتسقل# 1'ءروجكتنق و ةصطقحف ...٠ 0 ؟7ن]سسعسو نن00 12 1معاأ مت:
 يونج 12عمو هدزنك ءللاتقأم صسطتسس ععموموتاهتم ةنهع ءاع. 8ع تلاس4ل دس 0ء]ععات ما
 ]1 ءعاووع ءمرصتس عرصمعضغر انا (عالكا5 ءققعمأ هردصصتطسق هجم عماتم لعمانغتأاألو عا انا [هعاللانك



6047 

 هريغو دمكم رصن لأ ىضاقلا هدلاو ىلع هتاعوهسم نم هظفح لهسيل مجكملا فورح ىلع دو

 ركب وبا هأور اممو بولقلا توقو نيجحسلا نم هلقن امه ها( |خنس, ياي ىلازغلا ١ نجا خيشلاك

 ىدنقرمملا ثيللا وبا خيشلاو ىلازغلا مالسالا حو ىلصوملا ناعدو نبأ رصن وبا ىضاقلاو فدل

 رعاوج 255 بيعرتلاو بيغرتلا ىف ىتاشلا دوا نب دم ركب وبا تيشلاو نيلفاغلا هيبنت ىف

 فقاوملاك نقم وهو 74 ةنس ىوتملا ىجكيالا دجأ نب نيرلا دبع نيدلا يضع ىضاقلل مالكلا 5

10 
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 ريزولا نيدلا ثايغل هفلا هنأ ركذ يلا ملقلاب ملع ىذلا دلل دمحلا هلوا هنم امجح لقا هنكل

 هلوأ ناهفصاب 7. ةنس بجر ىف غرفو ىهيبنلا ءالعب فورعملا ىراخايلا ديحم نب ىلع هحرشو

 دمحم نيدلا كيرف خيشلل موظنم ىسراف تاذللا رعاوج 51 يلا نيملاعلا بر هلل دبحلا

 رمع نب دومحم مساقلا قال ةغللا رجاوج +10 نس قوتملا ىلادميلا راطعلا ميعربا نبأ

 وحنلا ىف لمحلا رهاوج 58 قاوكلا ديحكم انالوم همظنو ه7. ةنس ىفوتملا ىشخمزلا

 ىنيسكلا ىيحكي نب دمحم روصنم ىبال هفنص لمجلا باتك رذا هفلوم هيف ىقنقا' بانك وه

 سعيرتمرتحع مممص0دج1 ممدوءغو ةععمصلمص [ئعععدضتسس دلمطقطعأا جعدطتعت هدنلتمعسس عع ئتف

 ىموعموتغو ننهع همردتس مدهانع (نةلطت لقد 2امعب» 7101ءميستسعءل ةلئتتكوسمعو هغ ةطعتلط ل762

 61مم: ةستلحع دمصم 510 (صع. 16. 81دت. 1116) هسلنك قعر ءئوتتع كر نتهع دع ن0 0

 ىدوليأ] كا (014 ءا- 01:5 معانععدغو ءغ نيبندهع كاع ظ8ءا» قلزم»س»ةر (نةلطت قاد 21مد» 15

 771 لان للهند: , 110]]ءل-ءآ-ء1 »+ 6! ءمهناخ و ظطعتلعط ل1 171عقا]ب كعصسم مسجل ذه "1 عطأ]ب

 ءا- عاف[: و عا ذطعئلعط كتي 8ءقب» 2101 ميست»عل عن قللتسعا كارفعأاق ذه 7]1- 1 عاباط مع

 1746-11 مءاداعمدمغ. - 4293. ل عرج غطتم عل - اع ءا1مسصر ععصسمع (طعم]هعتوع ةءطم]ةفانعقعو

 دنع منع (نةلطخ 40700-ءا-011: 4كط0-ءا-”ه]نومت: عت قللتسعا 1ز8غو ةهمصم 756 (ذمع. 5. لدم

 1350) رصمرانم. "1'عععند ءوغ ةتستلتك ائتطعو 721ءم4ءةكر دئاححصسعم دصتسمتت ةسطتغمر ءغ ذم ءرتغ

 رزه: لجسد 12عمو نمسك هقلفتسم ةعئتطعنمع لمعدتغ عنع. 8ع ذللسس !؟ عمتعم 6 ةرةاطع- ءل- لأ

 ءمرس ممومأوذع مهرضوغم  (نهرصتسعم(دتانل ءلانقور ننأ له ةصعامتغ: طبهسك 1)عم محسصلهمعدسس

 لمرستسم ءاع.و لل ظور» 2101 متستجءا 80ه[ قات: لا ءطا]غر داعم ك4 لتعادتفر ءلتلتغ ءغ

 ردعممع ظعزعط ةممأ 770 (ذمع. 16. ةكسع. 1368) 1ةدطقممع ةطقمانتزإ - 4296. 3 ءرع ةطتنت

 ءا-1علج لجعذغو ععسسدع ؟ه]1تمادغتس. 8 هعدق معيدت كاتس ءمسممدتغسسس هج ؟ةطغتاماب لع” ل-ع0-0

 11011477110 1 د2 11" هلأ: لا1 7“ 11 ءتتنلم76, ةصصم . .٠ 101:10. ل! 49297. ل عرب خطت

 ءا-1هعطحغر ععسسمع !نصوعسدعر جنعامتع لآ 1[عيمضو ل1ه]ت»10 183 ءزج 0 و»» 2مبسم]]رقآب "او

 عمصم 538 (ذصع. 16. لصآل. 1143) ممدغتم. ااطعصسص 81011 همداع» 2707 منرنتنءا 117مل

 رعئتزوع ةيدردتز(ن - 4298. ل ءعفطتع ع] -ن ودرس ع]و ععستسمع م0م051010 81112. 0 ٍماتق

 عمجستسحغلعننسي ذه ننم جنعامت', وننك ذالصا قلبو 31مسوع و ةلهارمجنتتعا 8 ءنا 7” هلع
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 ىومُل ناولعب ريهشلا ةيطع نب ىلع خيشلل ةيميم كوبحملا رهاوج 8011 همسا ركذي ملو

 ىيحم ميشلل كلجم ةيفنخلا تاقبط ىف ةحضملا رهاوشذل ,مرنر ت .اقاغتضملا رهاوج 58

 منأ ركذ «ه ةنس قوتملا ئفنكحلا ىرصملا ىترقلا حمحم ءافولا ىلا نب رداقلا دبع نيدلا

 ىكبسلا ىسلل نأ هضيشو ىراخبلا ءالعلا دتاوف نم فخأو ىلحلا بطقلا هكيش نم قدمتسا

 5 باقلالاو باسنالاو ىنكلا ركذ 0 فوركلا ىلع مجارشلا 2 ىنيدراملا ىلع نسما نأ هخكيبتو

 ىنسحلا ءامسالا ىف باوبا ةثلث ىلع لمتشت ةمّدقم مدقو نداوف هيف عماجلا باتكب متخ مث

 لوأ هّنال فيحصتو ريتك ىنكل هيفو هنع دللا ىضر ةفينح ىأ بقانمو معلص لوسرلا بسنو

 هم ةنس ىئئوتملا ىلحلا كيحم نب ميعربا مامالا ئيشلا هصخ مث روذعم لجرلاو هيف ل

 ةداسلا بط ىف .ةيضملا رفاوجلا| 8“ ., بتكلا ىف ركذ وا فيلات هلا نم" لع رصنقاو

 يلا ملعن نكن مل ام انملع ىذلا هلل دمحلا هلوا ىماشلا نولوط نبال ةلاسر ةيفوصلا

 ركموعزرم ءمرص ممكاتتلو عاتللسل العم همرصعس 2عالعستغو ءوداتوأتع ]اضطرت لمد»ء7 1معرءوواتق ةو(يا
 4299. ] رو خطتم» عاد رص عطط ثلعو ععدسسوع ة:عونق طعصع (عاماقعت (ندسصعس ذه ل1 0عوتس عصف
 ةومعمرع هطفعتاعط 2478 8عرب قلاةهورع 1لهسممنر ى"دلعو ل1مما7 للعام. - 4300. 3 هج ةطتتم
 ع] - سصمعهمم علقغو ععسسهع هرعت ةمط موون (مدحتست. ح 4301. آ1- ل هؤطتع ظلم
 31050 طتر ءغعر عيفسمفع طصفنلفع 0ع 0لققوزاتس5د طمعا وحل.  ؟ها]سسصعمو ةنعامنع هطعتاعط
 1101+ عل ل: 4ط 67-0 - نيلق» 8 عرن هللة معإا 110 ]رمست#سعل (نمءع]رظ 718:2 11ةصعللمو

 دمممو 775 تلمع. 23. لمص. 1373) 10 مع جمدت سد معالتكدع 1داعااتا' ه (01[- هلل -
 16[1م1عقز دسحعتئام هممر  جلهماهئلمدهععومع ننتاعق هط 474 - ءل- 04 18011, ر كطعتلعط ةدتك
 راد” ]رهو 9081: هع هل طدن1]ر مدع ملغ 71م ءال»# جعععمتمدعو ءا كتلهك ةععتصلانت2 ]1 عطفم
 ةامطقاطعت لتعمودكمتعمع. ١ ورسم فوممرستمحو هتف ععمقلت كم ءهغ طمصمس لعد ءمرسسس عد هنهكو
 هب حل ظمعس لعمتوسع اتطعممس 20/1 طقطععو حت مسلم ةمكتمغ 20 لتكءعصلسس ننتلتعكتسقت
 طممعستمتا مما مممعاملممعتس اتم وتتم لع ممصتمتطمع: مدلعطسمو مهممطعءامع ععسعماه عاق
 ه( سس طسك لقي ظمجر/معو همت 18>عم5 معهمتاتاتق ةتغر همرصرت] ءءاعماعتس.  الالسلا أ مقص
 ةرمورعد ةض 1؟عععملم هع ععتطعملمو معصسس ءعصتس ءذأ طاسزانق ععمعربا5 هماتك ]050116 211401
 هيودددصلمع. طوومو- هطفتاعط آسفس 1"ه]اد 18 ءرو 71ه]رمستت7ت عل 1141ءا2و ةدمصم 956 (ةطع
 30. لوم. 1549) دسم طسسقر رسعات هده ءزسم ةعمدسفتس ءلتلتغو كتم تك همستصسةسلتك ةعواملعالأكو
 نت دعا ]ئطرمو كعتمدععدسغو >1 ذه ائطعاق همستصمماست. -ح 7-1 عر ةطخم 11

_- -_- 

 فيل

1 

 0 31ه لطتو ءعر ععيصسمع !سعتلقع لع سعلت ةقق معاز كأمكمرنسل كاد عملات تانعا0ع #11 0]]1]]ص11
 كم آر معامعك , نأ لله ذمعامتغت آهسنف آ2عمو نست همك ل0ءاتتغو وات3ع 18عه0183:121015 ءام.

. 
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 ىفاشلا ىوانملا فورلا دبع نيدباعلا نيزل ةيناطلسلا ماكحالا ىف ةبضملا رعاوجلا معر»

 كاوحا ىف ىناثلاو باوبا' ةرشع هيفو ناطلسلا لاوحا ىف لوالا نيدصقم ىلع بترم رصتخم

 داوم ناطلسلل هغلأ ىونسبلا ىسوم ند كيحكيل هتيجرتو اًباب نورشع ةبغو ءالكولاو ءارز ولا

 ىطرقلا دمحم نب مساقل تالسلسملا ثيداحالا ىف تالضعلا رهاوج 5.7 [ عبارلا] ناخ

 ىواخسلا ديح نب ىلع نيدلا ملعل ةلسلسملا رابخا ىف ةلثكملا رعاوج 5.0 87 ةنس قوتملا

 [ميدقلا] دلل دمحلا هلوا هدازرهاوخ مامالا خيشلل نيدلا لوصا ىف ةموظنملا رهاوجلا 4

 ىلع نب نمرلا دبع جرفلا ىال رصتخم ظعاوملا رساوج 8.0 ه4. ةنس همتا ملا دحالا

 هلل نبكلا هلوا سفنلا تاضايرو قالخالاو بيهرتلاو بيغرتلاب فلعتي ام ةينارقلا تايآلا ىلا

 رفاوجلا 87. .ةيبهولا رعاوخل 5.1 مكحلا نم مصنلا رعاوج م. خلا راهقلا. دحاولا

 نب رمع نيحلا نك خيشلل ررغلا ةرشعلا هباكصاو رشبلا ليس ةربس نم نرجو

 4303. 7-11 هى خطخم 010-11 لط تر: عغر ععسسمع ][دنعتلدع 0ع داهنتاتد "8نهالامصتعتقو 06

 2 ءقرن-ءا ات ااف» ملط ا-ءا» همك 71من من ظطقاظتنمم  (هدصمءملتسسس ص مهم مهمممدتام (/11«ع340)

 ل5ععقاتتتو 01:11 مالأزت 1112 15 لعععطط ءدمتغك 015ممدلأغات72 06 ةئذر نطقع 30 انآ (ةصاتللاو

 عععتسلستس ذم ؟توتسأل ءقمتتم لتكتكسسم 0ع تك ةعلتغر ندع 30 11! ءواعمو عغ معمعدرةغم7ع5 معتدل

 معصغ. 1101من ءا ط3 ءرب ]1مم 180ونعنم# اتطعمتس ذم نكس ظنللفصت 210-00 121: (117.)

 1ةماعر ترن عاونتك واي - 4304. 3 ءرعؤطتع ع1 - صم لطت]مغعو ععسسفع ل1! ظعسأ؛ةامتت لع

 دلت قممتطاسك ءهمهعدنعمهتتمو ةتعاماع (0عقن» 18ه: ]101م مدهتتعا (0"اققر دصصم 643 (ةصعم

 29. 1151. 1245 ) رصمعخسم. - 43035. 1-11 رع ةطخم 164-151 اعدا1] عا عار ععرتتت7 36

 1ماعدءامعر 0ع طتعغمرسح ءممعجاعم هلمصتك "جلت أ هصانسل , ةانعامانع 177:-عل- 011: ل18 1 هنن 0

 ىدءم/مممن. - 4306. 11- ل هرج ةطنع ظ1- لآدم ئئس عار ععسسمع هجلتمع زدمعأمع ع

 مممعامتتم دمءاتعاممتكر ةسعام»ع 8طعتلاعط طصقس 7274 ء”عم0ءآرر لنبدأ هتف ةسصم 560 (ذمع

 18. للم. 1164) ةطومارتع. 1معمتغ اه: آرمسم العم [معاععمم] تمأنعم كامب ع 4307. 3 رعوطتت

 ءادرس عرج ةلاغمرو ععستتتع مهحهعم ءاتعقع.  (نمدس معد لتستس , ذه ناتو 471 1/57ه] هآ0--1--71

 ظوءر» ملل: 1آ1:- ءازرمتسسن 86«ع#060 1[[دمطهلتاهر همصم [597 (تمع. 12. 0ع(. 1200)] 2015,

 رماعم ضدلتغعممعم ؟عدمر ءامنمدع ج0 ؟ءرورتم همدممتعمو ةماععممولتلهيو عمه مال ءعتار نسدع 4

 طعصع جععملسل عع مردكو ؟لامصلم ءجعلاممار ءغ دطمزلع5 عا ةملتسمع ةديعععئامامصعق ةمععاقهأ»

 1دعلمتغ زاد: لردصق آكلعم تمتعم هردصت مماعمال عاني ع 4308. ل عرعوؤطت# عاد همفا طر ععطتل ع

 ردهصهتغممتدع هرم ماطغط ءعصحتو مم معصم( عمو. - 4309. 1[1-ل رو مطتم 117-11 عططتر ءار ععسلع

 ةمكمتءمانممع لوادعي - 4310. 7-81 عرج ةطتع رع 1-151) هر عر ععسسمع عا دا ةلتعمسافع

 متاح كمستمأ طمستماتت» ءلاتكواتع مقوععام تدم 0 عوعتت معوع عمتك ز][نكاعسسو ةقعامدع هطعتاعط
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 خيش ةمجوت ىف رردلاو رهاوجكلا م01 كر ةظنس قوتملا ىلحلا عامشلاب فوزعمللا دمحا

 ىف هركذ 1. ةنس قوتملا ىواخسلا ىلع ىب كيحم ىنيدلا سمت هذيملتل رح نبا مالسالا

 اببس رجح نبأ ملق ناك هنا ليقو اهباب ىف ةياغ هنا رباكالا هب هش دّلجم ىف وه لاقو هبوض

 ىنيقليلا ملعلا فنص كلذلو ىسحلا ىقيبل سكع هتيلو انسح هناسلو سانلا بلاثم نم

 ةرهاوجلا م## ىهتنا هيلع بتكو هتايح ىف هيلع فقو رح نبا ةمجرت ىف وكلاو رجفلا

 ريبك باتك وهو 1 ةنس قوتملا ىفنأل ىزغلا نامثع نب فرش خيشلل عورغلا ىف رردلاو

 رمهاوجلا مسإ»# ؟ذكو اذك ىف ةّينالغلا ةدعاقلا فلاضت ةّينالغلا ةدعاقلا ّنأو كعاوق هيف ركذ

 بر دلل كبحلا هلوأ 1,“ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىارعشلا كحا نب باجولا دبع حيشلل رردلاو

 ىلع ىديس هخيش نع هفقلت ام مهل ركذي نأ سانلا ضعب سمتلا هنأ هيف ركذ ملا نيملاعلا

 10 هنم لوق لك مسوو باجاف نينس رشع ةّدم [ى] هل هتسلاج لاح هعمس وا هضواف امم صاوخلا

 2 عقب هة- 01: 0 :هخ ا ءر» لآسعل 17ه7ءآاغو ددلوعم كذارعيربت»م لتعم ءغعدصصسم 936 (ذمعم

 5. هعرأ. 1529) سمراسم. - 4311. ظ 3-1 عت ةطتع دك ع 121- 1) هده عرعر ععطتتفع أ 1113182-

 تامع. ظ8نموعدجطتنم ك1 ءنئطت- ءآ- ةدانت» ل21: 1ظ1هز» هد كارعرسع- ءل- لا: ل10]هتاتنءلأ 132 8

 معمم قمع لتئ5كمسآمر همصم 902 (ذمع. 9. هعمغ. 1496) مدمراتم و كمصقعت ماه.  (نهطحسم عالت هزت

 ءدرت دس دنم 722/2, ءغن ىرآه]سسستمعو امواتتغو مصاص عأاتتلو 0100 51121 5م ععاهأأا 511111112111118

 دلو ععمعربع (ءعلعتمدع (ءعدامسكاتا.  (نهاحسسمك لل هرب طمستمسسم 1ك معطهأأم1 2 ءطتمتم

 لعلتودعو ]ئمعسه زاده ؟عنم طمصح مماءطندومع ظستكذدع هدلتغتتع. .الالمحتس نعق ءمصاقتته اتق ءأو

 نغ ماملعطعتعد06 ءغ طومتكمم ددلتعسس دصهمفاةدعغ! 1 [آنصمع هط هقسفكفتس 1/1: - ل- ل111 71 ناي

 طتموعدمطتمس 15 هز 17آ- ل'هزت» مع ظا- ظمأ“ دمعت ماقتل ©01ممكاتتغو نعسدقتل 107: 2107

 دلطنع دتعسو 103غ لع ءووسع معلمون(. © ب 4312. 11- ل يفطتم 56 11 - هم عدو

 ععرسممع هع دمه عد أمعو 0ع مدعاتطسع لستم آدم عنتعأ ةمععتهلتطسكو ةسعامدع 8/16" 13 لف

 01 ]دهر» ( معجم [آدمعاطاحر دصصم 799 (ذمع. 5. 04.1396 ) دهمزن[ا50. 0( ماتك 12238811111 18

 ودم مكمعأمتو معسمتتم مرض عيممدةغ, عع طمع معامعت متسسص هط ذللم ذم طقع ع1 آله ءقتتقذق

 ل13 سعموععب - 4313. 7-11 ءرعؤطتع 56 ظ1-1) هم عمر ععيستساع أ 20818211638عو 20101:©

 كاطعتلعاط لطل - ه -همءآرآاراط ورد ل طب»ءلا كمن يكطقطتاحو ةصصم 973 (ذمع. 29. كدا 1505 )

 سمعتم. آطمعامتغ زاه: 1هسك آدعم مسصلمضتس 0ممدتمم عع. الآكممعغ ذطتو طمتستمعق س55

 10 هطو هع 82ةعئامددعو نغ ةمدم5و 0همءوعبنعع, ونسهع هذ 5طغعتطط هدم ىعءيرورنل# لل: ظلآ- -5

 جعوعمتووعغع دع اتكر ونسمع تدص ذآآم همرصستمت ءمعدعع ةسغ ةتلل535هعغ ذه ءلاتكق ءممقعقولطاتقو

 وندتطسع معع لعععسم ةسصمو ذماعن تودع. ل[همعص ععموتغي ءغع ةتمعسله ءزدق ءالقتف همدصستمع
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 خيشلا نال فيرحتلاو ءاطخل نم رذتعا مث اهنع باول ةرغ ىلا ةراشا رعاودل نم ءىث مساب

 ةعمج نم غرفو ءاملعلا نيب ةفولأملا ةرابعلاب هنع هيجرت امثا طا فرعي ال اًيمأ ناك روكذملا

 كلرملا ديرما حلما يهب كلاللاو نماوللا معا و8: ةنس . ناضمرب نم ىيرشعلاو .ندداكلا  ق

 هيف عمج ةنس قوتملا ىررجلا ريثا نب دمحم نب كرابم تاداعسلا نبأ نيدلا دج لالجلا

 ملع ىف رعاوج 5 ريزولا ىناهفصالا نيدلا لامج نب ىلع نسحلا نا نيدلا لالج لئاسر

 خيشلل هيظنو 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب أ نب نجرلا دبع نيدلا لالج جيشلل ريسفتلا

 نب ميعربا فحسا ىأ جيشلل ظعاوللا رهاوجكلا 1 ىندملا دحاولا دبع نب زيزعلا دبع

 اهحرش ىتنزدلا بويا نب دماح ىنيدلا ديح خيشلل ظخموظنملا رهاوجكالا #*إب ىلصوملا نيح#

 كلملا زع ريمالل ةطشاملا ةنوج +8 نبيهتنملا ةياهنو نيددتبملا ةاقرم هامسو مهضعب

 رابخالا بئارغ هيف عيمج [50.] ةنس ىوتملا ىقاركلا بتاكلا ىحبسملا هللا دبع نب دمحم

 رصتخم فصوتلا ىف بالطلا ةيغبو بابلالا رجوج 51 بيترتلا ىلع اهرداونو

 ردم عد متأقع تكانز انك مأ 3111 515027159 2 مرهععاومأتم معوممصسمأ ةصلن ءقععغتتو نتمل 0ع ]12 لءلذغ

 "لكتس هع 0ع ءممورتطامو عع ءممصت ماتمصتطسك ءعئعدمدنز هذطعغعتلعط ][دسلفعتك ءدمتس (ةدد 1121م عزز 5

 عدتعو نغ مع ةنتانععع ننتلعسس ةءعلمععو 5ع نسمع ةهط تللم ةعععمتغ ؟طلق ةماعم»عءامضتق هوا

 صاع ملسمو 00ءعئم5 مكنت معععمات5. آطتطعم ءمالتوعملم ظمعس ةدسممودتغ لتع هتعععتسم مدتصسم

 رسعموتزو ظمسدلطقسم ةصصكت 942 (ذمع. 2. لدلك. 15353). - 4314. 15]- ل ءروؤطت»#» 6

 [ن1-1 عملتو ععدصسمع ءغ رسمت عدس امم هع ل1ءاهنتو ال1هالدع 11' ءوتع لع7م7- ءل- لأ: لعودة عب

 0)7110 - «0- 01: ل1756 041 111ه نير»ع]ب عبد 1710]رمت»تت»تءل 2 عر» ملل]أ» لعبعت أ, ةمصف ...

 ردمرتسصقو طتع اعهعاهغتك لعا] - ءل- 01 ل1 1]/مع47: 418 طعنا للعسل - ءل- لأ: 17

 آل يام هما1ءىأ6نف - 4315. ل عرو غةطنمع 21 1خلس ءال- ؛ع1وذعو ععسسمع 0ع لمعسمتمد ءةدعوععتو

 ورمدستعدعو ةنعام»ع هطعتاعلط لع/ع7-عل-047: هك 0-ءا-" هاته: عت» 4طغ 8ءلب» كميرا اخ, دصصم 1

 (ذمع. 4. لسصص٠. 1505) درصمرعسات0. 01عمتعع هرسع ظطعتلعط 7-4500 - هدا 8ءرب قكآا- ءآ- 0

 ل1علعرب# يممعمكت. - 4310. اك1-] عر ةطتعر ععمستقع. 0( ماتق مهعقهعص ءاتءاتطلو 21005

 ةطعتاعط للي 1*]مع 11 ه]بأ» 8 ءر» 11ه متنت7ء0ل للهنيوت7خص ع 4317. 1-11 هعذطتت

 31-1[1 هما عنتس عار دصفتعدامع هعلتمع لسصعامعو جمعامبع 8طغتاعط طوسعقل-ءل-0: 17 مسسل

 8 6ءتن ظ/ززساب 1)تسعر716.  (نهدصتصعماهلتاتك ءزاتك 2 دتعم ننملحست لمعغم علتنك نساسمس مهع هع

 1مم ل1641 هات ءلفرراتو مع ل711 ةميرعل لمت ءارفرأبن. ع 4318. 3ك دم عغ عآد ٌةعطت (عاو

 ةمتكإسنتت جيمرت هن ءنررت هعسولاصتعأو. ظسستع لعس - ءهامسأ]ل 1101760 8 عب 4576]

 1210581212 11م" ى5تتطمم نيتك هصسصم [420 (ذمع. 20. لكهص. 1029)] لءاسمعأتتق عقأو

 طلع طتمغمذتدك كتم وعد] دينمو ءغ رهعمم ةععمم لمص هعئاست هنلتمعس ءما]1 عمتي ع 4319. ل ةسط عد

 عا-ةالطقط ركع 8ظهعطرءع ءع1- غم1]عطر ععدسمع همملتسدد ءعغ 0لعمز0عيتاتتت هات 01٠
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 نيمثلا رعوط من“ » ىلذاشلا ءاتولا نب دمحم نب دمحم نب كمحم هللا دبع قا نيشلل

 كيحلا هلوآ م. ةنس رخآ ىلا تاونسلا بيترت ىلع رصتخم نيطالسلاو كولملا [كواس] ريس ىف

 ةخماقملاك ةلاسر ةنيدملاو خكم لضف ىف ةنيمتلا ةرهوجلا 5 خلا نيملاعلا بر هلل

 رهوج #٠ )و ةخنس قوقملا بدحاصلا دابع نب لبيعممأ مساقلا نال ةرهمجالا انرهوجح 7

 مرعوأل م0 رهازلا رعولمل 500 تأارقلا ىف ىاقدلا رهوأل 50 ةموظنم ىسراف رعاولل

 [.4. ةنس ىقوتملا] ىيقلبلا رمع نب ملاص نيدلا ملعل ديعلاو ركلا هيف فلاخاي اميف درغلأ

 لوصفو *مدقم ىلع ةلاسر ىيدملاو ريصقلا رمعلا ىف كيرفلا رهوجلا 506 هه. ةنس قوتملا

 ةهجانت اميف .موقرملا رسلاو ىروصملا نهوجلا 504 . لا رما لك ىرج ىذحلا هلل تيكلا هلزا

 10 نيل هلوا 1 ةنس ىفوتأملا ىنارعشلا نبا دحأ ىب باهولا دبع خيشلل مولعلاو رارسالا نم ةواذل

 (هرسمعمس لن سس 0ع 5هظكفتسمو 01[110 ةارعز]ءاج كاتي 4500710] 1110111160 ]طف عنا ]1011120
 12 6رب 11101, مصستتءل 18 ةرد-ءاتمورك كلمنا - 4320. آك3-1 حسطعس» 1-11" ط عستمرو ععصسم
 مرعنمدو 0ع دتنمع رونممع دمعواتس عا انة هزات (نمرصمعسلتسسل 20 هدنلتسعتتل 8010
 دموع ج0 ظمعص ةمصأ 804 (ذهع. 11. فثسو. 1401) ءهدصممةلأاتللتو ودمل زاد ةهمعامأا: طقلق
 روم رده لهرتسنص لمرصتسم انعم. - 4391. 3-11 ةدط ءمععغ 81 - 'ل'ط ةرساس ءاو 2

 مرعالمود لع مردععاةمف 81ءلعلاعفف ءا 1[علتم دع. '[لعدعاهأنتك 320 ةمقاقلل 6025ع85ا18.
 43992. لومط ءععغ ءعالد-ز صطعمعءغر ععستسم ةز110عععرو ةسعاماتع 461 1ءمقنت» 1 ةن1007] 13 ءلف
 5 458601 5748-131, هصصم 385 (ذمع. 5. عطب 995) رصمءامم. - 4323. ل ةسطع» ءادز ءمفطتاو
 ععصتسم ععاسيانلل.  هعرسف معقل ءاتتت. - 4 11١ ل حمسط عع ظ0)1-81 ءقعو ععروست
 ةنطنلزد لع معمعموزهمتطسق ءهمرممز لق. -ح 4395. آظ1-لةمطع» 1ظ1- تفغطتعو ععسسف
 ةراوملعمو. - 4320. 1-11 ةسط ءدن 1-11" حم لو ععسسم 1آمعمتس مدخهطتاتق لع لتدانمءانمطع
 انطورز جه هعركور هسوامنع 11: - ءل- لا: هاقن]ب طعن 051ه" 1801ءالعننقو [ةصمم 8608 (ذهعب
 15. هعمغ. 1463) سمداسم]. -ح 4397. 1-11 عسطع» 1-11" جت لر ععسسم ملعاتم55 ع
 لمعوتمم نصتنك 106أو ةسعامعع 1[ عجل]-ءل-لأ: 110ه]ءمتستتعا 1 ءزن [العدم ظعتف] طوع ل2) ءات7ةو
 مممم 808 (زمع. 29. لمص. 1405) رممتننم. - 4328. ظ1-لةسطعت» 1-11" ءعالو ععرطستت
 مرعممود لع دتكك طغت ء( 1ههعق. 'امدعاقنتق ذص مج3ع1210معلل1ل أ 5 01115ا5و و101
 زم زمعمتغ: ةمسف 1)عم هرصصع مععماتسسس هلصتمتنانممات ءاع. -ح 4329. 11 - ل سطع"
 31-11 درم مع 11- هز 1312-151 اكسر ععتسم تاتكام0105 عغ 8ع ءاانتت 2018112 0ع
 10 جموومأم ء( لهعستمتو ع سعلتمنلممع هماتكعسد ههتتكر هسعامدع هطغعتاعط 450-ءا-همءا1]رط] 1 تف
 م4176 1م - ءقيزم" نينو ةهمصم 973 (ذمع. 2, 0ع 363) سمرتانم. آ1صعتمتغ هزراتق د2: آه
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 نيب اقرف هفلآ ملع فالآ ةثالث وحن نآرقلا مولع نم هيف ركذ هنا ىذا لا نيملاعلا بر هلل

 نونكملا رعوجلا مز", هب كنس ةرخالا ىدامج ىف هنم عرفو نيهبشتملاو نيققحلا تامالع

 وعويفيح ةئشلا ةوعلا ةياسنلا7 اولا ننصح, نج» نسحب تاكربلا :قأ١ ةفيرشلا نوظبلاو لانابقلا/ق

 هب عفتني ام باسنالا ىف امب هيذ درواو اهلوصأ هبحاص نفثا باسنالا ىف ةعماجلا بتنكلا نم

 خيشلل مركملا ربقلا ةرايز ىف مظتنملا رهوجلا 51 بيرالا بتاكلا هدوجوب ىنغتست. بيبللا

 ةملقم ىلع رصتخم وهو [10* ةنس قوتملا] ىفاشلا ىملا ىبتيهلا رخ نب دحا نيدلا باهش

 ىف هترايز ىف هفلا هنا ركذ خلا انيف ام ىلع انتلحا نأ مهللا كدا هلوا ةيتاخو لوصف ةينامثو

 نب فسوي ةمالعلل نجا باحتا ىرخأتم تاقبط ىيف سصنملا رهوجالا] م"## 101 ةنس لاوش

 [.:| ةنس ىف هقيلأت نم عرف ىسدقملا ىلبنحلا ىداهلا دبع نب دا نب نسحلا

 نب دجا نب باعولا كيع نيدلا باهش خيشلل دا نب ليلخأ ملع ىف كصنملا رهوجلا اهوار »

 لر©روم رههصلمنرد هرسصتسم ءاعبر عك جسمعام» زطأ نه ةعدنع دصتااتو معءاستممماتتت 0013036310

 ءمرستصعرصهرتجمدع عامرتدعد»عو دماع» هتومه للك عنلمعادعمفر ونتتطنق جآلغه 1كلعإ ءمعمتنممع صح

 ةنصسعأل ةهط كنه لت ععدصغو وننأ طقسا هعمنع ذص نصتنتت 1ءتص ءيضعلسمغ6. قةطوماعتغ ةللل

 ردعمكع لوصقلت هةععدسلم هسصمت 932 (ذمع. 18. 0ع66. 1525). - 4330. 11- لوسط عد“

 1 1- ل1 ءاعمأمو ععسسم هنق(ملتاه لع دصمز هتطسو ءغ ستممعتطاتق قعدطاتس مسنات تعو ان ع1 01

 ى/ء»ار ملط ء”ه[ننأ 1 ظهدمت» عزت 1!]1ه]متوت»ت عا ل عاماتت# 6(ءمعدل معمر حدمصم 577 (ذهع.

 17. لآدأ. 1181) صمام. ءضانمعغ د0 همععد لع ععمعد]هعتتك نمت ؟عضودلتقو ندمتشتس التم اتق

 جاتعامر# معمتغم5 ؟ههعممدعتغو ةطتوسع ءكتسص ئكتمقر ونتدع 20 ععمعق]هعتمك همعععمسغو مادعه دللعساو

 سصلع ىفملحغ5 هقلت ينعسد ءةمتغر ءغ نسمع ههيتطق ءدلاتلمم ذمهعمتمع ![جعامؤتت. ع 4331. ظ81-

 ل دسطعم» ك1 -ل1 سماع ئتسسر ممتنع دتل امنع ءعرلاأو دعمتع ءممزامعامع 0ع ءتمتنهم0و ةعمسأ ءطقم

 طممم»ةطتلتو دسعاممع هطفتاعط ك7 ء7مل5-عل-لغ: ىلآتسنعا ظءد» 1طهز» 11 ءقازءعسق ]1]لع ظطقطتاهم

 [همصم 973 (ةمع. 29. لدل. 1505)] صمته. (نهرصمعم لذ دس دس مرهع1 هل مصعتلو 00 5ععءال0صهعق

 عع ءممع]سوز مدعم لتكتكسس و, وسم0ل ذه ةصعتمتغ: طهسلم "1 عر ه 1)ءانقر نن0ه0 2058

 معلل1ل150 هععدصلستس عدو نصحع ممطتع دمكاتسأ عام. 8ع 10 ءمرص ممدمت5دع ههضفكو ءانط 5عءماتأ ءادطاتما

 مرهمطعأوع ممعموع 8طعرودكذل حصصت 956 (أمع. 30. لقص. 1549) نوزع ع [4332. 3-11 هسط عد

 [ 1- 11 هدد لط ل ط دغر رسمت عويس ادع قادما ةعتع مصممو (هع 0ع كقموتطاتق هةعيتمضانتس 355ععااتنل

 لبن عالم, دسعام»ع عات0ت (ةددتسم 7”عتبرك ل ءرن-ع!]رهععتت آ) تن ى]ت» عل لق عزان كطل-ءآ-] غل:

 [1[ةمطقلتغعو واتت هردك ةمصم 871 (ذمع. 13. ةسو. 1466) ةطقواحتا]. - 4333. 81-ل هسط عد

 آكل - 11ه د حل ط ل ط ج غر ممتن عدس أدع لاتكاع فرس مموتنمع لع داع سعاتعت جه 716[7/[/] ظءتن كللقنعل

 ةمكعمامر ديععم»ع ةطغتلعط 57ء7ق - هل - لأ: 40 - هآ- :مء]آبآ/ ايط 8 رع للاتسعا عت: قلهطعاا]
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 ىف ىقفيبلا ' نع نزلا ى. ىقنلا رهوجلا + .. 11 ةنس قوتملا“ىفنكلا ئقشادلا اةانشب رع

 ىلع هبثر [10) ةنس ىوتملا] ىتافيتلا فسوي نب ديحال ةمان رهوج 8700© تقي ريبكلا هننس

 مالكلا ىف ةموظنم ليحوتلا ةرعوج 7*8 هنيثو دهتصاخو هنوكت هيق ركذو باونا ةسمنخ

 اهلوأ 1.5 خنس قوتنا ىكلاملا ىناقللا نب ميغربا خيشلل

 5 هنالص عم هللا مالس رت هتالص ىلع هلل دمحلا

 ديرملا ةدمعل ديرجتلا صيخلت طسوتملا مسا طسواو ريغصو ريبك حورش ةتلث اهيلع هلو

 هدلو اهحرش مث 1.5 ةنس مرح ىف هنع خوفو هلوا ىف هركذو هداز ىضاقب فورعملا خيشلل دفلا

 لما راتخم اهنمضو كيرلا داشرأ اهامس ةليلق قاروأ ىف اضيا [!1.م ةنس ىفوتملا] مالسلا دبع

 روصق نع ىبني امب ميصفأ روركتلا ةبلط ضعب هلوانتو هجرخا ىنيحن كيزم ريغ نم ةنسلا

 10 امي ةنس ناضمر نم نيرشع ىف هنم غرفو ديرمل فاحتا هامس طسو حرش ىلا ردابف هتمع

 ررزوءعلعم [[طدمعاطاحو هسصم 901 (ذسمع. 21. 8عمن. 1495 ) ردهزتطنمص. -ح 4334. 3-11 ددط عد:

 [ 3-1 ةعاعأو ععسسق مايه 0ع مءعطنسلم 8ءنمع## ذص اتطعو ذتدعت» 271- 1ععءااو 0ع نبنم

 زمانه ؟1لعوؤنرس. - 43335. ل دسلط عد ممرض عطر 1ئطغعع ععضتتسقتلالل11 12 ان 2004 082

 لتدممهت سفر نسعست 4/1160 120: 75ه 1ع معاق [|ةمصم 051 (ذصع. 3. طلقت 1253 )

 رسمرستانف ]و ءلنلز(. 12ءووتطتغ طق ءدعسمسد 1هعص مل مصعتل, م10 م1161816113 عا م111111[(16.

 4336. وسط عمععع عاد عةسطت 0, ععسسسمف 0هعئملمحع لع سصم 1لعم.  ظوعسم لع طعولمعأد

 وعطم]هعنعدو ةتعامبع هطعتلعط 15 ه]يا» 18 ءرن- المعرب ![هلئاعكتتامم ةسصم 1041 (دصع. 20. كاان

 1631) مممعاتم. [1معلمتغ أ

 5 آدن5 آلعم مم ءزردك طعمعظءتقو لعتملع مدع آلعأ هنن ءّزاتذ 01

 "لبعد زادك دءتمستغ مدحت عصام 05و 1202]ه12عتصو هتتصمعتتت عغ دعلتاتسسو ان عطلت

 1740-6 78 هسسلعأا هلم 0 ةمككتمعتغو ءا ذطعتاعطمر ؟دلعو ((40]/0ع] لتعأم و ءهتص ممكانتكو

 وسغص ةمتغم ادسلامغ. قطوماحتع عدس ددعمقع لآهطقعععسس ةصصتق 1035 (ذمع. 23. 83عام 1625

 طوونعم ةضنعم مةضضافعع 460-ع7-عءالم» ظلتسعو عمصصمم 1078 (صع. 13. كسص. 1667) زتقدنأاتخق]و

 نمرستسعماهطتق عقأ مدانعأو ؟هاتتقو نيمع 18100 ءا-» ه0 ةسكءت مدل كلل عستس عدااتللل عمالاتلل1 55

 ىماستغ عدو وسمع اهد0ل 1 همحتستأ ءعاعرتم مرمعاعععمله طقطاتعيسضتسغو ةتصع تالف 001 6ةسد ءعدام» 003

 تنس عرصتقأتةةعار همهصصللل هات01051 دهنتق لتوعرنات 1 عءعر٠ ل عمفعد عدس 12 ععالتق معقم عللاتظأو 0112

 10 ذسطءءللتغ منعدم ةصتست لعدم سعي دععمأ. نمنع كامكس رت علتانسل عع عوورتق عقأ ءمطلتلل عما قتلاتلللب -_

 وسع 1/1 1ممر“ ءاروم"ل ذمه مدت ءغ لتع ؟كععمتسم دصعممتم متسحلطقم ةمصخ 1047 (ةمع. 16. الآقتم
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 ام صخ ناك هنأ ركذ ميلا اًمالعا نيقفاحلا ىف ةيدمحلا ةنسلا لعال عفر ىذلا دلل دمحلا هلوا

 ىف ةينسلا ةرهوبجلا )"ب .. ركذ امك هولقتساف ةليلق ىاروا ىف ديرملا ةدمع نم هداتسا هقلع

 اهحرش 8. 1: ةنس ناضمر 'ىق هفيلأت نم عرف ىواكرالا دمح .نب روصنمل ةيلعلا :مكحلا

 ام دعب اهرركتو اهطسبب ةرابعلا ليهست ىف غلابو نيددتيملل اهعضو هنأ ركذو نيتنس دعب

 درولاو سجرنلا نيب ةرظانملا ىف درفلا رهوجلا م. هدازالنم حرشو فداقحلا فشك علاط

 تينا ىذلا هلل دمحلا هلوا ىنيدراملا فيش نب ىلع نسحلا قنا نيدلا ءالع بيدالا حيشلل

 نيدلا نيمال ةديصقلا ةيفاق ىف ةديرفلا ةرعوجلا م خلا لجخحلا ةدرو دودخلا ضاير ىف

 اهلوأ ةموظنم كو ىلع نب دمحم

 هدفر ىجأر هللا تبع لوقي

 ىا نيدلا سمش خيشلل ةيشملا ىلا مزاجلا ةفاضأ ريرحن ىف ةيضملا ةرهوجلا مت,

 خلا ةنيشم نع الأ عى نركي ل نمل ادي هلوأ ىرصملا ىركبلا نسحلا

 1637) جطوهاحتغ 1هعمتغ زاد: طدتتك 8عمر نست 55015515 ك5هصصقع 11ه ط سس ءلتعدع ذص هععتلعصأع

 مع هرتعمأمع هتلعمه دسدؤطت]تغ ءاع. هع طتع مصمصعغ تكدس 0ع]ءعنت ّدص مهتعت5 1هآتتك دغض]تقوعرو نتقع

 مجعععمعور» عع طلد»20ء# ء] -00 دعوستسأ2 ء01035وءعغو ةهغ عاتطتو 16 22611101341111 عقذأو

 ءمصماعسكءضتسأاب - 4337. 81- ل حسطعععع ظ1 - 8 عملو عار ععيدتات2 م2ع3555 0ع ءامانأتق

 ممطت[اتطتع, تمل همتك تندد 211675: 8 ءرن 101 هت»77ءا ل4262 دمعمكع اكمسحلطقس

 دممأ 1014 (مع. 9. ال1دت. 1605) جطقم]»ت5دعغر لصم5 ةسطم5 م0546 ءملتات عماد اتلت ]ن5 ءلتلتو

 وربعرس ٌدص انتكاتتت (1همصتل 012 م0511155+ مهعضرنفغ. [1عغهوتع كسستتساتتل ذغ101ددص ءمسغنأتغ تم

 ل1 ءقممعدت ءممتوموتممتطسع ؟ءعطتم ءعغ معمعققمدتطاسع 1هعئاتزهععدس 5عل0لعملحس , ممدخغؤسمقس 105/7

 ء[- لمعامقع ءا ءمصصسعماةهعتسسس 3 11هن/معملع] ءلئاصص ]1عولنل - 4338. 81- ل ةسط عد

 1-11 ءعلر ععسسف همتعد 0ع لتدمسعملممع ذماع# مهمععلوذاتت» ءغ 2هددتسر ة0ءامدنع هطعتلعط

 مطئاما وعم 47- هل - 01: م1: 11م مععت» ك8 8ع كا رع»ورك للة. طمعت متغ ةلذ: آطمهتك آل عوو

 وسن كظعتغو بغ ذم طمعأتف ععمدعمسب "ه5 م1013 اتقع يعوعمع ءاعب ع 4339. ظ1-ل حسط ء»عغ

 [[:1- " عم104ءعغعور ععستدم بتصتعو 0ع طمضمءماعاعتاتلف ©05406هعو ةتعام»ع 187141:- ه0- 0

 ل110 هت»172ع0 ظوءر» مل.  (دسمعم ذاج ذصعأمتعمق :

 ]رزولغع دعيرتو 1)عأ ر ودنأ عمواتقتل ل5 5م 184.

 4340. ظ1- لحس ط عععغ 181 - 00[8ط1 رع عغو ععسسمف ]نعله 0ع ءمرعععام مم م]قع

 مماسمكقتتع كندح 1ساتعم 2ممعممدغم ةامسعامرهو ةسعامرع هطعتلعلط هر عربو- ه0 - لل:

 8ظء[# 212.  [آممتغ اه: آهتتلعت كر تهتزاتكق ؟ه]نماهغع 5015 معو ءديتوان0غ ءاعي
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 ةرعوجالا 88#  هركذ ىنأب ىرودقلا رصتخم حرش ق3 ةرينلا ىوريو ةرينملا ةرعوجلا 57
 اهمككذ قبس ةرهمكلا رصتخم ا ىف ةرموجلا 7*7 2 ةييدقلا رصم رابخأ ىف ةيبتيلا

 هفلا ىصحلا ىلع نب نيسح نيدلا لامج نخئِيشلل ةرشعلا ءارقلا ئف ةرهوجلا متع

 خياتعلو نضديبد ملو باهولا دبع ىضاقلل ةرشعلا بعاذم ىف ةرهوجحلا 5*5 401 خنس .

 دبع نيدلا لامكل طذرشعلا هباحصاو معلص ىبنلا بسن ىف ةرهوجكلا 75 هللا

 خيشلل ةموظنم وكنلا ىف ةرعوجالا م*0 2 هب ةنس ىفوتملا ىرابنالا ديحم نب نمحرلا

 ىسراف .ةلاقم راهج 806 “٠ ةنس قوتملا ىرركلا نمحم نب كيكم ىنيدلا سمش

 ىم كلملل لب ال هنأ هيف ركذ رعاشلا ىدنقرمسلا ىضورعلا ىلع ىب دمحا ىيدلا ماظنل

 ةلاقم فنص لكل ركذف بيبطلاو مكنملاو رعاشلاو بتاكلا

 4341. 3-11 دسط ءمءغع 71-11هصتععغر ةتعسعو سغ هلئأ ؟هآ]دصغرو ط1 - امل هير ر1 م عغعو ععسسسم

 ]نععمف ةزكع ]سعتلق. .(نهرحتسعسامتتاتك ده همت معجنات (001/61, 000 ةطقعو .ءورتتلت ع12013-

 طزننع. - 4342. [81-ل حسط عمععغ آ[1- ]ل ءغعلرد عغر ععتتلت مه5:ع23 همهن طقطعصفو 0ع طتقغاوضمتو

 قمعووزمإأ معاعرت. - 4343. ظ1-] ةسط عععغر ععصتتق. طظمتغماطع همعاأ5 لع 0

 ]دساون. - 4344. 11 - قددط ءععع [1 ء1]- ءممعد عآ] - ةعطع ءعغعر ععسست 06 لعععتس

 (0هرءوصت 1ععامتطسع. هطعتلعل لعسضم7-عل-01: 11ه ععقرو 1 ءرد ل16 طلنعددم طسصمع (2ةعاهكاتتط ةقصصم 1

 (نمع. 7. 12ءع. 1553) ةطوواوتنا. - 4هقوق. 1-1 هسطع»ءغ 81 طع0لهةطخط ء1- ةوط عد عغو

 ععرسسم 0ع لتهءماتمتك لعععسس ؟دتعمرضسس ةعءطمامس لمععسمسسر ةنعغمثتطنك (نةلطت 4780- ءا-

 7مء]146 , كتزاتق هراتك م1006 صمص ءجوعتط ءطدضعر ها 1 (نءا-ه)]م]. - 4346. آك1-ل حسط عد عا

 11 معوعط ء]-معطت رع ةهع'ط ٌةطاطت ءآ-ةعط ءمعءوغر ععيسصتست 0ع ععمعد]هعتذ معمزطعأقع

 ع( لعععرس ءّزدك هقدععاتك لدصسعاتمتطسعو جسعامرع 16 عتاب - ءل- 011 ل0 - ل -ه]تن0ت) لق د

 1101م7: 0 ملنث8 مينو هصصم 577 (ةصع. 17. المت. 1181) دصماتطته. - 4347. ظ1- ل دسط عد ءغ

 11 ع]1- مدطتعر ععيستت 8. (جيصعس علوتال 25 ؟مل2,  ةانعام»ع هطعغتلعط ف/عرم - ءل - ل

 1101م0 1 ءر» 110149170 لعبعت»#, ةهمصم 833 (ذصع. 30. اعررلاب 1429) 1ظ0م1:10. ل

 4348. 1 هطءعءطقع 81ه عمل عغر وسمكغتم» ل155 ءنامنتمصععر جننعامع 171ه نن» - هل - ل11: 64

 176ج م76 مل"6]07 كميوجمت"ءمينل# طوع. 0 مدعك معيدتعسسسو ّذص نسم 1116 مكمعتمعس ل عيصم»-

 عاروغ ةتتطعي ممعاور جقانمسمتمم ء( علتعم هدععتتنع ممص م055ع. زمعاتلتق ناتهغاتما' 0101هتطانق

 لزووعمامغنمهصعسم (صلطانأا.

 حالا

 زل
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 "ناهجلا ملع عرمعب

 كلذ وحنو حالسلا لامعتساو ركسعلا بيترت ةيفيكو برحلا لاوحأ هب فرعي ملع وه
053 

 هدعاوقو ةخيداعلا هءلاوحأ !ونجل كو ةيعرش ماخححاأ هيف حكي دقفلا باوبأ نم باب وشو

 دب

 وكول كر ص 0 عويض 2 كلذ وكنو بدحكلا» تالا مرلعو ,كسعلا بيترث ملعخ مولع ريض ىف اوركن 5

 ىنيسكحلا دللا نبعل ىساف لمرلا ناهج خمإ داهجحلا بلط ىف داهتجالا م“.

 تاهج تسو ةمدقم ىلع بترو 1 ةنس هفلا ىزاريشلا مجنملا الم هاشب روهشملا قايلبلا

 هنا لع لسرلا قدم ةيداتلا ىو لمرلا نود نهرا تاهتقملا لوالا ىلا ركذو ةهناكو

 قفل 22 6ك رك لكلا | لابس ةتلاثلا "ققر. قانا ةقلك ىلع_ المتشما اقننيح 0

 قافآ ةسيخ ىلع لمرلا بونج .ةسماخلا -ئفو ”قافأ ةعبس -ئلع لمرلا .برغم ةعباولا

 4349. 11 ءآ-ّزذط غ0. فمع طعالتل ةدعتت.

 [1[جعع ءوؤإ عد هكر ع5 008ع 20 طعالسسب همععاقمغو طدنلم ءععينعلاتك 015ممهعصلتو

 تكاتك جنس مإلاتس» ءغ دآته هموم ومدءدمكانار معهاتسءاوتع 20 مداع5 لاتتتك و نتهاعمات5 طق ه3

 1ءعدلتو (ندعاحسطتت. 8 (ةغ05 ءلاتك نكات "عءعمئغم5 ءغ ظتصلهتيسعما2 مطئامودهمطتعو ذم هعتماأتو

 ععوجر ولم ءحماتعم هانسغز ءعمعر ءاممدعلت حصص نصتلعتت جسعغممع5و عدس همدصتسع 177: 67-7710

 صمم ءمرصتس ءتهدئكصغو للم عم ذم جععسسسعمأم جاتدضتس 00ءملمدستسا 1دتلقهمغو تغ ذه تاع 5

 ييععفك 0تمممعسلتو ذه 0هءسملمج ةمكاضتسعس(هخدسس طغا]ز ءورصتست ءغ جاتتك.  طءدععأوغ عنو

 ءدرص طلع فرصتصعتسمز'ةضع. ىل ائطعمو لع عد ةعتمعم5 معمعامعلهأ ...

 4350. ظ1- 1 تط قلي ةدستستتلال 5غملتانسس ذم ننمعض عماد هدعنم طغعالم. - 4351. كز طقم

 عءا1- عدس هلو دحسصلمك ل0ءملممع ءدع (1تملععتس) 8عمعم ذص ةععمم لعموم ملك ةماععه عدمت طسك

 معوموسلعملز. مسك معضد تعسس , عنن00 4500112 1105 ءننن# 1807 داق كاش عع ةعمان وم 0التاتكو

 ؟نلعم مة 7107/4 لتععدكو ةمسمم 984 (مع. 31. اللمع 1570) فيرس ممددتأر ءأاتم مةعاونت هم عتلو

 ممر 2معاعد ءغ فصعاسك1هدعس لتكتكأك“ طم معكصم ةعتع معواءعمرسعست طقطعغر ونتحع ةتمعااتك 0

 لدنمك ظعاتسدساند» م77 64/ همععاحمغو ذص هععتسلب ]دنن5 همتعماولع عد مملتلمصعو نغ غنت

 (عصمورل5 ع5 رعولممعك يرسم" عطعم0عينععر ذم (ععاقج ]جنمك ةعمفعماس همهأع هععسم نصت نانتسلختع

 معياممععو ذص نيمتنام هعءعللعمغولع ج0 هعماعس مععاممععو ذص نستصتح ةنكاتقلع 20 ونتتسونع
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 ىضاقلل عماج رصتخم ىسراف خجيراتلا ىف ىارا ناهج هو» لمرلا تحت ةسداسلا ىفو

 يف ىلوالاو ةيمالسالاو ةيضاملا نيطالسلا ىف.ةيناثلاو ةّيماشلا ةلودلا ىف ةتئاثلا ركسن ثالثو

 أرأ ناهج خسن وشو هفيلاتل اًضيرات همسا لعجو نامزلاو ةوبنلا ركذ ىف ناونعلاو ءايبنالا

 اضيا ىسراف خيراتلا ىف اشك ناهج 70ه“ عماج دكيغم خيرات هيجاح رغص عم وو

 “ام ختس ىذوتملا ىنيوكلا كيحم نيحلا ءايب بحاصلا نبأ كلم ءاطع ىنيدلا ءالعت

 8 فارطالا كولو اهنيطالسو لوغملا خلود ىلع هام ودحالمهو زيكنج اظوبيدد ةميذ راد

 درك ذ ىسراش ءماق نايج ا رمح للمو ه«ةيراش لوأ 3 فايقولا هركنذ ىذلا وو ممهنامز

 قوتملا] فورحكلا هذه عماجل اينارغجلا ىف ىكرت امن ناهج هد ةهونلا ىف دللا دمح

 8 ىناقلاو اهرداوجو اهر ودعو روكلا 3 لوالا نيمسق ىلع 0 بانح وخو 1.1 خد

0 
 ريخ ام لاودحأ هيفو فوركلا بيترث ىلع «كلامم كلاسمو هلايجو هراهنأو هدالبو رك

 رعويزنمصعورو ءغاذس دعجاج لعمتودع ]هاته ةصكعتلاتق. -ح- 6 لذطّةخم - 32 قلو 01م
 رسسص لت. (هدسمعملتسس طئمغوممع هصتس مدلتك و نسما 0ةلطخ قكاسعا ظوت !1هارعتستسعلا طن
 ممم '1]رشلم معدتعع فسسممكامتا.  طرمومععكسك طل ءىأ دل ةمصسم 972 (ذصع. 9. للتعت
 1364)و هي زلاسا ذم نسلسس ءعغ تح يعسمامستمه لتئاستطستغو نسمات (عيئاتانتل لع لهن
 ,574قزعدر ةععتصسلسس لع 5نلاحمتو ممعاعتال اعصممدتك ءا [كلدستعأنو مستس 0ع م2همط عاتق
 معزغ. لطص نتألم معووطءاتذ ءغ اعط ماتك (3[126( 01. رمصستمأ اتطدا رر امده[ن] ل1 انا - هسا ««

 عدماتم ءزاتق همر0م0وزانممت5 1صعمذع ؟0ه]تزغأو أ 11111 زللع مدتسمرئعس ةيسطتغم طقاطعأو
 طلوؤئمرتم ءىغع هلممحتممسسس ناتلتسص ماعمو ءع ههتع عدولاتد. - 4353. لأطقم - اطسقطقو
 رساتسلخ لعطء]][جغعمرع.  طويتنعع طتعامدته معيوتعمو هطأ 4//-ع04-0:: لل ]!81هآلع ظلتسك متهععت للك

 1من 8 اراد هلل - لفر» 1101 مجمرسعلأ لوم ءعشام رو ةصصم 053 (ذصع. 20. ][[هدغ. 1284 ) 1201:غاتاتكو

 دتامس لزيععأ كه رك /معن زم مهضسمعو نغ نص معتتمم ءغ ة5نسلغحصمد 010ىماهرمس ءا مقصعأمءو

 جاتمسس همامصسس ءعوملعتس (عصمفتع معومفماعد ءمرصم»ءطغعملدع 77همدكر# حبس دمتم طتقامذتقع

 ةمقع ]آدسلتطسم قعر - 4354. كزط ةمع-ص خس عطر اتطعتن دصتصلل. 0مانك معروتءانتتشو 104

 181ه»:0ه11ه) ذه آتطرنو آسانعا ءوصصعتس هزرهل. ح 4355. كذططمس -صات تو 201610605112115
 اطعم ردم لمص معرب هعمععصاممو. 0ممع ععمودمطتعمس ةهط دمعامبع طمزمم آنعيتعت 8تطاتموءدمطتعت

10 

 10 [دمصم 1008 لمع. 29. ةعمغ 1657) رسمرتسم] ةتسعتعع مصقعتت مانت. 1م ممدتاسم هدأ ذص
 مويتاعمو نيمضسنس متم" 0ع دصحتتطاتعو عمرستس 1مصتم ءغ ةصكتأتقو هأ ممق(عرتمال 0ع ممهالتمس عماعو

 ءزدك مععتمدتطسعو 1سكتتوور طمصاتطسعو تكدر ننهع ذم ١ك "عمده لانعءانضأو ه0 هل طعس
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 خدر ىف فلا صيِرأت ىف امن. ناهج] م*ه1  ةديدحجلا ميلاقالا نم عساتلا نرقلا دعب
 ناطاسلا رصع ىف هنم سداسلا مسقلاو ىنامتعلا لكيكحم جدفلا ىبأ ناطلسلا رصع

 نين نمحم نددلا لحل ةلمسيلاب رهجلا اليوع 2 ىنونلا ىف ىنأي ةكيصنلا كيرجات

 ىلع زورملا عنمب رهجلا 1 [01] خنس ىنفوتملا ىعفاشلا ىلحكملا نب دكيحا 5

 رابخالا ةنيهج ما“.  اًمامت هيواح ىف هدروا ىطويسلا نيدلا لالجل رهنلا ىطاش

 رصتخام وتو 587 هن ىفونملا حاحا ىميخلا نبأ نيدلا بذيمل راحنالا ةنينجو

 هلوا رضاحلا سبلجو رئاملا سينأ باتك نم اهصخل اباب نيثلتو ةعست ىلع

 ىف رصتخم رابخالا ةنيهج د“ يلا ءاملعلا ىداكشا ركل 300 كل نبك

 ىنرتملا .[ ىففاشلا | ىبلكلا ١ بيبح  [نب ا رمع]ا نب ”نسح' نييدلا ركبل عيراتلا 0

 حامامط ءعانست ةعلام (هردتس ءسمردغ ذطأ ءاتحتس مآه عمق >0535 ممكغ ةععمالسسما همصتتتت 0؟(عءا3ق.

 43356. [كزط ةم- ماتا و 110015١ 1[لتوامرتم (عصممبع ةناممأ 47: 7/هل']ر 1107 هل

 0/]ززن(702, ءغ مهلك ءلاك كذدعدتاكو ونطتحلال 0ط صحتهغه5 "ع5 ععدامك (ةرسفمت1 0هعدتت ع

 مءاز نعال حاسم لخمس عاتدع دعمدمحنتمسم ءلتلععدمغر غصمماع 5هلافصأ هير ءسعت ءمدصمووزاه]. ح

 43357. لعطل عل - ءحعتط غر داسلتسس ةه0لهلت5 ههاتسمللاعع ةمقلتاقع.  ظحمموزنقع ءكممعد ائتطعت

 1مم ماو لع نسم اناععد ثث» ؟10لءعمنسع. ع 4358. ظآ1- كعوطع طخل طعوس عا ءغر 0104

 مأتم مععءعانست مءعرطم ررالمصنأمع آطلعأ ددتك عك ءمملتك درستك عنهامرتك““ كممعع مممسصماتقمأو ةانعغ65ع

 لما - هل- 0: 11ه 1رمنست»» عل عزو لطتنعا  ظعرن- ءآ -:»م)8]07 ظاطقطتلاحو ةصصو [ 864 (ذهع. 5

 28, 004. 1459) ] ردم م. - 4359. 1 1-ل] عطب مضمماتس ءأدأأمر قاتق ؟ءاقاسعو هع نصتك 20 ؟1هكتت

 (8نان) متردد لص ءمهقزر عاام م00عدغر ةتتعئمتنع لء7-ع042-0 كم1, نسا (هعاهأاتلال 0

 هانم 1طل4702 1موعدذز ا. - 0 لوط ءزدمعغ ءا-ةلعط طقم 5ع« لمص عام ءغ عا- 0 عاططقمو

 ][زطءعو تملع ءىعمتاتم طتقاممتدعتس ءعئاتكذتسه معاعصلم ءىغ عغ طقسا 1هعامزثاتللت 1 22101:8-

 طئاتسسو ةسعامنع 7101400 - ءل- 0 1ظط1:- ءال طرررب 5 تطهر ةدمصم 642 (ذصع. 9, كسصب

 1244) رصمتس(سم. (نهرسمعصلتسل ذه (كعتستك 5017222 هقمتأك 015مموزغتت» ءعأ ممانمدنعلت مه( عت

 ء ]نطو ل145 ء]- »05مل مع لءأغو ءآ-1ر4ل]م» ءيعععمفمس. [هعمتغ ذاق: طمسف 1لعم. ونمت

 وزمورستتس 0هعء(ممدس» 1هآ]زو 1ععزإ عنب - 4361. 10 طعتم عغ ع] - جلعطط ةدعو آائطعنو نضلع

 200 طتوؤمتدستست عمانمدتسمه معاعملد ءعىن6 (نهددمعصلتسس طتوامعت سنسر ه 8ع" - ءل- لم 0

 110جم: 176 | 0»ه» ظءرب ] 11ءانأآط 18627ءعل# | ةطقظتاه]ر ةهمصم 779 (ذصع. 10. لآهت. 1377)

 ةديب*
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 لالكلل تالساسملا داهج نانأ) تارقفقلا ةخياعرو عجسلا ىلع دقلا ابك خمس

 ىطوتسلا

 مرن نمر هدهتمصسع عطور اطستعو عا هاطقعتا ة نق مع ملتم ةزستات عع لعولصس عماتطاتق 60227051411111.

 4302. لزورخذل ءادحرس هد عءعاسدز] ةغر مدهعوامسكةتسمع 80110 طاتتت 602031ط قا قاتتلا و 1160

 167,7 - ك0 - 111: 50/418.

 201 ا رار 01 6 ب كك ا ا كك لد

 1125148, 7215 © 11[1ة.. 111" 51.115 ٠06
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