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 (/ د عنناتم آرعدمتعأ ظاطات هععدمطتعأ 77عز# مهل عارمع (هدحمر ناتعتا2> ءاتاد>) 0طن

 حل ترص علعصلممل موتهنم ةعلصأ نانفتننانلق كلصع 12018 عععاجت عار طقطعم مدهعطم-

 معملمو مددتعأك جطقماو هند. طم م2عععل عم عقطاتو عصتصت ؟01نطستستطانلق زهدتط 5

 وع لتعطتسص لع مدمنمصدع اتطدت ةموللتك ءهغ 06 مدعطاتقو ونان35 15 كم0 ؟«لعمأ0

 دتوتستنت. 1ط001عم عمتصعسر 01100 10هدعجت> ائطدتل ءعقتتاةتت 2115011213 125:عالأو

 ءغ نمت مرهعأع» طآحصتم هتنطصر 16001ععضتسم لع قةاحصع ماسعسم ها ماتكدقتتط أ

 مسمطاتعع لعلتغو نطلع 1كاتعأاتلا> هعزت112115, هجلا010لدذزصتا15 17؟ن5غ عد عالتنك صعق

 مرتهعوعمرمام5 عععلءنع دم م0[

 خمضدسلد ناتدعلمتت» هذان[ لع م5315 جلصتصتعاتلتقو ونستطاتق ذص (ءلاتم

 ؟ماسسصتصع ءاهطمرسدصسلم نغأا دصتطل ءمصغعتام  ظعورسصتمأ 1) دعو همهتفنت 2 !ائطأرل 606

 لئن ععماتمسم ءعدسصتسماأمو ةععات7هاا15 15من ه6 ل1112 هقذع لع ءملتعع الامر ونتعس

 ترن ما:2ععاوسموتسد انك 0 (0طعكمم ءمصردةدنحص لمس طصتطت جعل طسصع اتكونع لتعتس طعصتعمع

 ىدلتلت6 نم ذآ]1ه 106م كتفمتعدكال5 51112, 1عء31052ع20. 011312 11طةسانق

 زم جاغعتج هملتعأك مهدتع ه نطلق نسح نب ميهارب# نيعبرالا ثيرىشل َح م

 ىدصقودءعتط حلم ةععتطتو ءىار 1مدعع ل15: عمددتص وىذدع حط ةآآذ, نات ةنكات5 ءقأ لص

 مرتمدنعو 10 لدس طمص ةلطع 0ن110هصسح ةصتنصأ 0م1هد:ع منمططكنطت 152101 أ ءحرب تااتن)

 طهطعم. 8 عوسع تس طمصم7 38 عصااتق 0ع ككانق طهااتات دع 108(2"5ع 51361061:

32 2561 20 101:111-15-7 
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 ممدكتس نسم ذامعنت لع ءملتعع 8ععماتمعمسمعت 2), نيمعاتطل هددصتك ععمعتت5 1

 يقرصساتاتستم طفطعأ. [طآلدعع ننمونع ممد(ءعمدع مرتك طعصع ننتلعمت ءتقيوغعم قار هغ

 طمس مححعمت مخعاتت [معلعمسلم ءاتص اردؤتك حنعاماتك ؟ءطتم زن0لتعدس للك ءغتص ممعساتك

 انطردس مسند ءمضتععملتكر حئاصحتعمطتلل 11من ؟ةيتعامنع ]طدطمتمغعو هع اتطعم

 حيطتعم ءقصالمتعم هع ةلصع انلام ءقصقتلتم حن لتغمصعساتك ؟ةصلق ءغ لضم همدان

 رتل عن < نع مصغمتصتسهكم.  (لان0 122016 زعلان“ تنل 1ساعات ءغ ناتلئاداع

 متمرععمط ردديتاعسص 1ععأ ءع ءمرصممتحمكتم م دصتصاك ءمرتاإ7001 ءدء جاءت مدتتع

 ”ءعلنتس هك

 1لعمد لع لام انطع ءملتعع دحدصاتنءعترمام (1. 1371.) لتءعصسلسل ءهىدع 1

 لعمال مرنم, نع (ن1. 11: كز نع ع طتطاتم(طععو ]انعام - 8هعمكتو دطععاتس طعصءالماع

 مرحتسان مت عمك. 1ظمتعممصعم آعدجتعأ ملعس يطتطاتتغ هيتعاما, ان طم ةمهآانت» قاتل

 زسمتعمعم اتطعمو ءمصصعسم »دنع هعواتععمععر نيت دطعماتمدع ماتدعأع» ءعاععم5 لتعمت

 وعدا دعل هععععمعصلت لوصع ءاتمص ةصصملتعع ننءعضعنن, هدناتسعمس ةععط عاج مت

 ةنضطوععع عع ةلسعتلدع دضملم معاتعاو حامطقطءانعد لتكمموتعمصع حلتمو انطعمو

 ءودونع [عنع ةصسوداتمرتعو مرمعست(( تعا, ةملتمو هل حلتطمط ءاتعست هنلتصعتط هدمآكؤتد

 اللتك انطرتك معهمعوسعا.  ظردع6 معجم كيصلعسس جنسعام» طقطتستغا لسععتسر ننعم !ئطدنم

 تانك كقكلتعنس 8عضماتصءعصعتع أ هي لتستلتح مدمساع 0' 0طفدمصتمستر نان3 10م عن"

 ىلتععس» ننتلعس رممعسععتر معع متسع نالت ؟تيعانست دعمت ةهلتقمصعتس ةض0

 رعرمعا م مرتع ممددع اصاعأا ءتلم

 1صمصدعع هلتم لتععملام ددصغ لع ملتعغ د هءعطسلعتم همدطعو هعاذساأد ءةعلاع

 واعر[ نعام رحانلاد تتنك ةعومتقتام أ ماعم ععلعمفع ('1. 81هطلتم دتتمع» ذص طاطاتم-

 اععحست رمانطاتعمس وصفت صفع منعم رصملتعم حلك عععمر لع تتزاتك دهن أ

 ممكفممسع ننمع (ن]. [علصمسم دصتطتل معرس مععندن 3), عد ىرصصتم دهغه تأ قصه

 مرصرم عر“ معتصم زنصعتم ةطاطتمع حصصمو ننعم طباعغلمتط كانكععربام, نلاتق مهند

 2) طءدعأك هل !'1]5. 1. م. 111 ها ٠] 3) ظءوعأ ه0 .١01 !آ1. م. 1
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 ععصممتعك ةمدقسم 1م مكان غمس اكطعخ ءلتعمصعمب ءمصكاتتطعاع ممانت, ةص 00016

 الم ءعمصتسمسلم ءعع ءمص[عععس لم ءمصقاتصسكتو ءاتطواتع ةدلعمت هعرتاع مانجععامضأتم

 أ زماعوتادنع ءىوع 5101. ونانه رمرتلطل2 مد5 0" 0طفدمصتعست ءو6 ءغ ءم0عتع

 ىعجلعستمع ؟طتسلمطمصعصسمتد 82. كرماعس ل5للددذص ع عار ن0 مااتدتك 1هعاططلالف, 3ععاتح

 مهعموأ سلع ءأ رعععاموكامد ع دعت انك ءيغ أ عععصمف] هصعتل ءمصغتطعأ 20115ةذلزتطمتلت ةط

 4هاعتز طمع]م (دهس ذغوه ةهتطعص لس مانم كمر مجم ١)  لئاتععمعلكوتسع

 تنرتهعممب عع معوتكدتسر نانأ1 202 ذهآاتطت (ةهعااع مامععو 11ه)» 1/11هأ/مع  ءلتان0ا ع3

 دعس لهكتغر دعا محساغو ءامس 705:5 2001لتغ, نسدلتد ؟'لص0لهطمط عدقتم قمغمطعأا ءأ

 نطتومسع ص ءلتقممع نمعأذ ةهعااتكد ةصكتعصتعق. طعوعغععو تس هلع كعول ءصتمع

 اتم ماطمدعصعتم طاطاتما(طععءعدر ءنزاتك ءماهل هوس (نآ. [تسمتاتسك طاتمءرتتللع ع0

 رصملم يمتع عمد عد لنتل ءانه11, 153 عاط عطخالل7> 32552125: ة(ا01 3) 121

 عع متمرس !ائطعمرتتسص ذص انغععد 2/7 ةصلتعمعمرضنا» ع ءملتعع هرتالسفع 208

 عوعت مطر ءانزاتك ءمأ]دعمدعسس لتلتععممكدتسمسد ؟نملتتك ءغ اهطمتت ةترت هتان

 قلعطعمدات5ك ءغ مصيتتحلتل (0هءانتتط عرخاتا> 018علمددع حصتعت2هع ءماتطلاتك. كام

 ص ممم طقع ءمالوعمصع هدحصت ن2 ردوتخ ءقغ 80 تغعتطاتل“

 4 طروعك ه4 ال01. 11. م. 11. - 1؟ةعلق م2هع- طزدسعخ هممرسدعم ءدأ هع (آدهددتصسسع) 1ة7-

 ءلمسمعأ5أستس 11د ععم ءعغ آمقطتم اماعر عع ]1ياننن ]اردن-ءاء عبرا قلع (1. ء. ظطلتسع لمسستمت
 لعمفطسع همن لير عينت , ععصتتمت للتمعكتت م4/غ), هغ مع مععرد» ةطلغ مهكاأتله ع>جعععلااتق

 هوسفمتعأ هع مام, ه0 ]عموم (نممعامسأتس حساهع ةمطاتستم هعسمم عوفر نتقع ملأ 01 طالق
 مموماتس لهتقعر نستطسع لع قل”ماماز انمى درهم طسع ه مامتعأسكع ممرصعم طقطستات
 دنأوه ءهغ ةهعانه ءلمععجت ؟ماستستتق , طمع ركنصع حعرعم مآامتتعأ هل هانت كا همك 15 20-

 لعلتغ مععرمصخاتتلل 5108 1181811 5615161: رتل هعلتصعتم دضسناهكتس عزا. ل"مامعا]#-
 قمع رستلتو ععاتوسلا ةعأاتم ةعرعلمأات158ع 1210-

 _ 3 ماس عمأم , 00 هسعمأو 20 24/1 ل ع

 ةيلعلا ةلودلا كنج ىم ةفداط سيئر ىلع 1[عحن عمم آ8ذطا 1 معمر عدس ل1 0و أدم م
 زمهعم داس , اضدصع] هننممعتت هرعضم (ةباقن ؟)

 | 8 1 6 ٠
 نيشسلا نبأ ميعاوبأ لييسلا خيدسأا واب ىجهبرع

 ةقباسلا دوهعلا ىف ليج هبرع مهل لاقي :ينامتعلا
 لع زدعمرسم لعماتم هدتعاتقأو ه المل-عاوأرع-

 أ هل تي لسا نأ كئاؤحا خةيع كلا ' 3 :
 راخار هل وجيوج بولسإ ىأ مهتاوحا تريغ نالاو ممم( ءلتأب ءغ وسمع ةددصأ هلتقي أ 12201[ انانق
 بتاكل نونطلا 0 تاقاثلو ةربتك ةيطخ مدغأ دل ظمعتس اسربععأ ةنلغافمأ الى
 1 ركنا (ععاتت, ( تأ ل1ع ؟1ععدلتالطو 11850

 ةقفلا ملع ,..م زئعيدشلا رلدس ةمجاتو ى 0
 م 0 2 دن ردعمق. [)ءع. جخ. 1773 هطتتغل.

 ناطلسلا نمز رخاوا 3 قوت هربخو فيرنا

 تلاثلا ناخ ىفطصم 1١ © راهو از دمع ]جة نر 1 ل
 دع 0
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 [نع رعرعم دموع نيملهصسصم لم لهلتعدسع مموكتقو دصع تععاع لتكمانةقدع

 ممكتم هلتقمصمتك حاصتمصتعسلتكرم ةصلتععتط ةمضانسص و ناتهع دص ممطانتك مالم طاتق هلت

 وحعص هضم ء( جللعصالج يطماغمكلتسماتك عا ة5ععابنص(م عمدصم رداتدعاتتهتطانكو طلع

 زعم عر ءععرنع دامعاتتسلاتك, ان آل12 ءانص رمكتم هلل 1(حدص عصدغلم ها ءرصعم 201 طاق

 يىصزسم ععمعرضاتكر نانمرتنت» مملمدئع» رمدضعسطص يب تللتك ءملتعطاتك هس تتسع

 1عمعنحك ءهغ مالهم هةسصفتساتك, نرل0ع 1؟ةهعنلع ءموصعانلعور ءلتاتمصعسط طحاناءانطن

 مممعكفتست 1سلع هءعيجتمدع.  طكحعع مسحعت 20 ممعالسص ءملتعتس ل001ءمص(لنتتل 11

 عن ءكانصغ تأ مدتتءاووتدل2 (هطغاتنلط هلع للك ةان2غ, 10126 ءمرطصتس عضامتتم تع ةلاتف

 جاتتكوسع جلستصتءانأتك ءااتطغ رزودعععر لأم.  (نانهع حناعتل ةصك عما ماه ع[مخنمدتل 117

 رنمارمع حللعسلادب عي طلع مددعمم هلل مهتم مئه عاعضمتقلب 010 طتقتل نانان12 22

 نص ممعلعكتتسانتل ضمرصتسم تأ ةضمتلاللط 10[ةغ0مع5 همر ععاتممع ءععتع ؟10ع-

 اطدصخس و ّذص نعستطاتق يقضمملتك 2لهزذ طاعارم ممكختس قكمكتتغ أ دتللتك طاطعإتو

 انتغر نأ مم5ئهع عععصق1 مدلك 211ءاملاناتق لتتمصأنت» عدا ممالنتا ةذكع دانمما عمل

 عززع ءهردعس الهضم ءقوعطغ

 مننا عطحس 811[ئوعدمع مرتءنع (نحلعملمم 80 صطتخعو هه 11

 (ءانكامحاتك 1"! نعععأ.
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 ةلمهملا ءاحلا باب

 [ىلبندل] ةيزوجلا ميق نبا دمحم نيدلا سمشل حارفالا دالب ىلا حاورالا ىداح 5“

 لعج ىذلا دلل 050-- دلوأ تايورخالا 8 اهلك اباب ب عميس ىلع ريصتخ# وخو بدأ مس يونا

 ىعاسلا فرشاأ ىلا يادلا هاممو هديناسأ فذحب هذيملت هصخ مث صلا هدابعل سودوغلا تانج

 بولقلا ىداح «7“# باوبا ةينامث ىلع هبترو ملا نيحلاصلا هدابعل حضوا ىذلا هلل نمثل . ةلوا 5

 و - : ميشلل بو خمدقم دناوفل رضاحلا م ىلذاشلا الملا نب كم“ دللا ديع نأ ييشلل بوبحلا ءاقل ىلأ

 ىنأي رعاطلا
3-4 

 خيشاحلا م8

 ىنودمف لوقلاب اهنع درجبج امو اهيف بتكي امع ةرابع راص رث بانتكلا فاوطأ نع ةرابع

 11811 910131 11"1'[آ:1 ى 1111514 ل 235000

 1140111100 115111 ا 1 4 [ 5 1215

 4363. 11841 ءآ]- ععدع ةطر ةسوصاتلعم#» هرتساتتتلال 30 16213111 2811010110111 211101

 كار مررروعل-لن: كللم]رمشت»عل لادن (هيببرضم-ءازمعقرعا [آظدصطملتتم] , ةصصم 751 (تصع. 11. طآلممأ

 1350 / رصمتعطتم. (نهددصج عملت هنأ تمص ةعراسمعتلسام ءدتكأم لتعاصتطدطتتس , ننلهع ةاصعتلم 0

 رمعطتك ةجتصغ 20 ح]لغععمتس حتا معضاتم ءضاتطسسع و عع ةدمعتمتغ زغاهت طقتتق آ)عمو نست طقضأمو

 طوههلتعأ هديتك بيلامتطاسع كتعمجلا ءاع. 8هعاعم مماتماو ءزانك هتتعامستك لتكءمسلسع ة0111[0 ات طانق

 لعرسأتم هعامعغو ءلتلتغو ءوتكمرم عموتتعو كيت هعام ءىرمتتم ءغ ستات طمع لعلتغ: آهسك آلءمب

 وسان كلغمرضتطسع هددتك معمطتعق حمعصتتاأ ءاع.وب ]لآ - ]18 36 هدآر»وإك هآ-دععلق زطصععتممتام ع5

 4364. 118401 ءاد- ءمانشطو ةسصوحتلمسمد» ءمضلتطتم هل حصحطتتم زصختعمت عصلسم , ةنعام»ع كطعتلعلط

 كانا لادا كلم]/متوت» عل ظعبا- ءاآسعأا نأ ذا ملعتاخ ب - 4365. اك11-1 ةلطتع 11 1 ءعرك تل

 316 يل ل ءردص عأ ظ1 - 1 ةطتعوم معمرد ماننقتت 1112 020(2[هخنخمهطتتتتل 20 همدتق 11060006761 د

 11“ ءهلئاطتتصسوم لع نسم صلال 510 عصلتتتت قام

 4366. ظا-11ةعطنتنععأل ةطماوع ردمععتمأ 205 ماقعب

 لطتتع ؟هعأو ونتنمع رتدجمزربعتع حط عصمع اتطرتل مهعامم عتكع دممععتسعع ةزعمت عما. 0عاملع

 رتع ةطز عمم عع عمدت وسمع مصمم عتمأ جلععتطنصكتع ءغ نينهع ةصلع صتتلع عم ملطتتساتك
* 1 
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 نب دمحم نيشلا) فرع ام ىلع اهنود نم لواو اضيأ ةقيلعت اهل لاقيو اًقلعتم القتسم اًنيودت

 )نينس عضبو ةنامتؤلك ةنش ىوتأملا راسيلا نباب ريهشلا دحأ

 3 هم
 نب لمح رهاط ىأ نيدلا دح نسالخالا ةر وس للباضف 3 صالخلا ةر وك ليصاحح 4*2

 - هَ -_
 ٍلوصالا ىف لوصحللا رصتخم ىف لصاحدأا 6 ماء انس ىقوتملا ىزاريشلا ىدابازوريغلا بوقعي

 ا ميشال اًدلجم نيرشع ىف لوصخلو لصاحلا م4 ىميملا ىف ىتاي

 نيدلا لالج خيشلل ليس فراجو ليل بطاح ب. 0. ةنس ىفوتملا انيس نبا دللا دبع نبا

 مجكملا ىلع هخويش هيف عمج ريبك دلك 11 ةنس قونكلا ىطويسلا ركب نأ نب نمرلا دبع

 كناوف هيف عمج 4 ةئس ىقوتثملا ناسملتلا ىيك نب ديا ةلجح ىنأ نبال ليللا بطاح مز“

 ى مكاححلا مب فاكلا ىف ىتاي لماكلا ةلمكت ىف لفثاح مب“ تادلج وعو ةركذتلاك ةيبدا

 10 هلم ةخنس ىنوتملا ةاحنلا كلمب فورعملا ىناسص ىب ىسح رازن ىبال هقفلا لوصا ىف

 تنص لتك مصمطنتت عدلان ؟ععاطتقر ودمع ءحرر][عمصاسع , نأ ذم ]ئذطسس ةذص عا ةتنعت 20103

 طمق [معاتنممماتسس ةعضرأمس ءيصختمعمساأعتل مصفف مصاتت عا مرسم مهمات, نطلع ذلادع عامدذدع

 1/16م/ يسموسع زل. ء. ععطملتلج ةنصع مطمعمم تكتكفذ ءمضصوتنتعكتاعو لتعتصأ تلك. 8 صشاتق ن1 3

 ذم ]ذطسسس ءمصعمددتكأو نسمصخكتت» ةعلصسق , ( ذطعتلعط ظدتغ للم[ ممتعا طق عت» اارت»عل, لغم

 لاردء- مر موم» لتعاسمك ءأ ةصصم 300 (ذمع. 15. ةلسع. 912) ءأ نتم(أ عدعاتتعتغو 1203011115 ). ب

 4367. [لةعزأ] لطعسععغ ء] - زعطح]ةعر ةطتعطتبخق اندم كةدطسام لع رصعتاتك كدعوأدع

 1177/5 . هسعامتع هلل ءزل-عل-لأ قطع 1 لق» 8لمآ ممتسعا اعنا 7 هاا 18 سنطمل# كاب" ععقو

 ممصقم 8517 (زمع. 23. لامر. 1414 رصمت"انم. - 4308. 114-151 عزلو ظطصعطانق. (نهددر» عمل

 5 هوعتم المع لع مكمعأمتلك لبصم , لع نسم ذص آائاععو المس لتععطتسعص - 4369. آ11-1ةقزل

 ىكم 31-151 مطقشاو ظطصعاتق ءأ طمصح قىرسرتمتملفب ةنعاممع هةطعتلط آعوعلك قلاع للله//ه]ب

 110ثعمرء ظعرب قلطلعلاعط لاو ككسعيم ةمصصم 428 (زصع. 25. 0ع. 1036) دصمعلم. ؟عمأت

 وولسسستوم. - 4370. [][1قغنط ]ءزأ 5ع زلعتل هعلاو ]لزعممامع ممعامتتالك هأ ىلمسالاةهك

 رمردألا (مرتععماتك.  آنالسصعم دصهعضانللت , لذه ننم كذطعتاعط لع/م- ءل- لأ: قلل - ء]- "هليل

 ]زعرب مل طعام كميرسضاعر مصصم 911 (ذمع. 4. لسم. 1305) دصم »اتسع, 00ءامرتعع ةيمق هدعلتصع

 ملط طعنعم مال عيناي - 4ق71. ]1 ةغتط ءالد-ا]1ءزل, ازجمحغم» ممعاطتتصاتك. 1ظلسعح 0طن أققو

 خص نستطسع لات قاع 11 ءزام قلاسعل عبي 7”هلبرم 1| نمععتاعب ةصصم 776 (طصع. 12. لسص. 1374)

 ررمرعا نعوم رععع ناتلعع مل طسممتادلتك ةانلاتح مععات معماعع هل ذصقاقتع ةهرعضتع 1لتر“ أ

 نوويعمدزا. - 4372. 114111 11 ائعاعسنلءع ا خ1 - !عقسلتلو انطعع هسرتانع. كسرنا عززت أم

 ردم عصستت هرعرتك مكس, لع نسم ذص ناعم مكر عمرضضم هولي - 4373. 1خ|-11ةقلعأسو

 10 زسملعرع لع معكصعترستتم لصفر هسعام»ع قلل( رن عال» 1لمعم»» 17 عع كمي( , مدلوم ]اعحع ععمستلةهع

 انعمدحصسس» ( )لعن ءا-مم/م/) لتعم ءآ حصمم 508 (ذمع. 23. لسع. 1172) 1201010. ل
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 اهلوأ اني نيتسو ةسمخ ىف ةديصق ىرصملا للذاشلا نيدلا رصان ييشلل كولسلا لاح م

 طارقب نأ سونيلاج لق نورطيطق بانك وهو تالاقم تالت طارقبل بيبطلا توناح 5و

 توناح م".4 بيبطلا توناح نورطيطاق ىنعمو هبتك نم أرقي باتك لوا بانكلا اذ نا رمأ

 ناسحلا ىواح نب  غنس وتلا ىسلدنالا ىطرقلا كلملا دبع نب ديا رماع ىال راطع

 ىريصلل سونبأ نبأ ميعربأ نب نيح مامالا خيشلل ةيفنخا عورفلا 8 ىرببعأل ىواح عبو

 هيفو ةيفنأملل بتك لوصأ نم لصأ وه ه.. ةنس ىقوتملا ىسخرسلا ةمدالا سمش ذيملت ىفنحخلا

 عورفلا يف ريغسلا ىواحلا 2.4 هيلع كمتعيو هيلا عجري خياشملا ىوانف نم ريتك ءىنتن

 نبينسو سمخ نس قوتلا ىفاشلا ىنيوزقلا ميركلا لمع 3 رافغلا ديع ىنيدلا مكان خيشلل

 ٍ 1 3 3 3 مح در - ا سرب كل ءايربكلاو ةمظعلاب ىحوتملا هلل كمحلا هلوا ةيعناشلا نيب ةربتعلا بتكلا نم وهو ةنابتسو

- 

 ور
 فيلاثلا نسح ىلابملا بذيم دصاقملا روج ىلاعملا طيسب ظفللاأ زمج

 4374. 1141 ء1- هه14 لع, هامطتع عتمع مجد أانعمعر ةيعام»ع هطقتلط 28ئق»- ءل- ل1: كا فلعتا#

 ل6. (0مع40ع هععمعتمام ينتصوتتع ؟ععسك ءقماتسعمسقر ودنهع طه ةصعامأا

 نأ همممءععسب حتمت ةعمطم ةرتساملتسس عممامكتغو ةعتغ عمل اللع علان

 4375. 11 ةصانغ ع1 - ععطاطر هكقعتمم دصعلت ل. ةنطعم 1[1زمممععدتنم ع اعطسم ةععاملمصتطانق

 يرسم معتم, ةعوطتعع م14 ذ. هي. هلقعمم ءهدع عمععم رمت  ةمهعوعام» هجر علا ةطتقم
 (دلعمتسع : 118مممععمأععر ةمودتغو طسصع عدت ]ئطصتو هدصصتتتال ميلتصتتتلل 1عوعأ لانهدلأا.

 4376. 11 ةصنشخغ هااتمعر هزظعتسم ةعوسسمأ ههتتب ةتتعام»ع قكانتع كنق“ كلآتنعا ظعتن كىلل-ءعآ-ة»ءأن]
 (وساننأف 4:0ه7:2, همصم . .. رممهامم. ع 4377. 1[ قرعت عا طم هدقصر ءمصوتنت تعم مانلءطخت
 طومتونع. اس 4378. 11221 101 - [[حعلعأر ءىمومت كلام 0ع مهعانطسنسق لدعم [1همعظلتعت
 0 يتحمفتمو هسعام»ع ه8طعتلعط هع آطصقسص 1101 عج7» 0 17 عرب 1 هاف» لطازن ئاعسو ل 0ع

 11جمعطظأم ىعممم/رمأأ 1سصمتسمصتم كماتك 0ئةكراسلمو دصصم 500 (صع. 2. هءعرأ. 1106) 010

 قععط عاج عما عيستسمع ةتعاماهأتم زصاعع» ]ائطعمو 11همعالكمعحتت مدل121105و 15ه

 معجممصسفمصتت» 2 00ءغمعطسع لدعم ءمصعسلان5ق 2ء00غمدتست ءمرتمتل مرد ]م1 ععاعصقو ه0 نمماأ

 اممونحتم 20 معوعدز لتسس هدسصتسدع ةتتعاماملتم «ةعمضتط ع 4379. 11-181 ةحذ ظ1- 8معط او

 يموستستغمع مدمتك 0ع ةهعاتعتلتك زمعتم ظطمظتاكت عت ةععص0مسهتمو ةسعاممع ظطعتاط رانءعزرم-عل-04

 رك 10-ءآ-ج 1, مرو اب» 8 عدن لك آل-ع]-1 عرب (نمسعاسل كاطهطظتتكمو ةمصم 665 (ذمع. 2. 0ع. 1206) 200

 1ضطسسسس طسصعو كن هج كطققتاك مدعاتسس دممحتتناتتلل ةامهطتتاستو ءغ ننأ زأه ةمعاصأتا: طهتنق

 آلوو مسدعمز 8 ععمأند ءغ دعععا]عماتح دتصلعم ءاعير طععععميب ءووع لتعتما ؟ءيطلقو ه6 8عصقال

 ماعمسم ر ةععاتسماع 0عوعتطءعع معمم ءمعتامأمر مماتغع ممم دعاس , ءاعودصأعت مرد م0ل 3
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 رمش هحورش نمف مظنلاو حرشلاب هيلع اوفكع كلذلو بيوبتلاو ليصفتلا ديج بيبترتلاو

 هيلعو ىواحلا مجضوت هاهم ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىلاقلا نب ىسحلا نب نجا ىنيدلا بطق

 اهامسو دكا خنس ىقونملا ىفاشلا ىبلحلا بيبح عب رمع مىب ىسح نيدلا ردب خيشلل ا

 ىنا حرش اهنمو ىواحلا رارسا ضعب فشكو ىواتفلا راهظا يف ةديفم دئاوز اهيف دروا ججشوتلا

 ىرشانلا هللا كبع ىنا مامالا سرشو اضيا ىواحلا هاهم فنصملا طيس نب دكيحم هللا ديع

 ىثوتملا ىونوقلا ليعمسا نب ىلع ىيدلا ءالع خيشلا ا ةنس ىوتملا ىفاشلا ىنميلا

 هحورش نم هيف ركذ يلا لبسلا جصومو لسرلا ثعاب هلل نمحلا هلوا كلج“ وهو 05 ةنس

 دم نب ريزعلا كبع ىيدلا ءايبض مامالا خيشلا حرشو ىسواطلا ىيدلا ءالع خيشلا
6 58 

 ءالع ةقيلعت ىلع 0 اهيف ام ىونوقلا ذخأف حابصملاب ىمسملا 1 ةنس قوتملا ىفاشلا ىسوطلا

 حوش حورشلا نمو 3 عبرأ ىف ىممو م4 ةنس كلو ىذلا ىرصملا فلخ نب اجنلا

 مغ هعلتصمكتتلو أ ممععأ انه هععالمصتلا ءغ ءدييتطتسست لتس ممدلكمصسع ءددع لتمتمعطتست. د

 لع ءمسصموم ةقعللسمسس حتت لمعط ممكنعصتصا هرتععمتس ذم ل16 ءغ ءمرصص عضافملم ءغدص عام عع

 ىيمسضصلمو نأ (0اان-عل-لأ: لآرسعل طق عءرا-عا]رمعمت» ]3 عربنعا-عم#7 كطقلتكأمو جصطصم ... 1001[ةنالقو

 تنزسك ىسمعمامسسم ل 0/4/1 ا ]] مع ذمععترماممك ءهأ جه ظطغعتلعط عل -ءل- لع هدم

 ]زر عزا 0مم ظعر» آلمالغا 117ءغ كطمظتكحوم هصصم 779 (زمع. 10. اآمتع 1377) مصمم, ]1ءكت

 جلصمامتاتمصمع 21 ءمعء/بت/ ةنرتعالمعح هعصفطتق عيال  ةللئ(مصعمام تطأ معوصتلتغ ننلتع دا

 معوورمممو لدسص لتعم ءحيامسممله ءا همصصتتللام اناعت 114عمم مععمصم مءاعوعصلام - لعتملع قلقث#

 قلللمأامأ 231ه موت»علأ ةمسعامعتع مدئمطصعررمس و نست هرسسعمس اة ءملعل مقمستمع /7/- 7مم

 ةممهزعمتحنا - [طستتس قاتع قلطلمالم]ي عب )”ءسعم كطمطتتمحم ةصصم . . . 1201[ --

 تادمتاعات ق4//-عل-لن» ملغ عب لوسمأل (سعص#و ةهمصم 729 (زمع. 3. لمح. 1328) رصف »تقر

 كنزاع يفرضسسعمامجعسق ؟0]مسستمع ءيىرسر ع ءط معتم دام اصعتررتل: ةطهسك آلعم 1ءيدغمد» درست عضال ءأ

 ولمم مربع عملا ءاع. لطت زماعع يرسس عمامسمع ئللت اهتلفصاتعر نست ةتتعام»عع طقطعمع ذطعتلءطستم

 م /م-عل-0: 1 ميعم ها كاطعتلعطسس ءغ طسقس 2)1/نبمسعل-لغ» قلال-عءا-معتع طعس ةلوأر مست عا

 20م6 كاطملائامسي ةصصم 7060 (ذصع. 13. كسل 1306 ) دصف»ءاستسو كتزاتق ءمردسعضامتعسم الع

 اسمععرضر ماس ةلغعمع كممق ظدتغم نصلع (سعنم# طمسعتأ. (|هدقتم مل /م-عل-لغت طماع ةسعاتقو مالت

 ءرنع قرصسعمامتتم 2ل2عل4/ ممسمكتغب دنغ ءقميستسعمامنك ءتهلعععأع دصسعلتمع ةسرراتتملتصتق

 قلل ءكفرصمعماممسمس (عما ةطعتاط قاد سعزا ]عع 161/م1هر/ 3لمع»ةى همسم 849 (ذهع

 9. كرر. 1443) مهطتقر ةعطقماتلج سمطتم#» 5هاطسستمتطاتق ءمرسمعءطعمعد ءهلئلتغ - ممرحم
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 ىغفوتملا ىفاشلا ىيسلا نبا ىلع نب دمحا نيدلا ءاهب حرشو كلجام ىف ىو

 عدوك

 دحوتملا هلل دمحلا هلوا بوزمم ريبك ومو اضيأ هلمكي رو 03 ةنس قوتملا ىيفاشلا ىدريراجلا 5

 -_ل
 قونملا ىزاولا ىلامكلا دويح 0 نيج نيدلا بطق حرتتو ىداهلا هامعو خلا دوجولا بوجوب

 7ث خنس قونملا ىزيربتلا هللا دبع نب ىلع نيدلا جان خيشاح هيلعو [دلمكي مرثو] 71 خنس

 ىلع ىب 0 حرشو بز" كنس قروخما ىفاشلا ىرصألا ىدركلا ىكلملا دبع نب نامتع حرشو

 نب ميحرلا دبع نب هللا ةبع ىيدلا فيش حرمتو 101 ةخنس ىيوتملا ىىفاشلا ىلبرالا ككلام نبا

 هلو اضيأ ىواحلا يضوت هلو ىواحلا حاتفم هاهم 0. ةنس قوتملا ىفاشلا ىومحلا ىنزرابلا

 واحلا لئاسما ركذ هذا ديف ركذ ىواخأ ريرخت ىف ىواتفلا ريسيد كامي ىواحلا قع رخآ بانك

 لادا |[ عع 21ه1 مت»تتنءل 8 عدو ق4[ 0ل-ع7-ممرع» (؟وركاخ كمارم _ةطقطتتم و ةصصم 777 (ذصع. 2. كانط

 1375) مدمدناحو ب هو” قر-عل-: 0م“ اضعءزأ قللغ 1ارتدسءعارسم/ معطل عفت, همصم 8504 (ذصع. 11. ةكسعم

 1401) دصم>ءاطتتقو ءنزاتكق ءرصتصسعمسأمعتق و نأ ةتستلتق ه0 حععط عءاعوتست ممص همت ممعتاتق ءقأو

 لصم ه]سصتصسح ممعممع دصماتق ءىصاتصعأ. 1[1لعد ىهدصعملهنمصعمسب ( 48]7682) اتطخت مم

 ؟ماسمتمع ءىدصصمععطعمعمسب ءرهتعتأ ب 86]م-6ع04-0: ق4]بتسءل 8 ءد» ىلع ةانتدسعاعما## ظطقطظتخمم

 حصصم 773 (دصع. 15. لل. 1371) 0علطشسعانقرو نمأ 1دعتد عصاطتلال [هطعتتل 1هطععدأغو 2ع 66

 جطعماجزغ - ةطعتلعط 1هقل»- ءل- لأ: كىلسعل 8 ءرن- ءلطمدمت: ل مت ععر»ع ؟كطقطتتكم  ةهصحم 46

 (ذمع. 4. ل1آدئ. 1343) مممعطتتتعو ءانلاتك ءمرستسعصسأمجهلتق جندنأاتقو وست (ةدطتتصت» 20 صتخحاتتلا

 طقطعأ ءغازغم زصعمتغ: طهسم 1)عم معععددمعم عرج ءرمتمأءماأته دصتعم ءاعبو 11402 ذمععكت مادتق

 ع( زمدع ممص ج0 طصعتس حجللسعاطبق عوأ - (0ا1]- هلع 017: 21017 متهتتعل 8من: 21ه]بتضتل

 1/1/1476 1من, ةممم 7606 (دمع. 25. ذءرأم 13604) مممعطتتقو | كتزاتق ءمدطصتس عماأمتتأ انك ]و ه4

 ونعست 0-60-167: ل78 ظعت» كآاعسأ]ع] 1 ءآاجاجتنو ممصصم 746 (ذصع. 4. ا8آهت. 1345) 2201"طتاتكو

 عامودوه ءلتلتغو [ذسمععأععامم عهدمصمتا |[ - 01مم ظعت» قلل ءآ - من طل للعم“

 ءكطممطنتاأوو ةسصم 738 (ةذمع. 30. لدل. 1337) مدمعاطتتتك - 1101نعتزنت»ء0 عزت كلغ 1ع: 1/1077/+

 ل276 كاطمتتتادو ةصصم 686 (تصع. 16. 1"عطعب 1287) ممعاطتتخك ب ززع»وردعل-لغ 1 اسامه

 1 ءزا 40 - عا-”ءآرأت» ظءزا- ءالمةعا 11مسمممم "كطمطتكحم ةسصصم 735 (ذصع. 30. كسل. 1337) 0

 رسمدتتقو ءهتزانق ءىدرستسعمأةهتتك ال ةكامآ 11/ - 27 ممم ةصكعتمامك ءىكأي 1 لعرم ءحعرمعلتةتمصتق

 161014: 27/ - 1 وم ذمه نتمأمع ءغ جلطك انطعا ذص 1127م2, 17 عفوف» م7 -رءاممعن لاق 1ه]7»“

 2/- 11/66 ةجرعال نر ةتعاغم» ءهىأر ذم ونتنم 5ع نتهعفأاتممعق هرععتك 1714262 قست ءات0185ك8
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 نع زاقمم ريغ هنا الا حرشلاك نوكيف ةلمجلا هظطافلا ليصفتو ةلكشملا هترابع طسيبب هككواو

 نأ رعاظلاو يلا دادضالا نع سدقملا هلل ديحلا دلوا ننملا

 ىفيوتملا ىفاشلا ىدابارتسالا دمح ند نسح نيدلا ىنكر كيسلا يرشو ملعا هللاو روكذملا

 ىئاشلا ىلايسحكلا نب ليعمسا [نب هللا ديع] نب كح نيدلا باهش ىضاقلا حرتتو أم نس

 5-0 5 ىفونملا ىفاشلا ىرماعلا ىزغلا هللا كبع ىب كيا نيدلا بايش وشو مأ1 ةنس قون
2 

 ك0 يوتا ىراصنالا مد نب ايركز نينحلا ىيز ىضاقلا حرشو ([رافسا ةعبرأ 4 ومو ] م7 ةنس

 بحاسلا نب كيح نب دوا نيدلا باهشل ىواخ ىواحلا خحيب داهسو و خنس

 ىطويسلا كيد نب ركب ودا اهنع باجا ىرقملل تاضارتعا ىواكلا ىلعو مح ةنس وحل

 10 نبع نيدلا لالج ىضاقلل تمكن ىواثمل ىلعو م ةنس ىونملا ىفاشلا ىسدقلا ىلمرلا نالسرا

 نب ليعمما نيدلا فيشل ىواحلا رصتخو ما# ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىنيِقلبلا رمع نب نمحرلا

 مدسمتأم 1لوسع ءمرزمود ءزاده لن عغلمصتع لت عئلتق ءىويمدتنمصع ءأ اقع ؟:ععاطوطتتت

 ونام مص عجرم عماتستس 1]1][نعاعممصع ءععستق ع مدتغو دصلع ءمرستس علامك ةاستلتك

 وعتغو متعأ نمل (ءحطتق ءغ يرسنعمأمعسق رهتصتسسع صاع هع ةعرمتملل نصا. آطمعتمتا هن

 لجتم 1)عمو نأ ملستق ةمصعأانق ءىأر نسمتس نأ هبل ةلرتلعف طقطعملغ ءاع.ر ءغ ةريرتهمعغو ةدتط

 1مم ألأب 10/- ]1 مغ ذماعالذئأ 11-107 عنئت» دصملم ]دسلمطتسس , جغ ]طل تق هرحصتتسلل 50162 [155لتلالق

 ميغ ا همورجتل 2عم]سس ملل لاو 8مدمنع عدو 2101 مستسعا لعاع» نامل كاطمطتتمحم ةسصلتف 7

 منمع. 16. ةآممعن. 1317) ردم هسه - ('ةلطخ ه2 عونا -عل-لأ: قلاسعا عدي |[ كطلمااعا 8ء»]

 17047 ]8 عءرب-ءا/ معقل كطمطظتامم مصصم 816 (لصع. 3. ةمدنم 1413) هنمرعاسعه ب الار عل م7-ع0ل-4

 را ]رتنتعأ ]طق ءدن 4ط0ه77ع] (م[عمعجج# قلب»مض»# كطمظتكمم ةمسصم 8522 (لمع. 28. لمص. 1419) 2201:[اتتلكو

 |[ بيزدك ىسسعمامستق (عممانمد (هدسم5 ءرعربأعأ ] - (نةلطتن تعقل ءل- لف مامنه طق علا

 نا

 101 متروترن عل ل ؟ مغر ةحصصم 926 (زمع. 23. ]13 عع. 1519) دصمة(انالقر ءاتإان5 ©0115

 11 6ءاز معا 11/-11مم# ذمهعترماسك هدأ ع هع لعمتوسع "ععمومتام لتلتععسك هحعرتك 214م ]دسامطتت

 هد كزرع]ما-عل-لغأ» قانعل اعرب 7له]مسسعلا آف ءر-عاون]قار مممم 753 (ذصع. 2. 1" ءطتب 1356)

 رتمعاسم رو كمأم. 7/هع»# مععم رماسعج ىصططع 1/- لمنع ءهلئلتكأور ننهع للان 8عق» لق عن

 1لمامترن»عل كميرا غر ةمصصم 8َدَح (ذصع. 3. 1"ءطعب 1451) ددمعسقرو ءقمصنامتع هانت

 اللئوحس مععمعمت(نمصعتص كطعتلعط ىك/ع] ما - عل - لاب مل]رسعل ظعتي ةل وعقب عر ظل مدمت» آذءرن

 10 "وقمت: 7ضخمررب/غخ (مه لع كطمظنتكممو حصصم 844 (زصع. 2. لسص. 1440) ددمزنتتتكو هاته[, أ

 (ةةلطتن لعامل - عل - لف كلل - ءا- "ماسمعت 1لعرع نسم“ ظ8م/ءعئعنم ذطمطتامهمو ةمصصم 824 (ةصعب

 6. لوم. 1421) رصم»ءاسق , رناسعم امععضامدع زص ]لمع نهطععج محلا. ]1ةرتامسعم ءزسقك 1/0

 زموعت مامتل ع تكندص كقرسمعضامضستم ذم [اذاععم /2/ن“ ]ةسامتحتس ك7 ع«عرك عل لأ» 1ط؟ممأأ آ) عا
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 ضيأ هريصتخو هحورتل عم افبس لغو داشرالا هامسو م11 ذنس ىوتملا ىميلا ىرقملا نب ركب ىلا
3 2 

 كلملا مظن اهنم تاموظنم ىواحكللو ا, ذنس ىفوتملا رذالا نادم ىب دوا نيدلا بايشل د

 مظنلا اذه جوشو ى”# ةنس ىفقوتملا ةاّمك بحاصب فورعملا ىويالا ىلع نب لبيعمسأ ها

 مظنو هدو خنس قوتملا ىومحكلا ىزرابلا نب ميحرلا كيع ند دللأ ع ىنيدلا فردت ىضاقنل

 “م5 خنس ىيوتملا ىفاشلا ىلصوملا ةنيوع خيا [نب مسات] نب نيسح نب ىلع نيحلا ىندز '

 ةيدر ولا خذجحايب هامسو 9 ةخنس قوتملا ىعناشلا ىدرولا نبا رفظم نب ربع ىيدلا ئىدز مظنو

 اهلو لا دمحلا متا دلل دمحلا ىدرولا نب رمع ريقفلا لاق اهلوا تيب فالآ ةسمخ ىم

 قوت ىفاشلا ىلعيلا | نالسرأ نن] نيسحا ند دكدحأ ىبدلا باهش خيشلا حرش اهنم جور 00 نأ ١ 5 5 01 دشأا 1-6 2 5

 ميحرلا دبع نب دكمحا ةعرز ىنلأ لضافلا حرشو هلمكي ملو هنم خعاطق بنك م*# ةنس

 نب ايركز ىضاقلا حرشو يلا هنالا ىلع هللا لمح سعب اَمأ هلوا دل“ ةنس ىفوتقملا ىقارعلا

 ةعرز ىبأ حرش ىلع ةيشاح هلو ةيهبلا ررغلا هامسو 14 ةنس ىفوتملا ىراصنالا دمحم

 لل 8 عا“ عراد ءارسمعر"# 7 ءيسضمتنلر ةهمصصم 8536 (ذصع. 25. ثسع. 1432) رصمةاتتتكو ع0ل1لنو

 داعسوسع تك ع) مل -ءل-لأ» ىلا عل عني ]ل هتسلان» ىللع»ءءر مصمم 783 (ذمع. 25. لامس. 1351)

 ملمعاتتتك.  طاسععو ظل م47م# رمعاتعع ءةحمسمضتسأاو ن1 12/- لعن ظنا - لل01:مممور عا طعصسمقأ طثعزا

 ل8 86غ. ددلعم ك0 1ظمهسما ( لجممكأم طآمص ما عصقتق) للعاتق ءأ ةصصم 732 (طصعت

 4. 0ع[. 1331) رسم عاطتتتعو تتزانه قىضسحعسم (نةلطخ ه8 ء«ءرتمل-لن لل ءارماملاعأ طعن كطل-عا-» ءاراترف

 ]لذ ءني- ءاا معن 17 هس مغرم ةدصصم 735 (ذصع. 30, لدل. 1337) دسم عطتتتق و ©0111126م[ة(ان5 عدوا ل

 لكعزملع 27ءفم- عل - لأ: ىلع ظعر» 11هدعت» عنا | (ن(معس ظعبي- | ءاعابعتلل 0: معاننم كلل هنبقتلا 5
 علطدطتاأمو ةصصم 755 (تصع. 20. لدص. 1354) مبموانتتق ب 7 عورنسعلا-اأ: دم“ ظعتن ءالماأرمإ] ع١ مد

 17:-ء7مءر»ل: كطمطتامم هصحم 749 (ذصع. 1. ةكرصر. 1348) دضسمنتتكو 0111 06نل32 © 010

 رستلا طاع عمل فرس ممدتكتت» ءأ اح زمعامأعسع: آلزعأا مهتما“ (1م» 171: - عمم":

 آهسلعطتع ]عده معمم[ ععانمستسسم طاهسلع ءاعير 1/- 2ءارزرعأا 11-121 ء»لنرمأا ذصعتمكتك.  طاستعم

 10 يرسصسعماملت ةنصغر مغ كةطغتلط ك8ء7م5 - عل - لأ قسما عع ءالرمدعت» [8 عرج قلولمتا]

 لعمت»/6 _كطقظتامو ةمصصم 544 (تصع. 2. لكدص. 1440) رهمعطتتتعر (انأ1 1ةعصعضأانلا١ ءّزاتق ءممقعصضم الغ

 ءأ ممس ]سم عع[ ععامس ءازوستغ - طعمع رمعتتتك قللقتع 70ه« لقتضعل طظعنأ كل - ءآ - "ءاراس

 1ءمضر ةصصم 8260 (ذصع. 15. ]آ)ءع. 1422) رصمعاطتتتعر ءنزانق مرضت عماةمتسق 18 ةمعاصأأت

 طصوعستمدستم معدعست [(عصلتع. طمس لعطتع ]آ)ءنع مم ءزسه طعمع#ءزتع هع - (ةلطخا 604

 اف عرب ق1ه]رعتستمعل لضعف" حسم 926 (ذمع. 23. آ)ءعب 1519) طلمةطتتتق , كاتزانتكق 00011161815

 ]لل] - © لءم»ء» 2/- ظءافيرعا ذمهىتمامك عوام 1 لعد ةعطماتع هل يىرصسعسأ(ةدتتتتا ل11 72/07 0ع

9 11 
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 فورلا دبع نيدباعلا نيز هطبس ادرج دقو ىوانملا نب ىبكي ىضاقلل اضيا هيلع ةيشاحو

 ىنب ليعمسا نيدلا دامع نرش ةجيبلا حورش نمو فلالا دعب نيتلثو ىدحا ةنس ىقوتملا

 رخآ موش يف أدقبا ث نيدلج“ ىف ومو م“ ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىسحقلا فيش نب ميعربا

 ىسدقلا ىواح #م“.. نس ىيفوتالا ىرصملا ىفاشلا ىوالبطلا نيدلا رصان جوشو ءهنم لوطأ

 قوتملا ىفنحلا ىونزغلا ىسبافقلا جون نب كيكحام نب دجا نيدلا لامج ىضاقلل عورفلا 83

 ىسدقلا هيف ليق امّناو لاق ةئيضملا رماوجلا شماوه ىف ةنحشلا نبأ هركذ 1. ةنس دودح ىف

21 
 رهظ ىف تير م ىهتنا ىوحنلا ىلع نب نسح هذيملت طخ نم هتلقن سدقلا ىف هفتص هذال

 انادم ىذلا هلل ديحلا هلوا ملعا دللاو ىونزغلا دمحم مامالا تيشلا هفتصم نأ هنم ةخسن

 مسقو هقفلا لوصأ ىف مسقو نيدلا لوصا ىف مسق ماسقا ةتلث ىلع هلعجو ملا مالسالا ىيدل

 ىف ريبكلا ىواحلا م. ةريسي سيرارك ىف ةمهملا عورفلا ركذ نه اهيف رثكاو عورفلا ىف

 ءلتلتغم وسما أ (نةلطتن 5< لببرمع 8عري- هارسمسامعت ؟عار تقنقك كعطعلتم 2ءقس-عا-هطلرنلافد مهط0-

 ءاميمنرك لسع معمر مصمم 1031 (نمع. 6. لمحت. 1621) رسمت سخر 0ع رسمت كا متطانق ءعاضمجل ا.

 (هرسسعمامعمع لعمتوسع ذه هرنخ /ر/-]ل) ءآررعأ ةعتردعسسأ ]د1 0-عل-ا: ل تنمقأ عنب آان" أ

 1[ مدي رك, م" مر“ (00 02 كطملتامو ةصصم 852 (لمع. 7. طآمتس. 1445) دصمتتتلقو ءانز انك 611116[

 لم حماسمتسم ءىسضرت] ءءاتاست. 8 نماعج هلت ءةفرسس ماما 1110 1هصعلم عدت 1ةمععرتز - ءغ

 رالي و ة»-علا-لفدو 1 ءا]مممغ قلى كطهطتلامم حصصم ... رسم( ننكص. ع 4330. [1[ةسدأ 11- ('ه لةذو

 يصوستمتغم»# [آنععمدم]ومتاحصسم لع مسانعتلتع لدعم لععحملتعو ةسعام»ع (نةلطت لعسمل-عل-[

 لكةتوعل ]قعر 71ه]ر موسع لثعرا لأ ('نلفعغ 6 عمسيعم# [طهمعلامو كقككعح ةصصتتتلل 600 (دصعم

 10. كءرأ. 1203) دصمتناسمم. لمس ءاوارءعابتعو سك اتطعصسس ذص ((!هدهته دل لعمال“ ل001 عا

 ]دحسلحتأو دس ]1زءعممما سصتامسسم ةهررتعاامس ليعتغم نسما 111 ععمدماجستس مرض هعاطتق ةلاو ةعوسع

 المع مهلععع ءععتتعو نسمع لتدعأمسلسم ءزدق دسحمت ةليه نماهكت عت. 11هعع زللاع. [1طدءنملع ةدلحد

 دعازمرعع العز ةععماتم زم ممعاع انطع ممعععم هطعتلعط ءغ طصت 2/0 مسس عا ((]رمسعتنعم# ءلدق

 منعامرععرر عوف رتلت. 1معمت(زامت آمسم ]لعمر نست ممن ه0 ءءانجتممعس اهاميستعمبل لسعتأ ءاعم

 معلم اععج ممعاعم لتكتسنم ءدار سمسم معتصم لع معصعتمأتم معاتجأدصتم دعتار ةععتصلم 0ع

 رمسمعتمتتم لمصمم (ععاتم لع مهضتطسم لوعتف لعلك ماتم. 0( هررامقع طل نص رهسعتم [هاتمتتس

 لععجلتطسك معمم ع ءحمستممأا ينهمعمالمصعق لع مدهعاتطسم ندصع 0 ععلكوللم عمك ن1تعق. ع

 4381. 11-151 ةدعأز ]51- ]لع ءطنعر ءفمصونتمتامد رسمعماتق 0ع موعاتطتق لادضق 0عات ةاتقو هتنعام5ع

 (:ةلطخ قلقا معني ل0لغ طعرب 3له]مسصصسعل لم مع»لع طمع كطمتتاهو ةضصم 4030 (دصعب

 ا
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 بعذملا ىف هلثم فّلوي مل اذلج نوثالث هنأ لاقيو تادلج رشع ىف ميظع بانك وهو

 ىرصملا ىنيدراملا طبس دمحم نب كبح تارطنقملا عبرب لمعلا ىف تارصتخملا ىواح 5ك

 نم هنيودت ىف هكرت امو ةينملاو تاعقاولا لداسم ىواح ة» رهزالا عماجب كتّقوفلا

 مامالا [نيدلا مكن اجرلا ىنا] خيشلل ةينغلا ميمتتل ىواتفلا نم هيف داز

 هلل دمحلا هلوأ كلكام وجو 15.0 ةنس قوتملا ىفنشل [ ىنيمزغلا ] ىدغاولا دومحم نب راشختن

 عقو ام لدبو اهبايل اهنم ىفصتسا هناو ءايقغلا ةخينم هيف كا خلا مولعلا ملاعم جضوأ ىدلا

 اجد 0 ء.جاأا | 1 5 ا 0 3 5

 عاب 05

 خيشلا نب دومح ىيدلا مجنل ىوادتلا ملع ىف ىواح رم 2 1407 ةنس قوتملا ىفنتمل ىكوتلا
-_ 

 سمخ ىلع هبتر يلا دجاملا دحاولا هلل دمحلا دلوا دّلجام ىزاريشلا سايلا نيدلا نماص

 28, .ءطع. 1058) مممجاتم. ط1دعصتتق !اذطغعع لعععرب ةتععر نأ هلت“ ةاهطتتسصاأو اععتسأم "01 انت 511

 بن ةنستلتق ذص 0تهعرداتمم ظطمقظتاعد دمص قمصعععطتق ءوأال - 43892. ط[ةككأذ عارض نلط»

 (معمجمة غو ءمىصوستعلاهمد ءمرسرتعضم لل مدحتتتت 0ع هرععدتمصتطاتق تتح نته0ععصأع ءلعءعاتلهدتتلت

 حل طمضعمصاغعس ردعدل ا ءامصحتسص , ةتتعام»ع 71107 متدتتعاأ ظعت» .!1هارمتست»عا كلقع»# كلمت 61

 مممعمفتأم ر ماتطاتعمع معععواتممتم مههععممع دل ةعلعسس ءماطعلعدلعس قلع. - 4383. 1121

 رمعدنتا ظ11-1 ةعاتقأ رع ظ31-1سهمع عار ءمموتستك ]1 [01 0113656 0طتتتلل 01011 11101200

 11 علنا أ 21 7يرعا هع يمععأت مص لات101ءحصتتسر ونلتقهك لص طمع ءمدصممصعمل0م جتتعأما

 هردتعلاو ءدمهوسع عدررممسعلق لاتص ف ءمصعتت] غهدحتتت ةهتتحتأ 20 هده 6 7 عقا ءمدصرأ ملم ةتتعأم#ع

 عطعتلعط هع طقس |[ كادنن»ءزا ل ءزرمعل-لن:] ة2لمططاف»» عرب ةلعاتاتا0 2ملقلف | 6 ةمتست]

 [كممعألاوو ةمصم 658 (ذمع. 18. ][)ءع. 1259) مرمم؟طنم. ؟ه]سسسعمو 01100 12 اصعارتغ: آطرهتتق

 لرعوم نأ ةتنعمه 0هءطتممحستس 1]1[دفاعمحتل ءاع. آطمسلما طخ ال بعا ءار/ معمم ةعوسع دمع

 مما]ءونعمدع لتعتغ طا هطحتميم ءغ سمع 0121ءعام ططمتةنعووستعم !ععدصطتعو دصتنتمعسع لص ةقفطت تلم

 حمرسأامو ]1 طعورصتنس ءغ 21دك كخمسضتت ]ذاععلقو 2 نستطاتق زصعاماتتماو >0أهغو ءقوتتع مااط0115 4

 هملتصءعد جلمطقط ءاَلعتس مءءعومهنلا. - 4384. 11-181 ةحكأذ 11 عال - معا, ءمصوستعتغم» 0ع

 رمعتطسم لدعاع لععح تتم ر هسعام»ع لال ءزتو- ءل- لأ: كلا |[ كمر“ أ لطنا]:1/ءللغقا ظءطاسا»و

 ؟اكسسعد [طدصعأامر ةسصم 652 (ذمع. 21. 1"ءطع. 1254) مممعطبم. - 43835. 11ة51 11 خلد

 ءا1- عل لدكتور يصوت علام 0ع ةهعساع ةتطل زجعأ علت قممسص 1[هعلعسلاو ةهنعامرع ال عززرن - عل -

 11700 18 ءرن- «اع]رعةزلب كش ءلس لف: 11 نع ك]ت» نست.  ؟هلطسمعم, ونما دكه ةامعاصتغت ًطهتتق

 آ٠عم تستعم عامرتج ءغ طمصم»ع ءمصقمتعاتم ءاعبو ءغتذص ويتصسوتتع 0155ءعاه6تممعق5 ]5لقانتا1 عقأم
* 2 
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 4 0 ةدوفملا ةيودالا ىف * ةرعاظلا ءاضعالا للع ىف " تايمكل ىف " للعلا ىف ١ تالاقم
 ام -_

 بحاص لق [11] ةنس قوثملا ىزارلا ايركز نب كمحن بلحلا ىف ىواح مما ةبكرملا ةيودالا

 ركثذ ىف لفغي ملو صارمالا ةاوادمو ةحصلا ظفح نم هيلا جانحي ام هيف ركذ ةعانصلا لماك

 رت للعلاو ضارمالا ريبدت نم بيبلحلا هيلا اتكي امم ءىث حرش ىسقتسي مل ها هلأ عكف

 قيلاعت هيلع فّلع 4 ةنس ىئوتملا ىسحقلا ىحيسما بوقعي نب كيعس ابآ ىيدلا كينشر نأ

 تاكنلا كلمب فورعملا ىقاص نب نسح رازن ىال وحنلا ىف ىواح م00 راوخدلا هرصنتخاو

 ىكلاملا ىلز ملا روذلا كيع نب مساقلا كال عورفلا 8 ىيوراح كح مو خماس ىقوتملا

 ىواحلا 6.  ىدحاولل زيجولاو طيسولاو طيسبلا مسا ومو ىناعملا عيمجتل ىواحلا 3

 دروا 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمرلا دبع نيدلا لالج خيشلل كدلكام ىواتفلل

 يحستست معتسم لع ةصظسسز(هكتطنعر هععبصلم لع ؟عطعطسعو (ععاتع لع ذمئكضمل (هتطانق

 ريوعساطرعمخس ءحعاعلقسسسب سمتسم لع ععسعلتتع هتسردآ أ تطسقر نستصاح لع معصعلتتق ءمرضرتمةتاتق

 ميزاب - 4330. ][[ةق01 11 ءادا(نتططو مصودعتام»» لع رصعلتعتسمي هنعامتع 710/677: لذ ءل

 2م" (نم لنحو دمصم [311 (مع. 21. ةرس 923)] رسصمعاسم. ةسعام» انطع لك نأ ءاسسنااما :

 آطأب حلأور عم ءمرصسعستم »غرو ننمع جل ءقمصمقعصح جصلمتس ةمصتاختعست عا دسمعطمو ىعمص 05

 ىمعمععمرسم ةيصغر معع هللح ّذص ممعاع نستلوسمتس مععاءدتأ ب صتغأ نسم ءحرا1 ءملمصمعتت ممتأتق

 ءمرحتس و نسمع ردعلتعم جدل ععوعملم» ردمعطمعو ءغ ذماتسملاهلعم 0عععدعمتسم ةدتطأر هديلطللم 00

 م0 ظمصعص مللدحنا. ةعضمسع ]غش مد]زأل - هلل - لأ: لادن لمثل 1ع ١) عاطل 8لعءوتأف 00054.

 حصصم 646 (زصع. 20. كرر. 1248) درصمءانتقر هلصممامها1مصع ]1ععزمعع ةلطس ءدعماتعتتغكو أ

 10 ء/]رممم» ذم ءيتامسعم ءوعولأ,ب ب 4387. 11 للك أ [1 عال دممطتلو ءمصقوتتتقلا03' 27011111181115

 هسعامرع قاب, لالعءا» لل يمن ظمر»» كلر دحملعم لكغعرع عمستسماتعماتنتت ( العا هآ- :ه]4ا)

 لزعإم ء حصصم 508 (زمع. 23. فسع. 1172) ررمرتطلم. - 4388. آ[[قلل1 11 ءآ] - هدو

 ىصوستمت(اهدع لع مدعاتطمسم لسسصع همعصلمستق , ةننعاما"ع لات 7عممنب عتا لاا-عآ-:هن» آفا ةنأف

 11مل نمو - 4 د8و. ]181-]1[ةدحكأ ]11 نءعرصلا ء] - رص ءمصلر الطعع هرصصعمق ةعصاعمأاتمق

 مرصرن]ععاعمم.  "["زاسامع هدا هرعصتست 126:0, 7]' منا ءهأ ]1 راح جه ]1 ملغ ءهلئاوزكتلا) ا بح

 4390. 11 -11ةحدكأ ]1]- [ءانشنأتو ءمسرت] هلم معدرتمصعكمتلللل لان 01 عمتتاتتل. 1" ه]سسعمو له

 وسم ةطعتاءاط لعامل - مل - لغو لال ءا-"هليبوعتا ]ظظعرع كلغ طعام كمي اغرم دصصم 911 (ةضع

10 

 40 4. كسص. 1305) رسم:اننقرو هعامعتضساح» للسمع رتتلأمرعا (معامانق 16م مطقمتثلللل 15101010

 معممك ت1 مهركتتنو سمع نولتعأزم عدم 1ماعرنرنمدزاأم 5ءللزلل[ل. رك ذص ءقمربتاذ 01 ةرمعتانلللا ذأ
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 محاجلا نب ىجأ بندحلا .تاققل باسحلا قى, ىواح دز خلا تاتنششالا عماج هلل دمحلا

 هيج ةنس قوتملا ىقيدصلا خقدص د لمحأ دمظنو [ك ةخنس ىوتئملا ىسدقلا ىرسصملا ]
-_ 

 7 مساقلا نا نب فلاخل دبع نيشلل مادختسالاو ريخستلا ىف رصننخ وجانلا نوعا وداكلا مم

 يف كدابح ؟م# كالفالا ةذعب تالاقم ىلع بتر خلا هتاذب نطب نم ناحكبس هلوا ىرسملا

 ةكئالملا لعاج هللا دحح دعب امأ اهلوأ روكذملا ىطويسلا خيشلل ةلاسر كتنآلملا رابخا

 ةيعدالاو راكذالا ىف نيتملا لبكلا ع راثالاو ثيداحالا هب تدرو ام هيف بعوتسا يلا

 نالع كلاو ىكملا ىقيدصلا ىلع نب كلملا دبع قولا ننال معلص نيلسرملا ديس نع ةروثأملا

 مسالا ىف ” هتامدقمو ءاعدلا ىف | لوصف ةعبس ىلع بتر ةنس ىفوتملا ثّدحملا ىنيوزقلا

 ةأرقلا لئاضف ىف 4 ةيعدالا ىف م ةنيعم تاقوأ ىف * ذةصوصخمم تاقوا ىف ” ممظعالا

 فقيتولا لبكلا م0 ءرج ىف هصخل مث معلص ىبنلا ىلع ةولصلا لضف ىف ٠

 ع( ذه ةمعامأتا: طهسمه ]نعم لتعم عدد يمال ئيعمأ كعب - 4301. 1[فكت 11 ع]- طنعُمطو

 ءىمرسمتلهغم» ةعاطتسعاتعتم , ةسعام»ع 877مل - هل- 01: قلاسعل 8 عرن- ءا]راقم» |[ قلق (008.

 ةممصم 887 (نصع. 20. 1" ءطع. 1482) ممامم]. 81ءامتعع ذلطس ءىدعدحتا قلقتنعا عت: كهلعم

 ىكه02ء84, دمصم 505 (ذصع. 10. كتآ. 1111) طمجطستتسص. - 4399. 8:1 - 88تد 111 - ةسص

 ءادم ةزاأعرو ةهمومعدطتع ةسحتلتل معهع5دعماتعو ةسعام»ع كاطعتلعط ق4ل60-ع- م/م 8 ءر» كل عامنا

 كلف. هدم ءعملتطسمت لع ععمتتمق ه0 ةععتط 0تسعس ءأ دصتصتع(ءعسمت 201 ىعصلتعو نتم0 اه

 1معاربتا : طدسلمطتع هلغر نسل كسل ءعدعمأأو هاته ]هاعغ ءعاعبو عغاتص ةععاتممع5 ته اعطتتطتتت ءقأ

 حل مس عتتال هعطاست ءمع]عدانست. ع 4393. طفط ةتلع 1 ةلططط ةع عا -دص عا ةتلعو عةعطتق

 مائعا]دصتحسس لع طتعغمعتح ةصععامرصتتس. "[1عمعافاتعر وم كطغتطط امير دعم [ةسلمطتسا

 جسمعامععرت طقطعع عع زج ةمعاربزغا: ظعوعيستععأك5 معمعيتل((عصلتق. طمسك ]آ)ءم حمععامرتتمت

 سعوملمرأ ءاع. 0( دصمتم معمرعتق رو ننمهع عملنا مطعم معممط عن عدم هغ عم ءلعصتس نعام حئعصتسأ

 ةلطبع ةمععاومأته , ءمال أ عععع طنع دندن - 4394. ظ1- 1 ةهط] 31-11 ءانصر ظيصتق [عصقاتك

 0ع ]دسله غل مدتطاتع 12)عإ عغ مععطاتع رو ونتتهع 2 ةاتتتتللت0 1ععدامدحتتتل م215لمع 01[212عو ه1

 ]لعدم معممزغسق هتاور ؟ءرعاتصأتت , ج1ع[0-ع ل آتا']ةممعأ قلل -ءآ - دع 8 عدا لق 5001

 1168/6 "1 دلئاتمسمستم لمه (مسبعق»»# مهاععو ةصطصم ... د00. 0( مدتق ةعواعسل 5ععم0مم عد

 طقطعغعو وتمتتتلتل معلتضال م2ععوالممعتتل ءموسع ونتهع 0ع ذللك معدعيسممعصلدح ةنصغور هءعطلم

 ممرسعم لتكتمل ردهجت تان, 1عانه صمد 20 ءدصت ةمععاملتاعع ةععمرتت000ةغأقو 018

 ([رحزرتمرج 18 215ع2مات71 ءمصقألأتأهرو 2[012 م2ععع5 1معدقرو هعدام 116212 ؟ععاامأمطتغعو

 ععراتسسا 1دععتأح ممععوضممتع عنمع» م0مطعأمسي [؟هعاعملمع اعهعاوأ.  كعسق م0062 ءّزاتك

 ذم 1مهعاعنلم ةتسوتلةعن ءيعععراو ءلتلتلب ع 4393. 11-81هط1 115-81 عاطل عر ظصتق 1015



14 

 هيواح ىف اهدروأو لبللا ةروس ىلع اهقلع ىطويسلا لالجلل ةلاسر فيدصلا ةرصن ىف

 دناوخ وعملا نيدلا مامم نب ىيدلا تايغل ىسراذ رشيلا دارفا رابخا ىف ويسلا بيبح خا

 سامتلاب هفلا هيلع دازو ءافصلا ةضورب ىمسملا هدلاو حيرت نم هصخ ريبك خيرأت وهو ويما

 نيرشعو عبس ةنس ىوفصلا رديح ىب ليعمسأ [داش] ةلود نايعا نم هللا بيبح مجاوخ

 بّصنو لتق اًملو ناسارخ ريما ىنيسحلا دمحم ريما سشامتلاب الو: عارش ها :ةيفا ركذ ةيامعستو

 ىلاو هيلا هاداو همتأ نأ ىلا هفيلأت ىلع رمتسا ليعمسأ هاش لبق نم نا> شمرود هناكم

 باتكلا اذه بترو رابخالا ةصالخب ىمسملا هضيرات بنك ام دعب كلذو روكذملا هللا بيبح

 لوالا دلجْملاو فلخأ لوا يف ساتتنالا مانتخاو تادّلج ثلثو حانتنا ىلع ريسلا بيبحب
3 5 

 8 عئييدح

 ةمدالا ىف ىاثلا كلجْلاو ىيدشارلا ءافلخاو معلص انيبن ةريسو لداوالا كولمو ءايكحلاو ءايبنالا ىف

 كرتلا نيقاوخ ىف ثلاثلا كّلجْماو ءالوض رصع ىق٠كلم نمو سابعلا ئيؤ ةيمأ ىيو رشع ىذالا

 نم ةريسي ةذينو ةيوفصلا رويظو هدالواو روهبتو مهرصع ىف كولملا تاقبطو هدالوأو زيكنجو

 لع دتعامرتمه قلع 8عط معممعتم.  "[عمعامطتع , يعش لعامل - ءل- لق كمررسشاغ دا كدتعدتمتلل

 ىو عازم “© 1مل ممصاتسم ءورضرتت]هكتأ ءهغ (هانتت هرتعتأا 14مم ذصععضنتا. - 4390. [[ةطتط

 ء]- هزو عرعر ميستعتم ؟كامسضسنت 0ع طلعامعم ةمعمسسرتةهنعهطتاتسسس ةصاعع طمتستصعع. 1115ة(هدتق

 ردحعمم 2 (/ةرراا]ع- ءل- لأن آف عنا طل عربتج- ءل- لقلور 181 1غ - سك ىقمعممدستسهام , م ءتقتعع

 ععتررامو نسمسس ءدع طئمامستم مماتخ هنأ ريالما هل - ءلل ةينرعالادنح ةصصم 927 (ذصع.

 12. 12ءع. 1520) معاعصاع اكطمز»+ 81هلغأط هلامعأع تعم ذص هدساع 102ءم/ءادآام]خ ظمأ 7) ءنا

 [1ع7/6» كمر عبم# مهعكصعترع ءةيعععع ممتع ءعأ جللئ(هيصعصلأتس هسسحتأ. 8 صيسس هع تطأ لتعتغ هرانق

 موي ءعددسل ءددع ةهسعامرع آله ميسعل [لمععبم ]سمستعم اكطمتةفتتصمعو ءأ تس طستع اماععأععام

 لرد ع]ر/ لانو لسجخم كملت لوسملل هدطخاتطتاطم ءةدعام ص اتطعم ءمرسوتممعصلم عجم عزت ععومععو

 لمصعع حس ةطعمال عععا. 0 ططسلتغ تحس مضصصعتررأا دلل ءا 2هلقطم//م] ]دنافتكم و 05[ نقت

 ارزعامرتمسس ةسمتس انانلم 7/2 /معما ء- للام“ ذمحتعمتامست ةعئلركتا. 11 هع صممت هزنانك

 آل مارؤا ءامتورع» ذم امام لسعاتمصعتس , اهم >م]سستصم عا قعصعا نكتمصعتس لتعردهدستغ. آصاعملدعاتم

 لع ذملالم معنا صعماتممستقو ؟هاسسعم رتصتساتتست لع زئمزتطعأاتم, ةديتتعماتطسسق ور "عوتطاتق همت

 نسل هلتئس حتحعضتمغو رمرمرطعأمع ممداعمع حتلم ا ططقلتلقم نسمطتم»» 1ععلالستك و هلت علت

 عممتصلستس لع لسملععتس آصفستقو (0ههجدلتقو قةكططقعتلتعق ءغ لع ممم ءعلررتطسق .ءمضنللا

 ادم ع مععممساتطتقو >ه]سسدعم (ةعاتسصم لع اكطمعممتم '[ا؟نسءدضصتسر لقال تدطل منو ءلاتقوللع

 معملاعو 0ع هضلتصتطسع عمون ءملعتس (ةصروتع حل عماتسس لع 2مم ءزسموسع ظلتتق, لع

 مصسصتم لج ممعاتمع كه لمعسس ةصئاتتقو ءأ طععوتاع» لع ععصاع 0( لسممتعحم ةقصعاسقأم لعصتلتتع

5 

10 

 هلا

10 
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 هن

 نم رابك تادلجم ثلت ىف وهو عئاقولا رداونو ميلاقالا بداجت ىف ماتنتخالاو نامثع لأ وكذ

 وجو هرصع لاح ىصحتقم وه امك رديح نبأ فسو لاط هنا لا ةربتعملا ةعتمملا بتكلا ء

 ىيوتملا ىذيواعتلا نب دمحم نب دمك باجخلو ةبجحذدل م7. 4 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا

 ةحح لاضيال مالكلا ةجح 8.1 نيفراعلا ةبح 2#. رايغالا عفدل راربالا زخح عردإ9  غخنس 5

 3 ابعممأ خيشلل عاملا حل ليد ىنيدلأ رانج ريم ند ار وصنم .يبدلا تايغل مداسالا

 ةروكذملا ةنسلا ىلا هرصع غلب امل هنأ هيف ركذ 1.8" ةنس ىقوتملا ىولولا ىورقنالا دمح نبأ

 ءاجحت انعامس ركني نأ ففطف هداز ىضاقب فورعملا

 اهنكل لدالد ىلع ةلماش اهدجوف ىلادغلا دميحا خيشلا ىلا ةبوسنم ةلاسرب ناوخالا ضعب

 لعجف اديبأت عامسلا ةكحلو اديفم ارصتخم تراصف ايكلصاو اهفذحن دناوزلاب ةوشت

 لع ععطسق كتئسدختص دتتعمطتلتطسكق ءهغ ءععملق ةتمجت]هعتطتق دعل 18 عطسق ءمصقأمأ

 بماسستستطسع رصهعمتعو ءغ ذم انطسعتم ظعطتمستك عغ ممعنمستك متت عظات لقأك 0000 2207

 ذه 0عدعتطعملو 13+ 2 ع70لعت حتامم دنع كامطق اعصممرتعك ممعطتلتكتغو طتتصتق [0هصكتقو 3غ ه9

 لع يحتعكو ءهععمكدملسف هون 1عنه كىصعم هك مصالممععإ - 4397. 281- طدنعطغط هاه

 ج1 ءعط ءال- ع1 ع4 ءهحعامنلم د4 ظلطسس نسق عع عساس , ةتعام7»ع ل6 ظعت» قلترزعأت |[ عن

 1(0نجات] 860ج70406, هصصم 674 (ذصع. 27. لمص. 1275) دصمعطتم. - 4398. طال مز ءطعأ

 ىع .181-81] طور لوصلامرلع5 ءغ ندهتامرتك ددتصتلق , 211010: ل110 مترنت7:60 ظعتن كلل هتة#7عل

 اا آرب[ هممالعق و ةسصم ... دمم1انم. - 4399. 11ه]] عا عا عطع مدعو ةقواتتتل عاام 101

 دل ععمعا]عدلمد حعستسلمو. - 4400. 105]]عء4غ ءا- حعا1أأمر دعو عماتتلل ةهصعأقع 5118

 هاملز مدمر. - 4401. 1هزز ءغ عا - اع عل ةسصر دعوس عمات (طعماووأمع ةعطق]ةعتعقع هه

 محسس [كامدصست «ععامجس 11[ ههعمصلمحسس , ةسعافرتع 61ج ل]ر-عل-01: كل هيمن 8 عع قلق“ كعلم -عل-

 11ه]1/مموبجعل -  4402. 160 ءغ ءا- عاسقلو ةعوتسعماطتتلل ل1 816هع "ءأز كل مدهعو 31105

 كطعتاعط 1عجمق] 8ع 2101 موت علا قلبن عت" ءعمم# كل ءماععغو هصصم 1042 (ذصع. 9. لدلع 1632)

 رتضمعا10. (نطصتصرو 1مياتتأو 30 عصصتتتاا 5ععاتلا صمدأعأ ]1جد10هاتتتت 76125: ع2155ءاتا8. 12167

 ملوع ءهحعاعتزمرتك جمهدععاوم معداع مهأو عه  كطعتلعط ءةمتس (607:- :ملع] , ينعس ةهاعللتعتاو

 رمسكأإ نقلت همداعدما ؟ءاتعلمددتد ععرجمطوعع ءقعرععدم  (لنم 1معام [ماضمتنت 001023 2ع[ ةأنتلا

 مياعم كطعتلطم ققصعل 6 معم7غ ةتطدكطست دتطلتغو ونسعتس ةعوتتات عضأتق ماعم ةصتتعمأأو

 جامسعم 200( مهند عصاتخ ةيم علمتم معاععطتست. 1آهعع هغ ععصموتغع عغ معسلهحتتم انغ ءمدتم مللت 10

 نتاع ذملع معملتععع ءغ مدسمتعمع معمطدقممت جلستصت تيل ةععع0لععع6 عمم هرغعتع لطم
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 ةلجتلا لواو باوبا ةثلث ىلع بئثرو فلالا دعب نيرشعو عبس ةنس ىف حالصالا ناكو اهل ةلمكت

 نابا نب ىسيعل ةريغصلا ةجدل معر» يلا لوالا ىاثيملا ىف دابعلا عمسأ ىذلا هلل دمحلا

 نومأملا ىلا هدانساب ىريمضلا نع ةفينح أ ىنسم ىف ىمزراوحلا ركذ نيمحلا نب دمح نع

 مه ةفينح ىأ باكا نأ اولاق» هيحي نيب عضوو ثيداحالا ىف بانك هصع ىف عمج هنأ

 5 باتكلا اذه ىسيع فنص نا ىلا ةليوط ةصق ىف اهب نولمعي ال كدنع نومدقم نيذلا

77 

 نايب يف ةرينلا حامل 768+ ةفينح ىلا ىلع محرت نوماملا هارق املف ةفينح ىأ صج هيف

 ىونسبلا نموم لا كيع خيشلا ةفيلخ ىدنبشقنلا ىفنحلا ىتولخل رمع ديشلل ةرينملا ةقيرطلا

 حلا هنأذ 50 دلل يمكلا دلوأ فوصتلا 8 رصخخ# وخو فلالا كعب ندرشعو كس ةةخئنس دغلا
 عم

 10 ميعربا نب [دجا] سابعلا نا ىضاقلل ةحتافلا نم تسيل ةلمسيلا نأ ىف ةخاولا ةكلمل

 ىب سيردال نامزلا اذه نايتف ىلع ناعربلاو ةجحمل ت4 !. ةنس ىقوتملا ىفنكلا ىجورسلا

 ممع[ععاستت معللأذ >هاطنتغو تععمومتاةصعتتعتع 1ع (/ءل ةمع]]دلهتاتو 11301 2210 7

 (ذمع. 19. 11ءع. 10617) معيويعدددع ءدأار لص اضعه يرتاح لتهنتطنتك“ آ1معلررتا زم: آمسك 1)عموو

 نسنأ بن]غمععد ذص مدلنسم 10ءلاعرتع ةسلتامرمعو ءددع هانز( هام. 4403. 151 - 1[[هزز ءأ

 آخ1- كدعط عار معمطملتم مدتكمم هنعامانع ]و6 ]17 عن لاننا نأ لله]ءمتستن عا لذ ءتاسعأ/ عمنا انهلتأم

 16/1016 م7" عتبات: عدم ذه ءالوعتنملأ لالثع ظل هناا معرب اعجاع 12| متساةر نمت ه0 21ه: تما 0 عدو

 طابق (سربمبع ]تطعم مهتما ءق]]ءءاصتس عدعع لع (عهلتاتمصتطاتس ءىعمضستواتتع عم عمدت اتت.

 ن3 0 سمربرمراعع» ةسعصتصسأر ننأ لتعءععمغ: ة4قوععامع قلاع 21مةرمع جمل 1ع اذص طقصماخع ةنصكو

 معع (متسعص زللتع (مملتغقمصتطسع ءممح ءمتعماع» ةوعيصأر ءأ نسمع عسصغ طنومق طتقامضمع ]!هدعدع

 نءامرهم لمصعع ممم طسصع ]تطصتسص ءمرصمممعت عار ذص نم هته هلت( هطتننال ععمعتتر أ

 ومما مععاجتعصاسس , نسما هلا ءيمعتعع دماء مرنءامصس عا كت يمك عمت عماعع ةععصلتتتات ءققعأو

 رام امسعص دتك 0ع طمع جعاتنمصع ءمصطمتتم دامطتعععضأر ةعوجتتت ءصامعلتع قاع 11هسنرمع

 ءحممدستأا. (نم ]عمم 7/ميجبئوت: 1)ءدعر ءهحعامتسمكتاو تعم قلع 1 كم لكعصسعمم# ءأ

 منوع عمرو هزاإإ - 4404. 11-111هزز ءا لخ] - ١ ءريوزتم عار ممطمتتم كمسضو لع ءدوات ةاممع

 رتمع ]نععماتس. (0هسرعملتسسس طمع لع كدقحصسم, نسمل زاه آصعاربتا: آمسه 1)عم (هلتعو

 نسمل عرس ءيععصلتم ءزدع ءاع.ر ظاعتلعط سم 1 م/معام [[آدمعطتام هدعلتصسأ معقل اعرب لق متحتسا

 ةهلفعتماسمر, كطعتاعطخأ قلال-ع[هدوبت طموررعمم ةمععءعججمعر مصمم 10260 (ذصع. 30. 1آ3ءع.1617)

 10 رص ممددتلا. - كيمو. ]خ1 - [[هزّزءأا ]خ1 - آ1: 1لطنطمغري ةحعوسصعمادللم ءكقتعلو مطانسقللل

 تسملمس دعمانتم ىركمتضتمع للءزن“ مععععر ةسعام»ع (ةلطتخ قطان لهطافع |[ كاسعا | 7 ءنا

 ةار"ه]كو كم” [اممعاتامب ةسصم 710 (تصع. 31. للمت. 1310) رصمتنطنم. - 4406. 1-1آ1هزز ءأ

 ىو ]خا - 8 هعطغصر مممطمألم ءا ةععوجس عمات ءقمصاتعم ةععتلل زدكعمعع, ةنعام»ع 108 ]لل ءنا
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 ةجح نبا تاقرس ىف ةجلمل تء.د ددشو عامسلا هيف مر> سارك ردق ىفنملل ىامكرتلا دللا دبع 5 -

 ْئي دازو دصاصخخا دعب هيكاض [ددآ ةذنس قوتنا ] ىجاونلا | نىسح ئد دمح ] ىيدلا سهشل

 نب دمحم ] نب ليعمسا مساقلا نأ مامالا ديشلل ذجخل نايب ىف ةجلمل متم هيلع لماكلا

 -_ل ديحوتلا ل هيف عمج باوبالاو لوصفلا ريتك دلج ىو هه ةنس ىفوشملا ىنايفصالا [ ىب لصفلا

 ركذ ىنمضصتي ةجحملا كرانت 0

 ميخبأ ب ريعت جدلا لأ خيشلل وو لاق خنسلاو تثيدحلا لغأ دعاوق ىلع نيدلا لودصأ

 ةجحلا باتك ىراللا انالومل نيعبرالا حرش ىفو ةنسلا لا داقعو

 نب ليعمسا مساقلا نأ ظفاحلل هذا نيحراشلا ضعب مصفاو قشمد ليوذ دعازلا هيقفلا ىفاشلا

 نبال ةعبسلا ءارقلا باتك حرش ىف ةجمل 76,1 ىهتنا طخ ومو ىنايفصالا لضفلا نب ضيع

 اذاو قارعلاب هفلا مخض كلجم وهو ىفاشلا مامالل ةكذل 56. فاكلا ىف قأي دعاج#
 6 أ

 ام ىلع قلطيو تامهبلا يف ىونسالا هلاق فينصتلا !ذه هب داري هبهعذم ىف ميدقلا فقلطأ

 ءاللهللم) 1 ةععسف# [آممعالتم. 1" سدعامطسمع لعععجد 1ملتمصختس و دس وننم دصتتغتعمسا 1111 امس

 ودع داماتتغ ءغ طقصع ةعماعساتمتل 1هدءاتاعع ءهغ هاسعمتتع [ءاعملزأا. - 4407. 1:[1- 11ه ءأ

 [1 ةدمعوعنأ ]طص 11ه ] ءغو معوطقتم 0ع ظساتنه 1[ طهززءان و هدعام»ع ذ]رعتنع»- ءل- 0

 [ 31ه1, م: 0 عرب 1 0عمج] ل ءمالقغر [دصصم 859 (ذمع. 22. آذءع. 1454) دصمعطتم]. 1عاتوتسأ

 ذللطسم و ممداوسهت>» مععملتمسعر» عزطأ طقطتستغ حصتعتتتو أ متعلم مههاتتتتتت ةان010 ذض ءاتتلل

 ]جطرع هيلي 4403, [1- 1105 ءغ 11 طءعقص ع] دس عطهزز ءغر معمطدقتم 1ع ل عيدممع م2

 منكم 50عز مععاؤر دسعام»ع _ظطعتلعط ءغ طصقس قللت ]عمدت لدد:04] طعن |[ 210ه هتت»عا لق عزا

 61/6017 8 ءرن] - ءقفو ملمع ةمصم 535 ذمع. 17. ةكسع. 1140] دصمءعطتم. ؟تاسسصعم ع رتتتلاتق

 عمعلمصستطانق ع يمتكطسع ءيدتممعتكتلو دع ل110 همنا عتاد [80عأ ص تنصت آل ءاتتتت ءعأ ةعاتعتتلم5

 عمعامع 8[هطحسس علتعدع ةعيوصطم]ذ عمو مال عونك  (ئمردسعمسامستتك نع20معتصأت 20160 تتتالو

 وسعرس ة1ما1ج ممداعع مم ءلاتلتغو ]ئطسس معمطتكتمصتك ءمصاتسعأ هك ةععلزدأاتتتت و 01 60

 50عز عتمسس عدمت ءأغ معكم عتربأم ؟ءانجامصتع ءمرصرت] ءءاتطتع عععدسلدنست 0 ععععأم 01001

 مسسمسو. طظسسص ةطعتاعالو قلد ما'] 6ع“ ظعوبب ةظا[مملغ» ؟كطقطتتنمع لمص ععمسقتلام رمثم

 6( حطقغعصتمو 12جيسممعأ ةموستاتسمو جااعطاتتغو عمت ءداقغ من12 60 ةلتتق نانأت0لهئ2 0155و

 هعمل معجم سدنس , لن عغر, 1[1ةقلت 4612 1عايعتس» لدددمفآ ءد» ]1101,ميستسعا ءن-عالملا] 1/7

 ءزاق ةجعامرعررب ةووعيب - 11ةمع 111ه. - 409. 116-151ه]] ءغر معمطقلتم. (نئةرصتت7تع811105[2

 اناس ]1ععامرصتست (نهمدصتعمخست هةعماعس عط 1171: 71074720 ءعلتكتم لع نم اناععد 2ك لك ؟10عولات.

 4دج10. 151 - [[هزز ءغر معمطمغتم. ؟؟هاطسمعم مطهعممع دصفاتع و سما طصقس 570/2 ذه ]32

 ءمرسرسمدتتغو عغ ننهصألم دصكع# ءزاتق جقدععأومق ذم نصل ععونتت 06 ]زطعم معععرتع معتم ءقأو

 طمع هتعمأ طعمخاست" هرانق , 0( ونعمل ذص للل//ةرروت»/4 (ععامتسك ؛ ةكعسكعتتع ط0زرزعأ ذص 11215 طقاتللا
: 3 11 
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 عيتجا لاق هنا ىفاشلا بقانم ىف رجح نبأ ركذو اضيا كانحم هب ىتفا ثيدحلا باحتا ىلع

 ٍكننكف.ترماف“ مهيعح ىف رظنا -ىحب (مهلوف ةفزعا ال, تتلقف:ةاقيتحلا ىاث: تاعك قاقا عال نا, قولكم

 ىنعي ىدادغبلا باتكلا تعضو مث اهنظفح ىتح ةنس اهيف ترظنف ىسممل ىب دمحم بتك ىل

 ىلا متم
0 

 ىئرع نبأ نيدلا ىيح ميشلل ةميطع ةديصق ربكالا مجاحلا 1 كسلا

 ركب ىل ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةنيدملاو ةكم نيب ليصفتلا ىف ةنيبملا

 ومو [111 نس ىقوتلا] ىفنحلا ىسيرملا ثايغ نب رشبل مجحلا *ا# 11 ةنس قوتنا

 ىقزملا باتك نم اًبيترت نسحاو املع قدا نابا نب ىسيع حجو ىقزملا باتك نم ىنسحا

 فئاذح 704  قافوالا ملع ىف قادحالا فئادح ماو ةقدص نب ءالعل مجحلا م1

 [1:1 نس ىئوتملا] ىبلحلا ىلبنحلا نب ميعربا نب دمحم راونالا راونا ججباصمو . راعزالا ىادحا

 فادح 6#. نادرمعاش نباب فورعملا دمحم نب هللا كيبعل ةغللا ىف بادآلا فداآدح

 لع ززع مععررمصعتم لسكلتعتم لتعتاسع,ر نسمع طلع معللتلتك. ظص مهصععجو لعمرو نلسعتلتت 1074

 /ر1مز» ك///عم هعيئرعدتاو طسصع صمتتممدع للعلا: (نهصحتعمعضتسأا مران دضصع 00ءاضصمع

 ملت هصحعمع لتععتماتللو تكضوتنع 2 دلع معاتزةدعمغر نك 0ع كعمدنممعع عملته صحتنا مط

 كان( 1ظ12نقرعم ىمتععم هعئطعععس: ]1آممعالامسضسنتسور ؟ععرمصلتو هدمها مصعتت زعممتنمو لمصعع

 ةمرصتس ]تطعمع زمهمعحععم.  [طموسع مغ اتطع ذللت ةيطستماسعمععماتت نسر ععمتأب عمه للو/ تستسعاأ

 [زعري- مق/ معمم درصتطل لععععت معلا.  (هصمع تندر معك ةصصتنت 1مقرر عدته دعس لمصعع دتعت0112ع

 رسمصلمعععس , اذطصس !ةدعطلمحلتعمس 1. ء. 0زرعا ممعاضصتس ءيدصرمخأا. ع 4411. آخ116-1هز ءّز

 آنا - 1[: اعط عب معماطمت1مصعع سمحتسنلع. ©( درصمعممب ةنعامرع ك_كاحعتلط 2لمابرغ- ءلا- لأ

 الار رلممانت. 4412. آكا -11هز وز 1خ] - 81[هطوججتمس عار رم0طفامصعم ءلمهتكتعو انأاتتنتلا

 3ا1عاعاعم معمعأ م ععملج عنا مص ة8[لعلاتممو مسعامتع كاطعتاعط لع/م7- عل - لو كلل - ءآ- "هأرتتملا

 ]ل ءزب ملط لعام كميياعو ةصصم 911 (صع. 4. لسص٠ 1505) دصمرتاونم. ع 4413. 116-1١1 ءزو

 مممطملتممععر ةسعامدخع 1 ءا» لفمرو ( عزرا كقلزبستومع [ظدمعلطتمر [ةصصم 219 (ذصع. 10. كحصت

 عوفر رسم طلمل. 0رمسع طقع اتطعم 7/مععبب#ا معمم عع عصام ءعار عا متعمطقاتمصعم ( 1102 عزز 156«

 /ز عرب قام هعملتغممع عمطا6از مرتع ها لتعررمعتممع ءاعومصتتمتت ]ذطخسس ل1ل0عجعرنتأا هانز علل[, بع

 هخ414. لخا - 11ه ءزر رضطقتت6مدعم هنسيعامتع لله للعرب كويلمعمعي - ةختلق. 11هل0لةنع عاد حط لأ عر

 طمعا رست امص لع لمعاعمم يملا هضنس اهلتجسمست ةمرضنيت. ع كللق. 1[[هلتتع ةطلقع

 مل مم طع طمضت مست ل ا[ةضسس ؟قضتس أ ا!نععتومع ا!سستستتل 1عتاتلل , ةنتعامتع ل160

 1[ مد ة1اماغ» آظعرن- ءامااناخ 1ظلهلعاغب | هصصم 971 (زمع. 21. لسع. 15303 ) دسمتتاتم |. ل

 4417. ]1 حلشنع عل -ةلنتطوب طمس عنيلتمسس طسسسخملاةلتق. كرصدسطمام هل اعدت موت مطتقتالب

 هددعامعع 0| علم عب اذ عب ةللهأ/عستسعلر, ١ دلعمو لان ك)مايرسع"لمرو للعام. - كنق. ]1 هلأ

10 
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 معو ةنس ىئوتملا ىدوعسملا نيسح نب ىلع مامالل معلص ىذلا تيب رابخا ىف ناهنالا
 ن

 1 فياقحو ءاهمالا فنادح 5. © ميملا ىف قي راونالا قراشم حرش ىف راعزالا فدآدح

 فقيئاقح فشك ىف ةيسنالا نكئاردلا مم» خبراتلا ىف سنالا فئاذح م08 ىمسملا

 1 ةنس ىقوتملا ىلبنحلا ىباب فورعملا ميعربا نب دم مامالا ديشلل] ضورعلا ىف ةيسلدنالا

 نيدلا رخآ مامالل رارسالا فداقح ىف راونالا فقداآدح م  [ةيسلدنالا ىلع حرش ومو

 ىيدلا ءالع ناطلسلل هغّلا اًملع نيتس تاءوضوم هيف دروأ 1.4 ةنس قوتملا ةعرارلا ردع نب نيتك

 ىزارلا جارسلا نباب فورعملا رمع نب كم ركب ىنال راونالا فقيادح مت ىمزراوخلا شكت

 ىلع نيدلا ءآلع جيشلل ىسراف نافرعلاو نيقيلا لعال ناميالا قتآذح 860 ذانس قوتملا

 نيوملاو ناميالا ىف ! باوبا ةسمخ ىلع بترو ةأرهب م ةنس هفلا كفنصمب ريهشلا دمحم ىبأ

 ضئارف ىف " ةمكحلا نم هيف امم سمخ ىلع مالسالا نب ثيدح نايب ىف 7 هب فّعتي امو

 ءاد جلع ط قصر طمع اآهععماأ مدخل. 11زةغمصم ةهستلتقع معممطعأوع , دسعغعمبع ستتم 4/7 7ع

 11 هنعازو ل116 الغر ةصصمم 340 (نمع. 4. كرد. 957) رممعطاتم. - 4419. 1[آحلرأتع عا]-حعطنأتب

 طمرأأ ؟مصتسم. (ئهدردسسعصامسسك ةهرتعتتم 7لءع]فب» ع ءادمت موت , لع نسم اتاعم قلم 10 عدطتحب

 4420. [1 د لق12 ء] - حدرسٌة م طمعا همستساتللا ءأ عنه مهام همرداسوأن. - 4421. 112033

 ءادل1معو طمرضأت ععمعتتمك طسسقمل. (0مانه طتقأمسعسسس. ع 4422. [1- 11ه01ع15خ1- 1م هاج عاب

 طمع عمملعأمتتم طسصمممع لع ععععامسلتك ةعاتمه دعت عمع حط قليبلمقنوع ءلتكمع هطلت (هاتطسحعم

 | حيععمرع هطعتلعط ءغ طصقتص 2/1ه]متوترنءل ظعري ةظا»هطفسر ؟هلعم طارء- ءازماانم]# لتعام أ

 مصمم 971 (ذمع. 21. كسع. 1303) دصمتتطتم.  (نهردسعم[محتسم عدا تللطم ةعاتق ردعاع عوف |. ع

 4423. [[حدلةنع ءاددمك لع 11 طحعقتع ءالد- حععقعرو طمع طصصتصسسم 0ع هدطاتلت (علطسدق

 حععمصمتتستس. طصقتس ل مقل» - ءل- لغو 01ه]رمست»سعا عبر 0من» 1! عقب هصمم 606 (ذصع. 6. دل

 1209) ردمءعطتسعم 0عدعتطتغع ذص طمع ءمعععام مدعلتمب يبسمسد كل /م-عل-لنو ١1 ءابعع] 1707م 07“ ءتيزردنوع

 كدلغفمم فرس مددتكر هطز ءعام ل0هء0لممستس ةعدمعجتماو. - 4424. [[د0841ع ءا-مصمحع غر طمتت

 اطسسستصحتست , ةحتعام»ع قلاتا ظعات» 710]رميوت»عل ]17 عرب دم" 1! هن, دلعم ةاطتن- ءلوع»ي لتعم

 ع( ةمصم . . . رصمعانم. - 4425. [82ج0لقمتع ءا-ةصقمر طمضات 806 مععععاتم همودمتامصتخ

 هرزضأملل5 عع هعلعماأمع ردومداتعمع ةعتمأتم مدع مععدتعتستو نن00 ةطعتلعط قك/ع- هل - 0

 ح18 ظعت» كلمارمتجت»عل , كحلعم 210هعمهسقر/ع]ب لتعطتعرم ةصصم 841 (ذصع. د. لدا. 1437) [11هعدلمع

 ءمرس ممكستا ءغ تس ننتصوتتع ءدردتأم لتعكممعستغو نسمدحتتلت نهتتستتتال العد اعمعامغ مغ 80عاعجد ءاأ

 نتمع طسع مععلصعمغو ةععمصلس»ا ءحو]ز معنمصعتد عملت مصتق ىر 110عم زهلمستعم نستصتتع

 متكتطتع ظطصلمتس ماتم رك“ عغ ننمع أ زمعتما ةميتعماتمع ؟عداتعزع بح معانا ةامطتنتم !هأدتعمع
 قع
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 حرش ىف نايبلا فدادح 4# اهتابجاوو ةولصلا صئارف ىف ٠ ءوضولا ضئارف ىف * لسغلا
 فورعملا ىنيدلا نيعمل ىسراف ريسفتلا ىف فئاقلل فئادح 00# ءاثلا ىف قيس نانبتلا

 نب ىلع نب رمع نيحلا ناعربل ثيدحلا ىف فرئاقلل فدادح 7588 ىورهلا نيكسملاب

 ةظعوملا ف فئاقأل فدادح 181 فنارلا هاميو هرصتخا رق م.ع ةنس قوتملا ىفاشلا ىقللا

 5 نم هعبج ردت وهو رددلاب بقاملا ىنزاولا رداقلا دبع نب ركب ىأ نب دم نيدحلا جان

 فيادح 7. لا نيملاعلا بر هلل حمل هلوا ا اوبا نيتس هلعجو ظعاوملاو راثالاو ثيداحالا

 وعو خلا سانجالاو عاونالا نع هزنملا هلل دمحلا هلوا ىلادبهلا لكترملا نب ديحل فياقحلا

 فيارح 7 ةيعرش قابلاو ةيمكح اهنم رشع ىنثا مولعلا نم افنص نيتلث ىلع لمبتشم

 ىشكلا دمحم نب نجرلا دبع نيدلا نيز خيشلل ىهلالاو ىيبطلاو فطنملا نم فئاقكلا

 : 5 د ل 9 1 ل ا
 نب مالسلا دبع فسوي ىنال ريسفنلا ىف ةجحايب تاذ فدادح 7*8 خلا هتردقب قنيالكل اشن)

 عاسرت]ز لق ع نسمات ]0المصتم ةدعمع ةامطتلح - نييتصاكتلل ةاماتأم رطععمألمصتس ءأ نمع 2

 رمععمصلم مععععدمتعم هطقعمت مسام ةيصاأ ع 4420. 112041 ءاط ءيعلمرب طق عجبت عممقصتقم

 (توسسعصامسسم ]تطأ لة مسرور لع نسم ذص !ناعنو 210 لتعطتست ءوأااب 4427. 18503

 ء]- طم ءقتعم طمصأت ١> تاماطستم  .(نمدسسعما(دتتنق لص ('هعوصتللا 2 1/10: - هل - لو ظل ءر»عاعقو

 لعموم 1/8 للعغم و معععتعع ءلتطتعصق. - هيفق. [[ه لأن ع عال -طم نقتعرو طمصضأت تاما

 لع مع اهملتكمسمسمرم هننعامتع 18807" |رتع- عل - ل1: ()ومم»» طعنا لع عبس ءارسم/مععطعضو ؟كطقطظتتامم

 مصمم 804 (ذصع. 11. ةسع. 1401) دضصم»انم. كعيتسك هريطق 1ص ءربتامردعم 0ءونأ 141

 زنكعضتردا وس. - 4429. 11ه 033 ءل- طم قت عر طمعأت 5: ةئتامطتتلل. (نهدحص» ءحلتتتنال جهته عال عأت كنتللو

 ويم( 1 - هل - لف: 2لهارعمسعأ لطعت» للغ عام ظعبب قلللا- هل - نلف طفسقم دحدلعم لهل -

 علق لتعامخم ء املتئازمصتطاتخ ررعمزررطعامعر ءزدق ةمعلمضيس 1مهعاته لتعاتموسع هغ مدته عصءوزطانق

 نأ

 ىممععمملا ءاتم ةعدممتملم ىربزكم لتهكطتطستك طصعتتغ زكئمن آمسك ]0 عم دصسصلمتست [لمدستمسم

 مم. 4لخ30. ][1ملننع عآ-طمعةتعو طمرشأت ؟>ءضامطتنتتر هتنعاما"ع ل1101,عوت»ءاف 3 ءتا -

 ءاربم»ام]عآ] ]1ل سلم  للتنع لاتطععر نست لاه طصعتمتخت طصسع ]آ3عمو نست هدسصتطاتق هر ععاعطانق

 ء ععمعرتادسم ءدععضأاسم ءهأ ءاعبر انتعهتصاح ععصفعتتل ([مءاضتضمتلالللا مدلل 1ةعاتأتتللو

 لسملععتس مل ماتامعمرطتمسي هعاععع هل ]عويس ةرععامسأا - 4431. 112043 ع- عاد طق علت عر

 طمرأأ م متامكسسم 10هتعحسم رمطوةتعمسس ءغ رض عامر طحت ةتعمتس ةمععامصاتستل. 1 هاطسصعصم جه ذطءتلعط

 10 7عروسعلسلانا قكال-عا-"هلبس لثعري ةلمآمسسعا 1ك عواعزبم معيتمطتسم ءأغ تص لدمق مدمعل مم عع

 ع( 6مم ازطرعمع لع ذتعرو نسمع لع ذللتعق اعتطنق لمعاضامستك لمععصاطتتخو للكتخنللل, ن0( زخم

 امعتربتغ: آكمسم ])ءمو نست مماعصاألتم عنيف دعو سفملفك رنولمحجتا اعبي اع 4432. 11د لأ3

 لمتأ طعطز ءأيب طمست ةسمعضتانأاع هدتضمللوب ةنعامتتع لطنع ١”(نتلك لال ءاوع]م» 17 ءن
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 بتدكلا ضعب ىف ركذ ام ىلع كلج ةنأيثلث ىف ريبك وهو [تل“ ذنس قوتملا] ىيورقلا دبحم

 ولثت ام اوعبتاو ىلاعت هلوق ىو ةدحاو ةيأ ىف اًدلج هنم تير ىتح بداجتلا هيف اشح

 دبحم نيدلا كيشرلا ىسراف رعشلا فاقد ىف رحسلا فئادح #60 [ىهتنا نيِطاَيَشلا

 ف هنا عيف ركذ هم ةنس ىقوتملا بئاكلا طاوطولاب فورعملا ليللل دبع نب دكمكم نبا

 ديحلا هلوا فلاف هيناعم ىف للخاو هيظن ىف تافلكتلا ىم هيف ام عم لغتشاو ةغالبلا نامجرت

 نسح هحرش رث هاش مزراوخ وستا رفظملا ىنال هادعاو لا همعذ نم انيلع ضافا ام ىلع هلل

 ءارعشلا تاحالطص) يف مسق نيهسق ىلع هبترو هاش سيوال ىمارلا فيشلاب بقلملا دمحم نبأ

 ةعست ىلع ًالمتشم ىنيرخأتملا مالك تافرصت ىف مسقو اباب نيسيخ ىلع اليتشم نيملقتملا

 ىف فئاقشلا فئادح خ2 فقئاقحلا فداقش هاهو م6 ةنس ناضمر ىف همتاو باوبأ

 ىلع لئاسرلا ىرط ىلا لئاسولا فدادح »© ىنيشلا ىف ىناي ةينامعنلا قداقشلا ةمجرت

 1101م0  (مس ما, [هصصم 483 (ذصع. 6. الآدعأم 1090) دصمتطتم |. (نمردتسعساأمجلتتك

 (هرحصتس دمهعممع دصماتقو وتر نغ ذم اتطعم ونسمالحسس 1ءونطتسو معععماو ءدعماعع 0]نتستمب

 [ى14ززعزم طقعع. 12مم ل6 ص (1]0ههدتطاتم ماعم مم عطتتص ءمرهستعماحتس 187 - © - :ءزرم» لتتمتع

 ممضمأ هع اتطسست ةهتطعععرو نست ستموععمأمه ؟م]سسمتصم ءعماعمكو معتق دمتعمطتانطسق 0111 عتامو

 دنغ دماسصدعمس 10عععص دلل دتصتتنا >عدكاتتلا (هرعمصتأ تمعامسم رز ظغ ةععدتل ةنصأ 10و 04

 رسعلتأغدغل هسصغ ؟دلمسمع |. “© - 4433. 1[[آح0قنع ءا-دزطعر طمعت دممعتمع 0ع ةدطاتل أ هلتطانق

 ممعععمو. مدع مععدتعتست , ةتتعام»ع 186ع740- عا- لقرب 810]ءعيست» علا ظعت» 2لم] مرتع الث ءلا

 ل80-ع] -زءقل/ ظبتطمم دلعم 77 عاما7 لنععم هع ةصصم 573 (ذصع. 30 كدتصع 1177 ) 1210510٠

 عع انطسست 12 ءرنان» ءآ- [ءلئجلما 1ءونمدع لتعلع كه اممعاممدعر وسمتتكتك ]هطودعأ هلاععامأو

 مغ دردم] وأو عمك كتعه ءأ ةعماعماتدسسل (ةصتتتامأع ءغ ةصم م13. 002( م05انتأ ]كات 0]ناتق

 راه زمعررأعمق : طمسع 18عم معجم طعمع#علتم كدتمدتهو نسمع ذص م05 ]ةعوتأعع ءىمصطتلتل ءهأع.و

 كاساوسع لقكآت سماع و عر»و 1 قاعن 16, مومم»ءسجعاراطو  هطاسلتا.  طءتملع 11مودمن:  ظع»

 181ه متسع  طمصمتتلعع ى]رعر«هرك- ءل- لن 1س ىويدمسستسممتك ذص طعصم»١ عض 07مءعقود] لك

 ءمرضتصس صامت عزاه ءهقلئلتغ ذص لحتمك مهتتأعع ليو هانتلل و 0113511111 101111123

 ىيمتتطسع يدرس ءءطعممد لع ععصدتستم (ءءطمت عم ممعامستس ةصاعععلعماتست هعتتو هلاعتتم 201عالل

 ءىمتتع ىصخمعمسق لع دكت هعماتمهتك همنا موعوصعلم عع ةعطتتعمسم. .(نهردتسعمسامهتتتتت طتتقغو

 لى عمق 7 - معتم ةمكستماطمسس, دصعممقع 18دصفلطمس ةمسصتق 878 (ذمع. 29. 8آهن. 1473) ها

 ظمعس ج0للهحعتنغ6 - 4434. 824081 ءآ -عط ءعقتعر طمدأ 8قكاتتممتتت. 1عمصقأة ألم م65

 51-111 ءءليقع 71171- هسكسك ور عنو لع ودم ذصس ]ناو ىزذ»و لتععطتع -ح 4435. 1120832 -عا-

 رى عوقتأو طمصت جلزدسعصامطتتسر وتتطاتق 20 حتمك ءريتكأم]ةحتتس مع عصتطتك. [  هلاتطلل علو
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 ةظعوملا ىف فئاقحلا لالا فادح +40  ةنسا قوتملا' ىقهنبلا“ ىيزا قب. لغ قسكلا“قال

 لمتشم كلج ىعو ه٠ ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىزولل نبا ىلع نب نمرلا دبع يرفلا نا خيشلل

 اهب قيلت ةدنسم مهظعو ىف تايالا اهب مشويل ظاعولل ثيداحا هيف دروا سلج# ذنأم ىلع

 ضيرعلا تح 88: >ةنس وتلا ىروياسيتلا ظفاولا لع ىف نس ةظطعحرلا 3 تنانكلا ١

 5 ما ةنس قوتملا ىكبسلا ىناكلا دبع نب ىلع ىيدلا ىقتل ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرقلا ف

 [ا41] ةنس ىفوتملا ىوحنلا بلعتلاب فورعملا ىيكي نب دحأ سابعلا قال وحنلا كح

 ديحم نب دوال نيتيقرلا ىتيب حوش ىف نيتلقملا اقملا ىدلح 8# ىنيظعاولا كح 6.

 نب ىلع نيدلا ءالع خيشلل رصتخم ماكحالا دودح #82 ةنس ىقوتملا ىراختيلا ىلع نبا

 ملا دودحلا هدبع ىلع لنا ىذلا هلل دمحلا هلوأ ميو ةنس ىقوتملا كفنصمب ريهشلا ديكم

 10 نيبعبرأو انس هيف ركذ ل.« ةنس قوتملا ىوحنلا ءارفلا دايز نب ىبيحيل بارعالا دورح

 ةعام»ع قار 7]مععتا رل/# عري 7ءنلأ ظعنئامعلفو ةهسصم . . . رتمزانم. - 4436. طم لن

 اذ مطل ءادطم ءعن5تعر طمسأت ءضامطست ةطتلتمدته ه هطعتلعط قكااا/ محمر قاس ءآ -

 ]عزا ملل ةظارع- ءازرمست ظمعللةلغ,ر همصم 597 (ذمع. 3. المك. 1198) دصم#ةتمو ةعضهصأتم

 وسع مممعم العمل دتصتنق ؟١ه]هتستصتق عما ممقععمانمه مرض م]ءعاعمفو ص نتف 2111017

 يصعتمصهاأمرتطسع ملت مصمعمع هللعأو نستطتنق ؟عرمانق ورمضلعال لص م2133عمعدتطاتسق 0هد0عتأتتكو

 ءمهونع (م]ععر نسمع جنعاممتاملع هعمام متاسماكتت عا ؟عععلطسنسق ةللتق ةععمتسسملهغمع ةدصخاب

 4437. ][[دلنتنع 11 ءا]-سسحس 1م عغر طمعأل. (0مدق ممههعم ءاتكاتللا و 01[211ع ظل 0807: ]17 ءنا

 رلك/خ مار (نهصعتمصمتمدعر ةمصصم .. . رسم انف. - 4438. آظ115004-1 1خ1-ذعالطو

 5 لعقمتكفم ]دله لع لئهويتستمع ذماعع دسعأاممجتستمس ءأ جلا ءعومضحسر ةسعامدع 1هعزق- ءل- لأ

 1/2 ءدب قلل - ءا- [ أ كماطنرم هصصم 756 (اصع. 16. لعص. 1355) رصمعأاتم. - 4439. 120

 ءا دمهم طتعو لعظمتالم عدسات قعر هننعامت"ع لاتا'ةعطاناع ل ]رتتعأا ظعءرن )هلم (تةسصتسهلت عمو

 مملعم للملعب لتعم ء هصصم |2291 (زصع. 24. لمع. 903)] رسمرعاتم. - 4440. 1[ه200 ءآ-

 1 1( ماسر (عضستسالس هقمعامصماأمرحتتن. - 4441. ][[ملمع ءع] - رسم ءا]دغعأمسو رتسستلامع

 لسمصتسس ةهعملا كتتعمامرختتت.  (نئمرسسعماةتعتتخ لسقتكتللا 5 ةتقالتلا١ 19 0706/ءعنزن ل1 امد تتلو 8111016

 ا]ترتعأ ]ف منع 71ه]رمتجتسعا 17 ءرب للغ ملط ةى حصمم . ..رتمزتاونم. - 4442. 110 050 ء]-

 مطاع نسر لعقصت(نمصعم تةامطتتهدحستت , ةنتعامد»ع ظادعتاعاط للع-عل - لق ملغ عرب 71ه]بم»71 ©(

 ملعم 3/هومدبز/ عع لتعام ءغ مصصم 873 (زصع. 30. لسص٠ 1470) دصمرتانم. (هدد عضلتتتماو

 40 نسما أذ زةمعارزا: آرمسخك العمر نيت معكم ةنم عامل نوصعق معزع]وجتأا ءاع. - 4443. [[ه-

 ل304 ءلعز عل5طم 0عظمتغنممعم لمعطتصسمع ةعحتمصسسس صم سس هنتعام»ع )"م/م عر: 7 نا

 //مرع»/ (عمستصهاتعمو ةصصم 207 (مع. 27. 81مل. 522) رصمتعاطتم. (نهرسستعتسمدقغ طلع ننهلتكقم
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 ىوحنلا ىلامولا ىسبع عب ىلع ىسحلا ىتال رغصالاو ربكالا دودح 555 بارعالا ىف اذح

 [.1] ةنس يفوتلا ىوحنلا قوكلا ةيواعم نب ماشهل سايقلا ديدح 20 ع ةنس ىنوتملا

 تيدخا ملع | تتبتب

 هتياغ امو هعوضوم ةفرعم هيف ب ردناف هلاوحاو هلاعفاو معلص ىنلا لاوقأ هب فرعي ملع وهو
 - دمج ا حم

 ومو تيدحلا ةياورب ملعلا ىلا مسقني ومو ةيناقاخا سناوغلا ىف اذك نيرادلا ةداعسب زوفلا وهف

 اطبض هتياور لاوحا ثبيح نم معلص لوسلاب ثيداحالا لاصتا ةيفيك نع هيف ثحي ملع

 امك ثيدلل لوصاب رهتشا دقو كلذ ريغو اًعاطقناو الاصتا ىنسلا ةيفيك ثيح نمو ةلادعو

 نعو ثيدحلا ظافلا نم موهفملا ىنعبلا نع ثحاب ملع ومو ثيدحلا ةياردب ملعلا ىلإو قبس

 هعوضومو معلص ىبنلا لاوحال اقباطمو ةعيرشلا طرباوضو ةيبرعلا دعاوذ ىلع اينبم اهنم دارملا

 ًر 2 5-7 كدالاب لكلا هتياكرا ذآرملا وا مويفملا ىنعملا لح اهتلالد كيح ىم معلدد لوسرلا تيداحا

 عاماأج 0عطستنمصعع ذلالدتس هةعلعمامسلا ةرمعاوراوو. - ك4ديججل 1160000 11- 1]اعطءع 5ع

 [1-كخ هعطقعر لعطمتكظمصعك ددهعممع ءأ ممهاهعرو ةهستعام»ع كقتن اع معمتع قلل ظوتف 10

 لعميرترامتنل (عهستسهأاتعمو ةصصم 384 (ذصع. 15. ظعطع 994) رسمدتطبم. ب ك4فخت. [[0 04

 ءا-ءاع1 وع ةعو 0عطمتقممعع ةمهام ومع, ةسعام»ع 1 ء/د» عدو آله ممقرم 1ك ان هدستسهتت عمو

 دصصم [209 (صع. 4. ط1هت. 824)] دسم:طنم.

 4446. [1دح ءا-ط حل ((غط. 1)هءاعامو 2عأ

 ىرا1]معع هاو دع تص طالق همامق0 1-11 هعاسقرعأا 1 عوئاطتعرو عد لمءاعتممم ونتنح لت عأاور ةهعاه ءأ

 نسدع هلته ه0 ممرط عاغمست ةرععامسأو ءمعممدءاتصاطتتم أه انغ طسنع 0لعطمت مصل ءمعمتأالم ءزاتك هطز ءعات

 مدعم دلك. طتمتم لدم جعون تكل ةهصعرل هةمععامع [عال امام طسزانقص عا ةلغععاسم ؟نامع.““ ]10 1للطتت

 جماعس زم ممهاعم ( طتقغامض عدس )و وسمع ذم [220عصلتق ظهعاته لتعةموسع م؟هرطعأل لق 5ععسوطتخ

 ءغ لع مهلمسع نسمعسأو وده [صهل166هصع5 320 معممطعأوتد هقواتع 2ءلعععملمع ةلمأارو همععامأتق

 مدهاتسم ؟ءعاممقممتم عمضصتنص ءمصلت كغم متطاتع و ونيدكاعمتتق ةعللأز ئعغ ءععاذ ءأ مههعععمأت 2010من

 رعت معتم عمانتل اع لانقأتا2 عغ معمطتغمأع متطتصطتت و دعاس ؟جامصع طقطتخم ردملأ1 ةتتع[61131

 نأعملل و لمه عمتتق عمل [عقاتسلل 5عطلعلال 31( مط 10113113 تان[ 12111012111 5ع ءأ 01134 ةانلأ

 جاتزو - ءغعذم مدمسعس (لهودمأ كت عدتسل و, نسهع ذم 1ماعا]ةخععصلتع د01 6هطصتطاتق ؟ععدوطتتخ عا 0ع

 ععمكب سمعا ءدع ؟ععطتخ هلت 6ةمصسص ءاتعتعسالم لعودع ءدصس ةثئمأت 8عملتمصسعو متعم ][ا!صكتقع

 ةعوطتعمع ظيصلحتس عمات [ءوعتموسع كامكتأتعو عغ كس تم نتمع معمر طعاأمع عتامسس عا مصلتانمصعتل

 ةرععامسأا ءمصحخحتق. طز ءءسصس ءّراتك ةمصغ [ه030هصعع رعمرطعأقعو ته[ عاتق ةعطقاللا! الق



 غ1 أ#ذأذأ]|أ]آ]آذأ]أذ]ذ]ذ]آذ]ذ]ذ]ذ]ذ ذزذ ذ ذ ذ]ذز] 1 ذ ذ 1 1 اس بر وا ملا ذآ 1 111 1 1 1 1 0 70528020202020
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 هيدابمو لماتملا ىلع ىفخضي ال امك عئانملا ماذعا هتعفنمو هاهنيو هعركي امع ىلضتلاو ةيوبنلا

 ريغو هقفلاو نيلصالا ةذرعمو معاص ىنلاب ةقلعتنلا رايخالاو صصقلا ةفرعدو اهلك ةيبرعلا مواعلا

 لعفلاو لوقلا نم معا ثيدحلا ذا كداوفلا ىف ركذ ام باوصلاو ةداعسلا حاتفم ىف اذك كلذ

 لقنو ضرف ىلا مسقنت ةعيرشلا مولع لوصالا عماج ىف ريثالا نبا لاق هلح ىف فقد امك ربرقتلاو

 5 هللا لوسر ثيداحا ملع تايافكلا ضورف لوصأ نمو ةيافك ضرفو نبع ضرف ىلا مسقني ضرفلاو

 اعركذ تاحالطصاو دعاوقو ماكحاو لوصا هلو ماكحالا ةّلدا ىلاث ىف ىتلا هباحتأ راثآو معلص

 ةغرعم ميدقت دعب اهيبلع فوقولاو اهتفرعم ىلأ هيلاط جانا ءاهقفلاو نوتدحكلا اهحرشو ءاملعلا

 برعلا ناسلب ةريثملا ةعيرشلا دورول هريغو ثيدحلا ةفرعمل لصأ امه نيخلا بارعالاو ةغللا

 ةاورلا تافسب ملعلاو مهناثو تشقوو مهرامعأو مهباسناو مهيماسأو لاجولاب ملعلاك ءاينشالا كلنو

 10 ميسقتو تيد ممذخا ةيفيكو ةاورلا دنتسمب ملعلاو مهتياور لوبق اهعم زوجج ىنلا مهطارشو

 زماع]]ءءامسم منغ معمرمدتطتسل ءةعمعتسسما. 1"ةلصتم ءلسق ذه لداعأ ؟ه]سمامكع ةمععامتلتو (118
 رع رسميئطسم معمر طعامع طسسمفمتم ءأ معالم ءقيرتطتكو 1صكتتع 0ةتللطلاللا١ ©0101 111101011
 نسحع معرسلتمغ كك ةمغعملتعاو كا طمعاسع ءزسقر نأ هتللطسسم حتضتس ءىضلفطس ا تمكعلات ىعصاعس
 ظعتغي هسمتمم ريمحتسسس قا. متاح لعمتوسع ةدصغ 0مءاعتممع ائمعسمع مدتهطتعدع هدد عقو
 ىمعمتلتلم طئماأمتمصضاسل أ مقتله طتنلال و 110 معمر عامس ةررععامسغو ءمعصتخلم ماتم عل 10103

 قلعز هعومسمم هك لسضسمم»ملعصاتمع ةددلطسمر ءأ سفهع ةنضأ ةلتهم نغم انطعو قلاب ءا-معم عا
 1عينطتخب ىلا مععئاماعس ةديلعس ]تتمزراسق ةعععلتغو نسما طص ]نإ - 1عمم80 00 ءعاتتو كلل

 ندلتقمو يسعسمليسملستس هي ]هعم جعمتسماتسع للععاتعر ]لهم نماعمأو عسهتس 106 ل عاتتنتو

 [معاسرو ءغ ىرمل ءعدموزممعس (امهصكست ءمرسرت»:ءطعملاذأغب - لزبو- ءلما]أ» ذص لاا ءآ- هدتاأ:

 [روعئسممع 1ءعتدر ةصوستخغو لتحت لسماسع ذم هال عسل م ]نعم سرت وطن ءأ ةررمصأع 8القع ع7[ 10121١
 هيل

 السل لحرب]عحع هاو مع ممهعهمسملع ةيسمئاطسع 1لعاتطمسق ةهطقعض ملتي هن هيكل عت عداتقعو

 نمل هلتتم معم هلتتم مممععامسع انععا. لطم معسمتتتم ةدسللت عا عداتمع هلل عتتم ةعاعسلتم داتا 650 ا3و

 وسمع ذص امهلتغنمصتطسس معمرطعأمع ءأن للعام 1معالمهوسع ءزالق 50عل02011 1615مألتاو 01186

 عمم طلنت12  ععصاتق 335101116 [010011 و يرتطتس ةامطتأو» ]هطغعضاسلو عقصقأت 071 0ص عأ

 حيلعس ممم عررتمر ةاملسامم معويلمم مسمتتمك ءأ (مسستمسمد» (ةعطصتعمسو سمع 2 الكلف 00عءانه

 وحس عسم مصانع مه امملتامصحتتتم زسصمعممعن]انتهوسع ءحيد]][ عمصاطتخو عا سمتتللل 00مم 102ع

 م( زم(عا]زئعمتتم ءزدلم عاملتموم هررسه دار متمعستدوو ءأ لئصفسمع ةعوطتعمع ها 11عحتقمصتنللل

 مما سنس ءميمتاتمصعو نسمع ظطصلمتسعساه هيض ءمعصتاتمصتع ملتاتمصست هلتقتتتلل 011

 للوعي ممضتس ا, تيسر اعدك مسعنمأم الصعحمم جرنطتعم مل طقستمعم زرعت عمعتتلأاو ل136 1ع 00

 10 ردزسسع ممععمممسمع ةيصأ هنت ءممصتختم ريكلتامزانللل 10[ فلتتنللل 01[211ان110 010111 101111111011

 ىعمعم[]معتمحسيم ظل متضسالب اسمك يمنات سنسر (ن فهل أهان ةعامأمةئاتتطلر ءمطل ال0 طتنتلاو طاع
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 ملعلاو هيتارم ركذو مهنع هذخأي نم ىلا هلاصتاو هوعمس ام معدارياو ةاورلا ظفلب ملعلاو هقرط

 دارفناو هنم سيل ام هيلا ةناضالاو هيف ةدايزلاو هضعب ةياورو ىنعملاب تيدحلا لقن راوجب

 ىلا هماسقناو لسرملاب ملعلاو لزانلا» هنم ىلاعلاو هطئارشو كنسملاب ملعلاو هيف ةدايزب ةقثلا
5 

 0 5 ١ 0 5 ّث 3[ ئذبإ نع 5 ١ ب م 0 11 2
 ليدعتلاو حرجاب ملعلاو عد 1 ةاءدع 3 سانلا فالنخأو ىككلذ ريعو لضعملاو فوقوملاو عطقنملا

 مسانلاو داحالاو رئاوتلا رابخاب ملعلاو ايجريغو ىنسحلاو بيرغلا ىلاو امهيلا ربخلا ماسقناو

 اينقنا نمف فراعتنم مهنبد وو تيدحلا ظمأ هيلع عضاوت ايم "نكلد ريغو خو سنملاو

 اهنم هتوفي ام ردقبو اهنايج عيمج نم اهب طاحاو اهباب نم ملعلا اذه راد ىتأ

 ةمرصتتت ععاملمصس عد جلضصتخاع»ع 11 عمو ءمعصتلم جتتعام 1 مطتتنتر نسصتطاتق هلت (هدتعق دتغاتل أ اتكأو

 مجلممتكو ونسح [مه0ز[0هصعف حجععزمتعطدصغو لتحل علمصتق ؟لمضتتلل, وعتتتطاتق ءمع 20 ممهاع70ه5

 مميمعصعضتسغعو ءىعصتغلم ععمعتتت> 0نععسل1و وستطتتكق مج0ن[غمععد ذص ععاعععم0لم ت27

 ممكمصتكو ودتح 220مهعمضستمأرو عصقع ج03 ءعدصغأو ءأ نسمتسملم طقعع ءمصخستتم 5عطتع 20 نت

 مععلسععمله تصغر وست ءده هلط زلاتق ةعععموممغرو 0عدعتماتم كممدتس , ه0 نسمف طخ مععاتمسعلأو

 ععاعمأتهو دتطتتمل معمرة عانت هنا [”جهلز1هصعتات 20 ةعطغتتلل 1عاعلعر مط ءدع مه[ع [ةطكاتتاتو

 دم عمه ةدسم] 1 طعدعع ذتكوسع جل زععععو وسمع سيتمتتتع 20 هوه مععاتمعمسأو هس اصهلتغم» 20

 لتزعمتع كماسه هزغ ء تصتعتعو ونت ةللهسس ةسربات ل عدلقمصعتس طقطعمتغو ءمعصتللف مم مزتتلل)

 جل مصحتتت  جتتعا6مكاأدأع ةامطتلت [مصس ع( جه ءتموكتلتق ءما]]1ءءامضصتسصو ءعأ ءمصلت(أمطتتتتلو 2

 وييتطاتع 0عمعملعدصغو ممم ونسمع ذطأل جه حتسك ةسسصسفع جتمعامكامأتك هرحتقمأم ءءاعهتق اعه0لز2ع

 عامغر ءغ نسمع ءمصخامستتك 5ةععلع صحتلام ءّزدق مدعسط»#و مععاععأإم جهل ةععلقم»عو معك عم ععلصأب

 لمعمتمسه طجلتكتمسسم و نسمع همعأف معمزرطعأمع (مصودمتم تلاتسم (عماع مضعصغو ءأ طقضتتت

 لتستئزمصتك ص ءدغر نستطسع لدم حسغ ماسسعو لص عععتع ج03 غمدتصت هعوتتع 11 ءمصاتستتل 0عقاتطأم

 مغ ذم ءدعو نتمعر ةصاعوتمتل» 20 هلم طحتستس علعتس جهلهععملفصغر لد 0ععزعتدصغأو ءغ لعصتوتتع

 رص ءدعو مطل لصم جحتغ ماسصعع5ج 0هلنغ6م2عو ءمصقمستتتل هيعمل ءصحتصأو ءغ نتهع ةانتطأ ةلثه ععجدع2 :

 ممرم ءىمعمتمنم لتح ءمودضتس طمضستمتسمل ةعصاعمسأتمضصتتت 0ع ج01 مصتطسع دسغ جلتصت ل عصلتس دحدخ

 ممززعنعمسلتكو هعلعصاتقو ونسمع ذص 201همرمتطتتق جدتغ ععرممططصلتق ةهسغ لدقأع ةهعقاتسمسللخ

 مممددطتع أ نسمع غأو هم طقعع معمممطدنم ءهغ حعدالتسملالم ]انعتأع ءهغ هرسصتمم جلست عمل

 هزغو 0عدعتماتلم ءكممدتستل ؟ءم0طدغمدختسا و, ءمعمتاأتم ععصعستتت 2011 نطتتتلل و (1136 1612836 ءأ

 عامعععمع ءغ نسمع كيعوأوع علسغو ءزدمقهلعسوسمع لتحت عتمصتم ذم [0هلنغمصعم هط حلتتق نتتمتت 2

 معمماطعأو ععاونمق ءيلعمأنلم ءغاذص ءدقهو نطقع ةتطتعاتلال [مطانللل 7210 ماطعامع ةمعزتتتلل 211610167

 طعطعمغعو هغ ص معمادطت]ءع ءعغ يسمع ةسصغ ه]لتمع هةرععلععو ءمعصتالم اهه010ضتتتلو 1186 2

 ماسعحتطسع عتضع 850غ لتعمتك ءعغ نسمع حط صصم (مصاتتلال م0ممعملمع ةانصغو 2010 طانللا

 جطعمعدصكتسسس ءغ حطعمعجتمضتتسو ءغ نسهع ةتصغ جلتقرو 0ع نيتطسنع دست عل 20110هصهتأقع
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 تقلعت ناو خوسنملاو يسانلاو داحالاو رتاوتلا ةفرعم نأ الأ هتابتر طحنتو هتجرد لمت

-3 01 
 ماكحالا طينتسي هّنال هيقفلا ةفيظو ىم كلذ نال هيلا رقتفي ال ثذحللا ناف ثيدحلا ملعب ش
, 5 5 

 نأ هتفيظوف تدكللا اماف جوسنملاو خسانلاو داحالاو رتاوتلا ةفرعم ىلا نامجف ثيداحالا ىم

 لضفلا ىق ةدايوف ةءارو امل ىدصت ىناف دعمس امك ثيداحالا نم ةعمس ام ىوريو لقني
7 

0 2 
 ءانتعالا بجو ضورفلا لوصأ م ناك امل هناف هراشنتناو هفيلاتو تيدحلا عمج ادبم اماو ش

 هنيناوق اوظفح ىيذلا تاقثلا ءاملعلل ىلاعت هللا رسي كلذلو هظفحو هطبضب مايتعالاو هب ا

 تل ةيكح مهيلا هللا هيبحو رخآ ىلا لوا هوعبس امك كلصواو رباك نع ارباك هولقانتف هيف اوطاحاو

 ايلجاو مولعلا فرشا معلص لوسرلا هع نم ملعلا !ذه لاز امف هتعيرش ةسارحو هنيذ لظف

 ظفح دعب دحاأ مهنيب فرشي ال فلس دعب افلخ نيعباتلا ىجباتو نيعباتلاو ةباكبصلا ىدلت
١ 
١ 

 لمععمرسعع مصخعصعتتسأو ءغ نسمع زصاعتع عمه ءمرسرتتمطفغج كنصأل 0( نهع ونلتأ ةععانتتقأع

 يويممد غو طقصع 0معامكمحتس نلانكاتمسسترسم ءأ ةهراتعدتسه حله ةتطل ءمرصومتمغو ءمسوتتع هط

 هردصتطسق ممعاتطسع هسا ءعاتطستخخرو ءغ نتم مآاسععق طقتتتتلل 1عالاتللا ءاتتال 1انماتنضأاو ع0 122815 ءزانق

 لتعمتامم اصعاتسمطتس» ءأ مسعامماأمك طسصسستمساسترو صتقأ 0000 ىعدتاتمصع انما تمصتنتلل و 112 ا

 حم ماسطسع دتعم 110ع لتئعمتك ء( نسحع حط دتصم ةماسست معاملمع ةلصارو ها ةطغقعمسأالاتتلل أ

 حطعمومتمصتنسو مم ضوسمتس ه0 لمعءاعممتس عل (مهلئامصحتتمع معضم عمصغو ه0 110طقتلانك

 مرععرتع مماعمغب طمع ءمتتس ممجاعع ةنصغ لمص كعمصكسلاتو نست ةامطتتم ]طعونق ءاتعتغ ء عهلتح

 ةهصتطسعو زغح نغ ءك هرنه هلأ يععيمتكنمسع ملتكن مسنات 2 ماسعطتعق ءغ مط دصصم همام

 معاجامضنسلت و, ءعأ مطعمعحصاكتسم عا ةطعغمعمتمسسم : تهلئاتقمصمعت عم ما خملعتتع ءهأ "ءاعجم

 مه ملئ مصعع سمك هسنتك ءعرتتك عم دظمه00و ونتتم جتنللكل[: نتنم5 (ءرئلتلهص05 ةا1 ©«>ععلاتأو

 رد عام ءزانق 2115 ضأن.

 [مئاتست» ةساعص هلت(مصعع ءي]لتععملت و ءمسضحتفمعملأ ءغ معممدعحسلتو نتن طمع

 معوماتسسس م0 مدكسمعم هللاعتح جه ]13 عم مموععععررام مععاتمس عمار ةتطططتللل ءقأ ه 06ععد5أأمأم

 نةصسربمعزام كعدع ذللطسا ةتطأ طقطعسلأ ءغ ةيسيسسم ةمل11 قاسملتمع هل 1ةهصعف ه0 ره عم عداعتل

 نكست دصعتسمرتم معاصعصلأت ءتوسع دصمصلحمللت. (ط0قرر1هزراعع» 1)ىده دحتعق معالق ءهغ 50 ش

 لنئمتعو نسأ معأ اتملتا6مصحتستمع ةامطتتم دصعرسمتلم ءأ هعلعماتلم ءعوسعتلم ءمدضر :عاطعص 0 عاندصأو

 ١ منعم صععارمأو نأ عمه صم (عممعع عتطتل امحتععب [عملعععمأ أ ملاعع جل هلاعتضتستو (1علطح

 جلسملسس عمق مسالك ععمأر متم معمت" عار 10 ةدعوتع يجضتم همه "عللتلتغ ةاتلتمةلقو تلت ت6

 ممواعماأتم عمم معاتوأمصعس يتيقاملتعع ]ءععسوسع ةعحمرع ةابلعععأ  [اموسع طقفعع ةعلعصأام د

 (ودرتمتع معمرطعأمع ممطتلتعسسم ءأ تلطعاأعقععتسم ءعمع لمعاصممتسل دمص عملت معمرط عمم

 جهقوععاتم طمضتسومع ةععاماممتطسع دتموسعو نسأ طمق ةعوسعطمساست" ءمصاتستتله 51060 عق5ألملعو 6



 م
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 نم عمسي ام بسحب دل سوفنلا ىف مظعي 3 الو هنم هلدفخي ام ردقب الأ ىلاعت هللا باتك

 تفطعنا نأ ىلا معلص لوسرلا نحل نم مهلا لاز امف هيف تابغرلا ترتونف هنع ثيدحلا

 دالبلا بوجيو زوافملاو ىفايغلا عطقيو لحارمل لحري مهدحا ناك دقل ىتح هملعت ىلع ممهلا

 ىلع هل ثعابلا نوكي نم مهنيف هيوأر نم هعمسيل لحاو ثيدح بلط ىف ابرغو اًقرش

 ىوأرلا كلذ ىم هعامس ةبغرلا كلتب. نرقي ىم مهنمو هتاذل ثيدحلا كلذ بلط ةلحرلا 5

 الوا مهدامتعا ناكو هليصحت ىلا منأزعلا تثعبناف هدانسا ولعل امو هسفن ىف هنقثل امأ هنيعب

 مهظفحك ملعلا !ذه ىلع ةظفاح هنوبتكي ام ىلا نيتفتلم ريغ بولقلا ىق طبضلاو ظفحلا ىلع

 تامو راطقالا ىف ةباكصلا تقرفتو دالبلا تنعستاو مالسالا رشتنا املخ ىلاعت هللا بانك

 ىرمعلو :باتكحلاب هدييقتو ثيدحلا نيودت ىلا ءاملعلا جانحأ طيضلا لقفو ميمظعم

 ةمدالا ىم ةعامج نمز ىلا رمالا ىهتناف ظفحي ملقلاو لفغي رطاخلا ناف لصالا اهنأ 0 3 هع

 ءورحصتتت وستكوسمتل» و ]ذطعم لتكتمم دمعسممع دممضلهغمو جعقاتتم هطقكتع متعأ معمم سمصأت أع

 مجلن غن مصسسو نتمك د2ع20812ع 6020عطقغو صغعع رصمعمستك طقاطءاددطتس زمغعم» طمتستسعع هتعأ متم

 عدكمصسع جلل مصتتتت نانقهق ج01 ءمغر نأ كرا لع ءأغ ءمراتمعع جم عاعععصطتتو 0عع 2 م20 مط عال

 ةصلع كتتعوع ءددع لعدم عععمغو لمصعع ةصتست ه0 طمع ةطيلتطسس اصعاتمحععمأاو نغ دلطق [0طعت

 ةروألم معو ع هنعارو لعدععأو جوسم ءمععمأتم ءغ 1هعه ةمعتلاه ءتسعاتمءعاتعو 2عوعلممعد هزت عماعتل

 مغ هععالعمغعرد ععدسق هطلععغ جل تصقتت> 62ه016هصعتت>ل عدعوتتتتعه0هنتو نك وللا 2 15غ

 رزمدم جععلمعععغ6 ل  ةلئمك ه0 زغع» 1معلعسلسسل ةطصصوصسلتغ طلاق ا0ه0ئ6هصنع هعب1هددغم م1016

 ءدرص ةمددتصو هلتخ بكتنح طمع 0ععم20لععل5م تصا0ل(ةلعطت مطل 2ع26 هول 70 5ةلتطانتا عا

 للم زمدم ةدلتغم»ع حسلتعسلأ1 عا ممراعع ةدددس قلع عماجتسو نسم طقطفعطوغعو عا مطمماعت

 عمجلمتم جلطتسسو نم ةنمعا6م ل( ملععر نستطاسم نتعطحكعو لتماأمعامع هدصخار نغتلصلع ظضصممف ةصلتتمأ

 مماتتمسأوك عدلت مد مه13201 0211عالتتم

 قفط زمتتم (ءدلز(مععد زنك متاعططساطتتخ و, وناتهع 2262210112 [عطعطومأ ء جطألاتلط 60

 ءيرست]ءءعئءطدصطتع و صتئطتل ءد عءدرتعتغعماغععر ونسمع 30 طقمع ءععلعمغخمتت> ءهملعتت 660

 تماملتعسلمس هععاطءعططدصغو نسم [ئطعصسست لتحتمتتتتت ءمصقعتهتنع هط10لعطعص( ١م (نطصصس 0عزملع

 ععاتنجام 1هلمستعم ممر دعم عطتعو (ءصدضتتس 11هطقسسس ءلهصم صنت طصعع ممم[ ععصعصطتتو ؟0لك

 معممطعأوع و20010: ععداتق لتمر ءععععععضطتخو 1342082 011112 2215 111067 عادتتل عأ 26013

 مقسم لطصستست عمعاتتع رو ته هع ه0 عدلت قلمصعد ءمرصتمصمعسلممه ءغ ةععماسعو ءمرتم]ءءائعملعق

 معومعمددعام ءععئاوطحساأكسو ءأ معع مءاتعلمصعتس دطعدتتإ طمع ءدحاتغ 7ع ءقأو ردعصق ءصتتت 0

 مععاتع ءماتهع هطصمدتم ءقأر ءدلمستس ؟عم كتقاملتأ. 1غ5 عه د40 (ةدرحانق رنآانكتانلاا
4 * 
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 :رأ ليق ىتح ثيدحلا اونودف امعريغو سنا نب كلامو ميج نب كلملا كبع لثم

 بوبو فنسص نم لوأ نا ليقو كلام ًاطوم لبقو ميرج نبا باتك مالسالا ف فتص باتك

 رثكو بتكلاو ءارجالا ىف هريطستو هنيودتو ثيدحألل عيج رشتنا رق ةرصبلاب ميص نب عيبرلا

 نيسحلا ىناو ىراخبلا ليعمم نب كمحن هللا دبع نأ نيمامالا نمز ىلآ هعفن مظعو كلذ

 ن هتكصب اعطق ام ثيداحالا نم امهيف اتبثاو امهيباتك انودف ىروباسينلا باجحلا نب ملسم

 هيلع امهيزاج هللاو الاق اميف اقدص كقلو ثيحل نم جحصلا اييسو هلقن امهدنع تبتو

 فينستلا ىم عونلا اذه راشتنا كادزا مث اًبرغو اًقرش لوبقلا نسح نم هللا امهقزر كلذلو

 ىلا رصعلا كلذ ضرقنا نأ ىلا مدصاقم تعونتو سانلا ضارغا تقرفتو ىديالا ىف رثكو

 نب ناميلس دوأد ىأ لثمو ىذمرتلا ىسيع نب ديحص ىسيع ىأ لثم هيف اوفلأو اوعمج سلق

 10 رصعلا نىكلذ ناكف مربغو ىداسنلا بيعش نب كا نكولا دبع ىبأو ىلاتسدكاسلا ثعشالا
 رد

 رعمععممتاو سماعه ةسصأ قلقل-م] -هسعأنب عر لمد" ءعاز , 716771: عرب لبنعع حلئتوتتعو وتتت

 (مملتغمصعم رم ديستتلا همدجسق ءم]1ءععتتسغعو مغ مدتستسك !مذطغتعو نست اعسبمتع [ةلمتست هوت م مستاتق

 هدعماأم هرستخ طلبو لم»عزأ امتمدع لتععععطعب ملتل صاع (عطسسصخأ طقصمتعت هرعت

 حى 0/4/7 ءلتكمو هدلتل مضتستسملو نملك ءفمرصرتمون علا هغ الص قمصتكم لتعطتطسعسغو 18684*' 8ع

 ىكواعنإب ]ئدعععممعسد ظيتسعع ملسصأ. ةط هم زملع (سرماتع نكتم هلل همعع ءمصوتنتتععسلأو

 لص سس ءمالاتنععملا ها نص ظمظععتعتلتم ءغ اتطرتم ةعتطعسلت لتحس] عدطقطتت ءغ دصتتلاتك ءعدلو

 رسحعصموسع ]هلع تاتلتادك هرعأم دا سدموسع جل غةصربمتمج طسمتسمتت لسمستتس قلاقتعن ل07/7ب

 ةلمامتوتنعا اعت» ]ل هدمأأ ظموطلبام"# ها للنت ءمدعض» 7لهدان» ظعءرن- ءال عزرا ل ععطسة ى نست كا

 هرعرم هته ءم]]1ءعععحتسأ زاهي دغ تطأ هلئامصعم لأ ععصاعم ءغ ةععتعماع 0عدعتطءعععصغو لسمك

 رمرعمانوع ءدمع عتطل معهم مععرمصاأو معوسنع لسكأع رمزئمررهعمامه ةهعقع لنطتاةطقماأو ءهغ ؟ععوق

 رمالعمتسسل ءدجع مملتعنلمصعم الضنتاعع ععلفعطممصا. لك ةمصع ذم تعم نسمع لتعتصغو ؟ةعامأتم

 ةنصغ ةاسلتمعأ ]آدءيجوسع تك هرصصتم طمصق (تطتتما.  (هنم 1ةمعطتتت ءدأر دنغ طظلعم زدكممتأع

 ناعضوسع طمصمسلعع هععار عع عاسع أتم 0ععصاع ءااتص 0ءعالعمتعر ءأ طمع ععصتك مست 0ةناألةصتق

 لعتملع رسمعتم هطاتمعاطمتأ سال طصسعوتتع دطممالق ١ عحمطمغو ءغ ىمصقتلتع طمضستمتتتل 5عممتتهأ32 ءهتقطأو

 أ سمع 5مل ءطمصأو لم ؟هسسصم ععصعتم ةعز سم ععطمسأست, لمصعع طقفعع جعامم جل معتم ]عزك عوعتمأو

 وسمح دتس لمعأأ ءمالتععطمضاأ كغ مرصتمصعطحمغب نك للبي لوم 7ل0] موتسعأ آث عنا لو "ل1

 10 قلاع لذ ننعاأ كن/ءعنرم» لق عريس ءامدآارعالا كعزعءافسقب قااتع كلاس ءل- "عابس لآتسعا 17 ءرو

 ى/ممنا ءيءممض ع ملتل. 110 ع ةععتلسس ءعراع هردصتلل نه عماممالكةتسنلال انتا ذص طمع
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 اليلق اليلق ىدتبي هناذ اهريغو لودلاو عيانصلاو مولعلا عاونا نم عون لك كلذكف ممهلا

 تيتنا ملعلا اذه ةياغ ناكو دوعي رث هاهننم ىع ةياغ ىلا لصي نأ ىلا كيزيو ىمني لازي الو

 ىلع ملعلا اذه نأ مث دللا ءاش ام ىلا رصاقتو لون مث اهرصع ىف ناك نمو ملسمو ىراضبلا ىلأ

 ىفلتخت نك مهقيناست 3 سانلا ناك كلذلو ىن 18 لذفلل 1 لكشم ويزرع املع ناك هتلونم ىلعو مقر
 ه-

 مكمل هنم طبنتسيو هظغفل ظطفكل اقلطم ثيدحأل ىيودت ىلع هتمه رصق نم مهنمف ضارغالا 5

 نب دجال ايناتو الوأ امهريغو ىسلايلتلا دوأاد وداو ىسبعلا ىسوم نب هللا كيع هلعف امك
- 

5 5 

 فيدصلا 0 ىنأ كنسم نوركذيف اهتاور ديناسم ىف ثيداحالا اودنثا مهناذ هدعب نمو ليندح

 اهيلع ليلد ىه ىتلا نكامالا ىف ثيداحالا تيتي ىم مهنمو فسنلا اذه ىلع دحاو

 ةولنعلا باب ىف هوركذ ةولصلا ىنعم ىف ناك ناف هب صنتخي اًباب ثيدح لكل نوعضيف 0

 ام ةلقل هنأ الأ ًاطوملا ىف كلام هلعف امك اهيذ تكوركذ ةوكرلا ىنعم ىف ناك نأو

 لئئماتسه عيلعملمو ءغ ظمتع هيستستتق 0168 نتعاط 202 م0و2علنعطومطتتم  كءععلتق طمع

 عاملتستسس دمتصا1عاطدطتعو ةعلم» ءامصوتعدءءاندغ ءهغ حصتست !]جحعمطدسكتعو نممع ءمصملئا10 ءدأ

 هروستم ععمعتتم 0هءاعتم صنم رو حجعاتستمس و 0عمممأتمسسست ج]لومتتلونتنع 8عداتتلل. 1مل لانك 5111111101

 علمتم معمععلعمك معع يعمععمع لععتسسمع ءغ ةسجدعمأه ءميجتسمغعر مصعع 20 ةتستلاتللا

 (متتستلللل معع؟عصتتمأ و نلطعت> تمص ه>2ععلسصغ: طدتت لص لنعق زئصتتتل 2111112601. ك1

 طرق هعلعماتمع ععدجلمسس ةاتوععصسمسأ 808/4, 21هع7ن»م ءمدحتسمتتع 3عم163]713: طتتتل 62

 معععوععطوغع ءغ مصاب ةسصتصتصا عاطدأمت'و نتتهضصأ12 10)عمق 701ةءطقأ

 قةلاحسعم طقعع معتمد مجم مماطتلتغملع عده ءغ هجلتمته هدطاتستغمغع لن[ ظعئلتل» ءعوغ ©« 5

 بمرطتع ءغ ععمكم طقصل همععأو ه0 امال عيدا. د 0ع ءمسعذو طمسصتصعم دم طنق ائطرتق

 ععتطعملتك مدعم هعوسعطمساتس فمصعتلتمب حلتمصسسس تعوم [0ه01هدتطسع ذص هصست 011[: ععصلتق

 ذم تطأ عطواتتلل 20165؟ءطقغو هغ 20 ؟ععاطاتست ءمصعع مس ءماتت ءدع نكن هاه ]1 ءمرعصاتتو

 وسمسصتس ذلطتل 7. ؟. 450071هع] 8 ءر» للهده كطذذ, قلاع 10 هنمتن0 1 ءير(67252 ءغ ةلتخل دمععامكاتظأو

 طمع قلك 7760 8عءعرن 1162:7647 ءأ نبت تحت 5ععبتأل ةدصغت طق ءصتس ه0160هصعد ةنط 6201601نئا1

 حس عام هاتطسعو دغ <. ع. حسمعامرتاونعس قلقتع 8عقبأ ءعوعلق فرص ءتتمةصأر ةدطوتع 8

 هرتصتلو هط هم معم7ععم معاعطتسغو تقلل م05 كتصن 50105 !جيلفصغ ةتصكتلم» دتطتتللل 205[

 جامد ءملمعس ءهلمصع. ةلتت طج0160همعع 0ءوعوتطسمأ تك 1هعتمهر ودمع نتنهقأ1 ءوتاتتل 12016عذ

 عدصغز مطسسمغ عمتس كهئصسعتلتم 0ه0160صتطاتق ءدراتغ للك ردتموعتستم , نأ 51 طلخا ]م0210 ل1 مح 0

 ءدعمعاسسمغاو عدمه لص ءميزأع ةمحمءعواتممتم 12عن ]دتسلعمغر هذ ه0 ةعوتس عمال ء16ع2205722

 معمتمعمغو ةدط طمع ةطلم ذللتك 1مم ةتطسحساأر دغ 7141 ذص ةلمموانم ظعلغر طتخأ 104
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 ىراخبلا ىمز ىلا رمالا ىهتنا اًملف هدعب نم هب ىدنقا مث هباوبا تلق ثيداحالا نم هيف

 امعدعب ءاج نم اميب ىدتقاو امهباوبا ترثك امهيباتك ىف ةعدومل ثيداحالا ترثكو ملسمو

 لب هيوار فرعي ل ناو ىنعملا فرعي دق ناسنالا نال لوالا نم اًبلطم لهسا عونلا اذهو

 نالو ةولصلا باتك نم هبلط ةولصلاب قّلعتي اًنيدح دارا اذاف هيوار ةفرعم ىلا جاتك ال امبر

 ةالف مكلل كلذ ليلد وه ثيدلخل كلذ نأ رظانلا ملع ةولصلا باتك ىف َنروُأ اذا ثيدشل

 ةلكشم ناعمو ةيوغل اظافلا نمضتت ثيداحا يرختسا نم مهنمو لوالا فالخب ركفي نأ جان

 ركذل ضرعتي رو هانعمو هبارعاو هبيرغ حرشو ثيدحلا نتم ركذ ىلع هرصق اباتك اهل عضوف
 اتريغو ةيبنق ىب ملسم ىب هللا ىبع دمحم وباو مالس نب مساقلا ديبع وبا هلعف امك ماكحالا

 ديح# نب دج ناميلس نأ لثم ءاهقفلا ءاراو ماكحالا ركذ رايتخالا اذه ىلا فاضا نم مهنمو

 10 نتم نود بيرغلا ركذ دصق نم مهنمو ءاملعلا نم هريغو ننسلا مالعاو ننسلا رئاعم ىف قاطخل
 نب دجا هللا كيبع وبا هلعف امك ايحرشو اهبترو اهنودو ةبيرغلا تاملكلا يرخاتساو ثيدخلا

 زادأ مط مهسعزامتعم صملتكمصسست ؟ءاولمعتتسل ءقيرزأم ءمضتتس رمتتعو ةنصأل [11طنزدقك ؟ءداتنعام

 مععودعضتسأاو نأ ةمعسال ةسصأل 1طلءعزملاع تنس هعامه 801/16 ءع 31هع/ نت ةيرتت متصلا

 امس عستم (8ملئاتمصست لص تاعسخإوإمع هردععع ءقسمت عمها مضت دضسلابك ءةدعغعو ءقمتتلم 110011

 حتتععادصاتتنعو ءمدوسعر نك ممداعم لح ءطمصتغر ةصئامأ ةنضأ.  []دعع ممم معمم 1هعئاتامكع

 نيمععصلأ معصم مرمععامصاتمرت عمات طقتسم ءمتتس ةصاعسسس هتك عماتتلال ه0ع20ةعلغر ]11 ععا

 هنصب نسل ملئ مصعتس معلععسغو صمص ءمعممدعمغت نطللل نسم ةدعوتسس طسلاتق ءمعمتاممع

 ىرنععو هغ سمصلم اعهلئازنمصعتس دحتلغو نسمع 1هكمعماتمصعس آلعز ةريععا5مغو ءحبص دص اذطعم 0ع

 زوكمعمكمصمع ]0ع نسمعضسأبي لعتمساع ملتاأمو كنس لص ءمررتاع اصكمعدخألمصتك ]0ع 0ءععتمأو ص

 مواي [1هعامرععم لمععأاو طقصع ةصملتغعمصعسس طمع هعوتس صال ةقمصاتسعتع معع ]صفع دسعلتغمست

 ممعمععع دعب 10 نسمل معم» ذللم عوالم هرترتمدتام ممداسامك. قكلئترو نغ لاتع 0620 (دن»

 18 عزب ك5 ءا|من» ب قطن للوامسسعا قلطللمااع]ب ]لعرب قلمد]ف» ظعرب (هاعنالع ءا نسم طمع ةععنلت

 عمصاأب مملئلمصعع رص ][نععتس معماطت] تصغر نسمع عا 56هععه ءمرسرت | ءءاعطقمطتع ه0 1لتمتسم

 ستمستق ءمعصتطتست ]عرتاتسعماعع أ ععمعتس# هطععتصمعو نأ اتطعمو ذص عمصتسس عدجوصات عمعمم عد

 عمار عععصغو ملطخ ص اعحاب عملت مدس "عاعععصلم جعوستعدععطومغاو ةتعمتلط ءدالمصسعفك 5: عتناط هتكتتلل

 لسع مامعو ءمرضصست 1لعحجلمصعع ظصملعم ء( ةعرعتم ءهحوصاتعمطممغعر دصتصتسع 2١5م ذم ةامطتأتلق

 رسم سسمسخملتع ةهرتععوس ءقاللمعمطمما قلئتأر ؟. اقنع ه07ءنك طلعتتا ظعتي 7101 متستعلا

 10 ر7ملامطلغ ذصس آل عاار» ءآ - عمربعرب هك ]مو ءل -عمررعر:ب ءغ هلتل حتع لمعت طلع هلت هصتطتانتق

 مماععاتم ةاملساه هع لععععام لسسكعممكن[(هدخحنص جللسصغ: ةلتأ اعحعات عجلت( طتنتلل 550

 ممصصتعختأ عرمان ممسضمرتم نتكلم ميس عم مدئمسع ةاسلعمأغر ءاتوتصأ زعتطتت 50عق دصتتقأ[ةأه8و

 يالتوسغ ص ةرجللميعصر لتكممصتتساأ ءا ءمرسسعساةهصاتنخع , انا للاي 0! ءقلما]عأ للسسعا قع
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 اًبيحرتو ابيغرت ىمضتت ثيداحا يارختنسا ىلا دصق نم مهنمو ءاملعلا نم هريغو ىورهلا دمحم

 وبا هلعف امك اهدحو اهنوتم يرخاو اهنودف ةعماج ريغ ةيعرش اماكحا نمصتت ثيداحاو

 مح مالعالا كئالوا ناك املو ءالو ريغو مباصملا ىف ىوغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم

 اقلطم ثيدحلا ظفح اًلوأ ناك مهضرغ ناف عاضوالا ليكا ىلع مهغيص تأي ل هيف نيقباسلا

 شيتفتلاو مهلاوحا رابتعاو مهتيكرتو هلاجر ظفحو هقرط ىف وظنلاو هنع بذكلا عفدو هتايثاو

 طبضلاو طايتحالا للعب اذه اوكرتو اوذخأو اولذعو اوحرجو اوددق ىتح معروما لئاضف نع

 اذه نم رثكال رمعلاو مهل نامزلا عستي رثو والا مهضرغو ربكالا 2دصقم اذه ناكف ربدتلاو

 ب ىتلا ىفلا اذه مزاول نم هريغب اولغتشي نأ مهناميا ىف اوأر الو مظعالا مهلاو معالا ضرغلا

 امنا لصالاو تافصلا بيئرت مث تاذلا تابثا الرا بجاولا ناف كلذ مهل زوجج الو لب عباوتلاك

 لبق ايانملا مهتمرتخاو نيعنملا ضرغلا وه ام اولعفف هعضو نيسحتو هبيترت مث ثيدحلا نيع وه

 1016م: 60 11م« عبم# ةلئتومع [عععصغت ةلتتر دنع للتي 7101 هتاتتعا هدءاز» عدن لل ه0

 8ظءو/عم# ذم 11ءدم847: ءع نست عدصغ ءعاعتتم ءمه طدلتغمصعم ءانعععع ةتطأ رتتتمزربمقانعاتظأو

 سمس هع عمات 1ص ءعيعلامسلم جل حتعطاتغعس و 12ص 0عععتعم0لم 2 ععطاتق [ءععمتلق ءغاتص

 مامطتكتك 1ععدلتطاتم هممص صلح ء2ةدلتطاتعق ءعئددطتت, [(هوتع ءمه ذص ءمرراتم ه؟1]0ءيعصتصا ءأ

 عم]م5 (عدعطتق معماتل تنص

 111 تع ءعتملنن مدع مه ععع]] عماعم كبس ءعاععتق آص عم 00 ءاتمسم مم علت عطأو 101126 5

 عععتت هنصغر طقس معع1ععنمستسع لعدزعممامع ءددع مماععدماب رعتسسم ءةضتس 10عم ذص نأ 615

 مملن6مصمعمه ءىيمقعمممع ةام0لعطعصغ ءغ لتلتععماع» لعدعتطعععو ددعصلمعتذ ةط ا ءله ةمععاعو

 جاتع[6(023غع5ر نتتقه ه5عوتت عطمصاطتتو ءديمتللم21عرو ([عقأاعق ءدتتتتلل 126222012812 د1220هخع ءأ طن

 هردصأ همقمزعإممع مالعمتتعو ءمرضمنت همصللتمصعق جععاتتشملع مععمعصلعخع ءغ مععاتوأتمدع عدو

 وستطسم ءىععا] ءطومغو مح عداتعممعر دغ تا ععمضعمأاو "عردنمطدععماو 180ع لتعمم» هط ةملتعمتم

 طعمع لتماتمسعت عععمغ, جلست( ءعمأ ءغ مطزاععععماو ءغ هممصصتقأ ءمتكتمسع ه0طتطتامر رع ةععتممتم

 ءىعمتام ءهغ حمعمتأع ءمصكتلععدلم. 110 ع عمت ونسمع ؟0]عطقصغ عا ةتطأ رعمزرمم ءاوصأو

 عمستساان11 همهم ءأ معع[ععاتمجتسسسلو طصعع (ةلماتق طعع 1118 زثق معضستت((عءعطدمغعو نلاعع طسصع

 طمعتس ]جقنمستزتمع مهلعصأعتل عغ دتلتتصالق 1]52335ةقاتالتتلا١ 21028علألو صعع معن عز عل مصعتت زلم

 مادعتتغو هلتتم مءعطدعو نسمع معععقدمعتم تتسع طقع لمءاألمج ءمصرادضسعأمع عأ نتلهقأ ءّزاتك

 ءمرستا(عد ةتطقعوسعمسأع5 ةدتصغرو كتمت 1ئطمعملعععو تم و 10 مقدس تك ددتصتتتع ][!ععطولت

 مصاع هدحسلو ءعملتت 2عععمدع ءةيولر نأ "عم زمكدو لاتكأع 0عمعرعتط ءععطتت عغ ابتت 0 عالتتتتلل

 لعزصت عصمت عمق معسسمعتم ةتصغأ (2ه0166معق 1مقدعو غضللل 5عوتتتأااتل“ ءمتكنتا) لة ممتأالم ءأ

 بتعو هوه طعمع ها ءاعومصغع» 0عووهتطعسملت. 8مم ءععحمغ زعتطسع تكور نسمع زروته 0لعقمتاع

 معمممدزأج ءعدصغر عا ردمر5 ءم5د مطقاملتغو ةصاعوتتمت>ل 20 طصعتلل مع: عدتععمأا 111
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 فلكل ءاج مم دعب ىم ةحارلا اوبعنت زف مهب ىنوكدتقملاو ميل نوعباتلا هلعف امل ىلكتلاو غارفلا

 اما ايعمج ىف جرامعا اونفا ىتلا مولعلا كلت اوعيشيو ةليضفلا كلت اءرهظي نأ اوبحاف ملاصلا

 نمف بيرغ حرتشو مكح طابنتسا وأ بيرقتو راصتخا وأ بيذهت ةدايزب وا بيترت عادباب

 نيب عيج نمك راصتخالاو فرصتلا نم عونب نيلوالا بتك نيب عمج نم نيرخأتملا ءالوع

 نب دكيحم نب ميعاربا ديعسم لاو ىنامرلا ديس نب ديا ركب نأ ىلثم ملسمو ىراختيلا قناتك

 امك باوبالا نود كيناسملا ىلع اوبتر مهناف ىديبحلا كمحم هللا كبع ناو ىقشمدلا ديبع

 ملسمو ىراختيلا بنتك نيب عيجت ىردبعلا ةيواعم ىب ندزر نىسحلا وبا التو هيكذ فيس
 ا

 ءالوم نأ الأ باوبالا ىلع بترو ىئاسنلاو دواد ىنأ ىننسو ىئذمرتلا عماجو كلامل ًاطوماو

 هذه ىوح ثيح اهمعاو اعربكا نيزر باتك ناكو حرشلا نم ةيراع ثيدحلا نوتم اوعدوا

 ءايقفلا لدتساو ءاملعلا دخا اهتيذاحابو اهرهشاو ثيدحلا بتك ما ىه ىتلا ةتسلا بتكلا

 ىبتنملا مهيلاو اظنح معرتكاو ثيدحلا ءاملع رهشا اهوفنصمو ماكحالا اوتبثاو [1

 ء]معاوجعصطتت'و نستمع ءمرتنتلل 5ععامامدع5 ءأا ةئصتامامرععع [عععتساأ. دق طمع ةعوتعاهأتتلو

 هم عم مملز لعضتصخو لسن مدمطأ ؟عماعطوماأ ةمعععددمدعمر نست دعأ طق لت ل ةصمتعتمع 7222م مطمن

 حصاع هعبالمو ممصععع حيسفطممأ ءغ طمق لتق قملتممم ذم يستطنسع يللت ئعملتق حتلغمسس ءمصعسم ءاقصأ

 معممدعمطممغعو ملئ( هصتطسع دسملم ذص صمدت هدلتصعس معاتوعملتقر دصملم لن]!ععصاتسق

 ممعموهممدععصلتف, دصملم رص ءيئتامرسعسم ءمعيعضصلتو هغ ةتطأ طمكتععس مممزتتسق ه20205عدلتقو

 مرملم عامانسألس ءازعتعصللق هغ حهعلطسق ةصتقتاماته ءحور]ز[عمصلتعق. 1 طصاعع طمق مءععواتم7»عد

 1ممرحتضسأو ونمت ]تطوعمس» دصمز هدكنتت ممر ةزصع ةعطتاعلم ها طععختإأولتم دةاسصلتلم ءىمصر نصععطمسأو نك

 لاذ ونسأ ازارمك ظم[/م1 ءأ ك2لمولضمت دص صنت ءمصخكصلءطمصأو .١> ء. قلطلتع 8عا»» قلقسعلا

 1[عرب 71107 61/177160 11011111: ماني لل همنا طا" عاف» عرب 71ه1مستمعأل طع 0ع

 رنج مو]ب لبق لكان قةطللملامأب ة1ه]مسنسعل 1لمر» ءقلغر نست اهدلت اخ مصعع ةععدس لتس تتعامل هلأ عع

 عزمع ىربتاتطسع لتعممصعطحصغأر دنا عيدكم 00نتسنق. 1155 ةععتطتق هنأ قلان0!] مدمن لا تقم

 آمر ةلمممارم قلطلع»ةر وسم اتطعمو ظوالم»أخ كه 8لهعلنست, 8لهمملاع 1147183, لامست“

 1 لحأأ ةلمرنعت» كلن 1)متلأ كك ل ءعليرت يمس هم ععطمتغ اعهلئاتمصعكودع عج ءمردأم

 لزعنتاطسعطمخغم صتعأ نسما طخ حتع ةمامق (ءحطنتق هدصصتل ءحما] فالممع 0عداتطتتمق ةقدععةصلمك

 ييحمطمصا. 111م رممعتل اتطعع مسرت]تهعتستسك منغ مغ ءيمرتمعزةدتستتعو كنق ٌللامه ةعحع اطعم

 مما صعمأو نمأ هدضصلاتللا م1معقامصألةةلسل ءأ مممعامسضسعمعتسأ ةسصات ءمدتتتت [*2011هدعع م

 وضع لمعاتع ممطمطممانع, لنص معمصعتلا تك (ءقاتسمصتمحتتتل 10عم نكعطحصاتت' ءأ ةامطتتو

 ةامطت [زعامصغأو ةسعام ءعدوسع ءمرضتس زصاعت دلرتمم عا هملئاتمسمسمع عممعمو» صه دعع ذلطسمافىةتنست

 ءا رمعسمرتمع ىرتمعتاماع [مععصاتععتسأ ةنصغر لسلطاتق معهععامص(أمععج ءمعتئامس صمص 70ققتقأم
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 نيبو ندنر باتك نيب 0 ىررزجلا ربتا نب لييح" نب كرابم تاداعسلا وبا مامالا دالثو

 6 اكف لوصالا عماج ىف هبيرغ حرتشو هبلطم ليهستو هباوبأ بيبترثو هبيذهنب ةنسلا لوصالا

 عمجت ىطويسلا ركب نأ نب نيرلا دبع نيدلا لالج ظناكلا ءاج مث هيف عمج ام عمجأ

 عماج نم ريثكب مظعاأ ناكف عماوجلا عمج ىف اهريغو ةرشعلا ىيناسملاو ةتسلا بتكلا نيب

 اك )06 ام 2 3 لب ةفيعضلا ثيداحالا عمج نم هيف عنص امب لابي مل هنأ الآ نوتملا ةيج ى

 ىور نم ركذب ءافتكا نيناسالا اوذذح مهنا نورخاتملا ءالوف عب !ىب ام لوا اكو ةعوضولا

 كك زمولاو ارثا نك نأ ىناكدصلا نع هيوري نم ركذبو اربخ ناك 5 ىناكصلا نم ثيدحلا

 تناك هذهو هكحصتو ثيدحلا تابثال لوا ناك ديناسالا ركذ ىم ضرغلا نال يرخملا

 ةمتتنأ نم ره هدلب ىلا هبسن ند ىراخبلل اولعيغ فورصحلاب ازمرو ةخمالع ةتسلا بتكلأ
6 

 ةديتكو ا ةيسنا نما ريشا اءيسأ نال ء' لشملو ءاخ ءابسالا .قاب ا ل

 ]للنص ةععتاتك عقأ طخ قاتنن/ععماثا 71هانا»ءآع عب 17له]مستتعل 173 عزا لاق لمعمل.

 وست انطصسح م ءعق»#أ دبس ةعدع ذللق همععتطاسم معسصمستم ذم لمس عمم زله مز نمععاوغب نأ

 نصل 7ععمعم05عءعغو ءةممتأح 015ممصعععغو وننهععصاتطتتك جلتطتست 7عل0ممعغ 1معز]زةرععرت ءأ

 عمععم عمهم ع5 عيا عمععغو دصلع زطأ ءم]]ءعلم هرحصتسمتا ءعمصأ ةسراتكىوتتمق. 1آظدلتع ةانععممعلأ

 1آ1817 لعام - ءل- ل1: 40 - ءآ -«ه]تسمت> ظعت» ملط ظعا» كميرا, نست ذم هزرعكع ل70

 61 -قعممم78* ج0 هعحع ذللم5 ائطعم» 0لععععد هرععود 27ءومق0/ ءغ ةلثه جلزدمحتاو دغ درصحلام

 ررمزاتك ه5ه06عمع هرععع لت##' ه0-7و,7 معم مهلتلمصع اءعحعاصتتلللو طتقأ نت00 ذص ءهماازئءعدلم

 مدتلامس تتعفس ج0طتطستغ 0ع ([عهلتغممتطسع ةدط]ءدامع ظلعتر ذم طع 0ع ةمدعتتق نست لعل

 طلسم 2 نم "عععماتم»ءع تللل دمئاتسم 1عععسمأر كنتغر نأ ةتتعام# هلع عارم عدعطأب

 زااطس ةمغعع ةمعامق ممدساسقتع ءوصاغاعسأتو نست 2016م صعتس مهمل عمتأو هذ عمغ ءملتكم ج

 معمر طعأو معم1ععامو ءغ ه1 مصطتتت» 20 هةمعطت» مععاتصعطدغو ءعنست ]دتلفععو نست زالمنم

 مءاس]1 تع عدع هع ةمعتل ةعععماحسو 0عصتوستع اهلتعدتتعرو نحتخ عدت متسلاتق ءالعت عت أ أو تضل م

 1حسلمصلت5 جةسعام تا داتطتع 10 ممنععتتستتتا 5مععامتعصغو ان معساللا» 2010065 3 ععانتوأع

 0عوعتط ءععمغ ءغ حط هدصصت ؟1605زاهلع ءةملتدم ممععامسعمأ. 1 طلمع دصصصتتع 1113 هتلطنخ 0مم

 ىومغأ قوسع هزلظعأم ماممع همم[ هعلعطمسغو دتغ مك هآلعتوم ممععددمسم ]زطععمععماأ عد ][مسلمسلتو

 ونتمع عع 20 1كمعتت مععلمح ءعومأ“  ةسنسععمرعو عم عع !خطعمصتصت 1للمصتتم ![ئعملكق همامتضتمأ

 ءغ لعهتوممسسأو دغ 808:2 اناععد ك7 ةلعصمتلق ءمتعمتأو نتم0 همدسعل ءزانلق 5 مهام كانتا[ هن

 رسصمعتك دصعامدصتتغو نتمنا ءّزطق همدطعال عأ ءمعممرسعم معع لص ءعاععمزتتتت دمرصتلالل 11! ةتق

 انغئو الاه 1276 مءعمءعوتطتعص حج 216:77 اتغععو كل, كس ءّزاتك همدلعم 118415 201011 5قعأ
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 املسم اهيطعا دقو همسأ فورح لوأ ميملا نالو رثكا اطوملاب هبانتك راهتنشا نال ط. كلاملو

 هتينك نال د دواد قالو رثكا هيسنب هراهتشا نال تا ىنذمرتللو اعريغب ةيبتشم هفورح قابو

 رهشا هيسن نال س ىئاسنللو هابتشالا ىم اهدعباو ايفررح رهشا لادلاو هبسنو همعأ نم رهشا

 بيكرتلاو دارفالاب كيناسملا باكتال اوعضو كلذكو هبسن فورح ريشا نيسلاو هتينكو عهسمأ نم

 5 ةفورعم نيعباتلاو ةباحصلا رصع ىف ثيدحلا ةلقن لاوحا نا مت عماجلا ىف روطسم وه امك

 تناكو ريعمو ماشلاب مهنمو قارعلا نم ةثوكلاو ةرصيلاب مهنمو زاجخاب مهنمف ةدلب لعأ لك كنع

 لقنلا طورش ىف مدادتنشال ةحكصلا ىف نتماو مهاوس نمم ىلعا كيناسالا ىف زاجل لعأ ةقيرط

 مث ةنيدملا ملاع كلام مامالا فلسلا دعب ةيراجلمل ةقيرطلا كيسو طبصلاو ةلادعلا ىم

 هجر كلام بنتكو لينح نب دلحأ مامالك دعب نمو بهو نباو ىبتعقلاو ىفاشلا لثم هباكعأ

 10 ثيداحالا قرط ةقرعمب ظافلمل ىنع ّث ميحصلا نم ماكحالا لوصأ هعدوأ ًاظوملا ىف هيلع هللأ
 و و

 نمتس صمردسعم ععضاتاع ءأ يىيممرسعم - ل11: انعم 21م تس اتطعت ك/071م616 همدسعم

 ممانعستستسل ءغ ]زئععم ل2, مرتسم ءزانق ممدسأمأتك صماحي لمتس 1/040 امطسلم ءدقعأ

 ىاممعومع اناععمع ةمعللع كبص هلتتك ءمصخسلأ ممدهعداأ ب لنسقلست انام 21'عءو سم

 رسم هرععس ءعاعطساملعمس دع ممستمع ععضاتلل مصقععتاسك مل - لاب طمع انتعوم طلو

 تنس هدمه قميممرسعم رسمتك مقاس ءيدعأ نيسحتس ضقمسعم ءأ ععضاتلتتممو للع/ ؟ععم ذصاعت

 ى(نممع ممستمتم انامعمم سستصعرعأ ءأ حط هنصمت هتيستلتاملتصسع معتم( سدتلسم ءددعأ دم عمر

 ]زامم كيس, نمل ءزده ععصاتلتكمس مدمع ممرستسع ءأان ءموعصفتستسع ةصعادستتا ءأ اذاعه كن

 قلم وسمك ممستصع ععماتلا مرمع هءاعتم كالسلختا. لظملعس سسملم ةسعامتعع هرعت 16م4

 وع] عسا طسم معا كيصرمعلاتم ائاعتم ممامتتتسأاو نلت لص لمع ' ةعطراتتتل ءقأم

 ودمع لعتملع يصلتاتممعس عمن ةرتععامطممتب نست اعمل( مدعم معاعءطحمأو اعطت متع ةقععل

 كلمضسس رسرتطعأامع مغ عوض ةععامأ مضت ةرسمتاطسع تعطتخو سمس طقطتاعطخصاأو اهوستلتستكق مان

 دمك ظمضصنسص هلتتتم ط2 ءرمعر هلتل !ئدععع ءغ لككع ذم لعتعمب هلئت ام ةرحتم ها فة عووكتأم نقصت

 هع مسعامرضاأمعم سمسم [1ءز ةنعمععم ةعوسعاطمصاطتس و ءعاععم مههمعستمعا ها ءمااملع معمطقأتعكتسم

 عوار تنص هممعامععع اتملئالمصتس اءوعع ةعوسعععماطتع لص ممطتاملع ءأ سيعسم»لمع ءممهعالاوكع

 حمعفاتسممسلم. ]للدحع مساع أ ةنعام» حتمع [12زسعمعتع مع معصمع طئملتامععج طسقسل

 11/78/ عار حل ملتاسس 81ءعلتصعمعتع. 1 طسصع هممت ةدصأ لتهعترسسلا و مغ ذ7(لاغر (0 مطور

 اطر 11”ه]ا, أ نست مدا طمع حتحعسمغاو نغ طصقتس قكنبعلا لظعتي 11 نينعل.  قلعلقأع لوو

 10 بز ]لعدم ردتعععءماست', 71همملا6 يمجنترمكتك هرتتكوسع [مصاعتلل ءقذع ؟ماسغأ رعت

 عامطب(مدخختص ع« ةعملئاتمصتطتع ةمصتق ءم]1عععمصصتس. "لكنيص 0هلئاتنمصتنتس عطقتلا عمل نمط علت
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 دقو نيفلقد# ةاور ىع ةددعتم قرط ىم ثيدحلا دانسا عقي امبرو ةفلتلا اهديناساو

 جرخن ىراضبلا ءاجو اهيلع لمتشا ىتلا ىناعإا فالتخإب ةددعتم باوبا ىف اضيا ثيدلل

 ىلع اهنم كيتعاأو نييماشلاو نييقارعلاو نييزاجحلل ىلا قرطلا عيمجاب اهباوبا ىلع ثيداحالا

 0 ةكتسم كنا ملسم ءاج 2 باوبالا ىف كيناسالاو قرطلا قرفو ثيداحالا رك هيلع اوعمجأ ام

 هلك ميحصلا ابعوتسي ملف كلذ عمو هبوبو ديناسالاو قرطلا عمجو ىراضبلا وذح هيف !ذحو

 اوعسوتف ىنسلا ىف ىباسنلاو ىذمرتلاو دواد وبا بنتك مث كلذ ىف ايهيلع سانلا كردتسا دقو

 سانلا بعصتساف ةبتر امتالعأ وهو ىراخبلا امأ نودلخ نبا لاق ءهريغو ىسلل جيحصلا نم

 لها نم اهلاجرو ةددعتملا ىرطلا ةفرعم نم هيلأ جانج ام لجا نم هاحنم اوقلغتساو هحرش

 وظنلا ناعمأ ىلا اتج كلذلو مهيف سانلا فالتخاو مهلاوحا ةفرعمو قارعلاو ماشلاو راجشل

 ىلع نيد ىراخيلا امك حرش نولوقي انخوبش نم أربتك تعمس دقلو هيجارت ىف هقفنلا 3

 رلمستتال سهلت نمط ءمضتتصوتتع جنتعام أدانت 1ةمسنتل» ةلطأ ىكتتمع طقطتعصتساأز ههعمع

 ءةملتت ءزممهلعسس (عهلتغعممتق جنتعامت امه ماسعاطاسق كتلته هد لتح ءمتق مهل( مدتطاسع طعمعانطتت و ءأ

 روع ععلستس ءاتمتس ءدلعسس اعدلتغم معمزراعم دعم ةععتس عساهم نسقع ءمرسرت1 ععلطتتو ماس طاتخ

 ةمتاتطسم زمهعععصلو عقال طمع لع ىنمنح ظلم: اههلتكتمصعع ةععسصلتتت» ءمصتتم ءتتل

 هدصصتطامك لتمر نسمع 1آ11هز ةععمعععر, ][ممعمصت ع كوع هعوتعاطةصطتخعو ءاتعتتا عمضسموتتع انطلقت عدص

 طة للطن 2ععلغو ص نسم ءمصقعمات عطوصأت مهل مطعم ءتعو 2عوفعاتلاو ءأ حلمه ءأ ةتعام 1 ةأعد

 رمز ءقريتتم لتهتمحعتا.  طاسنع ةدعععدمتا كل هزرعتتق للموتنم 4 ةسمعامتر ذص نم ءحعءتمأسما د

 1807/1/1 ةععتطتخق ءقأز ءمللععتا دلمهه ءأ نتعامل هأعق انطصسوسع ذم ءقىرتلع لتكتعأاو ءأ

 متطت[لمهرستصسسع نتععونع (صملتعنمصعس ةدصمع رستصتسع ةهردصعق ءالتلءصتصغو طقضستصععوتنع 14 نسل

 زص طمع ةطيللم حمتععععسغو عممم]ءخع هطيلعطحسأ. لكس ءمرسرممماتعطتتأا كآن( 17مم

 1و لعم هع رك ء عارم همععج اكلم عتوم مغ مطماطقطتلعم ةلئمموسع ةعهلتكمصتس ةررععلعم ه ةدصتق

 ع معمطألق ةعووجم عض

 "1" ءداع 111: 11677, 806/7472 ةمسصتمتتتت اعصفعأ يعئهلسست دغ حععم طقستصعق لتكط عل ع

 مودع هامات عكتمأا زق عدجم]  عولممسعتت 1هكتمص عت ن2 هطقعاتتمتلل و ءهللا 70 [15ةلطال ان 01 ءقتققدتللو

 نسما ه0 سد ةصاع]] !ععصاتستب  ءمعصتالمسع 1متهمتتلللل 51 قمانل12 متنا 114 تعا مةنانتلا 1216م

 1كعز ةجعمد عقر هكرعمعر ا]عهعمصسمعو ءمضتست هزلملانتل1, وعتلهع ]11105 ةرتععامطحماو ها ؟ةعامضتتت 0ع

 رلك ماعم طمرصتصعم هرتصتمتتتال ءقضعرتع ملت ممككتصأا. [1ططمصع هط ءمتتعدمتا 20عاما 5 ةتتم

 ةاملتم هردتق عة ه0 ءةجتكو حط عم لعدعتمأو طعصع ةصاعا]!ىعصامو ءغ دسلغمو زماعع 00ءام»ءد

 ممداعمو لزعععع دسلتحأت ب ءمرصتصس عصا متانللل 208/471 ه1 عتسست ءععع 80عاتطاتق انتممعتطتتاا
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 كلذ ّلعلو لوقا حرشلا نم هل بجج ام فرعي مل ةمالا ءاملع نم ادحا نأ نونعي ةمالأ

 ملعاو ريخلا وبا ىلوملا لاق كلذ دعب ىنيعلاو ىقالطسقلاو رجح نبا فقحلا حوشب ىضق ىبدلا

 ىلا تعقرت ناف راونالا ىراشم ىف رظنلا ثيدحلا ملع ىف نامزلا !ذه ءانبا وظن ىراصق نأ

 ول لب ثيدخحلاب مهلهجل الا كلذ امو نيثدحلا ةجرد ىلا لصت اهنأ ننط ىوغبلا مجباصم

 ىف ليبجلا ملي ىتح اًنّدد# نكي مل امهيلثم نونملا نم امهيلا مضو بلق ريظ نع اميظفح

 نيتدل ثّدحت هنودانيو ةياهنلا ىلا اغلاب نامزلا اذه لحما هّدعي ىذلا امتاو طايخل مس

 ديئاسالا فرع ىم' ثّدحللا امثأو .نيثتدخأ ةبثر نم ءىت ىف سيل نا الآ ىوونلل بيرقتلاو

 بتكلا عممو نونملا نم ةرثكتسم ةلمج كلذ عم ظفحو لزانلاو ىلاعلا» لاجرلا ءامعأو للعتاو

 فلا ردقلا اذحم ىلا مضو ىناربطلا مجكمو ىقهيبلا ننسو لبنح نب دا مامالا دنسمو ةتسلا

 وينطق ؟عئطتم ةلئمت عمم مآ نعضتساو تطل ؟لضننل لم عطس صاع !1نلطقتستس علفهصمتف طقتتلا ةعلتعو

 نسمع جل طمصع ]تطعن ءحياتعمسلسسس معععمسمتتم علمك.  لخدع رصعم نيتلعس ةعصاعماألم [102ةعقع

 اطسنع هزطعلم دماتع[ معا هوا يسسعمأةههعتع لان: طل مز“ , أ (نمعاءامنتأ ملة توسعم نحت لطم

 عممناأ ةسصأ. دآمللم قللت ملمع: كعكمعر هتكر ةكدستالللل 1100 طسراسق هةععبلا ظلتأ ذص ع

 امهلئعنمصحسم ةاسلتتم مجكتصمجتصاو ةطيلتسل عقوع هل هريك ك1عد] مع م7 - مرنبمم» فال هكتتتو

 ها هذ ه0 21ءومطلأا عوز عمت معمهععلتمساستو هع هل ععملسس اعهلل(1هممعأ هدتاتتال معا عملقتع

 هرتتصمتت ممصصتختأ ءمتص هط يسمممتسو ننمل معمل مملتاتممحتتمع مامصع زعممتج ةلصاأر ةزط0و هل

 سمسم وسع ]ذطستس دصعسمرت ام مععلاعمغ للتعوسع (ءحاصم نطتوسع ةتسستاعع جهللحصغو همام

 مطععغعو دنع معأ ةملئانمصحتتمع 0معامرععع عتصارو دن منلعمك مع 1معمتسعت جعاتك (عهمعسلتاات

 ممقعزا. وع دئععم جعوسمألعق تهوسع هل ]اتطتخس 2//نع/ مع ءعمتععع يصعاسملب ممععأوسل

 نئعزستسا ممعلتعمسا هسصتستت هللا وصمت“ هتان, أ 20/1/47 ضحصح كععتلأا تمدضتمة 26و اخ

 زد هانلتم هرعستم لاستق' ءا- همنا هط لاس ءاماأربأ» ءلتلت ؟ نععطحتع ب عا هرحق 0/7: ءآ- حملنا]ب

 1و مآ -هم16/1 كا 1 عع لع معمم رسعسمت لمع دصهص لعاب معع (متصسعص دللف ص نع هل عملت

 ممملز([هصمسمننتت ةقععصلتا. عجلت( مصهتعتك ءصتتص ٌذلأآع (مصانتتت ءدأر نك جتتعامتتاهأ عقر

 (محامع كس منعام(مانسمس 15زلك ءغ حمضتع (عملل(هدتطانعو ممدصتصم (عقاطسس 2011( هصعع ه

 وزرسم ةيسسمع جننعامرتاماتقرو ماتم ةهرمتعستع رو ا ةقمضاتسنم ةعتع هسللم دهعسطو هععاععأم

 رنعاوتمم معمم عتا  ءأ معا تعم ددتمعممللا [عااتلاتلل ءقوتمتس دلعسمرتم [عمعأو هعح 20110 طنا

 يرتممرم معهسمتتمم كلممتمأ طصحستأ لا»علا طع لل طنمأ, خئمتيعت» اعنا معطر 2100زز عدو

 لقمع” هسلاتكتا ءا طستع ةيسيسمع هتلاع [مهعاعتلمعق (عهلئاتمصسس ةلصجت] دعت 2001011
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 خويشلا ع رادو قايطلا اتعكو هاذوكذ ام عمم !ذاف لقا ١ذم 2 ءاوجالا نم ءوج

 ام ءاشي: ىم هللا .ديري مث .نيتدكل :تاجنرد لوا'١ى .ناك .ديناسالاو تايفولاو للعلا ىف ملكتو

 خياشم نأ مولعلا ليدعت ىف ةعيرشلا ردص ركذو ىبسلا نيدلا يات هركذ ام اذه ءاشي

 نتعمس لاق لهس ابا نأ ةيعئاشلا تاقبط ىف ىكبسلا ركذو رامعالا ٍلوطب نوروهشم ثيدشل

 -_-_ص

 بتللاو لوطلا ةياغ ىف اهدكت رامعا تعينت اذا ثيدلمل لما ناف ةبرجتلا هقكصيو معلص

 حصا نأ ىلع اوقبطا ىق فلخلو فلسلا نأ الا ىصح نأ نم رثكأ ثيدحلا ملع ىف ةفنسملا

 ىعو ةتسلا بتكلا ةيقب ث اأطوملا مث ملسم ميك رت ىراضبلا ميك هللا باتك دعب بتكلا

 نكس

 لئاوزب ةريخلا فاحنإ مكحلا زاربا ىلباولل ةنابا فلالا هييترت ىلع باتكلا اذه ىف ام
 و

 نيرينلا راثأ ةرشعلا فارطاب ةرهملا فاحتا ةينسلا فاحنا عماسلا فاحتا ةرشعلا كيناسألا

 نمل ءغ مكس دمتمتساتتل1 ءدغو ءأ يتمطلم و ونسمع ءىرت77 720253 ن15 , 21103532 ]هققلتتتل

 جلت مصمم هنت ة6[00ع5 هععلمعتاور 00ءغمنع5 علمتأمحلغو ءغ لع (عدجكتطاتك ءمتسسوتتع 5115و

 وتضخم مجماتطتق ءغ ةسعامتامغتطاسم لتعدءعصتغو دلكقستست هصطتتت عمعأ 01110710111

 كدفستسو ءعغ طبصص لعسصتست» 10دك ماسك لقمع كت ححتلغ هع نييمصماتس تلك 115م ستلعسس

 10 - هل - ل1 كمال لنعتا.  كمل» ءآ- ءارعلمأ ذص 10017 ه7ق-ه1م» اههلتكهصحتتت 00م1 عذ

 مرمع عاتق 1ههعطلتمع دتكمع ةمعاوستممع لنعتغر ءهأ هدالزف ذص لهطهمعأا 101-ك/ هر ورعأ كآثا

 ىمممسست» لتحتمدع ممصسدغع: ةسلتكأ لل - هلعم]م]/ لتععععر هع 0معامدنعق كنمق دتللك ل خقع

 لزئعمغععوم ةملتعتسسس [ههعمع عتعأ عتغمع عطلت ءزاده ءعدع ذص [مهلن6مصتطاتق مهمطعأدع

 ]11 0عحاتس و و200 ءغ ءعمععتعمساأتمه معمطقكطتخ. (4تمصلم ءصتتس 1155 02010 ط هت هدتننات 2121©

 ءمصقأ 0 ءتمقر همه ةعماألق عقذع هردصتتتللا 10طعتقة تلت ةقع

 (نهرأزج هرعضتسس 0ع عع (عهلت6هممعتم هع مامات 01]118 ءقأو 0113111 116 211161311

 مموعزمأغز م10عق3 مدعي عع 2مععما062عق ممدغ ]زطتختس 1021 هددصتتتلل 0مم 161185

 مه( مراتععلتسسسا اآه07/7 2820771 هىعوع ىمععمهعضتصأت طمع هحعلمععع خملثأ] 71057

 11/- /11همم1/4 أ ىاعمعمو ]تطد:هدكتتم هعتعر  نتتك ةتصأ ال0767 قللنع لله متاناخر 1 اق عقأب

 ردم 1 71/2 ءاتم 102( عما»ج# هع ذللف هرععج همالعستسم 210ع»نم004 ذمخكعت أه.

 1عععمععطتستتم ةحيكعتس طنع همععج ذم طمع اطعم ادسلمغو هل هعلتصمعتس جالمطمطءانعتسم. طلععد

 80/16 يدرس عءاتطتح آان امأ 17 طن - 1ع هآ-]ديقررب بس 17 طك هاد طور مما, ه001 جس عطاو

 د0 ةعععسب 21ءوم040 ىيصاتسعسه ل 1/7 م]- عاررون سس 11:1 /لاأ كهساررمأ ل 1ك

 هآ- امام" الغ هاد“ رك ءآ- مو]رم»مغ ب لا]ا» ءآ - رت » عزو ب قكزعأ ءآ- ه1 40111ن, امه لن 0طتنتا)
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 كتيداحالا ناسمل تيداحا ةيلاعلا ةينامثلا تيداحأ ىتأآتسو ةريثك ثيداحالا ءازجأ

 ىرغصلا ماكحالا ثيدحلا نسحا ةئفينملا ثيداحالا ةيسلقلا ثيداحالا ةفيعصلا
 تاينيعبرأ ىوونلا راكذا ةدرفملا بذا ثيدحلا فالتخا تيملا ءايحأ ىربكلا ماكحالا

 حرش راكذتسا ثيدحلا بابسا مجيباصملا حرش ىف راتزا ثيداحالا راعزا ةريتك ثيدحلا

 ذسملا فارطا ةتسلا بتكلا فارطا نيكحصلا فارطا فارطالا ةفرعم ىلع فارشأ اطوملا

 ماحصلا ىللعم حرش نع حاصفأ نئنسلا مالعأ ثيدحلا بارعأ كثيدحلاب ماصتعا ىلتعملا

 فلا نيجحسلا ىلع تامازلا مكاحلل ليلكا لصضفلا نأ عانفأ معلسص لوسرلا ةيضقأ
 رهاط ناو نوعمش نباو ركاسع نبأ ىلامآ ماكخالا ثيداحا ىف ماملا ثيدح ٠ ب |

 نب مساقلا أو رصان نب دنمحنو ىنايفصالا نامثع لاو ىاولخل ناملسو ىبضلا هللا دبع

 ننسلا ءاحانا ىجاضقلل هابنأ ةيضرملا ىلامأ ىعاضقلاو ىنارفعزلاو ىرعوللو راؤبلاو نارشب

 جيرختت ىف رينا ردبلا ابن ننسلا ىف طسوأ ةوكشملا راونآ فقراشللا حرش ىف قاوبلا راونأ

 عنط نطسلم لمح ىصز نصعامضسم ك؟جال1معمع دضتلامعرو نسمع عاملتسس همرستمعت201:ةطاتصاتلت

 ]ا - القاع 11/- ار عسا أبرعأ ]ق1 - ل /ةيررعا بس طال لافلقااب ظلا- لل ىاربع ح ظا- لافلقالب

 11-111 عا - 11/1 - لا املقاا 11/- (00لءابرعأ ب ل1 - لل لقا 10/- 11 هداؤرإعا -   كلادعت

 ه)-ةملغازب سس 1881- لاا ]لا - كه جارر»ع بس ا الاسس اس ل6 مارتع - ةآ1ابيرا ءا-يعنا ح

 111117 ءآ- [ملااأر ب 110عآب أ - سور" نلعأ ب را لج ل معمل - لك اعفةيرفار ةرللمومع

 نيدلتغعمصستس ةسط طمع انطدلم مصر نصعامتاتتلتو انف طن عالانق دنا نص عقأ - قلما"

 م]- م11[ ]» ه/مم, قرسصعمامتتنتق ص ةهرتاتك ل1 ءنم)نأ]] - قلياعا ها - الملنا]ب

 1/8 لع/ م“, ءمدصتس ةضامتتسك اص هردتك 7101مهلاو ب آ1ءأد“ ارك هله 7007" ةعأ ءأ- ها7" لك ب ملا” مر“

 127 - ؟م]ر//عنزز خا"( ءآ - مامأت عآ- ءةالمأ ل 11“ مآ - جمورنملأ ءآ-ربماعأز - 1! ن»

 اال ملاا]ب بس 1 مآ -ارملفا]زب بس 1من هآ- عوربعرب ب ةرذع]بر ءموصستسعم ا ةهكلتتق ةعما عطل ةتلانتال

 نسمات مصتسست هدصفتستتاا - لعلطنارعا هال "همرأ ب 1 نو هدسعامتع لطاا ار مللآ - طاطا

 11 / ربا - اا عاسال هلم ءآ- :هلر أ رعارو س للإ املفاآلب - 1 سات» لا هلفلقاا, ءا-ه]ر/ تو

 مانت, ةسعامرتطسع لقطتي مل و(/مر» ب ةارزع كي مرربثرررب بس قكاراع 1(لي» - كالا قكطللعلاعأب

 اذار ءآرغ سس ع ءارراس ]لن ماننغ - قانا 0اس آو م]رروغ ب ةلمارمستسعا 1طظعرا للعفو

 اانا ]عمم اذ را ]ف عوأرر» ارا ع لل هييجار» بس لمار مرعت دس 2 ع رعاربأ س00: - لا - كس

 ]لقا - زلم ل/رارعا - لسا أب ب هسعامتتع (هلا]راق سس طاقباب ءا- عمزنعرإ بح للامام“ ه/ - ]عاءام“ و

 ىرصسعمامسسع ةهرععتم 7لعم]يار» نع ع قاما ءادوقعأ اا ب لعما لق ءاسفمرنعرني ع اناعو

 74 مصاتصعأ اتطرعمع طمقت للا - 8ءل» ]لا - ةلمدبا» لأ اهططسأز هل-هليعمأب هآ- عءارا» ب ظوانتعجلب
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 خفخ  صيدعلا ىياحت لوصالا بديحت ىساكحصلا كيحت مارملا مدلك دنكلا تلا
 00 تر -7 ضال 0: 0 أ رسل كن 0600

 بتكلا تيداحأ ميرخت فالخل ثتيداحا ىف فيقخ' هبانلا خفتكخ ةرهطأ زفت عماسلا
 2 ل 5 ع

 دعاس نب كيح# وبأ هعيج هنع دللا ىصر ثوعسم نبأ ثيدح بيعرتو بيغرذ ةددعتالا

 رشب نامعنلا وبا نيدلا مجن مامالا خيشلا اهجبجيخضتب ىنع نيدلا روما ىف نيعبرالا ثتيدح

 و ؟ع“ نس قوتملا ىزيربتلا ىرفعجلا نابيلس ىب كماح نبأ

 خيشلا ايحرشو فيفعلا نبال ةديصق ةفشخا لوخد ماكحا ىف ةفرطتسملا ثيدحلا 5

 سيقنلا ثيدلمل تأتي 11 ةنس قوتملا فاشلا ىطويسلا ركب نا نب نجرلا دبع ىنيدلا لالج

 ىذلا هلل دمحلا هلوأ رصتخ ىسدقلا مناغلا جيشلا نبأ ىيدلا رع يشلل سيلبا سيلفت ىف

 ىماطسبلا نجرلا دبع ييشلل قاوذالا ةضورو ىنادحالا ةقيدح 726 خلا ابا مدآ فلخ

 ىطويسلا ركب لجأ ئب نكرلا ليع ىنيدلا لالح خايشلل بيرآلا ةءعيرطو بيداآلا :قيدح 11111 ع سىس ؟ ٠ 5 00 هيو قف 8 2-عدم -ععن

 ةغالبلا ةقيدح 5. زقيدذا روذ هامهسو اناببأ دنم صخ 0 هراعشأ ةيذ عمج ؟( خخنس ىيوتملا

 7-67 عر« رورو ب 11 ءزت»ت10 ءآ-ءة]راجأب ب 1 عزنا ءآ- مهبإإ] بس 107- 1 ءزرتث ل لا - اذ عرتأ]ر سس 1 مار/عأ

 61- واير: * سس 10 1ركعأ ع - سم]رم»مأ بس 10أ/هأ ءآ- نم طن]لب بس هل عطفا لا هللا ءآ-11,27 لك ح

 101/17] هل 04/1 ءل-8مامأت ءل- م01 ءم0ل070عار اعهلئاتمصعج عدع هسعتك ائطعتق ءةحططوعإوع ب

 10ج همء 1 هجر - 800411, اههلتاتممسعمه لان: 01ءد لتر ودمه كلتا 1101, مت»7260 ل عاف

 ى(60 ى]1ءوتنغن - 800411 2/- "طمس, مملتغتممعد ينهلعدعتستد 0ع ععطسسع ه0 ؟ءاتجتمصعتم

 معمت معصاتطسم و لع نستطسع معملعععملتع هطعتلعط ءغ طصقس لعزتن - ءل- 012: كلتا نهد 0: ظ ةعأب“

 17611: 11770 13+ اك07عزرنابز» ل هير عب»# 11عاما عمر ةمسمم (46 (ذصع. 26. كت. 1245 ) 1201انتتقو

 ييعوتس ج0طتطستام

 4ييي60. 1خ1- ط حلّ خط عا - حم هغمأ11ءأغب ملأ [مصعد مموتددترسوع 0ع كامطتأع 1ه0أأتق

 معوتك. 060( ع10ه هط اطدء- ءامزك ىدصممختلم, ىكزسه ءىرسصعم (ةعسم ةطغتللط لع/م7- هل -

 /67-180-"ه/ت# 01: عم م52 عرب» كميرا كطقطظتتمم ةصصم 911 (نصع. 4. لسع. 1305) 12202تتلقو

 هلنلز(, - 4447. ظ1- 8 جل طل 3-11 ءقاعر عملتتأم مععانمسود لع لعمسم لقهاتمدسع, 1م

 ]حطمعدعع ةصمرأد و هسنعام»ع ةطعتلعط 1هه-عل-0:: 8ط-ءلو]رعتزجاب (( ارادت (00ع2.  (نهدسرن عجلتاتتلتو

 وم زغه امعزجتغ: طمسع 12ءعمر وست ةلحتستسا مهاععتل لعوجتغ ءاعب - دينك. [[هخ01عمخأ

 ءا]-وطلقع مع عدسفطقغ عا1- 2075 عر طمعطتق ماتزتأأ]] جتتاتتت ع نه 0ةتل10111 215

 ةسعام»ع كطعتلعط قكلل-ع/-ع]بجمتب [21:1 نب ع هفجحف. آ1آ حل ءعدغ ءا]- ءلتط ركع 1! ةعاعمقأ

 ع]- جعاطو طمدطم طسممفمتاهنتك ةطسللم51 هع تح ةماعلا ] [ععماتم و ةسسعام»ع ةطعتلعط لع72/-ع0-

 460-ءا-ه]يزرامت» 8 عرب كطغ ظعط» كمي حصصم 911 (ذصع. 4ك. لمص. 1505) مممعاتم. (نه]1ءعتأ

 طلع قضصحتصا كاتهت طلت ممانقععتلل ؟عجكا٠تال نمهاعتس 120ع ةعاععتغو طقصعوسع ءيبتافسعم 7/7

 7604144-67 ذمهىتروتأا. - 44530. 18124041 ءدغ عاد ءاةعط ءغ دع طوسطقغ ءا- ط ءعةقأو
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 دبع بيذدلا نأ هيقفلل ةيمالسالا رخافملا رشنو ةيبرعلا رثاملا ركذ ىف ةلاسر ةعاربلا ةحودو

 برعلا ىلع مجكلا ليضفت ىف ةنشرخ نب رماع وبا هفتص ام ىلع هيف در هللا نم نب معنملا

 ىسراف همان ىرخفب فورعملا ةقيرطلا ةعيرشو ةقيقكلا هقيرح مو“ ةقينالا ةقيدح ممأ

 ىونرغلا] هاش مارهبل فيفثخل رحب ىف مظن ىدانسلا ميكاب ريهشلا مدأ نب دمحم نال موظتم

 معلسص ٍلوسرلا تععنو هللا مالكو ديحوتلا ىف اباب نيرشع ىلع هيتر [ه10 ةنس ىفوتمل ىيكتكبسلا

 لقعلاو ىفاشلاو ةفينح ىنا نيمامالاو ىيديهشلا نيديسلا لصفو ءافلخلاو ةباحسلا لضفو

 ةفصو ةوهشلاو ةيككلاو ةلفغلا روغو ةخوخيشلاو رشبلا ةفصو فوصتلاو بلقلاو فشعلاو ملعلاو

 همظن 05 غرف لاتمالاو مككلاو هاشنلود هدلو حدمو دانت مارهب حدمو عيبولاو كالخالا

 نيدلا ةقيدح 0#" 2 ةروثنم ةجابيد ءافرلاب فورعملا ىلع نب دمحم بتك رث ه*© ةنس

 ناعرب خيشلل ةيلاذ روسلا ىأ لع ىف رعرلا ةقيحح 60 تاياورلا ةقيدح 0 0 0

 طمرعاسع ءاموسعصأتمع ءهأغ حعطمععاتصت 1معمصلتمع.  "['عمعامتتع لع 0لععععتطعسلتع معطسع ةط

 قليسضوطتاسك معمععامسع ععقاتم ءه لع لتعستلعمصلتس 1معاله ذم 1هلمبضصم عام مدتقو ةسعاماع

 4117/1/8 مار - هآ - همر عرب كلممسم- هللمآ لمصخءممصخكتلام و نسل طلع معظتلمغو تنقع

 رات مست عتب لعلم ىليمتم لع اطهعطمسك ععماتطاك كةعطتطمع مهعأ ءعععدلتق للمجتمع عوام ح

 4451. 1101-11 ءمغ آك1 - فصنءدخغر طمعطتق مانا نلعب. - 44592. 1101 ءقغ ءاد- طه عاعأن ءةوأ

 ىنم 8ْكطععامأغ ء]-(دعاءدأر طمسضتق ؟عئاماتك ءا ]عج حلمع. ا 8 ومضسصم مععدتعسا 0

 ل7 رة - ةمنوعإب لتعاسس رو ع0 للتي 2101مست»ءل 17 عزب للعت» كد عتامبغم همدستصسع أ - ]1 ءانفس

 دمعتنئيمتم | ءأ ممصم 525 (زمع. 4. 12 عع. 1130) رصمةءاسنعخ | , 2عء/”م»سعأالام | (( همتنعتءالمع

 معماع كءاتأ اء | دسعاسم 1ك ركأرك مدصومخمتا ءاتم ؟لعتمأت ءيررتتم لتماسطستغ: آكد)ع لمءعاعمم

 تصلك ])عزإ ءه( لع دءرتطم ('هعوصأ د ])عم معزئءادلنل - لع اذناع ]طعيدنل لتعلم - لع

 مرمععامساأتلم ةمعلمسمرت> ءأ لكطمل 1 [هضننن ل لع دصعضاتم لمستسمتتتلتت 11طمهنمنا ءهأ 110م عقر

 ررمساوكحيررو ع لع ]سمتستت قلاع 1ه»سأر/م هه كمر ع لع ذماءالزععصتتح نصتع ءعوولأا - لع

 عمزعرازو ع لع حسمرتع ةرزساملا - لع قمرجلع - لع كولعروم - لع لعمعت مانمسع طمستماس

 لع ةعرمعطبام - لع ةمعمعلتم دصوفاأتعم ؟هللع جطلاتأو - لع ةورزعمالمه - لع تكتيزلزوع لس

 لع لعععتردازمصع هرئانتستس ءمع]ءداتسست عا ؟عرته - لع امساع 2 ءابتوسعأ ملأ ع لع ادسلع ءزانق

 اطلتأ 102 ءعرم/عاو]ر لب - لع حرم طا طععسضماألو - لع مدعوطم]زذ,. - نمل يضع كاتللا 0

 524 (ذمع. 15. الءع. 1129) ما ظمعس معضلسحتسدعأ, ك1له8مسسعأ اثعتن كلغو نلعو

 لكلعاسعو كك مرمعاماتممعتس ةعترمزا ؟ماسام هرتمالمسع هتوواتمرتل. - كخ453. [[ج ل 1 ععغ ءاآ1- لأمم

 كاي

10 

 هيل

 10 طمرأدع رمءعازئيزموزه. -  ك4ت4. ]11]دل1عوخغ ءاآ]- عمال لح نأ طمضانق طق 101111111.0[0

 1433. 11ج 0 عمخغ ءا-ممطتعو طمتشاتق 11هدكتتلل 0ع صتيتللعل0 1'علةالالللا ك1 ل0011 211101
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 اهلوأ *» خنس قثوتملا ىربعكلا رمع نب ميغربأ ىيدلا

 ىدصقم لوأ ىلاعت هللا دمحب تدب

 فورعملا رعاشلا ناميلس نب نيح ىكرت ءادعسلا ةقيدح 0*7 اًثيب نوسيخو نامث ىهو

 بترو ةريغو ءادهشلا ةضور باتك نم البرك ةعقو هيف عمج ؟/* ةنس قوتملا ىدادغيلا وضفلاب

 تاهسلطلا ملع يف ةيسدقلا ةضورلاو ةيسدنسلا ةقيحامل 200 ةمتاخو باوبا ةرشع ىلع 5

 ةمدقم ىلع رصتخم ةرواكملا حالسو ةرطانملا ةقيدح متو ىيدلج# ىتفملا ةقيدح 10+

 اهتاليثمتو اهب ةقلعتم روماو ةرظانملا بابسا ىف باوبالاو ةيعاملا نايب ىف ةمدقملا باوبا ةثلثو

 هركذب ىلك ام نميا نأ هلوا فيطل حرش هلو يلا اهمسوو ءامسلا كمس نمل دمحلا هلوا

 بهسملا بحاص ةليهملا ءارلاب ىراجملل عيدبلا ىف ةقيدح م4. دلا فئاحصلا رودص

 هل4 ةنس ىقوتملا ىسلدنالا ريزعلا كبع ىب ةيمأ تللصلا قال سلدنالا ءارعش ىف ةقيدح 5410
- 

 كطعتلعط 20« من- هلل لأ: 18 ممقفر» اع 0م لم لععتب ممصم 732 (ذصع. 4. 0ع 1331

 رممعامم. (ندضصعم ستموت م عتصسأو عسمتم لص 71047 لععتمسعماتسسو و0000 زغه اصعتبأل

 0علتمع حج ادسلع آطلعءل معاسح دصعدمع دمعمأتمق موتاهم مص ع.

 4456. 8 ل( ءدغ ءعا- 50ه د08. طمحطتك طغعوغمطتتتت. 0 ماتق تقع كتل, ذه 10 760

 ]مرا كه1ءجنت» ظمع]لم ل2 طمقاخر دلعم 100/76 لتعاتعص ءغ ةصلنم 9603 (ذصع. 16. الوكت

 1355) رممءطتتنقو ماتكمدتت 20 ظععاط ءامتس لتعع انطعو متل ءا-عءمالملم حلتتعوسع ءمصعق عصمت

 ءغتم لعععتم يرتاح ءغ ىصعاسعتوصعت» لتعممدتنتا. -ح 4457. 1201-181 ءدمغ 8-11هصة0ه 1ع عاد

 ىع ظ1- 8 ةسلطقأ 1خ1- (060 0ع1ع عار طمعطتع كعاملا عنف ءغ حتصالمعتال ك؟مصعأتلال 06 هتتاع

 (جلتكسدستعو. - 4458. 11501 ءحغ ءعآ]- صدم آغ1, طمءاتق 7/7/41 ؟ءةررمسعو "عل0عمانق. ط0

 ؟ماسستمم. - 4459. 1101 ءدغ ءا] مص غ[ 2 ءععأ ركع 5كز11ةط عا -دسمط ق5 ءعععغر طمطأتق

 لنعمسع هنت ممتق ءغ ةصصق ءءالموستت. (نهددم ءملتسس ص م22 ع1ماتمصعتطر نلنقع ءعقعمأتمس 0عععضطتكم

 ءغ ته ءقرتتم لزعممدتطتسو 01126 0ع ءمسمعتم 0تئك مانام مصتقر عطس طع هةمععاممأتطاتع ءأ ءزانخ

 ةهصهالم وتتم ةعتصأ. 1معامتغ 15: طدتتق عمر وست عئعطتلتغ ءمعاسست 1لودع ةزعمستق لعدععممتا ءاعب

 ءز نكوسع ءمرصتس عمامتامك ءاععدمق أه: 1" عاز لمدتسسسم و كتزانك 0ععععمأالممع هلك تعم مهعتصقتلنللا

 1دغععج لسلعتح 2عللسصطبس ءاعب - 4460. 8مل 1 عدغ 11 ءآ]-طع ل1. طمعطخق لع ةعاع هعضقأع

 لتععسلتو ةسعام»ع 21076". ومن 7105 ]/غ8 ءلنلتلت - دجق]1. آجل( ءمغ 11 ةطمقجع# 0

 فصل ها]سعر طمحأاتم 0ع ممقاأع ةصقماسهتدعر ةححعام»ع قانا ملا 0 ههنيرم ور كطل-ءا-هتتت

 مه47067:52, ةصصم 529 (ذصع. 22. 0ع 1134) رصمعطتم. [صتافطتك طلع عدا هراتق )] ء/عا م
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 رعاشلا بيدالا لضافلا ىوملل ءارزولا ةقيدح] +4 ىباعثلل ةميتيلا لاونم ىلع هيف حسن

 ءادتبا نم ةينامثعلا ةلودلا ءآرزو ركذ !!4 ةنس رصمب قونألا هداز نامثعب فورعملا بئاتلا دا

 اغا روالحب فورعملا ىدنفا رمع لضافلا بيدالا هليذ مث اشاي كبح ىمار ريزولا ىلا مهنلود

 ةيدجالا ةلودلا رخآ ىلا ىلا ىتح هرمع هللا حسف ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا ناكجاوخ نم هداز

 شيفيرخ هللا هجر ةفينح ىا بقانم يف نسينتلا ل 0 0 |[ ناو سعرتا كامات مح

 بيدالا ررح م42  [..أ ةنس ىقوتملا ىملا ث ىرصملا ىفاكلا دبع نب دعس نب هللا دبع]

 هلوا ةيسرافلاو ةيبرعلاب ةرداسلا تاببالا ىلع لمتشم اباب نيثالثو نينثا ىلع رصتخم بيرالل

 ءامسا رش ىف ىنسالا زرحح 645 خلا بدالا ملعب بذأت نم ناسل فرش ىذلا هلل دمحلا

 ىذلا هلل ديلا هلوا ىرداقلا ىفاشلا ىلبرالا ىلع نب دمح نب ىلع نيدلا ءالعل ىنسحلا هللا

 هلوا ةيدار ةموظنم ماسقالا زرح م44 خلا وه الا هلا ال

 1المماي/ةارخ «لتطدسل. - 4102. [11جل0ل 1 عدأ ع] - رمد دعت طمسضطتق آ[' يزعمتتسلو 216101:

 3حآكم]لج طعمع رصععتغم طسقمتاماتع ةطتلتموو ءأ ممغاح قكقسعل ]7]/-'1مأر ؟دلعو 01د ةناعناعأب

 لزععم مغ ذم قةعوعرام هصصم 1136 (زمع. 20, هع. 1723) دصمتعاطتم. ةمسلمأ 1[ يتعمد

 لودمماتمع هتطسفمتعمع مط تمتلتم اسرعتت ه0 آ[1” تنعص ظسق 3101 مس ءارمعأم. 1 0هداعد

 يصاتسسمكتا مطتلم]هعجحع طعصع رصعضاسم 0سم“ عار علف ؟هلعم 10 :[مءع»معلطمع لع لت عادق

 مع يرصعتمع ءمللععم ص مسلم ةيطاتست ةهاطيصسفمتعم جلفعتتاسقو تزدق حتلكحتس 10 عده ا]هدعمس

 ممللحغر لمصعع دل ظمعتس لج دمعاتمع قل /سعلتع معك عمتاو ءهأاذص 10م0 1اس

 همطوانانا]. - 4403. ظظ1-1[هممع ل132 ءلعر هرسع نسال ءطضنتسس أ ممعالتمكسم. 8مم عورة عمق

 اان 11 سلع, هسعامتع آله" ءلاعأب | كطلمااعل تعي كئذم'ل ظعرب قلطلال ءل- [ميأو متتتستتللت

 حانوعدع لعلملع 8]علعاعمع ةصوستلتمم عن حصصم 801 (ذصع. 13. عراب 1398) دصسمزالم |. ل

 رونو. ]1ز خم عل -مقنط األ - سطر معمععت لطس جط طسممت مانع ةايلتمعم اصاعا ]ذ[ععصضت لهطتتلم

 (تسدسرعصملتسسس اضعتماأم لسمتتتتس ءقربتطتست , للتهع ؟:عيتفاتق مريت لعك ءأ ةعمطتعمو ءغ معرجت عمق

 يرض ععطغعصلسمك. 1طمعتتا زلم: آطمسع 1)عمو نست ططصجتمتس ءّزدق ممطتلتامغور نست 0هءانتمم

 مطئاماوىزعو طمصمو رصمع» ل1لل عع ءاعع د  هجضو. الكا - نعم 1ظك] - عمم متمعقأ1 لل

 معالمعزعمتسسات .١  (نمرصستسعم| دعك هقدصتسسسم آد عز ريا ءاطختختسس , ةنعام»ع قل/4- هلأ - لأ: لأ

10 

 عم

 10 ز[عرب 71ه منررت»عأ 17 ءرإ ىللغ آ"ان]غ (م/لن»# كطمطتام.  آمعلمتغ ذاهن آمسه 1آ)عومو منهعاعتل

 سعس مسلادع ]لعدم اع - كةيقق. ]1ز عر عل -جعدلتسسر م23 عمالتطلال لاتتلاللا! 001٠

 [محوفصم ذم 1/1/6 لععتس عصقم نتم0ل زان اضعارنأا
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 هطشلا «لوالز/ ف! غللا] وسبب تحب

 2 8 5 5 ا ا!
 ردخا حم ع ومحب دو اوس 5

 خيبطاشلاب ةر وهشملا ةرديبعقلا ىو ىاتملا عيسلا تأأق 5 ىلاهتلا ةمدحوو ىنامالا روس 0

 ا : | نك . ما عم'| تر .١ !؟ تي تاضآإآ ١) 2 أ 2 هكا

 ورمسبتل ا ةمبع مكن هآأ. خنس ةرخ اعلاب قونملا ربونصلا ىبطاشلا ةرهبت قَد مساقلا 0ئفح ىلأ خيشلل

 -7 -_ ار عادبالا لك هيف عدبا اتيب نوعبسو ةتلثو ةدامو فلا هتايباو ريجنتلا ىف ىرزجلا هركذ امك

 رمع نب ميخربأ نىيدلا ناعرب خيشلا حرش اهقداو اينسحا ةربتك جور هلو نغلأ ةدمع راصف

 72 ١
 مال ع ىشنمو ممالا نىديم دلل كيحلا هلوأ روعشم لبقم حرش وو ينزنإ» ةكيرير قوقل ىريعجلا

 0 ىناروكلا ليعمسا نب دا ىيدلا سمشل ةقيلعت ءيلعو 41 ةنس نابعش ىف هغيلأت

 لوأ وعو 150“ ةنس قوتملا ىربعملا ىواضسلا دمحم ىب ىلع ىسلل ىا ىيدلا ملع حرش اهنمو #0 ذنس

 (علزم» هج عطتلق ىر المستمع ]لعلك زم انمعدع ذصتامو

 (0 ممتنأتصمو ءمقأعأ انس عالما 122ععءقعع5اتتلل عغ قمصطغ2 [ةسطتتلال 1111

 4407. [لز7 ءال- حس ةصر هيستلعاطتست هةععتشصأملتكق مصاص ةعطتسممق (ةلمدتم ءحاععمتب

 جدسسعام»ع كاطعتلعا» طمععب عتب ك2 1و1. (نمدصرتعملتطتست مععكت عدت ةلئملمنس ن(ن]6هل2

 دملج. [نذج+ ءاد-حسقسأ 5ع رمزط ءال- غعطقستو مطهعمت للنت 5 عتاتلاا هزنا هل قتانلاا أ

 رسملسعه كععهطت]ةغلمصتسس> 0ع (نهردصأ معععمعأ هدتطاتس. 0© ع6#م صمتستمع داما غرم ءمعمتأهب

 جميعامسع هاعتلعط قطاع 3/01 متستسعا  ((عض» عرب 1 ن »وأب ( ةعدصص) ٌدافاقطلل  ىععمب د

 (نوطتعمع حمصم 590 (زمع. 27. 12عع. 1193) رسمدتطتم. 71ءامتعو ءحمسدأالم ءقأ همهم 1 عممل»ب

 نأ لوس ع" # ذص /ئ/-1ءربرزك» (ءعاحطتخ , ءغدضتلاع عغ ءعدطتسس عغ ةعوطتمعتماه معه ؟ ععكتم همصاتمءأن

 كسعامد ممكتحتس ءغ مامصع ةتمجت]حععس طلع ذمتتغ عهلمصعتسو دتغ ]زطعع ءماسسعم ءهىولعععا

 طسزاتق لنه كماتممع. ءطاسلا عزاه ءيرسسعماأمتسلتل ءدماممتأو نسما ماتا عاد ءعتسمو ها ةيطات]] ةدتسسم»

 ععت مد ءحنصأ كاطعتاعط ظو»[رمرنسعل-لغ» طا هلك عرب نم لعئاع»# ب ةسصم 732 (ذصع. 4. 0 ءان

 1331) ددمتنانقو ىاتبق ءمسسعما(معاتع نكاتلتكق ءغ ةملع صتلعحطتع امعلبتا زكام: طمس آم

 ععماتستسال ةتنعام] ءغ تعمد ععطاتق مامن علتطصع ةماأنتع (اعطاتعمال كاع. (طتتل ءانللل 116256

 كطقنطحس حمصتل 091 (ذمع. 24. ][2ءع. 1291) حطقماحتعععغعو ةعطقلتخ ذم نسا قلقعو»# زمقعتماف

 ىقعروبع- ءل - لن: قل اررجءعل ورب لع»ه4غ7] 1( ةصصم 8593 (ذمع. 17. 1)ءع. 1487 ) دسم نالقو

 عامدددعوسع هزعربع- علل لأ: 7لهؤ مرمتم عل عرب 1مسحم 1 ءيرم”ةو ةهممم 534 (ذمع. 19. ةكةعمان

 1430) مدمعامسعوب ءهل1لءصتصغأ - لعتسالع 1من - ءل- لأ: قلت معمعتت ىللغ 8 عرن لله, وستسعل

 5ءل/لمم# 2128, هصصم 643 (ذمع. 29. ![1هن. 1245) دصمعطتسقر ءكتزانلك ءمررتتس ءدامكلالك هتللطلتتتلا
6 
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 فر فرب جرلا دبع ةماش نأ خيشلا حرشو كيبعقلا حرش ىف طيسولا جدفلا ةامسو "حرش ١م

 ا ظطسروتم فيلات ومو ىنامالا زرح نم ىناعملا زاربا هاك 110 قوتملا ىقشمدلا لييعمسأ

 ىرصملا ةلعشب فورعملا لجأ نب دمحم هللا كبع ىأ خيشلا حرشو هيصنخا رف هب ساب

 فرحا ةعبس ىلع نارقلا لونا ىذلا هلل دمحلا هلوأ ىناعملا زنك هامسو 451 ةنس ىقونملا ىلينكلا

 بارعالا ىف ىناثلاو ةغللا ىف لوالف ىصاقمو فحاولو دابم كعاوق ثالث ىلع همالك ىنب خلا

 ءالع مامالا حيشلا حرشو تبب لك حرش ىف كلذ ىلع ىرجو مالكلا نم دوسقملا ىف ثلاثلاو

 035 1 ياس قوتملا ىدادغبلا ىرذعلا مدصاقلا نباب فورعملا ني ب نامثع نب ىلع ىنيدلا

 ىسافلا دمحم نب ىسحلا نب دمحم هللا دبع ىأ فقحلا ييشلا حرشو ىراقلا جارس دامس

 مسا 2 05 لدم حرش وح خلا باتكلا هديع ىلع لونا ىذلا هلل ديحلا هلوأ [151] ةنس قوتملا ىرقملا

 0 0 ىبأ نيدلا داهع خيشلا حرشو 107 ةنس رقص ىف هلع غرفو ةديرفلا ىلاللا هامس

 هلمكي مثو تاردلج# عبرأ ىف 40 خنس ىفوتملا ىلصوملا نارغز أ نب عاجاش نب بوقعي نبأ ]

 مصصتنتق عقار ءغ ةطتلسص طسمع طقطعأت نال هلأ 11/-1]1 عفا لق ]يمسي 10/-(0540 ب ظاطعتلعط

 اا ك1 مسمع قلطلاس ءل- "هلصمتا لظعتي ةطودعقا 12 ةرضععآا عع ةمصم 6605 (ذهمع. 2. 0 عام 1266)

 رسمسانسع ر كنزاق ءىيسسعصمامتضسكر دضعلاتمع دصفاتك ؟ها]سصتمع ءمرضرتعءطغعمعكممو ناتلتق هنأ ءأ زاه

 مهتم ادع: 1اس مآ - دج ءاناغ دق طلع ءا- هسفتم. كعتسك ءزسك ءرتامسعا ع01016

 تارمزاعط قاع قطلعلامآب 71ه]يموتسعا عبي قاسعل قل آطآدمطقلتلمو دحسسلعم هرم" ع لت عاتق

 عا مصمم 656 (تمع. 8. لحص. 1235) ردمساسسقو ءكنزانق ءىدستس ءمامتتسك ]6 607: ءل2 منغ طصقعتت ماحنق

 هيغر هأ زام اصعلرتتات 1هسك ])عم نست (نهرحسسسل عنعادجتا زاهي دبا ةعرراعس ذص عم لتعم ءتودع

 يومررأ لزدلهعال ءاع. ق4سعامرع لتعم نامالمصأت انته لعلتغ ظطسصلمسعمأمو - مرماصعأرتأت و 01186

 ممم 1عجتعممعدرنطتعمتس (عمعامصما - عمه ةاتمععماأعع , وسمع لع ةصملرسأ ععمستل(10ةلخ1

 م( ممقتلتلعوم ونسمع لع زتع هجدصغرو نسمع جنعام» ةتئومتعمسع ؟مانتغو ءمصلعسومع 72116صعتل

 نم ءحو]ز ىملتع ةتموجتلتع مععئطسم ةععتطبم هقأ - 8طعتلعط ها طصتس 4/6 - ءل- لقد ىلع ع

 0/ ]ربان 17 مع للم]امستسعل 0 لع»: ظععللملقرو دحلعم ةظطس- ءاعيمتلم لتعاتك ءغ ةسصم [ 1

 (زمع. 13. هعرام 1398) | رتماسسقر هناك هقمرضصعصامت الك أل" ع7- عم دمك اسك عقأ ل

 عطمتاعط ةيطاناتعسذسسع قلاع قلطلمااعلب 7101مسضسعلا 18 ءري- ءا]يمعمتا عدي ةلهارعست»عا ل" امعق

 «(هرمصأ آن ععامرو هصصم [650 (لمع. 8. لمص. 1258)] رصف ملتقر تنلانق قرض ءضامتتسق 10010 ءنتق

 عمرضسحع ةصقعت ماسك هنأ زثا- طرعالغ 11/- ل” مار كغ دمعتك ذاهن آطحسق آ0عومر نسل 5عتلو ةانم

 لزارختس معععامجزا ءاع. ق3سعام»» بسس ةمصضم 672 (صع. 18. لسل. 1273) هل ظصعتس معلن حلا

 ةامئاعط 1طسكل -هل- لاب قطا مدعم للغ | ظعرب >”هعئط عرب ذطمزل' ظعبع للغ ةمابساا

 للميمقلعو دصصم 682 ندع. 1. لير 1283) رسمينانتعو ولت ةفمرضتس لامس لانه نمد 1:01 ننطت هتطانق
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 ةياغلا هامس نيدلج ىف ريبك حرش وو ىنصحلا [ىلع نب نيسد نيدلا لامج خيشلا حرشو

 درو ةنس ىقوتملا ىربعملا ىالطسقلا لديك 0 نا سايعلا ىلأ خيشلا حرشو 51 نس هفلأ

 ىلع ىب كا سابعلا نأ حرشو دهريغ ىف دجونت ال ةريتك كداوف عم ىروكلا تإادايز هيف داز

 قوتملا ىطساولا نجا نب نجرلا يبيع نيدلا ىقت حرشو ؛ع. خنس ابيرقت قوتملا ىسلدنالا

 ييشلا حرشو -[ىهتنا نيحرش هحرش ءارقلا تاقيط ىف ىررجلا نبا لاق تلق] 7 ةئس

 ةيف رصتقأ [106 ةنس ىقوتملا ىدياركلاب فورعملا] ىقشمدلا ناردب نب بوقعي ىنيدلا ىقت

 زومر لح مظن هتاقبط ىف ىرزوجلا نبأ لاق تدق] زومرلا فشك هامسو هنالكشم لح ىلع

 نيدلا بابش ةمالعلا سرشو [ىمعذلا الو ةيبطاشلا حرش وه ركذي رو ىبتننا ةيبطاشلا

 ىلع لضفت ىذلا هلل دكمكحلا هلوأ ه؟مأا ةنئس قونتملا ىبلحلا نيميلاب فورعملا فسوب ب لجأ

 ىسحاو نفلا يف عضو ام نسحا روكذملا زركلا نأ هيف ركذ خلا داعملاو أديملا ىف دابعلا

 عم رخآلا هب ىنع ام لمحت ايهنم الك نأ ريغ ةماش ىأو ىسافلا نيخيشلا احرش هحورش

 ىصقامصاعتت» مم2» جطقماجتع - عطقتلعط لوف - هل - ل2 1من: ظعءرن كلغ ] 1 م12, نست

 ءمرسس عمامسستال ةمكتك دممعماتت صمم 900 (تمع. 18. آل عع. 1552) ءمرص7هدانتأ (نهرتم 1 ععاتاتت

 لحم ؟ماسسصتمسو ءأ 6 يرعأ ذمككىتراتق هنا ب مهطعتلط قلت /هاااع كلآتتعل ظعتف كل ه[بهتضتقعا

 (معث1ء]ايروغ 81غ ةمصصم 923 (ذمع. 24. كدصب 1517) مبمءطتسقو و01 2001(ةيسعسأاتق كوع"

 عسسل دمسلغفم هطقععمجفنممعم نلعد جلز ءلغر ودمع هلتمم طحمانو ينقع هادم - لاا 1هانانو

 را /ترنعلأ عزت للغ قام مغر وحل قععدح ةسصتتتلل 040 (ذصع. 1. لسدل. 1242 ) دضمةامتن5 عقأ

 11 وعقخس هل- لق: قط 0ل- هل -ه«آرسعت» عرب ل امسعلأ 171” (ىضاغر جدمصم 731 (دصع. 19. قرات“ 1379)

 رسمرت ننس ل [ لمعع»# ذص 216لمعم/ ه7- عمم” ةلطسح لستات ععتص ءمصتس عضامتتتتلال 52125155

 لزغع] سب عطمتلعط 1هعطة-6هل-لل: 7”هعاط 8 عرب ظءافتن طسععلبعطت, [سنلعم لع” م2806 لت ءادتق

 عع ةمصم 6088 (ذمع. 25. لمص. 1289) دصمعطمستق ]و وننأ ذص ءرعراتعوملتم 1مم لنك عتلاهدتطاسق

 ةعوستععتغ عا ىدسصسعماةسس 16م7 ءا-«ورمنس ةرمعالمحتعم - [آه 1هامعنا 1 ارتن-عازر عمت

 زلط حيات منمدعم 1هعمصتس ةيطاتلتمصس 8/0/2 مةنمع دمعاتعع ءيمسضممع !عوأر معع طخع

 معع طمعطعاا ءمرصتصسعمامسسس هك76/2 مع ىرسسعتسمهغ] لع 0هءانهكستق هع نأ - ءل -

 4760 ظعرب 7 مبيرك 11ه7ءاغ, صلعم كعرمكب لتعطتع عا ةصصم 756 (ذصسع. 16. لفصت 1355) 0

 رسمعسسم رو كنزنق فرستسعم(متتسق ام دمعمتغ: آمسم 18عمر طغعمعظ عزه ص كنلامنعع ذم طقع ءا

 ذم دالاععو عللي بمكعمععمأل ءاع. -/72  [ندي هراتسانس هرتانك عودع طلع تعتغو وننم0 0ع طقع

 م ءاتمسم ءمرص ممدتكتتنت ةتغو هراتسمدونتع ءمررتسعمامتتمد 11105 لسم5 ممدصتلةغأو 105 كار ءزاعطت

 /7/ئ6 هي لق كرفسع ءلتلعتمسغو متعت وسما هتععوسع ءو ممهعاوستم هتغر نسمع 21 ءطاتخعت
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 تايبالا بارعاو زومرلا كلت نايب ىف كيتجاو دوصقملا قوي اهب هحرشف ةمهم ءايشا امهلامعا

 حر : سرش ىف كيحصنلا سقعلا اكس ىسافلا هللا كبع ىيال نيعلاو ةماش ىال خمالع نيشلا لعجو

 الرابج- ىب قيد نب نلجأ نيدلا باهش جوشو نارقلا بارعأ 0 ام كعب كلذو ديسقلا

 نيدلا سمش حرشو ةديعبلا تالامتحالاب هاشح ريبك حرش وخو 26 خلس ىفتملا ىسدقملا

 ٠.1 ةنس قوتملا ديا نب ىلع نيدلا ءالع سرشو نس ىقونملا ىسلدنالا للا نب دم

 2-0000 01000 2 5 0 - 0 5 ٠

 5 نقيا 3 8 ٠ م . ان دوو 5
 حرشو 0727 ةخنس ىونملا ىزرابلا ميحرلا دكيع نب هللا خبه مساقلا لأ حرشو رببك حرت وو

 نييكض ننلخ 8 ىو او نس قوما رابآلا تعبيد بيطخ ىبداب فورعملا ركب لأ ند فسوب

 سا
 ََئَد -

 تل ىف دكيغملا دامس 41 ةنس ىقوتملا ىسلدنالا قروللا ديا نب مساق نيدلا ملع حوشو

 وعو 12 ةنس .ةوتملا ىلادمهلا كيشر نب زعلا لأ نب نيسحم ىيدلا بخ دنم حرتشو دحديسصقلا

 ميشلا حرشو خلا مانالا ىراب هلل كمال هلوا ةديصقلا حرش ىف ةدبرفلا ةردلا هامس ريبك حرش

 يتيسضسع ةتطأ طمطنعسغعي نسمصوتمتس طلع ءأ زل1ع ماسعع» معه يعمكت ةةلسممق ممص (ءانععتسأ. ]1آدع

 لع ىنكذد هرعرنع مطاط ررا- مهمين لع ةمملزكأ ءيئطمتضتست ءملمصتعمظتس عمستسمانعملا

 حمطعماسام , ءفمرستمعمامطتق ءدأا ر/-لظط ننس ذاحم نغ نلنمع ةتطل ماتم ممدتاو ءعةدعمتأر ته هداتقأهععطءأ

 مغ ةيسيسمتلل هرععمتس ممكستغ ذص طتق ةمطانلتطسع []هعلع ءغ 8عجتمصدتطاتق ؟ءععسستس 1صقأ] أ طانخ

 هحعوماتعمملتع انغ(ععموسع كريو حتسس 00 ءانمهمتستسس قللت ذ/متسع ءا اذ ععم كت كاع لللعولامأب

 ]م6 1مكتعمتكتاو ءأن (ماسس هرنه اصهعتمة لا: لل - ىعف لا ١ ءلارفأ لا هآعسأب 107 - معن بس

 ذعار - هلل لأ قلكاتضعل ]1) نب 0له]رمستسعلأا عتبي لماع« للمعلم لععف, ةهصصم 725 (ذصع.

 دمك. 1327) رسم ءسعو ءكتزانعه يرض عصا متت دتمعضاتك عما عا ءمصر ععطتخصم م ؟عئتامتع ةلتعمتم

 لنا ءعرعاسو - خذزرمروع- ءل- لارو 710 مستنعا 18 ءرن لآسعا قلينلم/اعقو ةصسطقم . . . 1201:0115

 رام - ءل - ل: ملغ طف عرب قلطرسعل و حسمم 700 (ذصع. 13. لل 1300) دصمةءطتسخق - 7101: - ءل-

 لغد قا لطلعااملب ةلمامتستسعا طظعتن 71هلتستا آلان ءأ - عزرا“ ظمعالالغو هصمم 3

 (دع. 29. لآمل 1245) رهمة"اتتتقو ءكنزانك ءملصتس عما متلالك لم عالاا5 هدأ - اان عمد طل طاع

 ]لذ ني قلاطءا-ءآ - "عارف طم سعر هصصهم 735 (ذصع. 30. للتل. 1337) رصف طبق ع )معبر هع

 كلن طظءامر مدلعم ةط: 16 لماقأ ظعقا ء- ءاابم» لتعطتع ءا ةصصق 725 (ذصع. 18. 8عع. 1324)

 رام (ناننعو ءنزانك ءمرسسعم(ةيضتق لسماطنع ؟هاسستمتطسع ضممعأ1 ةهدتطسع مرض »*ءاذعضلتانتت

 آر: - هل - لأ: ( مان اظظعر» قلطلسعا لطسمءعابغ قلساعلعتو ةمصصم 601 (ذمع. 15. لمح. 1262)

 رسمت ناتقر, نست ءمسسعسا هع ل/- للو/ثأ لا هايم“ طا (ن عقل ةرمعاا هكتا - راسا عطء امال

 مال - لاء طله دعارب اعنا كلل ظعرب ظطععاتا طل نصلعسقو مصمم 043 (ذمع. 29. الآمن 1245)

 رمضان و كتزالك فرسسعساةيسنع ةماتق معمم ررا- |)و»»ءا 1]/|-]ءرءملما لا ةابعبلب 111-('هننلعا

 انقعرتأ مطبق عنا ءأا لاح ةمعاستات آمسقك [آلعم طمتستستسل 0ععمامتا ءاع. - كةطعتاعط لع77/-عل-ا
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 [0 ةخنس قونلا] ىرصملا ىدارملا مساق مأ نباب فورعملا مسافلا 050 سل نيدلا رد مامهالا

 لح ىف ةيزرابلا ةديرفلا هامس ةنس ىوتملا ىوحنلا شرغملا هللا كيع ىنأ خيشلا حرتشو

 ديح نب هللا ديع ديسلا حرشو جلا ةيلعلا تافصلا ىذ هلل ىمكلا هلوا ةيبطاشلا ةديصقلا

 ةريعبنتو دياوقلا عماجو ىصخاملاو زمجولا ىلامالا 0 ح ووش نمو با خلس ىوتملا ىنبسحكلا 5

 ةييطانخلا ىلعو تاراشالا جاطصم 0 ىلا بوسنم حرشو ىربعكلا نع لوغن مببذ كيفتسملا

 موإ* ةخنس قونملا ىفاشلا ىرقملا ىكرخلا ىسوم ند ميعربأ ىيدلا ناعرب خيشلل تنكن

 ىوحنلا كلام ىبأ هللا دبع نب كم نيدلا لامج رصتخم اهنم تارصتخ ةيبطاشللو 01

 00 ْه
 وتملا

_- 

 ةيمال ةديصق كو ىمورلا ىلالب انالوم رصانختو انيب نيرشعو ةنامسيخ ىف وهو 745 ةنس قوتملا 0

 -ح 0)

 [ىفنحلا] ىقشمدلا نابهو نب دحأ نب باجولا دبع نيدلا نيمآ رصتخو ةيلاليلا اهل لاقي

 ق0 - عا -"ه]يتسمت» 1ع: 4ط# 8ءب» كميساقغو هصصم 911 (ذصع. 4. لددصم 1505) 1201:طتتتقو ءانزانق

 ىرصتس عما معتسم عداد ةهلستخحاتستب طقطعع - ]سقت 860م - ءل- ل11: لل هدم ظن - عع

 111006 1715", ددلعم ةظط» د» (معض» لتعاتك |[ ءغ ةصصم 749 (ذصع. 1. ثصانع 1345)

 رسمدناسع] ل 8طعتلعل قلاع 4ط0601له) 21102 عا»ءارغ ((عمدصتت هالعاتق و 38110 . . . 0115[:1101و ان 5

 كيرصس ةمامسسك 177 - ]ه1 0عخ 1717 - 182 هج" اررعأ لأ الهقأ 107 - (نمعفلعا طا - ك1 ملة ةارعا ذصقعتت »انك

 منغ ءأغ زكو زمعتجتغ: طمسع آلعم ةدطاتستطاتع جكاعتطأتك هدصمهأو ءاع. - ظا- ةءوجرتنال 7

 76[1عرن 1101م7 110ععنغرو ةمصم 776 (ذصع. 12. لصصي 1374) دصمدطتق. - [7ءدتوتع ذه

 يىرسسعماةهعتتع 115 67- مينغ اهسلمصاكطتتخ 11-1277” ءزاعر 1010156-111, ل078 أ -ر ءماقلب

 "1 ءاروق»ءا ءآ -متىا رقم ص حم ممدصتتللك ه لمن لع»# معملععأاح عتهلسصأتتتو أ ءماطتتل ءعمأمتأاق

 هحيعامر»ا اتطعخ 71ه61ه7ه]ي  ءا- ]مث  ةهلطتطسطدع. -ح  طوصم ذص 5701م  ءحعقامتا

 هطوعرحوفنممعك ةمععمأ هددع جه هطعتلعط 860قو - هل - لا ة1طمماف» ظعمف قلم لك ع” ءآنغ

 كاطققتأو (هروصت آنعععمرمعر ةصصم 853 (زمع. 24. 1عطعب 1449) رصمةءاطتمو ءلتامعو ءأ رراستتعف

 ءدحص ص ءيتامسعم ءمموعحتسأو انت لعن( - ءل- لأ: كلم]ءعتست»عا عرف كطلماامأ طل لع

 (ئدستس جنعتق و هضم 672 (ذصمع. 18. كحل. 1273 ) مهمةنتتقو كتزانك ءررتاماتع 11015: 67-7

 زمهتمأم ةوملعصص دصعأعم نحم (05406 زمدد زتكلعسوتسع طمتضم ءماع] تألق ءمدضمد118 ءقأ

 67-450 - :ءمدب»0 ]1 ة1:- ءل/ عاب" عنو ةهصصم 705 (طصع. 10. 0ع. 1363) رصف ةدتتكو ءانلانق م1012

 وسلم ععصسأمود هغ حتوتسأل ؟عمكسم ءمرصما ءءانطتسص - 810115 ممداعع 867478 1807, كزدك ءماأمل2ع

 1هحصحتت (ةقالهع طقطعأ ذه ررف» 0لععتمعمساتك ءهأ دلعم 86/4 ن6ا لتعم ها ب لستر علا

 لكطل0- هل -هموآرآبط 8 عج قلتدعا 8ع 11 هلا 12 نسععزبعافم [ آآهمعاظتم ]و هصصم 708 (ذصعم
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 ةيبطاشللو ةدامسمكلا نود ىعو ءالملا ةعبسلا ةارق ىف ءالجلا ررد مظن هامس 71. ةنس قوتملا

 ميعربا نب ىلع ىسحلا نأ ىرقملا مامالا مظن ةديصقلا ظفاحل ةديفملا ةلمكتلا اهنم تائمتت

 تيب ةدأم ىف اهيورو اهنزو ىف مظنلا ةمكح ةديصق ىو 0. ةنس ىقوتملا ىطاجيقلا ىنانكلا
 اهلوأ زيجولاو ةيافكلاو ةرصمتلا نم اهيلع داز ام اهيف مظن

 الوأ اذبا نيحر اي كدبحت نا

 ىنميلا ديعس نب دبس نب دا نيدلا باهش ىرقملا جيشلل ثالثلا تأأرقلا ىف ةلكت اهنمو

 تجزتمأ ثيحب اهعضاوم ىف ةّيبطاشلا تايبا نيب اهداز ما". ةنس دودح ىف ايح ناكو ىعرشلا

 ىسدقملا ىدسالا ليعمسا نب بوقعي نب كيحن ةلمكتو دحاو صخشل امهناك اراصف اهب

 هيلع طاحا ىذلا هلل ىمحلا اهلوا ديصقلا كناوز ىف ديضنلا ردلا هامس ةنس قوتملا ىفاشلا

 10 ىلع ةددار ءايمشأ دجوف عبسلا تأآرقلا بنتك نم هيلع داز ام علاط هنا هيف ركذ يلا هتاقولخمب

 7. 8ءعرام 1366) مدمعاصقر هتزانك ءريتامرسع الماس لم»ه» ه7 -زعآ لا هلنما تها- »عام

 مل-ممل6 ذمككتمأح ممصاسس عتتصععماأمو عونك ءمماتسعع. .كلتت ةدجما عمعصام 5/0/6

 ءلتلعصمغر, دغ آس قللت /]ءمدمت» ل8 1ع 1 هآأ» ]لكن اساق (18عزلاغ (نوههصت آطععامللو

 ةصصم 720 (ةمع. 12. 1"ءارب 1320) رصم»طتسقو بزانق ةنمما عصسعضاسس 1-17 ءط»سقاءا طلا-لاوةلعا

 7: ايلا ادع 107 - (2ي4 06/7 ةصكعت ماسح (ئهعالو عقأ ءعصطنللل 1'ع1كانتل11و 011822 710 د2عاج0 أ

 مموععتجسسج عطيعاطتست اذاعه ععامك يرمز مدزاتقمصتع ممعاتعمع معوملقمق ةعوستاطتتعو ذطتوتع ءو

 ررعاسزعع ءدعمجمصأتتو وناتتطنق ءدتح ةنعاوا“ هع 1 ءاروق»ءاو 16 ةلابرعا ءأ 11 لاش ةتتكتأ

 1[معزررتا هساعتل 118 :

 آد 0ةلتنانق "1طعرام رهف ءعتلعمتو ر امطصكختنقلال هللتطألال113 1عتلاتلال م1111111 غلط 011116

 (ةردزحاتع 1اناستانلال ءدعتقأ عدا عللتم

 - ممرعم كاطعتاعط ك7 عوق -عل- ل قاررجعل طعن 71ه مست»عا عرب كمن 7” ءرسعتبع كارع“ هأغ

 (0مرمصأ آر ععامب, كتنعم ةصصتتس 830 (ذمع. 3. لمحت. 14360) هير ععدأاعمر وستتم (هدسرأ] هضعصغم 0ع

 ةكتطسم ممعععمفتمصتطسع ه00ز(هحصعمام >ءعوتطنسع ى/م/ ومع عدتك 10عله زمهعتتتكو دن 1طك1 معلا

 رررزحتم ءيدعملأ ءأ دصتنلال نلاتمكأ ءيدعماتق [هرحسمععمأ - هع 7101 مسيبدعل اعرب 7”معأط طعم ]ل تنيأأ

 راوم04 116عمللعو# كظطمظتكمم دصصم . . . 20هدئطلتنقر, ءنزانتك ءرتامدسع [7/- ]2ه»» لال لاا لا

 هعما80 ]111- ('نعنل ذزمكعتمام زكام اصعتررأا: آمسك آلعم , نأ عمه ةرمك نعمامق هراتتلع 2011+

 140 ماع. هع اءمر نسمع ءرع ائطعتق لع ةعورغعس ععععضم1 ةصتطتسعق طتع ج0010ععتغو لت! ععصاعم مهلك

 ءعحتصتسمفوع. 1[اموسع راسم امك عصتأرو نسمع ةتتوانسسعماه ( 1/046 آل ندع ءآ- هنرا(018 ةتنع عل ءاجأ
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 ىناحمهلا مجصفلا [نباب فورعملا دججا] نب ىلع نب دا ةريظن اهنمو اهدرواف ىامالا زرح ىف ام

 هللا دبعت ةيبطاشلا ةمجرت اهنمو اهنم رصقا ءاجن زومهر الب هنزو ىلع ىممو 05 ةنس ىقوتملا

 زرعكلا نك نانس نب ديك ناميالا زرح 01 م كيع ىب بوقعي ئب ليكم نبأ

 ىجاشنب فورعلا دمح نب دجال هيلع حرشلاو خلا جك هلأ ناسل علد نم اي مهلقا هل

 لايخكام ىيدلا ىببكام خيشلل تاولصلا فرحو تاملكلا افرح ا كم1 خذس ىوتملا هدأ:

 خلا ندماكيلا ىلع ادج دلل كيحكلا هلوأ ردع قوخو 16 خنس قوتملا رع نبأ ىلع نبأ

 نب كيحم نيحلا سمشل عامملا ةمرحح 750 ىلاهفصالا ميعذ ىنال قحاسملا زمرحح 6“

 “أ خنس قوتملا ىلينكلا ةخيزوجلا ميك نباب فورعملا ركب بأ

 ع( يرسرت]ءئعصغو ءدوتع طلع معماتلتلم ظورعم ممدصستسمس تت ءقأ هردبق لالءاعن»ءا هط قا/سعلا

 18 عن م76 عد: |[ كطتتعل] 11 نلمس, ا][سدلعم آ1ادن] - ءارعوقتإب لتعام عع حصصم 755 (لصع. 26. لوط

 1354) ممعاطتمر, ءلتطتست ءملعصوتع دمعأعم ءمدتت ممكلتطتسا ةذصع هدحصت ةمطاتلل ةصصماهكتمصعو نأ

 طرتوعتمر# ءودعأ ةععطعاجمم. طظعصتوسمع طسع مععاتسعع ةطمصقأمتتم ىاماناارمع ةهط كالم7]ع]

 ورح 7101م: 60ل عزا 7” معا ظعتع قلطلل-ء]- امميروب ءلاتتنم. - 4469و. 1لكتسم ء] تس محب

 مدععأ لتطص لعن دسدعامتتع 7101 متنتنءأ ورد كنب. -  هفت0. آك1 -آظكذ عم 1-11" ط عدساسمب

 مر مععز لتس معن مكستس.  (نورسس ءعمامحسسمق همعضك 22/- طلعو 1/- 8هعقسر 0ع نتم مدتتام ممقأ

 ل1 نعاتعخب - 4471. ط1 - [[ 1 عد 31-11 ءمهنط 11 قلتم ةسحلعأاس ؟نلعو 475 عر كان 17

 حكام طسعسس و و00 دكه ةصعت مت(: (نهمصلمصه ذللتعو ه "لنصر ونسن انصعتمسا 82م1 ءدعطنتقا ءاعب

 (تموصس ءمامتست» ءزدق هةهتسدتغ 47760 ظعو» 7101مهب»ءعلر سدلعم 17:1 (نز ةعملعآب  لتعاتتك ءأ

 دصصم 986 (ذمع. 10. الآم. 1575) رممعاسع. - 4472. 111 هم ءا- ع ءعاتستا 66 آآةهعأ

 ءال- هدا]وحك ةغو ةدمعاتطظعتم ؟>ءيئطمتختس عا ممالك ذصكتمعومتمطتنتتلل 1)ءز1و حجسنعام»ع هطعتاط

 110/8 - هل - 01: 71016707260 1ع: ىلآغ 85: ملم مللر ةهصصم 6385 (ذصع. 23. لنلع 1240)

 رممعاطتم.  (نمددمعملتطتسو ن00 زغه ذصعتمتغ: طمسع آلعم دلت, نسمالعسد مم ؟هعاتق [هت0مطت]ثطاحق

 ردع عطب ءاعبا 4473. [[هعرصعغ ءأ] -دصعفد 3414 حعمععمسلع لتعمتكمس عدنا هضم

 جاسط حصص علمصمتتتتت و ةتعام»ع قللتع امءنس 1مم ع 4474. 1صلتعسس عا عآ] ل ةزرسألب

 اماعضلتعاسسس دستقتعمعو ةتتعام»ع مز عضم مل - لأ 7101 مستسعأ عرب قللق ظعا» [آآهمطمتتلمب

 دلعم 17 (هيرو- هزم سأروءا لتعم ءغ ممصم 751 (صع. 11. المسن 1350) دسمان

111 
-3 



030 

 هعوضومو ابيكرتو !ذارثأ فورحلا صاوخ نع ثحاب ملع وه ىكاطنالا دواد خبشلا لاق

 ماسقالا فيلأتو افيكو امك اهميسقت اهتروصو بيكارتلاو ىاقوالا هتدامو ةيناكهلا فوركلا

 اعاقيا بولطملا هب لصحع هجو ىلع فرستلا هتياغو فرصتملا هلعافو اهنم مدني امو مدازعلاو

 ملع ةمّدقملا ق نودلخ نبأ لاقو ىهتنا ةماجنلاو كلفلاو تايناحورلا دعب هتبترمو اعاؤتنأو

 حالطصا ىف هيلا تامسلطلا نم هعضو لقن ايبيسلاب دكيعلا اذه ىف ىمسملا وهو فورتلا راوسأ

 ردصلا دعب ملعلا اذه ثدحو ضاختلا ىف ماعلا لامعتسا لمعتساف ةفوصتملا نم فرصتلا لما

 ملاع ىف تافرصتناو 0 ىلع قراوضلا روهظ ىلا مهحونجو مهنم ةالغلا روهطظ كنع لوالا

 اهرارسأو فورمخل عيابط ناو بكاوكلاو كالفالا حاورأ ةرهاظم ىدامسالا لامكلا نأ اومعزو رصانعلا

 هعوضوم ىلع فقوي ال ايبيسلا مولع عيرافت ىم وهو نأوكالا قى ةيراس ىهف ءامسالا ىف ةيراس

 4475. آل ءآ]-طمعأتل] 6ع ء]-حعرسأ. 1)هعاعلسم ]1[ عتتقتتتللل ءعأ 1111

 تاطعتاعا 1 ممننل ليياملتغم ]1آظكمعع لمعطتسمو ذصوتتغور معضوستتتل (عسمللاهكلعم 1( متم

 رعا ةتسرا ]قطع ع1 ميصرتمعلاتع معمعمعو هطز ءءاسصوتع ءزانق ةنصغا اذ ععدع ةلجطقطءعمعو

 ودق مستعتلسمس ةسسسنخ ننمجلتمتمح (ملئهسمصتعم عا قرص موكل مصعم ددهعأ عوفر ءحاععم» ةتياعللا

 لزمفصم لتعم معزانم اناععمسس سمصاتكمكتحم ءأ يمال ملتكمو  همطت][تمدتللم ادت انتلز 180001001

 مغ معمم( ةسعصاكمختسم  ءان يسمع اصلع ءللل كسصاتست ءغ نأ ءمتلس ءحععععأب عدا ذللعر نست ان ءعوق

 عاطل هل رصتعم» دكمسم همطزاعتغو هع متع ذص طمع ديكس ةيتطتطمتسم ءععمتطتتر دكه نك 10. نهم

 رمالسسمق, ةقدعوسمتسس [ل(ءته ةعئلتععع معا مصعتلتمسلتع >عآل لطسمتعصلتعر ءان هدنلم زنق ءقأ

 رمعأ ممكتلمه ةرتارتاملععو هدرئانعس ءهمعاعداعسب ءأ مهما معأ مساس. ط8: 716/00 ذم

 طرعموامعيمرسعمتع طمعع طقطععت ]لهعطتمم ةضعمصمضنل ]1(ةعمضتست طمع ةمعاماع هعع ةنسفرو

 مردمعاامكدتعو تنزدك تكف مضتصعت مملتعق جه معطسع (مهلتكهسممتعتم هل تللقتس ةعلعضاتمسس ذص اتصعتم

 امنصتصم]نعتعم عمرضسم اماعع كدلمس نمصخاماسخق ءهعأب نست ]لا ععتم نأ يسع تتعاطاطتلانللت انأتته تنمو

 غم نع مح للم ععمعتملتع زص عع ةرععتملل نعتسر عانت ك8 نلعصتتم طقعع ممذغ ةععتل تل ]نانو

 تنس همعاح 6 /مم/4/ مدخملتععأو ذماعع ءلدك معدععامم هيضعتمعتس ءعرتغأو تضص ه0 دصستعمعتلم

 مرعممرسم دصتصتعاعرتتلم ءغ لئطعع طسرتعتتل هرعرتك ص دسنصلم ةيطعامساأةتئاتنلتل عع عام

 اصعاتممععمأاب معمم[ معالمصعتس ءمتصس صمتستصمل عر عربه عقعصامالفصعتللا ءععقع ةملتساأااتتتلال هدتاطللتلال

 يعاءعاتسس ءأ عاعا]مضنسس هرنتصمطمماتك, ءأا سمات اهلعع همهاستتما عه ]1 ءتمتناتللل عقلنا ل 116 1

 (ممصعتزسع لذص فمضتصم طمععونع ذضص كهنطعامضاتمع رضصماءةئلمألعع. 1[1[ نع ةساعس معضتصعأ هل

 لعضسحملم هيئاتم خيوضرم ععمفعتمب معع ءزانق هطز ءءاتسس ءمعمتاتممأ ةهطصمحلتتنلا ءقأو 28غ اتاتللل الانق

 نا

10 

 خلا

10 
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 مهدنع هلصاحو امهريبغو قرعلا ندأو ىلوبلا فيلات هيذ ددعت هلداسمو دعلاب طاح الو

 نع ةشانلا ةييلالا تاملكلاو ىنتسلا ءامسالاب ةعيبطلا رئاع ىف ةينابرلا سوفنلا فرصت هترمثو

5 
 فورشل ىف وه ىذلا فرصتلا رس ىف اوقلتخا مث ناوكالا ىف ةيراسلا رارسالاب ةطيحملا فورا

 امك فانصا ةعبرأ ىلا عيابطلا ةكمسقب فورحلا مسقو هيف ىذلا ٍبازمال هلعج نم مهنمف وه اهب

 ةيددعلا ةخيسنلل رسلا !ذم لعد نم مهنعو ريسكتلا ةتؤمدج عانبص نوناقب كتعونتف ريعانعال 5

 صتخي دادعالل امك ىاقفوأ ءامساللو اعبطو اعضو ةفراعتملا اهدادعا ىلع ةّلأاد كجكبا فورح ناف

 فورا ددع وأ لكشلا ددع ثيح نم ةيسانب ىذلا قافوالا نم فندي فور نم فنسصس ََك
6 

 5 ىلا وسلا م فرصتلا يلاوتنماو : 5 0 5

 ءايطلا ةجوعأو فورم نيب ىنعي امينيب ىذلا بسانتلا

 نم معفالمصتتتت طلع هطحتمستتلو لط نتتهتانل11  ةطان11162هانمطع هررعتتح 71ج لانا - ءام»هأرأ

 حالتمستسواتع ؟ةسدصاسو ةعلعصاتم تلله ءمضصغعطعمل] مماعع6 8 عمج ءعصطتتل ءأ طصتعاتتلل , ال

 زنلع ءيرتحطتتتو لص دتكات ءىقع مرتاتاطدعام ةامطتتما ةصتتسقتلاتلال عبط ءعصمصاتتتل لص د00

 ممطتخمعو زذكج دغ همدصتسم آلءز ممل نطتنو ءغ معمم لتحتصمع ء ]تلعرتمق ةنعوممم ؟هىماتص عطتطاتعب

 نسحع زم هسطقأ6مصاتمق اممصقعمسأ درصمأءرتامألععر 1مضصصقتم اصاععععلمصا طعتصلع زذص مجمع

 لزوعمودمحتسأ ةعصماعماتمه لع حععمصم تلاطسق تكاتك معطلضطمتتتلو نست لص !ئاعمتع (ملتعق ءدغب سسملتق

 مدان.  ةكلتأ حتس جععوصمتل لص تربعت متاا علغم نامه عقتت عئاتصأو 000 عل ةصععدعأو !!(عمهومع هد

 متملصحتسل مههاتتن متنا ص تق ط1 مد" ععمعتتتو نتنجع أ ءاعصعصأتمق لمامر للطتععدسخأا: ءودأق

 رواد ةماطعتملتو نسمدس معاتمصعتس ةيدرعاأ] هصصغو ذص ماسععم ةمععلعم لتمامسعامع ةنضصأب كلتت

 طمع حمعدصتستم معاد0نممست هسيصعتملا لعلعصتصاو انغعمع ءمتطصس دلمطقطعاأ ءزدتق طبت علنم»

 معمرصتتسسماو (تطسق دلعم تكمصطنتخ ءأ رمدزانممع نكات 8[عععرأم غدت همامعمللب ع همدستمتطاع

 مدت ءملعتس دضملم نسحلعدتد (ملتكتسممتعم طمس مصأنتاو (110 ءدع صتبتت ءالاق. كام عتام !1[ ءلمتننللا

 ععممتبتو معمول ةتطأ طقطعمأ ععصتتم ذلامضتس نسملضحك متت عتق( ذلاتع ععمعتطسع ءماتمصع

 اطدطتأم محسحعتا ظجتسمع جحتغ هيتتععأا انا عمتتتل ةضقه]هكنتت قا. 1هوع نقلق حانت ةعاسم

 مععوصأ ![ذ(ععولتع ءغ ممدسدتسملتم مهدوتم نسق ءقأ هما حصهامعتمتمس طلتتاتقتلل و (ا13ع 11 1111011

 اماعموءلت(. 81ج( عمعتسم جحتاعتس طساتخق ةمهامعتدع دسطتمعو نتقع اماعتت تاتنانتلل 1 1. ع. اماعت"

 ازاعرتومه ءأ ممامتمتنملل [ةرطم عمت عصام ةلكتع صاع [[ععمه ءغ صتتتصعتم5 1216ععالغو ع5 ءقأ

 جهل ذمغءالتععملسسص لت( 6عئلتكو كدسص لص ععسعتو لمعاعممستتت ءأ ةصه]معتمستسس ضم هم0هأ1: 0

 معع حتس نهللختس ةلتمسس ةتعام م اماعتس كعوستمأااتت متقأ ةعلقاتللا "معان ءأ معهعامل أ هدعتلل. 2106 :
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 قيفوتلاو ةدعاشملا فيرطب وه امنأو ىلقعلا سايقلاب هيلأ لصوتي امم فورحلا رس نأ نظن الو

 ل رماف كلذ نع ناوكالا رثأتو ءاممالاو فورحلا هذهب ةعيبطلا ملع ىف فرصتلا اما. ىهلالا

 تاهسلطلا ءامسا باح! فّصتو ءالوه فرصت نأ نظي كقو ارتاوت مهنم ريثك نع هتوبثل ركني

 اتباتك ىف ليصفتلا ىم اًفرط انركذ دقو لاطاو امهنيب قرغلا ركذ مث كلذك سيلو دحاو

 راعزأ انيكذ ام ةدمعلا نكل امج ةريثك ملعلا اذه ىف ةفّتصملا بتكلاو فورصحلا حورب ىمسملا

 ةيونعملا ةراشالا ةيئاحورلا ةيفاشلا رارسالا فورحلا رارسا ىناعملاو مولعلا ساسأ قافآلا

 تاحلاصلا تايقابلا ءامسالا ملع ىلا ءاميا بهعذلا ماولأ ءامسالا ريسكأ زومرلا راهظأ

 ةينابرلا ةقربلا راونالا ةقرب فراعملا ضاير رحب فوقولا رحب ةيئرحلا دئاوفلا ركب

 ىانآلا ةجحيب رارسالا ةجحهب دجال ءاهبلا بلاطلا ةيغب راونالا ىورب ةينارونلا ةقربلا

 ريسيت ةيباتكلا تالسوتلا حاورالا ليزنت فرصلا زييمت ىربكلا ةقيلعتلا منغملا نايب

 وعلل رئاح سمخلا رهاوجلا ءامسالا ةنج فئاطللا عماج بلاطملا ريسيت فعلا
 للا

 الماأ رسامععو ةطموستأب رنج ةأةعاسم [ز(ءةمضمتس هجم زآ]لتزك ءعدع ععطسعو هل نسمق 2هللمءاممأتممع

 رسعماتس ممرععمتمم. 110ع متتس (اهضاتتس عع مماععأ حته ءمصاعس رن ]هلاتمصتق م2مع5قعمأتق أ

 حسسحتللم لتحتصم. .[لعنم حساعس جتا معمم طمضتسس ]1[ ةمضنتت عا ممرستستنلل لص مطوستعم ءأ

 تمور نسمع زملع هعععععامس لص هيطغأمماأتمك همطتسم]عوعر دعم وأ مقص مععمسلفي وتتمرع (0

 حم دصتتلانع دصمعتكاسع لعتسععررس معمطملأح يأ 1 ماععلسس يكنس ةجطل معتمر (سعتت طن

 حلصتغاطتصاب دنصتنتص ةنصلعيسومع ءععع هرزصفلأ ةنضأ تنص عمو نسعس هيضاتك (هلئسسممتعمع

 لمععوربمعع ملصتااسصأ. ىلع معمر عمم. - 1علصلع لزعوتسعم ةصاعع دناصتتسواتع نط علمت

 لعووتطتعغمب تكزسك عمت ممساعس مععسماتسم عرس عدم مح أ ستتق لص انطتنم ممداعم #1 7-]رم

 زمهعتردام. ةدلطلان لع طمع لمعتمم ةعترأت عمصأ اتطتب درسمحتسمع ةييلعتس ةتتعام»ةاملتق ةلنطأ

 ادا: لع7ا»» مآ - هام سس 1ءارع مآ - 0آرنرج دمع م] -رممايرب# حس راع»م»  هآ- مد“ ةأرك اس 777 - أ هد" »

 51-1 لأ عا 11/- 1ايام ور ما. 171- 1 ؟اراسءا ١ 111 - 11ه و عيماوررعأ 1 دنأرام“  هآ-هزرندت

 1/5(“ 6 - مورربأي - ل 1مايأر مآ - لعم]رمأ» - 7787 - كسب 216 اورج مآ - معربا ب 10/7 - م عطا

 17/ - 9 1م]رابإ/ < 8 لر» مآ - ل مماتلا مآ - آلمماكبرعأ . 8# مأر» 61 -1مم عار ع 83 ءق» "ظرالأ

 م - درء ارت» لأ سس 83م" عمأ 6م - موريصاور» بس 71/ - ظيسعما 101 - ]؟ ءاناناسساوبرعأ نأ - ام"

 111 سسارر ما حس قمم مآ-سسسما» ب 17:علررما ءاسااقنا ب 11!-8 عار 1-1781 مسرعا - 8 ءارزعا

 61مم ر» ب 8ءارزءأا هاه الع دس 18 يرام ءادسم كارب ب 11/-1 | ننال 1-111 مانر»ع ب 1 سساررأمت

 م)-و م ح 1 هراعبأا ماسمسمار]ب بس 11/-1ممممعم]/ا 17/-16 اطار عا 1 عنوق» ء]-هوك حس 1 ءقوق»

 ماما رخام حس لابس“ ها-/ءا /هقرك سس ل عربسما ءاسممساسس ]لا لعما]ف» ظا-] | مسوعس طلة: ]17-101
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10 
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1 



 فلز

10 

 فاز
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 زرح ىنسالا راح هسا خقيدحلا ىنادحالا قي لح ءايسالا فقدادح زجانفنا

 زومر لح ةيحوبسلا فئاقحلا فورحلا فئاقح ةيعضولا فورحلا نامالا زرح ماسقالا

 راوسالا ضاوخ سمرهو ىداسلا رفعجو نوطالفا ةيفناخ لامكلا ةلد رومرلا لح ءامسالا

 ميظنلا رد موظنملا رد مظنملا رد مناوسلا رطاوخلا نارقلا صاوخ ءامسالا صاوخ
0 _- 

 ةعصانلا ةردلا فراعملا ةرد باتكلا نونف ةرد ةداعسلا يان ةرد قافآلا ةرد رارسالا ةرد

 زومر فقداقحلا زمر مظعالا زمر ءافخا ةلاسر ةيتوعاللا ةردلا
 رد

 راوسالا ضور اشكلد 1 0

 حاورالا لجكس فرصلا رس تافّئصملا ةدبز راونالا ةضور راوسالا ةضور فراعملا ضور

 وس -رخفالا وس ىنسالا رس رارسالا رس ىدجبالا رسلا لامجلا لجتك“ حاورالا لجنج

 ضماغلا رس ىوصلا رس ةداعسلا رس ىنابرلا رس ىفخحلا وس لامجما رس عماجملا رس سنالا

 سيردا رفس مالسلا هيلع ميحربا رفس ربكالا نعسلا موتكملا رس نوصمللا رس رخاغلا رس

 نينرقلا ىذ رفس ايافخلا رفس ايمرا رفس مالسلا هيلع مدا رفس مالسلا هيلع

 ه11-1 دو ع 11ه ل1 هآ-مورس سس 1818 ه0ل1 ه1 هآ-مآ 0ع بس 11-111 201م1 00-171 عع ءأ طرا -لل ات

 1717 - را عرزمه - 11 ه7]- معواورب ج11: ه]-هيرن زن ب 86-101 71-127 م01 نر عن س1 ع

 67- ارم"رك ح87 - 311 معامقع 117 - مانا 1 طور مأ 11417 ه1: ع7- هودروار بس 1101 67-"هدواؤدب

 1101/ءا  ءآ- [عرربام] -  117 (لكور عا كرك م11[: ها ل هركعن» 117 - ال016 ءأ 11 عرررجعو بج 11 معمم

 مور »يرع سس 177م يع ه]-معربراي سس 11مم مايعو 187-(مر» رو ب 7210717-187“ 1ك عدم ايل لح

 17/- 12 ند»» 177 - 116ه1:ه1 ج1 جعرري ب 797- 1260“ 177 - ]11 م2:/ ةينؤوتز»و ب7 ظي1- 1000 117 - 2 ءاجؤررو

 12و" عا 6ع/- مور« ر» ب 6)1»"ءأ 6ء]- هركاع ب 6»120أ 147 67]-ثءملعاأ بس ]1)و»»ءا

 1:011-67 ]ل ب 10ه: عأ ء]-1» 67ه ح 17/-10 0" عأ 1١-107 يعقما ع 1-107) عا 1-1771 هأ ار عأ

 11: 7]ءأ 67 - خ7 مر اع ظل - 11 هدد 1-11 ا جمورو بج 18غ مرسسع ءآ- ل معاقع بس 1 هددتاس للة[ سعأرا

 1010/1 م7]- مور" يرد 1780107 11-67 ءابت“ةرك - طط هنا]مأ عه]- عور'ام» بج 1]غهتناأرعأ عآ - هزة (هز“ ع

 27061 67 - 72050111: اج ل رس» م7 - مهيار سس الة زن1]  هآ- هننصار]ب بس هك ءزءننزعآ مآ - مسمع

 ىك6عز مدار وأ 67 - ]ءرمأي] بس 177- اكن» 707- كارز ءعلم بس كلذس» مآ - مو»ار» ب طا - اكفرح» 01 - ل وزنم

 17/ - كة»» 117 - ارك قيمر“ كل »ج7 - مروع الر“ 67 -اروربل  س راكةو»» ع7 - ]عرب جس 1/7 - كل ذر»»

 114-17 777 - هل ةرع» 117 - 1! آر ايران بس كل ورسر»  ع87- عمم 0641 ب ةلورحر» ع7 - عمهيرو بس 07 - كل ورنر»

 17/- 1/207 177# - كل نرح» 77-777 آي ر» س70 نرسر» 111-//7  ع عيؤرو س10[ ةر»» 10/-1 عرب ا وزي ح

 17/- 56:0 177- [المر» ح كنك 18ه كت آل هته مهمتاتسك هلا س كورك» لل»#و ب كل

 را 0هور» سس كلر“ 117ريال زل" 11-01, 4ك يور < سا الور" 7-10 ]عوج عفر ب كلورك» كار عقال
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 الا نيس راونالا عطاوس مالسلا هيلع يون رفس ميقتسملا رفس مالسلا هيلع ثيش رفس

 لامإل سمش قافالا سمنت رارسالا سم حاورالا سمش رودصلا ءافش تاليكشتلا فرش

 ريثما سمش فراعملا سمش بولقلا علاطم سمش ءامهسالا فداطل سمش موقرلا سمش

 مسلط همان تنعيبط حاورالا مسلط ميقتسملا لطارص لاصولا سمش نيلصاولا سمش

 5 موظنملا كقع ءامسالا بناجت ىافثالا بئاجت نوصملا مسلط حابنثالا مسلط رارسالا

 باغ ميكحلا ةياغ لامآلا ةياغ فئاقكلا نويع ىنسالا ملع ىدهلا ملع ربكالا ملعلا ؛ عب

 ةرشع لوصف ةعبس لوصف همان حرف ءامسالا رخث ةيفرحلا زونللا تق منغملا ةياغ ىوصقلا

 راونالا فاق ىنعملا كولس مهف لامجلا صتاوف رارسالا متاوف ةداعسلا كلف زومرلا كغ

 باتك سبيلاطوفسالا باتك مسر رارسا باتك رارسالا ملق راونالا سبق ءادتقالا سيق

 10 باتك نيغلا باتك مطمط باتك سانيلب باتك تبات باتك اشولكنت باتك فيرصتلا

 توكلملا باتك سيطالملا باتك حوللا باتك سابيك باتك هكنك باتك ناسلب هاف

 تاراشالا فشك راوسالا فشك ىناعملا رارسأ فشك فورا رارسأ فشك سوطيراهلا باتك

 12/5 » 188/-71ث1 معبأ ورب ب ظئور» اويأر ٠ ال عرماما7“  م]-مبون مامر ل كارو ء]-مور»» ب ك]رم»مرا

 1-6: /مي/ ب كرمز م7 - عن 0لرؤر» ب ار مززربج م7 - مماي]قر ب 817 مرريع م]- معر»م» ب هد عرربع

 61 - مرام - ك]عرسم ءآ -زءرسل] ب كا مرسم ءآ-"هعوو ب كا عسم 1ءااهقإ ءآ- مورا س كارعرسو

 ,ءااي7 ه]-عو]رأآا] ب كار عرب م]-رد عامر" سس 707 - كار مرجع 117 - 711هجوؤ» بس ك1 مزروع ءآ-مامعن7وو

 كر مرررو هأ - مانا - 111 - كة اا 7-87 ما ءععابنورو ب 11مم هل-عممال ب 101مل سوما

 5 1ع موج مآ - همر« امر» ب 1 ءعبب ءآ-هع]رارا]ب بس ل1 - لعمرو 1787 - 71 موراوب - كرات هل-ةا1 عع

 ]61 مآ - مويوع - ظا- لعل 7781 - لل مسواسسو -ج 1ظا-ة1اس لا - 18عام - 1س هة-]رملو

 /[ض/- 1/1: 11/1 - را عري - أن ءا-[1معاتع - ا ابرعا مآ - مصأل - 01 ابرعأ 67 - [رماجأور»

 1-1 ضرما 11[ -(نمعنمو - 6 مررعا هادم عانس بس لما ءادطمت ناس هادا برواس 1 طاب

 ما - موررراب بس لمار - هميربمأب ل لا هوبإ] العار نم ب ل”هونا ماع]بعب» وأ ل 1ع هأ -"هرساوب د

 لكءاع]: هآ-عماملوأ - ل" ءنمااقأاب ءادمم» مخ سس ل عمااقأاب ءآ-دز عسا ب 1"هلبنس 0/1/1 ه7 نون 6

 0م م)- مريجمارت» ٠س (هأرو مآ - عاني (عأرج م - مزريص/رر“ بس 0م/عرري مآ - مور» ارب سس 1110

 10 مو" مير» "موررو - 1( ا اماط 6أ- معلا ]نجح سس 1[! نأ م/- 1 مور»أرك بس 1 ان 1 عبر وعزم س- 1 نا

 11 ارنا - 1 اال ظن ءاأرن اع س11 ا نط 1” نسا نررب س1[ انآ ءآ- جارمفرو - 11[ لكما ١غ

 /نواررإ - 1[ اطل عرب[عأ -- 1[ ال ل[ عةارام -ح 11 هال 7]رع]ب سس 161مل ع]- دس م]/مم/وو دع

 1 6هآ - نر م][ رن - لك انآ ما-[مسأ/رإو سس 1ع م؟]ررك مع»ا» ه7 - رمز" س12 جر“ هو“ ام

 م - م ءارنخ - 1( هوأبإ ءا]- »مر ب 1( معارك ءآ- ةأرابساا بس ظلك م7 عقد» م] - رد مورإرو ب



 وت 0

 محلنا

 رردلا زنك رهابلا زنك راونالا ونك حاولالا زنك رارسالا ونك لامجلا ةبعك رارسالا ةبعك

 ةداعسلا ءايميك رارسالا ةيفيك مسلطملا ونك بلاطملا ونك ىيدصاقلا زنك ةداعسلا ونك

 فئاطل ةيولعلا فئاطل ةيفكل فئاطل تايآلا فداطل تاراشالا فئاطل ءامسالا فئاطلت

 ىدابملا راونالا مدأول فيرعتلا عماول قوربلا عماول راونالا عماول راونالا ةعمل ةديرفلا

 حاتفم ىنسالا بلطم فورحلا ىف جباصم راونالا ىرشم فورا ملع ىلا لخدم تاياغلاو

 مالعالا هانم ءامسالا عبنم ىنسالا ماقم زونللا حاتفم روتنملا قرلا حاتفم ةداعسلا باوبأ

 تيقاوم تاياغلا فقاوم بلاطلا ةينم ةيبعولا ماهنم خينابرلا مولعلا عينم لودحالا عينم

 جوس

 ةيسردقلا خكفن ةحاافلا تاميسن سوفنلا ١ذمرت ءامسالا سجرن ةينابرلا بعاوم رداصبلا

 فيرصتلا ءاي نيدصاقلا ةيادع ىنوصملا ىتو ءامسالا ىتو عماللا روت فراعلل راونا رون

 ع لا هنميض ىغارملا رفعج ىب نيسح هللا دبع ىلال مالكلا ف ةعبسلا فورحلا 1
 رد

 1051 عا - ث»» مآ - »6]بتانو سج 16 هما ءآ- عالما( بس 1 هءأرإك مآ -زممال سح 1-81 هع]رر/

 171- 100772 - 712( نءا 67 - مور" رج ب 0(1آز6آ  ء]-زعرربم] ب طك متت: 67 - هور" ع لكم

 61- 011م6, ب" 12( هلت: ءآ- مدا مار» بس ل1 - 1ك مناع ط1- 120 /ر» بس لك مدونتي 6]- لور»مر» بس طك مناخ

 67-جماي0ل61 ب" 12( مداح ء7-عم م2015 ب 11( منجي هآ- + ءام7ن] ب طك هدام آل -جماه]وةررو بج 116 عقر ورعا

 م]- مو" ايرح بس 111:46 67 - :ءءالعأ ج 1 ظرءامرل 67 - معربا س 1رعااقإ ه1 - ةو] »لأ بس طعام

 67 - هنراإ ب" 2 807- رعاة -821  111 مركأور عا 17 - ةرعا مقر 217 - 1 ءبعأور ع ظل طلعات

 777 - ]7ع ر»نعأ ٠ 1 رهرت' مآ ع7- هزادمصاوت» بس 1طرعمأبت77#“  عآ- هيونصاور* ب 1رعتمات»8“' ]6  - روز“ و م لح

 167م اه772* 6م7- 14ه: "ةرك س- 1طرعتمامق]ب هآ- هتن7تايزخ بس 117 - !11ءالام# دمع لآ - 1م أأ ج 1 هللا

 6 ةآرر» مآ - [مد"رث حج 71هع]»مع ه7]- مروبصارر» بس 171 ءع48147: لا 707-67( حس نا - للم

 17 - 4ك ون(عث - 71 لا67 هلاصعأا ه]- ععالعأ بج 171 ةرانأب ه]-"معع ءآ-ربمربا ]با -ج للاكعا

 61- [مدننأوو بس 171-117 ءايت»» 1آ- هل عجم بس 71 ءننالم” ءا-هعرربا بس لل ءنفلقز ءاسملر»» ب لل ام"

 6م]-0:1] - 71عام ءا-م11 7: ءآ-"ءاتالاقرعأ بج ل11 ءز هآ-عءابطاورعأ بس ل11: برعأا 1-7 نم

 الا ماع رك ه7 - جار ارا بس 71ه ماع7بلا هاا عوعاق» بس الل مالنا الا ءاراسارأورعأ ب ال سرع

 ءا-معرأ د اةبعآرعا هد وركؤو بس 17-177 ءءاسنا 1-18 مأ ح11 راما 0051-11 حل

 را“ همز“ ه]-ةر1 6 رك حل 14-177 117- ]رايورج تأ: 117#” دابر م: ]موررر عي ب" 117-117” ءع]رورو ل111 عورإو بح

 11:0 2أ مآ - هايعقلارو بس 77 1-61مو" أرك ع

 4دج76. 1:1- 11031 5-11 عطادنخر اناعرنمع ةعواعت. "1عدعامطتق [هودتهأتعم-كعطم]هقأت عانقو

 اص وم قللت 45007]ع] 110ععم»» ورب لمزك يو“ ةلع»معلم !81ه(ةهععلتكمع دلتمعوتع هععامك 5عتلانللل
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 ىسيقلا بلاط لأ نب ىكم دمحت ىنال ةمغدملا فورحلا 720“ عدبلا لحما نم معربغو ةلزتعملا

 ىبأ [ميعربا نب] فحلا دبع نيدلا بطق خيشلل ةيكلفلا ر وصلا ىف ةيعضولا فورلملا

 ناطلس نب ىلع لضافلا مااعلل مخنالا نرولاو مظعالا برحلا 2:1 141 ةنس قوتملا نيعبس

 ةيبعدالا نم تيدحكلا ىف درو ام هيف عمج (.. ةنس قوتملا ةكم ليون ىراقلا 5 دكديحت

 ةوهو ابيرقت !!* خنس وتملا ةكم ليؤن ا 1 ىدلا اردت ىنارحنكسالا خيشلل حر حرش هيلعو ]

0 

 نيتلتو عبرأ ةنس بجر 3 723 ءأر ام 56 ىكحو اهيلوطو مالسلا مهيلع ا خفايصلا

 ةدامو نينسو نامت فد 3 خكم لآ 507 ىسيلكلا ىنابرعلا ن ”اهتع ميشلا 0 د فلاو ةدأمو

 10 غرف طوسيم حرش وهو ملا نيرطضملا ةرعد باجا ىذلا هلل كمال هلوا اهب ةرواجملل فلالا دعب

 روذ حيشلل ركلا بروح من [فلاو ةدأمو نيسمخو سيخ نس ناضمر رهش 3 دنم
0-2 

 ممحمتضسا ةاملزودمع معتامعع ؟ه]دتغب -ح 4477. 11-11همن 1 316-11 ل عط درس عغر ]ناعنمع

 زمهععمع, هتعام»ع قلاع 710 متصت»عا 1ع ظعرب لطغ 101 ('هقعن سس همن. آك11-1آ ه1

 711-11: ءلطن بج عا 1 ع1 -همروك عع عال - 1[ عا ءعاعاج ءار ]نا عمع نهي ؟عععررامع ذص طعتشتق هدطتق

 ىيعاععاأتم و هسعامسع هاطعتلعط (6ها8-ءل- لف: قطل- ءا-اءمعع [ ظعبب 1” هطتس | لطتن كذعانأناو

 حمصم 669 (زصع. 20. قسع. 1270) دصمتطتنم. - 4479. آظ1 - [آ1ط ظاآ1- كعممتس >2

 5-1:[1آ5:-ععل0 4-1851 ؟#لعط حسو معصكاتتلل مععوالمصتق م8عانم»زككلستسسا ءأ ةسسسقتتست 0ع

 لتكحتمأ هسجسأانكدتستسل. 100 ءانئدتسسك ءأ طعصع دضعتاسع ل76 ظعرن كذتلافتن 1101م هاتشعأ

 ريع«عممر 81ءاملعمع ةصوستلتسارس ءا (نهرمصت آيععام»و ةصصم 1010 (تسع. 22. كصص. 1601) طتع

 ممعمعو ]ل ءعويتغو نسمع لص امل (ةهصتطاتع معععامتمع ةانصلن | (هرحس عمامسم» ]اتطع ءلتلعضتمأا
 يل

 ةزمئاط 1ءعرلع» مم 1ع 8لملتلعتلم عىععتم 81[ءاعلعمع ةصوستلتصتتعو ءقكتعح ةطقتتتتلت 144

 عزمع. 25. لكسص. 1731) دصمدنالقر ءانزانق ءهمدستل عضامتالللك ©10]01ةانق لتمطتتع 1ه]سستصتاانق

 يددرععاط عهلتطسص - 1مملضم ىلع كسك ىدسسعمامتتسك 1”ءنل] ءا- ءارمس مع ل01

 م7 - ماب"مي» زمهعتماسعس هما أ ذاجح ةصعتررأتل: آةصسق ]1)عمو نست ملتصق ءضيلتاق لةعصتاملتق

 ممامطلتصعصس ء( عامسمع ملت لنمعتس (تاطستا ءاعب اس لخحيمصتل ذص مماع رسمت عتسملا نطعتضتسع

 ها ]مههمعتسعو هع ة[هطمستسعلعمس ج10لتععع طقعمتتممس ممرتطعامضسسو ةطلوسع نسمع 10غ

 مدضصمأم قةطعماحتغع كس دسعمعع 11ءزعط هصصخ 1134 (ذصع. 11. 0ع[. 1721) - ممصم 8طعتلعط

 10 0/]يرمرار» 0نامم 167/2 نست هسصم 1168 (لصع. 7. ©عام 1754) 81ءالطمتس زاعع اععلغ ذطأ ام

 (ىصدرد]م معاتئجأمصتق ءىتتكقم هما 01315, أ ءقرسس عضامسسسا ةماتك ةيضرتاستسر لتلك خ2

 زمعزورزغ: 1مسك ][)عمو نست ممعععم مللت ءامضتس ةسلاتغ ءاعبو دصعصتع 1ظمتصملاطهس ةصقأ 5

 (زمع. 25. 1"ءطس. 1742) ةطقواحتلإ. - ةفهل. 1[ ءءط عاد ط طخ ائتطعم متععتس ديلفت تلال
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 4مل ةنس قوتملا ىنميلا ىذاشلا [نرغملا ديملل دبع نب] دللا دبع نب ىلع ىسنل نا نيدلا

 فقون# مزلقلا ركب ىف رفاس نيح هيف ةمالسلل رجلا ىف عضو هنال هب ىمس روهشم ءاعد وهو

 اضيأ ىمسيو جيورلا ءاح دارقف هايأ هنقلف كوشن يه قي معلص ىنلا ىّأرف غانا جيولأ مييلع

 هللا مسا هيف أ هللاب ءاملعلا لاق سلا ميلح اي ميظع اي ىلع اي دللا اي هلوا ريغصلا بوحلاب

 ومو تذخا امل دادغب ىف نزح ركذ ول لاق هنا ىلذاشلا نسأل ىنأ ّئيشلا نع ءاجو مظعالا 5

 لعمال هركذ ىفو تافالل ىم ملس الأ ناكم ىف ىرق امو بوركلا ميرفت اهيف ىتلا ةيفاكلا ةّدعلا

 باجأ سمشلا عولط دنع مود لك هركذ نمو ةيفاص راونا تاياهنلا لعالو ةيفاش رارسا تايادبلا

 ورش دافكو درمهأ ليسو هركبص ديحوتلاب حرشو هردق سانلا نيب عثرو هتيرك
0 37 

 ع - 2 نب ع - 1 1 35

 بقع هارق ىمو هش نمأ رايج دنع هارق أاذاو ديحأ الإ ىحأ رصب هيلع عقب 2 ىجنأو سنالا

 عيبج يف ةداعسلا بابسا هيلع رسيو هرهد ثداوح نم هنماو هقلخ نع هللا هانغا ةولص لك 0

 مهضعب لاقو بولقلا ىف هتبحم ىقلا ةعململ موي نم ىلوالا ةعاسلا ىف هركذ نمو هتانكسو هتاكرح

 حم عامبع هطعتلعط 8هيو»- هل- لأ: ل17[ مدمن: لآلغ ظعري قهطللعلاعلع | ظعتن لطل- ءآ- |رمعتتأل

 816ج ط8] كد / 278-0 7”ءسعسفم دمصم 6356 (ذمع. 8. لمص. 125ع) رصمعطبم. مط منمعتسم طقعع

 ممععمكم ممدستممأو نأ دصمضكتسمو ن0 عدس دم رصفعت كتطعم مهكتعممع ةدلتاأتلق "عفت 203

 ءةرتععو ءمرصرتمعتتا.  ©السععم ءدتس لتعم كن دعصانلق دمك عدمأاعم (هد:[مكتمععأو رمتمجط عامل 767

 عمتسمتاتست ؟10تغو ونت تدنن مععوالممعتت دلاحتس 0هعنتغو نتح "عءعاامأج ؟عمطتق 001515 ءقأ

 حمرصستصماكمس» ءاتحتص مععملم مدكور عءأ ذمعارأا زإه: 0 1)ءدهر 6م ءهدععادعو م طلهعمعو 0

 ردومك نعام ءاع. "[!طغعمجمرطت ءك ممردعم آنعز دصمحتسات» 1مععدم ءمصاعملمصغو ءأ كطعتاعطسس د

 ك1: ]مر مععب» كرا للعت]# لتحتسسع اهحلسمغت 8عءعمتم دصعم هذ 8دعطلملتل عععللملو كطتققعأو ءعداع

 تعاد ممر يرام ءددعأ. ةيممعحطم ءدتست هوا هل دسمععمععررر ةهرصصتق ععصفعتتم 15عاما عدلتتتل

 دملل عن عمعرو معع ذم سلام 1هعم 1ععكطتعر متعت ه ىلمستتمتتطع ]ذطغععمأتتر عا ءزادك "ععالمأ10176©

 رتقو وندل زم هععصاتم لتكتسم هطعم ةدصأر ةكعممم هرععضس هات ةملنطعأمم رتعمد معالم طاتع هلأ علال

 ]سسصتصو ءءكمجم. نأ ءدبض نسما103غ هرتعماع هماأع معلامل, هتك مععمتممعتس آن نع هنأ

 رسمععور»عرصوسع لزدعتأغو 1صاع» طمتصتمسعم ءزاتق جت1ع(03(ةلعتت هتلكعأو ةطلتلتتللا 106 ذم انماللا)

 ]زرع ءحجطتلمعدغو مععمام ءحربعلتغو هسا ءعلعمه ءأ معدععأ للسبب ءقأ مصاعع لقطتنتللاا

 طمتستستتسا لهعرضسم متت وتعي طعع دتصتتق هعتلمق ذم بنص 1]معالتا ملعأ ةسمتع 1صععطقاتق. ( 60 محا 10

 مددت امعمممم ةمععطو مععلاوطكتجر ةتاكنق !1ععامرع ءعغ مط ءزدع ذصزانكأه. ()نأ عمت ]2081

 تمسوتنع ءمدكتعأمتل آلعأ زمحمعداتممعت "ععلامت يبصر آلم !ذطغععحأع حط جلتمضتتس طقشتماتللا

 رصمءرأم عع ةدلكتس معوععأمأ ه (وصممرسم 1عععتطملتصتطسع توسع عالمك ه0 ان 8

8 .111 
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 اًقيرح الو اقيرغ تومي ال هنأرق ىلع مادتسا نمو هللا لوكحب اطوفح ناك ءىت ىلع هبتك نم

 ثداوملل ىراوط رش نم هللا ايسرح اهيلع ارداذ راد طداح وأ ةنيدم روس ىلع هبتك نمو

 ةعاسلا ىف وأ هفرش ىف ٍخيرملاو رهاط قر ىف هعضو نمو بورخلا ىف ةليلج ةعفنم هلو تافقالاو

 هللا وس عيدب نم دفاش لاح نسحو ةمه عمك رونلا قار: رمقلاو 'تبسلا مويا قط لوألا
5 

 5 حرش اهنم ورش هلو ةريثك هصاوخو موصخلا ىلع ةبلغلاو رصنلا ءاعد ومو ةنسلالا هب رصقي ام

 ةلاسرلا هامس )*# ةنس اهب ىفوتملا ةيردنكسالا ليزن ىلذاشلا رمع نب دواد ناميلس ىنأ خئيشلا

 ىنب دمحم“ [نب دجحا] نب دحا نيدلا باهش عيشلا حوشو ةيلذاشلا ءاعد حرش ىف ةيضوم ا

 اضيا ىلنئاشلا نسحلا ىنأ ئيشلل نوكلا ملاع ريخست رسو نوسصلاو ظفحلا بوح

 زم نسمكتم هاملت, علزكع نيلتعاسك هلأ هتكع ةصوستعأاسعو 1معئلطتق مللععأ. دل ءدبص مرته طمع

 لزعز 5 ءمعرتم مععئامغو ميسمخعتل عتأ ةضلتضتع اضزاعلا. كلطتع نسنتلمتس: ()نأ ءوتترو اطقتتتأو

 معز نسمات عسصوستع طصقعضطتغو طمعع ])عأ مماعضأالم هعكفطتتخو ءأ ندتك ذه ءزاتق 7عءعلاهأل6دع

 ممرمععوعمرمغو معوسع ةنضلتخ صعوسع ؟ططستصتق معضتأو ءغ ونيك ةحتط دضتتكتس نعال ةلتأ ممتع

 لمتسسم كععمسعتسعم ز]مكهعضاطتغي طقصع 10 نه د دمئتطسع قلمهتستتمطتتت ءأ لمسممتتتست تملأ عصتق

 تمامللا. طظروم عمم هاتلتامععس دسم عممتت جللععع ص طعاألتعو ءغ نأ ءددصض ةصتنلم زماجصأم ءأ

 لدماأم ةمتست مللععانلممع ذم كمسعسام رستم رن عساطعممو ءععمتمتر طلمعاع ماممعأو ذص هلقطلتمع

 و عم ؟1ءعودصاعو مسا ملسم لتعت كمطتخمأ طمرصو طصق ءلمضعكتسع طتنععماعو ةمععومصف لتحاسق

 زمهسلتام ءممعكرزعزعغ هلطأت ععرجمععءماحلتمو نأ [امهجتمع زنك 0عدعوتطعملل5 طسرفععق هلم

 طرعوعإورعم مرمععمللم ءمأ ملعامرتمع ءأ مماععاملتم طلمل هدتلقرو ونسنه 201 ععددعتتل هاتر علمصسأتت'و أ

 نسامأع5 ءزدقك مععسلزمععع دصتتلادع ةنصأب.  طاسععم ءىفىسصقفماةعتقمو ]تطأ ءلئلعصتمغو نأ

 كار مزلعات قادي كو /عر ان ]0 نمنح عرب »جم كا ملعتلا ةللعحمملعمع ةصوصستلتصسعو طق ةصصم

 732 (زمع. 4. 0ع. 1331) ردم ةتاتكو نانأ كيس عضامتتلنلا /7/- ]! :ةماءا ]لا - 71 ء»ل]ةرعأ لا

 ماعتاعط فذقعالمأا - هل - لل: لاسعل ا عءتن | كاتضعمل

 1[ عرب | 71ه مستمع لعرب طعم ]ظطصتسعم, مدلعم 2مل ع لتعامم كك مصمم 896 (ذمع. 14. اللوك

 ءلصسأ له( ]1/1 - كاملة /ةررعأ ذصععتمدتا

 14940) رضمعامصت5 - أ ل/غ لظمر» كتان ةلمامتس»دعا ةل ء »عمم (نهدوصأ آنععاماتا د

 هميه0ل. ]آز مط ءآ-طتلأاب رع ءعا]-عدسمرو ةيتزمتمأانك ءمصقعت5هعلمصتق ءغ تكتقامللهعو ءأ مكق

 حععوصم (امامتس مقماسعتم ةتطأ ةسطز1علعصلتو ةهسعامدتنع ءملعمس كذطعتاط قكاب'لارمدمن ذل

 40 1معزرزغ زكام: 0ملتمات ن ممردتصسع ][)ءز اعبي - ةدفهل. [[ذمط عل -طختس لي معمعتس !هتلقأتممتق

 [رعأ, مسعامرع ك/ ملحن دصملم ]هسافأم. 18عععوللم ءزاتك عدا ررمقأ رعععمالمصسعتال 1 عدرب ععاتسمللا
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 جلاصلا نا ىب رداقلا دبع خيشلل ءاهتنالاو ءاجرلا برح 8#“ ىسركلا ةياو ةحافلا هلوأ

 جتفلا برح ع“ ديلا نم لاحب فيلي اًجبست هللا ناكجس هلوا ه1 ةنس قوتملا ىنالوكلا

 هكاف ىو ىديبدملا ىلدملا ىتيرحكلا فسوي مب دهحا سابعلا ىنأ خيشلل يلا جدام نم
 و2

2 

 بروح م#  قلغللا جتفلا هامس عقوملا نبأ افولا نأ نب دمحم نيدلا لامك خيشلل فيلات

 نيعبس نب فل دبع دكيح ىأ خيشلل روهظلا ملاع ىف ةجرلاب ةيناجرلا ىكجتو رونلاو جتفلا 5

 وسب صالختسالاو حرفلا بوح *تد حلا دوجولا جتاف دللا مسب هلوأ 111 ةنس وتملا

 خلا اًملعو ذر ىش لك تععسو ىهلا هلوأ روكذملا نيعبس نبال صالخالا ةملك فيقحت

 نم ىرتشا هللا نأ هلوا ركلا بروح بحاص ىلذاشلا نسحلا ىقأ خيشلل ريبكلا برح معرف

 حرش هيلعو ملا نونموي نيذلا كءاج اذاو هلوأ هانيأرو هانملع ىذلا

 [خلا تاحناصلا مت هتعنب ىذلا هلل دم هلوأ ىسافلا دمح ىب ىورلا كبع كيز ىأ خبيشلل 0 11 ا 1 ا 1 8 9 ٠١ نك دا تا

 [معاعملمر عغ طصعتمتغ ج مرتسمو كنهأم ءأ عمد (طعوصلا - 4482. [آ1 1 ءا]- عز مث 16

 ءا1-تماتط قر ةمردجمطتمق هرعأا ءغ عجم ءعاماتمستك اطصرباعامعو ةدسعام»ع كاطعتلعل قللل-ع7-عم ل"

 ]عرب ىلطق 154711 164/76. مصصم 561 (ذصع. 7. للمع. 1165) سمعتم. آطمعزجتا اه: آطمسلمطدق

 مزأ ]لعدم مهعمصعو نسمع ءّزانك ءهامطمأل يبصععصتغو نت ءاع. - 4483 آ[لزمط ءا-عوف'ط دصخم

 رس ةصتط عادمقز طر ةررمعمطتع ؟1ءامصمع ةهط عم وست 1ءاتزععس ةيععععدنست لهأغ 200عمدطتعب

 جهسعام»ع ةطعتلعط قل: 7عاآالامثد قلاتدعلا عرج 7 ىدسرك 1ع لالخ 2لءلعتن# 2ماعتلت طع طمع

 ءزده هررعجع رمل انطعع هحعامغ هد هطعتلعط رععسن7 - هل - لأ: 2101ءمتجت»عأ مدن كلطتنمعءزكا

 ةادع- ءارجمممعع]ل“ همدصصومتامك ها اد ل'همل']ع لآ - 1لمعللمع ذمهعتماتع. - 4484. [اذمل

 ءاآ- جنط 5ع عا - صنع هرردعمأتع ؟لعامرتمع ءغ طوعتق ءغ مععادتتم كمتاتمع لتحعتممع ءككعصضعماته م

 رص رستصلم ؟ككتطتلل عععممماع دصحمتكعدامتمم ةسسعام»ع كطعتطل للتي كلمامعتنتنعال قلال-عا-ارمعع

 معرب كءانأأ#, حمصم 669 (ذمع. 20. كسع. 1270) ددمعطتم. 1صعتبأا زأمز كورستمع 1ع عع

 0صعدامه ةهمعملعمألم اعبي ديه. [[1ط ءا- دعولط 5ع ءا-1ةانططل كفو ةردرتقتهلاتق

 عدسلتل ءغ ]طعم مصتعو نلت هدأ تس ردومأعرلم ؟عجدع همطتتمع ؟0ق 18/7/45 ءءياتعمسلمب

 مسعام»ع 47: ىءاث» دصملم ]دسملفغم. 1معلجتغ كمن © ردت آ2عدعو ءمرسرت1ععاعمتخ هنسصتق

 سستم عما عمرنلزو ءغأ ةعلعمأمو اغيب ديقل. ظظ1-طتجط 151- لآ[ عطاعو معصسعتتا م2ععوألمطلع

 رصسمعمسسم جه كطعتاعط قلق اع مععرت كر مللعت#7 ةهعامرتع 8»ءعوتت ممتع دم نسمع مرض ممعتطسم. اصعترألا

 زم: رر(ت مناع ]آذبنه ستغ 2 20عءاتطاتع ءاع.ن“© |ةغر ددغ ممد ةملغعس عال ةدصتتق ءأ 5101218

 اصعامتغ ةط دلتم (هعدصأ ءمدرضتنقأع : 35 (تستت ةرياعتط 20 غم معمعضتساو ناك طعلتمأ أع.

 اكلك يرستس عمم , نمل كه 1معارتل: آهسم 1)ءمر تزد عئواتم طمصق هزرتعته مص ئاتلأاتكا

 مام, هطفتلعط قكقنن 2ءنل قطل-ءا-هلتسم» ظعبب ةقلماعستسعا لكاعف ءلتلتتإ. - دمهت. آلتجط 0
8 
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 ةءاص دعب هدرو وثو رجلا بزح اضيا ىمسيو روكذملا نسحلا ىنا ّيشلل رونلا بروح
 ا ا تيشلا بوح 806 خلا رون اي هللا اي هلوا هيلع جتفلا ىف ببسلا هنا لاقي رجفلا
 ضرافلا نبأ طيبس ىلع ءافولا

 باسحلا ملع 4

 ةيددعلا تامولعبلا نم ةيددعلا تالوهجنا جارختسا قرط اهب فرعي كعاوقب ملع ومو

 هضراوع ىع هيف ثحي نأ ددعلا هعوضومو اهتايمك ةنريعم جارخ د سالاب دارملاو ةصوصختم ا

 ميلف كحاولا امو ددعلل ةموقم ةدحولاف تادحولا نم ةفلأتملا ةيمكلا وه ددعلاو ةيتاذلا
0 

 طيض هتعفنمو كحاولا ىلع عن عن عقيف دكدعلا تحن عقي ام لكل لاقي كقو هل موقم الو ددعب

 0 ةيكلغلا مولعلا ىف هيلا ياتكيو تاكرتلا ةمسقو نويدلا ءاضقو لاومالا ظفحو تالماعملا
 ىو 9

 ةقوس الو ملاع الو كلم هنع ىنغتسي الو مولعلا عيمج ىف هيلا انكي لبقو بطلاو ةحاسملا

 راصمالا ىف اهولوادتو اًريثك سانلا هيف فلا كلذلو نيبساح انب ىفكو ىلاعت هلوقب افرش دازو

 ملدمنرعو رعمعملم ]معلمو نسمع أ زمعم ميععملم دسمعع ةهيرتعاا هام ةظدصلعس هطغتللط

 اطقم رسملم ]دسلمتسسس جتعامت عسي طقطعأاو نسل ءمبص مدا متععوتتمصعس لتطسعملل "ععلامتت

 هولستغ. 1ةحلعتس زمعمزمللممتك يسمحم انتعدع للعام 1 معلرتتا زمن © 1)ةنقو ه طخ اعيد

 هم4قه. 1[ زجطم رمعععماتم كاطعتاعطأ لان امو لآن كنا ططدع- ءالا لأب

 ن4هو, 1لرس ءا-طتعةط. ةمعع ءمسصرنتممسلتم

 [آممع هنأ لمعاضمم عمورامضسس و لعستطاتم طماتمصعمع ءمعصمةءانطتأانتل 110 مسا طمس ءان مو

 زئيدمامو ع« ءعراتك مساطسعات علم صماتع ءاتععسلتب ءأ ذل, وسما ءاتعتعسام دعدعوست ةطسلعصأو

 موعيصتاتم ما سهضأاتامانلل ءمدنتل. طز ءءاس لم عاضصصمع عما هانللا 05 , (1101عطاتق اطأ 0ع

 هزيم مععلعماتطمسع يععمتملتطسم سمعساسعت هسعتتم ةنتاعس نسفصاتامع ءنأ ءع سصتاملتطانم

 مرسرتمستامم لكم مغ جطعاعم عانت ىردتضتامك “© هتتئالعتلانلل ةالكاأ صعهأز 000 01:عأتتللل ىو انطالق “© 60

 ملام همن مس عضم معع زانق ملععم ةنعاتسعأا. [1ماععاسس اهيصعم لت عاسب ءدار يسم ععتسا الع ةانأ)

 مس عضتس قلمصتو حااتموععم ءاتمس ريض.“ لرسم ناتلتلمم ذص فرست عن علقت كنط صفات معو

 لتحت از وسضنسا ةمصع عمولات مسعر عض نتعلتامضتسس ةماسا0ممع ها طمصمضتس معاتعإ مدس للك ةتمصع

 ممممتاسس معع لمعامقممع هقاعمممتست معرب ععملهععتم ءأ رسعلتعتمم هو فعععع ممهختصأ“ 1ةعكم

 نم هرسصتاطسع لمعاعمتم مععممجوسم مجمع للتعلم معونع هم عمرععرتع ىمدقع معوعدو معع ؟1105

 لمعامعو معع عيطلتغمع. 11ومميععس لعتصلع دسمز هرعت ةقصعععملم مقا دتععطم لام ءقعحصتعم :

 يللا مدلل كعماعم عسصأ مماطتعكس ممعاطسماهرئععر““ طقصعوسع هط ىسسفمتس درسسلام ؟تعت لمعأت

 لع و معمم ردعضمأو نسمع لم ميمحتسعتتم لمععملم ماملتمد5عمتسسع انمعامتضسمأرو طق 1011
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 ها 1١1

 ةحصتم فراعم اينال اهب ءادتبالا ءايكحلا دنع ميلعتلا نسحا نمو ميلعتلاب اهنيعاربو

 هسفن خا ىم نإ لاقي دقو باوصلا ىلع برد ىنعم لقع بلاغلا ىف اهنع ًاشنيف ةمظقنم

 ةشقانمو ىنابملا ةك نم باسحلا ىف امل ىدصلا هيلع بلغي ةرم لوا باسحلا ملعتب

 أذأ ىدتبملا ىلع فقلغتسم 0 ابهذم دمزاليو ىدصلا نوعتيو اًقلخ كلذ هل رببعيف سفنلا

 لعق أذأء خا.
 _ فحل

 اهلامعاو ايلباسم نال ميلاعتلا مولع ناش اذهو ناهربلا فقيرط نم ناك

 لئاسملا لامعا يف دجوي ال ام مهفلا ىلع رسعلا نم ريظ لامعالا كلت ىف ليلعتلا ومو اهحرش ا 0 8ث

 نأ دعي ةداعسلا حاتقم بحاص اثدروأ عورف هلو ىقيطامترالاب ىمسللا ددعلا ملع عرف وتو

 ىف ةنماثلا ةبعشلا لاق ثيح اًعرذ هنوك عم هل افدارم باسحلا ملعو الصا ددعلا ملع لعج
 - د

 لاق 5 ددعلا ماع فيرعنل رياغم فيرعتب هرعت باسكلا ملعب ىهمسي كقو ددعلا ملع عووف
 ا

 ةلوارم ةيفيك هنم فرعتي ملع وحمو ليئأو تملا باسح ملع انه عورف باسحلا ملعلو و . ) .

 مسا عط ععتسم هل عتعمو لمععمو ءد طقطعطدمس سمع جط ئلاتع ائاطعم ةصعتصتعطملت. (نمصامعسأ

 ءملسس ءمعصمتكتمصعع ءامعتككتسمق 0عصمصم مل مصععوتتع هرداتطع ءمرستممتأامق: ذصلع ما عصتتوتتع

 رصعمع مصقت لععولج عامك زمحعمتعملمع ةقدتعأو مهعطتت““ آلز لامع ءاتهتل : لنك ةطللللالل

 مصعسسسم 1م ةعساع ءىرضرتمأمصل1 لتقععملج جلعسعجعتغو ةعصمنم 2ععال ءأ عا ذص عم مةععم] أب

 تنس طقعع جه ءمماتم كطصلمتس ماتم متاهطتم عغ دس عماعسم لم معطاتق لن [يعصاتععتسع ءمصقتل ععدصلتك

 هععمععمغو نغ ءّزدهمسمللك ةععصلت عمم ذم عم نتمعأ لص جلا ععقست ههطتخمتال ةطعمغو عغ طقصم

 دامععماملتم ءغ ؟عمامتتم ةهرسمعع جلعدعععمغ اوسع عءاتعتددع جهلطععععمل 8 عاعصتتم ذللم انعوصت

 0118 عدل(هغعتت»  مدتمغر تلال 51311 مع0طوألمصتك هعوستقأتت, (113ع عءدغ هلم 00ءاعاسمتللاا

 ردد ط عرت ص عمتاتتال و 0 ءاتتال  عمتتانلا١ (012ع1[3مصع5 ءأ 0م100[272ع5 ءاوعدع عزصأ. © نمضصألم طقج

 ءىياتعممع ل. ع. ءةتكدمم لص طلق هرععمعتممتطاتع هطحتمم ةصلتعدعع ةطيلعيستنق , 011 عدلاوق ع

 هطزاعتغ ةصغءا]زععمضتمعو ونسمع لص زمعتم نسممعداتمصتنتلل 0مم مصتطسق ممص عع عطعصلتاطتتم

 اركدأ هساعس لاح 0مءا!علمم ةمعلعم لمعطتسمع منت ععمتتت 42/161 عع ةممعالهأوم ءغ ذمعم

 ماسععم ةمععزعد طقطعع ةط حسعام»ع اذطعخ 1كم 67-ةءملعا  ءمدصتمسعل 013135. 2705410

 لمعئتسحسل مسسسص عجم 2جللععيس علكلع ععصمكق ءممعاتطتتغو ةصاعتت ءمراتزتاتأةهط01 هدتكعتت ءزاتق

 وزععتمسسو سمصوتسمل» ةرتععزعم (مساست» ءقأ ءعدع زللك لععتحدتمهي نسفاعستق للعلا: ىرآطمظلانخ

 هعامكسم (صمصاتع). 1لع ةمععزعطسع لمءاألمحع طتتتت عا مالانتا1 ( 1/7: ءل- «ل0«4), نسحع ءأ نكح

 يسمستمسلأ ( لنج ء7- ممئمطز لتعطتعر, لعملك متتق.““  كلامسسعم ءدبد 0عظمتحتا ماتمصع ]!وصعع

 مصمم 0عظمتغلمصتر ونسمتلل 0ع ق0مءاتمسم صسيصصعتضمتتت)> علت. آطلءنملع معععتعت كس

 ءمرسرحسغمصسلأل ةدصغ ةرععتعد لععتعدنمفع طقع: 1/7» مدل ءا1ملا مع ءآ- 7262, عتتهع 2م ةكق

 مدار وده عدألم ءمعممةكاتتكور هرعجدا1مصعك ةستطتم ءاتعمه ةتومتم انقمعاممللو 18 1111116108
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 ماقرالا هذه بسنتو بنارملاب اعادع ام نع ىنغتو داحالا ىلع ٌلدت موقرب ةيباسكلا لامعالا

 خلاد ماقرا ةقئاط لكلو اقلطم دادعالا ىلع ةلادلا موقرلا روصب ملع ومهم لب لوقاو كنهلا ىلأ

 وصكو ةيموجنلاو ةيجنرفالاو ةيبرغملاو ةيمورلاو ةيدنهلا ماقرالاك داحالا ىلع

 ملع اهنمو ميلا ىف فيس كقو ةلباقملاو ربجالا ملع اهنمو بارتلاو تمحتلا هل لاقيو انريغو
 اهنمو عاونالا ريثكتل هسأرب اًملع لعج امذاو باسحلا فمطم نم مسق وو خياطخا باسح

 يف رودب فّلعت اذا هب ىصوي ام رادقم هنم فرعتي ملع وهو اياسولاو رودلا باسح ملع

 تامو اهضبقف اهريغ دل لام ال مهرد ةنأم هتوم ضرم ىف هقتعل بو لجر هناثم رظنلا ىداب

 ىضمت ةبهلا نأ ةلئسملا رعاظف ديسلا تام ث روكذملا كيسلاو اتنب فلخو هديس توم لبق

 دادزيف هلام دادزيف ةبهلاب رباجلا فصن كيسلا ىلا عجر فقتعملا تام اذاف اهتلث ىف ةدأملا نم

 ةيهلاب رثاجلا رادقم نيعتي ملعلا اذيبو ارج ملحم» هترا نم ديسلا لام دادزيف فتعملا لام

 حط تصمم نكوسع مل لعععيس ءحرتضت5سممأا ءاأ هرصصعم» جلتمعو ونت طقمق ءعععلسمأو تزرع هملتصتتلاا

 نتم ممصتصانع, ءجعاسلمما. 1آمعع ةزنعمج هط آملتق هدتعئعتصعس لسحتعدع لتعتسانت. 0طزاعم

 (مسفعم, لمعاعممتس كد لعالمتاحتص ءعمع لمعءعاصمسمحتس لع طعم مماحصتتس ةتتاطتن عانت عةتاتتلو

 نسمع مانصسعتمو لص نملك عضقانتل هحعمستتساطأ. (4سمعوتع ععمم5 ةزعصه طقطعأع مسستعتمو حط صم

 حل لعععس ءحمصسعمساتمو ونسملتلح ةنصغأ ةزيومج [آمللعمو (عدععم - [8هرصحسمو ةطظتعمممب

 [ثمصعموملتعحو مقاعمممتستعم ءأ طمع معتم ]ذغمعتم جيمطتعتم هستعتمملأ هع نسمع عندما ةلتقم

 ركجلعص لمعذتصسح صمطته ظل - لعأا ممم 8 - لنا  لتعاست - ممدتو ة1ارر» ما -زعا» مع

 م/-ج0عملم]عإ/ هذنكحع لمعاتمم هعويسمأتمصتم معرع معاسعأأمصعتسم لع نسم لص !ذعععمه لس 01عام

 عويس ة1خ» زمدايل ءا- [خ/ماميرعنمر "عودلم [ظملعتر نسمع ةرععتعم معالق ءمستانكأقسلأ] ء5أ ذم

 مز عركاتتلل. قةسعامرع حعرعن ءهويص هعلعمأاتمتت مععت]زدععتل ءهعوع ؟هاطستغ مدئمزتاعع همععلعتنلا)

 رسل (نغ6ن لن صعتضر ونسمع ةيناصتااناأ - لر» 12عثط مآ - لعبم» مع 6هآ]-معدارمو هك !ءعداج

 يرسم سأمصملأل ذص هعطغعس كسعسسامام. 1]هعع عقغ ءد لمعاضشممي نتح نتقضأ تدك 0820 5ءلانت

 (معامسعمام درسمصلملمم نسمملم , دغ متسم جلكمععطتب اهاعاأ أ! كطتعو هلق هع مععاتمعأو نقع ذه

 ةرعاتعرب معسل عععرلم ةمصغم ننمألع طمع ءدجعسضماسسب منن  آلزع زم تلمع 015 ععستمع ؟6ععقصق

 لزارمرععم عصخستس لمغ لتعط ىدمعر رنعمعاعع نسمق صسلاج ءعأ [معاتصمع ءعأي 0 هتطنع جعععرراتق

 انطءعامع رممعاسع ةمماع لمستصسسل» ءأ ظلتمتس معاتسوتتغ لمسصتصسسوسع []دنساحطتتس. 10 ءنسلع

 ومرو مغ طلع حتلمه ءةحععملتلم  ظصسصم 1ك جلهم معطب طقعع ءعغ نسمععأتم : 10هدتسست ةطلأ ء

 معصاسسس ص (عئاتمتس رنمضسعس ءزدع نسمل ةكطتغو دغ دصمفصت1ستلككم ددمعاطتم لتستلتح مهعك ةعرتق

 لمصحات1ممع ةمصععم مأتم ه0 طغعصتتس "علعمت. 1طصلع هرغعع طغع ممضاعت" ةاوتتع هزربعق تمم أكن

 حنععماست: همه مسياعس طغع طغعضفلز ملعب نسمع كك ه اتطغعمعأم دئعمتلو مسوس عماطتلال هقردتاتلأاو ءأ

 ماع ممركن. موسع طمع لمعاعتمم نسمصاتامك ممتع لمصحالقفمع ذص دلطتت (عممقءانضأتق

_- - 
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 ىنيدلا لضفال باتك هبتك نمو ةليلق هيلا ةجامل تناك ناف ةليلج ملعلا اذه ةعفنم نأ رعاظو

 ةفينح ىال فيطل فيلأت هيفو ةلباقملاو ربكلا ملع ىلا لووي ملعلا اذه لوقا ىجنوخلا

 نب دجال عفان باتكو ' نيتنآمو نينامثو ىدحا ةنش ىف قوتملا ئرونيدلا دوأد نب دج

 وؤذخلاب اياضولا باتكاديخ رك ملسم نب" عاجش 'لماك ىأل :نيغم باتكو .ئسبباركلا نمخ

 جارختسا هنم فرعتي ملع ومو رانيدلاو معردلا باس> ملع اهنمو فسوب نب ياجحلل 5

 تالوهجملا ىلت اوبقل ةدايزلا هذهلو ةيربجلا تالداعملا ىلع ابتدع كيوت ىلا ةيددعلا تالويجلا

 سانجا هيف رثكتي اميف ةلباقملاو ربجلا ةعقنيك هتعفنمو كلذ ريغو سلفلاو رانيدلاو معردلاب

 ىيدراملا [ىزاغ ىب ميعربا نب ليعمسا] سولف نبال باتك هيف ةفنصملا بتكلا ىمو ةلداعملا

 هصتخمو ىخركلل قاكلاو قرخلل ةلماشلا ةلاسرلاو ةيبرغملا ةلاسلاو [1: ةنس قوتملا ىفنحكلا]

 داشرا ىف اذك [004 ةنس ىفوتملا ىليبارسالا ] ىبرغملا [سابع نب ىيحي نب] لومسلل 0

(0 

 لثم ةكرتلا خمسقب فقّعتت نيناوق هنم فرعتي ملع وهو ضارفلا باسح ملع اهنمو سصاقلا

 (عصستصماتك, ع ةممدتعأر ءزق نأ ]1(جكعتتل 213518111 ةع8ققعو 0113110113111 1310 (ةلاتتللا 260عق5متتم

 مز6 لم اتطعضم طسع مععاتم عماتطسك مدس ععضمطتع ذللعر نع كركم - ال لأ: 161غ ءلتلتخ

 [خعم وستنلعرد لتعم ءيىصاععو مءاصضمسمتس طقصع معلتعع 30 7- لوا» همم 71/- 710ءماعأعأب

 ودمتس عر ءوضععتع اهدعامغ ]اذطغعع قلاع 8 هناةرعع لآقنعا عزت 1)هتمتنال 1)ةناعتمء# و ةسطو

 281 (زمع. 13. لآمعن. 894 ) ددمداتخر ءأ هراتق نأن1غ قلل720ذ5 ظعوت: لها هنستنءا لك عتاد

 ىمعامطخوتع 1116م ةصحعطاتععسع ةط قلالي لك 77:7 كاعزم عرب 3ل0ع7ن» ءلتطتقو ذص وتم ]طعس

 1مم طا مسحت 0ع مهلتعتطسع سسحلعدام ( ]ع1 ءا- معى 821م0" ) ةط 17 ءززأز عنا

 31م6 دس ممستكمستس ءمرضصتس عر مرتوأ -  ل7» 128 ءأ- لق رعت مع ءآ- ل7, همك لعوعطسقت

 مغ لعممسمو ءمرسماتأوصلأو نسح هلم ءمعممة طخ نسمص أ [ماعع زعممامق ةضتطس عاتنعمم ءاتعتعسلتو

 نلتمتماتتل صان ععتق5 جعوس م1 6مصع5 حج]ععطعدتعمم ءحجععلاتلور عغ طسّّانق نتتمض أن اهخكلق ء>ععلعصاتق

 يتعمد ذللادع ييمصاتلمغعع زعممامع طل عدعطتسمو 1)عمهعتم و (0طماسم ءغ حلتتعع ءمعصمتدتصقط تك.

 طرتك ناتلتكادك ءدلعتس ءد( نسمع ععلتعكتمصتق معع جعوتفأهصعتتلو 8[ عصانق طلع ععمعم

 ةعوتشمنت مصنع دسل غن ماتعدأو عسصغل كل هرععد طسع ةمععامصأاته مععاتسعما اذطع» 17 17071

 |[ ]عتيببمأغ]  ظعرع 1ث عرب 6| معغ] 8 لمم نلف | طمصعاطامعو هجسضطم 637  (ذصع

 3. كسوع. 1239) دسمان ] - 27- 18 :نءا 1/- 3لهوعا"ةافيررعأ ها طا - ]1 :عنلءا 111 - "ار استاعا

 ةهنعام»ع 7172ه عأبغ, 117 - لكل( ةحدعامتع ]1كم ءزدكوتتع ءمتامدسعر جتتعامتع اوتسعآ | 1 ءن

 ا عارم ظعي قلاع ] 31هعيمتام [ آمعلتافعي ةمصم 576 (ذمع. 28. ا1هل. 1180) دصمتتانم ]و

 انأ ذص 1ءم60 67 - ندنل !ءويناطدحت - 1/7 |قدفط هآ - رع" مة01ع, 0هءاعكمسح ءمدط انة طتق

 طف ءعمعلتكخطتتل. 1آدعع ءهيغ هد 0هعاأضتسمهي ونه 5ءعتلقع قمعضمدءتساتتو نانهع 015151 0صعت»
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 ىف ناك وا لاملا ىلع ضورفلا تداز وأ ترسكناو تددعن اذا ضورفلا ىوذل مايسلا مجحكصت

 نبا باتك اضيا هيفنو ىهقفلا مكحلا رابتعاب باسحلا نم ءرجلا !ذهو اًراكناو ارارقأ ةضيرفلا

 ىدونهلاو ىدعللو ىرمنلا [ربلا دبع] نبا باتكو ىفوحلا مساقلا نأ ىضاقلا رصنتخو تبات

 لاومالا باسح ةيفيك هنم فرعتي ملع وهو ءاوهلا باسح ملع اهنمو نيمرحلا مامأ باتكو

 اذهو ةيباسكلا بتكلا ضعب ىف ةروكذم نيناوقو قرط اهلو ةباتك الب لايخلا ىف ةميظعلا

 صاوخللو ةباتللا نوفرعي ال نيذلا ماوعلا ىم ىوسلا لعاو رافسالا يف راجتلل عفنلا ميظع ملعلا

 اوعنو دقو عباصالا دوقع ىا دوقعلا باسح ملع اهنمو ةباتكلا تالآ راضحأ نع اورج اذأ

 اوعضوو فولاو تاممو تارشعو اًداحآ عباصالا عاضوالا اوبتر رت ةصوصخم دادعإ ءازاب اهنم الك

 لك ماجحتسا كنع اميس راجتلل عفنلا ميظع اذعمو اهقوف ايف فولا باسح اهب فرعتي دعاوق

 نم رثكأ ملعلا اذه ىف ًأطخل نع ةمصعلاو ةباتكلا تالأ دقف دنعو رخآلا ناسل نيعئايتملا نم

 عضو ةيفيك ىف ثيدحلا ىف عقو امك ةباكصلا هلمعتسي ملعلا اذحم ناكف ءاوهلا باسح

 طمصمتخنلت ممدأغ رممز"[عررر عازع6مدسم» ةرععامصا. [1ططدع مععاتمعأ 5. ع. لاتقأفك م0110

 معوسمللم زماعع ءز نكلعس طمعضعلتتملتع ممعاتنعتد عمر نسمصلم طقعع ءععوعسلم ءقأر ءغ مصمم

 زممعامع عدصغ دسأ ممجع5 طمعععلتطسع معصلعم لمع طمصم معاتعام هعععلسمغاو هدتأ ذم لتحل عصام

 دلتم ةعممدعتصاكتس , ةلتخ معومصطتسص []آجعع مرض[ نامالمصتم مدحه مامطتتم لانعتم هئاتنسعتغو 0ع

 موسع ةعئتردعدصأ لا, 1مل, (نةلطخ قاب /ءمدض طير نست ءيئامتسعس ءلتلتغرو قات

 لق00- م]- مو»» را ورب مرن , لل ر 11010/8 1 سا» م]- ]مم ريعنبي ح 1: ]نوط ءا- ععاعأمو

 حرم يرصرتسأماتمصتق نسمع زموعمتم عع ععاست. ]1]دعع ءمغ عد 0هعاعممب نسح رهللق معمق عانت

 هررعع رمحعممم رسعمأع ةزمع ةعضرتأا ست قدضمسأمصملتم لع نسم عع تم همصصتللتع !زطعتم ةعاطتسس ءاتعتع

 معوبا]وع ءأ يصمصعم ىرصتصعسممصاتت“  للدعع لمعطتمم دصفحتسع مملعمأ دمعت عمك مج

 مممموتمهصاتطسعو (امهطععممستع ماعطعزتعو وست هعتطعملل حعاعس ذعممتدصأ عا همطتا أ ةعتطانقو

 نسحصلم ممعععماتطسم ةعتطعملا ذمعاضتسعماتم قععمأ - ةظم» [قجفط هل معئقو تهيفسرتلمال0

 مسن عم] هت للعت(مصسمر نسمع عتموصن]مم زكام (عصتعضتمأر نأ هعماتم مديسعتتك ع 201: عقم

 ممعرمصلعرععصأ. "[صتس طقم رنمعتاتمصعم لتوتنم جمععستسملمعحتمسغي دتغ هتتتتعتمد مط تصمم هل

 لعمعسو لعصمتتمعو ءعمماعمهتكمعر دستلاءعممعمو هتلومتلط مععصأر ع( اعععع لعلعحماأ معسسمتفخر

 ستطسع ءمرصرتسكمللم هس عت منن ديتلاعممسمضسو عا نست طمع ءععاسمأو ممم 0م50 عا ءاتتت

 زكمعع معي رسالات ءمرستملل ممعطعع ردع عما مصطنع معمعمعتأاتست كيس هلاعع مهعلفءعضاتاتللل

 حلؤتتتم !اةمصدحتس ممم ذصاع] ]زكا ءأ هعئطعملت زمكاصس عملأم لعجسصأو ءا ععاع طقفعع لمعاضمم

 رصعازسم كيصاعم ىيعمرتعع رسمتأا ننملت ءةقمرضرتسكمألم زممعملم ءحجعضعأام.  طخم ذصاعع رتمزتط ءانع

 عمعزمو دج معمعرأام استار سعسملتصملتيبس ّذص مهلز اخ مصع لع عوللمصع ذص (عقامصلم دتقتتتلللا

 علا

10 

 لل

10 
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 عباصا دقع معلص ىلا نأ ىنعي نيسمخو اًسمخ دقع هنا دهشتلا ىف نيذخفلا ىلع ديلا

 ددعلا ىلع لاذ روكذملا ملعلا ىف لكشلا اذهو اهعم ماهبالا قّلَحو ماهبالاو ةبابسلا ريغ ديلا

 اذه ىو مهدنع ملعلا اذه عويش ىلع ليلد اذعو ٌلادلا داراو لولدملا ركذ ىوارلاف موقرملا
 و -_و

 ةباكاملا دادعالا ضاوخ ملع اهنمو واولا ىف ىنايسو ففولا دادعاملع اهنمو ةيافكلا ردق

 ةثالثلا هذهو ءاتلا ىف فيس دقو ةيددعلا ىاعتلا ملع اهنمو ءاضلا ىف ىتأيسو ةضغابتماو

 اعاندروأ كلذلتو ىرخا ذخبج قم صاوخلا عورش رت باسك لأ :ثيبح ور ددعلا ملع عورش نم

 ملع وهو موجنلا باسح ملع وعو ءىش ىقب نكل ةداعسلا حاتفم بحاص دروا امك اًلامجا
 دب

 ريذكتلاو خيسقلاو برضلاب تلاوتلاو ىنآوثلاو فقيئاقدلاو جردلا باسح نيناوق هنم فرعشب

 بنكلا تاطوسبم ىف نبب ام ريغ ةدرفنم بنتك هبنو لوزنلاو دوعصلا ىف اهبتارمو فررفتلاو

 1لعممسطسك ةصوصمصعملا 1[عوطدعر ستموت ةعتصأج نامت 00112 ءمزط ]مان ةققع .1٠ ع. معمر أ عاهتلتل 15

 لزوغمو ععععماتك ةصلتعع ءغ ممالتعع ءميصتسغممععع ءغع ةتسسل بص للك ممالتعع ةمصتتلت ةنعمهأ م15

 10عو دتكرتتتل عددع.  لدتص طقعع ظعتعي ذص حجاع ]ديلقأكد صتتتت عطاتتلل 20[ 012 عت:

 ج06 هممعأسك ةعكأاطتتع حمر عدس ءمررتل عتمه 10عم ءعمعسعمسأاق و نتمل ؟هاستغو ءأغ طقع

 زملتعزز ءعدععسرمأاسس حتمسل مدممكأاعمكتغ ه0 ذللحسس ةعاعم زماعم ةقعوطعم لتحل عدصلمتت. 1ع ءد

 ءةمضحعس طقطعستسك ةط ط2 - علما دصعأتو 1غعرزعسع ءماتت ممكلطتتلتر 18 0110 131161113 11

 مععععد مهجن تتلل ءقأ ءةعرمصتغاو ءهأ هعاوتطتتت» ه5 ا7عءرك- علل - لن: 7 ءسلا# ءلتطتتسو 18 00

 سمهصكتسا ةتتطعأتا سصسعتسمرتوغ - 1خرن- 0040 ه7 -ممركعر 0مءامتمج طتللل ءلم5 1ص (1130هأنق

 5: (ملتعصدممتعتزك هقلاومغمو ةعئطعملتو لع نسسح ذص ]ذأ عتود 717 معمم ةعحمم تأ - 171 1/0055 5

 0040-61 1701-61 ]انت عا دمع ءآ-ماءام عمل ما لمعاسضتمه طتتتم عطمدتتل كرت م هلط عاتعمتتتمل

 عزكع حستعدطتلتسس» ء حصا مهلطعقمعمضستو 0ع وستطسق ]ذا عتج 7746 تلعملو ءةن د 1»

 1-67ءايطلخ 67- «0علفهر ما, هس يععلطمس كةععسصلتس> طتتعتم5 ميتا طيس عالعمو ذص م:ةعاتتق

 ليكممصعملتو, دغ سماد ذص ]غد 2120 0عرتم صفا مطتتت ءقأ. 1طآمع معه ماعم ةرععاعق ءمدقأ ل طتتتلا

 لمعامتمحع صحت عمدت ؟جالمصمع ءمدصرت نما مصتق طقطتخمو ءأ لهعاستمهع 511011111 15ع1انل0

 مععتالدتسد ةلتثح عملمصع طقطتاأحرو نسحتتل هط ءيسفعمتتا عمه طلع ععمعجولتتال 8[ ةللتنكو

 وسعسجلسم لست ةهسنعامت» ل1 /ام/ب ءامعمللعأ ؟ععلك ةئامسعمج ؟ءعوامغع حلتوتتلب ةقمصرتنتمالم ةعالتععأ

 حقاعمصمتستعوو ونلتح "عودلمع ءمعممدعتصاسع, ععملسمو ةعملم هكسرات علمي ةععتصلم ءغ عاتق

 سصسلغ ما ءدصلم , لتس لعصلم , ه0 قطسع عع عمطعسلتعر ءغ لتس عععصعملم ءمسوتسادم ل1 هدظلذ م عدمت

 طمصتس دجعمع ملكت عأ هلعععمل عمات ءأ 0ععععم0عماتسلت. 1 )ع ءواتطعأ ءديقعممأ ةتصعتن]ةمعقو 0

 معععراتم تعوم وسمع ذم اذطعتم ةعاطس ءاتعتك ةهدصوصا 1 هعتطاتع ]هغع لعدم معاعمصاطتت. 0000 ح1 6مل

9 11 
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 هذه ىو الامجا باتكلا بيترت ىلع اهركذنف اًقلطم باسحلا ملع ىف تافتسملا اماو ةيباسحلا

 ةحابلا حرش ةحابأ

 ةيسمل 1*5 ليزنتلا راونا ىف هركذ رم ىضاقلا بيرغ حاضيا ىف ىضاملا ماسح م,

 ريغصلا ةيسح هلو 104 ةنس قوتملا ىسخرسلا ناورم نب دمحم نب دحا سايعلا نال ريبكلا

 5 ىدابعلا يح نب دوعسلا ىنأ ةمالعلا ىلوملل ةلاسر فافخلا ىلع مسملا ف فالختلا مسح 9

 ركذ ملا هراكذتب الا لداسرلاو بتللا زعأ حتفتسي ال نم دكمحب هلوا 4 ةنس قوناملا ىفنخملا

 مو نم نيل لامعالا تازكا ف. ناك نيتي" ١ اسس انوا هيي مق لا

 راطعلا نب دمحم نب دا سابعلا نال سالملا فصو ىف سارتقالا ىسح 872 ىدادغبلا كيز

 مكح ىف كيبستلا نسح +0 مهتافصو ملم فلا هيف ركذ 77 ةنس قوتملا ىرسيندلا

 10 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىبا نب ىنوحرلا كديع نيدلا لالخ خيشلل ةخلاسر كيبشنلا

 ىف هركذ فبس فرعتلا حرش ىف فرصتلا نسح 11  ىواحلا هباتك ىف اهدروا

 0دوعرم لع حتع ءمرضرتتامسلأ ذم تصلك سنس ملاتصعأو عم مرعم اتطعت 0لتكممدتالمصسع هلت قاتلا

 رست عت مدععطتستسس.  كسصأ عمتس طقفعع: 1م8معلمل ر يىرتصسغعضأ متسع !ذطتعت 24/707. . . .

 4490. لخ] -1[هدشتس لخظا - ١140 طر عاملتستج هعداطتق 0ع ءةحر]ت قالملع 5:0 نتال 1811011

 م نة لطأ ظهر / مغ ذم (ئهروصت ءمرصتسعمامتتلانت11 1 عزرتأا هل منام "عععرامتادتطم 0ع نسم كامل

 رتلعملسسس هاب - ه4فا1. ]| - 111 ةطعغ لخا -لك ءطاعو ءيرستستمام. طلكلتاتم رسفز 0“ و هتتعاماع

 الا هلام قلاتسعا عرب 8101 منجتدعل 1 ءرن قله ممتع كعسملاععو جمصصمم 250 (ذسع. 17. كحطم

 ووو) رصم»عطتم. 1لعص اتطصنص ءزسكلعس ةهععسصعمال ستصمتنعسي, ]1-11 ءانءا ل1 - كهعلفو

 رن علزلز(ا. - همحل. ][1معدس ءاداعطأ] ةكو ةطملتللم ءمصاعم» يستمع 0ع هعععتج 0عاععععملتق.

 "[ل”مدعامطسع مه ةللطمالم لمءانممدتسم قلق لومثأل طع ةقلمارمتجتنعا لطستنلع آ[آهصعلاحو ةهصتم 2

 مع. 23. قررت. 1574) رسمتناتمو ءلتطتقر نسأل !اهعاصتل زا: طماط ملغ ذكر هلصع ءنزاتق

 سس مم ماممع اتطرت ءغ اعمعامطتع >ع] مععلمعزمىستستل صمص 1آصعامأتصأا ءاع.  هذع ئلطتس ظلم

 هلم اطآلعرامسم ل1ىامر/م ةععامست5تعمسع قسسنعتس مرمي. ع 4493. [[هعم ءآ]-حس لقلت, ءاععدصاتم

 ليف مغمرحست لع ممهصسصععماتممع هررعضسمم ةنعامع ةءورجتل 710ه متسسعلا اذ عنب 7 عنل ا هكآءل من سس

 4494. ]ل[هعرر ءال-1ءعغعنمتطم مسنلعطعطتلم جيئاتمص ءعدع (سرتمتتع للععملأ لع 0عمعععتربانمصع

 مساعطتخمضتست. لان /هطارمو لرتنعا عتب 2101 متستدعأ آظعرن- ءامااز» آط)لوربعقوع" غر ةسسم 4

 ملمع. 29. لمح. 1391) مسمع مسقو ءفمرسعسمهأ طلع دصتلاع منال ءطبخقم ءمرتتسواتع الا عع.

 44935. ][[هدم ءا-(ءععط العوم رسل ءطصتغكملم ةمددسمع لع !ءيع يصمععا ]مس ةاسعصلت. "!هعاهطتعو

 10 وسعصس كطعتاعط لع/م/- ءل- لثو قلاع -ءآ - "ماتسمع طف عز: كلغ طق عاب" كميرا ةو ةصصم 911 (ذصعم

 4. كلسص. 1305) رسمت“ سسفو ءهلتلتغ تأ اتطعم 2ل47مم زمهعضنتاب - 4496. [[هدس ءا-(ءعددععوأو

 مساعطصاملم ائانعع معطتطتل.  .(ئهرصسعمامسسق هرتعرضتم 21 م"ةرك ب لع نحف ةسرساه ذض !ذاععه 1
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 ىواحلا ىف اهدروأ روكذملا ىطويسلل ةلاسر فيلحتلا مدع ىف فيرصتلا ىسح م40 ءانلا

 صيخلتلا ىلاتل صيخلتلا نسح م11 كيشتلا ثيداحأ ىف كيعتلا ىسح 5060 اضيأ

 نب دويح# ءانثلا نأ ىيدلا باهشل لسرتلا ةعانص ىف لسوتلا نسح *ه.. اضيا ىطويسلل

 رصتخم ىنج نْمع وفعلا ىف ءانثلا نسح 1# 0 ةنس قوتملا ىلحلا [ديف نب] ناملس 2

 كامب نب ىبجك انالومل ىسراف لح نسح و. ءاضولاو وفعلا بلطل هتن# ىف هفلوم دقتص

 هجاوخ ىديس ىب ىسح فيلات هلاونم ىلعو مم خنس قون ىررباسينلا ىحاشفب فورعم أ

 نأ امثل متي ره .دنكل ةيكرتلاب روكذملا لكا ىسح ةيجرت وهو 41“ ةنس قوتملا ىفاي فورعملا

 ةقيلأت 24 'امهرثا ىفنقا 1 ةنس قوتملا ىوسبلا ىمالب فورعملا نامثع نب دومح انالوم

 جرغلا ىال كولملا ظعاوم ىلا كولسلا ىسح 5.8 اضيأ ىكرت وهو لذ نسكب ىمسملا

 ى3 تيمدسلا ىسحع 0,7 هإب خنس ىشثوتملا ىدادغيلا ىزوجلا نبأ ىلع نب نيحرلا ديع

 ؟1لعوطتخب - 4497. [مدص ءع]- غعدماأ1ر, مملعطعكلم معد( هلمصتخ 0ع زدعع 0ععهنل ععونم

 لدعز نعهدصلسس» ءعتععسلل. "1عمعافطتع ج زمر /2 !دسامغم ءمرصحهعتطتخق كلعسومع هرعك

 1]مكععاتع. - 4498. لمعهد ع] - غعدسستسم 0, مسملعطتاطتلم معمجمدزا 0ع عدلت 6م صتطاتقو

 نتمع م201عددلمصعت» 820ع1 همععامصغع: "[1'عععم» ممر ءىدع اطلعدصص صتعقأ ءضتن 1)عدنتن أ

 21017217260 يدع ءزده معممطعأمتص. - 4499. [هدم ءآ]- غعالطططتعم مسدلعطعتكملم ءرتغمسد عد

 ممكمععسس مدعاعم ءمصاتمعصاأتم هطامأو ءب نست هررنق 16/4/45 1ءعتغر ةتنعامتع ءملعرم كمت

 4500. طه دو ع]-غءدعدععم], مملعطتمطبلو ةماععءءعدلمصتع 0ع هعاع ءمتهعمامم هعتطعملتب

 حيعام»ع 576م - عل - ل11: كطتا'/|رعتااي 81هلب»ستعل عت كك ءارسا» [ 8ءعزن ]1110 ] 1ه7ءعخب ةصسصم

 725 (ذمع. 18. طلعع. 1324) دمدماتم. - 4501. مقص ءع]-(طعصق مملعطعتمملم طمصقع

 هومصتق 0ع ءمصلممدكتمسع ءزسدكو نطق معععولم  (نهدصمعصلتسل, 0100 ءزادق ةتتعام» ذه

 ملكا ءاتمصع هده ءفسرتمستتغ 20 ءمصلممهكتمس عت ءغ عيدتمتس ن2ععملقهتل. - 4502. 160ه عم

 ل11, مسهلعطسصكملم ءمعلتك.  .(نحصصعم معععتعمسا , هنعام»ع ة1ه]11ه همداعو 7” هلم 13 عزت اك ع تستسلم

 روما", ؟سلعم ل ءالم]غ لتعأم ع مصصم 833 (ذمع. 24. 1عطعب 1449 ) رسم»اتم. كل دع

 ءيعسصاسسس 10071 لظعوتف كى عءررنل 1“كمزموم دلعم #47 لتعطتعق ءغ ةصصم 923 (زصع. 24. كحصن

 1517) دممعاستعو هرداتق ءلتلتغو نسما عحمعأ دكت مدعسم طصتسخ طمع»» 02/7 دمملم ]دتنلم طبصعت عقتص

 يصطقمسعأوم معع (مسعص ءه ملأ طمع مععلسعأم عمي "لخص ا١[ماله هممدخعع 21مل طعنا 01

 لوم عمامتر ؟هلعم طرعبمعع لتعامع ءغ مصمم 938 (ذمع. 15. كسعم 1531) ردحمعطسقر ناس انقالع ؟6مانعسأم

 ةععدطتق ءعىأ ذم هردعتع موت 07, نتما ءغ زمكدست ةتصعأعع نأ ةعتمطتست. ع 4503. 116 عد

 ع1- ةم1لعو مسلعطعتخلم عتوع جهل طوصع ءممقتلتع ممتمءعجتطاتس هطغعع ملفي ةسعام#ع

 ل1: 1/ معز كال - ءآ - "هآرتس: 8 ءر» م7 لاتا- ءزمنع# 86ج #40, ةسصم 597 (ذصع. 12. 0 أم

 1200) دممجطتم. - 4504. 8[مهدص ءا- ءدسخغ ممل ءطعتطملم لتعوعنممتك دع تطعم كمت
 نو +
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 نىسح مه. ايندلا نأ نبال تيمصلا باتك نم اهصخل روكذملا ىطويسلل ةلاسر تمصلا

 ىطويسلا ركب نأ نب نمرلا دبع نيدلا لالج حيشلل ريطلا ءامسا نم سرفلا ىف ام ىف ريسلا

 ةروجرا ىف اهتمظن ءامسا نوتلثو ةسمخ ىعو لاق ناويحلا نأويد ىف هركذ 11 ةنس قوتملا

 ىثوتملا ىدفصلا كىبيا نب ليلخ نيدلا الص جيشلل ملم ةنأم ىف ميرصتلا نسح 5

 3 ىف  ةعينصلا ىسح 1.“ خلا جنعو بنو ام ىلع هلل !دج دعب امأ هلوأ رصتخخم 78 ةخنس

 ه1 خنس ىئوتملا ىفاشلا ىكيسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خيشلل ةعيدولا نامض

 نباب فورعملا ىترقلا كيبع نب كمح نب هللا دبع ركب نأ حيشلل هللاب ىظلا نسح مد

 ىف ةرشابملا ىسح 155٠60  ميهربا نب فسوي نب دو رفعج ىنال ىقعلا ىنسحح 1

 10 ةردتاسم ىف ريظملا هلل دبحلا هلوا ةمتاخو رعاظم نامثو ةمدقم ىلع ةلاسر ةرتاسملا عبرب لمعلا

 1”مدعامطسعر نسعتس امير # دصملم ]دسساحطتق ءدع هرعجع كما دط قلع 452706 ءلتأم

 ممالمرعرس مماعرز> ءةعععزتوزا. -ح 4305. 1[هعص ءع] - هءزعر مسهل ءطعغكتلم زمعععذتتكق 0ع

 نممععألمصعر نسمع صمتستلو مكالس هربنا ط8مرعمم ءهحماعمأعو ةسعام»ع ةطغتلعط لعمل ءل- لف

 لل -ء] - ]ت07 1 عرج ملال ظعا» كمية هسصصم 911 (ذصع. 4. كسصي 1505) 2060٠

 آدسلما معامكست زص هردععع 10مم: ءآ - اعمار هأ ممدستسم اهعلمأح نأ ص1 ءةذع 01 علو

 نسمع !رسعاس عع ذص 0زيئسعا ءييعمجمكءتأأاب. - 4500. 1[[هدم ءال-غعدعاطبو رمسدلعطعطبلاو

 كمعمم هحعوموزانمصتع 0ع عمطتسس !1مععاع لتعاتعو هدننعامعع هطعتلعط ثمل ءل- لاح 111

 1آ7عنب 1ع كر علغو دصصم 764 (ذصع. 21. 0ع[. 13602) دصمتتانم. (نهدسرتعصلتتنتتت 0100 15

 امعارتا : ظعمعستعمتمع ممعسأ [(عصلاتق. طمساعتس آلم عم تكور نسمع 0علتغ عا !ةنععيتاتق هدأ هاعر ب

 كي

 4307. 1[ههم ء]-ىةمصامفخغ من]عطعأكتلم عال لع ءمصمع جاتمصع 5عالاتتال 7051]06[ةتاتتللو

 مسعام»ع كاعتاعط 1 عقق- ءل- لاو ل78 عرب قكلل-ءا-[مرل كما ظطملتتاهو مصصم 756 (ذصعم

 اق. لمص. 1355) سمعتم. - 4508. 1[[هدد ءال-امدصص طغلالطقطر لدقاح ءا طوصه 0ع ]عم

 هرتاصتم , هيعامرتع كظطعتلعا قلب 8عا» قلالملاعلع طعس 7101 مستسعا عدلي 0ط عضل 007 عد]نو

 ماعم 1 قلل 7لسبيرم لتعم ءأ حمصم 281 (ذصع. 13. للمس(. 8594) رسمعانم. (ئهرصسرد عدلتنتما

 حنعامماماتطسم معك حطم و نسم( زاه زمعامتا: آمسم ][)عم ءغ ىدطم ةيبع" ءزسق تنل مدتطسم ةاع.

 4509. 1[[1هعص ء]- هعطمم مسلءطضخكملم معصمعهكتمصتعر ةسعامتع لانتع لوم“ قلاسعا 13 عزب

 اكسر ظمسس ةط_ملفم. ع ه4قا0. ل[هعصس ءل -رسمط ةعط عععغر مدلعطعمب دعاقأم 0ع

 1( - هرعمماتمصتطسع تنص نسهلعماع هععتالاةهلتتممتم ( 1لهد(/عمعاز. "اعمعامطتق لص ]تم عادلتمهعلاتو

 نعام جمقهععمعزممعم هم يمصمعاسعإ50ةصعت» لتعم طساتك هدغ ع ذمعتمتا ذامن: آمسك آءم نست ص
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 نجرلا بع نيدلا لالجل ةرعاقلاو رصم رابخا ىف ةرضاحملا نسحح ه8 خلآ دايس .كفف]

 ىف ةفلوملا بتكلا نم اباتك نيرشعو ةينامث هيف ركذ 911 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نبأ

 ةيردنكسالاو مارعالا ركذ رث ءاكحلاو ءايبنالا نم اهلخد نمو اهكولم درواو اهصخلف رصم رابخأ

 ىف اهباونو رحم كولم رث فنص لك نم اهنايعا ركذ رث نيعباتلاو ةباكصلا نم ايهلخد نمو

 راعشالا نم اهيف ليق ام. سرادملاو عماوجلا نم اهيف امو مهركاسعو ةيمالسالا ةلودلا 5

 نابه» نب كيحا نب باهمولا دبع نيدلا نيمال لاصخ رشع ىلع لاقملا نسح ها“

 ىطويسلا لالجلل كلوملا لمع ىف دصقملا نسح #ما# 7 غنس قونملا ىفنكلا [ىقشمدلا]

 ىدلوم ىف عقو امو معلص ىلا رمأ ءادتبا ىف سانلا عامتجا هيف ركذو هيواح ىف هدروا روكذملا

 نم موظنم ىكرت راكن نسدحح مما. اضيأ هل ءوج ةيسربيبلا هاقئناخ ىف ةينلا ىسح ماع

 ريهاشمل 1000 ما ناخ ديزياب ناطلسلا رصع ءارمأ نم ناميلس نب نانس ةسيخ 0

 ىققوتملا [ىنفاشلا] ىرمعلا هللا لضف [نب ىبك] نب دحا نيدلا باهشل ةيدار ةديعق ءافلخلا

 هععتلمنممع طمصمممأق ءمعات دنت ةهرعرتتأ ءاعب ع 4511. [[هدص عا] - همطقلطق2 عأو

 ماهلعطعو ءممحءعودتمستم ممعععمأام دمهاععتج 0ع طئعاممتم ق4عووعمات عع (نةطتعمعو ةتتعأمدع

 لء]ث1-ع0ل-047: ملة ل-ء]-ه]يررجمت» 18 عزو لق 8 عطس كويراغو ممصم 911 (ذصع. 4. لدصم 1505) 220110

 آمسلمغ ذطأ متعتماأل هععم ع ]نطرعتع لع طئعامعتم كعوجمأت يدصممةتاتع رو نسمق5 12 عءاأذ وضعت ممهاعتل

 ءىععععمد زا. 1 مععممعا معومه 4كعوعمت ءغ معموطعأومم مطت]لهدمدطمعوتعرو ولست عوتط 1ططتقتاتأ :

 لعتملع لعععتطتغ موعدستلعم هغ كل ءعدعدملعتمتم ءغ عمعم5 معموطعأامع طمضتسوتتع 52عاه[05ع5

 ونمت عد مو ععمأ ةاصغز بص وتعمد مرضت عرت 020غ هردصتق ععمعتم هرتععامتتعع تسمع ع معتسعأو ع3

 قلعومأت ءمصسواتع م22ع1ععغم5 جه (صمم»ع 1زملع عععمت [كها]ديصتعتو ءغ طمصتسس ء>ذعطءااتقو ©أ 5

 عماد معسمتعم ءما1]1ععنمومسع زطأ ءةدماعدعام عع مضتمم ذص عمضتتت 1دتتلعتت ءميضممتأه.

 4512. [8هعدم ءعآعسس ععء3ذ]ر ةعدصتم ءاععجمم لع لعععسس معمر ءاهتطتكو ةتتعاماع ل/11111-60[-4

 450 - ءآ-مءآار/ابط ظور» قلطردعل عبو 17 هلاك | ]82 نجععاعطف ] طمصعلتلمم ةطصلتم 708 (ذصعم

 7. كعمل 1366) رممعاطتم. - 4513. معمم ءآلددس جع5هملم مسلعطعطتلم ءمصقتلتا 0ع ءالععات

 معمرطعأمع همهاتم هسعام»ع لع7ل7-عل-0/+ كميرا اآدسلحكم , نحت طسصع اعهعامطتتت ذه 117-10

 معملععأ ءغعتطأ مهتعمغيم نمم12000 طمتستمعمر تنس مهمطعأم معملتععغو ه0 نبض ءمصكت عمععتمأاو أ

 وتحعو تنتقل ه382ععءاسعر ةيعمعتما. - 4514. [[هعم ءا-همتع ععغاي ماهلعطتنتطت0لم مهمته

 ع يعممطتم 2+:المسوت. 1"ههععماسع جط ةملعسس ءعلتطتعق. - 4515. طمحصس مااطعةعو مال 0

 ملعكسوع. وضح مععلعتست معصساهلتك قمضسمتسستت ه ه0(: ع كم7ءعنبمبو ظخستعم اعتتمملع 0

 كملفمأ ظهيرءعسأل 16و تحعماع ءلتامصست. ع 4510. آمعص ء1-دع عرقي مسملعطعطمل0

 زماععتأ منك كمسمعتستم آ[كطملتلكم معمجعتمه.  (مه40ه ذه 11/6 0عدتسعمك , هتتعام»ع كارع]ر العا

 المعلا 8ع [ 5 طبع 8 ءب] ل هل)1011ع)ل 0مم [؟كطمظتام]ر ةسصم 749 ((صع. 1. قدم 134)
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 ىققوتملا ىطلملا دمح نب اججرس نيدلا نيزل نيقتملا نصحو نيقيلا ىسح مب 81 ةنس

 ىروباسينلا ىتاكب صلختللا هللا دبع نب دمحم موظنم ىسراف فشعو نسح #8 00 ةنس

 ةمدقملا ىف نودلخ نبا هكذ باسحلا ىف ريغصلا راصحلا 010 هه. ةنس دودح ىف ىوتملا

 نيدلا مجنل لّداسملا ف لئاصح 5. برغملا ىف ةلوادتملا تاطوسبملا نسحا نم وه ,لاقو
 3 حابشالا روسو حاورالا رصح 01 ها" ةنس قوناملا ىفنحلا ىفسنلا لمح نب رمع صفح ىتأ

 رصح 80#  ىقأي ةيفسنلا ةموظنملا حرش ىف لسالدلا رصقو لداسملا رصح #0 ءامسالا ف

 مل نس قوتملا هيقفلا ىفنحلا ىدنقرمسلا مح نب رصن ثيللا نبأ مامالل عورفلا ىف لداسملا

 ىطويسلا ركب نأ نب نمرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةعاسلا طارشال ةعاشالاو رصلملا مم#

 ومر ىقورزاكلا دوعسمل وه ليق ءايبنالا صصق نم ءايقثالا نصح 0000# 11 خنس قوتملا

 هب 0
 10 مناغ انالومل مالسالا نصح سال خلا انمخ ىب ىأدخ ىانت زأ دعب هءلوأ ىسراف

 يمرس منن. - 4517. [[هعض عاد ءءاعاصب ممل ءطعطبلام ءعمامع ءيمعمتةمصتق ءغ معد ]آل هس

 نقيدعصاتسسو هنعاما»ع 7ءن- لع لاد» مذعءع» زعم 12 عزي 21ه|ءميجتسعا 21ء7ءاغر ةصصم 783 (ذصع

 9, 1”ءاررسم 1386) رسمرتانم. - 4هقلق. [[ههس ركع ]ةطعو مسلعطعتخملم ةهغ حسمت !هععدصقت

 مموضمم معدن, ةهسعام»ع ]10]يمضت»ءأ لعن لطلماامأب عملنا, لك اة 8ر دك ممفاهتس 5ع

 لزحتاو معممتستمسملم ءأ كععد ةسطتنتلل 850 (اصع. 9 لامس. 1440) ردم»ءانم. - 4519. 115-1:[1ذدع

 [خز  عمعيطتعو سسمتتسعساتتلل ممتكلانتل.  آطنطعس ةعاطتسعاتعسقرو يسع لل: 1/0/0 ذه

 ممماعيمرس عمتخ ( 7لمءمللعرسعاز ]1هسملمغ ءأا دصاعع مممععامساتككتسسم هرعت ةتسيبافتتس ةهغاذم

 معيزمصتاطاسع هععتلعصاهلتطاتع مخل عقتتسمتئانلال لمن[. -- 4020١ 1[ددقنتاو ظسعطتق "ءدالست

 و 0ع نومعماتمصتطسم و ةهسعامر»ع رلءتس- هلل لق: لاني آطلهرت 0سم" ظعبي 8لمامتتعا لاذ ءععز#

 [كمصعلامو ةصسصم 537 (ذصع. 27. لسا. 1142) مدمدطتم. - 4521. طلدمقع ءا - ععاننؤط 2ع

 قرر عاد ععطط ةطر همودقاأم ةريتسطتتللا ءأ دئتتتلالق م1ممرتتتسر 0ع ممدصتصتطانق ددوئ51 لق.

 4522. [1معرب ءع] -رسعدنذت] 5ع ءبيعرع ع] - لعا1متأو قكععتستفعتمألم ونتهعقاتمصتاتلتال أ

 يماتمعألم مضيت عما مدختتل.  (نمرسسسعمامستك ]ممعمرسمألكق ه 2 ءعور#/ ءمصلتنتو لع نسم امل

 لزعومررب - 4523. [[هعع ءادرس ءةلتلو قكععستكءعترنأاتم ننهعمأتمصتتتس 0ع مهعاتطانتق لاتتتق

 لعمتح هاتعو هسعامرع لات ل/عقاإر اكممر» لعرب 31ه]مسبسعل كموم»ءمسأع لسسمءعممختلام [ظدصعظتمم

 عمصم 382 (ذمع. 9. لآدعغ. 902) رسمرانو. - 4524. ظ1- 1ع5دع 56 ظا-1ةطقهأغو

 معمم عكررالم ءغ معمرمعماتم لع ءمصلتقممتطمسع طمحمع معوض ءءاتمصتعو ةنعام»ع 8ةطعتلط

 لعامل - لس لفن قكطلل- ءا-"هطسمتا ظعي قلطغ ظعام» كميرشعر ةهصصم 911 (ذصع. 4. لتصن 1505)

 رمت م. - 4523. [آذدد ءا-ها(ءاعت عشر مع نامل. 11ئةامتمع متمرط ءامتتلللل 6281

 10 ةعئترامعو نسمع 11ءوبئلو لعمجع_ نع هسعامبت اهطسسصطبتخ.  طمعتتغ هزندنق زادت 18همغ ادتاعس

 1رعز ةذمعمسرتهرئمازازو ءنعي - 4520. [لتعس ءآ-نع] قسسو هنت 120عأ [آهلمهساعمعو ةتتعامدع
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 ضعب هليس هنأ هيف ركذ رصنخم وهو 1... ةنس دودح ىف قوتملا ىفنكلا ىدادغيلا نيح# نبأ

 مر ىلع هب ع سمت 5006-53 عفنلا هب متيل ماكحالاو كئاقعلا هيلع دازو باجاف رفكلا ظافلا عمج ةبلطلا

 ةنتفلا نم ناميالا نصح 500 خلا ىحلا دحاولا دللا الا هلأ ال نأ ديشا هلوا لوصف

 نيبلسو 0 أ كنس مدلك ع نيصخلا نصل م 1 ءاهسال أ 3 0 اكنل أ 5 وسو ةوببكا ل أ عع مان

 خعماكلا بنللا نم وو مل ةئس قون ىرزجكالا ديح ند لي نيدلا سمش خيب ل ! ا 076 3 20 0 6 0 ك0

 ب ثيداحالا ىم هجرخأا هنأ هيف ركذ راثالاو ثيداحالا ىف ةدراولا راكذالاو داروالاو ةيعدالل

 هنم بريف روميت وهو هودع هبلط هبيترت لبكا املو ةذش لك دنع ةّدع هربار ةكجحصلا

 لوقي معلص هناكو هنيمي ىلع اًسلاج معلص نيلسملا ديس ىأرف ىصحلا اذهب نصخو اًيفنخ

 اميب حسم مت جبرف هيدي ع ب عفرف نيملسمللو ىل ىلاعت هللا عدا هللا لوسر اي لاقذ كبرت ام هل

 نيملسملا ىعو هنع هللا ا دحالا ةليل ودعلا بريف سيبخلا ةليل كلذ ناكو ميركلا ههجو

 ةذوخآملا بتكلل زمرو فيلاوتلا ىم تادلج“ هعيمجج مل ام عماجلا باتكلا اذه ىف ام ةكربب

 31011 همداو © ]مدرج 1 عءت» ]81ه مبجتسعا ظمعل ل402 [آهصعطظاحم قثتمععج ةصصتتتط 1030 (ذصع

 46. مخلمح. 1620) رممعطتم. (نهرصمعملتستسو نطل ه هع لنه ءمملمصتنت ةلتوتعتات و 3 هادو

 نسر عام هنعمل طعدصاتم ءمالتععععغو معالتكدع ممضهأم  (نانك كتل همام مععمعغو ةعاتعنلود

 قةلعز هع لععععغئو لتحكمم ج001لتغو, هدغ تاتلتكذت ]تطأ نسمست مءم1ععانمعتسع ةعمكتمعأا آم

 وستموسع هععانمصع5 لتكتعمم ءيغ ءغ زمعتمتغ زم: 1'عدغمع مسلط ءددع ]دعس همتقأ كللقط

 هماعمستال لك عمراعرب هام ع 4527. طتقمس ءاآ]-اسفقمو م23ععالتسسل 2041 811هز] ةتقتت ع1

 يمطو هعلسع6ممعترل. - 4528. طنعم عا طقعلعغ ع ةدتع عادم ءّز قعر مع كامع ءأ

 مجسم زسسستنمت هتف 0ع هممدصتستطاتع مدورة( عازد. - 4529. ظا- تنعم 11-81 دعاصو 32

 جمعطتع لمدصتمت 1ءوعدغمردتس ةسسسم صم ءأ دصسملاعو 26غ "طغتلعط ك/عرسع- عل -

 711م عا 18 عدن 11لء]متهتسعا لعسعع"ة رى  ةهمصم 8533 (ذصمع. 30. ذعمأ. 1429) مدمجطتم. آطنطعت

 طلع مرعععمو مع عممدع ءمعدست عمه ءغ ]1دسلهتممعم العار نسمع لص معهمطعأوع ءزاتقواتنع 50 لمتنا

 دلت مدتطتتع ععمعادنمع هدصغور ءيصزاصعأمك ءمصاتصسعأال كتسعام» هع عمه ع 6تم0ئ66هصتطاتق

 ممم معتستم ءاأز صتعدع ءغ مصوسمتس مهعمز لتس ص هدصتطاتع ءملفست هك طتتم ذص !نععتل معهللك5

 مهمه. 1نطعت لتعممدلقممعسس د ةطقم] كك مدعغعو 1و هلك ععددتتستك ءاتتلل معاتتاو 011612 5

 دطلعمم ظيعتغ ءغ ذللج ةععع دع صسصتخحتلم  ؟10لنغ كعتسلع معع عمصصتمت 1ععدغمطتنل ماض عأم ءالت

 جل 0عدجئمس هةعلعما سو عغ كح زلاع ءدع ةعر نسمع ؟ءالعأو وننوععععع علمنك هدقعأت 82ععمق

 كدصملع هل آن دسص رو "ععممصلتغعو معم مدع ءعغ 20عاتطاتقو ه ![ععمنع ][)ءث. تمل طتع كح دهةطتطاتق

 هدط] دعم 1ععلمسعغعو مدهستم ةممعع ؟ملطتتت همطتل عد لمحت. دعاس طمع عقأ ممعاع [ععلودع نستمع

 معو ءأ ممعاع لتعت كهاتك طمعتتم ذص ظعحسس هع ءمصطتلتغو 12 تعوسع ةسعام ءعد ءغ [0ع]ع5 ةط ت6

 1[ طععوحتغ ؟ةحمرع ءعمدحصتست و وتقع ذه طمع ائطعم 1[ةودصطتت اهطكتتلتل 05112681, 011311611111 07611
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 ءاعدلا لضف ىف ثيداحا ىلع ليثشت ةمدقم ركذو ثيدحلا لعأ نيب ةدويعملا زومرلاب اهنع

 ابصلا ىف لاقي ام مث ىنسكل ءامسالاو مظعالا مسالا مث اهتنكماو ةباجالا تاقواو هبادآو ركذلاو

 رق ءاعدلا مث نارقلا لضف مث رافغتسالا مث ماعلا ركذلا مث تامملا ىلا ةويحلا ىف ءاسملاو

 ىذ نم نيرشعلاو ىناثلا دحالا موي هفيلأت نم غرفو معلص ىنلا ىلع ةولصلا لضفب هينخ

 5 ةدّيشم اهباوبا عيمجو فشمد لخاد نانكلا ةبقع سأرب اهأشنا ىتلا ةسردمب .1 ةنس ةجكل

 دحا ّلكو ةعوفرم هللا ىلا ىديالاو ةعوطقم هايملاو راصحلا نم ميظع دهج ىف سانلاو راجالاب
 رعش لاق نم ىسحا دقلو هرثكأ بهنو دلبلا رهاظ قرحا دقو هل امو هسفن ىلع فداخ

 انيبلاعلا هلأ ركنا لوهملا رمالا كبان نأ

 انيصشل ىصخل كنود كيلع غاب ىغب اذاو

 10 ركذ ملا ملع ام ىلع دلل دبحلا هلوا نصحلا حاتفم هامسو لوقلاب !ثيغم اًحرش هحرش أ

 خسصرت]هركتست ؟كمطسستمم ؟تجع ىصاتصعما. آطتطعمور مضلع (مهلئاقمصعم طفسمتكر ةليصتق ه عملت خهصقس

 ملزم معععوراتم ممامحتا ءأ معهعأ ات“ ممعتس مجمعستمتغر سمع جهلنا وصعمج ءمماتمسعأ لع ممععاوحستأتم

 ممععمالمصتم ءأ زمك معدات مهمتك 1آ)ءأو 0ع ]1عوتطسع دص عد معلعمله هطقعجهملتع ها (غةدربمعطانق

 ]ومعزموسعر نستطع مماتمسزسسم ة01دصطنت“ "[كنس همتسعم لعل ةيسسستتل ها ةماطتطاسلم ةمصعأاف

 ءمرصتصس عضم مغر لتئدععزغ 0ع حععطلق دصفمع ءأ ؟عدرععع ذص طقع حتلعح مقوسع 20 دهم عد

 زمعزعملتعو لعمتوسع لع دمك معداتممع آلعأ دصتح ءعدلتو لع مداتمصع ؟ءعدتمسس لعانعان ؟:هعدصلتو

 لع مروعمامصاتم (هروصتلو 0ع رتععع [معلعملمو ءهأ ظطمعتس 1هعتأ ذص معععع 182عم معم ةدلتتع

 مرموررط ءامع ةلطتطعمسلهم  (نهرسرمعتاتمصعتلل انطعأ لنع دتععمتسم ةععتصلم دسعممتك طل اطتزز ءأو

 و نبأ لتعم ظماتك ظتاأو مصسصم 791 (ذصع. 1رلعع. 1388) ةطعماكتل ذص ءمالععتم ّذص هيض

 ءمللع لئمت زماعم طحضممعتست مط ذمذم ةعاتظعمكمو بنت مممع ءزدنك هردصسعم ةضصصقأفع

 هغ ]همزلتطاتس هطعاضتعامع ءةدعمتب امعمامع هطقععوزممع التل ععماتعستسم هصلتوتتع كم ععع عانت“ أ

 حوتته مممطتطتلل دصحصتتك 20 1آلءدسص (0ه]1عععصغو ةتصتتقكم أك( معكم كانك 5118 ع 10هادصتق

 ممماترسعمععععغو لمتصتك ءحاعم معطعت ءمرسطتعامع ماسعهسمعونع ءدضصتتت لتععامع ءةوعصأو نأ

 نوغام زللع مسلعطعع ءمصعتعأ:

 (قدحصلم تطأ ددعتسس طمصض عصلتتس كم عل علتأو 1طكتمعم [) تتحلل 11001:انئ1+

 [كأ نسحصلم (ععحصصتق اع ةصقم] داعم امعامكو قىصلسعع ه0 ةعععس ط[طسصتأمتلل

 10 طمعغعم هاتلعس ءزسقك ءىسصعمأ تتلق رو نانأ هعلتانع جه ؟>ععطتق: ًطهسمق [آ)عم معم ذتخو نسفع

 لمصتتأ ءعاعبرو ءلتلتغ ذكمم ددغ امصاسسم اعحاسك ؟ععنو ءيجرجاتعملم ةلزاععععأو ةسسكتتع للقزكاكأب
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 نابكرلا هب تراس ىبتنا املو هتالكشم لل الصف هرخآ ىف لعجج نأ هفيلأت ىنع دعو هنأ هيف

 ةنس نيعبرا نم وحن ىصم املو هل ايعالك ةتجحلاو نصحلا ةّدع هارصتخم اذكو نادلبلا ىف

 ىلع خيشلا نأ مق زاريش ةنيدويد ما“ خنس ناضعر 2 غرثو حرشلا كلذ دعو ام ّو

 كعب ةرشع نتدس ةنس اهب قوتملا خكم ليون ىراقلاب فورعملا ىورهلا لكيحكم ناطلس نبأ

 دمحلا هلوا نيصكلا ىصحلل نيمتلا زركلا هاج اطيسب اًجوزمم احرش نصحلا جودت فلالا

 ةخنس ةرخآلا ىذامج نم ريخآلا فصنلا ىف هنم غرثو خلا م هركذ لعج ىذلا هلأ

 هلل دمحلا هلوأ باوبا ةرشع ىلع ويف نيصحلا ةدعب ىمسملا هرصتخ اماو فلالا دعب نامت

 ديسلل نيصحلا ةفرغب ةامسم ةيسافلاب ةمجرت رصتخملا اذهلو حلا ةّدع هركذ لعج ىذلا

 32 ىذلا ليبكلا هلل. نبحلا ةهلوا ظعاولا ىيسحلا نكرلا دبع نب هللا دبع نيدلا ليصأ

 ىف غرفو ةمتاخو لوصف ةسمخ ىلع ار تامهملا ىم اضعب هيلع داز هنأ كا خلا لامكلا

 هامس ميركلا دبع نب ىبيكل ةيكرت ةمجرت اضيا لصاللو ةاره ةدلبب ما" ةنس ىلوالا ىنامج

 [/- م[: اآمكعتمدلتل.  ذع تم تطعم ءمصممصعصسلأم ج0 طصعتص ءىرنتغ 300عمع مما] 1 قام ءىعع

 مهتحوأ ه0 ]1هعمو عزبه لتلك عللعد ع ةيسطت7عتمس ةماكعصلمع.  (طدونق ملص معلا ممعتلل هنن

 ةهطعماوتسمعأو ءعوستأعم مع مصمم نصل ءضعتسأان] ءعتصأ معع رصتصتتق نا هطل116 ءزاتق ءهرتأ مدس عم

 0006 11-171 خع» كى ظق/-لمببسعا دمكىتحامسس ءغا هل عم درهم ءلتتمتس. لحس دعم نيسملعدعتمساو

 [معع ةهممصتق ممعاومتكمو وسنهع مدمرصست5عمغو ءهقميسنسعمامتتقم دلل معدععأمعع ةاتلتتكاو لتعلم

 رسعمعع ظمضسفلطمم جمصتل 831 (زمع. 22. 0ع 1427) ذص دتعطع كطتعدم هل ظصعتس ج00هحتأم

 ؟ا"دص كاطعتاعاط قل/غ ظعبي ىبلام»» 71ه]مميوسضسعا ظل ع« عمم ا1ءللعمع ةصوستلتستتكو دصسلعم ('م»

 ( (0هرمصت آععام») لتعطق ءغ ذم آللح دحعطع حممم 1016 (ذصع. 18. كس 1607) عض انقو

 1/-1] عرب ؟ها]سصستمع ةسسرنام رر/-ل] »ع 1ل/- طب مستو لقا - ]1 عدا 1-177] عقر ذمخعتمأم ءىلططتس ءعصامطتك د

 مدار نسما (عدعطسم جلستخحطتسب طقطعأ ءغازغم ةصعتمتا: 1مسق 1)عمو وسأ عليل 1210من مصعطل

 حرععرب 1ععلغ دصسمل((ععلتتسمتل ءاع.  ةطعماسطتست ءعأ ممتأع ممداععمتلا دسعمعت5 كمستلف 1[!

 مصصخ 1008 (زصع. 14. للصلب. 1599). - 1مزغمرسع ءزاتلق 000ءا 8-17 م ذمهعتمأح ذم

 لعععرد يتاح 01ةممدلاو عدا ءغ تلو ةمعامتغ: طهسك ]لعمرو ونسأ دانك 1م5:0هالمصعتت ممعقأل تلت

 عطس 1ععزغ ع. 1كدلعتم ذم ![امكتمتال مععدزعملل ؟عرهم قار عا طقعع ؟ءعمدتم, نسمع 56ج

 رلاو17]- هل - لأ: 6 م7]مع] 1 عءزج كطاآ- ءآ- "مادسمب» 187هعمعتدت (نُهمعتمسهتم عدت ةتتعامد عت طقطفعأب

 هرلتطتع هط طلع ؟ععطلق: 1طمتم 1آ0عم ممدعع]دتتر نسل 0ععمرتتتل هتتهأ ءأع. 8ع ءيتكمستوع

 ممدصتتلاو ععوحتم»عتك دسمرسعساأت 2001ل15دع لتعتغ (ماصصصوتتع هراتكو 0000 ددعمتسع لمتستلت 1

 همسأ 537 (مع. 18. فسع. 1433) زم نعطع [[ععوغ حطعماحتغو دم ينتمصوتنع ءقررأأه عا ءمصع] نقامصعللا

 لزكتمأا.  طعوماوععد ممعطعأومسل نععأاعع (عمصعأ هطنص هدأ ح 7" م7وع ظعت؛ قللل- ءآ- 8ع”أل»#ب
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 هلل ىبحلا هلوا معلص ىبنلا صئاصخ نم ةدايز ىلع المتشم نيباب ىلع هاعجو نانجلا حابصم

 ىتايسو ىلازغلل فخأملا نصح 080# رونكلا مسلطو زومرلا نصح 70. ملا ديمحلا

 ىلا دلل سمحلا هلوا رصتخم ديوجتلا ىف نيدعاجاملا نصح #0 فذخأملا ىف ميملا ىف

 لوبصح #0 ' ىرانفلا فسوي نب ىلع انالوم هتجابيد ىف ركذ لا نيببملا هبانك انيلع لونا

 م ةنس غوتملا ىزيرقملا ىلع نب دجحأ نيدلا ىقت ديشلت ريكل ةمتاخ لاوس ىف ريملاو ماعنالا

 دمحن نب ميعربا نيحلا ناعرب خيشلل ةيح ةنلل ىف دحال لع لداسي ةيغبلا لوصح خمر“

 خلا هللا ديح دعب اماأ هلوا رصتخم وهو [1.. ةنس ىنوتملا] ىقشمدلا ىفاشلا ىجانلا

 ىطويسلا ركب ىأ نب نمرلا دبع نيدلا لالج جيشلل قزرلا لوصاب فقفرلا لوصح م

 اراهنو اليل قزرلل ةيلاإل لاعفالا ىف ةدراولا ثيداحالا اهيف بعوتسا ةلاسر ىو 11 ةنس قوتملا

 ميلعت ىلع ٌضحلا 0« اضيا روكذملا ىطويسلل لاوسلا ثيداحا ىف لاونلا لوصح ها“

 ونسأن مودلممعس لل ءارم]ب ءا-زعريع» زمععترمدتغ ءغتص لسم ءمجتلع لتماضطستع امهم دغ همصهصتنال

 لع دزعطماتطسم رمعمررطعأمع معمرتع ةلززعععأ. طمعاتغ امن آطحسقه آلعم ]مناع لنعوم ءاع.

 4530. ]آز هر ءآ] عمرص دو رمرمععالتسم ةلعصمتلانلل دعمت كمال عمل ءأ اهلتعهسم غلط ععدتتكم-

 مرر. - 4531. 1ةلتعم آظا1- ل1 هلعط دلو همماموعتح هرعتمه 71ه لماع هج (ءمجنلن ءهلتكمم

 0ع نسم هسط لمعة مس ذم اناععد قلوس ؟0لعصاسسس عمان - 4532. ا[[ذ هد ءادحدس هز قةطا1لاأسو

 مممعع5لتسس عم 8لع عضامصتتسس لع مساع (ئهعحصتست طغعصع ]ءيعصلت.  (ئهدصمعصلتستلتر 000

 زكام زمعترزا: ]دسم 12ءعمو نسل ممطتع ]تطتتسست ةتسنلل معتكزرأ تيلتنلا 28ع]مكتا هع. لطص ءزانض

 مروع مانممع المالح همداع ل06 لذ عنا ة”يعتبر“ 1؟ءييم» ادساماستس. ع 4533. 11ه هدثآ] علام كدص

 ونوع ءع]دس ءارعب فرسرمتماتم ععماتمع ع ىرصسعماسعس لع ييمععاممع ءحئتاسق طممتر عسعتم آ) هانم

 لاحت هسعامسع كا عتلعاج معاق علل قلاتسعل عي للغ قل هع” اعتر همس 845 (ذصع. 22. اآ1هت. 1441)

 رسمرتانو. - 4534. ][[هدرتا ءال-طسعطو عار ءقمقععنالم معلن ةحيتعاتامع معك (112615عهأ عتطو

 مست تيتلمس ذم 1[معملتعم طمعطممب مسعامعع ظطعتلعط ظمأ مس-عل-لن» اهلك آضعزا لآن من»هتنعل

 ركارع ان نوعوزعلم ظطمتتتامم ل ةصصم 900 (زصع. 2 0ع[. 1494) رسمرتانم |. (نهدسح عملتستس

 نسمل زلم زمعرزغ: طومعستعستم معمعست(ءعملتق. آمسلعامسع ])عريه ءاعي ب 4535. [[هدنل

 عل - مز1عروا ممومععنللم 1مكمرتك معع مسكصعترته طعوس ذص كلطم ممطتومسع هطقعتتتةطصلقتلانلالو

 مسعامع ةطعتلعط لعامل - ءل- لغو لطل- ءآ-"هطسسمعت» آظعرو كلغ اظء]»» كميسشاغي مصصم 911 (ذصع

 4. للص. 1503) رضمرانم. ©سصعع ذص طمع (اعمعامطب ءمالءوتغ مملتغنممعم لع جعاتمصتطاتق

 مرمرطءامع زمعمتعمامعر سمع متعاسس نمماتلتهصسس لتع همعاسوتع رسما. ع 4530. 11ه عنا

 ءادم ءدك نذلر ملعراتم لمصت لع عملئا6تمصتطسع اماعضمعماتممستم معع ةصععامو كلب » تأ لا ةلعق"و

 مسسعامرع ةعملعس فورين. ع 4537. 110-11 طلطر ءحعلامتلم هل مععضلتستت عطا ءللل

 فل
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 ه.:« ةنس ئوتملا ىوكنلا ىراينالا دمك نب ىوكرلا دبع تاكربلا نأ مامالل ةيبرعلا

 ع

 0 لاق عيرافتلا ىف ه.كذ ام رثتكا !ذكو هسأرب اًيلع هذعل هجو الف

 ناقتالا 3 انك نيعبرأو فين ل كرعن ةنرأو اهوطيض لقذ ىيفس هل 5

 1 1 ؟ عب 000 5 1 : : 1 0
 ىرصملا مساقلا ىنأ ند فئاكلا كيع خيشلل روضحلا سناب سنالا روضح 0

 2 عل ا 1-5 م . - 1 8 5 0 5
 ىوتملا ىراقلا ىوريلا ىقنلل دمحم ناطلس نب ىلع خيشلل ربكالا جناب قوالا ظذملا تم.

 تلا

 ىف هركذ ىطويسلا لالكلل رفاكلا كاردتسا ىف منغملا ىم رفاولا ظحلا م61 1.1 خنس كعب

 28 و
 دلل ىمحلا هلوا قوعابلا دمك روفرفلا نبا حدم ىف روفوملا ظحلا 05“ اًمامث ىواحلا

 ةكعوطتعسم و ةسعام»ع طصقست قنة[ ع»”ءآأا قاس ءآ - "معلتصمت عزت ]11ه]متضتتعا  كااراس#

 (دستص هت عمر ةسصم 2577 (ذصع. 17. لامن. 1181) 20110

 4538. 11دد ءا-طج لطوعت 658ع ع]-عولظورل. 100عاضللتال 156151011111 013216011111 0111

 عم ماعأوع ؟ع] لمدسأ ١ع] معتق عععاملا ةنصأم

 مطمجنمعأ عم هنأ لتععراتسمع ءععععمتم ممممتعمع هةععتسلمسمم , عا ا1هماله قابلا ع»

 محبط ءعمرستسعئالمدهغ (مصخمتمو نأ ددمز هرعت ءاطمسامع ءمرتتمتل حطعمتسعمأام معضلمغي ةتمع طقع

 ءمتس ممصع مستللك جهلعمغ ءيمععم ءمبص لص لعع اتمتع نععتلتمعطسع مسنععدسلا. 1 هانق

 ععرعرتم ددمحتسم مع0لصمممتل ريمكس ءدأر سمع ماع ةععبضلمتسمم معاعتام سس عطنتم

 ومومستاا لمدسأ عععع] حامدتسم رتهعمابللا ععدع لتعتغي ءدعسرداو معتم عدمت 1مم "عدتعأ هامان

 معبر وكلت طمامتاتظأو ةلوتتعو انا 1ض 1/6, ]1عوعلطتتو 101161011 0020ةهعلصأو» ءأ ننم0 د

 هعععلتغ ءةعماعمأ

 4539. مهل طشع ءا-مصع طأ] 1آمخ ءادطم لطتتعو مهعععمأالم 500اعامأتق ربعك 50علتتللا

 ررعوعععماعم و ةهسعام»ع كطعتللط قكال-عا-طل ]نع 8 عدن كلفة |عمئقس للفعست ع همه0. آاخ1-1[ ح2

 كا - كم1 دعو 1ءانعتامك عمل ععاتمعتسم ذم معععوت مما مدع رسمت 2 085168 2110601

 ة5زعئاعط ك2 8م كتبا متجع كلهابعست»عل ]ل عر»ععت [آظطحمعظتو (نهددصت آطععاماتع  ممقسأ ةصلتتلا

 1016 (ذمع. 18. لمع. 1607 ) ررمدنطتم. -ح 4541. 1-81 حاجات ظكا1- ا[! قلع ءمرتامدو ربهت#

 معدعقمع لع ةمظلعاأذ هل عدس ظلعتس «ععمعمسلم , ةسعامتع لعام 7-عل-لأو كوبرا. "1 معاملات

 طلع غهذتق هرعت 847م2 زمهععاتق هوان د 45492. 1-11 دغاجأب 31-81هم 153, 1ءلاعلامخ

 ممعلععأم. طدمعودتعسم 187-عا/ هدأ د 10]0]ممسنسعل 8ع ةعتراسعب نمت اصعرتا ألهن لصحتك

1 
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 اهلوأ ىفوطعلا رمع نب رضحل نادبالا طظفحح 0#

 لاعتنملا ىلعا ىم دلل ديخكلا

 ضوع نب كمحمل ةالصلا ٍلوصح ةليسوو ةولصلا ظفح 705 كيزياب ناطلسلل اهمظن ةيمال قو

 توف نع مايسصلا ظفح 084# لا ميلذل ميك دلل دما هلوا باوبأ ةسمخ ىلع رصنن# وقو رسفما

 فئاقح مم 04 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىبسلا ىفاكا دبع نب ىلع نيدلا ىقت حيشلل مامتلا

2 
 ىم وحر فمرت لوط ىلع اهميواقتو بكاوكلا طساوا يارضتنسا ىف داشرالا فقمئاقد ىف داصرالا

 جتغلا وبا نيدلا ات خيشلا هفنعم هدصر ام ىلع نول هضرعو ى طبض تادلاخلا [ردازج ]

 ز.. ائلنس نولتحح ىف هنع غ رثو [ ىلامكلا ] ىدامعلا حجاج نب ديحم رديلا نبا ىلاللا دمحأ

 هد ةنس وتأمل ىئارغطلا ىلع نب نيسح نيدلا ديومل ايميكلا ىف تاداهشتسالا فئاقح 808

 ]ررعمو نحتك ]م ءىعام مامصعامسضسس ةريرمععرعع زومدلأا كام. ع 4543. ][[11غ+ ءا-ةتطط ءغو

 ءمزماماذ 11زمممعمتتم لع ةمصتغمتع (انعصلم جهل كصالمعطسس معوفعتت. عح 4544. 117

 ءل]-حطلقمو ءمصمععكجمألم ءمعرمدخمتلل.  (نمضسدعم ذص طر» لعجتسعسع, نعمم0 1100/7“ ظ عن

 0م“ ملاسا كدلتمصم ظميعءستل مصلتلتغ ع زاد اصععرتا

 [ليجتم ]7عم نست هللع تستصعسا علت ءآ]عكوأت

 4545. 1[1آ111غ+ ع] - هم]ق(, هطفعتملأم معععسمب ءأ معمالم لمصح ءمصخفعوتسعصس0أو 30605

 رام مترو: ءلل ]7 عرب م4يبنلاب (ئهعحمأ ]صاع مرن عاع.  (هسوصعملطس لص ننتصوكانع ءةرتتأح لتس ههتاتتلو

 ونسمل زاه ذصعأمتا: آصسم ]لعموم ةدرتعمال هغ رصهصعبعأو ءهاعي دب 4540. ]111غ ءعآا-هزج دعو

 استلم لعز هصتت مه 0عاععطم ءمدصرتا ءاتمصتقر ةسعام»ع كاطعتلعط 1ععقعل-لهأ ملغ اق عرن م طل-ءا-/ لإ

 ىوا/ع كاطمكتاحر ةسصم 750 (ذمع. 16. لوص. 1355) ردمرنأون قف. ب 4547. آآه علتع عل -ةعقأ5لو

 وحروم هاطقمج مالمصعع لع ةدطاتلت(ماتطسع لتعءعءانمصتق ذم ءالععملتع دسعلتتم هاعالدصتس ممقتس

 المصتطسع ءمضس وسع (ةطسلتع جهل 1ههعئ0صلتصعس دمعطتم '[؟ةضسدتلم يسومعتاتعقو نسمع ةععسصس لانس

 مسعامصع كطعتلعط 1 علل لفرع قااننا/ماأب لاسعل ةطرفأع طعس ءا - اعل“ قل ه]روستسعا طعنا

 مل ء])0(] لسع | ل[ عردم/غ] هطععصملتممععم نسمتتنست مرسرتمدتاتمصعس ءقعل ةصئنتت 800 (ةصعب

 24. كءرد(. 1307) مطعماكحتاو مط زمكسلتلس 1هعامصملتس عصاستص تعتملاتق خعضمافي ةنتطنلو

 ونعم اضعتصأمح ةعواعسس ععملمع ءغ ستموتمعتسام ةعترسلم مرسم ساواانك. -  كقفقق. [[هعقتع

 ءا]-1 ةاتعطط 4 0ةغر ؟تاواعم (ععاتطسمست مضت لمامسضتسس لع للعطوجستمهيب ةدسعامتع 71070 60-

 هل- لق ةظ1همعب طعن للغ هع هبرغب مممم ملم (زمع. 22. لآلمسع. 1121) رسمتتطتم. طم طمع
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 ءافشلا بانك ىم تامدقمب اهلاطبا ىف انيس نبا ىلع كرو ةعءانصلا تابثا هيف 1

 ومناق رغاظلل هفلا ىقاحسالا رمت فيلأت نم راربالا هب نودمتعي اميف رارسالا فئاقح 8
 قالخالاو ةريسلا ىسحو ىناسللاو سفنلاب بدالاو ةسايسلاو ملعلاو لقعلا لوصف ةرشع ىلع بترو

 يلا ملأ حد :ٍ خلا ملعن مل ام انمّلع ىذلا هلل دمحلا هلوأ ةغاليلاو ءامكحلاو خياشملا تالاقمو دعدلاو

 رصتخ ىسرف نافرعلاو نيقيلا لهال ناميالا فداقح #هدإ بطلا ىف رارسالا فئاقح 6مم.

 ةلمتسم باوبأ ةسمخ ىلع هبثرو ما* نس ةارهب ةفلا كفنصمب فورعملا ليكم نب ىلع خيشلل

 ىساف فئادحلا فئاقح م0" ليلهتلا فئاقح #» تادابعلاو ناميالا لثاسم ىلع

 هلعجو سيوأ ناطلسلل هفلأ ىهاولا كيحم نب فرشال سيوفلا راعشأ دعاوق ىلع لمتشم رصخ#

 نيدلا دعس ديشلل ةلاسر فورحلا فئاقح م02 دلصفب
2 

 هممرعع هلمعتم دعجسل عمق ةعاعسس ذللمسس ددهعمسمتس ءمسلطعسمتع ةاب0عغ ءا لمزبو كتسمس عءاطامأب

 وننأ عدس ص 8عماععمرس عصتق ج0 انطعتتم ك7 عركم4 5ةمقتا ءةععع قمصاعسلءعوأل - 4549. [1هع متع

 ء1]- حهعقعو ةسطاتلت(ماع5 حععمسمتةنتتت 0ع كتكو وتتطاطع دعا مزخ ءدع اتطعم 267" لتعل

 لوم عآم 1 عم]»و ('موعتع ىمدصممكمتغو دصصتأاتلطتأاتت» ]1ل1ةممعدستغ هررانق ذص لعععسس هةععا0لمصسعع:

 للعمو ةعلعماله - جلستماةاوغلم - وعامللم ةمتئتلع ع ]موتو ع 2مللم عام

 ونعم ل] ل ررمععو - جطقانمعماأه ل هرتمتممععر ونتتمك ءأ لمعغم»عو 8203 ءغ مطتلمةمدطت

 حرص م]1ععاتصاتعو عن  ءاموسعم2.2 1معامتغ ذه: آكمتتك 1)عمو وسك 205 006ءانتأو 0126

 رعممرع كاسم ءاعب. - 4530. 11ج عقتع ءا]-ةدعدعة عر 56و 323201113 23113. 512 عامكق

 ريعازعتس. - 4551. 12 عقتع عا اص قمر ةيطغلل هلع 8061 جعدععاتم مءاتنومصتم 8[هطحسم

 ررعلز وع ءعغ ءعمامع ءمعصتالمصتكق هط]دتمع. (نهدصحعملتطسست» معمل عنتر, 0000 ةطعتلعا كلك

 1 ءزن 171101 67:1260, ؟هلعو 7/هءميستفركعع لتعطتعر [11عيملمع ةصصم 842 (ذمع. 24. لمص. 1438)

 بيرس ممكتتغ ءأ زد نستصموتتع ءممتخأد 01ةاعتطاستغو ونسمع نن0عداتمدعق 0ع 50ع ءغ تلطتق ه1 عند

 ءيىرسر] عءاتصاتخب - 4552. [طةعقتع ءا-غءطلأاو ءعضتامغعد ]دنا ه غن مصتق تصلك 1)عز.

 4553. 1[ جة ءعمتع ءعآ1دطح ل ةتعر ؟عجج طمطامتتلل 226018. هدد ]معد لن انتال مقلم, 1104

 معوبلمك ذم ءمصستمتطاتك درجانل 8ءعدوه هطوعععدسلمع عدعامأ ءأ هط 1ث]» عر ظعبع 3101 متصتسعلا

 زعم ذم طمصمععل كنلاحست 0267+ ىدسمعتاتت» عما. 1ط)دمع عا لعلتغ مدعاعد لع 01 عممصتطمع

 ممقامستسل م13عععلعمغتسم (ععطصتعتق ءهغ 0ع دنت ةعضصممل5 ةيان0 معععصسأاتم »ع5 ةعطتط لتعم

 عكعودتكسسو انغ مدع رصممعأو مهاتمصسعتس انطخت ملمع ج 17” ءامنا ءلتنرو بنلاتق 586550

 مصلاأعاتصب. - 4554. 8[معأتع ءع] طمع آر ؟عنو [ئاعطدستتلا دهان. 1 طهعامطتعو 21105
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 فٌئاقح 0#. ريبعتلا ىف ايورلا قداقح ممما فقئاقدلا فداقح ه0 ىومحكلا نم

 ىركبلا دمح ىسححلا ىلا ىيحلا سمش خيشلل فورحكلا بيتروت ىلع ةدراولا فولأملا هللا لك

 دلل ةيكحل !اهلوأ خياشملا تاملك اهب عمجو 5111 ةنس ابنك قاروا ةنس قى ةلاسرا ىفو  ىرصفلا

 ىجابلا دمحم نب ىلع نيدلا ءالعل فقطنملا ىف فشكلا فلتاقتحح خلا ميك ميلعلا

 و ةيحوبسلا فئاقأل 204. ذغللا فداقح #01 01[  ةنس قوتملا] 41 ةنس دلو ىذلا ىفاشلا

 قوتملا ىزاريشلا ديحم نيدلا ردص ةمالعلل ةّيديحملا فئاقمل مد ةيسودقلا فئاقدلاو

 ,يسفنلا ىف .فئاقلل من“  هنافصو ىلاعت بجاولا ةنرعم ىف ةلاسر ىهو 1. ةنس دودح ىف

 رصتنخ وهو 1 ةنس قوتملا ىروباسينلا ىملسلا نيسحلا نب دمحم نجرلا دبع نأ خيشلل

 لا نأ هيف ركذ خلا ارخآو اليا نيملاعلا بر دلل دمحلا هلوأ فوصتلا [لعا] ناسل ىلع

 10 ةقيقلمل ناسل ىلع هباطخ مهفب [مهنم] دحا لغتشي ملو نآرقلا دنآوف عاونا ىف عمج رعاظلا

 عامئاط كيث - مل - ل: 7101 مجوتنعأ 1مل مرجمممتم حج  همَمَح. 11ه عفتع ءعا1- 0 ععةتعر ١ تلماعت

 ةهنطض]ز(دطنصل. - 4مم. [[دعؤنع ءالد- منكم >عرئه ةمرضصلل طهأن12, 0ع ةملططل0الانل

 نواعجرسءامالمصع. - 4 همحت. [[جدعنتع آدلطل ئللمط ءلدسفل نلر دعم مماستم كهانهع

 لزكتصسمع يممععأمع ةمعتصلسس هدعلتمعس !زاعمضتس نما عاعأام , هننعام»ع ظطقعتلعل ف عرربمعل-ل

 را ]معدن 11ه]رميجتسعل شعاب: قلنع».  'لسمعاملمك دان ةعحع [هالمتتتس نتمع جضلم 9

 مع. 9. ل[آمجع. 1513) يمهد تغو اطتوسع لتعاأح كطعتلطمصتسس ءمالءوتأ. 1هعرتغ زامت آمسع

 ]روم ةعلعصأل] همرراعصا ءعاعي ع 4هقمقق. ][هعنتع ءا-الع هعطلر ؟عئاماعق رسقمأ عداها مصنع 0ع

 امهنععو هحسعامتتع لل - هل لع قلع لثعن ةلماعستسعا 84غ ظطقتظتلعهي ةهصصم 631 (ذصعب فيز

 7. 06. 1233) مهام | عا هصمم 714 (ذمع. 17. ةيبع. 1314) دصمعاطتم |. -ح 4559. هع ةتع

 ء]-16 عطقتأيب حمم مماستو ][!مونقمع. - 4500. ظا11-1هعقنتع ظ8-1هططشطأ ع عار عه

 ممطسم ])عزإ حعمممملأا هغ هيطات]تاماعو هممعاتدداضسمهع. - 4501. ظ1-1هعلتتع طاظ|1- 816ه -

 انمسس ع لنوت عاب عم ممم ]مساع لتعمتةدتسم.  "[ممعاملطتسق لع قويمتامدع العون ءجععامت

 ىمرع مم جلتماعصاتك لمسريسع ملاضكطساتعو ةنعامدتع لمءاتهستسم همل» - ءل- لق هله متصتسعا

 ملم اسمر كقكسععم ةسصتنت 920 (زصع. 20. 1"ءطس 1514) سيميعاتم. ع 4502. ظ11-1هعقتع 11

 عاد( عقم يطال املعع. 0( هرسصعما معمم هدمت , ةيعام»ع هطغتلعط ققتع قلطلعأ» أيا

 لمار عل ]) ريس ءك]رموعب كوا1 عرب لك ئ يطغى حصصم 412 (ذصع. 17. كر. 1021) دسمان

 (توسو عصملتسس ءنغ مع لتعنلممعتس كسلمصتسس ىرسرتمدتطتسسو نطق كله ةصعتمتا: طظمسه ]ذم

 سسصلمتسحس لمستمم معسل ءأ ممداععسسال ءاع.  لكلطممعأع طنب ههطسةلتلع ءغ ءجتعرت مرتع

 1 م 0 10 زواعمم عامل موزع معقمعلاوم ملل ءونععم نستلعس لع مدضتم ('هعومت ةعمفتطسعو معع (مسعم نلت --

 زم سك ةعضصسممع مل ىعمحسم ةععامأمركس ختمع زمر اتعمع اماعالزععملم هزتععمتس ممهتتقك ع.



10 

 هنا

09 

 ىقداصلا كيح نب رفعج ىع اهنا ركذ الخدع ىب سايعلا ىقأ ىلا تبسن ةقرفتتم ءايا الا دعيج دلو

 ناكف ةيناقرقلا روسلا ىلع بترو مهتلاقم ىلا اهمضف افورح كلذ ىف مهنم عمس دق ناكو

 مهيأد وه ام ىلع هيف اوملكت رعاوظلا لجأ نم ىيرسفملا ىكل هفنصم ىلع ىبلعتلا هأرق ريسفنتلا

 ريسفت كلذ نأ كقتعا ناك ناف ريسفتلا 52 ا معز ىدحاولا لاقف هلاثماأ ىف

 85 7 ل 0 3 00 1 5 8 1 9
 ميلأ 8 ىناي خيفسنلا :خموظنملا حرش 3” فرئاقخل ها“ اضيأ ىزوجتا نبأ ىعطو رفك سقف

 ةئرعم ىف نيقيلا قح 060# 2 فوصتلا ىف ةعاطلاو لاكلا عمجو ةعاسلاو تقولا فاح 00

 باوبا ةيتامث ىلع ةيسراف  ةلاسر وهو نشلكلا بحاص ىرتسيشلا دومحم حيشلل نيملاعلا بر

 سلنيع خيشلل مادلسالا ةوخأ نوقح 4 .فوصتلا ملع نم قياقحو كياوق ىلع ةليتشم

 ىنلل نأ هيف ركذ يلا هنيعتسنو هدم دلل دمأمل هلوأ 14 ةنس ىقوتملا ىارعشلا دا نب باجولا

 فقيدسلا عم فيدصلا ةرشاعم ىفف اقوقح سضعب ىلع مهضعب نيملسمللو اًقوقح ةمالا ىلع معلص

 طمس ءوستطتت ذللتسس طمصمتعأ معك عجعلتتع هعممهغ05, 001011 0عءاععطتق ءهغ زذماععم؟عامأتم

 ملط ]ماا اممم ظعتي قل اطتطساتخو ءمدوتع ه لمزكم» عت كالم]متوت عل لآ - ككل لقع ةدسسامت

 ودع رمممعأ. ةسلتعععمأع دع هجع ءزيسسملت 0مءعمصتس لع طقع ةصاغععم»ءاملمصع 5218 ةعطقاتق

 زمام مرتك 8معصعصأفدو نتتهع انتل ءمائتلال معاماتطسس ءمصزسسحتغ غماتتتعتتع 20 كنسدأمق

 (همدصت لتس ممدسغو دغ 1ه0ع وننهقأ ءمربجسعم(ةتتلتتق ه820ععغر نعسعتلل 1/6/7288 ماقتل 0

 حسمجعامتع 1عوعلكطل  ةعمسعم ءهدعاعمامرلس 1زماععم معامل مصتق ءمروستعمع جق5ععأامع ةععتص لدتتت ةاتقتلل

 لزئرسغمصغ لع طمع مع ةعمض عملت ءمدهد عاملتصسعتس و نتفتس لص طنق هتستلتطتعوسع ةعوتسااتل و ءأ

 711/702٠ 0 متمهاطتت“ جتتعاأمإ, ةلتغر هع عجوتس زصاععزت [ءاماتمسته ءمعممستعتع مقهطتتملال 0

 يرس ممصعصلم معععععتطتت» ءيدع.  (نم0لفأ5 طسصع ]تطعم رتععجس مكنت طقطعأ ءملتتتس عطادطألتللل

 (هرمصأ ءعدعو لص سم1 عاماأتم هرتكمأ ءلمصعتس 1معاتتالأا. طملعسس ددملم 18 - ءازمنيعم لص ءابللل

 رمح عطتطتصص - 4503. آظ1- 81[ دعقتعو ؟ءيتامأعع.  (نهرصتس عصا ةمتلاتك ءمهتتتساأق 5 2 موعر#

 يرسرنمدتكتو لع وسم انغععتد قلو نلعدطتت١. - 4504. طآمعع ءعا]-0جعأا 5.66 ءعآ]-علهأب

 معرتاممه (ءعدرجمرملق عأ طمصمع ءهغ عصزسمعألم ةامطتع 1278( هع هطعاتعسالمع. "1!معامطتخ لع

 (طعمومراطته. - 45605. طقعع ءادز ءءاعاسر تمم هعاعصأاتمع ءعمتمعتسسمع 0ع ءمعصتامدع

 قلمرصتصت رصصتصلم صحم , هسعام»ع ةطعتلعال 71ه]د»غ4 كار عار ةءاعت»#, نحن 6 لعاعت: ءلتلتك. "1 ةعامتنخ

 معدتعمم 1م هعغم ءمرتكأو لتعممدلطتق ءغ 0هءالشممع ددوماتعمع مهعععرأام ءأ ةتطقات(هغعج

 يرسم ] عءاعمه. - 4506. [[1ه يت ع زاعطخع عا عاد 151 ةسر لدم مطحن "عازجتمدتق آكاهصستعمعب

 ةسعام»ع كطعتاعاط قلقا - ءآ - همعار/ر ا ظعد» قلاددعل ك1 م_ممقر هصحم 976 (ذصع. 26. لصص٠ 1568)

 رصمعطتم. [معامتغ طلع أه: اطدستق ]آ)عم نسعد 1جملهتصتتك عا ةسحتللم 10عمردتتق ءاع.و أ

 0لعيممصكدغو 80عاعق معمرطعاوع لعطععع هقظعتح ممععامسعو ءملعسومع ةتطأ دهمحتععس ه

 ةلمكتاتع لطعاتستم ممدععإوصلم ءعدعر زلج دع لص ءممممتتالم ذصاعم ةسلعمور زماع» 00ءاغ6مدنعص
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 فيضملا عم فيضلاو راجلا عم راجلاو ةيعرلا عم ريمالاو ملعتلا عم راعلاو دبرملا عم خيشلاو
 كولمملا عم ديسلاو ببرغلا عم بيرقلاو ةجوزلا عم جوؤلاو ريقفلا عم ىنغلاو كلاولا عم دلولاو

 اهلك اهركذ بادآو طئارشو قوقح عدتبملاو ملاطلا عم ملاصلاو ةيزجلا ىذا ىمذلا عم ملسلاو
42 4 

 دبع نب دجا ءالعلا نال وحنلا ىف عفانلا ريقحلا 000 ىلازغلل وه ليق رخآ فيلأت هيفو

 5 دمحم كماح ىنأ مامالل نيلوقلا ةقيقحح 2016 سيرارك سمخ وهو 854 ةنس قوتملا ىرعملا هللا

 ىفاشلا ىنايورلا ليعمما نب دحاولا دبع نساحلأ قالو ه.د ةنس قوتاملا ىلازغلا دمحم نبأ

 لديح# نب اججرس نيدلا ندز خيشلل ةيفوصلا ةقيرط 0 ةيفدصولا ةقيقذملا 28 ه.' خنس ىئونملا

 ةقيقعلا 8 خقفقحلا هع. ا؟دح خلس ىثونملا ىطلملا

 ”نيكلاصلا تاياكح ملع عمربأ

 10 اهودرفاو ةفداط اهعمجب ىنتعا دقو ةرضاحملاو خيراوتلا ملع عورف نم ومو ريل وبا ىلوملا لاق

 ع«( لتمتمسلسم هاملتمعسسسو صاع عممتتتسل ءأ للهععصاعمر ذماعع معمعت معن ءأ ةنط ءءامدو

 زمامرع دلعلممع , ]ماعم طمدرتاعس ءغ طمعرأالم ءحجعئرت ماعم ةصاعم ظلطتس ءأ مهاععتم , 1511 ءللن

 م نمر عنعس ر رسمت انتل عا يحمس عتضر ةصاعلل ممربتموعجتنلال أ معمعومتمتنتل و مدستمتتتلا أ

 عمحتسمر ة7[سعاتسسس ءأا كتعماعس (نطعمأتحصسص» ءغ لسلحعتسو ونمأ اهتطسطسس ةماكتغأو طماع

 نعمات عع مممكسس عأ ممومضنسس معضم ةامنلنمدسم هللعتعر ءمصلتاقممعق عغ دمم ع5 ضاعت

 ىلمصتأوب وسمع هرسصتم ءيرسصعسمتمأ. 1)ع ءملعتس مع هريك دلتما ءيقاقأر ننما مم

 (صاطوزاور م. - 4567. 11-151 ءلاعتع اظ]1 ل ة1ز', انطعع تلتهرو هغ تاتلتق. (0تنتصوتتع 11100

 نيتنصتممعه لع جعدستسماتعمي ةنيعام»ع قلطناامأ( لاتسعل ظعتي كلطامااهآي 71همص“ةر ةمصم 9 بز

 (نمع. 10. ذآمجس. 1057) رسمدعاسم. - 44068. 11ه عءاعاعدغ ءعل- ءدسل ءاصر ؟عتلمك 10ه

 ونمطمصس و, ةسعامستطسع آصف قللتع لل تست 3101 ممسعاف ظظ عري ةلهأنمتستسعل ( عمها, جسم

 ووو (زصع. 10. كلدلع 1111) دصمتطتم,ر ءأ قلن اسعارنا عت: قطاع ءا-:مملقل طعن الدوسمثا

 روم كطمتتتلميم مصصم 502 (ذمع. 11. لسع. 1105) رصمتنطبم. - 4509. ظا11-1ةعاعاءعدخ

 ثا -11:مع 11م عغر ؟عمامم سمل1 8عدتتحم 0ع لتمعجاتسم طعمة مربطمتسسو ةسعاممع هطعتلط

 27 منومل-اف كع»أزع اقءعرب قلهارمست»وعل 21ءاءاغر همصم 738 (ذصع. 2. 1"ءطع 1386) رصمت"انم.

 4370. ظا-1[1هعاعاعمأ [1 ءل- هعاعأ ءوغر تامه لع متلتق كمعطتق طضساتل ةسغ طسسقمتم

 4371. آطلس طئاقتعلع ءل- ةفلتطتمس. 11نةأمعتم 530010110111

 1( دآمااد قلل( //ل عت هسعامععر طمعع لمعاسممو ررمجعه ءعأ طتقامضسمع مماتاتعمع ءغ ةصاطم]ام-

 يزنوعم. 1ةزمحسملل طئمامضمم رماسععم دلع ءفيفللتوعمع ةطيلسعمتسا ا ةتمولمعطنم ةعتماتم
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 ىهتنا اهمظعاو عنانملا لجأ هتعفنمو كلذ ربغو نيحايرل ل١ ضورو ةوفصلا ةوفصك نيودتلاب

 اباب نيرشع ىلع بتر فهكلا رمع نب نامثع خيشلل ىسراف نيكلاصلا تاياكح م.»

 ىف ىوغبلا مساقلا وبا اهعمج هريغو ةبعش تاياكح *ه. تاياكح رشع اهنم باب لك ىف

 ىواحطلا ىبحم نب دجأ رقعج ىنأ مامالل ةكم ىضارأ مكح من# دعجلا نب ىلع ننآوف

 نيدلا سم 00 اكول ند لمح مث 3 طويضملا مكح ؟ه.و 2 1 خنس قونملا

 مكحلا 5”د/ ما خنس ىقوتملا ىطساولا ىرمعلا ريع نب ديحم ةيناسنالا تالابلا ىف ةيهلالا

 ليصافت ىلع علطي نأ دارأ نمو لاك ضعب رخآ ىف ة لاق ىسامالا 0 نب تيكا لل

 ةلوفقم اهتكرت ةبيجكلا ةلمسالا ىيف ةبيرغ ةلاسر اهنال ةروكذملا انئلاسر علطيلف ةينيدلا مكحلا

 نيدلا لامك خيشلل ةيقيدصلا لزانملاو ةينيدلا مكحلا مس#ب اهحاتفم ديج نمل ةبوجا الب
2 

 ريغ ىلاعت هلوق بارعا ىف هانالو مكحلا مم» ىبلحلا عقوملا نبا افولا نأ نب ديحم

 ىدتكءحتمارم وتملته هدصأ ذوركمعأا ءآ - ءنر معا ر ةطغمتال ءل- "عيرمزقو ءهغ هلتمم  طظمسضسس نتاتامخ

 ءلوعتمعتسع ءاسععأ ءغ حسرم] أ ةدتضف ءقان

 4572. 8[ ]ع ةجفغ عاده ةلتطتمر طتطقغامكمع ةدصعامدصتس و جتعام»ع كطعتلعال 0/7777: عزا

 0م“ [1- 1 ملرك 0 رممع ممتع لص ؟تعتساأل يرنتلح لتمهاتاطسطتسسرو وتتهع ةأاصعاتلمه لعععتل

 طافامرتمع ىماتنمعمأا. - 4573. 1[ طةعفخأ ظطمطح طلعامعتمع ى/مل4ع حالم تت تتعو ([1185

 1 ]عارعت» ا ءوعطممم# لع 1مععاع لتعاتك كلل ظعسب- ءآلزتمل ىللععنغيت -ح 4574. 11هلعسم

 دعم4لطأ 31 ءاعاعمر نسدهسعلزعالم (ءصدستست 11ءاعاعمعو حسعام»ع ط[سصقسصت قلتم لما م»» قلآتنعا

 1[ عرب 71101 6م7هتنءلأل 1ءامممخ آ11هصعالظأمح. ةصصم 321 4(ذصع. 1. لحص. 933) دصدمزان0. ل َج

 4375. 1-11[ هلاعرد» آ31-11ح4ط طاغي ءلزعطتس» طعصع مز2 ممدلأاتلل, 0100 ؟عاهأغو طع عنأ5

 ممالمصعت» ةععصلا ععصاتك ل74 ةعوسمطتتخ , ةنعام»ع كطعتلعا مز عبسع- ءل- لأ: للم عت أ 13 ءلن

 0م" 0مم" * ]7 نعقاغر هسصم 8546 (ذمع. 12. لآمت. 1442 ) دممدتتطبم. - 43576. 111-11 ]ع عرض

 آ[ئ1- خل ءطغععأب ةامطتلع لتحتمم 0ع معمل ععاتم طسقممع مهاتكتع نتته]1[ةلتطانق و ةتتعاملع

 عطعتلعاط 7107 مندسعلا عرب 31! ىامركم قم مع. خل ظمعتس هرععهتم يك سملمسس طقعع طقطعأت نت

 ماوطتأو عءاتئعأومتع معع ةتموتلمف موماعع لتماأمعاع معهما ععتع هطتلعأرو (عدعاقطتتلل 205[

 رجملم ]1دسلحطتسب زمكمزعلمغعز هعغ عمت مممتق ءأغ رمتعمطتلاف ذم يسمععاتمدتطاسك ةنصعجت]ل هع طاتقب

 كيصوصع ةئصع نآ]م مءورممعم هطعععدطبسم معاتوسأل دعو نسأل ءدمضتست ءاوجعت 5عرعهلعلا.

 4577. 151 - [[ز!عءرص 11 - ]2 غص(اععأرو ءعامطتلعك 181لعرس هرععامصالمه ءغ هرستلل26 5 عمتامألق

 طقطتكخعتلهو هسعام»ع هاعتاعط 7ع عسم/-عل-لأ» 3له]ءمستدعل لعدن ك8 *اةمعركم ةانس-ءارسمممععلل

 116/ءقن:. - 4578. 1ظ1- 8نلع ءرر >6 1خ] - كلم ةطر ةاهطتلفه ءغ 016800 ىر '1"عيسمتنك ذللك

 هرممسكتصتتتت , “© لع دمهلععت ععمصتس هل عدلأ ععطقصتتس ءمعوصل معنا رراكقس ءدقمععامسأعع
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 مكحكلا 004# ه1 ةنس قوتملا ىنفاشلا ىكبسلا ىقاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقتل هانا نيرظان

 بر هلل دمحلا هلوا ىكملا ىقتملاب فورعملا نيدلا ماسح ىب ىلع نيدلا رون ميشلل رصنخ

 نسلا فطنا ىذلا هلل ديحلا هلو اضيأ ىرصملا ىركبلا نسحلا ىنا خيشللو حلا نيملاعلا

 ميم نس قونملا ىركسعلا هللا دبع نب نسحلا دا ىنال لاثمالاو مكحلا م».. ْخلأ هنايلوا

 5 فورعملا ميركلا كبع نب دمحم نب دجا لضفلا نأ نيدلا يات خيشلل ةيناطعلا مكحلا مدا

 دايتعالا ةمالع نم هلوا 7.1 ةنس ةرعاقلاب ىقوتملا ىكلاملا ىلذئاشلا ىئاردنكسالا هللا ءاطع نباب

 ةقيرطلا لا ناسل ىلع ةروثنم مكح ىو ملا للزلا دوجو دنع ءاجرلا ناصقن لمعلا ىلع

 هذه ىف ىنب اي تييتا دقل هل لاقو اهلماتف ىسرملا سابعلا ا هكيش ىلع اهضرع اهفنص اًملو

 قارو اهيناعم نم مهل قر امل ىوذلا بابرا اهقشعت كلذلو ةدايزو ءابحالا ىصاقمب ةماركلا

 10 دبحن نب نجا نيدلا باهش حرش اهيلع تافلوملا نمف اريثك اهوحرشو اهيف لوقلا اوطسبو
5251 

 (ةسرسم ذللأ هنرمدسصتتتت ,““ ةنعام"ع 1ع ق-ءل-لأ: ىلأغ عرب ىلطل-ءا-1 ملأ كما ةطماطتامب

 ةمصم 756 (مع. 16. لمص. 1355) رسمرتانم. - 4579. خ1 - 1[ ضلع عرسر ةيمرطتط ءوضمتمو ةتتعامةلأطانق

 عامنا هوس هلل لغو ىلع ظعتي آلمواعس- ءل- لفن لل عالق ددلعم كلمااععلق لتعامو تاق

 يرسسرتعصلتسس هدعلتكمس هج عيئطتم: طمسم ]نعم رصسصلمضتس لمدصتسم ءاع.ر ءأ كطقتللط لل ١

 1[ عقم": 71. نمت زاه اآصعاررتلت طمسمه 1آ)عمرو نسا ء[الععلتأو ددغ اتسعتمع 0ل112هعامزلانتلل 51010

 ]هوسعنعمابس عامي - ك4مه0. 11 - [1ز لع عرس درع ع اظا -كةلساطقلو ةمممطغاط ءوسمتم ءغ ندعهطم]ة عو

 ةدسعامر ع قلاع قلاتسعل ]117 - []ميمن؛ ظعت: قلللعلاهل قلياع غر مصسم 382 (ذمع. 9. اة[ 992)

 و مررمرعانم. - ك4قهل. ]خ1 - 1[! ]ع ءرس آ[1- كال عار ةعماعماتمع كلمتاتعمعر هيعامر»ع كطعتلعط

 "1از - ل - ل: كا“ أل هالا  كقاتسعل عرب كلمامستسنعأل ظعتن كلاس ءا- [ععدس 157 عزا0 ع" تاق

 كم لسعن/ع ا[1هلئاتنمو دصسلعم ةكارو قلاعمللمأب لتعام ء( (ئةهطتعمع حصصم 709 (ذصع. 11. كانصم

 1309 رصمرسأسم. ]1معاربتا هده زكمز كنومس 8 لمعتمع ذص هربعتتع ننملمتس ممدتامع 0ع1ععاطتق

 ةرعأ هىأر نسمصملم ءععورعم لعاعوتضانتم ءاعير ءأ ةعصاعمألمق ءقصاتصعأ هدتحلتمصع ةماتتف هل

 لزع6ممعتس (طعمةجمرطمخبست ءديترنعمدمم. ()نمك تنل همت م مقانلسدعأ عا ممعععرب6مدا هدم

 رة ا'امطاو ة3لو»ىف هططنا كدعأام طلع همه لئلا ععماعع امهر عحتلو ءان ىىرا(نعئاعو هدصأ ظلتمأعر صوتكم

 زم طمع ةمهعزعتلم ]لعن تملتم رساتسللعع ممقعتأ مامر يسمععتسوعسع حجل ذللمتس كلمسس ةللقلأعق

 يصعترتزيةنعرتع ممهختصأ ءأ ةهسسرتاتطسعر ءم]]1ءولمات.“ © لةدنس هط قسسدمتس ؟هلطيصامأتم دصرتةاتعمع

 عاسلزومعز (معاماسس ةيسفمرتع يراك ةنصغر نن0م0 جعويسسعماه ءاه ةلاعتسعأ ءاعيمصاعع لتعاأم ءأ

 10 حاصر مازمصعتس ءلللعمعع(أ. 1خنعع لع زللتع لتعرنامتتنصأو ءممولع ةمعزرتع همس عصامأل ىانطان

 (هرسسعصامرنمع ةمتس ءقمرصرتمخمعضنسأا خزن عرما- علل - لو قللسسعا طعن 31ه متوتسعلا نام



 ضعب ىف ركذو خلا هذايبع افيد ىدلا هلل لمد هلوأ جوزمم حرش وو فورزب فورعملا ىسنوملا

 31 0 3 ا :
 اهلبق امل حرشو اهدعب امل ةيطوت هنم ةملك لكف ضعب ىلع هضعب بترم مكحلا نأ هحورش

 ىرخا ةرابعب هلك بلقلا رهظ نم اًحرش رم لك بتكو اسرد رشع ةسمخ مكحلا سرد هنأو

 0-لا
 يد

 داهسو خلا لالجناو خيظعلاب درقنملا هلل دمحلا هلوا ملذاشلا ىدنولا ىزفنلا دايع ند ميخربأ نبأ 9

 ديوس سوري ِس رش وو روكذملا ىزفنلا لنيح' نب ىلع حرش اهنمو ةيلعلا بغاوملا ريب

 هلوأ ىفنكلا ىللذاشلا ىبيهاوملا ىبارصقالا دوهكم عنب ميربأ ببطن 5 1 ىلأ حرشو هيبنتلا دامس

 ىفص مرشو 1. خنس ةكمب ايحرش هنأ ركذ خلا صلخا ىم بولق نيعا نم عبنا ىم كا
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 نبأ ىلولا ليلجلا حراشلا نأ لاق» روكذملا بيطلا وبا هذيملت هركذ بهاوملا نا ىيدلا
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 فورلأ دبعي وعملا لايخكام خيشلا حرشو 1 ةاكنس ىوتملا ىباحلا لينكلا نباب فورعملا

 نلعم 7م" ع لتعطسعو ىتتزاق ءمرصصسعمامستع عع جلضتعاتست طقاطعأ هغ زله ةصعتارألا :

 لدستعص ]لعمو نسأك كتلغمجع5 عمق ممطتلتادغع لمصحكتا ءاعبو هغ ةسعام» ةص ةللم نتملمتنن

 ءمرصسعسامسم هعماعصاأتمع لتعتغ هع ةصحتععتل لانكأم هملتصع ءهععامعععرو مغ ةأصوتلو عمق

 (ممصعتكتتال جات مدعم 20 هةعونعمألمه عأ مهعععاعماتلج ءحييا]] ءعمغرو هعوتع هةعصاعمألمك ام

 سنصل ععتسل 1عععنمصتطاتع ععدع معجم ععدطتتل ءأ هدصصت [ةيصرتمع عدوا عوعلمم عدد دن عت 011161 قتلت 16

 هام ةلتتكق عيطتق 0علتعدع.  طاسععم كطعتلعطم كمر ءع عمه (كطسسصأ ج0 هردانتق ل عز

 رستم ءصمامتسمعر ؟عمامكل مسعصم معممتسق 32عءعلاتغو نما امهع ةعئممتأ ح ممدعو 10/077160

 8من لهآ عزا كللآلل مرتع ظعرنلع ظكلملعت#7, ىنلدع ءمسسسعمساأةعتع لأمه اصعازتأاا د

 آدم 1)عم ةنموجدتلمسا دصمز ءةاملع ءغ عامعتم دصتعع متمعلاتام ءاع.ر ءأ ([معقاطع ءأ - زن عاماأبتاب

 م8- م1761 زمكت ماطتخ عوأ ب كغ 8ع» 3لهمسضتسعل ءهملعسس همدستسع رطل ورم لمصخطتقو ءانزاتخ

 رستم عمامسسع ةتضمامعس ؟عحعاسصت جلستختتبل طقطعأ ءا 1 عربا ةصخعضتماتس هدأ سس قانا[ 60ه

 101غ ظعرن لماما ل معع»نيرت هلل عملت ىلملعتلم ططممعلظتمم كزاتق همست عر قتلا

 رغم زصعاربتا: ًطلهصلم ءدتضو ونحتل ع 1مصاتطاتق ءمدلتتتتلتل ءمائتتلل ةوتتقتلل ءاذعتتاو وتنت 512615

 تنل ءم]معتمسأا ءاع.  (نهرصتصعم(ةمسست> 5ع 1]8عاعلعمع مصمم 903 (ذمع. 30. كسع. 1497 )

 ععترردزددع رلموعأ ب خيرك - جلل - ل1 قلاب عمم(] مط, تدك ءمدصتص ءصاقتتتتتت ل1 7| ه6

 لزم مسلسع ءزدك دصملم امهنلحطتع ءمرضتس عض ممل.  (ئهرسسعس هام, دتغر زل! سهاتك عا ةمصعاالخ

 لقد: كققفل ذم ؟ءععطمعتادتتك ىيلمستكمتعس اصعستعأو نغ ةأسستلخل دمام مثير -عل-لة: متجه عععمأ ما

 سعته ب 71ه مست»ءعلا ظعتب آطان”مطلغ» آلملءانغ, حدلعم لطاض- ءالرمسلم7 لتعاطتع ءأ ةصقصق 971

 (1مع. 21. كسع. 1563) رصم »امسح - عطمتاط 2/108 مدوت»عل 21 هدياممغ ةلع»# كطمظتتممب تلكم
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 علطا ىذلا دلل ديكلا هلو يوزمم حرش ومو ةيرهوجلا رردلا هامس ىتناشلا ىرصملا ىوانملا

 خلا تاذلا ءامس ىم

 ةمكحلا ملع مدا

 ةفاطلا ردقب رمالا سفن ىف هيلع ىف ام ىلع ءايشالا فقداقح نع هيف ثحبي ملع وهو

 5 نايعالا لاوحاب نيققحملا ضعب هفرعو ناهذالاو نايعالا ىف ةدوجوملا ءايشالا هعوضومو ةيرشبلا

 ةدوجومللا نايعالا هعوضوم نوكيف ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمالا سفن ىف هيلع ىف ام ىلع تادوجوملا

 نايعالا كلتو لجألا ىف ةيورخالا ةداعسلاب زوفلاو لجاعلا ىف تالامكلاب فرشتلا ىف هتياغو

 ثيح نم لوالا لاوحاب ملعلاف ال وأ انرايتخاو انتردقب اهدوجو ىتلا لامعالاو لاعفالا امأ

 ةمكح ىمسي ىلاثلا لاوداب ملعلاو ةيلمع ةمكح ىمسي داعملاو شاعملا حالصأ ىلا ئدود

 10 ئاصمب ملع اما اهئالف ةيلعلا امأ ماسقا ةثلث امهنم لكو رظنلاب لصح ام اهنم دوصقملا نال ةيرظن

 ىف ركذ دقو نالخالا بيذهت ىمسيو لئاذرلا نع خيو لئاضفلاب لكتيل هدارفناب صخش

 ماط-عق-" مدمر“ لتعامك , تنزاتك يدصتس عصا هضم, /2/-])ن»ع» لال عمار ع" (عرعأا زصخعتت ماتتقو اعالأتتللا

 ملستخاطتس طقطعع ءغازلم زمعلزرتغت آهسك طلءمو ننأ ء نفعاو ءيدعماتمع ءمصقأ لعيعمتلا ءاع.

 4552. 11 عال- طاالرس عع(. كةدريزعماتمع لنهءارتاتمسمم

 للمعع لمعاأ)سمم لع لسساأم معضتنل هقماانتكفر ننمأعم رمعكعتو ةدصغر 08 علئأو نقل 14

 معرس طمتضتصستل !هعسلاماعص عا مماعمأ. 0طز ءععاست ءزنك هنضأ معه زن هنطقامماتتم ءغ

 نعال رسعماتطسم ءجتعاعماعق. ةلطع نستلمتس حتع ةيطاتلتععاسسس ءميس للعلا ءععدع ءقموصتاتقمعتت ةاهانلق

 عمطعإ(إمصا6حضتمل ءحتمأءصاتسسو نسم]لعم رمئعععو ةنصار نسمصأاتست رجع طقستسس [ةعملاةوععسص 4

 ]امرأ مماعع(. 1ع هطز معاسن ءلاتق ةسمأ هنطع(امصالمع ءحلماعماعع. 1 ةمتق ءزادق هعمتطتت ذص

 مماطتلأت ولع تعا ساتطسع ممم[ ءعاتم لص طمع حتلم عرس معملم ءأذم [عانعلاملع جعاععمم اص هلاععم ؟تخغم

 هطانصعملم. كسطعأمصاتمع ذللمع دسأ معالمفصعم ءغ ىهرتعتم هيما ل0113 عحتفأ ةصاتم هلأ لم 0[00دامأع

 ممدارمو ءغ ]زطععم جعطتنلم رنمعتلم عمار هسا صقل دأب كعالعماألم عملظمتلو نللهع 20 زنكتللتلللل

 ععمستف معان معصأو لتماعصتق ج0 طقصع حتلمتس ءأ ملاععحتس طغصع ةمعاتطتعصلمتس لنعتأور 12/170-

 عموم مر"معاقعم ةمعال جاسم ءا ةععصلتم عمستسر نسمع جل ةععتسلسص مععاتصعما , 2/7/0نهرتأبق

 1 ب ر هرتعمي/ملمصمم (سمصتقتل ذكر نسمل هرمععامتغو ةرععنأامصلم ةطاتضصعانت“ آناضتسسولتتع ععطصتلق [1:عق

 طماع هرمعزعع. ظرمعتعم عمتس رمطتلمخمرطتح هنأ معصتالم عدا هععسزت هلأ نضانللل ]06150046

 عمرو ماتم ةررععاملمعو دنا كزساساتطسم هع قرسصعسلعأ ءأغ ةستنانللك )10عماعأاتت' خ10 1:

 ممكتاملعو ءا طمعع ل ءالسأا ءال مللب/معاتم ءدصمت اتت للعضلمللم همدضت صفا انكر عا ةاتزتكم م
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 كولمملاو كلاملاو دولوملاو كلاولاك ل اوذملا ىف + ذكر اشتم ةعامد جلاصمب ملع امأو قنالخالا ملع

 ةنيدملا ىف ةكراشتم ةعامج حلاصمب ملع اًماو ءانلا ىف فبس دقو لونملا ريبدت ىمسيو

 ل 1 لوحلت لع اذ اينالك ةيطنلا املو نقشلا ب نتانسو, ةيتدملا ةسايشلا .ىنشتو
 ملع اماو فلالا ىف قيس دقو ىهلالا ملعلا وهو ةلالاك ةداملا ىلا لقعتلاو ىجراخلا دوجولا ىف

 ىمسيو طسوالا ملعلا وهو ةركلاك لقعتلا نود ىجراخلا دوجولا ىف اهيلا رقتغي ام لاوحاب

 ىجراخلا دوجولا ىف اهيلا رقتفي ام لأوحاب ملع اماو ءارلا ىف ىتايسو ىميلعتلاو ىضايرلاب
 رقتفي ال ام مهضعب لعجو ءاطلا ىف ىتايسو ىيبطلاب ىمسيو ىئدالا ملعلا وهو ناسنالاك لقعتلاو

 راصتقالا هجو ىلع نكل اهنراقي امو لوقعلاو ةلالاك اقلطم اهنراقي الخ نيمسق اًلصا ةّداملا ىلأ

 ماعلا ناؤحاب 'هاغلاو اًيهلآ لوالا لاوحاب ملعلا ىمسقف ةماعلا رومالا رئأسو ةرثكلاو ةدحولاك
 ا

 هب. يرختي امب اهرسف نمف ال ما ةيكحلا نم فلحنملا نأ ىف اوفلتخاو ىلوا ةفسلفو ايلك اًملع

 لمعاتمسح دسمان ءمرصتت ء720124 عون - مسغ 0هءاعلمج عاماتقص هةمعزعامأم ذه 0هدستعتلتم

 ممعمعتسسب طفطعضسعو نغ مداعك ء ظلت لمرصتمأ ءعغ ةعركتر ءا طقعع هةعلعمأاتمهع مدت

 ةهلستمستكاعهخأنم لمدصتتخق ( 1 لل“ ءاءوعت7) لنعئاطتع , لع ءدوسع ةتصعو ذم ]ذغغعد 1 01 مانا هانت

 معهن - حسدتغ لمءطتمو هامطتق 50عزعامألمق دتهز هدلق أص عهلعتتل دتتطع دتتتأمال11 2025 01:الانل11

 طقطعماتم ور ودمع 0مءاعتمج :200ععدقم تعطقصو ( 22/- كك ةبموعأ ل1 - 71ءلعن ب عا) لنعاطمت أ ذم

 از مرته خو اعمعامطتطت.

 ططتلمدهرطتح ةرععدس]دالكج ممهاأع#» اهرب]ءدع عوار ةدتغ 0هءاعلصو ءمالاتتللا, 01364 20 ءد

 معمنتمعمغو عستطسقع ددماععم لزم ءجتمأءماأتم ةعمعتطسع ءعامصمصكطسع معععلمأ ءملجه ءغ اماعأا ءعاد

 صمص هردتق ءدغو ونسهلتكق هنن ءيستعند زماعمععلعمع. طآقفع لمءاعتمسو 1طا» قل/ع)م أ. ء. لمءعاعتمم

 0ع معطسق لتكتستك ل1 ءلطتخعو ءأغ ةانرداته ذص ]ذأ ءعه 2/7 عوعاوأو ععغ ع دستغ 0هعءاعتماو ءمالانللو ١

 وتحع 20 هد مععاتصسعمغو نمتطاتق لزم ءدعلتمأءصاتف ةعمعتطاتق ءجاعع مصطنع مععءعامت عمله هزتانتق هدأ

 ءىيعاسمد الاه ذماءالتعءعءماتمم وسهلتع ءدغ ةمطقعممي ءغ طقعع 0مءاتمم رصعلتم ءعأ ءهغ 1 نملغغ

 م( 1م نسم 1. ء. دمه ط عصمغتعود لتعاطتعو ءغ تص اناععد 21826 (عهعاوطتإاجتع ع دسغ 0لهءعاتسنا

 ءمرحتسو نمهع 20 هد مععتمعمغعو نعستتطانق 1م عدجتعأ6ءمألمه هعمعتطانعق ءجاعع مصطنع معععارأ

 هرباتكق ءعيغ ءغتم اآهماعالزععمأم ذللعر كده ععمعمتمق ءدغ طمتسم. 1طآكدعع لمعاتمج هدهألتلا)

 ويلز ددلزسو ءعغ هغ 1هقغغ ذل. ء. مطععتعم ةرتمعا]ةطتعو دتغ ذم []ناعجه 276 0عععضتط عطتتلا

 حممصتساال معلسحتال ءزاتق مدهاعمت عج عر ععامماعسس و نستطع دصماععتم طقمد ةهزتاتق عقار لسرب] ل عع

 مودع ه]نععتمأو ان[ جانا ءمرصرت تعط عملمغو وتن32ع ءانللا 111366113 0111210 8 60000110

 ةسمغو دغ ءمسكعو مدعلتط ءغ زماع]] ءعءامعو ةهدتغ نتتقهع كنت عه 1هكتععتل ءمصز نطعأو ةاتطأو 5ع

 دلسصتععج وسحلمسم سعت كعمل أالمصعر ءدلاتق ععمفععف عنصغأ نضملتاأقع ءغ ماسعدلزاهعر ءأ ءءاعروع

 معج فرسسسنمعع.  ]ن0عاصمه هم همععامسعو نممع هل معلمععت نهضت رنععاتمعمأ , !'طغم[أمعتق
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 اذكو اهنم اضيا لبعلا لعج لب اهنم هلعج لمعلاو ملعلا ىناج ىف ىكمملا اهلامك ىلا سفنلا

 تالوقعملا نع الا هيف ثحي ال نأ ةيرظنلا هيكل ماسقا نم هلعج اهفيرعت نم نايعالا كرت نم

 وعو ةدوجوملا نايعالا لاوحاب اهرسف نم امأو انرايتخاو انتردقب اهدوجو سيل ىتلا ةتباثلا

 تسيل ةماعلا رومالاو تادوجوملا نايعا نم سيل هعوضوم نال اهنم هدعي ث مهنيب روهشملا

 خيككلا لعج ىم سانلا نمو فيرعتلا ىف للخديف نايعالل تينتنت تالومح لب تاعوضومب

 تاكاردالا ىف لعفلا ىلا ةوقلا نم اهجورخ ىا ةيرظنلا اهتوق ىف ةيناسنالا سفنلا لايتسال امسأ
35- 

 ةير وصلا

 ةطسوتملا ةلضافلا لاعفالا ىلع ةماتلا ةكلملا باستكاب ةيلعلا ةوقلا لايتساو ةروكذملا تاكاردالاب

 ةيرظنلا ةوقلا لاكتسال اًمسا اهلعج نم مهنمو ةيرشبلا ةقاطلا بسحب ةيقيدصتلاو

 لعج هنأ ومو لوالا لوقلاب رعشم ةيككلا نويع ىف خيشلا مالكو طبرفتلاو طارفالا قرط نيب

 عمي لمعطتسم لع دعطسع لتحتمتعو ءأ 0لمعاضممه ءم هرععأممتق رو نتتهع 20 رمعاععأ هدنعتت هتك زرت

 ممن صعمأاو لم ءاعتمسم تصلك ةتهملتق لتعتاسع ع مطتلمكموطتح محتمل -  ؟ةعمتل ةعضاءصاتمتلل

 ممم عمصأ تم سمععأتممعر تان [هعتعو هل مطتلمعمرطتمس مععتمعمغع هعع مع. هنت للمس

 لعقؤمتسمأ رمعرت عم معضم نه ةضصتصم ه0 معمل ععلمصعس ءينعطتطتع ممدكتطتلعس و, نسمتت أ

 لرومععالعع مغ ررمعاتعع هطاصعتع نسعماأو عدس مطتلمةمرتطتمع ممعاعس عععقع >ه]دععممأو هأ

 زللأ مرمحتص نيموسع لانك نوجاعتس 1عععضنمأت لوىلعتس دسملم ترو وست هةنطقأمماتمع ذم ءزانق

 لعمق مزال مصعس جلسصتع ءعضتصأو ممهع عم مطت]هدمورطتمع ةمءعتلحاتكتدع ءدسس [عععحمتب تكيس لطت همصصتعت

 لع معطم مرمطحاتم مملكلممسع نعنع نتعمسلتس سم عتمكطتت نقتل ءحلقأءماتح لص همدطو 70[ةداهأع

 مغ لزطععم معطلطتم صمص علام عدن. هنت مطتلمعمرطتمتس رمعع ءمعمتازمصعتس ةقضتتت ءحصآت عدمت

 ننمع ه0 عسطعامصاتمم ءحلماعماعم معضتصعمأر قع 0لعلصستاتم دصمحتسع جمان عمذ كت "عععربأمب

 ]هيذعدتس ضمض» هما ماطت]معمرطتحتس معلعضتصغو تدلل ءزاتك هاطز ءععاتس ستصتسع مل ةدطع64مصاتمم

 معرحتسا ةحتمأءماتسال معضل معمأ ءأ رخعع ععمفعضم] عع صمص تص فطز ععاته هنت عت عصا, هع جاطتطاتلا

 عامأب سمع لص هيطعتمصاتمم ىلمصتأر ذام نغ !ههتعود لعظمتتمصت مطت]مدمرطتمع ةصطقعت عدكم

 تمصغ نست رطت[لهدمورطتمتس همرسعم دفع لتحععتسأ لعمتلعقتم ةستسمتس طسسسقسمتل دص اهعتلاقأع

 خيم هةرمععمألهلاتحم معسأععامسس معللعملأت لذ. ع. عمصخس امصلم ءزدم ج1 1معدسلاولتكم لص ةعاتكةلللو

 سماعمسم طمعع معمععوراتممعم سمعت مهالمصع ءاللعأمك ءأ حج ءةمتاماعس سيمصقأ ةمصاعم همعمعامتب

 نمل زل ربعع حئتبس طسسسفممفس 1اعرتت مماععأ.  قلئأ ذلعس رنطتاةهعمرطتمع صمتسعم هاملت

 نمطنعسمصغأو ؟معسلاماعم ةرععت]ملتحمتس معجعءعرد(تمصتطسخ دصفملم لنعاتس معمم[ ععامتس "عللعصلتب

 مغ عاملتسس 1مميلاحتعمس رهمعاتعمتس ءممخسشتتسمسلأ جعوستسمعملم حتعاتأاع معتاععام ءويععوتم

 مععملتم لام ريغ ةعصرتعت دس علتسس اعصعمستس اماعع [عضسللم» ءأ عاسلتل ءا هعمعلت ععماتمع ت0 لاتتل

 محعملعصاتم. (2ممع كانمتلعط لطبيب كلررم ذص هردععع 0و ءال- ملسعا لتعدعتخغم مسسمتس للقتل

 ا

 ىلا
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 سفنلا لاكتساب ةيككلا رسف هنال كلذو طقف ةيرظنلا ةوقلا ىف ةربتعملا تالايلل اهلل ةيحلا

 ىهف ةيلعلا ءايشالا ىف وأ ةيرظنلا ءايشالا ىف تناك ءاوس تاقيدصتلاو تاروصتلاب ةيناسنالا

 ايلعج امخ ةلضافلا لاعفالا ىلع ةماتلا ةكلمللا باستكا امأو تاكاردالا هذه باستكاب هدنع ةرسفم

 ةيفسلفلا مولعلا نم ىهف ىارشالا ةكح اماو ةيلمعلا ةكحلل ةياغ اهلعج لب اهنم ادرج

 اهنم مالكلا ةلزنمب اهنم ةيهلالاو ةيعيبطلا ةيكحلا نا امك ةيمالسالا مولعلا نم فوصتلا ةلونمب 5
03 

 نم هل امب عناصلا ةفرعم ىف ةقطانلا سفنلل ايلعلا ةيترملاو ىمظعلا ةداعسلا نأ كلذ ناببو

 ةرخالاو ىلوالا ةاشنلا ىف لاعفالاو راثآلا ىم هنع ردص امبو ناصقنلا نع هزنتلاو لاهلا تافص 07

 لحأ ةقيرط امهدحأ نييجو نم ةفرعملا هذه ىلأ فقيرطلاو داعملاو ءاديملا ةفرعم ةلمجن ابو

 اومزتلا نأ ىلوالا ةقيرطلل نوكلاسلاو تادعاجناو ةضايرلا لما ةقيرط امهيناثو لالدتسالاو رظنلا

 ةيناثلا ةقيرطلا ىلا نوكلاسلاو نواشملا ءامكحلا مهف الآو نوملكتملا مهف ءايبنالا للم ىم ةّلم 0

 لعطمننممعسس زملتعدسغز مطتلمعمرطتمسس ءصتس همدتعم ءددع كلغ تعط زد ه0ه]1ج معمل

 مممعم]دلحو ةدمعتعمتستس. لمس ماطت]معممطتممست معع ةاملتط» 0عطصتغو حصتسمتلت انت ةققتنل

 معاسسم سمعت مها مصع ءمصغععراتكق ءغ معويستعماتكق ؟ءماهتعس ممطدصتطسع مععلءاعملأو ةلكتع

 طقعع 50 معد ةمععدسلهللكدم ةلكع ه0 معمعالعمم مععاتمعمصغو خه نغ مطت]هدمرطتع 20 ءّزانق

 عظمت لن مصعتم ص طلق ءمدسمءعطعمسع5 هدتطاتعق جعوتتسعملتق ءمصقتنأوأك. 7 ةعنلاملتق معه ععامع

 يمرس هعمل ممعتل تنل ةنمتال لم معاجم معهعمأامسأتله ءعععععماتم رستعستسع ممهاعس رطتلمةمرطتمع

 [ععغر هعمل ءددص ظصمعس رطتلمةمرطتمع رعدعاتعمع مئ0ممولتطتتست ءعقع ؟0ه]طدتأ

 ططتالمدممطنح ذلطتستممامصدتق ( 81 »عءا ءآ- ءامامعز هتحع العم - ط]دعمصستعم ضاعت 15عام عج

 لزةكماتممع مطتلمكمدطتعمم يكتصلعتس ]10 عنس (عمعغ نسعتس '!'طعمدمرطتح دصاعع 0هءالمسمك آكلدستي 5

 عاستلل دسملمو نسم مطتلمدمدطتحه مطوعقتعمد ءغ (طعم]هعتعد ةماعع ذللدع لتئئءماتسمع ]عدس (عطعاو

 دعس (طعم]هعتح لمعوصمفتعم - ةعطم]هماتعد ذصاعع طقق. قلل معد ءحممصعصم قتل 12056111115

 طوعع.  .'ءاتعكمه دصمحتسا ءغ ةدسستسانتق طغعهغلاطملتصتق كملسك ةصتسقع 5201026 م1201

 يععمتأم سعمامدتك مغ تدل هددصتطاتخ ءزادق معمل عاتق ةئامطسام ءا زستستسلاهأع ةهط ةدضنت

 لعزرععطب هرصصتطسعلسع ءزدك دصمصتساعمأتك هأ 1معاته ممععامسم ور نسمع نس لص اتت ءأ ةلاءعد

 ىيعمالمصمع جتعامععس طقفطعمعو عغ مغ طغعععتتعع لتعحتسصو ءمعمتاأم ءعغ مععصتتتل 320 طقصع أ

 جاغرعدتم دتامسس معضاتصعستتستس. [1آطدعع ءىعمتاتم لسصاتعت عمالمصع ءمص عدت: ملم ءىأ ئللقب

 نسحتس همععم]دنمصتخق ءه حعومتصعمامهغأممتق حمقدععإدع ةعوتتتت أنك: 62101[005 هو  انقتلا

 جطعكنتصعماأتمع ءغ ءععامتستستتتتل 5001051 [عمعضأغرو وستططعق هع ص101 (جاععوتتع ءمطت]ت7 11111111. 10

 دن حتمس» ممدنعسي صمت علتطسمسألتن, 51 هععامتس نسهض0ه22 حتصرن] عدت ةاتصغ م2هصأط ءامعاتتلاب

 ةعطم] هماأتعأ متم دصتساتق ور مطتلمسمرطت ةدصغ معهم هنعاتعل. هنت عجم همعجسلملتل كلهتلل 5601111111111,



 ظ58

 ةقيرط ٌلكلف نويقارشالا ءامكحلا مهف الاو ةيقوصلا مهف عرشلا ماكحا مهتضاير ىف اوقفاو نأ

 ةبترم ىنعأ ةعبرالا اهبتارم ىف ىقرتلاو ةيرظنلا ةوقلاب لامكتسالا ىلوالا ةقيرطلا لصاحو ناتقناط

 ىوسقلا ةياغلا ىه ةريخالاو دافتسملا لقعلاو ةكلملاب لقعلاو لعفلاب لقعلاو ىئالويهلا لقعلا

 اذهلو ءىت اهنع بيغي ال ثيحب سفنلا اهتكردا ىتلا تايرظنلا ةدهاشم ىع ةرابع اهنوكل

5 5 5 . 1 0 
 5 نع نيدرجتملا ضعيل الا مهللا راوقلا راد يلح رادلا هذه ىف دحال دافخسملا دجوي ال ليق

7 
 ةيلمعلا ةوقلاب لاكتسالا خيناتلا ةقيرطلا لصاحو تادرج لا كلس ىف نيطرخنملا

 اهيناثو ةيهلالا سيماونلاو عدارشلا لاعتساب رعاظلا بيذهت اهلوا ىتلا اهتاجرد ىف ىقرتلاو
- 

 نع خصلاخلا ةيسدقلا روصلاب سفنلا لح اهتلاثو ةويمللا ىالخالا نع نطابلا بيذمت

 ةجردلاو هلامك ىلع رظنلا رصقو هلالجو ىلاعت هللا لامج ةظحالم اهعبارو ماموالاو كوكشلا -

 10 سفنلا ىلع ضيفت اهنأ ىف ةيرظنلا ةوقلا نم ةعبارلا ةبترملا اهتكراش ناو ةوقلا هذه ىم ةتلاث

 مأتم حتام ةمقععاتعم تدص ]عمله كامطتكتع ءممععصاتسمأ, (طغمعمجطتم ةتص دستمتتكو ]طل]هعمربطت

 نصا زلطسسستصمال ( ةلعدلعستعأ ةلكع طلولمصتعل). اآنصوسع زعتاسع لدعم لدم كانتا 62

 عممعامكمرتستل.  !صصعطتعص ملغععسم حتمع ةاملتسسا هما هع 1معتالاملع كةررععت]ةألكذ م ع216عانتل

 ممللعملا ءغ دل طسرسك نتمطتم» ععهلسف ةلعععسلعصلتر ونسأل ةيصغ ةصاعا] ءعاصق دصقأءضصقلتكو

 زماع]]ءءامعه هعيعمج ( ريم سامر عمسز, تةصاعأل]ءعانع عمعلرتعسمه ءغ ةصاع]]ععطمقص طعغعصع ءلمعادقم

 لآزم دلسسعك كملسك ظطصتع ءحاععساتم» هان هحردتسأتا صلت 8عرنتلل ةانط ةردععم]هلمصعطت

 ملعصتتسسس اصاصتاامتل , نطمك ةصتتقم معطعمتأو نسمات عصسق ضنللم ممع ءز زمحت هكطتلتع هى. 1آطدمع

 نه[ يسععمتل» معرضتسعس زذض طمع (ةمععماعس لقمستعتلتلقم اماعاا ءعاب ممم ععاع هلقمعام رتتمعلتطتتل

 زمكعمتسا ةامطتسمأاو هعمل ذص ةمعاععمم لآن ءغ هامطتلل لمدصتعتلالم (امصانلال , طلقأ نلاتل1ا 5

 فاز

 مالممع ءمعرمعع حللععاسخ لعرمعس عتأ ءا دع سمت لص حتمسم معضم جطقاضمعامستس ارت هع11[.

 [خصيعامع ةمعسصلمع حتمع ةطيلتسمس نأ رمل عمامدنعم ةتطأ ؟معسلاملتتع معمعاتعمع ديكس منمصفعملت

 م( زم ءزدقك عمملتطسم هع ىئءطغعملتو سمس مهيسك هنأ ءجاعتمسم ءمصخكسعأهلتصتعس دعس لمن

 ناردمتعمصلتم ]1عيئطسع هغ معمعععرباتم لتكتستم. .كءععيصلمع ءزدهك ععملدع هنأ مععمم]زا1م ءأ

 انرمرمنلم زصاعس مرتع ةعصعسم مه ريمضطنع لاسم ءعمللممأ ةهطصمتحتتع. [ءعاتك تكعملنمس ةطاللقع

 هعمرممللم مأ ةرسهعت هتطنع ةمصعاتم ه ةمسلتطمسع لمطتنماتمدتع ها عمم ]ئطغععم. (دمتا دق

 لعصتوسع تملمسعك دصاستالم عما رسم ءداملتتك هع دسمعمأانلتمتع لتحتسمعو ءأ ىصاعسرتادللم أم

 عملو ]3م معمع[معالمصع حعمرعمصع. ا ؟1عاتأ طسوسق 1معدلامأك كنهلسع لنه( 0011 1

 اُهتلامتتع ةرمعم]ماتحمع ععملنع رمضان عمره ءداتذم عمر نستمأ هع هع ءمعمتالقمصانتل لال381065

 10 نع يصماستنسس رسمعععماتم ءاظسلتغعم دع تمص ذصاعل] عمان لتهعتماتمم معضل ععام, هئامسعم لنصاتعت

 رسسملم م عم زمحتععس لت[ [عصتصان مسصتتل عصتس اضتعانسق ءح تصاعأ] عاش طغعصع ءلقمعام ءقطتق
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 نيهجو نم اهقرافت اهنأ الأ دافتسملا لقعلا ىف امك ةدعاشملا ليبس ىلع تامولعملا روص اهنم

 فيرط ىف ءاليتسا هل مهولا نال ةيفولا تايبشلا نع ولضي ال دافتسملا قف لصاتل نأ امهدحا

 الخ ةيلقعلا ةوقلل كانه ترخس دق ةيسحلا ىوقلا ناف ةيسلقلا روصلا كلت فالخ ةتحابملا

 اروص نوكت ل ختلاغلا ةجردلا 3 سفنلا ىلع ضداغفلا نأ ايييناتو نإ مك اميخ اهعزانت

 كلت ضيفت نال تاقلعتلا حاسوا نع اهتلاقصو تارودكلا نع اهدافصب سفنلا تّدعتسا ةريثك

 م كى عسني ام اهيف ىارتي هناف ةريثك روص هيف ام اهب ىذوحو تلقص ةارمك ايبلع روسصلا 5 0 .٠ 0 ىلا ك ث ! 5 2 3 1

 ىتلا ىدابملا كلت بسانت ىتلا مولعلا وه دافتسملا لقعلا ىف اهيلحع ضئافلاو روصلا كلت

 نم ليلق ءىش الأ اهيف مستري الف اهنم ريسي ءىش لقص ةآرمك لوهج ىلا ىذأتلل اعم تيتر

 ناسنالل ةعيبط ىه ىتلا ةلقعلا مولعلا اماو ةمدقملا قف نودلخ نبا لاق اهل ةيذاحلا ءايشالا

 نووتسيو مهلك للملا لعال اهيف رظنلا دجوي لب ةلمب م ريخ ىهف ركف وذ هنأ تبح- نم

 ىبسنو ةقيلخلا .٠ أدع
 ١ : ا 5-56 5 0 ٠ 7 د نك 02 ّت
 ٍ ناك نم ىناسنالا عونلا 3 ةدوجوم ىو اهتحابمو رادم 2

 مم اطعم ءىغ د لمطتتك ء للعقد هرتمتممسع معمل علئ ءعماتطاتعب ةصقعتسمسلأ1 عمتتس 515 اندم عطلان

 لص جنلمصعتا>) 10011511 مطلق ء>عع7ععأو ولله 1ص ع اطتقعتسعق ذللدع ةوصعاأمع ج05 عععوضأتل :

 [ةعتلاوم ءعماع ةصاع]] ءءاتقلتق طتع ةصاععلسمس دع معجأ مهلطتع 2 معدل مقنطانع ةعصقسهلتطانقر غم

 نأ لاذ ءععامسعم ممد ةمعمغ كل طلق ذص تك ععطصعر ننمع طقع ءلتعتسا6 ؟ةععدصلم 1هعم ذ1

 نسما ةدمعع ةمتسمتم مص (ععاتم يعدل ءالطقسم عقار ةصاعضاست هدصغ ماسععم انتقعته عقر 188

 حصتنتو معع ةدمتت مط دم مسمع هاتطسم ةصصصتتملت هلع ءغ ح]لعسمفعتسا جل ععنمصسس» 50لتستم

 معوق ممعتس ءاطصعتا. لكتدعتم عصتس طقضتسا اصف عأمتسلال ةانعت" ةصلطمتسل ةتيسلتلتق ءعغ ةمععدلم :

 معجمملتغم و تأ دستتلاةتتتت> 1103 علصاللا 10216219 ع صءوعزممع هطط عمدت لص ةمععتلم ءمتسص

 حممممعغرو نتتمسأمتال طقعتتا اطلق عأصاتتال ءمصغم عع مماعمأو ءأ نقع عكاتزنعا' عدلا اص اصاع]] ءءاد

 01ةكرباتصسه معع[معغم يصفصفسأاو 0هءاءاسمع دتصغ طلق معاسعأمتلكق ةصهالمعمع. ونسمع عتيل

 عععتصسلس> هيلتصعتم لتةممصتصاكتتعو نغ 0 ععت جلطتتع اصعمعمتأهتاتل مع25عماأهأتتو 5مععاتلأ

 زمكامعو كرنك مهع52 (ةمماطنتتا مهتك ممألأد ءدغار دغ هممصصتقأ موص1236 7عق هع ءزانق 621006

 هاو ععدوصأعع عجربتأ 13101.

 فما 1ز» 76/0704 ذم عماععمسعمتع طقعع ا[عودصطتت. ىر زم ءماتسمع عهلمصسه] ع عر ذم

 ندمم طمتسم ممطعمللا اسرع اهمعاتممأو ييماعمسم [مهعدلأدنع معتفصلأ معدعلتطق ءعغو دصتمتلا ف

 تتللمتل ةععامع مدع ءعامجتع مععماز معجم نصاب هك مماتسعك هدصصتستل لنك لماذ صفمتس جقعععإاوع

 عمصتست ةاملتم لعلتتا ةمحعمتسمأتتك , ةعوتع [هأم5 لص ءدتتتات 127عأ معاج ءأ نيه عدأمصعد طلت

 لعصتصأ. 1طمحءعمتسماطع لعتطس زم ععمعتتع طسصصقمم لتعرداتسمع ذللقع حط عم دملع (!ةصربمععو وتتم

 طمتسأمعع هنعأءاوغف مصر نصعأأ مصممات 1معم ]اس عصتساأاب ح ةورمتمحماسمع هماعس اللمع لتمعأ ماأصقع

125 .11 
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 ىقيطامثرالاك ميلاعتلا هدعبو مدقملا وهو فطنملا ةعبس ىو ةمكحلاو ةفسلفلا مولع مولعلا هذح

 عورف اهنم دحاو ّلكلو تايهلالا رت تايعيبطلا مث ىقسوملا مث ةييهلا رت ةسدنهلا مث انوا

 تناكف مورلاو سراف ناتميظعلا ىاتمالا لابيجالا ىف اهب ىنع ىم رتكأ نأ ملعاو منع عرفنت

 مهل مالسالا لبق ناطلسلاو ةلودلاو مهيف اروفوم نارمعلا ناك امل مهيدل ةقئان مولعلا قاوسأ

 5 نم اهعبتي امو ةماجنلاو رحسلاب ةيانع طبقلاو نيينايرسلا نم مهلبق نمو نيينادلكلل ناكو

 كلذ رظحب للملا تععباتت مث نائويو سراف نم ممالا مهنع فخاو تاهسلطلاو تاريثأتلا

 اراد ردنكسالا لثق نيح مهنم نانوي ىلا تلسو امنأ مولعلا هذه نأ لاقي دقو اميظع مهدنع

 اوباصاو سراف دالب اوحتتفا امل نيملسملا نأ الا مهمولعو مهبتك ىلع ىلوتساو هتكلمم ىلع بلغو

 10 نيبلسملل اهليقنتو اهنأش ىف نذاتسي باطخلا نب رمع ىلا ضاقو ىأ نب كعس بتك مهيتك نم 00

 (يمععع) ةمعاقممع مطتئلمدموطتحمع ( 0/م» ء - راورم) ءأا ( هعمطتعع) ةدرتعمسانمع (

 م8-][»مازر ءأ ةعواعم عسصأ ميس عتتو ب لمع ممو نسمع لاتمقمأ ةهلتطتست 30 ءعاععمم ةمععلأا ع

 ممدغ طقمع لتكعماتممع درصمتعط يصمت عمعرم وسملتم هما مضستسما جيئتطتس عاتعمو ايبق ععمرت عاتتاو

 حقاعمممروزو - ررسقلعو - لتقعت ماتممع مطوعأ مع - لتععماتممع لع ععطسع لتحأتمتق ع نتتطانق

 عاصعتلا لمعاعممع سطر ءءامع ةسصغرو وننهع ءدع ذلك لعلك دصاطنتل ا كعلمه ءاتمتطو 01 ءوق

 ممممعلرسع ةتطت كتعمع طمطتسعستما زمغعع مهاتممعقر ممرملمع ظيتمدع لامع دصحعممو 1 ءيعدضتتس

 م( (عمععم - [مسمممدنتلر مرتك ونتتم5 هدسمتلف ءهقمعصتأتمصتست ععصفعتتج ةطاتصلع هما عطقسكتتكو

 تنص ةوعلزعأامعو نسم لكلعح مععتس ءعمصز نصعأت ءتمصأر 1صاعوتو ءأ معه ععامو أ طستن ءئلانللل ءأن

 ةمسرالف مماععأمم مصاع [علمستسس لذه ععدعأ. (طمللمعت ءعغ نست ءدع وصنع ها ('هراتك ةصأع عمد

 عزو ءطمصأوم هل رسسمعأمع ءا مهاعمالمعتمع عطيت هع مصل حتصغو ءأغ حتسسل , ننمق هل لععو اص

 طمتضتمسس امام ءحععععضأرب (امهلتسسماسسوعسعو نسمع تنص تئللتع ءمصراتصعأاح ةنصتب 1105 ممزدتلمد

 طمرعممع نأ (عمععأ ردم عععممامرعع طقطتععمماو نيمع هعاععمع ةماتمصعفق لعامععرس ةععدكمع ةاتطأم

 سحمصوسمس ةاملتستم ذللسل صرت علتطنتس ءأ معماطتطتكس ءىدعأا. 1] ن ءلملع معحس طقضتتسس 00ءانتصقع

 ءرجات[معامع ةمصأ ممعاعع ممصصتتلامع "ءاتوستمعو نتمفر نأ ءمق معصم (ءطقضكمتر ةتطل طصكا أ نعللل

 (ممللعضتصأ. كنا تعدم يسموسع ذللمع لتمءئرماتسمع مماتمصمل عع رصمعمتل ةهعماتسمامع ءتتقفطأو

 6( همه ممصصتقت ملط ئللتع مل (2مععمس هم (عميرمرلع (عمصقتتمدع رسعسمةتمع (هلتاتنل عقار نلتم

 قللععمصلعع 31. 1ةعت لععلعإأ خععصم مماتادعص هلغأر عا طععددضتتس ]خطخقخق 0م ءاضممموتنع

 رص عندما مماععإماعس معلعععرا.  (ئسسس حععم ةلمعلتست 8ءعدوصتس اصمم ءهحرتسمةتعضأ ءأ

 انطعمع مح عمتععما, طلم'ل طظعوري قلاغ ]1 ععنع روعه ظعرف- ءازابملالط ةعئترمتا >0عماتتتاككو

 نسأل طلع 1مععععع هع هأ همه الآ[مدعلتطستع تملععع معضستااععصعا. ريم: ('هصزاعلاع همه اتم

 ا

- 1) 
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 انادم دقن ىدع اهيف ام نكي ناف ءاملا ىف اهوحرطا نأ هنع هللا ىضر رمع هيلا بتكف

 مولع تيهذو رانلا ىف وا ءاملا ىف اجوحرطف هللا انافك دقف اًلالص نكي نأو هنم ىدعاب هللا

 اهلمحو ميظع نأش مولعلا هذهل ناكو الوأ نانويل مهيذ ةلودلا تناكف مورلا امو اهيف سوفلا

 لصتأو قاورلا باح! مهنم نواشملا اهيف صتخاو ةمكحلا نيطاسا لثم مهلاجر نم ريهاشم

 هذيبلت ىلا مت طارقس ىلا هذيبلت ىف ميكحلا نامقل ندل نم نومعزي ام ىلع مهميلعت سنس

 مهضسرأ اوطسرأ ناكو ىسيدورفالا ردنكسالا هذيملت ىلا مث اوطسرا هذيملت ىلا مث نوطالفا

 ةرصايقلل رمالا راصو نيينانويلا رمأ ضرقنا املو لوالا مّلعملا ىمسي كلذلو مولعلا هذه يف

 ةدلخم اهنيواودو اهفكت ىم تيقبو عدارشلاو للملا هيضتقي امك مولعلا كلت اورج !ورصنتو

 اذا ىتح عئانصلا نع ةلفغلاب معرما ءاآدتبا ناكو مهيلع هلعا رهظو مالسالا ءاج ّث مهنئارخ ىف

 امب ةيمكحلا مولعلا هذع ىلع عالطالا ىلا اوقوشت ةراضحلا نم اوذخاو ةلودلاو ناطلسلا منحنت

 8 2 كلم ىلإ روصنملا رفعج وبا ثعيف ايف ناسنالا راكفا هيلا اومست امبو ةفقاسالا ىم اوعمس

 حوسمتللو ةصواتلا. هل. وسمع ءمصاتسعسأاو ؟ععمت»ل عزك ممتع تمس 1هلتعدمأاو 1آ)ءده ممطتق

 رسمصعأسضدحتغ تمس دهعاتسم لسسنععماعرسو علص ءصصورعتتر آنك دصمك 61205 م22عقاعأ. [(هوسع

 نماحز عءءعدصأ ءعمذ 1س ةوتقتلل هلككع زص زعصعتات , نطأ1 00ءاعممع 18 ءععدصتتس عه عالاتا. ع (236عم -

 طمرسممستل ممستتسا (7جععمستس سم علم ةنطز ءعات هعدصأر ءأ ذلالمع ازاععدع طمصم»ع صهعمسم 1طن

 نماماطدمطتسع ءدعوسشع ىلسض ءادعامعتلأ1 ءماصستستسسا رنطت]هةممطتمع زمعامع ةمعاتمعاطفصأب 8عوعف

 مماملق جدسماعتل عع هنعنتعأ مععدلتمعع هطبلتسسس ه0 ءمه ءمصختل عدصأ ءغ ةصاعت» طمع كغمتعأو

 ءومصتسقوسع تمت ةمصتق دسعامتأده ه ]رمعتربمت؛ ؟كةمتعمسأع مع طسقاتق 015عتمدنل ننح 20 0ع" 1 عرب

 ةدصعتتغو طتصتص 20 87علممعت# لتئءعترصلسست ءغ مع طسصع 30 قجقعلم/ء7عت# لتكءرسطسمت أ :

 لعمتوسع ج0 قك/عتجوت» لت: قحآبت» ولع معد: ةعا قت" مملو/ء7مع طمع لتككماتمسمم معدع ءماععع

 معمتكلع معطععرععدأو عممزن 0ما عا 77ر70 00/0“ ةجزرع]]دطنق ععأم 2(( جععورتتتلل 165 كانت

 ممعغعو ج0 ظطمعتد ععععععمأار عأ (نهععمععع ططصربععلم مماتك ءغ معاتئعأودعتس (نطعتعتمصقتل

 مردم] عد ءةوعصغو اللمع 0لتةءعاماتممم ععاتوسعستمأو مكمدنأ "عازعأمصتق طممكدع معمعععرأاو ءأ 1عععف

 ممكطت]جطحصغر  ءعغ دصصلغم ءدصتتص ؟0ه1مستصف ءملتععئونع ذص ة]لل]مصست طتطاتواطععت5 طغعصع

 يدععجملو ععسممعاطدمأ. ]نص 15/47 ةييردمتتاو كانك ةق5ععادع ('جعدجدتأاطتك عانق مط

 اصرصععأ ةملتلم ممعاعد >2ه]10ع مععاعوجعصتصغعو 0مصععو تكس كملامصت ءهغ رعمعأمعك !!طغعسق

 معدمزعمععمغ ءهغ ذص مدس: لتتق طعسصتق طقطتغمسع ءمعورزعععمغو 0عدتلععكتم ذللمع لتةكوماتممتق

 مطتلمعمدطتعمع جلتسم ءمعممدءعملت هلل ع عططمطتعو مماتممع ءمصتسس طقطتامو نسمع قط ءربأسعمزتأف

 ج01 ععدصخغو ءغ ه0 وسمع طمتصتمعم لع زثك موئامصاعع هع زررهأ ءالططساأ. 1[هونع قلآنا لمت“
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 تايعيبطلا بتك ضعبو سديلقا باتكب هيلا ثعبف ةمجرتم ميلاعتلا بتكب هيلا ثعبي نأ مورلأ

 نومأملا ءاجو اهنم ىقب امب رفظلا ىلع اًصرح ا!ودادزاو اهيف ام ىلع اوعلطاو نوملسملا اهأرقو

 نيينانويلا مولع يارختسا ىف مورلا كلم ىلا لسرلا دفواف ةبغر ملعلا ىف هل تنناكو كلذ دعب نم

 نم راظنلا اهيلع فكعو بعوتساو هنم ىداف كلذل نيمجرتملا ثعبو شرعلا طخلاب اهخاستناو

 5 مّلعبلا ءارآ نم اريثتك اوفلاخو اهيف معراظنا ةياغلا ىلا تهتناو اهنونف ىف اوقذحو مالسالا لعأ

 رصن وبا ةّلملا ىف معرباكا نم ناكو نيواودلا كلذ ىف اونودو لوبقلاو درلاب هوصتخاو لوالا

 عناصلا نبأ ركب وبأ ربز ولاو دشر نبأ ديلولا وبأ ىضاقلاو قرشملاب انبس ىبأ ىلع وبأو ىاراغلا

 نم اهيلا فاضني امو ميلاعتلا لاكتانا ىلع ريثك رصتقاو مولعلا هذه ,ؤ ةياغلا اوغلب سلدنالاب

 لأ نم ىطيرجما ىجحأ نب ةملسم ىلع ةريشلا تفقوو تامسلطلاو ركسلاو ةماجنلا مولع

 10 هضقانتب مولعلا تسصقانتو امهب نارمعلا حير تدكر امل سلدنالاو برغملا نا مث سلدنالا

 1 مموو»» []عطملتتلم هل 8رسمماتسمسسل 1ص ععمأمدن عت 1ءعمامد دصتكتاو نأ معاه عصغر دن ةتطت

 لزارعوع» ردها طعس جانعومج ردت( عرععأ مرتوطتعع (عمهللغمد. نم امعاغم ]نطسس 1خدعاتلتم ءأ ستقتا ءأ

 مممصتلاو ةععرباو مطوععتعمو نسمع 81هدلتست ]1ءويعصتصغأ جكاعصأاع عمر وسمع ذطأ لنعأو عع5وعصأو

 رمكرزعماعو. 12 عهنلعتسسص طماع زللتق كسعلتغو هيضصعم ]تطعمو جلطنع ءوممكععةنم» ةئطخ

 يىرسرتمعملت. اكس 7/4 الكطملالو ةمعاطتع عقار وست دصمعمم ةاملتم ةعلعصاتمتس هنأ ءءاعطقاطتتو

 رتغ ه0 (مععمستسل زئسر عما منعت 1ععمغمو رستكا عععغ لع ءعاععع ءةمضصتسص لنه عاماتصستع ءاذععملتقو

 ةعتماسم ةهعمطتعم ءدمعمملتع ءغ دم( ةعورععاتطسع ذم طمع ظمعم هلاععحصلتع. طماع ةتطأ هردصتق

 و [ممعر نسمع «ءاتوسم عمصاأو تصلتعمحتغر ءا ةاسلتموأ زماعم 1[8هعلتطسمع لتععماتمستم ذللتق جقدتلتع

 مرععحتس لعلاعضتما مصنوع روهاعع ةععتضصلمعتمم معسل1 لذ ععضتصا. [ط(موسع ةطتلته ءعمضتتس هلأ

 عموستستم 1ممالعتسس معمل عمعضتمأاو ةامللمدأ ه دصسنلالكق 0معامدتم معتسأ ةعصاعماتللق 015ععق-

 عمضتمأ ةنسسقونع 5عأ ةيتعمطمملم جع] معتم طوصلم مععتل ا ةعااعت" معععععسلل ةرتصأ ءهغ لع عه دع

 اممعاماسم ءمرسرتمكم عمم. 1[ متعع 81هطمتستس ءلمصمس ةنطاتلتععتسأ طقتشضتتا 1عتنلال 50105

 انعرتسمأ ادع زكمعر» لس ناغ أ قطتي للغ طل كاسه اص 0م عصتعر (ئدلطت كان معافا ةظا»

 1اهعأل ها [[- تع قللت 8ع 8]1»+-ءاعيسبتا ذم [آزكممصتمم نست هل ةريسستستتتل اطقتناللللا 00 املس تلال

 يحلسم معمم عمعضتما.  طاسععم ذم لتكعماتمستم رسمت طعسمأت علم ةطمعامسلتك ةعوتتلعك ءالطأو أ

 زم هعم]مهعنزمم سمعتم ءأ (اهلتكسماطسسس تسعي نسمع بص ذآللتك قصر نصعامع ةتصغو ءانلانق 8عأ

 تلتسمتس عامضمتس 2لمع/ ممم ظقعرب قلاسعل 23لهزعتللع ذماعع ةلسلمأ سععممق ءمصقععتطلق ءقأن

 10 حس رممواعم حعمامخ ءقميضصتسستق طقستممسم يصعق ماتممستم ذم ةلئتعم ءأا [1ذكممصتم ءعدققتعأ

 هغ ةملتم ءزسم ]اهمودععععماع لله رباتممع يسمونع ءدقاتنسوي ععمأاسع, ءضولتنتم ذلله لتكمهمتتاو
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 رم مولعلا هذه عياضب نأ قرشملا لعأ نع اتغايو ههوسر مع ةليلق هلأ هنم كلذ لكمضأ
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 ُأ
 5 0 ا 0. تةيحاشو د مو ن 35 5 3 و مجع ة.نعلا ,.م اهنلث امو كت فلا دالي ةنفسلفلا مولعلا "هله ١ ىقعلا !اذعت انغلبي هكلدكواامعيف

 ام ةصالخ ىهتنا ةددعتم اهميلعت سلاجتو ةددجتم كانه اهموسر نأو قاوسالا ةقفان ةيلامشلا

 ىمالسالا جتفلا دعب اضيأ مورلا ىف ةقفان ةيكحلاو ةفسلفلا ىوس تناكو لوقا نودلخ نبا هركذ

 ىم هتطاحاو هليصخ' رادقمب راصعالا كلت ىف للجرلا فرش ناكو ةينامتعلا ةلودلا طساوا ىلأ

 سمش ةمالعلاك ةعيرشلاو ةمكحلا نيب عمج نمم لوحن معرصع ىف ناكو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا

 ىِِك هداز دج 1 لضافلاو ىكشوق ىلع ةمالعلا خ ةمالعلاو ىمورلا هداز ىضاق لضافلاو ىرانفلا ىيدلا 2 000 25 -« يي ىلا! 0 1 0 ها نأ ل 55

 نآوأ لح املو معرخأ وو ىنانكلا نبأ لضافلاو لامكلا نبا ةمالعلاو ىلج مريمو دتيوملا نبا

 ةغسلفلا سيردت ىنع نبيتفملا ضعب عنم ببسب تيضقانتو مولعلا جدر تدكر طاطخاالا

 مدسعتم ءاتوستتق ءهعععمانق. ىط 0مكعمأم ةصعمأاتق عجم ةعععوراستاتكو طقتاتتللل 00من ص قتلا

 رم عمعوطتعمتل رجال عمك دمحجعممتب عودع ءأ ءمرأموددتم ممر ءعوولمس5دعر دممحتسع لم آعمعم معجمأعد

 ءعزم (مرتك اعمصمع 0س علتاتق رو نس ؟لأه همعلملتك ذطأ تم مدهعمم طمصمعع ءةوعغ ءغ طقشستستتتلل

 زم لمهرستعلتتك ةامطتلتطسع ءمسعتلتهغنم طعصع ءغ طصصع ءمدقاتطتتلم. ظه0عصد عملممسع طمع (ءدتمماع

 جحسلتسسع و 015ةعماتصسمع ةلاهع مطتلمدمدطتعمم ص (ءمصق ظعمصعمصست عأ 2ععاممتاطاتك 30 هعوس

 عمراعماصمدمأل ص ذللتع معمدتسع دلز هععمؤتطسع ةام0105زمعتردع ءغ عمود داعم خه عأمتكلو 7226 عرنأم

 ز11حصتست طق ععممجهتو عغ ةعطق]ةعو نطق 0م ءعصطتعو ط11111610 35[3100 عووع. - 12[1مع ةيتتاتلو

 مرسلا هدأار عنهع لق 727م7 رصمممتلا. -  ىكلزنعتم طقعع. ظطتلمددرطتمع ءغ ةدجتعساتهع

 عاملتستال جرنانل (2هععم - [مدسحمسمع# ممهأغ 58:1ءامرمتمك 81هطمستسس علهسمدتتتت 01100116 اتق( ه4

 رمعلتسس عصرنا سرب عملت 0(عطمرسحمتعت معمعمعععتسلم [10عادتغ ةانععع3د0 و ءغ تع ذللتق غءرص مم طانق

 مع مرعم ممهقممع طمصمءعدطتسص ؟1لتغو وسح ذم 0تئةعماتستك عهنلمصدلتطسكق ءغ هلت 6غ هصعل أ ططسع

 لزةءئعملتمه هع زماعا]زععصلتق معم1ععععوك.  طظملعتم (سرتمرع ل81 273عقاممأ 1 ةقلتللا 12161 عمق

 حمم دست عستمأو نست مطتلم دم ماطتمست ءأ 1عوعد ءمصز نصععاممغو نغ تع عملت عمتسستم ا عزنف-عاأ-

 1من", طعمع درمعتطتق 0408 - حن لع]ب ظهر 00ه ءانعمتسحك ]1 1هزمع(0لع] , 00 ءانعمتستتك ل/

 05776, طعمع دمعتك 181: - عارمة ممر عا ء كلقسءبو لعاءانن, لتاتععتستتخ 1ادن - ءلل عما

 ها طعمع رصعكتتتق 1ز[2- 271222 ونتتك ءمصدتت نلنستتك نتا  ةقيرتعممتسوسهصأع 0عاضلع

 (مسررمرعر نمم معد 1م 0ءغ6ممق ةطتطحصغو ةاملتمعتت» ؟عصطتق عقووكلا ءعأ ءةديقاتسعأتق ءقأ

 ءمتس ممالككت_ددست ه٠ ءمسععمتم , ن0 81دك ونستلحتس 1[ععانممعع مطتامعمجطتعمم معمطتطس ععدأ

 ءاأ ه0 دساتعملمو ءععامح ءعمغ مهعععمامع5ر نست !ائطصسص ط0 ةنءا ءأ ةعتماج هلط لقمع

 ءلزلج 0هءعطحس(. 1آامهوسع 0مءاتسحع هدروصعق مهنعتق ءيععوراتك ؟ءعاتئجتك 0عاعامع ةدصغو أ



94 

 ى نب وم را تو 0 7 جافحلا .يدلا باهش بيدالا انالوم لاق امك _مورلا نم مولعلا''ضارقنال اببس روكذنملا لوملا

 هلل مكلملو نودلخ نبا هركذ امك ةلودلا طاطحنا ةراما ةلمج ىم كلذو اياوزلا ايابخ ىف

 ناك نم الا اهنم اًعونمم ميدقلا ىف ةيكحلا تناك هنأ سرهفلا ىف ميدنلا لقنو ميظعلا ىلعلا

 ةمكحلا كيري نم ديلاوم ىف رظنت ةفسالفلا تنناكو اعبط اهلبقتي دنأ ملع ىمو اهلعا .ىم

 هوولوانو ةومدختسا كلذ لوصح هدلوم ىف كلوبلا بحاصل نأ اهنم تملع ناف ةفسلفلاو

 املف مالسلا هيلع مسملا ةعيرش لبق مورلاو نيينانويلا ىف ةرعاظ ةفسلفلا تناكف الف الاو ةمكلل

 مورلا نأ مث عدارشلا كضب تناك ذأ ضعبلا اوثزخو اهضعب اوقرحاو اهنم اوعنم مورلا ترصنت

 سويلدسمات هل رزو نيطنطسق نب سونايلوج نأ كلذ ىف ببسلا ناكو ةفسالفلا بهذم ىلا تداع
 داعو اهلاح ىلا ةيئارصنلا تداعو سرفلا برح ىف سونايلوج لتق مث سيلاطاطسرأ بنتك رسف

 ةيسراافلا ةغللا ىلا بطلاو فظنملا بتك نم ايش ميدقلا ىف تلقن سرفلا تناكو اضيا عنملا

 ىبيسي يواعم ىب كبزب نب دلاخ ناكو هريغو عفقملا نب هللا كيع ىنرعلا ىلا كلذ لقنف

 ىآو]]ه ز]]ع يتعمم مهتسمتسم ءحفاتاتغو نسما 0لمعاعممع ء ]لطسسمعمتناتلل عم ءحودعا] ءطوصأتتكو

 نأ اذآمالح ممداعع مطتلما معنه ىخذزعاما- هل- لأ: 12 هرككرنغ ذص لك هطلت هآ - تعمابر لتهعتاع

 لزعزأ. 1ظظملعم رععجر هسسعام»ع طا: لكم(. دمه هلتصلتتتل 11]ديحتنت ءمصقعمتتتتل انتغو ننتطانق

 سم عنا لص ررعممتزعزعررب 1ءيععطمطتو ميعطلختسست ةحتاعتل ءعأ معصعف طل نص ةعععافنسس غ

 رسدعصتتست. الءلو» ذص هرعجع ]لمع مطئلمةمرطتمع ةطملتستس اندلتغ ةصاتوتم (عتتممع

 ممعيجماطلالل عوقع ملعأ امععمتتلك ىررهعلطسع ءأ ئتقو نأ هع جد ممانتم لص عدلت ةسرن] ءءاعملقتا

 زمعازممامق ىكعمعز ةىعصغب مطتامعمرطت جحساعت عمن ةحمتست همطقصغأ صمتك (ماعقرو نك 20 هددت

 عمازمتس ءأ مطتامعمرطتمسس جلقومتعمطحساأر ءغ هت ةاملتموم طقضمةءمرم ةسطز ءءم ذلاطع ل0هءاعهضممع

 ةمعوستمز(زمصعتس مملفلأ ىنم (فدومتع ممراعصلأا ذصلع ءمعممةءءطقمغو طنصع ذص مطتلمةةزرطتمع

 ةمحصكمسغعس جللزحعحصأ قوسع مطتامعممطتممسا مدعمرتسمتتنمأز ةتص دصتصتتقو صاطتل 1عععطتصأ

 طزلمومودطتمع هطملتطس دماغ ((مععمج ءأ ]امدصحممس لمتد ةماع معازئأفمعس 01 ددتمسمتل

 ىرتونمعس هعررزاز [امدصفصت هساعم (نطتماتممأ ظمعاأت ةطافق ححتمعمضستسأاو ها ممهعس ]11ط26هدن

 زم زئمعسس مصر ءععحتصخكو ممعاعس ذم طتطاتماطععتم ةهعععتح مسصغر نقم( "ءاتعتامصتق م22عععءعماتم

 مموسعممطحصأ.  ظممجاعم 1ططسصمعأ جهل رطتلمعممطمسصسس لنكءماتممتس هع مععمعمضتساز كدلتقمم

 مدارس (؟همعامصاتسأ ةمععععممتت '['طعستكاتسعم ]تطعمتخسس قةسعماأماعلتم زماعع معمر 1[ يتعم انتا

 ررعزملع لصسلتحصم زم طعلام عمصاعع 18ءوعمف زصاعرن[أمعام (نطعقتعاأتممأ ه0 ردعلم عت ةامطتتل 56

 مءات] ءصتصغو ءأغ مطتامعمرطتمع عاملات لعصتتم مغ ذسرعلتطتتس. 8 ءعجدع نسموسنع [ءتت]م1ع

 ةصاتوسم ]ذطعمضسم 1هينعمتكس ها دصعلتعمتتتسس ممعاعسم ذص اتصعتمتسس رعجت قدح عمصمأاسل هحتصكو

 نملع همع قلللملام] ]1) نسعاربمءم] م هلتتوتع حعمطتعع ؟ةئاعضتصسأ. 1/80 ]) نإ 7"ءجنل 17 ءنا

 ها
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095 

 نم ةعامج رضحاف ةعنصلا هلابب رطخ مولعلل ةيحو خيه هل هسفن ىف الضاف ناورم لآ ميكح

 مالسالا ىف ناك لقن لوأ !ذهو قرعلا ىلا ىنائويلا نم ةعنصلا ىف بتكلا لقنب مهرماف ةفسالفلا

 سيلاطاطسرأ انا لاقت تنثا نم لاقف لدايشلا ىنسح الجر همانم قى ىأر نوماملا نأ مث

 اذه ناكف عرشلا ىف نسح ام لاق اذ ام رت لاق لقعلا ىف نسح ام لاقف نسحلا نع لمسف

0 

0 

1 

 ىل

 باجاف مورلاب ةنوزخملا ةميدقلا بتكلا نم راتخي ام نافنا هلمسي هيلا بتكف نومأملا هيلع

 فيرطبلا نباو رطم نب احل مهنه ةخةعامج كلذل نرماعلا عا جر دنمأ كعب كلذ ىلا اف

 انحوي ناكو لقنف هلقنب معرماف هيلا هوليحو اوراتخا ام اوذخاف ةيكحلا تيب بحاص املسو

 ىنع نيم مكننملا ركاش وني نسحلاو داو ديح ناكو مورلا ىلأ ثفني نمم هيوسام  ىبا

 نم لواو هل لقنف ايش هعم لمح دق ىكبلعبلا اقول نب اطسق ناكو بتكلا ٍبرخاب

 7216همنن م6 مطختامدمجطسع 311عمكدصتلمضتتس جممعالجطحغعتعو وست 1مذع 0مءاتمد ءءعععالاعمو هغ

 ]نئتم ةطملتم ءغ حيسمعع ج00 عطه كدت.  فلتومفصلم ءموتغمتم درصمعسممع ةجعاتم ( كلعطستمع)

 نست ةمطتتغعي زغموسع ماتععع مطتلمةمدطمم ةزطأ ج0عددع عع طمو ع ععدععم ةعدصسممع ذص هتمطت عن

 ]نطعم5و لع ]جرألع ةمجزعمطس اعمصخ[عععع لمعدتغو وتقع هرعجد معلتصسف ءريقاتاععع 1خلامسنت

 (وصربوررع عج5و. 8 وداعجد 721م6 معع ةمدصمتسا ؟تصتتس لل معهعقامساتععتسمه 1ه001ع

 مرهعلتطسل.  متصمتم ءيدعأ# زماعتمعممأل: ةعمأم(عا عت ةع عةقعو طتع معةموصلل ا. 6

 لع عمو وسما مسلعطستسس ءددعغعرو معمم: طص ةمغعا] ععاطخ متطتل ماتلعطعا ءددعر عععرممستتل دق

 لعلزغ6 111 ع: ©تتلصحتس صمدعم4 رللعع 1ءوأ رمسلعطتست وتلوسمت» ةصعدذدع طلع ءلتدعتا

 كوردصتسل طمع معلسمتسم عع ءاقطعدعزمدتسم ءىسمعم ؟طتغ !اخطعمصست عاتعت عدلمتنتتللو 0113110161

 ممسك ءمزكأم[حعست ءمصصتس معلش 1ماع» للطملتكسب عغ دس عمهم »عدت 8ع مصاتتتتاا 1مكاتاتع-

 طفطسخو وييعرد ل670: طغعللم دم ععمحج عمم 8عمئردتغ ةعتطتت معاتطتخاتكو آن ةلطأب نصتنلوستم

 ععمارس(هرحتتا ؟ءاعضتس>ا ءاتوكعطوع ذص (عمععمتسا طم عجم  ةققعط؟جامتكنتال ىو 05110116 1عأ

 ]كك ملتكدع ونسمع معالععدغ معاستسستل 0عمععممق ممدأاعو ءمصععععأاز 1101070:  جتتاغتالا علال

 رناسعطسم متعم 0مءاته ععععسلمس ههلنلنغ, دغ 1 ءززارتم ظعتي 3لعام» , 11: 8ةاماع أ دك عارم

 لمدستم هدورتعساتأمع طغعمر وتنك وتقع طمصق ءاعوععمصغو ةيسمفعصستما ]71م7 هودع هطاتل عانت

 [لذع هوم عجن لدمدتغو عأ ؟ءعاعطومطتع. لموت ظعتن 2لهعببيرعأب ذماعع عمك اةدتغو (حتخل 54

 ظسسسمعمو مرت( ءطدصاطتعو ءغ 7107 مت»ت»ءاأ ها ىآت»ءعل ها طمعمت: ك1 معقضخ دماعنمممتستل ظلت

 ىئوتم ظعصمسغو وت ائطعمرصتس ةمععمت عصلمضتتت م20ءعدهدهتمصعتت طفطءطوسأع طملعمت 60060

 (0هنا6 8ء»» طسعع 8مم/ط ءّخ ممهصحتلله دععدس جاطتلععدأر وسهع كلهم معانا  ظصتسخت



046 

 لاقو سيلات مهلواو ةعبس ىنايرسلا هضيرأت ىف ىروصلا سويروفرف معز ىلع ةفسلفلا ىف ملكت
 نال تايبعذلاب فرعت لئاسر هلو مسالا اذهب ةفسلفلا ىمس نم لوا وحد سروغاتوف نورخآ

 ةمكحلا كلب هنيتآ ةنيدم نم طارقس ةفسلفلا ىلع ملكت رت بعذلاب اهبتكي ناك .سونيلاج

 نذخأف رعشلا ىلا ليمي هما ميدق ىف ناكو نانوي فارشأ نم ناك نوطالفا طارقس باكا نمو

 يف سروغاتيف ىلا لقتنا ٌَرث هكرتف رعشلا بلثي كرف طارقس سلج“ رضح ث ميظع ظحب هنم

 تايعيبطلا تايقطنملا !ذكه هيتك بيترتو اباتك فلاو سيلاطاطسرا فخا هنعو ةلوقعملا ءاينشالا

 نينح هلقن تالاقملا هانعم سايروغيطاق بتك ةينامث ىهف تايقطنملا امأ تايقلخلا تايهلالا

 ىنرعلا ىلا فحساو ىئابرسلا ىلا نينح لقن ةرابعلا هانعم ساينيميراب قارافلاو سوير وفرف هرسفو
 ىدنكلا هرسفو شرعلا ىلا سرودويت هلقن سايقلا ليلحن دانعم اقيطولانأ قاراغلا كبسفو

 هحرشو شرعلا ىلا فحسأ لقن ىتم لقنو ىنايرسلا ىلا فحسا هلقن ناعربلا هانعمو اقيطقدونأ

 ىلا لقنلا اذه ىيحي لقنو ىنايرسلا ىلا فحسا هلقن لدجلا هانعمو اقيب وط ىاراغلا

 نمحم. نست مل رسعماعس 8معمطوأ '1ععأ تم طلماممم ةرتمعم 0ع مطتاهعمدطتم ل155 عطتسأو

 عمراعس ةسصأ هسسعتمر نلمدننتل مسك 1/4/عم عئاتاتغو ةتكعرم دغ دلتت لتعتصغرو صطاطقعمةقع

 رلزع ءملغم مطئامكممطتمتس رمعستتق طمع ىتم هممرضتمع ةرتمعا]ةحتغر ءأ اعمعامطتق ةعئربدتا

 حموسءمسنسس انكن]م ءكمعموي ءاعمتسس (م]عمتتك متتتم ءمذ ءةحمتجمطمأ. "لس كهععواعد قكلنطعمتم

 هضسصلسكو ننحدع ةعلعج مغ مطتلمعمرطتمع معسمعم مطتامدمطقاأمع ءدار ءأ دماعع 80عمولتق

 لزئعرسلم5 طلمغمو (عمععممس ز1لطسخاعمترسهزئانتل دنصتلقو نانا ه ردكتنسم نسللعس معاملتك

 عمصرمعع لم معتم ةمعاتسمج ععمغر دتغ دصمعممتس لالخ ممهاعس ةتطأ يرسرتمعممد عا. ]للع 80عدلتق

 [معمصت اسك هلععمع ىعرجتكم معتم تبنص ممععتم عقصكت لتلك ءمصقءععامتت ؟10عنعغو ءدجص ؟ءاتوستغ

 مع مل طوطمعمرمع ةعطقاحتس هع معساتغ ذم معطنك ذصاع]]ءعءسفلتطسك. آلام قكسمأماعاعف

 نسم عععرر منع طقطستغو دضسسلغمدختست ]نطعفضتتس ةسسعامعو عسأ هلتصع هع لاه ءدععارتسلاو نأ

 ]ويزعمعر مطومتعمس ءا (طعم]معتعمو ءاطتعت ةعوسفمطتت لل ةعمام ا]هعأزعو معاعرحتساانت 010 :

 01 موعوممعر نسمع ؟هحع مممعللءميسعماف ةليمتظ عدل. آ1آ0ع هبه طمع ؟عاتخ تن طمرجأببر" 5

 ها 1من حوا بيعصتسا ب لي" ةع_ضتع ( معو ممن عامع)ر وسمع ؟0هدع ادا عل متن ءامأت هدد علل

 معمل عل. 1آمع هرسه ظلم عنو ةيدتمعع ءأ 1مالرمع هسمطتعع مععاتأز 1" ةجنطق هداعم ءزالق
 معوماتعمالممعس ةعكترستأ ب قبو م(عم (ةلمهلو انعم معمسدي ]تطعت ععدماسغممتلو وسمع 50غ
 عولست6ممعصس ةجللمومتجمست هلومتظعمك. 1طحمع اعمعاماتسم '[ا'طغملمحسم ةععطتعع دععتغ ءأ لك نأ

 هىوماتعستأ - قمل معالم ممر سمع حتمجع معو عناسللل ]هلل عمك. دانك لم مع ةورتمعع ؟عانأو
 مغ طسزنم اههصحاداتمصعتس كلمنا« ةعوطتعع معللتللا ها لك مطلع كدصتص ءمامأبس مدأ س 1مررنعم
 زن م. لزم]ءءانعم (لتعوسنتمتاتم), نسمع 1ونزرمع ةرصضتمعع معللزلت. 6> ميرع طقمع د عمكلمصعللا
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 ىقايرسلا ىلا ةمعان نبا هلقن ةعومملا ةمكحلاو ةطلاغملا هانعمو اقيطسفوس نكاراغلا هسفو شرعلا

 ليق ةباطخلا هانعم اقيروطير ىدنكلا هرسفو ىنايرسلا ىم ىرعلا ىلا ىدع نب ىيج لقنو

 ىرعلا ىلا ىئايرسلا نم ىتم هلقن رعشلا هانعم اقيطونا قارافلا هرسفو ىرعلا ىلا هلقن فحسا نا

 باتك اهيفف تايهلالاو تايعيبلطلا اماو ليصفت ةدايز عم اهعضاوم ىف ظافلالا هذه انركذ دقو

 باتكو ةعامج ةلاقم ةلاقم ريسفت دجوو تالاقم نامث ويف ردنكسالا ريسفتب ىيبطلا عامسلا

 نينح هلقن داسفلاو نوكلا باتكو ىسيدورفالا حرشو ىتم لقن تالاقم عبرا وهو مئاعلاو ءامسلا

 ميدقلا ىفطصا ةلقنلا ءامسأ سويروفرف هرسف قالخالا بانكو ىرعلا ىلا فكساو ىنايرسلا ىلا

 هرماب ءايشأ لقنو روصنملا مايا ىف ناك فيرطبلاو اهريغو ةعنصلا بتك ديزي ىب كلاخلل لقن

 دبع ةيعان نبا نوماملل سديلقاو ىطسجلا لقن ىذلا ومو رطم نب اجلا

 رسف فقيرهب نب نيسحو ةكماربلا مايا ىف ءامدقلا ةلقنلا نم شربالا مالسو ىسمحلا ججسملا

 هلا نيآر تالصلا ند يوت ودار ىوا نياوأ ىصنحلا الألع نا نب لالفو بنك ةذع نومابلا
 0و -_و

 ةدعوطت عمم ةععلغو 1 م"م488 ةحيكعم ءعورمذددتأ ع اللوم ولنعم 1. ءه. ةمدسلعك هتحع ءدرتاتممعك

 عممطتعنعدع ءغ مطتلمدمرطتح ءىماتمودو. 1]1هعع همجطتعسماأم طلبو ئةم هيسصمعع ولن

 دهم 8عرب م02 ع ةتمعم ةهعدطتعع لعلتغ ءغ ركل حوا ستأ - 777ءمم»2عم 1. ء. ةعاتك

 عععمستعمع ]اتطعأ 111, نسمد 715 74مع ةدعوطتعع طدلزلزذدع ل1 ءتطتت هأ 10852 هحعممداننا لس

 مق: 2عم 1.١ ء. التطعع لع حعاع ممعاتعمرو تعرت ل1106 ع ةمكمعم هعصصممع ّذص ةتهطت تنل

 طدصعطتلتل 1[هع ةتضم]لمع هدحصعع ]هعزكق عةدلق ءمرستت ع720ةك أت ضتتخرو 20015 ظتعلماع مهعاتتتتال

 عزسومل هصتست 0ءوعمت با ممع. - ىل ةعماأو مطوععتعم ءغ (طعم]هوتعو مععاتصعمأ ائطعع لع حسلتكت

 مهطتعملل كد 1زمامعمءامالممع كلعدعحملعترو ونسأ هعغم لعد ععاملمصتطاتق ءمصقاحغو ذه 0085

 هلمكجتلدع ةماععمععاملمصعمق ه مادعطسع حلق ءلتغامع ةنصأ - انطعع لع ءمعالم ءهغ دمطتصلمب

 وسمطتم» مدهاتطسم ءيصعاعامسع و نسعتت» 1101/6 ءماتغ ءاأ قلع 007ع2معبع ءعياتعنتغ - انطعج

 لع ععمععهكتممع عأغ قط ماتنممعب عتعتت ط]01:عمزو ةوعتمععر 14: مع ةعوطتعع ؟ءعاتغ - 1ساطت عماحتس

 اتطععو وسعص 8هعماطععامع ءعوات عملنا. - طورصتمسم ]ماع م[عاتنت طقعع ةاتضأ:ن 55م5

 ععمامعو ونخ (747205 عرب 7”ءعن0 ]تطعم لع ]دمأ0لع هدمتعماتس ءأ جللذ عهصقطب]ز[ ل

 8214عر نمأ اعصسمم»ع كلمن( تحتار ءغ ءّزادق لاكمت ماسمعت ؟ءعانأ - )"م/م ءزدك ظلطتق ل

 13 رز( عبو 3101ه, وسخ كلسصفعععامسس ءغ لخسعا لعد 117جم امهمكاطتلا - 1م مة

 قلكط0- ءآ- 1 ءوغ]ب اخد ءعدعمدجه ب هع7/من» 177 - 18" مع]ب هع دصاعع م ءاتطسع ؟ءاتطاتك (عتمم»ع

 ظدصص ءاهتلحصتمب بس 270ععمو 8ءري 8عءاب»ةعب بنا 11ه ماسععم اتطعم» ءةجومعننا - 7

 ظعو»» لآ 11:47 لص عكدعمتتك ب" 11: ل مومو - لدي لي: 8 عوماوملا ج 1 11 ثط216
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 نب ميهرباو تباتو فكساو نينحو لقنلا كيج ىكبلعبلا اقول نب اننسفقو حون نب ىسيعو

 انبا فسويو ىسوم اذكو ةيبرعلا ىلا ةيسرافلا نم لقن عفقملا نباو ىدع نب ىبيجو تلصلا

 ةيشحو نباو ةيبرعلا ىلا ةيدنيلا ىم لقن ىدنهلا هكنمو ىرذالبلاو ليس نب ىسحلاو دلاخ

 نيذلا مالسالا ةفسالف نا للكنلاو للملا ىف ىناتسرهشلا ركذو ةيبرعلا ىلا ةيطبنلا ىم لقن

 5 جرفلا وباو نينح مهنم اوطسرا ىأر ىلع معرتكاو ةيبرعلا ىلا ةينانويلا نم هبتك اولقنو اورسف

 ديح# ناميلس وباو ىدنكلا فحساأ نب بوقعيو ىوكنلا ىيكيو ىزجسلا ناميلس وباو

 ديز وباو ىروباسينلا دمح نب فسوي مامث وباو ىناركلا ةرق نب تباثو ىسدقملا ريكب نبا

 ديحم نب كمحأ دماح وباو ىمقلا ليس ىب ىسح تثراحلا وباو ىذكلبلا لهس نب دكمحا

 ىرماعلا نسحلا وباو ىفسنلا ةحلطو قارافلا رصن وباو ىرميصلا ىيحي ايركز وباو ىنداوفسالا

 10 نب نينكك هتكلمم ىمجرتم عمج نومأملا نأ ىفطل انالومل علاطملا ةيشاح ىفو انيس نباو

 ةمجرت ففاوي ال ةررحو ةصخلم ريغ ةطولخ ةفلاضتم مجارتن اومجرثو ةرق نب تباتو فحكسا

 نمز ىلا اهموسر تنفع نأ فرشا لب ةررح ريغ اذكه مجارتلا كلت ىقبف رخآلل مهدحا

 156 ظءرو لالوآب - (6ه016 ظعرب طسعم ظمملاءعآان, نخل ءيععوتع انمصخاتااا ل 171نريعقرب

 /يازمع - 1اااتا - ةاممطلكمس ظعرف- ءاوملا - 7”هليرم ظعرن للغ - ة1انا ءآ- معمل

 سن ع معمدتعم ائطمعنم ّذص هعمطتعمس تاتغو ةذاعصوتع اللوم ه 7 ميسر ب لعملة اطلخخ

 11مم: ]عرب كمأرإ ب 1 ءام للعم ب لل سلعأب 11-2 نيل نست ع لتمعجتم اصلتعم ص هضهطتعدتم

 (عمصقاطنلاز( - لنزع 711” هليع)قوعو نك ع لتم]ل ععام دطمتمعمح ذص همطتعمس مصقاتلتا.

 كمر" عودا مناع ذص هرععع ]لأ - رللناءعأ مع 8-80 لع7م ططتلمعموطت ةآهطمحستس علحصتم ةصوتشتأم نحنك

 ا لزطرعمع ءيرسسعماملاتل ةنصأ ها ع يمععم ةعضصممع ذص همطتعتست 1: عئاعضتمأاو تمت لتاتقللت عمت علال

 قسما م( عاته ةعطمامسس ةعوستسالتت' , انا ]هناء , ل1 |/ه"هز , لت كم ءعنسمنا ّكعزععغ, 7 هلم

 (مسصسمأ أ ثصضرو 7” معنا لمتع لمع 1( ننلغر لاني كم7 عةسمت: ]1ه]مت»عا طعن عاف“

 1 عانت ب "الاانا ]لذ عرب (0هر»"« 11م” دغر لاناع "1 ءرجرسكت» )"يسير ظعتأ هللهانعسسسعلا

 رمان": ب اان 7عضل للسعال طع ذهلأ ظميلطات. للتفاعل ظل «عمتن 13 عي كمآ ('0تهتاقو

 الت طلاجقل قكاتنعلا اقع 32له1مصسسعلا ]و عساس قلن 2مل ةنرع ١”هلبيرع كك عضنسمت* , كآاا

 رمو» 1" "اظ , 1 ءا]م اال ءععزلا , ملط /]رمعمعتا كنس, لابو كتسم. - لطم عامدذتك ه0 هرنق

 11 ءال/8* م ا١آماله همقاعم لسبارل هلئتتعك همصماسع طمع. 21 4س "ءومت اضاع تعاعق قط معمتتاو

 ان نأ لمت عو طع 1. لرمم ءك 1ل]رفاقا طظعرب (مس»عر مع ]صاع م: ءاماتمصمععرم (ستمق 1عآل ان عتئانلظأو

 عزطأ زمحزععسمس عمات عممطحدماأو يصلسخمعو دستصتسع ةيععامعاع ها قمصتضععأاع ةعئاربامع مضاوي طعع

 صم ءمضتتسس تننل ةلاعرو يصعضتعطممصاأا. ]لمع زماععم نعامالمصعم زاه ءفمردرتمتمامع هلع هلله

 هسعملمعلمصع ءأ لئسسم دسممعاطممأو مغ لمتص ردتمزررع ءئمأو نأ عملنتلل ؟'عدالعتلم هدضتللتل0 108-
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 مجارتلا كلت عمجج نأ ىناماسلا حون نب روصنم هنامز كلم هنم سمتلا هنأ مث ىارافلا ميكذل

 لعفو قاراغلا باجاف ةمكحلا هيلع امل ةقباطم ةبّذيم ةررحن ةصخلم ةمجرت اهنيب ىم لعجو

 روصنملا ةناوخ ىف !ذه ناكو ىناثلا مّلعملاب بقل كلذلف ىاثلا ميلعتلاب هباتك ىمسو دارا امك

 ضايبلا ىلا يرخم ريغ قاراغلا طخ اًدوسم وت امك روصنم دافحا نم دوعسم ناطلسلا نامز ىلا

 ناكو ةيردنلقلا ىز ىلع ةحايسلا هيلع بلاغلا ناكو هفيناصت عمج ىلا تفتلم ريغ عارافلا نأ

 1 . 1 0 ا 0 5 5 0
 لدوعسمجل ابزو 2 بأ كع نأ 2 | ناكو يك لأ ناوص نىومستو ناهفصاب ةناوخ لآ نلت

 نم ةمكحلا خيشلا قفخاف بتكلا ةنارخ هيلا ملسو هرزوتسا ىتح بطلا ببسب هيلا برقثو

 اهباصأ ةنارضلا نأ مث ءافشلا باتك هنم صخلو ىاثلا ميلعتلا اهنيب ابيف دجوو بتكلا هذه

 رق هتافنصمو ةمكحلا ةناوخلا كلت نم ذخا هناب ىلع وبا مهتاف بنتكلا كلت ىقرتحاف ةفأ |

 ةذخال رقم خيشلا نال كفاو ناتهب هتاف دحا هيلع علطي الو سانلا نيب رشتنت المل اهقرحا

 هنأ ءافشلا عضاوم ىم ريتك ىف مهفي اضيأو هلئاسر ضعب ىف حوص امك ةنارخضلا كلت ىم ةمكلل

 مععععععمأ دهوسع 20 ةعاوفعس ممل ماتلمعمجطتم د نسم هدأ اةصربمرتك معد 11هجو7 13 عد

 رك كم ميوتلح ممعطملمحتغم دتغ ذللمق ةصاعضم م ءاهكهممعع ءم]لز ععععغ ةصاعومسع ةصاعت مدن عام مم عل

 ىمطععمعع ةسععاسعامتس, ءفمصسععامت»,  لتللععمغع» مععمعمتغخسس ءغ مطتلمعمدطتمع ذمععمتم

 ىقمعضتمتل. 10م2 ممضتغ ءغ ءزدق ؟هاطسصامل هدام معتم  آتطعع ذصلع ءةمهطتت 0

 ىععيدن لم ( ظآ- 1 [ن» ظلآ - 1 مجد8) ءغ زمكع هد لع قسدمهذو 120ءامر» الع او ( 7117-1

 707- 11/472 ) لتعطمع ءعام 1للع ذص طتطاتماطععد 21همئتأ دعوسع ه0 غعصرتم كدلافست 1168 0و

 نسن عر اللطسك همعرمانطسع ظلغو ةقدعص ةطقطتعو نك 10 ذص هلع ععددستك دجممتت انقذ 101

 ءعوعوتقمو هعل دستصتسع متلع ءعدععترماتك 1ءعتطعو تس /لمم8 لع ءمالت ععملتم ةستق هععطاتق

 مصلاوسم عمت ج0طتطعععغ عع حمتست طصمعانتت طسع ذلطتع هط طعأ تلخص ممععوتممملت

 ةعوسفععءاسع مهلللم جعدععا صنت ةععامع (67ءعرنلع_(نم ةساسكتق. ظتطاتماطععود دللح [ه؟دطحممع

 كتغ ءغ مطتلمعممطتمع معععرامعسأ هند جردمعا]دنو ءدأب - هطمتلعط قلق 478 18: كذربم ١1 ءدتتطانخ

 716م0 ونسخ هط دسعلتعلممع هعلعماتمتت جلتطتست ه0 طسصع طقطاتتغ جمءعطتتنت و 0مطصعع عانتات

 1[ عيزستتت  ءازوعععع طتطاتم(طععدتسوستع ء1 كقاملتعصلحتس !ضهلعععغو ع طسرنق هربعضاانق

 مطتلمعمرطتمت» ءمعممحتغم ذم زتعوسع [مهنطمتمصعتس كععتصلمتس ةسكعصتغو تصلع ]ائطصسس

 مملمرتعتل مده[ عررت ءديععع مدل. 8 مجاعد ةععالتغو هغ طتطاتماطععو ءغ تلات اذطعأ ءمرصسطتعءععصاتتلو

 أ ههعجزعلم ءهدغار قلقتع م72 ع طمع طتطاتماطععمد مطتلمعممطتمسس هغ اتطعمو عسمع هدطعمالق»ع

 مغ طصص ءأ 1مل مصستصفأمهصعتت ةصاختلتعععو صع مهردعتج زماعع طمضستمعع طعنت ل عع عصاتتا 26

 ونتتكوسمللل همت ءقمعمتهصعستل ءممعتعأل كم مصعم طقعع ءفلسسمتم هع ءعغ ردعط0هعزتتتل : '

 ءعععمتس هظطعتلعاط هع مطتامدممطتمتس ءد ذلاه طتطاتماطععو ءعمتععع معمل( عاد نأ 0لزةععأع أم

 سمولحس عدعامطتب لنعتغر هغ مدضاكعع ء ماسصعستع !اذطعت :ه/مرك#ك ]معزه ةماعا]زعاطتت , ندد عورتا مدت عم
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 ايلقنو اهبتكو ةيلقعلا مولعلا لاوحا ىف هوركذ ام ةصالخ ان ىلا ىهننا ىناتلا ميلعتلا صيخلت

 ام ةيمكحلا مولعلا ىف اوار امل نييمالسالا نا مث ءايكحلا خيرات ىف ليصفتلاو قرعلا .ىلأ

 نيققحلا نم نيرخاتملا نكل مالكلا ملعب رهتشاو .ىئاقعلل انف. وعضو .فيرشلا عوشلا | فلاخي

 ةمالعلا لاق امك هيلا ٍبايتحالا ةذشل مالكلا اولدتخو عرشلا فلاخاي ال ام ةغسلفلا نم اوذخا
51 6 

 5 معراكناو نيبصعتملا درب اولابي رثو ةيمالسا ةمكح مهمالك راصف دصاقملا حرش ىف نيدلا دعس

 ىلع مهطلخو مهذخا نكي مم امل مهنكل هلهج ام ةوادع ىلع لوبجم ءرملا نال مهطلخ ىلع

 رومالا نم ريتك ىف ماربالاو ضقنلاو ضارقعالاو ديلا ليبس ىلع لب ةدافتسالاو لقنلا فيرط

 ريغ نمو دكشرلا نباو ريصنلاك نييمالسالا نم صاخشا ماق ةيرصنعلاو ةيكلفلاو ةيعيبطلا

 لدالدلا فييدزتو ضقنلا ىف ةمكحلا“ مالكلا ىف راصف مهنتف فيبوؤتو مهذر ىف اوبصتناو نييمالسالا

 10 قئاللاف امن ىتيك ماجاب ةفورعملا هتلاسر رخآ ىف ىدبيملا نيسح ريم ىضاقلا لضافلا لاق امك

 ركني الو اهنم لك نم كيفتسيو فوصتلا لمأ مالكو نيقيرفلا مالك ىف رظني نأ بلاطلا لاحب

 هوعع [مهاتطبتمصتع ؟ععتصلمع. 11جحع(عءعصتتك كاتتللل ١22 ءمدكانتلت, (2ع 0ع زك ءمرطتل 2220181101,

 نسمع جل لمعاضمممه عمالمصه] عر ءمضتتس ]زطعمسر هغ ذصاعع معامل مصعتل ةتتمطتعمتل معضم عه

 طروعإ معمم ةععتسم ل هرععس طمضتس ؟ععسبسسس 0[ععععتدالمصعس ذم ]]لز همسه ماطتلمعمررط هرم 1طكت علل عقم

 3لمطحتستس علممأ نسمع ذص لتسعرصاتمتك مطتلمدمرطتعتم 1]عول هدسنوكتمأمع معرتعممطحطأو ءاتتت

 معمرتتسك دعما سعمغو 0هءاضممتس ءه 8لعأ حصاتعسلتس ءقميضربموتامتت 0عاتسعدت_اتقأاو ونلتهع 20112

 11: 67- معام» ّذ. ء. اطعم] معتم لموصهتتعم - ةعطم]هعاتعم ةلكع رماطتلمدمطتعم ذصعتعمتلو ءةأز

 حك متسعم ةعمامبعم ةمطاتلتسم ةعضناهامضنس ع رمطتلمكمراطتم ؟ءاعرع ةدسعاطمماو نمع ]ععأ مقص

 نمصاعمتتم مصغر عغ تكتسب معععععمتلم معوست"عععمانتع, ذللل (طعم]هعتمع جلستعععطعسغو نغ

 و 14 سصلتاتععةتسسك الم'ل-عل- لفن ذص ءيمرصتسعمسامتتاو هرعرتتمص 7/ءعممعنال [هاعاستا لكحع ذلاق

 طعما معتم ةعطم]هعاتعم ةمماه عن مطتلمةمرطتم ة8[هطخستس علمصمي صغع معتم قمصعتال  ءاتنتتقتكانأ

 جلى عرس دعامضتتس ممصاتست ماملتم لسعاعمضتس صغعع ءمضنتسس تذللتسع رصتخحاأأمصتق لستم ماتمم عال

 طمتسم ءمتس جه ممانتكم ]10 عمعاتمق ءعأ ه0 ءمو وسمع معععتأغو زملععامصلمتب حئامسفعامل كتتت ئآلأ

 رستصتسع اعملعملم ءا لزعععملم لعرعمتس عععمأ ءا قمرصتستةءءعنعصغر ةعل ععاطتمسلم , "عرتعمهه00

 ىصاعملتععملم , دعيعملم ص دسااتمع ععطسع مطوعت لعرو ءمعاععأتطنق ءا ءاعضعضامعتعو هقمصصتنللت

 اآكمطحستص ءلهصتر نغ المع - مل - لاو ءا لات, لغمدال/ور ءغ ملتل القص - !1هطهسس ءلقصت ءحقستت

 ععيجعضسصأ ه0 زللمو معامامصامعو ءمصصصوسمع لتمعت مات صحتص جلسا](ءعدصلمتس , دنغ (طغم] همام

 ةعالم]هعاتعم ةيستلتسق هملعععأ رنطتلمسمورطتمع ذم فمصاضخلتععملم ءعا معو عماتق ةلسالأ ءعمصلتقر

 1( - نأ (ءداماسسع طعمع رصعضسأامع (!ةلطت 714“ 7]وعمعنب 32لع/علغ هل طصعتس اضحعاماطتق اناأسلم لمس

 م66 مس« ذمكتعمألأل.  كاسلتمعم حساعسس عمصخعضتاو نأ تاضسسموتع [معاتمصتق ةعا!فامس ءأ

 "طعمفجمرمطمخنتص لمعاصممتس ءحفستمعأو ءغ دع ةلمعملتس لتمعمغور معع لعضمععأو تتصل
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 3 ةفتصملا بتكلا امأو تاراشالا رخآ ىف ييشلا لاق امك ءىشلا نع دعبلا ببس راكنالا ذا

 بتكلا مظعم ّنال ىنتالو ىنانوي لب ىمالساب سيل اهرثكاف ةيضايرلاو ةيهلالاو ةيعيبطلا ةيكحلا

 ةرثكل هانعم لسصأ ىلع فقبي مل لقن امو ردانلا ناشلا الا نرعلا ىلا لقني ملو معدالب ف ىقب

 انريتخا ىقو ناسل ىلا ناسل نم بتكلا لقن ىف ررقم رمأ وه امك مجارتلا لالخ ىف تافيرحتلا

 اندجوف ةيكرتلا ةغللا ىلا ىتال ةغل نم هريغو سلطا باتك لقنب لاغتشالا نيح كلذ انصحفو 5

 فتص ام ىلا ةبسنلاب ريسي ءىث هنأ عم نفلا اذه ىف ءاقشلا نم بنك مظعا رن ملو كلذك

 ءافشلاك حيشلا بتك نم افرط فخا نيققحلا ضعب نأ مث افوروا دالب ىف ىتلا ايبيداقا لا

 ريثال ةيادهلاك ةيلقعلا مولعلل الخدمو ةمدقم هلعجو اهريغو ةككلا نويعو تاراشالاو ةاجنلاو

 ءىشب ءافتكالا اننامز لحمأ ممم ىراصق راصف ىنيوزقلا ىتاكلل دعاوقلا نيعو ىرهبالا ىيدلا

 ىصقا كلذ ناكل نبيعلا ةكح ةركاذم ىلا ىسو نيلغتشملا ضعب درجات ولو ةيادهلا ةارق عم 0

 م ام ليلقو مهنيب اميخ ةياغلا

 لعمععمملم متعدد ]دنعوغر نستمع ه نع ءمويممدءءملج ةحعتامغو مغ كاطعتلعا ذه ظصع انطدت

 1/4744 ددمطعأم

 آيزطءوصتصت 0ع مطتلمددهدطتف مطوقتعمو (طعم]ههتعد ءغ ةقهععاتعم تقل مع ءمرأج ممص 1ةاهستعم

 مدار هعل يعدععو عع ]دنمهيت عاعمتسل طتهتتتتهت2  ممماعتت 1م طمصتتت مممات]هدحتتم 2815

 رسوم ءطوصغ معع ةعوطتعع ؟ءعاعطحماكتع مزهعامم عمعمع ءغ عع م »لتصقعأامد , عغ نسمع عما عاطدصأنكو

 رستمستسع جععط ءاجرتأ ةعودس عمانتل 5ةءع2م؟جطقمغ ها دصتتلغفمم هعلتتق لص طدصق] دن ممتطاتق مع25عم-

 كلممعم ناهع معه ءدغ ممهم] 1 عداه عغ قمملعععد ذم انطعتم ع انصعجتم دلته ذص دلتقتتل ؟ع2ةتقو 000

 ءأ 1زموأ هحرععأل دسك عا ههللع ءمعممكتستتك و كس ذم اةهطاسلتق ععمودجطتعتم ( 11هعءوغمدتق)

 قةغدم لنعاتمه دلتعكوسع ائتطعتع ع ادنمم ةعصصممع ذه ةتقعأ كابتن د25 1ععملتق هععاتجملأا عقم علطتت#ب

 تطأ وندم لتحدتسسك معمطفكسب 1مكاعمتستاتقو معع (متتعم 128]هعر> طسلاتق ععمعتقم ]طعس

 رتلتسسك وسمت 5/عرك مر ]1ععغ معه ممععو علغ مماتممع ءمدتت0 طقطتلامو ونتتهع 3ع20 تل ةكاتللا

 ري عرس طوس معتم طاع مدعتم ءمرص]ت مدا عدكم. كعك ةعطان 2غ 0هدةدتتل 10312 مدا عتت ]1 ططعمتتتا

 داطعتلعطخ ءعمتغر دع كلور ل ءزفل لهم 4 , 0 ءآدآ م طسعأا ةلتطمكودمعر ءا ءمذ مات0] ععمدس عمت

 مغ 1ةمامملسعغئممعت» ءععع ماستغ ذص 015كماتممع ذماع]] ءءامملعدر ونسهلتق ءدغ انطعع 2م

 عط ق1 4"-ءل-ل: قطر ع»# ءلتطتعر عا قلق هل-ءعمتعو7 ا, تانك دتحعاما» ]1[ (نمودصاز»# ةهام

 كمسستستتل 00100 جحصتسأ همداتدع جعاولق جهجمعطاتسغو ذم عم ءععصتطتتو 0000 هدف طقطعماب 0

 مدمصعس اذطعت 120 4ءا 1[ءوتعدع. هملعأت هامل[ هدمت نتتتلمس نهمعضدتت 02غ ءغ ج0 1ععيعصلتتتلا

 هماتق 1 قتسعأ ه]- مرو عمات رو طمع هططصتلتتلا كانئال1ه01113 عا معصم مانع هتستتللا ءةغو 20 نسم

 6ءمعع5 (عهصرمعتم ممداعأ ة0كمتعمسغب هغ مدتنعأ مساس 1000 1 معتم
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 لونقملا ىدرورهسلا شبح ىب ىبيحج جحتفلا نا ىيدلا باهش حِيشلل قارشالا .ةيكح 5

 ةرخآلا ىدامج ىف هفيلأت نم غرف هنأ هرخآ ىف ركذ ملا مهللا كركذ لج هلوا هس ةنس بلخكب
 ىنزاربشلا دوعسمم عب دوم ىبدلا بطق ةمالعلاك رباكالا مدر روءهشم ننم ىو هنأ“ نس

 شلا اذه ىف ليق خلا مهللا كليبس قارشالا هلوا كيفم بوزمم هحرشو 1. ةنس قوتللا

 اهقيبطت ىلع ردقي مل ىمم لداقلا اذه لعل لوقا فيرشلا عرشلل اهقيبطت ىكمي ال تاملك

 لضافلا حراشلا كنع فيفوتلاو فيبطتلا رما نال ناكمالا مدع هتردق مدع نم مزلي الو

 ؛.. ةنس دودلح ىف قوتملا ميركلا دبع انالومل ةيسرافلاب ةيشاح محرشلا ىلعو نيع رما هلاثماو

 ةديردجلا ةكحلا 002 هرأ ملو اضيا اهيحرش ىناجرجلا كيسلا ةمالعلا نأ بتكلا ضعب ىفو

 [فسوي نب فيطللا دبع] نيدلا ففوم خيشلل ةيبالعلا هيل #*همو 2 ةتومك ىبال فقطنملا يف

 ىهلالا ملعلا نم افرط اهيف ركذ [1 ةنس ىئوتملا فوسليفلا بيبطلا ىفاشلا] ىدادغبلا

 4383. 1[! زلعسعأ ءالدتمطعةعرم مطتلمعمدطتم 1لاسصتصماأمصتع و, هسعام»ع كةطعتللط 7ع م4-

 هل - لأ: ملط: /ا/ هانا 7 هطيرم ظعتب 1لمامعأب ىكمارم_ممع_لغر [طلطملعطتل ةصصم 587 (ذصع. 29. كحفت

 1191) هععلعم. 1معلتأا طلع زلم: طصسع [انمر هم 12عنعر دصفعمم ءأ اللطتماعم ءنغ ءاع.ر ها ل

 قمعتس اتطعأ هع ءزسعه يىرسممع1ةمصعتس كمستلت ل1. ةمضفت 5852 (تمع. 24. الآم. 1186) ةطقماحت هدع

 رلممعأ. 1" 'عحاسع ءزسم انآ عدكم هغ رمم لانس 1ععانق ءقأ تنسيتتع همرصتت عمم مدعم مرهم ءاررعم

 يياتعم صدصتأر انك 0معانعستسسق (0اأ - ءل- لفي قل هانسنألا ظعتم للعمل ذا” نسغو ةصصم 0

 (زمع. 31. للمن. 1310) رصم:امستعو نواقص ءفمرسس عسا( ةعسع (عدطتتص جلضتخحامتت ع دصتتلاكو 4

 لزةععملستسس ماتلتم ءمصاتنصمعأ. آطمعامتا زكام: آل سستصماأتلم حلم "لنحو ءوأار ام 1)ءنك ءاع.ر اوسع

 للعالممعع زصعععع لتعتصامعو نسمع دستصتسع بنل 1ءعع حسعتعأم ءمصعتلتقس ممدختصأالا قلع نت

 طمع لتحتغو ةصوسمتسر [0دئ[مهعع ءدع زتلعق ءدأار نسل اللمع ءمصعتلتمعسع صمم ممدختمغعو معع 0ع ءزاتق

 ساطععللتاملع معععععمسم ءالل تاسع ءيصمعئ از دكلمصعس ستمتسع طغت ممدقعي ءاعمتس ءمصعتلتمسات

 ما ممعاع مدسرتممعملل مععماتسسل ةههاتل ءقيسصعما[ةامدخعس ةلطتس معضتطتتس عا ؟تعمو ءأ ةليستلعق

 ممع مع (معئاللتطمسم. خلل طسصع ءميستس عسا هلت عامدعدم ممععتعع ةعئتمامم ءلتلتغ ةآكهللح همداعتع

 مقلل- ءق- ممم كقسعم مصصسل 900 (زمع. 2, 0ع(. 1494) دصم_عاتسعو عا تس اتطعم نتملهس

 رتضسسل لمعانععتسسل عيونا لمع سمونع معرس ءمامت امس ةعمتمدتكدع [عوعتطتت و ةلكامتطعلل

 حس 5ل1لزمدع طقسا دصعسأامأت. - كمهحك. 1-1581[ 1 لعسعأ آك1-ل هل( 0 عغرب ماطتلمةمرطتم 68

 "ا”معاملسم لع اهريعمرم هسعام»ع لابو 16موسيع. - ة4قمقق. آخ1- طل لعسعأ ظا-كلقتج ءاب

 مطتلمعمرماطتم كلمتاتعمم هسعامسع كاطعتلعط 11هدموركلاء- هلع لفن | لطل-ءأ - !ءافر“ ظعربن )؟ه:“ك]

 1آ1 عالم |[ ذطمتتتاوب ة8آعلنعم كح ططتلمعموطمو حصصم 029 (زمصع. 29. 00عام 1231) سمعتم ]ب

 نأ هك رمسعس لمعاضممع لع معطسم لتكتمتم زصععسرتا. -ح 4 قهن. طآلنلعسعأ عآ] -ةتضر
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 ىبتاكلا ناريبدب ريهشلا رمع نب ىلع ىنسحلا نا ىيدلا محن ةمالعلل نيعلا ةكح مدا

 كناكبس هلوا رصت# [نيتم] نتم وهو [ىسوطلا] ريصنلا فيملت [10 ةنس قونملا] ىنيوزقلا

 ةاهسملا ةلاسرلا ثحب نم اوغرف امل ةيلطلا نم ةعامج نا هيف ركذ خلا دوجولا بجاو اي مهللا

 باحاذد َى || ْء معيبطلاو ىهلالا ىف ةلاسر اهيلا فيضي نأ هنم اوسمتلا هتافيلأت ىم فطنملا ف نيعلاب

 اًجوزمم اًدذيفم احرش ىراخضبلا كريمي ريهشلا هاشكرابم نب دمحم ىيدلا سمش انالوم هحرش مث

 بطق ةءالعلا اهيتك ىتلا ىتاوتل هيف درواو ْصلا لوقعلا تاوذ رطاف هللا ديح دعب اما هلوا

 ةيشاح جرشلا اذه ىلعو اهعمجاب باتكلا اذه ىلع ىزاريشلا دوعسم ىب دوم ىيدلتا

 ىيبحلا لامك ىلوملل ةيشاحو ] م11 ةنس قوتملا ىناجرجلا لدبح نب ىلع فيرشلا ىيسلا ةمالعلل

 4ع ةنس قوتملا هللا بيبح ناجازريم فقحملل ةيشاحو 110 ةنس ىفوتملا ىزاريشلا دوعسم

 ور
 ىلذأ فسود ىد ىسح نيدلا لامج َح رش  اضيأ حورشلا نمو ىكشلا كيح# انالوبل ةيشاحو

 ىشلاتلا ىسوم ىب دمحم انالوم حرشو خلا رعابلا زعلا ىذ دلل كمل هلوا لوقا لاقب حرش وهو

 مطتلمدممطتم مصخم ور جسعام»ع تعم لمعاتعسعتسم لل ءزورو - عل - 1: قلق ةعمدعتا هل/غ طعنت (01»هن»

 116/108 (0مسوماف , لامعا" - مل - ل1 | لم8] لتهعتررسلمو دحتلكم 12ءقا”منر» لتعاأم | عع ةصصم 5

 (تمع. 15. لسص. 1276) دطمعطتم]. "1 عدعطتق ءدأ طغعععتم نستلعتسو 5عل ةماتلسقو وست ذاق ةصعامتات

 لدتتق لزئطتر ه ]آلءدعو ه 'لسر وسن ءعوتقاعماأله ةطقماساو ةصتعتم ءاع. ةسمعامال مهنته

 لزم قمسامع ماسععف , تكس ةاملتست اتهعادطتق 427: لع ![هعتعدي ونتتت عدع ءّردنق 0همعجهطاتق ءدغر ةطقما

 وملكدعمأغأو ه هع معاتتعدعو دغ ممعامطست ةلتصتلغعتس 0ع مععطسق لتعتمستمق ءأ مطععتعتع 2006ععات

 وننم0 1ع. طمدععد اطآطمهالج هممداع» هز عرربو-عل-ل: كله هتوتنعل ظعتت 01ه" ءاع]ما 8مل ا“

 مدل عم 21 "عء/ لتعطتق رو ءمرصتس عصام زانق هتمدتا دهعممع تناتلتادكتعر وسن اعدطتتس ج20 >طتتنا

 طقطعأ ءغ زأو امعلمزا: ظءوعستععتك معهعست ((عصلتق. 1طمسلعطتع ]ل عدو دمتسمماأنللل "26006

 ممهعاتغمرحتس ءسضعونعم» ءاع.  كسعام» ءأ1 عالمدومعر نتتمك تع يلتانعكتساتك (01آط- هل - ل

 116ه ]ب170 8 عد» 1716م0 كقمسمعم ج0 طمصع اتطستس هععوبم عملو هددصتمم هتلتطعع 1511

 طعوع6ع معو ج0 طمع فرص مام عامددممه ءلتلعضتساأ تع 0مءنهدتستق اعز كر ع»أر مل

 8و 7101من ءل لمد]مناغر ةهمصم 816 (ذصمع. 3. كمدنم 1413) دصم»طتسع ب |[ ة1١هأ1ه 14 سمل -

 01-0 716م50:0 كت سغو ةصسصم 905 (ذصع. 8. كسع. 1499) دتمةنأتتتكق ]| ل ةعطانأ 207

 هسطانا1ةداصسسق ل11 مران» طم[ ه11ه]ب, ةسصم 994 (ذصع. 3. آل عع. 1585) ردمزاتتتق ل عأ

 3ذ1م11ه هممواعع 7/1086: ء0 ك]يع]يما ع  طمدصعم لتطسسسس ءفمرضسسعمأمل ةدصأ لعتتم]- عل -

 11هع6م 86: 7متر 82/2, تنؤدك ىدصتسعماةمتتسق 1مصنتناك ءم/6 ( لتحتخغ ةسعام») ءأ معنأ]

 (ل3عم ءعمز (ععطسصص ءغ حلصم(مكممعس 01 5انصعتتا ءأذام امعرتغ: آمسع 1[)عوم مماعماتم رستعقطتلت

 ميوعلتم ع. ا1هأآ1ج- ممداعع 1710]هت»ت»60 عزت للعم 2/]1715,  تتزانك  هماططتط ءالأ ةكتانق
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 هفلا هنا ركذ يلا تادوجوملا نابعا ةيكحلا نيعب عدبا ىذلا هلل ديحلا هلوا يوزمم حرش ومو

 ةيسدقلا ةيلمل مد. سئارغلا ىف ضورفلا ةكح *ه.4 ليوطلا نسل نب بوقعي ناطلسلل

 ةمكحلا مهمدإ 586 ةنس قوتملا انيس نبا هللا دبع نب نيسح ىلع ىبا سيئرلا عيشلل

 دحا ىو ةيلعبلا ةلمسالا ىف ةيئومأملا ةوالحلا 01 روبزملا سيئرلا ميشلل ةيقرشملا

 ديوم دلل نبحلا هلوا ئماشلا نولوط نب اديحم نيدلا سش. اينع. باج ةلاوس نوت

 هد ليكا هلل ديلا هلوأ رصتتخ# ةيفنخلا عورق ىف فئاقدلا لح م18 خلا نيلئاسلا متارع

 3 لأ
 مالقا ىف ةلاسر وهو ىقارعلا مح [نب دا مساقلا نال زونكلا لافقأ جتفو زومرلا لح ه3“

 ديهشلا نب كلملا كبع] نب دجأ رماع ىنال كشلا حاضياو كدلا لح د

 فوصتلا ىف زونكلا فشكو زوميرلا لح 5017 مهزونك ىف معرارساو مهمولع اهب اوزغل لساوالا

 ىذلا هلل ديحلا هلوأ رصتخ# وهو ىناشلا ىسدقملا مناغ نب دمحم نب مالسلا دبع خيشلل
3 

 (محعاطسص جلستجامسس طقطعع هغازكو زمعمأا: آمسك 1كلءم نست ؟كمماع ةمواعماأوع "ع5 ءهدعتعأءةصاعق

 مممعدامماتككتسسمف معسل ]0 لمحتع ءاع.  ةسعام» هع نص كنلامصم 7”معنا 18 ءن- لامع

 1عبم6/ مرد ممكتتسدع رممصعأب 4587. 111 اعسعأ ع1- هع لطر مطتلمةمرطته هوم 0

 لع دامانأتلم معن طمعمعلزامرتمع. 4هقهق. ]خا - 11 لعس أ 000-181 1ععءعخغر مطتامدممطتم

 همععم , ةنعامر»ع ظادعتلعال 227- 1: ءيرأ» قلاع لل: 11لموعفو طع لطلعلاعأب آارد: كده ةسحم 38

 (زمع. 25. 0ع[. 1036) دصمتنطتم. - 4589. 11-151 لعس ءأ 01-151 ةعطع1 ؟لعأو» عغو مطتلم-

 ةمرصطتم هرتعماملتع رو ةهسعام»ع هطعتلعط /22/- /غعيرتع دصملم ]دناملم. - 4590. 1151-151 35 ءأ

 31-11 حرسسس (» ءغر لسلععلم ممصتع 81ديستسصتعأ لع نيسمععتمصتطسخ ءممز نعدلتطسق. هعحجمعتماو

 ءأ دتصح سمعمأ6تمصععر م0 نسمق ؤزعررو- مل - لا 71ه متوجتسعأ ظعت» الالم كابفسق >ععةممهلتام

 [معترمتا هرصق ام: آ1متتكق ]22م زمام عمعدصاتستل ةنتقرتتعلم لمكوضأل هع - 4591. [ةلل

 ءال- لءعقتعرو ىماصلم سهعمأأ مص دياتلطسس 0ع عامطتاتق لصق [1دصعظاتع ةععتسلممتقم

 تمرس عملتستسو نسمل اه ةمعتربتا: 1مسم ]22م ممم ءعاتععتسسم نسم مماعفأ ادسساع هعصقتل ءاعي

 4502. [[ه11 ءل- لملعلع رع زلطنط ء] - ةطمللعو ةماتنم ءمصقتعأومأق ءأ ءحعوراوسماأتم

 لسطتتو هسعام»ع قلتي قلست» قلاسعل عرب [ءلطل-ءاد»سعالب ظعفءاعارع]ارالم - 4593. اهلا

 ماد عمستم راع 1" دغلط هعاكلل عل -لعمصتت هى مانام ةعماجس هانت عا ةععمتاتتال ]12 عةولتتمالانلل

 ةرتعضستم , ةسعامع قاب ]عامق قلاسعا 173 عسا 21ه مستتعال 1(لغ.  'اسوعامطك 0ع ؟ةكتك

 ممضرماسمع عاعضستس ءطمضحعاعتطسع , نستطنع 0معاكضمكق عيمق عا مععوصه لطص ا( عقوق

 ءاولطنضأاب - 4وو4, ][دل] ء]-عمرساأ#4 56 ][عممطل ءا-]عم صنع ةماسام ةعوز كلت أ

 ما معركنس ععمصلتز امض ةرعضتم , ةسعام»ع كظاطعتاعط قلل ء)- دعس عع ةلم] وسد عأ الث ءرن

 ادا قلمعمللععن كطمظتام.  ('"هدصمعصسلتسس لع '[طعمجمرطتمو نسما ذاك آمعاطأا: ًاصتنق
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 ىتولذل ىونسبلا هدد ىلع نيدلا ءالع ئييشلل رونكلا مجتافمو زومرلا لح 06 حلا حدف

 زومرلا لح م01  مكحلا ةلوسا هل لاقيو !..| ةنس ةكم مرح ىف هغلا روهشلا ةّدع ىلع اًعقوم

 ءايسلا يركع لح م "مح خخلسي قوتملا ىرصملا ناردب يب بوقعب مامالا خيشلل ةأرقلا 8

 رمت حرش 3 لقعلاو دقعلا ليح 11 ممز“ خمس ىقوتملا ىرقملا ىكركلا ىسوم نب ميجربأ
 -_و

 لح 441# نيعلا ىف ىتأي نايبلاو ىلاعملا ىملع ىف نامجلا دوقع لح 4.2 ىنأي ىهتنملا

 1, ةنس ىفوتملا ىلحخلا ىلبنحلا نبا ميعربا نب ديحلل لحكلا ةللسم لح يف لحفلا نويع

 ىراؤغلا نكرلا كيع نب ميربأ ىنيدلا ناعرب مامالا خبشلل عامسلا لح نع عانقلا لح 7

 نيدلا لالج ريم نب نسحلا نال لحني ال ام لح 4.8 71 ةنس قوتملا ىقشمدلا]

 ]لوم وسأ جمعرتا ءاعبع - 4595. طهل1 ءال- عمرس ام >6 مطع1ةانط ءآ]-اعمصلتتتو هماسأم

 دعمت ئعسحطتسا ع ءمحتعع معحست "ععمصلتغمستم , ةنعام»ع هطغتللط قل/ع- عل - ل: كغ 12 ءاأعا

 8 0وودن عمن 121م7مءام را. (نهسمعملتس اععععمامجك هعحمعتساو ننهعقاألمصعق ءمصاكتصعمكو

 ننمسسا اضععممع /معتسب ءععم] عمغم دتغ 1ملع جل دصعصمتسسا طتتتل عتئاتتات 010 0ععنس ]0 عأ عال ءامصأتاتك»

 0 مسعر وسما هغ ظوبمت7ءعأ ه7 - عملتو قمعممستصماكتعر ةنعام» لص ةمععت (مصراأا ة81ءالعممت قمعم

 هسصم 1001 (ذمع. 28. هءمن. 1592) جطعماعتكغ - 4596. 11ه11 ءال-عمرسا +, ءىمات عمم

 علئعممتتتتل ةعصتعس هاتعمركست» 0ع جماع (نمعدصتتست ط[عععملتو جسعام»ع هاعتلعط عا ط[سقنس ) 2676

 ]لذ دن 8ءل"مدو كآلقع»#ة و دمصم 688 (ذصع. 25. لكحص. 1289) مجمعطتم. - 43597. 1211 عمرصا1 7

 حمس قر ءحرصات عدكم دعمت كتمت طماتستستلتال ءأ ةرنععأتم اطععحتس مكنت ممردأ نوال. ع 4598. [[ةلا

 عاد عمرس ث ع, ةهعماتعمأم جعمتوكممطتت 0ع مماتمصعر نه 11هتنعم ءأ طل نئ]رم» ممسكمم [هعلتصأ

 دسم عع طمتدعم , ةسعام»ع كطغتلعط م7 مم - ءل- لن: 1ط ملغ طع ةقليعم ]ع عر»ءزبل (نهددمت

 لبععامرعو ةسصم 853 (ةذصع. 24. 1 عطع. 1449) رسمدخطنم. - 4399. 1111 ءا- معدل 5 ©

 ء1- جعار ةماسكأم هملمعستت ءعغ ؟لصعاأتتتع.  (نهرصتسعمامعمك طرصتغمسمع هرعسع 711 ءل64, 0ع

 وسم دست. - 4600. 11511 هع54 ءآ-ز هدرصةسرو ةماسأم ددممت ]لالتا 111315311135111 0

 لمعأ1تمتم ةعماعمسأمستست عغ ءهعممدزكنمصتكق. آ10ع صلو ذص قكفريب - 4601. آكمل] هعنص

 ء]-2حطلو دملسأتم هعجلمصتس» جلصتععدعتتك 0ع ءهحيادصمسلت5 ننمععتمصتطسق , نسمع ةاتطتتتم

 هعتلتك ذلاتسعداسسص ةمععاوصغو ةدسعام»ع 7101م7 1ع: 1 هأغ» ]ادن - ءاقمتنام]# 17عألاب

 حصصم 971 (ذمع. 21. لسع. 1563) رممدنطنم. - 4602. 1[1[د11 ءعا- ءلعتس قة ' و ةماسغم ىلوصأعدع

 لع مسفتعم العتوم جسعام»ع كتاطعتاعط ءغ طصقس 2م»] ن-عل-لغ: 1 ه]بأت» آقعنن لآرلآ-ع]- م]رترتملا

 لكيم [12 معدل ةممم 729 (ذمع. ة. لمح. 1328) رصمعطبم]. - 4603. 1[[حلا سعه اه

 عمماطحلأ]او ءماسألم ءمرتتتم نللهع تع ةماكتساتت, ةتتعام»ع ل10! معمج» عرب للف“ لءاغ-
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 هركذ فيس تاراشالا تالكشم لح م1. تايضايرلا ىم لاكشا ةّدع ىف ةلاسر وهو كنمشناد

 هنرداب ىناطلسلا ىارسلا مّلعم ىورقنالا هللا رون نب عاجشل ضنارفلا ف تالكشملا لح كم

 ع ةنس هغلأ اباب رشع ةنس ىلع خلا ماّلعلا ميلعلا كلملا دلل دمحلا هلوا طسو كلج وهو

 ةقلعتملا رداونلاو بدال ىف تيلا ةيلح م.+ ميملا ىف ىتأي بطلا ىف رجوملا لح 8

 5 لمش هيف مظن دلجث وهو م1 ةنس قوتملا ىجاونلا ىنسحلا نب دمحم نيدلا سمشل تايرمخلاب

 هبادآو سلجملاو ىقاسلاو ميدنلاو رمحلا فاصوا ىف اباب نيرشعو ةسمخ ىلع بترو بيرغ لك

 ىف ىواضسلا لاق رمضلا منذو ةبوتلا ىف ةمتاخلاو هكاوفلاو راعزالاو ةعالخلاو ىمالملاو ىناغالاو

 هل نتلصح لب هيلع نوريخلا ركنأو رومكلا فصو ىف رورسلاو روبحلا الوأ هامس ناك ءوضلا

 ضعب ناف رهد دعب كلذ ىلع ىزوج دقو هيبغت هنم بلطو هيلع ىعذا ثيح ةنح هيبسب

 باضأ 7-0 0 02 رى»- ل تت ى 25 : هلصواوا ...ثو  تذ ,م وحف .دبك عمج تاونلا ىف تكلافألا صدق هايس اناتك فيص ءادشلا

 مل- لا 12مم ءارسعتل. "اسم عامطع لع ماسطسع طعم 0هعاضصمتكسا دقت عتق 0قكاتتلل.

 4604. 1آآ1ه11 سسعف طلال غع 15-11 طقعقأو ءحوبمدتالم لت عسلا دانس ]خططا 157/40. 0ع

 نسم ةسررمب - 4005. 1[[هلال ءل سمع طلعأا قغر هيحمممتانم لت عدل مط ذص لم ءاعمسم 0ع

 لاسم طمععءلتامسم , هكامزمل عري اازسملاملب لسع عمم ةكلعحصم نر هاتلمست مهلمتتل كسلادستعت

 لمعامرتنع حصصم 904 (زصع. 4. المك. 15560) ءىمسضرمدتام.  ؟؟هلسستعم ددعلاتقع دضماتعو 04

 عملععأسل ءمررتام مصاتسعأا هأغ زكم ةصعتستلا: طمسك للعم معين ةدررتعساأل ءأ ةعلعساتةكلسام ءاع.

 4000. ][1ه1]1 ءل-سسزز], ءحرمة تألم. (نئورصتسعماةضنق اتطع اللد لع ةيتاع رصعلتععم 0ع

 نسم ّذص اناععد لليوم منلعماست. -- 4007. 11هلطعءعغ ع]-لعمدس ءزغرو طتممملعمسسق تصل 0ع

 طسسمصت امتع ةاملتتع هغ 1[مععاع لتعاأتم ةتمعتلهتتطسخو نسمع تمت ذاماطتق 5مععامسأو 200107

 ى/ر مروع - هلس لاو 0لماءمتست»عاأ ]طق عءرب- ءا]رمدمتا ل ءمماقغر ةهصصم 8559 (ذمع. 22. آلعع. 1454)

 رمرسامنم.  !آن]سسعمو لص نم ةتعامت» دمسضسمتم هصلتوسع ءقا]] عام هريدصتم رتغعاللعع ءهحمتقتتأ

 ءأ تم دتعتساأل ستموسع ءمربتلم لتكممعنتا جهل لعدوتطعملمع دتعاتلعم حلصتلو ءمطت[مم[0215و

 ملمععرممعو هممعععمنم ر رممرععم زطت هطععج م ملمع يصضاتلعممفر ةمماضس عماأم طتقمتتهوم ءاناتلم-

 ملاماعس و ةمرتععو ةلطصعاتك. (نمعما دعاس معلا لع ممتسمع ممعصلا ةصاتم عا تصل 0عاععأولتمط عب

 5 عم]اممم ذم [7/-ل»]بي اعجامصتعم هرسع مدتستمت /7/-11ه]1(» دمع ]7/-ك مس“ لا ةممجل ء]-|خأر 011117“

 ممستممن نعمك.  [عأ طمضصت مساس انطرتل ءمرصممدزانمصعتس هك كتستصت 0علعضتسأو تتم 1 علف

 ءاتحس لسمك قنععم معضعملم مللت عامطتع عمار بخ طمحتامع هل ]خاعس ءمععع عاب ءأ ممعصمع ةطن

 نو مدعلويممعماس: نمنح لع يسممم ]ذطسسس جطععمصسلل لت. 1آلدسل دصصلام ممعأ حعرتم معاضاطاتلتم

 مز لمعاو مها. 1كاعمتس ممقام نييتلمتس ]ذطسس ءيرسربمعستا ةصخعض داس : "طنستتاتلم هداج ةتئنتلل

 لع 27عيمم/يرع مععمعم تطأ ةدلوتتمم ءماتنتلل نلنأ كلك عمدطتساالع نتنأ 120انأ ىكانضأ ءم]]1هعتتم

10 

 علا

10 



107 

 ىتح لالدلا رادف سلاج ىجاونلاو بتكلا ىوسب لالد ىلا هعفد هنا ةفيرطظ ةقيرطب هملع ىلا

 ىجاونلا داكف لالدلا نم هعجرتساف هيبنيل هداعا مث هنومصم ملعو هلمأتو هذخاف هيلا لصو

 دسلل ىم هتاف همذل ةربع الو ءابدالا دنع ربتعم كيفم بانك وه ةلمجنابو لوقا ىهتنا كلهي

 ىب ميعربا ىيدلا ناعربل ةلسارلاو ةحراطملا ف ةلضانملا ةيلحو ةلضافملا ةيلح م1.6 بحعتلاو

 ةريعع ءانبأ عم هتاحراطمو هاب وينكم هيف عمج ا... خنس قونملا ىلكلا دلطأ نباب ربهشلا نحل

 قولا ! دمحم نب اجيرس نيدلا نيز خيشلل ىفطسملا ةيلح ىف ىفتقملا ةبلح 8

 حدحم ىف ىريسلا ةلح 0 ىوحنلا ىسرافلا ىلع ىال وصنلا ىف تايبلأل 0. بح ةنس

 ةموظنم ىو 06. خنس قوتنا ىمعالا ىوحكنلا 0 نباب فورعمل ا هامل نب ديك ىرولأ 0

 مآ ةنس قوتملا ىودكنلا ريصبلاب فورعملا فسوي نب دكيحا هقيفر ايحرش َث ةيعيدب

 ئلالسصومع اتطعلا) هعلعمععص 1ععلغ مماتمصع جلسملسس ]عمزلمه. هعلعماع 2ءيممملرع ذص مدعم

 ]تطعم عتتت معدععمصأل 0علتغو نست 1معسصص ةسطتختغب لمصعع هل عمم مءعمتغو ست

 ائطسحتسس ءدطتتس ةصتسلم جئاعملام طمكر عدلا ءزمجوسع تونس عمطتللا همعممدءءرتع ماتلستال (4دم

 [معام كدت علئ لتغ و ددغ هطامء عاملات مصتق ءميتععم لتنال عدععأ. ةسعاعمم معتم اتطتخسم هرتعه ععمسع

 معرعالتلكو ءأ مرمزررع توغو نأ را ءم7مم# ممهتامهدعأاب -  طممع ز]]1هع. ىلع سنع طعععتاع

 مععممملعمتس ءغ ةسسسهتتسر طتع ائطعع دصلتع ه0 لتكءعملسس هتتلتخ ءمصاتمعأ ءأ ددقعمو

 جدمعامرتامتع هل طسسصممتامغلك ةطمل1مدو5 معو همعع دتللج هطغنعءاملممتق عمللم ءدقامك

 ممسسص ةط ةسعتلتم ءهغ مدعاتسس هامللم معمل عتعءطتص - 4608. [آآ[هلطءغ عا ددسم 180211

 ركع ط11ععغ عل - صسمصق ل طقأ] ءغر طئبمملعمتسستم ءمصععضوكلمصتع ءهغ هعمفطتق ءعئامتستستم لع

 يىالموستتك ءأ ءمتكأمادضس ىدسسع» تك. ظلما تنسعل-لطن 1اجهليانس عن قالتسعل لءاءأنتب نلعم

 ل1: 1ئ/- 2167/ع لتعاطتك أ ةصصم 1020 (ذمع. 6. ةآمعغ. 1611) دصم>»اسقر طلع ءهريتعامامم عا

 ءىالموسته ءمل]1ءوتغر ودمع كدت ؟لضق ةعامأع هنمع ةرععاملتم طقطتععملم6 - 4609. ][ج]لطءأ

 ءادسس علقم طتممولعمسسك طممصمسدتا لع ءهععععممع 7101من عءلتع ءاععات ظمصصهيم ةتتعام»ع

 هطعتلعط ضءفن- هل - لاو كعمزم 8 عرب 140]رمتستنعل 21ءاءانو هسصم 785 (ذمع. 2. 1*ءطع 1386)

 رسمت م. - 4610. ظ11-1هل1 ءطع ةغر ننمعفاتعمعم [11هل ءطعمععع لع يمس” ةلتعقم ةتتعاماع

 كفانا لخلق (عهسصتسملاتنعم. -ح 4011. ظ110116-1غ 81- هج هجر مهملات سس ةدتاتلات

 مامضتتا 1ماعحعاتسات طفطعمم لع [دساع هراتست صاع طمتستصععو ةهتعام»ع ]1107 منبت عأ آظ عنا كاسسعل

 حسسماتعم ءىىععم , مدلعم لا لملز» لتعأم ءغ مصمم 780 (ذمع. 30. كرس 1378 ) صمام.

 (تدصصعم لع ممم هدممأع لتععملتب نسما ةعلسق ءزادك هسستعسق قل ]7760 ظمتب 7” ىنارك (ن1 ةتطتنلقع

 اتعدمو متلعم 2و“ لتعطتم ءغمصصم 7729 (نصع. 10. لآدم 1377) دمم>طداتق و مرضت علاه ءقأء ع
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 ىيدلا ريثال ةيلاعلا ةأرقلا ديناسا , ةيلاحلا للحلا 1“ لامجلا ةيحو لامكلا ةلح 541

 زغللاو امعملا نف ىف هد ١250 ةنس قونملا ىسلدنالا فسوي نب دمحم نايحح نبا

 ىيحازأ دعب هلوأ هيختنم هلو مد. ةنس دودح ىف ىقوتملا ىدزيلا ىلع نيدلا فيشل ىسراف

 قاع تايولح 08 امعركذ رم هطيلاغا ىفو لمجلا تايبا ف للح م45 يلا ىئاناد ءانثو
 تادابعلا ىف ىكرت بانك ومو دبؤيإ ديزياب نب رايدنفسا نبا ميعربا نب ليعمما ىسأمل نال عورفلا ىف كاب ع

 اركز نبا نيخ بطلا ىف ىولح مناع مخاض دج ىف اباب نيعبسو نامث ىلع لمتشم

 رابخالا ىلح *0. اذلجم“ نيثلك ىف هنأ لاقي ريبك ومو [711 ةنس قوتملا] ىزارلا [فوسليفلا ]
 لاوحالاو فراعملا نم اهنم رهظي امو لادبالا ةيلح 141 رتعملا نبا هللا دبع سابعلا ىال

 خلا مهلا ام ىلع هلل كيحلا اهلوا ةلاسر ىو قرعلا نبأ ىلع نب دمحم نيدلا ىيح خيشلل

 10 يدصلا كلاخ نب دم ىشبأل هللا دبع كيج ىلا هيبداصل فئاطلاب 011 ةنس هبتك هذآ ركذ

 4619. 11011ءغ ع]-]عءعرسأتل رع آرناط ع عأغ عالدز ةسصقلو ممللتسسمس معمل ععانلمصتق عغ طقعطو

 ءاعووضانمع. - 4613. !11-1ه11 خ1 - 11411 عار ؟ءداعه هدصمامع لع جتتعأم1(هاتطانق

 رمماتمصتم (هرعوصسم 1ءععملت ذم معمدتأ معتم ل/زرم دقن "ءععرامعر ةهنعاق»ع لغة - هلل لأ: كاع

 110 نت ةلمارمستسعا طع ةكسنرإ قاما ععو ةصصق 745 (ذصع. 15. المت. 1344 ) دصماان0.

 4014. ][[0]ع] ع]-رسم ا مع ءر رمللتم ءلاق نأ ؟عداع معا رتعاأتح هصمأسقكق هنأ 0ع 0هءاعمم

 معساموسماكسس ءأ 1هعموعوج مطمنتس. رباه رنعجتعسس , ةنعامتع مانع" رس عل لأ لق 7 علقو

 نقرحعو همصس 530 (مع. 29. ةآ1درتأ. 1446) دصمعنم. 31ءاتم»و ءزدم ةنمعتلمتت ءجتغمدسع ءهلتللغو

 نسمع زكام زمعارتغ: طظممغ احسلعمس أ معمعلأ ملل ممعس ةمريتعمازهمهتست كاع. - 4615. 11011

 11 مطورذع 1-11 هرصع]ر دعداعم لع معستطاتس اتطعا كميضع# ءا ءزدق نتمعمأأمصتطاتق ؟1105لك.

 و [2ءدياعموسع هرتععع متلع ةسردتفنم - ة4هقاق. ]1 هل أ جةغ ةطقطتم لسلعتم ءاسلتع اطر تقام

 لع ممعاتطسم زسعتك لعتحهدلتم, ةهسعامجع كابات: طوصمأا طع طا” طعتب 1و ءنالةرزام

 ررعرو 8ميرعسلل. 0 ممك ةممععتتس ؟هطسستمع نممجم قرضرت8غعطعمهستس 0ع تتلق ه1 علتقو

 نسما ةءراسمعتمأه هعام ىرتتلعه ىرسرن]ءءالطبس. - 4ق17. ][دلحعو 11 ءعا1-علططو ظسعاتع

 كساعم و هيعامعع ةلمامستسعلا لم» تمل نرم طمعم [مطتلمعمرطمو ةصصم 311 (تصع. 21. كج

 و23) رسم_عسم]. آطتطعم دصعلتعنم ةدلتم هدمعصتقر نسل اضفتسام هطسستمم ءمصاتمعتع 0نعتانت م

 4018. 1آ1ز14 ء] - حلعطط ثور هعصمسعمامو طئغامرمتانتسرو ةنتعامع قلتها اناع قلل

 ]1زررن- ءربو/ عسب ع 46019. 1111 ءغ ءعآ] - حط لقلو هدعصهتسعطأاتللل 10110110111 06150[هةئاتنتطظ أ

 ىويمتامصعع عىصلتامصععوسعو نسمع ٌدصلع ةررتمعسعمأاو ةسعامرع هطعتلعلط 21ه 8 - هل - لفرد

 رالن]ر منروترن عل ]) عرب ]6غ [اررن-علم”مطلع '[ممعاماطسسس و وست ذامه ةصعتتات آمسق آلعم ردم دتعو نستمع

 10 زمعوزرسمأ اعبر هسعامم ص ديسضدع 2قر/ لسمطسع ءزدق متم عدتطسخ قكلنع ل0 مسعا لااعألعأ

 11 ين ع ها ةلهامسسعل ال نب 1 ملغ كمل عر ددغ زصلع نكتل 1 (دلعتت ءمرتءتعصأو هع نصللف 9
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 مامالل ثيدلأل ىف راكذالاو تاوعدلا سيخلت ىف رايخالا راعشو راربالا ةيلح 50. هب اعفتنيل

 - تا
 ووو 10 ةتسا قوتملا ىفاشلا ئوونلا [ىرم نب] فرش نب ئيكج ايركر نأ ىنيدلا ىيح

٠. 
 -ب

 ؟ندبزا اناب ”نيسيخرا دتو ةكابتلك ا لع !ليمشم تالكق ق' قوونلا "راقانآت روهشم قيغم ةياتك

 نع ربعيو ليللا ىف همون ىلا مونلا نم ظاقيتسالا لوا نم ةيناسنالا رومالا ركذ ث ركذلاب هيف

 ديس نب ىلع نب دمحم خيشلا هحرشو رافغتسالا بابب متخ مث ةليللاو مويلا لعب مهنيب كلذ

 ىلع ةينابرلا تاحوتفلا هاممو فلالا دعب نيسمخو عبس ةنس قوتملا ىفاشلا ىكملا نالع نبأ

 911 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمرلا دبع نيدلا لالج حيشلا ناكو ةيواونلا راكذالا

 رخآ فيلأت روكذملا لالجللو صخاملا اذه حرش مث راكذالا راكذا هاهو نيتسارك ىف هصخ

 قوتملا ىفاشلا ىلمرلا نيسنمل ىب دحأ نيدلا باهش خيشللو راكذالا تكنب راربالا ةفح هاهس هيف

 2 تكن هيلعو 701 ةنس اهنع غ رف ةيسراغلاب هنيجرت مجاءالا ضعبلو راكذالا رصشضخم م7875 ةخنس
6 

 (ةصع. 20. كءعرأم 1202) ءمرصرتمدانتسدع مهمهتتجأ. - 4620. 811]ععع ءعا-دطعءذع 8ع ةطققت

 ء]- جحاعط عقمعو هعممتس عمانتل ل1501 ءأ اصكأعصسته طمصمتتتل. 8ععععم ءغ العأ ]مكتوم ومص ع9

 هعاموعامع عع ع مملتقمستطسع معانلمعر ةتتعام»ع طسصقسس 1101 -عل-ل: لآلات 2مم” نم 7 هل

 اعرب كعك | 8ع 81ء»6] 28 ءمعبم# ةطمطتلمو ةصصم 6076 (ةصع. 4. لاتص.ب 1277) 010

 مسك رسمعمدع هاتلئامفتم ءأ سلجم 4 عم“ 1-27 ءمعمتم دجمعا] داو وننما0 ؟ه]دسعم ءعرب]1عأ

 مغ عععماأج يتتصوتتمعأصأه هعدع مرتاح ءمصختصعأا. (0لنضدتع 2 1)ع1 ةصكتمع202عو طلت

 معممعوستأمع مععماته طسصسقمم ج2 (ثصررمعتم ةمتامو وتم طقرسصتصسعق ةماطتص70 501؟نماتتتك' 15011

 حل ةمسصصتسم همءامعمستست و ءغ دل طمع عزيمتك ءحصلسست ةععامصلدتتت نقاتتلل طاع 069005 ةععررامتلل د

 وعرعطم داطتتع ىو ةعانق للتعت هع ممعاتع. “© لم هحاععرمج مهتأع ءقراتغ طقطعأو ل0 م6عع3غ0ااتتل

 ععصتم معاتطتع. .(نهرصتس عمامطبق ائططسسم ءعغ هطعتلعطل 2101 متن#7 عال ظعر» ل78 عدن ل 160

 عدو ل714 لل ءريزم كطمطظتتمم هصسصم 1057 (ذصع. 27. لدص. 1647) طتمةأتتتك و 001 ءمت11111 عطا ةتلانتلا

 11/- 1101141 117 - 1؟ ءارار ا ءأ ه1 10/7 - ل لعطأ» لآ - لة مام عايرعأ ذمكعتمكتك 1 آهاتمكد ءّلاتك

 ةاعتلعط لع7ع7- هل - لأ: قكآطل- ل -"م]سومت» ظمتي كلغ ظعام» كميرسشاغو ةصصم 911 (ذصع. 4. لاتصم

 13505 ) مم»دقو زد 0لعععسس ظهاتنه ل هم“ ءادملع/م»» ذمعتتماأتك ةعممسمتتس ءلتلتل. 8 هداعو

 طقصع ءمتغمسسعسم مرضت عماهأتق ءعار ءهغ 1لعصن لء74/- ءلس لن: رمملم ]طجسلفطتق ةلطسس 0ع طقع

 عع يسممفتتع !انطصصس 107رعأ ءا-عا»» ا +016 1-ل لعن" دجمعا] داحس. طل ءزملع ءماغمطصعم

 هرعرتم قل 0عمم» كطعتلعل ه/ع768-عل-0: ل آددعا 1 ءرا-عا]رموعت» طمس كطمطظتاحو هصحصم 4

 (ةذمع. 2. للص. 1440) مجمعطتتتق و ءلئتلتغو ةهغ 28ءعدد ونيتلمست عه 02 عال مع58181131, 0100

 ةهصصم 776 (ذمع. 12. لدم. 1374) ةطوماعتكم كلمموتممع5 ءزدم زهععمانمددع 1/117 ءا-ه1 7“
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 راكذالا نسكن ىف رايخالا فاحتا اهامس ىقشمدلا نولوط نب دمحم نيدلا سمش نئيشلل

 ىف راربالا ةيلح 40 دلا راونالاب هبابحأ بولق الم ىذلا هلل كبحلا هلوا لوقلاب ةقيلغعت

 ديحم نب ديحم خيشلل ةلاسر راصمالا لئاصف ىف راصبالا ةيلح 817 تادلج رشع خيراتلا

 سوحا ميعن ىنأ ظفاحلل ثيدحلا ىف ءابلوالا ةيلح ة«*2 بيدالا ةيلح ؟“7» -ىراصنالا

 5 ومو يلا ناوكالا ثدحم هلل دمحلا هلوأ مخض كلج #5. ةنس ىقوتالا ىلاهفصالا هللا دبع ىبأ

 ةيدالا عم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج ىماسا نمضتي ربتعم ىنسح باتك

 ةرشعلا مامت ىلا ءاقلذل ركذ رّدصو مهمالكو مهثيداحا ضعبو كاسنلاو ةفوصتملاو نيققحلا مالعالا

 مبف لاطأ هنكل درف ىلع درف ميدقت هنم دافتسي المل الاسرا معاوس نم لعج مث بيترتلا يف

 وبا خيشلا هرصتخا كلذلو هعوضومل ةيفانم رخآ روماو تاياكحلا نم ريتك ربركتو كيناسالاب

 لأ ةم]بعا 1-18 لعام" ذمهعتمامع كاطعتلعط ىكاعرسم علل ةللمامستسعل طظعرا لاس ل2 ةسععاعأق

 مسععمرععرس طقطعما هغ رعمرتعع عاممدمم ءمصاتصعسأو نستطانق همصصتقت ؟عيتاتو اعحاتق ءدوناوصمأم

 جلزععام سمات طمعادتسما زاهت آظضتنتس ]طز عمو نتتك ءتقد0ل2 ةئتلعمزلاللل1 800 1انكل ]سستم طاق

 نور]وإ عب 4021. [[ض1ععغ ءل -هطبعتعو هعمفتسعسانلل لاق مزمل. .(0رمدق طئمأمرت عانس

 لعموم ملسستسستل. ع 4622. ]111 عغ ءادحدطق ةعر هدممس عمانتل هعانلمنسس 0ع 1 عاداتطانق

 حطت دصفعممتنانلال نمعدامصاتطسع. 'ا'ممعاحطسعقرو جنعامع "ظطغتلعاط 210 ميت»علا طعنا

 1101 مجروت» عل ببعد ع 4093. [لت] ع عأ علع جحلتطو هعصمتس صا طتسغفمأاهلتع ةاتللمسأ.

 4024. 1آآ11عء4غ ء]- عرع ]1 عقرب هعصمسعمامتت ماقضتس طنعل ةيستعمضست لع ع تهل ةةطقتتقم

 و هسعام»ع آ1ةلظان قدي لامع قاتوعل عرب قلالما]ع] 1ع ةصصم 430 (ذصع. 3. 0ع

 14038) رصمركتم. ؟:ه]سسمعم نكممداتس , ل100 زاه اصعابتا: طهسم آلءو سعدطتعمم معملنععمأتل ءاع.

 طول عطس هريس ءقأ ها رممعممع مهنعامضتاملكتعو ننقل همتستمم ماسك مقرات ءامع ةه0عل0ائانتللو

 طمضتتس مقدععامتستسا عع مددت نست طمع ةععساأل ةسصغ ةتسننأل تحب آضمتستق [لمعاتقو ةيطاتلتق-

 عاسلتم رئعضست ممامعصع ةععمامأمدكتطسعو '[!"طعمةممطتمع جلل ءانع ءا للعم لععماتك ءمصاتسعأو ءأ

 ىممصتلامع طقطعع ءعمضصختس ملئ ممعم هغ لتعاأم. طكمعاجتغ هد معضاتممسع ( يبيمطتماع) اآكطقلأ[ةعن

 دتسونع مل لعععمل معمععمع زماموعمع ةععسسلسسس ةماختتت هدكلتصعتس, (طنت مدتمعاعت طمع ةعلتستتمأ تلو

 لزارءرعع همه مم مهعلرعبنع حمالستاو مع ذملع ءالععضعاسع دن ةتصعنلا ةتصعيدللس رتتتمعأ عت عضال :

 مالمسعم متستع ]ةصصع انتا ءمتم عع مينعامفامتتطنم نعمل ماتم رصتلاتخ همضملتم هتطانق "عربعاتاتق

 10 ع ملتتع معاطسم مط هعوستعمأم معمرمدزأم ةلتعمتك. ]لامع لع ىدعفم ةطعتلعط قلطنانأر هز

 طل - أ - "هلربتضمت» عرج ملغ ةاسس ءازرمسعم ءلععممتسس اتطعت ءريتغمتسعم خئورتمعا ء/- ة:نكتمعا

 امقععرتامرس ءمصلععتغو نطل فممصصتخقأ لعععسس معه ءدع ئللطتق هعومسصعنام ةع]ععامج جلستقلاو انغ
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 رابخالا عمج# بحاص نأ مث هموسر الأ هنم فبي مل ثيحب راصتخالا ىف رجواف ءايشا ةرشعب

 امك ةمدأ مجارت ةدايز عم اًطسو اًكلس هاصتخا ىف كلس [ىنيسحلا  ىنسحلا نب دبحم ]

 ىلاعلا ىحأ نب ىفطصا لادبالاو ءابجنلاو باطقالا ىف لاجرلا ةيلح 04 اضيا ىطويسلا

 هدايع قلخ نمل اٌلَِح ةلوأ باوبأ لك ىلع ىكرت ركب بانك وهو ١+..! نس قونملا رعاشلا
 إب

 رضخل نب رمع صفح ىال نييرسيندلا صاوخ ىف 3 ٍرسلا ةيلح ماب خلا اًفانصا رايخالا

 ءامسالا ىف تافصلا ةيلح 16# رسيئد ناكس نم ناك ىذلا ببطتملا ىكرتلا شمللا .ىبأ

 ىلع اراعشا هيف عمج م. ذظنس قوتملا عحروملا ىدرب ىرغت نبا فسوي نيدلا لامجل تاعانصلاو

 ىوفلا ىف دوقعلا ةيلح 0 الثم ءاطلا فورح ىف ليللا لوطب قفّعتي ام بتكف فورخل بيترت

 ه. ةنس قوتملا ىوكنلا ىراينالا لمد ىب نيرلا دبع نيدلا لامك خيشال دودهلاو روصقملا نيب

 زم ءععععمعملم متستق طععوزم ءعدعأا هأ لع ةععطعاومم ءعولعتم امصطتلال "عائلة عطأم كة ةعلسع

 ةسعام» انطع كلمزرب* ء/- 0علطط» دس دج ءزانق ءرتلمتسع تمت 12 علتقتمت ةععاتطتق ءدأو 11ه نأ

 ونغم طصقتسم كتم 200عععغو دغ دصلعو ]وعم هدم 0هءءطتطتخب - 46235. 111[1ع ع6 ءا- ءعالن علو

 هرعصمس عداستلت مامكتتل ]لعز ةستعمطتت. [1آلز5غمعلنج ءمحتتت» ءك]معقتستسو هتتعامتتطسخ 177

 186: ظعءوابو]لرام» اي ظطعتلعط لعالما - هل - ل1 كميرات. -  همدق. 8تال» عع ءعا- عنز ةلو

 هرعمهحتس عمانتل نلعمتنسل ةرتتضساملتطس» لع كده متتقو قلعامط 1. ء. ممات لتعاتقو نتتهلعدعتساأو

 رسم ل1 يعم ععدامأهمدمطسق ءغ دطمصهعأطتع 0ععماتعق 45047 دجممعال حلتق و هسنعام»ع كلنا! مرهم آ] ءند

 4 /ر عل م2 طوقكمم ةصصم 1008 (ذصع. 14. لل. 1599) دضمعطتم. (مانق ءمدتم عدلت مةاتتت 5

 طيسولعع ععتمطسب ءهغاتذص تم ءىرتتم 01ةطمتطتسكتتسس , وننم(1 ذا ةصعتمتغت آهسلعتس 1)عمو ونت

 بتلغمرع5و عمك هررالتلم5 ععمكتغو دتأ ز1ص ءلمهدعق لتس10عععصاتتص هاعيب ع 4627. 11117 ع+

 ءا1- وعمأوعتأمو هدصمتس عمات ععمععمومركتست 0ع تعط طاسق ةصعملتق تعطتق ]لوصعتة عر“ مع0متقو

 ججعام»ع قلآتع 1 هرذ 0م" ظعرن- ©1820“ ةططسع- ءلمبسمع]ب 8آعلتعم امصتعم , 10)ههعتدععوع

 رموسنلنمسمص. - 4028. آ11[1ععغ عال - هز 1 ةغر همصمسعمكملل 0عدعض م مص 0ع همدصتصتطاتق ءأ

 ةمعانطسم و هتعام»ع لعبنا - ءل- لأ: 7 يترك آأتن 1 علب“ :- رع»لع [لتهأمدتم جدام , هصصمم 4

 منمع. 11. لست. 1469) دصمعطتم. (0ه]11ءعنغ طنع ممغقصفتم 20 هعلتصعتس ]1 عطدتتتستار ااه انك ؟. ب

 هرسمستعو ونسمع 20 صمعاتك ![همعهتتنلتصعتس ( 1677) مععاتسعطدصغاو ذص اناععو 210 ماتم عملا

 4629. 111[1ععغ عادم ءثلر هعممتس عصكتتس دمه دتلطسا للأخ لع لزععتستسع 12165 8

 ل116 ي» ها لل سلا  لتعاأوب ةسمعامبتع كذاطعتلعطل رععضم7 - مل - لثع قلل عآ - «م]تومتا طف علا

 ه1 مج»هت» ع0 قليياؤ»# (نعدستسماتعم , ةصصم 377 (نصع. 17. ل[آمت. 1151) دصمتتاطتم. (نهددرت ءمجلتتتتاا
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 ءاهقفلا بهاذم ىف ءاملعلا ةيلح 3. ْضلا رهظالا زعلا ىذ هلل كمحلا هلوأ رصتنخختم وو

 [ ىرهظتسللاب فورعم لا ] ىجفاشلا ىتاشلا لافقلا نب دا نب دكيحم ركب نأ مامالا خيشلل

 لدعو هلعف ام ففاوو [ىسابعلا ] هللاب رهظتسملا ةفيلخلل هفنص ريبك باتك وهو ه.« ةنس ىوتملا

 عقاولا فالتنخالا ةلمسم لك ىف ركذو ىرهظتسملاب باتكلا اذه بقلي كلذلو هيلع عمجملا نع

 ىناي همظن ىف جصفلا ةيلح +0 ىرهظتسملل حرشلاك ومو دمتعملا فيض 2 نحال 35

 ىا نبال ءامدنلا ةجحهبو ءامركلا ةيلح #0 سراف نبال ءاهقفلا ةيلح #0 ءافلا ىف

 نب] نسحلا نب دمحم ىلع ىنال رعشلا ةعانص ىف ةرضاحملا ةيلح 4ع ىكلاملا كيعلا

 ةيلح ما» ةريثك بادآ ىلح ليتشي نيدلج ىف وهو .٠ ةنس قوتملا ىمتاحلا [رفظملا

 دبع نساحملا ىنال عورفلا ىف نموملا ةيلح متا4 ىمارلا دمحم نب نسح ئِيشلل حادملا

 ةربتك تارايتخا هيك تاطسوتملا نم وو ىه.ل' لس قوت ىفاشلا ىنايورلا لبيعمسأ ند دحاولا

 يدستسماتعسس و ننقل ذاه ةمعتمأك آيجتتق [آ)عم مماعصاأم ]نعنأ] ءصالقتأ023 71360160 اع. اس

 4630. 111122 عغ عل - ه1 ةسفم هدحهمتس عضال 1من 00 ءامدخسس 0ع >هعئاتك لددتتة ءمصخاتا هتئانتلا

 لزج رباتمتم. ذآحعمسم انطععرو نسعس كطعغتلعط ءا طصقسس لقطتي عا 210انمتوت»نءعا طعن كللقشعل

 1[ ي- ءلعملزاا كليمعام كطمظتكمم [دحلعم 21هعاماع]بن“# لتعطك ك] ةحصصم 507 (دصع. 1. لكدصت

 1113) رممعاسقر ]ا[طقلتتمع كقلمواواعابف» ظفللمط [3ططمعتلمع] قىتسصمكدتغو ونلتكت نسمع 1ءععتممل

 ةويررعمطوحتأ عا عع ه ةمملتق ةتطأ هلؤسهعأاتم معسمكتغو نتله 0ع ءةسقكد انطع» زلاع 210:1«

 رمممرعتلعع يعدمتستسهأسك عقال كلل نسحستكتق ننمعقألمصعللل ؟مكلفق ل105 5111161 ]سمت

 ةررتمتمصعف يفرستس عم مم. 8 مماعج اتطعصسص 1ل0/مجيعل رص ممدتتغو لأ (سمكأ ءمرستم ءداقتأام#

 هرعتمك 71هءاماع]ر»# نان ع 4031. 1آ[112 عا 151 - 1 ةقنطر هدصقتس عداتللا انسخ 11

 طوتقالعوم زوم مدعم طعدمتمو وسمع ذم اذ نعو للم لعووتط ءاصص ع 4632. 11112 ءغ ءا- [هعوطقم

 نيممتس ماتم لاتسكعمصخكن](هركس , ةنعام»ع لرب ]م»عب دع 4033. [111ج عا عا -طعهعوستل

 ونوع رق ءطز عن علدصم ل مستتر هحصمتس عمال ععمعضمدورتنتس عا طئاقستمم ءورضم 0[ مانت 2116103

 1: ملغ لملل ]ملت نام. - هققح. [111ععخغ عادس هطق لطم عار هدصممتس عماستلل 10121همقع

 عمرسممتتتل ممعععصأت5 لع هسأع ممفاتعدر هسعام»ع قلتي قل]غ 31لهايمستسعا 17 ءزا- ءللرمداتف

 |[ 8مل ءاسماعم 6" | 114/نسعم ممصم 388 (زمع. 3. كحص٠ 998) دصفتانم. آطظلنق >هطستممي

 نسمع رسسلاو 1[مععاع هع طسصممع لتعاح ءمصاتسعملب. - 4635. 1111جعغ عآ -دسع للقلب

 ميعمحتس مات اهسلهكمستع , ةيعامرتع كطعتاعلل 11ميمسب 8ع زلم] ميمتنعل ١] نسق ع 4630. آآلخ17 ءغ

 عل رسستستمو ةهعمنسعمانل 110لعاتع لع ممعاتطنع لدم لعتكحملتم , ةسعام»ع لانا ردع معن

 رطل - مآ - ماين عرب لوسمأ) 1 بناسع كطمتتامب هصصم 502 (ذصع. 11. قةسع. 1108) دسما"أن0-

 ممم تمعأ هل هرععج رهعلتم ءغ مماتمعأ دصتالام ع اتطععم ةجاتلعم معضلعضاتمي 5. ء.تلله ننقع
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 ديظن ىناقاضلل ةيكرتلا تايونثملا نم ةيوبنلا ةيلخلا 5006 كلام بهعذم فقئفاوي ام اهنم

 مر*ا نس قوتملا ىناطلا سوا نب بيبح مامث قال ةسامحلا 8". فلالا لعب عبس ةنس ىف

 ىتارملاو ةسامحلا باوبا ةرشع ىلع بترو ءابرعلا برعلا راعششا نم هراتخا ام هيف عمج
 هم هايس هلل

 رهتشاو ءاسنلا ةمّذَمِ» مّلملاو ريسلاو تافصلاو تافاضالاو ءاجهلاو بيسنلاو بدالاو

 ببسو هرعش يف هنم رعشا هرايتخا ىف مامت ابا نأ اولاق برعلا ةعاكحش ةساملاو لوالا هبايب

 لخدن املف قارعلا ديري داعو هزاجاف هحدمف ناسارخ وو رهاط نب هللا دبع دصق هنأ دمعبيج

 عطق ميظع ملت عفو كقو موي تإأنذ جبصاف هعركأو هلوناف ةملس نبأ ءافولأ وبأ همنتغأ نادم

 فنصو اهب لغتشاو اهعلاطف بنتك ةنازخ هضحاو ءافولا ابا روسو كلذ مامث ابا مغف فقيرللا

 7 ةملس لآ ندارخ يف ةسامحلا ىقبف تايشحولاو ةسامحلا باتك اهنم رعشلا ىف بتك ةسمخ

 بص 01 ةراتمم 8ل1هلتلكتعمصتست ءممكعصمأل نما. ع 4637. 8ظ111-1عءغ ل]خ]- ١ ءطءدك ا عار

 هعمحس عماتتت مهماطعأت تت. 171ء/772عبم# ةمصعت سر ن0 7 /64عمبن# حمصم 1007 (ةمع. 23. كانت

 15398) ممقعع هعوجمكتال - 4038. 11 - 1[ دسلقم ةصاطم]هعتع ءمضئتمتتتللا ةط لل#

 1 عننا 11045 18 6عدن لبيد 1من ممصسم 231 (ذصع. 7. ه"8عرأ 845) مدمعاتمور ع 5ءاععالق

 ممقاحصتسا ةعمطسصس عععسمسمتل ءقضصتستاطسع ءم]]1ءعنمه عع ذص 0عععسد ءىمتاح لن ةاهطاتكقب

 ودمع اه امهعكمأو ةدصغت !هعاتطملم (ممتسمعمز - 1ر1 ءعلتلو ع كرومعتامك دتمزمتال ع (نمصستسم

 ]دسسلعسم ةيوتعمع عغ ءّزده ةيصم»عرر» 0عوعتطعماأج - ةوئعوع - 1هن1لع5 طمدمز(ه]ز(هغلهق

 12ءةءم مال ووعو - طعوزمعلنو - لوم ]جرتو ب 8مم وسمع رمات] 1 ععتطاتق تم ععلم ةدصأ. 1"هطتنست

 همه جه مرتلسلم ءةهمزأع مم7مم/عم لنعغم ممدحعم ءعرتغو ونتهع 0ع ةاععمنم أ [داعرد كةععطاتس

 عاودت[ عوام. - قرع 1عرمبم مو ءاتععملمصتس ءمعستساتتل معطل 105 ممقاأه ءهدهع لتعتطلت نلتفت

 ىضصستستتتل مهصلعملمصتس. (ئجسععد معمر نسمع 20 ءد ءمالتععملمه ةصمسلتغو ظنغأ طقععب

 ل0ه7]عع ع '1ق» تععملا ءمسدععو طمع دعجحصسمتل 5626121 (ةنعررر نص 12015 طنغ

 ءءاعطعومدعع هغ عملعم دمرتصعتع جعععزرام 1عمعمت» ؟عرفعاتطتتستك 11[1هئت20ةصقتللا 1 ه355 أو

 ق1 7]معركك ل1 كم7مبمم يتححح (ةهسوتتحتا> مهعلمتس مانلعطعمس» ءدىيععوتغور ءغ ]ئطغععدلعت ءأ

 طمم مك ظعدتس دصمصعأإمصعترل» ءأ معمعمجمكتا. ة7آدطكتمم تزسمكلمسا لتعأ لت ممتع 10284286 21565

 ءمقللععدصغو ونسمع ذاعع ءكمسلعطحسغم دصلع قاتي 1 عروس ن» دممععم»عر لانا !مور6 عجم

 جلل ععاتق ءىغو ونسنك ءأ طتط]]هاطععمسس دصمصعأعمكلا عغ جملا. ©0مععج تنل خطأ ةعاعمأع

 1ءوزمدمغ ءمصتسوسع عاملتم هع لعلتددععر ستموسع ىضمتمستسسا [ائطعمو ءمرص ممكتتغو ذه تطاق

 11مم هك 17 هل ع]فوأل ىمصأم 11 مممعم ذم طتطات ماطععتم لجمهعاتمع ذملعسمم ععسممتتاو

 وتقع (طغعدتتسأ ذمكاأمس ءدجص كاععممع ءممكعممكتأرو لمصعع ءزدك كامطق مصمم طمع. طا عصتتل

 اقع قلممععت7 ع دعاطع طنمعجعع» [طكدحسملحصفت» ؟عصتغو وننك آاتطعم مماتطتك عقأ 111011
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 هرسف لقو رهتشاو عاش رت هانعم ىف بتكلا نم ه«دع ام اوضفرو هيلع امءابدا ليقاف ناهفصأ

 نب نسحلا لالم وبا هحرش نممذ ىناعملاب ىنع نم مهنمو هبارعا ركذب ىنع نم مهنمف ةعامج

 وباو ٠ ةنس قوتملا ىورهلا مدأ نب كيحم رفظملا وباو 15 ةنس قوتملا ىركسعلا هللا دبع

 ىلع نب كيز مساقلا وباو هناقلغم سرشب هيف ىفنكا 1 ةنس ىقوتملا ىنج نبا نامتع جتفلا

 5 م ةنس غوتملا ىفاكسالا بيطخلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وباو 547 ةنس قوتملا ىوسفلا

 تحس ف ريبك حرش ومو 76 ةنس قوتملا ىوغللا كيس نب ليعيسأ نب ىلع ىنسحلا وبأو

 ىلوصلا ىيح نب دمحم ركب وباو ةنس قوتملا ىدمالا رشب نب نسحو فيبنالا هاهسو تادلجم“

 ميخربا نب هللا كبعو ةنس قوتملا ىلاكيملا دا نب دكللأ دكيع لضفلا وباو 5 ةنس ىفوتثملا

 نوكلم ىب دمحم نب ميعرباو 800 ةنس ىفوتملا ىلاماسلا ىحا نب هللا دبعو 5:1 ةنس ىوتملا

 10 رصن وباو ةنس قوتملا ىوكنلا ىدابارتسالا ىلع ىب ىسح ىلع وباو ه5 خنس ىوتملا ىليبشالا

 ىقهيبلا ىلع نئب دوعسم نسال وباو مدس [ عمد ] 8 2اأ [ ىوحنلا ] ىلحساولا نيك ىب مساق

 [ةمط صمم ةععتس ممعمكتتأ. 11دؤدنك نعطتخ 1]معمامع ]ز[ءدتتتل ةان01051 ءانتال 38975581 0125

 نيلممع زسسلعمس هعوسعمات ائطعمو معدعاعم تللسسم معدوسعتمأاي نسم 1ممام لتصل عدطتق ءأ

 ممرضامزو ءع]اعطعتأمععرص ءمصعععمسأكت5ك ءدغر دجال ندع صاع متعاعع عينت ءقستسعمأهللا ةاتطأو

 سمحت ملتأ لع 1عحجتمصسس طمملتسس ةمهازتسأت تسحتس هلطتطعطمومغو هلتل 0ع ةعوتس عصام.

 (هرحسعصاأمدأت حصص ةنضأ للتي 11/7 طل عمت عت قلالمعلاعل لعطع» ب دصصم 395 (ططعب

 18: 0ع(. 1004) ردمءاستخق - قانا اسماسمرز/ عع 87101 هندتسعا ظظعتب ىللعت» لل ء»عمتو ةهصصم 4

 (نمع. 11. اطآمرأ. 529) رسما ننك ب قلن أ/ مال 0(|نسك ة2طتو لست دمصم 392 (ةصعب

 20. لمحت. 1001) رصم عاتق نسأ لص هحممصعملتع ]وعمته هطقعمسم سطع ةعونتعجتأ - قاد” عمم

 5 7عنل 13 عنج ىللغ ل'ءعععمتر ةهصصم 467 (زصع. 27. ةسع. 1074) ردمعانتتك - كقكاتع ل0ه//ه]ي

 رو رمبترعل اذ عرب لللعاامأ ]لما (نهمئممحتما , ةصصم 421 (ذصع. 9. لمص. 1030) 20 طتتتق ل

 ران موعمتا ملغ اثعت» 1هرممأ/ عرب ظعيرررتا آةعحتعمععممطتسخو ةضسصم 458 (ذصع. 3. 1ع

 1065 دصمراسسقو تنزانق هقمرستسعم[ةهسننع /7/- قلينلع ذزمهععماسم ملم عماتق ةقأ ءأ عج >0ه]طسسستم#

 يرسم ] «ءاناع بس طل معمت؛ عرب اق ةئا»» قليمقلعو ةصصم ... درسمعطيتتخص ب قلاب ظعا» 71هأيمتست»ءلأ

 ]زمر 7 هلع كمل مممم 335 (ذمع. 2. لسع. 946) درصمابتتكق - لان /ملاا قلطلعااعأ

 ][ذ ءرا مانع 7114/ ةصصق ... رصمةاانااق  قطلمل/مأب طعن ظالم ةمصم 476 ( هع

 21. 1١من. 1053) دصمننك - قلالملاهأب عرب قللربعل كضسممعر ةهصصم 4753 (ذصع. 1. كاتم

 10 1082) لعيد عاده - ةاسملرار اعرب 21ه موتسعل ]اتعب 7لما]ن» 1ظ؟طاقاةر ةهصصم 584 (ذصع

 2. ا8[مر0. 1183) رصمرساسنو - لاو ل8 11عععنب ]18 ءنا ىلع قاعاع» الع ( ددسن هات عانكو

 حصضقم .. . رضمرت ننوه ب رابع لالمع» ((ىض» عرب ةلفامتسبعل 11" نعقلع | (:هستطتقال عاتقو

 دكآزئردع] ةصصم ... سمدانسخق ب لا اسعانموقو للعمال ظعتي للغ ظعفارمءاغر ةسحم 4
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 وجو [4 ةنس ىقوتملا]] ىرمتنشلا [ناميلس نب فسوي اجمل وبا] ملعالاو ه2 ةنس ىفوتملا

 رصتخم حوش وهو 14 ةنس ىوتملا ىربكعلا نيسح نب هللا دبع ءاقبلا وباو تادلجت سمخ ىف

 ه.“ ةنس قوتملا ىزيربتلا بيطخلاب رييشلا ىلع نب ىبيحك ايركز وداو هبارعا ىلع هيف رصنقا

 اتيب اثيب اينات احرش اهحرش مث اعيمج رعشلا ىم ةعطق لك درواف اريغص اًحرش الوأ هحرش

 نوفصاولا هتافص غلبي ال ىذلا هللا لح دعب امأ طسوتملا لوأو اًيفوتسم اليوط اًحرش حوش رث

 ديكلا هلوأ روهشم ربتعم هحرشو 71 ةنس قوتملا ىقوزرملا لمكم نب دا ىلع وباو خلا

 فورعملا] ىبلحلا ملّسم نب روصنم رصن وباو خلا نايبلا همّلع امب اريمم ناسنالا فلاخ هلل
 هم د

 + أ ىب 2 نب ىلع كيعس وبأ رثنو ىتج ىبا هيف رصق ام ةمتت هلعج ةنس قوتملا [كيمدلا نأ ىباب

 هيوب نب ةلودلا ءايبل رثن هنال ىباهبلا روثنملا ءامسو 12# ةنس قوتملا بتاكلا دمحم
 50 ده

 نب ىلع نسحلا ىالو 7 ةنس ىئوتملا ىرتحلا كيبع ىب كيلو ةدابع ىنال ةسابكلا ك3

 ا

 (ذمع. 11. 3آهن. 1149) رجمحطصتق - لمءانهدتسسق | 41177767 7ع عتب ك801عسفتا ]

 ىك/عرن/ عرربع»#, | حصصم 4760 (ذمع. 21. لآهت. 1083) ردصم»غتتنخ ] , ءكتزالق ماتت علا متألق 01

 ؟ماسصصتصو ءىصاتصعوأ - لانا[ ءعأم قلآلعللمعأط عراب طوععتم 0ع ةوب ةصصمم 616 (ذصعب

 19. لآدعغ. 1219) متم طتتتق و ءانزابق ءمرصتس عمامست5 ءمدصم عملت مدانق ءعغ عع صمصمأاعأ 11عدتمصعد

 طمملعد اعهعاوغ - قلاع 22م8 ةنم 7" هلع طعن لل: 1 ءابستسنعو محلعو للا - لك ماقط ( (نمصع

 كمصحأمع) لتعاتك ءغ دصمم 302 (ذمع. 11. كسك. 11058) 1205اتاتق و ت01 ]ن5كانا111 011111168[ ةكلتنلال

 رستصمععرب ءمصلععتغو زج دغ ةاموتلممق ممقعصصمطتتست مهتأعك ( (82161) (6اأهك م101ءمطءأت انتللا

 زائعصتس مع ةتموجتلم5 ؟ءعوسم ]نطستس ءمرصسعماماتع عقار ءأتس (ععاتقم قميص عضامتتم 1هد كتم ع

 هررحصستو مرمرعسق ءعرمعستل  ة1[7ءلتسعك ءقورصتسعم مساق اه زمعامأتأا) ظعمعستععتع معهعست(عصلتعم ؟

 ]دسم ]عمو يدك عسه]1[ةهلعو هةعزرامن عم عملع لعمعضتطعتع معونعاتمأا ءاع. لا مل

 كت عل ظعتن قله متجتسعا للعمع عقر هصصم 421 (ذصع. 9. لهصت 1030) طلقة تتتكو ءانّلاتك

 يرسس عمامسسم دطمعمل جععالرد مطبق ءأ هداف حتلعمطتم ته ةصعامتغ: طمسسك العمر نست طقتستم الت

 ىعمكتغو زكه دغ طعصع لتعاسعتماو وطدهع درعنتلا ءة>ممدزانم 0لمءعع6غ ءعاعع. - لاربع مع

 ال1 هينعتا» ظعتي ةلمداخم 11ه ءاغ, | ححلعو ة2طنع ك2” 10هيدعقلب لتعاتك ءأ ] ةصقم . . . 101ةتالقو

 ونتك ءمرست عطامتتتاللا كاتم ]عدت ءماتتتل ةمزكتلالل عةدع هآنتغر نتتهع 107: لتاع متستق 78152

 اموعامج عون. - قلاع ز1م70 ىلآغ ظعرن ةلما/عسمعل 16/7 ( ةتتطمل , هصصم 414 (ذصعب

 20. ذ[آدجغ 1323) ردمعطسسقو طم دعس ةماسأم هعوغكلممسع ءكسعتنك عطا معتأور ءغ طقصع مهتقع

 رطعممتس 5ء7رمقعمس ةممعالهحتغور نسم( ءددص طظصستلمع 8ع عل - لعيماأعأ  ءقمصاعءععوأم

 4639. 1-1581 هس ٌةعهب 18مم مىنم (دصتصم»), هننعامسطسك قلاع ق4كط]للع 11: لل ظعرب 0 عقل 0

 8م/راء»ةى ةصصم 284 (ذصع. 8. 1ءطعب 897) رصمعابو ب لقت رمعمتن كلغ عتا- 0
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 كيحم نب فسوي جاجا قالو اباب شع ةعبرا ىلع هبتر لكلا ميني . فورغقفلا ١ قسحلا

 عمج 1 انس لاوش ىف سنوتب اهفتص ىنيدلج ىف ىو 10 ةنس قوتملا ىسلدنالا ىسايبلا

 نمو اهيدلتومو اهيمالساو اهيمرضحمو اهيلخاج برعلا راعشا نم هنسحتساو هراتخا ام اهيف

 نب هللا ةبه تاداعسلا قالو مامت ىأ بيترتك بترف سلدنالاو ىرشلا لهأ نم نيئّدحلا راعشأ

 5 ىبأ هركذ حب نسحأ ببرغ باتك ومو ها“ خس قوتملا ىوغللا [ ىولعلا ] ىرجشلا نبأ ىلع

 ةسامحلاب فرعت هتساجو ىرصبلا نسحلا نب يرغلا ىلا نب ىلع نسحلا ىنا خيشللو ناكلخ

 ةيركسعلا ةسامحلا اهنمو مامت نأ ةسامحب ىعاضت تاسامحلا هذعهو 4“ ةنس هفلا ةيرصبلا

 ىف سيرارك رشع وهو 71 ةنس ىقوتملا ىرعملا هللا دبع نب ديا ءالعلا نال حارلا ةساهك م.

 ىفطصملا شايرلا هامس ةسارك نيعبرا ىف ةيشايرلا ةسامحلا ضعب حرش هلو ةصاخ رمخلا مذ

 10 نأ نب نكرلأ دبع ىيدلا لالج خيشلل ةخلوادتملا ظافلالا ريسفنت ىف خلاسر ةخمامحلا 535

 لمح +42 واولا ىف ىتأي ةياقولا حرش ىف ةيامح م08 51 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب

 11/76, مسلعم ك/بمردعت» لتعغام , نست سمات م0 ءععلرس ءدرتاو آععزنغن ب قاد, عزز ير 7متر“ ل) ءذ

 111متر علا لذ ءيرررامعت مليم ةهممصم 053 (ذمع. 2. 1"عطتخب 1158) مجمعطتمو نسكت ]طعس

 لدم حماسستمم ءفمرضرت] ءءاعماعس "[”دمعأع رصعممع هطعتلل ةصصتل 046 (ذمع. 26. كرر 1248)

 يرسممسنتأ. آطأ ءمللععتغر وسمع ءاتععصلم ءا حرم عمطخمصلام لنتحععمغ ع ءمضمتصتطاتك رتمعامضتس

 ةمماع ةلمطحتستس ءلغعسر تنص ةامطختستل علع ءغ رممعغ 81هطمستس علفعتل 1515: عصاتتللل , ءأ "عععصاألم-

 رم ءهأ ع ضمت هتطاتخ ممقامستسس عععصأ(تعهمتاسمضسل لم (0ععصاأع ءغ ةطصلمل سمعتم 110 عصاتتتتل»

 ممومعمععو تيصلعس هعلتصعس سعت لطلثع "ل عررسمس» ةععستاتت' - لان ءءعمللعا ]ط1 :طماس77 ]ب

 1[ مرا ملل8 ةاردا- ءادآ عزع»# | ه/عمغ] انعجتعميعرطم ر ةمصم 542 (ذصع. 2. لسص. 1147 ) 2206100و

 بنزع ]ذطمع مععالمدسم هعغ ء معمطتاملع لتعا3صعاسك. آمسامأ تنبت 17: 16106//ء/منع

 عاطعتاعط قلت معدتع ىحلغ ]عرب قط ارمم_مر اذ ءرب- ءاط مععتا 1 مع»#ةو لانك ظلما (5ن6 طمدستمع

 [روهععمعتس ةمعامضنتا هغ مصصم 047 (زصع. 160. ةرررت. 1249) مريصرمدلاد ءقأال 11هعع هرععو

 ةسمتم [ل ملقم لتعم ةكستلتم هنصاأ مل نم عمع جل لاني '[عسسكس ءلئامع. 1آظنع مععاتمسعأ

 ءاتمتس 11 نمعم ملعلع»ثنرعا هيررعالدلم. ع 4قلزم. 1[[هيسكقم ءعآ] - عمطر 2لمسمقم حتمتو

 ةهسعام»ع لااا راا[رتدعلا ]طق ءرب قلللملاعل ةلمم"ةر جصصم 449 (زصع. 10. ةلممأ. 1057)

 رسمرسأنم. 12ءءعرض نساضلتممعقرو ّذص نستطسع معمععأرامع كسل عضمك ل (عع لن ععوطنتل“ 1 عد

 ممسعس 1! نمعمع ]1غ ترمعاترما ذم سملعمعتمسام نستصتمصتطاتك ءمرضسعمأافلتق ءقأر ءعغ قضت

 رسعما مست /ن/- ]غراما 18/- ]ل يامرم ةهررعا] كتاكيت - 4041. لخ1- 11ةس دس رماها ءةن

 ؟[[”ممعامتسم لع ممم ؟نل عمصسس ءىرا 1 عماتممع, ةهنعامسع ةطعتلعط لع/(/-عل-لأنا للعامل ترتمنا

 1[ مرو لطع عا كميرماغعر حمصم 911 (ذصع. 4. كسصع 1305 ) رصمعطبم. - 4642. آآ1ذذس أ ءأر

 لع[ممعتم. (0هرستسعماةهتسنق هرتعضم 711” ةعمير عار لع نيم اتاعتم 17مم 510 عمات - 4043. 11 دس
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 ليلجحلا دكيع ند كيمكم نب ديحم ] ىيدلا دير ىلا خب وسنم ةخيسراف خموظنم ذغل انتو

 ءالابا ملا ار وهشتلاو هنتنعتلا نقلا .لاوحلا ىف. .سيمح 1, "رفاوجلا 'دوقع ةايسو ناخ
2 

 ِ هي

 ةداملا ىف ةعفانلا براجتلاو ظعماجلا تداوحلا 55 ءاخلا ىف هنايب ىنايس ابيك ةيجتكملا

 ءاز» ةنس قوتملا ىدادغبلا ىطوفلا نبأ دهحا نب قازرلا دبع ىنيدلا لامكل ةعباسلا

 تداوح 050  ىنبيسلا ىف ىنأي كواسلا لنيذ ىف روهشلاو مايالا ىدم روعدلا ثتداوح 4

 ىلع تانلجح سيخ ىقاوهو 17. ةنس قوتملا ىلحلا ةديح نب ىيك نب ىط' ىقأ ىبال نامزلا

 ىثرقلا ميعربا نب دمحم هنابناو نايعالا تايفوو هدانباو نامزلا ثداوح م06. فورحلا بيترت

 هيف عمج راطعلا نب ىيجل رامكلا رقع ىف راطعلا يداوح 1082 ىصمحلا نباب فورعملا

 ةأرقلا ىف ىنامالا زرح راصتخا ىف ىناعملا زوح م10. ةجحح نبا وجم ىف هعيطاقم

 ىلع 1 ط عمق ]دسك ءعغ عامرتم. طعجتعمم معمول عتتت ![!عدلف هعوعممع ءهمصقع ماتت و 0104

 1غ عو]ق01- هل - لفن6 |[ 2له1متستسعا 8 عرب 2له]رمعتنتتع4 ظعتا قلطل- ءآ-زعا] 0ممجغر دحدلعم ]

 11” ءامم( | لتعم ءع حصمم 573 (ذصع. 30. لسصع 1177) ممم»طتم ], اضطستضتت» آاذع نسنلمتن

 [كسسمعسم ذللطسل ةدلغمم 21:0 ]ظ عدو 010]ممبور» ع0 1ك[ دصعاتم»ع [هدححسمح ىعصعتسممكلا أ

 طقمع معععمم1 هصعتات 0270 ء]- زعم دمك ل مدتأا - 4644. 11 حدسامو معنه 0ع تقر نتمع

 ج0 ةملسكتتات مععالمدانتت مععاتسعمأ. ةلمطتتسص ءوأر [1وعم طمسمم ةعئطعم لست ءقدع 08و

 نغ ص 1نغععه /,2/46 ماعمتسك 0عدععتطءاتعب - 4045. ظ1- مص ةقنغط 2-11 ةردأتأ 156

 آ1- 1 عز ةعاط ظ]1- 3 غ1 21غ  ءهععصطتق نطل 1]6252ع5 ءهغ ءهعمعمتعماتمع نت]لعع. 111ةامدتم

 عععملا هةعماتسستو ةتتعاماع ]1ك عزا 6/7 - هنآ - لأ:  لكآ80-ءآ-”ءهعنع عر: قكلآددعل 1اءدن- ءالماصءاف

 8هع/0402, ةممم 723 (ذمع. 10. لحص٠ 1323) مدمعتم. - 4646. ط1ةحعةلتغط ء1- لهطتعو

 موعصطتق عت ممصتتا هدد متطاتم لتعطاتك ءغدص عمقتطاتق. 3قمرمعملتحعر نتته هزتاتق ال0768 همه 11181107

 1106 ]ز(معوس تيري. 4647. [1[منكع ق0 غط ءاآد-ع عرس ةصر هىعصألق 1عتتت م0115, 3111056 0

 لآ 16ه 8 عرب 3 هلبزرهع عر ظهد»ء2لع طه7ءآخر ةهصصم 630 (ذصع. 18. 0ءام 1232) ممم5؟ات0

 ©هتتسوسع >ها]سصتمم د]مطقطءانعع لتمرمدزليي. - 4648. 11د خلنغط عاد جععرسؤلم 1١

 حطص ةتطت رجع 5عء1دمعقا عا ةهعقمس 5ع هسصطقةتطتو هىععمطتق (ءتممر15 عا طمتستمتتلا! 0

 عر ممرتع لكعصغتتتتلل  ءغ 206غع3 ؟لعمرتتتل ةمععامغ متت طمصتسوتتع طلقامرتقع و ةتتعأم15ع

 هله ميست»علا وبن 1ط["ه]غ» (060ءءارخم دحنلعم ة2انء- ءازرضمعم للعام. - 4049. [ةهحكشفتز

 ءل-ةاغم» 11 جعع ع] -طتسسلعر معه معععد5ووممع ةمرتسمأممعأ 0ع تل معنع ةعلصتأو تن1015

 ا هلع 8 ءرع- ءامالم» ى وست طتع ة[عمعصعمام كده ةهملوجسعم اص لادا طمززءأ وعام ءم]1]1 عونا.

 4050. 1[1[دسم ءاددس ءةصتر هومل1معع ةعصاعماتمستسل.  ظصتغمسدنع هرعتتم طلت ءا- من7 لع
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 مايكل زوح الد 47 ةئنس قوتملا ىوحنلا ىسلدنالا كلام نب دللا دبع نب دمحم مامالل

 فورعملا ميعربا نب محمل مانملا ىف امك ةظقيلا ىف مانالا ريخ ةيور ىف مايهلا ىوذ ءارخعو

 موظنم ىكرت ضايفلا مامغلا بوص نم ضايل ك2“ [1:1 ةنس ىقوتملا ] ىلحلا هداز ىلينكب

 فلاو ىدحا ةنس هفلا ىساويسلا دمحم نب دا نيدلا سمش خيشلل ةفينح ىأ بقانم ىف

 [1+ ةنس كيهشلا ىيدلا كيرف] راطع خيشلل موظنم ىسراف همان رديح 80#

 ىكملا ملسم نب زيزعلا دبع نسحلا نال نآرقلا فلخإ لاق نم در ىف راذتعالاو ةرديلمل 0

 ةريح #400 14[  ةنس قوتملا ريزولا] ىماونلا ريشيلع ريم ةسمخ نم راربالا ةريح 8

 ىدجالا ميعربا نيدلا يات انالومل ةيكرت ةديصق ءالقعلا

 ةيناساسلا لبخلا ملع +

 عفانما بلج ىف لايتحالا فقيرط هب فرعي ملع لاقو رحسلا ملع عورف نم ريثأل وبا هكذ

 (نوركصت ممععمهتمصتطسك , هسعاغمدع آسخس 110 موتنعل لغتي كطاملاوأب عتب 71/7 لاما اعف

 4دستسماتعمو ةسصم 672 (ذمع. 18. كسل. 1273) رضمتامم. -ح 4651. [[ةهسم ءعا-لطططتع ةدس

 ىع قى لعمق لم ءعرعأ عاد ط هوعتسر لعاعمعتم اعمام مدس عا حاتم معضلتتع ةسفمأتانلل 0ع

 نياتسم طمتصتصسس ءأ معع رتيلتميس ءأا معع ةقصمسس ؟1لعصلفو ةسعامتع 710 متقتنعف لق عنا

 اارممابا» لطم ءاغب دسدلعم 1ل ينم ةجملعأب لتعتام |[ كت ةصصم 971 (ذصع. 21. لسع. 1503 )

 رصمعطنم |. - 4052. 1112-11 خلط صنم ةدسط ءا- عطس ةدس ءا-1 عرب ةقطر كماعممع

 ماسحتم منطتسس ءدمتصلهصاتسس ماعسمع. (نمضنعم (انل0لعاتتتلو 4 تاهل فذ عروعس ءل- ل

 اان عل 8مم ]لها موررعل كنماعغ همصم 1001 (ذمع. 28. ظعررام 1502) ذص طمصمععد لل##

 ر1م(/مع قمكومع حتعاسطتسل ءمصقعضت سنا. ع  كندق. [11ءزل عع صتقس عطر 2ءملع طنطعت

 (دمصصسعم ممععتعسس ه كةطعتلعط | لء»منل- ءل- لس | قللافر |[ نت مصمم 027 (ذصع. 20. لما.

 1229) رسم يدتسس ةمطتتغع ] , يىسربمدتطتتل. - 4054. آظظ11-1ءع10 ءععأ ع ظال- 110م ةدعو

 زماعرت الم هأ هحعيعمألم لع عم مععاتتمسلم و ننك (ئهدمصتنللل لعمال ءقدع مصاعمسلتغر ةتتعأاماع

 رطل مدمن: قطللس ءأ - سفن عرب قلمو]نبب ك2لعالل -   هققق. للتعءأ ءا- ةطغقتو ةطنصمت

 اطمدستمسسا لاتقامتسس. (نةضصعم معضاملتكق ه كلق» ىللعاا» لاء ماو | 1١ تتعمو ةصصم 6

 قمع. 28. كمل. 1300) رسم»مم], ءلتلمع. - 4ق56. 1[ عما عادم ملقم ةطسم» اهاعأا 1 ععصاتتستاتع

 0(هي0لع اهسنعمم ه ل[هلله همداعم 1( - اس لأ طاليس قلص علفع ذص عمسطل عيش عييلموويا

 4057. 1لرسس ءا-طتجعع] ء]-علنمل سار عاب طلهعاتمم ةضاتعامازلاتللا (ان أ طانق

 للحدتانمع رممتكمتلا 008 5ا

 ملم'//لمع» حس ذم لتمعولتمتم دمعتمع ةععبصلمعتك منسسسعتتمأ طلق ؟:ءعاطتق: [1[آدعع هدأ

 لمعفتممم نسم رماألم ءمويممععأاتع, لماأم ءا معئدتتتم ءمرصسملتع طمهعتءعملأ ء لتكحتاتمم

240 

 ا

10 
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 اهلحمأ دقتعي ناب ةدليلا كلت بساني ىزب ةدلب لك ىف ىيزتي اعرشابي ىذلاو لاومالا ليصختو

 نوراتخي ةراتو ظاعولا ىز نورانخي ةراتو ءاهقفلا ىز نوراتخي ةراتف ىزلا كلذ باكا يف

 اهطيض ىع لوقعلا رجكت روماب ماوعلا عادخ ىف نولتخي مهنا مث كلذ ريغ ىلا فارشالا ىز

 كولملا ءانبا هيكري ام لثم بكرم ىلع اقر ةرصيلأ عماج ىف ىأر هنأ دحاو ىكح ام اهنم

 نولوقيو نوكبيو هنوعبتي مدخ هلوحو حونيو ىكبب وو ميتاسوبلم وح ةسيفن ةسبلا هيلعو

 هلاح غلبو ةرحاس ةأرما قشع كولملا ءانبا نم ناك هتاف اذه انديسب اوربتعا ةيفاعلا لعا اي

 ةلاكلا هذه نم هصيلختل اًميظع الام هنم تبلطو ةدرقلا ةروص ىلإ سم نأ ىلا اهرحسب
2 

 لا

 ايش دهلجأل أاوعيجو نوكبيو بلع 0 ةماعلاو نينحو نيناب ىكبي لاكلا هلم 3 درقلاو

 رت سانلا عم ةعمجلا ىلص مث نيتعكر هيلع ىلصف ةداجس عماجلا ىف هل اوشرف رت لاومالا نم

 اضيأ ةياكلل هذه ركذ تلق ] ةريتك هذه لاتمأو لاومالا كلتيب ةعمكلا ىم غارفلا دعب اوبعذ

 رارسالا هذه فشك ىف غلاب راتسالا فشك ىف راتخملا باتكو [دناوخ ريم خبرات ىف

 يرض مدعهصلت.  (هدت ءدبص جعاعرت ععععععأو مصمم لص نلمقكتم انعطع اصلتستغأ ءأ 2ععمررتتات 0[هلقتلتج

 ونمل دصعم]دع 8لسعتحتس ممصتتصغ ّذص طمصستمتطاتس ءزدهسملت ععنع ةملصغع. 31606 ءصتس

 معمول لامعتكءمصقت](هدحتصت ءاتكجتماو دنم00 1هددمتت ءمصعاقطهامةت3و 120060 معصم ءأ ماتت

 مماطألتسص ءغ نسحع ةدصغ جلتق. لكس مددعطتممأمسع دعته ءغ هات عتتق ممماد]ست 0ععارت عع

 ءاملعمغو ونسهع ة1لل1ع ءممعلمععع صمص مماعوأا/ - 1ع نستلمتم هع اذص غءسدرنام 18ةقععمفأ

 ريصسمتتم ةئئسصتمسل ؟10نسمدع ممععمغ معطتعتلم ةصفتلعمغعصر وسملأ ريكس عأمعع مءعلأ ةمقألعتع

 عماعمغو عغ ؟ءعدنطسع ةصلسكتتس مععالتمةتقر نستطسق 1111 ةصلاسغل ءددع ةداعمت طلع 1[عععوعستفق ءأ

 ]ديس عم( هنمصمع ءمص[ععانم 1متستتلتق قععتتسلحطتق ءعغ ]دعم هصاطتتعو ونحت عانتتال 560162[ع8

 ءكمضسمصستصسع: 0 تعا ةدلطتتع ماعصو ظتعمأعور ءد طمع ةمتصتصم ممداتو ؟هطتلق ءحعسصواامتم

 دميصلاع.  طغعمتسس مملمععر5 عوعلتقك دلع ءغ 1عيصتممتلال ةتلقكلا ماهعقان كتمت 1 0ءللت رو  ءانزانق

 1معمص( هس عصأتس هامطتق ءزاق لغه ءهقأ حصانا مطنقو ان لص ةذطتقع طعاتتمتال 1230510111127 عامتتل, أ

 رصدعمهق جط هم ءديغمرعتأ مععاتصتممو نأ ع طمع ءامطت !ئطعضدمءامع. كز_رصتف كامطتنال كالا

 عمت عع ععرصتتتغ ءغ ما1هددحتغو دغ مممانطتخ دهم عع عم»لتح لسعاطتق ءاتتتت !ع4ع»عغ: 0120[

 ممصصتسلاتس مسستع ءمل] ءعءاته ءأ تم (عدرتإ1م ةاعمطتسس ءحعممم ل ءحتصأ رو ةمرتاتل ن0 صاع م7ععمص لدتلت

 لسمم 1ععلزغ ءممتنتع ةصعاتصهتمصعمه كم]لعممعع.  'لكدسن مصععماتممعتت لتعأ [آ؟عمعكم تتح

 طمسصتمتطاتبق 2ععلغو عا هو ظمتتح تنص صيشتق جطلغعضتسا - ظزسسسملأف ءيعسراو مماتلاق

 مهسممكسعو [ ءأ لله هممعسمتم ءغاذصس كلة" /لمدل1 طتعامتح ]طعوتطتع |. 0 مدعه 2/7 - 1101/14 لأ

 1مع/روك ه7 - همام" ذم طلع ةعععاتك 0ءاعععسلتم ءوععوتسسس ةاوسع زمعهتومع فأن



 1آ30

 ميلا نك دع كي

 باتك اهرهشا اًبتك هيف اوفتص كقو ضئارفلاك هنونف ىم نف لب هقفلا باوبا نم باب وو

 وعو] 1 ةنس ىقوتملا ىفنحلا فاصخلاب فورعملا رمع نب دحأ ركب ىنأ مامالا خيشلل ليحلا

 ىناولكلا ةمئالا سمش مرش اهنم ورش هلو [ةيفنحلا تاقبط ىف ىميمتلا هركذ نيدلجم .

 ىتضنلا ىلع نب دبحم باتك اهنمو هداز رهاوخ مامالا حرشو ىسخرسلا ةمدالا سمش حرشو

 ةبلاطملل ةعفادلا ليكلا هيف اوركذ كلذ ريغو ىنيوزقلا متاح ناو ىقريصلا ركب داو قارس نباو

 ةحابملاو ةعوركملاو ةمردملا نم اهماسقاو

 [ 6 خنس ىوتملا ] رعاشلا ىتعلا هللا كبع نب دمحم نمحرلا دبع ىال ليح 08

 ليح 540  ريغصو ريبك 11 ةنس قوتملا ىوغللا نسح نب سمحكام كيرد نبال ليح

 [ 1 ةنس ىثوتملا ] ىوحنلا ىديزيلا سايع ىب دمحم هللا دبع ىنال

 هن5د8. 1ل] رس ءاد- طاع ء] ءل-ةطمعأور عن 1معنفتمم 1عدسلتاتتال لان1103 813

 ]دورو موغ عزكم قررت لسعر ”نلعصاتمع >ع] مماتسع 01ئ5عاجالمج ج0 عدت مععات معطر

 لمعاضممع اممامع لع زعم طغعضعلتامعم. آطنطعمع لع للجو مرسورمكتعضتمأو زصاعت 1105 11831116

 ءاسعمأ هرسف 176/48 ءل-امتنءأر وسما كةطعتلعلل ها طصتس لقطتي 8 عطب» قانسعأ 17 عزو لم

 [1ممعطأمر دنلعم 76/7 مىدىثمير“ لتعاتس ءأ صمم 201 (زمع. 10. 0ع 874) رسم »استقر معتص لسمطاتع

 مماسست هتطاتع و دنا 1 ءرربت»غ ذص ةمامعاا طا 1]مسمر/كتببعا دصمصعأ], ءللتلتل. "]'ععه ءزدع

 ىرصتسعما(مرسمو ةعضممءحنصأ هاعرربم ها- مقررتنعا ]ل01 ماع, كب ءرررع هآ- مترربس»عأ عسل ]بعع هغ

 آسدتس رم( عت عم لعأب.  طمصم هرععج لع طقع معاع 2101 مربتسعا اظثعرب ل8: ل معطمت, ظن

 مو« ءمب قلطنا 1 ما» كك عض"ءزلار كطنع ةظلملض» (مجمضمعم هلئكوسع مسط] أ عدتضتمغعو نسأ هدنصعت

 معن عتمو نستطسخ ممعاسامأم "عما نصار 1]اهركتسسونتع ععصعتم ءحعممصسمأو نممع 5:2] معمطتطتامب

 ومأ زمكتممم ؟ع] اذ علأك ةدتطأم

 4059. 1115 ءار هسانظعتم, هسعامت"ع قلاع قال - ءآ-"ه]رسمعسم 8له]رمبجتسعأ عدنا لالعاب

 0اارغ طموتشامو |[ةمصصضم 228 (زمع. 10. 0ع(. 842) رصمعطتم]. - 4600. 111 عار معاتظعتمم

 منيعامرتع لارع لدو»عنل للمارعيعسعلا عري ]ليم آطعجتعما]معم و ةصصق 321 (ذصع. 1. كقصت

 933) رصمعطتم. 1للاأم رسمزمرع أ رضتصمرلا - 4601. 1[: عار هعاتظعتمو هسعام»ع لا“

 رام أ1مأع 21ه/مرهتتعل 15 عنا قابا/ع 7” مجنلغ (عمستسماتعمرو [ةصصم 313 (ذمع. 29. لآدم

 925) رسمت"انم |.

 كأي
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 بز

10 



10 

 ت2

 ةوميدل ناويحلا باتك اهنم ةيمالساو ةميدق بنتك ؛

0 

 ناويحلا ملع

 هعوضومو اهراضمو اهعفانمو اهيناجعو تاناويكلا عاونا صاوخ لاوحا نع ثحاب ملع وهو

 ىوادتلا هنم ضرغلاو كلذ ريغو رداطلاو فحازلاو ىئثاملاو ىركجلاو ىربلا ناويحلا سنج

 هيفو اهلاعفا بدارغو اهلاوحأ بداجع ىلع فوقولاو اهراضم نع بانتجالاو تاناويحلاب عافتنالاو

 باتكو هعئانمو هعدايط هيف ركذ سيئارقو

 دجوي كقو قشرعلا ىلا ىنائويلا ىم فيرطبلا ىبا هلقن اًلاقم وشع ةعست سيلاطاطسال ناويحكلا

 امو فطانلا ريغلا ناويلل تمعن ىف باتك اضيأ وطسرالو قرعلا نم نوجا اًميدق القن اًيتايرس

 ىقوتملا ىرصبلا ظحاجلا رحب نب ورمع نامثع ننال ناويكلا باتكو راضملاو عفانملا نم اهيف

 نمو ىدفصلا لاق خلا ةربكلا 3م كميصعو ةيبشلا ىلاعت دللا كينج هءلوأ كا وو اهم مس

 تالاقتنالاو اهدرطتسا ىتلا تادارطتسالا اهيف ىأرو هفيئاصت بلاغو اذه هباتك ىلع فقو

 ام ملع ةسبالم ىلذاب ةمالك ىنوضغ ىف اهب ضرتعي ىتلا تالاهجلاو اهببلا لقتني ىتلا

 4062. 1لسس ءآ]-ط عزك لص. (نهودتنتم ةصتسقلتتتتت»

 [لمعع لمعاستمم لع زتع نسسمعسأو نتقع 0 معمر عاماعس ؟مهعلمتلانلال ةطختتقللتتللل كعال عالاتتالب

 معقم تس دنع رصتت د ملمقر نتتاتاونعم ءغ رصعمسسم(لع مععنصعمأ. طلسم هطّز عءاتتست ععصتتق مللت نانا

 موا مغ (معععطتسلال عغ رده مدئاتت , 12علعضاغتتستلت , ؟عرراتلتانتت و, ؟0]حصاتتتلاا أ 01126 ةاللأ

 ملتق.  .صتعطتق جماعت> ءدع عج ءميتعسلسع زص 12عللعتسمتق نسمعضاتع ءغ نقلته طاتس ءدع

 ةصتسملتلطسق ممهصلتع و ددملتعق نسمع حللعستسا 0ععتافصسلتقو وسمات (ةكتطنع ءمدختتس دتتقفطت لأ طانق

 [معالموسع هتموت ]هعطسع ءقمعممدءءعملتق. ]لكدمامصغ 0ع هد هرععج ةضاتوته عا ممقأ [5]هتسسل

 ععممأم. 1 غه طظلعصمععمطتق ةذص اتطعو 172/68 ء7- معمم ةمكعتمأم جصتسقلتاتتلت طقانتهق أ

 تعال( هنعع 0عععتطتغو ةسعماماعاعع هصلععتتوعتمساأل اعدعاقطتق مدس ممقاتتغو نع105 آان: - ءاار قاع 6

 عممععم ةعركسممع ّذص جعمطتعتتم ا[عمصعاتنلت. 11لعس زم ؟ ءعولممع ةرعمعم ةماتوتتمد ع عا رص عال مدع

 1ءيدصختت. ةععمام(ءاعم مدعاعمع ائاطصست ءلتلتغ 0ع لعععتمةمصع ةمصتستمل أنس 18م مص مل تنل

 ع( عمرصتسملتع ةصعمتست :١ هلتخوسع نسمع حللعحتسأا. آنءاصلع قلتي 0//ن منن قلتو“ ظعتن ظل“

 لعاقاس ظمعت[ر ةمصم 235 (زمع. 20. 1آ)ءعع. 808) رصماتتتقر ]ئطعمتس ةصاتققلاتنللل 111 انال

 ءلتلتكغو نبأ ذكه ]صعلمتخ: 12 ده هد ع لسطتسس معتم عمل عا اع عصاعح ةصئتتسأ معانات هلام علال

 رستملمأ كاع. ىخيرعلم لتعتغت ىر مت طمع تللطتع هته عغ ددمعتسمتال ءزانق طم تهت ءالت

 امعرداعلا مغ 0لععععددلمصعم ذطأ 10عغ مه معمممدلتاعو هرداممسعو نسمق ةتطأ معضصتلاتأو عد عععقانكو

 حل ننمع مةيتتطسعو زعممةصاتمع لمعتسعساأم لص ننقع ص هعداتمستم كنعد ةتساطت عنتامغع 51 هدتسم
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 تالايلل دانسا ىم ىدفسصلا هركذ ام لوقا فراعملا ةكراشم نم هيلع نيعتي امو بيدالا مزلي

 نم ال ةغالبلاو ةحاصفلا خويش نم ظحالل ناف ةيعيبطلا رومالا ىلا عجري اميف عقاو جيك هيلا
 ىفوتملا رفعج كيشرلا ىضاقلا نب هللا ةبع مساقلا ىال ظحاجلا ناويح رصتختو نفلا اذه لعا

 فئوملل هيرصخخ#و كثعشالا نأ نبال ناويحلا باتكو اضيأ ىدادغبلا قئوملا هريحتخاو 1.١ خنس

 اضيا روكذيلا

 يفوتملا ىفاشلا ىريمدلا ىسبع ىب كيحكم نيدلا لامك خيشلل ناويحلا ةويح 541“

 ليضاف هيقث افنصعمل 1 0 نيمسلاو ثنغلا نيد عماج فلا ؟لم ّى روجيشم باتك ىو هح خمس

 ظافنالا يحصت هدصقم امذاو ظحاجلاك ىفلا اذه لما نم سيل هنلت ةينيدلا مولعلا ف فقحم

 ىناعد امّناو هفينصت دحا ىنلتسي مل باتك !ذه هباتك لوا ىف لاق امك ةمهبملا ءامسالا ريسفتو

 ام كلذب لصف سوكنملا جيذلاو نيزركلا كلام ركذ سوردلا ضعب يف عقو هنأ كلذ ىأ

 مجكملا فورح ىلع هتبكرو ناشلا اذه ىف باتك عضو ىف هللا ترختساف سوسبلا برح هبشي

 لعرعمح ملمع ذسر]ز ءعمطتعو طغعصع ذماعا] زعتغر نسمع حتعو نا ععدسست ةامللمعع معععععمسم ةتصأ

 مغ وسمصاستس هك هلأ يويمتنممع نصت عدملل ةيسرتاععاعسلمس.أ©“ ب (هدمال ةلرعلقو دع دمتطت

 ولع, لع زعممعمصتتمع لمعسعماتم أ حتلتم لمتتم للعتاو عسسل عمار عا مم ععأ ناتع 10 ءانت

 مطعأ زم ئتعو نسمع رعد ماطجعتعمم ةرععامسا. لفاقس ءملس كتع ننتلعسس جلسضملسسس ءاموتسعمت

 موع مغ ممعتصلسعو صعع (ميسعم طسلسق ةعاعمأاتمع دمالع عممتتاتكت. - 11] دّزدك ةمتاسقلاسس

 عوعم ماتمستم ءيتكمرسمق هلل ل عسسل راو مميت 11 اماع/لأمأع عنب 81 - نم للطن [8/- ا ءءارنل

 لمرم»», مصصم 608 (زمع. 1. ليص٠ 1211) دصمطبققرو ءأ لله1مهللاع- ءل- لا 20ج

 طموماععو 7من, قللع'لمعبملاب طئعلمستمسس ةصتسخلتتللل مدت ]70ةانتكو ءنزاتكق ءرتامسعس 1ع

 قله مورا عد عل - لكن رسملم ]دسلمتسس ءمصلععأا»

 4003. 11دعأغ ءا]- طعتزحعل مر كحتلك ةصت_سلاطسسسو ةنعامتع هطغتلعط 76 عسل ءل- لق

 71لمايميتتعل لعرب ليم ل2 عسر كطمطتامو هصصقم 808 (لصع. 29. للسمع 1405) دضمعاطتم. 110ع

 هراتع لص عم ععمعتم زمعلومع ءةحئلتق رستععمعأ هئاتلتق. 1ك عمتس ةنعام»# لانضكءمصخكلطدق طغصع

 رمعرتامع ءغ معماطع حعجدطتع لم معطسع معاتعأد معتم ةمععامصاتطسقر هالمتسعل صمت 113815 ذم

 تسع طسوسم لمعاعممع معقلتم مسسعتمملسم ءعأ سمس لما. لكاعمتس متطتل ةرتععامغ ملقأ

 عورعمعامتس 5كععطمستسل» هع ماتممعتس ا ممستستتس لنمطتمصتسس ءأ 1زمععضأ مدن ءحيتممتالقمطعللو

 نأ مط زمتالم اتطع لتعأ طلع ممماطتمم كلعسم هدصع طمزنم اتطع ءميصرتمستاتقمصعتس ممدتلمكت او

 عمل حل تحس ةعتطعملسس دصع ذللسا هيععئمحتغم نسما ذص همصصسللتع ةعطماتس رصعماتم آغ ةكحتم

 رلل الن ءل- معتم (مساعمز ع طعمفتمسسس دسم عامملمضتس 5سم( ةضنسسر نضع عاجق ةهدعاف عأ

 طعالم عئسصتلتع ه _1مصتصم 8مم للعام. 1نموسع ]د عسسس معععمطبق ةريل هدصصتق طفصق عا [دتنقام

 لع لئطعم طسزسف ععمعتم ءفصقعتطعملمر سعس ه0 ةعلتصعتس ]مضت لتقرتمكتت. 1[آنعع
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 ني واود اناوديد ةعستو نيعسنو ةخدامو ابانك نينسو ةداهمعيخ م معيب هنأ ركذو ىهتنا

 نم غرفو ايورلا ,ببعتو خيران ةدايز هريبيك ىف ىرغصو ىربك نيتخسن هلعجو برعلا ءارعش

 هلك ةنس قوتملا ىنيمامدلا نبأ ركب ىليأ د نيكحا ىنودلا سهلت خيشلا رصند# اهنم تارصن#

 باتك !ذه هخيش باتك نأ هيف ركذ خلا ناويحكلا ةويح هلصفب دجوا ىذلا هلل ديلا هلوا

 لاثماو ةعراب كناوفو ةعفان ظعاومو ةيوين رابخاو ةيعرش ماكحا نيب ام عيج هباب ىف ىنسح

 عءوس

 ام مضعب ىف عقوو ةنكامأ ضعب 02 لوط ةهنكل :ببرغ راوسأو هدب صاوخو ةردان تايباو كرد ادب

 رفظم ىبا اشاي لجأ ريمالا ىلا ايديهم ةويحلا ىنيع هاهو هنيع هنم راتخاف هنساحمب قيلي ال

 هلوأ ىفنكلا رمع نب سنوي نب رمع رصنخ#و مل“ ةنس نابعش ىف غرفو كنهلا كولم ىم هاش

 1 اا 5 ا 1 1 4 1 50 /

 ىنعملا نع يرضي ملو بئاجتلا ةديرخ ىف دجو ام كلذ ىلا فاضاو ىوغللا هانعمو هصاوخ

 ز11ع. - ةلممعغ لعزملعر هع بص ع ننتصععضأتق ةعجمعجتمساو اذطعتم هع ءعضاتل

 ممحتعرر» ءمضفتماتت> ه02ممرتطاسق ه2 ممقعاته قةعسطتعأم ععئرساتم ءم]]ءولدعع ءغ لدمق 1معلققع

 هلت مصععو دصقز هدرععرل عأغ رصتمسم»خعتد , عطتقتناتنلا 1115 ماسعح ءمصغصعأ طلقغمعتعو ءأ لع ةمصسمأ هدلاتكل

 زماععممعامكلممع. كلعءععددعم !اذطعأ دصعمسع 1 عز عط ةحصصخل 773 (ذمع. 15. كمل. 1371) ءمصلععلا

 مغ 1[مععررتزغ مط طلع ؟ءعطتع: طدسك ]عمو نست ةالعمعل طستصقممتلا طماطز]ةكلغ هاعيب ب طاسسمو

 اطسرسخ انطعت ءماغمدسمع ءمصلعءءعحصأاو هغ كطعتلعا ىكزعربع-عل-0ة» 2لم]1 متسبب عل عر كلغ 13 ءبب“

 10 ءربب مرا, مصمم 828 (زمع. 23. اللوح, 1424 ) دصمزةتتتك, ءانزانكق ءرتغمرسع أه اآصعامأأا : آمتتك

 للعم نسأ طعمتن عمتاملع هسه حتلمع ةصاسملتسما ءدىتماأعماتمتس لعلتغ عاع. 1طتطغعع طتع كطعتلعطت

 رصعأتو ةمصوتلغو 1م هلم ععمعتع ءدجععااعممه ءعغر ءغ ةسعام» ةامطتتو ]ءعملتقو ملت مصعف

 معمماط عالعمعو مهعععمأاو مدعمعم ءاتعج ناتلتقم جلصم(وتمصعع ردتمعع]وعدم ءغ لمعا)ممع ماعصمعب

 معمودععطتد كدلعمامو 5 ععوسق ةلموت]ةعكمر معمرة عاوملنعم درستعملمع ءغ ةععممم متنه ءما]ءعتغت

 جامسعم ذم ةلتتك ]همته متستق [ممعتق ءدغر لص حلتتق معه ةصك عصمت اذتككر 0103عمب دنمص هطقافمأع

 ءمضتسي معمعمامساأتمرم صصلام دصملم ءمصحجعمتسص(أ. [(هوسع ممععامهاتععتسم ذسلع ءاعوتأب

 ءعرزغمرس عموسعو ولسمتل دمعصعع كطفطتم حصصت 823 (ذمع. 17. لمص. 1420) ةطعماكتغو قلعت

 «-1مي6/ ذمهعتمستغ, هع اكصتعم كقكاسما 1مىلع ةظا»» ]710هاسمره/ع» كامل آملتمع مدكتمعأبت

 هاططتلتغ - ممععم »م عرب ة7؟سمو عرب 0م" آآهمعاظأمب ىتزده ويتامسع له ةهمعامتات

 جم ]عمور نست طقتستمعم لص ءةييتغعملم دع ةمتسملتطسع عطب جلزدعمل ءاع. ظهذع معنسأ ععتممع

 طنع لتعع ذص لعععئتطعملتك دمتسملتطسا معمر ءاماتطسك هممستصستسوانع هتومت مم مصتطمخ

 ءصتعصلتق. كل طقعع جللنلئغ, نسمع ذه هرعجع ععموم مم طنعم رق مجألعأ ءا- هزاقط ذدك ءصتأ
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 لاق مر*# ةنس قوما ىسافلا نيا نب لديمحن ىنيدلا ىقت خيشلا رصتخحمه و دودعقملا

 وه ام اهيف نأ مقوتاو ءىش ىلا ءىش ىم هيف. هدارطتسا ةرثك عم سيغنا وهو لضالا قت ىف

 اهبلا ليصالا جاناحج ع ُ يم ءايشأ 0ع هينو ىسافلا اهدرج دقو ريكانملا ىم اهيف امل لوخدم

 كوأ ناويلل ةج ةحايمو ناسنالا ذ محايب دامو (.ا1 نس قوتملا زخكم ليون ىراقلا ىلع رصنخ#و ىهتنا

 لالج خئيشلا رصتخامو 1..* خنس ةكمب هفلا هنأ ركذ خلا ناسنالا ع عون موك ىذلا هلل دبحلا

 ب

 ايف ركب اح 0 3 هر 3 وت نه .اويكلا ىف ةدئاق ةدايز امهدحا ..يدما دنم 0 7 3 : فل-ح هنأ خيف 3

 هكذ ىدلا تلقب اهلوا ىف هزيمف ةغللا بتك نم اطقتلم ناويكلا نم هتاف ام ركذ ىناثلاو

 هنم غرفو نآويكلا ليذ هامس فورحلا ىلع بترم ىناثلا مسقلاو ناوبكلا ناويد هامس ىهتناو

 هفلا ىنيوزقلا دمحم هاش ميكحلل ةيسافلاب ناويحلا ةويح ةمجرتو 1.1 ةنس ةدعقلا ىذ ىف

 نسمع مط هعدلمصع معمرمدتاو 0عيععلزاسس ب هطعتاعط 1عقق- هلل لف  ةلمامت»تعاأ ]ذعر

 ءازرربعل ل يعر ةهصصم 832 (صع. 11. 0عام 1428) رجم طنتتك. هعم7 معمق ةسءعطعأو مانتصو اصفتتتأو

 نمعالمدسم عمار سمصونمتل [عوععدمدتم حط دلتع عع جل ةلتمسس طخ طقسا عمت عذار ءأ ةيقمأ عمدت

 ساتوسعو مك عمتع ذطأ ىعصضمأمحمب تكس راسم ءأ دصعتمأا طقنا ءعضاج ةنتعامامأع ممل

 زآممع مليم لعاععتل ءغ لع كمحت1هرتاطانع ععطتسق طسمضعأو نستطنع ةدععطغأو مانا 112 081:علع

 نوووز(, ب ]1[هعع ز]1م ب ل 0مرومأ [يمعامر» ءا 31ءالعمع ةصوستلتصسقو ةمصصق 1016 (ذصعب

 138. قرر. 1007) رمدمرعاسنتقو وسأ ىسيزامدسع» 8 عءازعا ءآ- نبهان مع ة8لمدارزعا  ه]- [رعةنمفلا

 زمكعترتملا ءا زكام امعرتغت طمس آ)عم نسأ ععمصسم طسسمس طفصمبوختا اع. هع عدم ا11ءاعلعمع

 ةسصمم 1003 (مع. 6. ظعردم 1594) ىس«]مسبتسسع لتعتأ - هطعتلط لع/م//-عل-اأ: كانا-عآ-" هنت لإ

 زرع لع [زء/ي» كميل غر حصصم 911 (زصع. 4. لسصع 1505) دصمتأناتك و كانه ءرتامدسعو 1076من

 م/-/ممماو ةمهستردامو زلمه زمعتررتلت آظمسم 1)ءم ةممتسملتسس عملمربتا ءاع. ططسلام هع دصممعأ

 ةومعللمم معمممك مدع زتموسع لسمك دعك ةمطعتتمتعمسعم سمسم ةلاععد رسمز هنعمس لع ةصتسفلتاطابق

 مل هم لمععترباتع جلصمافتتمصعتس هرععاعغو مجلتععم دصعصاتمصعتس ةضتسملتمتس هط ةيعامرع

 هرمتعةمركسلو لام نأ ءرح هرعضاطسم ]1ءدتعماوعتك معععععمسم ءاتئعععأع ءا مط ةصتالم هسه ةط

 ةمسعامرتم ءعماطزم [مضصسلم ىرآلزعم “© مغ ىىللممعع طمعاعمتبع““ للماسعمعتعأ. 1 ههاععام» نهتو

10 

 ىلإ

 10 نسحس رسغعممع ]لوز'اعملعأ مصقت 901 (ذمع. 21. ذعررأب 1495) مطقماستغعو هل هعلتصعس جلطقلطء-

 انعم لتعمممعتام ءا ])هعع7 ا - //عنما ذمكترام عما. 18عتعمتس هرعضتم طلبنا 6 - علم الا

 داعم ءاماتمصعس ةللتتمسعماتك ةحيعافتس 11ععق» كاما ةلوارمسب»و عا (مسعبعاق ةدلامسم ذعار
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 نيدلا لامج ىضاقلل ناويحلا ةويح ليذو ءيشا هيلع دازو ميدقلا ناخ ميلس ناطلسلل
5 

 ةويح 5108 ةويحلا بيط هامس مل" ةنس قوتملا ىملا ىبيشلا ديحم نب ىلع نب ديحم

 أ”. خنس ىئوتملا ىرادكسالا ىدننأ دومحم ديشلل ةديفم ةخلاسر جابشالا ةاجحنو محاورالا

 ىمسق ىف ةلاسر هذه لاق خلا ةيدبالا ةويحلاب نيفراعلا بولق ىيحا ىذلا هل سيحلا هلوأ

 ىنايتخالا توملا ى ىناتلا [مسقلا ] باوبا هيفو ىرارطضالا توملا يف لوالا مسقلا لوصفو باوباو

 ىف اهبتك ىلذاشلا ىبرغملا دمحم ديشلل ةلاسر مولعلا ةويح 14400  ىونعملا رشحلاو

 ىدانسالا نسحلا نب كيحمل فوصتلا ىف بولقلا ةويح 40  ةويحلا ءام نع ثحبلا

 نب ىرابلا كيبع ليقو ىبن حايشلل ةظعوملا ىف بولقلا ةويح 7 ةنس ىقوتملا

 بيغرتلاب فلعتي ام ةربتعملا بتكلا نم عمج هنأ هيذ ركذ ظعاولا ىبونيسلا ناخروط 0

 با 535 و
 . ةعبس ىلع بترو خياشملا تاياكحو تيداحالاو تايالا نم ادايشتسا هيف دروأ .6 . 530 ٠ 3 .٠ تدل 952 0 04

 -2 نيب روح

 1/14: مصخعتغو هع (نةلطخأ لعبوا - ءل- لأ: 2101 مترنتنعل طعنا ل78 8ع» 7101 مجوتت:ءل ك] عاطف

 2كلء4/6, ةهسمم 837 (ذمع. 18. كسع. 1433) دم اطتتتخ و ةجءاطءاجمدنس» ةيصعسلت عع 1

 ءا-1مت64/ دمكعهتمأم ىمصاتستمكلا. - 4664. 1[ هجعقغ عا- هعحشلط عع لل زر ثغ ءا- ةعطط شطب

 وتزأو عمتساكتسللا ءغ ءالكشعأستا> ءم2مماتتت, جامع كطعتاعط له 1 عدلت آلوعطن لو

 دصصم 1038 (نصع. 21. كسع. 1628) رصم»طد0. '1ءدعامطتق ناتلتق و نست ذأه اصعارتغت آمحتق 1آ22ءور

 وسن ءمعله ةملس التمس لله جعاععمو لمصحكتلت ءاع. قسعام»: آلدمهع كي ةصوصتلغو مههاعع 0علتب

 وندع لع مدماأغغ ةمتسمتستل1 0ع ع مع ممانتسال ؟عولسدمص؟ ععاتممع ةجدصغر ءعأ ممهصتلامد لمع دمج عاتعمع 5

 جمهعععادسصتست كععجلسق ءعغ ةدسستتسلت ةعتعماتقع ةاملتطس عددا ىصغ. طمع لعصتم ذص لاتهعق مه1568و

 عمعاتممعه عغ ىرتكلح 0لتكممعتت.  ةلاععد ممع5 دصمعأعس 1مم صا متنتمتتا ةعاقهغ ءهأ ءممأتأم

 يصاتسعأر جلاععج لع متمغع ؟ماسصاأمسم عأ ؟عوريصت عءعالمصسع ةممعم]لدغلحو ةعلأان ع 460635. 1[هع84

 عاده[ نرسرو عتأو لمءعاضمسحسصتتت. 1 عدعامطع , وسع ةطعتلعل 110ه مسسعل ةلهعط» طن كملنا

 لع حوسح حناملل مععوستععسلو هةعموزأا. - 4666. طقفعتغ عال عماش طو علاه ءمجلتتستت 0ع

 "آ"طعمعممطتمه , هتحعام»ع 110/6 تعا 8 ءرب- ءلمعمعتا ل52. ةصصم 764 (ذصمع. 21. 0ع 1362)

 رسموا م, -ح 4067. طفعفغ ع1- ءم]نطرو علاه ءمعلتستت. (0ماتق م353626أ16011 211016

 ماطعتلعط مءقعو ةنكع دغ ةلتك ؟ماسصأرو قكآل0-ءآ- انا“ ظوتا 1 1/تع كارا (نههمعمصسهأم ع. 0

 1[3ممعغ طتع هع ع انئطعتم مهعمأ حعقاتسمأاتم ءم!]1ءعتععع كبد تك ءمطقعععساأقي ونتمع 4

 طمصح ءععلاغعم هغ جد دمهلل5 0ععمععممأاو ؟عرعسق ءمعهمتعمسور 0ه0(01مععو همة دعق



 ةيفوسلاو ةيثولخلا ىلع دودر هيفو 14 ةنس هئردا ةدلب ىف هفيلأت نع غرفو اياب نيعستو

 سوفنلا ةويحح 8

 كلر عزل طمس (ءواعج نعمعععررا(مصتس ةلطتطعغعو (ماصصص دم ممصهجاماأه ةعوراعس ءقمتتمه تما عطتتا

 معتص نرعطع [لععمع ( 1لعتدمممآ]1) ةصصم 936 (ذمع. م. كعرأم 1529) مطقم]جلا. (ئهمقصعأ

 معاسامانمصعم ةمعامتستس 1/47[7معءاقررعا هع كير رءل. - 4068. [[مجقغ ءآ-عماشطر كلكم

 ىرعلتستس. 0 مسعك ءزسكلعس مسعسوسسعماكل ه هطعتلعط لعيسمل-ءل- لأ طل ودعنا ظعتا كلل: لل ودق

 مصمم 958 (زمع. 9. لوص. 1551) ءمىرسرمدلطتست. - 46609. 1[هجقغ ء1] - مم1ظأثمر ملام

 ط1



 ذخيككملا كل بإب

 روهشملا وهو ه.» ةنس قوتملا ىلازغلا ديك نب ديح نماح ىا مامالا خيشلا متاخ م.
 ب

 نيدلا رخ نب هللا ديع ىأ نيدحلا فيش حرش اهنم سورش هلو فورحلا ملع نم لحز ففوب

 م17 خخس مودك نما ىف امهدحا نيسلح# ىف ىلمأ دعس ىبأ تثني ىباب فورعأ لا ىلع 0 نامتع

 عورغلا ىف ةضورلاو ىفارلا مداخ 51 دماح ىنأ متاخ حرش ىف دماكأ ةيجوتسم دامس 5

 هنأ كيفتسملا ةيغب ىق ركذ 715 ةنس .ةوثيلا ىيفاشلا ىشكرزلا رداهب نب دكمح ىنيدلا ردبل
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 - دع
 .. | 2000 هم 2 25 . 59 0 30+ 5 23 |: 9 3 1 11
 صتخف تاقلغم جقفو ةضورلا تالكشم هيف يرش هنأ ركذو لأ هدامعنيب اندمأ ىدذلا هلل ديحكلا

 ارا ظاظآ 010 8131 111" آئ1:1 1 111114 114 2[ 0

 ]11400111100 501414 [121(15ا351

 4670. لط ةغلس 11 - خط عالعطر همصتلسخق ةتنعمهأغ مدام _كطعغعتلعطخ ءا ط[سقسأ كآن 10

 1101م1 ظعتي 71ه] متتنعل ([مجم/غو ةهسصصم 505 (دصع. 10. لدلع 1111) دطمتاتت. (0مادق

 ماعجسموتع 77” هريع 7مام/ (سصحلعمتسد اهلتمسممت تن مامصعأمع كدطعصت) لتعتطتتع ع لع دعس

 ازاعمستسس رسجةألعم دعت. ةطماعع لسه ماعم م عامه ادتغ ذاع” عرك- ءل- لك كاع قا لهللعآل 1 تف

 1011 - لل - ل1: 0 /[تضت» لط1: قللغو ححلعوم لاد» اردنا كلغ كمن# لئتعاطتخر وتتك ّذص لدتهطاتق

 يمععععتطسع لتععمحتغو وسمدصتس رمدتلم» لتع هعامكتم رمعسعتم ط[هطمععءعرد حمصت 594 (ذمع. 5. الع.

 1488) طقطتطخع ءأ 210:1ه::زنطءأ ءآ - عارفا لآ ةلمتأ 1مل كلغ 1طلمتسقل ذمصخءعتمانك 5

 موبي - 4671. ظطغلانس ظال- ظفخكنأذ عع ظا1- مس لط عغر ةةسسلتق 20/41 ءعغ 0معهلق

 1غم:076/ 0ع مدهاتطستع زادعك 0عماجهاتعو جهسنعام»ع 8 عل - ءل- لأ: 3101 مست عأ طعنت 18عام لا"

 2ءم/ موزع كظطمتتامو ةهصصم 794 (زمع. 29. المك. 1391) دسمعطتم. آطص هرعتع 1/4

 عا - يامر اق يتحطتم؟لععتس ؟ه]طيستصح تطسسماطتخو نسمع ةئمعتلج ؟ةعتصاأل تنته 0116©

 وتتنمستممعع ىمالصعسأ.  ؟101 معلستسس ؟1]01تصعسو نمم0 جط طلع ؟ءعاتق ةمعلجتا: 1مسق 10مو

 وننأ عدم هده مماطزم (صتمسمكتا ءاع. هع يورمعهستمدع لتعتا امعمه ل1 [ظعتا عه همععم ]1 هنيل0161
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 ىلا ةوكزلا نم رصتخي ىطويسلا نيدلا لالج ذخأو ىردالل طسوتلا بولسا ىلع وهو زيزعلا

 دبع نيدلا لالجب ةلاس, فيرشلا لعنلا مداخ م4, مداخلا نيصحت' هاهو مني رو محلا رخآ

 ثيدحلا ىف نم هتافلوم سرهف ىف هركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىبا نب نمحرلا

 نوطالفا ىلا ةبوسنم تارصتخم فورحلا ملع يف ةيفاخ م8 ىنج نبال تارطاخلا |.“

 5 نب قداصلا رفعج مامالاو خلا ناسنالا فقلخ ىذلا هلل دمحلا ةيفاخ لوا ىدنهلا روماسو

 ملا تن تاب ١ ريبكلا بابلا هي لعج هنأ ىماطسيبلا ركذ 16 ةنس قوتثملا رقابلا نب ديحم

 فداكدلا بيلاسا نم هيف امل فداقحلا ةصلاخ م40 سمرهو بولقمو بوصم ريغصلا بابلاو

 لك ىرب ىذلا هلل ىبحلا هلوا كلج 4.4 ةنس ىفوتملا قارافلا دجحأ نيدلا دكامع مساقلا ىنال

 وباكالا تاملكو راثآلاو رابخالا نم اًفرط اهنم لك ىف درواو اباب نيسمخ ىلع بتر خلا ىح

2 -_ 

 ها هالوعتسمرو ءحباممممسع انطعت لمل'لع ءل- عنس جل مماتنمصعتس ]نط ل عءمممعما ةلط لعن

 هلتال. لعام -عل- لاو كميرشاع هرسج لص ءةريتامسعم 1 ءابوغت طا - |١6] ماض دمع عتزنامتلتل 004656

 ةصععربتا م ءمررزاع 1ظاعوسمعوصمع دتكوسع 20 ءقيبانغ 8ءععوتصمممتع 31ءالعمصمعو معع امسعض

 جطوماجزا - 4672. لكط ةلتس عاد ممل]1 عاد عط ءععاقكر 1ةةسلنتع قلععأ همطتلتق. "'2'1جعاملأتق

 لعافا- ءلس لقيت قال ءل-"م]سمت» طعن قلق ظعا» كمرض عرو همصم 911 (دصع. 4. كسصن 1305)

 رتمرأانت و سعر لص هرتعضلللا ةممنست ءماملمعم ص ةععربأتم لع مع اهمال (1هددقتتله 12111116181.

 4673. ]خ1 -]1عط غاز غو هىمعئامتهمصععرور هنعامرع لابو لسع ب 4074. لككطقلا7 ءاو

 3 و نععنلاه. (نهرصرعملتح لع ديه ]ز(ءمعتتل ررلزهاأنعمو نسمع 1]دنمصأ ءأ خمسه آ[صلم

 امتطسسسأاتك و نانمةانللل دتصتنلال ماه ةصعتبتغ: آدسق ]آلءمو نسكن طمستمعس ععمكتا ءاع. قثلتم

 ءزنملعس انطسلل هرععج ءلتلعكسأ طصقس لوز“ ]لا - ؤدنلقع اعرف ةلماعستنعلا طعن لثة عا“

 مسلم 148 (زصع. 27. [1"ءطتغ 765) رسم 7نانظ و (ن1 اعداع ظل منن#غ قرحنأ طلقعمللاللا١ © ]1[ عتق

 1/1/1 26, "1م ظل4 ءغ سمع ةعونتمأاتكو همن مكانتا ءأ ممم ءمررانأ ء ]زا متم 0 ععسربعال

 لععععملعماتطاسع ءأا زم عجزه ب م( _رلممربمم. ب 4073. اكطقلتع عع ءاد- طم كتعو ؟عئاماعت

 ءيعوسسملامع رمرراعتم ؟ةعم ةيطاتلتاهطتست ععمفتم ته اصقعتنام و ةنعامتنع طن /ءاممض لطم 0ل-عال- لأنا

 ءا/نرعل ]لماع صمم 007 (ذمع. 25. لصص. 1210) دضمتخطتم. ١ ه]يسعسو ننقل ذاه ةهعارتتات

 لضسع ]لعمر نيك هريدصع طحنا نكتعمجزا ءاع. ةسعام» ستصوسمعتصاو ءمرتام 1ظععلغو نستطع

 علسوتلتق ممصصسللمق رعمربطعامع ءزدموسع ةمعلمت دنت اعهلت(1هصعمو حلضمتخسسل دمعت منن ءللقلفو

 10 جرتمزر ا ط عوسملم ءغ قضفتصم طسستقعانتا. (0رمدنع ةسمم 597 (ذصع. 12. 0ع. 1200) ةطعملطتكو

 ها 1/6 ]طقعرب لل مارستل ظعتأ ةطلمعامسسعل آطنتلأا ظعلمطاعأمسغ ءلسع يتامتسعم ءهلتلاتغ لقاللمد



 : لكو ةلكش" ىلا لكش لك ترف باوبالا نم اهتتظم ريغ ىف قوونلاو ىفارلا ةركذ ام هيف ركذ ؛
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 خل ١ مالسلا ميدقلا لحالا هلل ىيحلا هلوأ راصتقالاو زاججالا ليبس ىلع هصخل ةصلاخلا صلخا
 يي

 ةءبذ مظن نافسيقب م خئنس قوتملا ىيدلا ماسد فو ني موظنم 0 ءمائ رواخ أ

 ئد ناي ىيدلا رديل عورفلا 5 اياوزلا ايابخ 4 دنع دللا ىضر بلاط لأ ند ىلع اظودس

 ملا دّدجتات هتمعن لون رل ىذلا دلل دمحلا هلوا 018 ةنس قوتملا ىفاشلا ىشكرزلا هللا دبع

 ىناشلا ىقشمدلا ىيسحلا دحا نب ةزج ىيدلا زع فيرشلا هيلع كردتساو خلا هلصا ىلأ

 ىنيقلبلا دمحم نب دمحم تاداعسلا نا نيدلا ردبلو ايابخلا اياقب هاممو م48 ةنس قوتملا

 بيدال كلج اياقبلا ىم لاجرلا ىف اميف اياوزلا ايابخ *6 هيلع ةيشاح ه1. ذظنس قوتللا

 كيج ىوطب مهللا كل 1لج هلو [1:41 ةنس ىفوتملا] ىرصألا ىجافشل دا نيدلا باهش رصعلا

 وبشو هخوبش نم هرصع ءابدا هيف ركذ خلا هدوقع مظن ةغالبلا
- 3 

 6م8- ]ل4867 ذمععتماأمسصر دتطأ ممعاتمرو طععوتاعع ءغ ءمرصرعملتمعع ص علت ملل «0م11ءعلأ ءا

 كم زمععوز ا: طمسك العم همتعم , ةعاععممر ةدلتأ ءاعب دب 4676. آخ ط قحع ععدم ةدص عطب اتطعت

 عماتم.  (نمصمعم معمم تعم , تطأ 110 منوتسعلا طعنا [10عمند-عل-لة, دممم 592 (ذمع 28. 76[1عب

 (486) ذم (نطنعنتمس دصم تنكر لامس 471 ظعري قلل 1/8, نت 182عده معموتاسف هثام

 لعويت طن( - 4677. ظطقط لقجع ءل- ع عر لجن ةمععمصف ذص ةموكتاتم ]جاعمأم 0ع ممهعاتطام

 لاسم لعئتسهتتعو ةسعام»ع 86ل» - ءل- لأ: 1101 مدستنعاأ ظعري قلطلعلامآط 7م»م معالم كطمطتتمب

 ةهصمم 794 (ذمع. 29. للم. 1391) درصمتتطتم. 1صعلبأا هرتاتق اه: آطمسق ]آ)ءمور بتزدك بملتق

 مصسلام عصرمعع هع ممممووعع لعمتستع ءاعر ءغ دسعام» طلع ءملعتت معماععأب ونسمع 1مل ها

 ركعممم#ر دصتصتسع دعم هدضاتصعتس عغ ]0عتنس ءميتتطتتل هععانللق عار نأ ةلموتلتم 8ع

 مقصعضتتم ]معن "عللعععغعو ءأ ممعاعم لععتحجمتمم معصم [مصأث هلز 1 عمعمأ ءعاع. (هنهع عمت

 لعممطحمطتحو كطععأأ 1هعه- هل - لأ: طظلمسعم ظعر» قلارصسعل طلموعتسم ]12 نوموعابعطم  ةطملتامب

 حصصم 874 (ذمع. 11. لصل. 14609) دصمءعطسعخر 200103 ءغ ةدمرد] دعست طمع 86عام م]-

 1/مطكترم ذصكعتمستأ. 8ع - هلل - لأ: قل آت نة عملنا 11ه]رمسست»عل مرو ةللم]مستسعل 80م1 عع

 عامدددم هل 7, عقم تم مسمطاتعسس بضتمتأاب - 4078. آ؟طقط ةعش ءا]د7 ءرك لجأ ممعوطم

 دم ةصعدلتق ]اةغعمتاته لع معطسم لص حتسم معدالسأمسو مسنععمرع حتتم عبق (ةصربمرع طسسفمأاهلتح

 داسلتتع همععامتتىدددصسم خذ عاما-عال-: قلارمعل ]لك ركيقع 31, [جممم 10069 (ذصع. 19. عمان

 16058) رصمصعسم]. [1هاسصعمر ونسم4 زغذ ةمعئمهتغ: آطهسلاعس "[ةطتر اه 8عدعر تزدك رصممتاتف

 ءمىالأ ءيعععتخ ءكموسعسالمع +1 عصام هعلتمع ءىرصممتتصامت ءأع. 18 مععمممعغ ةميعام» ؟تعمم

 حعامألمق كسمع ]نغئئعحستست كاصلتمدمعر وننم5 00ءعم»عد طقطتتتغب 00ءئمرتعع مهطتع عانت , 10[عع عمق

47 .11 
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 ماسلا لاجر 3 لوألا ماسقأ سيخ ىلع تقرَو ندخل دوقعو ةيمدلاو ةميتيلاو نابقعلا ديالقو

 مورلا لاجر ىف سماخلاو برغملا لاجر ىف عباورلاو رصم لاجر ىف ثلاثلاو زاجخلا لاجر ىف ىناثلاو

 ربخل 50:1 بدالا ىف هفلوم ةراهم ىلع لدي فيطل فيلات وهو هرثنو فلوملا مظن ىف ةيئاضلاو

 خلا بتاورملا ىف هقلخ نيب تواف ىدل ديمحلا هلوأ 1! ةذنس قونم ىنجويسل ركب ىنأ نب تلا بتاملا ىف هقلخ نيب تواف ىذلا هلل كبحنا هلوا 911 ةنس ىقوتملا ىيطويسلا 0

 مالمو خمس قوتنا خروملا ىزيرقملا ىلع نب نجإ نيدلا ىقن خيشلل رشبلا نع ربخلا و 6-5900 10 ع أ 1 ديالا 1 و 2 22----2----9

 ةمدقم هل لمعو معلص ىنلا باسناو لدابقلا هيف ركذ تادلج عبرا ىف ريبك ومو و 3 / 1 ٍِط

 رسكب و ىفنذل ىلاغرفلا دكسأ د دلأ نيدلا فرشال رصنخت ءاهقفلا انربخح كاملا رسب خنس

 ركف تلملا نأ هيف ركذ ملا نيبلاعلا بر هلل كمل هلوا ناحتمالا ىنعمب رابتخالاك ةيجتملا ءاشل
 ن

 حسسعامرعج هرعضتس 12عق]ة»ءأ , (6م/(80/ هل- عراب ١) ءافسعاو 1)سبرءار (0 نأ تأ -متالاو

 عماصتصسوسع هرانع ذم ننتصوتع ممهاعع للتكتمتغو نسمعتس رتتسم لع حتعم ظكرعمعو كةععتصسام لع

 [1زر ليعصعتاطسعو (ععاتم لع كعورماتتخور نسمتتاذ لع للمستعو وننتماعه 0ع ]1اسنصمعتلق ةفئان

 (تهمعاسمتم هرمالمصعس جنمعامرتم ءأ ازعدمامتس ءأ هماستمتس اتهعامأ. 0( مسنع هدأ ءاععدصعو 04

 عمال مر ةمسعامرتم طمععمتسس رص رنعطسق هل طسصقمتاماته ةاصلتلع مععاتم عماتطتتع معمطقأم

 4679. اك ا|-لعطمط عم لظا- لل غل1, طعام ءحتماعماتمس عمات .1٠( ع. كملت مالز و مدحتل] هات

 (]. ه. ييماسمت" حتعمضتسل لص ننماسم [عععمفع ضتمعاتطسخ طمطتغخمسس ل, سملعمعتسام طالت

 نعمات ععمامأ مخمل عا رصهصهعاتمضسس [لععمامضس قمل /4/ لتعغمضتس نعمطممم , ةنيعامسع ةكاعتلعط

 لعافا- لس لتن قطاع ءل-«مطلسميب اعرب قلطغ آظعاب» ىكميئاعم ةدصصم 911 (ذصع. 4. لسصي 1505)

 ررمرننم. '[ل'عمعامطتخو نسأل زأم اصعابتات طمسع [)ءمور نسل ةصاعع هعلتمعم 1"عكاتلال 01563( ةمانللل

 لزواصسحدلا عام. - 4080. لخا-]عطقط ءعادص ءاآادا ءعط عرعر هممالأم لع ععصعتع طئتتلقلل0و

 ةهسعامبع كظاعتلعط 1ظعغ- ءل- لع قلاتسعل عري للا قلمعتتعم آاظتمامصتمععدمطمرو ةصصم 45

 (زمع. 22. للحل. 1441) رصمعانم. 1اطعتع دصهعماتك ا مأا101 ؟0ه]نتطتت ال11, 12 100 اعتطانق

 لمطتعمع ءا ععمعملمعتمع معمرطعأمع ]دنلمصأانتك. 8 عمعستعسم مغ ذزمخملسعاألم ةتصعتالمتت

 مماسسالع. - 4قم8ا. لعطعط ءرع ('هععر هماتالم (6هوينز ظعب» كاقلع آنرملغرو ةدسعامتع كأن

 لل ورتتعا لالعاامعأ الث عن لوريم ]لؤءرع ا)ورننعاممعتلال (تعئسسماتعمو ةهضلم 347 (1ضع.

 25. آم(. 9و8 ررورعاسنم. 4682. ]1عطتط عأ ( سمع ممجع 1لعص ةنعمتطظعمأ نسما 1[! طا

 1 ع. روان ممز ءال- [هعمطلقتو ءحممضسعماتلم لسصمعممع مل غهعتتس , ةننعام"ع لاول ءركس عا - لق

 نو

10 

 تا

 10 ل/دوعا العرب لععل ل'ءمجامسم 1لممعلتلام. ('هسرعصلتسسو نسم زاأج ذصعارتلا: آطمسخك ]10م

 رت ملمصضنس لميصتمم ءاع. لطأ زستععممعنلامه هد معضمعترع لمطار - هل - لعمأءأ ل 0
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 هيقفلا هعمج اباتك مجرتي نأ هلمس ةلودلا رباكأ ضعب نأو ءايقغلا ىلع لبقأ نالسرا نيدلا

 ةيسرافلاب نيكتكبس نيدلا رصان نب ميعربا مايا ىف ةكلض نب فسوي نب بوقعي فسوي وبا

 ةيرجت كولملا ةداع تناكو لباسم ىلع ليتشم ومو ةلوسالا ناتسب هاهسو ايبرع هلعجغ

 مكحلا | قرنا اهينيبز ارماطا'ناتيباشتم قاتلسم : نوكي نا قاثلا

 متخ خ4,» لمات ةدايز ىلا ايجارختسا ىف جاتحتو مهفلا نع دعيت لداسم ثلاتلاو ىنعملاو

 وو !5 ةنس قوتملا ىذمرتلا ميكحلاب فورعملا ىلع نب كمح هللا دبع نأ خيشلل ءايبنالا

 بذالا بتك نم ءاقطللا ميدنو ءافرظلا ميدخ ع خلا نيباعلا بر هلل كيحلا هلوأ رصتنخ

 1 د

 هلل محلا هلوا امسق رشع ىنثا ىلع هبتر برطم لزهو ةقداف مكحو لاثماو ذقدار راعشا هيف
7 | -_ 

 دعوس دعو

 خيشلل كولسلا كياوث ىف كولملا دكدارخ 70 خلا خغالبلا .اهنم بدالا ىوذل جحضوأ ىدلا

 هما[ ]زكاونم5 ععدع لزعتتور ءغ هع جد نسملحتص حلتعم جسأدع هةمععاوغم عمومطتتلل ءقدعرب نأ ]طعس

 ةدلعععغو نسعرن قلاع 8 مت 3 عال عتب 7 عتيرك ظعرب 11عام سسك ءمصعن] نق ةوصربمتع

 ]اه عزا لا مع - علل لأدع ذءانأا عار معمتعع مدس ممكدعتتا. ٠ ءععاتغ كتكات عانت

 حعوط1 نع ءأ طقمع ءععولمصعل١ 80ناقنع ءا- ءوتعقلعأ جممعللهكتك.  (نهددم] ءءاتطتت 0265( 10ص عقب

 مه( ممفس عالم ءعوغ معمعأررانتل 51105 لمععئمع نسدعع نم صتطسع ءحعععس 20 06 ءاعمقسما ءودكتنل

 مرمطحصلحتس. 1[لهع ونممععأتأمصعع تص]أ علق ةدصغ ععمعتلاك و, نلطقكاتللل ]ي5أل1110111 60 هزت ععاقطتتب

 نممل وسمععأتم معلمو 120005 ءهغ مما عع ةلموكت]مع ءمرضسرتإ ءءانلتستعر هععتضلمتس و 0000 لمع

 نوعمالممعم ءععامممء عتق لماعع» هع علستلعم كدصغو هغ طغصع لتعقنصعدعصلهع مو نقاتل ءأ

 حيت عمغمو 6معتستسر 0000 نممعمالمصعمع طقسا ةدللق ةرتعسمع عنضأا ه0 صنعا! ععصلستم

 ءمصتتسوستع ءىم]أ ملم داععمتسأم11 ءهيعا مونامالمصمع. - 4083. لطمتعسس ءاد-عمطتحقو

 ةمصسامس معممطعغمضتتت هلئعمهغ معسكر ةسعام»ع كطعتلعل قلالي قللاماادا كلما وستنعا عرب

 رل/غ 1 نمنع حنلعم 1مل ءمعممتستسمام عا ةصمم 955 (زمع. 20. ])ءع. 808) دصممءاتم

 هرم عملتسس و نمل ذغه ةصعامتغ: آهسع العمر دهسصلمضدسس لمدصتصسم ءاعب - 4684. [كط جلننم

 ءا]- اج همعوكق ركع ظل ءلغص عاد ]1 هغمكقم ةةسسلمنق امععمأ هدمت عغ ةم0لهلتق رتععدوأت ءةعلتتللا»

 طعمعاتصعأ ه0 هرععو ءاطتعم ءعغ قىضصتمم ءمابلتسعأ ءاعودصأتمي معمدععطتخب جممربطتط ءعوردأق

 مروعم6مصاتععتسوو ]0عم5 هط]ععامصاعع.  "[ةهطسصص لذص مملععتس ممدهاعع لتكمطساتتل عدا ءأ

 رزمعمزا ز(ه: آهسع طعم. وسن حتلمتس ءاموسعماأمع حتعق !ر(ععمضصتتل» ءاطتعمصتملل ها0010عأق

 حرعرلعغ كاع. 46853. آ1[طدعش14 ءآ] م1 لع 11 1ءعرج خ10 ء] - هم ]نة ]لعرو ردمتعمعلامع

 مرعامعتراسس ممص معع1معةهغمع لع معوعععماته لمع ممم ةانعمع داتاتطنع, جنعام»ع ظطعتلط
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 فشك ىف ىلاثلاو لسصفلا ةساير ىف هلواأ نيباب ىلع رصتختم ىماطسيلا كمح نب نكمرلا دبع

 دلل ىململ هلوا ىضاقلا سايلا نب رضخ سابعلا ىال هفلا سايلاو رضخلا يف ليق امع سابتلالا

 دبع انالومل ةيسرانو ةيكرتو ةيسراف تاموظنم همان درخ 04 خلا هلدع باتك لزنا ىذلا

 نمو نومتملا براقتألا فاحز يم هنزوو نككنر وأ تنفضض بانك نم عباسلا ءلعج ىماجلا نكولا

 نب كبح ناطلسلل هبتك ىنامركلا ىخيش انالومل ظيكوتو مان ردنكسا هل لاقيف ىماظنلا ةسمخ

 لاثمالا ةديرخ 04 1. ةنس ىقوتملا ىوسربلا ىتمالد فورعم لا نامثع ىب دومح# انالوملو مردلي

 قروتملا ىدرولا نبا رقظملا خب رمع ىيدلا نيرل بئارغلا ةديرنو بناحلا هدي

 تابنلاو ندعملا لاوحأ ضعب ىف قابلاو نادلبو ميلاقأ ركذ ىف هلوأ فصن كلج وهو 01 ةنس

 كلذك هنا هنم امعز راكلاو ميلاقالا روص ىلع ةلمتشم ةرداد هلوا ىف دروا هنكل ناويكلاو

 نم سيل لجيرلا ناف عقاولل فباطملا فقحلا نع ديعبلا لالضلا وهو رمالا سفن ىف

 قلل - ءآ - "مانممت |لضعدا ةلمابمتجت» ع0 1اس.  (ننسصرعملتسس لتتم ءىيرتتت ءمسرت] ععاعصقو

 سمس مكتسع لع معامعتممطت للف( صعالممتم اماعع امك ءا معامم ةعلتأر ممداععتسم 0ع هه 0

 لسطتم هط ئتكو وننمع لع ركض“ هى لللنع معدعلتعمصانتلا  كسعامر# ةعئرمتلغ لص ععمتتمتلا

 اا امااامع العضلات لعرب ظئانمع 1لا- ((للغرو هع زطمعترتغ زكام: آصف 1)عمو ونيك 1 طت”نس

 لاماتكلمع مسمع معوعامجز( هلع ا هقهق. لكطتعع ل - مقسعطو انطعع اهاعا] [ععماتمعو لنعتلل

 انتكمالسس ءقمضنتمم ررعتسأاعو ءأ ةنصعلعم ررتمع هع [ععمصأ. 18 ءيعتعسس ل عاعرنلعب» -ةمنسعأب ةرزعأل

 ]احالمس طآماللم ممداضتس قللل م-"مايسمتب لمتسم ةدسعام»عص طقطعتأو نست تئللطتل ةعالستست ءددع

 رماستا اناطعأ 21 مركب »عرج (ذ. ء. عتلسم نعسدعز) سعانعم 810( ععقمتط 81ه طغعستسعم ةسرتعت"[ءعاو

 ىرصسرمعتاسسر ننقل ءا ل ء/عمسم لم عنف 1[ءةوعملع عهمعتطتع معا 'آسععاعسس هج اطآمللط ممدطعم

 معمم لك عرس ذم طمصمتضعس كنلافصت 1101 مرورم(أ )عر 780متر دصردهمتاسللل ءقأر عا

 هد ذآمالح همداحخم 11 ملبس اثعرو (0ا| تس ]طوي يععمف, دلعم ةرءابمقع لتعام هع دصصم 940 (ذصع

 23. لل. 1333) رسمرخانم. - 4087. ]ل!طقن ا[ لعأ ءعال-ةدساطللو دصمتععمتسام زناتم5: ععطامتنللل

 تعال موو. - 4688. لكطدعالعأ ءلد-هز ةثط رع آل ءعالعأ ءا- عططحعةتطر دددتعمتلاو

 ممعالموو معضل ماسه طتلتستس ءغ دبصتلم معتتست طاغعششمالم لتعصمتكتللل و, ةنتعاماع 7عرو- عل -

 دوم“ ]لذ مزن-عاروماسمرز ع» ل اتنسء[معتلقرم ةصصقم 749 (تصع. 1. طردت 1348) رطمدعاتم.  ؟ه]لتسل علو

 سطأ لتصستلتم امتاتأ رمعم لص 0عدععطعمسلتع كتسفلتأطسم ء( ديعطتطمق ؟ءعدمطتتع , ؟عاتومسم رملك أم

 تعوم نسحع مل 1[ملتصعي مامصامم ء ممتسملتلم مععاتضعمأب مللتوتمأ ءالتتق مرات ءالل 0182018.

 ةللعئسعم مط زمتالم كسعتاسم رعملععأ [ةهركصمع ءللسمامللل عأ دتفتكتتللل ءمضاتضعمأءللتر لللقق

 رام ركع مرو عوجع هرتتامفطماس ب مغ هضعورع مهام ؟ءضامأع تنل دع زرعه ءمصععصاممعمو دتتتل انتل

 ملتعصسسو منعامرع ةمتس ستصتستع نعضانق معممعص مرتو هناي هغ ممللم ءزسم جسم لعوتس ععولت
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 زد ارابخا هيف دروأ كلذ عمو ريواصتلاو شوقنلا رداس ىلع ساقي ال هيوصتو ايفارغج نف لها

 اذه نأ ةيلقعلا مولعلا نع نيلفاغلا ءابدالاو ةيبرعلا لحأ بأد وه امك ةليكسم اروماو ةيعأو

 بوتلا لباقو بنذلا رفاغ هلل ىمحلا هلوا هلاثماك ةرصاقلا لوقعلا باكا نيب لوادتم باتكلا

 نم ةيكرتلاب لجرل هتمجرتو بونذلا نم هلاثماو فيلأتلا اذه ىلا راشا فتسملا ّلعلو زعلا

 نيافلا هد رسلا ةنرح 705 اشاي ردلكسا نب نامثع نم سامتلاب لقت ماورألا

 لاعفلا دومحم دلل ىبحلا هلوا رصتخ وهو بلحب ةيلداعلا بيطخ ىقشمدلا لجأ نب ديح

 اميث ىناثلاو ماكحلا خكجصن ىف لوالا باوبا ةعبرا ىلع هبترو اشاي دوم هفلا هنا هيف ركذ يلا

 عبارلاو ةيعدالاو ميتاوخلاو قافوالا نم بساني اميف ثلاتلاو فرحلا ملع نم همعاب قّلعتي

 دامعل تادلج< رصعلا لأ ةديرجو رصقلا ةديرخ 01#. ءاملعلاو ملعلا ميظعت نم همزلي اميف

 هلب خنس قوتملا ىلاهفصالا بنتاكلا لامكام نب دمحم هللا دبع ىبأ [ ةمالعلا ربزولا ] ىيدلا

 ىلع اًليذ هلعج هنا ركذ ملا ظافلالا حابشا ىناعملا حاورأ عدوم هلل دمحلا هلوأ

 ممصد مععرمصلعغع ماعطتعتم ءغ اهطسلتق ععموعهمطتعلق.  ظعمعإع معو ذطأ طئعامستمم ممعمع ظدل عد

 عع معه ماومع حطقسعلممر غ دم05 وأ طقستمتسا ععمساسا هالعمع ةعوطتعمع ؟مصاطتتلت م عل( هدتنتلل

 ع طسممفمت ماتم هطمل1مدمصتسصو وتمخ لمءا1تممك ةماعا1ءءطتهلعد مععاتجتسغعي طلع ائطعع ءمتس

 رسل طن ذم رت ممتطام ؟ععدطتس "لعمان, نانأ ممعصأتم جعأع ممضست ؟هلعمغو دغ ظغ ص ةتستلتطاتع.

 آصعتبتغ ةهساعتط زاد: آهسك ]لغم معععدتغج ءمصلمصحصلل عغ ممعدتغءعماتمست جلس]تااعمأ ءاعر

 نستطاتع ؟ععطلق ةهسنعام» 16عامهدع 1ةملتعدعع ؟م]ستغو طمع هردنبق عغ ةكيستلتق لص معععوألق ءقعع

 مس ععمصلم. "1س ععلعحتم ائطعأ ا(عممعاهنتممعتس تع يتلمس [ططسصقعاتق حجل 0/7767: عد

 ]لدغ ءرنلعر» 2معرم ةمكتئامطمك بيتوكلزأاب - 4689. لعطمعأ0عغ ءعا- 1 عرج غ1 5ع كععاا عا

 عءا1- 1 ءعقتلرو درصمععمعتأح جلصماج قمم نات ] طنا مععالمدد ءغ مهلسم معداتتت كلم عان] ةحتتتلو

 ةهسسعام»ع 7101م مو عال 1 عزا مقتدعل 10 نسععؤعتم حا ةعلعس 1مل عطعمهعس قل027عنعا (نهدعتم-

 مهعمجعم  (©هدسرعملتستس طمعر نسما زخم زمعلرتا: آمتتع آلعمو تتزاتق هرعجذ !ةتتلعست 1262عمل

 ادع ءاعر لعامل طمعقمع يسرمعتتعكسع لتعتغ ءغ تس تمطتم» ءهجتته لتماطانتغو تن0101

 ممكسسس ءفمصقتلتخ لملتعسسم ءمماصعغرو ةععتصلتاتتت عقر علتقع ءدع ةعاعصمأتج نقانق ]11(ء2قتانتلل

 ررجمأأعأ همردعم ءزدق (اممكدصغر (ءععاتسس ءحر نسمع ع يهلعدتتك ةمصسلتعسوسع (مهلتعسممتعأف ءأ

 ممععطمم ذلاطسع معدرز لسمغرو ونسمعطتست ءور نسمع هلظعتسسس ءأ زرسرتممتتمأا 00 ءاضممتس عأ 51105

 لمءعغم5 رمحعمتل ةعقاطسمملل. - 4690. ]لخط معا 0 عغ ع1[ عومع مع ل عمال عغ هطل عادةقتو

 رجع ويدعم مملمكت مععنمعم ءغرممت_سم جةعوسملت سس ةيعام»ع [ [[' يزعم لمءاتممتسم ] 1740-0-4

 كاع قااوعااعأ 21ه]رمتستسعا عرب قله مررتسعا ]1 نم]فسم 5ىتطمم ةصصم 597 (ذصع. 12. 0 ان

 1200 دصمتتكنم. طلسعم ماسعستسمو ونسمع اه اصعامتامأغ: ةطهشسك آلعمو ونتت ةصئقلقك 168[562-

 (لمستتال ءمعرمدتطسس ؟ععطوصتست ةعمعدمسلمم عدلتلتغ ءاع.  قتيعام» هزرانغو نغ زم5ذع 01 علاو
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 ةسماخل ةنابلا ىعب اوناك ىيذلا ءارعشلا دروا هنا اضيأ ركذو مجنملا نوراهل عرابلا ليذ ومو

 برغم لاو ةريزجلاو رصصمو ماشلاو قارعلا للهأ نم ةباهسمخو نيعستو نيتنثا ةنس ىلأ
00-6 

 انالومل نزح ىف بابذلا درطب باهشلا هيهسيو بابشلا دوعب ىلا هرصخ#و تادلج“ رشع

 تنس عورفلا ىف لمكالا ةنارخ 417 راختفالا ةنارخ 801 خلا ةديرخ َك

 باتكلا اذح ّنأ ديف ركذ ىفنحلا ىناجرجلا دمحم نب ىلع نب فسي بوقعي ىال تادلجم

 نبا درجحمب مث تادايزلاب رن نيعماجلاب ثق مكاحلا ىناكب ادب باحالا تافنصم لكي طيحم

 ىلا موي هنايادب ففتاو كلذ ريغو لّداسللا نويعو ىواحطلا حرشو ىخركلاو اقتنملاو دايز

 10 ىودنراللا ماتفلا دبعل صاوخل ةناوخ م08 ةيفنمل عورف ىف ةيلالخل ةنازخ #1841 | ها» ةنس

 ميرعملل عع يدع ؟ماستغ ائطعخ تانعا ءاسلما» ه 1ك ماك" ءلتاكو نتم هرتق /1):تنبرعأ ءا- مع“
 م 87 مسج دصربمدتطسسم كفصاتستماسلعو ننمل جر عسلتج عما اتطع 7" ءاممضعا ءا- لعلي", (عسعللل
 لل عملنا دل ىمتتمسسمصلمسس ةصاطماهعتمس طم ' ةلتلتك نسمع لل مي'نأنن دهام م مالتتتللل 2110101عالل
 زروطعأ.  طووعإمرنمم عع رمغامم ممععمعمتسدع لتعتغ ذص هريععع لعععس كععاكتعم >ه]هتستمتطاسق
 مورست عطعممم ب نيت ممعأ هعمل سس لتصاستم اتقكاتع ه0 ةصصتنللل انتل ععطأ عقلتلانللل 201

 ةمحصاسسم لص ]معمر هرممي كعموررمامو 81ءدمممافستمه ءأ تم عولفستطاتخق هععللعم(ةلتطسق

 8مرحتعستسأ. 1متلمسعصم ءزده ان ءا- ليمانمط ذمه مامتسي عمه ث/عامأ - عاد لفرع لل
 5و ع/- لعمارئط درمعاامحتني دآمللج صمحاع» كلق ظعري كلمابعتسس عا ]كيمو "دلعو 10000
 للعاطتم هك حلتعسمعو تس لملتعتم دسنصعتتا ممععددعأو مصسصم 1039 (ذمع. 11. كسع. 1629)

 رمصمصكسعو ديصم >ه]مستصع ءلتلتك. ]معزربزغ ام: آهتتكق ]لعمرو تنودق اهسته ةطتلتق ءدأ
 تنزسسحتم لكي م_ ولما عع هقوأا. ا[عطتم_ةسعأ ءاد ت1 لعطقمعي عمممرطج !هعاسم ع]1هرتنهعب

 46و92. ]عطت عمم عا ءعل- حلعسملب (طغععحست مق فسأل ءاتهعتسسسس لع مدضتطاتع لدعم ةععتصلمعتقر

 ةنسعاورع قاع )"نعال اة ظعرو لل اخعرب ةقلماعسسعل لمت آ[طجمعلتلم.  ذعجع ؟هاسستمقب

 نسحصع مماتمرععس ]تطيعمخنسس ةيعاقتتتت طبؤسق ععمفعتتم رمت عض ورسم[ ءعا6 لتعتع. 1طمعلرتغ ه

 لل نسخ هررععع لكلا , أ رجم وع علتنس هل اتطعمج لوس ذممعترماممر دل او فلفار كلمز ع" علب

 تنزانك ةهسعام» لازا 2ةرال ناب كلا ععو ]قعر مسسسعمأمتكلتنللل 1 ءامامأتو ا(

 لن ع/ سعيا عع دلتح هربعتمب  (هيسرممعتم امععررتا لثع ةماعممتم ةممتلتعال ةصمم م22 (زهع

 ن. لوم. 1128). 4093. ظ1-]لعطنعةصعأ ظادل ءانش112 عار (طععمسسمع كعاشلتعتق لع

 ممعانطمسم لسع [[دمعظنأعن لعيتحداند. - 4094. لعطتم ةصعغا عا - ططقس ةهقر (طععمتتسا

 بسصسطنس معمر مستتس , ةنعامتع قلال- ءا-ز ءاامع طمع عرناع.  (نمصسرعسلتسسا لص ةعرتاعتل
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 هباوبا بيترتو لا ءامكحلا توكلم كلمل اَذَح هلوا ةمتاخو باوبا ةعبس ىلع رصتخام وهو

 رئاسو ةحنافلا صاوخ ىف ثلاثلاو تاوعدلاو داروالا ىف ىناثلاو ةيعدالا صاوخ ىف لوالا اذكه
 -_ل

 ليهست ىف سداسلاو ودعلا كيك عند ىف سماخلاو فورحلاو ءامسالا صاوخ ىف عبارلاو روسلا 1

 نكج ىضاقلل عورفلا ىف تاياورلا ةنازخ 7848 تامهملا ىف ةمتاكلو ةرايطلا ىف عباسلاو برأملا

 قلخ ىذلا هلل دبحلا هلوأ كلكم وهو تارجكلا نم ورك ةبصقب نكاسلا ىدنهلا ىفنحلا

 أادتباو تاياورلا بيرغو لداسملا عمج ىف هرمع ىنفا هّنأ هيف ركذ ملا نايبلا همّلعو ناسنالا

 ىراختيلا دا نب رهاط مامالا حيشلل ىواتفلا ةنارخ 8044 تادابعلا فرشا هنال ملعلا باتكب

 دوجولا ليلق ريتعم باتك وهو ةصالخلا بحاص [#07 ةنس سخرسب ىوتملا] ىفنحكلا

 دلكام وعو ىجواتفلا عيجام بحاص ىفنلل ركب نأ نب لديكم نب ليال ىواقفلا ةناوخ سنا

 دروأو ىواتفلا نم دعيج هنأ هبف ركذ خلا ناسنالا ,ى.دعم نم رهظأ ام ددعي ا!كح هللا ىجحأ هلوأ

 هل

 ىدنقرمسلا ميقفلا دمحم ىب رصن ثيللا نا مامالل هقفلا ةنارخح +418 ىلداسملا بيارغ اهيف

 قةمتكو عع مصعاسع15إمصعتس ل1عطتطسكست , ونمم0 زخم ةصعتمتا : طمسلعم» معون دحتتصلأ 58م1 عم

 رزمحتعتطتال ءاع. 1طلتمتطتتلم ءديحتطتت طقعع هقغعت طمس علل 0ع ؟تعطتغتاطاتق م52ءةممم6طتنتا

 مرعممرتتسق - عععدصسلم» 0ع معععمرتزو ءممومت علق ءهغ زمكمعدتمملطتنق ل (معتستت 06 م20-

 مم عمت طسم معاصفع ءهغ ملتمعتتل كدت ما متتنلل ل نقم 0ع معمر عاهتتطاتق طمطتتصتتلال أ

 ][زئنعدستتل - ونيتماكتتل 0ع ةءهتلع جلع ءععودعتأ ععومعال] عملو - عمحطت» 0ع معااتق 20عءوومتجتق

 معئلطعس ءمصمدعمصلتق - عمرا لع دمهسصلتانع - ءممعاسعتم لع نسمعفتمصتطاتكق عتمح

 ومرت طسع. - 4695. سطنتنعقسءأ ءع] - عت غ2 كغ (طععمسستس (2ه016هصتتتت 0ع مهتاتطاتق

 لدعم همععلمل أت طسقرو ةسعامسع (نةلطخ طآمصعلانعم لعؤعت نيل, معلم لكتععك ذص لت مصع 015

 نيس وعمغ ةتكمع زموستلتسم. ؟؟هلسسصعمو نسم زله اصعلمتغ: طمسع آلعم نست طمستصعل ءطعمكلا

 هغ 1هوست لمعدتغ ءاع.  كسعام» ممضسمأرو هع ذم مالت ععملتع وسهععتمدتطسع ءغ (0ه0160هصتطاتق

 ممعم تكمل ءمممم م قزهدع ءغ جه الطعم لع ةلعماتم امععوجتمسع, نسمع هدرسصتستت ءتلطتق لتكتمأ

 هز عمدصتست همطت ]1[ ةدزسو هلأ - 4696. آ[- طنط ةصعأ ء]- 1 ءا3شكك قو (طعقوتتتكالق 6101

 نوهت عمصس.  ؟؟ها]سصعم جه هطغتلعط هع طصسقس 1/» عرب قلقتسعل 8هطلم# [اهمعلطتم ءا انطحت

 رك /مععأ ةهسعام»ءر | 5ءعملططعمع حممم 542 (مع. 2. لمص. 1147 ) دصمءعاتم], ءلتطتصت. طنتطعت

 متمعمأ ةععاتسمأمك ءغ ذمحععممب لتقطعزلتك. - 4697. لعطتم ةصعأ ع1 - 7ععلجع قي (طعقوتتكتق

 مععممصعمدختتت» لمه لنعمصحتس.  [:ها]مصعم حط قلاتتعل ظوري ه110]منجت»عا عرب كطق ظعأت

 [كدصسعتغمو انطس 17هززوغ* م7 -رعامممم هسعام»عر ءلتغتصو ع0 ذكه ةصعامتغ» طدسلم ]10 نس

 معجم وسمصااهلع ءمصتتسرو ننمهع ع 8ملتصح طمسصتمتق ةيعصتتغ ءاع. هع ]تطعم ع ععدممصعتلق

 لمص لت عأ5 يمعععدزسدع ءغ سمععنلممعم ممتممتسمق معمطدلتسدع مهععمأت ع 4098 لطتع ةصعأ

 ءآد- 1 اطر (طغععحتساتم لسسكر هيعاممع آصف 41:1 ءعما]ب لامع 8عرب 31ه]يمتجتسءل كهتسمت عمنا
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 هقفلا لدا ةين ءعمج خلا نيملاعلا بر هلل ىبحلا هلوأ رصنخم وجو )ما خنس ىتوتملا يفنكلا
2 _ 

 هلاونم ىلع فتئنلا بحاص مسن م زنكلا بيبترت هبترو رماظنلا ةخعومكام سانجالا ةدودعم

 ىقوتملا ىنافولا ىولغملا دومححم نب دمحم نيشلل لداضفلا ةناوخ 2. يآوغلا ةناوخ 04

 ىف نييتغملا ةنازخ م. ىنأي وكنلا ىف حابصلا حرش ىف فئاطللا ةانارخ تيرإ 2 9. ةخنس

 وهو قاولا حرش ىف ىفاشلا بحاص ىفنكلا ىلاعمسلا كيكم ىب نيسح مامالا خيشلل عورفلا

 نيدلا ميكح ةراشاب هفتص هنأ ديف ركذ خلا نيركاشلا دج هلل دمحلا هلوا مخض دكلجم

 ىوطو نيرخأتملا دنع راتخمو نيمدقتملا نع ىورم وع ام درواف ىسومانلا ىلع نب ديحم

 جا 5 22 و 0 3 1 0 شو ةيريهظلاو ةصالخلاو ناخويضاقو ةياهنلاو ةياديلا نم تامالعلاب ىفتكاو فالتخالا ركذ

 خيشلل تاعقاولا ةنازرخ مى. 05. خنس مرام ىف هنم غرفو تاربتعما نم كلذ ريغو ىواحطلا

 ةصالقل باصنلا ىمو هنم صخ 080 ةنس قوتملا ىفنتمل ىراخيلا دجا ىب رهاط نيدلا راضتقا مامالا

 لسع عمدعنلام 1[1هصعلظأمو ةهمصم 383 (زصع. 26. 1"عطعب 993 ) هتمعاطتم. 4 (ئهدصرم ءعملتتتتلت و 1104

 زم زمعرزغ: 1مسخ 1)ءعمو دصصصلمختتص لمدصتصم ءاع. (00ه]11ءولغ طلع نيمعمنأممعم زانت لن عدم

 ععمعسع نستلعتس طقسا زغو لتع ع عدعر ةممام وأم دنعرتم ءمزرتمدهقر ءأ هع هل ل1 ممعت مصعد

 لزاررعإ روك عرج مععمرست ص 00لمكتز.  لكدصلعتس عهاتمصسعتس رنمداعم ةنعامت» ]خطا ال ءارك ةععبضتس ءدأم

 4099. ][عطت1 قصعأ ء]- 1 عرج ةن لو (طغععمسمتك ةلصما حت مصسس نانا. -ح 4700. آل طتنع ثم عأ

 ءماد1ع لط ةكلرو (طععمسسم قعصتاتمصاسسس مطمعدامم أت هعتسمسس , ةهمعامعع كظطعتلعط 7107 منرستنعا

 ]مر 71مل 71لهعلاعبمل 11 نييرغم همصصم 940 (ذصع. 23. كل. 1533) دضمزأان0.

 4701. ]عطت]عةصعأ ءآ]- ]ءغعفتلر (طعفمستاتسق ء]عومص|]دتاتللل .١ (ئهرصتت7 ةئ[هتلالق 12 0]اتق

 يدسصسماتعس للعمر لع نسم ذماعتب - 4702. لك طتعلسعأ عاد رس ن1 (1ح أمر (طعقتتكانق

 حلم( مدكتتص لع ممعانطسع لسع ةررععملتطنع.  [:ةالسصعم ةسيرياتعستسس ه كةطغعتلعط ءأ طستسس

 آ1ن وعنا ]1 ءرع 81هارمروتنعا كك عرب' نغ هرعضتم كالا لا هاب 17-10”( هسعامتع ءلتطتلللب

 نسمل زخم ذصعأتتا: آظحسك آلءم (ةلتعور نسملكل كملت نبض ]جسلفمع ءاع. طالمصعأ ذطأ ةعاق

 116/4 - عل - لقر 321 هز مانت عأ عر رل/غ للكس زطمكتامطتس 5عكلمةلهدعر هلعصعغأو نستمع هذ

 رسم هرتاطسعف (عدلتلم جعععوجتساتك هأ معععست مزعج مرسرت]ءعابصخكتت, دردعماتمصع 0115:62مقتاتللا

 همتصتممسسم طععحتمم لعطصعتادع ءغ زص ةزعاتع انطعمصسس 11 2لثبعأا , لال طبرعأا , 011/0 (( 

 ركام وماب ا'سمالا_رماب قرصمعمامتتم 1 ءعاممتأ ءغ دلتتعق طسرانق ععمعتتم هرعتطسم رسمت

 ةعفاتسملتم# جمعونسلتءدعلأر هغ رصعمسع ة1[8مطقمععس حضصت 740 (ذمع. 9. لتل. 1339) ةطقم]ا ل(.

 4703. ]لعطزمنمسعاأ ء]-دع غن علعأإ قعر (طعممستنعك قمل لان مص , ةنعامعع ظاطعتلعا ءا

10 

 ان آستس 1ركاة/ رار - عل - لأ 1 لبف» عرب قاسسعا ملام“ ][آطدمعلطتمر ةسمم 542 (ذصع. 2. كدص

 1147) مممرعطلم. آلا( زص مدمعاؤاتممع ممهرعمأر ءحع طمع اتطرععم ها ه ولعل يتامرسعم أ
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 نب دمحم نب دجا مامالا تيشلل عورفلا ىف تاعقاولا ةنازرخ م,.# هنجابيد ىف ركذ امك

 ىدهلا ةنازرخ 00 تاعقاولاب روهشم رصتخم ومو 84 ةنس قوتملا ىفنكلا ىفقطانلا رمع

 ىف رووسلا نازح 0.41 #8. ةنس قوتملا ىفنحلا ىسوبدلا رمع ىب هللا ديبع كيز قال

 ىدوعسملا نيسح نب ىلع ىسلمل ىال نيملاعلا رسو كلملا نرخ يدب رصتتخم ىكرت بطلا

 ىف رصتخم وهو ىراغلبلا دمحم ديشلل ءاهقفلا ةنيزو ءاملعلا ةنيزخ 5... 4 ةنس قوتملا

 مكحلاو راثالاو ثيداحالا نم هيف دروأ خلا كلاو هدلي ر) ىذلا دلل دمحلا هلوا ةظعوملا

 قوشعمو فقشاع ةصق ىف تيمظن ىتلا ةيكرتلاو ةيسرافلا تايونثملا ىم نيريشو ورسخ م.

 نم ىتو يرهلا ركب ىف اهمظن [011 ةنس ىئوتملا] ىجانكلا ىماظن خيشللف ةيسرافلا امأ

 اهلوأ ةروهشملا ةسمخلا

 ىاشكب فيفوث رد !كدنوادخ

 هلواأ ١5 ةنس ىفوتملا ىولعدلا ورسخ ريم مظن اينم تايونتم هباوج ىفو

 رتدل هرنعرت» مدجاعرر» ء>عء2موزا6 - 4704. آخطتعةم عغ ءع]- 5 8 ء]لعأ ٌكأر ا(طعفقتتتكاتك قكاناتلا]

 لمص لن ءمحصتت» 0ع مدهتطنق لدعع كمععلملتطسق رو دسعام»ع كطعتلعل ءع طصقتس قل/تعاأ 1ع

 1101م1 ع0 عدو 0م» ل( 1آممعاتنحرم دسصم 446 (زمع. 12. فين. 1054) 12101610٠

 (نمصصم عملتسس و ونتملأ همدستسع 17- 11: معطناا ذمعادستتاب - 4705. آظطتعةسعأ ءا-طع0 قو

 اطععدستم دلهع مععامعر جتعام»ع قللتع 7ءنأ 0 ءةلعللمأب عري 0مم 12ءارارروخ [1[1هصعلامم

 حصصم 430 (ذصع. 3. 0ع. 1038) مرمرجطتم. - 4700. آعطحعذتس ءعآ]-هم عامر (طغعقدتستت

 ]دعناتمع.  (هدسمعسلتستس 2 علتعمسا مععتعع هةعتمطبست. ع 4707. آعطهجنتس ءآ-دهسلاع

 ىهع 8مزعر» عآ]- ٌغ] رص امر (طغععدتتسأ عععصأ ءأ مجعدصتتتلل 1111520 دتن1 , ةحنعأم7ع قلل1/7/0507:

 16 11 06ء 116602 دمصم 346 (ذصع. 4. كردتب 957) مممجطتم. - 4708. آةطععأس ءأ

 ءا1د-ه]دسسق مع تأصعأغ ءعا26-1 يطق عمجح لعمطتتلل 0 امدناتتال عا 0ههل13 ال1111 لا -

 ممكن ]غمس و ةمعأم»ع كظاحعتلعال 1101من: ءأ آ:(7ج]رم»#.  (نهددرت دلتا 7352 عات ءاتعاتتلل و 0

 زاه ةمعأ جزا: طردتتق آلعم و سعت مدلعم مد ععصتانتل ءاع.  طمولعمع ذطأ ملنمصعف مهرطعاتعمكب

 ءالمغم ةمعامدصتم معهماطعأمع ءعغ ةهممماطغطعوسمأوه. - 4709. ]لعطموععرب ريع هطتعاسو

 1م مو»ءبم هأ كرست تتم انكتلم ماسح 11ءاببدعبم# عع مععهمتعج ءأ امتعتعم اصكتعمأانطأتكو 41126

 هرسصصتج لع طتقامعتح حرسممأالك ءغ حسفالفع ءمرسربمستاع عنمأ. 8 ءرعتعت ءمضفتماأ»# ةتتعام» ءقأ

 كطعتاعط 83ه ن»# لع عرعر |[ حصصم 596 (زصع. 23. 0ع(. 1199) دصمءاتتتك |, (ان1 12عاضو 1676© تن

 كانه عقال  (نحعصعم مدماعس 8ءماملتق كمعمد5سمع ءمصغقمعأ ها دصعتمتا أ:

 © لمرتتمعو عئملتمع تقع ةرعالل 201533

 [آطدنع ععوممصلعما عاععج 11 عءا]مءمعر يسملته ءهلتلعصسساأ 71“ 16 ]رمو»عبم ]10 ءاب/ عمار ةللتتفع 5

 (ذمع. 18. 1ءع. 1324) دصمءطسق. [آهمعامتغ اة:
11 5 7 
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 ىاشكب مشج ارمد ادنوادخ

 ع هلوا ىشحو انالوم مظنو 111 ةنس بجر ىف ءىتا

 «زورفا شدأ هد ءدنيس ىهلا

 هلوا ناخ افصا مظنو

 هودنا زا داش هد ىلد ادنوادخ ني

 هد ىكودتز متشعب ادنوادخ

 دمحم ناطلسلا نب دارم ناطلسلا نم رماب هيف ادتبا ىنايمركلا ىخيش انالوملف ةيكرتلا امأو

 ىحأ انالوم مظن اهنمو ءارعشلا دنع لوبقم سلس مظن وقو ىلامجلا خا هليكو هلمكي ملو

 40 هلوأ ىليلج مظن [اهنم]و 1 خنس ىقوتملا

 ناونع_ هلوأ دللا اكأ دك ناويدا هن

 ديرف خيشلا تاموظنم نم ىبسراف همان ورسخ لا. 2 هداز دبعم مظنو ةفيلخ مظنو

 ةعماجلا لاصخلا م1 4: ةنس ىقوتملا ىنادمهلا رالعلا ميعربا نب دمحم نيدلا

 © لمستصعو ةرعتت فضلت مدعم هعهلاتمت»

 قسعامع» جطقعماجتغ دصعصمعع عز عط حممصت 696 (ذمع. 30. 0. 1296)  ا1هالج همداع» 77مل

 ونت جه طعستما عطتلم ةصعتمأا:

 0 لمرصتمع مععطتق لح زعمع املا مبطتلل أمم

 ب لعل 1[, نمت ذأم آصعامأا

 © لمتصتمعو ءمرع ممطتك له اهعطتسو جه دهمعتلعع ]ذا ةمتتل كاي

 407ه 11/7, نسأن ذأم ةصعامأا :

 © لمدساصمعر ةتاتمتللا رتعم ؟تاأمنتل ل

 لكسسعلعم مسمع عما 11011 ممداعع همام 1ع مستر امر نست لسكذت كسلافست 11"

 كنلامصأ كلم مست» عل ظلتت ةتتطعمع ةصععمتغر معع امسعصم هل ظقصعتس مع عمتغو نصح 0ع قتتقدم

 سم املعم لكعسمل# ىيضمعم حطقماحتغو نسما اعمع منغ نع ممعفتع دسسلاسس رناهععغع - ا[1مللم

 10 ممداع» مل/2ر مصصم 923 (ذمع. 24. لوصي 1517) رصم»اتتق - لو//غ, تيزانكق ءمضنعم ا

 اهعارمأا :

 (ةمحلتمس يضصتسسص ]ذطغعع طلعو بأ طلطعمم ةتغ ةتطملتقم

 17 /هأ/ م - ءأ 72101 لالعاب. - 4710. آ[عطمعرع ءرع - متتسعط انطعع ىتقمو»عمتتب

 نوضصنعم مععدزعست , ةنيعام»ع كاطعتلعط ل عسل - مل - لع 71ه مممتجعا 8ع ةط"هلبات» للا

 11 ءرجلممغ, مصمم 027 (ذمع. 20. الكوع. 1229) رصمعطبم. - 4711. 1-81 طنقلتل 3-81 ةسنتقأ
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 فورعملا دا نب ىلع ديبحم وبا هحرش دلج مارخلاو لالخاو بجاولا ىف مالسالا عدارش لصخ

 دروأ رببك حرش ىو لاصخلا باتك مهخ ىلا لاصي دالأ ناو ما خنس ىكوتملا ىرعاظلا موحح ى داب

 لاصخ 1# هلئالدو هقفلا لئاسم ىف ةمدالا نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقا هيف

 نيل هلوا روصتخم وهو ىشلاتلا نيسح نب ىنسح انالوبل فلخلاو فلسلا بادآ ىف فلسلا

 لاصخلا ميز“ كم ىم ملق نيح هفلا هنأ هيف ركذ خلا تاومالا ىيكمو ءايحالا تيمم دلل

 لضفلا ىال ةرخوملاو ةمدقملا بونذلل ةرفكملا لاصخلا م. ىجخنلا ساك نبال ريبكلا

 ىفو بنذلا رفاغ هلل دمذل ملوأ رصناخم وهو مد“ ةنس ىفوتملا ىنالقسعلا رجح نبأ ىلع ىب دجا

 راثآلاو هيف ةدراولا ثيداحالا ىلع ةلمتشم باوبأ ةعبرا ىلع هبثر لا هلل دمدلو هدجا خسنلا ن

 نب دجحأ ميرس نبال ةيعناشلا عورف ىو ىسوسرللا رذ ىنال ةلفنحلا عورف ىف لاصخلا اد

 [برز نب ىقبي نب] دمح ركب ىال ىكلاملا عورف ىو ا 5 قونملا ءذاشلا بع

 وننمل أ غمغعع تصلل عرددلعد ءعأ معممعتحعرو ونتت كامطتأو [هلاميدن 0ع هؤلعاتعر ءغ معطنق ]1كاته ءأ

 زللزئ نقع لنسععععع ةطتلع6  ؟هطسصعم . وعت00 قع راام]ورجتنءأ ك2 عرب قلآصعا 1 عن] قب

 ؟دلعم 137: طمعب» لتعاتك ءأ دصصم 4560 (ذصع. 25. ]آ3 عع. 10603) 220انانقو 0111126213605 ءقأم

 طموزعرغ ذص طمع ءمرصسعسأامعلم ةدللك دجهمعمم ءأ 1547-271 7ع رزامأت» 71111 ها 1-17

 زمهععمأام لتعام ةمعلمكس» م20ررطعأوعو طمصمست ةقدععإ] هنت ءأ طصقتت م2312, 1 ]056 طمع

 متععسمغعو 0ع وننهعمتمصتطاتكق ءأ ةعومسسعساع لص لز لع. - 4712. 8طتقلتا] ءادععآ1ءلو

 وزمان عع معكلستق معممطععمع ةعمععأاتك معممعتمع لع مدمعتطاتسع معدعععل ءماتسس اهل مست ءلهص هااتتض

 ءغ ةيعععلعماتستس. (ئمدتمعملطتسو ونتقم0 31011 هممداعع» يمن اعني 1لهدعتنا 1/1512 دع

 يدرس ممدستم5دع لتعتغو كس ا31ءاعلعع لتدءععلععع(. 1طمعتمتغ زدت: طمسك آلءعمو وننأ ؟لك05 رضا

 منطراعلغ ءغ دصمعمم5 ذص لامت» مععمعوغ ءاعب - 4713. ظ1-ظطنعفا آظا1- ظعطتعب

 وسهل (هاعع. ]طاطعع سمت هجر هنعام»ع 1 ]عم5 معمق. ع 4714. ظآ- اك طخقذ]ل ظ1-

 3160 اعد 1[ ءعأرم ويهل أ (ةاعدر نسمع معععدأم ملم»ج ءعأ عععمالم»» ععوتمسخاب ةتنعام»ع لاارعللبا

 ل ]رت»:ع0 1آعر» ل72 11 1ظه» ملعءم/مت8 ةصصم 5852 (ذصع. 7. طآمتأ. 1448) مدمن. (نهدسح

 معملتسس و ونمم0 كغم امعأبتا: طهسق آلعم معععدنم عصلمصسمفمالو ةلعع دع ذم هلتتق ءيعسولتق

 لععتطتخ: 1هسلم بنت ءغ لبدتق آلعم ءاعير ءغاتص وننهامم» ءهربتتو لتس ممعتطتتت ءقأو 0118

 مهل هدعمه لع ]11د مع 2عججع]ونمم ءهغ لتعاأو همعلمستست» م20 مطعأوع ءمصاتسعمسأ. - 4715. 1ظ1-

 آ[ ط1 قفار. وسدلتامأع5 لع مدعقنطاسم لدعم 11دمعطاتعت ةمععادلتطاق و ةتتعام»ع قلتو 1) ح47“

 1 معز ع لع ممعتطاتك ندعم ظطمظتغنعت هةمععتملتطسع و هددنعام»ع لانج: كوسعاز قلارتنعاأ ظق عزا

 0مم" كطحطظتكمو دصصم 306 (ذصع. 14. ءلسص. 918) دصمعطتم - هع 0ع لدعع ةمععتملا ة1دلئاتس

 امسح و, ةسعام»ع قللت 8ع" 211له] مرت: ءل |[ ظءعب» ١ مطعأاغ لعرب 2عما ]|  (نممانلم !ط1هلئطتتمم

> 18 
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 ولو لاصخلاو ماسقالاب هامسو لوصالا نم ةذبن هلوا ىف ركذ دلك 1.4 ةنس قوتملا ىئطرقلا

 ىنسلل ىال ل لاصتلا 204 ذك نع نايبلا هلوقب بابلا مجرت هذال ىلوا ناكل نايبلاب هامس

 أ ركل 000 صئاصخ مب  لاتمالاو مكحلاو راعشالا هيف عمج ىناهفصالا ىدهم نب ىلع
ْ 2 

- 

 5 دودح ىف ىئوتملا مجاشكب فورعملا كم نب دويحم متفلا قال برطلا صئاصخ 6
 ىطويسلا ركب ىأ نب نكرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةيوبنلا صئاصخلا 011# 1م. ةئنس

 عبنت هنأ هيف ركذ لا ةوبنلا ءامس ىف علطا ىذلا دلل دمحلا هلوا كلج وهو 11 ةنس ىقوتملا

 ىقور ببيللا جد هيد ةأيسو هرصنتخا 7 فلالا ىلع تداز 0 3 اخخس نيدرشع نداصخلا هذه

 دراقلا ىهست ةماقم هيف ىطويسلا بتكف مسفن ىلا هدنساو هيرصاعم صعب هذخا هنأ

 10 ىقوتملا ىنارعشلا كيحا نب باعولا دبع خيشلا اضيا هيصتخاو قراسلاو فئدسملا نيب

 هركذ راملا ىوانملا فورلا كبعل ريغصو ريبك ناحرش روكذملا جزومنا ىلعو] 94 ةنس

 حسم 381 (زمع. 20. ة[آمج. 991) رصمعطتم.  [آد]سصعمر ءهنزاتق اصتالم مهضاعتل ماظاط ل 0

 ورسصعسم وعر ةمقعتم امنت عما ز] - ل عا مع ]لا - ]6من ن7, ها هذ 181- ظءرف»س ذلطل

 ممر عاامهعمعو ةممالسم ةكلسدعغعو ءممتتع عمت زمقعت ماتنمصعتس مدمع هع ![عسصغا لا آلث ءررف

 نو اعز. ء. 1ظخحماتعمفتم طسّسم ؟عآ] زللطعم معز. - 4716. ]ك1-]حطتخق هلو طمصمع نسمل8[1[ع5و

 هسسعامسع قلادة مدتن ملل: عرب قلع 1؟/م/مسعم نحل ذطل ممضصمتحي ةممرطتط ءعوصقأم عا

 رمرعمدتعطتم فال ءوزنن - هج17. ]لخط همأتع ءا-هلت ةلعو معمم عاماعم لعمان عتتو ةتتعأم7ع

 كامزاعا» قاتم ]رما» لكةرسعل عرب ]لعرربمأتا ( مستمتع 67'1ءععمبم.  (نهدصرت عملت 000ععلست

 ممعالموعم يوان وعومو. ب 418. ]ل؟طمعتتم ء]-امعوطرو معمم عاماعع ]1دعااتمعو 05[33©

 الامان قاعات 17 ءتن- ءللرموعقو داوم 1 مث8ميرضرم لتعأم ءأ كععو ةسصتنتلل 350 (ةصع.

 20. 1"ءعطع. 961) رصمرعابم. - 4719. ]5| - اخ طمعةتم آكخ1 - هل عط ءرنأو عار مم مدت عاهأعق

 معمرط ءانعمعو ةسعامسع ظطعتاعط لكع/ع7- ءق- لقد كلطل- ءل-ه]ررومت» عتب كلان ظعام ميرائافب

 حصصم 911 (زمع. 4. لصص٠ 1505) دصمتتامم. 1ه]سسضعمر نعن100 ته ةصعامتا: آطهسق آ0عمو ونسنأ

 زم بعام رسم عانمع ء[لععتغر دبأ معملتععأ ءاع. كدضمار هع طقق ممر عامأاعم معع ل متسأت

 حمصمع نعمه ععتطتسم ءعوعر لفمصعع ضمسسعتضتلا ريتال ةمحعنسس ءعععافعطقما ل  ظةععاست ا

 هيعععممتأ يتامصعمونع طسعمز مل- /عاروط ذمهععت مكتأ.  ةعوسلأ سنس انصتتق 1للطسس هعررتقدع

 ةاطتومع رتصلتعمعمع مملتكسسر نسمح لع يسعده اويررلل# (نومعععهسس ]7/-ل“ »نع انعقن ءأن» 0807174

 مم م7]-مل»ع زمهعتمأاسس ىدسرمدبتأ. طظمضصم كظطعتلط قلطلل-ع/-:معاياما طعن: لارسعلا كارو" (طقو

 حصصمم 9706 (زمع. 20. لكسم. 15308) رسمات ءرراامسعم ءقمضآععأغب | ها هل طسسعي ذلطتا لصف

 ]حسلمصكمع يرض ءعمامتستر رصفز هر ءعا ستصمت“ , هل قلال-ء/د ممر“ ةقلمممنمغو نأ هربا 5ةعووأاتق

- 1 
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 لالجو +2 ةنس ىقوتملا ىفاشلا نقلملا نبا ىلع نب رمع نيدلا يارس اضيا هيف فنسصو [اريثك

 فسويو ىرصيخلا بطقلاو ةيلماكلا ماماو ما ةنس قوتملا ىنيقلبلا رمع نب نجرلا ديع نيدحلا

 لضف ىف صئاصخ 5. راونالا هامسو ىنالقسعلا رجح نباو ىماذجلا ىسوم نب [دمح نب]

 ققوتملا ظفاحلا ىئاسنلا بيعش نب نجرلا ىبع ىأ مامالل دنع دللأ ىضر بلاط ىأ نب ىلع

 فرحنملاو فشمد ىلإ تلخد لاق نيخيشلا لداضف ىف تفنص ال رث هل ليق هنأ ركذ ٠*.إ* نس 5

10 

10 

 هوجرخاو هيلع ا!وركناف هب ىلاعت دللا مهيدهي نأ َءاجر تفنسف ريتك اهب هنع هللا ىضر ىلع نع

 نامثع متفلا نال وحنلا ىف صئاصخ 500 ايب تامف ةلمرلا ىلا فشمد نم رث دجسملا نم

 نكل هل تجو وحنلا لوصأ ىف هعضو هحارتقأ ىف ىطويسلا لاق 50 ةنس قوتملا ىنج نبا

 وبأ هيصتخاو فبس امك دداوف هيلا مضو حارتقالا هنم صخلف ىنعملا اذه نع يراخ هرثكا

 خيشاح ىدادغبلا فسوي ىيدلا قكقوملو مآ ةنس قوتيلا ليبشالا نيحم نب دجا سابعلا

 ىغسنلا نديحم نب رمع نيدلا مجنل عورفلا ىف لئاصخ 8/1 روكذيلا صئاصخلا ىلع

 مرستسعتسمهدعهطتقص ءدأر ءلتأت ]. طلع ءدلعس عع ةعهتمدءعما هن"( - هلل ل17: »هم عن كمآ

 11:- 7+ 01هءع[اف» كطقطتتمر ةهسصم 304 (ذمع. 11. كحتع. 1401) دمماتتنق ل لء747- هلأ - 4

 460-عآ -«]ردردمت 16: 0جم» ظماعطعتننغو ةهصصم 824 (ذصع. 6. كحصم 1421) دتمدمتنق

 ل147: 271 - 1ك دمر نأ نما - 40 - لا: 18 ةل]يعرنت سس 7س“ |[ ظعري ك1101 م70 ]

 ل عءرا ال1هعع ل00 ررب: بس هأ ل11: 1هر» ق4لععم/م7» 8. نست ]ذطتخسست قلينصم» 1صقععت دهاء ع

 4720. احط همةتع 81 8جلطا كلأ ظعص كطخ "1 ةلتطو معموررتعاوأعع 0ع رمعيتاتس ك1 طعنا

 4ىلل8 12785, ىنت آل عنك معممتغقسم هتغور هسعام»ع آصف قلقنع قك]ق0-ءآ-مطت»متت عرف ّد/معقات

 راء 11- 1« ادور ةصصم 303 (ذصع. 17. لتلم 9153) دصمتطتم. طلع ةصاعتهعدطتتت 86

 مددع ممسمغر ويتلصأ 0ع دممعضأتم لممصتست كطغعتلعطمصس ةعئمدعمتغ# طآماعمكتو ءععرمطلتأو

 لردسممءاتتل و تطأ هلطست 4/41 دصمعماتتل 1انتال 1موسع هععامدأ ةمععمسمفر 102م دغ طقع 0ع

 ءدتقدو آل عنق عمد لتععمغرو 5ع0ل ععممطومغعو عبس ع 11ةدودتاد عا ممداعوم ]8 ةيدققعم ء] عععطاتقات

 نم 5ةعغم 8فسالمحسب هع قممطتلتغو تطأ دتمعبتتق ءوال - 4721. [ طمع ةتق 11 ءا-ههطتكو

 معمم عاماعد لع ععدصسفاتعمر ةتتعام»ع قلآثآ/ملآر 0118من لطج» لانا ةصصمم 392 (اصعب

 20. 8م. 1001) مدمس. الوزرام ذم كتم 1ءام7 لم 35تتمدتغ, ذصوتتغو هورانك دطقفجلم ها

 جلطتطتغم لع عدسسمفتعمع ملمع متتعو جاامتسعم لةهكتتللل ءزاتق مدعك هط طمع دوس ه6

 ءيغ دلتعمد. 1موسع أملع 2/-1ءا»ن] يععععمستغو كلو نأ كات2722 110 طتأتتال ءقأر 015عمه0صعق

 سقلعد ج0زءعنغ. 1ءنملاع ق1: 7عاآال اع قكقت»عل 8 عرب 3101 متوت»عل 1ع)طغ]8, ةسحم 6051 (ذصع.

 3. لآدم. 1253) مدمعاطتسق و ءرزامرسعم 1ععلار ءأ 710:مه776-عل-01: 7 عتبرك 8هعجالال# عامد عمق

 د0 1 موم5 !دسلحطست ه0] علام 4722. ]خطط مقةت1 8 ءا1- هاا, عمود عصاه 0ع مههاتطانك

 لدعم كمعملتطسم. 1نطعع دصمعستسم ر ةهسعامانع ااعزرو- ءق- لأ: 0مم“ 8ع 3له]ممسنتنعا لا دولا
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 ىم ةريبكلا ةخعطقلا ىثو ةليصخ عمج لئاصخلاو ريبك باتك وو هل“ب ةنس قوتملا ىفنحكلا

 هلوا ىولعدلا

 دكتوادخح نأ ماني هماث رس

 5 نيداطخلا ملع يا 3 < نع

 ىكما اذا ةيددعلا تالوهجلا جارضتتسا هنم فرعتي ملع ومو باسحلا ملع عورف نم

 ريساو هنم اًمومع لقا هنأ الآ ةلباقملاو ربكلاك هتعؤنمو ةبسانتم كادعا ةعبرا 3 اهتروريص

 كلذ ظفح الاو كاذذ ففاو ناف ربتخيو ايش بولطملا ضرفي هنال هب ىمس امناو المع

 ا ةاظكاب 651 1 ا ا , نين 2 7 د
 ج رخانسيو ىناثلا اطخل ظفح الآو كأاذف فقفاأو ناف ربتخكيو رخآ ايش بولطملا ضرفو اطخلا

 10 طخ اهجارختسا ىكما ةبسانتم دادعا ةعبرا ىف اًلوأ ةلمسملا عوقو ففثا اذاف امهنم بولطملا

 [[دمعاطأمو ةصصم 537 (ذصع. 27. لدل. 1142) رسمرعطتم. - 7(5(/7/ متسعتاتق مطاسعملتق ءةدأد

 موعع 7[ مم/ءار نتمعر ةنغ ذص ( مجم ]ءعئاسخو دتفعلالل)1 ءمهصتخ 1ضيقانتت ةأئعمل1 وأم

 4723. [_عطخ41طع ططغص آه ءاءاصتص 1271“ ]منع 1007مء" ن0. 8وضصه معك عانتلل

 طمواجلتع ال ري مو»ءبم ]0 ءاياعمغر يمل ذاه اصعاردتل:

 آمئاتسسس اذطعأ هج ممدصتصع للطسع [) أ

 3 4724. [1لدض ءا-طعطماأمهجع عزم. 12هءصلصم لسص]ل علم ءععمرتم ةلكع ؟عودلج لقت

 طورسنعررب مصخلمعأ هجدع مساع ءمدصم تامصلأ لععتحمامتت و, ءغ لمعالسح ءىار نسم ةا0

 ىوممداس" نتمصأ أ (دلعع ةضاطتسعانعمم اعمفامم ءاتععمسلتو يسمصلم طقع ذص لتقهطتما طاتلنا ع0

 نسرم ست مصمل عم معاسعت ممدختصا. طظمصلعسم طقطعأ نتلتامتعسم نسمس 0هءاتممه 1 اا 8

 زرع“ هعوتاما ةمزاعتتت ( ظ/ور» ءآ-زعاب» همع ءا-سممملءءازر متهأ ننتقل دصتصاتق ءهمللتطتتسل# ذأ ءأ

 رحت معئلتماا نسحتس طقعع. للزعام هساعمس يأ لمعاسمم لسرتا أعلم عمم نسما له ععتأانتلا

 لقلت ررعرع رععرم ((نهعمل , ها رعمطمتتم 8(. (2مملعأ فصعضتتلو اصكتعصاتللل ءدأ ن0 عتمه عت أ[ انو

 علم دسلصتلق , ءرتعمر ررعرسمتلتم ؟ءاتض عانت ءأ نتهعمتاطستس معز" نلتمس دعت لهاتعو عا مكمطقألاتا

 (ةنملعأ فمصعضتتاو لاتكأتللا الت عماتتتلل هقأو دتص طتصتلقو ءرلمل" هععسصلالس ؟عالضعألتل رو عا ءدع

 10 نموسع ءرتسمرتع ننمععت انتم عماتلمصع ءعرتام ءاقعتأاستك.  (ندسس عسمعمأتلم رنكلتستتللل 110 1181101

 ]11101 5 3 ىملسعسمم مرعمممعا5ممملعد 1معاع ىلتأمب ممم منع ننقماتاماععج هتاطسعاتعدع زعممامع ءاتعت
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 [نسللا ىب نسلم ىلع وبا] نعربو ىنرغملا نيدلا نيول. باتك هيف ةيفاكلا .بتكلا ىمو دحاو

 هقرط ىلع. [: ةنس قوتملا :فوسليفلا] متيهلا نبأ
-_ 

 طخلا ملع و

 ىع< 2 7 اح م ردع 0 7 5-35 هيبملا اهي قنعت !ذأ فوركلا ءامسأ الآ ةيداكه فورك ظفللا ريوصت ةيفيك ةفرعم وهو

 اظفلو اطخ اهامسم هنال رفعج روسصلا هذه بتكي امئاف ءار ءاف نيع ميج بتكا كلوت وكن 5

 متقطن امنا لاق ميج اولاقن رفعج ىم ميكلاب نوقطنت فيك مهلمس امل ليلخلا لاق كلذلو

 بتك رخآ ىمسم هب ىمس ناف ىمسملا نال هج باوجلاو هنع لوسملاب اوقطنت ملو مسالاب

 مهنكل رهاظ ةياغلاو ضرغلاو. هفيرعت ىف ركذ ام اذه محو سي ميماحو نيساي وكن اهريغك

 هلضف ىف :لصف لوصف ىف اوركذ ام ةصالخ ركذن ىكنو هعاونأو .طخلا لاوحا نايب ىف اوبنطا

 ملقلاب ملع هلوق ىف هدابع ىلع هب ننماو هسفن ىلا طخلا ميلعت فاضا ىلاعت دللا نأ ملعأ 0

 ]ممدود ما. - ]مام [انطءمدو وستتم طقع 00ءاملمم ةماتك طعصع ؟ععمدصطتت ر ![دسلمقطتع أ]1عو نتتعتاا

 2 ءقع- ءل- لأ: 21هعام»ءاغ ءلتلتغ, دعك سطعاطمالهد [ كات لل: طمعمت: ظع- ءاارمتمتا] 1111-

 ءا)يمةا]ععت»» [ مطتلمكمحطسعو حمصم 430 (ذمع. 3. 0ع. 1038) رسمتنطتتك ] ةنعاتست عمتك معمطقتكتأم

 4725. 11د ءا-اعط 2( قعد ةعتطعسلأ

 ][1معع عدغ معمتالم ممعمصتعو ؟ععطاسسم ]ئنغععتك حلمطمطعتعتم ء[طصععسلتو كه نأ همتلتمم

 ]زئمعدسصتتسس همس ممصهصأتعت طلق عمت هممصصتقت 0عممسستسحاملال علكع "عه هلعمأ!عدأاتتخو انك

 لعممستسحسلدع همدستسم ةزكع ؟0ععق زمهععكأاسمأ. ك1 وستق 7. ع. مةععلمأتا : ةعصاطع لف# , لقارة

 ]1/ هع ]غ4 , طمع ظعمسمع ةععرأم هممصصتخت لكيركمت» عمماتستتماو طقعع مدع عدتتم عمتتتتلل ع] عت ءمأق

 معمم طعمسلم عغ معمصصصعتحسلم ءدمعستغو ونستطنتق لعممتستسحملل5 !ذغععوع زل]دع زصق عع

 [آدع 0ع ىدتقمح 7276/77, بيس ع« لتكءمتلتق وتتهعععتعغر نتنمتت000 معلسمتلل 2هدطتمأك كر

 ]معدد معمستت معامععمأ ة]!ضنسع رى“ عمعرمر لعععصخغت للمدجعم , دتغرو معمصا ص علقأتقو طتتصأكلع

 معتم 11و لع وسم نيسمعضاسعز "عقممصس 0 عملا عطتتم ءقأ روك ء/ رك“ تننح لعمال 1522(, 681153

 ينس عم دلتا لعممدتتسحطتتت همداتتس ءاتتن ب, 20 ةصقامتمع د]للمطتتتل همدطتملا1121 5ءضطقأطتعو ؟ععطأ

 ءهوتتكدد» ىو 1/4541 ءأ /هقت»““ ةتومتع ىرنى»“ “© هغ اس(“ طمع دل معاعس عظمت عملمتم

 رسمصعمأاو كتزاتك ءمصقتلز نط عغ عتستستتق لمتق همممععمأ ل  ةتعحتسعم ملستق مماذحت ةنعتانلأ

 دم تتنك وسدع ج0 حمعاعس ةعئطعملل مععنتم عطدصغ لانكوم ععصعسطتع ءهعمممعملتع. كسا

 طلع وسحع ءيستسعسم#ةستصأ ص ةععالممتطسخ 1ةت0قطتستتق.

 8ءعأغألم 0ع طسلاتق ج05 مهعداممالتو ع 8قممر 12 تس طع ععامسس امقاتطت مص علال ةقأأق 100

 ةعئتطعملل دلطأ معوعدممع ءغ تيلغمعو عمو ءزسم طغعصعقعلم 0ممهعععو ل1 ءعماعس: ىرآلوعتتخ
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 ةباتكلاو الا رما ىم ام ليق ديلا ناسل طخلا سابع نب هللا بع لاقو افرش كلذب كيقانو

 هب زاتماو لعفلا ىلا ةوقلا نم ىناسنالا عونلا ةصاخ ترهظ هبو هنع ربعمو هل ربدمو هب لكوم

 لتخلاو طقن رضاحلا مهفي ظفللا نال ظفللا نم لضفا طخلا ليقو تاناويكلا ردأس نع

 ةدئاق نأ ملعاو هيلا ةجاحلا هجو ىف لصف ةفورعم ةريثك هلئاصفو بئاغلاو رضاحلا مهفي

 هب ىنتعا امم اهلاوحا طبض ن 5 اكو اهلاوحاو ظافلالاب الأ نيبي مل امل بطاخضتلا طخلا

 شوقنلاو طوطخلا وعو هنأشب ىنتعي امم اضيا ظافلالا ىلع لدي ام لاوحا طبض ناك ءاملعلا

 اهتاكرحو نامز لك هجو ىلع اهشوفن ةباثلا ةباتكلا لاوحا نع اوثجف ظافلالا ىلع ةلادلا

 اهنم لقتنيل اهرييطستو اهبيكرت ىعو اهناذمو اهتاذش نم اهطباوضو اهلكشو اهطقنو اهتانكسو

 معضو ةيفيك ىف لصف ناهذالا ىف ةلصاحلا ىناعملا ىلا اهنمو فوركلاو ظافلالا ىلا نورظانلا

 ليقو نافوطلا دعب ىقبيل هكيطو نيط ىف هبتك معلص مدا طخلا عضو نم لوأ ليق هعاوناو

 (مئماسحتس مععز ىلمستسو “© نمل لتعطس انطأ هل حعاتكه همطت] ماعد 0 عهده مقاعةط لة

 همك عندك. قلقلمل]مآ عب قللطلزع لتعتغعت ذهتمطتصو ]لئطصعاتم رمهمساتق ءدأ“ طلزعتطتع: ادلاد

 رمد دغر تتزانك م05 اعح 1200 ءمماعتجع ءا زماعع مع ممص هلأ ةعئتمطتتمر ءةوتنع م2 عقامسأتف

 يعممعع طسسممت لعسم مقاعد عيقا عمتك 51 1هعنلاهنتحم ه0 ةععصلسسس نكتطتع ءاذاه 2 ءعاعجق

 حمتسهاتطسع لتئاتص كدتطتس. مصمم لتعطع: كععماتسم ريرتمعمأمصاتم» عما ؟عدئطو ور ؟ءعئطاسسس عطلت

 لمعمأ مرممعععما عت اهمال, ةعضماطسعم ]نمعدعماعرر ءأ جطغعماأعس. (ءاعحتسس (عمم]1[ةلعذ ءزددق

 ممععاوماأعع ررسلامع ءا ةدكلك مماهع ةاتطأن

 8 معالم لع ممللممع ءزانه 06عءددز وازع. بس كعلمعر نتلل ماعد ةعصااتتتهع عمهم 101م

 ؟]]وعتغعلمصعتسو ونسمع صمصصتعتل ؟ءيئطلق زتكوسعو نسمع طسع مععاتمعمأاو ءنكمتح عللهأتت

 [رع ممععععم معضتسس طنع ةررععامصاتستس 0لعاطصل(1مصع ءغ معمتامصع دل لمعال تعنت

 جلطتطعطحصاغو ترن ءيعصتاألم ءمضننتر لتماعصاتق 20 ؟>ءعطو ءمعممةءعملج لسعتاو عه دتأو

 تك صمص رصتصاتك هرتعرته لمصلم عيار طسع قلت مععاتمعمأا المعمم ها علعمقهي نيمع ؟ةعطق

 ةععوررستساممأ. 0( تنمععزك ءعصتصغ ةناعتت ممص ةم]سست لع ععطسق ه0 ةععلماطتسمتس رمعجاتم عماتطاتقو

 تتوق وتسمع ؟هءملعم ر اناعمع نسلنعمءعءعماعمو مايصعأمو لتمعتاتعمي هتلوصمم عنق تعم ءعغ همللل

 (معطصتعمب سملتم ةدصأ زنق ه/نللع هأ 712ل06 (دتعمم مم وطم»هالقممتق ءأ معما1ممعهاتمستك)و

 تنل ععمأم تيزانعكلتم (ةسررمرتق ءقممك عماطمغو ةعأ ءاتمتس 0ع ءح ءمرسبممعصلح ءغ 0عاتس عةصلاقو

 دغ ةاسلتمعأ زصلع جل مععانه ءغ ازاععمج ءغ مط طلع هل ةعصاعمأاتمع ه رصعمأتطنق معمل لقععمأ ف

 رمضم [ عزو 1.

 ممعازم لع ممالمسعري نين رماتلطتتللل ةعجلماطتتكم هدتتعأتصعتات ءعرنأأ لع ءّزانهونع معمل ءرتتاانع. ب

 قىللحستست لتعتصاأ مكستتسلت ؟ظيتمدع ةععاماستمع 1مك عما مد عضو نسأ همامع ذص طدغم ةعتردععتأ ءأ

 وح مرغوب دنغ طمعع ةعقماسم ممعدأ لتاسكأتسل ءمرقعمععاتت. ةللأ 1/معوم معتم امك ءوالممعللا

) 

- 

3 

1) 

1) 
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 الوب مي لاجر قلك .نرعلا ظخضلا عضو» عم لوا نأ -هنغ اهلا :ىضر سابعا نبا نعم سيردا

 لصفو لصو وهف ملسا مهيناثو روصلا عضو وهو رارم مهلواف رابنالا ةنيدم اولزن ىط نم ةليبق

 مهوامسا مسط نم صاخاشأ ةتس هعرتخا نم لوا ليقو رشتنا مث ماجتالا عضوف رماع مهتلاثو

 نم مهدايسا نع كش امو طخلاو ةباتكلا اوعضوف تشرق صفعس نملك ىطح زوه سجبأ

 بتك نم لوأ نأ ماشه نبال ةريسلا قو نيدكم كولم ءامسا اهنأ ىوريو اعوقحلا فورحلا 5

10 

 فيرط نم هانيور ام ميصالاو مالعالاو فيرعتلا ىف ىليهسلا لاقو ابس نب ريح نرعلا طخلا

 ىوملا لاق معلص ليعمسا ةيبرعلاب بتك نم لوا لاق معلص ىبنلا ىلا هعفري ربلا دبع نبأ

 ةيسرافلاو ةينانويلاو ةيريمكلو ةيبرعلا ةباتك ةرشع ىتنثا ممالا تاباتك عيمج نأ ملعاو ريخلا وبا

 كلل د ل دنالاو طريربلاو ةتطيقلاو ةيئاكوبلاو .ةرييدعلا .ىعو. اهقرعي ىم ؛ بنو. تالكدتنا
 ةينيصلاو ةيدنهلاو ةيمورلا ىعو مالسالا نالب ىف اهفرعي ىم مدعو اهدالب ىف اهلامعتسا ىقب

 اضطستمغو ءأ 758 قكقالمع طمعع ملأ لزعمهع لت طتص: "[ععم ظيعحتساأ هلكت ع م7747: اذ طانخ

 "مجول دما ععصأع هدأ ونسأ معاست هع نعمت ةعمطتعمسا زمك عدعصستسأا عغ تس نعطعتم ةكصاطمتت

 طمطتغخحكر» ؟عصعرجدمسأ. 170م4“ معلستتعق ءمرظستت ]خ(عدصتتس 1هدكسمق 1صكعمتا - هععوضسلانق

 457م7, عنتر نسماعمتتك لت 5ز نصععملمع دحنغ آصاعع هع ءممز نم ععملمع ءىدعصتأ تك ؟مرسمتنتت علان

 لو عرعوررا ب مماتسم , قبو“ ممدصت همها رو رماتصعأم لنوع أتعم زمحعصلاو نسم 1معام ةعتطعملت

 حرم 1مامع ق3عوطع» معمزروعمعم هيل. ا خلتأ للعتساو مدللم5 كعلم أتتقع 105620053 ةعاع

 ريتمدع عتسوو 6« خط 10عب» همامد ءأ قلاننعلر 11همدس, 1101 برع. ]1عءربتت, كمركمع ءا

 (6©مةئئلعا دجمعا]دغمذر نست ةعاع ةعتطعملل ذمععمتم دل ظمعتس دلتطقطعات اناعمم معز ءءعتصأو

 نسمع زم ععجرع همرستمتطسع همص !عوعطومطع. قلئتت طقعع مميدتمم هعرع معونطسع 1/60 ءرن عدعتطاسق

 مطسصا. .آص هرعجع طوعا هط قطاع 272ع7من» ءلتكم رمعتسسصتنتت> ]1ءعلطتخو و11 51من

 حمم طتعمتم ةهععععتعغ و درهم“ عرب ىءالم ةمتعععر ءأ كم]بمتل# ذم ]تطعم 27- 1م ةرك دمع

 11-7107 ل نع: ؟ يئامتأ معمدجتسع ةعععلسماو ودمع ةسعام» ع ق7: قل ال- ءآ- الع“ مطورجط ءامت

 لئحتمدع عدلترسسس : طعصسعر نسأ ةهعمطأعع هةعئربدتغ, ظطنغ ةلوربمألع. -  ظ1هل]1د قلاع“:

 0رصمتمو هتغر هعلرطتخمم ععصمعتج مضسامصتنس ممرات هنن 3060ععلست ةلتسغو  ةقهطأعاتتتو

 طئسعمعت عسل, ععمععتسل, معجكتعتس هوت معتتم, طغطعمعسلتو طتتصقعاتلاا هلكع ]دلتصتتلاو

 ءممالتعتس و طقعاطدع يسم ةصلمل ده عصتسم , 1صلتعتسا عا ةتمتعتتلال , 0110111111 0111120116 581116151017

 معع ءعمصتس و نست عد 1نعدن ةدصار دللطتع هيج عمدأعع رصهمعتغ ططسع مست عسس ةعاات عمار ع22ععاتتللو

 يماتعتست , طقعطوعت مت ءغ ةصلق] م ععمسمر اعتق جلطسع ذم (عتتك دعت ءئععععمطتتو ةعا ءتح

19 .11 
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 ةيناربعلاو ةينايرسلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا ىمو مالسالا نادلب ىف تالمعتسملا ىع عبرا تيقبو

 نأ ميك ريغ روكذملا ددعلا ى رصحلا نالف لوا امأ هوجو نم ثحب همالك ىف .لوقأ

 ءامدقلا بتك ىف رظن ىم ناف ةضرقنملا ىوس كلذ نم رثكا نآلا ممالا نيب ةلوادتملا مالقالا

 مالقالا عاونا اهيف اونيب نيذلا فرحلا ملع باكا بتكو ةينيطللاو  ةينائويلا ةغللاب .ةنودملا

 5 سمخ هلوق نالف اًيناث اًماو عالتتالا ةلق نع ىنم رصحلا اذهو انلق ام ةكح ملَع طوطخلاو

 ىنعأ ةينارصنلا ةلملا صاوخ ىف ةلمعتسم ةينانويلا نال اضيأ ميحصب سيل تلكمضا .اهن

 ةيئائويلاو ةريثك كلامم ىحو هسمنو اسنارفو اينابسا دالب ىف ةعقاولا ةروهشملا ايميداقا لأ

 مالك ةيمورلا ىو مالسالا الب ىف اهفرعي ىم مدعو هلوق نالف اًنلاث اماو مهبتكو مهمولع لصأ

 ىغينيو ىصح نأ نم رثكا اندالب ىف اصوصخ مالسالا دالب ىف ةيمورلا فرعي نم ذأ اضيأ ميقس

 10 ملقلا امو ليلق فيرحتب ةينانويلا نم ةفرحنم اننامز ىف ةلمعتسملا ةيمورلا نأ ملعي نأ

 ىم ةيناربعلاو ةينايرسلا هلعج نالف اعبار اماو ىلانويلا ملقلا ريظنف مورلا ةرفك نيب لمعتسملا

 دتلاسكو نأ هو ءمعممدءماو زم (ةتم ميمطعتستس ءلمصتع معرس عصسلسم عقار ضتتصمعاتللل و 1ه01 نصت

 مغ مزمزعسسس , ءأ نطهانم» (مصاختتص لص اعمق زعهلويصتعتم جلطسع ذص ددقتن ةانصغو ةضهطتعاتتسو

 معمعتعتسم و موجع معمم عا طغعطعم عدس. ع دمع طتع حط قلل /عقع» عءامتم اههلسصخكنعو رمآاسعطتق

 هوم مال مصتطسع 1هعدص لهما  عيصتتتت عطلللل انتل علئانق اذص عاتق تانللل ملدا عالت 01تطتقو ل

 نم معوستعمءلغو دتصتسع لاتكأكتق عقار تنص هجم هةعئتطعملل ععمعتت , نسمع متتمع هزات

 ممرحتلمد ]جكقلمكتسلع لص نكات عانصغو هانسسفعضتت» 11لطننص ءيععامصأو ءحجععرتاتم دتكو لمع راقصع

 ومصتغعتصتسا. (هنت ءصتسص ]نطعمو معصم ةمقرتأ1 لأ عيمععع ءغ لهتصع ةعضرأم5 ءغ هرعتم

 حسعامرحتست 0مءاصممع ]ز(ءرمضتتال عممتمزئنللر نلنأ ذطأ دمعتك ءقلمتست ءأ ةعئررطتتمع كعمع فيل

 ياتعممأاو >ءعيتاماعسس ءمضتمو نسمع لتحتساتانقر 1صاعل] عمان ذلله سكاس انتم جتمتتاتتلت 27210

 ممم انطعمصتسس !ءعالممع معمل ءقمعئاستك. ةععنصسلسسو نمل لتعتغو عيسستصوسع 111 دعاتسس اذ عتنقتلاتتال

 مامصع لتعممضتتعسعر صمص رتتصاتق 8 ؟ءمتامأع حطغعضعمغب ةعضانتم عطلللل 1:ءاعتالللال ([126 ملل

 رسمحتتسع لص ديقات عقأ ةمرنل هتعمس (ئطعتمإ(مصمتتتلل 5ةمععامأات ةدتسمقو ةرناتل دسعتساطد ةعئلا ععغ

 معملعمستمسسس هعاعطععتسمستسل ص [آ!1ئةممصتمي 1"عمصعموملاته عا ((ءعئسممتمه [10ععصاتتتتل و 8

 (مركمع سسلاو ءمصاتسعمأ ععومجهر ءأغ ةعضماسعم كتنمععوم زطأ طمصمق ءعأ هدسصتستت 00ءانطمتانتلا

 مغ ]زطعمرعمست. - "[عاتم معجم ععمتس لتعاسست ءقغأ ءملعتم دسملمرو معستمسعللل 1طكتعصتتس اص اعتق

 اهلمستعأفو نسأل ءمرص لآ. ع. ةهعتبطتعمتل انهن عدتل ةلكتع [اطمهددمسمااتلال 152ععاتأ[ ]1 هالانتلل 08م2 08قلو

 10 تتضرر نسأ ذللوتس ةعئمانسمتس لذه ([ءععلمق 01ه طمتستص علهضمتتنلال 080085 ءانالأرو ءأ ]ضاعت ءوك

 ممانمعلتسنل ص طمع ممماعم (اعكفي راتععم ةلضارو نلتفت انا طانتل ءلوتتا ممقدلضأ. كعزعصلستل

 ةمسساعرب ءدار ةهعئرماستصمتل انئلمعمتلر ننتفع طمع ممداعم ةهعامأع لص دقات ءةأو رممتنعأق ده مأأ5

 ع رعاععع جمععو عمتك ملمس ءقوعز ها اممنق ةعئزت اسمعو ننم ءءفاعس ذصللعاعو منسفعت
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 طوطخلا مدقا وه لب ميدق طخ ىنايرسلا نال ىغبني امك سيل مالسالا دالب ىف تاليعنتسملا

 ىف تبث امك رثأ مهنم فبي ملخ نوضرقنم اهلهاو ةيماشلا داليلا ىعو نايرس ىلا بوسنم

 ىناربعلاو اهطخو ةيبرعلا ةغللا لخأم ىعو دوهيلا نيب اميف ةلمعتسملا ةيئاربعلاو خيراوتلا

 بيترت ىلع ةبترم مالقالا عيمج نأ ملعاو لصف ةليلق ةيباشم طخلاو ظفللا ىف ىرعلا هبشي

 ةيطبقلاو ةيمورلاو ةينانويلاو ىلوغملاو ىلايرسلاو ىرعلا الأ لصفنم اهعيمجو ىرعلا ملقلا الا دجبا

 ةيساغلاو ةيكرتلا !ذكو راسيلا ىلا نيميلا نم ةيبرعلاو ةينايرسلاو ةيناربعلاو نيميلا ىلا راسيلا ىم

 رودملا لكشلاو ايلجا وهو الاجنرطسأ ىمسيو فقحلا حوتغفملا عاونا ةثلث ىقايرسلا طخلا

 لسرتلا نوبتكي هبو اطرشلا طخلاو اهنسحا وهو انيلوكسا ىمسيو ليقثلا طخلا هل لاقيو

 نم فئتشم وهو ْمْلاَش نب رباع هب بتك نم لوا ىناربعلا طخلا ىطبنلا لصا ىنايرسلاو

 ال ىراصنلاو دوهيلا تمعزو ماشلا كيري تارفلا ميعاربا ربع ثيح كلذب بقل امثأو ىنايرسلا

 تكاتصأتت و, 100 ءمعا]م عتمععم ؟عاعكأ هرتممدلطتق ءوأال دمتم قآل, عم“ ةعصئراتكملا)

 مور معدد عأ طغعطعدعممس لص تك ماتت عطمغو علنمع لص (ءركتق ةهالدستعأك ذص دنقات ةلصأ. لوم طمع

 لوداع للعام عما.  هعمامعم عمال ةعارداتتال ؟عطلق عقار لللم هتطصتلتلال ؟:عاطلقأ أ ةةلطلفو ءأ

 ممرصعم طقطعع جه معونممع كنون ينفع مسنصع (ءعه ةعماعماصتممملتك ةزجع ى/رمتس لتعتطتعب

 زانق امعمادع مءعاعععه ملام ةدمععمأتللع ةطصاعسعضتماأر نأ عع طئقامعتح طماطتتل ءقأل ةعصماطاسعو

 حغعس طغعطعدتعمم ننه لملمعأ تطتصطنت'و ريتتتساق 1ممق عقأ ااصمكتمع ءأ ةععماستدع ةتمطتعدعو

 هم انمجتح طعطعحتعمري مدلممع مدمصت معاهاتممتق ءغ لدتعاتم ]1 عئحصتس طقطتغمو كنس معهطتعم

 ممسلستس ةتئستات نلتمتع طقاطعأب

 8ع ععالم. كعلممرو هردصعم ةعئمطتسمق 0تكممدت مدع ةعوتتت ![!(ععدصتس 4ك 8 ل آل حامطقم

 طعضعمتل معدعأعع امودتتم ةعمطأ نسر ءغ هردصعم ءودع لتهز هصعامم معهعاع» ةعمطتعمسم , هودتمعمسل ؟

 ءأ رممعم]زعدتلت.  ((عمععدو طتتسهعو عأ ءمرتاتعم هععهلماستم ه2 ةلصتقاتد 20 0عجاعدتس م10علتكر

 مغ طعطعوعمرو ةرعمعم ءعغ ةعمطتعم ه لعحطو هل ةلمتعا مسن ممهأعع هع طتتتعتاعو ءأ معطقأ1 نقم

 معرمتمامرعو عوججأ 2 عم اعله طقطعأ ععصعتتر ةعتأتتال عأ ةععاتتقأنلا1, 01001

 جمر ع] | دغمع عغ مصصتسس 01 ةمتستستاا عقأ ع 1مضسمتم ؟هاتنص لمت هدصصتتتللا مان] أد عالنت تال و 1186

 ععضماتعو ععوتتمق 1 علت ها دلعم رمق ةيرتعااهكنع ع مع هتيم العامر تق

 زم سزمأم]دعست مرسم ةتالقمصع نأعاوساتت. 18عمعاعععم الصختم ةرعتمعو 1[ممق ءقأ مهطوأه عوف.

 8 ءيتماأسرو طعط دلت عم. طعصصتع نسأ طقع ةعئراطتعم ع ةرهتمعد 0ععلتكدأم انقاتق ءعةأو م4867

 [_رمدب ك1 معلب متكلم  ةنمعالدنو ةرداعس ءوغ طغعطعمعمي سحتعمم [ططمطتس طظسمطعمتعسد اعمصقتتا

 (ملم"م) كوتمسس معالطتختع. لملمعأت ءغ (نطعمكتممست ةنصع نلله هرتمتممتنتت 01522عممصاتق
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 دخلا هيلا كلذ عفد ىلاعت هللا ناو ةراح نم نيحول ىف ةيناربعلا ةباتكلا نا مهنيب فالخ

 هل ريظن الو ايماسلاب فرعي ملق مهلو ةمدقملا ىف انركذ امك اثرحح نورشعو ةعبرا ومو ىمورلا

 ظخلا هيتك تبت ىف سونيلاج هركذ دقو ناعم ىلع لدي هنم دكحاولا فرحلا ناف اندنع

 فيفختلل ىكمي الو هيف رفاملا اهبتاك بعتي هنال ليلق نامز ىف هملعت نكمي ال طخ ىنيصلا

 مهمولعو مهتنايد بنتك نوبنكي هبو ةتلث وأ نيتقرو نم رثكا مويلا ىف ايب بنكي نا ديلا

 ةروص ىف رثأكا وأ فرحا ةتلتب بنكي ةملك لكل نا وهو عومجلا ةخباتك اهل لاقي ةباتك مهلو

 اوبتكي نأ اودارا !ذاذ ةريثكلا ىاعبلا ىلع ىتأي فورحلا نم لكش ليوطت مالك ٌلكلو ةدحاو

 نم جرختسم ىوناملا طخلا ملقلا !ذهب ةدحاو ةحفص ىف دبتك ةقرو ةدأم ىف بتكي ام

 ةدكاز هفورحو ةينارصنلاو ةيسوجلا نم بكرم هبهذم نأ امك ىلام هجرختسا ىايرسلاو ىسرافلا

 10 ةينويقرمللو مهعبارش بنتك رهنلا ءارو ام لا امدق هب نوبتكي ملقلا !ذهو ةيبرعلا فورح ىلع

 ملق ةنأم وكت مهل نأ لاقي ةّدع مالقأ ومو ىدنسلاو ىدنهلا طخلا هب نوصتخي ملق ١

 هرلمحصاستو هعضربطن من طعطعخعحجص ذص لسمطنق (ةطسلتعق ]آةصتلعتمق 0عرمدلزكذس ءيقعو 1)عنس

 رعرتم مع ظمستمتطسع جلعتسامم معوعورزووعب ب 8 عما ماستم 1 انللل 2 عمر ننمع ؟لعتصأل ([1186110م1

 انئعرمم طقمطعأو بغاتص مجمعامالممع يرصس عض مفك تتسانق. [طسسمعأ اعررم كمصاتتعر ننأ همستمع

 كوسم ةمعامضستتغو معع دتلطسس ةتستلغعتس ةراتل همع طقطعغعو محض تمم ]ذمه ماتععم ةعماعمالهق

 ءدويرتتستا.  (ملعصسم تس ذص صم مالوم ]ذططمستسس ةعلععتل ععصتتلا 01011111 01111126111010[. ب

 معمر ماسعم ةزمأعم طععلأ (هصيبمتتع تحت لتمعأ مماعمغو ممل ةعضطو ءهلنم ؟ع] نعرض اتفه ةللل الق

 لعامل عماستر عا نسأ ]عمت دضممات عمضت0عغر ددصم لتع مانع لسم هسا ته ةملتع ةعئتطعتتع

 ممر ماعم(.  كنضأ طمع هةعئاماستل ذص ]للطرعتلم عمعصلك هغ ]غ(مضتعس تاسصااتت, 110 عصوتتع

 معضرتاسعمتن طقطعمأ ىرعمصز نصعام““ لتعاحتسو نيمع عم ءقمصقاملرو نيم ه0 ءئطو ةزنمعتله

 ءرعمرتسعملم عج حسنا مانسعم ]نا ععمع لم تصفتس عجتتمتل ءمصز نص عامع ةعتطسماسعر ءأ علمونأل

 مععطم ]ن6 ععمضسس طعستمع معم1همعماتممعس جلستااسمغو نسمع دصنلأامع ةعواعماتمق ءحهتستكو

 انكر نسمع زم هعماسس !1هآتتق ةعئطععع ةماعماو نسمصلم هد ءةيقعتطععع ؟ملطسماو ذل1م امم

 ةلزسأل لص نصه ممعلمم هعتطوماأا ع 8ععتراسرو رصهصآعطةعمرو بنت لآمعصعم هدتعاتضعلل

 لعلتاأور ع معمدزعم ء دردتمعم تسهصمتتغوم سعسملتسم لمص ءزنق لتسعراتمم ء ال[حعتعسم ءأ

 (ناطس مال مصتعسم ىسسرتممتام قام آلا ععمع متسع ةعمطت فستنس ءجععلاسمأو عا ةععماسعمت عصا عد

 ام ءيلمصتطسم (عمصعمححصتع طقطتتخساعع هل 1ءوععم ات تم ءممعت عيمصلمم ةصاتوستامق نأ عطقصأاتك

 لالممعاممتامع سموسع ةعقربا معتم طقطعم(ا ةتطل معمررتمتس. ع 8عءعزماسعت» آصل1 بج ءأ

 عامل عم. طاسسعم ةعئترماسعمع طمع ممستمع امكتعمتسماسعب ذللتق ءةمتسص مموسلتع ءعصاسل قكمعلاعت"

 اند

1) 
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 طظخلا اتلثو نيتطقن هنكذ نوطقنيو دجابا ىنعم ىلع ةعستلا ماقرالاب نويتكي ميضعب

 لابشلا نم ىدتبي ىريمحلا فورحك ةلصتم هفورح ملق مهل ةردن ىلع ىشبحعلاو ىجنزلا

 طوطخ لوا فحسا نبا لاق قرعلا طخلا اطقن ثالتب اهنم مسا لك نيب نوقرفي نيميلا ىلأ

 هتافلا ىفف ىندملاو ىكملا اماو ىفوكلا مث ىرصبلا مث ىقدملا هدعبو ىكملا طخلا ةيبرعلا

 ليلجت نم ليتحن ةباتك ملعا ال ىدنكلا لاق ريسي عاجصضنا هلكش ىو ديلا ةنمي ىلا ميوعت

 ىم اهريغ ىف نكمي ال ام ةعرسلا ىم اهيف نكميو ةيبرعلا ةباتكلا ليتكي ام اهقيقدتو اهنورح

 ردصلا ىف فحاصملا بتك نم لوأ قحسا نبأ لاق ىرعلا طخلا لحما ىف لصف تاباتكلا
 ور

 ء
 رعشلاو فحاصملا بتكل هيصسن دعس ناكو ٍبايهلا ىأ نب كل

 هنمو قوكلاب نآلا فورعملا وه ذينيح قرعلا طخلا ناكو كلملا دبع نب كيلولل رابخالاو

 وكلا ىدهملاو ىرصيلا مانشخ فحاسصملا باتك نم ةليقعلا حرش ىف امك مالقالا تطينتسا ؛

 رابك ىم مصتعملا مايا يف فحاصملا بتكي ناكو ىدح وبا مهنمو كيشرلا مايا ىف اناكو

 معتماسعمع عطسسمطتعو نسمصتتلت همصصتتلامع ممععص ةزعمتق ءةمصالعم حتنن نست هلتطقطعأم

 م6760 طحطءصاتطتتق تطكتصطتخر ءغ لام دتغ عم ماتصعأج تك هنص]رمصاتلأ. - 8 عمار 61012

 عاسعزأاأوسو عغ طقط ءعددزمعي وسنهع ممعوملتدععس ةعوستطتع هضلتسعتس. 1"عمسم طقطعمأو

 تتزاتم ]ال(ععمع ءمطقعععمغ ددغ !ئغععمع طئسج مشات عمعو ءأ م ةلمتمأاتو لعد معكتتت مظ0ععلتتطأم

 1ماعع ةتنمجتلمه ممدصتسم أعم ممصتت 115 ما معاأومء. اس 85ععامأن22 282168. 171 1: اءمعت

 طعل_ضحرو 1صوتتغر ةعدطسس هععمطاتعج ةنلغ 31ءاعلعدسمهو وننمتت 311عاتسعمعتم و 8وفععمعت» ءأ

 (ن(عمعتكق هةععدنمع ةنصطل 1م 31ءاعلععمج ءه( ة[1علتمعممأ ]1غععهع 1/71 عجل م1كاتتللا قالت

 تنس وأمعو ءغ [[ئغععمستس ؟مضكصف مدلل ذو ]دطتق دع زهمعاتنمماب - 7277-]2ني0: لنعغ: ةسدللعتس

 يىعممدعم ةعقتمطعمسو تطأ ]يحض طمدسم يدفذت ملتصعمس ءا يدلل (مغعسس امصامس ةهلسستلاتلب

 نسمصتكمتس ةعدطتعمو معع للح دلتق ءىعمعلتطسك ءءاععاسعوتتع ةعرئطأ مماعوأ6 ع 8 ءعاأزم 0ع اثكب

 وسأ هةعتماسعملال ةعمطتعمسس ممنلععتسلتا ء>عماعطحمأ“. قطن 17مم لتعتات صلستتقو نتتخل مالنام

 ةععدلم ءنلتععم (نهردصأ ةهعتممستغ ءغ ةهعتمامعمع ماهل عط ضقط1لتصع عاممتمسس ءمصقععتطتق ءةأار 11720

 ظ عرب ىلط1* 11 عبروا ئتغر هنأ اله ل, معوممهسأع ]17 ء1 00 طعن قلل ءارسع7ة غر, ءملتعدسا ءمدهطت-

 مرنم و ممقطص هس عغ طلغغم سمسم ععتط عملمصس معمكجتم كمدد لعدم 0هك ععوخر عا ةععردأتلقب

 ندحع طتصع (ءطممرزتك ص نكات ءعمغر ءةملعتس ءدغر نسمع طملتع (:داعمعتم ديدرعا]جاسعو 0206

 جءامكأ اجرأ هدتئعتسعتس ممععضصتمأو نأ لص (نهرصتس عصاقعم 0 (ئةهقتلمتس 4لء74/ع4 1ءعلطتخب

 1مغعرع ءمذد ونسأ للععم (نهرومأ 0عوعتمدءعحتصأرو 7708و 1دعععمعتم ءأ ر2لع]ل# (ئدلعممتق

 طيعضتصسأاو ننك (ةيصرمرع 16د770/1 ؟هصتعضستسأاز معتم قلطتع 800ه7ن 62. وست ةنط آطقلتاو

 1/0/هيعد» يلتععم (نهموصأ ءيقعتطعطوع ءغاتص معصم لجتطاسق (طيقعمعتطانس ءأ دتعأك هعسات هعلتطتق
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 فتشاو ةعبرالا مالقالا يرخنسا ىقو ةبطق ةيمأ ىنب مانأ ىف بتك نم لوا مهقاذحو نييفوكلا

 ةفالخ لوا ىف بتاكلا نالجت نب كاحصلا هدعب ناك رت سانلا بتكا ناكو ضعب نم اهضعب

 ةّدع هلو ىدهملاو روصنملا ةفالخ ىف دامح نب فحسا ناك م ةبطق ىلع دارف سابعلا ىنب

 تالجسلا ملق ليلكلا ملق مف اًملق رشع ىنثا ىو ةنوزوملا ةيلصالا طوطخأ اوبتك ةذمالت

 مركلا ملق متفملا ملق روبنولا ملف نيتلثلا ملق ريبكلا راموطلا ملق جابيدلا ملق

 ظخ ثدح ىنويبشاهلا رهظ نيحن يافركلا ملق صصقلا ملق دوهعلا ملق تارماوملا ملق

 ديوجتب هبانتك -خأف نومأملا ىلا رمالا ىهتنا ىتح كيزي لؤي ملو فقحلا ومو ىقارعلا ىمسي

 رهط ث اًعاونا هلعجو هنيناوقو هموسر ىلع ملكتف روحا لوحالاب فرعي لجر رهظو ميطوطخ

 عاقرلا ملق ليس نب لصفلا نيتسايرلا ىذ عارتخا ىسايرلا ملق جحاسنلا ملق عصرملا ماق

 هدالوأو ردنقملا ملعم نيسلل ناب كلا ىببينتلا ميخربأ نب فدكسأ ناك 0 ةيلكلا رابغ ملق

 ىلع وبا باتكلا ءارزولا نمو فماولا ةفحت اهامس طخلا ىف ةلاسر هلو هنامز لحم بتكا

 ىمصس عر مطحتس.  عسسعو نيت (ةدرتمتع 0رصمججهلمستسس ةعئاطعملت ةعاعس ءديععععطقكب (0/0

 تغرم وست نسعطتم» (عممه ءالعتعمأ مه مع زمكتععس 0ععلعوأمدو عا ءعماع زماعم طقتضامعت

 هرسمتستل عمك قلمتصت معن عكزسسك.  [ططنصع ةععناسمه عما رمرلسم 0وعمممأتمع قةططمعت لتعوع

 اهدرمعع 727 م/م مع ظعب» قامو ديئتطمم نست ةمكعضاتمصتطسق (هللمع صمحدم 200101. 1ططنع

 ةنمعمعمأاو اطملتلعك 1لمسيع» هك 2لء830لغ, 15مم عب طلعست» 60. نست رماتععق طقطاتتخ

 زن قورسلمعر نسأ هةعترطتسمم مرتستاتحمم هغ ءعامتس رضعمكتنتهيلا (ةوعمأعو ءعحجعععءطقمأ“  ةدصأ

 خمسات مسسنعتم لسملععتس: كةععماسسو نومملمرب - ةععاماسسم ةزص عع مرد متتتات ل ةععارا

 مرمعاماتمصسس همها مر ب [نععمضس ءىرتاملطس - 1ءاما]غار بج ةمويانبإ» - ا1ةلاهأو

 عمم ماسسم [1مععررست - ردمصسلهغمتحتسا ععلقتلانل)ل ع همام ع طلعات هتان ل 1771277“

 تحس 11ءطتستلمع ءحمزد(عععمأار ةععماطسم زمك عصام هدأ آ[عمعممسم التعاميم نتمع ممددتمع ؟ن] كمت

 1161/40 عمم ذمعالمسصتتا صمع هصوسحتس جنفعتتأ لععتتغ مل زللطسل (ةرصرتاتق ةنقاتتعو 110 1174

 معورم ممالابع هدأ. "لكدمع ءصتس هةعتطمع ءزنف هةعئزراسبمق ءدمرممتع 1مععرعطتمأو عأ الأ

 هحياتاأغأ قلممم] (ننصعععام» ععممتستسماطنق رم نست لع هةعئماستمع ]1ءونطسع ءاأ ععوتلتق 015دءنتا

 مه مادععد همممزعو 1مم. طعتصلع هطفقصسسعستسأ اعرسنم 7/ه”ممويم ب مرسم !1ططقع منن --

 اعمستع 1 لععرو سمع ممكم زمكعمألم هيأ ]مل)/ مب كملي (هرص معمصفمع نسقهتت علقللتت

 ممر ع حرسم انطعل]هرحست ةسمرتا عطس (”ةعا') هع ب 6اءماا» ءا-]قارعا. "اح ل ؟'لمع لثعلنا

 11" ]رأنرا "1 مركس ب ملام /لرمععنب ىعممتستسمطتق ءهأ لمعامر 2لمعاملعت ءزسدمكوتتع 1التمستستو

 ميتانع ععئطعملأ عدم هعاماع ممضماتعع5سسع انتخ.  [طلعد عمعامطست ءهلتلتأ لع مساع هةعمطعملت

 "1'م1ر/ م ء]-ملسنع ]مه ماس. ع لماعع [[: يزعمس ةععماسعمع عممتجمد» 1نعاممتتا كطتع كلك“
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 عيدبلا طل بنتك نم لك وخو :تامتلكو نيرشعو نامت ةنس ىقوذملا ةلقم نبا ىلع ىب ديحم

 ةرشع ثلث ةنس ىقوتملا باويلا نباب فورعملا لالم نب ىلع عيدبلا طخلا بحاص رهظ مث

 لقن ى رك لوأ ةلقم ىبأ َن اك نأو هب هبراق هلو هلتم بنك نم نيمدقتلملا كوي ملو ةنامعبرأو

 هطخو فبسلا ةليضف كلذب هلو ةروصلا هذه ىف اعررباو نييفوكلا طخ ىم ع هذع

 ناكو ةجيبو ةوارط اهاسكو اهحقنو هتقيرط بّذع باوبلا نبا نكل نسحلا ةياهن يف

 قوتنا ىلصوملا هللا دبع نب توقاي ردلا وبأ رهظ 5 بناكلا دسأ نبا ديح ةباتكلا ىف هكيش

 تس ةنس قوتلا ىوبكلا ىمورلا هللا دبع نب توقاي ا وبأ رهظ رق ةنأمتسو ةرشع نامث

 هتيتر ةانادم نع وجتلاب اوفرتعاو ىافآلا ىف هركذ راس 0 وهو 3 نيعستو نامك ةنس

 فققحملاو ناحيرلاو فيلعتلاو يسنلاو ثلثلا ىعو نيرخأتملا نيب ةناسلا مالقالا ترهتشا رق

 نوغرأ هللا ديعو توقايو باوبلا نباو ةلقم نبا عاونالا هذه ىف نيرهاملا نمو عاقرلاو

 كرايمو ىقويسلا هاش كرابمو ىدرورهسلا لديحأ خيشلاو ىفوصلا ىبيحايو ىفريصلا للا دكيعو

 1101متر: 60 عرب ملغ لاند: 210ءلعر ةصمم 325 (ذمع. 15. 0ع 939) دتم5[انتلق و الخ م1111

 اعمم 8ء02' دتكسك عدأال  [ططصع هععتطتق عقأ ةعئتماتخمفع 2608١ هسعام» لل: ظعءعتن 17

 مدلعم 17- ء/لءيمومم8 لتعاطتك ءعغ حمصم 413 (ذصع. 6. كعب 1022) دصمةطتاتكو 0110 1216م

 مممهعععلعمغعم ةعانم ةعتص(أمعمع معمم همسللطتع ةمععصتطتعو ونسأل عت ةتستلتق ةذغ هنتغ 20 ءزانق

 ةسنلتبلتنصعتت» جعععلو6م  ظذز 132 كل6ع764 مدتتساتق ءقأر ونتنك طسصع ]1(ةعوتتمتت اتت ©

 عةعرامأسسو (نمط عصمت "عربعأاتتا ءأ زغه 1معسحطتست ءكاتلعدكتغو ءمصقتتع هط ءدتقعمتت مهلطفتل

 رعوععتس ذأ هصلخق ءءعاعرلق رنهع21 مانتكو ءتلاتق م23عاعععو ةععاساتسد ةمستالم 11هعغ ءاعودصأتمب

 دكمتسعم 17:-ء/)ءمموط يكنس معجم ماتكتغو طعصع رص ممعتتغ ءا ععععمأت مايل عطعأإمعوتع طقطتط

 ءيمرممكلتا.  ةعاتك هةعتررامرتهع دمهعتمأاصتنتتت 11014707260 ظعتي مقلععل كعئطمتس طقطاتعتةأ

 طك هةععاتطتق ءعدأ 4ك آنا لم“ 7” معنا ظعت» قلطلعأل]ع] ك11معدتلقر دصمعم 6185 (ذصع. 25. 1" ءاجتن

 1221) رممءتسعو طسصع قل اع'1لو"» 7” يعتزل ظعتت قلطلعلاسوأ ]ينج ظل هنسعمفر ةسصم 026 (طصعب

 30. للووت. 1228) رصمةطتتتقو ءأ 41:10“ 37 معنا  ظعتن 7 معن  ظعتا كطاملاعلب ط7

 2710.1هئءو»ج#, ةصصم 698 (ذصع. 9, 0ع. 1298) ددصمعطسقو ونتتل عمق عامعتلج صمستستق ةانث

 رس ععتغو ءعغ هرصصعم حلتل ةعفطوع هع ملستق ءق5ع زملععتمدع5 مصكقعمدأ تصغر 10011 36 20 ءزانق

 ععدلل ةعععلععع ممدقعم( طل ءدتومع معرع ةماعع 2عععماتم» عم رممتتسع انعلادلمع زصع] ةكان عاام

 ةعتماسمع و 110/ه1/: , ل ءءارإر 167 ءر 11و 8له]هعععمع ع 112عم' ر  ءأغ طقاحتتتت ععطعتانلا)

 معتفممسأسأ ادعصصمأ لاند 210ءاله , 11:- ءلنءعمتعاأا , 7 (عئار قللقعلاعأ قلصحعانس قلطلعااعل

 هءق»وأ, 7 هاربره كر, كاحعتلعط كاسعل كمام»همع»ل#, كلها ءأع ك]ر]ب همر 21011" ءأب
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 لبعو ىسامالا دللا لبعو يس هذيملتو ىراصح كرقلأ لجو لامجماو لالخ او ىلجح عدد هنبأو

 رهتشا نمم ناكو ىتشدلاو ىناويدلاو قيلعتلا ملق رهظ م نيخاسنلا نم معهريغو ىميرقلا هللأ

 7-9-9-2 َى نودم مخابخو حان ىناويدلا ىف دامع وبهو 0 وربضو ىديشملا ىلع ناطلس فقيلعنلا 3

 5 وبا ىلوملا اماو طخلا ملع نايب انضرغ نال مهركذب ضوخن انسلو الصفم لكلا اذه ريغ

 ةيطخلا ةعانصلا ةيفيكب ةقلعتم امولع ةداعسلا حاتغم نم ىلوالا ةبعشلا ىف درواف ريخلا

 لاوحاو اهيرب فيرطو ملقلا ىم طخلا تاودا ملع لوا هركذ اممف لصف اًلامجا اهركذنف

 هجو الف طخلا ملع لاوحا نم رومالا هذ لوقاف طغاكلاو دادملاو ةاودلا نمو طقلاو فشلا

 ةديصق هيغ مظن باوبلا نبا نأ ركذو اًريسع رمالا ناكل اًملع كلذ لثم ناك ولو هداوفال

 10 ىيناوق ملع اهنمو اًضيا هيف ةلاسر توقايلو ةباتكلا تاودا اهيف ىصقتسا ةغيلب ةيئار

 اهنمو طخلا ملع الا كلذ امو طئاسبلاو فورركلا روص شقن ةيفيك ىأ ةباتكلا

 كامب (ماا-عل- لاعب قكععلس مل]م] لك عساس آم (هستع مسمعتم امعامسعحمأ 1100/1/0

 لف ءزا- ءاعآرعة[ ل لملم ءلمحوسع ظلتسع 12ءلعأب لعاعأاغ, لعاول- لح لقسم ل عسفل- ءلس لقتفو

 لتنعل ( مما عا رى طلمعمت قلمك لتكثتصنلسخ, قلطلدلاعأي لسعتقر لطلمأاادأب (ن] "رضع

 حلتتوسع اتطردعتلم.  (نذدستص ءهأ ةعتماطاتحمع 16غ عر 1]) مباع ءأ 12ءىاباغ جت عععرامع ءةدعصأو

 ماعم عمد ر نت 16/1 ءيعونع يمحدستساوب ه(/امنا ىلع ةالعودابرعلفغ, للق» ىلآاغ هع ةلق» طه

 ادسناحصأانل, ءهغ 12مم تيلامععسد طقطتستغ 21لور سمنت 5من طتقامضمتس هلم !10عم

 ىماتمو عصام ءغ عر ععلماتس معجمه عوسعتشاتتت دستصتتسع ءملتسل كمدكانسل "عه مععامسماتسم طلع ءديمتستمسمكع عا

 مرسم ممعتانتل هعأي تنص 10 حعمسنعو تأ معه ةعئاطعملأ ءدحريبمصفطتت ل 1 نءملع ا[كمالح

 مل 1 // لع“ ذص معتم طمسم ( خك/ماعا) انطعخخ 21ةرانآ ءل- ءعملعا لمءاعتممك "عععمدعأو نقع

 تنس رمللمسع ةضاته ةعئطعملا] ءمطحعععمع ءغ طتع ةدستسفأاتلال ةقمدحتت ة12101ه]1 هانت ع هذ ءعاغأ1 6.

 طعز_سضم نسم ]هننلمأغ لمعاعشممج ؟عمممطتتخ ذه ناعسمتاذطسق هععلم(إمدتتعو ءكزانكتسم01 ةدتصخ

 ملمستم و, دمالم عمه ةعئطعملم ميئامصلتو طملعملأ ةصعالعملت لسع معقرو هلكقتال عما قتلو

 مطعمسعصاكتست ءغ ءطمصأم. خخ ردعم نستلعس ةعماعمساأتم طمع عمم دل جماع ةعمطعملا ؟عاعععدلدع

 عسضاأب معع ديللع عوالم ءمه ةعرمتماتس اعهعامصلأا ميضرتمععا. 1ك(ةعصلتس هدأ اهلتق ةتموتلمتعد

 ءووم حمالسستتم لمعاعممعر ءعضاع مععماتسسا ءودعغ لت ظعتلع. 1لعد هسعام» طن - ءاأن عماعمأ

 10 ('ممع لمص رص 1/4 لععنمعماعرب ءأغ لتمعسامس ءهلئتلتعسع ممتعمغي نطل لص امقاعس عصاتلق ةتأتق -

 ععماطعملأا ممععمجعملتع ةسسصتصم نعنفق عتغ لئلتععصاتحم. 1 لع ءملعسس عع )"معزا (اممعامأاتتل

 مرت مموربزأ, - طورعم طسع معانات 0لمعاضمممتس عويلمضتسس هنالك هةعطعملأ ز. ء. مماتمصتقو

 نسم ظحتسمع ]زغعرمضتسس ءمضنسوتع ءاعضعملام رامععسلم ةتصاي طقفعع رععم زربعم ةعج ةعتطعملت
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 تاناسحتسالا نفلا !ذح ىنبمو لاق داوسلا ريثكت ليبق نم اضيا وهو فورحلا نيسكت ملع

 صخش لك بسحب لب جازملاو ةداعلاو فلالا بسحب ةميلسلا عابطلا ىضتقم نم ةئئشانلا

 بسحب ملعلا اذه عونتي اذهلو اهحابقتساو روصلا ناسحتسا ىف رثوي امم كلذ ريغو صخش
 ناسحتسالا ىف هركذ ام لوقا هوجولا لك نم نالثابتم ناطخ دكجوي داكي ال اذهلو موق موق

 ىلع بترتي ال نيلئامتملا نيطخلا نادجو مدعو هيلع عرفتمب سيل هعونت نكل ملسم 5

 ىهلا وس هيفو هلئامشو بئاكلا قالخا رئاسك قبحلا ىلا بيرق ىداع رما وه لب ناسحتسالا

 ةدايزلاو راصتخالاب اهلوصا نع طوطخلا دلوت ةيفيك ملع اهنمو دارفالا الآ هيلع علطي ال

 دوهعملا بيترتلا اذهب ىجتلا فورح بيترت ملع اينمو ليبقلا اذه نم اضيا ومو رييغتلاو

 وهف فورحلا بيتر امأ بابلا !ذه ىف ةلاسر ىزبخلاو ىنجلا نبالو طقنلاب اهسابتلا ةلازاو

 مالسالا ىف ماجعالاو طقنلا ركذ  اطخلا ملع لاوحا نم اهماجعأو فورحلا ملع لاوحا نم 0

 موعاس (:ةللتو ع مطتمسر وسمع ةكطيستلل دمم00 همصصتكت راسم كمعمع داعهسغعمأام 1158203

 زمععجتتا“ 1سصلمتسعماح جياع ةموستغر طلق ةعاكق عنصأ معك رياتلعطتا ةعمعهنقكو ننأ ©

 عمصتع ممامجتق مععععدمعلم مهقعتصأتع ةععمصلمتل دسمععتس ر ءومصقن عانت مع ءغ ةصاسل ةلآع-

 ءقممعتسو دسم عتمعتلت5 طمتستمتطاتس همتك عمدتكوسع صك عمتعما عرعر ءغ ةلتمع عقر نتقع الزلال

 زم هعماعماتمسس 0ع مدل ءطععلتسع ]1غ ععمصتس ءغ 0ع[مضسستادغع [عععملمتل ءهدئعععصأر عملت

 نان ءيتكددحتس طقعع لمعاأالمسم ذم ؟ةعتمق هةععتصلاتتلل ؟مهعمك ههالمصعق للف( صحتنا 576عأعقو

 هغ رتح لممع 10مممعع زمكعمتس مطتتع هععكصاطمصمع عزطأ زمحتععيس هرسصأل عدع رمتتأع ةلسطتلعقت

 ©دمل 0ع ةعممهس ممل ءطعت لتعتعو مغ ونستلعس ءعم ععصامو ءمصععلل مماعدأو مغ ءزادقه للتعلم 5

 أذن مسمع همععزعع مسلام مملم 1هعتسس لهغ 0م ءاعمحتس ةععجصسلتتلا ؟ةعقق ههالقمصعم للك ععمتل

 طمطعملتر ءغ سم0 لسحع هةعتباسسمع زماعع عع عطستلعم طمس ةمععصتسمتعر رصاصات ع ع مانل عاطعم

 ممععع زملتعدسلم معصلعغر دعا ءمدهدعملتمتع طمع عقأ ءغ ه0 معه جعععلتغ جه مهطتتم 1ص للأققو

 نأ عماععمع ععئطمع زملم]ءم هغ دل ععنلممعم. 1 معمغ زتع مععمصستسم لتحتصسسس , 0100 مهنعأ طمتضتس عت

 (مصاكنتال معوعرز نصا ل لمءامتصسحتس و ننتج لسعاغاتق ][]ئ[ععمستتت عع ءاعضعماتس (عطل5ةصخاتك

 زكمو دتغ قممطططحساتعو جتتععدساتع ع ددتتاءعصاتت. 110م نسموتع ءزاتهلعت ععصعتل5 ءنا ع

 لمعئكتمحسس 1( ءعدق دلجطعطعا ءمصكسعأاو ممنلممع هعلتصمملأ] ءغ ديسطتكيتامأتق مانصعأتم 18ع23-

 نعنع دلممدتكمس ديسوععملمع. 18 - ءازرنسم هه لع ماجن اممعاهطتس ءه لع طلع ءلتلعضتسأت

 [رزعممدزألم حعرم ]ز(ععحصتنلل ررمجعك عه 0مءعاأ1لممع ]ل عمتستس و مكه ةاتلعللل عمه ماتطعأتق '

 لل معضتتتعتم ةمعتعمتعملا ه0 هع مطعم عطا نعام

 0 ةرسغأ لع مسمعأزو 012 م1 (1 ل15 عغج6ءد]تأطسم (ةنرمعع آكلميستي - ا[1هطقتسم

 11 خ20
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 مالسالا لحما رثك امل مث ىيقلتلاب لاجرلا هاوفا نم ثيدحلو نارقلا لخا لوالا ردسصلا نأ .ملعا

 حاجح+ل ليقو رماع | ال رارم طقنلا عضو نم لوأ نأ ليقف ماجتالاو طقنلا عضو ىلا اورطضا اجل ليقو رماع ماجتالاو را ا اأو | كاذلو

 نا فورمل عم ناعوضوم امهنأ رهاظلا نأ الا هنع هللا ىضر ىلع نيقلتب ىلودلا دوسالا وبا لبقو
0-2 2 

 دقو فحدعملا طقن ىنيح ىلأ طقنلا نع ةيرع تتناك امر وص هباشت عم فورحكلا نأ دعبي

 عاصي اهل مهنامز 3 كدجوي مل ] ولو طقنلا ىنح ءىثن َك نم فكصلملا اودرج ةباحصلا نب ١ ىور

 فيحكصتلا بانك ىف ىركسعلا دجا وبا ىدح ذأ جاجا ةنجرت قا قاكلخا نبا ركذو !نيركلا

 نبع مايا ىلا ةنس نيعبراو افين هنع هللا ىضر نامثع فحصم ىف نورقي اوثكم سانلا نأ

 اوعضي نأ مهلأسو هباتك ىلا باجحلا عرفف قارعلاب رشتنار فيحصتلا رثك رث ناورم نب كلم ا

 كلذب ماق رمعي نب ىبيحج ليبقو مصاع نب رصن 5 لاقيف تامالع ةييتشملا فورحكلا هذهل

 10 طقنلا نأ ملعأو ىهننأ ماجعالا اوتدحاف فيحصتلا عقب اضبأ كلذ عم ناكو طقنلا عضوف
 حل

 بجاو سبللا فوخ دنعف فحصملا ريغ ىف اماو فحسملا ىف نابجاو اننامز ىف ماجعالاو

 رنعلممأ ةععصأا رعاسل (نهعمصتسست ءأ ملل ممعمع دع اربعتم درع جعععزءطانطأو لأ ن1

 لمععاطمصأ.  كعملسم عزم تنل معدععامستنس [1علفست فنسغعفتلات# يممععرعأو هل هععاطعدلم

 رسصعاأم لتمعتاتعم ءعأ ؟هعولعم ميعطمستس“ ظسسسق نست مدصعأم لتمعضاتعم ه001لن0, 1707م7 ب

 نسأ ؟هعملععو كتسف» لملصمع لتعتنسس.  قلتت طمصع امكتتعمانمصعس 11ءزز(رمر هلت لل ممم

 /زرر/# (اضتطاننلاو نسعس مل/6غ لمعيعتمغ  قخلعسعم ذللف ميمصعاأم عتسنل تنس اتاععم اصكعمأم

 معمم مررمتمأغو كننص دضتصنق ممطمطتلع ةلغر انع(عمعمو نسمتنس ممتنع ةلطأ ةتستلعق ةتصأو

 رسمعأتلس للمعرت(نعلس لعماتاسامه ظلسدع مكوتع مل (ضرتاتقو نيم (ئههصاتع مانصعأتمق ذللتق

 للمعساتعلع ممامطمتست. '1'عملتاسسم ءاتمس قار معمرط عامع عمعلمو ('هردصتسنت ةهدسصاطاتق ؟عطاتقو

 رسصعاتس للمعضسااعلس ممر ء>ععرراتسو ملك ممدعو نسمع صلقأ ءمدئننلا علت م1ع ءديقاتاتعوعصأب

 رع معمسس لع رعاك مللمصع معتصم دمعات لل كلما لي ذم تلم 11ءرزايأ طمعع طقطعأت

 الن اتنعلأ لعزع»6 دس لتطم 1م'لرقر# لتعتغي طمتسصتمعم لص عمعامملم ('هروصت عععصعتمدعب

 سمس (0//مرسنن عمتك تتار سملعدئتصاح ةصصقمق ها نسم( ءهحجععلتأو مععدعع يممتقع هقوسنع هل

 اهضورسخ لال عارتعأ أخ اذ عرب كقلعممممع. "اكسس دعم رصنالا] ءيمرتعم ءملتعطسم ءمرمصت عتق

 تانصعرمعصتما هع معرع لممعحتس مرمرمعمأل ةنضاأر ننم امعام 11ءلرمري ةهسحتلطسس ةهعئطعضتس

 اسربالمعدحتا مط تتكوسع رعاتتاو نغ طلع ازغعععتع مسطتمسلتع ةتطلوسع ةنستلتطتع هفاقع للمعضاا عوج

 ملززععععمأاب سمر مرراعع دمعر» مر قعضس ير معا دنع ةهلتت ملسماب 7”ملورم طع 5 ريم طقمع

 رعد تيتعمم لمس ييعععربتا ءأ مسصعأم لتمععتاتعم ةيدممعنلا.  ةلطتلمستستع 1علخل تكنللل ءللك01*عد

 عناععرممعمغاب دمعملمع زمكعمعضتمسأا. [1]لممع زا]ع. - انعسم مسسصعامطتتت للم عل 1 متتانللل أ

 ممعولتسس ممعاعم معاماع رععم هعغ تم ءملتعتطسع ءمضمصمتعأام ممل طتتمللك 00عععدمتسمو نسمسل امه

 عا

- 1) 
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 هيلأ بوتكملا ناك اذا اميس ىلوا هكرتف سبللا ىما عم اماو هتلازال الأ اعضو ام امهنال ةنبلا

 هنا الول هنسحا ام لاقف باتكلا ضعب طخ رهاط نب هللا دبع ىلع ضرع هنأ ىكح دقو الأ

 امك ررض طقنلاب عقي دقو هيلا بوتكملاب نط ِءوس بانك ىف طقنلا ةرثك لاقي

 علبمب انفرعو نييمذلا نم كلبق نم سصحأ نأ هلامح نطعت ١ للا !بتك لكوتملا ردكم | 5

 ريغ اوتامف مهاصخو مهنم ملمع ىف ناك ىم لماعلا عمج خطقن ءاحلا ىلع عقوف معددع 5

 اهيفو تادرفملا ءافلاو فاقلاو ىنونلاو ءايلا ةروصك اعريغ لمتكت ال فورح ىف الا نيلجر

 ىلوالك اضيأ ىو ةدرفملا فورحكلا ءالماب ةقلعتم اًمولع خيناتلا خيعشلا ىف دروأ 0 ل نضمأ

 لاح انسح فورحلل نأ امكف اينسح ثيح نم فورا طداسب لاكشا بيكرت ملع اهنمف

 رومأ اهيدابمو لكشلا بسانثت نم اهيبكرت لاخ نصضوصخ# نسح اهل كلذكف اهتطاسب

 تاّيسدنهلا نم داديتسا هلو لاكشالا ىف ةيعيبطلا ةبسنلا ةياعب ىلآ عجري ةيناسكتسا 0

 عئولق ةمعتامطتلتع ر نسمصلم حسسطتوعتتامك دسعطتعسلم ءئغر تن امصطتنتت جل لستم "عزت ع

 علمغ زمككعصأو. كنس عم لسطتستس صتتلام درتملم رتعطتعصسلدتتتل عءقأر هه هدرز[! هلع مه ععامكو

 ممهمعععاأتسل كنت عر 20 نسعد ععئاطتطتسو ىلع هذا ةررععامطتق ءغ طمصععأطتق. لل مدتكهلنل تنل ءلللو

 بنت 410677عع عت 1 ل“ ةهاماطتتم ةعئطمقع تيزستملمتس هلل عتععانت و ءانتنا ءدجع]هيدقعمع

 همحتس رمسالعطعمو صتعت (مماستن دتعاهاطتتل ءأ جلعبءعسلتب ءدمععل طلع ءالمتس: ةتستم

 مامصعامصتنسم دسسلطملم ذص عععررام دسهلع ممع ةهرتتممتا نانطعغ لع همي جل نسعتل ةهعضتطتطتت

 [ماغعضلسست مانصعأك جلز عاج دصتصلطتست طمععتلع ررمدداتطأو انا[ 5. هت. لمزم» ةلماععمطلعا هل

 ونعسلمتم معدع1أععطبسب هعمل دزكمعع ممهصفطتعت: الزسسعت م ( م/ى2غ) اعتطساأمعمخو نسأل ةزدانل (ع

 عنا هغ مجمع ممك 1هع لع صتتتت ع 511111213. ١ معالم ىىبلتطتلل!!61864 تتلأعللل من111( 011

 ملم عمم عضم همام نأ رنه ع1معطاسقب ننماأوسمأع لص لتامصع ءهصتر امطستامتعم»و هددتصعم ءوا] 1 ىعانعأ

 هه( هعلعمجععو نصلع هرصصعم ممعاع» لنمع دلمةغنل ةنصأل روما عو ]نغئمعدع طقطءعسنعي

 ونسمع مسلا]دسد معحص نأمل ممعتس جلصتغطسغو ننملتع هعغ _ققسضسمم !مععنوهنتلا 7 م, ايأ7 , ( لك

 ,ز4 1م 8قصع ةعرمرماتلال ممدز(هطاتلال, نتهع كنت هلتتع ءمصقصلا ممض ممدعتضأل. 8 سصعأف

 ل1 وعتعنعم هد معطتكطتم ممصعصلم طلع عةدصغ ١عأ هدستغ عضله.

 آم هععتصلم 1خمسم انطعت ادسلافت قللت/'7//مع» لمعاتممم نعمه عمولات", عانمع هعاطمععهم

 مطتمس ]ءعوستس هعيمت مالت نمدتامدحنتل ةرتععامضأ.  طلمع نسموسنع قرتانتغ مدام ةليستلع ءدان

 طوئت_٠صسس طع مععاتسعأ لمعطتسحم نسمع قسيمة لال مدعتال 1هتتيسمتناتتلا ءاعررد عمام تنال !![ءطوتناتللا

 لمععغو مهلمصع ءدضتتص ءاععمصأتم طقطتتمم 2( سعسحلسس ملمس عقل 11 عوتنسل ءاعس ءصاتخ هاتف

 رسل ءاط علم ءدغر زج مسهل عطعتاملم معا ةعتع هل ءمرسبهدزغنممعتم ةعععلاعع لعطعأو ةرععاملمه 0

 رراتأطتو 1هدتكصمتتتتال م10 ممدزمصع. طمس ماكل صعلرتأه رئعمج ةدتضغأ ه ععمما نانا عادا معضل عصا عتو

 نطأ 20 هطععمعولممعتس مهالمصتع ممطتتسملتس زم ةمردصتع تععسضت أمل. ةسحتلاددد طقعع هع رعاأتأ

 راما اب
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 نأ ىو ةيفوتلا اهلوأ - ةسمختاب نوكي فورحلا ىف ليكشتلا نسح ناعون نسحلا كلذو

 ا ومو مامتالا ىلاثتلاو حاطبنالاو ءانحنالاو شوقنلا نم هظح فورحلا نم فرح ّلك ىفوي

 بابكنالا ثلاثلاو ةظلغلاو ةقدلاو رصقلاو لوطلا ىف رادقالا نم هتمسق فرح لك ىطعي

 ىف عضولا ىسحو ةعرسب هدي لسري نأ ومه» لاسرالا سماخناو عابشالا عبارلاو ءاقلتسالاو

 لصتم ريغ فرح عمج ومو فيلاتلاو فرح ىلا فرح لصو وثو فيصرتلا ةتس ىو تاملكلا

 لصاوف تاعارمو ةنسحاسملا تاذدملا عقاوم وهو ليصفتلاو ةملك ىلإ ةملك ةفاضا ومو ريطستلاو

 ايلصوو ةمانلا ةيلكلا لصفو رطسلا رخآ ىلا ايعوقوب ةدحاو ةملك عطق ىف ريبدتلا نسحو مالكلا

 لاوحالا ىأ ىرعلا طخلا ءآلما ملع اهنمو هلوا ىف اهضعبو رطسلا رخآ ىف اهضعب بتكي ناب

 وو ظطافلالا ىلع اهتلالد ثيح نم لب اهنسح ثيح نم ال ةيبرعلا طوطخلا شوقنل ةضراعلا

 ةباحسلا هيلع حلطصا ام ىلع فحسملا طخ ملع اهنمو داوسلا ريثكت ليبق نم كردتسم اضيا

 ع لمعاتمستم ععمرضءام علك. 1ئ1ععدصاتح ةساعس ذللك لسص]زعتك ععمععك قاب معتق ععصاتك

 مصل ءطضصملتمتم 1مصصماتممعتس ةرععامغ ذص ]لعملك هطغعععك ملمس ءغ نستصعاترت] دع عقال طعم

 ادع ممعالمعأ ءةدمععتالم مععالععامر نسمع عم مقمعامغم نسم0 ةتمجتلت5 ]عتق لدعاأم ماجسعمأتو

 زوا]محتممزع ء تنطملتممتم رممرعالم ضهطسلأو ءوغ - عممتصلم يسرت] عالمرور نتمع عم ءقصقامفألو

 نسما ةنمجحلتع ازئصم لدعام !ههيئاسلتمتعو طعععأأاملتقر تمعئاتاملتم ءأ كيممهمتاسلتستق دس لذاتك

 هاراتموزأ - (معاتمو نسم ]زاعرمع مرمصم [معأع مضمعلتامع عمصأ هغ لوععمأ ع نتتمتأمو 1108

 قمعاسسم ةمالزولمع عيمصأ - نساصامو ردمانع هم]سطتق ءأ ]تطععرو ونسماعصتتك 1ه20ل3 ع]ءععلل

 رسحصاتع معضصوز ان(, -  قللعصسس ععمسم ءاععمصاأتمع مسا ءطصاملتصعتس ممعتاتمصتكق ءودضرت] عالنت

 زم >؟ععطتع معزز عسمتلو نسمع هعحع ممسانطسق مصخامأ.  ظعصلسم مغ 1لمصعح ةزنممدتأم و له©

 مهم يصعامتعوم ننقل حعيئطتنسم حعرعطو مععاع لسمعلانرع ع عععتصلم ةعغ ةمصزاصعألمو نلتقع ل

 ىصزسم ععملتم ]زغئععلم ممص ءىصاتمسستق ءعمولاستعع - (ععاتلم ءىرسرتمدتالم .1٠ ء. جلزسمعأأم ؟؟عدنطأ

 حل حععطسس ذم للزصعو ع سمسم زها معالم لم ع. تنحف ![دعمضتسسو تطأ ةمماته ؟لعودصاتمع

 مموملتو قمح ءمزعماعع ؟معلعملم عنصغأ ء هطععضصملتتم ظصتستت- هدمالمصتعق# - نتتصأح 10همعم

 رسملععمتتم زم زمعالعمام مصمم ؟0ععر نمل زم ءحاععسم !اصعم مصعملو مدا ع ةعحامو زمعاجتتم

 رمطعممتم زمامومع ءزسجوسع مرتلماألم عمر نسما رنمعم زص ءةحجاععمم !امعحر ممكق لذه ءّزاتق

 لمتانم رممزانرلب تن 1)ءلملع طسع معاععطتس هعاطمععدرتطتم ةعضربأ نسمع جعمطاعمع ]. ء. معق

 ملصصتع ]زامعمضنس معمطز_ يقض جععللععع ممدختصاو صمم ةمععاملم قضت ءاآعويضاأتمو هعمل

 نسدملعمستع (هامع ممعمعع ءحورضسسمأ. 1آ5ع نسمونع مضرب[ صعصأأ ءفنصحم جنز ءءاست ءيأو ءأ

 ضصمصصتعخت ءطمرضمع اصوناتضئلامع نلسمض([[ةاأعرلل قالك مأ ل ممم نلف (001نلل هر"! هع طت ع
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 حالطصالا ىمسيو هنع هللا ىضر تبباث نب كيز هراتخا ام ىلع ميركلا نارقلا عمج دنع

 هيلع حلطصا ام ومهي» ضورعلا طخ ملع اهنمو ىبطاشلل ةيدارلا ةليقعلا هيفو اضيا ىفلسلا

 ذأ ىنعملا نود عيسلا ىف عقي ام ىلع كلذ ىف مدامتعاو رعشلا عيطقن ىف ضورعلا لغأ

 اهب موقي ىتلا فورحلا ددع هب نوديري مهنال ظفللا وه امنا ضورعلا ةعنص ىف هب كتعملا

 نوبتكيو فقولا ىف اهنذح نوعاري الو ةنكاس انوث نيونتلا نوبتكيف اًنكاسو اكركتم نزولا

 بعاذلاو نجرلاك. هدعب ىذلا فرخل ىف هيف مغدي انه ماللا نونذكو نيفركب مغدملا فروخلا

 رعش رعاشلا لوق ىف امك ليعفنلا ءاوجأ ىلع فوركلا ىف ىنوديتعيو براضلاو

 العاج تنك ام مايالا كل ىدبتس

 دوزت مل نم رابخالاب كينأيو

 ةروصلا هذ ىلع نوبتكيف

 ءيعمعدملت عءعدملتع ءممععمتعم عر وسمك م22ععانصسأع 76720 86+ 1/4601 مت م0 مطعأمع

 عسسل م ءممقعمسمال اص ءما]ئععصلم (نهعدصم حتجتقأم زمهاتطت عدتصأ عا هطقعض ةضصتصغن (13م1]10 61

 مغ متعاطملسع معامصتس 81[هطفتصسس ءلفسمصتس انعات "عععوأج (1512/77-117 5-7177 ءعرأ) ةجمعأ] دكتتو

 لع ءدوتع (نههالد 4عم77ءعا دعلغ زم م22 0عدامعمم ءغج ه7 6/282 قرص مممتأامو - لعمتوتتع مك

 ةععتصلستل» ؟عوتلقك معمدولتعمم ةعئتطعملت. 1لنع دهتم ءدار لع نسم حماته منعا عمع دههعامأعا

 زم هعمص0عصلتع ءمعصتمتطاسع ءمصكحعمعصتسأو ونلته زم ع همأ]و جسلتطب هئادصاكتتع متتللذ ةعكاتتت عدأأ

 مهئممع طقطتغجر كد 10و وسما ذه معأع دتعاعلتعو لها هات111621113 0عوطتخر 5012 0ع هاك

 طا عمتسس معرع عدت متتتت عطاتتال 11 (معمصتتل و ولتقع رتعمكاتتدع ةسط 1 ءعاسصاطتتو 525ر1 01108[, 516

 وبموعدلا علمغ رممامع علكع نست عمهععمأععر عغ مسصمهأ ل هصعتل 1غ ةعضهطسماو دغ ماع ونتتذ عةععصق

 علاأر معع لع عم لعهدعملم ذم مدتتعد تتهم جلطتطعمغر ]زغمعدتس ةمهععأمسس لسمطتم ]عتق

 معمطسماأو مغ [ئعئععدسص #6 لع تك 0 عدتسصتأو لذه نلاتقع 1صعععأانعر هنأ لذه ]1 (ععوتت 8عم1121للل

 (مصدعمأ. آخ ؟. ع. معو 67-"ه]تضمت و 6آ- لعنة هآ- ل]رمسة لن كتصأ ع“ - ]17707 , تح

 لعق ب ءلا-ل]/ ممر هعغذس اتاعتم تنم عغ ةمعام هلع ةعوتتتتص أنت , 011836 مهنتك معلنتللا

 زمعقأو انا 18 561851 0

 ورع تطأ ةررعععأو وتقع 265عا1عطققو

 لع ءعراتمرععرم اع 1هعلعأ زهر ناتعتلل 1 مررت عوطت ممص 1 لقاعل 1861

 ويعم ه0 طسمع سماع ةععئطتمأ:



 ىلذ داع ام رت سايقلا نع ةجراخ ءايشا فحصملا طخ ىف تقفتا دقو فاشكلا ىف لاق

 لقو فلاخت ال ةنس فحصملا طخ عابتا ناكو ظفلمل ءاقبو ظفللا ةماقتسال ناصقن الو ريغب

 5 هّنال ضورعلا طخو ةنس هذال فحطصملا ظخ ناساقي ال ناطخ باتكلا باتك ىف هيونسرد نبأ

 طخلا ملع ىف اوركذ ام ةصالخ اذه طقسا ام هنع طقسيو ظفللا هنيثأ ام هيف تبيني

 ىوس اًذج ردان امأدع امو لئاسرلا ضعب ركذ فيس دقف هيف ةفتصملا بتكلا امأو هتاعرفتمو

 نيدلا نوع ةزوجراك تارصتخمو قاروأ

 ديكم نب دبحا نيدلا باهشل بقاتلا باهشلا باوجو بقانلا باعالا باطخ مد“

 10 تايبدالا ىف ةتابن نبأ بطخ لا“ مم ةنس ىفوتملا ىفنحلا ىقشمدلا هاشبرع نبا

 ةةعئواتلإ - اةلعمل' هته - درسمرسللعمرر ع (ءزةوطتلمم

 آل: موون ح طقطأا' ةلعططأ ع مسمماوسسل ع 01

 ىسعامرع ءمصسسغعمامتتلا يععمصتعأ 7(عد7و/مر للعلا: كعضربانتمع (ئهرعدصأ مقا عد 1056داهع

 عنصأب نسمع ةهصهم]م متحمس ءحععلمماو معع ععسخ نللق دستافاتلقممع جتغ اسستماا1ةمصع املأ عحعقع

 عانمأ ب تينت مح ةعئبأم مععام ررممسعملأ ءأ رسعسمرلاك هتمصمعت> ءانت م  [(مونع هدتاطمععدمطتقع

 ا مرممتعمع هطععضتمللم |ءويعزنم ةمصعتلام عدا دبا نعستمأ "عرسعممتع !خءعوكأ. طار 120« ننا م1 عفأب

 نص انطعم لع ظعتطتخ ( لكةامط ءا- يمالمن) لتعتتت للدم ةنصغ هعكرراتتهع مععطعللو 118

 حصمال هعتنمتس ممص جلستكاسماأو ةعضباستم هملتعمتل 001ةملعمالانلل, تهانلانك ءوينملدع !1ععع عملت

 نمصملأ عمصعتلمع نصار ءأ هةعماأستم مساته نعاس عمعم تطأ هدسصتق ةعصتطاتصااتكو 01186 010-

 ممصعازمساانع, ءأا (هالسساستكو نسمع ةذص معمصتتسعتمسلم هرتدتستنصاتتك. [1]1معع تانتلنللو عقأ ةع0ةانلللو

 نسمع دحترت معضتلأ لع حجسع ععئطعملأا لمعاضسمتعوسع تكيس عم يقطقعضعصاتطسع ديمصعمأ“. ضاعت"

 لزاررعمع لع هم ععئامامعس هسرمرم هقمصصتنلاا (تهعامطتع !دسافتأ ةتصغايب ءعاعع ننل معمعاعم اللمع

 مريع مل مصااتت'ر دمضعكتسلت ةيصأ ءةديععماتك همصصتلاتع [هاتته ءا ىسمعسلتتقو نأ (0ز:(ععا

 حط قليصس-عل - لن ءلتاقم

 4720. ل؟زا1ةغط ءال-زطقط ءعل- همقمعاعخط رع لءعرعؤط ءالد-عةط عطقط ءعلاداط ةءعاعتطو

 تللموستسس معالأز» ]لوعععملمع ها ععجورمسمتم !طآهسسع مجلعصاأتعو ةسعام»ع كاع ما - عل لأ

 10 قادنعا العر )زا هامدسعل الابع لصواعأبما 12نسععاعلم [آهصعلتتممب ةصصم 854 (ذصع. 14. 1” عطا

 1430) ريمرتاسو. - 4727. لعطعاأمط (رماسعلتع ه١ ملءاانعاز) [طص 5عطتلأغمو هدهالمصعت
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 "11 غخنس قوتملا ىربكعلا نيسح نب هللا دبع ءاقبلا ىأ جرش  اينم حووش اهلو 7.7 ةنس

 نيدلا جان حرشو 1 ةنس ىثوتملا ىدادغبلا فسوي نب فيطللا لبع ىيدلا فذوم سرشو

 نيدلا قفوم اهنع باجا تالاكشا هيف 11 ةنس قوتملا ىدنكلا ىنسح نب كيز نميلا قا

 باخ 708 نيحصانلا ةضور هحورش نمو #41 ةنس ىوتملا ىئوبلغلا فسوي نب نامثع حوشو

 قراشملا ةيطخ ىف ىناغصلا امركذو ناعدولا وبا اهعمج ةيناعدولاب ةفورعملا نوعبرالا

 ىغليجرابلا نجا نب زيزعلا كبع رصن وبا مهنمف اهوحرش مهنكل ىهننا نومدقالا اهفيز لاقو

 نم ثيدحلا ملع يف ةتحابملا عقو هنأ هيف ركذ خلا ميدقلا عناصلا هل دمحلا دحرش لواو

 بطخ 8 كيناسالا ىم ةعومسم قنزكف كك بنكي 3 هنم ميضعب سمنلا نيعبرالا بطخلا

 قع_ملكتي سيرارك رشح ىف وهو 69 ذنس قوتملا ىرعملا هللا ىبع نب كحا ءالعلا ىبال ليخلا 0
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 #2 ةخنس ىفوتمللا ىرفغتسملا لمح نب رقعج سابعلا وبا اهعمج معلص ىذلا بطخ 50. ايننسلا

 الادب 3 ءامامع لع مءطسع ءاطتنعتعرو هسعام»ع كآن 7” هلع كلل -ءآ-"ءافر» 1ع ل101 هتنتنعل

 1[ 61: 1عررمغآ] ]مر: ل ءاايام 1 2علمو ةهصصم 374 (ذصع. 4. لدص٠. 984) دصمعطتم. قف

 يرسسعمامنت ةدصا قللت 7[ عع قلط077ع] ظعتا طموعترب 0غطلع»#ة رى حدصصع 616 (ذصع. 19. طآطمعأ

 1219 ) مدمر نند5 ب 110ممه/و ع- هلل - لأ: ل آل-ه] - 1ماقزإ“ 8 عنج 7 يدرك 8مج7 0/08, ةسصم 9

 (زمع. 29. 0ع, 1231) دصمزنأتاتق - 10 - أ - 01: كآن طور عنا عن عقل عنا طلع 111110

 دصصمم 613 (ذمع. 20. كم. 1216) دهه1طنتتك و ءتزانك مالنا عماهتانس 10عم5 هطععتسمو ءغ لصدطأم#

 يىصماتصعأوم ه0 وتمد ك1/0ه:مهركرتع - ءل - لأ: ءععربمرلتأ - 0/1 1ن م7: عنان 1متر ( 1071117

 حمصم 6044 (ذمع. 19. لآدت. 1246) لعظصعاطتق. (نهردصسعساهتتن 1 ي701:61 6]- 15141  ةتتعأما“

 1عممؤبم مدا -ح 4728. 81 - ظطمادط ظ1]- كعط هننسمب هعدنممعد ته لصد عتسامع اعدل مصقل عذ

 11" ءل'مدةيرعا داعم ججمعال هامعو وتنما كات 7مءل' نر همه ىلاءوعتكط  طمساحمطتتخ هج 5ع م

 ذم مهعاو6ممع هرتعتتم 11ءع)م"عو نتتأ عمه جه ؟ءاعتتطاتم ءممصتمإأامه ءددع للعام ةطتطتل هدستستتك

 ءىردتل عمأمأأ كاتصغ ءمقر نأ للتي لهع» قلاآلا- ءل- سقع ظعرا كآلتضعا زا ءععألت ر  ىانق

 ءىرسععمادتتسم أمه ز]صعابتغ: انهن ]لعموم عمعمرا جعاععمم ءاع. آلزعمت(معلمصعتلو ن3 مه

 لمعاسضمم عز مملتكمممعمع ؟عمددطمطتع و, ةمعالتعدع ءانمحس لنعلغ ذص يسهلعمعتسامو ه0 معقو

 مغ لتعم مصل عصمت جلط هم معتمدعر يغ هطقعمونتمصسعم هكللعك 0ع ءدضنتل 31016 [8[011-

 ةتطسعرم وسمع هن هدعغر ةععرأم هجمجدعأ. - 4729. ظطمعوط ءعا-!عطعألو ءمالموتنته

 ءوسمضتست و جةتتعامع لان /مأأز قلآرتنعا ظعتت قكلطللعلاعا 21«مبج" و. دمسم 449 (ذمع. 10. طآمكأت

 1057) دصمعطتم. ]ان ءععسس يتماممعم رن[ دعم]ل هتتنس , انطأ ذاه 10 لتتتكتتكو 01851 ءعولتل ةاتتق !!هعاتتق

 ]ووسحصاأتبع. - 4730. [خطمخغوط ءادص عطر همدقنممعك معمروطعادعو نونه 481: 71ماانع ل رك

 موتي كالماعستمما 3لهءامع]ارا»ءى ةهمصم 432 (ذصع. 11. ظعمام 1040) دضصمعطتتتكو ه011عولأم
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 [41 ةنس ىئوتملا حئاسلا] ىورهلا ركب نأ نب ىلع نسحلا نا خيشلل ةيورهلا بطخلا 5.

 اهلوا ةملك ىنوعبس ىو هنع هللا ىضر بلاط ىنا نب ىلع ىلا ةبوسنم نايبلا ةيطخ 50#

 دل“ ةيكرتلاب حرش اهلو [تايرتفملا نم اهنأ ليق] خلا اعرطافو تاومسلا عيدب هلل دبحلا

 كلع ةسمخ ىو 1+7 ةنس ىفوتملا ىرعملا هللا دبع نب ديا ءالعلا قال مصفلا ةبطخ مي“

 3 ةبطخ 2  هبيرغ هيف حرش مصفلا ةبطخ ريسفت هلو جيصفلا باوبا ىلع اهيف ملكتي ةسارك

 ةعوضوملا بتكلا نم نأ ىناغصلا لاق عادولا ةّحح . معلص هللا لوسر اهبلطخ ىتلا ىمو عادولا

 وا ةلحن ىنعمب ةلئخ عمج ىفو رصم ططخ 5,0 معلص ىبنلا ىلا ةبوسنملا عادولا ةيطخ

 قوتنا ] ىدنكلا فسوي نب ديحع رمع وبا هبخ َقَنط نم لدأو ديردحكتللا دنع طخي هنال دلب

 هامس 02 ةنس ىفقوتملا ىعاضقلا ةمالس نب سمحم هللا دبع وبا ىضاقلا مث [1م. ةنس

 10 ةنس نم ةيرصنتسملا ةدشلا ىنس ىف اعرثكا رثدف راثآلاو ططخلا ركذ ىف راتخملا

 4731. 1-11 طماخاملط آخ] -11 عع عزك ع عار هعداتممعد [1ةيداتعمعر ةتعاف»ع كطعتلعط لانا دعن

 رل/]6 اذ ني ماع ظعا» للعسعم# |[ لعمامو هصصم 611 (زمع. 13. طآحت. 1214) رسمتاتم |.

 4عود. لعطماطعأ ءادط ءرعلمسر دعم ءكموسعصاتمع ل/ث0 العري قلاع "للغاز هسعامتت اهتطتاقم

 عكمراسصعتصام لتعاأحم نسمع زاه ةصعتنأ سمكا: آصسع ]1)عمر ءمعامضتسس سصعمامرتا ءأ هرتلقعأ ءأع.

 ]1م معترراتك ءللعأتم ءغ ةرستتم ةعمع لتعمصامتك ل, ءأ ءمرتسم هقرسسعمامكلتق ال00 ؟:0]طنستمع

 ورسرتت مط عممسم امصعأاعع ةععااسم وألا 4733. اخطمغط عع ءا-#ءداطر هدام ءا1ملسعصأاتكو

 ةهسعام»ع قاما, قلتسعل عتبي قللالعا]مط قتلمممسةى دصمم 449 (زمع. 10. لطآمتأ. 1057 )

 و رسمرتانم. (4متصلععتس 1ظمعلعملا لعععس ؟ملزمسضنس , تطأ هل هعلتمعتس ءممتطتست !نطدت 2ععتإب

 لزةدعرتا. 10 لعس 1ةماعع عامل مصعس انطس رك/ماانعا ء7-رثعيقاب ءلتلتغو تطأ لتعالمصعم عمهتماعذ

 معراز نتن - 4734. ل!طماطءعأ ءاددك ءلش'ر هيمنم ؟21ءلتعامضتمي ننمتس !طععمطتص 1)أ

 اطمطستغو تحس ؟ج]علتععمل] ءىسعمم ديلالستسلل ةمعضنل زاعع 31ءالعجصس 1معع»عأ. خنعأ ماع

 رسيقمصعأمب اتطسس رك /مااعا عا- معلم" مجمررطعأمع (ضطساسل دع مهعصترباتم ءدقع هةر ممل( ءالس.

 4733. [!خطماأمتأ لآنه عر لتحت كتعصسعع (ملماعءار اتصعمعر ماسعصملتم عا ؟وعتع مامالم) ]0 جدنس ةلكتع

 رمميلوصعس ةزئمتعمصاتقو نسم( ذص (عكستمتع زاده 0لععععتطعسلتع ]زمعمع لتعتصأانك ) [ةممتانللا

 قلعويرجرراتمعمضتسال. كقلاتع نمد 0لهايميننعل لث ف )عر لسان [ىدصمم 350 (ذصع. 20. 1” ءاطتخ

 9نأز رسمعطسسس |, ننأ متسنقخق 0ع طمع مع ةعئترمتغاو هعجانخص هدأ لماع قلاع للل0///

 10 1101م: ررنعلا ]لف عراب اه ءامممعا (ةهللمقم هممم 434 (ذمع. 15. لمص. 1062) درضمعطستتخر نست ![؟طصص

 قلما" لإ لسنأ» ه) - عارماما مع ءا- هلم امجعتوركتا. 8 لمحتسم ءمطتتت رهتكو ننتمع طلع

 قسسعس مخمضانر [معاضتعأام ءوغ ةصصتق ءملقتستامتتم و تطأ عمودمصاع 110عامييعع» جط حمصم 7
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 ىب اللا دبع وبا هذيملت بتك مث ءابولاو ءالغلا نم نينسو عبرأ ةنس ىلا نيسمخو عبس
 -_و

 فيوشلا بنتك 0 رهيشأ ل دو نس ةبام 0 ةنامسمخو نيرشع كد قوخلا ىوحذلا تاكرب

 بتك مث ططخلا نم لكشا ام مجكيل طقنلا هامسو ةنس ىئوتملا ىناوجلا ليعمسأ نب ديح

 لماثما .طاعتا دهامسو [ نس قونللا ] جونا ند بامولا لابع نم كيح نيدلا جان ىضاقلا

 أ

 ىقوتملا ناوشن نب] رعاطلا دبع نب هللا دبع نيدلا ىيح ىضاقلا بتك َّرث هركذ ام مطعم

 نيدلا ىقت خيشلا فنص رث ةرهاقلا ةيزعملا ططخلاو ةرعازلا ةيهبلا ةضورلا هامسو [11 ةنس

 ركذب رابتعالاو ظعاوملا هامسو !ديفم اباتك م50 ةنس قوتملا ىزيرقملا رداقلا سبع نب دجا

 ةيكرتلاب ةمجرت باتكلا !ذهلو نآلا لوأدتملا روهشملا وهو داجاو هيف ىسحا راثالاو ططخلا

 هيقفلل قراملا فذقو قرابلا فطخ 2,4 944 ةنس ىرتقدلا ميعربا ريمالل ءاملعلا ضعب ايلمع 0

3 

1 
 ادييش لونقملا ] ىقفاغلا لاصخل ىأا [ىب دوعسم] نب [دكمح ] هللا دبع نأ نيترازولا ىذ مامالا

 ( مع. 13. آد عع. 1004 ) معوسع جل ةصصتتت 4604 (زصع. 20. كعرأم 1071) ةمصصممصلمع ءمهضاتمم ءأ نععاأتج

 مسمع ؟عجمطمما.  ظممغ طسصع لتهعترسلاسك ءزدحه قاع لاللم//عأب عرب عملنا (هددستسملت عاتق

 نسل عمال ةمصمق ءأ نعمه رصعمسعم مهام ةصقم 520 (ذصع. 27. لفص. 1126) ةطتتغو لع ءعملعتس

 مم ةعتردتغو زاعسومنع كاعضأأ لل0/مرروت»ءأ لعتم 8ىءدجمأل لعممناغر حصل .. . 101اتتال5 و وان

 هرنه لا - للمءما 7مم انزغ دمع ههلامأع دمع ءاد لماما ةطصهعترردتلا. ع 1ططصع (نةلطت

 1يز-ع0-لهةرن للم اءعيستسعل ظعتم كطل-ءا-:معءارارمط ]لق عريسعا سما ءيعمعلز , |مصصم 730 (ذطصع. 2م. 0 ءام

 1329 ) رصمعاستق |, ءعدععررتغو نست اتطنسس 1/12 اتن ءآ - زن وا همت مع آل ءاتع أ - سما ءعامسرلا]

 زوم مةزغو ءأ طئسغمضمس كعموجرأات كععلاعتت دموع هل ةصصتتن 725 (ذمع. 18. لآل ءع. 1324)

 ممسض متل(.  ةلاعمرصعم 056 عانق 1101:[علال 1228103 011117 815, 01101111 16ص ا10صعلللا 1ععلأو

 هاازئيعملم عام "لكم (نةلطخ 71ه] رة -ءل-لأ: قللاملاعل لثعنو قلال-عءا-انلق» | ظعم لا ءعاراعلتاو

 مصصم 692 (زمع. 12. طعع. 1202) مصمعفسخ] م اذطنسس ط/- 8 مناللطعا ا - ظءارابرعأ طا مارا ءأ

 مم 1801- 1عبمامأ ]لا - 3اهةهجاوررعا لل - (©مق»ءعا ةصخنتمامس ءاتلتا. ]طل ءمتوسع كطعتلعل 1ع

 عل- 017 ل آرت»ءل طظعر» قللا- ءآ- قلن قل مع»أعقو همصم 845 (ذصع. 22. لآهت. 1441 ) 1201:(ةتالقو

 انطسصس يصسلتغنمصتم ماعمسم ها ااا ماقام مم آل/-1آا ارا انغ لست ءالل اماما مع ءا-هاأت“

 زمععض ماس ءكفصاآععتغو تطأ ععض معمزربمدتامتس ءويمععتع معتم ععسأتك عنا ءغ هراتسع ةطعماكتك

 آ]لمع جعاملع ممانق مهغ ءغاّذص هدطصأانللل رررهصتطاتسق ؟ععددطتخو ءغ حلت 00هعءانق ةلتوتتت5 عانت

 رخصدتعم 11 مارفر» ]0ك علو همصم 969 (ذصع. 11. تعال 1561) دصمعطبمو طتقعاعع اعه0101[.

 4736. آعطقنل ءاد-طغعتع رع حلم عاده ةدضتعر ظيلصعم حته ميتحمسم ءأ لفسمماتف 2

 مءاتعنمصع لع ءءعئئماتعو هسعامبع لمصمعممكدلام ءغ آستس كاب قلاعلاو] |[ ةقلمآاعسنتعل] ل عتا

 [ 116م0 8 عنز كلا العلل 6 مر علم لسدلتعأ آآ[' ينعدطب هدصمتأمو [ نأ ةصصم م40 (امع. 24 لاقل

 ا 951



 1ظ02

 برعلا ىلع مجكلا ليضفت ىف هنلاسر ىف هسرع نبأ ىلع هيف در [ 27. خنس

 ءافخحلا ملع زي

 5 ج . 1 -3 56 مد ميا 0 . 0 2
 هنوربي ال ماري تبحكاب نيرضاحلا نع هسفن صخشلا ءافخأ ةيفيك دنم فرعتي ملع وجو

 كت رز
 أ ع لع تناخلا نأ هلأ متأزعو تاوعد اهلو لاقو ركسلا ملع عورف نم ريخلا وبا هركذ

 ةداع كلذ اهيلع بترتي بايسا اش ابمب هل ةداعلا نرخ فقردرطب خيالولاب الأ نكمي ال١ كلذ
- 

 ركنت ال تاداعلا قراوخ نأ الأ هلعف نم ىار وأ هلعف نم رن مل نكل اذه عمسن ام اريثكو

 ةيج نم ال رحسلا ىلع هعرفتل خيج نم ملغ هنوك لوقا ىهتنا خمالا هذه ءايلوأ نم امس

 053 لب هيف ةيبش ال ىنكمم رحسلا فقيرطب وه ذأ هناكمأ مدع ىف هنط ةيلغل دهجو الف ذماركلا

 عوقولا مدع ىلع لدي ال ةيورلا مدعو هلعأ هيعدي امك اضيأ مئازعلاو ةوعدلا فيرطب

 نس وتلا ىلاجرلل نيسح ىب ليعمسا نيدلا نيزل لج ىسراف بطلا ق ىدالع ىفخ ا“

 اكك4ضز دصمس كس ةنطتتغ|. 1 عظلمحتخع طلع اعهعاماتسس لع 8ءردزم ععماتل ةعوطتعمع ربه عا عععضل أخو

 نسعس ءممز نعتم لتطسع هلتلت(

 4737. [لدس ءاآل-]طعطمكآلل ةعم عع رمح ةتطتلعسد :عللعملتم

 ]1نعم هدغ هعسر نصلع مملتم ءمعممد استكر نه نانتق هع لربما م0عدعصاتطاتق اهكتتعأطت] رح

 ممللعرعع ممععتغر دتغ طمع 51لعمغوم طخ بنبض صمض ؟1لعمصضاأت قلطتنن//غلع» ءحبص ّذص ةتئاتطتتخ هم

 رسم متمتس معيض صعماتطسع مس عتمغو أن 8صععلطنعو ةصونتغو عا طصعمصامت عماتس ه0 ءوللل معاك

 رتعمتامل “١ ظلم (ميسعف ريسلام ددمعتسو عمير ممصصتعأ ةمصعاأتمق ةهرتع رستسمعنأاأ ءفصععلأ ممعهقعفو

 ممم (ممعامصلتس معطسعو ستطسع للف مس مل رممدتعس ديعتامكممت لتعممصفأتت ا  كحعرع 0ع طمع

 رع ا]جنسأ جنلتسنسو مغعع امسعص قعمممعستع دتآلطسسو ونيل عمير 1مععرتغو ةلكع 1معاعمأءت

 مللعم(.  طلتصتسع معمم رساتضسعسأ هركتس ءحاعمم لنصف هدئنتس هرتععمألم طغعومأتلل, ]10د عضلات

 معدرععأمب كلضمتسست همداضع معاتعتاممتق هدمعامضنس. [1آ1ممع ز]]1 ع. ظظعم نسموتنع مضاعتل اه

 لمعاضسمتمس صنسعتمر ننماعماتع رنمها عت مل دسمعتمسس معضاتمعصاعتل مررت[ ءءاتاتكو 20 60

 طقطتتم دستصصعن] هركستت مخ ةمصعاتم ءللت كعملمستتس دمالمصع. عع ءةتتسدم نأ هرياماممل ءّزاتق

 مسمع مالعمال مهدعصاتعملتو مصاعم ةتسرتأ لاعع ةحععععت ممل ممدععو يل هزرع رصفعتمع هلم

 تلام لسطتم صمص دصتصاتق عع رممدعتا يحس ممععتطنم ءغ ةصعمصامتسعسأتعو انغ اررقأ دلع

 ءزده معضأتل فصاعصلسمغرو صعع ذصلعو نسم حتهتم طمص ةزغو نتل حبت عع عتعتتأو ددتمتللا

 معلانل( انو ءقللل هلللطلال0 طم تع ع1" عالم

 4735. لخطملأا ك]لنجعأو مسعمصتنتتل /4//فأ تحلض.  ؟[هاطسسصعم لع رسعلتعتصه و ننم

 ة عال ءل- لأ لعسمأا آطلعرب [ظلهوعنم لملم هصصم 330 (ذمع. 11. عا. 1135 رسما انتتقو

 أه
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 براملا ريسيت ىف ةلاسإ ةيسمشلا ةيفخلا 25 كيحم نالوا بلا نيدلا ءالعل دفلأ هب

 ملا نيملاعلا بر دلل دمحلا اهلوأ بلاطملا ريخست

 15 ما جاز 5 1

 ةصالخ 508“ ةنس ىقوتملا ىناشلا ىوونلا فش نب ىيحي نيدلا ىيح مامالل مالسالا :

 ىف ١ باوبا ةسمخ ىلع هبتر خلا ملعي مل ام ناسنالا مّلع ىذلا هلل كمحلا هلوا !.*. ذنس
 هب

 جيبستلا ىف ٠ ةقرعملاو ملعلا ىف * معلص انيبن ناش ىف ” مدآ فقلخ ىف ”“ ملاعلا قلخ

 ثايغل نلجم ىسراف رايخالا لاوحا ىف رابخالا ةصالخ 22 ديحوتلاو ءاعدلاو ركذلاو

 ا دودح ىف ريشيلع ربمل هفلأ ريمدناوخ بقلملا نيدلا مام نب ديح“ نيدلا

 مل /4- لآ - لأ د06 ق4 ةمدجءعن: 21ه متجتسعا مععتعع ىمدصممكتتا. -ح 4239. 181 - خطقلأاو» ءا

 1ك 1 - كط عرض ع أر عاغر ةععمصستتللا 5ه0]ةنع. '[!'0هعاوطق لع ععارابق معععمدمستم 1معئلطقس ءمرطممعمم 5

 هغ (طععدسستم عمعمصلتغنعك ءاتعتعسلاتعو ونسأ اه اآمعامتأا: آرهسع ]للعم ددسصلمعتنت لمدصتسمم ءاع.

 11د 17 (لأترعا 1[مكعتطأتاطاسص ع 4740. آ!خطتا]ةععأع ءادحدس نكات ائنطعع اكسلأأأ ةسطقأت لأ معتمع

 لعامعحسس رممستسم لدتختق كرتععزملطمل ءمماتسعمعرو جعام»ع هظعجعوتل طصتس ا معت»- ملس ل

 را ارت: ]مرمر 12 مدن 7 عدل كميمم_”عمجل# [ظمصعألام. - 4741. آكطنا قةععغ ءال- حطلطقسو

 رسعلسا]د ةلمطتغمختت» 0ع مهعاتطتق لدعم [آهصعألللعأ هرععزد]لت طتتق. - 4742. ىطت1ا 4 عغ

 ءا]-حط ]ع ةدسم معالسلاو ةامامغم تنل 0ع نيهععأل5 دصتطسق ةصصقفتتتلل كيت 11 هتطاتع ءأ م22ععءرازق

 ][«]|حصأو هسعام»ع طصقست 110/8 - مل - ل2 7” هاب مزن كاع ءرك رطل ءمعبم#  "كطملتامو 5

 خسصم . . . 1ت0م3[2نم. - 4743. ا[ طز]قغععغ ء]- علعطط ةعو دطعلسلا# طلقام#لمتتاتللا 06

 رمعطسع ه0 معمورط عاعمتد ءاععطتس مععاتم عماتطاتعو ةنعام» ع كطعتلعاط 11 مطسألا طعنا انوا

 حمصم 1038 (زمع. 21. كسع. 1628) دصم تم. (ئهددمعصلتسس , (1100 ذغه اهمعابأا: آمسق ]0 ءمو

 نتأ طمرستسعع لمعدتغو ونتمع 1عممرتطمصأ ءاع.ر عغ ّذص ل1501 قرأه 0157051600111 ههأ ب

 1. لع سىعماتمسع دتتصلأ1 - 2. لع يعمنممع ةلحرسأ - 3. لع ععقطت م0رطعأوفع ممداتا

 4. لع ععاعسألم ءأ مومتز1مصمع ع م. لع ]حلم اتممعو 1250 عجاتممعو ءمتم [ععواأمصع ءغ تلكنت

 سمزنك 1)ءز1إ 4744ج. آ[كطت1اةغععع ءع]- حلعططغع 11 ةطختعفا]ل ء]- حلططو قعر هللا

 طتعامصمستتل هع]معاج لع معارف حلعم5 طمصمع هغ ةمصعأمو هممعامصتطسع. 1 ه]لطنسسعمو (104

 61 ةنفاط- ءلس لق 11ه]ءمبجتم عل ظعتت 11 ستجفو-عل- لقسم طمصمتتلتعع لآن لعرب“ ءموعصمتهتس

 مهاتق و كلن" ق47عق» قلطعدح ةصسصتللا 900 (زصع. 2. 0ع. 1494) معجعتعع ءمرضإتمءتتلاو ءأ لص
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 ا 50 ىف تالاقملاو فلخل ءدب ىف ةمّدقملا ةمتاخو تالاقم رشعو ةمّكدقم ىلع بترو

 ناخ زيكنج ل كولملا نم مهيرصاعمو ةيسابعلاو ةيمأ ىنبو ع ءافلخلاو ريسلاو مجكلا كولمو

 :صالخ 025# هيبال ءافصلا ةضور هيف صخل اهناكسو ةارع فاصوا ىف ةمتاضلاو روميت لأو

 هفلا رالاس نب دمح ىب راس نب متسرل ىقيسوملا ىف ةيسراف ةلاسر رارحالا بلاطم ىف راودالا

 ىسراف لامعالا ةصالخ 5.80 قأي حابصملا ةجابيد حرش ىف بارعالا ةصالخ 04 مم. ةنس

 نايبلاو ىلاعْما ىف نايبتلا ةصالخ 51 ذاي بابلالا بل حوش ىف راكفالا ةصالخ 506

 ٠ ]و 055 خنس ىئوتملا ىسلدنالا فسوي ىب دكمكم نابيح نأ ىنيدلا وبثا خيشلل ةز وجرأ
0 _| 

 نيدلا ماوش ريم نب ةخلودلا ءاهيل دلكم ىبسراف بطلا ىف براكتلا خصالخ 8500.6. هلمكي
 ه-

 ةصالخ *م#» ريسافتلا ةصالخ م00 ) ىر ةدلب ىف ؟.؛ ةنس هفلأ ىزارلا شخرون [ مساق ]

 هدح خنس ىثوتملا ىطلملا دكديكم نب اجكيرس ىنيدلا نيزل ديركاتلا ةياين ىف دييمنلا

 مممعامالممعس [عععتس لنج ىكععامكأمصعسم# ءا ءمصعإ نهتمصعتس للكتعتا. 1”عمعماقلنتم معهنغأ لع امتام

 رستصلت , ل1« كما مالممعع لع معمربط اتم ةمريتعساتطسعو ةهضاتوتتم عوتطاتق 8ءعمتضتسس 6( للمال

 ممول هرححتم , معممطعأمع حلاو ءأ ءععمعلتغعمصتطسعو آ[[طقلتكعو (0صمج وع دلتق , ةكططتعتلتمو هلئتع

 مصمعاتطسع همست مهعومملتطسع, لوعصممتم لناس 11 نن, لجصمعأتم 2ةيبتير ءأ قصعاسمأم

 لع لمجمع مالمصمع [[سملمع طسزسخوسع بعطتع اصعما مضي ةطتوسع هردق مهام ]غهنالاطعأ ءآ-ه عم

 موهعمرج رمزا. - 4745. ططتاتععاأ ءاد دل للعر ةيسنلمق لعن ]ةدحنست ةعامعامو لع 5 هتلانتل

 لوما مضسس 0ععتلعستم. "[ممعامطتخ معسأ سبق لع سيسمتعمي نعل طأ/5/ ءزر» ]لف عرب كك» عري ةله]ب هنن

 رجع اذ رب كك م/م مسمم ةذ5 (طصع. 1. لمص. 1454) ىصربمعتتا. - 4740. آط1]قععغ ءع]-1 قطو

 رس ملصلا» هحورمعزالمصلعس.  (ئهرسسعصامجاتق مدمع[مالمصتسق همعتتم الامل, لع نسم ةدلم

 رمل عواسرل. - 4747. اك طتل قمعأ ءال-حستلو ةيسيلق 0همعماتمصتنتل ةعاععأاو. 2ةروزععي ب

 1748. لخط1]ةععأ عا - حلكلعلةعو هسا 00عتاملتمستللال هع]معام. (هرسسعسأهتتاتق هرتعزلتق

 ريانا 6مل - لامن لع نسم دلو لزععاتت. - 4749. ]ع طئاقةععأع ءا] -نطجعذسيم ددعاسلاو

 نامرتمع عءحررمدلالمصلس لع لمعاضسمم ةعضاعضإلقئئانتلل ءأ هحرمدزاأمصتق. ('حعصضعسو 4

 تادعئاعات ل١1 - عل - لأ: كلتا 11 هني قلما تن عأ ]قعر 7ع“ لادلم/رعغو ةصصم 5

 لمع. 15. للحل. 13144) سمع نسخ, ددعأعم 1 ءرععس ىرصممكدتاو مغ طصرتع_[ععاسلا 8ع]ذ ن1[.

 1750. !اخطتخا] قععأ ءاعاعز ةستطر ةيسنصم ءعحرتعتت ءماتمعكمتل ةعاععامم  [ه]سدعم 0ع رس علت لصق

 وسما ظعاو- لس لعتماءا اتعب قلق» ( ماس هلع ل | (معضنسإ] انما مطاملم لأسع دست 7

 لمع. 17. لسا. 1501) ذص بعطع الأعأ رعستعع مسربممملا. -ح 4731. ا!خطت ا قدعأ ءع1-( ع؟ةقأتتو

 رسعاسلاك 1ماعع مر عاماتمصاتللا  عمرمصلعمتنانللا. - 4732. ]ل؟طنالةعع( ء] -ععسطتلأا 41

 ملطقر عا ءال-(عز سلي دطعلسللو مععامع لتعممدتا0مصتعق لع ةيسنللم ءةمصاعسرت]هتتمصتق

 ةواتاوتستمع تدلع. هننعافتنع معمل كم_تزم العرب قلما/عسسعا 2لءاءاغب دسم 788 (ذطصعم
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 رتافدلا خصالخم 0+ بيلطخلا نب دبح رين ممالأ لاوححا ىف للصاحلا ةصالخ حر

 عاب

 ةصالخ ©5051  ميملا ىف ىناي ىرودقلا رصنخ# حرش لداسملا م.ةنن ىف ليدالدلا ةصالخل ”م

 بلا بتك ىف امل عماج هنأ ركذ ةيجنرفالا نم مجرتملا دمك ىكرت بطلا ىف ناويدلا

 هللا دبع نب دا نيدلا بح معاص رشبلا نيس ريس ةصالخ د4 ٍالعلاو صارمالا ىم

 نيرشعو ةعبرأ ىلع بتوم رصنخ# وو خلا هلاوذ ىلع هلل دمكلا هلوأ 178 ةنس ىقوقملا ىربطلا

 ةولصلا خصالخا ©. دقحكلا رمغسصو هيختنا ا نيب ام افاوم رشع ىنتأ نم هعمج ةلصخ

 نب] دمحا نب رعاط مامالا دبيشلل ىواتفلا ةصالخ م51. نيعلا ىف ىتأي ربعلا ةصالخ 8

 ىف ركذ لدلج ىف كيتعم رويشم بانك ومو #57 ةنس قوتملا ىفنكلا ىراخابلا [ديشرلا دبع

 ةخسن صيخالت هناوخا ضعب لاسف باصنلا باتكو تاعقاولا ةنارخ نفلا !ذه ىف بتك هنا هلوأ

 عضاوم نايب عم كداوزلا نع ةيلاخ ةياورلل ةعماج ةصالخلا بتكف اهطيض نكمي ةريصق

 2. 8ءعطب 13860) دصمعطبم. - 4733. ظطتالعءغ عاد طتعتلو ةسسف تام 5 عصاتق ةعاهعاه

 لع ةاهطت مممانلهمنس , ةتعام»ع الهروب عل عرس ءالابماق]. ('نهدصسبعسلتست. ع 4754. ]حطت

 1ة8عهعغ ع1 - علل غتعر هسسنتاته ة5ع1معاو ءملئعست. -ح 4755. آاكطنا] قلدعغ عآ]- عا1ذتلو

 عملته ةسسومسل عمامعمت 5عا1ععغم لع نسهععتمصتطاتص مععاع ءمرضممصعمللع. (ئهرسس عامك

 ءىدصمعسلتل ه2 (600:"“# ءلئنم 0ع نسم اذص آاناععع ل177 ؟1لعدطنتب ب 4750. آخ طن 5عأ

 ءا]- ل رعفسو هةسسنسه ءمصعئالتل هعامعامم ©رسع درسعلتعست, نسما 7/07/4172 ع0 [ماأعترت عج

 1[عهمعمعمللظعتع ءلتلتغو ءغ ءم]1 عمم للعتغ يصخقمصعتع هبرسصتمقم نستمع ذص اطعم ردعلتعمرحتسس 0ع

 رسمعاطتع ءمضسسسومع 122ع0ع]1ج» ةععراج ]1ءععدصطتخب - 4737. طنا ةععغ ءزجع» هءيجر14

 ءادط عوط عع هيف ةعافعأاو دتلمع ءغ عجور علتقمسسس مدستست طسممأ ععصعتللع و 2116605

 1/101,:-ء04-0: مك ت»عا ظعت» كل لم//م] "طلعة دصصم 094 (لصع. 21. لمحت. 1204) 220110

 تمرس معملتستسو نسما ذغه ةصعامتغت آمسع 1عم مم ءزنك ]!طعضملتغملع ءاعبر هغاذس حتعتصأت

 نقل م هةمعامدعد5 015م05ذا11 65+ 135 ©« 03600ععلززرر» هرتعتتطاتسق ءمصعمءعلتأو زأم نأ مادعو
 5 5 ١

 مما م معرب ممجاعتالل ءدجععظممسعغأو ممع1212 ة1]0نععع6م - 4758. ظططتلةععغ ءا- هول كو

 رسعاسلاو رعععمس. - 47359. ظطتلةع عع 1-11 عمر دصعلسلاع هرعستم 13ع» , لع نسم ص !ئغععو

 مل ةعلم ءطا 4700. اك طنا ق5 عع ع] - 2 ءالككأو هيطتلله 8عقزت0ل 8010111 ]1110100

 معاععأاوو ةسعاممع هاطعتلعل ءغ طصقس 1“ 8ع قلطتسعل | عن كلل -ءا -ءولنل ]| 8011#

 1[لدصعلاهر ةسمم 542 (ذمع. 2. لسص. 1147 ) دضماتطتم. ؟هاطسدعم ممانعة أنتن عا

 ةهسعام 1(هاتعو ءكتزاتك طصتألم ةسعام» رسمصعأعو هع 0ع ءةملعتس مع اتطعمو 7/1 عانعأ هآ-ممع7 71 هأ

 لعق انط ءادة عمل ىمكترعتمسع كغ ةهسستعماتحسل نسعسلمتل معاتتممعر دغتم عععصرت]دعأ مدمكتمر 04

 رس عصمعته مسمر عطعملا ممعككععر ةيتستسملل 2عأ 5ةعاععامتس لعرممعععأم 15ج لع مسعمم !ئطغمتم

 11/1/4561م ىسمكتتغا, وحسن هلت( مدعم ءفصختصسعسعأ ج00ز(مسعماتع ةتجععستع لع ملحضلو 18
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 ىوقفلاب ىلتبا نمل انوع نوكيل باتك لك سأر ىلع سانجالاو لوصفلا ةسرهف بتكو لداسملا

 ةصالخخ ©  ىتاأي بلا ىف نوناقلا ةصالخ م1 هثيداحا ميرخت ثّدحْلا ىليزللو

 عيدبلا لوقلا ةصالخ 501 ما1 ةنس ىوتملا ةعامج نبا ركب نا نب دمح نيدلا زعل سضعاوقنأ

 روكذدملا ظعاولا برع دلمل ررماعملا ظاعولا ضعبلت معلبص عيفشلا بيبحلا ىلع ةولصلا ىف

 اًيباكم ىيعبرأ نم اًنيدح نيعبرأ هيث عمج خلا هييبح ردق ىلعأ ىذلا دلل 0 ءلوأ هتباحخ

 ىلع رست ىفو هللا تينح نب صن نب نكرلا ىبعل ماكحالا ليرات ىف مالكلا تسال

 ام ةصالخ 5045 سلا نيقيلا مهنملا انب كلس ىذلا هلل ىمحلا هلوأ اباب ىيرشعو ةعبرأ

 دومحم نب هللا صتق بيدالل نوعاطلاو ءابولا عند [ةيودا] ىف نوعاسلا هيلع لصحي

 غرف يلا ءامسالا ريخ هللا مسب هلوأ باوبا ىلع رصناخ [177 ةنس قوتملا ىبكلا ] ىرليلا

 ىف رخافملا ةصالخ 53110 فلالا دعب ىنيرشعو نامت ةنس ىناثلا عيبر رخاوا ىف هنم
- 

 املضعلر ان[ ]0عم3 نه عدالمرناتلال ءحم]زعمسعصطتخ و أ !1!هللععررت ةععالملاتلال أ كعصعتتلا» لم

 ىتنزانعحتم انطعل ىرتتع رمكستغو نأ ءهأ هنتحتلام ءددعاو وسل لص مععمممقأ لهصلأ ل1 5هتتسعلل

 زلم مععأال 7 ءملمن '1طملتاتمصمتتسك ءزادنع (ممللئانوصععج ءةحجاعمحتلاب - 4761. آل طأ1أ] أم ءأ

 مال - قصص ةنصلللط (مصمصتعس هع]ععام. آنطعع دضعلتعتعو 0ع نيم ةملعو 01ءعطبتلا

 4702. ]لخطت]ةغةععأا ء] - متكلتل. كدسسصنتت ةاقااتأمزلانلاا ةعاععاأم, هسنعاماع مطهت- 6ل- أ

 101 مدروترن عل 17 عرب كل عا لانو لعسممب جحصصم 519 (زصع. 1. المها. 1416) طتمز"طن0.

 4703. [ طخ ةععأ ءاع عسل ءاع طعلت' ب معلسالم ءالقتأ لزدععأ لع معععوالممع تتم 10

 زمام ممععمدعو نأ ]ندع 1مكعمخم هسعامرع ننملمتس ءمصعامصهأمععوب ءممعامصمتم عتق اط[ملاح

 لم ذص معمعامتلمصع ]طدصلملأ هعوسملا. 1معلرنتا ةسعامد" زاد: آطهسع 1232م. نسأ هردتعأ تذانأ

 رمان ءةحعاسلاا ءاع.ر هغطتع سملعصعتمام تملئ مصعم هج مييعامعامتع سماع عأتمأج 710/ب (ا-

 هر مللع ةمعامستسس ءف]] عملكم نسل ريهتعم امضاتتل ءزانض ؟ نطو اعملألعحتصسأاب ع 4204. ططخاأ مع

 ءا-]عءعافس 11 (مككأأ] ءادمط اطلس سس لمعاعممع ةعاععاو لع ةاوطتأملانتلل 11 016)1-

 املتمصعر ةسعاممع قال - مآ - "ملبس ]اعرب لمع" طعم لطلم7/ع].  (هدصرتعصلتتسس لطض ؟لكانأت

 نسماسمر“ ىيررتأمه لتعاضكاطسكسس , ننم(ل ذاع زصعاتا: 1مم آلعمور نيك ممطتسعيست ءعضامتنا 8061

 وتمس زصععلزا ءاعع 4منر. ططتلقع ءغ دسم عمطعم] جلعتطت ع] - هقلتش'طو ةللللللا

 عمامعأاو عمكتس , هل سمع معمعاععأت معمم عمتسمغع ص | "عصعلتتع] سمعت ءمتلعستا عا نعمات عصاتقع

 لعرعااعصلل. ('هتصوعملتسس لص مرتاح لتعرمعتاسسو نسم زلف امعامتل) ةكمتصتصع 1آ)3مأب نسم

 فهرسمتاتلل مملتتسانلال رنا ععامصات ةكتسيتس ءعأ ءاع.,ب ها م ططتلمامعو لأ مللعآ ظعرع 3لهأرسالا

10 

 فلا

 ام 7مم( | [لملءان همصم 1042 (ذمع. ف, لل 1032) رسمعسمم ل, طمع دسعمفتم اعط ]1. مصصم 3

 (ذوع. 9. 11مم. 1018) مطعما سمرس هواي ع 4760. اخطأخ1اةقعأ عال رص عال طلعي هيسسلت



 عورفلا ىف ةصالخ 5050  ىفاشلا فشمد بيذخكب فورعملا هللا كيع نب كيد نيدلا ىبزل 10

0 
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 با خنس قرتملا كش ايون ىنميلا ىفايلا دعسأ نب دللا ليع مامالل رداقلا لبيع خيش رابخا

 2 0 يضرم خصالخلا 2 *.0 حنس ةىمملا ىاراغلا دج نب دومكمل تاماقملا ةصالخ ا

 [ ىكلاملا ] ىنومشالا مدادلا كبع نب كمحا نب كيمحم نىيدلا سمشل ةينودعلا فيرط كولاس »ا ! ّد ف ا 5 0 5 0 م همام

 رهو ةياذيلا نناؤت 3 ةياهنلا ةصالخ 71| 2 [باوبا ىلع ليتشت  ىعو]ا دنا ةنس ”قوتملا

 مامالل لداسملا ملع ىلا لداسولا ةصالخ 7500. ءايلا ىف ىناي ةيادهلل قانغسصلا حرش رصتخ# 5

 مخ

 قزملا رصتخم ىم هصخل هنأ ركذ كلج“ ه. ةنس ىقوتملا ىلازغلا نمد نب كمح كماح ع

 خيرت 5 خصالخا با“ واولا 82 ىتناي ىفلطصملا راد رابخاب ءاغولا خصالخا وأ ديلع دازو

 ديحم هدلول ةيكرتلاب هتمجرتو ىيرخاتملا ىم ىمورلا ظناحلا رمعل ىسراف اصيا ةنيدملا

 لوصالا 0 ةخصالخ مب نونلا ل تبللأ ننال رداونلا راعتخا 3 ةخصالخلا يبر» هسضاع

6 

 [مععئمرصسس عالم مدمصم ةعاععغو لع طئعغمضصم ةطعتططت قلل ل-ع7-عملض*, ةسعامتع طصتس 7

 لق عنا ك0 ) ركع 3 عمعربم ![ءالكمع ةموتتلتسمو ةصصم 771 (لصع. 5. ةسع. 13609) 101610.

 4767. ]لحطخا1 ةععغ عادسس عع لرد قعر ةيسلتلاا 2 20م5 عدقانتنللا هعافعامو ةتعام»ع ل7 تا 13 ءف

 لكن ء0 ]1 /مناعغو ةسصمم 607 (ذصع. 25. كمص٠ 1210 ) رممعطبم - 4765. 81 - آخ طخ]ةععأ

 1[ئ:31-1عءلطأوع عار هعاسلاو ععدنم لع عم كسكس 10هج؟علتعسلمم دسسعام»ع 5, عزرنوس عل -

 11ه ]ءوترنتتنعأ عا كلتسعأ ظعتي كللعا-لمةرم 0ء]رس# |[ ١آهلئلتتمإب حصصم 881 (صع. 26. كرس

 1476) رصمعطتم. ل 0راتع ص فربتأع لتحتسيسا ءداإ. - 4709. آ[؟طنا]ةععغ ءا-صنتطةععاو

 ردعلسلا» ععدلسك ءحععسستو هطععم معممعع دنللعك دع هرنه 28674 ء/ ءمماتمعمت.  طظمتغتمع

 يرسسعمامهستم عسعس المعجم مع]ع ذم هراتع ط1 204يعأ ةععلممتك.  (نمهسكعع اماكد ]1 ععوس طل ع

 4770. ]ل ط 11 ق5 عغ ءاددع ءدقتلرو ةدسسه 20 1:0عمامطنتال 5ءاععامهيب نيتطاتق ه0 هعزعماأت دلال

 ييمععأتممسسل مع2؟عماطتتع. ! ها]سسحعمر نن00 آسصقس قللثع ظةتنقل للمامتنتنعا ظعتن للمعامتسننعا

 6 /معم6/8غوص ةهصسصم 5053 (ذصع. 10. لتل. 1111) مهمعاتتتقو هع مد عاأ هععتص ممهاعتت ع ءمسرت عملتم

 كلم عمرب# عععععمدتععع د00 مصسعساتعوسع هنتجتموع للعلا - 4771. ظطتل ه5 عغ عآ]دتع عآم

 معلسلاد معمصتددأ دذص مستلتلخ معمر طعإوع ءاعع لعدعتطعسلج هعععمللم [110ع اذماعم

 [نغئععدتتس 72 ممم. 4772. ظطنتاةعععغ 11 عئمعالعط 181 - 31 ءعل(صعغب ةسسسمف ةءعاععا2

 طتقغمعمع 31علتمعمعتع. 0مسع مععوتعتسست و, 0000 ءعععمأتما»» هسعامت 0م" ]سن آاخا- [[ كلت

 يىمهعترمدتغ ءزدهوسع لطتخ كلمة متسمعلأ قلعافع اسصععلعع »عل0ئل3. - 4773. ططأا كة هعأ 11

 اططغتنو قش 3-11 عرع قة لنذعرو ةهمسسسم 5ع1ععام. 1ظمتامسسع هرعهته 866م0“ هط لاا عءقاأ

 ءلتغم لع وسم ]1غعدو اثئ» ؟1لءوعبتتب - 4774. لح طخ1ا] غععغ آ81 عادم هرثآ]و هتستلت2 هع

 لع لدعم هغ طعم]معتدع هةعطم]ةهعاعمع معمعمتتمو هنعام»ع 7عقن- ءل- لن: 1101 تن1160 ل ف

 2]40067ع/ كاطحظنامم دملعم 110/46 12 نمععزع للعام. - 4775. آ!<طخ1]ةقعغ 21 عاد مدت
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 ةصالخ 204 1:4 ةنس ىئوتملا ىقشمدلا ىلبنحلا ىِحَنملا نب دعسا .نيدلا هيجو ىضاقلل

 فبس رينملا ردبلا رصتخم ىف ةصالخ مب اهركذ فيس كلام نبا ةيفلاب فرعت وحننا

 رصتخم ىو ةيادهلا رصتخم ىفو ىقتنملاب ىمسملا رصتخملا اذه رصتخمو ءابلا ىف [هركذ]

 عفاشلا هللا ديبع نب دوم ناعربلا وه هلعل] ىغارملل لدجلا ىف ةصالخ به ةيزاوبلا

 5 رابجلا ةنيعا يذلا نيون ا ىف ةصالخ 501 1م! ةنس قوتملا ىغارملا ىلوصالا

 نيسح نب كم نيدلا ءايبل باسحلا ىف ةصالخ 5,.. ىدزالا دمحم نب دجالو نجا

 لع رصد |[ ىليبدرالا مليعمسأ داش نب بسامهط هاش مز 3 ةيوفصلا خلودلا ءاملح نم ومو ]

 مظن ىف ةصالخ 551 خلا همعن عيمجب طيحج ال نم اي كدمحن هلوأ باوبا ةرشعو ذمدقم
 3 0 ل ا تا 3 3 7 ب 9 030

 هللا دبع خيشلل خلالض ةعدب لك ثيدح ىف ةصالخ 50" ءارلا ىف ىتاي هقفلا ىف ةضورلا

 لوصا ىف ةصالخ مم“ [ةلاسر ىعو ] خلا هلاضفا ىلع هلل دمحلا هلوا ىراصنالا

 عيسرسلو ةعامعام لع مهعانطسع زسعتع هةمععزدلتطاسع , ةنعام»ع (ئةلطخ 11” ءزأ]# هل- لاو لقا

 ]لف عزب - ءارس مد: مزز م ]1)نسععزؤعلم 1آدصطدلتاهو ةصصم 606 (ذصع. 6. لصل. 1209) رضمزتاط1 0.

 4770. [طنلقعءأ 11 ءا-صمطتح رو كسسينو هعاععام. 0 مسنه ععمتشتلت 1 ءانتطتو الانلعم لا/ثزرعا

 لتعطتس ءأ مط لزب للم78/4 ءملسرتمستاستللل.  [آ1لع ةديسم !ذاععمتس 2/نع د 4777. ]لك طخل ق5 ءأا

 عز سماع طغمعممع اظ| - 8 ءلع 31-11 هصتنعم درسعلسااه. 1ةمتغمسع هرعضتم //-17 ءاا»» [ن/ا-لل 0117و

 لع نسم ذم اناععم 2م للعسل هدا [1آمعمع يئامسع انتفاخ لص ستامتسعم للعم 1مقعكت ماقتل

 ووعام هع. طظصصلعس ةطيطتسص ىب 76/7 /مىعا © رمعمع هع [ظعرتأ ءعيتامرسع هرتععتسلت طل20هعأ ءأ

 ]ظعععاسارعءل - 475. اك طخلةععأ 11 عال -  ةللو هديسسسف هعاععاج 0ع (هرراعفو عام

 دلمممعلغمب | نست امتاع 1لعسس ءعأ تس مح رمتع- هل لق كلل هاروت ظعرتي 0 ءنالملاعل ى

 ةقيء»(يلع كاملتتكحو ةصصم 6081 (ذصع. 11. قر. 1282) دصمتنتنم - 4779. آل طن1ةدعغ 11

 ما - عر لتلك طرو هسسصم هعاععغم لع لمعاتمم زستم طعععللامتسلر ةنتعامتطنسق 7ءازن- ءل- لثلا

 مال-ءا-] ءارارم» 1ذ عنا قلارسعل هأ قلطلسعل اظعتف لله]يمسسعل لسا - همه. اآكطتا ةدعا 1خ

 ما-طت علطم هنسسه هةعامعاو لع ةعاع فعرصمنامسلت , ةنعام»ع 8 عا -عل-لقع كلما مروينعأ ]) عا

 [لومءامث. | ين اعهنرمعع خامل 1لرتدفعو ظعت؛ طابعا لعنمأأ 1" لعاقأاف ذماعت ؟تعمخ هعامج

 مسامع كن1لمضتتت 1طهدحنتغ |. ('هدسرم عصاتست لص ]معامل ممعترل عا لعععس ءقربتات» للك ةضانتلو

 نسمل زخم زصعتررتزا: آمسع ]لعمر ىزنه طعصفعللعأذ هدصصتقع ممضس مضرب 1ةعطغنلاأا ذه ةهاعي تل

 4751. ]ع طخ]_لةععأ [1 ممانسس آظظ] - [ظدسلاط ءاب همسسه 5ةعاععاو. 8هقاتعم هرعتف ط8 ةناا]عا

 لع لوصحرصنلعصتأتم ءحمضللم, لع نيم ]ناععج 724 ؟>10لءعمطتخب - 4782. !خطتاةدعأ 1

 اد ىلا ةسسسنص هةعاععام لع اهمهلتاتممعي يسمع للعلا: ةكلوححتلت نلتقللل 11 1عللل 015101عللل 0856و

 10 ميعاممع كطمتاعط قكطام//مأ قليعع» [|'لعمعاماسكإر نسل ذكه ذصعترتا: امسك ]13عم عم ءزدق

 ارمومززمززو ماعءاس ة4معق. لطتللععأ 1 هعشنشل ءادطم لنغطب سس ةعاععام لع معصعأمتتق
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 خعبراو ملقم ىلع رصتخم وثو 75 ةنس ىوقملا ىبيطلا دمحم ندا نيسح نيدلا فيشل

 ىضاقلاو ىوونلا رصتخم ىمو حالصلا نبال ثيدحلا مولع نم هصخل هنأ ركذ ةمتاخو باوبأ

 نسا خمالعلل ةيشاح هيلعو دريغو لوصالا عماج ىم يعم تادايز كلذ ىلا فاضاو ةعامج نبأ

 مآ ةنس ىوتملا ىلاجركلا كبحم نب ىلع فيرشلا

 داريإب ةيفالخل ةهلدالا حداوقو ةهبشلا عفدو ةيعرشلا مجال داريا ةيفيك هب فرعي ملع وو

 دقو ةينيدلا ىصاقملاب صخ هنا الأ قطنملا نم مسق ىذلا لدجلا ومو ةيعطقلا نيعاربلا

 نبا ركذو لدجلا ملع ىف قبس دقو اعضو مدهي لئاس وأ اعضو ظفحي بيجام امأ ىلدجلا

 .٠ نيديبتجا نبي فالخلا هيف ريتك ةيعرشلا ةلدالا نم طينتسملا هقفلا نا هتملقم ىف نودلخ
-_ 

 لمعضتمسمع ملت مصمعمعر هحتعأم»ع خا ع» ورك ءل- لأن 17هوعق» ظعم ة8لمارعستسعا 11و

 حصصم 743 (ذمع. 6. كم. 1342) متمعطنم. (نمردمعصلتستس ذص معهعأ ماتم صعتللو 126105 ءقمربتأو

 مغ ىمعاسعت6ممعسس لتحتعكتس و ل100 ةسعاعم» مهعاز ودعت ممصاعتت هع ع اذطخو 074 ه1 م0101 جل

 111:-ع:6147 ءلتكمر ء« ءمرصتعملام عمعبم# ءعغ (ئةفطتخ 2ث: لعدم حعععممتممع لتعتاو

 وسع ممدود ه00:ةيمعمتمك ععمكأمدتق ةعوس عمات ةلز ءلغ ع لؤسم' ء7دمعت7 ءغ ملثتع. ©]1هعدمف

 ذم طسصع ]انطعمسسس حتع لمعنمعتسسسس العير الأ مترك ل472 اظعمب ثامآوتوتسعاأ لمت نان, ةهصحم 6

 مع. 3. كررت. 1413) دل مزاتتتقو 011105

 5784. 11 ءا-ططت]1ة 4. 12هءسملمم اطعم]وعنقع يطا

 ]آ1دعع ءعدغ هم لمعا[لسمهو وله ؟مللم ءمعممدءااطخو معمطمعلممعم !1ءولتكتسمع مائقرمصعضلت

 ء( لسطتح ءعغ 0118 ءدلامغعع دعجتس عماممتتات  ءممطعم 7 ءععورستت جلئاعععملتف ل عردمصعأع هلم متطانق

 جحعععتستم مال عملت. 1غه ممص لن ععغ د هراعد (لم07)و نسمع ممعع ءعأ ]هعتعمعو متقأ 04

 هرععادتتسس دم معمجمدزاتكق 20 معانجاممعتت مععنتم ءعمالطاتع ععددطتخ. 4لومعأمأ جتتاعلل عدقع

 لمع سضممتسسر وطسه مع0مممعزلممعك ص26 عمتض ع عسمصأ تل عسا مماععغ دسغ لععملا] دسغ لتعسم

 ممدقتما. [1مودع لذ 5مسلمأم» (]مه0/6) ءععع لتعتطمت هلتغ "ععممسعم» معمر م51 1ةصدعتلل [ءعاعملعصقر ةهتتأ

 ريعمعمماوغم» معهممدز مصعب عاعال عصفور لع نسح عع ةدمعد زم 0لمءاصمسه لم07 للعاتتت ءعدأم ع

 لانا 1167/4 ذم طءوعوتممسمع ( لل هعمللعبد» ءا) : لص لستعتسمه0عصاأتمهو ملتغو عدع تونا عاتق

 1ءعدلتطسع ءاتعتلو مص مو ءرعتو زصاعع لمءامعع عيتنت705 هععسصلاتست 1صاعالت ععماتمتاتتال أ
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 ناكو اًميظع اًعاسنا ةلملا ىف عستاو هعوقو نم كب ال افالخ مهراظناو مهكرادم فالتخاب

 ىسح نم ناكمب اوناكو ةعبرالا ةمدالا ىلا كلذ ىهتنا امل رث راش وما وولي | نأ الاقل

 نيكسمتملا نيب فالكل ىرجاو ةلملل اًلوصا ةعبرالا هذ نتسيقاف ثديلقت ىلع سانلا رصتقا نظلا

 بهذم مهنم لك محكصت ىف تارطانملا مهنيب ترجو ةيعرشلا صوصنلا ىف فالخلا ىرج اهب

 ىئاشلا نيب فالخلا نوكي ةراتخف هيعذم ةكح ىلع اهب متكجو ةجح لوصا ىلع ىرجاي هماما

 ىنايب تارطانملا هذ ىف ناكو كلذك معريغ نيب ةراتو ايمهدحا فئناوي ةفينح وباو كلامو

 ىلا اهب لصوتي ىتلا ىعاوقلا ةفرعم نم هبحاصل نب الو تايفالضلاب ىمسيف ءالوه فخم

 بحاصو طابنتسالل اهيلا لتحي ليتجلا نأ الا ديتجما اهيلا جاتحكي امك ماكحالا طابنتسا

 نأ ليلج ملع وهو هتّلداب فلاختملا اهمدهي نأ نم لاسملا كلت ظفحل اهيلا جاتحكي فالخلا

 قسمت عمصحسس لتحت ءععزاحاعس دصمعممتل ممعاعس طقطتنملو معع ذللخ ءىمصغغم»ء جدته دللم ممل

 تامس مماععغأو ءغاذم معاتنعتممع زهامستعم ]هصعع ]جدلعوسع مماعغر انصتامتمتطسق ةنعامسا داع

 ءمرتتسو نمو ؟5'ءاتصغو ةعوسعماتططع. ()ممع هرتاصتممنتس "لل عمدتامق كلل انقلاتع 30 (ءدصرتاتك

 طسفستهاننللا سم مم» ممرمعمأو مدفع نسأل اممامس طقصمفع ؟ميصمع ءءاعطعأ6 ونعم طقطقعطوملو

 نأ طميضتمعع ذم ءمضتنس 1سلامالفمصع ةمطعتعاءععمغي طل نسماممتال تع (ةصوسختم ؟انص لمس عاق

 عمعامع درسمطمتسس ءلقسفع رتعسمتستم ءمصخاتطتال ةنمأب عا مماعمك عدته اصاعع ءعماتسسم 01 5ةعلرتاذممع

 مهدمعامع ةعصمعع ملغم دصملم ءقمضاتصسخطمامب نم ذص ]ءعلتع مسماحستس ءلحفمع ةدصعأتمصتطاتق:

 لع مسا مطعتسع ءعملتس ةمعرزىددلسع اصاعع عتمعيلمع لع لتععتراتمم آطسمسأ هدأ قملضسنةطلهب

 نسمع ؟١ءيتممتسالس مك معاررألك دضانضلام عددعاأز نيستطنق (ةهصقتتقلللا 25من ءصاأتق ؟عطلاضأأ5 ءزانق

 لمعستممع ناعاطهماسعر دنا سقلم ءقضاسخمر مجزوم ءعععأ نافع ذ/ملاغ ها ل471, لانا آطظ سر

 تنص ملاعضتم ءقمصعفعماتعصاعو دضفملفم ةضاعع ملتمع ءيلعتس ممالمصع. لص طلق لتعمساهللقمصتطاتق

 ىررتام يعمتاز مم ةلاععءعمماتسس يبعمضا تلت عامرتمت“ ( 7[! يكيرميا) ةررعالامتم مهاعأمعأم ةدنصأو

 نسمضس هاسلتمخسم معينلمسضتسس ظسصلفتسءعضاملتسسس ءمعصتاتقممع دضتمتتلع مسضعتع مماعقأو لستطانق

 حمل عاملتسلم ءللعتعمسلم معضم عمتانت, سعضستهلسفملسس لمعاوركت ةسسنللم رز هرتاق ءقأم متقت نسم

 طزع مل لتعزعملسس دلع هعيعمغر لتعرساملمع حعرتم عمصاعمج عرمتمع هاسلتمعتعق هل نلتتقعدا ولعت

 للدع لعلعملعصلمعو نسملعضاتس# قع جلل ععوعتسق ةععمتضعمأتس ةنتع عآعا] عع ةانعالعإب

 ]روع(تمم عا رسحعممع دناتاتاملتعب ءا [اهمعاللعضسسس ءأا كم مضسس ائطتت مانععم ةدصأ هاتللل فلكل

 نسحس طلال |تنامضتسي تكللت سئازمع طنؤنع ةععانع ممعع همعللعماملعم ةطلطعمم معولممعع هععترفأ

 ءأ حئامتس يىسرتععار عت لععمأ. (/محم/ل6غ لع طمع لمعاسمم اتطعس 2/1/0 هلتلتأ ءأ

 ذب

 1() حل

5 

10 



31 

10 

 خدك

17 

 قالوا ئرتقملا قه ءبلج قطيضاتلا' باتك ةيكلاملا نم علا نبا ركب: الو :فخأملا"باتك هيف

 بتكلا نمو ىهتنا ةلدالا نويع ةيكلاملا .ىنم راصقلا نبالو ةقيلعتلا باتك ىسوبدلا كيز

 ىلع نب نيسحلا نب دا ركب ىأ ظفاحلا مامالا تايفالخو ةيفسنلا ةموظنملا اضيا ةفلوملا

 ةفينح ناو ىفاشلا نيب ةينالخلا لداسملا هيف عمج 50. ةنس قوتملا ىقبيبلا

 هلوا ىشحو انالومل موظنم ىسراف نيرب كلخ محد

 ديدح ىادص دروارب هماخ

 نب دومحام رسملا لأ فراعلا ميشلل رانخملا ىبنلا ىلع ةولصلا ىف راونالا علخ ] 5١

 نيدلا حالبصل راذعلا افيصو 3 راذعلا ملك دعب أ. ةخذس 8 ةقلأ ىرمعلا ىانعلا للايكام

 علخ ثيح ةعالخللا بود سيل لاقو وعلا ركس بحاص ةهركذ ىدفصلا كييأ ند ليلخ

 وأ مساقلا ىنأ خيشلل نعمل ةرضح ىلا لوصولا ىف نيلعتلا علخ متيم ةعاطتسالا ىف هراذع

 ْضلا دوجولا ةرداد نيفرحلاب جوا ىذلا دلل كمل هلوأ رصتد# ومو ةيفوصلا خيش ىسق نبا

 رل]1 8عر» 18: - ءام»مطقم ا١آملتلتخام اتطسس 1'ء/م/نع ه ر7لمعزب»عع جعله عأتللل : ]0110

 7610 1)ءانانالو# هرحته 12! ما ءأ 1أنا- ءلعمدعت» اطاملتلتتم 0ع ءآ - هلناءا, -ح 1طمعع

 زال عب  طروعماوععو طلع مععاتمعمأا فنعم 2 طمدعر# همست مدتاستت ءأ هردنتق 1717//ةةأو

 رس نم طسفسس [1نطظاأت قلاع 8ع“ قلاسعل ظعرب- عامود عازب عن للغ ظعنامعافقرم ةهصلتف 8

 (زمع. 3. العع. 10653) ردم نحتقر (نمعدانمصعم ماعم ك7( ها قلاع 11 بفم ءمصلكما خدك

 ءما11 عل

 478ّم. ]عط ص101 طءدعامسر مممجلتعتك جييمعماتع. (ةصدعم معد تعسس 81هالدع هممداع 5

 11 م1ء]أر, يتما زكه زمعازأا

 (0جلجتستتم معملسعأأا ةمصتخكملا 1[عطكلم

 4786. [آكطخا1م' ءآ]- عمتك قعر ممعاموتكدتسستل ![تتستمتتل 0ع ممععدالممع ربعم م0زطعأم

 ء]عععمو ةمعام»ع هطعتلعط همتستملل قاد ةرعع» 21ه]ررستل عبي 81ه متهتتعلا 0( ناأق الت هت“و

 وأ ةسصم 1095 مع. 10 1آ2ءع. 1683) ععتمسلا]ل. - 4787. لخطمه]1'ه ءا-1 لع ةعر لست ةمل0

 مسلمرتع 0ع 0عدعكتمامصع طدعطمع ذم ععمتعو ةهنعام»ع العامل - هلل لأ» 121017 ظعت؛ لاعب

 كومان.  ةحعأم» هرعتم كملرب» ءق- هيرو اتطسسم طلق ععطتع يىصسصعتسمت مغ : طهلسأأ ؟عداعطل

 وتكدع لتكدماساحعر سغ تمص مماسلا ةعاسععمع ةاي0عععأب - 4788. [لعطتلاه' عاد صق' 1[ عامر

 رصستمألم ءيلععمستس» 0ع معمم عدتعمل0م جل ممهعععساأت6متت لدتمتكتتلا كأمكاتتتللا 0ص متتلاا و 211105

 كاطعتلاطط قلق: ]عوض هتحع 13: (هععم ظمكمصسم كطغعتلعطم. هيدر عملتسسرب نتم0 زذاه امعاسألا

 [يجتتعق آ12عمو نست لسفطتع ][!(عملكق هعطغعسب ءدجلعأءمالمع ةدلقأععع لوعقلاغ ءاع.  (ئهرصس علا مكلا1

 وو *



 700كم مري 22 تت ببي سدا بباب ًجعجعَحجح حبب. <
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 فتسملا نأ هيف ركذ 1. ةنس ىفوتملا قرع نبأ ىلع نب دكمح نيدلا ىيح ديشلا هحرشو

 حرشنو اعأري ةمكحل الآ ةملك ىلا دصقي الف ةغللا نم علضتم لضفلاو بدالا لا نم ناك

 ىنأ ىضاقلا ميرضت ثيدألل ءازجا نم تايعلخ 01# صوصفلا حراش ىدبع ييشلا اضيأ

 نيسح نب دجا اهعمج 6# ةنس ىفوتملا ىلصوملا ىلخلا نيسح نب نسح نب ىلع ىنسحلا

 نيسلا ىف ىتأي نيعلا كلس ىئط رشن ىف نيزلا ةعلخ م4 ادرج ىنيرشع يف :ىزاريشلا

 مم خنس قوتملا ىراخيلا ليعمسا نب ديحم دللا كيع قا مامالل دابعلا لاعفأ فلخ 5

 ىربوغلأ كيلا يع نب ناكر نب فسوي منع هيوريو ىلصتلا نيبو هنيب عقو ام ببسب هفنص

 ءامسأ ىف ىنا ناسنالا قلخ م, ىنالقسعلا ردح نبا هلاق ةدوجوملا هفيناصت نم وهو اضيأ

 دبع ةيينك نبأ مينم ةغللا ىم هّنال نييوغللاو ءابدالا نم ةعامج هيف فتص هتافصو هتاضعأ

 مو خنس وتلا ىوغللا سراف نب ديا نيسحلا وباو 4 ةنس ىوتملا ىوحكنلا ملسم نب هللا

 مساقلا وباو قارعالا نبا دايز نب دمحم هللا دبع وباو ىيمسصالا بيرق ىب كلملا دبع ديعس وبأو

 همعتم هطعتلعاا 31مم ن- هل - لف ة2لمامسسعأل لثعزف كللغ لاس لمماقر مصمم 638 (ذهعب

 23. لصل. 1240) ردمخكسسخو يرض مكتتاو ءان كسعام», هتغر مطتلم]هعلمع عممستم ءا عصتللخ(خمصع

 ماعصسس ظتغو ]لتمعتمسا ءممصتاحس معمكزرتععامتسوتع طقطاتتلب صعع >0عع ديكتق ءقأ صتقأ هذ

 ممكمصعس ماطت]مىعمطتعمسم سمس ةرععامكتل هطغعتلعط كقلع سموسعر انطعأ 10عبتم 1ماعع »عقر

 مسسعماةهضسس طسرفق ]خطأ ةلزللاب - 480. ططتالمتعلةاور طملتقممعج 1( 7مق1عدع

 لزئءمعب نسمع ('ةلطخ قطن معي للغ اعبي طلع طع ل1 هدعنب الكا ةامع 71 هنعن7لب ةصصم 44

 (زمع. 21, لآمعأ. 10306) رسمرضننعو ءاتعتتاو ءأ قاارسعا طع 11هءعني دان معتم تعاملت

 [مععلجبأزع ءم]] عيون( - 4790. لعطتالادغ عادم عامر >ءعاتسعمامللل هظصمأاتق لع هجران عمملو

 ىسرأ  ملتمصسع هربععتم كمل ءقمضر لع نسم أمم كيوي ؟1لعمطتعب ع 4791. آخ طقلع مل'ذل

 ءال-ازطللب نسمعتكمتك صنت هيلامرععع ]1ع معالمصعم زربقت مدتملسعممأو ةتعاماع طلت لاناع

 قلما 31ه مرسعل لثعت» لوردمتأ ظمل مغر ةصمم 2560 (ذمع. 9. 1)ءع. 869) رصما"اتمو نتتت

 مرمررامرع مصاعمك عمملتمتس ةتردكتلم سمس لع زللم يسمععأتمصع تنس 72عم7/7 طقطستغك 7 عنبر“ عع

 1 ءغ]انا عرب قطلل-ءا -عمصعل ل ملغ نسمونع دعت دع زللطم ةهسعامكتمنع "عطتلتاو عار

 [عداع 1|: ]11 هر»» ممععم/مسغب التطعم دس لتكق مدنعامرتتق هرعيتتطتع سار نسمع جلطتتع ءةحفاهلاب

 4792. لعطقلع ءادتمع قمر ءمصعاتطسالم طعستمتك 1. ع. لع ءزيسض دعس أطرمرحتتت همالطتتصأاتاتكق أ

 نسما (ةلئطسعو لع نسم عع جل ]ءدعتعما]مه وتحس ةرمعامصتع دسسنلال مطتلق]وعأ ءغ !عجتعمونمجاطت

 ةعتمدعضصأ, نأ لات ('ناعنام لالمل/عأ طع قلمع/ئرب (تتصتسماتعنعب صمم 276 (صع. 6. ١آ1هتع

 88قوز) ردمرس سنو - قال موعع قلاسعلا طعم لكم آعمحتعماهودعر ةسصم 395 (صع. 18. © عع

 4004) مدمرسبنو - اني كذمأثأ ءلاال-عءأ -نعازع آف عرب ('ه" عناب لايريت ع اان لالا

 للم متتنءأ اذ ء: 7 رما آاسس ءام»مارغ - لاننا عوض )تسر ظعبع قلطلعااعلي 2 عزز
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 ورمع كلام وباو ىوحنلا ىراينالا مساق ىنب كيحكم ركب وباو ىجاجرزلا هللا دبع ىب فسوي

 ىلع وبأو ىروباسينلا ىنيسحلا [ نب ىسحلا] ىلنأ ىب دوم فحلا نايب ىضاقلاو ةركوك نبا

 نب دمحم مساقلا وباو ىوكلا ىلع نب تباثو [ دخل فورعملا ] ىايفصالا هللا دبع نب ىسح

 فورعملا نامثع ىب دكبكم ركب وباو ىوغللا ىنتملا نب رمعم ةديبع وباو ىروباسينلا دومكم

 ىوحنلا ءاشولا لجأ نب دبحم بيط وباو ىنابيشلا رارم نب فحسا ورمع وباو دعجلاب

 ىفوتملا ىوحنلا ٍياجزلا ديحم نب ميهربا فقحسا وباو ىلاقلا مساقلا نب ليعمسأ ىلع وباو

 وباو [1.0 ةنس ىثوتملا ] ىوحكنلا ضماكلاب فورعملا كيحم نب ناميلس ىسوم وباو 1. خنس

 [115 ةنس ىفثوتملا] ىجروخلا سوا نب ديعس كيز وباو ىلتسكسلا كىمحم ىب ليس متاح

 نب ديبحمو مثييلا ليكم نب رمع مساقلا وباو ىوكنلا ساكذنلا ليحكم ىب كدا رفعج وباو

 ىوغللا ماشه نبا نبحم ملحم وباو ىخونتلا مثيهلا نب دواد ديعس وباو ىوحنلا بيبح

 ىجرلا نيدلا فرشو هيف مظن عبصا ىب ىسيع نب كي هللا دبع وبأ خيشلاو اه نس قوتملا

 91 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلاو هلثم ىلا فبسي م

 اطتع 8ع 1108 منوت»عا ظعر» (نععض» قلسساؤ»# (عدسصتسمحاأاتعتك - ءلاتع 11471 قبوت 7 عب

 ل6 »حم - (ةقطخ ظءزفت-عازرمعع 2لملبرسنألف ظعدي كطقنا |[ ءمعمن» ظعبإ - ءا]موعتا لا ةءاراراور بح

 كان( ل6 ط8 هعوت» ظعتن كالمال#عأل 1مآلكعناةر |[١هلعو طمطلعمل 0 عاتخ] ج 1/1111 عمن كلغ

 1ك - 477 | ءامعض» 21 هل متست»عل  ظعري ك2له]بستتا را ةءملو»خ بس قكانع 0العتلع ك1لعسم"

 اق مري- ءاربما|نمتنتنتع آطعجتعمأ] هونك - لقلآتع ظعات» كةطلمامستسعل 8 عتا 0/نهكشم ؟نلعو لهل :

 لزعانو ب كارت كت" 15 1.مع 8 عزا كلم“ ن١ ال1 عةالاوباق ح كان ظهير كله]هتات» ع0 17 عزا

 را »0 117” ءدآرد]م ((ةهتستصمأت عنه - لأنا ق7: 1ةرنمأ] اظظعنب- ءاعايعتت (0/7خ - كلن لع*ةهع

 1ع ظعبن 7101مدعتسعا 2ءززني (عمسستسماتعسع, ةصمم 310 (لصع. 1. طلآكمت. 922) تم [ات15

 كاب ةلوعم كم7عسكتت ع 2له]رميجرجعل (نعمستس هلت عتق, ناعم طقس للعطتع [عغ ةصصم 05

 لمع. 24. لسص. 917) مم[نتكإ - قاع 8 ماض اكمل عزا ةلم/ونستنعا ذك عزععا نان ح كا

 2,620 ك040 ظءر» كليو 1ءلمج”ءزغ, [مصمم 215 (طصمع. 28. طعطع. 830) دصمتناتتتخإ - للا

 لدمزلم» لات»عل ظعري 2له]ءمروتجعلا لال ءابآارامع تعديصتسهاتعتك ب قات 7عايعت» لزوم 18 عزا

 الله1 متت عا 11621 ]معرب - 72161 هيربت» عل عري 11 ءااط ا عمستسهأل ته ب قكانع مقل ]آن منعتال

 لو - ءاارعةا|ءعتر> 1 'هديئط ارت حج كللنع 210186711 ة2لمامستسعل عت ]طلضعاآمم  آعجتعم]ه كنقب

 همصم 245 (ذمع. 8 كمر. 859) ممءصتق - _ئاعتلطط قلقا قكللمعلاعأ 1101 همها عا ]طعنا ل0

 طع لعام, نأ دمعاسعع ةعصقمدلا ب هزم« عر/لعل-01 1 عرعر, ونحت هدم ةتستلعس همي طقطعإ

 كا!طعتلعط ل6747 - ءل- 0: قكط0-ء-ه]بسمت» 8ع: كلغ عزي» كميبلغب دصصم 911 (ذصع. 4. كدصم
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 هللا دبع نب دمحم نسحلا نأ نئيشلل اهيف امو اينذلا قلخ 53“ ناسحالا ةياغ هامس

 ركذ رت ملقلاو موللاب هيف أدب نلا اتابن فلخلا تبنا ىذلا هلل دمحلا هلوا كلج ىناسكلا

 فنص سرفلا فلخ 71* رابخالاو راثالا ديسب سنالاو نِللو ءايبنالو ضرالاو تاوهسلا فلخ

 لديكم ركب وباو ىوكنلا ىجاجزلا هللا دبع نب فسوي مساقلا وبا مهنه اضيا ةعامج هيف

 5 دايز نب لدلمكم هللا دبع وباو ىعمصالا بيرق نب كلملا دبع ديعس وداو ىرابنالا مساق نبا

 رصن ىسحلا وباو ىنايفصالا دللا دبع نب نسح ىلع وباو ىثوكلا ىلع نب تباثو شارعالا نبأ

 بي وباو جاجيلا لديكم نب ميهيبأ فاكسا وباو 1.75 ةنس ىقوتملا ىوحنلا ليعيسأ نبأ

 ةلخاد تايونتلا ىف بنتك ةسمخ نع ةرابع قو ىماثك 1 ك5  ءاشولا نجا نب دم

 ىوسربلا ىليلجلا ةسمخ 81 ةسمخل ىقاوب اذكو ءاهلا ىف هركذ ىنآلا كنروا تفحم ىف

 10 م وشقلا حاتفمو ىنيدعس نارقو همان فلعت كو 070 ةنس ىفثوتلا ىولعدلا ورسخ ةسمخ نذل

 1303) رسمءاسق , نسأ انطسسس 6 /4يرعا هل-ةايعفتا ذمكهعتمدتا. ع 4793. لكطقلع ءل- لسصاتقم

 نيمماتم رسسسصلأا ها ععحتس ٌزص هم ءعجتماعصاتسسسو ةنعام»ع هظطغتلط قانا ءمععتف كلومأ ةتستنعل

 زعزع قللمللم/ 1مجكرض سك ج امطسلح 1ظهامدتتست ءعغ قلمسم ةصعترتألو طتتت 0عهاتمم علل

 وعام هغ (تعمعرب معمرط ءامضصتسوم ععمتمعسل عا طقستستسل مرضت ءاتقتتمأو هلز ععام ءمماتساته

 [معامرحتس  ممععامجمضتس ءأ طتقأمرتمسس همتوألممع. [ه]سصعمر نيم زاه ةصعامتغ: آمتسق

 ]روم, ونبأ 1ععلغر تأ مهاستهك رادصامف معمل نععععع ءهاع. أس 4794. طقلع ع] - [عععقي

 وصعاتاتكتلم ءوسمتتنل , ع نسم مماعع دسصسلال ةعتمدعضنمأو نأ قلنا /عمعق )"مدارك الث عتف

 ىو اطل - ءآ - دعا ]عزو (هر» عناب راعرسمت - لاتع قلطلعلاعا 81هارعسسعل طعن: 2ةرغأ

 1[ ار - ءام» ايار - 1[ اأطغا 1 عزا ]8 7110 - را( لآ: 11 هعمتب اذ ءني ل4طلعااعأع ]كمل اداف

 ماا ' ميمي للك ع» لعرب ةلوسمق/ (عدمستسم(1عتقو ةصصم 204 (اصع. 28. ليص. 5819) 120111115

 اان 1]؟ارغنع آلا هاق» التعتن ة2لمامرتنعل 7 عزرا بس لطم 1مبروغ للمابمسنسعا لعبت قلآسعلا

 11: ميريام ع 4793. لكطحسعمعأ لخ]- ل سنتر نسلصتلم لع ء. نستللم ةلكع معمأمق قتللتطاتتللا

 هلل ءا/ررءعبم# لتعامخسسس عا اطعم 11 ناي عوعر لع نسم ذص لذاععم 1ل4 110ءداتتر مق عاأ هتكاتللل»

 ]لئنلعرربب عمدا عملتم ءعاعجمزثتنلل همم مدكتستا 76 /مسرىعا) ةصكعطت رامات. - 4790. ]حط حرس عءأ

 40 ]1-11 ءانلنو ستمتم ىضسأمات, ةنتعامرتع لع/أ/( [ز:وعمتي - 4797. اعط هرسق عا طكط مق عال

 1ر ءاط]ءدكزو نسنصأم ىضستمانلا١ ه مف /مو»عم 1)ءا/عممءر ةصصم 725 (ذصع. 18. ]2ءع. 1324)

 رسمرعتمر ءلتامنللت. (ئهداتصعأ 1'ءم//مءممعأل أذ. ء. انطعع حيستاتوع ب 6من" ةم' لعن

 زن. ع. مز نصعأتم ةاعالمضسس لمحتم ها ١ يععته - رزلزاعأ ءار مات ذ. ء. كمحتم 1 ءامد1 عاملا ب
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 ورسخ ىناثلاو راونالا علاطم لوالا نأ هتيأر ام ىلع يحصلاو ليق اذك لامكلا ةرغو رهيس همو

 هيف عبتي ىلاعملا ىالخ هل لاقيو ىنامركلا ىلع نب كىمحم ءاطعلا ىأ نيدلا لايك هجاوخ

 رعش هلوقب همامث خراو ىماظنلا ةسمخ

 راجو للجو دص تفحم خيراتب كش

 لوا ومد ناخ ديزياب ناطلسلا ءارمأ نم ناميلس نب نانس ةسمخ 5:41 راوئالا ةضور لوالأ

 راكنو ىسح ثلاثلاو اًضيلزو فسوي ىناثلاو ءارذعو فماو لوالا ةيكرتلاب ةسمخلا مظن نم

 ىيح نب هللا ءاطع وهو ىناطعلا ةسمخ .. نونجو ىليل سماخلاو راهبونو لهس عباولاو

 ثلاثلاو نبخل رحب ىف راعزالا ةحفن ىناثلاو همان ىفاس لوالا 1.86 ةنس ىقونملا هداز جونب ريهشلا

 ك16ء)6 ةةمعاب» ذ. ع. طنصه عا ب © ع مر»ءأ معسل ذ. ع. ةماعملم» معه ععقمممتق. 15 هملغعس

 رصدلعم لزءاطدع: دل ءعئاوغعمست ةساعتل معههتتتق 2؟ءءعلتكأب دغ ننتلعدت ءعم 5103, طقعع عطاتتست 3160و

 نغ معاستسسا ءمضصعم هذغ 216/670 م7 - هبنمو» ذ. ء. هرتامع ]نتطتصتتللا , 5ععاتطتلانلال 6/0876

 ع هلو اععاتسمت 1رعت7ع ءأ 21ءزتنانر ويدممطتتات  قةنع# 1مم 0ع»# 1. ء. همععات لست

 قللءعدسلسو ونتسكتتلل 8 مد## اعآانع]ا .1٠ ع. هععم رمدجهلزعن, - 4798. !؟طوتسععأ ططو]ه

 ]ع عرس مآ - عل - ل أصر نسنصأم ءقضتمال11 85 76 ع7167- ءلا- لأ: كانها( 21ه منستتعا ع كلغ

 1ع عجن منلعم 1167/4 هادم عام ل1. ع. ىعمامر» ةعماعماتمستسل تغامر علتغمصتتت. طصتغمأتت

 طلع وستمتممعس 2 عممكتي (سماتقواتعو وم ةمتل ةهطقمامتغو معدي طمع ةزنعمتل ةمكلأت

 1"جعاطتست عقأ (ةصبمعع ةممأ ةعرنتمععمأءعدتسأ 0012024 عقلتلل 11351٠

 (0هم1ععاتم طسلاق ةعئرسأدعدع معانا ةدأ ماعاتخمع امقأقت

 طعس طسزسع ونتمستممتسق قضسمعم ءدأ [من(0]نعأ م7 - مرنتما» 1. ع. طمحطتق 11121111111.

 4799. ]لعط حسم ءعغ ظكزمة مر ويتمأم ةعستمتنتلو ةعام»ع ايمي 8 عري ه0معنستتب اظدصتعو هل

 حدسلفتس كدلامصأ 8 (6عغ0 ]6167, نت رنصستك 1ماأعع "1 دععمم ءزسكتلم0أ1 نستصأ ه0 علال 11 ءاك1ءانللا

 يمرس ممكتتغ طقعع مضسمتمو» ءمصاتصعسأءعس: 77 (مبنع هع العتوم - ةةعوبرك ءأ 217ءة7]لام

 1هدبإ هك 88م ذ. ء. رسل ءطسصطتلم ءغ عاعطبعو - زعزع مغ 7ث ءمارعارم» ع طعام ءأ

 21ءزريو.ب - ههمم. آ[كط حسم عءغ كعقحتري ونتملم ءمضمتمتتلالا ةهط قكاممل70] عنف 7 16و

 سلجم 85 مةعئلع)ب نعم ءعغ مصمم 1044 (ذمع. 17. لسص٠ 1634) رممعطتمو علزأنك 10عموتتع

 4164 ةاتعجتك ةجمعا]دطتكرو وسن طقعع ءىعصتمو ءمصاتصعأت 1. ئيعلم-ممصسعأ 1. ء. لذطعت

 ماممعروع - 2. 8رك ما ءاق- مع/م» 1. ء. 00لم»ع آمصتسر دصعاأتتم 76/1:  ءماتت 7 05أأات112 --
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 ىمورلا ديعملا نبا وتب ىديعملا ةسيخ 1# سماختلاو راكبالا ةبحص عبارلاو ناوختفع

 راثآلا ريظم لوالا ىورهلا بيبط هاشب روهشملا مشاع ريمالا وو ىمانلا ةسمخ رد

 م11 خنس قوش ىوجانكلا كدوم نب فسوب نيدلا لامج خيشلا وىحو ىماظنلا خسمخا رن.“

 ىليل كثلاثلاو همان درخ هل لاقيو همان ردنكسا ىناثلاو همان لابقا لوالا ربتعم روهشم وهو

 عءوس

 ىناونلا ةسيخ 2 منك مني هل لاقيو رارسالا نزخ سماخلو ركيي تفع عبارلاو نونجو

 ىليل ثلاثلاو ىيريششو داعرف ىناثلاو راوبالا ةريحح لوالا 151 ةنس ىفوتملا ريز ولا ريشيلع ريم وهو

 ةسمخ 0# ميدقلا ىكرتلا ةغلب اهلك همان ردنكسا سماخلاو ةرايس ةعبس عبارلاو نونو

 ءهنيجكانك ىلاثلاو راونا نشلك لوالا ناخ ناميلس ناطلسلا رصع ءارعش نم ىوطبشلا ىيحي

 ةيكرتلاب فيطل سلس همظنو ادكو هاش ماكو اخيلز و فسوي عبارلاو لوصا بانك تلاتلاو زار

 3. ظل عرا[ لارا بس 4. اكلماربتعا ءا- هلا 1. هي ةمعلعاممك ؟1علصانالل لع نإ ...2 ب 01

 [عءردرسدءغ ظظا]- 1١ه 6لل, نستصلم ءدتضتقاتتاا, تننعاماع لطارو - ءارببوللأ ]نر -

 رعط مرسم عأ لظ]١-هلل كدرصتر نسلتملم فضلات ل١ تور نيا ماعصتسخ طرربف» لل ندا الل هننعامف

 ء( دردناعم كرم 115 ةهيمعال ماس. 1ظصسست ءزانه قىسنعل ءهقأ قلماعأق» ءل-هاأا“ ذل. هن

 رحمت لامست لعرضممماع وعمر. ع 4803. آ!عطقسمعأ لظ]-كتخغات قلسلتو نلالللل0 311

 رسوم حصصم 500 (زصع. 23. 0ع6. 1199) رسمتتلرور بتزانك تمدسعم 1ناعوعني كطعتلعط

 لمنال - ءلس لق )"يترك اطعم ةلمصميبءعل لك ءريزعمم ماي [1لهعع رعماقم ممأه ءعأ 2822

 معا مريعامرتاماتعو ءأ مماتسعأ ىضفتصمت: 1. ]1طءااأ - :مسعأب .1٠ ء. ازطعع 1عالءلاوللم ل

 5. 1ناموبلع»دممصعأل 1٠.0 ع اتطعع قللعدجحملعب ونسأ ءأ رق" عل ندجعأ]ب لتعلاتت - 3. لرعنلع ءأ

 كل ء زري - 4. طمعا معضاع» ذل. ع ةعرتعس رنانلعطتعتتبلنصعع ب ّن. 2لهلارتعتا ءآ-هق ا 1. هن

 معععزرناةعضأ منال ةععععامتنللل , 10001 ا /2عربر رع عربر 1. ع. ةعراعسب (طغممتتعا 01 لانكا

 4804. لعطصرسعءعأ لظ] - 0 رك لجترو نستضصأم قضتمالللا و, هنعاما"ع ل1“ ل/اهرأ» ١ عارف

 لل يزرمو مصمم 900 (لمع. 28. كسل. 1500) سمتنانم. كسصاأ هناعس !طهعع: 1. ظلض»ءا ءا-هارت" م“

 ن٠. ه. مايتم لايعامرتساإا - 2. لااا تأ ركايزارب اس 3. ةرعتام ها لل مزرينع بس 4. كما

 مع معا زن. ء. هعرباعس ماممعاأممع - و. 1ع عوام -ةمسعأب زع ع لتطعمع كلعححسلعت , نسمع

 فرسصلو ةعركضمصع طتصعلعم هضاتوستمزتلع هعئتراح ةنصأاب - 4805. ل طمرسدعاأ ١ ةطرم

 جطعطاعحكتو نستصلم قضصتماتللل, ةنتعام»ع 7>”/ررع مز عااعمم 1هغعام (هسبعتع كدلاقمت

 ىو/عازربانج لمن حتك صاع. ('هصلاتصعأ طمعع قضنتضفت 1. ( 1]/ع]بعزا هتاتم4“ .1٠ هي 1055 انللل

 اسامانسلس - 2. (ةءريززام# "نعت ه. (طععمتتستم ةلعوصمنللللا - 3. 76مل همز. ء. اتطعت

 مسصصعت مامضنس - 4. )سر ها ياعالم حج ة. كاما هأ لعلم أ. ع. كطقطت عا ريهتترت عع ع

 وننمع 1معزلا ء( ءاعيعمصلا هعضنممع انيتتعلعم ءمرضرتمدزأمو ةيصاأب ع كه0ل0. ططقتسا# 1ك

 فيز
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 ريسلا ىف سيفنلا سفنلا لاوحا ىف سيمخ م.4« ىفنحكلا ىربولل عورفلا ف كر

 رخو 11 ةنس دودح ىف اهب ىوتملا ةكم ليزن ىكلاملا ىركيرايدلا دمحم نب نيسح ىضاقلل

 نكرلاو معلص هرون فلخ ىف ةمدقملا ةمتاخو ناكرا ةثلتو ةمدقم ىلع بترم روهشم باتك

 ىلا ةرجهلا ىم ثلاثلاو ةرجهلا ىلا ةتعبلا نم ىناثلاو ةثعبلا ىلا دلوملا ىم ثداوحلا يف لوالا

 سولج ىلإ نيطالسلا ىم معريغو سابع لأو ةيما ىنبو ةعبرالا ءاقلخلا ىف ةيتاخلاو ةافولا

 ماجت) ىف فلتخا دقو 75. ةنس نابعش ىنمات ىف هفيلأت نم غرفو الامجأ ثلاثلا دارم ناطلسلا

 بطق ةمالعلا طخب تيأرو ةكم مساب ءامس ةلمهملاب هنأ ليقف سيبخلا ىف هلامفاو ءاضلا

 رصتخم 0 لوصا ىف ىيسمخ 5.6 رويشملا وعو ءاخلا نون طقني هنأ ىكملا نيدلا

 نمل هلوا نيسمكل لداسملا ىلع بتر 4.4 ةنس ىثوتملا ىزارلا رمع نب دمح نيدلا رخ مامالل

 يف نيسمخ] 04# ةيلوصالا دعاوقلاو ةيلجل لمالدلا هيف يردا يلا لوقعلا تريح ىذلا هلل

 م]- خمار ؟عصدعمساكتتلل 0ع ممهانتطسسس لادعتع هةمععلدلتطدعو ةسعامرع 17” مام»# [[1هضعااهم ع

 4807. اك طقسنتع 11 ةطتعلل ع] -صعلعع عادم عاام ىماعع ونيتمسوسعررهتهأتأه لع ذتهو نقع

 حل هرتسكسمل رطعاتمسمللل ررنععاتصسعمأ, هتعام»ع (ننلطخأ طموعنب عبي 116 مسدعا 10 نا" انعاب#

 دآدلن للامور 31عالعمع ةصوستلتلمم ةطتوسع كسعو ةصطتتلال 900 (ذصع. 14. © عام 1558) مم

 ثا1وودمطتم معمزأط عامع ةملالم ءمعصتلكم ءاغاذمص ممعلقتل هصعسم اعلم ظل عرس عصام ءأ مم عا عأ مد عتال

 لزةرمعزاأو.  طعدعمتم دعتغ لع يىعمتممسع طستسصتق معمرط ءامعر 1ن] لس عصأتللل ]0111111211 6 زتقو

 نهم ج (عدتممدعر ن0 مهألق ءقأر 320 ءزدتق ردتععلقصعتال رتطورنط عالعملال ءكعصض ءالاتلأاو 5600م

 م ساموأمصع ج0 ءزسق ظلعحتو (ءعلتسسلل 2 تعم 20 ددم[ علت, ءعأ ءمصعاطقألم عديتالتللهللتلل 0ع

 نسحكم» آكطملت عر سمعت هلتعو كططمعت لتس هلئتعوسمع كمل طصتخ ه0 (ءيضرناتس# 080116, 100

 كحلمم المل ل 11. عيد جلعرراسع معا. كطعماحتل هسعام» ءزسق ءمسرت معلا مصعتس لتع دصعسعتخ

 كاطمئطلتم هعامحم ةصصاأ 940 (لصع. 23 لحل. 15333)و ءأ لتكئءصاتسمأ ذص (03عقاتمطلعر ةنأكاتللال 103

 111م ماصعاأم مل ععام دص طستع ةنكطعملم هتك. كلتت طبتم معمعا عما نسقعأ انطعمو

 ممدصعم د1عاعاعمع لعلم حتلت (مسعص ءدبد ه للعم 0معاتععتسسم ركماآ علان ]لل عآلم دلة

 مده 17807745 مامصعأم جلز علم ةععرباوتسو نسمع عمللم نمل[ هغلمع عوامل 4808. لحط ةسعأم

 11 هعش] ءلع- لتمر نستمونمعتصسأام ( ينهععأ1مصعقز لع رمعصعتجاتع ععاتوعتمستع , هننعامرع طسصقتنت

 المل ]يرخ- ءل- لقد 7101م متون عا عبو (لرمم» معتم ممصم 006 (ذصع. 6. كحل. 1209) ردم اطتمو

 نست يرسربعملتسسو نمم0 زغع ةصعت تأ: طمسق ]لعمر ربعمع انس ... رصعمأعس نطعتستعظسمأ ءاع.و

 حل ستصسوسحعأمأو 002ععانمصع5 لتعممدتتغ كوسنع ةعوتشعلأاد لدعمه ءأ مهعععراو معصعتمأل#

 عامطتلتلع ذصععضتتا. - 4809. []لحطوسعتسو نتتصوتنمعأصأه ( سهعمأمصعق) ع رعاصءابأتع

283 .11 
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 ىنثم نب رمعم ةديبع نال ةماييلاو نيرعبلا جراوخ 6. [فاكلا ىف ىتأي ةيفنلل لوصا

 1 خنس ىوتملا ] ىوغللا

 صاوخلا ملع داأ

 ةءارق ىلعو ةلزنملا هبتكو ىلاعت هللا ءامسا ةءارق ىلع ةبترتملا صاوخلا نع ثحاب ملع وهو

 ةداعسلا حاتفم ىف اذك اهل ةبسانم ضاوخ تاوعدلاو ءامءالا كلت نم لك ىلع بترتيو ةيعدالا

 ةدراولا تاوعدلاو ىلاعت دللا ءامماب اهلاغتشا ببسب سفنلا نأ ملعاو لاق هداز ىربكشاط انالومل

 كلذ ةطساوبف هنع اهل ةلغاشلا رومالا نع ىكختتو سدقلا بانج ىلا هجوتت ةلزنملا هبتك يف

 نمو لاغتشالا ببسب اهل لصاحلا اهدادعتسا بسانت راوناو راثآ اهيلع ضيفن ىقكختلاو هجونلا

 ىهتنا ركسلا لعفي كلذ نأ ىنارلا دقتعي ثيحب ةيودالا صاوخاب ةناعتسالا ليبقلا اذه

 [1حمعاادصتتل».  ؟10ع ذمكد ]ان وعدتص منيل. - 4810. آ- طع ةعأاز 82-11 ةطععأم 59

 [ئ1- 5 عرس ةرسهو طمستمعم ةعلتأمدت ةمحتلامع معو أ معمكأ دعتامع )"عجم هر ةتتعأم»ع

 مانع 0 علم 71ه«رنم»“ ظعرو ةلما]منع آطعجعتعما معمر | مصصم 210 (زمع. 24. ةكمع. 825)

111010110 |. 

 4811. 1آ1لدس ءآا-لعطدحع غقعم 12هعطلسم ؟متعاتطتتلتل همت أ صتطاق للك صتق و مععلطاتقو

 ماتسعسم ةلتتغقوسع عاطاتق مهمل ةكانللت»

 [آ1معع عدا عم لمعاتممو ننمع 0ع معمرت ءاماتطتق ةمععوصتسق نسمعتتأا 1ءعالمصست همطلأ 81

 لتحت صمصتس ]نطغعمصسوسع معععامامضتس ءأ مععلامامصت معععتست ةه0كعص ماتم ةئمسكعتلتك ءعمتس

 ممدصتصتطسع ءا معععئاطسعك حتعطتغع5ع ممعبلأمععم ةلععكتطسمكتع للتلف طمتصضم]هعمفقر نغ ١10115

 ممداع» 1ع ةجملعأب ذه 311/ام] م7- ءعالعا (ءعامطتت, عدت للعلا: كعلمعر ةصلطقتلا و كالت

 ممستمتطاسع لتحتصتع ءا مععطسع ذم اتطعم ]نءز عموععامتم تح طقضستمع لل طتطكتق 0مل111111-

 ماعماتك هععتسملم ةتغو هع مل همصعأمس لتكحتصمتل طلق ءةاماعتل ءمصك ععاعرع ءغ الاطلال اناا 55

 م معاسمو نتهع ءمرط زاك هععتزهامتس (عصعممأو نأ ددقز ءعاماتك ذللطم ممكلمصعتس مدمس طقطءقأم

 مع طسرسم ءمصحتعدزدصتم ءهغ ةسستمتاهلتك ةسمس]كمسع ءهغ طسسصتصم لتكتماو هيفا عقول 5

 ءالسمءلتصأو نسمع ءمرتمعزاملأ ءمصك عصتمصأرو نتمتس كلتطأ هدي هععبجدتمصسع مدعمكأتأا. 11نزانق

 ععمعرتس حسحتلتستم ءساأور نتما[ ه2 معمررتتع معععبلت ؟1؟اناتطنع معاتصغرو انور نمأ هلآ[ معامل

 ملععر (املته دسميعأمع هردع ءالتعت يعلمك 1آدعع زل][ع. - ىلا نسمع ةهلزاعم. 8عوور ءاماعق

 رمعرحتل مععم] أ مععم ءرعرا]معدامع ءغ اصلسطتاملمع ةديصغاو ميتال ءقتتقممع 5١ ءعم 0ءعنلامع. كعلساك

10 

 ا

10 
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 تحن ةلخادلا ةروكذملا ءامءالا صاوخ اهنم ةريثك ماسقا ىلا مسقنت صاوخلا كلت نأ

 ةلمعتسملا ةيعدالا صاوخو ءاممالا اهنع ةبكرملا فورحلا صاوخ تكلذكو فوركلا ملع كعاوق

 براجت هدنسم ناك كلذ يف ركذي ام ةياغو روكذملا ىلوملا لاق نارقلا صاوخو مئارعلا ىف

 تافوقوم اهضعب لاقو ناقثالا ف ىطويسلا اعدروا ثيداحالا ىم ضعب كلذ يف دروو نيحناسلا

 هتكسصب ملعا ىلاعت هللاو اريثتك كلذ نم سانلا ركذ كقف هرثا دري مل امو نيعباتلاو ةباكصلا نع

 ناسل ىلع ناك اذا ىلاحورلا بطلا وه ىلاعت هللا ءاممأ نم اهريغو تاذوعم لاب ىقرلا نأ لاقيو
 -_ ٠*٠ اك ز

 تلا نإ سائلا عرف عونلا اذه وع املف ىلاعت هللا نذاب ءافشلا لصح فلخلا نوم" راوبألا

 - ئطرقلا زاجاو لازل لبج ىلع اهب أرق انقوم الجر نا ول معلص هلوق اذع ىلا ريشيو ىناممجلا

 ىفاشلا تلأس عيبرلا لاق] بحنسا اروثأم ناك ناف لاق همالكو ىلاعت هللا ءامساب ةيقرلا

 ءدتتسسو مدعم عاعست [جمتلعرم طعس جااعدطعععر عمكلقمصعسل 220 ءأ ءوتتقذمتم طانل الغ 243عانمصتق

 زعممجدتصستتقو عا ءدلعتس عمغلم ءقغ هروصتستت ؟1تاطتتت مععاتللةعلتتتلو طلقأ 0000 دلما

 ءىةسمددع 1ماعالت كطتلعدر دلتقع ج0 دصغعا]:ععصاسستس همص جرعتاقع ةانمأ. ع 1136 م20 )116863

 حمعدممع ص دستتلاو ععمعتج ل10 نصطتت'و ءانزانقطل001 ةانصغ - لعاطتأع5 مععاتلا 32ع53 0111811

 1دتت0حغ مددت و نممع ]هج علال م226ءعمامنتت لمعءاتسمع ]11(ةئحسضتتات ءمدسدزن] ءءاتصألتتا ع 15

 رععم ]1 دععو ![م1(ععمضصتسسو ع ونستطاتق همدستمو مرت ممدلأه عانصأ ل ؟زضاتأعق مععاتلل ةع5 معععاتتل

 زم 1ههعلم هات هدصتطاتم نعت دلدسضيللا ل تعط( ع5 مععم]أ هععد (ثهعوسأت. - 2710776 دماج 1208طنق :

 "[1"نطتتل عغ ةاتطتتل 1116 جتغر 0100 0ع طمع عع ءمرصسعتتةعهطتخو طتتلادتت ةتعام داعي طقطفأ

 ملكأ لعمل ةدصعامتتت ءعمععلعمالمعو ءأ ععععاونممع ةهدصغ همصصتنلادع ملتغمصسعع طع

 همععامسأعم ر وسقف الميرلا# ذص 1/ءعم7 معمل عجم  ظمم عم ءمضتم لنعلغ ذص ةماه ةسعامأمأع

 عمعامنتم م؟هرطعأوع طعصتسوتتع جقكدعع]دتتال ةانطقل5(ع5عو عغ ءماتتال و 4110111 هل

 رمتممتتس ءداتتت ءجتعامطتتل ءحعاعأو طمستمعم ددتتلاو مددت ع12018856. ]0 ءبه عماتسق ع2 (ةغ علل

 يرسم ءعامتس طفطوأع. مممتلاا آصعدصأولمم عت :ععوتطسق ءمعوصتعتق 110هبممنلسم/1 لتعاتك ةلتتكوسع

 ممدستستطسع لتتمتع ءالععأامتم 10علئعتمسمسا ءىدع ةمتعاملعسم لت ئمغو نيسمصلم آ[)عم معضدت((عصخاع

 هدع كتاغمصتم 1لعز زدمأعمصتتس زماعع طقضصتمعم ددمعطو ةدصففتم جلطتطعطتع  (ننسس ةهسياعتس طمع

 هدمه ممتك ععمسمق ممعمدتسسم ةتغو طقضستمعم ه0 مهعلعادبس معمم عدت ءمصلتعتسما“. 10 عم

 1ملتعدمغ ؟ععطو معموطعأومع: هز متع ظلعتس طقطعممس همك ةدجعع رريممأع 1ةععععأو دتقمق 100

 1201: عطبع. ل 7",0( آ/2 دمحعتدرد مهمدجت متطانق عغ ؟ععطتم لتعتمستم دصتتصتامتلت معها ان و

 اموستغو ءللمعطتست طقطععو ةتعمتسسا طمع ءقغ لتحتسمع ةمرعمطهعممتع. [/1694: (0نمععتكتلو هتأو

> 23 
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 ىرصبلا ىسحلا لاق [هللا ركذ نم فرعي امبو هللا باتكب ىقري نأ سأب ال لاقو ةيقرلا نع
 اهنمو ىيخنلا هعركو ضيرملا هيقسو هلسغ مث ءانا ىف نارقلا بتكب سأب ال ىعازوالاو تفاح

 يف نيب امك ةضغابتملاو ةباحتملا دادعالا صاوخ اهنمو ريسكتلاو ففولاو ددعلا صاوخ

 شاوخو تاّيندعملا سشاوخو بكاوكلاو جوربلا ساوخو باحتلا نايب ىف بابحالا ةركذت

 5 كلذ ريغو رحلاو وبلا صاوخو ىنادلبلاو ميلاقالا صاوخو تاناويحلا صاوخو تانابنلا

 صاصتخالا زنك ىف ىكدلإلو ىميمتلاو ىلازغلاو وبلا دجا مهنم ةعامج ضاوخلا هذه ىف فتصو

 محجربغو كصاقملا كلت ىف كيفهم بانك وخو

 سابعلا ىنأ خيشلل ىنسحلا ءامسالا ضاوخ ما“ راونالا رهاوب ىف رارسالا صاوخ

 هيبتلا هللا دبع ىأ ميكحلل نارقلا صاوخ 5.8 نيدلا لالج ديشللو رصتخم.: ىنوبلا لجأ

 ىفوتملا ىلازغلا كبح نب دمحن دماح نأ ماماللو دنهلاب ءاكحلا ضعب نم هذخأ هنا هيف ركذ
 و

 رارساأ ىف جناوسلا رطاوخلا ماو 0. نس ىيودملا ىقلاملا هللا كيع ىب دم ركب ىنالو ه.د ةنس

 هع كم لع مهمه ممع. التل طصمعلتغو معدرردمصلتغر نسمسستصتتم ]ذطغع للحتمساتك ءهأ مطعععج

 يويمتاأمعم نستطسع [آل نم طصحمءمطتعر [مهعاسمتتممأ هلطتطءدصاتت |. - 11/-11 عم 17-10 مع“

 للمزملرل هع رئا- ملسسن# لتعتصتات لللل هطعامتر ييمستمتتك (ئمرمصاتق مقل اصهعت طمس, طمع

 احح عانس ها زملع ةموعماأم معمرراص عانت.  (سم(ل لم ممت ةسرعفاوغ ح ممرحعم حاتعاطأعق معمل هتنعد

 رتست عرمضتنل , نسمه ؟مامسنسس (ملتكس ممل عمتتمللال عا مرسلا «(1هدتق 1( عوتتلا ع الأ عق 111116 -

 رممختس ةوصرن ملط عمل عمرخنس ءأ مماتمدمهتط ءاتنعمتتسر نغ طمع كمعسم اه 1 ءلساق»ءأا ءهأ- هاربات لا

 عرار ءق-!ءاراطط لعسم ممتن مطتت ح سا أعم معمل ديععم ةأعممتتسسا /كوللهعأا عا مقاتمتتتتلا

 متسنأعم» معمول مجمع ؟مععئازسل - عوعامطت] انيس ح حمتسمل لتس ع ء]لتسمطتلال عأ "عقعلملا111 --

 ملمع يصماتصسعساتلمس هغ رصمتتعو ءغ نسمع ةسصأ هلله ةتيستلتقي ب 1)ع طلق دعاماتطانس عانت

 ممعوصتق معضصسلال ةعصامدعتسمأر نأ لطتسعل 18غ, ( ممم غو 1 ءستسقو ل070ع7عغو  كقاتق

 اناعر» لزكمتس ءل-لاعمع دصملام طسراتعص هعوسعمأاأ ءمصاتصعأ جل لتهععصلسس ناتلتقم عغ نتنأ

 عانضأ ةلتت

 4812. ]عط ملك لمع عأ دمع مترو تعطتأعو معوضمتانلل 7من ل أ هععم لع !هسستصتطاتق هلل

 عرامملعمازطسع.  ك4هلق. لعطمص لمع عا]-معقست عال طم همت حتعطتنعق مععتلاهععد

 ممستسسم ]نعل ميل طعم ور ةنعافضطسع لان /ماامع لقبسعل تسع نست مست عصلتنتنت 601011

 ها عتاطمتاعطط لع/م/-عل-لزربب ع ههتلح. احط مصحح أعم لكآ]- ('هرعدصي حتعاطنأعم مععم الأ معمق (!هعدصتب

 حسعامتاطسخ قا( قاءلع//مإب '!عرربخس# 8لعلتعمو نست مع اتطضس ع صمصستنا اذه طهلمتضتسس ددنعلت عاق

 ةرسسعمزمسع رروقررعأا - آطصتتس لاني آل (نجقأ ة1ه]مسعأ اثعرب ة)له]مصسعل ا( مم/لعب ةصصف 505

 منتصع. 10. لست. 1111) رسمرتانم - عا اطني ظعا» 31ه مدوندعلأ اق عزأ لطانل/هأ لمن عفو ةصسم 0

 (زمع. 22. ةآورأ. 1349) رسمرعانم. - 4815. اظا-]لخطمس ةغأنع ظخ1- 85عركنء أ صلط 11 ةقعقت

 ل

1) 



(0) 

 كأي

1651 

 دحأاولا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا ىكز] عبصالا ىنا نبال روسلا جتاوف ىف ىأ جتاوفلا

 كجاأ بايشلل ةيركبلا ىواتغلا ىف ةيركفلا رطاوخلا مك [9402 ةنس قوتملا ىرصملا ىاوريقلا

 هخيش ىوانف هيف عمج 00 ةنس دلو ىنذلا ىعناشلا مالسلا دبع نب ديحم نبأ

 رعشلا نم هيف لبيق امو برعلا لايخ مل» ىاشاكلا طايخلل موظنم ىسراف همان طايخ مأ»

 رعاشلا ىدوجول موظنم ىكرت راي لايخ 1 01م. ةنس دودح ىف قوتملا ىرصبلا رجالا فل

11 

 :ىرصملا ميجكان نبأ نيدباعلا بزل ةلاسر ىئاسفلا نم ءوضولا زاوج 3 تايلر

 ريخ ل خلا اروهط ءام ءامسلا نم لونا ىذلا هلل سمحلا هلوا ؟,. ةنس قوتملا ىفنخلا

 ريح 5#  ها5 ةنس قوتملا ىلقصلا رفطظ نب دبحن نب دمح نيدلا ةجح رشبلا ريخب رشبلا

 خيشلل ىرقلا مأ ةرايز ىف ىرقلا ريخ ثلا*“ فاكلا ق ىنتاي داقتعالا بانك نم ىقنتنملا دازلا

 حوش ىف ىرقلا ريخ ل“ 41[  ةنس قوتملا] ىربطلا هللا دبع نب دكمحا نيدلا بحم

 ءا1-1ءرج نغلطو ءموئاهكتممعم لص دتعمأعتلل ؟؟عماعمأعو لع ةععمصتم امتاتمعستسل 1. ع. اصل 010

 كسسصتمت الر هتتعامعع لادا كلقاهعنم' | 2 ءقغ- ءل- ل: للف - ءأ- هلعكن» عنو كلطل-عآ - ماتم

 06م2 هتعابق كللفعم» و ةمصصم 654 (ذمع. 30. لوص. 12536) رسمعطبتم. - 4810. آخ! - آخ طتت؟ ةغأ1

 آاك1 - 81 طعءاعج عع [1 عال - [عاقدك1 ظ1 - 8 ءلعءاإ ع عغر ءموعناملمصعم ةعاتأقع 0ع ءععومطعتق

 زدصلتعتك هط قلتي 8ءق»- لمقعو هسعام»ع هزعآرأا - هل - لأ: ققرمعل 8ع: 1710| هتستضعال

 ظءرب 40 - ع - ءءام» كذطمطظتامر هصصم 847 (زصع. 1. )آهن. 1443) دضمةطنمو ونا01 طع

 معدجردممعي كطعتلعطأ هدأ لل عونا  دهلزج. لعخطمجع ع ةغدص غدد عطر انطعع همعاممعتعو ممقستق

 مممتعسسمل و ةتتعام»ع 1210041 ]عمم[ مرق. - 48185. ططتعلل ظظا- كعوطو مالوصغقتم

 كعوطسم ءعغ ممقصفأم لع ته ذص مسطات سس ءةستعسدر ةنعاما"ع 16 ه/هر“ لاسم“ مق“ ةو قكعو

 حصص 150 (ذصع. 16. لآدعغ6 790) ددمتكبم. - 4819. آظطقرعلم] عقم رماوصا 0810

 حيضتعسم.  ظوضمم ةنصعاعاتسلر ةمعام»ع 11” مزبنلم طمقم. - 4ه20. آظ1-لحط ءزع ظا-ظةعاطنب

 طوصصتس هر عععأمم لع ]ئععماأم هع جوف ءععرامعس]هدحتنس ادكدصلتو هتتعام»ع 7 عمن -

 لا ا ءزو» 721 ]آ[آدمعاطغمم مصمم 970 (ذصع. 31. كسع. 1562) درصمتتطتم. "1عهعاهطتعخو 401

 زغم زمعارزا: آمسع 1ءمر نست 0ع عام حونمتلل اتهمت 0عينلخانغ عامي ا 4821. اطعام

 عاد طاعطع طق لطعط ءزع عاد طهعطعو هرالسمه ][هعقتاتم دتلطب لعضمصعأدلم هرتاتتتف 60

 مسمصتتم دلادغقم دسسعام» ع 76]80ا-عل-ل1: 1101 ميسندعا عت ك1لمابعسسعل آعرب 1ع هركع» كة عطقلافاو

 حمصمم و05 (ذمع. 25. كعرأ. 1169) مرمرعطبم. - 4822. لعط عزع عا1- +30 هرتاتستللال 118أ1ام1

 ء اطعم 1/2عملر, لع نسم انعدم رككرك 1لعمطتتت, كبح 0عاععطتب حقدتسا انتل. - 4823. الخط أت

 ءا- ءعا1عم 11 217 ٌقععأغ هدصتص ع]- عم علو هراتتتتتتالا و 0110 طمدرتع5 ءهدععاصأاتتو 18 00

 تعطتسسس كمتامسلعرو ةسعام»ع ةظطمتلعل 110128 - ءل - لث» قلقندعل عري كطلمالملب 1067و

 [ممصمم 696 (ذمع. 30. 0ع. 1296) رسم»نم]. - 4824. لعطعأز» عا - ءلعتزعتل 11 ةطقملط
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 لامكل ىواتفلا ىف بوغرملا ملعلا ىف بولطملا ريخ ملط فبس ةيزمهلا ىنعي ىرقلا مأ

 تاريبخل م,“ دواد رصانلا كلملل هفلا 1 ةنس ىقوتملا ىراخبلا ىريصخلا دحا نب دومح نيدلا

 دا نب دمحم نب ىلع مامالل ىواتفلا ةريخ ل“ نامعنلا ةفينح دنا بقانم ىف ناسحلا

 ام هيف تعمج ةتجابيد ىف لاق [ىفنخلا ىئاوثربلا] ناكلم ني نيحلا ريصق ىب هللا دبع لآ

 ريخ اذ راص ىا ريخاي راخ ردصم ةريخلاو بوصالاو مصالا نم ىوتفلا ىف هيلع دمتعم وع

 هراكب ىم ركبت نم ناكس هلوا رصتخ عيدبلا ىف ءاحصفلا ةريخل ةفح ءالضفلا ةريخ مدل

 دا [نب كرابم] نب كرابم حتفلا نال ةرشعلا [ةأرقلا] ةءارق ىف ةريخ ل4 رنلا تامكحم

 [55/ ةنس قونملا ىطساولا ] ىرقملا دادحلا نباب فورعملا فيرز نبا

 رسل عآ]- معقم هراتستسل , (10 طمقمعم ءحععارتطبت.  (نهرصصست عصا ةتلتتق 0م عتق 07471 67-607

 مززتع قسستمتم ذص 1مم 0ءععتصعمساتك ( [لممتأنءا)ر لع وتم ةاتماتك ؟10عملتتتت> عوام

 4825. ظظا-زعط ءزع آ1ظ]1- 11 جعل نطور هرماتستتس 002 عقاطتست 0ع ةعلعمساله 0ععزلععدعم. 11عدممصمد

 رسسمتنعمم وسمع لعمل - هل - لأ 11هاتنتل عت: ىلآنعل طمع": مطاط ةور دصصم 036 (ذصعم

 14. كسع. 1238) ردم , 116/110 8 (ي» 10مم ىدسممدنتأا - 4826. ظ1-لكطعاعلغع 181-

 [1ز1 5 خسرو مانا ءطعععسمع معه ءحعونستمتامع لع تعاساتطاسم لانو طهور مع اهرب 1دتلقطت]تطتتق.

 4827. 1ع طأ1و مععأ ءا1- 1 ءاقلكأر ممدقعمدأم مععممصمفكمكنتل لان51016مطستس  ةنعام»ع طصقتت

 رعب 1101 متنت»عل 18 عرن قلاربعل ظعبب قلطلملاعأط طعن لمع - ءل- لل: 271ءام نت |[ ظق ءت"ا0ةمامنا#

 [1دمعالام ]و وأن زم مجمعاقكتمصسع طمعع طقطعأعت (011عيأ طلع ءعماتمذتساتلل ع لاتكألقةللللانلل1و

 نيم زص "عةممصعتمف لمصلتع صتأ نطلق ممد5عأ. 121 ةنم"ءأ هتاعم ةمظصتاتكتانكق ؟عنطخأ م7”

 (دأم م1 1مق»0) مغر ينما رك معاام لثيقا مموععوعم» المزان““ ةنومتل عما. - 4828. لخط عزاء

 ء]- خم لطمل قر معد ءيوسمتامع طمستستبسس طغعصع تع هانت. .(نهددم عملت 0ع هعمقطت 01 ءعملخ

 هماتستم ذصغمع لتمعسمو لمصم هطامطتسسو وننم40 ذكذ اهمعاطتغ: 1هتنلهطتق دلك ]ذو © ءانّلاتق

 ردمساطسم هعلعماأتمسس ةيسصسسفتات معاتصغ ةئطسصمللو اع. 4829, ][طعزععأ 11 ءاطأاعقةمأ

 ]عل - عمعدمأ] عل -ةقط ةععغي هراتستتت 0ع لعععرس (نهموصت 1ةعامرتتسا ؟عععمفأ10صتطانقو 2116105

 11مم" ء]ي 8ع: [ 31ه" ءأع عدن ] كلتضعا 8عرن 2م»ءقع |[ 11" اعقاغ] (نهعدصت آرععام»عو 150

 ٠| للعام | ءغ حمصم 596 (ذصع. 23. 0ع/. 1199) دتمانأنم 760040 - :1

 و



 نو

 ةلمهملا لادلا باب

 ميق نباب فورعملا ركب نأ نب دبحم هللا دبع ىأ نيدلا سمشل ءاودلاو ءادلا ما“,

 ملف اهعفد ىف كيتجا كقو ةيلبب ىلتبا اضيرم نأ ىفو ةلئسم باوج ىف هفلا رصتخم ةيزوجلا

 اًبيجت اريثأت اهل ىأرل ةحتافلاب ىوادتلا ىسحا ول ناسنالا ناب باجاف ةليحلا امف ردقي

 تاكربلا ىال مالكلا ملع لوصأ ىف مالسالا ىلا عادلا مر باتكلا رخآ ىلا لوقلا طسيف

 كذ خلا بجاولا دحاولا دلل ديحلا هلوأ ه.« ةنس قوتملا ىرابنالا دمحم نب نجرلا دبع

 ةرشع ىلع هبترو مهحالطصاب ةفئاط لك بطاخو ةيمالسالا ةلملا فلاخ ىم ىلع در هنأ هيف

 ىمو نيمكنملاو نييعيابطلاو ةيونثلا ىلع كرلاو عناصلاو ثودحلا ركنا نم ىلع نرلا ىف لوصف

 1.1811 9101131 111" ان 1:11 4 1.11 114 217 21361 0

.“1512211 1511114 11400111100 

 4830. 1285-11 6ع 1-811) عرعر ممدطاتق ع 224016322 عطتطتتلع (نهدصم عطانا, 000

 د1 مرربو-عل-0أ1: لآتع 40ه: 1]210ءمتجت»عا عر: 4طغ عاب" , ددلعو 11: هن -ءاز هتلعتبعأ

 ءىمرسممدتتغو ا[ 1ه(ع50عمصأل 2ععممصلععع6  ةعوعمطتق عءصتتم 120180 جلتوتتم عا عت عدا

 عر طحكتع عغ هسسسقمت 0ع هم 0عمعااعملم ج0طتطسععمغ بتعفسو معع متعلم ع3 2205265

 معمععددز(. 11غ نسمل ععدعلاتسس مسصع 0طن طعملستس ؟ 1[هدردمو عءعممسللغو هذ طعصع ةعلععأ

 ع مرسم كسعتأو هلطا مهعلتعتممت» 1ةععععر, ءللععطس متعه طتلعس ذصلع جمتستقلا عجاعءأم

 آدع طهع مع لعتصلع ظددتسك انكولتنع 20 طصعتت ]خط[ لزةدعومتكف - 4831. خ1 - 11 له

 ء] -1 51 خسر اهمعتكمعم» ه0 ظلعس 1كالدستعدتم ةسو] ءعئعملممسل 0ع معكمعأمأتأق 12ءاممطو8أ 3ع

 ةسسعام» ع قا: 78 عمرنا  ىآ0 -ءآ-»هآبترنته7 8ع: 17108 هترنتتتءل م48 غو ةمصم 577 (ذصع

 17. 3151. 1181) ددم>طنمو و11 هع معاتامعع طنع كنعلغو وسنن معءانجتممأ ا1هطةستت علق23ع

 جدلجءدعطتعرو ع ويمسكتو ةععامتس ائنصجتم كك معمجعتح د]1هوستانك. آطئطصتسو نت ذكه ةهعاطتات

 آدتتك 136م تصتعم جطقم]سغأع معععمددعلم ءاعبو ذص 0عععتس ةععالمصعم لتماعهطستغ 0ع ععطامسلت#

 تمور نأ يعمق ممعتس ع همتطتلم ءغ صعوعمععم مععمصغر 0ع معكينمسلتع لسمل أ كاتهو ههادعملاكاتم



154 

 عادلا #0 معلص دمج انيبن ةوبن تابثآ ىف رشاعلاو ىراصنلاو دوهيلاو سوجملاو ةوينلا وكنا

 دعس قال ايندلا عادو ىلا احلا مد“ فبس حاورالا ىداح رصتخم ىف ”ىاسملا فرقا نأ
 ليمكام خيشلل فوسنلا ىف حاجنلا لبيس ىلا حالغلا عاد تور“ ىتفملا ىلع ىب ليعمسأ

 اهكولس لاوحاو اهبادأو ةيلذاشلاو ةيدينجلا ةقيرطلا نايبل انتم دلعج ىفصرملا ديحم نبا

 دعقلا ىذ ىف هنم غرفو اجوزمم احرش هحرش ث خلا هوايلوا ىنأ ىذلا هلل ىبحلا هلوا :0

 عاد *.ل*» خلا كيبعلا صارخ نم ةيفوصلا لعج ىذلا هل دمحلا ىرشلا لوأ 40 ةنس

 دبحلا هلو 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لالججل ةلاسر حابصلاو ءاسملا راكذا ىف حمالفلا

 عماجل نايبلا رانم ىعاد 50 رابخالا ىف درو ام هيف بعوتسا يلا حابصالا فلاخ هلل

 ىلحكلا احلا ريما نباب ريهشلا ديحم نب دمحم ىنيدلا سمش مِيشلل نارقلاب نيكستلا

 هبثر علا ماركلا تيبلا ىلا محلا لعج نمل ديحلا هلوا رصتخام م.1 ةنس ىنوتملا

 هأ مهاعمامعتعر زتهوسع نسأ معمرتطءاتمس همعومصأو ءأ لآمعتع, لنلمعتم ءأ ('ئطعمأتمصتق. هععاتم

 لععتسم لع معمر ءانه للم ميوجس علتع معمرطعأمع همقاتع ةامطتاذعصلام مينغ 4 ه32. 81-1 5

 زلم ءوطععأل عالعسس عدو ةمكتاملمدت مل ةاسلاتم ممطتلأ ةدتسسمه. (نهسررعملتسس هرتعضتتع» 11م0

 مق- م"مم]رب 0ع نسم تندد للعطبس هولي - 4833. لظا-]2 نت ذ1]د ,5ءلقش' ءعل- لسمإل أو

 امك( ملمرع هل دملعللععصلسسل صنسصلأمو جتعامتع لاني هيل ]1هردجنأأ لذءعري ىلللغ ا١آدلقاأن.

 4خجي. للنؤن ءا- انئلقغط زلد هعطتقل عال - معز طر ةمح امام ةعالعتسس مل حتمسس ةملطتاتقو

 مسعامعع كطعتلعط الممر عل طمع 3لهامسسعأل 1! ومرور نبت اعحاسسب لقمع حمطتتغ هل

 محول ئصلمتس كلمسلل دلر ةاتعمسس همعامضستسس لقناعتاأرعا ها كامل ةررعار ءدتتسل 7106 ءراق

 معيعرلل كك عاملدنع حللمع هراضاملتمس.  طظمداعج هرسعر نسما ذا ةصعتمتل: ةهسقك آلعمو زنق

 ةستعأ لعلعتتمساأ ءاعر ءقميسسعسامطتع نأ ذاق دن (عحدطتست 200عمعارو ءأا تقيستسعضامكللتكر ل

 مرعمعع 1نوصلعم'لعغ مصصت فوق (ذصع. 11. 1"عطع 1548) هطعملتتلغو ذصعاأملا ةأمن آمسع 6)1وو

 نسأل كتنأمضسم لمعاضصملسل 1؟1اناعدت تهمل متت للك ضمزثاتلا) نععان] أمتتعررل ءددع ١ه]ننأ تامر اس

 4535. ]غ1 ءا-[ءانطرو معمعمام» [ءاتاملتمس لع مععلطسم دصفمع أ ؟؟ةجرفعتع مل آن نبض

 امععملتعو ةهسعامر"ع لعمل - عل- لثور كميرا مصصم 911 (ذمع. 4. لكسصب 1505) ملم00و لانك

 ارزع ترضصلم ءمرمعجعلاور نسمع ملتانمصعق ةمعامتتستتل ]تمرطعأمع معزنعاملم ءمصخت معاطقمأت

 ؟ل”ممعاحاطسع ةمعارنلا زامز [آمسع ]عم رمعسسمم ةيتضوتمع ]نععو يعوضأأ هاععادب 4830. ا

 رس عمتتمع ءا-طعحلمو اصكالاوامر رمععامم ءحررمعلالمصلعس كالنع ربتنم همم نللل ننتعأءعتتل (ئهرددصم

 معمم لمس ءىمللعتغأوب مسعامعع كطعتلعط خاعررم-مل-لكو ةلماورتسعا ظثعرب ةلهاوسسعل آلي عناب

 داعم لات معرس - ءا//رث لتعام ء مصصم 8579 (زصع. 1ك. ل]هن. 1474) رسمزتات0. ('ئهرسرب ءملتانلااو

 نسمل زلم طمعتربأا: طمسس كي نمل ةمعضس اع نل اهنساستس آ1١ءلل يضل اضقاتااتألا ءاغ.ب ءأ

) 1 
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 ةقلعتملا تايلزهلا ىف ىكرت مومهلا عفارو مومغلا عفاذ ما“ ةمتاخو باوبا ةتلثو ةمدقم ىلع

 اهيف دروأو باوبا ةعبس ىلع بتر 18 ةنس ىقوتملا ردارب ىلكب ريهشلا ديت انالومل هابلا ملعب

 03 كلذ ريغو ةيفلشو ةيفلاو ىناكاز ديبع تايشحنو ىنيعلا تايلزهو بيبللا كش باتك

 قوتئيلا ىزيربتلا فرش نب ىنسح ىنيدلا ماسكل نيدتهملا ةرصانو نيعدتنبملا ةغمأد عمل#و

 ةقيرطلا خياشم ىف لوالا نيهسق ىلع رصننخ# وهو قانغسلل هنا ليقو ةنامعيس ٠ نيعسنو افبين ةنس 5

 هدايربكب درفت ىذلا هلل محلا هلوا مالسالا ةعيرشل ةفلاخم ةفئاطلا هذه لامعا نأ يف ىناثلاو

 نسلا رسكت ىتلا ةبرضلا فاقلاب ةقمادلاو غامدلا ىلا ةلصاولا ةبرضلا نيغلاب ةغمادلاو خلا

 ىلا يق اراشا انيس نبأ سسيبرلا خيشلل رصتخم ىسراف عمان شناد 8 مهضعب اهمظنو

 ديحم نب دا نيدلا سمش خيشلل لوصالا ةرداد عي. فقطنملاو ةمكحلا ثحايم' ضعب

 ىئوتملا ىلاعمسلا نب كمحكم نب ميركلا دبع كعس ىنا مامالل مامكلا لوخد 22# ىبساويسلا 0

(0) 

 ح

 مخ

 زم مجعقتن مهصعتت, طله ءىرتأح عغ ءمصعاسع1إ0صعت» كاع طناطبرص عدا ع 4837. 8 ةكذ

 ء]ل- عطمرستتس رع 8211 عالم طمدصتتتس 0 لعسلمم»» رممععورتخ ها ععهعام» اهتعاتلمع. (0مانق

 ابصعاءدتلل مضلل ]0عمد5 ءمصاتسعمعو وناهع 00ءاضسمتال ءاتستتأ| ةصاتتتتت ةرتععاممأاو 21101

 31ه115 ممداخو 7101 متنت»ءلو ؟دلعم للءا: 8ة«(,0عب» لتعام ءهغ مصمم 9441 (ةصع. 13. للصلع 1534)

 رمهرعط6م06. 1"ءععزغ ءعماعسب ءمرتاهو مطأ !1هعم5و ع انطعتع ذلعلا ءا-اءاتا, 1 ظ1هجاأ 41  ةذكع

 ىيسنستصمه لوعم»د هط قلثنمض ءلتاحر ل ملعاولا ةتكع ىصمتصم هطقعمعمج ةط اعنا 2من

 ءمدصرطمءتنأنر ق/لتزرعأ هع ى/عءا/وبعا ءغ هلثح معوطتنلتل2 - 4838. طةساعطتغ ءآ1-

 رد هطغع لز 15 ع ل ٌقعا1 عا عا -دصماط (علتسر دتلساتق ءقمرصتأتق 8عتتتتاا 205:810111 5101050110

 هع جلز نطتح طعصع لتععءامدسسر ةتتعام»ع 110عمن» - هل - 01 مدمن 18: داع" 1 ءاننتستو

 عصصم 790 (ذصع. 11. لمص. 1388) ءغ نيم0 ء>ععلتغ ددمعطتم. كلئأ طمع ءمدتت معضلتتتلللو َى

 نسما لسهف موجعه ءمماتمسعأ ءأ زاه ةصعاجتغ: آطهسك 1آ)ءمو نست رده ءدامأع دتطتعالق ءةأ ءاع.و

 ه2 عت ةمعقلم اخطمسسمأ. 8دعع معتم» لع لمءعمرتطاتق دعلتأغ عله دصوة انعم 1هععلعصاتطاتقو م0510:

 لع همر ونتم0 طحّرسق هععاممع هرعجج 1ءعأ ]ذلمتسأ ءقمصطغدختج ةدنصأال ب اودع لة»نواما اذاععو

 © ءمقو ةعتماح رحملساتق كلعمت طعمغ عععطتحست !دعلعمق و 0من عما اذاععد (م_ك مماهته ؟ان]هتتقو

 وتم لعمق 8مم عتطتص. -- اع نتلحبم طمع هرتدنق مدعامتعع ءمرصممدنلتا. -ح 4839. لآل ةمأقطط

 مقسم عطو ]ائطعع ةععصاتمع. (نهدصمعصلتست» معمد تعلو تطأ هطعتلعط 7 عرر#» 188 تخدع

 ممصصتتللهع لتخومتع5ت ةهمعع ماطت]هدمدطتعمم هع ]|هعزعمه امصوتنان - 4ه40. آل ةت>:عأا ء1-ههتلو

 هدععطتق معتم عا مدحت و, ة0عا6مع كاد ءتلعط ىكقعرربع-عل-1: ل اتدعا ظعتم 210/]متراترر عا كلة ماعم ع

 4841. 1) هزعطشآ] ءادط حسم دو زماخمتامخق طدلصعتو ةسعامضتطسع طصقسص قلقتو مما قلق -

 م7 - عم" ط8 عر 110170771760 136+ كررت مد, ةهمسصم 562 (ذصع. 28. 0ع. 1166) 22010

24 11 



 1ظ6

 اضيأ رابجلا ىبع نب ديحم ركب نا مامالا هيبالو هأ“ نس

 ةداعالا ىلا ةجاح الف فلالا ىف هركذ راملا ثيدحلا لوصا ملع ومو

 ميدعلا [ نب دللا غبح ] ب قو نب رمع نيدلا لامكل ىرارذلا ركذ ىف ىراردلا عت“

 5 ىراردلا م زيزعلا كلملا هدلو دلو نيح ىنزاغ رهاطلا كلملل هفنص 11. ةنس قوتملا ىلتل
00 

 رمع ند لايكام ىيدلا ا مامالل زاجم الا خيارد امو ىطويسلا لالكلل ىرارسلا دالوأ 3

 ةيادهلا ثيداحأ ميرخضنت ىو ىتأي ةيادهلا حرش ىف ةيارد م 4.4 ةنس قوتملا ىزاولأ

 ىقن خيشلل تادلج صراعتلا ءرد م٠ ءاآرلا ىف ىنأي ةياعرلا ماكحال ةيارد 6م« اضيأ

 رد م. مالكلا ىف رعزالا رذ مت ىلبنحلا ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دا نيدلا

 ءزسجونسع رداعسع طصختس قلاع ظعاس» 1101مموتسعا ظعتن قلطلل-عا-زعاالمر نمت هزترتك ءّزاتقل عت

 اناسلأ هل

 4842. [لرس لذ 8 ععأا عا-طح ل (غط. 1لهءعاضمم ءالذتو معمرطعاتعم هلأ هصع

 معععررام "ععاع ةصاعلا !ععصلتم

 للممع هيأ لمعطتمم مسمع مامستست ةعصاتمع امهات هدمعأمع لوس هيد زم 1( ءنذ 12008

 اهسلمتمفم معع نلاح هزسه ءدغ ؟ةرواناتقمصعت

 4843. ظا- 8ءعنعأ 81 لعنلع» عال- ل ععلومعأر داعللمع ظاععماعع 0ع اههلمصلم

 و متموعمأع. ]6 عرت//- عل - لق: »م عرب قلاسعل ظعتن ( 1 طماع /هأع 18 عنز - ءاملش» 1107ءلق

 حصصم 0060 (ذصع. 26. ملوح. 1261) درضمعطصتعو طسصع ةعمعامطتست ]11671186 1لن» 6 مغ

 مرت ]ممخصتغو كتل ءا 7/ء//غ قلعتس ائلطتخ همقءععرنءاب». - 4844. 12-11 ءعلعأ 11 4

 ءا - هءععلمتي هاعللمع ظلععماعو 0ع ظلتتع معالتعسم  هسعام»ع لعامل - ءل- ل1: كمر ء ع

 4845. ]ل1287 عا ء] -تذز قعر دععصاتم معه[ ععالمصتك (نهددصت لتحتسمعو ونسمع هرسصته ةستاقسلت

 اعمامتستمم زستلم "عللتغو ةسعام»ع طصتس 1ط]»- ءل- لاو 7له]عيمتسعا 17 عنب 0م" 1! معو

 ةمصم 606 (ذمع. 6. لصل. 1209) مصمم. - 48460. طز عةجعغ 11 ةطفعط 11104337-151 ءأو

 ععاعملم.  (ئهرسصعصامتتنق هرعتف 1120من عار لع نسم ذصلطلب لزععامعل 1 ةدصلعتس» نغمات

 هرالمعع مهلئامصتسص دع ط1 لميرعأ ععععمامستت جمع هع لعجان - ةههفت. طتعلشجعمعع ]ذ

 ةهطاقس خ1 - ا! كج عار ىعمتاتم ةاماسأمدحتسس هرتعتق 12 برغل لع وسم انعم 22 10ه

 4848. للمعاو ءا]-(ععنعم لطي ذمعمعتم معمعصتتمسح دصصاكنل ؟عضامتشتسأع. 8اس >هلطستسالب

 ةهسعام»ع 8اعتاءط لعق ءلس لأ قلايرسعا طع قطاع ء- ارما»س طا 1ءنسترم [آآكهصطملتاوم

 4849. ][خ1-1ل هع ]1 - قع طم سمن عمتشستمع ةراعملعماعع لع صعانجطوعزعوب ب ةههققل. 12 هدد
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 ىطساولا [دكعس نب ىلع نب] ليعبسأ لضف نأ خيشلل ةموظنم ةرشعلا ةأرقلا ىف راكفالا

 نيغتصملا ءابسأ ىف نيمثلا رد رم رولا رذ عمإ - [14. انس دودح ىف قوثلا] ىرقملا

 خسانلا نب دمحم نيدلا لامكل نارقلا بارعا ىف نيمسلاو ثغلا نيب نيمثلا رد عم“

 ىضر نب دمحم نيدلا ردب خيشلل نيمسلاو نايح ىلا نيب ةشقانملا ىف نيمثلا رد مدم#
 نم ةراشاب هبارعاأ نم ثاحبا ةرشع يرختسا [1 ةنس قونملا] مأشلا ىتفم ىزغلا نيدلا ه

 نيمسلا ركذ امهنيب ىرج نيح ةسورحلا فشملب ىضاقلا هللا رما نب ىلع ةمالعلا ىلوملا

 ىوبنلا سدقملا عيرصلا دنع ردبلا هفنص ىذلا موظنملا ريسفتلا متخ سلج* ىف هتاضارتعاو

 اهرثكا لضافلا لاقو درأو ريغ اعرثكا ردبلا لاقف [1/ ةنس ىف] ىومالا عمال ىف ىويحيلا

 اهلسراف نيمسلا تاضارتعا فيزو اهيف نايح ىنأ مالك عجرو كلذ دعب ردبلا اهجرختساف درأو

 باجاو نايح ىنأ مالك ىلع همالك حجرو نيمسلل رصتنا اهيلع روكذملا ىلوملا فقو املف هيلا 0

 ء] - حزلع ةعر دسم عدس أمع ءميأ هك مصتست 0ع لعععسس (نهعدصت 1ععامضتطسق. .(ئةصصعم و ةتتعام»ع

 عطعتاعط قكطلتع لمل]7 ةظعضمأ [ ظعتن ملغ وري المثل ] 11 مقلع (هدموصن آععام»عر |[ كس

 جصصتتست 690 (ذمع. 4. لقص. 1291) رجم»اطتمإ]. - 4851. ]ه» ءا]-طوطتتعو 12216

 رسم سيل. - 4852. 1-81 همع 181 - 1 ط عرصاأمرو 1دم2عمتلامع مععاتمددع 0ع ممدصتصتطاتق

 ةهعامسستل م بس 4853. 1 - آل هع» 1ظ1 - '1'ط عرستمو دممععمتأامع مععاتمسوع ةماعع 88

 م مادجتتله 0ع 1ءدتممتطسخ (نمعدصت طظصقلتطسعو ةتعام»ع 1ك ع7707 - هل - لأ: 11016

 ]آءرا-عارن وقالب ع 48354. اك1- آد ه مع 1-11" طعرس أصر دمت عدم أامع متعانمددع لع دل معدن ممع

 0 ضن ئىعصات ذصغعع قكآتع 11هبرزرمت» ءا ىكمرست.  ذطعتلعط 8ع" - هل - لف 21 ه1ميسون»بءل 8 ءرد

 4]/11:60-عل-0لغ: (م معتم طكسكات آلدتطهكءعصتتقر [مصصم 984 (ذصع. 31. ةطآطمحأ. 1570) دصمانتتتقأو ّح

 طلع لعععسس نسهععغنتمصعف عنخ اتطعا لع ظصقلتطاسم (نهمدمت 1عدجئتمصتطاتق ه0 همسك 110115

 لمءانعدزست 4/76 عرب قسييسمللم] (نهلطت تعطتق ]آلدسفمعت طعصع هعمعدنمع ءاتعتتكو كتل

 زماعع تاصتتسواتع ةعررم ءيدعغ 0ع كءررو» ءغ تقر نسمع لص ءمق عقدت هطّز ءععععوأو كنت 12607“-

 01-60 زماعم»عاماتممعتت> (نمعمصت دصعاس عمت طصتتعأو ونسنهتال ةات0 هةعرس] ءطتاتتلت 532 انتل

 معممط عنعسسمس كمعم مع دم (عسررام هال ءلعدلت سمج ع دلتعم [ممصم 971 (مع. 21. لسع. 1503)]

 مر ممكن عه. 8 عل"-عل-ان+ ذطأخ مسن عتتم172غو 123 هععتت ءمضتتت ممهاعتم هنلاذ عملنا مصمع

 معامتجت» معوتع زمعرتزعدأمتلل ءىدعرو رحت 1110 طعصع ددعتتغم ءمصطت للععساع. ()نم 1معام

 860“ ذللدم ييمععألممعع رعماعمحتغ ءغ ذم تك ةماععملتكق قلاع 1هيرونمتنم مملطسمتلل 0[عاتغ ءأ

 وننحع عمم هطر ءءعممغو لتطتغ دمك ةلطأ مدتعكدف تص 810112 اصدناحخع زمكرعجتكدعاب 0

 ىكءرفوم ةمحتاتسس ةدلتغ عا سمع لتكمسامع مغر ؟ءنطتم قلتي هير تأ مهعاسلتاو ءأ دل عد

 ودهع كاعتتعاط 8عل"-عل-لن» ىمصخو لتععمدغو عععومملتغ ءزادموسع ؟عنطو عاسأمجأا. ]0ع ءو مع
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 مأشلا ءاملع اهيلع فقو ةلاسر كلذ ىف بتكو همالك درو نيدلا ردب ميشلا تاضارتعا نع
 ىسح ىف نيبمثلا رد تمم هتاقبط ىف نيدلا ىقت هركذ ردبلا ةباتك ىلع هتباتك اوحجرو

 ىرسيندلا راطعلا ىباب فورعملا [ىلع نب] دمح نب دا سابعلا نأ نيدلا فشل نيمضتلا

 ردب خيشلل ىيهشلا ىنز نب دومحم نيدلا رون ةريس ىف نبمثلا رذ 00 7 ةنس قوننلا

 5 كلملا كلام هلل نمحلا هلوا باوبا ةعبس ىلع بتر ىقشمدلا ةييش ركب نأ نب دمحم نيدلا

 هدلوو ىويالا ناميلس لداعلا كلملا معو نيطالسلا ةثلثلا رعش ىف نيمتلا رد ممم ملا

 خلا الامج رعشلل لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا ليلخ لماكلا هدلو دلوو دا فرشالا

 رد خيما ميملا ىف ىتأي ةينامحرلا منملا ليذ ومو نامثع ناطلسلا ةلود ىف نامجلا رد ةكأ

 هيف ركاذ او[ هن قوتلا ىلكا لبيكا نبا هيفربا نب نيك نك خيرأت بح

 10 قيرلطب ةفرطتسملا ثداوحلا نم !ذبن ركذو ءامسالا بيترت ىلع اهلخد نمو اهلها نم هيصاع ىم

 رض ملأ نيف نبأ مجكم نم لوقنم نسأل ىلا خيشلا ةمجرت ىف نسخ رد مك. دارطتسالا

 (ممعاماطسسس ءعرضرتمعمتاو نسعتص 1س لمعأاأ آلديسمعععمأ [عععطتصغو ءزادكوسع 0عاعمعتوصعتل انقر

 وسمع 8عل»-عل-لو هستردععمخو معمعاسا يدصخارم ددخ لمع قعا-لة ذص ةتتك 1 هطمعاا طهتتتةم

 4ع5و. 11 -ططهرمع 11 - 1" طعرساأسمو رسمت عمرتلامع مععاتمددع لع مسلعطعسكتلتصع هجلتعممع

 رسمات ممتع, هسعام»ع كر ع»مرك- ءل- لأن قلاتتضاواانوع قلطنسعا ظعبي ةلهارمعسسعل | اظعتح للغ]

 1زورنعمئع»ءب ؟دلعم 1ز:- ء/م//ع» للعام عع مصصم 794 (ذصع. 29. لوك. 1391) دتمزنان0.

 4هجق. اخظا -]ل همم الخ]1- 'ل'ط عرساصر سمسضومسضامع معالممدع. الزله الا - عل - لفن هلل هاتوا

 5 8عرب معلم رسمسضودتعم سمس كذطعتلعلط ظعل»- ءل- لفي ةلماءمستسعل طع كلاغ ل عءا» كاعماعإب

 1زنممعاعم قرسرمكتتا هع ذص ةعرتاعسم ءىريتلم للعتعتا“. طصعترتا زلم: آطمسق 1آ1)عم عءومت

 رنملععوامورت هام.  ههمم. 1ظظ|- لد هعع اكا|- ا" طعرسامو دصمتومتنادع معالمدمع 0ع ممفغدأ

 مست ةنلامصمعتتمو نت ةيصأ للع/1/ قه0ل:7 ذن/ءنوع 1: دطخلمم طوع كاسم طلتق ءأ

 1ك 1ع6م/0/ معومع. آملا زام: آصسعك ]لعمر نسأل ممقغدأ ءاععدصتتمسب 0عللغ كعب ا

 485ه. [نورعرع ءل-ّلز هرستمر رسمت عمتتامع قكصوجنلا ةدطقعضنلل# هعمفتل لع لجممماأم ةسلغممت

 0من. ىة1مرمعملتحع هدأ هرععتم للغمل الغ لسكفورعاو لع نيم ذص [اذاععد للقرو لتععاتت.

 4هع5و. ]ل همع ءاد-طمطعط 1 عمضتلعط ةعلص [[دل عطر سهمعويمسامع طسلاقع ةوسقع. 111 ةامرتق

 ولسمصتسس مسمعتدمس ![[دلعطعمعتسسو ةمسعامدع 7/1ه]مسنبعا عبي لا" هاغ» 1و ءازبمسطم]#

 ١0 [2/عءابغو حصصم 971 (ذصع. 21. لسع. 1503) رسم#ا0, نست, ننم5 ةماعتع 11105 ةعوسملعع طقطتتتخ

 ءا نسأ هعطعتص زمعنعدمأ مصغر ةععنصلستس ةهدنلتصعتس هممستمتتتل عععصقعأ. 18مم عاعععو مدع ع

 ةمركتسل لمع رممعمراأعر قهنعمعرعممأاو مم متالا ذاميم نأ 10 نسمعأ فقس ءأ [معاستام !معاستتل ءعدع

 ملعرمعاسع. - ة4هققل. الكا - آد هع لخ|1- [[ ةهحصر سمسومتتامع منا ءطعدع. 181هوعدمطتم ةطعتاعطت

 الد” /معمنع ع للمعزز عنو لات: لكلا 0لعوجمردام. ع ة4قلأا. ل)ظهدعدع ءع]-ععطتط عار هتطعف
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 غوفو ىاح ةنأمثلث ىلا هيلع دازو ىزيجلا عيبر نب دبحم باتك نم هصّخل 51 ةنس قونملا

 ىف ةباحسلا رد ك* ' ةرضاخلا ىسح ىف هدروأ دقو ةدامئامثو نينئامثو نامث ةنس مركم ىف

 زاوطلا رد تما“ 45. خنس ىقوتملا ىلاغصلا دمح نب ىسح ىيدلا ىضر مامالل ةباحصلا تايفو .

10 

 راد كو مأع خلس قون ىنداباز وريفلأ بوقعي ىب 00- نيدلا ن2 خيشلل ىملاوعلا تيداحالا

 معان
 تا . 1 3 محب 5 5 دوس

 نيل هلوا رصتخم محداسلا ىلع نب دمحم نب نمرلا كبعل رد ١ دبع خيش بقانم ىف رخافلا

 مل“, ةنس لوالا عيبر ىف هقيلأت ىم غرف خلا هرارسأ نداعم نيفراعلا بولق لعج ىذلا هلل

 ىفنحلا ىلالبنرشلا ىلع نب دامع نب ىنسح ييشلل زوفي نأ ىجارلا كبعلل زونكلا رد مث

 ماسكعتمتم» ءممزمدع لعصتك عمه 0ع ةمعلتتلق معممطعغمعرو ونت كعوعماتست 1ها8331016, 2105©

 لعامل ءل- لأ قال ءا- "هاتسمب» ظعتب كلغ ظع» كميرساعو هصصم 911 (ذصع. 4. كدصع 1505)

 رسصمعطتمو ونسأ طلع ةسسستسمأتتس هزناتق /1/01هبت»ءلتك عزا 11291“ لاع# ةجعععهمستا هأ امأ تود

 ج0 ءلغر سغ (معععما1 ءيدعصأال  ةطعماكتع دعع3مطتسس رضعمقع 1[38هطقعععتس ةمصت 888 (ذمع

 9. 1" عطر. 1483), عغتصاععلصسص ذم انطعوم طم ء7تدم/ر م( يم»عأ ءكمصصتس عتمه. ع 48062. آل هد:

 عز] - همطقط ءغر صسطعق ماسكتمت» ءمررتمدع لعضتكعمع 0ع دهم عاتطاتق ه0 ءامطتتت مهرطعامعو

 دسعام»ع طصقسس 18 ءل]ا-عل-لغ: طمع: ظعتن كلم منوتنعل كم جامع, ةسصم 050 (ذصع. 14. ا!آهتان

 1252) منمعانم. - 4803. آل ومع ع1 - 1: كعو دددرنويدسامع ؟قاتعق ماعامع. 8ع]110عع معصتستتتلل

 ىعتستمم ةهسمعام»ع قلن [عمعق» ط1 طهعاملاعأب عد لمرعم» كلغ #, هممم 6850 (ذمع. 22. كمت '

 1281) رم. - 4804. ظا-آطدوهم» اظخ1- 6ط ةلأر دسمععمصامع ءمعمع 0ع م0166 هصتطاتق

 لكم( 1٠١ ء. دلاأح ةيعاموتامغع معاوتتع و هسعام»ع ظطعتلعاط 1لهزل - ه4- لأ: 1101 هت 18 عدا

 1هعأط 11 عفل علة ةهسصم 817 (ذمع. 23. للمعت 1414) ددمردطنتم. - 4865. آ12-11ه>>

 1[ - 6طقتعر دممععمت ادع ددعتصسممأ ع5 له 1131864 10113عا110هزئا111 ع تأت 850818111117+

 (0م.:06 ذم ]ز( عدس 7226 لععتنمعممع و ةسعام»ع ةطعتلطم قلقدحانعا 3”ىدرك ةلتقم 4866. اظ1-

 ]ل وهمع ظ1- 1 ةلعطأتعرو دممعمتتاهع م2ةعقامصسأعق.  ظدمعع عمك كةطعتلعطخ قال - 7 - هلو

 بزاتك يسممس أ ةهصعست 450 - ءأ - "ه]رن»+ ه7: 1861: ك!لم] متت: ءلا ظعت» لغ كمق]ب دصعمسع اعطت“

 حمصمت 8530 (ذمع. 2. ملم. 1426) حطومهل]عتل  (نمهرصمعصلتسسو و0100 ذه ةصعتمتغ: آهسف 10عمور

 ونيت عله طمتستمسا ةمزسأ أ م]لطتس 10لزسمق ةععحسمالتللل كال01011 1ععزأ ءاعب د 4867. آه:

 ءا-اعم مشعر طمع عد اهع (طغععجتسسم تت كتنلغمعت آعق هطادغقعو وست هةمعوأ 1626 نغ ةملصتق

 ىملهغو ةسعام»ع ظطعتلعط طععمتن وتم طدهنل اوني 412 كارم هتنانعان/غ [آدمعلتأمر |[ دصصم 9
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 كن ىلا ةولصلا ضورف فابيو ةميركتلا طورش ىلع لمتشت ةلاسر ىو [ 1.11 خنس ىثونللا |

 ءادتقالاو ةمامالا طورشو ىنسلاو تابجاولا فلعتم ىقاب ىلعو ةعومج# دكجوت ال اضرف نيعبرا

 قبس ريسفتلا ق طيحلا رجلا ىم طيقللا رد رد تك» سلا ردصا نيملاعلا هلأ محن هلوا

 وصلا ردلا 0. نايبتلاو ناويللل ةويح ىاتك باختنا ىف لدقلا 7 رد م5 ءايلا ىف كركذ

 ريسفت ىف نوصملا رد 020# فلالا ىف هركذ فيس نيمسلا بارعا وهو نونكملا باتكلا ملع ىف

 بتك رصتخ# ريسفت وهو ملا ءايربكلاو ةمظعلا ىذ هلل دبحلا هلوا تادّلج نونكملا باتكلا

 21 ىبلكلاو 5 0 ِس لكيعسو قى ةدانقو 5 سابع نبذل هريسفت ىف 2و امامت ميظعلا نارقلا

 ىفنلمل سايلا نب دا نب دمحم نونف ةعبس ىف نونكملا رد م8 معادع نم حوصو كك

 ف ا ف ذ ايلاوملا 2 تاحتنولا ى ف تبب وكلا ف خعيدبلا راعشأالا ف باوبأ ةذعبس ىلع 5

 (مع. 19. 8عربأ. 16585) رصمرعتم ل. '[عدعامطتعو وعنك ءىصلتغمصعع اماععلتعات ءمصاتسعأا ءأ

 ىمممعمرتتل رنعععمكت ممتع تةامان أمكن ءقرعمصت عماتتتسو ان 01120هعتنصاح طقعع 1ععع ةذصغ هتتتطعت

 ممع جلزمك ءي]]ءعام امك عدته ماتو ءأ دمع ممعاعنعو هلل عأو ءععاعدتممأا6تعمي 1عععم ىصقن عاسلاتسع

 عمصءامفر ءمملتنمصعم طصمتسمامعس ءغ اسصتاملممتق ةرععامس6. ]طمعتجتغ زكهن آطمسلمسستق آ1) نس

 رصسصلمردتس , ونت "علسعزأ ءاعب - 4ههنؤ. 120-11 » 11- آه ع ءلعاغر مسدمنودتستامع 1ععامع ب

 ازارو 8-77 عل [3-77/له14/.  (نهرصسعصسامتهتتك لص (نهمصتتتلت , 0ع نيم 1( عته 26 ؟10عدطنت.

 4(ةقو. 12-111 هدر 3105-111 دذصمر سمنعمتتامع "ععمصلتادع. 8ع]110عع ع لسمطسق انطعتق طنا

 1-67 /ممايتج كن اناا [معاممي - 4ههت0. آ1-]2 همع 01-151 عدم 11 زطسس 1ظ1- آت غةط

 31-11 ءاعمتم_ هلمهعمسامع ةهقدعج ملمع 0ع ةعلعمتتم اتطعت (اععات. 1لعص اذطعع 167 معرف

 مزحع همر لع هصملوسأ (نهعدصت كمستسمات عملا لتعتطتس ءأ يعم ذم !ذاععه 27“ !دسلهطنق

 ميا ههتا1. 125-151 11-151 ءدددصس 11 غءث1دنم آخك1- لعن( ةط 81-151 ءاعملتسر دله عمتأادع

 معهم مامع.  (©هرصتصعمادعنم ]انطعت (ءععات ماسعطسخ ؟>ه]مسصتصتطاتق هيرسرتة:عطءصقاتقو نأ 18

 رزمعازا: 1مسك 1)عم رسم ءداملع ءاأ عجععا] عماتح معمعلتغم ءاع.  (نهرسسعمامهنق طلع ءريتغمتلع

 معا زماعجتو ]زطعمسصتستن [هادنص (0هدكصتتلال ةتتكجانكأ تلال (0عامصأتستل , ءأ هنعام» لص ءمررتتت 510

 مام طلع ةزعلت5 هعسق ءهنأر دا ]از قطاع ]ناععو لق, (0هلا0لع ]ذود ((لو كمل اناععو

 رورو لماع« اتاعمج لاسر 1 عااغ اتاععد 1ك” ممامتعأر ءعاععمج هحباعس صاع: ءاعق لا مععع

 ممم ممورعأب - 4872. 12-151 همر 31-11 ءاعمتنمو سمت عمت امع طغعمفع نيقاملتامع لع ةعماعتم

 (ىضسسمسم) ععمعتادع, مسعامر"ع 7101 م7»:»ءاأ ]عرب ىللت»عال عبي 1/نلع 1طآدصعظلظتأمم نست

 عمورامرب ءمرتزام [معزغ - مضمتمم م01 ععمفعتلق ل قمضسمتمسم 0 نم10111 1عدقانال11 ل معا

 1لمممع]و]ع]اما ذ.ع. ع. لسرصلتعت طمسمءعماع] دعم هرعوولهو - مصاتلعم 0ع التكتم 167ر6

 لزعأمو - ىضمتمسم رضعأتتم 71472 ءمرسررموزأم - ؟ءعدسق ©6764 ز. ء. مطجاطسست لنعاك
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 ىف هنم غرف خلا عيدبلا هلل دبحلا هلوا نامحلا ىف ليق اميف ةيتاخلاو لاجرالا ىف ىاوقلا
 انيلاوملا ١ ضاوخ قب انابإ رشعا ةينامث كح لمتتتم كرت « ناوتكم رد ةتدبز# , اي 1[ ظننا بحر

 نونغلا بئارخو قا نوتكملا رد +١4 + ناجيبب ,نيهشلا بناكلا نحال  اهيئاجحو طئاشيلاو

 تابتاكملا نم ديف عمج ىوفلا ىسحلا [هللا] دبع [نب دمحم] نب ركب ىنأ نيدلا رصانل

 رثكلا بم اياب نيسمخ ىلع هيثرو ل“ ةنس ىف ةوفب مهضعب هصتخا مث راعشالاو مككلاو

 ىف اه :.:5 53 46 ةنس قوتملا ىقاغصلا نتيكم نيب نسح ,ءامألل طلغلا نييبت ى طقتلملا

 خيرات ىف بلطلا ةيغب ليذ ىف بختنملا ردلا مس عوضوملا نم مجنلاو باهشلا قاتك

 ردلا تل“ . ميملا ف ىتأي دحا .نئسم نم كفكقتنملا ردلا نب . ءابلا ىف فيس بلح

 دحاولا هلل نمل هلوا دلج# ىف ةباحال هيثر [.4 ةنس قوتملا] ىرداقلا ىمدلاصلا ىلبنلمل دواد

 ممقرسمأم 47ر47 لنععنم - هع ءمصعاسكتم لع تك ةعتغر ومع لع ةطتتع لذ عتصطتت» [آهعامألأ

 حسيعامر» راه: آطمتتع آ)عم ممدةعاتنالا 8عالابلال  ضعمامجأ ءاعبر ءغ رسعمكع عز ءط حمصت 912 (ذمع.

 24. ا1د1. 1506) ةطوماوتز(ب - 4873. 12-81 هع 11-151 ءاعم أصر طقتعمت1ا3ع عه[.

 مسك طععتعسسم هع(ملععلسم ءيمتأح ءممكتمعمق 0ع مععدمتمق همهاتكتامطنتت معهرتتمو ءاعصعماتق

 ةلسرت[ن طسق عمصتوتع دتعدعسلتس و ةسعام»ع قل/ن»ءع0 ذ5ىتئطمرو حدلعم 84زم7 01عام.

 4874. ظا - آل همع 11 - 31 ءاعمتمرو سمنود أوع مععمملتأادع لع حتعطتقتطاتق 00 ءاعتصسةتانتلا

 دامجتل هعطسق و ةسعامدع 2 عق»- ءل- لأ: كقكلتع ظعلم» 8ع |[ ةله]ءمتستسعا ظعن] كلل[ 01107 ]|

 0/0ه1يو لم7م7م2, ون طلع عجاف( م]دهر ةمموطغط ءعوصمأوم ءعغ قعستمم ل1 ععتغ  هظعسم اصعوأو

 حلتوتتك تعطتو /لمممءا اتطسسح ةصصم 703 (ذصع. 15. لسع. 1303) ذص ءيتامسعم ءما1ععتاو

 بنت نيتتموسممعأمأه ءهةمزاه علنا - 4875. 12-11 ه عع 11 - 1١ن1غعءوغ 11 غعطوام

 ءا-عطقل دغر دمت عدضأمع ءم]11عءامع 0ع عوض ءعممدتتممعر هنتعام»ع است طمقمت» 17 4

 ه1101 077:0 ذم جام , ةممسم 650 (ذمع. 14. ل[مت. 1252) ممم»طتمو وتتخ طلع ءمصتتت 10181

 ودمع ذم انطعتم ىمذاع/ما-ءل- ل1 عا ل7 زم ءل-لأل سمو مدتاتعتم 1[عودصطتخم. - 4876. آ1-

 ]لود اكا -ل1هص (عاعط عطر دصحعومرتغمع ءاععامع. ةهرعملتع هرعتم 8:ىلروأا ءآ- ١ ءاءأ 0ع

 طتقغسح طفل ءطعمعتو 0ع وسم اناعتج 86 ؟10عماتعب ع 4877. 15-11 مم ظ1-1١سهأءعع لب

 رسمعودسصاأمع هع 4ل/7»ءلاته طا: طماع هرععع 210:20 هعاععامع. 2 ؟710ع ]خذ غئععدس كلؤزرلم

 4878. 12-181 هم آك1- 11سم غءعءذ 11- 31هع 25, ءاععامع دسممنودسأامع 0عاععأامع لع معتعمأق

 لتذعتو ممعاتم ءعغ طعطلمسملتكو هسعام»ع هاطعتلعط 16ع8م- هلل - لأ: ل1: 7ءهركأ قلآقا طع“ 1 عزا

 لروما كم7 (0م 0 آ[آدمطدلتتكمم [همصصم 806 (ذصع. 21. لسل. 1403) ددمعطتم ]و وننأ ذص

 نىرصتسملسسس لنك ءمسلهركتتم طقق مععععه ذم ؟ماسسعم ءمصععمدلاور ويم راج ةمعاجتا: ًطامتتق
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 هاهسو مخاض كلجام ىف [01 ةنس ىقوتملا] نجرلا دبع خيشلا هدلو هحرش مث ملا راهقلا

 م.1 ةنس لاوش ىف هنم غرفو ملا هركذب رمآلا هلل دمحلا هلوا داروالا ةلداو دابعلا ةفحت

 ىنيدراملا دمحم نب دمحم نيدلا لامج ةلاسر روتسدلا عبرلاب لمعلا ىف روتنملا ردلا تر

 ملا دمع ريغب تاوهسلا قلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا ةمتاخو اباب نينسو ذخمدقم ىلع هبتر

 ةريسفتلا ىف روثنملا ردلا مدا نيشلا ىف ىتاي روذشلا ردص حرش ىف روثنملا ردلا مدمس

 هلوأ 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا لالج خيشلل تادلج“ روثأملا

 نامجرت فلا امل هنا ركذ خلا روثدلا دعب راثالا رتآم ءاش نمب ايحا ىذلا هلل دمحلا

 نع ممهلا رثكأ روصق ىأر تادلجم ىف متو معلص هللا لوسر نع دنسملا ريسفتلا وهو نآرقلا

 لوادتم ومو فيلأتلا اذه هنم صل ثيداحالا نوتم ىلع راصتقالا ىف مهتبغرو هليصحت

 10 ىقشمدلا نولوط نب ديس نيدلا سمش ئيشلل دمح مسا ىف ليق اميف دضنملا ردلا تدمع

 [روم تملتعم عام هع. طعتملع كطعتلعط ق4ل0-ء7-«هليبوعت» ظلطتقو [ةصصم 856 (مع. 23. كحصم

 14452) ردمطتق ]و ءمسسعما متل هريعستم ؟؟0]مستمع ةسسمالم ءيدسرعط مكس دمعممع هطول

 مصصت 85309 (زمع. 18. لصم. 1406) هطقماذتغو نسخ 10/77/عءأا ©آ- هأراأ 1م ىكلغ17ءأ ءآ- هسا

 رودعكرماسك هعغ ءأ كم امعامتأا: آدسم ]آ)عم زسطعماأت دتغ التكتم ععات» ءاع. - 4879. 12-151 هد+

 [ئ31-1حماطتع 11 ءعاد-مسا طل']عمطاز' ل1-1) ءدغترر ردم عوج امع ةردعسدع 0ع هرعروع

 نقمدتطسخ تس ونسحلعدساع 12 عدا, ةسعام»ع ل عدنا ءلس نقع 01ه]رمتدت»عا ظعتي 2101 متهتسعلا

 110/7202. "1 هعامطتك لص ممعظاتممسعس , ةعحمعجتمام ءمررتاه ءغ ءممعاسعأ هصعتس لتكتكمقو ونت

 5رزاأم اصعلرتل: آمسنك [آ)عمو نسأ معالج يعمحتأع ةزصع ءماسسسمتم ءاعع - ههقل. 181-طآده عد

 [ئ1- ١[حصغطت»و سمت عمتلامع هرمتكمع.  (نهرصتسعمامتتاتتك هرنعتتق اليل“ ع) - ة]/ماهنأ“ , 0ع

 نم ذم ][ناعسد خور ععرصم رتب - 4هقهل. [آ1-81ط»هم» 31-11هصغطت» 11 ع1-غءعالوند

 عل] -رسماطتعو رسم عمتلامع هرمجكمع.  (نهردتسعس(منك (ئهعوصت 2011 هصتطتتق ةامطتلتقتقو

 ةسمعام»ع كةطعتلعات لم/م/-علاو ل ال-عا-"ه]رتومت طعن لطق طع" كميرسات ةصصم 911 (تصع. 4. كانت

 4305 ) رصمعاتم. طلسعم ؟ه]سستصمر نسمع زام اصعترتأتلأ: آطبمتتق 1)ءمر نأ معت 61

 مسلغو ةلعصم دسمصتيتل عمامتمل ممععامتمو ممعاوسمتس هطاتنععملم ةيصغر ةععلامكتغ ءاع.  (طسسص

 هرنانك 17 عبتلت 1/- (مممسر نسما ءمرصتسعمامهتنم عمن ةنعامرتامغع معممطعأمع ةامطتلتكتعسو

 ذم ماسكاطسعخ ها]سصتصتطسق مطعم]وتعدعأعو هع متستحتس للتعتغ دسعضأتم ماسسسمتتت» !طمدطتستتللل

 طعادءملتصعتس 1>1للزسدعرو نسمنض دن ععمفتللل 1م(ءالزيعععمأاو ءمهودع هرتامعهدعو مغ ذص هملتق

 (مملت(مصست (عحاسق ؟:عيئلزف مم[عععملتق ةدطقتسا معاج هع زول ءهدع زآ110 ةهرتععع طمصع اذطسختس

 10 ععععمممزمدعرو ونسأ ماعضستومع ص طمصستمتستا دتمصتطاسق عمانتل. - 4 ه82. 151- الوعد

 [خ1- 3[هدح ل ط لخط عار ردمععدستامع طغعمع هعلتممامع لع تعور نسمع لع ممدستصع 110/10 7111ع0لأ8

 للحصان, عامبع ةكطعتاءاط ىكقععرع- مل- لقب ةلوادعلا لعرب 'اأ]نع 11 نسعو]بع]بف  (نودسسح
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 كوشنملا ردلا 5.“ يلا معلص دمحيب انفرش ىذلا هلل دمام هلوا لوصف ىلع بّترم رصتخم

 دودح ىف ىفوتملا ىوانملا فورلا كبعب وعّدمللا دبحم خيشلل دوجلا دمو لخبلا مذ يف

 ىو لخبلا مذ ىفو ءاخسلا ةليضف ىف درو اميف باوبأ ةثالث ىلع بّدرم رصتخم وهو 1.1 ةنس

 ثرلا ىف دوضنملا ردلا م“ خلا هيلع بضغي هلمسي رث نم ىذلا هلل ديحلا هلوا هجالع

 ىلاعاسلا نباب فورعملا 0 نب ليمدحأ نيدلا رغظمل هنومك نبأ ىنعي دوهيلا فوسليف ىلع 5

 دبع نيدلا لالج خحيشلل مظعالا مسالا ىف مظنملا ردلا مدد 918 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا

 نيدلا لامك ميشال مظعالا رسلا ىف مظنملا ردلا تن راثالاو ثيداحالا نم هيف عبنت خلا
2 

 كيحلا هلوا رصتخم 07 ةنس قوتملا [ىفاشلا] راقكلا ىودعلا ةحلط نب دبحم ملاس نأ

 احا هل نأ هيف ركذ خلا رارسالا ايابخ ىلع راربالا هدابع ىم هابتجا نم علطأ ىذلا هلل 0

 معصلتسس لص هةععامصمعع لتكتعكتس و ننع0 زاد ةصعامتا: طمع آ)عمو نيت صمع معع 110/6711( ءاح

 ممطز] محلا كعب - ه4هحهت. 12-81 هم» 31-1[1هصلط 40 دسدععدعامع طعصع هجلتصفأامع ع

 رم معضد ممع جكدسضأتمع ءغ ]مساع ]ضطععملت(هلتكو هسعام»ع ةطعتلعلل 37ه1مسربعل 11ه:

 نلعم 67-460 -«ما(رك ءىمعممتستسمام ع قكسعو ةصصتتلل 1031 (ذصع. 6. الوكت. 1621) 010

 تمرد عملتسم لم (ععه ىردتتم لتحتخسس 0ع تعمر نسمع لع معمععأوصتتم ]اذ طععدلت(ةنتخس هكدا م عوتتم

 رنات معهن مصع ءغ لع ءزاته ةمصحاأ1مصع عععاونم ةدصال 1طهمعلررتغ زج: آطمتتق [آ)ءمو ننك ذك

 زسمهعاطتعو نسأل عط هم ممص عاما ءاعب. - 4884. [1-81» هم 81[1- 11دصلطنتلر نهج

 اطعمع هعلتصمحتأمع لع زري رك عببوبئوم لملهعمصتس رمطت]مدمرطم ءعكتنحسلم , هتنتعامتع 1101477 ءر»» 5

 0-60 مل ]منعا ظعتي لل: 8مع]للغر هدلعم لاتن-ءاولوفاع لتعم ءا دصصم 694 (ذمع. 21. 5ك

 1294) رممحانم. - 4883. .1-.ط1»همع 1ظ31-1هصحغجاددنط 11 ءآا-ةعد» ع]-ةغمةتتو

 ردم ومستامع ءعماج ةعتع ءممز هصعامع لع همدصتصع العز دصحعتسمو ةنعام»ع كظاطعتلعل لء147-عل-

 لآل - ءل- ”ع]د»م): آن: كلال# ظعاب» كميرا ةصصم 911 (ذصع. 4. لدتطم 1305) دتم5طتمو وتنأ

 طنع ملتغمسعد ءغ ءلاملح مصمم ةمعامتتتت» 0ع 2101مميوت»ءلع لتلت ءعماعت معهج ععاتطتق ءقةأم

 ”1؟مدعاوطتقو ويت 112 1[معلرتأ : طمس [)ءعمو كدت همدستسم مانل ءاطعج هانصأ ءاعب - 4856. 10-181 هدن1

 310-11 دوهغدعاعدتس 11 ع] - هزعع ع] - ةايحسر درهم عمت امم عملاق ةعرتلع قصر نصعامع ع

 مععوصم دمهحتسم و همعاممع ذاعتلعط ركعتم7- ءل- لأ: قلاع كة 3101 متستتعل طق عءزا 1 عازم

 لك 0عمم# لوو | كاطمطظتكح ]و ةصصم 652 (ذصع. 21. 1"عءاطع. 1254) مجم8طتنم. (نهدصرن عتلتتنتللب

 نمل زج ةمعاربتا: آظمتسع آلعمو نسل ذئقكو 01085 ©« بدلغمتطاتق كاتتق لاتقأتق ءاععلأو امال

0 

 رجم معمم ةععوصم ءمعممدءعملج دسربءساغع ءاع. 1طأ ةمعسم ةتطأ ءعةذع منت ءأ 0ع 0طتت

25 006 
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 هانعم فرعي ال ومو اًنورحو ةرثآد هدجوف هذخأف هدغاش حول نع هتاولخ ىف هل فشك اًخاص 03 عون

 ءآيشا هل لاق مث حوللا اذه مظعي وعو هنع هللا ىضر بلاط ىلا نب ىلع ىأرف مان ميصأ ايلف

 ةروصو ةعقاولا فرعو هدنع لجرلا كلذ رضحن هحرشي هنأ نيدلا لامك ىلا راشاو اهمهغي مل

 فراعملا سمش ىف ىفوبلا لاقو ةعلط نبا رفجاب ترهتشاف اهيلع ةلاسرلا هذه فلعف ةربادلا

 5 هعرضت رثكا ناكو بلح عماجب ةباطخلا تيبب فكتعا دق حاصلا لجرلا اذه نأ ىربكلا

 لاكشا هيف رون ىم حولب اذا ةليل تاذ كلذك وه امنيبف مظعالا مسالا ديري نأ هالوم ىلأ

 ىرخا ةرئآد لخادلا ىفو ةرئأذ طسولا ىفو رطسأ ةعبرا وه اذاو هلماتي حوللا ىلع لبقاف ةروصم

 ناو ىبيمخالا ىنسحلا نب دمحم هللا كبع وبأ خيشلا لجرلا كلذ نأ ىماطسبلا ركذو

 زمرلا ليبس ىلع نكل ملاعلا ضارقنا ىلع اعزومر تاراشا نم طيبنتسا ةحلط نبا هذيملت

 10 لالخلا نب ملاس نب ميركلا دبع نب دحا سابعلا وبا خيشلا هيناعم راتساب فشك دقو

 292 أ ** صر كدب و 07 فب مخي 0 6 ور - اهيلع ,هلا ةيفو دل [ةيباطشلا ةعانضلاب ةباطخ ضيرص نم موهفلا 5 هيف ىكذو ]8 نشا , ضنلل

 مهضمأو تأ تم ةماتصلاتصتطسخ (مطسلم مممصت [ءدامتم لغو نسحتض 510غ. 1 لطسص ءمص ءءريتقدو

 مغ ع نععنلم هغ ]ز(عتك عسرمعتامتس ٌذمك عرلمدعر معع ؟ععم ءزسق هعمل 1ماعا] ءدعتعدع. كلل

 ]يععرب لعلملع عمرصصم تصل يدع هرتز عدذاتسا هأ للث فتي قلطع 1/68, تنم آد ده مكعمأو

 للعععم نست طمصع امطسلمتس دصفعمأ 1عععرت6 كنس طتصضع عل عه هز2عانأ556و (1185 0

 زواع]| معمرتأ هغ زععسمل- مل - لوو ةصلتعمعدعو نسل امطسلمتس ءحجماأعمضعأ. (0نمه ماعم طلع جات

 تحس ملتتغعو نسما يعمععمغو ممضمكلتل ءغ كقععتلا 1معصمتس 0عدعتت مولا.  (نم اطعام ممداعت“

 اسمع (ممعامطسس مهل ينص ىةمستسماتسس كيدضممسنتغو نيا همستمع لور" لاج» 1 ءالبمع ةمعامضتتا

 1[ م ذم كل عرربو ©7-رمعمم"ز هل -[عما»ع٠ آظآظلع حتع همصعاتقوم اموستتغور معاتعجامفمتلق يدتقذو لا

 زماععلسس ذم لمرصم ءممعامصمتمتتخق ه0 (ءعصراسسس ءيلطغعلعدلع []1هلعطعمعع ععودطتعو ذطأ

 لمحواو رصعصأع لميصتصتسات ةاناتتت ماسعتاستسملل ؟هعمكتغر نأ ةتطأ فميسعم للك استنلل 118م

 العصا ءىصععلعععغع. )سما لسبس ننهلمتت ممعاع [آعاعطمغو ءهععع (ةطنلم ءأ ةرتردعتتأ

 ]سعتلمم يطأ ظعيسسصمع لعرتتعامع حصا.  ظعوورتسم جعععلعمم عم لت! ىعصاتسق ءحفستمقك أو أ

 وسحمخسم» ]زمعمفو اتم دسعلتم كععدطس ءأ ذصاعم طسصع قتععسلطسس لطم ؟1011. - عدا مغ

 رسينع هطعتلعطمو ممدرصعم كات قطلعأاعلب 71هأرويوسعا العتب - ءالمدمت> 1 ءبتسكا#  ءهلادكإتع

 لئئكرسلسس للرب عع كمتععع لتعتغو ونسأ هع املتعتتم ةزعصم»دند (ةطسلمع حعصتعلل ه1 01100

 لن رسسملأ زماععاكسس ريتتمعصات هاتمك عقار مماتمسع (مسعص جلتصملسس ةيسطتوتمو ءغ ةهاطععتعم. كذاطفعتلعط

 ؟نعم لان اهااناع لارسعأ آذ هني اطالع -[مما» آطثعراب كمان ظع-عا[لمل]7] لل ثربعنع ةتتونسعطأت

 مدنعحضمو ةسصم 022 (زصع. 13. لمص. 1225) درعضتلاو ءأ نما[ ءدع ءزدق هدتهالفمسع لأ5ءععاق

 زماعالت يأ مممعتك هربع ةسنتم | هرمامستمع] ![اععمضتسسو لص نستطنخ طسلسق ءدععنلأ ءيصأم ؟ءعامطتكو
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 لوقأ ىبتنا ملاعلا مايا رخآ نوكي نيعستو ةدامعست ىلإ غلب اذا ددعلا نا ةرئاذلا هذع رادم

 مساقلا قال مظعالا ىبنلا كلوم ىف مظنملا ردلا ترمب ا!ذع ريغ هدارم لاقي نأ الآ هلاثما ىف

 ليلجلا معلص ىنلا كلومب ليمجلا ظفللا هامسو دكانخا 2 ىقشمدلا ىولوللا نامثع نب دمحم

 هلل محلا هلوا باوبأ ةينامث ىلع بترم رصتخم مومهملا ةيلست ىف موظنملا ردلا محم

 ةصالخ ىف موظنملا ردلا 501. موصعملا مالك ىف موظنملا ردلا تددأ نضلا ءايربكلاب درفنملا

 جتاغلا ديحم ناطاسلل هفلا رصتخم ةصيبق ىلا نب ىلع نب كيبكم نىب ىلع خيشلل مولعلا

 نب دمحم مامالل موتكملا وسلا ىف موظنملا ردلا #22 كثيدحلا ىف موظنملا ردلا 1

 ىف دماحملا ةبجوتسم هامسو ىلطيلطلا هحرشو ىلازغلا متاخب فورعملا ومو ىلازغلا دمحم

 نيدلا باهشل مورلا كلم كيزياب بقانم ىف موظنملا ركلا ممل“ كماح ىبا متاخ حرش 0

 طمع عءددع لتعتلو نطقصلم طتتتات عاتق 20 2ععص[ ءولتلات#8 ممم ععدزرلتاتق ء>رر]ءاتق ءعلغر تلال

 درسسملأ1 لتعتس جلو عمزةؤعي - 1[هعع زا]1 ع. - قع ئصرسم ذلطسل مجهعاومتتغو همععرو عامعم ةتغ

 لدعم! هلغسسك دصتتصلأ 01غ5 حرتمدضتتا. طلق ةئستلتطنتخوسع لتعلق, دغ نتتتلعتت ءعم ةعصالمو

 عامسمأعأم زم ءزسكسملأ1 معد ءمللمتج ةتتععطتتر متكأ ناتتك انك هلطتم زمعمدع ةعوتست عمانتل 016ه(.

 4887. [2]1-1هعم 310-11 مهاجاعمتس 11 سه 110 ع]-صعط]أ عآ]- جاجمهطلو 101

 ننام ععرتع ءممز هصعامع لع همهاتكتامغع معمواطعأمع رصححتسلت و جتتعام»ع ل1 ]عمم كلل 0/1164

 آمنا 0/1 » ع: لطسامم# 11 نسععاععلم م ومأ هعتسك دتعات مده اتطع ذص ءريتغمسسع ءلتلتغ 7 - طرمركاد

 181 - لءررجأ] 88 دمعت ءا- معا ءآ-رع]ل] زمكستراأو. - هههه. [1-]) هرع آخ381-1ةصغاتتلو

 معصوم عامع عام ةععلع يمز نمعامع لع ءمصقم]دنممع حللتعات.  (نمدسم عملاتطسس ذص وعام مرتع

 لتكممدتطسسو نسمح زله زمعاربأا: آطمهسم آ)لعم ددمز ةامنع نصسلعم ءاعب د 4ههو. ظ182-1ه +

 [31-1 ع مامأسر درمهع يدر أمع عام ةععتلع يمر معامع لع هعدممع ةمكعصأتمق كتقاملز(1. ل

 4بهول. ظا - طورع آ!ظ]1 - 1[1ةماعأسر ددممومجامع عصام هعتع ءمصزهمعامع 0ع ددعلنلاد

 لمع ضسممستسس , هنعام»ع كظطعتلعط ق7 ظبي 1101 ميسمعلا ]طع ىلآغ عرب قلاب (نملقععمب عينت طمع

 وسر عملتسس ذه عيدسمملسس كسلتممت 10م ميمسعل احم تعممغمعتم ةعتممتال - 4891. آك!1-

 ورع 11 - 31د صامل دمممعويوضأامع ءععام هةععتع يىصقسعأمع 0ع مع تهلزمصهتتاة.

 4هعود. 8-11 هع ظ1- 1آ1هم امس ردهم مدتتامع مام ةعتع ءمصز نصعامع 0ع ةععحسم هءاقلقو

 ةهحنعامرع ]صك 1101 متستنعا ]اعرب 01ه]رميستمعل (ملمهنلن. 0 رمسعك دلعوم ]نات ان معنلا

 زل ع. ©6ةمسعم7 كعئلطسس ةهجعاادطتعرو ها لدم يىرسصعمامسضتس 110:1 ةهناقفاتعا أ - دعاة

 لق ]م1 10مل قل 11مل  تذمهتتماس 101ء8]2/1 ءلتلتغب -ح 4دهو3. 151 - الهدد

 [ر1- 11ه ماعتس , دمهم عدس ادع ءععام ةعتع ءممز سعامع.  طومعوجتعمك ظميرععتلخ مهتسعأوأق

 مثكإ ود *
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 ىطويسلا لالجلل ريثك ىبا ةءارق ىف ريثنلا ردلا 50 ءاحطب رعاش فيلعلا نيسح نب سدجأ

 بادآ ى ىكيصتلا ردلا 8140 نونلا ىف ىتآي ربكالا قبا يابن رصقتمب قااربقتلا ردنا قو

 هلل ىبحلا هلوا دّلج ىزغلا نيدلا ىضر نب دم نيدلا ردب ديشلل ديفتسملاو ديفملا

 ملعملا بادآو جيرشلا ملعلا ماسقأو هباداو لغشلا لضف ىف هعمج هنأ ركذ تلا هنيعتسنو هدمحن

 أ

 دكيضنلا رحلا تر ءاأمل ىف هكذ فيس ةيبطاشلا ةليكت وهو ىكيصقلا ىلع كداوزلا ف ديضنلا 01

 ديرفلا دقع للييذ وعو كيسأ ىنب باسنأ ىف كبيضنلا ردلا كل ضراغلا يب رمعل ةدبيصق

 ىئفاكلا دبع نب ىلع نيحلا ىقت ئيشلل ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف ميظنلا رحلا ©. ىنأي

 سنصاقم ىلا كشرملا ميظنلا ردلا 11 هلمكي ملو 01 ةنس ىفقوتملا ىعفاشلا ىكبسلا

 [سممعأو هتنعام»ع كا عارما- هل - لأ: لاسمعاأ عدي آططهدوعت»» للأرك آطوقام هع مءعيتنممع آن

 هرتسصلم. - 48904. ]51-]د هم 3-1 ءعاعطتعو رسم ومتأامع ةرتمعسدع 0ع ةهععصمتافمع م

 لع عاق ىقدلدصتعمو ةهننعامبع لعأم]- ءل- لأ كميرا ع ههوج. 11-ططهددع ظا- ذآ ءعطتعو

 رسم عدس امم ةررممعمع. ][ةمتامرسع هرعضتم ميغا دط ةةنسعامنارو»» لتتم لع وسم ]ازاععد لم

 110لعوادسس - هقول. خ1 - ][) هرع» ا1- ءلطنلر رسمت عمضامع طغعصع ءمرضرتمعتاودع 0ع 220121 طانق

 ءزادكرم ننأ عصمت مصتع ممهالععورس ءأ نت ءّزادق ةامللمددق عقار ةمعامرع ذطغعتلعط 27ءال"-عل-ل

 ال1 متت عا عرب ١] ءلز م -عل-لغب (عمعست. ٠ هطسمعمم نم( زله ةصعتتا: آمسك ]02م ور نتعتس

 رمرسمعلتعحتستك هغ تزسق جسحتلتسسس ادصمامدحتصسق ءاع.ر ءغاتص ممعام ل مصعتللو ةعدع قمتاح أ

 يىصعاسكتمصعتس لتعرتمعتطبس ءقأ. ةسعامع زطأق هع رمماتمعو ق]] ءوعندعع لتعتع لع هععدجدتمصتق

 مرمعمامصاتمم "ععملتق ذم هو هطععم ةصلتقو لمءعاعممع لاسم ععصءمتطاتم ءأ ل0 ءعماتم ءهغ ل15 ءعصاتق

 سمضاطسعو ءأ رمعمعع [1عزعط هممت 932 (ذمع. 18. 0ع(. 1525) ةطقماوت6 - 4897. 2-11 هدد

 [ئا1-ح ءعلاطن لو سمس ومستأمع طعصع بيرسرمعتامع ج00: [مسسعصام جدل (معق لمس ءمصاتصسعماعع. 185غ

 ةحلتس ةنصرا ينعماسسم (08لمع هج كمان ءلئامع ءغاتس اناعتج 716, دطتخ طقس هل- هتناناف

 رملعمضتعر ا!دسلافامعي. - 4هوق. لخ1-لده مع ظا- هل ءلطنلو سحععمتسامع طعصع ءمرسرتمد تاه.

 مج ل0 ةلط (0نم» 1اس ءالامنلا لتتم ب ههوو. آخ1-طذ همع 38-181 ءلطنلو سمنعممامع

 طعمع يرسممدلامع لع ععمعملموتتم ظلتمضس لعن. ةمرعملتج ههأ هنعتم 7727-10 17-1"

 لع نسم ذماو لتععادس. - 4900. 1-11 هجم 1-11 ءاسسر رسمتي مسامع هدخلتصع ةمصزتم اه.

 (تمرصصعصامتسسع (نهرئمصت ةهنوممأل صمص ةطعماسكمو مسعام»ع هطفتلعا 1عقق علل لاس لقغ 8س

 مط0-ع/-// كوارع كطماظتامم دصصم 756 (ذصع. 10. لكحص. 13قق) دصمعأمم. ع 4901. 1-151) هدد
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 10 اك 3-1 ءاماس رسمت ئمضسامع هعلتمع يمز نه صعأمع مععام حتلح مل ةمعوستعمأام (!هرومت ل

 معمرمدتاه لتس ععماعم.  (نمرسسعمامعسك (نهعوصتر ةهنعامدع هاطعتلعط 21هرل-ءل-لأ» قلاع 1 لبق»
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 هللا دبع ىنأ خيشلل ميظعلا نارقلا صاوخ ىف ميظنلا ردلا مت, أم ةنس ىقوتملا ىزاريشلا

 [ةنس قوتملا] ىنميلا باشخلا ىباب فورعملا ىزوجلا ليهس هللا ديبع نب دجأ نب دبحم

 نيبادرد ميجا هذاا ركذ ملا زيزعلا هباتك ىقافا نم علطا ىذلا هلل ديحلا هلو نيك رهو

 نارقلا نم تايأو روسلا متاوف صاوخ ىف ىلازغلا باتك نيبو ىثايداولل عماللا قربلا باتك

 مث ةءارقلا بادو ةلمسبلا لضنو متخلا ءاعدو هتوالثو نارقلا لئاضف ىف الوصف هلوا ىف درواو

 ىلا بوسنم رصتخم ةكسنلا هذهلو ميظعلا نأرقلا رخآ ىلا ةرقبلاو ةحتافلا صاوخ ركذب أدب

 سيئرلا ييشلل ميلعتلاو مولعلا لاوحا ىف ميظنلا ردلا 1.8 لصالا فصن رادقم وفو ىنفايلا

 نبأ ىف ىتأي جاهنملل ريبكلا ىرشلا ىا ريبكلا لاكشأ حرش ىف رينملا ميظنلا ردلا 518 انيس

 دصارلا فورعم نب كمح نيدلا ىقت خيشلل ميوقتلا ليهست ىف ميظنلا ردلا 560 ميملا

 خولا ميز نم ازيجو اججز جرختسا هنا هيف ركذ خلا ننملا بعاو هلل ديذألا هلوآ 11 نس قوتملا

 1101071160 عنا 7 معأأط 1": هنطغل# كام” عفر مصصم 817 (ذصع. 25. المع. 1414 ) رطهةاتو.

 4902. 12-11 هع 1ظ:1- 3 ءاجاسر سمضعمضامع هملتصسع ءمصز نصعاأمع 0ع معمل ءعاماتطاتق (نهدصت

 حسجتمأت مععدل أ ةعطسعو جسعام»ع ةطعتلعط قكقني قكقلملعأيع كل هأردت»تن عا طعم قلاتتعا عدد

 0 ءةلهما1هأ ىه]رعن] لوتس 7" ءسعقم لعموم لطاد:- ءا]مداعأ]مأ لتعام [ءغ دصصم ... 12010 |.

 ؟ه]سسصعمر نمل زغو 1معرأأا : ًابدشسع 1)ءعمو نست اثقو 00105 م123ع1عغو ]ئطعتت ةتتنتات ]11 نقاععتل

 يعممدءعملسم» دسم عضاتغع كاع.  ةسعام» طتع هردتك 11-227 مع ط1-]طر نتن د 11:20 معلق ءلتطتتم

 هغ انطسسس 6 مهم 0ع معمم عاماتطاتق 1تام1ن31 ©3311111[5012 أ 1ع1قانا39)]]1

 مععتل أ هعطسك مز هصحتمدع لن لغو ءغ ةععا0لممعمع ممعستأاتغ لع كتعطتاتطاسق (نهعدصت م2 عقامصاتطانقو

 ءزدق مععلامممعرو مععلطسم ذص عم ظصتعملم ظهعلعملتم و دسععتكم ؟مصصتالمع ير مدستسع 1آ0عئأر“

 ء( 1ءويلطستع لص (نهموصم ]1عويعصلم ءغع معععمععملم هطوععمصلتع. "لس ه تعط طسم ةمعامتخ

 كسا ةستلا» 1/4 ءغ 8هعمبم/ دكوتع حجل طصعتت (ههصتأ جنعنقأل 0عدعئتطعملت5. 1طزانق

 مععررم]درتم ءملامرتع هجقامغ 7”مر/26 مةخطستكمم وسمع لتست لتعتس ةععاطعاعمأ مهمه عت ءةدعر] ام

 4903. 8-11 هرع 32-11 ءعاجاسر همسومسامع هعلتمع ءمرض رن مدتأدع لع زتهر نتهع 20 00 ءاعتسدق

 مغ ةمعاتطسن مدعم معضاتمسعمسغرو هنعام»ع ه8اطعتلعط 2 ءيبم» للري ىوريس. - 4904. ط1 -]12 هع

 3-11 ععجاسس 3106-851 ملعرو دصحنعمسضأمع ه1 عملعماعع هعاتمع ىرسرتمدتاهع.  (ن0هرصتس عمامتتالك

 همعرتمه 151107 ]6ع , ندم ءمدستصعماأ مهتم رصف هع تطعن كل ت:747 يغب لع نسم اذص ]1 عد

 ل1 10 عوض - 4903. آ[1- آل هم 3-1 ءاماسس 11 غعة'طن(ا عال ع رك رص 185557112

 هملتسع ءنهدسممدلتامع 0ع ةمعئلتمت ءمطغعس عع لمس عمقمصعو ةنعامانع ةطعتلعاط 1 علق- عل -

 ل10 رورت» عل 8ءدن 710ر2 قعامممتمم و ةصمم 993 (ذصع. 24. ]آ3ءع. 1385) دصمتنطتمو عنخ طع

 دع (مطدتلقف طعووتمرعع ةقانمصمتست عمه ع امطتلتق 072ع) 8عمون ءيممحتمدع لأ عغر !اطصتستوتتعو
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 خيشلل سيجنتلا سانجا ىف سيفنلا ردلا 8641 ميوقتلا بارختسا ىف الخدم هلعجو كيب

 ا ., يعل 50087 6 1 1 تا 2 ١
 خلا نيغلا نبيع ةطقن فشك ىذلا هلل سومكلا هلوا ىواخحسلا دوا نب ندرلا دبع نيدلا

 عديم 3

 ىقنلا ردلا 516 هبابحا صعب لاوسب هيطشتو اهسمخو اعرادشو ةيوبنلا ةدربلا سكس هنأ ركذ

 5 ميسولا ردلا 81. 2 نيظعاولا رد 58.4 ىامكرتلا ىب نيدلا ءالع خيشلل ىقهيبلا ىلع تلا 3

 ىفنُل ليلخلا نب طسابلا ىيعل ميمذلا هفصوو شيشحلا ميركت ىف ميركتلا ميمنتا مشوت ىف

 ةلاسر هيف حرش هنأ هيف ركذ خلا هلاون ليزج ىلع ىلاعتو هناحجس دللا نجح دعب اما هلوا رصتخ

 دويكلا هلوأ نانقرو وو 3 نس قونلا ىلكربب فورعم ا ىلع 7-5 م ليد انالومل ديورجتلا

 10 ىمورلا ديحا خيشلا هحربش 10 ةخةنس ىلوالا ىدايج رخاوا ىف هبينك خلا ةرخآلاو ىلوالا ىف دلل

 نسأ زكام اصعامتا : آصتق [آنذ عم لممح !معونعمات ءاعبر ةصاعم لم عانمصع ءعدقع ؟هاطستغ ذص عرط عرس عت ل عد

 ءعاضطعملومع. - 49060. ك1 - ]آل هع ]51 - للء5(1 11 هز صقعق ع] - عز اذر درنمتعمتلا2ع

 ريعان مددع لع ردعتع ممم متطسعو ستطاسق لستم مع طيسرباتتسسا 1عللععع ممدختغ, ةمعغم»ع هظاطعتلعل

 ذه - تل- لأن 1طلم/ءابم - 4907. ]خ1 - لاذ هرمع لا - هل علام رسمعويمتتامع مدعاتمددع لع

 نصر نمعاتممع اماعع ستموت م1! ءمعمصعس عع ةعحعاسم ]1 ءهلمصعسر هنعامرع هطعتلعلل يءا-عل-لم

 مقلاأ-ءا- متضمنا اقعرأ قلسعل كءؤ/ممعرم نحت ذاج امعتزرتغت آمسك 1)عمو نحت رمانصعانتل ةزنعطتتأ

 هعنلا اناععتمع (ن/لمقو كع. كذع 8يصلمص ممر طعاتعمتس هعحاسرت ]ا[ بعص ؟عللتلتععع ممضسمأ ءأ

 اطزرمضانامس ءهغأ نستصوسعرمهناملس. 1] ئزمدعاتلمتس معمصضأع ملتوتم ةطلعم همص[ععلا. ل

 خذ 4كو05. ]خ1 - لل همم 11 - هد عاعتر رسمت متامع رانتنع لع مءاطاماممع 8عقامعاقتر هننعامدع

 مطعتلاعط قللع- ءلس لن ظعري-ءاا صل عسل ع 4 دقلو. لل ودرخع ءعا - 8 قتاناسري دقت و متلا0ع

 نمصعامصمامنسسلم. - 4910. طظا-لطدو مع 11-11 ءداسر رسمععجمتتامع رماتلعطعوتع لع هحددملد

 ريعر[معالمصع عمم ل مصتق.  (ئمدصرمعصاتستس و تطأ يمس الاتعتام طععطو طمع ءأ لسمصأتنتلل

 وتاب معمصلم هتغ لعوعتطتكتعو هسعام»ع لآل ءا-انايعنا ظعرا- ءالاملا] 1آآدصعاتاد, نسأل زغذ

 المعار(: طعمعستممتم معمعسس((عملتق. آطمسم اآنذعم امساع لتعمتعمتسم ءغ ةعععامم عم طغعصفعل عتتق

 ءزانص همرتامستزم ءاعبو ءأ طلع اعهمعامطتس هن هاطعتلعط ('هاان- ءل - لفن 71ه]ءعيسسعلا عتب كآبتنعل

 1 تعد“# لمع ءغعو همم 656 (ذمع. 16. 1"ءطع. 1287 ) دصمتتاتم , ءلتكست ءملطنلل عما قانللل ههمع

 لزعنا - 4911. ]2 هرعرع ك١ ءانسر سمج عمت امع اهعمرسرر مت هطت]ءو لع معاع ('نهرعدصست طغمع

 1ءيعصلت. للدم 1هآلمر نسمع لذكم طصعتررتانضأ: آمسم للعم ذص طقع هغ ةلاععو لاه ءاعير هاذ

 داماله دمداعم ةلم/موربعل لثعرأ ل4" ل/غ, مدلعم ظعقل# لتعام ءعدصصم 981 (ذمع. 3. ة1آدنع

 10 1373) رسمحعطتمو ءحاضفسم ريعممسع لقتصتالت 1. ةمصصل 974 (ذصع. 19. لقلي 15306) ىصقعتماو

 خاصا  (نمرصتص عضامتسانتل ءةمركتنت لاه زصعترأ ءصاعس: امسك آلعم مرعم ءزده لمصتع ءاعر هظطعتلعط
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 راوسالا ةرد 11 ريبعتلا ىف مالحالا ةرد #1 لا هلاون ىلع دلل دمحلا هلوا اجوزمم اخرش

 ىنذلا هلل ديحلا هلوا رصتخم راربالا ةيفوصلا بقانم ىف رارسالا ةرد 6# راسصمالا رخكفل

 ةرد 11 لئاشلا نسحلا ىا ئيشلا بقانم ىف رارسالا ةرد 45 خلا نيفراعلا ردارس رون

 ضيرأت ومو 4 ةنس ىقوتملا ىلحلا بيبح نب نسح نيدلا ردبل كارثالا ةلود ىف كالسالا

 4م. ةنس نم هيف أدتبأ لا ثراولا ديبملا هلل دمحلا هلوا نلج ىف تاونسلا ىلع بترم

 ىف ىفاصلا لهنملا بحاص لاق كلذلو مدلك 3 عجاسلا ةياعر مزخلاو دو خنس رخآ ىلآ ىهتناو

 ناك اميرو هظافلا كيكرو بيبح ىبأ راشاف ىهتنا هيف همالك لقن دعب انيم نب ناميلس ةيجرت

 ه«كيران ع عيمج ىف هسفن مرلا امل مومنملا ركشيو روكشملا مذي ةيفاقلا هيلع تقاض اذإ

 دلوملا ركذي ملو لحملا اذحم ريغ ىف اضيا لاقو خيراتلا نف ىف لفاسلا عونلا اذهب

 رع هدلو هليذ مث ىهتنا ريغ ال عجحسم مالك بيكرت هدصقم لجر وم امثاو ةافولاو
 ىثوتو |[ ةناينامكو نينثا ةنس ىلا غلب ] هيبا ةقيرط ىلع عجسلاب رهاط زعلا ىبأ ىيدلا

 را مرنعل 1مم عدا ةلستحغام ءلزلت6 - 4912. هعءعغ ءع] - حط] ةدنو 055218

 عمسمتم سنسر, 0ع ةمرصصتمسسد زمام مععاملممع. - 4913. ][8هعععغ عا-ةععقعو د28

 حمعدصم كتمت لص عاممتمتل دتدعممتتم1 نعطتتمت. - 4914. ])همععغ عا]-مع معو 1012

 حجعدصمناتلل. 8 ممعوتعمم كاكمتاتطت م1012.  (ئهدت معسلات سنس و نت00 غد ةصعامأا: آد

 لرعم رو وسأ ةععدسد هةماس هلت 11!نماعوغ ءعاعب - 4915. آه:>عغ ءعا]-ةمقدعلةعرو 285118

 حمعمصمساتتل.  ظدمعوع عمم ةطعتاعطت كلت معمت: كم لعت7ن ع ع 4ه10. آل همععأغ ءآ]- دهعاقلع

 11 ل ءعركل ءغ ظ1- كاع قعر سدمسعمتتام 8لمضتتم 0ع مععصم "تع عدتتنلا و 01[311ع 12 01(6“-60/-2

 11 يم عن 110945 1 67ءغ, ةهمصم 779 (ذصع. 10. 3آهت. 1377) جصمعطتم. 11150815 نطلق

 مما سستستم ةععمصلسا ةسصمع مرت ممدتاحو نستقع أه آامعأجأ أ(: آهتنق آلءم مععلعمأ ور طقعععلأل ءاعب

 كسعام» هط حمصم 648 (ذمع. 5. خمر. 1250) معم8ءلععطتخو ءغ ه0 ظصعتت ةصصأ 778 (ةطع.

 21. 3151. 1376) مع عمتا. 0عملممتأكق عطواطستعمع 1ءععع هطقعكممع عتطأ اتم6235:ع58أو

 ونه مه ماعع جتتعام» ]نط ,1/ءنب72ء7 كمر ذص علاه ه807ءعنومتنخ 8 عدن 2101ممبن»6 لنعتغت ىىامصم

 ءيصحعمتع طلع ؟ععطو ءزانك (عمهكدعتطءعععر““ وستطسع طذ 11هل17 ءزاتكوتتع 02210526111 11

 1ملتعدغو ءأ ةدعمع نتمصلم طمدضمءمواع] هتغمط 5 عععتتق ءانتلل لص ةضوتقأتمه 200هعلغو طن ءلهأو

 نسما 1دتلجصلستت» ءىأ ءهغ !ط!دسلمغو نتتم0ل ةطتمءجصلتتتلل ءدغو كل زص مام طتعأممه طمع

 لتععملأ ععصسك طسسستلع ةععرطتعمع طئقغمصعمع جلطتطععع هتطأل ةصوععدعدعأا  ةلتم نيم لقتل

 1هعم ذلعرص لنعزا: لعوسع حطضتتتلا و 0110 01115 22405 أ 1201560115 ءعقأو ءملئل12161201826و كأن

 ءدتسص هتطنل ةلئسا ةتطأ معمممدتكتس طقطعغو صتعت دنغ همدتمصعتس عطوأطسأعمتاتل 0031

 11هعع ل1 ع. - 0©( هدغنمسسهكتأا اخطات ل هتمد هلل 0 ل آد ]ةمع 1(“ ظلطم ذاهب نأ ه0 طعتلل

 رممطتق عطوغطستعمسس ةعوسع»ءابت | 8عمععمتغ دل ممصتست 8502 (زمع. 3. هعمل 1399) ]و ءأ
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 كالسالا ةرد ىقتنم م1 ةنس قوتملا ىفنكلا اغبولطق نب مساق نيدلا نيز خيشللو م.. ةنس

 دبع خيشلل قافوالاو فورحكلا ملع ىف قافالا ةرد 110 هصخلم اضيا ةيرصانلا بيطخ ىبالو

 نامتع نب ىلع ءاقبلا نال راهنلاو ليللا تاقوا ةفرعم ىف راكفالا ةرد 16 ىماطسبلا نجرلا

 خلا ءامسلا نيز ىذلا هلل دمحلا هلوأ رصتخم [. ةنس ىقوتملا ىرقملا] ىرذعلا مصاقلا نبا

 مكحلا رعاوجو ملكلا عماوج ىف ةرهازلا ةرغلاو ةرعابلا ةردلا 511 باوبا ىلع ةيزمح وهو

 ومو شرع نبأ ىلع نب دمحم نيدلا ىيحن نيشلل ةعماجلاو رفجلا نم ةعضابلا ةردلا م.

0 

 ةردلا 218 خلا بارت نم مدأ فلخ ىذلا هلل دمحلا دلوا دصاقمو ةمدقم ىلع رصتخم

 ملعلا ماقم ركذ ىف ءاضيبلا ةردلا 50 ميملا ىف ىتأي ةيمورجالا ةمدقم مظن ىف ةيناعربلا

 ىف ةروجرا ءاضيبلا ةردلا 217 2 ىبرع نبأ دمحم نيدلا ىيحم خيشلل ةلاسر ىلعالا

 10 ىف هنع غرف خلا ثراولا ىلعلا هلل كبحلا هلوا قرغملا نمحرلا كبعل ضئارفلاو باسحلا

 رت مجاكناتق ءمأ مصمم 808 (زصع. 29. لسص. 1405). طعدعإءععم ظطعتلعل 7ءقنس هل - ل: 0م

 ]عراب (هاامامعام [آطهصعاللموم هصصم 879 (ذصع. 18. الآمن. 1474) رسمة طتتتقو مدهاعتت نط

 لزوم»ءا ءا-ممع/م/ ةعاععامس ءلتلتغو ءأ هتستلل دصملم اتلطع ءمصعتمصمتمدتع دا دةعلعس 852 ةنرعا

 ممالمدو زانق ةعرمتتتس ؟منلعمحلتك - 4917. ]ل همععغ ءا-ه1قع آ1 خس ءا-ط معاك 78

 ء]دمسل قعر رممتعمستأم ساصلمتضتس لع لمعاأضمم ![[عدتتحسم ءأ تهل هام صنم ؟هلتقسمملت 0الانتلو

 هسعامع كةاطعتلعط قلل ءل-"هلرسم» ظعوامس. ع 4جهالق. ]ذه مععغ ءال-ةكلع ةعر دطمنودتتام

 نويئاماتمستسس لع ءمعيمتامصع (صرمتختتم ممعاتق ءأ لتعتر هسعام»ع لاثا'ا5ءءم لل طع

 0 رنردكنج (عقز 0ع | ندمت آععاملعر ةصصم 801 (زمع. 13. هعمأل 1398) مهمتطتم ٠]

 (مرسرتعملتطسس رو ننمل ذكح ةصعتبتغ: آطبهسه ]0عمو نست معان هعصمكتا ءاع. (051406 هيأ ذس

 كاب

 11م: عم لعجزمعمج ءا لص ءةرتلج للهممعلأم. - 49019. 1:1-طدهمععأا 13-11 ةطلععا ١ع

 ]ض1 - © طومععأ اخ1- كا طن ءار رسمنعمستم جلصقلتسم ةرتاعصلعمم ءغ ءمصقمت» ظوضاتق ؟لك10نق.

 لئالذاأو ططرعععتم هعل ةعمحن راعمو ها ععسسمع ةمررطاتط عصفت. - 4920. ]12-151 هج ءغ

 1:1 - 1[ 40 طأخمأو سهمتعمتتام رمع (مطسلقتص لووت» ءع لاسم طصعتلف "عللتتمو ةنعامرع كطعتلعط

 آلهة - هلل لف للمامترنت عل لثعتع للغ ةططارو قلممطلت.  (نمدسو عملطسس ذص رجه عامالمصعتت ءأ

 مرمرمعتغم لتكتستسو نسما زأه امعترتأا: آحسم ]عمر نست ةلمتستتتا ع ررانللت عع كعوتتلا ءاع. اس

 49021. ][خ1- ]ده ءمععأ آخ! - 8 هءاطشس اع ءار رسمتنومتتام ط0" منن- ءل- لن. 01 ءامعم معدعامس

 قمصتع ذص لرز»مسكرعا هيمسصاتمو لع نسحتم اناعنه قلو >10عدانتا - 4922. [1-اذ هما

 11 - 15 ءز ل طنب رسمسعمسام قمصلتلم لع ]دسامصلم جلغم ةعلعصاتمع عجعملتت. "1دعامطنقو ةتنعامتع

 عاوز لمان لح لا ةلمامسسعل لاربع لمواقع - 4923. لخ1- اد همععأ آظ1- ل عنلطقم

 ان رممع عساكم قىملتلعم دسعامنع قلالل-ءاد»طيومتو ةلمعجاس عر نست درسعممع [ةهيسملطتتم ةسمخ 6

 نع. 19. ذآمن. 1539) ةطقماحتلا. (نمضسدعم سيعاتم 1طغءرزعت ءمسرتمخلاتن لع ةضاع ءمسانامسلا ءأ
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 ىف جاتلا ةرد 40 ةدايسلا اهنم ةقربو ةداعسلا لت ةرد و6 54 ةنس ناضمر رهش

 بطق ةمالعلل ىسراغ جابيدلا ةزعل اتلا ةرد +14  ميملا ىف ىنأي جابنملا لكشم بارعا

 عيمجل عماج مولعلا جزومناب رويشملا وو 0. ةنس قونملا ىنزاربشلا دوعسم نب دومحم نيدلا

 نب سيوأ ىضاقلل جارعما بحاص ةريس يف اتلا ةرد 3 ةيلمعلاو ةيرظنلا ةمكحلا ماسقا

 لك هباشنا ىف نسحا ىكرت رصن# وهو 1.“ ةنس ىقوتملا قوكسالا ىسيوب رييشلا دمحم“

 نيرصاعملا ضعب ىدصتو ردب ةوزغ ىلا ىلدملا ههسق ىلاث ىف ىهتناو هلمكي مل هنكل ناسحالا

 روهشملا رعاشلا بئاكلا فسوي ىدصت مث] هناشنا ىلا كيلقتلا ةبوعصل ردقي ملو هتلمكتل

 ةكم متف ىلا ىهتنا ىتح لعفف هداشنا ىلإ هديلقتو هتلمكت ىلا 1! نس قوتملا ىواحرلا

 هتلمكت ىلا ىدصت مث خلا هليا ناراب باح« بر اي هلوأ ىا ليذب هتليكت ترهتشاو دبح' ىضقو

 رعش قف جاغلا ةرد 75768  [داجاو هتلمكت فرشب زاحو ىدادغبلا هداز ىمظنب ريبشلا ىلوملا

 لدعم طفعمعلتغمعم , وسما زكه ةمعاجتغ: طمسق 1آ)ءم ءيععاذور طقعمعلا ءاعب دب 4924. 1) ه2 عا

 (8] ءع] - هعق0لعخغر رصمتعمجستاو ءمعمصوجع طغعدقتطملتصتق ءغ ظلحتع علوم معالم ءلمهطبق.

 4925. 10 ع2عغ ءا- غ6 , رسهنعمضأع ءفمعوصمع 0ع ةمملععأ ععدعستس مل عملا 1معمصسست 0118 عأ-

 ]زمرصتص» هرعصتق 2/127: و 0ع نحم ]ذأ عنج كقلق» 10عمطتخب ب 4926. هع»ء6 ءا-غم]

 رسدععمسأو ءمعمصهع ذص همممتض عمانتل ؟عداته هةعملعمعو جبعام»ع 0هءاتهمتسم (01- عل - 4

 1161700 لعرب 116م0 كاش" سن هسصصم 710 (ذصع. 31. طآهل. 1310) متمطت0م. (0مانق م6151

 مملعم لمت ععز ء7- ه7 لتعطسسو نص00 هرصصتخ ععصععد نطتلهدمدطتقع ةمععت]لهللكهع ءأ

 مروع عدع ءمرسرم]ءءنطتخ -  4927. هع عا- غم 11 عنععع ةغطنط طال .١113

 رسدحعمصأو ءمعمصمع.  ظافحدمطتخ جسعامتعخ هرعرتك 1127 , ةسمعام»ع (نةلطأ 07مع2 عرب

 11مم: 0 0ء[بطغو ملعم 11 ءعدوم للعأم ءغ ةصسصم 1037 (زصع. 2. ذعمأم 1627 ) دط01610.

 (هرسمعصسلتسس طتصعت ند, ط1 جتعام#» ععصعت»ع لتععسلتل دتكتك ءدغ ءاعوعدمأاعقلتتام و 2026© 60

 جدال قمعسل مع عمتا. 2 عموععددتم عمتسم عدا تم مممأع ممداععمست عهععقلممتعم هطأ 0ع ل1ءعلتصم

 آموستامع و 20 ءعمعلت لمص عت 260«ءعمكعس و عأ ةعوسملتعق تلمس ]ذطغعمتس ءمدضرمأ عدلت ةاتقععمأتكو

 معع ميسعم معمرباعع لتقط لماعم ععسسق لت ععلممتم ستكفسلأ مماطتتا. | هداعد 7متر

 عتطو هع طوقا دحدلعم ملقم لتعكس عغ حصصم 1124 (زمع. 9, ه8عمغ 1137 ) دصمة»طتصقم [ططاتتل

 قمتعع وتم امم عوسمع ععسسم زستتمست ةاملستغو وسما ةععتغو كمدعع دل ءعرسعم هت ممعتت ا1عالمع

 معرجعمتعطوغوم تطأ دممعاطتسع هع.  ظزسك ءىصما ودعسطتس نطملم 6277-122 264/41 ةذمعامضتتا ءأ

 رغم زهعجتغ: © 0كهصتصع صسطتعو دس ةستعأم ءاع. 1ظملعم دصملم ة1[2هز1ج 8دعط لهل عمعتع و لغم

 ره عم0ء] لتعامعو طتعامضمسس ءمماتسسكسل0حنل تتعدكتغو ءمرصرن] يصعسمسصوتع ه0طتاتغمتع

 وردمعع ةطلستاو ءأ م0006 هععععتم معي مم علغ]. - 4928. ]18 هعععغ ءا-غةّقر رمل
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 هرعش ميف عمج ه6 ةنس ىقوتملا رعاشلا قالرطصالا نسحلا نب هللا ةبع عيدبلل جحح با

 ىلع ةيجاتلا ةرد 7“. ةمتاخو باوبأ ةعبراو ةمدقم ىلع وهو حلا هلوطت ىلع دللا دا هلوا

 ؛1 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نحرلا دبع نيدلا لالج جيشلل ةيجانلا ةليسأإلا

 5 ىناهفصالا بغارلا لضفملا نب دمحم نب نيسح مامالل ليزنتلا هباشتم يف ليوأتلا ةرد 4#

 ربكالا ىناعملا باتك لمع ام كعب هفنص هنأ ركذ خلا ميركلا باتكلا ةلمج نأ اوملعأ هلوأ

 تاهباشتملا تابالا ىف ليوأتلا ةرغو ليزنتلا ةرذ 8*8 ءارقلا ياجتحا باتك المأو

 كمحح هل دمكلا هلوأ دلحكم نايل 27 قوتملا ىزاولا رمع نب ليكام ىيدلا رخف مامالل

 دصقي ىلا ةفلتخملاو ةقفتملا تاملكلاب ةرركتملا تايباآلا ىلع هيف ملكت لا نيركاشلا

 10 ةنيدملا رابخا ىف ةنيمثلا ةردلا م1  اهنع باجاو اهبيع ىلا اهنم ىرطتلا نودحلملا

 يىرعممحع 0ع ممفعأ ل5 2ظءززايار هدسعام»ع 10/- عاف 11 طعاملاعلب ا ءرا- ءالمنمت: لعاع»/من

 ]وغاور مصمم 534 (زمع. 28. فكسع. 1139) رصمتتطتمو ونيت طلع ممقسفتأم دسه ءم1]1عوعتغو ذه

 ستصل ءيرعماتع هىلتممتتغعو لتماتطستعغ ءغ دلغعسم معلأ طعستمأاتعطتت متست 1لعيد طقتسمءماع-

 ]1هدغمص 0علتغو نسما ةععتصلت طغعصتم(تعطتت معلت نلالسم. - 4929. 11- [0)7»ءغ 181-

 1117 عار رصمجعمعاأح ىعمصمتتح 0ع 0هعءامتمتق حسضاطسعاتعلعو هسعام»ع 8ع“ - هل - أ

 هك/0/1 منوع لأ 1 ءرن- ءااماغط. 0 ممع ذصعامتا دام: آمتسك 1)عم متم ءزده طعمعععمأله ءاعو

 هغ الم معممعاطكنتمصعتس تمام ميتاج ءعأ قممعا نع50صعس لتحتعكمسل ءوأي - 4930. 12-11 هع عأغ

 1[1- 1 خ17 ءغر رسمت عمرتامو هفمعمصمتتمج ه0 نتهعمأأمصعم معصم ةملاتتل) 18212321 ع5و 211607

 عطعتلعط لع7ع7- ءل- لغو قلطلس هلل "مادمت آمر: لطق 18 ءاب» كميرتناغ, دسصم 911 (ذصع. 4. لاتطم

 ا 41505) ددمعطتم. - 4931. 17هعععغ ءا- غدد أ ]1 1 رص ه(ءعدط ةطتخط ءال-(ءمعتار دددتعمتتاف

 زماعع م" ءامتممتم هلل ءععممتعمع لع تعكو سمعتم "عنعامغم (نهعمصم ةتطأن ةليستلتم 1لعموسع هطقعتعد

 ةسصغو هنعام»ع طصتسص 110هععق 8 عرن 7101 منوتنعا 17 ءنن - ءاردوزإ ملال ]1؟ عجلت 1؟م] قو

 وأ زاأم ز]معلمتاأ: كظعاعر ةسستسمتت انطعأ ةسعحتقأل ءاع.ر ءغ هع طمع هردنق ءمدسررمةانتق5ع 01و

 ممداوسحت> 762/8 هآ - هع هآ - هطام» ىصلععكأ تأ 1/1110 ع - مص"( لتعامكتا ام

 49032. ][)وهعجعع6 ع] -عصنأ] رع © طمعععع ع] - عمطأاو رددجععمترتاأام 5ةع9ع]واتمصتق أ

 ةرداعملم»» يصلتعحمم اصاععر "عاما مصتق م]1ععمع يع لع رئععمتطسم (ئمعمصت ذماعع هع ةيسستلتطاتق أ

 هاطوعتسمر ةهسعام»ع طصقس ل لعبت» - ءل- لكن 71ه مسسعل ]ظظعتو رسم" طاع. ةهمصم 6006 (ذصع

 6. لسا. 1209) رصمعأتم. آه]سسصعمرو نقم( اه زمعامتا: آمسق آلعم (مهلتكو نسملعتس عمال كك

 ماطسسمأا اع. الزعمععزأ طلع مسنعام» 0ع >ععولطسق (ئهرمصأ زاذ "عرعاتأعو دنع ؟عرئطل أ

 40 بيصععمالممأغ ء( لتعععمامصغو ونستطستق طقمعععاتعأ تكل هاملعمغر دك اردلق >0 ؟ععامظأ انك“

 ق3 ءمو 0عزعملعملمع طلع معورمصلتع - 4933. 12-11 هرمععأ ]خا - 'ل'ط ءعرستم عار دمتكمل8
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 رصتخم خيرات وهو 4ع ةنس قوتملا ظناحلا راجنلا نبأ دويحم نب دبحم نيدلا بح

 نأ اهلها هلأس لخد امل هنأ ركذو خلا كبزملا هناسحا نم ىضتقي ادمح هلل دمحلا هلو

 ماشلا ءامسا ىف ةريطخلا ةردلا 6*5 اًباب رشع ةينامث ىلع هبترو باجاف اًخيرأت عمجي

 ةريطخل ةردلا م#1خم كم. ةنس قوتملا بتاكلا ىلحلا ىلع نب دمحم نيدلا زعل ةريرجلاو
 و

 [ ىفصلا ] عاطقلا نباب فورعملا رفعج نب ىلع مساقلا ىلجال ةريوجعالا لعاأ رعش ىم رانخملا 35

 ديخا نب كمحمل ةينأر ةيبرعلا راغلالا ىف ةيفخلا ةردلا 514 هأم ةنس قوتملا ىرصملا

 هامسو حرشلا رصقخا ث ةييضملا ةلابذلاب اعامسو اهحرش رت ىناميلا نكرلا نباب فورعملا

 ةديصق ةيتسلا ةديقعلا ىف ةينسلا ةركلا 16 حعورفلا ىف ةرخازلا ةردلا 0 ةلابذلا ءوض

 ىنيدراملا فيش نب ركب ىبأ نب دمحم نب ىلع ىنسكلا ىبا نيدلا ءالع خيشلل ةيميم

 خلا نيعاربلاب هدوجو تيت نمل محلا هلوا ىعاقبلا ىلع نب كمحا اهحرشو 0

 مععالمدد 0ع طتعامرته ا1ءلتمحعو جتتعام»ع 7101: - ءل- لأ: 8210 متجتتعال 8 عن 1110

 ل67:- 7 ءززرام» [1ظةلظلعو ةهمصم 6043 (زصع. 29. ل1هت. 1245) دصمعطتمو ونتخ ءىنت 11علزصمتس

 1موعءعودنمك ءةدعغار 1آمعمامم ممتهمأ ه هع معاتتعسعر نغ طتقغمعتمس ءمال1ععععأ ةققعممتعي ءغطقمع

 طتقغمصحتس طععععمو ونسمع أه ص علرتغز طمسم [)عم ءدر ونتمع حط ثم طعم عقععصاتمتلل 20م105101:علل

 ءرجتونغ ءاعمو ص هءام0لءععلس ءىمتتد لتكتوزإا. - 4934. ظ1- آل هءععغ ط1 - 8 طقخغأ »عار

 رسمسعمعاأم يدلصستخ 0ع ممرصتصتطاتق كوعلمع ءا 01عدمممامستةعو ةتنعأم7ع لهن - 60 - 01

 رله1ءمتا17ء0 86+ ملل ظم/عات# ظتطحم ةصصم 684 (ذصع. 9. طآمعأ. 1285) ردمزان0.

 49335. 12-1581هعءغ آظ1-]آعط مغ عار رصهمعمساأو يتسلم. 8 ر]110عع ءقمعستماتتل ع م0عأاثك م

 31مم ماحستمع ءعوستعت [مصتتس و, ةتعام»ع لااا عام ملل: عع ل ولم | كة ءعطقااف ] هلقعمب

 ماعم 1ز:-عءاعمن146 لتععأم كغ دمصم م15 (نمع. 22. ةلآممع 1121) رصمعطمم. - 4936. ظ1- طل همع ءأ

 11 -1عط م 117 ءغر رسفتنئمسأم هععسلام لع حعمتعسمفغكطسع جعمطتعتم. (نمعسصعم لص 204 لععتس عصقو

 دسعام»ع 710/ هيوترتعأ عرب قلاتسعل 7” ءدفضسف, ؟دلعو 8ظط» - ءاموزجت» لتعأم و ونت ءّزاتق 60111111

 ىسضصسص 17)/ - آ)همالاءا 117 - 7100/4 ءا ذمهعتماسسم ةعملسع ءلئتلتا.  طوماعع طسمع طعععتست

 ءيىماطمحتا ةيتغمسعموسع 10/10 هل- لسمام/ءا ممدصتصسمكزاب. -ح 4937. 1ظ1- آه مع ط1

 2 ةطت1ععأر رددت عمتتأم 11همتلعه 0ع مدعاتطسس لدعم ةرععزم]لئ طوع. ع 4938. ظ1- ط5 »عا

 آ[[1- 85 عمزج عغ 11 ءل- حج عطل لعغ ءا]- هممصلتو ءار ديمنومتتام مععامقد 0ع 80ع هدتاطولمدمب

 هسعام»ع هطعتلعا 4/6 - هل- لأ: قلت اايمععت» ل1: وري 7101عميهتسعل ظعتن طق ظعات» عنا

 ك/رم»م 31 »ةلقمن. (مهل0ع ذم الم لععتم عمك, تزحف ءىىسضصعغعمأمعتستت لت»ءا طعن ىلا 0

 7 ءمم( بتلتك. 1معمتغ زمن ]متتس كر تتزادق ءيتكأعمأتم دنعضويس عمتك طعستق م2هطفطتع ءاع. ح
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 ةليسولاو ةةينسلا ةرحلا م86. ءاقلا ىف ىتأي ةيبقفلا كئاوغلا حرش ىف ةينسلا ةرجلا

 ظفاحال ةيربلا ريخ لوم ىف ةينسلا ةردلا +35  برغملا كلم نانع ىال ةلاسر ةياوبنلا

 ةينسلا ملاعملا ىضتقم ىف ةينسلا ةردلا #55 ىنالعلا ىدلكيك نب ليلخ نيدلا حالص

 نمت ىو ةروجرأ ىبطرقلا ىكلاملا ىدنزالا عيبصأ نب ليكام ند ىسبع ىب لمكحام ىضاقلل

 5 تكنلا ىف ىناثلا»و تافيرعتلا ىف لوالا ملاعم ةعبرا ىلع اهبتر خلا دمحلا هلا دلل دمحلا هلوأ

 نانثاو فالأ ةعبس اهتايباو ريسلا ىف عبارلاو عورفلا ىف ثلاتلاو ةيعرشلا ةلدالاو ةيلوصالا

 باعولا دبع ىيدلا نيمال فورشل جراخم ىف فونشلا رد موعز#“ 9 ةنس رقص ىف ةبطرقب غرف

 ةرجاهلا ىف ةيدوضلا ةردلا م06 4. ةنس ىفوتملا [ىفنحلا ] ىقشمدلا نابمو نب دجأ نبا
 ى

 يلا كمصلا ميدقلا دلل نيثمل هلوا ىسيهفقالا دامعلا نب ديا نيدلا باهش جيشلل ةموظنم >يوبتلا

 ةليصصق ىعو نيكل ميركلا دبع خيشلل ةيبيغلا دعاوشلا ىف ةينيعلا ةردلا 0 حرش ةيلعو

 4939. 1-1[1) همععأ 8-1851 عماوج عار رممتععمسأاو معاتمعم.  (نهرسسعمسأ مهنتك هزعتتق ل ءماقا

 1:تطقورءار لع ندم [ناعتد 10 ؟1لعدطتسص - 4040. لخ]-]) همععغ ظظ]1- 8 ءصاععأ >7

 117-11: عوأ1 عع( ]1-51 ءطعرعلو غر رسمت عمتتام رصعاتمعوو ءأ جدتتم متمرط ءاتعم. 1" 'عهعامكاتعو

 ةمنتعام»ع قلالي لطيف, 0نءعللعمتلس معصعترع. 49041. ]120-11 عععغ آ1ظ] - 8ءماج ءغر

 رممهيمسام مععاتموو لع مماتكتاملع هراتسمع صاع تعدالستمع, هنعام»ع [1ةطان ه0 ]-عل-

 1ك10/1/ ]ف عن لك ءننعالن لامر ع 49492, آاك1-]لل هرمع ءغ لخ] -ذ صاع عار ددمتومتلام

 لع زعم نسمع دزئمح 8لعأز هانطملمدحع ممداخلمماو هسعامعع (ئةلطخ 21ه مستنعا طع 12

 ]11 عزب ل1 ه1 موت ءعل اذ ءرب ل عالم' للم (©همانلم 8لملتلتامم  (نحضصصعم ددعأعو ]أ عّرزمع همدان م05 نتن

 مغادممم ؟5ملطسمتمع يرض عطغعمعكتسلو نن00 زأه ةمعامتغ: طمسم آعمم, نسأ ]آل دع اهسلاتق ءعأ ءةاعر

 عع ةعراعس دستالتطسع ءاغ لسمطانق ؟عمدتطسق ءمصقاقل. ]له ممعستغ ةنتعامت» لص لان101 ةزعوه ع

 4. لع لعلظمت(هصتطتع - 2. لع حلممامكتمصتطتع ةسطاتلتطسع ملمعترأم (اعمعامماتطنق هغ ع

 معو ءماتع [1ءيدلتطسع - 3. لع مدعقطسع لدتقتق هةمععلدلزطتعق - 4. لع مدموتطاتع ها 5115

 مع (هرعاتطقع رمدعمعع ظمكعع مصل 614 (ذمع. 10. كير. 1217) ةطقواوتك - 4943. آه عععغ

 ءا]-هطممشتشآر ردمععمتتام اصهاتتلان12 0ع هدععمصتع , نستطع ]ز(ءرئمع مدتمصتتل 13801, 101

 1 ن-عل-لك ملال -عا-:معارأراط اثعرع كآسعل عتب 11" ملبطاس آل نسععابعلم |[ آطممعاتم] , ةسصم 38

 (ذمع. 7. كعرأ. 1366) رومانس. - 4944. 1-1[[1) هعععأ اك] - ط8 طسأإت عار رسمتومتتام نع

 لع طعم رسم مطعأتعمم ةهسعامرع ظطعتلعط كم عاوطل عل - لأ لآسعلا طعم ءاقدعل لع مابعد

 (حضسسعمو نسم( زلم ةمعتزرزتا : طمس [])ءو حعاععممر عع عامم ءاعبر عأ ءمضلتت ءلامتتأاتللل 0100116

 اطمطع( هدوم. لخ|-1ل هعععغ اخا|- كلتمستع ءار سمسومتكاأم ععضانتمام 0ع ]هعلق معمطممسأتطانق

 ةهمعممتم , ةسنعام»ع هطعتلعط قلل -ع/- مع«أم» لقا(.  ('مدغلع ذص لقرع لععتمسعمسق ءأ نناطو 05
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 خيشلل ءارز ولاو كولملا حداصن يف ءارغلا ةركلا *18 نيب ةدايسيخو نيتالثو ثالث ىف ةينيع

 باوبأ ةرشع ىلع هيترو [رصم ناطلس] فمقج ديعس ىنال هفلا ىزيجلا ليعمساأ نب دومحم

 دانجالا ىف 1 .ةرازولا ىف ٠ اهدعاوق ىف * مامالا مكح ىف # اهطورش ىف " ةمامالا ف ؟

 ةقرفتلا. لداسملا ف 1. بيلا هيبنت ىف 1 ةيعرشلا. ليحلا ىف م ةيئاطلسلا ماكحالا ق «

 ىناثلا ميلس ناطلسلل اهمّدق ةيكرتلاب هتمجرت روريف بالو م ةنس ةدعقلا ىذ ىف غرفو

 سيحكم قيال ضاوخلا ماههوا ىف صاوغلا ةرد 0# ءاضيبلا ةرغلا اهامسو باوبا ةعيس اهلعجو

 مع ىذلا هللا كح دعب امأ هلوا روهشم بانك وهو هاذ ةنس ىفوتملا ىريركلا ىلع ىب مساق

 د لمكم هللا كيبع ىأ هيا نيتيشاح هيلع قلع ونا نس قوتملا [ ىوغللا ىوحكنذلا

 كيكام ئىبد كمكحام ةغيشاحو هدد خنس ةوتمل ىلقصلا نيدلا ةكحب فورعملا ليوكام لأ

 ٍءوحنلا ديا ىب هللا ديع باشخلا ىبأ ةيشاحو هأم ةنس ىوتملا ىكملا رفظ نباب فورعملا

 طلواتمأو معه ؟ءمدسق ءمصاتمسعمس. - 49460. طا لر همععأ اظ]- طمع عقب رسمت عمتسأام ه0طتلتق

 لع بيمهتلتتك معوطسم هغ آ1[1'؟ءعملتعتم لهقعرو ةسعام»ع ةطعتلعط 71هلتو 4 ظعتي ةطودمعأط لقعأوم نتن

 خص كعىسستسملست قلقتع كيلأ لمعسبمع | كعيجرت كدلافمأ] ةععاوعتغ ءغ ص لعععتص ءمرتأف

 للوررمدبلأ - 1. لع ]سمسم - 2. 0ع ءّزدتبك ءمصلتغخممصتطاسق - 3. لع ظتصعاتمصتطاتع ةطتتط عالق

 [رررمررإلإ - 4. لع ءدصس مع معامتتلق ظطتصلممت عماملتطاتق - ّة. لع 15[ ءيزئوطب - 6. لع

 ءىععمعلقمطسك - 7. لع ةمطتاتع ةنلامصتعلو - 8. لع ظدسلتطاسق قدعت لل لق ع 9. لع عع و100

 ]رعز معةرمصعج 2عل0عماتصه - 10. 0ع نسمعمأ6مصتطستق ل15 عمزق. قةطقماعستغع دمعممع آل 123ه'لعأ

 ةصصخق 843 (ةصع. 14. لكسص. 1439), ءا ةظاد»» 4س ذماع مد ءاماتممعت» طتصعتعمتل ةععئار

 ويحس كسملاقسم ىثعءم» 17. هطخطلتع. كعماعب هك ءممتأج ءأ همدصعت 117 - (اءمر»»ءا آلآ - 7 ءنلغ

 0علز6 4947. ]20 :ععغ ءعا- عطملكعرك قر دمت ومهام تعم هأمدتق 0ع نعععمأتم طمتضستساتلل

 درمععاوتتمدتسمتنتسس ععمستسهاتعأو , ةهتعامانع قللتع ل10 عتست»ءأ ( عن طعنا للغ طل” ا”ةو دمحم

 516 (زمع. 12. لامع. 1122) مصمم. ةطنئطعع ممالعدتلستقو ننأ زاه ةمعاررأا) 8عمعدستسةأق

 معجعست ع عصلتك. آطجتنك آلعمو وست بيلغم»عو عمم5 مرسم ءط عملتغ ءاعيو ءهغ ءمرصتسعماةهكلأتفق ءأ

 عامودهزك عومسلع6. - (1هوووه ةعتمدعسسأ قللتع 21ه]متهت»ءعا ى4ط0هل]ع] عرب ظعر»# | عد

 كلل - 7 - زعلك عدس حاتعاتك عأ طعدجتعم]هودقزرو ةمصمم 5 ملمع. 24. لآمعست 1156) د205طنتتقو

 وست لدمم عامدددسصتس ءلتاتممعم بيعوكتأ - قلاب قة الملاعب ك1هأرمنوتعا 8 عتن ىكآلق ل10 [روترنتزنعاأ

 د28, حهلعم طمزرعا - عل - 28 لتعاطاتص ءغ جصصم ووو (ذصع. 12. كعص٠ي 1100) 1201:غانان5

 اهللمابمتدتعا ظع» للم]ءميجتسعل 2721ه8قفرم ددلعم لا 1مركع» لتعطع ءغ مسمم 568 (ذصع

 23. ثسع. 1172) مانتت5 - 0111-1 مث]رد]راط  م4ط0ل0/1/ه]ب 18 عجن قل]بتنعأ 62 هنت 3 ءانقو
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 مرش اهنمو باشخلا نبا ىلع بابللا هامسو 3 ىربلا نب دمحم قالو [010 ةنس قوتنملا]

 جوزمم حرش وتو ىوغللا ىراصنالا ركب ىأ نيدلا زع ميشلا نب دمحم هللا دبع نأ جيشلا

 مللا ىجا هلوا بوزمم فيطل حرش ومو ىرصملا ىجافخلا دا نيدلا بايش انالوم حوشو

 ةجرختسم ررد ىلع ىوتحا امل ةردلا نأ ركذ ملا ةرد بدالا جات ىف هحدمح لعج. ىذلا

 هنا الا داقتنالا ىم كلجملا اذه ىف ام فنصملا ىمجلف داجاو دانا نأو وهو ةعاربلا راكب نم

 ىلا فلسلل راصتنالا هاعدف ليلق اهعفن ىتاوح ريغ رودصلا هل حرشنن اخوش اهل ري مل

 ىدادغبلا ىقيلاوجلا دا نب بوجوم روصنم ىنا ةمتت اهنمو اهحرشف اهدداوف يارضدنسا

 ميحرلا ىبع ييشلل ةردلا رصتخمو ] ةماعلا هيف فحلي اميذ ةلمكتلا هامسو 740 ةنس قوتملا
 اهو 52 < ل

 مظنو [مالسالا تيران ىف ىعذلا هركذ 41 ةنس ىقونالا ىلصوملا سنوي نب دمحم ىضرلا نبا

 خلا ىدتنبأ لالجلا ىذ شر ليكاي هملوأ ىزماقلا قارولا ديد ند رمع نيدلا جارسل ةردلا

 همظن حرش مث 1.0 خنس ىنونملا ةيتعلا نب ميعاربا نب رداقلا دبع حونفلا ىبأ خيشللو

 [ممصم 567 (تمع. 4. كعرتأام 1177) رسمت هنك], سعت لطتع 710/, عت ءف ]زهدي - ءاارعر»# "ءاطامتع

 هاسلستغ ذص هرععع /2/- [رمااأ هلع طا -ءازابمعاو]ر مط ذزمع ترام. ع (نهدمصسعمامتلمو ةعرتوس ءعطاتمأ

 كاعزاعط لقكقنب قلللمااعطع ة2/له]رمستسعا 8 عري- ءاوار عالبال لعتس هل - لفن كاع ظعام»  لضعمس#

 [رمجنعم]هعدفرو تيزدك ءيرسسعمامعسك غعدعاسم جلصتخطبس طقطعأ ب ل]1ماله هممدتعع هانعاما-

 مل - لف قل ارسعل 16م كرت قلة ىؤسعك ءمسسعصامتساتم ءاعودصم ةعحعادس ةهليستجطسس طقطعأ

 مه( زخم زمعابتغ: ةمسلم 12ص نست ا!هسلعس ةدمتس لص ءمضومسم طاسقملاقلتم دمت عمت امل قمع

 ؟م]سزاإ هام. ةلمصعأ ءازدتصو هراتبك 720علر تبر رسمت عمض امم مرسم عطعملمغع ع دسمتاطسق

 هيععا] عمالمع معماعدعأامعو ءاقأ ءيععوزم دمم0م معمدتغأو مغ ءعماع هنعام» طسقسق ءورصم عمامتتت

 معجو نسمع ص طمع ماسصتمع ةصكتعمتسماستع, ءدعوستمتغمق !مسلتطسخ ءللععمغو هسلاطسس (متسعم ءأ

 موجع مرسم عمامسسس 510عغر وست ةصتسمع هل لتكععملسس طغعصفع للتعرتمدتكم5 غعمعمأو رتتتمعأعت

 عاموددعو وسمت ناتلتامع معكم عوار ديك ةاتلتستل 20820163 هلزسكممسلأ د0 جدلصما[هللمصعق

 همصست هحاممط ءعملمم ءععلامبعأ. آ1امودع ]ذطرعأ ءجرمدزممعتس ةععيئعددنتم ءنأا. 1طسع معضاتسعأ

 ءاتحتسص ةسمرت] يرعضانسب هل قلطتع ةلمسي» 21من ظعرب لاسعا ل عمالة عطغ ظمعجط لال

 دصصم 4605 (ذمع. 17. ةعرأ. 1072) مهمءاسم, ءلتطس ءأ 1'ءانسقاءا لسع نملإزرمع لفات ءآ-هوتتعأ

 ةمجكترماستس. | آكرتغمسعم هرعتم 12مب»ءعا ظاطعتلعط قللل-عاد» مطلق اظعتسعا»ءلأبف لل هارعتستنعأ

 ]لذ مزإ )هيمو قلمي دممم 671 (زمع. 29. لصل. 1272) رصمعاسسخو ءلتلتغ, نأ ط-ععابعال# ذم

 1“ 61-ء/منر» لتعتام | ها كش ازعل لاو لردع ظعي قلما مس»دعل ]1ع مع لك قع دس عاكتعمللل

 ءزدم (مممعامت14مصعتس , نسمع زله امعترتا : 4ك لمساع لمصتصت دصعت دجمز ءدامتع هعمفلل اصعتلرام ءاعو

 راعمسوسع هاطعتلعط لكانت مانأ قلطلا- ءا- نياق ظعبأ لا” م]رك» ظعتن- ءامالعر ةسصم 907 (ذصع

 17. لسل. 1501) مدمرئاسالت و نللأ ةعيلسق رتعاتلعأ هريعرتس قرصان عتامتلال1)1 ]12851[.
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 مكرمو صاوغلا ةرد] 8060 روذشلا راش: ىكدلجلل  ضاوخلا رارسا قل صاّوغلا رد 835

 ىلع فقا مل ةرقبلاو ةكتافلا ىتروس ريسفت ىف لوالا كلجنا هنم تكلم ريبك ريسفت موتا

 ريص ىفيصلاب ريهشلا هيقفلا لبقم فيعضلا كبعلا دي ىلع غرف هخآ ىف بنك نكل هفّلوم

 ةلمسبلا ىف هلوأ ىفو نارمع لآ ةروس هولتيو 7 ةنس نم رقص رشع عسات يف كلذو شمتغ

 نأ هدايعل مسقي ةروس لك سأر دنع هلزنأ انبر نم مسق ميحرلا نجرلا دللا مسب ءاملعلا لاق

 ةرحلا و [بيرغ اذعو ىهتنأ فق ةر وسلا هذه ى قدانع "اب مكل فصو ىذلا ذم

 هلوأ ه. خنس ىتوتللا ىلازغلا دمح ىب دمد كماح ىنا مامالل ةرخالا مولع فشك ىف ةرخافلا

 ةرخآلاو تادابعلاب فلعتي اميف ةرخافلا ةردلا *امأ ملا ماودلاب هسفن صخ ىذلا هلل ديلل

 ىثع ْظ عضنو ىلاعت هلوق ىلع هيف ملكت 10 ظن ىقوتملا ىفاشلا ىسهفقالا دامعلا ىب كيا باهشلل

 ىف ةلاسر وهو ىماإل دا نب نجرلا دبع انالومل ةرخافلا ةردلا #10 ةيآلا طسقلا نيزاوملا

 4948. آل هع»عغ ء] - عط محك ل ةعر ددمععمرتأم انكتص 20515 0ع ةععوستق نتنه] 1 [هاطنمل 1117516

 هسعام»ع لق70عء]عو همعهتك هاملعت»» ذماعمتءاعب - 4949. [1آ) هءءععغ ءا-عطقتت 535 1

 31ءمعغعو' ءال- اعطت ةدقر ممجومتتام دنهلم 260235 عغ مرهطتنت ؟ةعمتتنتت 111سم علتستلل. -0022( 

 ردعصأ مرتك (نهدصأ 1تدعصتتكو ءانزاتق مد110312 م22(ء22> ءدعم]1 ءمنمصعتت لتقتاتللا 110

 كسدأمستسا ماتم عماعت» م0مع510عمو صعع ءّزاده جعام عدت «0عممدعمز دكاميصسعم مص طصع ]تطدت

 طوعع ةعتمأم هدصغ: ةطعم] سطس هدأ هرانق رماصأ ةأعصتم ةعكأ لعطتلتم 71:عل:7 كيب 6 اءهاتنععأو

 مسلعم ىمبرك# لتعتي لتع رسعممتم كهدقعمع نصل ع1 ءعدتسسم ةسصخل 777 (صع. 2. لسصع 13735). طآقصع

 موياعرب كدنرعوأو (ءعاله ءىعامأغو ءغ زمتكتم 0ع ةمصصتتلمع رى, مرستسع 1[)ع14“ طقعع عدلتتصانتل :

 1رزعسساع منعت 0هءق رو معصتسلمسا ىو لهسدتصع عز ددهتكعع ءمعلتق مدتدعرمامرتم “©  ءمصكسعا"ع

 لاعحتس ءعمطتتل هج 1لهردتمم ممداعم دصتألم تتزاتقكزك كامصدأمع معمنعامطتصت و ونتتم ءتل(61طدق

 عمتق ةلطضصصعأو هد نسمع ؟هطتقو يتلغمععع دصعتي ذص طقع كسعحتمف متهعق ءصتطاتصانك و 1:18 ءققعم

 [آدعع يتلعسس زالعز حعمسصعم ةنمعتلمعم ةنصغ]. - 4930. 12-11 هممعع ظ1-1 ةلعطتتع ءأ

 11 طومطلق هان ءعاآ- جلع طت ع عغر متن عمتتأاو مممععأومسعق 0ع لمءاعلمتم ععدتس 20 ةلأععمتس

 دتغمتس مععاتس ماتس» ءاعععملتم , هسعام»ع ط؟صقتس قللت ظل ةتنقأ ل10 متوت»عل ظعتن لل هأ/هتاتنعلأ

 6ةممعم7خ, دسصم 505 (ذصع. 10. للصلع 1111) دطمعطتمو وعتتخل ذه 1زمعاصتغت: طدتتق آلعمو وتنت

 حصمتسمتال كانقتت مدممر1و جعاععصتأاماع لمممحتا كعب - 4951. ظ1-1)هعععغ 7-11 ةلعطت عاب

 رصد عدجعام معمعمامسع لع زتعر نسمع هزظعتح تتلطتق للتعتمأ ءغ حتلحتت جاف عنقتس 5مععامضأو

 ةدسعام»ع 87 6أبط-عل-01: لآن عأ 8 ءرا-عاخنمل قل ني]عوم كطقتتتتمر ةسصم 508 (ذصع. 29. لص

 1405) مممعطتم. ]لزدوعتغ 1ط1 0ع ؟ءعطتلق ءمعومتعتق ىرآكأ مممعتساتق 3(5(ع1هق ]ا5[ه8 “© عام.

 49532. 120-151 :ع+غ 11- 1 ةلعط1 عار مدموجمتلام م2ةعداممسكرو هجنعام»ع 8101125 همدان

 ك1قاآ- ءآ-”ه]نسوهب» 18 عد ل]ددعل لمسة.  "اعمعامطتص 0ع ةععام كملمتحتستو مطت]هدمربطمتاتتلل أ
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 هتافصو هناهسأ فداقحو بجاولا دوجو ىف نيملكتملاو ءامكحلاو نييفوصلا بعذم فقيقحكت

 دبع نيدلا لالج يشلل ةرخافلا ةردلا 560“ ملا هتاذب ىلجت ىدذلا هلل دبحلا هلوا

 ىضاقلل ةقرافالا ىساح ىف ةقدافلا ةردلا 242 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا

 حرش ىف ةديرفلا ةرىلا #15  "هأ خنس ىقوتملا ىسسفقلا ىتاغيتلا فسوي نب دا سابعلا نأ

 م ةديبسصقل دقلا
0 

 5 ادب خلا ايورلا لايخ لعج ىذلا هلل دبحلا هلوا لوصف ةنس ىلع رصتخ ىماطسبلا

 ىلو هلل دمحلا لوا رصتتخم ومو روكذملا نرلا دبع خيشلل باسحلا نويع ةرقو باتكلا نونف

 خيشلل ديوجتلاو ةءارقلا ماكحا ىف نيجملا ىراقلا ةرد 4#. باوبأ ةرشع ىلع هبتر لا داشولا

 خيشلل ىراقلا ةرد 401 مه ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىكركلا ىسوم نب ميعربا نيدلا ناعرب

 ةديصق 11 ةنس قونتملا ىنغنسرلا هللا فزر ند قازولا كديع لمكم نحىبأ ىيدلا زع رسقملا

 معارج طوع عزعمسسم ذم ذه ىمظضسمممسلام ها لعاعملعماحر نسمع 0ع ءيتماعمكم ]0ع ةطوداسكم

 مغ رمح ممستساتسا ءأ حاامتطسغمصتنس ءزاك همهاستم ةامطسما. آمعامتغ زأه: آدسق 1آ)عمو نست

 ميدممتتم هده ةماعمل10ع ةردممععاإ اعبي ب 49353. 1-11) هءععغ آخ1 -]* ةلعطأ ءءوار رمدععمكتام

 مرمععامسمعمو ةسعامعسع هاطعتلعط لع/م7-هل- لف: ملطل-ءا- ”«ليرومتا عرب لطف ظعام كميرا

 مصصم 911 (ذصع. 4. لصص٠ 1505) دممجطدنم. - 4954. ]51 - 1)ه »ع6 ]1 - ظةتعوغ 11

 صسعطقعأسم كا - 1 1كعاعمأو سمت عمعأاح مهعمامممق 0ع حتعطباتطسق مسدلعطعم كلطوتتتتلب

 ةهسعام»ع (نةلطن قانا“ !مطاناع قلارندعل عرب 7ع“ 1 ءةعاامأبم (نهكتو همصم 651 (ذمع. 3. ط!آهتهأع

 1253) رصمرتطنم. - 49و55. ]ل1 - 12همءععغ آلخ]1 - 1 عمال ععر ددمعومجعام 1معمتسرة 2 خ]لق.

 (نورسصعمامسسم (مدن معرب لع نسح هسجدتع ذص طل ءاميدم»# ؟10ءدطتتب ع 49360. آه عا

 ءا]- مه صتنتسو دسم عمسام لمعاسممتتتسل 0ع ةمسصسمتم معععععوكتممتك هعدالمستسس , ةسعام»ع هطعتلعط

 قة - ءأ -هايتنمن آ8ءعامسم  (نهسمعملتطسس لم ةعحع هععالمسعم لتحتعكسمو وننقل زأه اصعرتغت

 آمسع العمرو نست مطقسأامفتمسست ةمسمتل معزا هام د 4937. آه مععأ [همّتص ع]-]طعمذغمط

 ىلع (هعععغ هوتنم ءاد- طم عدؤطو درسمععمعتاع ل0ءاعممتجستا ة5عئطعستسس ءأ "ععععمأ0

 هع لمضسا ةسستطتس ءانعمضتس  ةنتعامر»ع قلطلل-ءعا«ملتيمتو رصملم ][جلفغم.  (نهرسر عملتنتلت 104( 

 ام ][معاربتا: لطحسم للعم ممعامع حتمع ملم0ءعمتمرت ءاعبر ءغاتص 0عععسس قييتلم لتكتمل ةقأءاد

 4958. ]ل هرمععأ عال - ىتسأ ءعأ -دصمز (لر ردمعومساأم ]1ععامرتم (نهموصأ ءومعونع علامصأتك

 لع مرمعععرراتلم لم ممععصعإم مع أ ]ءعلممع ('هممأ 1لمصعح هطععض ةمصلتقو ةهنعامع ظطعتلعط

 الف و»|ر/قء- ءلل- لغد: 1" هلك» ظظعنو قلم لع ءبم كطمطتكمم ةهسصم 553 (ذصع. 26. كعص. 1061)

 رسما م. - 4939. لل همععأ عا - ءلعأتر ردم عمرتأام ]1ععامرتم (0هروصتر ةتتعام»ع ]ل ةندن-60[-4

 كاان ةلعامتنتنعأ قلال-عا-»ءععنع ظعب لغ سع-ملاعأ لغنداوج]برق (نهدعوصأ صاع ءاعر ةصتتم 1

 5 نمحرلا ديع خيشلل ,.ى وبعلا ةرق يور نونفلا كرد 1 ىلامالا زرح ىو
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 هامسو ءارقلا ضعب اهحرش ءاظلاو داضلا نيب قرفلا ىف فنص ام عفنا ك طيسبلا نم ةينات

 يلا هيلع ءانث ىصح ال ىذلا دلل كمحلا هلوا ةردلا عفانم بلاطل ةرغلا نساحن فئشاك

 ميملا ىف ىتأي ةنسحلا لصاقملا صيخالت وهو ةعداشلا ثيداحالا ىف ةعماللا ةردلا 4

 ىف باوبا ةرشع ىلع ىماطسبلا نمرلا دبع ييشلل ةيفاشلا ةيودالا ىف ةعماللا ةردلا 54

 ةنسكاسملا ةردلا ضل خلا هبايلوأ داحأ كهشا ىذلا هلل دمحلا هلوا ةيودالاو ةيعدالا ساوخ

 ةييضملا ةردلا +11 ىجفايلا عسا ىب هللا كبع نيدلا ىلل خيشلل ةنسلا ىف ةرمعلا ريركت ىف

 ةيوفطسملا ةرايزلا ىف ةييضالا ةردلا 507* فيس راصتنالا رصتخ# وهو ةيردنكسالاو رصم لضف ىف

 سمخام حرش ىف ةييضملا ةركلا 200 ىورهلا ىراقلا دمحم ناطلس نب ىلع نيدلا رونل

 بستكملا حوش ىف هركذ ىكدلجلا ىلع نب رمديال ةيمجانلا ضرالاو ىقرولا ءاملا

 تفورعملا نسح نب فسوي هلمك ريسلا ىف ةيضرملا ضورعلاو ةييضملا ةردلا 08

 (ذمع. 15. للم. 1262) ردم»اطتم. ('05406 أ 16 0ءدتصعتك عأ نعام 2654/ ءملط05ذأهو

 وسمع هتلتعس5زسم ءيىصاتصعغعو ونتهع 0ع لنمىتصدتمع اماع» !ئاععدق 1271/0 أ 1ع ءمدصوتممتكم

 عن(. -  ليعععم» نتتلحتت (نهعمصتل عمت ءمررتت عاتامأطتق ع8 6غ ءمدصتت ءصامتتتتللت 724577“

 درا عانام» ءآ- جام“ ءا 11 10781, 7»ءانفيرلا' 12-101 همر»ءا دمكىتمستل. آظآمعمتغ ذكذن: آصحسك آ)ءمور زانق

 لدسلعع زمصتست ءمطأاعو هبصغع عامي - 4900. [خ1-1»هععءأ 11 - آب ةستقغأ خ1 عآ] -ةطقلتغط

 ءادعط ةتدخأرم سمت عمساأم دمتعمسمق 0ع هلت 6مصتطتتع ل15مععستق.  طمتغمدلع 7عق مماز012:عق هز عتق

 1م عمونا 1ظمعمتنع#/ ىصماتسعمك رم 0ع وسم اناععج 21+ 10عدطتتب - 4961. 1202-11 عأ

 [سا1-آةساأمأ [1 ءعل- جلدك 1 ج عأ ءعادعط 2217 عار دمجضعمساو ددتغعممق 0ع ععويدعلتتكق ةدصقمع

 ةطسع و هسعام»ع كطعتلعا قل8(ل/-ع7-عارتومت» عما منو. آفطعتع ذص 0لعععس قرتتح 0ع معمرست ءاماتلاتك ج

 حمععمصتمق معععبستب ءغ ععسءلتمصتسس للعتكانق عءعقأ ءغ ذه ةصعأمأا: آهستفق 1)عمو نتنت 00

 عمصعا[مرحتتلتل  مجععامسأتهكتنستك دهسا تنمل 1 ممقنأا ءهاعب - 4962. 1]- [)هعععغ 11-

 3105 ة(جطق ءعمعأب دهن وعممصأح معمطدتو لع حتقتامالممع ةدعرتج 1م 1عدغم 11ءاءلاعحصم مع نصتنتلا

 ةصصتست عرفعاتتم , هسعام»ع هذطعغتلعلل 17”ء7أ - ل - ل: قلطلعا7]معلب 1ع: لعمل 7” ننقل د

 4963. 1-11 >0عءعغ 11 - 31060ط 1ع عار درسمفععمتاأو !تعتلك 0ع معدععاأمسألم (نةطتعمع ءأ

 قلل ءدعمصملعمع. 1كمتغمرسع ءعأ انطعت 17من. لع نسم ةدتصتتف ؟10لعصلست. ع 4964. 126-11 عا

 ركل - 310 طع عار سمع عمتتتأج ][سعللمه لع عتهتاهنخمصسع ةعوسلعطط5 معمرطعأامع ءاععال ةدعتمب

 جسسعام»ع الو -مل-لقغ» ك6 عرب ك7[ متن 1101 متهتة عا لل ع« عم (نهددمت طععامجعي - 4963. اخا-

 آل وهمععع 310-1[[1 لط 1 ع عار رمد عمساو !نعأله. طحمات ولم ةيطقتلتعستسمع ةهوصمع ؟تقعفع ءأ

 اهكدع ةهاعوصمرسس أ عوفر هتتعام»ع 1710 ءزرجق» عرج ىللآخ ل270ع]قو نحمس (نهدصصعماهتتتم ه0 كل ءاععقا

 ءزدك دصعصسألممعرم معزي - 4966. 1-11 هممءعأغ 310-11 طن ع عع دعو ظ1- كسنلط 1خ1-

 31ءمقطأج عع دمععمسأم ][نعتلح هغ منطعع كنهلو. ©مسع طلموعمجطتعمسسم , (ع100 7 ”ةقتإل علا
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 سيمش ييشلل ةيضرملا ةثلثلا ةمنالا تاأرق ىف ةئيضملا ةردلا 0 ءرج ىف ىداهلا دبع نباب

 اهلوا اهيورو اهنزو ىلع ةيبطاشلل ةليكت اهمظن ىرزجلا ديحم نب ديحم نيدلا

 العو ه«لحو ىذلا هلل ديحلا لق

 رشتنو ةرغلا دامسو ؟ىز* نس قونلملا ىنصخلا ىلع ني نيسح لامج حرش اهنم جورش اهلو

 ونا رش ومو ءاملعلا ضعب حرشو ما» ةنس ةرخآلا ىدامج ىف هنع غرف فنصملا ةذمالت ضعب

 ةريسلا ىف ةئيضملا ةرحلا 806 متافلا دمحم ناطلسلا ىلا هادعاو ةءارقلا مث بارعالا مث تيبلا

 ءاهسلاو ضرالا فلاخ هلل دمحلا هلوأ ىسّدقملا ىنغلا دبع ديبحم ىا نيدلا ىقتل ةيوبنلا

 نب دمحم ىلاعملا نا ىيدلا لامك خيشلل ةيميث نبا ىلع نرلا ىف ةنيضملا ةردلا 11 خلا

 10 ىف ءافتكالاب هلوق تر ىف اهقلع ىجفاشلا ىناكلمزلا نب لامجحاب فورعملا دحاولا دبع نب ىلع

 71من لعم لل قلطل- ءا- عمال لتعطسعر لص 1ظهعاعتلم ةطعماحتل - 4967. 1-11)ه عا

 3105017-11 عار رسم يمسصاأم طسعتله لع معععصعز 0صتطاتق مضمصتعأك اعتتت تقتل 0لكانللل 210-

 طوتتعو هسعام»ع ةطعتاعاج كر عروع- ملل لو قالم]ءمسنسعل ظعبع قلما مستنعلأ لععع"#. نست طقع

 ىضمعم ءمرصم] يمعمطتسم ءقدع ؟هاستغ ه/ م ةفورمعب تكيزمخك دسعاضتتم أ اذ( عمتس طقتسمءمأاعا هنأت

 معسمتسمسس ةععباتق وأ. !طمعلمتا (مدأ لع زاه

 آمنه 1)عم نك نملعاتس هأ ء>جعع]نتتق عهأ

 ا ماسععج يرسصسعمامهعهمعو طقطعأو وسمع ةعئربدعضتسأا لعن ما- عل - لأ ططوععت»» عدي لل ظل عدو

 حمصم 953 (تمع. 4. للم. 15460) رسمتك و نمأ ءمرسسعمامتتم نطتلستس /22/-0 /رم»»ءا لعلتغ

 1 1 و 84 لمع نلسع ونسنلمسص حسعامرتعمب نسأل دمعمدع لكمرستلأت آ]1. ممصتأ 525 (زمع. 23. الو. 4

 جاطوماجزع - مع حتع نييتلحسس لمعطتقو تزانك مرسم عمامتتسك ةيسراسخ ل4 ء7-لنت» ع١ هادو برعا فيل

 زمكتماسق هقأ هغ أو امعامتا: (نممز هصعأتم رسمت عدس أدسنس ل1كربععجدضتس ءاع. 8صلنصم ددعاتتاتتل

 زم هزموجم]هركنس ؟>:ءعقاتسللل ءحعما أ عمالممع 0عععتطتغو طسسح ءعمدتتست ةمهلزمتص ععدتستلة(1عهل03 عا

 لعمتوسع [1ععئممعس. مسه كساللحسم كلمن مسنوعل آخحويسعممع مدت هططتلتغ - 4968. 1-11) هدد ءأ

 1ئ:31-1هل1 ط1 عا آ81 عا-هزمعأغ عادم عط ءركأو عار دهمتنومسام اسعتلمو ةسعام»ع 1081-20-4

 راق 11ه متسعا قلطل- ءا- جامع قللمعمل0ععم. اتتامععدمجاتح معمرطعامع ةل0/,منت» عار نسمع

 رام زمعلرتزا: [آهسك 1)عم (هركنع ءهغ نومعاأأ كهعوعمدتت ءاع. ع 4969. 12-1 هع»عغ 151 -

 310ه لط 1ع ءعغر رسدععجمستام ا!صعألم. ]ا عظامتتم لاس 1 ءنستسمعر هسعامتع ذطعتلعط 1ك عرنمل-عل-ل

 10 قاد اس مالغ ةلماعستمعل طع قللغ ظعرأ قطاع عا -:مااقا ظطمظتتامهم ددلعم لعتدمل - هلل - لا

 1[ عري-عاعم عاام لتعأموم نست طسصع اعمعامطتست عمرراتس ءقمصقعضمدتغ لع ععالشتمسلام لا 1 عض مع



2 

 ةلمسملا مكح ىف لوصف ةثلث ىلع بّترو ثنحلا دنع ةرافكلاب نيميلا هجو ىلع ىالطلا قيلعت
 ىذلا هلل كمحكلا هلوا م7 ةنس ناضمر ىف غرفو هنع باوجلا ىف لالدتسالا عفد لامجا ىف

 دجا سايعلا نأ باهشلل ةةمزقم ةيبرعلا ملع ىف ةديضملا ةردلا يلا ىدهلاب هلوسر لسرأ

 م بهعذلا روذش نم اهذخا هّنأ ركذ م6 ةنس قوتملا ىكلاملا ىوانحلا [ىشيفلا] دمحم نبا

 اًذج هلوطو ىنيقلبلا تاداعسلا ىأ ردبلاو ىطايمدلاو ىويحناك هتبلط نم ةعامج اهحرش 5

0 

(0 

1 

 دكا

 ىنيعلا ركب ىأ نب نمرلا دبع نيدلا نيزل ةموظنم ةيكرتلا ةغل ىف ةئيضملا ةردلا

 راوسأ ىف فراعملا ةرد ماب“ ةيفرحلا رارسالا ىف ةيهلالا فراعملا ةرد #5407 م1 نس قوتملا

 رصنل ةيرجملا ةيودالا ىف ةبختنملا ةردلا +080 ثيدحلا ىف ةرشتنملا ةركلا 212 فراوعلا

 دوال هفلا .مدقلا صمخأ ىلا سأرلا نوق ىم اباب رشع ىنثأ ىلع بترم رصتخ وهو رصن نبا

 عون لضف ىذلا هلل دمحلا هلوا ىامسجكلاو ىناحورلا ىبط نيب عيجو روصنملا كلملا نبأ

 لتعغمو تكتسح ععمسملتسمت مع ن0لدنتت لاتمتعز تعدصلأ ةدتقمعصلحطتتخو ذص 5ع ةعوتنت ء56عطلاتتم

 5 كك اه معز نعت ىكسعس ءحررزءاتت. آطلزكتعمك ءدغ ص معه هععلمصعده - 1. لع عمالمدع

 ننوعم(1مررلق - 2. لع حعوجست ءماهتممع ععمعضمتس ءمصكحتسععم0لو - 3. 0ع حتوتتن عما م6102

 معرع ةلموعتلدك مههاع5 ععابشمملو ل مغ زمعأرتغ ز(ه: طهتتق 1)ءمو ونتنت 1ععداأتلال 5111111 ه1

 مععاو عله ردتقأا عاع. قةطعماعتع حسعام» درهعسمعع طمصملطقم دهصصت 834 (ةصع. 19. كظعربأب 1430). ب

 4970. طا - آله ء»ءعغ آظ1 - 310 لط1 رع عغ 81 11د عا - ةعوطأ1ع عار سمت وممعاأم ]نعالج 0

 ةععمأاته اذموكتمع دعوطت يع. آطماعملسعأتم , ةحنعام»ع از ع) نا -ءل-اأ»» كل اثم اطآ لع كت عا لق ءلف

 الهاء متنت»ءل |[ 1:11 ] 1مم ا1هلئلكتادر حسصم 848 (ذصع. 20. كد. 1444) دئ617600و وأ

 لزعتلغو هع زللقسا ءدع همععع كزملسإ» ءق- لععاعل ةمسقتسدع.  كععتسك مادععع لتهءلمانلهدكتنم 5

 ءدررت ءمرسسءعماقأتل ةنصام نأ 110/1 عمق رو 1)ةهتراماقو 18 ءل»- ءل- لفن: كلانا 5 عملك 1807عآعقافو

 نست دستتلاك مععطو 2ع ح 4971. ظا]- طه ءجوغ ظ1- 1١ه0لط12عغ 11 ء1]-1هعطقأ

 ءا- سعاع1و عغر رصمععمساأم ط!نعتنلج لع اموصتح ةنععلعم.  (نمصصعمر ةتتعام»ع 7 عقلا هلل 7

 ك0 -67-”مآبت» ه1: م» قلطغ عا“ قلضعوم هصصم 893 (ذصع. 17. للءعع. 1487) مدماظاطته.

 4972. طظموعععغ ع] - رص عقمأ11 عا - علعطأع عار رممتنعمتجتأام ءممصااتمستنتت لنحت صقتتنتا 0ع

 حععدصستك [نأععجصتس نسمل (ةنطسع. - 4973. طقتععأ عا درس ع ةعتك [1 هقعلمع عال -عجع ةعتلو

 رمدتيدستم ءمعمت نت مصستس 0ع ةععومتم دمج مأنعمضتسم ةمتعاملطسسس. ع 4974. 12-181 هن عا

 اظا لآ هم غد م طن ع عار رصمعوعمتتأم طصصتلف لع عع (ههلئ0هصمعلو.2 ع 4975. ظ1-ط 5 عا

 ك1 - 31ه ص ا( هلعط جعطوعغر متمنعمساو هعاععام لع رصعلت ميس عماتم معمطقتتع.  (نهدرسمعصلتطنتت 1م

 لسملععتسع ىمتغع لتعممدتطتس» 0ع ددصععتم»ع ءىمزتاتع ادغععع هعوسع ه0 زهكععم »عض معللق

 ماممامتس ةععصاتهو نسمال 2لمع» ظوري رالوعب» 12 هنمانلو ظعت» 11-101 عء انزع لالا هدفت" ءمدص]هكاتتام

 [معارتغ اكهن آردتسك 1)عم و وست ععصتتق طتسصسصقماتتل م22عمملتا ءاع.ر ءأ يعلن قممتس هنت ةمتع أمل علال
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 ىماطسيلا ىجرلا دبعل ةعماجلاو رفجلا مولع فشك ىف ةعصانلا ةردلا يلا ناسنالا

 ىفوسوقلا لجأ نب دمع نيدلا سمشل ةبرجما ةيدغالا نم مص اميف ةيخضتنملا ةردلا م10

 ىف معلص ىبنلا ةيور يف داقنلا ةرد +08 يلا ناسنالا ملع ىذلا هلل سدمحلا هلوأ رصتاخم

 ةيصعلا كنم هلوأ لوصف ةتس ىلع بتر ىمالكسبلا دمح نب نجرلا دبع خيشلل داقرلا لايخ

 ديل هلوا اسلجم ىيرشع ىلع كلج“ نيدباعلا رخذو نيظعاولا ةرذ 4 يلا ديحلا كلو

 بيدالا عنقملا ىب هللا كبعل ةنيمثلا ةرعوجلاو ةميتيلا ةردلا خلا ءاملعلا ريص ىذلا هلل

 باستكالا ةريخذو بابلالا خظع هامعو ةفوصتملا ضعب هصخل هلثم هتف ىف فتصي رث باتك وهو

 ايلو نيكلاصلا ةداسلا رابخاو ىناعملاو قداقكلا ىلع ليتشمو الصف رشع ىنثأ ىلع بترم وو

 رورسلا نبأ نبال نامتع لآ عبنم لصا ىف نامتالا را مار  ةميتيلاب م ركل رتل

 ءاغلبلا ظاغلا ررد 540“ ىقّأب فاشكلا ىثاوح ىف فادضالا ررد 4# ىرصملا ىقيدصلا دمحم

 نسم كممرسعدتس فىصراتسعلا. - 4976. ظاآ-]آظلهعجعوأا 1-11 ةقأزفأو ددقتومت115 مانتت 0ع

 لمعصتصتم مطسلمستس لتحت صممت هصتك لور“ ءغ لاستما مءاعععسلتع , هسسعام»ع قلطل- ءآ - «هلرتتم

 [رممامن. د 4977. ك1 - 87ه مععغ ]خ1 - )1س صا(دلعطوطءغر دصمععممتام ةعاععام لع ةدصتق

 كطنم معمطمتتع , هسعامتنع كر عربف-عل-لأن 7لم]ء مست عل الث عرت لارتوعا (متيوتانق.  (نهسرحعصللتتلللو

 نسما زكأم ذصعأمتأا: آمسك 1)ءمو نست طمستمعمق لمعيتاأ ءاعع - 4978. [)همععغ عاصم ءعفذلب

 رسمصعمرتأاه طعصع ليععععمعصاتستل لع ءممعكربععأب مرئمرطعأمع لذس مطقمأوقتح لمدضست عداتتتتلار

 مسعام»ع كطعتلعط قلل -ع] -"مارتومت آظءدو 81 ترمس عل آ) مواسم. "لآ دعامطتق لم ةعاع هععالمطع5

 ل1 ةممعتطسعر وسل تام امعارتا : ى "1ع ععمتغ ةنغعلام هع '[زطأ هدغ ]مدنده ءاعع 4979. آ)0:»ءأغ

 ء] - لت امأس 5ع آل ءملعطع عال -ةجطت لناصر دسدععجمرتاك مهعلاتعجامتتتس عا ”عععمامعسلاتنال

 يلع مختتس لعكم(مدختتس. 1 ما]سصعم ذم 1حلعتمال ءممدغععدسع لتمتطسغكسس , ننم0 ذاه ةصعتمتخت

 [مسخ ]13 ىعمو نسأ حترعمو لمعامع [مرتسمحلا هلع ا 4همهل. 12-11هجعغ ١-11 عغعاسصعأ 1

 [ك1- ل ءرنطن ع عأ لخ] - "1" ط عرس أسم عار دصمععمسكأم ا[همعمسرت هدم طتازم ءأ ععرصسم 7عالمسوو 01[210ع

 ملام طف ءرب-عارسمءعمتسم' طاطتلماوعم. كدللطخ ءمرصرمكتكتع هما ءزدملعس ععمعتم ازطعع طسع

 ةاستلتعسر كانك مماتمرم كملمضمسصس عنتلمست ةعرمعماطتس ءلتلتغ ىويتامسعسواتع ]1 /!دنم1 ءآ- ا(

 مم ]للم[ أ»ءا ءل-[اومط ذطمكعتممتك.  طلاهممدتكح هعغ تص لسملععلسس هععالمسععر أ ١> عود

 معضم ممكمسحتسو لماععلم»عو ءمعصتص ءهمصلتعمصعو ءغ طتعتمضمتس لمرصتصمعسل 0620 [6نم

 مرض مرعطعصلتعك. كلتح ءاتحتص طتتزلنك هرتعرتلك ءهرزامردع ءهحيعامأ 7”ءاقسعل ةسقعتترراه.م ا

 4981. ]همععع ءعال- حغاطسغقسو سمت عمتتامع مععالمستست لع 1مماع هعتعتمستك لعصمممأتمع

10 

 ند

 40 0(طسممتعمعو هسعامعع ةظان» ق1 نمسي» 71ه] موسعا كملقتعأبم 77من ا 4989. آر عر

 ءالدمق لة, سمر عمسضساتأمع ءمصعطمتسسلت. (]هعجدع هل هردع 7ك عد/ع/ر مار لع نسم املكنو 01 ءعابن. ع

 4983. 8مورععع دل1ةغم ءا- طءا]دعطق 5ع ©طعمعع»ع ةالطقتلم عل-1هعدوطنتشب رسصحععمعأامع
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 هب تعاين ام ىلوأ هلوأ رعشد# ىماطسبلا دمع نب هللا دكيع خيشلل ءاحصفلا ظاحلا ررغو

 رصنخ راجالا راوسا ىف راونالا ررد 5105  ةيبرحلا ىناعتلاو ددعلاو صاوخلا هيف ركذ خلا ءاغلبلا 0 حدب هد عم يع نك ؟اعتلا قحلا؛ ا 5 ا 5

 ىنلا هلل نيحلا هلوا ةيتاخو باوباو ةمدقم ىلع نيرخأتملا نييمورلا ضعبل ءايبيكلا ىف

 ىقنحل ىتيعلا ىبأ ايمظنذ عورقلا ىف ةموكنم ةرخازلا راحلا ررد 5 خلا تانداكل فتلخخ 508 3 ا ا[ 31م م اوما يلا 77 حم 9 كاع نا 00

 ٠ 0 2 ع

 هلوأ انيبب نيسمخو تسو ةلامو فالأ ةعبرا ىف

 الوفن عمظن هللا مسب تدب

 شلا لواء اهحاش 2
 03 مدخلا ك2

 قى راكللا ررد 4 خلا ماظعلا همعن ىلع هركشاو ىلاعت هللا لجأ

 31 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نكئرلا دبع نيدلا لالج خيشلل راصقلا ثتيداحالا

 اك سابلا نب فسوب ب ديمحت ىدللأ لبيع ىنأ ىنيدلا سمدش خيشلل عورفلا 3 71 <لأ ررد مب

 ىذلا هلل ديلا هلوا رصتنخ [روهشم] نم وهو 00 ةنس ىيفوتملا ىفنخلا ىقشمدلا ىونوقلا

 ععضاطمرحتسس دتعمضتتت ءاموسعساتتتت> عا ةرا1عطلمعع هتعطتق هعتامعدتت تعمدحتسا 1هعانط 00231

 ةهسعام»ع ظانعتلعاط 4506ه7عأي عع قلما منهن عا 18 ءعا مقر نحمل طخع حتعامخعع عمد مععاتلل 8ك عقر

 مامن ععمس عع لتعممدلتلممعم ءدعععلاسخ طعالت عمه 0عهعتطتك  (هدصم ءعصلتسسس , نسما ذأه ةمعامأأا:

 ظرموعمامسالتككتستانتالو 16 ذأ ءا1موتعمأع5 م22عاع» ءحعز ءءاملمصعتت هع ةمكت عمت هزمدتع

 رسما عاب 4984. 8 هععع ءا-همدكذم 11 ةدجقع ءعا-ةطق ةعر مددععممامع ط!هتصتساتللا

 لع ةععوستقك ]1دمتلسس. (نهدصم ءعملتطس لع كلعطعستم حج ييماحس طسسصقفعم معمم معتق عت ممدل8

 ءلتتسمسر ءأ ذم معمع1ه6نممعتس, ءقمتغأك ءغ ءمصعاسعأت مطعم 0ت5ممدتكتسو ونن00 زغذ زمعتمأأ:

 آدسع ]عمو ونأ معه عد همطعقغ4وماتتع رعتسمتتتق مس قأوك هىعوكلا هاعب ب 4985. [20ءد

 ءاد-طتطقع عال-عةلع ط1 ععغر طمع عمسأمع مفتت ءحتص0هصخانتلت. (ندصصعم 0ع مدعاتطاسع

 لستم هةمععاملتطسعر وسم0ل ط2قبء- ءامنب# 1آظدمعلظتم ذص نسهطتم» دمتللت ططع ءعصاطتص نستصوتتهكأ ه8 د

 عمد ؟عمولطاتق مرت ممدتتال 1طهمعجتغأ 1:

 0ركتم هي ةععادصلم هرمستمع ه ممرصتسع 2)1إ ءزدق ءمسرتمعتغلممعتل د1 عا ءوتتتم

 عععاسك ءمرصتسغعمامتلاتتال ءزسق ء01للغ, وست ذه ةصعربتاأ: طهسلم 10ص طعععافتتمت ءاوتتع

 عماتمك ةعم مم طعمع6ءتك دصمعمتم هان, - 4986. 8موععع ع1 - طاط#و ممتعا

 مسمع 0ع ج01 6هصتطسق طعععتطسم , ةسعام»ع ةطعتلعط لء747- ءل - 01: ل50 - عآ-"هآبتتمتا ظ علا

 قكقغ 8ءا» كميرا ةمصم 911 (صع. 4. لمص 1505) مجمطتم. - 4987. ]88ه مع ءعا-طاطقتب

 ردهمعودسامع ممههتسلا 0ع مدعنطاسم لدعم همععملتطانك و ةسعام»ع ةطعتلعل كزعروع- ءلس ل: كانا

 415067181: 21ه|نمتست»ءل 8 ءرن 7” وتب“ 8 عزو 1/ننع (نسعمت 180نسععآلعاف [آآهمعظتمو ةصصم 7583

 (زمع. 2. ظعطع 1386) رممعطتم.  "['ععطبق طععجتم [ ءغ ممالععتستق ], وأ لاه امعلصتأ: آهتنع
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 لينح نبأ بعذم نيبو نيرحلا عمجت نيب عمج هنأ هيف ركذ يلا ىنيمسرملا بولق هقف

 را ابيرقت فدسصنو رهش ىف هفيلات ةدم ناكو 053 ةنس ىلوالا ىذامج رخاوا ىف غرفو كلامو ىفاشلاو

 وتلا ىفنحل ىنبعلا نبأ ركب نأ نب نجرلا كبع لامح ىنأ ىيدلا ىيبز حرش اهنمه سورش هلو ءء[ 0 . ١ 5 4 ١ هي 51 1 6 35 ١ ١

 0ك ةموظنملا بحاص نايعو نباب ريهشلا ىحأ نب باعولا دبع مس رشو داجأو ديف ىسحا مث“ ةنس

 و اذع هحرش ىلع ةموظنملا حرش ىف سدالقلا دوقع نم نكامأ ةذع هيف لاحأ +4. ةنس قوتملا

 8 ,«نالأ : 5-5 اخكريلا تومكا .٠ كححامس .٠ لليحلا . ىلا نا تيس أ تكنو
 راكذ هلوا راكذالا ررغ ه ىراخابلا دومكام نب لكيكام ىب كمخحم ني سمش خيشل

 نيدلا باي حرشو يلا ماكحالا ررغو عورفلا ررحب مالسالا نيد حاشو نيز ىذلا هلل كمحخل

 فلوملا ةويح ىف هفلا تادلج ىف ريبك وهو 0 ةنس قوتملا رضخ نب دمحم نب دكا

 م. +و 0 0

 نشا ”اقخل سات ردي ٠ .٠ يئيشلا 3

 5 مرق 1 )6 مج ١ ' 1 و
 اهنعو ني خاولا راكبلا كامهس ىواعولا نيحلا ماد نساحأ نذل نننملا مظنو

 10 كلملا جدادم 3 روحلا ررد قو مآ خمس ىئوتملا ىفنحلا اغبولطق ص مساق ىيدلا

 5 57 ا 0 1-7 ١ 5 هاا 2 0 2
 ناويد وو [ةنس ىقوتملا ىجيشلا ] ىلكلا ايارس نبا زيزعلا دبع نيدلا ىفص خيشلل روصنملا

 ]رعمور نس ءمعله ةلومهتنمرختست زصاعالز يعماتع زمكاضتحتل كاع. كنسعام» هع ةرتاصق العزام"

 مز - ممل" عنرم ءأ لتهكتماتسمه راس طالها, ذاكرا كه للعمل مسز دصحتععع للعتاو عا

 ىسومعت مصعتس و لص نس مصل ءعصلم دعست رمعصععس كتتس لتستلتم ءمصلاعخ ءمأو ءداتعسم

 روعمعع لوصسخلمأ ]. دمصت 749 (تصع. 1. كر. 1348) ةطعماوتل. (ئهردسعلاهلتامع ءزاتق عاتق ءالاتطأ

 27 عند عا لكن قلن 3لهأوتسعل ق4طل- ءآ-ملسمت» عري كلغ ظعات٠ طا ءامنتق آآهصعلتتاهب

 دمصم 893 (مع. 17. [ءع. 1487) رصمعاسق , ل1 ءوضعوتع زم نع ؟كداتم عنان - قلال-ءا- معارف

 _رعرب مارسعل, دصحلعم لانرع 11مم لتعاسعر هرعتم كلمبءاسوعأ هننعامات , ةصصم 705 (ذصع

 72. كعرأ. 1366) رصمعاكسعو نست ذص ماستطسم [طةعتع ءمرسصعمامتتأ 02/4 ءأا- ملمقأر عتنعتلل

 ده 71من عومعا ىرسرتمخستلكو هل طمع يسسعفامضنس ةطاععمأ - هطعتلعط م/عسع- ءل- لق

 ل متراررن ع 18 عرب 1له]مستنعأ  ظعرب للمال ظمللم عى تنده ءمدستس ءعلاقتكلاك (//07“ ع»
 م/- ملجم زمهعتماسعس هعأ كك زلم طصعارتتل: آضسع آذءمر نست طملغعسسس معاتنعتمصتم اهامستعمع

 رنمعومعتاتع ممعاتسس لمصمم هرتععتماطسس هغ ةربا عملفسطسم ةامكتمدخنما هصقلتلا ءام. 5/1 ع/ر اأن

 ملل-لأز لتجعل طق عرب 3له]مسيسعل طع ]لكلب لاى هممم 733 (لصع. 6, لطمعأ. 1383) دص01نالقو

 تيزاك فسسعم(ةيسم زلحم ةنعاقتتع علتكتك طف عالق عذأ ءأ راسم ؟هلسستمسم مسرعا عضلات.

 «[نمجاسس رسعاضسعس ؟عللتلنغ قطن عالما طلمدس-عل-لع له اممغم نست يىسسعس طا-لت انف“
 10 72/- 7/1 نععا زصكعتور عزام ع مرصد عصا مسسسل لعصتوسع ءلتلتا 8ظطعتلعاط يعءف- ءلس لأنو (0ةعشا
 اعرب ('هاايلمعام [لممعلامم ةهسمم 879 (زمع. 18. لطمت. 1474) رسمت نلتق. ع 498, 10 هد جدع
 ةلمطم طع سمعومسامع سمس لع اهسافاطتلتطسع 7لع/م11 71و امعاتمر ةسعامدتع 8ةطغعتلعلط

 كورن - ملل لاء قال أل - سفاح اذ ٌذعساير( ظلغللغ | ظطتتنمي ةمصم ... رمتاتم |. 5ز1108ع
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 ناجيتلا ررد م11 خلا موجن علطا ىذلا هلل دمحلا هلوا فورحلا ىلع هحدم ىف هدئاصق

 ررد 741 ءاحلا ىف فيس ةيباطعلا مكحلا حرش ىف ةيرعوجلا رردلا 2187 ىجفاشلا نقلملا

 ررد وو ورسخ انالوم رردب فورعملا وجو نمغلا 3 ىناي ماكحالا ررخغ حرش 3 ماككلا

 احبلا حرش ىف ةرعازلا رردلا 516 عءارلا ىف ىقاي ىراخابلا تايعابر حرش ىف ىراردلا

 ىقييبلا كيز نب ىلع ىسحلا ىنال ةباحسلا ررد 211 فيس راحجلا ررد مظن ةرخاولا

 ئىب 002 نيدلا نلايح خايشلل نيطيسلاو ىضتوملاو ىفطسصملا لئاضف 38 نيطمسلا ررد ا

 فافلا لح ىف ةينسلا رردلا 754060 ه. ةنس ىئوتملا ىوبنلا مركلا ثدحم ىدنرزلا فسوي

 ميحرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلل ةيوبنلا ةريسلا مظن ىف ةينسلا رردلا 8 ىنأي ةيبجرلا

 ةضمتستس هلام ءانعع هعلتصمتمو نسمتت ص [دسلعمس ذللتسع معتم عأربتق ءمتصتمدتتكل 1 معامأأ

 زم: ]مهتم ]لعمرو وسأ طمعلزغ تغ ةاعلالدع هرعاقصطتت ءاعميدس 4989. ][)هععع ع] - (ةطو

 ررتدععمجضأمع ءمعمممجانتل. ع 4990. آله ععع ء]-ز ءاطر ددمععمتتلدع ةتسانتق 1201831.

 49091. 182 هع عع عا -ز عت ةطتعر رسسمتععمسأمع ردتص عت هتان. 8مجصعوععسأ عمم ةطعتاعطت قل80-ع7- عم ب

 ةهسعامرع كن" (ل - ءلل- ل1: 0م 1طن: - ءآ -مم/]مععؤت» ؟كطقظتامم - 49092. 1-11 هم عر 81-

 ل وحط ععاع عغر رسمم عدس أامع مهطتتقلعع.  (نهدردتسءعصامسسعس هردعهت5 10/ - 181:]: عرب 1 - للامة 61

 لع نم ةتماتج ؟10ءومطتتب - 4993. آله ععع ع1 طماعلع ةدصر ددمتنعممهأمع ل01 عاتلل.  (نهدت

 رمعمأهعسق هرععتم 6 عم"ء» هل - ه/لعفم , لع نيم ذص اتاععج 6 مقر لتععطت. 8 ]ءحدسوتتع 0مانك

 720م« 1]310دع صمداعأ 77م موبعم جرمءا]]دنتحب - 49004. ظ]- ]هه عوج 1آ[:1- 1آءعقجعتو :

 رسم عمساأمع عصمت ][هصاعم.  (نمرصسسعمامستكق همعضتم 10 (عنما ج 01م2 ءلتتتم لع نسم ذم

 ]ناهد 7,26 لنزععطاتخحب - 4993. 1:1-طهعم 1آا1- «ةطل عار دطهتعدتلاهع ؟15108ع.  (نهدد-

 معصامسسك همعتف 81-1227“ 78-11 ءار سمع ممقنتعج ةتمصعلهلم عع انطعت م00ر«عر»

 8-6: ةدصدد ]دنلمأل. - 4996. ]06ه عع عادد عطقط ءغر ممعومتهتامع هتنطتق و ةتتعأاماع

 ل177 معع71 ملل: 8عرن 7ءقل 8عنرمععلم ع 4997. لآل وع عع ءعآ]-ع ءرصا[عاسر 1150112

 لسمستس دممصتاتسصس 0ع مصعضتتم 11:51 مرمع ( 1101 متهتتعل) , ةلصاءعل)/1 ( 4/4) ءهغ لدمتكتتل

 معرمطست» ( كم0 هع ظممعمت») , هسعامتع ظطغعتلعط لكعصسفل-ءل- لأ: 2لمارمتت»ءأ عن 7517

 26 ءج0لعو جل ةدعحسس ؟سررطتت معمزط عت عتسس '1'عهلتغعمممعسم, مصمم 750 (ذصع. 22. ط1هنأ

 1349 ) رمدمرعانم. - 4998. 110-81 عع» آ1- 8 ءعمزع عار رسمت عمت اقع معممددع 0ع ءعحوماتم

 ىتتعمع عمطعصس ىضمتمتم 2 6ز علقو مار لع نسم دمتم ؟10لعص لبست عاب - 4999, 10-181 هز عدت

 [8-1 عمزوععغ 81 مهاعرم ع]-ه(ععغ عا دصعط علاج عار ردم عمه أمم مععالمدمع. طلع-

 هعتمألم ممقعلعح حتامع معمرطعإوعو ةدسعام»ع [11ذةظلاع 27ءن- ءهل- لأم كلاس ءآ- "هات» عنا
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 فورلا دبع نيدباعلا ىنيز اهحرشو وجرلا ىف ةيفلا ىعو م.0 ةنس قوتملا ىقارعلا نيسح نبا

 اق ةيناجسلا تاحوتفلا هامسو هصخل ث اًظوسبم اًحرش ا(. نس دودح ىف نوتملا ىوانملا

 ىوتملا ىكلاملا ىروهجالا نجرلا دبع نب محم نيدباعلا نيز نب ىلع نيدلا رون اهحرش
 ديجلا دبع ييشلل ىكرت نئاقعلا ررد ه... [دتج ىف اطوسبم اًديفم اًجوزمم اًحرش 1.11 ةنس

 5 ىلع ىب دمحا نيدلا ىقتل ةديفملا نايعالا مجارت ىف ةديرفلا دوقعلا ررد ه.© ىساويسلا

 قل ”ررغلا ررد هول تادلج ثالث ىف هرصاع ىم هيف ركذ م0 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىزبرقملا

 ىدادغبلا [ ىيشلا ىوسوملا] ىضترملا فيرشلاب فورعملا نيسح نب ىلع مساقلا نال تارضاحنا
 دنهل 3 مو كلذ ريغو ةغللاو وكنلاك بدالا ىلاعم نم نونف ىف اهألعا سلاج ىهو م4 ةنس ىقوتملا

 ناكلخ نبا لاق امك مولعلا ىلع عالطالا ىف عسوتو ريتك لضف ىلع لحي عتمم باتك

 ده.
 10 ىتوتملا ىبتكلا طاوطولا ميعاربا نب دمحم ىنيدلا ديشل سلدنا ءارعش ىف روغلا ررد ه..“

 11 0بءا: 1ع هصصم 8505 (ذصمع. 1. فسع. 1402) رصمزلأ0. (نمسضسصعم 12عا0 1! عّرزعتن ءملط م 05تأانتلا

 ام 77/7“ لععتمستاو ءأ ماسععم مرسسسعمسأملكأم5 طقطعأو نتتمكتلال 01[810عق ةدنطأ 7عقلا- أ - ل

 لال - مآ - "ممر 71هديمممع, كتعم ةصطتتتلل 1031 (زصع. 6. للوحع. 1622) رظم1م15, هانز انك

 يرسس عمامتسسك5 ةيدربأاسم هعأ. كعضسع ءمتامدسعم ءزادق ءاتلتغ ]هانا كما مسرعا اصكعتترا كح

 | ع( قلزز»-مل - لأثر للا عر 2عتس-عآ - نطل كللم]مسص»سعل آظثعرا قاس ءاآ-ه]طبسمت» (0 ]|

 3]هلئاعتامم مصصم 1006 (زصع. 21. 9ع[. 1055) دسم“( انتتكر ءانزاتك ءمرضتن عدا متتانق 1:01انتنأ10ع

 يرصرمر*؟ءاطعمعتق (عحطتص جليضتخامستس طقطعغي ء( جلصملبس دنغلتق ءغ ةسرباسكق ءقأ].

 50م0ل0. ]له ععع ءعل]-معقت ل, ردمعجمسأمع حضن عن]هدكتنص 180عل. منه انتتعأ ءكتتلتو 015[2110 ع

 كطعتاءط قلل - أ -صسمز#ل كن مموعنع سن 5001. آل همععم عادم نت ل عا [ععأل عار ددمتتعمتامع فيز

 رسمصت]تستلا مععازمدمرتانزل.  لمععممطتمع حتعمسصمسس ز]]دماعتسمس ءغ ءعسلتأمصع ةته هأت]أ انتا ب

 هسعامعع لعق - ملل - لأ لقلاسعا عرب ىللغ 2لمعملعجع كطمظتامو دصصم 8453 (زمع. 22. 1١ه

 روك1) رصم“ سمر نسأل طلع دص ضلع >ه]سسسصتصتطاتخ جعوسم]عم معععومعإ - 35002. 1826 ععد

 ءا-ىطم معمر رسمت عمت امع هراء لمضتتس. 0©( مسع ةماطم]هوعتعتس ةنسعام»ع لطان']عمقق» قلاع

 ]عدا 11 مععضاب | كليععتمت كظطتتاح] ظيعطلتاغم رمسدلعم كعك قلساعل]با لتعأم ءهغ حصتم 6

 عزمع. 29. لول. 1044) دضم_عاتنم.  (!همهععدسم ةنصأرب ننم5 لع معتق لتةءريلتمتق ةهععنتسفعلأأ

 مطل م]هعتعت, نسملعم ةدصاأ تمستسماتعمب !|ءحتعم]ةهعتم ءأ ةهلتمعر للعإمكحتغع. آطنتطعمع ءدغ ساتلتادكتطانق

 راعمسم ء( رسسالامع ءعصسلتا64ممتق أ مست ءأ سورا كدتنست 00 عا همست ةانتلتل 00 ءتتنل ءاناتتلالو

 ١0 نأ زان: ]طلب م// بلم لتعتأاتي - 5003. آ)هععع ءا- عطم ععرعر دصمتعمسضسامع ةرآ] ءملقتتنلل ل

 ممفاتم ةملماسعتدعو هسيعام»ع 1! ءعلال - ءل- لاو ةلماروسسعل لظثعنا آد" لكس ]]  ءانمنا طماطم
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 ١ كلوغلا ررد ه6 ٠ ١ ىضرعلا . نبال سلدتالا ءارعش .باتك ىلع اليذ هلعج اهثأك ..إجا ةةنس

 ةرشع ىلع ليتشم رصتخ ىمأشلا نولوط نب دمحم نيدلا سيش خيشلل ىلاوعلا ثيداحالا

 هل نم ركذ ىف ةرخافلا رردلا ه.ه خلا هيحا نم ىلع متافلا دل دمحلا هلوا ثيداحا

 خلا هلضف ىلع هلل دمحلا هلوا افنآ روكذملا ىمأشلا نولوط نبال ةلاسر ةرخآلا ىف ةيح

 خيشلل داوعلا ررغو دناوفلا ررد ه..« دهركذ فبس ةرخازلا راكلا حرش ىف ةرخافلا ررحلا ه.4 ة

 نايعا يف ةنماكلا رردلا ه... باطقالا بقانم ىف ةلاسر ىماطسبلا ديحم نب نجرلا كبع

 دلك مم ةنس قوتملا ىنالقسعلا رح نبا ىلع نب دا لضفلا ىأ ىنيدلا باهشل ةنماثلا ةنأملا

 نم ةنماثلا ةنأملا ف نم مجارت هيف عمج خلا تيميو ىيكي ىذلا هلل دمحلا هلوا مخض

 هقحلا ام ىوس م. ةنس روهش ىف هنم غرف هنأ هرخآ ىف ركذ فورحلا ىلع اًبترم نايعالا

 لالج هكصةخا مث اياوز ىف مجارنلا نم اياقبل ضرغلا لمكي ملو ا. ةنس ىلآ هغارف دعب 0

 ممصم 718 (ذمع. 5. لآدعنل 1318) مدمنم, وعن ]نطصتنسس ذا ةمعاتطتتاو ه0( ءمصاكتماتق5أ

 ونتهكأ هراتك ال7007": 7717 - 40ه: هلط 187:- ء7م”0]ب* ءلئاتصللت١ا - 5004. 11 - [202 عد

 آظا- 6 طفت غلأر دمع عدس ادع ءمعمع 0ع مجل1 6م صتطاتق جلادع ةسدعام تاهاتمو ةسعام»ع هاطعتلعط

 ك1 عزربو - م0 - ل 2101 موت»علأ عن 11 كامت»ت.  (نهدصمعسلتسس 0عععدسس عجلت هصعم

 ءممكتمسعمسكو ن0100 ذغه ةمعلمتا: طمسع ])ءم ئتعر ومأ عدس ةت”تقصأو ةتتحتاأ دس مطهععأومأل هاعي

 50035. 81 - 12ه عع» 81 - 1" ةلع طن ع عار دددمععمجهتأمع م2ةعدامصأع5 0ع 0عوعتماتممع .ءعماتتلب

 وستطسم دم جلغععج متاع طوعطو تغر ةنعام»ع 157: 17م: ك]مسع دصملم ]دهلمغأم. "[1عدعامطتقر

 وتل 15 1هعاطت6: آطردتتك ]0م ريم ءزاتكق طعمعععمأو ءاعي. ع 5006. 12-11)هععع اا : كاي

 1 هلع ط1 ءعغر دمهم عم امع م2هعواممسأعو.  (نمرصتصعماةهتتتكق هرعضم لا- 81 ظآ- 7812 ءأو

 لع نسم ةدمعد لتعطتست عوام ع 5007. 1 هعءوع ءا1- 7 عرجبنت0 مع ©6طمعع»ع ع1- 3810

 سمس عمعأدع هقلتغجطسص عع هما عدملمععو ءىمكسعاملتصسسس و ةمعام»ع كاطعتلعط قلطل0- عآ-

 عرب 7101م7 0 8اس.  'اعدعامطتق 0ع حتهساساتطاتق 1575من ىرمم]116“ 01عغه33111.

 5008. 11 - ]20 عءم 11 - 1 ةسنم عار هججدمأامع ةطقعمملزاأهع 0ع حتضعف ةععدال هعامجت

 للسكن طسم , هتعام» ع 5 ء8(7 - ءل- لأ: 4ك: 1/0/7 كآبتنعا 8 عز: قل: ةظ61: ظهرت“ لدعم ناو

 حدطصصم 85329 (ذمع. 7. ل[دج6. 1448) رسمتطتم. '[  هطسصعس دضرتطنتلو 00100 2(1 1آصعامتغ: طهتتق

 [رعمر وست تكدس لمع ءغ رممرأع ءدجعاتمسوتتا ءاع. فةسعام» طلع طاموعدمطتمع عوض 1]11نق-

 مكس ةععتصلسس هعلتمعتس جلمطقط ءقنقعدس ءم]1]1ءعتغو وسن دععتلم هعامجم ؟10حدعصتسأاو عأ ذم

 مع يرصد عرتمهغرو 5ع رمعمعت طابق ةممأ 830 (امع. 2, للوع, 14260) جطقما]حتعدع ته ءهعععزاتقو

 وسمع الطعوم ظمتغم هقكوسع 20 ةسمسم) 730 (ذصع. 25. 0ءعغ. 1329) ج0010عمتغو صعع (ةسدعص ن0 0

 اماعملععمغ ءم معمععمتغو كر طاقوعدمطتمع حلتقع ذص جدمعمألت5 حطقعمملزأمع 112161681

58 .11 
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 نيزل مالكلا ررغ ىف ماركلا ررد ه..4 ةهرصتخام اضيا دربملا نبالو دلجم ىف ىطويسلا نيدلا
 لالكل مككلا ررغو ملكلا ررذ هيأ. مح ةنس قيووتيلا ىطلملا ديحم نب اكيرس ىيدلا

 عمج يوشارف عماوللا رردلا هلأ ىرشخمزلا غباون بولسا ىلع ةلاسر ىطويسلا نيدلا

 نباب فورعملا دمحم ريمالا] نب دمحم نيدلا لامكل عماوللا رردلا ه.“ فبس عماوجلا

 ثداوحلاو عيدبلا ماكحا ىف تحابملا ررد ه.اخ 11.0 ةنس ىوتملا] ىلكلا فيرش [قأ

 ةئثبملا رردلا ه.6 ىطايمدلا ىدعسلا نسح نب نيسحلا دللا دبع ىنأ نيدلا نيز ىضاقل

 مل خنس قوتملا ىدابازوريفلا بوقعي ىب دمحم رهاط ىأ نيحلا دج خيشلل ةتلتثملا ررغلا ىف

 باوبا ىلع رصتختم وهو بتكلا بحاص قارعلا مساقلا قال روصلاب ةموتكملا رردلا 0
 ةيكرتلا دعللا 83 ةديصملا ررحلا هر  ةيفيكلاو ةداملاو هناعربو ايبيكلا كح ىلع ةلمتشم

 ىناعملا ررد هنأ مك“ نس قوتملا ىنيعلا ركب نأ نب نمحرلا ديع ىنيدلا ىنيزل ةموظنم

 طمعاعو لع7م7- علل لفي كميرونع اتطسس ذص ه]طسسعم فصاضمحتغاو ءا طاتا- ءارسمات مت" عل ل0(

 سك ءرزغمرصعم ءلزلزل. - 5009. ]8)همعم ء] - اعاع ةدسر سمتجمتتامع ععمعمةمتتانتت 0ع

 هماعملمكطسك هعداتممتك , هسعام»ع 2عق-عل-لأ» دع أزأ ظعي ةلوارعسم»عل كةلءاءافو همم 8

 مع. 2. "عطب 1380) رممعطتم. ع 5010. ]هد عع عال - لعزل بص عع ©( طمد عد ءاآ- طلع عتب

 مع عمضامع عطس ءا ةاعملم»عع دجمرطاط عيعصفطتس , ةسعاف»ع كعال]- هلل لأ: ك0

 ؟[ممعامطتع هل ردماسصم هرعته 2 ءمامطةعأا هد 2مسم/لبعاع»# لتتم ع 5011. ظا]-ط» هععد

 1[ 1-1: ع قدسنا, رسم عدس امع ةرراعملعماعق.  (نمردتسعسامتتتق هرتعتتم كتم ءأ-ز عمون, لع

 نم تبسم ؟1لعدطتص ب 3012. 1-11 همعم آظ[1- طب عرج ةستلو ممن ومهأمع هربا عمل عهاعتو

 حسسعام»ع 1ك عسما- هلل لغو 7101م ميوتضعال  ظعع | امتع 7101 ممصتسعأا طلماعاخ, دلعو طلت

 مل62] ك/ عر“ للعام | عع ةصمم 905 (ذمع. 5. لسع. 1499) رتمرعانم]. - 5013. آه عد

 ءادس ءان ةطتخغطر رسمعيدستامع لتعوستكت لمص ع ىصلت غم صتطتتس معتم 201:ةتكاتللا عا 7 عععطأعت

 حمر مه عمات سل, ةيعاما»ع (نةلطت 2 عةرب- هل - لأ: رحلات لطلهم/ل1) آظلهءعن» آظعرب 21 همم امن

 1مم. ع 3014. ظ1 - 182هععم ظ1 - ل1هطةهغطخغط عءاط عار سمعنومتتامع 0تسدععددع 0ع

 عماعملمعطسع عمات كطسعر ةهسعامع كاعتلعط 2لهزل - ءل- لأ: قطني 1لق» للمارمستسعا لق عرف

 1معسأ ]1س امملغرو هممم 817 (ذمع. 23. الآمع. 1414) رصم»ابتم. - 5015. 1-11) هععد

 311-11 ماعطغتسعاأ طأ1'[ة مارك عر رسمت عمتتأامع ظحتتتق هطقلنعممادعر جتعام»ع لقلآثا عام

 1/2/6 نسل درصسلام ةعاباح ءمرص[]ممكتتأا. (ئهرصمعصلتتتتت 128 ءمرتتأح لتس ممدتطتتصو (1100

 لعقمت(1هصعتس , معمطمتلممعتسو دصماععلعس ها ممتمصعتس قللطتستعمع ءمرض]ءءطبوب

 ةقماق. ]خ١ -1]هردعع 3165-11 ل طاع عار سمسضومتتامع ط!نعتلمع لع اصعمم انصعلعم.  (نةضنعطو

5 
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 10 هسعام»ع 7عقي- ءل- لاو لطل- ءا-هلتصمت؛ ظعت» قطع ظعط» قلضعوم ةصصم 893 (ذمع. 17. آلعع.

 1487) ردمعاطتم. - 5017. ]ل همعع عادم علصتر همت عمم امع ةعماعساتمتتس. ع 5018. 151-



5 

10 

10 

09 

 ىف ةطقتلملا رردلا ه.1 ىدزالل ةغللا ىف ةلكشملا فورحلا نيب قرغلا ىف ةللكملا ررحلا هد

 ةرينشملا تيداحالا 5 ةرشتنملا راحلا ار ىريدلا زيزعلا نع خيشلل طلتنخملا لداكتملا

 للاعت دلل ىمحكلا هلوأ 9و] خمس قوتملا ىطويسلا ركب أ ند نوحرلا لديع ىيدلا لالج خيشلل

 تارشتنملا رردلا ه.0 فورحلا ىلع بترو ىشكرزلا صيخلت هيف صخل حلا هناأشل اميظعت

0 
 ليل اهلوأ ىديوملا عماجلاب تقوملا زيزعلا ديع ىنيحلأ زعل خلاسر تارطنقملا عرب لمعلا ىف

 تاقولخملا بداجت ىم تاقننملا ررد هلال“ تارعاولا موكانلا اهيف صكل خلا دلاون ىلع جلل

 ع

 ليد نب رمع نب لالكلت هربسو معلبص ىنلا 0 8 ردصنخ# ىسراف ار وةنم ررد هنا“ ىناي

 ةعبرا ىلع اهبترو معلص هتاوجكم نم ةرجكم ةدام هيف ركذ ىدشرملا عماجلاب ثّدحلا ىنورزاكلا

 5 ةر وقنا رردلا للا اى. خنس دود ىف كنهلا كولم نم داش لدليح ىلإ هادعاو ةليعف نيرشعو و2

 تاعقاولاو ىواتفلا نم ةييرغلا لداسملا نضعب عمج هقفلا بتك بيترت ىلع ةيتوم ةعومج# عورفلا 1 اا

 ]رو معمم 31-11هل]ع5ه11ع1عءأر سمع عمجضأمع ءمعمممع ةمهعضمع لع لتدسعتستمسع اماعع ]1 ءقق

 عمصصم ةلسصتلعمن. مدع ]1ءدتعموعمماطتعسسو ةتتعام»ع لعمل. - 5019. ظا-1ط)هءععم» ظ1-

 31ن]غدعوأغمهغو سمعومتتادع ءمالععامع 0ع نسدععأ0مصتطاتق مععم]ءعدتف , ةسعام»ع كطعتلعلط

 ملز0- هل - معهن 1026من. - 5020. ظ12-1» هع عم [١1-181 هم(غدعاط ءععغر مدهععممتاقع تك عععمع

 0ع مجلتقمصتطسع ءامس مطعم رو ةسعام»ع ظطعتلعا» لكع/67- هل - ل1: قلل ءآ - "ه]ننمتت طعنا 4

 رعي» كمت(, مسمم 911 (ذصع. 4. لصص. 15053) دصمدتطتم. آطص طقع ءيتغمتدع ةهلمطقطءعع

 لئعممدتكأذو وسمع زغه امعارتغ: آطهتتك 1آ)ءم ءعععاوم رو نتتح ءزاتك رلهز ءةامق طمصمةعاتتت ءاع.و

 مماتم»د 0لعلتغ همعتعم 167845 ه١ 2ءماعوأزم ءعلتكتم ع 50921. ظ1-1ده عمر ظآ- ل1 هصادقط عع

 رسممععمسأمع 0زكمءععدع لع هردععدعممع بنص عسهلضممساع قععبل هك دل طمضعمصتعتس مهتنهلاع-

 انرحس , ةتنعام»ع دعم 0-0: ىك80-ءا-معنع ةعاعممماحم دل ةعلغعتم معتسمعتمتنت ل1100 2[07/60ءدتلت

 "؟[كممعادطتع م نمل زأه ةسعامزا : ]مسمع آلعم معم ءزسك طعم عطععمسألم ءاعير ءأغ ءولامردع ءقأ 0معدلق

 ١-11 هزت» ظ1- 2/7 ل. - 5022. ظا٠لل هم عد اخا- لآسصاعءعءلتغر سمت ودتاقع عع 60263

 قزق ءا-»ج01/1/عم1 هعاوعامعر لع ندم ذمكطد ؟10عدطتعب ع 5023. [هععع ل[1ةصخغطت عاو

 ردع ويدتسأوع ءةمدعكمع.  (نمرسمعملتسسس مععستعسس 0ع ةصلماع ءغ ممساتم منممط ءامعو ةنعامع

 لعاف] 8 عرب 01ج م عري للم مروتسعا ]كح ءتودت دل دعاس حضكسممسمسس للي وأرةلقعدس '['هلتكتم-

 مهجم. 1آهساأمع ذطأ ءعمطسس مدتعدعتلو معممطعأوع معمرعمو ءغ !اطسنسب لص ؟تولضأأا ([1121101'

 هععقمدعع لتكممدتطسس 7/101 مجتسعل ك]لم ممكصعتمأ آملتعم قكععو ةصصتس 770 (صع. 16. كسك

 1368 ملمءاتم هططتلأا. - 5024. 8-11 هع عج 31-151 هماطا» ءار رسمسومتأاوع ةرقققتع 06

 مدعنطسع لدعم همعملتطسم. :هعللمعع هل لتئةممدتقممعس ]!ئطعمصدتس لس لن ءمصتس 03 عععاقم تطخ

 متع ونتلحست لمعاتع نصه عدل مدعم ةلمعكت]هععق ع ءعوممصعتق عا ءمقتطتع لادعأل1 عاق 111 كا

28 > 



2990( 

 ررخلا هام خلا ةعيرشلا ملع روصق كيش ىدذلا هلل محلا هلوا اشاي ىدلكذاش جاحلل

 ىرزاجحلا ىلع نب لدمكم نب نجا ىيدلا باهش خيشلل ةموهفقملا تكنلا نم ةخموظنملا

 ةيريرمل تاماقملا هيلع تأرق امل هنأ ركذ ملا تاماقملا لعا جنم ىذلا هلل دمأل هلوا ىفاشلا

 اهعمجن ةريثك اثكن ىرابنالا ىتابلا دبع نب ةمالس ريخلا نأ مامالا مرش ىف دجوف حورشلا علاط

 ىشرقلا دمحم نب رداقلا دبع دمحم ىنال هيهش نبا ىلع ذرلا ىف ةبقنملا رركلا هك هيف

 ىبأ ىلع دِرلا ىف ةعينملا ررحلا ه."/ مظعالا مامالا نع اباوج هبتك 05 ةنس ىقوتملا ىفنحلا

 رردلا هءا» اضيأ دنع اباوج اهينك ىفنخلا دومكام نبا لمكم نيدلا ليبكا خيشلل ةخعيبس لأ

 [فورعملا ىمحم نب] دا نب قازرلا دبع ىنيدلا لامكل ةعباسلا ةدأملا ءارعش ىف ةعصانلا

 هنخملا حيضوت ىف ررذ ه."6. روحنلا ررد ه1 177 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا ىطوفلا نباب
6 

 10 فسوي رمع ىال ريسلاو ىزاغللا راصتخا ىف ررد ه.“ ميلا ىف ىناي ليلخ نامش لأ رصتتخم ىأ

 رممممابم لل ءعتأم 1معلرتا اجت آمسك 1آ)ءمو نست ةينععد ةعلعصاتمع 1[ععتق ذص ةلامص ءدءاتللا ءاع.

 50235. 12-1[1هءم ]1 - 011ه صا عنتس ءار سمت ىوضساأمع عملاقه ةعتع هطلتممامع هع ةعدتع 0نعاتق

 1ماع]] ءءاتع و هسعام»ع ظاعتلعط ك1 ءرمط- عل - لقد ىلاسعا ظعت» 71هأرعتهت»عا ظعت» للغ 11 لام

 عاردتتتاحو ونسأل زاه ز]معأرزا : آمسم ]آل عور نست ةستعام عطس (ئهمقععكسسست 1[ةععيلطتق ءعدغ ءاع. (طسص

 (0ومعععجسك 121م" ممصأ ءمرحتس هع 1ءويعععمطتخو هع مرسم عصامكلم5 جاغعصأع امم ءعدتق5وع ءااذم

 ىرسسعماأمسم طصمتسأ لا /[ابعق» كك ءااسعأا عت: لطللس- ءا- [معغ قلاع # دصحلامخق ةهعتامق

 و ملصماوكممعم زمكتعمتعمع لتعتغو نسمق طلع ملل عععتنغ6 - 5026. آ1- 12ه ععع آك1 - لآ دص ءمطقأغو

 ردمعومسأمع معمم عدتمع. 1عظتتتتم , يتحسس لاثع 1لهاءعتوتتعا لكالسعا-ءنلق» ظعري للون هتستتعل

 (0ممءيإبع آلدصعللاحو ةهصصم 775 (ذمع. 23. لمص. 1373) سمسضاسكقر ءهوصاته ل/6 لا: ثايماراعأب

 معتمدتاو سغ ةسسيستتل طسمستنتس لاتع لمقر م لعقعجلعععاب ع 5027. 12-11 هععع 11-

 3حآ مما( دار دسم عمسامع زهمععععدمع. 11 ءظاحتتمو نيسمس ةطعتلعط لقتسمل - هل - لغو ل101, 47

 لذ ءري لال مندل [طهمعاام صام لان: قلاع كعاقما هسصئربعتغي ددغ كتصلعمس طسصقسس 0 عاعم 0 ءنعأم ب

 قودق. 12-11 هعمعر» ]خ1 - ل اعامأو سمع عمضامع ميتقع 0ع ممفماتع ةععتلل ةعرراتسلتو 211101

 ]لك تنال - نال لفن قلالس ءآ- « تعلم عرب قلاسعل | اطعرع ةله]اءعستسعا] ظفعلبلفعلغ, دلعو ]تن

 ءالممءاغ للعام ءا ممصم 723 (ذمع. 10. لمص. 1323) رصمتناطبم. - 5029. ]هدم عا دهم طتتتو

 ردم ممسضأمع لسجن ]هصتس. - 5030. 1[ هم عع 1 خمس طنط 31-151 هلعطامعةعر دسقتعمتا86.

 140 ]آحعومعنانم انطع ة/له1/ءاهسم»», يسسعس ذطعتلعط رعام/ا/ ءلاتلتك الع دصلعم نص اناععه 21.

 3031. 12هععرمع [1 ا1لعطات منع عال درس ءعطشنمأ ع ءا]- هز زر عمر سمت عمتتتامع. 12ءةعتماأتم

 اررععوعزم ءهحرعلت(مصتتص طغعالت ءمضتست عا ةئعمامضتشر ةنعامدتع [11ةظلع للتي »م 75“
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 ريسلاو ثداوحلا ىف ررد ه."# 84 ةنس قوتملا ظفاحلا ىطرقلا ربلا دبع نبا هللا دبع نبا
 و

 لوسر تاوف نم تاونسلا بيرن ىلع رصاخم وهو ىماطسيلا لديكم ىب نمحرلا ديع خيشلل

 ررد ه.# خلا ةيحوبسلا هتاذ ءامس نم علطا ىذلا هلل دبحلا هلوا ...٠ ةنس ىلا معلص هللا

 3 هتافصو مركملا رجحلا هيف نيبو ةيردنكسالاب هفلا ىكدلجلا خيشلل رجاحلا حاضيا
1 

 كا 1١ 656 مايبي / 0 9 . 3 0 8 - ١
 ىفايلا لعسأ نث هللا كليع مامالل هموددضش ربعلاو ظعولا 3 ررخو ردنبلا لابس حدم 3 ررد ارو

 ردح نب لامكام نب ىنغلا كيع نيدلا دز خيشال رشيلا كيس تيلدح قا ررد هر
 ات ز

 فخحب فورحلا ىلع ثيداحالا بكر يلا هلضف لومش ىلع دلل دمحلا هلوا ىفاشلا ىرفزالا

 8 2 ءى_مم نت 3 2 2 0 دنا 6 ١ ه0, 5[ : |
 بجحر ىف اهرخأ سناجح ىف ةيلع ىرثو اكيرص ةاوولأ ركذف زغرب مأو روغصلا عماجلاك ديناسالا

 م.م 0-5 2 0 َ ه ل  هحل 2 ا مب 0
 ريعم عووم وو ىرتالا ديشرلا سدوي 00 (سدوبب رثالا لا جلطصم 5 د هيث

 ميحصب نيب ىذلا دلل كمحلا نتملا لوا رظنلا لعا ةفحت هامسو 1. ةذنس ىف هحرش رث

 ظعر: كطلملامعآ آان كلل - ءل- رع“ ('مال8 ةهصصم 463 (ذمع. 9. 0ع[. 1070) رضمةطنم.

 53032. ]له »عم 21 عاد ط جدع ةلتغل 5ع ءع]-ةهزج عمر منعم امع 0ع ءععصاأتمق عا ؟لتعمطتمل

 ل سمحعتسس ذم ر هسعام»ع كطعتلط قكلقل - ء[ - "ه]رتربمت> عدن 1101 هتزات:عأ 137251 ت»2.  (ئهطحس

 معملتستس جل ةصصم5 لتكممدتطتس 2 1261264 لتحتست معمررطعأوع 1م0ع نقوتع 20 حصصتتتتتل 0

 (ذمع. 16. 5ءر6 1300),. وسم زكغذ ةصعارتل: آمسق 1)ءمو وننأ 0ع ءمعأ]م ءةدعماأتقهع ىالقع

 ممم عرد ملمع ءمعجمةءعم لس لمع عاعب ح 5033. 2هععم 11 ل طغط ءادطقز ءعو 813٠

 [رءيعتماأتم ءقكمسح ][دمتالتعر نسمس ظطعتلعاط ل270عمعغ ىكلععجمصلعمع ءيدصومكتتغو 1طتوسع ][دجاتلعتم

 حستكتم كأم عا معمععدسلسم ءزانكوتع ن0 ه1 (هغعق مععوماعمع 0عوعتطتغللب -ح 5034. ]آلهععد [1ذ

 رس علط ةعع3ع140 عا -اطط ءوط عمر رهمععيدضصاأمع لع ]دنلع لمدصتصأ طقستمتست ءغ هم1عملمعع ذص

 رمد عمعانعتك ءغ ءععسرباتس.  (نحعصعم , ةهسعام»ع طصقتص كا لهلاهأب ظعتن ىلق'ما 7”(. د

 53035. طظهععع 11 طحهقلتغط ةعجعجزل ءآ]- طعوطعع سمععدتتأمع 0ع 20160 متطانق

 لمدصتصت طمتصتصتسس , ةتتعام»ع ةاطغعتلعط 7عقس- ءل- لأ: قطاع ءا- جايمتنخ ظعع قلو هتروتسعلا طق عزا

 07ج ملسارءع»# كطمظتاأحم ونسنأ زغج زمعاربتاغ: آهسق 1كلعم مدعم صان ععدملل طعضعل عامان

 لئن طسغنمصسع ءائن.  '[عجلزقنمصمعع هةععتصلتتس حلمطحطعطست 015ممددتغو غ2 انك 20 زصقاقت

 همعتم لآ - لابس 81 - كعوع]فأ» همعام»تاملعد هدمتكاعععاو معع ةئعالتك معامعمدعو مماقكتا 5ع

 لزكعماتم معمطتم ][دسلفكتا. 1عععطحماطتس# قتل عم لص ءمممععقتطاتعو نسمتختتت ان]120115 1116056

 18عزءا هممأ 882 مع. 15. قرد. 1477) طقطعطوصس - 3036. آهععءم ةئث س1 قأهلمقط ةطل

 ءال-دغط عمر سممعدتتامع 0ع اممم (ءععاطصتعم عهلتةهصه مدحت , 21106ع 77105 1261 8

 1165740 1دلتقمدمعتم. "1" ءدكتع طععوتمو ودعم ةتنعام» ةعرلسك ةصصم 1020 (ذمع. 6. ال1ههأ

 4161) ءمرصتصسعماأحكطتك ءدأو ءمرصصعسأ(مدتسما(عو وانأ ذغه زمعارأل: آهصق 1)ءمو ننأ 2
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 نيحلا لوصا ىف ررد ه.#ب خلا انبولق ىفش ىذلا دلل دملل حوشلا لواو خلأ انيبن ثيدح

 نب زيزعلا دبع خيشلل هقفلا لوصا ىف ررد ه."» ىدبرتاملا دمحم نب دمحم روصنم قال

 طيسبلا ىف ةيزمه فطنملا يف ررذ ه." ةنيدم ليزن ىمزمزلا ىسانكملا ىكلاملا دحاولا دبع

 اهلوا روكذملا زيزعلا كبع خميشلل

 5 لزن ىفطسصملا راوجب ىم لاق دق

 رظنلا حرش هاممو ىبلججلا الملا نب دىمحا نب ميعاربا اهحرشو ةدامو ةرشع عيس اهتايبا ددعو

 ررد ه6. 14 خظنس ةجحمل ىذ ىف اهحرش نم غرفو خلا انيلاطم تامّدقم ناص نمل اذ هلوا

 ريسفتلا ىف ررد ه.© ىنالقسعلا رجح نبأ ىلع نب دححا لضفلا نا خيشلل :ةليلق ةقفن ىف

 10 د 00222 5 2 2
 كيع خيشلل ردعم كام ريسفنلا 3 رردلا 2 هما ىداي وحذلا 3 قاكلا حر 3 ررد هيل“

 نب ا 7-20 10: هللا لتع يحلا١ ليسا .قيضل شيلا ىرسا تاليمالاف رولا مارد 658. انطأ ىناحرلل فاقلإ

 ممداعمو تعا ءاع., 1هأررعا ملأ ءا- مماعم» ذمكعتمكتك. مدع مدس أه هدلتطتع: طمسق

 لرعم ويأ عتق معممطعأمع ممداعت نتملتاتممتطسع لععاممأ اعبي د 5037. آله عع [1 هدأ

 ءل-للصر رسم عمساأمع لع معمعت متع معاتنجتمستع , دسعام"ع قلتي لل عن كقلماوتوتنعلأ لك عنا

 110 مدوت»عل ةللماع»ث لني ع 5038. آل همععرع [1 هعنا ءلد[1 ناطر سمنومتتامع لع معلم عاررتتلق

 رسم سيل ءعصاتمع , هسعام»ع هطعتلعط قلل عا - صفع عرب قلاع ءأ - مولا قلما[ لل مت

 2 مرروععررب# ذكآعلتمحع ةصونتلتسم. - 3039. ]ل هرععم 11 ءا دس هصاتعر رصهتنومتامع 0ع !هعتعقت

 (مضصصعم ذم ظكسبعم لععتس عمم ءأ رمعاخو عملا يرصرتموتاطستس , ةنعامدع ظطعتلعط قلال-عا-وعتع

 رسملم احسامأم. [آمعامتأا أ[:

 للزحتاو نسأأم ؟لعاصتامأع مرمر عامع ءاععال طقطتاةكتللال 51601[

 مغ هعماطستس ءأ ةعرراعص لعرب 1>ععنع طقمطعأا. اطكزسعس ءمتضتسعضامتل ان خم م/-ملعم“

 امععصترماسس , نأ أه اصعتمتأ: آمسلعتس ءأب نست رعسماستلل هامل مدننا 82051 1هتكانللل ءكتقأملتأا اعمر

 1ار"هأركت» امري لاتدعل ظعرن- عاربمل/م لعاعام هلتلتغ ءا رسعمتسع طل طتزرعأ ةمصت 992 (ذصع

 4. لمص. 1384) مطعماكتا6ب - 5040. لاطهععرع 11 مملكععمأ ءدلتاقتأو دسمتععمعاهع 0ع

 هدومممتم ممععتع م هسعامتع كظطعتاءات كلتا الماقاأ قلآسدعأا اطعرا للغ طن ظلطهز»» لكععم/ ل6.

 قلول. ]لطوهععرع أ ءاداع عرعر سمن عمتتامع. (ئهرسمت عمامتتالك لص ('هرعهصتماال. - 5042. [) هرم عدت

 1 ةطمعط ]خ1- اخ قلتو سمر يمت امع.  (ئهسصعمامدتسم كمسنن مان عمع 2[ ةذصقعصتمأةمعرو 06

 نسمح زمام ليععطنرا - 5043. ]هدو ءاد- لمع عرعر يرجنلم رسمت" عمه[ ةتكانللا. 0( هرردس عال ةكلانق

 10 طمعععتمو ةهسعامع ر نأ ؟10لعام, كةطعتلعل قكطلل-ء-عمارق» لمد زمنقع ع 5044. ال وعق عل- لمع عاب

 قفسلم درسدع عصا مضنتس لع مماق طقتستمتست لمصتصم , ةنتعامبع ةعوعجنل قلعث/-عاافأو لالا
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 هاشولكنتل ماكحالا ىف كلغلا برد ه8 هد ةنس ىقوتملا ىزاريشلا ىنيسممل نجرلا دبع نبا

 نكجولا دبع نيدلا لالج خيشلل ىلاعتملا ركنملا ىلع ىلازغلا ةرصن ىف ىلاعملا جرد ها

 اضيا ىطويسلل ةفيرشلا ءابالا ىف ةفينملا يرد ه.6/ 41 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ

 تاكل يشن دك يبا ليغولا :نمفكم الا" نيقيدتلا :كاماقمو "نييداعلا 'تاجرد ه1

 ةيغبلا كرد ه3  ةنس ىوتملا ىدنهقلا ميعاربا نب ليعمسا خيشللو 718 ةنس قوتملا ىفاشلا

 ىقوتملا] بتاكلا ىنأركلا ىحسملا هللا دبع نب دمحم كلملا زعل تادابعلاو نايدالا فصو ىف

 قوتملا ياللا نبا دمحم نب كم كرتشملا ظفللا ىف كرد ه.».. كلج ىف وهو [81. ةنس

 نباب فورعملا كرابدلا نب كيعس دمحم ىنال كّلجم ىف وحكنلا ىف سورد هدأ بع ظئس

 هنأ هيف ركذ ْصَلا ةبيطلا كماحلاب هللا لح دعب اما هلوا 041 ةنس ىفوتملا ىوحنلا ناهدلا

 جر رخاو سوردلاب اهامس ىتلا ةمّدقملا رشي نأ ةفلاسلا هقوقحل منغ هحنع هتباجا نم هلأس

 لوري كآلل- ءل- "مادمت: طلهدعنم كان مععو ممصم 884 (ذمع. ه5. كالمعأ. 1479]) 120110. ل

 5045. ظل ءءعز ءاآ1- 1عاعلعور ععدلتع هعاطتق ءمعاعداتنق لع دقاعو1]معتنح زه01ءلدعتمهو 83116505

 1 عدبلمىارولم ع 5046. آط ءععز ءادس ءقلتر كعدلنع ءءافقتطلتسمسمت. 1)ءاعمفنم 141

 يمال اطمن مغم عع هدد ءرعطت ءعصاعس , ةسعام»ع كطعتللط لع/م7- هل - لق: قلط0- ء-"ه]بتجمتن 13 تف

 ل62 8ءزب» كميرا ةغو هصسصم 911 (ةصع. 4. للصص٠ 1505 ) ددصمعطبم. - 5047. 11 - آل ء» عز

 31-21[1ه ص11 ءعغر كدلسم صتصعماعع لع رصهز هرتطسق همطتلتطسمع , ةدتعامعع عملعتس امور. --

 3048. ]) ءععز ةغ ءا- قتطنس مع 31ءعءةسقأ ءع]-ه10 01 ءلعاصرم كدلسم ؟عقارأس ءعداتتتللا

 عا ممععودته ؟ءتامأتك ةيسمصلات تنتصر جنعامسمتطسع قلاع ةلم]مجتسعا ]يرجمأ] عجن ل]تسعل

 18 ءري- ءالم»م/ كم_مملعف "كطمطظتامم همصم 414 (ذصع. 260. ةآلمعت 1023) ممعاطتمرو ءأ ةطغعتلطلط ؟

 لوم ظعري ةا"هلتم ('هامت#و ةصصم ... دجمدتاطتم. - 7049. ]آل ةعلاع ءادطسعط7و عأو

 لعوزلءتستس ءحاعطسس لع لعووتماتممع دععاتعتمصتتست عغ ؟مرتخ ]لعل تتلطتق. 1" هطسصعمو

 ةهسعام»ع لسع - ءازرنتاإا هلل ه]ءمتست»عل طورت قلللملاولت 2لمععطا تاغ طمس" نع ةعتطقي |[ حصستم 40

 (نصع. 20. لقص. 1029) ردم»طنم]. - 5050. 12ءععلع 21 ع1-1علغم ءآ]-دصهةطغع» علعو

 يرسرت عءاعممتم لع ممعطسمر نسمع ماسععم هتومز طعماتممعم جلستتطسكو هتتعامتع ل107 61160

 ظ عرب 01ه مستسعل ةطادن- ءالرايزر همصم 774 (ذمع. 3. كدتم 1372) دصمعطبم. ح 5051. آل عانق

 11 عاد مهطحر هةعطمامع جدسسمأاتءمعر ةنيعام»ع قللتع 7101مميوتسعل مق ل ءزنل ءآرسمأا “أ

 0ءمسسمتتعم , لعموم 1ن:- ء7لء)]مت للعام ءغ دصصم 569 (ذصع. 12. كسك. 1173) 2205610٠

 ؟ه]طسصعمو ونسنم0 زغكذ ةمعجتا: ظعمعستدةتلك معمعرست عدلت. ةمساعطتع 1)ءدق ]120210-

 صئاطسع طمصتق ءائئ. آططأ هع دط ةلتوتمو هنأ ءدع هج ةعماعمأاله 1201612 55ع7ع 7م01]150 61

 ممماتمم هقظعتح 0ع لطسععم ماياقمدعأر ؟هعدطتست ءعذع ممضامغعو نغ مهعاه كت مدعم عجل ممععأ
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 ىف هلو اهليصحت ىلع اًصرح ةرصتخم نيئدتبملل اعاشنا ناكو سوسحملا ىلا مكوتملا اهنم

 ىف راركتلا ىلع رهش لك اهلثم لمعي اميف راطخالا نم ةيفاولا عوردلا هد“ اضيا ضئارفلا
 ىسراف همان شيورد ه.“ يلا هلالج لج هلل دمحلا هلوا ةعيشلا ضعبل راكذالاو ةيعدالا

 هلوا موظنم

 راوق كيرب امدأاد وأ تيسه هكنا راكدرك مانب مدرك ادتنبا

 اذهب ةامسم ةديصقو [00] ةنس قوتملا ىولعدلا ورسخ ريمل موظنم ىسراف راوبا قايرد ه.

 نبا ىلع نب نمرلا دبع جرفلا ىال [ةظعوملا ىف] بونذلا ىايرد ه..» راطع خيشلل مسالا

 لك ردص ىفو اسلجم نيرشعو ىنثأ ىلع لمتشي سلا هالوا ام ىلع هلل دمحلا هلوا ىزوجلا

 ىف ةلمعتسملا ةبكرملا ةيودالا بيترث ىلع ليمتشم بطلا ىف ةبكرملا ةيودالا روتسد ه.+

 /2م,؟ هممعا]دغحتس , ءغ ءدع ئلالمر نسمع ًاصمعتسداتمصسأ هطصمتتم ءعوصخو ه0 ]ذنستلتتتتل مح

 [مهسسستوسع ممد"لسحتم (نهصقععتمعتأ حرص ٌذص ءمرضتضملتتط (ن1مصتنتط 1 هعكضصه ءمرتمعهلنت

 عاسلاتم نسمعما1مصعم مل ةمسسمتس :علتععملت دذسصمسلعتع. 1[ لعص ةعطقاممق لع عع طقعععلتامعم

 نورس ممعتلا. - 5052. 12-11هن' 11-151 خ11 ءار ]هتعمع زماععنمع ههعزاهاتمستتتت 0ع

 رزتع م ونسمع طلق ةئستلتغع»ع هدصصتطاسق مدعصعت طابع زاععسمسا 2ع 5دعرأاتم 10 م"ععلطاتق ع 105:08110-

 متطنك هرععمصاأسعو ةننعام»ع كطتتتم ةلتونمو نسأل زام اصعامتا: آمصسم آ)عم ور ءتزاتك ررتقز قامق

 للسماعءاسع ءاعي اس 5033. 12 عمون( عط -صتس عطب اطعم 1)ءيووتئطمتتتال. .(نمرتسعل معاقل كتل

 نمل زكذ ةصعاصتأ :

 [متنسست 1معلم ه ممتستمسع آلعأ هددصتمماأعصاتقو

 (ننزاسم ءدجتماعماأتم ةتمع دللم دمسافتتممع ذص ءملغعتس ةامطتلل ماع ءقان

 3034. آل ءمعوعقع ةهطعقعر (طغعضصمعمو مامتستس. 18 ةهعصم معهعتعستس , ةننعام»ع ل16“ 0/087" عدم

 ]دعءار/عممةو ةهمصم | 725 (ذصع. 18. آ)ءع. 1324) ] مسمخاتم. (م:(0ع ءزمكلعس انطدلخ ةطعتلعط

 م4" مننعام "عد طقطعأم - 5035. ل]) ءعويقع ءا- لعمصتطرو (طععمعم معععماأمةانتلتو 2111016

 راطد ا/م»هز قكطل- ءأ- ”هاتسمت» ظعتو كلغ ةطادء- ءازمست. | 0مسع ممههعمعاتعست ]و 40100 ذم

 زمعررزغ: آدحنك للعم مدعم ئتكو نسمع طغعمتعمع ]طدعونطتع ءاع.ر ءأ حتعهتسأل لسم هممهععكاتف

 يرسرر1ءءاتطتع و ونتطسخ ةئنصوتلتل» معدعاطألم مموعرمدزأم هول - 50506. 2ءعجقع ءآد

 رسم طنط طاصر اطغعتمعم ةسمصاتاملل. ع 5057. 182ه ععز017 ءغر ءيضتعم ةط لقيع 120"عءضل

 ىرس ممدتكسسس ءأ دحتلعم 71ععوبوءا لتعامسسر 0ع نسم اناععو 21ث» ؟10لعماستب - 5058. 126 عاش

 ءال- جل 12 ءأا ءعالددسم «هلعلع ءط عار معوجدلم ةتعع يصفع دتعلت ءوتس عدا مزالللل .مطلإت 051010113

 (مسسق ددعلتعسم , ننم0 لتس ممتن مدعم دم علت ءدسسعم (ةدخمتس ءمرضسم مدل( منت ذص رماسعستق د101طلق
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 ىف لوالا اباب رشع ىنثأ ىلع وهو ىليدارسالا ببطتملا نايبلا ىأ نب دوأد سيئرلل ضارمالا رثكا

 ىف سماخلا صارقالا ىف عبارلا تايشراوجلاو بوبحلا ىف ثلاثلا تايشراوجلا ىف ىناثلا نيجاعملا

 ناهدالا يف رشاعلاو عساتلا ةيلطالا ىف نماثلا نقكلا ىف عباسلا رغارغلا ىف سداسلا ةبرشالا

 مالعالا روتسد هيل. ءابطالا روتسد ه.م١ مهأملا ىف رشع ىلا مغلا خيودأ ىف رشع ىداحلا
 -_و

 بتره وثو 1 ةنس قوتملا ىسنوتلا ] مزع نب دمحم حروملا لضافلا حيشلل مالعالا فراعمب 5

 ىلاك ةينكب ريثشا ىميف ىلاتلا»و كينجلاو كلامك مساب رهتشا نميف لوالا ماسقا ةسمخ ىلع

 نباب هدنتا نىميبخ يتالأو تقل ىإ كيس وأ بسينبي رهفتشا نهب تلاتنلا دوأد لاو :فينح
 06 -_ 0-5 6 و

 كمكام نب ناميلس نب ميعاربأ خيشلا هيلا فاضا مث باتكلا بحاصي ريئشأ نمش نيا

 تكا تت ع

 لضافالا روقسد ه1  [ةريتك مجارت فلالاو ةداملا دعب ىثوتملا ىقشمدلا ىنينبجكلا ىفنحكلا

 جالعلاو ضارمالا حيف ركذ ىلوصوقلا ىبأ خمالعإل ,.اتسرامبييلا رونسد كه.“ سيفلا خذغل ىف 0

 يحي ىال ايميكلا ىف شراجاتلا روتسد ه.1" ةعبرالا طالخالا نم طلخ ةيلغ ىم اهنأو

 جلطتطتغمصتست : مسمع عسلتغو ةسعام»ع 8عوتتك 120م0 ظعءعبي كل اء !81ءلتعم 1هعدعاتاوب

 (0مماتصعغ لتعمل ععتس مرتاح - 1. 0ع ءمملعءاتمصتطسس ع 2. 0ع ردعلت مس عمتأتم ذمل1 ععداتم-

 معد ج03 هحوصات طوق - 3. 0ع متطاتم ءغ دصعلتعدتس عماتق 1ص ل1 عععنلمصعتس 20ز ن5 ةصاتطتتس ل

 4. لع مهعالللصه - 5. 0ع ممكن عصالكه - 6. لع طععمززو - 7. لع ءاوجه(6ءوعتطوو ل

 8. لع زصصصعنمصلطتتق - 9. مغ 10. لع ه]عزرقه - 11. لع رجعلز عمت عصاأت5 نرتثؤ - 12. 6

 صم]جمالمق. - 50539. ]آهةغعن» عاد ةغلطط ةغ, عءودلج رتعلتعمطتتت. لح 5060. 10غ

 ءآ] -ز1ةسص طأ] سصسعقعأتل عا - ةلاقسر ععوجتلد امعاتطوامصتعق 0ع ىمعمت(هصتطتاتك صمتستلتتلا د

 معموعتمصسو ةنعام»ع هطعتلط طعصع دصععتخم 210/1 متوت» عل ظعتن قعت» | 1 سمعت ] آظتهامدتم-

 عدمطمو عمصصم 8591 (ذمع. 7. لقص. 1486) مصمتطتم. آطتطعع ذص ونتسوتع ممتعه لتكتعتس ءقأب

 نسحمسمتل معلمه 0ع ززك حترتق ةعئأرو نتتل همدت1 ضع, اتا ك7 هغ لمتنعمل -- ةعممصلل 0ع تعب

 وسن يعممدصتسعو دغ قللتع 1ه74/6ه, قلاع 180مل -  مهنه لع دتعر ودل هممدستمع "عادنتكمب

 ويملأ 6عدأتحم هسغ معممتدتسع طعصمع عم - وسما 0ع تهور ونت 20010 مقري ح ونستمساأح لع

 رتعكو ودك 20]ءعاتنع ؟ءععطتق ىو هسعام» انطعقت“ك ةمعامعسعحتمأ.  هعسع كةطعتلعط 1847 1» 126

 رك07عةر1 7: ظ عر ل167 متون عل لقتاف آلة ععآ عجم [طمصعاتمم ممعهغ ةسصتتللل 1100 (ةصع. 16. 0 عاد

 1688) رممعاتسق , طاموعه مطتمم دصصلامق 20010لئغ]. - 5061. آهعغؤتمع عا- ح718غ0ط11 ءعونلق

 طمصستستسسست معجعماممةمدصتس 0ع ائمجتح 8معدوصتتسس, - 5062. 10هعغت» ءا-طاسةعاةغ6ممو 0

 معوتللج 5050ءمرستتو جتمعام»ع تعم لمعانععتسم 157:-ء7عمب مت, نست طتع مممطمق ءغ ددعل عادت

 0لعععضقطتغو 1للطمدوسع عد متستو دصتسق نسما م» طبتصصسمصتست» ةطتصلمقماأتله همتعتسعتت> ©3616

 لزعز( م - 5063. ظا- 2[1هةغؤئنم 81 - "1 ءّر ةءزطأر مءودله ءدجرمععتعماتتك معمطقتق. 0مانق
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 نيرخاتملاو نيمدقتملا بتك نم اهعمج ةيرجت :ةدامسمحو نيبعبرأ هيف ركذ ىريطلا ومع نب ىسيع

 نيدلا ىقتل ميطستلا كعاوقل مججرتلا روتسد ه.8 هلوا ىف ليوط سرهف هلو نلكفإ هو

 دمج ءام ىلع ضرالا طاسب طيسب طسب نم اي هلوأ ةنس ىوتملا دصارلا فورعم نب دمحم

 ةلودلا سيئر مظعالا ىلوملا ىلا اهتيحعا ركالا ميطست تارابعل ةعماج ةلاجت هذهف لاق خلا

 5دودحلا ىف ةمّدقملا ةمتتو نيتلاقمو ةمدقم ىلع ةيترم اهتلعج ىدنفا نيدلا دعس ةينامتعلا

 ةثلك هيفو ةيسدنهلا طوطخلاب وتسم طبيسب ىلع كلف مسر ىف ىلوالا ةلاقملا تاحالطصالاو

 ؛ع خنس هفلأ باوبأ ةتسو ةمدقم ىلع باسحلاب همسر مدقت ام مسر يف ةيناثلا ةلاقملا باوبأ

 نيرماولا روتسد ه.1)  ىحلا دبع نب بوقعي نب دمكم نب هللا ديبعل باسحلا روتسد هم

 فورعملا رازالا كش نم هذخا ىزاريشلا لضفاب وعدملا دمحم نب ريزعلا دبع ىلوملل ىسراف

 10 ,ونسد كي زاوهشب نينوندملا نايعالاو خياشملاو ءاملعلا نم ةفداط هيف بنك رازم رازمب

 سيوال تادايعلا تامابم ىف عوضوم ىكرت ءازجأ ةثلث ىف لمعلا روقسد ه6 يىيكلاسلا

 حلعطصمستعسس , هسعام»ع قلتي 7" مابررع ل١« ]طع روم طع ةر نسأ طلع يستصمععساأمق (11301ة-

 عزماو عجور عم ءماتمم ممععممعأو نسمع ع لتطعتم ةصاتوستمدتسا ءأ ؟عععصاتمستسس جتتعا منسق ءما11ءعتك

 [م]سسعمو بتأ اهلعجع [هصصتع ررتمعرسأدكنم هوا - 50604. آ) هوغت»ع ع1- (ععز ثطر عءودلقب

 ننح ندع !ةوعق يرصرباممهكت ممتع مسمع ععملمع عتسغ ةامطتتطتعو هسعام»ع 1معلبن- ءل- لقا

 للم عل ظعرب 714 كلعاعمممتلسمرو  نلتكل ةططم ... 1201[نتلكق هدأ ءغ جهسصمم 984 (10.

 31. لآمع. 1576) ءمرصممعسنت(. 110ع هررتم [عداتصمصاتسك ءممقعض مامن ءأ ذاأمه ةصعامتعس5: 0

 لكسر نأ مامصمتسس (ءكمع همم علعتس هع" مقلم ءممعضعأم ءيعردصلتعس ءاعي هدصصعم لنعلغ

 لزعنممعم ءىسرت]دصمكتمصتك عامطمصتسس ءفمضماتصععع. ©طغطلتل 10, ةموستغر ة[ه]]ذع متمحتتل أ

 و مسسلهع هاطمتسممتعمع دصتمتمابو ةسسننم املأ - ءل- لأ طي علم, ءغ ذم ممع[ماتمصعتلت, لنهق

 لزددمرمملمصعم هع قمصعاسع5فصعتس لتعممدنل. 8 عممادتلم ةعتغ 0ع لعطمتغنلمصتطاتع ءغ (ةصصتستق

 (معارمزعزه - لتعدععاملتتم مرتسم لع لعاتسعمصلم هلع ءمعاءداتتم ماممتاتع انمعتق ععمرس ءاسأعأق

 جعونضلأمو عا اعله طقطعغ قىربتأاو - لتددععامللم كهععتصلاو لع عم لعععتطعملمو بتزدلق

 لمععتربالم مضاطسعالعجو نعمعسزمعو عقار أ معمعام(مصعتل ءغ هعدع ىرتاعه طقطعأغ ل

 قمنح. ]ل هعانمع ءعادطم هدقطر ععوسلم مضاطتسعاتعمصسيم ةنعاقر»ع 0[ عةلمأ] وأب عبع 7ل0]بمتوت»عأ

 لذ ءنن 7 عنا ظعء»> قلل -ءاطميرر. ع 5006. طلو دغانع ءآ]-عقتعامر ؟ءويله 511 (ةصاتتتلل

 وسع معععتعس , نمل ا1مالح ق4 (ل-ءا/-هعاجب اثعرو ل1 ه]رمس»دعل كارا“ اجقر كاركلامأ ىعممتستكهأاتقو

 10 لع انطعم كاملا هلام, دسدلعم ط1لءعم» 7لمجم»» لتعامو مقعسسمتا“ 12 عةعتطتغع طخ سسلغمد

 وعمق لمعامور ظطعتلعطمعر حتعمم زاطسعاععو ذص تعطع ظطسفم ةعورسل(مو. - 5007. 182همغشت“

 ءاد-ه ةلتزلعامر معولم علم رصوساتعم اهععلعماسس. - 5068. ]آ)هدغؤتع ءا-حرسلر «ءودلق

 ءعممعلاماكمصتق.  ل'ععم ممضاعم طنصعاعع هةعكرت(امعرو سمتنانلل طتهماعتتلم ذض عالمعتج أ



 ىف ىضايرلل لمعلا روتسد ه1 1. ةخنس قوتملا ىمورلا ىسيوب سصلختملا دمحم نبا

 تاردانلاو لاثمالا بورضو تاحالطصالاو تاراعتسالا ىف روتسد] ه.#. ةيسرافلا لاثمالا بورض

 6 0 00 : 0 هب 5 8 2 5 0 دا
 روتسد هلا“ ةنس ىقوتملا ىلامركلا ميعاربال ريبعتلا ىف رو تسد هءدنأ [ىرو ةخيسرافلا 2

 ىسراف ةناضقلا روتسد ه.ب“ رفجلا ىف اذك ىصح ال ام بدارغلا نم هيف روتسم لك كتع ىف

 بتارملا نييعت ىف بتاكلا رودسد ه2  ةيشاح هيلعو ةنس ىوتملا ىزارلا دوعسم ىصاقلل 5

 طاوطولا دنيسلا تءاشنم ىم هذخا قاوجخنلا ىشنملا هاشودنه نب ديك كلج ىف ىسراف

 7-2756 عبرا هيفو تابتاكملا ىف لوالاو ةباتكلا ىف ةمدقملا ةمتاخو نيمسقو ةملدقم ىلع ديترو هريغو

 ّ : 0 . 0 ا[ 5 ١ هم ءإ دعا 3 1 تاء ما 5
 3 ركذ كلذ وبخو طورشلاو خيصولا 8 خةمتاخلاو ىناباب ةهبتو ناويدلا ماكحأ 2 ىلاثلاو بنارمه

 ىف ةرصتخملا بتكلا ىم ومو ةغللا روتسد هدد ىزيكنجكلا ردايب نب سيوا ناطلسلا هلوأ

 ءاط امهنيب نينونب [11 ةنس ىقوتملا] ىرنطنلا ميعاربا نب نيسح نامزلا عيدبل ىفلا ذه 0

 ةينامت ىلع مسظقخم وو ْخ لا هتردقب ملاعلا عدبا ىذلا دلل محلا هلوا ةيجكم ىاز هرخآو

 هلظعزمصتس كلامه لتحتمأ مددت,  ةتعاماتع 07معء7و عرح 11076117760 111/12. 171 ءقعف

 ءمعممستسمهلم ءغ حصصم 1037 (لمع. 2. كعربطم 1627) رصمعطنم. - 5009. 1 هعغؤنع عاآ- حسب

 معودلو ءععع امن ممتع 0ع معماعععملتق معمدتععطتتم معععتعتو , ةتنعام»ع 1100/2. 0

 [طهدعغؤنع 11 ءعل-1ةغ1ةعقغ ععوداذد 0ع عمم طمصعرو (غصصتستق (ععطصتعتقو م20 ءعطتتق

 ممم[ عععملتع و لتعم معلمعطاتع. مده معجدل عدس , ة1عام»ع ال707" ]. - 5071. 16ه هع د

 11 ع]- (جئطأعر ءعوسله لع ةمصصتمحتس انا ععمءاماتممسعر جنعام»ع 187/171: لك ©7111: ةطتتم .

 مسمع م. - 5072. 126ه( 3 11 طدغلع اعدم 11 دص عدت ععوملد 0ع ؟ءاتف هدرصصتطاتق 0112 ءموط 05.

 1[لنعو هغعذص 27 - ل مرك» 1 ءوتطمخر معه ممل مععق أمصتانلات ءضمطأ] عه زمحعصتسمأ ال. - 5073. 10 هغئند

 ع] - عم لط ها ءعوجداو زسلتعمسسسو ةتتعام»ع (نةلطت 11ءم'ز0 1غ نعت, حصصم ... 10010110. 0 نانق معمل عانتلاو د

 ح0 وسما عامدهدع ةترامع هيما م 5074. آله ءارت» ء]- لع ةغاتطر «عودله ةعتطقع لع ل عطمأ عمل

 جدلتطسع. ؟"هاسصعم معودتعسسو كتزاك هاعع عم 110ه ميوت»عا اعرب لل نيلسعأاا ل طلزة عا

 ءاععدمه هةعتمأام» لع هرععع 71: سعامما حج ظءيججتل 17”ءمعما/ ءلتكم حلتتكوسع الطعم ةهقعتستتلو

 ءعذم معمعامغنلمصعمر لتقف مههأعع مغ ءمصع]إ هعتقمعتت لتعرمكتتا. 8عمعأ نم ةعلغ 0ع هعمل انو

 مجتمع موعدي ننمع نانه6010 عئجلنق طقطعأب لع ءرزقعمالته ةعيتطعملتع -ممع(ءعمت, ناتهع 05

 ءيرتتكتطسع ءمصقأمتب لع لععععأتم ةسسسأ ءعممعتلتل - عغ ممعاسعتم لع دطهصلقتتع ةاتردتلهأ16متطاتق

 دلتتكوسع معطسع. ]طمتكم كظدالغئصسس 07مء2و 8ءبن 8 ءاملق» ل نعتعف ]ةهسامل. ح 5075. آله ةالنتت

 ءا-1هعطقغي ءعونلق ]!!مكتمع. ]ماع اذطعمو طععوععع 0ع طقع 0معاذتمو عقار ءأ ممتع هعمل

 اعصمستم طمععق» 8ع آ1[هلرفس ل ءامنعأرم |[ دمصم 499 (ذمع. 13. هظعمرأل 1105 ) دضمطتتتتلاو

 ةهسسعامععرد طقطعع 0( ممع ةمعتجبزا زمن ةطهسم 1)عمر وست مسصلتمتا مماعمأله هاه معلتتاتك 00

 معوكتغ ءاعبو عغ تص نملعاععتمأه ]زطعمو لتحتستست ءععغ مسسدعتم ]11 ععومتتالا 002542162[
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 ددعب اًباب رشع ىنثا بانك ََك ٌّي دروأو رمقلا لزانمل خبسانملا فورحلا ددعب اباتك نيرشعو

 دلل كمحلا لق هلوا ىرازرت ميكحح همان روتسد هد« ىنيركذملا روتسد هب ةنسلا روهش

 بحاص ريما دناوخب بقلملا نيدلا مام نب نيدلا ثايغل ءارزولا روتسد ه.» خلا ىرازن

 2-5 ىلالعلل ىكرت ءارز ولا روتسد 4 ةنامعستو نيثلث ةنس دعب قوت ريسلا بيبح

 5 994 نس ىفوتملا ىاثلا ميلس ناطلسلا ريزو اشاي ىفطصم ويزولل هفلا فيرشلا ىنزاريشلا

 موحرملا ىلوملل ىكرت همان اعذ ها ءاقثلا ىف رم ةينسلا ةفحتلا همسأ سرفلا ةغل ىف هشيشدا هد.

 خكحصلا ثيداحالا ىم هعمج [10 ةنس قوتملا ] مورلا ىتفم دمحم ىىب ديكم دوعسلا ىأ

 ىف ةمدقملا باوبا ةعبسو ةمدقم ىلع هبترو فيتعلا اشاي دمحم ريزولا مساب ةلوقنملا راثالاو

 مظعالا مسالا ىف لوالا بابلا لوبقلا تامالعو ةباجالا تاقوأو هطورشو هتليضفو ءاعدلا فيرعت

 10 حبصلا ىف تلاثلاو هوك ضرملاو ةدشلاو فوخلاو رفسلاب ةصوصختملا ةيعدالا ىف ىلاثلاو ةيعدالاو

 01 و ©الل] 0 نمع مهمصعتممدتطاسع ]نصمع رمعممصلعص(غ. ةسعامت", تنزسدق همقمضسعم لسصاتعأ ]أ ععج الزعو ةععلطتفتت"

 زام نأ 216 ذساعرتممصمأتت ءأ 7م ةعوسمأاتكو ةامعماتلتع ]نطعتخ جل ردعصضعلاتتتل ةططأ ال161

 لسملععتس ءىدرصتغنم لعلتا/ - 5070. 182هوةغئنع ءادرسم 0 جلعلع ا عأسو معونلق 12ص هع]ع-

 ارريممازنررل. ع 5077. ]12 هدعنمس - مقس عطر انطعع عمونلقمع جه مطتامعمراتم 2مم ءلتطتقو

 وأ زامه زهعستغ: طنعو ]دسك ]آدءمر 2لةمم# عي - 5078. ا هدعاذتع عادا همدعتر :ءعونلق

 لل يس صستسس , ةهنعامعع (؟ قرا هل - لقد اق عزو آ] روتر -عل-لقور طقصمتتللعع ]12/110110 - عزل“

 ىعيممستسمامو نست آاتطضتس 1لماهأط ه/ -عقرم» ءلتلتا عع ممدأ مصمتنال 930 (ذصع. 10. 86

 15323) رصمرعاطبنق ءقأام - 5079. ]هععنع» ءع] - مجمل ءةونلج 1[ ءعملرتمعستل. 0( مانك

 انصءل مسمر وننماأ كادععأآ قل/مرن آء» 7”لبع كان مغ ”١١1 ننعم ةللعداهرم آظ8هعزم ةكدلكمت

 ةءلئس []1. 11" يعمر مصمم 9606 (ذمع. 14. (0ء(. 1م58) مدمزأنم ور مت 7 0ةانلأا. - 5080. آل ء-

 ن

 عطزعطع 11 1]هعطقنغ 1-151"هدعععر نقطع ةمضطتلاتس ع اعلتعم ممهدلاتك.  طعجاعمب معكأت عاتللو

 وبينما 1م]رركعا كعك رعا ذمخعت ماس عا كدت ذم اتغععه 21 ]دسلاماسس عاني ع 3081. ]آنس

 ماس عاط ]تطعم ريعععست ةنععتعتخو سعس طآقااج قللت عونا لو منعا ظعتي ةلمأمتتعا

 [طسصعاتمع لآسلاتر محصصم 9852 (زمع. 23. كم. 1574) طعمتع لعظمعاسك |, ع هلل هصتطانق

 ععمستماع ءأ ءالماتم ةمعلمضظس مرمرطعامع معاملتك همدصتصع آ[' يزع 7لهاميسسما وعام لاثع

 يموعمدأأ هأ زم ممعامالممعتس ءا ةعراعس ءميتام لتكممكعستا. 1عدعامأم هعتأ لع ممععملأممتق

 لعق مزانمسعو رسعتضأمو ءمصلتالمصتطسعو (يسممتتطاتعق نعستطسع جضلتانعو ءاأ ةلعمتعقو ونستطانتق

 10 طعمتعمع عدس جعععرامس ءهيمع لععامجمامرع ب مرن مكستلتلل لع صمدضتصسع دصفتلتل0 أن

 زمكمعماتمصت طوع - ةععتصلست لع معععماتممتطسعو نسمع مععن]زمعلاعمع زاععرو اتسمت عضو ءقلقع
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 و 3 -_- -_و7 . . مامحلاو تيبلا لوخدو سبلتلاو بوشلاو لكالا ىف عبارلاو ةظقيلاو مونلاو ءاسملاو

 عباسلاو ةنرع ع ردقلا غلبلو ديعلاو مودحأ 3 سداسلا لاملاو سفنلا ككفح 8 سماخلاو

 ع 8 3 نا ا لا 1 ممارما , م 5 9 ا[ 5
 بانك ئه أوظعب نأ طظاعولا ةاعدلا رمأو نيبكتاملا ءايقفلأ نمد ريصمب ىه يرخأف

 تر 0 5 0 0222-2 9
 خيشلل ةروتاملا تاوعد ه.د5  ةخ*يئاطلسلا تاوعد ه.م* الام هظفح نمل للعج

 [كيزياب مردلي ناطلسلا ءاملع ىه ناك ةنس قوتملا ] ىهووملا نىيدلا رخآ [ فاعلا ]

 [د» ةنس ىقوتشملا] ىفقسنلا ليام نب رمع صفح ىأ نيدلا جارسمأ نيرفغتسملا تاوعد هدد

 ى ةزدكللا ىزورخلا ىلاعمسلا ند لليد نب ميركلا دكيع لعس لأ مامالل ةيوبنلا تاوعدلا ةءد'

 نالطب ىب ستحمل ىأ خيشلل ءايضالا تاوعد ه.د# ورخآ بانك تاوعدلا ىف هلو ها" خنس تام 1 1 1 3500 ١ 2 ا 5 5 0

 ع
 5 0 10 ظ 5 | 3 8 5
 باول لاوسلا فقيرسص ىلع ه.“ ةذس ه«ترش ىديبلا نباب فورعش أ ىلع د دللا خيش نب ىلع هحرش

 رستامغعتس و 1د0هعطاتتت ءأ جلتقم دللععاتمصعم ةرععاوسأ - (ءعضاتستات لع دصدأتألطم ءأ عقر عطا

 (عصممععو 0ع عمرصصتم ءغ علوعتللو - وسمعطتما 0ع كطمو رمان ؟ععاتتتر لمدضأت ع طقلصعت

 1ماعملاب عغ عدع 115 عتاب - نسلتصاكنلا١ 0ع دصتسو ءغ [معاتصق كورقعهصلألو - عمعجطتس

 لءزانصتمو [عدامو ممعاع لععععالو لتع حلعتاولتمصتع ددمصاتكق قلمورمأ - ةعراتستتلا 0ع ]طلع

 زمكمعءعوكلممع كدصعتلاد عغ معععدنتمصتطاتق مععنلتدمنطسع. - 5082. طمفتس ءآ]-1ةلةتضو

 ماسحممع 80عل. ثكممم 416 مع. 4. لآدم. 1025) لسعد ةدم/1 لمسه ءعمصعتنلا 8آهلتطتاهعو

 وسأ ذص كعيعرأم ئدصغو ءعمعا]عطجسكتعر ءغ ممععومع مصطنع ءمصعامصهسأاتطاتق دسمهملهطتتلل ءقأو

 هع ع انطععم 104 مقورو ءا-ع]نن مدتمعمءععم معمل عععمأر زتموتسع نست طسصع رد عاتتمل مع زطقط 025 عطأو

 مععتصست2> لمصمم لهأه هوا - 5083. ظ1- طددححفأ ظ1- ةسا]عغدوضأ عار .ععم10 268

 مملمصتعمعي - 5084. ]12-1 ددحك لق( 31-151 هغطل ع عار مععماتم لعق اتقان 5ة2لأةهعو 3111015

 عاطعتلعط [ ةمتضاملت ] ممل - ءل- ل: 18م2 [ودت هصصم طلماناتق ءقأ ءأ زصاع# ؟كلتنم5 00عامو

 ح0 ةسلحتس ةسدلغفسأ 7770من ظويعءعتل ظدتغلب. - 3085. طحمححأغ ءعادرس سماه عطلت اصو

 مجععومنمصعم ءمصتتسو ونلأت >عمتمسجت 0ءانعغعضتسس ممعدصأر ةتتعاف»ع ثق" مَر - ءل- لأن: لاق لطلهرد

 0 هت» عدن ]101م ميت» عل 27ءومزاو [ممصم 537 (تمع. 27. لنا. 1142) ردمعطبم]. - 3056. ظ1-

 آد ةهدح لأ 11 - 2 ءعطءدركا وج عغر ممععهنممعم معمرطعنعمعرو ةسعام»ع طصتص قلاع 8048

 لآل - ء- ع ت» ظءرن لل 01ممتدت» عل عريس ءاععرو ناغ قل عمممعم كطمكتامم ونسأل هصصم 562 (لصعم

 28. 0ع[. 1166) رتمعطتاتق عمك ءا ةملتمك ممهعاعتعج» مجععمكممصست» 1مضتنلمع 60101[.

 5087. 1]) حور مغ ءا1-حغلطط هو معععونتممعع دمعات فمصحتتم  هنيعامسع هطعتلعاط كلن ]مدمن 16

 1861147. م12 عري ظقطماعلاعلب ظعتن ملغ, دلعم ةظاتن- ءالعر لع لتعاتخكو عمه هطقطف 7

 (نصع. 18. كلدص. 1113) كه ءمرصتس عماقأطتك ءدأر انغ اماعه ومضات معوومم لعععأإ - 30855. ]ل حدك ذأ
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 5 لك جرغلا ىبال راجتلا ةوعد هدأ نوديع نب نسح ىب راتخمل ءايطالا تاوعد ه.دح

 [5ه1] ةنس ىفوتملا ىناهفصالا نيسح

 ىبيحكي نب كا هللا لضف نب ىيدلا بايش ىضاقلل دلج# ىف ةباجاسملا ةوعدلا ه1

 برعم ومو رتثد عمج سيراركلا ىمتو ىواتفلا ىف لماكلا رتافد ه.17 0 ةنس ىئوتملا ىودعلا

 عيمستلا ةليسم ىف عينشتلا عفد ه. لادلا لحي ءاتلاب رتافتلا هبف روكي ليف
 ةلاسر ع 0, 56

 ضقانتلا توي امع ضراعتلا عفد ن.6 امهنيب عمجج موماملاو مامالا نأ اهيف ركذ ةقرو ىطوم

 ,/. نس ىقوتملا ىسدقلا ىلبنممل ىفولطلا ىوقلا كبع نب ناميلس ىيدلا مجنل ةنسلاو باتللا يف

 ْئ 0 نش دنسملا تالالد باتك صخالم وهو رانخملا خضور طسبل راكنالاو ضرعتلا عقد هءآد

 دكمكم ىب اججرس ىيدلا نيون ةريوكلا لعغا عفن ىف ةريرجلا لهج عفد ه1 فرحكلا اذع

 ء] هع ططٌشم معععونمسعد ردعلتعمدسس , هةنعامنع 7101 /ءلم»» عع 112م6: ظعرا لطتتل.

 5089. 12 دمحم ا ء]-اتز مر ممععماتمسعم درع عمامطنتت , ةنعام»ع لاا رمز مل# ]عنا

 11ج عام 1؟يماطم# ب ةهمصم [3560 (ذمع. 17. ]آل عع. 966) ] مممتنانم.

 5090. آ1] رد لارج عع ء]-]لع عوج ملتط. 105 ء1لمم آ1مك0ءواتمصسأف هأاع]] ةتتتلع

 5091. 1-11 ةهاركعأ 11-11 هه( ءز قذط ءأر ممععمام هساتكم.  ؟؟هلسصعم , ةتتعام»ع (0ةلطخ

 كمعاباط- هلع لع ظعرب 1'مللل- هل]مأب لطرسعل عن !”هلبرع لق لعمفو دصصم 747 (ذمع. 24. كرت

 13403 ردمرعتانبم. - 5092. لل ءلةذغنم اظظا - 1ع ةدسألو اةطسلمع كلا لع ععدجربمسمتم لاتكأ ل1 علقم

 ؟لمطساحع عدصغ ممعلعتلا لعععس ظماللمضصتتسو ءا لعمل رماسعملتس نغم هنمودتادعت 4ةركاع»

 1نرحدماسم.  [اورو عمأ كحتامتع معمطتعج لمصحتمي نححتس (هر/ملق» يسسموسعر ]ناعمه 1 ]وعم 7

 ممقلاقو ةعتطأ ممدعع لتعتساب - 3093. طعق'م' عا- ععودطملا, ملهم كسستممأتلم ؟عربتلقو

 لع نيمعماتممع معععمتت هدتع عورتا, هسعامرع كميرا. "1عمعامتطق نصتسق 1هآتتم تطأ ءملتتتل علال 0181و

 اسس ءأ ممعمعءطتمل د زماعع مع قممز نمعاوو مهوعي ب 5094. 12 ح5'1' ع1 - ععمعم لطرو ةممأ60

 رسساكنمع معان عممصاتمع مط زتعر نسمع ةيفرزءلممعتم ءمصاعجلزعالمصتك ذص (هرهصم ءأ 8ص

 امزاعسمأرو هسعام»ع العزب - ل٠ لاو 801ءنسكنا ظط عرب قلاب - ءل- مبمأ 1 سبرك6 هلع آآهمطقلتاقب

 ةممصم 710 (ذمع. 31. لآمل. 1310 ) سسمءعانم. ع 5095. 182 ج05'1' ءا-١(عومععم لط ع علة سلط نأتو

 ممسماتم ىماعم لل ءهتمصتع كغ طسم_عمطمات54ةصتع هل ةعرصل ءانضصتتس معمرطعأمع ءاععاأل لتاهتهم لتتم
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 10 آظمتامرسع هنأ هرعضتم ]2 ءاماما ءادسمعا سيلفا, لع سمتم طمع انام لتععطتس - 5090.1[ )ج6'1'

 رةهطل ءالدز ءععاععأرب معمسماتم زعممضماتمع لعاتعا لع ساتلتاملع ةمعم] ةعتس 11ععدمماهتستمهعو

 ةنعام»ع عفن - ءا- لا ذك ع»زع اضع قلماعسسعا 2لء/ءانر ةمصم 785 (ذمع. 2. 1"عطط



 را

 كلام نبا ةيفلا مسأ ةصالخلاو ةصالخلا ىع ةيصاصخلا عقد ه.80 ده ةنس ىوتملا ىطلملا

 بحاسصلل ىرعملا ءالعلا ىلا نع ىركتلاو ملظلا عفد ه.6 فلالا ىف هركذ رم هيلع 0(

 عفد هيأ هل اراصتنا هفلأ 11. ةنس قوتملا ىلحلا دجا نب رمع ميدعلا نب نيدلا لامك

 ىلييسلا دمحم نب دجا ريزولل هفلا انيس نبا سيبرلا خيشلل ةيناسنالا نادبالل ةيلكلا راضملا

 [.01 ةنس قوتملا] ىفنأل اغبولطق نبا مساق ديشلل تاريخلو فاقوالا نع تارضملا عفد هأ..

 تيدحكلا نعاطم عخد ملع هأءأ

 تت 9

 1386 ) ميمرانو. - 53097. ]) ح5*1* ء] - اعطم دقق دغر ععجتمألم ممتنع ءطاوهاتم هط هر عتعه 2

 110/ئ«1 جدحاعتت ممدمعم ءقأ جعدستتهاتعدع ق4// ن6 هل ل1: ال4727 ءهلتكعو ءعغ ممدأاعع اخطعت»

 لام قعيسصعماةعسق. آ1لع ةسمدو ذم اناععد 27 ع 5098. ]ج16 عا- جواس 56 ءع]-

 (عطقمع عت معيدمألم امزدعمع عا هطامءععاوتتمستع هط قطن 7م 11مم". ةجمام وتمر يحمس ةةطنتط

 لك عزرا - 0 - 087: 1 عزرا - ءآسأتتر» 01ه“ عب كلقسعلا 1ه7ءاغو دمصم 660 (ذصع. 26. 81.

 1261) مهمعطسعو ص ستتم لس الاتطع رستم علررتخ ءمرصتمعتتك ع 3099. 1) 05*21 عاد علط ةعد

 ءا-!طه111ععغ ا!11- حط لغم عا -ا1سق ةمآأ عار عمن ءم] ةتطتتاقأطتتالل 1121:6521 015 طاق

 ءمعممرو طسصفمم ءدعرمعتأو ةدصمأر جتعام»ع كطقتلعط عراف 13 ثان عر وت 1ص 0601200

 117 ياس ل772 لعدن: 1101م منوت» عل كو عت]# هعتومتأا ع 3100. آل 5*1: ءا- حم لطأ1ععذغ دم

 ءا-هس ع1 >6« ءع]-]عط ءامقغر ععضمألم ممدحستتت 2 عطاتق 1عوعوأتق ءغ طفصتق هزععتطتاتقو

 حهسعام»ع هطعتلعط (ىض» لطد» (هاةبامع)ع 1طلحصعألادهيب [هصصم 879 (ذمع. 18. اط1هن. 1474)

110810 |. 

 5101. 11د:» 1*1 دس عاشتنم ء]-طح لت (ط. 120 عءئلمج هطاعععاوالم»ع5 3056285320110

 جه مجلتغمصتطسم معممط عن عتف 0عمعال هلق

 5102. 121:6: سعامتم ع]- ءاعأع' كغو ءعيدمأتم هططععءاماتمطتنتتل 2 7عععم510 ه1 طا

 رمصل و. ع 5103. 2وك'م6' عادرس ءامدسر معبمم مءممعطغعمعأ5وصتق ةهط ط؟صفتستق

 لاسم متمستستكو ةسعام»ع هطعتلاعط ء] - زكاخس قكات» عا عرب ىكط50 - ءآ- ]رمت 11 167716

 11دصططلتاهو مهموم 728 (ذمع. 17. المر. 1327) ميمرطنم. - 5104. 82460 ءا- ه1 8و

 رمعردمألم ءمصاعماأممتك 0ع تكور وستهع ءمصقعمكتتل هتتلالأانلا» 182 لع"0# 1825عطصلا 2الى 21161015

 1ك - هل - لأ: 40 - ءآ - مءآآرأط 8 عسب قارمعل عري 17” ملاكا 12 نسععآابعطف [ آ[آهمعاطلتم ]و

 همصم 768 (ذمع. 7. ظعمأ 1366) ردمعامم. - 5103.12 ح10 ءا1د-مه عرس عار معنفأتم ؟له8[01ع



 ىلع بتر [0:4 ةنس ىقوتملا] ىبيحي نب دا ةلجح نأ نبال ةجرلا ىن ىلع ةولصلا ىف ةمقنلا

 نمل هلوا مالسلاو ةولصلا ةليضف ىف اهلك ةمتاخو باوبا ةعبسو ةمئاتو نيد عينا نقم

 قراشم رصتتخم ىف راثآلا فئاقد ها خلا مالسلاو ةولصلا لضفاب هيبن سخ ىذلا هلل

 نب ميحرلا دبع ةمجرت رانلاو ةنجلا ركذ ىف رابخالا فاقد ها“ ميملا ىف ىناي راونالا

 5 هللا دبع ىأ ىضاقلل رابتعالا فدادحو رابخالا فئاقد] هأ.. ةنس ىفوتملا ةاضقلا ىم دجا

 هلمكأ ىذلا هنيدل انادع ىذلا هلل قيحلا هلو" 202 ةنس قوتملا .ىاضقلا ةمالسا ىب نك

 ركذ 2 معابص لوسرلا ثيردح نم لا يننأ م باتكلا اذح 3 تعمج ىلا لاق خلا هاضترأو

 فئاقد ها. ([راكذالاو ةيعدالاو بادالاو مكشلو لاتمالاو ظءاوملاب فقلعتي ام دادعالا نم هيف

 ىنوتملا اشاي لامك نباب ريهشلا ناميلس نب دمحا ىلوملل فئاقحلا فداقد هأأ. بارعالا

 10 كح 2 هبف لاق اهاي مها ربا ربز ولا مسا ىكرشلاب اهفنصو ةيسراغلا ضعي بانك 17. ةئس

 لع ممعععمكعممع معمم معمرطعأم دستععسعمءلتمعر هنعام»ع لاب كللاق لل عزام لاتسعلا ظعتي 7/4

 ىمصصم 776 (مع. 12. لمص. 1374) دصمتطتم ]ر كتزنك هرينق ]اهلصعت دتغت طيمسم طلعم ر ونت معمربط ءامس

 عسسل نمعمعامص(أةدتسم لذنلع هغ ةدلصاع مدتمع ءعءاععم هعممكتأا ءاعبر ءاذص لسقق متهعأ همم عقر

 نسحلعمعامام (ملتنلمصععو ءمرضر] يصعماطتست , ةعراعم ءفمربتاه عغ ءمصمعاسع5ةصعمت لتفاعطساكتست

 مدار ننمع ممساعع هرصصعم لع معمععأامصتتم امسلتع ءهغ ةدلستتع 2101 ميس»علأ امتطتتتمع ةعيتصأ.

 قاف. ]ل ءعقتع عل -ماتطنتسس هسسطاتلتغمتعع اههلتكمصسسل. 1سرتامتسع هرعضتكم لل ءد]ب »نع 0117-67 00*و

 لع ويم زص اناعرو قلو لعمان ع 5107. ل) ءعقتع ءال- ملعط طشعرو ةسطاتلتامععم طلقأمع

 د مصس ب 0ع 0عدعترمالممع 8مسضلتعلا هع زعمتم. 181هوعرطتم زسلتعتم قلقا -ع7- ها عن ملت عام

 حصصم ... درسمرعطنلا - 5108. [12ءءونع ءا-ةوطططقع رع 1ط11[ج0ة63ع ءعا-1(1ط قعر

 ةنطقلز(ماعم طئمغمضسمستس ءأ طقمعأت ءعحعضرم]هركتتس ءمرتامتتتستر ةتتعامرع (:ةلطت قكابع ىللله71ع/

 رلو] مربعا 1” ءرن كءاممسعا (هللمقوم ةهصصم 434 (ذمع. 15. لقصت 1062 ) دصمعطتم. ع 1معاربأأا

 رام: 1مسنم 12ءعمو ونسأ همه مل معازجتدمعس ةسمنت لسحتأاو نسمنن مميت[ ععتأ ءأ ععمامتس طقطتتتت

 ءاع.و هأ معيمنأت (هللعويأ تع طمع لتطعم دلتنمصعم معمرتطعامعرو ييمتنتل ؟مممتمصعتل ددتطت

 معمحكتو مس عرمدر نست زطأ ءمرضس عن مما ءأ ليمع مهتم عم عاتعمم مدتمك ععطتمب ةرتممطتط ععدفتمو

 ]زاعرمم ءاعومص(1ورئععر رعععماتمصعم ها امسامعمصعدو ]1لع1 ةرتععامسك |. 20 آد ءعتع

 ءل 1 ءفطر ةيطاتات ماعم هصماوجسأم تكمسسماتعمعب - 5110. 2 ءعوتع ءا- طم عقت عى ةدطاتللاةكعف

 10 مممتامطسسو ةسعامدع ةطامللع قلاسعل طع كواعنسمسر لغم لابي لك عسا 10 نعام لتعام ءا ةمصم

 940 (زمع. 23. لدل. 1533) دصمعاسم. آطتطعمع تنؤدكلمتس ظعممعو نسعص ذللع ممصتمع 1[: يت

 ةامم]يأر» 1م]م انصعلعع مرسرمخنتك. ةمرعالمكأ كسر اموتتار 10ءعمقع ءد-/معمقعر عن
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 رضخ .ىي نجا رعاشلا نأ مث ةهباشتملا ةقيقحي ةقلعتملا ةقيقدلا ىلع .هلامتثتال قئاقحكلا

 ىب كيح هلوا فورحلا ىلع تايكوملاو تادرفملا نم كيكذ ام بتر ىولعب فورعملا قيوكسالا

 6 2 1 3 ة ا لكل اج 5
 ىلع رصتخم فقداقدلاو جردلا باسح ىلا فداقخلا فاقد هأأأ خلا لاقم ىب معو لاما

 ا 307 1 1 1 5 را 1 5
 نيل هلوأ ىفاشلا تقوملا ىنيدراملا طيس نيدلا سمدت ديك ةخمئاخو باوبا ةرشعو ةخمدقم

 باهشلا هخضيش ةمدقم ريغ هيف ةيناش ةملقم ىلع فقي رث هنأ ركذ يلا نيركاشلا دج دلل

 ىف فداقكلا فشكي ةاهسملا [م0. ةنس ىئوتملا] ىدجملا [ نباب فورعملا بجر] نب كدا

 نيمدقالا فيرط ىلا ةراشالاب اهيف لاطا اهلبق اًفّتصم هيف فرعي رلو فئئاقدلاو يردلا باسح

 ىلع ىنأ نب ىلع نسحلا ىنال تادلج ةمكحلا ىف فداقتلا فداقد هآ" رابغلاو حوتفملا نم

 طمن ىلع ىساف رعشلا فاقد هال“ 44[1] ةنس ىقوتملا ىدمألا ىيدلا فيسب بقلملا

 ميملا ىف ىتأي جاهنملا فاقد ها 111] ةنس ىفوتملا ىزورملا كرابملا نب هللأ

 حصمماهكتمصمعتس ةسطاتل عد ءمصخصعأو ونتمع ؟عروتت 1ةطقضتتلل هطقعتتمدكتست مهادتعملا» 5ممعاه

 طوقاعو ل تدع ظعرب 1[ !,ةل]ر» (0ءعطيتاتغ طوق مدلعم قل /ءعبمم لتعطتع ععطق ةتطرص]ت علم عغ مدت ممعتكقو

 وننمع ءمرستس عتق متر ةلزتط قطعا عع لتعممدستغ ء( ذم عزت زام: 1مم ةلصع اأصا علل ةةامصع ءأ ءع]ءطتعدم

 مو ودهع مهععلر ممصد طقطوأ هاعب - 5111. ]طل ءعلتع ءادط ععقت عر ةيطاتلت اماعق عطا مكنت

 0ع عمملتطسك ءغ ةعئربسلت ءمصرتصامصسلتع.  (ئهدصمءعصلتسس ذص معمعامأ ت5 مصعتس ر لعععتل ءقرصتتم ءأ

 ءمصعاسع1إ ةصعتس لنك ممدتكتتم , ةتتعامعع ل]0/ متزةتزنءل ذل[ عربجع - علل - لف هكةأانا للا - رطل مم نلت كطمطتام

 ءأ 1عررتمرتم معععسست 1هعلعسلةهسننس هطقعع مامدلعر نسأ ذاه ةآصعامأا: آمسق آلءم ملتعرو ونسملعتس

 عمت طتطستمغ ءاعي ءا مسلادتس ؟10لتمقع للعلع ةصاعم لم ععنلممعتس طتسانق ةعلعماتمع هتك عاعمأ عد

 مرمععع» تللحتسو وسمتس "طعتلعاطط ةنسك ئ/ع/مان- ءل- لان قلاع عت |[ ]؟ءلعآابر هدلعم لانتن] -

 ءقرربعزلم | لتعامك ءغ هصصم 350 (ذصع. 29. لطلمعغ6 1446) دصمةطحتق |, ءل10ءمت6 ءأ 76 6عأرإ ء]-

 ةمعاقع لآ ]معطل ء]- لع»ءز مع م]- لععمتع ةمرعا] هع عمتغر معع حصاع عدبص دتلطتتس طاتزانق ععصءتتق

 هتك معممجلتسدع. طمدعمم هتاعس طلع عما ص ةصلتعممسلم حلقي لتقل 5:2اعطظعع لص ءمت ]1112001

 ععمعهتطسمك 71و ش٠. ء. ةمععامس عا 6 مالم 1. ء.رسلكتم لتعاتك ةععبتت ةدصأب ح 5112. آل ءءعلتع

 ءاآد طق ؟ةتعر ةدطاغتلل منعم ؟عئامطس لع مطتلمهةممطتم.م ظاطسعف ؟هآتتلأتمقي 311106 ++

 ل7: عر: لآ ه2 قكتونقلغ, طمصمت»تلتعع كعك عل- لن: موعممدصتسمام عغ حصصم [6031 (لصع. 7. 0 عام

 1233)] رسمعطام. - 5113. 1 ءعءوتع عل -عطتنعو ةنطاتللاملعع ممقالعدع. 0من معتكتعتتت هط

 472 ظوب» قلها مستسعل, دلعم 107 ل1- 8م1ممبم لتعمو دل هاتمدعس !اذطست 100/86 هل - ةنأرم“

 مرد ممدتطتت7. - 5114. ]) ءءلتع 11 عل - عدعقنتعرو هدطالل(هنعه لع ءمعمتاتمصتااتك ةاتطتتلاق

 رسومات عع مدعوم الذعر دنعام»ع 4106]]ه] طعن - ءارسم انا ءزب 2لءعسمعستر حسمم [151 مع. ة. ةطآمعأ

 797)] مممرنطنبم. - ةللق. 8عءععءننع ءال-رصتنسطةزر هيطاتلتاوغاعع همعضتم كلل 0ع تنم
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 فّوملل ريسكالا ىف ةلاسر ريداقملا» بتارملا ىلع ىهو نازوالا ريداقم ىف نازيملا فئاقد

 تالالد هأ# خلا ةمكحلا ريداقم ىلع ملاعلا فلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا ىناخوراصلا ديدجلا

 فوتملا ىميدلا ديحن نيدلا لايجل دجسملا ىع ةنيدملا ىف ىا ةضورلا نأ ىلع دشرتسملا

 ىلع نيدلا رون فيرشلا اهصخل رق هدر ىف ىندملا ىقورزاكلا ىيدلا ىفص خيشلا فتصو ةنس

 عفد دامس هباتك ىف نيقيرطلا ىف فاصنالا فيرط ىلا كولسلا عم ىدويمسلا ىنسحلا دجا نبا

 ناميالا فقيرط ىلع ناوخالا ىفصنمل ناعربلا ةلالد ها» راتخملا ةضور طسيل راكنالاو ضرعتلا

 مم. ةنس ىلوالا ىذامج ريش يف هنم غرف ه.0 ةنس ىثوثملا جاقبلا رمع نب ميعاربا نيدلا ناعربل

 هنم غرف ناك امم عدبا ناكمالا نأ ىلع ناعربلا ةلالد هلو ةرعاقلا ىف هبابحا ضعب ىلا هلسرأ

 ىف معلص ىبنلا ثيداحا نم ماكحالا لمالد ه4 فشمدب ةدأمنامثو نينامثو عبرا ةنس

 زيزعلا ىأ دادش نبال عورفلا ىف ماكحالا اهنم ةطبنتسملا ثيداحالا ىلع هيف ملكت نيدلج“

 هر خنس ىقوتملا ىفاشلا ىلكلا ىدسالا عفار نب فسوي

 ذم انامعع ةلو» لزءععاسرص. - 5116. 18 ءعقتع ءعآ] - سامع ةصر هيطات] ماعم اهدكسقع 0ع 011811-

 (نامتتطسك ممهلعستسس ذم يملسخ ءغ يمص ماعم لنه ممدتامعر هتعام»ع لأ - ل علا 11 - اذ سلا نام

 ”[”مدعامفتع لع ]هربتلع مطتامعممطمعسسو نسأ لاه زصعترتأا : طمتسك 1)ءمور نحت تان ات 5

 نسمصأات(ماع5د ماطتا]هدمدطتمع يسعوجزغ اعبي ع 5117. طءانلقغ عاد رسصسعاأهعسطخ1 لو ةصللععد

 سس ننأ لتععأ تكربزأ لمععماءعر طمس ةعلللععأ ةتكع هعمل يمص ١[1علتصمع 81عةوستغحتس امد

 مطعاأءوسس ءعدعر ةهسعام»ع لعزب]-ءل-لقب 731ه]يمست»عل 10 عض حصصم . .. دصمتامم. ؟كطعتلعط امر -علل

 لقد لك عع نع 72لءلعبم دل تحس ععاما حصلت ةعئربدتغو ءأ ةععسم كطععأل رؤس -مل-لأ: لأ لذ عنو

 را ]ردع ]1 عمرا ك عسا لع مماتمتم زاده ءعععضمدتغ ئامي دتغ اماعم نات مسسوستع لم صعتل لنقل

 (ةوعرعمغاو ]ذطصسسونع 1)رثو' أ - |ممس»ولأب همم هأ - دات“ 7غ امعأ "مهنيل]ما م6 - سمانا ام

 مرنءا]مكزإاي - ةلالق. 2١] ءاّمغل1ع4( ءا-طمعطختمر ذهاعح مععسعما(ةهاتقفصتع لدعاتم ماض طاتق

 حل حتمس ؟1لعأ ممتمطتقو ةسعاقا"ع 180: ميع- ءلس لاو آان" ه]يق» ]ف عزع )نم آل ءعاقر دصحم 5

 (نمع. 13. للدعم(. 1480) دصمسكنمو نت رضعفقع كمستلمأ آل. صقل 870 (ذمع. 24. لسع. 1465)

 مطعما( هغ لتطعسسسس هل متستعتسس نسعصلمتس (ئةطتععمععس دصتقتا. 1[ لعيد ]تطعم 12674/ءع/ 7 -

 ممم" مو دمطأ ممهعتطتل ز(ماعسص دصتعمطأ ]1 مععرت ءودع هم نسم ءوأ معمطقغأو ]آلةسففعأ ةصصمم 4

 مع. 25. ةآمر(. 1479) جطعم]رتأا. - 5119. آ» ءانتأ ءل-دط ]اع ٌثدصر رعمطوألممعق ةامطت 0من

 ء مملتالمصتطسع معمرطعأمع ععورعاتامع. طلسم ؟ماطسصتصم و تطأ 1م: العلل( لادا'امعقس 7 ”ةدبر“

 1161: 1غ /لأ* معمل طلم/ءعأبغ كطملظتكامو ةممصم 632 (ذصع. 20. كظءعرغ. 1234) دصمد(نانقو 0ع (عهع

 لت همتطسسع لتعدععغرو ع نستطسع ةاماسام لع رتمجعاتطمسع لاتعق ةمععملتطاتك ءاتعتسم انت
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 زاجمالا لدالد ملع ها.

 نب رعاقلا دبع خيشلل اهيف باتكلا مسا فلطا ىتلا نايبلاو ىناعملا ىف زاجتالا لثالد هل

 ملا نيركاشلا دمح ىيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا 58 ةنس قوتملا ناجرجلا نمحرلا دبع ءإ ؟

 ديوت تايفالخلا ىف فاصنالا لمالد ها" ىنأيي ىفاشلا ةلاسر حرش ىف مالعالا لئالد هأ#

 نباب فورعلا ديحا ىب باعولا ديع [لضفلا ىأ نيحلا جانل] تبب افلأ ىنيرشعو ةسمخ ىلع 5

5-11 
 راتختملا ىنلا ىلع. ةولصلا ركذ ىف راوتالا قراوشو تاريخل لدالد ها 1.1 ةذنس قونملا هاشبرع

 هللا ١تايآ نم يآ باتكلا !)هو م. ةنس قوتبلا ىسحلا فيرشلا ىلالمسلا ] ىلوزجحلا ركب ىأ

 هيلعو مورلا اندالب ىف اميسال براغملاو ىراشملا ىف هتأرق ىلع بظاوي معلص ىنلا ىلع ةولصلا يف

 قوتملا ىرصقلا ىسافلا فسوي نب ىلع نب كيا نب ىديملا دمحم خيشلل فيطل جوزمم حرش 0
 هردو

 5120. 1[1» 0ع1ةت1 ءا- 1 2. 100 ءاملصسح تجنن ة01(2ا111 01136 مع>1ععانمصعتت (نهدنهصت

 طمتس (ةطتل عت ردماطومأم

 5121. آط عا م11 ع] - 1] غمر ةهعيسس عمات معمم[ ععقلممتم (نهمدصأ دصاعمهطتلاو لع هعصاعماتتك ءأ

 ءمعممولاتمصعو هسعام»ع ظاطعتلعط قلقا - ع7 - ن]بق» ع قلل - هآ - م]لبسمتا ل 07718, ةهصمصم 474

 (لصع. 11. لسص. 1081) دممعطنم. 1ططمع هرنع معمع ءعامصهق همستمع ائطعن ( 2/49 ) امعتعمت انت

 مغ زكم زمعجتغ: امسع آ)عم مدصصلمصتسص لمدصتسم (ةلتقو وننمل عد عقل عأ نعمطاسما ءاعي

 53122. ]1 عءا1811 ءعا-1] ةدسر معمطهتمصعع ةمكات طم مصتق.  (ئمرصسعسا هانم "1! هعادطتق ه 5/7 ملأ

 ءلتأتو 0ع نم زمللو. - 5123. ]ل ءاذ11 ءا-اخم عكر هعوسسصتعماه )001ل1 لاتقأل لع ءمصاتقع

 لذزعئمتتعر هدسعام»ع [ 1 - ءل - لف: لآ آلمللبآ] كطهف- ءآ - :معارآاراأ ظعبن قلتضعار ددلعو 176 د

 مل ملوزبم/]ب لتعأم ءغ حصصم 901 (صع. 21. كعمل 149ّن) مدمرطنم. (نهضمعمر ننم0 ماسع نعام

 وستمسوسع ددت]]زه عمود ءمصامعأا. - 5124. آطط ءاذتآ] ءا-اعط عزموأ ركع 85طعسج ةعأاع ءا]د

 جمرك مركب هونت عماأم طفصمضتتس عغ ]سسستمم هول عمل ماتم لع مع ععوممممع دعم معمزأت عام ءاععغم 0عوععتم

 طعدلمو ةسعام»ع كاعتلعط قلآتع كللمااعأ 7101 متجتمعل عد كم1ءرسك» ظعتن كغ ظعطح» لوعلا

 [كورب/ م7: 117 - ك]يعر»أرك 187 - 8 معمتن#, حمصم 870 (ذمع. 24. ةكسع. 14635) دهمءاتم. [[15ع هردتق ل, تقل

 راه زمعزسأزا: 1طجسعك 1)ءمو وسن ممذ ج0 ؟ءععدتص لع لنعتأ عاعر | دمتعمعنانتت عقأ هج 1م

 معععاوطسم لع ادسلع مدلعطعو 71ه/ممبمببءلأ (متطسخكحرم ذم نيم ععزأمسلم (0 معمم ءأ 0ءعنلعمأتق

 عا ررجهععععاترل (ةمعجستتت 1طن 2عوتالللا 10عم]دع معجدعمسععومأعع عا ءمصاتساتم عمد صأتتت“»

 (0مرصتس عمامساسست ءلاتك ءاععمصأام , وسن اعحطست جلصتحطتس طقطعأ ءا كلءام]7* عآ - ممم”

 56 7614 1261/87 معآ - علمنا ذمهتماسك ءىار ءىدسحمعتتا كطعتلعط 7101 ميوسعل 21608 عا

 رد: 60 13 ع2 472 86ر» 7”عتبرل 18مع2 (مع#ر حمصم . . . دممد تتنك. 1015 عمدد ةدماممأ 0معكتك
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 نع مهتياور ةرثكل خسنلا فالتخا لئالدللو تاريخلا لّمالد ءالجب تارسملا علاطم هامس ةئنس
 نم ناكو ىليهسلا ريغصلا كبحم هللا دبع قا خيشلا ةخسن ربتعملا نكل دللا دحر فلوملا

 عيبر سداس ةعمجلا موي ىك ىنعي نينس نامت هتافو لبق اهككح فّوملا ناكو. هباحتأ ربكا
 ةيعمسلا لسالد ها ([روكذملا ىسافلا حرش ديتعملا نكل رخآ حورش هيلعو مث“ ةنس لوالا

 5 ىنايفصالا ىفاشلا دحاولا دبع نب دمحن نسحلا ىلال تادلج ثلث ىف ةيعرشلا لداسملا ىلع

 ا مظعالا مامالا عم باتكلا ذه ىف فالخلا بسصني] ]1 ةنس ىف هنم غرف [ىناتسد

 ىنال ثيدحلا ىف لّسالد ها# هللا مهمحر ىجفاشلا همامال رصتنيو كلام مامالا عمو ةفينح

 مالكا ىف لئاسملا نويع ىف لمالد هأ» 1" ةنس ىقوتملا ىطسقرسلا تباث نب مساق دمحم

 سابعلا ىال ةليقلا لسالد هأث» 1.4 ةنس قوتملا ىنارلا رمع نب دمحم نىيدلا رخأ مامالل

 10 رصتخم قو م ةنس قوتملا ىفاشلا ىلمالا ىربطلا صاقلا نباب فورعملا نحأ [ىنا] نب دا

 رجح نبا هركذ امك دواد نأ مامالل ةوبنلا لّثالد هأ"" ضرالا لاوحا نع تاياكحو خيرأت اهرثكا

 7267/1/7 يعصسرالمم كس مععصتسلات الطتلا هحع وجع ممعامرتم معامسع عمات ءعحعضمآ]نتل [ةتلعمو 104

 ةسيسنتس زنق 0تسعرستسس ةطعتللط قانع قلقلعلامأ كلم]وسسعلا ىذعجف» كوأبعتل# ةسعاما عدد

 دطعأو رممحتسم عمسلعأا هسعامعامتع.  ةسعامر ززعع معوتمتغ ذللسل ةصمم هعامحو ةصاع طم أ عللاو

 ونسدع للتع ؟؟ءمععتمو تس ىم] لمتس ةراعملعععأو نيت لتعم ةعحاتق رصعصكأم ا!طعطل' 1 ةصصنل 9

 (نمع. 19. لوح. 1457) كمتكو نص هرمز عددتا“  ظصوعإءععم جل 11 هتف هلتل ءمرصتسعلأدتلخ

 هيمامصأو دئامتسعم ةمسسسم ةنعام امتع زلاع ظعدتضتعو نسا ميم !هسلمتسس ةهنعام» عت طقطعا |. ب

 قافق. 2-11 ءاننل لخ]1 - 8 ساو غار مضيسفعمام ةنلتطب معجععرأم ه0 يسم عع مصعق 1ععقل عع

 د "لئعصحم مهاطسصتصحقو ةسنعامتع لانا مدعن: ل101 متنتنعل 1اعر» قطا - هآ - ملل: 1مل

 | /20معامسع] كطمتتلكمم ونسأ ةمصم 411 (صع. 27. كرصض 1019) حطعماحتك ملص طمع اتطعم يرتكمو

 لع نستطسع آستس معمم لان( لل منكر تأ طصتس لل( لتحت ءعمتس ةعمسعطمماتمع ةعصاعصأتقتالو

 معمورمصسفاسعت لعاعملتا مساعس طصتس ةيسسس مث//ر/ء]. - ة5اقق. آ) ءانذتا 1 عا-ط هل (غطو

 حرضوس عماه لع رع عدلتتمممسمب ةتعامتع قلاع ةلم]ب مجتسعلأ ((عض» ظعتم 'الراطقا كم معمداقب

 مصصم 302 (زمع. 27. لكصل. 914) مدمعطتم. ع 5127. ]1 ءانشنأا 81 هونس عا] دس عةلتلر ةعوتس

 رسعماأح لع ؟مصاتطسع نسمععأ5مصتتسل. ['عمعاوطتم لع رجعامج طع ةزعمم ةسعامبع است 17 - ءل-

 لق 31ه متوتررعلأ ]7 عنب نم" ظغمجمغر ةصصم 606 (ذصع. 6. لول. 1209) رصمتنمم. - 5128. ل]) ءاذنا

 10 ءا- ءاعزط]ءار ةهلعمم. نسمع 76 طلمصس متتمطمسأ, ةهسعامتع لاتامابامع قلاندعف ظعتف | كطن]

 كلن عل '1اع»: قيسماع كطقلتتلمو دصسلعم للبن ءلعلمع للعام ءغدصمم 335 (صمع. 2. لسع. 946)

 رامرعاسم.  (ئهرسرتعملتسسم و تزانق ددمز مر“ رمتك طئقامسممسب ءأ ممضسمالمصعف لع معطسع هن معو

 معمم معماتطسس ىصاتصعأاب - 5129. آ) ءانذتا ءا-مماطمال ل عار معمم عضاف للقع رت ة قل 620

 ممر طعانلعمست رتعمطحمتكو ةسعامسلطسع قلاتع 12مم دغ لا»» طلعز»“ ذص 1 ءابلعتأا 1/- 1 ءاباعأأب



 ا

(0 

 د هللا كيعلو [2.] ةنس قوتملا ظطفاحلا ىاهفصالا هللا ؛
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 ندا ند

 ىقنكلا ىفسنلا ىرفغتسملاب فورعملا كمكم نب رفعج سايع نبدأ وأ بيذهتلا بيذمعت ىف

 ةرشع تارجكملاو باوبا ةعبس ةتعبلا لبق ناك ام ىنعا لئالدلا هيف لعج ع زذنس ىوتملا

 ىوتملا ةيينق ناب فورعملا ماسم 0 5

 ىقوتملا |[ ةنسلا ماوغب بقلملا ىحلطلا ] ىلاهفصالا لايكام نب لبيعممأ مساقلا الو |:يإ خلس
3 2 

 30 مام 5: ١ ريالا 01 َْ 1 5-3 000 2 هب دي
 [ هأ مدبب قوتملا ] ىلصوملا سشاقنلاب فورعملا ىرقملا ىسحكلا ند ليكام رخب الو ثأ 5 لةكمس

 532 دهم 3

 ةوبنلا لدالد هأ. 05 ةنس ىثوتملا ىرحلا قحسا نب ميعاربا فكسا وبا مامالا ديف فنصو

 لئالد هز[ ميهلا قي ىتاي ةوينلا ج راعم ةمجرتت قف ىدمحالا ةوتفلا لمامشو 70

 ىلع ميوقلا ليلدلا هدأ ميملا ىف ىتأي ىفاصلا لهنملا ىلع ىياشلا ليلدلا ها#* ىدهلا

 ما“ خنس قوتملا ىنقارعلا ميحرلا دبع نب كيخ) ةعرز ىدبأ خايشلل ميد وفن أ ءبيبج ةكبم

 يرسسس سمت مغر ةسغ لات: لطاع لزم اعني 2له]ءميصتسعل رك ءومرا [[ةصعاتمم دلعم 17هد1مجأررا»#

 لزععغم ءعغ حصصم 432 (ذمع. 11. عرب 1340) رمماتمر ونتأ طنع حعودص عماتق ءمدتتتم ةعئاتععاب

 نسمع رمتكسز0صعتل ةصاعععل ءطوصغو ةعواعسس ءمرتتكمو ءغ ردتعمهعنلتع ه رعمرطعأو مععهعأتم لعععس

 يصتكم هاف طستع ع طصخقس ءأ [1ةظات قلاع 8 ءاب» لردع طعن ءة[بموعترو عري كلغ 17 عا]رمع]جت دسم

 458 (مع. 3. آل عع. 1065) مدماطتمو ءتزاتق هزنانق لا" - ءل- لن: )زن م» ظعتي كلن, ؟دلعم ل انزن-عار»م-

 مممععتو لتعطمخص هغ هصصم 504 (تمع. 11. كسع. 1401) دسمةادنقر اص ءربت1غمتس عد ءممطتتتأ ح قاع

 رو عرب قلطرمعل عت: قاءلم/]عأ 1 هم]رعسم [1ةظلمم ةصمم [430 (ذصع. 3. 92عام 1038)] ددمططنو

 40060747 ظعتي ةقلمعاف» , مصلعو ةاردع (نما ءنانم للعام ءغ مصصم 276 (ًصع. 6. طآهن. 8589) رد نزعابو ل

 اان 1عايدتر» لعدمأل ظعتا ها1لهةعستسعلا ]1 نسافناغ | 1لتر  (نطض ماس ءآ - هتستعا طمصمتتلعع

 موعممتستسمام ءأأ] هصصم 535 (ذصع. 17. ةسع. 1140 ) مجمرطبم - ءأ قلتي 8ع" ةلمارعت»تنعلف

 1[ ءتن- كلم مدمت» كل هدردقا# (نمددمأ طععام» عر ناعم ل ممءعمع] للعام |[ عا حدصصم 351 (ةصع. 9. 1"عطع

 962) مممعطتم]. اطلع ءمدلعس عع طصقس لل 1: ممع ةظامماكب ظعتأ ل: ]مع طلهأنتب ةصصم 255

 مع. 28. كوم. 898) رسماتي هرنانه ءلذلتغ - 5130. لآل ءلقت1 عا -همط هدركدح عا ظ1 - 11 هطعتصم

 رص ع لذ, ةعجتس عمام مهما عاتنهع 81هطحسستس علتعدع ءغ ذصلما عم عدصعقا(متتم تطحس علت ءعمع. '[عوصعلم أم

 ةهصعلعو هرععتم معردأذعأ ل116م7"] ء]- ممالمممتمعأ, لع ونتم ذت ]1ض(عرتجه كلق» لل ععطتخلا

 5131. طل ع1ة31 عا- طم لقو دععسسسءمأو "ععاوع مزهعي. ح 5132. ظ1- ]ل ءان] ظ8ظ1- 8طغقكتب

 زماعدع ةمصحصعو نسأ 50 هته 27 - 11 ءرنانعآ 77/1 - كك( لدعتأل.  ؟[ض10ع دمام ا!ناععمس 117.

 5133. 1ظ1-ط» ء111 151- (: دحع ئصسر لددتحع 2ععضتق ندن1 50 ؟عيتادغعتت هدطصتتتتلا عرتط عت علل

 لتس كنغر هسعام»ع قلاع 7من“ ع لت»عأ 8ع: كطل- ءآ- "عابس 1 علقو ةهصصم 826 (ذمع. 15. العب
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 دعلا ىبحي نب محا نيدلا بايش هللا لضف نبال ىعاسلا هطفيو ىنابلا ةعمد ها
 ةيمد ها" هيعاش ميعاربا هنع لقن عورفلا بنتك نم ىمدلا ها" 4# ةنس قوتملا ىرمعلا

 للتق ىزرخابلا نسح نب ىلع نسحلا ىنال ىلاعتلل ةميتيلا ليذ ىف رصعلا لخأ ةرصعو رصقلا
 .اكلخ نبا لاقو ةنس ىئوتملا ىكلاملا باعولا دبع دهحرشو 840 ةنس ىف
 ةنيز باتكو ىهتنا هيلع ليذلاك وهو ةيمدلا حاشو هامس اًيانك قبب نواب للا

 ةفرعم ىلع ىونكت ةلاسر هنأ ركذ خلا هيطالا ضو نسما هنت ني نإ بويا نب ىلع نب هللا دبع نيحلا لامكل سكنلا نم سفنلا ءارد ها هليذ اضيا رهدلا

 بالطلا ةلدا ومو رخآ امم هل ركذو لوصف ةتالتب اهلصفو هجالعو هجازم ةفرعمو مسلا هلخاد ام

 ىنا ىلع ترلا ىف جاونلاو قاودلا ها“ » ناويحلاو تابنلاو ندعملا ءاذا نم ناسنالا ةنايص

 ضارمالا ءاود هأ" 051[1] ةنس قوتملا [ىكلاملا ىبرغملا ] ىبرعلا نبا ركب قال مزح نب تم

 (422) ردمرعامم. - 5134. ]ل عسادأ ءعا- طقلعأ لع ١ جعواأاندغ ءادع ةطخر ![هععودمسم ]عمات

 ه(ئستملتم هععاتنيعصاتك, هسعام»ع طالت له لطام/]وأب كامارو ءلأ- لفن كارسعلا العدا ١ هلببرع لل عمأ

 0م, ممصم 749 (ذصع. 1. كربرن. 1348) رممرتاطبم. - 5135. 1[ !1-طل دس ملأ, ازطعع طعصع بتعحصق 0ع

 ممعنطسم لسسم ةردععملتطسمم دصلع 1امم/كو ]تطستسس سنس عوتسم طقتشمتام - 5136. آل هددت عا

 ماد عومرن ركع آن هععغ مطل ءادممع. 1لماسص ءمقاعللل ءا ععلطتعاسست ةهعوسملاستل. ةصمعملأحم

 ونه هرسق 7”ءافسعا هج عمن[ يتسرمكتطتتس يىصاتصتتقطتتو هتنعام»ع قلانا' ]مومن 47غ ]عرف

 11 عمن ظالم غر هصمم 407 (ذمع. 27. ةطسع. 1074) ماعم ععام. (هرستسعصم [ةتانتلتل ءزادق هلألتغ

 از ل-ع[-معز]أ ا1١هلئطلطتتكم حصصم ... دصمداصخرم ءار أ لان 10[1//:/: منا لتعتأب لات ]ع معمتو ل76 17 عزف

 2مل 8 عءماممع/م اتطسس هل ةععطعاج محتص كيتسرمدنتأ ]11*ااأ 78/ ل)نسبرعأا ا1مكعطأ]راحتللل و 10

 ونسمعت ذللسا عىماتصسسمان. آآدعع ز]1 عي - آنطعع ضسعا ءا- لمل» سموسع ءزانق ةمعصملتح

 ميل 5137. 1) ءردكذ عل ص عل هر رسعلز فرس عصاكتتلل ةصاتلسقهع ةقصأتف 12101:طانتل ؟ععأللكتانتللو 2111016

 1ع -ءاسلتا قلالملامأ عبي للغ لث ني 12 نرسل.  (نهدسمعملتسمجب سم0 زله اصعاررتا: 18عمعستمدتق

 ممعست((عملتع. آمساعامسع ]ل دعو نست ءفمصلتغممعس معحتس رتتتستاتكمس ءويضعوتدسس ؟عاللتأ ءاع.

 "ام عاماسست ءددع لتعتغو نست ءمعمتاتمصسعس ءعمضسس ءقرضرتت» ءطعصلمغو نستطسق ؟ءمعطصتتتل اصقتأو أ

 موعمئالمصعتس ءزسق رصتحاتمصتع ءأ تيعماتممتع. ]1لزحتمأا تكدس لص انعم ةععالتمسعم عا ملطسس ءلاتق

 انطلسس يرسسعسم»فأ للنأ/ءأ مآ - 6١م ةةيرامعأ هآ - نامت هرقل متنا ءأ -رد' لغو دمع تأ - عاف

 مع م)-|رعنماني د  ةاقق. ]خ1 -]) ءكفطت رع 0-11 ءرك للطن زمكمرا نصل ءهأ معو عالج

10 

 10 5ع. 1!ءاساملتنو 4/6 قطع رللم/ مرن عل آل عرب آظلطهعت. هسعامتع قكطنع عا“ 1اررن- ءام" هات

 |[ ةلمعامع ةآملتلكتتم]ر حمصم [546 (مع. 20. قلد 1151) | رصمتتطنم. - 5139. [ط ءرؤ عل
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 قوتملا ميعاربا ناطلسلا نمز ىف ءابطالا سيئر ىرقاسلا ىسيع ىلوملا هفلا بطلا ملع ىف

 ىكلفلا نارودلا ها. [فيلأتلا خيرات همسا ددع ديفم لماش لماك عفان بانك وهو !.01 ةنس

 نم وهو 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا يع نيدلا لالجل ىكركلا نبا ىلع

 رصتخم وو 04 ةنس قوتملا ىهذلا نيدلا سمشل نيرأتلا ىف مالسالا لود ها هتاماقم

 ةخنس ىلا نيعبرأو ىدحا ةنس نم] ىواخسلا هليذ مث م8. ةئنس ىلا ىهتني ىونسلا بينئرت ىلع

 ةعطقنلا لوحلا هات# مالسالا لودب ماتلا ليذلا هاهسو [هلصاك ارصتخم ليز ةدايعستو ىدحأ

 باتك قوخو 17“ ةنس قوتملا ىدنالا رهغاط رويصتم ىلأ نب ىلع ىسكلا لأ نيدلا لامج ربز ولل

 [ىمجتلا] سمش همظن موظنم ىكرت غرم هد ها“ تادلج عبرا وحن ىف [هباب ىف] عيدب

 لمتشم باتك وهو مجتلا رايد نم مدق نيح ىضاملا [ناخ] ميلس ناطلسلا ءارعش نم رعاشلا

 هجاوخ نب] ىدحوأ خيشلل موظنم ىسراف همان هذ هأ5* رويطلا ناسل نه جداصن ىلع 0

(0 

 ة

 ريصن دافحا نم فسوي ىيدلا ءايض مساب همظن 110 ةنس ىفوتملا [ىغارملا نيدلا ليصأ

 حدص عقم لطر معسص علت دمم؟طقضتتت 0ع 00هءالسم جن علتعتمسوع. ةطنتطعم ناتآأعر معط1ععطتقر 831

 غ4 يميلتغنمصتق رتاعمسعو كتزادق ةهنعام» 810115 1:4 خمعممعم دمدمعلتعمصست مطلسععزرو [عاتت701ع

 كسلامصأ 26م4 ةهصصم 10539 (ذصع. و. لدص. 1649) ددمتناطتخ 1همتتك6 سس عتتق ةطدلا

 ءمرس]ممعت6نمصتك (عيصماتك 1سلزعءمأ]ل6 - 5140. 1-11) ءرك ءععوص 1-11 عا ءاعأو 0

 ىمعاءدأته مصاعد 1: - ءهل8ع»ءآغ, ةسعام»ع لعام - لس لأ: قكطل- ءآ- «هلرسمب» عر» لل عت“

 كور لغر ةمصم 911 (ذصع. 4. لكسم. 1505) دمعاتم. طآنعونطتصتأم ءزادك 11ءعمروما. ع 5141.10 هز؟ ء]

 ءاآ-أ1 ع1 ةدسر لجوممأتمع زهامستعدعر ةسنعام»ع ه1 عزنق-عل-لأ: 80عاما, ةصصم 746 (ذمع. 4. ا١آهتع

 1345) مضمعاطتم. (ئهردر عملتطسم طعام ع عسي 20 هعلتصعتت> ةططم121 015ممقتكتتت و 01100 ه4

 حمص 740 (ذمع. 9. لصل. 1339) 0عدععملتا. 8 معاعم ءمماتسسمهكتا ئعق/ ممم [ةط حدصصم 1

 (زمع. 27. لكتص. 1340) ج0 حمصتتس 901 (ذمع. 21. ظءعمأ6 1495) ءملعتس مهاتمدع طغعحتي نتف

 حمعطعأعماتتت مدس ممكتطتا» ءدأ] ءغأ طقمع ةممعمل أ ءعب /ر1-2)ءق] 11-111 نوت الغ 01)8عءآ ءآ- 7م

 ةممعا] حن - 5142. ا81- 12 هد ءال 31-181هم ءداتهأر 0عصممقألمع 01136 761167عو 2015©

 131: وزع لوررنم7]- هل - ل11: ىلع معمت: كلغ اذه كابن 211هتيعتا“ 1 لق» قلحلاو ةدصصمم 3

 (ةمع. 2. لوص. 1226) دصمعطتم. آنطع# خم ددم ععصعلع] ءععععلاتقو ت01 لتعلم 011811101“

 عمم]ستستأمو ءمرضم] ععاتأتتكم 5143. ]ل عءط لآن ع عطر 0عععرت مكعع.  (ندضستعم اتق عل عانت ©0111-

 ممدكتكسم ه كر عرسو# [ قكرعرسأ] موقع دل ةسسلفتس كسلادست اك1عءعا» [ 7 /ةس], وسن هطتتغو كت ع

 معواممتطسك 2ءعووصمت "علتععع6 طتطعم» طوصف ءممعتلتو عدي منع ةحاستم ءمصاتصعأاب -ح 5144. ]ل ءطع

 مقس عطر ائطعع لعمحتتسك.  .(نحسمعم مععوتعسسم , عن0م0 ةطعتلعاط قلع | آ2ظء»م 16 مرا كمأ/-

 6ه0ل- لؤ: 01 ءعاخ] , هسصم 697 (ذصع. 19, 0عغ. 1297) ردم»ةعر طمتصستسع 10/7( - هل - لأ
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 نطاعلا ىد ةخسن ىفو] دامعلا نبال شحاولا سناو شطاعلا ىد هأث»8 ىسوللا نيدلا

 ةنس قوتملا بتاكلا ىشاشلا ىمحم نب ىلع نسحلا قال .تارايد هآأ [ساولا سناو

 راعشالا عمجو ةريثك فيلاوت اهيف عمج دقو رصمو ماشلاو ةريزجلاو قارعلاب ريد لك اهيف ركذ

 نب ىلع يرفلا ىالو ىنايفصالاو دلاخ تارايد نم رّخوم ومو هيف ىرج امو ريد لك ىف ةلوقملا

 5 تاقيط ره بهذملا ءاملع ىف بعذملا جابيد هأتء  كلاخلو ةنس ىقوتملا ىلاهفصالا نيسح

 01 ةنس قوتملا ىكلاملا [ىدملا ىرمعيلا] نوحرف نب ىلع نب ميعربا نيدلا ناعربل ةيكلاملا

 ةيلحو جابيدلا مجيتوت هامسو 1.0 ةنس قوتملا ىقارعلا ىيدلا ردب هليذ فيطل باتك وقو

 ركذ رصاتختم [11.] ةنس ىفوتملا ىوغللا ىنتتم نب رمعم ةديبع ىآل جابيد هاثم  ياهتبالا

 نب ملسم مي ىلع ابيد ه8 كلذ ريغو انهم اذكو ةثلث ةيلهات_ ل ىف برعلا ءامكح نأ هيف

 10 ءاهسالا ةجابيد هأدأ ناي هجام نأ ىبأ ىنس حوش ىف ةجاييد هأه. [رم] ىطويسلل ماكل

 لتمر“ معرماتم لوم - ءل- لثرأ لامن ةيتمدتل. - ةلج4ق. ]عز ءال-ةغعاقط ركع 00م5 ءاآ-

 ىلا طتعطب هحعامتلم ةتالعماتم ءأ عممعامج طسصمصمم آر هسعام»ع ةازع- ءاضسفملا. آم هلم

 هععصرام [ءينطتع: 1026م همه مع ردع اسمع ءيامتتم هل دودمتس ة"عرانلمأا ءأ ة0ععامك

 طسسممم ةمرسمم]ءماتإ. - ةا40. ]1ع لعذخأر دسممممأا تقر هيعام»ع لات /ءععمت» لل ]13 ءلف

 لور مربرب عل كلميم كتئطممب مصصم ... ددصمدئاتمو ننك طلع هديسصتق لومعمعر 0155ج مادتستقعو

 ميرتمع هه كعورأت رصمسمعاعتم لعععتطتا.  ءةلطسلتم طنع ءمالععتغ همععدي ءا ىضدتمم لع ةنصعتلتق

 رصمصمع( عمتك يصلتتم ءا سمع رطل ءهععممعحصأ ءمصعععدزا. 110 ع هرتق 7عععماطلسم ءقأ ةعارأتق

 1[ ءأ 1؟/ م1  ءاعملطسس لع ءدملعس دع اا لرع»مز ملغ طع آظلهدعقو آ1هكم]06ر

 مصصقم ... هما سعرب ها 7ك///80 ةيتمععصتماأ. - 5147. ة8لذط غ3 عل دسم ل عطط عطر ممهعاقألف 1

 ادمستسمتأم لع رتعأع لمعاتم ةمعامع. ('|]مهععم ا[ةلئاطتتمتسسم ةتعامارع 1707" (رن-عل-لأ ]ل ط"هأرأت» لق عزا

 را ]7 عرب ]ع مسارتانع [ )"؟مسمب# 8لءعلعبم], مصمم 799 (زصع. م. 0ع(. 1396) دسمعطتم. آنتطعت

 ها]عيودصع ب نيم عال"-عل-لقأ ل_معطغوم مصصم 975 (ذصع. 5. كسل. 1567) مرمعتتتقو ؟«60طأل ل1851

 ذص ةهررعصلتعع لي علأا 117- 111ا/] همم ]ل رعا ما- طاطا ذمععترامما ع  ةلحكق. طلاطخلب

 ممعامام. ('هدسمعملتسس تطأ لقطتع 0 عنلم قل منسم ظعرب 3لها]رمينم آعجت عماووكدخ ر ةصمم

 [210 (زمع. 24. كمر 825)] رممتعطسقر معمار ةعوطعم اععه طقطتتعسع (ةهدربوعع ةعممزةضاأتقع

 مطت]هعمرطمور ء( تاه طلع (!) ءعدعب ءغ سمع ةسمغ هلم ع 5149. اطةنز هلق هوطتط ه16 ةاذنس

 40 8 ءم-ءاطمز ز زو مممعامتتم دل هرده كما ه ةلمدا»» عب ءاارمزز(7 ءلئطتست ب 2110101

 يل

 ىويرمللم | آ1زلع عنرسفإ. -ح ةلقل. طلطقؤ ءار رممعامللم.  (هرسس عضامتتتلق هردعاتتع ةلمينعتا

 مط طلع قلع 3ل/ميعءزب هلتال. كت1لع زمصلو. - ةلقأ. ططاطغ] ع( ءا-ةهعدسأ رمتهعاقأتو
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 سوديروقسيد هأد”  سيوفلا غل ىف رصتخ هنيريد هان” ىعورافلا بيدالا ىسوم مامالا خيشلل

 ءامدقلا ضعبل ةيودالا بتك ىم

 2 نيواودلا ملح هأم

 ابيدا ناك ةيقيرفأ ىلأ كرفس ىف 15 ةنس فقيرغلا ىليبشالا لهس ىب ميعاربأ ىاويد هادم

 ىسوم همسأ ايدوهي امالغ ىوهي ةمالسا لبق ناكو معلص ىبنلا سكمو ملساف ايلئارسا اًرهام 5

 وعدت هرعش نم كشناث لمد همسا امالغ مالسالا ف ىوخو

 10 تلطع ىسوم ةعيرش 10

 ىلع تام لَك نولوقي سلدنالا لعغاو درعشب نول دتسيو املسم تام

 ممدصتسسم , جهتنعام»ع كطعتلعا» ءغ آصف 11م 1م”( ططتلم1[معم. - و12. 82 (ىاصعطو ائطعت

 جصاتوتلالك. 1رعدتعمم طععرتع ممول نسل. ع 5153. آ81عمم ءنعأ 0 1 هر آل1ز5ةءم210عم. ةطنطعت

 رد علت عدس عمامت تنل 2 ن000حير ةتنعأم7ع ؟عامتع هملط م 081615.

 ة154. آل ءا- ل عر اككأص. 10هءسصتمم 5عا1]هعدعتتلت ملل

 تلقح. طتحسلتم [طعدطتمو طاح متتق ةأنع ظعللامعع قمضمتسستست 1” «/] ت1 عت: كدانأ

 1784/6, نك ةسمم 049 (زصع. 20. لامع 1251)و تم نص كةلئتعمتت 1غعع 1هععجعأر ةقختتتع

 رمعردسعس معمل. [آهعمعاتاو دنغ ءاعودمقمعع 0هءاعتمم زمهاصتعأانس ءأ زمععصتمىاتقر نانا [ةلهت م

 معاتجأتدمعتس حسر] وتم ءدغ ءغ نعمت ءعامتس مضسمتستطاسس ءعاعطعمختك مغ عوسمتم ةطسط تست علفصتنع

 1معاتق عار مسعضتتت كولهعدسس 17:6 (81هععقز) جيم عال جطتسس ةسمكتكب 1كامسم ج00 عاتق ماتعااتتلا

 1101م2 عل ممستسملانت0 011 عدتغر لع نسح عع طمع مععالوأتل“ ءزاتق 811116:

 18عاتوسأ ةسمرحعللا 11 4مع معمراعم جسق عتتا 110/771 عالقو

 آكأ متعأ 18عبم سزعسعس عمرو رضع لسحتعة عار ءعصاغع دمه تعانق عقم علم

 دمع مط ءيماعمتكتتلت نت ؟عآأواتترو 5مل عودت (مصاطتتات هأط ءقتتقفةتلتو

 ©هسم0 ]عع دآمعتع 2101 مبجتج ءلتع 1ءعع حطعوعدتلمج عقام 10

 كشتعمع ةمعم]دع بنس ل1نططستس ءلمصتسس ره م جتتللل عقدع للعتسأ ع هموت عداه عع ءزاتك 0ة5101-

 متطم ععمعطتمسغب ةصله] هععمست ءعرعم ]مل 0ع] عدت هطتتكوع ءممغعس لسصغو كدتاح 1212) 01 موتك هج ان

51 11 
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 ىيح ىب] ميعاربا خيشلل ناويد هادا قاصلا لهنملا ىف اذك روكذملا ىسوم ىف هرعش رثكاو :رفك

 [زراجل ليقو] رامعلا ميعاربا ناويد هاد“ 100 ةنس قوتملا] ىزغلا [روهشملا رعاشلا نامتع نب

 ةقرلاو فرظلا ةياغ ىف ومر 71 ةنس ققوتملا ىرصملا ىرونلا مالغب فورعملا فيرظلا بيدالا

 قوتملا ىدادغيلاب فورعملا راينخ نب سمحم دللا نبع ىنأ هلبالا ناويد هان»  ليهنملا ىف اذك

 5 سانلا ىدياب دوجولا ريثك هناويدو ةقرلاو ةعانصلا ىيب هرعش ىف عمج ناكلخ نبا لاق هم. ةنس

 اهيف هقحلي نم لق ىسحلا ةياغ ىف حيدملا ىلا لزغلا نم هتفلاختو ديجلا هكجومو

 عمرن» ةنس قوتملا ىلليبشالا ىسلدنالا ىالوخلا دمحم نب دجا رفعج وبا وه رابالا نبأ ناويد' أ

 قوتملا رعاشلا ىوحنلا ىنيرمتنشلا نوترف نب فسوي نب فلخ ] صربأ نبأ ناويد

 ا ةنس يئوتملا ىاسملتلا ىيحج نب نمحا سابعلا نأ ةلخح أ نبأ نآويد هأل| [هإ*# ةنس

 10 كيلا هلو تيب فالا ةعبس زيجارا عبسو ةيوبنلا جدادملا ىف نيواود سمخ دلو لهنملا ىف اذك

 حلسممتس ]دسلحطتس» ءعاعطعمععا. آم ذم 77/7 - 7لءنباءع 711/- 5مل !1ءوناطتتب ع 5156. 1217 قطو

 هوللموع يضصمتمسسسس ذطعتللطا 1 هلرؤ» |[ ظعري 7" «ليرع ظعتي 0( |سن 6 ءمدسم [8هقعامع ذلطسقاكتكو

 دمصم 524 (ذصع. 13. ]2عع. 1129) دصمرعادن]. - 5137. طتلصسقس [طعدطتسصسو 5321108

 يةضصستسس 1« ملفت 1ل/- لمس“ | هلتتل لتعتسا ظعززمع] قل ططتلماووأ ءاعودصاتقر ؟لكم

 6 م/ار» ]12/- كمس# لتعات ع مصصم 749 (ذمع. 1. ةكردت. 1348) لعظصعات. ةطنطععر 11-2 هنانعأ

 (عماعو تكس همسه ءاععيدمتتم ءغ دصمالئاتح ةنترمانم واب ع ةا1قق. 8نصسفمس 11- ةذطآ]ةلطو

 ردزسدصسسم كاع قلطلماامع ةلمارعصتسعا ظعتي ظمطلء ازا , ؟دلعم كقكلامأاع ظمعل للا لتعات أ

 حمصم 580 (ذمع. 14. كررت. 1184) رسمتئانت. كسعام"ع طا 7216/7 ذص قضنتستطاتك ةتاعتم

 كرز

 تيص دضماانانغع ءممز نمحتا ء ءزيم 1لزتكحصتتق دصنااستم مص طقستمتنسا دطتقضتطاتق صك عصتطتت

 (ندحصسستمسم ]هسلفاتحم معمععاممانلمستسم ةنصغأ ءزادمونع اعمصحتالم هج يستمع حسفأمتتق ه0 ]هنلافع

 الكس ةسسسه عمضلعأ منلعطعاملتصعر أ ممسعت امصاس أد طقع ععمعتع ه0 ءزدق ريم ععامساتمتل

 جععملسمأ(ب - 5139. طاننةم آ[طم-عا]دطط ةعر طلتك دسك كورت" ل/سعا ظعرا 31ه1ع مسعف

 1ك مناع اننا ماوق ل؟ااأ/أ , مصمم 433 (ذمع. 31. ةكسع. 1041) دمجحاست. ع 5100. ]15د

 1]طم ف4طرعدعرو التكدمسم |[ 1! «/هركك ظ عرف 7”عتبرإك طق عرب ل" عساني كارعزنا ربع هناك (ت؟ةدستسهلاعأ أ

 صموفضامعر دانآعم ] لاري مق مع [ لتعات عع مصصم 532 (ذمع. 19. هءعررأا. 1137) ددمعانت |. ع

 ةاقأ. ]زد نم لطص كطخ ]1 ءزامر التسدستع لآننا'1عاارممأخ قكاسعا ظعتن 7” هابرع 1/1

 10 داعم الار: ىلع لل عزام لتعات ءار اعقامصاع قل عن)عار حصصم 776 (ذمع. 12. لنص. 1374) رسمات

 1آطسنع ممفامع نيستمونع ]آلازلممأ (اعطسمات“ ءمعمتستم رتعمزرتا ءامع ءغ ةعراعست قمضتمم 1 ات0

 1غءزمت مرسم عتامر نسمع ةعماعس ؟ةنكسس دهتللتق ءدعاعمأاو ءمصاضعماعم.  ]ةعععولع ١ مققأاتك
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 هللا بع نب نسحح متفلا ىأ ةنيصح لأ نبا ناويد هأل“ ىهتنأ رعشلا ىف لوطلا

 ناويد 111  رمحا ىبأ ناويد هأأه صاع ىنأ نبا ناويد هاك ىملس نأ نبا ناويد هأأ“

 عيمج ناكلخ نبأ لاق 11 ةنس ىقوتملا [ىاميلا] ىفنحلا سابع لضفلا وبا وهو فنحا نبأ

 حلفا نبا نآأويد هأ» ىمعأ نبا ناويد هأ/ محيدم هناويد ىف دجوي ال لزغلا ىف هرعش

 طسو كّلجم ىف هناويد تيأر ناكلخ نبا لق [ه“» ةنس قوتملا] ىسبعلا ىلع مساقلا وبا وه

 هرماي ىنتعاو تيب نم ةيفاق لك ىف ام دلع ركذو هافقو ةبطخ هل لمعو هسفنب دعبج كقو

 ءارعشلا دكحا] روصنم ىنب دكمصلا دبع مساقلا وبأ وه كباب ىبأ ناويد هآ1 ىهتنا

 ىف فئار بولسا هلو تادلجم ثلث ىف هناويد تيأر اضيا لقو 1. ةنس ىوتملا [ نيديجملا

 يفوتنملا بتاكلا دللا كيبع نب كمح متغلا وبا وهو ىذيواعتلا نبا ناويد هأ». رعشلا مظن

 ةعبرأ هبترو ةقيرظ ةبطخ هل لمعو ىمعلا لبق هسفنب هناويد عيج ناكلخ نبا لاق هد“ ةنس

 ءداتزم ةهمأع ممقالعو. - 1[آدعاعماتق 1ع, ع 5162. طخعقم آطص كطأ 1[دعاأم عار طن

 مصانع لات آ/ما'ارخ 11 هدمت: ا عءتن ل ط1ه71ه]ر هحلعم آارنء كىلآق ظل هعقنعا لتعأتلب ع 5163. طتحمم

 ]طم ذطأ 5ه1]درسأرو 1لز55جصتت5ق هط 4طث» قلل ه8067/ميس# ءلتطتنق. -ح 51064. 121 خم

 ]طم كطن فمر طلزكدسستك هط #41 4كل2 مقلع ءلتطتقي - 5165. طاحصسسفم آطص ىطستعمب

 رز دسصاتك 18 قلم. -ح 5166. طاصقم آطص ذطصحتكو ًالاكدستم قآل: !/د077 كاع

 | 7 هجم ] طممعاتامعر دصدلعم 182 قلمتمرك لتعأل ءعغ دمصم 192 (امع. 6. لمح. 807) ممعطنتم

 ردصأم ءزانك قمضمتممو نأ لا 12107//ع47 لتعتغو دهسسمفتمعم هيصان هتللم زم طلزتكحمسم زمكتعصتس

 سصغنع ممقرسحتح !ادسامأتولو. ع 3167. طتاصسقم آطص فلست الاكمستتكق هط 215 لاسم

 ملزط5و. - 5168. ط1 حفص آ[طص خذ ق1 دطر الاككدمستتك قللت: /عمعتسأ ل7: قطقعغرم داعم 1

 اركم] لتعأن [ءغ ةصصم 535 (ذمع. 17. ثكسع. 1140) رجمةاطتأ]. #1 72/67: : ؟1لنو هتأر

 رز جمس مد علتم م]سصأسع ءمردم «عطغعممتتم و ناتعرل امذع ءم]]ءعلأ.  ظعمعستمأا معمعأ قت تمص علو

 ءيضصتمم ةععتصلامل» طمدسمءواع] جنح هلتصمكتلتا عأغ طتتتات عاكاتتلا 1:عطكاتاتل17 201111216120163(, وندنأ

 تستنل 1لعدوتع طمصضتمءماع]ءتغم» طقطعمغرو عغ ةاتطتتات2 ءانك2 5عرتل ععقدذزأا. [1[1هعع 111م

 5169. طاحسفم [طص 8فط ءاعر طلتك دصتنك 401 7ءمدتت قلال-عآ-؟هدردعفا ظعوع 01هدندتأ , دلعم

 لم 8م56/ لتعأأ ءغ حصصم 410 (ذصع. 9. لآدت. 1018) ممن. |[ آم ممقاتم ءوععتأك طتتتلل عطهأتتلب

 هز لعد لذ 720م7 عفس ؟[تلتم ةموستكر ءّزاتق ]لانك حصد ضطسم ؟ه]يسصتصتطانق ءمصقأهضأ ءتلتو

 هغ مملمصعتس ددتعمطتا عند ةعودتطتسع ذص دمعاتم ءقضسصتماتلل ءورت ممصعصلزق. -ح 5170. 1111 خم

 آ[طم- عا عمك( 01, طتحمسسك 471 1/011 1101, مدسسعل عع 0 عنلم/]م] ةتطهعر دعم

 لل - ©/عاممأ لحم ممدسصتسملل ءغ ةممصم 583 (ذمع. 13. اآمما. 1187) دمعات. "1 عداع لا

 111071114 ذمكع للك مصسنتت ءم]1]1ءعتغأر ةصاعوسمتت ]طسصتمتطاتك هدطقطتق ءدوعألا 8عقصدلا ك
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 تادايزلا نم اًيلاخ سنلا ضعب ىف دجوي !ذهلو تادايزلا هامس كلذ دعب هدّدج املكو لوصف

 ىرهفلا ىيعس نب نامثع ىيدلا ىقت ولوت نبا ناويد هال ىهتنا تادايزلاب اًلمكم اهضعبو

 نب ركب وبا وه ةح نبا ناويد هأب“ روق نبأ ناويد هاد"  ك.0 ةنس قوتملا ىرصملا

 ىلا ياجح نبا ناويد نأ عيطاقمو دئاصق هيف ريبك وو ها“, ةنس قوتملا ىومحلا ىلع

 5 لاق نأ ةنس ىفوتملا ىدادغبلا [نوجملا ىذ عيلخلا] بتاكلا دمحا نب نيسح هللا نبع

 اضيا ّلجْلا ىف هلو لزهلا هيلع بلاغلاو تادلجام رشع ىف دجوي ام رثكا ريبك هناويدو اضيأ

 مرسم نس قوتملا رعاشلا ىالرطصالا عيديب فورعملا ىسحلا نب هللا ةبه هراتخا ةنسح ءايشأ

 2 دافقو هرعشت ونفخ رض ف 3 باب لك لعجو ابأب ةدأمو نمعبرأو لدا ىلع كر د3

 ىلع نب دمحأ [لضغلا نأ ظناخا] رخ نبأ نآاويد هأبو جاجا نبأ رعش نم جانلا ةرد 7 0 5 0 0 5 ١

 10 باوبأ ةعبس ىلع اهبترو ةعطق ريبكلا نم بختنا دقو ريغصو ريبك مم ةنس قوتملا ىنالقسعلا

 ممدع[مالممعتس ءاعومصاعم ءغ ينمطتما" 1ععلغ ةععالمصمععر ءأ يمان عدعتسواتع م0عاعج طلتك همت

 لعمسم ءلتلتغ , ءلئاممعس ةيعاتقمع عن جن عا]دحتغم سمر مرراعع لم ةلتتخ ءعجعص ماتم ذلاه 2001(ة-

 روعماأم ممص زمكتعمز م صامتكب ةلته ج00 ةمسعصاأتق ءمسر] عام ةنضأت - 11معع ز]1هم. - 1

 ررزرعتم [طص 1 سلس آلاك د صاتق 1 عزف - ءل- لفن 0 || تضاتت اظعنأ كمل لكس: كلة عة. ؟دلعو

 آرت: ل” لنزع ءغ مصصم 685 (زصع. 27. 1"ءطع 1286) رضمرانل. - 5172. طتصستم آطص

 "طحت, طلاتكحمسسم ىط للتو لمن ىتسورمستاسع ع 3173. آل الم [طص 11ه ءار 10115ةصانق

 مانع ]ع[ اذ عرب للغ طلعمممغرم صلعم طا, طلمززعا لتعأ ءامصمم 837 (صع. 18. ةكسع. 1433)

 رسمرعأنأ. كحالمعع دصحعممو علسمنع ('ود7مع امامه ءا [عمعسعماج عصانصعأإا - 5174. ط©تاستم

 آ[طص [[ءزز ةّزر ططلنسدسمسمه كالا كالعاامع ةظلهدعتس ظعم قاسعا ظمعلللنل# "ظتتطهعر دلكو

 لا 11ءززمي لتعاأ ءغ حمصم 391 (زصع. 1. ]آ)عع. 1000) دضمتنكتت. آطلزككحستتع طتتلاتق ممقامع

 ا

 |[ دعويازئيءعماتم ءا دصعست مدت |, نأ لقي مكمن لتعتغي رصمعمتتس مها تأ ماعصيسسومسع ذص 0لعععسل

 رمماسستصتطاتك زمكت عملات 010101 فز هزع رمتك قمضسنتمم [مععام ءغ لمعمعمب ءمصاتصعأو ةغاتص

 عموعمم يسموع "عد رنا عطعمع اءععيصخنت. ظونمعو طل انمام//مأب آذ ي-ع)/ عع آل او مغعلف 1 هناهم

 مناوم عل لعام ءغ منسم 534 (امع. 28. ةسع. 1139) دسمة سمعر لص ءرتتلمرسعم 000علاو ذم

 موجمامعسم لتوععممتا ءأ تمص ءعصاسس يسملمعتمام تصنتل قربنا لتعممدنتا. كلم ودتلتع قربأاتطاتق

 ععمسمق معمر مضضتمساتت)ل ةلاعتطتنتغر ةععتصلسس طقتسمءماعاعناح ةهدتلتصمكتا ءا ءربتغمرس عض

 1زم»ءا ءآ- ان سض ءارغ'ث» ةلاس- ءاعززرايت هيرعالمكتاب - ةلعؤ. 1اس آ[طص [1هز او

 10 ططزرعفمسع | [!نظانأ قكانأالمللآ] قكاسعل عرف للغ لععسا سفر ذدلعم لان طله" لتعات أ

 حصمم 852 (مع. 7. لامع(. 14481 رسمرعانت. طلتك مست دره هرخعت ءأ رصستسمس عدد ءلتلتك 1ك سمت هع

 ممالمععمل ممسك عت ةعاععتع ءاذم ةعراعسس قرتتلم لتعدمدستغ ]11معع ءمتامسعر نيمع زذاه ذصعتمأأ:



 يمسملا هناسحا ىلع هللا كيح دعي انأ :تثتختنملا :لوأ تارينلأ ةرابسلا ةعبسلا اجامسو

 قوتملا ىلخلا ميخاربأ ند ليج نيدلا سمت وى ىلينحلا بأ ناوبد مأرب اع خيبيي ىوتملا

 [ شويح نب ديمحت ند ] نانحلس نب ديح نايتفلا ىنأ شوبح نبأ نآأويد هاد 911 خنس

 نزاخ نبا ناويد هأبلك ريبك هناويدو لاق 2 ةظنس قوتملا ةلودلا ىفطصمب بقلملا ىونغلا 5

0 

 عمج ىنتعاو اضيأ لاق هأ. خنس ىوتملا ىدادغيبلا ىرونيدلا ليح ىب دكمحا لضفلا وبا وم

 ليمج كيبسلا ىسح كيج رعش وو اناءبدد هنم عمجت [روهشملا بئاكلا دللا رصن ] هدلاو رعش

 بيدالا [ بعاوم ند ] ليحل ند لقيخح زعل ىبأ 4 ىلاسارخلا أ ناودد هأد. نكنيساقملا
 ا 5-24 ١

 خذجافخ نبأ ناويد هأدأ ادلخ رشع ةسمخ ىلع لمتشي هناويد تامعلا .لاق هبل نس قوعما

- 
 لك هيف ىىسحأ لاق هر خنس ىقوتملا ىسلدنالا جدغلا ىنأ نب ميعاربا فحاسأ ىنأ |

 هأب ةنس قوتملا رعاشلا ىقشمدلا ديد نب دكيحا طايخ

 لدسق ]12لعم مم ءزدق طغعصعط ءعصاتم ىرر دهدت عمه أمع ءعماج عععتع هعلتصماأمع “© حمرعاا معو ءاعر

 ]رر1-ك ءان'ما 1/5 ءبرور م ءا لالا ورضا ذمععهتمأو عام ع 5176. طنصسخمس آ[طصععاط 0 ب

 ادزه همسك كلون متوتسءلتخ ]ط عر: قل/زرنعلا ظعتن 0| ]نونو لكتنلماتنعت هقامعر مدلعو رت 0

 لزعأ ءعغ هسصصم 480 (ذمع. 8. كم. 1087 ) مدمدطتت0. -ح 5177. طادرعشم [طم- ءاط عسططآتو

 طرزك هصتتق ك1 عرنع- هل - ل1 لم متقت»ءعا ظعتن لا”عافت»» 10671ءاغخ, ددلعم 1طدن- ءاقلمتاط476 لذات

 عع دمصمم 971 (تمع. 21. قسع. 1563) ممءانت. ح 5178. ط1 غم آطمس 1323من مطر آلز55ةطاتق

 1: [/ م1 متنخ كلل هةرمتوت» عل عتب كالا هنن [ طعن ل هارعتستسعل عن 11 هي رتاعأب] 6 مينعنعقر طمص هتتطظعع

 ق1 دامه ءل-لعبع7تعأ قموعممتستسهلل ءأ دصصم 473 (ةمع. 22. لسص. 1050) ددمدطتت. "1 ءهاع 17

 1271077(: ]ناك هصتتك ءزاتق ةتقعمتنك عقأام - 5179. 8 1دعقم [طص آكظط ةعاصر آل ةصتق قك81/7-

 للعلا كلآرسعل عنو 7101 مدسننعل 102 نيعمء»#: ظمعا ل08, دلعم ة1ادو ]ك1 عنب لتعات ءغ دصصم 38

 (أذمع. 19. ["عط». 1124) رصم>طنت. -  ظملعسس ل8: 1270/1  ةسعام»عر ءقمصستمت مهطتق

 [ 8ممم//ع», كعئطدع ذلطسعكتم] ءىمالتععسلم عمحتغي ءغتملع طلاطحكعمسسم 1ععلغر ءتزدق قعستسق

 مرجهععامماتهر 1مصصسم ءاععدصت ءغ ةعماعستتك مدل عطعم ماعمم ةدصأ6 -ح 5180. طتصسقتم [طصع

 ءاططم »عدم ةمأر الزححمسك ظطتاماهعن قلقا لطهه- ء0- »+ 2821ه]1ءميوت60»7 8 عري لله متهت»©4

 [ ظءر»»ب قل ءممف]بقط] , ؟دلعم 1ظط»-ءا/لرم»معوتن# لتعاأتل ءغ ةصصم 5760 (نمع. 28. طآ1هتء 1180) دتمنتع

 طتحمفمسم ءزدعر نأ 01-0-1740 لتعتاأب يحتصل ععتس ؟ه]سمتسم ءمسو] ءءالطتص ع ة181. 11م

 آطذص اعط د1 هز هر ططلطحكدمسم لكلا 15: معزا 1 هأبأ ظعتن لآ ارداثآب قلتنلماكت ب ددلعو ط1

 زك هز زم لتعأت عع دممم 533 (طمع. 8. ذعر 1138) معادن. ط5 170/77 مي : 1ك عوتعب يتقطأتتلا

 مماصتغو اصوستغو ّذص 7ع ؟ءردوطتق ءعقأا - 5132. طا1دعةم [طم - ءالعط صج عقأي [0155ةصانق

 طموقامع لقلطت»عل عد: الله8 مجتمعا 12 نسعع]ب عفر دسلعم 1طنع- ءالا مورا لتعأ عع دطتم 7
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 ىلسوملا كعسا نب هللا دبع حرغلا وبا وه ناحمدلا نبأ ناويد هام“ ليلخ نبأ ناويد هاد“

 وم يارد نبا ناويد ها»» دج هرعشو ريغص هناويدو لاق ه. ةنس قوتملا فاشلا ىصمحلا

 ناويد هام نعءاوج اذه هناويدو 71 ةنس ىفوتملا ىسلدنالا ىلطسقلا دمحم نب ديا رمع وبا

 ةنس ليقو] نيتنأمو نيعبسو تيس ةنس ىوتملا سابعلا نب ىلع نسحلا وبا وه ىمورلا نبأ

 هعمجو فورحلا ىلع هبترو ىلوصلا ركب وبا هلمع ث بترم ريغ هرعش ناكو لاق [نينامثو ثلك

 فورحلا ىلع وه ام ةغخسن ىلع داؤف مسنلا عيمجج ىم سودبع نب قأرو بيطلا وبأ

 مجالا دابز نبأ ناويد هأحا ةرعش تالكشم حرشو هيدكت انيس نبأو تسبب فلا وحن اعربغو

 هناويد لاق 1.8 نس رصمب ىفوتملا متسر نب ىلع ىسحلا وبا وه ىتاعاسلا نبا ناويد هادح

 لينلا تاعطقم هامس فيطل رخآ ناويد هلو ةداجالا لك هيف داجا ىنيدلج ىف لخدي

 وقلأ ى ىهشاع نك نسحلا وبا وه ةركس نبأ ناوي ميم نس قوخلا ىدانعبلا ,مشانلا هللا ىبع ني دقي سلا ىبا هس عكدش نأ ال |

 نمع. 1. الآمر. 1123) رصمعطتلم - 5183. طاقم [طص لكطما 1, طلح دمتم ط8 1110711. -

 جامو. طنصسخسمس آطص- عل 4 عططتسر طتححمسسم لآ /ه"هزخ قلطلما/هأع ظعتح ل ع'مل كطلعدنأفغ

 11نربعم كطمظتامعو دلعم 1م - ءالءاب/ او لتعاأأ ءغ مصصم 581 (زصع. 4. كم. 1185) 20101

 [كزدسم آطلزتكدسسكر نأ طق: ]6107/1 (ءعاماتر عتمتللكتم ]ممتالقر ءمضنتمم امتدعم ممعذأمسأتم

 ممصازصعأاي -  ةلعت. طتصسخمس 1طصم آل ءىعقز , طتصسمسسم لات نم لاتدعا اظعرو )10/11 011-

 درعا (ممام]لة لاما وقب دسلعم طاع 10 عم" لتعاأت كك مصمم 421 مع. 9. لحص. 1030) دصمتنانتم

 الزم ز«لحححسسك لسمع ممجناعع قصاتسعأاب - ةلقق. ]ل ززن نص [طصع عام ندضتأر 101 هصتتق 470/-

 1مم للغ 8 عيد ءامط اعمر دسلعم 8اس عتود لتعاأ ءغ مسصم 276 (ذصع. 6. الآمن. 859)

 | عهلكلعم سغ ةلتل مالسمكأو مسصم 283 (ذهمع. 19. 1"ءطع 890) ] دصمتاسأ. "['ءداع طال 101/74[1

 هزم ىضتمم ذص ةهعاتصعس ممص لتعجمدستاو تكمصغر نسما ةعتسم قلق 8ع كيبي/# [ععلغر ودك

 هرعلتصعتس جلماطقطء(ن نحصت ةععباوج هيأ. -س رقاتا']اهبررفا 11 مم»منع عتب قلاع ع هدسمتطاتق

 هحممسمأتع مال ءعتغو ها هحعمرام ردتالع قمعللمع موسع ةهللنلزغ عا هع حلمطقطءاتعع ل0تهررم-

 منازع هأ مج هملئتك. لقبي لظنومم ذملع ممالمعو ذص ءرتامرسع هعاعوتأغ ءغ لتكل تلتمرد ءقضضتسالللل

 اوعو ىسسصعمامطتم قاب ةلقت. طنصسنم آطص 21 علتلر طنسحسسم 117 2ر01 طقم

 اقف. طلستم آطص- ءاق ةقاتم طتصحسحسسم قات //معمجأ ل76 ط7 عرب ل! هعامتسب ؟دلعم 1ظ[1--

 لزعأأ ءغ مصمم 604 (صع. 285. لسل. 1207) للنسعمع لعاطصعات. لل 7[ م٠. ]خلسع ]لاك ةصانقو

 ًاصوسأم لسماطسق ؟مآ]سسصتمتطسع ءمضسيُيتتسعطعضلأ مماععأب ءغ مست ةتملق جتتعاما» هع ءورتععاتبلل 70ةأامتلل

 ررمعدانات(. 1 لعمسس هلطس 1لزكمسسست ءاعوجصاعمس ءلاتلتغ 210هعماامنأ هآ-:عنآ صقل [11111.

 ناقو. ززح لم آطص كمهلعاعدعمو طتصححسسك قللت عمدعأ 7101 مسنعا ]7 هن: قلللمااعأب

 11 عااد ]عالما صلعم لاس كم//م6« لتعأل ءغ هصصم 3853 (زصع. 5. 1["ءطع 995) مدماتنأع

 اهيل

10 

 بز

10 
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 وه كيعسلا ىضاقلا كلملا انس نبأ نأويد ها. تيب فلا نيسيخ ىلع ديزي هئاويدو لاق

 1.0 ةنس قوتملا ىرصملا [ىدعسلا ] رفعج لصفلا ىأ دكيشرلا ىضاقلا ىب هللا ةبه مساقلا وبا

 نبا ناويد نأ“ هراوس نبأ نآأويد ها" زارطلا راد هامس تاحشوم هعيمج هناويدف لاق

 ناويد هإ8 8.“ خنس ىفوتملا ىدادغبلا نيسحلا نب دمحم ىلبشلا نبأ ناويد هاث" رايس

 نيدلج“ ىف 100 ةنس ىفوتملا ىفنحلا ةمالعلا رمع نب [دجا نب] كبح ىلبرالا ريهظلا ىبأ

 نساحملا وبا وه نينع نبأ ناويد هأ/ا افيفعلا نبا ناويد هأل| ىدع ىبأ ناويد هم

 ضرغ هل نكي ملو لاقو 1. ةنس قوتملا ىقشمدلا قوكلا [هللا] رصن نب دمحم ىيدلا فرش

 لحما ضعب هل عمج دقو سانلا ىديا يف عيطاقم دجوي وهف هنودي مل كلذلف هرعش عمج ىف

 ملا تسبب البنا هيفف !ذه عمو مظنلا نم هنااا رشع علبي ل اًريغص اناويد فشمد

 نب] ىلع نب رمع صضراغلا نبا ناويد ه1 يىتأي ىروصلاب فورعملا نوبلغ نبأ ناويد

 11 1216/7840: آخكزدك آلزكدصسقو ةصونتخغو رماسع وستصوسمعتساو رستلاته ؟عدتكتتنتا ممر معالم

 3190. طتحلم آ[طص 5ءدفر اطلزتدسسم قكآ1*1ءمدنسأ ظل ةاندادأاه] ظعن:- عاملات طا - 1! عال

 لك11/60/17 لمركمب» [ كمن ل8] 2ل غر دحسلعم لان: ذك عننا 71-11 ءاةإب 007-17 كمل لتعات ءأ ةصطم

 608 (زصع. 15. لل. 1211) دصماتتطتل. "1!" ءداع عملعتس طل: 17671747 اماطدق آلاككحصتنتق قتل 8

 رلمممعزدا عاما ذ. ع. قتمعملم قععتسلمأم ءمصاتصسعأ ءهأ 10م“ م7- 1" منسم ةصقعطأ رانك عمار ع

 ق1و1. طاح هم ا1طمس 5 س6 قع عطر آللكةصتق ةط ممن هىبعمم»ع/ر هللطتكع. ع 5192. ]11 غم

 آ[ذدم 5عءعجعقرو آطلاككدصتتك هط 13 فءييوم» ءلتطتعي. - 35193. طزحةم آ[آطصع- ءاةطتطاو

 طدزح صنم 1101ه: ءلذه ظعرن- ءازرم دعنا معلا, دلعم آان: - ءاو]قالا# لتعاتل ءع ةصمم 3

 نمع. 22. لمص. 1080) ردمعغنأ. - 5194. طاقم [طص- ءااعوطتعو طل ةصاتتق 65

 |[ قعر ملاتسع0] ظعري 0مم 0هءنمجتسأ [آآدصعظنمعر حدلجم 1ع عوقف» 122 لتعاخ ءغ ةصصم

 677 (زمع. 25. الآمن. 1275) مدمدخطتت“ 100م ؟ه]طسسستمم. -ح 5195. ط1صقس [طص كلت طلزككمم

 ماتق هط مم ل02 ءلئانك. - 5190. طنحفمسم آ[طص- ء1هكأ1ر طلزكدمتتق هل 107: - عابر

 ملزطبعص. - 5197. طندعلم 1[طص 0 صمعتسرو 1لزاكوهسصانق 461 !:ء] عنا ذعر - هل -

 ك10]ءمدوت» عا ظوري امد |[ هل1عآطب] 1 12م ءوطعطف, ؟هلعو لانا عقر: لتعات كا ةصتم 0

 (ذمع. 18. 0ع[. 1232) سمدحاطتتن. »18  7672772 ن» ٠ كدلطسسو ةتغر ءععطتست ءمصقتللاتتتت له

 يضسستمتطاسك ءمالت ععملتم ةععتطتك ءقأر وننح 0ع ءدتعدو عد ممم ذم ةجصامجمم 0 معددتغز هعمل

 1رمجس عمغمو ةمصطتست ص طمشستمسم دمدصتطاسق دصكعمت د صاتتك. (0011ءيزغ ]آ)جيسفمععمتسكق نمت لقط

 آلزحكحصتنسا مدمكتتتال عدع ءزانك ءمضنتمتطاسعر وست دمتمتسع 0ععلسمتلل عمطتتت مهعاعتلل ءمطاتصعأو

 ونسمع همعاعتعع ءمرصممكتتغعو ءغ هتطتلمهدصتصتق 1111 ءدودتق اطقاتطأو ت01 عاتلال 11111116 211016111

 طفطعمم - 5198. طلعقم آ[طم © طا طنشمر آطللكدمستم 17: 6101 ناخر ؟نلعم كب# للعالم

 10غ زمظو. - 5199. طتخحفم 1آطص-ع11ةعتلطر طلحممسمس م1 عنا ك/# [ 2ع
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 نيح دمحم نيدلا لامك حيشلا كلو نم اًيقلتم ىلع هطيس هعمج [11] ةنس قونملا [حشرم

 رثعي مل هنا هيف ركذو فلالا دعب نيرشعو عبرا ةنس ىفوتملا ىنيروبلا نسح هحرشو هيلع هأرق

 ناعطالا فئاس حرش ىطويسلا نيدلا لالج خيشلا نأ ضعبلا نم هعامس ىوس حرش ىلع

 فلا ةنس لوالا عيبر ىف غوفو يلا بدالا عفر ىذلا هلل ديحلا هلوأ هتعلاط الو ترظن ام نكل

 5 نع فوني وو زاجبالا لك هيف رجوا الفاح احرش ىسلبانلا ىنغلا دبع ةمالعلا اضيأ هحرشو]

 424 خنس ىئوقلا ىكلاملا ىلدملا كمحام نب ىلع نوحرف نبا ناويد ها. ». [اسارك نيسمخ

 هد“ ةنس ىقونملا بئاكلا ىطايمدلا ليعمملا نب دومكم جدلا وبا وه سوداق ىبأ ناويد هان.أ ..إ سر

 قوتملا بيدالا رعاشلا ىوبحلا ىبحم نب ميعاربا صانرق نبأ ناويد نان“ ىيدلج ىف

 هم. خنس ييوتملا ىدادغبلا لضفلا نب [هللا ةبع] مساقلا وبا وه ناطقلا ىبا ناويد هال“ | خنس

 دحا هنم ملسي ملو مهبلثو نايعالا ىم ةعامجاب هيف ثبعو كيج هرعش رثكاو ناكلخ ىبا لاق

 ةقلمولقل] . سلجم لانس ءالكمنل] لتعال ءأ هصصم |[ 032 (ذمع. 20. ظعمن6 1234) ] دم؟طنتم

 8 ءرمع سم اسمع الزكحسسس ع قىضصاتمتطاتق ه طلخم ظاعتلعطت 1 عومل- ءل- لأ: 7101م متست»ءلأ

 معمعراتس همرعععمتاو نأ عل مزمل جنعامرع ]عويعرمأ. (ئمرستسعم[ةتاتت ]10د قت" و ةصتم

 1024 لمع. 21. لمص. 1615) رسمضسسمرم ءهلتلتاو نست هسلامسل هع فيس عضساأمتساستل همومهم 15دع لتعأكو

 ملعأ نمل ع نسملحتس ةهسللخت تغرب ظطعتلعط لع///-عل-لن كميرا لمع ىسمعمم ن000 2 عئطتق

 ممتع هل - هلسم»و زمعتمتاو عجل 1 تنتمدعو ةالمتسفعم طسصع ءقمرصتسعضامسانتل معع ةئ101 معع !ععلت

 لزب 06 1معتجتا امن آصحتسع [لعم نست لمعاعتسحس دتقتتلال زتتقع هعاعم ء]ةووجتلا ءاع.ر ءأ دطعملع

 لاعانلا ]1 ةصصتخ 1000 (تصع. 9. 0ع(. 1591) ةطومالحت(. | وضم حتع لمعاتععتسسم لطل-ءآ-جأرمناف

 رك مارلي ءقرصتس عسا ةضسس ةتسرداتتسل ءقيضرتمسنتغو نست ةسيناتطمسق ننتصوسمعتمام [ههعاعتأ]م5 لعععس

 [مازمستسا قصاتسعأو طقمستتم ةنيعامر" ةيسسسم ططغعكلأمأع نعم ءيدعاألا - 5200. 8ةستم آطص

 [” ءعطسم طلزكحسسم ل7 ظعتب 2/01 مصسعل 3لءلعربم دلمل تن طتنمعو دحتلعم طابع لعاب لتعات

 أ مممم 646 (ذمع. 20. كررت. 1248) سيمت. ع 5201. طتسةم'آلطص 084055, 1لز55ةصتنق

 منا“ [/ماخ'اخ لل هانا طع لورمأل للنسرما# ذتتطمعرم محلعم طادو (( لع لثعان عع ةصصم 3

 (زمع. 2. 1"ءط 1155) دمصمتخطتلل ةطلدم ؟6ه]سهيصتممل. - 5202. 111 ةس آ[طضد (]1ع1 85و

 رداك مصنع لا” ماراستأ ]للعرب ة2لماعيدسعل للمتسمم# 1وقمع طاطتلمامعتر دحدلعم طاد» مع

 لزعأأ ءغ مصمم 671 (ةصع. 29. لدا. 1272) دسمدنطبل. - 5203. آطل1زدع 6س 1طص- ع1 ؟ةغ4غةضو

 الاكدصسسخ كان /ءامنسأ |[ ظل اطساع//هأط | ظعف- كلملأاا ظمعللملغب حدلعم ةاتع- ءاعماامب لتعات

 ءا مصسصم َمَدَه (ذصع. 10. ]3 ءع. 1172) رسماتادأ. ةطأرع 7[! !امؤمع ءىضنتمتتللا 2835و

 صوتا اطمصف ءدار ذطلوسع سلامو حتعمع زللطسقاععع انلتغ ءغ هنلام ةدلخو رنععواسموتلا

) 

- 

1) 

1) 
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 زعالاب بقلملا ىرعزالا ىمخللا هللا دبع نب هللا رصن حونغفلا وبا ومم سفقالق نبا ناويد هل.*

 ىهورخملا رصن ىب ليبح هللا دبع ىنأ ىلارسيفلا نبأ ناويد هأ.» 11 خنس قونملا ىردنكسالا

 هنأويدب ترفظف لاق هم ةنس ىفوتملا نيدلا ةدع ىلاعبلا فيشب بقلملا ىلحلا ىدلاخلا

 ناويد هاب 2[. ةنس قوتملا ىهذلا ىقشمدلا نيدلا ردب] فسوي ولول ىبا ناويد 4

 ىسرملا ىسلدنالا ليلخا تبغ ندب ىبيحكي ركب ويأاوه  ربج نبأ ناويد ها. »  كرابم نبا 5

 ىنب نم بوقعي ريمالا ىف هكدادم رتكأ تدجوف هيف ترظن ناكلخ ىبأ لاق ه.. ةنس قونملا

 وبا نيدلا فرش وه قونسملا نبأ نآأويد ها. سادرم نبأ ناويد 1 نموملا دبع

 خيشلا كئكسم وبدأ ىأويد هلا هين داجا لاق 1 ةنس قونملا ىلبرالا لأ ند كرايم تاكوبلا

 د ثلث هلو ا!.او ةنس دعب ىفوتملا ىواخسلا كمدحأ نب نيحرلا ديع

 ه2“ خنس قوتملا ىلصوللا ىيدلا بذيم دعس نب ىلع ىنسحلا وبا وع رهسم نبا نأويد هن" 0

 5204. طزحمم آطص ('ج1ةءاطنعو 1اطلاكدمستك كدا ارمادا ا د»ه7]ع] عنب لطلم77ه]

 108/176 مل ح]رعر»# 1؟طعمتنلع»ة, محلعم لا: (م1معزتع ءهأ طمصم»تلعع قلمعح يىوممستسمأت. 0 طتتغ

 حصمم 569 (ذمع. 12. لسع. 1173). - 5205. ط1 ةص ]طص- ع1ءدأتع ةةصأر 10155ةطانق

 اانا ىك0ه7ل1عع 7101م منوتربعل ظعءرب رلمع» قل هطط عدت اكلة 8ه7عآاخر دلعمو ]1 [11-ع7عمقد مه" 8

 هأ طمصمسلعع ك/ع»ءرك- ءآرسع]خ 00عا- ءل- ليم ىعممتستسمك. 0( طتتغ هصصم 548 (ذصع.

 29. >[وج6. 1133)و كغ لأ 16471م» اطلتطتم ذمودتغر ءزدك طلصحمستسست ءمزتإت 1851.

 52006. ططزعمم آ[آطص آساسر 1لزكدصتتكق 7 تركك |[ 8ءل»- عال ل: 102 ععرعطف 1)ءعابعط# ]و

 وداعم 15 مسبق لتعت |[ ءغ دمصم 650 (ذمع. 22. فمع. 1281) ردمءطنن]. -ح 5207. ]11ه

 آ]طم 316ه طقم عءاعرو طلتك دصستق هط لق 1101علي ءلتطتكب - 5208. الاحعةسص []طص ل1هزاأعب 5

 رز دسك قكااع ظءا»ا 7”هلببرع ورب قىكآطل- ءآ-]م]غ] كقكدسامابعت 81:52, مدلعم 11: ل1017

 لنزع ءهغ هصسصم 587 (ذمع. 29. لعص. 1191) ممتن. 17 76/07787٠ طمس 1مقرتعدلو هلأو

 ءغ رمهحتسمت» ءقضستمتال موعاعتت ءمعمرسزو ءععمع زمكعمأ ذم طمصمعءد 1ةسصتع 7” معن) 4000/-

 رن لدعب - 5209. طتخسقس 1[طم ,3١11025 طنحدمستتم هط 1طن 112004 هلئاتق.

 5210. مزدحم 1طصع عارس هذ (جملأو طتسدمسم ه7 م" ءركس ءل- ل1 لكان“ طعما 11087 )

 826+ ل170 177, دلعم لط- ءآرسمو1 متر لتعأت ءغ ةممم 637 (ذصع. 3. كسه. 1239)

 رسمات. "1 ءداع لن: 787/744 معي طعمع ععدعتاب - 5211. طاصقس آ[آطص ا11ةلعو

 ادزكمستتك ةطعتلطلطت قلل - ه7 - "هلرومت» 8ع: قلآت»عف كك ءطراممق, دلعو لدا ل157 لتعاتل ءأ

 ممدغ هممت 10153 (زمع. 29. كمت. 1606) دصمعطتل. 1ععه عا سمع طللكدمتر ةنصقأهةأانقو

 1دسلمكتعحمع , 010هعانل عبس. - 59192. طتطحعلشم ]طع ل10 ع! طتعر لك دمانم 4717/4411 4780

 8ورن كم0 1101 ه0ع0ع28- ءل- لأ 1 بون, دحلعم ل8 2ل66لبز» لذعات ءعأ هسصم 543 (ذصعب

32 111 
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 ناويد هان عاطم ىبأ ناويد هال“ ىمأ ةنيدمب كلو نا ركذو نيدلج ىف .هناويد تميأر لاق

 دربق ىلع بتكي نأ ىصواو 451 ةنس ىوقلا ريمالا ىسيع نب ىبكج نيدلا لامج حورطم بأ

 انهنرم ذر فحح يعقب كتبكايسصأ

 انفك الا ىايند نم كلما ال

 5 هتمحر هدابع تععسو نم اي

 انا نيميسملا كدابع ضعب نم

 نيدلا مجحن بقلملا ىلع نب محكم مساقلا وبا وه ىطساولا ملعملا ىبأ ناويد هه

 ىلع بلغي ىلاعملا ميك ظافلالا لهس ناكو هتقر ىم بوذي هرعش داكي لاق هه“ ةنس ىونملا
6 

 سانلا رثكا دنع هناكم فطلو بولقلاب قلعف مارغلاو ةبابصلا ركذو قوشلاو بلملا فصو هرعش

 10 ىلدا هدنع نم هعمسي الو سونلا هيشي [هرعشف] ةلمجلابو ظاعولا هب دهشتساو هيلا اولامف

 هدوجو ةرثكو هنأويد ةرهش عم هدناوف ركذ ىف ةلاطالا ىلا ةجاح الو همارغ اهو هنتف الا ىوع

 22. ا1١ه1. 1148) دصم»ادن. 18 7270777: ؟ذلترم اموستغر 1لزكك ص ممطتق ؟0]سسصتصتطانك

 يرض مرمعاطعصمتتسمل و عأ زررقع ىسصسعتسممدوأ هع تم نعطع ق4بدق مهام ةهودعي. - 5213. 81 م

 آ[طص 31ه60(4, اططلحدمسسم مط #28 710/4 ءلئطتقص. - 5914. طتسفقم آطص ا1داغ(مئنطو

 ]راك حسم لعضسم/-عل-لفخ 7"هلسرعم عم لكم آدمتتم لعموم ق8: 21مم لتعأت ءغ دمصم 9

 (لمع. 20. لآدم. 1251) رسمعطتتر نسأ (ءدامسعمام رسمه لمكتغو منغ ص ةعرس]ءطتخم طل ؟ععورتك

 1مم عر اد عر عصمت“ :

 1[”دعاطتم علت لم للدم [مهعقح مأ مم 653 05

 ركتطتل طمصمتستس (ءمععماتمسملت ممقكدلتلعم متعأ عام ءعمامتس 1ص عا.

 1 0 "نر تنزسك ردتخ عت عملته هةعطتمو حصرا ؟ءاتطتتتو

 كاتس ءعيم نستلمسل ةتمتنتلال 5عظك هركانتال تقل ءأل عتتاتتاا.

 د215. طتصسقفس آطص - ءارسم حالآ]نسر 1 دصسك قللت /عموفست 110ه مدسعلا اظعرو للغو

 ماعم 1طن - ءارسممل] نر ا طمممتتلظعع طك عزورس - عل لكم يعيممستسمات. 81 هءاصسق هنأ ةسصم 2

 لمع. 0. ادوع. 1195), ءأ لاند: 16م1 عست طعمرع مغر ةصوستأو نك ءزدم ؟عيسسم ددم]!ذنع ]خنسعم-

 مخي ظعتلت كسصأ ةعحسممع كا ةعماعماتم معمطم. ةسعام» ماعصسمومع ذم لععععتطعملم ةتدسقعع

 ءا لععزلعتم معععحطتسو لعرتسعلا (عمعكمسعس ةمتسست هلالععلممعس ءغ ييمتلتمعتس , نغ ءمزلتطسع

 مسمرخعلت ةمز اعلمأ ءأ ممل ماسعتسمم طقمتصتصعم طعمتعمع ءه( طمصم#علعع ءةحجعامتمطتت لذ( ةدمع

 10 طمصتمعم ع حل كنس زصعاتممتتتسا ءأ يفصعامصماأمدنعع زم (ةعاتسممتم نكسصاست. []غ نص ؟:ةعانو

 نكمعو ءزدق ممتع راممعاس "عللتغ دكوسع معاععأر يسع صسااسع عا دصتمتسم ةيسقعع حلا ععاطتق

 متلتغو نستلم [مهعلمعابع ء( ءّرسك سييتلم زصعلاعاتعس كغ تسص طلع ]الزككدمسمف صمانق هثأ

 ء( دسسلطسس لص طقيضتمسم دضحمتطنك مح ءعمتمطتعر متطتل هيه مغ رانعطتع ؟ععطتق هل ةزدق
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 ديحأ نسحلا وبا وه رينم نبأ ناويد هال# 2 لبقم نبا ناويد ها ىهتنا سانلا ىديإب

 ءاجاهلا ريثك ايضفار ناكو لق ه8. ةنس قوتملا ىسلبارطلا نامزلا نيع كلملا بدهم رينم نب

 ليقو هللا دبع مساقلا وبا و ءايقان نبا ناويد ها ةقداف ةفيطل هراعشاو ناسللا ثيبخ

 لداسإلا ناويد هلو ربيك ةهناوبدو لاق 62م0 خنس قوتملا ىدادغيلا ىرعاظلا دكيحأ نب قلايلا لبيع

 ىرصملا فسوي نب دليم“ نف] لع .ةيبتلا نبأ ناديد ةأذأثم [ ةتابذ ىبأ ناويد ] ها"3

 1.١ ةنس قوتملا ىملسلا نمحرلا ديع نب دمحا ةداعن نبأ ناويد ها"إ 1911 ةنس ىفوتملا

 ام ةنس قوتملا [ىنانكلا ناخرط نب] رواش نب ىسح ىيدلا رصان بيقنلا ىبدأ ناويد ها#

 نب ىلع نسحلا نأ تدخون نبأ ناويد ها]*  نامجنا دوقع ىف اذك رويشم ىنيدلج ىف

 ميش شل وخنو ءاخولا نبا ناويد مزةزخوخ مج رهغص رعش ناويد هلو لاق 80 ةنس قوتملا كيحا

 بيترت ىلع [.“ ةنس قوتملا ىكلاملا ىلذاشلا ىردنكسالا] ءاقولا نب ىلع ىديس هللاب فراعلا

 نقلل دغعد رهمصعاعدس الهه. - ومع 11ه. - 5216. ند غم آطص 316ه ءطأ1أ]ر 1لزاكوصتتق هط

 11: 116577 ءلئغاكي. - 5217. طاسفم ]طم ا١[1هدملع, طلتك همك 111*417: 170

 18 عءر» كلمتك“ كلماملساعقا] مآ - هنأ قلقن- ءاسءردف: 1 نطم7هدغر دلعو 181: 21هدن0» لتعات أ

 حدممم 548 (زمع. 29. لذآدجأ. 1153) ردمرعطتل. ةأ: 716/727: 1 هتغ, ذصودتغأ, 8هظلناهب

 دماععمع حيسفمأتكةتستع ءغ ائصعتح معامل دصاتععتسسسع. (نحضصتسل ءزاتبك ءاععجصاألم ةانضصأ 6+

 مرعهعدامصساأتو. - 59218. الادعةص [طص لثة عاعأ عفر الاككدستتك 401: 1عاممتسخ كط007/لهطب و ةذكع

 دغ دلتا ؟ماصأ 4آ0- عا - [نعاغ, ظعرن 7101 هنستضعا ]هلق 8هعللفم ان, لعم لادا اعطت

 لنعأأ عغ ةصصم 4هَد (ذمع. 12. [ءطع 1092) ردمطتل. "1!" عداع 1/7 76107/]غ7 زادك آ1)أكك متع

 مامعمتتك ءعدغو عغ 1لعص الزج دمت عوز م]هضس ءلتلت ع 3219. |[ ال1 فص آطص للم طةخغمب

 لرزكهماتك لل 8654 معإ]. - 5220. ]لخعفس آطص- ءاصم ءطاطر آطلتكمسسك 4/1 |[ ع

 رللورمترترنعأ عرف )عبر ةقلقئ#] , دحلعم ة2انرن- ءاتعافا لتعاأت [ءغ ةمصم 619 (ذمع. 15. 1 عطس

 1222) رممرعمن]. - 5221. طاحةم [طص ملم غ2 آلز5دصسع لك /7:لذه 8 عزت ك80-عأ- ]ن1

 ى0ه//ءررن*, دصلعم لد 28660« لنعأت ء( هصصم 601 (زصع. 29. ثكسع. 1204) رممةانأ.

 59292. طتح أم آطم- عاصم ءاعاطر طللححمسم 8ل(عق» - عل - لندن طمعمتن عت كامتمنا» | 1 عن

 11 رانا 1[ ناكلاق | , ؟نلعم لاو لل معطتق لتعأ كغ دصصم 687 (زصع. 6. 1"عطع 1288 متمةطنت

 نع طلزكدمسم و دنغذم 0 ع0 ءادزمد»م» لتعتطتعو صماطتك عدا عغ لسم ؟ه]تسصستممه ءمرتم]ءعلطتل. ع

 5223. طاعسقم آ[طم 5هط ةهلعطغر الزكحكدستتع كلنا !]عمدمتنخ ملل: 8عتن كآتنعا. ددلكو

 راو ه/با لتعأ ءغ حمصم 416 (ذمع. 4. لآدم. 1095) ردم. طل: 172/1 عفس: طتعر ةصوتتأب

 حنعامر» ءدغ طلححمت ممقنعأو وست مدعوتتت ؟01طنسصعم ءدعرباعغب - 3224. 1علص آ[طصع

 ءاح عققم طتحممسمك ؟8طعتلعطخت لترك 5277ه]: كعب نان ل7: ظعءرن- ءةلمورك | لعطعرنلع»# كافلستل#

 31جلتلك معو ةصصم 807 (مع. 10. كمل. 1404) مممعطتتإ. (ندعصتسم ه0 هملتمعسس هل مطمط ءاتعاتكا
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 ةنس قوتملا ىسينتلا ىبتعلا ىلع نب .ىسح لمح وبا وه عيكو ىبا ناويد. 3101+ فووحلا

 لوتقملا ىسلدنالا ىدزالا مح مساقلا وبا وه ىنام نبأ ناويد ها" كيج هرعشو لاق 1“

 ناكف رفكلا ىلا ىضقملا طارفالاو مدملا ىف ولغلا نم هيف ام الولو ريبك هناويدو لاق 717 ةنس

 بر صاعتنم اناكو ةقراشملا ىنع ىبينتملاك مهدنعو ةبراغملا رعشا وهو ىنيواودلا ىنسحا نم

 5 ماظنب بقلملا ىسابعلا ىمشاهلا مد نب دمح ىلعي وبا وه فيرشلا ةيرابهلا نبا ناويد ها"

 تادلج“ عبرا ىف لخدي ريبك هناويدو لاق نامركب ه.* ةنس ىوتملا ىدادغبلا نيدلا

 [لوع هرعش ناويد 70. ةنس ىقوتملا بتاكلا نيسحلا نب ىلع جرفلا نأ ودنع نبا ناويد]
 ابابخلا ىف باهشلا هركذ ىرصملا ئاقولا ىلع دكيسلا نب فاعسالا نأ ناويد 4

 نب ماركالا أ ناويد ها" 1. نس قوتملا ىلودلا رمع نب ملاظ دوسالا ىأ ناويد ها“.

 10 ىلذهلا ةيعأ لأ ناوبد مزة“ ابابا 3 باهشلا هركذ ىرصملا ىافولا ىلع ةناسأ

 لزئرمدزغأم ىسصاأاب - 5295. طز أم 1طص 15 ءلعأ', اطلاك مسخ قلنا ك110/671716أ15 لل 0

 ]عرب للغ 0/88 "1نستعأم دلعم لا 11*ءقه' لتعأت ءغ مصمم 393 (ذصع. 10. الم. 1002)

 رضمعانأ. "1" عدامصاع لادم 7616/7274 ىضصمتمم مدمعدادمألم ةسصأا ب ع 5220. طتنحعنشم آطص

 11 منبر [نزكدصسع قللت ]عمدت كلمارمسسعا قلعلقوم ؟دلعم الانا 11من لتعات ءعا ةهصصم 92

 (زمع. 12. 0عا. 972) ردمتاتن. لها 1216/1 م:: للاككه متلك ءلاتقر ةتأر دطقعمالك ءدأرو ءأ ملقأ

 زم يضمتستطاتخ ]منتك دهسملتتس ءهدعععلعععع ءغ متلستف ه0 زسراعامتعس اصعاتصمالم ةرتممهعنعغو طلع

 ررزتكحصسعس لص هماتستع منن عمملاتف ءددفأ. ]منعم 0ءللعمأتم اهعمامم عالق ممقاتم ممالسمتس

 فيل رمرمعضرممستا ءغ هرم ذللامعك تيصلعتس اعمعأع ]5عنسر يسع 1/0/عينعاابغ جريل (0ءكعصاتع امعم]ةقن

 آ1آ11 ممننادع مهعوسم]ع5و عجم - 5227. طع فس [طص - ءاط ءططحعأ»عو 11 - ذط ععاكو

 زرزتكتسس قكااع 7” ه6 ةقلم|ءعتست»علا طلعت: 3ل0ه]مستنعل طل (ىاضن»ق لططفعع ظمعللملغر دلعم

 1 1:- ءلطر مانا مسار 117 - كر عبار لتعأت ءعغ طمصمسلعع لنا مو - ملل لوو ىمعممتستسماأل. ©0طتتغ

 ذم دعطع ]لععضصمص ةمصم 504 (ذصع. 20. لسل. 1110),. ءاأ طاع 847//767 ءّزسك ]لزككطصتتسم

 رسمعصتنتص ةمعاادغر نست نسحامنم# ؟ه]مسصصتصتطاتق زمهععاتق ةزاا - 5228 | طندعألم آطص

 [آ[ذ سصاسرو طحت مصسم لآدم” هزأ لع طعن ءازيمدعني ظتتطمعوم دلعم 16: 11 نناع لتعأت

 عع ةصصم 420 (زمع. 20. لمص. 1029) مدمعأطنل. ]لزك ستتم قضسنتلمو# ]0055 ءقصاتصعأ |.

 5229. ]طرارعنم 4لطت'] 1 هلآ, طلتك مصسم 1071*/:*' ملك 1 ءرعل ءانعبربراا ىللغ 11 ءلكيرن اطآنمتتم

 آردسلما تنس ئ/عاما- ءل- لانو تم هرععع 1 ماارم. ع 5230. طتصستم قكطأت'ن نق 50و

 ردات ئصسنع لانا طمومملأخ 'طعالنرب اذ عرب 0س“ ]1)مع7لو ةدصصم 101 (ذصع. 24. كسل. 719)

 10 ررمرتنإ. -ع 3231. طاسقنمس فلطأ1' از ]طععنس طلتك دمصنك لكل: »موون ظعرا كعامأ لغ

 11” لير: ق1 و". ذا عاباا-عل- لغو قسحتمس هرععع ل( مان ميرم رسعماخ مدعم معلا ع 5232. ][! 1ا1 قح
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 ىزخوربطلا هل لاقي سابعلا نب مح وهو ىمزراوخلا ركب أ نآويد هن ةدرب قا ناويد ها““ -
 رابكلا نيديجلا ريهاشملا دىحا وهو اصيا لئاسر ناويد هلو لاق ل“ ذنس قوتملا

 ىف هيصع دحاو ناكو لاق 8 ةنس ىفوتملا ىناطلا سوا نب بيبح مامت ىنا ناويد هام

 ىلع هبترو ىلوصلا ركب وبأ هعمج ىتح برم ريغ هرعش لزي ملو هرعش ةعانصو هظفل ةجابيد

 هحرش دقو عاونالا ىلع لب فورحلا ىلع بتري ملو ىناهفصالا ةزمح نب ىلع هعيج مث فورخلا
 ىأ رعش ىف ترظن ىّلاف هيف لاق ه.“ ةنس ىفوتملا ىزيربتلا بيلا ىلع ىب ىيك ايركز وبا

 5 6 تل | 5 3 90 7 0 اا 5 . 5 3
 هتاراعتنسأ فيزيو هيناعم ىكاييو هيلع ىكني موضعب تيارف ريسافتلا نم هيف ركذ اميغو مامن

 امثأ بيبح ىركذ ىف ىرعملا ءالعلا وبا لاقو هباع ايش لهج نم لوقيو هل بصعتي ميضعبو

 نيحخسانلا نم ةلهجلاو ةاورلا نم ةفعضلا هتلقانتف هنع رثوي مل هنا ىئاطلا رعش فلغا

 تايبالا باتكلا !ذه ىف ءآلعلا وبا ركذو فيحصتلا ءوسب فرحالا ضعب اوريغو ةكرحلا اولّديف
 ه-

 ةبيناعمو ةبارعأو هبيرغ ىمه درخأ ىلا هلوأ نم درعش بتئكاو ركذأ انأو ةقرفتم درعش ىم خلكشملا

 قفطان 022م2 طلزحدمسك 11002ءانلهع قكقع 01هيبورد, ح 3233. ط1 خم ذطأ 2020و

 ارت دستتك جط قلقا هه ءلتطنع. - 5234. آل خص كطخ 8 ءاععر ط©زعدصستق 487 868

 كلمت: ء0ل  ظورن- ءامااع لكم مم»ءعبجق ر, 1 ملمجملمعت ممدصتصملل ءغ ةسصم 383 (ذمع

 26. 1ءعطع. 993) ممعاصت. 1لعيد ةسسعام»ع 15: 1710/1/84 طلتك حسحتتت ءرتقأم]ةضتت ءلتلتغ ءأ

 ام ممالعسئتستم عغ هراتستق م0مقاته دصقهعمتق هتنل10622أ م1. - 3233. 11ص فذ طأ '1' عردس قطو

 الاك دمتم قا 1 ءتربت» ت1 طل هالأآط ظ عري لبيع 1ميرغو ةهممم 231 (ذصع. 7. كعرأم 843 ) رممةنل

 لات: 121671718 :: انمتعمك 1متغأ دمم (ءلصمم»عر ةصوتتغو لص هدعمقأتم »ع 0تععملل ععصعطع ءغ هجم

 ممقعالعوو ءأ ءّزانك مضصمتما 12011 م08165 ءدعع ممر ءععددتاتمسأاو لمصعع قللتع 8عءّم» كوتي]# هد

 ءىالتىععععغ عع هلمطمطءنتعع لتعممصعع ع. 8 هداعو قلل 8ع: 8هسعم 1/572 هد ءىال ءوتكو

 ام نغ معواععغم هدلتصع دامطقطءاعم ععمععو ءقعستستتت ةعتع» عانت. كلن 701 هةيرم 710

 وزي كلغ 121614 1 ءامأعغ, حمصم 302 (ذمع. 11. كستع. 1108) 201:تهن5 , م1116 3ك

 عمرتتتس ءمرس ممكستغو 1طلوسع: 8ءعاععأر ةموستأر قلل 1 ءرجتسمت مضصصتمو ءأ ]ماعم ءاماتمم عع

 لع زثك مع0ممدلغمقر ءغ جللمو 5101 ذم كنس دسك عطتر ةعماعماأتممق ءزاتق ءمماعستم ءلعر 10عام مط »ه8

 جلس ل( 6عمدععر مللمو ءزدك ءةييكدمع 1ةكعععر هغ 031 ءعجع: نتن ععرط 0ع5عأأو عقال 1

 لكطا* م16 قلممس»#: ذم همعهع ]) 8 1م545: '1ةهجتاذع ممقسهأمم ةتغو كمتنل ءططصطتخعو كنت

 عمدتتتس ؟عقاتوعتح ممص زماع]]!ىعععمطتخ طاعمتس معاهم »ءعو طعطعععو هغ ]ئطعمعت زعممت هه

 ءمصضتمأم ةعتطأ ةمحتععسس (2ج010ععتصغر دتغ ؟0ءملعق ]زغععدك دتساقتعصغر عغ ممصصتتلافف 1[1(عروق

 هرتئاطع كدمطتح سملع جلستستعاعوغو مععستةءعععمأ آم ةملعسس انطعم قلقه هدم لتقل

 كاتمرعم للكم ودع معععممعغر ءهعم قىماعو 2عععم5دعم عغ 0عوئتطو ءقمعستمسسا 2 معصم 4

 تلقسسصمص  لتءعنلممعس عدعهمععد , ةمقلوركتم ععدستس هتعمل عصر كعمععصأقف عه وتنق عع



 اأو اهعضاوم ىف ةلكشملا تايبالا نم العلا وبا هركذ ام ىلأ ريشاو هنم دب ال امو

 ام ىلآو مامن لأ ملط نم ر دئننالاب فورعملا هداتك (ىق قوزرملا كيمكام نب كديحا ىلع وبا

 5 نبأ لاقو ى قوزرملا ةمالعو ع ءالعلا ىنأ ةمالع لعجو ىهتنا راصتخالاو صيخلتلا ىف دهتجاو

 رصنخاو 24 خنس ىئوتملا ىخوننلا ىرعملا دللا كيع ند ليدأ ءالعلا نأ يجون ف ناكلخ 0

 خخ سأرك نيس 8 ماهنأ ىأ وعش رسف هنأ خييراونلا نسعد 3 ابييدح ىركذ ةامسو مامن لأ ناويد

 اركش دروكش ىع رببصقتلل نيفراعلا ةنرعم لعج ىذلا هلل نيخ أ :ةلوأ رصغخم حرش بيطخللو

 -_و
 ىقارمو لزغو رخآو فاصواو انايتاعمو ءاكاخو جيدم فاذصأ ةعيس درعش نأ يذ خلا ميل

 10 علاجلاب فورعملا ىفارلا كيكم نب نيسح اضيا حرشو فوردلا ىلع بترم وهو ميدملا اهرثكاو

 وناو ]م نس تولتح ى ايح نو
 م. خنس دعب ققوتملا ىمزراولا دبحا نب ديح ناحولا -

 يوداتعمالممع ءيعصغر معسسم لت ظعئلتمععد هط قلل /م/( ادسامأمد ةانتق 1]هعتزه املتعمو 001111
 راقت لل: قلزردعل ظعربب قلم]رعستسعل لل ءمسيعطم ذص ةيجم]م وعنه قلانتا ل عربسات 1111547 76
 /جملمدمات قطع 1 عسمم زمجعتمام ددعصاتمسعس !هعتار سمع لانا [عممض» لا - طل د01: لذ ءلا

 1[ موعرع» قيمتلم لع هعماعمتتتعم قسمه ىضمتسست لنعتغور ننمع قلاع ظعات» 2101 هتست#» عا لق ءتف

 ة:ملررم كم6 |همصم 3353 (زمع. 2. كسع. 946) رسمعاسق | ةللععأو وسمع هع تطل ءع ذتق

 ةططن[ ةحتصخاو ننمع هد هدنع قلع مل ©( كغ ماس هلتمصسس 0ءقنلعمأاك هطعتلعط هطحتص

 مماولج ةهدصغر هم سستم فيرس عرسمتم رو ءأ ةهيسسفتت ذم ]ممالممتطسم ءاتععملتق ءهأ طغععلتتاعت

 محضسمملتع ءهم]ل]وعمحت هريعمس. - 1( 1ءا»استو نست لطتااءالصص ]ناعم لقب كلل ءتتتاعأ

 اذنه ©“ هنومتل وا. - لد 16مل قس ذص اطخمععدجطتم قلت امأدع كاتضعل ظعتن كالدااعأب

 زلم“ "عرض ]عر همصم 449 (ذصع. 10. طلمتج“. 1057 ) دصمعطتتب طقعع لتعتات 1015 طمس م6

 1ع ممل ذم يتامسسعم قععتأر سمس 10م( طلمطأا ذمععىتمدتغو ءاتص هلتتم ائطستم طئصأم-

 معلم تكس زم هععممتساح [مالتمصسم لععملتطسس ىضتمم لطي 1'ءرربسكست حيات عتتعدع ]1 عوتطتتخ

 رقما ىرسسعمامتتسس طعععأإ وعم ءلتلتغو نست تام اهعاصتا: طمسك العمر نست معمل اة قمصعللا

 ةمركتت-لو نيل دع ])لءعم عدلتق تمكلمع ميعرعع ممص ممددع طقسا زعممرمصغر ممعرضلاللاا طلق 1لنكتق

 (سصاطساطستس ][معزأ اع. (:مستصم للتع ل ءسبمستم هتأو دعوراعس ععسعتته  همردزأ ءعءاتتصأانتو

 ءمعمرستمو ةماحرممر قضفتمم ةهطزابسيمامدتحيم لعععتطعماتحي عامضمدور ةهسفامتلتقو عمال

 140 32آدزمع ممجس امسلمتتحمو هدأ يوسع ةلزطقطءاتعع لتعممدتكم. طمرصم ءمرصس عمامتتمس ةعملزبس ءنضأ -_-

 [1 نجع ]عزا اطاله]مصسعلا 1! نغم ددلعم 1ك م/غ' لتعامم ءعغ كععم ةمصتست 350 (ذمع. 31. الآه

 وو0) دتحتخم - قاد "ةارامن لل هامتنسنعأ اعرب لادعا لطك/رمامم عجاف نت ممكأ ةطلانلاا 440



 رسفو 17 ةنس قوت تادّلج رشع ىف ىلبرالا دمحا نب كرابم ىفوتسملا نبا تاكربلا وبا حرششو

 ىرازغلا خل ىنأ ناويد هن“ ”.. خنس ىيوتملا ىرعزالا دمحأ نب ديد روصنم وبا
2 

 هرتكأ ريغص هناويدو لاق 211 ةنس ىف لوفقملا ديكم نب ىلع ىماهتلا نسحلا لجأ ناويد ها”»

 ه1 ةنس ىقوتملا ميكحلا ىرغملا ىلعايلا رفظم نب هللا كيبع مكحلا نأ ناأويد هاء < بضن

 قوتملا ىنذهلا شارخ نأ ناويذد 3 هيلع خغيلاغ نوجكأو ةعالخلاو ديج هنأويدو لاق

 ناآويد هاا 14 ةنس ىوتملا رعاشلا بيدالا نوجنا ىب كيز ةمالد نأ ناويد ها. ةنس

 مهكر أ نأويد نأ“ 114 ةظنس ئوتملا ىميضخملا] ىذهلا [دلاخ ىب كليوخ] بيوذ قا
 أ ول 7

 , 52 00 5 2 0 ٠ 1 ع
 لاحطلا ىبا ناويد ها”5 هاك خنس ىنوتملا ىسلدنالا زيزعلا كيع ىب ةخيمعأ تلصلا ىيأ ناويد اون

 (ذمع. 16. لدص٠. 1045) هطتنغ - لا: 7[ ءهطنا 1ظارنا-ءاردمدءامنبرلا لمالك" عع لعن قكاتسعل 117,

 ةصصم 637 (ذمع. 3. ثتع. 1239) رممةاتاتك و ءانلاتك ءمارتتل عمامتتاتع 0ءععرط ؟0]نصسأتم2 ©010-

 ماععاتطتس. 1آطنءدتودع قللت 21 7ئ4» 11ه]متست»عا علت للتنعا كقكعابع#ر ةمصم 370 (ذهع

 17. لصل. 980) مدمعاتاتقو 1طاع2مءامطتق عقال - 523060. طاح ةم كطخ 11 ءز1در 10ز55ةمصتتخ

 راع 11 ءزأمع ]عع - 5237. التخسفم ُكطتناط دددصسر الاككدستاتق كانا: /| د01 17م

 ل16 ظوري 80161 مته7»ءلر, مصمم 416 (ذصع. 4. طآلمهت 1025]) ذصاعن[ءعات. لل 1/10/1711: زانق

 لرزركجصتتتت ممعكمرر» ءىوع للعلغ ءعغ دمدهحعتسمتال مههاعتال ءمعتسو ة5عا1معام همصاتصعرع.

 5238. 7زحنم ةكطتناط جلع ءرسر الزان دمسم كنا: مط عنخ 08 ءةلملامأب عد 1101 هز ع»- 7

 11ه عام6652 ططتاهدموطتم ةصصم 549 (تمع. 185. ةآلمعن. 1154) صمت. طن 1210/1/87 للذك حصتتتس 5

 مرمهععاممتعسس ةممعالدغع ءغ حتغختس 0تئكةم]سغمتس ةمعاتشأهتواتع ربهم ءعاعصتق 1زطق 0عوععتطتا للعلم

 5939. طتزدقم ةكطن كك طنع ةعطر آلا دصتنق كأن 1617( ءا)خ ط0, ةصطم ... 120111. ب

 3240. طنصسمفم فكطخن 1261 ةسمب الز ةهصسخ 76201 8 ءنا- ءازتمت ظطخلماوعت ءغ 2هةامعر صحتلعم

 لق: 1201نن»6 لتعأات ءغدصصم 161 (تصع. 9. 0ع. 777) مرمءانن0. - 5241. طز1دعقم كطذ

 ار عمدع ءاطر طتححمسم لقت, 120: عءقةا1 | 16:6[1ءقآنل ظعت» لك1/0] 68-100, | وتدخل اعتت7 01

 زعدمعدساتمع ءغ 81هطمتستسعلتكس حتجتا ءغ جمصم 20 (ذمع. 17. 0ع. 646) رت01انتنق عدا |.

 3242. [21ىةص ةطأ يعط ل عرصر آلاكدمتتق كلا 7ءالعءزول. - 5243. ط1 ةص قكطحس

 5ك ج10 طلتك همتنقه لكني هلعفلأخ 1107«هين علف ظعب الممتمتسعل 07:يقر دصصم 557 (ذصع. 21. 1)ءع

 1161) مرممعطتت. ذآطدلغخ ءمماتصسععع لنعتغأ لاذ ل1071: ىسصمتمو جئاتهأ مره ءأ ةهلكعوم.

 5244. طلع ةص ةطتن] ةدلغر طتحمحمسك قلقة: 7نه]/1 07ه ظعت: كطل- عا - معنع ةخصلهلتاتقتو

 حدصصم 529 (دمع. 22. 066. 1134) رممءاتنم. - 5245. 8اس ةس 4طن ]قطار ظلك هطتنق
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 هرعشو راينمهب ذيملت ىزورملا ميكحلا ىركوكلا سايعلا ىأ ناويد ها4# ةنس ىقوتملا ىبتعلا

1 

 ىرصملا هللا دبع نب ليمج ورمع أ ناويد ها#« ءامكحلا خيرأت ىف ىروزرهشلا هركذ نيم

 ىب ديمحا هآلعلا نأ ناويد هات. روهشم هرعش ناويدو لاق نينامثو نينثا ةنس قوتملا

 هحورش عم نيسلا ىف ىقأي كنرلا طقس هامسو 84 ةنس ىوتملا ىرعملا هللا كيع

 كديحم] ةهعمج [77. ةنس قوتاا ىسوجملا ىئاكلا ] ىلامعلا ربهم نب نوزبا ىلع بأ ناويد ها*تأ

 عمسو نامعب لزن املو سرافب وهو هتبجتا هدناصق نأ ركذو بجاح نباب [فورعملا جحا نب

 لامعالاو ةيناطلسلا رومالاب لاغتشالا ريثك هدجوف هنم هيوريا هيلا لصق ىوزني هماقم نأ

 ركتلاو ءاكذلاو ةفنرعملا هةعاج ىلا تفاضنا اذا ةصاخو مسفن رعشب بجكم ميغ ومو ةيناويدلا
 ّر 7 1 : 3 ر نك هيو 2 0

 هحكامي ام داريا نع لاخ ىناعملا رصانتم ظافلالا بسانتم هنافصو هنآهب عم هرعشو مولعلا ىف

 10 لاثما ىركم ىركت عناصم نم ةديصق ولخي امن ماهفالا نع دعبي ىذلا بيرغلاو عمسلا

 لكن 7/ ]لي 0/2, حصصم ... دسمدتطتلا - 5246. طلاحأشمسم ف4ةطت']دططةقو 10115هضانق

 لادا ماانامأ لعمل م»»#ة لل ءنممحم طاطتلمعمرطتم لتععسسدلل عابس ءسير مت. ظكزدك ءمضسحتمه ةولتلح

 هسصأب هأ كزم]ر» عع ذه طم ا8علب ما- عمم ادساحأ جتعامععرت. - 5247. طاةعؤمس كطخ

 كرسي ل عرضأاو طلح دصتتك للام لب لعبت ]لعن قلطللملامأل كلو ةصصم 82 (ةصغع

 13. 1"ءطع. 701) رسمءانلع 1 طكحصع معتم 5مل1هععد لذتع رع م//1غ: دممعمج ]1هتتلع ءع]عل

 رعمغمرس لزب 5248. طلعقم ةذطتناملقي طتحسممسسك لاننا' ]م11 لآسعا اعز: كلاله//«أ

 71مم, مصصم 449 (ذمع. 10. ةلآمعأ.م 1057) رممتخطبل. [مهعع ماسم هدأ رآلنعا هل - همربل هع تملك

 زو ]زامرعو التو تحد ءمضتس ءصامتسكتك ]!دسلمطت اتت 5249. ]8زرعلشصس ف4كطت 4لتر [11ةطانق

 رار 476 قاس ظعت» 31 ءابلع»ءل 0سم | لكل !آمعهنر مصمم 430 (ذمع. 3. ©ع6م 1038)

 رسمعانت]. 1لمصع هرالامععص [ 31ه)ءممتسعل ظعرب قلليبسعل ؟دلعم | 1 1(لعط لتعاتك يمعععدتغ

 مغ وررترت عير مرمكاتأاو هع تس 18هعوزو ؟ءععدص(ءرل (ئةمأت لمتتتل ءزدق ةلرستعماأامدع حلل ععاطتسل ءققع

 كسر ىعرعم نص مرمجتت صعتمتس (07 2 طمطتغحطسل ؟عملقمسعأ سوتنع ذص ]عم معصمأم ءمرصتس منكن

 مسلك زةدعار جل حض هع ءمصخشلتغو دتغ يضصتمسو ةل هم ذزمعم ةهصلتلجح هلععع6 قلع نص

 رسملاستل هععيسماستل 10 معطسق معمعتمزف ءه مموعماتتع (مطسلحعت هةمصعاتمسع دلستمتعاعهنلتخ

 أ ستمتستع ءمضفتساتللل كتمت هلصتخمامدخعرت زمكعصتاو ها ريدمعقعضتسو نسقهضلم جل ءزسنق

 لزئما ماع ىعمصتاتم ور ز]صععملتل ةعمتصعم , ةلاو لمءعاس ممستس ةعلعصألم ةهعععلعما. لطص ءمضنتمأطاتخ

. 

 و 04 ا 0 ا 8 ءرتست , نسطسنخ ءغ رصمعمو من]ءطتعاأبلم هغ مساأمم زمعقأرب ؟ععطه طغصفع زماعرتع هع ءقل كان

 عممراعماتمع هع زمكزععررب ؟عئامأع ةنماتصعمغو ءغ ذللك التطغععج ةنصأ حط عمضتتم متمادكممعو

 نسمع ةسلتطتق جططمعععأغ ري ءغ معطتتم مععععتمتقر وسمع [هدعع ةط تصاعا] عمات جلتعممع ةنصأ ب انا

 همنللو (0مم1 02« هات موو قععمأ مصفاضتعأتممعر ننتمع م10: ععطلتق عمععمأعل زدكتعصاأتع ةتستلتق
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 هدئاصق لج تناك نأ نيدلا رصان ٌّلجالا ريمالا ىف هحدادمب تأدبو هناويد تعمجن ةعرتخ

 لوقي هتعبس تنك ريتكلا هرعش نم ىقبو ريسيلا الا امريغ ىف دجا ملو همايا نساحم رثن ىف

 نب ىلع جتفلا لأ ناويد هأثهأ لايعلا نأ ناويد ةألو. ه«لدنع ةغخكسن دجأ ملغ اًييدَم

 نسحلا نب لبيعمسأ ب دومحم حتفلا لأ ناويد هزثمإ* ع». كنس قوقملا ىتسبلا ليكم

 حلاص ءارعش نم وم. لضافلا ىضاقلا داتسا هد“ ةنس ىقوتملا بتاكلا ىطايمدلا ىرمعلا

 [ديحم نب] ناطلس نب ديبحم نايتفلا نأ ناويد هاد” ىنيدلجم ىف هناويدو كيزر نب

 سأارف نأ نأويد هام* [سويح نبأ ناويد ىف كركذ راملا ةلودلا ىفطصم ىونغلا] سويح ىب

 د عاب

 نيدعو نسحلا نيب رداس رويشم هرعشو ىبلاعتلا لاق ه0 ةنس قوتملا ىلادمكلا دكيعس تراح
 - ع 3

 ارما .ىنعي كلمب متخو كلمب رعشلا ىدب لوقي بحاصلا ناكو ةوالحلاو ةبوذعلاو ةدوجنأو

 000 00 ِ 0 5 د 001 وي يع 1 5 -

 قوتملا ىموزخاملا رصن نب كحاولا دبع اغيبلا حرفلا أ ناويد ها» سارف اباو سيقلا

 ذخنس ىوتملا ىركاسلا جرغلا لأ ناويد ه1 |[ هتحاصفل اغيبلاب هوبقل] ٠180 ةنس

 هيد( 1 نوتع ءزانك طلتك همست ءما]1ععأك ءعغ ه قمعستمتطاتخق ذص ]دساع طستتع ز]!هعاعتععتست

 را ميق»- ءل- 07 ةمععمأو كنت م23عدامصس سدلنسهع ءزادنه (00:404مع ذص لعععضطعملته 1هعاتم

 مملعطعتع ذللم مععمدصتع معجمموألك عمم ععصاطنتك. طلع حلتتك مءطنع صممصتعت ممهسعو ةمكعصتب

 مغ 1معمعمتام مدهصعمسأ مسلأح معتصم نستقع هلتس عبس ءععلصتفوع هملت» ععحتم و كدت هتتل اتت

 عمرحتسا هجن ممقاوسس مك عمسأ عت ءحيعسربأاسم. ح 5230. ط1 عذص 4كلطأ:12ع3ع3ق]ر 10155ةمانك

 لطم نالت - 3251. آلى ةسخذطت'11حغع'طر طلتك دستتق قكطتا' ]/هاأأرن مللغ عتب قله منهن عل

 8موع16و ةممم 430 (لمع. 3. 0ع 1038) سمعت. ع م2352. طاسفم للطن ![دغا'ط 3١1 حطسات و 5

 ردزحسدستك 4811/61/1 آله طرت طعن ]ظودبمأ] عن ءا]رمعمت١ هما 10 ميرال ظتطمعر عدت

 ةهصصم 553 (ذمع. 2. طعطعب 1158) هطلتغ ءغ (((07416 طعصع سعتلل ن2جعععمام» دلل آماعت

 ممقاوم اهم ظعرب 1عمدنسع#77 1كدتأ ءزدكوتع ]لزككحستنكق لتعم ؟ه]سستسو ءمتتم]ءعانط تقم ع

 5253. طزسفس كطن1[هغعةمر طلاسدمتع ك7 (رماززاناخ ك2لم/منونسعأ اعرب ذك: 1/4 | ع

 ال1 ه]ءمت»تتتعل ]| عتب 11 هيبرتعأ | 6 مدنعبم# كلعمامرم ءل- لعبعلعا.  ؟10ع هدجدم هنط

 1لث» 86 ننكأ]. - 3254. آالاخذم ة4طتأ 11 ةعر آطلاكممسك لكان ل" نعأ 17717 1

 ىو40 116706, هصمم 357 (ةصع. 7. آلءع. 967) دصمتطستم 11 ءملعل# وسع ممفضصفتم دتاتل سس

 ءءاعطعدعم لتعتغي وسمع مهل عط ضقطستمصعمسس تنص طمصتغمتعي ةيمكتأمتع هغ لدتا ععلتمع ءمدز دصعمسأت

 ءا ةسعام» لتععطمغت [معلمتا ممقدتم ه عمهم ءغ لععتستغ ّزص هةعععمو ونستطسخ ؟ءعطتخق قلن” عاق

 ءأ قلاب 1لند هلومتطعدألي -  ةهؤذ. طازعحفس خكطت'][دعمز , طلاس دصتعخ قلنا ارد" هرأ

 ظوطانءعاا قلطل-ءا-ما]تلا عرب لامع 21هقلعسأ سم همصم 308 (ذصع. 17. ذعر 1007 ) رصمت"طدتع

 [0ط معصلتحتم معلامعتس ىفمعممرس أ صمطعطعإ. - 3956. طقم كطتا] [معدز ر 1815 ةصانق

33 1 
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 ريغص هناويدو .٠1 خنس قوتملا] ىقشمدلا [ديحا ند دمحم ] واولا جرفلا ىأ ناويد هاد“

 ىلذهلا ريتك ىننا ناويد هام) هيف داجا لاق 117 ةنس قوتملا [ىرصملا] ىلضنالا [راتخم

 رفاظ روصنم ا ناويد ها“ متلملا نأ ناويد هاكإ عاطم نأ ناوبد ه4. نس قوتملا

25 2 850 
 ام

 ا ناويد هاك  ديج هرتكا لاق 1*0 ةنس ىف وتملا دادحلاب فورعملا ىلارحنكسالا مساقلا نبأ

 ناويد ها“ [#:45 ةنس قوتملا ردرصب فورعملا] بتاكلا لضفلا نب نسحلا نب ىلع روسنم

 ىنذلا هلل ديحلا هلوا ناسنالا ةعونو نافرعلا ةضورب ىمسملا ىركبلا ىقيدصلا بعاوملا أ

 فلخ ساحفلا ىنأ ناويد هزه فوركلا ىلع بئنرم وو خلا الدلح اركس نايبلا نم لعج

 ىقاص نب نسح ةاحنلا كلم رازن ىليأ ناويد ها“ كولسلا 3 دمظن م8“ ةنس دلو ىرصملا

 10 ىهيمتلا [ ةتابن ند] رمع نب زبزعلا كبع ريصن نأ ناويد ها"ب هام ةنس قوتملا ىوحنلا

,7 

 ل1 //0"«رزأ كرم مصصم .. . رممرعانل. ع 257. طاسلس كلطتخ']1هعدزر 101155ةصتنق

 كاد“ ا/ة»هرأك |[ قلما مستسعل ظعتي لقضصعل ]| للةسععاعاقر ددلعم ]71 نم معممتستمسمات [ عا ةصصم

 390 (ُمع. 13. ]آ2عع. 1399) دصم»اتل. 1ةزانه آطلزككطستتك مههكلانق مزروع ءأ ]1ععتق هررعتتع هاء اس

 حندروق. 1[راركتس ق34طت'1[حلطلو طلتك مصسك 477/017 لعز/كم»» ظعر» كا عدع- ءءء العا

 لله متون علا [ ظع» قله[ لاو ] قركلطماغ |[ 2127 ], هصصم 6022 (ذصع. 13. لمص. 12925) مهماتتو

 وسعس لا: ]10/7/82 ءععمعتم طتع لعلتعممع يسصتصم لزلغا - 5259. طاصقس ةكطخ آخ ععط تو

 ]رز ةصنخ لاتع 16 عازم 18ل00لسع7خر حصصسم . . . رصمتتطتلا - 5260. طاسفس كطأ 10١غ8'و

 طتسممسسمو قلاب 3لم/1/مز1.- 52061. نحلم 4 طخ ]رس لغط عسر طلتك ممستنم 477 /7:4/7/]: عزز.

 3202. طاستمس للطن لآ1هصفتشعر طلتك دسك لقانا 11ه: 1 ايا“ لق عزاسع] عام ]هع علنال ل" 1و كأي

 ماعم ملم ملم لتعأأ ءعأ دصصم 546 (صع. 20. فمع. 1151) دصمءاست. لطد: 1[//6/[1غ71 113ل 01: عالق

 طمرضتتت قضصتمالللت ممتماعتت ممهعقامصاأع» ةمرعالأ و4 - 52603. 28زدنمس كلطأت ا1١ةدصقت 5و

 الزنئئصسخ قلاع 11من” للغ طع -ءا]رمدمتن ا عس-عارملال ةجتطمعر | ددلعم كم« لع» لتعأت

 ء( مسصم 465 (ذمع. 17. ذعر. 1072) رسمءطانلإ. - 5204. طلسعشم قكطن' الرس عر ةطخطو

 ]رز ةصنخ لانا ارنعصا/رةارا كمل ع7 ظءاةر طخ هنلاأمأا هآ - هاو دمع انعأاعأ تأ - ناعم

 طمهعت رماد. قكلوطمطعاتعع لتكررمدتطم ءوأ ءغ ةمعلرتغ زام: آصسع 12عمو ونسأ ه2 ءاموسعماتو

 دمعمصأةسسعماسس ]طم [ععزا ءاعبج 5963. 121 ةمق طتنام ءططشتمب طلتك دصسق قلة عزب مع

 16/1010 11", مصمم 547 (ذمع. 1. لآلمل. 1443) مه. (هردممعستا طقعع قمضصصتمم لع دتح

 ررومامعو2 ل 5206. ]طلاع أم 4طن طلاع ةعر طلسمساتك لانو رآها" 11 هجم: 13 هدو كلا

 لم ©كسسماتعتو 1أعجعع (نمستسماتعمضتسس لتعاأل ءعغ مصصم 5608 مع. 23. كنوع. 1172) منمزابأ.

 5207. ]طارعلس كطتأ كدمعر اطلتحدستق لانا الموت للا -ءأ - هات 8ع »ممم [ 18 ء»
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 ند ىسح ساون نا ناويد هاا6©  ريبك هناويدو دبيج هرعش لاق 5.0 خنس ىقوتيلا ىدعسلا

 وو عاونأ ةرشع هرعشو نيدتلوملا نم ىلوالا ةقبطلا ىف وو لاق 115 ةنس ىقوتملا ىمكحلا ىناع

 نب ىلعو ىلوصلا ركب وبدأ مهخم ءداضؤفلا ىم ةعامج هرعش عمجاإب ىننعا كفو ةرشعلا ىف ديد

 افلتخم هناويد كجوي اذيلف نوز وتب فورعملا ىربطلا دمحا نب ميخارباو ىلاهفصالا ةريح

 مس لاق ه.. ةنس قوتملا ىومالا دمحأ نب كيحم رفظملا وبا ومو ىدرومهبأ ناويد ه1

 فسوي لأ نآويد ها. كلذ ريغو تايدجولاو تايدجحانلاو تايقارعلا اهنم ماسقأ ىلا هناويد

 ىكرت 17 ةنس ىوتملا ىنيسكلا ىيدلا ىلو نب اشاي محا ناويد هاذإ ةعامس ىب ةياور

 طساوا ىف ىئوتملا هداز نيكدقود كيب لمحأ ناويد هال" اتيب رشع ةعست ةدبزلا ىف هنم

 ىفايلا ىنسحكلا نأ نب لكديحأ خيشلا ناويد نإ بز“ نانيب ةديبؤلا ىف هنم ةيناميلسلا :لودلا

 ماو ةنس ىقوتملا ىنايميكلا ىكرت ىدمحا ناويد ها“ ““ ىبسراف ه4 ةنس ىئئوتملا ىماجكلا

 رز ءاللاه] 1 ءرمك»# كم0, دصصم 405 (ذصع. 2. لدلع 1014) دممتتطتت“ 187 1//76[1] 7 ىعستمو

 رجدععاأمماأتم ءأ طلزتككطصتست ططمعمتللا هم معا] وع - 5268. طزرعفمم كطخ ةلودع قعر 10155 ةطانق

 ملاوي اممم 1ظ1لمعمج» ظعت» ظل نن16 1ملعرممضر هصصم 195 (ذصع. 4. 0ع 810) دصمءعاتت. 111

 ممقعامر دغ 18 1216//عم لنعتغيم ذم مهتتطف ءامممع معععمأتمتحتتل> م06( ةتئانلال عوأ هأ قمعصتمم

 لعععرب ععمعتود ءمرصم]ععطاتصكتتو ٌذص ونستطسق هدصصتطاتق ءععععأتع ؟ءيددطتع هعأ. طاسععع حتت

 طممع درمععتأل ذم ته مالت ععملتق همععوتس ممكتعتتصأاو ان[ قلاع طعس كمن, ل76 عرب 17-4

 1 مآ تاق ل” ملف ظعتب قللنوعل 1 ملعب ؟دلعم ليسن لتعطمقت نصه لع قدتععم طلع ]لأ 55ةصتتق

 للرد ععدسم 1 صك عملات ع 5269. آل 15 هدأ ط1خت ءدعلضر ]لزئهصجق ل11: 0/7 عن | 0

 ]متي لارت»ءل (رسحجوعه لمع, دحسلجعم قلن معءر»02 لتعأ ءغ حصصم 507 (ذصع. 18. لص. 1113)

 ررتمعطنأ. ل1 1210/17: طلزحتكحمأ ءمضمتسمو هتغر لص لتطعععدد ععمعتو 0تئل5تأ و نسملته ةدصأ

 لمدععسوو لم مهى معالم عزل ءىمرصممدلاور ءعقامأعم ءغ جهللو. - 59270. طاحكنأمسم كطذ

 1مل طلتك دسانك5 قكا' )مرت ]عارم عرب كءسمم. ع 35271. طنصسةمس ىكطس 0

 مةعاطم طللحممسسم 4/7760 18 مئ]مع عرج ]1”ء]خ- علل لف: 11هدعضوتم هصصم 902 (ذصع. 9. ذءران

 1496 ) رصمءاسن. طلتكمحمسسم ةنصعاعمسقرو نه20ع ةذص هصاطم]هعادس 2ل0ءا ء7- هيأ م دملعكت كاصأأ

 نعركسم "عععمأل ةرصسأب - 5272. ال1 هم خذ طس عل ط ءععر طلتك دمسع 41/70 عون 10: عم]ط هن عأاو

 وست هطتتكو تنس :ه507عضبمب» دكوسع ج1 طصعلتطسم ائسر عدت ءعرتماتق "ععمممسعأ. دع ءزاده ءمتتسأصتانانق

 لتتم عدس ذم 727- 2ل0عا 1ءعيدصاخنس ح 5273. 81قسم ظ1-هط ءزلعط قطسس علو 1ل115مصتنق

 كطعتاعطخ قكطتسعل 8ع قكطت'/]رمعمتا 7” مأغ لاسم, ةهممم 3360 (ذمع. 6. فسع. 1141) دتمتأاتأ

 ممجوز مب - 52574. طاقم ةطسس ءلتر 1 دصستق انطوت عانق 4716011 1167117116 0
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 ناويد ها ل»« هحرشو لطخالا ناويد ه8 ىبسراف هللا ةمعت دلو وحب» ىفنحا ناويد هاد

 ىلع ومو ربتعم بانك وهو ءتبطخ ىف هيسأ رحصو هاشمز راوخ يب رزسنال غلا . زر اركنس اًبيرق

 فرصت ىف ه ءامسالا فرصت ىف 2 فورخل ىف " لاعفالا ىف "” ءامسالا ىف ! ماسقأ ةسمخ
 و

 باتك خا تامخض تادلجم رشع ىف بدالا ناويد هلآ رفعج نب دكمكم كيعس ىأ

 - اذك هالحو هنيز ام هيف دازو هاقتناو هبذع هنال ةتثج ىلوا راصف هباوبا ىف هيلع دازو قاراغلا

1 
 نبنتا ةديزلا ف كلو !.اذب خنس قوتملا ةاضقلا نم وىثو ىكرت ىبيدأ ناويد هأأوع توقاي لاق

 10 هم غخنس قونملا ىرتستلا [دمت] نب دمحا ركب وبا وه ىناجرأ نآويد ها“ ل انيب نوتلثو

 علق (مع. 13. فرع. 1412) رصمعطبنل0 ع 52735. طالرخألم كطص علت طلال دمانك رنعمعدتعتق ةهط

 ل7 6رل ]نم عءامللمسع اظلخم ءلئطتك6ب - 5270. طاح لص 1ظظ1- كلعطغملو طللكدسسع

 لسعوسع يصسعم/اةتمع. ع 5277. طلتستم 151 - كلعطتخعومو الزكمضنق 48/0051.

 3278. 12 زن نص ء]- علعطر طلتك دسك مطتاه]معن دقو وسعت 1: مع طعن: ةظاهاق» لانا

 لمطعم مكسصعتأانقو تسعد ةسصتنتم 350 (زصع. 20. 1"عطد. 961) مدمزةتتنقر 18 ول

 [لظامنعخ 1ءليمممسءععسمع/ مات التت لع ائطصمعتم ىرسصربمحستغي ءسكوسع همددتصع اذطع معمعأ ملمس عمد

 هرعممكتاو نسأل دتمعمو جانعامرتامأع يتطلع عأ لص نلتنل 00164 رنهتأعق لل515انه ءهوأ - 1. لع

 ممر ملطف - 2. لع معتق - 3. لع مدع معناته - 4. لع ةعجتمصسع ممدتتساتللا ع10111111811311--

 و و. لع ءطعستس فصرت عماأزوروعب. سس (نوركع مم مأو ةيعامز عد لص ةنتطع عاق مص مكمتقدع

 ء(رسمأ سس ءددعر ةصاعوسمتس ]للك حصتتق دع زق هزغع [0ه 0ع ءاست. كورن # ؟ عتتم عمج ءماتتتلل التم قو

 نأ ءهدع زادك هرتع زلاطسص جعععرعصتسأ ءأ ؟ععطو (نرت4أ ذصتنم عللتلتأ. 1 هعمت» 8ع

 ءرللواعإ] ن١ ىو مصنع 442 (ذمع. 20. آمل. 10530) ردمعطسقر 1للككحصتتتلل 7010 15عال

 ممرساعرب ءجعععمسزا أ مععموممو أ(. ع تطعم ءزسملعم اتطسلت آستس قلبي كمل 7101 موتنعا

 رلمر لمالم» ءلتلتك - ةدعو. ةلادع نص عاد عل عطر طلح ممسك مطناه1هعاعتق لعععسس هل نستمت

 نمععم ءمرسرت] عءاعصم.  ةسعافم ازطعسس ل م”ملقأ ءعربتغ ءزسعومع ءديرتاتطاسمس معد صمكمم 2001050

 نأ يرعومربع مرمعدامصاتمر» ودلع عا. طكاعصتس نسب [ععموم م51 ءأ رصعاتمدبد ةعاععتأب هللنلتغ

 ءمر نسمع جل همس مختل ءأ ععماتمس جنععمسلمنس ءمصلعم عما. آطام نننلعس لتعتأ )"معن

 5280. لطزرخنص 10 1طلر ةطللكحممسم ةنععتعنخك لسلتعتم م/لنل6 همصم 1027 (ذصع. 19. 12ءع

 10 1617) مرسمناسأتر ءدع نم اعتصام لمم 7ععودق ذم /7/-2يطلعأا امك عمتسمأاتكا - 5281. 1ع ذم

 قةععمز ةصسنر اطتصسدمسق لن( ظعاسأ لاسوعل ظع»» |[ ةلماعست»عأ | '1هداع»# , ةمصم ة44 (ذهع
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 هل

 ز ب ميعاربأ ىرزأ ناويد هزل“ ركب وبدأ وو ىسراف قزرأ نائيد هامل فيطل هرعشو لاق

 قوتملا ثراحلا ىب ةماسا نأويد هال“ تايبأ ةينامث ةدبزلا ىف هلو 11 ةنس قوتملا كمحأ

 يفوتملا ةلودلا ديومب بقلملا ىزاريشلا رفظملا وبا وه كقنم نب ةماسأ نآويد هاند نس

 نب ىبلج فحسا ناويد هاد سانلا ىدحياب نيدوجوم نيدزج

 كسا ناويد هاني اتيب رشع ةسمخ ةدبولا ىف هلو 18 ةنس قوتملا ىكرت قوكسالا ميعاربا

 ىدادغبلا نسحلا نب هللا ةبه مساقلا ابا ىنعي قالرطسالا ناويد ها ح ىيسلاب باهس نبا

 ناكو ظفللا ىف شحافلا ىلا هب ىضفي ىتح هراعشأ ىف نوجما لمعتسي ناك] ه7 ةنس ىفوتملا

 نيعبراو دحاو ةنأم ىلع هبترو جاجح نبا [ناويد راتخاو نودو] دعمج [دق ناكو اريتك هرعش

 [جاجحلا نبأ رعش نم يانلا ةرد هامسو هافقو هرعش نونف نم ىف ىف باب لك لعجو] اباب

 قوتيلا بتاكلا ىرسصملا ىتابملا 2-5 مراكملا ىبا وع ريطخلا ب لعسأ ناويد ه1

 قوتملا ىكرت ىلوصا نآاويد هزت. )00ه ءايشأ هرعش قو هدلو طخب هنيأر لاق 1.1 خنس

 11. ة1هئ. 1149) ممءادتم ءكتزاتك ممنختنم ]1 ]ع70//:نب: ءاععمصتعسم جممعال وك ع 5282. اطل زخم

 1 عج ء اعزر طلحكمسسم معممأتعسم قلقتع ظعاما جمعا ع 32983. ط>ظ ص فم عمار الز ةصانق

 1" ه]يمنرنخ اق عز مق /تتعل قلعع# رى دصصم 993 (ذصع. 24. آ3وع. 1383) مدمدطتتو 81206 0660 5ع1قانق

 ذص 1/-2:ال0عءا عععمان هدمأ ع 5284. ضخم لع ةسمر طنحسدسسك 4547:0ع ظ عدن - ءا/فةاآبع

 حمصم . . . رممرامأل. - 5983. طتاحعقم ل ةذسمر آلزكدمانو 487:1710103] 271 45716 17 علف

 31: عمل ك1 م"نعق , ؟دلعو 216:مهزر عل - ءل- لءعنملعا ةجو عالم ءأ دصصم 548 (ذصع. 29. اطآهتأ

 1153) رمماتن. 13: 72127/:عمج : [طنع للك ه صخر صوتا لمد 155ءعاعسلم5 ءمصخمعأاو وتتخ ده

 طمشتمسس دةهصتطاتق ؟ععدومطبع. ع 3286. طزحلم آ1ه'طقع ل ع1عطخ1ر الز ممتنق 151115

 ل: معا لءاعل ظعبي 1مل 0طن, ةهصصم 944 (ذصع. 10. لدصم 1537) 201:6نلو و31 ١

 ويسنصلععس عمده دع لا - ييطلعا طمطععب ع 35287. طتحسفم كع علي طلاكدستتكق 45601

 عرب كمل. - 5288. طاحقم ةكعاععا ةطأر طلتحدسسك قلقا: عمو طة ةهام/]عأ ظعءزن-

 ءالرمعمت» 8هعاطل لق, دلعو كعاع»ان82 لتعال ءع حمصم 534 (ذصع. 28. كسع. 1139) دصماأتتو

 وسن هعزم يفضدتمتطاسكو وسمك دهاتلاه همست مديععمغو هعواتئوعسمممععمد ععععطدع نغ !اصكق

 زمده ذص ةنعمعس 0عا7ءءاعععطتخ |. 1 ظهزرز(ز كىقللءعيععمغ ءدر [ 03 ععددعمت آلا هصتتنت

 ءاموععمغو] ءغاتص ءعصطتتص 00120عدعتصأ2 ةتصانتتت ءمراتك لتعممدستغو [وسهع ةئتمعتل2 ععصاتق

 يسصتصسس ءمصاتمعطحمأ. آلزك جمس 007)1"ءأ 17-67 د17: د]يق» 1غ - ءل/ 0770 ذصقءعاتأاتتللل

 ةععصلسم طميصضمءيووعاعتتم هملتصمحتغ]إ. - قة289. طاحستذم كع'ه4 8 ءص-عالعط جاأتو

 ادد دسم 461* 77:ء]با7 اخ ملح' مل عرب - ءا/ لما“ لق عرن- ءارروعررنتش ا2 دلل ةور»# ظ تتطقعم دصتحم 06

 (نصع. 6. لد]. 1209) مممعاست. ل1: 7827/1847: ٠ ؟1لخ تكدس ةصوتنتأاو ةط جنعامدتق طلاق ةعصا ماتتلو

 ء( قعستمو متاأوم معو ءوععوتمم همصاصعمك6 ح 5290, 8تسةم 05311, ط1 ةضتنق اانا عانك
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 لدنج نب سيف نبا وحمر] نوميم ىشعا ناويد ه1 تايبا ةعبرا ةدبؤلا ىف هلو 150 ذئنس

 ةنس قوتملا هللا دبع نب ملعالا ناويد ها» هدحرشو [ةيلهاجلا ءارعش نم مالعالا دحا

 ناويد هاه هحرشو دوفأ ناويد ها نس ىوتملا ظعاولا ىقوفيزرملا قانقأ ناويد مانو

 ىرادكسالا دومحم خيشللو ىساويسلا كيكم نب دمحا ىيدلا سمش ديشلل تايه

 5 ىورهلا نامثع نب ديحم هللا دبع وبأ وعو ىبسراف ىماما ناويد 1 [ ."٠ خنس قوتنملا ]

 همع هأر ليلد تلامح ىأ

 رث ىرمأ ناويد 1 هحرشو هرقناب ىوتملا ىدنكلا رج نب سيقلا ىرمأ ناوبد هاك

 10 ريمأ ناويد ها". اّتيِب نينامثو ىينتا ةديزلا ىف هلو 10 ةنس ىئوتملا ىونردالا هللا رمأ ومتو

 0/31 هصصم 945 (زصع. 30. 3ةآدن. 1538) رممر(انأ و ءدع نتنم أه /72/- 7: لعأ 01311101 1ء1ذاتق

 ]اءويدختص ع 5291. طلحعنم ةكنوطق ل1 ءزسنتصر طاح دصسك 11ءمبناخ | 8ع (هقوخن ]طعنا

 لعب ءا], دحسلعم ق4' هم لتعاتم [وست عد ئلادكاعتطسم ممقغاتك (عسرمدعتم اعممءدصاتمع ءقأ]ر ءلاتقإاتع

 مرصتصسعمامرتسس. - 5292. طزحفم 11 - ذل ءرصر طتسدستتق /27/- ل/ عت ظعبب ىلةطلع// أو

 مصصم . . . تما طنن. - 5293. طع ثم ق4 11( ةطنو !ذزنكدحصسم كرا نط لا قرم (نهدعامسقهح

 (هرتكو ةصصم . . . ممم اذنن. ع 5294. ]آنزخةص 1515 عطر اطلزكدسنك /مع)أ ءّزاتقوانع

 (0ورصص عما هضم. ع 3295. 121 قلص ءآ-مالمطل علخأر 1نزاكدمسق 0ع ععطاتق لتحتمستقو ةتتعامرلأنانق

 .ءطعتاعاج كب عربع - عل - لثوو لاتجعل ظعتي )له سسعل ككقممعق هع كطعتلط قلما 1لءطقن ل“

 5 | ةصصم 1038 (زصع. 21. كسع. *1628) دصمعانم]. - 5296. طتصقنس آس ةرسأر 10115ةصانق

 معهتعتع قللت قل[ لمأ/مع 710ه]ءمتدن»عل طق عرب 0ا|رنسم لل ع“ عمن , ححلعو سبع لتعال عا دتم ...

 ررمرعانل. - 5297. للز قلم كس ةضتر طلتك طسسم انللعلعالم ءعأ معمل نقر ةللعام7"ع قتلا

 آآزغ زمعامتا ام:

 0 سر تيزانك طعمتعمتامق لمع هردصتانللال 1صلعدع ءدغاو
: 5 : . : 

 حمرصسعم "اكسس دمهاساأتمم غعسترمع جل هدصصتطسع معهعلت عمات

 5298. طلاحعلتمس قكسنسأ'] ةتقر ط©لكحممسم ليب» عمم ظعبي 11هزر» ]عند ةطمعودمع دصمتانتم

 ءزاكوسع مرسم ءعمامتسمس. ع 5299. ]نزع لص ظكدسعتب آل مصسخ انتتعتعسق 127" ه//مع ]ل00 ءناعاطأو

 40 مدلعم كرو لتعأل ءغ مصمم 983 مع. 12. قد 1375) درصمتسستو نلت هعاموعتسأك لمد 1:ع5مانق

 اص 20/- كيارلعا طماطعأا - 5300. 8لزرع لص 1ظرسنسعر, طلحومسم مععدت فنك ان" 101

 11ءاي/عمء, نست ذاه ةصعاسأا:



 ميكح رواد نايجو نايج مكاح ىأ

 ناويد هل.“  انيب رشع ةعسن ةدبزولا ىف هلو 11 ةذنس ىثوتملا ىكرت ىديما نآاويد هن”.

 أويد هن“ل” مالسالا نيس نب دمحم كيسلا وهو ىكرت ريمأ

 سرفلا ناآديمو سنالا ناويد ه)“.2 كيج ريثك هرعشو لاق ه1 ةنس قوتملا ىسلدنالا تلصلا

 هيقفلا ةلذيشب بقلملا ىليكلا روصنم ىب] كلملا دبع نب ىزيزع ىلاعملا نأ مامالا ىضاقلل 5

 عمج هنا هيف ركذ لأ تارثعلا لبقمو تاربعلا محار هلل كيحلا هلوأ [18 ةنس ىقوتملا ىفاشلا

 اطاسب لصف لك ىف مدقو مجكملا فورح ىلع اهبثرو ةظعوملا نم الصف رشع ةسمخو ةدأم

 ىمعتخضلا بعك نب] كردم نب سنأ ناويد ه.» رخياشملا لاوقا اهيلا فاضا مث راثآلاو
- 

 ملوا ىسراف ىرونا ناويد هل.] ([ةنس نيسمخو اعبراو ةدام شاع رمعملا ناكصلا 0

 © لوملعدع رحسملا عع ةدمتعسمق دضاتصلأ كتطءط01(08.

 3301. طتحصس ةص ان دس أ ل1, طلح دصتتق 1ع1عالق ال0701 دصصم 979 (ةسع. 26. طآ1دث. 15741)

 رسمعطتتو وتتخ ده0عوزعأصاأأ ؟ءمودق 1ص 727- 27506 طهطعأاب - 5302. ط1 ةص طاصأتلر

 ارز مستنق طتصعاعتتك 5672101 27107 مره: 17 ءتنا كك عبروا - ءآ - دمت, دلعو رو“ للعالم ع

 5303. طتحقفس 01د ع2 آلاككهستق لآن انم)/ا1 07:16 8 عن كلل- ءآ- همت 0675و

 دسمم 329 (ذمع. 22. 0ع. 1134) ممماطتنر وانعتلل 157: 72/1617: 47» دسلام لتعتأ ءغ هوععوند

 1ععزددع قىضصتمم. -ح 5304. طاقم ءعاآ-عمعو اع 11 ء10قةمغص ء]1-1ءعمععزر 1لزهطتنع

 عمعاوكتفك طسصقممع ءعغ طتممملعمرسماتك ءوبنمدصتستر جتتعام»ع (:40طخ ءغ آ[صدتس 217176485

 را هانت 2 ءد: ملطا - ءآ -ة» 727 | عبو 7لهجنديؤ» ل171 لدهكءعمصختلام ةطفظتتعم , نلكعو 6

 لزععغم عغدصصم 494 (زمع. 6. لمص. 1101) ممدعطتم |. 1معاجتغ ز[2: آ1دتتك 1آ0عمو ونتتت عد

 ]دعروسمم 1115216025  ءقغ ءغ همعمرعو طعمتعمع ءةيعلطزا ءاعبو ءأ ممتتدغأو 52 ءعضطتقلل أ

 ونتصلععأمسب هععالمسعك مهعهعم ءتعمصتست ءمل1ءعتععع ءغ ةلمطقطءانغعع لتعممدمتعقع. ةنموتلتق

 كععالممتطسس ءاعحطتسا وننهقأل ءغ لتس علت0ممعتم م[هعطستقتاعو 2 نته م2201 عدام» هدا مدعتت 1طعامأأو

 نغ هاهطتاتوغ ءه 0هءءوغز طقمع ءحععاجاسمأا نتهصأ 012 ءمصكتعصستا تهل( مصعف معهمط عل عدع عأ

 معمم ععومع ةمعزمصتس ءالقنذم ننتطسق لتعأو كةطعتلعطمدحس ج001ل316 - 5303. آل 1 غم كصقو

 دزكدسسك ملينعأ ظوتي 210017: |[ ورب 16م 2آ- 1ع ما منسم لهم مت'. وتتم ةصتتلاتنتلل

 ه11012م:260ع ؟ عدم مع ءغ عمطتست نتتصوسمعتسام يتهم ةصصلمق تحتال. - 5300. آل 1 غم

 1ك مك عمار طلتك ستتم معهمتعمم .7معهخر وسل اه اصعترتخ
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 فاطم تعئندصيب تلاب هن ىردقم

 قرزا دينك وج ىراخب  لكشز كنك

 ناويد هل". اتيب رشع ةعسن ةدبزلا ىف هلو 106 ةنس ىقوتملا ىكرت ىرونا ناويد هل".

 ةيوذعلا ةياغ ىف هرعشو فالأ ةعسن هتايبا ددعو +1 ةنس ىقوذ ىسراف ىلايفصالا ىدحوا
 تك

 نا هحرشو رخ نب سوأ نآويد ه5  فراعمو فقداقح ىلع ليتشت هتاعيجرتو ةفاطللاو

 ةعبرأ ةكبزلا ىف هلو 10 كنس قوت ىكرت ىلا ناويد ه“| تايلك ىزاريش ىلعأ ناويد ها“.

 ةلوا ىسراف ىتيا ناويد ه1 اتيب ىيرشع

 فشع باب ىاشكبو فقشاع باتك باتش

 ىنأ نيدلا ىيكم بحاصلا قيتع ىويحملا كرك ىيدلا ملع ريمالا ريمكيا ناويد هز“

 10 تيأر امل لاقو اذه هناويد ريزولا ىطفقلا عمج ةنس قوتملا ىزرجملا ىدن نبا رفظملا

 32 ليق ىنهييعم للا نب ىلعب مورلا ةيأر تععفترأ نأ ىلا كلذ ىف عزانت الا رعشلا ىف برعلا

 طعدعلععالسمطتعس ءق. 0( عءعتو دع استنت 1ص ةعاع ةطقماتادو

 دمع ء« ظححسم ؟مرمرمستع 1؟هعملءعس ءدعضنل ءانس ءحماعاتتام

 53307. طلزحدعةص طظ صل ععأر آطلزلكطستتق طتتصعاعانق 222مع"مأ , مصمم 954 (ذصع. 21. 1"عططم 7

 رصمرعاتأو ءدع نيم ذص 727- /يالعا دصلعكت عمال >ءرونمه معععربا] عمنصأب ع 5308. طن ةم

 كسطح لن طلزك طمس مععدأعسم ل4011 1 ملكان مصصم 735 (تصع. 30. لصاع 1337) دمتم

 آل معجسم متت ءزكنللل 205عرسب دضت]انسصت ءدياعمغعو ءقعصتمم كملت [ن]1ءعلتسع هغ ءا1عووصأجه
5 3 

 مكعترمأم عنصخار ءأ نسمع 16غ م/ لتعتصاتتر تطأ ةعصفسم ءأ ؟عرئطع ص طمع 5ع عاطتمأانكو 5

 رععمتسل معضانتل مهاتتمللا عا قعمتكتممعم ءمدضرت] ءءاصصاتت ع 5309. طلزحك ص ةسفر [111ةطتتق

 لو عع 11هز»“ ءلمعوتع ءمرستصسعما(محلسكق. ع 3310. طتسفقم 4لطلتر طلكدصسسمق 1/1

 رم«. (0ممعم ءزسق هرسمتم. -ح 5311. طلسمقم ةلطنر طلتك دمتم اسمعنعاعاتم 4741, ةسمم 3

 (زمع. 24. لحص. 1517) درصمت"انترو ونانخ أه 7/7 - كيطنلعا ؟ةعتصال ننهأطلم ؟ءدككاتكق طقطعأل

 3312. طارعشم 4 ع ءانر طلاكذساتس معجقأننق لكي ءعامأو نسأ ذغأه ةصعامأا

 [”مياتصمأ الطعم حسصفصاتق ءأ رمعأمتال تتلق 37611

 3313. طتحصسقم لخز ل سنع, آطللحدمتسك ظككستس 1: - عل - لف: ظل عع ةله]جر عمت قللقع

 ذم ةلمابورأ- ءل- لاو لادن اربماتمرا ع١ لطر» 28 ءلغ ةلمز» عر, 11:لعرت» لتعات هع ةصصه ...

 سمنت. 1 ططمصع طلتك حصست ا[ لع (هركت6 ىيلاعوتغر ءان (هتعر ذموستاو ةلعمطعم ذم ممقعت

-_- 1( 

 ممص 5103, نسلم لص ددساتم 0ع ءو اذ عماتممع ؟ءمددععمأنت, لمصعع ل/غ عروس ءابدع امامك
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 مث برعلا هتنسحا ام ارعش مورلا نسحي دق لثاقلا وهو رعاش مساب سانلا قحا وه ءيف

 لداقلا وهو ةقيرطلا نسدكتسم لكب ىتا نيح ىضرلا فيرشلا مالغ رايهمب مليدلا ةيأر تعفترا

2 3: 

 ق3 ىو لماوالا تمدقت ىنلا ةسنخلا كرتلل رهدلا ايحو دامج ىو نادبعلا فانت كقو

 نب ىلع نسحلا ىبأ وه ىزرخاب ناويد هز“ نيدلا ملع للضافلا لكيلا نامزلا رخآ 5

 ةدوجلا هيلع بلاغلاو رببك 0 ىف هرعش ناويدو لاق 10+ ةنس لوتقملا ىروباسينلا ىسكلا

 ىفوتملا [ىدادغبلا] ىرديلا دم نب نيس دللا دبع وبا وم سابدلا عراب ناويد ه"ه

 ىفاب ناويد هلأ“ فوركلا ىلع ىبسراف ىعفاي قرد ناويد هز“ دبيج هنأويدو لاق ها” ةنس

 رذتعاو اهرهشأو ةيكرتلا نيواودلا نىسدا ىم وهو ىكرث ١..1[ ةنس قوتملا دويحم لوملا ]

 رعت هلوقد هنأويد باختنا نم ةديبزلا بحابسص 0

 1سم معمو ؟عدعئاطسس (ه]]12ععغر نست اصاعع طقضستصعف لتعمتكعلستتق طماالتمع ممغامع م1201 قع

 طفطتص هع لتحجععدعت اطسصمعت امص رماملءاعج 1طمعاسمغ قفضنتصسمي نأ ةععطعع مسا ءطعتملتصع

 متصع عمه صمص ةعوستزتهعضأ. "اسس لل: را» ك7 م رت 1 مل]غ- ملس لن ةمكمم ؟ءجتئاطسسم

 [رز]ءستغنعسست عدعطتلتاو نسأ عمالمصعتت هتنتطلاتللا م20 طلسدتسمتت ةععنطع: طظعععر دصوستأو

 (ةقالمضتس ءيرسرتممتالم مم جلاععج هتطأ عما ممطتتتم معع )ممل أ طبر دتع م10 616ه1101

 ععرستنتلا عماع كطقعو ةعئلتععغع مدلسمطععر ءأا [ععدف [هعبتاحع عدصغرو نسمتطكلفس ةلمغ لادتقع. 1غ

 (مرسماتك "لسصعأتم هرتعلتسعتل كعمكتا. ونسمع ل0]3ع5 مهعععلتغو ملغقتسم ةعالت عمم (ةسرمع

 معن معمعتمعرس» ممداضتتت طغعمع مهعضتطتست 17/72 -عل- لزب. - 5314. طاقم ظةلعط ةعمأم د

 1راكهسانخ 411! موعداذ قلل ظعتم- ءار مع اا وملن”ةىء دلعم اقام عع لتعاتل ءغ ةصصم 7

 (زمع. 27. ةكسع. 1074) زماعر1ععال. ل187 1107/8: طلاكحصتتق طمتاتتلل ءقتتطلألتللا! , 1 طكانأأو

 رسمعمتتتل ؟هاسسعل ءدجم]1عأ ءأ ددهز هدخ ؟عرجانتلا مهكك طمصو معنا - 5315. طلحتقم فعلا

 [ك 1-1 عططةعر ططاسدصسسك قكآنعي قكطلم//]معع 11هععقن ظعرن كلما هيوسعل ظعل»: |[ ظمع]لم02 ]+

 ماعم 8من 707- 1)ءالمع لتعأا ءغ ةصصم 524 (ذصع. 15. 1)ءع. 1129) رصمتطنلع آلا ةصانق

 حط 1+ 17017: ءعععوتسمك هرم عالهطتتب ع 5316. طلحفم 8م ءر اللكمماتق م2515 2

 20" 7” رك ةلئطتك ءهغ جلمطقطءعغنلعع هضلتسمطتع. ع 5317. طاصسقنم 8 ةغعاعأب اطلزككهماتق

 ةتسععتق [ 1١هالذع 21هطت»0 ] , ؟دلعم ظمعلم لتعأ | عع هصصم 1008 (ذمع. 14. للسلع 1599)

 رسمعطتت ]و ونسأ زماع» الزاكدصمس ةيصعلعمس» 1ظمعزاع مسلعط ءعععاستتك ءغ زلطسعاةقلرساتكق عقأو أ

 ةهسسعام» ةصاطماهعتدع 2يملع/ هع ءهععتقدغو نتم0 لع 1لزككعمم صمص م]ادكعق ؟عجقاتك 112 02115 0

 كاان "عععمعرتغو طلق ؟ءعطتق
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 ىراكري رعش ءدلمج ركا هسيدملزاي

 روذعم رتوط لد لحأ هدهلام وب ىنب

 شون هديا مامن ءديشج رب ةكوب ردلاكم

 روركم ءةست هسلوأ سصيرح دبأ وىلكدن

 و ديلولا ةدابع وبا وه ىرتكيلا ناويد ه*. اًنيب رشع ىنثاو تيب ةدايسيخ هيف بتك هنأ عم
 ىلع هبترو ىلوصلا ركب وبأ هعمج ىنح هرعش بتري ملو لاق 72 ةنس ىفوتملا ىماطلا نبيع

 رعشب عنص امك عاوذالا ىلع لب فورلمل ىلع هبتري ملو ىناهفصالا ةزج نب ىلع اضيأ هعمجو فووخلا

 ريخ ىيدرو ىديج نم ريخ هديج لاقف مامث وبأ ما تنا رعشا اميأ ىرتخيلل ليقو مامت قا

 وبا هرصتخا دقو ايلعلا ةقيطلا ىف وهو بهذلا لسالس ىرتخبلا رعشل لاقي ناكو هيدر نم

 10 نبا تايفو ىف اذك ديلولا ثبع هامسو 81# ةنس قوتملا ىرعملا هللا لبع نب دمحا ءالعلا

 هللا دبع هحرشو هك نيرشع ىف هناويد ىف ىرتخيلا طيلاغأ نمضتي هنأ مهضعب لاقو ناكلخ

 كأ ممر هرلصعم >ععطق مسالك ءامسأ طلع ةععارأأ [عودصاتتو

 [1هردتمعم يسضلمتأت لص طمع يتعقحو ردع ءحجعنعكماتلل مانا ةطاتمات

 [”زئعت ممم مماعمأو نستلم ممامدع ةزاتعصم (هاسن ؟هصاعتس طئطقتو

 (مصحسكتمس هه لتععتسع مودم درتلأونست كيرنزعمك ها ؟عطعس عماتمدلسع ةل عقم

 ق هز طئامرستصسع هصاطم]هعتمع يستمععصسامو» لسملععتس جسم لزمه عرمأم ع 5318. الا رعأم

 آظ| - 8 هاعطغم سبأ, آطلزكدسصاتك قلتي 0/لعع 1[ ءانل اذعرب 0اءعال 1 برام ؟دلعو 180/11/07

 ةهرمرمعا]دلل ءأ مصمم 284 (ذمع. 8. 1"عطع. 897) رسم انت. '!'ءعداع ةطاد 164/714: ممقأح 205[ 61“

 ءمضصئتمم نه همد لت ممددتغو لمصعع قطب 8ع» كمسل# للتوععععع ءا ةلدطقطءعأتعع 01 معععع عا

 ركل ]لف ء»» ظل متردحم 3 نما يبيموسع عم م]] عمت زاهي دتغ ممص ةلمطقطءألعع ععل هةععمصلسللا

 عممعرببب قضصتمس هنلتصحععأو نسعسحلسملستس ذص ءقعضتتمتطاسخ قللت عبس مدت لتعممصعسملتق

 [عععرمأ. 8م1/امر»# زماعتهعماسم : (4ستخ ددمز هع ءدأ ممقاحم انصع هم قلع ل'عررببسمت»# (طنقع

 ذللع طمصح طقطعغو مععممصلتغو دمعات مرح عسصغأ تعم نتمع حران تع طمصح ةدصغر عا نقع ةزتانل

 ردع ريرمكم ةمصغر دسعاأتمبو ةعنصغ ئتعر نسمع جرنان ةدبص ريكمكو هنضأ. 1[ ءعدتك 2801/1/01

 قلعممع حسععممع للعأ هماعمعر ءغ عماع رممغام ملاتسعأ5طسس كتملستس 0ععنبملم  (ئمضسدتمم

 انامل قلاررسعل طع قلطللملاع] لهم مصمم 449 (ذمع. 10. 8آهتأ. 1057 ) دضمةاتتتقر

 ذم ءمزامردعس ينضم ىلا [17/-71 علل ذصكتتردامتس. آله نيتلعس 181: 1 /0//[ لع ذض ]1 ءراا

 طمطع( - ازع نسلمتس انمعتمع ؟ئاتمو يقمع 0//801 ذم آلتككمصم ءىرسستختأةىعأر ةعذس ل عامأت

_- 1( 

 (هازمكصتس لععملتطسع ءمرص,ح_ععط عملتععع لتعتام  (ئهرستصعمامهضهستس ءزاتك لا لوم//مأب آف عزا ]ان ه/رأت



 عن

10 

0 

 ىدمالا رشب نب ىسحو [541 ةنس ىوتملا ىفاشلا ىضرفلا ىربجلا هللا دبع ىب] ميعاربا ىبأ

 ناويد هن“. دليوخ نب فيبرب ناويد هز"  ىرتخمبلا رعش ىلاعم هيف باتك بأ خنس ىثونملا

 هل تيار الوكام نبا لاق 4 ةنس قوتملا ىمزراوخلا ديحم ىب كمحا ركب وبا وهو قربلا

 ئبد ميخربأ نيدلا ناعرب نائيد مزن فوسليفلا انيس نبأ هذيملت طخ هرثكا رعش ناوبد

 ىمعا ىمزب نآويد ه7 هدأ ةنس قوتملا ىدنجخا ىئدملا دمحم نب دمحا نيدلا لالج

 ىمزب ىسلج# ىب بوديأ كرت ىدكجك ىاع ه«خيرات 3 ىمشاهلا اق !.* ذخذنس قوت ىكرت

 ريشبلا نآويد هنا“ نيتبيب اينم تيخكتناو نب واود ختلت هل تيأر ةديولا بحاص لاق ىدوق

 تايبأ ةعبرأ ةديبزلا 3 حلو 52 نس 0 ىدادغب 2 ىكرت ىرببحب ناويد 00 ىراصنالا

 ناويد ه#“  لاحلاب هنم صلخاتو ظفاح هجاوخل اباوج هلاق ىساف ىمانب ناويد هزه
- . 

 نيدلا سمن جادم ىماج ءاهبر وب ناويد كو ةخنس قوق نيدلا رت وحو ىسراف ةكانب

 |[ قوتي 4كطلمل7عأب لعط»# كطقتظتتم كامطتغمدختتس تتم مستس مععطتقوم ةمصم 476 (لصع. 21. 31ه. 1083)

 مممعاسع ]و ءلتلتغو ها ممم: عي 8ءعأ» قلتضقلة, ةمصم 371 (ةصع. 7. للصلب 981) متم طتتتكو

 آزاطرسص هةعتمدستغو دطأ لع ةعماعملألتس قضصتمتتللل 204//هر"1 01عدععدتأال - 5319. طتطتعقم

 8مععأعو الاكدستك 80ءةءلخ 8ع لعارممءةا]نل. ع 5320. الذ ّةص 8-11 هع عءاعأر 181ةصتتق

 لان 8ع" قلآتدعا ع هةطلمامتستدعا لكم مم ءعحتت#, دلعم 18ه" ع7ق لتعال ءغ هصمم 6

 (زمع. 13. 31هئ1. 986) رممزطتت. ل13: كلم: 15105 ةصوتتتغو آلزكهسانتلتل ]رمال عانللال عل

 ام طتختصس و هنزاتك 07]213 مدعك دمهمات 015ةءمانلخ 13 ىمس6 مطتامدمرطخ ةععصأد طنتك.

 5321. طاسمم 8 هدعط ةمع- ع0 - لً(در, آلزحككدصتق 80| (ع::-عل-لة أ ل ا"«]أت» ظظعت» لءآن/-عل-لغما

 رك خدرن ع 8 تن 1101 مررت: عل لآلآل علل عت 1ك 1مزعتنللغر ةصسصم 551 (ذصمع. 19. ةآ]دعأ. 1474) مدمن

 3322. 1211+ خم 8 ءدءدصستأو آلزكدمتتك (ن2ءاعات5ق 8ءست»ا1 ءمععأو ةمصسصم 1026 (ذصع. 30. آ0ءع

 1617) ردمعطتت. 8 مىقضوم طمع طعمصم وج متصتسو طقطعتع: ىر طلعأل) ةطتتغ ءغ طتسع هقصقعققانتات

 آمعب»# مءاتوستغر “© هغ مسعأام» هصاطم]هعتدع 2طللعءا: ؟1لتر اموستغرو معمق طنز دسمع ءأ اعطاتغمىب

 ع ويتطسع لسمو ؟ءعوسق ءاععلي - 5323. 1ع هم ااكا -8 ءعدطتعر طلتك دسم 8ءع]471 قلنا“.

 3324. اطاححلم 8 عدمت طلتك مساق انطعأ نه 26ى411 820ع)للم0لن, حمصصم 941 (ذمع. 13. للم 1534)

 رتمناتل. 4مم م ءزانك عواده اذه 2/- يالعا ا1ءودصاكتتكب. - 5323. طاح أةص 2ظءسصصة أد

 للزك د ماتق مع25أ1 كانك و 11م1 267711416 .عجومصختكادك 76/1076 11( ءمدصزررمكانتغر ءأ كاهتتتسل

 هع هط ذلآم ]زطءعوجز6 - 5326. طزدعشم ظزم قلع عاأر ]1لز2هصتتق معتدل ءالقو ©015[2116 

 ]لكما - هلل لغو ظن عءاقر ةهمصم ... درممزاأمم. ع 5327. طادرعقم 8نعط ءعطقر 1055 ةصانق

 18د" عم ل مس ر ونت كيعرود-ءعل-اةش رن للتحكدسأ دتتعامجتم ءأ عتعمرتسما هاك علت ممرت5 هم ععامهأتس-
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 ىبلهملا ىلع نب دمحم نب لضفلا ىنأ] ريعز ءاهبلا ناويد هث”*» هنامز رباكاو ناويد بحاص

 ةثلث ةدبزلا ىف دلو 1 ةنس ىفوث خروم ومه» ىكرت ىراهب نأويد ه1 11401 ةنس قوتملا

 10, ةنس قوتملا ىودزيولا ىسحلا نبع نب ناضمر ود ىكرت ىتشهب ناويد هل”. تايبأ

 نايعا نم وع رباج نب تبات] 0 طبات" ناويد هز[ امين نؤتلثو ةعست ةديزلابق هلو

 5 ه:1 نس ىوتملا نيدحلا دج بويآ نب ىروب كولملا يات ناويد ه7 [ةيلعاجلا ءارعش

 لضفلا ىال مييدتلا ناويد ها"““ نيح ةلثم ىلا ةيسنلاب منكل نيمسلاو تغلا ةناويد 3. لاقو

 ليتشم وهو اتيب رشع انثاو تبب ةدام هتلمج [4 ةنس قوتملا ] ىنايلتل ردع نب معنملا ىيع

 ىتش ضارغاو فاصواو زاغلاو تاهيبشت ناويد هلو مظنلا ةرجكملا تاجبدملا نم بيجاعا ىلع

 10 ناويد ه**ه .ب ظنس ىقوتملا ىدانسالا [حمت# نب] زعالا نب كلملا دبع نيحلا ىقن ناويد هن”

 عاسمتضتس ]جدسافتم» كيلا - 3328. ]نسلم آ!خ1- 13 ءطقرم آطلاتكدمسك 8عء/م- ءل- لةدنأ 70/عق»“

 | 4 ط/مل/7 عرب ةلمابعتبت»نعل ظعرب ملغ ةلمابمل/ءابغر ةمصم 056 (ذصع. 8. لكقصت 1255)

 رسمنا |. - 5329. طزحةم 1 ءطقعتر طلزححسسك ةتعلعتدو 1[1زهمتمودمطخ 82عام و

 حصسصم 938 (زمع. 20. لمص. 1551) رسمطتأ. طعوممأاتل“ اذه 27/7 - /ا(عا (1 ع5 ءلاتك 861ا185. ب

 3330. للزدكةم 8 ءطتخع طغت طلتك دصسم اسخعتعتس 18011007( ط3 ءزن لا ل-ءادد موقت 11 ةدنعاتمتو

 بنلعم ظعافع/ا م لتعاأل ء حصصمم 977 (ذمع. 16. لسع. 1509) ممتتاطتتر ننأ اهعتصأه 205

 ؟ءرذاتكق ذاص //- ييالعا طمطعأاب - 5331. ]ل1130 1! ةوططوغم ةطعععدمر آل155ةصتنق

 | 71 مارتاذ طع: لفطق» | دملعم 1همطاماع ءابع»"ه» لتعاتم | دل ذصاعم مرمعدامصاتمدتسم»

 ج (ثهسرممرتس زعمممصاتمع مممامعه ظللغإ. - 5332. طنحسنص '18غ] ع] - سم1 ثلعو ]1)ز55ةصانق

 1071 ع - مم/را/ لتام»غ اثعت 1لبربسسأ , طمممتتلعع للمزل- ءل- لغو ىعصمدتستسماتل ءعأ دصصم 9

 (زمع. 20. كمر. 1183) رصمرئانأت. اطلزككحصست طمصف تحتم سملتق ءموصاصعتع لتعتأ هاد

 لك /م/// نر جامسعم رماتمصع ةئئصتلتسمسس طقطتتم طمصسم ودعي ب 5333. طتصسقم عال ععلطأزو

 ]رزك مصطنع هممت معتم هعداتممتع , هسعام»ع ل1 /هلآبأ قاس ءا- جمد رب ظعتم 0و“ لاا 01:

 [دمصم 6002 (ذمع. 18. لسع. 1205) درصمانتإ. 1: يعدم ةنصأ عمات لسملععتسو نأ قضصتسم

 هممهاتمتم هرعمتتمستم ردملل عامعمر دعم ءمرسرتمعئاتممتم رس عاضعمع رستعه عناق ءمصالضعما. 10 عد

 عرل]ويعم تمضردتمالمصضانللل من( عمرضنتل, معطالعتضمأانللو (0عععض م[ هصتنللل  ءأ م0605( 03انللا

 روسضمضسسو ءأ طلتك حمس ءييتمأم]مسضتسل , 5مل هدئاننلل ج]10لستأ ععصفعتتتل , 010 هطانلات للا ءالقمتنلالو

 10 رعمعامنلمصسسو 1مم ءماتمصسست ءأ نسمع ةتستلتق ةنصاأر ءلتلتل. - 3334. ال ذدحنشم 'ا'دعاعتس

 ء«ل- لنصر التكحدسسم 1 عاعا-لأت لانعاش عال اذ ءي-عاممعتت | اطعرع قلقاعسسعل | ل51(

 مصقم 707 (زصع. 3. كسل. 1307) دضمرعانألا. - 5333. طلال نص "1 ءال] دعت طلزلك ةصتنق



 ناويد هك 105 ةنس قونملا ىلابيشلا ىنيدلا باهش دوعسم نب فسود ند لدمدت ] ىرفعلنلا

 ىخوننلا ناويد هر” ىدسالا ىلعم نب دكمكحم هحرش لبقم لأ نب ميمن ناويد هب

 هوبأو هيبأ ناويد ىم ريكأ هناأويدو لاق م8 خنس ىئوتملا ىضاقلا ىلع نب ىنسحم ىلع وبا وو

 ىغبت ناويد ه76.00 0 ميمث نب افسوي ناويد ه##] |[ خنس قوتملا] دمحم نب ىلع 5

10 

 910 ةنس ىوتملا ىمم ناجاب فورعملا ىكرت ىاث ناويد 07 10 ةنس ىفوتملا ىونردالا

 نيجاعملاو ةيرشالل عدابلا نامارق رايد ىم ىكرت ىتوبك ناويد ه»*# تايبا ةعبس ةدبولا ىف هلو

 ىرخا دعب ةرم هناويد بتر هتيكذت ىف ىلج ىسح ىلوملا لاق ةينطنطسقب نامارق ىوس ىف

 هجاوخإ فورعم ا ىبسرأف ىبانت ناويد نر طق ريتشي مل 7 رانلاب هراعشأ شضعب قارحا عم

 ىنوت هرسك ىلاب ةدلب ىم ىصاقلا ليام وخو رش كنك نارم كالزالا سمت نيسح

 [ 1101 0م»ت» علته ظعتن 7 هدير 8عب 31 ءوانل كار عةناسم 1'ءا]هركع»#ة رى طمصمتتلعع كاع[ ما -ءل- ان

 ءموممرستسمهأ1 ءغ ةصصم 075 (ذصع. 13. لوص. 1276) مم*ءطتتإ. - 5336. 1811 خص ءعآ]- غعد

 رس هغطغط ه1, طلتك حصسع موههطم] حصتنا و ةنعام»ع عملت ةعسعتسصسم قات ]عوعت» 2له]بستل 8 عدا

 0:6 ةمتجمطاعاع»ةر طمصمتتطعع لوحمللع] ىعممتستسماأل ءغ دصصم 335 (ذمع. 16. لسلع 1143)

 رسمرعطملص. - 5337. الاد ةةص 1' عرساسر آالزكممتت5 167 ةنخ ظعتن ىكلطق 210917.  كتزاتك

 يرسم ةمامعتسمسا 1107متر ءأ عرب 1ل0ه07لع قكععلم ءهلاتنلتكك - 5338. طزجحمتم 1 ءعمنالطتي

 ررزختكدصسخ كلتا كل لماع ظعع قلع (نةلطنر صلعم 1ع م7 لتعت ءغ هسصم 384 (ذمعت

 15. ظءطرم 994) دمعطتل. 101: 7210/1847 ءزادخك الاككحستسست ددمز هزتعرب ءعقع ل(علغع طلزكدمم

 مهام قلل: ظعري لها منوت»ءلر [ممصم 342 (دمع. 18. ة1هل. 953) سمعتتتإ. ع 5339. ]81 ةص

 آدم نأ الاككدماك ] «هبركت ظعري 1 عرس. - 353340. طز ةص ل: عطخب 1طلزطدصمكف 1841

 100 ءربعممضر ةسصمم 1027 (ذصع. 19. آلعع. 1617) مممعطتت. - 5341. طتصسقس !طقصتي

 رز دصتانق طتععاعسك 1/471 هلعم لوم كلعتمم لتعت ءغ ةسصم 993 (ذصع. 2. آ2ءع. 1556)

 دسمرعمخ. كءماعو طقطعع ذم ظلا-7يالعا مودك - 5342. ط>ندع مص '!' طماط غ1 الاككدمانق

 هع سك 1108411 ذه (نمعدسفمتل مهألع  (ئممعامستمممأأ] لص مدع (تحعدسممأت عم مما عداه

 مغ ىماععتممعم ؟ءعصسلتلتغ, ءأ ة[1ه11ح ظيعمت» لع/عأب# ذص هرعجع 1 ءلع ع ن»ءا: ]لكك هصتتتللو 1طومخنأأب

 معمومنم لعطسعو همصصسلالك ءمضصصتصتطاتق زعمع 0عاءنلعو ذص هملتسعس للة ممددتك 8 عمعلسم

 امساك تسوتمسل 1مممطتأال - 5343. اطلدعلم 1 طعم ةجن1, اترك دسانك معطذأننق 1

 دمنلعم رك/مز6م 180.ءم:: ك6 لتعات. - 5344. لالة ةص ا طعصةعأب 1لزكهصتتق طتقعاعاتت 10

 1101671: علاتك (ةقطتم دصلعم 17 ءرام4ت# لتعأا عغ ءحع ديساع 807قءع»ءع هدتسصلل. (0طاتك
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 ظحاج ناويد هز“ | دكيز نب رباج ناويد هر ريمكلا نس در 5١ ناوتكا مز*#م | خنس

 ةركذ ا!ّدك ناخ كمكم نب ديزياب ناطلس لا خلود ءارمأ نم وعغو ىكرت ىركاج ناويد كد

 نب نكجرلا دبع ىيدلا رون ىلوملا ومد ىسراف تتاح - نناويدا هز» هتركذت ىف ىفيلحل انالوم

 -و2 هاما -_و ّ ب افيصرحخ تيح وم 3 ةخطساو هطسوأو بابشلا كتاف هلوا ماسقأ ةتلثت ىلع هناويدو م1. ةنس قوتملا اكلا نأ

 5 وع ىكمربلا ةظحح ناويد هم. لداسر ناويد هلو تايلزغ اهلك ةايحلا ةمئاخ هرخآو كقعلا

 ديع نب ىلع نسحلا وبأ ىضافلا ىوغ ىلاجيج ناويد نز*هإ* ] نس ىئفوتملا ىليقعلا ] دوعلا

 د وردوج ج ناويد نى ةلهس هيف هنقيرطو ربتك هرعشو لاق 01 خنس ىقوتملا عئاشلا هيقفلأ زيزعلا

 - ١
 رفعج ناويد هزم هحرشو قدزوفلا نم رعدتأ وشو ٠١ خنس قوتملا ىمهيمتلا خبطع نبأ

 10 ةديزلا ىف هلو ناخ ميلس ناطلسلا هلثق 1. ةنس ىفوتملا كيب ىجانت نبا ىكرت ىبلج

 حمصم ... - مودي. طاصشم [! طع سطنر طلحدماتم 11 ه06ع 18 عن - هلأ ه7.

 قو40. طزصسخنمس ل غطنع 8عص 2 ءزلر اطلزكحمسسك لوط 8ع 2ءعنلي ع 3347. لالاتك ةم

 لقطنغمو طلسمسسمص لم ماسنل ع 5348. طلسم ل قلع ءععتر طلسحمسم ةنععاعاتق ك4 67أو

 نسنر سأغ اد[مالج ممداعع طرعان ذم 1ءلج/ تن ءا فرسمعسمسمكب طكصتستم ظتغ هل ةسلفتس هنلغفست

 اقر معنا ظعب ةلماعستمعل ]كلم ع 3349. الاحك قص ل ةستر آطلزلكممانك م615لعانق 11011

 روم - عل - لأ: ل0 - ءل- "م]يربمن؛ عر لقلطرسعل لستم هصصم 8598 (ذصع. 13. 0ع 1492)

 ممعانلل ]111غ 1زكحصاسع (معو ممهعع يصاتمعأو سمكس رعسسسم اة ]641 ءا- ةأنعانمط 1١ عن

 آمتاتسس لدك عما ماتو ب رهعلتم 17” ممنلما لد عل از. ء. ك[ءلتم عع ممععاةماتمسع صمصتلتق ءمللأ

 و سمعيورتاوه ل ءأ اهناتح ]لكل نانسعا ءكدامورما لذ. عي 1خمتك حتامع طصهعترساح عال 1آهعع

 ىضسستمم هسسمتم ةسفامتتم ةدصأ. 1لعص طلتك حمس يتم 6م]معسس ءهلللتكب - 5350. ]81 ةم

 دل حطغموم ًالتتحممسم للنار مدمتاخ لآسعا طعنا لمز ع", مدلعم لماع لتعال ءأ ةصنم 06

 (زمع. 8. المك. 937) رصماست. لقلب 1/6/0 طصصع ]للك حصن دصئاعلالللل عا دقت نلقللل

 موراعص ءيععوتسمس ةررتعاامل. - قوما. طلسلم لزعتم عاد عسل اطنزسدمنق لقا ءاسمناأ

 | 0عمم7غ, مصصم ... درصمتانأإ. ع وود طتسلم كممز ةمأر طتسممسم لكان ممتن هلأ

 رزعب قل ل-عء/-معنس لمسسسمعممخملا] ةطمظتا عم صبلعم لمرمتم لتعأل ءأ حمصم 306 مع. 30. قطع

 470) رصمراست. 1من 7 0//لم: ا8آكسللمب ةموستأو ءمرصرمكنتا قضسفامفي ءعأ دهلتف انقل

 عموسنطتع 1هعزلزه هواي ا 33353. طلحتم ل ءععاعرو طلسممسم لع" 8ع قلاع العا

 حصصم 110 (زصع. 10. كررت. 728) رصم_ انتر ونسنأ دصهز مدع ممانام هدأ لع عملمعمر ءلاتقإللع

 10 بورحسعساأورز لو. - 5354. 8لرلأم كول'لكدع ل عاءطتر ةطللكمسسك نعل ناتق كمل مع

 1زاطلمع لعاءاعب يسعس كمللحس كعالس ملل مصمم 920 (زمع. 20. 1"ءطس 1514) اهاععاتعت
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 داجا لاق 17 ةنس ىقوتملا ديكم ةئالخلا سمش نب رفعج ناويد ه*مد أتعب رشع ةسمخ

 لكيلج ناويد هز“ هب انيبب رشع تلت ةديزلا ىف هلو ةنس ىقوت ىكرت ىلالج ناويد هر*مأ ةبف

 ناخ ليكام ناطلسلا نبأ ىو كح مج ناويد هز”هد ناتيب ةديولا ىف هلو ىكرت ىوسو

 ىف هلو 11 ةنس قوت ىكرت ىلامج ناويد هم1 تايبا ةتلث ةدبزلا ىف هلو 11 ةنس ىثوتملا

 ليمج ناويد ه1 رصعلا اذح ءارعش نم وهو ىيمج نآويد ه. اتيب نيرشعو خينامت ةدبولا 5

10 

3 

 تايبأ ةنس ةدبزلا ىف هلو ىدمأ ىكرت ليمج ناويد ها هحرشو [ىرذعلا هللا دبع نبا]

 ناويد هر دحاو تبي ةكيبزلا ىف هلو ىكرت 111 خنس ىكوتملا اشاي ىانج نآويد هرثا»

11 
 ىنلانج ناويد هث-»  انيب رشع ذعبس ةدبزلا ىف هلو 1.8 خنس ىثوث ىوسرب وتو ىكرت ىنانج

 9 5 5 م دما 5 7 5 ١ 0١ 500 ا 5 5 57
 تدخا بونج ناويد 1 تاببأ ننس ةديزلا ى هلو 1.20 خنس وذ هردنمس ىه وخو ىكرت

 لادمدلا. 0 نتسلععتسا ءزاده مءععدسك ةصاطقا م عتدع 7يللءا زمعععأل ةدصأل - 3335. طاعقشم

 ل 2 غمعر آنك دصسق كوز عري كا عردع- ءاقطة]/رعأا ة2لم]ءمصتن عا, حدلعم 692 (ذمع. 13. لوطن

 1223) مجم انتو ءكتزاتكق مة عقاممأاتمس 188 772/78 ]هلم -ح 5356. طاقم كءعاقلتو

 رتحكحستك طتصعأاعتك كع1//0, ةصصم ... ددم»انأ. آس 2/7- 280/7 ء0ععلسم ءؤالكق ؟عزقاتق

 ]ءودصطتسب - 5337. ط1عقم ل ء1 11, 11مم ن1 م15 لكع7471 8767م2, نمسك لممق ذص

 2-1117 :506/ طحطعأ جدع. ح 53358. ط1 قم ل عرس [لززععسسم ةتصعتعتق لعن ظلت كدلاعست

 1161 مت»جت»:ءا كش, ةسصمم 901 (ذصمع. 21. ظعمأ. 1496) مدمةطتتر ع تانك ؟ععتطسق اعمق اتم

 1ر1 - جراللعا ءعععوأل همسك عع 53359. الز1عشم ل عرس غ]11 و 1طلزعوصتتق طتطعأءعاتق ل271

 دمصم 97141 (ذسع. 21. لسع. 1563) مممرأسأ. طظرسك ععدستت 0000ءاععتساأم ذص /آ- 210١

 ]ءيوصاختب ع 5360. طتحعةم ل ءعصاأر طلتك متاتق كعتم ه1 وست ةصغعع ممعامق طازاتق 2 م0115

 [1معم - 5361. طتح3شم ل صغار طط٠لحدسسمك لوس [ طوي قكطله7]ع) #00 ] , ءلادكوتتع

 يرسم عمامجستكس. ع 5362. ط1 ةم ل ءدستاو طلحكممتتكق طتتعاءانق لعن كت7708, هع نسم

 ممر 7ءمدمك 1م 7064-27 !1ءودصاطتتكم - 53603. الاحعفم ل ععقطأ 2 ةعطقر 1لز55ةطتتق

 طمصععتك ل662 ظممعامعر ةهمصم 969 (ذمع. 11. ذعر 15601]) طتمءطتت١ آلصسق ءزاتنق ؟عدقاتك

 ذم 120/- 760ع1 ةمكءصتاتتتم - 5304. الزعخص لكذسةصلر, 1لزككمصتتك طنطعأعاتك لأ

 ظبي مءمضو ةسمم 1004 (ذصع. 27. كسع. 1595) دمممعاطستو عنك ةعواعم0ءعلس عقم ذه للثآ-7 عم

 طوطعإا - 5365. 1مم لكزمةسأ1رو 1آطلزكومساتك ةتمعاعاتق ل مت11 دع نعطع كةعصسعسلعم

 هرتسمسلا1 ءغ ةسمم 1001 (زمع. 23. كعمأ 1592 ) ممعاطتترو ع ستاق ؟ععوتطسع ةعد ذم را-2 عم

 معععمأتل ةدصأب - 5366. طنجعقم ل ءعماشطر طتحممسسد5 لع نر قبس 102 1خءاأب ظلخقع.

 5367. طتحسفم 8-11 11 طللاكحدسسم ظسنت 1810و(: - ءلا- ل1: 156 18ه العبرزع» 8 عنا
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 ١ ليلب ءامضو ىقشمدىلا رمع نب لمكم ند رمع ةعمج كر*» خمس ىقوتملا ىلبرالا مأدهب

 ناويد هكا ىايبذلا ةرددح نآويد ها“ لودعذ ةعيس ىلع هيترو ماجاسنالا ماتل نع فشاللا

 ىبسراف  ظئاح ناويد هلأ ىلادغلا ردبلا نب ةتراحح ناويد هلل. دحرشو ةللك نب تراح

 ظفاح ناويد بترم ركذ 71 ةنس ىوتملا ىزاريشلا ظفاحب ريهشلا دمحم نيدلا سمش وخو

 3 اميسردو علاطملاو فاشللا ةيشحتب هلاغتشا ةرتلل هناويد بتري مل ظفاح انالوم نأ هتجابيد ىف

 هد لاغتيو سيوفلا لغا نم لوادتم فورعم نآاويد وو هللا دبع ىيدلا ماوش ةراشاب هدعب بترخ

- 
 ىف فلا ىقو بيغلا ناسل هل لاقي اذهلو لدافتملا لاح بسحب قباطم تيب ءاج ام اريثكو ا

 درواو ةرصتخم ةلاسر ةخنس ىوتملا ىورهلا كمكم خيشل نب دبحم ىيعدملا اذع فيدصت

 روكذملا خيشلا حدم ىف طرفاو لدافتملا لاح ىضتقمل اقباطم عقوو هب لوافتلاب ةقلعتم ارابخا

 10 ةنيكشم ظفاح ناويد تالوافت ىف ةيكرت ةلاسر 41. ةئنس دعب قوتملا نيسح ىملوملا ىوفكللو ]

 آف مامات آل"اة/غ, ددلعم ط1 (لرف م لتعأل عا مصصم 032 (ذصع. 26. ظءعرا. 1234) رضمة"انأ. 007707“

 ]عرب 010 زرمتة1ءل لعن روم ططخسمعابعام بحس ءىنللعوتخار ظولاطما هل - جارم» مسي ءآ- معاق هند

 /ة/]ركمر» ءال- ةريعتز سس لطمعهنتمعتغو هغاذص دعرراعيم هععالمصعف للعرمدتتا - 5308. طن ةم

 [1 خ لزهر الاكدسسم طل 0ع ]2 مانا -ح 5309. التحسةم 11 ةعاغطر طلتك دمسسم 811

 ]معرب 16علملم ءزدعوسمع ءعرستتعماةتنم. ع 5370. طتسقم ]11 ةعتغطم طلتك ممسسم 11420106

 ]مريد ءل-اعل» 6 لعن م ةقمل.ع الاحفمس 1[! لآن أمر طللاكدمستك معرذأ دق ال عيزنف-ع0-0 1

 اله ارمموترنعل ذاب“ نعقوم ؟دلعم طلاع للعاك ءأ ةصصم 792 (ذصع. 20. ]آ3ءع. 1389) دمطنتع

 (علتمحتأم» ]لادككتمأ 11 نأ /عاممتل ذم مرمعامأأمسع همهنمغم 81هلل]حس همعداختسم دصاتمتتلع [15ةطتنللا

 لزويعدمزعدع و نسما ذص هردعتطسم رك عما وال مرك هع لل ءام7ع' هلصمامكمصسع هعصمملتعق ءغ ةعطقلتق لع

 تاعدوسع طقطعملتع متستع هععترمطبع ءقدعأا.ي [اموتسع لدمعت ( ماس هلل لقت قللالعآاعأب

 رمعأ ءؤدك رسسمضعس الاككمسس ةللستس ممالعسعلتستنللا ءأ زماعع معمم ماتمعت6مالا 01 عععقتاو

 نسأ عم حل هدصتصم قرتعملم نا عامصانرب ءأ معزز هدتسع هععالتغو دا ععدسم ءودعوتع قعصللاتقطل

 0وررعم قمررزعمساتكق رععرمصلعت عاب نسم لع ءىسكمم اذطغعع مرجع مسءعمسم لتعاتع ءعىأال (00

 اناس قدك معمععترراساسل انا ةعويس ءعماأتف ءمماسسمععأ, !المزمس»سعلأ لطم كطعتلطتخ 2101 موسعا

 رق ءعرءعيمم ةحصصم ... تمتنع (معاماسس طععحعس ءلتلتغو لم نسم طتعامرسمم درستلامق ممتتكمأ

 نسمع هرستمم للم هي طلتححمم يرام هةرتععامطمماو أ ءوععوتنع كب وسما ءقصلتالف ةهنضع

 ةرباعماتع رنمماتلهطمخكو ءمصخ عمت ءطقصغو ةهغ تم ط!ةسافصلأم كةطعتلعال مرتع ددملت ءجععمدلان

 10 | كزستلعس نمعامطست طنصعاعتتس 0ع هةيستصتطسع ء للزحممم لاو ءىرتعملتق مم مالم متطاتق

 ىدنعدعس]لهعزع ماعمسمس اآملاح 1لننعب لكبير مم رمعأ ةهصصتنلل 980 (زصع. 14. اطآمت. 1572)
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 اًحرش 110 ةنس ىفوتملا ىرورسب صلختملا نابعش نب ىفطعم هحرش كقو [ةبيرغلا تاياكحلاب

 ىبمش ىلوملاو [فوصتلا ناسل ىلع حرش وهو] لأ ركذلا ظفح ىذلا هلل كمل هلوا اًيكرت

 لاقي مورلا ءارعش ىم رعاش هرحبو ةيفاق لك ىف عبتتو فلا ةنس دودح ىف قوتملا ىكرتلاب

 سيردا ىنب كمحم لضفلا وبا هتيفاقو هريظن ىف اباتك مظن !ذكو 1. ةنس قوتملا ىككلضف هل

 ىكرتلاب فلا ةنس دودح ىف ىكثوتملا ىونسيلا ىدوس ىلوملا مرشو 10 ةنس ىوتملا ىرتفدلا

 ناسل هدنقح ظفناح روبزم ديز ىوتف ةروص [رصتخم ىدوسلا حرشلو] الصفم احرش

 ردشمريو ىوتف هنتأرق مالع ءاملع 0 ىتح رداطخ كميد بيغ ناسل هرمع هسيد ردييغ

 روبدم لبإ خحسبد وب رديقشاق ىزغا هن كنأ لوا بوديا همس نم اشاح هدنقح ءاملع سيئر
 راد 7 و

 2 2 ءءيحلا ع 8 ع 1 5 . 5 5 5 25
 هقتاو مكح فلقوج هدننالاقم كظفاح باوجل رولوأ مزدل نع دهدبز اعرش مسيد رد ندنايفوذ

 نورمد ند ةفيرش تعيرش قاطن هدنفيعاضت ىنكل ردشملوا عقاو فقح تاملك ند هقياف تكنو

 بويبنص عفان ىايرخ ىتفأ مس بوديأ قرف ,ندنرب ىتيب رب هك ردلوأ جاع قاذم ردرأو تائاوج 4 تاك ااا ذأ : 25 0 25 ١ 5 ككل تاكل

 رممعمت5 علللتغ ], ءغ ءمرصتص ءعصامت105 ءزانه ةععمةءرحتسأ 11( هركم 17 ع: 1/072, كل 07م

 يىعممرستسهأطتك ءغ ةصصم 969 ( دمع. 11. كعمأب 1561) 1200ا15و ات انك 0111116ه[811115 [15عا1عانق

 راه زمعلجتغ: طرهتتك ]آ[)ءم نست ]د0 ءماتمصسعتت ءمصعععكدأ ءاعبر |[ ءغ 20 ]!!مجتمس '1'طعمسمزاطم-

 رست (ععاطصتعمتم ءمرد ممدلاأمه هدأ - 310115 كر مرسم كععج ةسمتتت 1000 (ةمع. 9. 0ع. 1591)

 رم عاتتتق و نأ ةمععزعع ةعمدتزاأ - ممغاأح نسمتلمتس 1ططصتقعاتق 1007/2 لتعطتك ءأ دصصم 0

 (زمع. 31. ثسع. 1502 دسمطتتتق , ونتتت ةتصعنأو طمصمءماع]اعتأه ءغ دتعأتد 183 1

 طميصعلعم عععتطت5 ءدغو مغ ]نطسسص (ملعص ه0 ءزسك هتستلتغسلتصعتس عا طمصصتمءمأ عا عنق

 ل1: 1/4077 11ه1 هترتس علا 1 عتن 104+ 10 عركا علو حصمم 982 (ذصع. 23. كتم 1574) 21010118

 رد عاس عع يرسومووتأ - هع ١3آه]115 اريل ىموبو عملو قمعد دصصتتتت 1000 (ذمع. 9. 0ع. 1591)

 ردمعطتتتقو كنزا ءمردتم عمامعسم ة0صعلعتق علموت]مع اعدعاتق مويئاعق معمعععتأاتع ءقأر | ءأ ذم

 ءمزامرسعم ءىمدعطتق ءدفامتأ]. - 1 هعسن1و ععدممسقأ ل 210121. 1"دعلوتتاتق 0

 لزئءعععو طلح ممسسم 5كرنعت 1هلهطتتس ]مصنفات ةعومأ عءدوعر ع لبس»# للععتعو وحنأ

 طلح مستتست غ2 جممعا]ءغو مهععدطتست ءمرص1 مل( عععر مغ ؟لسمنستت 00ععمصتتت مع1ه6عوق ( 1 665

 هم76) 1ء«ء3ممعتس عزاه مععهرممعم 1]]ض1علحسص معمهسصعأدععأ.  (سملعأذ 2ع !ةتلقطتق

 عععموملعغعو ذاك (مسعمر دبع عدتماتسهكتممعتل  ءعميتكم لمان 00ءامزظاتتلل 202 011150أو

 طمع معرب 2ععع ممص ءعماتق ةصاف]]ذععدع معوستع (هلثه ءمعطاعوع ءمعع ءزدكسملأل طقستمتتتل

 هدتطتعو ونثل 7ء706 ]ءونطسع ىصعحعمتعساعع» مءععممص0عملاستت» عجل ل 1 ةورتوربوتم. لص

 قىةعصتمتطسك ظكرينلعت دصسلاع جمر طغطععصمتو رنعمطوتنعستسسو عأ ةهعنلع للعام طه عدامصأق

 زمهعصتسماطتعو جااوتسعم ءاتهس 1هعأ لسطتت زمعععتوسع ءأ ا]معكسصأو وتنأ صعق ]1ءعنق 311401586

 عدعععلسمسا. 0رصصتستا م20طه0ععتزستللال اعلام ءعار ؟عرتقاتك طعصع زماعع هع لل 5ألص كاتعا عر 5611 11
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 ىفع دوعسلا وبأ ريقفلا هبنتك هيليا زارتحا .ادمبلا فوخ بابساو زارحا ىتمعن قوذ ىدابم

 قوتملا هداز ىمزعب ريهشلا محم نب ىفطصم ىلوملا ومو ىكرت ىتلاح ناويد ها“ دنع
 حدم روشاري ىتلاح ناويد هداز ىنغ ىلوملا هيف لاق مورلا ءاملع نيواود لجأ وهو 1.1. ةنس

 هحفص ره «ءاضتقا رليأ هلون هستيا ىتلاقم فصو «ىتغالب باب هزب رججأ بولوأ حاتفم رك هسنلوا

 5 0 0-7 َ 0 ا | 5 5 . . .
 5 لاقو مجكلا ءارعشك فورحلا ىلع هيتر تايعابرلا ناويد هلو «؟ىتلاح صوصخم هجكانرأو هدنس

 رعش هقح 3

 منب مرليعابر هدنلا فشع بابرأ

 ع

 رز 2 ج0 7: 2 د هرايراج ايتلاح هبافص مريب

 10 رد هراكشأ نكياأ هدنناي دوخ ىلاعقن

 ىم انيب نونامتو ةخسمخو ناتدامو هددباصق نم انيب نوعستو ةتلث ةدبزلا ىف هناويد نمو 0 1 0 3 00-0 03 0

 : 5 00 2 56 1 ع ١م 2 هع ءلااع 2 0. 8 0
 فورعملا وعو ىكرشت ركيد ىتلاح ناويد نزل“ هتابعابر نم انيب نورشعو ةينامدو ةدامو تايلوغ

 دموتساسا ه (طغععمعم ةملعطع لتععععم ءعععر معهم علمتم ؟ه]هماماكتم ععماتمع مال عععع ءعغ هردصتق

 ةولامتجعم نمع دعاس ضن عتمساأعل امر 1 نعرخع موهمهلملأب ع 8ععمعتا مدح عت 477م0, بنأ آ1) هتف

 زيمموعمرمع مءعازغ سل 5372. طتصسقمس 1141 ءغأر آطلتكمسسم ةنصعاعتم طآ1ما]دع 11:51 هرك# ل نا

 110 متن ع0 ]آ1/7ءاخر دمصلعم قلعستمعملعأب لتعاأل ءعغ مصصم 1040 (ذصع. 31. للسلع 1630) ممتنع

 ]رع طمع حتعومضصتست 0مءامرضسم ]آس غعاتمع طلزتكئمم ذلاسعتمعتسم لتعتغ ط1مللج 6 !هتنةعفلع]ب :

 5 ور0ممح عمتأو آلت حصص 114/ءم اهسامععر يستدع نست ءكمحتم ممعامتس ءاموسعماتمع همطتق ةررععتو

 سحمصوسمس لعمعض مالنمصعتس هعداتمستق ءفمصاعتسمتغ. (0نتل ءن مرسم ءدأ] لسمعكتمس عماس مدعامو

 معمزرررتمتل 1عركمرأ5 امميعصلا كاماتتت> همصضالضعا.4 © ب 1 لعرد الزلل ططننللل قتلت أ م11 011801101“

 طعصضتم((ءطتمضنسس ءلتلتغر نسعس ه0 ةمعامتم ممنامصتنسس معمممزعمسنتل ةلزبطقطءأتعع هعلتممكتاوب

 ء( لع هم طمق [معلزغأ 5عرتكانك:

 داعم نسحاطسم»ع طعصضتمأت ءطتمستسس قىعستمم لم دهم صتطسع ةتسقصأتاتللل

 0 ]1 1ءان! ىمامل-سس ةدصأ لص ءوصع عدد ؟1]0نرباهاتع

 (زتتق دتمواتقللل عم تنص ةلمسمماتع [مممهصعصأتم ءقصلتملعأ و

 10 تنس طسزانق 5لتعطنخ ردفمعم لرسم ةرنزررفععمخإ

 آي (0مع6لتع اناكدصأ تمممعتمأم اععج ؟ءجسعر لمععمأأل هعامعجتملم ننتصواتع ع مضت متأطاتق ةنقمع

 (موركتزس ءأ عمطتسس لسملعاصعأتملامو ع مضستتمتطسع نسماسمدع طغعستعاأ ءطتقمصتس ذض 717 - 7ااعا

 اءييصانلل - 5373. طاصنص 1141ءانر اطلت5نمسسق انععاعتكق 114/ءاقأ ةلاعتسكو ددلعم
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 هناويدو ىباون ىلاح نآاويد هز #  ىناقيد ةدبولا ىف هلو ا. ةخنس قوتملا ىتلاح شيوردب

 ىكرت ىميرح ناويد هب  ةدانج نب ةلمرح ناآويد هبو  ىناتيب ةدبزلا ىف هلو ىكرت

 ىهرح ناويد هب تاببأ ةتلت ةدبولا ىف هلو ميدقلا ميلس ناطلسلا نمز ىف ىوتألا ىوسببلا

 ىنب] تبات ىب ناسح ناويد ها"ب» 1 ةنس ىئوتملا كيزياب ناطلسلا نب دوقروق وهو ىكرت

 ىسح ناويد هإ"بأ هحرشو [نيعبرأ ةنس ىئفوثملا معلص ىنلا رعاش ىجروخلا ىراصنالا رذنملا

 رفظم نب ىسح ناويذ ها"». تادلج# تس ىف [ةنس ىوتملا] ىنميلا ىنأادمهلا دا ىبا

 ناويد هلثم“ ىسراف ةنس ىفوتملا ىولحدلا ىسح ناويد هإ"ءإ #86 ةنس ىقوتمل ىروباسينلا

 +. ةنس قوتملا ىيسلل ىسح نب نيسح ناويد ه"ءل* ىسراف ةنس قوتملا ىتاكلا ىسح

 يف هلو 11 ةئس قوتملا ارقيب نيسح ناطلسلا وهو ىماون ىنيسح ناويد ه2 ةيسراف تايلزغ

 عار» خنس ىقونملا ىناوريقلا ىلع نب ميعارباأ فحكسأ وباوحم ىرصخ ناويد هل". تايبأ ةختالت ةديزلا ىلا

 11ء»ماعإ 1807ءا2 لتعأ ءغ دسصم 1012 (دصع. 1. لسص. 1603) 20طنترو نات 01005 ؟225انق ذط

 18:/-2:60عا طهطعأ. ج 5374. طتحب ةص آلآ غ11 3 هرج ةئجتر طلاكحدسسم اطعتعتم 114/1 6و

 عدي وم لتتم 7ءموت5 ذص ا - 72806 زمكعمتسمألك. ع 5373. طاحرعفس 18[جعدس ء1هو آل

 ودصتنك م77 6لمع عد لمر:مله. - 5376. آل1ؤ1خص 11حعاسسأر اللحد صتنق طتقعاءانق

 11 0061 17:7 ععمغر مخ اسمع "كتلغمسصأ كع/ر» معلمدتك د01 تتلق عدا عأ (معه ؟ع2قالق 0م

 2 0لءأا ةمهععامو طقطعأا ب ح 5377. طاتصسقم 11 حعاستر طلتك ممسم ا0ععا عم ("ءن0ل1 ةدلغقست

 8« مد طلتتور كلكم ظم»# لع( ءهغ حصصم 918 (زصع. 19. لآهعغ 1512) دطتمةاتن.

 نوره. طاتصسخم 1[هعدنمر طللكممتك 2 هدد 7: هع 11481 | ظعرن- ءارتمتالدعق7“ م4

 لك مع" ءز# معمماطعاومع 21ه]ميمتسعل ممقامم نحن همصم 40 (ذمع. 17. الآمن. 660) هطتتغو ءلتتسق]

 ليسوع بيرصتسعم(ميكمك. ع 5379. طلحقم طدعممر آطلزكممسك ط10دمناف عن كاتنعل

 11م 0مم 7 ءممستر | همصم ... دممعطتل ]. هعحع مطستسمم.ا ع 5380. طذسفم [طفقدس

 روم لآ1ه42 211 عرعر طتححمسسم طوومنان ]عدو 71 هادمرإع» لئن طلة ةمصم 442 (ذمع. 20. ط[هتع

 1050) رممعطتلب - 3381. طزعقمس طمعمص آ]) ءط] ركزو للاكدمسم معمدتعمكق 14501

 12ء77عم2, هممم . . . رسمعاتلب - 5382. طلعقم 1[[ةعموم 1[ ةقطخر ]ظلك متنتق م62ةلعانق

 11معم1 164:16, حصصمم ... دصمعاملا - 3383. طتصسقم طله ع عامر طلتك ممتنتكق 1708عمناأ الث

 11معمن: 8منعممعو همصم 770 (ذمع. 10. لسع. 1368) مممعطتت.  (نمصصتمم هئاله[01:14 مع25168.

 نوهيك. طاحصخم 10[[1 د ءزمأ 26 جنم طلزحككممستق ةةنلأهمأ 2086م 8عءقعم” هر "1150 طل 56مل

 رعمفر# لزعأ ءأ ةصصم 911 (ذمع. 4. لص. 15053 ) سصم»اتت. ثةصاطماهونه كيالاءأ امع5 ءزاتق

 مءوركاتك ىماتمعأام ع 5383. طلعقم 110-51 عمار 1آذزنئهصتع كلاي 18 طمعطخ 14/1 لق

 477 061" هماسغ, حسلعم 11مو»# لتعأت ءغ حصصم 413 (ذصع. 6. كرر. 1022) دمم1طنخلا ع
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 ملللا ناديمو مكأل ناويد هاثلب [ىموضخملا كلام نب سوا نب لوزج]  ةميطللا ناويد هانا

 ىلع لمتشي موظنم [14. ةنس قوتملا] ىلايلجكلا ناسح نب رمع ند معنملا ديع لضقلا دال

 ىلسملا حضاو لك ىلاو لمعلا نم كسنملا ىداص لك ىلاو ملعلا نم كردملا ضماغ لك ىلا ةراشالا

 ىلع راعشا وهو ىقينزالا ىلع لضافلل ءايميكلا ىف ىكرت ةمكحلا ناويد ها". ةليضفلا ىم

 5 ناويد هل" أ فرشالا نباب ريهشلا دمك ديشلا نم هذخا هنا ركذو هدعاوق هيف نيبيو فورخل ١

 وهو ىكرت ىدجح ناويد هل". ةئس قوتملا هداز ىحب ريهشلا هللا دبع وهو ىكرت ىملح

 لاله ىب كيمحح ناويد ه1 ناتيب ةدبولا ىف هلو 11 ةنس قوتملا نئيدلا سم ىأ نبأ

 ىتايح ناويدأ مز ىقرشلا 06 ةلظنح ناويد كال ااا بيود ند خ:لظنح ناويد ىزاسوإت

 دلوأ ىثرعتا ىرصاعم نم وخو ىسراف

 10 تيسوأ هداد رثأ مدرم هدنشخاب همع

 5350. 1نحنذم 110-11 عزم, طتححسسك 810/ءامع | لععتمعا اثءعرو قلاع ع للم, نست

 (ودربمرتع 1عممرمصاتمع ءا ]كلامست ؟لحتا]. - 5387. طالحةم ءا-طتخلع عرس ركع 31 عز لم

 ما -اعأ1] عرس !طلتكحمسسمك ةمممطأط ءوصمطتسس ءغ [1؟ممملستسسع ةعصاعصأتمتاتسل  ةنعام»ع قللت

 لما قانل-عادرج متت تو لعرب نمت“ اثعءرا لل عيت لير ةناغر [مصمم 002 (ذمع. 15. كسع. 1205)

 رسمعكمم |. (نمضسدعمي نن100 ذملاتعتم ءمصاتمعأ هرسصتتسل 22 مصمتس ع ةععصاتمه اهاعال أ ععصلمصحسو

 هرتصتتتتلت نتمع ص تنل ةهلصععرض أ ةدتسلم ىكاتضأر ع ررتمتكتو ءأ هريدضلاتتلل ءمالاتللا , 026 ذط 13

 رسوماتعم ءكمسمستسم ةسصار ع يمس '!'طعمدمرتانتمع ةينعيتمرل. - 5338. الز قص ءآ]- طتلعسس عاو

 [رزك حسم ة0صعاعتق ةمرراعماأتمع لع ىكلعطوصتمم ةهسعامرع ل78 ل هيءلع/م اطعمع رصعتتأم. (ئةسحتصم

 ةلمطمطءانعع هعلتصمامب لص نستطسع معمعععررام ةسنتم جلعطعستعاتعمع معهكسمتم ءةحرممت ةعلتتم 0

 هى هكا عتلعط 7107 مود علأ, دلعم 182-م/ءعو]ر» رك للعام رو جعععوأإة دع ممرسمأ. ع 5389. ]2 ذ ةص

 [آذلاسنر آطلتعدمسسك انتعاعتخق ل00/ع 11غ, ؟دلعم ظلهيبراةعنلعإ لتعاأل ءعغ دحصقه ...

 رمان. - 3390. ط1 دحعةص 11هسسلنتر طلتكمماسك ةتصناعسخق طلهننلأأ ةانزن مع كر عرربت-عل- لاو

 ةصقم 909 (زصع. 20. للصم. 1303) رظم1نأر نتأ لتمق ؟ءسنه 10 27 2ااالعا طهاطعأ.

 3391. طلتصسكم آ[[هدسعألر آططتحمسسم طمتدعتلا اظعرب آطلنامل. - 53929. طا ذس آآ1 ةصام هله

 آلزتدصننق ]طل هتاادبمامع لذ عرب [)مومءنام - 5393. طتسخم 11 هصاعملم آلزنحدسسم ط0

 اق ءزء- ءام/رعمملنن - ةووح. الاححتمس [[دجفتتي طلتححسسم معنهتعتم طين ملقم ندأ ةعوسملتق

 ممضامم غار( نما [آمعارتا زمن

 10 رسمته طقسشتصسس لفصف دصممتتسست عصام ةيصأ آلانكق طعمأ عمتاهأتك و

 4سمتم طمصفم سمع نستموسع لعممصتغم ةط آلله متتعسو ةانضأن
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 ناويد هل ءاتيب رشع ةينامث ةدبولا ىف هلو 981 ةنس ىفوت ىكرت ىتريح ناويد هو

 قوتملا ىميمتلا نيدلا باهش [دعس ىب كمحأ نب] دعس سراوفلا وبا وهم سيب صيخح

 ىكرت ىمتاخ ناويد ه6 ءهركذ رم ناومأل ةويح رصتخ ناويكلا ناويد ه“1م مع نس

7 

 ديع] ىصلاخ ناويد هآ.21 ىكرت ةنس ىفوتملا ىايجنا كلاخ ناويد 2.2. تايبا ةعبرأ

 ىكرت ىلع ىرواخ ناويد ه٠." ىنانيب ةدبزلا ىف هلو 10. ةنس ىتون ىكوت هداز هجاوخ [ىخن

 نب رصن مساقلا وبا وه ىزرازبيخ ناويد ها.” انيب رشع ةعبرأ ةلدبزلا ىف هلو 1 ةنس ىفوت

 هراعشأ كشنيو ةدعبب زرآلا زبخ زبخي ناكو بتكي ال ايمأ نك لاق 1 ةنس ىثوتملا لكمحأ

 : .٠ 1 11 ]آ 5 50 6 0778
 نككنل نباب فورعملا ديح نيسكلا وبأ ناكو هيلع ن ومحد رب سانلاو [ لزغلا ىلع انر وصقملا ]

 ع .

 1١ ةخنس قوتملا ىفطصم ىدادخ ناويد 55.8 ىهتنا اناويد دل عمجو هب ىننعا هردق ولع عم

 3395. طلح شم 8 عز ععاأتر آطلللكدمستتم ةنصعاعتق طءقسءاق مصمم 941 (ذمع. 13. كسل

 1534 ) دصمعاطنأو ع نم ذص مظ/- 260ءا لسم0ءععائأسأل عدكم [ءودصطتتب - 5390. طار ةم

 18 عز5 8 عامر طلاكدستتك 451: / عما" و: 9:0 | عدن كىلل»عا ظعوتم ذهن ] كارعآفط - ءل- ل

 1702, ؟نلعم عمد 82نع لتعأل ءهغ ةسصصم 574 (ةسع. 19. لنص. 1178) 1201ن1. ل

 5397. طلة ةذم عاد طعتحع عر ةطلزطكحستك ةصتسقلتسسا. 1 ظرمتغسع انطعا ه6 ءآ- 62 مناو

 لع وسم سمعه لتعطست ءوأال ا - 5398. ال1 خم لخط ةاتسأر ًالاككجصتتق انتخعأ عاتق 114/111

 دصصمم 1004 (ةمع. 27. كسع. 15395) سمحطتنل. ع 5399. طن نم آكط ةعانصترو 1113

 طصعتعسم لمى طممارمع م لء] , هلعم 1114م6 لتعأأ عع ةهصصم 1015 (زصع. 29. كم. 1606)

 12101:اتأو وان1 01136101 7عدماتك 12 12/- 2يلعا طمطعأإات - 5400. آ1ةغص ططقاآتأ لو

 الز دصتتق طتععتعتك 1274/01 ل مغر ةسصصم ... رنمعطتت. ع 5401. اآ1ةص ططقلتقتو

 الزتكممسك طتصعتعتم |[ 67-450 -!هببزأ ]| 121ه]ث:40ءأنور دلعو 121/52 لتعات ءأ ةصصم 0

 (ذمع. 6. كمر. 1543) دصم#طنأر ع ونتنت0 لدت0 ؟ءدئكاته ذط 17 - #2706 157 ءاطلا18 11.0

 5402. طتحب خصم لكط جدك ءعزر طلحدسسك طتمععتعاتق ل1 1[ 47مع# رى دمتم 972 (ذصع. 9. كنتع

 1364) رسمءعطتتو ع نم ن126100ععزرج ؟عنعتق اذه /2/- 2ةالعا 1ءودصطتتب ح 5403. آل 11م

 آخطم طع ةعم عمار آطللتككةصسخ لطتا' ]عموما لا ممد» ظوت؛ كقلدعلف , ؟دلعم 16! هامه معمق لتعأت ع

 ةسصم 317 (ةسع. 14. 1"ءطرعب 929) مممعطتتلو نعال 157 7676/7247 10تهغ(مدص ةرنرتعااهغ دعاتق

 ععضتطعملا ةمكعتسصل. 8 دصعتس هدونمع ظوفعمم ءمحتأ ممقسفتأم 2ءلاممق | ةسمتنعتس ةماسم

 ءةصعصستأتم ]| ءغ طمستمتطسس قععدسلحطتع. 41من ءن» كلهم" عز , ددلعم لال  طرعتناع#

 قمعممستسحطتقر ناتهصوتتقت>» كعلم لتعمت هتف ةسمععم» عنتل هكمرستص عملهتتست ةتطخأ طقطستغ ءأ

 ررزك مصمم ءم]11ءعزان - 18ةهعاوستكق 1من: 1616/1/1. ع 5404. طتصحقس آكطض0 8و1

 الزكجصتنك 1704061 11ت/هركع, ![ءاعاعدع همصم 978 (ذصع. م. لصص. 1570) جممدنأر 0103
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 اويد *.1 ناعنمم تنب فنرخ ناويد هاه انيب ىنورشعو ةعبرأ ةدئدلاىاادلو ةكمب

 فلا نيرشعو ةدام تنغلبو رقنس ىابازرم هراعشأ عمج د0 ةنس ىوتملا ىسراف ىولعدلا

 ومو ةويكلا طسوو هبابش ىف هلاق ام ىحتو رغصلا ةفكت هلوا ةعبرأ هناويد 35 هاشنلود ةركذت

 مايا ىف ةيقانلا ةيقبلاو هلامك مايا ىف اهمظن ىتلا ىهو لامكلا ةرغو هتلوهك لح ىف بتك ام

 فلأ هتايلوغ نأ ةيلوغ تاببأ ندع ةعومج# ىف تيار كقو رصحنم سيل هددعف اذحم ىلعو دمرت

 ملعا هللاو نوعبراو نانثاو ةدامنامتو فالأ ةعبس هتايبا ددعو نورشعو ةعبسو ةدامتلتو
 ىماطخ ناويد مت..0 2 تايببا ةينامذ ةدبولا ىف هلو |..0 ةنس قوت ىكرت ورسخ ناويد 0

0 
 ىضدافلا اهبحاص لاق ناشيب ةحبزلا ىف هلو 31. ةنس ىقوتملا ىوفصلا ليعمسا داش وو ىئكرت

 متسرهف ىف هركذ ىطويسلل بطخ ناويد 8 بترملا هناويد نم [اةزج هل] تيار

 وتوزمتت يسحهاسمر»» ؟ءعوسم اص ل - ييالعا طمطعب - ةوقذ. لذ اخنم ل طتسساأ عر 101 15صانق

 ركبنا عب ممل ةقلتمع. - ةومق. 8تصسلنمس ]لعطموع ع علك طلتك مسخ معدتك تق 77087" عاما

 7زءاب/ ممن. همصم 725 (زمع. 18. آ8عع. 1324) سمدتطتتو تلدق فضتمف 5 ل11" ماناعغ كمرعم»

 مالومعم عمطس ةحتمتصغل دصتللتم >ءيعستس ةصمأاءصأ. ةسعام# زمكع زص معامل (110ةنض:

 (ةصسصتسم رسعمم اموستغم هسولتسع يمل م ععصام ةدصأ ءأ دصتستم (ننصموعسمملسأو ءالظعتسما. ]طم

 1 علعز »عا وح 10ءعم/عاو]رملب هلتكم اللك حصتسست ءزدع !ءةويتطع نتملضرهساتكسم ءندع. ظصسحم موكف

 4 3 1 5 3 زنددععطتطتس 1 هطرعأا ء/ ءةعام ل. ع. ]لوصست معلمتتم ةعاماتمر عا يسعسستمم قصاتمعأ لص ]115:عصاتتأع

 [مموه  عمصعتسلا» ]1 معا ءل-/مميراا ز. ء. 8آءلتم حلاك ءأ ىضسفمتلمف م201ععالمرلق جعاهلتق

 نووازر عا - مماته ((!عمرد»ءأ ما- [عمسم/ .1٠ ء. ظرماعملمع مععاعع(تمصملكق هلكتع متاضستمسقو ([118

 مزصلا ةهعاملع يمتأ - سمسم /ز/ - آ8]معافرعءا للا- ١ عاموما أذ. ء. لكءاتوسم ءهحوستملتام ةلكتع

 مضضتمو ةعمتاتزو جعاوللك ل دصلع جررمجعغو ءمضفتمم مانتطعتتم ممط مرسم تعطعملأا. آم

 عوالموع حعجستس ةيسماغمسمستم 15101, ءمضتمم ةسفمافتعه ددتلاع (معععمام حتعتسال ةعزتأغللل

 ملل عمرع م( حعمسستسم ةعراعس دستلاتم هعالص ععصغمو نسملعدعت ماع لسمو عووع. ب  للعدق رسعات ورق

 منن( ا 54و07. طتسلأتمس ]عطممرع عزك طلحمسسم انصضعاعنخ 7( /0وءمار ةصسصم 1003 ( ضع

 دو. كسو. 1596) رممدتاسأر, نأ هعام ١> كنك اص //- 7يالءعا طقاطعأ. حج 5405 11:0

 [طماأجتو طلحممسم اهصعاعسم كمل طعس كو عمغم محلعم 2[ مامجرغ لتعأأ ءأ ةصضم 0

 (زمع. 10. المح. 1523) رصمعاست, دع نسم لمم عنق ذص /- ضاعا | ءودصأاتت» 241

 دع للككمسلسع: 1لتر دلغ,ر ممسعس ]لزكهسأ نط م ذص هصلاتصعتت ال52 65للهتلل.

 وومو, [7ز رحتذم اعطما( عطب 1نزوممسم ععضسمصماسم م اميرمع/# ءلتامضنس ءأاتص !طغعقضتس ةصلتعع
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 .ناويد ه1 ذظنس ىقوتملا ىلخل ىيعس ىب هللا دبع دكمح وبا وه ىجافخ ناويد ها.

 ىف هلو ةينطنطسق جتاف عام نه دتردأ ةدلتا نم (ىكرت نفح ناويد ها"  ةيدنا نبا

 ناسكك م75 1. خنس دودح ىف ىوتملا ىرصيلا رجالا فلخ ناويد ه0 تايبأ ةعبرأ ةدبؤلا

 3 جتايباب داو ىج اهمالكو اهتايباب منكي ءابدالا نيب رويشم اهناويدو قر ويتم رعاشلا رخكاص تدخأ ءاييتخا

 عسل ةبث نان ةنس قوتنا ىلاموكلا ىلع 2 ني ءاطعلا وبا ىخو ىبسراف وجاوخ ناوبد هااو

 |. هل عع 1 0 0 8
 خبصق نم دمحم همسأ ىكرت ىلابخ ناويد 51  تايعابرو تايلزغو دكداصق ايلك تبب فالا

 خلوىلا 3 ادوصخ لوبقم اضيأ ةناويدو رودشم رعاش وو 5 دس قونملا رادرأو دكايكي

 زختنس ةديزلا ىف هلو ىكونش يعاد ناويد هك تيب نوعبسو ةسمخ ةكيبرلا ىف هلو :يناميلسلا تم 9 ١ هذا 2 0 8 57 < 26 0 مان 1

 تايبأ ةسمخ ةدبولا ىف هلو .1٠ خنس دودلح ىف ىفثوثت ىكرت ىنورد ناويد ه6  تايبا
-_ 

3 

 ليعد نآويد 556. ىاتيب ةدبولا ىف هلو !.ا5 نس ىوتملا هدأز ىرك وهو ىكرت ىرد ناويد 1

 حط ةمدم ]1حسلمغمضيرنل. - 5440. طتتسفم ططق1ةزأ, التطدمسص كانو 1/ه)هت»ن»ءلتق

 4107/1 «أ لعب 5كهغ0 1107ءا2 , محلعم لك 1ك كير لتعأتن ءغ حصصم ... دصم طن. - 5411. 1[ ص

 لعطم 614, طلحممسس 1/07 (أ ظوري رلالملاع. - ةيلح. اطلاع قم آلكط حكت, 18215 جصتنق طتقعأ ءتلق

 1/0/4 كل: دصممدماتاهصتو ونتتخ اصاعط ممغامه 1101مرمرسءلتك ءععمسعمهأ م55 (نهمعامساتسممولتق

 1دلغ ءأ نينهطتمال ؟عجقانه ذه 122/- /يللعا طقطعأا ع 5413. طنسفقم طظطقلملتو 10 مصاتق

 ل6167« 1 م ةردمم» يعبر قكععم ةمصتتتلتت 150 (ةصع. 16. طآدعسأ. 796) رصمعطتتب - م414. ال1 خص

 ساد ظخطعصمخأ طلاككدمسم م21 ؟مدع الملل طلتقع ممعاعمع ذلطعاأتعو كنده آل هصتتق

 ]ماعم ماتلمامعمد دصصلاح ةسعام»تامغع عمت لع. 1[ ععدتطاتق ءزانق ع هداتممع ةطعجاتنات ءاتأ مان 10م

 نكمصاطبعب. - 5415. طاع نم ل[ طمز نر الاككدصتتق معجولعاتكق قل آنا هان 1101و عأ

 ل8 1ع منغ, دلكم 1ع عمزتع لتعاأ ءعغ حمصم 742 (ذصع. 17. لسصص. 1341) مدمائست. (ئهصكتستعأ

 ممدعرت دصتلللو ؟ععجتتتتتو ناتأ هروسعق ذزص (02/5, ءمسفتستطاتق تنطهغ062زل5 عا 07361101

 طعرصتعن ءاطتماطخست 1:ععددمأبع. ع 5416. طتصسمفم آاخطععةل]أ1, 1طلزككدصسسم طتقعت عاتق 1100771-

 »6علأ5 ع« ءمهاعلإام 7”ءمنتع 717 سلم هعتكسملتو حدلعم 772/6 لتعأ ءغ مصمم 964 (ذهع

 4. ملمع. 1556) مدمعطتت. 8 هقعو ز]طنماعتق ءقأ ءزانهواتع 1لاككهصانق 3عءعماطتق ظ26عأزاتع

 كو/عنربمدأ "عيممسأتك (عصممععر هغ ةعراسمعأمسأه 0متصع اع ؟؟عدواتق اص /7- 2ع طهاطعأم ع

 54417. طلرعةص 1ل) غل( طلزك دمتم طتقعأتعاتكق 1041, ءدع نم هعزع ؟عدعاتق اذط أ - 701

 1 عدسات. ن4و418. طاصسلتم ]ظل ءعانصأر آطلزتكمهصتتق ةتطعأافاتق 1067741 لأ ءكلكعو ةلطانل

 950 (ذمع. 6. قكمدن 1543) هطانغ ءأذص 2/-7:250ء4 ستسوتتع ؟عدمساتس طقطعأا - 5419. 1[ 15 غد

 لد نععأر طلسمسانم منكن عاتم 11: , هسلعم 82هل-ةعملع]ب لتعاأت ءغ حمصم 1025 (صع. 10. كحصم

 1616 ) ددمءطنأ. للدم ءزاتق ؟ءمودق ذض لا - /االعا ][ءيمصاتتكت. - 35420. ]11 عص طاطتلو
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 وعو ىكرت ىناذ ناويد 20 فمئاطلو ىناصق ىلع لمتشم 4 ةنس قوتملا جازخلا ىلع ىبا يباب

 ةنامتسو فلا ىم كيزأ هتايلزغ نأ هنع لوقنملاو 10“ ةنس قوت مورلا ءارعش نم .روهشم رعاش

 هلو ةركذتلا ىف اذك هريغ رعش نم !دْنأَر هالعا ناكل هبختننا ول ةدامعبرا نم رثكا هدداصقو

 940 ةنس نوت ىرتفدلا ىلاب ومو ىكرت ىنعذ ناويد ه8 اًنيب نيعبراو ةعبسو ةدآم ةدبزلا ىف

 5 ءارعشلا لوح سدحا ةبقع نب ناليغ] ةمرلا ىذ نآويد ه7  تايبا ةثلث ةديرلا ىف هلو

 راوبد ه5 ىلاترح عبصالا ىذ ناويد هين [ ٠.١ ةنس ىثوتملا برعلاأ نقناشع دحاو

 00 0022-2 0-00 ١ / ب :
 قون ىكونذ ىكر ناوبد هاا موكعم نب عيبر نآويد ها“ مير ب عار ناويد هو

 عة س م

 .٠ ىلجأ يب كرابملا تاداعسلا ىنال لداسرلا ناويد 183 انايب رشاع ةعسنا ةدبزلا ىف هلو 900 خنس
- 

 نباب فورعملا كمكم نب ىلع ىسحلا ىنالو 41.4 ةنس قوتقملا ىروجنا ريثالا ىباب فورعملا مركلا

 10 ناوبد رار هاا خنس ىودمل ىرد لأ ىلع د مسا ليخكام الو ).“ خنس ىثونملا ماسي

 زرزكدستتك 12:71 ظعرا ملل 7ك//مسمق, مصمم 246 (ذمع. 28. لآمعن 8560) دصمعأتأ. (نهداكامعأ

 ممن لمع ها ملتح يضصتلمم [ظمععام. - خوفأل. ةناحنم الع ةختأر طلزكمسسم اننتعاعاتق 1 اأو

 ونيز مح كمصععأتستلع ممقناتع ][اسصمعتم لا. 01 هرعاسسم هدأ ةصصم 953 (ذمع. 4. اآطهممت. 1546 )و

 6( ماسك ستلاع ةمحععماو ءدميضصتمم ةسمهامتتد» ءأ راسك نسهلعمععمأوك (0880605 هعتدأك5ع

 (ممللاخست. هز ىضمتمساتل 11ءازددرنتت 0ع]ءعانم طقطتتمك ءددعغو طلع ]آلاك همس اعداأع 1 علت »عا

 زوامرع ماعم ر0نامضتل ءمعصتمم ا]وصعع ممععامصاتعستسم ءقمصاتضعتعأ.  (نءةصاطتس ن2028-

 عامأم ةعرراعمل ءزسق ؟ءعوتق ةماطم]هعتمع ييطلعا زمجعسأ هيأ ع 5422. آ[2 18 غم 102 عط عصب

 1رزكممسسم اسصعاعنك 8 (//1 12 كاع" غر مداعو 12ععآبعبم لزعا] هع مسصم 997 (ذمع. 10. وع

 و 1558ز سسمعاست. "1 ععم هدم ؟عجاتم اص //-7طلعأ ]ءعوعوصاطتت ع 5423. 8 1 دعمس ]) 11 ع هدرتتات 8و

 لردزكممصتنم [ (4/ 62| ظع» (0ءامب دذدلعم | 12: /ميسدع |[ قعممتستصسمهأتي نتنأ لص م2هعقاهمم

 قعمتسلتك فعمطتسس ممغاتع حيسمدخعتت ءمصعماتطسك طمطعاتمس (0طتتغ ةصصم 101 (ذمع. 24. للم

 719)]. 5424. طظزسكلةص م1 '1حهطق'ر الاكوسات5 1)-1: /مءاه 1101/1718.

 ودوحت. طتختسفمس 1ظ] - ]81 , طلسدمسسم م4162 ب- 5426. طاقم 1411, طلحفساسق 18

 0427. اطلزحنؤم 8عطن', طللكدسسك 18641 متي زله لور. - 5425. طخ آذ منا ]] 171“.

 ىقص 1[ حطسنتر آطلزكدمسم طبغعاعتك 8مقسفكتو مصمم 975 (ذمع. 8. لسل. 1567) دضم"طنتو نانأ

 هصلعحت عاما عهدك اص /1/- ييابلعا طماطعأ ع 54929. ة8لز1 مص ء] - عع5دقتاآو طل ةمانق

 يتكام]مضنسس و ةنعام»ثتطسخ لقا 7نعملما ]7717 - 8ل هانا عب طق عربا لاق[ ع»ءررب ل عع", ؟؟دلعو 1انتن-

 6ملما/ق» لتعام ءا حمصم 600 (ذصع. 6. كسل. 1209) رصمااحنم - قلاب[ معينو ل: طعنا 010/] 01111(و

 ان دحاعم 1من 8 ءوعمت» لتعغم ءا حصصم 303 (ذصع. 17. لل. 915) دسمعأبم ب هغ اانا 110/0 ع4ا

 0م منع ملل [لممث»# ب مصمم م16 (ذمع. 12. للمس. 1122 ) دصمرعانم. ع 5430. ط1 نم
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 ياكل

 ديشرلا ناويد ته“ تايبا ةتلث ةدبولا ىف هلو رعاشلا اشاي دجال رصاعم وهو ىكرت ىمسر

 دكيحم ىأ بّذيملا ىضاقلا هيخالو لاق هال“ ةذنس ىفوتملا ىسلاقلا ىضاقلا ىلع ىب دجا

 لبع وخو ىكرت محاصر ناويد نات امجرتنو اميمظن ىف نبدي اناكو اضيأ رعت ناويد

 .راويد ها” ' تايبا خنس ةدبولا ىف هلو 1.5 ةنس ىو هداز باصقب فورعملا ميركلا

 ونامل 1
 مداسالا خيش ديحاب ىلوهلا تأ بد لامكام ئنب 0 ىلوملا وو ىكرت

 هنردأ ةتلبوق ىللوقملا وى ىكورت ىقيفر ناويد ةقرلن اثِب نوعبرأو دحاأو ةدام ةحجبؤلا 5

 ىثوت ىسراف ىورهلا نداص نكر ناويد ه5”  تايبأ ةسمخ ةدبرلا ىف هلو 11 ةنس ىفونملا

 تايبأ خناس ةدبولا ىف هلو 101 ةنس ىثوثألا ىضاقلا وهو ىكرت ىزمر ناويد ه2" ام خنس

 ىحور ناويد ه2.  اتيب نوتلتو كحا ةدبزلا ىف هلو 1. ةنس قود ىكرذ ىلناور ناويد هل

 جاجتلا نب ةبور ناويد 1 انيِب رشع ةتس ةدبزلا ىف هلو [.18 ةنس ىفوثت ىدادغب ىكرت

 1[ ععرسأر اطلزتكحسسم طتصعاعتق معدة, نمت ةهعوسقلا» ممقامع كس ءلممعأع ادتأ ءأ معد ذم

 1[/- خط لعا طماطعأ ,ىعددعي - 5431. الاحعفقم ظا- 8 ءعطنلر اطل©تححممتع [01//:6 قكاتسعل

 ظمرب ل7: 02-117 1/-( ع, همصم 563 (ذصع. 17. 0ع. 1167 ] ددمتنأاتت. 1717

 ءزدع [مملععس ييمونع لولتنععد ةلو/وملعلعقأب ءل-اأ» كات 31هأرمتوتتعل طلا-طل عمت الذل ةطتتتلت

 ممقنعست» ءلتلتمدع لتعتغ عع سكصتستواتع همه رصتمتتك طعصع ذم اذ عولم هردكتمصع نتتقتلل لط 12052

 مرسدس ةلعدعي. - 3432. آدارعةذم 1810طقعترو ًالزكدصتتق طتقعاعانق 40 - © - [ع”1

 17018, سلعو (مىومقسنلع] لتعأ ءغ هصصم 935 (ذصع. 21. لآهعن 1577) 0عانلو اع

 بزانه ؟ءعمعتطسم هعدع ص 72/- 2يالءا ]1ءودصطتتب - 5433. اط©لصحمقم 110 طقجعتب 1آ0ز55مضانق

 طععتعمم ا81ه11هع 472 ظعتن 71مامسسعلو دلعم 7غ2ل1مير# لتعاأتم نست ظلطتخق ةمدضورتك طآمالدع

 ادم ك1 وتاب ءآ- ملم تع ءك دصصم 1039 (ذمع. 11. كسع. 1629 ) رصمةانتتق ءقأ. نعمات

 وسدلعدعتسام دس ؟عجسس ذص /2/-2ويالعا طفطعأ ع 5434. الاى ةص 18 ع1 1 ءلعتنر آلزكهصتنق

 طمعععم رع ء[قتأم وست جهلسصتمتعاعدعم» 11ءعوستغمع كلعتدصممم]تأدصحع ظدلغأ عأ حصصم 939 (ةصعب

 3. كحسع. 1532) هطلتغم هنسوسع ءزاتنك ؟ععداده ذص مآ - تيطلءا ا1عودصاسكب -ح 5433. آلا ةص

 1[ هزاعم 5 ختم طلتك سسك معردز نك 201111 الاقرب ظع_”ءعمنر ةصصم 728 (صع. 17. المك. 1327)

 رسمرعامأ. - 5436. طللعةم 8 عسصعتأ طلزككدستسم اسمعاعسق ليلأ علم #8عبرنج#, مصصم 936 (ذصعم

 11. .عطط 1349) رصمعاتت و عع نام ةعد دانك اص /ر/- 2 لعا امك عماسسألا. ع 5437. لاح ذم

 8 ءعفمتو طللكممستك ةدمعاعاتك طعمة, مصمم 930 (ذمع. 10. لمحت. 1323) دصمتنطتملو ة0)

 امكعتصاح تصحننت عكست ذص 2/- 2 0ءا طهطعأا - 5438. طاصسفمس 13 طلر 10115ةصانق

 اسصععمم 82:41 820ع/0408, دصصم 1014 (ذصع. 9. 8آدت. 1605) مممدحطتتم 110 معلععأسل زانق

 معمم ذص 2/- 7اللعت, - 5439. طتحتم ا! نطق طلح ماس 1 :لهع عنا- ءامزز ف ظلك“

 536 ١١
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 هيف سيل رجر ناويد هل امهنم لك ناروهشم ناؤجار هوباو وم لاق 155 ةنس ىقوتملا ىرسبلا

 نالا ناك مصال آلا ىفطصم نب دمكم ىلوملا ومو ىكرت ىضاي 7 صاير ةراودكا ه5.  زيجارالا ىوس

 سا نب رفز نآويد ه0  اتيب نوعستو ةعبس ةدبزلا ىف هلو ريتعم روهشم هناويدو ابح

 ىمزراوكل رمع نب دومح مساقلا نأ ةمالعلا هللا راج ىرشخترلا ناويد ه#5 ىنايح نب رفزو

 فيرشلا هيف ركذ لا ليبسلا موقال هتيادح ىلع ىلاعت هللا دمحب ءادتبا هلوأ ها“. نس قوتملا

 لأ نب ريعز ناويد 08* لداسر ناويد هلو ةكم ريما سافو نب ةزج نب ىلع ىسحلا ابا

 لمد نب ريخز نأويد هآ20 ةلعج نب ريعز نآويد هآ*# هحرشو ةنس قوتملا ىزملا ىملس

 نايبلا هيلعو ناسنالا قلخ ىذلا هلل ديحلا هلوا بتاكلا نيدلا ءاهب ريبكلا ردصلا ىلع نبأ

 ىف ةمجكل هب بقل 1.( ةنس قوتملا رمعملا ىدبعلا ةمامأ ىنأ مجتالا دايز نأويد ها ْخلأ

 ناخ ديحم ناطلسلا مساب اهناويد تيتر ةرعاش ىو ىكرت بنيز ناويد هأ*«» هناسل

 ةمصنق 145 (ذمع. 1. كم. 702) رسمةءاانلع لا: 1681/6/72( كدت عا مماععست امض معتسمق يتقدم

 للعلا ممقامع حءعدسم دضعانسم 2عءرزعس ظصلعماعع. انائعسوسع للزكدصسص ءلتلتغ ةملتق للطقم

 مععمعمتم قمضسمتمتطسقخ معربا ءابتصب - 5440. ط1سنم آ[[1 ةلطخر آلزك دسك انععاعتق ة[1ه]15]1ع

 المأرهتزنتن عا لثءنو كلادا هرم ئا- ق4 مصنع سدلعم لغة ملم لتعاتم سن اعسربم»ع طلمرزفز الك دأ/مهع

 مزيجا ءأ للزكحصست مماتقكتستسا ءأ دصمعمتل جعماتس#سمامس ءلتلتغو ءدع نسم هممصهعتماا ةعرتأاعلال

 ىعرعنع ذه 1ر1 - /كيطلعا |1ءيمصانتتب - 5441. اطرح نص كم1 در اطلتلككدمسانكق 7ر71 1ظ) ءتن

 مع ها كبر ظع»» للنور مس -  ةيدع. طتصسختمصس لظظ]1 - يكدس ةهلعطقط ءءلر طل ةمتنق

 لمعانمهمستسأ لاصمأ/مأ لطت'اءاعنس لل هليتضا اعرب 0م لك ممم ءسجعر ؟دلعم 2متسمل/بع]ب ءر»#

 لزعال ءغ مصصم 535 (ذمع. 10. كسل. 1143) دصمتتسل. آمعلتا ذالمهن آ1مئاسس 2 طدساع ]ط)عأ

 [دىعععامز رم ءزسج لسعاأم جل حمس ععالعمتسمتل ءاع.ر ءأ ذطخ 2/- كار عمت“ قلاتارمدمتن لاغ

 ]لذ ءرإ الا هنسحم الثعرب !1”ءا/مع ا[ءالعمع ]لخسصتسضمس ]طدهيتلفل. 1 لعيد الزك هصتستس ءررزعأم]ةتكاتتل

 ءلزلنا/ - 5443. طلال قص كم ط عزرر, الز دصاق 707 عم“ طعن لطلن كو/ردم ة2لمحعرال ةصصق ..

 رسمدسأنتو ءزانكوسع ءهمرسسعما(مصنعق. - 5444. طاحت لصم كمط ءزعر الزكممساتق 70/7681 13 7

 ليضلم. - ةحفحهت. طلاع لأص #ثمط عزم آطلتسمسسم 8ع » هل - لقرانخ مانعا“ عت ةله]روتوتسعا

 لذ ءنء للغ [11[-كذمل» طا-]عماو» كتتطمعرم نت ذاه ذمعتتات لمسه 12؟مر نست طمستصعتس ضعمتتا

 هسومع ءلموسأ لمعتتا كاع 5440. طلسم 7257840 1خ1- كر ءرسر آطلاكدسسنس» قق#

 1 مرنمع لانلأق لل مثومت», ددلعم ةارفول 1/1 - لزعس لتعال ءعا حصصم 101 (ذصع. 24. للسلع 719)

 رسمعاسأ.  (نموعممتستصهاطهاس 2/ - قرزعت»# ىرطقعطهعنم “© نسما ءزانه ائلصوتم ةسرعلتاو اننا. ع

 د447. طللرك لص يكءاص عطر آطلزكممسنك انععاعنق ممناعمع /ءئناعأ, نسمع آلت ديئاتتلل انقل

) 1) 

 ا

_- 1) 
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 ةةاضقلا نم ىضاقلا تعني ىع قااع مل وملا لاقو ىنوماطسق ةىدلب نم ىغفيطل لوق ىلع ىو

 اهل سيلو ءارعشلا نيب ملسم لوبقم اهرعشو ملعا ىلاعت هللاو مورلا دالب ىم ةيساماب نينكمتملا

 ةيلعاجلا كردأ موصل ] ىلذهلا خيوح نبا ةدعاس ناويد هم ةديزلا قى امراعشأا نم ءىش

 شاقنلا ىفطصم وه ىكرت ىعاس ناويد ه0. نالجكلا نب ةدعاس ناويد تآ©  مالسالاو

 ىف هلو ىكرت كيب ىماس نأويد همإ انيب نوتلثو ةثلث ةدبولا ىف هلو !..2 ةنس ىوتملا

 ميحرلا ىورلأ هللا مسي هلوأ ىسراشف ىللاس ناويد كرك انيب رشع دحاو تيبب ةدام ةدبزلا

 ءارعت ةرغ ىو ميلس ض ناميلس نالطللسلا مسأ ةلوأ 5 ركذ « ميلك تسد 0 ىاصع تيرس

6 

 ءاحناب ىمورلا كاكس ناويد 56 انأويد هلعجو اهنم اهضعب بتر ةريثك هراعشاو ةينطنطسقب

 نب ميك ناويد هدد هناويد نود اننبد هل ركذ ىادف هنأ ةىدبولا ىف لاقو 1. نس قوتملا ةلمهملا

 ةثدلاقصن كه مت»د»:ء0ل ]ع| 7 01 ئععدتا. 1" 'ءعداع لمار ذص نتاطع ('معامضستسمسأ 2218 هاو ءأ

 د1مالد م4عقتع ءدحصر, ةملكو ممعاز ورع آ)عءإ ةععمتمب ظاتمس دل165 هلتعتزان5 جممعااهغ ذص نعنع

 سمعو ةسففتح ؟علعمب طقطعمألع. طظرسم قضسصقتمم كعلم ةانصأ ءأ ]ماعدت ممقاقمفق ةهطمطدغهب

 معع (مسصعم نلالسع ؟عععسف ءدع معصت متطسع ذص /22/7- 7للعأ >ءءعوطبع عجام - ق4م8. ]1 ةم

 5110, الاكدستم ذ070هع 8ع: 110:معيبرم 1100-ء72, [وت اعصممدع زعمم؟ةصاتقع ءأ آكآهسصت

 لمدحتنا]. - 5449. نرعذم 5810ه طلاكدصسق :50200ع 1 عءزن- ءلمز/منن. -ح 5450. الاك ٌةه

 8 ق1, اطلاسحمسسك ط0صعاعم ل1151 هرمع ظآ- 8 ععمم] 1. ء. ماعام» , دحسلعم ال44 لتعأت ءعغ حصصم

 1004 (ذمع. 27. كسع. 1395) ممعاسترو وعائ1 طتوعتنصأم انوه ؟ععوسق اذه ط7 - 2العا طقطعأم

 ح4وقا1. طلحلتم 85 قسط ءعر طلزكممسسق امغعلعمع كم7 عوعأر ع تتزانك ؟عجملطاتق ءعضاتتت ءأ

 تنصلععم» ذه 87- 7يرالعأ مءعععوان ةدصأاب - 5432. طز ةص 58 ةن]1, اللككةمتنكق م عرفت ءانخ

 كم7. ونسأ زأم آ1معامأأ: 1!دصصساد ىر كل مسصتمع ]10عأ 3115ءمتءمعلزع 1115ءععدغمتق “© طفعتتلاتق ءقأ

 مددسالم ةداممرمدع ا1[هعزه هانبور ءغاذم ظمصاع ]اتطعأ ممددعم كدلامصأ :907ءمز1 م7: 13 عزا 967

 ممدتتأا. سلع هد ممقنع 1سصعلتدعرو وست ممعاعععم طلغغمصمتسم مدعاتعمحسس لص طمصم »عدد

 لعصمعأتمع هأمدصعمأعدع ءهلنلز6 - 5453. ط1 مم 5 ءطعتر طللحدمسسع ةنمعأعاتق الع هب

 وت اماعع (نهمهامصس مم مم]تغعصسم5 زمعادعمستال  ة7آطسلغع ءمرصرتمعستتا ممقطتقأه 010111113 781[

 هعلتصسمحتغ ءهغ ذم لطلزكدسس مموعيععدزال - 5454. طلسفم 8 عطقطأ ظسستي آلز5ةمانعخ

 ىء/641 ص ء]زواأمعو ةصصم 970 (زمع. 31. كسع. 1562) رممءاست. ةسعام» ةصاطق]ةعأقع

 ضيقلءا حس [1صلممعمععسم لقمع لتعتل هغ دصتتنت ءزده عدمت [هتنلمغرو نست ذم الاككمسم

 ممد ]ءونطتعب - 5455. طاطعسقمس كمط عزسرب طلحدمسع هم/ عمن 8ع - ءا1م5/] ن5 | آذ6

31 
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 قاوم هام [نيعبرالا 3وىح ى 'قيوتملا مودصختم جيصق دوسأ ىجنز دنع 2 نب] ساحكشحلا

 ىيدلا جارس ”ناويق هاتوب #1 خنس ىقوتملا [ىيدلا فرش ىنميلا] ليعمسا نب ىلع [ىراكتسلا

 ىر ورس ناويد هام الل نيتلت وكن ىقق 115 ةنس قوتملا ىريعملا قارولا ليكم نب رمع

 نابعش نب ىفطصم ىلوملا ومر ىكرت ىروروس رس ناويد 5550  ىكرت تيب يدييرلا 5 هلام

 ناويد ه1.  تايبأ ةتلث ةدبزلا ىف دلو تلاتو ىلاثو لوأ ىيواود ثلث هلو 111 ةنس ىونملا

 من(. لتس دودحح يف ىقوتملا ىلصوملا ىدنكلا ءاقرلا نسل وبا وه [ىرسلا ىنب] دحأ نب ىرس

 نيتدحملا ضعب هلمع لقو كلذ دعب هداز 5 ةقرو ةدامتلك وحن هنانو لبق هرعش لفع كقو

 ناطلس بحاصم [ىفطصم ىب هللا دعس وع] ىدعس ناويد 101 مجتكملا فورح ىلع [ءابدالا]

 نب نيحلا فرش نيشلا وهو ىسراف ىدعس ىناويد هأ تايبا ةعبرا ةدبزلا ىف هلو مج

 فورم ىلع ىفوتسملا دكمحا نب ىلع همجرن 11 ةنس قوتملا ىزاريشلا ديهشلا نيدلا حلصم

 ىلع خنس بجر ىف كلذو ةميدقلا تايلزغلاو عدادبلاو ميتاولاو تابيطلا ىلع لمتشم وهو

 110 2 ةرعر سك كىلمدع متلععمع ءا ائصصتم لتععرتطتع نتا. 1"1 هنتغ جعامأع ةعممرةصاتمع ءأ

 لمكلمست هغ كععح ةمصتسس 40 (ذمع. 17. الآجل. 600) هطلتغإب. - ةودقف. اآلاحفص 5ءاعط قة

 ررزتكدمسسم | فارع« وس مل - لان ] ملغ ظعرع لوسملا | 7”عسعتم, دمتلعم كعام# لتعأات ءعغ حصصم

 032 (زمع. 20. ظءرأ. 1234 ) رسمعاطتلا ح 5457. طتصشم ةزع3ز - ءلع لنصر آل ةصانق كلق”ي-

 هلل- ل11 01مم عرب 71ه متجتنعل 11-777” »ع 27118. ةهسصم 995 (دمع. 2. آلءع. 1586)

 رسمرعاسأ. "[معتماأم كعلاعع ؟ه]يسستمملا  ةدقه. 8زوع مص 80ه اند 1, آطلزككممتلك 0151 ان5

 مو" ىف ع»”ءلامرو وننأك اص مآ - تيالعا جمس طقطعأا - 5459. ]طا ةص 85هعات11

 زرزك مستمع اسسعاعسخ اةطآمالدع 71:ت! هرم عتب ك/م'[انر محلعم كم8 لتعاتل ءغ مصصم 969 (ةصع

 11. ثءمأ. 1561) مدمعانأ. "1'عمه هلزلتغ آلزتككم صمم, طصصستعر كععتصلنعه أ '1'ءعاتسع 0165و

 مغ عمه طمطعأ معععسم ذه /7/- 7/بيللعل, - 5460. طلزحكك نص 5 ءرعأنر, آلات همست قلآقنا'//4-

 عمرا كمر»# عرج لاسعل | 8 ءرو- ءاوعر»: | 17/- 1غ را ظل( نات لل نعناع, كقكسععو ةصطتتتلل 0

 (زمع. ق. للم. 970) سمتنانتع 157 78//6/[7م7: كمس هصاع رتمعاعتتر, ةصوتنتأاو ذم "عععصأتق

 [مرع [هلئلق ممقسملم ىممععددتا. 1 ءلملع هسعاح ةدصأ ءعأ ععععصاتمتنسسس | مطتلم]هعمتستس ]

 ونستلمس ءد ه0 هملتصعتس حاطمطءلعتست ءىضمعنتأا. ع 5461. ]ل1 لم 52 ل1. 1لز155هصتنق

 [ 50 لمل/لمع طع ةلعىامرم] ك5م'لغر سن عمعاعأملل كدلافصت لعس ج0للتعطتق ظنا ءأ نتقهلاتما

 مممعسم ذم /2/- 7يطزلعا طمطعأا - 5462. طلارلنقمس 85ه'لنر طللحمصسسم ممعدتعسم كطعتلططت

 كرم ع مل - لانو عنب 781هع]]:- ءلل- لا كرف عع ا1١طمعاجسم  دصسلبم ظمأ للعات ءأ مصمم 1

 ملمع. 24. ]3 عع. 1291) رضمزادن. 476 عرب قل ردعلأ 71هءامنير كس ةلزطقطعألعع ؟ءعاتغو أ

 طمعع زماعع مر ءامالم ممفصملم [مععام,ب ءرتلامعمعر لتعاأم هرتمماكتمرو ءأ ىسنتمم ةتطهامرلم

 ةصكتوسم يضصاتصعأ. 1 "جعاتتس طمع وأ دصعممع [؟عزعط ةصصتل 734 (ذصع. 12. ظءرباب 1333).
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 وهوا كرت ىبعس ناويد ه1 . [ناخ زيكنج دالوال ريزولا] ىورق .ىسراف كبعس ناويبد هتا»

 ةدامعستو نيتس ةنس [هديبع دي ىلع لوتقملا ىضاقلا هداز كممب روهشملا] ىوريتلا ناضمر

 رثكاف لاق .مهور» عسب قونلملا ىمهوزخت أ دللا كبيبع نب دكمكم ىسحلا وبدأ وح  ىمالس ناويد هاه

 ةنس قوتملا ىكرت ىنامثعلا ناخ ميلس نب دأرم ناطلسلا ناويد ه1 ررغو بخن هرعش

 نآاويد مات

 5 ١ ع 5 . 7 3 85
 هترابيسأ ةىدلب نم نابعش ىلولا ى2و ىنرن ىقملس نآاوبد 01 ّى ,راق املس نآجبد ه1

 وىخو ىسراف ىمهيلس ناويد هاب ناويد هل ركاب ملو تايبأ ةعبرأ ةحبولا ىف هلو ةئس قر

 , ةيع عسل

 ةدلب ىم وتو ىكرت ىبهس ناويد هل“ رم نب مهس ناوي

 ناويد هقدر ناويد هل ركذي ملو ناتي ةحيبزلا ىف هلو 16 ةنس ىنوتملا ىناكن ثذيملتو هنردأ

 5403. اطلتصسفس 5210. آطلزكمسسمس معمدتعاتم 50401 1ء”ءمم, [ نحت لص ةننلو ةدتععءقعمتاتتلا

 لة وقس ]عمدا 1[! تتعأ ]مدس (عصسلا]. ع 5404. !الاحنشم 8حدجتر 18ج ممانق تقع انك

 1من م0101 1 عدمت خمير لهلتعتمر [؟دلعم 21ءروعاسملعأب لتعات ء] ةمصم 960 (نمع. 18. عع

 1552) [2 هدنق ةعكتم زماعع1ءععن]. - 5463. طاصسقم 8 ء] ستر طاسمماسم 817705071

 11ه عت»ترنعا متن 0[ ءقلملاعأب لل مطل اس, مدلعم هك عمد لتعات ءأ دمصم 393 (ذصع. 10. وو

 1002) رممعطاتت. 12 1167/47 رممحتسمتت ءمضصتستتتا ممعاعتت 0عاععامس ءغ ةمآاعملتلمس

 ةممعالامغ - 5400. طن ةم "هل قم لآسع م40 1لزحكمصانتعق طتصعتعتم ةملامسأ 1/710 مع

 ىكء/» ]12/7 0/028, هصصم ... ردمداطتتب عا 5467. 1[ زعم 801 عزسلكسو 10ز55ةصتتق

 طتصععتم5 اك0/عضسممخ كير لحعر عندك (ءصممتتع كملاحصأ هم/عئسم# دطمت»طمتتس عهأ مغ 0060

 مععدسم اه 20-2 ءأ طقطعأا - 5465. اآطتحقم 5 عابس ةصر طلزحك دمتم معجوأ كنق العز 711.-

 ة4دمو. آلى مص 5 ع1( ءالعأزر طتحدمسك ةنعععمع 810ه11هع ه76:[ مغ 67عام, هع دعطع كممعام

 هرتسسلأل ءغ حصصم ... دتم>؟طتل. كتسعام» ةصاطماهعتدع 2تيطلعا سهطتما 1:عطقاتق *6ععءعرنأأو

 محسلاستد (ةتسعص آلزككذصتتتس عأ نطاتتغل - 5470. طزدحعةص ك5 ءانستر ]115 عصاتق مع5هل عالق

 كملاممأ ذعار ظءرن ىكم/ءسك» ]لكل 0/1يرمكفتش, دصسلعم كء/مع لتعأت [ ءغ مصصم 982 (ذصعب

 23. كر. 1574) ممعطتنإ. - 5471. طتحقتم 1ظ5-1 ءصسمحسما] 8عص ىل لن عم, طلككدسانك

 كءربمتم] عر هلةرن [ 6! مدع كملدعت]. - 5472. طتسقم كحطنسر [لزدصسسم 5073

 ظعوتي 81007محمي - 5473. طلح ةص 5 عطر طلصسدمسسك طتصعتعتق هع فك لعتدصمده]أ[طصتم وانت

 لتكعمسلسس 2لءرزم/41 ظنتع ءغ ةصمم 955 (ذصع. 11. عطب 1548) هطتتكب 1نمع طقطعأ ذه

 17 - كيان لءا ؟ءكدح ر كتل ةماعلا الرو همسم ء010تددع ذطأ ممد [ءونطص ب 3474. طلخمنم
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 ناويد ه4  ىبسراف ىفيس ناويد ه0 ناتيب ةدبزلا ىف هلو ادختك مدمح نب ليهس

 بطل ناويد هلو 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب نا نب نيرلا دبع نيدلا لالج ىضويس

 نم نيرخأتملا نم روباش نآويد هم  فيفعلا نب دمحم فيرظلا باشلا ناويد ه0

 ىسراف ىلاش ناويد هن 046 تاعطقمو تايلزغو دداصق ىلع ليمتشم ىسراف مجكلا ءارعش

 هحرشو فلا هتايبا ددعو يلا ايرث مساب باحخ مان هتسب شفقن ىأ هلوا ىسران عاش ناويد هن.

 [ 2وكروريف ىيدلا لامج كلملا نب] كلم قاب موسرملا كاش ريما وهو ىكرتلاب نمش ىلوملا

 تيب فلا رشع ىنثا ىم بخننا دنأ ريمادناوخ ركذ مم. ةنس دودح ىف ىفوتملا ىراوزبسلا

 دبع نبب] ركب أ نب ليعم»ا ىنيدلا فرش ناويد هآمءا لضافالا عيمج عوبطم راص مرج الف

 نيدلا فرش ناويد هم“ فرشلا ناونع بحاص وو م« ةنس ىوشللا ىنميلا [ ىحرشلا هللا

 نسحلا وبا وم ىضرلا فيرشلا ناويد هما“ نس ىثوتملا ىنغلا دبع نب ريزعلا دبع

 ٍٍيضص

 عما ءز]1, طاحتكحمسدو اهلم/عن6]7 7ع 11 هرجع لك عاطل لعمر ع نومك ؟ءمجتطسع ليف ذص 2-7 لعا

 ممععرمال هيما, - 5473. لستم 8 ءااتر طللوممسسم معمدتعنم هع. - 5476. آل ذ ةص

 عمجتاأتو طلسممسسنق لعام7-ءل- لان قلطل-ءآ -"مارممعتا 10د: قلطغ 1 عل“ كميرتاغو ةسصم 4

 عزمع. 4. لسص. 1305) دصمتتاست. 1[لعص ]1لزسمصسسم كعضممانتت ؟اللزاا - 5477. طاحعفم

 [ر1- ةطخطط 11- 1عمعأكر !طنزحدصسسك 7101 16ءلذه ظعن- ءلمرأإ ب 1ل/ - كااطط 187- '1مرك

 زن. ع. لوكعمتم (عمعع لزع.  ةدبه. طنحتنم ظكطقطانعر آلات دسم معذت سك أ/ 61(

 نريز ء ممععم((هتطسع 18ءعودضتتس ممغاتم ءقأ.  (ئمماتمعأ آلا مسك 0084005 , ةتتطتلت 018

 هغ رعوعزمروي - 5479. ططتحنم كطقستو آلا دصانك معموزعنم ه/مسمللا ع 5480. اة

 ماقطتي التكحصسسع مععدتعتم طظستس | للعسل - ءل- لف 1" سطنأأ | كءاس ءمف»»: ىك]لفأرقو لع

 قلم// | 8 عنع- ءارسء/ل] ءمعممتستسمأأ] عا كصععو مصصتتللل 857 (ذصع. 12. لحصي 1423 ) 201انتو

 نسأ زأم زمعترتا : © "لدم نسأ ممددعس هظدلتمطانالل ةمعضمتاتسل همدستمع 18 |عز داس هلماعمحت ماا ءاعم

 اكآماان كرم عرب مةصصعلتعتتت ءزالق ءمسضعمامعنتلل ءهلئلتغو هغ كمل - عرب ممتكمتم ةلطسمس

 لمملععتس حععوسس دستل]ذطنع ]لزكك صنم ةعاعونعععم نست ةتصع لمطتم هدصصتطسع دتعم لع ]!ز(ةعتق

 انعمع رسعضأاتع عدانق ءأ معععمجابمو مهول سس ةوهل. ]7زرحنم كطعءععز1- ءعل- لنمر 10115 5مانق

 كم« مس ملل - لانخ 1طعربمأأ عرب كلطلق ظعام | ظع»» قلطلعل/هأر كارعسأرخ] 7 سعلافر هصلتف 7

 مع. 18. لسع. 1433) دصمتنانأ. [آلعد جنعام»» ءمأ اذطعخا 0مم عمل عمرك - 35482. الز ثم

 مارمععأ - ءل- لأم, الاكدحصسم ئ/ع»وأر/- مل - لفسن لال ءآ- عع العب لكطل-عءا- عامستب

 مصصم ... سمرعنلم. ع نةوههق. طاح نلم ]خ1 - هكط ءعال 115-151 ءلطنترم الات دصتك م1141

 هلم منوسعل اعنا لله وعن 31: ىعبم#, دلعم 31/ - كابع»أرك ط1 - 1! ءللم لتعال ءا ةصصم 6 (ل0

 21. لق. 1013) رضمرعانأ. ط1: 7/0/7287 ءزسق اللكك طصتنتت طلئتعمالللا١ ةرنزنعآأامأ ناتهأ ن0
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 فيرشلا ناويد 6 ءابدالا ضعبل ردصلا حارشناب ىمسملا هراتخو دوجولا ريتك تادلج“

 م“ ةنس وتلا روكذملا ىضرلا فيرشلا وخا ىوسوملا نيسح نب ىلع مساقلا وبا وه ىصتزرملا

 فيطلا فسو اذاو ريبك هرعش ناويدو ةعيشلا بهذم ىلع فيناصت هلو لق رردلا بحاص وهو

 مالسالا يبرأ هخيرات ىف هبهش نبأ لاق تدلق] عضاوملا نم ريتك ىف هلمعتسا دقو هيف داجا

 ىضرلا فيرشلا وخأ وهو ةعيشلا بهذم ىلع ةيجكم تافنسم ىصترملا فيرشللو ىعمذلا لاق

 نم ىزوجلا نبا درس دقو مهريفكتو ةباكحسصلا بس ىصترملا فيناصت قو ىضفاأر امهنم لكو

 كح سسع 5 2 5565 8 و 5 2 5 8
 ناويد هاثمد [مهنع هللا ىضر ةظفحو ةشياعو نامتعو رمح ريفكت ىف اكبق ايش ىضترملا مالك

 .-. ّ 7 00 مو . 5 5 6 7 6 03 ١
 مش ناويد هلأ" حامشلا ناوبد هاج ناتبب ةكيبولأ ىف هلو كر درعشو ىباون ىرخش

 مم]سست هتطتق مصمم عا عمقتتتم و نست ددتتلطتصت ص طمتستمتسما 12ةطتاطاتق اصكعمأدطتت. 11ء]15ءءرد

 ءزدعص ممعسعص مطتلم1مودك ونستلحتس ذص ءمتغمسع 175:77 ه] - ؟مله» ةمععتمأاو ءه0101[. ب

 ج484. الادعلم ظطاداذط عمال 181-خ1آسعغءلطحر طلح دصتك 411: 7عامودتقسا قل ظعرأ 10د عا

 ل1 يئءمغ, ؟دلعم /-ذاء عمرك 81- للاساءلام لتعاتم نحسن اولع» ه7 ء”ةركخ 1آ- ]7 علقت دح0ا6

 ]دسم ملغ ءعغ مصمم 436 (ذمع. 29. لدل. 1044 ) هطتتغ. 10عجد هرصك 100 ع» ءاجابم”ء» ءلألتكو

 ءقغ 15 116/784  تحدح مانعد هرعتج ةعئوجمتىدع لتعتغ هل مععودامتس كلطئتتغمستتت. طزادخ

 لرزتك جمس رمهعستسا ءقذع ءهغ نسقهصلم مطقم(غمعسمتج [عدعتطوغ ءويععوجتسس , 00100 مدتتأاتق 10عزق

 معتم [4لززعتم طمعع (ددصغأ ؟عطد ل"”مطوملوثء!ةطهعآعمع) : لقد: كامابطعآب ذص [آظتعأامدتو ةاتقم

 نتن هراتك 16"ه[ع] 6آ- 2؟7[مم» هج 1) عاما ءلئطتست ءمصاتساتمأتت , عع جنعامخ(مغع ءزدقلعتس

 111 ءان : 51-11 عسأرك 1807 - لل ءللعرم ةموتتغو ماسعم هردعتو ةماصتعو ءلتلتغ لتكعتماأ صهع

 عاتتغستسا ةععمرست700ة(ه, ءأ ظولع» هىغ ه7 عر“ 8/1- 186014.  آناععوسع 1:0770/]ة5 آدتكو

 أ لما ءعلاع ذم هةعتراتم ةهدته ل1101 م7272 ءللق ةمعلم5 معرعاصتمعأا ءعغ ةسرتاعأمكلك 3ععانكقأ

 آ[مامعلسم 1م - ءزمسعس# ممسصتتلاح همععدملم معمدععتطتق ءةاو نسمع ل1" ءللم دهاتعمع 0

 0110. 011ج( , ملتءآ7م ءغأ ط1 هركتععم ويتطستع آل هتك ربعممتكسم ةتغر ءقمصحأ للف ءممقععامم 05

 مجمد ههغ]. -  ة4دهز. طلعمم ظهطسلعءأر آطلتكدمسسك ةنععاعتق ك7 ممر, وعدت

 لسمق ءعدسك ذه 12/7- 7يل لع طقطعغع -  قةدهق. طتصسفمس 11- هط ءدصتس ةلعطر آطلزككهصتتق

 كذمءرجرو من. -  ة4ده7. طتصسقمس ذط ءرصأأتر الزحككدستتكق ةتععأعالق اه /عر»ب 1 مصمم 936 (أصع

 5. كعمل 1529) رصمعاستو عوسأ دصتمستتسع تكتتل ماع منعاع ءممسستستك 11/7 عمم ءمصكمسل عصلتتق

 ءىأ هغ] ذم ر//- ييقلعا يدتصلععتسا معدتك طقطعع -ح ةدهه. طلتنذم كطعءسفأ 2 ةعطقب

 آلزت دمتم طتصعتعتم هم عردو# 2مي/معر مسصصم 988 (ذصع. 17. 1'عطع. 1580) دتمانتو © ءاتاتك

 معرستطتم معو ص 72727- 7العا مءعععواأ هددصأاب  ق4دعقف. 12زرعنم 8-151طعصاعع اهلي
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 ناويد ه1. ديج هناويدو لاق هأ. ةنس ىقوتملا هراص ىباب فورعملا ضويح# ىب هللا دبع ديد

 نساحملا ىنا ءاوشلا ناويد ه0  [ةيلعاجلا ءارعش نم ىدزالا قارب نب ورمع] ىرفنشلا

 عبيرأ ىف للخدي ريبك هناويدو لاق هم ةنس ىفوتملا ىبلحلا ىقوكلا ليعمسا نبأ وحد فسوي

 أويد 0153) انيب نورشعو نانتا ةدبولا ىف هلو ىكرت ىودهنردا قوش ناويد ه1 تاىدلج#“ 6 ءمريي 1 5 اا 1 5 7 2 00 20 5 5 -

 دناويدو ناكلخ بأ لاق 150 ةنس قوتملا ىدسالا ىلع د نابت وو ىروغاشلا باهشلا

 7 0 ل د 3 10 5 0
 نب دعا ومو ىراؤغلا باهشلا ناويد ه7 ةيكتبم هيناععو ةقدار هراعشأاو ناسح عيطاقم

 لععلو تلق] فالا ةعبرأ هتايباو ىسراف ىدهش ناويد 5845 د!. خنس قوتملا كلملا كيع

 5 ديح ناطلسلا مساب مظن ىديشلا ناك هتركذت ىف فشاع ىلوملا لاق نامتع لآ خيراونت اذ

 هللا خحر ىلا لقتتا تيب فالا ةعبرا ىلا همظن غلب املف همانعاشلا رحب ىف ناماتع لأ خيراون

 لأ كتله ىسفن هللا مسابو ىهمأ هلوأ شرع نبأ نيدلا ىببح خيشلا اسيد 0 [ىهتنا

 ]رز دمك كاني 3تلم|مستنعلتع كطلملامآ عبي قلمامستنعل كابعرنا عسأضم, ؟دلعم لاند: كم عأب

 لزعإأ ه مصمم 517 (ادع. 1. لامع. 1123) رسمالاتن. الاد ل6417: ]10155 ةطتتللل ءمظععااتلاا

 حمرعا]من. - ةوقل. الز رخةم كظطعصلق عمار طلاكطصسم ممنامع الر عربر عر | لتس لق علو لق عت"

 4ع, نأ (ةدربمعع زعممرتمصأاتمع دزحتغإ. - 54901. طتحسكم ]خ1 - هط عزك قى 1ل111ةصانق

 قارنا طن عانوا ةكعتارإ طعم لعسمأا الكيس آطله/ءانغو دحدلعم ]17/ - كر عمم لتعال ءعأ دمتم 5

 (زمع. 24. كس. 1237) رسمتناتتنل. ةططنن لع م//ب طسصع ]لكك حمتتنسل لقمع ءقهع للعلا ءأ

 نسماكسمع ؟هلسصتصتطسع ءمرضمعءءاعملل. - 5492. ط1 لم كطح سعلعأو آلزكدماتك 11111 الق

 ىمزممعلقأ تىلضحصسممماتأمصتأب نأ هل كمان لسمع ١> ءئحسف اص /ث/- يالعا طمطعأا ع 5493. الاخ ةم

 رضا - عطعطقطر التكممسسع تعا مط - ءل- لقا ل'هابرانا اعنا لآ: ىلععلا كا مجانى حمسم 5

 (زمع. 30. لامع. 1218) رصمعسأ. الطلع 8//1/16ميو طسصع آلتكحصسست رناعطتق مضسمتمم ل1 ءعمما1“

 للعام مصاتصعسع للعلا. 8مقدتم ءزسع رصتتلاسنس امععأ هغ ةعصاءصاتوتنتلال 20118100111 [ءعروجي ةوأر

 رن4و4. طاح نم اظظا -ذط ءطخطب !طنتسدمسسم 97عام ط - عل - لنخ لادم اأ عدن لكل طلد-عأ - »عنز

 3493. ]ل زحع غم كجط عط لتر 101 ةصتنق ]معمر مصصم 710 (ذمع. 31. ةلطمت. 1310) ردمانتع

 معععلعسم تعلمي نسأ نسمانم» دصتلالع تعكس ءمصاتصعأ. | !*هعامعععو دغ ننتلعس ءعم

 هواصمرخو طمعع طلقامرلم عا ععماتق 0( طسمصتعمعي اآماللح قلعقؤقتع ءعمتس اص 1 ءلعطف»ءا لخعتأو

 ى/عإلع ممدستصع كنلافصأ 11ه ميروسعا طئعامسمم لج ممماتمع (0(طيسممتعمع هل دصعاضتتل لم

 كامب - ممبعأب دنكتاماتتللل متل مهرتأ 55م:  ءنللل تلتاعتلل قتئلتعل تع طئتتات عااتتلال 11011101[( 

 رستلاتسسل 1ععوتتتلل) ]عم عمة عمار ذص ستقع عمزلتمتس 1261 طعمامع معععمطتق عقال.

 نووق. طاصسمنم ]خ1 - ظطءزلعط, الاحدسسم ذطعتاطت اله/ق- ءاع لن ةظة»» لسماع نسأ أه

 امعارزا: كمرسعم سعللل ءأ تمستامع اللغز ةمضتسق رضغعم للتحتلتلا اع. آ؟ئنليروعررب ع 1 لعض
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 ىدنفا ىحيش ناويد ه0“ هناويد فصنل ربكالا محناب ةموسوم ةليوط ةديصق هلو كلج“

 نانكا «كحبولا" ى غلو 1عاالتس قوتقلا  بايقتلا ةمالعلاب فورعملا ىيحلا ناهرب كيسلا" نبا

 ىف هلو ىناتلا داوم ناطلسلا ءارعش نم ىلايمركلا ىكرت ىخكابش ناد كل انيب نورشعو

 تاببا خةسيخ ةدبؤلا ىف كلو فلا ةنس قوت ىكرت ىرباص ناويد 01 تايبأ خسمخ ةدبؤلا

 مم نس قوتملا ىلاقلاطلا ردز ولأ دابع ىب ليعمساأ مساقلا وبا وه بحاسصلا نآاويد 7

 ع

 ىلع ةلمتشم ىيواود ةعبس هل تيأر ةدبزلا ىف لاق هنردا ةللب نم ىكرت ىقداص ناويد هد.أ

 حلو 110 ةنس ىقوقملا ىققاص نآويد هد.ا' انيب رشع لدا هين ديننا ام ةلمجو ةريتك راعشأ

 ةدبزلا ىف هلو ىررجملا اشاي مساق وهو ئكرت ىنثاص ناويد هد.” تايبا ةسمخ ةدبرلا يف

 .مب كيحأ ىضاقلا وهو ىكرت قاص ناويد هم. تايبأ ةعبرأ

 أاوبذ هد.ه كحاو تيبب ةديزلا 83 كلو 1:1 نس

 (موعض0لمدح 1ههوعححس 11-11 هزز طاف 7/قم» ةصخعتماأمس» ءلتلتغو نيتمع لتطستلتمست مدتاعتت 1)زهصخ

 ءيعراع6م - 5497. طزحةم كط ءزالعطتر اطلزكدمتك 5876:8111 عننا 11: - قع

 18 071ءاتن- ءل - ل1: , دلعو 117 - ىك/]منسعا ظل- ل معقخط لتعاأ ءا حصصم 1044 (ةصع. 17. كدصت

 1634 ) مممعامأو ع اتق ؟ءمقلطسع تعتمأت لدم ذص 250-727 ءا ا1ءعودصاتتب ع 5498. آل ذةم

 عد عزاعطتو طزصسحمسم ا0ععاعمسم الاء, 71 ع7 نار ننأ دصاعت ممقامم "ةدلافسأ ل”0 1

 1ننأ ع يسنتسواتع ؟ءرقتق خص 1ث - /يالعا طقطعا - 5409. لل ]خ1 ةص 8 خطت1عأرو 1آ0155ةصتنق

 طةيععتعمم كم7" ةمصم 1000 (ذصع. 9. 0ع 1591) مصمزتطتل.  آ10ع نتتتلط 0116 ءّزاتق 1721515

 زم 7-7871 0ع/. -ح 5500. الاخر ةص آظظ1- 5 ةطخطو آطلزتعهصتتكق ل17: 1ءاعقاخ ظءدر:01] 16

 ل10 167ءعءابن# !1١1 تتهم طمصمت“تاعع ا - كنق ىعممتستسمكا ءأ مسلم 383 (ذصع. و. 1"ءطقن

 995) رصم»عطبتب. -ح 5501. لطل11قغص 5301م آالزككدستتق ةتععاعتق ئ560ءا ىكلعتحمسممماتاةصتم

 كسعامر» هرعرتتك جيالعا لتعتغعت: 1101 ةعراعس ]للك دشسمو حط عم ءرضصممعتأمدو ونت هتنلأ

 ءدضسصتصاع ءمدضسمعاعسلتتصغو عا ةدتصتنلا ؟عطقاتتتتمس و (108 ذص 1 - 7للعا ءععوتغو هس ععاس

 عروسه ممصو هييععلزرك6ف - 5502. آل1123ص 5811, الك مصنع اتععاعتق اكتر هطقلم 7

 (نمع. 3. 0ءم 1559) مدمادأرو نا عن صوتتع ؟عدعاتق اص /17/-7 طل لعا طهطعأا ع 5503. ال1 ةص

 كةكنرو طلحسمسسك ادمععاعاتق ((81» ظمعارمع لعععت":, نلعم كك لتعاأتو ع ىتّقداتكق ؟عرفتطاتق

 وسمطما» ذص /27- 7العا 1ءعودصاكتكب. - 5504. ]121 خص 8 ةكلر آطلزككمسسم ةنقعاعاتق كم0

 ل1760 عدن ('مجمزرع قكلبوعل آطلا- ظظءمعآموعءعمغر حدلعم كل لتعاأل ءغ مصمم 1006 (ذصعب

 4. كتع. 1597) رطم[انأو وتلك انطانل11  علقاتا» ذم 2-27 لءا طمطعأغب - 5503. ]81 ةص

 مملتطر طلسدمسك ةهتعلعتم 5472/1 ظءرن لءامل, هصصم 973 (ذصع. 29. لدلع 1563) تمن
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 نم [ىزيربتلا ناخ دعتسمب بقلملا] ىسراف بداص ناويد هدأ تايبا ةسمخ ةدبزلا ىف

 هناميي ارم نافرع زا بر اي هلوا ةربتعملا نيواودلا نم وو [ا../ ةنس ىقوث] رصعلا اذه لاجر

 فورحكلا ىلع تاعطقمو تادرفم رث فورحلا ىلع ةبترم تايلزغ ىلع لمتشم ومو يلا هذ راشرس

 ىناسملتلا ىيكج ىب دجا ةلح ىنأ نبال ةبابصلا ناويد هد.4 ىتش كداصقلا نم هيف هلو اضيأ

 خلودلا ردعع 3 هنردأ ةىحلب نم وو ىكرش ىبابص ناويد هد.+ با خنس ىونملا [ىفنخلا]

 سمح 8ةحيبزلا ىف هلو هداز ىملعب فورعملا فيرش وهو ىربص ناوبد 0.1 خيناتلا ةيديزيابلا

 نانيب ةحبؤلا ككل [ىناميقلا] فيرظلا ىديعب فورعملا ىحوبص نآويد هدأ. ا نوعبرأو

 كي 0 2 0 05 ا | د 577
 ىبتشالا بدم اح وحو ىترد ىردص ناويد همأأ لعجلا 057 رخاصو ىفلا رخاصدص ناويد همأأ

 لاق 85 نس ىقوذملا بنتاكلا نسل ند ىلع ر وصنم وبا وع ردرص ناويد هدأ“ 9و1“ ةنس ىقونملا

 ىيدلا لايح خببشلل ىرصرصلا نآاوبد هدأ خقداق ةكحاببو ةقأر والخ هرعش ىلعو رمغص هناويدو

 (ةمنموسع ءزسع مجسم 10٠ع ذص ظل/ - يل للعا. ع 35500. طتححأتمس كظقةتطر طلح دسسق معطكل عانق

 كمةاخ | 1 ءاستستم طمممتتلعع ةليسسامضلل لعلك فيممدصتسمتتل] و نحل طصاعتت دلعمد طلق ةعامأتج

 مرسلا [عأ ةصصم 1087 (زمع. 0. للمع. 1076) رصمعاسسق عقال. طنز ممسسك دممعلم ةانعام أ اهلع

 عمسلمع ءغ زمعتمتا زله: ©( ]1دهدصتصعو لمصح دستطت ممعتلسس ءهمعصمتاتمضتق رماعصتتست ءاع.ر ءأ

 ىمضمتمم ةدهتمرلم ءمقصاتصمأ ةلجطقطءعأتعع للك ممعتامو ممرككم ءقضفتمم ةلمعتلم ها ططقرأمدو

 قل عماامما لتعغأم ءغ هلوطمطعأتعع هضلتصمامفب ها ('مم4 م5 يسموستع ؟هتئلهق. - 5507. ال1 ةص

 [كا- كمطخشط هاب للتكدصسسم لعمالعمت اعمعضتست, هتعام»ع لان: للغ طل عزام كاتسعلا طعن 7” لبر

 11م يل | آ[آدصعلتمح ]و حسصم 776 (ذمع. 12. لكسص٠ 1374) مرمدناطنم. ع 5508. 11م

 عوطأةونتو اطللححصسسم ةنععاعسم ةهل م41 ةلضصمسم مما امصتب نست اعسرمت"ع كدلامصت 2(نءععفل

 مضلل. - 5509. طلحلم همطعتي طلئسدمسم م76 ”رت ثمان ةر صلعم 1 عملعأاب لتعاتب

 نسأ نسنلعدعتساح نستموتتع ؟'عرتكانتك ذص //- /يطللاعا طمطعأاب ب 5510. اطلاحةص 8هطئطخو

 رراسدسسع كما |[ (م”مسمنتاغ ]| , ؟دلعم قلطلف 7ل/ - العمور“ لتعاتو دع نسم لدتم ؟عدتكانق ذه

 1| - كبارلءا ]1ءعودصاتآ. -  ةقاأ. آطلزحفم كدملعط» لل عزلتر طلاحدسسم 044/1 قل/عرأ ءأ

 دم“ ]لذ ءعء- ءازرمل. -  ةقلف. طتصسفسصس ك5حلعأر آطلتكددسع انصعاعسق 110:عضأ لها

 ماعم ىكمل»#م لئتعأل ءغ مسصصم 993 (زمع. 24. آلءع. 1585) دصمنل. - 5513. طا نم

 ةورمرع ل ءععر آطللكمسسك للتي 71عندنئ أ قلع عن ءا]لبمعم» ظنتطمعرم دحصدلعم كمس»0ع»» للعات

 ءغ ممصم 405 (ذمع. 17. ظءررأب 1072) ردمءانت. طار ل6 م//ععمنو آلاك د صتتللل ]قتنالانلا١ ةردزن عااهكو

 ها عندكم ءزنك ممنمأ ؟ءمسماماعس عمامتس ءأ منسلعطعا نلتصعتس ممععامتتمللا ءاالممسل ءقدع

 لزعلا - 5514. طتسنم ]خا - كحععمعأو اطلتححسسك ذطعتاعطأ لعن م/-عال-لأنا لنا 70/00“

) 1 
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 حدمو دعزلا ىف [1050 ةنس ىقوتملا] ىلبذحلا [ريرضلا] ىرصرصلا [فسوي نب] ىيكي ايركز ىنأ

 هلو ميدقلا ميلس نالدلسلا رود لداوا ىف ىفوت ىونيسلا ىئافص ناويد هد معلص ىبنلا

 »1 ةنس قوتملا ىلع نب ايارس نب زيزعلا كبع] ىلخلا ىفصلا نأويد هدال ىاتيب ةدبزلا ىف

 سابعلا وبا وه نيدلا حالص ناويد هدا/ الصف نيثلث ىلع لمتشم اًباب رشع ىنثا ىلع [ومهو

 ناويد هدا» تيبوذ [رعش] ناويد هلو لاق 11 ةنس قوتملا ىلبرالا كيسلا كبع نب دجا

 ىلوملا لاق ىلوييلكب ىطوتملا ليكم وجو ىكرت ىينص ناويد هال هللأ دبع نب كيصلا

 ةعبرأ ةدبؤلا ىف خلو 151 خنس وت لايخأو عنصتلا نع اًيلاخ انيب رأ مو هناأويد 7-5-5 ىرهمأ

 / : 0 ١
 نباب فورعملا كمكم نب ىسحأ دبع لكيمدكم وبأ وف ىروصلا نآويد هدا“ انيب نوعبرأو

 ميعاربأ وه ىلوصلا ناويد هدا ناسحالا ََك هناويدد ىف نسحأ لاق 811 خنس قوتملا ن .رويلغ

 . قربصلا ناويد هدا“ ريغص وهو بخان هناويد ىم لكو لاق )» غنس قوتملا سابعلا نبأ
51 7 

 1مم |[ 76 >؟مبرك فمع ] 11ظدصطملتكمعو دحتلعم اله وعم»# للعأل |[ عع همصم 656 (ذمع.

 8ع. لوم. 1258) رصمتنطنأ ]. "1عمعامأ معممطعأومع 2108 ه7جتن عل ةطعاتسعساتمتل ءغ ]ه0 عدت ع

 ودام. طاقم 521 ةجأر طاح دمسسم الهر كتبو نأ ذمتاتم (هصممعتعك ؟ةنلاقصأ هعت» ].

 قمرنا ءهأ اص 2/- 7للع# لدمعو ؟عدجسم طقطعأا - و10. طتحعقم 85-181 ه2, طل ةهمتنق

 كمر 17:71: |[ كطفل -ءآ- معاس عرب ذء”فيرع طعن قللغو ةهصصم 759 (ذمع. 14. طعع. 1357)

 رسمات ل. آكص 0سم0ععزست ءقمررتتو 0 ذاعطاتطتق عما ءغ تعلصلاع ءمصاتصعأ ةععالمصعم.

 قوا7. طتصسخم 5حاقفط- ءل- ل مر آطلاكدصتتك قانا هاا عخ لآقتنعف عت: قلللاد ءآ- :ءيزنلا

 17: مدلعم هه( -عل-ل: لتعأت عع دصصم 031 (ذصع. 7. 0ع[. 1233) رصم»امل. [1لعرس اعداع لل

 1716/7/47: ا©لك حصتنا ءقضست هتطاتق ان01ن1 عدكتنتنلا ماعم ءكيدص ممدانتأا. ع 5518. آل 1م

 1[ ١-1 عدس ءلر آالتكدسسم امن علا 8ع: قلاالمل]مأ. ع ةقثف. لالذعغم كدصلتر آلاككدصاتك

 طةسعوعتق 2/ه]يميمت»ءلتع كمس'ك (ملتممات طقطتنمساتلك ءغ ةصصم 941 (ذصع. 13. كمل. 1334)

 رصمرعسكتت. اذ[م]]ح كرد: للزك دمت طسصعو ةتغر غمطتت>»> معع1ععتو معع ديلطتس طق امكعمت

 نمركمتلو نات ممم 3:1 8عامذع ءمرتممعتأطتق أ 590 كعاضاتق هنأ ١106 سهلعدعتساو

 ءزده معكم ذص 1-هل لعا. - 3520. ط8 نس ظلال ةسسعأر طلتحسمسسم قلاع 110/011 لنق

 ك8 - ء-01»7ع2 عد: ]1601 منوت»عل كبسة دلعم 181 ( ملت لتعاأ هع ةصصم 419 (ذصع.

 31. لحص. 1028) دصمعدت. لن: 716/787: (0سمأ ءمالمصسعر اصوتتغو ءوععععتع ص طمع الائكحسم

 مءمعوانق موا - 55921. طاحسمم اكا- 8 هسالأر ًالاكدستك 18”ه] 01 ظعءاا- ءاماا مع. دعم

 ىوت,76 لتعات ءعغ دصصم 243 (ذمع. 30. كم. 857) دسمان. 18 761641727 (ماتتص ]ل155 ةطتتتل

 لع] عع (ممطتس قعسصتمم قممكمعمع للعلا ءأ مدمس ءعقوعي ع 3392. ]21دك غم ]خ1 5-١ ءعاععأتب
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 قوتملا ىراتسوملا ىسحل ىكرت ىبايض :قاويد هد  ئتراف. قريمض'ناويد "ممل" ٠١ قسراف

 زاريشب ىونملا ىرزالا خيشلا ذيبملت رباج] بلاط ناويد هدل» يناتيب ةدبزلا ىف هلو 11* ةنس

 ميلس ىناطلسلا ىمز ىف ىثوت ىكرت ىعلاط ناويد هدا“ راهتشاو رابتعا هل ىسراف [م0 ةنس

 ىلهاج روهشم وه ىركبلا ديعلا نب ةقرط ناويد دا اًميب رشع انثا ةدبولا ىف هلو ميدقلا

 2 5 5 َ 11 ير 8
 ديع نب ديزي مايأ ىف ىون روهشملا وفن نب ميكح نب مكحا] حامرنلا ناويد هدا هدحرشو

 ىلع نب نيسحلا ليعمسأ ىنأ باتكلا رخث ديمعلا ىمارغطلا ناويد ه [ىومالا كلملا

 ضعب هعمج [هأن“ ةنس لوتقملا ريزولا ىدارغطلاب ] بقلملا [ىشنملا ىاهفصالا نيدلا ديوم]

 عم ةديصقلا هذه ىنأت تلق مجكلا ةيمالب ةفورعملا هتديصق هرعش ىنساحم نمو لاق هدافحأ

 قوتملا دادتلاب فورعملا روصنم ىنأ مساقلا نب] كادحلا رفاظ ناويد هد. ماللا ىف اهحورش
-_ 

 5 7 ُ 0 0 ١ نأ 01 1 . 5000 7 7 6 5
 ةدبولا ىف هلو ىنشيب كيملت ىلر وجج ةدلب نم وتو ىكرت ىفيرظ ناويد هدا" [هأ5 ةنس رصمب

 [رزرك دمام رعد تنم راكع” مرض ع 3523. ط1 حلم آلا عرس أ دنأ1, ]للك دصسق معدمأ عانق 10/771471. ب

 وحدك. طلسقس طططنع أون الاك ممسك اسععاعتق طلهعيناخ كلسعافت. ؟دلعم آلة لنعات ءأ

 مصصم 992 (عزمع. 4. لمص. 1584) رصم>طنتر ونتخ لدم5 عنوانه أد /- 2يااعا طقطعأم

 قودح. طاعقم 1! ةلتطر طللححسسم معمستعتم 1/1 | ل مق, ين 0تككمسلسق كهطعتلعطت قلمعع»#

 اننغ أ كطتعقما ةمصم 854 (ذمع. 14. 1"عطع 1450) هطلتاأإ. آلزككدسسق دتهعمملال 2011011[ علض

 ما «ع]ءطاملعرر ءمممععيأامسك وأي - 5520. لستم 1 ةلتتو طلتك ةصانتق طتقعأعاتق 12/21

 نست (صربمع 5نلغحصأ ىع/» معمحتع سمتضاسسعس هنأ ءا لسملععتس ؟ءعنكنك ذص 17آ- 2اناعأا

 روطعإ ا 5597. طزحنم !ا دعوأمو الاكدمم 12ه مع آث ءنا- ءامال عر نسا اعطت 05

 اعممرمصاتمع دسصمعممتس عاممتمتس قصقفععمأتق ءعأار ءزانضوتع مست علامتتمك. - ق528. ]ل1 ةم

 [ئ1- 1 اهنسس قطر آطلزتكحصسخ 1" نهتسعلخ | ]8|- ظل هععر» ظعتي طله لطف ءنإ ل ةدلتك مماثتم

 ونسأ "ععصمصأاع )"عمقا آظعت» قلال- ءأ - سعات »مندل رحمتك ءداأز. ع 5529. ]ل1 مص

 [ئ1- 1 هعاط ع ةجنر طلححصسسم آ[: بنص لقت ةطورومأا 1لا-]ل هع اعرب ىللغ |[ 81هدمميرررءل-عل- ل

 1؟/ ماك ةقلسعلف (]. ء. ةهتمامع ءععمصعز | 2/- قمل ةيتطقضتس (]هرتمع ءغ طمعصملعع

 1 جا ايرغ قيممتصتصمات. | آ1م(عع[اععاتق نأ مصصم 513 (ذصع. 14. كرت. 1119 )], ءغ الز كصتس

 نسنلمتس ه يىعمفلتم ةنعععلعماتطسق ءمللععتأا6ت للم 1ع! م// لمنع لك مدلعطتتقو هلأو ءّزانق

 ىيضستمتاسس هنا (0ممنث0لع دلعم لرابجرعا ءا- هيعر» لتعامو يسمع ةملم لص ]ذا عرتك رات تكتسح

 يرصس ءقامعتم ءقمسسعتم مد ةطتطتس - 5530. للأم 1ع ةلتعر طلاك دسك لقني 2ل67117

 "1 ءايرلأد» | اذ عنب - ملماهعفمس , دلعم لق1- 1ل«ل0لم0 لتعاتن ءاذص ةلعوجماأم حصصم 5 (ذصع. 4. آل عع.

 1130) سسمءاسنإ. - 5531. طنط ةم '[' معا 1خ1ر طلتك دسسمك انععاعسم 0/016::1 ةهط دعطع كو"

 هعتتصلتو ونسأ لنكءامسلسع 2 ء/مو/ا6# ملغ ءأ دصلععتسم ؟ععجاتمق اص 70/1 - ييانعا طقاطعأم بح

 ل

 ا

10 
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 دعمج ه1. خنس زيرمنب ىيوتملا لامكام ىب رهاط ىاراغلا ربهظ ناوبد مجهز اند رشع دحأ

 ناويد هد“ ىساحسلا نيدلا سمش اويد هم» خكتاع ناويد هوز كعس ميد دياع

 قى ةارهب تام ىناثلا املس بقلملا وعو ناطلس خرجا ناممز ءارعش ىم دومكم انالوم قراع

 11 ةنس قونتملا لمح نب ىلع ديسلا وهو ىكرت ىلج فشاع ناويد هد”ك | م8. خنس دودح

 نم ناك دجأ ب عطصم وو ىكرشو ىسراف ىلاع ناآويد هد“ تاببدأ ةعيس ةديؤلا 35

 ّح 2 لاق ع نوعبرأو عبس ةلاب مآ ىق + هلو هدداصق عم لمكم هناأويدو ا!..+ ةخذس قوت ةريثك تافلوم

 تاببالا هذعو ديقلا ملاص ادحاو اتيب اهنم دحاو َك ىف دجأ رثو خةموظنم ابتك ةخعبرأ هل تيأر

 [دمح ىب] هللا ديع نآويد هد ىتصخل كلا ىب رماع نأو  مراويد هم" ةددعتملا ىدواودلا نم

 هللا كبع نآويد هم. ةيسراف ىيواود ةتات هلو 201 خنس قولا مالسالا خشب بقلم ا ىورهلا ىراصنالا

 5532. طاحعذم 1! عءوطلعرو ًطللكدساتتمق مععتتعتك 111 ظوت: ةلماءعتدت»ءعا طة ساناقر لعدم

 1لعمزو» لتعاأت ءغ تص دتعادع 1ءقكد دصصم 598 (ذصع. 1. 0ع 1201) دمدمدعطتتلم  طلزكك صحتنا

 ى]1 ءونغ كة رجع - ءل- لف: هك ءزاعن. - 5533. اخ ةساخ 814 ]لزم صتنق 45701 ل ءرو مون ل.

 3534. 81 عمص قكغنلعور طلحدماتق 474ع. ح 5535. طاصسأم كعتأتو الاكدصسستق ١10113

 ممداس ه11ه]»0 مقر و نست ذصاع» ممقاممه اصممعع ةسلامصت كم مقملل همست. 11طهدمعتقظعع

 ىممرجمر» آ1آ1. ءىعممسستسماتق ءا طآععوتمع لععو ةمصتتتت 8540 (ذمع. 16. لصلع 14360) مزمةنطتتتق

 عيا 55360. طتنصسنم كعطتع ل عا ءطنر طللحكدستتك طتقعت مم 5عيججت1 لن ق7 طعن ل0170

 مملعم لعأتع لءعال# لثعأت ءأ ةصصم 979 (ذصع. 26. ة1هت. 1571) ددمتتتست“. 1106 ةعماعس :

 قدح معهسسم اص طا - يينلعا. -ح 5537. طتحك ةص كلذ طللكممتتك معدقت أنك عأ طتقعأءاتك

 111 ركمع وتو قاس عءل و دلعم م2 ىعممسصتسمتل ءعغ تص نحطع ©هلتدمات مم. آللهم

 طةنععلعمتتل ةمصم 982 (ذمع. 23. كرد. 1574) مزأ0لع حقنوحتغ ءغ كدلكفمم 21:0 هططتلتا

 31معطتسم ةساعتس ءعغ ةسصم 1008 (ذصع. 14. لملم 1599) ءغ ماسعم هزربععد ععاذوتتا“ 1لز55هصتنق

 (مم4 0515 ءىرسم] عاتق ءعغ عا تهل عدعتساو ةعوراعتال  ءزاتك 5 ع5قان1101 1 7750617-217 1 ععمصأتتك“»

 طاكدزسم ةهصاطم]هعتدع ةسعام»: ؟101 دصوتتخغو وناتهطتم» ]ئذطعمو ددعاعتعع حط عم ءمرصممملأم5 عل

 رص مصلام مع صنت نتتلعتم 1: عمون اصكاعمت ةدصتق ععوملتع هلعاضعطس. آللل ؟ءمددع ع ماسكات

 طتصسوستع دسستأل كسصأاب - 5538. طتحمقمسم ةكساعر طلح دستتكق 470721 عت 701/07/1/7

 872-11. - 5539. طتعسدقس 342 0هلا1وطر طتحدمسسم قلللهلاوع [ ظعتن ةل0ه1ءمتشتعل |

 ل ج47" ]ل ء»ءمغر طمصمتتلظعع ك]رمتزبلاب ءآ- ةء]كس ىمعممرستسمأل ءأ دصصم 481 (ذمع. 27. !1همان

 1088) ممعطتت. "[ععو ءهلتلتغ آلزكوسمو معروزعمو. - 3540. طاسقغمسم كطلهآ11ةهطب
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 ليكم نب هللا ديع ناويد هد“  خنس ىوتملا سيق نب هللا ديع ناويد هدا[ ميكح ىبأ

 ناويد مما“ [رم دعو ] لداسرلا ناويد هلو ربقك ىو تم ةكمخد ىثوتملا ءايقان نباب فورعملا

 ناويد هما [ديج هيمكا لاق هاث» ةنس ةقر ويم ةردوجكاب ىوتلا] ىلقصلا ليح“ نب ا كبع

 روهشم وو 155 ةنس ىئوتملا ىلزتعملا ىننادملا نيدلا رع [نب] هللا خبه ىب ديمكلا دبع

 5 ىرصملا ىديمحلا كيح“ نب نجحرلا نبع ناويد هد2) لاكس نب نحرلا يع نأويد هده

 دبع ناويد هد60 ايابخلا ىف باهشلا هركذ روهشم رصمب ومو [!..0 ةنس ىفوتملا] بيادتملا

 قوتملا نيديجلا ءارعشلا دحا ىدعسلا ىميمتلا ديحم نب دمحم نب] رصن نأ نب زيزعلا

 لضفلا ىا ىناياجلا ىسلدنالا ىلاسغلا ناسح نب رمع نب معنملا كبع ناويد هد. 5.0 ةنس

 هناكس هللا فلطا هنأ هيف ركذ ملا نايبلا ىافأ ىف مكمل ىلع هلل دمأمل هلوا 4. ةنس ىقوتملا
 . عاب

 10 اين ةغاليلا عداحب نم زرباث اًنونتو انانصأ فقلطمو موظنم ىم ملكلا عماوج ىم هناسل ىلع

 ادزتكئصسخ قكطلامل/مع اعرب, طل«يلنس. -  ةححل. ط٠تسفس ةذطلدلاهطر آلا ةصسع ل074

 ]عرب (مئير ةهصصم ... سمدنلل د 7542. آد زننم ةذطلمل] هطر التكدسسم قلل0/07]هع طق عنف

 11مم علو ؟دلعم لات: المعلب( لتعأت هك مصمم 483 (ذصع. 12. 1"عطدم 1092) ممالااتتع

 رلنع ]لزكحصتتم ةسردأاتع ءدار ءأ منعام» ءاتمتس ةر11هوععص ءمزمأمادعدسص ءقىدصربمةتتتا. |[ !10١ع

 ةيمدم]. - 5543. آل زرخفص ةذط ل- عازر عطط ةحعر طلتك مستم لطل-عأ-7ءانان ب“ لذ عنا ل1 1011

 معقم لخص ذصعسلم طلموحسءو حصصم 527 (ذصع. 12. اللمكت. 1132) دصمتانن. 181 1

 مم هرخعل ءمضتساتسل ممساعل ءيضعوتمتمس ءعىدع لتعتا]. ع 5544. آل زن ةص ق4لط ل - عل -ط هنأ لو

 الذكدصسع قال ءل- ممردكلأ اعرب ]1 ةاماعلامل | اثعا ]| طعع- ءل- لغو قل ءلعقم ![1هاهمعلتاهعو

 مصصم 055 (ذمع. 19. لمص. 1257) رصمخطتلل ]آلزلدمتتك هماتع مماتق. - 3545. آلام

 كطل- ءا- عمطسمم ا 1طن دصنع لال -عا- "مارس لعرب ذم - 55406. آل 1 عم 4ذط ل-

 ءا] -عمطسصمسو ]آلزتكممسك لال -م)- ]نجمنا عرب 7101 ميرتنعا 110ه عنلغ 21 ةع»# 1١ءلتعتم

 لمصمم 1003 (ذمع. 15. كسع. 1396) رسماسأ]. طلتك حمسسم زم كة عوام ردم عممتلل العام11 لد

 ممهععنأسع ءمأ ءاأ هم كهطعتلعط ه/علمط- علل لفس ذم اتطعو 2/- 788مل لبر ]1ةتتلةختكلا

 جدك. طادعتس ةذطل - عا - مماعر آطلتحدسسم ق410-ع/-معقتسأ ا عنن لاق لامع | اثءرن 7لهارمتاتنعا

 اذ مزن طله منسعلا "ل عسكسم كم'لعغر نسأل ممغام درسعات مرتع صمامع 1دتغ ءأ ةهصصم 405 (ذمع.

 2. لسل. 1014) هطللا]إ. - تة5ودق. طتصسقس ةكطل- ءادرصه صاتس طلتك مستكه أ

 ماطلع - أ - زرنمزيتس الث عءنا (ترررم» اتعب الل وعدا (ة اودع قاايابعع لتا/رفيغعو ةصصم 602 (ذ هع.

 18. كس. 1205) رسمساست. آمعترزتأ زامن امس 1ذءمر ستتم ءمعاتعق ءاموسعصاتمع ةرتمطتط ءعوطقتتق

 10 عما]عملمععس (عاطستا ءاعير م( زطأ دصفمصعأو 13 تنص ]ذصعحتمع ةنمع ةعصاعماأأمتتلللل 181

 ذم ررعاضعم ءأ هرصمل ملثم هرمالمصع [انطغعتتم رراستخعم ةرععزعم ها ععمعتل هانم علل(مققعو نأ

 مم[هعانعمتسم ءأ معمععامماتععتسم ءاموسعصاأتمع هدمماتمتع لمعيسعمتأم ص ماتطا ا عتصت ءضتااع5عأو
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 تاقوشملا نأويد تارشبملا ناويد مكتمل ناويد نيواود ةرشع ىهف ناويد ىف اهنم فنص لك انوبعو

 كم١ ةخنس ىيوش : ىكرت ىديع نأو أاويد م88 خلا لسرنلا ناوبد تاهبيبشنلا ناوبد جيبدتلا ناودد

 هللا كيع نب هللا ديبع ناويد لاقيو ىديبع .راويد هدد. تابببأ ةعسنو ةدام ةديزلا ق3 اةهلو

 دمحم ناطلسلا نب كيزياب ناطلسلا وهو ىكرت ىلدع ناويد هددأ نس قوتملا ديا نبا

 قوت ىكرت اشاي دوم ىقدع ناويد هدد“ نانيب ةديولا ىف هلو 1١ ةنس قوتملا جدافلا

 بسنلا حاصيأ 3 بدالا 8هوححو ب علأ ناويد هومز“ دحأو اتحمل ةديؤلا 3 دلو م01 خئس

 نأو هد خغللا ىف بدالا نأديمو برعلا همه“ ةباسنلا ىدسالا هللا دبع نب دا نب دمت

 .٠ .؛ 11 . 0 . 9 - 4 5 2 98

 هيلع ىرذ تاحدلح# ردنع 2 ناعدلا نباب فورعملا ] ىوغللا ليد نب عوبج ر ودعتم نذل 24

 قرع ناويد هلوأ هبييتردو هعمج ىسراف قرع ناسيد ةهدهأ ىجرعلا نائبد ةدحم [ 30 خس

 كنعاردصمو رولوأ لصاح ددع ىدي .راسقم زود زوقط ندنعوم < وب ردشميد ىعارصم راريش

 ونمت ةلمعتلو ععمعمو ]لزكدمم ةمقعصتتا. 11 هدححسص كهمصغأ 0عععتم : 1لزحكحسستق 2مه]ن ]ط1 68128-

 طتص ع ءمضنتماتتل [حعاف ممعمأت مست ع 0ععزلعسمو ءععاامصاتاتتتل - 30 جمس عالل 73610

 هرم ه1 هات ءعيرتم(م]جضتتت ءغ نتهع ةانصأ 15ع]118(1.

 5549. الح مص خةط لأذو طلحكحستك ةتقعأءانكق 45041 هصصمم 981 (زذصع. 3. ةآهل. 1573) 120ن1و

 نحن ذص 7506-27 عمات ءغ مموعت ؟ءةكنق طقطعأا. -  َوَمَح. طظتسفقمس 0طعأ1لتب

 للادككمحمسسك 0ع ةذكع دغ جلتت ؟ماسصصغر آطلتحدصسك 086ع20477عع 2 عرب كطامااعل ظعتا كللت» عاب

 ةمصم ... :ن0عاتت. - 5551. طنحؤم كل ل11, طلححدسسس طتمعاعتمق ةملامصت 260خ1ءتأأ 1

 كدلغقم ةلم/مستعا ظحيسعمهأمدتعر نلعم 407 لتعت ءغ دصصم 918 (زصع. 19. لاهم. 1512)

 ردمرخكمأ. للدم ءّزاده ؟ععددق اد 2/-(آ0عا 1ءوتصخاتلا ع 5 352. 21 غد خ3 0 عمار 1155

 طصععتك 116/77 لممعزمع , كدلعو قل 0ءرن# لتعاتل ءغ هصصم 879 (ذصع. 18. ة1هن. 1474 ) د20طنتر

 نست تمس عكست اذه /2/-2 061 طقطعأ ح 5553. طنسقم ظ81- كلعوط رع ل جنط عا

 ءا1- عل عطر طلتحدمسسك كعدطتس ءغ صمععمسضتتأم ماطئام]هعتدع. طامصم ععمعم]هعتمستس 0عمقعتمأتم

 ه 7101 متوت» ع0 عر: قل]ندعا عر: 4ةلمل]عآب قععلف (تعمعمامعم ءلتلنقم - 3554. ًالاحفم

 11 -كعوط دع 31ءز1قمغص ءاد عل عطر طزتحدمسك ةعوطسسص ءأا 1انممملعوستتق ماتام10عأعب

 مسمع 1ع عموم مطتعسس» 0عععسس هاسستستتت , 0100 قلبو 21هدوعتأ» 11 يمت» ظعتن ال01 هتتتعل

 آععتعمامعدقر [؟تلعم 18 - ء7لء]/ متن لتعاتعو ءه0لألتا“ طعوعطحطتع عم لسعع ةضصمم 437 (ةصع٠

 19. لهل. 1045)]. - 5555. طعم اظظ1- 1:1, آل همانق 17ر1. - 5556. آ12ةص آل 11و

 طلتك حمسع معععتعتع ركل. 1" "عمدرتعو نم ءم]] 1 ععطوطع ءغتص هعلتسعس 01 ةممصعطمكعر طمع

 وص س عام طعستعاتعطتم نييمل ععلغب [معلجتا آلا حصسم آنك كمت. كيم ][!(ءطوصتس ةتفطت

 مضت علوم 8 عمغ مس عانس : هممععمأت ممممعتسام هعماعسز ءممهعاممأ دلت ماس عت هنت م11 ععق
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 زويدي ىندنولنيح قابو شمئي ز ويكيا ىندنرلفرح ىنارشعو ىدي ىمركي ىدنرلفرح داحأ

 رديا تراشأ هتايعابرو هتايلزغ هلتدام هليا تارشع هدداصق هليا داحا ددع ردلصاح ددع

 ناويد همد+ اتيب نورشعو ةعست ةدبزلا ىف هلو 11. خنس ىثوت ىكرت ىدنغاأ ىموع نآويد هدد«

 ناوبد ةذأ. ىسرأشف ىنيورقلا زيزع ناويد همم ناقمب ةحيولا قى دلو ىكرت ىسودكلا ىمزع 0 د06 0 2 ا ن هدر د

 ٠ 5 ناويد ها اتيب رشع انثا ةدبزلا ىف هلو 11“ ةنس يفوت هلق ىديادخاك وهو ىكرت ىزدزع
- 

 ىكوت ىترشع نآاويد 017 45 ةنس ىقوت لاله ناو لليأ نأ هللا ىتيع ند نسح ىركسع

 ىكرت ىقشع نآاويد هدأ“ تاببدأ ةسيمخ ةدببولا ىف هلو 178 خنس ىفثوت ديدج راصح نم -

 ؛.2 ةنس ىقوث اضيأ كيدج نصح نم ىكرن ىقشع ناويد هما5 401 ةنس قوتملا سايلا وهو
 ما

 ءاطع نآويد 11 نيتدحملا م ىدعسلا ءاططع ناويد هم'أع تابببا ةينامت ةدبزلا ىف هلو

 10 نب هللا ءاطع وهو ىكرت ىماطع ناويد هدا» تايباأ ةسمخ ةديزلا ىف هلو ىكرت قوكسالا

 نانأم ةحبولا 0 هلو فيطل ةرعشتو رينعم هناويدو [,8 نس وتلا هدأز ىعوفب ربهشلا ىبيحي

 لزئتم يرسم عءطعمعأت حتعتمسأل ةعواعسر لعممعت لمععماتق ةعرطتمعتسام عا معاتوتتمع ]ذ(ءعوع

 عمرا صععمأتق. ظتسمازعتطسخ هنسعسف (0م2/لعر لعصمتستم ءا ءعصماعممتتتع ءمضتمم هلق

 مغ ويماسم» طغعستما(ءطتمتخسس ةلهمت عمحتتاب ع 5557. طنس لص ةمرسأ آظظ1ءصللتر 1ل115ةصتنق

 اسسعنعسك قلعت 2 علل, حصصم 990 (ذصع. 20. لمص. 1582) رصمءعطتلب آ110ع تصلعاضتعتماو

 هده ودم أم را 2يالعا, ع محم. الذح دس ةلمسسأ آخ1- ]لح ءلشمتر ]لزككهصتتق ةنظعأ ءانق

 رات 160/2, نصت لدتمق معنهنع ذص مل - 2ييالعا طقطعأات ع  ةَدَح. طزرعذؤم كلمأ#و

 5 الزككممانع معجسأ نع ل عما ("معما»وق. ع 5500. الاكل ثم اذ عاأعتر آنك ةمتنق اان عل عانق ل 61و

 نأ ممع1ععاطنس معراعس امص 1انتلأ ءأ هصمم 993 (زمع. 24. ])عع. 1585) هطتتغ. 1!1هطعغ

 لمملععتسس دععوسع اص را - واللعن. ع 55601. الازد خم اق علع عمار طلزتككدصسق قكقنع 0

 ها قكلنأ ]للمخ لل هعمتت ظعتن قط لم/]علر دلعم لعاعت»# لتعأل عع مصصم 395 (ذصع. 18. 0 عان

 4004) رضمرعانلنم - 5502. طرخمص [1هعطعغعاترو ًالللكفمتك طتقعاعنك 1:87 عاتأ ذم دنتطع

 ل عري ئو]يعإب» ( كهحسم (نئهماعللطسس ) صهتت , نست ةصصقم 974 (ذصع. 19. كسل. 156060) هطتتغ ءغ يتتسوختتع

 ممععمسم أد //- 7/ياللعا طمطع. - 5503. لطلاحةم آ1هط ءاعنر اطللططتكدسسم انتنعتعاتق 127/4

 1:1 ع/عو مصصم 939 (زمع. 29. ]3 ءع. 1551) رصمرناتن. ع 53564. طة د [ةط ءاعأر ظل[ ةطصتنق

 اسسعاعنخك 1:7 عممأر ه لعيب مولع" هدتسصلأ ءأ حصصم 984 (ذصع. 31. لآمجأ. 1576) معانتع

 [لملطعأ هعام موسم ذم /1/-العا, - 53503. الادكع لم لخكفي اطلزكدسستم ممقامع "عععمأ أ 0دتق

 10 مل/4 ذم'لملع 55606. طلح قلص ثخخأ 0 ةلعنطتر ]لنزكمصسسم انقعتعتق لل 058:2, نست

 نستسونع ؟١هرجسع زذص // - ييالعا طقطعأا - 5507. الحلم كا نجتر للك ماتم انتعأ كنق

 ملااعمل/عع ظعري ١>(«لبسعمم مدلعم لل عنلعإب لتعال ءغ ةصصم 1044 (ذمع. 17. لص. 1634)

 رسمرعاتل.  ]للزكك مانع ررمعصأ جعماتس ماتت" ع ءمضتلسم ءاععمصألم ةاتضأو 01101011 0 ععضأأ
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 ةليبزلا ىف هلو ةنس قوقملا هدأز ىلاوغي فورعم ا ىكون ئداطع ناويد هما اتنيب نورشعو ةعبسو

 ىقوتملا ىفوصلا] ىلع نب ىلاسملتلا ناميلس فيقعلا خيشلا ناويد هد11 اتيب

 ميدقلا [ ىوسبوبلا ] ىولع نائيد هدأ ىميمتلا لبيع نب خمقلع ناويد ةذالو 1 خنس

 كلام نب ىنيدلا ءالع ناويد ةوربأ* دحاو تيب ةدبزلا 3 6 ىنزاغ داوم ءارعش نم ىكرت

 باهشلا هركذ نا رعاش وومكلا

 نب ىلع ناويد ةومو ما. كنس عبدح لبقو ناش نضيف م1. ممامت درو لبا وعلل :خلبختتم تنم 5 5 59 , ع 0 3 ل 0 ت0

 نب ىلع ناويد هدب انيب رشع ةتلث ةدبولا ىف هلو 11 خنس كونا ىدانأل نباب رييشلا هللا رما

 رتعتمأات ةعماعرم عداه ذم ربا- 2/ق0عا ]ءودصاطتعب ع 3508. 1ع للص كغعقجعأرو ]0111 ةطاتق

 امعاعم 4/1, داعم 2 ءمم/عملعإ]ب لتعال ءغ ةصصم ... دصمطتتو وانك 0110011251[ 01108

 ؟ءرعودع ذم /27- 7:60ء2 طمطعأ - 535609. الز عقم ظا1- ةطعزلعط ظادخذ 211, 115ةطتنق

 كتطعتلطخ قكركترتسعل-لأ): ك07ءربفت» 11 وعوتاق عرب ىللغ [ىك كو ةمصم 690 (ذمع. 4. لحس. 1291)

 رسمعطنن]. - 55370. طنحعقمس كل مسفر التت دماتق 4/ءعمننمع 86: 0130 1 عزرا.

 5571. طاحفمس ىكا] ءعرتر 1طللكدمتك طدصعلعاتق 4/عم#أ ماتلمكتق | 7«8ءعمم], ودك عع م0805

 ال1 6 امج 1دتأ هغ دتصتتللا عطفا 12 2/7- 7:الءإ طهطعإ - 5572. طاعقفس لآ

 ء0 - لأمر طلتك هستتك ممغاقع قة ل - عل - لذ: ظعتي كال( ظل همعتمعغ رب نت [لمسسحتمع آهطتتغأ 5

10 

 (نمردسس عمممغأ هسه از عا ملن - ءل- لأني ع 53573. ال11 ةص ك]ءزكترو 15)1ةصاتق ع1 5

 ىك/ءعمما1و ةسمم 993 (زصع. 24. للعع. 1555) دصمتاانأو و01 خه 27/ - جيالعا ةععمعتسام 606

 مءعدسه طوطع(( - 5574. طازحنةمس كلأتر اطلزحدمتتق 4/1 ظءد» قلل 1078. دم 0 ءدقع

 ]مرممتاأتسع علا.  ('ئهرورصعصاأفأطتك ءاتتتل ع5أ مععدنعع منعا: عت: ءللما- ءل- لت: كطلاععا#

 117720عمر دممم ... 2جمعطتتتق.  ُلط دمتم هعواعست 2م( لمع 1. ء. ةررععءماعمك طقطعأو ونتتقع

 عامكتلدع جلمم(هئممعم تأتآلعع ءمصاتصعم(غ.  ةطعم] سطع ءعأ ءمستس ءمامتتسك ععملتتم طلعأن ةممم

 890 (ذمع. 18. لمص. 1485), ةلعع دغ حلتت ؟ماسصأو دسعممسع كدلقع ةمصأ 570 (زمع. 24. كسع

 1463). - 5575. طاحعضفص لكلأ 8 عد فةسعمل 1 ةطر ططتحممدسم 471 8ءتن كس هلع و ن0

 ل6-ءل م48 لتعأل هع هصصم 979 (دمع. 20. ةلآهت. 1571) سصمعنت. 1ععلععتس طقطعأ ام

 11[1- 2ر6 لعأا عوده. -ح 5576. طاصقم كلأر طلسممسم 4/1 8ءرن لوأت كانت, ةصصمم 9

 (زمع. 24. .'عطن. 863) سدمراتتص. - 5577. طاطحتشم كلتر طلح دساتق ك1 86 1

 ]1[ دارت ءع] امن (0(لض ب ةممم 5069 (أمع. 3. كعرأم 1464) مجمعات ؟ةععلم ءمماتسعأ قعصتما ]000515

35 .]1 
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 عبرا ىف رعش ناويذو لداسر ناويد هلو لاق ه1/ ةنس ىقوتملا بناكلا ىناهفصالا دبكحم نبا

6 
 وهو [بل“ ةنس قوتملا] ىنامركلا هيقفلا كدامع نآويد ه1 تيبود ريغص ناويد هلو تادلج

 ىقوتملا ىموزخملا] ةعيبر نأ نب رمع نآويد هدأ ىسرف ىنزارلا دامع نأويد هد». ىسراف

 5 ورمع نآأويد هدد“ [11 ةنس قوتلا ىمهيمتلا رمعم نن] ديبع نب ورمع نآاويد همدل“ [1 ظخنس

 [ةيوعم ةرمأ ىف ىفوتملا ىجدملا ىديبزلا] برك ىدعم نب ورمع ناويد هدد“ موثلك نبا

 نائيد هدأ تايبأ رشع ةدبزلا ىف هلو 1. خنس دودح ىف ىقوت ىكرت ىورمع ناويد هددد 31

 عجربجذع - انواك هوا هحرشو ىلعاج مداسالا ليق ةنس قوتملا ىسبعلا دادش ند ةرننع

 10 ىسيع ناويد هود تاببأ ةسود ةديولا ىف هلو 10 ةنس ىفوت ىكرت ىرايع نآويد هد.د

 رستعاو و ءا ردعاتعم ءمرس مستلم ءدأ ةلموعن ]دعم ءغ [مضمماأتم مهتعدطأالو. - 5578. الاحةم

 آس قة0-ع 0 - ل( مر طلتتكدستنتق ]11 ((- عل - لندن كآن قلطلعآهل 210] منوت»نعا 1 عرن ]ل10 منستتعا

 1؟/م] منبع ظ5نتطمعرو حصصم 597 (ذصع. 12. 0ع(. 1200) درسمانت. 1ع اعداع طا 2

 [رزوممتسللل ءييزم(ه]دعتت ءأ دصأممد*عرلت ءقتتماتتال لمماانتال ؟:عطورناتتت ءلللتغ. آطلاحكهصتنق ةتتأعللا

 ممغصحتسل لننماتم ءمصاتصعأ 0>1ه]سسصتصه. - 5579. اطدطادعأص آطسأق40ل لآكظآ1 - 1" حعاعأطو

 [رززكحصسسس معيدتعتكق لوصمعممخنلا( طبم0 76عسضفت ضر [ةهصصم 773 (ذصع. 15. لصلع 1371)

 رضمرت6نأ]. - وره. طتسنس آرس40 1141-151, آلزلكدماتتكق معدوزعانس 170401 11 تمم.

 حوقل. طتسنم ةكسحع اذ عي الطن [[دطغمي التاكد ماه لن ظءرب لان طمطلتم [ ةللعطلتتاا

 حصصم 93 (نمع. 19. 06. 711) دصمعانأ]. -ح 5582. ما ذم كرست 8عص 0 ط ع10لو

 1رزكك مصانخ ليس ظعبب 0 عن4 [ عرب 8لعنسم»» 1 ءسفسقعو ةصصم 852 (ذصع. 15. 1"ءطع 701)

 بيز

 رممءامأ]. ح 3583. طز ةم ةلسعس 18 ع لك ءااط سر طلتك صنم لس“ 8ع: 1[ اا( زز).

 حوهل. طاسفنس كسحسر آلاكهمسك لسن ظعي قلملغ لكم ةنه |[ 2ماتعتلغ 7له#0/07 و ونت

 5 ©صحع و ملتو مععمهصضاتطنق هطللغإب. -  ةحهق. ]لزح لص لس ءلكأر ]طلللتكدمتلك 111712 ال5

 4 ءعيمفتب كقسععم ةصصتنللل 930 (مع. 10. ةلوكت. 1523) مستتر ننأ لعععتس ؟؟ععوسق اذه //-7 طل عا

 طولطعأإ - قده الاحنم ةلصماحتعمب [لاك ةهصسق قله" هع طعن كا ءللماأ لقطع نسأ اعدت مانع

 زئيدمعدصأتمع حصاع آجلمسسمس هطتلتغو ءزدكوتع ءمرضتسعمامرتنسعو. - 5557. !ط؟١ازحنذم ةكلصعحتأو

 [رزكك مصانع معرهزعاتك (اضعلصاأم كمعلاعع ؟ءعوسنتت دصتللاتخك ءمماتصعمعر جتتعاما"ع لاننا'/[ءممقبا

 11/-1] يمد: اذ عنا مل 1نضعلأر دلعم منوم" لتعام ءعا دصمم 431 (اصمع. 23. ذعر 1039) مدمن.

 10 ة5دهق. طزرعنم 42 قعأر الات منك انعاعنق ل41 مصمم 982 (ذصع. 23. فكم. 1374) -

 رضسمد"أنأ, نأ عستصوللع ؟عحعنق أه //- ضيالعا طمطعت - ةقهو. طارح لةم ]همر 10 وصالخ
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 هيلع بلغت هناويدو لاق #1 ةنس ىفوتملا يرجاحلاب فورعملا ىلبرالا ليضفلا ىلا ركنس ىبا

 . عم 1-05 ىسحاأ كفو ايلاوملاو تيبوذلاو رعشلا ىلع لمتشم
 هب. لو

 2 2 هو ةديج ىراعم همغو ذق لا

 2 8 نب ىسبع نآأويد هدا. دحاو هيلع بلغ نم لب ةتلثلا هذه عومجم ىف ديكي ىم

 رخك روصنم لأ ديدوم نب ىسيع ناويد هدأ 15. خنس ىفوتملا ىوكنلا ىيدلا ذجح ىلعم

 مح
 ىبأ وعو ىلأوغ ناويد هدأ فيقر هنم تيب ذو 0 هناويدو لاق هد8 ةذس وتلا نيدلأ

 ىكرت ىلازغ ناويد هدأ" ا. ةنس دودح ىق قوتملا رعاشلا ىسلدنالا مكحلا نب ىيحكي
 و و

 رو نانبب ةدبزلا 3 هلو 92| خنس قوتولا [داز] ردارب ىلدب ربيهشلا ىوسبربلا لاهكام ىلوملا وو

 لضفلا ننال مظن ىو تعجب د وللا تاحكشوملاو ببيشنل ذلاو لزغلا ىناوميد هدل اناويد هل اكذُي

 ىزغ ناويد هد56  [هنأويد رم دقو ] رويشملا هناويد ىف هركذ ىنابلكلا رمع ند معنملا كيع
 -و

 هتيلطخ ىف ركذو ه«سفنب هراتخا لاق ها خذنس قوتملا ىلكلا ىمحكي نب ميعاربا فكسا وبا وعم

 ل7 1/مفلل ١1ه 1ظعت؛ كع»مزع» 1"طا7غ, ددلعم 1(“ للاخ ءغ ةصصم 032 (ذمع. 26. عر

 1234 ) ردماتأ. '1'ءداع 1ؤ 8107[7/[م» للاككحصتتق مماته كتستست ءمضصتمم طاصصلم ءغ ةعوععماتتق

 ميمععوتزك ماعمج ءمصالسعأ.  كسصغ دتتغ قتستمسو ةتئام]ذ عاج, هنأ 0سم1اج112 72فاتخل111 17

 مصاعد لع طلعلمو ذم نتطاتك هدصصتطاتعق هزتاتتلع ؟عجعدكتق ءقأو وديتتتلل م060غ3ع مدنلا مكمل

 ماقمأتتو لاا 1م 20 ععمعرع عدت صعمأو جغ ممتع ةعتستو نمل ذم هددصتطاتق اعطسخ ءعيععا] نصاب

 5590. اطل1 د آ] در اطلتكدسسك 171هززءعأا- 0 - 0:11 1عم ظعمت» 1]71007ع ((حهستندلتأ قو ةصلم 60

 (ذمع. 14. ل[]دمعأن. 1252) مدمدان1. - 53591. طز ةص [هدر آل دصتنك 1 مع]ب»-ءل-0 11 كا

 114754“ 156 86: للهن(00, ةمصم 354 (ذمع. 2. الآمعن 1188) دصمءاتت0 17 ا

 رز مست ماه1ءطعمسس ةهرعا] دغر هع ىمضمتسم نتمامم» طعست سات عطتمصتسس نستمع ءمصاتصعأ ]1ةعامرعد

 طامصلع معحصس] ء عما - 53592. تحتم ©طقع هلأ, طتحدمسمك قلاع 8ءقبتا 7”ه]ره ل ءالح

 «ءال مآ عرب 400ه: 8هةامعرو حدلعم 6 ءمعم#7 لتعأل ءغ قكععد ةصسصتتست 2530 (زصع. 13. 1 عطق

 804) رصمعطتل, - 53593. طاحلم (طمجةأ]أ, طلسدسسك ططصع عنك ا١[1ها]دع 16101160

 لة ععءمن ( ع مسن7غ, مدلعو آ12ء: 8ء”ملن»|[ عحملع]] لتعاأ ءعغ مصمم 941 (زمع. 13. كدلم 1534)

 دسمان. ]101م5 طقطععأ ذص 72/- 7يالعا ؟ععدمعو معع امسعص طق 1آزحؤمأت منعمألم 1(.

 5594. طتحكتم ء]- عطوعجدو] رع ع] - ععدططآاطو 1)ز115مصتتق 351111111010115

 مسعاتمم 0عوععطءمغسست , قسعتنأام هعمهغمصتتتر لمه م» طغصتع(تعطتم دنت.  ('هرضربمدتتأ 3

 ه1: 1/ه77]0 480 - ءآ -ةممرنثتب عر نم ليومنا ننأ زم طلححمسم ممانععتسمر [ لع نم

 داتمتج 510 ]و ءعمدتص 2عماتمصعتل 1هعلأال - 35595. طتاحأتم ©طقععأر آطلزككمصاتق 2

 لد معات 1" ه]مر» عبو 7 هملطبيرع 1]عءانخر دلعم (4ارمعجغ لتعال عع دصصم 524 (ذمع. 13. 10ععب

 1129) رممجأتنل. "1'ءداع لرب 7270677841 زمكع ءزدمك 0ع]ءعاسم 1ععلغ ءغذص مدع هقنممسع دهتلاع
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 دبع ىلوملا ومو كم ىضداف نآويد هدأ“ ىسراف ىرفنضغ ناويد ندا تببب فلأ هنأ

 ءارعش راعشا ةدبز بترو ريتعم لوبقم !.1 ةنس ىنفوتملا هداز فاقب ريهشلا هللا ضيف نب ىحلا

 ةيولوملا ةفئاطب نم ىئدورولا . ىنادفي ناويد فاما ا ءارلا فرحا ى ىتايا ميظع رك مراد

 لاق ىسراف [ىرصنعلا ذكيملت] ىخرف ناويد ه1 تيب فالا ةرشع وحن ىف كلج ىكرت

 5  تسكورتمو لوهج ناسارخ رد الاحو دراد ىترهش رهنلا ءارو ام رد وأ ناويد هاش تلود

 ىمهيمتلا خعصعسص عد بلاغ ئب ماغ] قدزرف نآويد هألأ  محرشو كبسم نب ةورف ناويد 0

 !.» ةنس ىقوث ىكرت ىوسربلا ىورف نآأويد ها.“ هحرشو [1!. ةنس قوتملا روهشملا رعاشلا

 هرقب روهشملا] ىلضف ناويد هك.* ىسراف ىراشف ناويد ها.“ تايبا ةعيس ةدبولا ىف هلو

 وو ىسرافو ىكرت ىلوضف ناويد ها.» تايبا ةعبس ةدبزلا ىف هلو 1// ةنس ىفوث ىكرت [ىلضف

 10 انيب ىنوناهذو انتا ةدبزلا ىف ىكرشلا هناويد نم هلو 1. ةئس ىقوتملا ىدادغبلا ناميلس ىب دمحم

 مرسم مصاتمعتع عانس 1( قؤوول. 1[ زركأتس (طمل طفص أ! ءعأر [لزككدصتلك م6151 تانك (4/0-

 لارمدب/ عر ح 35397. طتسخم 1" قت لطنر آطلزحمسسس طصععتعتك 81ه11دع كل0-ء/- هرب طعنا

 ل" ءنلاملامأ ل" ةلأغر ؟دلعو ((ملعأب لتعأ ءعا مصصم 1031 (زصع. 6. لمح. 1621) دسمعاتتم

 لرزحككدصتق هرسمتطاتكق معمطحطتع ءغ رصمعمأ جعماتسماتق ءساو ءأ لعص ((لعملعا  لتعععمتا

 ةمماطماهوتحتسس ييلعا (1. ع. صعصسمضعم ]اهعاتقز ر سطأ ممقسمتأم م0قامتمتلل نت عمزلانلا ءم]1 علك

 دلمدسس عماطتس عمن دصحعمم و لع نسم ذم ]اناععج 7م لنععاسس ع ةدوق. طاعنس 1" ءلقرعتو

 ]راو طصنس انععن عنق 16/416 11” هس لعر ]ل ىوتمطتخ هعلتستكق كلعم/ عمن هللتعاأ.  ؟؟ه]سمعس

 لمععرس نيمعلاتعمع مععجسسمس ستللتع ءفمرصرت] عء(عمع. ع 5509. طتسنتم 1” ءعععسلعطت آطل115ةصتنق

 فاي ممسلعسم ل ء»سللقم | نسأ لتمعتدساسسك قليسدم ظنتا]إ. 12ءم/ءاعلما طالذكمصسم لتعتا ذم

 (مرتعمس ['عمصعمحمصتق هلطس طمعممت» ءعاعطساماعتل ءقمصقفععتأنمللل 1انلعكعو صمتتصع جتاعتل اه

 (0طمعتعمم معاتعأسسس أ صعمعمتكسس لوععي عب ح 5000. طك لم 1" عمومي ]لكك طصتتق ل عمم

 11 مد للمومنزب لمكوسع ىرسسعمأ(متتاتمق. ع 37001. طل 1 رنشم 1" ءععم لمعي ]للك دصنم 1ع”ءدع

 لمعأخ [ 11 ءرمتسكت» ظعتن 6 ار ملغ طف عرب كيعمم 1 عبس ممتئامع ءلمتهتككتستو ةسصم 110 (ذصعت

 10. كمر. 728) ردمعاسأ |, ءزدجوسع يسسعمأمجنسمس. - 5002. طز لم 1" هعانأور آلزكك ةصتنخ

 انصعا عبس 1و1 ط7 ؟ءعامغر ةهصضصم 1022 (ذمع. 11. 1"ءطض 1614) دصمت'أاتلو ل01 5عرماعلال 15:61ظانظ

 خص //- 2يالعا طهطعأاب -ح 5003. ]اذ لص 1" ءعىطشعتو ]للك ومتق عمقا كنق 1657(.

 5004. ظزصستنس 1"هلطلتو طلححمصتم انعععسك هل | ؟نلعم (هنمأ ل ملل/6 لتعات ] ءا

 حصصم 971 (زصع. 21. لسع. 1503) دصمتئاسأرو نحنأ ةعراعيتل ؟عتواتق اذه طا- 2يالعا طهاطعأم

 3005. 1طزدعتم 1" هل طشلتو طلكحصسسك انصعاعنق عا ممتكأعتك 110/47: ءاتخ ]7 ءا 50/1 ءقرام -

 11معج/00, دحدلعم لول لتعاأ ءغ مصصم 970 (زمع. 31. لسع. 15602) دصمتعأانأ. 1دع ءزانق

 ]رزركحمم ةنصعتلعم هعامعتسام لسم ؟ئعمكتق ذص 70/- ييالعا ]1ءومصأات7تلا - 5000. ط1 مص
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 حالغلا ناويد ه“.“ اتيب نورشع ةدبزلا ىف هلو 16 ةنس ىفوث ىكرت ىناغف ناويد ها.

 ىنوتلثو ةعبرا ةدبولا ىف هلو 16 ةنس ىئوتملا لضافلا ل71 ىلوملا وهو ىكرت ىروف نآويد +

 تراوح دا.١ ناتيد ةكيرلا قر هلو كوب ةجلبي ةاصقلاو نمالوعور ىكرت يف «ناويدا 01111 ايف

 ناويد هثأأ تاببأ ةذتلك ةحيزلا ىف لو ٠.١ ةنسا ةوتملا هداز ىلامقي فورعملا وىخو ىدف

 0 هلع *ةسمخ ةدبولا ىف هلو ةنس ىقوتملا ىوسربلا ءاوللا ريمأ ىكرت ىضيف ناويد هاا" تايبا
8 

 [ىكملا ىرصملا رمع نب ديكم] دللا ديع وبأ بيدالا هيقفلنأ ىبت ى مويقتأ ناوود هثلا“ انمب

 ل 5 ث 04 كا 00 5 0 : 7 ف
 رويةملأ ىزدربتلا ىنيسدخأ مساقتا لأ ردعتن نب ىلع وهو ىبسر راونأ مساق ناويد هذ

 مم اال عوم 3 -.

 روذ ىضاق ناويد هثاد جداصنلاو فوصنتلا ىف هرتكأ كيج نآويد وو م0 ةنس قود ىمساقلاب

 0 - 0 كدا 4 53 . 5 0 8 نو 5
 ةنس ىفوتملا ىسودكلا ىكرت ىلوبق ناويد هلأ ليعمسا داش ةاضفق نم ومو رصتخم ىسراف

 ااا . 0 نو 20 د ضد 0 ا فلا 557 50 ف 0 3
 ىقوتملا هداز نىدوعسيب فورعملا ىكرن ىردتق ناوبد هأأ تاببدأ ذخعبرأ ةديبزلا 3 هلو فلأ

 1[”زعطغمصتو آطلاكدسسك اهععاعاتق 1عج/ ما ةصلم 935 (ذمع. 13. ثسع. 1531) 12015نأ1و ان

 دلوتمأت سمسم ذم 7-27 0عا طقطعأا - 3007. آلان ذم 1-81 ءا1 ةطر الزكهصتق 167/1.

 5608. طتحفم 1دسعأر ]طللكدسسك اتععاعسك ة1هل1دع قكابسع# طعصع معضتتو ؟ددلكو ل منا“

 لزم ءغ مصمم 978 (لمع. و, لسصصع 1570) دطم1تأر 0انأ اك كلضأت 011811101 7ع55ائ5 11 1 | از 1

 طوطعأا - 5609. طتحسفم 1" عطسنتر الاودستم ا0صعاعتق عار ونتنل ]10عدع ظدتغ دس انتا

 آنلغ هأ لحتم ؟نكسم اص طهي لعا طقطعأا ع ةقا10. الار ص 1ظ عطس ]ل55 ةضاتق 15

 1ءاممقتم ناعم (78//عملع]ب لتعأ هع دسمم 1004 (ذمع. 27. كسع. 1595) 1201انكو و101

 مو مكسم اص مو طللعا طحطعأا ع 3011. طزستم ط ءالطنتر طلتسممسمك طتععتعتق ا12!10ع

 ل10ه71ه 1 ءقل]نر دسلعم 1”وسعملع]ب لتعات ءغدصصم 1019 (ذصع. 16. ةآهعأم 1610) مدمتتو

 نأ لعععمم دنعسسم اص لا 2يللعأ طقطعأا ع 5612. الط زحع نص 1" عزم طخر اطلزككهصتنق الطعأ لق

 16:07 نأ اكسنت م2مع1ععامع دعم ةدتغ ءعغ نساصلععتسل عنكسع ذه /ثآ - /يللعأ طهاطعأت

 (طتتغ حصصم ... 5013. طاح لشم ظ1-1 حجعوعسسأو طلتك مسسم لسع ةءمصكنلات ءا ظطنام1هعأ

 لكل: كقكللمأامعل [ 3101 مجتسعا عر »همم ةلؤ»# 2لعاتم] , ددلعم 1 هبروت»# للعالم

 ةما14. طتصسفم (ن قعلتس ةصخكك قعر ًاللككحسستم معهما عاف 4/1 عزت ا مد» لآ: 1ءامعت» طل 0ث عاناغ

 1 ءالمأ حم (0مىر» مجم, اتحلعم (يع»»# لتعا ءغع مصمم 837 (ذمع. 18. ثسع. 1433) 2015نأ

 ا«زحكطسانك هعععولسك عار كزانق ميمحتل و مهمتك 0ع ةمكعتلم ةعلأ ءغرسممتام أه ءمصاتق عا. ع

 ةماق. طاصسقم © خ0ط1 مثلث, ]طلزكدمتتق معمسز تك طععحتم ا( وسن ع ]ل ءعنم )ه0 عاتتاا

 5/4/1 1م 1ظدنأاا ع ةق16. طتصقمس (:ةطشلتو طلتحدمسك امععاعاتق (01171 1605و

 حسصم 1000 (ذمع. 9. 0ع+غ. 1591) دتم1طنت رو نانا 0136105 ؟عطكانق ذه //- 7انلعأ طهطعأم ل

 ة617. طاحفس (ج0لعأر طلاتكمسسم طتقعاعاتق (601, ؟نلعوم هويئلةعملع]ب لنعأأ ءأ ةصم
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 ىف هلو 154 خنس ىئوث ىكرت ىمدق ناويد ها٠  انيب نوعبسو ةتلث ةدبولا ىف هلو !..5 ةنس
- 

 مهمديسلسل 000

 .اويد هنا“. [ا.1 خنس قوقملا ميدس نب ءرمع 5و ىمادقلا ناويد 1 تببب ةرحيبولا

 0 وبا وه ىسرطقلا ناويد ها"  تايبا ةتلث ةدبرلا ىف ىبلج اشايب فورعملا ىكرت ىبطق
٠ 
- 

 0 نس ىتوتملا سيفنلاب توعنملا ىكلامل ىمهخللا ىذغلا لبع مساقلا ا نب ليحاأ سابعلا

 سيقو نونجاملا رماع ند سيف ناويبد ها“ ىكورت ىمابف ناويد هاذ“ حيف داجأ لاق

 ؟,. خنس قوت ىودطلغلا ىلع ىديس وهو ىكرت ىتاك ناويد هال“ ' [ىتيللا] حيرذلا نبأ

 وتلا ىروباسينلا هللا دبع نب دمحم وعو] ىتاك ناويد هاله تايبأ ةعبرا ةدبزلا ىف هلو

 ىناواح ناويد هنا“ خلا اذ انك دوك تحسأ دص ري قافأ هلا ىسراف [م17 نس

 ٠  0 55م2 3 6.6 ةامل5 9 5 1 1 .6 9 8 50
 ةعدناص خه |[ |[ ناودد هاب "|| لملم ىنوتملا [ ىفوجالسلا ندالسرأ ننب]

 1004 (ذمع. 27. كسع. 1595) سنمدناستر نانأ ةعرانمعأامأو العد ؟عممتق اه طل/-2رياناعا طهط عام

 قواك. طنرصستسص (جلسترو طلتكحستم طةتصعلعاتك 0003 جصصم 956 (ذمع. 30. لقص. 1549)

 رسمسأنأو ناك دتصانتات عكست ذص /ط/- 7الءا طمطعا - 5019. ]1 قص 1ظ1-(:ه ل ةدضأو

 ]رات مصانع | كبل ظمحي كذميرعن»م], دنلعم 22/- (0لنرممع لتعاأت |[ عا حصصم 101 (ذصع. 24. لال

 7219) رصمرسأ]. - 5020. طزرك لص (هاطخر طلحممسسم انععتعاتق 00/841, نلعكم 1

 لمعامل لتعاأتو بدأ (معه ؟هنعنمه ذص /2/- 2بالعءا طمطعب - ةقه1. طنسقمس ظ1-(هأعهعأو

 ادزكمصسخ قلاب امانانوخ ل ارنعا طق عرن لان :7عمعضب قلال-عآ- جمان ةطرمأ لت (01-هوه ط1هلئطتامعو

 رنا مام حءرك#ع (). هي طءعئموسع) ةممهلعمأك هغ مصمم 603 (زمع. 8. ةسع. 1206) جمزانأع

 لان 18//16/16 كحد طغعصع ععررج ععمقزععع للعلا - 5022. طل زننم (: اعز 2 قلدندأر 11

 اسسضعاعنع ©( ممول. - 5093. طلحصسقتس ('هنعر طلتك حسم (6851 12 عن قلن“ 10/- لأ ءزاانلا

 (1. ءه. ]مهدصتل) ءأ (م1 عروس ءالسم»“ءالء [ ظ2ل- طعنا ]. - 5024. طلتك مص آككةغتنطتو

 ارزكمصسك اسععاعمك تعي للأ ملا (!ملمامنمت, ؟دلعم لك ماقاغ لتعأ ءعغ مصمم 970 (ذصع

 31. خسع. 1502) رصمدناستو نأ نيمانم» عروق ذص /ل/- 2يطللعأا طقطعأا ع 5025. ال1 م

 ]عتاتطتو طلححسسم معجتعسم |[ لم مسسعلتع عربا قااعلاعلب 1 لطت“:], دلع 18

 لزعأ) | عا مصصم 8544 (زصع. 2. كلسص. 1440) مصمعاسخ]. 1معلرتغأ ذامن 11هدرتممص هع طماع

 معععوامركتس همكاتع مانت رمعومومأ ءاعع ع 5020. طتحتم ]ل[! قدك امن طلتك دمسق 407/87 ع" عزك

 ذه لبرم ]1 ءرء- ءللرمفمتا لعن للا ظعبي كاتس عمل, مدلعم ]1ك مممننغ لتعأتو نسل ةطتسنللل 1310

 تدالمصم لمه علسآ | ظعرب ملم كظءاز نعلتلمع | مط ءرتعإملزعه كمل. 0( طتتغ ةصصم 616 (ذصع

 19. ا1هج0. 1219). - ةققد7. الزر لأم ]علمت 1آلزلككدصتنق 0110135 710741, نلالأ عال 11

10 

 فل

10 
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 ىسراف ىعاك نآاويد هنأ دحاو تعبيد ةدبزلا 5 دلو ىرخ بكي

 تابنو لذد زأ كنك ترفك ناونن ارث رعش ءىنش اج ايقح

 تاريح بأ تييتاخا كود عح دش ناوبد لزغ تشاو لابعببس

 نا ا 08 0 تدنن 5 5 ذأ : <15 ا(

 "4 ةخنس قوتقملا ىوحنلا ةبيتق ىنباب فورعملا ملسم نب هللا دكبعل باتكلا نأويد 5

 كاس ل نع مارخلا اذوسسالا نب نكرلا تبعا نبل هزم ريتك ناويد كل“

 وم" نس ىقوتملا هداز ىلانقب فورعملا ىكرت ىمارك ناويد ها 1.5[  ةنس ىقوتملا نيروهشلا

 نيسح نب دومحم جتفلا وبا و مجاشك ناويد ها“* اتيب نونامتو ةسمخ ةدبرلا ىف هلو

 ىرسلا ناكو ءافرلا ةمجرت ىف ناكلخ نبا لاق روهشملا رعاشلا م. ةندس قوتملا [ىلمولا ]

 بعك ناويد تاع بنذالأ ذذأ وو مجاشحكح مدفلا ىبأ ناويد خسف ىرغم 0

 صمكوهع دستلتغمع (1. ع. لممت ةددعمتتت ) طادتع ءغ دنططاتلال 7 :ع5ظفانل11 111 ل/ - ياااراعا اطهلطعأم

 53625. طتحفمس آخ ةطأرب الاككهصتنتق م5815

 0 74/2!  "آدمعستل ءقمضمتماتتا ءاععدصألم عا ءممعاسملاهق

 1رءوعتطأ مم مماعدأ. 1.ةهعلغ 7,477 ع ةدمععطقعم ءمملتلع هغ عدو طععطأق مدعقأم

 (نءعماطتتس ءعغ هعغم معصتمجو جتتقأم813. ]الزككهصتتق عقأم

 هنأ دتعانأعد لمغ دوسمع ؟1ةللقم

 تنصت ءمعام عتصسلعمت ععدلسم غعدعأو

 لطدصت هط ءوتككدتم ممدصعم ءزانق عدلت جآاتمةتتسانلال قاع

 ةمدو. طتحعشم ء]1- [عمعغمطو طلسومسك ةعئطمسضتساو جهنعام»ع قلطللعلاعأ ظعت» 110717 5

 (يمدتصتسماأتنعم و دلعم طل: (01ءمانم4 لزعام ءعغ هصصم 276 (ذمع. 0. طآجل. 5589) تمن.

 3030. طاحقم آظماط هججتع ةكععمي طللحدمسم 11011011 قكععم [ عن قلانا-عا-”هأرتتتمت#

 ه8 ءري-عامعمما 718/-6]16ع47, نحت دمسخ 1انتغ م0عامستس ةئلمتع 1 دععدصأ 1 ةقلتت من111 ءعأ ءاههل معا

 مامصتتم عمار عمرحتس. 0طتتغ مصمم 105 (سع. 10. لوس. 7231]. - 5031. ]8 15 غم ظ عدم ةنضأو

 الزك همك مععاعسك 712م1, ناعم (:6 هم لع] لتعاأ ءغ مسصم 982 (ذسع. 23٠ كم.

 1374) سهمعاستو وأ هعامعتماو نتعوستنع ؟عععتق ذه /27- 2يطلاءا اطهطعأ ح 56032. طاحكأم

 اآعموط ةياسر طلحسمحمسسم ممنامع ءكمععستست قطن طرعان كلمات عن ططمععتس |[ كمت ]د

 دتلعم 16/1( لتعاأت ءعغ دمصمم 350 (زمع. 20. 1ءطعب 961) طمحطتت. لن: 1147/1601

 تام 1 مت لن العمن 17-27 زك ط©«نحكخمم كآن لمان ]خ 16م5 ضو 0عدهتطعملم كطتلأم- 0

 عاددلسع ةمعسطستغو هغ طلع عدم (ةسرمتعس ةيلتأ !ذ(ةعدضصتتس طتسصممأاهلتكق 0علرللاتلا! 1انأأ.
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 بعكو [داعس تنناد ةرلببعت بحابسص روهشمل ا ناكدصنا ىقزملا ةعمبر ىملس لبا ند ] رمز نبأ

 [نيعبرأ ليقو نيسمخ ةنس قوتملا] ىراصنالا [ىملسلا نيقلا نب بعك نا نب] كلاما نبا

 دمدم نب ميعاربأ خيشلا و 2 ناويد هان”ه ىونفلا دعس نب بعك ناويد ها”

 عا

 تايلزغ هفصنو كداصق هفصن ىلادمهلا ىسراف مهماك ناويد] هث# 55. ةنس قوتقملا ميخاربأ نبأ

 لامك ناويد ها“ [كنهلا كولم نم ميلس ناطلسلا ند نايج تأمن حده ىف هدداصق رثكا

 نيدلا لامك ناويد هام 0 تايبأ خعسن ةدبزلا ىف دلو ةنس ىفثون لامك ىراصب فورعملا ىكرت

 نوبع قى ركاش نبأ لاق ا" خنس قونملا وكلنا ىدسالا كيدز نب] تييمكلا ناويد ها” ىلاجر - -

 مال ناويد ها“ [ ىهتنا ةللبصق فالا خسمدخ نم رتكأ علب رعد نأ لاقي خدراوتلا

 كيبل ناويد هن“  تايبأ ةرشع ةدبزلا ىف هلو 1. ةنس ىثوتلا ىوسربلا نامثع نب دومد وختو
 -_م

 0 ل معرب 13 0 5 تا 1 1 3 ,|١ ا
 است ناويد هاا [هنع هللا ىضر نامتع ةرمأ نك ىفونملا ناحصلا] ىرماعلا [ىزاوهلا ةعيبر ىب]

 5033. زلزدكعشم ]عماطرو طللطحمصسسمخ 101 ظعءزا 2هارعق» | اثءزأ كلغ ذموارسن طعاقع 8لوععتاب

 نسسلو مغ زصاعع هرسصعع ءمصعاملب دسيلاسس كنب آلة وروتن عع ؟ عماطتق ءجأ ها م51 لح آثهتامأ

 ىومل مصلتلنغ], ءا ظمأ ظعرأ ةقلملغ/ | ظعتأ كطلق لكما لظعرع- ءلعمتا همام ] قلعت او

 |دمصم 50 (ّتمع. 29. لمص. 670) ةتكع دغ جلتل ؟هاسصكيب ةمصق 40 (امع. 17. طآمت. 060) ممتن ].

 30ق4. ]زى نص لحما'ط 8عص ظ5ه' ل, طلرودسسم 7601 عرب ايلا لك عريعبعتب س 5635. آل ذا ةص

 رثياعط عدت للك دسم كطعتاعطأ 1طن»م/ق» طعنا !طلم]منسعل ظعتي لا" ه«)س, ؟دلعو لكنا وأب عنق

 لزعان ءغ حصصم 940 (زصع. 23. لملم 1533) سسمدتكنتن. ع 560360. | ط1 قصد لح ءاذدسر طل ةصانق

 ممععاعتعك 1 ع/سأ 1]ل عربات, ىنزدك لطستلتم معك ('مع/لمخرم لطصتلتلمع قضستنو ةتتهامكد

 مصخصعتغ. آللمع رصمحتسمتبس رمهعس طهنلاعس عءوتق ]هملتعأ كعب ل ليان لق ءرت-عآوت الامد كل عآد

 لعوعمتطسما]. ع 5037. طلترأتم لك عسفلر ]طلتك دسسم انقعتعسم 716774 /1, ؟نلعم كمن 1[ عما

 لزعاأ ءأ حصصم .. . دسمتناست. 1]لمطعأع ممكتعس ١> تسسم ذص 2/- 2نانلءلم. ع 5035. 2ادرعلم

 [ععرس ق1 - ءل- لنصم الك دصسف 7[ عت0/-عل-لندان 1غ ءلبمان ع 5039. اطل قد آخ1- لح هدد عتاب

 ارزك صدع متن عقاخ | عنا عنا لععلن 1(«لأر ةهصصم 126 (ذصع. 25. 0ع[. 743) دصمت"انتع

 الار ك/ م/م ذم اتطتم 0 ءا- عمم لتعتغو كسي دن اضهلسصغو رماسق نستصوتع دتللتم

 (مع6لمضحس همرسزرمعنتكدعإ. - 5040. لل زحركءلم طةسستلتو ]للك دمتم انعاعنق 1/1

 لذ عزا (0//| )نا آظ5 7 ىعبمتر دلعم راسم لتعال ء حصصم 938 (ذصع. 15. ةكسع. 1531) دسمأنتو

 نست لعععرس ؟ءعدسق اص /72/- 7بيالعا طمطعأا ع ةنول. طاحصحنس آب عطآألو التت مصنف عاق

 | ظعرن الامام ][ل نممعشن] مقسض وى [ونت سلا لص ةمعلعاملاع مجمرتطعأامع تاخر ءأ 2عومفمأع

 0/مسممنمو تنك طلءده معمرتاتسع هزار هطللغإ. - ةقوح. طلسحنس آباقنتس - عال - لاغصو
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 بنا خنس لوتقملا ريز ولا ىطرقلا هللا دبع نب دبحن وهو نيدلج ىف بيطخلا نب نيدلا

 تايبا ةسمخ ةدبزلا ىف هلو ىكرت :ىداون ىفطل ناويد ها ىسراف ىناسل ناويد ها“

 ليزجلا لضفلا ىذ هلل كيحلا هلوا كلج دم نب نيسحلا نب دومحن كرتلا ةغل ناويد هاه

 1 م ال ارح رشع ةينامث لع رودت كرتنا تاغل لأ كاتو ةمدرعلاب كرسف خلا

 ةفيلخل هللا رماب ىدتقملا دمحم نب هللا دبع مساقلا نأ ىلا هدو عو :و 5 ضو صو ظو 5

 هحرشو ميرج نب (تكلام ناويد .ه180 2 هحرشو [ةرعاشلا] ةيليخالا ىليل ناويد ها

 تايبأ ةخنس ةكبولا ىف هلو 757 ةنس قوقملا هداز راصحرابب فورعملا ىكرت ىلام ناويد هاه

 تارشبملا ناوبد هثد. انيب نوتلتو ةتلث ةدبزولا ىف هلو ا... ةنس قوت ىكرت ىلام نآويذ 581

 راملا 1. ةنس ىئوتملا] ىسلدنالا ىنايلجلا رمع نب معنملا دبع لضفلا نأ خيشلل تايسدقلاو

 .َ 1 0 هم 7 ع م 37 م 0 8 .
 ةيراجل ىوتفلاو فوردل فصو ىلع للمتشي فلم مالكو جيبدتو مظن ومو [ نيواودلا ىف هركذ 0

- 

 الاكدستنك 11016117: ءالتخ ظءرا قاءامقاعلب (نمءانناع 117 متع , مدلعم طرقعفتت-عا-اأ» 8 ءزن-عاط ]ما

 للعأت ءغ حصمم 776 (ذمع. 12. لصصع 1374) ةصاعع1 عع. للدم ؟مهاطسصسصتمم. - 3043. الز ةص

 آرام ةمأرو طلتك دصسانك معدسن عنك زوما. ع 36044. الادعفم آساألأ ل 6ءرة4وئ1 10155ةصتتق

 طتسولعتتك 11/7/41 دا ء7ممير# , نأ (طتموتتع ؟عنسسم ذص /ر/- 2اللعا طهطعأا - ةقدق. الاخ ةم

 1هعطحغ ظ1- 1" هعاعر طلح دسنك اا معسمع اططععتعدعو ةتتعام»ع كلمات 17: - ء1/رمدعقلا ل علف

 كلو]ءمتمتدعل.  ؟هلطسحعم , نسما زاك ةصعتمتغ: طمسم 1[)عم طعم ععو] ءصاتخح ءفمرامدد هددصقأم ءاعم

 قةسعام» زماععمر عامك كتل هقأ ةهطتعع هع دلتغر ]!!صجتممق '1نععمتضتا>» ءدع 0000ءعلوتسأت

 ازئمتلك ءودع ءمرهممدتغمعم ذص ستطسع 176, 1, 1غ, 50, 12140, ط4, 116 ءأ كقرن طمطق

 ةمحعصتةصطتع و [خطصسوسع اكطملتادع قات /[عموض» قلطللمااعأآ ظعتن هكلمامستنعا كطلنعاعءل#

 ةةمد»س"67]م]: هاطاطملتكلب - ةم40. طتصسخفم آبعزا1د 81 - قلع طعما جعار طلتك دمسك |[ ممعاتقع]

 1طعءنع 11- 411م7 نعا ءلدكوسع ءمدصصعمامتلامكق. - 3047. طنتحفص 03141 1]لعو آلا ةصتنق

 147271 8 ءرن ل عرب ءلمحوسمع فرست عرامستق. - ن648. 1طنحعمص 31ءقملأر طلزكممتتك

 امصعتعتم 1/1ءم/41, ؟دلعم 7"( وم»عملعأ] ؟هعدتتم عنخ ةصصع 942 (ةصع. 2. لدلع 1535) 1015

 هدأ ها هع مسسق ذص 22/7- 7يللءا طمطعب - ةق4دو. طتح لم 11ةصخب الزككسانك 111

 1146, جمصم 1008 (زصع. 14. لدل. 1399) دصمع»طستر نأ اهعتسأو انفك ؟ةدكانق 11 2

 طقطع(6 - 5030. طزتعلم عادرصمط ءةطغقطت عفا مع عا عم لق 1 علغي اللكدصتتق 016م

 طمصت مروعمس مات مدس ءغ [11ةيمكم]ا دست اهصمتختتل , هنعام»ع كادعتلل قلل: ارسل م آرل-عءآ-1011

 8 عءر» دهم“ لال اراتنل قلينلم7ةدقر [ممصم 602 (ذمع. 15. كتنع. 1205) رصمتناتم أ ةتزات2 لهل 0

 ذم طلح جممحتسس مرتزغع ءمرصس عضم هلم |. كدمغ ءأ قمضستسا ءأ ةعصاعماتمع هدتمهأأ 021 56511101

 (مدلتأمع ءغ هردصتق ععصعستك لتعأور وسمع ]ز(ععمه 0عععتطسما هغ مءعررممقانت ]111101 6مانت
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 بيلحلا وبا وعو ىجنتملا ناويد هثادأ هدأ“ خنس ىف سدقنا جتاف فسوي نيدلا حالص دي ىع

 نأو ىبنتملاو ناكلخ نبا لاق 07 ةنس ىف الودقم ىوتملا ىدنكلا ىفعجلا نيسحلا نب دمحا

 ىلع هرعش ىف سانلاو رثنلا ىف اعديجاي ناعم هل تناك دقف مظنلا ىف ناسحالا روهشم ناك

 ىنتعاو هيلع مامث ابأ ججري نم مهنمو هدعب نمو مامث ىنيأ ىلع هكاجري نم مهنمف

 نم رثكا ىلع هل تفقو مهنع تذخا نيذلا خياشملا دحا ىل لاق هوحرشف هناويدب ءاملعلا

 هرعش 33 قزرو اوعسم الجر ناك هنأ كش هلو هريغ ناويدب !ذع لعد ملو اًحرش نيعبرأ

 50 5 . 1 5000 1 1 ا لل ا 1
 هلجاف حورشلا نم هيلع اندجو ام ركذنسو تلق ناكلخ نبأ هلاق ام ىهننأ خماتلا ةداعسلا

 ما. نس ىيوتملا ىدحاولا كمحا نب ىلع نسحلا ىنأ مامالا حرش ةدناف هرثكاو اعفن هعمجاو

 ناف هتيطخ ىف لاق دقو خلا معنلا غباوس ىلع دلل محلا هلوا هلثم اهترثك عم هحورش ىف سيل

 10 ىضر ةشياع نعو ةمكح رعشلا ىم نأ مالسلاو ةولصلا هيلع لاق ماظن ىلحاو مالك ىقبا رعشلا

 - 8 53 5 5 نام 50 5 ءءء 8 5 .٠
 تميأر دقلو مجبقلا عدو نسخ لد جيبك هنمو ىسح هنمف مدلك رعشلا لوقت تناك اهنا اهنع دللا

 هسعرا تم ىخل/عاس هل لأ )ىو وسأ [11ةمدم]رتصمسس مصمم 583 (ذمع. 13. ةلآدعن 11587 )

 ءعرسعممكتغو لماسس. ع 3051. طانسنم 11 - 1١هغعمعططتأو اطلتكدستتك لل!«

 را ]ننعلأ طعن ءارمدعا لورا 16:08, دسدلعم كلما ءنعاات# معدل ءغ دصصم 354 (ذصع. 7. كقصت

 9وندز زصاعماععات. لططدع 1من مس: (طدمصاتتسكتق و اصوتتخو كلم/ءرنعابا# قضصصتصتطتخص مصلعصلتق

 ميمعويتتس رسمعممتل هممكععماتم عتغ [مساعسو متسع ءأ اطصعنم رمئمدو ةعماعماتمق ممعقامصج

 نعدلرسمم (تهلنلز6. كتم نستنلعص لمعان حمضمم لع ءزسك ءمضصتستطاتس ةعوستمأاتك 5ةعماعمأتقق.

 كلتأ عملاتصس تنس قلتو 1 عرربسمتوم ءا تتخ نسأ طسصع ةععتلل ةسصأ م0عاتقر دلتا قلتي 1'عزربت» متوتلل

 للواعرينعابا# ون مرمعاعختمأا. ةلسلطس» عامنلتك كتعأ ءضملتلل 1ص ءزده [لزككحمم 1205انعالالأ

 ةيسسونع مرضت ل عمامكتعس زمماعتحعرعتمغأو ءغ كطعتاعطمتستست دتصتنتق 01105 ]12عععررام »ع5 طقطانت

 رستطتت اآلن. لتحتغوم ماسك نسملعمعتساح لص د قدسسعماهضمعر 10 نسما هسللأ ةلتسع ممعامع

 لرزئكممم [معانس ءعأر معع لسطتغنمس صعوستأاو حئلستتل ءانبرل ءددع ؟ع]زععس ءعغ قىضسفتمتطاتق ةانتق

 ممر[ معامس ءمصقععتطتلل ودع ةمرتاعرن. - ]آمعع آطاج» ]6167/4 ع كح قرد 0180

 مس عمامتسمعر نممك اه ءنللل ]صكاعمأ. (0]مسمعتستسال , [ضتعأت ءمربأمعتمعتستلت ءأ ه0 0تهععصلسا

 سال ةدتسسم ءمريستسعما مسن ءهلتلتغ طصتسس قللت معمتع قلل عي قلاسعل ]181 - 11" ملفا

 مصصم 408 (زمع. 10. ةلسع. 1075) رصمر نلعب نسأل !ل1ععغ ءمرصتسعصل[ةتأمتلانتلا اهضأه ىلع ءمزتقو

 علستلعس فقص طقطعأ ءاتلم ةآمعتمتا: آمسق آ)عم زعم ءزسق طعم عاتعتتق هتسراتدةلتيستق ءاع. آم

 مرمعامانمصع طقعع طقطعأ جسعامرت: ('ةحضسفعم هرملألم ءىار نتمع رمرمع ءعاععتلق لنتعفأو ءأ

 يرسممعتلتم ةيمكز ةعلتسم ءأ معمرطعأامو كنت 1 ءنم ةنسيسمتللا ]نتتلعتس (اعطاتقأ: ور (نععاعو هتكو
 زم ممعقأ ةمرزعمالمو قار “© ء( لقرإع للععتع ةملتلاو موجع ملتلانك : ىر 8هعملفق هروللم هدأ هحتأ 2

 ماملعطعم جرتغ (نبتف.  (ئممع رسل ءاديعمس ءأ ةتصع ان8ضرعللت “© آلأ ءععاع قضتمم ةتاتآلأضقو لض
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 اراكبا فئاطلو ةعيدب ةعرتخ ناعم بحاص ناك هنأ ىلع ىنتملا بيلا نا رعش اهنم اراعشا

 لاق ىم ىدص دقلو ةقيقد ايبلا قبست مل اهنم

 نامزلا ركبل ىريب ىلاث ىأ ىبنتملا ىلاث سانلا ىأر ام

 نب ىلع ىسحلا ىلأ ىضاقتاك ءالضفلا وباكا نه ةرعش ىور نم رثكا ىلع هيناعم تيفخ اذِيلو

 هيلع هل ىوحكنلا ىنج نبأ نامثع حتغلا لاو ةطاسولا باتك بحاص ىناجرجلا زيزعلا دبع

 هحرش امسو 71 ةظنس قوتملا ناميلس نب لجأ وهو ىرعملا ءآلعلا ناو #1 ةنس ىقوت ناحرش

 درقنأ ءأ هعرتخا امم كراع ىلاعم ىف اوملكتو ىلز وهوولا هجروذ نب ىلع قأو ىزيزعلا عمال

 هضرغ مهل نوبي ملف هصعب مهيبلع ىفخو [كلذ نم ريثك ىف اوباصاو] هعدباو هيف برغالاب
 ىضاقلا امأ هامرم دعبل دوصقملا هيبحو ىنتملا ةيغاص نيب طسوتملا يدا هناف ىسكلا وبأ

 زنك ممعسملمج 47 7/هبربر ةارأ كل0/ عرعر ونمك زك هنأ هتتعامت, نأ طقطعدغ ةعصاعنأأ 35 5

 ءغ( آمهسلل(ه5 1مععاتمموتعو نلتهق طعللم نموتتقلا» [ءاتنئوعسغأ معع هد ممع ءآ ءععدصلأا ءأ ؟عصاتقأو

 ءىمصقععمأتك عزا.  ؟'معاععأسع لتحتغ 11:

 [لمرصسامعع عمعتملستت» 1/0/ءتزعالال : مدمس 510 ءطتصأم

 اسعد 510عمتم ةععمصلسسس ؟تعوتمسأ (ةسررمتع ءمراارت ةهطتل عدد

 1للزع زم قضسصتستطاتع متمرد عمت هع رطهعقأتاتا. 1[ةوتتع

 النرد عنأاو ءزانه ذم ةعماعسأتلق ةيلزنق5ا 61101

 لوس هط قممععمسل هةعماعماتمع دصتتلام عترعتق 0معاتع اتعوسع ءامههعتصتم ءغ طعضأتععلتتأ5و الأ

 ءزدك ممعسمتم ج01 ءععدمغو هععاسكمفع ظطصعضتساوم هنغ لملخنعأن كات عمت: ىللغ عبو كل ل-عآ-عحأتتو

 جديعام»ا هرعتتع 707- ]]: عمامأ - لان آ/ملثأم 01| تتم: ل1: ليناغ (تمتصتصهاتعمر تنل 5

 ص طتصحمست» ءلتلتغ ءمدصتس ءعمامعم5د هغ مصصم 392 (ةصع. 20. 0ع(. 1001) هانا +6

 ل /رنز: ع0 13 عزا ك901عارد»» 11مم" ةى دمسصم 449 (ذمع. 10. اآمجأ. 1037) دصضم[0, ع1 ءملاتح

 رسءصامساتتت 177 - ]رس * 1/- ل عاد# هممعا]]هكزأ - هع كاتي ل75 8 عنا ]1 ]عأ 11

 نسأ لع حعجتستعمأتك ءمتتللا ممعرت كنت 0155ععتعضتسأاو نتتهع مرتسساتكت م0تلتغو هدبغ تطأ

 ةزموعتل ةععم عغ ماممع دمتععطت اعد عغ ممحدتم ةععمطتق عنا مملممعتس. |[ آص رسنلاتخ ءعاع معتلت

 حعات (ءاتئعمتسأ] رو ممعك مدعي ءعمذ ][جطتتغر نتت00 ننتمع >:0]ءادوغ دمعمأع ممص 35501عطقضأاتكو

 تنص 10 وسمل ةمععاوطوغ هتستق 1همعع حط ءمصتص دصعضأتطسع جطقعدعإ. (ةلطخن مقنع

 ونتنلعص ذماعمععلععتع ءعتطأ رمعمرمكدععدع زماعع 7701ءربعا74 ءماسصمتةامع5 ءغ ءنلغمعق
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 نم هودعي مل اًموقو هنامز لا عيمج ىلع رعشلا ىف ئلضف ىتح هيلا اولام اًموق نأ ركذو

 ةملكلاب الأ ملكتي الو ىوهلاب الا فطني ال هنأ اولاق ىتح ءازرالا ةياغ رعشلاب هوزراو ءارعشلا

 ملا ى يح نبأ امأو نيلوقلا ى مم قدا ركذو نيبصخلا ند 1 ةقورسم اهلك :بئاعمو ءاروعلا

 دقلو ةرايح دّلبت ىناعملا ىف أ لت اذا هنا ريغ فيرصتلاو ] بارعالا ةعنص ىف رابكلا نم ناك

 اهب ةجاح ل ىتلا ةريتكلا كعاوشلاب هاشح دق ذأ نىعاطملل اضرغ نينفلا باتك ىف فدهتسا

 دوصقملا ىلع اروصقم همالك نوكي نأ فتصملا قح نمو [بارعالا ةعنص ىف اهنع ىنغتسملل

 ىلا مالكلا هب ىهتنا اذا مث هيلا جاتحي ال ام ىلا لداع ريغ هبابسأ نم هب قلعتي امبو هبانكب

 حرش ىلع نيتفيطل نيتدلج رسك هّناف هجروف نبأ اماو اريصق همالك ليوط داع ىاعملا نابب

 ىف دافأ حتفلا ىأ ىلع متفلا رخالاو ىج نبا ىلع ىتجتلا امعادحا ىمس ناويدلا اذه ىاعم

 ام ّلق ىذلا وهسلاو ةيرشبلا ةوقلا فعض نم لختاي مل مث رردلا ىلع اًصناَغ امهنم ريثكلا
 -_ل

 دفغش عمو للزلا عضاوم ىلع تملعاو هيباتك تحفصت كقلو ةيربلا نم دحا هنع ولخضي

 دانل1م5هدر هأ حلتمو زكام هع هل رمعاحتس زصعاتسمسع لتعتغو ددغ ننم0 ءزدك ءمضتمم ةااتصعأو

 مامرتعك ةعامللمه ممعاتكق هردصتطاتق م[هعاعع مصار هللمك ءمصطتخ تللل طع 1ص م6عاتق ونتتتلعتل

 ماتتسعت مسعر ءنسسيوتتع هداك هدصصل 22000 لعاعععامععر دتغ للدععلمأاو ابنت 511056 (مصاتلل

 اهوسأن ءغ متطنا عما ععع ملعأ هدعهالممعمل مدمكتحسس ءأ طفعطمتدتم ءزانكوتنع هةعواعسألقق 3

 مودم همصصءرامع. ]مام ععددتا امهتاسع ماع ناتمقوتتع مميساععو هغ ننمع ءدوعمأ عه ءغ آلف

 ص ءعمرتنت» لنعاتص لتز نالعمحزا. - لمن, لوم هماعس لص لتس مستض عطوان, ونتنأ ةصقه]»ةتص ءأ

 لعجتمصمعس ععمستسماتعمع معصتاسع معك ععامسي طقطعمخاو | ميمعاعموسمتلل (000, نسفضلم 0ع

 معماعصاتتع لزعئدعرتغو هعلتلصستك ءزنه ىصعألتغو ءغ ةصاعسلسس زم ائطعو /مبئع ص]هعنص 0علتغ

 هالامععاماتمصتطتسع و نسردرع نسعي (عداتسمصتتم متستتق "عربا ععتسدعغم نستطنق طم هزناتق عذأو كتتلت

 نم ذم ةصملزمأ تمستسمات عملا امعللع قععتعع ممعختستتس |. (0رماتسع ةنياعس هقمصخت عطل ةتتعامالر

 أ ءزدج هرمللم زص مصقتلتمو نسم( ذص هةعئطعملم ]زطرعو عا ععطسق هل تنبض رت عيضاتم عداتطاتق

 ةممعامجتلب معوسل عدعمخاو مع لععاأ صعاتم ءحو نيتطانق حممد هزتاتك عدا. ]1)ءتصلع ةتتاعتتلو (01011 00

 هرماتتمصمع مل ةعماعماتمع ءحوا 1 صيصلقم معك ةصتغو ؟:ةعطقتختسس يتم ذم طعغعوأاماعس ةطلا - طم

 1كرعإ لصم مماسستمم ءاععدصتأتم ةعمحتس مع ]عمتتع» هدوت]عغأ حلا هعماعمساتمم طسلسق آلزككمأ

 ءعرعماأ ئىصقلفمر نسمضنست ه]اعضنتلت /)/ - 1 ءزعرتن# هلع قطر لم (ذ. ء. [آملهح للتو لنك

 ةهععسسقملتم), هلاعضست 11/- ]هلأ هل للنار عاثب (ذ. ع. هجوممتاتم ةدرععج ه0 لطت0//ه«ل' أبت

 ائطسس ذممعس ستار مطل دمحتسمتس ممضاعس تاتلتم معمل عصاي 10 نمل مده ععاممأ أ قةتتطتنللل

 الزم ءنأ طعمع ذماعا]ز[ععمق. هك عوسع (ةهيسفعم اتطغعع عدن مط اسطععأ اذ أملع تسل انتل هلم

 ء( مععياذزئعماتمم ه نسح حتح دلاسق طقتستستسا طعما مضتسا اسستتستف قا. آل(مسنوتع [ذطتاتنا

10 
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 فلغملا جتفي فاش حوش هل عقي مل ناويدلا اذه ملعن ىلع نادلبلا لما رثكا عامجاو سانلا

 ملعت لصق ةدافال ملعلا نم ىلاعت هللا ىنقرزر امب تيذصتف راتسالا فشاك هيناعم نع نايب الو

 ليتم ليولطتلا ىم ملسي بانك فينصتب ناعما نم هعدوم ىلع فوقولا كيراو ناويدلا اذه

 رون ىلا نيمضتلا ملظ نع هلمأت نم يرخي حاضوالاو رورغلا نم مسنبم حاضيالاو نايبلا ىلع

 رعشلا اذه ملع ق تيغس دقو نلظبملا سراسوو نيندوبلا تاسوه نع هينغي ىح نبقيلا

 هيلع ليتشا ام رخآ !ذه هرخآ ىف اضيا لاقو ىهتنا ةباصالا نع اًنيِبم هيف تقلحنف دجملا ىجس

 نم غارفلا رحقتو ةيناق نوعستو ةعبراو ةدامعبراو فالأ ةسمخ ومو هسفنب هبتر ىذلا هناويد

 و تسرح يسال ا ىلا ىناعد ات 00 نس رخالا ا رهش 00 رقع سداسلا مولا هل دسفنتلا أدع

 ىلع خبطاق رصعلا [اذع لا ] عامننجا هنامز صضارقناو بدالا لويخ عم باتكلا ذه فينصت
-_ِ 

 ىلا اهمالساو اهتيلهاج برعلا راعشا عيمج نع مهعاذقناو هتياورو هطفحكب ميفغشو ناويدلا !ذم

 ءععمضتممكاللو ءأ ]عمك دبطأ ععدحتغ قمكتوممكل.  طنععغ ةيغعم طقستمعو ميمعمم ةاتللم ءأ

 حصمعع طمع اللككحستتتال م105ءلمسعععمامتخ عغ مامعتتست نعطتسس 1هعمادع ج0 تتلطس ردكم

 زص عم لزئءععملم ءغ هعامصلم ءممهعمغتععمغو هتتاطتس متع ءمدصتات ةعطامتلان111 23عاملق عقأ

 1ماعوعتتلتال ع ةدطصانتال و 011 همصاععأو مععان0عنعغو معوتتع عج مهلا مصعتتل 5ع ءصاتقتانل11و 0(

 ةععوصم ءدىرب]دممنعأ.  [موسع هعلعماتجو يفتت ط2لعتم دستطأ ةسصمءعاتكتغو جل نطتق ءمطقتلأ تل

 عمرحتتسو (نمهع طلع 1)زكذمستع 00ععاغو ةعجععماتك هاته ءامنع ءعدرممعنع هع ةعماعسألهق طق

 مهعاقتمك اتطعم ءيرصرممعملم ءمعممدءعرنع 7016و وسل ه هتستف ةصستمأق هلع ؟ععطمستغولأع ءأ

 ءرىريرادمحاتمصعتم ءكوعحتت ءغ معه مل عممتلل ءقمصاضصعمغو نملك همه هغ ءةعتلتع هعصفسعمأم 10عدأو

 ءتط وناتأ جلاعمغم ةصتقلم عززت ءقصقأ0ععععو 2 ءعمصز ءءاتخمتمست (عصعاطت»تع 20 طععتت ءءىامع

 ىموعمتغتلمصتق 200سعدغرو دتغ ه دصتكق لمنال 00ءام عدس عاعوعدصاسست 0عم1لعمتتلق عا مما معلق

 رستم ةسملعصغسسس ءمصقتلتتك دبص دحتتمأهأ. لنه 0ع ءمدتعذم ذم طتق ءمضستمتطاتق ءمعصمةءعمللق

 عامستتمتال عامتمتل ممكالو ءأدتغ ؟؟عئانتللا 5عمقاللا ةرعهتعت» 0ع زتمق لزههعرتنا, - 11هعع 111م.

 كدط طصعتس ءييسسعمامست: 1ططكدفععو ةموستغو نلغسف ةنصغ ءعماتاتللل, نتمع الزحكمصتتق مطاط أن

 دط ةسسعامجع زمكم زس هعلتصعمب لتعممدتكطتعو نس نستصوتع هدتللتو ونتهل1102ء213

 وننهطتم» طمصمءواع] تاج طفطعأغ“ ىلا قمعتس ج00هعغم ءعغ طقعع زماعع م ءامام ءأ ةعمامممأتم

 لزع ععدغم لععتسسم مدعممت» اطعطلا 11. ةمصل 462 (زصع. 20. 0ع[ م 1069). كل طسصع ةتتاعتش

 اتطسصتس ءميص7[ممعملمتت مهعاع» ةطيلتستس ]ا غعععضتست 2 ععاءعاطتتم عمانتل ؟عطتماتق 4

 ماعم 5 ععوعمو ءععئامكتغ دمع كممقءعمكام ؟لتماتتات ةعامتتق طسزانق هدسصتنتم اص طمع الزكعمم

 0111 ععصاعع ةدعامسلم و جهعلم زم عم مهعسمرتمع دتهصلهصملم عع مععععسلام , هسمتسست كعدطاتتت

 مدضستمتتسا نست جصاع ا81نطمسس علعتس دست عصور ع [ذامسأ ؟ةعامضتستا اهعاسم 20 طقعع
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 _م - بدالا ىع نامزلا ولخو ممهلا عجارتل الآ كلذ سيلو تدقف اهلك راعشالا نأكل ىتح رعشلا اذ

 1: هب ل 01 2 0 1 0 0 00

 مداتك ىف ردعققا هثاف ىنج ىبأ جقفلا نأ رمسفت ىلا اهيف هنم عرفملا امناو كاوصحم ىلا هتفرعم

 ةباتك لمتتللا ىح ةييرعلا ودكنلا [دعاوق]و ةريتكلا دعاوشلا دارياب لغتشاو ظاقلالا ريسفت ىلع

 5 تايبالا يم اغلا ىدرشع ءاضزو هلباسم رقكأو كب ويبس باتك تاببأو كيز يأ رداون مظع ىلع

 5300 ناويدلا اذعح ريسفل ئ انك ل ةدراب تاياكحب هاشحو ةبيرغلا
 و2

 حر ىهننا اهنم ع ىبنتن ىلا

 ييوتملا لبس نباب فورعملا ىو نلأ لبعممأ نب ىلع نسحلا نال ىبنتملا [ تايبا ] لكشم

 [ىرديملا] زدزعلا ديع ىب ىسيع ىسوم ودإ ىح نبأ ربيسفن رصنتخا دقو كاجم رصخخ# هو خنس

 ىباب فورعملا كيا نب ديد“ جت نال ىنج ىبأ َح ن ىلعو [ 1. ةنس ىثوتملا ] ىلوزجن ا ىقأ

 10 [كرابم] تاكربلا وىبأ حوشو ىنج نبأ ىلع ىنجتلا هاهسو 20 خنس ىق ايح ناكو ىروحنلا ةجروذ

 باتك هاهو تادلج رشع ىف 1 ةنس ىقوتملا ىلبرالا قوتتسملا ىباب فورعملا لأ حوتفلا نأ نبأ

 ممعرسملم ةماسستس ملم عمر عمممو اه نأ هرسصتق ممعقتم معضلتاو ةتاو 10 نتمل معوزنأ عت دلت ا

 ةععلتا زمععاتحمسس ءأ ]!دمويم عسر هط عصلتقتعمعس ]حض طمع ةدععتلم متلستق لمععالا ءلللو

 يومتازمدصعتس مماستمع هرعماتممتم متستك ءحتوتحتس ءأ طعصح ه2 مكمكتق لز هان صكتعسلل] دعق5عاقلللو

 مه( ]لزعمغ طمتستمعم تتلتسدتسع 1لزئحصسسس !1[ععمصتر هسللتعق (اهتسفعت ءع2صلااتلر ءانزانق 5ع عم

 هيل عأمأغ جل ةمسسمتم ةضنعاسمتل ءزمق يرتعسلهتس: ءقمصاعمأو عدت زلاه ءعأ هل صاع م عاقهس

 انمصعسس قلن ا/ما' لت لأ لنوع فىملمععع.  آ1لتع عم ذم ءمصس ءمامسم م ؟ىطتع ععرات عمصلتق

 عمطعألاتغو هغاتذص مللعععملتع (ءععاتسمصتتك ءمملمدتع ءأ "عجدلتعق ععمتستس هلت قع ةتمعتل هع طاتنق

 وععتمماسك هعغو دغ اتطعم ممالمععس مدعاعس لتعامركحسس عمهم لقنع / ملأ ءغ ؟ععدسم اذطعت هبز

 يمل ممءعئاتمب ماسعسمع ننمععألمصعم نطل معمزرمدزكممه ءأ صتصت عظات 51 عتصأت دضال ]دلل 52من

 زروق (هغمضس لمكعضتعمأا تسصونع طئخامستم اععتلتع معرامع علت نسمع معوسمواتهتل ه0 طسصع

 لرزك حصلت ءحعرمصعضلمت معععدجمرسمع ةنضأ. ع 1]]ممع ز]]1معي - (ئهردسعمساةانلال 18 1615ةانق

 هطععتس مع عج الواعربعاراب#ا ىدسوتقخنتا لانا يمعمتت ل06 عرب لعسملا (تعحتصتسماعالقو 10

 ]ارز كيه ؟هعماسك ءأ مصمم 4َمه (زصع. 3. 1[)عع. 1005) رصف تتتق. 8[ ؟ه]سسصعم ططقتتلان#.

 [تحواهصماتتممعس 1 لفت قلاع قلم العم طع قا - ءآ- مجتح |[ 8 ء»انعت“ة] لمهن: | ةلتو

 607 (زمع. 25. لسص. 1210) سسمتئاطسمق ]| ة>ععورامب» ءلتلتا. ]1لدكلعس كقتنلأ ءملاتتلل علا ةقااتللا

 عمود امس انعم ععاستمسع ةاسلستا قلاع للأب قلهارميسربعل ]) عرب ق]رسعأ (عمستسمأتعنقر العم

 ةاردو 15 م]م/ لتعامعو نست كسنعم ممصسس 437 (ذمع. 19. لدل 1045) متحتغب زلاطسسصوتع /ل/- 1 عز ءزاناغ

 10 4/4 ها لؤصس# زمكعترركتا. 1طمرحم مصصعمادعمع ةعئتمدعحسأ قالب لا ع»ءااا |[ ةقمالم"ءأ ]

 1[ عرب قلة“ !/مانأأ قلكاننعا آط"ان غب حسلعم 1ارتن-عاردمءا مر لتعاتخك ءغأ ةصصم 037 (ذمع. 3. ةكسعت

 1239) لعلكم صعأاسع, ىزانع ازطعع لعععس >هالسستصم مصضاتصعأ ءأ لكنا مط ءأ - دفاع امكعكت نأاتك
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 ناكل

 لامكو 151 ةنس قوتملا ىوحكنلا ىليلفالاب فورعملا دمحم ند ميعاربا مساقلا وباو ماظنلا

 نيسح نب هللا كبع ءاقبلأ ىداو 7518 ةنس ىقفوتملا ىورهلا رغظملا وبا مدأ ند لكيكام نيدنا

 ديم هللا دبع وبأ مرشو اباتك هبارعا ىف فلا 11 ةنس ىقوتملا ىوحنلا [ىلبنتلا] ىربكعلا

 مر ل ل اح اص 5-50 5 ا : تريل
 هللا كبع نب كيحكم نىسعكلا ىبأو 155 خنس قوتملا ىمزراوخأ [سارهلا مي أ بأ نن] ىلع نبأ

 ىلع ىا باحأ نم ايوحن الضاف ناك 9. ةنس رصمب قوتملا ىلجكلا ىفلدلا قادمح "نبأ

 دبع وباآو 1.5 خنس قوتملا ديحولاب فورعملا ىدنزالا لييكام ىب كلعس بلاط وبأو ىنامرلا

 ىفوتملا ىلاماشلا كمحا نب دللا كبعو 8512 خنس ىقوتملا ىناولخلا هللا كبع ند ناميلس دللا 2 .ُ 0 0 جوي 6 كك 1 00 1 ١

 كلي وباو ا هر“ خلس قوتملا ىزدربتلا بيطخغاب فورعملا ىلع نب ىبيحجإ ايرئز وبأو و خنس

4 
 خب تعمس ناكلخ نبأ لاق هلأ ةنس ىوتملا ىسوبلطيلا ديسلاب فورعملا لييكم نب دللا دبع

 فورعملا ىوحنلا ىبلخل] هللا دبع نب رعاقلا كبعو برغلا نم جرخ» رث هنأ ليقو هيلع فقأ مو

 قونما ءدنكلا مديح 032 كجز نيدلا ات نميلا ىال ةبماح ءبلعو هدأ يعم قون [ ءاولاب

 موا ب ل1 /ءيدضنس 18هآقس عني 2لمارمتوتنعا (عمدصسس هاتعتك و ]كم لرك/42 لتعطتق ءأ

 حصص 441 (ةصع. 5. كسص٠ 1049) دصمءاماتق ب لك عنا - عل لفن كلماعتت0 عا عزا كلمنا

 لق: 01 حعز] عر» 17 ء”ءمغر ةهسمم 414 (زمع. 20. طآدصم 1023) دطمطاتتتقت - لأن عع

 كقلاععلاعل ظعرب طلهوعتو ظل- 0غقء»ء | [[آدمطملتلح | ((عمسنتهأتعاتقو وتتأ هصصم 616 (ذصع.

 19. لآدج. 1219) هطتتغ ءغ لع ةمملجعأ طلزكدمأ كدستساتعملا ةتسوجنل ةععتس ]1طغاتست ةععابسل

 ات 406/151: 2لءآرمتهت»ءأ عن ىلل: [ ظعتن آم هلكس 11-11 عدت اعإ 12 [ءمدمم عدت ةصطحم 45

 (زمع. 20. له. 1033) 0عاقيم ءاصص - قك ]دا رمععتا كلما عتهتتعا ظظعرب كطلمعلاعأ عن لل هللا

 101/7 3177, طآتععمع ةهممم 4600 (زمع. 11. المك. 1067) رسم »طدانعخ. آذع طعصع ءضملتأنخ أ

 عدس هن عتعر نانك ءدع لنةءمناتخ قلاع 4ك 1ع هزمترانن# دنع -ح كلت 1078 ذأ عنا

 كلم]رمت»تنءل معلغو حداعو 17 عبق لتعطسس عغ حصصم 3585 (ذصع. 5. طعطط 995) دضمعطتتتق

 كقكلتع 45007]ع]. ك؟067ءةرسار» عرب قلطلملاسآط 1101 مكتاغو ةصصم 404 (دصع. 06. ثلمك. 1100)

 راما 5 لس 47007/ه] 1 ءرو قل ارت»ءعلأ كارمتجتنغر هصصم 473 (ذصع. 1. للنص. 1082) 1101:1115 ل

 كآن 2مم" ةرع )"هلم 8 عر: ىكلغ, داعم 1- ]ل مانأت لآ - 1 ءامأح# ؟هعوطتق ءأ ةللف 2

 (مع. 11. كسع. 1108) رصم»استك ب قلاع ةله]ءمنستنعا كآلامقهأ ظعرن ةلمارعتت:ءار دلك

 لا - كرون -177  80/07ننيمغ لتعاطمع ءعأ همصم 521 (ذصع. 17. لمص. 1127 ) ديرمز"نانق لع 1ان#

 لعمق: كسلتكتو جتغر (ةصاخاسنصت 0ع طمع ]ذطعمرو ممص [1ععأ دتصو عغ 0ءء10لعصغعلال 8

 مءاتوستمدع ذل1ع لتعنطمع - 67-470 - أيآرف» ظعلإ كطلمللعلب |[ 11ه7لعالخ (هيصسهأت عاتكو 1150

 11*نمم لتعطتع ء] عصصم 551 (ذصع. 25. 1عطغ. 1156) 205(اناتقو 30 ءاتزاتق 011111161831

 را 7 عزو عت: 107 - هلل - لل: 27620 8 ءرج 116م 1ك27:02, هصصمم 613 (ذمع. 20. كاتب 1216)
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 نينثاو ةنأمثلثو نيفلا تاّيمأشلا ناويد ىف ىنتملا راعشا ةدتوملا هامس باتك ىف هبويعو
 ادب 1 0 5 5 - . 3 0 5
 تابكتافلا نىيرشعو ةيئامتو ةداهميخ تاير وفاكلا نيعبرأو ةداهسمحو فلا تابيفيسلا نيسيمخو

 ةدامو فالأ . عومجلا 5 كيف ني 37 8 ا ةدامتلك تايزأ 5 تلا ني 3 0 35 سو ةةايتلك

 اننيبد نورشعو خدع ةحيرلا 3 هلو 1 نس ىوتمل 1 ىكرت ىلاثم ناويد هوا“ نوي عبسو ةتلك 3و

 2 ىدفدصلا لاق 5*7 ةنس ىئيوتملا ىقشم ىلا طايخأ نىسدح نب ني نودلا بج ناويد هادا“

 ىلامتتعلا ناخ مياس ند ناهيلس ناطلسلا وو ىكرت منكما ناوكد هك[ نينم ةرعشو

 ةخعدس ةدبؤأأ 3 8ل و ىرونلاب صلخضتملا هللا دبع نب دكيحا ىوملا هبثر 1 ةنس قوتملا

 ةائنسم كاكا دئاودذ (نضعب ةلدأ ى فردا دي أك اك ىمسدنكم ى.اويذا هانم 3 شع
 كمتشم ءاوجأ هنأويد ضعب هلو ردا شرت ب م ناويذ هاند انيب و

 0535 0 00 1 0 8 | د ا
 لبعمسأ كاني حادمو فيالحللا عفاجح اهو تايلوغلا محد بايسأ 2 ق3 تاروسعم ىلع

9 . 050 3 - . 1 0 1 

 نب ليبخم ناويد هدأ و1 خنس ىف هدنبادخ كويكم ميراغل خييرانلا ةديصق هلو ىناتلا

 مدمس ماتكرو علمدعدك ء0لزلنا. لاتع لل 21ه]رمستتعل طعن 1ط1هعمنا آلماضدقغ طظمعجأ لم لقو حصصم

 388 (زمع. 3. لمص. 998) لعزيصعطتعو ظيسضاح ءزاده ممعسمأانلا ءان لنه 0عدعتطعتع ةاصلستأ

 لزارعو 777 - 78107141 زمك ترام. ]آخ 21ه ءيبعاباتا قيضصتصتطتق كرر ممعم ةيبصغ لسم دصتللتق ءأ

 (معععصاج نستصسوسمعأصأه ليم ع وسمع معز مل - لعيم/ءال ممددعم مع هع [سصكو دصتللع ءأ

 ويينمععصتاح سحلب عتساأم - رفمركت»ه هطلماح ستموعماه ؟لوتصلال هعام - 11/60 ذمهعتمأام

 1 11013 8 5 (ممععمام ونستصن انة كاصأو هعرراعررإب - خر” مسعمعأمو ("عععصاأم مجمد معلضصأف 5كعاعو انا ها

 هرسصتستل يضصدتصتسات ننتصوتع ددستللته عصاسم ةعرراسمعتأضام اعتمح ءالظعتمأ. حج 5032. الا م

 حك (طقلتو طلححسسك ةنصعتعتك 110/14/66. دصصم 1016 (ذصع. 15. قرر. 1607) دتمائأاتتنو وتنأ

 زم 772/- 7:للعا دتعزماأ هعجرع ؟ءيهسص طمطعأإ - 5053. طتسلتس ا[1هزاأع- ءل- لأصب

 زرت دصسم 71هزأ»»- ل - لادخ كلتفنعا طظعتا آطلومعمت» طا 1[! مزمل ظل نسعدأ عع ةسصم 735 (طصع

 1. هءعرأ. 1334) لعظسعاتلو تلاه ممعمتم كمر علم ةملاتلمتس ةرتتعاادغب - 5654. ط1 م

 31ه طخططتو طلصسحمسمف طنععاعتخ كسلامسأ اذو/عنمتا ]عنو معا 1من: 0ا|رتض تاغ دلع

 71016186 لزعاأ ءغ مصصم 974 (ذمع. 19. لل. 1506) دسمدنانن. طآ1مالح قارسعل طعن 4كط004770]و

 بتزسك (مصوسحتس ممعامع ممرسعم لم عوار نس ذص ةهعلتصعس لتهممددتغ ءا تس 21/- ةسالعا

 لعععرب عا معوراعمب دئعمعمم طفطعأاب ع ةومَح. طاسقم ل1هطغءدطتس آلزككدطتتق ]ع8 عانق

 12101 عي/مستخ 16 عاتب نسأل حط لصتالم رمسعيس !طللسمصت هنن ءحطتطعأ ذص اتطعلام5 لتحت عمسو

 نسأ هرماتزمصع عماساح ىفرضربمعتاأ عنصأ مل ءمنعفمق را نع قضفتللف ءنماتعم ةعضربد ءالتكو

 يوصاتعمصامك. كممعالمحتاأ تحس لست“ ءل-1ءامقرر ءهأ كاما ليمثل آل. 1هسلاتطتتع ءللعتام

 آ1لعرد ('مين14لممج طتغامسعمسس ءلتلتغ هال معد للمامربسعلتع لك 6لمنعربلعأاب ةصصم 955 (ذصعت

 د1. 31[درب(. 1577) مععدزمك 0ءعععوتئاطدعملمع. -  ةققق. ط1رعلم 31هطحسس هل, 10ل11ةصاتق

10 
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 ملا

 هتايبا ددعو ىساف ىروباسينلا دحا نب كيحم ناويد هانا نس ىقوتملا ىنازيكلا ميغاربا

 نب ليخام ناويد هنأ ىسراف ماسح ند ليخام ناويد هنود تعبد فلا رشع خسيمخ

 مدرسا ترو ةزتلا ىدادعللا ]ميلا عاملا لع قا ليمخلا» نبا هللا حبعي ندا نيسحلا

 نب] لايناد نب نيدلا سيش مكحلا نب نمحم ناويد ه6. اميدن اعوبطم اًفيرظ ناك

 ىلآللا دقع هابسو مهضعب هصخلو [41* ةنس قوتملا] لاحكلا [ميكحلا ىلسوملا يارخلا فسوي

 59 11 < 1 ات | 15 0 6-1 0 ان ه1 .

 لح ض١ نس ىوتملا ىامامي فورعملا ] ىموولا [ دللا ليع ند دجا] 0 لديك ناجيد ه1

 0 3-3 هيسسسشسشيييششسل ع

 ىيدلا سمت ىلع 52 لايخحام ناويد هأآ خعامس ند ليبحام ناوبد 511 ماشلا دانجا

 ىتفغملا ىرانغلا ىلع ىب ندحلا ىيح ىلولأ ومو ىكرتث ىبهح ناويد ه7 ىسراف ىتاكلا لو ا ؟ ..ءآ ١ م ه..د00 م تع 55 ا

 داره ناطلسلا وو ىكوت ىدارم نآأويد هأكد تابببأ دعبرأ ةديزلا ىف هلو 105 ةنس غونملا

-_ 
 روكذم دهناويدو لحاو تيب ةديزلا ىف هلو فلالا دعب ثلت ةخنس قوتملا ثلاتلا نديحم ىبأ

 رله]متت» ءلتع آ عنب 18 "ه]قسو لك ع مناغو ةهصسصم ... دصمعألل. ع 5057. طل 1ع لس ط1 هل حتت علو

 الزتكطمسانم معععتعسد» ك0711]1/10علذه ظءزن قلةرتنعأف را ينط ودك يحتصلععتس دستلاتم ؟عطقتتتتتلا

 ىصماسعأإب - 5055. طزحسملص 3116 طحستس ءلر آطلزتكدماتك معجعت نتك ]1076777615 3 عنا

 10:4[1رو. - 5039. طتصسختمس 3ذآ1هطحتستس ءلب ]لاك دصتتق ممعامع ءغ مطتلمدمرطت كقدع ل

 هلو متبع 1 ءرن- ءا]رمدعقرا طعن قطلدالاعأب ظعف- ءادلغطلل ظمجل لعل درصعمكع !81هطقت» د

 ةمصأ 473 (زمع. 22. لسص. 1080) ردمعانل. 8 هععج ممطتتته ءاععدصم ءأ ءمزتتم مام [هععامل#.

 36060. طتحصسخمس ا[1هطحتستس ءلب 1الزنحدمتتك 11ه 71 علته عزت - ءلمآ عت: | عررنو- ءل-

 18 عب 12 ةراآ [ عرب 7م 1كلمعمق قلمسعتلع ططتلمدهمطخ ءغ] 0رمطنطملستعتر [ ةصصم 3

 (نمع. 2. 82عع. 1293) رسمعنت]. آذع نستلمسس طللككحمستسست ءيجعع2مدلغو ءأ ءرتغم1ع2و 0118

 زج زمئمتغ: آمسك 1)ءمو ونسأ رصتطل زمعهتعمعس ءاموسعماتمع ععدتتمسس امقوتعمكتا ءاع.و طع4

 778-67 لآ 61 - دمه[ رات“ دم ةارغ» هل- هلق ةلمامتت» عال اعرب 10( 0هةي/67  ذصقعتا جدلا

 ةقممأ1. طتحعشم ةذآ[هطحتستس ءلب آطلتسممسك ك/1ه]مرربتنءعلتخ ظعتن [ كاسعل ظعتب قالد/لع7 ]

 ريمفر عمسصلعم كل4م#4 لتعأل هع حمصم 987 (لمع. 28. 1ءاطع 1570) رسصمعت |. طستغ هج هرعمع

 رست نطسك. - 35062. طاحلم ا1١هطحسس عل, الزتكدسسم 1101 07»نءلاخ 13 عزا كك عزام.

 3663. 121 عةمص ا1١هطحسس هل, طلخححماسم معضست ندم ]101 هتهت1 علته لعن لاغ لأب ءزرتوعل-اق

 روز. - 5604. طتسفقم 3ة1هطعتو آطلزحدمسسم ممعاعمق ط[مالهع المنع ءل - لأ ل تا

 47: 1” ءدياب»: 1881- للنياغر نلعم لمار لتعأ ءغ ةصصم 954 (ذصع. 21. طعطع. 1547) '

 ردمداننو نسأ نسهطنما» ؟ءركسم ذص /07- 7/يالءاأ طمطعغا - 56053. طانحلس ١102801

 آرزحكمسسك ةمععاعتم ةملامصت 3/ه-0 عرب 21ه مسننعلا 11 1., محلعو قلم لتعال ءأ ةسصم

 1003 (ذصع. 6. .كءمغ. 1394) دحمتنأاستو علك انطانلال ؟عدقاتتال 18 2/- 28064 طقطعأم لانك
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 ناويد هاله ىكرت ىمارم ناويد هأل/ ىدسالا دارم ناويد 511 ىلج نسح ةركذت ىف

 نأ نب دوعسم ناويد هأءلأ مارك ن ناويد ها“. ةدرزملا ناويد ه1 ىليقعلا محازم

 ناميلس نب دوعسم ناويد هان 0 ىف 11 ةنس ىوت سيلحف نباب فورعملا ىلخلا لضفلا

 ىنانحلا نب دللا رما نب ىلع ىلوملا وخأ ونه» ىكرت ىملسم ناويد هاا“ ىسراف رضفلا لا

 5 ىفوث ىكرت ىودنتشري ىكسم ناويد ه1  تايبأ ةعسن ةدبزلا ىف هلو 5912 ةنس قوت

 تبي ها ىف هلو ىكرت ىنرس ىكسم نإاويد 510 تايبا ذظعست ةدبزلا ىف هلو 1م ةنس

2 

 4«. خنس قوتملا عيدملا هناويد ىف ركذ ىنايلجلا رمع نب معنملا دبع لصضفلا نال ةعطق

 ه.1 خنس ىوتملا ىلقصلا ىثرقلا ىردبعلا تارفلا ىننأ نب هللا دبع نب بعصم ناويد هاد

 10 نىلد ناقلق اقلخ ةىدلب نم وو ىكوت ىديعم ناويد هنأذم ةحرشو ىدنكلا عنصملا ناويد 001

 لرزو دسم ذم انطعو 1 ءلعز»-ءأ ح١ 1لهعمنن لءعاعا# لتتم آدنلماسك ع 3506060. طتنصسأس 1١ه قلو

 [رزكدصسك 1/001 11/- 1 معلن ع 5007. ا” اك ذم ل1 ءعلستو طلتك طستتم نعت كنق 116711. بح

 ق3م65ك. طلحنم ذآ1هءقطتس آط©اتكدمسك 110ج( نرخ 0عمم7ني. -ح 30069. طاحتس 11 ءم علقو

 ررزك مصنع لل ءمعب»ملمعي -ح 5070. اطلزرك نم ل115 'دعو طلح سستم 11 م*ه"1 ش7 عءزو 728مل.

 3071. طزصستنم ١آ1ءعع'نلر اطلتحدسسمك 71ه( ل1 ]7 عرب قطة املا آل« ءاغر مدلعو لانع 1 ةااقع

 لزنعأ هغ حممم 612 (زصع. 2. لآلمت. 1215) رصمتانت. طظلدم ؟ه]ساأمت. - 3672. آلام

 31ءعاأث 0, طلححمسسمك مممهاعتق ]لعمل طعنا ىكه/ءدف لان الملل ا ع 5073. الاك ةم

 31ه ءاتسأو طلسحمسك انععاعسق 7/0:/ 1 نسا اعماعع ظنتغ ا[ها]دع ل/غ ظعرب قلد"

 ][) مرن - )مدار ها ممصم 994 (زصع. 3. ل)ظءع. 15855) هطتتغ 11هطعأ ممحعس ؟ءيوسق ذص للا - بز

 ةياءلمل, - 53074. طتحلتس 381 ءوىنطنوم اللكممسسك انمعتعتم 7/2ءد41]/1 12 ى]راةنعمقو هلو

 918 (زمع. 19. لآدج. 1512) دضصمعنتو للك ممزلعللل 1؟[عدتقاتك زذض ل - يايارلعا طقاطعأام

 3073. طظزح3لم 38[آ1عداطنتو ]لزكدستاتك نتعاءانك ءالعتن# كلءمعغ/ أو لللأ انضان111 11 انللل

 خذ 722/- 7ياللعا طمطعا. ع 5070. طاسصنص 38آ1ه5طت لل. اطلتسحصسع 11هنأنناالفن.

 53077. ]ل زك نم ءع]-دصهمعط ءركتكأ بتغير آطللكتكحستتم ءمضتس ر ننمع 0عقهألععتسس لسأعع ءغ ةسمكو

 ءيععامصسأو للعم لععأسس هةعئلتععع دصسصلأ ةممعضمرتق. 1"عمعسعسمأنتتت ءةأ لانا هلأ كلانا

 ع]- مناخ رع اضعزا 0 م» لتا/لر مينغ نسأ تذص آطلتكمصسم 7/ع01/مصحو ةضصم 001 (زصع. 20. طع

 1204 ) رسمساسسسو ]دسلمفأغ -  3678. اطلاحأم 81605" عطر اطلاتكحسسم 110: أخ آظعنأ ل01١

 الذ ءنا لاء اره اا ملارلعر»: (ةممءععأت كة ءلقللانر مصمم 506 (ذصع. 28. لسص. 1112) طلماانلل

 10 5679. ]لد نذم آخظ]- ١[هعمصسمسلأا, آلات هصاسنق كآ/ل08070121 ]1[ 108 ءلاتعوتلع ءولاتل) 681811115. ب

 د050. ]لزركك لنص 1)3ه1لز, آلززكدصتتك ن7عاعاتكق 1/0011, نسأ ذض نطع ('/عمنناع/ءعلن 0
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 ىززعم ريما وهو ىسراف ىزعم ناويد هامآ يناويد هل ركذي منو تاببا ةعبرا ةدبزلا ىف هلو

 ةدبزلا قا دلو ىكورت ىنيعم نيد كار [ د ةخخس قوتملا قوكحلمسلا هاشكلم ءارعش نم ]

 نيرمش ليحكم خيشلا وو ىبسراف ةفصنو شرع هفصنذ ىرغم ناويدا هنا تاببدأ ةخينامت

 دلو 954+ نس ىثوتملا رهش الأ ةدلب نى هكمي ىفطصم 3 لاقي ىكرت 5 نارك ما خلا

 قاص نب نسح ةاحنلا كلم ناويد هام نسملتملا ناويد هاد اتيب رشع ةعبرا ةدبزلا ىف

 [ربز /] بناكلا فسوي ند دجأ رصن وبأ وث ىنانملا ناويد هأممب  هأح نس ىونملا ىوحكنلا

 ى
 لضافلا ىضاقلا نأ نيحكلا ىقت تاقبط ىفو دوجولا ويزعف هناويد اماو لاق 80 ةنس ىفوتملا

 لحكتنملا ناويد 31 كسلا ناويد هلاىه هب رفظي ملف اهيناداو كالبلا ىصاقا نم هيلط

 مجتملا فورح لع 1 هلو نيدلا فبس ىنكرلا ىرهاظلا راداودلا ايكنملا ناويد 118.0

(0 

 نا

 مح

 ظكتغو ءاذص 207- 7يللعا نتتماطتما" ؟عدكاتق طقطع( 1 للزكممت و وعلتعلا) هع ةءاللأر ه0

 1غ رسعمانم. - 5631. طزح لأم ل1هز7عأر اطلزحدسسم معجدت عنق كر" كلمضمم#ر [نسسم ءاع

 ممعاته 1167:1141 كءازتع/مضلمعر دمصم 483 (ذصع. 192. 1"ءطع. 1092) مهمدتخو انتا |. ل

 53652. طاحككم لآه1صنر آالزككحصتتكق طتخعأءاتق 1/071 نتتأ همام ؟ءدولتق اأص لا - 7 العأ

 طوطعغ 5083. طلتحسقم ا11هعطعأ طلح دسسم هطعتلطخ 3/01 موت عل كا”. دلعم

 2/1هع]ب»# للعأت ءع مصمم 809 (ذصع. 18. لمص. 1400) ردمعاكتت. ًالزسستلتم الزككومأ موكق 3

 يىماتمعأ جدعمطتعمم لتستللك معروتزعمو ءهغ ةممتأ زللع: دسك ]عمو ونتأ ع عطانق ه2عداتق

 مععلتغتم ممقعأ ؟ه]سلتا ءةمدتقذدولل ءهمعومدت5و عمجزو هاعع ع 5684. طلزعةص ا1١دعةلتو

 ]راكد دسسم طمععاعتك ك1/1:5/هركمع 8ءعر داعم 21هعم78 لنعا ءغ دصصم 997 (ذمع. 10. 8ك

 1388) رسمءامأ. ةكدخنك كينغ ذص نعطع قكلمعط ءطع ءغ نسسمكتم [ععزرس ؟ععودق ذه 127-14

 زرروزوإ اس 50685. ]ل168 6م ]خ1 - 3165 غءآ ءرصتس عدو ]طلزك ة صانق 110/67عررجت# عمن. ع 56560. آل اخص

 31عءازاع عا- مم طقغر الزككدستنق ععلك ععوستال هل ءمدانتال 1105071 167: د( (ةةتصتصةاتعتو

 حصصم 568 (ذمع. 23. كسع. 1172) دصمرأ للص. - 5687. طلت ةس 01-151 عدقعأر 10155 ةطتتق

 لا لمد ل1720 عري ة؟عبيرك ظ5تتطقع |[ 1١ يلضز] , حسلعم ,21ءرومعم للعا1 ءغ ةصنم 7

 (زمع. 19. لصلم 1045) دصمءطتن. 132 7707/4 ءزدسك آلتحكدستست ه0 1مكعصتعط لات ءذعع

 ل115 عئل بص لنعتغو ءأاذم (0]جعدتطتق ( 1هنهعولا) هج 1هعقغ- ءل- لف ءلتتتع !1ءوناصعرو نا - ((

 10/- 140147 ذم (اعكتك مهكتستع ءأ "عولماتسعتستق 036851556 ءانتطت و 200116 1811168 هن ء5قع

 ممالطس. ا 3688. طاقم 310-11 مغءزأر طا دمتم 110::/ءرزاأ. ع 5089. آلام

 آ1- 2[همغعطخناو طلحتكحستك 1700/6/21. -- 56090. طتستمس ط[ءمل ءطقر 1لز55ةصتنق

 كورك ءل- ل1 1 عنلض»: لامانع ظا- 172مل", دلعم لءعومتعالم لتعم 1 لعس (مد: هج
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 نمز ىف ءارعشلا نم وتو ىبسراف هلك كسدعنت رهجونم ناويد هك]أ معلدص دللا لوسر اهب جدم

 تاببا ةعبرا ةدبزلا .ىف هلو ىرتفدلا ىكرت ىجوم ناويد ه1 نيكتكبس نب دوم ناطلسلا

 نيحلا ففوم ناويد 5/7 هأ. ةنس قوتملا ىمزراوجلا ىملا ىلا نب ففوملا ناويد هاا“

 ةقبط ىف رعشلا ىف ناكو كيج هناويد لاق ه5 ةنس قوتملا ىلبرالا [ىفنارجلا] فسوي نب كم

 ىفوتملا برغملا بحاص] ىسافلا فيرشلا دمحا [ناطلسلا] ىالوم ناويد ه1> هيرصاعم

 ناويد ه1 ١ [ىلغاج] ليليملا ناويد ه1 ايابخلا ف باهيشلا هكذ مهصعب مبخننا 1١[ ةنس

 ىسراف فرثشا آازريم ناويد 516 0[ ةنس ىفوتملا] بئاكلا نسحلا ىنأ هيوزرم نب رايهم

 دكيسلا ومو ىسراف مود ازريم ناويد 511 ىوجو تسسجا ببس تنديد قوش ىا هلوا

 قوط ريم نأويد ه... ةنس قوتملا ىناجرجلا فيرشلا ديسلا دالوا نم [قابلا دبع نب] دمحم

 ىلوق ريم ناوبد ةالوأ ةخنودلم تسيل تايلوغو ىكفقف كداصق هيف نيرخانملا نم ىسراف ىزيربت

 ءهلزلتغ ه0 هعلتمعتس جلمطمط ءانعتس لتسممدتكمقو ونستطسخ ]هسلعتس معمرطعأمع مطهعلا عوام

 ةقوو1. طاصسنمس 31ءصسز ءطعرو آطللحممسك معهذتعسك !1ءانازعأ" هامقأ ىعاعأب 180ءاهعو

 نين اعدرم»ع ةظسلامصأ 21هطبوا عرب ىلا عزو امصتتكم ع 5092. الد ةص ل1ءاكز ذو

 [رزس مصنع انععتعنك 71ءمرزا 1ل/اع»ءر نسك عسماطتم#“ ؟عمقاتك 11ه 7- يالعأ طقلطعأم بس

 5693. ز[رزدحخنلنم 151 - 1١هرك ه1 11و الاككدسسك 71/10:مهركزاع- ءلل- لأننأذ ظعتن لاتسعل 21عام

 [تيمدممءعترالو هسصمم 508 (زمع. 23. كسع. 1172) ردمدنابل. ع 5094. ط1 قس 016 82111 -

 هل- لصور 1طن دصسسقخ 1710:6هلإلاو - هلل - لفت كلما تعا عري )"ىو | انما ةناغإ] طق

 ةهصسصم ةَهَم (زمع. 19. 1”ءطتنب 1189) مممدانأ. طن 2/07/2872 ءلسك آلت ةطتتللل  «عظععلتتلال

 ةتعا] دغر هغ ممعامم ننم4 معتم ةمععامغو هل ءكمجدعسس ةعونفأللتلا 5110100111 12[715ع[.

 5095. ]طاسخنس لآسلمنتو الزسكدسسم | ةدالانسأن] كلم: لاسعف ]للا - كاع“ قنا - 1مم

 [31دسعامصتمع معصعتمأسو مصمم 1012 (ذمع. 1. لنص. 1003) رضمضاستإ. آذع نستلم د عات ةرعتت

 لدم ممساعب ةهععععمدتاور نا ؤئع]مط - هل - لفو ذص هرعتع ظنا - 16 هانا دقت

 ةقموو. طاسوم آظ1-١[هطعاطنلر الاتكتحسسق 2ل01ع/) ]أر | سن ةصاع 71ه مس علعس 11هطتتأ].

 رمو7, 1احشم طآ11طعقنعر طلزكحمسسك كعتطمع لان معمت: 01 لوا لعن: هلع عامعتأاو

 [دمصم 428 (زمع. 25. 0ع. 1036 ) رصمطل]. - 5098. طلاع قم ل1 عددي الالكدصتنق 0 6151انق

 زل عمع ولع نست ذاه زصعتمأا: 0 "لدم تزسنق اصاسعصسلأ 0عمزلععتسس ءقتقمفللل 710 عادعأ

 وملعملال ءا سمع عملت. - 5099. طلح نص لطآلن يدر الزكممسم معضدتعسم اعز فلك للهم: ءأ

 [ ظعرب قلل - هل - طمع[ف] , مساوم قلم 01هطل لس لتعات. 1 ظمتغ ع اظلتنم اعرق طابع"

 لمرض همصم ... ردمعانلء ع 5700. طاسنم ل1( !" دسكتر آطلتكدمسسو معجأعتك ال01

 10ر1 عار" جن ممعامع ممععصاتمكتخ هعاملتته.  ('ممنلمع امصاسنلل ءهمصاتسعأ ءأ قضمتمم ءل0أنعد

 ممص ةسصأ زم 10مم معععزرام. ع 5701. طلحلم ل[ ('دسلأب ]الزل طصتلق 65510 انق

10 
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 صضاترمه ربه ناويد هم." 2 اتناببا ةتلت ةدبزلا ىف دلو ىكرت بييبطلا كرمه نآويد ه0. ىسراغ

 دكاخ ؛|ءجا ع 00 05 2 لل
 وصال حامعي فورعملا دللا رعأ رخو ىكرت نرعىربمم ناويد هاب“ [ دنس ىونا] ىسراف ىنزارهشلا

 ىودطلغ ىليم ناويد همم 5111 ةنس قوتملا ىبانكا نب ىلج ىلع ىلوملا كلاو وهو هترابسا

 وو ىكرت ىردان ناويد هم.« هدحرشو ةغبان ناوبد هم. تايبأ ةعبس ةديبرلا ىف هلو ىكرت

 ىويالا [ىسيبع ند] دوأذ رصانلا ناويد هم. انبب 0 ةخعستو ةدام 0 ىف هلو مورلا

 فورعم لا ىفطصم ىب كمدم وهو ىكرت ١ ىمان اتا ناويك هم.] [  155 خنس ىقوتملا] كركلا بحاص

 2- خو ىكرت ىقاجكن ناويد ه6. انيب رشع ةعبس ةدبولا ىف هلو !.1* ةنس قوتملا هداز

 م
 17 0 000 1 ا 3 2 1 ---

 هند

 ىلوملا ناكو دي نعل نب نكرلا ديع ىلوملا مسأب هناويد بتر دكقو ءاذو ناديمب دربكو 912

 ناويد] هاا اتيب نوسيخو لكحأو ناتنأم ةحجيزلا ىف هلو كلذل ءارزولا دنع لويقم روكذملا

 لة" 0من, - 35702. طاح غم ل11 عاعو طلح ممسم طيععاعاتم ك1" عقا 31علتعأاو نسل ([عق

 ممركانك ذم 2/- 750ءا طحطعغ - 5703. طالحقم ا1آ11ع 31ه :غقلطر آل دصتتق م2311

 كلض الهلل كا معمر [ممصم ... دصمةئاتنل]. ح 5704. ]8لزعذم 31/1 ]طلزكهصتنق 601:1فال8

 هل قل هلامأط و مملعم (غ 476 لتعاتم 1 دتغ لملعدع نعطتس همدعم ءغ مدنعع 81ه11هع لل#

 لعاعا# ظءبن- ءالرمم فير, دمسم 9069 (ذمع. 11. ذعر 1561) رصمعطتتب ع 5705. ]1م

 ل1 ءزا1أ1و طز دمسسم معءعاعتم ل1671 6 «7ه1 722, نبأ ةعراعتت ؟عدذاتق خط 2-2 عأ اطهطعأم

 5700. ]آل 3 كم أ ةطاعطمر طلزكدسسم 48: ع/مع ءزدموسع مررت ةصامتلاتق. ح 3707. لل 111 كد

 2 ةقنعأرو طلحمسسم طتصلعم5 اة1ها1دع 7/01 معتجت»ءل 18 هز قكلا-ءآ- عارمتن: ل02, ع

 61م: عملع]ب لتعات ءعغممصسم 1036 (ذمع. 12. هكعرخ 1620) ميمحطتتم  ط[1معمت طلع جعقاتسمااتت

 زماعع 1طسسصعاتمدع ممعاممه ءغ عمضتتس هعامعتسأه هموت ؟ععولتق 1ص لأ - يالعأا طهطعأم بح

 5708. طتلحعقم ظ1 - 8 ةعاعر طلحممتسمس 01-60-88 10هجمتي0 |[ ظءرب 1؟«] اظعجوسطأا0ةعو ونتت

 ءمععال1 ركعمع# لمستمسك ظيتغع [ءعغمممم 655 (ذمع. 19. لمص. 1257) هطتتغ]. -ح 5709. ]1 قص

 ال ةسسنر !ناكدمسمك ادععتعمم 110/1: م:هت» علته عري ةلداهركم ااسقر ؟دلعم ةلقسءعقعملعأب لتعات

 عع هسصصم 1013 (زمع. 20. ةآحت. 1604) ردمءعانترو وسأ ةعماعسم 0ع ؟ععكنق ذص لا - اناا

 طمطوع6 - 5710. طا1حمسمس طا عز ةغأر طللككدمسسسك طتقعأ عاتق لآ 674/41, نتن ع م122عقامصأ ا ةةلطلق

 لكس هةعمزتتللا م0عاأتق كنغر ؟ع] ممالطق ءء]ءطعععلمتتق عمانتل 70عام. ظكردك هممرسعسم 156 ه8قع

 قتعتسمم» ءغ زمدع ءهدع ععوتم ةغعدتممع كلعدمم مم]اتغئممع كلتا. 0طتتغ ةمصم 914 (تصع. 2. ا[آهنع

 1308) ءغ ةعمسلطدك ءدغ تس ءعرصرم 77 مرك#.  لطلزكدمسك ءزانك لسمك 1[1ه]1دع 460 - ءآ- "هنن

 18 ءرت-عامم ممم عل ذم هعلتمعممب ؟علهعأتكق ءدار نقم :هراعع 7[هاله زلاع آ[ ءيزرتك ةعععمطتق نتا

 رع عم ذه 7277- 2:80 لسععمأال تصوت مه عأمأه ديصانك ؟عردانق 1ءععدصخكتت. -ح 3711. [ط 11 قص
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 امتد ها" 1[ خنس ىئاوثملا ىقينجكنملا ىدادغبيلا ىترفلا تاكرب نب رداص نب بوقعي مجانلا

 لونقملا ىيدلا دامع وحب» ىكرت ىميسن ناويد ه»إا* بسنلا ناويد هءأ" كدحاو نب لاؤن

 هلو [هركذ راملا قوركلا هللا لضف ةدرم ىم وهو ه.] ةنس ىف بلحب فيرشلا عرشلا فيسب

 تايلزغ] ىسراف [هناويدو مجكلا ءارعش نم] ىشخبرون ىيصن ناويد هاد ناتيب ةدبزلا ىف

 وه ةسيكلا بحاص ىجانكلا] ىساف ىماظن نإويد ه1 [هتركذت ىف ماس هركذ امك هك

 ىف مورلا ءارعش نم ىكرت ىماظن ناويد هل“ [0:4 ةنس قوتملا فسوي نب دمحم وبأ

 هلو 40 ةئس قوتملا رباظنلا عماج ىكرت [ىونردالا] ىمظن ناويد ه١ متفلا نأ نمز

 ىكرت ىجفن ناويد ةربأل, نيرخاتملا نم ىسراف ىبطت نايا هاإآ 2 ورشع ةعبس ةحجبؤلا

 و 9 ١ ! ُ /
8 َ 

 اق هدح حنس ىنودملا ربرضلا روصتم نب ٍرعذ فعغرملا ىبأ وه ىريمنلا ناويد كلان

 ]32-1 ءزسر الزحدسم الءزرو-عل-لنخ )"معا اظعرب ىكنارا» ظعع 8عسعاما (نن»ءععافع اثمعالاف

 رللءناز عرعر همصم 620 (ذصع. 30. حمر. 1228) رسمعطتلإ. -ح 5712. طز ةم ملخعذلو

 زر ممستم لل عملا ]نعنع 11” ململم ع 3713. اططاححأس ءادم ءدعءطر ]طنز تصنق ععمعم]10عاوع.

 قريل4. طاسشلتمس 2 ءداسنتر آلزكعسسم انععتعمسك 77/0 - ءل- لما ل ءععضسعر وسن عاهلتم 1ععلق

 ةهنعتقأمع [1هلعطأ هممم |[ 820 (زمع. 18. 1"ءطع 1417)] زماعم1 ععاسك عدا [ءغتذص هنلهعأةدلستق

 مءادعااذد 1 لط/ م/م 11ه( هععععاتمم لع ندم ةنبكم لت ءاسسس ءدار هسيسععمطنت]. 100م5 طقطعأ

 موعسم صم /7/- 2 لعا, - ةعلق. طتسلتم لآ ءةاطنر ط©لحممسمسم معممأ نيه ا ءعنانو هاه طعدألقو

 | نأ ع ممعاتك معرسزعتعم كلغ.  (مضصتمم اهصاسن ةهسفاقرعتمه طقطعأو دنغ ىو ذه 1 ءلع7“ءأ

 رسممعا]. - 5716. طلحسشنس الزام ةرسأر آطزحدمسم معومتعتق [ كان لهم علتم ]ثا

 1م ] حك ةءاعأس# | 1 رو همصم 5720 (زصع. 25. لآمث. 1180) مدمنأر 101 01[8116 عقأ

 هررعتم يستسوسعرمهضانان (/ك/مسوعا)]. - 5717. طزسنمس كلام ةسلر ]للك هصانق 111 انق

 ركن عابس ممعامعرم نست ماعم [سسمعمد» ابمرمعع لانا 1هدمتتكب ع 3718. ]ط1 غم

 حوا مستو طلسدمسم اسهم عم المعسل [ىخلعمممماأادصت]ر نست اتطصتس العام“ ءا-معل'

 مال ءيزأ ك ممصم 9مم (زمع. 11. 1”ءاع. 1548) هطلت هعراعماعنس ذم /ن/- ضيااعا طهطا

 رعردارم. - 3719. طلحلتم 1 هغج أر طلتك مماسم نعداعسم اعلم" علل ممعأه 5عععصاتمتلك

 (عسترمسعم اللغم - 3720. ]لل ذم 8 عار ]نر ممسسم انععتعسم الورك 1« ل ندع (لئسعصتتلو

 نست حصصم 1044 (ذصع. 17. لدم. 1034) زصاعع]ءءاده قار عا اعع5 ؟ءةذنق ذص لا - يااانأعا

 اروطعإ 3721. ةنزل نم 151 - لل ءرسزعرو طللحومانك اءسأ عري الهناء ءزدقوستتع

10 

 ا

 10 ورصسعم( مسمع. - 5722. ]نزل ةذم 2-11 هرد عزعأر الز دمسنن لاا اربم»ا كت اع» للعلا

 للمرور معني دنلعم ممروعم»# لتعال كغ ممصمم َنَهَه (زمع. 18. لهم. 1192) ممةاانت. طا



10 

319 

 [روهشملا ريزولا] ريشيلع ريمالا وه كرتلا غل ىلع ىباون ناويد ن0 ةلازجو ةقر هرعش ىفو

 رق يوت ناويد نا اتيب نوئامثو لحا ةدبولا ىف هلو 14 ةنس قوتملا ىتاونب صلختملا

 لا هجأم ا رشع :ئغسن ةديزلا 3 هلو 0 ىقوتملا حومصت نب ىبحكي ىلوملا 2.

 وتو ىكرت ىزاين نآويد ن0“ 75 ةنس ىئوقملا ىكرت ىلاين ناويد تا4 ةعسوت نب راهن

 قزوريسلا ١ ىكرت  ىزاينا ناويد هءام ىاتيب ةكبزلا ىف هلو 1 دنس قوتملا لوبيلك ىم سايلا

 ا ا 3 3 1 و ٠ ا 2 2 . 0 0 / نء © ج
 ناوبد مز را ةديولا 3 5 ىلاما ف جنأ لبقو ناخ ديزي مردلب ناطلسلا نمر 2

 لازبكت يع. ق6. 2 .٠ 1 5 ١
 1 هدب ةونملا ىروسببلا ىكرت ىز

 مسلسل عا

 وىخو ىكرت  ىهلاو ناويد هدي“! فيرد ىلع تايلوغو كئاصق هلك سرف ىلاهفصالا [جيالخلا ىل لع
 ىو

 دلج# ىف ىلطساأو ناويد ه.» انبيب نوعبراو ةتلت ةدبزلا ىف هلو |... ةنس ىفوتلا ىوكسالا للوا

 ىعساو ناويد هي“ ؟لم خنس قونملا [رقصلا يأ ( باب رع 3 لع ىبب لمحت ىسلل وبأ وو

 4//1/6: ءزسك ةمضمتستطاس ةنهك أ (هاعرت ءغأ ةمعمعل(هلعسسم ز[معددع 0لز لكن - 5723. از ةم

 2ع ميلي الاكطدمتنك [ةصجتح ؟ءاعصسم "1نععدضتس جط طستعم قل/:/ 1١[ ءعيتعم ءكدعمكتسم]و

 مدلعم مى ءعءمبر# لزعإم ءغ ةمصمم 906 (تمع. 25. كسل. 15300) طد0ه2ا0, ©012م0ةئانقو 011 0ع(0عأطسأ

 رتصانللا 5 ءعماتق ذه 7-2 0ع طهطعأا - 5724. ]111 خم أخ حسنتر اللك د متتق ا1عاعانق 110115

 غرم 8عرب لمع, داعم امم لتعأا ءعغ 1009 (دصع. 3. لال. 1600) ظ0طتتو عدع ت0

 نصل عت عأنمأأ ؟عسداتك ذم ا - 7يقلعأا جءعععوان ددصأب ع 85723. ]15مم ال عط ةعر 10115 ةصتنق

 رك ء/ م1 عدي 1 هنودنمل. - 5726. الا ةم الخط ةلتر آلاككمصتنق اانطءأعاتق ل174 /1و ةصضطم 7

 (زمع. 27. للمك. 1326) رممرعاغنأن. - 5727. ]114م 51 ةعأر آطلاكهمتتق اان ءانق 17/451

 رك ةرمعقغ, (هلتممات دعطع هعكسملأ1 ءعغدممم 914 (أمع. 2. ]1ه1. 1508) مجماتأتو 101 01105 1:615انق

 ذم 8/- ةيللءأ طقطعأا ع 35728. طتحلم 817 ةمأر طلزكمستتق دمع ءانق ا ةنممقأ الا ةةتنو

 ونسأ ا(عدمم»ع كدلكفسأ 7270ءرءاوبي 18 هيب ءعال 7كم [هدتتغو ءأ دتغ علتل هعطتادصكطتتو (نةعمعصس مل

 هرتامسلتك 1دلأ. ]1)هم53 ءعدانك آه م/ - 7نل0ءا طقطععب - 5729. الزكفقم كن عةعأو

 ارزك مسام نم ءاعتم أر مسأأ ظ:7ثءمغر نست ةصصم 924 (ذمع. 13. لقص. 1515) هطللغ ءغ 0118611017

 ممكسم ذم ر/- 7نا0ءا طقطعأ -ح 35730. ام 51 اعتر طلتك دسم معمقأعمك 1601 [ 6

 ك7: 8]/- 811/4 ] 1 ملكت, وسخ امهطدسصتتم00 (0ي4لهع ءغ ىعستسم ةسقتمرته ءمصامعأ هل

 هلتمعس هلمطقطءعغلعست لز5ممدتنأوي. -ح 5731. طاتبنمسم 5١ ةلأتطتو طلكهمسق 1اتظعاعاتق

 كلمن علتم 0عقسطن, ددلعم 17” م7112 لتعأ ءعغمصصم 1008 (ذسع. 14. كلل. 1599) رممتطتأ و ومنك

 ونملعدعأامأو معد عمده ذه /12/- 7ريملءعا طقطعأا - 5732. لطلززعقمس :11١ ةعزاأ1ر [ل155ةصتنق

 لكل مععتت كلما مستعا طعن 42 ]1"(يةاغر [دددلعم لان: قا 7عمع» لنعأأ ءغأ] ةصصمم 5

 مع. 23. 8عمن 1104) مصممعانت. ؟:ه]طصصعم. - 3733. 814م 11: ةعزنر 1لز5ؤهصاتق 111
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 ناويد مءز»#  تايبا ةتلث ةدبزلا ىف هلو 15 ةنس ىفوتملا ىضاقلا عساولا دبع ىلوملا ومو ىكرت

 هلوا ىبسراف ىلصاو

 ام سيحمل روحا ليقع ىبأ روز مل ردو الا

 ام شيوخو فيفر دمأ فشعو تقشع هر نبك

 5 ىف هلو 11 ةنس ىئوتملا ركسعب ىضاقلا نسح اج الأ نبأ وهو ىكرت ىديحو نآاويد هم

 ناخ ميلس ناطلسلا ىنمز ىف ىفوتملا ىكرت ىنيديالا ىلاصو ناويد هم دحاو تبب ةدبزلا

 ىف هلو ةنس ىفوت ىضاقلا وحمد ىكرت ىفصو نآويد هب تايبا ةثلث ةدبزلا ىف هلو ميدقلا

 رافكب ىزاغلا ىوايجلا كيب دمحم ريمالا وهو ىكرت ىلوصو ناويد هء“» تايبا ةينامث ةدبزلا

 نمل عاضو ناويد هه.  تايبا ةعبس ةدبزلا ىف هلو فلأ ةنس ىفوتملا سوركنا

 10 نيثلثو عبس ةنس قوتملا نطولا ىوكسالا دمحم نب سوا و ىكرت ىسيو ناويد ه.خ.

 ىمشام ناويد ه.# اتيب نوعبراو ةعبرا ةدبزلا ىف هلو اهب ايضاق هنوك لاح فلاو

 ىآمالهع قلل - ع7 - مع (ةقطنر مدلعم 27 *معممغ للعأ عع مصمم 943 (ذمع. 30. اطآلمت. 1535)

 ررسمرعانأو نايل عع ؟عموسنم زد //- ييالعا طقطعأا - 5734. طلسسلتس 11: ةعتلتو آطلزا5 صنع

 ممرنعتعسك 11 ممن, نسل لاه ا!صعالات

 (لسح ماتمصع جل تدهن ر؟ه1نص ل01 (ةاعتل ع1: نمتعأ

 [لدعع مدعمف ممداعم ةيطاتاتععتسع ءمعتاحمتع!“

 حكدتلا 515 ةلال01ئ15 ءدأو

 لك( حلرمر“ ءكمقررلعم 505[ 6رع همغ همأ ممعارزركو ءةهعضأتم

 ن235. لطلادحنم اآ1': حطن لتر التكئحصسسم انععتعتع لطاد-ءاأ مزز مر طلع 71/- (' ملط ة مع ع, دلعم بل

 رز ملول لتعات عا ةحصصم 911 (ذمع. 4. لسصب 1305) رسمتئاملو لل انضاتتلل 5: عفان ذه 1-7

 طوابع(, - 37360. الار نص آآ1 15 ةلأر ]طلتك دسسق تعانق 11:2 (/81 176046 عدت (عللل01©

 تناامصسأ كم7 721مل ل. هطتتأ ءأ اععد عمهم ذه /ل/- /يللعا طهطعأا ع 5737. طتسلم

 اللكآأ جعلان, 1لالكطسسم انععاعسخ ]1 موتا 11/- (((ل/غر حمصم ... طتمزلأانلألو نانأ 00 ؟5ععقالق 10

 /[#/-هوارعا طمطعأ ع 35738. طتعنقم ا[1'هدنشنلتر 1للكمسسع ا0تعت سم طظكسستت كل0/1071160أ عع

 لب ممغ 11"هع(/غ نست كح 1مل عاتطسم [طسصعمتعتمع طعالسسس ععقوتأ عا همم 1000 (1ض ع

 و. 006. 1591) هطلتأ. كعرباعس دتعرقنك 10 مث/ - يءالعم طهطعأا ع 5739. ط1 مم

 1( ى مقلط لطخ لكل - ١ ءسعصم ]لزحك دصسق ةنعامراتمل ل دعم عمقأتسللا. - 5740. آل زم آ١' ءادتم

 لرزتك طصنخ طنصعتعنع لبىأ ظعتي ةلمامسسعل, حدلعم 1]” منعم لتعأت ءغ 0هلعتط دتعطع هعاسصلت

 ©طتتغ ةصصم 1037 (ذمع. 2. ظعردام 1627 )ور تنبض ئللتنك نعطلق لنلعجع عودعأ. لظظح ءزدنق آلللاةمم

 ونسحلعمعتمام نسمانم ؟عرقسق ذه /,/- 72ينلعا !1ءعمصانتب - 5741. طز نثص 1[1ةعطتتساب
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 ىلا وو ىبسراف ىمهقاع ناودد مجان“ اننبب نورشعو عبس ةليؤلا 6 دلو "نرىوسوب كرت

 . سايعلا نأ نيدلا باهش مئاه نآويد هم“ راونا مساق دافحا نم ىنامركلا ريكناهج هاشب
 تا

 م
 2 ىكرت ىريجكام ناويد مرتو محال لس قونملا بيذدالا ىروسنملا لايام ند لدوحاأ

 تييادع ناويد هرباتو تايبأ سيخ ةديولا 3 دلو 91 دم قوتملا ىبلح هرغب فورعملا ىلوملا

 11 نس قوت ىكرت ىماده ناويد 5.81 ىناقتيب ةدبزلا ىف هلو ىكرت هناويدو ىماون كيب

 هلو 1“ خفس قوت ىكوت مامأ ىكالج ناويد هدباخا اند ن وسيمخو ةعسن ةحجبولا ىف هلو

 ةىلب ئه ىكرت ىكالخ ناوبد م3 ىسراف ىكالم ناويد تبا تايبا هبت ةديزلا 5

 - 2 ىلنالم ناويد هنو. تابيدأ ةخسيخ ةدبولا ىف هلو 15 خنس دودح ىف ىقونملا ةينطنطست

 نالدتعم نادل ىعفايلا نإويد هنو“ ةيواعم نب متيهلا نآويد اط»دأ ىسراف ىدابارتسالا

 دهرعشو هما ةنس فوىدملا ىعفابلا ىدنكلا هللا كنبع ند لكمكام ىب ركب وبأ ىضاقلا ومحو

 التكدماك طتسعتعسع طل مد/ ق1 اة دعم# , نحت ؟توتصلأل ةعواعسل عنق اص ل -2 العا طقط عام

 37492. طندحشم 11 ةعطتستر طلتك دمسم معهدذعته 115/7111 ل1671, وست كذ]نآ لهنا علت

 ممعمطتعو ءعغ دع معرماتطسس (ى»1 مرنم كملي ع 5743. ]طل ذجذص طل ةتطنر 10155ةصتنق

 ك1 ءاااآ - ءل - لأدخ كلتش اهلااع قلآسعلا ظعع ةلم]رمرررتسعا كلمتسعل# ظطتلمامعتم دلعو طل قرد

 للعأل عع مصمم 887 (]مع. 20. 5ءطرعب 1482) مرمر. - 5744. طلز غم طنز عار ]ل161 هصتتق

 ةنسععتع لآ1ها1هع ل“, صلعم (م»سل لعءاءعآام لتعتم نمأ ةصصم 905 (ذصع. 24. 0ع. 1557)

 ردمعطتسم ءوغ ءغ ستموكمع ؟ععددع 10 /22/-2 عا طقطعأ - 3745. ال ادعفس 1110443 عاط ءعو د

 ]راك دسمان ةدصعاعتخ 1120م ءااذ عون ل١ ءممنر غر نسم لنم5 ”ءدقاتك اص أ - يااعا طهطعأم

 جبيل. طتخصسقمس 115 0ةجأر, الزحمه صسق طتصنتعسق 82004 ةهصصم 991 (ذصع. 15. لقص. 1583)

 رسمات و ءدع نمتم نطتصوتته عتضأج مم1عز21 1 ععوانه اص 7-17 انااعأ ]1ءودصاطتتم - 3747. آل خم

 11 عا ةلعزو اطلزحدمسك ةصعاعتق [سفستأ 22/472. ةهصقم 933 (ذصع. 12. كرام 1575) 2615نأو

 نحن وستصوانع ؟ععدسنم ذص 120/- 2طلءا طمطعأات - 35748. طز غص آ1عء]1ةلعأو 1لز5كةصتنق

 معستعمم 8ءامميفل. ع 5749. طاح ةص 1آع] ةلتر ًالاكدصتسك طنقعاعاتق 112748016 (نهدكامسلات

 مممم]ز(دصتو وتتأ كضعو هسصاتتت) 9533 (ادع. 4. لآدع. 1546) هطتتغ ءأ ننأتضعكانع ؟عدكانق 10

 5061::7-101 طهطعأب ح 57:30. طتصسقس ط1 1 قلتو طلسممسم معهقاعتم 112/101 ه1 "808.

 5151. طاصسقم ظا- 11 ءزغط عرسر طلح ممسك 112 ءعررنخ هع: ل10 مقيررو. ح 5752. الاك ةس

 اك 15-1 ةكقتنم طتحسدسم (ةقطنخ قكقدع ظعءعط» 8عرب 3!هارمتسنتسعلا ظعتح قكطلاملام] ل ءلالغب ؟دلعم

 ة(ر# لتعأت ءهغ ةسصم َةمَع (زمع. 13. .عطع 1137) دصمتطتت. 1 ه]سستماو كان ةتطت 20
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 رز

 لديكم نب ىلع و» ىكرت ميني ناويد هد”  لزهلاو دىجلا ىلع ىوتحي فدأر نسح

 ىدنفا ىيحي ناويك ه6 اتيب رشع ةثلث ةدبزلا ىف هلو 591. ةنس دودح ىف قوتملا

 ىف هلو ا.ه" خنس ىثوتملا مورلا كلامم ىف ىتفملا ايركز نب ىبكو ىلوملا وتو ىكرت

 ايركز ىبا ناميلس نب ىبيحي ناويد هدد تنببد ةدافتلكو م نوعستو ةعبس ةديزلا

 ىأر امو ءاجيلاو جيدملا نم هيف رثتكأ بجحانأ ىب ىلع لاق بلح ليون ىلطيلطلا

 2 وىخ» ىكرت نكبب ىبحي نائتك ةنوأ بدالا 2 حدم تافنتصم هلو داجكافو هلأ اذحأ

 ىف هلو 9( نس نف'ايح ناكر «كذ رم ةسمخ علو نايلس ناطلسلا نفر ك2 0

 لاق [1*] خنس ىنوشملا ةيواعم ند كيزي ناويد كل اني نوسيخو ةسيخ ةدبزلا

 مكاحكلا ريغص ومو ىدادغبلا ىنابزرملا ناردع نب كيمحكم هللا كيع وبأ هعمج نم لوأ

 2-0-9 0 عم ديزي رعشو هل تسيل ءابشأ هيف اودازو ةعامج هدعب نم دعمج دقو سيرارك تلت ىذ

 يضتتصتطتق من]ءطعأ5 هغ طامصلتس حعماعاحو ونتقهع 001111 5115 اننا ]0058 مها11ع13[.

 5733. آلا قص آكل ءانس آطلزكدمسسك انمعتعنق ل816 ظء» 2/01 مدهننعلرو ؟صلعو 7”ءاقرو لتعأت

 مغ كععم حمص 9600 (زمع. 18. 13 عع. 1552) مدمدئاستو نست (2علععتس ؟عدكاتق اص 1/- 2اطنلعأ

 اروطع( - 3754. طزتعلم آ[دطعمب اطللكدسسم انهعاعتك ا1هاادع 7 هلع طعن 70766

 مداعم 716 1 علم لتعأر نست عععممتتسسل [اسصعاتمع اة1سكات ظتغ ءغ مصمم 1053 (ذهع.

 12. )آمر(. 1043) هطلت(. "ل'ععععصال ممصمعأساو هعراعل عروق ءدع عزاتك الزككعمم دم

 111- 7باأءا ]1ءيعدصاستب. ع 5755. طارشم الةهطعمر طللكدمانكق 767 6مع آل 0: 1

 ران 2 م1 ممر 10/ءقاغ76غ, نسك آ1هلعطأ طقطتغمختا. لع عرب لبرزعا  الطسللح ذطتلر ةهتغو طقطعأ

 يضفتمم |اهسافاتكو عا ةدلتعمو همعوسع دنللسست ؟51للغ, نسعتس صمص ةداجتتل معقاعتم عع عانت

 [لعد ةعقررام "ءاتوسأ ذم ]هسالعس ةاسلتمضسس طتسسفمتاداتق. ع 5736. طلدعلم ا ةطخعوط عر

 ]راك طصانق طتصعاعتكق 72/1 م/ععأتر نمأ اماعت ممانامع اعسرتمرع كدلامصأ :80/عمسم»» [[هدتدتغو ءأ

 مركماتق ملتطتساتللا نان 5( عر متن( اننلت ( 7ك /2»47؟ءا) ءاتهضن ءلتلتكو دن ةدتصتكه 0ل1عاتتتلل ءقأن

 لزحتغع ةصمم 990 (زمع. 20. لدص. 1582) ءك ستمسيوتمعاصأه نانأ 30116 ؟عرطقاتق ذص /ل/- 7ااأعا

 طولطعأ - 5737. طظزحكلم العمالرو اطللكدصسسم ) ءعنلا ظعبب 2ل06:عتور4ر نسأ ةصقم [ 3

 (زمع. 10. كعرأم 682)] لعالم عادم دا. لطلاعأ لاداء 7614/1/1 بان 18تسنكق ءنلل هقل]]1ءعتأ قلي

 الالماس ةله/هستسعل اذ عرب آد" رع لل ع»عمالغ ظمعأبلملغ, ىتتزانك ؟هلاتتاتعال م3151 ءقأ

 مغ معه (مماحنم ءمصاتصعأ لعععمس 1ماتمضتتس رمت نعتاذق. 1ظهمغ طسصع راسععع ةلتأ دل ءزانق

 مضصصفتمم ءيلازويعملم هع حمععلمج عما اتكوسع ةلتعمم اطلق ءانعتلاتلا. (ئةضسسصتمم )"عن 0أ ةتئأعلللو
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 تايبالا نم هل ىتلا تايبا تزيمو ىمارغ ةدش ىف هتظفح اضيا لاقو ىسحلا ةياهن ىف هتّلق

 هدأز دامعب فورعملا ىكرت ىنيقي ناويد هنني+» <-اتيب بحاص 1 ترفظو هل تسيل ىتلا

 تايبا ةتلت ةدبزلا ىف هلو 1 ةظنس ىفوتملا

 ]1 نمغ ملمأغ ممعككو م11116ع10 و م22عدامسأ امسسعم معا ععام هع ءععاضعسم مانل ءط عم لتصع. 1 لعرن

 003غ: طز حمس رتاهجاعع مهلعماعس ددعمتت ءاتصاتلتمعتل دمعت ملهع ته لمكأ 1عطعاتق ا

 لزدالمحت ءأ مممرتم5 جط هلتعمتمو ةتمعت]هدوسع طمتتتت ج0[ عم هداعملأ. - 3755. ]1م

 آل ءءاعاسأو طلتك ممسك ةدقعاعاتق ]7 2ع ددساعم 11:40ع40عء] لتعاتم نأ ةسصم 976 (ذصع.

 20. لدم. 1368) هطلتغ عا امعد عدده ذه /7- /اطلعأ طقطعأم

 ا 5



 3 ةلعي 6 2 ًْ 9 1 ١ نر
 فصأ يع ىورم وخو مح يح سنو ني ةوعد 3 رولعم باتنك رويصلاو رئاوأ

 تاذ هيك. فلتخم هنا كش الو مالسلاو ةولصلا هيلع ناميلس ريزو ليعمسأ نب ايخرب نبا

 ا ا مأ رابخا ىف دامعلا تاذ هبا ييدقعلا تاذ هب“ ىلصوملل اهحرشو ىالا ددع ىف دشرلا

 5 بلحإب ىوتملا] نابلا بيضقب ريهشلا كمكم نب رداقلا دبع ىنيدلا ىبحم خيشلل داليلا

 ىدارغطلا ىلع ىب نيسح ىيدلا دكيومل ءايميكلا ىف ةلاسر كدارفلا تاذ هبا 11.5. ةنس

 نب هللا ديع ند كمح ىب لمحت بياطلا ىنال ةليوط ةليلعق ىدهلا تاذ همك هأو ةنس ىفوتملا

 )”.ل" مدس قولا ىدادغيلا ليد ندب ىف 0 لع] ماسي ىبأ ةديصق اهب ضقن رعاشلا قريصلا ريبخشلا

 اناظألال 9011131 111"آنآسآ 4 111514 277 7[ 10

512151 ] 501414 11401611100 

 ةم59. اطلءلغ ءا]- ل عرعك متر [6ع ع] - عمدت عرعر ةمهاضيتل ءداتنتل كسضعسلتق هع ظجتعتق

 معصم عاستس.  آطتطعع ماعاسعتع هعممطتك لع ةمكمعدصسلتق ءعغ ةدطتععملتم ععصتتعر ءهتزاتك ةتتعامال

 راو 1 نا 8 ءمللبفورعم ظعت» لعممل/ كدلمصسممتقو كلك 1آ2عنق مطعما 81 عيتضستق ءعهع هلتغنتو

 معونع لسطتسست ءىأرو للك عود ءزدق هحعلماععع ءةحعضرت]ةعتو. ع 5700. آ)ةغغ ءال-عمعطلو

 ععرتررالم مععامتل كلمن رلمطقألطصق ع 1 عطكنتنتال 001مل عمران طانتلا عله عز انقوتلتع ©01111161-

 اةهتتسفر ةهنعامدتع الميم. - ةمقمال. طل جءةذغ عادت ع ل عتصي لكسمطتتع هتمصت]تطاتق مهعلز(8.

 5 57062. 182 ع( ءاداسس ق0. كياسسصممتناتللل ةعرلعك لع طئمامتتم هاشم نسطاستس و ةهنعام»ع ةطغتلعط

 الهاربة هل- لان قا- ءا- قاض طعم ةلماعستسعلر, مدلعو (مللأط ءا- امج لتعام |[ آأدلعطت

 ةصصم 1040 (ةمع. 31. للسلع. 1630) دصمتنانمإ]. - 570603. لآل ءنغ ءع1ل- [عمعقت لو ةععماتم ةلعطإوت-

 رستعم ععضستم ممعاتمسزف معواعأم, هنعامتنع 1لهنموترز ءال-عل-اغأ ط1 هععضفو ظعبن للغ 'اهعأ» مرار

 ةصصم 513 (زمع. 22. للم. 1121) رسمرنانم. - 57604. الءلغ ءاداطم لنأر ( 65106« ]وصعد

 مععامتس تمس دصمصقاسممق, ةسعامدع لاننا لا هبررفأات آلو]روسسعأ لذ عنا دلعاب مسبعل قعر كالعل]ب

 آق دي-ءانأر اء / ليغ [//-ك مضعزل (مسحسستتال ةعسسق) هعاحم نست طقع قةضصتضع ( 51 مقس آات» لذ ءيعت

 | ل/# ]مب 31ه مروتسعل ظمعأللملغر ةهممم 303 (ذصع. 17. كدلع 915 ) سمنت ءاععوتعع تلعب
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 ةيجارسلا ضدارف ىلع حرت ىو جارسلا خلاسر ىلع جار سلا خلايذ هاد [ثيبخ ءاجعم هلو

 راثالا رداخن أ لادلا ى ترم ةيفدل رجلا حاصضيإأ ىف خليصأا خلابذ هما ءاغلأ قب لاب

 هبطتناو ميجان نبا هركذ ربلا كبع ةنكشلا ىبال ةيفخلا زاغلالا ىف ةيفرشالا رداخذلا ه٠

 ىقييبلا كيز نب ع ىسحلا أ مامالل نورك مكخأ رماخذ كل داي

 نب دكيحاأ نيدلا ا دلع شرقلا ىوذ بقانم ىف ىقعلا رداخذ ىلا هاد ةنس قوتملا

 مامالا خيشلل رهدلا فلاس ىف ناك امو مولعلا رداخذ هدأ 118 ةنس ىوتملا ىربطلا هللا دبع

 ةيعئاشلا عورف ىف رداخذ هم“ 1 ةنس قوتملا ىدوعسملا نيسح نب ىلع ىئسحلا ىأ

ٌ 7 
 بنتكلا نم وو [هد.] ةنس قوتملا ىئاشلا [ ىمورخملا ] عيمج نب ىلح# ىلاعملا ىنأ ىضاقلل

 قونملا ىدر ورهسلا كيحام عىب ىلع ىسحأ ىال وحنلا ىف ماخذ نيب“ تفدنلا اى ةربتعملأ

 ىثودملا ] ىروزرهشلا ىدادغيلا يت 0 كرابم مركلا بال 3 رداخذ هيا خمس

 1لعررب ةواورمم ةعصلمسلا تتم ءد]. - 5765. طعمط81عغ عا -ةزعةزر ءالمعطصتسس !نععتسمع 4

 آن طعاطسس هلة”( - عل - لق.  (نهدرصتص عصا متألق ء5أ ذص هرداتق 12/7 - ]1 ء”مقلا را - ا” (ناورعأ , لع

 وسم ذه ]زن غعنه 1/4 لنععطتخب. - 3206. ظا- طعم طقالعأ ظا - 3100 طن عغر ءالجعطصتسسا

 زا]سعاعدصع. 1ظظ>عممونأتم همععته 22/- 12ه»»ءا 10آ- كه ةنعاو 0ع ندم اص اناععد 1047 لت عطس

 مو - 5767. ]طل ءةلعط ةثع عا - حاط ةدعر (طغعفوتتتا 210211111621011. - 5768. ط1 - طل عدس

 راعاط منع ظ1 - ظوط عع 117 عغر (طغععمتتتا م0عممعزمعلتتسأ 0ع ةهعصتعس ةتتطانق هععالاتقو ةمعامع

 لة: - ءاعاعأتنع قلل -ءآ- نعت“.  طصحامغ اذطسس لل مرعت»# ء ءععععمأاو ءزادق 0علتغ ذم

 سمسم (©عءمعتع همعتمك لعالم. ع 5709. طعهولعط ةتع ءع]1-طخلع عدو (دعقدتتكأ ةم-

 ماجنط عوعصحطتست.  ؟1؟هطسسفعمر ةننعام»ع اصف لااا !/ءمدمت: ىلق عنب يعقل ظعف/رمعأ# ر ةصصم 5

 (زمع. 25. ظعمأم 1169) دصمعطتم. - 5770. آل عولعاط قت ع[ ه ءطقر اطغععمتتمه دلامع ؟نطنتقع

 لع متع طع معممتسون مانا.  ؟هاسسحعم , ةهتتعام»ع 1107 ةانان-عل- ا: كقلآدنعل ظعتن كطلعلام]ب

 1هل ع", ةهمسصم 694 (ذصع. 21. لمع. 1294) رممعطنم. - 3771. طءدلطط ةتع ء1- ه] نسر

 (لطععدسسأا 0م ءا1لممستس ءمدختتودعو ننقع ةصاتوستاتك ءععمعستسأاو هنمعام»ع ةطعتاط ءغ طصقس

 ق7: 17 معم7: لآ ظعوت» 11هععقو 2لعو' م02. ةسصم 3460 (ذصع. 4. كمدي 957) 1261610. ل

 3772. آل عدلعط ةتدعر (طعقدتسسأا 0ع ةامطتتتم لسسعم كطقظتفتعأ ةععتصلهعتم, ةسنعام»ع (نةغ0طخ قط /-

 دمعابلا ةلمزمل]ع ظعرب لعمأ' [ ة2لمقط ع ] كطقطظتتمم ةمصم [350 ((صع. 7. ةآمعن 1155)] دمعات

 [آنئع الطعم زم زك متت ع مطتتو وعت1 مط ةهعدععاتم للطقم 0هءاعلمسمع ردححتتتل 3عقالنلا 811111. --

 3773. طءولعط ةتع 11 ءا- ممطخحعو (طغععدحتتسسا 0ع ععدستسمأات عوير ةتتعام»ع قلااا]عمدمتغ لأ

 176: 1101من: عل كم]نمجممع” لغو ةصصم ... رتماتم. - 3774. ]) ءدلعط ةتثاعو (طعقدتنكت

 1ع ..., ةسدعام»ع قكطتان ع عر»اعت» ةلماام»ءآع عدن 1طلمععت 80عاراذلع ك]م]ب»ءحتا»ةر [ ةصتتف 0
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 نب ادحما ليقو .نسحم نياندحال راغخولا ادّيسلا .رابخلا قرات شكر نال [1١ قس

 سوقنلا بادآ ىف قالغالاو رباخذلا هرب 51. ةنس دودح ىف ىوتملا] ىدنواجسلا روفيط #

 رخذ هم  ةنس ىقوتملا ىليبشالا ىلهابلا هللا دبع نب مالس هللا ديع ىال قالخالا مراكمو

 ةعرنل ءامكحلا اهفتص باوبا ةرشع ىلع بترم بيرغ بانك ومو نينامثلا ملع ىف نيتاسبلا

 و مكحاو نقثا ىذلا هلل دمأل هلوا هدعاشو هملع امب ناتسا لك اهيلع ملكت كقو ءامدقلا كولملا

 ناشطعلا رخذ ه..4 ءابلا ىف هركذ رم نيظعاولا ردبب ىمسملا نيدباعلا رخن هس» خلا

 ديزياب ناطلسلل اهمظن [126 ةنس ىفوتملا] ىفوطعلا رمع نب رضخ بلحلا ىف ةيكرت ةموظنم

 ىلع ريي نب كيحم لضافلا ىلوملل ءامدلاو راهطالا فيرعت ىف ءاسنلاو نيلقاتملا رخذ هد.

 وجو خلا نيماوق ءاسنلا ىلع لاجرلا لعج ىذلا هلل دمحلا هلوأ 150 ةنس قوتملا ىلكربب ريهشلا

 (زمع. 7. لآمعأ. 1155) رصمخاتم]. - 57735. طءدلعطلةتع 8كداط ةعر (طغععدتتتل ةمدععأ 0ع

 اطزئامرعتم لمصستصت ءاععات , هنعامربع قلدسعل ظعتي 9لهأرمست» علوم ةتكتع ر دخغ هلتل لتعسخأم 110/1011

 13 هرب 1ع" كك عزاممعسلفر |[ كععح حصمتتتم 560 (لصع. 18. لمعت. 1164) دصماناتم]. ح 5776. 151 -

 ]رم دماعط غزع ع 1ظظ1- خذ عطل ةعو (طععدستا "ءععمصللا6 ءا ةعصصممعف اهاع]] ءعاص لنا عن]عد

 لع حصتسحستست كتلك ءغ رسمطتتس همطت]تاهنعرو ةسعام»ع قانا لا لم/لنأب 87| 1 عزا كل1077ع]

 1[ لقلغ 1:14, ةمصم ... متمزان0. لح 5777. 1) ع هزعطعر (طغعفدتتهتك ّذضط ؟اناتتكتانتال عال اتق

 ممومر حطم طمسضامدختسس 0ع ةعلعماتله هعامعتمساو ؟لعمضتتت.  آتطغعع ةُمجتلمعتق لص لعععرت ءقفرتام

 5 لزوععاسعوم ونتمع ماطتالمدممطت ىدصمةبعضتسأا 20 مءوعق ؟ءامععع 0لعاءءامصالمو. 10هعغعم» نستلتطءغ

 زطز لنودعصتتا قمك عماعماأعل تكور نسمع جيغ ةعلكتغ هسسغ ةمدع ؟10للغ. 1معارتغ زم: طمسق 1)ءور

 نأ ةمازلع ءغ طعمع آمهاتطتتغ ءاعي - 5778. طل هلعطع ءعآ]-ةغطق لتمر (طعقدتتتكتق 200135( 117

 آمععتاطتطسص 8ع“ ء-:ممقاعت رم مغ هتستم اص ]ذا عرتح 24 للعاتت» ءهوأاي ع 5779. 1 هلعطتع

 ءا]-حاغعط ةصر (طععمسستم ةلاتعصساأتس.  (نحضسدعم اسععاعتس 0ع عع هدعلاتعمدو وننقل ه0“ 13 ءزا

 نم" لارا [دصصمم 945 (لمع. 27. ةمع 1541) مدمعاسك] , كسلاحسم 2 يرععتل ءمدص]مدتتام

 3780. ]11 ءهلعطع عاصم (ععوط طتلتغم 5ع عادم عدي (طغععحتساتك ؟ععمط للأدق ل 1118111110

 لسععماتسسا ءغ محمضتتت 0ع لعقمت(لمصع دصتتصلدتعانتل 2 متعمفكأضتتم ءأ دتعمقأتلالم ةمصعانأهتق

 معمل محتم ]هطمححماتسسس , ةهنعام»ع 8[هاله طغعصع درسعتتام 7/ه]ميوتسعا عرب 1“ قلع, ؟هلعم

 1[ معنل# للعام ءعمصصم 981 (زصع. 3. لآمث. 1573) مصم#اطتم. آمعأرتغ ائطعع زاذ: 1مسق 1آ0ءموور

 وندنأ لعمق رمازورتعع عودع ؟هامتغ [عضتمتق ءاعبو ءغاذص ممعامتمصعتلل , هعرع همعاتنموعق ءغ ءمصع

 10 ءسفزمصعت لزكتماتكق هنأ.  طعمعاؤام لسحق ممضاعع طقطعأو نيسمستتت ةلامرج صاع :ءاماتمم علل

 ممعاتورتتت نكات ؟عععورام صنت, ة]أاععم ةامطتلح يصل ععدوللل انمعاقأ. كمعالم معسحه ةعلأ 0



* 1)( 

 تا

 ةادتيملا ىف ىناتلاو ةتلتلا ءامدلا توبث ءادتبا ىف لوالا لصفلاو ةيلكلا دعاوقلا ىف ىناثلاو

 ىف سداسلاو ةلصلا ىف سماخلاو رارمتسالا ىف عبارلاو عاطقنالا ىف ثلاتلاو ةداتعملاو

 عسن ذخنس ةيورتلا ع 3 دمتأ روذعملا رذعو كترشلو خبانجلا ماكح 3 بينذتلاو ماكحالا

 نيخاصلا هدابعل جنم ام ىلع هلل ليك حلوا ةظعوملا ف نيقتملا رخذ هممأ خدامعستو نيعبسو 3 ٠ ّخ 2. - 1 35 8

 ىف داعملا رخذ هد“ نيعبرالا ثيدخا حرش ىف وجو رمدخ نبأ نامتع ىب هللا ةييل جلا
 ل َت

 8 ,' ل 1 8 5-5 528 3 5 5
 ىنميلا نينع نب كلملا كيع نب ديكم هيقفلا ايحرشو ىريصوبلل ةديسق داعس تناب ةضراعم

 0 - ل تسل ا ع - و 05 1

 ةيشاح و ىبقعلا ةريخذ هع. ةنايعستو نيعست خنس هقلأ داولأ دادعأ دامسو ةنس قوتملا

 2 م م 2 52 2 ىف ا  ثالذ عاش 2 سل ابل ةعبوسل رح هحلا ةبلاعوم 2 2 23 اًكذلا "كن" ى (ىدعلا ةيحذ #6 " واؤلا ق كت 3لا ؟قدعل ةياقولا اع

 1 1 غ 1 اكاقد
0 - 

 7 ا 5 0-0000 اح 3 م 5 2 2
 ناطاسأل هفلا ةءاعستو نينامتو ىرامث خنس قوتملا مودخت ازريع فورعم فرشأ ىويدلا نيعم تال

 هم ه

 ةريخن هد خلا هريغب فيملي ءانثب ىلإب نأ لاحتسا نمل ديل هلوا هيلا هادعاو ناخ دارم

 رمتاتمو نم 1ك عدقأعته 1032 32 مةععلع معمطقعأ مماععغ - عممومسلو لع رمعمعمتق 1طعأ م1 عل

 لطاتق ءغ ععرعاناأل5 ل معالج 0ع عمدستت آصع - نسقتأم 0ع ءمصاتما10 60111111 م510]1201

 وستمأو ع ءمدز همعالممع كل ءمصق هموم معو لح ةععاج 0ع ةقمطلاأتم طسع مععانصءمال طاق ل مغ

 يدصعاسعأم 0ع عقللسح ةعستمستمق ءغ لع مما سغنممعر وتقف ءدع دلعأ معمتة عع ءدعععدت ءواغم عا عهمع

 دم م عطل عملا ءعغ لع ءعدعوقدعلممع عمااتلال , 011826 ءهععامفمتما م0552.  كطعماعأع اخ طعسصت هءامكجم

 لذع معممتم آط221اطنزز ءغ ةماعصدمتاعع )"هت 67 - [ع«مايرعأ ؟هعدنمر ةسصم 979 (ذمع. 20. 1١هن.

 1371). - 5781. ططعملططع ء] - مه (غغعءءاطامو (طغععجتتكتق (1116ضأ10721 1)ءانتت. 0من

 مهمعدعم ءاتعمسل , 01100 1[ ةصعامتغ: طددق ])عم معم تقر وسمع ءنلغمرتطسق ةدتق مأتع [ةعوتطتع عاعمر

 هسعام»ع ط1 ةمامأ]عأ ظعتو 0|[ ترنكت»: لد: للقلب". ظمغع هسساعتت ءملطتت عماقتكلالق 52010 طاحتلل

 وسم لعد عأماأو. - 5782. آل عم زاعط ع عاددص عق0 طغععدتسته ؟1 5ع كدطتتتع. 0605406 2 1715

 ح0 همريسعمهملمسم 11هدللدععج ظوعمم# كم6 ءمرصممعتأف.  (نمدصدس عمامتلاتتال 165 عقلا 1044

 ءق- ««0 1زمهعتماطتست لكدعتف ءمصكدلادخ 2101477: ]ظعر» ىكآآ- ع - »دعانا طعن الراعاتن ) عاطعتا#ب

 حصصم ... 22005, ه220 990 (ذمع. 20. لوص. 15382) رت ممدنلا. ع 5783. ]2 ةططتع ءأ

 ءا]-6هءطقو (طغععدتست5 115>1ع ظططتختع. ((1[هععمع ج0 ءمرصتس ءمامتتات11 1خطعأ 17 2عمو7ء/ د

 ىول-ءاع] عر«ممغ ءلتطسس , 0ع ويم [اناععد 77” منعم ؟10عدطتخب ع 5784. آل عةلعط1ء عغ عادم ءطقب

 اطغعددسعستك >115ع ؟ماصعدع 0ع ععمععطعملعملم محسصلم. كمحعمم اذطعب وسمك 1106: - هل -

 مبهر دلعم كلق»عع6 2481047 لتعامك ءغدممم 9838 (ذصع. 17. ظعطط. 1580) 2202طتتلقو

 ةدلكذسم كامل لكن ءمصصحمدتتغ ءغ هطاصلتا 1معلجتغ ]أذن طمع ءأر نست ةطغتسلاتتا: 21118[

 1د10ءع معدعلأ ءمعع هلأ معهعاع» هع قمع عمأ ءواعو عاني اب 3783. 2 ةلعط1ءع6 ءعا- 8 عالقككأو
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 [زبزعلا ] دبع نب دلتا نب دوم نيدلا ناعرب مامالل ةيناعربلا ةريخذلاب ةروهشملا ىواتغلا

 ايفالك ىقامربلا طيدلاب روهشملا هباتك نم اهرصتخا ةنس قوتملا ىراضبلا هزام نب. رمع نبا

 نأ نيحلا ناعرب مامالا لاق يلا ءانثلاو سمحلا فدسم هلل دمحلا هلوا ءاملعلا دنع نالوبقم

 ىلا لك باوج لاحاو اهيف ىتفتسا دق لداسم عمج نيدلا ماسح ىكيهشلا ردصلا مامالا انديس

 ماكحالا م ربتك ىلا توح لقف اهمح رغص نأو ©. ديلع كمتعي مامأ ىلا وأ هد قنوتوم باتك

 اضياأ تاعقاولا لداسم نم ىلا عفر ام ءانفأ ىف ىرمع ناوفنعو ىنس ةثادح ىف انأ تعمج دقو

 ىماقم اندم ىنم ىنفنسأ رخأآ اعمج اضيا تعمجو تاتداحلا نم اهسانجا اهيلا تموضو

 ليوا نم اهبذ امو رداوخلا تاعقذاو ئه اهملا تفضاو ةياورلا رغاظ اباوج اهيف تركذو كنقووسب
 . 0. ور 21

 اًئانصا اهلعجاو اساسا اهل ىهماو ثلثلا لوصالا هذه نبب

 تضتواو عململ اذه ىف تعرشف بابحالا ضعب سامتلا ىبلق ىف عقو ام ىلا مضنا دقو اًسانجاو

 0 ا ا 2 6 0 نى ى 5 ّ 0-6 2 0 ١
 رقفلا نر ببح لذ هاد اربيل 0 كيداوقلاب نا كانو ةريخكلاب عومجتا اتايهسسو» لدالدلاب لداسهملا رثكا

 (لععدسستم ؟ععةمممقم»ثس لسع لنعم صصص نلوم ر/- الملا" ءا لأ - 07| نيرعا لتعادق و (ت علان

 طمس مروع لق ةللمليتستل ]ف عرب لآتنعا اعنا قكال-إ ءا-معاح ]| ظعلي اندرممع» ظعدي قلفحع]ب

 آم ممصم ... رصمدناسقو ع اتطعم هيف 2 - 7لوزرنا 17- 8م[ مناغ ةصخعمترأم ءجععت مذلأم

 اتصصسسوسع ةعئراسسس كتلك لمعاتع ةرترتمطفطتسس عمار ا تللسل اصعلربتغ ذاهت طمسم العمر نيت

 امننناع هأ( معدعل ماممع لتعمتتم عما عب ب طقس م[ متتسعل-لة: 10 هدستستتقو اصوتتتاو ه08اعتت

 است ]7ك ميلر» ]7/-ك]ر عارأل ل1 عررو-عل-لنو ييمعماتممعم لسع لتعدم ءمال] ععتاأو دل لسمق ؟عقرت مطقاتلل

 ممللتكل ءدغر نأ ممهمعمأ ممورمصعم هلم[ هدكتنس هل ]نطسسس ةسعاق امتع ددفعمم عقاتل عدا علو

 عكع جل ]سمسا كنت 110عق طمطغعملمه ءقأال 2( سمطتناتقمللا ةتتأعللل مقالا  ءقأ ؟هآطسصد عصر

 رستلام (مسعم ةاماطتأم ءمصاتصعأا.  كوتص ءعم ييمونتع ه لانك عمتلل دصعح ةعامأاع ء معتمعتمأ1و 1106

 لع نسمعف 0 مصتاطستع بلل ععأ ءيماضو عيستم معورمممم لمس لتعم ةماع عملتعو نسمع دصستطت مئه موتادع

 هحصتأب زتكوسع ععمفعبو جلزسسحت ءحضس نسمع ريس جللاتقع ةيصغر زاعوتتع ءمجنمانق ةلطتل

 مللععأ نسمععا5مصسترو لع نيتطنق (اصرمتنعو نيم كدسفم ءدصلمع ؟ءعودطقعر ءقمصخشلامق انتم

 (ئووسسعسممحأ ءاتمس لص طلع مععررمصختسا و, نيم( ؟؟ءعاطم كيصعرمتعسم هتاتاسع اعهلئن(نمصعرم طتغوسع

 تهرضصتطانع نمعمألممعم ءقمصانمر يعمم مسمر عج ج0ل1ل1 ء( نسمع كطعتلعطل لمعأت لع دنع معمد

 ىسصعتمسنمأ.  ظمطتتع ءانمس ءمعتاملتلم دصعماعسر طمعع انته ءكعسفعمتلم رهتسمتتم ءوالتععتع

 ممضسومسع !ة0صلمتسعماسم لوععرتع أتم ةرععزعم ته ععصعتم عج لتكللععع. ىلا طقصع مدعصأتق

 ووزامالمصعس ءحاطمعامتتم ةهستعأ هلتعمزاممك ةهععععمتاو سميد مرتاعع انطعمسس ءمالتععع ةمعطممكتب

 هغ ماستسمم نسمععألمصمعع منهيسعماتم ءحرتامصمتت. كظجعااموعم زلعمعاق»ءا هر عللمكل ءحرصوتتع

 تلاع جهلصماملمصتطتع تاتاتطسع ةذصسرب]ءرعزن. - 3780. ل)ةلعط ععغ ءاسلد ءدعر اطععمتتتكالك
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 ىلخلا جالا ربمهأ نبأ لدي نب لديحت نب ليد نيدلا سم خيشلل رصعلاو انر يس ريسفت م

 ةروس ريسفت ىف رصقلا ةريخذ هم.ب ةئامئامتو نيعبسو تديس ةنس سدقلاب هعيسا ىفنخلا

 دمحم ىب ميعاربا نيدلا زع خيشلل بطلا ىف ةيفاكلا ةريخذ هبدمه ريسفتلا ىف قبس رصعلاو

 ةفحت ىف ظعاولا هركذ نيركذملا ةريخذ همم 11. ةنس قوتملا ىقشمدلا ىديوسلا ميكحلا

 داروالاو ةيعدالا ىف داعملا ةريخذ ه.1  ةخينملاك رصتخ ىلصملا ةريخذ ه«6. تاولصلا

 راهسي لديح هلوأ دك خئس ىقوتملا ىلاديعلا باهش ند لع كيسلل ىبسراف كولملا ةريخذ هاا

 ىف ” 'ةيدوبعلا ىف" - ناميالا ىف ٠١ باوبا ةرشع ىلع هبقر ملا أر ىكلم ترضح رامش ى ءانثو

 ةيونعملا ةنطلسلا ىف 8 ناطلسلا ماكحا ىف ٠ ىيدلاولا ىوقح يف * قالخالا مراكم

 ىف .١ بداصملا ىلع ريصلا ىف 1 ةمعنلا ركش ىف م ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا ىف «

 ند معرتامأتك.  (نمرسدسسعمامتكتسق لص كدمصمأملال ]716 م/- مع" ةمكعضتمامسل و ةنعام»ع هطعتلعط

 ى]يعزرنو- هلل 011: كله]رمتةتنعا ه عزت 71ه]رمتضتنعا عت كلما سعلا لا سف“ - ءاطازز هلع

 [[دمعألاوو ونت ءيىماتعمكلمصعس 111ةمدماعستم ةصصم 876 (طمع. 20. كلسص. 1471) ءةدمتتةهك1[.

 53787. ]ل + عاعط 1 ععغ ء]- دفع (طغعحستتك مولهألل. .(نهرصتسس عماقتتالق ل0 كانت ه1 7776 082-67*و

 لع ونسح ةسمنج ةذص /ل/- 1 رزق» لنعاتست والا - 35788. 1-81 عططتععأ 1-1 82117ءخغو

 (اطععدسستس دمك عاعمس 0ع ردعلتعتممو ةنعام»ع هطقتاعط لهع-عل-لغ: لظا»علرق» ظعتب ةلمآبمتدتسعل

 كوتمءن# 12 ةمععارع/م ل1ءلتعم ر ةصصم 690 (ذصع. 4. لقص. 1291) رضمدانم. - 5789. آل معد

 اعط12عغ ع1 - رصه 02 ءعاعاعأ1 2 (مر (طععدتستاتك 013601111 532150150111. آهن لمغ هس 705/1

 (0همعزمددخم» خص 1هأرعأا ءآ- ءم]ممم6غ. - 5790. اد ع عاعطآءعغ ءعآ-دصم ةهدأ]]1 (طءقوتتتاتق

 ممععمصأاتع.  (هدرسمعصسلتسست» هرعجأ التوعءا ةئستلعبي. - 5791. الع عاعطت :عغ عاددس ءمقو

 (لطععدتتساتك ؟اتكمعمع كزأهع 0ع معععمغلمصتطانم عا مععلعموزك ءمعوصت علق. - 5792. آل ءاعطا »عا

 ءاآددس ه1 0]عو (اطعددتتستق معوجمس رنعرستعع هعتلمطتقو وست أه ةصعرتا: طمسم ددانلاع ءغ عاممتو

 امصسنس ءعدطتالك دححز ءقاملأ "عونك ءاعر ةهننعامم»ع ظعيجأل لل: ظعورب كار ءاراأآ ظل عزتتلك نانو ةسحم 6

 (زمع. 24. 1"عطع. 1384) دصمتختمو ونمت ائطستس ذص 0عععت ءممتته لتئلهأط - 1. لع 80ع

 2. لع يصلتقممع عمت ]آن هدد ج0لمعهصاتس: - 3. لع مماطأ]ض(هغع دسمتتتنت - 4. لع زاتعطاتق

 ممطصتسا - م, لع عاماماتم ةنلامضتعتزه - 0. لع كدلاحسمأتو نلاتعتل معئاهتلمدع (ةططتتلال ءأ

 ريعصأع ىرصرت[ءعاليصتتر» - 7. لع معهعععمام [عوتطسق لتعتستق ءمصح ءعمتعمأع ةععملتلو ءا لع

 معمطتطعسلتق تعور ونسمع زلاته |اءوتطستخق ءمصاعمعتم ةرنصأ - 8. 0ع عملت هتئاتتلا 3601006 0

 زعيم علته - 9. لع ردهلتع مهئلعماعع [عععملتس - 10. لع متم ءهقصلم ةاننعضطتد عا ز1هم

 آئطصسس ةنععع «ءللنلذغ قلى( هر/ك اظعرع كاما, ددلعم كم6 لتعاسك ع 5793. ]22د

 [ 11. ل
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 4.1 ةنس قونملا ىبلذل هداز ىلبنحي فورعملا ميعاربا نب محن تام نم نيقلتب لوقلا ىف تامملا

 نيسح نب ليعمسا نيدلا نيزل بطلا ىف ىعاشمزراوخ ةريخذ ن.18* ةرصتخم ةلاسر ىعو

 ءالعل هفلا نويعلا ىف !اذك ؛ّدّلجت رشع ىنثا يف ىسراف [0 ةئس ىفوتملا] بيبطلا ىناجرجملا

 ىهحا لاقي وم امك نالسرا مساب ضارغا هامسو اباتك هنم بخننا قاشمزراوخضلا شكت نيدلا

 5 هر“ خنس ىئفوتملا ىرتفدلا سيردا نب كبح لضفلا وبا ىكرتلاب همجرت كقو هب بطلا

 م.و ذنس ىئوتملا ىسرافلا ناعرب ىباب فورعملا نيسح نب دجال هقفلا لوصأ ىف ةريخذ 0

 اهفّلا ةنس ىفوتملا ىسوطحلا ىلع نيدلا ءالعل ىلازغلاو ءامكحلا نيب ةيكاكملا قف ةريخذ 1

 ىف ةيخذ نبأ/ ناسارخ ىلا رفاسو مورلا كرت هداز هجاوخ فيلأتب احوجرم راص املو مورلا يف

 ىلازغلا كماح ىنأ مامالا نأ ومو د. ةنس ىفوتملا ىلازغلا دمحم نب دا خيشلل ةريصبلا ملع

 10 [ىكلاملا ] ىئارقلا سيردا نب دا سابعلا نا نيحلا باهشل ةيكلاملا عورف ىف ةريخذ هنو -_

 اعط أن عغ عابس عرص قار (طغععحستتك رسمتك 0ع معمعععواتمر نسمع ملم عصاعتس 00ءعضغر 311101

 ةلماءمتوت» علا ظعبب 1[ هلق ظل« ءاغ , حلعم لل نءام]ةعنلأعأب لتعام ءا دصصم 971 (ذمع. 21. كسعت

 13603) رصمرخاتم. "[معاماسه طصعرتوب. - 35794. طعءاعطاع عع اك طمع هع ءعمسقط ةطخو

 الطعدوستك /(/م7:مم"ءع»رع]ر ملم هطلحطتتك لع حعع رصعلتعمم وسعلل 7عقن- هلأ - لغو آطوررجنأأ 183 ءزن

 1[1نثعنرء لم مسع ا81علتعتخو [ةممصم 531 (زصع. 29. عر 1136) دصمةنتق ]و ذه 0سم0ععلس

 رمالسمسأ صتطتتقو نغ ذص هرتععع [ل/- 0و همت ةلان ب ل/6 - ءلل- لأنو 1 ءععأ لك ارماعمت عدتضعأ ملغ

 ممرعدزعم يىرصممدسنلا. خذو هم لدعم ل7401 مماتمكم ةعاععتلر دنأ ةتتتك 201152[ ءقأر لم ند

 اناس قلع مل زمععتررام. '['طععمتستم , يعض لان('ارهلأاا 110 منستسعا ظعرف ]ل ل" 102 هزكا »فر

 مصمم 982 (زمع. 23. كرر. 1574) رصمعاتنقو (1عاعع 1ماع م ؟عامانم ءةأر ةعال دتعلاعمع ؟تلهسلل

 معللزؤلزددع ليناسب. - 5795. ][>,ءاعط(ععغ 11 هدرا عل - 1 ء'طر (طععمستتق 0ع معهمعأمتأق

 زسسعم هسعام»ع لاسعل الق عرع [للوجعتب آل ممنععرم ددلعو لا مامن لتعام كا ةمصم 5

 (زمع. 24. لسص. 917) رصمزن(نم. - 57960. ]) + ءلعط عا 11 ع] ردم اط قلع عدس عار (طعققتت انقر

 خص نسم زهاعع مطتلمسىراطمو ءا 6 [مسللع لتز هلتعحأستك. كعضممتك نس ل/ع- ءل- لأ: لآغ لع

 حصصم ... لعكمصعاتقو كض ذم 1أتسعلتو ؟ءععمعءانتا آلطأ مععم هع اتطعم 1 0]0ع(/عءابذ

 عير عضماسم ؟1لتغو 1طسسعلتمسس مءاتوستغ ءاتذص (نطمعدعمممتس ةطتلتأا - 5797. لآل ءاعاطاأ» ءا

 1 زاس ءآد طعم أم عار (طغععمسمبس لع معاع ععامع لعصسمصقاعهاتممتقر ةهننعامجع كذطعتاعلط قل نسع#ا

 1ع 7/ه]روررتسعل معمل ةهمصم 520 (ذضع. 27. لمص. 1126) دفمعأسم, ننأ !عماعع 1دتأ

 10 آ[سنسأ كان ظلمنا ( مجال. - 5798. آ>ءءاعطاعءعأ 11 [هعن' ظظ]1- 01411117 عخو

 اطععدسستك لع ءاماسأتم لسسم اآدلأ]تاحضصس, هةننعامتع ذ)عامأ - ءل- لق قان'اماالع لآسعلا
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 ىدادغبلا ىجيندنبلا هللا دبع نب ىسح ىلع ىلا ىضاقلل ةيعفاشلا عورف ىفو 14.8 ةنس قوتنا

 680 ةنس قوتملا ىزورملا دمحم نب رفعج ريخلا ىال هيف اضيأو [500 ةنس قوتملا] ىفاشلا

 ماسي نباب فورعملا نب ىلع ىسحلا نال سلدنالا ىنعي ةريزجحلا لحما ىنساكم ىف ةريخذ 81

 ىراصنالا مركم نب دمح نيدلا لامج لضقلا وبا رصتخخا كقف 1".* ةنس قوتملا رعاشلا ىماسيلا

 نب ميعاربا نيدلا ناعرب خيشلل ةريسلا رصتخم ىف ةريخذ هد. 1 ةنس قوتملا ىوغللا

 اهلا فاضاو فحسا ىبأ ةريس ىم احاقننا ةنس ىقوتملا ىيفاشلا لحرملا ىباب فورعملا ديد
 -_و

 ديحلا هلوا اسلج# رشع ةينامث ىلع هيترو ةدامتسو ةرشع ىدحا ةنس ىف ةديدع بنك نم

 ىئارقلا ىلع نب كيكم كيعس نال ةريبحيلا لعال ةريخذ هدأ خلا هيديمو كمكلا ريظم هلل

 هفلا ىساويسلا لبقم نب نمومل بطلا ملع ىف ةيدارملا ةريخذ هدم.“ هإ. ةظنس ابيرقت قوتملا

 هايشالا ىف رطانلا ةريخنإ هد.“ تالاقم سمخ ىلع هبترو ةنأمنامثو نيعبراو ىدحا ةنس

 لعرب 1045 (مر [١آهلئاتاح] رو ةمصم 684 (زمع. 9. ل]مجأ. 1285) دردمعطتمو ءأ لع مه« طسق

 لدعم ةطفطتغتعتو دسعام»ع (نةلطخ1 قلاع لع 11هعمنج: ظعتي كط0ه7]له] 3 ءتناعتاأزر: سجال

 تاطمطتغوو [ممصم 425 (زصع. 20. ملوك. 4033) دصمعاتم]. ])ع ءدلعتس مع ةعئمدتغ ءاتمتص

 رخ اران ]ع 1يعق» ل مكمن" طعنت 11 ه]رميرت»عا كل عت معقم ةصصم 447 (ذصع. 2. كك. 1055) 120111118. ل

 5799. آل ع عاعط 1 ع عغ 11 سعاطقتعتم ةط] عا]دز عدا ءغر (طغععدتستك 0ع ؟1عتاتطاتق 1هعم] ةطانللا

 ادكسلمع أ. ع. ةكملمالسعأدع ةزكع طاتعمدمستمعر هننعام»ع قللت[ معمت» لع 8 ءوععؤ»# 8معاخرب ظلتم

 ممعامع حدلعم 18+ ظءووءم» للعام. 0( طتتغ ذزللع ةسصم 303 (ذمع. 17. لست. 915)و ءغ اتطتت

 ءةريتغمصعس ق4 طلمللأبآ ل عرسفما- عل - لأ 21له]عمبجت» عل 1 عر» لله] ع" عرج م ين* 8 آن عجتعم]هعتكو

 هصصم 711 (ذمع. 20. لآدن. 13111 لعظسعطتقر ءلنلتغب - 5800. طه عءاعط(ععغ 11 دسماعطم

 (حقورع ع]-عز ععغر (طغععدتتستعر نمأ ممههاتقصعتلل 51186 معهماطعأمع طععوأ1مءضعس ءمصاتمعأو

 ه هطعتاعط 8201من - مل - لف: 1 ملف ظعرن 7101مميست»عل كطقطتتهم ؟دلعم قات: لاس 17] لتعأم

 هغ ةصصم ... دصمانم,ر ع طاقععدجطتنع 25ر2 15 70ع7مأ مماتمععتت رداع هعاععاقتس. طف

 مى ماسعتطسعس هلتتعك انطعلمق حصصم 611 (ذمع. 13. لآهن. 1214) ج00:(هسعصات# ةهسحتاأ ءأ ذه

 لسم0عرتئعتس( ءممهعععسك لتكتمأ(. لطمعمتغ ماه: آطمسك آلعمو وسن هطز ءءاسس ]آهنلتق ءا ءزدق

 معصم عمتسب عنا ناعم - 3801. 8 عا طع عغ ]1 جطل عل -ط عدزع ءعغر (طععدتتستك اتق هطامهأانقو

 وننن مععدمأ ىعئامنغع ةدطاتلتمعت معدعلتا ةدصار ةتتعام»ع قلل كمت 271014111: 60ل طع: كآغ

 00 كمعد جصصتتنلل 510 (ذمع. 16. الآمن. 1116) دصمرخأنم. ع 5802. 10-11 ءاعطاء عا

 [[1- ذآنع4 017 ءعغر (طغععدتستم لل« »م606 هطامتسك لع دعاع رصعلتععر عسعضت كلتا طعنا

 1106717 كةمامعن حصمم 841 (ذصع. د. كسل. 1437 ) ءميصوتمخكستا ةغاذص نستصوتنع ]ذطعو5 ل1516. -

 5803. [ طب ءاعط 1ع عغ عادم امتع (طعفدتست5 1ماعا]ز[ععماتم لع زتكر ودمع أد لدعف مهعاتطانق

* 42 
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 ىنغملا هلل كيحلا هلوا !..* ةنس قوتملا ىفنكلا ىرسملا ىروطلا ىلع لضافلا ملاعلل رئاظنلاو

 هقفلاب .تأدبو قرفلاو عمجلا لئاسمو دعاوقلاو هقفلا نيب هيف تععمج لاق ْصلا هاوس امع

 نع ذخا رثالا ةصالخ ىف ىنيمالا لاق ىهتنا كعاوقلاب هتمتخو قرفلاو عمجلا لدم

 ىف ةماتلا ةرهشلا هل ريبكلا عماجلا ةيفنحلا هقف ىف وبف ةلمجلابو ةلوبقم ةديج هيواتقو ىتفي

 هدنج نب هللا دبع نأ بقانم ىف ةدعلاو ةريخذلا ه..* [ىهتنا عداذلا تيصلاو هرصع

 ىو ريبعتلا ىف ةريصبلا لعال عقاربلا فشكو ةريخللا هم..د ىنحملا ىسوم ىنأ ظفاحلل

 ٍِ ْ ملا ةركفلا لسالد ىف ةردقلا ماكحأ ئدبم دلل محلا هلوا تالاقم نامثك ىلع ةلمتشم

 ةلاسر ىرارسلا ءانبا ىف ىرارذلا هم. لوصفلاو باوبالا ىلع ةلمتشم ةرجحش هلوا ىف ركذ ئ

 نسحلا ىبال عئارشلا ملع ىف عئارذ هم.« شوقنملا زارطلا بحاص اهركذ ىطويسلل

 عممعملتطمسمس زماعع ع ةتستلتق ةدصغ ةتطلوسع معمممملعصغر ةتعامتع حتعم لمعام عع طغمع رصف

 رل/غ لوي للم [طممعاظاحم مصصم 1004 (زمع. 27. ةكسع. 1395) دسمتتانم. [طمعارتغ 1116ه غون

 [يدتتس 2[1عمو نمل ئلهور ننمع ءرباتود هع ةيصغر !1معئاع ءةنععع مماعمأغ عامي ءغ: (نه11هعأ طلعو

 لغو لد ةمعضتس ءأ ككتلعو مضمعتساج ظيصلخسعمامللو ءا نسمعدأقمصعق لع ةامطت مصر دصعأم

 أ ممرمرمام. ]صععررأ ه لدععرو هةععتصام []5عم نسمعمأ1مصعق مص نضعاأتمصتلق ءا ةعرمتهألمصتق

 ممكنا ءعغ تص هاماساتم ظطصلحسعضاملتطسم لعوز1إ. - [1[1هعع زاإ1ع. - ظطرستسض ذص ا

 مق -ماأم» لتعتات كطعتلعطسص 7ع عري ل ءرزنس هلتمكوسع حتعمم رطمعععم[مععم طقطستغو لمدعع

 ععلعماتم معصم ءعععاا عععغع دصسال(مدوصع ]زطعمو ءغ انطعللمو لع زادعتق هةعاعمألم ولت مل ع1عا

 [ظئيرمصمعم ءاتمس لمص لنعد لعلنا ءوعععتلل ءا معمطمتمو ءأاتس نصلك تكدس طلع اذطعع ذم لدعتق

 مععماتم [لممعطاتعم ءىرئصانق ةيضسرتلنس عقار ننقل ةنم ([ةدزرتمتلع رصحعمم عاقرتم هغ مسمع

 نء[ءاطرت امنع عمساعطدخك. 1[آمعع زلاعإ. - 5804. اظا- ]2 ءاعطاععغ »ع 11- 0004 عخغور

 (طععوس مص ءأ همممعمانق. ظوصعوجج كعتج مط آ[1ةظام قلاثع قليعم كلل ءلعرع ذم ]دسلعس لل

 ملط لم//مع اتءر» لعرنلعأب ؟ىترراسصب - 5805. آخ1- ط2 ءاعطا عا >ء لك حدطق ءعادط ععقعاتلو

 (طععمستسس "معمم لتكمم ءأ ؟ءامتستمسم لص عسسملسس ؟اضمضتتست اضاعا |! ععضاتستس 0عاعدعأم. آيتطغت

 لع عمرسمت مرختس 1 صاععم؟ءاممصع هعغم يرتاح ءقصاتضعمقو نسنأ ذاه ةصعتتا: آس ]2م ةامطتلم

 مماعماتمع لم منعش عصاتم هعزئامالمصتع هعمل عماأأ ءاع. كسعامع مط تمتالم هاعصتسف 708انأأ

 ردزام ها ةععالمصعم يصاتمعمق. - 5800. ]12-1 ءعمعلعأ [1 ةطصنت ءادق ععلجأ رمععضتعق

 لع ازطعتم ممعئال دعس. آنطعلاسق خمير#لقي نسعسس ةنعام»» هرعضم 10/7 - 1ص آلا - لل هناءعأمأب

 ىمسسعسمرمأل. - 5ه07. 2-11 + ءعوعجت' [1 زلطس ءادعط ءععلشجتاو مم عدتلتلو لع ةععمأو

5 

10 

 ىبل

10 



10 

10 

1335 

 نود رصتخم بانك وو ها ةذس ىقوتملا ىفناشلا [ميجلاب] ىجركلا كلملا دبع ىب دمحم

 ةيلع_ هاد ورام ةكم اتاظإ رحفلا :ةالص : قب .تنقي الا ناكو هتاقيطظ. ىف .ىبسلا لاق .ةبينتلا

 ىعذم وهف ثيدحلا صص !ذا هلوقل ىفاشلا انمامأ بحهذم اذ لوقيو هكرت مالسلاو ةولصلا

 هنع ىهنم لب ثيدحلا ىف تبات ريغ ميكسلا ىف تونقلا هيف اصيا لاق مث ىهتنا حص دقو

 [111] ةنس قوتملا ىمضللا ىلع نب دمحم طقتلملا ةورذ ه... ىهتنا باجت رمأ هنم اذهو ؛

 تس .اهتايبأب, ددعو ىدنغا ىلا ل ةيمال ةلدببعتق رانخملا ىبنلا تعن ىق راوبالا ةعيرذ ةذعأ

 اهلوا ةيسرافلاب ءارعشلا ضعبد ثلت كقو ,نوعستو

 ىلاكترا ىلع ركب لزاوبلا ىداح اي

 ىسهقفالا دامعلا نب دمحأ نب كمكحم سمشال ةعيرشلا ىف ةدراولا دادعالل ةعيرذلا هدأ.

 ئد نامملس نودلا مجان خيشلل ةعيرشلا راوسأ خندعم ىلا ةعيردلا هحأأ م10 ةنس قوتملا
 _-ا

 1عودس , ةتتعام»ع قللت! مدمت: ]1101071160 1 عتن هلال - مآ - معان ]6 عرعر ذطقتتامو ةطصلصم 323

 (ذمع. 19. كعمل 1137) مم6ن0. ةظمطعع طعععتمعو متعأ تطأ دصممتلع ىمصقتسعأ. الملك ذه

 (01ةهقعتطاتق طقعع طقطعغع: طم ممععمقممع لتاسعتلل ةطققمعطدغع محصسلت: 0 1)ءنعو ةانتصاتق

 "لكزطإ هطعلتعمساتحج عدطر عءعالإ عكس ءعدع ماتامسقو ن0 مدلتخمسص ةتغور ة1هطحستس ءلعتس لاه

 ىمرطو هرصتعزةدعرو ءغ طقععو ةصوتتغو هعصماعمأله ءدأ طصمتسأ همداع 574778 لنععماتم: ق0

 مهلتغم عمو عغ عماه عدغر عمتص لنه ءعماتممع دصعحع ععودلمسس ظهعلم. آل15 ةيتعتت 10

 مماته هتانكسع تصلح س عصاأتس. - 1 معع م/م. ع  ةكدسص طقعع جلززعنغ: ظمصصتلم

 مدن( معطح ذلله ءممقمعممه ذم هرعجع ثمر ةسععمتطتخو هعونع امسعم ذه "1! عدلت ممع

 لو ءراتك ؟ععطلم ءهدرربصعددم ءىار هعلر وسما دمتستتم ر هلطز ععاه زطأ عا ععانعئوب - طهعع للعم

 ةهم8. طدزعع عع عاد سس 1 غءعءاعتأغ, ماوس ءماات ئعصاتمو هسعام» ع ل10/ متنا: طعون كا

 طم ر ةمصم [616 (مع. 19. لآهعن 1219)] رصمعطتم. عح 5809. آل ءععءاهغ ءا- عطعةعر

 حسجت اسس مامطنسا 0ع معمعلانعدتمسع معموطعأوع ءاععات.  (مع10ل6 ذص طرفت» 0ءعدتمعمم ه م

 2/عربل# مرج ممدتلحو نلتهع همهمهعتساع ةعرع ؟عيكمق ءمصاتصعأا. '1'ءصاتعمجتغ عدس ممعاه نتتتلهتن

 ممروزععر نأ 125 هنأ:

 ٠  7612 121515361011613تو نانأ 5105 ء>مع؟غ05 م20 ماتلاق و م10 )(

 5810. 151 - ط8 ءءعامغ ]118204344 ء]-دع عزل عع 81 ع1 -عط ععامغ ته هل مسسصعتم» 03 ععطق

 زم 1هعع هطحتممر دسعاماع هر عزروه- هلل- لأ: ل101, مسن عا ولن كلتسعا 1 ءزا- ءآقبمنل كر مط عقر

 دصصم 867 (ذمع. 26. ؟ءرغب 1462) رسمعطتم. - 5811. ظ1- طوععاوغ ضغ1ج دصهل211أ

 حعمقم عا1-عطععامغب مله 20 ءمومتكتممعتت 5ةععععامزدتت» 1عولق و ةمنع605ع عز ءزلعط ها ءر»-
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 ايا مامالل ةعيرشلا مراكم ىلا ةعيرذلا هدأ» د. ةنس ىنوتملا ىلينكلا ىوطلا ىوقلا كبع
 ا(

 هللا لست هلوا هتادرغم لْسأوأ ىف هركذ ىناهغصالا بغارلا لضفلا نب دمحم نب نيسح مساقلا

 ىف 1 لوصف ةعبس ىلع ىمو خلا هيلع لابقالا ىلا انيدهي ارون دوجولا ببس وه ىذلا ىلاعت

 ةيناوهشلا ىوقلاب فّلعتي اميف " فطنلاو ملعلاو لقعلا ىف » هلضفو هاوقو ناسنالا لاوحا

 ىف « تاعانصلاب قّلعتي اميف 5 ملظلاو ةلادعلا ىف ٠ ةيبضغلا ىوقلاب فلعتي اميف *

 هنسحسيو امنأد ةعيرذلا باتك بحصتسي ناك ىلازغلا مالسالا ع مامالا نأ ليق لاعفالا ركذ

 روهشملا ظفاحلا ىالودلا دبحأ نب ىمحم رشب ىنال ةرعاطلا ةيرحلا ةيرخلا يارس , عتتسافتل

 و دوادل نيكلاصلا ركذ هدأت ةمهملا لوصفلا ىف هركذ ثتيدحلا ءاوجأ نم 7[. ةنس قوتملا

 ةنس ىفئتملا ىراضبلا ثيللا نأ نب نمرلا دبع ىتالو ةنس ىقوتلا [ىفنحلا] ىندوالا دمحم نبا ؟

 ىلازغلا دمحم نب دم دماح نبا مالسالا ةدح مامالل نيملاعلا رثذ هدأاد ةيصلاخل بحاص دركذ

 ملال لادن: كنعان منا عرب قلطل- ءل- ىبمن ابا ![طهماطملتكحم ةصصم 710 (ذصع. 31. ةآهن. 1310)

 ررمرخنن م. - 5812. 1-11 ءءعامخغ ذلد دس عاع قةدءتسس ءا]-ةطععاوغر 515 20 21

 ممازلعع 1ءونمم ةسعام»ع ا!صقتس قلاع عمق لله دعت اعرب ةلوابمسضسعل لثءن-ءارملاأ ادا ةعارنأب

 1-27 ؟/م/4غر نسأ لع ءعم لئطعم مط دمتم هربعتكق لور ]1هننئاست. 1طهعلرتا اه

 [لوعدحتستك العدس نأ ءةيتماعماتمع يتقعم قار طنععسر نسمع 205 20 لانه طعص عع م] ءماتمتس

 ليعمأ ماعبو هأ مصخصعأ ةعرتاعرب هععالمصعؤز - 1. لع ءمملتزغمصعر 1آهعدلاهططاتق ءأ

 رم عمامصاتم طميضتصتق - 2. لع رصعصأاعو ةعلعماتلع ءأا [جعتلامغع 1مودعضلأ1 - 3. لع تقر

 نسمع ه0 [معسل(ماعع ةعمفتسسل معان صعمأ ع 4. لع تقر نسمع 1ع (ةهنعم زمصاوطتاعد ةررععامسا

 5. لع لدماتلالم ءأ مز نماتتله - 6. لع زتقو نيمع 20 معاعق معرضا معصأ ع 7. لع ةعاتمصتطاتق.

 آصتس 11هززعا ءأ- ةءلمت» 6 [رمعملغ انطسستس 1 عب"[م4 دعصرتعم ةععتسس طقطستق»ع ءغ رغما عع

 مرععازسل عسسل دله عمم عرخع جزمرمطدعمع للعلامع. - 5813. 11-]ل ءوععاوج عع آلخ1-1) ءع»17: عا

 [1- 18 ةطنععأب رمعمميعمتعد ةماعملعمع ءأ مسعف هتعامتع قلقع قفا“ قله متوتنعا 17 ءاا

 ك41ر»عل الط من(لمقع لظكخا-آ1ةلظنع كمسممتسامو ةصصم 310 (ذمع. 1. ل]هنء 922) رهمدت(ممو نانك طاتقع

 1[مهعلعس ال نس لع عملت( مصتطسع ةهععصاعس ذص لتطعو /72/-1 همن 77)/-71ه]بوب»عأ ملال ع111018[.

 وهاي. ]لمزلعع ءل-ةعقلأطتمو لعدعتمالم حلمات ةهصعامت"انللل , جننعاموتطاتق لطلمنمن0 ]طعن

 11ه ]يمنرنمعلأ انلعتبغ |[ 1ط[دصعاتاه | و تصصم ... رسمعانع و ءأ قلقتع قلل ءآ-"هاس آظثعب

 رار [/عنا] ظم/ مب" ءر حصلم ...رتمة كتم.  (ئهرصتس تقتل !ذطسس ةنعاما» هربعزتتم 767 /ةععا.

 ةهات. طوتلعمع ءال-ةلتستمو لعدعتماتلم تعمم ل0ءامدتتس , ةهنعامبع طصقس 1ط!هززعأ ءا-5/

 قلاع 11 (ندنأ /11ه]منروننعا عر: ةطاهارمدوتسعل (ث مجمع و دمصم 5053 (ذصع. 10. للي 1111)
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 لديحأ نيسكلا ىنال رعشلا 2 ءاطخلا - هدأ [ كلذ ربغ ليبقو ] نأ خنس قوتملا ىقكصوملا

 ديد ردعت ىلأ ةمالعلا رمخلا مذ هدحأح ل5 خنس ىوتملا [ىكلاملا] ىنيوزفلا ىوغللا سيراف 3 نبأ

 اهيف 0 ةخدامنامتو نجيعبرأو ىدحأ دس اهغلأ ةئاسر ىنزاريشلا ىيحلا رحص رهجب رمهشلا |١

 م 2 م 0 )أ ّر عل نلسكلا نك .انذلا شلل ١ ايتدلا ءن 137 اذا كحلا ةيظطعلا هللا ا فعتتا :انيلوا  ايلاوخا 5

 نيسحلا ىال ةبيغلا مذ هدلإ ةبيغلا مذ هلو ايندلا نا نبال بصضغلا مذ هد“ ىومحلا

 هللا دبع ليعمسأ ىنال مدلكلا مذ هدلالا عبجأ 3 رح نبأ هركذ هركذ راملا سراف ند انليبخحا

 مديح تنمو مدلكلا نى ..رييدحأ دانس ةتامئامتو نوعبراو 1 تلس ا ةئدبب ناضمر رهش 3 ةرعاقلاب |[ ىئداقسعلا ]| 1((

 مامعكم م. - 3816. ]نع ءعدصتم عادط ج52 0, تطعم عيداتم امكتلتمعر ةنعامتطاتق 101:

 أ كلن( 8ءآ» ةللم]ءمتنت»ءأ عت 1ظهعم» 21هتع178, مدلعم لا هععاع]ب لتعام ءغ ةسصم 1

 (1مع. 9. ظعطع. 962) رصمعأتم. | للثن ءاتمس !ذطعأ معدعاع» ذلامد عيسلعتس ةطتلستس ملقع هع

 [رعرجع لنعتساطتعإ. -ح 5817. ]0+ ءرحصت عل - اعط عغقر عتطبمء7260 101م1 10 20قأو 31161015

 ل اد[ ار مدعضرن ىكآتسعا عزا ]ك5  ((مهبعادم طععتعم]معم [ ١آهلئطتاع], ةصسصصم 3953 (ذهع

 18. 0ع 1004) رصمعانمص. - 35818. 1 ععءرصتس ءآ-العط حصعر تت معضوأنم كتمت. آطاطعللطتقو

 وسع متع 0م ءاتددأاسسك لقي ة8مع» 2101 مد»دت»ءل كا ستعق , دلعو ل1 داكمل»» - ءل- 0471: لت ءاحتقو

 دمصم 841 (ذمع. 5, لصل. 1437) ءمرصممعكتتغو 1آمعلرتا ذه: ١ عملمس 70ع0م آل ءانتت 10382101111

 نتأ ءاع.ر ءأغ ةتتعأم» هدحصتقهو ونالهع اتصاتتل ةمععامسأو ءععرممتأ. ع 5819. 1802 عدس ع1- 155

 وتاس معرتوألم معمم (ةععممسمسل و, ةمعام»ع ظطعتلعط ءغ طصقسص قكقتنعا ط8 هتناءلا# 11 ه1 762.

 5820. جعرمر» ءعآ] - عطدلطقطر حتطمععدلم ذعدعو ةتتعام»ع 17 لل اهيم. 1 لعم

 آرام معمول مصعتت هطاععءاه(تمصتك ءلتلتلا 5821. ط2 عرسصسن عآ]- عطاط ءغو 1طن 60

 هطاصعءاه6نمصتمر ةتعامرع قل آت ا]ءموعت» قلقتسعل عبي 1مصسقع ةدجعد ]ادتتلهأم.  (نمرستم ء22022غ

 انطسست 182 طمز» ذم 12/-1/هزرربن' ع 5822. آل ع عرسسسص ءع]- ]ع عا ةسر ملكت مءاقهألم 0220صتقو

 دسعام» ع لقلاتع آءددمأغ] قلطلد7/هآي عرب 11هأرهت»تتنءل كل تنئ »2 11 ع" عمت, ؟دلعو كارعت]ا هلة! ممننا

 لتعم ءغ دصمم 481 (ذمع. 27. 38آدمغ6. 1088) ممءعامم. ة[1عاتنمجو اذطعأ ةعاعععجو ءعلتلتغ طصقن

 8 ماراع- ءل - ل11: 1ه]بأت» 8 عرج 07م“ 8 ععام (نهمدمك ذماععممعدر ىددص (نهطتعمع دتعمقع

 8ظحصحلطقم ةمصت 846 (ذهع. 12. ةآهن. 1442) ةعطماتزه كطغعتاططت :57ءافط - ءل- لف طاع 11677

 [ 4:07: ] 171- 11لكلع ذم ع معدععأع, ءيتاممعموتع قكآعمت: ءآ - عام ةهجررعا] دكت  ظحفامأ 0
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 لالج نيشلل سكملا مذ هل“ عمجنا ىف رجح نبا ركذ هل امعالك ريغصلا هبخقنمو ريبكلا

 ءاضقلا مذو ءارمالا ةرايز .مذ هلو 11 ةنس قوتملا ىلدويسلا ركب نأ نب نمرلا دبع نيدلا م

 ساوسولا مذ هد ايندلا نأ نب كيبع نب دمحم نب هللا دبع ركب قال. ىعالملا مذ هدا

 ٠ رداونلا ىم هتسرهف ىف هركذ ىطويسلل نيحاشولا وذ هدك ىسحقلا دمحم ىنا ظفاحلت
- 

 وخلا وحلا
 عمج ريربالا بعذلا هما“ 174 ةنس ىقوتملا ىلاسغلا ىلع نب دمك رصبيلا باجذ هدا“

 نأ مامالا ييشلل ويزعلا هللا باتك ضصاوخ ىف اهفلأ اهبرج ىتلا نارقلا [ىأ] رارسأ صاوخ هيف

 هب 30

 ىلحلا دمحا نب ىلع نب دمحا خيشلل رثالاو لمرلا ملع ءافنقأ ىف رركأ زيربالا بعذلا هدا“.

 10 ركذ يف كوبسملا بحذلا هد“ خلا نيملاعلا بر هلل محلا هلوا لامرلا لينز ىباب ريهشلا

 همتامسع دسم مر عغ دستسمعب ناعدومع ءننل ةهتعام سعد طقطععو هع دط طلو 2مر» ذه 7-777/هزوربت

 يرتس عرررمرواسر. ع 58923. 1) ءرستس ءأآ دم هالعمر حتا معتعمألم اهتطستتأ 1/484 لتعاتو ةتتعاماع

 تكدعتلعط لع -عل- لان: قطا -ءال -"مآببجمتا عبي قلادغ ظعاي»» كميسشاغوم حصصم 911 (دصع. 4. كانط

 1303) رممعسم. [1لعس آرب ءمماتمسعتل مدلمرتم اكستعمع ؟كتمتامسلأا عغ آل زطيرب ءعنولتمهعالل 101110611

 لقسلزعزو ءلزلتك - 5824. ل7 عرسرس عادم ءلةطتر دتطتصءضدللم 1نلنععمطتتستو ةتتعاما"ع لان(

 اق عزب» ملط لمآ]عأط عرج كلما مستسعل عري 0! عقل اظعتن لقط ليسبره. س  ةهقق. آل ءرسسس

 مل ءعدرولشمرو دتطم والم ددمرتعك ددهلم هنعععععملتر ةتعام»ع [!طةقاع قلقنع 71ه نجت»ءعلا

 نولون. -  قه20. طمس ءال-حعكتعط ةطعتسم نسل لس]أذ عا طقلتعم مةعلتطتق ءوأور ةنعاماع

 ىميرك/6غ, نت ائطعمسس ذص (ملمامعم زص هععاماتممتطاتع طلقعاأمرتتق دمهم عا عاتم هتتتت ع8

 93 د27. ظا-الس 1[[1- ال ءنعالعز. 13هعامتصم دعمصعتم مانا عاطل ءعأ ؟عمسقأتم

 حودق. [) ءءعطقط ءا-طقعمعرو ةدتقمألم متمسك ور ةنعامع ال0 هتنتنعاأ اثعزا للغ (ة رعد

 مصمم 036 (ذمع. 14. قسع. 1283) ميمكبم. - 58929. آ:1-طل هءطعط 1-11 ط انو ةتتتكئاتللا

 ممسصسععتسسستت. آس كاع ]لمسنا (ةامعم/# طتع ءمللععتأ متعاناعد ةمعععامم (نهعوصتو نلسقق

 زووم هحممرعاتع عع (همالمعأ زعم طمع ىمسمعصلتسل و ونتم(أ ذغذ ذمعارتا: طمهسق 1)ءمب

 نأ ملاضسطتساتم معع[أععازم للعاتصعاسس عا ءكعبو عمت مالمصعتل ميمزدرتأ ؟اماستل لتطعأ لتحتصت

 مما موز, - 5830. 11 - [)عءطعط آظظ] - [ط عام 151 - 81هاط دعا عار ةالكاللاا 1551م

 معمسسملاع ةععاراسس 0ع مرمعاعععملم هععملتم ع لجسم لص ةدئعرم لععععأ ماتق 101620 عمصاتطانق

 مععممصلعصلأ ءغ ةزئممتسنس ةطععتعمخنسس , ةسعاما"ع ظاعتلعط قلسعا عري ق/غ ظعري قلطادسعلا

 ال 1/م8م//# ةمهاتلا عم ب دصلعم طاع 2عساع) للعام. طصسعتمتغ اتطعع زاجت آحسخ ]عم رصسص(ل0لتلل

 لمصتمم لعيب -  َرَهَذ1. ظا-الءءطعط 31-151 ءعطتشلعب ةيسبنس !1نيعاقعانلل. 11اهامرتم
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 هيف ركذ م5 ةنس قوتملا ىزبرقملا ىلع نب دكمحأ ىيدلا ىف خيشلل كولملأ نم مح نم

 نم مح نم 9 نيدشأولا ءاغلخل مث ملسو هيلع دللا ىلدح هللا لوسر مهلوا اًرفن نيرشعو ةنس

 ةدامنامتو نيعبراو ىدحاأ ةخنس ةدعقلا ىذ ىف همتاو ءارجأ ةسمخ ىف هنمز ىلا كولملا

 هللا لضف نب ىيكي نب دمحا ومو بايشلا نبال رصعلا ةيبهذ هدا*م باهشلا هركذ ىرصملا

 2 لدسأ ن انلا [رتكا] تجار اهل لاك خذا ملع ام ىلع هلز ليمكلا هدلوأ با" خمس ىيوتملا ىرمعلا 5 دانلا 111 تن امنا نان كلا ملكا ام )| ملأ ب1 نس 4 تمل

 ىقرشلا مسقلا لوالا نيمسق هتمسفو ةنماتلا ةداملا لا ىلع هترصقو برغملاو نرشملا ليذ

 مالسالا ةلودل ماتلا ليذلا هم“  :زةييتيلاك معرابخاو معراعشا وكذ ىرغملا مسقلا ىناقلاو 0

 معوتتم و وناتك ةمعصتت زعم 311ءالععسسسب 1عععحسأو ةتعامبع ةطقتلعا 1معقف- ءللع لأن قارتشعء#

 8 مر» لل للم ع»اعن رو ةهمسم 845 (أذصمع. 22. ةطلمثت. 1441) دصمطتم.  (نهرستص عات0186 113 11011

 مساتطسم متعتسأل كعدع طعضستمعقو ونسمتكاتتال مدلتسالق ءهقأ [ءعدطنتق لتكتساتقو ءنأ 1) انه [مكتعدتو

 طصص ]طظطقلت هه مععامس حتمتل 1معلفأءعصاعمو 0 عماوتع عععقو نست نقوتتع 30 (ءرتماتق 21160115

 رال1سل زغمع 2عععصتصغو ]1ذطصسوسع دتعمعع 1ل2112م'لععغ مصصت 841 (ذصع. 5. لع 1437)

 جطوماوز(ن - 5839. ظا- طدعءطعط 11 - 11ءعدطتشلعو دنس 110ه عأاتلل. 810 عدجطتمع

 ععوجتتت هلط قط ا/م”مز لا - ءازرمبست ءلتامع ءأ ذص ظ] - لع 0عأ  ءمتستتعل0181836.

 يي 5833. 2ععطعط ءاآدرسس ءاع ةعارلو ةتكاتتلل 5ص[ 20طل]لتسستتت. - 5834. 1-1[1) عطعط 5

 .ك1-1هعسمل1أ1 1ع ظا-ل1دسعأ1ل 4-81 لجط 181- 5عكذر ةسستللل .ك0ةءرطأ ءانتتت عا ت10

 للعم ءغ مسه. (0ه»مانق قىضمتستنت» 2 7 هدو ةلمولا»ءالغ طارتن- ءاقرمتانغ ةلقع»# ءلتطتست ءأ

 ح ه87ع7658 - ءل- 0ث ]دسسلافطتست. - 58335. 8 ععط ءطاععأغ عا جععر هةععربأالم ةستتكعت 53ععادلتو

 حاد ق4 مل 8ع 7”هليع عم 1]00'1هل1ع] 0مم“, دححلعو لان: كارعآرفط - ءل- لفن لتعام و عححت

 دموع 749 (ذمع. 1. كم. 1348) هطلتغي ءلزاع ءأ زله ذمعامتعمسم : ظهتتق ][)عم مجم ذكور نتنقع

 لومينا عاعب - قةسعام»: ننس [ماسعتتسمع]و جتكر طمتصتصعم ةسلعمس ءددع ؟10155عتا 05ةلتتتلل

 مس مومرحتست ءغ طمفأعد لس عماتسسس و, هعكطعسلم عتعق ةدععملا دصعأ ةانععاتل71 و 86155105

 بعد ى]1ءعتر 0كعماأتم ع( 0ءءنلعساتم زذطأ ]وعلمتمق ءمهموعمدلو ءاذص لعق عوععاتلا هءامكت

 ةتطسغنك (ماطسوسع ذم لسمف مدهاعع لتعتمتو سمسم مسلم» 0مل عصسغعل , ممقاععتم» 0 ءعزل ءعمغعتل

 يرسم ]ءءاتطتع.  (هرصتس دمتم ]1 هحتسص ءيضمتسم ءأ طتعامعمسسر يسع ملم م لحن ذص 761470640

 1جعطتست» هع ا 5836. 51 - 2ععز] 151 - 1 ةسيدر ةجمعملتت معمل ععأم 20 0
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 نيعبرأو نامت ةخفس نابعش لوأ ف شك نيلالجاك رصخخم ربيسفت ليؤنتلا لين هداك ىواخسلل

 ليكم نب كمحا نب روكي نال ريثك نبأو ىملازرملاو ىعدلا ظئاحلا خدراود ليك هنا تقلا“

 ديحكلا هلوأ ةبامعبسو نيعبراو ىدحا ةنس ىم ىدسالا هبيش ىضاق ىب لديكم نب رمع نبأ

 خلا تاومالا ىيحكمو ءايحالا تييمم هلل

 ]عامسترو هنعاممع زعم مممن. ع 5837. طمعأز] عال-ععصعتلو ةيتمعملتتع 20 7عجتعا هاتفا علللم

 ('؟هردسعمساهتكتتك ص (ئوحصتتل طغعكتم ه0 ذمعامتع ذلاطتعو نسعتت لهم لع/م7-عل-لقنخ ءعلتل ءطاتقأم

 كطقماسكتس هدأ امئام رسعممأك كطمطمص ةصصتخ 1048 (ذصع. 5. الآمن. 1038). - 5838. ]عزل

 (عرك لعن ا]عطرم هممعصلتح ه0 طاقامضمم هط [ط1ةظان اطل عع]ءأت# , عم ملغ ءهأ 11: 1[ ءا]رأ» ءلتاهظو

 هسعامر»ع للتا ظمات» طق عرب لتجعل عرب 7101 مترنتتعا ع لزوم طع 21ه]منستتعأ لق عنا

 016 ىذ]ماآباع]ب مععلمر نتخل جهط حسصم 741 (زصع. 27. لدم. 1340) معمل علدعلاتخ ءغ زان

 امعازرتا: طمسق ]لعمرو نأ ؟1عماتطاسمس تلامس ةهلتستغا أ دصمةاستق ءمص عالتاأ ءاعب



 يملا دل

 ممالا كولم ريس رابخاب هانهسر لاقو بهذلا ورم يف هركذ ىدوعسملل حاورالا ةذحار ها“

 1 ١ ب يت 7 5 58 1
 ىقشمىللا ىركبلا ىيدلا ىقن خيشلل حاولاو شيشحلا ىف حاورالا خحار هد. 2 مهلتاقم رابخأو

 2 5 100 71 م مح كل ل 1 ا 0 1 5 5
 جفلأ ميك ىونزغلا ديك ىب ميغاربا رعاط ىال بطلا ىف ناسنالا دار هم“ باوبأو ةمدقم

 ؛ علاب سيفا دخل ىسراف ,.نايبصلا خحأر هدا“ خفيباخ ىنومامل

 118211 9101131 111 آآ:1آ:1 4 1,1175824 74 510

]120121 715111114 1140111100 

 3539. 8ظفطقتأ ع1]-دعو ةطرو وسأعك ةملتسأنتتت, 6[2ع ك6, نست طتصع ]تطغتس

 زم 7170677 67 - لععالعآا همدصصعسم»وهغ ءغ جلزاعلغ: 1ءوعقئررعتسسك ذطأ طاموعدمجطتمق ءوتس

 مممسم[] مست 0زعععمصتسا عغ اطتمغمسمسا ءمضتتت ءعضامتستساالت. - 5840. ظفقطمتغ ءا- دع ٌهَط

 81 عاد ط ععطتمط دعع عاد عنطرب وستعم ةمتعسغكستس 0ع طغععطو 1251/47 ءع تمم ور ةنتعام» ع ؟كطعتلعط

 1ع74 - 60 - 01 8 عقب 11سم معاعطفر نسل ذاج ةصعتمتغت: طهسسق آلعمو وعتتأل 21011111 2

 طورعولتعستل ةت0 عمت ولازم 1معزغ هلع خهيل. ظفطحغع ءا]- عمرك لذطو نسلعق ةمتكأأاتتتلاا

 0ع . . ., دتتعام»ع كلتع كاتتءا 11هعمتا 8ءرب قكطله7]ع] ملعاع»# رى ةمصم 352 (ذصمع. 9. لآمتأن

 992) مرمعابم. - 3842. 8ةطقأ ء]-دددع شطر نسأعع ةمزعتكسستسا 04 م0228 2 ©052م011انق

 معتمد عملو. "1عدعامطتق اطعععتم 0ع مععنالعماأم ذص معههعا1متمسعتت عغ قرتأم للك تكاتق ر, 211105

 زعم مءقمدتسم قرع 17 عراب ه9207ءندت» 60 16 عسضمملعآابعب ةصصم 940 (ذمع. 23. كل

 1533) رممانم. - 5843. ظفطقع ءا]-زمعلمسرو ستعفق طمستمتس. ]نطعع لع سعات عتصقي

 وسعت كقكقتع 107" 1غ 8ع 81ه]رميجتر»ءل 6 ارمهس عمم 1[8ءعلتعتك اكطقلتلمع 2غ21ظ]1]10121]ظ1/10

 يدرصممواتتأاب - 7844. ظفطوغ ءا1-ددط علسر لنلعق مالع101010. 1طدعامكتق 16216010 عاتق

 معركتعتق 0ع انصصتم 2ءيدوصتسس ةعمطتعع ععرمدتغمر هلمطقط ءانعع هعلتصهطتق. - 845. 8 ةطحأ
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 ييشلا عوجر ةمجرن ىف سوفنلا ةحار هد“ ماللا ىف ىنتاي مزلي ال ام موزل حرش ىف موزللا

 سصلختملا ىلوبيلكلا ليحا نب ىفطصمل لوصف ةعبرا ىلع امهنم لك نيمسق ىلع وهو هابص . ىلا

 هل لاقي ليجاب 1: ةنس اسينغم ريما ناخ دمحم ناطلسلل هفْلا [!4..1] ةنس قوتملا ىلاعب

 0 ةخنس ىقوتملا ىوفكلا نيسح ىلوعال ىكرش همانزأر هرب نقيحيأا تيالو نالياي غاطز وب
 كف هريغو ظفاح نأويد نم لوافتلا نيح تاملكلاو تايبالا نم لاكلا ىضتقمب اًقناوم ءاج ام هيف

 عار يوي بثبنيطخكللا تيدا لاجر ءامهعأ نع بايترالا عغار هداك ميدنلا لام سار هدام

 ما غخنس ىفوتملا ىكبسلا ىفاكلا دبع ىب ىلع نيدلا ىقتل قالطلا ةليسم ىف ٌ_

 نب ميعاربا نيدلا مكنل ناسحتسالا ىلع سايقلا هيف مدق اميف ناوخالا نع ةفلكلا عقار هدما

 بيدالا خيشلل ةيفاقلاو ضورعلا ىملع ىف ةديصق ةزمارلا هدد“ هد ةنس ىقوتملا ىسوسرطلا ىلع

 ىسلدنالا فيرشلا حرش اهمدقا ةريثك ورش اهلو ىجرزرخلا هللا دبع دمحم نأ نيدلا ءايض

 ءا-[]ه منتسب نستعع مععععوزاملتك.  (ئهسدس عما متلانك 12 ( 0564 هدد طرمحتاتاا 1غ 16 ءامعت# , 0ع

 نسم ازاععو مف 10١ءدطتص ع ةهيق. آل قطمخأ ءادصم نقر نستعق ةصتسمتلاللل. [ما عم عامان

 هرمعرتم 1عمزن' ءل- لعل 28م عماعلم عتكع ]كعلتاتك ععصتق هل لانكتعسأتكعتل كانهتلظرو لنقك

 مميعاعع مرضرت]ععاعصعو نسمع ةتمعتلمع ننماممد ةععاتنمصعج مصاتصعمأ. 1”ععتغ ءحدس 7151ه

 ]زعزع كلنسعل 6 ه7ةاتلعر دلعم ل6 لتعاسم ءعغ حصصم |1008 (ذمع. 14. لل. 1599 ) ] 2205اتاتكو

 ردمحس كتلامصت 11ه مسندعل زكام لخمتع ][1هعمعدتمع ةصصم 977 (ذصع. 16. لسص٠ 1509) ذم

 ردمصأع ظابصا عار نما ]وعدك ةهعقاتطمم ءقأ تمص مجعاععاسسم 4 لن. - 5847. ]غ ةمحص قد عطب

 انالعرع هةمعععوامصست اصغعاععو 1ص نيم اذآ1مالاد طموعنب لكبر ممر ةهصقم .. . 0علاتط ءاتتقو 16155الك

 ها مععطم يمك عمتعمساتم ءما] ععتغور نسمع ةاماسق ممداسامغعو نسمصلم هدردعس ء آطلاكدحمسم 171مل اع

 حلتتخسوسع ]تطعم ءقىمتعسلسس عوام - 35848. 1قفق رسل عادص ءللتسر ةسسنتل تتم عتمهلتق

 رس ممامرتو - 5849. 111١ ءا-1(12مقطم ائطعع نست لسطتلم معيتمزلعأ ه دمت هت انك

 عضمضسم نص (مهلئمصمتطسخ هطحتمسسس, ةهنعامع [/-][) ماهل. ع ةكت0ل. ]آ١611 عآ1-ةطن ءّلعر

 اطعم نست لتكعمعلتمتس مععصما عا لع يسمعماتمسع للك هدعاتتو هنعام»ع 1 عزبق- هلل - لأ: لق طع

 7-67-4180( ه0 و ةدصصم 756 (ذصع. 16. لوص. 1355) دطماتاتم. - 5851. 28117

 ءا-اعمال1ءغر اتطععي نيت رسم]ءداتمتس ةط هتستعتم لع زتع رئعطتم معتم عار مطأ ةععاتس ءصامألم

 ممالمر» ءدأ ةماح ةمرتعمطحتممعو ةنعام»ع لال ءززرو- ءلس لأ ةظا"ه]ر» طعنا ل8 1 ءنيعغر ةصصم

 755 (زمع. 25. آ2 عع. 1356) ممرئانم. 3852. 1*]- ![ كدسأت عار (65406 زملا1ءلاتتل !هعلعمسق

 لع لسحطسع لمعاضسمتم متمهملتمع ءغ طمتصمءعماع] بلمس 5 عنفاسسم , ةقعامتنع كذاطعتلعط ماتلمامعم

10 

 ا

 10 721 ةنراع- هل - لأ: قلاع كلماورتنعال قلالملاعأل 1( مج ءزع.  طظطلطتسمعع ّذض ءجللل 12156 صقانل اان

 ىرسسعصامتنتر نسماتللت ةصاتوانأعةتستنتك ذل1ع ءدار نيعسس منا - ذابعسأر“ 7ز/ - لبنلامارع# هعتممتا.
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 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىلامتعلا ىجدلا ليحكم نب كيكم نيدلا سمش خيشلا اضيبأ حرشو

 عفر دامو يلا رغاولا كدوج طيسب ىم ىنتكنم اهم نأ مهللا هلوأ اجوزمم احرش هحوش

 ةيكلا نب كيحم نذل خخغللا ىف زومار هرمز“ ةومارلا زونك نع ةرماغلا نوبيعلا بجاح

 هلل ليكلا هلوا ةياهنلاو ررغلاو قئافلاو برغملاو ىرموجكلا تاغل عيمج ىلع لمتشي ىسح

 هنع ىنغتسي امم ريتك دارياب بافطأو ليوطت هيف امل حاحدصلا بانك .ىرأ لاق خلا هديح فقد

5 

 ا امك لخا هنكلو ءالضفلا ضعب هرصتخاو باسنالاو دعاوشلاو لاثمالا ىم
 لباو بهسأ لالا ن 9

 اهتيفلا بدارغ تقحلا مم ةغللا ىم هلمعا ام عيمجو دراما ام ىلا تفضاف كداوف هيف دازو 7-2 ا 1 0 . دمج 0

 6 60 ا نت طسبلا دعب لكلا [كطشيو. :ةنامنلاو قئاقلا ىرااييلغ ترتعو بغملا .ى
 7# ام 3 ا 5:2 5-5 3 03 3 و2 2

 سيل رصتخملا نم هتلقن امو نوعطم ىرعوجالا هلقن ام نأ ءاملعلا نم دحاو نم كتنعم»

 ىتح هتملع ىنلا عضاوم ىلع ىنعلطي نأ ىلاعتو هناكبس هللا ليسا تنلز امو ةينايم ىموي امم

 هيف ىرموكالا بكر ام ىلا هيف تعلطاو سومهاقلا ىف ةعلاطملا ىلأ ىلاعتو هناكبس دللا ىنقثو

 طمرعم تطعتلعاط ىخايعرومف - هل - لأ: كلمأبعتتن عل ]طق عءرن ]1101 منستنعا 1)ءازغ 0ا]رساننغ ةطقهطتلام

 تططلم ... 1201 انا5و 21111116[01212122 نتن (عداسم هلسصتخعاملل طقطعأ عع ذا ةصعامأأت

 ©( ردت ][ذدىدعو 0ع عمو وسما هنطت ءدع ةسوماتاملتصع طغعصععم]عماتمع 'ادمع ءمجامذدع !]ةععتااتق

 عي ءاع.و هلتلتا ءا ظمرتخم |نزضا ءآ-هزتتت هآ-جأ ةنروقعسعا هتان [مداناس للآ-]غ دوقحعا ممدصتطه كفا

 ةكج3. 8 ةسنعو دسقتعو ةنعام»ع معزول 1770] مرتد عأ 8 عرب- ءلععزورمل ططمممتا.  انطعت

 1ءيتعم]ه عاتق , ونسأ ةيستسمتاتل ؟ععطقصتست ةرانل كمت ع»# هع ذص [عدئتعتم للعلا ر لق

 6 1ممء», كة ميرعا مسمع ءطعسلتغ عغ ذكع ةصعتمتغت طمتتك العم (ةهلتع , ننملأ لتعمستتك ءدأ ءاع. 5

 كسعغعم» طفعع مسممصعغ: آئطعع م//7/4/ تبص ملستق [همعتق ةزغ هغ معماتستق ذص هلاعععملتع

 رسسلغنم ءععصمأتق و ![هعله معهطفماتطتع ع ععمعد]هعتتكو نستطع ونتتق 1هعأ]ع ءدنعتتع ممقهقتاو ءأ

 حلتطم حت طعمع مهعضتاتق ذلطست لم عيزغمرسعم ءمعوعسأو ندع نغ ةععط عاب مسسس هتنلأتو ؟ععطققأاةأع

 معدمغو 1م هتستم طععكتغمتع ][جطوععغعو ءهغ دلعم طخ جهلصم(وتممعم ةلز ععتغو ج0 طقصع

 ءمتامرسعم عغ ه0 هرصصتف ءور وننتمع ءدو ]ءدلعم1معتو مععاعدج عمار دصعم ةقرعتقأ. كلل

 ممررتم معد منمقر نانهق ذص ك11عطت#ط ذصمحعمأ ءغذم 1 مقع كه لل, ميرعا 0عرمءطعسلا عا ةلتوتم

 موجعأع مرزمدع ءعدرمقاتت. اطءلصلع تكس دعت ةطقم]كتموعصر عدو دمتم نمملمس معمم ةتتلتكتب

 وسهع لمت( لعب جئاطملتعةءغو هد هطغععع[ونمصع ]دطمعوععو هغ نتهع ءحع عوتامتتع عمدة ك8 عللاب

 ممر دكه عددع ءمرتممهدأمو نأ ءةمائمتل ةاضيعاسسد ةضصصتق ؟انص لحس ءعصاتع ةامطت]ل  ععطمبعو هعع آل تس

 ممعمتتع 0عدتتو دغ دع 10ءم5 0ءءمءار نمد ءأ زهللعمكأ و لمصعع [) نه كعسسعماتمه هته هلأ

 1ءععملستس (ندسسخسم دنع سععععغي ملل معممكتب نسمع آله هيصصتع ءىددعصأاو ذص نانأطانق
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 تنيبث تمغرف ىتح دوالا ئه هيف م ميقأ نأ ىلع ىدج قاس نع ترمشغ فيكصنلا نم

 1-0 ١ ترشاف بانطالا نع تيننجاو مهيسنو نيددخلا ءاميلإا هنغ تلقنو ىبمههسو هنع لفغ امه

 عمجلا ىلاو ر فركب رثالا ىلاو 2 فركب ثيدحلا ىلأو ىا'فركي ىلاعتو ةتاكبس لوق

 ىرجاي ىتلا تاقصلا ثينات ىلاو ل فرح لبجلا ىلاو ع فركب عضوملا ىلاو ب فركب

 ىلا وع يركب ترشاو مس ىقركب لجر مسا ىلآو ثنوملا ايحهانعم هذ قريكب اهركذمر نع

 ىر وباسينلا ليحأ نب ديحعح ىبسراف ىأرأ ىأر هدد خغالبلا تايأر هدم مزليو ىدعتي

 | دبع نب دمكم نيدلا سمشل ردقلاو ءاضقلا ظفرعم ىف ربتعملا ىاولأ هدا ميككحلا دلل !أ

 8 تل 1 00
 روع نب دويح ضماوفلا 2 ضدار ةدضا ا 11 مدبب ىقوتقملا ىدوبللا نباب فورعملا ىقشمدلا

 ديح مئاغ ىال ضنارفلا ىف ضئأر هم. هل". ةنس قوتملا ىمزراوكل ىرشخزلا هللا راج ةمالعلا

 ريهشلا فسود هيكئتناو همان بابر ةدهآ 115 ةنس ىونملا ىلش ميدعلا نبأ دليأ نب رمع نب

 لملم هصعمرععع ملستعتسس عا.  طلعصسلمكا ةعتطسع انطتمس عاسلتل دصعتو نأ معمم معالعلتللو 01126

 ممر ةلمع دمرم]ءداتح زص طمع مع معمم يعملو ءةدعصأو لمصعع حطقم]؟لهدعسر ءدوتتع ءعممقاناب

 ننمع مععلعدجعرمأ ءا زمعسسم ممعاعج ماك عروأ.  ةعكسسعت ذصلع فممدضتمو» ءا ععطعم]هعتمت

 ملئ دصح ص مص , ةاملتموع هتستمسس ؟ءيئاتمكز(ماعرب ىتاممع. 1مللعمكت ةساعس ؟ععطق ('ةهعوصت

 للحتمم ان معم ©( امدلتانممعم !ذأععد 214, ءللقام ةمعلمتتسس مهراطءامع اتاعتم 204, مآسعمل علت

 مسسس عسسل اناععد لوس ]وعم انزاععم كتر دصمماعق ناعم طلو ععصتق 1[عرتصتسالتت 20] ءءانس

 رمصتس حاب ءمضتتت دهمكعتأاتصتق لععحماستت 0ممطنع ]ذأ ءتق 276 ءأ عر نسمع 1عرضاتصتساتللا

 معمل ل عمصخغو أ ممدستمم ةتسمنت» !1اععتد كوري هع قللس. طل ءدتوسع ؟ءعطف وصقتاكد ءأ

 زماممصعتاتكو ]ناعتع لقرب ء 26 طسكتعصلكلم. - 5854. 12عمبغ ء]1- طع] ةعطقخغر هتنعمه

 ءامودعررانزمومع. - ةهقز. ]خ21 هعفترو ءيىصقختلطتس ءحمتصفمقو ةتنعام»ع ل1101/0111600 )1  ف

 رك لروربعا او مار". 1ءجاععي - ةقحل. 11 -]خمن 1خ1- 8آ[ها(هلط عنو ءيىمقت]اط دس عتقتع 0ع

 معمز(نمصع لععععأأ معاععمت ءأ متمدتلعصاتنمع لتحتسمعر هسعام»ع هز عرربعس عل - لأ: 110/0117

 [زعزب مقا لم7لم]ي ا١آءلتعم ططحسممععسم, دصتلعم ةطنتن- لما, ل للعام ءغ دصمم [601 (ذمع.

 ار. خور. 1262)] رصمرخا نم. - 5857. 1410-11 ط 11 ءل- [ءعمقت ل طر انطعع 0هععم5 لع

 زوصع طمعسءلتامسصمر, ةنعامجع 0معاتهستسم لاسملامأ ةلماسنل لثعرب (0ن»  ةمضسمطتخأ ع“

 1[كمدمم" عجب لور هصصم 538 (ذصع. 16. كسل. 1143) دصمدتامم. ع 5858. 151 - [[غةتةقط 411

 ءا-1[ءمعقتلطو لتطعع لمععمم لع زسعع طهعسءلتادعمر دسعامانع قلاع ( رافق لآ10]متسسعا

 ]ق عزا 0م“ ]ف عزي لارتتعل ةانتن-عاملكس آل «7ءاغر هسصم 695 (ذمع. 10. لوك. 1295) دك 110[01. ل

 5عمو. 8[1سط ةطحصةس ءطم اتطعع لع مدصاسعم. )هوك دسلعم كنع/رملل لتعأاسم ءغ مصصم 3

 هل

) 

- 

1) 

1 



5 

١ 10 
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 ىجئاشلا ميعاربا نب هللا كيع نب كمح ركب ىال تايعابر هدأ. #15 خنس ىنوتملا كاج هنيسب

 |5511: نام د د ءع 597 4 : 50 10000 1 ١
 تابعابرلا هدخ ىيستو ىطقرادلا نست ىليأ محيركات 107 ةخنس قوذملا تدحلا رازملا ىدادغبلا

 دكيناسالا اتاهعابر ىأ ىليصالا ةياور اهنم عمجاي ىجناشلا كلاوف نم ىونامتلاو عبارلا ءودل اضيأ ١ 9 . : 5 ها د“! 2 | 0

2 
 ىناشلا ىماشلا دمحم نب ديحال ىراضيلا تايعابر حرش ىف ىراردلا رردلا هيف» ىراخبلل

 حرش نم اًذديتسم جيحدصلا عماج نم ايجرخاتسا لا تيدا ىنسحا ىذلا دلل دمحلا دلوأ

 تايعابر هم ىدمرشلا تايعابر هدحلأ تلقب اهقبتا تادايز عم ىشكرزا جقنتو ىنامركلا 0 5 8 5 را 1 كد ]| 0 2

 مظن 18 ةخنس قوتلا ىزاريش ىلهال هعجنك تايعابر هدا" ىريشقلا جاجحلا نبا ملسم

 لا دراوشنلا طبر هدد ةخخس قونملا ىنيورقلا دامت ميككب فورعملا كرايم نى دكمح

 ىف ةعبر هما 2 ىبلحلا ىمدايبلا فسوي نب ميعاربا نب كمحمل وحنلا ىف دهاوشلا

 (زمع. 4. 31ه. 1546) رطمة(اناتكر 1011022 ءزاده ءدععجرمناب - 5860. آ18غ0ط 813781

 مدلل( مطعم نتهاععسمهتمع 1ع ع. نتتهع مع" نتمكن 01 "ع]دنمددتت كةعععتت 30 1[ءعدختصت لتكتتصتنلل)

 معاعتتسأتك, جتنعام»ع قلنا 8ع“ 11017 هنوتنءأ وعزف قلطلملامل طعنا 1ا”(لغد» كطحطتامب

 طوععمسم ظحعلهلعممأ ءهغ اهدلتغ6ممهتم و ةسصم 354 (ذصع. 7. لدصت 965) دصم#ن0. 1ظانعتتا

 ءوه قللت ا]رمعمت: 1)("هعماتن#.  آكهع 110مل ءاتمس  [ههعاعاتللتق 0ءامعععتتاتق 0118115

 حلصم(وغممتست هاتلتست كطقطظتاأمع همدصتسحسات* , ءغ ءدع ذللتق طنع هد ءمالءععتغور ونهمع لع

 امم010ععدغور وسمت ععممجمم ةعتلأئعع ةزكع (صدلتامصعك معط نتتهأ101 18ع]دهغ منان 5ععلعلل 2

 108747 هدللوغمم. ]لع ءدلعجس مع طقطعسسق ]نطعستت /2/- ]20 ءر» ]1 - 1)ء»م”ة, ةط كاتنعل

 1 ءزن 1101م1: كم كاطهطظتتج ءلتطست ى نتتت ءمدطصمت عطاقتتالق ء5أ علته عصمت ةتانتاا 2“

 هغتأم ةمعامتا) طمسم ]عمر وسن مهل نمصدعف ععص مان ءطعمتلل عودع ؟هاطنتغ ءاع. طظاتعنتا ءده

 علوم رادكما ]ل ر هسكحتللم معاتغم ءحع ءمدصتس عداقتلم 11 ع7 1111 ءأ هع ال ءرنعطلا» 7ع“ ععلاقتو

 رغم نغ هته 2006ءمعغو وننحع 1مدصتنلو ىر للعم “ لن ععصاعع» للكا0نمحلاا -ح وق01.6 ظعطقةللأا

 1[ 1- "خذ عسا لعذر وسما ععصمتتمع 1 ن802. آ8مط ق1 ع ق1( 3116 ةآ1تدسر 1081 ءلص 1186

 ل0571 2 ءدن- ءآ0]767]  (نهءارعر»#. - 5803. ][6ط خ1 رةغ طظعصر ةهطر لتقل 31136

 عمطتتت وننم0عدعاسأو هعامو ةتعام»ع 4/78 كم محغر هصصم 943 (زصع. 20. لدص. 1536 )

 متمرع6نم. ة1عمعع طلع ءمصممعستغ هدر نسمع هلطأ ][1غعمصتسم 10ددتق ءأ هنت علق 8عقممطل عصا

 الغ ممكعتت (26/) مانعا ها عد (معء7) مانعرتتن. - 5864. 1[ةهطغ ع1 -ةمدك عع لع ع[ا- 27ةأو

 دتمعناد كنصوامتاللا عأ ؟عمدستتل و ةتتعامالع 11101671160 عزان 21/لهاا»ءإب ('مجماننغو دعم

 11147 كى لتعم ءغ جسصم ... رامعطبتم. ع 5803. ظقطغ ءعال- عطعتج ةع10 انعونلم

 رعقتلا>» لتصل عدغمدتت» 0ع ءدعمموزلممع 10عمصتسا معمطدسألاتلل! .  آشنطعتل عمدا 2( عاتقو

 ةنعامع 1107617760 عبي 1" ه]قت» عرب 7عدبلك 8مل 11م7 عالنا ع  د860. الكهطمهأ 11
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 ] دس قى دنا ] ىضورعلا ند نجل تاطوسيملا 3 روج دلكام ضمارفتا

 ةردآحلا عبر ملع هدأ

 للا راج رمع نب دويحم مساقلا نال تارضاحملا ىف رايخالا صوصنو راربالا عيبر هدا

 دماحلا تابجوم هدابع ىلإ دمكسأ ىذلا هلل يمكلا هلوأ هزثم ةئس قونملا ىشخمزلا ةمالعلا
 و 2

 عب

 فياقح ىع فاشكلا ىف نيرطانلا رطاوخ مامحا هي دنحق باتك اذع لاق خلا مهيلع عبسأ اهتم

 : 22 ح 5-5 دوا 2 اج رت 5-2-2 6 محرز "م يو ةددس مك. دلأ دهايابخو هملع عدارذ ياكنتسا ىف ىفلا لاجاي ةبعتملا مهي ولق صيوثو ليتدتلا
2 

 5 :. نوما معاك بيطخلا د لايكام نيحلا ولأ هينا لثو اباب نيعسنت نينتا ىلع

 < 0 1 1 5 000 1 هند قيككا
 ىنح ةيبرعلا مولعلا ىم اعئان املع تارضاحخا ملع ناك امل لاق 1. ةخنس

 دجو ىلع هدداوذ تدك نم تجرخنسأ ءتياغ كردي م رخاز رحب هنأ الا راوبالا عمجر بائتك هببذ

 ع رايخالا ضورد هنيهمو ءابدالا بنك ىف هيلع ترتع ام هب تقتو راصتخالا | مى ول 978 0 7 0 5 ُ م هأأ 2

 ما -1ممعمتلطرو ءعمصلتغأم طمصحع لع زسعع طمع علتامحكتم.  ؟ه]سسصعل 113811115 0000 زم

 همولمعز ةعتسلتق متتان ءوأتا , ةاينعام»ع لق /زنعلأ طق عرب- ءامسللعو ةضلقطف ... 11101010. بل

 ةعقل7. اطلرس عمطت5' عا- لقت عع 10هءسعتمم نتهلعدصأتق كععاتلت

 قهمؤذ. [عطل' عادم طعقلع دكع ممقنتعق ء]- حلعط علعر دعم لسقاماطتسس عا ةهصعألمد عد

 رام و, ةتتعام"ع لانا لعام ل110ه] نرتب عرب »م لامملامأل ةمسمل واع # 00 ءاتهمتتسمو

 ممصم 535 (ذمع. 16. لسل. 1143) رصمتتاتم. (ردق ةصاطم]هعاعستو ننم0 زغم زهمعامأتا: آبهسق

 ]رعم, نأ معركته هديته هاكعأتسل ذمزدمعتا عئملتممق ةععصلت رثتتم قفتقعتق و ل26 7107[ هوب

 وسمع تع ءمررامدع اهععتاس, ه0 طهسامصلسسل ءععلامصسأ ءاع. ةسعامم مهمصعأت ةاتلتنتسسع طمع

 لزاربم رصعمأاع5و [ءععامرتتس ]1ص "عاعيوعصملتع معععامتلمصتع للتعتممع 1؟عتتامتتطسع دمك مست

 ةصتسمعوتع ءمركتس انممونتا]معع ءمعلاماتمسع ذزص ءاللعسلتك ءةتقدتسق هععتمملم 0عامتتوعهكمعو

 نمتطسع مهل همعممةععصملمس 8عزءامنمصعس ءزيجوتع ةمعمضم لسعتنصأطتع ءاع.  آع نستلم

 اناطصست ص ممصمعتسام> لسم» ]نطعم» لتسممكستغو ءا اط1مللج كلم]وقغ- هل لق 7101 متوت»عاأ

 /ز عرر-م// لرماكأط ((عضقمو مصمم 940 (طصع. 23. للم 1533) دصمءاسقر دتعاأأ قزف ءزالق 152 ءملأ011

 مالععيزأو هع (خسوم هتغرو 0لمءاسمم دصاطم]ه عتعم ذص ناتلتطتع قةعطتتس 00 ءاعلمتق طتتتنل علعااتتب

 رام سغ الما]م لمعاتعمعترسسق لع هه ائطخست 867# ء/- ملم“ فرط ]مست عتأو صتقت ن000 5

 رومسع ءحتصلممع علا تتزدك آطصصلسع هاالصعأ طمص ممدقلاو ءهع ءزاتك عطتف ناتلتطاتق ممالقعو

 10 0 7 هدول (ل9 ؟تساصخخساتا | دادلا عبد 5 نمل

 10 ءازعتأ) ءعطنع طععحتمصاطسع مهنف ه0)ءءاوتع ءدر نسمع ذص اتطعق مطتام]0عمضتتت ةصكعمت

 ا”منكمرسعم» 1من 6 - 0[ ارررام“ هع ]أ ءآانأ مل - ماربم» ءلمعحتس طصقعتت مدل. !آ[1همع 1]]1ع. ب



 ا

34 

 هاهم اضيأ رخآ لجر هيصتخاو هلضفب ءاج هخيرات ىف لاقو ةضور نيسمخ ىلع هبترو ىهننا

 ىدرويبالا ىلع ىب نسح نيدلا ماسح نايبلاو ىلاعلا ىف نانجلا عيبر هد  عيبرلا راونأ ١ 5 8 م م 5

 بوبذلأ ءاهسأ نكت 0 بويغلا حذرد بولقلا خيبر هد“ مآ[ نس قولا ىفاشلا بيطخلا

 نب رمع نب دحأ نب ةملسم دمحم ىأ فوسليفلا خيشلل ءايميكلا ىف ميكحلا ةيتر هدا

 دمذل هلوا كلج وهو تالاقم عبرا [715 ةنس ىئوتملا سلدنالاب نييضايرلا مامأ] ىطيرجا عاضو

 لخدمب همسو ىذلا هفيلأت ىلا هاعد ىذلا نأ هيف ركذ خلا بابسالا ببسم باهولا زيزعلا هلل

 ىف مهو ةفسلفلا نوطاعتيو ةمكحلا نولحتني هنامز لما ىأر هنا ميكحلا ةيتر داممو ميلعتلا

 اصوغ وعنق اذا ايبابسا مهب تعطقو اهباوبا مهنود ةمكحلا تقلغ املف نوهدات ةريحلا ءاديب

 ارارسأ لباوالا اهتمس ىتلا ةيعيبطلا راورسالا اندجوو هيلا دودحلا ىهتنت ىذلا فقحلأ نع
2 

 هه عمم 5 7 صد عون

 2 2و ميج 1 ءايميك لداوالا اهنمس امعادحا نانجيتن مولعلا هذه مداتنو اهمولع عيمج لداوالا تعضوو

 ارزعممدسأا عدس ذم ستموت هعتسأج طمتسلزبم4 ءلكع طمصعغمو عع ءطعمصمداتعطم» ج001لتغو وتم

 ملل ءمطتعصو هرتاتق ةهسصم 921 تسع. 15. ظعطع 1515) جطعم]دطتتس ءيدع.  آ2عملتوسع هلع ةلطتق

 ءاتمتس ءزاتكه ءمتغمسعم ءلتلتغ قبمم» ء7- "ع4 ذمه مامتل. ع 5809. ظعطاأ عادّرزذسةصو

 مع طمع مصتس 0ع لمعاعامج هعماعمأتعستسس ءأ عمود لاتمصتعو هتتعام»ع 105 م1:-عال-ا1: 11

 ظءرب ىللغ قا مءع»لن 87- 8ك]ماغط كطملطتتمو ةهصصم 816 (ذصع. 2. كرد. 1413) تمن 0.

 3870. عطنا ءاد- ءمانط رعع ظسط عا- عطم عاتطو ععاممتتسةتاتتلل عأ ةراعأكتق 6510[11175-

 رسبت. 1 لءوعئسألم ممرصتماست» ةنضدوأل (آكلءإ). - 35871. 16غطعءغ ع] - ط علعاطتر ععهلانك

 ةمرزعماأته لع حجلعطصسمتمهو هسعام»ع ةطعتلعط مطتلمدمرالو قلتي كقلمابمتس»عا دكآلمع/ عندهم 1 عد

 را قترنع وزن فروع“ ظعري ]71 عال كل لمت عر عسهتط عصفت ت عمصصست كصلفطسع ءصمضتس ماتم عتزت عو

 ةهصصم 395 (ذصع. 18. 0ع. 1004) دصمعطتم ل. سهما" اتطعأ دصم ؟هطستمع ءمدسم"عط ءصقلو

 نسمل زاه زمعمتأ: آمنه آلعم ز]ل]معل ]1طععولت كدت ءقلتقكدع ءهتتككهتتنلا ءاع. وعمل

 دسعام و ءةتقعمس ر وعتتقع هع 20 ]انطغعمس ةعمئاطءصلتتس ءجعااقك عالاغأو نلتعلال امصكتتقلال 1صقاتكطتح

 قممتع زماعملسعأ1مصعس دمعتعمت؟عضتغ ءأ ظعماأاعا ءا- ]ملت هةر عل ]هج ععتغي ءعمس طتق5عو م64

 دعوسملعد عمد هدرز عماتمسس ممل( 6ع1 ءغ مطتلمعمدطتمسس ةاملتمدع مهعاممع ؟10لععتغ دس 0لعدعتام

 عموم ةععمصأءع. نسل عجم مطتلمدمرطتع ٌرثع ممامه مىهععا نلعععغ عع ءةسعدمعو عستتطاتق ه4

 هدر معمر عمتعع ممهيعمأو معهعع10لععمغو ءععع هتطتل هلت ةعدعوست عملت عطتمسأو لاطفتللا «0220160-

 هعبس ؟ءعئامتتم 0عطصتغ ممتطاسع ءمرصحدعدص لحصر عأ دععدمت ههطتعملاه لصك عصلتالاتك و 01026 ؟عاأ ع5 عدو

 نست هسمتسال ةععمس مخلل معا صحستسس رنهعتتسم ل عععحمأا [نصلحسعماهي ردتقع ءءاعرجتق ةعم8

 حرتمعا]جطحمأ. 4دقع جبع ذصلع عمهاحع عمصغ 00ء1علمحعو ةهرصصعع سهطتق ءمصصع] ءءالطتاتكو

 نسحسسا رعت مععس ميقز هععم كلعطصمتحسو ممداعمل ممم كةركصتمتس ؟هعمطومغ طآ1هع ةنصغ لدتقع
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 امهنم ةدحاو مكحا ناو ميكحب سيلف اهيلا لصي مل نمو لئاوالا املع امو ءايميس ةيناثلاو

 ةيناتلاو اهب عافتنالل اهفئاطل يارخاو ةيضرالا حاورالا ةفرعم ىف ءايميكلا نال ميكح فصن وهف

 ةقدص ىضاقلل مساقلا رخو حساملا ةبتر هد“ حعافتنالل اعاوق لازنتساو ةيولعلا تاور وتو

 ديحم نب دمحم مامالا ديشلا فيلأت ةنسحلا طدارش ىف ةبترلا ه..ا“ ىلع نب دكمحا نبا

 هلوا ىتش لوصف ىلع باب َّك اياب نيعبس ىلع لمتشم ىعفاشلا ىترفلا ىرعشالا كمحا نبأ

 نيحلا ردب خيشلل بدالا ىف نالوغلا عتر هم»# حلا ملقلا ىرجاو مسنلا ارب ىلا دل دما
 0( -_و

 0ك ةنس قونملا ىدنكرؤلا نواب فورعملا هللا كيع ند كيمكم

 ثتيداحالا لاجر ملع هد

 و2 2 5 ا 0 7 20 تت اج د - : ًءاملعلا' تفلا ىقو ةتاشو هباع ..م مدوادي انلا فو ىف العلا ذتفاشا ونا طيش يك لاق

 تايفولا ركْذل ضرعت ريغ ىم ثداوممل ركذ ىلع مهنم ريتك رصنقا دق ىنكل ةريثك فيناصت كلذ ىف

 ىعاعركتملل ريرتمع ءعاععتم لتسعتماتمسمعو ع نست هل ءحضتس ءمعمتاتمصعس ممص معلن عصتغو مطتلمذهمطتتق

 مصممو ءىغر ءأ ننك نمهتنت (هفاستص طغعمع معمذمععاحتس طقطعغعو لتسصتلتسق ءعغ مطتلمةممطتتقم

 ىكلعطوستم ءملس ءمعمتالم قع ةجلسكتستل (عصنعداس متت ءأ جم ةانطاتلع5و ءمصتتس ءولامأ عع

 ءازع عملتو صدغ ىصتسملسسل دسم يتمتع.  هكرستم هععنزرتملامو ءقأ ةهتساتطمسم ءمع]ععاتطسسق

 نأ جاع هععمتطتسس ةمصتس كتنعه ىمعاتمم ءاتعتعملتو دغ ئصلع ءاتنمس ناتآتكوم ءمدسرتدم اتعب ع

 5872. 8ماطءعأ ءا-دص ةعنط رع ا جلعط»ع ءعل- ءقفتس عهلسك مهعملفعتمق عع عامه لتحت

 لعصتتم, هسعامتع (نةلطخ كم لمعم اعرب قلاسعل آظظعري لن - 5873. 18-51 هأاطعءأ 11 هطععذتخا

 ءادط ةهععم عغو هلم لع ءمصلتغتمصتطسع طمصت هرتعتتمو جنيعامسع كان عزلعط ةغ طصتس 7101من عل

 ]لق عزت ء11هامستدعا لعن لارسعا لعلثم"ع (©هجعءعاع ظطمظتاح. مسك دعواسمعتساو ءةربتام

 يرد ءءاتكسعو نسمع ةتمعسأام ّذص معمم 5ععاتممعم لتكتمم تصغر ءأ امعارتغ زان آنمسف 1)ءمر

 ونتأ طماتكسسس سصعمجتأ ءغ قلمتسسسم رصمزتعأ هام د ةه74. 8هغ('565' ءعل- عطتعا غمر !نطععم

 رمكاسعم طتطصصسامضتس لع مطتام]هعتحر ةمعغمعع هظطعتلعط 8 عل“ - ءل- لن 7/لهاورستدعا 13 ءنا

 االاملامأ ب ؟دلعم ةاد- ءامع» عمر لتعاأم عع دصمم 794 (ذصع. 29. للمك. 1391) نما

 دععو. آطلس عنز نش] ءا-حط غ0 1غط. 1هءاعلمد لع زله حتضصمر نيت "ع (ههلز6هصقتتم

 هععاتزم لل 1 عالاتات أ.

 آصوستاسع لع هد كتبنا قلع كزبمسدع لمعاتكوت5سسم لم ءمرتتتعوم منطق طتقامضمع ل0 ءاعتمسمتس

 لعووتطتأ ءا همه مععاتمعتغر نست متطتمععدصتأ ذالمس ءغا هطزاعتسماو ذاهن آ؟ئتعن لمعان لع طمع

 لمعاعتمم دصسأام همععم ءمضورتمكمعضتمار ةلامسعم ءعمضنسس رماسععم ذم لععععطءملتك معطنق ععقاتم

 معو أ ءللعتتمأو رسما مو ىصتسعتم هعمعع ماممع مععاتععصاعف , نغ 10 [معانسص ءةأ تم طئقامعتمه هط
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 هل امع راع ؤهف ةنسلا كلت ىف قوت نم مسا ركذ ناو لماكلاو بعذلا خورم5 كفرحتب نبا زيرانك

 زوباسين عبراتك- ثداوحلا .ىع ادرج تايقولا ىف بتك نم مهنمو نساحناو بقانملا نم

 نيعونلا مهأ ناك ناو !ذهو ىاعيسلل هيلع ليذلاو بيطخلا ركب ىال دادغب ميراتو مكاكلل

 جرقغلا وبأ مهنم طظافحلا نم ةعامج امينيب عمج كقو ىينفلا نمد عمجلاب منت امتا ةدتافلاخ

 نيتسو سمخ ةنس ىلا لصو هيلع ليذلاو نينتضورلا يف ةماش وباو مظتنملا ىف [ىروجلا ىبا]

 طظفاحلا اضيا نيعونلا نيب عمج نممو ىلازربلا ىيدلا ملع ظفاحلا هيلع ليذ دقو ةدامتسو

 نبا نيدلا دامع خيشلا امهنيب عمجو تايفولا ربعلا ىف بلاغلا نكل ىعذلا ىيدلا سمش

 ءاملعلا ىم فقيالخ ركذب لخا دقو ةيوبنلا ريسلا هيف ام دوجاو ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريتك
3 

 ماسلا ال ةكيبق ماعوأ هيفو لخملا باهسالا عم هركذ ندم ىلوأ هركذب لخاآ نم نوكي لقو

 آن لم“ ءلئتاذو ذص 210 م7- لععاعاب ءهغتص 70آ- 7ك سك. 0( هملعأ1 صمطتعت 5581و ونتك

 طمع 7ع] حللم حصصم جتمزئ[نتتك ءقأو ءمستت عت 0جطتتو ]هنلع دلعاسأتق ءعغ طمصتاماتذ عامه

 ملك هطتست هى(.  كلأأ درصمعأعع (مصاكنسعت 0عوععهرد د عصتمأ هروتقكتم عاتق ععقاتقو دغ ؟10عيضسق ذص

 زدامرتح كتمدطسعت ءمعأ هط رمقضم علتلد ءعأ تص 8دعلحدلعمعتر ونسمست قلاع 8ع“ ]7-7

 ممتمعزا ءهغ الضم" ميم ءمصاتسسمكلا. آنععغ طقعع ممم هةعئطغعملت دصمزل هرتك 12010عط[1 ةلغ

 نسحت» ةلاععديو ناتاتادعه ماعمج ممصصتقأ عدع ءمطز انضعالمتع 01011111 862 علان1171 01112218605+

 طزورععم زوكدع [1دطخننت هلا ععصاتق مصر نصح عمتسأاو 01 41: /ه-هز | طاتء- ءازرمتسنغإ ذه

 107 - 111:0:1 عا , كاني كة مسمع ذص آلآ - ]8مل ما عت ءغ تس ةهرررعسلتععو لسهع 301 ةصلتتللل

 ممجععماععتسالا هعجمعععتساتلتل ناتماكمتس م0عضعلتتتس.  (نهداتصسمتكتأا ءعص ظظا- طافقطلم 1 /ولن-

 مل- ل1 8ءعمعملن.  طمصصم دس و(تع ععصتتق عاتمتس ءممز نصحععضمأا آكا - [1ةلاع ذر عزرنى-عا-

 77- 7)عءالعلخ, حجاامسعسم لص هررعاع 172“ مممر[ع5 ممم ءعاعتتك 0عدعقمدلتغو ءغ ظطعتلعط

 1:0 - هل - 01: 11: 1 ءا]رف» ذص 18-11 ءلاربرعأ دمع 27-121: عار ددطأ هراتتصستتتتت 100 1ععلاطتت"

 لعووتمأم متكمع مرممطعأوع ءعغر مععلءدتغ عمتس 0ع متااتك تعم 0هعاته ]هونت. [1مك عطلات

 ءالمتس كلو وسمت 0عدععتمألم هروتعقم ءداأور م2مععاوس(1ممعق زللتق ةنصغو 0ع ونيتطاتق ءانكل

 ىمطوسزأوغع نسهلمست طقسا ءىفمصح ءعصتعمأاعع 1هوستاكتعت ةتعمرعع ءعمتس طلع 1م8عمدعضتمأ التكإت عق

 ءأ طقصل ءمدلمصحملا. 1آ1جع جعاوأع ةسساعتس ذم ف ععررتأم ءا كورعمري ننفهصلو [ءعداتطاتق ن1[

 اراكأمرت عمو معمعاعرع عاععمكد ج0 طمد (اععه 1[دطظاعمو مهعهتصحمأو 20 ظء متل, 2 عءلعا# ءأ

 181: 16/14“  ظم"عم7غ زم طتعامصح هده ه0 ةقمعس دمصمأ 738 (ذمع. 30. كسل. 1337) معضكتعصتأو
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 نسا 8لمب هتوم لبق ربخا 'كقو 7: ةنس رخآ ىلا هضيرأت“ ىهتناف ىهذلا :اماو'ةنيتالا ةةنسلا

 وهو ع نس رخآ ىلأ 'ئهتتا ةضيراخ“ خا زوهشملا# ريتك زا "اماوا؟ةساقعبسو «َقيِعَتَراوأ عافاحا
 ع

 نم نكي مل املو ىيتنسي هنافو لبق ىلا تداوح بنتو ىلازربلأ خيران نم هصخل ام رخآ .6 ١

 نيدلا باهش مأشلا ىتفم ظفاحلا انخيش عو رش مثالا هجولا ىلع نيرمالا عمجاي امأ 0 ةنس

 5 ةجاول نك ةلاقعبشو نيعراوا ئدخلا نش: لواا”وم“ ليت" ةئامك" قا يرعسلا "يحي نب!

 عبس [هنم] بتكف تايفولاو ثداوحلا نم هيف ام رهش لك ركذف تايفولاو ثداوحلل باعيتسالا

 فعض هفعض لبق كلذو مأو ةنس ةدعقلا ىذ ءانثا ىلا ىهتناف 11 ةنس لوأ نم عرش رق :نينس

 لوا نم مزيل لمكأ نأ ىلاصوأ دق ناكو تمدعف نيعبسو سمخ ةنس هنم طقس هنأ ريغ توملا

 - مث هيلا راشأ ام ليمكت ىف ىلاعت هللا ترختساف ىينتسو نامث ةنس رخآ ىلا نيعبراو نامك ةنس

 10 كئاوف نيعبراو نامث ةنس رخآ ىلا اهدعب امف أ ةنس ىف تيأر مث هتانو نيح نم هيلع لييذتلا

 ع( زمهعوسعصأأ حصصم رسمات ءةأاز 12عالعز# ج0 طظمعتس ةهصصقل 740 (ذصع. 9. لكل. 1339)

 مرعمورععددامه ءةدأر ءهأ ةهساع رصمزتاعل ةاتفللل ]مماعتلل ءاتمتت ةصصل 741 هلاتوعتأا. 12 1[ ءا]رأ»

 لعمتونعو نغ معداته همصقامكو طتعامتحس ةدقس جل طصعس ةمصق 738 (ذمع. 30. كسل 1337)

 يصاتصسمكتاو نأ نلاتسانق ءمدتننت وأو عنمق ءدع طئماماته ظع» عمل ءععععردتاو معه ععدامم

 حناعتس دتكوتع ه0 حمصتتس ةصاع دصم_اعلي ىكيمتل ةععاسصلنتت 0عمعضعترةتأ.  (ئدص لعتصاع جط

 حصضم 741 (زمع. 27. لمص. 1340) ذصلع مسللمق [نطعتت ءدقامجعاو وست مماتنمصع 1لمصعو ءأ

 ممل ععام ماصستلمع ععمسق هممز ص ععتنعاو مهطعتلعلل همداعع لظخا -طآدطنت هه ةوملمع 81دكأن

 د كا عءارمأ- ءلس لا قلاسعل ظعبي 7”هلبرع كملف ذم اتطخم عدم ةدمعصسلتععس جط تصتام حضصت 1

 ةمععمتغ, همسللع رمعاع مءاتعام معو ععمامم ءأ دسمعاعك لاح لعمعوتطعممو دغ نسمع ةتسعتلتق

 سيعممزطصخق جععزلتمدعمغ ءا نسأ ملمزنكتل ءقدوعصلأو ءماظتت عزت 01هعغ عا طقع جماتممع ةعراعتم

 حصصمق ءعحور] عع(. "لكس مطاحممم 769 (زمع. 28. ةلسع. 1367) ةمتاططتس 1ععلغ ءغ ه0 دصعلتسمت

 رسعمف عد ]لول[ ءملعأ مممت 815 (ذمع. 13. قررت. 1412) م20عجعددانق نار 10 نسمل ةععتغ ةصاأع

 رتمرعطانتم  ننتم 120 اننتتق عقار متقأ ل000 ةصصتتق 5ءراتتهععةلتطالق ن1 طاق ءةععالتغو نسأ مع7لذ ادق

 مام طلئطأ حسكعس (ءعوامسعمام م2عععجعجماو نأ مم" قفصعتس حط حصصم ننملهعععتسلم نعامكم

 (زمع. 13. خر. 1347) سمكوسع ج0 طظصعتس ةمضصأ 5ةععمعوععتسلا هعامكتا (آصع. 7. ظعرأ 1366)

 ةمطقم]عععسب ةكحوسع آكل دس معمععلطسع جدلتتم صغ نسم ذللع دصتطت [هعلعصلسس ءمنس عضله ءتتقأو

 10 ممرمععععرب ءأ ممداعم ه (ةصرمعع رسمدئاتكق ءزمق !ئطضس ءمصاتصتقت“عتت. ان عتصلع عه هسلاقق

 مصمم 781 مع. 19. لمع. 1379) ءغ نمل طسصع 5عوتتأاانا اعط ممدتع انقالتع 201 ةصصاتلال (1130عهح

 ععولسسال هعامتكتسسا (أمع. 13. قرد. 1347) عممامم ل01 عن دسمرزناعع ه0 ءمعصمةءعصلستت ةتاأ1 عقر
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 ىف اهنم اريتك تقحاف اهيلا باتكلا ٍجاندكيو كيش اهلمخأ لق تاينوو تداوح نم ةمج

 ه2 لل 3 ا 3 5 6 3 غ
 هل ةقيفلل ىف. عيملل نأ ىلع دكتاوقلا كلتو همالك نيب اعماج 01 ةنس لوا ىم تيعرشف تدأ 2

 لاجر همى# مد“ خنس قوتملا ىنالقسعلا ىلع نب دمحا ركح نبال ةعبرالا لاجر هما

 73 َ ىلا جَدَشسْلا عوجر هم 7م حنس ةرخملا ىريبطلا ىسح نىب هللا خيم مساقلا ىنال نبك

 دجا ىلوملا همجرت خلا هتردقب ءايشالا قلخ ىذلا هلل نمحلا هلوأ هابلا ىلع ةوقلا ىف هابص

 ابتك .ركذ ناخ :ميلس ناطلسلا ةراشاب 4. ةنس ىقوتملا اشاي لامك ىنباب ريهشلا ناميلس نبا

 ىمصاعملا بكتري ىذلا عنتمملا ةناعا هب ىصقأ ملو اهيف تعمج لاقو ىنعملا اذه يف ةريتك

 ايندلا ةرامعل ببس وه ىذلا لاكلا يف هتينما غعولب ىع هتوهش ترصق نم ةناعا تدصق لب

 1 أرساب هل اباب نىبتلت ىلع للمتشي مسق ىيهسق هنيسف ىلمك 2
 ىلع. اهيوقي .امو .لاجولا 7

 نيبساني امو ءاسنلا رارساب فقلعتي اباب نيتلث ىلع لمتشي ىناتلاو ةيدغالاو ةيودالا ىم هابلا

 وسمم كطعغتلعل ممداعع هدرصتعععمغع ءغ نتطستق !]ذطغعع ءقعععع صمص مماستأ. 1كمع ءدع ةلاثكق ددسلاو

 ءممتاتطسق مععوس ععقامستلل 20)ءلر ءغ مط ذمتاتم جصصخأ 741 ذغأه ةسصععمأو نغ وندهع ذللع

 ةعئتدةععمغو كنس طلع معاك هقلتطاسس عملمصسع هو ءمصزصوعط عال سققأ هددصتهف 5ع ةهط تلم

 رتم1معام ءهعدع 510 6ةمعمات].

 دقمق. ظا-اخخ] ث1] ظا-خعط هماأر ويمانم» حته ملئ مدمتتنو ةسعام»ع لأن 17

 ل/: قدءماةعضر مدلعو لانع 1هرت» لتعام ءهغ دمصم 852 (ذمع. 7. ل[1دعا 1448 ) ددمزناتل.

 5877. انزنل ظل- 5 حطتط عاصر مدلئا1هصمعت اص تم ودنع :ا9ل274/ هطكتترو هسعام»ع كنا 7ءاجع ربا

 ]ل ةانمادأامأب اثءرب ط1 ممدنو 1هقع»ةر همصم 418 (ةمع. 11. 1" عطس 1027) دممعطتم. ع 3878.10 07

 عز - ةطعزاطط 115 ةدطقطمو ععلتطتق ةعمتق ه0 نزدحعمتل عيد جعامتعت ةنعتتل 06 5ةعئطسق

 معمعر عاق. طمع هردتق رو وسم دكه دمعتجتا: طردسع 1آلعمو نست مماعصألل هاله ع5 هعوكتأ ءاعر

 ا1ها1د كات»ن عل ظعري ه801ءمن»نفنع , ؟دلعم لطاتن 16 عسبم/جمعأبع لتعطمك ءغ حصصم 940 (تصع. 33. دل

 1333) دسمءعاستقو لاتكدا كنلاقمأ هع لقتو ذماعع منءامكتق ءنار 10 عصوتع ماسععم ءزسعم0ذ

 ]نطعمو ءمرصصعتسمدهغو ءعغ: (ه]1ععلو جتغر 0ع طقع مع راسعفر همعوسع امهيسعم معمطتطتاو

 جدلز حومسع دصاعملأ1 و نسمع 1ممطعلتعمس مععمعطدغر عل مماسق هل ةسحتلتس» دلععع ةاملستو

 زادك كربألم معمعععو متستك 0عطتلتعق ءععر نسمتت نغ هرتامتلم ذم ةامطت عقماتقإ م ععتع ممدقتأو

 وننل ءيسمقعو عقار ونتح (عخج ءمادطتع ءغ طفطتغعأست. مدع تنس ةطقماسكس ءعةدعاو لطم ذم

 لتحك مدمصأع5 لتكممددتر ويمحتسا ه]غمعج ععتصاك قفوتقطانك ءمسرععطعمعد متستتت ع

 عغ معصسعلته دلتطسعمساحوتع همععامغو نستطنق ه0 ءملطس قمعوطمعدمطتعو جااعطج ممهتأعت"

 امعتصأك ءدصتأم ءمرصرت] ععاعمه دععحسو 1عيتتصفتكتلتت عا همهاطتنال (اعهعاهأغ 1لمصعتتتللو تتم
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 ىكلابلا ىلعثلا ىوط نب ىضاقلا ىلع" نب باعولا نبع سمحما قال ةبحر هنأ ١ ةنيولا نم

 ىبا خيشلا ةلحر ةذحم ةاكئاق اهرثكأو بتكلا رابخ نم هيلا رغص عم ىو ةانس ىفوتملا

 ةلتخر هدثا+ ١ كئيشرلا نبا >ةلحر اهلل, , ' 1 ةنس# قاوتملا “و دلخلب لبا "ةلحز نال ك5

 فورعملا نمحرلا تبع نب نامثع ورمع وبا نيدلا ىقث خيشلا اهعمج دئاوف ىعو حالصلا ىبا

 مولعلا رباس ىف عفنلا ةميظع قرشلا ىلا هتلحر ىف 45 ةنس ىفقوتملا ىروزرهشلا جالصلا قباب

 نبأ ىيدلا ردب ةلحر ةدحف 1م نس قونملا ىبييكحلا مساقلا لأ ةلحر هدد اذِح ةلدبغم

 5 ىيحلا ىقذ هنع لقني ام اريتك ةيمورلا رايدلا ىلا [ 165 ةنس ىوننلا ] ىتزغلا نيدلا ىضر

 ىنأ نب نكرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةيطايمدلاو ةيكملاو ةيمويقلا ةلحرلا هدا هتاقيط

 ريبج نب دمحم نيسحلا وبا خيشلا وع ىناتكلا ةلححر هدمب 11 نس ىقوتملا ىطويسلا ركب

 3 ةيرحألا ةلحر ةدحدحأ ىكلاملا دشر ند نيد ةلحر ةححح هبم ئئس يحير ىسلدنالا ىلاتكلا

 راوعععع عتسم هطنلعممأ ب -  5879. ]خدططعتأي ةرمكتمسس هما , ةتتعام»ع قاع للآن عا

 لآل - ءلسءأ]/ ا ]ظعر» ل7: 7ل- (نمل]غ اعرب "لسع 'طظلم/عأابل اآطملتئلكتاأدو هصصهم ... 2010

 [لزع ]لزطعع نسحضولاتمقللال مهمتك 10ه]طسسصتسمع 1ص هراتتسأتك ءغ ه0 لزئةءععملسس ناتلأ ةدتستع

 صارت ءرمانت. - 5380. 1لخ1طا]ء+4ع ]151- ت5طءزاعط آ[طص 1[1مطأطو زغاعع كطعتلعطتل مطم»

 11ماغث. - 5881. آت طالءغع 1طص آكط ح1 لنصر زذاعع طا 7210471031, هصصم 808 (ةهع

 29. لنص. 1405) ردم طننص. - 5882. ض1 طا]عغ [طص-ءا»ءععوطق لو زذاعع 7|: -ه7"ءو]را لأ.

 نعمت. 1انطل عغ [طص- عاددلتطرو زغعع جلصماوتمصتطاتق تنكلتطاتكق ماعصستسو, ونسمق ةطعتلعط

 1ع مل - لأ مرتع كس" 0 /1نسمتن عرب قا ءامم]رتستنا كاما“ عمت" ةى العم 1اءن-عادد]ا]ب

 لنعطمك ءغ ةمصم 043 (زمع. 29. ل8آمث. 1245) ممم استتعو لم زاتسعتع نم هدتعمأاملال ل1 ءعتغ

 (0دصاتمعأ معه ردمعممع دياتلأز(داتك هدصصعق هعامععمق لت5عرزرلاتممعف ءمدصرو] ءعءاعمأق ءهغ عممعتسعم

 عما ءومعويزدع صضملل( ممله. - 5884. للتزط]عغ فطت']ءةفأس 151- 1 عزاطتو ة(عع

 ران عامودا 1ءزاطلو ممصم 984 (ذمع. 31. لآمعل. 15726) مدمرأنت١. - 5 قهت. ظنطاءأ+

 ا ءلع - علل لأسر العع 8ءعا»- ءل- لت لانع 1 علطت- هلس لغم 6 |ممعجتر |[ همصم 984 (ذصع

 3ال. لآلممع. 1376)] ممعسأر زم (ءمم [تضمعمق. هةدعرتسم زملع 6'21عمم- هل- لغو ذم كنتق

 1مل معنا ممامطتلتم هعديسمتاب - قةققق. ظا-ان1طل عع 15]-1" دجعوسس 3: عار ز16ع 1"هجكجتم

 رستعتسمس و, 1[3عاعاعجمسس ءغ آلديستماأحصتتتلو ةننعام#ع كظاطعتاعط لع/م7- عل - لأ قل - ءآ - "أ

 1 عءرب مل 8ع“ ةظميرساغرو همصم 911 (ذصع. 4. كسص. 1505) ددمدخطتم. ع 5887. ]خخذطاعأ

 [1- 1ع ءعافصتر زاعع هد هةطعتاعطم قللت /]يمدعت» 210 هتوت»عا آ) عرب لواعت» قكسامأعقر ؟دلعم

 16 6// 4 للعمر همصم 578 (أمع. 7. لآمت. 1182) ةعئماسل. - ةعفهي زاذطاءأ 10١ه ط حسم ءلو

 اامع 71ه1 مت ءلتج ظعرب 1غنجال الملتاكاأمعي. - ةقهو. ظا- نطل عع 51 - لآ11 5 أ عاب
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 نب دمحم دللا ديع نأ نيدلا ردص خيشلل عورفلا ىف ةمدالا فالئتخا ىف ةمالا ذكمحر 1

 رهش ىف هنع عرف ةنس قوتملا ةيدفصلا ةكلممب ةاضقلا ىضاق ىنامتعلا ىقشمدلا نمحرلا دبع

 هما حج - . 1 3 11 ..ّ. - 00 5١
 ةمكحلاو بح 2 ةمحرلا هجحأا ىدعسلا نىسخأ نأ مداسالا خايشل ىلبقو “6. ةكلس لوالا يلا

 ملعر ف 1[, باوباا ةسمخ_ ىلع وهو ([ًارقلا تاقبطا ف ىروجلا نبأ هركذ كيفم فيظلا رصتخم

 جالع ىف * عندحكصلا لاح ىفإ ندبيلت جلصي اميف ” ةيودالاو ةيدغالا عبابط ىف " ةيعيبطلا

 ىكدلجلا هحرش ءايميكلا ىف ةمحرلا هدآ" ةماعلا ضصارمالا الع ىف ٠ ةصاخلا ضارمالا

 فيحرلا ه.15 [قاي هقفلا ىف دناوالا ديق] حرش ىف موتخملا فيحرلا هدث» ةمكأمل وس هاممو

 ةوتملا ىلبتأل قوطلا ىوقلا نبع ند ناميلس نيدلا مجن خيشلل لسلسللا بدالا ىف لكس
0 

 زائعع قعوجرتاتسسس لع رمدهاتطاسق لدعم طامصعاتاتعأ ةععيصلمعتعو ءكلاتق 12ع]1622 جانعام» ءدع

 رباسعطسم انطرعتخص لع ععدممصعتم لسع لتعتك ءعمللععتغ. 1معارتغ زاد: طهسك آلعم حتمف ةسحتلتل هانت

 ]جربوعزعماأ ءاعب - 35890. 1 مطس عغ ع]1 - هدصتس عغر ءاعسفعماتم لتعتمع ص مموسلمسل 11هطقسم

 رسعلجمسس ص 5ةعتق ادمتسمانتل هرامتممتطاسع ءمصقمأاعسه. كعتغع طنع ةطعتلعط هع" - ءل- لن

 لكان قكالمعلاعأ الو]عتوتسعا عري كال-ءآ - "هلسمتن ]لنص عداعلعر نحت ةدسستلتاتق لم0عدع ظنتأ

 ام معموتتسعأو كير عل, لع مدحاتطسخ لسعتم لععلط ماتم. 1 راطعس دصعممعع لخعطأ آ1. ةمصت 7580 (ةمع.

 30. كرد. 1378) قطقماوت( عغ مصمم ... هطتتكب قكلئأ هس كطعتلعطم ءا- هاف 11

 ىو (متطتسصا. - 5891. ظ1-1خعطسعا 11 عا-اغغطط زع ءاد-طتلعسءعغأغو مات ع2

 لع رسعلز علمه ءغ مطئلمدمرطتحو | هسعغام»ع هطعتلعاط 71ء)0ل8 ظعرع ىللغ ظعي طا” هاك كه مزات“

 اة هرج مرر ق1 ء]ر مربرب (نمعممأ انععام»ع ممم 815 (تصع. 13. ةربص. 1412) مجمعطتم. (ئهدصسر عملت

 [ءداتصسس ءأ ناتلعو وحمل ةهط 1 - ءازتععع»: دع ل هايعما ءق- مسه ]هتافات ءاإ ص نتتتطوتاتع

 ءيرتغم 1ةممعزطمرو عون ع 1. لع مطوعلتعمو - 2. لع مهطتتم حلتطس ءمامالاتتتل ءأ 126012مضست عم

 (هرتنررإ - 3. لع تقر ونتتهع ©05م0751 | 10011 ةقطاتللل ءقأ] مصتت عملات[ - 4. لع تنعدصلاف

 دسمعاطتع مععم]ل جعتطسق - 5. لع بعمملاس ررمعطتعق ءميستصتمت بص. - 5892. 151 - 18 حطس ءأ

 11 عل-طعطتسأجةي هتسعضعم»لتح لع حلعطوتستم.  (ئهرستسعماهطتق طمع هرينق ءةقأ لا70ء7ب2 ها

 يرسسعمأمسسس ؤع» م7- ممكسعا ممصاصهتتا. - 5893. ظا- ظفطنغع ظظا] - 11 حلعط ينقص

 حتمسسمس ععمعتمدانتس هطختوئممطتتل.  (نمسسعما هسضسق | اذطعت لزسعلتعأ (020 ءآ- همنقلأرو لع نسم

 ماعد لنععادعإ. - 5894. ظا- مطلع 3165-151 عا د عأر حتستنتس ععم عقال 1هلانعانتلا 0ع

 اطسسهمت(ملته ءعاسلتتع ءوعععتنع لتعممدتاعو هسعام»ع كطعتلعط 2 ءرو- ءل- لثدو ك0/ءم» 8 عدا

 لكل - ءآ- مدمن 707- 1مر# طممطولتاهو ةسصم 710 (ذصع. 31. ة8آهث. 1310) دضم10[1.
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 نب ميخاربا عب نكولا كيع نب ميحاوبال ةميسقلا ماكحا ق ةميمعلا ةصخرلا هدلو اء. نس

 نبأ 9 همك خلا مبجو لامكب فيليب امك هلل دمكحلا ةلوأ ريعتخحم ىرازغلا ءابض ند عابد 5

 ىدهلاب هلوسر لسرا ئذلا دلل دمذل هلوا بسلا ىيدلا ىقت خجيشلل قالطلا لنشر 8

 سيل وه نايقعلا دنالق بحاص لاق ىلازغلل ةفينح لنا كر نن# لوصف ةثلث ىلع هبتر نجلا

 عد

 عفشو دسافلاب تسافلا :كباقم نع ليباقو هدر نأ 1 0 ىردركلا ةمدالا 2 ىدإ دقو

 1 عفاشلا

 ا راك ٍِ
 اك ءايحالا يف ام فالخ هال هيلط لداوا ىف هتافيلاث ىمف مالسالا ةجشل وه ناك

 *م. ةنس قوتملا ىقهيبلا مامالل ىجفاشلا ظفل ىلع داقتنالا ثر هم»6 [هبقانم نم]

 ىف ىعاقبلا هركذ ىئازغلا دماح ىبال ليجنالاو ةاروتلا ريغ نم ىلع «ليمحلا ,ترلا فركأ

 10 ىفنحلا نايتف نب ميعاربال رصتخم بئاغرلا ىلصم ىلع بئاصلا دكرلا ها.. ةميوقلا لاوقالا

 رَعِوَر. 1[خ1-1خهلعطم ءغ 1خ1- كساسعار دصلسا ععماتل ءمريلمقح 0ع مهعععزتاتق لدسمز نتتهضهلتب

 دسعام»ءع 1" ]رات ظعرب قطا ءأ -"ماتسمنا آاثعدب طا” ملقس لق عنأ كارعاناا' طع 1021 ةبرأي لا عع

 (ةهرسربعملتسسو نسم( ذاج طصعتمتا: آسف 1)عم (ةلتعر نييحلتق مع[ ععامع ءّزدك ةتطعامماتمع

 وريح عوزا هلع س- 5896. 11500 ططص '[1' ءاساجمب :عاسامأتم للتو 1 ءسترمع لع ينهعئداتمدع

 مممصلتتنو ةهنعامسع هطعتلعط 1'هعاق- عل - لأ ىموازن. لمعتردتغ دله: آمسك طلعم نست هع

 ديال كسل ؟ئعرثم ؟ءاتئلمصع هتقتا ءاع.ر ءأازم انخعه لله رمدلاو عما ةععاتمدعع. - 5897. 4

 ا١طز 11 ةصاآمب :ءاسامتأتم لانا طهر مع, همعامتع معمل. ةسعامت“ اذطتت (07050 ءا-ة عير امنع

 النع 6 محم7غ, هتغو ممص ءىيصاسصلعصلسع ءهىغ بنص ذالم و نسأ 10هززعأ 2877-7 ءقمعمماللا صه أانكو

 عملي دبا زص (]1هعمزمه هحعسرلل تتزدفلمس دصمععامأ ةهلقعترماتم !ءولطنعب كلماتنا ( محا

 هما د[1هامسزلتلع نيتلمتس ةطتغسماتعتك. تئ7عرربع علل مقرربتمما لع ع« لع»# طقصع ءقمصاعم 7 ءنقتمتل

 زام عنعاتستتأاو دك نب دعالتادععأاور هعمل هرممدلتممع عنف ممكلاماأت ةلتمتح ممكن( ةاعتل

 دياطقان(معععأاو ءمصكختتعلتلس ءصتس تخمر( دنت ءمصقععامطتق ءهأا. نت ملعأت طسوتتق ]تطعأ ةسعامت

 ملمززرعا ءا-ى/مم» ءىجعاي ةذلطسم» ةصئالم ةطتلتمتخسسس ةيمضنست طفش لمطتع ةعئمدتاب صهس

 لزح عم مغ معوسعممهصاتم مصاتصعأ ذللتعو ونسمع | ةدتق ؟تساساتطسع ءمصكت عماعماعع ]| ذه //-1/

 قمهوق. [500 ]خ1 -آ1آهاأأ1 عن ل. مءاسلملتتلم هررعتتق 1::! 2م( دس 110 201:ع2ةمللالق للدراما

 حلتوستم كعصاعو خمر لتعاتممعس لتعععضستتغ, ةنعامتع اطصقتس ظعفامعلغو ةمسصم 438 (اهعب

 3. للءع. 1005) رسمعأتم. - 5899. 1504-11 ظا-ل ءرسألر دعاطلوألم ء]عوفصق عمالالللت ب

 نسأ عصام ىيعاسم ءأ طظحدصععاتسس مضر ةئنصأي ةهتعاما"ع قكانع ظل مسنا (ةارمجم/غ. آئاطستسس

 1( 7 معن ذص /)/ - ل نما 187 - ("'مماسعا رصعسمتمأا ع 5900. آخ! - 1500 اخا- ظلنتطر «ءاساوأزو

 ممصعتسمم ءأ معدلم ءزمعب نسأ عه اذطتلتصتع لععأت لععملمم نعععمأللا ب ةنعامد"ع طل" (لتد» 13 عد
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 ملكا ءابقعلا ب, ىل٠ لذاك« لرغلا+ قرا هال "كلا: هدا خم تقع رم عقر نمل لج ةءلوا خيشتاقفلا

 لوقلا تر ها داحتالا در هلو ه.1 ةنس قوتملا ىفنحلا اغبولطق نب مساق خيشال بئاغلا

 ىوتملا ىلبنكلا قوطلا ىوقلا دبع نب ناميلس نيدلا مجنل مجبقتلاو ىيسحكلا ىف جبقلا

 ىربعملا [ىدرعسالا] نابللا نب دمحا نب دمحم يشل مكحنا ىلا هباشتملا كثر ها" !. ةنس

 ركذ خلا ةتافصو هتاذب كحاولا هللا دمح دعب امأ هلوا ةينارقلا تايآالا ىم 1 ةنس ىفوتملا

 نبا ىلع ىب ةدمحا ئيحدلا باهش ظفاحلل ملسملا ىع مرسلا نر ه1 نارقلا تاهباشتم هيف

 ناك نم ضعب ضرع ىلع اهلس فويس نم هغلب ام لنع فئص د ةنس ىوتملا ىنالقسعلا شخ

 طحاحلا ركب نب ورمع بانكو ىواعرلا تانك لكم تك ةيِف ىراسنلا در .0 هناممز

 _- ةيراغملا ضعبل باتكو ىنيوجلا مالكو ركب ىنأ ىضاقلا ةلاقمو ىزتعملا رابجلا دبع باتكو

 لاا: 110ءمل0عءد2 [[طدمعاطتم.  (نهدصمءعملتسسو ونتم0 دكه ذصعتمأأ: آةمصلعتت ءأو وانأ ءح

 5001. 18204 ءعا- ءدسل ءعا1-اعطقتطو

 معامغمللم لتعأ معمر ءعرعأ 0ع 0ععععغم ءمصاطو حطغقعساأوسو ةسعام»ع كطعتلعط © مءض» رعب

 تساغمعطسع عدته 11105 ءدعمااتعغو وسمك دلع ءاعم

 (ه1 لمعلم ]ظلدسءاتاحر دصصم 579 (زصع. 18. 31من. 1474) رطمعطتم. 1لعرد عااد مطعم

 هرعرتم 1112/40 (1. ء. سصتامق) ءلتلت6 - 5902. 18204 ءا- وسأل عا- ءعةطتطر ءعاتامغم

 لزعأات هلتمدأ لع ةردمعمطحغنممع ءغ ةصمعمطدكمسعر جتتعام»ع لال ءزت» - هل - 07: المعززة امن 13 عد

 7-40 - ءممع# 1آ1- 1 11دصطحلتادو ةسصم 710 (ذصع. 31. ةآكهن. 1310) 116110. ل

 5903. 120404 ع] حمه [ءدط ةطخطو عمك عطقتم ةسطأ عتمةتئ31 151011111 ؟02ةطن عمان ذط «عطا05

 عا ممر هع ممقمتعم مع, همعام»ع هاطعتلعط 1701 متدت»عا ورا لقارسعل ظعتم - ءاأءااا |[ 1ع 0]

 11", هصصم 749 (ذصع. 1. كح. 1348) دصمااكتم و نانا زأه 1معلرتا: 8ءوعرستةدتق معه عست عم للف.

 آدم ]نعم ءيدعمألم معتم ءأ ةاطتطاساتس هصلتعم ءاع.و ءغ (نهردمأ [هعمج 1داععم؟ءاماتممتك زهمععطأمع

 رس ءرسمروأب - 3904. 1804 ء]- دس مطعتت» جم ع] دسم ة]لأتتسر ععررمأالم ممحدمتل امل عععصسألف 5

 31هطهسسعلممم 50عاذ1ر ةسعام»ع طقطات ذ/عأ مل -عل-0غ: ل رت عل عرب لكل: ةططد» ط1 هر“ ل 5001و

 هسصم 852 (ذمع. 7. ط[دعغ. 1448) 2060و ونتنتآ 5ء2مقتغو كانتت ع]20أ315 معاعطقكتتو 0105

 ممصصتتللال ةعوسملتس ذم ءردك ]دطنق ةاهلمع عموما - 59035. 125400 3-81 ءوقعت مءةاكمأتم

 (نطسمغمصمستل. آ1لع طقع عع ميسم ةععمدععتصأو نأ 1807 (عمم ع قوس 8 عرب اق مآ“ لاي]رنادب ع

 450-ءآ-زءاناا» !١[1ه(ةعزلتاو - (جلطخ قلأتع عقب“, نست اههعاوطست ءلنلزإ -  لورمعا#

 ل155 عامك ممتم ةيعامر» - ةط1دسسسغدسستم ةلتوسته - 6116-1 ب 1 مموررعن سس 1: لك0]ي

 16101هرك 11/2. طعوعأإء معد ءمملعسس ءعوح اعدعاممأا انطعت 722/7- 8معن]ما 77/7- ]رمان ورعل
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 رفاولا درلا ه1 ةيمالسالا تاراصتنالاو هرصتخو نافيلأت ليجختلاو بيدالا ةفحتو ةيناميالا

 مأشلا ظفاح مامالا خيشلل رفاك مالسالا زييش ةّيميق نبا ىلع كلطا نم نا معز نماىع 4

 ءالعلا كلذب حرص امل :اهغلا [م#1 ةنس قوتنلا ] عدلا" ماع توا قالك اكو ثلا

 ماما] ىرعشالا ليعم»ا نب ىلع نسل ىنال ىدنوارلا نبا ىلع درلا هب هسلج ىف ىراخبلا

 م نيسنلل ليعبما ىأ ”ريرولل ءايمبكلا ىف انيس نبا ىلع كلا 516 [] نس قوتملا [ةنسلا لك

 نم نايبو شرعلا نبا ىلع درلا هأىل رصنخم [ها* ةنس ىثوتملا] ىاهفصالا ىئارغطلا ىلع نبأ

 هتايصعت ىف نايح ىنأ ىلع ثرلا هال. خلا دادسلل ففوملا هلل دمحلا هلوأ رصتخام هيلع در

 ءاوحالا لحأ ىلع ثرلا ها! ها ةنس قوتملا ىرابنالا فسوي نب ىلعل ءزج ىف كلام نبأ ىلع

 نا نب نمحرلا دبعل ةيمهجالا ىلع كرلأ ها" ريبكلا صفح ىاب فورعملا هللا دبع ىال

 10 هللا كيع نب هللا ةبه مساقلا قال ضفاورلا ىلع ثرلأ هثا" ىمرادلا ديعس نب نامتعلو مناح

 101/عءأ هل- هللا - داموسمع 1071/0 ءا ءيئامدسع بس 8ل1- طا ءات' اا 701 - 1:1 نداورعا. ب

 5و0و0. 1500-11 11-151 ق1 ز ع, :عاسامأأام ءمرأ1م5و ءزاتكو ع1 هرتاصهأانت, ن1 117: 7" »عا

 1ءلمسصأ كطعت]لءطسم ةممعال ءاو بص ذسرتتسس ءقدعرو ةهنعام»ع كطعتلعط ءغ طصقسس آآدطخت اكا-هظطشس

 ى]عرربع- ءل - لفرو 71هارميدجت» علف ا عر» قط طعام لعرب للمعض» - ءل- لقسم | ةهصصم 842 (ذسعت

 24. كسص. 1433) دمتمدخاتم ]و وننأ ]تطعن ءيسربمختتغو ننس 4/4- ءل- لك: مطل“ لتهعتاع

 زاطسل لم ءمصفعمدب عم ءصتصعاممدعا. - 5907. 11 - 100 هله 1[طص- ءاعاقلدكعضسلنو

 معامامتام 1ع - ءارتمممءعتناأأ , ةسعامت»ع قلطاا'!//معمتن ىلع ظعت» ]لهدبمأأ لعام | ةسصطصتاةتئاتللل

 لصحتلم ]ور ةمسصم | 324 (ذمع. 30. للمأت. 935) ] دضمرانم. - 5908. 1500-11 هلق آطم

 عمق مءاساماتم قمر: كيممع. (هدصمعساتسس لع كل ءطوعستمي هيتعام»ع ١١ تزعم قاع ةوسملا

 1[1نث عمنا ]فهنا ملل: 16عام اهنغ 1ظنكيلاغر [دصصمم 514 (ذمع. 2. كمر. 1120) ددمعطتم ل. ل

 5ومو. ]لخ100-1 هله 1آ]طص-ع]معدطأر ععاتاملام 12: - ءامت"«ل11 ءأ 0عجعترألم ءعمتتلو

 فل

 نين كحدص علمتسومعضتصأا. (نهدصسورعصلتسسو ونسمل ذاه ذهمعارتتغ: طكمسق ]آ)ءمر نسأ دل ؟>:ةيمس

 ممعاسسوتتع ةقدعوسعصسلستس جل نحوغ ءاعمي - 5910. ظ120-1]1ل0ل جلك كلطتن 11هج >2 قةصو

 مءاسامام قلاع ظل مبرر منال لع لدم ةعصاعماتتقر نتطسق طابو 714/0 دلك عععدخطتت. 1 "دقعت ةنلاتعو

 ةنيعامسع 4/2 عرب 7و ليالى ةهصمم 814 (ذصع. 25. قصدي 1411) 1110110. بل

 5911. 1100-151 هله دطل ءال-مطتعلت معلتتملأتم ءعمضصسي نست 0ععألعضتق الاتعتاتخق ةاصاعصأو

 ةسعام»ع قلاني قل0ه//هأ , ؟دلعوم قلطلتع اطل هلذ 71/- ]ع ءا» لتعاليم. -ح 5912. 1504-11 دله

 1ئ:1- ل ءاطرس (2 ءار معاطكماتنم ةععامع لعطستامضتس , هنتعاقضتطسق لا- ءا - "علف طق عن ل

 10 1117 ءا 0| تدان: ظعبأ كمنل 10منس. ع ة5ها3. 500-1 هله ظل - 1[ عرج نكت لطو

 معاتسامألم هععامم ةطائاتعمع 1ةهكعلتاةضنتت , ةتتعامرتطسق لادا' عمدا لل ءامايع//هأب طعنا
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 لوزا لكم ليس قاؤتملابىسضحلا "فرنشا ليفخلا :قيعم و دلك دا, يملا 146 فقس قاؤتملا ا ئطظفقلا

 نسحل نارقلا هيف فلاخ اميف ىفاشلا ىلع ثلا هلا“ خلا تنا الآ هلآ ال مهللا ىديحن

 ديفح] ىفنكلا دامح نب ليعمسال ةيردقلا ىلع رلا هآآ5  خنس قوتملا ىرقملا دمحأ نبأ

 نب كيمحم ركب ىنال ةيماركلا ىلع درلا ه11 718[1] ةنس ىقوتملا [ةفينح نا مظعالا مامالا

 كيزي مذ نم عناملا دينعلا بصعتملا ىلع ثرلأ 10 14. ةنس قوتملا ىدنقرمسلا ناميلا

 خلا هلالجا ءافك دلل كبحكلا ملوأ رصغخخ# ىزوجلا نبأ ىلع نب نمحرلا كيع جرغلا ىكأ خبيشلل

 نب ىنيدلا ردب ىضاقلل ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ىلاعت هلوق ىف هبشملا ىلع درلأ

 هباشت ىف ىنيدحلملا ىلع كولا ه1 ]»0[  ةنس ىقوتملا ىفاشلا ميعاربا نب دبحم ةعابج

 كرلأ ه1. [17.1] ةنس ىقوتملا ىوحنلا برطقب فورعملا رينتسملا نب دمحم ىلع ىال نارقلا

 درلأ هآل هلآ“ ةنس ىقوتملا ىمكللا ىمحرلا دبع نب دكيحا ةعامجلا ىضاقل ةاكنلا ىلع

 را 07/4] (هركك ةر حصصم 697 (ذصع. 19. 0ع(. 1297) ممم»١اتم رو ءأ 71-عم 1108/0 01041: -

 17-60: ط5/1مرك 1هععنلر حمصم ... دتم>610.  ؟ه]سصعمر ن0 ذغه ةمعتجتغ: 1مل ةطلانق

 "عر ه0 12)نكز ممص هيأ ]نه همتقأ لكن ءاعع - 5914. 8040-11 د1 8ظ5-1طقشكتأو

 مء[سامأم كمر 16# لع زنك ]هععر دطأخ ده (نهعدمم ت5 ءععموأو دتتعام»ع 105071: 18 عن قكآرتتعا

 (0هعوصأ آطععامرعو ةصصم ... دتمعاتم. ١ 5915. 8خ1- 85040 ةالكه ظ8ظ1- (0304ءع»12عءعأو

 معاتأمألم هععامع (ه0ءمئامصتتس و ج0عام>ع 1د7617 ورب 11هتنت»:(0 آظدمعاتلدو | تت هعمم5

 متع طصقفتسأ ددهدعأسأ قاع 1ه::/6] ءغ دصمم [ 212 (ذصع. 2. كمر. 827)] هطلتكب

 53916. ظ1- 8500 جلد 11 - 1[ عمعقدس 17 عار عءاطاهألم هةععامع 1 عمعلستاةتاتتلل , 21105

 كانغ ظوا» 2110161370 عن - ءآرر عزمت  كميسم"ءمتنلفو ةصصم 268 (ذصع. 1. كسع. 881)

 رمان و. - 59017. .15040-821 ه]1د ءعا-ده(عوعدأط ءاد-وصتل ءآ]-صسةمسأ و ع0

 مدمعاتسس ذأ(م0165أ و وسنأ عزل ذمارسأعاتق ءقأ ءغ 7 مج كم عضوا هصعتت ؟عرعالتاو 352101

 كاعتاعط قلقة: /رمسمز مقلط - ءآ- "ه]بتسمتن 16د: ىكلغ ظن - ءازمتسس#.  (نمهسحعسلتسسس , نتم0 ذا

 1زمعامتغ : طدسع آ8لءم دلت, ونهلاتق ءزادنهق ءم]]جس0هامصت ععوممم0عغع ءاعب - 5918. 81-14

 جاله عاصم دطعططتطو ععاماقألم ءزدعر وننأك لذه ؟ععطلق ءممومتعتس ىر 111ةءموغمل» ةتمعتل

 (طعممسس ءمصقعللزا“ “© 0ز[طعتل ماعم نتمعتتاو ةتعاما"ع (نةلطخ 8ع“ - هل - 0: 8 ءز» ل 6

 ه1ه1ءمت»»ءل ظعبب لا"ماغ» كطقظتامم ةهصصم [ 733 (ذصع. 22. هعرأل 1332) | رضصما10.

 5919. 100-1 ه1ه عاد دن ه]طت1لأمر ععططادأم ةصزدقأمطتطتا 0ع !1هعلق (نهددصت معهماعت

 ةسناتاملتصعسس حسطتعتتق , جهنعام»ع قللت قل/غ 2107617260 ش1 ءزن- ءر»بموا عاف“  (ن5 ةلطتتت هلت عمو

 دصلعم (0/05 لتعم ءغ صمم [ 206 (ذمع. 6. لص. 8521) ] ممجطبم. - 35920. 821-03

 دالجه ع1 - ممطقتغ عءاطلقكلم عدسة عماتانتت و, ةتعام»ع 00078 117 - ل سم قلت ءأ 1ع

 0-67-480: 107 - طرمق ]رم همصم 393 (ذمع. 24. المع. 1196) مجمجطتم. - 35921. طا
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 نا ةنس قوتملا ىفاشلا ىجابلا [نمحرولا ىيع نب] دمحم نياىلع نيدلا ءالعلا دوهيلا ىلع

 اضيا هلو ةنس قوتملا ىوحنلا رفعج نب هللا دبع هيوتسرد نبال .ليلخلا ىلع ثرلأ هال“ .

 ةاهتجالا نا لنيجوا ضرالا ا للا حلخل نوما ىلع هكرلاب ه0“ + لاضفما لعاب اضيقر رو «كقتلا لحرق

 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىننأ نب نوحرلا دبع ىنيدلا لالجل ضرف رصع لك ىف

 ركب وبا ظفاحلا وهو هباتك ىف اًباب هلعجو هب رختفاو ةفينح ىأ ىلع تر نم ىلع ثرلا هال#

 ىف هتب وجا عم ةلمسملا لصا ريرقت ّرث هتّلدا عم اًلوأ هلئاسم ريرحاب دأرلا عوشف ةبيش ىأ نبا

 عفر بسن ىم ىلع ثرلا هلو ملا ميقتسملا طاوصلا ىلا اناده ىذلا دلل :نيخ] ةكلوأ رصتخم

 قوتملا ىماذجلا [ىقلاملا راضفلا نب دمحم نب] ىلع نب دمح هيوبيس ىلا الب ربخلا

 ؛2) ةنس ىقوتملا ىلحلا ىلع ىب كم بلاط ىآأل ىنرغملا ريزولا ىلع ثرلا ها ا“ نس

 ىفنأل نايتفلا ىب ميعاربال رصنتخ# ةمرشل ىلع دوجكاسلا ةعنم ىع ةماللا ىذ لحاجلا عدر هال

 1آ1300 جدلم 1آ[خ1- 1 عطش لي مءعاستمكتم للسلم عمنتس , ةتتعامتع 4/(-عال-لند: لآ: اظظعدب 1101 هتوتتنعل

 | 82عنب قلل - ءا[-هلسسمت١] 1- ظم/رع كاطمتظتكمم ةصصم 714 (ذمع. 17. قرع. 1314) دسمت“طتل.

 5922. 1555040-11 جلد 1-11 طدلأا, ءعءاتنمتنم 1810/4/1 ةسعامت"ع ل600116ع] 13 زن ل ركام

 6ءمسسماتعم , لعموم طاتو ملم" وءاممعن]ب لتعام ءن حصمم .. . رسمتتاتم. 1[ لعد ععاتأاما لم صعط

 لع" ها هرمعتتم 21هركمدوتا لتلتلت -ح 5023. 1[خ15544-1 دله سضسمقضص ةلعط1] ه0 ذه

 ءاد مم لطم معايادألم ءّزسق ريوسأ ه0 (ءععحتس اصعاتصملت“ غد وعممروغ ةسسلتلمع ةعاعصأاتمع كاك تتتللا

 هرحصأ (عررزتمربع ءعدع هللا عتسس ه آلعم ةسرتععدطتسس و ةاتعام»ع لعام - ءل- 0: قلا- نأ - ]م ترنمنا

 161: مطلع ظعام» كموقع دصصم 911 (ذصع. 4. لدص٠ 1505) رجمتتامنم. ع 35924. 11-10

 حالح رسمص 200ج دلجد كطتأ 1[[دصاقكدر حءادافأم ءزانق ن1 ل 11هب:ةركعسصس >ءاسامكأاو

 الوع مع علممتمادخ هنأ ءا مععتلتمنع 0ع هي عيم اتطعو ذمكععتتغ يرانا. 1طلنع ققلتع ظلم ةرعمع

 جلع ءرددعسم دنع [آةللس قلاع لعا» ظعر» لطغ ىل]بعنالعر ءغ نأ كتل ؟علاتلقك او مالت

 ذم ءزده لنه عماتممعق كد ةنواتسعصاتق ةععتسماع ةصونتقتك لغو اسص ه0 ظيصلمتس عماتتلل 011836 -

 ع(لممزم ءىصقاز16تعصلتتسس ععرمممقم كيم ج03 عام معععتأا. (نمرسصسمعسلتسس دام اصعارأات آةمتق

 آ1رعمو ونسأ صمق ه0 عععامتس حتمس ليعتأ عاعب - 5995. ]15504-151 جلح رصعب همك ةاطو

 ممل ءا-اعطحطممع طاخ1الدنلم كزط حس ءاطر معظتامللم ءزانكرو نأ همدستصحأ أ ؟ناننت ةااضطسال ةط

 م (1. ء. مم») 0عمعصلعمتتج فظئلممعتلاو جلاسهتطستغو ةنعام»ع ةله/رمسننعا عري قلقع | 7 ء»د

 هلله ممست»ءل طظعتا-ءا/ ءاار لبا للم عف] لماع وعر ةهصسصم 723 (ذصع. 10. لمص. 1323) دته10[2. ب

 59و20. ]خ١١ 1200 دله 15| -1[' عار لظا]1- ١1 دعطعأت طار ءءاطاجتتم 1[ مز قلت عمصأو ةتتعاماع

 لان '1//غأ 1101 متنعأ طظعتن ملل ظلقل/ غو ةصصم 6042 (ذصع. 9. لنص. 1244) 120610. ب

 5927. ]خد0ل5' ءا-ز ةطخلر معمطتطتللم زعمممصاتك ععرضعط عمعتمسع لتعمت ةهط همر نسم

 رءمطوزأ [نءدص كةدمع» ةيلقعم ةهلمعدععر ةسعام»ع 117+ 13 ءنن- هلا اررابب (نملعغ [[]ةصعألاه
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 ىف لعاجأ فاسنعا ىع لعاعلا عدر هم خلا دايتجا نه عفر نمل اديح هلوا ىسدقلا

 «.. ةنس قوتملا ىسلدنالا ىفقتلا ريبزلا نب ميعاربا ىب دمحا رفعج ىال ةمذرشلا ىلع ثرلا

 |. ةنس ىقوتملا ىسدقملا مناغ نب ىلع خيشلل بداغرلا ةولص نع بغاولا عدر 6

 فرحا لخ تبرم ىفلو ١ لداسإلا 3" لاصق
 ٠ ىلع ةلمتشملا ةلجلا ك ةلاسرلا»و فرظلاو هيلا فاضملاو فاضملا لوأ ىلا اًرظن باتكلا بيترتك

-2 

 ديس مككلا نوكي ىتلا ةفيحصلا هلصاو عون ىم نوكت ىتلا لداسملا نم ليلق

 فلالا

 | 0 1 1 5 1 5 0 2 .٠
 دلوا ىسيلدبلا ماسح نب سيردأ انالوم فقحملل ءابولا عقاوم نع ءابالا ةخلاسر تق“.

 عبس ةنس ىف ةيردنكسالا وكن ىلإ ةينطنطسقلا نم مجوت هنأ عيف ركذ خلا تومي ال ايح اي

 ماشلا لخد اَملو ميلس ناطاسلا رمال اًلاثتما داع رت محو رحبلا ىم ةنأمعستو ةرشع

 مرسم عسلاتستسو ونن00 ذه ةصعتمتغ: طهسلعس ءلوي وسن ءعامآلتغو ونسعد ءاءوتغ ءاعب

 3925. 106: عآ1-ز ةطخلو معمطتطتقم ةعممعدصأتم هط تم نكأع تدعامسلم همر نأ زعم ةطاخم

 عا 1عوتكملع دتكاتكق دا تذص عرمعطعملعملم ك7" لعتسم , ةسعاماتع قلآثثع لازم كطتنعلا لق عنا

 17/7: ظءرن- ءاسمارعة» 1]ءمعمإلا كن 0ملد#ر ةصصم 703 (ذصع. 21. لكدصع 1308 ) طتمطان0.

 5929. 820:6: ء1- عقعطتطرو معمطتطتامو ججمعاعمأتم ه عمعمصسلتك معطاتق ءعمعاتاتق و 3005

 كا عتلكط ل78 ظعءري 6 موت 0لهءم00ءعغر ةمصم 1004 (ذهمع. 27. كتنع. 1395) دطم»ت0-

 مععالم نمعامكتانال كلكتع قيام عم]دسضتس 201 هنلتصعتس هلمطقطءانعنس» 15م0518ب

 نسعسحقرسملسس ذم لتعممصعملم غمغم ]تطعم ةدعاطتصت ءعغ ممتمصع طقطتلج معلسمقع ![(ععوع

 ممدصتستم ةهص(اعععلعمأتعو همدصتستك ةدمطر هصعأت ءأ همدصستمتتلل» 30 ءعطتمصتتد 10مم رممكتغمدتت.

 للود ”وم/ء/ ( مهعمطتق ةتكع ءمزكأما]د) ؟ماسصعم ةلومت عمغ ممتنعمم نت 2ع5اتمص عم ءمصاتسعم#

 همععاعت دلتعمزدتك لهءالممع ةدطز ءءامع.  طعصلسح ءزدده ةتعمت ءععنتم 1هاطسص عقار و00 حلتعامت

 لمرصتصسم ذصقعضأاطأ تت.

 ل" عدعامأبع ةلكع ءعما5أمأ]هعر ننمع جه اذاععو 1111 زم عامأ اتق

 3930. ظنم ة1عغ عاد ةعطقي ممعامطتق لع طمصعم»ع [معمتتم , تطأ مععاتل ءطاتق ك2285 أ لكو

 جحسعام»ع ةلآ0م]1خ ممداتم جعماتعمتسم 1074+ ظعءزإ 110؟م» 820/2.  طصعتمتغ زله: 0 'لكح نتن

 رلكاتق هه معوانع 10 عجتق ءاع.ر ءأ ةتعام» طقفعع ممعتمأ. (نئنس (نهدعامصساأتصممماأ كل عوده ل130

 مدكتعدطتصتق ةسصم 917 (ذمع. 31. اذآكدعأ 1511) دممتع ]10 22عقدالق عووعأ ءأ ]165 5ةعالانللا

 31ءلعاعجصتسم 1ععزدععأو طمصتح ةسياعس مجهملهأاتك كدلافمت .هكع7م» هاطقععدكتك معلتععأ ءغ 8عسمتقتل
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 ركناف رخكبلا نم لويناتسا ىلا بكرو اهيلا لوخدلا نم: عنتماغ ءابولا ةلزات رصمب نأ عمس

 ىكلاملا هقف ىف كيز لأ نبأ ةخلاسر ها“ بتكف بلحو فشمدب ءاملعلا نم عمج هيلع

 اهحرشو [15 ةنس قوتملا ] ىلاوريقلا ىكلاملا كيز ىنأ نب هللا كبع كيكحم قا مامالا خايشلل

 اهحرشو ةنس ىقوتملا ىلابشلا ىيدلا لالج اضيأ حرشو هام ةنس ىفوننملا ةكلط نب دللا كيع

 ىفوتأا ىنايكافلا ىباب ريهشلا ىردنكسالا [ىمختللا ملاس ىلع نب] رمع صفح وبا مامالا خيشلا

 دكيع نب نبحا كيلولا وبا وهو نوديز نبا ةلاسر ه1 ريبختلاو ريركتلا هامسو 0 ةنس

 هللا دبع نأ نيدلا لامجل حرش اهيلعو 53 ةنس قوتملا ىطرقلا ىسلدنالا [ىمورخملا] هللا

 يف نويعلا حرش هام [:40] ةنس قوتملا [روهشملا] رعاشلا ةتابن نب دمحم نب ديحم

 ديحم ييشللو خلا هل الا ديحلا بجي ال ىذلا هلل دمكلا هلوا نوديز نبا ةلاسر حرش

 ,ع خنس وتلا ىدفصلا كبيا نب ليلخ نيدلا جالس هحرشو نويعلا هاهس ىرقملا ءانبلا ىبأ

 تب ةدالو ناسل ىلع اهبتك ةلاسر هذهو نوديز. نبأ ةلاسر حوش ىف نوتملا مامت هامس

 زماعمعدعأر معقات] ءمالمس 34 عععمأم ءمعاتغمق ةسستعكدتت ءقدع ةسللكتغو نغ طقصع [ةعقتلل 13051

 سر ءلز عاب عا (هممامصاتاتسممماتم دصمعأ معربعاعععاز 10 نسما دصسلال دلت 0عات ط1ديسممءعمأ

 هم( [1ج] ءطعمععم ءهأ ةدعمعمطعدضتسات ننح 0ع ءيستمذدو طسصع ][ذطعاطسنص ءمرضرموبأأا. - 5931. 11

 عللعأ 1[طص خطأ 2 ءزلر معامكفتم لع ندعم 81هلتلطتغعم رو هسعام»ع كطعتلعط ءا طصتسص لا

 1101من قلطلماام]ب (مضمماست 81ملئلتتمم هحلكم 127 قلع 7ءنل لتعم | ع حصصم 9

 (زمع. 11. حرر. 329) مصمم |. (نمردسسعم اممم ذص نس ةعتمةعنصأ ل00//ه]ي ظعت» 16و

 حصمم 518 (ذمع. 19. 1"ءطرع. 1124) ممسطتتقو اعسدوتتع لكع/م7- ءلل- لأ: 1 ءابامتغو ةصلف ..-

 رسمعاتسعو ءأ كطعتلعط ءغ ط[سقس قلاع 1رع 06“ [ عبي لآ: ىكملض» طمااتدق ] 1578 ع0ع"او

 منلعم ةطاد-عار/ ن7 لتعاتم ءغ صمم 731 (ذصع. 15. 0ع(. 1330) 120110115 نانا ©011111ع0-

 هيتس 27 - 1هلبأ» مم 101- 1ه7لاط» ذمهعتمدأأل. ع 5932. 1آ15ة1ءغ آطص 7ءزلّشمو

 نزماماهرو ةنعام»ع لااا'امعء]/0 لات»تءل عتبي قلللعلاعل | ةلم7 ]تست ] للملاعت (6"انلقو

 لعموم 11: 2ءقلرؤو لتعام ءا حصصمم 4603 (ذصع. 9. 0ع 1070) رصمعاتم. لعن (/-عال-لأ: قلنا

 لة 0م1]م]ي 310ه]يمستسعل ظعري للفاميست»عا ظعري 2 ءاملم 8وعاج | كمهمتعجتسانق [ور ةمصصم |[ 8

 (زمع. 7. عكعررأب 13660) ] دصمس تستقر مشتت عضاميتتتتلل لص عانت ةعضرمستغ,و نست الكناس رنتتقع هع

 منا كام ءآ- هبرتتا لآ هلمنأ ]لغة (لءا ةظطدا 7ءملور ءغذتم امتع: آطمسق آلعم و تكن ىملت

 ]مرتع لعطعاأام» ءاعبو زاعهصسوسمع كطعتلعط 2/هرمدوتسعا 17 ءرا- ءاار مرتع (نهممصت آمعاما» و نننت

 وس ءعمامسسست 07-777 ذمهععترة تار ءأ همم -علساو 1ك/ه11] اثءر: آأعأ كور علنف, ةسصم 4

 ندع. 21. 0ع(. 13602) دسم_عتانعو ننتأ ءمرضصءماممت انتل اذأسأو 1 عرربمن» ع7-سمانأ» لا هام"

 1/١ ؟الءعأ1 ة1ارد» 7 عضل ذمكتعمتكتا. طا 72علو طمصع ءمتمأماحسس معع انصعتمست 11" م عادع

 ا

10 

10 



5 

10 

309 

 سودبع نب روهج ند رماع ىا ريزولا ىلا نرلا دكيع هللاب ريشتسملا نب دكمح دللاب ىفكتسملا

 ةلاسر لكو.ءاش ام!اهيف, داجاو. .مالكلا فارطاب:اهيف بعلتو ةعساو لوقلا ناكم ,دجوفا:ءب  مكهني

 نييومالا برغلا ءافلخ تانب نم ةفيرط ةأرمأ ىهو اًرتنو امظن باذاآلا نونفب ةنوحشم اذكع

 اهبيبا لثت كعب اهباح لذتبا لخادلاب فورعملا مككلا ند نمحرلا ديع ىلا نيبوسنملا

 مجرشاعنو باتكلاو ءارعشلل ا مظنن هنو سلجا تداع 2 لوطي ربخ ف فتاوطلا كولم بلغت تو

 نبأ ةلاسر ها“# مظنو بداو ليمج فلخ !ذ تناكو مهنم ءاريكلا اهقشعتيو مهرضاحتو
0 

 2 نبال ةيودالا لادبا ىف خلاسر ها“ اهحرشو ريخلا وبأ كبيعس ىنأ خيشلا باوج ىف انيس

5-0 3 

 ء +
 ىوبأ ىف ةلاسر هل*ه 7.. ةخنس ليق قوتملا بيبطلا ىقيرفالا ميعاربا نب دمحأ رازجلا

 و5 ةخنس ىنوتملا ىرانغلا يلج ىنيزب فورعملا ليكم ىب هاش دلمكم نيدلا نيزل معاص ىلا
 خم

 ىلع اوتام مالسلاو ةولصلا مهيلع ءايبنالا ىوبا عيمج لب امهنا اهيف ركذ بلحب اًيضاق

 طلتمع آكطقلتتع ال1677 :/7/1: طلت ]رعترنت»عأ شعرج لآ - لله عنا ءاسمأتاا]]طعأ كلا - ءآ - "آت

 11 يزعم قكقتع قلبن“ ظعتو ل ءآاببمع» عب قل آ/لئر ذص عدمعتص دتتلاطتصت 1ط810عغر عمدت آمععصتأ

 عوعاتل هععوتممتك ءدتطرماتتلل و 12 0110 مزه حعطتتعلم ه2ج606هملك مدعانعدلتق طدقذأو ءأ هععععأع

 ج0 ةمتست ةعماعمأتمسم 10 طقع مع ؟ععدوطتق عقال 0( طدصتق ءرتقأمإ]و ءزاتقتلم1]0 معتق 0ةالممأق

 ]زعولنودع ءغ ةماتأهع ععمععتطاتقر ونتنقهع ةامللتم صم طتسصقمتاه5ك 00 عدس عما ةانصغر عر]عأو عقأز

 زا1ج حساعس ةعصتمو ءوغ امععستمدد عدو ظلتتع طلت معدد 0ءعن0عصاتك 021273220ةطاتنلل و اق

 عمنا هط 450 - ءل- "ه]تنمتا 8 ءدن- ءاقرمط عرسر ؟دلعو 1148127-11 (1. ء. ةصكهقم) 0ذعأامو

 (عمطعمسأتسست.  ؟'ءانصت م05 مدطتق معععتت ![ععوطتسص طقطتتغو ءغ معموهتسعادمصست 1طن ةمدصتح

 دست "عوعق ةسيستسم اصمعتل ريمالغل ةدصغر ءنزانك معا طلع طلقاأمعتمس همممكنممع متتطتق 102 كات

 ءووعأ 8 وهغعو ممعاقمتسال عا ملعمعسات 00 ءقلمكأ ص هدكتسا ءغ ةسرد]11ةدترسم متت 3220 ءستتق اصاع-

 ءووع هم]عطوغرو ظمتستلتمهاعت تنل تك ءهمصح ءعودطحاأتع ءغ هقدتلست ماعد ؟ععوتتعمس اعدت ءم]1عاددك

 طمرحتسا معلمعإمعم ةمععامألمدتسسأ ةجلم7ع ءزاتقه هدأ عيوصغو ءاتتتت 120011 1201011010

 ءلعيودمأتحسم مروع هع ؟8عممعمغ ءغ ممععأ 0علتا6ودللو ءودعأ6 ع 5933. 8نمذل عع الطص هامقم

 دعاوأتك 167: كمممع. 1 ععممصسخمس» "طغتلعطا قلاع ه8ه40 طلت قلعة  ءلاتقوتاتع

 يردتس ءمامسسم. - 5934. ظنعة1عغ 81 1041 ءالد- خلل 1 ععار اههعاقأطتق 0ع معلا[ 2102

 رسعاتعدس عمامتخسسس , ةنعام»ع قل/»ءلأ عت: 18غ ةرمأءلم ![1ءلتعم , مدلعو 181: - ءآز عمم“

 لتعغأم ءا ةمأع ةمصصسم 400 (ذهمع. 25. كسع. 1009) ردمرعاتم. - 5933. ظنقة] عع 11 2ط25 عل

 ءادم عطار (مهعاوطتق 0ع موععماأتطاتق معمزط ءامعر كنت آكل عتق طعصععم]تق هاب ةتتعام#»ع 276271-60-02

 11ه همست عا كارل عري 721ه ميستسعا ]1 ءوم»ة, ددلعم 2ءقنق لعاعط# لتعام و وسن 11هلعطت

 مسمععع لملنعت5 ظكيصوعمعك ةممم 926 (ذمع. 23. 12عء. 1519) هطتتك 10ءيدممفأعدعع طلع ةا30عاو '

 ك0 م77 ءلتك مدععمأععر ٌذصلم هددصتتتتلل مهرنط عامضمتم و نتطاتق آل عده مع0متالتق ةلأر 05
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 نامثع ةرصبلا ىضاق ىلا. ةفينح نأ ةلاسر ها 2 فئاقشلا .نشماه ى هداز برع, هركذ ناميالا

 نب دمحم نيدلا لالج مهنم ءالضفلا نم ةعامجل بجاولا تابثا ىف ةلاسر هآل“ ىتبلا

 خميدقلا لوا ةديدجو ةميدق ناتلاسر هلو 1.4 ةنس ىقوثملا ىلاودلا [ ىفاشلا ] ىقيدصلا دعسا

 ىلا اهأادعأو فيصلا مايا رصقا نم نيموي يف تينك كقو لق يلا كناش مظعا ام كناحيس

 5 ديحكلا هلو ميمتتلا ىف ةناعالا منمو ميخحرلا نرلا هللا مديل ةديدكلا لواو نيطالسلا ضعب

 لبق بلطملا !ذع ىف ةلاسر بايشلا ناوفنع ىف تدروا دق لاق مث خلا ميمعلا همرك . ىلع

 هبترو ناليجلا ىف مظاعالا ضعب سامئلاب حاضوأ وع ام ىلع كانع تريعققاو ىنينس رشعب كلذ

 أزرهم هللا ببيحو خببدتادح اضيأ ىردرتركلا هدأز ىضاقو خلا دراو لكل ةعيرش ن وكي نأ نع

 10 تاقيلعت هذهف لاق خلا دوجولا بجاو اب مهللا كلالج لج اهلوا 118 ةذنس قوناملا ىزاريشلا ناج

 فققحملل بلاطملا ىلعا نايبل ةيترملا ةميدقلا ةلاسرلا ىلع ىدنغابلا ناجازريم ريقفلا اهقلع

 ودع ظلسعتح رص ل])عم ممقتكح. (نهدصتصتعسم»هغ طمع هردق لماع لعءأب دم عامددته ه0 ]ذطاتتس

 117 - ك1 معانع. - 5936. آات5ةةذلعع فطخأ طآدصأ1هر ءيزماماد قلاع طل هننقلمع ه0 0/1

 77/- 761/6 ز]هلذععرس 18دهععممعسل. - 5937. نقل عع ةز زاططقغأ علا - > ةزذطرو غةعامطتك

 0ع معماطوصلم طلعز ءعحتماعمأاتم مععععددعتمري 0ع نسم ع ماسععو حتعأ طعمع ددعتال ةعهلرنةءالاتضأو

 صاعع نسمع لماما - ءل- لف قلما وستدعلا ظعتن كق'مل كولن علف 10 عمم | ةطقتتتتم] , ةسصم 8

 (نصع. 7. كسل. 1502) دسم دتتقرو ممدطأت صهأتتر نانأ1 لنم5 لع طمع عع ءعلتلتغ (عمعاهطتقو ةصاتلمنلل

 مع ممدتتص. آللع هنغع هعلتطتع: 0 12ةده ةدصعاأعر نسحتت ءةحععاوو عدا "لكم دق ءةامههإ ءاع.

 كرسع(م# : ور كتررذأت كتتطر دتغو لسماطاتق لتعطاسق معقاتكتق طععرزةدايستعقر““ كك 8دلغفصمم هلاعانمل

 هاناتلتل.  ممحسم ذكم ةمعتتلا: طمسنق للعمر رستم ءمامتتل رضاع ءعتتعم لتر ه ونسمع جتتجتلتانت» ؟؟عصتخ

 زم معابدبع معمل ءعزعملتس ءا كت لدده هز مرنم ععمعرمدزامأع ةانه همزت10ةلكدتسه ءاع.و ءأ ةننعأمت

 معرععزا ةزع: ىورآطم رسم دصعم لك ءعماتأع (عمعاحاسس لع طمع نسحععأتممع لعععس ةمصتق ةصاع

 طسمع مماحتلت ذطلوسع ذم تك معتامصاأع معمعععع هلتوسم (طئتلمصسعمكأ ةهعوتتعكال و نانه6 لقتل

 معرعمهررزعتم ءأ مامصح ءرمصات“  للزعممونتغ بكتتص ّذص عععيت ةععالمنعق. - لل حصاتوتناتللا

 دذ]1هالح 11دصعالام عامدددع ءلتلتغو ونسمع زاه ةصعترتسلا: آكدتتك ءلر كانك 100 عةأمق صانلتق

 عمصعاأو ءدأاو نيمتط نأ تللسع ردهعدعمال 1ع ةنغ هرععام ءاعبر ذاعسوتع (هلالةعنلأعأب
 عوج

 - 10 1ءع»]رع»لع»ة, ها لل هاأأ هآاعأب 11ه مزعس كآ م" عغر ةمصم 994 (ذمع. 3. ال عع. 1385) ددم15اننللتو

 بتزانقك معلموومع زخم هرلطتصساتع: ]لكرصتمسعأا درمز ءدامج 'لدهي ام 10 نه رع 1ع ءعغ معععمدمتتم

 هدتماعمع! ءاعر ءهغأ ةنيعام» طقمعع ةهلزاات آلم جلصما(وللممعم [عداتممماتسق ةعممامم هلقهمععستغ

 معكنق مدسمع» لل همزال طاع عءعرنلع جدل اعهعاحاتست ةضاتوتتتتل هل نسمعماتمدعتت مطقعأ عع

 نملمرمع ةمطاتسعت لعسممفاعجصلمست هج مرتممععوامدنع درسعم ةمطات6اتعسطمم 72مم لتعرتمةتكاتتلو
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 عم هداريا اندصق ام رخآ نكيلو اهرخآ ىف لاقو ءامكحلا ةودق ىدانتساو ىذاتسا ىاودلا

 ىذ فصتنم ىف هفيلأت نم غارفلا عقو باتكلا اذه ريغ رخآ بتك لحو بالطلا ةرواح مازتلا

 ؟ع» دنس غوتملا ىمورلا ىغاب هرقلا [ىلع نب] كبحم نيدلا زع ىلوملا هحرشو ة* ماع ةجخلا

 نمل كيحلا هلوا اجوزمم اًحرش ىلاخلخلا ىرمعلا كمحم نب هللا رصن ةديدجلا سرشو

 ىوتملا ىرهبالا ىليبدرالا نيسح ىلومللا ىاودلا فيملت اضيا اهحرشو لا هتاذ دوجوب دحوت

 دومح احلا اضيا ايحرشو خلا ماعلا هماعنا ىلع هلل دمحلا حرشلا لواو لوقا لاقب 15. ةنس

 هل هللا ةدلوأ [ده1خ] ةخلس لولد ع ىوئملا ىنزاريشلا ليكام نيدلا رديص ورجع مهنعو ىرزيربتلا
-7 

 فسوي لضافلا ىلوملا هحرشو ةمتاخو الصف رشع ىنثا ىلع بتر يلا ىنسدلا ءاممالا هل وع الا هلآ

 ونا ىرانغلا ىلع ند هاش سيحكم ىلوملا اضيأو بناكلا رمع ند قع مهفمو ىيحلا لامج نبأ

 اهحورش عم اعركذ فيس ىجوغاسياب ةر ويشمل ا نازيما قى ةيريقالا ةلاسر هاو 1 خفنس

 ل ىف نفذ ن حا جلا نكرم 2 د مارجالا يق اا 1 اف يب يرش. لعاب "شيببرلا خوشلل“ ذك ءامثتلا ما كالا 3 56

 ونمت ءماستمعم معتم عد عغ عدععس ماسس ةدمأءعماتطسع معمممدتاسس : ءغ 20 ظمعتس ءزانق 201غ:

 آلاقسسس ن100 همععامكتسسكس هلا 0013عقاتممتلق م0 م0دز(10 ءزسقمت 001 نأ م ءعععددعأم ؟عالقطتت

 ءاملتمدمرحتس لتسونتعتالم ءغ هلتل عاتحصسصت ]تطعأ ممدعععع طسصع ءحممصفصطأتل1. 0( هرسز 05110

 حسناعسمسب ءزادهق ةطوداساو ءىع مدعلتم ددعممع آل11طتئزر ءع ةمصت 983 (ذمع. 12. كوع. 13753).

 ركدصلعست يرسم ءمامأتم عا ةآها1د لعع- ءل- لأ: ك110ه1ءمدهت»ءلا | ظعتن كلض] (م"هلطفعجلا طقلاتسقو

 ةمصم 942 (ذهمع. 2. لصل. 1535) ممعاطتتتكو عا صمىانسرت لا 6/0”5]: ظعتن 1101 هته 0“

 1164787478, يتزسك ءمرصتس ءمامكسك عدطتتت7 جلضصتخعطسا» طقطعأ ءغ أذ ةصعامتا: طقسق عءأو

 نأ ءحتماأعمأتو دانه مع هع معععمدمجم هملعاتم ءقأ ءعاع. طدعاعع 70ءيممم(1 0ئذمسلمع كاما

 1105 ءمز: 0"1ء8]1 كما ءةر دصصم 930 (ذمع. 6. لمت. 1543) دطمظأنتتقر عانت 113 ءمالتس عماهأتلت

 دغر يغ 1ةمصصتاو تاعض عانت: طلزعلغ دجعامر» - لتعم ءعو. (نهردسص عمامتلاتق جاناعتتل لغه 1هعاطأأت

 آدم ]لغم مجم ءزانكه طعمعطعلتم دنصتخ ععددلاطاتم ءاعب ظوععم قسصعمأاهتعمس ءلتلعضتساأ //-110ل]

 11617110 1 ءارتأ جن سس 110 كهل - هلل لفن كه هيرب»جعل ك1 عقر قكععو ةصصتتتل [ 598 ( صعب

 23. 026. 1492) ] دممحدتتقو كتلك ءمردتس عمامتتل5 ز(ه 1معارأا: كمص عدا آلهتقو متعأ طتعو

 ىتت ممدصتسو ةدصعأم ةتصأ ءاع.ر ءغ تص 0هم0لععزرب هععمصعع عغ ءمصعا نعأ5صعتت للك ممةتكتق

 موعا مغ 381011 طعمع مدعتتكتخق 757لك عن ل عربا -عال-لخرو - دى: عع 0مم" ذ ىتطو

 راعدوسمع دذآ1ها]1ه 21601 مسن ءا ك]ا] عع ىكآغ 1“ ءرام#ةر ةمصم 929 (دصع. 20. المح. 1522)

 رمعاسستس. - 5938. ظ1- 8ظنعغ]ءعغ ظآ]- كغاطأ عاج عار اعهعاهطتكق قللآلأ“-ءل- ل11 0ع

 ةوا1موعتعسصسم ةنجع !هعتعدر دنلعم 1:4ع/ترن دمر عال ذطنكو ءتزاتق ىكاتم13 1103 هال11 0111112135115

 5939. 8ظلعللءع 11 عآد ءّر عؤس ءآ]-ع عرس غ517 عار هعاهأاتق 0 رد عصألم [هعأاه ءقأن

 يعممرتطمسك ءمعاعداتطسمر ةسعام»ع كطعتلاطم معهمعتوع قللت ك7: [1هوعب عرف كطلملامأ طن
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 ىيحم يِيشال ىسوم ىلع مدا جاجتاحا ةلاسر ه1.  قالخالا ىف ةلاسر هلو 06 ةنس قوتنا

 اًهلوإ قايلبلل: ةيدحالاب حلامز د10 كين دنت قوتنا ئعتترالا] بدل تقم كبد

 نيدلا سمشل نانقرو ةيدحالا ةلاسر ه1 خلا هتينادحو لبق نكي مل ىذلا هلل نمل

 وه ليقلاو الأ لبق هتيدحال سيل ىذلا هلل ديدكلا اهلوا ىركبلا عاللا نبذ ىنب] ىسكلا نا

 ناميالا بعش ىلعأ ةليضف نامي 0 ناسحالا ةلاسر ه1 اهريمثو ناسحالا ةخلاسر نورت“ خلا

 نب ميعاربا نب ديد خيعدالا ىف جالتخا ةلاسر ه١*ث5 ىماطسبلا هللا دبع كمحم نأ خببشلل

 فقفالا نم عفتري عافترالا دنع بكاوكلا ةكرح فالتخا ىف خلاسر ها ماشع نب دبحم

 ديحلا هلوأ رصتخم كغ انالومل نيحمر رادقم نيةنعاس ىف عفتري الو جهر رادقم الثم ةعاس ىف

 اع ىو نارقلا ةلمحو هقفلا لحتأ نم ناوخالا ةلاسر هاي خلا كالغالا عفر ىذلا هلل
 ى افخر 2

 قون ا] ىيرغملا نوعجم نب ىلع خيشلل ملا ناسحالاو دوكلا ىذ دلل كمحلا هلوأ لوصف ةخعبس

 ىمرمر ةسصم 428 (زمع. 25. 0ع(. 1030) مدمرتامم. [1لعد ةعدعامتس» 0ع تمضتطسع ه01016.

 5940. ظنعمةل عع 1زطغنز قث] ى لحس اهمعامطتك منوي عماداتمصتق كلحتست ءمصاتته 810هدعطتنو

 ةسسعامد"ع كاعتاعط 271ه برغ- ءل- لاو 21هاءعست»عا لقعتن (نهاان- ءتل- لف طافع]فو ةصصم 8855 (طصع

 13. لآدم(. 1480) ردمرعانم. - 79041. ز5ةل عغ ءاد-وطح 01ج عار نعقعامأتق 0ع تستاهأعو

 نسأ تام ةمعرستا: طدسك العمر نسأ همس ظيتأ ةصاع نصاامتعس ةدمسس ءاع. كةسعامنع 1870/7710.

 39042. [1531عغ ع] -ةطج 0 12 عار (همعاماطتع لع نصتامتعر ةنعامت» أ اان عتنو-عا-لاد: لل

 [ عرب لطله//ه]] ظعءا. ةلطدم اماتمم سمع اه ةصعتدأتسمأ : طدتتق آل عمر رسم نصتغمغعس هتطتل

 مرممعععمدتغو متعأ نسما ممعععمدتغر 101 زه زرهع ادلع عاعع ع 5943. 11521[1ع+غ ع1- 1 طةذصو

 (ممعاماسق ةعضتاطساتك لتكتصسمع ءزدكوسع امدتعاتكص. - 5944. ][خ154216+غ عا-تذطق ةصر انهعاوأتق

 معتاساتك للتكتسمع لع ةييمدتالمصمع ممعداممساتمع دستعتق أ( كةدتسأ متهعععور مست 80ع1 ةنصوتع

 ]مراسم و هسنعام»ع كاطعتلءاد قلاع 7101 مندتسعال لقلطلملاع]ب آظنواوسل +1531 .3945 - 

 العطاأ1 ا قزر اهمعامكسمق لمعاعسممع ءعحع (معيرسمر عرس عرض طومان 101:01 سن صامتتم ؟انكاتته 7101112201

 ةهسعامرع 71ه, مدوتن عا آف عرب ]الق آف ءرب ةلم]ميوتوعل عري لل ئاا». طلع معععجات هدتاطاتق.

 جو40. ]خذ ةنذلءعغأ 1 1زطططان]1 غ1 طمع علع ءعغ عل -]ععرك ةلعئتطرو معاقفطتق لع موسم ةللعضمال

 تما (ءسرتمدبع جلقععمعمعو هم هعئلتععاأ ةقععملععع حط طقمضتممماع ةرهاتم طقرمع اةضاتللاب

 سحصا سس اههمعتطاسلام طمعتمع ء[للعتغو معوسع زعم لسحطاتق طمرتم (ةصاننلت 5ع ءاءاتقتتعو لقص انللل

 للسمع طمحامع ءالعتسمغو منعامعع 81[آه]]1ه صمقأعم م/م. (نةدصوعسللتتتت, وننم(0[ زاه ذصعتمأا:

 [ذسق 1)عءمو نسأ [مهعلارو دتأ هرتطعو معاعواعه هع ءاعععوغ هام ع 5947. ]158غ1ءعغ عآد

 كك

10 

 ب

 10 ح]لعطتعلمس و (عمعامأنك ةلللعمثانللل 1ع لانكلت معرتلام5 عا ءمقو وننأ (هدتهطاتللل 6018

 اعمعماو ةهسعامعع كادعتاعاط ل/غ ظعرب قل عنو 09لهعجا»لع اآلدسممعأ اصوسلتصمر نأ ةضلم 5
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 ىلوملل وهو فيدنرلا ماكحا ىف نيوخالا ةلاسر ه8 51 ةنس اهفلأ فشمد ليون [1 ةنس

 , ىوملل ثحلا بإادآ ىف ةخلاسر هاا 1.. خنس رخاوا ىف ىنوتملا مساقلا نب كمدم ىيدلا ىبيحم

 نب زيزعل ىسراف كولسلا بادآ ىف ةلاسر هان. ىنانس مجتكب فورعملا فسوي ىيحلا نانس

 نب كماحل ةقلطملا بادآ ىف ةلاسر ها) خلا اربراكدرورإ سايسو دلي هلوا ىفسنلا ديحم

 دسقمو ةمدقم ىلع ةلمتشم ىفو حلا ىدامتعا كيلعو اهلوا ىرانفلا رذ ,نأر نب نيحلا اعرب

 ىلع جاح نب حوصنل ىكرت ةيفوصلا ةقيرط ىف ةيبدالا ةلاسرلا هاو" ناتقرو ةلمجلاف ةيصوو

 ةولصلا ةيعدا ىف ةلاسر هاد“ خلا انادح ىذلا هلل دمحلا هلوا نانس خيشلا ءافلخ نم

 راودالا ةلاسر ه1 5114 خنس ىقوتملا هداز ىكجاوملب فورعملا كيكم نب ىفطصمل ةضورفملا

 ىف نالسرا يشلا ةلاسر ه0 الصف رشع ةسمخ ىلع ىو نموملا دبع نيدلا ىفص هجاوخ

 بر دلل نمل اهلوا ايورلا تاذ سواليشرا ةلاسر هاما خلا ميكلمل لدعلا هلل دمأ اهلوا فودصتلا

 (زمع. 21. كم. 1309) ءمرصممدنتغ ل ع( 0همطاتك ةصسصلق م0516 1101ةتاتق ءقأل. '1عدعامطتق ذم

 معماعر» هععلممعه للكتعمم عمن مغ زمعترتغ ام: طمسم العم ]اخطععدا ةدتسم ءغ طعم عا عءصاتع-

 عزرلم ءاعمب ا - 5948. لتقف ٌغ1عغ عاد حلعطقتك عاصر عدعامأتك لام طنتل 1تأتاتلاا 0ع م236ءءعمانق

 آرسمل 1 كاأمضسو ةسعام»ع ة1هأ1ه ك210718- هل - لأ: ل1101 ميوت» عل ظعتن- ءاعمعش» , د0 طصعتس حصصت

 900 (زمع. 2. 0ع(. 1494) مدمدنطبتم. - 5949. 815مل عغ 11 ح08 عآ1- طوطغطرو عمعاقأتق

 0ع معودلتخق جهعاتق لتعمسدمسلأو دسعام»ع ا81ما1د كويس علل لأ: 3 عر سلجم قلزعت» كك

 لزءام. - 5950. 81514( 71 ج06ط ءعال-هم1]1نلعر (مدعامطتق لع ءءعودلتع متامع ةمتعاهلتك

 دط لعأسو 86 2101 مت»ت»ءل ل ءعمرا معدتعع ةوهتماسكو نأ مكه 1معامأتا: طمسه ءأ عنونتمع

 ممم امرا كامب - 59531. ظنقةا1عغ 11 208ط ءال-دد هغه11 ءعدغر دعاقطتق 0ع ءةودتاتع

 وسحع ءمس01دندع هطوعممصلمع ةدصغو ةنعام»ع ]ت70 عن ظم»]نن- هل - 01: عرب ل85

 12عم» 1 عم. آم ةحستسم لمم ماته دم مجعاه كتل ممعسسو ءمصقتلتطتس عا دممطتأاتتت 015م6[

 وستحع اه آمعاماسمسأ : ظغ ذم 'ل'ع طاسعتد مدعو عاعي ح 5952. ظ181581-1عغ ظا1- 50 ءطاأع ءا

 موعامطتق ءاععدصغم» لع تح ةملضاملل كمكمسس انععأتعع دعتماسع ه لمعت 2ع: ظ0] لو

 ونمأ عر ؟لءمسكتو كاطعتلعطخ فثكم»# ظتغ. 1 معلجتا زم: امسك آلءمو وسن سمو 0 علا ءاعب اد

 5053. 8ز5قغ1عغ 11 ع0ل'5جعغ ع] - عملذغ ءع] - دس ج20 عغر طوعاقطتق 0ع م>ءععلطاتق

 زمكتمعوكتمدتك ه ]العم ةصمععدأمعر دسعام»ع 11:10م ظعن قله ]رميستسعل , ؟دلعم لك مزم1عاملع]

 لتععغم ءعغ حصصمم 998 (زمع. 31. 0ع[. 1589) ددمز"طتم. - 5954. 1آ[غ15216ءغ ء1- 20 قو

 دعاوطت5 0ع طسعتعو ذص عستص0ععأسب هععالممع5 للك كاتقو جنعام»ع اكطمزو امرأ - ءل-

 40 - ءل- رب. ع 5935. آك15غ1ءعغ ظ1- هطعتلعط ةكعداذمو 6معاوطتع 0ع كسلقتت0و

 حسمعام»ع هطعتلعط ق4مع7م7. 1معارتغ ة[غه: آردسم طلعم لدتكأم هدراعمسأأ ءاعمبي - 5956. 11521عغ 0

 قعد طخ1ل ةسقر اعهعاوطتق ةععاط ءادتر وأ لع ةمصمتتم جعتأ ءأ زكام دصعأ متغت طدتسك 180م ردن 00110
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 ىذلا مئادلا هلل دمأل اهلوا قرع نب نيدلا ىيحم عيشلل لزالا ةلاسر هاد« خلا نيملاعلا

 ىجايناكلا ناميلس نب دمحم نيدلا ىيحم خيشلل ءانثتسالا ىف ةلاسر هان» خلا لوي مل

 فئاطل اهيف درواو اهاصخا الأ ةريبك الو ةريغص رداغي ملو هداز ىربكشاط لاق م.1.ةنس قوتملا
 عسب

 ىساتولا ىولغملا دومح نب دمحم خيشلل ةراضتسالا ىف ةلاسر هأدأ نامؤلا ناذآ اهعمست مل

 8 و رح ب جات 2 2 04107 لنه ا لمارف لك وعجم [جبجب جاكتملا 3 ناي ا

 ددعلا ةرثك عم نوزربملاو خلا هماعنأ ليزج ىلع هدجأ اهلوا لضافالا ضعيل ديشمج اهب مهلا

 نب نيسح ىيدلا ماسحل هزاوجو بيطخلا فالخاتسا ىف ةلاسر ه1 اهلوح اوموحي مل

 ةيادهلا رارسأ رهظا ىذلا هلل محلا هلوا ىلالبنرشلا ىسحللو 14 ةنس ىقوتملا نورلا كبع

 ةيشاح ماصعلا مرش ىلعو خلا دجديملا هلل ديكلا ةهلوأ رضصخ نب كمحكم نب كمحأ

 لمردزوم ءعاعمي - 5957. [ئ1521ع+6 ءآ]- عععار تمعاماسك لع ةعاممتاةهنعو دنعام»ع ةطعتلعاط

 ة161ة-مل- لأ: عرب لما. لطمعتوتغ ذكاجن آطمتسم آلعم معععممتلر نأ ظصع قطعا ءاع.

 قووّه. [8لزةذلعءعأ [1 ءآ]-1ةالتخطصقةرو ةمعاماسق لع ءةحجععمأاتمصعو ةسعاماتع كظطعتلعط ةكلو]و و

 مل- لأ ]11ه]ر متون عا طق عري ك01عنرسمن» 11 (أزعغو ةهسمم 579 (ذصع. 18. الآمن. 1474) دطمااتم»

 1ير/ةررعم لع كدللمتس دنع هتكر هلكلع هلع رستم اتمدلسم ةلكع دسراتسداسمر هدطتقأاز

 هرسمعم ممععمجعع مسللع ءةدجععررامم ةطتونع نسمعماتممعق معملععأ ةدطاتلتةكتسمفو نسمق هانلله

 سصوسمتس طفتستصسست ةيق هيللكتا ءاعي - 35959. الذم ن1 عع( لأ ءا-1ةغنطط شع عار اههعاهأتع

 لع حرام (هعدمسسم ةمناع يمهل عملتو ةنعاممع ذطغتلعط 110 مضتسعا لعتن قل ماسلا قلم عان/ عمق

 بز

10 

 5 77"نكيغرم همصم 940 (زمع. 23. كسل. 1533) مدمدتننم. - 3900. آ1581ءعا( 11 1ه(ذاعطعقت

 رو عزط لمعمز ءا رت ةطتل عار انمعامطتق لع ذمه عمتعمسلو عمت ععملسخ نصتاتق ةععاتصلمست عماله

 ععمرسءارتعمعر نسمق لعبفمللل متعم ةلتعتتل رعمععامماتمدتسم دمكربتسكلا. طهمعترتغ ةلهن طمس

 تنس رم دق طعمعل عتمه ءمررتموزودتستم ءاعبر ءا تع ةهملتاتمصسع ءجععا] ءعماتعمتست اتقن 1

 مسسعتتم رياسعتمسأ ءلنق ةعصقاتتل معضتاتك صمص معجم عجععضتساب - 5901. ]غ1541ع4( 11

 فازالعط] ق1 ء«] - زعط هاأطرو اهمعاماسق لع سعمصلأم بصعتمممهغمرتعق ؟لعوتتلم ءا لع طتّلانق

 نعمالممتم معسستمدأوصمعر ةنتنعامتطسخ 11هدات - عل - لا: 1ظلودعتا عنا قلطأاعءا-”هليزشمتاب

 حصصم 920 (زمع. 23. عع. 1519) رسمتاسم, تأ 8ظلمعمت كلم" هتانءعاملعر تزسخك !اخطعلطق ذاق

 ةصعارزا: آمسم 1)ءمور نسأ مععومو مععامع حتمع سمصقأتول ءاعع - 5962. 1ةةغلعا

 عازم مة عار معامطتخ لع رصعاممطممدب ةهيعامعع تعم لمعاتهدتسم قات اءمعضق»س ظلا - طرعقالغ

 10 77/- ؟عررم» منال.  (نهددصعمامعسس ذه عبد ءالتلتغ 1همتنع عل - لأنو ءأ نسمع قات ءعا لق علا

 11ه وربع انعم, ]6 ل]» لع عم لزمدعصتغو امعتراتسمأ ااه طمس آذعم علمتم ءءاعاطسعمملاو ةعاع
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 ةلاسر ه؟ا“ - خلا دشرتسم ثمح كدمحا اهلوا ماسع نب نيحلا ردص [نب ىلع] نب ديفحل

 1. ةنس قوتملا ىلاسملتلا ىليغملا ميركلا دبع نب كىمحم يشلل ىراصنلاو دوهيلا لامعتسا ىف

 نال. هلمعو بالرطسالا ةلاسر 5112 خلا. ءىش لكل انايبت بتكلا لزنا ىذلا هلل ديحلا اهلوا

 ىمورلا سنمحم نب دومكم ىلومالو ] ه1 ةنس قوتملا ىسلدنالا ريزعلا دبع نب ةيمأ تلصلا

 هلوا' ليذو اباب نيسمخو دحاو ةمدقم ىلع ىسراف [11 ةنس قوتملا] ىلج مريمب [روهشملا 5

 ةتس ىلع ىحو طظوفحم نب مساقلا نأ حيشللو خلا ضرالاو تاومسلا فلخ ىذلا دل ديحلا

 نجا ”عتساقلا "قالو ةلئسم فلا نمضتي قولا قوكلا نايح ىب رباج خيشللو اباب نيتسو

 أر ىناص رب سايسو ركش هلوا تالاقم ثالث ىلع هبترو اهسراف هعمج ةنس ىونملا وكب نأ نبأ : ١ - ةقيااوم تاك و ١ 15 و ثا

 نب دمحم رفعج ىال لصف شش باتك نم اهلقن تالاقم ثالثتو ةمّدقم ىلع ةلاسرو ملا هك

 نب ئذدت ىلع باتكو ىسوجحملا ءالع نب ورسخبك باتكو باوجو لاوس وهو ىربطلا بويأ 0

 لل يرسسعسامستتللا 19م7: - ع0 - ل110 معرتمس ءزاتق 1871: | كلغ ظمتن] كهل" - ءل- لأ: 18 ءنب ]لءن»

 عامدعدم ءعلتلتغو يدمع ذه هطلتطتسامت : طهصسلم '1'ع ]ددنلع ءزدضر وست ععام 515 1ةمععلتغ اعيد

 5963. ظنعةال عع 11 اذاتسقا ظا- ١8 عطشل رع اظ3-1 ءوقعدو عهعاقطتق 0ع ه02عز5 ءأ

 رمت مانممتم معمعاععاسسمع معهعممم عملتعو هسععام»ع كذاطعتلعاد 2101 متتربءأ 8 عج» 4طل- ء] - 7م" نري

 اللهجارألخ 1 7نمعمتاغو ةهسصم 910 (ذصع. 14. لصسص٠ 1504) دصمعطتم. 1آمعلرأغ ام: طمع

 1رومو وبك !ئ1طعم5 ةدمعأمو 2عمعاوجتغو دتغ كمجأ ءتلانقكأمق 7عأ ءةدوعمأل 10162م2عاعو عامي د

 قون4. آ15ةلعغ ءا-ههغءوعاذط رعع حس هلأ طخر ةدعافطتق 0ع حهاعم]دطأم ءزانكوتتع القاتم

 حسسعغمرتطسخ كلت نها 0 هنزرم ظعري قطاع ءا- هعاس قكتنله7يد2غو جصصم 529 (ذمع. 22. 0 عاب

 1134) رصمعخمم - [1١ه115 11هلتستل طعن 7101 متهتتعا 1ننغر دلعو | كلف" ءت» لءاءام [ انعام 5

 مغ حممم 931 (ذسع. 29. 0عءع6 1524) ممطتم ]و عه1 معمدزعع هعتمذتغ ءغ !انطعاطسس ذم

 مره عمك ممسعتس عأ يتصل ةعلمسأمه اتصتنتت ءممانغ 015ممدانتت - كممعملتجع 20 يكنس ءلتغم امعتمتأ

 راو آدستك 12عم وست ءمع1م5 ها عموم ءيعمجلا عاعب - مطعتلعطم قلن عع 8 عرب ةلو/رتأا تب

 نكران (عدعافطتق لذص ةعدمعتماه ةعدع قريبتله لتحتكمك عع - مطعتططم كوطق» 8و 11ه

 26 "[اطعمدموام و بتزادك هردتق ستلاع نسحعدأ1مصع5 ءيدسر] ءععاتغتتت - كات عوض قلطتسعل

 عرب ملل 8ع ر ةمصم ... طمةداتمر ءزانق 57110عع مععوتعع ةعئراأو رص معه 0155 ءناهللمدعق

 لز5مموزاه ءوغ عغ زاأذ اصعامزا: طمسق هغ ععماتمستلل ةعالم 02ءعدأ1051و ونتتك ءاع. - ورحم

 ءفدصخس تم دصلأ ةتصغ (مهعافطتس5 1ص م2جع[مخلمصعتت> عا 0ثع5 0155ءم(والمصعك للكل قانكو عانعللا

 كاع لمازكم» 2161 ميست»عل عدن طرررب 1هطع»# عع اتطدخم ه]/مودآب لكسع] راع ع. كح هةععاتمسعم“ 0

 معوعالتغ ءغ نطأ وسوععأ154دتطاسع ءغ 2عةممصقلق معز 51ععع تكاتك ةعوأ - مغ انطنت د 16/0“



 نكي : 07: ييريس ححح ب

 ] > يني را ل
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 نب 0 5 هر د 62-050 35-5 ىو يايهللا ةيم..نب ىلع «باتكو (قامركلا يتباتكو» ةاوصلا :قمحتلا نكح تانكاو نال تالا 55

 بتاكلا سنخب فورعملا هللا دبع نب: ىلا :باتكو روصنم أ نب سراوفلا ىأ باتكو دمحم

 لبلإل دبع نب ىحأ باتكو ىوريبلا ناكيرلا نا باتكو ىدنكلا بوقعي نب قكسا باتكو

 نيسحلا ىنأ ةلاسرو ىدادغيلا كمكم ىب ىليأ نب ميحرلا كيع نب كيوم باتكو ىرجاسلا

 نيدلا نيز خيشلل بالرطسالا ةلاسر ه0 1. ةنس ىفوت ىذلا ناوضر نب دمحنو معريغو

 ملا باولا ميركلا هلل دمحلا اهلوا ةمئاخو لوصف ةرشع ىلع ىو ىفنكلا ىزملا ىنكولا ديع

 ةثلث ىلع ىعو هأأ ةنس ىف اهفلا رصن نب دمحن منجملا ىلاطرسلا بالرطسالا ىف ةلاسر 04

 نيعست ىلع ومو ىانصلا فيرطلاب هتقيقح يف قارع نب ىلع نب روصنم رصن قالو اياب نيرشعو

 نيدلا سمش ىلوملل ميكمأمل بولسا ىف ةلاسر ه1“ خلا حتفتسا ام ريخ ىلاعت دلل كمل اهلوا اباب

 ىناعت هللا ءامسأ عوجر ىف ةلاسر ه116 15. ةنس يفوتملا اشاي لامك نبأ [ةمالعلا ناميلس نب] كلي

 زن عرب قه اآحعو - ل2 ظعرب لدم معماع»]ملرخ - قطف ءل-"هلنسملا "دلل ع 317018

 رك: 8 عرب 11: طمامآ]هأر اعرب كلوا مرروت»عأ بس لان” 1/عيما»ةع ظعرن قلطغ 21 وور» س كقكاصعلا

 آعرب لل لم7]ه]ر ةتتطحرم دلعم 1[ منعم لعام - 1:]رمع ظعرب 7 هع لك لا# بس هللا"

 1[ مر« رنن سس لامعا العز: كطلد ول -زعا1] كن زدبخ ع 71همهيرررعلأ عت قلطا- هآ- ”هلفت» 18 عدن

 لكن عل ظعتا 31ه]ءمتست» عل 18عام لذ - هع اههعاحاسك ةهط قطن ]ع مدع كلا ءآ- أت

 مرن ب مطئامعمربالو لمعأ» - ءل- لف: 10م2, ونسأن معندنعع ةععتودأأ بح قلابة معمت: كاش" اعف

 هلتتموسع ءلتاأل. 1دعمتوسع لع ءداعس مع ةعتممتع 7101 ميرور عل 17 ءزن 1820/ممتنر ةسصم 940 (اطعم

 23. لل. 1533) ردمرنامنق. ع 5903. 18153164( ءا]-جحوؤءع] قطر (عهعامأتق 0ع ةقاعم]ةطتمو

 مسعامعع ةطعتاعط 7ءعض- هل - لأ: ملل - م - «مارسمعت» زللععم [ظهصعطلم.  ]طلتكممدتطتق ءقأ تس

 لععورس مععالمصعم ءأ مصعاسعتمصعتسو ءأ زمعتمتغ ذامن آةيمتتق آلعم ععمعتمقم ر !خطغعضولا ءاعي

 قول. 181 5م1ءأ 11 ءا-مهاعمالغط هدعمالمأ 81ه همطر اعهعادطتق 0ع ةقانمأةطنم م

 ةلهزردمل ؟هعملمو (عسفعتس 171101 ميروت»عل لعمرو زالمو» هصصم 511 (ذصع. 5. 01مل. 1117) مدس مقانتا

 هانم حتوتمأت انتم ىربتلم لتحتمتا“ 1طمسضنعم لان زاكمم» 71 نبع“ لق عع مللغ عرب ل"نع لع "عتق تأ

 عمطاتلا ةزمه مملتاتممع حلم معاتم درصممعاعمتم ]خط ذم همهمعتسام قرجتلم 015 ذتهسس ءلألتغو دنت

 زام زمعامزا: 1مسم 1آ2عم هعععلوم. ماسر نن00 ةررعضتتا ءاعب ع 59607. [نقأ]ءغ 1

 هعانأط ءادط ملعس امعاماسج 0ع دس عاطملم دصعلتعت, هسعام»ع ة8[ملله 00ءاتمدتسم ذ/بعروق-عل-

 رون عل | اثءزب كه1ءنسكس] طاع 16 عسن/ممعابعر ةمصم 940 (ذمع. 23. كسا 1533) مدمدناتتم.

 3908. [زهدنلءغ [1 ممؤأ' هعسخت' كلالحط (مقلتر ةطمعامأسك 0ع همستصتاطاتق لل صلق عا

 -_- مس

 عيا

10 

 قيل

1 
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 ا بلابل قالو .هقووس ( قلوعلا (4ءاضاللا ةلزتسملا» / ةلفيسالفلا+ أر. لاكي ةديحاوو» كاق: هلا

 ى. ةيقارشالا_ةلاسر هآم. . . 11 خنس قوتملا. ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالجل

 نيفراعلا بولق رون ىذلا هلل كمحلا ايلوا ىدنغا نيدلا لامج خيشلل ةيفاحسالا تايلط عفد

 ىف لاسر هزل 2 فوصتلا لما ىلع هلخد ىف ميكحلا ناكساأ ىلع كرلل اهفلأ خلا هقتاذ ةفرعمب

 ةلاسر هز“ عم ةنس قوتملا انيس نبدأ هللا ديع نب نيسح ىلع قأ نسسيبرلا خيشلل ةيدضالا 5

 1. ةنس قوتملا ىقامارقلا فحسا نيدلا لامج جيشلل ةعبسلا راوطالاب ىمسملا كولسلا راوطا ىف

 باجأ هداز بيطخل فقاوملا ىف ملعلل راتخملا فيرعتلا ىلع رشع تاضارتعا ىف ةلاسر هلم“

 ىال اهتيفيكو اهبيترتو ةفيطللا ةيدغالا ىف ةلاسر هاىع ةلاسر ىف ىئاويدلا نيدلا لالج اهينع

 طالغالا ىف ةلاسر 010 ىاغالا ف روكذملا راوخدلل نر اهيلعو ىليدارسالا فسوي ياجحلا

 ىف ةلاسر ه1 دادغب ىضاقب رييشلا ىنيسحلا نسح نب فسوي نيدحلا ماوق ىضاقلل ةيسحلأ 0

 ععماع عماله مطتلمةمدطمصتسس ءعغ 310(معتاتمعتتت 30 دممتنتت ءةدعماتممل ععمءوصلتفو ةتتعامدع

 آسفسس 6 ممعمل2خ. - 5969. آنع ةغ1عغ آ[1 دعس ءآ1دسصسم 12111 ةئصر (عدعاوطتق لع همددتست انك

 ملل 6م محعأ هس (عقاتسممتتكق ةمعععأتم تاعصاتستس , ةتتعام»ع لعآأ] - هلل - لأ: قكآلأ - عه

 لظءتاب مآ 8ءق» كهيبتاغر دصصم 911 (ذمع. 4. لدص٠ 15053) مم»طتم. - 3970. 81:5821ع+

 15-1[1طعةعاع1 ع عغر هعامطتق عم - 2]دعممت ءمصتتتت 0ع ععرع]][عملتكق (ةدعطعتع ةعدعع] هعمصت

 لمعلم ودم زأه ةصعتمتا: طمسق ]0 عمر نحن ءمتلجه عممذ أ عمرصستم ءمعمتا6 مدع ءةووصاأتقع ك8

 لطم هحتغع ءاع. هطعتلعط لعصسم7-ءل- لام هرعت تحس ه0 ععظكمس لصص 1: 7/4ع مطتلمعم ماس

 معك مستغو كلت مصاعد "!طعمدمزطمو ذص ءععامسعم 0ععععملعنعإ4 ع 5971. 81583216عغ 171

 ع] - هلططتو عار .عدعاوطتق لع هجتطاتق ععقنم ةماعسمأ ]لعموم مدعغاقسلتق و ةسعام»ع كيطعتاط 5

 آ1عوجنذ كقكقدي 4ك 11هدءعنرب ظعري لطلعا]مأ ل57 كة عر ةهسمم 4285 (ذصع. 25. 0ع. 1036١

 12100 5972. 8نعةل]لءعغ 81 جغدقمع ع] - هم ]1 نلعور ةعدعاذطتق 0ع ععمعمتطاتك 6

 عملضسا(هلتعو مدلعم ةعماعس ععمعتج لتعادو ةنتعام»ع ةطعغتلعال لعب -ءل-ا1: 1 ]مع (007 و

 همصصم 930 (ذمع. 10. للموت. 1523) رسمعطتم. -ح 5973. ظنعةلعغ 1 1غ5ءقغهغطقغغ ةقطعتو

 ئدعاوطتق 0ع 0عععص لسطتغهغنمدتطسع مصاعد عظمت مدعتس ءزسق هلاهغعو وسم0ل ذص هز عع

 ك1ءممععوك لمءاعتممع ءىممك ءعمتعماعع انطععم حعطتطتم ةدطز ءءصص لن عاطتعو ة110ع 167414-

 هءم0لعأ. لل هوه لءلغ1- ءل- لغو ة8فةماسفغ ذص اههعامطب "عةممصلتأا.م -ح 359074. آنه ةغ]1عغ 1

 ءال - حعط ل1ععغ ع1 - 1ءعغ(1عغور طهعامطتكق 0ع لقطتق ةسطغقلتطاتع و ءمصست 015ةممعلامدع أ

 عدتمسع , جدنعام»ع 4كآ1:11ء)]] 7ع لد»م4. 1ك عء[مامحتا كح 1)ءةتمو" ذص 0م لع

 1/1 - 4ك ج/م#7 مرسم 26م2هطتق. - 5973. ظنعة1عغ 81 عل - حعط]ٌغغ عا1- طهققأر عغو 0

 (ممعادطتق 0ع ءصعمرتطتق ةعصفست , ةانعام»ع (نةلطأ (07ةعاقو- ءل- لأ: 7متر“ ظعرب طل 7

 1165ء:::ة, ؟دلعم (نحلطت 8دعالد0ءمقته للعأام. - 5976. ظلم ة1ءغ 81 عاد د1: غ1, (مهعاقطتق
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 ىباب فورعملا ميعاربا نب نيدباعلا نيزل ةعبرالا بعاذملا ىلع ةولصلا ىف لعفت.. ىتلا. لاعفالا

 لالجن تابعلا لاعفا ىف ةلاسر هذي« ةينيزلا -لساسرلا نم ىو 1. ةنس قوتملا» ىرضملا 0

 تلا بويعلا حانم بولقلا حاتف هللا دمحح دعب اما اهلوا 1.0: ةنس ىتوتنملا اضيأ ىلاودلا ىيدلا

 رافسالا ضعب ىف ناشاقب هزايتجا ناوا هلاس ىدايارتسالا نمكم نيدلا قيعسأ نأ ةهيتروكرذ

 5 مكلل نع ولضت ال ىلاعتو هناحبس هللا لاعفا نأ ىف ةلاسر هاله هرطاخ تانوزختم نم بتكف

 امك رابكلا ةّمنالا لاوقأ اهيق تيرطضا كلذلو رارسالا ضماوغ نم ةلئسملا هذهو حلاصملاو

 مالعالا ةلجالا ءالوم ليواقا عبنت ىم هدعاشيو مالكلاو ةمكحلا ىتعانص سرام نم دهشي

 ىو هد“ خنس اهيتك ىلاودلا ىقيدصلا عسا نب دمك نيدلا لالجن ىلاعت هللا لاعفا ةلاسر 4

 ئوتملا ىزاريشلا دومح نيدلا دامعل نوبفالا ىف ةلاسر .٠٠ ناذالا اهعمست مل ةبارغب ةنوحشم

 10 ىلوملل زاجملا ماسقأ ىف ةلاسر هاد سيبولا انيس نبال ةمكحلا ماسقأ ىف ةلاسر هادا ةنس

 لع جعقممتاسعو ونسمع ذم رعععمنتممع ةععسصلسس نسحاسمدن ةععامك هداطملمدمم ةيفعتمت عملمع

 دما ةسعامتع 2عننءامط لا ظعي طان”هلف» قلاع ءر ادلعم لان لمز عنب لتعتم ءع ةصصم 0

 (نمع. 31. قسع. 1302) مدمعطتم. طعمعنمعأ زللع هل عمعافتستسل ه 72/عمرغ- ءامط 47: ءلتامالانلا

 ةرا1ووعد. - ةو77. 81م قل عغ 211 هل غ1 علت طشلر ةمعاماسم لع جعاتممتطسك تتلامهسسس آل علو

 حسعام»ع عملعس لع/مل-عللخب 727ءممعب همصم 907 (ذصع. 17. كسل. 1501) دصمعتم. طمعتمتا اة:

 طعوعروزهدتم ممعست ((عملتع. آجسم [)ءم فرنلم ةيرعت عمات ءا دتتتته ءمملمصهستات ءاع.ر ءأا مقل -عاس

 صصص 1107 نستسعل لماء« ململع ةئطخ ممسمأ نسم عداتم معتم مام مهتتكسعر كس لم ذاتصعتع ةلتوتتم

 نس ص نعنع (مع) من معمعاعتعأم  (نهمهعتردتغ ةعتطتعصو نسمع درطعمأل عا 12210181364 02 فيل

 أ نمعملم مص ع 5978. 81861عءعغ, ةمعامطتكق 0ع ءمر وسم4 جعاتنمدع5 طع ءةىععلفت

 ممم لعصتتم ءأ دصاعجتاملع ممص قععمضأ. ]1[آدعع سمعقأتلم هال ةععدمم رسححتسع هطقعاتشم

 مممانصسعغو وننه لع ىسمدم لتعم طصحتسمتستس زلال سماعهم تسمتحسسس تس ءد ءععياتعمساو ؟هللع

 نسر علتتم ىمصغ ء( لتعدعماتسسغو نسعضسحلسفلستم زك (عدامصاسعو ننأ لممه لتمعتماتصسمك مطتام-

 ةووطتمع ءغ رمعامرطر ةهنعمع اممهعامصكو أ تك 10 عحمصغر نت ءالقته طمضتسس تعوضتس للقات

 نأ لمعامصتس معك عءعنال ةدصأاب ع 5979, 115 112ءغ هل'ذل ةهلالمطر نمعامطتق لع ةعاتمصتاانق ا

 ]عز هعععامأو يسع لعاال- ءلل لفن قلما ستضع لقعرب راملمأ كمل علف 10 ءماناغ ةسنم 3

 (زمع. 30. كسو. 14907) هعيتمرعتلا ءا سمعم(5همتطسع دمضهصمةتستكق ةسرب] علل و وتنهك  ةتل168

 ممصلسس هينا عروضا ع ةوهل. 1881541( 1 ءا-مكز وتس اهدعاقتتق لع هزتلمو هنتعام»ع

 1( _- آمال هال لأن 7لهلنسل كن اععو هممم ... رسمتاتم. ع ةوق1. ]1 5ن1 عغ ك1 هعدذس

 عل - طزلعرس ءعو (عمعاماسك لع مطتلمعمدطتمع ممعاتطسقو ةنيعامدتنع 11عرتاأذد 20 خوه. ع

 39و82. ][8زةلل]ءغ 11 هعدقس ء] -سعز لنمو تمعاماتكق لع حمعتك ععمعمتطسع دصعاهبطقنةهعو



309 

 تادوجوملا ماسقا ىف ةلاسر هاء“ 17. ةخنس ىئوتملا اشاي لامك نباب ربيشلا ناميلس نب ديا

 ىروزرهشلا اهركذ ةفيطل ةلاسر كو ءاقصلا ناوخا باكتا نم وهو ىقوعلا ىسحلا نال اهريسفتو

 نوسروط - غتابلا كيعل  ىصخي نأ نم رثكا مهلوق ىف ةلاسر كذف ءامكحلا خيرات ع

 دوعسم نيدلا دعس ةمالعلل هاركالا ةلاسر هاءدد اشاي ىلع ةسردمب اسردم هئوك لاح اهقلع

 اشاي اقشاغ نبال موظنم ىكرت ريسكالا ىف ةلاسر 5181 1 ةنس قونالا ىازاتفتلا ومع ىبا

 بيطخل نب ميعاربا نب دمح نيدلا ىيح ءايبنالا . ىلا ربجلا سدنسا نم رافكأ :ىق ةلاسر هقدب

 ةنس قوتملا نيدلا بطق نب دمك نب ىلع نال رفكلا ظاغلا' ى ةلاسر هاله 2.1.4 ةنس.:قوتلملا

 ةاضقلا ىضاقل ىسراف اضيأ هيفو ملا اندشرا ىذلا هلل دمأمل اهلوا اعون رشع ةنس ىلع اهلعج

 ءازاب تعضو لح ظافلا ىف ةلاسر ه١ ىخيش لاقو ةيناخراتاتلا ىم هركذ ىليز نيدلا لامك

 ةسعام»ع ة1مالج قلاتسءأ ون ىماءةسنر ؟نلعم لانا لك عرنن/عدعأع لتعام عع دممم 940 (صع

 23. لس]. 1533) رصمتطننم. - 5983. 115م1 عغ 11 ةعدقسس عا]-ددمسز 10غ, طدعاقأاتك ع

 معدتسا ءيتكأءعماتسست ععصعتتطسك ءأ مصل دعرمدذتمصسعر ةتتعام»ع 41: !],معمت» قلتو نتف ءدع

 لئوكماتلتكق عمطسسصب كاصععيعلاهأتق سلكي 1 عمعامطبق عدن ءاععمصعر وسعت ائ7 677 ةسعتا"# ذم

 1س غئمرتحه ماطتلمةمجط هضم ءمرسصتس تورم - 5984. 8ظ15ملعغ 81 ءمساتطتس ررةلعغط عة

 سستم حصص معمطق جرن“ ندعامطتك 0ع لتعقمصسع دقتامأف رو لسق نسعتال نأ طاتتتعتم مرد: ءاطعملخ

 ممدوزا.““ 67-480 - مع[ 8 عزت 157 وبر [ععاتصسهماتتك ءكتتلت 012م 0ةانتغ و كتل 20 (011ءعتسم

 ل1: طموزرمع 00ءامز يدعأغي - 59853. 8ن581عءع4غ ءا-1طعةطو عمعاوطتكق 0ع طععوددأامأع

 حلتعتت دسهمموتلعو ةتعام»ع تعم 0م ءاتمدتسم اذه'ل- هل- لأ: ل11 م*00 عند 0م“ 1 ماو

 ةمصم 791 (ذمع. 31. آ2ءع. 1388) مجمجطتم. - 59860. 8نققا عع 11 ع] -1اعدأ2ر 2ع[ ةانك

 6ع ءالرتعتم. ظمعسم ادععاعسسم , هتنعام»ع 15: قلعأرتع 2]م. - 5987. نع ة1]عأ 81 1غ ط؟ةد

 ردم هقضشج0د عازر عءطعزذا1جد ءعاد-ةمطأع رو ةندعاقطتق 0ع عم اصمت ءعامأتق جععاتكقش00 و ونتنت

 طعمعق تسر نم معاه ةعجت لتطتمأ آلعم زمكأ جغاعت طتتتصطتتو 20 معهمطعأوم عاعطتسأاو 07[3116ع

 1161 8- ءل- 0غ: 81ه]متست» عا ظعر» 1[ لبفر» ظعتت-ءعاطان ماقتل ر ةصسم 901 (ذهع. 21. ذةءرام 1495)

 رسمرعب و, - 35988. 815 غ1عأغ 11 ج11ةغج ع]1-لعم لعر ممعامطتك 0ع ؟:0طانقو نتن3قع 8(121216-

 اني ةلومتظعدصغر دحتعام"ع قكآتع ل7: عزو 71101رمنهت»علأ عزا (015- ءل- لأنو ةصلطتف .ء.6

 رسمعانمو وننأ ع1 هعلععتس ععمععتج 0علتغ ءغ زج ةصعامأتا: اهتتك آلعمر نسأن صمك 2ععام 15

 لسعتغ ءعاع. ]لع ءداعس مع زدلعدع ةسمععطتاتق 02-60-126776 276272 !خطعاطتت مععدت نت

 ءلتقتغو وسعسس 111ج ءهدع هرععع 12/7 /متاغرعأ كيفدسصتت ءلت2ت018غ,  ءأغ ءهلئام عدت م1830 عر015

 دالتتتل) ةممع]]د66 - 5989. 8ظن15غ]1عغ 11 ج11ةغج, طمعامطتك 0ع نسهععتمصعرو ؟عنطقمع

 معستكتم دصكعمأو عزمغو نغ ءمعئامغعلممتطاتق ةمععدس]لهاتكتعم هغ ز[ماععأمضتاطسمس حصص ععصفتأطأ ات طانتق أ
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 ,مل ةئس ىوتاا ىكبسلا ىناكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خبشلل خةيجراخلا وأ ةينعذلا ىقاعملا

 ليفارسا ىباو ىوج نباو ىلج فحسا ىلوملا اهبتك نونف ةثلث ىم ناحتمالا ةلاسر

 لك مايا ةثلث ىف ىرداقلاو ىرانفلا نيدلا ىيحم ىلومل نيلضافلا ىيردصلا ةرضحب اونكتاماو

 ءنمع ىنخيرأت اك مدقق هج :هةيرأت ىف ليقف مهيلع فدكسا حجرف ىندكصلا ىلع كلذو ف نم موي

 ديل ليفارسأ نبأ هبتك ام لواو مالكلا ريخ ةحتاف هتلاسر ىف هداز ىوج هبنتك ام لوا ردفرش

 فئاحكصلا رودص ىلع بتكي مالكلا ريخ فحسا ةلاسر لواو يلا ىفنمل نيدلا لمكا ىذلا هلل

 ع احس اهلوأ ىرانفلا ىلوملل ةخلاسر جيضوتلا نه ىواولا نعط ىأ تحلا اذه 3و خلا

 ىو هنع باوجلاو ىلج فحسال ىوج نبا ةلاسر ىلع ثرلاو خلا هتيدمص ءاديب ىف ريكي

 ضراعتلا ةلثمأ ىف ةلاسر ه11 احتمالا !ذه ىف ظتلث "“نونف ىف لباس مهلو ةقرو ىف هداز

 لئاسم ىعو [400 ةنس قوتملا] ىومرالا ركب ىبا نب دومحم نيدلا ارسل لوصالا

 محاعم1مرتطتع ععةممص0ءعممغ, ةهسعام»ع كطعتلعال 1 عن - هل - لأ: لاق عت: كطل- ا - يأ 50ه ]و

 حصصمم 756 (زمع. 16. لمص. 1355) 201:10. - 0 1[ 5قغ1عغ عل -1زساأتطةصر ([ةعامأاتكق

 لع معمطحغنممع (معه لتكءعوجاتممك مصورا ءءنعصاعو سعس اط[قالخ 1: 8مع لءاءعاتخر طل لاق ءأ

 لمد 1: هعئمكعصممغو وعلتتخ معهعمالتطسخ لسمطاتق تعم 0هءانمكعتستم معلمعتمعيد للتوصل هتك

 جحفسم (عمعماتطدعر ا[1ه11ه 21011 8-ءل- لف ل ءربو»# هع 0مل, معع امعه لتععو 0تتطاتق

 عاموجتاتس دصح 0معنلمح ممعافطمكدعو ةمغعصامصتطسم لمصستخ ممعاتطنسك دصعاسقأ هع (ةصامصلمد

 هاا[ نحصأ. 17مم يعاععتك مهلسمسس معمعضرت نتاأر ءأ لع (صمدعر نيم طمع ؟هعاتتلت ءذأو

 ءاررممموعحستسمو ءحمامأعت ؟[كلت طتمغمسمس دمعحتس ,ىررهاتمسمتل ءعودع همطتلت ماتم“. دمع لقمع

 حط تمتاأم (ممعامطتم هيت ؟ععطق طقطعأو ةسصغ طقعع: 1/276 هراتتسم هزتقكتم هداج للتو 1 ةرأآ ذه

 استمع انطعأاأ طمعع ةهتمدتغ: آمسمك 1آ)عمر نسأ 8ع عدس ءأ هاطقلمدمست معهلععتأ ءاعبو

 أ (ممعامطمك 77/معرأ هع هملتطتع: 0ماتسحم ؟ععطقر نسمع ؟عمصاتطسق 1011 0دنسل لصق ءطتطتتلتع

 منرع ءاع. طمورعم لع طمع يسسمعداألمصعر 0ع معاماممع ةعئاتععا هط]ط مععدرأ بيتاماعس عدل ءتهاحس

 هاناعمعامصلمر ة[1هللح 1ءعيبمس# عمعامكست ؟لتلتغر نست ذاه امعتجتغ: آهسلمطتك ةتغ أآ11عر وسن اتم

 ععسرأ (ةعمتاماته سمع ءمسصرتم جاغمصتطتست 5عللتغ ءاع. 'العدعاحطتس 187 لق 15 نمع لءاءانغ

 رمعامامكحتأو ءغ هل طقصع ءععاتاوكلممعتت لقمع عءعوممصمخسست ؟لتلتغ 1ظملتم ءىرصر عا عمقاتتل

 لذلعرل راسععم (عمعاماتك لع عطس أ ذكرصاتمتم ذم طمع ءححستمع (ةعامألق 011005116111111.

 5991. 8[1زةنلءغع 11 ءرساطتلعغعغ ءع1]-ععمعملط 116 ءعا-هدنآ]ر, ةمعامطتق لع ءةحععسولتق

 ىماعموتععمتمع دصساكتسمع ّذص لمجصحتتطسعك ظيصلحس ءضاملتطنق. .(0نمععأمصعم , ةنعامدع ل" م-

 ءل- لأ 7لهلت»تثلأ عري قلاع ظعا» 0كم عمغر [مصمم 6082 (ذمع. 1. لدن. 1253) ددمعاطتم |.

10 

 ند

10 



5 

10 

5 

10 

5 

 هلل دمحكلا هلوأ رصتخم ىودعلا ىربعلا دمحم نب دمدل قرعلا طخلا ءالما ىف ةلاسر ه1

 اهماكحاو اهماسقاو لاملا تيب لاوحأ ىف ةلاسر ه1 خلا نوملكتملا مالكلا عضو همايلاب ىذلا

 ىفطصم ناطلسلا مساب اهفلا ةنس ىفوتملا ةفيلخ هدهدب ريهشلا ىيكي نب ميعاربال ايفراصمو

 هلل حمحلا اهلوا ءاملعلا ضعيل ةماعلا رومالا ىف ةلاسر ه1 [ىنامثعلا ناخ] ناميلس نبأ

 ديعل ىكرت #ددعو مالسلا مهيلع ءايبنالا ىف ةلاسر هآاد خلا تيمعو هتمعن تمظع ىذلا

 ةلاسر 518 ىناجركلا فيوشلا كيسلل ىافالاو ستالا ىف ةلاسر ه8 نىنوسروط ىب قابلا

 ةلاسر هآل كنيشقن نيدلا ءايب تاملك ىف اهعمج ىخرلل نامتع ىب بوقعيل ىسراف ةيسنالا

 ىفنحلا لالب. نب كمل ربقلا قاقشنا ىف يب نقش !ايلؤا + ددكتك :نئلتح :كلول. اهفلا نس ,قوتل
 [ميكحلا ىسوطلا نيدلا ريصنل تاعاعشلا ساكعنا ىف ةلاسر] ه1 لا نيملاعلا بر هلل

 هلوا رصتخم رويشملا ىبرع نبأ ىلع نب دمحم نيدلا ىيحم خيشلل راونالا ةلاسر 6

 5992. ظنمفال عع 11 ذس]م4 ءا-اعطقأأ ءا- ةعوطتر ندعافعطتق 0ع هماطموعدجطتم ةعهمطتخمع

 ةهعوطتعمعو ةسعام»ع 3101 هت»ت»260 8ع: 31ه]يمتستت عا (ردم»# ق4لعمت“  (©هسمعملتسسر ونتم0 ذه

 ةمعامأغ: طدسك آ)ءمر هنزدك ةمهمتعدغعممع (طعم]وعأن مطتامةمرطمقمغعو (طعم]هعنمس ةعطم]ةقاتعمتس

 معهستكبق هامطتلتسءحتسغ ءعاعي اع 5993. 8زمذ1 عع 81 ةطختعم]ل طعتزغ ءآا- صلو ةع[قأتق

 0ع ىملتغقمهتطسعو وسمع ه0 جععمعتمس مسطاتعسد مععاتسعمغر 0ع طقضتسس ععمعتطنكر ةاهطتأتق

 ءاأ ععمعمكمانتس ؟جاتمسع. 17 مار» وتب 7 هلم, ؟هلعم 1آ)ءا2لعء]ب 1م ماةركم لت عاتق عع ةتطتتف ..-

 دتمعاتتتقو ءانتط لانكذات 5تلاقمأ كا1:ىءاهرك6ه 1ع: 5807ءةزسفت |[ 1؟اج» 01| سنتا ]]  ةععتصدتام سح

 5994. 8نعة1عغ 11 ع1 -هرستتع ع1 - سس ءعغر 0هعاوطتق 0ع ععطسق ءمرصتساتسأ اتق و 3116405

 منعم ةجلتوسم هءامو ونسأ اه زمعامزا: آكمسه طلعمر ءدّزانك ععمأتم ددقعمو عنا ءغ هطدصتق

 ءمرسرن] ءءانامع عام - 59935. نع ق1 ءعغ 281 ع1 -دصطت عمر (عمعامطتق 0ع معموطعأتقو وستطانق

 آللعتم معممتاأتسك هتأر ءمرطتست ولع ماتت عنو ها 480-ء7-[مع]ب# عر لعبت ادععاعع هع ماتت. بس

 5996. ظنعذ]ءعغ ل1 ءادتزسو ر.ع ءا]-ةهققعر ةعوعادأتكق 0ع ععمعتع طسصقمم ءأ [ة558ع

 هعاتطتقو هحنعام»ع 5عيرتل ةطععأأل لمرة. - 35997. [11581عغ عا-تسعأو ءار اعوعاهاتك

 لع ععئملطب طسصقصم هج 7"معئط ظعتن 0| ثمنا لعق معرعتعع يصخعتماسقو نللأ ءانتتت ؟عنطتق

 8ظءار4- ءل - لقا ل عطا اعنا ممك ءعمتعماعع ءمل1 ءعولكب ح 5998. ظنعذا عع 1 1آمعطتعفع

 ءال- يس عرعر هعاماتكق 0ع 0تئتعتممع طسدصمع ذص لستقك مدهاعو جه 110/]مبن71ءاع [دعاقب ةتعامدع

 ه1ه]ءمت»ترنءل عي 82747 [آظجم ءطاحم حصصم ... دسمعأطتمر نت عابس ص ءمرستتملستص طلت 5567

 ل611 ]م04 ةعوتمعتغ هع غو ةصعتجتا : لدم آلعم دصتصلمصتس لهددتمم عاعب - 5999. [11521عأ

 11 1 منطققم عاد عطم ةقخغر موعامطتق 0ع معي عععتقدا 22010هممصت هماتعو ةيعافمع ل هقأ"-ع0ل-

 152 ططت[1هءممطم]. - 6000. 81581 ءعغ ء1] -ةعمحع ةعر اعهعامطتق 0ع ]طسستصتطانقو ةتعا05ع

 كا عتلعط ءكمعنعستسم 2101 هغ-ع017-0: 11101ءمتهت»ثءا عن ك8 8اته 4مل. (0هدحو عملتتتتسو 110
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 خيشلل اهضبط ةيفيكو ةمعطالا عاونأ ىف ةلاسر ] 1.0 خلا هعدبمو ىلقعلا بعاو دلل نيحلاب

 ةلاسر 1. [1.0. ةنس ةكمب ىقوتملا ىدنبشقنلا ىدنهلا ناطلس نب ءايركز نب نيدلا جات

 ةلاسر 4.“ 4, ةنس قوتملا هدازاشاي لامكب ريهشلا ناميلس نب ديمحا ىلوملل .سيللاو سيالا

 ىسيهقفالا دامع نب دلحأ نيدلا باهشل فورظملا نم اهيف امو اهماكحاو فورظلاو ىئاوالا ف

 5 لافطالا عاجوا ىف ةلاسر 4..* خلا هتولصو هدحو هلل دمحلا اهلوا [..:] ةنس ىقوتملا ىفاشلا

 ءاطع ىلوملل .نازوالا ىف ةلاسر 1.٠ ىناهفصالا بيبطلا نجرلا دبع نب دمحأ هيودنم ىبال

 ةصاخ ىف ومد ىأ ىف بكرملا ةوق ةفرعم ىف امهالك لعلو ىدنكللو دنينشر نبالو ىمجتلا هللا

 انالومل ناميالا فيقحت ىف ةلاسر 4.« ةيناعربلا نناوفلا نع ةيعاقيالا ةلاسر 1.4 ةمهملا

 دعسأ نب كيحم ىيدلا لالجل ىنوعرف ناميأ ىف ةلاسر ا. 1.. خنس قوتملا ىفطل

 10 ىلع ىلوملا اهحرشو ] ملا بات اذأ هدبع ةبوت لباق هلل كمحلا اهلوا ىلودلا ىقيدصلا

 زم ةمعررزغ: 1آدسك 12عم ردعمأاتك 0هغمرأ هع معتصم جنعامجا كعب. ع 6001. [1غ1531ءعغ غذ

 هم ع] - ععالس عار 6معامطتق لع كطمصتس ععمعمطاسق ءا عهعلمصع عمه ءموتعملتو ةتتعأمع

 عطعتاعاط 10 - ءل- لا: عرب 72مطع»»ةررع طعن كيلا طلا- [ط1لنيلفغ 181- معقل طعنا, [١ ءاعلمع

 مصمم 1050 (ذمع. 3. كمر. 1650 ) سصم_تانمإ]. غ- 0002. ظنقذ]1عغ ءا-عزق 856 ءع]1-1عأقو

 نممعامأسم لع ؟معطسم ورموز“ هغ رسمت: هعلككر ةمعامرع لآمااج قلادعا طع ك01ءنسضمر ؟دلعم

 لع عزنا /ممع]رممللع]ب لتعام ع حمصم 940 (ذمع. 23. لملم 1533) دصمعطبم. - 60003. آت18 41 عا

 [1 ءعا]-هحكك ممأ رع ءآ]-عمج وعنك ممعامطتق لع حهمتق دضمز هرتطاتق ءعغ دصتصم#طاتقو عمدئاتتلل

 عامطتأك عع معطتقو يمع ته يماتسعصاسعرو هتعام»ع ك/رع]رأط - عل - ل: كللاتنعاأ ظعتي »م0

 5 قر عم/,عر# كاطمكتاحم همصم [808 (ذمع. 29. لحص. 1405)] دصمعطتم. 1صعلصأغ زاد: آمنه 12م

 ةول] ها ءزدك طعمعللءنانم كعب. - 6004. ظتقفلءعأغ 8 هسّغ' ءل-هنكفلرو امهعافطتق 0ع

2 

 لماممتطسق ةملفصاتسس و هتعام»ع قلاتدعلا عري قلطل-ءأ - «هلسمنا 1؟رمآعتا# 8آعلتعم , مدلعم

 ةادد قل 0ءعمءعناب للعام. - 60003. الكاز دٌخ1ءعغ لأ ءآ-هسنكسر اةةهعامادق 06 مصل ءعتتطتتقو

 ةمسعامرتطسخ اآمااد قل/م- 7ع قلزعسف, لا: 1 ءو]بال كه لنيل. 1 "هعامعدع لسم ةتلاتست 0ع 51

 يرسم مدتات تم عع سمل بيصوسع ءموصمةءععملج ةجتصأر نيمع (لنممعقأتم ه0 مععس ةردععتمل عد مدته عاعتع

 ءءامعمق ععمكعت معرامعأ. - 60000. 1آن8عم1عغ ء] - 1 ءمل ع عار عمعامطتق 0ع 0هعءاضمه

 قمععمساساننت ءلكمسكسامع , هع هرععع 7]/-]'ءماقل 70/-1701رامقرعا ةسمام. ع 0007. آل 51غ

 11 غمةطعاعاع ءالدةستصر ممعامكطتق لع عجم 80عأ1 نعمات ءداممع, ةهسعامرع اطآمالجه همداعم

 ةلا/ازلاو ةمصم 900 (ذمع. 2. 0غ. 1494) رسمعطتم. - 6008. آ[1ةغل] ءغ لأ أستص 1118 ةلتلو

 10 (اجمعاماس5 لع 8لع ططمعوممتق , ةدسعام»ع لعاا- ءل- لاو 110/7 ءاأ ظعر» قلي'قماأ ذهل عجم <

 12ءمممن. 1معلرتغ زامن: 1مسك 1 ءمر نأ معدأرأ ةععماتملل ةعركأ ةيأ طعصعتماع ةلستلاتكب نق

 معامل كنس علل عضاتأ ءاع. | ظريف يفيسصقعمامعتست لسماع 0لعععس 1هاتمعسسس 1هقعاعسأأق
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 و 2 ند 5 ل قبس ىر فيلالززب قيل نيس كالولا فايمأ «.ةلاكيسور 1.1.1 م اوكأالا امنا .ةلاشو ك3 ا ل لالا

 ءابلا

 ١3 خنس ىقوتملا هداز هجاوخ ىليمال ايقتيدح ىف ةسبالما ةلمسيلا ءاب نوك ىف لاسر 1.

 بر دلل دمحلا اهلوا ىنوصوقلا دمحم نب كيلا ةيقايرتلا ةيودالاو رعهونابلا ىف ةلاسر 1

 دجا هيودنم نبال بايسالاو ءابلا ىف ةخلاسر 1.0“ ةظمتاخو لوصف ةتس ىلع بشر حلا نيملاعلا 5

 كيعس لأ نب ميعاربا جيشلل تايلدبلا ةلاسر 1. بيبطلا ىناهفصالا ىورلا دبع نبا

 اهنال نايبصلاو ناوسنلاو ماوعلا نيب اهعفن معيل ةيكرتلاب اهبتك ةلاسر ىهو [11] ةنس قوتملا

 هاتاصو نمض ىف قالخالاو ةعامكلاو ةنسلا لها بهذم ىلع تايداقتعالا لامجأ ىلع ةيوتحم

 تمرصربصعطعمكنست ءلتلتغ 310112 ل72 (نهموصأ آبععام»>]. - 6009. 8153142 ةجعهطق

 ءا -ةططستمو نةعاقطتق: 0 ةواعععإ - 6010. ظأنمعذ] ءغ ةجوعمطق عال - ؟ع1ع4و

 (ممعاقطتق : © ددأ طلخإ ع وسم ةدجعو رس ]نعنع 727/6 لن ءطتست عسا ع

 1" عوعاوأامو علكع عماق أعم 1 دعر وسمضصسس اناسلت ه اذن ععع 26 ذصعتمأاتمأ»

 6011. ظنفةغ1عغ 1 طوسص طق عل -ط ءعدرص ءاعغ ]1 1آدد ه]خةط1ق ءغر دعاقطتق 06 عمو

 وسما مءعدعممدلألم ظم لتعممتخك 8ءمب»علءا (ذ. ع. ممصتمع آلعز1 ددتق عمل عمملن5 دصتقءعهأمخ )

 ععمكتتسس مصر نصعالمصتق ذم حجكاضطاتغم هدتم طقطعمخأو دتغ ىر تمن“ هتعمتطععاو ةتنعام»ع 12

 110زعج6ل0ءنر ةسصم 8593 (ذسع. 17. آل ءع. 1487) دمدمعانم. - 6012. 1آ115821عغ 11 عا!

 مطةمسعجعطعع ركع ع1 - ءلررتوع عع عا - 187 خعاطتو ءععر ةمدعافطتق 0ع ]درتلع 8ععودع ءأ

 ردعلذ ئئصعماأته ةصانلماتق و هسسعام»ع 2110/1 متةت»:ع0 طق عتن ل1ه]رمتوتدعا (مبىنق. طصعامأأ ااه

 آدسم طلعو مجسم لمصتتس لمرصتمم ءاع.رو عغاتذم هعدع ةععالممعق ءغ يبمعا سعت هصعت> لتكتقانه ةهقأال ع5

 6013. ظنعة ]عا 81 ءاد-طق رع ع]- حعطقطو اعهعاوطتق 0ع ]خخ ععو 26 هغ ءةدتكفألقو 8ة[05ع

 ل10 عز: قلطل- ءا- «هانسبمت» 1مل كنق !ا1ءعلتعم , دحلعو ةاد» كلل عءعمعقا 01عام. بج

 6014. ظنم غل عغ عادط ءلع] 1 جقغر طدعاوطتق 0ع ةتععع0همعتعو ةهسعام»ع ظطعتلطط

 ظءرو ل12 كهل مل/م# ![ءلتعم ةطآعستنمسم. 1لزةممدتطتعق ععغ ةععيصلستسم ]ز[ععمق ,ةلوطقط عاق. ع

 6015. ظاحة ال عغ ظ1-ظذ ععأالترو عدعامطتقو ويعس اط1ه115 210/مدوت»ءال طورت 1" لآةو دعم

 لظ»عق/# لتعاطتك ءغ صمم [ 981 (ذمع. 3. لآهتء 1573)] دطم»طدتتكو طتقعأعع ةعطلمةتغو انا ءلانق

 سنلتغمم ذص تلعسعرو ديسلتعمعو هغ مانععمو معلسصلمععع هغ مع0ممدعدم عانت. دمتم ءةصتتص

 ىسرعءطعملتع طقعت هددم0هدمع 0موصحأو 055كقوماتمدع ةكدمصتامستس ر 1! 10هطمتالتلن 10

 هدت(ط م لمدعمصتس و عغ طعصع دصمعدغمزتست ءمصتت عمتعمس اع ءأ مصقتالتك هيما (ةعوامس عمات 10مم ةانتق
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 ىردعلا ىلع خيشلا محرشو ] 40. ةنس اًييرقت دمتا نيعمجا نينموملا رداسو هئابرقاو هدالوإل
 نب رفعج كيز ىنال قاعربلا ةلاسر 41 [اجوزمم احرش ةيكرتلا ناسلب ةنس قوتملا ىونوقلا
 نب] دا نب الوسر نيدلا لالجل ةلمسبلا ىف ةلاسر 1.10 05[1] ةنس قوتملا ىيناشلا كيز

 لاسر 1 فداطللا ىف ىرصبلا ةلاسر 41.6 د1“ ةنس ىقوتملا ىنايتلا [ىفنشل ىربتلا فسوي

 يف ضرع امل سراف كلم اراد ىنعي ريبكلا تخضاظنا ىلا [سيلقار نب ميككلا بيبطلا ] طارقب

 مهتلاسر نع اباوج ميكحلا سيطارقميد ةنيدم اريدبا لحأ ىلا ةلاسر هلو نابرعملا سرفلل همايا

 ةينطنطسق ةعلقو ةيفوص ايا ءانب ىف ةلاسر 4. سيطارقميد جالعل هروضحو :تاعكتسالا ىلإ

 جذبلا ىف ةلاسر كلذ 111 خنس قوتملا ىانكلاب فورعملا نسح نب ىفطسصم لضافلا ىلوملل

 هنمو زن“ خلس ىقونملا :فيلاخ هددللب ربهشلا ىشخي ند ميعاربال اهيميركتو شسيشحلاو نإ نب

 لح عنم ىف] شيرعلا لظب اهامسو اهحرش مث ةلاسر ىلبنحلا نب ىلحلا ميعاربا بختنا

 ازطءرتمو مموزموستمق ءأ هرهصتطسم عنمتم 81هطحستسعلهمتق مءاتزعاو.  قكطقماحتع كبيس لضعاأعت

 دمصتانسا 970 (ذمع. 31. لسع. 1562)و [ءغ ةطعتاعاط ملغ ثول: (7: عمم ر هم ... 101:01
 موس عوامل سعت عسل لص عن ءلتلتغو نست اةدعسس جهلستحعتسس طقطعءأ]. - 0016. آن سنل ءأ
 ع]- طوعط ةصتر (همعاماسك 0ع لعسممماعهانمصعرو ةسعام» ع قلطنع 2عنأ لزم“ ظعتن ةعنل
 عطدقتكمو ةمصم [739 (صع. 20. لملم 1333 ] رممعأمم. - 60017. ظنفة1عغ 11 عال -ط عةدص عل ءاو

 نمعامطتك لع 1هصصتلم ىر الورستنمع طغت رساكعمامرتم رستم عت عم لتمر“ حسعامعع لعام]- ءلأ-

 معلا 8ع السعال [8 عب ><مير“ للضتمإ 1ءااوس# [آلممءاتند]ر ةمصم 793 (ذصع. 9. آعع
 1390) ردمورحانم. - 6018. آ315 1غ 13-11 دعمت, ةمعاماطتق 20و" 0ع لنعاتق 1هععاتق. ح

 نونا. ززهأنل ءغ ]30 يون ءيزمامام 11ضممممسدتنم [سصعلتعت ءغ مطئامعمرطنر 1[[دعاتلته ظاتن]

 حمل ةكمؤنمعطسس ]آمعمسمر نتعب الدعس 1 ءيوزمع معوعبب ءعدع ؟هاطتمكأ معمجاعع عح ةعقمأمو

 ننمع طءرمزم كعمطعم ةةعاتم ةبه ةعامأع جعل حسمت“ 1لعم يتم مامس هل ةكطلععمع ةمعمادقر انطق

 زرعدمعضكمسع رطتلهعمرطسع مماسم كدتغو ةعئودتا ]زا ععله مععوررممكتستك و تتطاتق ءانتص ةظععقةلح

 رععممأا كك رنمعمعماعم ءممع >؟ه]دععمماأر دبع ][) تمم ءلطتسس يعمم. -ح 60020. 181581 عغ 5ذ

 لعدن لحد ةديلتورمر انمعامطتق لع (عسرباا ليم مقوم ءا ءمماعلاا (0همهامصاتسممماتغهصت

 يما ءانمدعو هنعامرع د[مللج طعمع معتتخنم لامع طفي طلعيعمسرب ؟دلعو لءنفطع لتعام ءا

 هصصمم 999 (زمع. 20. 0ع. 15390) رسمتنامم. - 0021. طنمن]1ءعغ 11 ع1-طعصز 5ع ءاع

 الوم طنغعطي ىمعامطتق لع طععطتم دصعماعس معها طخماتطسع طع ءغ 11هيابقوأب ءا لع ءدتانتس

 سكن معمطتطتامو هسعام»ع طالبا عع 7”هللمافر سلوم 2)1ءانلعأ ةظاماأ/©6 لتعأو تأ

 حصصم 973 (زمع. 29. لدا. 1505 ) درصمعاتم. اصلع طاليس ظلهاءاتغ لعرب ءازرمتاملع دسعاتمكو

 زو معامل عع مم تأم نيعرس ممقاعم يرسم عصاقهاتق ءقأ أ العقلا ءا- هاذأب [ لا سمن انعأأ
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 همالك لقنو ىروغاتيفلا سوداشرا ىنعي ةعابجلا فحصم بحاص ركذ دقو [شيشحلاو جنبلا

 لداوأ ىف ةرهاقلاب اهحرشو هتبجاف اهيئاعم فشك قاوخا ضعب ىتم سمتلا لاق ةعانصلا ىف

 دج هيودنم نبال هقاقش سالعو ريساوبلا ةلاسر 4.7 38 ةنس ةحاحلا :ىذ نم لوالا رشعلا

 ىلع ةيكرت“ةلاسر اضيأأ ديفو انيس نبا سيئرلا ىلا ايبتك بيبطلا قاهفصالا نجرلا كبع :ىب'

 ىف ةلاسر, ك1 +2 قاجر للا فيرشلا دكيسللو -ىراخضبلا دوعشم نب اذمدك ىدنيشقنلا نيدلا ءاهب

 ةعيبلا ىف ةلاسر 1.5 مدم ةنس قوتللا ورسخ ىلوملل رشعلا فراصم يف هفرصت ةيفيكو لاملا تيب

 ةياهت ىف ةركذ ناوسصملا رسلا هامنو ىئكدلجلا ىلع نب رمديا ايحرش ريسكالا ق ىمعربلا نويب

 خلا تاعونسملا بداجي هتيبوبرب تدهش ىذلا هلل محلا هلوأ بلللا

 6ءآ- اع»د] مع ءآ- [مع]رتعط ] ةجرعالهكتكم  ط]صاععلمس ةتعام»١ عسب [خطعخ لكعسفما (كميمسنأس 2) ب

 قيععطوعغوس هعللععع طواطمخعمععتست ءمستس عالم ءزسموتتع ؟ءعطد 0ع قكلعطبجتستت د12(.

 طموذطتأدكلتأ ه2 رسعو جلغو 312110110111 1116011111 1115و 0[ أ ؟عطوتلل ةكأتق 11342864 81م

 عدرم]ز مرععس و ءعغ جماتم كداتم[ععلت.  (نمردتسص ءعمامعتستت» (نمطتعمع ةصعتصأع لتع دتصلععلسلم 22عمقتق

 لل 1طنززر ءغ دمصت 944 (ذصع. 10. لنص. 1337) ءىصررمدانلأا. ع 0022. 115821عغ ءا-ط عرج قفا

 ىكع 1143 ةطسع ٌةعلاعأ1طتو ءرتقعماذ لع طقعسم ع عطق1لتطنق عع ءدصتتس ظقفاتتتق ءاتدت لانو

 وسمست ل »عا اوي كآ0ل-ءآ - "هلبسمت» 1ةهر/م]غعتق 11ءلتعتك , ؟دلعوم ل21: كلنا ءعنمعتأب 0 عاصقو

 ه0 8عونمك من ذم ةعتجستا. طلع ءملعسس دصمعطو (عهعاقطتق ءديقامأ طتغعأعتق لذص 5عراعتل

 ءدمتاأم لتكتستمو نأ ذأه ةمعامأتا: (ءداتمع آلعم حعادع حسوسكأتمةزلقع ةدصغر ءغ تهم ءءاعدتق

 6023. ظ1- خم غ1 ءغ آظظ1- 8 ءطقأ و عار (2جءاماطتق

 8عام-ءل- 0 منععس لع حتعطساتطسق كطعتلطا 8ءا6- هل - لف: لا هعآ ا عزتلل#و  ةتعع 0151 طاتق

 161 ه1هترن عا ظوتن كلل عمال ظما]م»# أ 5ءعيجلفم كطعضأ لمجرزامقت. عع 6024. آكاسةالعأا أ

 طعزأغ عاددرس غلو (عمعادطتق 0ع حععوعتم مسهط]اتنعم ءغ عهلمصعر وتته لص ءعدوعمقلق 0ععلللل ةتئانللا

 ععطسق مدع ععمعماتع لنوعمأ ةةلستقع ءاعم

 زسمعصلتطدعو هسعام»ع 31011خ 72/6ث”ءعمر ةصصم 585 (ذصع. 13. لآلدمغ. 1480) 1201610.

 60235. ]115غ1عغ 81 ءعا-طخنحغ مخص طظظا- ظط عزلعطر, ةدعافطتق 0ع ذمهتنوتم هن مدع كطعتلعطت

 ممعداعتمو ةهسعام»ع كظطعتلعال 8أؤ» - ءل- لن: لماع.  لآدع ءدلعس ع قلل 11 ءربنأفنا# معتذتعع

 ععيتجوز(. - 6026. 11581 ع4غ 8 ءعشتمس ظ8-1 ععطعست عهعاقطتق 8 عءزرنأ 8صدعطسقم#ع

 لع ءاتدتعتمو نسمع 1770 ءنن#» عن لآغ لة70ءعزم ءمدصصت عطاهأاتكق عءقأو 010111651011

 81-11" 01-81 ءيبز# ةطمكىتمدتأ ءغ ذص 57 4نءا ءا-1ه7عز مرسم عسم7ه1.  [هعامتغ 18: 0

 [دستع عمو كزدع ةحصتاص م01 2عامأع ممتعدعماأو معطاتست ءععمامماتسل ءمصلعتلل انتل أعم
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 ءانلأ

 انيس نبا دللا كبع نب نيسح ىلع ىنأ نسيبرلا خيشلل ماسقنالا ىزجات ىف ةلاسر ه0:

 مسجلا يرخآ اهلوا ىنوبلا دما خيشللو قرع نبال تانيلجتلا لاسر: 4. 0. . ةنس: قوتملا

 نيدلا ىقت هحرشو ىدنواجسلل باسل ىف سينجتلا ةلاسر 4 خلا رونلا ىلا ةملظلا نم

 فبل ىداصل ديوجتلا ىف ةلاسر 11. خلا نيملاعلا بر هلل محلا دلوا اًجوؤمم اًحرش كقورعم با

 خلا هانعم ةغالبب ازجكم نارقلا لونا ىذلا هلل دمحلا هلوا ةنس ىقوتملا دوجما فسوي نبا
 ب

 تاغللا ف ببىنكللا قار“ هيوجنو ”ىا دهيوجتلال! واقي «قكنإ» لوشقا ةعبزاا ىلع مبكر

 ىلايفصالا بيبطلا هيودنم نبا ىنورلا دبع نب دا ىلع ىنال دكسحالا ريبدت ىف خلاسر 1.

 وا ةركذت ىف ةلاسر 4. رفاسملا ريبدت ىف ةلاسر دلو هباحتا ضعب ىلا لدآسر ثلث ىمفو
 0 2017 5 205 . <« ةو 1 5 1 16 2 ١) مهكر
 10 اهيلوأ يأ رشع ىتتا كجوف ريسفنلا م ايعمج ىمهوولا جوصنت نب ديجلا دكيع خيشلل بابيلالا

 1'عدعاماأسم ةلككع عما1ق(0ه1دعر ونيمدتتس انطدلل ه ]ذ(ععد 214 ةصعأل انه

 060027. 1115814 11 غعز عددأ ءا-1مءاعت5 ةسر معامنتق 0ع للة ةندصع ذص م85[عقر

 دسعام»ع كطعتلعاط 1عرتاد قلع ىللغ 11هوعن ظعت قلطللمللعأل لأ: 5ْانافعر ةمصم 428 (دصع.

 23. 0ع. 1036) دممعطبم. - 0028. لظنم ة1عغ ءا- غعز ءا11جةغر اههعاقطتق 0ع >عجع]اهاتم-

 متطتع ةععععغمضتس لتحتسمسختسس , ةسعامكتطسك 201 قل'م#5 هع ةطعتلعط قلقن»ع0 ظافر كدزانق

 انطءاطسع زخم زمعرزا: طعماضدلم ءمعمسمك ع (عمعارم ذص طيععيس ءاعم. - 6029. ظنقأذل عا

 ءا]-(عءعّز متقر اهمعاماتخك ةقكلستلهنلمصتم لع جضكاطتسعاتعميو ةسعام»ع ْاهعز معن.  (هدسسص عدس

 ا معسل 1ص تس 1607( - هلل لن: ظوتع 3ل07ن ذاه ةعهتمدتغر دع (ءععاسم 200عمعغو ءغ ةصعامتغ

 راه: ]دسم [آلعم دصصصلمدختسا لمدصتمم ءاع. - 6030. آند غ1ءغ [1 عال - اعز 510 هع[ هان

 لع لمعاتسم (نهعدصتست طغعصع ]1عوعصلتو ةجتنعام»ع اكم0لنع عع )عبر ذللك 0هءاعلممع

 رسمعزم امو ةمسصم .. . صمام. طصعتمتا زاهد: آهن ]آ)عور نتت (نهروصتس اه ع؟عاقكتغو نأ

 ردت عمعسل مصب ءةدعأ هط ةعمقتق ءزانك ءاموسعماتمس ءاع.ر عأ لتعتماتق ءعةاتص (001[2 5ءععاتنورو عد

 1. لع ةزعمتظعمنمسع لمءالتممع (نهعدصسص طغعصع 1ءوعصللت - 2. ع زوجه معععددلزامأع

 3. لع هيعمرصتطسع ذص |عيعدلم - 4. لع لنم]ععانلد. - 0031. ظنعذ]لعغ 11 غءلطتتع

 ءل-ز ءدعلم ءمتمأماه لع لتمعاه ءمنممدتعر هسسعامانع قلاع للغ قلاتنعل طعن لط0-عا-" ]تدم

 اطرد ةلليساعمعتاا لعمل ذكآعلتعم.  كنسع عمه ءمتدأملمع جم لتمعتررس]هدرححتس هلتوس ع

 ممتامامع. 1لعرد معامطتتت> 0ع لزدعام رعععوتممصاأتم هلللتا - 60032. 1ك15821ع+غ 11

 10 عغعلماعإ»عأا نآأ ء] - ءا]طلةطرب (عومعاماطتق دتعززتم12122ع جلضختضتعاتلاتتا) ذل انقانلللطا 0

 مرلمغمرتتسس ءمصاتسعمم , ةهنعام»ع كظطعتلعط قلقا ء) -ربعزال ظعري لامعا طننعر نسأ نلت عال

 مس عتامتنتم معمصتعتع ءيماللعولغو ع( لسملععلس ١> ءعنق ذصكعضتا. [1معلرتغ زاهد: آمسق آ)ءمو
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 دئارف تس ىلع ةراعتسالا ماسقا ىق ةنس قوتملا ىتيللا ئدنقرهسلا مساقلا قال ةيكشرتلا

371 

 هريغ ىلع ةفينح ىلا بهذم مجرت ى ةلاسر .» يلا ءاملعلا بولق رون ىذلا هلل دمحلا

 دمحم نب ىلعل در هيلعو [1] ةنس ىئوتملا ىتربابلا دومكم نب كيحم نيدلا لمكا خيشلل

 ةلاسر ".»+ 1 ةنس ىقوثملا ىفنحلا ىنابتلا دمحا نب الوسر نيدلا لالجو ىفنخلا وعلا ىبا

 ىايفصالا ىيعسو :[180] ةنس قوتملا ىنارفسالا دمحم نب ميعاربا نيدحلا ماصع اهحرشو

 ةولصلا ءاعد ىف ةعقاولا هيبشتلا ىف ةلاسر 4. عيمستلا تنحب ىف عيصرتلا ةلاسر .“د

 دامعل حيرشتلا ةلاسر ا"ب جلا دمحلا هلو ايلوا ىلودلا دعسا نب ديحم نيدلا لالجت

 هلو اهلوأ ىوفصلا ىسبعلتو ةخلاسر هين ةعامج بالو ةخخس قوتملا ىزارببشلا دومكام ىيدلا

 ءانثأ ىف لاق علاطملا حراشل فيدصتلاو روصتلا ةلاسر 1." خلا ةولصلا هيبن ىلعو دمحلا

 ءاقنعلاك ةلاسرلا هذه ىكفتصم لق فقيدسصتلاو روسصتلا يف ةلومعملا انتلاسر ةعلاطمب [هيلعف] هتحابم

 وسن ءمصله حتعمرضتست 0هءامرضصتس ذلطسستسمكلا ءاعب - 6033. ظنعةل عع 81 عغععوأط دهم طعط

 4لطتا 8طممسأ1 ده, ةدعاقطتق 0ع 01 5كرماتسد كلت 1هة/هع ءعاعهجتم م>ةعاع»ءملهر ةتتعأم»ع

 ةطعتلعط قكقسمعا - هل - لف: كلل هارمبوت»ءل آظظعتت 71هلتتتك0 8نطلع»اغر ةسسم [756 (ذصع. 24. 1" ءاطتم

 1384)] رممءطنم. 11عاما محتممعتل ءّزادق هةعرتمد ءحتصأ 472 8ءر» ل110 مهندت» عل طق علا طلعت - ءل- ل

 [آدصعالأو ءأ لع]ع]- ءل- 011 180511 ظعت» قل ادعل 1 ءالال ادم طحصعطلمم هصصمم 793 (ذصعب

 9. 8>عع. 1390) ردمطدصتق. - 6034. طا ظنع غ1 عغ 1-81 ءععدطاط 1ع عغر اههعامأكتكق 0ع

 رد عامجطمصو 1ء*ع]4] , دتعام»ع قالت عايد كمتومت"ءمتن#0 طرعةا]مو ةهسصم . . . 20م0. كعتأ

 لع مدمعاممطمعمع ععمعستطتكق عغ ذه ةعدع تصلمصع5 للكلتعاتك عقال  (نمروتس عمأم»105 لطم

 ةوتمدعصمسأ 1طن - هل - لأ: 117 ]17 طع: 1101 متنت»ع40 ةور ع” قنغر ةسصم [942 (دصع. 2. لاتخ

 1535) ] ممدنطتتنتق و ءأ 5040 1و هات. - 6035. 1آغ1581عغ ع1-عغءععولأر ةدعاقطتق 0ع

 ممهمصمرس دمتم 427'. ةعتغ لع سسهععاتممعر وتتح جتتعاطاتق هاطاععغوغم مدعلدطتت. - 65036. 81-

 عملءعغ 81 ءع]-غعوططتغطو طدعافطتق 0ع حعدوتست]حنمسمع ذص معععولمصع هم]عدست 0812و

 دحتعام»ع لعآي] - هل - 01: 1101 هتهت» عل عزا لعمل 10 عملت.  طمئمتغ ذاهن آخ ءزغ ]ددده ءعاع.

 6037. 8نع خ1 عأ عا - ععوط عاطر اعدعامطتق لع ةصهامستمهو هتتعام»ع 1170 - هلآ - ل11: 11 هلت

 ك7 دسصم ... 1202610. 1لع ءدلعدت دعاع 2+ لعدم امدعادطتس ءلتلتغكو ءأ 196

 كوععم#ءر بنزع !مطعاطم اه دصعامتات ظأ ةتغ اهدنق ءأ ةدتوعم ءزاتق مهمطعأو طعم ولاتعالم ءاع. ح

 6038. تعقل ع( ع] - عووورورلل6م 1ع ع] - عدل( عر ممعامطتق 0ع آسهعتسه025©ع أ

 معردسمم1مصعو جةتعام»ع ةصاعع مرن عاع اتطعخ 116/472, وسن دصعلتع ذص لنكونتمأةمصع لعل

 (0مرصتصعسلم ءأ5 1ءعءاتممعتت دعاوطتق صمدأعترب ونتتعتلت 0ع زطططقعت سهام © عأ معقم

 ؟يوراععتستتع. 11هعمبب:ةر/كعلب طصمع محعادطتم» ةلدلت]ل عود ءهعدع لتعتغ دحأ كبنعمو كت هتطتل معدعاأع#»
48 .111 
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 ىلع هتأرق ىنع ماقملا اذه غلب امل ءافرظلا ضعب نأ ىكحو ءامسالا نم مسا الآ اهل سب

 ةدوجوم تناك اهتاب حراشلا رذتعاف عمم نم كحصف خلا انتلاسر ةعلاطمب هيلعق أرق حراشلا

 لوقا] ىرخا' رم اهفيلأت ىلا رسيني ملو ةاره ىلا انهجوت امل فيرطلا ىف ىتم تعاض اهنا الأ

 مهيمذم فيقحتو هلهاو فوصتلا ىف ةلاسر 4. [ةئملاو محلا هللخ اهتعلاطو اهتكلم أ

 نبا فيطللا دبع خيشللو 01: ةنس ىوتملا ىماجلا [دمحا نب] نمحرلا دبع نيدلا رونل

 ةعلقلا عماجب مامالا ظعاولا ىدنفا نسحلت :ةولصلل ناكرالا ليدعت ىف ةلاسر 1. كلم

 نيضرالا قابط ىف دويعملا دلل نمحلا اهلوا ةولصلا ليدعت اهيف يرداو فلا ةنس اهفلا هسوريب

 ىوتملا اشاي لامك نباب ريهشلا ناميلس نب ليا ىلوملل بيرعتلا ىف ةلاسر 4.2 خلا تاومسلاو

 !1 نسا قوتملا فلا ىفدحلا“ ئرانشكتالا 7 نيموإلا ”مليشنملا جيدالا» روب قو نيكل وع علي

 فشاع ديسب فورعملا ىسيكلا ىدلاّكل دىحا نب دمحم هاشل ةفرعملو فيرعتلا ىتعم ىف ةلاسر 4.

 ممرسعس هزاز ءهغ حتع ه]لتوستك 1امععمأتمدسقر كتل 20 طسصع 10عتس ذص 1ععقلممتطاتك همعدمت

 ماعم ممءاع همعرتع 116/0/6 معك متع عع 1ععلددع لتعتطع: ىى,(0هرصتصعم ل0 عت 1ععاتمصعدت 02 عاق أنك

 ممداعل ءاع. 18تمعصسغاو نمت طمع ج01 غطحصغز نته]ز هزاع 1ماععمرت ع5 هع ءةدععاتقما أ, نتما

 اممعامطتق "عللعربمو ءهحعماتأعمتغو هعل لص ةاتصعتعر ونتنم0 1[1ءعوعدت» 1ععععتغو معجللاطتنت ءعدع نه

 عمدعر صعوسع ةتطأ مصاتعتس5عر دبا ننض 2اتككاتك مرد ممعضعأ. [3ل نسمع 01كم: مهددأ10عم

 هس ءغ 1ععل. ةهسم ةزأ ]لهم ها ععدلت]. - 0039. 8نقة]عغ 11 ع] - (عققهلكا1601و

 مهعاماته 0ع (طعمةمرطتمو (طعمدموطتق ءعغ يسرعمطوملج ءمضتت 0ت5ةكصاتمعو ةتعامدتطاتق

 راام» - تل - لأ: لآل - ءآ- "مآرتسعت؛ [ عت: قكاضعل ] لسعر دمصم 8598 (ذمع. 23. 0ع 1492)

 ردمدنأمم , عا كهطعتاعا» 4كل67-0- 7م“ ةطالدن 211ء7نجن. 6040. آل15ذ1ءغ 11 غق'011 ء]-

 حرماعذم 111 ءدملقتأم امهمهعامطتق لع «ععاج لتس سمسم 1مقات تاغ مدرحسسل ط[هطحسس ءلقصتم زط 0531020

 رروهعمعس مامدكسم هطقعع ل هاتمصسعرم عسعتت 110507: 1 عربلم (نهمعامسحتأم» ءغ طصمستتتق 30 ؟ءةدعلاتتلل

 لطعلعملع طصصعمع حصصم 1000 (ذمع. 9. 0ع. 15391) ءىرصممختتا. [1مهعنتتا كك لانكأحتت 0

 هرحاتمسع هطقععمصلمتس مععلامالمصعتسرو ءأ زهعارتا ذكام: آهسك ]1)عمور ننأ ه ؟ءعدطتختق م

 تامموسع دصسصلم ءغ ءقمعاتق ءىولتطتع ءاعع - 6041. ]آ15 811غ 11 ءل-عغم'عاطر ةطمعاقطتق 0ع

 مراع ممععوتمسمم ؟0عق معمطت مع اذمجتمع جمععمرست سم 0لهصلتر جةسعامضطسخ 810115 ل7 ع0 17 عزا

 رو/عقر» ل, ؟نلعم طا: 16 ءعردم/مايعم لتعام هع حصصم 940 (ذمع. 23. كسل. 1533) متم ور ءأ

 110 /رمدرنن» ع0 لف ءنا 1 ءل»- ءل- لق 1 - 8لهسعأت# 17/- 1 ندغ ل ]لوو [آآظهمعالم أ (نهمدصت

 اماععمرععاعر ممصم 1001 (زمع. 28. 8ع. 1592) رصمعطبم. - 6042. 15341[1عأغ [ذ رحولامسد

 ءعا]-(ماعأل رع عال رسما ع11ءعغر ةمعامطتق 0ع ةعمقي علمت نمصتق ءعأ قمعمتهصتقرو 2107

 كام 71101مدت»ءا ضعي قارسعل 1 القلا 1غمعر ددلعم ه5 عيربرتا قلعابتع للعام ءهغ حصلتم .
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 لا فئاقحلا ةفرعم انمهلا ىذلا دلل كمحلا ابلوا طوم» ةتلث ىلع اهلعجو ةنس قوتملا

 هتمرح“ ىغتلا 3 ةلاسو #1!( وكذملا نافيلسا نب دا, لامك ىبال بيلغتلا '3 ةلاسر . 1.5“

 نمحا ميشللو خلا مالسالل انأاده ىذلا دلل دبحلا اهلوا ىلكربلل ةبطخلا عابتسا بوجوو

 ىوتسإ ئدلايدلل ةيحلا اهنوأ ىداشلا كوملا ,نولوط نبال ىوتسا شرعلا لع نحرلا ىلاعتو

 هداز ىربكشاطب ريهشلا ىفطصم نب دمحأ ىلوملل هوضولا ةيآ ريسفت ىف ةلاسر 1.8 خلا

-_| 

 هلوق ريسفت ىف ةلاسر 468 ,يسفتلا ىف هتراهم اهيف رهطا ىانيسلا ميعاربا نب سايلال تايآلا

 ىوتملا ىناجرملل ديك“ نب ىلع فيرشلا كيسلل مهسفنا .ىقو ىافالا ىف انتايآ مهيرنس ىلاعتو هناكس

 جلصم ىلومال ريعسلا باحتال اقكسف ىلاعذو هناحس هلوق ريسفت ةلاسر 120 [.8] ةخنس

 رملمع6نمر ونت ءسست ذم اعله ظلك لتقممدستغو ءغ ذاو آمعلمتغ: طدسق 10عمو ونسنأ ممطتع ءمعصتع

 قمصعرم ؟عئامطسسم ةمعمزعهعأاأ ءاع. ع 6043. 8ظتنقذال عع 71 عا عدعطا]أطرو ةمهعامطتق 0ع

 معتم عتمه 0عقعععملام , ةسعامتخع لق عدرجعا 17 عرب ك0 عرس ]1طن ]1ك ع7 دحملم كمت ع0[27012. ب

 6044. [1ز5ةلعغ 11 ع1 - ( ععطهمسمتر (عمعامطتق 0ع قصاقأغمصعو معمطتطتاو ءزادق هعمعل36102

 ءا معععددلامغع ةعدصمسعتس 70116 دسلتعسلأيو ةنعاعمتطاتق 22ج27غ, وست ذاه امعامتا: طهتتق

 [رعم, وسن ممذ 20 عدم 8لعيد 0معتغ ءاع.رو ءهغ 8ةطعغتلعط قسما 1تسدعرو كدزسدق !1اطعالاتق اه

 زمعاجتغ: 1ردسع آلعم رو ونتت مهرطعامتم هوت كنت عنه معاتوأودع دضاكأا ءاعبع - 6045. ظ1-

 ةقالعع 11 (غعلوتع ءقسلتطتو ةمعاولتق 0ع طماع ممءامكت مسمع >؟ععطط لتكتما ىر ا1ن 5 ءندغم»

 دمع (ةطعمصسس» ءممكعلتار““ حسعام»ع ذ[1ما]1ح 15: 107+ ك1 موقر ءىكزاتق اعهعاهأتق

 1معربزغ : آهدع آ[)عمو وست نممعلزا ءهاعب - 6040. 81581عغ 11 غعاوت»م ةهجعأ ع1 - سهل طخشأو

 امهعامطت5 لع ةماععمععاهكممع ؟ععسسم 1[مالمصتع هدععمعر ةسعام»ع 3110115 4/7260 عن قل: هركعو

 ملعم 1518 قر" ةعم0ء]ب لتععم ءع حمسصم 968 (ذمع. 22. ذعر 1560) رصمعاطتم. 10عصت ءمتتع

 مدعم( مست جازت 01031 0ع 7مجورن ءمردصتعم: ررآمكع ءىةغر وتنك لعوكلا 1084© اع

 نميه7. ظلم خ1 ءغ ْز غولمنع طط'لط ءال- ةجقعر ممعامطتق 0ع زصاععم : عامك مسمع همطهطتت 110

 مععرمستللا ءمعدمت حست و ةتعام»ع 1/5 1ع: ]1 (لأت» كةسناقر نست طتع ذه اصاعت مت عام 0

 عم] متحمس ءمرصممطوجتاب ح 60048. ظلعفذل عع 81 غعقدتع ءدس]تطتو ةمدعاقطتق 0ع ةماعت-

 مععاولممع 10 ءممدمتعأ : ىرلآ1مدع ههئئصلعستق ءت5ذ ةتلومم ممداعو لص ءعاضعرلتك اعضصتمأق أ

 رم دمتسعمطاتع همس ر“ ةسيعام»ع كعيجتل هطععلك 472 ظعرب 2101, مسن» عا ل0]نناغ, ةصصم [4

 (زمع. 25. كم. 1411)] رصمعطنم. - 6049. [1521عغ 11 غء1دز ءهسم]1أطخر [ةءاقكنق 06

 داعم ءاملممع عطل ءمعوصتع ىر 560 معمعتل طقطت(ةهغمكطسم "[ةعامسر ““ هنعام»ع 1مل

> 48 
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 ةلوق ربسفت 3 ةلاسر 0 سيوع لكم ومو 1. ةنس قوتملا ىلالطسقلا ىفطصم مدح

 اسردم هنوك لاح اهقلع هداز خيشب ريهشلا دمحا ىنوملل اًدادنا هلل اولعجت الخ ىلاعتو هناكبس

 نيب ىذلا هلل نيحلا هلوا ىواضيبلاو ىرشخمزلا دارم نييعتل ةيناميلسلا سرادملا ىدحاب

 ىلع ناك ام ىلاعتو هناحيس هلوق ريسفت ىف ةلاسر ا.د خلا ةيعيرشتلا تايالا لازناب هنينادحو

 جام ىسحا نأ هلوا هداز ىخاب ريهشلا ميلحلا دبع ىلوملل هل هللا ضرف اميف جرح ىم ىبنلا

 هلوق ريسفت ىف ةلاسر 4.0 اشاي ىلع ةسردمب اسردم وهو اهبتك خلا روطسلا رودص هب جشوت
 2 تدل 1

 بيطخلا ىجافخلا كمكم نب ليحأ خيشلل ناميالاو رادلا اووبت ىيذلاو ىلاعتو هناكبس

 اهبتر خلا هتايأ ىناعم رارسا رهظأ ىذلا دلل دمحلا اهلوا [ىلاعن هللا اهفرش] ةرونملا ةنيدملاب

 هريغو ىسكقملا ىلع خيشلاك هصع ءاملع اهيلع ظرق كقو ةمئاخو دصاقم ةتلثو ةمدقم ىلع

 10 لاسعلا دمحم ىبال راتخيو ءاشي ام فقلخاي كبرو ىلاعتو هلوق ريسفت ىف ةلاسر 1.0

 110هث]1]ي - ل - لذ, آل ىاهركع (معم1 ع7 حصصم 901 (دصع. 21. عزرا. 1495 ) 7201630. آم عانق

 هدغ 0118 عزلزك ]ماعلا |مععات. ع 0050. آ1ن5 ة]1عغ 11 عغءوالذز»ع ءدساتطتو ةدعامطتق لع ةساعت-

 معءاملممع 1هعز لتحتمأ رىراللع عم ممصهتتع آ1عم ةنستلتغ ات صعمر “ حسيعاممع اط[طماله 4/70,

 ملعم 57/ع/سملع]ب لنعأم رو وست ءنتص هطلغعع هقمصقعتمدتكو كتبا 00عام ءةدعغ ه0 تصمتس

 31 ملعستحستس كوع تتر دن قعدسسم دفاع هععأر ن100 72م7 61 طيور عر»# تع 8 ءنل] يمتع ؟هآستقك عصام

 [معزجزغ زام: آدسم 12عمو نسكت ثتمئامتعس كنمتت 0لعصسمصكأةهكتأ "عهعاممسلتك ءيمعتطنخ لممأتعت

 امره عماع] نتأام هرموأات5و اع, - 6051. 1آ11501عغ [1 خنآلدزع ءةمس]لتطتر ندعاوقطتق 0ع

 ماعم مءامامصمع ؟ءعادورحتست .ءفمعمصت عمدستم : ىر المص كلغ ةنمعتع مدئمرط ءامض هلطست ماهعسلاتتت

 زم (معزعسلم) 10, نسم 1بدف زللت ةامطتتغت““ ءاعبر ينعس ا1هلا1ذ 4ل60-ء/-!مل» ؟دلعم

 م1 عمللع] لتعامعك هعئتمستغو كد 0هعامد» ءودعغ ه0 ءملالععتسس لل: 2ععالمع. 1معرتأ ]8

 ا

 طرممععامصاتعكتسامتل و نم ؟عمماعم لئصعدحتضتس هدتلمهصاتع ءاعم. - 60352. آنس ق1عغ 1 (ع[لقأ

 ءىساتطتر (ممعامطتق لع زماعع مد: ءامالمصسع ]0 عأ ءمعقصتعأ : ىر ]نت ةتاعللل 156ه]اتعتناتلتأا ([0دتانن3

 ء ظلعسرم “© حدسعام»ع كذاعتاعط قلقت»عل عرب 31ه]ءمتتسعا لكامل ايرغ (نهمعمممغعمدمع ذص نتاع

 3آلعلتمم زلطسكاسمتمم |[عسحتس 12ه ممطتلت(ءا]. 1معلرتغ زم: طمسق ]1)عمر نتت ةععععأم ةعطقالق

 رممعسسلل ةانمسنتال كمر 2عللتغ ءاعبر ءهغ تن تم مهعاملمصعسر اعلمه ءمصقتلتع عغ ءمصعأالل

 ةزمصعرب» لتدامطنتا. [زعأ لمعان ةمعاملتك ةدمعو نأ كةطعتلعاد لع 210عم00ءد# ءأ دلتتو كت

 10 ]دنلع مدمعمج ءحطت]ءصتصأاب - 6053. 1لقةل عع 1 عغعلوز»ع ءةساتطترو ةدعاقكطتق ع

 ماعد« ءاماتممع ]عن معدمتعأ : ىر 1ك لمدصتصتق طتلتق لعمار نم0م0 بلغ ءأ ءاتوتأر “© ةدسعامدع

 كاع 71ه مترتنعلأ ملعون. - 60054. ]أ 5ٌغ]1عغ 721 (ءعالدت»ع ءةسآتطترو هعاوطتق 0ع

 ماعم مرمءاماتممع ]وعن مددمتعأ : ىيلدس نيتاعتس 1ءعمحتستسس اللمع مل ععصاعتل كلهن ,““ ةمنتعاماع
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 فشمد لحأ ضعبل ليللاب مكمانم هتايأ نمو ىلاعتو هناحجس هلوق ريسفت ىف لاسر 1.5 ىنولا

 ىماشلا نيدلا ءالع انالوملو 1. ةنس اهفلا ملا نيفراعلا بولق ظقيا نم اب كديحن اهلوأ

 ىف ةلاسر ه0: نيدلا ىهح ماعنا ةروس رخآ ىف عفني ال ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةلاسر ه1

 اهبتك ورسخ ىلوملل ماعنالا ةروس ىف كبر تايأ ضعب ىتأي موي ىلاعتو هناحيس هلوق رهسفت

 ىلوملا لح .كقو رهاظلا ىف ةنسلا لجأ ىلعو ةلزتعملل +2 اهنوكل ناتخ ىمحم ناطلسلا رماب 5

10 

 هيفو هةوجولا نم ةاركذ اميف ىواضيبلاو فاشكلا بحاص دام فشكو لاكشالا هذه روكذملا

 ماا ةنس ىف عقو هنأ اهيف ركذ هنحشلا نب دمحم نب دي نب ربلا لبع نيدلا ىرست ةلاسر

 ضرعت دق ىيطلاو باكتالا ضعب لكشتساف اوقش ىيذلا اماف ىلاعتو هناحيس هلوق ىف مالكلا

 ةلاسر ك..» لكشم هذا رمالا رعاظو رظن نسحو ركف ةكص ىلا نانحم هيرقث ىفو هنع باوجلل

 ةمدقم مهو ةنس قوتملا هاشداي ريماب رييشلا ىيمأ كيكحيل تكلملا ىلع رشبلا ليصفنت ىف

 3آها]11 110167170 11 ينم. - 6055. آت 51 عغ 11 عغعالدت» ءةسلتطتو اعوعاقطتق 0ع

 1ماععربءاونلممع 101 ءمعدصتعا : رىر ا( ةصاعع ةلعمذ ءزانلك ( عقأز ةمدسمالك ؟عقأع» ذط 20[ ب“

 جتععمرتطتسعس تعم حلتوتم 1)درصسدمععمم , نأ أه ةصعامتلغ: طهتتلهتنتتق اعو وندئ1 ءهىعاأاهغ 2

 عماضتملتسسل ءعاعمو ءغوصمم 960 (ةمع. 18. آل ءع. 1553) ءمدصممسستغر ءأ ل[1هأله همداعو قل76-60-04+

 دموي. - 60560. 1153 1عغ 11 عغعالمدت» ءدسملتطتو دعاقطتق 0ع ةصغغععم:عاماتممع 10

 يرموصتعأ : ىرللمم مم0لععتغ ( دصتسمع 8065 ءزادقز . ؛“ نسن 20 اصعتس ذادنهدأتع 77*47 ]1ءعلطتتب

 دسعام»ع 710/1٠ هل- لن. ع 6037. آخ 5ة1 ءعغ 81 غعادزع ءدسسلتطتو طدعاقطتق 0ع ةصاعت-

 مععاونممع [10عأ مدعدمتعأ : ىىآطلتع يسند ءعصتعغ دلتوسم0 ةتعمم كنس لمددتسأ تترك“ ودتتم كدت

 راج 1ءوئطتخ و هنعام»ع 110115 72/0ث"ءعمر نأ كتل لاتكذان كانلامست 110/1677760 1101 5

 ععرتمستغو تنص ةتجاتتل عمانتل 1ص ءمستسم امتد 3110(ةعالت6 حصن ءعغ ءمصطو كانصمأا35 5ععاتت ل0

 هده مع مععت وتتلعمتد ؟ععامطتمس ةععصقمتل ءمصاتسعع ع. 310115 ءمدحصس صم دطتق طقق لن ملام

 حسطت_حتمك ةماكتغو ءأ نتتهع جيعام» ءمرضمعساقكت 7265/5/14“ ءغ 8620] م6  ةنعدمتطعدتكع

 مم]سعمتمأعو ءةعرمصتغت نسمهفعصسانق هعالتععأ دعمك ةصاععم :ءامصلك عهلمصعك حاطت]ءعوسأ لآل

 ءدلعرب رع رهعر»ث - هل - لأ مل آ0- ءآ- ةعر»» عبو 11ه مرتنعل ]ظظعتي 1101 هتيرتتءل 13 عزن-ع1ع آر عارتاعاب

 1زطءاطسمصب ءلتلتغ ةطتاوسع معمعطتطععو جحصمم 876 (ذصع. 20. لكدصص. 1471) مدعم(! هصعتت 1ةعاقتل

 ءووع 10 ءمعوصتعأ ىر ظورعمر وست زمقعاتز ئءمع ةطععتمساو “© وسعري همعامستسل جلتوستمك 01! عئلعد

 مودع كامامععلاو ءأ 1882 حل تكدس عععرمص0عع ةمقععورتزمدع. لص ءمصفاتطتعس0ل0 141

 دعدكات ةوصه ءمعاامنلممع ءعغ عنه دع ةتطاتلل ءمصعت ل ععدانممسع نت هعععمدع طقطتستغو تصلع هلق

 حردمدععغعو ونه عقام معصب ج00 011 عئ] هج ءععدع هع اصاصتعوأوتلتت. - 0038. 81581عغ 13

 ععغعلطخ]ل ءا- طءوطعع جهله ءادسع] : ءاعر ءمعافطتق 0ع طمستمتطتق ةمععاتق مههع1عععهلتقب

 ديعام»ع 1101 مستعمل 11دك, ؟هلعم رو» طملئ]فا لتعم ءهغ دصصم ... رممعاتم. 1 طلاكتعمع
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 ىلع مجكلا ليضفت ىف ةلاسر 1. خلا «مالك مع ىذلا هلل كمكلا اهلوأ ةيتاخو ندودعتمو

 نم ةعامج هيلع اعدف فسفو اهيف عدتبا هنأ ليق ىكبسلا نمحرلا دبع نب رماع ال برعلا

 ىف قحاب لالدتسالا ىف ناورم وباو ةغالبلا ةقيدح قى معنملا ديع بيطلا وبا هدرف ءاملعلا

 دمحم وبأ هيقفلاو قرايلا فطخ ىف قراعلا هللا دبع وباو فلخلا عيمج ىلع برعلا ليضغت

 مرلعلا ميسقت ىف ةلاسر 146. ينيرخاتملا نم ىطانرغلا سرغلا نب دمحم نب معنملا دبع

 ىمهورلا دحأ خيشلل كيلقتلا ةلاسر 1.41  خنس ىقوت ىلاجركلا دمحم نب ىلع فيرشلا كيسلل

 ردي خيشلل عنامتلا ةلاسر 1.017 خلا هلاون ىلع هلل ديحلا اهلوا ا.“ ةنس قوتملا ىراصحتالا

 00 ىرخا ةلاسر هناعرب ىف هل م2 ظخنس ىئوتملا ىفنكلا سرغلا نب ديكم نب ديحم نيدلا

 ىنايفصالا بيبطلا نومحرلا دبع نب دمحا هيودنم نبال ىدنه رمتلا ىف ةلاسر 4.1 اضيأ

 معا زم مسمع ممعسر لمع ءيمعتلتع ءا فصعاطتعتممعنر ءأ ةمعتمتغ زاه: آطهسم !)عمر ءانزانق

 لمعئتمع هدصصعم مرسي ءطعملتغ كعب - 00539. 1115314( 11 غء1لطن1 ظظا- خر عيد هله

 11 - خرعدطو عمعامطت5 لع طوعتزه ةعهطتطسم مدع هععملتعو ةيعامتع قلطتع لق“ طعنا

 ق4 ق6يلل-ماد ليست كما,  لطتخ ممحدحصتس معضتسس هاملت ةمدتم ظكيتسدع ءغاذص اسرتعامتعس ةمعالأهدع

 لزنطسع: وننلك لع فينععم راسععك دجتعمو 00ءغم5 قىصاعد هع م010ءوكتغو ءدع نيتطاتق ءانللل

 مكخمعمأ قات !اهتبزرنأت قط ءأ - سمنت ذه اتطعو 1ظهل1ءمأ ءآ-اءامجاآما , لات لل ء"ة مالا

 ص هرعنع 1017-11 آم”ا]رمعع لأ ١وكاطأأ 11 - ق»مأ هلع قعسأ' ءآ- خلماعر قلاع لالعلاعلل

 امرك دس تطعم مارك هل -ةممسنعر كح ةستمعممعتلطدق قللت ه210]يوستن عا كا - ءآ - دربملنل ةنل

 رمزي ةلم/ودوتمجعلأ عرب 6 رمتع- ءل- لثو 6! ممنملغر ودك عع ةعتمامدتطانس ةععلمرلق هعامتتق

 ميز ب 6000. 31[1 ممل عع [ز (ع قنص ءل-ه]لنشس اعمعامطتق 0ع لتمعرباتسمستست 01515102عو
 منعاورع مجول كطعسأأا لل ظعري 71له]متست»عأ لمد زايبغو ةصصم .. . دل 0110. - 1[ 1 عأ
 هل 1ع ع]1ن لو ممعامامعم لع ةهحتلت هلتئمصس انستاماتممعر هنعافم"ع قلانسعا ]طبق لع ارقكت“ةو
 حصصم 1043 (نصع. 28. لسم. 1633) رصمتاتمو نتأ ذاه 1معمتغ: طهسق ]طلعم متم ءلانق

 ممعا نعمانو ءاعب ع نلقد. 815414( عل( عستصمأار نمعامطم 0ع دسم رتمطتطتاتمصعو

 دسععورع كةاطعتلل 2 عل»-عل-لخ» 71ه]ب ممتنع 18 عرب قل هارميدرسعا عرب 6 عممو-عل-لغ» آآهصعلتاهم

 حمصم 594 (زمع. نت. [آ2ءع. 1488) رسمصطسم. لل طسصع لعيسممعات ضلت هلاعضتتت  ءاتقتل

 نممعاماتسس ءلزتلتال - 0003. 1521[1ع+ 11 ءل-( عرسع طنص لتر طوعاوطتق 0ع امهسقتتسلتقب

 ةهيعمرع قلع العرب لطا-عا-« ماسمعت 1ع هلا ا!آعلتعم , ؟حلكو طا ل110 عمعقاب لتعاف.

 ا

 10 ىث

 الن نن64. 1[ 1- ]زلال عع لخا|- "1 عمم( طلو عار (عمعاماسس هسصتم طسقسمت نه 10عم معتم عوق لع

 همصلتنمصع [) مت عتمصس هعلتصتع 71عم/عمغ, هسعام»ع ذطعتلعل طدمقل قرع« عمق | لل ءعتماعاعأو
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 ةيوسنملا ةلاسرلا ركذ يلا لاكلاو ديحوتلا لحمأ نم انلعج ىذلا دلل ديحلا ايلوا [1.80 ةنس

 اًباوج بتكف ميعاربأ خيشلا اهدرف ايخسن ترشنناو اهددآوز فذحب ىلازغلا حمحا خيشلا ىلأ

 ةشبكلا بعل هجو ضرتعملا لقنو تاضارتعا سمخو تالاقم ثلثو ةمّدقم ىلع اينرم هدر عم

 خيشلل خيراونلا ةخلاسر 1. نيديعلا كاك ئىم قردلاو باركلا 0300 ىراخبلا حرش ئم

 ةلاسر 1.41  ىضاق ىبنصي فورعملا ميعاربا نب هللا عنصو فورعم نب نيدلا ىقت

 نالسر ةلاسر ىتعي ءارلا ق ىقاي ءايركز ىضاقلا اهحرشو ىقشمدلا نالس خيشلل كدبيحوتلا

 نب لدمكم ىنب ىلع نب لديكم رمبخلا ىناأل ةولصلا كراتل دكيعولاو كيدهنلا ةلاسر
 ور

 , اوغالا هتميظعل تحبس ىذلا هلل كيحلا اهلوا ىنايغصالا دعارلاب فورعملا ىنيزاوملا دلاخ
5-4 7 

 32 ابيكا ”» دلتف ق'*ءاجن ابق >5 يقكتا قم  ءاحا يبقا ؟ باوبأ ةعيس ىلع اهبتر خلا

 ابيف 1 ةعبكلا فلختم ىلع ءاج اميف ٠ لصي مل نمو ىلصي نميف © اهيلع ةظفاحملا

 دمصم 1042 (ذمع. 9. للصلب 1632) دصمعطتم]. [1معلجتأ ذه: طمع طلءعمو ونخ مم5 820عخ1 ص

 نصت ]ننس ءغ ةامطتق هماصاملتق مدعاتعإمعم5 عددع ؟هاستغ ءاعبر ءأ ءمرصتت عاتت083غ [3ءاهأتللا

 ةاطعتاعطم قلقتععل 6 معم#7 تطصطست , ذكأذ مسسعمر نغ علسصلمساأمه هددت عععأال  ظحعسمماد

 ]ددعع معمردعدأو ةسصغز دس جماع هةطغعتلعلط 18 ”عقترو عدس تعابأمم عار مععممسقاتت) 5ةعطأ مدل

 جلع عدوعتستا 5ءلمعوجدعمم رو و100 ذم مجدع هن ممعتل , عق 0155 سون مدعم عغ وسستسوتتع مصل

 (جنلمصعع 55ممدتكت» ءلوأط 1ص ءمصقتأدمسل6 جازممع نكاترك ءعغ طدقانك 11ه طعدوتسمطكتمتل ع

 ءىررسعمأهعم 208/471 0ع ءييتأع طقعأحستست طغعجتسللا ع هعامأم1ا11 ع ءهمرأ16 همه12ع[011

 ونيم4 ذه آاذطو 420 !1ءعلطمخر داتتلأم. - 60603. 8تعة]عغ ءع1-غءدع ةعاططو 6دعاقطتق

 زمامرمتمسسم , هنعام»ع 8طعتلعط 1هعمف- هلل - ل: 8ءرع 721ه: هع كمت ممأأدلب ظعتا 17 ]راتب 3

 مدلعم هيرأ ف 06016 لتعم. - 6060. 8نع ٌخ1عغ ع1 - عدسطت لو طمدعامطق لع تكدلطت انصتتتق

 1]رعزو جسمعام»ع هطغتلعط 12م7 10و مع]نع]#. 0( هردس ءعمامتتستل لص ءاتتتل (0ةلطف “0

 هوتمستغو 0ع وسم ذه !ذ(ععج 26 هدط 12:4 ءما معن: ؟10ءوطتالم ع 6067. 18152161

 ءا]-عغعط 014 6ع ءعا]-دعه 10و مهعاوطتقو ونتتك ءأر وننأ معععو6ل مطعم ةماعسسعاتل 2ععاتعأأو

 (معمععم ةمزاعتا ءهغ دصتسماتت , 0[31>ع 481 17م]يعف» 7101 متتعا عنج ىلع طعن كلما عتست»علا

 8ع 100 4/7:0 11عاما 1ظم]فت#, ؟دلعم 7720-871 ةتعأام , دنت ذكو ذصعمأا: طهتتق آل عمر

 وسعتس معمماعع مجهعمت ملت سعتت هممت هةر عاسمعدع مدعلاتعمسا ءاعبر ءعغاتصس 5ةعراعتتل 32113 ءاتتلا

 لتستمتنا - 41. لع انكر ودمع ممممعسلد ةوصغ 0ع عم سرنا عامأتم ةععاتكقس0و و 0111 80

 معواتنوزإغ - 2. ع تدر ودهع 0ع ءّردك مععع 01 ءمعدله ةدصغ ع 3. لع تقر ونهع 0ع معع6062ع

 جقدالسع هعلعسلع هطقعمدسلو ةدصغ - 4. لع عمر نحن ءدص [هعلأ هغ ننت ءونص هععاذولأ

 3. 0ع تكور ودمع ءمصاعج عدصص 031 ءعملو ةدتصار وتنأ مص عمات ةمعجم هع ةنطلتتعلا ع 6. 0ع
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 ةولصلا :لئاضف ىف. ءاج“ اميق' ةعامجلا كرات كيعو ىف ءاج

 ميجلا

 اهلوأ ءايميكلا ةعنص ىف ةمكحلاب هجيووتملا كلملا ريشدرا ىلا ميككلا بساماح ةلاسر

 ىلوملل ةعفانلا مولعلا فصوب ةعماجلا ةلاسر 441 لا العفو اًلوق ىدصلا كلمسا ىلا مهللا

 ىمبهملا نكلملا لل ديكلا اهلوا [11] ةخنس قوثملا هدأز ىربكشاطب رمهشلا ىفطصم ند تيمحأ

 ليم نيدلا فيشل ةلباقملاو ربجلا ةلاسر ه... . ةمتاخو بلاطم:ةتلث ىلع اهيتر خلا ناتملا

 أوم خيشللو تاعوضوملا 5 اهريكذ ةخيشأو خعغاذن ىو ىدوعسملا |[ ديحم ] ند كوع نبأ

 هجالعو هبايسارو ماذجلا ىف ةلاسر 31.:أ لوقلاب اضيأ هل ةقيلعت هيلع, ىدنواكسلا ىيدلا

 ىم هنأش ىف [ءاج] امو دارجلا ةلاسر 1.7 ىقيرفالا بيبطلا ميعاربا ىب دمحا رازجلا بال

 ديالق ةعومجح ق3 ليندا ىذسميتلا دوعسم ىب يح ندب فسوي نيدلا نايك داسفلاو حالصلا

 مستمتع, نسمع ءأ زماعصأمصاستعب نيل لمعاضسممتس هرئاطملمدحس فععلتعوتإ - 7. لع معمعدامملاتم

 مر:معمالمصتع هم]عصتملع.

 1[ مم عا ماأسم ةلززلع عمامقأ(6ما]معر نسمصتس اتاصلل ه !ذغععم لفو ةصعات ماتم

 نملن8. ]131ةةلعأ ل خس ٌةعطر وستماماه لمصمعطت مطئتلمعمرطت هل قل"0ءع/و» "ءععصي نست

 عمجزعماته لم جرتاع طجحصتعم ءةحععالستا“ 1طمعلرتغ زلم: © 1)عدعر '1'ع عمعم ؟ءةيتاماعس ام

 لتععملم ها ةععصلم ءهاعع - 60069. ظ1- 1815 غ1 ءغ ظل ل كستمتر اههعاقأانقو نال[ هلله للملا

 ل5وعتربا أذ[ ممسسس هاتلطس لعععع مانمصعس ءمرسر»ءطغعملتغ, هسعام»ع ة[هاله ك/تنعل عبي قاتندا هزه

 منلعو 1ع, عقرد» تبا لع]ب للعم ءغ همصم [968 (ذمع. 22. ظءعمام 1560)] سمعتم. 1معامأغ ]8 :

 آمنه طلعو مععأ رماعيعمألر طغعصعلعم اعبر عازم اعد ننمععالمصععق ع ءومصمع] نعت مصعس

 لزوزماسم عوان - 6070. آ1 811 ءادز عطع رك ع عاددسم ءقطعل ءار اههعامطتق لع علسعأتملع

 ممن جدعوسمأتممعسو هنعامع هايع» ورك عل لت 71هاءميستدنعا طظعتن ل ءوثأل ظعتن |[ ةلمابعت»#7ءل]

 17مم. 1 ضطعلالسع نلتلتع هغ ءممزمعدعو نست ذه /8/- للملا  ءمرصتسعتس6؟ةاتك. 10

 هلع عع كةطعتاعط كمل - عل - لق ىمزمممعلم ههتمعتغم هل تلطسوسع جلصماهغتمصسعس ءلللن

 نسمع [مماكسس دئعئطو (ءحاسم هحربمدتلم هلستجام طفطعأا - 0071. طظنقة]1عغ 1 عادل هلعتسي

 ضمعامطتق لع ءالعرطحصاتمع و ءزادع ىسعفتم ءهأ تيضاتممعرو هسنعام»ع قل]آننعا عت: الان” اأت

 ا1١ءلنعم كلععممسم , رسلعم لا: - ءازرععسم» لتعم. - 6072. نمل ءعغ ءعادز ععق0ر (2معاقطنق

10 

 عزا

 [0 لع ][هعيفماتم ءمصتسقيوتع طمصم ءأا مرمكتو مصلتغممع , هتعام»ع لعسما- ءل- أ: 7”دتإ ]7 نا

 1/م]يودترعلا ]لعرب 3/1 ممثأل 'ضسملعم [آآهمطملتام.  (نهسسعسم دنع ذص ةرا1معع
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 ديومب ريهشلا ىلع نب نجرلا دبع ىنوملل ىزجتي ال ىذلا ءرجلا ىف ةلاسر 4.ب“ نايقعلا

 نب ناقسيلو ىسخرسلا بيبطلا ناورم نب دم نب ديا سابعلا قالو 17 ةنس قوتملا هداز

 دوهعلاو ةينامزلا ىزجلا ىف ةلاسر 4.15 "1.4 ةنس لتق هل ةياهن ال ام ىلا مسقني هنأ ىف لمح

 انالوم بنكف قامآلا ىف اهب ىذقلا عقوو قافآلا ىف ترشتنا ىناوكخنلا ديكم ىلوملل ةيتألا

 أاولدعأ ىوتغلا هذهب ىقاوجخنلا كرفت دقو هرخآ ىف بتكو هيلأ هلساو هيلع ار ةمحاش وبا

 هبوتكم ةديع نع حرخو هروبزمو همقرع نع باجا دق ىناوجكاخنلاو ىوقنلل برقا و

 88. ةنس قوتملا اشاي لامك نبا ناميلس ىب دا ىلوملل مسجلا ىف ةلاسر 4.0 دروطسمو

 هماسغأو عمجلا ةلاسر 1.0 3117“ ةنس قوتملا ىديمحلا ىديس هرق ىلوملل لعجلا ةلاسر ة.

 لاكشالا خهباشم نع هنت ىذلا هلل دمحكلا اهلوأ لضاكيم نب ليبدأ ربج ب قريصل دغيصو

 ماوقل ةددعتم عضاوم ىف ةولصلا زاوج مدعو ةعمجكلا ىف ةلاسر 1.00 تلا لاثمالاو

 ءل-ةميورنب. - 0073. آتقفالعغ 11 ءاآ-لمما'ر (عدعامطتق 0ع مدهعاعر ونسمع حسوأتاتك هممصد

 لتسلعمله يدغ هسعامضطسخ اط1هاله كلل - ءا- حهايتسمت: ظعتي كلغ, دلعو 321همهيوءامنلعأب

 لنعأم ءغ دصسمم 922 (ذمع. ة. ظءعطع. 1516) دمتم و ل: /عارااع قكارتسعا 8 عزا 7101 هتهتعل

 طلعت ل1 ءموتن ئءموزاعن ل1 ءلتعم و ع 8ممافت» عم 1108 مستسعلار نست لع ءد دهتغر نلتهأ ءطاتق

 ذم ةمظمتطتس 015101 مواعد(. [م(عع1لععطبق عما ةسسم 6087 (زسع. 0. 7عططم 1288).

 6074. اآكأة غ1 عغ 11 ءا-ّلذم 1 عاد عرس ةمسلو عا دكع عا-هطلت0ل ء1-ة 2412 ءغأر اعدعامطتك 0ع

 معلن طسك رسم وعمستق ءا مدعاتك ذم ظااتسنلال اعصواتق , ةنعام»ع 3810115 7101 عس»عل ه7:

 م4006.  طعمورهيمتتك ذللع ءيغ اتم معونممعم ععرتمامعو كنس ءموتنع ؟عقطتعمع ذم هعناأ ةصوتلم»

 زآمعلعصتمسأ. 1هوسع ا11هل1هد ممداع» قلاع ك/عايبسع عءعاطاواتمصسعتم ءزاتق كمه مكاتتغو لانهتال أ

 ستكأاو ةعلماأم ذم طمع طتق ؟ءةياطتم: 268/نءموم ةتمعيدلمس طمع ععوومممم زدعلتعم ءةيععااستغت

 ىىرلاتمأم5 105 معهعدامأعرو همست طمع معمدتسع 20 نسمععم آكل ةعععلتت“. ذغع 7017 مات

 انكر ودتهع دانه ةعلموزغ هع ممامهكتغو طقتتل ععدممصلتغار ع 2 150ع ءمصتتص 01 5ءءددتأب

 ونانمع اناعرتمه ةدامطتلا ءأ قمصقتعممكلام - 60075. ظنعقة]لعع 11 ءعال-ّززعسد, عهعامطتق 0ع

 معممنعور ةسعام»ع ال1011 قلقت»ع0 طظعوري ذكم7ءنسث» هاد: 1( ءسن/ممعآاعر ةمصم 940 (ذهع

 23. لدل. 15333) دممعطتم. - 0070. لكذ18 غ1 عغ ءعا-ّزه']ر عدعامطتق 0ع لمهتعو وتتطسع ز10ءد

 نقرمصسرتا دع , جةسعام»ع 371ه11ه (مم) ىعءيررتلع ظهرمعملغوم دصمم 913 (ذمع. 13. ةآهتم 1307)

 رممعامم. - 6077. 118 غ1عغ ءادّز ةسنأنلا ريع جحعدقستطت ع ةزعهعطتطت عدعاقطتق 0ع

 مسمعتم ماسعدأتو ردم ععمعساطاسك ءغ مصصتق  هتنعام»ع زوق" عا ظءت» لءان برأ عن لل ةمأمو

 وننأ 12 دصعامتغ: طدسدق 10)ءمو ونأك دل هدصصت عكتمصدسصتتت> ءهغ ةنستاأ هلل صتتتتات 1810

 جدلتعسسم ءقع عباس 0078. ظتعفلعع 81 ء]-ّلز هدردصفغ 5ع دلس أتخذ ءال-ةدلقأو

 امدعامطتق 0ع ءممععصمتطت 1م ىغطعل»عولت لتع ؟عمعرتع ءغ 0ع معععولممع ص ؟هملت» 10عاق
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 ىنابتلا دا ىب الوسر ىيدلا لالجلو ؛ه. ةنس ىقوتملا ىناقتالا رمع ريما نبا بناك ريمأ نيحلا

 ىو. ةنس قوتملا ىسوسرلطلا ىلع نب ميعاربا نيدلا مجن ىضاقلا فتصو +1“ ةنس قوتملا

 دويحم نيدلا دامعل ىنيج بوج ىف ةلاسر 4.21 رصم ىم نبيعضوم ىف هزاوج ىف خلاس

 ستختملا نابعش نب ىفطصم ىلوملا هلقنو نيدلا ءالعب فورعم لا هللا رونلو ةنس ىقوتملا ىزاريشلا

 5 منرفالا دالب ىف ناك هندعم أ هيف ركذ هتيأر رصتخم ىكو ةيكرتلا ىلا ةيسرافلا نم ىرورسب

 معرايد نم نوجرخي ال كلذ لبق اوناك دقو ةنامعستو نيسمخ ةنس راجتالا ضعب هجرخا

 ناميلس ناطلسلا رصع ىف ىرورسلا دعب ىفخم هصلخم ىناليك رعاش اضيا همجرتو ةيفخ الأ

 نأو ةيسرافلاب ىناليكلا ناخ رفظمل روكذملا هللا ةمعن همجرت ىدنع ةلاسلا لصأ ناأركدو

 وطسرا هل لاقي لجر ومو مينرفالا دالب نم هجرخا نمب ىقلو ءىشب تسيل ىرورسلا ةمجرن

 10 خيشلل هنميقو هصاوخو هعاوناو هسانجاو ىنأويكلاو ىئدعملا رعوجلا ةلاسر 1... هيف بنطاف

 هلل نمل اهلوأ [21 ةنس قوتملا] ىلافكالا ىباب ريهشلا ىراصنالا دعاس نب دم نيدلا ىيح

 [معمله معمطتطتكمو ةهسعامستطادم ( 1 نما - ل٠ لف اكس ةتطم ظلتم ميروكت 0م“ ل11 ةعاملاقو

 حصصم 758 (زمع. و. لحص. 1356 ) معتم و ءا لع - ءل- لق: 1مم ع ظعتن لآتنعف 1 انتو

 حصصم 793 (زمع. 9. 2ءع. 1390) دصمحأتم. ىلع (:ةلطخ 28ءزرس- ءل- ل: 8" ا]أن» عن لآ

 1م(, همصم 758 (زمع. 25. 18>ءع. 13560) مممءاسقو ذم هعامام ءدمرص لص 0نمطسق كلعورمأت

 ]معزع ]نعئامتس عوذع يماعملزغي - 6079. ظلمنا ءغ 11 نزدسط نامت, اممعامطتق 0ع !!عمو

 8كزمعممتو ةهتعامسطسم طوفل - ءل- لأ: كل هليرستل كف سقم ةصصم . . . دصمتتاتم , ءأ لا هل/هأو

 رساعم ل/4- ءل- لف للعام.  لخدع انمجته معتدنعم ا[1هللح 21:تاهرع عتب مارمافت:. دلو

 و روم" ىعممتست مهاتكو يبن لص (نععزعمتس اعمسمأس]تغو عغ مصر عملطتسا عار نت00 ةمهع 503+

 1طن مععطتطمغعو ءزده 1هلتمحتس ذم اعف ظعمصعمدحتسس ءيقعر رد عععمامتسسس ةلعتس ةلتوؤسعتس للم

 حصصم 930 (ذمع. 0. فكم. 1543) معلستسم7م ءحربمرعامهدعز ةصاعج ذللطسال ممص هلعأ كمض ء

 مماعم هسه تءاعامصا.  طوعوعإءععو ممعام ][كلممعصمتمو تأ ءمعممتسعم م0 ءاتعتسست 1/101/1

 ياو ترن ممدأ اؤد_ع»# كدلاحصت 50/عنبم» (نزمتتع ؟ءعاتغو ءأ ةمععطعأوج مدس اعهعاهلالق

 معملتغ ءىدع زملتعست, ونسم0 هدنضعاملامل ادسلفتتك 7101 هز/ عبو 11/101 1111716 معتمأعع

 ممم مسغو ىمصيسمل عمصقلمك أ مصعتس هتطتا يدعو مع ميكس ينص عم صك عمتكةعو ونمت الطتل

 10 عنو 1”عمص ءمرصتس عمم ءامح مغر حتصسستونع طسصع قعمغماعاعس هميصتسمتت. كغ هسلاأع طنع

 عز( ءعرنو. - 6080. زنمةلعغ ءعل-ندسطع»ع عال - صه عصأ 5ع ع1- طعنت ةصنو

 (معامطتس لع ةمطعتمماتم دستمعتملل ءغ ةماسملتر ءزدق ععمعئتطسكرو كمععت ءطتتقو م0 مدت عاماتطاق

 ء( مععامو سعصس ةطعتلعط 2160/يرغ- هل - لو قلما عل طظعري كنا قسف»"#, ؟دلكو 11: -

 م/م لتعامم | عع همصم 749 (ذمع. 1. قير. 13485) درسمءاسق | , طططمزدع الهزل - هل - لأ
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 لقعلاب ىمسملا قرافملا رعوجلا ىف ةلاسر هدا نيدلا دجم هجاوخل ايفلا خلا هلاضفا ءافك

 عديم دج دعب ايلوا ىلاودلا نيدلا لالج ةمالعلا اهحرش ىسوطلا ريصنلا ةمالعلل هتايثاو

 14 ةنس قوتملا ىتسامركلا نيسح نب فسوي ىدوملل داهجتلا ىف ةلاسر 1.8 نلا فئاقحلا

 قوتملا ءايركز نب ىيكي مالسالا خيش اهيلع ظرق دقو ىضاقلا دومكملو ىرخا ةلاسر هيف هلو

 [.1 ةنس قوتملا] ىمورلا ميعاربا نب دمكم بيطخلا نبال ناهجلا ةلاسر ا.ه“ 1.ه» ةنس 5

 ىلاومل ةهجلا ىف ةلاسر 1.8 خلا نيدعاقلا ىلع نيدعاجملا لضف ىذلا هل دكمحلا اهلوأ

 لئسك مالك فييوت ىف هداز لضفالو لقسك انالوملو هداز لضفاو هداز هجاوخ ىلوملا مهنم مورلا

 ةليقلا ةهج ىف ةلاسر 4.4 [هداز] ىضاق ىلومللو قوسماسلا نسح ىلومللو هداز بيطخ انالوملو

 لضافلل بيجلا ةلاسر 4.46 51. ةنس ىفوتملا ىمورلا ىالطسقلا ىفطصم نيدلا علصم ىوملل

 فورعملا باجبولا دبع لضافللو ىمورلا هداز ىضاق دمحم نب ىسوم نيدلا حالص ةمالعلا 0

 مسممدتتا. [1معلرتغ ز(2: طدسع 1آ)عم (ملتعو ونسملأ5 ءزانك ؟لدطنأل م72عقامم ل 8ةتلل 3ع همصح

 معمزا هانم - 6081. كتم ذا عع 181 عازر حسطعع» ءادرسم 1ك ععر هعاقأتق لع هاتطءامصاتق

 رراوعععلم ءمععمأع ءهغ معرع هع ءدلمهاعساع ىيدتعمع“ © جررتعإ]]هنهر ءغ 0ع ءزدق رعمطقغمصعر

 حسمعامعع متعم 0هءانممتلم رطل معؤ» - مل - 0ث: 15(ي2.  (نهردححس عطاقكأتتتلل لل ءاتتلل ذك 00عام 5ةز تانك

 لوا - ءل- 01 12 ءممام# هعتمدتغو ندأ ذكه ةصعأمتأا: 8هدغ ]دتلعل معلسأ 5:عطتا هللا! 0[2116-

 رو عابس 60892. 81غ816عغ 81 عل -ّنزذط 80 مدعاوطتق 0ع طعللم ةدععمو حسمعامةتطاتق 8

 ةعوتبرك وعرب 16هوعمب 1ع عند ممعاغر دممم 906 (ذمع. 28. لدلك. 1500) دضمة>[تمو ونتتأ حآتانتل

 ءاتدست معمعاعع» طسمع ءلكلتغ عدعامطتتس و ءأ 72/هل70»7 (نةلطترو ىتزسك !ضطغعاطس كطغعتلعط

 ءآ] - زككمس 7”ه7وع 8ع 7م8ه7نعم ةمصصم 1053 (ذصع. 12. طآطهعم 1643 ) دظمةاتتتقو 2011117 5

 1ادسلهن62 - 6083. 81 :غل عا ءل-ّنزذط غ4, تدعاقطتق 0ع طعالم ةدععمو ةتعام 7ع 64

 8ظءري 1[ ]ت» 18ج صهلكو 1[:-ءاغ/ء ماك لتعأم |[ ءغ حمصم 701 (دصع. 6. ذعر 1301) ططم»طتم]

 وست ذغه 1معامزغ: طمع 1آ1)عمو ونسأ طغعاطتت هدعرتتت> ععمعمأ م5 5علعصس 6 طاتق م23ع1عم6 اع. د

 6084. ظنعةال عع 8 ءعا-زذط عغر 0دعامطتع 0ع معوتئمصمعر ونتج مععوصق 5ع لذععتأر 0ع نه

 مع ماسعع5د اة[1ه]1دع 1ظسصسحعأ هعئمدعدتمأ, هدأ 3710112 7هزمعأنلو أب , قل مامن 0ءأ , 1١ه

 ممداعع 72051607, كزانك ؟ءععطد لكركلام1عنلعإب طوع مطمت»ع ةاسلستغ, 110115 هممداعع 110148 0 عأأب

 31011 17هعم» كورربءومبتن# عع ا١[1هلله ©6001: [عءملعل]1. - 60853. ]آ31581عغ 11 نأط عا عام

 ءالعزط1 ءغر ةدعاذطتق 0ع عءععزممع ]ذهن طقعر نسه معععومق هع لتسعتاو ةتتعام»ع كآ1051:/,-60-

 11مم (0مع1 1/8 ]ن2 ةمصم 901 (ذصع. 21. ذعرأب 1495 ) مممعاطتم. ع 6086. [1521عأ

 ءا]-ل ءعزطو دعامطتعق 0ع ةلمتت ععمرس ءامتعمو جمعامجصتطاتق طعصع ردعجتلم ءهغ 0هءانععتسم 0

 501/-04-0 01:50 ظعد» 11ه] متت: عل 01 ايلا ع]ب 17ج ب طعمع رمعتتتم كط0-ءآ-:ءعارأمأنب
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 ةخلاسر هلو ملا عداديلا عديم هلل دمحلا اهلوا باوبأ ةرشعو ةمدقم ىلع ىكرث' ه«داز ىل هلاوقب
 - -_ ب

 اي

 هدابع علطا نم اي كدجأ حرشلا لواو اهحرش مث ىنيدراملا ةلاسر اهيف ملصأ ىرخا بيجلا

 ةلوبقملا هلئاسر نم تناكو تالالا عفنا بيجملا عبرلا نأ هيف ركذ لا ةدابعلا تاقوأ ىلع

 ةمدقم ىلع اهبترو اهيلع دازو اهكلصاف ريثك للخ اهنم عضاوم ىف عقو نكل ةينيدراملا ةلاسولا

-_ 

 نيبلاعلا بر هلل ديحلا هلوأ [14. ةنس قوتملا] ىطابنسلا قحلا ىبع ىنب نجا اهحرش اباب

 اةردأ> فصن ىو 0و خنس اهفلا ىلوزغلا بأ نيدلا سمشل بداغلا بيجكلا ةلاسرإ مدح سلا

 اهلوا ىورفصلا باشولا دبع ركب نأ نيدلا ىكز خيشللو ايواستم امسفق طيحملا ةموسقم

 نب دبحم هللا دبع ىنأ خيشللو اباب ىيرشعو ذم ىلع اًهَبتر ملا بويغلا مالع دلل دمكلا

 10 ةسمخ ىلع ىو [ 0. ةنس قونملا ] ىزملا | ميحرلا دبع نب] ديحا باهشلا نب كيحا

 داعم (0601:6/ء)/[ةكلعإب لتعامو نت طتععتاعع ةعئترمتغع ءأ [نطعالسس لص مهمعاذاتمصعتس ءأ 0[عععس

 ىرتغح لتمانتطست“ ةطمعلمتا زاهد: طمسق ])عمو رجعت معزانتلل 2013110111 2111051 ءاع. 10 عد

 حلزسم ءاتمتس (مهعاوطتس>» 0ع ةتصصس ء0ئلتغ, دمطأ اتطعاااسسس 210202141 مر عدت 80 هدأاعد

 ورسم عمامتتاتتل ذص انتل ةعضمدتاو نسنك زكه زمعارأتا: طمسسلم "1" عر وست 'ادتهق هن]غملطانخ

 ىوممدععملم سرب ععاتم (عصممعمي تطأ ءم]لعملمك هي ءاع. طعملتغ ذطتر سهلعدساعت ةلهتت

 زمجامم عانس 1مكاضتست عمامانلل نات]تهدتستسسيو ءأ زماعع اعمعافمطتقر نأ 0ع عم دعمصغو 116-

 منسم معمطدكتئدزسدتتتتل ءددعر انتل (متضصعل» مآامعطتق 10م جهعئتق ]طهطمعفمع ةتاتتع

 ()نجررمرراعع كددس ذاك "ععمجممكتاأرو دتغ م0882 م00عمعغ ءغ ءلتنمصعتس ذه ردمعامأ 1 هصعتلل عأ

 رتعنمأأ فوتتح لتماصط عمم - 0087. 11د 1ع( ع1 - ل ءنطر اعمعامطتق 0 ةتمتت له

 رمرمهعامانممعتم ءغ دتعتساأ ىمتتم لتستعسمسم, هسعامع كظطعتلعا طءعلا»-عل-لغو قلما. للصسعل

 176: لآل-ءا-]معع متنا ماو | سك جصلتم 990 (ذصع. 20. لمص. 1582) دضم"نتلق ذأ |.

 مرسم عما مسسس ذص عنضصت ءهلئتلتغو نست ذام اآصعتررتا: آمسم [آ)ةوو دساتق(0هةكاتل3 (0هنززن110 تأ. ع

 6088. ]1[! 15ق1ءغ ءا-ّز ءلط ءا-عط ةئطو ةمعامطتع لع ةنمس ]دلعصأعرو نييعلل ل عاتنع- تأ - ل

 لام -ء7ع] مبلغ ةهمصصم 743 (ذصع. 15. الآحت. 1344) ىرسرمدبتل. كدا هساعس ذ1ل1ع ةنمسع

 هعيدتع ءعسلسعو كزسم معترأط كم ذم ممعاعم ةعوسمأاعو لتحتمم عدا طلع ءةحلاعس مع ةعضاربس حتا

 كاعزاعا 7ع/ق- هلل - لا: لاي 8ع“ لاالا- ما -:معابآاراط كورك ءمغرور سقسدك اههعاماسك ااه اهعاملا

 [جتم [1)وم حععمصمصتسما عمم ةمتلم ءعاعبر ءاذص ؟تعتماأ دعب يربتام لتكتستق ءدغر ءا ظطعتلعط

 لان لاالمأاوأ ةقلمآ مصنعا اعني كلايتسعل عبي كاع ا علا قلاسعلأ | هظعني لطل-عا-د" هات ]

 قلع |[ةممم 730 (زمع. 22. اللمع. 1349) ممءعاسسق ], بيزانق !ذطعاااسك هممهعتسأم نطل

 عا

1) 
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 ىح ىتلا ىشكارملا ىلع ىنا.ةلاسر ءنم لمكأ الو. متا ةلاسر ديف .ضجيوي ملو لاقإ اياب نيعستو

 اعامسو ىزملا عضوف اباب نيعست ىحو تالالاب للمعلاب تاياغلاو ىدايملاب ىهميملا ةلمج ىم ! جا 3 ع 5 . وكلكأا| | .-- 3 ١ 5 ف 1

 ءانث لج اهلوأ ىنوبلا نجا. خيشلل ةيميجلا ةلاس ه1  بيجلاب لمعلا ىف بيرلا فشك

 ىم ناحيس اهلوا ىراخيلا هاشداي ريمب ريهشلا لضاغلل ردصملاب لصاحلا ىف ةلاسر

 قونللا ] ريزولا لامك نبا ناميلس نب دا ىلوملل لاكحلا يف ةلاسر 4.7 [راظنالا حراطم نم

 دمدحأ النمل اهيتك دومحم زمي تأ نبال رداكلا ريزولا ىم رئاتكلا ةلاسر 4.18 -[15. ةنس

 3 لاسر 1. خلا انيلح معنأ يم اي كدمحن اهلوأ ةبك احنا ءاضق ع دلوع نيح ىرامسنالا

 ءةررتتوه ءمماتسعأام 1 لعجد هقمععدغر هتيلطتست معج1عععقممءعرت ءغ جطقماطت قمععرج 0ع طقع عنه عقاتممع

 1همكعمتس اهدعاحاسست دلل, وسعد قكلتع قلع 21ءمممعد]م ىرسممستعمتغ ءا ةول0]11معمع ةمععصنعدتك

 1106-181 مع 1071- ( اننا اا هنآ 827 هل44 ذمهعتمامع ءغ ممدهعتساه ءقيبتتله ءمدصم]ء-

 كعمل. 1 نمج6م مكسصتتك طقصع نطقه عفت مصعمنا ةعكترأم معامتتخغو ءهأ اههعامطتس 11 65/ك ه]-»2

 لق 61-م717 817 زعل ممصتسهكأا. ع 6089. 181- 8نس غ1 عغ ظ81- لكزس( و عار اههعاهكتق 4ع

 ازئمو لف»وو ةهنعام»ع ؟ظطغعتلط لكاسعل ظيت. 1ط1معئمتغ زغئهن: 1©6هدتح ءزانك ةلطعانتم ةلغو وانت

 ازئمعدسحس لور» ع ع(عمعطعم دس طتععتت مع6لدتلا ءاع.

 1" عد عامأامم ةلكع عرأ1ق 40515 ر ننماتانتلا ةاطدلا 2 !ضغععد طم مسصعام 2

 ععلطتلد 1معازرأ ان

 ةمو0. 11 ةقلعغ 1# عاسط ةقأ]1 طنا سهم ل هعر ممعامطتع لع تعور نيهع عج دملتستالكد

 عمو عمتسمغعر ةنعامطسخ طعصع رسععخأم 801/47 ؟دلعم كلق» 10عام لتعامو كتلادك !ئطعاطتع

 زم ةمعمتا: طدسف ]1)عمو نست دعالممع صعماتممتق ةتمع [معام ءغ ملمطتستل عراق م2001 ءاعتو

 ه( هطعتلعط هع»أ-ءل-ا» قاد" ةل]ك ةلم]ءمتستس»عل لع. |[ (سهعماتم طقعع ج40 عده معهاتسعأو

 وسمع ]عدس نعلتغةصلت معوعطعمسا]. - 6091. نقال عأ 81 عاسطقةلر (عمعاهطتق 0ع ؟ءتزت05ع

 مموعمعمات, ةهسيعام»ع آذ1ه115 4/7760 ظعوتي ك501ءنبفت» 1اد؛ 1ك عرب 1١1 ينعم , [دصصم 940 (ذصع

 23. لدا. 1533) ممءانم]. < 0092. 815 ة81عغ عادط ةثعر عهعامأالق ءلاتقو (111 مع آآ ءةلصنتلا

 آمزاتكأكانسس جكاغمصتأادس ءمألا  هعتمستغ كح 1801 قلاز ءرنعع كلعلستنا هم 0هءامهعسس قللت

 4 مد" (عدممرعر وتم 2 ممتصعمع ز001 15 كمت م ءطعمم لعممدتطتق عدم [هعلجتغ أه: طردت ةطتانق

 "عر ونمأ زص مم5 طعصع#ءأذ همولععو كعب. -ح 6093. 81 ةةذالءغ 11 ءعادطمزز , موعاهكنك 0ع
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 نجولا دبع ىلومللو 1. ةنس ىنوتملا ىلامكلا ديا نب مساق نيدلا ماوقل تامولعم رعشأ 2
 ١

 ديحم نيدلا ىيكم خيشلل بجكحعلا لاسر 4.182 2 1 ةنس قوتملا دي ملا لولا لعاناولا

 هنأ ريغ هنع هب انبجح ىذلا هلل كمحلا هملوا رصنتخم [10] ةنس قوتملا درع نبأ ىلع نبأ

 ىبا هللا دبع نب نيسح ىلع نا سيئرلا خيشلل ثدحلا ىف ةلاسر 4.0 . يلا هنك هل فرعي

 5 ىفوتملا اشاي لامك نبا ناميلس ىب كيحا ىلوملل رمملا لح ةلاسر 4.1 806 ةنس ىقوتملا انيس

 ةتس ىلع ىحو] انيس نبال فورحلا ثودح ىف ةلاسر 4.١ ةفسالغلا اهقلطا ىتلا ءامسالا

 جيرشت ىف ثلاثلاو فوركلا ثودح ببس ىف ىناثلاو  توصلا ثودح بيس ىف لوالا لوصف

 ةيبشملا فورتمل ف سماخلاو برعلا فورح هنم فرح فرخ ةينزمل بابسالا ىف عباولاو رجنملأا

 10 دق ةيقطنلا ريغلا تاكرأل ىا نم فورأملل هذه نأ ىف سداسلاو برعلا ذغل ىق تسيلو فورخناب

 عموم ممكتممع 31ءلءلععصم وسهطتم» دمعممتطسمس هطععكمل , 1ل11عدنلعأ و 1221:1طنزز ءأ ءأ

 321هزرومععيس مععمعامر هسعامتاتق (7ةمام»س - هلل- لأن: 0( (عض طعن لطت#ءاأل ل عضشاةو ةسصم

 ونا (زصع. 21. ةءرأ. 1495 ) ردمءانم , ءأ اظ1هأ1د 40-ع7-:«هطبسمت: ظعت: لل: 1 اندن-عآر»م مه لأب

 حصصم 922 (زمع. 5. 1"ءطط. 1516) رصمعطتم. -ح 6094. ][غ152]عغ ءا-ط هز طر ةدعاقطتق 0ع

 مدس عع زدمتامدتعر, هسعام»ع هاطعتلاعط 210/ؤ- ءل- لأ: 21ه]ءمست»عا طعس ىلآغ طا: قلمجفطقو

 دصصم |[ 638 (زمع. 23. لسل. 1240) ] دصمتانم. - (0هرصمعماتئذسسر ننم0 ذأه ةصعامتأا: طرهتتق

 [رعمر, نتنأ صمود ه هع مممطتطعغر ممدعا6ععوتقلل 0000 ءزاسك ةنطقامساأم ءمعضمقعلاتتتك ءاع.

 60095. 8زع مل عأ 1 ءا-طق 0 ةغطرو ندعاوطتق 0ع صيمرع ةزكع ءجيعععدعلام مم11تعضأعر نأ

 ممععمنم ظععت ممص ممدقتا, ةهسعام»ع ئهاطعتلط !طعرتد قلاع 47: 110دءقرا ظعتن كالماء 1

 ىميووم4ب همصم 428 (ذصع. 25. 0ع. 1036) مدمعاتم. - 6090. آنس ةلعغ طمهل 4 عل - اعط عضو

 ئوعامطتق 0ع لعظمتنممع حتلصترص هسسعامدع ة[هأ]د قلقمنعأ ظعءعري كذ01 هر: آان 1[ عننامو؟]1 0و

 حصصم 940 (ذصع. 23. كسل. 1533) مممحأمم. - 6097. 181581ع1ا [1 عا-طم 01350 ةعامطتك

 3ع 0عقمتكمصتطتتع , ةسسعامعكاطسم لقبي كوريل هع ط[صقتس 6 ممعم/غ, ونت تمص طمع ءمرصوتعملذم 0علل

 متنمصمعم ممستسسسس مد"0املتغو يستطع مطتلمىمرطت لص تصلك ءععوسست انقأ ةيصأ. ع 6098. 115311

 1 طم لن غلط ءل-ط مدعو ممعامطتق لع ءحجتماعماتم ]از ععمضسس , هنعام»ع 1طن: كمر [ودت ءأ

 ممج همعالمصعم لعلتلو نتمتكاتتال مهتلله 0ع ءةبقمو ءرييتماعماتمع ةمصأز ل ةععتصضلام 0ع ءةسععم

 ىلماعماتمع ]ن(مضصس -- (عمالخ لع مممامتستم ]ةعوصعتكق - وسمعأم لع ةدتقفتق رمت عناق

 ماطسع ةتموص حصص ]ذأ ءرمضس , نملع ]زأععمع قعدطنسسس هدعامم ةيصأ ع نستمام 0ع اناعقق ةتطت

 زمحت عع ةقدلُستادلتقر نسمع (مسعم ذم ل]ذمجمم قضم طسستا همر زم عصام مانت ل معحام لع عم ةعتأو

 نيمل طمع ]زغععمع هررع معماتس» قيملتسس عيصوتتع طمسل ءاموسعصملمدكنتت ةنيعطتنتق معطعتزتأ ال8 -

1) 



10 

10 

301 

 كيج نب] دمحت باسحلا ىف ةلاسر 1... ميكلل نوميداثاغال ررحلا ةلاسر 441 2 [عمست

 ىف ةلاسر 1. خلا ددع الب لوالا هلل دبحلا اهلوا ىنيدراملا طبس [رعزالا عماجلا تقوم

 يلا ةمالسلا كل هللا بهو هلوأ رصتخم ظحاجلا ركب نب ورمع نامثع ىنال كسحلا

 دلل دمحلا اهلوا ىماشلا نولوط نبال هلوزن نيح مالسلا هيلع ىسيع مكح ىف ةلاسر أ.“

 نجرلا دبع نب دكيحأ هيودنم نبال اهجالعو ةكحلا ىف ةلاسر 1.“ يلا هدابع ىلع مالسو

 هحرش رصتخم ةديفم ىعو نيدلا دضعل ةيلمعلا ةيكحلا ىف ةلاسر 8.* ىنايفصالا بيبطلا

 ةلاسر. الامي, ةتاعوضوم_ ق.:ركذ امك هلاح لداوا ١ ىف. هدار. ىربكشاط ىلوملاو (ىامركلا :هذيبلت

 ىلينمل ميقلا نباب فورعملا ركب ىأ نب دمحم نيدلا نيعم اهمظن ةّيدملا ةقيرطلا ىف ةيبلخلا

 ديوملا نب ىلع نب نمحرلا دبعل ةماعلا ةخيبش ل 3 ةخلاسر 4.1١ هأ ظخنس قونملا

 نب هاش دمحم ىوملل ةلكلا ىف ةلاسر 4.0 داجاو اهيف نسحا [#1] ةنس قوتملا ىسامالا

 طبعإ. - 6099. 81581عغ ع1 - طتعدر هعامكتق 0ع ةستن]عاتكو ةتتعاملأ لم 4

 مطئلمدهمطم. - 6100. ظ15821عغ 811 ع1 - طتخعةطر تنهعامطتسص 0ع حعئاطسءاتعوو 2265

 هلله هتةتنعلأ |[ 8و ةلمارمجتنعل] كلم 2041 معرماعر [ ست ةقاعم سمسم اعسراخف ءقملط علعدلتم

 كقلع/م» 1دتغ ]و هأغ زاذ زةمعامتغ: آدتتكق 12عم معلسمرو ةملظمتام عاعمب. - 6101. 815ة1عغ 1

 ءآ-طقم علب هعدعاذدطق 0ع ةصكهتلتمم هدحتعام»ع قللنع 017ه: كتف" 8 عدن هلت“ 18/1-ل ]نادي

 (نمرسم ءملتسسر و100 ةذغه ةمعامتغ: طلدغ آدم 'زطأ هدلطساعوب ءعاعب سس 6102. 821:5216عغ 1

 طماعس [ةدر (عهعافطتق 0ع ءمملتغنلمسع لععي عم (عضمم#عرو نن0 1ص اعطعقض> 0ععععملتاو

 ةدنعام»ع 17: لات كاتس.  [معلجتغ زج: طدتتك العم عغ ةدلسق ةانرعت ءزاتق ءتلغموتطتاتق ءاعب

 6103. خم ةغ1عغ 81 عل -طتخلطط لع عع دع ع 11ةزاذطقر ةمدعامطتق لع ةعوطأع ءزالقزتتع ءكتتقأن026و

 دتعام»ع لكنت: ء0 ظعتن ىلآل-ءا-»هاتسمت» طومأطيغ ا!1علتعم , ؟دلعم آان: كلنا عمعق]ب لن عام. ع

 6104. 11581عغ 11 عا1-طتنلسعغ ءعا- ةسع]11 ع عغرور اعدعامطتق 0ع مطتلمدمدطتح م2ةعانعدو

 دسعام»ع قل 60:]0 - عل - ل.  (نمسصمءعملتسس هلتلعو وننقل عمت ءزدك لتعءعماسلسمق ءغ 1١هالح

 105/1 ةردر» ع لعء] ذمتاتم كاسلت مدس ةاتماانهت و هنأ اذط 1/- 1160/47 مععطتطعأو .ءمصس ءصاحأت

 دمصأ. - 6103. آ[:1- 815خ1ءعغ ظا- 1[ه1ءط1عءغر ةنهعاحطتق 1دلعطعمعتق 0ع عءاتنعتممع

 3لمطحسسعلتعم. (نمعصعم, وع1004 210ة:- ءل- 0غ: ةلم]بعينر»ءل 8 ءرا كلن 8عءّقبع [آهمطملتامب

 ملجم 1ن- ء7عمي نو لتعامك ءغ ومصمم 751 (ذمع. 11. ا1آهم. 1350) 200215 6011372011[.

 6106. ظنمة1عغ 81 طقلل ةطمططعغ ءعال- ةسسس عار اعهعامطتق 0ع ءدعرماتعدملم كنطتم ؟دلعأو

 ةتتعام»ع هكل4- ءآ- ”ه]رت»هت» ءزء مل: ظعتن- ءآرسم عمن علا قلت 656, ةمصم [922 (ذصع. 5. 1" ءادانم

 1516 )] مرسمعطتمر ونانأ معمطع ءغ ءوعععتع ذم طقع نسهعقالممع اهدعامم02 ؟ءعدوطتق عقال

 0107. ظنمةل1عغ 281 ءا-طم]11 ءعر ةدعامطتك 0ع مهللتم و ةهنعام»ع ا1ه11ه 11ه متوت»سعا 514/
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 رخفل ىسراف مامحلا ةلاسر 1.6 | ما“. خنس دودح ى هسوربب ايضاق قوتملا ىناكبلا تنهوم

 نمحلا ىف ةلاسر 4.1 الصف رشع ىنثا ىلع اهبتر ةنس موتملا ويدل نيدلا فيس نب ىيدلا

 اهيبف فقح *م,1:خنس ةيوتملا ىكاشوقلا ديكم نب ىلع ىيدلا ءالع ىلومللو هداز ىربكشاطل

 ميشلل ةيلمح ةلاسر 31. ىربكلا ةيشاحلا ىف روكذملا ثحابملا ىف فيرشلا قيسلا"تاملك

 5 خامشل ةيومكلا ةلاسر لأ مدم خنس ىوتملا ىقينزالا ىنيدلا بلق نب لدمح“ ىيدلا ىيح

 ءاروحلا ةلاسر 91“ [اضيا ىطويسلا نيدلا لالجلو] خلا بطلا ملع ناسنالا مهلا ىذلا

 [.ن“ ةنس ىف اهمتا ة1.0] ةنس ىيوتملا ىلاودلا ىقيدصلا دعسا نب دمحم ىيدلا لالجل ءاروزلاو

 ديحلا هلوأ اًجوزمم اًخرش ىراللا ىلع نب كبحم نب نيسح نيدلا لامك لضافلا اهحرشو

 8 10 ةدامعستو رشع ةينامت خنس ىف همتأو ءار ولا فيقح داهسو خلا ندماح لك ناسلب دووح وم نر

 ززمرع 31014770 18عام, نأ قلمعم ةسصتلتلل 530 (زمع. 2. لوك. 1420) 202انانكق ءىأر

 تنس دصاتصععع لهلنعزم ذم دنعطع طصتصد ظيصوعمءطتصب ع 6108. 118 م1عغ عل -طعسسست ملتح

 نمعامطتص 0ع طملمعتمو نسعس 1 عقأب" - هل - ل11 17ج هع علل لقو 12 ميرتنأخو ةطلطف .٠

 ممن مانخر رنععمزعع مهملمدزا ةغ اذص لسملععترم ةععاألممعم لتحتعتلا ع 6109. 8ظنقفةل]لءعغ 81

 ءلدط حرس لو, ةمعاماتتك لع معع ممس4 ز. ء. ]ددنك آلءزر هيعامرتطنخ 12ه ةرت»ةدعلعأب ءأ

 31ه115 47 - هلل - 01:1: ىلا: ظعءبب 3101 مبسب»عا (نع]زغر هممم 579 (ذهع. 185. اطآكهت. 1474)

 ريمرعاصم ب نست طلع مءعطق ىءعرونلا خكزع»ثرك لمرممع ذم لتموستعتةهصتطاتع ذم (]هددته ط1هعمتق

 ميعمرومر مأتم ةركعمسسعمأتق مرماطمحلتغ. ع 0110. 11-11 5821عغ لظ1- 11 ددسلأ و ءغر (عمعاهكتق

 و فلعويمرت سعر ةهسعام»ع هطعتلعط ة2لمطبرض- هل - لا: 2لهارعتستسعا ظعت» (نماأن - ءل- لفن ل هتافعأار

 حمصم 555 (زمع. 13. ةآمع(. 1480) رهمدتانم. - 6111. آظ:1- 1[ 15 ق1ءغ ظاس 11 عدس 2113 عأر

 (ممعاحاطسع 1لمسماعمنم , هنعام»ع ظطعتلعط ءآ - زمان ى7ع)70 [1لءرء عملي ع 0112. 1511 عأ+

 1 ءل-طسسسّ ل[ع معدفستطقهو (اعمعامطتق 0ع 1عطسطاتق ءمصتسواتع ععمعتت اناتقو 65[21

 311ه/ر مرت مل ]عري لطم نست ذاع زمعترتخات آحسك 12لبمر نسن طمتستمأ [مءاعتممتس 21ع0نعتممع

 هقرتزسمكزا هاع. []1)ء هملعس مع لعافل- ءل- لفي هميررتاغ هعئرعتلا]. ع 6113. انقل ءعأ

 انا -11هسعأ رىع ظظ1- كدسعلاب اهعاماطسم داتعأ 18ةعطلم ل عمقنم كتم« ءا "11 عكتلتقر ةسعامطع

 لعانا-ءللأ 3لمامصتسعلا للعرب لعمل ىكنلنعلع 12عملسعر مممم [903 (ذهمع. 7. داع 1502)|

 ممصكنمو [نلنت ةصمصم 572 (زمع. 2. كسع. 1467 ) ةطقماحتاإ. (ةدصسعماهتتلتل ءلاتق تع طعصع

 هسععاسع 1[ عنز - هلل- لاو طل ندعو عرب ةلم]عتوتتعلأ ظعي للغ طرمعغ اه ةعتربدتغب ان [عالطتتم

 10 دلصتمءعععاأم 1 معتمتأ زللع ذكم: ]رمسك 12عمور نست ائصعتم هدسصتستس !1هتتلمسصات تل !1ةتنلهأتنت هاب

 مأ 16اماقع 827- 2مل ذمععتماطمعق هغ حصصسم 918 (ذصع. 19. ة8[معأ. 1512) حجطعم] سنع ءقأن



 نا

10 
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 ضوخ ىف ةلاسر 1118+ !١ [فلاو- رشع :ةينامقث نلمس ق٠“سرشلا مث ىودركلا مخيش النه .اهحرش ث]
 06- -_و

 انيس نبا سيبرلا خيشلل . ناظقي , نب ىح .ةلاسر 110 .اشاي لامك نبال رشع ىف ءارشع

 ىليبشالا ليفطلا ىبا وكب ىنالو [ ةنس ىقوتملا ] ةليز نب دمكم ىب نيسح روصنم وبا ايحرش

 [ ةنس قوتملا ]

 ءكضلا
 ىسخرسلا ناورم نب دمدم نب دجحأ سابعلا نال رعشلل ةدوسملا تاباضخلا ىف ةلاسر 1

 خيشلل هتايحو مالسلا هيلع رصخلا ىف ةلاسر ١ نيتنأمو نيعيسو تس ةنس لتق بيبطلا

 تلق ] م0 ةئتس قوتملا ةيلماكلا ماماب فورعملا [ىناشلا] كمكم نب دمحم ىيدلا لامك

 ةلاسر #11 ةظنس قوتملا كيريوكب روهشملا اشاي ىفطصم ريزولا نب ريزولا اشاي نامعن ىلوملتو

 || ةنس ىقوتملا كمحأ ىلوملا هيلأ بوسنملا هتاتسال ةيشاح اهيلعو لدعلا ةلاسر دامس

 اهيذ كر ةطوسيم ةيشاح ةنس ىفوتملا ىضاقلا دللا راج ىيدلا ىلو ىلومالو رصتخم ىو
-_ 

 [تكلتسس ذم كت ىرسس ءمامتسسسم الوعام» م22 /عز» ركل ءم# ةمصم 1015 (ذمع. 27. طلقعأ

 1609) د0 ظصعس ج00هحتا]. - 6114. ظنعة1عغ 11 طجسلط هدطقعرو 2ةعامتنق 0ع

 ءةرسسعلتم لععلستسل ؟ع] هعامكتسس حط ت_متطت رد عدقعتت 3ععماتطاتق عم (ةدتم»ع م1113 ععملتقو ةتتعام»ع

 1: ]6 ءدمةمامام. ع 61135. ظلم ةلعغ طآقعوع 8عص آه عاج مصر اهعاقطتخق ظ]2ض7 ل7

 لومار ةمهكعتمامع ر همعام»ع "طعتلعا ظعجتم لقبو ك4.  (نمدصصسعصامعأمع# ذص عانتت ء010عصتمأ

 كاتي ق1 مع" 180هععض عبي لل ه]رمروتدعاأ ظعتب 27ءم7لعر |[مصصم ... ططتمة"ادتتتك , | ءعأ قكآتن علم

 1د:- 1 6/عقا [عاطق/ غب, [جصصم ... 120101115 ل.

 1" عدعامأامم ةزكلع ءعمام ه1 دعر نيمدنسمت ةطصلخ ه ان(ععه ك6 منصعأم لتهعض اعد

 [مقاطتعأد 1ص عازل ات

 6116. 81مل عأ ئن عا-اعط1لطةطقغر تىدعطق لع ةصعطاتسم ءقمتلامد لعمت يصاتطانعب

 دنعام»ع قكط1 !هاناناع لك ]رترتعا عن 310 ]ءمب»جت»ءل عدا ل1 ءر»مات» ركع_وطاعف [١ ءلتعم و ةسصم 76

 (مع. 6. ة1آدن. 589) مععوونم. - 6117. ظنمق ذل عع 11 ظا1-آكك طخ لطعو معامطق 0ع ظلتم

 قمموسع تاهو ةسعام»ع ظطعتلعط عسا - ءل- ل: ك1ه]ءمتوت»تعا ظعلا كلم عتضتشعل | ةطقهظتتمإ[ب

 ددلعم طوك» [ةءععامع] 1كم ة7غنع لتعم ءغدصصم 574 (ذمع. 11. كسل. 1469) مدمعطتم. [كلزذعتم

 طهععن اظآ1ماله ة'مددغع طعم 1١ تنع ظلطع 1١1١ تع 11 ت1هركع ظفعامم دلكو لك ةزتت#7 لتعاست

 أ دصمم 1132 (ذمع. 3. المع. 1719) دردمعطتتقر طخقفعأمطمت ءلتلتغو 12:46 ءآ- هلآ 1. ع.

 11 ماو ربعنا مع ةمهعتماسمس , ه0 يتعسص 110115 ق4اتدع# ءزدق م2ةعععورام» ةصمم 7

 (ذمع. 9. 8ع 1724) ردم»طصق, كتأ 2001 غطتق ظتغو عامدةدده ء01036 ءمرصمعملتقف عقال مع-

 طعمعدمك. ظآكماا1ج 11”ع7غ -ء0- »+ لمر»م77م# 1دلعجعم جحصصم ... 720ةمتلكر عاتدتت 2؟108دهع
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 هللا دبع نب دا ىلوملل طخلا ىف ةلاسر 4+ ([ةيعاو تادارياب فتصملا ذاتسأ دمحا ىوملا
5 

 رويشملا طاطخلا ىمصعتسملا هللا دبع نب توقاي ردلا ىالو ةنس قوتملا ىروقب ريهشلا

 ركش اهلوا ةيسراف اضيا قريصلا هللا كبعلو نفلا اذه ىف ةعفان ةلاسر ىهو 116 ةنس ىققوتملا

 نطبو رهظ اميف ءافخلا ةلاسر 41 ةمئاخو//نيبابو ةمّدقم ىلع اهبثر يلا ناوارفأ سايس

 5 بيسم هلل نمحا اهلوأ] ىذمرتلل لدجلاو .فالخلا .ىف ةلاسر 41. ئنوبلا هركذ ءافلخلا نم

 الصف رشع ىنثأ هتلصف باوسلا رابطال بارعالا لدج هقف ىف رصتخم اذه لاق [خيلا بابسالا

 كزرعملا)“ ليرازقلا جملا *دابع اب عقلا ميم تو لرد ناكر وج ا

 ىف ةلاسر 41 ب. ةنس لوالا ىذامج نم رشع ةثلث ىف ايقلع [01 ةنس ىفوتملا حاكرفلا نباب

 حاتفم هللا دمح دعب انآ اهلوا ىنلاودلا دعسا نب دمحم نيدلا لالجل لامعالا قلخ ةلمسم

 10 ناشاقب هزاينجا ناوأ اهبتكي نأ هلأس ىدابارتسالا كبح نيدلا دعس نأ هيف ركذ ملا بولقلا

 حسم [زةدلسمم ءيصفعض موتغو وستطاتع ة[هالحس لقجدع0 حسعغمعتم مده عتعأعتت هرتصأمصتطاتف آصطعللأق

 مرمادتتد ممماقعع ةامالستغ]. - 6118. ظنفة]1لءعغ [1 ع]-لعطقاأغر (اعهعامطتق 0ع ةءعقتماتت#و

 حسععئمرتطسعخ دذآما]1د ققسع# ورب قل0ه71ع]لب, ناعم 1م” # لتعم كا ةصصم .. . 22000

 لد لمد“ 7” عنا متي قلطلم7]ع] 2101 مععربسم ءىقللتعجممطم ءكمضمدتسمو ةصصم 698 (ذمع.

 9و. 06. 1298) ممم»اتمو بتسمم [ئطعاطسك ذم طمع لتمعتماتمم هدسلافس ناتلأ نعت معهعطعأعو ءأ

 مل07/0] كءضءزلك و ونمت ممهلأعع معمذولعتس خقعاأمطتت ءلتلتغأو ونت ذاك ةصعامأأ: (©هاتقتنانتال

 جعاتم ءأ ]دنتك ءممأزم5دو ءاعبر ءغاتم رمعاهأتمصعتسر, لستم ءممزاح ءعغ ءمصع] هكأ0صعمت للكس كاق

 و عو(6ز 60119. 8نعة1عغ ء] -اعط مكر ممعامطتق ةععدصسأ 0ع ؟1عدضتقو لانا تنتأ ةعطأت ةاتهأ

 حسغ ]جاعمأ. (نهرددسعسمتخوغ بنص 8:2, - 60120. ظن5ة1عأا 81 عا-اعطخلشك ١ع ءعا-] 01

 ئدعاماسخق 0ع (طعم]معتح ءىصاعم ا: عدد عا لع اهمتعحم ةهسنعام»ع 1س لاعقر |[ نحت تامه ةصعتمتخات

 1مم ]لعمرو ةريرصتلم ءقتتقةمتاتتل جانعامرا ءاع.] هان آ10ع ىدسم عملتسس , ةتكو 0ع ذهمغعا1: ععدلم

 (هرراعم ءهعممدلتأتممتك معتار مغ "ععطمست ؟عضتسصوتع ةعمماسع, 10سع ذه 01م0 ععتد ةععاتمم ع5

 لزةتطسأا. - 6121. ظنعأذل عا [1 رص عد'هل عغ ءا-اعطما]'ذ'ى ءدعامطتعق 0ع ععمععع لتلم1

 مقم/7ه, يسعبص آسقس 801(: - ءل - 01: لا" مبا: عت: قكلل- ءا- "هادسمن: لعمق" ة, |[ ؟هلعو

 1: - ا -ر"/4] لتعطمك ءأ ةمسصم 729 (ذمع. 5. للمك. 1328) مدممءعاستق ]ور لذع 0ءععطسم (ءمانم

 رسصعمفتس كمستلمأ آ. ةممسصأ 704 (زمع. 4. قكسع. 1304) طععوزأاعع عا هطلغعع ءممعععت مولا. ع

 6122. 815[1ذ]1ءع( [1 سصسعدن'د]ل ءعغ اعطقلع ءال-حس4ارو اعمعاماطتق 0ع نسمعماأتنممع هتوتمتك

 جعاتمصتسو ةسعامعع لعامل - ءل- لاو 71ه]ءمسنمعأ طعتن لعمال 1)ءممضغر ونت ذاه ةمعامتكت

 10 طعوعرسزةدتع معمعست ((عملتق. آمن عانع آ[) نه ءمعلتسما ءكمكحتم ءاعر عا دمهعههأو الع'-عال-(1نن -

 110/مت» 60 لماء" مل ملل م مع معاتتسمسعر دغر كس رم عاععأععأ تكنسص تم زاتسعتع ةلتوسم ص دنعطع
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 عَمَج ىموزلا موضن نب ليحل ني خيشلل نزحكلاو فوكلا ةلاسر 117 راغسالا ضعب ىف

 اهلوا نزحكلاو فوخضلا مدعب اهيف نينموملا هدابع ىلاعت دللا فصو ةيأ ةرشع عبرا ريسفتلا نم

 خلا هدابع لعج ىنذلا هلل دمحلا

 .لادلا

 اهلو خلا نيقتملا هدابعل دعا ىذلا هلل جمال ايلوا ىضيش ارجل ناخدلا ةلاسر 41

 خلا ماوحناو لالخلا نيب ىذلا دلل دمحلا اهلوا هيف ىرخا ةلاسرو خياشملاو ءاملعلا تاظيوقت

 امل ايي لاق ببطتملا ناخ نباب ريهشلا ىليئارسا فحسا نب نابعشل ناخدلا ىف ةلاسر م

 هحدم يف ةلاسر ترظنو رض وأ عفن هيف له نوملعي ال ناخدلا برش اوداتعا سانلا تييأر

 هركذي نم ةبيطلا بتكلا ف تدجو امخ تاينلا اذه ةفرعمب تدسقف هلوانتب تومي نم مهنمو

 دالب يف نيرخأتملا نم ىذاح بيبطل ةيجنرفا ةلاسر تدجو مث نيرخآتملاو نيمدقتملا نم

 (ةعطقسو ذلطسم هعئطعععب - 6123. ظألعذ] عع ءعا-طعطحسلك 8666 ع]-طمدطصرو امهعاهأاتق

 لع معطي عأ 0تعاتأتمهو هنعام»ع هطعتلط 7-4280 -:»ءزال ورع للمعتن] طر عسخأ ع ءملتتح

 رد عما معتم مرعودمتعتم ن0126100ععلس عودتك ءمل]1ءعتغو ذم وتتطسق آ)ءدنه كتلغمطعو هن05 20615

 رمعاطتق ءغ مالهم ءجمعرأعو 0ءعوعتطتغو ءغ اآمعمتأ 12: طدسك 1)ءعمو وسكت ءدلغ05ع53 5ا10*

 [ععاأ ءأع.

 1" عد ءاوأات 5 هزاع ءعمأ15أغ05 15 عر نتتماكتتلل انطتلخ ج ]ضعه 247 مدنسصعأم 1362180

 0 عداتطسكغو ص عامأ ن2

 6124. ظنع ةل]عغ عا- ةهاعط ٌةصر 6دعامطتق 0ع ظدصم اهطقعأو ةتتعام»ع لع” من] كلا عةط/]و

 وسن 1( هملتطع: آردتتق 1)عمر وست دستق ةتلغموكطسع مازك مدعدجتغ ءعاع. ؟زعن 0هعم ء( 5طعتلعطت

 بص ءسعمرستت5 ءءعاملعصتس6. فلكتك 0ع ءدلعتت عع (ممعامطتق 1آمعامتغ 18: آدم 1آلعمو ونت

 معد ![[كامه ءأ 1111كاومه 0ععادعدكزا عاعيب - 6195. ظنع ٌغ1عغ 11 ء1- هطاعط خصر 2ةعاقأتك

 لع كم اهطقعتر ةسدعام»ع ه7 هل ظعتف 1: مع 15:»هنآ: !11آءعلنعم و, مدلعم آا1: 1472 0ذ عام.

 6ةسسصسر ةموتتغو طمصتصعك ظصصم هطوعأ هتععم0ل6 حقدانع5ءععع 10355ءال1  عمدوتتع 2656105و

 نكصست طفعع ءيصعتشعأت0لم تاتلتك حص دصسأتلالت5 ءةوعغر ءغ مجعاحطتتلا 1هكم عادتك قءئاتلو ةط 0110 ©

 ]دسم طمطتعو مممصتتللأوتتع ةطوعأ هك 1لمنأ ءةدعصأر طقصع ماما 3عءاتت نه أناتكق 050055

 داسلستوب معع مسعص دم ]ئطعأ5 طمصتق ٌدمكعمتو نتتأ م1101 ءأ 7عععصأت منت 5عطام أمنت 04 3

 ل155: ىععع6 8 وواعو عدعاحطتستا 1مكعمأ [عهمعممتعسسس ه8 12عللعم معععمقتمععك (عرصممعت5 301 ع

 [لزةمدصتعم, نأ ممردعم 710/425 ءىغر ءةلتغسصر 20 وننعري ججهطتعع ؟ععاعسلانتل

 موئامكتممعف لتععجت. طآكدعع زل1عي - (0هدصم ءملتطسس عقار ذص وتم ناتآن(ةغع5 ؛ةطوعأ 0عدعتطأا

50 + 
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 ديحم خيشلل هيف هيبشتلاو معلص ىنلا ىلع ةالصلا ءاعد ىف ةلاسر 9#  [هتحابإ ىلا اهيف

 ىغاب هرقلا دمحم انالوملو ةقرو خلا انيلع ىنصي ىذلا هلل دمحلا اهلوا نيدلا ءاهب [ىبا]

 هنفأر لماشلا هلل نمل اهلوا باوبا ةسمخ ىلع ةروثأملا تاوعدلا ىف ةلاسر 4/0 ةقرو اضيأ

 5 ىف * ةروثأملا ةيعدالا ىف " هبادآو ءاعدلا ةليضف ىف " ركذلا ةليضف ىف ! خلا ماعلا

 هلوق نيب ضراعتلا عفد ىف ةلاسر 4+ تداوحلا ثودح دنع ةيعدا ىف ه٠ ةبخاتنم ةيعدأ

 بوقعي ىلوملل ةيالا قح ريغب نييبنلا نولتقيو ىلاعت هلوقو انلسر رصننت انا ىلاعتو هناكبس

 ضراعتلا ىف رصم ءاملع نيبو هنيب ىرج ام هعينصت ببسو [ةنس ىقوتملا ىلامارقلا] رغصالا

 نيدلا ءاهب ىلوملل ةماعلا ةهبش عفد ىف ةلاسر 1 خلا مالعلا كلملا هلل ديل اهلوا روكذيلا

 1( جارخالا نم ريذكلاو مدلا 38 ةخلاسر لارا 1١و خنس هنرداب اسردم تام ىورقنالا مارمب جال خيشلا

 | طومضغوم ة1هاله ةطعتلعط 450 -ء]- عالمبنف لاهلي اعف ك]رعتسعر, ةمصم 1144 (ذصع. 25. طسصن 1731)

 ردمعاتسكر معاد 0ع (مطهعأ دقن ءلتلتك ييعص ][!عاطمسص ءىدع ةامطتتلإ. - 6126. آنعةلعأ 11

 لدن عا -ةدلقغأغ هله عادم عطتر معامطتق لع منععمأتممع معم ةداسأع معهمطعأمع ام/م/ لتعأاو

 هغ لع مهعتست]ملمصع ص عي هطحتمر هسعام»ع ةطعتلعا 1101ءمس»سعل | 1 ءدن] 8ءآيم-ءعل-ل7:. 1”هآتطسطتب

 وسما زكام زمعا جتا: آمسم 1)عمر نست همطتم طعم ءلتعتا كاع. ظ)ع يلعصس عع ة[هآ]د ممداع» 71ه هت

 ممل (ممطلائجأبم ؟هلططسس ءلتلتك - 60127. ظنمذل ءعغ 11 عل- لهمسحذغ عاددس ةغطلت# عار

 ممعامطتعم لع مموعمعنممتطاتم دهن ةمصعتاعو نأ زام امعازربتا) آمسك 1آ0عمو بتزسم ءكعد عاتق

 فل هرسصتم فرس عءطعملتغ ءاع. همتسوتع ءمريتكمو ننفتنتس رمعتسنتلل لع رسععأم !دسلهأأمصتق

 72ج لزءامعو هةععمصاسست لع مدععتأم ذمكتمءملمصتم ءأ "عجيلتق ذم هو هطقعمةصلتكو (ععاتلتمل

 لع معععواتنممتطاتس دق ةمصعتاتمر يمه لع ممععهلمصتطاتك ةعاععاتمو نستصاطتسس 0ع م"ععمأتم-

 مئطسم (عصممرع جلع عمم , نتمصلم معه ممكدع هدتأ ءدلمستاةملعع ةععالسمأ رو ظهعلعمللس.

 نا128. [81:لن1ءغ [1 لمك']' ءآ]-(غعقعم لطر (عمعامطتق لع معاعااعملج لتقءععمدماته اهاعتع

 ]وعمد (هعوصأ : ىر لمه عراع جدل نكته طتساتس ةدصع !1عوونمو همداعمو “© هغ ,,0ءءنلسمأ متمزرط اقع

 مز انمأاع““ أ نيمع ةعوساتملاتت', ةانعام»ع 7”هعنط [ ('هب سك غ] 8لتممدتي خعمصصم ... دتمتأن0 ٠

 (مسففمسل ءزانق يمرس مدتاتقممتم ميمعطستغ لتدمانتماتمرو ونسمع لع زلله لتمعععممماتم ذماعع طسمع

 عع روتسوو (مطتعمم 0معامو طقطتنم دن 1معلرتا زكام: آمسق آلوم معوأن ةعلعمانعدتسسم ءاعي ام

 60129. [81ءلث]ءعغ [1 لهك'ز' ةطمطط عع عل -ةسس عار طمعامطتق لع ععاعاا عدله لسطت(ةامصع

 10 مصلعأنو هسعام»ع ة[هالاه 8ع معقل خابعقلا ]2/-ل1(] طع ن» قلتاعاق»ءمغرم نيل ٌكللضهمممملت

 رساتصعرع مرو[ ععدورتم ظطصععمق مممم 893 (زمع. 23. المر. 1489) هطلت - 6130. [815:11ع+

 1 ءع] - لعرسر معاملته لع ةمصجتتسع أ رسمصتللمو ونطه مهطتطعانتو نسم دتتصالك 5106
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 ةدامعبرأ ةئس ىف لوتقملا بيبطلا ىقيرنالا ميعاربا ىب سمحا راوجلا نبال ةجاح ريغ نم

 ه6 ةنس قوتملا ىنامارقلا فحسا نيدلا لامج ديشلل مهصقرو ةيفوصلا نارود ىف ةلاسر 11

 ريهشلا 13 ةنس :قوتملا بوقعي. نب نانس جيشللو طعاولا برع كوملا ىلع اًباوجو ار اهبتك

 ىدتينل انك امو اذهل انأاذه ىذلا هلل ديل اهلوا ناخ ناميلس ناطلسلل اهبتك نانس لينسب

 ابصعتم ىتفتسا ناخ ميلس ناطلسلا نأ هيف ركذ ناقيالا بالطل ةيفخلا ةلاسرلاب اهامسو ةيآلا 5

 اشاي لامك نبا ىلومللو ىهتنا لطاب فيزم هاوتفو صقرلا ةمركب ىتفملا ىتفاف ايدهتسم ال

 ديح# نيدلا سمش ىأ خيشللو خلا ناميالا ىلا نينموملا بولق ىده ىذلا هل دبحلا اهلوأ

 دلل ديحلا اهلوأ ىدروريسلا نيدلا باهش نب دهحكم ىلعالا هدج [ةنس قوتملا] ةزمح نبا

 ىواتق بحاص بويا نب كمحم نب هللا لضف خيشللو ملأ باوتلا روفغلا باهولا ىلعلا

 ىودرقنالا ليعمسا جيشللو خلا هلاعف ىف ىلاعت هللا ىمح دعب هلوأ [04* ةنس قوننلا] ةيفوصلا 0

 كايأ مهللأ اهلوا نارودلاو صقرلا ىع ةعنمو ىتفملا ىدنفا ديمكم ةضراعم نع اًباوج اهينك
 و

 300 سعويعمأع ءىعاممطحطتعو ةتنعام»ع لت: 60 ظعوتا 11د طر" ءغ 81ءعلتعم , دلكو

 117:- ءاز معمم“ للعم ءغ ةمصم 400 (ذمع. 25. ثسع. 1009) زماعع1ععام. - 6131. 81531 عأ+

 11 ل عرج ءعذسص اظ1- 8 س11 عا رجع عمعدأطتتس ممعاقطتق 0ع يعم هغ ةدلومتممع '1'طعمسم-

 مطمصتسو وننم كاعتلعل لعسضفل - هل - لأ: 15 رمع (م تك , ةمصم 934 (ذمع. 27. عوام 1527)

 رم اتمتنع و ؟عةممصسقأ 10عم ة[1هال]دس قلبع5 (نههعتقدحأم عع معامادعع هاملت طلع ءدلعمد ع

 تاعتاعط كومو 8ع لمعمفم و همصم 989 (ذصع. 5. 1"عطعب 1581) معطتتتق ءأ منلكم .500/

 ىو لتعطمو ذص هدهد ةدلغاقسأ :50/عنرن مت: لعلم هةعهتمدتغر, ءلاكوتع اهدعامطع ذأه ةصعامتأ:

 ىراصتتم 18لعمو ودتتن ممذ لتععدتغ ه0 طمعز ءغ ممص ظيتقذدءورتنعر نأ لتعتئءعوستتت““ ءاع. 1مقعصتماتق 5

 ها 777 - 12:7 أ1 197 - 161متر عأ 178 101145 ©1- 1 عين, ءغ ةييعام» ممتكوغر ؟كانلاهصتتتتل 5

 1/47: مععممصكتسم لاهل عسل نام عقلك سذع مههاتتتس ةام010 لسعاطتصتو طللصللللع 5:ع20و 116 "عام

 لس ععععطتع. 381مل عءعوةممصختست 0عاتغو وتم هدلاوغنلممعسس 1!1]1ءكامتل ءعددع ةدمحلاو ه6 ءلاتق

 يمكت] خص ةصممطتست ءدغ ءهغ ةصتكلت. 11دعع ز]1تم. - طورعم 0 1770 ١10115

 بتودم [ئطءاطم غم هملتطتع: طردت 18)عمر نتن ءمصله 20عاتسس هل ظلعس لمعتغ ءاعب ع 8طعتلعط

 لع ى5ةعروع- هل- 0: ك11ه1ميجتسعا عر طمستمم | ةطلم .. . 1201:اتتتك |ر ءاتلاق 85[3لان8

 1101م7 60 13د: كر عاابط - عل - ل1: كم]رم"هنمع"7 ظستغم ءغ نك ذكه ةصعتمتغو ىرآهسك م60

 محطاتنتم !ذطععملتب مملمصهماتب ةعسرعم معمجزم ءاعب - ةطعتلط 1ه07707]ه] 8 ءتن 10/106160

 8و 1ظنوأر هعام» هرعتفك 1 ءامم# 21 - كبر ءار [ةصصم 7602 (ذمع. 11. لمحت. 130600)

 رممعخسسق ] , ءنزانق (ممعادطم أه ةمعمتغ: مدع ادساعسم آل ءن دعععامأ معمدغع» ءزدق 1ةعاه ءاعر ع

 هطعتلاعط 1عسمق7 4 عض" ءدمءخو وتل ةهتممستغو دغ ل1101 هبوت»+ لع طير عبنل# طلسلا ؟ءالتتمت عار 03

 يدعم لتععرولع هغ هدلاملمدعم ءغ كم5 معمطتطسععمل 1 عهعاحطتس , نست لاه ةسعامتا: 0

(0 
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 نطابلا باكا نا اهرخآ ىف ركذ ةيكرتلاب اهمجرت مث اًيبرع هلأ .اهيتك ملا نيعتسن كايأو دبعن
3 

 لاق امك ههيزنتو ىلاعتو هناكجس هللا يبست ءىتن 14 نم نوعمسيف ءىش لك ةقيقح ىلا نورظني

 ريمازملو فدلاف مهجبست نوهقفت ال ىكلو هديحب ميسي الا ءىت نم ناو ىلاعتو هناكس هللا

 ركني فيكف هنوسدقيو ىلاعت هللا نوحكسي مهف ةيديشلا ىف لخاد اهلثماو لبطلاو بصقلاو

 دوعو ىان كيوك حج ىلاديم ميغ
 ب

 دودو اي ىقاك تننأ ىبسح تنأ

 اهنع ةجراخلا تاوصالا ىف اماو ملسم تاذلاب ازاجم وا ةقيقح ءايشالا جبست ىوعد لوقا

 اهفالخ ةمداق ةلدالا نأ عم عاونلا لح وهو اهتابثا نم لب ال عونممف مفنلاو برضلا ببسب

 ردا 10عنق و رر 1ع ىملتستتقو ءغ "1ع ذم ةسحتلتسسا هزت 10هيلتنق © عاع.و رمهتتلالل» 21ةط1عع

 ةهعكمو ءعمغو لعتملع ةساعس ص ةتععلعمسب ائصوتمس ؟ءماععدأت. ىخل ظمعت ءزاتك لتنعغرو ة55ءءاوق

 عةعمفاتل ةمتسكملا 2001645 ءةدعصاتمتم ءكنانقالاأ5 "عل زماعملمععتتت ءهقصقأ0لععقمعر دنغ ءدع ل8011

 مع بالمس لهعنتمدعرس آلءز ةديستست ءأ ءىعععامأ ءزسموتع ددمز ءقاماأتم هط هددصتطسسق ععطاتع طسسصقمتق

 مايساكمكععمص ةنسطاسق معععلمتمماو نغ 1آ0عده ذم (هجدصم لتعغع: ىرآكغ مدنآ]ه هنأ ععقرو قنتقع همه

 ءع]ءاععأ !ادساعمت ءزاتك. آنس ممص معمعاتاتق ةصاع]] ععات ]1هتت0ه0مضعتلل عمات :“©

 اوردمدست ةعمطتطاع نقتامطتسر هدئودممهي طقاسلمو اجعسدمم قزم 20 معو رععتسعمأاو أ

 طقعع نسموتنع آل بس اسست ءم]]دتنلممأو ءتتوتنع ةدصعاتلال ءأ مانتمتتل ؟ع]ءاطتتخصأا 6

 5 1زعنطتس ددنصلأا ةعمقتطتلتق جهقدععادع زصغععتمرت دعدكست 20لنءاتقو نست ]!ددنلعع دتلتتتسغو وعتتتأطانق

 معو آند هما سصغو طمع نكتستصأ لهصتا# 1زعلتغ ممعأم معطقأ انك :

 تنممعو وننم0 لتعتسا قاتله هغ (ءةننو#

 لكن مدتطتأ ةيكلعتم , 'اطأ همصقلمو ه لن]1ء؟عاتمدزسع.

 40 طمع معدممصم0عم : كءماغصاكتمس رو ونتج "ع5 آل عدس ءم]لدتنلهعو لنعدصكتتكو تاقغ 2012 116أ8-

 مامر عدس ءقذع ددبغ عع عرج رسعاممطمعتعحس ءومصععل عملت ءقأ (0300 ةستاعتل 502035 ةااتصعأو

 نأ مانلكدصلم ء( ذمكحصلم ءانعسصاطت»عرو ذللأ معمطتطتال ةدصغ. (ععاع حلطسع معمطقسلانتل عقار

 سكصتست ]لزعتغأ ةتصغ معع معو ءغ نتمعقأتم 10عيسص لهغ لتكمساأمصسلتو تتح هما عطأقر 01186

 رن مم مسسست معمطعمأب ةدلتم طسنم ةلمأ. ع 0132. 81 5ةلعغ [1 ءلا- لدسع 8ع« ءع]-غعوعاقمآو

 ىدعاماتق لع ععم ءأ قمعدأت عمهاتممعو ةنعاق»ع مانعتلعط ءغ آس 80 من-عل-لأ: 1101ه

 ]رن 01ه عا 71ءوعرأ ب, ةممم 6538 (ذمع. 25. لقص. 1289) مدمن.
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 لاكن

 تاذ ةلاسر 47 ىومحلا هللا ةبخ نب ليعمسال اهب لمعلاو نيتيعشلا تاذ ةلاسر 1“

 ةدعو ةمّدقم ىلع اهبتر خلا ىلعلا تاومسلا قلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا سويملطيل ىسركلا

 رصتخم اهتابرعم نمو نورخأتملا اهبرع اًباب نوتسو ةسمخ قو ىكبلعبلا اقول ىب انحسقلو باوبا

 فلخ ىذلا هلل دمحلا اهلوا اًباب نيتلثو ةينامثو ةملقم ىف اهحقنو اهبّذع هريغلو ميضعبل

 ةدام ىلع ةلمتشم تالاقم ثالث ى ىربك ةلاسر ىقوصلا نمحرلا كيعل يلا ىلعلا تاومسلا
 عمب

 جدابذ ىف ةلاسر 175 خلا هتردقب ءامسلا كمس ىذتلا هلل دمحلا اهلوا اباب نيسمخو ةعبسو

 قوتملا ىفاشلا نولجت ىضاق نب هللا دبع نب ليكم لضفلا قال [مهككانمو] نيكرشملا

 ىف ةلاسر 1414 خلا هدعب ىبن ال نم ىلع همالسو هتالصو هدحو هلل دمكلا اهلوأ م4 ةنس

 اهفلا ىراضبلا نجرلا دبع خيشللو 1.. ةنس لونقملا قاةونلا ىنسح نب هللا فطل ىلوملل جيبذلا

 1"عجعاغوغات5 ةزكع عماق أم 12ه عر وننمتت» انادلخ هد اناععد 22547 مادصعاأم 13

 م0128 اطعام

 6133. ظتفقةشال عع لعذغ ع]-ةطم طدغعأمر ةدعامطتكق 0ع ذصهاستساءمأم طتقععم 721

 6[-810616272 ءلاتكوتتع النكات , 0[3211>ع 157017 8ءر»2 17:84 ه7]ه], 11 مبجمنمن. - 6134. 8151 عأ

 لع( ء]1-اعمعدزر ةدعاقطتق 0ع ءمصقأء]ا]ونممع (دمدأ1ممعزد لتعافر هنعام»ع 8غ1]0ة2360.

 1[معرتغ 12: طهتتك 1آ)عمو ونتنك ءمع1م5 ءهعععاقمو ىيعمجتا ءاعبر ءاتذص مدهع1ه كت مصعتت ءغ مانعم

 ءدوتام لتحتكسمم هدأ. آطلع ءدلعسس مع م51 عبي طةسعع 8هم/ل وعزم اههعاماطس ءلتلتغ ةعدعدعتسام

 وستموسع ءدمتاتطسق ءمرسمعءطعمسمتتس. آلطتم معععممم عم ةعوطتعع ؟عماعحتسغو ءغ ذص طتق

 ةدصفأ]هنمصتطسع ءمرصرم عملتست !دساحكتع هج نسملحمس ؟بصماآععطتسور ءأ هط دلتمو وسن ائطعاطس

 معععموممج16 ءعغ قمع ععاتست ءلتلتك.  طوعع عععمومتام م2معاذاتممعست عغ اتيتسأك هعام ءةجاكو أ

 طقطعع ءا زغه ةمعامتأ : طمع آ)عمر وست ءعامو عيععاومو يعمحتا ءاع. ظةسضاعع 4آ0-ع]-” ]7101

 كتر( (مجعاهاتتس» دسرصا1 هععدد ءعلتلتغ رص 6عه 015مءعامت مطعم لعل كاتتتتو 011364 ؟عطاتتللل 011108-

 وسمعتساو ةعماعرم ءةمتأم قضم »ءطعسلسممأ. [آمعلمتغ ة(ه: طهتنق آ)عمو ونت ءمعاتتت 4

 دنه ءععتلاغ هام. - 6135. ظنعةلعغع 11 كءدطقتط ءآ] - دطمدطعتآ]اعاسر طوعاقطتك ع

 طمفأتتك جه طقعمءات تك مادععم آ8لعمو ءىماعمقفطستخ مدهعاملف | عمصتسواتع ءمصصتتطتتق ]و 3116605

 4161: 1/ه0/7 71ه متتنتع#  ظعءدن لطلملاعل 1 ءد» (2]00غ ك/ث» كطقطتتحم هدصصم 5876 (امع.

 20. لدم. 4471) رممعاتم. 1معأمزتأ راه: آطرهسق آ)ع6م دتمتعم ع طعمعلز عالم ءزاتق عأ ةدلتق هال

 ةهدصصو مموغ وسعتس هسللطتك جتصماتتكق معمرطعاإام ءاعب - 6136. ظزعذ1 عع [1 ع1-لجهططو ا

 ممعامطتك 0ع مهعاوكتمصعو جسعامتطسخ 810115 111ر/ه01ع] 86: 1056م7: 17م1, دصصم 0

 (1مع. 2. 0ع. 1494) هعءععتكم , ء( ظطعتلعط لكقل- ءا- «هقسمب» 80877. نحخ اتطعاطست» طسقستم
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 ركذلا ىف ةلاسر 47 خلا تيصفا نم اب كدمحن اهلوا ةلودلا عارما « قم نفط وزد] .مامالل
5 

 دبع نب نيسح نيدلا ماسح ىلوملل ةيزاوبلا ىلع درلاو نارودلا زاوجو هزيوجاتو ىرهجلا

 ايلوا سردملا نباب فورعملا ىمورلا دمحا انالوملو هيساماب ىتفملا 14 ةنس قوتملا نمحولا

 رعت ىسراف ىفخلا ركذلا يف ةلاسر 117+ ملا ءايبنالا ةترو ءاملعلا لعج ىذلا هلل مخل

 ايد اهامس ةتس قوتملا ىكلاملا ىانمسلا لمحا نب دمحم نب دمحأ نيدلا ءالع خيشلل

 معلص انيبن ةوينل نيفلاخملا ركذ ىف ةلاسر كا" قولا رجالل بلجتسملا ىفخلا ركذلا

 ىدعاؤلا دومكام ىب رانخم ءاجرلا أ ىيدحلا مكان ةمالعلا مامالل مهتيبش نع باوجكلاو

 وطسرال ةيبهذلا ةلاسرلا 412. كهم ةنس ىفوتملا ىقنكلا ىنيمزغلا

 ءارلا

 ىب ىلع ىنسحلا نأ نيدلا ءالعل مالسالا تيقاومل عوضوملا ماتلا عبرلا ىف ةلاسر 118

 ررعممتعل هدحتلمع ظسصتعم ىيسممدستا أ زأه ةمعلمتا: 1ةمسلمستم '1عرو نست للفهاتسعأاع مظم-

 مسوعلوم هع اع 0137. ظنففل ءعغ 211 ءعال- لمزلعع ءعلدز ةطعتر ممعافطتق لع ةصتتمءعوأتمصع

 [رعز ب ننمع حجلاح ؟0١عع غر لع هرتمتممع عدد ]عامر ءقدعر لع معضستفةلم2ع 5712010111 ءأ

 مءامتوتمدسع هةععاممع 8 عمعسنعفبرءار هسعامتطسعخ ة8[هل1ج 180هعقيرو- ءل- لأ: 11هععتتب عتب ل

 م/- ممارس اطآسكأ كسممتمعو ةمصم 9260 (زمع. 23. آ>عءع. 1519 ) مهمعطتم , ءأا ال[هلله ممداعم

 ر4ةردعلأ | نمغرم دلعم لادء- ءامملءعح»ع لتعم , تسع ائطءلطسم طله ةصعتمتغ: طمسم 1)ءمو نست

 نزئوم لمععمس مهمرط ءامضست طقعمعلعم ةعمع مولستلا كعب ع 6138. ظتقألا عع ل1 علا- لجتلعم

 ءا -اعطحلقتر ممعامطتق لع زمعمعونممع 1)عز (معزام. هرم عصسلتسلال معجقأعاتتلت , 104

 ةطمتاعات 4/6 - هل - لأ قلارتدعل عي 1101 متوتدعل عري لىللسعا كوسم !آهلئلكتتكحم هصصف ...

 ردمساتانم , هلتلتغأ هغ ظوراي» هل - لععف]» هل -طارمرا هأ - مداعزاة اد 181 هز“ ءآ - موز ذمهعتت مهلا

 6139. ظنمذل عع 11 لعنلعع ءا-صملاعط خلت 1 غصر ممعامطتق 0ع [عدعهت ماتمصع عمزتاتتظو انآ

 معمرطعاتمع معمرطعأمع ممعاعتم تيت هزغ طعصعلتعالم لتتسمي جلععددمطتعر ءأ معاستملتم

 لسطتغمعممتك ءعمصستر ةهسعامبع طصتس معاتممتسسم اعزتو - عل - لف قكطتخا»» عزم 81ه]ءلءاا“ لث تا

 11/27 م]رنلع 6 مسمن [آكمصعلتكلم, هسمم 6058 (ذمع. 18. آلعع. 1259) مهم510. --

 نقول. 11 - 8نم ل ءعغ ظظ]1 - +1١ ءطعطلتو ار (عمعامطتق دلتطعالقر ةتتعامبع ةعمأماعأ عن

 ل عد عا اتم ةلكع ةرتقأاما]معر نييمضسم انطنلت ه اناععه 2ع ةمعاعأ الأ

 ةاهل. 8نمقةلعأ 11 ءل-عمطاتت*' ءا-(غقسسر اعهعافطتق لع يهلعدماع معع1ععام 4

 رسمت ةمالعممتم اطلمطمسس ءلقضتع ىمفعاتطعملو هعوعام , ةتعاقتع 47-60-0171 04

 كيل

10 

 عا
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 دلل دمكلا اهلوا |“ ةخنس ةودملا ] رطاشلا ىباب فورعملا ىومالا عماجلاب تقوملا مياربأ

 ةعماجلا عبرلا ىف ةلاسر 410 باب نيعبراو ةتسو ةمدقم ىلع ىو خلا هلالجب فيلي اًدمح

 ةلاسر 12 ناخ حكيزياب ناطلسلل اهغلا اباب ىيرشعو دحاو ةمدقم ىلع [ىلج] مريم ىوملل

 ىلع لمتشت ةزيجو ىفو خلا هلمح فح هلل دبحلا اهلوا نيدلا ىقتل ةيزاكشلا عبرلا يف

 ناطلسلا رماب ايفّلأ و[ نس قولا ىلح مرهجب ربيشلا ديد نب دومحكم ىلومللو باوبا ةرشع

 اباب نيرشعو دحاو ةمّكقم ىلع ناخ ديزياب اهقلا هب ليمعلا ىف ةلاسر هلو 1" نس ىف غرف

 ىنيدحلا ءالعل ةيزاكشلا عبرلا ىف ةلاسر 418 اياب نيرشعو ةعستو ةمدقم ىلع اهبّترو اضيأ هرماب

 ديحلا اهلوا ءاوتسالا طخ تارادنقم ىلع ىو ةلآلا هذه ركنمل ىشيملكبلا راداودلا اغينطلا

 اهلوا اًباب رشع ةقس ىلع مهضعبل ةلاسرو ةرشع لوصف ىلع ىمو يلا هلالجب قيلي !ًدمح هلل

 روكم هلل دمحلا اهلوا ىزاكشلا عبرلا ةلاسر 4175 خلا تاومسلا قلخ ىذلا هلل دمحلا 0

 ك8 8عو 167 لكتو ةماعمسمتسم ج0 جعلعسم معلسمفعمس دمج ه0 عدس, ددنلعو 187:-ع7و/ ها

 لزعأم [عغ ةسصم 777 نمع. 2. لسصع 1375) مسمءاتم]. 1طمعزمتغ 12: آطمدسه آ82عم ةلتعقو وسملتق

 ءزانق ررقز ءةامأل ءمصع عمتغ ءاع.ر ءاذص مه ع1هاتممعتت عا نن20ععلنصأو ةعدع قيتأم للك كانك عقأم د

 6142. ظنعذال عع 11 عا- عمط'1' طال ةستفتأو عهعافطتق 0ع ونيدلعدسأع لاستم# 1١(

 همتكتعمددلتق ) لتعغ(م ذم مدع[ جنتممعتت عا ؟كعتمأ ةنضتتللل ءةوتأم لتعممعتطقو ونسعد 11

 هلق ءت» [ل ءاعان] كذدلكخسمم 8ةيرعحأل للف مداصوحمعدتكلم - 0143. آت5 قلع( 81 عاد عمطاأ

 1[: 1 - ذط ءعاعاع ةعاج عار اههعامطتق 0ع سسهلعدصاأع ك7 عم مسفزرعأ للعام, ةسعام» تطاق 1هع7:4-ع0171-0و

 تتزادك اعهعاوطتق طععوتم ذه ةمعامتا: طدسك آ)عم ملتكو ودملأ لتعمسم ءوأ ءاعبر عغ 0عععرم

 هةمتته ءمهتم»ءءاطعملزغ, ءا ل[1هأذ1]د 74هطت»تنل ظعتي 2له]ءمستسع#, ؟دلعو ل1 ة"ءربب لءاعط# لنعام

 ءغدصصم 931 (ذهمع. 29. 0ع. 1524) ممطتمو وندنأ1 لادققات كهلاقمن 8 ءعأ4 172 هعكتمد تاو

 ازطءاطسوسع ذم معدع1 دنت مدعتل ءعغ تعتمسأل دصتتتلل ءقصتأم 0 ةممدتكطتس ةصضصم 913 (أمع. 13. 1هنع

 1507) ةطوماحتأ. 1لعمم ةعدعاقطتتت 0ع دهس ذللتطتسك نمه0عمصأتلك ءزانكلعص كدلغفست لاققات «لللتأ

 ءهتسونع 1م م2جع1هلممعتت عأغ لعتلسأت طم5:عر2 ءدمذأه 01 ذاعنطستا - 6144. 115216[1ع4غ 1

 ءا- عمط'1* ظ1-هط عاعاع شع عار طهعامقأسمك 0ع وسحلعدساع ه7 ءعقفوعأءا لتعام و ةهط ل//-

 ءال- 011: 1هتضاطمعآع 1)ءمملم» عطل عرربفع]ف ذم دتقتتسا ءزاتق 5ءضماطتقو ونت طمع دمقاعتتت عطاطتتال

 هممعع نتععسلتق ]اامعدع جدعوتشمهءانهلتق 20 طمععم ماعد ممهعدلاءاتذ ءممماععطبستل 1512058

 ءغ دكه امعامزاغ: طددسم 1)عم هلتكر وتنملتك ءزاتع دصمز ءةامأ ءمصكعمتا عاع. ]1 ءعورن همصاتمسعأ

 مععالممعد. ةلطتع ونستلمست (2جعاقطتتا> ءزانكتنم01 ءلتلتغ ذص ءععلععتسم ءدردأاك 015151012 103

 زإه ةمعاجزغ: آطهسق 1)عمو وننأك هعامذ يسعووزا كاع - ة6ا45. 8ظندٌن1عغ ع] - مطل

 آظ1-هط عطل ةعأنر ندعامطتخ 0ع وسدلعدماع :57عمممعم للعمر بنت ذاه ةمعاصتا: ةطمتق آم
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 يرضي منجملا عبرلا ىف ةلاس 40 اباب نيثلثو ةمدقم ىلع ىعو خلا راهنلا ىلع لبيلا

 ىال بّيجملا عبرلا ىف ةلاسر 40 اًباب نيثلثو ةعبرا ىلع ىعو بيجملاب يرضي ام هنم
 ه#» نس قوتملا [:يندللا ] بهاوملا بدحاص ىرصملا ىنالطسقلا كمكم نب ديمحا سابعلا

 نيوخاب ريهشلا مساقلا نب دمك نيدلا ىيح ىلومللو ةنس ىقوتملا ىمجتلا هللا ءاندع ىومللو

 5 سرغ خيشلا عمجو ىمبجتلا هللا ءاطع ةلاسر ىنعأ ةلاسرلا هذيل حرش 1.. حنس دودح ىف قولا

 ديحلا هلوا اًباب نيرشعو ةمدقم ىلع ةليتشم ةلاسر بيقنلا نب دمحا خيشلا نبا نيدلا

 قوتملا ىباج موجب فورعملا ىمورْأ هداز ىضاق ند ليكم نب دويكم ىلوملا 2-5 نس

 ىديح اهلوا تارطنقملا عبرلا ىف ديزياب ناطلسلا مساب اباب نيرشع ىلع ةيسراف ةلاسر 11 ةنس

 10 ةيسافلاب بيجملا عبرلا ىف ةلاسر هلو نلا دما رصاقتم شقرشم تيس زا ماهوا ةطيح هك

 ىرانفلا ةزج نب دمح نيدلا سمشل بيغلا لاجر ةلاسر 1+ ناخ ديزياب ناطلسلل اعادعأ

 ممعاعس ذم لتعم زدئصست((عصأل ءاعبو عأاتص ممعامانمصعتت ءأ اتعتصسأمف ءقرتأك 0155م5 ءقأم اد

 و1406. 8ظزنعة1ل عع ]1 عل - عمط'1' آظ1- 3[هز دحصصحطر اعدعاحطسكق 0ع نينهلعدصساع 110761:6/

 جدممعا]دغم , نيم ءدلعس ءاتسماطتع ةصعموعمتامهيت عنطمع عنه 0ةهصاع 7/07 ءيرور عا. آلتجاعتطاتطتق ءقأ

 ذم اضعيتصتم ننمطتم»» قرزامه. ع 6147. [1541ع+ 11 عا-عمط'1' ظ1- 311ه عي عطر 2 ءاةطنق

 لع وسهلعدصتع 710ه ءيبزر عا لتعم, حسعامتطتخ ل8: /هطاتع لاتتعلا عر: له عتدنتعا (ه51 ات

 11", حمصم 932 (زمع. 18. عا. 1525 ) ممعاسم, ونتنأذ 71-17 ءدمم]ةط 160-111: ءق ءعلتلتاو

 ها ا[آه]1]د 4/4671هع] مز ءع»#,م ةهصصم ... رسمته. -  اظ1مالح 21ه برأ- هل- لاح 7101من علأ

 5و 8ءري- ءاعممضسرم مدلعم مل8لمماو لتعاطتك ءا قكععه ةصصتنتت» 900 (ذصع. 2. ()0(. 1494) 2205و

 يديد عمامستسس امهعامطتق 41(ه/]هع لزعس# ءلتلتغر ءأ ظطعتلعط 6 م"ن-عل-لأ: 1ظط»د-ءاو]ب علا

 ل ]مم»علأ عرس ءةمم عطفا اذطعللطسس ءلتلتغر نست معدع[مكتممعتس ءأ كتعتساأت ءيرتتم مسرد: ءطعصس لنا

 ع( زا زمعارتاأ: 1آمسك 1)عمو مسصنلمتتست 0لمدصتسم ءعاع.  ورعم لع عم ءاننعملم 1١ه

 لدم عرب 8ل1هايت»كل ]ظةن»غر دلعم ((0],مملع] لتعاتس ءغ حصصم . .. 1205طئتتقر 11طعللاتس

 مسطانعمحتغع, سغ ءاتمسس اظآماله 21«ليتستنل ط8 عرج 21ه]رمتجت»تعا طعن ('(0)ةعم0ع] ظن, ؟دلعم

 112« عررب لعام لتعطتك ءا حصصم 931 (زصع. 29. 0نأ. 1524) مجم عتتتقر [؟3عاهأتللا 76151 ال1

 ذم دتوينمأت ىررأأم لتكممدتطست ممدستصع كسلامصست 8 ميءسعتل لع يسحلعدمساع 110ءمننام"ثأ لتعم

 ءلتلزاور نسأ زاذ زمعارزا: آهتتك ءأر ءهتزانك هدتعصماع» ععأم مطمماهعأتمقع 0عظعتأ ءاعب

 [1لعمد دعامطتست 0ع سحملعدصاع 7107 عيرزر عا للعام معتكدتعع ءىرسومكتطتس كنلامصم 8( دنا4

 1/7: هاناسلت(ا/ -  ةزهق. 8نعةالءعغ عزز ل]1 عال-عط عأزطرو ءعمعامطتق 0ع جقدوععاتمق مسسصلت

 مكتمتطتلتم , ةهحيعام»ع ىزرعرسم - لس لف ةلمايموتتعا ظعت» طل هدعم طعس ةوى جمصم [534 (ذصع
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 نبال ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ىلاعتو هناجس هلوق ىف ةلاسر 181 [مع] ةنس ىوتملا

 نب دمح نيطايشلل ءامسا ةعست ةحتافلا ىف نا معز نم كر ىف ةلاسر .4٠ .ىماشلا نولوط

 نب نالسر ةلاسر ك0 خلا رمالا ةحتاف نم هللا دمحا اهلوا ىفنحلا ىترقلا كلاخ نب رمع

 اهيف عدوأ ةرصتخ م ةخلاسر ىو ديحوتلا ىف ىقشمدلا ىوحرلا سبع نب هللا دبع نب بوقعي

 ديحم اهحرشو يلا ىفخ كرشك هلك اهلوا فئاقحلا نم ةلمج اهيف عدواو كيحوتلا ملع

 هلل ىمحلا هلوا ديحوتلا صلاخ ىف دكيحولا [سينا] هايسو ىنشلكلا دعس نب دمحا نبا

 ىفاشلا ىراصنالا دمحم نب ءايركز نيدلا نيز اهحرشو خلا نيققحملا رودص حرش ىذلا

 درفت ىذلا هلل محلا هلوا نالسر ىلوملا ةلاسر حرشل نمحرلا عتف هامس [14] ةنس ىفوتملا

 ىكلاملا ىريزولا بيطخلاب ريهشلا دمحم اهحرشو خلا ةينابرلا توعنلاب ززعتو ةينادحولاب

 ملا ديجمتلاب رون نم اي كدمحن هلوا ةينالسرلا ةلاسرلا حرش ىف ةينابرلا تاحوتفلا هامسو

 19. 8ءمأ. 1430)] مممعانم. - 6149. 115 غ1عغ 11 ءدس]تطتر اعدعامأتكق 0ع جوتن عروضا

 رو ل115 عمدغم» هسبعع اطغمصسست ءمهمقعلتغ““ , ةتتعام» ع طا 11: كيوم. ع 6150. آ1581عغ

 11 5044 طمس عدهم ةمسصقخ 11 ظا1-1* ةغاتطقاأ 15 'دغ ةدسق ]11]- ةطعع ةاغاصر 23 اة أك

 ع ععطمامسام عمو نسأ ءمصاعسلتغر ذص كسعدأم 1/241 ممكتعلتل هماطأتماو كهل هض قتال 12( لعب

 جدنعام»ع 1710]عم»260 13 ءت2 07م“ ظعرن 121/0 (نم"ععآخ [طمصعأطللامه.  طمعتجتاغ ذهن اهتم

 لروسست ه2 معمعرنأإم معن ءاعع. ع 6151. 8ن5ة]1ءعغ قفا غمر اعهعادطتق طقععتم 0ع تلاد

 سمتسك آلعأزر تطأ 1657م7: عري 7”معط ظعت» لطلعلاعل طعنا كآلل- ءل- "هاتسمت» 10 ضعدارعأل

 لمعائكتسحتس 0ع 120ع دم دتستتتت ط0 عانس ءغ ماعد ةععععأو اصاعتتم»و ![ماعضتق رصهم 0313, ءأ 18

 هعلتكتع : "1"هطدصت ءزانكق ءمصكمام هةععععغم ةتستلع ءاع. طرده فمدصصعمامتتتم | كنا: ] «--ع)40

 لك 1لالقع ءآ-1هسأطفل ةمهعستماسك أ د 110]رمتةت»:ءل عز: لات»ء0 عورات ذل 1ك عاف

 فرس ممدتطتق امعلجتغ 1أه: طهسك آكلعمو ونأ ءمجلج طمتستستتسست ؟ءضئاقأتق زمام م15 5010017

 لزةممصتغ ءاع. طمرعم ءمرصس عصامتتم5 ءلتلعضتمأ 2ء7:- ه0- 0غ: 2مظمت" زم ظعتن كله ل تثعل

 لود" كطقظتامر دصمم [926 (مع. 23. آلعع. 1519)] مدمةطتتنتكو تانك ]ذطعع ل61: 61-7

 7/6: همم 1! ءاهلعأ لل67]عع 1ع ذمكسىتماتق ةسعمأا اه: آطدسسك آ)ءمو ونتتأ هع هصلاهأع

 لزدكنموتتا ءأ حئاضطسكتم ةسوتفاته ةععفالتل ءاع.ر ءأ 71ه مبجبسعل ا1هلئاكتتمي دحدلعو 2-لا 04

 11-707” ديف" لن ءاحتخ و نصل ميسسعمأ ةحعستم ر 11-1014744 1١-171 ءاتات انتر ءأ لا ؟]مصأب 1-1 أ

 1-17 مع/م2نءا ذمكوتماسمر ةجصطصم 898 (زصع. 23. 0ع. 1492) ةطوماعتك. 1معلربتغ 1:

 1دتقحستع "1ع وسأ ئل]سصتصقم ءمر وتم0ل عامرتمتس تطانتق ءاع.ر ءغ دععطق (اعدانق ه 5 عنطلق

 ءدياهمدغمعتك ؟مدصسام رو ل1( 11164“ ءغ رر للعم ءعم “ لتدتسعاو طقطعأال - 6152. 81581 عأ

 ءا]-ع10طقلرو مدعادطتق 0ع ةامطت متاع علكرو وسأل ءمتكتتل» م80طتطعع ةعموموعلممتس مععععقأاةأعو
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 مرح ليلد ىف ! لوصف ةسما ىلع ىعو ةنس ىوتملا ىليزلا فراع نب كمكم ىب متكامل
 ١

 تامرحلا ىف ٠ قمدآلا ريغ: نبل -.مكح ىف 8  مرك ال نميف' 1, «عاضولاب "مرج نئميق 7 عاضولا

 ىف ةلاسر #10 41 ةنس ىلوالا ىذامج ىف همتا خلا ملعلا ملاعم ىلعا ىذلا هلل كمحلا اهلوأ

 قوتملا هداز ىضاقب ريهشلا ىفطصم نب دمحم جيشلل ىكرت ةعامجلاب اهزاوج مدعو بداغرلا

 ىسدقملا ىلع خيشللو [1.] ةنس قوتملا ىرصملا ميجان نب [نيدلا] نبز ةمالعلو 1.58 ةنس

 دنع هزاوج مدعو ةولصلا ىف ديلا عفر ىف ةلاسر 406 رم بغارلا عدر هامس ةنس ىوتنملا

 اهلوا [:ه0] ةنس ىوتملا قارافلا  ىيدلا- ماوق رمع ريما نب بتاك ريما ةفينح ىال :ةيفنكلا

 ءاقلب فشمدب تفرشت 0 ةنس ىف مأشلا كلب تمدق امل لاق خلا هئامعن ىلع دلل نمكلا

 عفرو برغملا هدنع انيلصف ناضمر رهش نم ىيرشعلاو ةعباسلا ةليللا ف ةلودلا فيس تتايلا

 فاش وأ ىكلام تنا هل تلقف ىنالص تدعاف عوكرلا نم سارلا عفر دنعو عوكرلا ىف هيدي مامالا 1

 جاتعام»ع 7101ه" عر 18 عرج ]1]10ءمتنت» عل 1ظ7 ءتن ملت" ةرك 27ءق7غر ةصسم ... 1007610. لق ممقتطتع ءدأ

 رص ييتصوتتع ةععاتمم عقر يسمتنانتل ملتصق مائ0طمطتخ و ةانعطتللا معز ءةذع ةمعتقتلر ةععاتس0# 0

 زخم حعزغو ييتطسع ةيععمع طمتتل ][1كطسسصص ءةغر (اعهناته 0ع ذتقو وستطسك ةسوعتع !انععار سممأم 0ع

 زتكو نتمع لع ]معاع ممص طسقمم ةاهطتعملج ةسصغر نستصاه 0ع ته, ونستطاتق مساع عاطاتق عققع

 طمس ]1 نع(. 1معزرتا زم: آمسك آ)عمر ندأ زعمه ةعلعماتمع ءاععوتك ءاعو ءغ سصسعمقع كوسفلأ آ.

 ةصصت 991 (ذمع. 15. لوص. 1583) جطوهاسطتك عوامل - 6153. ظنمةا1عغع 81 ءلا- ءععطةتطو

 ممعاماتم ة0ععلعتمك 0ع معطتتع معععوعلممع ءعرعاعملتم ءهغ لع ءزده معمطتطتةمصع 01هط حسنت عله

 ممركتم» همفطملمدعمرتتص ءممقعمفاتو جةتعامرتطسع ةطعتلعل 1101 مدو7»ءلأ ظعت» العا هرعر لعموم

 00ج لع]ب لنعام هع حصصم 1044 (ذصع. 17. لكصسص. 1634) دصمرابم ل تعم 00 ءانموتسم

 2عنو-[ هل لاس] ظعرب اكمزعتس قلقة ةمصم |[ 970 (ذصع. 31. لسع. 1562) ] دصمتنطتم -- أ

 عزمنا 4/6 710عم00ءعءئر جمصم ... دتمزاكتمر نأ [؟ةعاهأتتتلت و 0ع نتتم ةدتصاص 510عصلتتتلل عقار

 1مم: ما-اعألفط ذمكستمدتل. -ح 6154. ت53 1عغ 11 عول'ذ' ءلا- د0 11 ءعا-ةهلقخغر

 (معامطتك لع دصحمتطسع ةمغعع ممععمعتممعتس ةم] مصعتس (11]0ةملتعق عغ لع طقع ءمصقدعطتلتمءع

 حرصا [اممعلامعس معمطتطتتمر, ةسعام»ع قلع 1لتر 1ةروق» لكان لث عن رست“ (0دهه» ( ]6م

 ء0- 01 11مل, همصم [755 (ذمع. 25. 182عع. 1356)] رصعتعننمر ونت اله اصعامتل: طمنق آ0عم

 مرعم ءزسك طعم عم عزتم كعبر ءان (©سسصر ةموتتغر هسمم 747 (ذمع. 24. كم 1346) ذم ظرحتمع

 طمعم ممم عملزددعسدر طلةيسمفعأ طمؤمتام ]1ءوملت ذعر هل - لعبم/عا ممعاع ؟لععدتسم 5عراتسم

 رسعممزم 1ظ8مصملطتم طقصمت ماسك ةصلم  ظعععدأل ةديطلتق هان عدت م2عععقج 1عدرعه أل صهقو ءأ

 [حسسك5 زم هع لعمرعسم ذمعاتممسملم ءغاتص ءيرتاع دع زمام ةمعاتسمهاتمصع ]1عوعتوصلم رتقطلتتك

 ةيدانأا(. طعم معمم معوعماممعس معرعاتتمب عن ظفمع ا]1هلئاتتم مم هطقطنتام# عمهممأت دستطت
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 ىلع ئكتالص دسفت الو كرضي ناك ام كتالص ىف كيدي عفرت مل ول تلقف ىفاش انأ لاق
 يي

 ةرداج كتالص نوكت ىتح عفرت ال نأ ىلوالا ناك امأ انتالص تدسف تعفر املف كبعذم

 ىنملعت مل مل لاقو انيهذم ىلع ناك نم ضعب مالف ىمالك عمس ىتم لجرلا لباقف قاغفتالاب

 لاقو رباكو هتمرح .طوقس ىلع فاخ لْداطب باجا امذ نامز ىم لأ دذرتت تنك دقو كلذ

 ىور انلقف ءىش هيف منع وري ملو ةفينح ىقأ بهذم ىلع كلذ ررك املو ةالصلا دسفت ال5

 ديحا نب دومكل ةلاسر هكر ىفو كلذ فنسص نا :ىلا لادجلا لاطف .هداسف ىفسنلا لوككم

 هللا نبع ىال لمرلا ىف ةلاسر 40550 خلا هدآلا ىلع هللا دمح دعب امأ اهلوا ىفنكلا ئونوقلا

 اهلوا 37. ةنس ىئوتملا اشاي لامك نبا ناميلس نب كمحا ىنوملل حورلا ةلاسر "م1  ىتانؤلا
 ور

 فورعملا ناميلس نب دمحم نب ناضمر اهحرشو خلا اراوطا نأسنالا فلخ ىذلا دلل دمحلا

 حور ةلاسر ها. ٍْضلا لاعتملا ىلعلا دلل دبحلا هلوأ 7 نس رخآ ىف ىوويتلا ىيعسب 0

 رلاع ععدعممدلتغ: ةكمسص كطحطتاأو. كلعتر لتكتو ددقماتق 1ز2 م2ععهالمدع طله هدتقانل 1 ةذءعو هنطنا

 لوسماأ ءيماعدكتمة عه معوتتع اتهع 5ععامع ءمصع عمت عماأعت» مععوتم معسل اكتغمتسل 1ععلقسعق. 085

 تنال 011 معمر معععم ممداعمم اعصامم 1طععلقألم 8عملعععم هياتستتلال !انتققءعغور تمقهطتتق 202 0116و

 رغ معععدغلم اله ناموا ع 5ععامع ءمدقعسما ][[كأم ظكرتكدعأ.  طصقستتق ؟ععطلق ددعتق 200165

 عع هررمداتتغز هغ ةلتمعق وسنته هةععامع ممدطدع 2003 غطمق ععممءطعسلتغ طلق ؟ععطتق: دتلصست دع

 طمع 0هيتتكأتو كنت مع [هصوتست (ءرصماتق 234 لدم 201687  طصقتستتق 12 2ع3م0501غ, 3+

 متتلام دمم0ل6م طموصت ونستلوتمتت» م2012ع6.  ة1[ءطمتغ هسا هع 01 عدتاوغعدد مع20ع2عغو ءأ

 عمم مع ةتتصأللم نقدم : عوععم ر ةموستغو ممم زضتأمه 1ععلقأ. 0500 تكدس 1320113111 5ععامع 5

 م5 11هةرشع ءممك عمت عمأعع ؟ءمعاعععغ رو  معوسع ةدنطع» وعم 0وسحستت طسلاتق 2105121

 ءىدتظسم دكت "ع1عرعع ممددعغرو نهم هعماعماتمسل ةانقمل م20 طوععغعو ءععامسسمك تسال : وعما

 7117:1117 1-7017 ءوعزلا ةمعع ددحتم معاج عوز داعم. 1 [آدعع يصطم + ءممتد لطكتتق اعضاتتاو هد

 ىدعامطتق 111م ءيدسممدعاطدطعو كزداتك معظيام ل مصسعتت 110/710 17 عزب  ىلت»ءأ  (نناعنمف

 طدصعطلام ءلتلتغ 1طلمعع زغو ةمعاجزا: طعدعستعسأ5 معههعيس أ( عصلتع. طه عادت آل عاده م20 ءّزاتق

 طعمعل لزم ءاعي ع 6155. نم ٌة1عغ 281 ءال- عدسآر اتهعاقطتق 0ع لمعاتمسم عي 8وكلتتق أه

 حععمو 0عععتمأتم جت ءةسمسلت, دسعام»ع قللني 450077 27 ءرنئان. - 6156. ظتعةلعاأ

 ءا]-عسطر معامطتم لع همتساأم , ةهسعام»ع ا١[1ه11د قكقتنعا 8ع: كذ07ءعرربمت» ل51: لع عت( !ممعأنام

 حصصم 940 (ةمع. 23. لصل. 15333) مممانم. 1معامأاأ زاد: آطهسق 1)عمو ونتك طمتضتمعك 8

 ىعمكتغو نغ لتك عمو ععمعجو ععوعمأ عاع.  (نهرحتس عمامتتتتلا>» ءزاتقو وننأ ذغه ةسصعلمأتا: آطهلطتخ

 ]دعم هدطاتست و ءهديععاذو ءاع.ر, 1 ع07©»7] 2 8ع: ل1018 6711ء ظ عرب ه901ءعزجات» 1" عيعقر اححلكو 0

 كوثر لتعطمر ءهدععمصسأع ةهسصسم 963 (ذمع. 24. 0ع6م 1557) مصملعأأا - 6157. 11 5821+
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 هيخا ىلا اهبتك سفنلا خانم ىف 1.. ةنس ةكمب اهبتك سرع نبا نيدلا ىبكحم خيشلل سدقلا

 ةلاسر كأ١5 هلاوحا اهيف ركذ سنوت ليون ىودهملا ىثرقلا ركب نأ نب زيزعلا دبع دمحم ىلا

 ىقوتملا ىمورلا بيطخلا نباب ريهشلا نيدلا يات نب دمحم نيحلا ىيحمل مالكلاو ةيورلا ىف

 ىيمحلا هلوأ ةيورلا ىف ىلاثلاو ثحابم ةثلث هيفو مالكلا ىف لوالا نيبلطم ىلع اهبتر 1.1 ةنس

 ديزياب ناطلسلا ةلود ىف اهفلا خلا دراو لكل ةعيرش نوكي نا نع هبانج لج ىذلا هلل

 بيطقل نب نمحرلا ىبع ىيز ىال معلص هلوسر ةيورو .مانملا ىف ىلاعت هللا ىف ةلاسر 1

 ىفوتملا ةفيلخ ىشخيل معلص ىبنلا ةيور ىف ةلاسر 41. هد ةنس ىوتملا] ىسلدنالا ىليهسلا

 4,4 نس قوتملا ىتسامركب فورعملا نيسمل نب فسوي ىلوملل نعرلا ىف ةلاسر 41 1. نس

 ءاولا

 دمح دعب امأ اهلوأ ةنس قوتملا نقاطخلا ىلع نب كمحا ىب رمعل وئاولا ىف ةلاسر

 عوط ء]- ءو له عر ءريتماماه 0ع ةرتضصكب ةدصعأمو يمس ةطغعتاعط 21018 - ءل- لأ: ظانتن لت هنف

 321ءلعلعمع عممم 600 (زمع. 10. 8ءعمأ. 1203) 0ع ةهصتسح ةئمعععع جلسممعمله هل 1ءهلععتس

 راقت 11ه]ءمججتننعل قلل - ءآ- هعفس عرب قلطغ ظعوا» (©0"ءعوارخ 821 ء]ءلعتم# "1 دمعامستتتط 5عتتزقتا»

 (نهردسصعسم_ب دع دطأ هديسمتهو نسمع تملئ مصعتس ةنحتص 5مععامطومغ6 ع 60158. 81581ع4 11

 ءاد- عسر مغ رع ء1- ]ع عا ةسر دعامطتق 0ع فمكرععاأب عا ةععسممعر ةتتعام»ع 11/1 60-2ل- 4

 1161متر 0 187: 10 - ءل- لاو 1غ سسغر دلعم ةظاتو- ءل- خ]يمافط لتعم ءعغ ممصم 901 (ذهعم

 21. 8ءرا. 14953) دصماسمرو ونستك كنس ذص هيلع هداامصأ 8ميرععتا مدسرمدتتغ ءأ لص 0103

 نييهعمنممصتك 1هعم5 لتماأتطستغو ونسمصتسا متم لع ععرصممع ةيزغ ءغ (امعد لتكوستقأا10همعق

 ءمماصعأو ممواعكم» ءمصفمءعاسسم اممعامأ. 1معلمتا زاد: آمسع 1)عمو تيزانك 2213] قأمك متطتق

 دسعاتكأد عقاب يسمنس نأ ردتتم هزغ تصتعستوسع ؟عملعسا] كاع ع 6159. 81541غ 11 سرت مغ كلاهطو

 (ممعامطتق لع 18)وم معع ةمرسصتستس ؟1لعصلم ءغ لع ءممفررععطتب لصق مهرطعامعرو ةننعامرع لال

 276خ0 لآل - ءا- "هآسمت لث ءزا- ءالزارماكأب كوايعتلل لسلام دغر [مصصم 5851 (ذمع. 4. ةررتم 1181)

 رممعطم]. - 6100. نم ه1 4غ 11 عسوت عغ عادم ءعطخر (مهعامطق لع ءمدهوت قلعملم مدهرجط عاقب

 نأ عنف آمجءعمار ةهبنعام»ع 7”هطليعأف 1[!,ه/أ/عر ةصصم 930 (ذمع. 10. اللوحت. 1523) ددم10. -

 0161. 8زم خ1 ءغ 11 ءل- عدطمر ةمعامطتق لع ماعممععر ةسعامرع 81هل1ه 7”«عبل 8عنسع]//05ءالاو

 ماوم 1ر6 ع«ومععاغ لتعم ءغع دمصصم 906 (ذمع. 28. لملم 15300) ما

 عج ءاوخأستق ةززلع ءماقأغم] هعر نسم اذطنلل ه !ناععد ع ةمعازنأانطأ

 61062. 8زو ]1 ءغ 11 عل - علتعر اممعاماسم لع ؟تدنامهام دعو هسعامتتع هم" ظعتا كلاانعأ

 [عرب 4/6 71مل ةمصم ... دضمزطممر نسنأ ذغاه هعلزاسع: 8عمعوتمعلم مطهمعن ((عملتقت
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 ةيركلا ةردادلا ىف ةيفخلا زومرلاب ىتبسلا هلفقا ام اهيف جضوأ خلا هبانجحب فيلي امك دللا

 فورعملا ةلاقرؤلا ةلاسر 1* ىجورهبلا ىفصلا ىنيدلا لامك ئِيشلل دابزلا ىف ةلاسر 3111

 ىلع ديتعملل اهفلا باب ةدأم ىلع ىهو ىطرقلا ىلقرزلا ميهاربا فحكسا ىنأ خيشلل ةكفصلاب

 ىسراف ةلاقرزلا ةلاسرو خلا ىقيقحلا هللا ديح دعب امأ اهلوا دابع نب دمحم [ىلاعت] هللا

 دحاأو ةمدقم ىلع اهيدر 1| نس ىقوتملا ىلج مريمب رييشلا دكبحم ند دومحل رصتخم 5

10 

0 

 ديزياب ناطلسلل اهفلأ خلأ ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل دمحلا اهلوا اًباب نيسمخو

 اهمتاو اهفرشاو تالالا ىلوا ةلاقرزلا نأ اهيف ركذ ةنأيعستو ةرشع ىدحا ةنس ىف غوفو ناخ

 مجكلا دكالب ىف رهتشي مل برعلا لضافا ىم ناك امل هتكل ظنوم اهلهساو ايقخاو اهلمنتاو

 غلا هدمح فح دلل دمحلا اهلوا ىذاشلا رمع نب محال ىزاكشلا ةلاقرز ةلاسر م

 نيدلا لوصأ ىف ةينارفعزلا ةلاسر 410 اباب رشع ةعبرا ىلع ىهو ىزاكشلا عبرلا ىو

 تن ماكزلا ىف ةلاسر 410 لا هاياطع تممع ىذلا هلل ديحلا اهيلوا نيفلاخملا مح درو

 ]جس لعدم آلءتذ عم 2000, وتم ءزادق لنعمتادأأ قمع عمتك ءاعبر ءأ ءعرماتعممع طنع هاملستك

 وننمع هعزل2 هطوعتسأك ؟ععطتم ذم 217- 10 م8"ءا 107 - 0(12""نعأ ذمكحو]؟ ءععوأغب ع 6163. [81581عأ

 11 ءال- ع عطخ0 ةدعامطتك 0ع جتطعاطمو حسعام»ع هطعتلعل 12 عج م7- هل - 01: اكهرت 86/7 ارم

 6164. 8ظ15غ1عغ ظا1- 2 ءععذ1 عار ةمعاقطتق 0ع وتهملعدصاع 76ء”ءم7ءأار جساعم كهيت]عأ

 1. ع. مطسلهح لنعغم و وسعد كةطغعتلعط قلقدع 1*1هع 1غ: 7عمعوم]خ (نمن"اةانخ 7101 هت»نلو 04

 ه7 110 1ممب»ت»ء0 ظعص ملطقع# ىرصمموتتغ ءهغ تذص عمانتل ءموجتام 0لتكاعطنتغ. 1آمعلرتاأ ااهن

 طعوعررتهدأك معدعس 1 (غعسلتق. آطبدتسلعطتع آلعدك ؟عصنق عاع. 1عمعافطست جاطتتت 0ع نته0لعهصأع

 2,6ء:عم7ع/ سس عملتسل معدعقتعاتسم ءمصاتسعأو 000 1116/1110 ]3 عز: 1101 هت 60 , ؟ات]50 ل1176

 ل ء7عق# لت عطتق عغ حصصم 931 (تصع. 29. 0ع. 1524) ممم>انتسقر ؟كنلاقسم 8( 620 ل147: ط1. ءماتتح

 ممددتتغ ءغ حصمم 911 (نمع. 4. لسص. 1503) جطقماكتم 1015ممدتطتسا ءقأ تس م22ع1هام »عت ع 01115-

 وتدعتسأاد نصاتتلل ءقمتأمرو ع ةمعأمأأ ز(2: آطردتتك 1)عمو نست ءمع]م5 ءأ (عدطوتت تعقتأأا ءاعب

 لآ1هدعأ جتتعامال , 76ء"عم7ءأ ةصكاتتلتا1 علطتللل 55م م122عقام مات كةتطلاتلل3 و 20ط115]1هلطلتتلال و, 261-

 1ععاتككتساتتسلو م13عاع» ءعاععم نمت ءع5د]1عر, 1ععتمع5تستتتت, 20 ممء(هصلسس 1هعئللتستسلت. كعامس عض

 تنس جا1عامع عو5دعأ عدع 00ءانئدتستم ةعدطتطاتعو (عدعامطتق لص [عركو 2ءعودصتمت 202 12206116. -

 6165. ظند ذل ءغ 2عععقلال عع 181 - قط ءاعلع ةدأر طمعامطق 0ع نيتهملعدسأع 76”ءاآءأ 1 -

 ى5م/ءمممع لتعغامو وست 1لعرد ءدغ بنص نهه0عدصأع ائ/ عمت رو ةتعام»ع ل7176 18361: 017707“

 ك1 17-40:. آملمتغ ذأذن آطدتتك 1)عم ةلتقو ونهلأ للئعمتتكق ءهعغ ءاعبو ةهغاتذس نتهأطن07506عأتل

 لتكتكالك نأ قمرزأاوه. - 6166. ظ1- ظنفق لة ]عع ظ1- 221ءمعقسأو عار اةعاوأتك

 2هر عمن قرءغ لع 0هعصمتتك مءاتوتمدتك ظصلحتس عهاملتطاتق ءغ ةعجتس ءعمأق 055 ءصات عهاتاتللا

 0 لسعملتك. 1معلرتغ ذاق طدتك 182م ر سزدتق لمده تصلح عمةولتم دنصغ ءاعب ع 6167. 1815814
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 ىف ةلاسر 440 | ةنس ىوتملا بيبطلا ىقيرفالا ميعاربا نب كمحأ راوجلا نبال هجالعو هبابساو
 و

 ةلاسر 44 خلا هنايلوال رصانلا دلل دمحلا ايلوا روهشملا فيسلا اتامس نيوخالل فيدنولا

 ىل» ةنس ىوتملا ىفنكلا ىنابتلا دمحا نب الوسر نيدلا لالجل هناصقنو ناميالا ةدايز ىف

 ديعس وبا خيشلا هبّذع انيس نبا سيئرلا خيشلل هيف ءاعدلاو روبقلا ةرايز ىف ةلاسر

 فئاقدلا فشك هامسو ىنيدلا باهش اهحرش وحنلا ىف ةينيزلا ةلاسر 1

 نيسلا

 بس ىف ةلاسر 10*  ةعنصلا ىف ميكحلا سويمرا عم تكلملا سديلاس لاسر أ

 يتوتملا نمحرلا كيع نب نيسح نيدلا ماسح ىلوملل هماكحاو ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا

 بسلا مكن 3 1 نوت ل امين ايس نوت نينا | اسلاك د 2-2

 فقح كانفرع ام كناحبس رش ىف ةلاسر #1 نيرناكلا نم [باسلا] مكح ىف

 11 ءاد-هلعةتسر عدهعاماتص 0ع ععمج علتصع ءزسمكونع ءىتتمدتق ءأ ءتضهاتممعو هنعام»ع لأت»عا

 عر: 1 أ» 1رم» عع !81ءلتعم, دسلعم 12872:- ءاز عمم لتعام ءهغ ةصصم ... 121010. بل

 6168. 11غ م1ءغ 11 ءآ] - هزص 01 أير تخدعامطتق 0ع سصقعم و ه150 21/ - اء“ 111 - ]1 ءواياأ“

 زمهعصمأنع ور ةهنيعام»ع ل//مأ»». 1 معتجتخك ذكهن طمسق آ) عم دصستعمتسل ةاتمتتتال 20] 06011 كاع.

 61609. 8نع ة1عأغ آخ هذع 820 عخغ ءل-سستم 8182 هم بىةستطت اعدعاداسم 0ع 2لعز زصعضءسعمام

 ها لععمععسعساأم , ةتتعام» ع لع//(7-عل-لأ:: ]ضمت م طعنا لآدسعا '1'ءابا مغ آ1دمعاطتمرم ةطصمم 3

 ( مع. 9. ط1عع. 1390) مدمعطبتم. - 0170. ظنملال عا 11 17 قععأ ءع]- عم طلعو (مهعاقأانق

 لع رتمز(واتممع ةعرن] ءطعمضمت» عا معععلطسع ذطق [هعاعملتعو هسسعامرع كطعتاط ]آضءجعتك 1م أ

 تاطعتاعا» قلتي كمثل حصص ععمعصتاسست ءانلتغب - 0171. اظظا-ظنمة1عأ ظ1- 2 عاسأو عار

 ممعامطتخق 2ءعضزي- مل لووتعتك 0ع عجعمستسماتعم.  ْذ/ع/مط- ءل- للتو نلت قرص عم[ مكتك عدا

 ىردسعمامسسس“وانع ]ل[ «ى/ر“ ءأ- لءعءابقع ذمخعتمدتأم

 1” معمعامأاتق مزكع ءعرامقأغه]هعر نيمدنس انادلأ ه اذاععوم التل ةمعأزتاته

 6172. [نسة1عأغ 841عز10له5 عا -رسعاتلعو ءمامام]دصس همس عععاسل كعاعسعأ مهتصس عاتق

 تس [[ءعصتم مطتامدمرطم لع حاعطعستمه. - 60173. آخ ةّثل ءغ الأ ةءطط ءادم ءطخر (اعةعاقأتق

 لع دردملتعمجح معمرطعأامعو دن آلعده طعصعلتءمغر كتستممالمصع ءه لع لغو ننتمع 0ع ءو

 ءامطتعمسلم ةسصغو جةسعام»ع ا1آ1ه1]1د 11ةهقئن- هلل - لأرع ظل موعق» اق ءرإ قلل - ءآ-"هآ77201غ ةصطف

 9206 (زمع. 93. 1آ)عع. 1519) ملم1600, نانا[ ءاتزت) 18 اعد رهزراع5 لزكزهقزإ - 41. 06 ءمر

 نسم كسستصماتم لزعأ مماعوأ هه نما[ صمرص - 2. لع همر وسما 0ع ىسشستمسقأما'ع

 مام عضل يغار ع( - 3. لع ءمر ونسم0ل 0ع ظلعأ زهالمتستعمع د09 عجدوستق ىيتسستمقم أت طانق

 ءمطتعصض( سرت وا 6174. [8نعن5لءعغ 11 عطقعط ىربظهططعم العون“ هاعيب 2ةعاوألق

10 
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 ةمدقم ىلع ىو [..0] ةنس ىقوتملا ىقينزالا ىيدلا بطق نبدا. دكيح خيشلل هقيقكانو كتفرعم

 كلذ عقو لاق غلا ءالقعلا لوقع هتفرعم راكب ىف قرغ ىذلا هلل دمحلا اهلوا ةمئاخو لوصفو

 رفكلا ىلا ضعْبو لظلاو *ءاطخلا ىلا هلئاق بسن سانلا نم ضعَبِق رابكلا خياشملا داروا ىف

 ىلوملل فقاوملا ىلع لاكشا عبس ىف ةلاسر 150 ءاعنشلا مهتظفل ىم ىلاعت دلاب ذوعن للؤلاو

 دوحكم بيطخلا نبالو حرت اهيلع هلو 1.1 ةنس قوتملا ىنالطسقلا ىفلطصم نيدلا جدصم

 ىدهتسن كنم مهللا اهلوا هريغلو أشاي لامك نبال وهسلا دوج ىف ةلاسر 1 اهيلع ةيشاح

 ىلا سيمارا نب نسناطسق ريشدوب سمرهل ءايميكلا ىف وسلا ةلاسر كا خلا نيكتسن ككلو

 همهم

 رمرم حول تحت ةلخادلا ميمخا ىف تبيصا هذمو نعاكلا نوع مأ' سوئشأ ذنبا ةيسانوتمأ

 ةيعذم للح عبس اهيلعو اهيلجر ىلا ةدودمم اهردافص فقلخلا ةمات ةئيم ةارمآ اهيخ ةبق ىف ت2

 نايبصلا ةنيه ىف تاوما اهيلع راغص ةرشأ ايلوحو بهذ نم نمّيمق نيب كحاو

 ءرعيماز مللممعتس فصاتصمعمق ؟ععطمتحتسا : رر0 ]عده عمصعأع!إ "1'ع ممه يعممةءتستنق ااه انك موضممدعأ

 لعطعم “< عغ لع ةدطاتلا طمصتس ؟ءعطوضتتس ءمعمتاتممع ةععصقو هنعام»ع هطغعتلعط 7701: هبستسعل

 الف ءرو (نم18- ل - ل: 1( ءلفرو مصمم |5855 (ذمع. 13. الآلم 1480)] طصمعاتم. آلزئممدتطتق ءذأ

 دم ممدع[داتممعسم و ةععالممعم عا فمصعاسع150صعتتر ءأغ ةسعجتغ ام: طمع آ[!ئعمو نأ ذص 11

 اكددع ىمعمتنممنق دمدعمأع5 1ماعا] [ععماتسس ةسصتصعتعتق ءاع.  ةتتعام»: طنعوتصاتتو ةتأر طقمع

 مععطو لص معملعممتم معععسسم كطعتاعطمصس ةمعتعمتسا و ع عنصغ طمصتمءععرو وسأ 1( مطععمما عت

 دم يعمرضعم ءغ مل نغتمس ةصعالعععو هلتتو نست عا ةسمتسست ءأ معععمأتمعررت ةننص ءعدع لتعحصسأاو ه

 نسممصتم ةععصمسمع طدخغمأ 20 ]0 سد حكتعتتمعانت» مصل عتتلانق. - 60173. ظلم ة]عغ 11 ععط'1أ

 حد طلع غلو عمعامطتق لع ةعماعسس ظوتعتم دم اتطسم 7166 ءلقك هحدعام»ع اط1ه115 110571]:-ع0-

 11: تا هركم (م51ءلم2. دصصم 901 (ةصع. 21. ذعمأ. 1495) مممت"اطتم. 10 عدت محتال علا 35111111 11 0

 كتلتغر ءهأ 112 -ءازلرمافا 2101 مبهتسعا عامدهده. - 61706. اظتعة]ءعغ 11 همزنل عل -ةعطخكب

 ممعامطتخ 0ع حلمعداتممع معدهعاومستمددم  ةيتعامستطسخ ل57 1ءعرتمموعزم ءا ةهلتف لتتمتع

 1معارزغ زاهن 0 رسخت ]لءنكر ه '1'ع معالستتكو انك 205 ععامسل ؟كهتت> لنعمفو أ !ئلطآ 65

 دمطست(انروستم ءاعب - 6177. ظلم ٌق1عأ ع] - هز عر ءرامأماد ةععدست لع حاعطعستم هه ط6

 181065 ] 1“ 0051(  7:65 عز: هن مسقع دل ظسانس معقم روسو طلمحسم ءأ ظلمت ةهعملأ 10315 عالم

 1آدحئعدتعطدطمع ذللح . ذه دتعطع كعوجماتمعع 1غلرسك»م ذمكععام عبط مطلع هيمعسم» عم ذم ةدععأاوب

 سنطأ ععدتمسج ممم هه( معع1ععانممتك 1مصصمعر كانك ىتمعق ماعدت ه0 معلعق تقوتتع 710111553

 ىيدمغر  هعراعم» مدللطتتك حسسعم زماعدجقتع ةملصاأحر ونستطتتق هددصتطاتكق تصتتق (ةصااتتتل عامطاتك

 رعداتمعتسك ةعمغ طماع زملسعأستت جتتععانتل , أ كمععود ءدص (طعممأ ةامطقمأ مهمتي طه نتنتطاتق
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 بيرغ طخ داوسب ةميظعلا فتكلاب هيبش بهذ نم حول. ىف اهسأر تدحت ةلاسرلا هو.

 ليجر اهرسف ىذلاو ترسف ىنتلا ريمازملا عم هل تريسفف رصمب [ثذثينيح ىسابعلا] نوماملاو

 نم ىعو سمرف ىلا [ةبوسنم] ةيسانوتم ةلاسر اهعم ناكو كيناسملاب املاح ناك ريمح نم

 ليق فلا ةهلالا هلا مساب اهلوا سيمارا نب سناطسق ىريشدوب سمره ىلا ةكلملا ةيسانوتملا

 نبا ناميلس نب دكمحا ىنيدلا سمش ىلوملل ةلاطيلاو ىتسلا ىف ةلاسر 0م ٍضلأ ءىش لك

 ىخا ىلومللو خلا بساكملا هوجو انملع ىذلا هلل دمحلا اهلوا 7. ةنس ىثوتملا اشاي لامك

 ةيديعسلا ةلاسر 41 لا مانالا فداوط لعج ىذلا هلل كيال اهلوا ةنس قوتملا دمحم هداز

 ىوحنلا ناعدلا نباب فورعملا كرابم نب ديعس دمحم ىال كلام ىف ةيدنكلا فذخاملا يف

 رو ةيدنبشقنلا اكل ةلاسر كد ىنتملا تاقرس ىلع لمتشم وهو هآ1 ةنس قوتمل ا

5 

 10 باهش خيشلل كولسلا 3 ةلاسر كأمأ م16 نس قونملا ىماثل نكح! نب ندولا نليع ىيدلا

 ديشللو تاحوتف دروأ مث ةيصولاب هيف أدب [1 ةنس قوتملا] ىدرورهسلا دمحم نب رمع نيدلا

 رسمرامأل ءهعمصأ [هرضصم مامعرمزن0.  ]آكمتعأم]ح مدد ةدط ءزدق قىردتغع لدععطوك امطانلمع ةننتععمع

 زمكعترمام هعمردتلامع دصحعممع ةتسنتلت, ]ناعتم معععومتمأمق هدعمسصتلم. 71 هنسئ [ةططحعتلك نتن

 (هصممعع] ص ةعورمأم كطتغو تنبت عم ةطسل بيض طووصقتق ءعرات فطقاطتع. آما مطعم ةتتأعللل

 تسع اسلأ ء ععماع ظضميرم" ذم هصاتوتتم ةععماستم [1ندجر معاتعتك ءععمامدصلتق 7: ععقوأتفة تلال ان.

 تحسس ذللك ءمتماماد هلتح 71ءاينيمعتمع دمك ءعماعطدطتع طلءندعاع | اهتطسنم ]: 5ععمأج ةتئأعللل

 هنأ ه 71ءانوممنم "ءععتسه ه0 11 ءيتنمعا عري 17:0 ععارف# (نمءاميدعع ظعت» قلم سقعرم أ اصعتملا

 زمن همرصتسع متتتلتستك متتلالل 10113 121 مصاع هروصعمق رعو ءعاعم. - 6178. 115316 11

 ء]-همجأ 56« ءادط ءانذل ءغر معامطتق 0ع ةاسلتم ءا هاتقمر ةتنعام»ع ط[511ه عنف - ءل- ل

 ل درعا لذ عزب ك0 1ءازربات» 8 اررع 1ك عرب م/ممع]رعر ةصصم 940 (ذصع. 23. لدل. 1533) 10[1201و 01

 رام ةمعلرتا: 1آدسعه [12عمو ونين ممعك درضنملم5 طيعضتسس 1ةمعلعسلأ لمعتتغ ءاع. طلع ءدلعتس مع

 ىحآمااد ق4 عالعأب 71ه]يمستس علم جصصم ... >نهاتتتقو (عمعامطسست ءلتلتغور نحت ةاه اهعاصأأ :

 [جتتكق 1)ءمو نيت طمستماستا ععمعتم [ععزأ كاع. - 60179. !1-1خ158غ1عغ 8101-1 عءأو

 ارمعاماطسخ ىذمملكعتع لع [هداتطسع 7:0 هدنعامتع لقني 7101 ميدتدنعل الهقاأ ]طعنا 710

 (ضسسماتعم و مدالعم ة1مرن- ءالع]ر/ملبو لتعام ءا دصصم 569 (ذصع. 12. ةكسع. 1173) 2010

 آئولسصسعمو سما ظيساح 7/1ه/ءرنعابار1# ىماتسعات -ح 0180. 81521ع+6 11 ع]-هةءاةعاعا

 [1- 8 حعاعءنعطط ءعص 0172 عار معاملتك 0ع تكىلعمم ةععامم النهعطقعا ا ءعتاطارعا ,  ةهتتعاماع

 راكؤ» - ل - لاذ: ملل -عآ - "«لتضمت» ظعب» قآرسعا لامع هصصم 898 (ذصع. 23. 0عأ. 1492)

 رسمعانو. - 0181. ]1 هلل عغ آخ عا- هما نلعر هعاوطتق لع حتاح ةجاضأملت و, دسسعام»ع كةطعتلعل

 ى]رع]رابأر - هل - لأدو 0مم ظعرح 21ه]رمستمعلا كمابم”همع» الغر [يدصمم 632 (ذهع. 26. ذعررام 1234)

 رصمرعاسم ل. [1معرتا ه مدصمصتكم ءغ طدصص مل معوععامالممعع معععتن. طظمملعس ععص ذطعتلعل

 خلا

- 1) 
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 ىنامعلا دوأاد  ىب :فقيتع مامالا ىضاقلل  ءانغلاو غاتشلا ق«ةلاسرا 110“  قبكلا' نياحلا مكن

 ةلبق تحمس اهلوا "“ىلج مريمب ريهشلا ليكم نب دومكح . ةلبقلا تمس ةلاسر 11م ىفنحلا

 ناخ دكيزياب ناطلسلا ىلا اعادعأو نيبابو ةمدقم ىلع اهبقر خلا هبانج لالج وحن تاجاحلا

 ىلع بترم ومو يلا تاهجلا نع لاعتملا هلل محلا اهلوا نيدلا ىقتل ايّلعل ىرخا ةلاسرو

 اهلوا دومحم ىب بحكم نب دومحت ةلبقلا تمس ةلاسر 4م لوصف ةسمخو لصقمو ةمدقم

 ةمدقم ع اهيترو اشاي دومكم ريزولل اهغلأ خلا هرونب فيشا نم ىلع بجاو دوما كيد

 هن ةنس ىقوتملا ىماإل ىقمانلا نسأل نأ نبا دا خيشلل ىدنقرمسلا ةلاسر 105 ةلاقمو

 بث ةنس قوتملا نولجحت ىضاق نب هللا كيع نب دمحم نيدلا مجنل باجنسلا ىف ةلاسر 1

 لوقنمب هتراهط ىلع ريظنتساو ناطقلا نب ردبلا خيشلا هيف رطانو هتراهط مدع ديباتل هيف منج

 الف قتنيحو هقنخ ىلع ةضافتسالا رئتاوتب ايمدع ىلع مجنلا ريظتساو ىكذملا ناويبلل ف بعذملا

 راثوزد»و - هل - 0ث: 27 - 1ع(هارر»ع اممعامكأام ع 6182. اسال عع 11 عا- نسا 8ع عا-عطتسفي

 ممعامطتك لع ميسمتعو ءعغ ىمكطتر ةستعامرع (نخلطخ هع طصقسم ة41ع عءر» 10هنمتن0ا 7 عنان

 دم علاه, - 6183. ظالم ق1 عغ هعددأ ع1 - ءاعتط] ءغر عدعامطع 0ع مادعو غعصمات 11ءاعلعمصتو

 دسعام»ع 71ه]رررث0 18 ءرع 7101ءميصتسعل , لغم 21 ءربب لعلعطم لتعامو ويست دله ةصعتمتا: طامعم

 لزمععلممتم معععدوتامطتستا ؟ءعدذاتك نعمت( ماعرط»  ءزاتكق 218] عداماأتكه ءاع. 1لزهممعكسلا عدتت 1

 ىعدع[ من مدعم ع لم ءدرتأح ءغأ هططدلتغ ةدلغمم ظءعترعحت ا لك7(1:. كلئتدتك م12عاعطعم [7عاملاتق

 هدععامأو وست 1ممامهدع 1هعلغق - هل - 0+ جدسعام »عج طقطعأ ءغ زج ةمعلجتا: طآهدسك 12عم ملصتع

 مهعععامم و وسحت» نغ ج0 رمادعحتس تلادتس مععاتمعمغع ءاع. 1لزعئعنطسخكتع ءوأ تم مهع[هللممعتللو 3

 ءىدكتلطس ءغ وتتمسوتنع ةععالممعع. - 6184. 81521عغ هعرسغ ع]- ءاعتط ]1 عار ممعامطتق 0ع

 مامعو ©اكتطاحعر وسعس 21671010 1 عنا 11ه]يمجتنعا عنف 21هطتستتل !1١1 تنعم للعلم

 ىرسرمدستغ ءغ اتم مدع كت ممعسس ءغ لتددعمامكتممعس 0تئئاتطستغ. 1 معاجتغ ذهن طمس !ةسلاع

 لتعمأ هاظعتسس لسمك ءىار وست للتطك ]سسصتمع بصتمعأ ءاعب ع 6اقت. ظل قا عغ لظ1 - 8 حرصه 5-

 ءقصقتو ةطهعامطتم همست" ءم041 , ةسعام»ع كطغتلعط قكقتسع# اطآن: كطقا]معدتا نس قعأا

 لامر هسمم 536 (ذصع. 6. كسع. 1141) رصمتاسم. - 6186. 8ظنعةل1عغ 11 ءع1-ةدمز ٌةطد

 ىمعاحطتس لع هةموو جسعام»ع عزو م6 - 01: 71ه]متست»عا 8ع: قلآل0ه]لهل ظعت» (0لل
 4774, مصمم 876 (زمع. 20. لص. 1471) دصمأنمر عمت طلع هل ءّزسق مايه اماعس 6ع

 ةمعاتسما.  هطعتلعاط هعق» - هل - ثق: 8 عود ءقعماام» ساعت هفمصاخوج 0لكماتأمكعل8غو م01 أ

 قمع مدعصاوغع» 0عقعملعععغ هل ءد ءمصشعتغر نسمع 0ع ةصتسهلتطاسك رهدعامملتكق 2 ةانخ

 هععاج معهم ماتسمع: مغ عرس - مل- 01+ ءزدك ةسومانس (مغعس 0لعصم معا هطتتالك ع1 ل مطتتتلا

 لع هزدك زدعم]دا0لممع ملدتع ءقأ هةعلعي معع طبتتص ءمهعامسممس00 ءزاتق متلأ ماتتكن 211. --
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 ىجواسلا ناليس نب رمعل ةّيرصنعلا تانداك ىف ةةيرجاتسلا ةلاس, ,« عغبدلاب هرعش ريطي

 سيئرلا خيشلل ةسايسلا ةلاسر 11م1 ىنأت ةيزرطملا ةمّدقملا حرش ىف ةينسلا ةلاسر هم

 ةيعرشلا ةسايسلا ىف ةلاسر 412 اح ةنس قوتملا انيس نبا هللا ديع نب نيسحح ىلع أ

 نباب ريهشلا هللا رمأ نب ىلع ىوملل ةيملقلاو ةيفيسلا ةلاسر 11 ميكن نبالو ىدنفا. هددل

 5 ةقيرط ىلع ةقداق تارابعو ةقئأر ظافلاب ملقلاو فيسلا ةرظانم اهيف ركذ ةنس قوتملا ىتانكلا

 ىفصل هقفلا لوصا..ى ةينيسلا ةلاسر 1180 . هلل“ ةنس قوتملا :ىونسيلا دمحا+ كونللو .ءاجدالا

 “د ةنس قونملا [ ىومرالا ] ىدنهلا ميحرلا ديع نب دكدبحم نيدلا

 اكسل

 اوسفاندو ةعامج هنع ىور مهنيب ةروهشم ىعو هبيهذم ىلع هقفلا ىف ىفاشلا ةلاسر 111

 10 م ةئس قوتملا [ىروباسينلا] قرولل [قابيشلا] هللا تبغ نب" نم ركب وبا اهحرشف اهحرش ىف

 6187. 11- 8ند 116غ( ]8-51 عمر ععاج عار معاماتك هكعمز ةعتعاتق 0ع معطاسق ءرع كنطقأةصأتتق

 مصسمعتع 1ةمسصمأتمو هسعام»ع 0م" ورب ىظيم]رآزتن ك/ممءزتلا ع 6158. 11 - 1ظتقةلعأ

 آظ1 - 8ع ماج عار معامطتق ممءالمكتق. (نهدرسسصعصامعتق !ذطعا 710000 عزنءا 1101077" ةةءأإءأو

 لع ودم زمام لتعوطتعب ح 6189. 81531 عغ 281 ع1- هزوع د ءعغر عمعامطتك 0ع دلستمتماعهأتمصعو

 ممعامسع ةطعتلط 16جأ5 قطتي ل7: 11هدءع» 1ظءر» راطلمل]عأل لد: كنغر ةسحم 428 (ذهصع

 25. 006. 1036) رسمرءغمم. - 6190. 115 81عغ 11 ع1-هزجغ5عأ عا -دط عما أ و عار  اهمعاهألق

 لع مسمصتنمصمع 1عوعنطسم معمعدعتمامر ةسعامدتطسك 126067 1ة/عسلأف أ قاد 120799.

 ن191. 8158214-11( 85-151 هز ئج عا رع 151- 0ح] ءرصأ1 ور عار معامطتكق ءصقلتك ءغ قلقستتو

 ةمسسعامستاطسع ة[هاله 47: عرب قس ه7/ه]لعر دلعم ةادن- ءلقع»سمير# للعام ءا صمم 530530 ...٠

 نأ طلع ]زن عمن مصعتت ءصعلك عغ ىلمتست ؟ءعنطتخق مسلعطعتكق عغ نعا0مصتطاتق م28ع5امصاتطانق

 علا

 ةممتصلمسا ممالممعست طسسفصتاماتك ةامل1زهدمركستت 0عوعتطتغو ءهغ اآكه]1د ل/ن» عل 77و

 حصصم 983 (مع. 12. قد. 1575) رسمرامم. - 6192. 1815214-11 ظ81-هزصمأو عار هعاهأنت

 ذم ]زود ىل» 0ععلنمعمك لع زسسع معمعومتتك , هسعام»ع الوز( - ءلل- لأ: 1101من 17 ءنا

 اكقلا-ءل- هايف 11:02 | 0سعمءغإ و ةصمم 715 (ذمع. 7. لمع 1315 ) 1201610. --

 1" عم عاماأتق ةلككع عماز5ا(م1هعر سمنت انادلأ ه انغععه كريو طصعتملاتطظا»

 0193. ظلمت ع( 151- 5طخققتتنو اهمعامطتك 57/1 0ع قسعع دل 0ت5ءلماتسملل عاتقتلل , 01

 زماعع زرق همدععامم مماتعمتسم ؟تنتاسع لنعمتغماع. اطآكدلغ ءزانك ةنعاماهأع اناتتظ أتت و أ

 10 زماعرع دع مدياكتح ةعرست]جكأممع تنس ءةحعرمصعتع ةايلسعدمأ ب نأ لقت 8 ع* 710]ءمينت»ءاأ 13

 ل001 |[ "| ءةاراتعغ] لعمتمء]ا# |[ مام لر همصم 388 (ذمع. 3. كفص. 998) 11115[11015
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 دمحم ند ناسح دكيلولا وبأو ٠5 ةنس ىقوتملا ىتاشلا ريبكلا لافقلا ىلع نب دمحم مامالاو

 قوتملا قريصلا عدلا كبع نب ديمح] ركب وباو 71 ةنس قوتملا [ىومالا] ىترقلا ىروباسينلا

 لامجو رمع نب فسويو ىوزجكلا نمحرلا دبع دبز وبا اهحرتشو ةيفلالا حوش ىف هركذ 7. ةنس

 قريصلل مالعالا لشالد اهحورش نيو ىجان نب ىسيع مساقلا وباو ىاهكافلا نباو ىسهقفا ىيدلا

 قوتملا بيبطلا ىسخرسلا ليحم نب دكبحا سابعلا ىال مهداقتعاو نيداشلا ىف ةلاسر 111

 ىوتملا ىناطلا رع نبأ ىلع نب دمحم نيدلا ىبحكم خيشلل ناشلا ةخلاسر 415 بك خنس

 نب ديحيل ةهتروص ىلع مدآ فقلخ ىلاعتو هناكس هللا نأ ثيدحح حرش ىف ةلاسر 410 نس

 دلل ىيحلا هلوأ [ةدابعيسو نيعبسو فين ةنس قوتملا] ىئارسقالا نيدلا لامج كيك نب دوم

 هفلا ىدادغيلا نموملا دبع نيدلا ىفصل ةيفرشلا ةلاسر 170 خلا ةآرم مدآ ىنب فقلخ ىخلا

 راودالا 3 "رهام ّناكو_ هل املعم رابح نيح كمت ناويد .بحاص ريزولا نب نؤراه ىيدلا فوشل

 هراقع ناكف دوعلا برض ىف هترايم هتبجتاف هيلع لخدو هيلا برخ دادغب ىلع اوكالم ىونسا ايلو

 آسقس 1101:0711:60 1761: ل1: 11 - (نهر/كل 1017 - لع ءث» كر فعآغو ةهصصم 363 (ذصع. 10. 5ءمأ

 9735) ممماتتق بس 4151:1610 11هعدذتن ع2 كله]ءميوتدعلا لة ىءمطلتت»# (نم»ءوابت |[ 0سقهجج هله

 دصصم 349 (نمع. 3. لآدم. 960) مم»اتسخق - قلققن طعام |[ 2له]ءعتنتنءلا ظعتن كط0ه7/ه]] ذك عة” 6للأو

 حصصم 330 (ذصع. 26. عمال 941) دمدم2طتتتكقو و01 طسصع ءمرت72عضاقتتتتللا 1 5110 41/410

 برست ءماقتتم 12 عيت م1جغ - قلقا 7ءقل 40 -ءآ -”ه]بت»:متا لوعتما# سح 3 دبر“ ظعتي ()د7 هت“

 لعتستا - هل - 0: كركعم] مدغ حج 1: - ءآا/ ف7 لراس ك1[ عليمنس» لدع عرب ل047: 8عهعاعععو

 يرمسعمأةمعست لسه مماتسعع اتطعع 126/417 ءل-ه] مة جه ذك ع" ءلتطمخ. - 6194. [15821عأ

 11 ع1 - هط قلع اعاصر عدعامطتق لع هنعماتعتم هصسقوتتع [10عو دسعام»ع كت ]علام أتت ع0 لق تا

 1101م0 هك ء»”م[]رعغ ]1[ ءعلتعم , ممم 386 (ذصع. 25. لكحص. 996) دممعطتم. - 61953. ظنف ةلعا

 ءادعطةمر طدعاذطع 0ع كدلسم لتنئعمتاهكمر هسعامعع ظطعتلعط 2101 - ءل- ل1: ل10 هتتفتنخءل

 8 وري كلغ 18 لبهط# 1ةيرور دصمم ... رممدتكتم. ع 6196. ظن ةلعغ 8غ ةطقعط طه( غطو

 اهعامطتقو وننم مدلتغم وىر (0عماع 8لعده هعععامسم كلمتس 320 ةتحتس سمعتم علل 102208351“

 يوماتعدسعو ةسعام» ع 1101 هتةت»# لأ وزن لكله] تع عزو 2101عمتنت:علا ل عترنمم/-علس غ7: معد عت" و

 | حصصم 770 (ذمع. 16. لسع. 1368) ءهغ ييم0 ءهععسضتغ مدعم |. 1هعلمتغ ذه: طهتتق العدو

 وسن 51105 كلمست كتءوحتغو نغ 5مععت]سب» عدوعمأ ءاعبع ع 6197. ظ1- 8158216عغ ظك1- خط عد

 م ع1137 عار امهعامأتك ال1 عت" عرك- هل - 01دك, (1علا> ال077 - هل - 01: لآ - ءآ - نتن: مج

 ك1 ءسورك- عل - لن:و 187ه: طلخم 1١١ تتح ل1101 مروت» عل آظلذكدمت جتتعامةل5 ءم127م05ةنلتأكو ءانتلا

 لانك م226عءعمام» هددعأم 1 دتغ معا دحتتقأعمع معمل ةدتتصتنق و عأ تح طت/م78:2 ههطتكق

 مماتععاتعو هطحتمسب هع عأ هططلتغ دلتطسوابع ءممكت عمت عملات ةعععمتم 8 ءقمس ذم ملة ةهل

 (ءداملتمع ةالع د0لعم ءدغ جحلستعجطتقو ان زانق ظنصلأ عا م055عودولممعم 22320860 ءاعأمععهأاتكو
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 ثرل ةعيرشلا ةلاسر 110 ريسلا بيبح ىف امك ةراغلاو بهنلا مكح ةيلك نع ةانثتسم هناومأو

 ىابعو نب ديحا نب باهولا دبع نيدلا نيمال همّلعتو رحسلا ملع مذ ىف ةعينشلا ةلاقملا
 نيدلا ماصع ىلوملل ءاباولا 055 ءاقشلا ةلاسر 111 4 ةنس ئقوتملا [ىفنخحلا ] ىقشمدلا

 رمأ ىف نيملسملل اًعفن اهيتيلما لاق 11. ةنس قوتملا هداز ىربكشاطب ريهشلا ىفطصم نب كمحا

 نيكلسم, ةمّدقم ىلع ةبترم رارغلاب ةاكنلاو رارقلاب كالهلا نأ ةمنرش مقوت ىتح داقتعالا

 فالتخا ىف م هلحم ىف "“ لكوتلا ىتعم ىف ١ بلاطم اهيفف ةمدقملا اما لييذتو ةمتاخو

 نم لّئالد ىف لوالا كلسملا ىوادتلا رمأ ىف 9 امهنالتخا ىف ٠ قزرلا وما ىف * نيقيرفلا

 بلاطم تس لييذتلا ىو فقحلا نايب ىق ةيتاخ جورخكلا زوج لسدالد ىف. ىلاثلاو رارقلا حجر

 تسبح
 ةتليضف ىف ه ةيارسلا مكح ىف ءايطالا كنع هبيس ىف * هعوقو ءادبم ىف " ةععس 37 0 20 --ج

 ديك“ نب ميعربا نيدلا ناعرب خيشلل ءرج ةعافشلا ىف ةلاسر] 1.. هعفرب ءاعدلا ىف ؟

 نيم هدسمتم دهتلتةطسع لتعتجتعصلده ءا لعممزسلهصلج لملح ةنصأ. 1م مهتنمطتت ص طاقاته

 11« ه7 -؟ةررعر». - 0198. ظتمفةل]لءغع عا -عطءعادغر اههعامكاتك !ععتلعهر ننه 055 ععاقننم

 ردلتعمج لع مهمعتع ءلدعوسع ةمقاتاساتمسمع معاستمتمخو هتتعامتع طرضأا-عل-ا: 4كط0-ءآ-:ءعارآر وأ

 [مرب قكطرمعا عرب 11!”هلباك 12نهعداعام | ا[كهمعلتلم ]و هصصم 768 (ذمع. 7. هعربام 1366 )

 رمرمراننم. - 0199. 81مل عغ ءا-ةطع1نغ 11 0 عرج ع]-رك عطقر معادطتق ةمصمهأت ممتع 0ع

 عل ئصعمأتك معداتا عداتمعو هسعام»ع اططماتلج 15د - هلل - لغد: لضعف عرب 81:م1 هزه ؟دلعو

 1/11 رج» علي لع]ب لتعأم كي مصمم 9685 (لصع. 22. ظعرام 1560) دصمتتطتع. طكادسصر ةتغو ءماط ممقطدتو

 دغ 250عءاتزطسسع تكت]ت(ماأن ءيدعغ م ععطسخ ه0 ظلعس مععاتصعساتطاتقر نأ ه0عم مآتتنعع هرتسقت عدااتكب

 رسمت نسل مههمعععأ هغ ةدملحتسس هملععع نسكن طععععأ. ]لزداتطتطتق ء8ا نزع مرهعأ1هأت مد علو

 لسحم دتتمعو ءمصع]ا تعز ممعتس ءأ ةممعصملتععمت.  ظ8عمعاماتم ةعرع نييهععاتممعه ىماتسعأ - 1. لع

 ءمو نسما ءزغ 20هعزه ]ص 1)عم - 2. لع ]معمر تطأ يندعع عمله 111ه عون 83. لع للط عتامأع

 ناسسموسع [هعانممصترك - 4. لع دتامع ةسكاعماهالمصع - ة. 0ع للعدد طسوسق دعا اضاع

 دعمسوسع ؟عاتمصعتس لنععماتمم - 0. لع مملتممع ةتطأ ازددت سعات عمحتس 1دعاعمللء ح كآذح

 مرتمع لع هميعوستعمسالك ةعلأ ءمضتتسرو ونت ]مهعماأمصاتسك لمعاتمسأ دمهمسعلعو م05[ ءعضام» 0ع

 عويس ماتم و نستطنخ نعحتس ]زعلمتس ءددع مممطقسا“ لطم (همعاسعتممع 0عدقمقأهطتعو ننقل

 معصم لسماع ةزا. ةهعملتع ةعدع ممامعأ نسهعم(أمصعق - 1. ع ءةتقحد معقاتلعم-

 نوع 2. لع زمزاتمو نسم هو زمعأز0لأ6 - 3. 0ع ءدتكود ءزسق ةرن0 مدعانعمو - 4. 0ع

 هم نمل لع رصمتتطو ]لداطم هععمعماع ةاهطتعصانسس يع ع و. ع ءزنق منعرتأام - 6. لع

 ممععممممعم سغ رصمعاطسع 0عجفءالواسع ع 6200. |1515 41غ 11 ءل-دط ءع1ألمخأر اههعاقأتق 0ع

 رمامرمعموعتممع. همسعامسع كاطعتاعاط ظه"ةبفيو - هل - لق ةط”ه]بأ» ظعتي ةلمامسسعا ]6

 قيل
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 ناوخالا ةياكش ىف ةلاسر 1.6 ([خلا ملعن نكن مل ام انيلع ىذلا دلل دمكلا دلوا ىجانلا

 صضعبل ةيعمشلا ةلاسر 40 ةديزكلا يف هركذ فيطل هواشنا ىولصفلا نيدلا دامعل نامزلا مذو

 باتك ىف هليصفت ىريعكلل ثذاوشلا ىف ةلاسر "0. خلا اونمأ نيذلا ىو دللا اهلوأ لضافالا

 ىتلا هتايتاكم اهيف عمج ماسح نب ىفطصم نيدلا حلصمل ةيقوشلا ةلاسر #12 ثاوشلا

 ةيباهشلا ةلاسرلا 4.>» ىسرافلا نم لقا ىكرتلاو ىسراف اهضعبو قرع اهرثكأ هبابحا ىلا اهلسرأ 5

 ةيوبنلا ثيداحالا ليصحختل ءاملعلا فقفو ىنذلا هلل ديكلا هلوا رصتخم ثيدحلا لوصأ يف

 ماع ةقيرط ىلع فداقحلا ىف دويشلا ةلاسر 12 ةمتاخو باوبا ةنسو ةمدقم ىلع ىعو جلا

 حيشلا ةلاسر 4.0« خلا نيفراعلا بولق رونم هلل دمحلا اهلوا وبلا دمحا ميشلل فورحلا

 ىغبنيف لوقي لخأ م كفيلاوت ضعب ىلع تفقوو كبحا انا اهيف لاق ىزارلا رخفلا ىلا ربكالا

 ةكصت هناك اذكو ا!ذك لقاعلل 0

 1[”جهععسأسعرو ونا 1( زمعامتغ: طمتتق 10عمو نتن ه05 0هءانتأو 011836 12201351121115 أعم. |.

 6201. ظلم غ1 ءعغ 11 هط عاعةععأ ءآ]-ن]لعطتع ةصر عدعامطتق 0ع ينعععأاو ةحطتستا ءغ 17 6-

 موالممع اسمع و ةهتتعام» ع 17140-ءا-لأ: 1مل//ءوم#.  اك] ءعمصخعع» ةهتواتك ءعأ ءهغذص 6

 ءىرسس تقرت هأنرا ع 6202. 1ظ1 - [1خ1عغ ظ1 - هط عرس ت17 عار اعةعاقطتكق قط ع]ةتاتللو

 جمعأم»ع 00 رزتم طعصع رصعجتام. 1معارأتا 12: 1)عاته حرتلتعاتك ع5 6015112 وان

 «سعاتمأ عام. ا 6203. 115 خ1ءغ 11 ءعآ]-دط عهدك غ7. ةطوعاقطتق 0ع ءععطبق عمعتم5

 نكانق , هنعاقرع لملعب". طاطسعتطاتق 0ع ته هبط 72715 1-67 عما لعل 01 ءعاتتب - 6204. آخ1-

 [1521عغ 181- 8طحسع]ع1ع عار دعامطتكق 0ءوزلععتت ماعصتتقو ددتعام» ع ل1105:71]ر - هنأ -

 هال وامركم 8ع 1هثم7» , نت طتع ءماكأم]ادك يلاععتغو ندهق ه0 ةتتعمو ةدم5 ممتقعتأ. 06]113> 5

 ءمرتنتم ندعم هنأ ةعمطتعمرو هممصصتللجع مععقتعع هدصغ ةتمادعو ءعغ اة0صعاعمع مععقز علق م21110565

 62053. ظ1- 1815821646 ظ1- 8هطتط ةط1عءعغو طدعاقطتق طسعالسق 06 مءاتممع

 (نهمردم عملتستس و 0100 دع ةمعلرتا: طمع طلعه, وسن طمدصتصع5 ه4

 ه110101-

 (2ه01هدمعمع معتصسعأمأ ق٠

 مهل16همعق معممط عا عوه ءمعممدءعملمم لتكممودتأ ءعاعبو هغاذم م2معاه6مطعتلر ةعدع قمتام ©أ

 يممعاسمتصعتم لتكحتعكيت» عقال - 6206. 81531ع46 ءال-هطمطتت لو ةدعامطتق ءهدتفاعماتمع

 ةعمهتطتلت5 لع عما متتطانس ةععتسلاستت 260ه عت7 015ءنتماتسمع 0ع حععومتف ]1[ ععوطتتلتل 15و

 دسعام»ع ذطعتلعط قل »دعم وص. ]معلجتغ زاد: دسم [)عم ءومعلج ةمتعاولطس 1]!نفاعهسات ءعاعي.

 06207. 81581ع+غ 151 - هط ءزاعط 11- قلعط عىو ءيتماماد ظطعتلطت دمحتست ه0 1ه877-60-

 1[ منو سطل اطلئلتعم غعو ةدصودتأاو ءغ ماتعو ةتمراتتنا 5قكردأ ماتت 1عملل 1 سسص زخم ةمعمأأ

 ل1 ممم: 1م( ءالتوعمكعد لعععغ دمحتصع طمع متسع هلثم 212000 ةععععر نسمقأ ةستعاتتلل 120261عأم ع 10



 معا خنس جيوتملا ىرعملا هللا دبع نب ديحا ءالعلا نال مجاسلاو لعاصلا ةلاسر م

 دحا سابعلا ىال مهبعاذم فصوو نيبباصلا ىف ةلاسر 1 هتافيلأت نم بانك ريسفت نمصتي

 ةردلاو ةرغلا هامسو دكيحم هنبأ هيرع م11 ةنس قوتملا ناجرجلا ديحم نب ىلع فيرشلا

 رضخ ىب كماكل اهلمغو تابالرطسالا ىم ةعماجلاب ةامسملا ةيقافالا ةفيحصلا ةلاسر 1

 اًباب رشع ةسمخو ةمدقم ىلع هريغلو اباب نيتس ىلع ىهو ىدنجخلا دويحم نباب فورعملا

 ءرج ىف معلص ىبنلا ىلع ةولضلا ىف ةلاسر 410 ىيدلا ردص ريمل تافصلا ىف ةلاسر

 ىلع ىا سيبرلا يِيشلل ةولصلا ةلاسر 410* ىحصلا ةولص ىف ىرخا ةلاسر هلو ىطويسلل

 خلا باطخلا فرشاب ناسنالا صخ ىذلا هلل ىمكلا اهلوأ انيس نبا هلأ تبع نب نيسح

 1" عمعاماأسق عزكع عراف أه أ1 دعم نسمدحكست اناسلل جه ازاععد ل40 زمعترأاتصأت

 6203. 1ظنعملءعغ ءعا-هذطتل رع ءادع ةززطر (معافطتق ءوستل طئصصتعمساتق ع طتقاتتتق

 يعصعمأتم , هنعامرع 47/1 للتعا ظعت: قلالملاعإي ةلممج”ةى دصصم 449 (ذمع. 10. اطلقها

 1057) مممرتطتم. ]ماعد معامل مدعم ءمماتسعأ ]تطل ءدع ءزدم ةعتماتق. -ح 0209. 181531 عءغ خذ

 آم 8-1 حطت1وعتمر ممعامطتق لع هدطمعتم عوصتوتتع 00ءاعتممستسا طتقامتهي ةتعام»ع للث اهاننايق

 رك قدرنا ]3 عر 71ه]1ءميستسعل ركع_م/ لعق 8آءعلتعم , ةهمصم 256 (دصع. 17. لكوص. 899) دحمعانم.

 6210. 8151-51 ءغ ظا1- 8ه عطعو صم ظا] - ]خم طور ممعاقطتق ددتمما» ءغ صمت مع ه <5عمو14

 كطععأأ مل/8 عرب 0101 مبربت»: ع0 ل07(, هصصم 516 (ذمع. 3. كمت. 1413) دصمعطتمرو معطقأعع

 ععوتماسع. 7108 /مبمت»ء0 طلتطم بتنح ذه ةهعمطت بس ةعيلسمسعتل (تةصخطتلتكو ءهغ اعدمد]داتمم عد

 11/-0 [رمر»»ءا همع 12-10 0»ءا ممستصسمكتأا. - 60211. اكتمل ءغ ءا- ةدط1لعأ عا - هك قة عاعأ ع عار

 ممعاومطتق امطتلمع طمضصتممكولتم رب/-ل مدنا (أ٠ ء. ةهقاعم]دطتح ءمصتسوتتع انقاتتلل عمم عال عمل عمت )

 0نءامع, هسعام»ع ]1 م10 ظع»» 16/01“ لك مز ءتالغر ؟دلعو 87: 1هلبوتنل جمدستسهتم. آلتكأكانق

 هداأتم هعجمعتمسام ىررتامم - ةلطع نستلمتس ةزيستلعت انمعاحطتس ءلتلتغ ذص معوعاجاتممعتت ءأ

 نسملععز» ءىمتكم لنعتطاناسسلب - 6212. انقل ءغ آخذ عال - ةزكفغ همعامطتق 0ع هلاحتطاتاتقو

 هسعام»ع 11“ كمل»- ءل- لري. - 60213. ظنع ذل عغ آخ عاد ةدالتخغ هله عل -معطت اعمعامطتق

 ممععممصتم ةمعع مهطعامس دن 1آلعدك معموتاتسعك هزل  !جمعلعتلادقو هننعام»ع كوبرا.

 [لعرمب (ممعامطست جاغععتسد ءاتلتغ لع رمععنطسم هماع قدس كماعملعمأم طوطعملتو. - 6214. آكنع

140 

 ىبز

 10 ةقلعغ هل -ةدلقتأو معامطتق لع معععوانممعو ديعام»ع كارعتلعط 11 عجنه قلقتع ل/لغ 110م عقا

 72[1عرب م4506م/]4]. 1: ىذا. ]1معلمأغ زم: آكجسق 1)عمور نست طمتستمعع مماطزلزةدزسح !هوسعأاق
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 |. خنس ىئوتملا ىفوصلا ىوحرلا كيع ىب هللا كيعل بكاوكلا روص ىف ةلاسر 1

 ىف ةلاسر 1830 | ([أ.3] خنس ىئوتملا ىسدقملا مناغ نب ىلع خيشلل داضلا ىف خةلاسر 4

 هز“. ةنس قوتملا ىلصوملا دمحم نب وصن حوتغلا قال ءاظلاو داضلا

 هل

 فتصو ةنس قوتملا ىسيلدبلا سيردا ىلوملل هنع راوفلا زاوجو ىنوعاطلا يف ةلاسر 11+

 عبج ىف راز#ىيحلا ردن _تيشلاو, ىجانملا ظيشلاو ادرك ىبسلا :قيدلا ياك .خيشلا اضيا هيف
 قس دع 4 200 22 7

 نوماملل اهعمج ] .* ةنس قوتملا ءاضرلا ىسوم نب ىلع نسحلا ىال بطلا ىف ةلاسر 1. 0

 مروع ءعاعرتك هرممجتا عامي - 6215. ظتع غ1 ءعغ 11 همك عع ع1 - ]ع عرج ةلعتطر (عمعادتمكف ع

 طعتستم كاعالدصتنسو هنعام»ع 40071ه] 18: 4آ/0- ءآ -"ه]تنه7: كارو ةمصم 1037 (ذهع.

 27. لوص. 1647) 00

 1" عج ءادأات5 ةزكع عما5(غ5ه]1دعو وسمصكتس انادلخ 2 ان ععد 22740 1زمعأأان

 6216. ظنم ق1 ءغ 1 عاد طق 0و. ةدعامطتق 0ع ]خخ عنه 722760 , دسعام»ع ؟طعتلعط ك7 8ع

 61 ميوخرو 210ءم00ءدغر دسمم |1004 (ذمع. 27. ةحتع. 1595 )] مممعطتم. ع 6217. 8158316+

 11 ءا- لط8غل >6 عا - عذر طهعامطق 0ع اناعتكه 12710 ها 1 عامر هنتعام»ع لآ ارمانأأب ا“

 1ر6: 71601 ميروت# ع4 177 ه15278. ةسصم 630 (نصع. 18. 0ع. 1232) مجم»اخن0.

 1" عد عا(دخغاتق هكع عمأ15غ6ه12عو وسمائننت نطتلا ده اذاعنج 426 ةمعاوتانل 5

 6218. ظنعذ] عع 11 ء]- عملشسو ممعامطتق 06 معقاتلعمأتمه ءعغ 0ع نتتقهعق60مه2عو 683108

 ةوتامعع [] عطس هتغر ةسعامبع ة[آه11- 107 820/252, همصم .. . 1206010. لع ءملعمسب مع كطعتلط

 0-0-1: كما ةمهقعدطسست ءلتلتكو دسغ ءانمسص هطعتطط 2/1ه»ر#, هع كذطعتلعلل 8607-60-1

 2ء«ممعع]بم [مهقنعتلسسس ءم]11ءولغل - 6219. 81 ع1 عغ 211 غقطهعذغ ع1-طهغاتصرو 3[ أنق

 ع قكمموتطسك ةتطسستسص 20 ءديجاتءدصلم ءعر ونقهع 0ع ررتتق !1ععمفقم لزم عئماتفتمل معرمطتتت 12عانك

 ءامصعسلد هدصغو جنعام»ع ةطعتاعل 170112 - ءل- لأ: ك10]منوت» عا 1ع: 01 ءنجفت» 11 قب

 وسن ذه دمعابزا: طدتتك 1)ءمو نك هعماعتت ه0ع1م5  ىععمكلتا ةنهانل1 511013 21عطانلا) عام. ع

 6220. 8ظند خ1 عغ 71 عا1-(1ططو طوعامطتق 0ع ممعلتعتسد و, ةتتعام»ع كلتش عمده: ك7 18670

 1م 1120146-187, هممم 203 (ةصع. 9, لدل. 818) ممعطتم ر [وست الط 21عجتئ»6 كططقعتلمع

53 11 
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 قوتملا..انيس با هللا, ىيع: ني: ,نيسح ىلع ,ىلإ, سيئرلا, عيشلل , ةيربطلا' ةلاسر_الألا [ىسابعلا
 فورعملا رمع نب ىحأ بانج .ىنا خيشللو [نرغملا] قورز خيشلل .قرطلا ةلاسر ل0 87+ ظنس

 ىف ةلاسر ك0 لا فئالخلا سافنا ددعب ىلاعت هللا ىلا قرطلا اهلوأ ىربكلا نيدلا مجنب

 نب نيسح ىلع ىنال ريطلا ةلاسر 417 ىرهبالا كيدسل لوصف ىلع ةيسراف كيلاوملا علاوط
 5 خلا رويطلا فانصا تععيتجا اهلوأ اضيأ ىلازغللو 80. ةنس قوتملا انيس نباب فورعملا هللا دبع

 ءاطلا

 نييعلا
 ىدرورهسلا دمحم نب رمع نيدلا باهش خيشلا ىلا ةبوسنم ةيمصاعلا ةلاسر

 مساع هنباو هيخا عم رهنلا ءارو ام ىلا هريس ىف دعاش ام اهيف ركذ [#17] ةنس ىوتملا

 10 متسرو 10 ةنس قوتملا ىملب فورعملا دومكم نب لمكم شيوردل ضورعلا ىف ةلاسر 54

 ]11 ءوناز. - 6221. .81- 815341عغ 11- '[!' حط وعمعأوع عار اهدعاحطتق '1'ةطعما(ةعصعموتكو 21101

 ةكزطعتلعط 8عجنع قلالنع ل7: 1هوعق: 8ءن قلطلمعلاعلب لا» ذعر ةسصمم 428 (ذهمع. 25. 0ءان

 10360) ردمعطبتو. - 6222. 8153164غ ء1- عم جم عر ممعامطتق ؟لمهسس ةنعاممتطسعق هطعتلعط

 2م [ 21هعاةط2] ع كاطعلعط قطن ةزعونط لاسعلا طعن همر حدلعو لا ءزتجع هل - ل

 رمل6 لنئءامو سسك ائطعس ذنح ةصعلرتغ) ؟لمع جل 10 دس ءعحععاذتسا ةععتص(اتتلل 11111 التللا

 ةمزضاست طقستمسا عومي ءعاع. - 6223. ]15غ م1عغ 11 غةرج غ11* ءالدس ه28110و

 نمعامطتك 0ع طمجمدعموتك مهاتكتاحطست» مععمت كنك لذه هععالمصعو لئحتعكسمو هحنعام»ع 5604

 ملةم]ب»ن. 609924. 8نمق ]1 عغ ع] -(ععزعر اعهعامطتق لع ةحتطسقو جتعامة»تطاتق لقاع ل7

 110: 8ع 40ل6211هقر دلعو لمد: كوع لتعأم ءغدصصم 428 ملمع. 25. 0عءا. 1036) ممةطتمو

 ءا 6 8مه(/غ, قمح آانطعاطم اه ةمعامتا: (نهدوعععدتم ةالطأ ةكالتتتلل عع2ع7ه عام

 أي

 1" مج عامأ15 ةلكع ءماأ5(ه1ةهعر نسمكس انادلخل هج !ناععع 146 طمعتزأ انا

517 

 "عج عادأتق ءلكع ءمأقأم]ةعرو نسمدتتس نانلأ ه !ذ(ءرته قلقرو ةصعامأا 1

 6225. 1315-181 81عغ 1[1- كمزس 1ع عار طمعامطتق قلعفن» ةعدقر كةطعتلعطم 5670-0-0

 01ه“ 1 عرب 7101مموت»عا كم]بم_”ممعر» 8غ امتطساسقو عنك ةهسصم [ 632 (ذمع. 26. ظعمام 1234)]

 هاطلتكور ءغع طلع ممحمكتاو نسمع نزس ةاتصعتتع ذص اعدك "1عهصممدحصممق نص امهادتع هأ لم

 10 لعضو ةدمععرام ملعون ع 60220. نقذل ءغ 11 ءا-هعتلطر (همعاماتق لع هاف طدعاضعمو

 ةسيعامرتطسم طل ءححتذاح 7101 مسب»عل طظعتي 3له]بتن لو دلعم لرعرن#م لتعام ءأ ةصصم 977 (اصع
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 انالوملو لوصف ةعبس ىلع اهبترو نينقرو ىف ةيسرافلاب اهعمج ىرواخاب فورعملا ىراطلا ىلع نبأ

 ىذلا هلل دململ اهلوا ىفيس انالوملو خلا هك ارىرداق رفاو سايس هلوا رصنخم ىسراف ىمالل

 ىف خلاسر 111 ىماكلا ضورع ىم ريثكب ربكأ وو خلا راعشالا نازيم ضورعلا ملع لعج

 ةلاسر ا". 66 خنس قوتملا انيس ىبأ هللا كبع نب نيسح ىلع ىننأ سيبرلا خيشلل ضورعلا

 اهبثرو ىنالقسعلا رجح نبا ىلع نب دمحا لضفلا وبا خيشلا اهررح رصتخ# باسحلا ىف ةيزعلا 5

 سايس اهلوا ىسراف قارفلا ةلاح ىف ىاشعلا ةلاسر 11 ةيهتشالا ضئارفلا باسحن لوصف ىلع

 ةلومعملا بتاكملا روص نم ةروص نيعبرأ عمج رث فشعلا ىف الصف عورشلا لبق دروا لا ىادخ

 ءنس قوتملا ىلاودلا ىقيدصلا دعسأ ىب دمحم ىيدلا لالجل ةيرشعلا ةخلاسر 17. امهنبب

 فشعلا ىف ةلاسر 174 ىنامثعلا ناخ كيزياب ناطلسلا ىلا كيوملا نبا ىوملا عم اهلسرا [1:]

 هللا دبع ىنأ هيقفلا ىلآأ اهيتك 756 خنس ىوتملا انيس ىبا هللا كيع ندب نيسح ىلع ىأ جيشلل 0

0 

 اهحرش ةيدصعلا ةلاسر 1 الوصف اهنيضو ىموسعملا ديحا نب هللأ دبع نب دمحم

 1416. لصص. 1569) رجمزأانم ل 1:1 هرر» 1861: 478 1م" , دلعم 127 ممء»# لتعامو ننت 0ع هو

 مع لتتم هاذه معمدزعع ءما]ءععتغ ذم ةعماعب هععالممع5 لتكاضتطسلم - 81هأ1ه ممعاخو لو

 ينزع ىدسم ءعملتطم مععدتعس اه لم متغ: طردتتق مما 5دو مماعصأتب نتن ءاعب. - هغ 810115 هدمعاأعم

 يعبر و بتسمع !ائنطعلاسك ذأذ امعمأغ: طهسع 182عمو نت 3512222 11615163112 7061118611131 0

 يدع ؟مماستغ ءاع.ر ءأ دصتتلام دقهز هزخ ءوأ لو اعمعامطت 0ع معهدومللزو. - 6927. 81216+غ

 11 ءعا]- حما لطرو طدعامطتق 0ع مع ممعاتعمو دنعام»ع كطغعتلعط 1آ16جن5 قلقتع ل472 11هععو 8 عء»

 4506116 ل672 كر دمصم 428 (ذمع. 25. 0ع[. 1036) مدمعطبتم. ع 6228. 81-11 21ع+غ

 آظ1- 11ج عغ 11 عآ -طتخع ٌةطر اعهعامطتق 1عهج-ع01-0 ده لع ةماع رص ماتكقهطلل. (نهسرب عم لنانتتو

 وسم4 ةطعتلعط ق4: 1/0/7 كآن ءل ظء» لآ: ظا» 11هز»“ لععم/ »8 ءىمصكعتمستغ أ ذم هءععاتممعع

 لزئئتطستغ انطعم لع ءدلعتس وسمهععاتممع ةععصأت 17/-] ءمانقلا 11:11-11ء]فزرعأ دععوسستم 00( هه.

 6229. 815 غ1 عغ ع1 - هدطعط ٌةعو (ءمعامطتق ةتطقمأتانت)1 0ع ةامطت 015ءءووانق معدقتعع هع

 1معلمزغ زهد: آلهتتكق ]عم ءانم. ةصاعوسمت» ؟ع260 دعاوطتسل 1هعامتأاو ةععالمم عدت طقطمأ لع

 حرتمرع عز دنت 0120ه عامأو ءدعععستمأ]د ءيتقأم]جضتت ماعد لتتمو ةسفمأعم ةعصا مأمن ءم]] هتان

 6230. 815 81ءغ ظ1- فعط ءعاأج عغر ءعيتعأماد 0ع لععاستمو وسقتت لء60-77ل-011:

 186: معمل ك5 هلع 10)ءماتنغو دصصم |9085 (تصع. 7. كسل. 1502)] رصمعطسقو هتتمتةأععتم ![1هلادع

 151: - 77:06:80 ج0 ؟ةسلغخستتست 8(وءدأ0 لع]17: 0/1716 ردصتختا. ع 69231. ]1]152ءغ 21

 ءآ-ا1عط عر ءمتهاماد لع هحسمععو نسمت» ةطغتلعا» قات 472 ظموعقن 8ع: قلآاعلاعآ لانا كاد1و

 حممم 428 (مع. 25. 0ع. 1036) ممءطتتقر 20 زادعقعمدخدلاسصص قكآتع ق4 لهلادأ طلال تراننعلأ

 ظعتف 40071ه]: عبي مل ارتتع0 ل]1معي08 ةعتمدتا. 1س هنتعمسعمساكتتت 15 ةععالمصعع للعاعأس

 طصللب - 6232. ظ1- 181531 ءغ ظ]- خف 0001 عار امةعامطتق 40/1700 - عل - 017:1 لك ب, 0

53 > 
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 [15] ةنس قوتملا ىندارفسالا دمحم نب ميعاربا نيدلا ماصع حرشو نيحرش قورز خيشلا

 ةليتشم ىونزغلا دومحم نب دىبحم نيدلا ءالعل ةيباسحلا لماسملا ىف ةينالعلا ةلاسر كن

 لوصف ىلع ةلمتشم ةيباسممل ىعاوقلا ىف ةيبالعلا ةلاسر 1+ ةحاسملاو ةيسقلاو برضلا ىلع

 سيئرلا خيشلل هريح ىف صضرالا ماوق ةلع ىف ةلاسر 1م رنلا داحالا عدبم دلل محلا اهلوا

 5 ىال ىندللا ملعلا ىف ةلاسر 10" 56 ةنس قوتملا انيس نبا هللا دبع نب نيسح ىلع لأ

 هديبع بولق نيز ىذلا هلل دمحلا اهلوأ ىبيجنلا ىلإ ىسحلا نب دمحا نب [ىلع] ىنسحلا

 ريهشلا ناميلس نب دجحأ نيحلا سمش ىلوملل هتيعهامو ملعلا ىف ةلاسر خلا ةيالولا رونب

 نيدلا ردص ريم ةمالعللو مولعملل عبات ملعلا نا ىف ةلاسر هلو 18. ةنس ىوتملا اشاي لامك نباب

 برغي ال نم اي كديحن اهلوا هتاقتشمو هماسقاو ملعلا ةيهام ىف ةلاسر ىزاريشلا ديحم

 10 ورمع ملع ريغ كيز ملع نأ ىف ةلاسر 48 باوبا ةتس ىلع ىو خلا ةرذ لاقثم هملع نع

 ةطمتاعط 7مس»كء لسماتعت يدصدسعمامعم ءحعياتعستا.  ظعوعاععو ]توسل لأ: 187 23 ا

 1101من ءلأ 1وععبم مسعر دسمم [944 (ذمع. 10. لدص٠ 1537)] 201:نتتقو ورسم عدها معتسمتال ٌه

 بنس هللنلز. - 6233. 11 - 815مل عأ 151 - ]217 ءار انهعاقطتق 4ك/6- ءل- لفة عتك 0ع

 ونمعقنأمصتطسم ةهعاطتسعاتعتم , ةسعام»ع 47 - هل لأ 110]بمتوت»عا ظ عزت 710ه]ينتتا0 ( || هتستن عاصم

 ©هماتصعأ سس](م]ز ءمالمصعتس , للكتةزمصعت> عا ععم0معدزوتس. ع 6234. ظظ1 - ظنفأ5لا عغ

 [1- 41417 عار معاملتك 476- ل - نعمك 0ع معمععع ماتم كطصلمس عصاهل أذ طاق ةعاطتسعات علقو

 نمأ زص هععئممعه لنئاضطسطتق ءنغ نأ زلج ةمعارتا: طمسك 136م دسمصحلمتت لعوامل ءاعي

 6235. 8اأعقال مع 1 111عغ ءاطتسمس ءعآل- جعاطر عمعامكطتق 0ع ءيددقمد هرتكاتمعملقع [عتلقع

 رص ده مادعد همكم عمسمعر جعام»ع ةهاطعتلعاط 1ععتك قلع ل472 880عثءعقو هن كآ0071عل1 1#

 روك, مسصم 428 (زمع. 25. 0ع(. 1036) رصمتنانم. - 6230. 181521642( 11 ءل - زلط

 ع]-1ج0مهصمنو ءمزمأملع لع معتصم هدأ آن حصص 0عممدتاعر ةهط قللت /ايمعمت» |[ ك12] 2ع

 را] »60 13 مرب- ءا/رمعمت: هل 1 ءرفلم هتهتمامم عنمع دكه ةصعامأا: آدستك ]عمو نست ولله

 عمرك مكتمل ةممسنست ]نستمع ةستعأاأتمع دمع اماتسمع هعوقكجزا أعم. - 6237. ظنفقة]1عغ 1

 فبل

 ء]-ز]رسر, (اممعامطتس 0ع هععماتم ءزسموتع هماستندر جتنعام»ع ا[هآ]]ج هز عسم- ءل- لأ: لاتتعا

 116: 01عام, ؟دلعم لات 1[ ءردالممعأام لتعاأم عع دمصم 940 (مع. 23. كسل 1530) 20اتمو

 وسن ممسكعم ةعماتمسس ملط ثم نسما ةعسسسق معصلععع لهدم مفاعوأك. 8عمعأاءععم تع 00 ءاتقكترتتنق

 14 كملر-عل-اا» 11ه]مبوربعل هل" م/جم اممعاماطسسس 0ع ممطتكمم مههاتطاتكق ءا 0 عملك هل مصتطانق

 10 ةعمصضاتمع ءلتلتغو نست ّزاأم طصعأبتلا: آطمسلمتساتك "!'عر تزمدق ةعلعساتمللت طع ةامتطتت# 1110

 مرمعاعسأ ءاعمو ءغذص هعرع قررتام لطتممم ءقأان - 6238. طتلقشلعأ 11 ةسمه ذآ 40

 عطعزمع ئآلرس ةرسرعنر اممعامطتق لع همر نسم ةعلعصام 7ع هلله هلع ةهاودع هةعاعمأه
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 2 ا 5 : 5 2 : 2 5 تع

 أ تابقتا ىف لوالا لوصف ةتلث اهلعج 1.م ةنس قوتملا ىلأآوىلا دعسا نب دمحم ىنيدلا لالج

 بتارم يف ثلاثلا ندبلا بارخ دعي سفنلا ءاقب ىف ىناثلا ندبلا رهوجل رياغم سفنلا رهوج

 ملاوعلا اهيف ركذ ةمتاخ اهب فقحلا ل ندبلا ىع ةقرافملا دعب ةواقشلاو ةداعسلا ىف سوفنلا

 ملاعت لوالا فقحلا ندل نم دوجولا بيترتو سفنلا ملاعو مسجلا ملاعو لقعلا ملاع ةتلتلا

 [ خلا لم دباب نم بيخكاي هل هلل ديحلا اهلوأ اهيف داحأ تادوجوملا بئارمه ىدصقأ ىلا تل

 ىلينحلا قوطلا ىوقلا ىيع نبا نابيلس نيدلا مجنل ةيبرعلا ىعاوق ىف ةيولعلا ةلاسر ةل*ت.

 ىفشاكلا ىلع نب نيسحل ىسرف ةيوبنلا ثيداحالا ىف ةيلعلا ةلاسرلا كمتإ 1. ةنس ىوتنلا

 اهبترو تادابعلا لوصا رثكال اًعماج اًثيدح نيعبرأ هيف عمج [1.] ةنس ىوتملا ىقبيبلا ظعاولا

 ثيداحالا مث تايألا نم اهيف دروأ لاصوا ةسيخ ىلع لمتشي :اهنم دحاو لك لوصأ ةينامت ىلع

 نيحوتلا ىف لوالا لصالف ىدنيشقنلا هللا ديبع خيشلا مساب تاياكحلاو لاثمالاو تايبالاو

 م47 هدسعاممدع هةطعتلاط عجاف قللتا ل72 70:ءم» 8ع 4047147: 311: 871جم

 6239. [ 115م1 عع 11 خلص ع1 - موكعر هممعامطتق 0ع ةعلعماتله ةمتسمفعرو هتعام»ع 1[

 لعام - ءل- لق: ل1 ه]رعتةتتتعا ظعتت لعمل 12ءيممسقغر ةسصم 9038 (ذصع. 7. كصلم 1502) دطمعاتمو

 نبن ءإ اعع5د 0علتغ هعءالمسععو (لتمتكاتتلل مكلئ02 م20طفطتعرو هعمطقأ4ةصاتمسم ةصتتسةع ءمهاع معمم

 هددع هيطقأ4وماتقع ءمرممستمر ةععتسلو ةعلغ لع معععممتمأع ةصلتقطلقع م05 هم2ممزق5 اه( عطلاتناتو

 مماته 0ع ععدلتطسكس لتومتامألك ةدمتسمتاتنتل» طص ةاومطت 1ءاتنعلاونلك ءعغ دمت5 علقم م0516 5عمهتق-

 نمصعرب ه2 عممررع.  طتمق ءمصعاسعتةصعست ةهنطر ءلغو تطأ 0ع ةلطسق دمعمأتقو ءم؟ممرتق ءأ

 دمتسمع دممم015 لتسدععتأ ءغ 0ع لنه ممدلعلممع ءحلماعمألقع 2 معلطتم 210121126 210620 عصأتق

 سكوتنع 320 ععجلتم مععمتت ءعوتدأءعصاتست» نلاتسم5.  طوعععتع ذم طقع نسمعفألممع 22مهطدق

 مىغ هغ ز[معلمتغ رهن طهتتق آك2عمو 2 ءنزاتكق م0208 هانلطتع ننأ ةمععهغ معمطتطءطتع هع. ل.

 6240. 815-11 غل عغ 8ظ1- 01هرع1ج عغر عمعامطق ةسطاتستق 0ع معهكسمتمتتك !!صختمع دعوطت أدع

 مروعععماتم , ةتعام»ع لا ءزترن- هل - 011:  ك501ءز»م7 عنا كلا ءا- مبم# 1: 1 [آهصطملتاهو

 دسصسم 710 (ةصع. 31. لآدن. 1310) مماته. - 6241. 181- ظنم غ1 ءغ ظ1- 4117 عار 3 ءامطتنق

 مماطزاتم 0ع (مجلزةمدتطسع معمراط عاتعتذ د 10:ءزو طع: ل8 16 مدرة 8 ءةارمعأت انه عتمصقأم1 عب

 ةهصصم [910 (ذهع. 14. لدم. 1504)] رسمعاتمو معجقذعع هةعكتمطتق. (00ه11ءونغ طنع سحهلءدعتساو

 ممل 6هصعمر وتنوع ماسمعتسسو هأط8عامضتسم ءتلطتق لتعتمت معامعتمتع ءمدصم»ءاطعم لصصغو عغ اذطعسس

 زم هعغم متمسعتجأزد لتةممددتغو ونسمع ةتصجحنلد نستموتنع ءوصز نص عانممعع ءمصختسعمأ.  ظعتسصسسا

 معرمنكق (نهءدصت معم1ععغو 0عتملع د0 201660معقو 1عجقاتكر م201:ععطأو ءغ طلقاملوهك القتال

 كطعتاطت 086ء20و71ع]ي لل مع/م ]بط عنا مهمتك طعم ءتمتسمت معهتستسل 0ع 00ه ءاعممه نستاتق [0علو
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 ىف سماكلاو ىالخالا مراكم ىف عبارلاو تاوعدلاو نارقلا لئاضف ىف ثلاثلاو تادابعلا ىف قاثلاو

 ةنكمالاو ةنمزالاب قلعت اميف عباسلاو ةرامالاو ةناطلسلا بادآ ىف سداسلاو ةيدولا فاسوالا

 عقاولا برغملا ءاقنعلا ةلاسر #4 ةقرفتملا ثيداحالا ىف نماثلاو ةبرشالاو ةمعطالاو ةسبلالاو

 [ ام غخنس رصمب ىوتملا ىفاشلا ] ىرشوندلا [ىنمحرلا دبع ىب] هللا دبع جيشلل سوماقلا ى

 : خلا بوغملاو قرشملا بر هلل دمحلا اهلوا ةقرو

 ىيغلا

 هركذ راملا ىدنهلا ءايركز نب نيحلا بات خيشلل اهتيفيكو راجشالا سرغ ىف ةلاسر 10“

 دوعسم نبأ لضفم سرفلا ىال هبوجوو نيلجرلا لسغ ىف ةلاسر 7*4 ةمعطالا عاونا ةلاسر ىف

 رصتخم ناركب ثكملا ىرم ارفغلا ةلاسر 5 [» ةنس ىقوتملا ىفنكلا] ىخونتلا

 10 ىلع ركنم مسج ىلبنح ىلع هيف در 1: ةنس هفلا يلا هلاح لك ىلع هلل جمل هلوا ءاملعلا ضعبل

 عممسضجلسس» 06 هل5عتزك بتلاتك نللتعتمأتو (ءةعاتطست 0ع ؟تعطناتطانق (نهجدصأ] ءغ م؟عءعقالمطانتلا

 مرمعمامصساكتطسمو وسحعطتتس 0ع دصفضتسس ممطتاتغمنعر نستسطتست 0ع جلاعطستق مرتمكتمو ةعدطتلل

 لع معوهدلتق ذم 5سلغعصسمطب ءغ ظستعممت هطقءعمكتدمسلتقو ةعراتستسست 0ع ذتقو و0086 1058و

 ]ووو ءدالسعمأهو ءقطم5 ءغ ممطتلعماح ةمععاأمسغي هعامحسم 0عصتوسع 0ع 20160صتطانق

 لزوروسزه هين - 06242. 8نققةلععغ عا ةسعقغ عل - سمهعطعتطو تطدعامطتك 0ع عععمطع

 ل - ل0 1171- 71ه عآر#ط ذص (منسعم هدط مالو جامع يىدسمعصم »هتف ر ةسنعام»ع ؟طغتلعط

 م4 0ه1]ه]: [8هر» قطل- هل -"هلصمت»] 12ءسيعولرع“# [كطملتتكح, ةمصم 1025 (لصع. 10. كفص. 1166)

 ةزم قةعوورأم ممعاتم ]. !ماطسس , ونم0 ذاه ةمعلصتغ: آةمسق ]آ2عم (0عماتد هع 0ءنلعمتتم

 لمرستأالم عاع.

 "عج ءاوأسق ةزلع عر1قغ65ه1هعو ونسمضصتست انادلأ ه اذاععج 68022 ةمعتأاتلا*

 0943. 815316( 11 عطقمعع عل -معطت عر اهمعامطتق 0ع مادصامكتمسع ءا سهلت اهلع هتط0انتناو

 ميعامرعع ؟ةطعتلعاط 1( عل - لق عزا 2مطم"أرهع 1ظ1:08 ةدجتم ددط 1: (]عأ هنانتصال هآ-هل' عا

 احنيلواو. - ندي. 1815 ة1عأغ 11 عطقمال ءل-عتز | زمر اعمعامطتق 0ع ][دكتهكتممسع معلتلل لانة

 هطانعوكتممع, ةسعام»ع ل16 ا/م"هز 8210/هلل]رقا طع ]1مل 1” عرب |[ 1[دمعاتامو همصم 273
 مع. 15. لآمن. 1051) رصمعاسم]. - 0245. 115 414غ ءلد-عطم [عفصر :معامانق ءمهلمص هلت مصنف

 نار مهمدعوسس ذم نعاطع 1214من [معامس. .(هردر عملت ننم متع ةلتوستمق 0مءاسق [آدمطقلتاةنص

 10 هوعامع 71هزموعتمما ه0لن عاصم نست ممهعععراه اطعم]هوتمع ةعطق]هقاتعمع ةكطصلفتس عمافلتل هععقس

 موومأب معامامكحتا. (هرسرمعتاسسس ءقأ مصمم 027 مع. 20, لموت. 1229) ءأ نام امعارتأا: آهسق



23 

 قوتملا قرع نبا ىلع نب دم## نيدلا ىيحم ديشال ةيثوغلا ةلاسر © مالكلا ملع كعاوق

 [51] ةنس ىفونملا ىليجلا نب رداقلا دبع خيشللو تلا ءامغلا فشاك هلل محلا اهلوا ذنس

 ءاغلأ

 ىفنحلا لالب نب دمح سورلاو نيمالا هب لزن امب فلعتي اميف حوتفلاو حتغلا ةلاسر 1

 ليتشم ففولا ىف ةيرخفلا ةلاسر 6*1 خلا باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىذلا هلل ىبحلا هلو 5

 اهيف ىرخا ةلاسرو انيس نبأ سيئرلا ميشلل ةسارفلا ةلاسر ك1 باوبا ةسمخو ةمّدقم ىلع

 نيب قرقلا ىف ةلاسر الم. تالاقم ىلع ةبترم' ئهو يلا كمحلا فقحاسي .ىنمل دمحلا اهلوا

 ما“ ةنس ىقوتملا ىفنحكلا ىنايتلا كمحا نب الوسر ىيدلا لالجل بجاولاو ىلمعلا ضرغفلا

 ةفينح ىأ لضف ىف ةلاسر #0 ىناوريقلا كيز نب هللا دبع دمحم ىنأ خيشلل عورغلا ىف ةلاسر 1دأ

 هيودنم نبال هراضمو عاقفلا يف ةلاسر 1 ىفنحلا ىناميلا دواد ىب فيتعل ىلاعت هللا دمحر 0

 آلعم مرنم هدصصأ ءزاتك ةاواخ ءاع. د 62406. ظ1153216-81غ .81- ©طحسخغاط 17: عغور 3 ءاهطتق

 هسا ةعم رو هنعام»ع تطعتلط 2101 8- ءل- لأ: 710/متستتعا عزت ىل]2 181: ق»هطقر دصصم ..

 رسمعامم و م1 18 اصعتمأأ: طهتتك آلعم (ءمعط»وق 2عىعاوصأل ءاعي - ةهطعتلعط 4ل67-60- هيلع

 86ءن- ءازغو هسصم [561 (ذصع. 7. اه. 1165)] دمم»اتتقر 1ئطعاطسست ءزاتهلعس لن ه01014.

 1" عج ءاغوغام5 ةتكع ءمأ1560ه1دعر وتمنت ناكل ه ]ذا نه 2 ذصعت متاتصأم

 6247. [1581عغ عا -غدغ'ط رع ءا- خهغذطر مدعامطتق هتتكتلتل ءغ كل عءامتمستتت 0ع تقر

 نسحع لله ةموعامصسغو ونمع دمععادك 50ءاتك ءغ ءمتعتكم 5ع ءامحتغر ةسعام»ع 171016101260 17:

 18:74/ [ممعالكو. آطمعتجتغ ذاد: آردتتق آ1)عمور نست عجم ةيم ]أ ططحتس 2ةجع]وجتأ ءاعب ع 69248. 1؟]-

 ظنمقل ءغ ظ[1-# جلع طماع عار اههعاوطتق مقلم - ءا- 0ننضعتك لع ويتحلعدغم (هلتكسمستعمو ونت

 معمعاوكت مسعد عا تسوتع ءةررتاو ءفمصاتسعأا. - 6249. 81531عغ ء11-1 خ5 عار 3 ءامانق

 0ع مطوس1 هعممستععر ةحتعام»ع ظاعتلعط عجلت 18: كم4. ”1'عدعامطق دلتطع 0ع ءدلعت ةععماتم

 1معامتغ زاد: طجتتق ءأو نك 1206 لتعستته ءدغ ءاغع.و هغتذص 01 5دءعاوتممعق 05 ةاعتطتتاتك ميكر

 6250. كنس ة1عغ 11 ءا-[ععع طعتس ءا1-خةعلط ءا- حسصعات 5ع ءا1- ىةزذطر (مهعاقطتق

 لع لت5يتستصع ةذمغعع هكاماطتكطتللو ءاتزانك هطقعتكدأم لتطتم هطصمتدتو ءغ نما معععددوعم

 هطقعمدصلست» عقار ةسعام»ع 21ع47-ءل- 011 1105176 8ع لقللتسعل '1ءةقاام 1آكدصعلاو

 ةسسم 793 مع. 9. آلعع. 1390) رممزانم. - 6251. ظنوة]لعغ 1 ع1- خم عار امهعاقطتق

 ةهعاتعتلل5 لدسعتمف ةععتصلهمتمو ةسعام»ع كطعتلعط ققتع 7101 منصجتجعا 410011ه]7 17 عن 0

 (0م1"همارا. - 6952. آتعة1عغ [1 8دلط1] ةكطخ ظدصا 1 دهر عدعامطعق 0ع مهعضتاتم قاع

 116 /معو كتزادك آكل ونه رمتعءعءوطتعر ةسنعام»ع 4146 8ع 10من 7ءسف# 11م ءاتاه. ع 0

 6253. اتم غ1 6غ 11 ه186-1 ءعقلر عهعامطتق 0ع مماسق ععمعتع 1042 لذعأم ءزاتكوتتع 2038و

5 



424 

 رقفلا مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق ىف لاسر 4 ىناهفصالا بيبطلا ىنمحرلا دبع نب كمحا

 ريهشلا ديحم نب ديحا انالومل !ذادنا دل اولعجحت الذ ىلاعت هلوق ىف ةلاسر ا0 ىرخضف

 ةراعتسالا نم ىواضيبلاو ىرشخترلا دارم نايبل اهبتك ةيناميلسلا ةسردملاب سردملا هداز خيشب

 ام دعب كلذو يلا ةفيرشلا تايآلا لازناب هتينادحو نيب ىذلا هلل محلا اهلوا اهيذ ةعقاولا

 5 ىف نيعقاولا ىديلاو حالفلا ةلاسر ه0 معريغو هداز ىنغو ىدنفا هللا عنص ىتفملا بتك

 58 ع 6 0 1 5 00 11

 خلا نينموملا هدابع لعج ىدلا دلل محلا اهلوأ ىموولا جوبصت نيد دبيجحأ كبع خيشلل نارقلا

 هلثملا سمرهل 9 ىربكلا ةيكلفلا ةلاسر 1600 روس رشع ىف ةيآ رشع ىدحا اهدجو هنأ ركذ

 ريح لضافلا جيشلل مالكلاو فطنملاو عورفلاو لوصالاو ريسفتلا نف ىف ةلاسر 4. ةمكحلاب

 ديسلا نيب ىرج اميف دوعسلا ىأ ىلوملا عم ثحبلا دعب اهفّلا ظفاحنلا ىدنكشاتلا لامك نبأ

 10 عيسلا نونف ىف ةخلاسر 15100 فيتعلا اشاي دمد# ميزولا ىلا اهادعاو روميت سلج# ىف دعسلاو

 جنعام»ع لقت»ء0 لظعتن قلطل - ءآ - ”هاسسمت: 1مم !آءعلتعم, مدلعو 1 010 عنمعتا

 ممروز نوأم, - 6254. [15ةةذ1عغ 11 ءةسلتطتو (هدعادطتق 0ع ءالقذغم معمواطعأتعم : 2هسيمععامق

 يا( عامرتم ردعم. - ةهقق. ظنمقل عع 11 ءةسالتطأ غءقلقر نهعامطتق 0ع النعام ءمتهستعم :

 ىلع يعم ممصهتتك آلوم ةنستلتطلتصعع رك“ نسعس 8[هل1ج همداعع قلقت»عا عرب 1101 متةت»عا 1؟0-

 [ءودمرع خ0 يا]]ععتسس ه907عنسنممسمتعستم لغم 576م لع] لتعاممو كعهترستغو دغ 707:01: ]11]115 7

 هما 867ل]ممم46 ءىراتعحتتمدعس دسعاأحجطمتندع ذص زل]1و لتععم هطحتمع ءكمعسمق 0 عيتممفأعة عا

 [معرأغ زمن: طدسك آلعمو نست تصتاحاعس ةنمتس 2عزتءامصلتم ءععدتطتق ةتتعتقأتم الطقأ كلتا اع

 ["معزان طمعو ممداوسمس اطآستات كمب'م'مللعأ طز ءعنلغر ( متع لعأ ةلتتومع لع ءعداعسس نق عقاتممع

 مولردمرمسأاب - 6250. 153216[1عغ ع1 - :عامط دكع ع1- طم 03. معامأتق 06 ؟0اطانق

 ما -ركمام) (؟عاذامجزر كك ممل( (ءمءعاتعأم حلو نسمع ذص (هعدصم 1عوتصختعر هتعامع هطعتلعاط

 م0 -] -1:عزؤ0 ظعرب لك معل 1مم. ]مرتع زكام: طحسم آكلعمر نحت ةعععمو هيمو هتعلعضشأعع

 [ممزا ءاعبو ءأ ديصلععتل هع معدسك ذص لعععسم كسوف 1مل عمتقوع ممرنوأ. ع 60257. 815م1 ا

 ه1 -7عا ءاعاو عا ءا]-لعم طعدرم ممعاماطتكق هقاعوامعتلمع دسهز هدتكرو ةهسعام»ع 1 ءترنع» 16]101-1-

 اامال/ءا]إإ ط8 يمس عأ لذ. ع. نست (اعئاتسك ؟عمتغ 1[ ءاستص هةمرتعسأتتل. ع 6255. 1[ 1581 عأ

 ن1 ععوص ءاآ1- ( ع[دتعر اعمعاماسم 0ع لمعءاتلمم ءحيعوعمتم قمعمصتعمعو مهكتص عاام 111

 قاستمر هعاتعت 1 هدحتس لسع لعمتع مغمض !10علعمع هع دصعامجطرةنعمعو سعص كطعتلعط طعمع

 معتم 110/1 مست»عل ظعءرأ ]1[ ءجناا لميلر علم آكا-[[1ذطلت ممدغع لتكن دكتمصعتس تن للمالح

 ل نن'/ع01/0 لع تعور نيدمع اماعتم العيررر مل ءأ المل ذم ءيمقعمدب كرات ةععلل هنمصأو همت[ مقاأأ

 ء( الأ نزعو 71ه1ممستنعأل ]1 ممابع 781 - للثع هلطاسلتاب. - 6هق9. اكن مهنل]ل عا 11 خهصتّتص ع]-

 ععطاللو نعمعاماتق لع لمعاضمتعو نسمع ةعرتاعلب مالتسمع كانصامع ؟عمدزطاتق ءمصاتسعمسأانت

 زل

-- 1 
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 دياوغ ىف ةلاسر 1. 515 ةنس ىكوتملا ىوسربلا هداز ىمايسب فورعملا ىلع ىب دمكم ىلوملل

 ىف اهركذ ةظنس قوتملا ىناهقصالا بغارلاب قورعملا ىلع نب نيسح مساقلا نأ مامالل نارقلا

 ديحلا اهلوأ ىمورلا حوصن نب ديجحملا دبع حيشلل ميظعلا زوفلا ىف ةلاسر 11 ةهتادرفم

 صضايفلا ىف ةلاسر 10 يآ ةرشع ثلث اهدجوغ تايآلا عينت خلا هتاعاط لعا فرش ىذلا هلل

 باهولاو
 هت 2

 فاقلاأ

 وم. ةنس قوتملا اشاي لامك نباب فورعملا ناميلس نب دكيمحا ىلوملل ةيفاقلا ةلاسر كا“

 رعتخم ىسراف ىنيسكلا كوهحكام نب هللا ءاطع رهمالل خيئاقلا خلاسرو فيلاتلل خيرات اهمسأو

 عئادص سايف ىن سايس اهلوأ اضيا هل ةعانصلا ليمكت بانك عطقم ىم بخاتنم فرحا ةعسن ىلع

 نوزومب نميت زا دعب هلوأ رصتخم ىسراف ماجتالا ضعبل ةيئاقلا ملع ىف ةيفاولا ةلاسرلاو خلا هك ار

 دسعام»ع 810115 110ه هتوت»ءل طعن م18 5: ءءم#ر حدلعم كة جما عملعأب للعام ءغ حمصم 995 (طمعب

 2. 1ع. 1586) رمز نم. - 6200. 815: ة1ءعغ 11 آعرذت4 11-(هع:جحصر امهعادأاتق 0ع

 لتدكماتستك هد (نهعومم معاعصلتع و دسعام»ع طسقتت 481 7عمود» 110وثءقن عج قلل. لعم

 1:1- 1خ6 عرقا ل7 - 1ع م/م لتعم هع حصصم ... طماطم.  (نهددسصعسمتمغ لطم ّذص عمتق

 غ1 6261. 81 541غ 11 عل - دسم ع] - حاجات امدعامأمك 0ع 2عاذلاملع 12ةعهقب

 حمعام»ع عهطعتاعا» قللقل- ءآ-هبمزأ ل ظعرب ل هعتنط 1 ن»ج. 1 ]معمتغ زاد: آطكدتتك 1آ)عمو نست ءمعب

 نست هزظطعتتك ءاتعلممتع هدازدمعتسمأاو صماطت]) اه ءاع. لص كلمعت]1مع (ئهىوصأ عع معطل

 معوبتاطتس عا (معلععتسب عععوسم ةمععمتا طع هةمععاممامو ءاعب ع 6262. آظ8نعق]1عأغ 6# ءآ

 [عوجع ملط مىع عا - دع عطط ةطو اهمعامطتق 0ع مب !زطعصد] أ ةكلصم ها طعم علععما ل ةكتستل. ©

 1" عد ءامأات5 ةزكع عما15146512 عر وسمكتست ناكدلأ 2 ]ئ(عته ( لمعت ماتت.

 6203. ظنع ةخ1ءأغ ءعال- قلتو عار اعمعاماتك لع طوصمءماعاعمأتم عكا , هاه ع طآلمأأ1د

 رك 1ر70 161: ك01ءست» , كتلعو لا لك عجم /ممعزم لتعم عع حسصمم 940 (تصع. 23. لصلم 1533)

 ررممخاسم. [لطبلسع غصت ءمرس معز( 5صتق ةتنعمأ طعما.  (نهدممعسلتست مععكتعستت 0ع ءدلعس

 1معءعاضسم طظدسنتع 4167/ه] ظ عر 116/70 170ءءعضبم ءلتلتغ دص ممكعرط 11( ععدق لتةممعتاتنت أ

 ع (0هدعاسمأمصع ( 214عا6م: ) اذطعأ 7 عءب»تا ءآ - دامه ءةحعاممعاطتتس و نتا عاتطلعتلتل 2110152

 طقطعأم 1معمتغ زأم: آدسم ةستصعمكو ةجاتلع و نتن ءاع. '[!'مدعافطتق 112-21: 17-717 لارا

 لا 217: 67 - هاري عأ  ذمككتماسك ظءمددتسص حلتوسعسل ةتعامعرر» طفطعغعو عا ءمصض]معملتاتتت عكا

 معرسزعع هعئماسس , نن00 اج ذصعأرأتا: مها حسجكنمتلنت77 طوصتتتت © ؟ععطأق ]052 1
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 هداز ىضاق نب دومحكم ىلوملل اهتمس ةفرعمو ةلبقلا ىف ةلاسر 1ع يلا هك ىمالك ندت

 بيطخلا نيدلا جات نب دمكم نيدلا ىبيحم ىلومللو 11 ةنس ىقوثملا ىباج مريمب فورعملا

 دبع نب ىلع نب ميعاربا نيدلا ناعربل رفاكلاب ملسملا لثق ىف ةلاسر كه . 1.1 :ةنس ىثوتملا

 مامالل مالكلا ملع ىف ةيتاهربلا اهتلداب ةيسدقلا ةلاسر 141 5 ةنس قوتملا ىفنحلا قحلا
03 

 سدقلا لعمال اهبتك ىتلا ةلاسرلا ىو ه.د ةئنس ىفوتملا ىلازغلا ديحم نب كيحم دماح نبأ

 زيم ىذلا هلل دمحلا هلوا ءايحالا بتك نم ىناثلا ومو سداقعلا كعاوق هباتك عدوا مث ةدرفم

 روديو ةعبرأ ىو ناكرالا هذه ىلع ناميالا ءانب نأ لوسرلا ىدصو هلاعفاو هتافصو ىلاعتو

 دبع نب كيحم نيدلا لامك مامالا ّتيشلا اهرصتخا دقو تلا لوصف ةرشع ىلع اهنم نكر لك

 دادؤت لوت ملف ةرياسملا هامسو اهيلع داز مث [01] ةنس ىفوتملا ىفنأل مامهلا نباب رييشلا دحاولا

 اهحرشو هتبطخ ىف لاق اذك اًلقتسم اًباتك الا فبي ملق لوالا نصقلا نع فيلأتلا جوخ ىَح

 قصتاتك ياسر عن0م01 هاعي - 6204. 18 15ة1عخغ 11 ءعآ]- ءلعت ط1 عار هةوعامطتكق 0ع (ئطتطاح

 لسعوسع لتمسءءانمصتكق معمتنتمصعرو ةهسعامثتطسع ا1مالح 11هلستل ظعرع (0(ل14ع60ء]ر دحلعم

 16« ءعررب ل ء/لعام لتعأم أ مصضصم 931 (مع. 9. 0ع. 1524) دمام , ءأ ة[1ملله 2107 1-عل- 7

 ]10/0111 علأ 1 عدن 1ل-عل-لف» (نمصعامصحأم عر ةصصم 901 (صع. 21. ذعربأ. 1495) 10[:1201.

 0205. [15 ق1 عغ 81 ططمخغل ءلددص هدلتس طل 1ع قلت اهمعاوتنك لع ممعع ة8طدعلتسم ةطتصللعاع

 ذالواموم هدنعام»ع وب: اتنسعل-لأ: 1" مطات» 17 ءر» ل7غ عرب لطلل-ء-]رمعع [آهمعاتاوو ةصتنم 4

 منمع 20. ةآدن. 1343) مدمعاسم. - 6266. ا8-1ن5 قغ1عغ 151 - (ن6 ل5 2ع ءار انهعامطتق 5ةهطعأاانع

 تحنص معوستعضاأتك همملنعنععك لع (طعم]معتح هةعطم]دعاتعحم وسعبض طسصقتت لقنع 17170

 110ه/رم»جانرن علا عدو 71ه]رميرربسعل (( مجم دصمم 505 (ذمع. 10. كسل. 1111) طم ؟"طتتتقر طقتصتصتأطاتك

 عمصعأاتلم ععرمعماتس ةعئرردتا. "لكس اتطستسس ةيسس (1مم80 ءال- نع/80, ونتنأ ؟ععتصلاتك ءعأ

 ئطرعمرحتست هرعضتق 176 ءل- ه7(, هللعمأ ءغ زآهعتزربتا )ام: آهتنك 1)عمو نسأ ممزتتتأااملت ك1

 ممامع يبعمت(أمصتق طستصتطسع للك( محتغ ءاع. ؟'"ءعطحب ملتغر ىرللمص ءعغ 18)عده هتعأ كلافط ءأ

 31ماططحستص عل معمربطعأام ءزدق““ مممطمتتممعتس ءيفصاتسعمأ ءىدعضاتمع لتحكتممع ءةجععاددعي 10عئ

 جاع ط سغمصتس , [هعامنتس , ءأ مععاع ؟عععوسع لتعتغع معمر عامر ظلعتس طنغ ظصافس ءعضاتق ةامطتلتتسب

 نسمرخنس نسمطتم# منمك. ةنمعملمع ةكمصلمتسعماع لعععت صتحم ةيصأ ةععاتممتطسق عا لسقع كانغ

 معازوسو. هطعزلعط ءغأ طقس 1[ عسم/-ءل-لأر» 27101 منوت»عأ 1 عب لآ 0-ءا- من20 [1طهص علام

 مسلعم قارب - ع7 - مروج مم» لتعامم ءغ مصصم [80601 (صع. 29. المك. 1457)] رتمز"تتتقر م1012 عض

 هزده ءلتلتغب ونسمنس رمداعم ةسيحتأ ءا ةنيعامس /7/- 710+ ميرع"ءا هجم عالقكتغو دفع عملت 210861

 لعفزتغو لمصعع ءيمرصورمستام مضتصتسم ءممفت]لتانتص ءجععلعطمغرو ءغ تص ]طعس ةطقم]ساطتم

 رام( مطحاطسس“. 1آمعع زمعع ص معمعاؤازمصع لتعم (ئهرصسعصا دعست ةياعتت ذص اممعامأستت ؟01011

 ىلإ

10 
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 ةلامر هل نوكي نأ ليتكيو ك4 ةنس ىثوتملا ىفسنلا ليحكم نب كيكم ىيدلا ناعرب

 ديسلل ةيسحلا ةطقنلا رارسا ىف ةيسدقلا ةلاسرلا ك0 هتمجرت نم مهفي ام ىلع ةيسدق

 ديد“ مجاوحخل ةيسدقلا ةلاسر 146 4 ةنس قوتملا ىاديهلا دمحم نيدلا بايش ىب ىلع

 ىعو [#4 ةنس ةرونملا ةنيدملاب قوتملا] ىراخضيلا ظفاكلا اسرابلا دومحم نب ديحم ع

 هتاملكو هبقانمو هريسو ىدنبشقنلا دمكم نب كيحم نىيدلا ءايب هجاوخ لاوحا ىف ةيسراف و

 حيشلل ةيسدقلا ةلاسرلا 141 م ةنس ىقوتملا ىرانفلا ةريح نب دمحم نيدلا سمشلو

 ديعلا نم اهلوا ىناطلا ىمتاحلا قرع نبأ ديحم نب ىلع نب ديحم نيدلا ىيحم مامالا

 ليزن ىودهملا ركب ىنأ نب زيزعلا دبع دمحم ىأ فقيثولا نكرلا هيخاو هيلو ىلا فيعضلا

 مكيلو مكيلا بتك هرخآ ىف لاقو باتكلا رخا ىلا ةبيرغلا اياصولاو ةييجتلا جداصنلا كت نستوت

 ىيدحلا ىبح خيشلل ىهنالا مسقلا ةلاسر 10. 54.. ةنس لوآلا عيبر خكم نم ةلاسرلا هذهب 0

 هللا هب مسقا ام اهيف ركذ يلا نيملاعلا بر هلل ديحلا ايلوا روكذملا قرع نبا دمحم

 110: 1ياتج - هل - ل1: 210]ءمدجت» ع0 1 عن 21108 منوت»ءا ل! ءوءعإلا , همصم 688  (ذهمع. 25. كحص. 1289)

 رت هلك و عأ 105(مهعقعو نع نالك ع2 ءزانك طلطموعدرطتك ءىصا1عععع ممدقهععو 1زلعدت (2ةعاماتتل

 11/- 1 ج1 ءا 27 - (ن00عأنعا ذهكعصت حاسس ءلتلتأا ع 69267. 81-81 581عغ ظا- نه 0817 عأو

 امهعاوطق ةدصعطتع 0ع ةععممتق ماتصعأأ] ةعمعسملاع , ةسنعام»ع ظعيوتلا 472 ظعوتن ك7 ء)مط-ءل-

 12101 متوتر» عا 11 عرب ل78, دصصم 75060 (ذمع. 24. 1” ءطع 1384) مهمعاتم. ع 6268. ظ1- ظتفذل ءأ

 آكظ1- (ن50ع1عج عار طمعامطتسق ةمصعاسعو نسمع ططمرو 7101 ه7ت»ءا 8 عرج 2101671760 17 عري

 ك1 ظالم ءم 8م[ # اكا-][]1ةلئاع ر [31ءلتممع دصصم 522 (نصع. 15. طلعع. 1422) دصمعأدسق ]و

 معمدازعع لع ءمصلتغممتطسعو دتاهر ؟تعطامقطسخ ءععععأت» عا ءققتف ظكطمزدع 60-8674 - لن 5

 3101 مت»ت» ع0 ظعتي كلوامتوت»ءل لك معطف و]بط ءعبنلغ ىدصممكدستغ.  آشطعتست ءراتكلعتس نطدلا كمرجع

 90 - 01: ل101 هت0»7:7 عر 11 مترنعبم لعن ةو ةصصم 834 (ذصع. 19. عراب 1430) 72054تانكو

 دلل - 6269. 8158214-81( ظا-(نم ل517 ءعغر ءيتعاأماد ءمصعاأور ةمسدعام»ع ةطعغعتلعط ءغ

 اسقص 210/بأ - ءا- 0: 110 متست»:ع0 1 ءزن ملغ 8 عر: 7101 متست»عا لظادو قكن'ملغ 111 ةندق 1و

 نسمع اه 1معامأأا : كل ءمحتم لعطتلا هل حمدتعتس كيس ءغ اطداع عسر ءم]هصسصعس ظعساتسا هع ةماز لص

 4ع 171ه1متهتتعا قكآلا-ءآ- معاس عر: كلغ عام« 11ءل0عم# 'آ1همعاممتتتت. 1" 'هدص 6012

 صتعه ءغ مددصسلمأو عمعد حقععأ هعوتع 20 طمعتس !ئطغعالتو هطأ طفعع طقطعأ: 8ةءععمعتأ ه0 705

 ةستعاتق ؟ءواعع طقصع ءمتمغعم]دج» 1[3عاعلعجع معمعع ظعطأ ]. دمصت 600 مع. 10. ظءعمأ. 1203). - 0

 6270. ظتع ق1 عغ ع] - ةيععس ءآ1-عا1وطتب هعاوطتع لع زدعدس ءعماأتع لتستمتعم زم وسم ةطعتالط

 01-60-1101 1101 م:جبرمعا ل5 قلبحمقع درمملع آدحلحطتع لدععتسعمام ءما]ءعتغأر ويدتطسع آل عنق ذم
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 ااا يت هسا ا يورو عسب ده كك بحبس يح يت

428 

 نزاوم نب ميركلا ىبع مساقلا نأ مامالل فوصتلا ىف ةيريشقلا ةلاسرلا 1.21 هياتك ىف يلاعت

 ملا هتوكلم لالجب درقت ىبنلا هلل محلا اهلوا 45# ةنس قوتملا ىفاشلا ناتسالا ىريشقلا

 ءايركز ىضاقلا اهحرشو نفلا اذه ىف ةدمع ىو لوصف ةتثالثو اياب نيسمخو ةعبرا ىلع 'ئقو

 هلو ةلاسرلا ريركت ىلع ةلالدلا ماكحا هايس كلج ىف [14] ةنس قوتملا ىراصنتالا دمحم نبا

 5 مر“. نس لضآوأ ىف لصالا ءآلما وجنو لاق يلا نيكلاسلا ليبس [انل] رسي ىذلا هلل دمحلا

 يناوخ ىف ةلالد اهشورش نمو“ اعتش لوألا, :ئتامجت رتشع عبار "قا يزشلا ا نحو ل ركنا

 ىمخالا ىلعلا دبع نب دوم نب ىطعملا دبع ضمد ىلأ نيحلا ديدس هيقفلا يشلل ةلاسرلا

 خةمحكش ناب ىنكلا كيز ذصق ىف ةلاسر 1 كلجم ىف ىراقلا ىلع ىلوملا ايحرشو ةنس قوتملا

 _- 2 ردقلاو ءاضقلا ىف ةلاسر 40“ 1دح لتقف مجرلاب هبا مكحن ءازلاب رقا وهو باطخلا نب رمع دلو

 (هروصم نكانك عما. 1معمزأ ذاهن 1ةهسق [ذعمر دصتتصلمتخضتسس لمرستمم ءاعب ع 6271.1خ1-11511

 [ئ1- (هعط عز عاج عاب نمعاماسك لع اطعمدمرطتمو ةسعامعمع طصتس لاا |ءمققا قانا عأ - | عز"

 186: 17 ماعم (هد]آرع»# 18/-0ءااملح (أ. ء. ممعععرجام») ظطقمظتلمو دسصم 405 (صع. 17. ةعربأب

 1072) رممع أسم. [1معاررتغ زلم: آصسم ]عمو نسأ هع دصمز ءقاماع معوصأ هتك ةمكتستطتلتق لتقاتمس-

 يملأ ءاعو ةعذص ينتصوسمعأمأم عنمام» ىرجأأم ءأ اعمق ةععاتنممعق للكتمسسس عمار طسزاتقونتع 015ل-

 ماتممع طصلمس عاكس طقطعاممع طضمتعكتسسسل.  (نمرصسعمامتسم ذه ءاتتت (ندلطت 207ه" ةة/6 لق عنا

 ةلم]رمستنءا قلوة ةهسمم [926 (تمع. 23. آ82ءع. 1519)] ممم سقي ء0تلتغ ؟ه]سستصع ءمالل-

 ممعطعمكسس , سم0 قلل/ت» ءا-لعاملعءعا هلع اهل ءاسعملعأا دمكعتمامس نا عا تكتم ةصعتمألا : عا

 [يدتسك 182عومو ونسأ [ممطتع] حلم امعضعاتعمانسم ةرتساملتسس 1عئاتمععس معالتغ ءكع. قةععطعل

 ائمتو متلو ءمصربمسللالم ظمتاح ءدأ ذمتاتم همصت 435 (لصع. 85. لل. 1046) ءغ ءمرصتصعس(ةتتانق 01

 نسممعنم لععترمم رسعممتم كمصخلمأ آ. ةصصأ 593 (مع. 17. ]آ)ءع. 1487). 1دءلصلع دلل ءزدق وسع

 رسعمأ مسمع ممعاتمعأ اناطعع 1267م7ءا لأ لعمق ءاىملعا ذمهعتماسم ءا ج كذاطعتلعط لسع ءمصقتلاو

 8 م010- هل - لأثر لتي 31ه]رمدصتسعل قطا ءا-روم'اغ ظعبي 3ل هلتستل ظعرب كال- ءآ- هلغ طمطارنتاو

 نحت ةمصم ... هطتتغو ءلتطتعر ءا مماسصعمر نسم ا1هالع ل76 ظل[-( نسم اههعافاطتلا عال 0811[.

 09272. ]1[ هلل عغ [1 ءكعزمعمتأ كعزلر اههعاماطسس لع طئمصامستج 7ءقلأ قطتي ى]رعارت»« تنعم

 رستصماأت و نست ظكاتسع سمس 8ءرن-عا/ ل ماانط كدت.  (لمت كدط داتمالا عمتك عادتق ع5د5عأو م8[ ءانللل

 زمدزلتطسع هطعصت لسكدتا“ كميرا نعلم لع عم ةدسكم زماعيسءعطبق قام ع 6273. طتلققشلاعأا اذ

 ءل]- ىيقطأ رع ءع]-ءعولعر (عمعامطتخق 0ع لعععععم جعافتمم عغأ مجم 10عماتح ةععضاعو (ع

 10 يدتطسق ماسععو ةعترد مصغر نع طآمللخ ق/رسعل ظعي ظواعنسفر هلكو طا 3[ عب اجمدأ#
 لتعامك عع حصصم 940 (ذمع. 23. لسا. 1533) دسمعاسسقر ١1011 1ومتن- ء- ل1: كآرت»عا عنا



 قوقملا ىودينصلا ةفيلخ ىلب خيشللو ] 11 ةنس قوتملا هداز ىربكشاطب فورعملا ىفطصم

 قازرلا كبع .ىيدلا لامكل ردقلاو ءاضقلا ةلاسر 4 لامك نبا دودر اهيف كر [94. ةنس

 الوصف اهيف دروا خلا ءايشالاب هيلع طاحا ىذلا دلل كيحا هلوا [07. ةنس قوتملا] ىتاكلا

 فورعملا هللا كيع دعس ىنال هزأاوجو ىمعالا ءاضق ىفن ةلاسر 150 (فيقكلا ةياغ فقحو

 ها“

- 
 ىمعلا خلاح ىف ايفلا فيطل عوج ىف [همد] ةنس ىقوتملا ىلصوملا صئاشلا نورصع ىأ نباب 5

 دلي دلعي امأ اهلوأ ىربعكلا لكيكام ىبحلا سمش انالومل فيدصتلاو ةخيضقلا 8 ةخلاسر كذا

 زع خيشلل معريغو نيعبرالا لادبالاو توغلاو بلحقلا ىف ةلاسر 0 ضَلا ددامعن ىلع ىلاعت هللا

 سانلا لق نالطب اهيف نر 1 فمي قون ] ىقشمىللا مداسلا لديع 0 زيزعأا ليع ىيدلا

 ىنيورقلا لوألا لدع ند ديخ حبلا عذق 8 ةلاسر | اح أومعز امك م2دوجو مالعو مقمش

 فيفكفو بلقلا ةلاسر“ 4:1 - اشاي ميعاربا ريزولا ىلا اعاذعاو 10. ةنس ةدعقلا ئذ ىف اهفلأ

 11: م1هركم, ؟هلعم 1م1 1 ةر»ةسالعأ لتعطتك هع ممصم 962 (ذصع. 26. كلمك. 1554 2005ادتانقو

 [ءا هطعتلعط 807: 1عم7/ه كري ءامتو ممصم 900 (ذصع. 158. آعءع. 1352) رصمتطنتتقإو ونت

 دام ]ذطعأام و, ونسمع ط8: 1عءعربم] ىماعو لتعععدغ, مءاطامسع ةاياستام. - 6274. 81531 عا

 ءا]- ءجلطق زن ع عا - عولعر (هدعامطتع لع لعععوعام حعاععمم ءأ معمى1لعصاتع ةععصاعو نتنأ ا

 معررزا: ]لهم 1)عمو كزاتك هععماألم معه مرسم" ءطعملتع كاع.ر ءهغ ةععالمصتطسك ذطأ انقنف

 ةمطا 1 ]زعدترسعوسع ص طمع نتسمععأاتمصع ةماع عمله معمعمابم عقأان س- 6273. 81 5قلءعغ 11 سصعألا

 ءيفقطق ءعآ]-حستّأو امدعافتتكو نام قععانتم ]001 عرب ععجع ممهقع معومتطتس ءا ةلستل(ءصلتكمع

 زل1ج هزأ ونحمعتطع, ةسعام»ع قآتع هعمل قلالمااما قل ميعتل# ظطقظتنمو ؟دلعم ا: لآ :

 0و" لتعم ءأ ةسمم [5855 (صع. 19. 1"عطع. 1189)] رصمعاتم. ظمععلعتلمس ءاعومصتاتمع ما عصتتتو

 ونيعس زم قععلامتع هسه ءورصتمديتأ. ح 0270. نم ةغ1عغ 11 ءا- هلطتع عا ركع عادا ع5 للف
 ىدعامتتم لع زسقتعمسلم ءغ عتمءععع ةععصلم ر ةسعاممع ؟[هللذ همداعم ىذا عوق ءل-اة: ل0 /رهتناتتعلا
 لمطعم. 1 آممتأ زلم: طعمعوأسدتك مهمعسل((عصلتع. آمساعطتع آلءنه ءدجععامسك عم ءزاتق
 زخووعزؤ وزو هان ع 6277. ظتمقال عع 81 عل - عمغاط رع عا1]- عطدسغط ؟ع عال - ةطلاقل
 ع] - عع ططتمو ممعامكق لع ممامر نسعد (طعمدمرطت لتعتساو ةسصحتلتلم ءأ ييملعدعتسام رريتعتةاةلق
 45047 (متس ءيصقععةصاتطام هلتتكوسع (طعمدمرطتمع معععممتمو هنيعاممع ةطعتلعط ةلعت-عا-4
 40-ع7- معاج 8 عرب قكآا-ءآ-ءءازس» 10 نبعع]عطمو [مصصم 060 (ذمع. 26. اكمح. 1261) دصمتطتم ]ب
 ونسسأ طتع ؟لعدتس ؟مممتسودع طمستمسم هرتاصتمم عت لع زالت عا همص - عدته ءصاتقتلل عماانتللو غن
 حساس مصغر لعصومكاسمعع ةطيلعأ. ع 6278. ظتفلل ءغ 11 ءعماأذ' عا- جدل انهعاقلتق 06
 دسك مسلح رصفمتتو ع1 11701 متتو7160 عنف قطا - ءا- هنماصوأ ا(نمعنمال ددعطتع 1[ 11
 دصصأغ 950 (ذصع. 6. خمر. 1543) ءىرصممدستغ ءأ 1[ فنعم طلاس 1هقام هاطاسلتام --
 09279. 8نع]1عغ عآ]-ءولطو ءيتعغماو ءمعلتك هك عنه مدضمتنس» 1]اتنمه 200>2هتنس هممصتللمو
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 ايبتك روهشملا قرع نبأ ىلع نب ديحم نيدلا ىبحم ميشلل تارضخلا ىلا لباقملا ايحوجو

 ريهشلا نوسروط نب, دللا يبع ىوملل ةيملقلا_ةلاس كن. ,ئزارلاونياجلا (رخف مامللا _نامتلاب

 سدمدكم ىلوملتو ءاغلبلاو باتكلا كنع ريتعم ىنعلا غيلب لظفللا سيلس 1.95 ةنس قولا ىضيغب

 دلا ىيحم نيدلا لالجتو ةنس ىقوت ىزاتوحلا دللا ةمعنلو ةنس قوت زرك ىراص نبأ

 ىلورزاكلا دكويكم لصضفلا نا بيطخلا خمالعلل ةيملقلا ةلاسر كلن خلا نورطسي امو ملقلاو

 اهلوا ىدنغا ىلعل ةيملقلا ةلاسر كم“ لا ملقلا هقلخ ام لوا لعج ىذلا دلل كمحلا اهلوا

 نب ىلع لضافلل رمقلا لاكشا لح ىف ةلاسر كام“ يلا ناسنالا ميكا نم اي دمحلا كل

 هنا فداقشلا ىف ركذ ناقتالاو ةقدلا ةياغ ىف ةلاسر ىو ه1 ةنس ىفوتملا ىجشوقلا ىبحم

 ةيدع ىاب ريمالا لاق رذتعاو كيب غولا ةمدخ ىلا لصو نامرك ىلا ايفتخم بهذ امل

 لاق نومدقالا اهلح ىف ريحت لاكشأ ىهو رمقلا لاكشأ اهيف تلذح ةلاسرب لاق ىلا تدمج

 هتبجعاف هيمدق ىلع اًمَداَق اهأرقف اهب ىنأف تالخا عضوم ىأ ىف رظنا تاه ريمالا

 يماعمسك ه0 مممعععساتمع زمعاتمسدغ سعس ظكذطغعتلط كمضصمستسسمك 7101 جا- هل - لأن 71هأءمتتنعءأ

 12من 4/2 15: مما آمعتامساع طصمسم 1 ]“ - لس لفن 1غ أس هعتمعتأام ح 0280. 151]-

 عزوة 1 عع 11-( دل عرس( ع ءاأر معاماسكق 0ع ءىلمتسمو هيتعامسطتق 810115 ل4]5067]: لق عا

 1«(, داعم 1عءقلاع لتعام ءععدصصم 1019 لمع. 20. لآدم. 1610) دصمعطتم , كتزنق [ذطءالتق

 رضءعيطتع دسما]لتك , معو عمأم ءلللعمجع عقار ءغ ةرانل ةيعام# ع5 0ل0عام5 ءا ذتعمد» [طعتصلمو هدعصن

 هننعامرتاونغع ةصتنطابعص - ا[1ها]1د 71016471760 12 6ز: كام" 1ك عر»»ةععو ةهصسمم ... 120100 بل

 رن جءاملامأ 121 نانعقو ةهمصم ... دصمانافه ب عا لعأمل- ءل- لف: 1101يميستنعا 1) ءماغر كهنلانق

 اممعاماطتم ام 1ةصعتررتلا : ىملل. عع يلمس ءأ 10و نسما ةععاطتما““ ءاعب - 181541-6251.11ع+غ

 [ن1- 0 حل عطاو عار ممعامطسق 0ع ىلمسمو هننعاماع (نههمعلمصهأمعع هعاتهمتسم قللت ا/علأبا

 لل ه] ميرور: عل (ن/هع”ةنوعو نسأل ذاك ةصعترتغ: آ1ضتسق ]آ)ءعمر وننأ ءمرانتسو 010324 7عمتكاتتلو ءقملقتطالتلل

 مرسلا [1ععزأ ءاعب ع 60282. ]1-1خ1541ع4غ 1خ1- (ند1عدسأز عار اعدعامطتق 0ع ءقلقسمو

 هسعام»ع ل/غ مغ عل نسأل دله اآصعامتأ: 1ةطأ ]طدسقرو وسن طمصسصتصعتس طقصمبع هك عنق ةاعي

 6283. 8نمة]عغ 21 طقل] دقطلعقل ءل- يسع ممعامانكق 06 ءعجواتعممسلتع ]صصقع ةوجتعتكو

 ميعامرتع طعصع دصعتتتام ل76 طظعتي 710]متجتنءعا (ن51لءاو هصمم 8579 (ذمع. 18. اطآدن. 1474)

 ررمرعانم. "1 دعامطتق عدا ةلصملسس امععمتموع ةععراسمع ءغ يسم يتد ةانطاتلتتماع ءامطمتةالتقم

 دوس ماس ذم 2ك ععمق ع (ندسص كمس لص مهجن معامتس 1 عبو هع قمصطتلت ةىعأار لم ةعتنتسس

10 

 هيل

 10 0/عابطعجأ هع معععوتاو ءاأ طسوانق معأ ءحعيفكداتمصعس تاغنملتل. 1ظكسصتعم: ()سن0ل لمصت متطت

 مللعرم 4 زماعمعمعدصلتت [!عمعامطس , ؟عةممصلتغر نطأ ظعمعحم ][سممع ءحربلأ صنع آم طلع ةعمنعع

 معومصعملتق مماعمصمتسأا ةصاتوسأمدئعم جاامصتلال طمععءطعص(. ةظكستعتم: ىر(نعلم تنسي ةصوتتتام

 آت لعحسلالس, وينتطاتق ]هعزق ةععمخحت عتم.““ تطعم هطامتس زللتعم ]ءولغ ءا دصحعمم ةهليستتماتمصع



 فز

10 

 فيز

10 
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 ١5 ةنس قوتملا ىقينزالا ىيدلا بطق نب دمدم نيشلل هقلخ ىف ةمكحلاو ليقلا ةلاسر ةنهع

 ليعمما ىنبدلا لامكل ةيسوقلا ةخلاسر كا ىلوصوقلا كمكم ند م ءاب 1 ةخلاسر كام

 ىدلا دلل كما هلوا يول مهضعب ايحرش خلا نينرقلا ىذ ىع كنولاسي اهلوأ ىناهفصالا ٠ 3 03 5-0 1 2 3 ١ ء راق

 دللا دبع ىنب كيح 9 -- ةوهقلا ىف ةلاسر كح ةخنس ىوتألا بيبلطلا ىجرلا ض1 8 1 1 8 5 ١
 ذل

 ىف ةلاسر 41 لوصف ىلع اهبتر تلا صاوخلا عدوا ىذلا دلل دكمحلا اهلوا بيبطلا ىومحلا 8
 أ

 لعأ هيلع اهدر كتشمدب" ىيدوتلل عماج بيطخ ىوايتغلا سنوي خيشلل اهمد د,كانو ةوهقلا

 ومتساو عجبي ملخ اهلحب هومزلاو ماشلا بدات اشاي نانس دنع اسلكم هيلع اودقعو ةصع

 ءاملعلا نس دحاول نمجلاو سبقلا 5 ةخلاسر داك هتيلط هنولوأدتب ىعفاشلا دقذ ئ فيلات دلو اردعم

 موحرألأ هيجرت ليد ىب ليد خيشلا وىخو هدأ: ىلو سيف لاسر ةادولإ نايقعلا دنالق وه 8

 جلع عان5 عدا ع 6284. 81581عغ عآد عورصاأ 66 ءع]-طتلس عار اممعاقطتق 0ع معلتعتلتع

 عع هدماعمسألم ذص ءمضنمت 8عدالممع ءمصقمأعتمر جةتنعام»ع كطعتلكل 7101 هترنتر:ءلأ 8 ء» (نماا-عل- لأ

 1486. حمسصم 585 (ذمع. 13. طآلمع(. 1480) مجمعطاتم. - 6985. نع ٌة1لعغ 11 ءا- سطقو

 اهمعامطتع لع ةعمطتعر ةتعامع 7101 متتنت7 عل 8 ءرن 7101 هتان: ءلأ (ميرعيؤررن م. - 62506. 11-1815511

 [آ1- ندم عار ممعادطتق ت1 ظعتلتف , هتنعامط»ع 1[ عن(7- ءل- لأ: ]1 ءندعأل 1؟/م1/12 يحن ذه

 امعارتا: لك ةصاعمعمعدطسمغع (ع 0ع ظزعمعمت ءاع.  آذع هلتوتتم ىسسعمسأهعاسمت ءّرانق ءهلتلتغب

 نسأ مدت جلصتخمطتبس طقطعأ هغ ذم امعتررتا: طمس ])عمر وست 1طهدانتت> 00030011

 متحمس ةعماعمسأ أ ةسضس 1مكرمتةصسلف لم ءدتغ ءاعب - 6287. 815 31عغ [11 عا- ءن] عصزو (2ةءاهأنق

 لع (مصصتصتطسق , هحنعام»ع قل ات»:ءلأ آعز» لآ -عا"ه]ربسمتو !1آءعلتعم , حدلعم قلد: ]117:0 ءعدمعقلب لتعأم

 مغ هسمم ... متمعابم. - 6288. ظتقق]ل عع 81 عآ]-ءعمدطط عغ رع ءاد-ز كتر ةدعاقطتق 0ع

 لمعمعاتزج ('6]ممع هأ لعق معهكتعدقر ةتعامجع ل]1]110,متوت»نعا عري ل طلادأاهعلب ظل منج عمت ط1ءلنعع

 [معامزأ أم: 1دسق آ)ءمر نست مهررهتمك لانا ع5 0عرمدتتا ءعاعبو ءغاتص هععؤلمصسعم لتكتقاتق عقال د

 6989. 81531 ءغ 81 ءا]- ءيطحع عار اعمعامطتق 0ع لععمععوم ('م]يممع ءغ لع ءّزسق انك م1هطتطتامو

 حسعام»ع كطعتلعط 7”سمو 6 ما1يي مغ (نههمئمهمغم»ع ج0 صوان ءداطعلعملع آلدصممعأ

 ممكتتتات و نانعرت جعوسم]عد عكا دصتسأ. 1[ ماعععممع عدتتم ءممقععدامت ةرانل ه2 مصمعرم آلدسقفمعت

 رعهعلمعطتتص ءغ 6معامكمك ءدعم]1 ءملمصعتس تست لمعع نسدعدعصتسأ. 8 ءوسع (هنصعم ؟عاتتا ءا

 ذم هراتصتممع ده (نعملج معو ععععدتت(ا. 1[ لعدد عدعامطسم 0ع لسعع ظهطمظنتانعم عانلتغو وتتعللا

 طسرسم معأ داملنه55 دصمتتااسسص ددهصتطاتق ؟ءضودطدمس(6 - 6290. 81581عغ 11 ©8315 5ع

 آل عرص عصر دعاقأتك 0ع مطب ©6م2+ ءغ ةكعوطتح 1عاتععر حسعام»ع ونتتملهت> 1110 00616

 (هصسدس سم »دع ذم 5ع110عع (ه7م70 ءل- :ءيذ. ع 0291. ظتنقفذال عع (حندذةمسأم ةغ4عطو

 (ممعامطمم هطعتلعطخ 7/01 مدت»عا عج 7101م7 عاأر  وييعتت لاله ل ءاعالن طعهطتق ر "150
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 ركذ ىم اهيلع اوداز امو مهل اهتبتاعمو اهبلا ءامكحلا عامتجاو سويملطب ةنبا ةديكحلا هرطبوليق
 ءدعب ىتأي نيل اهيدعا ةريخذ هتلعجو اذه ىفحصم تعضو ىلا تلاق ةيناحورلا ةعنصلا

2 - 

 ةمكلل بلاط. ىم
 . ١

 9 فاكلا

 ةلاسلا 8/92 ىلنايفصالا بيبطلا ىجرلا دبع ىب دحا هيودنم نبال روفاكلا. ىف ةلاسر ك1

 دوبللا مجنلل ةلباقلاو ربأل ملع ىف ةلماكلا ةلاسرلا ىبعمخلا نيدلا ”لابكل ةلماكلا
3 

 نيا مع 2 مى م امم 0 ئ ر 3 روك 3 ١ ف رع ةيشلل ةي وينلا ةيسلا ىف. ةيلماكلا ةلاشرلا 130 ١ كاراجالاا 3 ذملا 2

 دبع ىيدلا لالج ىضاقلل رداغصلاو ردابكلا ةلاسر 140 نونف ةعبرا ىلع اهبدر ىترقلا مه

 10 خبشلل ويعم ناويد 3 وسلا تانك 3 خل 2 “4 مات نس و ىنيقليلا رمع نب نمحرلا

 نيلاككلا ةلاسر 415 [1ع ةنس قوتملا] ىفاشلا ىكملا كيف نب زيزعلا دبع نب دمحم هللا راج

 6و اعل0ع]ب ةنعاسعر, كملكمسم كعء» 7ع ممعاتعع اممصكاسلتكو ءغ طقعع اعدممادتم ةصعتمتغ
 زام: © همررزعمكو 0هءاعو ؟لكعمكو رصمسق نعام ءاع. ع 0292. 81م ق1 عغ (:طاعئا]سط هد( ءقل و

 (ممعاوطم (©1ءممدلتعمع ةممزعماتكو 28(هاعصمعت ظلتمعو ءمممععومكتمصتك ةدررتعسكطتتللل 2210 ءقللتو
 ةيويمعضت 1جلتمصتع كس طنق جط عد ةتدتعع 1جعامعو هأ عمصتصم ننهع طع ا[مهعاوطتت عع لتقءماتمد
 جاعطجستئان نم ةرتستملل 20] ءءودتصأب 1آكمع دصعاتسا ؟0ه]نتتعم , ةتغر مات 0كا1 ءأ اموت

 هيعم ماستر سعس زك هالععمو نسأ ممدأغ دمع مطئامدممطتمع ةملتمؤأ ءطتصأ

 5 1مم عاماأسعم ةزكع عماقأم]ةعر ويمص اناملل ه ]ذأ ععج كر زد عالما“

 نوو3. 2141+ 11 ء] - عملت عو طدعامطتعك 0ع ىسمطم»و و هتعاق"ع قلع 1367

 ر67-30-"هلرممعت: 1؟/ هلام 8[ءلتعم , محتعم لاب قلوس ل عمعت]ب لتعم. ع 60294. 115-11 هل عا
 1-11 ةرسأ1 ]عاب معامطتس مم ععاسق و هسعام»ع ]1[ عننمل- عل - لذ: 11 نوعي - 69295. آخ1-
 مزعل نأ 151 - ]1 ةردأ] ءار عمعامطتق معدل ععطتق لع لمعاعمم ةعوتمأأ مصتق معرت "علتعأ6هعتلتو
 دسعامربع كعزرس- مل - لل رمال [مطتلمكهرطم] و ذص 1-27: من( ادحبلقتم. - 60290. 11-
 مزعل] ما( 1-11 ةسن] رع عار ةمهعاماسك معمل ععاسمق لع حتلع مممطعأمع ذص نسما ة[ععاع#
 لتعممدتكمم , هسسعامرسع كطعتاعط لل: ورب قط ]يمس معمار - 6297. آخ 1غ ءآ-اعءطقتت»
 ونام ه] -فمعط قلع اممعامطتع لع معععدتتع دسمز هتطسع ءأدصتسمقطتتع, ةهسعامسع (نةلطخ ل61( /-60-

 10 له مقل -ع] - "م]ررررملا 1ع 0روم» 1801ععضتوم هسمم 324 (ذمع. 6. لقص. 1421) مط0ا00.

 نووه. 8زةم]1ع(غ 11 زعزغانط ءاد-ىزععر ممعاوطتخ لع لتطنم ةععدسأ ام ءممعتللم كععحماتو
 دسعاورع هطعتاعط لا" م/م 31ه]رمس»سعل 18 عرب قلطلع ءآ- هعاس طعس ]10 21ءزقع "طهطظتتمم
 [ممصمم 954 مع. 21. 1" عام 1547) رسمعاسم |. - 60999. ][ازةق1ءأا ءا-اعوططغلامو امهعاقأطتق
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 ةسمخ ىلع اهبترو اهريغو نيلاككلا ةركذت نم اهعمج لاككلا ديبحم نيز نبال ىسراف

 سمشل لحكلا ىف ةلاسر 1.. خلا راونالا وطافو راصبالا قلاخ هلل دململ اهلوا اباب نيرشعو

 ىلوملل ةجرحدملا ةركلا ىف ةلاسر #4. 0 ةنس ىقوتملا ىنامركلا فسوي نب دمحم نيدلا

 بتكلا نم بئارغ اهيف عمج كقو #1 ةنس قوت ديوملا نباب ريهشلا ىلع نب نمرلا دبع

 مالكلا ىف ةلاسر 1. اهيلع عالطالا نع اًلضف نامزلا ءانبا نم دحإ اهب عمسي رل بتك اهيفو 5

 نم ةلكشملا عضاوملا اهيف دروا افذأ روكذملا ىسامالا كيوملا نبا ىلع نب ىنجرلا دبع ىلوملل

 ىو اهب هحدمي ةبترم ةديسسق اهتبطخ ىف نمضو دوقروق ناطلسلا ىلا اهلسرأ دقو مالكلا ملع

 لا كيع خيشلا تاكربلا ىنأ نيدلا رونل ةداهشلا ىتملك ةلاسر 1.#  ةغالبلا ةياغ ىف

 قودا] كارلا نيدلا بلحقل اهقيقكو تايلكلا قى ةخلاسر 0 م١1 نس ىقوتما ىماثأ خا نبأ
 د

 خمدقم ىلع بكر خلا اخدجومو ] ءايشالا عرتخم دلل ديحلا ةلوأ [رويشم قلوه وو 71 خنس 0

 معموزعته 0ع مجعلتعتق هعدلدستع و ونتعت 117 7ءقل 1108 متجتسع0 هرطاطحلتستعتك ع آاتطعم

 1 ل1 "عا ه1-7ءار مان: ع هلتتك ىللعوتغ ءااتم حتومتت ودنمسوسع ءىردتلم 0 ةممددتك. 1معمتا

 رام: آلدتتك ])عم هعتلمكتست ءيعوعمبت عع طستمصتست ععمتام11 ءاع. - 6300. ظزعم]ءعغ 1ذ

 ءا1 - [عمط]و ئدعاوطتق 0ع ءمهالجعتعكو هةسعام»ع ى/عروع- هلع ل: 71ه]1مست»عا ع 7” ودبر“

 لك ع7, ةصصم 786 (ةمع. 24. 1 عطخ 1354) معتم. - 6301: ظتنة]عغ 1 ءا]-اعم رج ءغ

 ء]ددسم ل حطععز عغر ةدعادطتق 0ع عامطو عمدطتصلم, ةسعام»ع ١10115 4كآل0 - ع - ”م]بتسمتن 1] ف

 ملغ, دلعم 187:- ءار»م7مهيرزر عل لنعأم ءغ ةمسم 922 (ذمع. 5. ظعط. 1516) دصمءاتمو نست طنع

 حصمصم( هن مدعم معهن ع ]انطعلمق ءممععفدتغو ةماعع نتم5 مآستع5 ةمكعمستتس أت, 06 نستطاتق 2© د

 دستك نيمنلعست ةعوسملتسس ناتتلوسحس جمل زغ, هعاسمل ان( عمق ]مكر عدعرمتام ع 0302. 8141+

 [1 ء]1- اع عا ةسرو معاملتك 0ع مهعادمطوعتعمر دسعام»ع ا١آملاه 4ك10-ءآ-”ه]ن»سون» 1ع: ل:

 1 نتعب مت مم علا قلبن نع دمملم دمعسم»دغم. ةلعمأ طتع ينمعمأتمصعم طعام ماع س5 عمم لن[ عن] عع

 ءمكوسع كدلغعمم ("ءن0 متعتأ.  ةعجتسعمام م0معاقاتمستك (6540مهسد ءمدصامتتل ذصقعضتتاو ذم

 وسح زلط ]1جسمتطسع ءعىعمالتغ ءعغ وتس ءاموسعساأتمع كسسسسمتلا ععرطمطتقتأام ح 0303. 11541

 رع عاز س ع( عز ع]-ةطعط 820 عغر (عمعادطتق لع لسمطاتم بيصقععدأإ4صتق 120ع1 ممعاتطسع : الوم ءدغ

 لروت5 متعأ طعبق عع ل1هطحستسعل معموطعأاع ءزسنق رو ةنعام»ع ذاطعتلعط لا" -عل-]أ كلت اع" عابس

 لك50- ه7 -"ه]يتننهتط 18227: لت: لفض حصصم 898 (ذصع. 23. 0ع[. 1492) تم5[نو. ل

 6304. 81582166 11 ءعا-طعسل]ل]11 عة غر معامطتك 0ع ممكن مصتطاتق ععصععم]ضهدتطاتق ؟عطدوتتع

 ءمصتست ءموعمتئانمصعر جنعام»ع 0018 - ءل - لأ: 1غ مسمر |ةهمصم 766 (ذمع. 28. كظعربأاب 1364) 0

 ردمعاتم. آطنطعع مماتككت5تسطتتقو نطل ] لغه اصعامأا: طرمتتق آ0عم معتصم معاطاتتتل 20131111 21101013

 | حلت ةصصوسع ءدع حاتتع ةمطععوتمعأ ءاعبر ءغتذم مهع]و كتل مصعتلت و ةعوراعتت هععاتممءأع عا ءمهعاات

1] 535 
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 زرار م طءاكيشلا وؤصتم" نينجا“ كاببعل ةيفلالا .تالامكلا ىف ةلاسر ه#.5  [ةمتاخو لوصف ةعبسو

 ةعبراو ةمدقم ىلع اهتبتر عجر هنأ ليقو ءامكحلا بهذم ىلع ناكو 5181 ةنس ىقوتملا ميكحلا

 ىكرت ةيلامكلا ةلاسرلا 4.4 يلا لامك لك لامكب لمك لماكل دمحلا اهلوأ ةمتاخو لوصف

 باوبا ةرشعو ةمدقم ىلع اهبتر [.أ ةنس ىقوتملا] بيبطلا نيدلا لامك خيشلا اهفلا بطلا ىف

 ىف تلاثلا بابلا نيبعلا تاوادم ىف ىناتلا بابلا سأرلا ضارما تاوأادم ىف لوالا بابلا ةمتاخو

 سداسلا بنجلا تاوادم قف سماخلا بايلا نانسالا تاوادم ىف عبارلا بابلا هاوفالا تاوادم

 امو ] رهساوبلاو [ ىاقشلاو 1 دعقلا 8 ىماتلا هايلل ةيوقملا خيودالا 3 عياسلا لوبلا سلس 3

 باصعالاب فّلعتي امو مدقلا ىلا ةبكرلا ىم لصافمل عجو ةيودا ىف عساتلا [مهتيوداب قلعت

 كلذ ريغ ىلأ تافوفسلاو معارلا ىم اعربغو ] نيجاعملا [بيكرت ىو تلا وذا خا رشاعلا

 ةيهلالا فئاقكلا ىف ةيلامكلا ةلاسر هث> [اهريغو تايمحلاك ةيبطلا تاجلاعملا عاونا نم

 سّدانكلا ىف ةلاسر ة.» ةمكحلاو فطنملا ىف ىسراف رصتخم ىزارلا نيدلا رخف مامالل

 مدعم لتتكمم عيال. ع 60305. 8ظنمةلعغ 11 ءا-!ععسقالشغ ءاد ه1هطأو ءغو انهعاهلنق
 لع مهي ععنلممتطسمس لتحتستكو ةتنعام»ع 61 ةراما - عل - لف: كل هع" كار نعم مطتلمكمزرطمر ةصصم
 وهوه (زمع. 17. قررت. 1542) 2010٠ ]1رزةرمدتانم 20 معدع مان مصعتلتو 011311101 ةععانم صعق ءأ
 موعاسعكز وصعس معلتعع لنعطعر ءغ اتطعع ذةمدعر نست ه0 دصعمتعس مطتلهدهردانمصتس ءمصقععماأنق
 مدعو زمعرتغ زاه: آكمسك معت1لععامو نمتت معمر ععالمصع هرصصتتتلت معع1ععالممتتتت مع[ ععانق عقأ ءاعر بح
 60306. 1871531-151 عغ 151- لع عرص غ115 عاو اههعامهطتق 1( عجم - ءل- 0تنعدك 0ع دطعلت لصق
 يعم ةطعتاعاط ركعسم/- ءل- لن 81ءلتعتقو | ةصصم 881 (ذمع. 26. قمع. 14760) دصماةنتتك ]د
 (مجعزعع) ىرسررمكمتغو ءغاذص معمعافاتمسءلتو لعععتس ءةدمتكغم ءغ يصمعاسهتمصسعس للحتعتا“ (ندجدنغ
 ممسسس هييأغ لع رصمعطتق ءىربتاتق كتعحصلتق ةععتسلاس لع هعدلت كتعهغتمصتطاتق ع عمانتل
 لع تيرهانمصتطاسق مهاد هرتص - وسمعتمت 0ع هنسداتمصتطنمق لعصاتسسس -- ونستساتتت 0
 نجولتومتانع ]وعععتو - ةوحطس» 0ع معملطنكأم دعتصمع دمك مس صامتلم ل ةعواتستتات 0ع
 مود ولتلو ه0 موو رعمعععمه ءمرتعمطمجمصاتطاتق ل هعامحسست 0ع كوسلتعهتممعر | ظقدستتق ]د
 طعس مرض هزاتطسق [ءغ لع معوض علاتته طتق صمت: اطتق ةلطتطعملتع] - هممححتس لع بيعحملتق 0010ئطانق
 معاتعمل هس هععمتب د1 معاعس عع لع ذتك ننمع هعملمو ةردععامسأا - 0 ععلستتتا لع | ؟دلص عراك
 تيعمصلتع هع يىسصوممعملتع] ءيصقعءاتمدتطتسق [دلتتكوسع بسرداههاعم ءغ دم علتعمس عضاتق ةكختتق 00

0 

10 

 10 ةدطوعأتم , ءأ نسمع ةيمغ ةلتق ععمعتتل ءتتهأ أ 0طتنللا رد علت عمضتت» , نغ [عطعمتات ءأ نتتهع ةانطأ عاأء2
 10 ععرانة]. - 7 1:1 - 81541 أ 11- 1ع عرس 411+ عغر اعهعاداسق معم1 ععاسق 0ع "عملا هت انانك
 لزحتمتمو ةسعامعع آستس 1'ه/لأ» - هلع لفل تنل ("هرصمعصلتسنت معععزعسست 0ع 1هعنعو ءأ
 مطت]هىةموتارزوم. ع 00 [ز5 خ1 ا( 11 ءا-]اعومفتون ردع ءاد-طتعملو اههعامأتق لع 5



 اغيب

 عنا

10 
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 ىو 1. ةنس ىفوتملا] ىفاشلا ذعفر نباب ريهشلا ىلع نب لديكم نب دجحا خيشلل عيبلاو

 ابعش ىف هفينصت نم غرف خلا ريبخلا فيطللا ريبكلا ىلعلا دل دمحلا هلوا [ىنسح فيلأت 00

 ىلع نب ديبحم نيدلا ئيحم عيشلل رصتخم. هنم دب ال ام هنك ةلاسر 4.1 ةدأمعبس ةنس

 كيحلاب ادتقبا قرع نبا ه1ةكو :[نك ةقوحم ,ةلئام ا تةكر.جورلا ءاهيأ !اهلوأ /ق «لاق 21 ةالصلاو

 اهلوا [.0“ خنس ىوتملا] ىقوصلا [ميلحلا دبع خيشلا نب] نمحرلا دبع خيشللو مالكلا رخآ

 نيدلا ىقت خيشلل ءايميكلا ىف ةلاسر 1. لا هدبع دم“ ىلع ةولصلاو هدحو هل دم

 حيشلا اهيق درو اهيف ركنأ [0:] ةنس ىوتملا ةيبيث نباب رييشلا ميلحلا دبع نب ديحأ

 نا حم ديقلا ةببفلا ءلاسإ 111" ةاقءام 'فيرو ردنا 3 تأ ويلا مكن

 ىذلا دلل دمحلا اهلوا دوعسلا لأ ىليملل اهفلأ [9180 ةنس قوتملا ىسنوتلا] ىرغملا شوغملا

 خلا داسفلا ماع نم فلخ

 لمه عمرتسل عغ (نطععأت6دممتتا ءععع]ءعتتم و هسعام»ع ةطعتلعل قلقت»ءا عرج 7101 عتوت» عا 17 عدد

 47: _كطمطظنتتنمو حدلعم لن 1كم لتعام [ءغ دصصم 710 (نصع. 31. 81دن. 1310) دطم6ت0. 0 مانع

 مسملعطسمسس و, وقتما ] زكذ زمعتمتغ: آطمتتك 126م ءدعععاذ5م و دصفعممرو طغعتتعممرو عضقتو أعبر ءأ

 رمعمكع كطقطمم حسمت 700 (ذمع. 16. كءرل 1300) جطقداسكتتت عقال ع 6309. ظنعة1عأ

 رعم مطت رمح 15 طم 00 ستسطوو (عدعادطتق 0ع ةدطقأمصأته ءزاتكقو 0100 عطقماسغأع >عععو-

 عمرتستت» عقال  (نمردمعسلتستس , جهنعام»ع كطعتلعط 2/1078 - ءل- لأ: 17101 هتوترا علا 18 عجن ه7: 11

 مل هقغر نست ج ]دنلع 1لع1 ءغ معععوؤنممع مهم معممطعأو ةصعتمتا“ دنت 0 تر ةتغر ونت

 حعوزرهعو ةمطقأاوسأته ءزاتكو 0100 جطعماتاع مععععدمعتست» ءىاو طقعع ]1 ذلآهر ءهغ نسهع ةانصأ

 هعئد. طلع ءدلعس مع ةطعتلط 4850 - ءل- ”ه]نونمت» | ظعتن- ءآعآارعتطلم كطفع ءآ- اهل ] كتاللاو

 [دمصم 852 (مع. 7. لآدع(. 1448) مممعاسقإر ضمعامكتست ء0ئلتغر وسن تاه ةمعامتغ: طردسع آلعء

 دنصأ ءأ مععوأتم مم 171017 6لع لمق هةعركم ءاعب -ح 60310. 8نعةل1عغ 81 عال -ططتنستعلب

 ىدعامطمع 0ع قةلعطوتستعو جمعام»ع عطعتلعط 1 هعقق- ءل- ل: كلآقسعل ظعتن قلطل-ءآ- لمآ

 دسلعم 12 1 ءنمكم لتعأم ءأ هسصم [728 (صع. 17. للود. 1327)] ددمتتامم. 11مم ءاطعملأأ

 اطنع ءأ مععززلغ كطعتاعطسس ها عززرب - مل - 0: ل87 4827006, ءغ دس هطوغم عنهع 01>عطوأل

 6311. ظنع ق1 عغ ءا-اعاسأعفو طمعامطع 0ع كلعطجستمي وييعس ظطعتلل 210/61071:60 13 تف

 المارس: ءل 101« ع]رتعل» كلهجأةآغ [ 1 معدتر مصمم 947 (ذمع. 8. لص. 1540) طمتتتتك]ب

 3آ1ها]]دع لكم” 7عم70 مدس ممكنا. 1معرتغ زأد: آطهتتع [) عمو ونسأ ع دصتتصلم 0م2طتمهصأق

 مععوكلتا ءأع.

 0 نا
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 ماللأ
5 

 ةقطن نم ناسنالا فقلخ ىذلا هلل ديحلا اهلوأ' قوبلا'سىيحا عايشلا ةئيماللا ةللاسر 17

 ةلاسر #1 [ىسنوتلا] ىموكلا دمحم نب سمح ةيتوعاللا ةلاسرلا ها خلا جاشما

 ىنذلا لل (نيكلا ةاهلوا“ هم دس قرا ازغلا دهكنلا وو« ىمفألا ماك" ىز«([ مالكا و531
 ةركنا هنا ءاملعلا ضعب نع ىكح هداقدصا نم اًدحاو نأ ركذ سلا هديبع نماوك يولق' ١و

 ةيمعرلا مولعلا ىف مولعلا راصحنا داو ةفوصتملا صاوخ هيلع كمتعي ىذلا ىندللا ىيغلا ملعلا

 دا اشاي لامك نبال اهتييزم» سرفلا غل ىف ةلاسر 406 لوصف ىف ىبيغلا مولع تابتال اهفلاف

 ميعاربا خيشلا ومو اباب ىجاحن وهللا ىف ةلاسر 10 4. ظنس قوتملا ىتفملا ناميلس نبا

 ىف ىناتلاو وهللا ةمرح ىف لوالا نيباب اهلعجو ةربتعملا بتكلا نم ايعمج هنأ ركذ ىسوطلا

 10 يف ةلاسر ك0 نيلا باتكلا هدبع ىلع لونأ ىذلا هلل دمحلا اهلوا مارحلاو لالحلا تابتا

 1 عه امام ةزكع ءعما15غهم]هعو ونسمضتس اناسلل هج [1اععج طع# ةصعارنلانقأ»

 06312. 151 - 815 خ1عغ 1-11: ةرسأ1و عار امهعامطتق ذص ]ذا ععوتس لرفت# 0ععلسعمقو ةتنتعامد»ع

 ةزمزاعط ققسعل رس 1معلمزع راه: ةطمسم 182)عمو نسنأ طمستمعتت» ع كتنأعه ةعصتمتق ؟تستلتع

 تنس ةعصتمع [يدتممع ءا ةدصعتتصع رصتحام سعوكلا هع دع 6313. ظ1-1خ1581عغ6 11-

 1 ةطس 7 ععر اههعامطم 0 تصسقر هيعامجع ]1101 مستنعا لعن 2101, ميصنسعا 1ك | 1 تندم

 6314. 1115421-11 ءغ 1[1- آ:2ه م17 عار عمعاماطتق لع ءمعمت(هصتطسق هربت ]2 ثنصس 0ع7051 5و

 ةهسيعاورع آصتست لقاتع 11780 71ه/يمتدتنعل عدن 810ه]مستنعأ 6 اءمهملغو ةمصم 505 (ذطع

 إل 10. كسل. 1111) رصمعأبم. 1معرتغ امن طدسك 10عمو نسأ ءمصله ةستعمتتتسل ةأمعن] ةعاستم ساعت

 هنلاورنعم هووع هعومكزا ءاع هان 31ءعمرحصتسو ةموتتتغو ةتتلعمالانللل ةنطانق ت]توتتعلال 51013 00 انتل

 لمعاس محد لع معطسم زمكحتمت طا لتطسك وسمفت ةجدحل آد بيس ل عجمدتكحتسر نتن دتع ةماعع '[!'طعمةهعاطمق

 ةموعاممممترسأ ةممتاممكتعر لسرتعمطدقدع يسوع ممدات]ةكمع ممعمحلغو دنع اصاعتل لنه نماتسمك

 ممم مزكأ هع جلستكامصطتعرو نتمع ةعتمأمع ءأ دقات "عععرامع ةتصأ.  [(ةهودع طقق ةععاتممعق

 يرسم مدستا نأ لتدكراتممع معو زمحتع طتلعم اهمعامصتعم عامطتئععمطتص - 6315. تقفل ع+
 1 1]هعطقأخف ءل - [همدر عمعامطتك 0ع ائموده 8ءجدسست ءلديكونع م2هعقامصأاتهو ةتتعأ 01
 411160 ]عرب كم1ءنسا طكسكتتتنب محلعم 1 1غعسنلممعابم لتععأم عع دمصمم 940 (صع. 23. كانك
 1533) رومرتطبم. - 6316. 8ظنقلا1ءعغ 11 ءا-1دطخار (عهعاهانك لع ]سهسمو ةسعام»ع ذطعتلعاط

 1اس /لفار» "انمغر دحلعم 117غ 8اطلع لتعامو نمك كيدص ءدع ائطعتك ةسسسمع ةتتعامتدأ[هألك 5ع
 يللءيزودع مععطتطعأ. طلسم معتامك عى تس لاسم قرتتلهي (0111 رصتسم لع معومطتط ولم !نقان
 10 معنغو ممداعت م ةساعس ريمطمتسعو عم انعئاسم ءأ ذلاتعئاسسم ءقدعر ءأ امعلرتل الهن [قلنق
 [رعمر ونبأ دعم عبق ]ذطعصنس ممعاوجتا كعب - 6317. [تقشلعأ 81 ءاداتل قا عار امة عاهل انف
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 ىلاعت هلوق ىف ةلاسر 11. ةفيلخ هدهدب فورعملا ىشخب نب ميهاربا خيشأل اهميركتو ةطاوللا

 ةخنس قوتملا ىزاريشلا ىلع نيدلا رفظمل لا انتدسفل هللا الا ةهلأ امهيف ناك ول

 مهلا

 ةلاسر 4. 2[ ذنس ىفوتملا] ىرصيقلا دومح ىب دوأد خيشلل ةويذل ءام ىف ةلاسر

 ناميلس نب دا ىيدلا سمشل اهتيلوعج#و ةيعهاملا ىف ةلاسر 41 ءاشداي ريماب ريهشلا نيمأ

 نيسح النمل دئتاغصو لوالا ا ع ةخلاسر ةارالاز 95. خنس قونما ىنفملا اشاي لامك نبأ

 درفت ىم اي دمكلا كل اهلوا خمتاخو كصقمو ةمدقم ىلع ايلعج [!.18] ةنس قوتملا لاخلخل

 ىو ىفسنلا لايخكام زيزعل ىسرات داعملاو ءاديملا خاسر مارك خلا مدقلاو دوجولا بوجود هد ريل 5 اذ 00000 0 ا 17 1 5

 جرلا دبع نب كيا بيبطلا هيودنم نبال ايجالعو ةتاتملا ىف ةلاسر “هم  نيباب ىلع

 لع زمععماب 5ه0لهدستاتعم ءزددكوسع دقات م>هطتطتغم و ةهنعام»ع ةطعتلعل 15 قق» ظعتن مطلقا

 دلعم 126ء0ء) 12107/ع6 النعام. -ح 6318. ظنعةل1عغ 11 ءدسالتطت غدقلترو ةوعامطتق 0ع

 عععاطزمق ءقمعدصتعأق : يركز ءىعدعصغ 1ص طتع لكسماتكق لص ءوعإوم ءأ (عععم) لتت معدعاعم» 180 نسور 2(

 حسسلطم ءممصتسر ءنعداتخ““ ءاع., ةتعاماع 1ل0101] ء»-ءل-لغ» ك8 582 ممععر ةصصم ... 1120110. ب

 1" عود عاداأسق ةزكع عمأ1ق ه1 دعو نيم انكنألأ ه اان ععوه 117+ ةصعتمأاتتصا»

 6319. 8ظنعةلعغ 1 دق عآ] - طه عشأر (ممعامطتق لع جونج ؟1(ةلثو ةسعام»ع هطعتلطلط

 1010110 10: 71 هلرت»0# (م2عم"#, [دصصم 751 (ةصع. 11. طآمحأ. 1350) دهممدعاتم]. ع 6320. آك1-

 هقل1عأ ل15 همك هماغمو ندعامطتق لع ءالقام: همك ءعم لم ءعماتعدنلمدعدو م0111

 ععدعستستم ةسصغو ةتعامتتاطسم ل/62 (نيد]ررزل - 1:مو-عل-نر: ح 8طعتلعط-ءاتماةس 120/-11 هر

 اللواءوت»ت» عل 1رر»أ» , ؟دلكو سا" 8( لةو]را]زب لتعامم - 6391. ظنمقفال عع 81 عا- سقطت وع ءأ

 ىبع رص عّز ن11عهغلطمرو عمعامطتعق 0ع ونستللئنادنع ءزدكوسع 1مرصصتق ذه هتطز علم ءاظعاتعي

 ةدعامرنع هز عروع- ءلأ - لأغ» قل رتسءا عري ىك01ءعضبمت» اطاسكان رو ؟دلعو ط2 ]1ع عنا/عاعأر# لنعأم ءأ

 حمصم 940 (ذصمع. 23. كسل. 1533) دمام. ح 6322. ظنع ٌق1عغعغ 11 ددعط482 ءع1- عرى عآب

 ىدعامطمك 0ع مرتكست دمتم ءغ يسملتغهاتطاتق , ةهسعام»ع ةآ1عملخ 10همعق» 117611778, دسم [4

 (نمع. 9. 3آهئ. 1605)] دصمعأاتم. طلتعنتطاتطمم ءعغ تم ممعاقكخمسعسس , ءموقتلتسس عغ ءمهعاتع

 داممعس , ءعغ زمعلمأغ زأهن طمس "اكطتب ونأ ءععتكاؤماأاتمع ءأ جعاععمأت هلق معععدةلاهنع لنقص عاتق

 مي عمر دب 6393. 81 5ةق1عغ ءاددس ءعط084 ع عآد ع م0, نمعامطتق 0ع معتسف ءأ 8

 وتأم معمدزغع هةعقماسك ءغ ذص لدم ءةجتتع لتكتكاتك و هيعام»ع لعد ل101 هين»ءأ 1 ءععإا.

 6324. ظنع غل عغ 11 عادرس عاطةص عار وعامطتق 064 ؟ءعقلعت دعتسفقتلو ءزاتكإلتع ءانل21102و

 دانعامرع ق/»عأ 8ءرع .كلل- ءا -"«لبجوم» ا[1ءعلنعم , ملعم 121: 21:0 عءعنموت]لب للغه.
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 [ىناهفصالا ىيدلا باطق] ءارزولا ضعيل اهفلا ءاملعلا ضعبل .ةينوطالفالا لتتملا .ىف ةلاسر كه

 ىنبم هنأ ركذو ةثلث لوصف ىلع اهبثر يلا هسحق تاقدارس ءارو نم ًالألتملا هلل محلا اهلوأ

 سايعلا ىنال ءاسلجناو ةسلاجملا ةلاسر #1 ةيفوصلا ضعب نع روهشملا تيحوتلا ىم اهيلع

 اميذ ةرق ىب تنبات باوج ىف اهينك 21 ةنس ىقوتملا بيبطلا تيس ليحكم نب دوا

 ةريم نب مرتحم خيشلا ةلاسر ه“» ىدزيلا ىب ليلخ النمل ةيحملا ةلاسر كب دنع لش

 ريسافتلا ىم اهعمج بلاطم ةرشع ىلع ةليتشم ةنس قوتملا ىفومطسقلا كيزم ىب كمكم

 ئذلا هلل ىمكحلا اهلوا هب لمعلا ىلع ثّحلاو ملعلا ىلا سانلا بيغرتل ةروهشملا بتكلاو 1

 ىفوتملا ىجكشوقلا دم نب ىلع ىلوملل باسحلا ىف ةيدمدلا ةلاسرلا 1 ملا نارقلا ملع

 هو ليولحلا ىسأل ىم الوسر مدق نيح هيلا اهأادعاو متافلا دمحم نائحاسلل اهبتك م.1 ةنس 0-1 7

 10 ىلع اهبتر لا كمصلا دحالل كيل اهلوا ملعلا كلذ ىف اهنم عفنا دجوي ال ةفيطل ةلاسر

 جراخم خلاسر '“. تالاقم سمخو ةمدقم ىلع لمتشم وهو باسلمل ملع ىف ىلوالا نيتمدقم

 6395. ظزدؤ]عأ 11 عاد سماطم] ءال-ن1[1حغسم 17 عار اعمعامطتق 0ع ةععسرملتف م1هغمصهتعتقو

 وسعصس دتع هلتوستك لمءاسك آ[1' تزعم تلمس [ (015- ءل- لذ: 1و ملغ ] فىدصرمددتام  طكمعمتغ

 (ه: 1دتتك 1)عم ممصع جتتاقعو ةمصعاتكملتكق ةتمع ةماعملعصال ءاعرو ءغ لتمطتطاساكتق ءوغاتصم (امعج

 عمعالممعم. قةسعام» متع ذللتق 0لمءا1لممتس ممم 0ع ىتلطت تصتسق آطلعاور نسحلتق ماسعطتنخ

 (طعمومرطتق ماممعأا. - 6320. ظنقذل عع عا -حدسمز 21 عوعأ عع ءعل-)ه] دفتر ةمةعامطتق 0

 يرمعععدمي ]زاععمهكتم ءأ ةملمتتطسع و دسعام»ع قللت /هاانع ل نجعا عبرا 1101 هستتع# دعت" ه7 عت

 31علتعمو ةصصم 386 (ذمع. 25. لوص. 996) رصم#؟ن0, نلانأ ةععلمستغو انك (00(1265صهتطاتقك

 5 ],72عرو (ممر»"« مءدموصلعععأا. - 60327. ]نع ةلعغ ءال-سس عطقطاط ءعغاور اعمعادتتك 0ع ةتتماعو

 هسعام»ع الآعصاتخ 7676717 ظعءعري- هلررععبلل. - 6398. 18352146 عادىط ءعزاعط ل1هطقتج عدتو

 ىيدعامطتخق كةطعتلعطخأ 1101/4" ءررب 17 عرب 71“ ]7101 متنتتتعل عرب لل ءجأل (065/ عززاتننتا 6و هطلت ...٠

 رصمعاست. (نهمماتصعأ 0ءعععجس تمعماتممعقر نتتهك © ءمهصاس عمامعتم ءغ هلتتع ائطعتم هماتق ملل ععتأو

 تك طمتصتصتطاسق ةعلعمتمع ىتصا1لن(ماعصت» ءيمستصعملمدتعأ ءا( ه0 دلال ةعلعمالمع مضت عمت عدا عا

 حععملسم ءيعلامسعأ. 1معلرتغ زامن مسخ آ)عمر نست (نهعوصتتست ل55 ءععصلتس ندم ءطاتكالا عام. ب

 0329. 8154124-11 01-11 هال حس 013: عاو اهمعامطسك 7101م علم لع دتاطس اتعدب

 نسعس المالح لل: ورب 71ه مسندعا (ى1رغرو مصمم 8379 (ذمع. 15. آهن. 1474) 2201:[انتتقو

 تيلافصم 21ه)ءموت»عل طحن عممغعمرت ىتسرمدتتغ عع هطاسلتغو بيد دط 11دم0 طمصعم متتقكانق

 نتص ةهلتعع6. ؟1عمعامانم هدا ءاعومصتعم ةعتماسعم نم هتلاسك ةلطم ءدمامغ ذص طقع ةعلعماته

 140 تانلزمر». 1معلرتغ زام: آمسقك ])عم تصتعمو ةعيد مزاععسمم ءاعير ءهغ زض لمع م23عآهاممعق

 لتةممدزطتك عقار تمتنلل ردم لع هعاطتسعاتعم ههتار ءأ معمعاماتمصعسا عأ وطتصوعاتع لتقمععل

 امالمصعم مصاتسع(ا - 0330. 115 ةذلعغ دص ءلعط نعأز عاد طم نأ, اءهعامامق 0ع هنعهصتقو
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 قيودا + قبح نعلا تازاتحم ى٠علاسر“ 0*)4»)+ '. انيس خبا نيل خيشلل اهتافصو فورحلا

 ةرك ملا ةلاسر اسر 1. ةنس قوتملا ىموولا هداز بيطخب فورعملا ىيحلا جان نب كيكم

01 
 اهربسفتو هنبال 3 خيتو 2 ةخلاسر ناموس 7-2-0 قاوعملا ىركبلا نيح نسخ

 فيرشلا كيسلل ةيترملا ةلاسر #1 5. ذنس قوتملا ناميلس ىب ىحا اشاي لامك ىبال ةقرو

 قوتملا دومح#“ نب رضخ ىنوقيزرملا ةلاسر 1*”ه ]11.[  ةنس ىلوتلا ىللاجرجلا دمكم ىب ىلع

 ةلاسرلا هس ذكحصلا ظفح م. ضرملا عفد + لابكلاو ةنيزلا 1 عامجلا 8 6م لاومالا

 ةيفيك فيرعت ىف اهيتك 10 خنس ىقوتقملا ىونوقلا قحسا ند دمح ىيدحلا ردبعل ةيدشرملا

 فحلا وكن ىلوالا متالا هجونلا ةيفيكب فيرعتلا نومصتت ةلاج هذهف لاق ٍضلا ءاينوالا ةيزمب

 ودنطسع ]انغعدع معوصسماأ6تةصاكتت ءزاتكوانع نتقهل أ (هتطاسم و ةمعام»ع كظطعتلعال 1عوتم ة1ز7: الروم

 6331. 8ظنع غ1 عغ 81 سملعطاةعلقغ ءا-تز] در ممعاوطتق لع مدهاتطته ةعاعمتمع هع!اععاتقو

 هسعام»ع 7101 ة- ءل- لأ: 2101 متتنعا عت: 1ل- ءل- لف نسق, دلعم 1ك هافاعحنلعأ لتعأم

 ءغ ةسصمم 901 (ةمع. 21. كءرأ. 1495) ملمرانم. - 6332. 1115-81 01عغ ظ1- 310042 حلعاطعأ1» عار

 ةمعاماأدم مهعسم ملأى. 1"هاتسصر هتتعام»ع ظطعتلعط قلل: 7عمعمتن لل ه]رمترتزن عاف ظع]بت*# و ةحصطم ..ف

 رسمرط مم. - 60333. 115 غ1عغ 1 دس ععاط 17 ءغ كل لحس مدعاماتق 06 ءمتاممطتم كلحتسم ه

 طلتم ةمكعتمأم ءزسكوسع ءععم]أ ءدعلممع. 1 "هاتسصر هحنعام»ع 4/7760 8 وتد ه801ءقةف7غ, 150

 11: 16د اماع]رل لتعم عع حصصم 940 (ذهع. 23. كسل. 1533) ردمرجطتم. ع 6334. 81سةآعأ

 عادت عماط زج عغر مهعافطتق 0ع ءمااذجطتمو دسعام»ع هةووجن0 كطعسأت ه8 18 نإ 4

 لم»زفس#ر ةهمصم [516 مع. 3. كرس 1413)] دصمءأمم. - 6333. 815 غ1عغ .31-81عع2ج(1 نصت

 امهعامطتك 11770711 8و 11هليرسنل , ددلعو 21م عفركتو# لتعات هع ةحصصم ... دصمدطتلع طنا

 [هاتهو تطأ هعغم ةاهكلمصعمه ءورصس ءتتم2هغ, نصمع ةعنصأ - 1. لع م1 زمععصتا - 2. 8ع

 1هدعهتطلزصع - 3. ]ائطععممدتس متل طم لنصع - 4. لتعتةمستتا» همه عا, 81 5626168 بح

 0. هموت ءأ ءاعودصغكأوه - 7. مجمرجطو 0عجعا]عمولم - 8. هومتاوغع ه0مم862؟53208. ب

 6336. 11- ظنم غ1 عا 1آظ1- 81ه ءدطخ 0 1ع عار اعدعامطتق "ععاه ته 0م ععصقر عن عال ال407-60-01

 1101متر: عل عزت 15: مع (نيتنعتم#و جصصمم 673 (ذصع. 7. للدل. 1274) مطمعطتتتقو 5ع2ل1مةلغو نأ

 مدهمممعرب»  ءدعيممعععأ ج0 ععلامتعسم ةيستصقتل 2نعالعملتو ءغ حتمس ععاتعستسقتت 062201-

 عادوا. 1 معمزغ 1(: آطردتنك آ0عمر وسأ طعمععم]ءماتمتت 5ع]عهعاتق ]ماع 562908 81105 2

 ء]1ععلمصستق ممدعقأمغ ءاع. نع ![!طعاطعرو دص)وستغو ؟ءعلصمساتالق 000511مأا158 11

 مماتمعأ ؟جكممتق , ل02 مع [ععالمئلسسع ءأ معمعفامم ل عمتستع ؟:عتاادلت مطممأسك 2عععلات ممهقتاو
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 نايبو هيلع بلقلا هجوب لابقالاو هيلا دصقلا لاح بلطملا ريركتو ةميوعلا صيلخت ةيعَبكو

 هلل ىبكلا اهلوا لوصف ةثلث ىلع تاداقتعالا نايب ىف ةيدشرملا ةلاسرلا 1« موقالا طارصلا

 ىلذاشلا دواد ناميلس قال. ةيلذاشلا ءاعد ىرش ىف ةيضرملا ةلاسرلا 1”. خلا نيملاعلا بر

 لدعالا نيدلا رحب مامالل ةيرعشالا بعذم ةرصن ىف ةيضرملا ةلاسرلا ه#] ةيردنكسالا 35

 ةلاسر هل ىبرعاقلا ىلكنم نب دمحم ةيدنلل ةعاتص ىف ةيبدرملا ةلاسرلا 4. ةنس قوتملا

 3 ةلاسر "#6 هدم ةنس ىقوتملا ىقينزالا ىيدلا بطق نب دبحم نيدلا ىبك كشلا ليزم
 ىي

 ىيدحلا لالجل : نونفلا نم لئاسم ىف ةلاسر ك### مع ةنس قوتملا ىفنحلا ىقشمدلا ىلع

 لعج ىنذلا هلل محلا اهلوا نيطالسلا ضعب ىلا :اهبتك ىلاودلا ىقيدصلا كعسا نب ىيحم

 مح ةرتاسملاب لمعلا ةيفيك ىف ةلاسر هت» هدنسو هضياشم اهيف ركذو خلا اًنايغ ناطلسلا
5-8 
 ىو

 لعوعتطتغ مملسصست رو ونتنم عصف ةصلتلأ ؟5:ه]نصأمف هدلكعد معدعقاعأتت رو عا 5طن 1112 ءاتتتت 4

 ءحرص (عمقلحطتعو ءزسك كلطتت 0ععاتصحمس لمس جلوسع دس معورتععاب ءمضاتم معععمتعس لنحت هلام

 [ررودتوستع حته عععاتمدزسو هداعملتطتخ. - 6337. 18:1 - ظ1521عغ 151 - 81ه ءعدطخن 012 عاب

 نمعامطتك عمعام دله لزسععمك 0ع معاتنعدلتكق 8لعز لعععتطعصلتع. "1'ععع ةععاتمسععو ونمع ااه

 ع تسمغ: 1مم 1آ)عمر دسصلمصسس لمرصتمم ءاعب ع 0333. ظ1815816-1غ ظخ01-1ءعلطنو عار

 نمعاحأتق جعععمطتق. 0( هرسصتصعصاأمستك مطععجأت مطحن ك7( 0:27ةدصحتادتل , ةتنعامتنع ك1 ك7 عقما منا

 روم ك0, ىلععمصلعتمع ةموستاخ صو. -ح 6339. ظ1- آند ةلعغ 31-11ع»04طآ1 ع عار

 ممعامطتمس ةهعععمامع ذم ةستحتلتسسس ةععامع ةعط' مسامح ءمسرمةتطتق ةهط طصختسم 127 07”-ع0-0ة76

 ل7067, ةصصم ... رصمتنانم. ع 0340. 11-11 541غ 01-151 عمل طلو عار (اممعاهطتق 36ععزراانق

 لع جماع طعالتو هسعاممع 11ه]يميوتنءلا ]7 ءرب كلل نيعتن]# (ملب». - 6341. انه 1عغ سصمتأل

 ء] -هطملعاعو (عمعامطتع ءزمفر ونسأ لسطتسس 0عمعااتغو ةسسعام»ع 11016 - ءلس لأ: 10/161164

 1ر86 (مال- هلل لأ ]لعن مو هسمم 885 (ذمع. 13. اللمع. 1480) رسمت" نم. ع 6342. ط1-

 [1م1عغ 1 ءا]-رسعد'دل]عأ ءعا]-(ءعوعاطتو عار اهمعامطتق 0ع سسهعدأتممع 117 - 1 عدد" ااقإعأ

 .٠ ع. لع معمسلتنم تحمدتم) 01عام. - م11 11 رسعد'جل]بأ ءمغا ع] - سم ةالتس

 طز ]1 ]زعةلتعيب معاملتك لع نودععاتممع مععأك هط ذمظلعلات 50عاخ زالدلمعر هسعامعع 18:2: كلنا

 ما-1معع 1مل ]عرج للغ 1[ نوعع] عجم [آممعاظامم حصصم 744 (ذمع. 20. ظلمت. 1343) مدمز10. ب
 ننو4. 815مل عغ 211 رص عدذنال صتنص ع1 - عغمصتسرو ءررتدأاملو 0ع نسهعقامصتطتق عرب ؟ةتتك

 لزوكماتممسسم ععمعتطسعر سمس لع//مل-ءلع لأ كلما مس عا 1ع لع'ملأ ةدلعتق )مانا

 هل كدلحصسص نسعصلمتس ريتعتا. 0علتطتع زادت آمسم 1آ3عمر نسأ كسلاحصستس هتتكتلت اتت ءقدع

 ا

10 

 10 ؟ه]ستغ ءاعو ءغ تم ]تطع]1و لمعامرععع عيم5 أ هييعاماهلعع اهنلقغي لتتطاتق نهاتق ءقأ.
 6345. ظنمة1عأغ [1 لععز1( رج عأغ ءاد-حسآ طتل'لطسمعد ق(ءعععأاب اهدعامندق لع ممللمصعو لا
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 لوالا فنصلا اهلمكا فانصا ةعبرا ةلالا هذه نأ ملعاو لاق الصف نيرشعو ةثلث ىلع ةبّترم

 ه.0 خنس قوتملا ىلادغلا ديحم نب كمدكم دماح ىنأ مامالل ةيدشرتسملا ةخلاسإلا هم
- 02 

1 9- 
 حيشلل ىضرتق كير كيندعي فوسلو ىلاعتو ةداخحابس ةهلوق ربسفن 3 ىضرتسم ا ةلاسر ادور

 ىلكلا دمحم نب ميعاربا خيشلل حسملا ىف ةلاسر 126 نس قوتملا ىوالبطلا روصنم

 2مل زاوج مدعب ىنفأ اينفم نأ ولأ ركذ هدأز ىوج ةخلاسرل اداوجو ذر اهبتك 901 ظنس وتم ا 55
 يو

 ةلاسر هيفو هناملع نم ناميلس ناطلسلا لأسف ءوكنو رح نم رخآ فخ هتكت فخلا ىلع

 نبا انالوملو خلا ةقاشلا فيلاكتلا ففخ ىنذلا هلل محلا اهلوا ىرانغلا نيدلا ىيحم ىلوملل

 لا مالسالا نيد ىف ةنس حسملا لعج ىذلا دلل دمحلا هلوا ةقرو ىف رصتخم اشاي لامك

 ننس ةمكاتسعمأم للنوم( ء»ءا( هرععدصلمتس هزك.  الزكتستم ءدغ ذم حتعتمأل انعد هععاتنمص عقر

 مغ حيعامع: 8ظعلمهر اصوستغأرو طستع 1ةمهاتتتت علا 01136108 ععتعتو ءعددعو ع ونستطالق مدتستتتل

 هردمتتلل  م2جعدامصا أ ةدتستمللت عقاب - 6340. 81 - ظنعةا]عغع ظ1- 3[هدغءععوط1 01 عار

 ممعاوطتسص طعصع لتمععاتعور هدسعام»ع اآسصقت» 4كلنا 1 معت770 1701 متن17760 8 عجن 21010160

 6 معمم, دسصم 505 (ةمع. 10. لصل. 1111) مممءاتم. - 6347. 8نع غ1 عغ عا-رصهةغ[غءععلطتو

 ممعامأم5 ءزاتكو وناننأ ءمصاعمأاتس» ؟عللععع ةطتلعأ. كلممادتكتم ج0 [هعدست ءمروطتعاتتتت رو كغ

 عمدا ملمس ةدصع لهطتغ ةطخ لمسصتمسك امتتق 10. نم ءمصاعمأكتق هته“, دمعام»ع ةاطعتلعط 1716750

 1ءا]مممغر ةممم .. . رصمرامنم. - 6348. ظتع ٌة1عغ 11 ءع]-دصهع' طر اعدعامطتق 0ع ةطقأععععصلمو

 وسعد هطعتلعط طا" مق» ظعتو 11ه مبجتدعا 8 ه7عغر حصمم 936 (ذصع. 30. لدصع 1549) متمةطتتتغو و

 معامل ممتك ءأ معدمممقأ ]وعم ح0 اعهعامتسسل 2 لعماتس/0عء] ءلتطس دعكهمدتغ, ءان ذأ ططكأتو

 زمونتار 0ععمعام ةدمعتهععغر هعععمس ةطقاعععععع ممم ![!كطتسص ءةدعر هبط وتح دلتق ةتغ هعععقب

 طمع عازعاسسب» ءدوعر ءأ وتمع ةسصغ دلتق. طلقع لع يتفقد كدلتمسم هم/عنومبو ؟تعمعك لمعامد

 ماع معمسلم جلتتغر ةماعع نت05 هد 0ع 5 11 110/8 - ءل- 01: 1" ءرنمي»# هعتمعتاو  كتّلانك

 ىئدوعاوطتس زكه زمعارتا: آمسق ]لعمر وندأ ذه م2دعقامسلاتم هلك عتتق هه01عىدانك هلقاتكوأ ءاع. س

 310611 ممداعع ]ط1 ]عع ةم/مامع/مر ىتؤسك مصر عملتسس 1مل ءىرصمءعءعطعممسسلت ذه اصعمتأت

 [يدستم 182عم ر وسام معازولممع [هةلدصتعم ءياعوكتتتت 722عععماطتت0 ءةدع ؟ه]نتغ - [ا1هل1ل1ه ممدأع»

 (0 0" ظ/ علب نمت ذكج هملتطتع: آدم ]نعم نسعرس مامضتستا هرتعطتتت عالم ءاعيب - ط[طمللد

 ممداعع للعم عملعأب , ومأ ذأ امعترتلا: آهتسسك آلعم , نست ]1ءععع معمعععتطتغ ءعاع. طفطعأ متمع- 40

 [جلممعرت ءغ لمقهع ةععالممعو - هغ ة[ما1ذ هزت ظستعر كزاع امهعافطتق كه ةهعامأأ: طهتنلعأ

11]. 56 
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 نب ديحم رقعج ىنا ىضاقلل ةسيفنلا ثحابملا ىف ةيدوعسملا ةلاسر 41 [ذلا انلعج نا

 ناميلس ىب دجا ىلوملل ةلكاشملا ىف ةلاسر 17ه. 8 ةنس قوتملا ىفنخلا ىدنكيبلا دا

 زيزعلا كبع نب ةيما تلصلا ىيال ةيرصملا ةلاسرلا هدأ 1. ةنس قوتملا اشاي لامك نبا

 ءابطالا ىم هيف مهب عمتجا نممو راثالا نم رصمب هأر ام اهيف ركذ ها ةنس قوتملا ىسلدنالا

 خاصا كيتا" نان نر نحاول رداطا قذل هغلاو بدالا لها ىم مهريغو ءارعشلاو نيمكنملاو

 رل اذا ضرعلا مولعم كلب ىف جوريلا كلف نم ةمولعم سوق علاطم ىف ةلاسر #40“ سلدنالا

 نيسح ىلع ىأ سير ميشلل داعملا ىف ةلاسر "م"  ليملا ةياغ ىوس تولع ثلا

 لحأ هلل محلا هلوأ ةةيسرافلا ىلأ هلقن مث 06# ةنس ىفوتملا انيس نباب فورعملا هللا تيع ىبا

 داعملاو ءادبملا هلو الصف رشع ةتس ىلع ةلمتشم ةيناسنالا سفنلا لاح اهيق ركذ لأ د لك

 نداعملا ىف ةلاسر #10 ىنزاريشلا دوصقملو خلا نيركاشلا د هلل دمحلا هلوا [اذع ريغ]

 ءم لتعمه ادسأام بسر ن0 صم5 1ععلغ ءاع.]. - 6349. اظ1- 1 1581عغ 01-1 ءعد'ن ل1 عاب

 ممعاماطتخ كل6م*:لةيرعا دمك تماسك لع سحعم ع مصتطتق ممعاتمستع و هسعام»ع (نةلطت قكطذتع لور“

 لو نمتروت» عال اق عرن لتدعا 8 ءقئعتنللع [آدمعالتأمو همصصم 452 (نمع. 16. طلمعأ. 1039) ددمداطتم.

 6350. ظنعةلعغ 11 ءال-دسموط ةلعع] عغور همدعامطتق 0ع 1هرحصم لنععملا 2105:1417 عا لنعاهب

 حمعام»ع ةآ1مالح قلع طق ءدن 801ءم»(0: 161: 16 ءردم/منع]بع لتعغم عا مصمم 940 (ةمع. 23. كحل

 41533) درممءاتنم. - 6351. 1815821-11 6عغ ظا]- ل115 17 عغر اندعاقطتق كعك ماتسكو 10

 لات لوعأا 01:هارره ظعوت» قلاا-ءا-هعنس قل: 0ه7يغر ةمصم 529 (ذمع. 22. 0 عا. 1134) >>0تتتقو

 قاد 1مل" و 7” هةبرم طمع لطغ 1ءروف» ةسلافلسكتمع معتصعتمت) ءمسرمعتتا. آل ءةعتطتغ

 ردمصستصس عصام ننمع ذص كعوععررأم ؟10ععدغو د0علتعمو, جقاعمممتسم»ر ممعامق جالقمسوسع لعمق

 طسسمصت هاتف ةكنا165هقر ونسنم5 زطأغ ءممععمعرعوأب ع 63352. 115ة1عغ 81 رص ءعاقلأ1' ءمدتخر

 ممعاماسع لع ]عزك ةمععدم مماتع ءدع هلع ءمعاععأل ةزعممتكسم /قلتمعأ هقععم ل عصاتطنق أم عقب

 زنك !دكطسأم ممأاع ءىغر وسقصلم مسللف معو ىفموصتتمح قع رمعأاع» ةسسسستس 0ععاتمهلتةصتق

 عئعدصدتساسلللا. - 6353. ظنتع غ1ءعغ [1 عل ءعملر طدعامطتم لع دلاععم هتكمم ةهدعام»ع ةطعتلل

 آ[خعماع قات للغ ظ1هنعن» آظظعءر» قلطلم/ل]هآر ؟هلعم لهلطت» ىفبع للعام ءغ مصصم 428 (ذمع.

 23. 0ع[. 1036) رصمرعانم. "1س ءهنتت معجقأأع (عمصماتلتا. 1معلمتغ ةععاطعأاو مانتل 113: آطهدتك

 لرعم هضصخ ]طذسلاع لتعمم ءام. [1مهعداتعمع طلع ةمتسمع طسصفصمع ءمصلتا1مصعتص ماهو دنأ

 معلععزس هععنلمصعم ]لتطعالام لمععأ. 1لعص انطسس | ميمعافع طسصع] 0ع طقع ءأ جلاععو طلاق

 ءلتلتغو نسأ زأه ا]معامتغ: آمسع ]آ0عم (ملتكو نسملأ تكعماأأ بص ]دتلافصأ ءعاع. 2)1ء ءعملعتس عء

 1100م0 كة" معهترقتأا - ١ 6354. آظتعةلعغ 11 عال دس ءعةقنمسر !عمعامطتق لع !آملنصتع ءأ

10 

 نا

10 
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 ءايبتالا تارجحم ىف ةلاسر هم» فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا نيدلا فقومل ءايبيكلا لاطباو

 ةدعملا ىف ةلاسر كه 1.3 خنس قونملا ىضيفب ورمهشلا نوسروط نب هللا دكيع ىلوملل ىكرت

 لمعلاو راهنلا لدعم ىف ةلاسر 17ه بيبطلا نكولا ديع نب دا هيودنم نبال اهفصوو

 نيكلا اهلوا باوبا ةذع ىلعو ةمدقم ىلع ةنس قوتملا قوبطسقلا نيسح نب نابعشل هتلاب

 حلصم خيشلل جارعملا يف ةلاسر 1408 خلا راهنلا لدعم ةرداد ىلع عالطالا انل بهو ىخذلا هلل 5

 ىم ريتك نع درفغذو وممث اهبو 1م خنس قونملا هداز ىنيدلا روخب فورعملا ىفطصم ىيدلا

 ةلحأ انيس نبأ قييدرلا خيشلا فتصو ةيآلا اليل هديعب ىرسأ ىذلا هلل كمحلا اهلوأ رباكالا

 نب دمحم خيشلل ةفرعملا ىف ةلاسر 800 تبتاو يارعملا ناكمأ اهيف فققح ةيسراف ةلاسر

 كيحلا اهلوا ةيتاخو لوصفو ةمدقم ىلع اهبذر رابكلا خياشملا نم وهو هلئاق ركنا .نم درو 0

 كاعطوستدع ةطماتقممسع, حدسعام»ع 110:مهللاع - ءلل - 01 1860510406, هددت ةهدط ظلآ - ل157

 مدس ه2 0مم, - 6355. 8ظتعقةالعأ ة1 رصوأ لزج( ءاد-همطأعةر ههعاوطتق طتغعتعاتق 0ع

 رستعدعسلتك ه ممراط عقلك ءلتقعم هسعام»ع دآما1]د 450677ع) عبو 1من ر ؟دلعم ل"ءقل]ع لنعأم

 ءع( ةسمم 1019 (ذصع. 160. لآدعغ. 1610) ممطنم. - 6356. آ15821عغ 11 عل - صن' 0عأب

 طوعامطتع 0ع ةغمرسحعطو ءلمكوسع لعمعععتماتممع, هتعام»ع قك]ت760 1 عر» قلآا- ءآ-هلرتسمتا

 31ءلتعم , ؟دلعم 15: 321:0عءدمعت]ب للعام. ع 6357. ظنقفل عع 11 سسمه00ع1 ءا- م عطقعي

 معامطتع 0ع جعوست ممعاألم هأ ممتتممع كنس ءلاق ةصقاصتست عمأم همعتدسلت و ةتنعاأم»ت ع 7

 18 6مد: 880ععاز» (مم1 م7972, دمصم . .. رممانأمم, آالتعتعاتم ءعدغ تم معدعام تم معتت عغ ماتعمه ءةصتاقب

 مغ زمعمزغ زأذن: ةطمسع 10)عمو نسأ ممطتق ءىمعيدتنلممعس قكمععسلا ةهعودتسمءاتقلتق لعلتاك ءاع. ع5

 033538. ظنمفال ءغ 16 ءعادشهن' عمت ر ممعامطتكق لع ةقععمممو نسم 7101 متت:ء0 هل آل نس ذه

 ءىمعاسس يععاسع هدعع لتطور هسعام»ع ذطعتلعاط 71087]ع- عل - لكن ل815! هركعر ؟دلعو ل17-ع0-

 لة عم6لع] لتعأم أ دممم 984 (ذمع. 3. 3لطمت. 1573) دصمعتتمو ونسأ آأ1ه !ضطعاللم ةع ردمعاعت

 وزعمدو ممعمح صملتغئنممع كمعمد لتعتمحتغ عا يععاطنتغ. طمعمتغ ذهن طهتتق آلعم, بوست

 ممصقكتاتا ةعموحتست ةديتنلال ه0نا4“14 ناع.  طعمعاعععو ةطعتلعا طظعرأك قلقيي ثم (عدعادكطتلا

 معرسأ بسس ةعئرمدتغو طخ ذلطسم جعععمعتس العض مماتتتك5ع ةعجتس عماتق 0عيسمصعاتمأ ءا ماتم وأم

 6359. 815م1 ءعغ 71 ع1 -رص ون عت1 عار هدعامطتخق لع ءمعصتاتعصسعو نتعسس كطغعتلعلطل 167760

 آ8عرب (©ها8 - ءل- لث» لع لغم همصم 835 (دصع. 13. لآلمعط 1480) رجم؟طتتتقو ©05:]012انتأو أ

 ىععطحن ىر 0 ]1لوو5 ةدمعأاعر ممد "1ع صمم زله ءمعممدعاستنق و نأ لت عصتتق ه5 نانأ ©084م052مكأق ““

 ديول ءماأق مئمطفعم عطب0عأ هع تنصح ععطتامأي ونسنأ طسقاتق لتعأ ةسعامتنعسر 8طغعتلعطتتتم 40

 رسمعصسس , طرت عمدأ. العا طاسمتم ءوأتص معمع1هتممعتس , ةععالممعع ءغ ءممعاسكت0صعتسو أ

+ 536 
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 نيسح ريمل ىسراف ىمعملا يف ةلاسر 44. يلا ءالقعلا لوقع هتفرعم راكب ىف ىرغ ىذلا هلل

 را كنآ مانب اهلوا ريشيلع ريمل اهفلا [1 ةنس قوتملا] ىروباسينلا ىسحلا دمحم نبأ
 و

 هحرش 5+ ةنس قوتملا ىماجلا ديا نب نمرلا دبع نيحلا رونلو لا بيكرتو فيلات

 اضيأ نيسح ريم ةخلاسر جارت هلو 111 ةنس قوتملا ّىئكرتناب ىبر ءرسلا نايعش نب ىفطصم

 5 فشمد ليون ىشخدبلا دمحم خيشللو رك ىلعب فورعملا ىمعملا ةلاسرل رخآ حرش هلو روكذملا

 نيب فيبطتلا ىف ةيونعملا ةلاسر ه0 رعاشلا ىيديب صلختملا فسويلو 17 ةنس قوتملا

 كقطع تسبتأ نم اكس هلوأ خياشملا ضعبل رصتخ ىبسراف ولولا ك دلو ربكالا خيشلا مدلك

 اهلوا تالاقم عبرا ىلع ةيسراف ةنيهلا ىف ةينيعملا ةلاسرلا #14 خلا ىزالا هملع ةرصح ىف ءايشالا

 زمعررتا رام: آمسك 1آلعمر نست ردعصأعع زماعا] ز[ععماتسم ذم رطدتلم ه0عمصت أل مصتق ةاتقع كت111ع1-

 عزا هام. ا 03600. 8نعق]عأ 11 عاد ص همسستسدي, هعامطتق 0ع 10عموكو مطلق نعمت ءانقو

 يع 71“ 110نءم» 17 هو ]110]رميجت»عا 1ل«عمبن# 1[ ىءعط#ى [دصصم 904 (ذمع. 9. ةسع. 1498)

 ررمساسمم |, ]لكصتعسم مع“ دصممختتغ 1معلرتا زاه: مدستمع ذللطق نست هد ءممكععماتمصع

 ءا يسمموتزاتممع ءاع. طلع ءدلعتس مع ل - ءل- لأ» قال ءأ-"مطسمت» عتب قلاتشعا لاق0و

 دصصم 898 (مع. 23. 0ع. 1392) مهمتك, اممعامطسس ءلتلتأر يسع 71:5! هرم 13 نإ 5

 ىو, مصمم 9609 (ذمع. 11. معمأ. 1561) دسمتنتتنقر ان1ع1مع همصتتس عمادكتكق ءقأ. 10لعرد

 ىروسعم معسل (ممعامطتم اكسنت 1270معو عتسصتم ]دسلمتأ ءلتلتغو ءغ ملتطسس أذص (عمعاوأطتلل ([
 هزل

 ]ويموجورانتم , دحملعم م/م عع لتعاسم.  طووعأ6ومعوو هطعتلعط 2101 مسسعل 8ءلم/لبدا آ)دنسمفععأ

 موستلتماسر ةصصم 922 (صع. 5 1"ءعطن 1516) مرمدطتاتقر ءأ 7متر“ وعلاج نحنك 26046 تمتللعل

 رمعقنعسس ةتطأ طتطسغرو ءدلعس جعصتئعستمهأام اعهعامتتضأ. - 6361. ظظ]- ظنقةالءعغ ظظ]-

 لآ حرم ركزو ءغر معامطتكق كمععسل هالتك لع ءممعئلتةاتممع اماعع ؟ععطو هطعتاطأ ة1طدحتست ءأ

 ا1١دومزقمععماتمع 1[ل]مهاضععتسمع.  (ئهدصمعملتستص معممزعسص هج كطعتلعطم نسملحتت ؟لتكتتلاب

 نسمل زكوه زمعزرزا: 0 هدحصعاأعر نأ 1:عتحتلل 1ععاتللل مهكاتتمللا زم هءع]متمسألسم عالق ةعاعطأا8

 حمعاععمو يدسرتمطوأ كعب ع 63602. 1113531-11 ءعغ لخظ|1- لآ[هأدأج عار (معامطتق 110 عاتق

 لع معاممصمستمه معيكتعمع لص سمانم» ل55 ءعاما1ممعع لتماضقطساكسعو نست اه ةهمعارتأا: آهسع ءأ

 ملمعلح سدز ءداملأ ءاع. ىثط ذمتالم ذصاعع مصمعتسعع قل[0- ءا-مارثس ظعتح لطف 11 هتاقتلا“

 10 رمهعمتسس معويمت طعفص رمدتمعت معد !هنلفأ ءز ههونع تن عاطاللاب دللأ متعأتاتت» عا 110111 - هلل -

 لا ى]رعربع 8ع قلطل- ءا- "ملف ظلطسمس. ع 63603. طظ|1-1خ15ق1ءغ لظظا- 01همج جنم عاب

 (ممعامطسم لعاعصصتصمصع لع عزالعماألم ءغ ظسمف ذص لمدضأ كلتتع هتوصكتممعر هنتعاوز"ع قا, لل“
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 دللا تايع تاماقم ىف ةلاسر كه”  هنخيشم ىف ىعاقبلا هركذ ءانبلا نب ىلع ىال تويبلا دل

 ىلع لوبقملا ةلاسر ه“5 [.51] ةنس ىقوتملا ىسدقملا مناغ نب فيطللا دبع ديشال مهبتارمو

 ىسرافلا ديشلل ةعنقملا ةلاسر 144 نس قوتملا ىليبشالا دمحم نب دجال لوهجناو ىغلبلا

 ةلاسر 11. ةظلوبقم ىو 13 ةنس ىقوتملا ىرانغلا ىلع ىب داش نييك نيايعبلا ق ةلاسو لسا

 ةلاسر ه1  ىديهفصالا نميا نب دمحم نب هللا دبع ىيدلا بطق مامالا ييشلل ةيكملا

 قري ةلاَسر فا" ىقتكلفمو اهدالب فصو» قب ىقوجلسلا :ةاشكلم“ ناطلسال ىسراف  .ةيعاشئلملا

 4. ةنس قوتملا ىدهازلا دومحم نب رانتخم نيدلا مكن ةمالعلا مامالل ةديج ةلاسر ىعو

 دمحن ني ديح نيدلا سمشل لقعلا معولا ةمحارم ىم وهو طيلاغالا ًاشنم ىف لاسر 1.

 ةروصنملا ةلاسر ها"  [ةينوصلا حلطصم ىف بانك وو مه ةنس قوتملا ىومشا] عامستلا

 6867-1867: عر عحعتل عمم اصاعع ةممض ل0هءامرعد ]دحباوأ ع 6364. ظتع غ1 ءعغ 81 دح عع ةدصسقأ

 15824 كلآ]دطر (دعاذطتق 0ع ةهاهقمدتطانع عغ كدلتطسخ بيلغمصس 182عئر ةسعامدع هطعتلعا

 رهط - ء-1ه14/ عرب 6 | ةتاةترو كلمءم00ءودغر ةصصم |5356 (ذصع. 23. كحص. 1452)] هلم5[ان0.

 06363. ظنتعةل عغ ءآ]-صه ءطتشلو (عدعافطتق 0ع عمر ونتما0 عدطتتت عقأ صلع اجعدصمااتاا أ

 زئكدماختسم ةتعام»ع لق تن عل عع 11ه]ءعبجتنءعلا 1518/78, دصصم .. . جم امم. - 60366. 8131-181 ءأ

 1آ21- 316 صا مخي مهعامطتق ءمماعساأستس ع0[0عصق ور هنعام»ع كظطعتلعاط لمصر ع 6367. 811+

 11 عاد س1 بي ةعر معاماأمق 0ع هتلمس عاعم جلضسملست معمطقأتق , ةهسعام»غ 7101017 6ل 7

 176: 472 1ءمم»#ةو هصصم 929 (ةدصع. 20. اللمع. 1522) مطم»اطنم. - 6368. 81-11 41ء+

 آ1- 31 ءاعاعأع عار دعاوطتق 81ءاطططمسسمو هسعام»ع هظطعتلعط ءغ طصقص (0018-عل-0ة 1: 4كطلمللمأب

 روتي 1101074 وتب 1 سعت ور ع] فلا. ع 6369. اظ|1- اخت ةذل غغ ظ1- 11 ءانلطط هطقطتع عاب

 اممعاماتع معععتعممو وسع ؟انلاقص /21677ع16/] كظءاّز معانتلد 0ع 0عدععتمالممع معموكتسعلوتتانلاا

 عاممصتالا ءأ 1س معت مرت ممدانأأا. - 6370. ظا- [15821عغ 81 ع] - ص مهرس اعأس قا[, ع ةأاك

 لع ععطستع ممهعتطتلتطاتس ءغ ءدصتسس ممعدعتطتلتتمكتع مععععوزاومأع. - 6371. ظندقلعع 81 عآد

 رسوم م خامة عغر عمعاوأتكق 06 لتعمسنمنممع ةماعع ة8طعاتسمو عغ (نطصاعأمحسمد»  عمزتتلل 11

 وندععنمصتطنع. آطتطعلالتس5 ءوعععتسسو دنعام»ع طقس 0مءالعكتسم 2نءززن- ءل- لو 31ه“

 1860و 716/0 2747208 دممم 658 (ذمع. 18. اآلءعع. 1259) ممعابنم. - 6372. 815م]1عأ 11

 رسصعمعطو ع] - ععط ]11غ ممعامطتق 0ع ةمصاع هععمضتتسرو وننأ هي 1هعملامأع ةهمعتسمملت

 رس عمغعس متستم سم علاتعماع هعادصاتت ب 20ام*ع ذر عرربعسعل-07 1101م0 8 عرب 1101 متتنتعاأ

 كعب“ | 1]هبمممغرو هممم 803 (ذصع. 8. المك. 1438) معانم. 1آنطعع دعنا 0ع ةعصووصع0

 1" عموم مطمسصتس غدستسم]هعتعم ل. - 6373. ظال- ظزعنلءعغع ظا-!1[1هم عر عاب 15معامأتك
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 فقطنملا ىف ةلاسر 42  تاراشالا ىف روكذملا ىدويللا نيدلا مجنل :ةيفاولا كادعالا يف

 فطنملا متي ال ىذلا هل ديحلا برعملا لوا ديحم هدلو اهيرع فيرشلا كيسلل ةيسرافلاب

 يوزهم حرش ومنو ىنيسحلا ىقابلا [دبع] نبأ ءاقبلا نأ ريم حرش اهنم حووش اهلو سلا ميصفلا

 دز بيلدنع ىادييارس زا دعب هلوأ اضيأ يبوزمم رخآ حرشو خلا نويام# هفيكت ناونع جلوأ ءااسلإ

 ةيسرافلاب اًجوزمم احرش اهحرش ىّئارفسالا محم نب ميعاربا نيدلا ماصع انالوم مرشو جلا

 ىيدلا ماصع حرش ىلعو] خلا تاستيرشبو كلم ردق رودقم روص روصم دم هلوأ اضيأ

 خمدق ريصت ىرأ لبق ةذاح اهريصت ةجرفنملا ىف ةلاسر 1.0 [متفلا ىأ ريمل ةيسرافلاب ةيشاح

 ىلوملا ناكو لقعلا هابأي بيرغ رمأ !ذهو م1 ةنس ىقوتملا كيب رضح ىب فسوي نئيدلا نانسن

 نب كيحا ىلوملل ةيضيعبتلا نم ىف ةلاسر 1:4 هئاكذب وه هجرختساف .هدناكما داو هكذ

 خباكصلا ىم شاع ىم ىف خلاسر 0 15. خنس ىقوتملا اشاي لامك نباب فورعملا ناميلس

 دلزدكسك لع مسدعتتم اصاعوتمرو هنيعامدع 8 ءلتن- ءل- لف طرماتاةو ةدتح ذه ظلا- ا:

 زديلوعئوم. - 6374. نمل عع 81 عال-درص ةصانعر اهمعامطتصق 0ع ]هعتنعد مععهتنعع ه اعتنتلةا

 م/م هلتكتك أ م 7/له]لرميس»عل طلتم ذص حعمطتعحسي ]ائطصحتمسل ءمصتتعرداتق.  طماععمرنءامأم

 حعمطتعم هلع زمعلمتا: طمسم الوم و (هتمعز نسم 1هعتعد لنه ءعاتمكتسم ممص معضل ععأو ءقأ ءاع.

 طلبسوم ذم ست ةفرسسص ءعمامتتمو ؟اتلعضتصغعر دغ لان قللت عع ط1: | لطل-|ءا-امع]# ظل 08 عقلا

 تيوسك قسصعمامضصنعك (ةدعاتست جلصتخطسب» طقطعأ عن تتح دصعت متع: "ةكطلسق مدعلمف ةتتكانكأف

 موع ءاع. 1لعرد دلطسسس ءيىسصنفعمسأمعتسللا ءمصاععأأو نأ ذه هرعلتطتخعت 8هداوسمتس مطتلمسدعلو

 انمئجممتس دضقملساحطتق نأ عع - ممم اط1هللج هممداعع 1؟(»-عم-01: لامار اق عننا ه]يوتست»ء4

 1؟/م« نقم تتلامك ءفمسسعم [متتنتق معهمزعسم ءاتمسس اعدام ةلستخحكتمب طقطعأ هع تنم ةصعتمتغ:

 [يدتتق 1مصصماأمرتع زسمعأتماللال مماعقامأاتم ذسردععأا عظمت (دسضتنتتل عا طسسممتامه ءدأ ءاع. ىل

 اطنصع 1و - لس لفن ىسصسعما مست اطآنع ملل رمل'] عامدعمف معمعتعع ةععربامم هل1016.

 03735. ]181ه قنلعأغ 11 ءال-دصم س1[هعتز عار انمعاماطسصق لع ةصعتلم هطغتقمو نسعتل ةعاتأانق

 هلع عطمكو مضسكوسمسلا دععاسمت [مهسمتعأ ر هنعامع اهقبمن-عا-لن: 7و“ ظءع 1ظ1هللق“ لق ءعر

 دصصم 891 (مع. 7. لمم. 1486) رصمعاطتم. طلمعع معد ةلمعتل هلق ءوغر نيته لعمق 85:612884601--

 ىلا 3]مالذ ءدسص 0عدعتممتأ ممدهقتطتل يصوسنع ءىعع ءيىصاعصلتغو دتغ معصأاتق جعالتالا 0ع ءقللل

 ينومتامس معالععع(, - 6370. ظتقفلعأ 1 رستم ءا]-(غءعطاغلطتع عار معاقطتق 0ع معقعع

 ممقزغممع ىيرجمرع““ك ععط ممص هل هيصصعع ممعنتمعتع هةعل هل ممصصتتللم» (ةصاسنس عدوتعتس ءهاعو

 حسعامببع لامالح ق/سعا عرب كم/عنسكت ر ؟دلعم ةظاتع لك عج ماعمعاع لتعام عع دصمم 940 (ةصع

 دو. لدل. 1533) رومنس. - 0377. نق ةغ1عخغ 11 درسمص ققطقي (تمعامطتق لع ةمعلتق ممرطعأمعو
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 لو .ةا[لدنتس  .قوتنلا | نيطويسلا ركب !نل:ىوب ىفحرلا .ىبعا قيحلا لالكلا ةنسا:ىيرشعو ' ةدأم

 فيرشلل اهيتارمو تادوجوملا ىف ةلاسر ام ( ةتجوز ةينك هتينك تقفاو نميف ىرخا ةلاسر

 دبع نب ةيمأ تلصلا قال ىقيسوملا ةلاسر 1:4 ما ةنس ىئوتملا ىناجركلا ىلع كيسلا

 انيس نبا هللا دبع نب نيسح ىلع ىا سيئرلا جيشللو] ه4 ةنس قونملا ىسلدنالا ويزعلا
 تتاح بيطخل"نو ققحم :ققحلا قيل .مولغعلا تاعوتضوم. ىق. ةلاسو: 4. [3 تس قوتملا

 ةفيطل ةلاسر ىعو م1 ةنس قوتملا ىجاشوقلا دمحم نب ىلع ىيدلا ءالعلو ةنس قوتملا

 ةنس قوتملا ىقتمب فورعملا نيدلا ماسح نب ىلع خيشلل ىسراف ىديملا ىف ةلاسر "أ

 لامك نباب ريهشلا ناميلس نب دجحا ىلوملل نازيملا ىف لاسر '» لوصف ةعبرا ىلع اهبثرو

 ريخ هلوأ 1.5 ةنس ىقوتملا هداز ىضاقب فورعملا ىفطصم نب دمحم ديشللو 7. ةنس قوتملا

 نونلاو [واولاو ] ميملا ةلاسر ةمل“ (ىدنفا هللا عنص ىتفملا ةراشاب خلا مالكلا هب ينغي ام

 ونبأ ءعماتس دنعتسأل ةسصمو ؟تععتتسأو ة10غ68ع لءآغ/ - ءل- ل11: قطا ءآ- "هلت 07: عزا كا

 رعر» كميرا وم دصصم 911 (دصع. 4. لكتص. 1505) دصمصكتم. [1لعجد حلتطسس اعدعاذطتست ءلتلانغ 0ع

 تكور وسمدحتسس ءمعممسسع» ءمصعصتتغ كنت ءمعممرستمع نعمجأق. ع 6378. 8تق قلع 81

 ءادسمسز 10 ةغو ةمدعامطتق 0ع مءطسم ءدتعاعمقتطسع ءدمصسقوتتع هعلتصتطاتعو ةستعام»ع 5م

 تاعك 4ك لمجرد هصسمم 8516 (ذصع. 3. كم. 1413) ممم. ع 6379. نق ة1عأ

 عز دس ند ( ءلعأرو عدعامطتق 0ع دعاع رصتقتععم ة1عامرتطتم ك 617:11 07: ه6 عدن كآ0-ءآ-هتأت

 4 067:46, ةسصم 529 (ذصع. 22. 0ع. 1134) مم»طتم, [ءغ ةطغعتلعط ظعجتم للتي لا: 60

 8ع 4506ه7]ه] 18: كفامكعر همصم 428 (ذمع. 25. 0ع. 1036) درصمءانم]. ح 6380. ظتففلعأ 7

 خ1 سمهسلط نقغ ع1-ه ]نكس اعدعامطتق 0ع هطز ءععاتم 0هءاتسمستست و ة1امتطاتق 110/1 1)2-60-7

 110107110 ]) عتو-ع][ ]عهقفا» (0ميعتت» , ةصصم ... ة!حمة"اهم , تأ ه16-ع0-لغ: ل78 عبي 7101 هتتةةزثعأ

 017 ءو هسصمم 8579 (ذمع. 18. الآكدت. 1474) مسمءاسمرو ىسرانغ !!طعاطتم ء1عوعدصاتعدزستنك ء8أم د

 6381. 81 5ةلعغ 81 عاد د عط ل1, ةمعامتسك 0ع /721ء#70 ءعدقمءعءادنم ذص نان0015[3 5عع[1026#

 لزعصطسطتق و ةسعام»ع هطعتلعال 4782 ظعر» 880عم7»-عل-0ة:, ؟دلعو 21011ءءعطق لتعام ءعغ ةصصف ...

 رسمعخل م. ءعروزععب. - 6382. ظنمةل عغ 11 عا متع ةصر عمعامطتق 0ع 1هعتعمي ةتعا6م51طانق

 31011 4ك تبعا 8 ءد» كم7ءةزممنر كدلعو 151: قلك ع+ م7 لتعغام ءغ حمصم 940 (ذصع. 23. لستم 1533)

 مدمعطتم , ءغ ةطعتلعط 1101 هتو0:»7 ظعوت» 11:1هركه , ؟دلعو (00]ةعم0ع] لذعأو ءا دمصم 3

 (زذصع. 28. لدم. 1633) مطمجطتم,و ءكزسع انطعاطسدك 1غ ةصعلمتا: (0مالتصاتتالو 8 0110 0

 1معامأ1ا ءاعبو ءغ نومك ةطكاتخ 277*0676 هع] زر ءرن02 دسم مدت عمان - 6383. ظنقأل ءأ

 ءادصتس |[ ءا- عفتك ] 5ع ءال-صتنسر امهعامطتق 0ع !ذغعته 210 , | 17 ممم | هأ لاننا
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 مناف دلل كمكلا اهلوأ [] خس قونملا درع نبأ ىلع نب كمكم ىيدلا ىهيكام خيشلل

 نونلا
 ىشكلا ىيدلا سمش حيشلل ماني سانلا مالسلاو ةولسلا هيلع هلوق حرش ىف ةلاسر 1م

 لكجا
 هع ىب دومحم هللا راج ةمالعلل ةحصانلا ةلاسرلا 1.5 ةقيقحلا لأ ناسل ىلع اهبتك

 ىرودقلا جرانش ىدتاولا دومح نب رات ةيرصانلا ةلاسرلا 4:4 كه. ةنس قونملا ىرشختزلا

 ناخ ةكربل اهغلأ حلا ةرعابلا تارجكملاب ءايبنالاو لسرلا ثعاب هلل دمحلا اهلوا ةنس قوتقملا

 5 ّق ىلاتلا معلبج لييدككام ةلاسر :فيقح ىلع ئلالدلا 58 .لوالا باوبأ تلق ىلع اهبترو ىزيكنُج ل

 َّق اهمثأ ىراصفلاو نيملسملا نيب ةرظانملا ىف تلاقلا مينهبش نع باوجلاو هتوبنل نيفلاخألا
-_ 

 10 بب نكر ن ِ نك 1 2 6 40 ببببطلا ..يرلا نبع ىىبب ديأ هيودنم بال ثيبنلا ىف ةلاسر 1مم كه. خنس ةخآلا مح

 نيدلا باهش ميشلل ةميمخلا ىا تافصلا رش نم ةاجحنلا ةلاسر 4,» ةنس ىفوتملا ىناهفصالا

 حمسعامرع ةطعتلعط ة1ه]يرة- هل - لثو ةقلماءعتدتنعل اعرب ىللغ ةطتغ لمحعالغر هممم [638 (أمع

 53, لو]. 1240) ] رصمتسأمم. ]1معوتا ااه: آمتنك 122م جعممم ةرتععتعساأل ءاعب

 1" عمعامأ بع هلع ءوتمأغم]معر يسيمصتس ناسلأ ه اتغعتم 22 ةمعترأت اسما

 نوه4. ظزعللءع( 1 هطوعط ءىسلتطتي (نهعامانق لع ءالقلم مما ءعنتعم ىر آ[هردتنعق

 لمصصتسما “ , هنعام»ع كطغتلعط ىكعرسع- ءل- ل 12 مىعايعزفعر نسل ةعضصسممل لعمل ةررتع هلت

 ىمك صا عماعر ووترملام ح 0383. 15-151 غل ءغ 13-1 ةعتطمأ اهمعامطتق ءممقتلتتق ردا عصتنقعو

 مسعامرتع لمعاقعمتسم لا»ه)]م]ب 11ه أبتستتل 137 عرب نم“ 2ةمسمطارعأء" عر دسصم 335 (ةطمع. 16. كحل

 4143) رضسمرتطبنم. - 63860. ظظ1- ]خ1521ع+( 11 - للدعز عج عار (عمعامأانق 05[11, نعل

 7110/1/1 اي» 8 عرج 271هلنسل 0]74ل2 ©هلم»لخل زماعع متعع كذص ستضسملستس 82 ع»ءارعا مكنت

 ب

 لئعنسم يرسممدتل. آم دمعورتغت كمن ]آ2ءوم 1ءعمامج ءهأ معمرط عامه بص ستعمعتلتهق مضملتع

 يزووزك ردتاغ عصأل ءاعبر هغ لص علك ىرزكح لت5ممدلانق ءدأر نتمكتتلل مرلنلم 12هعهتمم ءتلا

 قل/م/ ميرور عللع عمم ءعدع مرمطقطتعو ةععتصلاتل همه لعوعتطتغو ونسنأ مهرتاطعألمتت عانق

 درس عمحصأو ءمضيسسوسع لصطتح معظتامغ, (ةعاتستت لع لزدربماتمسع ذماعع ل[سملتسمس أ

 قل ©طرئنعاحممع معلا. كسعأام» اتطعلاسس دصعممع كمصخلعا آ1آ1. ةصمأ 658 (ذهمع. 18. ]آ)ءع. 1239)

 جطوماوز( ب - 6387. 1815414 11 عادم عطالعر ممعادطتعق لع تمم ء لهعاولتق ءمصلععأمو

 ةدتعامرع قلاتنعل اعرب قطا - ءا-" ]سمت ]عيل اآكعلتعم , دلعم طلبو قلها عتمعت]اب لتعم

 مأ مصمم ... سمرعاننم.0 - 60388. 115م1 ءعأا ءاد- معز ثأر, معاماسس لع ةسستنقأاه[6© ه

 ىالمصت(ةاتطسع نسملتاملكسمب معمك مضت ةعئللزععأب ةنيعامعع ظطعتلط ئالعزمط - عل - لق لانعل



 ند
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 خالاوب نييتموملا اوزان ايحا ىذلا ندلل ىمحاب اهلواد م" دنس :افوتللا ١ ىشاوينبلا .ةوفحم نب حا

 ثولتملا ناف هنطابو هرهاط رهطي نأ هل ىغبني ةيسدقلا ةرضحلل اًبلاط ناك نم نأ اهيف ركذ

 ةولكل " ندبلا ةراهط ١ طورش ةرشعب الا متت ال ىو برقلا طاسبل حلصي ال سندلاب

 مونلا كرت م ورطاوخلا ىفن ” ميلستلا 4 ركذلا ماوذ ه موصلا ماود * توكسلا ماود ا“

 ثايغ ةمالعلل طيحللا ىلا ةرطقلا ةيسن ىف ةلاسر 8 خيشلاب بلقلا طبر !. لكالا هلق 5

 نم طوطخ ةتلت نبب عقب اه ةيسن ىف لاسر ىتاكلا دوعسم نب كيبشمج ىيدلا

 ةكصنلا ةلاسر ]1 ىمعوقلا لهم قاب فورعملا متسر نبأ نكيو فيلأت [ىعمو] دحاو طخ

 ىداهلا ميلعلا هلل دمدل اهلوأ َْن انقرو ىتولدل ىلامارقلا نيحلا لايخ ةخيكتفلا قرطلا ىبلاطل

 لاس خلا هللا ةجرو مكيلع مالس اهلوا ىليأمل نامزلا نيع خيشلا ىلا ىسواحلا ريصنلا ةلاسر

 فحسا نب نمد ىلا ىسوطلا ريصنلا ةلاسر] 41" اهينع ييشلا باجاف راظنلا اهلوادت ةلوسأ ىع

 186: 116170 كة ماعقر دصصم 503 (ذصع. 22. كسع. 1400) متماتاتتم. آهمعلررأا ةأهن: طمسك آ)عمر

 وست ةملساأتك 80لعاتسس جلعتطكعمأ ءاع.و ءأ طلو نسل عمععءدامتم كةصعامتلل 113622[, ءّزاتق

 ءءعاوتسك ع 1ةماععتسق ماتتاتا> ءقدع 0عارعنع قمدصتتع7201ةغو ط2111 0111 51111164 11

 دتاأب ممم جماستس ءددع هعلت لعمتاماتم آلءأ. 1ل1ددد ةسسسست داع ةهماعتت همممصتقأ 0عععتس طلق

 يرسمدعمتا ءمصلتعنممتاسع : 1. (همممرتع ماهاأوأع - 2. ةماتطبانصع - 3. ةئلعماألل معدد

 ىععومألو ل 4. نءوزدصلا مواتعساأله - 5. ةمهمءعداتنمصع 1آلعز ءمصاتصاتتنك ع 60. همطستعةامدع

 آروو لعومإزوه 7. مععوسمانمصع معتاد مصاتتلل ج]لعطهتناتتت) --  8. ةمرتتسم 111206 ل

 9. مدساسسس ءلعصلم - 410. ءعلع ردمعتمأع ةسسفمأ ةهتسلم. - 6389. ظنف غ1عغ 11 ماقط ءأ

 ء] - واع عأار (موعامطتق 0ع عماتمسع ةصاعتت عتلكمتت> ع (0ءعدصتتتم و ه1عا6م5ع (10ءانقكتسم

 61ر1 ]ع - عل - له: ل عنجد ]رأل عزت ل1 عمل ]لعمل - 6390. ظتعفا عع [1 متقط عار تهعاملاتق

 لع ممقمصع ءزدقر نهم4 لع ائصعم صه زمغعع عد اذصعمم ءيقلتغر ءمرصممدتاتق 2 77” ءقزوت ا

 ]1عموامد» (ن11/خ, د؟هلعو قلتي 11ء7لع7 لتعم. - 60391. ظتعفذ1] عع ءآ-صههآأطقأو اهمعاقأاتك

 صعتلتل زنك لمكرو نك عتمه جرعتعمساعك يتمعت ضار ةتتعام»ع لعلنا - تل- لأ 4

 رع م7مءا2.  آلددم 1هلتهو وتستهع زغذ 1ةمعلجاسصأ: آطهسنك 106م هعلعماتعدل©سم , دععام 58

 لسععمان اعبي - 6392. 815211( 3-11 هعزع ظ1- 1 همأر ءمامأماو رللمعأ»- هل - لأنا 1

 ه0 ةطعتلعط 4ك ع7 -هعومف» ل7 نسمع ذكه ةصعمتغ: ؟مطتعس هطته لتعم ء ءاعسعمسأتم

 لتكتسم ءاع. © ههعدنممعم رئممممتغو نستطسع ةماععملتق ةعصتاةهغم»عع ةام01مس1 دل طدنص 0ءءانجمأت

 هعدصغو ع 8طغعتلعط دل سهعدتله معةممصلتاا - 6393. [ 815م1 ءعأ 8-51 ةعاع 81- '!دقتو

 ءماماماو ةلمعق» - هل - لأخ 1يغ جا 7101 مبج72 عا عت 19 [عمعو عتتمدكتن» 10 عانق دتتق عل عدألل“
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 دهتقيقح ىلع دمار رما دوجولا بجاو دوج, نأ مكدتع تيبتي لع نعول كاف هللا امير

 قيرلحلا ىلا فلخلل ايداع نامز لك ىف بصن ىذلا هلل ديحلا اهلوا لمس امع اهيف باجاف

 ىلاعملا ىنال مالكلا يف ةيماظنلا ةلاسر 4458 سيرفلا غل ىف ةيريصنلا ةلاسر 172 [خلا ميوقلا

 2 م. خنس قوتملا ىيفاشلا ىروبداسينلا نيمرسكلا ماها فورعأملأ ىنيوكلا دللا ديع نب نكللا سنيع

 5 نب نيسح ىلع أ سيبرلا يِيشلل ىكلفلا سفنلا ىف ةلاسر 151 ريزولا كلملا ماظنل دفلا

 اهلوا لوصف ةثلث اهلعجو سفنلا ملع ىف اهررح ةلاسر هلو 06# ةنس قوتالا انيس نبأ هللا كديع

 ىقيرفالا بيبطلا ميعاربا نب دجأ رازجنا نبالو يلا لمأ هباب نم بيخي ال ىذلا هلل دمنا

 دكيع نب دا هيودنم نبالو اهيف لثأوالا فالتخا ركذ ىفو سفنلأ ىف ىعو *.. ةنس لوتقملا

 ماسحن ةداهشلا لقت ىف ةلاسر ه0» ينيينانويلا ىأر ىلع اهيتك ىقاهفصالا بيبطلا نجولا

 عبرأ رونلا ةلاسر 11» نمحرلا نديع نب نيسح نيدلا

 ىف سكب رون ةلاسر 401 | فوصتو هقثو دداقع ىلع لمتشت م11 ةنس قوتملا ىدفاؤلا

 ردع زل16 طلع نيمعمأتك وأن: ؟هطلعمع معمطحأاست ءدأر هجتماعماتمس 101 مععععدوعم ءا عع هع

 معلما ءعماتم ععرس ءقدع لدم عدس هماسعحتس ةسوعصاعس ؛ كل طقصع ينهعقأتممعتل ]2070ه تاهت

 مععممملتغو ءأ زم وجتغ زاد: طمسم ]لعمر وست طقستمتطسع هرصصت اعسربماتع ليععتس ه0 ؟تمسد "ععاوتت

 يدفاتطتتلل هاعبإ. - 60430. آظ81- نم ق1 ءعغ ظ ]-  هما عار عار اعهعامطتم 254غ عدق لع !اخصجته

 مورعومسلل. - 63935. 11-11 مل1عغ ظل -الز مقص ع عار اهدعامتسم عمرو ةعدض لع ماطتلمةدرطتمه

 ةءطم]ةفاتعمحم نييعد لان ةرنعأ]# ىطل-ءا-» عنج: ظعتن قلطلملام] لمتصعتدخ ل ةمطت»# ؟ذطقطتامم

 لعموم 1سم هل- امم”ميمع» لتعطتك ءا دمصم 473 (ذصع. 29. كم. 1085 ) رصمتناسسقر آ[' ينعم

 را يارد سمعا -د»//1ب مرسممعكتتاب ح 6390. ظتملذال ءغ 81 عاد معزلد ءا]-1ع] ءاعأر طدعاقطتق 0ع

 حمتسم ءمعاوداتر ةسعام»ع ةةطعتلعط 1 عجتأه قلاع لل 110دعق» ظعتن ل50ه/له] لطادو كغ, ةصطو

 428 (زمع. 25. 0ع(. 1036) رصمعأدسم. 1لعد ]انطعالطسسس ءيمهعصموتغ لع ةعلعمأاتم ةملسقع اه

 ئعمم ةمعازمصعك لتحتعكسم و, نست امه اآصعامتا: آحسق 1آ1)عمر حج تتنك مداح هناألدق ونحت ة2عئهغ

 معمطتطعامع ءاع. طلع حلعس مع ةوتردعسما قلان»نعا عي ظلي ارا عطع ![ءلتعتم , ؟نلكو

 ة1ا»-ء/ز معجم“ لتعاطمك عا حمصم 400 (امع. 25. كسع. 1009) هععتعسع و كتزمق ]ذطعاأسق لع حمتسم

 معزا ع( لع لزج ءمدتاملع معكمعت مت مست ّذص ءور أ قلتسعلا لعن قطا - عا -"هطسمنتا آجل هلياتاغ

 31عءلتعتع رو دحناعم قن» 31:س0لعءعمءت]ب لتعطامعرو نسأل جل مدصعصأاعمست (©22ععمزنتت» 5ع 81[.

 06397. 8زءملءعغع 61 مهمع] ءع] -هط عطقل عار عمعاوطتق لع «ءعاعععمسلام (عوالصسامصتمو 01[311:ع

 1109و - هل- لا: 11هنءعقر» 187 عءرب قلل -ءآ-"مزيرمعت. - 60398. ظتمذا عغ ءا- ملتعر ا2ةعامهطنق

 ]سصتمتع , ةسعام»ع 5 عآباط - عل - لأ: كلاوعل عرب 710ه]مسسعا 26208, ةهسمم 519 (ذمعت

 1. لآدم. 1416) رصمعاتم. 0 نحاسمم ؟:ه]سسستصمي نسمع 10[1عأ معدعععمأحر سم عقأتممعم لادن عقق

 ع( (طعموممطتعمم يسربععطعملمصمأا - 6399. 8تقذل عا منع طولطلطعطر (اههعافاسم زلاتنع

 10 دمحم نب دمحأ باهشلل تادلج“

 تن

_- 1 
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 ءادحلل ا ةهحرعوي هكتالملا+ مون قب ةلاشر خ0 نبق قالا اناقؤطلا ب اكخاونةعيزطلاو ا ةعيعصلا+ نابي

 ةظقيلاو مونلا ىف ةلاسر 1.0 م8 ةنس قوتملا ىفنكلا ىريدلا كمكم نب دعس ىيدلا دعس

 ةيئونلا ةلاسر 158 #8. ةنس الوتقم ىقوتملا ىسلدنالا بيبلحلا ميعاربا نب دجأ رازجلا ىبال

 هلوق ىلع اهيف ملكت يلا دوجوملا هلل دمحلا اهلوا ىنوبلا دجحأ خيشلل ةيناسنالا ةقيقحلا ىف

 ند يسجل انيس نيك سيد .بجابأ فورح 4 ةيزوربتلا .هلاسر 480 علا ملقلاو ى ىاعت و

 ةيزورينلا مسرلا ةدافا ىف موقلا لحاو نوكا نأ ىف اويغر امل اهلوأ 76 ةنس قوتملا هللا دبع

 ام اًصوصخ اًييف بوغرم لضفأ ةمكحلا تيأر هللا دبع نب ديكحم ركب ىنأ ميشلا ةمدخ ىلا

 بتكف روسلا متاوف ىف ةمكحلا رارسأ صمغأ اك
 فرب

 اولا
 اف _-

 ع ع
 ىراصحر ايلا نيدلا دحوأ نب ىئغطصضم نيدلا جادا هنم راوقلا زاوجو ءابولا ةخلاسر 4.8 10

 مستمحأمرع لع 0عدعكمالممع ؟ععمعر همتعاملتمق ءأ معافا مرتعدمع تامعر جنعام»ع طآكمأا]د ممذاعم

 لوس. - 60400. لاتقل عغ كخ محتسسس ء]1 دس ع] قت ]ععأار (عوعاعوتاتك لع نتقعع[108عو 011م

 حموعلذ لمصصتمما مععمعو ةسعام»ع كاطعتلعلطل ىكو'ل-ءل- لات كمل 8 هن 210ه]رمتتاة»ءعا 10 ع“

 [لدمعألاأمو همصمم 8607 (ذصع. 26. كءعرأب 1462) رجمعاتم. - 6401. ظند ل1 عع [1 عآد مهتتتال 16

 ءع] -عمعداأج وتم (ممعامطتك 0ع ةورصصم ءأ ؟زوتلتقر هستعام»ع قلاع عنا 1” ]أت7

 دآ1ءلنعم, ددلعم 11:- ءازرععجم» لتعأام ءأ صمم 400 (ذمع. 25. كسع. 1009 ) 10[1201. ل

 06402. خ1 - 81 قغ1 ءغ ظ]1- حسم ع عار ممعامطتق زم الئ لععزمعمس لع ؟ععج طمصتمأ# قاتلة

 حسعامد»ع كطعتلعاط ق4/ت»ع0 امم. نسأآ ذكه ةصمعتمتا: آهسك ])عم ءحجتماعمأل ءاعبو عا طلع ع

 ؟مرعطزس يعومت عم : ىرللل. 2ع ءملمستست““ ءاع. لزةدءرتاب - 6403. [آ15821عغ عاآ-معأا713 عابد

 امجعاوطتع هاععممجتلل» ةمعمضأع ةصمم هامضنسص 0ع ]1غعرتق حلمطقطءأتو حسعامرع طا - 1[! عيجلتم

 ]11 موء: 8ءر» ك500ه7]ع] ل1: كر همصم 428 (طاصع. 23. 0ع. 1036) دمطممعطتم. آمعلمأأ اة

 نمد ةك1064 كدمعععمأو هنأ ع0مالات1ل1 112115 58علل2 علل[ ةلعطاتتل 2011 ةصصمأ 1322011333 5025111

 لمعيسصصعمسامص كةطعتلعاتم كقكابع ظعت» 2101ميوتصعا عبي قط0ه77ع] هه[ عع ءعمغم مطتاهعموطتمتلل

 عامطتل ععرل مةععامصاتمسزسملال ءعدعو نسمع طلع ءهدعممادجأ مم55عارو مرهعععسضاأسس ]101 110

 مح ةععومتم مطئامدهمطنمع مطلتاتعستستم ذم كسعمتمسضتست 1متاتأك ]داعتعأ. نه م10ماع» عد 0ع

 مع 5ع مسن.

 "عج عاوأمم هلكلع عماعغم] دعب نسمضتس اذطدلتل ه ازاععه 17مم امعا مزال

 6404. ظنع غل ءغ ع1- 2 عطقب اعهعاوطتق 0ع معقات] عماله ءغ لع دتعصتع تأ عملات ءعكلأ عكر 0

 دحتعامسع 710:7 :]ن-عل-0أ» 71:1 مركم 8 عج قلتآمل-ءل-لأ 71و, ةهمصم 911 (ذصع. 4. كاتطم
 سما ع

2) 
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 ىدهازلا دومح نب راتخ ءاجرلا ىال ثيدال ىف دانسالا !ًذهبو ةلاسر 10 5111 ةنس قونللا

 بيجلاو رثولا ةمولعما سوقلا ثلثل امهجارضتسا ىف بيجلاو رتولا ةلاسر 1.1 ةنس قوتملا

 نيمدقتملا لع بعص امم كلذو حاتفملا ىف لاق ىناكلا دوعسم ىبا ديشمج ىيدلا ثابغ لضافلل

 نبال ةبكرلا عجو ىف ةلاسر 1.0: ليبس هليصحت ىلا سيل نأ هيف ىطسعمللا بحاص لاق امك

 للصافملا عجو ىف خلاسر 15.60 نس قولا ىلاهيفصالا بيبطلا نيحرلا دبع نب دكمحأ هيودنم

 نيلجرلا لسغ بوجو ىف ةلاسر 4.1 ربقعملا ءارلا ف روكذملا ىدوبللا نبا نيدلا سمشل

 دوجولا- ىف ةلاسر 1. #26 خنس ىوتملا ىفنكلا ىخونتلا دوعسم نب لضفملا نساحللا قال

 بنئارم اهيف ركذ خلا هبلول كيحلا اهلوأ م1 ةظنس قوتملا ىلاجركلا ىلع فيرشلا كيسلل

 ديحا نب ىمحرلا دبع نيدلا رونلو ةياقعلا ةمسقلا بسحب دوجوملا ىف ىرخاو تادوجوملا

 1505) رسمرعاطبم. - 6403. 8151 عا ركع طخطمخلمل عال تمص لو هدعامطتق لع ةمصصحتلم ذه

 مع هلت مدحعتم نهقزأملع ىر عع طقصع ةنعامتادنعتس ““ , هسعام»"ع كانا" عزام 110117“ طعنا

 71117740 747702, هصصم . . . رسمرتاتبم. - 6406. آ1581عغ ءعا1ا- 9 عغعرمع ع ءعآد-] عاطو

 (ممعاوطتع لع ءطمسضلمج عا ةئمتن اععمأتك ةمععتك ءاللعسلتعو ءتزاتك ءطمضلاج ءغ ةلمدتق معصتأم

 دنصغرو ةسعامرو تعم طغعمع دردعتتام 6 ةيرفاط- هل- لف لعستلر 0 لات ]11مل 1518.  آظطلاعتخ

 زد همععع 71/انل : 1آآدعع يمعمأاتم ععمرصعاسضتعم هل ذللمم مععاتسعأر نسحع دمز هدتطسع ت1 عدل

 ماعد معمعطءاعمغرو مغ ةسعام» كلسمععمال (عدامطتعب نست تمنل ةتطخأ ه0 ةللفسس نسم ععتمص علت

 ةماع ملمس همص مولعرنع اماعطتعخب ع 6407. آ1521عأا 11 5:1 ء1-عماعط ءغر ممعاوطتق

 0ع لم]ورنع ععصسر, هسعامتنع قل]»عأ رعتن قلطاس ءآ- ”ه]دومعت: 1ظو/ملكتن# !1علتعم, دلعو ل

 171706عومءت]ب لتعم ءعع مصمم ... رتمدعطبم. - 6408. نفقا عع 1ك 8 ع31 عاد دس ع[ةقتلو

 ا6وعاحطتعص 0ع لم]مرع جعاتجت[]هرننننتت ءمعممدتق رو هتلعام»ع هز عرربع - هل - ل1: 1ادء- 7مل: ذم

 ززاوعج 72/ ]دسلحكمر ونت دصهعمم 1[ميتامع ةنعامرمتامنعي. ع 6409. ظنقة] عع 21 50310

 عطقمأ] ءل- عزز ]عنصر نمعامطتعس 0ع معععددتاماع معلعع طهجدصلتر ةسعام»ع قلاتع اربع عقلا

 110/6م010// 17 رب 716مل 1 عيسي [ظهمعاتاحمب ةسصم 442 (ةمع. 20. طآمت. 1050) دضمانم.

 6410. ظلمأذال عع ]1 ءل-دع مز 30, تدعاحمطتق لع ءيحتماعماتم, هسعامتتع 8عجوتل ةطعسأ مل

 لمزامعر همممم 816 (صع. 3. قمر 1413) رصمتطتم. آمعلرتا زامن آطهتتك لانك ةتتلأعم ءاع.ر ءأ

 طز هرلزوعف معدتست ءيحتماعماتس» لعدعتطتك“ قلئسم ءزدك اهمعاماتق ةعلغ 0ع رع ءحتمأءصأعو

 سماعمسع ممهاننممأ ممكلمصملال ةسطرن_عتطبس 1)ع ءحلعس يسمعمأممع دععموءحتسأ لاأ"-عل-0

 ل80 - 67 -«ه]رر»نمتاط عرب لقطتدعل لوس دممم 398 (نصع. 23. 0ع 1492) دصمعاطاتسقر ءأا ةئسحنل

 لع ءزمك ممانعم 1هلتسلمسم ةطعتلعط 21ه]ورة-علأ- لأ: ظعتب ظواا ءل- لن, ةهسمم 933 (طهع

 خلا

10 

 ا

10 
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 ناو مهنالوقم ىدحح هنأ هيك ركذ لأ انتيدع ام ىلع 0 هد نال اةيرح انبو هلوا رصنخم

 هداقتعا ناو مكحامي نيقيرفلا ىلع الو مكاح الو عّدمب هلقن امم ءىت ىف سيل هنأو مهنادارم
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 ةلاسر 101 اوقال امم ايش ىالمو اوقاذ ام ضعب فداذ هناو مهناميا نم نيقي ىلع مهنأش يف

 رشعلا ةحاضولا ةلاسر 11 49 نس ىقوتملا ليلخ نب مساق نيدلا ماوقل ىنعذلا دوجولا ىف

 ىذلا دلل نيكحلا اهلوأ ةراهطلا سك 3 روكذملا ضوحلا ةليسمم 3 ىو ةحاسملاو ضايكلاو

 ىفوتملا ىناجرجللا ىلع فيرشلا ىيسلل عضولا ىف ةلاسر 460 خلا هباب ىلا اًقيرط ماعلا لعج

 ١51 ةنس قوتملا ليا نب ىكحرلا ديع ىيحلا ضع ىضاقللو ةيتارلاب ةفورعملا ىو م11 ةذس
2 

 لا مدلكلا ع وأ ةفرعمب ناسنالا سخ ىدلا دل دمدكلا ةلوأ ىهدح خذس نابعش عبار 3

 4. ل[هعأ. 1546) دسم ناتكرو ءادزاتك كمرض معملطسم ذغه ةصعامتا: 0 ممداعع لمدستسع ور ]هيلع

 ؟”طتز طسصص [دسلعس عم عمر نم همد لمحتمال ءاع.  لدععمع ذطأر هع دتعمضتسم طسقاتق عز

 ةممللمدمرحسم ءمتصعأولو ععلعمعع ءغ ءحراتعمعمع نسمع ةتطأ هلطسععمغو ءغاتص معطاتنقو ننهع

 حللععمغو هعوسع دع نستلوسحس» هضم عممأعع ءمصاعسلععع هعوسع 0لتز نلتعمعع هعوتع مصاعد

 تتعاسعوسع 015كماتسمع حهدععاوه هع دلام جةعطلتطتم دعت ءعععز هرتمتمطعتل ةانقتلتل 0ع ؟ءعو

 ءعمرسس ؟فصلتكاممع متغل ءعمام ءعمصتست 104 ةعوستع مدتاعتاتل ةمطنلال ءحعر]0عمهذعر نسقع ءم]1م-

 رمكته دعما ءغذتص همدصتتلاو 1معالتىدعر دس وسمع اصعالنةدعصغب - 6411. ظنمذأل ءغ 815 ءعا- هز 4

 ءل]- لع ءطعمتر ممعاذطتق لع ةدتماعمأاتم هةمععتل هنتكمم ةنتعام»ع (01 ماتت -عال-04712 (0ود+ 8 عن

 1/671, هسصمم 919 (ذصع. 9. 3طآممأ. 1513) ممعانم. - 6412. ظنعفا عع عال - د علطةطعأو

 ةمعامطتع 0ع جوا معلممع 0ععلسمستلال , ماعم متت ءأ ءدعاعمداتق. 4 عتع لع ننمععاأتمدع 5

 نقماععممع ذم انطعتخق لع مدسصلتاع ( ]60105 ©]-!هآغت“ءاز بيرصس سم هأمعو هغ ذهمعلمأل زا:

 [دسم آ1لءمو وست هعلعمكتمتل 5151232 ءقمصقاتطكتتغ 30 ءّزادقه ممرتامس» ءاع. - 6413. ظنققالعغ 8

 ءا1 - ج0 طلت 0و عمعاوطتق لع ءممكاتطتكتمسع ؟ءعطمتخسسو رمعهتستاتكتو دلعم 114/21 لت عانس

 دسعامعع كمججتنال ةطعست ل78 لمرة, همصمم 516 (ُصع. 3. كمر 1413) دصمعأاتم. دلع ءدلعرم

 رع مدعاعم» عامععمو هةعئمعتغ (ندلطت 401800 - هلأ - ل17 لآل - ءآ - "ه]يتنمتا 18 عز: لك]تنعاأ , ةصصف

 7560 (مع. 16. لقص. 1355) ممطتاتق , امةعامتطتست لك 01700661 لت عاتب 1طن

 ةءقا/2 مست عمامتساستا ةععمستغو وست عدس جلستخسلب طقطعأع عع داو اآصعتمتغ: طمسف آ)عمب

 وسأل طمستمعتس مس مزاتتال 0عهاتممتكق ءاعصعصغمتست ءمعمتلمصسع مععانل ل دعاعع» لممقكتأ كع

 كسعام#» ءّزادك يستمع ز4ةمصعتم لتع نتممأم ملعمقتك كامطحص حمصت 888 (ذهع. 9. 8 ءطع. 14853)

 جطقماجتغ طعلستتتق 3116111 , 011, ان 1 5471-عال- 041+ لنه ء»انه ؟ءدططتخ [ءعقاهطتتل و ءاتلال 0111111658115

 عوار الميم” ءمتن02 دتأ, كتزاتك ءمررتتت عما مكتاتك ء]ءعمصق و ءمزل12621311010111 811111115 أ
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 ىلوملل ةقيلعت ءيلعو ىيدلا ماصع هلاق ام ىلع ىمورملا ديحأ خيشلل خةيشاح هيلعو اهمدقأو

 هيلعو ىدنقرمسلا ىلع انالوم حرشو ىماج انالوم حرتتو نيدلا ماصع حرشو ىجاشوقلا ىلع

 ىلعو لوقلاب فيرشلا دكيسلل ةقيلعت لصالا ىلعو هناحبس همساب اهلوأ ءاقبلا نأ ريمل ةيشاح

 ةرشع تس ةنس رخآلا عيبر يف عرف ىشناريشلا دمحم انالومل ةطيسو ةقيلعت 5 0

 5 خلا اليلهتو اًكيبست ناسللا هركذب فطنا نم ناحبس هلوا حرش ةيعضولا حورش نمو فلاو

 دوقنلا فقو ىفو 14 ةنس قوتملا ىتسامركلا نيسح نب فسوي ىلوملل فقولا ىف ةلاسر 1

 وبا تر مث مورلا ركسعب اًيضاق هذوك لاح هلاطبا ىف ىجبسو هزاوج مدع ىف اباتك عمج هداز

 ىلكربب فورعملا كِع ردي نب كليكام ىملوملل تاقيقكتو تاريركن ميشو هزاوجكاب ىفاو دوعسلا

 10 اهأادحإ اضيأ وقنلا فقو ىف ناتلاسر ىتاملا ىباب ريهشلا هللا ما نب ىلع ىللومللو ةباب: ق قات

 حصاتونزكئزساتك ءقأ. 1ظظملعتس 1:عس- ءل- لل ةهسعامرع كذطغتلعط قلات»عل 1غن»دم عاوهكمك ذم ءانتلت

 ءهلزلزا ها اآمالد ل/غ (ث,عى]رزعغ هجلصماحتتمصعس 01 ةدترمامتس ( 7*1 عما1). هدو اعجعادلتتل)

 يردتسعماملت ةسمأ 1نمسع ءل- لور !ظآظملله هممداعع لفصفر اظآمللح ممداعع ل76 كمبسم" مقالا

 زم زك ءىرسسعمامعنسم كل(" مل, ا ءعم عامددمم ءمرصزمونتكو سمع اج آمعلرأسمأ: مستمع

 عدصعأت ءهاع. ىلا مععطعأج منس ذعر كعك هلمماحتتمسعتس علتلتك دتععاطلق (ءدانق نلنقع

 هعمازعمصاسع جه0لنام.  طمععم ذم ىعيور لأ ءىرسععصاممتسس 81مل1هذ همداعع 1107 متوت»عا كا"

 عمعزم حلمم(حكقممعتس دصعلتمس ءمصفعع معتغو ءأ رصعموع 1ظاعطل' ]11. حمصت 1016 (ذمع. 18. كم

 5 1607) مطعماوت(. 1نعمتوسع مرض عمامضتمتةنس خص ط/- 11: م0ل/ةنعا عصام ةلطتق امعامتغ

 رام: 1هسنلحطتع هتأ زهر نست !ةمعدحتس ]هوسعألج لمصحكتغو دتغ بنص ][جملتطاتق ءأ زمكتم ءماتمصهت اتق

 ماءارعورععع هاعع ب 6414. 8نعفال عا 11 عل - ده عزل طمعامأتق 4ع ]1ءعداتم ذه م105 انكالكو

 حسعاوعع ا[1ه1]1ج 7”/ىببرك عرب [10ععقب 12 عن (ععاغر همصصم 906 (ذصمع. 28. للصلع 1500) مدماات0-

 / ])ع ]ءعوملتتك مسسنعتملت» ءصتسقوتع معضستمدلومع اعمعامطس» ءلتلتغ ا1هل]1ح قلاب ومتن0 18د

 لورود عل 106 ةآكسكاتم دمصم 982 (زمع. 23. خر. 1574) مهمءعاتسق. اطآمااه لعمنعملعأب

 ديا ]نطستسس ءيمقععمدععمغي نم ذللج 1ععملج ممص ]علام عدم لعسضممماتنقممعع ءدوتتع 115518

 1ععامعمعع ةاسلستغو بيرس لنلعجع ءعةدعغ آسسعاتمع ععمععةلتك. "ط"دسس قللتناعمتنل »ءاساقأتمم علل

 ممضرتسلا ءعأ مععمصأمسل هاتسعتمامتس (ءدامسعماأم 1ععمعع ]زعتطتس ءددع داماتلا. كظاماطتام 0ع

 طدع نيمععأأمصع ءممارعم >2 ععجم لتئلأ ععماتس5 ععمومموععرع ءأ مععتسماتسق ؟عئلطقواتع ([عاصتتع

 راسرععد ةاملسععمتأب نأ دآمااخ 3/ه]يمستسعا مرو طغ» لع, دصحلعم ظف»عتل6 لتعطتق, 0ع نتنم

 10 عيم []هعم لزععاسع, اآطملانح ل/غ ظعري قسم مل/هألر مدلعو ةظات:- ءا/سمير#غ لتعامع م, ننأك لتمق

 دعاماسد ممورتاعع لع ]ءعملتزس مسسلع5جاتك مات مم5انتأ, ولن 0م1ان13 ملمع زص رعمعافأاتممعتلل أ



 اهتلمع ةلاسر هذهف لاق خلا هتيعولا ءاديب ىف فقو ىذلا هلل دمأل اهلوا نيتلاقمو ةمدقم ىلع

 فقاولا هلل كمحلا ىناثلا لواو خلا لادبتسالاو راجيتسالا ىم فاقوالاب فّلعتت ماكحا ضعب ىف

 ىنأ ىلوملا ةلاسر كر ىف هداز ىوجحل ةلاسرو هداز ىربكشاطل ناتلاسر هيفو خلا دابعلا رارسأ ىلع

 ةلاسر 1205 حلا هلوسر ىلع لونا ىذلا دلل نمل اهلوا نيحاوطلا فقول ميجان نبالو دوعسلا

 ىف ةلاسر 111 خلا دادسلل ففوملا دلل دمحلا اهلوا ىسكقملا مناغ نب ىلع خيشلل فقولا ىف 5

 هنرداب ايضاق .اهيتك هنا ركذ لا هتوريج ءاديب ىف فقو ىذلا هل دمحلا اهلوا راذلا فقو

 مده ةنس قوتملا ورسخ النمب ريهشلا ررمارف نب كمح انالوم ءالولا ىف ةلاسر 20 ىوعد ىف

 ىف ايهذم بهذ مدا“ ةنس ناضمر ىف اهنع غرف بينذتو لصفو كصقمو ةمدقم ىلع تلمتنشا

 ىف ةلاسر بترو كرردو ةررغ ىف هررقو ءاملعلا رداس هيف فلاخو ءاهقفلا لاوقا ىم هجرخ ءالولا

 كمحا ىلوملا ةلاسر اهذر ىف بتكو خلا نيبملا عرشلا مكحا ىذلا دلل دمحلا اهلوأ هقيقحن 0

 لسمك ل55 ءمدنمصعم لتهاعطاتعسس عد ءأ زأذ اآصمتغات ارمتتص العمرو وتتم ءدسرم ل5 صتادتتق

 دممع ]1ءعولو هةعيلتدزا ءاع. 1طصع معامطسترو ةصوتتغو 0ع همصصتتلالف ةاوطتأق ءملطممقاتإو

 نستمع 1ءعمنم ةرععاممأو نمهأعصتق 2 ءمصلسعء(1مصتطاتك ءا معصم (ه1هصتطاتق 0عمءوملعسأ. 180هء(ءمتمت

 راه امعررزا: طمسك ]نعم ةععععام كلغمضتسس مععدمتعتعسال ءاع.  طورصحو 12511 ةرتت"ةسملعأب لتتم

 امجعاوتسمك ءلتلتاأ ءهأ لعمة عم 0عء] دصتتتت 30 عهعاوطس اطآم]]دع قلقتع/عمرن0 ءاطدادسلتتتت و عأ

 لا: مز ءض» معمراع 1ععمتح دسم دس عدعامطتست ةلمدكتلهععس ءمصلععتغو وسن ذأه آهعاربتل

 آردتتق 1006 , ونتن 1ععوأم دم 1عهع]مكلا عامي - 6415. نقاء ع 281 ءعال- 1 ةعل1ر اهمعامأنق 5

 0ع 1ءعدتم هةعقطعملتع, هسعامتنع ةطعتلل 47غ ظعرب 6 رادو 210ءم00عءدقر نحن ذه 0لن تت :

 1دتتك 10ءمو ونأ ج20 عمت ععاطتتلت ل1164 11من طعمعرم]1ع لنهممصتغ ءاع. - 6416. ظ1531ع+

 11 31 ء1- لةعر عدعامطت5 0ع لمصسم (ءداوسفعمام !ععدصلمر وست لاه ةصعتمتغ: طبهتتق آ0مو

 نسأ ذم ءيسصرم هريصصست مماعصماتمع ةتهع !1ةعمجتلغ ءاع. كتسعامر هع بست ءمصقعطدلققع 5851581

 تتص ددسصععع زنلنعت5 4كلعمسمممأات ظيصععمسم ]نزاع (ممعامجعأا. - 6417. ظنقفلءعغ 81

 ءاد عاق ةممعافطتعق 0ع لدعم 0مددتست ذم انطععاس , هتتعام»ع ة81هأللح ممداعو 110/0117 60 ل" تف

 ل1 اموع»عر, دلعم ك16ه1716ع 16 مو"ءبم لتعم هع حمصم 855 (ذصع. 13. للمهن 1480) 1201:6110

 (هرد معا عم لتغ مدعم ممعسو ءمصقتلطسور ةععانلمصعس ءا قصعاسك5تىصعتس ر ءأ رسعمتع [مسملطتم

 حمصت 873 مع. 22. لدآ. 1468) جطقم]سطتتت ءيأ2 كةسعام» 00ءامهممسس 0ع طمع لاتتع ةعوتتتاال

 حج ةامامأتم لاص ع ءمصعت [(هدحتد» دلتعمدتم ءغ ةعماعماتتم دلتمستس لعمان 00 ءامالانتلل 251م

 نتحسس عاندس 1م انطولخق 72م" ءر» ءه 6م« ع» ةامعمنع 0عقعملتا. 8عوعاوعو امهعامطتتت 24

 نتمعك ل مصعتل جععمسمأتسك ةماععم لمنس ءغ ءمدص مهططصلمسس لتهممعستغو وتل اه ةصعأمتا: آه 0

 [دعمر نبت 1ءععسص معد متعدمسس طمع امداتطتغ ءاع. خل بس ععامامم لسن 110115 477724
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 هيقف اًريخ هب دارا ىم ىذلا دلل محلا اهلوا مآ“ ةنس قوتملا قفملا ىناروكلا ليعمسا نبأ

 كابتن وضح ىملوملا اضيأ اهذرو لاسر 3 ءلاوقأ فيزو ردت ىلوملا باجأ 5 يلا ىيحلا 6

 ىلوملل ةلاسر هيفو 500 ةنس ىوتملا زيوري ىلوملل ةلاسر هيفو صلا هيلول كمحلا اهلوا ةلاسر ىف

 ىنب كيل ةيورسكلا در ىف ةلاسرو خلا هيلول دمحلا اهلوا ىنيمغتحلا حراش ريغ هداز ىضاق

 رايخالا هدابع مركأ ىخلا هلل دململ اهلوا 140 ةنس ةحمل ىذ ىف ىفوتملا سردملا ىنانوكلا ىسوم

 ميعاربا جيشلل نودبعيل الا سنالاو نجلا تقلخ امو ىلاعتو هناجس هلوق ىف لاسر 41عام خلا

 غلا دوجوم لك ىلع هتدابع بجوا ىذلا هلل دمحلا هلوا نومأملا دمحم نبا

 ءاهلأ

 ةوبن تابثأ ىف ىناتلاو دوهيلا ةّلدا لاطبا ىف لوالا ماسقا ةثلث ىلع ةيداهلا ةلاسر 8

 ةار وننلا تاملك ضعب معرييغت ىف ثلاتلاو دوهيلا ربغ ام دعب ةاروتلا ةرابع نم معلص دمكم

 1ع ل عردمأا ]ك7 مع طاسلاتب مصصم 593 (دصع. 17. لآل عع. 1487) مدمئطتتتق , (ةعامهأللل ل

 مسطلتعسس صتفتغو ونسنل ذاه زمعززغ: آدتتك 1)عمو نسكت تنصر هتك طعصع مدلغو عءاتعتم»ع

 معلا ءاع. [طسنع ا١آهالج رك مو»ءبم عععممصلتعغ ء( ءزسعك داماسكأع ذص ةنموتلهع ائطعالو

 نسور مانوأ.  طرومإ6 وعم معاستماتمصمعتس ءانمتس اطآطمللم 1060“ ىكلمأب ةعيئتممتغر نسمع ذاه ةآمعاطتأت

 لضتع ءزانق ةهيررتعم ءاع. 1)ءع ءدملعم عع لآمالخ 2ء«موعر ةمصم 987 (ذصع. 28. عطب 1579)

 ردمعاسمسع, هأ لاآماللع (,07 ملء, نسأل همح كبس اماععر "عاع لمعجاب» ه4 ىمصختسلعس(لتكق ءقأو

 ممعامطسسس ءلتلتغ, نست زلم زمعامتغت آرمسم وانك ةتصتعم ءاع. 12ءةدتوسع ه0 عدعاحطتس 17087 عمت

 معاسامسلصحس 1101 مبرت» عل ]لف عرب لليوم لكتبتنمناغ 18ماعععمعر دمعمقع آلت اطتقر عا دمصت 5

 نوع. 2. 12ءع. 15ة86) ممعاسعر اممعامطسس» ءلتلتغو نست ااه اةصعتمأأا: طفتع آ0عمو ننأ 505

 مسمع هراتسمو ةزمعن]هعطسع طمصمسطسع مللعتا هاي  ةوله. 1نمقنلءعغ 11 ءهسلتطتو

 نممعامطمع لع لتعأم ءمممصتعم : ىر لكأ ممل كعمكتأ عصا ءأ طلصتستمءعتسو متكأ نأ 5ع2511عمأ

 ىئطت “ب مسعام»ع كطعتلعط مالو ظعرو قل ه]يمسسعل 71م. 1 آمعمتغ زم: طمسك 1)عووب ندت

 هسمتااسع معطسع ءةحتقأءماتطمسع هطفعلتعماتحس هموم هلأ كسل 0عععم5متتسل 111م08انخ1 أ.

 1[ مةعامأسع عزكم ءرتعغمأ] معرب نسمضصس انطيلتل ه ]زعم ل4 امعاررالتها»

 ن4يلو. ظل - ظن م نلعأ 1ظ1- [1 401 عار نعمعامطتع لدععمم لص اضعق موماعم للك ةقانقو 18مم

 رصتسم لع حعوس عماتع لولمعمكسم لتاسعملتع , ةععتصلم لع ىصطصصخملامه معوجطعاته ك67:/10-

 رملتع, بنت 1)هنع نعممتالسم هزار, هج 1ءوله ل]مددتعمع زمام سءاهاتمصسعر ممداوسمت» .كسلهعت

 حرص قمعضتمعستسأ. (ةعاتح لع معصتماأ6ممع ءمضنتس ؛, نسه همصصتنلاو5 ]عمله 81هددتعمع 10عمق
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 رح مو دو نولهيلا قطار تعكف ملظلا ةّيلزالا ةيامعلاةةعباس بجومب ليدتكالا مالسلا]هيعل

 ردص خيشلل ةيداهلا ةلاسر 450. حلا نامزلا رخآ ىف هدابع ىلع نم ىذلا هل دمحلا هلوا

 مداللاةمولا نم كئاكل .مداهلا ةلاسرا ؛0 نس قوتملا ىونوقلا فحسا نب دمحم نيدلا

 هتمظعل ءىت لك عضاوت ىذلا هلل دما ايلوأ دمحم نب دمحم ىربكلا نيدلا مكن حيشلل

 ىنا نبال تعديلا ةلاسر 487 ءايشا ةرشعب امهلامك نأو نطابلاو رعاظلا ةراهط اهيف ركذ خلا

 نبال ماعطلا مضه ىف ةلاسر 1 ب. ةنس ىقوتملا بيدالا ىناسملتلا ىبحي ىب دجأ ةلج

 خميشلل ابدنهلا ىف ةلاسر 15  ةنس ىفوتملا ىناهفصالا بيبطلا نيرلا دبع نب دحأ هيودنم

 ننهلا ىف ةلاسر 1800 - 80. ةئتس ىقوتملا انيس نبا هللا كيع نب نيسح ىلع نأ سيئرلا

 ديحم نيدلا ىيحم خميشلل وهلا ةلاسر 104  ةنس ىثوتملا ىورهلا فسوي نب ديحمل

 باتك اذعو لاق يلا رئأرسلاب صوصخم لا رئامصضلا نجي هلل محلا اهلوا قرع نبأ ىلع نب

 لعرروك دضصتمأ ب ةنعام»ع قلل - ءآ- عء7مت»ت , ونتتك ءقلتقذو ءتكوع جهعاععمومع ءالعتعمأاع مععام دله

 لصسعاتع طلعر» 31هءاتسستعحس»  حسم]ءدتتق ءعغز هغ هةععئمدتغو دنغ كه0لهعم» ععظاأممتعأ. 110

 يمرس معملتسسس ةمعتردتغ زاه: آطهسم ]عمو ونسأ هعمكتك ةانتكق ةدعاتعتتم 122م08ع طعصتعمتتللا 5ع

 رروعماوع عامي - 0420. 1خ1- 8نعد ةلعغ 801-81 عار تمعامطبق 5ععاع 0ا1ععطقو 211105

 تاج ءزاعاج كهل« -عل-0: ل1101 موترتعل اعتب آل: [رمع (نييوعتمتب ةصصم . . . دصما ادم. - 6491. آ1521ع+

 عاد ط ةئرصر معاد حجاطمصتاتو ونتأ ءهتلمدصتف ععممعط ءعمكاوقصعتسس ددعاتتغو ةيتعام»ع كةطعتلعط

 ا ءزورب - هل - 0: 11160 1عمتوتربع0 عدو ل101 متضتضعل رو ؟دلعو 17- 1عما"ع لتعامر وتحت ذاه ذصعامأا

 ليدتتك آ1)عمو ءصيدع دصمز قاما هرسصمتج طستلل(عع هع ةيطسستاطسغ ءاع.بر عغ لع طمصتمتق

 هع مرتم ءغأ زماععتمرتك مسصلتا ع لتةدععتأ ءعأ دتاصتتات ل114 0عععرت ؟عطاتق 30 معع1ععالمم ع١

 ممم عمتعع لتعتأا - 6422. 818 ة1عغ ع] -طم لطم 0, طدعامطتق 0ع هماتم3 و 31110 4/760

 8و 7 ماب 171ةمعاف»سم ططتلماوعم , مدلعم ق2: لقللغ ظءّرزام لتعام كغ دمصم 776 (ذمع.

 12. لصص. 1374) مدمني. - 6423. 8151 عأغ 11 طحلطس ءعال-غدقس, مهعامطتق 0ع فكطم

 اطعمع لتععععملم , دسعام»ع 4قكرنعلأ اعرب 4كط0-ءا -«هاتسدمت: آعرملغق 81ءلتعم , مدلعو

 171170 6ء7م627 لتعأم ءغ همصم ... ردمرعانم. - 6424. [1 خ1 ءغ [1 ءا- طتنمص ل ءعطقر طةعامأتك

 لع كعطمعتمو هسعام»ع هظطعتلعط ]آش عيجنه قللت 472 1هعمقر» عت: قكطللملاعل ل1: 5و دصصم

 428 (ذمع. 25. 026م 1036) مجمننم. - 6423. آ1ز15ةلعغ 11 اظظ1- نصل رع ةهسف 11 طب

 ىدعامطمع لع آملتح ءزديكوسع وتملتاماتطسقع و, ةسعام»ع 110107171:60 82: 7 مدارك طل ع" 67م7

 دصصم ... ررور[نم. - 64260. 81581ع1 ءآ]دطتسب (عمعاوطتتم لع ءيدعمام لتكمهو 2116105

 كطعتلعط 21ه]روق- هل لف 11ه]عميستتعل عن 47غ ظل: قمم. ]ممتع دامت طمس آلعم اهلتعب

 وسحلت دمعصأاوود فعياعطعحمسأب ونستممع نسمع ةععومت5 مععت]ل دعتاعع هععتجولو عدا ءعاع. 11ذع ةقأو

58 ]1 
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 دمحم نب ىلع نيدلا ءالع ىلوملل ةيسراف ةئيهلا ىف ةلاسر 1600 يلا وهلا باتك وهو ءابلا

 ريزولا مساب ةيكرتلاب 100 ةنس ىفوتملا زيوره ىلوملا اهمجرت دقو م1 ةنس قوتملا ىجاشوقلا

 [14 نس ىقوتملا] ىراللا نيدلا ملصم ىلوملا اهحرش ءامسلا تاقرم اهامسو اشاي ميعاوبأ

 ىف ةلاسر 101 ٠ ةنس قوتملا نانس مجكي فورعملا ئمجحلا فسوي ىلوملل ةئيهلا ىف ةلاسر . 0

 فينزاب اسره هذوك لاح اهبتك 40 ذنس قونملا ىمجتلا دا نب دمحم ىيدلا :ظفاحلا ىويهلا ل

 ءاببلأ

 نيسح نىب فسويد نيدلا ماوقل كءام ىلبا ضرأ اه ىلاعتو هناحجس هلوق ىف ةلاسر 6“.

 هلو5 ىف ا.ام ةنس ىقوتملا ىرشوندلا [ ىىرلا دبع ىبآ] هللا دبع خايشلل نيقيلا خلاسر 177

 10 ةننمبلا ةخلاسر #16 خلا فيفوتلا ىلع دلل ديم اهلوا ةياآلا نونقوي © ةرخالابو ىلاعتو هناكجبس

 ذموستأو ]تطعم 8م زمهععتماسم أ. ع. ائطعع لع ءةدعمالم لتحتسم كاع. - 64927. اظنقة]1عأغ 11

 عال -ط عزز ءغر اهمعامطتم لع ةعاعمهممسستهو ه ة[هال1ح ل /(-عل-لأ»: ىلع ظعبي 01ه]رميوتسعلا (عأبرزاو

 دصصمم 579 (سع. 18. ل[آدن. 1474) درسم»انم و, معينذأعع ءلتاسقو سعر 810115 22ععمنعر ةمصم 7

 (زمع. 28. 1"عطرب 1579) رصمءأمتقر انععلعع همصكتعضاتغ همرصتمع آآت نات الطلقه 0ة/16و

 اماععم عام ممعسوتع 11مم ت7 - عض هجمعالدكتع. (نهرستصعساممتتنس اص امهعامطس 110115

 ر11087:]ي-ه4-0 طرة, [دمصم 979 (ذمع. 26. طآحت. 1574) دصمعسم] , ؟لذلتأاي - 60428. ظافذل ءعأ

 [1 ءعادط ءار عغر اهمعاماسه لع هدعاأعمصممتستعو هنعام»ع ا8[آه11ح 3ع“ قزتعت»#, ؟دلعم لزرع

 ممر للعم ءغ ةمصم ... رصمعاسم. - 0429. 18158114 11 ءل- طخ عسلأو اموعاقأاتق 0ع

 رسمحاععم مرتسمم عسعتت ظلمات - هلأ - لف: /11ه]رمنوتنعا 18 ع: ما ارسعل قلزعس#ر ةهمصم 957 (اصع

 30. لمص. 1550) ددم*ءاتسقو 5ع طلتاو كلل م101عدقمر» اص تعطع الز ءمعو ءقدعأت

 غيل

 1" عمعامأتق ةلكع ءماأقأ(م]هعر ونيسمصتنس ناسا ه١ 7ع, هنلغسم دامطقطعأت

 ازا معدوم معامل

 6430. 8زدةلعأغ 11 ءدسلتطترو (امهعامطتق 0ع للعام ءموصتعم: يب (ةععقر ةطقم»طعء

 حوتتمتلس (انمئد “, ةسنعام»ع 0( ةماجس مل - لاو 7مبر“ عرب 11هعمنو. - 6431. آخ5ةلعأ

 ءا-عمعاعامر, (عمعامتمه لع عمعام يمعمتنممعر هسعام»ع ظطعتاط قا لهللهأب |[ ظعبي قطاع أ -

 _هلرتنمنا] 10 ئ]يع»ةر ةسمم 1025 (لمع. 10. لفص. 1616) دصمعاتم. ةعتأ 0ع حتععمن ءمعهضأع60:

 رو كا لص مموتمكتسسسال ةمععس] سس زمذأ ةصستخأعع يعلمما““ ءاعر هغ ذمعلرتأا زامهن آمنه 66

1) 

 مرتم ةهرتحتازو كاع - 6432. 111-11 511عا 1١-11 عرسام1 9 عار اعمعافأسك لع قاتكفتلت 010
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 ىلازغلا لجأ خيشالو [000] ةنس قوتملا ىنادمهلا [ىجنايملا دمحم ىب دللا ىبع] ةاضقلا نيعل

 ىناضمرلا ىحأ انالومل كبر تاي) ضعب .ىنأي موي ىلاعت هلوق ىف ةلاسر #4 2. نس قوتلملا

 ىراللا .نيحلا نيعمو. قوسماسلا انالومو ىغاي هرق انالومو ىراسكنلا نيسح ريماو ورسخ انالومو

 اهنتر , لشرتاز ةنانكلا ىرنحإ قءلتدو :ةنقت فوت يحي اضلاو لايعمل ٠ .ةابحب نبا: لداسر ؛018

 تق نس قروتما) ىرعملا هللا, نبع :ىناناححا .العلا نا لماسر 1570 'اباب, رشح ةسمخ_ ىلع

 ةلاسرلاو ةكتالملا ةلاسر لثم ةفنصملا بتكلا ىرج ىرج لاوط لئاسر لوالا ماسقا ةتلث ىعو

 ججنملا ةلاسر لثم لولطلا ىف هذ نود ىناتلاو ضورعلا ةلاسرو نارفعزلا ةلاسرو ةيسدنسلا

 ةدامنام3 هرادقمو ةيتاكملا ىف ةداعلا هب ىرجحت ام وحنك راق لداسر كثلاثلاو ضيرغالا ةلاسرو

 ىمضتي بانتكو بيوغلا نم اهنم ءاج ام ضعب ريسفن هيف لسداسرلا ةمداخ فرعي باتك هلو ةسأرك

 ىمزراوجلا لباسر 12. قداصلا رفعج لداسر 127 ةسارك ىيرشع ىف ةيضيرغالا ةلاسرلا حرش

 دسعامتطسع لقن- هلعمل]اأ [ كآ0ه7]هأب عفن ]10هطءميستسعا ل1 اتاةزا] طظ1ع»0مناغر ةسصصم [5

 (نمع. 4. عع. 1130)] مصم»تمرو ءا 5طغتلعط قكقتسعل ©]ءمعول#و ةهمصم 520 (ذصع. 27. كوصت

 1126) ررمعطبم. - 6433. 8نعةغ1عغ 81 ءمساتطت ندعامطتق لع للعام ممهمتعم : ىرآلأع

 وسع معمتعأ ةلتوسم4 ةتعممركسس آ82هرصتمت طنتكعر ةهيعامرتطسم ١آه11ه همدانو قللتنعلا لمن 6011و

 3آما1ج همدان 17 مو»ءمر 1ظستع 8هوعنب ل طسمفسة, ا1هلله همداحو (2ه”هططاعاق, ١[1هلله

 ممداتو 8776 ع8:(1 و 1101:- ع0- 017: راي“

 06434. 8 ءءمتا [طه ذططقش40, ءونزمامادع طعسمأ 11: قط80. حدلكمو كنق لتعاخ ءأ

 دصصم 385 (ذمع. 5. 7"عطع. 995) رممعانتلر 0ع حمهتتمق هةعكتماتسصدع ءغ ةجاتق ءرتقأم]2 نس

 دعما طءعملحصتس ععمعتطسم. ]طلزستكسم ةياذم وستنسلععزس قىرتالم. - 60435. ظعدفتل كطت'ناةهلقو

 يويتكامادع قاسعلتك ظ8ءعو 450ه1]7ملنر ؟هلعم قكطتنام]( 21مم" لتعات عع ةصصم 449 (ذصع

 10. اذ[آدع6. 1057) دصمعطتت. 1 عع ممم عنو وسمت مرلنسه لع ءيته6عماتق 1[ههعتقو نسمع !ذطعتق

 بيرس ممستتتم هتستاعك هدصغو دغ 77 2:47أ تأ -1»ءاة]يعا , 10]- 18:76 0012-1171 , 1 أ

 ع]- ورع "ان, 1854761 ه7 - هسئل]ب ع هععتصلم لع دتقر وتهع طلع ططعكلمدع5 ةانصأر انا 12110 1[ 1

 1-6 عق]عو 1ة41ءا ء]- ةعقمأل]ر ع هاته 0ع ةيتكامالتك طععوتطسمسم دعتغر نسملعق ءعقع تانصكو
 نسمع رممرعع انقتادغم ذم ءمزكعه]معسم ءمرصسعتعأم ةعئطسمامت. طتطعع قلطث7ع)م1 هءاتصوعضأ م5
 لعععرس اتمصسم (مهعععسامع يرسم »ءطعصلتع 1لعد حلتسم ائتطسصم ءلتقتغ 181006 ؟آ-ءدنقأ
 ةمكعضتما مدمر تطأ مدعاعمم ءعمصستسر ونممع لص ءيزمأ هاته ةعتطعملتم ةتمودتمسم لعمال ععدصطتتو

 هعمممتغب هغ لعمتوسع همانكرو نسما يرسم عمامسسسم ذص 22/- ]غةىنلءا 1-11 عاب” ةل/يفزر عا ىفصلتصعأ 0

 عع حتعتسأ لعععمس م]لنمصتست 1ةةهقعاعسلم5 ءدراع6أ - 6430. ظعففتال لدنك دتو ءراقأم]ةع

 لمست” 18/- كم لنع دس 6437.8 هعقتا 151 -لكط هد دع ءعمرسأب ءيتقأم]هع 71701647 عتئالاةأو
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 اهالفا ءافصلا| عراوخا ::لّياسزا هواوي ةيبعلا |) قياب رو خ هحو 7 قيمت وجب كابير تك ةزاق

 ىناجكنزلا نورا نب ىلع ىسحلا وبار ىسدقءلاب فورعملا ىتسبلا رصن نب .دمحم . ناميلس وبا

 نيسمخو ىدحا اوفنصو اوعمتجا ءامكح مهلك ةعافر نب كيزو ىوعلاو ىروجرهنلا دا وباو

 كيلا اهلوا م0 ةنس قوتملا ىطرقلا :ىطيرخلا ميكحلل ءافصلا ناوخا لداسر“ 168517 ةلاسر

 5 لئاسر «مم.  ءافصلا ناوخا طمن ىلع ةرياغم ةخسن ىو ملا قؤسف, قَلَخَ ىدلا هلل

 ةينيزلا 1555 ؛”ممإ -اضيأ رحسلا ىو تكلملا ريبدت ق'ردتكسا “ىلاو هنبا”ىأ' وطسرأ

 [4.0] ةنس ىقوتملا ىومرالا ركب نأ نب دومحم نيدلا ارسل لدجلا ملع ىف لئاسر "6

 لئاسولا لاسر 0*4  ةنوميملا "لاسر" 1 * ئرغملا ءالعلا ئبال”ةقوعقلا"'لئاسر' 8

 ىف ةبكهملا لئاسر عل“ نم فنشل' قوتملا" قاعمشلا دمك نجا ممركلا ذيع ثعسا أ لمالل

 10 4 نس ىئوتملا ىدرولا نباب فورعملا رفظم نب رمع نيدلا نيز خيشلل ةبقلملا لداسملا

 نيحع جه ممدصامع قلطل-ءا -مسفل ذمعلمءنع ءا ممصتسع ةطقتن- ءامبسأ# ءىمهعاسلععع لتعتس-

 معيب اب 6438. 1[ عدقنا] زططتعتمص ع]-هدكقي اههعامطتق طولعانلا١ ةاصعءعجملاهلتقو ونتم5 لأ“

 50/عضررجات ال0 ]ءميوترنت عل طق عبو رالمع»» ظمعافرم محلعو 010ءم00عود# لتعاحخر كلت اارمعمتا ك6 اعنا

 11 27 ءننزاناغو كنا ل آنعا هلي" ةزمتات»# ى مليا ءا 2ءقل طعم آ؟ةركفمعر عدت هدسصعت

 مطتلهىمرطل ءعوصغو 1ءعععصتصغ ع يىدصقتلتتك طقطتلتق نستموتنهعاسأه عا انصاتللل 112 ءاهاذتللا

 يرسممدسعستمأا. - 6439. 1عءعدقنتا ذلعطتعلقسم ءعل-هدلكفي اههعامطتق اعهاضتتم ةاصععاهأتقو

 هحاعام»ع 21هز ء»م/2 (6م" اع ططتالمخمطمر ةصصم 393 (ذمع. 18. 0ع(. 1004) مممرتتم. طآمعئمتأ

 قا زام: 1مسم آلءم ىرروصت يعمحتغو لعتملع ءمصكمعسمج لان“ اع. [1لمع عععصسماسست ماهمع للك ععواتتل

 دار هعمل جهل مماتمصعتس معامل انت 12000 دعته 2جغمدخننال ءكمصقععا مانتت. ح 6440. آخ عدذتا

 ق3رعامغعنسو ءيزمامامع قكعسماماعاتق جل ظلطنست أ كلعجحملسنس 0ع جلستمتعاتجملم عععوم

 زاهسوسع 1ع رسدعتمه. - 60441. 11-11 ءدقنا الكا - 2 ءاصأو عار ءهيتمأامادع 2ءقن-عل-0 وف.

 65442. ]آظءعقنتا آخ ذلس ءعا-ّز د01, اهمعامطتق لع (هرتعم , هتتعامتع اذ" او - هلل ل11: ل1 ه]يتاا0

 176: ملاز 8ع[ 0عم#ر ةهمصم |6082 (ذمع. 1. قرع. 1283)] رصمءابنم. - 6443. ظ18-1 ءدذتل

 11 - 110 حلك ك1 ص عار ءستماما]وع هسحتلت ةععقر ةنعام»ع لآدم( 21مم“. - 6444. 11 -

 1[1عدقنن] 151 - 31[ ءزسا هعأر ءميزكامادع ةنكوز ءقفاوعي. - ة6وجت. 8عوقت1]1 ءال- 8 عدةنتلب

 يزماما]مصس يفسسسععمتم اناععدعمر هسعامسبع ]سقس قلاع هوم قلطل-ءا-[ عانت ظعتف لله هتهتنعا

 ىوءرب' ندر مصمم 562 (ذمع. 28. 0ع[. 1166) ردمعانتم. - 6446. 11-11 عدقتا 11-16 -

 10 طحلت ل2 ءط عار ءرتمامامع ءمرعععامم ءا ععالعمع لع ييمعم(أةمصتطانق ءمعصمتستسماتق و ةتتعأ01ع

 كا ءزلعاط 2عءقن - ءل- ل: »هس ظعد» ة1لهاسمرلر عى ؟دلعم ةاندء- ءمع»اغ للعام ءأ جمصمم 89
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 ىمزراوخلل دالبلا نم رومعملا مسي 38

 فدكاصملا مسر ملع 186

 ةليقعلا نرش ىف ةليمجلا تاحبالا ةفنصملا بتكلا نم ديفو

 مساب مورلا ءايطخ نم بيطخ اهمظن ةيفلا ةديصق نارقلا فورح ىف ناسللا خوسر كلوش

 ارتن :ةيكرتلاب_ اهمجرت مق 101 ةنس يف اتيب نيعبراو ةثلثو تييب فلا ىف ناميلس ناطلسلا

 حشر 1500 كمحم نب نمرلا دبع خيشلل تامملا نونف حرش ى ةويحلا نويع جشر

 : َّة .ء[[ / ' 50 0 2 205 00

 موظنم ىبسراف  ةويكلا تاكشر هاجمت دهكنتأوف 3 ك3 | ملا منن ّق ل 00 ىيوتملا را
 و

 خياشم بقانم ىف ىسراف ةويحكلا ىيع تاحشر م  ىلأزغلا هصلخم سوفلا ءارعش ىم رعاشل

 قوتملا ىفصلاب رهتشللا ىقييبلا ىفشاكلا ظعاولا ىلع ىب نيسخ انمض مهقيرط موسرو ةيدنبشقنلا

 مع. 1. كم. 1345) رممدنطنم. - 6447. 1قفس ءاددس هادماتعر 0عدعتمألم وسقتأوع ]ةهكا5

 (مرعدع طقطتخملوع عملممع دتعطتسمت طقطتتخم , ةتتعام»ع 117101807 1118. ب

 ن4يك. 11د عدفتس عاددص ه5: طق 10هء)لمجر وتقع هدتتصعق ءواتأدم 13 20

 ععئطعسلم هطغعت ةصلامم ءمصصم] ءععاتطتت

 ركع معماتسعأ زماعع ةعوتمأم هو 0ع عع يسممستأو انطعع 227- 4614117 ظن] - ل ع7 1©1 , نلنت

 رست عمامتسالا ءمصاتسعأ ذص (6510هددح مل ء[جأ )عا زصععكأ ما ةللقع

 نو4ييو. 18هدئلعط عا-]ذذؤذص 11 طوعتق 81-(هعدمر ءامطتلتكلمم !طمودتمع لع اناععتق

 هدمت. 005406 ذص 1277/2 لعجتمعمك م وينمسد ءممعاقسةتم»» ننتلمس سس عاتمع همددتسع ؟كدلغحست :

 ىو/عزمميو همصم 9539 (ذمع. 29. آ8لءع. 1551) سنللع يسدلعدجمام اعتطاتق ؟عمةتطانق ءمت[تمةاتتا

 طوداعو موملعفألت همدلممع ءدصص طتصولعع فمك عماتلب ع 0430. ظففطط هعنص ءاد-طقعةخب

 عامل قلزسس مدا 113ع.  طظحوص]تعدالم ؟هعامتتتلل 1205  ععصعماتت» , 202غ ةطعتلعط

 ل50-ء7]-ه]تجمت» عتب لل01مميسيسعلا حج .6451٠ آظهعطط هجتنسص ع1 - لمدسعو ةقللت قلطتس
 عمم ةعمدسمك ماهلعطع. ظحواتعمكتم معمم تتمتلت(هكنك ععمعسستت , هتنعام»ع ةطعتلعط

 6-4850 ]- "ه]رترنمتا 1876 111ه عتجت» عا 18عام ]لطس ءاتنمع [طآدمعطظاأمم وست حصصم 842 (ةطع»

 24. لدم. 1438) هعتممتك عغ مصصم ... مسمعطتتتق عدا. لعمان ممعت» ءزادك [ععلل 1ص 0065

 17عموان1]ن. - 64592. 8 ةعطقطقتأع عادط هع ةغر ةاتللمع تلمع. 8هعردم معودت عادت 2 8ءعةوطاتتل

 ونملحسس ممعاور نأ معممرسعم مهعاتعتتتت 6 معه دلتغ , ءمتطمهدتاتتتلم - 1[ ةطدطقأ

 دتص عآ]- طوع ةغر ةاتللفع مام حناهع.  كعمماسم معمقتعسس 0ع تعدت طاتق 00ء[6ان10

 هملتصته 8 معقمو)ر ا عب كلممتمءتك ءغ لع متكمع ءمضتص همتساملتك دعودلتق ةيسسمفاأتس و 3116105

 17021: 8ع: لل: 1[ ىءأرقا 8ءق]معزم (2همقكمدهأم »عب هدلعم كمر للعام ءغ حصصم 910 (ةمع.
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 نينامتو عسن ةنس ىف هللا ديبع هجاوخ نيدلا رصان خيشلا ةيحصب تفرش املو لاق 31. ةئنس

 فيرشلا هسلجام ىم تدفتسا ام تبتكو ةنأمنامثو نيعستو ثلث ةنس ىف ىرخاو ةنمنامتو

 مها ناصق: ةدانطسمو#ب عنيك« عتسا#ق + ةمامتاي#, كافاوحو ةيلعلا»مركبفاتمو قمضاو ف عاجلا لاا تقر
 هلوا هفيلاتل اًضيرات تاكشر ىنعا باتكلا

 تابح نيعازأ رجفنم رضخ بأ نوج تاكربلا رتك اب تاكشر دما

 تاحكشر فورح زا شمامت خيرأت تافط *ندكتنم ا ايناكم 1 ن

 هبيرعت
 ىنبلا ضور ىلأ تللصو انتايح نيع تاكحشر

 انتاكرب ىرولا ىطعا ىلا هللا كرابتف

 اهخضيرأت ىف تععرشف اهمامت تدأر امل

 اهتاكشر ىم ضاف دق 51 'انشطع "كنك ام

 14. كصسص٠. 1504) دمدمرعطسم. (ندسن زص همعلعاماعسو هتغر هطعتلعطا للععق» - ءل- لف» ةطكامزع

 08606//له]ع مصمم 389 (ذمع. 30. لحم. 1484) ءغ زغعحست ةصصم 893 (ذصع. 17. ط)ءع. 1487)

 رمومرت عع دصع ملصتعكسسس 5105م دعد , عغ نما ةدع ءزسق ءممقعقمات همطتلا لتمءعطمسس معععععت-

 مدكلعدعرس , لع تعمق طسع كاطعتلعدمصسص ذللسع هعلتصتم هسعتمأتم ةمعوسعمانس ؟هآست ءمالتعععع

 م( ىماتعتع عأ ]زطسنس دصصمم 909 (زمع. 20. لسص٠. 1503) جل ظصعتس معجلسععمع أهم دك زانق

 ةاماسع رممعزلملم) عهسرسق ءمرص ممكلا مصنع هتعست عمم عأا. آمعامتأا زمن

 تمنلاودع ممتع كىرتامعمتس جلطععتما معمدرن عاما عل

 كلودمع م/م ةتستالعع ءدع ةمصاع دتامع معملاس عمات

 كرما طرسعاتعتو نسمتنت» نسما ماعم ءةحجمععامع ةنصغو هملسزتاتأة أ

 ؟[كعردراتم زق قرض مدلنممتعق ء اتطبلل 8# معام)ما اذ( ةعتق

 زلومع ةجردطزعع هممح عم زكم هع طقطعملأ :

 ثنللدع [هماألع رتامع ممداتمع جل ؟مامصتس ؟؟1لمعمق معطل علل

 رتممعلز عدس عع 18عدعم نست طمتضتمتطتع عمد علامك ممداعمتل اعطانلا

 عكس اذطعأ طمعتس >10لعععرن , 1مععرت مط ءعزسق ءهفدضممةل0مطلق (61110016ب

 (قرمع ةلالكأو هد ءزدق عيكاتع ةطسصلع ءلللسح عحتسات

 مثسنم لئعدءءممتممعسر امم قصعتلته أ عمعاسعك5ت4صعتست لتقتمدتتا. طلزععععامكتم لع ءاوهمتطاتخ

 مرممءععوامرسنرت ءأ 8ع مما مب لممسسم ععمعم] معتم ةمعلتغر مصعتلتسس معلسسس 0ع ةتموعتلهعتطنع
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 هسلج# ىف ةعومسملا فراعم لاو فداقال ضعب ىف ىناتلاو ةصاخ هللا ديبع هجاوخ بقانم ىف لوالا

 ةاف» ىف ةمتاكلاو لوصف ةتلث ىلع لمتشي ةتلثلا كصاقملا هذه ىم لكو هتامارك ىف ثلاثلاو

 فيرشلا دمحم نب فورعملا كمكدد فورعملا ىلوملا ةيكرتلاب همجرت دقو دللا ديبع خيشلا

 رخآ ىف لاقو ةفشاك تاقاحلا عم ناخ ميلس ند داوم ناطلسلا مساب ا[. ةنس قوتملا نىس ابعلأ

 ةكاحكلا ىذ رهش ىم نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي هريركت ىم غارفلا عقو ةمجرتلا كلن

 ىنغلا كيع نب فيرشلاب ريهشلا كيم ىب فورعملاب فورعملا لديكم ىدي ىلح 141 ذخنس

 ركذ امك تاحشرلا ةلمكت علو ريمزاب اًيضاق ناك نيح ًاشنمو الوم قوزفا برطو اًيسذ ىسابعلا

 نا كتتا نكت 4+ روعشُك اه اهنكل ةروكذملا ةفداطلا "ىم هدعب نم اهيف .بتك .هيف

 يلا لع نب نىبحم ىب نجا نيابعلا ىقأ] ةتيلك نبا بيدالا خيشلل بيبعكلا ةرشاعم

 حاكنلا ركذ ىف » حاكنلا لضذ ىف ! اباب رشع ةءبرا ىلع هيثرو ا! ةنس قوتملا [بناكلا

 لاجرلا بحكي اهي ه لاجرلا نم ءاسنلا بكي اهيف حاكنلا مظع ىلع اك ايلف 7“

 اآكطمز وع 08670ه/1ع/ مموعاعع هعععم5 تعاطتكتطتتعر ةععتسلسس» لع همصصتتلا ؟ءمتامكتطانتق ءأ

 ءمعمت ا هصتطاتك لص ءزانكق ءمممعدذست 1[! ععمعلم جسلتغمو (ءعاتسص 0ع متعدعتلاق هط عم ءللاتقم

 ةزموجتاه طقعع اعله ءمدقتلتج معه ةععلمطسعم مرسم عطعصلسمغر ءغ ةمصعاسمتم لع دصمعأع هةطغتلعطت

 01620ه71ع7 دعت  آطضفطسمسح ١[1هللاح ؟دلعو 2101 معتست»ءا 107 - 716م: عرب ل01 متاتنعلا كأن عت“

 لزءادعرو نست ةططدعتلم ظحتأ ءا حصمم 1002 (ذمع. 17. 8ءماب 1593) هطلتغر لدكدت ةدلغمصت

 ل100 8 عءرو كءا» 1ك مضر ماتسصطاسخ وتتمع جعوتسعستمس» عديت عدمععم 200:65و اتقعأ0ع

 ىدصحعماتت. كل ظمعس اعدصقأ هنلممتم طقعع [عودصطتع : طرده ةعئصاتم لثع لووتقو ونتنأ ؟16ءةاطلالق

 ةعماتسسم كتغ درمعمسمت» 1021:1طئزر ءع دسصصت 993 (ذهع. 24. آل عع. 1585), هرعتح 11010116015

 مدلعم المر 8ع 21هاءميصتسعل لتعات ظمتاح يغار نتن هممدصتسع 576أرك ظوتا قلانل-ءآ-جارعتاا

 رمعامستتا ءا ععمععتع ةططقخألح ةدناو 160"ه)ط ظيرتتأ دسداعت> طهاتك عأ ءلتتعةأاتقو ءاتتلل

 زولعرع كرمج عممع يدع.  [لعص يىصرا ودعماسس هرعرتع ههع/م]ما ءعلتلتغو دغ طمع ذص طقع

 زماعع مع عاملممع (عوامتمسك.  مدغ يبس مادععع هعلتمتع ذالطع ةقدععادع ةعتماأوك لع ءملعس

 حعومتت عمأم ص مسمطاتعست ءيستععحتمأي نتدع (ميدعم ممص امعادضتعحتمأاب - 6454. 16هةاط

 ءا]-1]عطاط ذ1]ج درصمةع طعععغ عاد طجطتطر لتعععاتم ذماعا]زععماتق 50 ءمصقمتاتاتتا1 عامل

 دسمتم , ةسعام»ع ةاعتلعط [ كل” /هاآغ كارتسعل ظعءرع 31ه]ءميرتجعلا طع لق 3” عيوعبنم 3 عستطح

 ءا] ططتلمامعم , منلعو ل5: (01ءمم# لنعغم ءا دمصم 231 (ذمع. 7. 8هعوأ. 545) 220110٠

 دزئاكطستغ انطعسس ذم نتنهأ000ءععزرت» ءقميتأو - 1. لع معمعمامسأتم ملماع م1 0مأأ ع 2. 0ع

 ءمرسس معدن مسع درسه ساممتأ (نم (ن0عدصم ءغ ج]لتتع [ولعز) - 3. لع زتمهر نسمع 1]112111109

 طمصمرع عزت معماوصأ - 4. لع زتعو وننمع ةعيماسمع 2 تعم بدرزنمأ ع م. 0ع زتعو نتلهع لآ 2



404 
 5 اهيف +. ؛ساكنلا "نم .باوبا#»وكذ ىف «٠> . لاوخالا  ىق:ءاسنلاو .لاجتلا كالمخا قيد ءاسنلاا نم

 ىراودل ىلع ناملغلا ليضف ىف ]ام قناحكسلا مكذ ىف 38 ةراض#و هابلأ عقانم نم هتفرعم بجي

 نم مرحلا“ هنم "بجي ايف 1 ١ اهلغاو ةدابعلا ركذ' ىف 1" *ناملغلا "ىلع قراوجلا لضف' ق1

 - فيحرلا فشر 4050 ملا هركذب اخاتفتسا دلل دمكلا هلوا راعشاو رداون ىف © ءاسنلا لبق

 [4ع ةنس قوتملا] ىفاشلا ىدفصلا كبيا نب ليلخ ءافصلا نا نيدلا مالصل فيرلل فصو ىف

 ىطويسلا ركب أ نب نجرلا دبع نيدلا لالجل لالحلا رحسلا نم لالزلا فشر ه1

 هتليل مهنم لك فصوو مهنم لك ور امئاع نيرشعو نيبنثأ ىف ىعو هتاماقم نم 11 ةنس قوتلا

 ىفتل ىناليكلا رداقلا حبع ييشلا تايبا سيمخن ىف نيلهنملا فشر 00 هنف ظافلاب اًيروم

 فش, 17ه خلا ةبايصلا لغاتم بذعأ ىذلا هلل نمل هلوا سادسالا ق سامخالا بروضي رو

 مستمتع كتمزسمأ - 60. لع لتلن ععدزاملع ؟تعمركنسل عا [عرطتممتلالتا1 له القو 01136 11111102

 ةممعوصأا - 7. لع ممهصت1 اله دسهطتسممتأ ىررزاتطتق - 8. 0ع ءمعمتتمصتطاتق ءمرتتم

 ممعمدعمستعو نسمع ذص ءمتطت ناتلتم ءغ ندع ممدعتج ةانتصأ - 9. 0ع ةعمراتك عدمت اناده ل

 10. لع مسععتم رسعالا» معدعإأعععملتق - 411. لع مسعالاتلع مدععتف معهعععععملتقه - 12. لع

 لعوموازومع عا لعرعواته - 13. لع زتك ونهع م ةعيمتمأق معععددمعم معمطتطعملد ةتصغ - 14. لع

 لتعم همجت]دعطاتع ءعأ يضفتمتطسع. آطهمعتررتغ ذهن طمسم لآلعم ءدو ونقع هط ءزنق ذم معواتممع

 1معمزغ كاع.  ندقق. 18معطخغ عاد عمطلع 11 رمقأل عاد طهعاعر ةمراطتللم حلمت ععصعتمقأ

 لع 0عووتماتممع ءزدعر نأ ةهنسمانع ةصععممات5 ءةا, ةهمعام»ع العلم أن-عل-اأ د١ كابن ادور طكاعأأا

 رع: 16, كهرعل# كطمظتكمو [دصصم 704 (لمع. 21. 0عأم 1362) دصمءطتم]. - 6456. [آضهعطخ

 ءا-يمآ1قةل مأتم ءعل-عزطع ءادطقلةلر ةمعطتلتتم حونقع ائيصرا1لمع عع زمعحصأةحسعمأام ططسصتلم

 ٠١ ه. ممعقتوب ةهسعافتنع لقانا - ءل- لانا قلانق- ءأ -"ه]تسمت» اعنا قللغ ظعا» كمر اغر دمصو 1

 لمع. 4. للص. 1505) رصمرعانم. 1لذع ممقعدداتك ( 2/ءعمجما) لع متئعتماأ لسمطنق دتعتق

 لمعاتع معتأو نيك هردصعم رسماستسمصتست ذمعنمأر ءهأ عموجتللا ممعاعسم كنمس دغه 0ععععطتتساو

 نأ ىعمععع لتععملأ هدمع هعاعماتمع معمزردتم هتعععوانت. ع 60437. ط[مماطتلل ءاحس عمطقل عاصي

 عورتطتالم لدسمسس ةهونماتمسسس لع مععوتطتع هةطغتلعطت قلللسع/-ءيل» 16 مسع ينتمودتسأذ!عمعصلتق.

 (توصمعملتسمل , بتزانق هحتعام» 1 معزغ- هل - لادو لطم ظولز» ظعبي طلمززءاو حمص . . . 1801اتلتتكب

 هممضصمعأب هكطعتلعطسصم 8 عل» - هل - لفرو ةطو- ءاعلطتا عدده ذللمجو نستمع اذ ععع عءعللتلتعقع

 ا

10 

 كاي

 لن معوسع (متسعصم نستموعسعربمساتأمد كبد ىعدعطتمصا قطنخ دمنا( مازعمجت مدع.  طمعلرتغ زامت: طكمسق

 [رممب نست جوسهات5مصتتت 0عدزلعست لسا علودتسه عدا ءاععاب ةوقك. 8ظمقطل ءال- معدقتط
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 ىدرورهسلا يحكم نب رمع نيدلا باهش خيشلل ةيناذوبلا عداضفلا هفسكوا ةيناميالا جداصنلا

 رشع ةسمخ ىلع لمتشم يلا لاح لك ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا #4 ةنس قوتملا

 زا ئسلق حور .هك ىانتو دح هلوا ىدريلا  ىنيدلا نيعم ةيسافلاب هيجرت نيتيتاخو اًباب

 نب دومح ةديصق عداصفلا فشكو حداصنلا فشر 4501 خلا رارسأ فئاطلب فداك ءالما

 اري كدب قونكلا ىماللا نامتع

 كيصرلا ملع ا

0 

 مساقلا وبا لضافلا لق تلق] نيفداعو ةرشع عجرأ ةنس فدشملب مداسالا 8 عضو كدصر لوا

 نب نوماملا هللا كيع ىلا ةفالخلا تضفا امل ممالا تاقيطب فيرعتلا باتك ىف ىسلدنالا ىعاص

 ىلع فارشالا ىلا فيرشلا هتوم تممدو ةمكحلا كرد ىلا ةلضافلا هسفن تحمطو ىسابعلا كيبشولا

 حيبف ةذوصوأملا دحرلا تالا ةر وص أومهثو ىلدسجلا باتك ىلع هنقو ىف ءابلعلا فقوو ةفسلفلا مولع

 عا اس ةص(تو عا ريع آ[كهعطخغ عل- علطقتط ءعال- حسم ص137 عغر ةمرطتام هل720ط1 0

 رممردع 20عز1 عغ رصهست [عوامغلم 1جطسلحستسم ؟عاعرتتست (7جععمرستتت ةمل1لهستستر هتعام»ع ؟طعتلعط

 هلي وأرمات - هلل - 017: 01ه“ عن ك10ه]رمب»72ء0 همام” هتمع" 2, ةسمم 6032 (ذصع. 206. ذعر 1234)

 ردمعطتم. [1معلرزغ ز(م: ةهسعه 1)عم دحسصلمضتنت>» لمدصتسم ردم هدصصأ ءمهلتمصع ءاع.و أ

 وسنصسلععتس ءدمتتع عغ لسحه ءمصعاسعتهصع5 ءمرسر»ءءاط عملت.  ظءةععتعو 21101: - هل- لخ 7” هعمل

 ماعم ءامأم ةمعلرزغ ماه: طمسسك ءأ عامرتح كر هلاك كملتساأت5 ةمصعاتق ع 1هاتتعم ردو كاءعمتع

 ءونعوزتم هعتطعملم ععم]بانك ءعاعب ع 6459. ظمعطلق ءعادص ءعدؤتط مع 1[كممعطق ءل- غعةط ةتطب

 عمرجطتاطتم جلصممت مصل ءغ دممصأ [ععامأتم عءعرتتت 1زمطقمطععامتتتلا. ©6540(  , دتتعأم>ع 1110110

 86+ 01]» 0: طظات»#2, هصصم 935 (ذصمع. 15. ةتتع. 1531) متم1ا10.

 6460. آل رم ء]-عوق ل. 0)1ءاعلمح 052جم طاتتال 850201118111117

 طروزرررو هطقعع وأم جعامصمتدتعو غعردرتمرع 1ك]دصأ آ8لودممعأ معاج ةعغ ةمسصم 214 (15.

 11. لآدم. 829). - [|[ةذلززعزم طوعع. الع طعمع مدعتاسمك لكان [عممت» كانق0 للموت اص

 ازارو 7 م*"أرك 88 (اهطمعنأ ء7- هردعر» لتعتغ طمعع: آلاعمتادم طظكطقلتكع سس دا قك50/ه7ه]

 1167140 8 مدي-ع7,ءع]40 ةكلطادوعأت لحتس معج عمتفقعأو ءزدتق ةمتسم معمعقامسأتأسقتسم اص جلت تتكععملد

 مدمتعماأتك ةسستسملا» هزرععمست 20طتاطءعمعغ ءغ عملت هماطتلع ذكئذ هعععصل عار نغ 06ءامتممق

 مطتامدممطتعمعم جعوزعم»ءغر عتساوتع ءّزدك ةهعاهأتم معن قلسفعععامس دقدتلاتتع اممعاقععدأ ءأ

 زمعكاستسس عمامركست مقام ممدست عمدت ةطأ 0ععععمامرتتس 1معصمع اضاع]أاز ععععماري ءعامتطتلم حصلت

 هب ةسمنلتا هغ زمععصتسسا 1مهاتعدكتغو نأ ؟ل05 006عءغم5 كسأ اعص ممتع ع ؟هدتتق 11026511
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 لثم اوعنصي نأ معرماو هتكلمم راطقا نم كصع ءاملع عمج نا ىلع هلين هدحو هفرش هتعب

 هلبق ناك نمو سويملطب هعنص امك اهب اهلاوحا اوفرعتيو بكاوكلا اهب اوسيقي ناو تالالا كلت

 عبرا ةنس مأشلا ضرا نم فشمد دالب نم ةيسامشلا ةنيحمب اهب كصرلا اوّلوتو كلذ اولعفف

 عضاومو اهزكارم جيورخو اهليم رادقمو ةيدصرلا سمشلا ةنس نامز ىلع اوفقوف نيتدأمو ةرشع

 5 نع مهب عطق مث ةنباثلاو ةرايسلا نم بكاوكلا ىف ام لاوحا ضعب كلذ عم !وفرعو اهجوا

 هيلا اوهتنا ام اوحيقف نيتدأمو ةرشع نامت ةنس ىف نومأملا ةفيلخلا توم مهمزع ءافيتسا

 دهرصع قف نيمجكنملا ريبك روصنم نأ نب ىبكي كلذ وت ىذلا ناكو ىنومأملا ديصرلا دوهدو

 مهنم لك فلاو ىرعوجلا كيعس نب ساعلاو ىلع نب دنسو ىزورورملا كلملا دبع نب دلاخو

 ركذ [ىهننا مالسالا ةكلمم ىف تنناك داصرا لوا ءالوه داصرا ناكو هيلا ابوسنم اًكيز كلذ يف

 10 ىطسجملاب ميلاعتلا بتك متخ سويملطب ريبكلا مّلعملا نأ راكفالا ىهتنم ةردس ىف نيدلا ىقن

 زاججالا نم هيف ىلا كقلف ريصنلا ريرختا ماندل كسم هل ناكو هترابع بايلالا ىلوأ تبعا ىذلا

 ىئدعاتطتك قليمععسست 5ع قم ععععدمع عع ءمدوسع ةمقاضس عصام كللتك ةئئستلتلخ مدعدعع ءأ كتض ذتك

 جاعا1مم رصعأتس هردصتخوسع طمع ةمععامساأته ءمعممدعععع زر هطعععغعو وسعسحلسملستس» 01(28ءرت ةعاتق

 (معورمغ ءغ نست ةصكع ءهسبص ؟لدععمسأ. 0طقععدأ ةدمغ زللا تع عا هطقعمهاتموع» هزرع طفضتتم

 زمعاسس 1 عمامكسل ذم نعام كاطعمسدمتعي ونسمع ج0 (عمعاست ]طنوس دعم ءعصسم دم ةركتم مععاتمعاطدأو

 حصمم 214 (زمع. 11. للدم(. 8599) زمهاتطتعطتملأ. [موسع حصصأ 5ه]دجعف ةقاعمممتضأتعأ ؟ءالتزناتكو

 قسم 0لعاتممقممتم يسمصأت(ةلعسر رسم لمصعتم ءعععماس عرس عا هطقتك ةسسصتسمع ]وعد ءمعممةععتع

 و ةملسعحتمساأ. ]لمع همهمنممع ةئصسل هممدصتللم ءورصتص ءمعممر عصتصأو نسمع ذماعع ةاعالمق

 مادمعإاممه ء طحمف ءعرععامطحساأ. "لكس عجم ردقتس اكطقلتكمع 21هسيو عمه ةصمم 218 (ذصع

 27. لوم. 833) ءعوتأ ه ءمصقتللتم مدتتممموتام معع5ةءونعملم جطواتصعتعر نسح 0ع ءةتقذو ]1 ععلق

 عود سمع يماعسمادملم حمهدععتتا ىدصأ ءقممكأت عممضتمسأر ءغ ]تطعم دصلع عمهطتسس 0طقعععقم

 نممعس ة8لحسسصتعمست ( 72/- ]ض8ع50 77/- 71متئعز جدممعالهعضتصا. 1طتنع ائطعم ءمسرومعم(6

 ممماكعصتمأا 6”7/بب6م ظع» ماع 21هييعس“ (ةمحمركتك طسلاتق ةقاعمصمتستت5 معماتمةتستقر 1/0

 1[ عرج قلط0- ء-رسعاتلب ك1 هن مء» عمر كلنا عتب ىللعر لف ظعتي كمقل لمسياع»ة, نست ةتمسعنلت

 م لع مم (مطستلمق حهاعمصمتصت مقر نيتتطسخ ممدسعم ةيستت (عطسعطقصغو ءقصاآععءحتص(ا.  ؟[ةهدكنت

 هالوعكماممعم مرتسمع طظيعضتمأا ذم سر عم 81ماطفسصس ءلمصم سس ![ةعامعي - 1طلمعع زلالعإ.

 10 1هعقغ- هل - لو ذص تطعم كقل»ءأا سساتعالاب ءل- هرقل:  ظام] يحمعتق لمعامل دسهعماتقر ةثأو

 لزطرعمع ردماط صحا تأ عمك قلصفععدعم ءيصعاسعتغو تتزدق ءيىماتعمألم دتعمج طعمع ةمولتامو ةدععزجس

 ننعم( 2مم“ - مل- لأ هسكاعت مععمومتالم ءمصعأ نكزقصعت» طتاتكقعم زسطنتغز ءعماع ءصتس طخ



 غال

10 

 د
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 باتا لزي مثو لوحفلا هيف ريح امب ةمهملا تادايزلاو تاكاردتسالا ىمو لوقعلا هب رهب امب

 نبا ميعاربا نب ىلع رهابلا ةماهقلاو رهاملا ةمالعلا ءاج نأ ىلا لوصالا كلت ىلع نيشام داصرالا

 ةجراخ ةيعونلا اهروصب نكت مل ناو كو ةميسج اًتورف اهنم عرفو ةميظع اًلمصا لضاف رطاشلا

 وهظلا [و ةسايرلا] بح هلمح هنا الا ىطسجللا ىف هتك ىلع نعربملا ىريودتلا لصالا نع
-_ 

 ةطاسبلا[و ةجامسلا] نم برقلاب :لخ كالفا تادايزو اهلاونم ىلع خسنلا نم ملسي مل تارابع
2 

 فيلطتي الآ هتالمجام فشك دحال رسيتي ال باتكل هذا هللات اهلاثمآ نع بانكلا كلذ ملس

 بللا ظطبرو بلقلا دقع عم تاولخلا ىف عاطقنالاب الا هتالكشم لح رشبل رسيتي الو تاوهشلا

 نيلصالا تعلاطو ةسدقملا عاقيلا ىف أشنو كلو ىمم ثنك املو لاق رابتعالا تاجرد ىلا لوصولاو

 ةلوادتملا تاجرلا ىف ام تيأرو ةعئادمللاو ةعناملا دعب امينوصح تاقلغم تكفو ةعلاطم لمكا

 ١ ممأو طععوتأاوأع دعس دار مغ دمعمأعع زصلفع طغطءإومععمادعر ءأ عيممإ دعسأمو ءأ 2001 6ةس عما

 كمحتتو د0 ءءلغو نمتطاسع متع ؟عأ حعداتمدتست جاامصتاا طفعععمغعو صعع جهاعمصممتسأ 056252010-

 متطسع هععدمدأل طقعع معلمعامتج ةعوسن 0عدتعسسغو لممعع متع ءعملتنممع ةنمعجتلدعت معهعلتغمق

 مغ زماعا]زععماتحه هدسصم متعهطتاتد ل7: ظوتن 1[ عفو طا -ءاد]ر ما ؟ءعمتعطدعو نحل مهتسعأمأه

 عامطت]]كتغ كعدحتعسكتسمو عءغ ةدماتلمع ذاملع لعععمجتغ ععوملقم ةععتصلهمعتممو ءغ !][1ععغ طقع نص

 [مردصتعق عدتك همععللعأ5 ممن ءيععلوععمغ معلم علمأتسست ءاععاتضتةعتطعمك , ءنزانق ؟عطاأقم

 حعجسسم ءعماته ذم ةلسحعععأم ةمتعأم ءعدغر لهدصتممهطتع (هيسعم ءأ ةيتعام اهتم معهعمم]] ءماتق

 تمزلتأمه عدس ةسصمسأتار دنغ حتمس طقصع طغعصع ةمقاتطتدتس ءاتسوت ع" عغ عا ةقلسفععقاتتل

 مرمممعتلمصتتسا مج عرطتة كدت ؟عامامأأمصعر لص نلتمع ادع [معاتتتلاو عغ لتعم متم رب عطاتتت 1006و

 حج ومتطاتق مدعاعع جهلصت((عملتعف طقسا عع ةدلكس معدعقأتأاتغو عغ 200135 هعطتطاتق ءمع]ءةاتطسع

 زسرماتع ممم عأارو وناتخ 0100 20 عزمت( دغعمت عغ ةصلدعطتتت ما0رع 2عععلسصسأ همن[ ةاتظأو

 تتزادكتسمل1 معطسع دغ طنع ]أطعم ددصسمتك ءيدعأر همامك عملت. 8 عع طعن ءءعىاغ انطعع ءقأو

 تنزه معمممدتعنلمصع5 دم ةسستسفت» علهعأمك طفش كتوتحتسسص 1ةهعزاع عه مءاعوععع متكأ

 يم101(ةهقطسع ءمدصم ءدءعملتعرو هعوتع ه]]1 طمصتما ءزدك 0118 عدلاهغعه ةماكععع ءمماتمعأغ ملقأ

 ةماتملتمتطسع ءىممادصلتعو ةغخ دغ ةستسستتع ةلونل 01 5ةموصحطتسص عا دمعمك اذه جلهم عدت, هه

 ونندع زمدع هع دممات عدتأر نأ ؟ءمتامأعمل (01262ع2عأر هلمععس (هغعست ءعاععتم ؟عطاتق مطهعطقط ع عأو

 دممءعطتقعو مهمدع عامعتدعو ه0 حععاسسماتمصتخق ععجلسع ةبءابعملأ ةطتتسو ءدعاسلءطعأب

 نسر اهودتغو عع زتك عةدعستر وسل لص (2جعاتطاتق هدمعأتم ههات عا عاسعقلا عفصأرو عأ 1150116

 جحمعطعائعممس .هدصمتطسك مدعنطسس ةمقمءدعأددعتر عغ ءامتتكدك ءمصتست جعععج ةلتطم 105 ةدتس ع
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 هناحجس هللا ّنَمو دصرلا ريرت ىيحجتي كلخلاو لابلا قلعت مضافلا .للؤلاو مضاولا للخلا نم

 ماظعلا خياشملا هاوفأ نمو ةربتعملا بتكلا نم ةيدحصرلا فدارطلا ةلمج ىقلتب ىلع ىلاعتو

 داصرالا نم اهب ىطاعتي ام.ذكم ىلع" تنهقاو فيفونلا قيرطب تامهملا نم تالا تعرتخاو

 دعس ةرضح مظعالا ناتسالا ةراشابو ناخ كارم ناطاسلا مظعالا كلملا رماب ايتيصنو نيعاوبلا

 اًيناح ةديدجلا ةيدصرلا تاريركتلا ريرقت ىف تععرشو ةفيرشلا ةرضحلا نقلم ىدنفا نيدلا 11

 ام اوكاله ىأر دكصرلاب لمعلا كارأ امل ىيدلا ريصن نأ ىح ةبيرغلا تا
4 

 ,درسخلاو ةييرقلا هوجولا
07 

 لاقف نوكي نأ ركق ام عفديا هتدداف ام موجنلاب فّعتملا ملعلا اذع هل لاقف هيلع فرصني

 ددلعأ نم ىمري دعدبو ناك لا أذه ىلعأ ىلأ علطب نم رماي ناقلا ةلاثتم هتعفنم 3 بوضا انأ

 0 7 ا . م,” 5 .. 00 4 9 | رم 31
 ةييظع ةعقو هل تناك كلذ عقو املف كلذ لعفف دحا هب ملعي نأ ريغ نم ريبك ساحن تشط

 نالعاضبعام عع لعلعممم ممعضتتعكسءند ءغ نسمع لص نقلا هللمكتستك امطاتلتلق هقاعمصمست علم معو ءا

 ردم ءعمأم هعوأ ل( هدزامه ءغ ىمصلتغم نستعمل ءعام 1ماع]] عجتمدعسضم مع عع ةمصلتستق هنأ

 هاروعررج مت ممعف معممكهصلممك ءغ ععرعاعصلمم ذصعاتصمسضتسأار عا ]ل نتف !دننلحكطتق ها ءهحععامسم ردع

 مرد طعمععماع دلل دكتكب دتغ متلامق عهالمصعم هطقعع 5 جالمستسلاا ةقاتتمص مددت عمضمتل» ع !ذطعقر نسمع

 عمسستتو جهنمعامرتغمكع عمسلعصغو أ عدع هربع لمعغمضتتس معضتاأمرخست» لل5ععععتر عمم طعن

 زندماضستتس عماو ممكتدح ررمحتتسع معععمدمتتلح زصك عمزععررل ءغ طعم »عردحأحو ونسمع 05625: ه6مصتطانق

 حقاعمممتست عزم هردع طمصضتنس ةصقاضتسا عمامللل [ةهعاتم معو ععتسا ممدععمأاب ه0 ؟ععاامتعس 2005ععطع

 ءةاملعععس. آ1لمعع زدمحد ظا-116/ ]1 4-17 سمت» ةدلاخص ك1"( ]6من ءعع يىمقختلتلم دصهعتماست

 ةيسسسأ , ظحععاا ةواتمع ؤمل- ءل- لا طر علم نست تئللطق رم عتدتك ةهننعتقأأ متهعععامد' تاو

 معئتررام دصحصلمكأل. 1هوسع ملتح ءممقعضردامرو نتمع ممكتفم هطقعم ةللمصعق ةقاتعتمص مهدت قف

 يماتمعطمماأب ذاك يصقاأتكس عع اصععرتب دغ "هانمصعتس كتم نلت عمتست لل ع"-عل-11: هع عمت"

 ءأا طسزسق ددمعتداتت ةيسنمل ؟:عقالتعلتم زمقهتم[ عم.  كدعرع زمهم ءزادق ؟ةعطو اعمصق عر مطتر اتقولتع

 رد ععطملمو مرعمجدتسمق ءا ععرمعت 1 ممعف ةتنصودتل دععم ه001ل]3.  (طسسص لوم" -عل-ا: ةههاعوت متت نق

 هاوعرماتممسعم امقاتاس عع ؟ءا1 عار ظل /معيو عدس معرس ؟10للسدع ممضتمكطتتو واتمنا (ةعامطول و ءأ

 رزماعمجموعدصكتت (سمسممتس طقعع ةعلعمأتميو ننمع جقانتذ ةرتععاولر طقطعأ تلات (هلعت ع همست

 سنام هد [مععرع مماعمأب نحنمع همكم ديغ ظمصأ لعقاتمملو ةيصال رلمعق»- ءل- لأنو ؟ععممص لتقف عت:

 لل ءزدع تاتالزأ ماعد ممطحصلمست» ءحعيضرتام نكاح آس ءعوأم» ةلتوتعلل 30 ةلتتطتتت التل اتزان

 المعز [مهاتعساتس ةقععملععع لوطعملأ ها دع عماتعع عجاععسم تأ هرصصتطسق ةلتئتع معععتتم سمعه

 معاحتم معمم حط عم لعززعماسع رعضستاادكي - ممل تس 1طل(/4مع ظععأ ليقفتددعأ عا معاكتع

 لمعزلزهدعأمو ىف ءلتلتغ رسهعصتتست ءأ طقمضصتعضلاتتللا , للتلف 012265 ونالأ 1:06 5: ع2ممطقماانل"
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 ءىت امههيلع رمغت ام امهناف اوكالوهو وع امأو فقعصي مهضعب داكو كانه ىم ّك تعور ةلداغ

 ام هيف ثدحتملا ملعي :ةددافلا هذه هل ىموجنلا ملعلا اذه دل لاقف عقي كلذ ناب امهملعت

 اذهب سأب ال.لاقف هنم لعاذلا لفاغلل لصحي ام ثارئكالاو ةعوولا نم هل لصعي الف ثدحي

 اويتاك 0 دصنلا تالا نم ديف عار هنأ هجرفنو دصرلا لخد نم ىكح

 ةز وكرم : ىفو راهنلا فصن ةرداذ .كوالا.ساحت ىه. ةذختم ون

 ةردأد هيفو ليملا ةرداذو ضرعلا ةردأ 3و ج وربلأ ةقطنم ةردادو راهنلا لدعم ةردادو ضرالا ىلع

 بتكو ةريثك ,تابالوطضاو: اعارذ هرطق ةعس. نوكي .بالرطصاو  بكاوكلا تيس اهب فرعي : ةيتمسلا

 ةيصكي ل ام كصرلأ ةرامهع ببسي اوكالخ نم لخا نيدلا ريصن 5 ىضرعلا نع ىكحو

 2( ل 1 نورشع اهحالصأو تالالا لجال ىصرلا غارق دعب فخأي ناك ام ّلقاو ىلاعتو هناكبس هللا الآ

 رانيد فلا

 ةغارم دكيصر ىلا ةلمو خمس نمعبرأو ثلتو خدام عبس ةركاهلا لبق سخربأ كصر هلأ

 نسمع ةطسصص] ءععمطتس عا حمص هسا ةطغعذعغي وستص همصصتتللل ةملتصت 0عاتودتاتل ه1 1ع ات1

 راهو - ءل - 08 هحاعس ءأ طمع معوتموتتمتلت مععطتعطقلأ مصغر تكتدل نتقع "عمق 0ءامرردم

 مووعأ طعصع ةعلععصأ. 8( نم 1معام را هعق»- ءل- ل2: [آآدمعر دتأر ءهقأ حمهاعملظتتل معصتأتم, 0

 مص مععمد» , طقعع ءّراتق ناتلتاهك.  (هنأ معد سمكه ءوتص ع دتم]ت طن وتقع طماع لسصأ طعمع

 ةعاأب معع ستللم غعمعمرع ع1 ةمالأ قطملتصسع ةتعطقأتعب ن0( ةمعم»لأ ءغ طقاتتلل 1علاتتال 111050

 ةععلتك مع: لكععر ةموؤمتغو طعمع هع طقطعأو ءغ هطقعم هع مصعم كبس سمعتم ءعع لاتهة1[.--

 نأ طمع هطقعم معمرتسس 1ماططضتسأا ءزسكونع رنمعأع5د ةتمونلمق انطععع مععاسكأئوعتمأاو 1طت

 رسدعسمتتل سكتت عمامنن1 .ءمرتتمتت 1101هدع لتعدساأنل, 1هاعط نلصهع ءرمطأ مقاتل أنا

 ةمصتتلتكق رمانضطاتق دمكاصتعطتسس (]. ع. ةرطقعسعد ةستلاةتفزر نسمع وستموتع قكمءعدلتق ةهعصعتم

 مرت ممك112 ءدغو 01101012 مللت 11628101 صتنتق عدأ كانجنا2 هند 0عاحسعو ةععتسلاتق ققعاتلاتك

 ةهعوستممءانهلتع و كععداطسع جملتدعي كععتطلسعق 1دتطتلتستق ءغ قكمععدلسق 0ععازمهاتمطدتعو ممدتم

 كعوتالسع ةعصتاطتو نسم جعمتأط جعاعمتتت 0عممدءلاكتتر ةقاتنم]هطتطسسم و ءدزاتق اذصعو 2-علند

 ( لزدرصعأاعع) امسح ةصرأج ءعوغر نغ نلممتلل ءحعرتاععععو هغ همدسلاو دلتطع ةعاعم]دطتنم. طدءلملع

 رالهعقر» - ه0 - 4: هط ظ:71مو9::( هطوعمكهكمدتأك ءعحعاستعال  .قتتكدح  امنط ٌططصت0عمكمتل مععاتمتمع

 جعععورتس دع ةدتصتلةللل 0707/41 دسعامل(هأع طهتتتهطتت*, نان معللتل0 صتعأ 1)ءنه ]دتتلحأتك عا

 ءععععاعمس ءدصص لتمستتتت عمم ممدقعأ. لطتمتستستت ةتنأعتلتل, ن000 هطععمدولن1لمصع معه ععام

 مرنم ةمكاضس عمم ءمضتستوانع م22ععالممع جععمتعطدغو ةنسسمتس ؟تعسصأت دصتلاع ل عدمت معتم

 ءىواعطدغ

 6461.١ 8مع ل [1ط ععلعط عور هطقعحهتممعم حقاعمممرستعمع ؟1تمروععطت دصصم ةعرداتم ععصأع-

 دسم ونمدلعد ععدتسم (عضاتم هصاع جععوتس 1ةلميصتعمتس ؟معامعب نأ ةصلع ههوسع 20 هطع عمك هن مصمعع
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 دواد نب لا ةفينح ىنأ كصر 150  خنس ماشلاب رطاشلا ىبا نصر 1501 فلاو ةدامعبرا

 ةخنس ىقورببلا ناكيرلا قنا كصر 0ع نمتدامو نيتلقتو سمخ ةخنس نايفصاب ىرونيدلا

 :غارمب ناكليا كصر 41 ةدامتامتو ىدريشعو تلت ةنس لكنقرمسب كبي غولاأ حصر 1

 0 3 (َنَ م ال 0-00 ر 1 ل رحل : 3 3 1 رعشئامو .ريئامتثو رميح / شح دأ لدحر لعد سوت كللدح ب ةدامتسو . 12000006 عمد فس

 نيسمخ انس دادغيب ملعالا ىنب كصر 1460 نس نيسمخو نامثو ةئامعبراب ةركهلا لبقو

 ةخنس ماشلا ىف ىلاتيلا صر ك0. ىقرغلا طيحلا لحاوسب وخبات كصر 1101 2 نيتدامو

 هما ع 3 11 .٠

 نينرقلا ىذ ىخا ءانبلا ىممورلا سيابذ خيران روكذملا دكصرلا م لوصملا نوناقلاب ىميفلا

 كدر 0 جلطصملا ميؤلا ةهنعو نيندامو نيسيمخ ةخنس عمي ىمكاكلتا كيصر زا

 ع

 خدام سند ةر هلا لبق رعنتخيل ةدامعبرأو نيسمخو عبرأ ةنس ةيردنكسالاب سراحوميط

 321 ءءمعامع ممعامم دصتللاع نسحلعتمععمأأ ممصأ معدمعاعتععدأان - 60462. آ[هق4 ]طم عانط قالب

 هاططوعم مات مصسعم ةقاعمصمرستعمع ةهط لاس ءقمزلملق» ذم كرحسصتم ةمسصم ... امعامع. - 6463. 4

 ىطت 1[1دملآدي هطقعس مالممعع هةقاسمصمتستعمع دلط قللتع 11هنورم لآتنعا عتب آلاقمتنا

 /رزنيمممم»م ذم هسنطع [كةامطقم ةمصم 235 (صع. 20. لدا. 849) [زجعامع. - 2 6464. 5

 ى طز '] عاط قمر هطعع هلتممعم فاض ممدستعمع هل قلنا "] منع 8ع ةمصم ... [آهعاهع.

 0405. آ[1ه504 01 نعط ]لذ ءلعر هطوعمعهئنمصسعع ةماعمصمتسأعمع هط 0ع عي ةسمم 823 (ةمع.

 17. لوص. 1420) زمعامع. - 64660. ][خ0-5 ]11 ]لعطةصر هطقعم هللممعم ةماعمصمرسذعدع 1/18/نان

 31ءتاعطمع حمصم 6057 (زمع. 29. آ2عع. 12558) ظطعامع. - 6467. ظمقل 8فخأ] ءرصآ1وتقو

 نارععرواتممعم مقماعمممتست عدع عمل ودمعأ لسععمأتك هعاموعتماو نتتصلتتع ةصصلق ]056 0]طةعمعمم

 (نمصعج 11زممدععطأ هع نسملعم ععصاتمص نستصوسهعتصسأد هعام جمصتق ةصاع جععدتت 1قلدست عدتل

 [معئعي. 6468. 8ظفع 4 آ8عءعصتس- ع1'د] هرسر هطقعجومصعمق ةقاتمممرستعمع هذ طلتك قل'/ مست

 ]آظمعطلملأ ةصصم 250 (ذمع. 13. 1"ءطع 804) زدعاممع. - 6469. [غد5 0 '1' قطاع طسرو هطقءكفم

 المدعم هقاعحمصمرصزعمع 1/1 ذص 0ءععمصت كنئلمصاتعت ]ئغمرتطاتق [ظمعاممعم. - 60470. 1[

 [ئ8-1 ءاغفسأو هطقعض هاتمصعف معهاعمصمتستعمع هد 28عام ذص كرته ةمضطم ... 1هعاهع. --

 0471. 82هق0 '""طعممر هطوعت ملممعم مقهطعمصمرسأعمع "![طعممتم قلعدذحملعمت همم ععما05

 رتعاتصلأ دتمانلال جصئفخ ةهضاع مععوتس زمه]ديصتعمت» ةمعامع. آم (ةمطسلتق ةقاعمممتستعتع هع تللتع

 نادوعرماتممتطسك صفاتك ءأ © ممن ممستسماتم ةعو انكسق ءقأ ظطتلتصمأ طسصقعأ /72/-18 عاام, نست

 قلل ودعدمسلس 311. [عماعع ظنت 0472. [1مهم4 11-151 ةلعزرسأر هطقعم ةالقممعق ةقاتكمل 011103

 11/8 نرنمعمع ذم كععورمأم ةهمصم 250 (زمع. 13. 1"ءطعب 864) امهعامع. ظح طلع (ةطسلقع ةقانم-

 ممستعمعو ونتتطسق همصعت 2/- 77 ]7/ - للهعام7لع] يغار ءمهاذع ذانصأ.- - 60473. 4

 "أسس ةرعتع ب هطععم هالممعم معاعمممتسا مع "[زصمعطمتع قفل عحجدملعمع ةصصم نسدلسم ععضاع-

 ا

10 

 عا

4) 



4/1 

 ع 23

 4 خنس 8 تع سيدو نيتلامو نيرشعو عبس ةنس دادغبب ةفيلخلا ىومام كصر
3 

 ةرشع سمخو ةدأهدسخب ةرجلا لبق ةنأمنامتو نيسمخو عبرا ةنس ةمورب سونالام تصر
 فصر 40  رداونلا نم“ ةسرهف ىق هركذ ىطويسلل لالهلا فصو ىف لاللا فصر 401 ةنس

 ىكلاملا نامثع ىضاقلل موظنم ىسراف همان ىئضر 1+ وحنلا ىف ىناعملا ف

 ىعو رومالا ضعب ىف هيلع هلواطتل ىنيدلا ىضر ىضاقلا همع ىبأ وجع ىف دهمظن . ىنيوزقلا 5

 ا

 دقفلا ىف ةيادهلا لباسم ديركت ىف ةياعر 12:41 هديوكلا ىف امك تيب فالأ ةسمخ نم كيزا

 ةريتك تاملك هيف لبق ةنس قوتملا ىيساكملا دسا نب ثراخل دييشلل فوصتلا يف ةياعر 40. ىتاي

 !ذهلخ ةغبلبلا ةقيقردلا ةبساحملاو قيقدتلاو عرشلا اهب دري رث ىتلا كولسلا ةكشو ا

 7 نجا ةيجرت ىف هضيرات ىف ريتك نبا لاق !ذك ةعدب !ذه لاق ىزاولا ةعرز وبا هيلع فقو امل
 - 0 ماس

 علم نتتطل013عءدلزسلم نسممعأام جعجدع ةكدطسعطملهممدمعأتر همدععمم5 وستص0ععتست ةصمم5 ةمأع

 حععدس 1م]دستعمسلب معاوعي - 6474. 8250 31 حسم و 5]08ع253 0525 3ع مهمات 1 عدع [طقلأ هع

 31ه: ظدعطلملت دمصم 227 (ذمع. 21. 0ع 841) طعامعي. - 6473. ظمع0 1181 ةمسقرو

 هطوعموكلممعد ةهاعمممرست عمع ه2 311عمعادم ظمضسقع ةصصم هعءاتنمععمأعدأتت0 001501135 عأ0

 نسمعأم و وملتم ععمأغم5 ونسمنس0ععتست جصصم5 جماع جععدست 1علدستعدسم ظهعامعي - 60476. 8ع

 ء«1-1 ءةلأر هعتعد مددععجمعامصتس لاصعأه 0ع ممعدع ططصقع 0عدععلممتمسعر, هسعام»ع ال0141,

 ونسأ طسمع ةدعاحاطسي ذم هةععامأمصدسم هممصس» ءدهاهلمعم ةدط ءدجتاع 2/- 8 ءعئل»  عمصتسع-

 رضمرتوك. - 6477. 8من 1 عآد سس عط ةصخب ندصعاتختع 1دجالست» 360182160182. 0 انق

 كدستسحاتعسس» 0ع مدعتعملتك 1م0ءءاتمسهطتلتطسع رو ونسهع حنس ذه ةعمعتتتت عجع2عع8أ ما

 06478. 8 علقلطن- دمغس عطر انطعع 82607: - ءل- .011٠ 8 هعسح معدعتعمسو 00100 (نخجلطقت

 معمم دآهلتلكتتم ه0 مععداصمععملسس مهاعتعإ عدت (نهلطتن 22084-ع01-0+ ىسممددتغ, ومم0 ذه

 يتمدد جلتوؤتم هدص ءععطاتصت عع قصاعو عدت م2جعطسععدكط ادع وستمومع ههتللتف ؟ععدوسم همصاتس أو

 هنأ ذم 22/- 6 ةسنلع مهمه وأسمع. - 6479. [11827عغ [1 اعز عا14 سعدذت]ا ظ82102-1ععاو

 هطوءعدنم لئلنئععمد لع ءكمعد ععممدتالمصع ننهعفأتممستت لدعت ل1 معتم 1ص 2120664 مط0م0ةتع

 معسل. [110ع ةماعو. 6480. 181827ععغ 11 ءعا1- غعده1210ه1, هطععصوأتم لتلتئععمق 0ع

 (طعمودمدطتهو هسعام»ع ظطعتلعط 1211-2827 عبي ىكععاف 21014525, حدمصم ... تما10. طلاق

 زطإ 1ع لتعدساتع ؟ءعطقر وسمدنتت 1م162م2ءامألم ءممامعأه ءعأ عغ وسمع ملمع همتعهاملتق

 دعم عع داعم 1ملل ءمسغو معع 1ص 1[عوععو معع زم ةعصصسممع ةمطاتلل عا ةعوتتو جلستغاطتمأاتت 26

 بنس عجالمدع جععمجومأام ءعغ ةذعدصلع 2هللعملج ءمصحعمتسما طمس هآ] ءقتقكدتت ءانتتل 40

 2م« 1ظمعم طسمع انطعسس 1ععنمدعغع: طنع ائطععر ةمودتغي مموعدصلأ هاملتسس جمععأع معملتغ

 آخد 16 12 ءا/غ» ذم [طاتمامتم عده ههممتكدأر نطأ 0ع تاه كن ءالته عبو 17هت:67 0 عع عطا
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 2 ناديك نب دا نيدلا مكان خيشلل . ةيلبنكلا عورف ىف ةياعر 12800  لينح نبا

 هلوأ ةريتكلا بنكلا ىف كجون داكت ال ىتلا ةبيرغلا ةياورلاب امعاشحو ريغصو ريبك 115 ةنس

 ملا لاوسو ةيغر لك ماماو لاقم لك لبق هلل دمحلا

 ايحرتشو ةدامعبسو عسن دنس ىنونملا ىكينكلا ىلعيلا جدقلا ىليأ نب كمي ىنوحلا سمدت خيشلا

 ةياردلا هاممو [0. ةنس ىقوقملا] ىزرابلا ميحرلا دبع نيب هللا خبع ىيدلا فيش مامالا خيشلا

 ةءارقلا حيوجتل ةياعر 260“ مالسلا دبع نب نيدلا زع جيشلل ةياعرلا رصتةو ةياعرلا ماكحال

 ىوتلا ىومتلا ىسيقلا بلاط ىأ نبا ىكم ثيحم ىال ءارجا ةعبرا ىف ةوالتلا ظفل فيقكتو

 نب ىلملا + دبع“ اوم" ىال" *قارفلا تتاخر 1887 ككأي“ةيافزلا ةياحر 17-100 [مردب] يب

 ةدقرلا 42000 ميظنلا ردلا  بحاص هركذ [17 ةنس قوتملا ىلدملا ىيطرقلا] ىملسلا بيبح

 «ها ةنسا ىقوتملا  ىكبسلا .ىقايكلا دبع: نب ىلع, نيدلا_ ئقت ..ةيشلل“ ٠ ةدلحو!ىتعما 3

 نوعا. ظنقوع عع 1 [هرعن' لخ]11-1 دصمطقلل1 و عار هطغععدمتم لتلتئععمعك لع حعاتعستم لاتعتق

 [لمصطملتانعن ةععتسلمسكستع , هنعاممع كهاطعتاعات لاء - ل - لثرو ىل]بتدعأ ظعتي ظل هتنلعنا لل 077111

 حصصم 693 (ذمع. 10, لوح. 1295ز دسمتساتم. 1طظدع عد مأسس دصفز اق ع ددتستتك ءديقامأز نأ

 معامل ممتاسع ممضمعترستس عال وابن ءقأاي نسمع ززجع ذص ددتتلاك حلتتع انطاتع صك عمتاتمأانل-

 [معززرزأ هرجاتك زاد: طهسم [) عمر حصغعوسمتس هلطتل نست معمصتتم ءادطتخب عا لععت ل عع ن100عانض 0ع

 ما مرمععملالم مرممعست انكم ءاعر عا تمص هعام ممهمانعم ؟ه]سستمع ءمسرتععطعمعممس لتساصطتتطتست ةقان

 (0مدصسسعماهسضسمم ذم ذللسا ءلتلعستما ةطعتاعط فذ عربععل-لغ» لله, مسد»عل عبي لطالما مناخ

 رلممطملتاع ب, ةصصم 709 (صع. 11. لسص. 1309) رهمعاسسع , ءأ هطعتلعط ءغ طصقتس هع تعل-

 ال ةةحمام//م] 1ع قلاع ءا- لف ظممةحنو | مصصم 735 (ذمع. 30. لسصسلع 1337 ) مانانق ]د

 نست ىستسعمامتسم ةطتلسص 17/- ]2 2"نيرعا | هل[ ظل - 1! ينعا لعلتت. 10 متودع كةطعتلعط

 لو - هلل لق ظعرأ قط -ءا-؟ءامس ءةمتامرسعم زادك مرت ممودلامب ح 6482. 1132-81 ءعغاذ

 عمو ركل عل -عاعت ءقعاأر هطقعضتوللم لئلتععمم لص نسماسمت“ مماعم لتحتممو نسمع لع !1ععقمصع

 (:هرومأ مععاع زمهاتطتعملم ءغ لسقاه الهه ,ب/27]ممعا (ذ. عي معئلمتتم , لععمصاملتم (نهنهمتل ““

 هممت[ يامصع جعتار هسعامرع قلاع 11ه]مندتنعل لل ءابنف لاد» لطف 1078 (مقع# ظل هتسمتعقو

 دصصم [437 (تصع. 19. لصل. 1045)] دصمعاتم. - 60483. طلق نا ظ81- 11: 123ج عار هطقعتتمأتم

 لن]لزععمع. ©هدصسعصامعسم ذم اتطعسس 17”ةءميرعار لع نسم دمتم لتععطبع ع 6484. [هعطشتاط

 ان1]- ('ه معادن, موه هجم عاتلمع عا ممججمع (همدصتر هستعاما"ع لقتع هلل ءتاماتا قطاع ءأ - عاقل

 ]ا ءرا 8ظ1طملأط كمون | (0مميلع ا[ملئاتلهي ممصم 239 (زمع. 12. كسص٠ي 853 ) دصمعأتم ١|

 31 ءررمرمغع ازطستس هسعامد» هرعرتع /77- 7)م»» 7)/ - /7ءاساس. -  ةلهق. ظظا- 8ه10لعغ 11

 رن دنمم رعوط لعاب سحتلاسل لع ةعمقمس ؟هعلق ىريمماللعا لذ. ء. همتامع““ , مسعاممع كطغعتلعطل

 1معزق-مل-اأن ]8 ظعد: قكلطل-ءا-!(نإ كوهابزعم همصم 736 (اصع. 16. لمص. 1355 ) ددماان0. ل

1)(0 

1) 
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 رجاح ىباب فورعم ا ىلع نب لكيداأ ىيحلا باهش خيشلل ريعملا ةاضق نع رجالا عفر كم

 ىنأ نب ىلع رصتخاو يلا همككحل بقعم ال ىذلا هلل كيكلا هلوا مم ةنس قوتملا ىنالقسعلا

 نكولا ديع نب كمد# ىنيدلا سهدت خيشلا هذيهولت هليذ دقو 1.6. ةنس ىقوتاا ىيفاشلا فطللا

 نيول ”تاوقالا-عقت ىق تاوضالا عفر عم ةاورلاو ءاملعلا ةيغين هاهسو 1. ةذنس“ قوتملا ىواضسلا

 ساركلا نود ومو ىكملا رهف نب زبزعلا دكيع نب هللا ديبع نب لكيدكم نب كيحم ىيدلا ىقنل

 ىريدلا ديزي نب كليحأ نب ىلع ىب ميعاربال ةلاسر ساوسولا عشدو ساينلالا عخغر لرد

 ع سأبلا عفر 44 مث ةنس نابعش ىف اهنع غرف ىرداقلا
 أ

 ديع ىنودلا لالجلت سابع ىو نى

 0486. [5*121: عا - 1 ةطغتط ٌةطر حصماتم هطغعتس( هاته ه ؟طدتغتت ةنان قتال. 1 عاقأتقو 07[3116

 كاطعتلعلل مى لا (نماةياءمعام [آآدمعظتمم ةصصم 879 (ذصع. 18. 1من. 1474) دسم طمو,

 0487. 8ظملك'م' عل-زةعهص ءمهالطقغ 3115-81, هضسمانم 0عاتعا ه نزسلتعتسك كعورمأتو

 هسعام» ع تهطعتلعاط 586768 - ءل - لأ: كآرتتعل ظوتن قع, دلعم 11: 11هزر» ىكفءم]منن# لتعام ءأ

 دمصم 832 (ذمع. 7. لآكدعغ6 1448) رممءاتم. 1معورتغ ز(مغ: طهسك آ8لعمو كتكزسم ةامطتتم هتتللقسم

 جلصتغطما معمععدفاتسهنمصمعست ءاع. للغ ظعتي قلل طسارملاعأب _ظطقطتغقم ةدمطم 900 (ذهمعت

 2. 0ع6. 1494 ) رصمءاتتقو ءماامطتعس ءزده ءاتلتغ, دجوعملن ءعدوتع 8: علتوأ 6آ- 01ه 6

 ع -هم41 ةممعا] حامد لتقءةمسلتك كةطعتلعط ه7 عزرجو-عل-0: 1101 متاتببعل عت قلال-عآ-«هآبتن تع

 كءم/مممغر ةهسصم 902 (ذمع. 9. كعرغ. 1496) دصماانتتك. - 60438. [12105ه' ءا-معر مغ 11

 مهلأز' ءآ]-حرد هلك مغر ةسط]وألم ةمصمضتس 0ع ناتاتغوغع ةعمكممتتلل و, 3101016 7621: - «0- 1

 دوز طعون 11ه مست»عل للع7ءاقو ةهصصقم 785 (ذمع. 2. 1" ءطخغ 1356) دممعاتم. ح 0489. 8216

 ءا-11غخ1ط ةعر ةتسمالم لسطتخ لع دصععتتتف ط2 قطة معتم ةسعام»ع 1 معآبت- ءلل- لق: كطآ0]رهتنتةعا

 ظعرو 21ه]يمتست»عا ظعت» 0 ءعةلملامأب عد: كلل -ءا - هعنسص عي ل80 ط[عاعلعت.  آطنطعلادع صدع

 ل1عععس وتنتلعسد 1هلزذ ءدرتاع - 6490. ظولكأن5' ءا-ز1نطقم 6 لمكأو' عاد عدا فك

 دسمأكم هانوعتس ادله ءأ لعاءانفم ةمعرتتسهانمصتع لتعم طمازعمع. !'عدعاوطتقر وعسعتال 111/11 66

 47: ظعءنا قلاتوعا عراب 7” ءجفنل ]لفل ءن»# (م لن دصعمجع كطمئطفصس ةصصل 566 (ذصع. 6. 0ءان

 1461) ةطوماكتلبت - 6491. 12165: عآل-طقغقادم 8ءمتن قطط ةعو ةسماتم دكان ءاتمصتق مط

 ىكططحختلتمو هسعام»ع لعافل - ءل- لأ: كطلل-عآ - "م]لتممت: 1عءرن قللغ ظعا» كميرتاغر همصم 41

 دع. 4. لسم. 1505) هدمعابم. - 6492. [21:65' ءا-(ءمقفمه آو ةهيسمأكم دمتواتمع (عهعامأ أ 0هصنق

60 .]1 
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 ليزنتلا عفر 478 ءاغلا ىف رم هيبنتلا لكشم نع هيومتلا عفر. 181“ - اضيا ىطويسلل .ةلاسر

 “دا ةنس قوتملا ىقشمدلا ةيزوإللا ميق ىباب فورعملا ركب ىقأ نب دكبحم ىنيدلا سمش خيشلل

 حرش بجاحلا عفر 451 ىسهقفا دامعلا نبال حابم ةارملا نم و امع سانجلا عفر 14د

 ميعاربا نب دمك باسحلا دعاوق نع باجاحلا عفر 11 نىتأي بجاحلا . ىبا: رصتخم

 هيف حرش خلا نيبساكلا عرسا هلل محلا هلوأ 31:1 ةنس قونللا ىلبنكلا ىباب فورعملا ىلكلتا

 ةثلث ىلع بترم ومو ىاوهلا باسحلا ىف اًجوزمم اًحرش ىفيكنصحلا فطللا نأ ييشلا رصتخم

 دفلا ىسلدنالا دجا نيدلا باهشل باتكلا هيينت نع باجحاحلا عفر] 108 ةمتاخو ماسقأ

 اهركذ ىطويسلا ىيدلا لالجل ةلاسر ردسلا عطق ىع رذحكلا عفر 4412 [20 ةنس ىف

 ةيشاح كئارالاو روتسلا عفر كه. 2 ثيدحلا نفذ ىف هتافلوم سريهف ىف وكذو اًمامت هيواح ىف

 ىبا نب نمحرلا دبع نيدلا لالجل ةنزلا بصن ىف ةنسلا عفر ه».1 2 دكلاسملا مضوأ

 م لمععرطأ اداعأطسع. "[ءدعامأدق و ءملعسس كورا هيعامرعب - 0493. [60*821* عال - غعستتأ طم

 حسصماتم جلسم]1(ععداتممتك ه 015 عدلاةلاتطسق ذص هرععع 1ءسلفأر 0ع نيم ]نأعتد 21 510 ءهطتتتو

 نزوززو. - 606494. 8215١ ء]-ععمجألر ةسطاقأم ععععامعممتقو ةنعام»ع كاطعتلعط قه/عرسق-

 68 - ل: 171ه]رمرست»ءل ظعري لطف ظعام» 1طةسعداعاعر ؟دلعم ظل (هبروضذت- ءازرمتسترءا لتعأم

 م( مسصصم 751 (ذمع. 11. ل[مم. 1350) رممعاتم. -ح 60495. 8ه4ل'ه' ءا-) همقطر ع1

 يتلمدع ةهط هم نسم0 معع ةمععتأسس» جمععطسست عقار ةنعام»ع 1ادي- ءانساا قر عمألعوقم ع

 ن4906. 65١*181 ءا]-ط قاطو دسماتم هطاعععماتق. (نهدصدسصعصامسسق ءمدصمعضلتت ةلط 107-ع7 7غ

 ءلتأ. 10م زملكو. - ة4ده7#. [ه1'ه0' عا-طتز ةطرو ةدسطاطتم علل ه ععودلتق مرهتسمتللق

 ةسضاطس ءانعمع, جدسعامرع 7101 متوتنءعا طع: ةظا»نف» 1ظ1ه1ءالغو دلعم لانا- ءازرمتناتم#7 لتعام

 أ حمصم 971 (زمع. 21. ةكسع. 1503) دصمءطتم. 1معلمتغ زمن: 1هسسق 1عمو ونيت ةجتاطتسعا عمت

 ء]هتامنع جلزسحملن ءاع. 1ظظجوماتعمتع طنع ءمسمعدساتسسس ةاطعتلعطأ قطني ط1ارملاهأ ل1 ة::ه7:عقزا

 أمم نغ مرضصفعمامتم (ءحعاصتص جلصتقعع عع ءهغ ةعتغ ذللطتل 0ع ءمرض مسامات ممعر نتقع امععصأم

 هدعمرععام ءأغازم معد ممعاع5 ءهغ قصعا سكتمصعتس لتحتكتسس ءعوأاب - 0498. [1آجل'م' عا]-طنر ةطو

 عمطاممتم علأ د اتطعم هل ةلاعماأممعسس ءةحعامصأع. طز عابامط - ءل- لاو قلانسعال ل

 يرسمموتتأ طمع ةعئماسمص ةصصم 745 (ذمع. 15. الآمن. 1344)]. - 6499. [1ه05'1' ع1- ط1

 حم ؟ياألنت' ءع] عز لعر ةسماألم يساتقممتم هط ةسوانامكلمصسع 103 كك ق». '1'عدمعاماأتس لعا47-عل- اة

 مير ل6, نتعرس هرعت 1147م2 (هاصس 1مهعضنتل ءغاتذص ءةململمعم ذص دعئماتق (1(2201ةهصقتنتتق

 ممععوعوعأب - 0500. [8مل'6ه5' ء] عمات 8186 ع] - هع متلعو معلسعألم ؟ء]مرتتست عغ ة0ه]1 0طن.

 ©1]6مععدع هل هردف لبعلامأب ءل-ر»مموملنل ع 6301. [آةهل'و' ءلعةتسم عار ةنطاقألم ءداععممل

 ىلحتست لع رسعممسعم لاتكامع ةرتا]جطحتخس ييمصاتكملتم , ةتعام»ع لعامأ-عل-اغ7: لانا-عا-” هرتز

10 

 ىلإ

1) - 
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 ناهبكلاو اش عدول هدرا و كفلا هنتي قدما فلومم رمل ةيسزكق) هزي دهم وخلال لظويسار وكب

 شوبمل ىساحم ىف شوقنللا زارط بحاص اهنم لمتسا ةلأسر ىعو اضيا ىطويسلا ىيدلا لالجل

 ميجان نباب فورعملا ميعاربا نب نيدباعلا نيزل ءاشعلاو رصعلا تقو ىع ءاشغلا عفر كد.“

 ىكسم. كبلات هيك ويملقلاب عنر ةحعا# ةليئيدلا »لكاس .ىم ةلاسا لفو 30بةدس. قوتملا_قرضملا

 مامالل ناسحتسالا ىلع سايقلا هيف مّكق اميف ناوخالا نع ةفلكلا عفر 4.0 مكحلا زاوباب 5

 بععتلا ةفلك عفر هلو 0 ذلئس قوتملا ىفنحلا ىسوسرطلا دجأ نب ىلع نب ميعاربا نيدلا مجن

 ناوقلا نم لثما برض ىف سابتلالا فشكو سابللا عفر 46.1 بطخلاو سوردلا ىف لمعي امل

 نيرسفملا ءانب مدعو نيدلا رانم عفر هلو 11 ةنس ىفوتمل ىطويسلا نيدلا لالج ةلاسر سابتقالاو

 ىقاوقلاو ضورعلا ىف رصتخ ماظنلا سدارع نع ماثللا عفر 4م.« هقفلا نف ىف هتافلوم ,سرهف ىف هركذ

 رخآلا عيبر نم رشع ةينامث ىف هفيلأت نم غرف ىاقبلا رمع نب ميعاربا نيدلا ناعرب خيشلل 0

 ل ءري مز2 عا كميربصاقرم حصسصسم 911 (دصع. 4. لاتص. 1305) مجمعطتم, ونتنأ طاتصسع اعدعاقأاتتلل لق

 6502. [821:5' ةطقص ظ1آ1- 1[هطءطقمرو ةهسرا1 11 0

 طمصمرتو [1دطءععمتمم عدس ةهتعامرع عملعتت لق747-ع01-0: كميرا. 1طحصع امجعاهاطتتس 311أم هر عكف

 1/-1 "نع 171-187 هد: علب لآ هج ع]راعت» 1-17 هلزعأب ذص علت ةادهتلل همصك ءععاتألم. ح 6503. [آة6*1'

 ءا-عطتعط غر ععلصعألم (عودسصعماأل 2 سبوت ع ؟8عدمعاتمم عا ممعاتتال0 و 3111056 27/6271-

 م70: عدن آظط"]رات»» ل1152, دححلعم ظل 1هزعت» لتعأم ء حصصم 970 (ذصع. 31. كتنعت

 1562) رمم»طنم. آطلتع اذطعاطسع دل عدعادطتق 117 - !؟ءدقأ 7-1171 رعأ لتعامو معتاتسعأ.

 6504. 8 ح1*ه5' عام ءد] عصر هيطادأم ءىلقست ةهاملتك. طلع هد مع حدعأأ هردنك 117ه 61-177: 5

 هعجأتم هتف كتمت 21 6أق 5عععمم عام

 ممرطأ 0وطتتات .١ -ح 63505. 05١*821 عا-!عوا1 # عار حردمأتم ردن0]ءةاتزدع ح ؟[هطتطسع لع زتك ![هعلقر هطت

 دعوتس ءمامكم ةجمعمطدغعممت ةتسواتعت معمعقعععملم ءدار هيعام»ع طقس لا ءززو-عل-اأ7: 17

 وري 4/2 عري كلب»عل 1م"عنئم [ممعلظاور همصم 755 (ًصع. 25. لقص. 1356) رممءاتم. [1لعص

 هربدتك 1 رك *م* طمعا ءا- ممل ءلتقتغ ز. ع. حيسماتم مما عداتقع 0عمكت عدت مصنع هط عمر وتم( ده

 1ععقلممتطاتك ءهغ هدا مدتطاتع ةولطتع ع 6506. 82165 عل-!1طغقه رع ى8هقطخق ء]-ز 11 طقةقب

 حيسمام ؟عقاز دعم ءغ ءدراتعمتأوف لمطتت لع ا1هعله ىعدمتعت5 معمأ كصمطتس ]10عم عالم ةعطتتممع

 هع ةوتماتم معاوععملتع. "[مدعاوطقر ةنتعام»ع 3167/7-عل-ل ظكهيتشاغو دصصم 911 (تصع. 4. كانط

 1505) رصمرعطتم. [1لعرد عدعاحطتتت 11ر0“ دجعرتأ» هل- لل 12م6 الملت# آان ءآ -

 ءلتلتغ هأ زم هعكماتم هدتك لدص لزم ممععومع( ع 0507. 8ظملك'م' عا-!زخطةسافم 215

 ءاآدمزخغم ةرصر مءلسعأم عامجتستمتس ه ةممصعتم رسعامعمع ىريصمةلالمصتع.  (ةرسمعملتطتس 0ع

 دلفسم مكست طعستعاتءعطتت مهعاع ءغ لع معجم طمتصم ءماعاعمكعر تزدنع عرس معتغمممعس ةطعتلعل 0
 18601 ان- ملل, 18يل كت 8عد» 0مم“ 8 عع لثع لعتسم هعامحم رمعمكتك عطل ]1. ممصأ 8

* 60 
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 ضورعلا ىف لوالا .نيوسق ىلع ةيتر خلا هتمظع روحب ىف تبث ىذلا هلل محلا هلوأ ماء ةئنس

 ملل ىبع نب ديا نيدحلا ىقت خيشلل مالعالا ةمدالا نع مالملا عفر 45. .ةيفاقلا ىف ىاثلاو

 ةمالملا عفر كد.1 خلا هنالا ىلع دلل دمحكلا ةهلوا رصتخم ةنس قوتملا ىكلينكحلا ةيميت نبا

 ناكو 1*1 ةنس ىثوتملا ىفاشلا مالسلا دبع ىب ليكم ىب ديا بايشلل ةمامالا طورش ةفرعمب

 5 ةمّدقم ىلع رصتنخ ومو ةمالملا عفر هامسو هنع لدع مث مامالا مصن ىف مالكلا مضت اّلوأ هامس

 ىنيديلا عفر كهأ٠. خلا مركلاو ليضفلا ديزم ىلع هناحس دللا ليا هلوا ةمئاخو باوبا ةتلتو

 ىفوتملا ىلينكلا ةيزوجلا ميق نباب فورعملا ركب نا نب دمحم نيدلا سمشل ةولصلا ىف

 نيعل قاقرلا 'باتك دا" ىواتفلا عاقر هه“ رم عيدبلا حرش ىف عيفر ههأ بهأ ةنس

 نب فقحلا دبع ميشلل فداقر 408* 1١[ ةنس قوتملا ىزورملا ىلطنخلا ] كرابملا نب هللا

 10 هد" ةنس ىقوتملا بيطخلا ىليبشالا ىمحرلا دبع

 (زمع. 20. كرر. 1444) هطعماحتك 1طمعلمتغ زله: آطمتتك ]2 عمرو وسن ذص دصقتتطاتق ددهعمتطتلتصتق

 دمع طعم ددعمأع ]عجم عزتعرمم ءاعبر ءغ تذص لسمق مههاعق للكتقاتتل> ءقأر ناتققكتتل1ل 71101 1ع

 تلاته معسأ طغعستما6 غءطتت مههاعرو ممداععتم» 0ع طمتصمءماعإ ةنلاتق هعتكب ع 6508. 12167

 ءا درس ءامذدس مهم عآ]-مئدستس ءغ ع1 مل ةسرو هيصمأالم 1م ءعضماتممتخ مط آسمتستق ةتنعمت؟ عتق

 دسعامسع ةطعتلعاط 1هعاق- هلح لا: لطدعل طعنا قللل- ءا-!ءعلط» لا: 1 ءنسرع [11هصطهلتكمب

 ةصصم . .. رصمراتم. تمرد معصلتسس , نسم( ذأج ةمعارتغ: آجتق آ)عم معم ءزدتك طعصع أفق ءاعب ع

 60509. [18م15' ءل -سعاآةسعأار 0ع]عاتنم تتلدداتمصتقو نسمع 18غ ءمعمتغتمصسع ءمصلتأ0طتنتلل

 آسصحتس اتق , هنعامتنع 51عام ط-عءا-017: ل ارتتع0 طعم 110 يتدت»ن علا اعنا ىلطل-ءآ-:ءممم» كطمتتاهب

 فيل حصصم 931 (زمع. 29. 0ع(. 1524) مدمزكتم و وعتنأ رجصتستسا !ذطعو نطلطسص 60/77 ء/- #ءامت» لأ

 مع ]2/ - 1رسامرو 0علععجغم اتتتت) جتتاعتتل ءانللل جاز ءعلأ ءأ 1غ هرك*“ 6١  ءآ -ةدءامسدعأ ةتطعاتكدتأ.

 (هدصرت عملت ءدأتم مممعاملممعتس اعله ىرمزام ءغ ىمعا سكت مصعس لتتمكسسس و ءأ ةصعتمأا 8:

 لجسم ]ل عبست ةرتعسفأتتت مزتم ةيسسسم ]ذطغععدازامغع عا ععمععموزاماع ءاعي ع 6510. 85167

 ءا-عولعتم 11 عل - ةملةغر هسطاماأتم ددمصتستللا ل10 مععلطاتق 1هعاعملتق , ةهسعام» ع ه7 عر»ق-ع-

 ل4 7161 مدوت»عل عر لطعغ طعام [1ظدمطملتكاحوب طتلعم هظادن (نهبرن»- ءازمتهةرعأا  لتعام أ

 ةمصصم 751 مع. 11. ةطآلممغ. 1350) مدمدناتنتم. - 60511. 1111١ [1 ةطممعا اك1- 8ع 01. انطعت

 حسنعامرتاماع ىمفمأ ءتتتق. (نمرصتس عمامتتسم دط هرانق ///-8 عا , لع نسم ةسصدم 0تعاتتتت عقام

 6512. ]غ1 نلك' ءع]- [خء(الذحكزو ءطمحامع عععمممممركانا> لان101مضننتإ ع 6513. ظنغ3ط

 ءاد- ع1 ءقعم اتطعع دصمص قمتم , ةتنتعام»ع قلطللعلاعأب اضءري- ءاسما »ع | لعابمت١امأغخ ل1 دة مءعتتتر

 مصمم 184 (ذصع. 5. لآدم. 797) سسمداسم]. - 6514. 1معقت عر ةعزعماتمع هسطاتصتعق

 10 ةسعام»ع ةكاطعتلعط قللقل- ءا- [رمعع عرب لال -ء-«ه]نسمتا ]؟اراغ]# (نهمعنمصسهأ و عب ةمصعم 89

 (ازمع. 24. طلمحعأ. 1156) 010



 مظن ىف للكلا مقر د0 ميملا ق ىتأي ىزيربتلا رصتخم حرش ىق ىزيربالا مقرلاإ 1

 با خنس قوتملا ىطرقلا هللا دبع نب دمحم ىيدلا ناسل بيطخلا نبال ةزوجرأ لودلا

 ةقرلا ىف ىقاييشلا ىسحلا نب دمكم نع ةعامس ىبا اهاور لداسم تايقرلا "مه

 فئئاقدلا زنك حرتش ىف .فئاقلل زمر 141  ىقوبلا هركذ مسلطملا رنكلاو مظعالا ومرلا 40

 رم كما»  ىقوبلا هيكذ ةينايرسلا فراعملا رنكو ةيناربعلا فئاقحلا زمر 150 . فاكلا ىف ىتاي

 كيزياب ناطلسلل اهمظن قوطعلا رمع نب رضخل ناتقرو ةيكرت ةموظنم ءايورلا ريبعت ىف فئاقدلا

 تاراشالا ونك نه ”تارابعلا زمر 402 - 1. ةنس ىف

 63515. آن عا- عد عد. ثحعو هدلاقسلت.

 6516. 8-11 حعرس آ[خ1-1طعامأو ماعطتتقع هتلكلا جام ةزتلا.  (نورصتت عطاتتلااق ءهملضم ع2

 جه ل ءامنعم ءلتكتم لع نم ةذص !نغعه للق» لتععطتص -ح ةقاع. ظمعس عاد طمآ1عا لأ مماغعدصم

 ءا]- هرج ع1, متعطتعم مدهللمسس ةاعلمأعر لع ةععتع لجصمماتمتتل.  (ندعصعم 12ا8و 167 دن

 يسممةتكتتم ه  لرققكع- ءل- لأ: ة2لهامستسمعل اظعرف قالما]مأب (مانقفغر ددلعو آان: - ءالارماقأت

 لزعغم عغ ةدصصم 776 (مع. 12. لدص. 1374) دصمدانم. - 6518. 182-81 ءعءااوعماأ 11 ءدقتلي

 ][2مععومدع. © 1معداتم معمر عنهق 17: هءعزرومم هج وضع 3101 هنروت»ءلتع 8 ءردسعا]/رمعمتا م1

 زم نعطع 8دععد هسساتاده ءعات]أ(.

 6519. 1لرس عا- مد عاوز. اطلمعاعتمد 1مهعامهأتمصتقم

 6520. 151 - ورسم 11 - كغمئدتسر جعصمتعسلم طاقتك عا (طعفقدتتتتانق 11 عزت ه0 طالق

 رستصتكتق. 18-177: طمع ةيئماطمسس مرصع مرمأم ع 6521. [ حدس عال دطقع هت عر ةهلل عا

 نعرتامكنلال. 2 (هدردتسعماأمعتسك هرععتك ركمتنت هأ- 0ءعمقع, 0ع وتم ]ذا ععد 2ك(” ؟10عوطتتب --

 6592. ظوسن ءآلدط ع عقتع عادت )عمم ين عغر ةسلنعتسس ؟ععاقأطتتت طعطعمعدتتمت أ (15دتتتانق

 يومتاتممسس هيض معمتتتلل. آمسلمغ ائطصتس 0/- 8. ع 6523. طمس ء0-1ءععقتعو

 ةملتعس» ةعوماتمسسا لع ةورس متمتسس ]ماع مععامامصع.  (نمحسمعم اتععاعاتتلل له لسمطسع ؟هأتتع

 ه 11007“ 862 0»هم» 4176  كدلكحسم 8ةيرءعتل ةصصم 904 (ذمع. 19. ثحنع. 1498 )
 يمرس ممدتكتسل. - 6524. ظ8محست ع] - 1 طةعقأ, اماععمععامألم هزيمته ماتتلا ةمطتمأل

 ا عددتتسم 1مل 0111127
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 لمرلا ملع دانه

 رشع ىنثا ىو لمرلا لاكشاب لاوسلا'نيح. ةلئسملا لاوحا ىلا لالدتسالا هي فرعي لع وهو

 ماتب سيلف براجتلا ىلع ةينبم ةينيمخت روما نفلا اذع لداسم رثكاو جوربلا ددع ىلع اًلكش
 اذاف لمرلا لاكشا نم اًلكشو انيعم افرح ىضتقي جوربلا نم دحاو لك نولوقي مهنال ةيافكلا

 5 تالولدملا ببسي لديف انيعم الكش جوربلا عاضوأ عوقو ىضتقي فيسنيكف بولطملا نع ليس

 كاذف هطخ فقئفاو نمف طخي ءايبنالا ىم ىبن ناك مالسلاو ةولصلا هيلع لاق كلذلو ةينيقي ال

 نيب قوفلا ئقب امل الو لاحنلب فيلعتلا دارملاو هل ةرجحم وهو مالسلا هيلع سيردا وه ليك

 ىتلا راثآلا ةلمج نم لاقف معلص ىنلا نع لمس هذا مياشملا ضعب نع ىور ةعانصلاو ةزجتملا ١

 10 متنك نأ ملع ىم ةراثآأ وأ اذه لبق نم باتكب ىنوتنا لاق ثيح ىلاعتو هناكجس هللا امركذ

 نامقل ” سيردا " مدا ! تسناربيمغيي شش ورجكم ملع نيا لمرلا حابصم ىو نيقداص

 6325. [لدد ءا-عدرسل. فةعد ء ظحتسم زم حععمم [عدعتمأتمق هع عاصقمل

 [1جعع عم مرعع ءدار نسحه لع معطاتق ذصغعع معمم دعم ةمععادصاتطاتق عةودررمرع نسم 1ه6210 عدا انت"

 ع« قعدسستأم لص ةععمو» لعمععت منع نسمع هملععتسس ةدصغ هل ميسسفتتسس ةلعممصتتل 200ئ5عت

 يىمعاسلزادع  ةلححتسم جتتغعتتل ممعع نسمعفأتمصتنتنت ج0 طقصع ةعلعماتحست» مععاتم ءماتستل أم

 مررز ناتو ممدزأو ءقأ ءأ حجر عمت عماأتتم هتتطتس.  طلمعع (ةهصعم ردتصتسع ةتلطغعاسما“ 101 دمك

 ءمتسسو ةتمعصملتس يدلتمعأ ةتنعمتمق ءعمامتس !ماععمس أ ظجتتمسلل لم ةععمو 0لععععم ادسنس ةهئاضطسكمتل

 ميعم. © سملعأ معرس ءحمعاتأمتت» لمه علتلالك , طلال 2عععوددتكم ممدكتلهأمر, دغ مهق16(5معق

 دزعممسسو 2ملتدعأ ءععاحتس طعجسحتل 1هرحس عما. جدع معطسق املتعدأتتم نسمع طنع 2ملتمعأ هزعمه

 نصاب لع ةامطتكتع مععتأأهعطتعو نسمع كس 01 ةممدتمصتطستع طمصتسس 70لنهعأ ةلعم هالات

 يح

 صحت عمتسمعو مصر عتطتخس كة حسعم معج طتع دمعيسمجوتمع ممصصتقت معوست عمامكتمسع معمطقطتلتب

 رسامتسسع معاج يعمتغممع متكسصاتتو ل122710ماع1 م>هرطعاأم : ىرظ دتأو اةموتتغو مممط أه للتأ 3110و

 نأ هعترمطتسمست ء>عرمءاتدغو ءه نست طلع ةعئاماسعمتلل ةستاأمتلا ةعلأر هل معده معمهزر عع

 معمععلسما“ “<. 11آزذغ معممطعأو 10+ ءععع لتعتطسعرو ءأ زلله دعك اتم دماعجعدلتو ةط هم ءلتاتع

 نايس ءرمطتعو زكه نأ انستاماتممتع دسرتمععتطتلتكمأ ود ءأ امطقعمععرتع ةلعمتل عطتعب جلتووسأم ءصلتلا

 ىهدسللطس لتوتسعم زصاعتع ةيتاعتت عأ رصتعمعنلسصت دعدامأ. 1 حع ةسعامرتغأمأع "ظطعتاعطت دز كلمت

 11ه / مدرع لا لع معموررطعأم ماع نودطتع ؟"عورمملتزعمع لتعتاأمع: 8ءعلصعأ طمع حل ةدستسمتا :١> ععاتع

 10 مامرتتسس دصتعمعس[هعمصتنس , نسمع ][1)مبه 1ة>ءءاجنع زم ("هرومم طلع ءمسسصنعتسمتةأ: .,ةكلاععأع

 تطأ اتطضتسس ( [عدلتكترس مه العوز جصغع طسصع ( كل ءمعومست ], ع1 ععالعتسس ةعلمصأل مع. عأ

 مدالق ؟ءرمععع“. لص اتطعم 11 ءانم] ءل- "مل اظءيدصانتع طقععت 1لممع ؟وللتعلممملأ منعه زم

 متع عملتع# مسسعسمأنع م هعحع رهرطعألم ممتاز دتتاعع ءلتاأتعب حط ةلمتسم ععئاتعماإ. [1لععمب
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 امك تسناربمغيي طخ ففاوم طخ ركا سي مالسلا مهيلع لايناد 5 ايعش ه ايمرأ *

 لمرلا لوصأ ميتافم لصأ لمرلا باوبأ اينم ريتك ديف ةفلوملا بتكلا نمو دوب لالح دما ىغبني

 عماج بيذيت مضوت صيخلت لمرلا ميوقت كاش ةفكت هشي انالوم فيلات ىديلقا راونأ

 هلك ةلاسر باوخرس ةلاسر سنوي ةلاسر ةريخذ نيركلا ةصالخ ةصالخ لمرلا ناهج راوسالا

 ةرجكش نازوأ ةرجش لوصحلا لقاش بابىس لمولا 0 حبر نييلاطلا ضاير 5 دويك

 راوسالا فشك لوصحلا لماك لافق نيسح لماك كعاوق لوصف لمرلا نيع ىسيلبارط ةرمثو

 0 1 مر كا اما ةجايصم كايلاا بايك قع قا زربك تاتاقيلا ريع ةيافك

 ةطقنلا ةيادح ىسوط ريصن ىفأاو لوقعلا ةعوذ مولعلا ةيكايتت رارسالا

 ثيدحلا زوم, ملع 4

 قارشالا ملاعلاو ىبلالا ميكحلل ةيتوكلملا ةدرجْملا راونالا ىف ةيتوعاللا لاتمالاو ر ومرلا 0

 [رمعرمممو آل ءععستإر هر هطقعو (لععمتو) ءغ ]لةهمتعإاعر ونستطاتق آلعدق مممتغتق هذ“ © هملعأ

 ععصاماطتسم ةلتواته ءفصح عدتغ كيس طفصتتم معمرط ءعامضتست ةعكأ م أدني 06 0201ار 1ععتاتستت هو عوام

 معمومأاو ةهسساعسرم نسمع زذللادسد ةعاعتت عدعاقسأو 0م1055 ةاتطصأو ات[ 45109 ءآ-"هت»7] - كول

 رراعرماق]ب سس 0و7 ء]- هيرب ب ل مما" 1078082 بس اتطعع ( 1676) !1١هللدع همداتت طءو]روأر ماب

 101/6ءا كر اي]رخ ٠ 1 ءعمانب» ءا-ميربأ ب 1 ءازرثع بج 1هس0]فهأ - 1 العلل -ح لست“

 م8]- مور" ر» سس لهن: ءا-«ميرب# بس 111:7/عع ب 11177561 ءآ- انمار عنز: - 1 ش2ءءابأ»ءأ

 11/61 7يويوو بس 18! ةءام78ءا عطلان ب 85/761 8قل1ع] معانا حج ةطلويعأخ ح 1 ظذرنلأ 5

 1-67 / ارو ٠ 27م ح27 ءرو م]- هرب ب كانط - هاا عطقتا ءآ-ارموبإ] - ٌالارعزع»"ما

 هاو سس ه ]يعز رمعأ همم 1 عروع»ءأ 1م" هط1]0و6 ب 4و ءآ-هبو] بس 0'1وري7 ب 0مم -

 17 8مدعق» 0هرا] بس 12ر7 ه7 - [رمونل] بس 12 مهآرإل ءآ- هورتار» بس 111 ابرعأ حظك هنا

 ه]- 0ءءايزع - 1م: ل58 ى7خح طماط ءآ- ةمهااب] ح 11م ح 71انلب ح 11 كاأاو

 111 67 - [يمويتئورب 21:17 ه1 - هعرحأرر» 17 ءاقزعا ءا-ه1» ب ا هعأامأا هآ- هما

 117 مر ل معار» 1/نغ - 82:01 7061641-67. بح

 6526. [1] د عمرس1 2 عآ]-طع ل( (غط. 1820 عطتسو عمالاتتاا , 0124 2 م0مأط عاق

 ةمطا6 11( عع ةملتعحسات

 6597. .8-81هرسأم رع 4-81 سطل ظ1- طر غطا أع عغر دعدتعكات وأم ع م01 ععطقق

 قلتحتمو 0ع ]مسصتمستطاك ةطقفدعاأمك مسملأ ةمكتمت طئلتق و ةسعام»ع ماطتلمدممطم معامجطوةنعم ءأ
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 مدربا يلا كراشد ءايربكلاو مهللا كراع ةخمظعلا هلوا ىروزرهشلا ليكام ىنيدلا سمش خيشلا

 ربهظل ىسراف فتافشا زوعر "ا هأثو [ىن5 ةنس قون ] نكفنسصمب ربهشلا ةهتح ند ىلع خميشلا

 لمتشي ويسكالا ىف ةمكحلا زومر "ن1 نس ىقوتلا ىماجلا ئقمانلا نجا نب ئّسبيع ىنيحلا

 نب سايلا خيشلا مظن ىكرت اشكلد زومر ها“. اطاط هحلول ثلتملا سمرع ةّلاسر ىلع

 خيشلل ويزعلا باتكلا ريسفت ىف رونكلا زومر هه" 1/ ةنس قوتملا ىراصحقالا ىسيع

 ىف زونكلا زومر #10 | [9/. نس ىوتملا ىلبنكلا] ىنعسرلا قازولا دبع نيدلا وع مامالا

 ناخ ناميلس ناطلسلا رصع خياشم نم ىراصحقالا ىيدلا ىكم نب ىسيع نبال رفجكلا

 ىيدلا فيسي فورعملا ىلع ىبأ نب ىلع نسحلا ىبال ككحلا 8 زونكلا زومر "ادا

 ميحرلا ىيع ىب هللا ةيحم نيدلا فرشل زونكلا زومر 10“ 111] ةظنس قوتملا ىدمألا

 لمعأام هل عم-ماهعمصتنعم كةطعتاعط ىذعروع- هل - لأدو 010]مستدنعل كابمابس عسب.  طمقرتخغ اتطعع ذات

 31ج عدصتكتلم هدأ هزتعستتس صان "لكس 1ماعرتنع رو 0 طل عدم, ءأ دصمز عةامق هرنععتس ءعطاتتلل "1 اناتنلا

 مهعمرتسم ءاعبو عغ مرصصسغعسأ[هحتتستل زذض نص ءلتلتأ ذطعتالعلطل 4/7: ظعب 3له1ءموت»ع# , هحلعم

 7316م ع/ع لتعاسك | ءا حصصسم 875 (ذمع. 30. لسصصم. 1470) مطمعاغتتتك ل. ح 6528. 18 هدسان

 ءل- طع عفتعو هسطتلتخ >ءةامطست» اسصلتعتأدرو ةسعام»ع "ل عمأأ“ - هل - لق: لد« 1ظءرن لات»عا

 رالا» ءزبن لمنع مصصم ... منمعاطنم. ءروزععب - 6529. ظمرصا# ء] - طتاطعسع؛ 1ذ

 مل - ز[[عوزعو هسطفقلتح مطئلمسموطتمع ةدلاتعد لع !طدمتلع مطتلمكهمطمضتتت. (نهرصر»ءعطعدلأأ

 ءيزمام]مس [طلعمصعأتس و نست (ءيئاتتسك طسلنق ممستمتعق مطتلمةمرطسع ءىغر ج0 ظلطسسس 107م.

 6530. 8مدصتم 0 11اعسعطق هدطاتللع مع ءعحطتلمعمصتأتم ذصاتعتم.م وعدو تتعلفءانتلتو 3

 تاعزلاعط 17مع ظعتي لم 4م عمر مصصم 927 (ذصع. 13. آل عع. 1520) دصمتناطتم , 0127051610113.

 6531. ظمرستم عا -لعممنمو هسطاتللخ اطغععمسسم ضن ةآصلتعتم. 1 ماععمععامألم اتطعأ دتعتتاأت

 ( (0همصتز, ةهسسعامدرع هاطعتلعط ءأ استس لعع- ءل- لف لطلا- ءا-"ءمعمنع طم: سم |[[1آآهمطهلتامهب

 مصصم 660 (زمع. 26. ملمرت. 1261) رصمعانم ل. - 6532. ظ8مرسات# ءا-لعم مدكتعو هتطاتاتق

 (طعفمتتسم دس 1ملتعتو لع (مطسله لععععأات ةعاععمتو هدتعامتع طن: ل؟« ظعري ةقلهزلأ- ءل-

 ملوك نست 1ماعم ذطعتلعطمو (ةدمعع كدلاحصأ ذم/ءنس مب لعنبو [طهددتك ح 6533. 15 هدسحأت#

 مال-اعم منعم هسطاتلتلم (طععمس هدحتتس اصلتعتم لع مطئلمعمرطتح ةهسنعامعع كاننلةمعمتن كلغ 13 عزا

 ماا ملل: لملف, مدلعم ىكعق/لءل-لغو لتعأم أ دمصم [631 (ًصع. 7. 0عام 1233)] دسمان.

 ن534. ]ظ!طهرسصتت ءاد- اعممتعوم سطقلتم (طعمحس»مصصس 1هللتعتوو ةسعامر»ع ائاع» ورك ءلأ- لأنا
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 ١١١ 71 ةةمامل/مأب اذ نإ قكطل- ءا- ممانسب دححلعم 78د ءالاممعم للعام ءعغ همصم 738 (ذمع. 30. كحل

 1337) رامز".
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 ىميلا ملع "امز*ه

 قوتملا قوضغب صلختملا ىدادغبلا رعاشلا ناميلس نب دمك ىسراف كعازو كنر دا“

 ثيدحلا ةاور ملع ؛دا“

 نع اءامالا ةيارر 6007 ٠١ كاك حاوزألا حارم حارتقالاا حاورالا حاوز 103 قالا "ةئياور" اما“

 ؟ن» ةنس قوتئملا ىدادغيلا بيطخلاب فورعملا [ديحم] نب اع ند هاما ركب نذل ءانبالا

 اولدتساو اولوطو كلذك ىور نم اونيبو ابتك كلذ ىف اوفنص رغاصالا نع رباكالا ةياور ها

 نم ريتك ىف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشياع نع ءامظعلا نم معهريغو ةعبرالا ءافلخلا ةياورب

 خنع اوور ريغلا كلذ هب مهربخا املخ هوسن مث مهريغل ايش اوور ةعامج نا ىتح ماكحالا

 رينملا ىلع ىرادلا ميمث نع معلدع ىنلا ةياوربو ىنع نلف ىنتلح هيف أولاقو ميسفنأ نع
 ص

 6535. آ1لد» ع1 ١ عورس ع1. ةعع رداعقتلتع نوعاعملل

 6536. ظنص0ل دجعع 2 ةط1 0. ]دهعلحاتك عأ (ءع2767385. كلهه علا معقل عاتتلا و 01[2116©

 1]18160ي مدت ءل وبي كم1ءعةسفم معلم ملم طمعامب لعوم هممدصتسع ممعاتنعم ل78:]00 لنعام ءا

 دصصم [970 (ةمع. 31. كسع. 1562)] 12016310. -

 65337. آل عهدك غ1( ءا- طه ل غط. 10هءاعممه ءمصتسصس و وننأ 2011600 ع5 ؟عانل عطاتأ

 605338. 8ر3 2عغ ءا]- جور عءامقم كيستلت عمم صل عملا لسا 6539. 8 ءعرعقط

 ءز -معحع طر ءمرصتصسمللأهه ةمتضصاكسسمات ص ةفرصتسملست ءعماذسمعمدتست هزعدتك 11( /: ءل-ه" ]1

 لع نسم دماج لتععطتعب - 6540. ظنك قة ععغ عا]-هطقر ءآهنم مهطحتت رو ندنهت> ظللت

 مملتلععحدصغ م هسعام»ع قلتو 8عءزب» قك]ت»عل عن كلغ 8عءع» [ 1101 مسنسعل] 820عل لل, دلع

 1776145 0نئعم هع دمصم 463 (صع. 9. 0ع 1070) ميمعطتم. - 0541. 8187 ع( عا-ةلةطأت

 حم ]دهم ةعطتعر معاوكم دصقز هعتس , لسمتس درصتصم» ع5 62010عصتسا 8 عتق ءالانلأ 0ع طمع

 جلت غنمصتسس ععمعمع ماسععم !ئطعمعر تطأ ونت عم مدملم معطبل لسا ؟ءععطمعلطتكق عرعر مكن ءطاتظأ

 [غم مءءاهنممعب نسحتس ناتهأ نم ظطملتتدع جلتتنوسع دتس ةلطسعاععع ةسعامتامأع قلق وزمع اته010عطتسأم
 رص دستتلاتك هاهطسم معمطمأتمدصتع 10عم دعت دمار 0هدعع رصتتلا معي هلتخ تيتلحتس 220عطقمأب

 وندحس ممداعو هطاتغ دمك 1 )ءزملع دتععم كد لطم للعم لع عو مع هععاتمعوو عمك 1ةععقعأب

 طخ ءدبص ذللطع جسنعامرتأوغع ععام] ععتصأ أهو دنا هدمت ةنتعام ل1 دلعتلل م1106 1816577016 -

 معرأ ءهغ مملمعوماعو لتعوععمغت 8عضلتغ تطل ةلئوستم درسعح ةيعامتاونع ةماعمودتاه.  ظم-

 لعد دصملم ععامكتممع معهرطعأوعي كنت آل وه ؟مجعمأر هنعام امنع 1 عربة 1)م78 لع كانك ءىأتن
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 تريخا اهنا اهنع ثيدح ىف هما نع مالسلاو ةولصلا هيلع هتياور اضياو ةساسحلا تيدح

 عتاد ىف تاهيجونلا عئاور «(55“ اهمالسا مدع عم هندالو كنع ىرصبو ءاسلا روصق ةءاضاي

 قى حاورالا حور 10 ءايحالا جدر كر ىرونيدلا بوقعي نب رصن دعس ننال تايببشنتلا
6 3 

 فلخ ًادبو هقلخ ءىثش لك ىنسحا ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخم نايح ىب رباجل ريسكالا

 ةرصتخم ىدادغبلا ظعاولا يرفلا نأ ىزوجلا نبال حاورالا حور 405 ْملا نيط نم ناسنالا

 نب كمحا مساقلا ال حاورالا حور 108 ْضلا ملقلا ىراجو مسنلا ىراب دل دمحلا هلوا

 ريماب فورعملا نسح نب نيسح ديسلل جاورالا حور ؛ه6م ةنس قوتملا ىناعمسلا روصنم

 3 7 طظحاكالل ناويحلا بانك رصتخم وىخو ناويحكلا جدر كح هب. ةنس قونملا ىنبيسحم

 ثيدحلمل ىف نيفراعلا حور 0. ىتأي ىدنواجسلا ضئارف حرش ىف حورشلا حور 13 ءاحلا

 10 خيسابعلا ءافلخلا نم نيقاتلاو عباولا ىسايعلا نيا هللا ىنوبدحل ريصاغل نيفراعلا حور "هدأ

 آ1هوسعصأتم اةصاععممدتام 1م (ههلنانمصع نعأ ةدصأب نسمع لع كماتعطعمام دعتأر زا عسوتع [عاونتممع

 معمماطعأمع د دصمأعع جعععمأام ذص (اهملتانممع مط عد معم[كععامم عدجص ةلطست مهاتممعتالل  ة1علتتلا

 ]روردممعأإ ءأ !ائوعاعمعو كيد ل101 ميج:»ءل ممكععرءاستخو طتصعتممةعر ]!ز ععغ 8طلغعأ زك]دستعمع ممم

 جللزنإم ءهيدوعاي ع 6542. ]1 كلج ع' ءال-امسز (طقخغر ءلععممأاتمع ةسطتعستاهطتتال عت 0طتقو

 نسمع 1مم جلصتخغاسصا اصاععمعءاواتقفصعتس , 0ع هعممتس ءعماتق عمر مم 10 انن 170 ء[16مكاتتلاب

 هنعامر»ع لاني كونا المع“ عرب 73” هعئط ]1)نيعيمع#. ع 6543. لككسط ءآ-تلط عقر ةرتعكتق

 همعتم 1/6( ءل-م/عن. - 6544. لكدسط ءل-ةمعرع قطر ]دعاتنتم ةرتسطستسست 0ع ]دمت0لع مطتلم50-

 مطمستس , ةنعام»ع لماق» 8متع 11من.  (نهسمعملتستسو 000 ذاج اآمعلجتغ: آمسك 1)عمو نست

 ق3 هرصمعك ىعداتمملق دريهع معه ءومععأزع [ععلغ ءغ ةمصصحتس طقضسمتق ء ]نغم ءيعوكلا ةاعي

 6ددح. لكدسط ءل-هعك قطب !]معاتكتج ةدتضاستس , هتنعام» ع كطتا ل همز 8هعج]لم6 (نهمعامطقس

 امرنعو دنلعم 1م: - ءازمسسم لتعأم.  (نهدسمعملتسسو نتم0 زذكج ةصعتمتا: آمسم آ)عم ةمزعغكتق

 ععمامرت عا ءملمتست بيسمرت ءعاعب - 6546. آمسط ءا- جعار قطر ]!دعاتأتج ةرتعأأاتاتلل1و 1107

 4طن عمق مللنسعاأ عر للمدعي كمرض مغرم ةهصصم ... رصموكاطتم. - 60547. 1غ ةهسط

 ءا] - معا ةطرو ]معالم ةرتضاستلت , ةنعامرع 8عرجتل 11مومعقو ورع 1هعمسر دحماعوم 17ج

 110622 لزعام ءأ ةصصم 770 (تمع. 16. ثسع. 1365) رسمعأتم. - 60548. مط ءآلط عزتك قطو

 عرتساأمعس ةهمتسملتستس. 1كمتغورصع آرئطعت ةمتسملتسس د لفلقتس ءعلتلعر 0ع وسح ذم اناععجو ل«

 لزعاسسر ءوأاي ع 60549. ]خنط عآ]-ةهطم عطر ةرتعتطتق هفمدطنت ع8أ0510100113.  (لهرننان عا ةكلانق

 رم انطسست 1'ءع»منل]ع م ىعزامممءعبلم ءلتفسصس. آئنلع زمالعلو - 6ّدقل. آكدسط ءعا- ةعا1ظأمو

 10 ةراسأمق عممتماتنلل. 106 دنع (مملئاتمممجعتم. - 0551. لكسط ءعال- ةعاطظأم , ةرتسأتتق كممت010111

 ةهسسعامرع 8مق»-/ نقدم قلارمعل !لططوعتلمحم نست طظكطملتلجك فططحقتلوضسس 11 ءعلطلالك
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 ىناتلا وخو لاق تيبح مىسفن 09 بدحب زم حاتفملا حرمت ْق ىنازاتفتلا هركذ ؟* حنس توتا

 در ادد" ' شرع نبأ ىلع نب دبحم ىنيدلا ىبيكم خيشلل سدقلا حور ادد“  نيرشعلاو

 ىوتملا ىسلدنالا ىباطلا نيرع ىباب فورعملا ىلع ىب دمحم نيدلا ىيحكم خمشلل سايقلا

 ليكم وبا وهو هل اكصن ةيفوصلا نم دحاول اهبتك ةيريشقلا ةلاسرلا لاونم ىلع وهو ةئَس

 ىناي ديوجتلا ىف ديوفلا دكقع ج رمت ىف ديرملا حور “هم سنون لون ىودهملا زيزعلا دبع :

 ةذس قوتملا ىزاولا بويأ نب ميديا جدلا ىننال كلكم ىف عورفلا 2 لكاسملا حدر "هدو

 لوضأ امهيف ركذ نيطسوتم نيدلج ىف [17.:] ةنس قوتلا ىلماكلا نسل قالو ىوونلا ماماللو

 كاي راكدرك ماني هلوأ ورسخ ىيدلا رصان ىكبيسال موظنم ىسراف همان ىانشور 15 ناكلخ ند

 نف ىف هتافلوم سرهف ىف ةركذ ىطويسلا ىيدلا لالجت ضواخل ثيداحا ىف ضورلا 40 رضلا رواذ 0 ١
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 وناتممأطتع 1ننأ ءغ هسمم 622 (ذمع. 13. لوص. 1225) هطلت(. رك مجمجم# ]طعس طتتصع زم

 ءىدسسعسأوستم هرععتع 117/04 ءفدمتص عتتتل 1جأغ و 22( ةتتاعللال مع هع اصقاتتل , (11ةأعصتتق لذ عأأب

 ذللست 1كطملت مست ؟1ءعملسلتتلا ةععاتضس0دن1 عووع. - 60552. ظسط ع] - ءم065و ءمزأ نق

 عدصعاتق (ةموععاسم (ةهططععل), ةسعام»ع هاطعتلعط 2707 8- هل - أ: 11017160 8 عن للغ طا

 ملمقن. - 6553. ظسط ءال- ءاطط1 عفمر هرتساأع ؟جالمءامها6تممتعو جتعام»ع ؟ةطعتلل ك7//10-

 م0 - ل1: 710ه]ن متت عا 1 ءتن 478 '1يرغ قلملمع#دقغر حدلعو لا: قكب»هعالم لتعأم ءأ ةصتقف ...

 رممعطمم. كعضماطتع هنغ ]زطعع ج0 دهملسص اعدعامطتق 1 :(ءا (مءار ع“ ةيرعا لتعاأتل لص ءماطصتصم لمت

 ةدطخ قكادع 7101 متوت»ءل 4ك50- هل - معاس 11ءارلعبم# '[دصعاممستو تعتت 1202ع7لع 560101[.

 65354. ظصمط ءل سس هع( 0, همتعتطتس ةهقوتعممساتك. 0( هردسصعم امم ذم اتطصس 10-27 17/-1" »ثا

 لع حكم ("همدصتس طعصع ]1ءيعملل. ؟10ع زمكق. ع 6055. 8مط عانس عدقةتآرو ةماعلانخ

 معمط] دحطتسص 0ع جعنعتلت5 ناسك هععمصلمعتتمس نصمم ؟هاطسستصع همت معآ ءعمقانق رو 21061015

 م1171/61:1, كك عاف» 8ع 1 ننط 1مم هسصصم ... دصمتطتم. كلتم5د ءزسمكلعس ةطلخ ائططمو

 ةوتمد عصا آ[سقس لاءمءمن,ر قلت ارمععت: 71ءآ مس, دمصم [407 (ذهمع. 10. لنص. 1016)]

 رم ماتم و كتزاع هرانق لسم ه]سسحتمم دمعلتوستع دمدعيمتطملتمتكق ءمصوععطعملتا. 8عععممعع ذطت

 ويتهععاتمستسم ماتم عأرتمه ءدوتع ءدعموصتأ ب هأ لآ: ]عع 01ه]رنتغ0 طعن 0سم" ةمتسمل ارقأ1 ع“

 دممم 538 (زمع. 16. لدا. 1143) دمم»ادحتق , ءكتزدم ]ذطععر تأ 15: 16/ه/11غ لتعتغو 0ع لاتكع

 ههنا ع 6550. 8 هعطتنم ٌةندص ةدس عطر ]خطعع ]صععست لهصقر ةتعامرع 8ءيي10 2مم 2"-60-01

 1 مو"عم.  طمعصسج مععدتعسس رو 0000 ذاع امعمتأا: كلمصتسع هجأ6عأ5 ماتكأ ع نانقأ1 ءعاع.

 6557. 81- ظدملط 11 هطققفقنتغط ء]- طحسلطو طمعطتك 0ع تنهلتكةمصتطانق ءاقاعتظقعب

 حعام»ع لو]مي7 - عل - 070 كه 418, يدأ (ممعامطس مص 5عقمأتك ةدتك 62010صمتتك 5عععضقعأ. -
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 بيطخلا نبا ديحم نيدلا ىيح راربالا عيبر نم بختنملا رايخالا ضور 100 ٠ ثيحلل

 نأ ىتح ةيبرعلا مولعلا نم اعفان املع تارضاحملا ملع ناك امل هيف لاق 95. ةنس. ىقوتملا مساقلا

 بخضن نم تجرختسا هتياغ كردي ال رخاز ركب هنأ الآ راربالا عيبر هيف فنص دق ةمالعلا

 نيسيخ ىلع هيثرو ىهننا ءابدالا بتك ىف هيلع ترثع ام هب تقللو راصتخالا هجو ىلع هدناوق

 ةعومج# بادآلا ضور 461 ىناخ ناميلس نب ميلس ناطلسلل هغلا ةيكرتلاب ةنس قوتملا ىلج

 هلوأ م.م ةنس قوتملا ىرصملا رعاشلا ىزاجللل ىلع نب دمحم نب نمحا نيدلا باهشن ةبيدا

 تايرثنلاو تالولثملاو عيطاقملا نم هيف عمج خلا ناسنالا ةليضف بدالاب لمك ىذلا هلل محلا

 تاحشوملا ىف ” تالوطملا ف ١ باوبا ةسمخ ىلع هيثرو تاياكلل نم برغتسا امو تاحشوملاو

 لك ةنس مركم نم رشع ةعبس ىف غرفو تاياكحلا ىف ٠ تايرتنلا ىف * عيطاقملا ىف 3

 ناحمذالا ضور 401 ةنس قوتملا ىقاركلا هللا كبع نب ديحم ييشلل ءابدالا ضور 6

 0558. 1 هسفهط ء]- حلعط ع قعر طمساسم هرتاتسمتالت م0106 ععت مدهاعت عدع انطعو 8ع ءاهاد“م»»

 0عاععاسقو ةهسعام»ع 21هأببإأ - هل - لأ: 7101 هتنتنعا ة1اتن- ءاز]رماتا»  (ىضنسر ةسمم 940 (ذهع.

 23. لد]. 1533) رصمعطتم. (نسصصسر متغر 0هءابتمم هصاطم]هعتعج ذص نتلتطتخق قكعدطسس 00ءاعتمتق

 مست عن عامع ب ذاه نغ ة[م]11ه لمءنمدتسسمك لع هد ائطعتس 1886ع88' هل- ها" ءمدصسمعتعغعو متقت

 نوما زلاه رسصحعع ءدحتصلممم ةتغر تدم ةططصلانق ةلاتلصعأل ممص» م055أ[, ءدع ةع]وعاتق ءزدق معطاتق

 تانلتطاسم ممالمصع طععتمدع مماتمعد ءاتعمت جلز ءالونع ءععر نسمع ةذص اطعم مطتلم]هعمصتس

 زووتعرزو. ب 1[1معع ز]1ءع. - طتعنطستغ ائطعسصس ذص نستصسوتتمعتصأد طمدظأمدو عغ ه0 [ةطمانق

 يس ممكت غن مصتم ةزعمت 8 ءيصاسس دتقتسك عقأ ؟ نطق لامع اذ للملا. "ادع قعمست ءزاتق 076]3[12-

 امقتمصعس ة1ماله 11ه ميوت» عا عرب 12“ لق, ؟دلعم قلع]يقع ل ء/ءعانغ لتعاسم عا دصصم . . . 22201اتلتقو

 كدلصم هكء7» عرب ىواعست» ]عمت ينملععتلاي ع 6559. [آجسقملط ءعل-ه0ةطر طقصاتق

 ةاملتمرنس طسنممتاهاتعو هتعام"ع تى غارات - هلل - ل: لآرنتعأل عنو 2101 مبونتعا عبرا كلآغ

 11مم قلع" طمعامر مصصم 875 (ذمع. 30. كصص٠ 1470) مسمعانم. 5:110عع رطتلم1هعتعقي

 نسمع زكام زمعأرزا: آمسع ]آ8)ءعمر نست معهعقامصاتمس طمستستف مطنام]هعتدع ةاسلتم مععلععتا ءاع

 لسعام» زطأ ممعسمام طعععأمببب ظمفعسعمام ( 71ءمم/ 2 ) لتعاو ءعغ ]مهمعتمدهر 1هععاتقمق 1058

 هدانمصع ةعئتمامعر ىعصتمجح قكمعتلم هعمجام ( ,110:ممقاد] عاما ) ءأ مهتتمألممعق 1011013

 ىالععتغور ويتموسع [ععلغ يرتافم وسمت ريتصستسا قضمتمم ![هصعتمعدر ةععسملاننت 110م6ق]ي-

 ء]ع]م ار اعهعاتسص !اعمعس عصام, مسا انس [مععاتممق ردعموو هرعهالممع ةعضتزتاققر (تتصأاتتللل 10118105

 يماتصعأ ءم لثع معمالسم لععتمم طصعممتم اظ[هطمعسعس ةصصتق 826 (ذمع. 15. ظ)عع. 1422)

 حطوم]وجز(6( - 65600. 1 حسفط ءعآلد- هل هطقر طمعاتق رمطتلم1معمصتسسو ةنتعام»ع هطغتلعط

 1101م6 13 عرب ملط م7]ن] ]له نع, حمصم ... ريمزتاتم. - 65601. 1[ ةسفمط ءال-ةلعط ةصر

 ها
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 ىفاشلا ىقشمدلا كلام. ىنباب فورعملا دمح نب دمحم نيدلا ردب حيشلل نايبلاو ىاعملا ىف

 نب نيحرلا دبع نيدلا لالج خيشات نضيحلا رهط. ىف  ضيرالا .ضور "01" + م0 ةخنس قوتملا

 نيدلا بايش خيشلت راهنالا صاير ىلع راعزالا ضور 401 41 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب قا

 نب دمحم خيشلل راعزالا ضور “غم 9 ةنس ىقوتملا مالسلا دبع نب كيكم ىب دمحا

 تاضارتعا اهيف دروا ةلاسر ومو 4. ةنس قوتملا ىداقولا ىولغملا دومحم نيدلا ردب خيشلا 5

 باوبا ةرثشعو ةمكقم ىلع ةلاسر رتسملا عيرلاب لمعلا ىف رعزالا ضور ه6 ىتش نونف ىلع م

 ةيفرحلا راونالا ضوحو ةيددعلا رارسالا ضور 150 خلا نيملاعلا بر هلل .دمحلا هلوأ

 دكمحا نب دللا ىبع لضقلا ىبا ىنيدلا ىجم خيشلل رابخالا نويع ىف رارسالا ضور

 ىنوبلا هركذ ىمسملا ضايرو ءامسالا ضور 4016© ىسوطلا رعاقلا دبع نب دمحم نبأ

 نب كمحم هللا كبع وبأ ىنيدلا سمت دغلأ راكذالاو تاياكحلا روغ ين راكفالا ضور 15110

 طمعختم 1[مععصتمصسس 0ع لمءاتمم ةعماعماتمسم عا ءيعربمدلاتمصتق , ةسعام»ع هطعتال طع -عل-ا[

 1101, موةنءل ط7 عزو 81ه مستعمل 12ه عوعابعطم يذاطمكتنح, ددلعو ةظان## كل477: للعام ءا ةصصم 56

 (نمع. 16. 1عطعب 1987) دصمعتم. ع 6562. 18-81 نلط 11- كسعألطر طمعطتق ةمانعاتطانق

 حاطسصلممو لع مهسصلتاتع ه دصعمس متت, ةهسعام»ع كاطعتاعل لعام - هل - 07: 4لل- أ - 04

 2826: ىلط2 8ءزب» همن هسمم 911 (ذصع. 4. لص. 1505) دصمتتطتم. ع 60503. طقس لط

 عا ومعطقع دله هتعقلط عام دحمط ةعو طمضضتس مدت ءكععد ةوسقم 11دكال مدن ل 820ع]بأقج

 بلته ءم11ءءاممر هسعام»ع ةطعتلعط فلع]ر مط-عل-لهكرن ك ارضعل لع 71ه ميستسعل عن كطل-عا-5 عاام

 حصصم 931 (نمع. 29. 0ع. 1324) رصمتناتم. ح 6504. [ج مقلط عل - حعط ةدعر طمعطسق 1]طهدئانتطو

 حسعامجع هطعتاعط 71071, ع»بدعا 189 ءعرو- ءقعارعتراب عل»» - هلع لثس قل هطبستتا للمجاا عمن 17” هلت 5

 دصصم 940 (ذصع. 23. كمل. 1533) دممعاتم. "ضمعاهطتقو تطأ ءقمصطتع لتحت ععكدك 0 ءامتممتنالال

 فز

 موعد لسطت(ةغممعم حدعمتس ةللععأم - ة6ةذقد. ظ1- 8مهسلط 11 - كم طمع طقمشق ةرتا عضل علق

 لع سمس نسهلعدساتك 7/هىملاع». "[عدعامطعك ص مجهعاهاتممعس عغ لعععس ءقيتتم لله طتطانكانقب

 نست ذكه ةسعرتغ: آمسه 1)عم دصدصلم صدت لمصتسم ءاعي ع 65606. ظقسلط عل - ةقدنقتا

 عل - ج0 ءل(و عغعر طمحطتق ةععوسمتسل مات ءئورتتسي عا كققاععسم طستساتتم ]1[ ءطقتتنتال. -

 6507. ظدسفط ءآد- حدعقع 11 هونكص ءع] - علعطط ةعر طمعضتك ةععوصسم نسل 0ع 1ظمصاتطانخ

 طتمامسمسس»س ,  ةسعام»ع هطعتلعلل 27هز0 - هل - ل قللت /ملال قطا - هللمأع عرب قاتشعل

 عري 7101 متدتنعل 8عرب كطل- ءا- لف ليمن ع 6خمك. ظحسفلا عال -ةعسق رع 181280

 ء] رص هد دس هَ, طمضاتق همملطتسالا أ 1معاتامألم ؟عركانتس طمزالتس ة[ةكتننلل.  (نورسرال 201ةأهنل

 خ 8من. 260569. ظحسماط ءع1- جلع ةعر طمضضتكق هموزاهاتمصستت لع مهعقامضاأللق 0

 مهضوم مصل ءغ دجممتامددسس.  ثةسعام» انطست هيأ هزي عربوسعل-اأ: كقطع كة له1]ه] 1101 متتة عل
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 ىف اًباب نيرشعو ةتس ىلع هبتر م.“ ةنس ىقوشملا ىفاشلا ىكزلا نباب فورعملا ىلع نب ديحا

 خلا ءاقبلاو مدقلاب درفت ىذلا هلل محلا هلوا ةفيطل ةظعو ةغيلب ةمكح نم فلسلا لاوحا

 ىلينكلا غداصلا نباب فورعملا نمحرلا دبع نب دمحم ماهفتسالا ماسقأ ىف ماهفالا ضور 0.

 هيف عمج قوطعلا رضخ نب رمعل نادبالا ةدع ةيبرث ىف ناسنالا ضور كم.1 01 ةنس قوتملا

 5 خلا ىناشلا ىبنلا ىلع ةالصلاو ىفاكلا هلل نمل هلوا كيزياب ناطلسلا ىلا هادعاو ىوبنلا كاكا

 نب هللا دبع نب نمرلا ىبع مساقلا ىا مامالا خيشلل ريسلا بيرغ حرش ىف فنالا ضور 07

 تيختنا ىلاف لاق محلا لاب ىذ وما لك لع! ةكقمادللا ؟ لك هلوأ 60 نش قاوتملا لييسلا نع

 ىلا فيس ىتلا معلص هللا لوسر ةريس ىف عقو ام حاضيا ىلا ةراضتسالا دعب ءالمالا اذه يف

 ىنغاب 0 ةخباسنلا ىرفاغمل ا ماش نب كلما لبيع اهيصخو ىبلطللا فدا ند دكيوحت ركب وبا اهقيلأت

 18 ودب للرعا ظءرب قللغ ظكطمظتتمهم مدلعم 132 - ءقسعمل لتعطك ءغ حمصم 803 (ذمع. 22. كسع

 1400) مدم(نلتقو ن1 ءاتتط لص ؟لعلماأ ةعدع ءيردتتم لنهاتطسستغع لع مدمصسص عضاأتق مطت]لمعمرطتمع

 [معسصدلتم مرهعقامماتطاسك ءأ عيطمءاوعلمصتمق ءاآعومصأتقو ننهع ؟عاعرعد ؟ءاتوس عحتسأ ور ءأذله 05انغ

 دان ]هتك آلعم نست تصتعاتم ءقأ ةعاععمتادلع ةمزاألم ءقععصأع عا تس هدددصصع (ةطترناتق 1انأ اتا 77 1-

 معاهم ءاعب - 6570. ]غد نقط ء] -ز؟ط ةددر طصعطتق زمقاتطتمصتق لع ععمععطسم امغعتم عمان مصتقم

 ةهسعامرع 1101 متوتنعاأ طعن قلطلعا-« مزروع آ[آدمطمتتتم, مدلعم طان-ء7ومقعأب لتعأم ءأ حصصم 76

 مع. 12. لسص. 1374) مدمرعانم. - 6371. ]دس لط عل - أصف قمر طمساأسخ طقمستمتق لع قمع عندما

 ءمرتممرختتس ةدصتامأع. رسم عري 121,2ل/» لار# طع رجعلتعمحس معممطعأ ءعوست فيل! ععتار ءغ فلي

 1ئطصسرو وسأ ذام ةصعلمتا: آمسه ]2 عم هتك عتعصأل ءأ معععمألم ةيمعم م0 مط عاق هقلانأ علت

 ملل عععماعس اعمر كسدسلاحصم 8من ءسفل هاحادلتكاب ع 6572. 8ةهسفط ءآ]-هصمأآو طمانأاتكق 611

 [نحواز فلتم مععمسس لم 1ث ءأ دصمرتطاسق معموطعأمع ةزمعجتل هعنسس , هسعام»ع كظطعتلط ءغ طقم

 لات |ءايعنترب كطل-ءا-” ماسمعت: طعن قلطلماامآب ظعري كقكادنعلأ كوابعت]ة, دمصسم 5851 (ذمع. 4. كرت

 1185) مدمعانم. 1معتمتا زاد: امنع ]آنعز معوعست عصام عا هدصصتطتق ععطسق ه طمتستمع مدعصأع

 ممعلتغم ممم قععماتطسس ءاع. لم طتلخ لتعامتمو اموستأر ممداوتمتل هه كمستتق ءتعممم عع

 عاسلستأو نستمع لع تتح معممطعأمع هععتضتساأو كتزادق 0عدعضترمةمصعس للنع ظعا» 216]ي متن عأ

 الث ءنإ ل. ]لمع 210/14/82 هدصاعم معمل ءععععمأر ءأ نسمع مماتمععتس ررمعاعس لطقأ- ع/ - رجع لق عزز

 10 71| 321ه عامر ععمعم]هعدك ءحعععررام 0علععمغ,م دصعاتمربو عمصتتس ةعاععأر .لطم_انتلل -

 معلعمأتم هل ددع مع عمعرمار هديغ ننهع ع ؟0طسق امسكت هات مضكطتتق ر ةنيغ عع نطقعدعمدنع همه]لزأ

 يدسسمأز ءدلت, هنأ لتعاتنممع ةصاع]] ءءاخ لت[ عاتم»عو دنع ععمعم]هعتتق مععر] ءدتق ؟عئلطق
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 ماعلا كلذ نم لوالا ىذامج يف هنم غارفلا ناكو ه1 غنس مركم ىف باتكلا اذه ىتشالما ءدب

 مآ خنس قوتو ضوولا روذ نام خذعامج ناب فورعملا ركب ىأ نب كمحم نيدلا رع هريعنتحاو

 نيدباعلا نيز هطيس درج مث [[] ةنس قوتملا ىوانملا ىيكي ةاضقلا ىضاقل ةيشاح هيلعو

 ىقشمدلا ليعمسا نب نمرلا دبع ةماش ىنال فنالا ضور ك ةيشاحلا هذه فورلا دبع

 فقينالا ضور 10 تالجسلاو كوكسلا ىف فينالا ضور #40 440 ةنس قوتملا ىرقملا 5

 [11] ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىنأ نب ىمحرلا ديع ىيدلا لالجل فيدصلا نكنسم ىف

 ريثا خيشلل مسابلا ضور 150« رخاتم مجارتلا ىلع خيرأت وهو ليلخ نبال مسابلا ضور ةد

 لو نميف مسابلا ضور 408 0 ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي نب دمت“ نايح ىأ ىنيدلا

 يف راصبالا ضايرو رداصيلا ضور 44 ةنس ىقوتملا ىدوبللا ليلخ نب سدمدحال مأشلا ءاضق

 ضور 'نم.. [رطاوشخلو بولقلا ةفحتو رطاونلا نويعلا ةعون دامس ليقو] رابكلا راهنالاو راطقالا راعم 0

 دستطت ذمغعءالتععمع ءمصغاعءعمم6. 1 مععربأ ةجساعتس طتصع ]انطصتست دصعتمع 81هطقمعءعت ةمصت 9

 مع. 12. كسع. 1173) ءممكعتطععع ءغ ءزمكالعس ةصصخ دصعممع كوسقلما آ. ةطقمواحت. 1ه-عل-

 1101 ه1:1160 ل وءرن كى آنآ ظعا», مدلعم طن: لعسمم لتعاتك ءعغ ممصم 819 (صع. 1. ةطآمتن“ 1416)

 دممعايتعو ءررتغمدصعس ءزاق ءلتلتغور وسمت لالا“ ء7/-م”متل0] ةذمهععتمعتا, ءأ (نةلطخ ءآ - ملطقخغ

 د هبه ك10 46غ همصم [571 (ذمع. 13. كسع. 1406)] صصم»طاتسعر عامدذتك اتطخم اصفاتتحتاو

 وسنده ءزادق طهعمم5 7 عا - ء[مط ل7 قلل - ه7 - "همومك ءععومجهاتس ءحعاهوعأاومم 0101[. ب

 6573. ظا1- 1[ ةسلط ظك1- 0 مما, طمعاتق طم9ان5, ة6(11»ع للتي 81 دع لآ80-ع7-“ه]بتسهنن 17 عزا

 لى مقأ للم عداعطم (نهعومت طععام»عر دمصم 6605 (ذصع. 2. 0عا. 1266) دمماتم. ح 6574. 11-5

 1[ سلط ظا1-ةكصنعو طمع ماناعط عع لع ةرمععدمطتم ءهغدصدم الهانم عوالم. ح 6573. 18-11 ةسلاط

 آظا1- كصتعو طمعطع مسملعطع»ع لع 20ع ذم مد016هدتطسخ معمرطءانعتك قلاع 8عقبت ك0

 ممهعسلهو ةتتعام»ع لع41- هل - 0: لآ - ءآ- «م]يتتعتت عزت للطن 8ءق“ كهيبااغر ةصصم [ 1

 مةصع. 4. لدم. 1505)] سمعتم. ع 6576. 18-581 هس لط 18-181 ةعتتسر طمضاطتع 2 لعمقو 3205

 لا: 1كم.  آلتعامرته نع طلئمودجطتعم هععلمستك (ةتصمرتق. ع 6577. ظا1- ظفسلاط

 ط1 8 ةعتس و طمعطتق 80لعمعر ةسعام»ع هطعتلعلط 4178 - هلآ - لع قلتي 11 هينا 1101 متوتنعأ

 ظ عر طل ودبر ل067: #5, ةهمصم 745 (ذصع. 15. اطآحت. 1344) مممعانم. -ح 6573. ظا- 18 ةسلط

 1١ 8 ةعلسسر طمعطك تكلعمع لع دتهر وسن لسللعأتك ةرعتمع معهعأ عمتسأو هنعاما»ع قلقا

 ظ عرب 1ك/16161 0502, همصم ... رصمةاطتم. ح١ 6579. ظفسلاط ءانط عدؤتع رع 81+ ةقط

 ءل-دط ع قعر طمعطم ةمتسفتاتل مععع مز عمعاسم ءأ زمعاتطكتم ةصاع]]: ععماتمسستا لع رممطتتتال عاتق 0

 معوياممتتتتل عغ سكت معسن>ل دصمل هدتانتس. | كلئأ ةسعامععص انطعم هممدصعم» 2602764 67 -

 1:6-61ماعق» مع '1أرركعأ ءا- مآتآب دمع ءآ- [لبممةلت» 0علتمعع مهسدمصسأ]. ع 60580. ظمسلط



405 

 ضور كهم  نيدلا ىقت هركذ ىماطسبلا ىنيسكلا ىب ركب نأ ىدصلا ىنأ تايشندل سلاجلا

 ناحكس هلوا هداز ىريكشاطل فقداقلل تارضح ىف فئاقدلا ضور 1. تارضاحملا ىف ,بيبلل

 دعسأ نب هللا ديعل نيحناصلا تاناكحا 32 نيحايولا ضور "هدد ملا رغابلا ىناطلسلا هل ئىم

 5 ىرورسب صلختملا نابعش نب ىفطصم ىلوملا ىكرتلاب همجرت [01] ةنس قوتملا ىنميلا ىناهلا

 تارضاحملا يف نيحايرلا ضورب ىمسم اًباتك هل نا ليذلا ف فشاع رىكذ 514 ةنس قوتملا

 حمد نب هللا كيع لضافلا ىضاقلل سرييب رهاظلا وهو رهاظلا كلملا ةريس ىف رهازلا ضور 4

 دحاأ سايعلا بأ خيشلل رداغلا 0ع خيشلا بقانم قى رعاؤلا (ضور 5.0+ 511 نس ىنوتملا رهاظلا

 صيختلت ىف رطاعلا ضورلا 40م. 10 ةنس قوتملا ةيتدللا بهاوملا بحاص ىقالطسقلا دمحم نبا

 10 شيفيرخلاب رهيشلا بيعت خيشلل قداقولاو ظعاوملا ىف قدافلا ضور 41+15 ىخاب ,طاشلا نبأ جدز
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 ءادز ةلتعم طمعمم هعلعماتم , هسعاممع ظطعتلل قلق وعقلع ملا طعم لق ءن-عا/رمو عت طاعا هناا“

 (©هردتسعل همهطتع ه 1 هعمل مل- لن. ع 6551. ظمسلط علل أذ صم طمعاأتق مهته01501:ا3322-

 ("هرررتصسعصاأ منان زم (نهعوصستتسل. ح 65892. 8 جساط ءآادطم طتتسعر طقعطتق ]1جعاتاتمع ءغ ملتعم

 مدعارن] جون موتو. ع 6583. 8-11 ةساط 11 -لكط حهنطرو طمعاطتك ةصيعاتطاتق ةطاتصلقمق عا

 عمعتسعج هممت. هج]110عع دماطم]هوعنعم. - ةمهح. 8مسفط ءع] - لععقت عر طمعاسق ةتكاتأتهتاتنا)

 لع عدصتستم دئعتا(ماتطسع عاععده مصرا ءءاعماتطسع , ةسعام»ع 1ع) طق ةعملعأ.  آمعمتغ اه:

 (لورتو كر كت مماععامم هماعملنلتعوزروم ءقغ ءامبي ع 6م. ظمسلط ءا- عءعفطتسو

 معمم طغعيضاطدصمت» هلمعماةدحتسس لع طتم(عمسضتع ةدصعامحسسم و دتعام»ع 40041167 عر: لعملأ

 1م 3>”عسمعسمم مصمم [708 (نمع. 7. ظعرأم 1366)] مردمعطتم. 'سمععتعع انطصسس اطال

 111/6 عرب هيما , كمة قوعممسستصمطتك ءا حسمم 969 (نمع. 11. هعرام 1561) 2205نلتقو

 ماعم مرن عامكتك ءدار ءهغ ملعزللم ذم هجمعملتعع دع هصاطم]هوكتحسص ءلتلتقدع مععطتطعأ ه0

 مل" ذمهعتمامس. ع نوقف. ظا-ظحسلط 2-11 ةطخعر طمعاسم مصادق. 110ععدمطتق

 8/- 11/11 17! - 1ع" ب دصلعم ]ل1 - لسا قامو لتعاتم ةهسعامجع (:ةلطت طعصمع مععاأم

 ال07 عم 71ه]رمسسعل ]8/- ]هنا مممم 692 (ذمع. 12. آلءوع. 1292) ددمعاتم.

 نوه. [.1- 8 حسوفط طظل- 72ةئطتنعر طمضضتم ةهرتلسم لع تعاساتطسم ةطعتلعطخ قل - عآ- 0“.

 الز لزغ ةطعتاعاح قلت /مالطاع لرسعل طعس 31ه مسسعل (معاعا سعر ةهسعامت اخطصت ظلا-لل هن مالرقأ

 8/-1260ه»4 عار مك ةمصم 923 (نمع. 24. لوصت 1512) لعظتسعمتم وان اح ةدقق. ظ1- دسم

 34-11( نرع, طمعطتق طممصمد هلمععم هرلعممم. طمتكغمسع مماتميععس مه عن اهطسلخستست ةقاعم-

 ممرصست_ عمضتسم ةط 1مربس ء/عاماز» ءلئتكحصتس ءمسرتخعاط ءعملغعصمو لع نستطتخ ةملعو 30عهطتت

 6ن5و9. ]18-101 سلط 1-1581" ختعو طمع ميمعمأومق. 1 تطعمع ممعمعم عالعتق ءا ءمعصتأت0صتطاتق

 ةنطاتستمسطمم ماعمسم و هسعامسع ةاطعتاعط ىزيمعتل , ؟دلعم لقد للعام. ع 059م0. 1

 تا

1 



3 

 م دبع قيس جراش هلو ىراخ يلا ىلامركلا فسوب د كوكحام ند ىبيك كحاب هدا مامالا اضيدأ
 كد

 لديكم نب رمع ىنيحلا ب أوس هذيملت ترد ىممو كلذ ىف درغم فيلآت رح بالو" ءايحألا

 ام
 نبأ 2 ناكو ىف سلا لاقو ماخو الأ نم ضوولا ىف امل ماهلالا كا هاب لد ةاوتلا ىدييزلا

 نيابت ىلآ كد دكق ىذلا لصالا ظفلب هيف هخكبش كيقت مدعت هيلع ىنايفصالل ةضورلا رعت رك
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 ميسقتلا تبيح ىم هخابش ضوول خاجرب هنكلو لصالا ظفلب كيقتني هناذ ىنايفصالا فالد رهاظ

 [:5:] ب قيوتلا ىلالقسعلا 0 باب فورعلملأ ىلع نب نجح نيدلا باهش ظف احن هرصتخا دقو

 ءاتملا ق دامرو داسدكا ضعب ةنم راغ ىنح ىصحي ال ام دئاوف عمج عمج اًجوزمم احرش تحرش َْم

 ءآد-س هأاعص ج ج1 طقسمو طمطأطتق عمزاتتال , وانأ 1داعوعأأهغع ءممقرأ عمت انتصاب ح 6591. 8 حهلط

 1 سماع طغهددع ظ1- 8 دسلططقأو طمعطتك. طظمتغسسع ]اتطتت 20:2076/ 0ع دعانعتلتس زاتكتق

 ةممصلمسعا5 ج 2ءعمءمم# ءهلثك . وممتطس ه7 6"عرك- ءل- لأ: 1ةد2مأ] 8ءنن لكل 18 عء]» 7” ءعرسعربت

 ةطمطتامو ملجم 187:-عم0#ءب»# لتعاتق عغ مصمم 837 (ذمع. 18. ةكسع. 1433) 22010115 و, «021عأأو

 حاتمسوسمع آ[سصقتت 1” هع7ق- ءل- 01: 7” هاه عز 010]رمتوت» عل عن 7 عبار“ ]6 عسا 70/11“

 هعامعحتا. 1م ائطصس 22:07 مععم تع دلتونتك ءمرصص عمامهتستت ء0ئلتغ, دس وتم ءمهل عن غعم6

 متدعمسحتس ننلت6مغعرم ءدع اذطعو 1774 ء7 - ه7ك» ءعمتغر 0ع ونسهح عع 152 11هر»“ انطعاطم

 عمرو متو هععمعتا.  ظمرعم اتطصس 2م707 لتككرحسساسك دحتعامرتم هلق" َز - ءل - لأ: 072ه“ 18 ف

 11011: ءأ 7056208, دصمم 8587 (ذصع. 20. 1'عطع. 1482) 120طتتتقو 01111621315 ع©ذغ و

 وص عمامس سس عات ع /0/ - 17777: 72 لأ 1287 - ]ع متنأ]ب دج: ءآ- هني]1ن» دصكعتجدتك. دع اممقف

 117 116ه , هتغور ءمتامرسعم هع 106701687 جط لعمان ةمعامس ءيتامسمع ظمن0] حج ؟ةطعتلطم

 همم ءللكغمع مدع عم عاطدغر معمماعععو نمم0 طتع ذطأ !ءوعدص تطأ ممم هةعصمدععمغر كنه 2 ؟عدطأق

 ممءاطعأارمأ هجممدتام ؟معع هه7 (1. ع. معءطعأسسس) لتكانصعكتعمسلتو نت00 1؟ريم/مر# 1[ععلكر وعنك

 ىمعاممسأعع ؟هععرت م57 20010ل3غ, ونتو "ع ةم]د زج عجمزأهق ءماكتتلل 111100112 01136 311101 ءأ

 ءرتامرسهنمرع ءعرات ععصق لتحتغي ءكمضصع فمعممدء مماعدأ.  ةعمسعم انطخس م2707 هط لتكت

 ةعلممعرات , نلتهللل عاتق م22عععمام» ذطأ ةععدطتق ءعقأر 1؟/061 7141 ءيتامدمقع م12 عاعتتام كولت عم

 ءانتمسس ظا- كفطظنع ذك عارآر - هل- 01: كىكآ7ء0 عري كلغ ق4 ءءملمنغو مدلعم لان: طهر“ لتنعاطتخ

 هغ دمصم [ 852 (زمع. 7. لامع 1448) ] ردمعاسعو ءماامسعم !ذطعخن م07 ءلتلتغر 1اعضوتلع

 عمعامسمس ءمستس عما دعست و ءانأ ءقمصماعحطتع ؟ععطط حلاستععتتغ ءغ ه0مماولممعفق ةمصتنتنت عدلطأل ع5 ءأ

 مرت ءمرصرص ملقم ةمكعصتتتغو الغ هطاعععامغم»ع جلتوسم اصكألته دصملتعما ءمددتتمأنق 001111116111851

 رم جوتحلا) لدععععأرو نيم 15عام حج]غعحست هعئتطوعع ةهععمتغ ءغ ه0 ظمعتس 200مهجت(. ظممعد
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 أ. ةنس ىوتملا كينكلا 'ىوقلا ىبع نبا ناميلس نيدلا مجن ؛هحرتشو هلمكو اًيتاكإر هفانتشساف

 ةلوش نب سمشلا هحرشو 1 ةنس قوتملا فقحلا ىراصنالا دمحم نب ءايركز ىضاقلا هحوشو

 ريسيلا هنم بتك ىطويسلا نيدلا لالج هحرشو هسفن ضورلا رصنخا .لب لوطم ىف ىطايمدلا

 ىلا نيحلا دج ميشال فولالا ىلا نامسا هل اميف فولسملا ضور ؟ه#1 >ضورعلا ةلفات دامسو

 قاتشملا ضور كم مأب ذخنس قونملا سوماقلا بحاص ىداباز ورمغلا بوقعي ند للايكام رهاط

 ضور “م10 ىنويلا هركذ ءامسالا ىف فيداطللا فراوعو فراعألا ضور 41  نيعيطملا ضور "هاد

 ةنس قوتملا ىريمكلا ديكحم ىب دمحم ىب دمدم هلا دبع ىال راطقالا رابخا ىف راطعملا

 ضرالا لعج ىذلا هلل ىيحلا هلوا [ةديدع بتك بل هيف عمج رابخالاو ريسلا ىف وعو] ٠

 تقاعت ىتلا عاقصالاو ةروهشملا عضاوملا ركذ دصق هنأ هيف ركذ خلا اراهنا اهلالخ ركافو ارارق

 ىحصس ءمامسمس ءلتلعصسغ ااعززرج- هل- لف كواعنمفتن ظعتن قلطل- ءا- عمن [آهمطدلتاهي ةصصم

 710 ن6مع. 31. 81ه. 1310) ردم:اسنك ع (ندلطن تمل اررع ظعتي 71ه]رمسب»ع# لنقل # كعطسأه كم“
 هطاتلتع , هممم 926 مع. 23. عع. 1519) ردمتناامتق - هر ربو علا هع كامتاعا 10 ةهاةافو
 بيزدعك يىرسسعم(مضنك ةلصسملتس معماتسمم ياي 1لعصوسع [اخطعتس مكس 11 م10/ ذه عوام علل
 نيموزا ب أ لعمال علا كميرا وست ممكاعتل (ةطاانتلل يرسس عمامتستت 11( علم ددمملهكل ا. ح
 نوود. ظ1- 18 ةهساط 316-151 دتكحو علطرم طمضاطاتق هرتاتسع بيلطتع. (نحصصعم دضعأتم ط7 عت
 نورصممفتاسم لع جماع رصعافعمي ةسعامسع ظطعتلعط 11هل46 11هلءاغر ةمصم 503 (ةصع. 29. كسب

 1405) دصمت"طتم. 1لعجم ممداعد ىرسصسعمأةضنتت ءهلنلنأور م7ق- م" 0] 1مكعتت ]7 انلل1.
 0593. 18-11 ةهسللط 31-151 ءعداشلو طمعطتك ءفدصرت]دصمأكتك 0ع تك معطاتقو ويتطاتق لان ءأ

 ماسعد جلعموبع ماسع دصتلاع ممصتممح ةنصأر ةنعاممع ةطقتلعاط 21هز0- هل- 0: رات 1 /ل»

 1لو]رمروترعلأ ]عرج 7"ممنط 11 ننيعتط ملغ, بأ ("مسيوئحسس ءلتلتغ عغ حصصم 817 مع. 23. اللمعان
 1414) هزتتكب - 63594. [[هسقط ء]ل -صمعطخغ ةععر طمضطتق همدطتماتلال 0للك 8010111. تت

 0595. 8جموط ء] -رسهغانمو طمضاضتق هطقعومعصاتمسس. ع 6596. طقسلط علدتس ءقضصتكو

 امان معيمتاتممست ها مساع ععم ءاعيممأتمسسس لع ممستمتطسع. آمسافطبع ةط 20/1207.

 0597. 151 - 1[ هسواط 311-151 قةعر طمعطتق رصتأانك هلمرتطسم ةصطسطتق لع ممانأتتق [عال ةكانتللو

 هسعامرع لاني ق4 لم)]ه], 7101متوت»ءعف ]7 نع 71ه]بمرستنءلأ 18 ءرح لل0]رميوت»عأ ]ل ةيبيرم"ةر ةصقو
 ولن (زمع. 2. 0ع[. 1494) رسمعطسم. | كعتع لع طلمجدرطتتم هع ظعاتع رسعيسمدنتطت لنعصتقو

 مصاتسعأ هرماتسم ع رستتلاتكق ]انطعتق كفىلاععأم ء(] دمعتك ذلهن آمسق آ0عمر ولنأ [ةتعقتط

 رسحصعز همعتس ظضصصختل ءأ دصعلتدع ءزسك ممولوصعم ةيسمعق ةصاعسلامعتنع ماسلا ءاع. ةنسعام» 5ع

 موك ععتسسس طلع لمعم دالسماعم هغ مامميمك لعمووتطعمع ةاسلستعسع مععطتطعأر نسمع طتقامدته
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1) 
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 مجتملا :فوزح ىلع. هيثرو فيرط ربخ .اهلوا ةمكح هيف مالك وا ةدئاق اهركذ ىف وا ةشضع اهب

 رابخالا ركذ :اهيناثو تافصلاو توعنلا ىم ةيلع تلمتشا امو راطقالا ركذ نينف ىلع ىوتحاف

 ىلا ةنالف نمو هلوق نم هيلع تلمتشا امل اهم مظع امتنا ىاتشملا ةهرن نأ ركذو عئاقولاو

 عضاوم ىف دكجوي امنا هداربا نسج امب عاقصالا نع ربخلا اما اًخسرف وا اليم نوسمخ ةنالف

 لأ ةليعلا خيشلل راطقالا ربخ 5 راطعملا ضور "0 بك رظانلا نادجو ود عم خاباق

 سيخغملا ضور 111 ىربيمحكلا معنملا دبع نب هللا كيع ند كمكم ىب كيكم هللا كيع 0

 : 22 7 - ِ ا 5 0 0
 هركذ ىفناشلا ىقشمدلا ىنيسلل باهولا كيع ربخذ ىأ ىيحلا جان خيشلل سدقالا تيب لداضف

 ظفاحلا ةمالعغل ثيدحلا ملطصم ىف للعملا درولاو لثكملا ضورلا 44.. فاحتالا بحاص

 ملع ىف رظانملا نضور 411 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب .ننأ نب .نجرلا دبع نيدلا لالج

 ريهشلا دمحم نب دمحم نيدلا نيز ةاضقلا ىضاق ديلولا قال روهشم خيرت وهو رخاوالاو لشاوالا 1

 ونسحلمس رتعمزتوح ءدعععا]سصغو 15ع] ونسمعتتتل  ءمر27027007هل0 نكت!ئاهنعت 151 ةممتعساتمع

 لمعتبست عماستت ءعلعصلا هععمعت همعتس رنعدعطعأب وسمل هد هماتته نسحلممص ]1عرزلم ةصعترتام آم

 طصتس جلمطقطءاتعع لتئممدتتغو نأ لسهق ةمععزعم ءمصاتصعمأ و 0118111111 1101 11162511185 1011811

 0لعدعوتطتغو عغ حلطتطساد ءعغ يسملأ[داععر نسمع همصاتصعملا.  كةععتصلم 10عم ةعوتتتأاتت ©01111116-

 ردمرهكتم طتقاغمعتمعمسست عع عمعصأمزئاتتت. "لكم هردنق ععمعهمطتعسم لمعإما 6] - :»جمعآرا عع

 امماتتت عدس ها ءدمتككمست لتعتغ (ددص جهتضرت]سرت ءعقذع م]لستصعم , 00700 ؟ععطق ىو طقعع تعطق مط

 زل]1ج وستموسدعتسا2ح مدتالت دعتح جنا مدهعدصوعمفه 0لزدامل““ هعجععمتعم ععرعأاتلع ءمصاتط عقاب

 [رعوعتمأتم جدتكعاتل ماقعمتضتمل ءعمضتتاتواتع نقع مهسضمع منا ءادطدست ءعغر مددنعأق (امصاانتلل 10عأق

 زدهصعستكسعوم 20 ونسم0ل ل163عتاغمه جعععلتلو وسمت» 1ععام» ذم زتك ةممعصتعمسلتك طقاطعأب ونتتقع

 ونيدعتأ -ح 6598. خا -ظمساط اك311-1: غةعب طمعطع مدسلأتع ه0لمعاطاسم زطصطتتاكتع لع 0عدعضترماتمدع

 ا ممعاسسسا , ههعام»ع ذطعتلعط 01: 0عءا- ءل - لأ: قات قةللعلام]لب ]1101 متنت»# عل عزا 1110761111

 ]ل هد: 4500ه71ع] ظعت» ل0 - ع - مجمبوثن» طلةميرم». ح 0599. اكا - 1[ دمقحط خ1 - 310ه عطم عوقب

 ادمعطسع ردامماحطتك 0ع معدععامساتتع [1طظععمدماوتسمدحتست , هتتعام»ع كاطعتلعط 107 - هلل - لأ: كآ

 رثمع» قكةطلافع ءل- مءابآلرمط 1ظ0هوعتام 1802 نروعع]قلعم كاطمكتتمم  (نهدحصد صم حتتع هط دسعام»ع اتطعت

 18/1- 111يي  ح 6600. ظا1-ظمسالال 31-151هلعءدل1 ع1 رجع 11-181ةعال 31-181ههل1 علب

 طمعطتك ةمسصطاتع قععدسصلممتك ءغ ممدود لععععمام لع لتعنلمصتطاتع ذم عع عدلئانمصدعتم (ةصصتمم-

 اهعنعتكو ةسعام»ع منعم 0م ءنعمتسم ظادآآةقلح لعل -علسلأر» قال -عا«ه]يسمت» عا كلغ 8 وز"

 كدت, دصصم 911 (نمع. 4. كحص. 1505) ددمءطاتم. ح 6601. 8مسفلط عل -ددعص قا 1, طمعطنق

 معمدم عع 0ع لمعاعتمو معتم عتزتأ0ةئاتنت عأغ ظصتتتتللل 8عدانلا1. 1[ زةمرصتو ةدللق د0ماه, 2111015

 ل1111 (00]ب: ء]- م0141 7عور- ءل- لثرت 310ه]مدصتسعل عزو ةلم]مسصسعل 17ع)عآان [[آهمعاتتاوب
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 نيدلا دامع نيياونملا كلملا ىنم سمتلا كق لاق ماد ةنس قوتملا ىفنحلا ىبخلا :نحكشلا نداب

 عمجأ كن تلح [:نيدمب] ةضاتلا ىسوم ىب دمكم لشضافلا

 ايندلا فلخ ءىب ىفف حانفملا امأ ةمتاخو نيعارصمب بايل اًحامفم هل تلعجو هتيداخ طافلالا

 ةذم رخآ ىلا اهنم ىلناثلاو ةرجيلا ىلا مالسلا هيلع مدأ طوب نيب ام ىفف لوالا عارصملا اماو

 ىف ىيتنا انفو ”نامزلا زخا ,ق"'ناوكي "امم  نانعلاك وعالام نع ةلتتتما ةقتاخلاو دلل ردك

 بحاص كيوملا كلملا طابسا ىم ءارمالا نم ةيلط ضعب هلأس ث ,.4 ةنس ىلا قاثلا عارضملا

 ةدوسم نم هلقن لوالا هدلقان 0 لا زاجيالا 5 غلابو ىغننيملاب ةمسوو هةياجاخ هرايحتنخا خلك

 نيدلا بح لضفلا وبا ىضاقلا هنبا فلآ كلذلو ىسافم هيلع بترتف صقنو دازو رخاو مدقف

 كك ىبضاقلل ىأ هلو م1. نس كودو هيلع حرشلاك نوكيف رظانملا ضور 3 رظاونلا عون 00

 نبأ كغم ىقتنأ ىذلا ىو رظانم ا ضور ليذ ىف رغازالا فاطنتقاب ىهسم لصالا ىلع ليذ نبحلا

 فاطنقالا بختنم ىف فالخلا رون امامسو ةسارك ىنيقلبلا دمحم نىيدلا لالج هتنب

 ماعم 1: -ع7عار عارم للعغم أ ةسسم 815 (ذصع. 13. كمن. 1412) طصماطتم. 28 هداسا]وكتغ ه 12و

 اصوسأو ل - لل ءانإ 8[ - 11 ه:مهيرزر لأ طول - ءل- لأ: 2101 مصنعا طعن قلم |[ نحهطتخ] 11جل ءاد

 مرمع[ععانبق طعمع مدعض مقر نأ عل !انطعتسص ءما1 ععععس لع طتقغمعتم مينععوع ةعئتماسست: 0100 54

 ةدملست ةعماعماتمس 1ععأ ذامو نأ كمحعس هلأ اعهلعععس ممكامع تمطتتق ؟هلكتق عا ءمصعءاسقأوفصع

 ىرتررمدلامس. (ن]دحتم لع زمتاتم ىعماتممستك دسسصلت ةعتغو معكم دلك لع معطتقو نتتمع م قات

 ىلحتستأ ذملع هعوسع ج0 ة1هطمتستسعلتك ظيعحتس , ءان ممداععم» لع ذتكو ودمع د دعم 50 تلاتستتلاا

 ودمع ممرع [نءمص مماعمأ ص ةععالعكتمغب ءىمصعاسكأم وسرت 1 ءءاتأستع" عمو نتتقهع 13201131123 526-

 بتاس ءمضستمت ةنصأب نسحع ءعاضعمتق (ةهصممصطمع عصاي ءغاذص ؟هلكو ممداععمت"ع جل حمصتتللا

 علم (زمع. 21. لما. 1403) معمععصتا. "اس نستلم طظستتستق ةان0نمةسانق عرع معرماتطاتق لعمدعكأمع

 [لمسما عوقد للا 31 ءاع 12/- 316 مويرور عل دع اتطسحسس ذص ءعياامردعم ه0ممعرنعأ عبس منععتطسخ هلت

 نسنطسم همام[ ععلغو عغ ]لتطخست ذملع ءممطتتس انادنلو 71:/2ءوعلم ذمكتومتكتا. 183 عوتاهلتق

 حلضسملسس ةذاملتمدنك نعمل, مغ ]زطعمعسعرو نسأ ررعكتلالك ءانت 0عقعتممتا ءدع هلع ععقمتك تو

 نوسلتصعتس ؟ه]لتمتسضتسس ةتعطدختت هلته 00105(, دلتم لعل وتأر ددغ مصصرنام ماتعم عأ 2085 ععتط ءعععصأاتت.

 © سحمعمراعع ظلتطسخ مسعامستم (:نلطأ قلد اعلا 1ل0ه]ي نان -عل- لاو 7101من عأر دمصم 890 (اصع.

 18. لحم. 1485) ريمعاطسق ]طخ 8وع/عا ه7 - :عمماعن» لأ 1غ هنأ هآ-هعزاملسق» عدسم هكتأو

 نأ نسمعأ يىرسسعمامعسم ءقدعأتذص ممعطعأو مسن. 1مل (:ةلطت 710ه, ةأارآن - ءل- لف ةمعاط عاج مست

 ىصاتصسسمكتا ءا طمصع هممعم 0 نعصس 10/1!( هآ-هسعمأ» لأ لععتا ةططمتلب هاد عزا است ةصكعت متم

 ]ندع طمع معورمو ع ظلتح لعام - هل - لوب 31ه]ري موسعا 80/ءم عم [مهعلعماسس 0عععتس 1011ه

 0ءا]مءاتست» ءهععععموتغو كت انطلسس ل4 1127-7(“ لا دهسا ءانلبماط 117 - ]هلاك عاق.

 زيجو ىف خايرأتلا .ق ابانك هل

5 

 عا

10 
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 ةخيضشاح وهو. ىشحعا رصتخم حرت ىلع ريركذ ىم ىتوملا ضور 11. ١ نبيمكانملا ضور "1

 ىنأ نيحدلا ان خيشلل بدالا ف عومجكم رظطانملا ةضونل رضانلا ضورلا 105 ىناعملا رصتخم

 ضوحلا قل ىدنلا شضورلا 11. ماد نس قى يملا ىنيسكلا لاهكام ند باولأ ديع حت
 ه-

 هلو اهضيبي ل خيشلاو ةركنملا ثيداحالا فذحب نيدلا رصان نبا ظئاحلا هصخشل ىدمحلا

 رضخلا لاح ىف رضنلا ضورلا 6 خلا دتنيعم ضايح ىم دبكم ىقس ىذلا هلل سديكلا 5

 ماعلا نكولا دبع ىيحلا خفت باتكو نيساي ند دحا قاكسأ نبأ ماهالا باتك تافلوملا 10

 مح 0)

 ضعب هيلع بصعت م98 ةنس قوتملا ىرضيخلا هللا دبع نب كمكحم نب ديحكم مامالا خيشلل

 لاوحأ ىف رهضنلا ضورلا 116.0« ضارتعالا عفد ىف ضارتفالا هامس فيلات ىف هيلع كرف نييناميلا

 ديح ىيدلا نيعمل ىسراف تأره خنيدم فاصوأ ىق ت دكلا تاضور 6 تيرحذل ىف رهشملا
 4 و

 نم همث ركذ ةكيدع سمج ةضور لك تاضور ىلع ةينرو م10 خس دغلأ ىازفسالا ىجامزلا 3 04 0 0 1 و وأب 1 9 3 3 9 5 أ

 وو ى

 ضعب ىف ىورهلا فيسلا بتكو ةموظنم مماث ترك ىجكاشوقلا يببئللو ةاره خيرات بذك نم لوأ

 6602. ظحسلط ءعآ] - هم معز ناز رساأسر طمصاتق ةقاعمم012011111. - 6603. ظاآ - 18 حسلط

 3102-11 طقط ٌة طمعأاتك ةهدمتطاتق ماعامق عدو تععموصتاتمسع جل مست عدامتتمللا م1013

 عامووزم زمكاصت عطس. (1هدددع ص ءمتغمسسعس نط 7/ءمجم. - 6604 ظ1- 1غ هسلط طال ةلطتت

 طمعختك هع لسم ذص ؟ه]سماماعس لتممدنامصاتق. 5 عال1معع مطتام]هعتعع - ةصاطم]هعتعحو جتنعأمتع

 كاعزاعا» 17 - هل- لأ: كلاي هع قكطا-ءآ - مءآبا مط ظع» 21ه]متجت» عل 110عءنا8و ةصصم 5

 (نمع. 30. لسص. 1470) ميمعطبم. - 6603. ظ1-1خحسلط 23-181 علنر طمعاذتق طنصتلاتق 0ع

 نواوعمو ة81هطحستس ءعلتعو.  طظحعطمحعتغ طقم اههلئاتممعع طقطتلع 181: لعق - ءل- ل: ذاق هتك

 ءدكر ولتهع جط جمععم»ع دنطاعدامع 80ع1 عءامامع ءةدعصاأب هددت معا.  هطعتلعل (ميسعس (عهعاوطتتتتو

 وسن ذغو آمعلجرزغ: طهسم 1)عم , وننأك هددأم كرم ع لماععمتكق ءمعمتتمصتق ةتهع طاطغصلتست هك

 معو متالع ممص عجقعت موز -ح 60600. 1-11 دسلط 1-1 جل طنعر طمضضك هئاتلتق ع

 ىدلتاممع 727,073, هسعام»ع ظطعتلعط ءهغ طصقتس ل1101 عيهتسعل عدن ]110 1ءميصتضعا اعتن كطلملاعل

 70/6010, همصم 594 (زمع. 5. 1) هع. 1488) مجمعطتم.  آزع نينلمس 1 يسمم ءعوقتق ممهاتتللا

 عاملتم لصعطتك نس معاسامكجتغ ذص انطعم ةراق»07 ر لورك ظلال 110 ةصقعتت مام.

 6607. 11- 8 دسفط 3-11 جل طتعو طمعطاتع ؟1هععصمف 0ع تقو نتهع طمصتتتال 111[ 53+

 ؟[مدلننموعم. ح 0003. [8هسقطقغ ءادز ءعمصقخغر تضصقمعتم مههم0تعمحسصص 0ع نسمهلأ ةنطاسق

 معطتخ معمم(.  طءعوتعع ةوتمستغع اتطسس 110:-ع07-0: 110/]هت110 7 عانت ل ؟را حاب": ةطصطحم 7

 (نمع. 4. 8و. 1491)و ءهغزم متسلمعتم 0تعممدستك وسمع ةئموت]ه ذص ماسععد ءفالتعتام5 لتكت قل

 1 ةهتماتك يس عسم» مغ طتع اتطعوك آصمست قاع 1: [رمع كلارتسعا عزت 7” (علس كه 1 ةءعها-علاس

 لف: 450 -ء7- «مقرمعتن قكسضفوم نست معتستتك طتعغممتميس 1[عمولمع ةعئبستا.  طووعإومعم 17644

 0و1 1كم - هامسعأب دمعاعسعع ءلتقتغعر ع كعترك- ءه- 2ن+ 11ع”ءعبم# لع همدصلاتق لجطقكاتمع
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 جبع نىب هللا ةييل تادلكم رشع ناوقلا 5 نانجلا تاضور 44.1 .ترك كولم .لاوحا

 ءاقرعلا تانجو ءاملعلا تاضور 411. 2 6 ةنس قوتملا ىزرابلا نيدلا فرش. ىومحلا ميحرلا

 نم نيحلاصلا بادو نيفراعلا لزانمو مداصنلا هيف عمج يلا ءاملعلاب مدآ ىنب مرك هيف هلوأ

 وكيل اًباب نيعبرا ىلع هبثرو ةمدالا تافنصم نمو ةروهشملا ثيداحألاو ةربتعملا ريساقتلا
 نذ

 5 تاضور 41 ىرخا بتك عبنت ىلأ الو ةظعوم بيتوت ىلا حصانلا ات ال لاجرلا ددعل اًقتاوم

 ىقشمدلا رطاشلا [نب ميعاربا] نب ىلع نيدلا ءالع خيشلل تارطنقملا عبرب لمعلا ىف تارعاؤلا

 بجو هيلع ةولصلا طورش ضعب ىف لوعملاو هيلا ابودنم ثتقولا ملع ناك امل لاق خلا ماودلا

 راربالا ةضور 4  ةنس قوتملا ىمانثي صاختملا مورلا ءارعش نم رعاشلا [ىمكحمل ] موظنم

 ريما مع معلتطسع ةهتمدتلت - 66009. 1 هسلاطقتل ءل -نذمةصر ؟ةضلمتته مدته لل قوهنانل0

 «(ةنرودسسعصا(دعاسع رص (ئهروصتنتس لعععس 1هاسسصتمتاطاتق ءمسضسرععطعضكمتتق و, ةهنعام»ع طة« ///

 ][زنمرب 4لرا- ءا- هاك طل هومنمن كلارع» كك هل- لاو طفت ةسعرو همصم 7385 (ذمع. 30. طكدلم 1337 )

 رسمرتنب م, - 66010. 18 ةسلطقغع ءا-ه1]حس 4ث 5ع ل يصقأ ءلا-هعدلألو دتعتلمعتق 100

 لمعامصتس ءأ ممهملتكأ عممءاتلعمتتسسل. .آمعارتلا ةسعام» زاحن 12بنك ءدغ نسن 8للم5 كلمست تق

 لمعاتع ممطتلتلمغ ءاعبو ءغ طلع دصمصتلاح ها عملك عممدات عميس ءا معوتلقق ةدصعأماتتت

 قدس عمامعتك رصفعممع جنعامتاملتع ءغ اعملتغممصتطاستق زلط دهطتتطمق ءا ءدع ط[سفتسمصتسس ةنتررأتق

 يال عيزغ ها تم نسحلعدعتصاح فيرنالع لتماعطستغو ددغ كسح ماتطلع ةيتعامتتتتل هومصتت عدللعأز ءأ ااه

 رسمصتغمت معوسع جلس مصتانمصتق لتعممدتكممع هربانق ءقأ معونع هللمعدت» ]ذططوضتتب ةااخ010. ب

 ة6لتنل. ظا- 1[ هساطخخغ اظآ1- ك2 ةطن فخم حتضلمسعع 1هدتلح لع دهن نيهان مطاأتق ككقعاتلمعتس» 4

 طمس مطاعم نمسملا ءامضتتس  ةسعامتنع ظطعتلعط قل/ة-عل-لغو ل8 ظع» |[ 1طن" هلقس طق عنح] ءاقارفا"

 زد معاعا مر [مصصم 777 (لمع. 2. لمص. 1375) دصمتنانم]. مدع لتحتسمم عدا تم مده عاهتمصسعتل

 ءا صعنمامح ستمسوسع مرتأهب ءأ زصعتأا ذاهن: آطمسم آلعم م, وسن طعمعطعزو ]دعوتكم طط ةقعتضإاع

 ممول ءاعب  (تنس م ا]صوانتلب ه0 ءمعصتاتنمصعتس (ةسممتتك ذص همدصتتلاتق م2ععواتممتق م22عععرناتق

 ممجاتامعصلتعق صععيضتختساتك ءملنع ممتلكات , ءمرسصم0نكدتتسم ةصقاعتس عمم هنآ عمر

 نعمك عملمرسات5 معععمدع عار هغ طلع ءعدغ وسحلعمم نععبلا قعمعتلتق هل طمضمم ماعد مدعقلا ءاتع

 زمعاضت عانس. -ح 6012. ا! دسقفطماأ ءال-حطعقعي دتضصلمسسا لاتقأماانللل. 18 هعطله ات عل عاتللب

 ةهسعامعع | للم, ميسعل | ممعتاح نسملحتس آس عاتمعو هممدصتصع 1/1 ءاميرقر نتف اهضكتتقللا 0عاه

 زمعامستتا ب امقتومتام ءغ حمصم ... سهمورتانم. - 0013. طجسلاطقغ ءاددطعلعر م اةعتسست

 عا

1) 



7 
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 خعبرأ ىلع هداز ىبلج هرقب فورعملا زيزعلا كبعل اننامز ىلا فقلخلا لوا ند ىكرن خيراشلا قي

 كولملا ىف ىقلا.:ةريس :ىق.» لاكلا ةيبتشملا ءايبنالا لاودحا ىف | نيتلمكتو لوصف

 رينع ميس ةلوأ :ينامتعلا خلودلا 3 مداسألا لبق كولملا ريخا شم 9 :بنلمكتو ةيمالسالا اى

5 5 1 
 سايسو لمد مييهدت

 هيلع ىنلا اربع قى بايحالا خضور ؟4  باعيننسالا راصنتخا ىف بايحالا خضور 4" رايخالا

 ىنزاريشلا دللا لصف نبأ هللا ءاطع نيدلا لامجل ىسراف باحصالاو لآالاو مالسلاو ةولصلا

 عم ةراشتسالا دعب ريشيلع رهه ريز ولا سامتلاب ىنيدلجتم ىف ةقلأ ةخنس ىوتملا ىروباسينلا

 باوبدأ ةتلث هدلوأ ىو دصاقم ةتلت ىلع ومو دللا دبع ىيدلا ليصأ كيسلا همع ىبدأو ه«داننسأ

 عويس م تش

 ةولصلا هيلع هدالوأ ىف " مالسلاو ةولسصلا هيلع هجاوزأ ددع ىف ! لوصف ةينامث هيف
 حح و يعح 5 كلا

 ىف « هتاداعو هةبادأ ىف 4 هتادابع ىف ه هدفاصوأ ىف 5 هناوككمو هلئاضف ىف ” مالسلاو

 لايكامصتسست. 1 طاتمامرتح طبصعتعع ةعتمأمح حط دمتم ءسضعواتمستق 20 ءدتزناتق 205أاتل10 17 01[2116

 ل60 - عا - هنادن, ؟هلعم ('مجع] 3ء7ءاؤجملع]ب لتعأم. ]للتكأسو ءدأ دس نتتهاتم 5ءعالمطعق ءأ

 لصم ءمرسم] عصعمأو.  هععنم معلسف ةجعتغ 0ع معمجطءاتعو وست ةتستلا ءمصلاتاتمدع عمت عطقسأو

 همعسملو 0ع عللح ءعغ دسمرتطاك معممطعأوعرو (ععاتح 0ع معتم عتررتطستق 120عأخ ذهلدسستعدع 2001ءاتقو

 ءريكوسع لمم ءمرسم] سعمأو لع معصعتمتطسك ةصاع [هلفستم ذلطعاتطنمر ننمعأم 0ع لجصقكأتم

 ه(طسقمتعوهي ءغ اتطعع ةمعلمتغ 1(: 2ءعوطوعصق ]1عمتق ءعغ ةسطعوع ةمقاقت ةيقكع ه]عصق !ةتتلتق

 مغ ععداتمستسا جعا0مصتك عغ ممددصتتت 1مهععلعتلسع .ءفمصخم]سطتكق ءصعمرست هدكتتت ها طولت صمالاتتلا

 زمعا أ هطتلتسس ءاعي ح 6614. 8 هسلطقغ ع] - حط عةعب طمعطتق لسكأ متت عا مدل است ل5

 طمومتتتست. - 6615. ظحسلطحغ عآد حططةطر لص لمجلاتتلل 01:111[31118. طل مدن ع 0

 1ء/1 6. - 6616. 18 ةمعقلطمغ عاددط طقطر عتسالمعأسسس ةطتقأمطتتل 0ع 112 مهردط عامعو ءّزاتق

 مسنئلتمع ءعغ عمنمصتس. 8 ععدزعع طسمع انطسسصس لعسضسفا - ءل- لأ: كلفيملاعل طا 1 هل]7- هل7عل

 872 عيع مة دصصم ... 20تتتقر ل نمطاتق ؟هأدصتتستاناتق ءمدت]ممدانتأ ءع>ءاامطتق 8

 117 وزعم 71 47:34“ عع مدكتلتم بسد مهعععمام»ع ءأ مداصتعاوع ةةيججتل 4عأ7-عل- اة: لل

 طقطتغم. 1 [آمعع طتماعمتم زص اهم لتعتعم ءقغ مصقتلتقهو ونستمطتتم 781*277 12 ءمدتم] ءعانطتت

 قفورتزأاي - 1. 0ع ععمعه]هوتد معمزطعأامب - 2. لع مهمات ءزادق ءأ عععساتق ةط طمع (ءرصتمتع

 حدتنكتسأم دعوتع 20 دممراعرا - 3. 0ع ةلموتلت5 ءزدتك لامع مدعاتاطانكو ءأ طمع ءدصاتت 6

 يرش ممهتطتس ءقأ ةععقممت اطبق ح- 41. 0ع مسسصعتم نعمم12 مهنا عامع - 2. لع ءّزانم ]!طععتع -

 3. 0ع ردعتأتك ءأ مدتعمعسلتك جط هم ءهلتاعك ع 4. لع عزده جال طسأكق - 85. 0ع ممسهلق زانق

 هالعلت ءصاتمع ممم0لز5 - 6. 0ع ءزسدك ردمرتطسم ءغ يمعس عاملات صتطتعق - 7. لع ءزدع سهل 1 (ةلتطاتق
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 مالسلاو  تولصلا ..ةيلع هباكتا :لاؤحا "ىف قاتلا ىصقملاو ":ةدلاوموا ههمادخ#ا قا ماا وفايضصوصخ

 نيعباتلا يف ثلاثلا كصقملاو مهباستا ىف ىناثلا ةباحصلا لاجر ةفرعم ىف لوالا نالصق  هيفو

 ةعامج ىف 7  نيعباتلا عبت ىف“ نيعباتلا ىف ١ لوصف .ةتلك هيفو تيدحلا ةمثأ ريهاشمو

 ريثك ءاضقلا بدا ىف رصتخم ىهو ماكحلا ةنيزو ماكحالا ةضور 100 نيعباتلا عبت كعب

 3 ةضور 40+ نس قوتملا ىفاشلا ىلايورلا ميركلا دبع نب حيرش ىضاقلا رصن ىال كداوفلا

 هلضفب انيلع ىم ىذلا هلل ديحلا دعب اما اهلوأ ةعويج ىعو ىفنحلا ريهظ نب ميعاربا نبأ

 ةضور 11. ءاغلبلا ةفحتو عدادبلاو كدأؤلا لينو رصم ركسك تارصتخالا ضعب اهيف عمج رجلا

 ىف ىعو 410 ةنس قوتملا ىقورزاكلا ديحم نب ىلع ىيدلا ريهظ خيشلل خيرأتلا ىف بيرالا

 عرمعملز وك - 8. لع ءزسه ةطسحساتنك ءأ انطعرمانع. -  (مديعتافم» هع ا 0ع دنع هعهأب

 نسمع مه مادعإمع ممعام5 ةمععامصغ ءغ للسمع ءمرصرب] ءءاتاسع ةععالمطعق و نتتقتكاتللل 01101 ءمعضأ-

 نلموعس تعمم معامل ذم مهمطعأمع ةمعلزعامت نص ةلستقم0هتئاتتللو 1101[705 عمالاتتلا ععم عدل 0عأهق.

 لمس جر همياعة[خينرب لع همعلمدتسسم ةقدععلاتم ةعلغ ها طصمستفو نأ ءمعمتاتمصسع ج03( 5صتنتلل

 زوعامسدسعت نما, ءأ (ععه ىصاتمعأ ةععالمسوعم»و - 41. لع ةمعالمزتنرل» جهععع]زر5 - 2. لع طمصمم

 لزئعزرنل]ز5 - 3. لع ءمدصختص تتعطل ونأك ممقدغ طمؤو لتكعرنلم5د ظاعتس ةعلمتستعمت» ةهسرد] عدت

 موصأ هأ عامعمسع لعاعملعضصسا -ح 6017. آجسلطمغع ءعل-عطاعةسس 5ع كأصعأ ءادطم اعاعةدش

 رمتضصلمعتسسل هاماساأمدخنتس ها هعممتسعضأامت لمن عنتلت .١  (نهرصمعصلتست>» 0ع معمعععرراتك زملتعت

 هاطععمكمحصلتع ءممعتلتتع صاتلتكستستف ماعصسصو هسعامرع ('ةلطخت قلبو 28مع» ىزو»ءنب لعد عا

 ل0 - ءل- [م"» 1ظخبرفتنع كاطقملطظتاحو هصصم ... دصمزتأن0. - 6615. 8ظمسلطحمغ ءآ]- حلعطج ةعب

 ماسلمسسس هرتاتسمرتتتل.  (نوردسس عمامتسك اص همسخ 11 :/مةيرعل. ع 66019. آحد ه0لطقغ ع1- علنا

 ىهم ةلممطعأ عآ] مساطر تس لمسسمس طسسخقملتاماتع ةاملتمعت ءغ هط]ععامسعماتست اهاعاأ أ تعصماتقو

 هسعامرعع كطعتاط ىك/مرسع- مل - لثرع 2701 مدت»تعأ طظعرن ةط»م]أس 18 عرب "1عمزا» [1آهمعاللمم

 كوعال1مععر نسمع زلم ذمعأ مت: طعممصستعستم معمعست((عملتع. آمسك آ)عم نسنتم ممع [!خطععدلتادغع

 نم طعمعلعأم عممالعرع ءاع. قةسععمتخ طلع همصصتتللخص ءمرسرتعملتعم دغ همممع» للم, اع

 مآ - حاقلو 1 لنبرءع و 1هأرعأا ءا-اءم/موع]كوم ذم هصتتتل ءقممعقدتال - 6620. طمس لطقخأ

 ءادمعستأطو دحتصلمعتسس اماعاات ععماتع. 11زكامعم حتعتمأاأ ةعواعتل (هدصتق ءمرسرتعطغعمسفم ب ةتتعأماع

 كدعئلعط ةطعماا»“- ءلس لان ىلع اظعرب ةلواعرسعا لك سعنععر همصم 697 (نصع. 19. 0عأم 1297)

 ريمرتنم. - 66021. طمسوطمتأ عاد عمطقعب دتسلمعتسس لدهن , ةنتعامرع | موعاح لانتاا/ ]ب
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 نيدلا حالص خيشلل راعشالا ةقيدحو راعزالا ةضور 4078  ([ه410 خنس قوتملا دللا دبع ىبا

 فورحصلا ىلع نلجم [, ةنس قوتملا] ىتكلا ركاش ىب ع[دمحم نب] هلا دبع نب [دمحم]

 جتتفاو لزغلا نم هراتخا ام هيف عمج خلا ةعماجلا همعن ىلع دللا دمح دعب امأ هلوا ىاوقلاو

 ؛1*  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا دم يف مظن ىم لوغب

 ةعونو رارسالا ةضور 115 ةرعابلا راونالا خحودو ةريعاولا رارسالا ةضور 117 ىماطسيلا ىمحرلا

 ريهشلا ميعاربا نب دمكم هفلا رصتخم بطلا ىف ءابلالا ةحودو ءاكتالا ةضور 404 راصبالا

 متع ىلع هيثرو تاير ورضا ذخنسلا ىلع المتشم ناخ لكيحأ ناطلسال تيطتملا هداز ككيبببب
3 

 يمال د 5 ا 0 ا تيار ا كا 1 000 5
 ةكرشلا ىف 3 برشيو لكوب امبخ ١ هريبادتو ءاوهلأ خبعام ف » ةخةحصلا خيعام ىف ! تاضور

 ىف ١ سايتحالاو عارفننسالا ىف «< ةيناسفنلا ةكركلا ىف 1 ةظقيلاو مونلا ىف ه نوكسلاو

 ىف غرفو ةخيدرلا تاوحلا ىم تاراخذنالا ىف ٠١ مامحلا لاوحأ ىف 3 هراضمو ةعئانمو عامجكلت

 رام - ملم], ظوتع كطلمااعأ ] 1ع[ عيلعت»ةر محلعم ةازن (م/مءامع لتعام |[ عا هصصم 507 (ذصع

 4. كءمأ. 1171) صمعطتم]. - 6622. ظفسلطقخغأ ءا- حعطقمع رجع 12 ل 1 مغ عاد عفط ةنعب

 مس لمعتسس ؟1لمركتسم عغ مماسمتستل ءمضستصتنتل , جمعام»ع ظادعتاعط كعلم -عل-لغط» | 71ه]رمسصتسعل ]|

 ]عرب مطلعأ]عأب | ظعرن قله]ءمتجتتعل] ظعتي ذل" لك ماطقو [ةصصم 704 (ذمع. 21. 0ءام 13692)

 ردم" اسم].  ؟ه]سحعم ةععتصلس ]زعمه ءا طمتصمءماع] هيلع ءمصرتمةتاتتسر ونتما ذاق ةمعتمأل:

 طعممرستعمتم ممعس((عملتع. آطمساعطمع آ)هنع معم ءزدم طعم عل عتتس تصلك عععولتطاسم ءاع. طظلنغمد

 طلع ممالمرجح قىضصمتسم ةسقهامرتع 0عاععام ممعععملتا هغ هج قمعستسع جتضمأمالم دذص [هتلعن

 معممطعأوع ءىمصلتغم ةمجتل. -ح 66023. 8ظفسلطمأ ءل - دهم ةعر ؟1510ةجملان12 31508380110111

 حسعام»ع كطعتلعط هع آسف قكآا0- ع7 -"ع]رومت: قمل. ع 6624. 8 ةسلطقغ عا-جقعقت

 ءل - عُمط]1 ععغب تس لمعتسسس ةسعمصمصتنس 11هعللسست عع ةعطسعطكتست [طسصتصتنالل د21ةطأ] ع.

 6695. ظجسلنطتغ ع]-حقدع ةرعر ل11 هدالتنتال 316300111112 عأ هأط]ءعاورت علاتتا» 0عات] 0110111.

 06620. 1[ حسن لطصغ ء]-حعزطط غو 51 0ةهعأتتتلل 53201011 أ حعطاتقأاتلت) ء0م50هغ61ا1121.  ًنمطلع

 معدلتستس , نممل قم امتمت»عأ ظعت» 8 نلغ» 11ءلتعدعم هلعم 8ءععملع) لتعامع, ةدلكحصم

 ل47نمءل 1كم لع مدعلت علمه زغكو ءمدصرمداتتاو نك لتعتمصعع هال ععرت (عهعامقأمتال 26ععع8م5ةك188

 ورصرت] ءءاعمعاطتعرو عغ ذم لعععس حتضلمتتم لزكتكتزإ ع 1. لع عةدعصالم ةمصزاهألق - 2. لع

 هددعصأاتم نأ جلل معاتممع حفمرته - 3. لع قكطلع ءغ مماتممتطتت_ق - 4. لع مدمات ءأ (1116[أع ل

 5. لع ةمصمم ءغ عتوزلززق ع 0. لع حجعءانلممع ةمتست ءممعجزن أ ةءعماتق - 7. لع هتهعسمأتمطع

 هغ ةهلكم جقايتعإاو ح ه8. لع ىتطت ءزسنكوسع ناتللاولع عع سمه ب 9. لع معطسق طولصعد

 عممعاوصاتطسنع - 10. لع جلصممت(هصتطاتق , نتتطاتع مزهكومه كصا1لل(ةهنعف للسما 0عان (0مانق

63 111 
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 ديحتو تلا بطلا ماع هتمكحب ناسنالا مهلا ىذلا دلل كمحلا هلوا !.ع غنس نم ردقلا ةلين

 ةضور 110 2 ةروكذملا ةضورلا نم مجرتم [هنأك] رصتخم ىكرت باتك بيبطلا ىسحلا , نبأ

 ةسمخ نم راونالا ةضور 414 ىلبنحلا نيدلا فقفوم خيشلل لوصالا ف ةضور 11ه .,سنالا

 حيسلا هلالا مسيب لوالا ىف ةضورلا ةنيز هلوا [05/ ةنس ىثوتملا ىلامركلا ءالضفلا كلم] وجاو>

 ةثونو راونالا خضور 61 ربز ولا نىداص نبدأ دومدم هيف ركذو خغلاقم ىندرشع ىلع بتر خلا لضفأملا

 ةعيرشلا نامد ىف ةقينالا ةضورلا 11“ ىنوبلا هركذ رارسالا ةعزنو راونالا ةضور 111 راصبالا

 اهلوا ىريدلاب فرعدو ىريمدلا كيعس ىب دكمحأ نب زبزعلا كيع نيدلا زع خيشلل :قفيقحكلاو

 حويشلا ةولخ اهيف ركذ باوباو لوصف ىلع رصقخ تلا هيلاطل فدلا حضوا ىذلا هلل ديكلا

 نكئرلا ديع نب. ىيك ءايركز ىنال ةقينالا ةضورلا 11“ كلذ وح مهنم نهتعيدو ناوسنلا عم

 ؛.. خةذس قوت اهيف هلوكحدل ىنايفسالاب فورعلأ ىسيقلا ىئاشلا ىقشمىلا ىلقصلا معنملا ديع نبأ

 ممعاع لعمان (لعزاءعا ءقععمل) همست 1014 (مع. 9. ةآدت. 1005) ةطقماسكست ءقأ ءا ذمعتمأا ااهن

 [يدتتع 82[1عمو نست هموت عماتم هده طمستمتطسس ةععماتمتس ددعلتعلممع زمكوتتعمكلا ءاع.  ظصوعأاعمعم

 1101 موتجعل 8 عرعر ممم, 81علتعمك دسم عملات ةصععتعسم ءعلتلتغي نسصمل يسفقأ ءدع [ 10/1

 يمك عيكس ءعوقع 10 عنج ع 0627. 1 هس ل طقأ عال -هصقر تع لمعت 50 ل عاهأتم اطتتتلته108ع.

 نود8. 18 ههقطقأ 281 ع1 - هددغلر حتضلمعمسس لع معصعمتتم, هسعامس»ع ةطعتلعط ل10:مورزا ء-عل-اا

 آ[[ةصطدلتاو. - 0099. [1حسلاطمغع ءالددصتع معو ؟ساالمعتستس 1اتئطألات13. 110م مكنات عاع

 ىضستعسسست ننمتمتممع, نسعس 7[ /0ز© | ][ عين مناغرو مدكتمععرت5 ممعامتسسل ممعئامماتستس هطلت 2

 نمع. 17. لمص. 1341) رصمعاسع] , ءاتلتغر زمعارتغ ذلم: 0عمحتس عما هرتعهتق 82م0( جطتمتاتم

 طمع مهن للوردتمع ]12 ععصسرت(ةصتر ممعقامسأتأسدلسسأ ءاعبور عا اتص حتعتمأل 055 ءماهأتممعق

 لتحتعمسس ىأ. آمسلماسع اطخ 716« ]ارب كنق 1[ بيزسع. ع 6030. ظمسلطقغ عآ-ةصخك كنتو

 ونضملمسسسس ]طيستصات تأ هط]ععامتس عمانس هعملمضتس. -ح 6031. 8حسلطقغ عا1-ةعصلل م

 نام الودمط عا ع] - معمم عر تس لمسسس ]سصصتصتتلال أ هاا ءعامتط عصاتللل 2168011111. (00زال116-

 ومر داس هط 2-27 ع 6039. 13-11 هسلطمأ آ51- خص عثدغر تسلمت رتاتل عطتانلل (1ع

 يرمدتاممع ]عملهم ءغ ؟تتاماتعمم هسعامعع هطعتللط طعم ءل- لل: قكطللف- هل - همن اعلا رب ةزا ع1

 1[ 6رب كمأل 12 عرجاء و حسلعم 82 ء»# لتعم.  (نهسوعملتطسو نسما زله ةمعمتغ: طدسق 12عمو نست

 وعتام(أ د ما هلتمعم زادك هرععاأ ءاعبر ءاتذم ةعباتممعم ءا قتلته لتحت تكاتلت قا (00ررتحا عزل 018( 11

 زان ةماز6 ملم كطعت]ءطمستسس بص ؟عستمتم طمعسمونع معع زآ]و5 ةساتمو عا يسمع ةنضأ ةاستلته.

 06033. 151 - [8حساطمغ لكآ] - كما( ءعمتر حتسلمسسسس مساءا , ةننعام»ع قلنا 261070

 امليرم طعن قلل ءأ -”هطصمت» اطعرف قطاع عا - سمتنس كفعلنااغ ]طة موداعطع (محن ظطهلتلهو

 لعمر سممتمسس نعانعس ]ككطمم ةماعمح مغر ةو/ملمع للعام ءا ةمصم 008 (نصع. 1ق. لانش
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 بكيل ايليأ لكاسم 0ع ءايلوالا ةضور كاسر طباضلاب نكي رخو ىورد عمسو دالبلا فاط

 بابلالا وأ ةضور 110ه ع نس قوتملا ظناكلا راجنلا نبا دومحم نب دمحم نيدلا

 ومو عماج رصتخم وهو ىتكانبلا ناميلس دواد نأ نب دمحم نيدلا رخفل ىساف خيرأتلا ىف

 رداهب كيعس ىنا ناطلسلا سامتلاب هفلا [ىزيكنجلا ناخ] دمحم وتياجلا رصع ىخروم ىم

 ةيهبلا ةضور 11« ءامسالا ىف فيرعتلا ةضور 11 مهفاصوا ىفو اطخ كولم لاوحا ىف ناخ

 ةنس قوتملا رهاظلا نبع نب هللا دبع نيدلا ىبكم ىضاقلت ةرهاقلا ةيزعملا ططخ ىف ةرعازلا

 ةيقب ةمالعلا ملاعلا مامالا ديشلا فيلأت فوصتلا ىف فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور 1

 ريزولا بيطخأ ىب دمح هللا دبع ىقأ نيدلا ناسل نيرطانملا ةذح نيملكتملا ناسل نيديتجما

 خلا ةقشانلا انسفنا سافنا كركذ ناكيرب بيط مهللا هلوا [04 ةنس لوتقملا] ىسلدنالا ريطخل 2

 4211) ردمرعطنم. ظممووعمحتغ (ععدقر هنلتكتاغ ع ععطاتلتغو ممع (مسعل 11111165 1ع[.

 6634. ظحسالطهأ ءال- حس]1عقر تمس لمعتسم» ةدصعامتت7> 0ع عصام طاذقعو 211205

 17101188 - علل - 04: 81ه ]رعبست» أ ظعر» 11هلبمتل آآ1ةظلم و دلعم ظننن- ءاب عزز هب" لتعأم عا حسم

 643 (زمع. 29. لآدن 1245) رصم» طم. - 6635. ظحسلفطوغ هلأ ءا-ة!]ط قطو تضل همام

 رعلمهغمصس لع طئعغمعتم.  (نمددوج عملتسست معمم ت عتصت ةدطصأاتتات , 0200 1ه111-ع0-0: ل 60

 عرب 458 72ه:م10 807 عرمأ» 8ةدف716, نيتك ذماعع» ععتنللا ؟عطلمأم»ع5 اعصربم"ع لقا

 ]لما ممت» عل |[ 1647 ل عطتست ] 1مددتغ, كغ معاعمتع كدلكفمم كاتم هذمأق 17 ءآرم0» ]1147

 لع ععابع ععماتم ءهغ كتمت طسم مكمعتمدس [طمغمجوع ةهتمدتال - 6636. ظهسلطقغ عاد

 ماع( مس لمسسسس لعقصت 6مصنع 0ع همدصتستطتسع. ح 6637. ظ1- 8ةهسلفطمغ ظا-ظ ءطغع عا

 را - 7 قطن ععغر تس لمعسسم متاعمك ءغ 82هعلمتص 0ع لتحت كت هدتطسمق (اءعدع (نهطتععمعلق 8

 101ج - 1:01 - ه1]ه7] اهعاقع , دحتعام»ع (نجلطخ 71ه1 ج2 - هل- لن: ك10ه711ه]: عر: ل طا-عآ-ا ملل

 ةمصم ... رررتمرعأيم. ع 6635. 8 حج هل طق عاد غد ع( 1, كد 0ةعلتتلال و 18 0110 311105 3115118[

 لمقمتطتع. .0مسه لع (طعمدمماطته حج هطعتاعط ءهغ ]صفق عممعم ءغ 00ءاتععتسمر 00ءامرنت> 1ععلق

 عدس متم عت عمعأتغعي ماطت] هما هدحس دم عام مطوست فص !ةمكتمي عداع لنه منك معاكس معماهمأع

 آرت: - عل - لأ كآن 45067]ع]ل 31ه]رمرهت»تع0 ظعتن- ءازلبماقا» كبل مطرعت , 1١ تنعم لتنعمتلهاع

 ىمعمتعمم [عغ ةمصم 776 (نمع. 12. كسص. 1374) اماعسأععأم ]ور ءمدصمهكدتطتتت. 0ركاتق ءقأ 8 0

 ررموعر هسهكععو 5هللع معع طغععطدتم هلمعدغتس ]دتلتق ادنهع ةمتعتاطتق ةصلللت ةكالتلا 1[205ةقانللا

 هالمردصكتسس ءاع.ر هغ دل ظمعتس معدعاوتممتك ج0ز زعتغ: 11دعع ردهتععمم طموسمتت. 0110135 له

 (مدعدتمب جعطمععب ءأ مميصتتتلل. ح 6639. ظدسلطمأ عال -غءءعاعر هل ةتاتنللا همر 71021 10ص15

63 + 
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 سيل ةضور 101 ةفياخ ديا احلل ىكرث موظنم كيحوتلا ةضور 11. 0 خنس قوتملا

 نادعمتو روبحلا ةضور هاذ ىلبرالا بييطلا رثز نب نىسح نيدلا ردد خيشلل سيبنالا ةجونو

 5 اهبتك قاونل كمت انالومل موظنم ىسراف كلكل ةضور 41 ءاقصلا نأوخأ باتك فتصم وهو

 باهولا كيع هاشيرع نبال ةموظنم ضئارفلا ملع ىف ضدارلا ةضور 105 يناتسلك ةضراعم ىف

٠. 
-8 

 ىطساولا ىلاويدلا كبيعس ىلأ ب ىلع نسحلا لأ مامالا مظن ريسبلاو داشرالا نيب فلخلا ىف ظ

 ظ
 ىف ةيليهسلا ةضور 1720 نيكلاسلا ةضور 400  اهيلع حرش هلو 91.1 ةنس ىئوتملا للا نبأ

 قوتملا ىمزراوخلا ىليهسلا ديحم نب محا ىسحكلا ىنأ ريزولل تاهيبشتلاو فاسوالا 1
 ىقهيبلا ظعاولاب فورعملا ىفشاكلا ىلع نب نيسحكل ىبسراف ءادهشلا ةضور كلل 61١ خمس ١

 10 [1.. خنس ىئوتملا] ىدادغبلا ناميلس نب دمحم ىلوضفلا همجرتو [1.] ةنس ىفوتملا '

0 

 لع لل يدزامأع ماعم ؟هععرس 7"ع740 ( لتمءوءاتم طمصحل) ءغا /ءعئف» ( ةسحتلتطسس آك)ءأ ةءعدصلممق ).

 (ةحصسعم ملط طصتص قات زي معمتن كلغ 2 عزا كابن كمال 11: ماناغ 17 معقاغر ةسسم 743 (طمع. 6. كانط :

 1342) ددمعممر, لتاسس. ح 66040. [غخحسلطمغ عل عدسطت لو متسلمعسا تكتلكتق دمتم آل عل

 طومعسم نصعلعسسسر هسنعام»ع آآدزأ قكقتسعل 126/م7ز/م. ع 6041. اآكةهسلطقتن ءانز عانق 5ع

 حك ودعا عع ع] مصاف تس لمعمل ىمكتكوع ءأ هاط[1عءامتسعماسس 5هلهلتقو ةسعاممع هطعتلعط

 1760“ - هل - 0 110ع0م1: 17 عن 7مركع» ]1اننلز 1[5علتعم. -ح 6642. 1آخةدسلطمغ عا-ط مط ا

 32[ لعدم ءع]-عم منع عتسلمعتسس طئاوضتملتك ءأ [ملتممع عمسلتمصتس. - 6643. طقس لطقخ

 ءلدطولةنع ريع ظنوعأتلط عادلعطمل ةنعر تس لمعتسس ةعطاتقأمضصتس عا طمشأ طفتشتساتتلع

 5 10:01 مطئامعمورطسخك 71هع7 منجم عرب كطق كالقآب (ه"انناغ ةلعزعتفاغر اتطتت 11 لينمات» ءأ- ةهركك

 جمعامرب - 66044. آجل طمخغ عا -لعطمل لو تسلمسأاسس مهم لنمأ. 80ه عسق رت عما عاتتتتو 301101

 3آ1ه]1ج ممدخنعو 7101 مندتد عقل طلسم( نسأ زاه ةععردتا , تأ 677281472 1ساعات.

 و645. 18 حهسافطقنغ عز -عقاتنلط 1 ذلس ءل-1 ععةقتفطرو تسلمت ءةجعضععمأاتق 0ع نانكلق

 اطممءلتاوسأ لئسقراتمم. طمعصمفر هسعامتع لال -ءا- ؟معءارافأا ةانغ لليرتعلار ؟نلعو طنا

 مل"منوزم] للعام عع حصصم 901 (ذمع. 21. كظعررأاب 1495) دصمتنطتم. 1لعد ءّزانق هملطتللا ل ةقأخخل

 ملنلز( 2 -  نمون. 8 هسفطمخغ ءل-هةلتلعامسو حتس لمعت  عمئانتلتو نعلتت ؟كاأمتط ةرداتتامل ص

 ههيصأب - 6047. 11-151 هسلاطمخغ 8-11 هط عزل رع عغر دتسضلمعسس هما عئاتعسم لع هئاعطساتق

 ع( مععتست]هازممصتطسعو هسعامبنع :آآت يزعم لاننا مدعتا لامعا علي قلماعس» عل ذهان عفا

 7يمممم"ءعرت ل, دصصم 418 (زصع. 11. 1"عطض 1027) رسمرعانم. - 6648. آ[ةسالطقغ عا

 عطمطم لني متضلمتسسس رسممجاوطستسر معمستعع هل 1ط10ععنب عتب لل ل[ عار ظعئمعأاف, ؟دلعو

 10 27/-71”/م0: ( ((تهمعزومهتمدعز للعام ءغدصصم | 910 (ذمع. 14. لسص. 1504) ] رهمد"نمو ةعطا]نأتتلا)

 "كوس عع اعمصعامأذا 710/مدستنعلا 17 نو كول ءسفنا 8هعطلن الغر ددلعو 100/6  لتعاسك | ءكأ
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 نيزوغلا هس عجلاو «فيلاعلاب ليصأ قيوعاوكوشلا , ةضوزب «تيدتقا, ةيف- لاق ءاذعسلا  :ةقيدحا :هامسو

 ةنس قوت ىرشملا .ئفاجلا.ءاضيا همجرتو:هآحلاىب وم امك. اًلقتسم. اًباتك ناكف .بتكلا . نم

 تاياكحلا لالخ ىف ثيداحالاو تايالا تدروأ ىلا ريغ هرثأ تيفتقا لاق دهمان تداعس هامسو

 ضعب ءالتبا ىف ! باوبأ ةرشع ىلع هييترت كعاوقو ىرعش ىم تاعطقملاو عجاسلاب هتنيزو

 تيبلأ لغأ عماقو 3 لوالا نياصفخ ىلع .٠ تع ىلاعت هللا ىضر نيسكلا ةداهش 0 3 ليقعو

 ةرايز بادآ ىف ءافصلا ةضور 110. . رودصلا ةضور 141 ىبهتنا نيلئاقلا روما بقاوع يف ىناثلاو

 جرم 5 هركذ أ.د“ ةذنس ىوذا] ىكملا ندلع ليحت نب ىلع ئىب ليد خيشلل معلدج ىفطصملا

 ىسراف ءافلخلاو كولم او ءايبنالا ةريس ىف ءافصلا ةضور 440 ىيدلا ثايغ هدلول هليذو ةقيرطلا

 حصصم 970 (ذصع. 31. ثحتع. 1562) دماتانق ]و ءأ نهصعادتمسعست 80016641 عءأ- 6

 عممعالوكحتغ. 10م: كععتطتخق طتع هيتس, اهواتتكأور 870141 ءآ- :امم7ه0/4 سم4 رعتتسة تلقا

 جمعا عاخمأ1 ءيرسممدز(هصعتال ةااتمسعأو ءأ ع هتك ةععلماأتكق هلصمادتم ناتلتم ه0ءععأاو دغ !ذطذعد

 ءمولعععغ جطوماسكتعو هغ هدمه ذه ![ذ(ععه ط6 لتعاتست ءعأل  طومتاعع لاتت# كلو, ةصلم ...

 رسماسم و عمصمأ] دن مدعم علتلتغ .هعملعا -1؛تدع]ب دمع عتمأوطتر ءأن ©5ععاتطتق ىالللل , هلأو علال

 ععمانكتسس و متكأ نسم ءععوسك ءغ [عهلن6هصعم دسعلتتع دع هممععد غن مدتطسع مهملات و عا همهكتمصع

 عاطوطستعو ءغ طعععتمجتطدق ءقضصصتستستت 12عمرتتتت 18دعتعساتق هزتاته هعصهكأ.  طنصلمتم اه

 زاده لت5ممدلتالمصتكق لعععسس ءقرتتح مست[ ععطتصطتخ# - 41. 0ع (ةصامكتمسع ممصصتتل]هطتت» 5

 معممطعاوصسسي ع 2. لع (عمادكتمسع 7101م7: علاتع محهرطعأاذع ع 3. لع ءزددك ميممأع - 4. 0ع ذتقو

 ونيحع /م2مجمسم هتانلم حتلطت معهعاتغختس همععاوسأ - 5. 0ع ععطسق 471 كس ]لعنه م20 متاتاتق

 مزن دس 6. لع تهور ودمع ءزانه ظطاطسم طهدمت» ةمععاممغ - 7. 0ع عامرتمدتق 810وععقوأ ؟ذعاداتطانتصق

 8. لع تنكر ونمهع 7108/7» ءعغ 0ءمن] ه«مععامسمغ - 9. 0ع ظموععضنتل رصهتتاو»1م. - 1 )ءءلرطتتس

 ءةرداتغ لسممه هععلممعه ءمرسرت1 ععلطتعو نسمعاتتت مهم» 0ع تهور نسمع ل10/14101:0ذ5 [هتستلتفع

 جعل عكسأو ممدغعمتمع 0ع عحتطت ععرتتلال همدان 2عتأغر نأ م201(ءصاتخل ... - 11ةعع 111ع. ح

 6649. 183 سلطقخغ ء1]- هم لنتعر ؟1510همنانتت مععامرتتت. - 6630. ظهسلطتغأ ءا1-ةدكفبو

 عزسلمعتسس ماستمأتق 0ع ععودلتك ص ؟زعتامعملم معمر عامع عا ععات ةعرسلععم هطقعهصلتقو ةتتعامع

 كاطعتاعط 71601: متوتت عل عن 478 عبي 21ه]رمتستهعا ك1/مدن آل عقر [ةدصصم 1037 (ذصع. 27. لهصع 1047)

 سمعتم ].  (نمرصتس سمحتم حط عم ذم ءىرضتسعمامعلم هزرتعتتك 1607" ءمأ, تأ 6( /ءفوراا - ءلل-

 ظلتسك ةجبمعملنععر» ءلتلتغ/ب - 6651. ظدسلفطهغ عآاد-ووقكلق 11 عزجع+ عا-عصسطتعقفمو

 متسع ممهامأتم. 81 هودمطتمع معمم ءامصس , معلصعنانسم عا اططقلت [ةصسصس ةط طققغمعم-
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 نا هتجابيد ىف ركذ [1.* ةنس ىفوتملا] دومحم نب هاشدنواخ نب دمحم .عروملا .دئاوخريمل

 ءاقلخلو كولملاو ءايبنالا عداقو مظعم ىلع وتكم جقنم باتك فيلأت اوسمتلا هناوخا نم اًعمج

 ماسقأ  ةعيسو ةمدقم ىلع اليتشم رشابف -اضيا هيلا راشاو زيشيلع ريم, ريوولا :ةبك !لخد رق

 :يضالخ ناقتاكي اتكامس هوك ا لاح الفعسم ااناتك نوكيا تعمسم كسك نإ لح 1

 ىف لوالا مسقلا نضيراتلا ملع ىف ةمدقملا لبجلا رهن ىلع ةارهب روكذملا ريمالا اناشنا ىتلا

 [ردنكسا ركذ ليذ ىف ةينانويلا ءامكحلا لاوحاو] مجكلا كولمو ءايبنالا صصقو تاقولخملا لوأ

 ىنثالا ةمدالا لاوحأ ىف] تلاثلاو نيدشارلا هنافلخو هريسو معلض, ءايبنالا نيس .لاوحا ىف قاثلاو

 ىف سماخلاو سابعلا ىنبل نيرصاعملا كولملا ىف عبارلاو ةيسابعلاو ةيما ىنب لاوحا ىف [و رشع

 لاوحا ىف عباسلاو هدالواو هلاوحاو روميت روهظ ىف سداسلاو هدالواو هلاوحاو ناخزيكنج رويظط

 اهيناجحو نوكسملا عبرلا تادوجومل ةصوصخ# تالاحو ةقرفتم تاياكح ىف ةمتاحلاو ارقيب ناطلس

 ىوتملا ىربعكلا يهع نب مياربأ ىبيدحلا ,ناعرب خيشلل مسرلا 5 مظن فيرطلا خضور تالا

 عممراطم 21ه)منس»عا عرب ]لكارم»» لواط اظعرن كل عارستا , ؟دلعو 316[ ليمتنل للعام | ءا دصصم 3

 لمع. 30. كسع. 1497) دمدعانم ]و معيستعع ههتمامعتي نست تم معمهعامنممع طقعع لتعتغعت طاسععق

 مسلعمضتنال ه ردع معاتعضتصسغعو 0غ اطل مدس ممصعععررت ءمرضكتلللا عغ هتاللاتتلتر نلتأ 0

 ممصاعس عمال هقمصاصعسعأاو طمع مهمطعأاتم و مصصعت ماطنسق هغ لكطحلتا5 ةنعمععمضأ. 8 هداعم

 اد اك تاس لل 4/4 ءلغ»» ةمعلعامل سد هلستمعكتك عقاب ننأ ممعاعتم عصص ه0 ةعتطعمسلسست ءدييعئامكتتأ

 ل عويرعددسم مناعب عما اذطصتس ةعضطعتع ذاق دنع ممعامالقمم عمو ةعماعمل مههتأعع عغ ءممع]سقتوصمعللا

 نمردزت] عما ءءاسع ءغ ةنمعتلدع مدماعع ذكم ءورصممتجمأمع ءدوعمأو مغ !ذطستس ةطغقم]تاتلت 1021231 عااو

 نس نستعأع ذص قعصمطتم 72/7/م نم اضدعضءاسر ننقل اةسصتضم ]ددلمطتع آ11ءعواذع ج0 ؟طتكأاتتلا

 سدمصاتع هعلاز 1 ءدكحعرمأ.  ظعدعاولتم لع طتقامرتم هعتغر ممتع مكس لع زصتاتم معنلللا 010مأم5انلللو

 طزععمستم معمرتط عامضسم ءا مهم عت ماسسس طقم ضتسسو | عا لع مطت]هعمربطتم ععمععتم ذم ةمعضل1 ءعب

 ملأ لع قكلعجهصلعم معئطو ازمعزأز - ةععدسلام لع معهصمعترتع مخمور عامضتتت 710/وت» عر ءلاتق

 رسسمصطسم هغ اكطقلتاتع 1عوئاتمستق - (ءعاتم |[ لع لسملععتسس طسمستقو ]| 0صمجع و هلتع عا ةططققتلأو -

 نسحعام لع مصمعت نتطسع كططققت لمتكتست ةعوتملت طوق - نستماأح لع حلك عمان, عطنق عققاتفق ءأ

 انانعتع لنوم 16 // منقل ع همحتلم لع هلكععمامب مءالسخق ععماتص هغ تطعم ربل ع ةعراتسم

 لع معارسع ععداتم كدلافصأ م2عممم»ي - هغ يىصعاسعتم لع طتعامصضتم للحد عىوتم ءأ ءمصلتكمصتادات#ب

 نسحع ذم نسمرعام (ةمع ممعع طقاطتتماو ءجتماعماتطتع مئمررعتمع ىلا هقتكاتلللا[116 11111811115, بع

 6052. ط1 ةهساطمنغ عال -(مصالو طتضلمعستس ءلانق ب نمل عععومتتللل أ عمتناتلل) عقأ. (نةعصعل

 لع هركطمعمرطتمو ةسعامبع ظذطعتاعا ظمامس-عل-اأد» آل ان"( ابقثد» لعد (ة:هنوم* لضم", ةصصمم
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 ةيلاعلا ةضور 116. .ةنس. يفوتملا ىونزغلا دومحم ةمالعا نيفراعلا ظةضور ا #0 ةنس

 قفنحكلا ىترقلا ميلعلا دبع نب. مساقلا قا ىيدلا فرشل ةفينح ىا مامالا لئاضف ىف ةفينملا

 ةفينح قا مامالا بقانم'ىف نايقعلاو ردلا دوقع دنالق هيف فلا كلذ لبق ناكو ةنس قوتنلا

 ةمتاخو باوبا ةرشع ىلع ايلعجو هبقانم ىف ةفلوملا بتكلا ىلع فوقولا دعب اهفلا ث نامعنلا

 دينو ةلاوحلا كنا 72" لؤرصف ةهيفو كينغ نود ةب"درفنا "ميك " "لوصف ةيفو ةتفرعم ركذ ىف 1 :

 ل 7 5 5 1 1 0 2 00 5 5
 نم خنسدسملا لداسملا ىم ءىشت ركذ ىف ه لوصف هيفو هشبحو هنفص ىايب ى © لوصف

 هل 0 5 0# 7

 كفايه ااهادحاإ ىف ىذو مهنع ىور نميف ا دريبح ةلقو دتلكم ىف 1 هريحع ءاملع عم

 ليكام نىب نمحيولا ديع خايشلل داحولا ةيفوصلا بقانم ىف دايعلأ خضور 1125  ادرفم نيمامالا

 ةحرنب اضيا بقلتو قاتشملا ةمونو ىاشعلا ةضور 4151 ىقافالا سمش ىف هيكذ ىماطسيلا

 مع. 4. 0ع. 1331) سمعتم. - 60653. 18 هسهقغطمخغ ءا1- ةعاقامسرو 10 ةعلنتل عت أ ةلتاتتللو

 عمجعاورع مزعم لمءنمستسم 711ه]170 6 [رمه: عمو ةمصم . .. 1201610. - 6654. آظ1- 1غ حدس ل21

 [,4-1 1:7: عع 31-81هم14ءعغر تس لمعتسم» جلاطم تأ صتصعساطتك 0ع حتعاستطسك ءويمععتتق

 طصمست لقت 101:46 , دجتعأام»ع دكلانع"ءرك- هلآ - لأ: كانا 71عاما عنا قطل-ءآ - هلأر» (ن0 عدلت

 11من عازاحو ةمصم ... رسمعطتم. كصغععم لمس 0ع ءملعس مع ]خططت 00170 0610 6]- 007“ ©

 67- :نرورو لع متعاساتطسك ءومعوتتم طصمسأ قلاع 11هنضةم ل مزومت مدس حمكاتعتتةغو اتت 60

 1ععنم ]نطعتم لع طصحسست تعطسنطسم ةعترداتم طسصع فمصكقععتاو ءاذص 0عععدد ءممتأه عغ مصع]سعتمط علل

 لزحتمتام  (©ةرسغ ممتستسما لع ءزده ءمعمتانمدع هعتغ عع ذص ةععاتممعه لتعتكتس ءععأ ع ةععوس دست

 لع معطتعو ودتطانق معوع مالم هصلتعع ءةعععاطستغو عغ ةععالممعق همصاسعأ ل (ةطاتتتتلل 0

 ممعئممعع لتعتكسست 0ع زان معاك ععماتمه - ويمعاسسي اص ةععاتمدعم لتعاضتط دس 0ع 0لعقعصماتممع

 ءزدق 1ةمدسمع ءعاععممع عغ زماعصسمع ح يتمكتتت 0ع ممصصتت]ا 5 نسوعفاتمصتطاتك مطمطدغتفو 00

 ريعتستتم ءاتعنتاأ - ةوعطتتم 0ع زق رممدتاتم عا وعامتطسك - ةعرباتستسسي 0ع عرسك !هتتكاتاناتقو

 ننمع هع مسعاملاهغع 81هعاتسمسسس 1]1]نقا معتم هماتست عقم - هعاهكتتات 0ع ملئت عطعأ0و

 نسمل بس دحتعم 0مءانع عدن (عدبمعتق طقطستغ - ممصتتتت 0ع ءزدق ءدلفست(دتطاتق عا مهلتعماتم

 رععلسمدمأع - لعستسم لع ئتعر نت للمس حتعورحس ةييعامامتع معاعصمأاب - ىل ةمعم

 وعتماسغعم هكلتسموانع طصقتمتأ ةعممسواتس لعهعئطتغع - 66د. 8 ةهسف4طقأغ عا 1ط 80و نع لعن

 ىناغمصتس لع حتعطنطانس كمكصسم ةطغاتصمعمنسسس, ةنسعام»ع هاطعتطلط 480-ع7- "هطسمتا عا
 110167760 881ج, نسخ ذس كا ءزبك ءآ- ركع قدح رممجات مدعم اطعام ع 6656. طمس 0طقشأ
 ءا]دموطعطةع رع 8ممط عع عآد هعط عقعر تضلمتتستس ةتقسألاتتلل عا هلا ءءاقهتط ءاقأتتتلا
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 ىربكلا ةبحملا ةاقرم ىرغصلا ةبكلا لعج ىذلا هل دمكلا ايلوأ رطاخلاو بلقلا ةولسو رظانلا

 نب دمحل رطعلا ةضور 16« اياب رشع ةسمخ هلعجو 1ع ذئس ةمركملا ةكمي دفلوم دعمج جلا

 ناكو لاق خلا ميوقنلا ىسحا مانالا معنا ىذلا هلل نمحلا اهلوأ ىلاوريشلا ىجاح نب دوم“

 ىلع فوقوم بلحلاو بطلا ملع نم ءرج بارشلاو رطعلا ةعنصب مويلا ةفورعملا ىنالديصلا ةعنص

 بتك نم اًعيتج ىدارم بسح باتكلا اذه ىسفنل تبتكو ةعنصلا هذيب تممم تنكو هملع

 نيجاهنملاو ىقلاملا تادرفمو رجول لاو ىكلملاو داشرالاو ليهلا نبا تارافخو ةريخذلاو نوناقلاك ىتش

 تفضأاو ىناتسرام لا ر وةسدلاو ذيملتلا ىبا نيدابرقاو ءايطالا ناتسبو ىوارعزلاو ةيافكلاو ىوالو

 نيدلا مكن ىواح م ىزارلا ةلاقم ر ةلزج نبا ياهنم « ناكدلا ناهنم م ةريخذ ذ

 ىنيدلا ىو :ىلا هادعأو .اًباب نيعبراو ةعبراو ةمّدقم ىلع هلعجو اهنامساب !ىقابلاو قَكنقرَمسلا

 نامزالاو ةنكمالا فالتخاب فلتخي وأ ىنايدالاو للملا رييغتب ريغتي سيل ملع هنأ ركذو

 معتم ةععمتتستس. [لعد انطعع همعاعا م/ - جماعق» مع كم]معا ءآ- ملا ةمع ءا-ة لاا" ذع هن

 هاناععمسصعمطتس كاسمللتمدأ ءا اعمصوستل ]زعمه معلتق ءغ حصتست ءمعممستممطتتو ع اصعامتا ذهن

 ]دتتق العمر ونأ ةسامتكعتال ممكنا هعولمس ءيدع ممالستغ ه0 ةيسمتنعتت صفق عمانتل ءاع. كتسعامت

 هدس اذ[عاعلعمع حصصم 994 (مع. 3. 12عءع. 1585) ءمرضوتمعدتاو ءعاذص نتصل ععاتس ءفردتأم 01ةكطاستأا. ع

 6057. [8 هسفلطمخأ عل - ذاع تضسلمسسل ةعمطتقأتك و هسعامد»ع 020],مدجت» عل ظظعتي للوعاآبتتا أ 13 ءنا

 11277: كر" ممتعر نت ذاذ هدكاتق عقان طمتسق العمر نست طقتستمتطابق ءعععوتحتس ءىمصعاأتطتأ أ 0همعتلل

 ارعمععم]ع طتطلا ءاعير ءان قةعسو ذموسنتغو عاتعجتس ةمامعتمي نستمع طقملتع جند ةعورضقأالق ءأ

 مماحقك ةهممعءال دنت , مدعع هيأ هضم دصعلتعمعو ءا طمفعع للطقم ةعصاتم اهصئاتطتت. ةنلتم دق

 حاتم دصع 0علتم عع طسمع [اتطستس ه0 طماسم(متعس دصعمتل دستطت ذأه ءمصععتمدست , نأ ملل ءعام

 هع لتعءيستع اتطعتع ءمىدسرت1ءءاعععطتعو نسملعع ةسصأ ( هتان(: للععطاف»ءارب 11هططءاا»اا ة1انرنس

 ءازروارو[ف - ظنا-1ءاال ج طا-لل ءانزغ - لل لصعس ةاورتا لقا الله7 عفا - لسم 1117و

 11 ممخ ٠ 11 ابرءا - 2 مار" ممغ س اظمعافت» كد هانا ب لعصوافل» ةطانا- ءااعاوستلعت

 /زوواتع» قلما ءأ دلز علب نسمع دلعأ هج دتتمق مساتم مدمطدتتععتستم هنت وتس ؟عأ ذرتهع

 هدوععامم همس.  كلعمت عمكتأا هساعتس انطسلمو اتطعمرصتس امم دغ ©هدنب اذاعه ((ل 12 ءطارأ»“ءا

 اننعج رعئر للةاغز ءا- لمان انتععج كلاس 31 ناار هل لادو لمعتع ءلتطسس اناعته طم

 را ءعااعءا 1 همجاأ اتذاعتم ل , آل نمق لا ءزتوس ءل - لن كموم» عمنا انتعتج طلع عاععج ةحتاعتط

 مررعرتم همرصستصتاالع عنتق همام عصا .طئتطعتس ذم مهمعاجتاتقممعس ءاأ يسهلعدعتسأاك نسيقانما“ يةرتكح

 للتسنمتا أ 71”م// - عل- لنوم هاطاسلتغت رسوعأاعععم ةعلعماتجسس اللمس ءدقع لتعتا زله عرج ةنقأقتلب

 انا تعلم عتاسلتمأ ةععامتحسات ءأ معاتعأ5وصسن ستماتسع ةتطز ءعام ةتأ معوسع !|نعورضتتس ءأ علت م01
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 نيسح ىلع ىأ خيشلل ءاملعلا ةضور 1 تيداحالا نم نايح ىنأ نبال ءالقعلا ةضور 10

 لاق خلا اليصاو ةركب هكيساو اريثك هللا ركشا هلوا ىغتبملا ىتسودنزلا ىراخبلا ىيكي نبا

 ىنلأسف مكللو هقفلاو لذاسملا نع اًيلاخ ناكو باكالا ىلع ارارم هتيلماو باتكلا اذه تفّتص

 لوأ يف تعمجو اذه ىاتك تفتصف اًينات هفنصا ناب ةماعلا ف سولجلاب ىلتبا دق ىم ضعب

 . 5 ىلاعتو هناكجس هللا باتك اهيلع تينب رت ةرشع ىلا ةسمخ رادقمب لداسملا تاوخا ىم باب ّلك ؛

 لوالا هممأ ناكو ءاملعلا ةضور هتيمعو قرف لك نم امات اسلكم تاياكحناو معلص لوسرلا رابخأو

 ىوريتلا دمحم ىلوملا هرصتخا دقو خلا هتيغر كيزيل ملعلا لصضفب هتكاتفاو نيرك فملا ةضور
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 رمعأ ىبا دكيسلا موملل مويفلا ةحودو مولعلا خضور 1116. 1. ظنس قوتملا ىشيعب فورعملا

 ام ىذلا هلل كمل هلوا اياب نيتلتو نينثا ىلع هيثرو ناخ دارم ناطلسلل هفلا ىدوعسملا ىسح

 دجا نب دمحم نيدلا سمش ظفاأل خيشلل سودرفلا ةضور 10 ملا عناصو فلاخ هاوس مولعال

 لا ءعوزأمأع معلوماتنا ع 660355. 8ظمسش لطقأ عادم يقلق تعصلدعتسس» 1 صاعأ] ! ععصاتتتللاب

 دسعام»ع 157: 45+ 81041.  ةعتنغ لع دلت ممتطاتع. ع 660359. ظقسلطقأ ءا1-ه]ةسقب

 متع لمستسسس تعم 0هءعمصتتم , ةتعام»ع ظطعتلعا قلتي ل7: 8مهوعق» 8ع: 7 هابعه 1807/4“

 2767:0516 1101ءع]ت. 0 ععدم هدأ زاهت (ءداتمك هعم ]نعم مدسل ادق يسفومف [دهلتطسع معهعلتعم

 رمماطأأمم ءأغ ؟عدمععأتمم (ءرصممرع ءاعبر ها: (هرصممدستو ةصوستأوم طسصع ]ئطصتصت ءغ 10لعمان 0ع

 لزئعتمسللع 0زعاوجأب ءمعتا ةساعتس نسهععأت ةصتطسعو معمممهز((هصتطاتق لن1015 ءا ةامطتاتق

 مدع عك. 1(ةهوصع متع نستلحتم, وست هعلع عده زم اهطتتصملا مدطاتعم ؟ععدطقطتت هدصع معاتتاب

 مغ درر زاعكتتال كفرت ممصعععتم , نسهر مماعع طسمع مدعم ]طعس ءمصكععرد أر ءغدط متم

 ةامكت]هصدتم ءمرتكتس نستموتتع ع ماسدععع معع (ميصعم ن]لاعه 0عععتس ونتنهعدأ0ممع5 ءمومهاتممع

 ويحلمسس ةزسصتاعد معهعستمأ: وسم معا ]زطخسص ]12ءأر ءزسدم 1عودنل ءالقاف ءأ ممتعه مصعق دله

 همطز ءلر دغ هتمجتام5ك لتع وعدم مهماعع 1ععلممع اماه عيا يعد. طعتسم ائطع انطلم 4

 هم - مولع[ هدمطعتطت ]هب لقمأ ءآ- هلمجع ىسكفتع 2 ]دتاحسلد هعاعمأتمع مجهععامسأله

 زمععجأزو نأ ءزده 0ءعزلعتسسس هسوعمعاتخ.  ظرمتغمسعم ءلاتلتغ طآمالاذ ه110/منوتنءا 1107 ءدعقب

 منلوم قلقع#7 لتعطتك عا هصصم 1016 (ذمع. 15. كسع. 1607 ) م201ةتتنق» 66060. ]15 هددت ل ط1

 ءآل-ه]رشسس رع 8طةسطحأ ع1 م طقس , تصله [0عاتمسمتتنتلل  عأ جتطانسأالتل 261117

 وسما 3ذ1هل1ذ 5كعجون4 1ز مردق» 11هعم» 01ءم406 كمسلتخسم ل10 1ع ىدسومعدتأ أ ذه

 طتعتماح لسسم ىرتتع لتحتعتل. 1 معرتغ راه: آطهسك 18)ءمو ممهعأعع وسعدت 0هعاهضمتك هتتاأتتق هدأ

 ىعمامعو هسللطسس ةسعاور» هلع د 6661. ظفسلط2غأ عال - 250 هسعفر كضسلمعتسست» م320181ب

 حسمعامعع كطعتاعط ءغأ طقظنم 81 مرورع-عل-0» 17101 مددت» 0 1 عرج كنج ل عرب كرمك“ ىلعد]رع]زق7و
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 ةثاتم تلاطو“ لشلدنالا:ءاملغاب نم ةعامج مغ لخأوا: برغملا» لا كلخنر" (ئربشا والايمان قبا

 نايبلا ىف ةحاصفلا ةضور 41/0 ءاضمالا فاحتا بحاص هركذ 1 ةنس ةنيدملاب قوت كان

 ىقوتملا ىزاولا ىفنحكلا رداقلا دكيع نب ركب نأ نب كمحم جارسلا نبأ نيدلا نيون عيديلاو

 رصع ىف هفلا عماج رصتخم ومو خلا نايبلا هملعو ناسنالا فلخ ىذلا هلل دمحلا هلوأ ةنس

 ةرصتخم ىسراف لئاضفلا ةضور 440 ةيقترالا نم نالسرا بلا نبا ىزاغلا ديعسلا كلملا

 مامالل عورفلا ىف ةضور 04 ببطتملا عوشيتخيب نب ليربج نب هللا دبع خيشلل بطلا

 باتكلا وخو هبيذيذ 3 لاق "نك خخنس قوتملا ىوونلا افرستن نب ىويحاي ءايركز لأ نيدلا ىبهح

 نب مياأربأ ىيدلا اعرب خيشلا دهردعتخأو ىهننا ىجغاولل زمجولا جرش نم هترصتخا ىذلا

 ةبذ سشغقان كفو 6*0 نس قوتملا ىلانكلا مزدكلا لأ نب ومع ىنيدلا ند خيشلا خيشاح هيلع

 نحن 0ءعزلعماعتس معهم عت مكنأ أو ععامامم مدس](هرحتس لعكس لمعامصس ةصلفتسعتدع جلتتغ ةطتواتع

 ]ومو (عصرتمرتق ةرماتتلل 1:68 مألق 31علتصمع مصصم 739 (زمع. 20 لدل. 1338) 0ععءدوتغو نأ

 ةمسعام» اذطسس 1/77“ هاد نجلا اعدام. ع 6602. آس لطمخغ ء1- [عدقطقتأم حتع لمعامل

 معمسلتمع لع لمعاسمم ءعممدتاتمصتق ءأ همدهتمع لنعاتنمصتق. 2عقن-عل-لغأ: 710 هتات» عا 8 عدن ملل

 17 عزب» 8 عر» لل0- ءآ- عن لق» 1١ نجم [آدصعاظتاوب ؟دلعم 1ط8-ء7عع" يي لتعاتق عغ حصصم ... 1201011

 يرسمعمتغ طمع ءىسمءعملطس ةسرتاسمو ننقل ذاج ةمعاررتات آمسم آ)عمو نست طمستمعتل عمت

 و وه( ؟مهصقتمتس 0لهعتتخغ ءاع.ر اهسرمتنع 1ع 5010 6 ]| مسغ 11: لآج لعام: 02ه قلوهع.

 65603. 8 حسلطحأ ءهل- ؟ءعلط ةتلرو تس لمحعسسل معه عمامضأزمتتانتل1.  ةصاطم ]وعنق طعععتم ررعععت عع

 موترماع أ نستصلععتم ىرتاح يسرا ءءاعمع. - 6604. 1[ هسلطمنأ ع1 - 20 طقس تس لمعت

 ردعماتسل. ة8لعمتعم ىرسرمدتكم انطعخ 1'م7/هر» ممن. - 6665. آكل ددسنلطمحأ 281 عا-عاططب

 تكضلمعسسس» لع عع معلاتعم, هسعام»ع ظطعتاعط قلطلمآ]هع] ظعت» ل عا" ظعتع ظمطلاا عة

 31علزعم.  قمقو6. ظ18هسلةطمأ 11 ءعل-1هرعان'ر دتسلمعسس 0ع ةعانعساتسق لادعتم لعلك هأتقو

 دسعامعع آ[سقس 7/01 6- لس لأ: قلطنع 2هلم" را 7”هلبررع ]طف ءرن كارم" عزك 1 ءعيمعيم#و ةصتحو 6

 ملمع. 4. لص. 1277) رسمعأتمر نست ص هم 1ع7لع4) ىع طسمع ]طخ ءةدع ءمرسسعمأادتلق هل

 هرنع 17”هزوس د 11مل ءلتكم ييعععوولممع ممضمك. - [طسصقوتع 111م. -ج 1 يلاطما ءمصاتو

 لن كطعتاعط ظمأ ءلل- لق: 1 البانس ظعري 8ل,ىم لكع» عع كاطمطتكمم ةصصم 853 (تصع, 24. 1" ءطت

 1449) رممعطتسقر لم مزامردعم معمول  طاسععم ةهيناعس كطقلتامع تتكفل لص ءملزلللا مام

 ممكطعملمو يمال ينصخار أ هطعتلعط 7ءعوس ءل- لاو »نم اعرب قلطق'ا]رعست» ل( 04018, ةصلو

 738 (نمع. 30. كدل. 1337) رصمرعاسعر عاموومه ذم عيب ةعترندتغو مطأ اهاعسامسس عمم
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 نيدلا زعل تنككت هبلعو هن ىوقملا ىكيسلا ىاكلا ديع نب ىلع نيدلا ىقن هباجاف ىوونلا

 ند نكولا ديع ىنيحلا لالج» بنتكو م11 خنس قوتملا ةعايج ناب فورعملا ركب نأ ند كمكم

 اهنم بتكو ىربكلا ىعو ةضفلا راهزاب ةامسملا ةيشاحلا 311 ةنس وتملا ىطويسلا وكب قنا

 كداوز عم ةضورلا رصتخم ةلو عورفلا نم ةضورأا ىلع داز اميغ عوبنيلا هلو ىرغصلا ىتاودكلا

 داهسو ةضوولا مظن 2 تادايز منض عم ربنعلا دهامسو فالخلا م ادرجحم ليصالا ريصتخا دقو

 ةقرسلا ىلا جارشل نمو ضيخل ىلا لوالا نم اهنم بنك ةسصالدل

 اهدخا تادابز عم 094 زد 32 ىزغلا نامتع نئد نيدلا افرمتن خيشلا ةخضوولا رصخخأو خةصاصخل

 05 خنس قوتألأ ىشبومشلا يأ نب لمح ىنوحدلا لامج هريعتخاو رصتعم ا لاهو ىقتنألا نم

 هرتاستممعتس ًاسيئاتعممك عمك.  ظعطظتتةكتكا عكدتص 1 عن - هل - لأ: لآ: ظعءعرف كطق-ءا-] ل كه

 20 . رسمعطتتتق و ءعأ لعمل هلل - ل: ك101متتنعل عرب ملغ ظعا» ب ؟دلعم طا ل ءرنمم

 لتعأتعك ءغ ةصصم 819 (ذمع. 1. ةآمع6 1416) مسمع لضم امك مطعم ةمععمت مدون ءلتلتغع

 اخس لع](7- هلل - لن: كال - ءآ - "علت م01: عزا كلآثغ ظعا» كمهيرتاعر ةهمسصم 911 (ذصع. 4. كدصن

 1505) دمءعاتسعو ك1مدووه ءىرضوبمدانتا دتقز نعد لعام“ مآ -رل]ل]عا ذمه مأمور ع نستطاسق

 رداصمع عع ءعععموزأ. 1[ لعس 22/- 7: ملت ذ. ع. ؟مماعسس هسيصم] صعسأع ةعتعس1لهدتسص 2061 دم

 ]ل - ]عمن 0ع ءمصاتمعماأعلت هعكلمدتاو ءأ هرعضم 1 م7070م1 ءمتكمصصعس دطتتلاأتق هللز(ةهدصسعصأتع

 حتعامتس عغ 61مم ءا ممتستسمتمسس , | معوسع امتسعم ةطسماحتتإ , موخو ر/- قللعا 11- 11نوءععآ 5

 .1٠ ع. حوسمتس لس]لععري ءقكعحسأ 0ع ىممقععملتع ]وعنك يىصاعم» ءعععتم دس لآ - 1ئهناامأ ]ذططععع

 مع عععلجز ءةماتطسع ر ءأ جععطعأمت ءريتغمسسعسم هدمت ءمصماطضم؟ عجله ه0ةأغ هنت عا 7 - كننانم»

 طمكعض مامس , 200115 دصعص هسا يصعصأاتم. 8 مداعد ظمعتسل]مأ دصعاتعع ععمههكتأاو ءأ ءوتتتعم

 اصلع ءةدقهطتس /(/72/45عء/ جمعل] دحتغو هعكماأم (ميسعص همصصتقأ مهجاعع عط ذصئالم نعوتنع 34

 ءدرداتأ 0ع ددعمكاسنتع ءأ د يمتتع لع ةتطسعم 7م"( تعوتع دل ءدرنغ لع ظعام ددهملهتتام

 ءا مسسعساةعتسلت ءزادخ 6)1رك*م ع7 - ملبموممعا ةصسعهتررد لل. -  طاسععع هلئخ 2/1 - لل

 ص ءرتامرصعسم همعويعضتسأاو مغ كطعتلعط فرع" وهع - هل - لف: طظعزن 0| 6( 1معحتم ةههكو

 799 (ذمع. 5. 0ع[. 1396) ردم اسنخغ. ونت 200:دصعصأه ءعدع للعم هدام ةلز ععلأ عا

 ءمتغمرسعس 71101هعم“ ةمكععتمدلأ - لمعربم]- ءل- لأ: 1101 متوتعل عت: قلاتسعا ذا عت علقو

 حصصم 729 (نصع. 5. 0ع(. 1328) مهمتك - هارعتاعط هى عربو-عل-ل» قوي لدعتعكءمسقاتلااق '

 ععتمتك (ةصممصتع, ءأ 27101 ميديربعل عع 4قلطل- ءآ - رهمدننن»ج, دلعم طانتن - ءار0#): لتعاتق ءأ
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 لم ةنس قوتو ةيضاح ىروجيبلا ديا نب ميعاربا نيدلا ناعرب فقلعو 1 ةنس قوتملا نيبعملا

 حرشلاو ةضورلا نيب جتنفلاو طسوتلا يرذالا ناد ىنب دجأ نيدلا باعش خيشلا فقسصو

 قوتملا ىفناشلا ىلمرلا نيسح ىب ديا نالسرأ نب ىيدلا بايش خيشلا هريعتخاو م1 ةنس ىو

 نمحرلا دبع نيالا مكات ةرصتخاو م0“ ةنس قوت انادلج تالك ,ىق' رخب ىبأ مك 1

 ديع نيدلا برس خيشلل ةيشاح اهيلعو 0 ةنس ىقوتملا ىنايفصالا مساقلا وبا فسوي نبا

 ملع هدلو ايعمجو اهلمكي ملو م.0 ةنس ىقوتملا ىنيقلبلا نالسر نب رمع نب فسوب ب نمحولا

 “ل. خنس قوتملا ىلينكلا ىوقلا ثيع ند ناميلس ع ريدلا مج ينلو م١1 خةنس قوتملا ملاص نيدلا

 يفوتملا ىرقملا نب ركب ىننأ نب ليعمسأ نيدلا فرش هرصتخاو اهحرشو ةضورلا رصتخم اضريا

 ميحرلا فبع ىيدلا لامج ديشلل تامهم هيلعو ضورلا هامسو فالخلا نم هدرجو ها“ ةنس

 قارعلا نيسكل نب ميحرلا دبع نيحلا نيز هيلع كردتسا دقو 0 خنس قوتملا ىونسالا ىسح نبا

 فوتو تامهملا رصتخم ىسوم نب دفيحا ليكولا نبالو تامهملا تامهم كامسو ه.41 ةنس ىفوتملا

 حصصم 741 (لصع. 27. لسص. 1340) مم>(انتنتك. (1هدعمه [ععاتصمماتسك ةعترسامم 801م: - ءل- لأنا

 الا" ]17 1 عنن مل]ت»عل 18 ءازتم رو ةصصم 325 (ذمع. 26. لذ عع. 1421) دمةناتقر ءأ هةطعتلعط

 ىك]6ع] ما-علسلفن قلاددعأ ]طف عءزو 11 هت لكن مل لع" ءار هممم 783 (ذمع. 258. لطآمعأ 1381) جتم2انتتكو

 اطسصسس نا - 1 ءمممعما ؟مع ]آلآ - 1 هلأ اعقب 1-1771! هناأما مع 78/1 - كام ءلتلتكم  ظمدعم

 ءمتامرسمم يىملعععحسأ هطعتلعط ىك1عامأ - هل - لق اعرب قل ؟اعو للسعلا ظعري آطلمدعت» ططعسلأف

 كطمقتاأمو مصمم 8544 (نصع. 2. لص. 1440) دصمعاستقر ءكنزانك ءرتامسسعم 11: 11ه" , ةتلم 2

 (نمع. 7. لآدم. (1448) رسم تسكر لطص طن ؟ه]سسسصتصتطتسكع ةدعصلمحتغر أ لاعزتر»و - ءل- لأ

 اراء” هأررنمتت طعن >؟دتبرإ“ للطن ءعممض»و لعمل ةصصم 751 (تمع. 11. طآكمعأ 1350) مهماتانقو

 تزسك يزامسعم ذاطعتلعا ذة« ر-عل-ل: قل اءا-ءا-"ه]بترجمت» ]7 دن 7” يترك 13 عزو 0م" عتا 1 ا

 1آ0/ع/ عمر هصصم 805 (1ه. كسع. 1402) رسمتنكر ع]مددتك هننحتأر نسمك سرت عن[ ةعامق

 معاتوستأ ءا ظلطعخ 1س - ءم- لأ ذم/]مر دمصم 808 (مع. 15. عراب 1463) دهممعاتقر, ءم11ةعأ

 طورتاع» اءزرو - ءل- لق كوع عتب قلللععل- ممم 1آآهمطملتكحم ةصصم 710 (نصع. 31. ة1هن

 1340) مهمعطتنقو ءمتامدسعم ءأ ءفمدضصصعسامعسل آزس لمعت ءمسرتمكتتاو ءأ ىلع" مك ءلأ- لأ

 1م 6م4/ 1ع: ملط عاب ظعرد-عارسم عة حمصم 830 (ذمع. 25. كسع. 1432) رصمءاتتتقو نان 10عد

 يماعمو عععم هدصتعلتاو ءمتامصدعمو نتحمل م, 470/], اآمهععه مدل(. طلعتملع هطعتلعط لعسمل- عل- لأ

 رااا-ء[-" هلو عدا لل مدمن [رورنعمخر ةصصمم 772 (ذصع. 26. لحل. 1370) درصمة>اةناتقر, ل1 1

 1. ء. نيمعداتنممعع لن[ عئللطمىعو ءمصرقختتغب وعسمق 27عقا-علا-األا قلاء-ءآ-ه]راس» 13 ءتا-ع]// 05 عنا

 1/ء/غرو مصمم 506 (ذصع. 21. كدلك. 1403) رصمعأنتتق ب ذص !اذطعو 3/ه]بنوسما ]ل|ا - قلها

 ةيرل عع ةانلستا,ر ءهأ قا/سعا عرب 116, مدلعو ةططرو - ء/مع/ل7 لتعاطتق عا صمم 791 ( 1

10 

 هنا

10 
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 ىضاق نب هللا دبع نب دمحم نيدلا مجنل اهنملا ىلع ةضورلا دنآوز ىف ياتلاو 041 ةنس

 ىفاشلا قوليقلا ليكم نب دمحم نيدلا سمش خيشلا رصتخاو م4 ةنس قوتملا نولجت

 نب ميركلا دبع مامالل ةيعفاشلا عورف ىف ةضور 4440 م81 ةنس ىقوتو اًنسح اراصتتخخا ةضوولا

 [4] ةنس قوتملا ىفطانلل ةيفنحلل عورفلا ىف ةضور 10 [10] ةنس ىفوتملا ىنيوزقلا ىجفارلا

 دمحم هللا دبع ىال وحنلا ىف ةضور 11 ةبيرغ عورف هيفو ةددافلا ريثك مجالا ريغص وهو 5

 ىلع نيدلا رونل ... ىف ةضور 100. | ةكمب هفلا هد. ةنس قوتملا ىلحلا ةديمح نب ىلع نبا

 [ىناشلا] ىترقلا ميحرلا دبع نب ىبك ىيدلا ىبيحلو ا. ةنس ىوتملا ىواتسدلا هللا ةيه ىبأ

 فورعملا كيري ند دمحم سابعلا قال ... ىف ظضور 140  ظضورلا هذه رصتخ مم ةنس قوتملا

 ثيدح فلا اهيف ةضور 110 ىرهشقالل ... ىف ةضور 407 [.5] ةنس قونملا ىوحنلا دربم اب

 ىحيلملا [مساقلا نأ] نب دليحأ ىب دحاولا ديعل رعش تيب فلاو ةياكح فلاو بيرغ فلاو جبكم 0

 31. طلءع. 1385) ددمءاستمق , ءيعععمامم ءللتلتغو ءعغ هجرته 107 لا ءزررن-عل-لادخ ]101 متاننعأ عا

 قلطلعأاهل عت ('م0141 قر ةهعمكتعر هسصم 876 (نصع. 20. لسص. 1471) رتم:طيتتق رو ةانرنإب] ءوتعساو

 موعامغ ه0 انطصتس 21:16 , ينهع 1-7 م0107 ىمصاتصسعأ. طل دتودع كاطعتلعط ه7 عبو عل-

 كلو عت»ترتعلا عا 110 متوب»عل ('62م2 كطقلطتكامحم همصمم 549 (ذصع. 9. كم. 1445 ) 1001[ اناتو

 ءريتغمسسعم ماهلعطعمس ؟؟ضلمعأ عءاتوستام. -ح 6667. 8ظهسلغطمغ 81 8من 81[1-هطق1كأ1137 عار

 وص لحعتسمس لع مدعاتطنخ لدعك كذطمطتغتعأت 0ععلاح دمر هسسعاممع ]سقس 480 - ءآ - [ةع”ةنز» 18 67-

 "مر  (معمامغر ةمصم [ 623 (ذهمع. 2. لمص. 1226)] دصمعطتم. ع 66685. ظحساطقغ 1ذ

 ع1]-1ه الر حتضصلدعتسس 0ع مدعاتطسك لدعم طكمص ءقكعأ ةععتصل معتق و ةحتعام»ع 6117,  ةصسطم

 [446 مع. 12. كر. 1054)] دصمعطتم. ؟ه]نسصعم مدعم ةغ هيسنلاتك هلهم(هقمهتطاتق هكتلتطاتق غبي

 ععما1عطتست و وننم0 ةعانعتلمو عمعلمرعو ءهغ ءةعوستمأ معو مصاصعأات - 6609. ظحسلطقغ 11

 ءال- مدهطختبو دتضصلدعتستت و و100 قلتي 450ه11ع]: 1101ه 1160 1ع: ملل: عزت آل هننعنلع

 116/ءق2, همصم 550 (ذمع. 7. لطآممأ. 1155) ممءاطتتتق , 11ءاعاعدع 0ع ععدستت 318 011208101[.

 6670. 8 ةساطقغ 11 ...ر ماسك مسسسم 0ع ..., هنعام»ع الي“ - ءل- 0: لق 8ع: ظل امال

 12ءوءا4ممغو ةممم 707 (ةهمع. 3. كدلع 1307) دمعطتم. 2101 ه8- ءل- لأ: 7” هطزعم طعنت: كطلف- ءآ-

 مهقفرب (©6ه"ءولبغ |[ كطقظتكح ], همصم 718 (ذمع. 5. لآدم. 1315) ردم نانقر طاسلنق آ[ةملمتتت

 ءيتغمسعم ءلتلتغ ع 6671. ظمسل طقأ 11 ..., دتسضلمعتسست 0ع ..., هتتعامتع لا هاا

 رالو]ءمستسعلا عءري 7عجن0 (عدستسه تعمر مدلعم 7108م"ءا للعام كت ةمصم [285 مع. 28. كوصت

 898)] رتوعطتم. - 6672. ظهسلطقغ 11 ...ر متضلمعتسس 0ع ..., ةنعام»ع 4عع]نع]77 8. --

 6673. ظحسلط صغر حتسلمعنمسسر ونسم4 ددتلاع ضهلنغعغمصع5 مهطونهمقو دصتلاع ملل هصعت

 هسعامتغمكتم دمظعسستمتك 6/68 لتعاممه رو تلاع مهعسواتممعم ءغ مدأآ]] ع عيونك ءمصاتصعأو 0

 ةيعام»ع 40 - ء - :مالق هنن لقبسعل عن [ ملط [ءلعضس] 21ء]82, دمصم 463 (ذمع. 9. 06
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 ىقوتملا ىرصملا كيحا ىب محكم ىب هللا يع نايللا نبال, ةضور 410 8ك“ ,ةنس قوتملا

 ىف ةضور 4000 51 خنس قوتقملا ىرصملا كمحا نب كيحم هيثرو هيصتخا دقو [7284] ةئس

 ىكلاملا ىدادغبلا ىرقملا ميعاربا نب دمحم نب نسحلا ىلع ىال ةرشع ىدحالا تاءارقلا

 قوتملا ىسلدنالا ىكنيلطلا بلاط نب هللا دبع ىب ىمحا رمع ىنأ ماماللو 516 ةنس قوتملا

 5 ىرقملا لدعملا لبعمسأ ئب نيسحكلا نبأ ىدسوم ليعوسأ لأ فيرشلل اضربأ ةبغو 1 كنس

 ىذلا هل دكمحلا اهيلوأ ةنس ىقوتملا ىليزلا ىيدلا رخفل ةاجانلا فيرطو ةاضقلا ةضور 1

 اهرتكا ةيقنتتا عورف ىف رمبك كلد<# ىف وهو خلا معلدص هلوسر فيدصتو هنيد عا نينو ل حملك 50 1 9 3 1 5 2 5 ءابتاب فقلخلا رمأ
- 

 تاياكدملاو ييراوتلا نم هرخآ ىف ركذو الصف ةليسم لكل دروا !ذج لوضفلا ريتك وهو كوكص

 تاتكلا  ةضور 1 ةيوبط ىضاق ىنزاروهشلا ىللا ربعن نب نوحرلا ديعل .بولقلا ةضور كب

 10 ةنس يوتملا ردصلاب بقلملا ىونوقلا ببطتملا نب ركب دال ءاشنالا ىف ىسراف بابلالا ةقيدحو

 1070) ردمعغأسم. - 66074. [حسلطمخأب هتضلمعتسس دط قةطلمللعلب 8 عرن 11هأهترات» 60 13 عرف

 الرررعا 718, ؟دلعم طاتن- ءالعاامب لتعم ءن دمصم [446 (ذمع. 12. قرن. 1054)] صماتسمو

 ةلئطسسسر ونم0أ ه1/1ه]متدت»ءأ العرب قلآيتبعل 212عءر جصصم 749 (ذمع. 1. كر. 1348) ممم نانقو

 ذم ءيزغمرسعم ءمعجغ ءأا رسعاتس» لتهمموستك - 60675. ط1هس لطقغ 81 عا - كعتعةقغ عادتط له

 معطع عار دتضلمعسست» لع ديصلععتل (نهموصأ مءعععصعأإ04صتطسعو ةسنعامرضاطدعق للتي قلل معمم

 اق عزا 0101, متاتتعا ظعءتي طاصملف» ظموللملع 8آملتلكتلمح كا (نهدومت آععام»عر ةصصم 438 (ذهعت

 8. لصل. 1046) دمصمعطسم ور ءأا طصتص قللتع نم“ لآبسعل آظعري كطلعلاعأب اقعد الخط ههنا

 د قدما يقر هصمم 429 (ذصع. 14. 0ع(. 1037) دصمتتاسم. 1)ع ءملاعتس مع ةعتمعتغع ةطععأل قاب

 [دومأأ للعم طا ءكارموعق» عن طوسبمأا 210ه0ل017 (ن0هجمت آنععامرب - 6676. 13 ةحساطقتا

 ءلا- نملطقتل طع "معاع عل معز مغر دتضسلحضشسم لسلتعسسا هأ حته كاطعتتب هسعام»ع

 لكل - ءل- لفن 72ءم/لمغ, جمصصم ... سمرتكتم. [آهعربتل كلهن طمسع 12عمر وسن طمتستمعف لاتقعتا

 مءانئينممعتس ةسمت ةعوست ءأ |!عودتم !لعص طقطغعمم ءاع. قةسرمامس ؟فاسسعم لع ةعتعتاتم لسع

 الممعا انزع هععسصلمعتعو نسمات دسهحتتساو ررمتك ةعصاعماتمم لسلتعتم ةعقمام سمصلمادع

 مصاتضعأ. ًآئطعتع ص مسلاوع هععالمصسعع لتكتعاتم ءنأن تيتوسع ةضتس نلنمعقاأتممأ 5ةععاتمم ءلل

 اضتطستار ءأ مل ظمعتس طئقامرتمم ءا ممضعواتمصعم مرولععأاب ح 66077. 8فسفقطقت عاد ءملشطب

 متضلمعستت ءمضلطستت, ةهنعاما ع قلل -ءأ - "مايد ظعرب لمم»ملاعط كاف مسع 'آذطععتحلتك

 لو زولزععي. - 0678. [مساطقاأ عاد لع هاغقطوم تس لمس هعئتطقممت عا دعطتعاست ءقكلتستت

 لع رصملم رمعلعماأت هعونتممع ءاعودصتاعع ةعتطعملاتب ةسعامعع قاع اتعاب“ الف ءنن- ءاردما عامان

 (يريعم# . طمصمتتلعع فول - عل - لو ىمعممصتسملم ءا مصمم | 794 (ذصع. 29. لمحت. 1391)]
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 خنس قوتملا كلم نباب فورعملا فيطللا كيع ند لي“ خيشلل نيقتملا ضور 121 [5]

 ةخةنس قون ىونوقلا ليبيعسي فورعللا ليكام نب نيا خيشلل مالكلا 32 نييلكتملا خضور ا

 سلاكلإ سناو سلاكملا خضور الا خلوادتنم ىو ةيفنكلل حورفلا ىف سلاجكملا خضور 11م

 سلاجاملا ةضور 1000 نس قوتملا ىماطسيلا ىشيحلا ديحم ركب قال ظعوملا ف ىيدتكم

 ةضور 102 | مم1 ةنس ىئوتملا ىخونتلا نيسح ىب ليكم ىيدلا سمشل خسناجلا عيدب

 [51 ةنس قوتملا] ىجاونلا [ىلع نب نسح] نب دمح ةسناكملا ةضيغو ةسلاجملا

 قوتملا ىفشمدلا ةيزوجلا ميك نبأ ركب أ نيدلا سهمدتتل نيتاسيلا ةخعونو نيبحلا خضور ةكدم

 ١ . م َ 0 1 م دي | و .
 اداب نيرشعو ةعسن دلعجو يلا بوبحاب رغظلا ىلا ةبكأ لعجح ىدذدلا هلل محلا تكلوأ دما خنس

 نيسح نب دمحم رقعج ىنأ ييشلل رصتخم نيديرملا ةضور 100 ةبحملا ثحابم ىف اهلك

 مهلاوحأو مهيقيرطو مهماكتحأو ةخيفوصلاو فودعتنلا باذأ ىف ةغلأ ىراينالا دوي نب ديحأ نبأ -

 ررامزام0. 2مرععزئنب - 6679. 18 دن ل طقأغ ع] رسم غ5 ءاعامر جنم 0لدعتسست 10 ءاننل ان عهاتاتلالو

 دسعام»ع كظطعتلعال 2701 موتدعلا وت: كلل -ءا- 1مل لعم لظ1: 171672 لتعام ءغ دصصتم .

 رسمعطاب و. 6680. ظحسلطحغ ءعآ] - دم غعءعلعدآ11]1سصاصر دحتضلمعتسست 01 ةمادغ صال 0

 هرتدكنمسع و, جمعام»ع ؟اطعتلعط قلع عبر ل101ءمتوت» عا (نعنم# ر دلعم كلمنا لتعم ءعغ حصصم ...

 ردمرعان و. - 6681. 8ظحس ل طقغ عا] - عز ةلأق , تضم عتتتتل . همطق ععقتلتل11 11[ءقت هدانا 0ع

 دعنعملتق لدعم طدمعطظغلع همععادلتطسق. آطاطعع ةنتنععكتساسك. ع 6682. ظةهسافطقغ عآد

 رسعز ُة]15 ع« 0صمع ع] - زن ةلنهر تس لمعتتسسا ءمصقععدانتللاا عأ همعاعامه ةعلعساق. الدم

 مماسسستسد مهجهعمعأاتعدر ةنعامدع قلاع 8ءا» 1101 متهت»ء0 1هطمعأ# 18151787.  ةطتم

 ريمرعامم. - 06683. ظ جنة طقمخغ ءعادس عز ةلتعر تسل معتتنتت 2025 ععدقات112 11(ععوستهتنانتت 0ع

 هدأت ؟هعمس هنسناتاملتسع لتعاتسعام , ةسعام»ع ال8 عيربع- هل - 01: 11017711160 1 ءد» 1 0ععقا

 1:16, ةهمصم 856 (ذمع. 23. لحس. 1452) مدممكتم. - 6084. 18 ةسلطهخغ عا -صمز 21عقعأ

 ىنع © ط ءز ل طحغ ء]-دسمز مم عد عغر تس لمعسسست ءمصقعمدسم ءأ ةعصلتسعطتس ةأذصستلتملتصتق

 عوعتسم ذم ععدععع, ةسعام»ع 1101 هتوتنء0ل وبن |[ 18هعمت» 167: ل: ] ل2 ءماماز# و |[ ةصصم 9

 مع. 22. عع. 1454) دصمالامم ل. - 6685. ظحهمهلطعقغ ءا-دصهطخططاأس رع 5 هدط أ

 عل - طوع ةغامر تسلمعتسسس ةسفصاتسس ءأ هط]عععمس عصسطتس طمضمصتتس , عام ع كن عزرنو-ع0-+

 راقت, 8ع]» 11: (هيرن»-ءآز مهاعفوروأأ ]10 نمععط عقر ةصصم 751 (ةصع. 11. طآهعأ. 1350) ج00

 1ميومزأ زأه : آردتع 1لعمر ونسسأ ةسفتنعل 11ه فمصفاأتطتغو نك 20 ممد5عععامم عت ةططقأت 0لاتعقك عاقب

 ءغاتذم عنونصأل ممدتعص ءهقممتأذ لتعتكست ءىأر ونهع ةتمعكتلج لتموستكت0مصعق 0ع ةتقمكع

 يصنمعمأا ع 6686. ظحمع لطقخغ عله ع(لنصب تسلمعتست 015ءاماتل مكتمل ق8

 (©هرصج عملتسست , سم4 كطعتلعط قلتي لمزكم» 2101 مدوت»عا 8 عنا معمم 2ع قكاررسعا 8عرن 7" عتق

 .ق4هقم# لع معودملتك 1م 1طعمدموطتح هج "[ئطعمدوزطتع هطععكةملتف , 0ع طمصسس ةامطتكتق مةعانعأعو
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 ةضور 16  فراعملا ةضور 100 نيلا هل نوكي اًديح هلل ديحلا هلوا مهضعيل رصتخمو

 هتمجرت يف ىكبسلا ركذ 0“ ةنس قوتملا ىفاشلا ىدنجخلا تباث نب ديد ركب نال رظانملا

 هأرأ امم ىدنجخال رطانملا ةضور نع نيهجو نداخذ ىف [عيمج نب] كجم ىضاقلا لقن هذآ

 ام عيمج اهيف ركذ ةلاقم ةرشع سمخ ىلع نكلكم ىسرف نيمكنملا ةضور 141 اين الآ

 ىفسنلا ريزعلا دبعل] نيعبرالا بطخ حرش ىف نيحتانلا ةضور 11. ىفلا اذه ىف هيلا ناتحي

 رداقلا دبع خيشلا ةمجرت ىف رطانلا ةضور 11 [خلا هتزعب تلد ىذلا هل ىمحلا اهلوأ

 رظافلا ةضور 9441 مآ. ةنس ىقوتملا ىدالبازوريفلا بوقعي ىب دكمكم ىنيدلا دىدكم رهماط ىنال

 ىلملا هلل ديال هلوا ريبك كلج ىف ةهاملو راعشالاو بادآلا ىف ىثاكلا زيزعلا بعت رطاخلا ةعزنو

 اميف ىلاثلاو بادالاو مكألو تاراضتقالاو حدادملا ىف لوالا ماسقا ةثلث هلعج هذا ركذ ملا مالعلا

 ةضور 411 ةظيسرافلاو ةيبرعلا راعشالا هيف عمجو تاقرفتملا ىف ثلاثلاو تاياكحلا عاوناب فلعتي

 رم ءأ هجقتممتاطسع ءمرصممودنتا. 1ظكمتامدصعر, ونيمتص حلتسق يتلمس ءه0ئلت(أ, ازمعلزرتغ زاهد: آمتنك

 ]دعم ملتعو نسملأاق عز وأ عع - 6087. ظهسفطقنأ عال ددص ءةعتألو تسلمعتسست ©0ع0110-

 رس. ع 6688. [مسقلطمخأ عل صمم قامت, تس لمعسسس تكمصاتممساتع , هنتعام»ع لع 8ع]ب»

 1101م1: عال ظعر» '1]ءمطنا ]121 مزعتل# ةظطملطتلح, هصصم 483 (زمع 6. ة8آمعأ. 1090) رمت.

 كملرغ زم ءزسك تلح ممضمغرم (نهلطت 7107677« | ع+ ل عدت ] ذم دنم 12م8 42» لسمم 0لتكمسعدصلت

 ممللمسعع ه م0101 ت-»01: ماه" د 12 |مز ءتنل# علتكم مههسسمفتمسسعر ءعم امتسعم مهتتأ علل زانق

 امضماستس ممعومتس 5لن2 - 6089. ظمسلأطماأ ء]-دصممعز ل أدصاأسر 5ة810هجلاتتل -356020 

 مرمخانتل.  آهاسصعم معتعلعنرل» ذص نساتملععتسس لز5دءم[ملمصعع لتكاضصطسغكسس و تطأ هددصتق

 ىرصس عزت 0عمصأاتت و نستطاتع رص مقاعمممتلأ2 درداتق ءعقأغي - 66090. آ[هسقفطقغ عادم ٌةقتطتم

 مضل مسسس مص عصاتستم , |[ هتنعام»ع قلل - أ - سنس 1ءعمرا ].  (:هرسسسعما(دتنتق ذه ]نطختست

 [1/-12[رمامأب 4-1 "امر [ودت ااه تصعأمتك : طمسق العمر تنزدق مماعمأتم 2005 ةضاتتا“ ةاع. ل.

 6691. 8 هسلاطحأ عا]-مقاأجتعي تس لمعتسسم هطفععوامسع. 8لمودمطتم ؟ةطعتلعطت 480-67 -

 «نلق» دط قللت 10لق» 11لهزل- هل - لاو 71ه]ءمرتسعا 18 عنب 7هعأ 1 عنطللةو ةصصه 7

 (ذمع. 23. الدم(. 1414) دمساتمر ءلتلف. -ح 6692. ظحساطقأ ءالدممغجأز»ع 56 ا هعط عا

 ءا-لعط ةلتعر عض لمعسس هعبلأ ءأ هط]عع(حتصعماطسس ةصتست و هنتعام»ع قلل - ءآ - هعاع 1517.

 آماسسعم دمحعمت» 0ع طسسسممت(ملق هاسلتتكو ىسصتمتطسع هغ مطنلمهعممطتحم وسما زاك ةمعاصأل:

 آجسنتك ]آلعم معوز هةعلعماتكوأروم ءاع.  ظذع عمه مورتامم 1ععلققع طهتلمل , نللتقتلاللا)) ]كل 0

 ىضسمتصتطاتخ امسلمتتحتم ءأ مهمععو كعلم , ةمموطتط ءعدمأتم ءأ طسممتأولتق ةطتلتتق , هعمل

 لع لقوم نلمع >هسمم ممضماأمصتنل ةزرععزمعم ةرععامملأب (ععاتم لع لت دلع !1! ءعمضتس ءآ]ءعوصأ انتل

 عمومرتطسع ةهعتأر ءغ ممعردحام هوطتعم ءأ ممعععتعم ]ال ءععام ءمصاضعأا - 6693. ظةسلطقغأ
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 هلل دمحلا هلوأ للج فوركلا بيترث ىلع ةغيلبلا راعشالا حرش ىف رطاوخلا ناديمو رظاونلا

 نبع نب ةيحم نيشلل :ءايمبكلا ١ قف [ةيكرت] 7-3 نيلصاولا ةضور 14* يلا نيملاعلا بر

 وعو نيبلاعلا 0 مساب هفلأ هنا 0 ىف ركذ تانلكام عبرا  ىهو نس قتلا“ ىؤرهلا

 ةعبرأ قعايدعبجك ىبسراف هتيأر ام ىلع وهو لاق ذك ىنيظعاولا ةضورب ىمسملا ن ردع هلأ بانك 5

 ةبذيم .تاياكح عيس ىف # سلاجملا ىف »” لوصف ةعبس هيفو ظعاولا ةقص ىف ١ لوصا

 ىف, ةيدراولا ةضور 711 نيركذملا ةيافكو ةضور دل لاقيو :تايكبملا ظعاوملا نم ةيكيتلا *
 ندم

 ل ناكو ىبلخأا ىفيكنصلا باهشب فورعملا لايكام 3 ليدحأ سايعلا ىال ةيبمورلا ةخلحولا

 0 آد 0 / عدت ره
 ٠

 ب
 ديع ىنأ نيدلا سمشل لاجدلا خحِيسملا ءابن م 7 -7+ ّّى 2 <
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 ةفرلطلا فتور 1111 ريسافتلا كعقورا 411م ع نس قوتملا ىعذلا ظفاذل نيا نب كمح هللا

 ءلادم عزك قاماتع در ع 31 ءا1ققم ءل -لعط حج لغتعر تسصلمسمسست هعم]ماننت عغ طئممملهطحتنق

 حصان م1112.  (نهدتصس عمامتلاتك ءمحصتماتتل> ء1موسعمأتجح 0نعتصعامدتت عغ ةععمصلاتتت 11غعطوق

 حلماطمطععت لتعممو5تغمصست.  ؟1؟هلطسعم , نتت00 ةأم آهعامتغ: آردتتع آ)عم مدتصلمصتتس [هروتمو ةاعيد

 6694. 8 دسلطقغ عا- ع ةعالغمر, كعلمعتمسس ممع عمات عصاتاتتلا. 1" ةعاوطتق [دعءعاعتق] 0ع

 قكلعطوصستمهو ةسعامجع 5عيورت0ل 2101 م»وت»ءعا ظعت: قل[0-ءآ- ءارعارفان. - 6695. اك ةسفطحخ

 ءا- رع ةتامتمر اممعادطتق ءمصعاممهغمكتنت 0ع مهل( هصتطسخ لمدصتست 1ءعدغمصتست نك همم

 دسعام»ع 171104: 11-177 ع8 كل1ه8مهتوت»عا 1 ءماماغ عم ءمقم ةسصم ... ططمطأتم. 03301

 عماسستسوم نسمهعو اغ ذص طذطعم 27ءم##زر لتعتغو ممددتسع 0مهددتمأ 12112001312 01220501[, ءأ

 يىماتمعأ هردع نسهلعدعتسأد 0دلزانمدعمه كك 1 مت0]يمأ ءآ-:مفاعأت»» ةهجوعاادطتس قام ع 1[1ةعع

 را] عب - (هردمعملتسسل مععكت عمت ءقار هنأ ءععم نتاتلعس 101 ذم نتقهأتم» ملم كتف لتقممعتاتتتب

 ويمص معسل 0ع قممعاقمهعمعتع جغطتطسغم دعتغ ءغذم ةعماعسب هععاتمد ع5 01 5تطاتطتست ءدأ ع

 عععمصلاتص1 0ع يمر عدوزطسوك ع (ةعلسمسب 0ع ةعراعسب ممهه6هصئاطانق معطمم]أ[ل5 - تم

 لع جرم ةعمصممتطاتع مهعوعمعمنت عك ؟ءطئتلتطتق ه0 عطس ممععملأ1 ع 10عدوتع 1

 مم 1 يزرعأ  ءآ - ممل عملين ممستسهتطتك ع 6690. 8-81 ةهسلطقأ ظ1- '١١[ عم0ل15 عار

 مس لمعتسم عمدعتسل 0ع زالمععع ممع (هعمم ]1صصقعمت , هج1عام>ع قطن طماطم قلآت»عاأ علا

 1101م0 1101 عطخ, ؟هلعم كعامل 11د مطعترا لتعامو نت كمعح ةصصتنتت 504 (لصع. 25. 0 أن

 1459) دزحتا ح 60697. 181- 8هسمأ مع ظ1- كسز غ1, غعصم» ءا ةيسمنع5 0ع طلق

 لصاتعطسمات , ةسعام»ع ىزعرسوع- علل لاس كان قطلما]هلع 81ه]رمسسعل عت قلطتسعف آ1):ءانعأات

 را - 8ةقاعرم دمصم 748 (ذمع. 13. قرد. 1347) رممعاتم. -ح 6698. ظوسم عع ع1-غع1ةقأتو

 عم]عملم» .يدصخت عمامعت هركتت» عمرهم فمن. ع 6699. ظفتشمءعع ءآ] - غ3 2121[و عراءعملم>
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 هلل دمكلا اهلوا ةلاسر ىقشمىلا َن لوط نب كيكم نديحلا سمش خيشلل ةنرع مود لصف ىف

 اًباب رشع ىنثا ىلع اهبثرو خلا هنرع نم لك باخ امف هتفرعمب هبابحا ىلا فرعت ىخلا

 بر دلل دمحلا هلوا ةنس قوتملا ىدنقرمسلا هللا بع نب رمع صفح ىنال سلاكاملا فور م

 باب لك ىوتحي اباب نيرشعو نينثا ىلع هلعج ىدنقرمسلاب فورعفلا ةخسن ىفو خلا نيملاعلا

 نب دجا نب نىرلا دبع خيشلل مكاحلا هيف حوري اميف مكاحملا فتور 41 تاياكح رشع

 ىلماخل بابل ةقيرط ىلع ةيعفاشلا عورق ىف رصئدم فنور هم.“ ةنس قوتملا ىواخسلا كسم

 فيناصت نم هنا ليقو ىنتأارفسالا كماح ىنأ خيشلا ىلا بوسنم هنا ليق هفلوم ىف فلتخا دقو

 متاح ابأ ناف دعيتسم ريغ !ذهو ىكبسلا ىبا لاق ىكيسلا ىبا تاقبط ىف اذك ىنيوزقلا متاح ىأ

 صقولاو صعرلا 4. ركذ اذك بابللا ىف ىلماحملا مالكب ءىش هبشا فقنورلاو لماحملا ىلع أرق
 و

 يلا كلملا هلل سيكلا ةأوأ 11 خمس قونكلا ىبلكلا 0 نب مهيأ ربأ خيشلل ةلاسر سخر ل

 مزعطتق هعسا]أ] لع رسععأم لتعتي وسم معععع أ ممام عع اص دصمصأع ةقعدكمأ معمرع 11ءاعاسمس ةدععم

 [معادصأب هسعام»ع "طعتاعال ك/يعروع- هل- لو 7101 مبوتدعل عري "طم: 11 نوعدابعال. "1 هدعاملتك

 زود لمملععزسس ءقمربزاح لتكتكسعرو نسأل ذأه ةمعارأا) طدسق 1)ءعمرور نسأ جدصاعم5 ءمممز 0 معتل

 ةمحسص لمععأ, هعوسع نللتك نمأ ةنند ءعممدعتغر ةمع ا[مستقاعمطتع عام ع 6700. اآأدسم عع

 ءل-سعز خ11 م, ةرماعملم» ءيمععددستتس, ةتتعام»ع قلاع 1!هرذ نسم ظعتي لطلعااع

 لمي م_"عم02, دسم ... رسمتنطتم. 1معزجتأا زكام: آسف آلءم مسصلمتختس لمدصتسم ءاع.ر ءاذص

 عيعصرام ةسعام عدد دتنآعم كميس م" ءمبل# لتعت [ععلطست.  آطتطعم ص حتوماأت لم ءيرتتكفه للكل كانق

 يأ وسمع هزدعسالم لعععسس ممععمكلممعم يرسم عط عداسصأ ع 6701. 13 هسم عع ع] رصد عط ةلعتسب

 عماعملمع (تاطسمملتسص لع زتم ععطسعب لع يستطسم ل هلعع عر ععاتمم (فسربمرعع هةهتاأر ةتتعام»ع ذاعتلعط

 ل1 80-ع7-ه]بدرجمتت لذ هدو را [رتجتعل مرو 7157: ك عزة مممغرم ةهصصم ... دتمزتاكلم. ع 6702. 1غ هدنط عع

 ممه]لعطغعمعمعر ةرتاعصلمع. (ئهددورعصلتنت» 0ع دعانعتلتم زاسسم كهطمطتانعت همععزولتطسخ 4

 رماتممعس انطسع طمللأل هد 71ء]بمصتل# ءلتكتم 0ع بترد ةسعامسع مسه ةامطسصا. قلئت ةللسل

 ةامزاعطم قلقتع ظلمنا 1ع عقم امتطسصأومص ةلئاتم هةععراأتم قلد ]1 اردن (مجج764708 احلتتلت عةلأو

 مغ سناعس اذه 1مم علا ةاردو كما مععطتطءعاسع. ا ءوسع طمع امداع ءعملعتس ط2 - عمم

 ءعئاماع حلتعمسم ءىدع لتعتاسع , لني 81 علو ءةمتس معدن 1/1ء7 مساع 1ءعالمصعع طقطستتغو ءأ

 هرانق ممتصمع ؟ماتنمصعتس لت ععملتو نسم 1لءم»7غ ذص طماع أ دنكسم عقار مع[ ءعاتمعتدع ؟عاعجا.

 آم وينتلعس مععطتطعإ - 6703. اظظ1-1خحطق رع 181- 51[: جععر ةسران]ةانق عا 1ممعاتمو نك

 ةمااقلتلم اتعلم عدفعمتس. "!عمعاماسست , نيل ذاه ةمعامتا : آطمسف العمر عمعأ هلغم عا سقعمم ءاعتر

 ةاعتاعط ةطاسم/ا» عرب 71هامجتسعا [طلم7ءاغر دمصم 956 (ذمع. 30. كحص. 1549) متم:اتتتق, 4
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 رصتختم ىسراف همان ماجنا هر 1.8 لبنس خيشلا ةلاسر ىلع اذر اهبتك خلا ريبكلا ىلعلا

 4ص ْضلا هيلوو دمحلا لغا دبحلا هلل هلوآ ةنس ىثوتملا ىتاكلا دمحم نيدلا لضفال
6 

 اة. خنس قوتملا سرع ىبأ ىلع ىب ديحم نيدلا ىبيكام خيشلل لداسولا جاهنمو لداسيولا

 خيشلل نيملسملا ىلع ميمدختسيو ةمذلا لأ مظعي نم ىلع ذرلأ ىف ةيرصانلا ةسايرلا

 تيداحالا ضاير 00 ؟ا خنس قوتملا ىيفاشلا ىونسالا نسح د لايكام نيدلا دامع

 [ةشيخلاب] ىوتملا ىئفنأل ىديبزلا ىرعشالا ىسوم نب ناميلس عيبرلا ىال ةيبدالا ضايولا

 ءالج ىف راعزالا ضاير 101 نس ةرشع نامث نبأ ومر فص كيج بانك وهو 400 ةنس

 ناميب بئلاطلا ضيرخ ىف ةمدقملا ةخمتاخو باوبأ ةناسو ةمدقم ىلع تيدحلا لوصأ 3 راصبالا

 عمم نب

 ثيداحالا لمكت ىف ىلاتلا تيدحلا لعال خكلطصملا ظافلالا ىف لوالا بايلأو هتدداف لج

 ىف سماخلا مهداهنجاو نيبلاطلا بادأ ىف عباولأ مخرببخو نيتركخا بادا ىف ثلاتلا اهننياورو

 مءاتأهم لسد مدعافطست ؟طعغتلعطأ كدبوقم7/ هوتمعتأ ع 6704. [مط عصر ةسسحص دس عط , ]1طعا

 رتمع ءحعاععسأ طصتقرو همعام»ع لكركلامآ- ءل- لأ: 1101 هنوتزن عل ]6518و ةطقتف . .. 010

 (ةمدصم عملتسسل معععتعسما , 00100 ذغج ذهمعمتغت: طدسك آ)ءم !دساع لتعمم ءزدتقواتع 321821 كاع.

 6703. ظنعحفط ع]- ععدذت] مع ةآؤ1مطخ] ءآ] - 5 عدقذت], ه0هعع5 اعدعاهاتتتتلللا أ 5

 حلصسصتما عسل هدحتصتو جهتعام»ع كظاطعتلط كلم]زق- ل - لا:  كله]متجت»ءأ  ظعت2 ل]غ طا: كمآ

 دصسصم 638 (زمع. 23. لدل. 1240) دصمعطبم,. - 6700. خ1 - نوع ةععأ ظأا - خط ةقنع1 7 عاب

 رعت معمدطتع كممتن ل مع. 1ظعلطتكمألم عمصتس , وست (نطعمأحسم» ءأ لسلهعمس مطساوتتم5 ممهعصتع

 كطعزسمأ ءه ءمصتسص هععوتانم ءمصماعو ةطظسعاتسم» نامصاتت, هتنعام»ع ظطعغتلعال 1770-0 -

 1101 م1ه60»7 1 ءد» 11معمب» [رويبعم# ظطقظتاحو ةهمصم 764 (ذصع. 21. 0ع. 1362) دصمة6ن0.

 6707. ظنعة قط ءادوط ةقنغطر حتسلمعتم مه016هصتتتت. ع 6708. ظا-11280ط طا!

 قى ل ءطائ ءعغر دتضلمعسصمه مطتلم1هعتعو.  آاطعع ءوعووتسم , وسععس 410 7"ءال1“  ك807ءمز1172 2 عا

 رقلوىوم قوام" 7ملع0لع [آدمعظتدر علم ةكطوعكتمته] ةمصم 652 مع. 21. طعطع. 1254) دطمططنتنقر

 لعععرس عغ هعغم جمصمع مهاتق ءمرط ممقاأأ. - 6709. 8نجع ةقط ع]1- عمط ةحعر تس لهت12 1هةنانطت

 لع هعدازع زل]سدعوصلتع. (نمردم ءعصلتست» 0ع معز (مهلزغنمصمعتمع معمعتدأ 15 لص م12ع[1هللمصعتالو

 عمد فرتكح ءغ قمعاسعهت م معس تستكمل, كتزانق م؟هعاقتم 0ع ةنلتم لتةءعماتم ةعلأ ردات مكمصع

 كمحتك هاتلتامأتك زمكاتودصلمر ونحمد ع5 0م016هصهسم طقطعأ ب ءىرتك ممكن لع ؟ءهعطتق

 1 (مصصتسم]هعتعتعر نسمع هدب[ (22036هههعأم5 لص اتقان ةانللط ع  ععع7 117 0ع اال

 يدرس عمله مسمع مغ ععاوننوصع - /ءع«نضيمس لع ؟ءعودلتعو نسمع اةهلتانمصهتق ةاتتكقوتع لكل

 لمعاتس هطقعمعمملوع ةنصغ سس ميم"مس لع مءعوملتق لتسةرسلتق كطملتموله هطقعةصلتق
 ءمرتستونتتع كأولنو حعدزلاتتم - وبنيت” 0ع ءمعمتامطع 00101 معموط ءامع طقستتت 01
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 ةمتاكلو هقرطو .هطئارش نايبو بوجولاو زاوجلاب هقينصت ىف سداسلا نيعباتلاو ةباحصلا ةفرعم

 خلا ثيداحالا ليصحتل ءاملعلا ففو ىذلا هلل دمحلا هلوا هب قفلت ل]ىنش ,لكاك

 بادآلا نىساحمب بايلالا ضاير 1:11 دكيز دكمحا نأ نيحلا يارس خيشلل راعزالا ضاير

 هيفو بيسنلاو لوغلا ىف ىناثلا لوصف ةسمخ هيفو ةبكلا ىف لوالا باوبا ةسمخ ىلع رصتخم

 5 ةسمخ هيفو تايبدالا ىف عبارلا لوصف ةسمخ هيفو تايرمخلا ىف تلاثلا اضيا لوصف ةسمخ

 حرش ىذلا هلل ديحلا هلوا لوصف ةسمخ هيفو مدقت ام ريغ نم مزلي ابيف سماكلا لوصف

 قوتملا ظعاولا ىلع نب ىسحلا دكيعس ىا مامالل سنالا ضاير "1 ملا هتمككاب رودصلا

 حداصنلاو ظعاوملا ىف ةضور نيثلث ىلع هبتر خلا اًميكح اذحاو لزي مل ىذلا هلل نمل هلوا ةنس

 نب دومحن ىسراف ءاشنالا ضاير 4/2 [1ىمليدلا رادريهش ىب هيوريشل سكتالا ضاير] كا“

 10 ةقيقرلا راعشالا ىف ةقينالا ضايرلا 1015 ةنس قوتملا ناهج هجاوخ فورعملا ىناليكلا دم ميش

 فورا ىلع بقرم عومج وهو خلا ءاحصفلا عدارق ضاير نم زوبا نم اب كل اًذح هلوا سلجم

 حهوععادسضتست ةعوسعصأ لنبات - معسضا» لع ةعتمام 0ه011هصهتتتقو لا[ عطتتق عمالاتللل 01010

 ازعزأه ءغ معععمدمعم ءىأارب لع ءزده ءمصملتغعغمستست ءأ مدالمصتنسست 0عقععتمانوصع - عأ ع0

 نيمعمأ 1 ممعم لتحت ءععمم معامغم ييماعمسسسك رعد "ه016هصمعتحيس ةمععامسأ“ 1معلمتغ زأه: آهتنق

 [رعم, وننأ حتعمد لمعامعو ذص ةعوستس عملتق (عهلتغممتطسعخ هلزدكوغ ءعاعب ع 6710. آظ1عملط

 ءاد-دعطقعو دتسامعتم مضت, ةنيعام»ع هاطعتلعاط ذة« - هل - ل: كآبتع قلادوعا 7 عقل.

 6711. ظن ةلط ءادولطقةطو دتعلمعم ءمعلتطسست تكتسص منلءاتعتطملتصتطاتق 1[1(ةيجعتسس ءاععقمل

 المرتستس.  (نمرسمعملتستس لص ننتمسواتع ءقرتذأج للكحتتماتلل , 011010111 270711178 0ع ةدسمتع ةعتاو

 ععميبنل» لع هلثه ء ءةمضمتمتطسس مالتعتمقو (ءىماخيبو لع ءىضمتستطسع ذص !دتلعس صلو ا

 وبم"ان» لع ]لئتك ءاععمصقةمسطانعر نيعضوعن» لع ععطتخك معععدددعتتق ممعاعل ءمقرو سمع

 حصاعم ميضسعتسمزمامع ةنصغ.  كةلمعتلد طقعع ءدريتلم نستموتع هععاتمصتطتعق ءمصاتصعصاتتتك, ءأ

 هرسق 1معاتغع زم: امتع العم , نست ةصلتسمو ةمصاعماته هده لتهممهنتا عامي ع 6712. ظنعةلط

 ءال مصعب دتضلمعم ةمعاعأمتتمو جتعام»ع آستسس للتو هوقل 11 هعمنن آ ءرإ لل#غ (نهمعتنمصهل مت عر

 مصصم ... دطمعانم. [ضعلمتا هزرررتق 1م: آهتتك 1)عم. نست ممر 0عدلمتغ وقع نصاعاتق ءأ

 همماعمه ءاعبو ءأاتص اتعتمام لص لمعتم 0ع ععصصمصتطاسق مس عمعاتعتم ءغ دلصسممتأأةهدتطاسق

 لتحتمسسب هياء ع 6713. | نجح ةلط عاد همعر حتضلمعتم ة0عاماتمو هسعام»عأ كان" برع 18 هدو

 ىكاعءار» لن 12ءةلعمسعإ. ع 6714. ظتنجفلط ءالدتصع طن تسلمه لع ةاثلم ءاعوعدصاتم»ععر

 10 همسعاممع ك1 هايتس اث عرب فارع[ 71هارمستسعلا ]لك لغو هلعم لكامرزتم ل بنتو لتعام ع ةصصه ...

 ردسمعأكنم. ظءرعوزوعب - 6715. اظخ1- نع نلط 181- كما ءدأر تسلمسم مدل عطف لع يضسصتمتاطانق

 لعازعمكلم. ؟"هلسسعمرب نسمل أه نصعت مت: آطمساعتس آ8لعمر نست ع ذتسلمستم معلن ةتكانتات طفتست هانت

 (ممتصلمخسص ؟[هعياةطتس مملتعع ليطعأ ءاع. هجرمل1معع ةجلززطقطءاتعع لتعمموتاحب ننمتل ةانعام»
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 ءارعشلل راعشالا نم فطل ام هيف مزذنأو نيعاش ىب دوا ردمالل عيماجاو نيواودلا نم اهعمج

 جيدملا نود اههباش امو بيبشتلاو لزغلا ىف مهلوسحن هتلاق ام ىلع اوصتقم نيرخاتملاو ىيمدقتملا

 نب ىنكرلا ديع ىيدلا لالجل ةقيلخلا ريخ ءاكيسأ حرش ىف ةقينالا ضايرلا 14 ءاجهلاو

 حرش اذع لاق خلا رولا انع بهذا ىذلا هلل دمحلا هلوأ 1[ ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب ىلا

 8 خقينالا ضايولأ كباب خبينسلا خييبلا وخو دليصقغت» اريركت هندز هنغلا ىذلا ىحو مت لعيبي

 ١م ةنس قوتملا ىناشلا ىكيسلا ىقاكلا دبع نب ىلع ىيدلا ىقن خيشلل خقيردحلا خيسق

 قونئملا رعاشلا ىوسبربلا نانكلت موظنم ىكرش نانجلا ضاير 43 ناميالا ىلا ضاير أح

 3 7 ةمدالا لالكل ةلاسر نارقلا عراوق ىف نانجلا ضاير 17. تايبا ةثلث ةدبولا ىف هلو !..ع ةنس

 نيكلاسلا ضاير "1. ىيركاذلا ضاير '.# ءافلخلا ضاير 4 ةنس ىئوتملا ىدادغبلا

 6ع ط«زحممتم ةلئتكودع ةصاطم]هعتتذ ظسصتعم قلقسعل ظعتي زارع ممعععمتا.  طعوععتج هتاعس

 ةزطت ةامطتععمغ ءدتصو نأ ءاععمس تمدح (مصاتتلتل ءدتاطتتما 20 عاقتاتتلل 211011111 أن ؟عععضأ 1015107

 ءىالت عععوعغو نسهع طمممتقأ مهتمعأردعم زماعت" عمه ع ععمعتع هلححتتت ع ممءطقأطتتلل 5060101

 طتموسع ةتستلطخس ءلتلععدصغو ىضدتمم ![دنلفكتعد ةسياعت عغ ةداجعتعم ءيعاسلعععسطتت. ع

 6716. ظ1- نع ةافط ظ1- كمن ءدغي متسلمعتم مناعة.  (نهدروتس عطاقتاتق لص همدرصتمه 0ماتتل)

 زماعع طمسصتمع5 يعهامو» , هتتعامتع لءآأ] - ءل - لأ: 4ط0- ءآ - «ه]يرسعتا ظعت» كآق علم كه

 حدمصم 911 (ذمع. 4. لادص٠ 1505) طمخطتمو نتن ز(غه 1ةصعامأتاغ: ةطردشسك آلعمو ندأ اهكانانهنتط ه

 ممطتع 0عمعءالتغ ءاع., هغ: ططصصع ءمرصتص عماممتتتل و 1مودتتاو م0516 زل]طست جلت 0162212 0012205111

 ىمرمأ مع عغ مص ماتم»ع مدعمسع ءممكوععأ ءاع.ر ممددتسمامق ةحناعتم ءقأ 8-11 ءآرزرءأ 5-1781 عنف ا.

 6747. ظا- ظنع خلط ظا1- خص( ءعيدغر عتسلدحعتح مدملعطعمو لع رمدعنغممع دعطاتقألو 31161015

 كطمتلعط 1ع ة-عل-لف1: 478 ورب 1-67-450 كما ةطمطتكح رو ةمصم 756 (نصع. 16. لوصم 1355)

 ريمان. -ح 67418. 8:عققفط دطل ءعآ] - سقم تضصلمعتمج 20 ءاتسست 02600032011311.

 6719. ظنع ةلط ءا] -نز1خ]مقسر دتسلمعتع مدههلزعمستنل.  (ندصصعال ةتتعأ عانت, ع (100 13:5

 معدتم ذص هصاطم]هعتح 2760عء/ [آءودصاطتع , ةتتعام»ع لونان ظاصسوعتم# اظهعاجيب ةهمصم 1004 (ةصعب

 57. ةكسع. 1595) دمممامم. - 6720. ظنعج ةلط عل - قنززس ةصر ؟10هعق مده ةدصتسس لع ؟عجةتطانق

 (هءدصتو نطل ه0 طمرصتصعم ء( لهعيسممعم دصهلت عممس مءامصلعسلم5 ععامجت ةماعمأ. 1'عهعاهكتقو

 حسعام»ع لء77- هلم قررت»عأا 86ج ل06, دمصسم ... ردمداطتم. ع 6721. 8نوعقةلط ءآ]-اعطوآ] هك

 نس لمعتم اكط ملت هتماتست 6722. 81+ ةلقط ء]1- لع ةلعا عامر, تستلمه 1صكتم ءمصاتتلتت 10 عانت.

 06723. ظنع ةلط ءا- ع ةلتلطلطتمر هته لمسه هةمتساملل هته ةصعع علل ءصاتستل. 8هعردق طتقعأ ءانتلتر 104

 1غ 1/ عدن كدلغحسم 11:0 12/47 جدمصم 998 (ذمع. 31. 0ع. 1589) ءىدصممكتتغ عأ لص 0عععتت
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 انالومل ءارعشلا ضاير 4 خلا رافغلا زيزعلا دحاولا رهاقلا هلل دمحلا هلوا تاحود رشع

 نم يف ىلوالا ةضورلاو باتكلا صناصخ ىث هيبنتلا نيتضورو هيبنث ىلع هلعج ةنس قوئملا ىتماير

 ناطلسلا ىلا هادعاو رعاشلا ريغل رعشلا ىف ةيناثلا ةضورلاو ةينامثعلا نيطالسلا نم رعشلا هل

 امث ةنس بجر ف متاف ليقو رابخا هخكيرات ىف ليقو ةدامعستو ةرشع تس ةتس قى همثأ

 تح "اباه فراعم لأ ىابيد نامسلك ةلوأ لي هةشع

 تييداحالا نم هعمج ريموت و 101 مد ىكوتملا ظنامدل ىرونلا افردتن ب ىبهحج ءايركز بأ

 دؤلاو بيعرشلاو ببغرفال اهيا ةرخالا ىلا ةيحاصل اًقيرط نوكي ام ىلع اليتشم :كحدلا

 ىينتالا مود هلم غرف ناب نيتسو سمخو باد ىتدام ىلع هلعجو جرش وأ طبض ىلأ جانحكي

 53 ع

 نالع ليد 02 ىلع نب ليد ئئمالعلا خيشلا هتحرتشو ] ةدامتسو وويعيس 00 ناضمر رشع عبار

 ردم ما (معطم»ءءامز لتكتمتا“ طمعلرتل زام: آمسم للعم متمععماأتو هصلعم و مماعصأت, ءمهلمصحمأت

 ورب م6724. [8 12غ لط ءعالدعطم دعي تس لمسم رمعامصستسم ةنعام»ع ةق1هللاه همداعو ط8 ةرعلألب

 حصمم ... رسمرعطتم. آنطعمع ذص هلصممت(مصعتس ءغ ليم لضمه لتهممعتطتق ءةأن الله لع

 ممممصستم لتطعأ تعاساتطسع هعتار حتضلمسمسسس متصل 0ع كملافصتق هاطسئتمتعتقو نأ ءمضستمم

 [معمرعمصأو ءأ ةععتصلسس 0ع قىضصتصتطاتق , نسمع حلتمو ممعاعمج طسسحعم» ةمعام» عج طقطعمات

 (©ططتلتغ بترص كملاعصم ءا حصصم 916 (ذمع. 10. كمر. 1510) ةطقماعتغو دلثأ ععم ؟:ءعطمو

 هلل طل" (وننمل هصصمع هعالصععصأم5 يتهم ءدعمأ1عغ) ءمرصرتددتنمصتق (ةصرصانق ةتعمت عمت

 مملسمغعب هلتأ تنس رسعممسع ]آمر عط حصصت 918 (مع. 19. ل[معن 1512) ةطقمارتععع لتعتسا. [1معامتغ

 رام: 8[1مدمسسس ةععاعتس طفستمسست ديسللم قعصتا6قممع ةرصطسغمرختتس ءاعب 7 6725. !1عةلط

 ءال-ةقلتطتمب دتملمعتم ةمصعامرنل.  ['ه]سصعم ميسم عملتأل ةمقاقع, ننم0 طسصتس 210/7 /ة-

 ءل- لأ: قكطلنع 2مطم نأ 7 هلبع لظعر ذاع" ءرك 7 ءمعمن آلفطتمر ةهمصم [676 (ذمع. 4. لاتطت

 1277)] رسم نسكر ع امتملئ(همئطسم علق ذه ىمالءوتغر مغ ةنعوست عماستم ]تطدل ممهععقدق

 رمس هل هلاععحسس حتامس ريماعأمععععأر بنس عم قصاتسعتعأي وتقع ه0 طمصح [هعتعملم ءديعلاقععصأب

 حد رسماع ةمععملم لعاومععععمار هع مطقاتصعماتمس أ ةمتسمتاتل ءهمقاتئماتممعم كمسستس عمت لقت عصام

 ممعاعنعم ]1ءععس ةتطل ةعئربدتغو دنغ معمق هما (اعهلئاتممعق مم1ععععأر ءممتطتست ةمئاتق ©

 (0هعممم معمعاتتاو, ءأ نسمصتص هعاطمععمرطتم ع1 ءحجواتعممتم مععععددمعم جللعملوع يقفل

 لزدالمصحتا. 1"ءعلأ لسععمام دعجمعتماع نستموتتع ءدرتتاعر ءأ جطقماحتغ لتع امصمعر ننأ نق ألق

 لععسسو دمعمعتم 1مسملطخص ةصصت 670 (ذمع. 9. قكسع. 1271) ظلك. | (نهرصست ءعواقتلانللا

 زنك رددعمسم ةعئرعتغ هطعتاعط لمعان ئدتسسك 210/ميروتنعأ ا عرن لل ظعتي 2101, متسسعا مل

10 

 عا
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 سراف مولعلا ضاير 86 يلا ءامسلا عارتخا فتر 5
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 هللا دبع نيدلا حوال نيبلاطلا ضاير ة.8 ([اريبك احرش !.ه؛ ةنس قوتملا ىفاشلا ىملا

 لوقعلا ضاير "بأتم 7 ةخنس لو لل تح ق3 قوتملا ىئايليلا ءايثوا حللا كليعب روهشملا ىنيسكل

 سار عفرأ ند ىسوم نب ىلع نب كمحا سابعلا ىال ظفيرشلا ةعانصلا ضايغ ىف ةفينملا

 عدبا ىذلا ميكحلا ميلعلا دل دمحلا هلوا رصتخم ىروذشلا ىطانرغلا ىسلدنالا ىراصنالا

 ايبتك [بيبطلا ]] ىناورشلا هللا ركشل ى

 فوسستلا ىف ١ تاودا ةعست .ىلع هيتر [عتافلا] ناخ ىمح ناطلسلا نبا ناَخ ثيزيآب ناطلسلل
 ءاشنا 1 تاب ملع 5 5 ملع 8 ةساوف 8 أ حام مودكاذ ١ ةدبيض )* فاحنم

 ضاير 10. ناخ دكيزياب ناطلسلل اهعمج ةعبس نم ىسراف رصتخم ىلعلا ضاير 5

 نب. نمكم نيدلا ىيحم خيشلل خيسدقلا ثيداحالا ىف ةيبسو درغلا ضاير 'ءا*أ

 ةلمج ىف ةباطتسملا ضاير 107 ندرك كمل ضاير ل“ ىسلدنالا ىماطلا قرع ىبأ ىلع !

 ىرماعلا 0 ىأ نب ىيحي ىيدلا دامع مامالل كلكم ةباكدصلا نم نيكجحصلا ك ىور نم

 ه1 كطمظتاحر ةهسمم 10537 (ذمع. 27. كحص. 1647) ددمتئامتتق ل. - 6726. نع ةلط

 ء] - غل طغصر دتسلمعتم هةطملتمدمدستس , ةتعام»ع قكباماأ - هل - لذ: لطلعااع]ل 1 0ث عقلا

 18م1: ةناغر ؟دلعو 4ك آط06ه71ه] لتعبر لتعم ءغ قكمعد ةصصتتتت 900 (ذمع. 2. 0ع. 1494)

 رجم م. - 6727. 81784ط ءآادم ءنأ] ءال-دسمسا 1 عار تس لمعتم رد عطألتاتتال 31(ةقنت 0ع

 حصتصلتسعأاتك ججعاتكق دسنعوتمأهعو جتتعام»ع 467: 7مل ]5 م7770 8 عءرن للغ عتب للعم 17 عن

 را لك هن» م5 11501 مهله: 12 6 1[ ممسناناغ كابملعت 8. (نمصسصمعسلتطسسر تما ذكغج ًاصعارتا: ًاهدتق

 ]دعم لمءغ(مو ةدملعسأتو نست ععدلتق ءمعاأ لع ممم ءمصقاتتعأال مدلتاا15 2عالتا ءاع. ع

 6728. 8نع ةلط ءال-ه ! نسر ؟هنهلمسم 0هءاتسححسم عت0ع همز -ه7لهمأر كر »موت | !1علتعدك |

 تداغفصم ظفر عمنا ل147: ؟ةدللحصت 2101منوتمعلا 12147: [آظح مس عمها مدتق] ظلام معدعتعع ةععممتلا

 ءغاتس مموىعص ءهمتاأج لتدرمعستغو نتمنا معاستتلل 0ع (طعمةمرطتمو ةععتصلستص 0ع !10عتعهي

 ئعماتسسس 0ع جعاعمسمسسأتحو نسمات 0ع جعاعم]معتهيو يتصاتس 0ع حعاطتس عاتعمو ةعدطتتت 1ع

 مطوع10معممرست عع ةعماتستسسا 06 جدعاع ممعالععر هعامكتتل 0ع 1[هعمومجمطتقو همصتسص 0ع ةتتاع

 ءاععدصاأعع ةعتطعمل1 دعنا -ح 6729. 8ظنجةلط ءال- ه1, ءتضسلمعتم ءءاذذأطساتستق. (نهدصح

 ربعملتسم معدعتعسال ع ةعراعتم 5ععتمأاتكو وتتهع ج1عام» كدلامسمم 82(ءدث0 ]16147 ءما1ءعنأم ع

 6730. 8ظنعةلط ءآ] - عطم/عذصر حته لمعنو ءمه0لهصهألهصتق. ع 6731. .81- 81عةقط

 1[ 1-1” 11ه 5137 عار متع لمسعتم مده لن هندعم لع (مهل1هصتطتاتع معمر طعادع ل151 هتأتنكق 105 م118أل5و

 ةسعام»ع 8طعتلعط 210ه هر# - عل - لأ: كله 1 متوتم ءل طعنا لآ: ةاد: لصمطف ظا-1هبرغ ىلننله]ةل عمم

 6732. 8ظتعقلط عل - دم 02 جالت عاصر جة110هجئ18 همهغماتتت. - 6733. ظ1 - 11284

 3105-11 غعءغمط عغر تسلمه عمون مدتسسو لع هدصصتطاتق ةمعتق و وأ لص انام وتنع 120115 طتنتل

 يرمممع كو]ف]ب لتعم قكعمماتعر دسنعام»ع ]سقت 1171640 - هلل لف: 7” هلع عن كلغ علقت
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 نمل فيرعتلا نمضتي رصتخم لا ليلجلا كلملا هل محلا هلوا [.1 ةنس قوتملا ىناميلا]

 ىور مك مهنم دحاو لك ىف ركذ فورحلا ىلع هل ابترم هتياور وا هيوار نيجحصلا ىف هل حص

 ام مث ملسم رت ىراخبلا هب درغنا ام رت هدنسم ىم هيلع اقفثا ام مث ىالطالا ىلع امهنم

 تاضاير ىف كولملا ضاير 4 ةديفغم ةمدقم مدقو لاجرلا ىم امهنم دكحاو لك هب درفتأ

 سنجل ةرشعلا لئاضف ىف ةرصنلا ضاير 40ه ىتأي عاطملا ناولس ةمجرت ىف ىسرافب كولسلا

 ديكلا هلوأ 178 ةنس ىفوقملا ىكملا ىفاشلا ىربطلا دمحم ىب هللا ديع ند دمحا ىيدلا

 ىف ةمختم 5 كانك لا تيدح لك ايزاع هلالخ ىف تيدحكلا بيرغ حرشو ةديدع بتك

 لك ىف درو امك دامس مث ةعبرالاب صتخا ام مث ةعماجلا ثيداحالا الوأ ركذو ىنكو ءامسا

 ىناتلاو دادعالا بقانم ىف لوالا نيهسق ىف كلذ ةلمج يرداو كحاو سحاو لب لصف م

 قدمو“ | ١ ءدممعر هصصم 893 (صع. 17. ]ل ءع. 1487) سدمدسانم]. [؟ه]سعمر ننم0 ذأذ ةهمعتمأل:

 آضسع ]لعمر مععأ زلل سكات عاع. (نهرسصعصلتطتسر ننم0 زصلتعتتسس ءكعصاتصسعأ ءمالاتتلل و 003

 معامغمر» عل معامتتم ذم تاعموسع مق ةدصف ءأ معجم ةنعامتاماع عمسلعأم ذتوتع جلوطماطءعع

 لتكممدتكت دمصكأم 1م هتموتلتق ءىرتاتطسع لع طلع دتعع يسصدتصعتسم#7هغرو نتلم[16غ5 ص ن0

 ام يصلك عت كاممكن, انس لص تكيزانك "عاوممع دياضتنسوانع ةمعامتامأع ءمصاتسسم ننصقعمأتكو

 لعتسلاع نسحع طم م»# ع( يسمع 710ع7نربب ةعرمعدتتس طقطعأو لعصتوستع ونستطسق معاون ممتطاتق

 نأععوسع ةعردمعماتسس دتاتطتت, عا معمعام(1مصعتسص ناتلعس معدعست(ان(. - 6734. 11+ ملط

 ءاددص ما نالعر حتضلحعم ععوسن لع ىعاتعماتمدتاسم دتكفمع ةمتسغملتع. [ماععرعءامألم معععتعد

 انطرع ىذم/ ماتو ءادومام , لع نيم ذمكعد ل نعامرسا ع 0735. 8نجعةلط ءل- ممم ععغر متضلمسعم

 مسحتللا لع دتعمتطسع لعععس معامتمسسم , ةهسعام»ع ا11هزل- ءل- لأ: لاسعا طعن قلط0ه//ه/

 لعرب ة1هارمست»سعأ "1 هطلع»# كامظتلم 3ع همسصم 6094 (ذمع. 21. لمع. 1294) مدمن.

 اسعزرتا ذكمن آدم ]لعمر نست سصتقعسعمعلتح هده ءعمد مععنل ةعغعع ملكعتغو ودم5 ددتلأ ءأع.ر

 ها ممضماأو ننمع ءدع زللاتك معامنو ءعةدعمغارو هع ؟ماسسدتصع عع سست]اتع الطعم ذاه ءمل]1ععلس5دعو دك

 دسعامرماماعم هرستااءعرنعأار ءغ اصتقتامل المدعم عدلت مص لتعاتمصم عسر ةنصعتلتق اعهل16هصتطتنك

 حل ]ئطصتس نصلع معرفاتامع مصأ معاملتمو لس هدتمالمصتلس ءننكات ءةحرت[1 نقم  طدطوعإءععو

 ىصمعامنمصعتص لع صمتست متطاننعس ءغ معممتستمتطتتق رمعهمعيست(ا((, ءعأ رسضستتست 120116همعع

 ةيسصتطس8س ءمرضصصصتمعع مللعتأب انس نسمع نيمطتمال هلل تم صنت ءمعممارع ممعدلتدعم طقطءصمأو

 ع( نسحع صعاتوسجد كنضأ هم هدسلتصع ءمرضصسءعررمدهأر وننم ذض ةهيسصتطاتعو ٌدئصتتتم مماتاتق مه

 دامعجتاتع ةععالتمصتطتع دللقتلمع يصعب 1 ظلمعع هرصفتح لسحطنخ ممعاتطنق زمقععتغو .نللمتللال ]م1105

 لع مرمعقامصساألم صلت( مصتنللتت ةهعلأو نسمع ملتللعرم 5ع]دلمزكتتل, م08( ءعكم» 0ع معوعقأوسأتلل

 علا

10 
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 1" ةنس ىقوتملا ىلكلا عامشلا دمحا نب رمع نيدلا نيز خيشلا ىقتنا هنمو داحآلا بقانم

 هللا دبع ركب أ هيقفلل ةيقيرفا ءاملع ىف سوفنلا ضاير 107 طقتلملا ٌردب ىمسملا هباتك

 ىوقلا دبع نب ناميلس نيدلا مجنل رظاونلاو هابشالا ىف رضاونلا ضاير 4,“ 2ىكيحم ىبا

 ءايركز 3 نأ! نيدلا !ككحم خيشلل ... ىف ضاير 10+ 1. ةنس قوتملا لينكلا قوطلا

 نيدلا لامجت] كريملا نبال ... ىف نضاير 9*4 ك0 ةظنس قوتملا ىوونلا فرش نب" نيكي 5

 نضاير 1. ءالعلا نب رهاط قالو [1.1 ةنس قوتملا ىلبنلل ىقشمدلا ىحاصلا ىسح ىب فسوي

 ءارجأ ةسمخ وهو [* ةنس ىقوتما] ىسيقلا ىوململ بلاط نا نب ىكم ديحص نال ... يف

 ةضاير 17 نس ىوتملا ىدنقرمس مساقلا نبأ نيدلا رصان مامالا كيسلل ىالخالا ةضاير كا

 ءالقع لقع ةياغ هك ار ىركت تنم هلوأ هبادآو كولسلا لاوحا ىف رصتخم ىسراف بولقلا

 م ىف تخب كينلا ىنسحلا ىلع ىبا نيدلا ناعرب خيشلل اكزب رشف" ينخ ىلع وهو ملا 0

 ةوحضتتال و نقع نصح (مصكانتت 2(621[20غع لتكاتسعأاوع ةسمأ. ةظآ1علأ1وم»ج انطعأ هطعتلعل 7ءقن-عل-0

 01م" ظعرب قل]دعا 11071ءلغر ددلعم كارعسس م“ لتعطمع هع حصصم 936 (ذمع. 5. ةعرأم 1529)

 مدم»اتتق و ذص انطعو 27/- ]غ2هر»» لا - ةلل:/1هعمأ ذمهعهتمام ةعاععاو ءلتلتك ع 67360. ظنعفشمط

 ءادمم نمر رمتضصلمعم دمتسمستتت» 0ع متعتك لمعاتنك كظتعدممتم , هسعام»ع كتم 8 ءآب» ىلكط0ل0717ه]ب

 عرب 1711ه]عميست»:ءل لدعم ءممهنلام. ع 6737. ظ 1- ظنع خلط ظ 1 - ل ىحع ةةقطتعر تعلمن

 لع رتكو نتمع ص لاصق مدعانطسق همععملتطسس ةتطأ ةتستلتخ ةدصغا ةزطتاوسع ءعةموصلعصأاو 21605ع

 عزب - هل - 047: 90/1 ءةضفت» ظعتن قلطا-ء]- مبمت 1ر6 طآممطهلتكعر ةسصصم 710 (نصع. 31. ط1هن.

 1310) رجمعغتم. -ح 6738. ظنعةلط 81 ..., دتعهلمعتمه 0ع ...ور ةهسعام»ع ةطعتلعط 110/4 -

 ه0 - ]11 للا 27مم 7 هلع ورد كلر وك راث مءعمتوم ةهصصم 676 (ذمع. 4. لكدصع 5)1277

 ممسك م. - 6739. 1817 ةقط 11 ..., هتعلمعتم 0ع ..., ةسعامستطاتق |[ لع 6/-عل-ا17 7/7

 186: 1]1معمن؛ كنغر 12 نسمعابعتم [طهصسطملتكم] , ؟دلعم 18: - ءارسماوم»»ءا لتعأم [ءغ ةستم 9

 (نمع. 26. كدص. 1503) مدمءاسم] , ءعأ قللثع 17" 8ءرن- ءام]م. - 6740. آكتع غلط 11 ...و

 رمتسممسم لع .... ةسعام»ع قلقتع 77101 مرجتةءعلأ دلل ءآنلخ ظعرن كلطق 171 ط1 هترنونصت (نم15و

 [دمصم 437 (ذمع. 19. للصلع 1045) دمدمدتطتم]. (هتموتنع 1مهععاعتلل. - 6741. ظنج ةلطقأ

 ءا] - مهلعط1] ةعو ءقمانعمألم دصمضتسر ةتتعام»ع ةءعيرتتل طقس 2 عق»- هل - 0111 لااا ممن

 كوم" ءمتنلغو ةمسصم . . . رجوعطنم. - 6742. نوع قغلطقخغ عا- ءم] نطو ءمقاتعدأالم 050 ن3

 (©هردرصج عملت مععوزعسس» 0ع حتامع ةرالسأملتكق ءمصلتغممتطاتك ء( ععوعدلتق رو ننم0 18 ةصعتصأا

 [يدتتمق 8عمو ونسعرم ةيسصنسو دصعمم 1ماعال : ععماتسسس ءاع.ر هغ تس ونيتصلععتسم ءدمتاأح 01 ةصوقتح 0

 طبت عقأور ةسعام»ع هطعتلعط 807م: - ه0 - 01: كلقدع ل4 11هعمت» ]11 - 118 ه1/1.-
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 قبالو 40. ةنس ىفوتملا ىومكلا فسوي نب ةزمح ىنيدحلا فشذوم خميشلل ملعتملا ةضاير 1077“

 اللا كبع ىب كمحا ميعن ىالو ةنس ىفوتملا ىرصبلا ىريزلا ناميلس نب دكمحا هللا دبع

 نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوأ [1د ةنس قوتملا] ىذمرتلا ميككلا نسحلا نب ىلع نب دمحم

 ناهدلا نباب فورعملا كرايم نب ديعسل ةيوحنلا تيكنلا ىف ةضاير 45 رصتخم خلا

 [511] يد ىوتملا ىوحنلا

 ةضايرلا ملع 4

 اهديرجت نكمي ةيدام روما نع ثحاب ملع وهو ةيرظنلا ةمكحلا ماسقا نم ىضايولا

 مهتيلوكت ءادبم ىف هب اوضائري .نأ ءامكحلا ةداع نم ىال هب ىمس_ ثحبيلا' ىف ةداملا . نع

 ىلا ياتكي ال ام نيب هطسوتل طسوالا ملعلابو اضيإ اًيميلعت ناار مسن .اذلو نينا لعمرو

 هلو رخآ هجو نم هراقتفا مدعو دجو نم هراقتفال اقلطم اهيلا جاتحي ام نيبو ةداملا

 6743. 81ج غلطمخغ ءلددسه( عدالالتس ءهيععاملتم ةاملتمعتر ةهسعاموتطسم ةطعتاعط 710:موراء-

 مل- ل17: |[ هتتتم ]عرب 7”عنيرك 1ظ]متسمممعو حصصم 6070 (ذمع. 9. ةحتع. 1271) ممدأتنو - لاب

 اة اعأ/عأب ل ]تعا 13 عرب ك0/ءروكتو 278 هع" ةى دصصم ... دجمتتأاتو - قلاع رلوءض»» قلارتنعلا

 1[: لطلملاعأ 1؟/06//نناغر هصصم |[430 (ذمع. 3. 0عا. 1038)] رصموعأتم - ءأ 1أررن-ع/وعرنمم

 6744. [1 خغ0طمخغ عادم م1 در ءدماتعمأالم همتسمعر جنعام»ع ئاطعتلعط ء( آ[صقس قلقتع ك50ه//هل

 110ه]رمتست»ءل 1طن لل عرب ءاطرمعمت: 1غ طاطتلمخمرطمو |[ ةصصم 255 (ذمع. 20. آ2ءع

 8م8ز رسمعاسم]. (نهسوصعملتسس ور ننما زامه ةاصعتمتغ: آمسم آ2ءور مهسصلمتختتس 0لمددتمم ءاع.

 6745. آجل طمخغر ءحععمعاماتم لع ةلمماماتمصتطستك دل هرعصغمحتمس ةدطاتلتطاتق و هنتعام»ع ثمل

 1ع 710م" ء/ن (ءةهصسسقلتتعم , دلعم طن - ءالعاب]رمتو لتعام ءعغ ةصصم [369 (ذصع. 12. كتنعت

 1173)] ردمة[10. --

 6746. 1لسد ءال-عزج غلطقأ. 1ن0هءعاعممع ردمتط عتق مع

 دآحاط عددغعم ه0 ممعاعع مطتالمكمدطتمم ةربععم]هلتحمع رععاتمعأا. ةصموتعغأ ةتتاعلل 6 13

 نررورععممر نستمع ّذص زمونت"عللم رسماععتم حبل ممدختصا. ث3يرتعا]ادنه ءنأ ”ةنراملآلغ .1٠ هب

 عععممعمفو نسما مات]0هكمرطمعتسس حمو عرعر دكر كنت ]16105 ةدنم5 20 عدت هقصك ءعماعتع

 زمعارءعرئعماأو هع م هعععءمئعمأ. 1 آحصع هلط يسععمتس ءمصلعسم لت5عتراتسمسا #0708 .٠) ع.

 ضملتعمأاعس ممستمممأ ءأ ءقدمممأ لذ. ع. يعمعتلزداعععس , نسمل ذماعع ءه صا ءضءعلاتغأو عستطتنتق

 رسولا غرم ممص هربانق عقار ءغ ءمرم نستطاتق هددصتمم هزراتكق عقار ءنكل مهتتاتتلت 6115[122 6816©
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 باسحلاو ةييهلاو ةسدنهلا ةعبرأ دلوصاف عورذ اهذم لكلو لوصأ

 ةخئايرلا ملع 105

 هدعب فرعيق هدوجو ىلع ةلادلا تارامالا ضعب ةطساوب ضرالا ىم ءاملا طابنتسا وهو

 لن فكم 0 نم ةدبحاصلت لي القا ديف دجو ناويح ةكركب وا هيف تاتاينلاب وا بارتلا مشب هبرقو

 ما ةسدنهلاو ءاملأ كوجو نعم ةيج نم ةسارفلا عورش نم وخنو لماش ليختو للماك
2 

 نيدلكما ٍبادإلا قا" ىسحو باتك بادالاا ثتارم قى« بابشلا خاعيرو بابلألا ناكير 6:

 بذاك ةيليبشا نايعا نم ىليبشالا ىيعادلا نب ةريخ نب ميعاربا نب دمحح مساقلا ىال نيريبك

 ممص ممددتسار مدخهاتس ممدعتسا. عملنماسع جه مياس متتكوب 2 وعتتتطسق ةنموتلا5 هعاتعانلت

 ةمعصلمسأ لععتجمسكم. طعم ءعرتع هسياعتس ةدصأ ييمطتم, ععمرس عامي هقاضمصمستمو ةقاأنع

 رزعاتعم , ا

 نر47. [1لد» ءلا- عنج 31 عا.  ةذعك ةودمسل زم اعتو عع ةلومتق ءياعتمتم اطعم ٠

 ]كوعع ءدأ حمعهر جوتحتال ع (ععه هع ممدصس][هرحتنص ةلعممضتس ءاذلعسلتو نتتقع ءزانق

 هيلعاءماتمس ةملتعدسارو ذا نغ ه0لمعع (ددعر 7ع] رامصسأتق طل صعقععمغنتطاتقو ع1 صفات

 ممدالجسسس ونسمع ذطأ ذمحعمتسمكتعر لتكانصعتأ ممهقتغو ناكانتل ةقوتته مطمنصلتاتق هه رات أ انك

 معملطسلع ونتهعععملد هلا. 1دعع جعكر تنزانك معمتطبق ةعمقا معج1ععأم ءغ ططسقعأمة(10صتخ

 نطععأوأع ممعععددعتم معمعلتأمع يعم لعطععر ه0 0هءاعضممك مطوع1هعممتستعمع ]هلم ةعصقال

 يىمعجت عملهم مععنلمسعغر وسنحتعمسك ءمعمتأتم جودقتس مك عمتعم01 ةمععامهطتعر 20 ععمرد ءامتقتم

 حشاعس , نمهاعصسع ؟5لز عدس ءنغ ءغ دونه ءاتنع عمل

 نر4ه. ظنط ء]-منععامر هلمع مهيعلعمأ لع ةمعمتك نعممطعأمعو وسنك ءعمطتتل 51 كلضأت

 ةهصصمع ؟لحععضتمغو ةسمعام»ع كميل.  كرععامأ ]اكطعاطخ جهل ععرص دلت مصحعتمسس عا ذص ءزاتق
 هرعرحتس ءهقلملمعم ىرصسصعسمعوامع. ع 6749. 1 عزطقم ء]- حمد ةطر هعلطلاتتال 511111010
 (©هردسعم(ةعسع !ذطعااأ 72« ةمعلعتمو لع وسم ذه ناعمه 71/» لنععطمعب ح 6750. ظعتطتم
 ءا-ةهلطغط مع 8ظدجوكس ء] - عطعطةطو هعستنتس ءمجلطسسص عأ مدلسته لانك عظأتنق 0ع

 نرسل متطاتع مصمصتتس. 1نطع» ءلمعجصق لع طمصتع دسمضعطسك لسمطستق ؟0ه]هتستستاانق 0

 سرع عطعمكتم , هحعاو»ع ل17 7ءايعق» ال01, مستنعلا ظعتن 81الف عني لكن ءق"أ 17 زن 1607: 0

 1188472 ندأ ء تمتع 11[زةمهلعمعتطمع 1]1دكاقطسع ءيوغ ءهغ مهكمعتمتك هعطتع ط[تةمدلت» 17--
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 كيع نب فسوببل بوبيكملا ىلآ لصوتلا 8 بولقلا ناكبر 1هأ صفح ىنأ كبيسلا اهبحاص

 اهيف ركذ يلا هذاطع منام هلل ىبحلا اهلوا ةلاسر 4. ةنس قوتملا ىاروكلا ىدركلا هللا

 نسحلا نال تارضاحملا ف بدالا ةناحير 4004 ركذلا نيقلتو ةقرخلا سبلو ةبوتلا طارش

 تاقلا ىبال خيرات دلجم يف سلدنالا ءاملع ىف سفنالا ةناكير 4,ه“ راعشالا تانسدسمو

 فورعم نب ىنيدلا ىنقننل حولطسلا ىوتسم ىلع تاعاسلا مسر 8 جوولا ةناكير 07

 اهمظنو خلا لوقعلا سومش عادبالا فذا ىم زربا ىه اي هلوأ [1.*] ةنس ىقوتملا ىقشمدلا

 سلبان ىرق م ةيرقب ةدامعستو نيعبسو ةسمخ ماع اهنم غرفو باوبا ةتلثو ةمدقم ىف

 فئتضملا نم ةراشاب اًجوزمم م 2 ىروكسرافلا لايكام نب رمع ةمالعلا اهحرش رم

 رغاوزلا بكاوكلا ,هاوج مظن ىذلا هلل دمكلا هلوا حورلا ةناكير حرشب حوتفلا جتقب دامسو

 ديع نبأ ةناكحبر "1 ىجافخلا ةناكير ] ك1 هو 4م. خنس لوالا عمر 3 كنف غرشو خلا

 لكن: 11هر/كذك ي8نتطوي ع 6751. 8عزطقم ءآل-ءعماشطو هعلستست ؟هدلتست 0ع ئهكلمهعو لان

 دق لئ]ءعءاححصص مععععصتع ممقهعتغو هتعامت»ع 7”( اعرب لطلمااع] ]ك7 ]ل176 ةصصم 8

 مع. 7. كعرأ. 1306) رممعطتم. "[1عدعامطتعو نسل زاه امرت: طمس آلعم لممح هدمه ][دععاعساأل ءاع

 قةسعاأم» ىصلتغممعك ءمرستس ءرتمرهغ "عملا ةععماتمعر ؟ءداتكتق مدللتل اطعمدهردطنعت ءأ زمكاتطتغمطصتق

 ممععتست ؟جعاعملمضتنس. ع 6752. 1 عزطقسم عا عآ]-دلعطرو ءطغوععمماتط عدس ةامللأ. ةصع

 (طمامعنمو ذص نسح كلن /ارععمت: للغ ظعتن لعدم | طددلغ] لتلمعلاعغو ةمصم 673 (ذصع.

 7. لأ. 1274) رهمءعاسقر طلقأم مق ممععلماتمك كلا ءمضتتصتطاتق ممطدأتعسةتستق ءقمصزانصتلا.

 67353. 8 ءةتطةغصعأ ع] دم 1آهدر ءسوسمساأط قرن ةماسمتتنتل 0ع تعمق لمعاتكه ةكصلمل تفعصتقم

 [رلزدإغمرتح نصم ؟ه]طستصع ءىموسسرءءطعمقو رو ةسعام»ع مات - لعمل. ع 6754. 1غ ءزطشسصسعأ

 ع]- منطرم طعوسمما طعس ةمتعكتق "0ع طمعم]هعتتك ذم هسمععطعتع ةعونملا 0عععتطءصلتقو

 ةهحسعام»ع 1 مع[ق - هل - لف 12 نوععابعا# , دحدلعم ةاد» 21ه رك لتعام ءا ةصصم |[ 903 (ذصعت

 30. فسع. 1497) | رسمساسم. 1معلرتلا ذاهن © لكسب نسنأ رع طمضتممصاع دمزهع ءطعدماتممتكق ة6لعق

 رتعصأتسلا> مم0لنعأق ءاع. ل1ءامعدع ءزدقه مرض ممدزأمصتو نتحتط هطتضطم 975 (ذمع. 8. دل

 13677 زم عم نسملحتصس 8دلهععأتممع 8 ءممماتغصم ةطقمالتغو معمعام(لممعسل ءغ اعله قىرتأف

 علت. ظموماعم رتع لمعاتعستساتك 0:74“ عزو 11ه]رودتسعأ ]لايجب سدس عمامتتتتلت 1 ةععاتتل

 لص ءدرس همم[آععزا امم تأ حط ةسعام»ع ةيياحاأتم (ةداتتت ةلصلقععععأو  .عماتتللل عاق[ 3ك خخ 112|0

 نست زله طصعلمزا: 1دسك 1)ءمو نست ععيصرسمم ةهاعللدضتنس ةراعملعمالطستت ءعضاذ ءععضتع ةهدظلتع

 مهكتأ ءاععو ل'هلا'], هآ -زكمانأ اخ ءامصجأب لطعنامسعا مآ -رأأطب ذطمهعتمكتكاو ءأ رمعممقع اكعطأ' آل.

 ةصصن 980 (ذمع. 14. لآدن. 1572) ةهطوهاوز6 - 6755. [1عءانطةصعا 1ظ1-1خطق1]12و

 كدر سمصاطعستس 72 /0/ريأأ. ع 67560. 1 عأزطقم عا [طص ةطل - ءا -ط ءعععب ءطقوعمصتط ءتاتللل
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 ىوديملا رامع ئن ديحال شضاعلا 8 "وج مدن الانا ىدل قشاعلا ةناكير "أح [ربلا

 [ 55 اكشن ا ققنإو

 ةهط قطن قكطلل -ء/-ةعء»» ءلئطتسإ. ع 0737. ظعاطةصعأ عل - ةعطتعر ءطغوسدستط ةاتاتللل

 ةهسقصأتق , ةستعام»ع قللت لعموم. - 0758. ]ك5 ءعا-ةغعلمعطر ائطععو نيم ةلاله هلؤئعساأتق

 ءعماعكعو ةسعام»ع 47760 ظوري كسوف“ كلعا عمم [ةممصم 440 (ةمع. 10. كيص. 1048)

 متهم |. -



 هكا 12 ركل باب

 "م

 رابخاو راعشاأ اهيف ظعومجام وهو بكارلا كاز 14 2 كد ةنس قوتملا ىدعازلا دومكم نبا

 3 ىيدلا ردصل تارضاحملا ىف ىافرلا كاز 4,0 ه.ب ظنس ىفوتملا ىناهفصالا ىبضلا ريرج نب دومح

 هركذ ةنس قوتملا ىوسنلا رصن ند فسوي هيناتا سمشل داحولا كاز 10#  ىدرويبالا

 طلع ئبشلا مامالل ىنبيحكلاصلا مق 8 ىيرظافلا + 22ذو نيلداسلا ذأ از ] هاا خحلاخكل بحاص
3-0 2 

 تادلكام عبرأ 3 وو مآل خنلس فاش ملل ىفوتملا ىجفاشلا قريصلا رمع نب نامتح نبأ

 بصنخم ىيسراك ىييفراعلا كاز "و [ ةداجالا خياغ ةيذ داحأا تامكض
 ور 00 8 2 7 ل .

 اءر1811 ©1011 111'آنآب1 ى 1آر11184 7ك 0
.“1171 1014114 1014011100 

 6759. 2م اعمار اهملئامصعم رمعمطتطعماعع. - 60760. 7/80 عل -حئترستس عار 118( امل

 آاسمتسمختست لع معمععضسس دصتصمعتست ممزتانلا مهعدأامماتتم , ةهنتعام»ع قلك ا"ءزام 0101/1/7“ 13 ء)ا

 116110 7/1206, هصمم 6055 (ذمع. 18. لالذوع. 1259) مدمءاتم. - 6761. 72824 ءآ-ةلعأطو

 نيدسس ءماسع هونتاتع.  هجعلل1معع ىيضيتمتطتع ءأ طئقامتتع ماعمري دسعاممع 71ه ت00 13 عزل ل عد“

 الآءوآغ 1 عزان ةمصم 507 (ذمع. 18. كصص. 1113) مدمراتم. - 6762. 28غ ءل- ع11ةعو

0 .6763 

 ءادعمططقلو دتماتعسمل هقععامستس , هنعامر»ع هكر عرربو- هلم" ةرقدو 7”عيسرك عرب 28مم" لا ءدعتمتو

 مماتعسل ءمرستكسسل. ةصخطم]هعتمم هذيل“ - ءل - لأ: قلاامع»لغ مدس مستاقم

 حصصم ... رممز"أاتم. (0هرسسعتسمدمانت مط ةسعام»ع اذطعت 17 م/نعمل. ع 6704. [244 عا

 علتكالتمب تمتعت زماعر؟معمصاتسست عا هطا]ععامسعماسسس ةمععتل هصاستس 0ع زاتعتقدنلعماأع

 ممصمعا[مضتسم , ةهسعامر»ع ]سس ءغ كطفعتاعات 47غ 8عر» 0//نسم» عرب (0رمم» عمر كطقلتكامهب

 وسممعأ ةمصم 844 (زمع. 2. لمص. 1440) دصمعطتم. (نماسم» 80ه]نتستمد ةسصأمب ذه نستطسق

 ىسرممعصلتك يسمصاسس عت رمماستغ ءيمعوتنع ؟بكمطتق ءداأ]. - 6765. 280 ءا-ةعاآأسو

 عتماتعسست عمم مركانتلل.  (ةهردرت عصلتسست معمفت ءستل ذم نستمتع قصألح تس ]27م5لاانلظ 1101( :انل1

 رام ءاجرلا نذل خمالا ةخصيسصخ ليداضف 2 ةمدالا كأز تيرا ىف تارجاز

 مل
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 هاك  -ةيعدلا قع 000
 ىزاظعاو ىقيقدل شيوردلا تول

 ىرودقلا حوش ىف ءاهقفلا كاز 450 بابشلا رورغ ىف ه٠ ناسنالا ىلع نجرلا ةيانع ىف *

 دبع نب دمحم نيدلا لامكل ةيفنكلا عورف ىف رصتختم ريقفلا كاز 1040 ميملا ىف ىقأب
 دكيع هحرشو ملا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوأ م ةنس قوتملا مامهلا نباب فورعملا دحاولا

 لالجلاو ةينادحولاب درفت ىذلا هل دمحلا هلوا ةنس قوتملا ىفنحلا ىواشنملا نب ميحرلا

 هنايحا لامج لمج ىذلا هلل ديحلا هلوا ىمامهلا باعولا دبع نيدلا جان اضيا هحرشو خلا

 هللا دبع نب دمحم اضيأ هحرشو ] ءارقفلا داز حتفل رقفلا دازب دامس لوقلاب

 دمحم دللا كبع قال نيقتملا داز هباء 8..1[  ةنس قوتملا راصبالا ريونت بحاص ىئاطرمتلا

 نب ناوقص ركيلا ىال خيراشلا 3 رئاسملا دأز 4008 نس قوتملا ىراخبلا سفح ىبأ نبأ

 ىف رفاسملا كاز كنب. مداقلا ةفك باتكب رابالا نبا هضراع مث ةنس قوتملا بئاكلا سيردا

 رججمونر» 0ع لتكءءمادكتمدع دصعسألك كتل 21208ع ةعتاأر 56077 لع لتكمس(دتتمسع ممعاتق ءأ

 لزعز و, 1عساضم» لع اكد ووكتعطتم دعم ءا ةمععامومر 07677 لع بتحتقر نسمق د15 عملعم75 لم

 طمستمعمل قمصلعمأاو ن1: 0ع لسمك عصاسأع اظهللاوعت. ع 67660. 2834 ءعا1- م يطق هلل عت

 لاوسضسمعممكت]غهدكدسصل.  (ئهرصصعصاأمجهتق 1ص ءماصم عملتتت» (00:1, 0ع نسم ذص ]نا ععه 707

 لزئعئتر. -ح 6767. 72820 ءعاآ1-1ةدعاعاعر لمعت مهتتمععقس.  (نهددمعملتست» لع ةعاتعماتق

 راسم [1دمعطنعأ ةععتصلمعتقو هتتعاما»ع 11611047 - ءل- لأ: 1101 ميصتهعل عنا قلطل-ءآ - ممل

 مدلعم 1: - ءا]رعرمتسم» لتعام ءا دمصم 861 (ذمع. 29. لوك. 1456) ممماتتمو وتنأ 13 0ه1هالق

 همدان آطردسق طلعم , دسصلمصتسم لمدبتصم ءاع. 480 - بأ - "ه]ر» 183 عزو - ءاربعرنو] ممم [آظهصعاتهم 5

 حسصم . .. دممنلتق و 5عملرسزا ءزادق ءمسس عمامتل انتل لانا ذأه ةصعاصتغت آمتتق آ)عمر نأ 0011216

 ءأ رمز فاماع مرمع ءءاععتك هصتعاتق عقأ ءاع. ظودصعو 1]-ءل-لأ: كل طل-ءا-معارأر لأ ظل عتبات مت

 ءمرصسس عمامساتت 700 ء] -ر مع" 1ة/ه7'1 740 هآ -رمعمب"6 ةمهعترمأسم» ؟لتلتكو ونسأ ذاه اسمعامأأ

 [جتتك ]0عمو ونسأ مسهلعط عت نلتسعتال 21282601511111 5110111113 0122ك1 عاع.و عغ عج اهصاتتتلل [عالأانت

 مبمرتاطو جلستحتأم طقطععو نسمع ءجراتعمماتعس. [طن عمتونسع 11010107260 عنف لطالما '11107'1-

 1ع ]اتططأ 1 ءرومأ» ءا- هلدؤ»» دسمعام» , نتتك ةصقصم 1004 (ذمع. 27. تسع. 1395) لعصسعطلق

 عمار هفدصسعسأ(ةتنتل ىقمص[آععلغ]. - 6768. 2824 عا -سصم((غععءلعاسر ؟زهاتعتتم 10 ءانتن

 ةتسصدعمسأاتستس , هتتعامرع قللت 450ه71ه]: 11ه]متوتت:تءلأ ظعتن كآلق 11هركك 8011478. ةصطم

 ردمعابم. - 6769. 72824 ءا- سمع ة1زعر ؟لماتعسا» معععوعتمةصاتق. طاتمامسمه دط قات هم“

 كوركمات» عزو 101+ ذ5ىتطحرم حصصم ... م5 نمر ءلتاعي ندقنا١ 1ؤ7:- «/مااغ» ذم []ذطعم 1 هلع

 ه7 - ملم ذطصتاوكدق ءقأال -ح 6770. 224 ءا- سمو ةلكتعر حتهاتعسست معععوماسمهطأأ8. 018 -



 رفاسملا ناز ها | ةنس قوقملا ىلادمهلا راطعلا دمحأ نب نسح ىلع نال اذلجم نيسمخ

 ىلع ىممو *.. ةنس دعب ىقوتملا ىسلدنالا بيبطلا ميعاربا نب دمحا راوجلا نبال تطلق

 م.“ف نس ىقونملا بيبطلا ,ى.سخرسلا لي نب ليحا سابعلا ىننالو باوبأ ىلع ايلك تاللاقم ا

2 

 ايبضتنا ةنس ىفوتملا ىفنكلا ءالع نب ملاعل ةيناخراتاتلا ىواتفلاب فورعملا ومو عورفلا يف
 - ور

 ةفرعم ىف رفاسملا كاز 307 خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ىلحلا دمحم نب ميخاربا

 ىتاقيملا ىضرفلا] ىدجلا [نىباب فورعملا بجر] ىب دمدأ ىيدلا باهدش خيشلل ردادلا لصف

 فوريعطأ ىسأل ب مناغ] ند ويد تاتا رخفل ىيرفاسملا داز 4 5 ةخنس قوتنا

 نسمعصتع هاسصتصسهر جنتعام»ع لانا لاق للمعمنا الثعزي كقلاتدعف طلئا- ىلااه“ را - 1 عت

 ةروصم ... ررورتأنو. - 6771. 230 ءل - رجمق5 ةلأدنو ؟1ةللعاتلل! 7ع2ععجاس هلق و 05[2116ع

 ف1 عل عرب 1" الاس لببلمتررعت ![آعلتعم , دحسلعم لططتن - ءاز عععجم» لتعأو تأ ممدغ ةمطتتتلتل 400

 مع. 25. كسع. 1009) رصمرعطتم. آئطعع لع ردعلتعتمه زص ةعراعتس ل55 ءعامكممعع لنك كانخو

 نودع هةنموتلمع يجتاح مصاتصعسأ. قللت اهاطع قلاسدعل ظعبن 2101 ميسسدعلا ك5 ءعسم]]رو# 81 علت عسكر

 حوروم 286 (زمع. 17. لحم. 899) ردمعاتسع , 47 //072] (6»000 عتب لمزكم» كتتطهي ةصطم ٠..

4 .6772 

 ءالدرس هعلقلكتع حته عسل نعععوتمممأاتكق 0ع هعتعتلتس لدعم لععتحهلتعرو هسعام»ع ل8 11

 رسوعاسع , هأ ةاطعتلعا ةءوجنا مكموعت» هةعئماتم ييصلعمس انطلسس (0ع0ععدمأ

 474 [آ1دمعظأمو ممصم ... رسمعطتم. 1آلعد انطعع ل" عامبم#: 101 ةسكيرعا ذصععتاطتاطتل , ها

 ممالمرج ءزدخ 1" مافس )عرب 2101 ميروتنعل 1]م)ءابع ةعاععام ءلتلتك ذص ءربتامسعر ونضع دله

 صعتمتا: 1مسع 1)ءمو ددتصلمتختتس لمدتتمم ءاع. - 6773. 2844 ءاددسم د ةلكلدتر 518للعانلال

 ىمعمععمسمسأاتك لع ءمعمتنلمدع ةمعاهسعسمع هععسم 10/2, ةهسيعام»ع هطعتلعط كقعامأ - ءل- لا

 مما ]30و |[ /!ءرزعا عامسغمدسس لتحت ممرححس معرتغم أ (عسممرتمك ةامطتلتل هطقعمتهعمععب سلعم

 طار | - ءارربم زل | للعام كك ةصصم 850 (ذصع. 29. ل[آدعأ. 1446) دصفتاطبو ل. ح 674 20

 ها ددسمع قلت عأسمب دتملتعسس معععوغممساتسس , ةنتعام»ع لطي -ع]و(ي ل1 11هععضب طق عت | (( راند

 [زمرن- | ءا]لمعمتار دلعم طرست» [لموعنيم لتعأم ا دصصم 719 (مع. 22: 1"عطتعب 1319) 20110

 (حضسمعم معععتعسللال ططعكعوم نمل زغم ةصعاتك :

 © 10 نست تك هردمتطسق ةيمععتمم ءعر يسمع لع 1غ معهعلت عدصخ

 67735. 740 ءال-رس ع عقلعأامو ؟طتماتعسست ءعيعممستس هل طمقمتالو زاعع 1هعلعسألالل11, 811101

 كرمزاعاج (هاز - ءل- لغو رل]غ 7غعممئنين ع 0776. 2640 ءلددس ءدلعر دتهاتعسست 1صعتتقف ع

 ا

10 

1) 



10 

10 

1 
 ىز وكلا نباب فورعملا ىلع نب نوحرلا نيع ! غلا ىيال ءاروجا ةعبرا ىف ,يسفتلا ملع ىف

 ا

 5 ةوكذ ىطوبسلا لالكلل وربغيصلا سرهغ 3 ريشعأا دأز تاما [51] 00 قوتملا ىدادغبلا

 هع

 ةنسأ قوتملا ىهلالا دللا كيع :ضيشال نيقاتشملا كاز 106 كثيدحلا ىف ىف هتافلوم سرهف

 كلسم ليقو نيبلاطلا داز ليق اهمسا ىف فلتخا دقو ىندللا ملعلاب ةقلعتم ةلاسر ومو [11]
0-0 

 رح س ئِب لديح دام ويح ىدتخ 3 تاعونا 3 ال 2 جرأ نيقافشملا دازو نيبلاطلا كب بأ + دابعلا ,مخ » ىف داعملا دا ة دانس !اطن

 داعملا دأز كد ىديهلاب اضيأ ىممو مأ ةخنس ىثوتملا ىلبنكلا خير وجلا ميق نياب فورعملا

 كد ركب ىبال سانلا دلمعتسي ىذلا مالكلا ناعم 8 رعاؤلا كحمأ م داعس تنناد نزو

 خيشلا هرصتخأو دهحرش | دلج# وعو 6 ةنس ىقوتملا ىوكدنلا ىراينالا مساقلا لمد ىأ بأ ١  00 5 . 1 0طع 3 1 مجرم م 3

 باتك اذه لاق م. ةنس قونتملا ىجاجفلا فحكسا نب نمحرلا ديع مساقلا وبا مامالا

 6 0 1 يقي م 1 . 3 . 9 5 ا 0 .
 ةردحتخام اهتحرتتو رعازناب موسوملا ةباتك ىف ىنابنالا اهيكذ ىلا ظافلالا لمج هين تعمج

 ىمروصتعمع ماعم ععاماتمستك لمعطتسم.  (سمطتم» [مععاعدلت , ةسعام»ع لااا المتمي قلل عا

 "واتومتا عن ىللغ ظمعل للعم مدلعم ظل - ءازمععم لتعام ءا ةسصم [597 (ذمع. 12. 0

 1200)] رصمعطبم. - 6777. 280 ء] - دس عداأعر حلهالعسست زاتمععق 0ع ءماملموم رهكتمو

 ةهسعام»ع لعا7- ءل - لث» همي رم نيتك 1ةطعلطسس ذص ةصلتعع ةعضكزتإهداتتلل  ةا1010112 06 5ع

 (مملنغنمصحعتم ءمرضستس عيرمروأ. ع 6778. 28440 ء]ل-دسم ةطخأ قة ءعاعامر 11هلتعاتللل عمه عات مأ56عات-

 نسم. دسعام»ع كطعتطط قكقله7لعأ 4ك/عاغو جصصم |[ 596 (ذمع. 14. لمع. 1490)]| م0100

 ؟[[عمعادطتعو نبل هعلعماتمس ذ5ععععامسس جمل 10 نص لعممودتكحتس ةريععامغب للعدعماتسمأ هتتاعا

 لع همه ةطلمو وسعس هلثأ 240 ©ل-1 ف, هلتخ قل همام ءا-ان مطلق عععع ءملسماب مطهعاتقلعأ د

 امرصعم 760 تأ - سمع]را نعجن. ع 6779. 284 ءال -دصعقلو تمل عسس ؟ز125ع حجااععطسق 0ع

 مءاتنكمصع هماتستن ذصاعع طلءا هتلكمععع , ةتعامتتع ك10/هتت» عا ظوتع ىلط ظعطت [1حماطدلتامب

 مسلعم لطلد» (ميرزم - ءازمتعأ نءا لتعام ع دمسصم 751 (تصع. 11. ةلهعأ. 1350) دسمعأسم. 10 ع

 اذطورع ري7- 06046 ذمكهوتطتمسس. - 6780. 23414 ءادسءع 860. حكهتتنعسست ؟112ع ةلاععسعق 0ع

 رسعمكسسد اط[آمدلادعدع /6م'نأ ظءبع 2ه]عت» حج ؟ءعمطتق ظتاما المهم ةصعتنت عصاتكو 0ع ونسح له

 1ازغئوعد 0ر6 لنععممح. ح 6781. ظا-تفقطتعي اتطعع هماعملاعمق لع ععماعماتع هدة مصتقب

 ننحع حمسل طمصتمعم ذم هه ءدأب هننعامانع كاني ظول» ة21هارمتستسعل 8عرا كانغ كطلعابمتةتنعل

 (نئىجر» ملام 6عدسصتمأت عمر هصمم 328 (زمع. 18. 0ع 939) رجممعطتم. [ةاسصعم , | 104

 كطعتلعط عع آ[صقس قطن لعلم قطل- ءا- "ملسمت؛ ظعتن لع امع 2عءززالاب ةصسف 340 (ذصع

 9. لسص٠ 951) رممعاسقو مددت عماهطتق ءقأ عا تنم ءمتامسعصم قفعوتك. طق طمع انطتنمو ةصوتنتاو

 ىععطمستسس هسسصتسوت»» ءمالءعأر نسمع #4647 ذه اذطعم 2م/ق» ءمرصتس علقوا ب ءةقكتتع ظاتلئ11112-
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 ناب مهمالك هيف نرش صضلا انيونذ انع صحم مهللا هلوا [دعاوشلا اهنع تفذحو ةزجوم

 ذل

 ع

 ىناي ىهاشلا جيزلا راصتخا ىف رعازلا 10م* ىطرقلا نوحرغ

 ةلرلا ملع 1

 ىباب فورعملا ملاعلا ىلا ةبوسنملا بويغلا يارختسال ةيعانصلا نيناوقلا نم وح

 ةسداسلا ةداملا رخآ ىف ناك برغملاب ةفرصتملا مالعالا نم وهو ىتيسلا دبحا سابعلا

 نوعلوي صاوخلا ةريثك ىو نيدحوملا [كولم] نم روصنم نب بوقعي كيعبو شكاردب

 ىف ةميظع ةرئأذ اهيف مهدنع لمعلا عقي ىتلا اهتروصو اهملعب اهنم بيغلا ةدافتساب
 فانصا ىم كلذ ريغ ىلا تايناحورلاو تانوكملاو رصانعلاو كالفالل ةيزاوتم رمأود اهلخاد

 ةعياتتم فورحح رقو لك ىلعو راثوالا اهنوهسيو ركرملا ىلا ةرام اهنم لك طوطخو

 مريبغو رمتانعلاو جيوربلا ىلأ اهكلف ماسقناب ةموسقم اهنم ةرئآك لكو مولعلاو تانئاكلا

 نرد ءأ طععوتاعع ءعحعماتعتت ءع ]معد معمطمماأم معمعاعوستقأ]. 1معامتغ زل1ع زنون 00 1آ0ءدقر

 لئستمسع صماطتع معععملاو ممداعد ءاع. 1ظحعممدجدتغ ذطأ ءعمصتنت ؟ععطو زاهر نغ ناتقع

 ةعئسممع دكان "عععرام ءيةدعمأ ةلاععس ءازن عا 16| مااا 1 عنا 7 "يترك (00"!لقغو نت ممذأ ةططتنللا

 450 (زمع. 28, 1"عطط. 1058) هطتتغو ءزدك ءجتامرسعم ءلتلتكاب - 6782. ظ1- 2 ةطنعر ائطعت

 ةماعملعمفو ةتعام»ع الطن ل" عسا (هسانال - 0783. آخظا- 2ةطتعي ائطعع ةرتآءملعشق.

 كمتغمدسع (مطسلمسسس ةقانقمسمسا مضت /77/-7] 1/-ك/ملع لتعامسصتتسر 0ع قدتطاتق صلت ل1ء عادت

 0784. [ل د ءا-هةلتعز ءاي ذيع ءهرع ازاععتم ءيساتسسم رتتعالمصع ءجاعمعاتكق ؟ئععنو ءاذعلعسلتو

 ونستطسع نسمع ّذص ؟ظساتساتتت مماطتم ع] جععللعمغ عا همس جععالعماغ ةتعمتلل مصاتتت

 طممعانصعأ مل معودلمم ميساتعر نسمع جمععوصتق ءاذعتعصسلتع زمهعععتأتسمأا ءأ دتضتتلل 00 عانت

 الد ]مالو قلاتسعل ىعاناغ مسعامضسعص طقطعماأب لكعمغ طلع ءعرع حتعع 0عءعللعصكتم رمعامعأتطاتق

 مغ درت كمأستم, ءأ مل ظطمعس ةععتلل ةعجلت ءععمدصأاع )"معنا ظعتي 31 يعو» ![آهحدططعلتاه

 3[معمعطتت ةدصتتغ. ةحعس ئرمم رسام تعا نماتطسع مععتا أ! ةعئطسخ لتعاتسعام عمار سمعتم هعأعضأتم

 مععوصو ءرع ززملعس ءىعيمممءععرتع تكتيزلع ةاملعمغب ؟هرحصسم جتتاعتترو نلتحه لص هزرتععمضل0 اناا انتو

 نمعحلسم دسحعمسف ءىةغو ذص نسم دصعلتم قلسعدنلل ةنما ةربطقعمم مدعملاع]أ ءا ءاعصسعماتقر ءأ

 ةدطعأمماتتع هدماععملتطسع ء( ةمتعاسملتطسخ ءعا نسمع ةيصأ ملت ععمعتج ععضصتنتنت ع ةتطقأمصاتتق

 مضسمستم (مضسمأ مضي عا لمعان ممضينسس. (ئزععبلخل ةتموتلا لتكتكتمصع ةرطق ءععلعتسل ملط 1015101 قو

 ءامرصعمأم ءغ ملتمع رمعاععق لتماقطسسصاانتخور ءمضمتضإتع !اصعدع ه0 ءعصاضتتت مر عاتت1 عا 65

 ءطمضلمع ةهممعاادامع ةسصغرو ذص ننتطنع ةتسعسللف !ناعردع ءوصاتماتلهع ءعأ دتقان "عععربامم 0ع-

 دعركاماأمع ةالطأت

 كاي

1) 

 ا

-_- 1) 



10 

10 

 باسكالاو ىيواودلا لع لئنع دادعالا لكشا نم ئىح ىلا ماهزلا موسويب اهنمغ ةعوضوم

 عضأومو مولعلا 2 رساودلا نيدو ةجيداولا لخاد ىفو ةنراغتملا رابغلا ملقب موسرب اهنمو برغم أب

 سيخ ىلع لمنشي اضعو لوط خعطاقتلا تويبلأ ةكتسم لودح رداودلا روهظ ىلعو اوك ذل
 هت - -

 ع 3

 ددعلاب رات تويبلا ار معم جنم بناوجح لوطلا ىف نيقلتو سدحاو ةدامو ضرعلا ىف انيب نيسمخو

 ةمسقلا الو اهعاضوأ قف ذادعالا كلت ةبسن ملعي الو تويبلا ةيلاخ هنم رخا بناوجو فورحاب ىرخاو

 ةيوصنملا ماللا ىور ىلع ليوطلا ركب ضورع نم تايباأ ةجرازلا [ىناج]و تويبلا تنيع ىتلا

 ىفو بوضولا مدع ىف زغللا ليبق نم اهنا الا اهنم بوللحملا جارضتتسا ىف لمعلا ةروصب نمصتت

 ككلام وهو برغملاب خالل لغأ رباكأ ضعب ىلا بوسنم رعشلا ىم تيب ةجربأولا بناوج ضعب

 اذع تيبلاو ةتنوعمللا ةلودلا ىف ةيلييشأ ءاملع ىم ناك ىذلا بيتو نبأ

 اذا ىصف ترح مل ميظع لاوس
 في عيون

 2 ةلثم 'ىذأ هطيض كش سدئاغ

 حس ةلتقع ةزعمتم هتصأ هدعررجعمعممع 77 م» لتعاتكو ونتتهع ةمات0 متعمد 2 ءم01ءئطانخ

 ممالزمممستم ءغ هعاطس ءالعمو زم 0ءنلعمأع ممامع هدمأ ةضاطسعاتعمع عع هدتسمعت ةلكقع

 ةلعمتم ههتماسعممع 6 ما" همهتاماتع. 3 [ءلته زم ظجحعو 7عضنرعا أ ذماعع قكمعدلمج ممستعمه

 ل1 ئقرماتمسحستس أ 10عد ءيدعمأ6دستم 0ءعدلعممهتأج ةيمأر عأ زم ءياعمتم قمعملمصس ]1ج( ععاطاتق

 (مطسلم هدا سلع دععتع ذم 1ههعتطلتسعس ءغ !دتطيلتص عد 5ْ01دععاتك ماعممق. (نمماتسعأ ةاناعللل

 ستمسوسدعتسأو سنموسع ةععمع رص ]دن طلتمعسس هغ عما (عوتمأم دمت 12 [0صوتطتلتمءاللب

 ءزدسوسع ]دغععد ننحعلمتس ةععتم ءمرصم]ءاه دصملم ممالك ةعاطس ءانعت5 ممملم ]ذأ ععلق زمقاطنعأت

 ددصأب ملتح ]ولععو جععتم قععمغب هغ معونع كزئعممصتتل ةهضاطتس ءعنلعمصتس مهتم لذه م08116هتطانخ

 معوسع لتعامتطسغلم ىمعمتأد ءقأر ونسمع ةععمه مهععتا. طلسدم ]دنعتح ظوحتعمع 247 أ

 عمرعسع ءمصاتسعمسأ ج0 دمعمكسعدتلم دمعات 767247 ممدتغه زم طمع ]زا عده مرمت# عطوعاطستا

 ىمماتطعمأع ءأ مومعدلا 2ر07 86 دكلععممب نسكت ذم رع نيمعمأاه دع زنك ءازععملد هزرمصقم7عع

 عانمأ ظعصسعمع هرتععهأتمصتعو متكأ 0100, 0اتةلعطاتق عضل صللل 512 5118و معرع ماعم [ه(ع ءهدمكعمأ

 طمرعم ذم ]دعم ظعتصتع 7م2زعء/ نملمتسم عجكتم ععئباسس ءهأ مضفتسأعو ناتأ 20 1طانتنل

 ونسعملمتس ممم عمم ذم 0ءللعمتع ءامودعماته يقصعواتعستللل معاععاطتع همددتسع 1171/1: عا
 ل1 عفط ب نمت زماعع وتعمع لتعمل ءعمكعع لمعامو عدط لجممعأتم آبعيص تستمع !ا[مصتتأ. 8 ءقتلع

 طلع 65[:

 (0نوععاتم رصفعممهي سمنت همص مرسم عطعمالم. ةع نقاملذ: ءةععع

 رروطتمسسس عمسصتسس , نممل ظرحصستاءع غ(عممغ طمعطمسم لص عطل مأا1
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 .٠ داطم نع عقو [ةقباطم ىم عقو امنا كلذ

2 35 
 مسا ملح هنوناغ ىلع] ركل مادا لتس ١ امل )ةياوذلا) 21< :١

 0 60 ديرغإ

 لاوسلاو باوجلا . [اهيف ةقباطملا امتار ةتبلا ىانتص رماب] كردي ال"بيغلا 'نال لاؤوشلل باوتكلا

٠. 
 ٍ- ور

 راتوالاو لاوسلا نم ةعمتجلا فورحلا ريسكت ىف ةءانصلا هذهب كلذ عوقوو ماهفالا تبيح نم

 اهنم لوهجلا ةنرعم هب لصخحيف | بساننلا ] ىلع ءايكذالا .ضعب عالطا عقو دقو ركنتسع مغ

 5 اهلوصح فقيرطب سفنلل :لصال مولعلا نم لوهجلا كك روض رشاتوفو ءايشالا نيب بسانتلاب

 ةجردارو بلاغلا ىف ةضايرلا لعا ىلا ةجردارلا نوبسني كلذلو ةداير لقعلا ديفت اهناف ةضايولا

 لاق نودلخ نبا خيرات نم ةبيرغلا لامعالا نم ومو اضيا هللا دبع نب لهس ىلا ةبوسنم

 بيغلا ةداناب اهب نولمعي صاوخلا ىم ربتكو ةييجت هقعنصو لمعلا ةييرغ ىعو نودلخ نبا

 اهب لجاكلا ىلع بعص اهلحو

 1 تكلف د رس 20 ِء 4 ' ا
 موظنم للداسر ةدلع ىنيسلا للكأ شك ارهب ةفودصتملا سيدر ىجروخل سايعلا ىنبا ةجيداز] كم

 خيشلل ىع ةيباطخل ةجرداز 11 ىناجرملا كلملا دبع نب هللا كيع مامالا خيشلا هحرش روثنمو

 ]لمع رعرمس مععرممماللل 30 10 لع نسم ننمعس است ءدع ننمعقاتمصتطاتق هل ءزسده ؟عوعتلملال

 ءاناسع, 1لوسع ممصصتقأ عدي ؟عةرممقم نه عقاتمصمت ءمصعضتم 0عمعطلعأز جععوصأ ءصتللت ءهمعيصتع

 نلممعتس معاتلعأم رركمرعاتم ممل ءقق عوتتأللل الخ, ءانللل أه 5010 ءمصق عمك عكرتو كانتا ([118 1 عان لاننا

 مزار نيمعمألم ةمساعتسرو ننقهاتعستتك اهاعاا أ[ ععصلم رمرمدتطتع ءغ ز1 ةعان ذللت مم ]!ئ(ةروتتتتللل ب

 نسمعمأ1مصع ء( ءطمعلتك ءمصؤنصعامسس» لتيئصعمعأمصع ءممكت عمزعصاعع» غر ععروررمطدغعممأت همن

 ييرمدلاو عيا. "لكس دلع هلتوستم ةعتطتق ؟عاداتممس عد هاتاسمللم , لله "عز زعممأادع معمل( أ ممعتلل

 مصمقعون ع عرضت, 1ععرععغمتل طقطستخغو ءا طسع مععاتمسعأا ععامتتلم 1زمأاعر ع5 ساتأتقو ناتهع هل

 حععمممو رتمعمعماتمع مععاتمعأ ةيمدد نع زعمماح لتلأعمو مغ ع لمعاعمتك ةصتنسقع ؟ةأ100© ن8

 يقرسرت مم ةماعمأو ريمععأرتع حكاه ةقععاتعمو ءقسممعدأته ءحرت] 1[ ءدصلأف.  طلمفعع عطلت 5

 رلعمأتس هستععأغو ننحم لع ءمسصسم ةراعس 7مزعال رماعضستسوتع ةهععالم دل طتتسما. كلتح ءزدق

 امهرضسم دل كيأ/ ظعفي كاطللملام] هسعامت عيت >عآاععاسرعز ءهأ اعداع ةظار» 76م7 ذص آل كأمدتم

 ذم هعمل ممتطسع ةتصوئنلمعطنم ععمتاسع اآلسنم ءزمقو ةصوسنتغر ءدع !طءوتطتع مععتل ا هعطانق

 معملعأ معاتظاسصوتع هلضم لست دضلتخنلل ءقار ءأ دلال ذلك ملص عأررع5 ءعقرط ء>لعطظععضأ ب نأ

 حععمصسل ذم !يععم رتملمعمصأب ءزانق ةهناعتس ءعحرمدتالم لن[ 8عئلتق ءكك ءدأر نتأ ءقللل 1800181

 6785. [18!-7ةندنز ءار هله 7ع زعار, هنعامنع لات'اةعااناع كلقسعا اذعءاناغ 12مم عز

 ؟["طعمعموبطمسصس طآلمسعطتتأ معتم ءاررعر نست راسععع (عمعاماأسق اتعملم ءاأ ةماسام هولتقممع ةعفرةتام

 وسمع كارءتنلاعط ء( طصخس لللدا/عأي اعد قلاب أ - ربع لل ءرزادغ كيدصتم ءاتاهأاتق يهاب

 6730. ظا-7نزرعز ا !ظ|ا-]1<طماأ ل15 عاب مكه 7ةضازعا ةئطامامتعجح هج ذطعتلعط رسم" عدا
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 لودجااب ايعضو خلا هلامكد فيلي امك .دللا كج دعي امأ اهلوا ىداطخلا ىلع نب دما نب رمع

 ةجيداز "امحح ةبئاييشلا ةجرداأز "الرمح ديت 3 اهنم لك ْغ ىلا | نم كحكيأ تادرغم ىلع

 نيك تلح خيرات 3 بوصلاو دكيولأ 000 مكحكلا نب ةديعل مك كلأ كيدز هد [ ةيوارهلا

 7 5 1 0 ها 5 0 7 يهم عل ت00 6 537 | 1 2 , 1
 نق نم ديخذنا رصتخام ئيراخ وو 10 ةددس قوتملا ىلبنكلا ندا فورعملا ميعاربأ نبدأ

 جت

 جارسل مالعالا ةعبرالا ةمدالا بعاذم فالتخا ىف ماكحالا ةدبر 4.78 كسا نبال دحا ّلك

 5م او ناز“ ةكمس قوتملا ىقفنحلا ىونزغلا ىدنتيلا فدكسأ مد دمع سفح ىيأ نيحلا

 ةربز 115 خلا ءاملعلا عامجا لعج ىذلا هلل كما هلوا رصتخمم ةيفنخلا عورف ىف ماكحالا

 قونملا [وعاشلا ] ىنزاريشلا نما" <تدلخالا ةدبز ع1 رانخملا دوا تيداحأا نم رايخالا قا 5 مس هي 3 ع 5 :

 كالفالا ةييع ىف كاردالا ةدبز 1:1  ىالخالا ىف ةعقاولا تايعابرلا اهيف عمج 1“ ةنس

 ربع عزو ىلع 1216146 ىسررمدتلهو نسمع ذكه ةصعامأتا: عوعستعملكه معهعست ((عصلتق

 آدم اعطت آل نع دامو انغ ءزدك مع ععانممأل عمك عمتغ ءعاع.  (ئهمكاتتحتا ءودص اةطانتلف 0512

 ةععمصلمس ةتسرم]1 ءئعد ةلمطخطعأت قللرء0 ]نغعمه ةط 571/2 دل 6من ذكور ددغ ةتصكتلاوع

 ]1 ئععدع ذم ةنموعتلت5 ؟ماتتك لعدتزعمولنمع عدوعسأم - 6787. 2-81 ةنسز ءغ ظا -هط عاطغقما]و ءأب

 دس 274)ءا كا عت امممعومب ب 0758. اظا- 2 ةنعز ع( لكل - 8[عمعقتك ا ع عار هعك 70

 [ععمانعد |. - 6789. 26ط80 ءآ- طخلع عرصر ىسصعصم#» جدممطغط ءعوصقأتلات , ةتتعام» ع 460 عا

 زق ءرع- ءازيمظعررب. ح 6790. اظ1- كثهمطل0 رعع ظا1-طط حععطو ىتىءعرصم» ]دعته عع دعأ جاطاتتقم

 [[زدامرتح لحال ءطعمعتع, وسحست 1101 متنت»:ءل طولي آليت: ؟هلعو آظانئ:- ءازرمتنطم]8 ل1 عاتق ءأ

 دصمم 971 (صع. 21. كسع. 1563) دجممعاطتتتقو م0006 عرت مدهاعس طغععتتعمع عع اانلعا ءآ*امأعءأب

 ءاععتغ ع( حط حمصم 660 (ذهع. 26. المع. 1261) ج0 جدمصتتس 951 (ذهمع. 25. طآطهمأ. 1544)

 ىصقتسسمكز. - 6791. ضهطع40 41 سصصد'ع11عغ طعم1] حطق#لر كىعيصم» لع ءموعمتأممع

 عامكت ]هدم , هتسعام»ع لن: لعمل. - 6792. كمط ل عغ ء1- عط]عةسر كىعرصم» ةاهطت أ هةانتلل

 رعمعقعمسس» 0ع لتعم ءوتكملاع لتععتماتمحستس طمس مددتت 11260108 ةلوصأ[ععمرتتل و 21101015

 ذيل - ءل- ل1: كطتع ظلمركك 0م ظعرع ط؟ارمع طلق ([ءمعاعم# طقفصعلتلهب ةسصم 773 (ططعم

 آد. لصل. 1371) مدمعطنه. - 6793. يتط ل عغ عل حط لع ةدسرو ىعرطمت“ ةاهاتتأ م1511 م1311-

 ءمرتستس.  (ةهدصوعملتسس 0ع ةعاعتلت» لزسعم 1[1همعلاتعت هععتصلهضعتعب نسمل ذم ةصعترأتا: طهتتخ

 6794. ثسصطلعأ ءعا-ةعلعط طق

 ىعصم» طتعغمعمستسس ع (عملئات:هصتطستع قل /ندعلتع ءاععالب. -ح 6795. 72سطلعأ عا-حالاعطلة عب

 ا©دعم , ونبأ 00ءامععع ]عينه ممقعمأ أ ءماعم ءققع طملستلا ءاعب

 نيعصم# دصمصتس , ةهتتعامرع قل//6 كارز نعم [طوعامأر حمصم 943 (لصع. 20. للدم. 1536) 0[2105و

 نست طلع ىشسصتمح نسحاتم# طغستعانعطامصتنس لذص عع ءاطتعحتس ءملعضاتتلات ؟1]01ءوعل(أ.

 07960. كدنط ل عغ عا -نز ل ع ةلع, يسمع اماعال :ععصاتمع لع ظوتسم هدتتسست ءمع] عةاتتتتال , 3116101
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 نيضرالا ىوف تاوهسلا رطاف هلل دمحلا هلوا رصتخم ىسوطلا دمحم نب دمحم  نيدلا ريصنل

 اًمجح صختلملاك ىعو نيتلاقمو ةدعاق ىلع اهسساو اهيف ةفنصملا بتكلا هيف صخل خلا

 فيرش نب دم ةمكللا ىف رارسالا ةحبز 4:18 رانملا رصتختم حرش ىف رارسالا ةحبز

 اذع تكلم دقو ةياديلل هحرش رخآ ىف هركذ ةمكحلا ةيادع مراش وهو ةنس ىقوتملا ىنيسحلا

 ىصناقب صلختملا [ىمورلا] هللا نضيغا نب ىنمل دفيع ىلوملل -ئكرت راعشالا ةدبز 111 ..حوشلا

 مهر ع كبز بخذتناو مهعيماجكو مورلا ءارعش نبواود عينت ا.” حنس ىتوتقملا هداز فاقب ربهشلا

 بيتونتك فورذلا ىلع ةبهترتو ا رشع ةعبراو رعاش ةداهممخ ةحبولا 3 رعش دل نم ددع عغلبخ
5-2 

 ركن .لوسزلا ةثعيداحا قى :لوصالا 8لبر 1151! 111 نس رقص لكاوأ يا تاكتنالا متو .ةركذتلا
 و

 نب رمع نب] نيدلا دعس [لضافلل] لاعفالا ةصالخو لامعالا ةدبز ..) خيراوتلا قارشأ ىف
 ّن مع لعاب

 عارف كعد هع دياولا ىنبال خكم خيرات م هتريعدخا هفلوم لاق ىندارفسالا [ ىلع نب كمت

 يكلا لد قع ل ام دبور أ تيداحالا نم اهلا تنفضأو 1 وشل رقص 3 اهعامم نم

 رتمعأ»» - ه0 - لأ: 71ه]مستسعل ظعري 1101ءمتستنعل ليويع.  (نمسصررعملتستس , نتم( زله ةصعامتل:

 [ريجبع [لوو ءمعامصتسب هدف (مركتك يعمامرتا ءاع. 8 ملمعح ]ئطعوضتنن هه 0ع عع هعمترا متل

 مهعععموزغي ءغ ظطسصلحتصعصاكدس آاتطعأ ءماصسعم ء( لسمف لز5دعامتممعمق عمفاتكتتغر دغ ؟؟ه]سسصتصع

 ممزامرصسعم ةعاععامتب» معاعععسعأاب - 6797. كضنطلع+ ءع] - مق عمر طعما 011

 (:هرسسسعماأهرستمسمع ص طسمتغمردعم هرتعكتس 7/مرن مم. - 6798. 2 نط لعا عآ]-ةعجقعر ءضعضم#»

 مععمصمستسس 0ع مطتلمعددطتحر هسعام»ع 710/7 هتربت» عا اعرب ىك]بع»أرك 110عع7زا6ر ةهصطم . .. 1801110

 نأ ممضلعع ءىصصعصامساسس اص للة مهرعا م7 -/يننمعا ءةلتلتغ ذلطسصوسع ذم طمع طسّزسق آتطعب

 ننعررل ممققز0لعمو ءمرصرضعررتمرتمغ. - 6799. كثسط لعغ ع]- عقطشعو ءععطتمال م٠1

 رسم ة0عععتس اص نم اآ1مالخه قكانل- أ - !ءمرربر ظعرب ل'ءةلانما]مأ |[ ]خه نسغ] , ؟دلعم ((لعفلعأت

 لزعطتع ءغ ّذص قىضفمتصتطسخ م2076 قمعيممتستمحطتقر ناتك مصصم 1031 (ذصع. 6. المك. 1621)

 هطتتاو طلزكمصمع ممعامصتس ]أسسمعمنس» ة5ز:110عمعوسع مععاسمأءةمحتغي دصعلتمدد دذملاع ةعاععتأاب

 نأ ممعامعو نسماتستت» يفضسمتمسم 10 /7/- العا مكلعحماستتر لست 0ععصأت نتتهأ0070ععلتال ةعقعلأ

 ارزةممعستأ هلمطمطع(غنعع , دغاتذص 1 لح /م»ءا [آمعامتس ءقأار أ ةصتاتم دطعمكت5 ةكير/كع» ةصصأت 23

 (زتع. 1. 1"ءطرعب 1614) ءهريدزامرصعم مطقم]وعتاب - 60800. 2 سطل عغ ءع] - هعرتش]و قكتعضمت

 معصم عامتمدختست. 1ظلتع اتطععب نست (اممهلتؤئنممعع ]ععماأن لتحتمست ءمماتمسعأو ذص لم" نع ءآ ١- عمال

 قمرتت رت مر" م[ نري ع 0801. كسطلعأ ع]-ةرسنل دلع ا! طت1]ةقعغ ءال-ةل' قلو ءععلمال

 همعركنتات ع ىدسستلنه ةعاععام ةعالقمصسس , ةتنعامدبع |طعمع دصعتلم] ذمل- هل - لق | ١ ءرا (طم»

 ]اذ ءرن 1له1ءمتسسنعاأ اثعرع ءلللغإ [لنكعممضص. 1 حععمرعتب ذطموستكوم آاتطعسست هع طتقأضح !81ءالعدع

 دل قللت /مع]لل لع" ءعإل ءلئتاحر ممهاوسمتل ءمررل رررعمدع كدلعع ةمضسصأ 762 (ذصع. 11. ةطوكت

 1360) حسلز»ع لعقتت, ء( مل ءدرس ملئ مصعق هلز عع ععامتمع , نيتطنع طقصمت“ معععوعاممهاتةمصتق
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 ىلا هعوجرو دكسن رخآ ىلا هتيب نم هجورخ نيح نم رمتعاو مدح ىنم [باوث] ركاذو ةرمعلاو

 خيراوتلا نم اهب فلعتي امو. معلص ىنلا ربق ةرايزو ةنيدملا ةليصف ركذ ىف اًنبن تركذو هنطو

 ركذ# 4 كانوا القد - ع قموحما قرا يف يف < جرو - لكن "باي ”تيبات قع اهتلعكلو

 هدير ني هاعاك زاغتلا حوش ىف راكفالا ةدبز 40 الصف نورشعو ةسمخ هيفو ةنْيدملا ةليضف

 رم نيدلا نضع ىضاقلل خيراوتلا فرشا ةمجرت ىف يراملا ةدبز 10.8 فيرصتلا ىف نايبلا

 ةنس ىو ىلازغلا نمز ىلا مالسلا هيلع مدآ نمز ىم ةريتك هتاقاكلاو رعاش ىلاعل فلالا ىف هركذ

 ميراوتلا ةدبز م0 ىونلا فرح ىف ىأي صوصنلا مرش ىف فيقحتلا ةحبز امه ةنامسمخ

 هيتك قاصب صلختللا ىلاطلسلا مامالا [ىمورلا ميعاربا نب ىدنفا] ىفطصم ىوملل ةيكرتلا ةغللاب

 ةخيسرافلا ةغللاب خيراوتلا ةدحبز 1.0 01.1 خنس ىلا غلبو ديا ناطلسلا رماب خييراوتلا جان ىلع اليذ

 هلا مل“ ةنس قوتملا ربا ظفاحب ريهشلا [هللا دبع نبا ىورهلا] هللا فطل ىيدلا رون ىومال
 ر

 31ءلءاعهسهع ءغ مكر هالمصتق ةوعرمع | (72ءا] رمعمطحاتتس عغ [هرععج مدعمتأم715] عمطاتتل ءملطتع

 رد عرس هردمأتعو وانت معععومتم دم دعست 11ءاعلعجممتس عع كفتامعمسعست هدععمتل 1هعلطصغو هط عم

 (عدرممرخع نسم لمصمم معاتصومتمأ اتقوتع ج0 هلنستسد ءنلادق هزظعتسمس عغ ءعلتطست لم

 لمست عتلسص. طعوع6عععد هممصتلاو ذص !حساعسس 311ءلاتممع عا كمت (هطهممتم ههمصتستم عدأت مهزنط ءامع

 ص زل]د تعطع 1هعا ءغ طتعغمرصتمع طسع همععاوساع5 جاطللو ءرتغمرد ءصوتتع رص ل0 ءقوجتأد

 لزعاضسطسست رو وسمصسس دجلاعصتسس ذم نستموتته عأطأو نسما م» 5ععاتمطتطاتق 0ع مدععاوصأاتمه آهن طقع

 حالا ذم عتعكتسأل وقتتصوتتع هععمنممتطسع لع 31ءعلتممع ]دتنلع دعت - 6802. تسط 0 عأا

 ءا1- ح[لع ةعر صىعسم#» ءمعئاهعلمصتتستس. (نهرصتصسعساةكلتتق 15 هماتق ك11ءنام», لع نم اماه

 لزععطتخب - 6803. ثسط ل عغ ءا-ط ءعفمر ىعصم#» ءعمموزامصتق 0ع زمكعدوتممع ةمصصقم '

 مصب 6804. كسنط ل عع ءا- غمعالعطو يعصم» طئقامرتقع. 1ماععم؟عامألم طتقعأأق 075

 رادار" هرك ءآ - 1 ءعايسا[اب ه (ندلطتخ 4كل1م0- ءل- لق: ءلتك ءغ هدم اص اتاععت 27276 دم عت 0 1لتر

 ونحسس مق/6غ طمععح كبس سلاف 30016همتطسعك ةجط ةلحسم دل (ةصحانق 6 م/هج6/6 1. ء. هم

 حمصتنلا» 300 (ذمع. 2. 5ءمن6. 1106) ءمملععتأ. -ح 6803. سنط0عغ ءعا1-غمط ءاعاعر ءهعصعسمال

 ينومتاتمصتم ةهععتسوأمع. (هرصتص ءمامسسم لص هاته 36ع4ع, 0ع وسم ص ]ناعمه 7 ؟10ءوطتت ع

 6806. 2سط لعغ ع]- عر قع العطر ءيىعصم» طتعامعقستتلت. 0 ماتك ةمععاعسسس , 20عام ع ١10112

 ةلءامرع |[ طز عنا02 8 ءرج 1 لبفسم طق ] طصقس كسلاةستي وسنأ ذهل ذص ءمضنتمتطانق

 ممستصسمامك ءدأر هغ زسمدي ةظدلغاممسأ قلقسع# جمرعملنععتس دل 107 ءآ- عمامة لعلي  ءمدط م05هتتأ

 هغ دل حمصتم 1024 (ذمع. 21. لدص. 1615) معو عمتك ع 6807. نطل عغ ع1 - غعرك ةعاأططو

 ىيىعرصما# طتعامعامصتسي ونهم ة١آ1ماله لاة»- ءل- لأ طسارملاد] |[ 8ءزإ قلطلمااعلب 18ع”ءمق ]و

 مسلعم 114لأ/د قاس لتعاتك ءأ ةمصم 834 (ذمع. 19. كعمل 1430) رسم عاتاتقو لط 13501ل2



 نيا و

 | ا
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 ر وكسملا عبولأ 1 مدأ ىنب لاوحا عداقوو ملاعلا تداوح ىلع المهتم ةلعجو ازرهم رقخس ئابل

 سدمد ىوملل .ةيكرتلا ةغللاب خيراتلا ةدبز 4.6 ةئامنامثو ىيرشعو عسنت ةئس ىلا ليصفتلا ىلع

 ىلع هيذر رصغخم وو كبب نس ىنوتملا ىمورلا ىنوسمحلا هدأز كلودب ربه لأ ىلع نبأ ىدنفا

 5 ىنوتملا ىلادمهلا ةاضقلا نيعل ىرعو ىسراف 2 ةحبز "مل. ما” ةخنس ىوتملا ىتاكلا

 تاقيفحت ىلع لمتشم لصف ةدأم ىف رصتخ“ وهو خلا ةلصاوتم معن ىلع دللا نا هلوا [ه80] ةنس

 ةفاك اهداقتعاب هللا حّبعت ىتلا ةتلثلا لوصالا نع ءاطغلا فشك ةقيقد [ةفيطل] ثحابمو ةفيرش

 ىف بلكلا ةدبز 121 داعملاو ءاديملا ةلاسر ىم هصخل ىفسنلا دمحم نب زيزعاو قلخلا

 قوتما قل ميدعلا باب روهشلا دللا خبع ند ن2 ىب رمع [خيشلا ] صفح ىنبال بلح خيرات
-_ 

 10 ةحبز 11 7 تلح [١ ةتيحم] خيرات 'ى .ثلطلا ' ةيَعَيب ىهسملا هكيران نم ةهبكتنا 11. نس

 لماوالا ةفرعم ق3 لئاسرلا ةحبز كمأ# خيادقلا حرت ىف ةياردلا اظحبز #1 ةخيلكلا

 آمر كمريعم» كلفقعم ممجستعع ءقممجنتمعتار ءأ عضلم طسوسق (ةركمع ءأ معد الز مصنسس 4ةلحتسأ

 ذر نيمسمه هدعطتق طقطتتملل رمميعاع ععجامم معع ةلصعتأدع زيمتتاعع ديقوتع 20 ةمصتتتل 529 (]10.

 13. للورنت. 1425) رعمهععناب5 ءذأا. - 6805. كسطلعأغ كل - دصالعطرو يعسم#» طلقات قعت

 تورد عصلتسس اسععاعنس ه كلمالح 2/10/ءمننب»نعل طير عراف اعتب للان كس عوعتست طقوم ١ دلعم

 /ردر/عزجم ل لع] لكعغم عا حصصم 977 (زمع. 16. ءلسص٠ 1569) مهمعاطاتمو ءلتطتس» أ بتص هع[6م0ءعلس

 مرتاح لزحتعسس. ع 6809. كسطلعأ ءل - عر قة عالعطو ءيصعضسم» طتقامرتمتئاتلل. 10101

 و معيهنعع قلطت'1ءعامعضت» ل عضم -عل-لغر» كلمأيووتنعأ ظعري للغ لكفعلمب هممم 836 (ذمع. 25. كس

 1432) مرمد"طمتق. - 6810. سطل عا ءادط هعرات و سصعسضم» ؟عيئاهكتتلع  (نهدصرن عد لتاتللا

 ممرعزعتست عا ةنمطتعتس» ةلط قلقس- ءاعولااا ]ظل سلف ةدصصم |[ 525 (ذصع. 4. للعع. 1130) ]

 دممرخكتم, ءعلئطستو نسما ذغه دصعتمتغت: طدسام 13 نس مدنم طعصععتتك ءمطاكتماتتق ءاع.و ءأ زم

 عماطم ةععالممعم لتحتعسسس ءقأ.  (ئهماتسعأع ةتطاتسعم ؟عتاملتع ءمعمتا1مدعق ءا لتهوستةتالقمصعم

 ءامومصاعمج ها معتامعر ءا معمعتمتم الق :ءاععاه طقطعأو نسمضتست ءمص[ءعداقمع ]لعنه هدتصعت

 اطمسصتصعع# نعمامج نكلاست ةنم مج0للحت(. آئطتخصص ءزمعكلعس انطتللو مماتمععد ريمعاعللل ©

 اممعاقهتس 1لءابلاب همع لل يق هىيعع ماس كقكسقتت لع للمأ, ونروسعأ را ءععر#  مسسرتوماتتا. ل

 نذلأل. كسطلعأغ ءعالد-طحا عطر يصمم اهعاتم مممعماتع للتمامدتم 1[1طهلعطت, نسحس |[ ةطعتلعط ]

 لاا الهر (نررم» اذن قلسعلا ظعتن آل ءعايلامأ اطلاعات. منلعو ة1ارعع ءاماق» لتعاسم تأ

 10 حصصم 660 (زمع. 20. ةلمع. 1201 دصم»ءا تستعر عع طئقامتتم ةسخ ظااوأبرءأ ءا- املعأت لا ا01/

 |[ معلقسعا | ظلملعا ذمكعتمام ممم عد رنمصاعس ءةيعععرو لام - 6812. كدتط لعغ ءا-طخلر عاج

 صعرطمر» ءيامعومع [مردمع. ع 0813. كسط لعأا ءا- ل1 غم عار يعرسمت" ةعلعصأتهع. ('همنع

 دعما معسع ذص هرانق 11: /ميرعل. - 60814. كمصسط ل عا ءعال-ععدتتا. ىعسسم#» (؟ةعاقأالال13 0ع
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 !ةبيحبسويب تح وبك دقلأ ماشلا بوقعي ,..ب حب |[ ءاي دك: نبأ لضافللا] منكم 3
 0 47*07 اى دوععب ند 0 لو 3 2 5

 اهقداقدو .ةرعاظلا ىنادبالا فداقح ىلع لمتشم لودج# وعو ىعاشمزراوخلل بطلا ةدبز ا
 ك1 عميس

 2 و 2 2 م ىيدلا دحم خيشلل ىلامالا ةيلحو ىلاوعلا ةحبز ك1 دداقعلا ةدبز 94م1 خنطابلا
 تركوا ةطابخنل ماا ع

 ةنيدمع 06 دغلأ ىربي هرقل ىوانغلا ةدبز كنلح ةررملا دوكت ىف دىكد ىدادغبلا دلبوم نبأ

 اح خس ىثوتملا ىرصملا ىواتخإلا ليكام د ميعاربأ خيشلل | مقفلا 8 2 43 درفنأ 5

 وتلا ىرسصملا راداودلا ىروصتملا ىيدلا نكر سربيب ريمالل ةركاهلا خيران ىف ةركفلا ةدحبز 1.

 باسحلا ىف ةحبز كلا 1كلحم رشع .دحا تاونسلا ىلع بترم ريبك خيرات وهو

 هدب “ل .ىنأ ءالعل تالاقم ثلت ىلع رعنخم ةيكرتلا خغللاب

 الا: كدلاخ حيشلل | ةدربلا ةديبحق رش ىف ةدبز اما" ىناي نيدحلا
 ا تيلااج حم

 5 2 وحول "”قىوت 6

 ةميملا ق ةحبز 1مم ىدنكلا [نب رمع] نب ىنيدلا سمش خيشلل وحنلا يف لكل كل 10

 معمتا1مصع معصعأ مامصتس. (نمرصمعصلتستال طتصعت عانت, 000 | طعصع معضم قلاع 2م" ]

 اه ]رهع عتب 7 هعأ] ك/فمم دصعمكع لكعز ءط حصمأ 1025 (ةصع. 10. لقص. 1616) ءمدضرت هانا.

 68135. 2 سط ل عغ ء] - 1 ططر ىعسم» د علانعتمسممع, ةتعام»ع ]707ه عمعتن؟]4/17.  طفشطعت اهطتلتع

 زمهاضتعأتع عقار ع عمت مممزناتللا طهأن1812 ةعصامتت>ت عأ ةدطقلتلل ةععدمف 2

 1ك عما 6816. 2 نط 1 عغ ع1[- حعقت لو كىعيسمت» ةعنتعس]هدحتصت 20عق. - 6817. يكسط عا

 ءاد دس لا ىع 8ن1ععغ عاد دس ٌة]1, يعسم» ءقمعمتات6قصتست ةمطات]تانست عغ هظصفأكتق 01اه

 مرسم , 200 ع ذطعتلعا 11هر0ل-عل-0: كك ]يعر» لك عرب للمةعمببرعل ظمعج7ل 0601. (ن هددت ءاتت0آةكتنت

 آه 160]/ءأ ء]-ةعرعم»عل. - 6818. ةسمط لعغ ع]1- [ءعاعامتكأتر .  طعرطمال 2عقزرر0 501312 ]15101-

 مرحتتت.  (نهدسممدتتغ (مسم] طعس ذم ههعطع كصعيرعوي. - 6819. مسطلعغ ع1 - 1#ء'طبق

 يعصمع لمسك سلعماتحعو [ ةسعام»ع كطعتلعط 1املق» عتب آلمامت»تنءا ورا ةنمق للاعب

 هصصم 957 (ذمع. 20. لوس. 15350) دصمءاتم]. - 6820. ةسط 0ءعغ عأآ - طع عأر ءطعتصمت

 يوتوتتممتع لع طئئغمرعتم معطل 5 تعم مهمات ءامع ذملع عععامستسس و ةستعامرع طاصتعو 184067 »

 ]ميول ءل- ل11: قل هندعيو»# للفم 8ظعيععامجتمر ةسصم 725 (ذصع. 18. آ)ءع. 1324) 0

 عالمامرتمع ددمعمو دصلععتسد هاسصتمستسست ه0 ةمصم» لزةممدزأاه. - 60821. تسضط0عأا 11

 ماد ط[عمطو ىيعصمع لع دعاطسعأتعم.  (هرسمعسلاتتتس طيصعتعاما لص 265 0155ءئاوللمصعع

 لتعم معتطسس , ةسحعام»ع قل/م-عل-لن_ن. - 6592. ةسط ل عع 81 ةطمعط ط1 0 ل عغو ءععسماب

 «(0هرحس ءصاقستسم ذم هرانع (20ء/ لع معاسعمتتع ععاتو ممتع. 110ع زمكو. -ح 6823. كسط ل عأ

 [ز ةطقعط ءيعألعغع 11- 8دعل عار يىعسمالا (نهدسس عما مهتم اص (مق(0هنس ظنا" عأ , | ةتتعأ ماع

 تاعتاعط 774720 قعر“, دمصم 905 (ذمع. 8. ةكسع. 1499) دهمتنطتم]. - 6824. دنط0لعا 0

 [1 ءعا]- مهطحتر كيعصمتن. 0 مانك عمستت هتعسسس و ةمنعام»ع كاطعتلعط ده عربعد هل - 172 2ع

 |[ 0مم" ظعب] - ءآزرعسللا - 60825. 2سمط0عأ 8 ع] - طعزو عغر يعصم#» 0ع 18

11 66 
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 ةوتملا ىرهبالا رمع ىب ليضفم نيدلا و كال زم 110 ف ةدبز 4“ [ءاهلا فرح ىف هايصفت ىتأي]

 دبع نب نيسحلا ىلع نأ سيبرلا خيشلل «ينارجكلا) ىوقلا ةدبز هدا“ [44.] ةنس [جعب]

 ىف كلاسملاو ضل ناب ىف كلامملا فشك ظحبز 1مل 8. نس قوتملا انيس نبأ دللأ

 ةنس قون ىورهاظل اظلا نيهاش ند لبيلخ لضافلل [اهن ارماو] اهناطلس ميظعتو اهلامعاأو رص لداتحف

 مج

 خدرأوت ركذ ةاداخ كو رثانلاو مظانلا ةقبحو نع رجا ام رداوكلا بسافت نم هيث عدوأ خلا

 هيراتلا يك نع اًضرعم اهصاوخو ةكلممولا نزوح ننساكم ىعو هلم دودصقملا هةوسهكلف رداونو

 امك ةوفصلا هامسو ءاملعلا ضعب اهصخل رت اردان الا تايبدالاو خيراوتلا بنكب اًطيحكم رداونلاو

 ىدنلا ميحرلا ىبع نب دمحم نيدلا ىفصت مالكلا ملع ىف مالكلا ةدبز 405 ىنأيس
 ةحبز 1“ ماعلاو صاخلا هيلا ياتحي اميف مالكلا ةدبز 4“. د15 ةنس قوتملا ىومرالا

 | 110ع 0عدوتراتممعس ةععتسم ل مسعس ذم ]نأ ععد طلم]. ع 6820. تسطع 11 ...ى يعلتمال

 لع ..., ددنعام»ع كلا" - ءل- لأ 31/م77]0]0 1 عزرا 0سم" قلطعلت"ةر | موكا ] ةصطتتللتل [ 0

 مع. 26. للم. 1261) رسمه ]. ح 6897. #دسط ل عا عل - ءمدكلذ ع1 -ط عال قةسأ3 عار طع

 رتسسس ةصتسحلتسس , ةسعام»ع ةطعتلعط 1ععاه قاتع لل: ط1هدعقن عبي كطلملاعأ ةاندغ ّدأنمو

 هصصم 428 (زمع. 25. 0ع(. 1036) دسمرنانم. - 6828. سطل عع آ[جعطغ ءل-دس عرض ةلتلعو

 عورصمرب هرعرتم 7( مد/ر 6 - معمل .٠ ع. 0عععترراتنمملك ةهععسداتمالم ممكتتس كمت'انلال 0ع

 لععزومماتتزممع رعتمستسس ءأ (عمعطتستا. 1طكرتغمرسع لمملععتس ءيرنتطتس 0ع زرته ععامصاتتعي 05( ةصتطاتقر

 كدلامصم |آظكستعنمومع] كععرمأت دصمعمتأ [معلعملتقو ونسحنس طغعمع دسعتنتق ل[/0/1/ لت ءزب كام

 فبل

 5 ل م/م غو ةمصصم ... دتمعاتتخرب © ]لذطعم هيف رك مد]زك ء] - معتق امكعتمأام ءععععموتغ ءغ ذاه

 هرعودكق ءدان ممسك ]لغم طقمتصتصسس لعوامل ءاع. آن ءلتغ طنع ءدواتعماتمسعم 1مهةدئلطسست , للتقق

 ه6 ممعامع ءأ مرتمدمع هرتماافمتع هعتمأامع هكاعصتع لتلك كلاطسسسا ءةدعغو ءهغ رسعلتمع هدنهالفصت

 طزمإمرتامس عن ممدمك ممضمالمصعم ةصقعتضتلا. طلععتور ةذصوستلاو دسهاأععمتلل لتتقضلال 710701061

 اماعصلتر ءاملطسس ةعئلتزععأ ممعكإةصاعم ءأا دتعطتناعم 4عععرأت ممررتمم ر, طئقامسمق عأ مهتتفع

 الممعم ةأمعس]مععم ىتللفصمق ءا عمتك (امضانس آنطعمو طتعامصاعمو ءغ مطتلم]هعتعمو ءةضرتا ءءاعضق

 طمعاعم حتس نستلحتس لفمعانك طقصع ءرتغنمسعم دصع]اتمععس رنمعاعسس ءعععضردتاو ءار نأ اما

 ؟10عطتقو ءرتكمسعم ةنمتس خيرمعل ممس”ينمصمحلا. ع 6899. يكسط لعغ عل -اطع عا ثدسر ضعفت

 هرولتممتق لع رصعامربطج ةتعج, هدسعام»ع كير( - هل - لاو ةقله]عستسسعا آظثعتن كلل ءا-"ءابفس الل ندأغ

 0, ءمعر ةسصم 715 (ذصع. 7. كرر. 1315) درسمرخأنم. -ح 6830. كسطلعغ ءآ - اع عا ثددو

 ىعرسمرع هيمن ممتع لع ئتعم نستطسم ردتعم همطتلا ءا راعطعإو هرتانه عدا. ع 0831. 2كسط ل عا

-_- 1) 
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 نب ىلع نيدلا ءالعلا ئشواف' ةغللا ةطيز كن# رداونلا نم هتسرهف ىف .هركذ .ىظويسلل فيللا

 كك نسل لاعفنالا ىف ىلاةلاو ءاهسالا ىف لوالا نيمسق ىلع هلعج [01 ةنس ىنوتملا ىتاكلا] دادم

 ءامسالا ىف تافتصملا ةحبز 40* ريزولا اّناي ىفطل اهعمج عورفلا ىف ىكوت  لداسملا

 مالكلا [ ماع ] 5 ملاعملا دك ل "هأ* طلاس ىيونملا راغجكلا خحلط ند دكوكمل تافصلاو

 ىناعملا ةحبز 4040 5 ةنس ىئوتملا ىدنهلا ميحرلا دبع نب كيكم خيشلا لضافلل

 ند ] رفعكل ىكورت جداصنلا ظحبز 1“ باودا ةعبرأ ىلع رصتخم وعو لاقملا اةحبز م“

 فلاو سيخ ةنس اشاي ىسح اهيلاول ءاعنص ةنيدمب هفلا باوبأ ةخعبرأ ىلع ىلايعلا [ دمحم

 ىناهفصالا بتاكلا دود نب ني نيدلا دامعل خيرانلا 5 ةردحعلا ةيخكنو ةرصنلا دك 409

 نيعبرأو ةينامت ىلع رصتخم ىيظعأولا كلا 0 اذ سعلا ةردصف رصتخم وو هآ)« خنس ىوتقملا

 خلا معنلا 2 ْح عيمج ىلع دماحملا عيمجاب دلل دمحلا هلوأ باوبا ةتس عوبسا لكل اباب

 ء1 - 1عزعو ىعصم» ا(مصعمأ ملكت هامس ءصامتجلم ةملتأتر هسعام»ع كمت, وتل ذص املنعع

 ]زطعمرصتس 1]ماعم ةععمأو 15ععاج ءزاع رمعماتمصعتل [معلأام ع 6832. كصسط لعغ ء1-1هعطقأو

 ىعسمت» ا]مهجتحمع , ةنعام»ع 41م-ع0-0غ7: ىلآغ طعن: 31:00 | 16 معآقر ةمصم 6024 (طصع. 22. آل وع

 12260) مممن0]. مسك مععدتعسم» 1ص لسقع مدهاعم لتكتكمسس , سمسم جلاعتج 0ع همدتتسأطانقو

 حلاوته 0ع مععطتع معلب ع 6833. /تسطلعغ ع]-عق ةغ11, ءيعرصما“ ع3ع10510118[5 0185

 ال1”: ماع طراز طمعإم 0ع ةحعاتعتلتس لدعم هةععدصالمعتتك ءما1 عملا '1دععاععي - 6834. يكسط 0 عا

 ءل رس هعدمم ع1 قا(. يىعرصم»# هععمأهدمتتل 0ع همددتمتطاتك ءأ جلز ءءاتكتم,ب دحتعام»ع )10/11:

 1[ مد: 16776 187 - ل للكس , ةهمصم 652 (ذصع. 31. 1 عطع. 1254) مدمعاطتم. - 6835. كثنط ل ءا

 ءع] - رم ءعم]أتسر نىعربمرع ععاتعأمصتتس 0ع دمعاممطوقتعمدو جسعامعع طعمع مععتغم هطعتلعل

 1101من ءلأ 8 ءرإ كآل-ءآ-"ءافس»س طلق دسصم 713 (ذصع. 7. كمت. 1315) 12201010.

 6836. 7صط لعغ ءعآدرس عصمت يعمم هةعماعلأتةهطانللا. ع 6837. ثسطلعغ عاد ددع ءقلب

 ىيءعسم» 0زءلمصتع. هدد معملتسس ل 021001 ءدرتأأع لتعزفامرت. ع 6838. يسط0لع+غ ءعآ-

 معع ةتطر يعصمع ءمصقت]!هدتتت. 0 مدتق ةدصعتعتتسم , (100 لزم“ |[ ظعتن 2101011760 ] لل 6

 ذم سعطع كةدصح معمم 2هعزم ههعطتع مدع ععأم ةصصم 1003 (نصع. 15. كسع. 1596) ءمرت ممدانلا.

 6839. 7سط0عأ ]3-11 6عععمعع روع 8 هلعطط ء(غ عا-هدععأو سعسما» هرعرتم 08"ءا 1. عب

 حسحتاز1 عع لعاععاتق مءعطعتت , هسسعام»ع 17740 - ءل- 0: )1 01رمتروتن عا عرب كلما هتةتتتعا ل ريل امنا

 ةظعضتطحم ةمصم 597 (زسمع. 12. 0ع. 1200) مدمن. طوتغمرسع طئقامرتعو دع هرعنع امو"

 -  4012-مور»م/ هععععروامم ع 6840. 2م ط لعغ ء] حك ةلاجأسو لعيردمال» ءمطعأمه01(2ان111. 67

 معملتسسس دسم نسحلعمعتماو هعغم ىيتتو 0تةممعتطس , نأ تكتم طعطا0مددهلأ ةعدرع قمرتتم اهطاتتمح 0

 علما [1معلرتا زان آمسامطتع هزغ [82عدع هددصتطاتع طعصمتع رم ءزسع طعصعل تك هرسصتطمع عاقب -
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 وع. 141 ةنس ىقوتملا ىتسامركلا  ىيسح ىب. فسوي لضافلل لوضالا“ ملع ىلا» لوصولا 8كبز : ما

 لوصف ةرشع ىلع هبثر خلا شاعملا ماظن هب ام 51 انادع ىذلا هلل دمكلا هلوا رصتخم ىتم

 زيجولا هامسو هرصتخا ث ناخ دمحم ناطلسلا نبا ناخ كيزياب ناطلسلا هتيطخ ىف ركذ

 [ركب ىأ نب نورلا دبع خيشلل] فيطل ءرج رصنخم تجربزلا همت# لصفم حرش هيلع هلو

 هلزنا ةيوامسلا بنتكلا نم روبزلا 1 خيرأتلا ةسرهف ىف هركذ [11 ةنس قونملا] ىطويسلا

 ىطويسلا لالكل ظفاحلل ةلاسر رجهلاب رجرلا #1 مالسلا هيلع دواد ىلع ىلاعتو هناكبس هللا

 ىوعملا هللا ىبع نب ضمحا ءالعلا ىال مزلي آل ام موزلب فّلعتي مناتلا رجز 65 اضيأ

 ةخسعمارهلا سصمرجل سفنلا رجز م1 خسارك ىمعنرأ [وركنلا ىف فلوم وهو] 551 ةنس ىقوتملا

 [لكشلا ةعيدب] خلآ ةلاقرزلا 450 خلا لقعلا ضيقمل دمكلا هلوا لوصف ىلع رصتختم

 0 ا 5: 3 20 2 2 اك ميما
 ىبطرقلا ىرغملا ةخلاقر ولا [ىداب] ريهشلا ىسلدنالا شاقنلا ىبيحي نب فكسأ خيشلا اهطينتسا

 0841. 7سصطلعأ عاد معرتلو ىعصم» هتمعو نسم 30 هعاعصأتمست مهتم عل مز 0ائا0111 ]7715 عمل 6

 هاب ةهمعامعع طعصع رصعرتام 7” عرب 0]1ععارب ]16[ عيرضممعاغو ةهصصم 906 (دصع. 28. كلن

 1300 رصم#عاسم. "['ءحعاسع ه0 عيىصسرعملتل ؟معسصمسر نأ ذاق امعارتتغ: آمسم 1)عمو وتتت ص05 4

 زل لسعتاأم زم نسم ؟تلمع يلام ءدأ ءاع.ر هغتص لعععتس ةععلممعم لتكتكتم عدا. كس مه عامتمسع

 تملامصسس ظمبرععتل 1. /من» ةدلتحستن 2لهزرمسوت» عل كلب ظلتطتس ]داغر ءأ ةعتسك ءرتامدسعم

 11: نوع لتعامسس ءأ يدستسعم أهتم ذم عدتص ت11 ععماتعستسع ةعئبطتس ءلتلتغ - 6842. 2 عد

 طوعز هلي ءطسصويفماتلطسع.  (هرسمعملتسسس معلعتلم ءاععحصاأل فرست ع ءطغعمممتل, | ةتعامالع

 عاعتاعط قلل - عا - "هايتس ظعرب قطع طءاس] كميل [دصصم 911 (صع. 4. طدص. 1505) دصمتأان0 ]د

 ونسأ ّذص هعمرباتس ةهلتعتم عدت طلقامرتعتم ءزسه سعماتممعتس [امعلل. - 6843. ظا1- كه طع

 مقكدلتست. آيئطغعم ءمفاتتتع لعستمسنقو سعس 1آن نم اذه عءعامسم اطلدحتلأ معتعاوكتام - 6844. اع

 2م طا'اط ءزدنر لتتمماتم معع 0[عاتعكتمسسس. "امدعامطق , ةهسعامعع ءعملعس !آةظلع لعام /-عا-

 مورو غم ة8دق. تمرر عاد مقتطر كمتسمت“ مادصععماأق. طنئطعلادس لع ههامدنع ةععمقو

 نأ رئعس ممم مععععجممام هطقعض ملحم ةتطن ئسرممتغ اهموسمتس !عوعس ر هننعامتع م6

 قكلتنعل ع قللملامل 71مم", هصصم 449 (زمع. 10. ةكمعأ. 1057) دصمتحاسم. [ آتطعتع لع

 عوصامحت] ذم سحلعدعتساد لعععم ظملتمضسنس 1ةهعاعتأاود لزماض اساسه. - 0846. كد عال -صمكفو

 لتستصمالم ةصتسمع , مسعامعع [[نكحصعأع [آ1عضص عانس. (اهدصر عملت ّذص ةععالمصسعم 01 5اعطتنأتتلتتو

 نسمل ذاه زصعأبلا: آمنه رضعصضأته لهلمرت تاع. ع 6847. آظا- تعععلقل عار نسملمكق

10 

 ا

 10 7ممءم/ع/. [1مهاضصتسعنساننت | ءاععمصتتع 1مصصخع]إ, نسما ه هطعتاط 1عثانمع ظعبب >" هاو

 [11- قم عنعأ ملا داروغ لله عاصم (ةهسانطلقب ددلعم [| لال |][- ءاعع"ءللعا لتعم, ههتعتسعتل
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 [ءالضفلا فلا] اهنايب ىفو !اذج لاثملا ذعيدب هلآ ىهو ةيكلفلا تاكركلا ملعب .[فلعنت ىنعو]

 دومزلا 41 ةنس ىفوتملا ىناولحلا ةمدالا سمشل عومج# مسا نيرز 48 [عةديدع] لداسرر

 فدح 3 هفأأ ىنيادمال سايأ نكز "مح, ءامسالا 0 ىئوبلا امعركذ ىالأ توقاملاو روضخالا
 -7 6م

 ىدادخلاب فورعملا ميكلمل دعازلا روصنم نب دا باهشلل ىراقلا ةّلو هدا ةيواعم نب سايا

 ىف ءافصلا لالز ةمم* نخلا [ايبرع] امالك لونا ىذلا دلل دمحلا هلوا ىلمرلا دمحم نب دمدنو

 ةدغلأ ىزاولا ىلامراكلأ 0 لأ ئب قي ند كيمحم جدفلا ىال ىبسراشف معلص ىفطصملا لاودحأ

 نب دمحم نجرلا نبع ىال رقفلا للز "مم“ ناليك بحاص هاشليف نب جات رصن ىنأ ناطلسلل

0 3 0 3 : 6 500 ٠ 
 ند ديح رودملا ليمذز اممد هديولئاخ نبال رودملا ليبثز "امم  خنس قوما ىملسلا عييسمتخ

 لسعتأ. اندسنم امعاسس عمال ن100 ء1ععمص لم دلتسمع [مهنتقع ءقأر ذم ةعاعسأتم 12101111112 20ع]عةاتانللا

 ىعممتطعو ءغ ه0 10 لعدعتطعملسس تع طعمع دصععتغت اعدعامطتق [سنلغم5] ءمدص هعدت عتتاتتأا.

 06848. 2 ععاصر مدصتع زم ةطتقأم لتكتماممق. مرد عم ءمل] ءععاتصتسا ءددع هلمصقأندطتت 2 ال ءزر»ة-

 67- مقرون عأ 1101م2, صمم . . . رتمرأ1ن م. ع 6849. ظ1- كدر ه :00>2 آظظ1- كلعط لطقخت

 ىنع 5-81 ةغعنغ 1]18-كعط هعر ةسمتدعلاق حتصلتم ءهغ طوعدعتساطسق قفصلتلدتق. 27-4

 ناضستوسع ءقمرستس عمم مغ ذم اةلمرصتمتطاتع [7/- ق4عبمو]. - 0850. 2دلعدم آرت ذقر فمعصتأتو

 11. 8زموممطتم 1/451 82ه 3160(مقيرعر تدهس ل1042 ىمرصرمكتتل. ع 6851. شهل1 عا

 ءا1- ءقعتر هيعمع» !ءععمامو هةسعامتطسع ىك7عقمط - ءل- لأ قلادسعا ظعت» قلمتنعت» ةالقلا

 ماتلمعمرطم , حنلعم 11400408 لتعام , عع ةلمارمدموسعل ظعض له مصتسعل لمسافة, كزسع اذطعت

 زام زم مزغ: آمنه 1)عمو وسأ ةعضضممعتت | ةعمطت نس ] معععاوجتا كاع دس 6852. 201

 عل -هدققيم دوسم [ائصرتله ماه( وهأتق لع ععطسع مئهنطعادتس ءاععاسسس ءممعامساتطاتق. 5 ععاربأاتلا

 معك عسس و ونتم0 قاد ا/مل']ع 1101من: أ عرب كلآتسعاأ عزا كىكطق عا“ لك متضمنا لكتتت

 كلامصم قلقدع مو“ 10] عج 111ء]رم] معمكتسعمع ]ك4 لج مهعأمع ءمالت 0ةانأأء

 6853. 7ه1ع] ءع]- 1 عمر 0عقععطم مهسم ععامأتم , هيعام»ع قلاع قطعا" هزيرصمتا لل 0]رمتتةتاءاأ

 8 مرو - ءل1رموعرب هل077ءر»رم ةصمم . . . رتم»انم. ع 6854. آاظ1- تتنصسطأ] 3160-181 عرج ءعر

 رددت متاتست ؟هادصلتسم , هنعام»ع 157: 161 ]مممءعق]. - 60555. آكخ1- ةنمطلأا ظ 310-1 0 عاكحك عدو

 ردمسك م ماس "هانصلاتست. هععممتا 1101 ميوت»ءل 1 ءزن (نةسعع ]71011 هلزكع» كلل عالم طادا لك عتناأ-

 مممرمع لتس قكمددتطسك 0ع لزج ععدتك معطسع هاتلتطسع. -ح ةهؤق. ظ1-كءدمز ءعطغ1] ظآ]-(ةغلأو

 عامعاطعع دعضتتس لع ةييطتععملم ةعصتصج علته ذهلستف. 608406©  | قسواعم ]  ءعمانتلا

 ننتموسحعت ماه معمدستتا طعصع دمم0هلهتعر ع نسح قوررتمل# ماسععع معكم تطعم 1766777



 5ك

 قردنكسالا لاوسلا' نع :باوجلا قف“ :ىرولا كنز: 0+65 ->كيالا نخاوم دياتك اق اتاينا اهتم

 فارتقا ىع رجاوزلا 4مم. اًمامت هيواح ىف اهدروا ةلاسر ىطويسلا لالجلا ظناحلا ةمالعلل

 نب نسح دضمحا قال رجاوزلا 161 ىجفاشلا ميركلا دبع نب نمحرلا دبع حيشلل ردابكلا

 ىرقملا هللا دبع ىب دمكم ىيدلا سميش مامالا تيشللو [70] ةنس ىوتملا ىركسعلا هللا كيع

 ميقا فرح ى اهركذ_ نايا تيدكلارى "رف نبا, ةموطنما !ارشب ىف مرعلا كلوز ال

 قال رظنلا رعاوجو رردلا رهاوز 41 فيس ةيشاح رداظنلاو هابشالا ىلع رهاوجلا وعاوز

 اذعو لاق رت ىكيسلا حاتلا هلاق 5." ةنس ىقوتملا ىفناشلا ىدنجخلا تباث نب دمحم ركب

 نب مساقل وحنلا [ملع] ىف ايايخلاو اياوزلا 40)* ىتاشلا مالسالا رخن هنع هيوري بانكلا

 لامكلا بيذهت ىلع لاجولا لئاوز 93 الإي خماس ىثوتملا ىوحكنلا ىمزراوخلا ريسح

 ناميالا بعش كئاوز هلو 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركبأ قا ندب نيرلا نيع ىدحلا لالخ

 ما-ه/ ز]مععمصتتل. - 6857. 8| - كعمل 1١-11 ءءزر زعمتمعتشسس ةعمعتل ءةضتااعمق. 1!ءعرمص

 عسسل ه0 نسمعفالمصعتس ة4لعحعمملعممتس, ةنعام»ع دلع 0معءعاتهدهتسم !آظاةطام لءاما- ءل- لأ

 مورا.  "امدعاحاطسسست ةهدم 114م2 ذصاععمتست زمكعحتتا. ع 68358. 7-11 عع ةزذعر سمصأأ»

 ررسمطتطعماأتمو مع معععملم دصمعمو هيرستستغامماكتع , هننعام"ع ةطعتلعط قلل - ءل-”مابتسم ]3 عزب

 مكل0- ما -/مممن» كطملطلام. -  ةمهقو. الظا - ك عر قرأ, دسمصتام ممطتطعماأتمو هنعامرتطاتق

 قانا قاقسمل ]7 معمت؛ ظعرب لطلماامأ لعاطعستو همم | 352 (ذمع. 9. ةلآمعأ 992) ]| همام

 ها( تطمتزلعط هع آطصخسصس ىذ/عروع- عل - لثو 71ه وتجعل عرب قط[ لهع7/مع] ('خهددصت 1آرععامز عيد د

 ه860. 7 ءدجنل ءل -عمعدط , ميسصماكم ةمالت كاساتصتق. .('هدصتص عمامسسع ذم قضععم 177: 1007

 لع ملئانمدتطسعو لع نسم ذص ]اناععج 2/4» لتععطبع. - 0801. 2 عد ةلطنع عل دز عك فطتعي

 عمصمرممع ةراعملعصأعع.  (لمدعمع جل اتطخسس 2/7 - قل ءاا]ب مع [ل]- 8 ءاعنض لع نم هير

 لزعانررب موال اس 6هقم2. كعرح قل طنع ءعا- له عع رن ع ل عر ةطتع عاد ممامقم. 035581118

 عرامصلعصاعع ءا ععصصمع ءمعئاهاتممتعقر ةنعامر»ع قاب ظعا» 21ل0]مدوتسعال ظعتبع 'انفغانا

 ركل مزعل كطمطظتامو ممصم 483 (زمع. 06. للمس. 1090) ددمعاتم. آمسامطت» ه 1107 - هل -

 مدار نسأ هلزاعغع: طططصع اتطعس لملم" ءا- ةءلام» كعلم اعماع مسسعاماع ءماتتل ع220138[.

 6803. ظا- /ءرحح نجل ركع ظا - لك ط ص طق ل, هةعلعع مملتامسصمع ءأ اهنتطاتلح 0ع ةجمامحتو

 ةهسعامرع ( معرب ظ عرب 11هوعرب لعام مم ءسربم (ءمدستسماتعم, ةهصصم 617 (ذمع. 8. للمعن 19220)

 رومصامم. ع 6804. 2عاكلذلأ4 عل عنز غلو ملل مصسعمام ن0 1[كملزاأةمصهعمع ذم اتطعم 1 ءاباأأب

 ]لإ - ]6 نلأ درصعسم»مامع , ةسعافتع لعامل - ءل- لق قلاا- عا -"ماتسمنا 1ع قلطغ اظعا» كك0برتاافب

 حمصم 911 (تصع. 4. لسص. 1505) رصمرعاتل. [1لعصد جه0للز(ةصعمام ه0 هرتع اوما ء/- ردنا ن
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 .٠ “ا 0 ا 3-6 57 98 09 . 3
 كنك ىلع دةجام بأ نلمس كارز ادد ىدمرنلا مهلك ال لوصالا رداوذ كداوزو ىدعهييلل

 --- هب 2 ةراسلا ملا 1 0 0 5900 5 كل ت7 58
 ءايركز نال بيعت شنلا عورش 2 كداوز هلأ ايدرق ىناب ىدرنلا نةس حرش كماوز هل

 3 نوكي ال ام اهيف عمج [هد.] ةنس ىفوتملا ىئاشلا ىنميلا ىلارمعلا ريخللا ىلا نب ىبحي

 [مامالا] كنسم كداوز 141 كيناسملا كناوز هملء ةدكيدع بتك ىم لداسملا ىم بّذهملا

 قلردطلل طسوالاو رغصالا نييجكملا ُقَناوَ كم ءاولا هللا كيع هدلوأ ىليخخح ند ليحأ

 رئاظنلا "تناوز] 401[ نس -قوتملا ]' ئيثيهلا“ [ركب قا نب ىلع] نيدلا روت ظفاحل

 02 ىقنقأ [ىسلدنالا] ىليبشالا كوحم ند يح [ لضافلا باهشلل ] عداوولاو عداوزل كدحأا

 5 5 0 31 1 : ١
 فورعملا نسعتأ ىب ليكم ركب ننال برعلا ءاروز احح ىمعاونلاو ىعاودلا 8 نأ وذا

 1آ8621/مع7م ءعلتاسسس و, عا ج0 ل ءممل» ءقعمعب/ جه مطتلمدموالم 1غ 0عح# ءمدص ممقتاتلا 5011051[. ل

 6865. 7ءرصك م14 كظمصعم 1[طم 31[ غن ءطر ج0لنةددعسام ه0 طدهلتئاتمصعمر ونسمع 17: ل176

 جدل ازطعم5 نستنموتنع 214ن/عمدتمست لص هم جلئ6مصدتست ءمعرمرع طقطعأور ةنعام»ع ةطغتلعط

 [ 51 ء]مات-ءل-لهة] كقلرمعل ظعس قلع ظعل» 8ى. 1 لعص ةلته ه001ةسعمام ءعاتلتغو وتممل

 11ءن/]ر عزت تموتع 1ععزأام - 68060. 2ك عرك خ10. ج00: (هسسعصسأه ه0 ءمدتتل عال هتتأاللل! 18 0]نانق

 ىكوردعتع جه 1”تمملس# ءلئطحسص و وتم مهتتام ممكغ مجعت202>جطتطبسب. ع 6867. ثعامم10 41

 همن 1.81-عط ق1 عاج عغر ج001ةسعصأم 0ع معنعدلته زادعمك هطمقنتانعأ ةمععتملت طق. قال

 201م6 7” هلبرع عرب ك2[ لع“ لمجمع 7”ءسعنم كطقطتنمم ةهسصم [ 555 (ذمع. 10. آل ءع

 1162)] دصمعاسعرو وعمهععاتمصع5 طتع ءمالعوعتغو وسهع مع ذه اتادعو 1101 عاملسعاب وتتتلعتس

 رسصتلانع ةعئماتم بمععمأم ا[عودصكتع, -ح 60808. 2 عرج م10 عار ءةةصنقليب ةللْهسعمأمه هن

 مملتغمصستصس مصممو 1/1ءعم1ن0 لتعم - 6809. 2 عرب ل14 دصمعس دل, جل0لئ(ةصسعمأف ه4

 هردانك كقلمدبسم0 |[ آصحتست | قكاتسعل عجن ظطهمطعآ ه ظلخم 4ط0لهل]هأ: 1781- ضفارقا ءلتاهم

 6870. 72 عر 110 ظظ1 - 3آ[ه:ز سعتسو ج003مدصعمأك ج0 دتلصتسسوتنع 1/0نعر»و دصتصاتق أ

 رسعلتسسس , ه 1قطع متن رص ممكتاسسس , هننعام»ع [1ذطنم ايس -ءل- لق |[ لآ: ظعب لطلق ظمات]

 زق ءةا1ء مرسم, [همصم 507 (نصع. 10. لصا. 1404) رممعتم]. - 6871. [تعر 434 عءادص ءاد مند

 ىع 1" هرع410 ء] - طءدقنتعرو ج00ئمسعماو ه0 ؟هععه ذم (هموصم ةعنسن]لعو ءأ تتلتاهلعق

 زماعا]: ععماتحسسسم , ةنتعام»ع قلاع قلالعلاعأط 11ه دءقن عرب ة2لم]رمتستستعا ظعر» 1 نلنأتا

 12م ءيعلمم#.  ةيتع لع ءوطتع معومتعتمر ننمع ماسععم ةعمعتك هلستااسمأ]. - 6872. طاع

 726م 4616 ع 186-11 م1606, عمه زمل1ععائعماعو هغ (ةمضتطت] عمر هينعام»ع | طعمع هتعضأم

 57ء]رمطن- ءل- 01:]  كقكطررسعلف 8ع 81هةمستسعل ]دل [ قسما ] , ونت طنع ؟ءداتمته لانقف

 ل" ذم اتطعو 1277- 11ءما]رأ مع 17]- [ءما]با هوو همام ع 0873. /مسعت ظ1-كعمطو

 رمتج دم ةعدطحسس , ةسعام»ع قلق 8ع» 3101 مستنءا عرب ءالمعمت؛ آنعجتعماو وم , و



0144 

 فامسو دراولاو ةلحرلا ىنعمب  ىجات  ةغللا ىف ءاروزلاو [191] :ةنس قوتملا ىوغللا يرد ىباب

 ىوغللا ىناودلا ىقيردصلا لعسأ ىب لديكام ىنيدلا لالج لضافلا ءاروز 006 ةبسانملا" هذهل

 اما هلوأ لوقلاب اهدرش 0 خلا هبيتوبد للضفلا' هديب م اب كيلا ىرمأ ا اهلوأ [1..] خس

 ىلع ةلسلسملا ةلاسرلا بيذهت نم تغرف امل لاق يلا هيبن ىلع ةولصلاو هيلول كتمحكلا ىعب

 نأ تدرا فئاقدلا نم ةذبنو فداقكلا نم ةدبز ىلع ةلمتشملا ءاروزلاب ةموسوملا ةدبؤلا

 نب رضف نب |نمحم نيدلا لامك اهحرش  ث ىتاوح اهيلع بتكا

 ملا دماح لك ناسلب دومحم وم نمل كمحلا هلوا ءاروزلا فيقحت هامسو

 ِدأ ليدأ ند رفعج ليدحام ىنال نادوسلا كعز "نحو اهحردش 50 1 خنس ةرخالا ىدامح

 لك هيف عمج ءاوجا ةثلث ىف بابلالا رمثو بادآلا رهز 40.4  ه.. ةنس ئئوتملا ىراقلا جارسلا

 راكفالا رز باب ؟مر*# كنس قوتملا رعاشلا ىرصحعلا ع ئب ميعاربأ فكاسا نذل بيغ

 لؤزرب لزم»عنل لثعام ءعأ همصم [ 321 (ذصع. 1. لمص. 933) | سمعتم. اذ هدع تمص« لتهل ءءاتعم

 كس دمتومالممتع هع زمععلعصاتع طقطعأو ءهغ معمراععس طقصع ةتستلتغقلتصعس آتطعس ذاق

 ممسستم مجازا. - 6874. 72دسنعت انطعع هد 'اةععتلع تعيس لتعاطتعق ءعغ ده طعمع دصعتتتأم لع/4/7-

 هل - لاب ]71ه موت عل اظعرب لعمل كملفعإأن 10 ءعماماغو هصصم | 905 (ةصع. 7. لملم 1502) | دصمتاتمي

 ءلتطدمب نست لاه زمعلرتا: (نهرصستاغم معد رصعمم "آلطتر لص تيزانق رصدمات طعصعأل علته ةدصكأو 03

 ووؤوركأ ءاع.  طمفاعم ءىيضسعمسأمتلتتتلا ذه ءاتللل نطل ]7 مىرتتأو ناتك ءه امصاسس (عحعانق 1 ععطق

 حلروتحتو طمطعغاب نسمع ءحما 1 مصطنع ءعأ تلح امعامأأ1 : طووعستعستك رعدعس 1 ((عصلتع. آطهتتق ءزانق

 ميررلعم عا مرعععمللم ةسصع# زانق معمزطعأاو كاع.  (ذنسر ةصوتتلاو اعهعامأكتق 6001100

 حاطعم]اح أ ةئعرد ىالعممع زمعامج حد عاتمسو قسرتا ععاعصتتك ءأ /تتيت*/ لتعاأتر نسيت لعن معلل 1 طأ(ةكنتلل

 نأ رمعاعست مععماتمسكتتل ءمصاتصعأو ذص يسد ىامددهم هعئتطععع دئملطست. "لكس 2 ءرنمأ- هلل

 1/01 مووت عل مر لما" طع للغ طرف بيبرس عصمامتتسس ل هلعتع 1ل-كم متم لتعاسسس ءعلتلتكب

 نحز (عحاطتسس ملسصتحاتست طقطعأ ءأ زاح ةصعتمتأا: طمتته ءأرو نست !اذصختم هدصصتنس !ةتتلمص تلت

 [دنلمطتت»» ءهاع. قطقم]سانك ءقأ درصعصتع لمستلمأ ل]1. ةصصق 928 (ذمع. 1. آلءع. 1521).

 ]رعزملع كمسسسعص( معتم ءهمرضرمسنتا. - 6875. كمطل اكل - ظسلقمر ةطقاتمعساأته ةعاطأم-

 رسم. هنعام»ع قات, ةلم/رمصتسعل لملم“ الث ءنا لايسعل لظاتي- ءامع»(ي (نةحدمت طنععامت»عب

 حسصمم 500 (ذمع. 2. كعءعرتا. 1106) رممرعانم. ع 0876. 2تحطع ءعل-هلنط مع "ا" ط ةسسفتت

 ما]-جل طنط قمرععع دهمتحسس ءأ ا[صصعاسص سلتسم. "1'ععع 1مهعلعتلتو ذص نستطسع قلتو لامع

 آر" ]ارز اعرب ملغ 1لمعر» م طموعامب حصصم 453 (ز]مع. 20. لمص. 1061) دتمةطتتلقر عد 12185

 هروصأإد ععصعتف ]ل عونك - 0877. كدطع ءاد-ةكلعأتعب الوعد موينئاهاتمصونتل. - 60878. 1؟!-
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 ىماشلا نولوط نبال ةلاسر نارهم نب ناميلس ىنعي شمعالا. رداون ىف شعنالا رعزلا ةم»

 ىزوإل نبال فينالا رمز 4.44 ْخلأ نطبو رهظ امب ملاعلا هلل دمحلا هلوا [10] ةنس قوتملا

 ىال مساقلا فاصوأ ىف مسابلا رهرلا هدم. ([ه9/] ةنس ىئوتملا ىدادغبلا ىلع نبا" جرا" نكع

 داوقلا مساقلل هفلا 010 ةنس قوتملا رعاشلا سقالق نباب فورعملا هللا دبع نب هللا رصن حوتفلا

 ءالعل مالسلاو ةولصلا هيلع مساقلا نأ ةريس ىف مسابلا رهزلا هدأ هيلا بستنا ىيح ةيلقصب

 ةاوفسلا# ناكلاب ؟نفاوشلا نم "ايراح صك "رق" اي" ةنس قوتكلا ميلق نب ىاطلغم ىيدلا

 تاكربلا وبا كبصتخاو «دعب نم ءافلخلا خيراتو معلص ىفطصملا ةريس ىلا ةراشالا هاّمس باتك

 َ ,' ا . 7-5 5 506 ا
 ردا كدحأ ىليهسلا ىلع هنتاضارتعا ىلع هيف رصخقاو 11 خنس قوتملا ميخرلا ديع نب ليكم

 وتولا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا كبع ىيدحلا لالكل مكاحلا هيف 0
 مط

 دعاس ك0
 8 يو نا 0 0 0 ا ا ل 7 ا

 نيداشملا ملع 3 ىنيناسيلا رز مخل ةيدوكالا عدانصلا 3 ىنومئتاسملا رغز احل 94! ننس

 جكدطع 1]1- كم'دمطر 10هععع رسل ءيععأل لع مععطنتع هلمعتلةتطاتع ]ئممتعصاع 1. هب

 ىكو7ءقررج ران اق عزا لل لمن. "اهعاهطك هل للتب ل7 كرمسفم نتن ههصم [953 (مع. 4. )آدم

 1546)] هطلتغو علئطتص ءا زكح زمعارباعمس: لظقتتم آلءمو وننأ ءدلععلم»و ءا ةماعتم» طعصع

 مموزأ هام 6879. 2-81 حطع ظ1- كصأعر 105 ءاععدصتو هتعام»ع كال - هل - "ه]تضمت: اع

 48 86ج100+و محاعم ة2طت»١ ءازرمتس# لتعام ءغ ةسصم [597 (صع. 12. 0ع(. 1200)] مدمن.

 06ع80. 8ظ1- 2حدطع اظ1- 8 ةعدانسسر, 105 هديطعتلعمع لع وسملت اهلتطاتق ( عسل. ةعصمعتأ قادر

 راماتإ]# 8 مع»مللم) ظعرن قكطلم//مأ طمعامم ةسدلعم لانو (م7نعطتع لتعامعس ءغ مصمم 507 (زصع

 4. معا. 1171) دسم تتتقو ل10 ءمدصصتملست» ( معينا كزللتمع مهعلععأل رو تبرد هعقع لص ءّزالخ

 ىستغمكطت» لوععا6 ل 6881. ظا - كتدطع 151 - 8 ةعتس 1055 ةسطعلعمس. 8اموصومطتم

 ف1 |ءايعتست ب يت طل ءدع طك عدمغر هسعام»ع كلة -عل-اأ» كلم عال ءامق وزن (067]. ةمصصم 762 (ططع

 11. لوح. 1360) مممءاتم. ظمقاعو ءدبص ددع] 1 0ععتت مدهاعت اه عجعععمةتغو نأ 10عمس معمطقماأعق

 هردت ا عرععع هغ مدسعج ه00عمععب قيتغمرسعم /؟/م47عءا لذ. ع. اتطصتتس تمس دصمصقأ2ةصاعللل 20 ؟ةكمس

 معمر طععومع ء]مع( عغ طتسغمعحسص اطملتضنسن عل هتعععلءصاتستسو همقمدتأل هتك.  دعاعت

 لك: 1[ ع« اي 11ه مترفتوعل عرب قلطل-ع-ءابفمر ةمصصم 976 (ذصع. 26. لدتص. 15368) 1201طتتتاو

 ءمتغمدسسعم ءلئتلتغو هطأتم اكو ننمع ءمصاعو الورع لتحعععدأر معوض أت عناب - 6859. ظا-/حطخ

 8-11 ةعتسسو 805 ةدط1لعصه لع ته ععطتتعو 0ع نستطسنع لنلعدع ؟عدمعستمم اعتمملع ةهتأب

 ةسعام» ع لعاايا- «ل- 01: لآل - هآ - "مأتم: عرج قلطق 8عاب» كميرواقم حسصمم 911 (تصع. 4. كاتصم

 1305) ددمعطبم. - 6883. كوطع ءل -ط عج ةغامر 105 طمس متم لع حعانطسع مما عدل هدتطتنس. ح

 6884. 2هطع ءال-ط عع مغص 105 طمع مصسس لع 00ءامتسو معتم ه1 عال عمامللت. نورد مم
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 ىنذلا هلل كبكلا هلوا ىرصملا ىوغزلا ركب قا نب دمح ةذيعشلاو ليحلا ملع ىف رضتخم

 ىحم نا دحا لك اهيلا لصي ال ةفيرظلا ةعنصلا هذه ىف ةريثك اًبتك تير لاق يلا مكحاو نقتا

 ءامدقلا كولملا ةعونل ءامكحلا اهفنص ءاسلكلا رودصت ةحورشمو ةسورلا"«مقلوفنر "للا": ورك

 باوبا ةرشع ىلع اهتعضوف نامزلا لوط اهيلع ملكتا تننكو هملع امب دانسا لك اهيلع ملكت كقو

 ىناثلاو ليتامتلاو روصلا ىف لوالا بابلاف ليبنلا نب محا ىيحلا باهش ةمالعلا ىلا .اهتيدعاو

 ضيبلا ىف. سماخلاو  ىنيذبعشملا ءايشا ١ ىف ,عبارلاو. ركالا قءا ثلاتلاو ردافعلاو جادقالا يف

 فيرط ىف نماثلاو فيلاعتلاو تاقوللا ىف عباسلاو يرسلاو ليدانقلا ف سداسلاو فيدانصلاو

 لحما بقانمو ءاملعلا رايخا بئارغ ىف نيحايرلا تاكفنو نيتاسبلا رز هدم ناساس ىنب

 مكوامسأ ةيترم 187“ ةنس قوتملا ىطرقلا دمحم نب مساقلا مهنع ىور نيذلا نيدتهملا لقنلا

 لع معاق عأأ5 عا ممعماتنعأتعور هسعامر»ع 1107 ربب»ءل 18 ء> لطف 1 ءآب» 27مهو]ناع ]1و6

 ©رعنع هما زامل: 1مسق 1)عمو ننأك عمق جرباأع ءهغ طغعصع ةمقاتطتتغ ءاعبور ءان ا[آهلغمةر اموسدتاو

 ا[زطعمع ح01 لع طمع دعاع اةصععصتمددرور معع (ملطعط 0150116 2112 3855ععلمتتل أنك, ءانتلل 5ع 10

 حصمتسسمو حتعمركتسل م1هععازم مننا 1معتصتتعأ ءأ مللععاتممدتطسع هةململتسسس هع هععمسست77 00عام. آت

 هدررزعم(اعع ه0 معتم عازرعج ؟؟عاعععع 0عاععامصلمو لع ته هعئرك ءصتصأرو أ ططهعجتما علل (ا1150آ1عو نأ

 ىمامع ءزسك ؟ظنتغر لتكجاتامحتا. 1 عم نسموسع معع ![همودتس (درتك لع طلع ةعاتظ علك نطو

 [معزعطحسسو يوسع زم لعععيد ءدمتكج لتعممعنتو ءهغ لاذطصسس ىلع 0لمءاتهستسم ذ7ع765 - ءل- أ

 ]تل ]18 ءرن-عءاربعا/] هطاصلت.  (مرجتنا ممم ةسسس» لع ةممقعاجسس هغ طسمفعتستطاتك ةعتأ , 6ع

 لع ةمعلااتم ملعمامستم ءأ دملطكم دسملأ “تعمر (عماضم» لع هةمطمعسلتك ظهعصمأهدتتك , نم من"ان» 0ع

 معاطسع مهعداأ كمامستللو 711/00 لع هولك ءأ كتكماتك, ؟مسهت» لع اآهسسمدلتطسع ءأ طنعععمتق

 معععمعتم , ؟عرب/ سو لع دسعلتعمسعصاتم ءأ حسا ءاته جلطفعععماتطتعر هعامسسا لع ةعاتظ عتق

 عوفممت نم نستطسع لتحتاتنمع ممعدصأانكل ع 68قم. كقطع ع] - طءدؤغعاس مع طلة وطتلخ

 ا - معو مطنمو 8مععم طمصا مرسم ها نهلمععم هعلصمتانسل. 111 ةأمعلمع ممعمع حتعمصتتل (10 تامطتنت

 م( دحتسامامه عامعتمعمع معامامضصنتص طغعصع لزعوع(مركنس  نسمدحتتس جمعام1هأع  (م1» 13 61

 110 /رعرررلع (ن6"اللر هسمم 043 (ذصع. 29. طآدت. 1245) رصمت سعر اعه0ل6)10.  كةامرستمم 0110

 حارطقطعاز نع لتكممدلاو يصاب ع 6ههن. |- كدحطع 1-11 ءععدققتسر ؟مدنعد ةدطستلعماعق 0ع

 زله طمرصت متطنسع, وسمو انطعع سلما م7- مل /م» ءىرصمعءطعضلتام  (نحصصعم دصسعاتو 2ةعزعس ةط

 آاررن قال - ءآ- لايف 7101 موب»جعل 8 ءمسمم كطملظتلم ءمسرمعتاسسس ءأ رصعمكع كطعسلّلا ةصصت

 7و6 (زمع. 6. للمحت. 1393) ةطوماسانس. ظرعملقعزعءكسع ه معممطعأمو نأ آل عنق مدنهزتاتستق 5أأب
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 ا
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 رت خلا معنا ام ىلع هلل دمحلا اهلوا تاملكلاب رمعلاو فورحلاب تاغولا زمر مجتملا فورح ىلع

 غرف معلص ىفطصملا ثيدح عفر ىذلا هلل دمحلا هلوأ رعزلا حرشب رهنلا حرش هامسو دحرش

 ةغيلب ةلاسر نأدعمشلاو ليدنقلا نيب ةرطانملا ىف نانجلا رز ةممج 51 ةنس لاوش ىف هنم

 ىريونلا هركذ ةنس ىوتملا ىوامسلا ديدْلا ىبع ىب ىقابلا بع ىيدلا جان عرابلا ءاشنا ىم

 نم رعشلا لاق نميف لئامحلا رهر*مأ ىتأي لئامشلا ىلع لئامكلا رعز هديه همايقب

 لقعلا ةيزمب ناسنالا لضف ىذلا هل ىمحلا هلوا فورحلا ىلع بترم رصتخم لئاصالا كرتلا

 ىرعاظلا سلجم ريما ىنابوإل اغبنطلا ىتالعلا ريبكلا ريمالا هعمج ىلا راشا هنأ ركذ خلا ناسللاو

 رم 100 ىدانا ىندحلا لك“ اهدنا 111177 ىلا ىلع وألا« ايف لئاتصف قى" ابرلاا رقز" مك:

 عيدبلاو هيباشتلا ىف عيبرلا رهر 107 بتاكلا رفعج نبأ ةمادق ٍرفلا ىال رابخالا ىف عيبولا

 دعاوش ىف عمبرلا رغز 15 07 ةنس ىقوتملا ىرسيندلا راطعلا نبأ كم نب دوا سابعلا ىنال

 ءغ امنح» ه0 .عطولزل5ه ءغ ءءعامعمه معه هعلتمع ةلزتطقطءعاتعم معمعععلتطع: ةمصم5 مماته ]ذا عمتم

 ةلعمت 8 عوغر ؟ل(8ع 0كطاتعر ءأ هدعتق ءقأ زاذن: ةطقسم آلعم معم طعم عط ءلتقر وتقع ءمصلعتأا ءاع

 طموجاعم بيرس عماد زاك قعدصممةستغو سعت ارم هلم“ ١8 هزلي ءآدسملأ» ممدستسفكتا

 هغ زكو هرعتع مان آمسع [)عمر نتن امهللتةمصعع معمرطءامع ءاععاتم تنأ العتق معمزرأكسق هتأو

 طمصمبع هعمهكجلا كاع - 6887. كدطع عا-ّرام قصر 105 طمضغمضصست 0ع لنكردانا هع مصسع ةصاعتل

 ]نعععدمس ءغ قصقعادطسسس. 1" عمعامطع ءاموسعماتم لتئا5معطتق ءأ ةعاتم ءاععدصاأع» ةععطعملت

 ييعسرأسس هط تذلاسعأت 127-عل-لأ: قكآ0-ءا-امعزق ظعتا ىك2طل-عءادنعزأ 0 اك عءررفماو ةصطقف ...

 ردمعأمم , ءعلتضس , نسما 26معء»# غمس ءفمضصت ضمروأب - 0888. كدطع ءادط ةسفتلب 5

 لمع حست ]عغمصتنس 20 هرتسق هم عر /477, 0ع نمم ذملكد لنععطتعخي. ح 68589. كدعطع عادط حس ةتل

 لمد مسا ءعمرحتست لع ”1مععلم ةاتسصتك ةصاتوستعدتسمع ور ننأك ءمعصستمام ءمس010عصتصاب .(ئةدصص عض

 لزستس هععيسلسس» ]نائععمم ءمرصممدلتكتس نسم0 زاح زمعلصتا: آمسع 1)عمو نست طقتستمعس

 معوعمعأممأتم رمعمأت5 ءأ المجتمع لتعاتمسحتا ءاع.  ةكسععم» ممععمأرو هع هلأ مياس دمدعمأ طسقت

 ل1: 1 هطمعأ6 لقسم ةعمقعمتمع 1'ههطتععمع معمعدز لله ]ئطصست ءما]ءعيلقدع.

 6890. 7دهطع ءع]-عمطةم 2مععم ءبيللتسم 0ع متعطتاتطسق مادماقع (مهل 6, ةنعام»ع 1اتا ل

 لمقر ع 06891. 2ةطع عاد عمطقي 8مععع ءمالتطسسمس. (نهردرسعمسأ(ةهتسق ذص هزاتق ل1716

 لع وسم مكه لتععطتعخب - 6892. يتدطع ءا- ععطاأأر 8هععه معلم. اتمهامومتهعو ةتتعام7ع

 اطل ة/م»مز 000سم لط» لمزم» ظكتتطوب ع 6893. ةدطع ءعا-ععطألو 10عق معمق 06
 حععتست ]جت مصتطسع ءهغ دمام هعمهغع لتععملت, هسعامدع قطب مانع كطتسعا علف ل101 هتستةءاف

 1دوو:ءعع»ة, محلعم ل18:- عمال لتعأم ءعأ ةمصم 794 (ذمع. 29. ملمع. 1391) دصماتن0.
 0894. 2حطع ءآ]-عءعطلأ, 8وععمه عمتك. 1م معمطوصاعو معتق هعمهأع لتععملتلب ةتتعام#ع
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 ديمكلا هلوأ مم“ ةنس ىقوتملا ساهقرف [ نب هللا دبع] نب دمحم ىيدلا رصان خامشلل عيدبلا

 ىف هنم غرف اباب نيبعبراو ةثلث ىلع هبتر خلا عيديلا جباصمب ىناعملا ءامم ىنيز ىذلا دلل

 ههسقو ىنوعلاو رخخ ىبا هضرق عيدرملا ثيغلا دامسو هحردش مث مل ةنس ناضمر انسد اوهديسفقن

 نكل هباب ىف نسح وهو همظن نم ايش اهنم عون لك ىف ركذ عون ىتنأم وحن ىلا هيف لصو

 5 فيرصت ثيح نم تاملكلا ىف ءاطخ ىلعو رثنلاو مظنلا ىف ريثك نكل ىلع لمتشي هنأ ليق

 فرشل [تبب ةنامعبس ىف] عيديلا ملع ىف عيبرلا رهز 4015 هيوض ىف ىواخسلا هركذ بيكارتلا
- 

 ام ةلمسم ىف ضورلا رمز 141 ب. ةنس قوتملا ىباطلا ىلكلا ناميلس نب ىنيسح ىيدلا

 بولق رهطم هلل دمحلا هلوأ [11 ةنس قوتلا ىفنحلا] ةنكشلا نب ديد ىب ربلا يعل ضوخلا

 صضوخلا نم ىضوتلا لداسم ىلع لمتشم ومو ةمتاخو نيلصفو ةمدقم ىلع هبثر خلا ءاهقفلا

 10 ريشبلا ىلع ةولصلا بجوا ثيح ىفاشلا ىلع ضايع ئضاقلا دعنش ام در ىف ضايولا رهز هم

 ىفاشلا ىرضيأل كيد ىب دمحم نيدلا بطق ىضاقلل ريخالا ىهشتلا [ى ةولصلا] 3 ريذنلا

 كاطعلعط 8همةعق»- هلل لغو 3لهاءعتستسعا اعرف | لطلعااعأ طعن ] (ه0”ءمضكفعر ةمصو 85832 ( دع

 145. كرس. 1477) مممعاطتم. طتطسسس , نأ ذأه اهعلزتتا: طمسف ]1)عم, نت ءفعاست ةعماعطأ] ةكانتلل

 انعععمت5 هعممامع لتعالمصتمق لععمرعمحتغع كاعر تمص سملعدعتسام امته فررتكم لندرمدنتا هغ ددعمتع

 [حيصحلطقص ةصصل 802 (اصع, 19. الورم. 1457) جطعمالكتا. "لنص ءمردتات ءاتاقتألانلل1 18  ءانلل

 مدس ممخستغو نسعس /7]/- (ة رعقاإب لا كلمت»#' ممرصتصسمتتك. لات: 11هرت» ءغ قلم هردك ]دتلتطتتق

 عالعتتصغعو عا ةنعام» معهععامبنع للعممدتتغو ةرععلعم هوللممتك ه0 قيمععلتعع لسععصامك ةسحتلو

 موسع زله عامعصللع كنمع ممعععمسو ةرععلاسعم ةللعا.  (نعماع لزطعس هنأ هنأ يعمعتتم ؟5؟عدتتكأتتقو

 حااحسعم مدسلاو معععمتم ّذص ]زعمأافه ءغ ةماستلم هرهلتزممع ءأ متكته ذم ؟ءععطتعو وصما0 بيسرمفتع

 لمصتتتت 1هصفأت مصعب ةااصعأو فمسرتتخعط ملغم لتعتطتتس.  (نهددتس عمت ةأانت' ه هعمل ممم ذم

 هرعرتع قاب. - 0895. مدطع عل -ععطللر مرععم معتم لع مساع هممتع لتععملا. | ةءعراتصععمات

 معكم إ , ةهنعام»ع مانع ورك هل - لقد طل منعا عرب كواعنستو طلماعألل طايع همصم 770 (ذهع

 16. كسع. 1368) رصمعانم. - 6890. كمحطع عال - عمسلطب ةمععم طمعا لع نيمععأاتممع

 مماعممع لص ظطوسولتمم , ةسعامتتع قلل - مآ - عص» عي لامارعستسعل عدي كلرعاتبع [آةهمعاتاقب

 دصصم 921 (زمع. 15. 1"ءطس 1ةلقر دسمتتاسم]ل. آنطتسس نست ئأد زمعترتا: آمسق 1266, نيت

 مرام لمسمءعمصكن](هرخحتضس مدنعذ 8"عللتا كاع. ء نيمعداألمصعه ]هالممتق عمعمع ءربع لقماعممو

 لن ىماتمعأو لم رجم عا أمصعس , لسمع ةععالتمصعع عا مضصعامعتوصعتس لتعافطستلب ح 0897. حط -_

 ءامعزعلألطر 8مععع طمعأمضتتسص لع ععامامصلتع تهور وستطسخق (ندلطتن نمل كرد ذمآقس

 رسمك عمت ننماعمملس ميععمالمصعس ةسصرتف ]دعاس هتصاتسلل معمعضممعماعتل [أد مععماتممع]

 ذم دنلاتسم ةصاع رضسمرعأ عر قم[ عععزوصمع [ةهعاعملمو مععععومتتم ممعاتسلمك ماي ةمنعامعع (ةةلطت

 (0ماار- هل - لك» 216/مسضيسعلا ظظعرأ رللماوسسعم لل ءئللع»#ع ظطماظتلمهي [دصصم 894 (صع. 5. 12 عع.
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 فورعملا كرابم ىب كيعس دمدكم ىنال تادلج# عبس ىف ضايرلا رز 40480 2 [.48 ةنس قونللا]|

 عيماجملا نم ومو سملرد نبال ضايولا رمز 911 ه1 ةنس قوتملا ىودكنلا ىناهدلا نباب

 نب دكا سايعلا نال ضايرلا رهز 11.. اهنونف فالتخا ىلع ىيتّدحْلا راعشا ىساح ةيواحلا

 رتعملا ىب دكللا كيع سابعلا نال ضايرلاو رعزلا] 111 40 ةنس ىقوتملا ىقالطسقلا ديحم

 راجكنلا نبأ دومكم ىب دكمحم نيدلا نكح فرظلا رز 11. [9* ةنس قوتملا

 هللا كيع ىنأ ىيدلا ردب خيشلل شيشعكلا ماكحا ىف شيرعلا رز 11." | #15 حنس ىروقملا ١ 000 2 1 1 ١ تاثيلا 111 اك ا 95 1 5 /

 لا لايام
 رعش ىساحكم ىف رعز 11.5 خلا هدامعذ ىلع هلل دمكلا هلوأ ىدتتكرؤلا هللا دبع ى 3 7222 7 0 1 0 / ١ ١

 رهز 14850 افنأ روكذملا ىدادغبلا دودحم نب ديحم نيدلا بحكم راجنلا ىبال رصعلا لعأ
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 ىلع هبتر ةنس ىثوتملا ىزغلا هللا دبع نب دمحم خيشلل ماكحلا ماكحأ ماكحا ىف مامكلا

 ىلا ىضاقلا فيرط ىف ىناثلا هريغو ءاضقلل اصلا ىيف لوالا لصفلا ةمدقمو لوصف ةينامث 0

 1488) رصمرعانمإ. - 6898. كدطع ءاآاد- نع ةلطر 202عم طمس مصب.  ةعرراعتت ؟5:01انتستسقب

 دسعام»ع قلاع لله]ءميستعلا ك5هقأ ظعبب 2هامجعرب اهسسمتتعم , هنلعف ةطنرن- ء7لء]بآارام لتعم

 ع( حصصم 569 (زهمع. 12. فسع. 1173) مرمذاطتم. - 6899. تدطغ ءا] - ع:عةلطر 1025

 طمعا مرحتسس , ةنعام»ع 15د: 10ء7عربمد.  كجر]11هععر نسفع رجل ءاطعف ءمعصتمم ممعاقتاتللل 16عصع

 قمرتسست هةععسص لتس ععصعتتتس >ةضصعامتعص ءمسرععطعملت. - 6900. كدحطع عاد عاج ةلطب

 قمععع طمصامسسم , ةتعام»ع كلا [ماناارع لارتسعا ظعتي ك1ه]ءمتتنتءا  ('هداءامتنق  حصصم 3

 مع. 24. كعص. 1517) دسمدنطتم. -ح 6901. [ظظا1 -تدطع ع طا- 81 عقل طر 1م1:ع5 عا طمتاتو

 دسعام»ع قلد 7هاآانع كطلمالعأي عرب ءاربسم اءعحج ةطاطقعتلفم ةمصم 292 (لمع. 13. لمح. 904) 5

 ردمعسم]. ح 6902. كدطع عا -امدع دكر 1هععد امععصتن ءاععممتتق , هنعامتع 110/1 آ-ءل-

 11ه]ءمتنتت»ءل ظعرن كلمات ل ل ادوسعارن عزز" لتعام ءعغدمسم 643 (ذصع. 29. طآهت. 1245) ردم عاتم.

 609003. 72حطع عل - ةعادطر ةمععم هساطعمعتلل 0ع ةاوهطتخ طغععطوفع ينام , ةننعامرع "طغتلعط

 18 ءلر»- هل - 01: كاقدع كطلمأاع) ة8لعآرمتستسعل عربي كطلامأاملب 7ع ععإن.  لمعلمتل ذادن لصحتك

 [رعم رم هدم طعمعظ تم هع. ع 6904. ظا-ةتدطع 1 رصعط ةعتنص ةطتاع ةطأ1 عاد ةقطو

 1معو لع ءاعودمتتم ءىسمتسسست جعوسدلتسسس , هستعام»ع 210/1: - ءا - لأ: 2101 هيت ءأ عا

 1مل 8هجطلل08, دلعم ةطد- ءاينعززم» لتعام ا دصملم ادسسلهلم. - 6905. ةدطخت

 ءال- اعز ةدسر همآعملمد» [1ممصتص ع ءملوجعأطاسع معموعسم أ ممصاكتسمس لع ةامطتأتم عهعأ عاق لصسل عدتت

 لعطمتعملتع و, هسعاممع هطعتلط 2701 ميربتدعلأ ظعتن قالمااعل 6 رمهعقو ةهصضه . . . 1205610

 1اطعع ذه ممهع ل ممعرم عأ هعغم مععالممعم لتعبهدلطتق عقار والقتال 777م7:6 لع ذته ةعلاو 0

 نسمع هسمعست زسلتعتك مح ءمتسمغ ة]تتنعموسع معتق - مععرل#6 لع حتمي وسمع له016عنت هل
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 فذفني اميف سماخلا هيلع موكحملا ىف عبارلا دل موكحكملا ماكحا فيرط ىف ثلاثلا. مكحلا

 كلذب فلعتي اميف نماثلا هتيلوتو هلوع ىف عباسلا مكمل ىف سئاسلا ال ام. ىضاقلا ءاضق

 رز 9310  ىراصنالا ميعاربا نب رمع ىلع نال مالسلا هيلع فسوي ةصق ىف مامكلا وهز 4
 «ى ىل

 ىناسملنلا لج ىأ نب ىيكي ىب دضيحا صفح 317 تيدا خايشلل ماهكلا عج#و مامكلا

 عماج نساسكم هيف ركذ خلا بلع ل نم فزرد ىذلا دلل دمكلا هلوأ [ 4 ةنس ىوتملا ]

 + لوطملا رهز 11.1  دللا ديع ند تكلملا كيعل ةمامغلا رطقو ةمامكلا رعز 11.6١ افقشمد
 ىي

 كيلا هلوأ مه ةنس يف 8 ةرتملا ىنالقسعلا ىلع نب دحا رح ىبال كلكم لدعملا ثيدحلا نايب

 ماهفالأ باببرال خعفات ىو مالسلا هيلع فسوي ةدصق فئنص»و لاق خلا نيملاعلا بر هلل

 7 -ةآ 59 5

 لزولطملا رعز .141٠ رايخاو تاياكحو راعشاو ةبطخ سلجم لكو اسلج ىيرشعو ةعبس ىلع اهبتر

 كرتلا وحب ىف ككلملا رز 11 ىلنالقسعلا رجخ نبال ثيدحأل ىف, لولعملا ىأ لولعملا ةنرعم ىف

 لوليعزسسص ؟ظهعلعصسلاسس لصسعتأ - (ءسنم لع ممتاتممع لملتعدسلأ ذص ءّردخ ءمرصتصملدتتو نأ

 قسملنعزم ةدطز ءءاتص عون ب ويم لع ءمر ىصطح يعم ةعماعماتم [ععاتتع ح وبرقنلم لع ذتقب

 نسمع ه0 زملتعتستس ل هلتعتم عجمعوسعملحسسم لسعتصأو ءأ نسهع ممر - ممد:/4 لع زهلنعع ةموو

 معويضربم لع هم ح سسصعتع معتم عملم هغ لسلتعم معمعظءنعملو - مهممسع لع عينعتم

 معطسنق , نسمع طسع ةمععامسأ. ع 6906. كتدطع ء] -لعتس ٌةسسو ةماعملم» قضت ء يلون عاطانع

 مممعمععمت همصاتستس. 1[1زىةامدعته كومدعربطتر هننعام»ع قلاع لل نم" ظع»» اطلب لبنعار“ء دس

 6907. كدطع عل -طتسةسر ةرتاعملم» ؟فصصس ع ءداجعتطسخ معموعسستممماتسما عع ععيستاطنق

 مملستساطتم , هسعغمسع هطعتلعط ءا ططتلماووم كلن ط1طهرذ قلطدعل اعبي )"«لرم طعس قلطغ عزام

 117/نرءمماغ ب [مصصم 776 (ذمع. 12. للسمع 1374) رسمتخامم]. دع دمكتع ذم طمع اتطعمر نست ناد

 امعامزأ: آكدسع ]آلعمر نيت همك ةتكاعماملر نتت 110 دعتقتس ّذص عم ممصتمأا ءاع.ر مسا ءطغكبلأ معد

 ةعلتق قلطعلعملتك 12ديسمعععممع. - 69083. يتدطع ءا-طعتسس ةنسعأ لع (نةغع ءعا- عطقم

 سدس ءار ةرداعملمع ءملزعتم قسم ءأ ماسحتم هيطتع ءمعاسس اعوععماتق , ةننعام»ع 480-عا-»ع/1]

 1من ملا/لم7]م]. - 6909, اظا- ةدطع ظظ1- ل10( ةحح سن عار 8055 معمامصعمطتق 0ع ءعجومةزاتممع

 امملتالممسم لدكأع دعقاتس امتتاتس , ةنتعاما»ع ق4 رتنعل وتب ل: قلععمأ نقر ؟دلعم لان ظطهرت

 لزعأم ه6 ةصصم 852 (زمع. 7. للمعح(أ. 14485) مممعطتم. ؟'هاسدعمو نيم( ذاه ةهعتربتا: آمسع

 ]رعم مسسصلمصتتس لميصتمم ءاع. 8ع طتمامضحسس كمفعررطأل ةعلوعتمدع ممصمأ ةماعال  ععماتطمع

 تكتلعسر ءمسصوتع ذم حتعتصلاتل هةعرباعس» ءمصقععدنك لتعممدتتع5ءر وستطسع ةنمحتلتع رنه عآهتتمو

 مضسفتممب همه ماتممعع ءأ طتقامرتمع هللتغم ةدصأا - 6910. ظظ1-توطع اظل - ١1 ءالناب 105

 صصمرمطتق لع مويمتتممع هعيتمأات ذ. ع. (ههلتكأمصتتتص 2عومامتننال , ةانعام“ع طار 116]»“

 قكويعم/م72 --- ةولا. كمطع ءل-صعمللاع, 80ع ممددعععتممتع لع يتدسسماتعم "['نعمتكاتللاب

 فيل

1) 

 ىلإ
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 روتفما رز 4117 5 ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي نب دمد# نايح ىنا نيدلا ريتا خيشلل

 تاينلأ وهو ”الارد “ك١. ةنس قوتملا ىرصملا دمحم نب كمكم [ رعاشلا بيدالا ] ةتابن نبال

 خلا دلل امنأذ دمحلا هلوا [10] ةنس ىفوتملا ىماشلا نولوط نبال ةلاسر تاعافشلا لحم ىف

 باهشل خلا نيلاعلا دوجو بعاول دىمحلا هلوأ ةموظنم ةيسرافلا خغللا ىف بدالا ةرهز 111

 رابخا 3 نانسيملا ةرهز هل نايفصاب ىضاقلا ءابكذ كشه كاب ىضاقلا 5 مو نيدلا

 داعم عمباسالا بعدل 8م عمبرلا ظرغز 4 رز نأ ىب ديأ ىب دمحم ند ىلعت نامؤلا

١ 
 خمتاخو نيهلصفو خمدقم ىلع ضايحلا ىف ىضوتلا مكح 8 ضايولا وز نازل ةخعيشلا نروح عم

 [1] ةنس قون [ىفنحلا] ىبلكلا ةنكشلا نب كم ىب دمحم ىب هللا دبع نيدلا ىرسأ

 هركذ اذك ىتيسلا دواد 5 نامملس مدلسالا جان مامالا خايشلل ةظعوأم ا 8 ضايولأ ةرشز 1

 صضارملا بولقلا ةعونو راونالا ةحيهبب ىمسملا ىسرافلا هباتك نم همجرت تاولصلا ةفحت ىف ظعاولا ؛
 _م

 م نع

 خظعوللا قف ةروهشملا بتكلا نم وو ام نينسو ةخعبس ىلع بترو ةريقك كيداوف هي فقحلاو

 جدسمعام»ع كاطعتاعط ل174 - هل- 01: قلاتع 1101من: 1101 منرنتتنتءأ 8 ءر» 7 دتبرك لنه, ةططم

 745 (ذصع. 15. 0151. 1344) رممرعطتم. - 6912. كتحطع ءآ] - مه صغطاعو 105 آنعدعمأتب

 حمام ع [ وعام هأ ططتلمامعم ] 2101 مجرسع0ل عبي 81ه مسبمعلا 2188, ؟هلعم ةاد: 17 ءانااع

 لزعأم عغ دصصم 768 (ذمع. 7. عمال 1366) مممأنم. - 6913. تةدطع ءا-معطةغور 105

 مادصاحسصتسم 0ع 1هعتق , هطأ ذماععععلعملسسس وأو هننعام»ع 11: 1747 كات. ةهصصم [3

 (زمع. 4. لآلممأ. 1546)] مدمن. "1ءدعافطتخو وست 8(1 اصعامأتا: اقسم آ)عم ةعيدمعم# ءاعي ب

 6914. 2 ةطععءعأغ ءاد د0 عطر 1055 ةملتت رمطتاه]مهذعأ لع اطةمجتح معمدتعم. (نةسصسعسو ن100 12

 زمعتجزغ : آم 12م, نين رصتملتلس ءدتماعماتمسس لهأ ءاع.ر ةنعام»ع ه1 عءآانات - هلل ل1: ل17 0و 7

 زمقزعع ص دحعطع كعممطلع عدعاع , ظلغم 2مم مع لملتعتك 1[ةدطحم عممتس. - 6915. لدوطععأ

 ء]- طهدغفمر 820م5 طمس لع طتقامعتتع اعصرمستكر ةتتعاماع 4/6 عرب 7101 متنت#» عل اق عزت كىكلآرتزنعأ

 86م: لق 7مم - 6916. 2ةطععأ ع] -ععطتنر 105 معتم لع معععدغتمدتطاتع طعاطل هددت هله

 ؟7هلسسعم جه هكطتتتم نتملحسس ءمرص مودلات. -ح 6917. ةدطعءعغ عا- عنج غ0طر 205 متعلق

 متمصضتس لع معودلتعر نسمع ]دكدمأت لص قتماعمتم هطقعمعدملمع ةدصغر ةتتعام»ع اع” - لأ - 1

 450ه1]ع] عرب 3101, مدوت» ع0 18 عرب 17101 مدجت»عل عم ءاجزرءاتنع 11ه7ءعام | آ[دصعااه ] , ةصتلم

 [921 (ذمع. 15. 1"عطس 1515)] منمعاتم. ظردعاؤتمر لسمع ةهععالمسع5 عا ءمهعاسقأم.

 6918. #ةهطععأ ءعا- عتعةقطر 1مع تس لدم. آنتطعمع مدعدعمعانعتمر سعتص ةطغتلط أ

 آصف 1 - ءلفوأأر»  ك01ءرزجكتن متن 10هنما0 كعاباغر ددغ لكهع]ورا (نههعامسهأمال لط 07 5ع

 101/عأ  ء]- :هلممل/ يرسم عمم وعر ع لتطعو هجم معععتنعم ظءازعا ءا- منصف“ مع اهعأرعا

 67- مآغط ع7 - من ل]ب ذمكيتيرام هعوطتعع ىمحجءععاتغم دسن]اتك ععطاتخ نلتطاتع ةنسحتخو ءا ذص

 همددعتماو دءراعب ءمصقعمعمم 0زةموهتتا. آهتتلممتع ؟106]2 ذم انطعتق مهعمعم ءانعأق و 26011



 ظرهر سودرغلا رهو 410: .دواذ نبا خيشلل بدالاب مولعلا ةرغز 411 ريتعمب سيل تكل

 ةبيرغ لكب هيف ىتا بدالا ةعوم وهو [00] ةئنس ىقوتملا ىرهاطلا دواذ نب دمدكم ركب ىال

 بئتاكملا ىف ىيرداغلا ةخحوتو ىيرظانلا ظهر 51 ةدابش ناوقنع ىف هقنص فقدار رعشو ةردانو
3 

 [امث] ةنس قوتملا قابيشلا ىسحلا" نب بكم مامالل ةيفنحلا عورف' ىف تاذايز 490“: ةيبرعلا

 دومدكم نى [ ر حتم نء] ىسح ناخيضاق مامالا مهنم :ةعامج اهحرش كفو تادايؤلا ةدابز هلو

 ب“ ةنس ىفوقلا ىدنهلا ناحسا نب رمع نيدلا جارس سصقح وبداو ه1“ ةنس ىوتللا ىدنجز والا

 اناَحك ىف منحت با ركذو تادايؤلا لوصأ رصتخم و دييشلا مكاحكلا هرصتخاو :ءلمكي ملو

 اهحرشو ملعا ىلاعتو هناحيس هللاو تادايزلا باتك ىلع اًحرش هل نأ فدارلا ركبلا نم ىوعدلا

 دجا مساقلا وبا مامالا هحرشو لا دمحلا ىلول دم هلوا عالما ىاولحلا_ةيحالاب ,سيشو .ىءدردلا

 ةحصعم دداتلاح ةسنعامرتاوأع 1هعع6 - 6919. كتدحطععغع ء]-ه]رتسر 1105 لمءاعتمهتتتلل مم

 سس همست امام هاملنم , هسعام»ع كظاعتلعط 1قدو 22مم. - 6920. كدطععأ عا - عل حدتتقو 105

 مومولزوزن. - 0921. كدطع ءعغر 105. هرالمعع مطتلماهيتعمر ذص نسمه كت ظوات» ل10هانهتاتنعلا

 رعب 12 ممنبلل 1 طة و مصمم | 297 (ذمع. 20. ذعر 909)] رسمءعطست , لنك عمتلا ةلطتنع ةعاقأع

 نرررصتع ععمعرت5 طلعامرلمك عمعمك ءأ ةتمعت]لدجعم ءأ مضتمم ممعقاممأتم همصوعقدلا. ع

 نودد. 7ئطععغأ ءعلا-مقامأتعسأام 5ع لل هدط عأغ ءاعص ة لت عاصر 105 ]1عععمضتتسس ءأا هط]ءعاوس

 روعماطمست ءةدرععأمصتس لع ءيرسسعمععأم ]1 ععمضسس ةعولظاعم. ع 6923. 21ع406غ 11 8هدعاتا

 رت 1 -1[1هم ع1 م عاب مللن(ئسعمتم لع هعاتصتلتق لدعم طآدمعظانعأ ةردععلملتطسعم ور ةهسعام»ع ]سقم

 ة/هارمتستت عل 17 عريس ءالرمعم» كار عتطممعم ةهسمم | 1859 (ذصع. 8. العع. 804) ] دصمتختم. 10لعد

 تدمماعصعصاسس ج0 قةللز6ئئسعصتام ءلتلتغر ونسمع رباسععك ءمرصس عضامتلم ةصفاضتح ءتلاتطأر نأ

 اسصقسس 1,4 ]منا لل معين | ظظعتا لل متنوع" | اظعءرا قلعاستنا اندّز نلف ةهممم 592 (ةمع. 6. آ3ءع.

 1195) ردمرأ ندع, هأ قات آه كنس از- لل لقوا (نسم» ظعتا لامع ظل ننأفو ةهمصم 773 (طصع

 15. لصل. 1371) مممعسسعرو ننأ ممص ةطوماحتك. ظكمتمصعصم ءةمحسص //- ]ل ننس 18/- كانعابفلا

 يرسرتمدستغعو نسمع معمعتداه ةللز درس عصا مضت ءقصاتصعأر ءأا لابو لمزعتو ذم يمتنع لع اتا

 وسمل ذه ءمصصعماةم /ل/- اظمطب» ]للا- [8/2ع |ءوعتطتو ءمرصتسعسافعتسم ةلطأ ءددع لتعتأ ذم

 31 0للز(هسعمأمب ءملعو درمعالامعع العوز 1>عءعافز هةعلعماتم.  ظمرعم ءمرضسعماةرتقمو هلتلعضصتضصأو

10 

 عزا

 10 []رمولعبم#خ , كا عرع- ءامشمسعا 1م ملسع, بتمسم مرسسعماهستتق , سعص لتعامسلام رمكهعتل عدول

 زمعترزا زكام: لمسع كر نسأ !مسلاتق ةسصتعتم وا ءعاعي - ءأا طصقس لطت/ءعض»س قلاع الث ع

 11ه متوت»عا ])ءرا »م قللاعطغو |[ همصم 5860 (زمع. 8. 1"عطرب 1190) دصمتأنالق |, تان اتق

 مصسصتصعما(معتتم زغأم زمعلمزأ: آبحسع آ)عمم نست ةهرضصتطنع ععطسخ ةنالتعتاب يلق ١1 ععل ةاناعللل



0 

(0 

1 

5202 

 راصتخالو ملعلا .سايتقأ ىف ةنامز نمزلا لحأ ىف تيأر امل لاقو ركذو خلا ءىث هنم ىقك الو ءىثن

 تارابعلا وجوم تادايزلا حرش بتكا نأ كلذ ىنلمح ءىت لك نم رصتخملا اوراتخا ميممع

 عم باسحلاب قالعتي ام اياصولا باوبأ 3 ركذاو اهنم بعص ام طبسد ىف ديهتجاو تاكنلاو

 نيداطخلاو حوطسلاو معردلاو رانيدلاو ةلباقملاو ربجلا قيرط نم قرطلا رْئاس باّتكلا فيرط

 ناكو فسوي ىنأ ىلا فلتخاي ناك هنال هب ىمس امنأو ىهتنا لهساو لمحا ىنوكي ىت ما

 379 م 5 8 ع 2 4 5 0 5

 ليباسملا هدذع محيرخت هيلع فشي أدمحام نأ فسوي ىأ ناسل ىلع ىرجت هيلامأ نم بتكي

 ليقو فسوي وبا ىلما ام ىلع ةدايز ىأ تادايزلا هامسو اًباب ةلمسم لك ىلع عرف هانيف هغلبف

 ريبكلا ىف اعركذي مل اعورف ركذت ريبكلا عماجلا فينصت نم غرف امل هّثال هب ىمس امتأ

 كلذ نع عطقف ناحخيضاق لاق اذك تادايزلا ةدايز هامس ىرخا فتصو ركذت م فتصف

 هدر كمح ناكو ىلامالا كلت بتكي ىلاعت هللا هكر دمح ىبا ناك ىلمي ناك فسوي ابأ نالو متي

 ىنعم ىلع تادايزلا هاممف باوبالاب متي ام اهيلع ديريو اًلصا باوبالا كلت لعجي ىلاعت هللا

 همتطتا ءدعماعغ ءهاع. 1101 ذمودتغو دعوسدل عع زص 0هءامتممتت ءمسرنهعمضلمت» ةصعاتمسمععر ع+

 مم ماعع رمعماأتسمب طغطعءط_لتسعمل ءيزغمرصمم هدردمتق ععمعمتم مههع1ععمعز نسمع معمق دع ةسوصانلتكب

 سغ ءمرستس ءعمامستسس ذم كلل (جصعمأو ءمرص مممعععت عطل عع هطقعم هم مستطاتق ععسام طغععع عسب

 ةاملست جمعت مانعه ؟ءععاو طن 1ةععععر تطأ عمن لت[ عدلغمق 10 ممدخلهكتا“ 1طام تم ءهمتاتطتع

 لع غعدامص عصاتعو سطل هد ونسمع 20 حعاطس ءاتعحتس مععاتسعلأا 011116120132112, 71526167

 ععتطدستس عدكلمصعت» مدعاطم00ع ءعاورمه ععععمعتلو نلت035 لذه 3601131086 معك 7علأتتع(10 معتم

 زم لعوعطستع عغ لعممعتمك ءىمسربسكمملتقو دذص ماهمتسعاتلو ءأ "عودلج 1هلعت ةعتتتتط اللب ن1

 ]وجده جععععدب ءمرصتصمل1ه1 ءعغ ؟دعئللوع ءهرولععع6ب - طآومع ز]]1ع. - 1رتطعتم ددتاعتلتل ءعمل

 ها ءةدتععدتس 22,4047 ممدصتصمكتك ءقأار ونتم0 ةعطماوقه قكقتي ة؟ىيرك ةعودعماوطوأ ءهغ دع

 ءزدمه ل1ءاوتتعم دسلام ةععامام مهمصلمطدك. قكقتع 2 عير“ ةبغعس لتعتعمع [ععطتع , 110/0: ءلعتم

 معوعع طدلتعمعو نسمل طقع نسهعدنتممعع ءاتعستمد عال هن كس طمع جملتكتقةءغب !ذط-ص ااه

 آمهنطتغو نأ ةنمكجتلا5 نسهعمأمدتطاتق ةمععتدلتطنق ءىبدتغ ةتطسعسضعغ ائطعسستوتع 4001 عسعمأم

 ممرستسمععأ 1. ع. كسجردأ] ص عمكاتس 20 ءعحر نندع كل: 7ع“ لنعامح موك. كلئتت طلت ءةدتععكدحسس

 راه عجمان ءمصغ. (نسس 27م1 مبوت»عا0 انطحصسح 17/-ل تدع طا-]لع ءاؤ» حطقماكتهععأ , ماتععم ةعاتعسلمع

 ةرععام]ل عم مععملوطتق ءدأب وننم5 ذص 72-27 ع3أ» ممص» ءقمرطتم عت02ةكع2وأ م انه 0ع ءددنعكد

 ممدكتستا هرادق مرت ممدمتغو متت ععمرملحطتع عوار ءأ 1ةغعحتست هةعهمستغم !ئطصسوسع كندر أ ءعاتت عدم

 طع 20 كللز(حصعمأو ممددتمةكنا. آغج ستلعتت ('(47,/:0111: (ععامطتت. كةطععءعاحطتع جتنا علل

 حط طقع معرب مغ اتطسسصم همو جطقماع عععأ.  (نتس قللتع 7ع“ لتعامم عار طلع الد متتاتن عانق

 امعع لتعاوتم هةعتمام ءععمعصوطدغ, ءغ 71ه ميجت»علأ طقعع ىمجتخم صلف عمطتتس [هعاعطمل ءأ ةدنق

 زللتخ ةللعطدغ, نيدتطستع ءيجتتم ءيدصصا عام 2عللعطحمكتس. .[لعتم زئكطع ءوغ نكدلم رح ل016دصسعصسام““
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 نال تفلتخا لب ةبترم هباوبا عقن مل اذهلو هيلع ىلاعت هللا ةمحر فسوي نأ مالك ىلع داز هنا

 تادايزلا باتك هاهس امّنأ هذا ليقو عماجلا فسوي ىا ىلاماب كرت هيلع ىلاعت هللا ةهحر اًذمحم

 باتكلا اذه فنص عماجلا يف اهركذي مل اعورف ركذت ريبكلا عماجلا فينصت نم غرف امل هنال

 ملعا ىلاعتو هناحبس دللاو اذهل تادايزلا هامسف عماجلا ىف ةروكذملا تاعيرفتلا ىلع اعيرفت

 قل هيذ اودشناو

 اهقنور داز تادايزلا نا

 بنكلا بعيبصأ م اهلحاسم مئاع

 تعرشفأ ام طق ىراذعلاك اهلوصأ

 برعلاو ماعلا ىف كي نهعورف

 10 خلونم ملعلا ىف اهيراق لاني

 بهشلا نيعأ نع اهكاردا بيببغب

 عم معوقسوم 0000 ه0 ؟ءماند قلاب ة>؟ىبرك ممحو جللعطدغب 1ةدصلعتت هط ءةتتققمللل 10

 ءممتكم ةصعمرس ممقتام ةمكعصاسصاسعر 5عل معم هعلتصع ]1ععيصاتخب 7101م7 ءاأ عصتستر ءانّلاتك

 لرعدك رستكعسعمطتعر ممرباع» لضعاحاح قلب 3م هعلتصعس تذص /7/- لمع"  هطق عال ةكاتتلل

 مءعاتوستل. .ظموصم ةلتت اتطسست ةط عم كللن(ؤمدصعساح ممصتمحاتت» ءةدع تعممأر نلت00, بلص

 هرعرتم ]ل - لسع لا - 8ع ءاف» يسرممتاتمصعس جطقم]جتددعغر ةهعاعت]مد ةردوعقلع5 ءععمملدطتق

 مىدعار تمصحس ذص /ل/-ل »ع مسللمتس !ععلمسمعأ رص عما مصمعس. طلتمع همدحتسس ]طعس ءمصقءعكتذتغ

 طسمعو نأ رعممدعم ءقدعأ ةستعسلمو لععتحدتمو مممعاتعم» دا مستعتلم5 لععلجم عمو ءغ لحس ذم

 //- لمتنا دصعسمدولمق هقمصاتصعمم. 1آملعر ءدلعو دجعاتمبع ]آ)عءز هةععصاتع, هع انطلق

 5 74001 لهاسك ءىار تص تطاوتتع طمع 1عععصتما ؟ةدطعلتق :

 (0عراع 4001 (ةسسعصامدخحتل ةردا عم لمعت ةنتفعأ

 ماعمتلتكمم عمصس (مهععاأ5تمصستم ع اتطعم لن 8عئالتستك.

 طمامعتتم حتسوتساتل زمقامت" ةنصأ طتتصواتمتلال 5101ج( ةعانتلو

 قةعانعتاأ لعتتملأل مماعفأاتم زصاعم 8ءعدوم هغ ةعدطعوب

 10 1كدصتسس ]1عععم» ععملسس ذم ةعلعملتو ةعدعوسمأاتع ةلاكتطو

 (ندزانك جدلعمأاتم ةاعالاوستس ناععصاتسم هعنامج ؟دعتأ

 صموعاعععج ىماعررع - ءامترسعا قطني ظعام» 2لهارمرسرسعا ظعتي [ كطسعا ظعببإ قلع كملبأ

 ىممم//روعر [كععح ةصمسسم 490 (ذصع. 19. 1آ)ءع. 1096) مردمدطتسق]ر ةعاناقك هطقعم ةنممعم ذم
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 ركب لأ ةخمدالا سهل باثتكلا اذعو ىجسلا 3 سوبحكام وو تادايؤلا ةدابز تكن [ ةدامعبرأو

 بحاصل تادايزلا 41 يلا هقحتسمو دكمحلا ىلول دمحلاف هلوا ىفنكلا ىسخرسلا دمحم

 قوتملا ىناتعلا رمع نب دمحم نب :ثمحا [مساقلا] قالو روكذملا اضيا ناضيضاقلو طيخلا

 سابتقا ىف ةنامز نمزلا لا ىف تميأر ىلا لاق خلا ءىش لك _ىقكي ىذلا هلل نمل هلوا [0:1] ةنس

 بعص ام طسب ىف دهتجاو تاكنلاو تارابعلا رجوم تادايزلا حرش بتكا نأ كلذ ىنليح ملعلا 5

 باتكلا قيرط ىف باسحلاب فلعتي ام اياصولا باب ىيف ركذاو اهنم لهس ام ىلع رصتقاو اهنم

 نب ديحم هللا ديع قالو تادايزلا ةدايز هلو نيناطخلاو ةلباقملاو ربكلا ىم قرطلا رْثاس

 تادايز 1850 ءانثتسالا باب ىف اهنم ةيانعلا ىف لمكالا لقن ةيادهلا بحاصلو حاتللو ريرضلا ىسيع

 قاتعلاو ىالطلا ىف " هريقو لعجلاب ةنسلا ىالط ىف ١ باوبا ةعبس ىلع ديك تادايزلا

 هنباب هنبا لجرلا ءارش ىف ه ثيراوملا ىف نيفنصلا ىم ليكلا خيسق ىف 8 صضرملاو ةكصلا ىف " 0

 كسمم] ص ءعصاتتت كللز(ةصت عم( 011113 5ععمعتأو ءكتنص ءمضععع 1معاسعتتق ءعدعغعر ءغ طلع !ائتطع»

 ى] عربون - ه7 مةرستعا قلع 8عا» 21ه مسيمعل هع »مزاعم [آظممعاتتنمع ممتع ذكهن ةصمسمه 12م

 ا1دسلتع جدسستعم ءدوسع لتعمم هغعب - 6924. ظا-212840ةغ, ج00ئ(هطتعسأ8. آطئطعمس» طتتزانق

 ةنخسلأ ءعلتلعحدصغأ هسعام» همعتع 710/1, 060/4 )غ» دمملم ]دسلفطتق , ع قات[ /ءمعدق» ]

 ل ]ت1 ع1 8ع 11101 هتجترج عل اعرب (لر»جم» ك1 ةهمصم [556 (ةصع. 8. 1 عاطتخم 1190)] مهم طتتتقو

 زانم الطعم زج دمعامتأا: طدسع 1آ[)ءمر ونسأ ستوسع معا ةسلظعلا ءاع. ؟1لن, اموتنتأو 6

 ص 0هءهتمسحس ءيىسم7دسدصسلمس 1معاتسمعع, وننهع معه دتع زماتلتغو هغ ءمرضتت عماقتملات2 له

 246047 يسوم عضم ؟ععطتق ءعغ جلمماهكتممع ةدطاتلا طععععدت عملت ةسساعتت ماتسعد 5ةعطد

 زطإ معععع,ب هطأ معز لت15عداغمم 14 ممدات]ةهكعتغو ءغ طعععتم» ظنت تص [0علع ؟هعئاأهركتطاتق. 1غ5 5

 زم قيرزأع 0ع (عمامصعماتكو نطأ نسمع دعا طتس عغلعقما> ؟مععاهمأ ءمزطظلا101[7212101811, 7186[ ع7

 موالممعرر» هعكتطوستس ءع(عاعئده 2عا(]0060عور ونسمع 1ص جعومهألممع معع ععلسعلمصعرت عأغأ ذص

 معودلح لمأ ةعوسسمأسعو 20ءءل. 1لعد ةسجرعل صعمطتس هل ك0ل5مصعمام ءاتلتأ. مدعم

 3للز أ مسعمأم ةعكتمه عصسأ كلتا 46067]هأع 1101 مدهتس علا عدن لوم 12-11 [ءم»أر» - 1 -عل- لأي ب

 مغ ةهسعام» ]ذطعخ 170 ءار دع وسم قكقتسما- ءل- 0 ذص قربتغع اتطعت 1»نعا لع ءعععماتممع

 ماسعد 0لعمجمرسعزاا - 6925. 712820484 ءاآا- ء1ع820481, ج001غهطط عصاه 001211166113

 دهعام»ع 7101 م:و27ع0.  "ءعراعسم ىفماأمي نت101012 7772174 0ع ععرستلتم ةعلأ 17م ء]- 04

 لتععغمو وسم جلع 1عمرتموس» ع لطسق (ةيصممرتطسق ونستطسخ 2 معمفاتاتتك ماتت ءقأ لطستلاتغ

 مرئعانم ع1 ءمصعكأتطتغم ؟ع] علزو حع - عمميبلات» لع عءعونلتم ءغ رصقمتنت0155100ع ل 16712178 0

 لع ةدصتاوكع ءغ ممرجطو ب وبيبم»م» لع تك كقطسغممع دصعمعمستمع 2 لصفطتق ممعانطتق ذم

 طعع علت هاتطسم ؟هعاو ع وعضو لع جعقممعرب نسمه عتع ظلطتس معم طسؤسنك قلن معدات ع
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 ةتحبح 9

 دكحاو مامايب ميقتسي ىمل عوطتلا ظولبح ىف «< ىنيرفاكلا نيلجيلا نيب نوكي كلولا ىف 3

 ىفنكلا بعو نب ناميلس ردصلاب ريهشلا راتخكملا لماكلا ردصلا مامالا ىضاقلل تادايز 44

 06 تادايز 1 زوجي ال للسغلاو جحاسملا نمد عمجلا ةولص بانك هلو كب ةنس قوتملا

 دلو ءوج ةفاذم 3 16 ىوتملا ىدابعلا ليحأ ند كيحكحام مصاع نال ةيعئاشلا عورش

 دنع ريعيو فيطل كلكم ىف هلصاأو اضيأ هل تادايؤلا تادايز ىلع ةدايزلاو : تادايزلا تادايز

 ةظرابو 0 اخد قوتملا ىورهلا ركب لأ نب ىلعل ماشلا تاراجز 1 ىدابعلا ىوانغب ىعفارلا

 ىنميلا ردصلا أ ند نتمكيول فداطلا

 بدلا ملع 1“.
 رز ا

 مج
 ت

 دامح نبأ جير 11 ءامككلا خيرات ىف اذك ىرازفلا بيبح نب ميعاربأ مدز هورخإ

 روكلا هامس امهدحا ايزا ةثلث اهيلع لمعف شاقنلا ىيحي نب ميعاربا داصرأ ىلع ىسلدنالا

 ممصاسو لع ذماكممساع هممامر نأ طصاعع لسمك متعمد زه10ع1عو ءعوأ - ةعوانمبس» لع ممععماتممع

 كام ]عونك معععمدز(ملعس هط عم 1معاحر نك تنتط نهم طصفتصسم مععاج 1ضععلتت الآه.

 6926. 217 80غ, جللتاحسعماحو هسعامتع (نةلطتن هع طصقس 77كم“ )16-1 ننبقأ 11-1101:1/ 0“

 كو/ءةر»0: ظعتي 17 هلأ آظآدمعظأوم حدلعم كم0" للعام هع دصصم 677 (مع. 25. اظآكدن. 1278)

 ردمعانم. [1لعمد ائطسس ءلتلتغ لع معععمعلمسعو نسمع نصعالمصعمت تتح !ا0طتنته ءىمصراتسعأأو 04

 ممص ]1 عاطتس عوام - 6927. 2140( 11 #هرحت' 1!" 5-1 طققأأ ع عغر ج00 مص عصام لع دمعات عداتم

 لاسم كطمظناتعأ ةمءععتملتطسك, هسعام»ع كاتي ا ىنرب 710]رمتوتسعا اق عن كلرتسعا قلل آ ملغ دسصم 5

 مع. 3. 182ءع. 1065) رسمساسم. (نعماطتس [مههعلعتات. 10ص كللن(دسصعماو ه0 كللنمسعساه أ

 كسرت يدعصتسسس ه0 كللن(ئةمسصعصتم للل1(مصعصا( مختص ءهلئلت(. 1ع عصماسس هدتعتسمت تست حلت

 رماسستمع همصاتمعاتست , ن100 1 ن8 همستصع ل ءا مم 1]/- كلل 0غ لعواوممل. ع 0928. 217

 ممعأ اظ] -كط ةدسر ]عم كوعتمعر نستمع ه [عوماتم مز امصاتت' , ةتعاماع ل78 عد ملطق 13ج“

 ]ل »ممر ةممصم .. . رصمتنانم. - 6929. ك1 3 ع( 1-151' هتك تمتامأتم نسعطتق 7 ةرك ةتتعأماع

 111 1 ز عنا لانة“ رمل“ 7” مرريمروم ا

 6930. [لد ءعا-ع(ز. 12هعاتمم مطل مضتتت ةقاعم م0121 68311111

 6931. 21و [1طعةطتسر (امطسلمع ةقاعمسدعستعمع هط طق" (لاس» عبو طل هطأأ ل" ءع»# ءلتاجع.

 (موصس دمتم صكسع ذص [1زكامسصح مطتامدمرطمسدس. - 6932. كأ(ز 1طص 11 حسسس 410, (مطسلقع

 جفاهمممتصتعمع هل طنب ظل هتوتسمل ليبلملبىع ةععتصلسس ةهطقعم هاتمصعم 18" ]بفست عنا 7" هله

 رم ءعامإ ءهلئاوع. "لمعه فىدصرممختتا (امطسلمف ةععتصلستس للقق هطغقعطوعلممعع ب نلنتقتكتلال 1

 فيل

10 

 ١ن

1) 



3 

10 

 نإ

10 
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 وبا [وجو] حمسلا نبا حيز 1177 ١ سيتقملا امحرصتخمو دبالا ىلع دمالا رخآلاو رودلا ىلع

 ريبك كلج ىف دنهلا ةقيرط ىلع هبتك 804 ةنس قوتملا ىطانرغلا دمحم نب عبصأ مساقلا

 ملاع اهلل كمحلا ةلوأا [مبب ةنس قوتملا ىكلفغلا ىقشمدلا ىراصنالا] رطاشلا

 باهش خيشلا هحكتو رخافلا ردلا هامسو ىلحلا ىنيدلا سمش هرصتخاو تلا ءايشالا ريداقم

 كيوملا كىلملا عماجب تقوملا ىشيرلا موكلا بساحلا ديحا ىب هللا مالغ نب دىمحا ىيدلا

 بكاوكلا لح ىف ةعمللا دامسو هصتخا ّث رطاشلا نبا لوصأ جحصت ىف رظانلا ةعون دامسو

 هنأ هيف ركذ خلا هعاعتش فوسكلا نع سرحو اًسمش ملعلا لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا ةعبسلا

 عيدب هجو ىلع هصتخا َث رطاشلا ىبا ميز صيخالت ىف رطانلا ةهرذ ىمسملا هباتك فلآ

 لوادجلاب ىصقم برقاو فخأم لهسأب لامعالا هنم جيرختسي ةعبسلا لح ىف ةعمللاب هامسو

 ميعاربا نب ىلع نب دمحم اضيا هصّقلو الودج ىنيتس ىف الصف رشع ىنثا ىف ةلاسرلل اوصاح

 نبأ جدز صيخلت ق رطاعلا ضوونأ دامسو تقوملا ىعفاششلا ىزيجلا قيرز ىباب رمهشلا

 ]1/- 1661“ 616 17/1- 192ه , ةععدصلج قلل - قدسعا هلع ل- كاعلر ءهأ هطتسخواتع أ 012

 ]11/- آلله ا ءنعد لذ ئطمكب ح 6933. أّز [طصع ءاعدسطر (مطسلقع حقامممتطتتعقعرو نتنقق

 كنا: ]عامعتر» لعام عبو 2101 هنت: ءل ان |/مةالغر ؟دلعم 1 ةت:- ءاومس]  لتعاطتك أخ حصصم 6

 (نمع. 16. ملمع. 1034) مم تسكر ؟0ه1نستسع طتهعلم 20 1آهلمضتتس مماتمدعتت 01031[. ب

 6934. 21] آطص -عامط ةغتعر (مطاتلمع ةهقاعوممتساعمع ةط ةادا- ءاوارواق» | كدا“: كلة عدارعلا

 كفا م]هعمو دصصم 777 (ذمع. 2. لصص. 1375) ممعطتم ], ءلتادعو وسمع زكه 1صعأمتتتمسأ: آمتنق

 لرعم رمعممتده  معطاننلل ءمعممدععصأل اع.  طظمسسص ءرتامرسع» 277 - [0و»» 17 - 178/7

 رمدعتمامسس ى/عربو- هل - لأ: ط8 م/ءالنو أ ععموصتاتمسعتت ل١ 0ةارعا ءآ - هماعق“ لا 1هعاقأ هذتأ]

 1ز:- ء7عزماق» ةطعتلعط ذ7عءآاط - هلأ - لن: أ [دجعلأ عرب 6 !ءم1عتن-هللعأط عرب كارتنعلا لأ - بو 5

 10/-14/2 لسغطس عاتعتق عغ ه0 (ةصواطس ءهغطعاعدلع 7171 ل110عمبرور عا كعاعمهمتمتتك علال

 10د ءمتغمرسسعسم ءمرسرتمددتغ رو عع 17/7 - طرمت»*هأ لا ]مهأآ ءآ- معمق ءآ- :عاثمت ةصكعتمأه ةقأ

 أ زم 1معامتزغ: طدسقك 1)ءمو ونسأ هةعلعمامتت 50ه]1عرن ءقدع ؟ه]ادتغ ءزاتكواتع 120105 حط هطقعاتح

 مماممع دصسمتكلا ءاع. هعدع ]طعم همع7رعا 67 - ملاعق“ لاق 1هلغلا» 20] ةظطق: - هله:

 ءيرس ممكسمتكدع ممععهأر نعل ممقأعو ممكتح مهالمصسع ذص ءمزامسسعو» ءيفعوتأ 111 - طمس: 41 لأ [مأأ

 عء-ممؤ'م/ ةمههتمامتس.  آصلع هرععوتممعع 1هعئللاتسم عممصمع ءلتعتتغ عا نينم0 >؟هآ]ستغ (ةطسلتق

 معمدتسمو 15 ةقدعومت ءاملستغو مدعاوطبتل هتتاعتت 000ععتر» ةععقنمصتطاتكق كنت هعطمع12

 (ةمطسلتق ةمعاسمتام. كتسنتلعس ءمتامدصعم 171014260 عرب لكل 8ع 16: لف لاعق كطقلطتام

 ءغ غصمات جعاعمصمستسق , ؟نل1ع6م 1872 2م" علم لتعطع, ءلتلتغ 27 - 88ش مسلاب 71 - لا“ لآ ]قد
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 عضو رطاشلا نبا نأ ركذ حلا هتردقب ءامسلا عذر ىذلا هلل دمحلا هلوا [هرصنتخا ث] رطاشلا

 اليوط اًحرش كلذل ,لمعو اهلامعا رداسو تكاوكلا ىنكاما فيقحت ىلع ليتشم اًميظع اًباتك

 ةفلك  رمغ «:ىم طظقف اهب لمعلا ركذو  هنم .لوادحلا ,درجف, بيترت, نسحا هيترو باب هدام

 ) عراف مكاحلأ نب زيزعلل هبناك [”11 ةنس ىقوتنملا] مكانملا [نمحرلا دبع] دكيعس نا نب ىلع

 خلودلا نكرل مرو خنس ىف ناهفصاب كصرلا بحاص ىرونيدلا ةفينح لأ جز 41 تادلج#

 أ نافو خيراوتلا باحاتأ تاوأ دقو تلقآ] ةديزكلا بحاص هركذ ىمليدلا ةيود نب ىسح

 بحاص لوق جدعي هل اذاذ 6. خنس ليقو اما ةنس ىف مكنملا سدنهملا ىرونيدلا ةفيندح

 | مجكننملا ] ىخكاليلا روع د لاه دام ند رذعج وةعم ىليأ ا 0“ ب [ىيهتنا لماثخ ةديركلا

 لحما نأ لاقو بعذملا اذه ىلع ىنثاو سرفلا بهذم ىلع هفلا ويبك كلج وهو [7] ةنس قوتلملا

 ماعلا ىنس اهنومسي اوناكو ةقرفلا هذع راودأ راودالا مصا نأ ىلع اوعتجا"هرجغم" كرا لما فاشل
- 

 26 للرو- ءلع/ملق» ذصكعتمأامسس م ءأ دعمتسف لعصتم ءدععيمامتس ]ر ندقهع ذاك دمعات: آرهتنع

 العم , نأ مماعمأم هته معان هععجتا ءاع. لاتنسع/ءارماضر هتغو دطصق عمانتل ]ئططتس ءمدتممةاتتأو

 نسأ زم ]هعزع ةغعالمضتس ها ءءاعرتق ءمضصتت هعمل مصتطاتق 2ععاع ءمصقاتكتعملتق ؟عطعقطنتك

 نسيونع ءهمدصتسعساهتتم ةتصرتأو ءعضضتنس ءممجتطتتس ةمكاصتعتاغ ءغ مرسم 0تةةئذندع لتعممداتتأم

 طماطمحتا كد مهطسلتقو ءا ممهصتعأت 0هلنتتتر ل10 طقعتتال 0ع 0مع5351 م0عقلقو 0عدعفتطتغ اهو

 نأ تقانطت ةضغطبسعاتعدع دمم]ءةايتص ءدععاسلعععأ, ]نطصتسوستع مهع[ذاتممعو ة5ععملمصتطاتق ءأ

 نممعاسعتممع ءمرصم_ءععطعملعععأب - 6935. 721 لطم آكدصم عر اهطنلقع ةقاعمم021123عو 5

 كقكان'اءمعمت: لكل ظعتي كلغ كمفل |[ كلل-ءا-هلسومت١] كماعمهمتستتك , ؟نلعم للتي 7”مع لتعطتق

 | ع( ممصم 399 (ذمع. 5. 85عام 1008) ممةاناتق | , قكعأتن- «0- لغه ظظعرن- ءاابا قت عتتهأتتمآ

 مماسستصتطاسق ءمرصممددتام ع 6936. 2( فطن [[دماأ آذر (ةطاتلقع ةقاعمصم]72 136. 0835و ان

 هسعام» ]ذطرعأ (ةعقلع (ءداحطتت, قلاع 11 «نركم 1) سم عمع» هطخ عج متت ممتد [كلهطمم عصعتسمت

 هلئامرعر ةمصم 335 (زمع. 2. كسع. 946) طم تاتق و 1011:- ءل- لعماءأ 110جم 8 عتن ظاقرع

 1)ءم/عرربمامع ءمرص7مدنتك. [ةغر ةصوتتقتلال, 5عاكانتاا 5عطامأم دعه قلاع ]ظل هنركعسم 1) عامع“#

 (ءوررب عارمس ءأ مقاعمممتسانتس ةصسلم 281 (مع. 13. ل[1معغ 894) ع1 290 (مع. 5. 1آ2ءع. 902)

 رامز( نلتللل ءودع مهتمسأو نضهلع نسمع جسعام» اذطعأ (ةع70لع لتحععوأ ؟هلفذ ةعع معمطقتسعب 4

 نمل يسمدمس قوعتامسلت معوعطعأ]. - 6937. كنز ةكطن ل1 عطقعر (ةطنسلقع جقاتمممالتت 3ع

 3دآدعمسس ؟ه]سصعمرو وننم(0[ قلاع 716 ء]بم» لما“ عرب لالنأيمستنعاا طعنا دوم 801غ

 | 51 عئمصمسسك | د ةممصم 272 (زمع. 18. لمص. 885) همرحأمسق, 20 ةاتقصعلال 2ءجعوتتللا ر, 0

 مءعطعسس ءعماعع ]طدسلمغو ءمرص7معتتاور ءا: ةعاطسعاتعو هملغر مععدتعأ ةلئتوسع ءقممععماتسطأب

 ممم ملمو عمته عترسمع ومع معضل ملمع طسزسع ةعطقامع. 8 مرصتمحطقمأ علق ةصصمق متاتطلتو ةعوبتتقها عك
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 2 ب مساقلا ىنأ ىنيحلا لامجح داقسالا ددز سراف لا ىنس اتوب فنان ىلحا اماو

 ردتقملا رصع مكانم وهو خلا هنالاو همعنا ىلع دلل ديحلا هلوا ىدادغيلا مكنملا ظوفحم

 ةلثمالاب لوادجلاو طاسوالا نم هيلع اوقفتا ام بتكو تاجير ةدع نم هعمجن ىسابعلا [دللاب]

 مييز 11 هنامز ىلا ءاقلخلاو لب اضيا مساوملاو ةلصفم يراوتلا ركذ ريبك دلجام ىف وو

 هلاغتنشا لقو هلاب عزوتف ممالا جلاصم لفكت ىم هيف رذتعا مرهاش نب دمحم كيب غولا

 هل

 ريصقو لاضفالاو لضفلا رتام عامدتساو لامكلا قيرط تابصق زارحا ىلع ةمهلا رصح اذ عمو

 5 5 300 ا 0 7-0 آ 1
 ةيوامسلا مارجالا 2 رظنلاو ةيمككتأ فقرداقدلاو ةخيملعلا فقداقكالا ليببصخكت بدئاج ىلا سلا

 ر ٍّى د«لدعاسف بكاوكلا كيصر انتاف مولعلا صضماوغ هيك ع شقئتناف اقيخر يملالا فقوقوتلا كل .انعخ

 و َج ليش نيدلا تايغو ىمموولا هدأز ىضاقب ريتشملا ىسو.م ىبدلا يدلاص هناتساأ كلذ ىلع

 7 ل ا 20 ع هزم 7 7 و اهتهاي ىكلذ لمكف همامثت ليق اضيأ هداز ميضاق قوتو عورشلا ..يحح نديشمجح ةافو فؤفئاف

 بلاغ متس ةثادح ىف لعج ىذلا ىجكشوقلا لمحم نب ىلع ىلوملا نيدلا ثايغ كلو

 دصمممق هعءاطماومع معردزءوع ع 6938. ثأز ع1-ه 44(5 ل عرض ق1- عل - لنصر (ةطولقع هقاتنمصم-

 رستعمع م؟جعععررام ذك لو ]- هل - 07: ماتا [عاممن» ظعتي كل ه/رك اع خعاسمدمتست 8معطله 0عصقتمو

 ونحع غو ةسعارأتسمأ: طهسك ]عم مرنم ءزده 6عطتصتق عا طعمعظعلتك ءاع. ظامدتغ ذللاع ةصاعت

 ةقانمصمتل م5 71:ءام01 [5277ع2] ةططدختلهعر ءا ]ئطصتسس ع متنلاتق (هطاتلتق ةقاتمممدنأ علق

 ءىممععددتا ءغ سعلتمو رصماتك ءغ (اهطسلقق ةقاعمممتستعمم كنس (ةطسلتقر ذم نستطاتق ءمصقعصاتاتظأو

 مهموم مدت  ؟؟هلسصعم طه عمتتستو نطأ ءموعطقع معع ةنصعاتلدك مدعاععر ا عدطواتع علت 012 012

 حلعموسع آككطقاتادع ه0 حسعغمعأك (عدطماتق كمطتتال ع1202ةصطتتمب - 6939. 2:] 01 هعط ظعءنلعو

 (جطساحع هقاعمدمرستعدع 110 متهترن ءلتخ عري ك1 مابسوأعطب 0/(عآع ا عار نحت هع 0ع تكتكح ءكعتقمأو 011

 معوماتو مانطاتعد ةللععدمغو هغ ردعمق لتكعئعمام ةزغ هع عمم زم دايلتتم ؟عمدعطتتص. تطأ ل هنصتمانق

 ةمتسلتتك ةععئاتلات ءانكأملتحسس 20 لمست معض ععاممتك ءمسسمتعاط عدملتغو عأغ رت ممتنتلا عماد 718 عقأمض 12

 عا عجعععا] عماتمع ءىالتععمع عغعمامغر ءغ ةملتسم ؟ءصاوتتطسم عماتم طعم ععقعتم هطلت طاتقوانع

 ماطت1مدهطتعتم معممدءعملتك ءغ مماعسرم]هاتممت معمول ءمعاععاتسس هع هجران غم ةسحتلتس

 لزحتمسسس هطاتوسع ءأ دلكتغو هغ تص ةصتتلم 00 ءاصممتتمل ةععوصسو 1م5عملر نمار هاع]] دنت تن

 هطوعمدكتمصعسس معدعطقطستغعو ذم ونه "ع م22عععوام» اه7م]ع- ءل- 07: ]1:56 117188 خنث

 يوممستسع 0014م 0لع]ب ةمعادستتغأر ءعأ 61 هر( -عل-ل ل عصم]تا تنس ج0 هك ءحتصأ. كح عمتأ

 حساعتت لوبع] ال6, دع (عحرم»ع ل0 ععطعاتتر لم ءمرمرممععتع زهععمأاو ءهأ 060/440

 وسموسع هطتتغر ةماعوسمت» ةظستععأال آاهودع ظلطع 67 ةنراوا]- ءل- لخ ١1011 4/6 عت

 27110161260 (نيد]]# هردك معه عن عملسم ذم كع ةتقععوتغ, وستأ قاحعمتلا جلطسع هعامأع مادنععق
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 عبرا ىلع هلعجو اذع هباتك ىف كيب غولا هتبثا ةرينملا بكاوكلا ىم هدصر فقح اهف مولعلا

 تاقوالا ةقرعم ىف ةيناثلا باوبا ةسمخو ةمدقم ىلع ىئهو خيراوتلا ةفرعم ىف ىلوالا تالاقم

 هر اهعضاومو بكاوكلا ريس ةفرعم ىف ةتلاثلا اباب نورشعو نانثا ئه تقو لكل علاطلاو

 تاجايزلا ىنسحا ىعو نيباب ىلع ىعو ةيموجنلا لامعالا قاوم ىف .ةعبارلا .اباب رشع ةكالت

 17 خنس بجر ّت خيسرافلاب مرهمب ,عتشلا دمكم ند دومكم ىلوملا ةحربت ةخكسصلا ىلا اهبرقأو

 روتسد هامسو ديزياب ناطلسلا ىلا هادعاو تلا ضرالاو تاومسلا كلم هل ىذلا كرابت هلوأ

 رك ١ وصقم هنأ هحرش ىف مريم لاق ىجحشوقلا ىلع انالوم اضيأ هحرشو .لودجلا يحكصت ىف لمعلا
0 2 

 دمدم خيشلا ىكيبغولالا جيؤلا رصتخاو ناهبلاو ميضوتلا هجو ىلع ال ةيسدنهلا نيعاربلا ىلع

 تاحلئاخلا رداوجحلا 06 ىل طبع وتو دنقرمس لوط نم هلوطو ىرصملا قوصلا جدلا ىلأ نبأ

 لوأادج اهيلا فاضأو هلوادج بترو ضرغلا ركالا لحاس نم هن كن ومو رصم لوط ىلأ

1010-7 
 صح يبيشلا نأ رق ةرهاقلاب ىفلا .اذه :ةدمع راصف .بيرقتلا عم ميوقتلا نىفب فلعتت  كداوقو 2

 لمعامتممم دعامكتاو هأ نتمع ةقاعع هته ءصاتم ءزدق هطقعم مامصع دععتعمدتع لعطظمت عاددصكاتتو

 0ع 8ع تم عمم اتطعم ]زاعتع رسمصلمحتاو تيسودنع ذص عيسقفمم» لنعد تاهت مصعم لتكاضكطستكو

 نيمسضنسس مرش لع ءمعمتغلممع ءيمعطخسضتس ةعلغ ءا تس مممعامتمصعتت ءأ نيتسوتتع ؟ةزنأأه

 لزوزوو عون ال ممعيلم لع معمتتتممع (عصممالانالل عأ طمضمسعمرا تتوسع. اةتل م11 م1011

 ؟تئزصأل لدم قيام - معمم لع ءويمتغنممع معمومععسمم ع ]همته ةاعللمسضستس. "1!'ععلععتس

 ربزاو - نيسملم لع ىممعئاتطسع هيعمل مصتتس جقاعمممرستعمضتتس. للدم ءةصيتاق. - 115غ

 مطسلمع مهعمممستعمع ءىمىسسملتسعتسمع ع معتاحأل معمدتسمع ةنصأاو ءعاتص عمه قلمللج

 لمادا طع للماممسعلو نمت قمعيممستمع للعرس اآهمماستكو مردتعمتسع [افعز عال ةمصت 4

 مع. 19. كس 1498) ىسسعشأ مضت نععس تمنت 008/7“ ءا- هتنا لا اعداقأع ء-زعءلمعأ

 ممستسمكتسلل ةعمرمدتأاو نسعد زاه هرهسع مان كظمصعاأت عال دكر تنم دس ءاتاتلال 0ع]هدئانتللا أ

 اممم وأ ءاع.ر مغ كيلاحصم مير معنا هططنلتا“. ظدسضاعع دذامللج ممداعع كلغ (ىلازع ذم ءدق

 ىصسعم(مضسسس ءلتلتخب بيعص كلم" ءرو زم قصص عمامتمم لم هماتع معمطمكتممتطسق ععمرس ءامتعتق

 ىممددسأ لتعأاو هرستعمم حيرموهتغمصع أ ل1همعمدنع لعدسممعأ عمات ممعي - هطعتلعط ةلوأر عبوس عا لق تن

 لالخ كسر قلم ءيتكمسعم يفملععتغم مطن هج طمصعتملتمسع هعطتم كدسمع ءعمصل معمل عاق اتت

 نسمع 995 30“ حط زمسسلتس [معادصمتتم لتمامتو هموسع هل [هصعتسلتمعس قععر ماتو نقع 549 53“ ه

 لز6ئمرعع رصمتسم مالمصاتعأ لتعاملت نعمعاعععج (ةطسلقمع لتكرمستتغو مع ممحتم ةنتحتغ ءأ هلمقاقس

 نمصعم هاتلعع هللتلتغ, نسحدع ءمطعسعس للعم ةررععامصتأ كيس ةععاللال ءماهألم مسعر نلنهع علل 01071

 همحومصتك. [1ملع هرصدع ظصلخسعمطتس طقوسق لتمعمالتممع (جطزسع اهعطتص عذاب 8ةهدغعج دس
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 ول طص وهو دنقرمم لوط نم هبحاص هاوح دق رصتخملا كلذ ىأر امل ىسنربلا رداقلا ىبأ

 اذه لوصا ىلع قرغلا رحبلا لحاس نم هن دلت وهو رصم لوط ىلا تادلاضلا ردازجلا ىم

 اباتك .لعجغ ةصقانلا ةنسلاب هلواذج لمعي نأ دارا ةماتلا ةنسلاب هنم لكلا لعج رق دصرلا

 موقم ىف لوالا لوصف ةتلث ىلع كلذ بترو رمقلاو سمشلا لح ىف ركفلا ةجحهب هاهم رخآ

 قوما كبي عونالا ١ جدولا ٠ ةيرعموبس مقا تقم قب اكلاعلا اء رفروجلا موقق 3001 .سمغلا 4

 ليهستلاو خلا امرودو كالفالا قلخ ىذلا هلل دمحلا هلوأ ميوقتلا لمع ىف ميهغلا ةركذتب

 ىقاخليالا ميز 1. كيب غولا لول وهو ىومالا عماجلاب تّقوملا ىحلاصلا

 [1] ةنس قوتملا ىسوطلا نسحلا نب دمحم نيدلا ريصن فقدملا هبتك ىذلا ومو ىسراف

 عمج هنأ ديف ىبيدلا رهبصذ ركذ خذس ةغاروب ىلوك ند ناخوك الح هءانب ىذلا ديعرلا لوصحم نم

 0 ىذلا ىغارملا رخكفلاو فدشمد نم ىضر ضرعلا يوملا مهنم ءامكللل ىم ةعامج كصرلا ءانبل 0

 ىف هدانيب ءادتناو ىنيوزقلا نايمبد ىيدلا مكاذو سيافنب ناك ىدلا ىطالخأ ركفلاو لصوم اب ١  20عاش 0 57 : 1 5 3 86 000

 كاعتاعط 17هلم/» لق ءرتسءاءمل» ظم_مل/معم طفصع ءررتنمسعم 510ععغر سمس ةنعام» ه !مموتاسلتمع

 تعطتو كةدصحععحصأل حط دمعتلت# 1معطتصمأك 999 360“ لتزعغمصاأتم ءمرصرن] ءرعتق ءهأ نقوتتع 4

 اههدعجاصلتسعس كعععمأ جه انغم»ع ططصمتعتع جالمصغلع 549 قة“ معويممامع هةععتصلمست طسواتق

 هاو ءععدتتممتمق معمعترأوو عغ ممداعد ءّزسك ءماسعنممعتس ممالتممأ حصسصأ اصاعععأا ةتطز ءغر ذلاع

 (مطستلهع اتطعأ جدل حمصتتست هتدصعاتت» ءمصقاضمععع ؟مأنتغ دلطسلوتع ءمرص[تمدتتاأ هردتق 826/عأ

 ء] - 1ع“ لق 1417 ع - اع عردع 7مم مآ- مسمع“ ذصععهماستسو 01100 له اععه ةععالمصع5 للكل 8تكو

 لمحل م76 لع دمماب >2جعم ةماتق ر ؟ععس0لم لع رسمك عجم يتخلف ءهأ ءدسامع لعدعمصتكو 5

 عم»/66م لع رحماك معجم طسصمع جعاك آماععمععامتم حعمطتعج هطسلقستس 0/7 جأع علت 1 علت" ءا

 61 عاف لآ مد»67] 1-67 ءعما» دمك تمام عهأ ءع دملجتغ زكام: آمسمه آلعمر ونحن هلعع ءمع]ءقأاعع

 عررسسوانع معصملوم5 ععوجتأ ءاع.ر ءهأ هحم]ت عمم ءمضتس اذطعو 168:747 ءلتغم حط قلق#-ء/-

 ممليترنمبو كلل ]رغ جل ةعلعمم مكسمعتمس (0مد هج عن لتعمتس ةعاعمممتلم ءمصا1 معان. ع 6940. ا1-

 هك( آظظ1 - [1اططقغصنر مطتالحع حهاعمصمرستعمع [!طاعطعمتعمع ءيىسصومةزاأقع ه لم ةعملأ ةقللت0

 ركع - ءل- لا ة1هارمتستنعا طعس ءالمدمت؛ لمقر همس [672 (ذمع. 18. لدلع 1273)] دصمعانمو

 عمعجتسلستس هطوعممكتممعم ذص ةمععتلاو جعاعوصممرصتعج 1ةهعامقو عصمت 1110من: ]1 // 01 13 ءتن

 زي ١1 كمعامع حمصم . .. ععداضتح ع عمك. لال ومق»-عل-لقو زطأ ممععمغي ةلطصس هل ءمصلعصملمتس 0

 عمععتلدس دصساغمو ءممععععممدع مطئلامعمجطمعر ةدصاعع عمه للوموه ل- تأ - لفن 1

 [دوسهمءعصاتسس , 1مم -عل- 01: 21ءسيعجلقر وحت تذص دنعطع ةكمدس] ؟ةمووطمطتعب لمان -ءاساكلا

 لك//416 ذم معطع '1ءللتك ءىسسمعدماعتت , لالعزت» - عل - لا: 10 ءآلا»مر» (0معصاناخ. 11 صفع

7 .]1 
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 وه اعريغ نود اهيلع دامتعالا ناك هلبق تينب ىتلا كاصرالاو ةغارمب 15+ ةنس لوالا ىذامج

 نيذامتو سمخو ةنس ىتدامب سوبملطب كيصر هدعبو ةنس ةنامعبرأو فلا ىنب دقو سخربا كبصر

 دصرلاو ةيركهلا ىم نيقامو ةرشع عبرا خنس ىف دادغيب نوماملا كصر مدلسالا هلم ىف هدعبو

 ةرود-متت اهيك نال نس يقلك: نم لقا ىف مقتل“ ةعيشلا  ثكاوكلا !ذاضرأا نا قؤداتسالل لاحد

 هيف ركذو نس رشع ىنثأ ىف ةعبسلا هذه كصر متي نأ ىف كهتجا اوكاله لاق ةعيسلا هذه

 درك رهق ار نادم ناخوكاله لاق نأ ىلا مهروهظو مهداليتسا .ةيفيكو هدالواو ناخريكنج اضيأ

 درك تسسين كندود ىغاب ىلاسكو تفركب ريعحم دودح اذ تسشادرب ار ةفيلاخو تفركب دادغبو

 هدنب ىمو داهنوكيذ ايمسرو شيوخ اه رنه ان دومرفبو تخاونب عاونأ هم رد ار نادنمينم#
 ور

 ذوب فشممب هك ىضرعلا ىيدلا كيوم نوج سلنتسنأا>د ىدصر رد هك أر ىامكحو هدومرف

 لمرسخلم] 1. ةهصصت 657 (زذمع. 29. لاذ عع. 1255) 1[0ءعمعطمع ءحفاضتن همعرأو عقار زكه نأ ه

 مممعتاتكر نسمع مرتسم علان ءدلدع ؟معمسأرو ةحععزاتم هلئتك ءهععسدرداو معو ماعم عصاتتك, 11215

 حمأ ةمععدلم [ظمممععطت دصتللاع نسسحلعتمععصاأمد» حصصمق ةماع ءةحفاعدعامو هرععتله 1]0(2ةصقعت

 لسععماأم5و هعموعتماح نستموانع دصصمق لله ممداععت مدع, عا ممكأ ءحرص ه (ةهدرمتتع معومأ [كلهتستعت

 زملع عممععلم 77د 18دعاطلجلعمعتم لسععمامس سمطت هع عع ةمصمق ممقأ جععدتس ط[آهطقمتس

 ردعلتعمس ءحماصتعامم ةمععتلج 28عام ذص معتم ]طحيدمفععممو ةمععتلج 18ععقسفعد ذم

 قعوور مام و همععدلج ظلتمصتس قل/م» ( 18دعطلخل عمعتعزر نسمع لسععمأام5 نتتسوتتهعأطا3 05

 مماع يىصقاشتعأامع مما.  ل1معتماع هطقع هللمصعق هةعواعتم ملمس عامها ةصاع (عاعتمأو 5

 رمتصتسع طصتعت ممددع ةاحطتسمأو جماع طمع مت (ةنمعق ةردتسست ةهدئطعصت 11105 ةعواعس ممم

 معمر مادرجع.  ظ/4عنع همععم : آل هملععتس و امومتغو ةصصتق طمضصتسس ةعراعتس هطقعم هاتممعس 4

 ظمعتس رمعجل م ععسع ][حطمبخم.  طعوعأإوععم ذطخ لقعتعس لك امر ءزسع طلتمو عا مماتمصسعتس هملتتلت عد

 ررمرهغعور نمنح ةطصمعتتأ مماتأل ةهتصأ هغ مععممتتع معرعتتسا. "اخد جتناعتت: 110/40, ةتكر

 3لمطحتست ص علهممو ةيطز هعمتكتغرو ظدمعاطلحلنسس ءعمتغو ءأ ا]كطملتك هيطلطملم هدحصعم (ءعتفق انقوضتع

 م0 ظمعج 4ك عورالمعمو ءحعمتتعممكتتغو أ نأ مصادتح عدس معطغعل]دصتصخاو ءحكصعأل ةانطأو ٠1103

 زمععصأمدم5 جدتاعصت هرصصأ ددملم طقمممسلعع معامحتلغ ءمدوسع ةصفعستت ماتلعطتا ءأ طقصمتطمللا

 ردمضتس ةمععتسأمو ءلعصع زادت. 1ك رسع لمعق» + ملل لن معك متسو هنأ لص انعطع 270/8 مهاكانق

 ذم تسلمت ةسردعع متت لعامطتق هس ءدع ذلالج ءعمستغو ءأ ءهاعاامم تعمم لمعام5 هطقعستممع

 لسكمتكو ونسأ ةلعلا حصص هطقعضمملمضتس معك يصغي نك 110:مهبررر ءل-عل-ااو 0 ليغ آلوسقتمءع-

10 

3 

10 
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 هك ناريبد نيدلا مجانو دوب سيلفتب هك ىطالخ نيدلا رخو دوب لصومب ىغارم نيدلا رخأو

 زا اهباتك ان دومرفبو هدندرك رايتخأ أاردصر ءدغارم ىندعزو ديبلطب اهتنيالو نأ زأ دوب نيوزقب

 تساخرب نايم زا نأ ميوكيم هك درك نانج ريدقت كندروايب ناسارخو لصومو ماشو دادغب

 عنرأ ىلع هيترو كش مامت ناك هراتس دكصر دوب هاشداي ركي ىاجب اقبا وكاله نأ زا دعبو

 ىف ةثلاثلا اضرعو اًلوط اهعضاومو بكاوكلا ريس ىف ةيناثلا خيراوتلا ىف ىلوالا ةلاقملا تالاقم

 ىر وباسينلا كيكم نب ىيسح دحرش مق موكانلا لامعأ ىفقاب 2 ةعبارلا علاطملا تاقوإ

 يلا سايق نى سايس سانجا هلوا فقداقحلا فشك هامسو ايسراف احرش ماظنب فورعملا ىمقلا

 ىهسملا جيزلا تعضو باسحكلا حاتغم ىف ىتاكلا دوعسم نىنب كيشمج ىيدلا تابيغ لاق

 ىيمكانملا لامعأ نم تكطينتسا ام عيمج هيث تعمجو ىلاكليالا جيلا لييكت ىف ىاقاكلاب

 ند رد 0-_

 ومحو رايشوكل علاسلاو عماجلا حدز هات خيقابلا راثآلا 8 ناحكيرلا وبأ هركذ ىناردنكسالا

 مس , ل مقلت» - هل - 011: ل21 ء» معطف ذه دعطع ل101: ىدستسم»ةصاعتت و هطلت - هلع لدن لك

 نسن ذه نعطع 16774 مغر ل عزت»- ءل - لأ: 10 ءالا»ثدو (مسماةعطصقعتم , ع0105 ء>ح 10علع ةدتق

 حروعددزسلا ءغاذم ةععم 31ععوعطقع ةعاأعمصتست هطقععهكتمسعسا ةتطأ ءالعععع ؟ما]دتغ 8 عوعا معو

 ددسماغم» ]نطعمو ظدعطلفلم, 1طلدصممعم, 311هدن1, ع« ظطمعدمفمو ةهللععأ لدقفلاو ءعأ معد مكه

 مماتطمتغ دغ لتعت. "طسسصص ء مدعلتم ةدطاقكأتك ءدأ ظلت( عنبر ءهأ ممدغأ كنس قل/046 مهاكتك !|0عم

 زم تعطع 8دعطلول طولتعطولط معتق عوار ءأ ةاعال حصص هطقععوتم طصعتس طقطتتع طتقممدنتا

 انطرحس دس نسمانم» ل1ز5ععع[مكلمطعق و اتقان 276*777 0ع ءعومعطتق , دععن77 6 0ع م0و عدقتت ءأ

 ]وعزم هلعا] دعس معع [همعتاملتصسعسس عا ]دتتاملتصعس , 1ء026 0ع غدت معتطاتق 510 عتتت ةزنمقع

 معماتستل ,  نع6716 لع ءعئعتك معاعمرتس هرتعهم ل ممدتطاتق دعنا.  ظمودعق» طفت 210/6770

 را معلوم (هدست»سق , دلعم ل١ 1 عمت لتعاسع و ممهأعج عمطتم ءداقتكتتلا» رت عطقلعاتللال لص عانتلل 5ع مدلغ

 اك معابر ءا- [/ممم7ع ممدصتسحأطتتلتر ونانكأ ذه 1صسعامتا: ةطهتتق هدتللتق ععصعتل5 طلقت عل58 اع

 61 ةرراا]ر - عل - لقد: ل عردم] ل0 8 عرج 21 عمال لك معلق ذه اتطعو 21/147: ءا- ]معطل ٠ (نهدتط] هقانتو

 ةمواتتنأو لظ/ - 71] 7 - 16يوم عا # 1. ء. امطدلقك دكاعمسمرصتعتك 17214ءم72عمه ه0 (ةطاتلقق

 8178/4 2عمه ةطعماكعملمع و زطلوتتع هدنصعق جقاعم 0021102113 ه05ععق5أ 0مع22غ100عقو (انهق ءانتال

 هعودسعماته ععمرس ءامعتع ءاتعتت ءعغ نسمع متع ذم ةلتتك (ةطاتلتعق زمحعمتعماد. '['حطسلقع ةانصأ

 هولاند مماهعي -ح 6941. 2:] "1 طةنسم (ةطانلقع ةعاعمممستعمع '!'طعممتع قلعدهسلعتمتو 0185

 رف د7" عق] ايتن ذه 111 - ل اة أي» 121- 8عقيرعأ مدد ممدول. - 6942. اظ1آ1- كأز ظ1-ل ةسخأ

 ىنم 5-21 211, (مطسلقع جعاعمممسستعمع دمتك ءعدد]ل عد ءهأ طوعامعرو ةبعامجع 1215/60. للام

 يباب
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 ةيسدنهلا ىيعاربلاب ةنعربم اهددعو اهكالذا تاكرحو اهميواقتو بكاوكلا باسح .ملع ىف ناباتك

 ىف لاق !ذك باوبالا باسح ىلع ناعربلاو ةييهلاو لوادجلاو ةيباسحلا لامعالا نيب اهيق عمج

 ءمأأ 3 , 5 2 7 : ّ 2-5 ا 1 1 1 00000 1 5

 5 جير 15 رابخالا رداون ىف اذك هاشلاب فورعملا ريغسصلا ثلاثلاو اهرهشا وهو ىئجتحلا ىناثلاو

 ىلعل ايمور ابويبحم امالغ ناك نزاخلا نجرلا دبع متفلا ىال ىرجنسلا ميز 4760 رعاؤلا
 مر "د

 1 ع ١ 10 ١ 1 كت 3 1 .
 ردحافس ناطلسلا هيلا كنعد و روكذملا جيلا بهعمصو ةخسدنولا مولع لدعطو ىزورمهلا تن لأ

 ىوسنلا لجأ نب ىلع لاق لصف ىس ةعومج 83 .ىناتيلل اصلا جيزلا 011 اهذرف رانيد فلا

 10 روسكلاو سنابكلا بدسيمد بعدعب سرفلا خدرات ىلا ةهتفاضال نيخرانلا نيذع لامعتنساو رجكاهلاو

 - ا 1 07 2 | 3 ل 3 ينك ا

 ]زطرإ 0ع عاعالدستتس ملم متطسقو ءيطغعس علت طع ور مماتطاتق هررطقععا علق ءأ طتتتت علم و 5 انك

 معيوصعمام ععمرس ءاسعم معمطحمتتع جللتغج ةنصأ. (نممزدمحتغ ذطأ هععمانمصعم ةعاطتس ءانعققو

 (مطرنادمو حقانعمممتستمتسس ءأ ةععمت م عصا ماتمصمعسس هل عمالفمصعتت ءديبتاستس و, انا ارتقع ذصتاألم آتطعأ

 71/هزرب/ لتعلم - 6943. ك(] طقطق ع] - طققتطءغر (ةهطسلقع هقانمممتتتعةهعو وعتتتطانق

 مماتمصعم يىماتسعساتنتع , هنعامتع لاتسعل عري قلطللعلاعلب كل ء»مععت 8ععجلل 402, نست سوما ع

 11 منروبنأ ؟هدئنتغ ءعأ (ععد (مطنلهم حعاعمممستعمم ءهلتلتغر 1لدسمعععمحتسو وسمع 01ةعماتسمس

 د كنا 11 نجل كعوستأ انت, 1/4777 عمطلو ونتتقع لص ءمصز ءعءالتتلق ؟ععكدكتتل عأ هدحدطتتللال 20[ ةةلللل

 مدار مغ رصتصم»عوسد الم# ةمععض مامتم , نأ عنتلعسس ذم لال ءممل» ءل-ه7/ ]7 لت» .ءمدصتسل عللل 01:81.

 نو44. آخ1- /(ز لخ1- /تةطنعر (ةطتلمع جقانمصمسستعتع 26727“ 1. ع. ؟لععصاعم 01 عاهع.

 0945. آخ1- 21] ظظ1- 5 ءعدز بيتر امطدلمع دكاعمصمستعدع هعبزءع_ةءدع هط قطن ارماألب قلطل-ءا-

 _م]ررنمت "ل" ادعدحتتسدتتلم ءلتامعر نتن ةعمكسم 0(]ءعاسك عممعدم ءأا تم ةستنلتنم م71 11 ع" ممم

 ؟"طععدس ملأ !نتاأر هأ معارتصمع ععمرس ءارتعمم ةعلعصاتله طعصع ءمسر]عءطعمسلتا. "1"ةطسلقق

 تنص ءىدصرحمعملةدعغر "ةملامص ىكءرورءب» أ ددتالاع مسسسسسمو ةتتتتعمو» دطتقتاو نننم5 "ع001016. ل

 نوو6. ]7-21يز 8-11 ةطنر امطدلحع ةقاهمصمرستعمع 8مطوعمع ه 2ء/لوع لص عنج 5ر1105ع

 رن 17057 ءلتادع. لع عري لررمعل 7عععبم# معتعجت5تسمك اهطسلقم جعاعمصمتست مه عقذع امطنلقق

 [,7م// ملأ لتعتكو محس دعامات ممحتسع معععلسماو متفأ نسما ءعممعطتق عئوععتم ءغ ذهلامست عاق

 متامصانلو عأ نعكسف ليحستست طقضصتتت معممسضتتم رمعمزتاعع معاجاتممعتس ج0 جععوتت م7251 6مئت

 1ن سسلامتص لتعمل (ماعصس معمعطعغأ لتعطسع ةماعنعم]هتطنق ءهغ ةدعالمدصتطسخ هللهتفتل. "اك

 161 ممحومك (هطنلمم ءمصلتلتغ /2/- لمصق' ممستممتممك ءأا دصعلتم5 ةاعال دعس ددفانسق هنأ

 معمر مععكتعمتلم ءممفاتتستاو نسه مع معصمأاه ةط لاح معمجتسق ءأ كمضنع لعل هتعطوساتت ءأ
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 نجا ؛نب قمحكم ءافولا نأ خيشلل لماشلا ميزلا 176/« عماجلا ميولا ةلتما ىف عماللا باتك

 ةيلاوتم داصراب هباكاو روكذملا خيشلا حكت خلا هنآلآ رتاوذ ىلع هلل دمحلا هلوا ىاجزوبلا

 يف قوتملا ىتانموقلا ىلع كيسلا ىلوملا هحرش نومأملا صر دعب مهنم تردص تاناكتماو 5

 10 5 5 ١ كذا 0 رش وج" لماكلا دانس
 اى جدول حو دانموقلا ىلع ىب ىسح دكيبسلا هحرشو | م.. خنس دولدح

 مرحلي ناخ كيرياب نب دمحم ناطلسلل هفلأ خلا اًجورب ءامسلا ىف لنعج ىذلا هلل محلا

 تاراشالا 5 روكا ىدويللا ىوحلا مكان هد دعنا ىسولحلا نيدلا رببعنل مة حاشلا جز هن
 ا

 _له 7 م

 - / هان يىء 46 5-2-7 ١ ل ل 3
 ا دهانش ىلعت ىعاش جز 41 بركاملا كدصرلا ىلع ىنيملا برعجأا جزا لو ىعاؤلا داجمو

 نم ةهبعخكا رصتخم راق فورعملا ىمزراوخلا مكانملا ءدلعب فورعملا مساقلا نب كيحام 10

 اههء هيو :بيناخليالا ةلدمعلا دامهسو ىزيربخلا ليدحأ ند لايخكام ردز وال دفلأ ىناخكليالا حجز

 مروكتو فرت ععطدمأتعر ممععم ممهمعو عرعر] وعتغ عغ معجم عمان 5011م ةاهطتلتعتم [نسص هرتع

 (ةطسلقستس اتطعأ لم702' همععدطتق عا عمد تكممعتت هءعاموعتمسام نستصوتع ءقمهتأتطاتق مععم ءعانأاتق

 يأ(  ةعلعمت ةاملتمو طموستغو ةتمعتلتق ءىمتاتطاتعق ءععسرتأ نتن 200ع12لع ءعصفطتق ةانتللو انأ

 الطمع ءةمممدتم اممامع ءىدعار ةسسفانتع 22/- ]61 11/- رات»#* لإ هضاطقلعا 1871- 7] 81 - لوس"

 ممدستسمكال. - 6947. اظ1- كنز ظا1- خط ةسألر (دطنلقع جقاعم ممدس1عمع نصا: ععدول عع د هةطعتلطمط

 ركنا ]ممر 32101 هتست»عل ظ عت: كلتضعل ظايحرفسسع ءلئادعر سمع ذاه ةصعتتتتسأ : امتنع آلءم عم

 ءزده طعمعظءزتك عمصاكتمسسنتك ءاع. 1ععمومم»تغ ءمه هظطعتلط طدسلحطع ءزسموسع 015قمسلل

 هرععملمدتطسع ءممالمستك ءأ ءعمعمتمعماتق هط ئذك ممدغ هطععمعهنممعد 11م7 عو5ه ءمراتقو

 أ ىرستسعمأاوأل ةسمغأ ١1511 5ءعوجنل ك2 (ندمعومواغغر قتععد ةهمصتنتل 800 (ذمع. 24. هع

 1397) رمدمعاتاتق و ءأ 5عيجرج10 17 عمننو عتب ى# ( جعل, انك ءمدصحت عصاقتلتتق 42/7 - 1[ 17

 زمهعصمطتع (عدطتصت جلسصتحاطسس طقطعأ عع زاد آمعاززتغ: طمسق 1آلعمو ونأ ذه معالم ةنعمم

 2م0ل15عز 1[ععلغ ءعاع. (نهددممددتغ عنس _انلامسم 1101من: ءا 8 ءرب 8( نءعأل 117: 7770 عر»ةررنء سس

 هو4ه. ظطآا- /ث(] طا - ظذطةطنرو (مطنلقع حكام ممدسنعمع مءعولدع هج 6ع - ءل- لف

 يمس مسزاوع.  طمضصست ءيرتامسع» 120/7- 74/2 ممصتصهتمتت ل عززت - ءل- لقتن طماع ةدجتم أد

 1-11: م4"( ]دسلهكطتق ءلتلتاب 1لعدد (ةطسلقق دعوطتعع مصرع ءعععمم ءعغ هطقعزج هاتممتطانع

 ءعمورتعمأتحك معمطحألك متهم مسموع لا. - 6949. 2( ] كةطقطتي (ةطصسلقع ةعاعمسمصتعمع

 معوزمع. 1متغمسعر وتنهتس 4/1 ك8 ظعتن ل1710ه]ءعتت»: عل 8 ءزا- ءاعمدتس  كعاهمهمدصمع آاكطم- 0

 ىومعدرتامع ةوغلق مماتق عا ؟دلعم 4/6 - ءل- لف لتعاتقور ع امطسلتق 1/81: 6نه ١7١ تاكو

 110/107:7:0 8 ءزن هل ت7ع0 1 ءارتأدغ معهونعع ءةعاسوحتأا 0:0-101 عءاق 171-181 عأ ةصقعتت مقلم
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 ىوذكبياولا «جاوخ ىلهد ند ليد نيحلا سمدت جر 4 لوصفو باوبأ ىلع اهو نيلصأ ىلع

 - تايمك طبض نأ ركذو ةححصم تالاب دهتجاو ةنس نيعبرأ كصرا هذا هيف ركذ رصتخ ىسراف

 الضف ضرالا رماوذ نم ريثكب مظعا كلفلا رداود نال رّذعتم ىغبني امك ةيوامسلا تاكركلا

 ا

 سمخ ىلع هلعجو ىلاخلايالا كصرلا لوصا ىلع ىلاطلسلا فقحا حدز دهامسو هيتكو ريصنلا جدز

 تقوملا ىبلدل لاهكام يد لايتم ىويدلا سمهدت جز ك1 لوصقو باوبأ ىلع خلمتشم تالاقم

 خلا ءايشالا ريداقم ملتاع هلل دمكلا هلوا رطاشلا نبأ نوحلا ءالع دصر ىلع ىنب هيغوص اياب

 أ خوشلا حفز 11“ رايرهش جدز صبر 110“
 ١ 5 1 5 3 2 1 هه

 حيؤنأ حالمصال هيف ىدصت ىدلا ىوصلا جدفلا س

 ىسدلعلا مجدز 41ه ةديعلا جز 451 ىهتنملا راس 3 نيدحلا ىقن ةركذو ىدنقرمسلا

 اناصسمواتع هررانق رع معارأتس لسمطسم ةنعمأ8عدعاستس ءةأر نسمع زص ءمرتزام ءأ هععاتممعع لتكتعم

 ديصأء - 6950. 7و كطعسسف- ءلعلتصي اهطسلمع ةههاعوممستعمع هك عيررندعل-لأ: للمأ هتوتسعلأ

 8 عزا 7” بان لك مزم 11 مط ءايوعبم# ممكهتعع عسسرمكتامع.  (نهدصم عملت لص نسم ةع سه لع دعتسام

 حمممعج هطععرع ملمصعم ةسسسنسم مايتم ءغ ةمكاصسسعماتع ءقممعععالعمتسالك [ععلقعع همكتقأو أ

 عجم مالمصعتس سمصأ(ت(مكصس دلماستتت 0مع]ءععاتسسر بكنرص كمععنلا ةرطقععمع ءمعاءعاتعه مدسلغم

 رمز هرعع ملمأ (معمع قكعوملتقو عتجع ديغ نيصختعمتأ لقت ممققع لمععغو زل نسمل دضاتلغم مدتمانك

 العرتأ مماعدأ عمالممع زمعاضتس عمامضتنس طقطتخمو ذاه نغ لتعفماو اعصمع نسمص أن( داعتت همه ء5قع

 ىماهطتا ود دملتممع ةمطمعممع ا[]جعنتم مامصعامع طقطتتمو صفع تللقسس جل عدس ءزتمص فمعمتتقمعتت

 معدامعع كتمت مرمعاع» ءممز ءءاصخمسسل ءعأ ةنماتتسعم(ةمالقمصعتس مرمطدطتا د. ةظكهتس هط ءةتتقذدتت

 اةهطسنلمع ءغ هطعقعركوملممعع مقاعمممرسزر_عمع 1ةتمع ةنصاأر 20 ؟ءئاماعرل ةتتأعللل  م10>لت101

 جعععلسماأ (ةطنلقع جمع« - هلل لكسأ.  (نهدمتمخاتتا زاموتتعو ءأ (ةطستلمعر نسمع ذه نتتق(0

 لعد عسا ما ممعم ىردتام هأ مععالممعم مىرسربا ععاعمتعع لتحتمتاو 77/-24] ظادقالهاروععمع ]لز/-ك

 هلم هون ]18| - اظطمملن ظا- العطا ذمهعتممتكل. ع 6931. ك1] كذطعدسع- ءل- لأمر (ةهطسلقع

 دعاعمممدصتعمع, نسمع خا عروع- مل - لفرع ك1هارمتنتتعا طعنا 31 هامسسعل ظل هأءانغ ج0 قلبرفصح

 ىو مح معاهم ممسك ةععيصلسم هطقعع همصعم ق4/ع- عل - لفت لات ءاعارماق»  عسصدمتادتل

 1]معمتسماأ زم: 1مم آ2عو يسممات ماعم معصتتد نمميممدءععمال ءاعب حج 6952. كار ظطعطتعتج قب

 امطملمع مهاعمدمساعوع عا” رمسل. ع 60953. ير اظظا-هطعءنلط ةطتنل ةغ'طر (ةطسلقع

 حماعمصمسستعمع كاعتلعانن قاد ا/مل'لع كرب نست طتع اهطدلمك ثوسمءمننلأصهك همر ععتع

 موهيرعودلتع قاع (0ةهرسدسعسسماتمأ هوه ل معانق- ءلس لفن ذه اق" ءأ هأ - رتسا عارم ع 0954. طا

 مال فرس ل عغب (مطسلمع ةهعاعمصمتساعدع يلعا - عل- لن. - 6955. ظآ1-كاأزر ظا-خلةحتب

) 1) 

1) 
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 ىف لوصالا ريغت هنمضت عم ليداعتلا لوادج ىرطس نيب ليدعتلا ةهج نم ةفلك عون هيف

 ىضرعلا نيدلا ديوم مامالا خيشلل ىسآالعلا ميز 1600 ليداعتلا ريركت ىلع هلامتشاو باسل

 ىبدلا دكيرغل حدز هلل ىةقوريبلا ناحكيرلا ىال لليقو ىروباسينلا نيدلا ءالغ -ةاتتسالل لبقو

 الا ماظتل ىسالعلا حيز 11د ىلاورشلا ىلع
 6 ا لا

 ع

 ىلع ىسراف ومو هنافو كعب هتذمالت مك _ 0 6

 دمعت لك لكاشي الح هلل كمحلا هلوا نومأملا حيز 4251 ةلودلا ءالعل هغلا باوبا ةرشع
 يرد -_ 2

 تابالا رهظا ىذلا هلل نديحلا هلوا ىسرافلا ركب ىنأ نب دمحم ميز 119. ٍضلا هناآلآ ىقاكيو

 درمأب نميلا بحاص رمع نب افسوي روصنم ىليأ رفظملا ككلمال حفلا هنأ ركذ خلا راونالا ملاع 2

 ىنيدلا ديرف لضافلا ميكحلا ىصر ىلع نيرينلا ميوقتو بكاوكلا تاكرح ىف سضمتعأ هنأ ركذو

 0 1 . 5 ١ ١ ةأأ 1 1 5 2 ١ 60 1 ١
 ىندرخانملا ءامككلا نم وو دايعلاب فورعملا دنصأورلا ىلاورشلا ميركلا لديبع يف يح نسحلا ىلوأ

 حجدؤأاو ىنغملاب ىبوسملا جيؤنا اهتلمج ئم ةدع اجايزأ فلا كثو نفلأ اذح 6 در وبشملا
 ده

 1 2 "ىع 9 2 3 . فيشياج هلم َ تاذكلأي 2011 01
 535 او ملككاو لاب ىمسمل أ 1-2 8 3 1

 (ةطسلقع دعم صممرست ءمع كلدتاتعمعو وستطتتق ععصتتك 01000ه:0 مدو]عداتدع زهعقأ دع 2عل83100ع

 ىعولمع ماعم ][[معوه لدهم هطسل حتما 3عوتت هل هطتتلال و ءاتتلتل هتعمل معلص عادت مةان3 110111301090

 زو فسرت أمصسلم ءمصخسعممأ عغ حعوس جال مصتتست عم عن مصعتس ممر ءدعانلحصأل -ح 6930. 11-

 721 41-81 ةجنر اةطسلقع هعاعمممتستعمع كلمت ءعدعر ةنعامرع ظطعتلعل ءأ ط؟صقس ل1101« ل-

 ءل-لخ: 17/-07ل]ي2, هذكع مغ دلتا لتعدسخغب دهعجتمأاتو ك/4-ءعل-لأ»» ل15: ءادأ# , ةذكع لآن

 1_ر2رانم ع 6937. اظ1- 24 11 1 ءعال- عل - لنصر (ةطسلقع حقانمممتستذ قع ه 1710-0-1

 ل1: ك1 مارن# يس ممكلامهع. -ح 6955. ظ1- 2 1] ظا- كل ةجأرب (هطاتلقع ةقاعمطه20123عرب لانقق

 رة ارو 476-1 لعععتس ءىمتكتطسع ذص ءمرصتصملصتت 4/4 - عل - لعمم1عا1 معكقتعع ءعرصممكتتأ ءأ

 لزعءعتمسلل ممدغ رصمعأعس رصف عكتمأعأ 2ععمومم د ععتسأل - 6939. ث1] 1ظ1- 81دستتم (ةطسلقع

 حعاممممرسزعمع ة8[آجستمت عدعو نسمع زأه 1آمعامأتسمأا: طمع آ)عم (هلتقور وسملتك زادك ععواتتد

 يمععمتأا ءعأ طعمعظ عله معمدوأ ءاعي - 6960. 21] 81هطعستس علي (ةطتستاقع جعاعمصمرتت عع

 + 71101,م1:720 18 عد: كلغ 8م]رب» ظعععج ىمسومكتامعوم نلتقع ذكه ةهمعاجأتسأا: آرهتتك 1آ10عمو ونت

 ةزئعمه ذص سسصلم ]طهسصتمصتسم ءامعع 5علل6)10غ عع. طقم هع نسق 27-1167111 1171-1101-0767

 راد 11615147" 7”عتبرك ظعري يمي« طل سدحصمع رهتم لمتق ءمرص ممدتمزمعع ءعغاتص ممالتطتتع ةغءا] دعس

 مغ 8واتك [سصدعوسع ءمطغعس ءملتاطانق هطوءمىوغممتطسمك مطتلمعمزطتل طعمع مدعم 1"ء»70-ع0-

 ل5111 مععتن جلل: ظعتن 4كطل- ءآ- [ءعراب» دك] ممن  ةكماعمهمدتست ةعاو هطععتجوماأتع , هلعم

 1110-101 لنعتم وست زماعع مطتامدهمطمو ععععصتم»عع طسوسع 0هءانضمهع ءكدعمد ةههمماكتتاو

 ربجدع ءعنعومتك تكدس نتقدم ممهعهأ. 10عدد ماتععد5 (عطسلقق جقاضم صمدت عده همت ممداتتاو ةهاعت

 ويمه همدستمحمتتع 110 عتن# , 1101: عمن: , 2مابق» , ال1هع1 عمت, 110600, 18/7- كانون 17- 1مم
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 هبلع هدامننعأ نأ ركذو ىصرلاب جابزالا نم دفلا ام را 0 ىدصولا ىبالعلاب ىمسملا جيزلاو

 ةنس هدصر خيراتو تاجيؤزلا لمكا وهو ةرعاق دقو ةرهاظ اهلئالدو هيف بكاوكلا تاكرح ةكصل

 تاكرح فقحي ةنس ىيتلث ةلم ماقا هنأ ركذو ةيدرجدزيلا نم ةناهممخو نيعيراو ىدحا

 رباج ىب ليكم جز 411 فداقدلاب مسقولا عبرلاو تالالا نم نيقيعشلا تاذب بكاوكلا

 نسل هناكركل «تالصأو ىيرمغلل هداصرأ هنمض لبيلج جدز ىي2. | :خبقايلا راثآلا 8 ةربكذ ىناتنلا

 ام بسح ىلع ةريكاملا ةسمخلا تاكرح هيف ركذو ىطسملاب فورعملا سويدلطب باتك ىف

 [ممالا فيرعت ىف دكعاص هلاق كلفلا باسح نم هيلا ناتحي ام رئاسو اهحالصا نم هنكما

- 
 راثآلا 3 روك ك ملا ناكيولا نال ىدوعسملا جز 99 ىبونسملا جدز 01 مككملا جدز ةاناإر

 لاهكام نب نيك ميوقتلا عضو ىلا فيرطلاو ميلعتلا ةيقيك ىف جالطصملا مدز 995ه  ةظيقابلا

 سبتقملا ييز 110 درفملا حيز 176 ىنغملا حيز 1180 لّدعملا ميز 419 بساحملا ىقراغلا

 زندععررامع. 1]آحمع تلاتسحم ءقأر ونتتهلل هطقعطداتمصتتسا هع ءمدت ممكانتغو ءأ هع طلق رمصتتتتلا

 ودع للعلا معموراعم» دعمتط دمماننلل ةاعا]دصتسص 0عوعضماتمص عد ذطأ لهاحتسي  ةععجمتم هاه

 كمعحم ءغ معمطحتممعتل معععرضس(هدتمتل. "['حطسا]دعتسس جقاعمصمتت 1 نقاتل مع[ ععاتسستسه ءةأرو ءأ

 هوم متت مصستس ءريمعطم مط حمصم نستصععماععتسم سملعدعععتسم مكتصم (ةصع. 13. كم. 1140)

 معرمع 7”مهلءزءملتحمصحع اصعامأاو ءأ دع اتيتصاأح ةصصمق ص دتماتطسع ةغءال] دعس ععاع لعطمست عملتف

 هرع ز مفاصل عت طتطسعأ (1])ءا# معالم م1 منمز كك سملمصاتكق ذم ةعتمتله للكأمأل ممكنة 556

 مممعاز ادعي - 6961. يكأز 310 طحسدسعل طظعص لاطتع 8 ءععلصتي اةطاتلقع ةهقانمممدتتعمع

 هد 171701 مدوتاعأ ظعتت لما“ ل ءاامبنغ مسسومستاهع ا اص أ - كاطع“ 1/- 8 هعآقرع#  كوتصتم عد

 تمر مأمع. | '[؟ةطسلقع ةنصغ ةللطسقأعععر ننمضتنل ةتئعاتتس عصام أم ةداتق عا ]دصمع هطقعع هت ممتطاتم

 ما هممت ععملتك دمماتطسع ذم اتطعم 8(هاعممعت ددلعم كلعزععا 6 لتعغم لعسمسعاتدأتق ععسملتت

 لكلوخننس5 ةاعال دعست نستصوانع ؟5ةهعمضصأاتاتتال , لن م صان عم5ذ همر ععرع ممانتغر ءأ ءعاععدع هرلمعف

 ةرطوعرمع كمعاعدألك عملممعف معععقجمينمع طلع ءمرصتس عتم1ةضاتنت. 1" 'عدامطتع طمع كمل ذم

 ازطرعم 1م هآ- هرربعرو. - 6962. 1خ1- 2 4 لكل - 31ه طلع عسر (ةطسلقع هقاعمصم_ هت عقع طعضع

 زمداز(ناممع. - 6963. ل'ا- كاز 1]15- 31[هدغدسلكتر (ةطسلمع مهاعمممتنسأ ءدع جطقم]نأهع.

 6904. 21 1| - لآ عد'ن لأ, (اهطسلمع دعاعمممستنعدع 2لءدتا0ةنءدع ةط قلت ءقارفبو ءلتافع ءأ

 ذه 707 - لاا“ ظا- ظامع/رعا مدصسعشدم1مامع. - 69635. آظا1- ث(] 11 - 81ه ةادلتنطب

 امطسامع حعاعمممتستعمع (ععطمصتعمم لع مدلأاممع امعاتطسأامصتق عع دتم ه0 ءررطعسم ءتتلعع ءىرصرتم-

 معملمق , ةسعاممع 7101 مستنعأ اعتب ةقاماوستنعا طم ةعلبع ةئاطتسعاتنعم. ع 6966. 11-71

 آ[1- 31602040 ء]ر (مطسالمع معاعوصمروزعمع "ععاع ]مدان ناوع. بس 6907. آخ1 - نر 1خ1- 01 هعطصقب

 (ةطسلمع مقاعمممستعمع هنأ كعماعم. - 0905. ظ1- 7( 814-151 ؟عن ل, (مطصلمع ةهاعوم 016

 مسرب]ز نعم 69609. اظ]- 20 31-151 نءاعطعع. ؛ةهطسلقع ةقاعمصم_صاعمع ع اههعاوتتطسق

 ففي
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 فورعملا شاقنلا ميعاربا فدسا ىنا هيقفلا ىأر ىلع رودلا ىلع روكلا لئاسر ىا لئاسرلا ىم

 ْة , فا حل 0 1 .ء 7 تاس 5 يلزم ٠
 نباب فورعملا ىقناعلا فقدكلا ديع نب ىسحلا نأ عميقفلا جيز نم هلباسر رتكاو ةلاقرولا ىباب

 دمحأ سائعلا نأ ةيقفلا حالصا وهو ميلاعتلا ىف لماكلاب ىمسملا هباتك وهو ىليبشالا ماهل

 نم ةبق ناك ا ىسنوتلا كصأاولا دامكلا نباب فورعملا ىعيمتلا فقكسأ ئد لع نبأ

 هلوأ هحالصأ كلذ ليداعتلاو صصخلاو

 رهاظلاو ىرجعابلل 4 خنس خيراو#لا 3 ركذو خلا همارجأو كلغلا هتردقب رانأ ىذلا هلل دمكحلا

 ىال رودلا ىلع روكلاو دكبالا ىلع دكمالا جحدز نم سينقمولا جدز 007 فلوملا رصع هنا

 ىتأ داتسالا ىلإ ىلع ةيلطيلطلا داصرالا ئه خجردسملا دامكلا نبأ فسوي ىب دهحأ سايبعلا

 رفعج وبا داتسالا لاق خلا ىوقلا بعاو مساب متفتسا ام ىدابملا ريخ هلوا ةلاقرولا فحسا

 بهاذل ةعنصلا هذه ىف اعماج الصأ راص انه كبالا ىلع دمالا صيزرب مجرتملا ربكالا جيزلا بحاص
 م 9 34 2

 8 ديالا ليمرس ىلع نمألا ا بدل خبث فالخأل درطم لحاو ن وذاق ىلع انقافثال مهلا

 ءىرسرحمعماأمع ز. ع. اممعامتطسمك 22/- ]6 من ملم 2/-1)ني» ةمكعتمأتك ه0 ءممكتلتسس لكسععءعممعاتلات

 لانا 1: 8طمع آلفط»هآفس لآ - ل هععومعأ , دسلعم لطا»- ءاسء»ءولعا للعالم 8 لمحتسم 2 ءاماناتلل

 ربوتس ةسسسأم ءعغ ع (اهطسلتق هقاعمممرست قع لدعم ءعممعدلا لات معمتن ظع»» قلد مآ - لمعع

 م4016 1:1: , دلعو 8طد:- كلمت لتعاتم وينهع 4| - لك 7017 لأ ءل- ١ ءناف»س زطمكعتزأهع ةاتلأ

 ها ممععموهتكتمصعتس كدصععءعمدعتلان قلت /ماا اع ف ارتسعل ظظعتي كلغ ظمري 1«: ]رمع 1'ءردكسق لعد

 ره ؟"هرنمت»8غ , ؟هلعم 18-ع7م ءرجصسمل لتعاتم ءمماتسعماأو ص طتع اهطسلقم طقطعععغ هل ءلأ لعسلمو

 ردمطتع د0ءللتمقر ممعانممعك ءغ دعون متل ومعك لعاز معمتمعو ذه هغ ةلطتل هردنه طقفعتتس دعطسمت

 يرممءءاتنمصعس ىصاتمعععأ.  لمعرتأا ز(ه: آرهصدق آ)ءمر ونسأ مماعمأتلم ةدته ةماطهعر دنس ءمعا]عدأعتم

 ءزمكوتع يعتمد 1]!نهنوجتع كاع. د لص ءرمعطتلس جصصالق 2>52عمأ0قللالا15 5 ]11125 أت

 ممصتتق 1سعمع ءمرصتس صم دكت عأ صمم عى لمطتسسس , ننتم ةنتعام» اسمع ز]]و متع عجل.

 6970. 71-11 11- ل1 سع(عط عدو (ةطسلقع جفاممممستعمع ع اةهطسلتق 2/-قسعا 016 ط|-قانعا

 ها 1-77( 010 4/6 79/-1) مب ديدصاحعم نسمع ءرع هطقعع وتتم متطاتع معاعمممستعأم '!آ'ه] عانت رماس أ ةأعطأم

 صدعتمات قلقا 1. لمع 177- 2ع»ءملءأ هط قتضامارانكع قلاتسعل ظعرب 7ع لا ءاط عستسمل

 ءازعلأامع دمصغر ءأ زكه ةمعتسمغ: (0مالتسستتم لفئات, 2 ن00 1هءعاجتعسلانت» ءعقأو 2 همزتألمع

 ال( ]دمونامرتع ومزععد لدمانم ءاع. 81موتماعع قللت لمركم» اهطسلفعتسس دئاهز هكانتت 237 6]- هتاعلأ

 هلل ءلعمطعل زمكعت ماممدس ةتتعام» : 0مادعر اموتنتأر هتعتصمسانمد طلع طقطعسمتقر نتم0أ 85

 لع طقع جاع ممرس] هنت لنه ةراتسوم ءىصز نصعتأر كتط نصأ ؟كعنلدع ةععمرس7ت 00هكنتل ةلأر 0108

 يماعدسم معمراعع هسعام»عو هرعتم هىعفع ملسوررمعلا ملم معسسجعل ءادملعل ذه (ةطسلتخ 0ءعدعكتمأتق
- 1]. 72 



 وني ف ع ني*+
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 رددحب اهنم عون َُك اعوذ نىدرشع لآ ةيسقفتنولا ليداعنلا لهكب طبحي وو مجرتملأ جيزلا

 مدزب مجرتملا انجايرب انقس رق. الخف ندرشعو ةامتلت ىلع عاوذالا تلمئشاف هتنكت امل 5

 ةياغ دانمكحأ ١ تكف اجكبز اهنم انسينقا 5 0 يميتاس ىلع للمتشي وخو رودلا ىلع رولا

 ىحماشكلم ميز 1907 يننفملا ميز 440 اباب نيثلت ىلع ايوتح اهيلا الخدم نوكيل ماكحالا

 خيشلا دكصر ىمكاكلا ريبكلا صيز 1107  ليعف ىس حرش ىف دحاولا ىبع هركذ مايخلا رمعل

 مع نس ىفوتملا ىنمملا كحأ نب ىسح وعو ىلادمهلا حيز 11050  ىزيربتلا بلاط أ نبأ

 للوكام ىب ىلع نيدلا جان نمعلا ناعم ىف ندز ال 2 قافوالا ملع 3 قافالا ندز 11

 ندا 41 ن.سيعقلا 3 ى«از» خنس قرتمأ ىعئاشلا ىلصوملا مهدردلا نباب فورعملا

 ةىيعاسلتا. كح ةحسصسملاا 2عوصت هال مصانتل 10 ؟لعتمأتل ةمععزعم للك زعحسس ءمرسضرنتعطعمضلتغز ةتمعنادع

 حسماعرل 5ممعأع5 ععم علك ذمكامع عج يدصرن] ءءامصاتتعو ننهع هنا عده ءيلسمأر زاه اتغ 5مععأعق

 (ممعممامم ؟لعأما] هععازمصعم يىصاتمعمسا. "آنس ممذ ج0 (هطسلمع ءمصخح ععاتسنتتك 2)] 111-1661

 ه6 70/- 13و“ زمععت مامر نسمع دعدجمعتماو ةععالممعم ىسضسمععطعضسلمصاأو ءا ذملع (ةهطسلقق

 عرس عستسااستك 1م ردد عملتسمت "علم عامكر بتزاتق تكانت“ عضال و همت عع مماتتغو 205ه محتح

 رسم, نا( ذماتملسعألم ءعيدعغ ذم (مطسلحم انتعتماح يرتلح ميسر ]ععاعمس. - 6971. ظ8ظ1-7

 [آ1- 310 حمص عمر (ةمطسلقع معهنعمصمستعمع لم ؟ةضمق ءلممذعم للماك طتتنمعي. - 6972. كنز

 311 ءاعدط ةطخب (مطعلحع حعاعمصمستعمع 7167ءعجا ملت جط 0سم»» 12/1 ةركس ءلئتاهع.  (نهرسع

 مرعسم_مصاكسع مط ققل- عل -:مم]نأ ذم ءمرصصعماأمتعم جهل هزيم ألم 27مونل. - 6973. آظ1-721]

 آك1ا- 1ع عطنع 11-81 ةلعأرسأب (مطدلمع حعاعمصمتستعدع رصحعممع مز نيسوءعمع. آطلدم مامستنم

 حسصرباد هطعععع مم ممعع هكطعتلعطاأ ء( آصخقسأ قات! مدمنن ملغ طع كلابت»ءا عدو )نمد

 مما معماتمه. - 6974. كرز ]لعن دطعقةعر (هطسلمع هقاعمسمستعمعر نتتمهك 76/57/40“ )علا

 رك عدم آ[آدمطماتاح هصصم 459 (زمع. 22. للموت. 1066) دي هطقع ما6ممتطسع لتعممكنتا ءعأ ذم

 هعغم ةععاتممتطسس لعفعتممزأ.  طعصملتعع ءعمع ىمحعععتع كلوأ مرتو عا 1 مرج 0سم“ عع قلطغ

 1/6 "1اس ع 6975. 2ثاز خا - [[عرسص لقصنر (ةطسلمع حعانوصمتسا مع 11 071136

 دط 17معمب» 8هرع ققرسعلف 7”مرمعستر دحلعم 21عسلم»# لتعأم ءعغ مصمم 334 (ذمع. 13. لس

 945) رسمعانمر ءهمرسمموزأممع. - 60976. كعأنصس عل ج1 قعر هعمهتلل عقألتلال 188[ اناخلل1 16113

 لع لمعاسشممح سحلعدأ مدمس اهلتسسهصتعميسنسل. ع 6977. 181-كعأزم 11 رص عّأسأ ء]-هلتلب

 هعمحتس واسم لع ةتئدت 6 ءداتممتطسم ؟هعتم بمس“, دسعامت"ع 1ل]- لس لقو ملقع ظعتي قلو]ر هوت عل

 رللمنرون/ل6 تاندظتام, دسلعم طاع- ءللم»عئابم» للعام ع دصصم 763 (ذصع 31. 0ع(. 1361)

 رنرمرتان و. - 6978. 7/عزصس ءع]-ءزعزق هقر هعصقتلت ةطااتللل 2317201011117. - 6979, م عأص
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 كاي

1) 
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 ليققو ممم :ةنس قوتملا ىيعلا نجا نب دومحم نيدلا ردب ةمالعلل تادلجم نامث ىف .سلاجملا

 ريصعلا لحما ةرصع ىف رحدلا ةنيز 118 تاينيزلا 4.. رودكدصلا حراش ههما

 [ىزرخابات ردعقلا خبمد ىلع ليذ وعو] ها. خةنس قوت ىريظحلا قارولاب فورعلا ىلع نبأ

٠ 

 ىف ءالضفلا ةنيز 11“ [500] ةنس وتلا ىخاليلا دوعسم عب دومحك ىسراف نامؤلا ةنيز 1

 ه.؛ خنس قوتلا ىوحنذلا ىرابنالا كيد نب نونا دبع تاكوربلا ىنال ءاظلاو داضلا مب قرغلا

 عمج تاارقلا 3 رستم ىراقلا ةفبز ك1 خلا ءالالاو معلا ىلوم دلل كمكلا هلوأ رصتخم

 ميعذ نبال نيملعتملا ةنيز 400 خلا نيبلاعلا بر دلل دمحلا اهلوا ةمهملا لداسملا اهيف

 ةنس ىفوتملا ىدنقروملا ىديشرلا دمحم ىنال رعشلا ملع ىف همان تعنيز 4

 ءآ] - رص عز َةل1 5و هعصحتس عماطتتال ممم عقؤالاتا)1. 0( عغم >ه]سستصدي ةنعام»ع حزم 00ءانممتسم

 1860“ - هل - ل: 11 ه]تس0 عري قكابصعل قلقضغر همصم 835 (ذصع. 3. ظعطع. 14531) ممزق

 قللتأ انطسم 57477 ء7ق-دم0» ممرصامملأ. ع 6980. آ1- / عاطل قار تهعامأاتق 7621-60 -

 لث:16-- 0981. 2 معأ ع1 - لجطعر هعممس ءعمافتتس اعيدرتمعتق 0ع ععاطقأام ةعونقأ دنت و ةانع101ع

 مارد ارببعال# كمن عزت لل: 8هلعق" نى ددلعم 17 »مع لتعم ءغ ةمصم 568 (زمع. 23. ةسع

 1172) مدمننم. | 5نمم] صعمأتتت 20 هردتكق 1)هزعأ ءآ- عمم هد 8ةللع» عم ءلئتاطدتل ل.

 6982. 2 م عأ عآد ع عرس همر هدممس عمات اعتنق دتق , هنعام»ع ل10 ]110 عب لل ءد'تأ ظملطأقو

 ةهصمم [577 (ذمع. 17. ل1دن. 11851)] مرمرانم. ءمدزععب. - 6983. تأاصعغ علا-0ملطقلقو

 هعصحتص عمانتل ؟زعممرل طعصع مهععااأمصتسا 0ع لنئععتستمع ةصاع !نغععدمه 72760 ءأ العا

 دسعام»ع قات ا]م»ه]ء أبا  قلطل- أ - "ه]رتجعتن 8 عرب 110707260 كيءالاس# ((عددصتصماتعم , ةطلو

 577 (زمع. 17. ل[آهت. 1181) رصم(تم. (هرصربعملطستسو 0100 ذغه ةهعارتتأ: آطهتنق آلعمر

 عيماتمستس ءأ طعمعظعلمدصتس 0زئاعطسغمورأ كاع. ع 60984. تاسعا ءع] - ءمحتر هدط قتال عمانتل

 []ععامرتو (هعدمأ. (نهرسرب عملتسس لع (نهعدمأ معععصعأ1 هصتطتق , تطأ ن3عقالمصعق 2ه3عضخ 210116811

 م]11عممع عسصأل 1معتمتغ أود: آمسك 1)عمر ميسم لمصتتس مرصتسم ءاعي. د 6985. اص ءأ

 عادم( ءدال  ستعو هعمدتصعماتس لتكءعماتستس , ةهتعام»ع لابو معن. - 6986. ةامعأم-

 مقخس عطر ]تطعم هعممسعمات 0ع جماع ممعاتعم, هسنعافم»ع قللتع 710]رمتروت»نءأ 11 ءد]4 8 كت 07-

 م2028, ةصطهم ... 200110. ب



 ةلملا نيسلا باب

 دبع ىب] ىلع نب دمحم شاقنلا ىبا ةماما ىال ريسفتلا ىف فحاللاو فقباسلا 0

 نب ديا ركب ىننأ مامالل فحاللاو فباسلا ا1مه با ةنس ىوتملا ىرصملا [ىلاكدلا دحاولا

 بلكلا روجاس 116 ىطويسلا تاماقم نم مرحلا ةعجاس 11 ىدادغبلا بيطخلا ىلع

 همان قاس 11178 ره ليهستلا ىرش ىف دعاس 117  ةنس ىوتملا ىلاوريقلا فيشر نبال ةلاسر

 ةقلق همانعاشلا ركب ىف همظنو هدأز ىراهنب فورعملا نرزرب ةبصق نم رعاش 0 موظنم ىكرت ْ

 هداز ىمزعب فورعملا دم ريي نب ىفطصم ىلومال موظنم ىكرت همان فاس 1117 تيب فالا

 صلختملا يون نب هللا ءاطعو ىضاير ىلومللو همانهاشلا ركب ىف همظنو !.. ةنس ىقوتملا ىتلاح

 اءا1111 01011 1:11['171'1 4 1,11 184 ه1 2[
 1آ)ا4 015111015 70 1 خ14 11121111

 6987. ظا-8 خطنع ركع ظا-طةطتع. مهعععلعمك ءعغ معدعوتعسك. وردت هأةكلانك 18ه

 (ورحصسم  هنتعامتنع قانا طمع آانتن-عاتنمععامأب ة1ه]رميضتضعل اوني لل [ ظعتن كطل-ءا- مل

 118/1 م/] كهلنم»نر هصصم 763 (ذصع. 31. 0ع. 1361) دصمرعاتم. - 6988. 8-181ةخطأ1ع 2ع

 [[1- 1س. خطأ1عو معدعععلعصق ءعغ حقوعويسعمق, ةتتعامت"ع آط[سصتنس قلتو 8ء]» ل]ر»عل 17ء2 ل7:

 [/- 1“ ماغط 11/- ظهور ل. - 6989. 5ةقذمعغ عل - طدعءعدصر ءماسسطو ععيصعمم# 5ةععأ

 ةيدرصاأ 3[ءاعلعممت. (نهدقعمعدمسكر هنعامرع ىلا. - 6990. 8ةياع ءا-اععاطر !ائعدتس

 ءدآلم ءةصتق هللتعحتسس. "1عدعامطتكر هنسعام»ع ةطادن 1عءوآبتع (هق» عامر ةصسصم ... 120110. ب

 6991. 58410 11 هةطقعط طظظ1- 1 عو'طنلر لتطغعتب مجسمانق. (هرصسعم(ةتئلاانق طه هزدانق 4//*165/,

 لع وننم كسمررج لتععمسص نا - 6992. هةعاعت» مفسعطر الطعم ملم ءعموع. 280عسج

 طععتعسس عم دستالتلح دعتوسسس ءمسصر] عءاعصقر وننقل 27و وعاور مدلعم 8م هنلعأب

 لتعاسك ءغعازص مععع 8عسع"» مماسقر دصعاأعم قفضسمتمتع ةرتعأ هزم]ب - م دعأب ملط ممكانأأا.

 6993. 5 ةعاعإ-مقس عطر ]اطعم ملمععنممع. معصم طدععتعسستر ننم0 ا1[8ه115 11:51 هزه 13 ء»

 زجا» للم متستتعلا ط4 ءاغقر دلعو لست عملع]ب لتعامك عا هسصمم 1040 (ذهمع. 31. كحل. 1630)

 تمرضاسسكر ردعاتخم ءيتتستمتق ثمل -مسعأب يىرصوتمكستا“  (دضصتمم ءزسقلعص نكدلت ءلنلععصتصأ

 ىآمااد 1[ ن(لغر قلافعملاعآ طعم المقر ذم يىضسمتمتطاك ل/ م42 لتعاتكق ءعغ ةسصصم 1044 (1مع

 د

 ل
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 هلوا ىزاريش ىلهاو ىديسال موظنم ىسراف همان تاس 418 ىضياقو

 ءام نيرثأ ناج ىتانتو كح را دع

 ىسدقاو ىدهشلا ءاضر دمحو ىنيكشو همان قتاس ةقيرط ىلع

 ةتشو ناتنام هتايبا ىقشاعو اَنَيِب نونامثو ةسمخو ناتنأم هتايبا قوص دمحم الم ىرهظاو

 ةعستو ةنام هتايبا ىراريشلا ظفاحلاو تايبا ةسمخو ةنامنامث هتايبا ىروهظو انيب نوسمخو

 هلوأ ىقريحو اني نورشعو

 نم ىانعر كرت نأ ىقاس ايب

 نم ىامعن نوع رد وذ مشج ىور

 ىناديملا دىوكحم نب ديمحا لصفلا ىنال ىديعسلاب موسوملا ىماسالا ىف ىماس 6
 اى

 تاكباس 1 مأم خاس قوخملا ىر وباسيمنلا

 17. لصص. 1634) رصمعاساتقو ءأ 1/2 للن.. - 60994. 8ةعاطتق - مقسعط لائطعم ملمععتلة عم

 طموعرمو معرمسأت بيسر 2عامرتطاسخ 4ث102 , م8786 هم مسمر, تتزاق ءمتسعم ماه اصعامأا

 طموعغ [حسلعت» ءغ عامتحتس هلعمأملق 1

 (116]060عزغ جسعام» مغ وسهطسم» طغعيستمات ءطتمصتسس ءقضمتسمر وممأ 20 مهنمصعتس ]نطعن 56284 -

 هامعأب دع هطاسل عصدصاأ - هع وقنروض دس 7101 مسسعلا آلا !1هع]ر]بعلف ب 4علموغع دس 1

 راثهدأ» لطدغ, هأ ظك/مز»ر بتناك قفعصعم 18ه اهعامتأت

 آ©وو مامعععمور ةوقتت 111 حض 1هصاألق 118.

 ممرعم ة1ها1د 7201 هت»مت»ءف كر , ؟دلعم قلاع/ع»# لتعاسكر كتزانق ءقمضعم لدععمأتو 0ءامملسأا

 وانتموسع ؟ععقتطاتمق ممقاهغ - قعزغ عمر نست دتععمسام5د عت همم113810218 5عاج 5:علقاتا !رجط عع

 11م1 , نتأك هءاتصوععصأم5 ونيتصوانع ؟عرذانك طقطعإغ - 1فطظلم ثا” نسغر ءهنلاتق 01

 يمكن 1 عتساأل هموت عر ؟عستطاسم هممقامغ - عع 2ع" ءاغر هنزانق ءقمعسعم 11ه 1آهعاربأا

 قلعدلسمت رامعععممو ه ردا "تضعي 1عضعتو

 آس ج05مععام هعسلأ نك كمصق عدا عهات0ل هنت 11160117

 69935. 5 ةرمأ 41 ءآد دع ةسستر ][زطعع ةدطاتستس لع ممستستطسسعر هلتقم ادأم قه6407 208 115+

 حنعام»ع لادن ]/ه 0/7 لدعم ل 88 عدن 01ه]متوت»عءل ل1 ءقلؤتنغ كى ناش ب ةمصم 515 (اطعم 1” ءطع

 1129) رممرر(نو. - 6996. 8 ةطتخطةغر ةموعلااأ !ةسلهصاعق
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 " ةحابسلا ملع

 هجرخأا [ه.أ ةنس ىوتملا ىسكلا نب ىلع] ركاسع نبا مساقلا ىنا ظفاحلا تابيعابس

1 
 هلأ ”غنسا قوتفلا||قاهفص ةرحالا رمع ىب دكمدككم [ىنيدملا] ىسوم لقبا مامالا خيشللو ةسفنل

 ىونملا ىفنحلا ىسوسوتحأ | ءبو ليد ند نأادمح بيطلا نا خيشلل عورفلا 3 تابعايس 41

 دلا سمكلا ةدلوأ طمس قوتملا ىلادمهلا نمحرلا لدع د لايكام رصذ ىنأ مامالا خيشللو نس

 ىثوتملا ىعفاشلا ىرمطلا ليمدكم ىب مم أبا ىيدلا ىضر طر فاخحسا قالو خلا رابجلا كلملا

 بانك هدد ىلع ميشللو [هدا] خمس ىئيومملا ىنيدملا ركب نأ نب كيدكم ىسوم ىنيالو ع ةنس

 ىم اهيف درواو [تايعبسلا لوصا ىلع نادزكسلا هباتك ةلتخ نأ" نيا بترو]ا تايعيسلا لوصأ"ق
 - «<©-ب

 0 ىتوشملا ىفنحكلا ىلاربلا ىبكاتلا رمع ب ىلاع لايدكام وبا هب فئدصو اهفغداطلت

 ىف ىناركلا ىلع نب معنملا دبع ىبا فيطللا دكيع جوفلا ىبا وم بيودنلا تابيعابس 3

 ىنب يسع لح نبا نيحأ لكذذلا رع ثفيرشلا نيسلا ميرخت تيدحدلا

 0997. [لرس ع]-هزطةخطحغ ف3حعك ممامملت.

 نووه. همط لة ةخغر امهلز(أممعع ةعراعممصمعري نلتقهع رغم ةعراعس ؟ءاهنمصنست ك5ععتعمت هه

 اعيد لتكتمسسم مءاعضسمأستع, ةهنعاممتطدم [طافظنم قاد ءمعض»م | كلغ ظعس- ءكالمدمت: ] , ؟دلعم

 فافكنالا بيس "«..أ
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 عمو م4عملم» لتعأم [ءأ حمصم 571 (زمع. 22. لدا. 1125) رصمعأمم], نست عده ةتطخ مدن ءلتعمتاب

 عي هارمتاعط ء طصقس قلتي قلم [ 3آءلقق] ةلماعستسعا عبي ند ل نعمان ةمصم 1

 (زمع. 4. قصد. 1185) ممهخضأنم. - 6999, 8هطةقانجُشغ 11 ءع1- ه3. هءماعمدعتع 0ع

 مهعسنعملتو لدعاك ةمععتملتطسقو هسعامرع ةطعتلعط قللت /اهيروفط ]لل هتان عري طل دلاعمعءعتلب

 1مي؟,ئىم آ]1دمعلتأوو حصصم .. . مممزرنأنم ل كاطعتاعاط هغ ا!صسقتسس قلتي رلوو» رللم]ي وتوتر عا 7] ءتن

 لطل- ءل- «ملصم» طل ءضافتعر همصم ... رسمأكممر تتزانق !ذطغمع زم دمعامتا: 1مسق آكلعم >ءعأب

 ةهطعماساأ اهمعست لمصصتوو ءاعع قاب 1: طرمع ١] ءل]أ- ءل- لق طاسهماتس عر 7101 هتهد» عا

 1ع: كانملتاهر حسصم 722 (ذمع. 20. كوص. 1322) مجمرعانم - لاني قلم لل هابمتستنعأ

 ]عرب قلق عام 31ءعلقسر ممصم 551 (ذمع. 4. خم. 1185 ) ممدناتم - هةطعتلعط ل/غ 72ءلعأبب

 نست انطستس ةعضرستغ لع ةعراعممسمسنتس معز معامتتق , | ءاأ 1م قلطغ ظلم نسموسع 5ع تن

 ىر م ع»لمبو لتعاطتس هل مضمعتمتم منسعلا ةعواعممتكت لتدممعتتا] , ءأزطت معه 5ععامف معماسلتا

 ]رعماوسع لع ءملعت» ع ةعئتربدزغأ قلطتع للم]رميسمعأا للغ ]عزو (0نم» 1 ءزاطف ظوص»أب(تق

 [لممعكتمم ةمممم ... دممرانانق. - 7000. 8هطةزعنغ طال ءز أطر مدلتالممعم ةعرراوصقتكمع

 3ع( 61 كّزسع ممرسعصم رمآعصس هدأ قل: أ/ مجهز قلانا- ءا- اهاقإ آطانتن قاس عا - ةدمرر»و 7 ء»د

 ل/لغ 81 "نس.  آظكلتعتا همه طعووجتل ذطعسأل ل حع-عا-لند» لاسعلأ اث عري 71 هزيمسسعلا لل وهعنراف

 7001. ثهءطعط ءل] -]مطأ!نآر ءمرسعفممي ونطمع انتمعلتا, ونعم 1أ0ان5 2 ءمرطنات ةهأةكخ6

| 1) 
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 ببسلا «../ 51 خنس ىئوذملا ىكبسلا ىلاكلا دبع نب ىلع ىيدلا ىقت خيشال فاشكلا ءاقأ نع
5-4 )ّ 

 لوصو بيس ر..” :خنس قوتملا ىوغللا [ىرصملا] بدهملا ند نيسحل برعلا تاغ رصح 5

2 5 
 قد لصمو اوم .ه موصنم ىسراف راربال كحاب ا... سرهفلا نم تاماقملا

0 

 داتك ىف عقو هنان ىولهدلاو رخالا ايونثم هيف لقي ملو فيطل

 هلوا ىماجلا لاق اذك لدالق

 متفكشي تيقاع هجكانغ وج دنككي

٠ 
- 

 ىماجلا دمحا نب نمحرلا ىبع نيدلا رون انالومل مكحلاو حداصنلا ىف ةكبس

 اهلو أرقيب ند تح ناطلسلا مدسأ هنيبطخ ركذو ا!دقع نيعبرأ ىلع ابشر ه١ خنئس قوتملا
 9 ّك

 ءادعث 5 5 5222 2 م ٌ ا 0 000 3 - 1 ١ ١
 دعب عسن ةنس رفس ىف رفنضغ ةداعسلا باد طبداضل هفلا صمشب افورعملا ىلوملل ىكرذ جرت

 (0ه1:ةصتعم 12ءءاد/ةر/ 1ءعععملم ءءععلهطتسو ةنعام»ع كاعتلعط 1 معاق - عل - لفرع ملغ ل عزف

 رل6/7-580- خل كهااغر همصم 736 (ذصع. 16. لوص. 13535) ردمخنم. - 7002. 5-11 ءطعاط

 61 طوق []هعطقغع اك1- كل عمطرو ءييعدمم وسنه لله] نعال ةعوطتس سعات ها طاتق اان 2116105

 [1 0ث 6قن: 8 وءري- ءاروماءملحلععأ | قلفعم»#] طعجتعمامعم رو دممم ... ررلمانم. - 7003. 8عءطعط

 ىه541 ءآ دس ععذتص ةغر ءدلتعتو امدعاماسمق 7171 مد/7 جه المررتلل# ءلتكأل.  (نهرصتتت ءزئ101تأ15 له

 ةعيئتص(مرتستت 1هللعع ةاماعع (ئهمععددانع. - 7004. 8هططقغ ءا- ءطعةعر يامطسلل تعمضتس

 لانكا مصتم معععمامتتم .(ندسصعم معمل سيرت تعالو ةعمقتتم طمتا/ لتعأم , ذاذ دغ ةطز ءععاح !! عدد

 معلعم ررساعماست, ناقع دلعممانته ءاعودمد ءعدغر ءمرص ممعلتكتتم ور معع 1810 ؟عجقاتمق نمانق 2[

 ممدممصلعع عملعمسب عطوعغطسمو سفلتسما ؟ععوسستمو اعداع لوت##و اص اتطعم ]ل عءار/عبمأخ 1/1 كم عارم“

 (ممععس هاعالاهعل) زمهعفقمغم مدسعأ (امصاسنل اطكاعمأ نصت. 1معلرأأ معضسصعم 18:

 ]رعم هزغ عدلتمإ 0 همسكاتق 5ةهصعاتنتل ع ءممقز عكقاتق 3انعاأ17 ب

 كاتو مأتع5 مصاعد ءيلوجعتم عمددع اممهامع عالم

 7003. 5هططقخغ 11 عادم ءعودقتط دك ع ع]- طخلع عرصر ءمجمسد مععوامرلج لع دهممطلال5 ءا

 دوم طغط ءععصمتتم , ةسعام»ع ةآكما]ذ ممداعم تؤ" - هل- لأ: كل - ءا- جهطيممتا عزف كللتسع ل ةتلطغب

 ةهممم 898 (زمع. 23. 0ع(. 1492 ) ممعاتمر ونسأ !ئطصص ذص سهل دعتسأك متمصتلتل ل15ممدتتغ

 هغ مةعاولتتومأ ممدصعم كنألأممأ ط1ووعقرب 8 ءد» 8 ءةعمت" معوعظجتا.  (نهدصتص عطا هتللتلال 11 ءانلل

 اةنععاعسي ةطآملاد مدلعم ىلع # لتعم ذم ءمرستملتتم معهع1ععا] ممهاقع ؟ظءالعاهكتعس 6/4

 71 مدر/ع» دصعمكع كجقعع ةهصصأ 1009 (ذصع. 3. لصسلم 1600) ءمرضرتمدتتأ. -ح 7006. ههططقخ

 ءا]- ةلعططقمع ىع 15ه ط7عغ ع] - جلعط عةعر ءممعمو معععوامسو طلقامرتمسملت ع لمصتنتم

 هرحاتستم هطاحطسص , جنعامع»ع [آ)ءكأئط 2101, عبمت»ءأ  ظعتو 1غ هتتتم0] 00: هطلت . [1107 .٠
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 نيطالسلاو كولملا نم ءاج ام ىنامثعلا ناميلس ناطلسلا ىلا مدآ ىم ميف بتك ليوط راموط

 نب دمحم ىيدلا ىبيكم خيشلل ءادوسلا :ةكحكيسلا ..+ مهباسناب ةلسلسم باونلاو ءايبئالاو

 ةفورعم ىكرتلاب ةموظنم ةذغل نايبصلا ةخحيس ا.د  خنس ىئوتملا رع نداب  فورعملا ..ىلع

 ىفيطلت انالومل تيبادح دام حرش 35 موظنمع كرم قاشعلا اك مس ؛ْ ة*يدومكملاب

 ..يدلا نيمال نيدلجكام 3 لطاستملا طديس أ ىوبلا هوكذ فرحلا رب 8 فيصلا مس نأ.

 نب ىفطصم انالومل ةلاسر رايسلا عبسلا »8 41 ةنس قوتملا ىزيربتلا لمد نأ نب رفظم

 ك0 | .٠ بولغملاو بلاغلاو ةظخسارفلاو ةفايقلا مولع تحب ىف [111] ةنس ىتوتملا داراوملا ىانكلا ومسح

 ةيكرت ةعومجم راتاتلا كولم رابخا ىف رايسلا عبسلا] د“ عباصالا ريداقمو فتكلاو فكلاو

 اهيف ركذ !114 ةنس ىئوتملا ةينامثعلا ةلودلا ىف قباسلا بيقنلا ءاضر دمحم فيرشلا ىلوملل

 ب ثفه ندل نم راقاتلا لصاو مريق ةدلب ىف تاناخراتاتلا لاوحا
0: 

 [ ءالسلاررديلحا : جاوت

 (نطقعام زم 1مصجتتت» ءممعم]ن غور ةنطأ ععععفر هدلافممدر معمزطءامه هأ مطمعأععام5و 1 ءةتتمو

 ععرتع ءمماتستتع ءاتللل عمرصستم كاأعوصسماأع "عععممعغب نست هط قةلحسم ذصلع تعونسع 20 507ءم م

 كملامصسات لوعممعأتمع هاطسفمتعدع 1ممتعضتسأاب - 72007. ظ1- 5هططقغ ظا - 8دسل

 ىرممه متععدامته متعمر ةسعام»ع هطعتلعط قلها - ءل- لا 21هأنمتصتنعل ظعتن كلغ دلعم

 لاء محم52 لتعم ء حصمم ... مممرطتم. - 7008. 8هططحغع عل - ةهديطعذمو ءمممود

 مرتععمامسأو ممعصمصستس.  آنعرتعمم ةيععاعنس هدتهاتمسع ]نعمته همسربمدتاسسر ونت0م0 >دلعم

 للمال عا لتعم ع 7009. 5هططقتغ عل هعطعط ةعر معومم مهععهأمدتح ةللقمأتاتل]

 طوعمسج اسععتعمسل , ننقل ءيمسسعما معسل لص هعمانم جلت (زمصعم ءمماتمعأو ةهننعام»ع [هلاذ

 ممدارنم لطماقر/ت. - 7010. ذوطتع عل-همعلرو ءمومتلتم تكاتق 0ع جععمصسم ]ز[عئوع. .(0هردصتع-

 رسم واسع ه طوب. - 7011. هوطغ ءا-س عدقتلر ءمررتح وطمعقأأمصانتتل.  طانم 50]سستسقب

 ةسفام»ع طرفتء- ءل- لأ كلهاانمإ7ء» اطعري كلطغ للماعتمتسعا "1 ءا سنو ةمصم 621 (ذهع

 24. لمص. 1224) دصمرنانم. - 7012. ظ|-هعءطعم' ظ1- 8 رع ممر ةعراوس ماهم ءامعر ةتتعام»ع

 ىآ1مالد همداعم 21عام عم عرب المدمس ل بمطع [آظتكامهصتمعمرنطمر ةدممم [ 999 (ذمع. 20. © عاب

 15390)] درصمتلاسم. '[مدعادطت5 لع نسمعقانمصع لمءاضمحستس  ععمعملهوعتدع دع دم عسطتستع

 ووممدععملحعو ةسنم رمطرععتموعيممستعمعر عماتمصتعق يفططملتءاتعمعر نسه ءللظعتااتترو وندن 1هاعت

 لمع طمحاعم حلمععأ ء نمأ ؟لصععاتعرو حججئأتكرو واتم ءدع رصقمات عأ ةعمراناد ةامطلق ععطتمل

 ءمويممدعءأااستو ءأ دصعمكانكمتانتل, نممع ل1 معتلتتع لعظمصتسصادع. - 7013. [11- 2عط'ه' 151-

 مورو لري ةعراعم ماهمعأامع لع طتقامرستم ععوتس "[!'دنمعمرنست. 58 ي110عع ةنععلعمر ةسنعام»ع

 ا1هااه ةطععأ قلمايمتمتوعلأ لغم دسلمع هتطنصقمتعمع لسعع ةسرععامعم هرعلتصتعب ةمصم 1169 (ذهع

10 

 10 26. ظءمغ, 1755) مهمداطتم. للدععمغ زطأ عمد '[!'ةعمسعطمممصتس ذم كعوممعمم (ضعضشمو كا هت عتسع
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 ة0. ةنس ىئوتملا ىمجتلا نبا دمحأ ىب كيحم نيدلا ظفاحل ةرايسلا عيسلا ع

 لاوطلا عيس 1 ؟.. خنس لنخ ىتاقونلا نىسحح ىب هللا فطل ىنوملل ق1نشلا عيس أد

 ةرتملا ىيدحلا نأ نب ديمحكلا دبع ىيدلا زعل تايولعلا عبس ١ تايلاعلا عبسلا 57
 امو

 هلوا ربيخ تف ركذب اتيب نونسو ةعست ىو ةنس

 بوحلم ضينا دجملا ىجحات نأ الأ

 هللا ىلع تلكوت هلوأ ةنس قوتملا ءاضرلا نأ ىب كيحكم نيدلا سمش دكبسلا هيقفلا هحرش

 5 0 3 0 ١ 5 8-5 . - ب
 ه.. ةنس قوتملا ىنزارذد ديزي نب هللا كيعل ىيدلا لوصأ ىف فداظولا عيس 1 خلا مكبرو ير

 ةرايسلا ةعيسلا ا. راهنالا ةعيس 7.5 سوماقلا ىلع ةدايز اهنم ذغللا ىف يحابأ ةعيس 0“.
 2 0 . وس ى رز 5 7 2

 ىدننا ىيكل زار ءهنيجنك باتك ىلع اليذ هبتك رعاشلا [ىدارسقالا ] ىرونل موظنم ىكوت

 ”1"جاوعمرستت» مه كدجطعاع الموع ظازم 0ءعلسعإوسإ]. - 7014. ظاء8ءعطع'و' ظا- 8 ءععقم عار

 ةعراعسم مادصعأامعر ةنعام»ع 1طآلااس - ءل - لأ: 1101عمتوتن عل ع قللتسعا لات: -ءامزءزن#, ةصطم

 957 (ذمع. 30. لوم. 1550) مممرننم. - 7015. 8-11 ءط'ه* طا -8طخل 80, ةعماعس ؟دلخلتو

 ةهسعام»ع ا١[ه115 117/27 ه] 8 عدن 187 هدم 10عممغ, دصصم 900 (ذصع. 2. 0ع. 1494) ةماع[1ععامب.

 7016. ظ1]- 8عطاو* .2] - 1183],. هعماو» ىمضصنتمد ]همعهر !1[3هةل]دعاعدع لنعإهل

 7017. 5-81 عطاو' 81- 112314, هعواعم هس معا ممعو. ع 7015. طا-8ءطا5' ظ1- قف1ع-

 ىو مغ ةعراعسم هير ععممع, هسعام»ع 1عسه-عل-0أ7 قط-ءا-]متتكل ظعتن 100*457, ةمصف ...

 ررامعاتم.  [؟عنكنك هعجمعجأسأ2 2057علي 111 12 0عووتطعسملج تعاطتق 72/6236“ ءدوتتعم 1056

 مرعسوصمأس. 1[معلمأتغ أه متت عم :

 (ممغع زموععصتم عامعتحس 111 نقأععطل ور 681

 كاوتصعم رنعصعس] هرحتصت ماعمحسس و [عععطتل عض

 (وسسس عمامسسسل ءزسكرو وأ ذكه ةمعامتا: ظ1لسعتدسد ممصم ذه لمدستمم مدعم ءأ ؟عقأاتو ءاع.و

 ةنسنرستغ كدسعءعمهمعسلامك هعجعنل ىرعروع- هلل لف: 3101 مروتسعا عي قكطقا»ةللغر ةصصم ...
 ملمع نع. سس 7019. 2181- 8ءعطاو' .581- 1[5'ءاجؤن1ر هعماعم مم:ههمع5 0ع مهتم ءامأتك
 مءاتعتهدتع , ةسعام»ع 450011: 8 عرج 7”ءعف0ل 18ه معغرو ةمصم 500 (ذهمع. 2. ذعوام 1106 )
 رنمعامم. - 7090. 8 عطوغ حططمرعر هةعراعسم مهمه.  ؟هعوطسل معلم , وننما 20011 همن عاق
 دا ©( يمتمعأا ح 7091. 85-121 هطاوغ .81-ةصط ةعر ةعماعس ةسعتل. ع 7022. ظ1-
 مم عطنوأ 85-151 هيو قععغر دعراعس مادمعأوع.  (نعسصعم اعل عانت , ن0 [ ك4 مع" 6]
 صوعاو ائطصسصب 6 دروع ع (ذ. ء. (طععممستك ةععوسوصنتس) ه 7 مقيم ظطر/عبا# ءلئامتم

78 
.11 
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 اهتم 1.4 ةنس قوتملا ىئاون ريشيلع ريم تحب ومو رحبلا ىف مظنلا ةدحتم اتيِب :ناقلا ؛ىفو

 اهلوأ تايبا ةعبس ةدبولا ىف

 ماهت زوط وأ رولوب هليلمسب

 5 ةرايسلا ةعبسلا .* ميملا ىف ىتآي بجاحلا نبا رصتخ سرش ىف ةرايسلا ةعبسلا د.“

 ةخلاسر اه ردبكلا هناويد نم هبا موز“ خماس قوتملا لع ند كدمدحاأ رج نبال تاوينلا

 ثحاب هنأ هيف ركذ لا ناكم لك ىف دوجوملا و نم اي مهللا كل !ًذمح اهلوا ةلوسا ةعبس

 نالطبلا راتسا نم فقحلا هجو ريمي مل نكل ناخ [دمحم نب] ديزياب ناطلسلا سلجم ىف

 لضافالا ريعامج اي اوملعأ لاق مث ماظعلا ءاملعلا رظنيل ةلاسرلا هذه ىف ةلاقملا لوصحم بتكف

 10 نيسلا مالك نم ىلع سبتلا عضاوم هجو. نم.مكلأسا ىلا ماركلا .لثامالا ريهاشمو ماظعلا

 ع 0 030 . هممءر6

 4 لاوس 5 روركم سشضطعتم لاوس عوبيطم لوقعم بع اعيتننظت
 دوملا ”كتحابم“ ق+تيرتشلا و ١ 5 قب

 ىصاتصتتمكتا. [1ننم رمتللتم ؟عطقاتتتتل 100 11أ0 ءملات مست[ مااتتللو 0110112 ةعماعتس أد 7-17 أ

 1]عجدحصاس.  طعدعععلتغع لتكودستمأانم 211 ق/ءلرأ» 2 ءم)يرعو ةصصم 906 (ذمع. 28. لسا. 1500)

 ردم عنخ ءعأ ةصعارلا مضسعم :[١

 كنز ةممسنلح طلمت»0ءاءا ( .١1 ء. طمع 1آلعم!) ةعسم ددعاأععع فنصممصتكاتتو

 [كورحصتلم 8 عءعبوبعلعا 1٠١( ء. 8 هردتمع آلعز ردت عمت عم»لتع ر ددتع ءتمامدتمز ذللع طمع دصدملم ظصتخانت»

 5 7023. آ[[1]- 8 ءط'دغ 8-1 ععجع مم عغر هعوراعمست مآادصعأمع. (نورصتت عتاقتلاتك 113 0113 6-

 لذ 1: - ءال مر ءاتر لع نسم ذص ]ناععج لني للععطبع. - 7024. 8-11 عط'وغ آ1- 8 ءجوع-

 ومع عأ ظالما ءعيراع ةغر ةعراعس ماهمعأمع طنعالتر ةهسنعام»ع 11: ظهر“ لارتنع# 1 ء» لآ

 مصمم 852 (زمع. 7. 3[آمع(. 1448) رصمدتاتم. 1فمتامدصع ءدع مممدتطنع ]طلللكذمأت متهز هدتق

 يضمتمتطتعس معام. - 7025. ]11152]عأ 11 هعطبخوأن ءدزأ] عار (عدعامطتق 0ع ةعراعتس

 سحمععأ(نلمصتطسمر نست اج ةصعت متا: آمسلاعسس '[ذطتر ه آلبتعر "لكن نأ هدصصأ ]وعم زمكت عمت ععلق اع

 قسعامرب هع لتكمساممدع ممضمأ ذم (نهمقعدوتي ةنلامصت 8(نوعأل |[ ظعتي 71هأرمتسسسعلا | لكلام

 معوسع امسسعم ؟ءرتكماتم !؟معلعتم ه دمت اماتق ؟ءاتق لتماتمعستاب ملععأ دساعسس كهامس لت ةرتام أ ةطتق

 ةسسمتسمسل ذم طمع (عمعاماتر غ رصحعمأ ززرخن لمعأأ معرس ءحمستمعسا. "1من كعلاعر اهموتتأو

 140 رمو علم متمعأمعق زماعع طعصع مهعضأمو ءغ تلا دقأاععو ور دمتعأ ءكمس مسلما اماعع رم عقأام نأ ةةلتت هذ

 مع معمم مىدمقر مرعمممصم ؟هطتك 0ع معمالممع همصمصتسا]هدخيست 1هعمصتسس و ونسهع دصتطت ذم نه

 هطععمسم عمار لع يستطسع 5-77 ءررررل 10/-كليع» رك ذم هرععع المال هععمهتومعس 0 ةرانأمسلأ

 مرمعطعأر هع نسمع رتحع اماعالتععملج عا ءممحعمتعماأتلجح ءعمكنترو ننهعدأتمصعسل هت ةتلعمأت
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 اوز وفنل ىلع أومغن الخ ليلعلا ىوريو ليلقلاو ربتكلا نم مكدنع ام ناك ناف رووغم ىكامم

 دروأ ىهتنا اليكو ةللاب ىفكو مكنيبو ىنبد ىلاعتو هناكبس هللاف الآو اليزج ارجأو ةلنيح ءانك

 باجاو داجاف عادبالا لك عدبا كقلو عوضوملا ثحي ىف فيرشلا كيسلا ىلع ةلوسأ ةعبس هيف

 ع
 0 5 0 ٠ ع

 نأ اقحا فقحلاو اهعند ىلع ردقي مل هنأ فقحلا ن ١ الأ ىراذعلا ىلوملا خةلوسالا كلت ى

 - عم

 سراحلا نوديح نب نأدمح بيطلا ىنال ع فلا 5 ان ببعدس ا“ فداقتت عيخب

 ىلع هفلا ىلادمهلا نمحرلا دبع نب دمحم: رصن نأ خيشلل تايربلا ظعاوم يف تايعبسلا ا.“

 ءايشالا نيز ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعا لاق خلا رابجلا كلملا هلل محلا هلوا هباتك بيترت

 5 0 2 ح , تكلا 2 1 :. . 0 | 0 0 11 50 م
 2 اميظع ارطخ هدنع عيسلا دادعالل أ ملعب ىرخأ ةعيسي ةعيسلا نيدز مث ةعبسلاب ةعبسلا

 ئكرت ىربنم تابيعبس 0. سلاكم عبس ىلع اياننك عمجأ نأ تسيحأ 0 1

 ديكم كلام نبذل موخخملا كفو موظنملا انككيس 5 اهصاوخو عيسلا ميلاقالا قى رصنخم

 تاريخلا للبس .ب.ل*] فراعملا نككبس اروع «نإ“ خلد ىنوتملا ىوكنلا هللا دبع نبأ

 ىسصعمأتو ممم عدربععأل ءغ ةتمععطت و, ءأ هذ وستأل ةدماتل 505 متاتلاتتم 5156 مهتنعاتتلا عقأو 0

 دزانتك ةعوعما1 ءىما ءعدطتعو مماتغع دصع ممععمرع جكلطظعععع رم ديغ 1دم0لعصت مانلعطعمتل عغ معه عطلات

 يرزمدسست هطالمعملكو ةلص دصلتماتعر آلعبق ةزغ زماعع دصع عأ هنو عغ ةدكطعتاأ درمتطت آل دق

 مممائمععامر». 1ط[لدعع زللع. ع "لنص هعواعتل ن12عداتممع5 جلععأ مصاعد اعز ك7 عمرك لع

 1هعنه ده اتطعم 11 هبع072* ىصاعمو+ ءعستعو ءغ ممكدنت ماممع ممالمصعتم اصتأر 1ه 0113 5ع 6026عنع

 نوردداطتق ءعال كل طقفق وسهععاتممعد ةآ1ما1ذ 10عم# نستلعتس عدممصللاأر 86 5عاطاتلا) عقأو

 لس طت غول مصسعست نصت (غ11]0ععع ممص مماملتةذعر ءأ ؟ءتتلمألل رممحتسع ءمصكعمتغو تغ ءدصص 01551015 5

 ععوانمم ألك. - 7026. 5عط'اعقذغ هعراعمدعتمع 0ع دعاتعتنلل» لاتعلق 0عطاحهألقو 80ع[65>

 لك: ه2 1 هت» 040: 8ع ظل هيما 1م ويعني ع 7097. اكا-أذ ءط'اعةغ 11 دم

 ء]- طءعاجةغر هعراوسمتجتمع لع ءممقئلتتق كىعوطعمصتس , جسعام»ع كاطعتلعط قلق 2مع»

 1101 مرراتز: عل 17 عت: مل [0-ء]-«مقبسمب» طلعسلم»مقغم وست ]خطعمطصص 30 تكلل صهتتتات عااتتا) 5عرأ ع1

 يرمجمدتتا. 1هعلمتغ زأه: طردسم 12ءم , مءوعز مماعمات ءاعبو عا ه8عممر ةصوتخغر آند طدععا هات

 معمم ةعواعتسم متل عم 5عماعممتتم , طمصص طسصع 56م( حلتتق همقمعذعو 0غ 205005201 15

 معماعمدستتع ردهعممتس بص عاممتممب عع طمصمءءدد دمسلطسد عطستغسعي ]اطعم ةوتاسع ص ةعراأ عسل

 ءوصقععدمه 05كممدتكس ءمالزعععع مءطغعسءعمغعع رتل. ع 7028. 8هءطااعقغ ة[كهصلعتب

 ةعماعمهعمهعو هسعام»ع 710ه.  (همممعملتس» طتغععسست 0ع ةعواعت ءتسفاتطتاتق ءمتستوتنع

 وسمات مقطوع. - 7029. 8 ءطلع عاده ص منتو 6 1 علعلع عل ص علاعط غن ]ذوتتهألو ءزاتكو

 وسما هعلتمع زدصعطتس ءقأ ع لزةدما]سغم لسعر ونمل هطقتومهطتس ءةغر ةسعام»ع كل0/ 611164

 8 عرإ 460ه1]7ه]ي 6ءوسستسفاتعم , دلعم ل5: 21411 لتعام كه ةهمصم 672 (ذمع. 15. كملع 1273)

 رممعامم. - 7030. 5 ءطلع ء] ص عمتك, ائودهأم ءمومتغمستنست. - 7031. 5عطع]1 عاد

-ٌ3 
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 عا# نس ىقوتملا ىبطرقلا ىومالا"سالفلا ىب حاجان نب ىيكي نسل ىال فئاقدلاو ظعاوملا

 نب ليزج نب عفترم لاوعلا نا نيدلا دعس خيشلل داهجللا لضف ىف "ناشرلا7 ليسا» 0#

 هفلا خلا هنامز ادباو ىفنحلا نيدلا فريش ىذلا هل ديحلا هلوا كّلجتم ىرقملا نيكتاوق

 ىدلاو ىف ةاجنلا ليس ب.“# كب ةنس لوالا عيبر ىف غوقو بويا نيدلا مجن لماكلا كلملل

 5 نيدلا لالجل ريسلا ىف ىدهلا لبس «.»# ىطويسلا ىيدلا لالجل ةلاسر معلص ىنلا

 دابعلا ريخ ةريس ىف داشرلاو ىدهلا ليس ب.“» هيف هتفلا فلوم سداس هذع لاق ىطويسلا

 نيرخأتملا باتك نسحا وهو [#68 ةنس ىفوتملا] ىحلاصلا ىقشمدلا فسوي نب دمحم جيشلل

 نم رثكا نم بضتنم هنأ ةميظعلا هتايأ ىف ركذو مالعالا نم ةيوبنلا ةريسلا ىف طسباو

 ناو باب ةئامعيس ىلع ةباوبا تدار ضلقو ”باجكلا .بيتلاب ”ناوفلا" نم تاو بانك ا

 10 ةميظعلا تايالا باتك ىف جارعملا خصق هنم بضنقا غرف امل هتاف داشرلا ليس همسا

 رعط عزعمغرم ماسمحتم طمصمستس 0ع ءمصقتلتتكق ءا هععستتتقو ةستعام»ع قلاآتنةعمععت: 7”هلبترم 13 عدن

 راثءزالب ا ءدن- ءآل علم (6الغ 0ردهجوعه لهم ةصصم 422 (ذصع. 29. ]آل ءع. 1030) دمكاطتم.

 7032. كمواطم] ءال- ععدطقلو حتمع عععامع لسعانلممتع لع ردعضتتم طعالل هةمععترم هسعام»ع 8طعتلعط

 ىيضل-ءل-لغأد كلن امعأأ ةلاصساولا' ظعوري لعحتا ظعرب (نمتموا ءعاقرو (نوردصأ آطععام»ع. 7 هآ نصح علو

 وسما زام امعرتغ: آمسم آلءعمر نست عءاتنوتممعس 5 عيد ممطتلتامحاتغ ءلاتكوانع (طرنانتق مك تتتنلل

 ىومحتا ءاعبو عغتص ءمسصملس 71[ - ل1 ءاءاخ طا 1[ ندقا لا زن ءل- لقد 1و كيدحص عت التتلت

 ميعمجعوسع طعطت ]. ةهصصتخ 647 (ذمع. 10. قة. 1249) ةطقماسطسست ءوأب. - 7033. 58هطو1

 فال ع] - معز قار حلمع ءللسعتل 0ع رمععماتطاتق معممط ءامعرو تت ]) عنه طعصعاتعد6. '1'عدعاهانقو

 هسعام»ع لعامل - ل - لنا كميرا. ع 7034. ظهطم]آ ءاد-طم لمي حتمع :ءعامع لسعاتممتق لع

 زدعع طعلالتعم. لعامل - ءل- لف كميرا اتطتت ةهسعام»: 1لمع عجم هتكر عقأ ةعتماتتترو 104

 لع طمع مععمسسصعصماأم يدسممؤنت. - 7035. ههطم] ءال-طم ل1 لع ءا1-ءءعدطقل 11 ةه(2عأ

 زعط عزع ءعال-1ط غلو علنمع معمع معازوتممتلم ها عععامع لسعا0لمصتق. 181 مععدررطتمع هراتسست ةماعت

 ]عز بلغم عو ه هطعئلعط 21ه8 موسعا اطءرب 7من“ ةطلنسععاعاف كي يغر |[ ةمصم 942 (ذصع

 2. لدل. 1535) ردمعأنمر ءلئاحر سمع ز]ه م2هعقامماتعستستمس 2عععماأددتنتت ةععمأ هددت !انطعتم

 ماس عرار" عع يرلموأزمر» ءقأاتم تلاه معممط ءاتعم لعععتطعمسلمب نسمسس !اذطعتع 1/-1/ نب اذ: عم

 اعاعل ءا- ارم_”متس. آه هرتععع لكترأل قلاعتسعا هع رماتمكد ءدع ةيسرناطتق امعععماج ةعتمأام طنع

 معاعونددع لتعتغر ءغ حلمماحتم باتلتع دصسلاسس جهليستعحسلم ةلطتلتسدعزي ءىيررتلح ةناعس رماسق

 140 ةعمازمععماأم ءعأ تمكسمأر ءا نسمصوتتمسل همدسعم م0067 ك7 -ءعو]مل) معمع هع [عرتار طتقاأمتمس

 ملعععمعسق معممطعأوعر يسمع ذم اتطعم قيرع# قلهق»سعا 1عوتطعص ءدع اذطبعم لددس ةصتام عدععتلا. ع
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 ىربعأل رمع نب ميعاربا ىيدلا نامرب ديشلل دمحا نب ل ٍِ ا 1 :تيح الز( لكسر ولاا

 هللا دبع ىنال ةروعلا رتس ."»  ةيفنكلا عورف ىف ىدهلا ليبس 0." #0 ةنس قولا

 ليزملا ىع ريطختلاو ليسملا رتسلا 0.1 | ةنس قوتقملا ىرصبلا ىريبزلا ناديلس نب دكمحا

 ىقشمدلا .ت ىلصوملا هللا كبع نب ىلع نب دللأ دبع ركب نأ نبأ نيدلا ىقت خيشلل رصعخم

 عبتك ىم تايونتم ةتس نع ةرابع راطع ةتس 7.8. خلا نيملاعلا بر هلل كمحلا هلوا

 ىلع نب دمحم نيدلا ىبحم ديشلل نونلاو واولاو ميملا ىلع مالكلا ىف ىنوعستو ةقس 0.8

 دبع نب دمحأ ءالعلا نال رشعلا تاعجح #0 نلا بويغلا متاف هلل دمحلا هلوا قرع نبأ

 ظعولا ىف تاعجح رشع مجكملا فورح نم فرح لك لع ع وبضوم 81 ةخنس ىتوتملا ىرعملا هللا

 ىلاسملتلا ىهيكي نب دمحأ ةلكاح ىنأ نبذل ىلبنلا نم ىرج امي ليلكلا عج

 ممت] ةةنس تام ىرعملا هللا ثيع نب كمحا ءالعلا نال مدامكلا عج ب## د ةنس قوت

 70306. 5-51 عطاأ1 ظآا-فذطسحل. دنه !دسلهانمسدتسم 0 هةنعصساتمس 116/11 طظعت»» للتعلم

 حسعام»ع كطعتلعط ىو نس ءل - لف: 1ظطه]ؤ» عزت 0م لم طع, ةهصسصم 732 (ذمع. 4. (0 ان

 1351) ردمعطنم. - 7037. 5ءعطغ1 ءعا-طم 06 دله مععامع لسعاتمصتعو لع همن عسلتق لالكأت

 1[1حمعزؤانعأز ةععدصلدتتعس. ع 7038. 5 جاع ع] - هس هأر (عجتتت عمانتل ما10عصلت , ةتتعام» ع قال

 450611: 4ك ]ترن ءل 18 ا هك 07عزجمتو 27ملعق»# مع" ةو هصصم ... دطمد»اطتم. - 7039. اظا-ظدغاح

 31-11 عدأا رعع ظ1- '1' عطلمعاأع جم عادرس عد 11, (ةوتص عمانتل 1!طانعمق عأ 220مل ت11, 0110 2

 ععممجدانلمصع ةجمعوطتس.  (هددمءسلتستس , ونمم0 ه هةطعتلعط 1معقق-ءل0- ل: لا: كلغ ظعأ"“

 415007]عآ 8 عرج ل472 ظعءبي 450ه71عقن , رستسحسب انعطتخ 21017, ممداعجد 18دسمفعأل دصوتتلتسمر

 ءلتطتسس ءعغ هغ زأو امتع: آدم 8ءعمر مسصلمسسس لهرمتمم ءاعب ب 7040. 8زغغغع6أ كغافت

 معرع ةعترأو 47/4 وتتطانع هود قضسدتمم ردعاعم ]1ءاطصعزكأ هط فم ءمرص ممدتغم توصل عدت.

 7041. 8ز6غعغ رع اكز5 ثمر هممههعتساه هع ( معمرتمدز(همعف) 0ع ممعافسط عقتعع ةععتس لام

 ازاهعمه كلا» , 77مم ءغ 27+ لتهممدتامعر ةيعاممع هطعتلعط ك210] ه6 - ءل- لأ: كل هأرهتةتزنعلا

 8 عرب 47: 11: كملف لمعتجتغ زاهز 1دتك 18)عم ةععومم جرعومت عمال ءاعب - 7042. 5 هقأ

 ء1ل-ةقط عع, 1همهقممعع مطعغطستعمم لعععصر ةسعام»ع قات اعأأ قلآتضعا ولف قكطلملاعأ

 71ه647"غو همصم 449 (ذمع. 10. ة[آدعغ6 1037 ) ميمعطتم. ةعوست عماتتص انطوت لعععسم مههقعتء-

 عزك !هعدمقمدتطسع عطوعغطستعت5ق ءفمفاقأ ه0 ةتمعسلفع ةلربطقطعإل ]1غ ععمه ءمدصممدلانق.

 7043. ظ1-ههز*50' ظ31-1عء14 1, هموم عطوغستعو ءيععالعمد 0ع عد ةونقع دذلأ مهتكأعر

 ونسحع !1ستغر هسسعام»ع قكقضعل 8ءه» 7”هلوع 1'1نمعفتة, ؟دلعو لا: كل: طلءزام للعام ءا

 دمصم 776 (ذصع. 12.١ لنص. 1374) رممأنم. - 7044. 50']82' ع] طقس كتر 5ءطلاانق

 ياسصطخسم , ةسعامرع 411ه: ]نعل 8 عرج كآ0ه7]/ه]ب 772م" غ, ةسصم 449 (ذمع. 10. 1[ة كأن
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 كولملا تايطاد# ىلع لمتشم روكذلملا ءالعلا ىال ىللطلسلا عجحسلا 0.25 ةسارك نوثلث ومو

 هحس ب ةسارك نيتلث ىف روكذملا ءالعلا ىال هيقفلا عجححس ب. ةسارك نونامت ءارزولاو

 ةتابن نبال قوطملا عجاس “2+ هايند ىلع هب نيعتسي رجات لجرل هلمع اضيأ هل نيرطض 01

 صلا ناسحالا ركشب انيمأ ىذلا هلل كمحلا هلوا ,. ةنس قوتملا قراغفلا دمحم نب دمحم

 ليدهلا عيكس 7. انامدح بحاص نكوولا نئلملت هيصع لاجر نم مجارن ةدع هيف عمج
0 

 [ 0١ خنس ىئوتملا ] ىتاغيتلا فسوي نب دمحال لينلا رابخأ

 تاليكسلا ملع م٠6

 هرم. نس قوتملا ضرع نبأ نيدلا ىيح ييشللو خلا ردتقملا دلل دمحلا هلوأ 1". ةنس صمحب

 1057) ممعطتم. "لتونمام لعععس ؟هاتنمصس 1ةقعلعنلا. - 7045. ظادهدز*ه' ظ8-1سلغةصنو

 ودوم ءطجاطستعم 5هلأمصتعم, هسعامع لانه( م0 1دسلمغم. 0ءعئموزمغأو 0عععسس [ه]لنمصتست

 مقءعاعتلتو وست رسسكسم ريكتمعأ منتس ءأ آ[: عيتعمضدسس ءق]110وستج فمصانصعمأب - 7046. 530ه
 هزل - م ءاعاطر ععصتسم لسصمءمصفن لان, هسيعامرنع ءملعس قطن ملغ. "لس عتمام لعععس ؟هاتمصتس
 مموومولز4 مموج. 8مز'6' عاد صم لطغدعامسر ععستطتق هللاتعامطتسر عملعتل ةتتعأم7ع.

 وم مغ ائطعسور نغ عم دسحتلتطسس جلتمضصتس هن ص ععءدغمعتك تز نكلمسس ؟معطتصحتس ةانطأل نتةملمسس

 زسرامرومعأ. - 7048. 8دز'١5 ظ1- ل10( ءعر ععستطتق 6018011810 ياسسطحعو ةتنعام»ع
 1 م]ءورردو عا 1ع 71ه]رميست»عا 1اس ةعطعو ددلعم لاب ل ءاماع لتعام كه دممم 705 (ذمع.
 72. عمرا. 1366) سمعتم. (0هللعوتغ ص طمع اتطعمر ونيت ذاع دمعت: طحتنق 12عمو وسن ه3

 مم ةعععمام طعمعطعأم ععمتتمم ةهعععع لدطعأ ءاع.ر ماسععد طتموعهج طتمق ةمعوسملتسسا لص 135:01عرد

 1161111 71هدمميرور عل - ءل- لف مككمعمته 11هسمتعصعتزدا - 7049. 8هز'ه١' عل -طهقنتلي

 ععيستتسم ممالسسطتو لع طلماممم الثلث, ةسعام»ع قلارسعا طع 8كم 1يافمافو [ةحمصم 51

 (1مع. 3. لآلدمعغ. 1253) رمممزانم |. ح

 70530. آلس ءا-ءزز 11134. 8 مع01عمم ةعامضتتت مانط]ت عمصتتمم

 7031. 8عزءمزعءا] ءلا-دععفط مع لله ءنعط ءلا- ه1 عقطر كةمععتلامسس ةرتض كتل أ

 ملععمع (مطسلافمتس , ةسعامتاسك هم'لا- ءل- لفت 210 ]رميست»عف طث ءزف هلله ممبررءأ 11 هن هتف

 نبأ ظرمعودمع همصم 630 (ذمع. 18. 0ع. 1232) ةسامدتغر ءعغ ذه هدكته ءةأن آهسك ط6

 مماعم( عمي  هطعمتاطط 20ه1يرق- ءل- لا ةطاذ» لمعطغر ةممم 638 (ذمع. 23. سلع 1240)

 قا
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 ىقوبلا هركذ ءامسالا ىف لالجلا شوقنو لامجلا لجنجحس 0.» ةفيلخ كيزياب خيشللو

 ركسلا ملع مز“

 دِبْلا سوفنلا داقنا ام لك هتقيقحو لوقعلا رثكال هطاينتسا بعصو هبّيس ىفخ ام وهو

 ملع وه ريدقتلا اذه ىلعف رحاسلا ىع ةرداصلا لاعفالاو لاوقالا ءاغصأ ىلإ ليمتف ةعدخب

 ةيضرالا رومالا عم اهنم لك طايترا نعو بكاوكلا عاضواو ةيكلفلا لاوحا ةفرعم نع ثحاب ة

 غبي راوسأو ةبيرخ لاعغأ جازتمالاو ظطابترالا هكلذ ىم رهظيل صاخ دجو ىلع ثلتلا ديلاوملاو

 ةيكلفلا عاضوا نم ةيسانملا تاقوا ىف رحاسلا بكرو عمج ىنعي اهبابساو اهللع تيفخ ىتلا
 و

 انضءأ نم ةبيس ىفخو هرشأ لج ام رهظيف نضعيب تلتلا ديلاوملا ضعب :ننكوكلا راظناو

 ملعلا اذه ةعقتم اماو لوحفلا راكفا اهدافخ لخ نع تركعو لوقعلا تريحت ةبيرغ لاعفاو

 كلذ كنعف ةوينلا ىعدي رحاس عفدلل نوكي نأ هلآ اك مودكام هذال هلمح نع زاردحالل 10

 رممعاطبنمو ب هع ماونلعالا 8ميووعتا 11مم. ح 7052. ظءّز صر ع1 عأل -ز عسغأل 5ع

 ال هه نوط عاد زر عاغلر همععبطسس مانا عطعت ةملتستكق ءغ ماعطتسمع دنمز ءةاهاته 0ع همدتتساطاتق.

)0011111611101:3 6111 2 27/712. 

 70533. آ[] ١> عا1-ةزطع. قحعو رددعتعو (]هنلمر1 هعصقان ل.

 (هردم] ءعالطتتص هدر وقيمصتل هقتعقد مطعفتعم ]مغعغ هغ زمرد عقاتعماتم مادعستك دم عضاتطانق

 متستع لتتط كلتك ءدغب عع مععح ةساعتس زص هردصصتطسق تك ءعممت طبر نستطاتع ةمتسفع 1800

 لعععمامع هع ةمطستااةممغعرو كه دتغ ه0 1هعام ءهغ ؟عهطو م ممعلمم(غمعع م8 عا ةععصاتج !نطعصتعت

 جلست عصلم معممعمدوع ةزمأا,. - 10ع ممدلكغمو مجعذ رجدجأاعم عد ءقأ لمعطتسهو وع86 له

 ءمعمت نت مصعتس ءمدتتتسو وناتهع ةررطفععممه ءعء]عداع5و ءعغ داع]]دعمتس ممهئالمصعم هرععاومأاو ءأ ذه 5

 يدرس معاتمصعست للدسصنتس هددصتسمتا تكانت ؟عطاتق (عطصععامتطسك عغ ملطسق معمانتلل 05 عقا 0

 ه»لتمتطدم هلمكصلمعأ دمملم دموستعغر دغ دع طقع ءمدز هم ءانمسمع ءأ رمتعاتمدع [معام ةلصونل معتم

 ءغ ةععومسو رستعمطت ]تدر نسمدنتس ءونقدوع عأ 5ةالمصعق هععدلادع ةدصأر ء0ع203هظط تل, 0113[

 هنا نعغ مععلمهعم» دمعتك هرممعاممتق هععتصلسست همطق ععمضتس ءمعل ءةتستط 705110068

 مغ عال دصتصت جلعمععطتق دصتتل عاشت ععطتست ععجامسضتت» هضلتصتسست ءنص ةلاععم ءممز دصعأأ أ

 ءمرمممصتغو ان عقر نسما ءالععطبق طاممل ؟عداتق عقار قتتقذو هنأ ع1 1ةلعغو ءدع م0511 مز طانق

 مدتسمطت]تطسع هع عع هتمودت]ةعتطسع ءكمعدع ظفمأار وستطسك ددعمأءأ5 هطقضمءظسمأو ءأ ذه

 وننمصتست هطقعسأ واعي تعمم ةمعدعأ ةعتسمصتسل ءقومئاهاتمسعم معمعأممع معونعاتسأ. 1186ع
 لمءائتمو ةسععم نانآتك ءقأر نسما ممذ هط دعت قحععع 0هءعار ممتد ]عوف ءوغ مجمطتطتاقي 0

 متقأ تطأ عءمءا1عملم مععمدعمرت زمدععتغي ونت ممزرط عامر دع ءعهع عاممتممل م0551 115
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 ضرف ركسلا ملعت خل ءاملعلا ضعب لاق كلذلو لمعلاب هعندل رداق صخاش دوجو ضرتغفي
2 

 قر در ىف ءامكحلا فلتخاو ىبنتملا عفدل نيبعت اذا الآ هلمع نود نورتكالا هحاباو ةيافك

 ةيسانملل تاقوالا ضعب ىف منازعلا لمعب طبنلا فيرلدو سفنلا ةيفصتب ىدنهلا .قيرطن رحسلا

 ركذب برعلاو طفقلاو نييناربعلا فقيرطو بكاوكلاو كالفالا ةيناحور ريخستب نانويلا فيرطو

 ىنجملاب ةرهاقلا ةكنالملا اوركس مهنا اومعز مئازعلا ىم مسق هتاكف ىناعملا ةلوهجما ءامسالا ضعب

 نيضايشلاو

 طسرا لئاسرو اضيا ةريمكلاو نييناربعلا ةقيرط ىلع كصاقلا بلطمو كشانلا ةيغبو

 باتكو طينلا ركس باتكو نيينانوملا ةقيرط ىلع تافوقولا باتكو سواميط باتكو ميكحلا

 دنهلا ةقيرط ىلع ىلاسنالا ملاعلا كاردا ىف ىلاعملا تارمو نييناربعلا ةقيرط ىلع ىمعلا

 55 نس ىوخألأ ىللاعتلا ليد ند كلل ديع روبحنم قال ةعاربلا ودعو خغالبلا حاس هات

 رممعاأم زعأاسع معمعجعضترر مست عمار نأ معععدمدم دلتوتتتم متع رماعمع ءحتمأقغو نلت هز ععماتممع

 للس 1[ممعاصمأ معرس مضعموممأ عد ؟عرتعلادل. لطلكحصع ةهط ءيسعممتس كتع ةلتوتستق لمعطتق: الزوعععع

 سمعتم ملتأو ممعععض ماستس ءقأ لتحتسسص هلتئلعق معم هحلتتخق رعهععأهملتتم رو ءأ ماسععع ءدبص

 زسكمتس ااعتلمسص وستلعرب ءعدع لتعععتماأر معع امهيسعم ءعععععصلفسر فتخأ ننقمصلم ه0 ععرعا-

 اعملاسس تنص عداتسهلم ةلغر ونسأل مهرطعأتمتس ةتطأ ؟تملن نعني - طاطت]هددررطت ؟ةعق كاملا

 لع ممالمصتطسع ردهعتمع لزعءمستعب 1ملمضتس ءمتس لتمعماتممج ذم مدععحصلم ةصتستف 5: ععسهأتكب

 ىولطحل حعمرضنس لص مناع امعمصامصلا ءعءعاتع (عصمهصطسع هرررمعاممتق ءةعععععملمو (2نععمتتتست

 ذم ةدطتععملتخ هرب جععمصتتس ءقع]ءعاتسس ءا ةاعالدضتنص كمتعاتطسعو 11ءطعدعمصتتم و (هراغمعدس

 ها ةعحطمسسمس ذم معامصلتس همصصاتلاتع ممددتمتطسعو نسمدكس ةتومتلك ءعداتم ةمعمعمتاح ءىأر نطمعت

 ععماتك ءيدعمأ ةمعمصأ( مس عضأةهركتتل. 8 سلمصنصسأ ءصتتس ةمععامد ةنطتععععر نست ذم 0لهعسمم عع

 ممومورعرأ. - 1م اتطعتم لع طمع ةععماتج ةعتماتع همسنصعتضمماسع 77/- للباب س 87 - 7 عااد

 / اقلاع هأ - دع دمع ]8 تماطل ءأ -زف» مع هأ - :اءعيرابافلا بس ظدعلرءأ أ - د«ندلبتا دمع

 للماء ءا- عميقا تمسك ةنعام» لتكعردل أ دحتس [1 ءطعم عمصتس ةعوستلامل - ممعو /7/-ل عررب]ب عتءا

 1ل'ممعاماس5 ةضصماماعازو - 6 نبرعا ءا. مزار ع آذطعع '[اكسمعإ - 1( ه]- معارك

 تدزدع ةهسعام» لتععماتممتسس ((عمععمضتس ةسرتا ءعازاسع ب ركتامط ةقا»» [لل- لوا 1

 ء)-(784, مططأ لمءاسمم 11ءعطدعمرستس ادمعاوأو عوأ  رلق»مأ مآ - معانا لأ ةال" نع ه]- 07 عرب

 ءا- نومي, ىنلاتك ةدتعام» [هلمضتص لمعاسصممت 0عقعضا مدنا.

 7034. ذزطع ءل-طءاةعطقأ رع ظهزعع ءعادط ععلمأب رسمعتم ءامونعسأالوع ءأ ةععوطالللا

 مععماا عحلتمعر هسعام»ع قلارنع 71 مددعأ» لقلاآأ-عأ -رسع]/م ظعرب ةللمارمرتسعا 1لبعا7ةغ ب حدمصو 429

 غيل

10 

 هل

10 



10 
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 تجرخا باتكلا اذه ناف لاق خلا كمح ىلع ةولصلاو كيح نم ىلوا دلل كمحلاخ دعب امأ هلو

 نم دضعب تللحو رثنلا ىف رصعلا ءاغلب نم لضفلا نايعا تكنو ضرالا موجكن ررغ نم هضعب

 رككس 0.0 رهدلا ةميئبب مجرتملا امك" قب مهراعتتشأ جلهم تدروأ ىيذلا ءارعشلا ءارشأ مظن

 هنأ ةيف 0-0 خلا دودكامان دكمح هلوا 175“ ةنس ىقوتملا ىزاريشلا ىلفال موظنم ىسراف لالخ

 ىلاكانولا َنْهَح١ نب دومكم ىنيدلا باهش مامالا خيشلل ىجفاشلا دق 3 لاقملا بدارغ 3

 سحجومب دوجولا ضار دز ىذلا هلل كمكلا ةهلوا ن ومعلا ك0 .١ [ 15 مد ىيوتملإ |

 اهكارتشاو نيعلا مسا ىف ةمدقملا ةيتاخو باوبا ةعيسو لصاو ةكيتنو ةمدقم ىلع خلا نويعلا

 مع. 14. 0ع6. 1037) درصمعانم. [1معلررتا ماه: طعمعستعمتع معمعست((عملتع. طمع 126

 لزئمت ةمتسم نتأ !دناعأطتع ءعغأ معععونم هسعت ل170/مموت»ءل ءاع. [11هزسع !ذطعي اموصتأو مهتأ ءللن

 هجع زال سماع عمتسزدو مم هاءلالتلس ء( حممماوتتع هنطغتلتطسس لعمعتس طلع ا هعلس مانت 1816

 حعوسمل عن ءاموسعمأد هدغمصتمق ةماستقع ةمعتعمعم ءادعاتتو عأ رمس عل ع رمعامتتللل ملص عأ اللا

 مصصتدتطسع ءهحماأعسترو ونسمنللل ءفمعستمسو [مععاع لتعاوه زم اذطعم دصعم ) ءافسعأ هل- له]ر»

 مدعترمام ةتطنلا. - مموج. هزطع طقل قلو ةصعمماهسعضأكتس ا عااستم ةلكع رمعمأس. (نهصسعم

 ممعستعسس , نسم[ قل//غ خذ 7”مععو ةهصصم 943 (زصع. 20. لسص. 1536) د20هيأاتنالقو 3110101 عالن

 اطوطعأ ءغتغو زمعلجتات طمسع اسسعمتمو ءان. ل مضمعغ ذطتم هلتوسمملم رهعصاأ] مصعتلت 0ع هزرعطكطانخ د

 لل ءزتروم 6 - لماء كك 1 ءزيقعمل ةمعالتدعع.  اناضحتصوسمتع هراتع 14/26 جنعامععس طقطعأ ءأ

 نيوسعمسلأم جا ممص معه مدمأو ءغ ماتلأسع ءوست فمص ءعوستلهلهو نه( عضاتق صتتلاتق معاه

 محسصتساو هتستالو ءىسرتمءانتك. ااهودتتع ل//# ععرل جمع عدجذاتالا ان[111110112 60ناتت 12 كان

 يىمز دمحتأ ذأهر دتغ 1عععم طقتل مععععددمعتم ةهطقعمهملمع ةتطأ اسرتممعت عار أ لصق طقتسم عقد

 (ء]ءتأو ءعأ رضعاسضترا» العم“ تنس ةعممسم زسسربعط!ءعام كلعانمن ءأ دل عار جاستا عل عام د

 70506. ظا-عزطع اظ8-1حجل1]8 1 عطحعقةتط عل رص ععأتأاو ةمعممأهلتل عضااتتلل 1اعاطتنلل 0ع

 ممنممتطسع هعصصممتع لزم زدعع كظطمطتاتزعم مماهطتاتاطسع م, مسعامسع كطعتاط هه طقس 57 ع7 ما

 ملل ةلمارر»بتلا ظعرب قطتسعل 7 عديزسانر |[ةهمصم 6560 (ذمع. 5. لمص. 1258 رض |.

 2057. كزطع ءال-هعنمر ةمعممأهسعصأمتت هعملهضنتل. آطتطعس اذ زمعامتا: آنهسع ![)عمو نأ

 رورتعمو» ءعحلع[إءمالتمع ممععلوعم هعج]لهدتتت هعصقهتأتا ءانبر عأ لص م18ع]هأ10معللر ةاتلال1 لقلب

 مص معتزرتاتل ءأ ةعرراعترس قرمتتح لتماسطساتع عا.  طعمعأدتتم جعتأ لع صمشلا0© ىو 0278““© 1٠١( ع.

11. 74 



306 

 رظنلا ىوق ىف لوالا بابلا اهحيرشت ىف عرفتي لصالاو نيعلا فرش ولع ىف ةجيتنلاو ةنغل

 اهجالعو اهبط ىف عبارلا بابلا اهضارماو اهللع ىف تلاثلا بابلا نيعلا ةبد ىف ىاثلا بابلأ

 لوأ ىف عباسلا بابلا لتثملاو تنكنلا ىف عقو اميف سداسلا بايلا اهفاصوا ف سماخلا بابلأ

 هماناخس ب... ةقئافلا حئادملا نم اهفاصوأ ىف درو اميف ةمتاختلا لوصف ةعبس هيفو ةرظنلا

 ا." ةنس ىفوتملا ناخ دارم ناطلسال رعاشلا اشاي شيورد همجون رعاشلا ىنايبل موظنم ىسراف

 برع النمد ريهشلا ظعاولا رمع نب دمكم خيشلل دلكم ىف داهكلا ليضصق ىف نان 0

35-7 

 داهجلا ىلع همزع ميمصتب ميلس ناطلسلا رفظملا كلملا ةينب ىذا ىطأ امل لاق ةنس قوتملا

 نارقلا نم باب لك تردصو ةمتاخو اباد ىبرشعو ةمدقم ىلع ةلمتشم اهتلعجو هغيلات ىف تعيش

 داهجلا ىف بغرت تايباب مظنب اهتعبر مت ةجحكت ةياكحب اهتثلث رث ثيداحالاب .اهتينك رق

 تايسادس .1 ىزارلا تايسادنس 1 51.1 ةنس وتلا :ضداونلا يشيل رمل ىردنكسا كس

 هجعيلسمز ءغ مقتنع ءزدق لتم] عانق ةتومتظ ءداتممتطسعو ةيسسسه لع صتصعماأ هعتلت جمطتلتاقأعو

 مغ متم عامتسس لص ؟ةستمق ةععاتممتطسع لع هعبلأ ةمصهامتستهو ءمررتنا جمة 0ع [هعدتلاهلتطانق

 ؟بلعدلت و, ةععسلم» لع ءىمهلئاتمصع هعدلتر /ء«ضيت» لع ءزسه ةمظسسلاهاتطاتك ءأ دمةطتقو

 وتيم" لع وسع رسعلتعتسم ءأ بعماتمصسعر نتنءانت» لع يسملتنماتطسعر ةعض» لع لتعاتم

 [(مععازه هأغ حعصاعسماأ ل علقو تطأ ؟هدع ميزو هععصتتلو ؟عرتا ترن , عم( ععوراعس هععاتمصعك طقطعأو

 لع“ مرتسم دتهتن و, عا ءمصعانمأم لع رعمععإامعتم ءةمضستمتطسق !دسلقطتانتطنق , ونسمع ءزسق

 ننمازاداعو مممعلزعمم( - 7 مجقه. 5هءاعط غد ص ةدسعط  ]لتطعع هسمت نعصاتقع.  (نةعونعم

 مععدزعتس ه2 عرمرم [هعام ءمدسممدتاستت أ جه 1)ء”مقئلبمعل(6 8وعاج ةنلتفصم هلم

 كمن, مصمم 1012 (ذمع. 1. لنص. 1003) دصمتعاأسمو لص ان علاعقلل 11 طكاتقللل ©0101:61511113. ب

 72039. 5علق0 1 [حاطل ءا-ّنزذطق لور مععاح حتح لع ممععامصاتم طعللل ةدعتلم 1ه]سسعم د

 ةاعتاعا 721ه مسرعا لعرب (نرنم» (نههعتمصهتمخعر سلجم 2لءرنلع قل"مط لتعأم ءغ ةصصم ...

 رتمرخكمنمو معضل مانتسو نأ: (ئنس ةتكلتق هلعحر اموتتاو ريكفقع ءمصحتللم معولم صصتتعأو نانأ

 قسساعع عتطأ طعالطتس ةدعضصتسس رعمزررمخستغو !اطصت مرسم عع 1مععرتأ , ءزانقواتع مكتكاتتلت عطانا

 ذم رعمعامانممعسر كل عتصاأأل ءمردتكم ع( يصعاسعأ هصعس لتعممكستر ءأ ةتمعلم قرتتاه ه (نهعدسم

 1مععرمأو هععمملم ]عم (مملئالمصعمق ممقانتر اءعرتالم طئلقاعضمرتمتل ؟ءتقلتلر ءأا لللمتتأام قتلو

 نمضتست ؟عموزطسع هل ةضلافععس طغعللل ةمعتأ ةريعلامامرع ب. - 7060. 8504 1آ1ةالعءصلععتي

 صمم معممعما نس كلعحعحصلعتر هسعام»ع كلغ" را/ء/غ» 2 ءممرعر ةصمم 906 (ذمع. 28. كل

 1300) رسمدخ6نم. - 7061. 5ه0ل عجن( 1خظ|ا - [[ةمنر (1ءارسععر) هةعجدع للععستلو ةلتعأمع

 راع ب 7062. 5514512 ةغر (ههلتكممععر ننمع ربع ةعجع ؟عاوافضتنسس ةعئاعتس 20 1ععقاستل

10 

 يد

1) 



5 

10 

 عنا

2057 

 باب لكس 4 ب4 ةنس قوتملا ىايفصالا ىفلسلا كيحم نب ديحا رفاط نال ثيدحلا ىف

 ةتلث وعو ا. ةنس ىقوتملا ىطلملا ديحم نب اجيرس نيدلا ىيزل لالضلا باب دصو لالضلا

 دصارلا فورعم نب نيدلا ىقتل راودلا كلفلا توكلم ىف راكفالا ىهتنم ةردس «.4* ءارجا

 ديدجلا دسرلا لوصحم باتك هيف رشاب خلا الهس هتلعج ام الآ ليس ال مهللا هلوا ىمأشلا

 فرحلا ىف ىنعملا تابثأ ىف فرعلا ةردس 1  ثيكحلا ىف ىهتنملا ةركس 41 ةيشحو

 جاوس .. يرداسلا يارس 11 راونالا سارس 40 5111 ةنس قوتملا ىطويسلا نيدلا لالجل

 هلل دكمكلا هلوأ ىلامركلا ىلع نب ىسحلا ىب ىلع ىسحكلا ىنال ةقيقحلا جاهنمو ةعيرشلا

 ركذ ةقيقكلا ملعو عورفلا نيب هيف عمج خلا ةخقيرط نادبالا ىلع تاضورفملل جضوأ ىذلا

 نيعبرالا حرش ىف نيدباعلا اهنمو نيبلاطلا يارس ب. هفدرأ مث عورفلا لئاسم اّلوا

 لتكستستست عءعاعدتصسأالل , 211ع[غ65>ع قانا 117“ قكامعاأ 8ع: ةلمامت»ت» علا ىة7ءزإ 1 نم]تكب

 ةممصم 576 (زمع. 28. ل1هن. 1180) ممممانم. - 7003. 5ء04 طقغط ءعال- لط ءا1غ1 ع 5 4

 طقط عآل-لط عل1 غلب هطفاصتعاأم ممععمع ءعععمصتم ءغ سرد علتس عمك ممهأهع دمتم 0 ءعتمماتقو

 دعام»ع 7 عقب - عا - لغز: هلم" ءنزا عرب 2101م مرونبسعل كلل ءلءاغر دمصم 788 (امع. 2. 1 ءطع. 1386)

 رسمنا م. "['ععم [مهعلعملال. - 70064. 810ععغ دمس صا عطق (وسأ دعطمع ةعرتاصأ معاذ ءعغع)

 ءا- جلع ةعر سهعاسالم هدطقل هدتسم ءمعتمغقمصسسست 0ع مسصلم زمهتكتطتلل ةمطقععدع كععتصتم

 ممددصمأتعب هتعام»ع 1 ع]عن-ما-0: 8 مدع 71م كك مسع كعاعمسمتسمر نتأ اكه اصعامتا: 0 طلءدعر

 متطتا 1هعلاع ءدغ معمعاعمع تللصاو وسما "اخي ةهعللع علال ءاع. ةكعهععمغ طلع هطقعم ةكتمصعع

 زم هطووعونمستم ممحم دتكوتع 20 ءزدهك ءيعلطم ةدعامقر ءأ ظملامصسم لل»20 لكافت» ءأ

 ىلمنل مر عربلم ادحساوغي - 70653. 810عءعغ عال - سس مأعطقر هعلسلاو ةدطغلأةدترده 0ع

 قللءعطوستمو ةهسعام»ع الاد: 17” هلىارم. ع 7066. 85104ع( ءعا] - طسصساععطقرب دعقلسللاو

 ةهدطغقل]ت سدت ده لع عع :عجلز1ممهعحو. - 7067. 810م4 عا- جعار هلمع سطل هعتصاتق 6

 ماعمتظ ىلكممع مهن عستدع هامطت]][ ءصلحر ةسعام»ع لع747- ءل- لأ كميرا, مصمم 911 (ذصعب

 4. كسص. 15035) رورو م. - 7068. ظهزعفز ءادهمتع قعر ]هععنمم [صصتصانلتء. ع 7009. ظ1]

 ءا]-هةلعاأمو ]ط!دعععمم زاأمع ةهعلعماتسمت. ع 7070. 8ظزعنز ءلاد- ءطععاوغ رع لآًذ دطخت

 ءل طق ءلعت ين ][دعععمج معمم مءازومصتم هع كح اهنه ؟عمامتتع , ةتتعام»ع قلت |4501: ل

 ]هج - ءق1رمدمت» مب ىلع لك عرب. آمئجتغ ذكجن: آطمتتقص آلعم. ننأ ءامضع هللممعلال عا

 معرممتغب وسمع ءمعممصتطسع لتكتمستامك ةسصمععدتو همصغ ءاع.. هغ ءممز هصعتأ زطأ ةعاعتام» لاتكتت

 لععتعمغمو هع متكمع هملضصتكملتك هنعمفتمس. طعلسسس عسمععأتوصعع ةعاتعم ]هس 111 هد ةكلعتأو

 طص طقمع ةمطزسموعتال - 7071. 8زعقز ءعا- ةلزطغم ع لآ[ مط ء]- ط1 ل مر [نععكسد

 نسمعععماتسا ءأ حته رمدصت [عدام ج0هعدصاتسس.  (©هردتص عصاممسسك ذه هرتاته 22/- لسانا ظن -

0 
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 ىا ميشلل ةمكمل حرش ىف ةملظلا يارس بدنا“ عورفلا ىف مالظلا يارس 0 اي ماي يوزوتلا

 جارس “آ  ىقتكحاب فورعمألا نامثع ورمع ىلأ نب ىيكي [ىسحلا] نأ نبا ميركلا دبع ورمع 8 55 : 0

 قيدص ىكسربلا ”تمكم ركب ىلا نب ىبيكي ميككلل ريسكالا "ى . ةّمالا هذيل ةيحرلاو ةملظلا

 يسانلا ىلع ىنسحلا ىال نيفراعلا جارس «.د5 حلا نيملاعلا بر هل دمحلا هلوا ةلاسر رباج

 جوس ه6 - ةةيطاخلا حرش ىراقلا يارس 0« ىتاي لوصالا ٍلهنم ىلأ لوقعلا جاوس

 بولقلا يارس 0.41 ملأ ميظعلا ىلعلا هلل دممل هلوأ لاوسلاو باول فيرط ىلع ىسراف بولقلا

 اباب نيعبرأاو دحاأ ىلع رصتخم بولقلا يارس م... 2 ديرفلا لقع كلجام ىف ىروصنملا شوقارقت

 دبع نب دمت نب ديحأ ليلخلا ىنال صاوخلا صخاو صاوخلاو ماوعلا تاماقم ىلع المتشم

 جارس «.دأ خلا معو صخ ام ىلع دلل ديمحلا ةلوأ نس ىوتملا ىزيربتلا ىرعشالا ككلملا

5 

 ديفتسملا جارس “حلا هتركذت ىف ىبطرقلا ةركذ ىبرعلا نبأ ركب ىبأ ىضاقال نيديرملا

 راثءممءمأون عار لع نسم اصلع للععطتعص. - 7072. ظزعتز ءاداندل ةدسر !دعععمو هاطذعتهامأتق

 0ع حيضانعسازد لستم لععاكمالس. - 7073. ظهزعت] ءآاد- يماس عار ]نعععمم هطقعتسا هال

 «(نهرصتنسعرت(هتانتك 11 هرتانك5 طل عسعا, جهسعام»ع كانعتاعط قللت, قسم قاس ع7 - [عع»ةرب 1أنن

 كا[ | محم] ١>) هام اظعتب قلطلغ قست 0 تضف ؟دلكو قلتااوإا لتعم. ع 7074. ظذعفت

 عا يمالسعأ مع لظ]1-1ةدطسعغ ]1 طحلمأطت عل -هدصسس ءغر ]نعععسو هطوعترأاةلتق ءأ

 رساكعمممعلته طستع ممرسلم (ضطساه لع !جيتلع مطتامكمماطمصتس رو ةسعامعع ظطتامعمرطم 7ع

 لذ عتن لطق عا كلمامستسعل طظعسعأ/عم سك هستعتق كمل ظنتك.  "[عمعاماأتقو لانك ماه

 امعارزا: آضسخ ]عمو طصسصلمضتنس لمرصتسم ءاني د 7075. هزعتز ءادةغعاكامسر ط!دعععمم

 يعيممةءععماتسسم ةنعام»ع قلاب معمت؛ ملل# آطشتطعوعتم. - 7076. ظهزعفي هادم نتلر ادعععمم

 رعصاتستس هل هك 72/47 ءا- هيلو لع نسم زملعد لنععاتكا -- 7077. ظنعتإ) ع]-ءلحعتو

 ايععرمم (ئهرمصتست [1عويعماتم.  (نمرسصقعضامسسك ذص 0051م كلما علم ب 7078 ظذحجف

 ع]-عم]1ن طور ]نعععمم ءمقدكلتستلال. مانع ربعععتعتسل 1م 7ععرتممعل أ ننمعقاتممعمع للك ماتتطو

 ونسمل زام امعلرتغ: طدسمه [عم ةدطاتستو دصحمعمم ءعاعي 7 7079. ظاعأتز ءا- ءماشطر !دعععمم

 يرساتسس ر ةنسعامرع (نم”(عئئأب لل ميعو 6. ؟هطسعم هرتعتا 22/- ]ل 7]/- ل ء»#ا ةطستلع.

 70350. كز عفر ءعآ]ل-ءماشطو ]طهعععصم ءمجلتسستت. (نهرسرتعمللدللل ص ننهلميعاتسأم انصالللل ءقزناتأ

 لسور مكتاسس هسعامعع لات[ املأا قلارتضسعا اقعتي ق1ه]رعدسعلا اعني لطل- ءا- دعانا كقعارم»#

 1 عابس ةهصصم ... رتمرظأطتل. --  (ممالمعأ ءمصمعععستس لماع ؟ن]عنم ءأا رم معععجو ءغ ةمستع

 ازهر كعتسمم رعمععضنسل ءأ أمعترتتا زمن 1طمسم ]نعم زرع عمر نسمل ءقرضسسمع عا نمل مععتلاق ع

10 

 ا

 1ن (مارسزاأ ءاعع اس منهل. 5اعقرز ءعال-رسم م( لامر !نععرمم معرراتطمم اان, ةتتعامدع (:ةلطأ قاب

 الذ ء[ن» لظارزء- ءام»مطق.  (نهدسسسعسمةةانع ه (ةتءانيانغ ذص سم "ل ءلعا» عل - 7082. كلعأز
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 قلوتملا قساون ريشيلع,ريمل» ىكرت؛ نيملسملا حارس بيل“ ىفنحلا ىاغرفلل تيقملا ةيينغو

 ىواتفلا نم هيف عمج حلا .نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا دّلجحم ىكسصملا جارس مل 1,4 نس

 ىسوسرطلا ىكلاملا ىرهفلا ىترقلا ديلولا نب ىمحم ركب ىنال دلجم كولملا بارس د

 ريس نم هعمج خلا لاعتملا ريبكلا ومو لازي ملو لزي مل ىذلا دلل محلا هلوا ه. ةنس ىفوتملا

 امخ اًقينا ابيترت هبترو ءافلخلا رداونو ءامكحلا ةمكحو ءاملعلا تاعارمو ءايلوالا راتأو. ءايبنالا 5

 ءاكلل..:ةحابمألىع هتسادمب ميكلل ىغتسي هيحصتسا الا ريزو الو هبتكتسا الا كلم هب عمس

 نوتسو ةعبرأ ةباوداو ىومالا دمحم دللا ديع ابا ربمآلا هيف ركذو ءارزولا ةرواشم ىع كلمهلاو

 ىنارعشلا باقولا دبع جيشلل ريذنلا ريشبلا ثيداحا بّئارغ ىف رينملا اوس بدك . اًباب

 كلملا هلل دمحلا هلوا ىماطسيلا ىشيحلا ركب نال ريشبلا دمحم فصو ىف رهنملا حارس 3

 خيشلل جارعملا جاودزأ ىف جاجولا جارس المح ىدتهملا جارس لوخح خذا لخحائني مل ىدلا 0 97 / : 8 1 72 ا هما كاي 5

 ءلدرسنة(ءع110 درع 6 طحصتسعغ عادم 110, طيععتمو ءزدقر ونت ناتائامععس معععأو ءلع

 داملعغع عا معدعلم نتتلتكمتعس رمعععمتعمساأتم , هنعامرع عجز آآدمعطامم - 7083. ظاعقل

 ءادرس هدا] 1 صنم ططعععمو ةاسماتسم صن ر ةتنعام»ع ك1“ ق7 ل ءمموعو ةمصم 906 (ذصعم

 دق. للصلع 1500) رصمعطتم. '!['دععلعع. - 7084. 8زع3] عل -سسمعدد1]1 طيعععمو هذوصاتق»

 ؟مامسصعمو ونسنمأ 1غه ةصعاربتا: طدسع آ0عمو مسصملمصتست لمصتسم ءاع. (0011ةععنج ةدطأ ةدنصأ

 لععععغو لادصلتعد ةاسك 1 هصدسس. ع 7083. 85زعقز عادم ه]نلعر !سعععمو مهتم عأراتتلا و 21105

 رااتع ظعواي» 21ه هننتدعل ظعتن- ءللمع]# ل (نم"عدارن لنابم»# 1معنعم اآهلئطلتكحم هصصم 520 (ةصع.

 27. لوص. 1126) دصمءطتم. ['ه]سسعمر ن000 انه امعتررتغ: طهسمه للعم 1زمتأم ءغ ظصع قععصأتب

 نأ رصهعمتاتك ءا دمطاتستمس عد ءاع. (0هموعددتغ ذطتن طامجهدطتمع مئهراط ءامضتس معاه ةقمعا0الانتم

 رسزعمطتالهو هطقععع مع ممعمق ؟تهمطتنال لمع[امضتتسر هديدتعماأتحسس مطتلمدمرطم عدن عا معمق 5

 زعطم] 11ه 12ععالممو عا هيسملج ءععععتع لئ5ممكستغو نغ مهتصععرس عد ممص ةتلتععأو نستص

 لموهعتطأ لزدطعت ءغعر معع آ[1' عيتعممو نستص هدردصأ (ةيبزرتمرتع ةععمتمس طفطعملع كتيعنعأ. ظاطتاهدمرطسخ

 حناعس ور ونسأ ءي ]1عوعتغو لتمدءضامتممع بسد مطئامدموطتق ءمعععع مماعدأو معلصععرر» ءمصقتلتف

 للا يزعم.  (نمصصس عصمت ةهيعام» اخصتسصتسس لاتع قلااملاسل ك16]يمتراتتعأ ()رسهج هلق ءأ

 ممععمعتمأاو ومحاكم" ءقرتلم طقطعأن - 7086. 51- هزعفز ظا- ل1هصتعر !نعععسم ةرتا عمل عمق

 لع معومتع 01 عم مصتطسع ذم هلت( مصتطسع معمراط عامع طمصح جحصصتتصعامصاأتلق عا رمممعصأتق 0طكزذقو

 حسعام»ع هطعتلعط 480- ءآ -:مءاباراط كارم ايون ع 7087. ظا-ظزذ عمق آخظ1- ط1هداعر !دعععمم

 ةماعمل عمه لع لعععتمانمصدع 2/01مسي»وءلتم طممح حصصسصعتمساتق , ةنعامدع لاتع ظما» طل هانعدأتف

 8اس. 1مئلرتغ ذهن ةطمسع ]لهم ءعوعلو وست صمس ةيقععربرإا كاع ادب 7088. هزعق] 0

 ءادرسم طغءلتر ][سعععمم طعصع لزعوعاأم ع 7089. ظ1-ظزعوري ظا-[[ عططخزو 11 1015

 ءا دست ع مز , [دععسم دسساطسس ةعلعمم لع ءممعئاتدلنتممع ةقععممهتق ل0 هتاتشءاتق , ةتعاماع
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 وو م0 خنس ىيوتملا ىقشمدلا ىيدلا رصان ىب هللا دبع نب دمحم ىنيدلا سمش ظئاكلا

 هتيدحو ٍبارعملا رمأ هيف فقح خلا بحا نم هبانج ىلا برق ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخم

 ىبلج النمبد فورعملا لديكم ىلوصوب نضاكتم رعاش همجرتو ىسوسرلحلل جاعولا جارس 0.

 ةعيدبلا هاهو 116 ةنس قوتملا ىسالم ىيكايب فورعملا هللا دبع نب دمحم ىوملا همجرتو

 5 جاعولا يارس م1 ةيفوصلا ىواتذ بحاص هركذ ىسراف ريسفت ىلاشاكلا مامالل ياحولا يارس 1

 فطنملا ىف موظنم وو رردلا حرش ىف رظنلا برس 0.7 ةيناخراتاتلا هركذ ىواتفلا نم

 نحالملاا نم تش اميف نتفلا ةجرس 7.4 رم نوديز ىبا ةلاسر حرش ىف نويعلا حرس

 رسلا 0.6 طيخلا بحاص مالسالا ردصل ىواتفلا ىف تمشي خرس 70 ىنوبلا هركذ نتفلاو
- 

 10 ىزاجحم ىف بدالا رس .(.. رونالا رمقلا ىف رهبالا رس -1  ىدمحالا ردلا ىف ىدجبالا
1 
ْ 
0 

 ترمزاعط ءأ [1ةطلم هب عربو-عل-لقد: ل1107 هتوت»علا 1 ءنن لك10ه/7/هأ ظعتو لا معق»-عل-لفو ]) نعمل عار

 حصصم 842 (زمع. 24. لصم. 1438) مدمعطتم. لطص طمع ءمرض[7عسلتمر نتم0 12 ةمعلرتا: آبقتتق

 1رعمر, نك ءمجر نتم5 جيدمغر ج20 ]لجان ةيتل ممرتسم لدتغاتغ ءعاعو ةمطاتلطق ءدعموصععع 5

 ماسلعأ طلقغمرتمسس ععععاتمدتف 710 مروت»: ءللعدع عا د لع مع اههلن(هصعتل. - 7090. اظا1- 514

 [ن15-1 ءططخر , طسعععمم ستلطتتت» 20عمقور ةتعام»ع 1م(. 1[ ماععمءامات ]1ذطعاتس ةنمأ

 11017760 معاج , ؟دلعم لل ءرناع لع/عابغ لتعاتك ءأ اههوتمسل ممعأح 71770عب//6غ معممتتط أ طه أ تقر 14

 ه6 ا1هااه 71ه ميوتدعل اعءرع لا/لمأ7مأ كل ءاممعر حلعو 7”ماربرع لتعاأاتك ءأ حصصم 998 (ذمع ا

 رج ق1. 0ع. 1589) دصمعمتخقم ننأ انمصقاداتممعتس علما ةذمهعتمدلا. - 7091. ظ]-هزعذن .

 رضا - 585: ءطط قرر ]1معععصم سسلاستس ةتلعممر ةننعامرع ]ست م4272. 0( هرستسعم ا هتتتاتق (0هعومت

 ممسزعسعو سعر ةتنعام» ]نط 1"ءاممم# للا - كبر ورع ىدصتص ممر. ع 7092. ط1 -هنعتز

 ]رز - 1[ ءططخشزر, طعععمم هسلطتتس ةجعلعصقو نسمع بيتكلم ةاملتمدو هغ ءععمت ءىيات عماتمم عرض ا  -095

 لهن  (نمصتس عمامسسق زم (نئهدرصوعملتستت 00011 تأ للة: 8عقل م مةدمسمو لع نسم ادلعو

 لزئ مامر - 7093. [81- 814137 عار ةوعللمعع ععدمومعمسسم لاتعتل1 ءفضتس كة" كيرازرعا لنعاوم

 [ةمساحتت» اص للا - 1 هان( عل. ع 7094. كى ءعز ءاد-صماعممعر طدحع هعملمدتتت. (ئهدد-

 ردعم(مسسك لص ءمضفمعم 0)7"عءر», ننم0ل لع ]!هعتعجح جعلنا - 7093. هءعو ءعأ1-هجتسر !نح

 وعمله. (نهرصتسعمامسك ذص 12: /أا لطتد 2ءقلئ. ؟10لع ةنورو. - 7096. أذ عز ءأ

 مال - 111 عمر طصح (ةدامستصستتل 0ع اصمت ءاماتطتتع ءغ هعلزمصتطتاتقو نسمع ةععالعضتسا. (ئةدنع /

 رد رم ماس" مه 27 نين ع 7097. ظسعالعط سعطغي منطعستس [0عوسست 0ع "عدرتمصمتمق لانعلأ عاعو

 10 مسسعامرع ثمل -ءانةأممسض, ونسأ //- لها ءلتلتك - 7098. ظا-ظزع» ظا!- كطسر ء«لنو

 مععممتتسل هلماطحطءا0تعتسس لع ديصتفصتطسع ل/بس عمم ءلع. ب 7099. ]51 - كزعرع ظظ1 - 18 طط ءعب

 حععممتسس جلسملسسس ممتدروطتلع لع اسمح ءامهمعكأسع |مععواعيب - 7100, تزرعرع ءا-جلعط 1:

 انضمت ضي  ييوتس2 تسييس
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 راودالا رس دبا.إ .[1511] ةنس ىقوتملا ىبلاعثلا دحا نب كلملا دبع روصنم ىال برعلا مالك

 عراوماسلا قمر: 3ةيئاتويلا "نمر مجرتما وهوا ىفيلاب ةيكصلا .ى. ناوسالا رس ا راوثالا لكشتو

 رداصبو راوسالا رس 0.“ ردنكسالل ركسعلاو ةيعرلاو كلامملا ريبدت ىف هفلا ميكح فيلأت دلصا

 ىهتنمو راوسالا وس 0.0 راونالا ليكشتو رارسالا َّ ءا.*  ىنوبلا هركذ تاهسلطلا ىف راصبالا

 مركملا رجل ملع ىف مظعالا رسلا هك. ىنسحلا دللا ءامسأ ىف ىنسالا رس 1.4 راربالا مولع 5

 رس هيفو ءامككلا ىلا بوسنم وهو يلا لقعلاب هفرشو ناسنالا قلخ ىذلا دلل ديحلا هلوا

 هكذ اذك نيتمل فحلا ىلا ىوسم ةككاو هقيرط لب زمه الو زمر هيف سيلو ءايبنالا قئارط

 لامكلاو طسبلا رونو لامكلاو سنالا رس 6.1 رجالا تيريكلاو رخنالا رسلا .م هلوأ ىف

 دك نب نسكلل ,ةكحلا رس 0لإ] .ربكالا ملعلا ىف ريكالا رسلا 01. ١ قوبلا كد ءامتالا ىف
 إل

 دس عز ةعأ طعاذس ظ] - لعدطرو جععومتسم ءاععمماتمع 0ع معاممطممتمق ةعسضممتق ةكعوطتعتو

 دعام»ع قلاع لل منوع كطل-عاد»عان]ب عبي لاتسعلا ]نعول ء الغر دمصم [429 (امع. 14. 0ع. 1037) ]

 رسمنا م. - 7101. هزعع ع1 508 5ع '1' عدط جلعاعم]1 عل -ةجصخك قدر ةقعوطاللال 018طااتنلا

 هءغ طجسسدو !دعاح ]طسسستماللا. ع 7102. ظزرع» ع]- جمدت ل 38عدضلاتلا» 38030011111 06 ةةماعصأتقو

 ةهنعامرعع 7” ميوعببم,  ةكععطعاومتتست ععهععاتللل و عع نت10 طمع هررانك عطروا ع 11671001 الك ءآقاتلا)

 ءدغار مطتلمةمردطتتست جسنعام عد طقطعأو نست تم ةحممععس كل عودصلعا لع جلصتمتمءةدملتع عععمتقو

 دانطز ءءانذ ءغ ءةدععمب هةتمدزا. - 7103. هزعع ءعا]-هدعقع 8ع ظءدذتع عل-هطةةعر

 حرعومتتسل ةععمصماللل عأغ معمعمز يتأمم كلكسق 0ع (ملتهس مات طسع.  (نهرصتس عتق 1ةااتل 2 1200712. ب

 7104. 8كزرع ءعا-ةدعقمع 8ع '1' عدط]عأ] ءع]-دصختع قدر ةظعقمالا1 20320100123 أ مان

 ]سستمتنسل. ع 7103. ك5زمءمع عآ] - حدعؤمع 166 لآ1هصمغعطق هآ]نس ع] - عطعةعر ةقلعدماتلا] 5

 حمعمممصتتال ءهغ طمتق لمءالممعمس طفمسصتماتت» لانقأمنلل. - 7106. لخ1- ةزء» ظا-ظدصقو

 جمعوا مععالمسزدعتسستست 0ع مسلعطعأو 1عن ممصتصتطسعق. - 7107. ظا-ظزعع اظا- كغعدس

 (1 زلس ءآادطقز عع عاددسم اعدم عدس ةععومتتسا رلهتجتسات» 0ع ةعلعمكتم طهصالتق مطتلمد0ه-

 مامصتس. 1للع (ةعمعامطتقر ونيل ذأم ذصعامتا: اطهسق آلعم وست طمسضتمعس يعوجلتا ءعأ ططعمأع

 مماطت ]1 (محتغ ءاعبو ه0 مطتلمةمطمعو معاعضأسعر ءغ مععدستسل 00 ءاعتممممسنل م0همط ءامضنسل ءمصألهعأو

 معوسع ءأ نلآ]سص جعمتعسو طمعا معونع هنعيوهعقاأتمو ةعل حته ءكمضميم نينمع 20 ؟ءمئاقأ عض

 قعسمتععتسحس طعغصع لسعتغب تدغ نسنلعسس هط زمتاأتم ]ائتطعأا للنعز(إسع. - 7108. طا د ظزعت

 1[خ1-خ اعطصع ركع 11-آع1 طعاغ 4-11 طبسقفتلر  ةععممتتتللا رتتهعقأ هسا ةملتستنتلل عا ةددلمطاتنت

 ممطعممسب ( ةتصتتم ل. - 7109. هزعع عاحممق 1ع عل -ّز عرس ملر ةععوضاتس طتصقملاةألق ءأ

 ءلعيودمتتمدع دصمعتسا عا طسصعم طئلقعتأولتق ءغ معمل ععالمدتق لع ممدمتستطاتق. 2( هررحدتات ءزز2018أ اننا

 حرس. - 7110. ظ1- 81ج ]5 | - قل لعط عمر ةععوساتتلل 2ط هلت 1 0ع 0هءاعنمسو 1113311118.

 7111. عزرعع عال - طئخاعس عار هعوسسست مطتلمدهدطتمقعو ةنعام»ع طمقمتن 8ع قلانعأ 2ع
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 ةقيلكل رمارس 00 ع ةنس قوتملا [كناكلا نباب فورعملا] ىوحنلا ىنادمهلا بوقعي نبا

 ةيسراف ةلاسر لاحلا لعأ كولس راوطا ىف لابلا لاب رس ا“ ءايميكلا ىف ةعيبطلا ةعتصو

 دلل دمحكلا هلوأ [.1 ةنس قوتملا] ىلانمسلا ةلودلا ءالع دمحم ىب دا مراكملا نأ خحيشلل

 0 .0 نييبلا دس لاك يلا هدوجو ىلع تانداكلا تدهش ىذلا

 تامسلطلا ىف سمرح مالك نم عيدبلا رس ناو نخضلا حالا اهيا ملعا هلوا ديزي نب كلاخلت

 ةباتكلا ىف ةغالبلا رس ١0 مصنلا مجنب ىنمنملا .هرجرو : ىكليبشالا .فرش بالا ويلا وسأ نا

 راج وس 11  عماللا ردلا ىف عماجلا رس داو نس ىقوتملا رفعج نب ةمادق كيلولا ىال
 -_-و

 رس كا" رعابلا لامكلا ردو رغازلا لاململ رس ا. ىونردالا ةقيلخ سيزياب خيشلل موظنم ىكون

 راوسا ىف لامكلا فّداطلو لامإل وس اضيا وكذو ىنوبلا هركذ تامسلطلا ىف لاللل فئاطلو لامك

 امم 11 سلع ©عمسصسمتتعم , [دنلعم للبن- ءازرمعب لتعم ءغ] ةصصم 334 (ذمع. 13. كسع

 و4مز رممرننم. - 7112, هءععقؤتم» ءا-اعطولاعدغأ لع هوص'دغ ء]-([حطلآقتأو 35عمطتنلا)

 سلمازو هغ معاق قسس مهاسعمع لع قللعطوستم. - 7113. 8هزعع طغل عا-طغ1 11 دادكع ةدع

 عملتأع ةط]ل ءعلع طقلو مععحصتس هامكتك ةصاسأ لع للطعءدتعم حتامع ةريتعاملتع طقشستمسل

 روما زعمصت هانم متطاسخو هتتعأم5ع تكا عزلعاط قات رسع/ ا نرج لاعسضعأ عبو ل1 ه]هتنترنعلا ره /مم-

 مل- لمرم]ءأ كنس مماغر [ممصمم 736 (ذمع. 21. كسع. 1335) دصمرعانم]. "1دعاوطتق معطعت عمق

 نسل زغام ز]معربتغ: لصسع ]لعمر تلدم ءحجلمأ6ءصاتمس ع5 كطعماقع (عدامسأ انك عامي ع 7114. ظل

 عمزررع [[1- 126 ل١1 11 [مطلع عل- عدس عالدسس عصلار هه ستعمطتلع لع ةقمانأممع ةعمتعسملتم

 ىواتعمتس لتلظعلتع لع كلعطوستحي هسعام»ع 121/0 ظعورب ١) ءسال. طمعرتاأ ذاهت: 8عمعر ه

 زمواؤمرب ماع. 1ك. ]1- هزعسع الكا - لذ ءللأ و ميععمصتست رستعتطتلاع ع لتهدععاولممع ط1 ءعسعأتأج

 لع (ملزعسصمتتطسع ةديصخنس. - 71160, هزرجدع ءاد- طلععرو مععوصتتتل متعاقألقو ةتتعام»ع آنا

 كر ع» موك لعبا #.  طمعتعم ءزصك ءمرضصرتممتالم دن دسعاضسس 4( ءزعت معاج ةمهعتمأام هما اعز7

 من-رممارل دس 7117. مهزعع عل - طعاةعطقأ 11 ءل - اعتغفط عار ةععوستسلت ءل15نعضأ 3ع

 لع مساع ةعئطعملا و, هدسعامتع قلت معانا ('هلفسم الثعر» لوز. جمصم ... دضم00[1. -

 عزم خ1 - عزرمع لظظل-ل ءاسأ' ]1 ءعل- لمرعع عل - 1 ةسستلر مععمصتتست انمتك عنعدلع لع تصلممأطانع

 مئاعمصاتطسع. - 7119. كزمعرع ل ثمر متعمصتنتال ةصئتتقع. (ئحصسسعم نط علعانتل و ةننعام»ع كطعتلعاب

 اظايرءتنأل 1 مافرم [0ل»ءربعملا ع 7120. ظهزعع ءال-نز عرسفل عال - ؟ةطتعو ةضعدصتتلا

 هاعيدصتتمع عراعملعمتتم ءأ رسمت ئمستلم مععاععلقمصتع درستعمطتلتس. ع ملقا. هزعع ءادز سنا

 ىع آسعاقن1] ءادز ءافلر مععمصسس ءاعويمصاتمع ءأ ةيطاتلتاقلعع رسمز ءةاملتع لع اهلاهسهتت طاتغت

 (تمسس ونمت مطب مخ ط7, نسأ ةلطسم نسموسع هرتنع مل“ ء/-رزعرسم/ 7مع ارءامقإ ءا- [عردمأ لأ

 همم مادزململ زعم. مععمساتللل ءاعيدصاتمع ءأ هيطات|أ(ةلعم رعت معالممتس لع مععمصتمس دضقز عةامتأج

 ا

 نا
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 8 دهماو ىناريشلا ىلعال ةقيقحلا رس ةكاناراإ قيئاقكلا وس باز لالكلا

 شرارسأ كلم زا ضيف مج دكأ دشن دوخ رك ىسك

 شراويد سشقن نكنتتاكت ىنعم ملاع زأ ربخ

 ه0 2 وع 50000 3 9 7 3 0
 ىدوعسملل ةويذل رس 1 ىلأ باتنك جرش ىف يعدل وس دبأاثه ةخلاسر 06 رس أ“

 هركذ ىلعلا روحلاو ىفخلا رس 1". ىفولا ملع ىف ىفخلا رس كا" بهذلا يورم ىف هركذ

 ىف ىنابرلا رس 1“. ىقويلا هركذ تامسلطلا ىف ىلامسكلا ملع ىف ىنابرلا رس 5 رفجلا ىف

 تسلقت ىذلا هلل دمحلا هلوا كيب ىلع ىنعا ىيدجلا ىمورلا فّوملل ةلاسر نازيملا ملع

 علاط هنأ هبحاص ركذ ةمتاخو تالاقم عستو ةمادقم ىلع وهو خلا ماهوالا كرادم نع

 ريبكلا صاوخل باتك نم نازيملا رس هيلع ىلاعتو هناحس هللا يتخ رت ةرم ىيرشع ناعربلا بانك

 بادالا ىف هتشر رس 01"  سانيلب ريغ هيلا رشي رث ىلا رسلا اذه راهظأ دارا رباجل

 7م طور

 ءادط جعاعأ دغر ةهععدصتتتات ؟ةضئامأتقو هنعاماع قلل كم معم. 'لكطملطسع عطاتم مرت 051 [طةصتق

 زمهعض ماستل ![دنلأوأت - 7122. 51مم ءعآ]- طمع ق1 2و 31763111113 61

 عاعمت عمغ عع قىسضسمعم ذاأذ آصعامأأ

 نزعت سواتع هع زمكاتلال 208 205عأأرو 0118112 ع2جألقلال مما[عقأ ع مععمم 35222010

 كالم10111 ءهدقم ءعامتع؟

 (0هعمتتأم مصصسصلتل !ماع]] عءاتحلتك هتصوتتملال ءنتتغأ ةلعممأم لم ءزدق ردمهت ءاتطاتقم

 7124. كزرعع ع1 - طتلعسس ىءغو جدععمصتتتتل مان1م5همطتدع. ”1'عدعاوطتق. - 7125. 8ز:

 ء] - طخاعس عغر جععدسسم مطت]لمدممطتعع. (نمدصصص ءمامتامس ذه رك 2/47 ءا-ه]ررر عا, - 7190. كزذ +

 ءا]د-طقج مغر ةععوساتتط 2(11عو جتعام»ع 1165108. حج نتنم ذص 1107/7 ءآ- له عآم 0121111110 -

 ممارس - 7127. ظ]ا-هزع»ع ظ81- لخط حكأ1 و ةععوصستتتلل هءءعسلامصت 0ع ةعاعصاأم ممج1ععاوي

 7128. ريظ]-ظكزعع 1ظ1-1خطدل]أأ] ع ةظظ1-1آ2 حس 1ظ11- كل]لأر ججععوصتتتلل 0؟عءعتلاتنت ءغ هعطأق

 عمطاتستع. (نمرصتم رتمرجطتس زم ععاعمسأتم لور. - 7199. لخ]- كزمم اكا] - 18 عططةصسأر 51عمطانللا

 لتحتسسل 0ع هةعلعماله ععنتال ©07ممعمت1212 0ع [هلتعيس هل طتتق.  (نمدصتل ع2220181101 2 27702.

 7130. 11 - كزعم» 8-81 عطط ةمأ 11 1 ]م ء] دس أ ع ةصو ة5ءعدضاتتت تك صتنتاا 1ع 22 عاق ةلعهو

 مدعامرع للعم - 0عدععم , ةعلزععأ 472 8ءو. 'لءدعاوطتكو نأ 1كم اآمعادأا: طقهتق 1)عمو زانق

 هددعمألم مترللق ءدععاوود هغ ةمصعأج ءدأر نلتمتال انا ةصلقللاق معطعارأ ممدق53( ءاع.ر 015مملأتق

 مدغ تم معهعامكتممعسل و هم5:عيت 0نكدععاولممعم عغ ىصعا سكت هصعاتل.  ةتسعاعومر» هع مزععم !خطسس

 [871- 0/4: ]1ءونهكع ممععدغم مص ]0 نس 1:ءعععادستل عا ةععمصتتسلا 10ولتعوع عدع [ئذطعم مقل هدأ

 زعم ممجع ج لاطت» ءلتكم جدرعمتتسدع. 8ع زعتتسع طمع حعدمسسلل ء>ممهعطع 1]50تهتددعرو 004

 مرهعغمع كما[ هدتسس معتم جلطتتع ز1ه01 وجت مدعأب ح 7131. 8 عع عاوطغعر ردمصمأتلاع 0ع متهعععم#
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 نوم نب مح للا نأ 'نيدلا" نيعم فاعلا :ورسلا وا #زاودولا ةاكزلا 217 1111 1 ول

 نبال فرامل ملع ىف فرصصلا رس .خ» ةداهشلاو بيغلا ملاع ىف ةداعسلا وس د|م## ىونزغلا

 ىرصملا ىفنحلا دمكم نيدلا سمش بقانم ىف 2 ملك“  رفجلا ىف هركذ مهيردلا

 خلا ىدمحلا مدقلاب فش ىذلا دلل دمحلا هلوا رصم ناويد ىف عقوملا ىلامجلا دلجحا رصناخا

 5 ىفوتملا ىمتاخلا [رفظملا نب] نسح نب دمحم ىلع ىال ةغالبلا رارساو ةعانصلا رس 0

 ىنال ةيشاح هيلعو ةدرفملا فورحكلا ىف 1 ةنس قوثأملا نامتع جتفلا لأ ىتج نبالو 16 ةنس

 دعب ىنج نبا لاق 15: ةنس قوتملا احلا نباب فورعملا ىليبشالا دمحم نب دا سابعلا

 فرح لك لاوحاو مجحملا فورح ماكحا ىلع لمتشي اباتك كاقب ىلعت هللا لاطا تيدع دمحلا

 ىلع هتوذحو انباحتا ىاّذَح نع هتيور ام اهنم الك عبتاو برعلا مالك ىف ةعقاوم اهنم

 10 رمغ ىلأ فورحكلا ىم ةكركلا لكم ناو ةكركلاو فركلا نيب ام قرف ركذاو مهسيب اقم

 طستسحمت هانم ؟؟ه]10ع جعفاتسمم لله. ع 7132. ظزرعر» ءع]- هلع ةععوطلتلا 235301. - 7133. هةز+

 ء]-عمرمأرر ةمععمصنس ]جعاتتمعر ةهسعام»"ع (نةلطت 1101 :-عل-لغ: قللتقاناع 11ه]يمت»ت» عا 1) ءري

 7111110 ( [ممجررعبملا 7134. ظزسعسع عادم عقل ععر ةععوصست 1اعازعل(دغعق 0ع دصصسصلم ؟زستطتلت

 مغ زم ةزطز]1. - 7135. مزرعرع ع1- ةهدمعأ 11 خ1طدس ءعآ]-طقمعلكرو ةععومسلل (مدعاوك6تمصتك

 ععماتم دتسسكسسس !ناععدضتسس و هتتعام»ع طز: - ءالم"ءئابف»و».  (نهدصسصعسمنةكتع لص ةعئماتق لع

 اةهطساح لمو. م136. 1آ81- جزع اظا1- 8 دكتور ةععدمتتلال ماتتاتلل 0ع هن داتطاتم ك/عوربو- هل

 لق 71ه متورسعل للنمو [1آهمعاتتدع. لكمتنمسسعسم ءزدق ءلتلتغ قلطتسعل لعءعسم/ عر نحن تم ةعمحأطت

 قلمعورتكنف هان طعلاتص ةنطصمادحصلتعس ظتغر ءأ زاح هدكاته ءقأن طكحسق آلعمر ونسأل ةهصاععععولودع

 010ه ميم علتعح طممموحتخ كاع. ع 7137. هزم ءل-هزملمأ رع ةكقدحعقع عادط ءاذعطقغو يل

 حرنعمصانتل هميسنم أ مععمصج ءاموسعصاتمعرو دسعام» ثتطسخ ققثي قل: 721ه مست ءأ 1 عرب مجم

 [ ظءرب- ءاريماعم ]ع ] لع ملنسعر جمصم 388 (ذصع. 3. لكحص٠ 998) دصمتطتمو عا 2از: لقانا

 راد ثالث 0( مفسر جمصم 392 (ذمع. 20. المك. 1001) دصمعتمو زانق اذطعع 0ع ]نغلق

 ةنسرما اتم هعلأ. (]هدعمه ذص تس ءلتلتغ قلات'اهاااع قلاسعل ظعتي ةلماءعستسعا 1517و

 ؟نلعم 1م: - ء//ير لتعاتك ءأ ةمصم 746 (ذمع. 4. لآمت. 1345 ) رسما ناتق. طا لوس: طماع

 ]رعنرو ز]موستأو ررمعستمسم هالععم نطترو تزسق ؟دتامتس ]طن نه ظ>ععاونم معماممععأو ]ذطعقتسي نيت

 مرمعععرام ان( ععمصسس حلمطقاطعأاأ هغ دتدعمم دعكنك مملممعم قصاتسعأو نستطنق اذ( ةرمع ةتموتلمع

 زم هرهازممع قةعدطست ةسطز ءءامع ةدصار ءأ ةلموتلته عمور نسمع ه ةمعوعأ ةداستق دقعاقأعق

 10 جعععوتب ةنطز سمحت ءأ ردئمعععواتك مقكسساتلس قصخت عملعماعتع ايصتامأالق ةانللر لاق معهعلات عتقطأن

 ممومامععم لة نتسعم اصلاعمكتب نسما ذصاع» !ز(ععمس ءأ ؟هعواعس اصاععععلتغب ءغ نطخ ؟6ءملتق
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 نيحا حوتغلا نأ نبا كرابملا تاكربلا ىنال ةعينصلا رس .١1 اباب فرح لكل دكرفاو كلذ

 هركذ نوكلا ثداوح قى نوصلا وس ا" 17[1:] ةنس قوتملا ىليبرالا قوتسملا نباب فورعملا

 ةعدوتسملا ىاعم او مولعلا رس .ا قزاضلا رفعج قال ةئيهلا ىف نيملاعلا وس ه6 قوبلا

 باتك وعو هم. خنس قوتملا ىوحكنلا ىبقيلقالا دعم نب دكمحا سايعلا ىنال ىلاتملا عيسلا 3

 دامرلا ,لسغ ىف ىمورلا . سوطيك ميكحلل ضماغلا وس ]#8 ا1ثج ردقلا ليلج .فيطل 5
5 

 ع كنس ةغللا ىف ةحاصفلا رس «|#* ةيلذاشلا خياشملا نم رمرلا ىف رخافلا رس ماعز“ 6

 ىسدقلا وس أه 2 ةنس قوتملا رعاشلا ىجافخلا امس نب دكيكم نب هللا دبع ديحم ىنأل

 ىمل ادذيح هلوا نلكام [1.12 ةنس قوتملا ] ىوالبطلا روصنم خيشلل ىسركلا ةيأ ريسفن ىف

 ناباب اهيفو ةمتاخو دوصقم ىلعو باوبأ ةثالث ىمضنت ةملقم ىلع هبترو خلا ليزنتلا رارسا رهظا

 0 رغما نورشب ىبأ خيشلل ءايميكلا رس 6# 98 نس لاوش ىف هفيلات ىم غروفو 0

 مممعملد عتغر ءغ نسمع هسصمغ هلله. هةزمعتسلتم ]ذغءعتك ءىمسسغ مععملذدعع لءعلتأب - 7138. ذا[ عد

 هادم هملحتخأب ةععمسسسلب آهعاتر, هسعاما"ع لااا ا ء»مآفأ 011-1 ها معآ: 11: لاق ارمانأأ كانزسعا

 14/2, ؟دلعم 157: - ءرربمدا سيرك لتعأم ءغ صمم [ 637 (ذمع. 3. كسع. 1239) ] ردمنم.

 7139. ظكزعع عاد عدسص 11 طق خغلزغط ء]-اعدسصمر جمعدصاتلا) ءنقأملتهع 0ع ةتكو نسمع له

 (هأو محاد ةعععمتسما. (نهرصتس 20مل جه بنل. - 7140. هزعع ءا1- خل ءرضصاأسو 56ةضالل

 ردسصلمردس 0ع جعاعمصمستهو جتعام»ع قللتب لمز/ب» ]لع معترنل. ع 7141. ظزعع ءعآ]-ه]ثدد

 رع مع ءادسس ءةصتر ةععمصستست 00ءاعلمدتاتلل عأ ةعماعم أل ةتئاتللل و 1182 لص 5عراعللال م2113 ك1

 مويدتطسع لعرمدزأذع ةدصغ دغ ءمصقعع؟ عمات, ةتعام»ع قلاآتناملااع قلآرتضعا عتب 160

 0 ء7ؤع7م 6 عدصسسحأتعم ر هسصم 550 (ذمع. 7. للهم. 1155 ) ممعطتم. آطنطعع ءاععدم5 ءغردمهحتسسأ 5

 مععمنن. ب م1423. ظ1- هزعع ظا- ©ط قست لطرو ةععمصتست هطقعتصتست 0ع ااعتعتم ءانعتغمو نتنم

 ادعمطعو جسعام»ع ماطتلمدهرطم 1ظصصقعم 26مل نيو. - 7143. ظ]1- 8زع»ع ظل #8 ةلعطتخعب

 مععوصتتال معهععامسع 0ع ةصلتعتم هعءععدلامو ويم كطعتاعطخ هءععادع ه1 0-2761 11610111.

 7144. هزررع ء]- ؟عدفطمتأب ةععوحمسم ؟مهعيصلتمع. 101 ءقمصحسسس , هتعام»ع كان 31076774

 450077 ه]: عرب 1101, متجت»ء0 18 عز: كرا لكلا طوعأاور ةهسصم ... دجمدجطبم. ع 7145. آك]-

 عزرر» 060-81 عز, ةمععوصتست ةةمعاتتل. مرصد عما دجالك لص عكست (نهددصأ 0ع (طعمممب

 تتوسع دسم مدت مدعمم كةلطعتلعل 21مع 11عام, [دمصم 1014 (ذمع. 9. طآمت. 160) طتمدادناتق ]و

 ردعمسع كذطعكحعتل هممت 997 (ذصع. 10. لمح. 1588) ظمتكتل  ؟؟هلطسعمو عضم ةغه طصعاطأأت

 1جتلع» كر نست دععومو "عمعاوعلممتق لتكتمسممع ةعضتتا ءاعبو لص م22ع[1هألممعتل, 012غ 52

 ىمتكع ىرصم]ءءانطتعو ءىمصعتلاتسس ءغ ءمصع]سه5تومعتس 0زةممكتكتر» عقأاي 1!1[ همع لصم ءةتاح 0

 مموالومأاب ع  م146. .ظزعع ءع] - عطاستعقي ةععوصتس» 21طوصتمعو ةهسعاممع ةطعتلعط مذ
 مسد و«

22 
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 ّرسلا' 16: ١ نونكتلا' لمعلا 4*نورخنلا رشلا“ه18/'' . الا "الاعمألاوب هولا" ىخا هللا قفتكلأ اهلا

 ع نس ىف [ةرعاقلا ىيف] هفنص ىكدلجلا ىلع نب رمديال نم ةلاسر حرش ىف نوسملا

 اميف نوسصملا رسلا ام. رفجلا ىف هركذ دمحم خيشلل نونكملا ملع ىف نوصملا رسلا 4

 دنع لاقي اميف نوصملا رسلا ءاوأ ةنس ىقوتملا ىقوصلا رهاظ خيشلل نوصلخملا هب مرك

 روهيشلما ن ونكملا رهوجكلاو نوصملا وسلا بأهل ىدرعسالا ديبع نيدلا كحل نوصخلا جدف

 متاحلاب روهشملا نونكملا رهوجلاو نوصملا وسلا او“ ميظنلا ردلا ىمسيو ىلازغلل متاخلاب

 خلا ىاتيملا ىيعب نيقيلا رودص فرثشا ىذلا هلل ديحلا هلوا رفكلا نم هجرختسا ىلازغلا

 ه4 ةنس ىيوتملا ىماجلا ىقمانلا نسحلا نا نب دا خيشلل تامسلطلا ىف موتكملا رسلا اه

 ىزاولا رمع نب دم نيدلا رخن مامالل موجنلا ةبطاخام ىف موتكملا رسلا مد ىنوبلا هركذ
 -ر

 18 عويس 8لهع]بملم.  (هسسرعسلتسسو ننم0 زله ةصعتدتا: آهسه 1)عم دتعطاتق ءأ ؟ظهعاتق

 مموعلزام كاع, - 7147. ظا1- ظزعع 81[1- 11 هلع طعاغسص 11 ع1 - حص] عل حدد عالعساتلو 1

 طعمع بيقاملتكسسب لع جعانموع (ععام. - 7148. لخك] -هظز عر 11-151 حعدتسو 32310111 16008-

 لئطلحسس.  (نهرسسسعما( معتق لص (2معامطتسل 0ع ممعرمعلاتمصع 222746 عت 1700 عءزرا6“ آطثعر» لأغ

 لقللع/م | (نمطتعمع ] مصمم 744 (ذمع. 20. طآمت. 1343) فيىسرتمدانتأا. -ح 7149. آظ1 - هذعدت

 31-11 مهم 11 زلس عادس ءلعصتمر ةععمصتتاا 5ععمملتغدسص لع ةعاعصأتم عانت 0ءعاتل (ةلطاتنتو

 حسعامر»ع كاطعتلعل 1/ه8ميوتسعل. (نهدصصعسمدكنع اص لمءاضصممه لع ةطتسله لور“. - 7150. آ1-

 عرررع 31-181 معتمر ةمععمحصتتل ؟ععمصلت أدسنس 0ع دتعو ونسنتطاتق مانكا ةاصمععتع 1 ءةنبس هما عضاعق

 ارمممعدصانعرو ةسعام»ع كطعتاعط 1عم/ق» خيرر ةصصم ... 2016010. - 7151. أخا - ظهزعد

 31-111 حدهم ةهععوصاسس "ععمملتغسس لع تفر نسمع لص ةمعلطاتق هععنمةصلتق 0 عاتصأكتلع و 211[

 1ع[ - هل- لف 0 ءنل 1: نلعب - 7152. اك1 - هزع»ع 151 - ل[همعنصم 56 11- ل دسط عد

 31-11 ءلزعمنتشصسرو ةععحصاتتت ععمرلتطتسص ها هتطعأمصاتع (ععام. 10[ لعض اتطعمع انطنلم 7/1/0 ءورد

 (ممصسلمسق ةلومحاهدعتسك) (/ معمل( ذصعامضتتاو أ لث/ - 8م“ را - لال ءاعف» ةصقعتطتاتتت.

 71353. 151 -8كزرر» 3-151[هددص م6 1-11 هسطعمع 181-151 ءلعملت در ةنعومتللالا 610

 ه( هيطقامصاأتم (ءععام. 1لعس اتطعع نطنلم //- ]ماعم ( دمصتلسق ةلومدأمرتانق) 6/0/1

 مصممات(. 1آنع نص ءع (مطنلخ لورق“ ءاتعتتا ءغ دصععمجتا زامن آدم 1آ)عمر نسأ مععام»و» ءع2ا5ع

 ييمتئاتمصتم رمعمرهتمدم 1معلععع طمصمروجزا كاع ع 7154. 181 - هزعع 81 - ل1 ءاعغتسس

 مععمصسسس ءعءامتست 0ع (ملتعسمتاتطسع رو هسعام»ع ةطعتلعط قكقرسعا ظعبي قلطقاةءمعمب» لامس ف عاف

 لاتسعم همصم 536 (زصع. 6. قسع. 1141) رمدمعاسم. (نهرصس ع هدرهاتتت ه2 يضع ع 27155. آ1-

 عزم 131-1*1 ءاععترس 11 رسماعط ةغوطعغع ءادسمز تنصر ةععوضاتسا ءعءاماتتس 0ع للموسم

 ةقام ضر ةنعامعع طصتس لق - ءل- لأن 3] هيمي عا لعل الزرع طفعقر ةصسم 606 (ذصعم

3 

 ند عجب
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 قأ] ىلاوك لل هثأ باتك ىف تيأر دقو هل هنا حصي هدعي ملخ هيلع فلتخم هنأ ليق 1.1 ةنس قوتملا

 ىف ىعذلا لاق ملعا ىاعتو هناحيس دهللاو [10 ةنس ىوتملا قرغملا نسح نب ىلع ىسحلا

 ىمسملا باتكلا اذه شماه ىف ىكبسلا اعلا لاق جيرص ركس موجانلا رارسا بانك هل نازيملا

 رب 2 ى 1 3ع : سر توقتنو "دلع كلكم (ىنأ :ليقوب هلا اذكأ حضي. ملف هوكاتلا ةيطاخم 3 ءوتكملا سلات

 نب اجيرس نيدلا نيز خيشلل در ةيلعو ىهتنا ركسلا نسحي ىم هلماتيلف ركسب سيل هيلا

 ظوحلملا رسلا 010م1 ىنزارلا صاصقلا ىف ىزابلا ضاضعلا هامسو ءمح ةنس تام ىطلملا دمحم

 0 رورس وب 1. ةنس ىقوت ىناودلا ىسوم نب دمحم هللا دبع قال ظوفحلا وللا ةقيقح ىف

 ءابطالا سوماق بحاص ركذو [401 ةنس غوتملا ] ىثاغيتلل سمكلا ساوحلا كرادمب سفنلا

 كأأ خنس تام برعلا ناسل بحاص ىراصنالا مركملا نب رعلا نأ ىبا دمحم نيدلا سمشل هنا

 - ع

 دمحأ نب دومحم نيدلا ردبل موظنم كيوملا كلملا ةيرس مم» هدطخاب هأر هنأ ركذو

 6. لصل. 1209) رصمءطتم.  آدجتهع ءددع لتعتساكتع 0ع ءزاتك جتتعام»ع همأصألممعقو 2ع ٌلالكع

 ]لكم ل» - ءل- 0226 ]اتطعع امتطتتغتعو عغ ذم اتطعم ونسملحتسو ةدلعد معاتم»ع 1221 ةعلعمأاتمب

 ممعامرععرم ءزاتكه ءةدع 101 ظم»مل7: |[ قلدنا مععتت للا ظعتن طظلمعمت: 11ه عجلرت»282, ةصتتم 7

 (زمع. 3. ةسع. 1239) مممدجتننلا |. - 102هءالعات# ذص هرعتع ل1172 اذطصسسح كد" 67 - 0

 رب ءرمس هلدعتمتم ءعد5دع لنعغو عا 167 - ءل- ل ىمازم ذم عامدمتك رمهعهعتمملتطسع: [11ذع ائتطعتب

 دموتتأغو 2/- هز“ ل1 - ل17 عا لا 1:01 ةاعطعا ء]-1:هزانت طل مطلب»- ءل- لفسم طقس دمعتتأام

 نطستغتتو عغ هرتمتهصع5 0ع ءّزدق جنعام»ع 0ل؟ءعمودع ءعددع لنعتصماأتعو عأ طمع ممهتكمو ]تطأ

 يمرس مموزغلممعسب عك عطسععع طقعع مهعتح هتتلاد عقار ءغ ونت 2038عا13ع ةدالق رعجتطتق ءقأو هي

 لع مع يوزايطم 11هعع زل1اعي - ظعظنكقممعس نط للا - 401001 177- ظاصت لا لآ -

 2/7 - [ممعم زمكهعصتمامس  ءعلتلتغ ةطعتلعط 7 ءقرود- عل - يك 8 عدو 01ه1ءمد»ت»ءاأ لآ ءاعافب

 ةهممم 788 (ذصع. 2. !"عطع. 1386) همءاسق. - 71560. ظا- هزعع ظل - 11 علطت مر 22ءقطاتنللا

 1[زرستك جلف ءععاسس 0ع عنج اهطسلقع مهطتعمر بنت هلق اهمهعتمأم ةنسأر 2010106 كلان 106/1/ه/

 1101, ميوتربءأ وري للعم 12 عما ةسصم 790 (ذمع. 11. لدم. 1388) ميمعاتم. ح 7157. 8هجاتد

 ءلدمهلمر ]دعم ةمتسمع نتتسوانتع هعمكاتانا» مععععمانمدتطتخ هطادغمر ةسعام»ع 1ع غقألفب

 |[ همصم 651 (ذمع. 3. لآدم. 1253) ممم ]. ةسعام» اتطعخ (ةسنو ءا- هانا ةمتطستغ طمع

 هرحاتك كك عروع- هلل - ل10 71ه]ءمدست»ءا الطن لط'طذهسص ]ظعتن- ءارسم متعرج قلياعفت غر ةصصم 1

 (زذمع. 20. اآهن. 1311) مطم»طدمر وتتخ ةرقدات» لا - لكمحهط ءلتلتغ. 5ع وتنلعس ةلاسل ءّراتق

 رسدم ةععامطتسس 1لئ55و ليعلن - 7158. 5هءعاجعغ 181- 01 ءاذلاع ظ]1 - 31022377 4و

 يىستافطسك ءهوسعفاعتن 17]- 71113 171- 11هةمهتتزءل ,  ةسعام»ع 8 ل»- ءل- لل: كل هلتشتا0 8ع



2505 

 ,.نو الب ةكيكرلا تايبالا اهنم رجح نبا نيدلا باهش خيشلا درج كقو مهد ةنس قوتملا ىنيعلا

 ةشقانم امهنيب ناكو نيبلا بارغ مظن نم نيعلا ىذق هامسو تيب ةنامعبرا وكن تغليف

 ةفرعم ىف ةداعسلا [1 ةلجالا ةداعسلا 011. ىلمرلا ىيدلا باهش خيشلل .مالعالا روطس 1

 نيدلا ءالع كلمب فورعملا ىلع نب هللا كبعل لسرتلا ىف ىسراف همان تداعس 11 ةدايعلا

 هدلول ىجواسلا ىلع نيدلا جات نب دمحم نيدلا دعس ريزولا ةراشاب ,.. ةنس دغلا ىزيربتلا

 تداعس 106 ءادهشلا تضور ةمجرت ىف وم ءاديشلا. تضور ةمجرت ىف همان تداعس !ا*“

 هلوا ىرتسيش دومح ىسراف موظنم فوسصتلا ىف همان

 لجو رع ىأادخ لضفو دمح

 نعسلا ك1 موظنم ىسراف [ ظخنس قوتملا ىناهفصالا] ورسخ رصانل همان تداعس د

 رك /»عل م06. ةهصصم 8قق (ذسع. 3. 1"عطط. 4451) درصماتطتم. (ندعسصعم, نصهالع هطعتلعط

 51عاما - ءل- ل: ة1ان: ظطميز» ءرددك مهكم5, ونتنأ رتعأتم ءمتعطوماو ءحاوحلتاو ءهغ طصتنع

 ءمزامسمعر نسمع ننهلعتمععمامو كيععلاع» ؟ععوسم ءمماتسعطمغو انطمسلسصس (60لعم ءا-ه: ([ءععامعم

 هعتلا) م2: ماست» عاما ءا-اعت» لعلتك ظطلمع ععمحتم اماعع داس وتانع هدنأو عقأ 2](ةىءعواتم.

 7159. هها(نع ع1 - 11 ةدّسر 0ءاتنصعماممعم همعصتهصتقو ةنعام"ع ةطعتلعط ه1 ءزمط- ءلا- لا

 رب. - 7160. ظا-5ءقلعغع ظا- فز 11ءغر ؟ءاتعلادك دتلمع ظطان7هع. ع 7161. 85!-

 معالعع مز سه' 11غ( ع1 -1ط 804عءعغر 1ءاتعتامه لع معمتنمصسع بيلطتك للحامل.

 7162. 5ع«80عءعغ- مقسسعطو انطعع [ءعالعتناةلتع, ويعس كل لعأ/اهأب طعنا للغ 1 ءاتسغم مدلعم

 للعلن م/ع- ءل- لق لتعامخكوم لع ةللم ءملممامعأ زسكحن آآأ ياس المن - علل لأ: 1101متر ءأ

 1 ءرن 10 - ءل- لا: ىلع كممكعرع ذص مرستسملسسس طسزنق ظلت خ/ع»و- هل لغو 1مت» 11غ

 حمصم 700 (ذمع. 16. كظءرأم 1300) مععدزعع ءمدصوتمختتا ءأان لم معهعامتممعس عا لنمع رهتأعف

 لتكتمل. 1معلررزا زاهن امسك ءأ عامسضمر ءمعمتستأمسلت عا عماتمع هاعب ع 71603. هعمل عا

 مقس عطب انطعع ؟عالعغماتع. آطماععمعءامتتم اتطع مسلما ءا- رم ملاغعر لع نحح هتاف ةدط

 زعم للما ءا- ؟ءايمارملل46 لتعطسسس ءقأام ع 7164. ظءقلعأ- مقسعط انطعع [ةعانعاونع لع

 لموخنتمم كسلمتسس و هنتعامرع 210/770 كابعا موا عر".  (نحسمعم مععكتعتس , نن00 ذاه اصعرتا

 آمسع ءأ يملتم العا مماعماأتم ءأ لل سماع عي

 7165. 5عءنل عأا- مقسسعط و انطعمع ةعاز(ملتم. 0( معصعم معطكأ تنل, ةانعاممع للام 1( ]مور عم

 | اعوام هممم 431 (لمع. 23. ظعما. 1039) مهم دنمإ. - م1006. ظا-هد' ل لك1- ةلعطة نر
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 [عيطراملاب«زامتعاة يوب للكا» نيدللا «العل عقلا, لوضأ+ق*خيدعس 110 . -رونالا رشلا»:قءاوبكالا

 مالسلاو ةولصلا هيلع مدأ ىلأ بوسنم ايافخلا رفس ةلليألا ميعاربأ رقس أم [5:] كنس وك

 قو" حلا «:نع ئيرالابطقا يحوشا "سيرادا رفس" 10. ---[فركلا ملع ي] «باتك لوأ' وهو

 ىدحا ىف هيلع لونملا وهو فوركلا ملع ىف مدآ رفس 1 144 ةنس تام ىليبشالا نيعيس

 نادال تيودت د يديد ملع نم اهنع كّلوتي امو اهدادعاو اهتافصو اهدامماب اهيسرمو ةنجلا

 كلم ميكحلا سونامرا ناكو ةيكسملا جداوفلا ىف اذك تانيبلا تايآلاو مكحلاو تاقنعلاو ءامسالا

 «ادعاو ةدامتلتو نيتلتو عبس ةنس ىف رصانلا كلملا بتاكف باتكلا كلذت اًبلاظ ةينطنطسق

 رفس 0١  ىينرقلا ىذ رقس 0  ايمرأ رفس ١10  ةييرغ رارسأاو فحنو ةغليلج اياديب

 رفس 00 مآ ةنس قوتلا ىزاريشلا بوقعي نب كيح رهاط نأ نيدلا دجم خيشلل ةداعسلا

 هيلع تيش رفس ١11 ىتاي تاعوضوملا ىف امك لصفملا حرش وه ةدافالا رفسو ةداعسلا

 [ءاز نامه مهز هع ( ةأءاله لدصت(ععزر 0ع ةععدصم دلسملسسس ملتاعداأعب ع 7167. 855017عغ [1

 هه41 عا1- 11 ءاةطر مدعامطع ه2 'فيرم# ذمهعصتماسكص 0ع مهتمعأمتتك لاتتتق و ةتتعام»ع لك/-60-1

 18 8وءرب 01 ]تجننن ل1ل47ةلفغر هصصم [750 (ذمع. 22. طلمعت6 1349)] مممعطتم. - 7168. هزت

 آ1ذءةطتس انطعع قطعوطقست. ع 7169. زم عا - ططقل قع ةر ]ا3طعع معدات 35 عمم[

 كلحسمو بكت ]1لعدع محعمغر تتطسطتق. 1طلنع اخطعع معتق هدأ [0ع لهءألصه هءعتلأوع

 1زئعدعستس ؟عساتم]. ع 7170. هز 101 هر انطعع 121 (طصمءطتلو ونعدس 00117 - هل - 1

 رلكق0 - ع - معع ظعر» هك عال: ]1:14 دسصم 669 (دمع. 20. ةكسع. 1270) طتماتتتق و ؟011112ع-

 مابه عدوي - 7171. هز قف ةقدس !انطعع لع ةعماتم ان(ةعدضصسر ومن كلحسم ذص ؟نعتنسأت

 همم ؟هآتته ه]عدمععتك ظدعدلتعأ ءزاسدكوتع ممعطتق ءاتتل عقضتتت ههدصتستطاتقو 0211626 طاتقو طتتتال علقو

 مغ لع لمعاعتمو ممستسسسو ننهل] 1 دغيم هو مطغل ءععوتةطتستر ؟ععكاتتتلال (ن0عجصت ءامعم تت 120

 هداهم هدأ ذه اذطعو 1-27 ءدممقأب ال1 عفن عا | ءوئادع و ؟عععاوطتك عقأ. متن متن7ع مطتملمةهرطتتق

 (همقاممستصمرته]تغئطصسق معامععر5 طسصع اتطستس ةام0لئ0م5ع نتهعععطقغو ءدسوتع هط ءةدتققسدتل

 111-177 ء7:1و 1151 - 1 ععن» ةهمصم 337 (ذمع. 11. لل. 948) هععكلمقتغو نتنأ عاتكلل كانكان 1111 31طانق

 معا مدكور لممتكق ءغ ةععوستق عمهم هطضطبلتغل - 7172. هزم طعسصتو هر !خطعع ل عموست هع.

 7173. عز1ع 121:1 ءدعم عامر !خطعع كلعددملع طلعمرصتو. - 7174. 8ز1ع ع5-1ع84عخغب

 1زطعع ةعانعغ تمم هسعام»ع ذطعتاط 217هزل- ءل- لأ: قاتع 1 ليق» كلو متجتنعا ظعتن )7 هعأأ

 ك7 تعععو دصصم 8517 (ذمع. 23. ةلدعأن. 1414 ) ممم. - 7173. هز1» ء1- ةءق0لعغ 5ع

 موقع ءا1- 11804 ءعغر انطعع ععانزلاغمنلم ءغ مءداتوتسس ناتلتاماتق. (نهددسصسعمامعتسق دع ![!طصتس

 316ه معد#], دغذم كلمتعل]انغ ]عينت ؟10ع ملم -ح 7176, ظن ه8ط عتغطو ائطعت كءاطتو



 مة يسويك ع ل. الا

 ب ب موو وووسجمج بص صب 9444 “جم يبيي_سس_يى < ممم” :ََّرممممممممممسضمصصج”

000 

 مالسلاو ةولصلا هيلع مدال ميقتسملا رفس ب40 فرحلا ملع ىف باتك عبار ومو مالسلاو ةولصلا

 هما فس 0/1 ليكارسأ ىنب بتك نم كولملا رفس ه0» .فرحلا ملع ىف بانك ثلاث وهو

 رثكا ىف فاط ام هيف ركذ [71 ةنس قوتملا] رعاشلا ئراصتالا ورسخ, رصانل موظنم ىسراف

 وقس فياطللاو تارواحملا نم ىرادلبلا رباكأ نيبو هديب ىرج امو دالبلا نم ةرومعملا

 مآ ةنس ىئئوتملا ىلينألا ةيزودلا ميق ىباب فورعملا ركب نأ نب ديح نيدلا سمشل نيترجاهلا

 قروتملا ىرمعلا ىودعلا ىبيحي نب ليحأ ىنيدحلا باهش هللا لضف نبال رفاسلا رفس داحأ

 ىيدلا زعل تادتجحم ثالث ظعاوملا ىف رابخالاو راثآلل ةعماجحلا راربالا ةنيفس اد“ 84 ةنس

 ةاكحنلا ةنيفس م2 مولعلا ةنيفس اد" ممد خنس تام ىلينحلا ىكملا دبحأ نب دنمدكم

 خايشلل مادلسلاو ةولصلا هيلع جون ةنيفس 5 [1] ةنس ىلوت قرغملا نومدبم ىب ىلع خايشلل

 + هيكذ ددعلا ملح ىف كنولا طقس داما [11] ةنس ىتوت ىلخأ عامشلاب فورعملا لأ نب رمع

 بنت 1)ءدع 1ةهعمأ. 111غ ]نطعع نيسمعنع ءقغ 0ع هةقعماتم ]ماععدضتتت. - 7177. آظ1-ظ11+

 316-111 ءامع]لعاسر انطعع عععاع ءمصقاتكتاسكو هننعامعع 40هتج رو كن آلعده طعصععماطتق هذان

 ركزع ئمياتسم ]نطعع ءدغ لع لمعاضمم ]ئ(ععدضتس. ع 7178. ظزكم عا دسم ل1 نلعر اتطعع ععوعتتلو

 ننأ ج0 ]زطعمو [هةردعاتامصنس معان معأ. ع 7179. هءالعجع -مقس عطب زاتمععم 0عدعتماتم

 (مسصعم معجمتعاسس , تطأ للمى» رع مو» عم قلبنعل»#: طوضامر [ممصم 431 (ذمع. 23. 5ءعمأم 1039)

 رسمعاسسم] , نعطعم زص ردمز هت (ةتمع طقطتتملمع موضع لعععتطتغو ودمع ؟تهتغر ءا ىفالقوتتتمه ءأ

 (مععاتمعو ونسمع كتص نضططمب ن0 ءعئطاتق طقاطتتتاب - 7180. هزكع ءعا-طل1ز عتاعازسر 1ع

 لسمعتسا لتقءععودزمصسمسر هنعامدع خا عرربع- ءل- لن 2101, ميسوعأ طقعتي لع ظعا» [طمصطدلتامب

 ملجم طن: (هيروضس ءازماستورءا لتعام ع دمصصم 751 (دمع. 11. للهم 1350) ردم" انه.

 7181. عزك ءا- عملكم زاعع ؟تهامدتقو هسعام»ع لا طهلارامأا]مأ ذا ءارمأب - عل- لقي لاتسعلا

 1ع: 7" هآبرره 1 لعنم# (0:» مو همصم 749 (ذصع. 1. ةرتت. 1348) رسمتتطتم. - 71892. 5ء[1معأ

 ءال-ءعطعذع ءادز ةسئمأ ا11]هغعطقع 8ع ع]- ةططط ةعر !ئطعاطتق مطورساتقتلالق ]510101111

 وأ للعام مممط عقنعم ملت مص عدوسع ءم]1]1 ععاه طقطعأ. مدع مدهعهعم ءاتعتتم اهتنتت 5:01 نتطتطاتلللب

 منعام»ع لحس هل - ل: ل7101 مستتعلأ ظعري مانعا قل ءازم [طممطحلتكحب همصم 8َمَح (ةصع. 3. 1*ءات

 1451) مدمرعنم. 7183. هءاليمعأغ ء1ل-ها1نتسر !ائطعاطسم رمعويساممتتانق 00ءاعمسقكانللا.

 7184. هءعل/معغ عادم ءّرةغر ]زطعللسس معمساممتسمك هةملستكتمو هةسعاممع هطعتلل لل 86د

 رلل عرب كللمعا ةانثر دمصم |[917 (ذصع. 31. طلمعأ. 1511)] سيمرعاننم. -ح 7185. 5 ءالام ءغ لل دطمو

 محكم للممعرو تأ 1)ىده معموتاتس» ةتغار هنعامع هطعتاعات سم ظعبي قلاسضعا لله ءاغر ؟دلعو

 رم لتعأم ءعمصصم [936 (ذمع. د. كعرام 1329)] سوعاطنم. - 7186. هزعأ ءا- :عصلو

 ةعماتلامع زئمتمسعم ءرىععدعدع لع ةعلعماتم هتتكل علب (؟هرررس مرر مد مانا" ذص // - 110/1[ مغ.

 يل
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 ءالعلا نذل تسبب فالأ ةتلك ىلع هتاببأ ديزي رعت نآويد وىحو دكنؤلا طقس بادب تاعوضوملا

 هلقن ىذلا طقسلا ءوصضب ىهسملا حرش هيلع هلو 871 ةنس ىفوتملا ىرعملا هللا ديع نب ىلعأ

 ضرغلا ىلع لاأد الو دونعقملاب فأو ريغ وو ءالعلا ىنأ نع ىزيبربتلا ىلع نىب ىيحكي ءايوكز وبدأ

 راهقلا ىلعلا رابجلا زيزعلا هلل دمحلا هلوا دنزلا طقس ريونت هاهو مهضعب هحلصاف بولطملا

 : ٍ هبابش ىف هاشنا امم هنال نودملا اذه ىمس امنأو حدقلا دنع رانلا ىم طقسي ام طقسلا ٍنملا

 ىب حدقي ىذلا دنولا نم جرخب ام لو هنال اطقس ءلعجو دنزلاب هعبطو رانلاب ةرعشت ةكيشخ

 ةراعتسأو ال وكانت دنؤلا طقس هامسف هبايش فير ىف دعبط هب خامس ام لوا رعشلا اذعو رانلا

 هأل نس قوتملا ىوحنلا ىسوبلطيلا كيمحم ئىب هللا دبع َح رمشو ةخسأرك نيرشع ىف ءوضلاو

 هيك دروأ رصتخم حرش ومحو خلا ندرك اشلا كيح حلل كديمحلا ةهلوأ ه.أ' كيس قوتملا ىزيدريتلا

 7187. هع( عا- عملي ةعلهنتللدع ذعمتمسم ءدععتممع.  (ةهضسدمتسسم هيعا]وعع ماسك عمته هتلاتم

 معدل ءمصاتسعمم , جتتعام»ع قلاتثام]6 كل آرتنءا ولف 4061141 21همج"ة, دمصمم 449 (ذهع

 10. ةلدعأ. 1057) 2010 1لعرد ءّزدك ءمرسست عمامستسمل ءمدط موقت 72/77 71-777 1. ءه. انجح

 1[عمتمعلا 12551 مأتنات و 112 0 2614 7 هابرع عرج لل: 1ءاج»اعت ةط لاا

 دعععماسس» (مجلزلتغ: دصتستسع (مسعم طتع ءممقتللام عءعوممصلعغعر هعوسع ه4 1[ وسم

 ويم عمعمأت معمرمدتطتس عقار لمعت“ دق م0 ماعت لع ننتقل عاتتت 0018ععطنتل ءأ 7606مومتاتتلا

 ءلزلتغو عغ 7ععموعمتكتمصعتسر ننمع لاه ةصعامتا: ًطهسك آلعم دصحعمتل عمو هسصتردهأاعصأتو هسطاتصستم

 م عامرأ هسسستلم ءاع.و 1 عرنمأ» رالتعا ءل- جعل ممتمتمةكأأ. ع  ؟7هرع كتنعا هداف هعماتلاوق

 زعدتم هلئعمت ندعو نستمع ةصاعع ءدععبل ءدامس ععتلسمغو عغ حتتعام» طقصع ءمعستسسسس هج وععم

 ءدصص (ةماتنت ةط ءيعدمتس لاه لصق عض مةتاو 0000 دل عد مععتصسعمسأو نتنهع لاتكعستق همهععمتأب

 زم دغ قمضحتساو ةعمتعنأتك ءغ دمععمتاتنلل ةاتتللا 1عمتمعلام كرس هم عأل اعل هو 12

 مودع مماستغو وندم0 ؟>:ععطاتصت عد ةعلومت 8 عدغر نقع مزتأنللا2 عع 1عصتقكتم ء>لعمصأرو ن0 زعصتق

 ءىيعملتكطتسو عغ طقعع ءمضسمتماو متدط2 ةنطغو 0انتطاق ءّردق 1مععصتاتلاا لص م1118 لا

 لمدحاتسسس ظتغب ءاووتع ةعتانع ة(دلطعسس معمماعتم ةيصستلتطت لت هع دسعامرر ط مدل عحتمت.  (ن0دصتات عما ملألك

 10211 ةمعئماسك ؟نعتصأت 0عععسس 1هلزمعصسص 1ههعاعتلام5و كمرض ءعطءصلتغ ع 8 عوفعا6عععو مصنع

 معصامسمس» ءهلتلعضتساأ قكللعأ]س]ب اعرب للو]ر ممتعا 8010/نيينق ا( عدستسمات عسكر ةطصق 521 (اصعب

 17. لدص٠ 1127) 202طتاتكو ءانزانك ءع>ررمدأأ1م ءمصقتللط معمممدتاه ءدرصر]عأ عغ ءمصستص عماقتتم

 ةسعامرتك !ههعع مجعاعععملو عع - قالي 2ه,6م"ةنأ 3 هلع عبي قلل: 1 ءاتاععو دلعم

 1141485-17 لتعاتك ءغ دصصم 502 (ذصع. 11. ٌكتتع. 1108 ) 1201:انال5 و ءانؤانق 001111162182115 8

 1آمعاأا: طمع 1كلعم هلتذر وسهل عد ععداتقع جععمتعو عك عتطسسما ءاع انيس طعععلامأل نأ ذه

11. 76 



002 

 تالكشملا نم لمعأ ام حوشو ءالعلا نأ ىلع ارق هنأ ركذو اردان الا داهشتسالا نود ىناعملا

 عيس نس رانانلا كبد لوتقملا] ىوكنلا لضافالا ردعب تقلْملا ىهزراوخلا نيسح ىد مساقو

 هلله انس قوتملا ىتكيسخالا دمحم نب دمحأ داشر وباو طقسلا مارض هامس [ةدأمتسو ةرشع

 ىنيحلا فرش ىضاقلاو 44 ةنس ىفوتملا ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخث مامالاو نناوزلا ةامس

 5 لاق كنؤلا حرش ىف ةدمعلا هامس [07.] ةنس قوتملا ىزرايلا [ميحرلا دىيع نب هللا ةيع]

 هركي هتيأرف هفيناصت ىم اًيشو ةغللا بتك نه اريثك هيلع تأرق ءالعلا ابا ترضح امل ىزيوبتلا

 أذ دنم هيلكلا نعي ةتلكلا ريقي -ناكو ننرلا طقسب تكلشلا هاي قلك كش [يلعإ اند 0

 الف هيف ىسفن تحدم ناويدلا !ذع عامس نم هعانتماو هيبأت نم اًرذتعم لوقيو هيلع ترق

 نأ هايا ىتقرافم دعب ففتا ث هبتك نم هريغب لاغتشالا ىلع ىنتكي ناكو هعمسا نأ ىهتشا

 10 ناكو تايعردلا ىلا هيلع ىلماف دنزلا طقس نم هيلع لكشي ام رشي نا هلأس بدالا لعأ ضعب

 لوأ اذمو دنزلا كرو رافلا نم جرخب اه لوأ طقسلا ل دنزلا طقس 03 ناويدلا اذه عَن دق

 ىسرعملتم ءامسالعععغعر ةتعمت عدماتممعمك نيتلعس جلاسلتغو ءحديعصرأاو ةساعس (ءةاتسممتل 10عم

 حالتسملع معانكنح عمجم (ممكتسص 200101: ممععمغأ ءاتهسس , هع 1ةعاتمدتطتق قلطتع/م7مع اما عضلات سة عر

 مغ همه ل11 عدلاوأاعم ءععراتعمغو سسمق زل1ع معدعغءصسأةعرتوأ س (ئيضرو عدن لل هدعب ل[ ]01607 عتلزا#

 (نرمسسماتعسعر طقمصمسم ءمسمدد ذعر" - ءامر م ل]ع] معممتسأ محاسق | عغ حصصم 617 (نمع. 8. طلت

 1220) 11 1"دامعمسست صاع[ ععاسق ]و ونت يىدسس عما دست 10/27 71/ - هقعا دذصخعصترتولا بح

 طن 18 ءععارال لطدسعل ظعتو قله]رمستتعل قلط]وتطعافر همصم 5285 (ذمع. 1. للمك. 1133) 2201:[ان5و

 نأ بيعرسصعمامسم اناسلسص 2ل/- عموما لعلتغ ح طقس 1 عططت١- ءل- لع 1101 هستنعا لق ءنن

 01م“ ]خمحعو هسمم 606 (اصع. 6. كسل. 1209) رسمك - (نةلطخ ذاع" ءرتعل-ا |[ ]1 اععام//هأب

 ]اعرب قلطل-ءا-"ءارثس] طف ةععو هصصم [735 لمع. 30. كسل. 1337)] دصمظاانتتخو كاتاتق 0111111 1-

 امهتسق اناساسس 0مناعا لأ هلآ ءاآجعتنلا مدع هع اعما. "1 ءابتاعغت (ندسس لطتا'/هلمعر ةصوتتلو

 ررهعععمع جه0عموعصر ءمرتحس عم ماسععم اذطعمو لع ائمحتم ءأ ممصصتتلاو ةعئترتاو هط عم ءلتاخ

 قيل

 1ءعزور بسسوتع 5101 ةهعوتع [ءةععر نتمل كرحسس عم ءدصتمم 1عععععماطتع لانك عمتلتو اقع#

 عءق- مرا قعيممتستسهاه. لطآساحطدغ طخ دتصتتس ؟:عيئاطانس رمقأ جلا ةعطبتس ر ءانتلت ءمانل31 0 1ةععطعتاتو

 ءغعو ورمل طسمع [1لزكك خمس ةعورع ةهأغ دمكتلم ةهمتسم ةم0لعغو هع طلق ؟ععطتق عععيققمتا: 1ع

 زمدع زطأ ]دسلمحتم دغ كنس هنلتعع كلتحع كيررععع مموععترلب عا دمع عجعئامطوتأو دع جلتطنتت ءزانق

 ائطستس (عمعامسعص. طلعتصلع تيس لتةءعلعمق يكس مءعاتوستكدعضر ةععالتغو مغ حتع نستلممت

 طسسممت ماتم ةاملتمدسم ةهطا عم معاعععأر مغ نسمع ةتطأ ذم نعم عع لتاط كلتمتم ذصاع]] ععاطد

 ءىدعصار هعمل ءمععات نسح لع يسفعم ءأل ةهلصماماج تقولتع ه0 يضصتمم 102” ن4/ ان. ء. 1هعت عمت

 10 معمعاعمماتم) لزع(محتل. طلتك حمس ردن ألفعأ ء/قسعا ىعممتسأممكتكو ننم0 الفع# ةعماتلاهق

 ماعمتكءدغو نستمع مرتسمع دع زعمتمجسم ءرععتصأو عا طقعع معاسح ءزادق قضتما ةايصأو 100
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 ىلمتسملا ةهج نم ريصقت هيف عقو هنأ ريغ طقسلا ٍءوض هاه هيف هالما امو كلذب ههيشف هرعش

 مل تيب ىنعم ىلمتسا اذا تالكشملا رثكا لمحو هنم تايبالا ضعب ىع ىليوتسي امّنأ كلذو

 ليلعلا هب فشي مل ىتش عضاوم نم عمل هنأك ريسفتلا ءاجف هحاضيأ نع ثحلا ىف صقتسي

 نفلا ؟له ىلا غيلب بتاكو فلغم رعاش نم تاقبط ىلع سانلا ليمو نذ لك ىيف ريثك ةرعشو

 بيبح ةقيرط هيف كلس هنال هاوس امم هنامز لحأ رعشب هبشأ وو ردجا هيف مهتبغرو رثكأ

 هنأ ريغ هتايعرد ىف رجتملا رهظاو ىنعملا نسحو ظفللا ةلازج ىف امو بّيطلا ناو سوأ نبا

 ام حرش ءاسورلا نم ةعامج هنم سمنلا هنأ وكذو هنم ءىت ريسفتل ضرعتي نم ففغتي مل

 طقسلا ءوض نم ءالعلا وبا هركذ ام هيف دروا ارجوم اًحرش هحرشف هحاصياو هتايبا نم لمعأ

 طيقس همم هنم لب ال ام ىلا ىناعملا داريا نود ةبيرغلا ةغللا ركذو هتالكشم مجضوأ مث

535 
 كك

 رعاشلا ةنابيللا نبأ ىسبع ند لمكام ركب ىال دابع ىنذب يعش ع رخؤلا طبقلو ردلا

 فرص مده جن مصعب ةسسقتأام. دمع جتاع» 01 ءامج ععوغر 10/76 27 - هكنع# ممساتسمتكتاو متقن 0104

 نأ لتعادغذ معععمأو طقعع ذم هلتوتنم5 (مصاطتتت) ؟عدقاتكق معانتععدغر ة1موصسع ددان]15 10عأق

 لعععدغو سطأ مامعسدمع 0118 ءدالأهنعد معوعاوتس :(غءطقصأتتو ءأ ننهض0و 4ك 11:24 160 عداتق

 1نعجوغو مغ هعصقات2)7 ؟عرذات5ق 01عام عغو طتلمللل ع 8111111111111 [عطاقكلا 12ه 01501151108عو 0

 معرب ءعدممصعععغرب مغ قرصست ءمامعسقك 120غ معملت "مغر نست ]عجن مماطتتت ملام ةزستلتق ءق5دعأ ع

 ممستم 10ه قلل ععماأتب نسم جعععمأم ممتصتسع 2 علل لمح حكعععءعطتع  ط1طسلاو مضمتسم هددصتق

 ععمعتم مءاذوستغو ءهغ طمستمسسا زمعاتسمالم ءمصاو ءاومقعم ىعامم ممعامتضسسا تق عمطتتل ءأ

 حسمعغمرستست ءاموسعمأتستس ه0 طمع ععصتتق ددهحتسمي ءتمأ1لتغمم فمصح عمت عماتمد», ءغ تلطتل ععصسق

 يبعستستطمسع دعوسمألتسد ددهعتك يسم ةجلتمل ونستا ةتستلع يدعي تطأ عدلس مهللمصسعتت> ل6161

 1[ نإ لتبرد ءأ قكطتا'7[ميررر1 61 عععمتمك ءعدار نست ناعسوسع ظعصصق 01 ءالممتق نطغععأمأع عا ةعماعم-

 ةدعصتم ءاععممأالج مهععأامأ.  ط[اموسعساتحس جيلعتل ممم[ ععالمعترسملال عا علل معلم كتسمتل اه

 دانتك 102 نم/ دممصعأ مكتأر هغ معررلم 1م8غع ةمهعصتعاطةكستو وحن ان]1]هضت طمزتتتلت 0

 ريمعاعست ءديازعجملمتم ةممععمتددع(. 1طعءزملع دصساغمو» حلتعمو معمعأإمعع 2 ةعقع ممدد]ةققع

 دمجوأ 1ع عمر غ ؟ءرماتم هررراقكمو عا عجرتات ءمالمصعتت هعع] ععادنت 11060 عدت ] عععأ

 يره ممدستغ ذعتطسع قس عماأمسسس طععععم مطل ءع مظععأ. نسمع قكقتنامأ 4 ذه للا 1 - ذة

 علععمغ, طم لت عد][هلعع ءزاتكه ءعحص] أ دغر ل1 عا15معق تعم دنكات 0ط5ءان101عق 0111110581

 عمرا ءعماتمعتترل 2213(20 ءعممذلا أ مصعطت> 20عم ذطأ] هصتاأتغو نأط1 عد 11831116 0زتات5 عقأ.

 7138. ظوعاعاأ( ع1- لوععء صو آه عاعأغ عا1-جمطعر ملتح تستمصملال عا 10»عد ءما] ءعق ذم

 ىضصمتمتطسع ظلئمسس كالا , دسعام»ع قكلتع 8 ءآ» 7101 مترنت»# ع0 عرب 1ك« 11: - مالم
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 تلق] :ةنس قوتملا :لقضلا [ىكم ىب] تفلح !ىبا"رمغل ١ ناسللا فقيقسا 1٠م1 «+ه.. ةنس | قوتملا

 بسانملا وو ءاث اهدعبو ءانتلاب ناسللا فيقثت ظقلب عقو ىطويسلل ةاكنلا تاقبط خسن ىف

 نادركس 1  ميملا ىف ىنثأي ركبالا ىقتلم ضدارف ىلع رهنالا بكس 11. .[ىهتنا ناسلل

 هلوا رصانلا كلملل م« ةنس هغفلا 7 ةنس قوتملا ىناسملتلا ىيكي نب دمحتا ةلجخ قا نبال

 ىف ١ رصم ميلقاب فّلعتي اميذف ةمدقملا باوبا ةعبسو ةمدقم ىلع وهو خلا دلل دما دللا مسب

 نوك ىف * كلذب ميلقالا ةيسانم ىف " ددعلا كلذل ناطلسلا ةقالع ىف » ةعيسلا صاروخ

 ضعب ريسفت ىف “ ةييرغلا تاقافثالا ىف 1 هتريس ىف. .ه ةيكرتلا نم عباسلا ناطلسلا .كلذ

 ةصق ىف " مالسلاو ةولصلا هيلع فسوي ةصق ىف ! باوبا ةسمخ ىلع هتكيتنو باتكلا ظافلا

 ىف ه هللا رماب مكاشل ةريس ىف # رصملا كولم ريس ىف " ىنوعرفو مالسلاو ةولسصلا هيلع ىسوم -

 ىف قاصلا ركسلا :117* .تاياكح عبس ىو بابلا ةمئاخ باب لك رخآ ىف درواو تارعز عبس

 [جوعاوم هصصم 507 (ذمع. 18. لسص. 1113) دمزدتطنم. -ح 7189. 8جع]عأ1 ءعآل-115 ةصر (ةععاتنل

 انمعدمعر هتتعامدع نم“ ظع»» [لهأ7 |[ عب 2لع1]ق] كة عاقل ةر ةحمصم ... دصمالاتتم. |[ 0طقعتعم

 (مسعمر لص ءدعسرملم (ن|معمتستت (صدصتسهاتعمظنتت 2 ؤويرماغ ءلئامسسس 10عم دمعات“ 1ءون

 «ءالعطر/ك .1٠ ء. قسسععاتمر 14 نسم ]تمجتمع دصهعتمق جصهلمعمتص ءدغ]6 - 7190. 8 عءلعط

 ء] - حصطماع, 1طسحسق 1طسسصتماتتلل ةانن عا“ ءمرانأ 0ع نزدعع طغعضوعلتامعتم ذص هررعتعه

 ءق- هلام و 0ع ننم ذص ]خذ عنه قلق» للعوانك. - 7191. هسلعلع ععلفمر (طععو ةدععطقتتو

 ححسصس لتضع اعتب 7 هابرع 111 ن»مع؟ةناقر ؟دلعم لان» قلق ظءزلم لتعاطتك كغ دصصم 776 (ةصع

 12. كدص. 1374) صم نتعك ور ظلال ءانزنم لا-لا مع ةصصم 757 (ذمع. 5. كدص. 1350) ءمدت]ممكاتتأ

 [معرتغ زامن كمصتمع ]لعءأ ]دسك للعم ءاع.ر ءاذم ممعاقتممعرل عأ ةعوراعمتت ىربتام لتعممدتكو

 مدا.  طعوعأولام لع تك هعتلغو سمع كتسح كعوجمأأ هةرععامسأو تمت جم نبس» لع تع نتتطانق

 متسع ةعرراعممسم مهرركتتقو معمم م» 0ع عءاماتممعو نسمع ةماعم ظملغحمستست» عا طسمع

 مس عانس 1]ماععععلمأو (ء»امي» لع موكنممع كتسمطتس نكيدح طمع مسسسعتو قمصلمانمتت و 0100"

 لع عمو نسما طلع كملاحصستس ةعراتستتم ةتغ لجممفأاتمع "لكسءعدعتتل , فنان لع ءتكح كدلاقصتم

 همدئ(ر» لع معاسمك ةلموت]دعطتخو نسمع كسلاحصم ةععالعتسأو ءعداضش»سب» 0ع ءعممدتأتممع

 سحستصلمصت ]تطول ليعالمصستس.  (نهمعاسعتم لتتصوتتع طقطعا ءدرتاله و ([110111110

 اتمعمممحس كمدعمطت معامغو معمل و طتقامستمت» طآمؤتع ءغ ططقعهممتلق , 1ء"انيو أو

 معو ةماتوم معمم كلععر ماتمستتتو 01007"( ؟ذامس آل (/عنسأ اةقمتتت"«0//هأ , 01 نااتنسو ةعواعم

 )مرعي زم قةعورترام ممهععصاأعق. قل ظمعتس هنزنقكلم ىرتكلم ءقمصعاسعأةصعتس طقطعأعو نسمع

 ةمراعرب» ممضصوألممعك ءقمماتنمعات - 7192. خا - ظسلعاععع 8311-11, 53ععءاقتاتللل ]نان مم

 ىلإ

10 

10 



005 

 ركس 11 لا نآرقلا لونا ىذلا دلل همم هلوا ىكرتلاب قاوقلاو ضورعلاو بطلاو ةغللا نايب

 صعب اهحرش ةموظنم ةغل ىقشمدلا ىردبلا نيدلا ىقت ديشلل رصعلا لأ ىوذ ىف رصم

 بلا 3 جاجتحالا حالس 0155 نيفراعلا ةنيكس 7 ىلصملا سونلا هامسو ءاملعلا ءالضف

 ىطلملا لكيحت نب اجايرس ىنيدلا دز خوشلل ءارقالا جحالبص 35 ءارقالا جالس كالا جاهنملا نع

 بتك نم ةلوقنم ةيسراف ةيتيدحلا ةيعدالا ىف رصتخم ءاحكلصلا حالس 10# دع ةنس تام 5

 ىرصملا ماهج نب ىلع نب ليج ئب دمد جدفلا لأ نوحلا ىقنل نءعوملا جالس مالح  ةريقك

 ليمدكي دهقلخ ىلع معنملا دلل كيحكلا هلوأ ىطانرغلا هتايح ىف رهتشأ 750 ةنس ىوتملا ىجفاشلا

 0 فز ى 1 هال 5 و 3 ايدل قوتلا ظناكلا نيا .ب كيح ىمذلا هضتخا دقو 6 ءبياسعو لنكحإ لع دب لا

 لسالس 011 هدصاقمل قوتسم كيفم وهو ةنس قوتملا ىطانرغلا ىيدلا باهشو 5 ةنس

 َى ر و ىومإا ا راويبسلا عدد او + :نلالع نبل , لورعالا |, نا تعجلا لسالس نا 2 قوبلا كت :ءامسالا قا ' راسالاا ناكفو .راوتالا 0

 كلب

10 

 لع ءديومةتتممع انمجتمعو دطعلت قممعو هعاتق دعاس أمع ءا طمتسمءماع]عدغمستتلت. 1آهعمتا ذم

 آبجتتس آل ثور نات (نهئجصتنتال 2ةتعاوكأا ءاع. "[دنعءلععب ع 7193. ةسلعاع وع ة[1 5 1 لمدسع

 جط] عال ةقعر ةمععطخستسا قكعوععمت 0ع ةعممو مسالعطع ةصاعع جعوسم] عمو ةسعام»ع ؟ةطغتلعط

 1من - هلل - 04 8 ءل»#» 12 نوعدابعطم.  طعحتعمم دصعاستعع ءيفسممةتكنتصو نم0م0 عتع وستلمسسم

 لمعطتق طعصع معضطتكق ءمسس ءماقعلم 0/7 - راهسأب نا - 2106/2 ةطمهعتمأام ءرعواتعدتا.

 7194. 5ءاعئمعا عا - هعاكأمرو مهعدعمألم طعإ ععولمدد حلم ةماسا هلت طمع 1زمهتاوي

 7193. ظزالذط ءآل- 1 طغتز هز و ةعصم هعوسل عمامته صتقر وه معمطتط ءادعر لسمسستأسانق 720/-1111:/:]

 1]ءووطبعب ع 7196. هزاقط عا-اععلذ 11 ةدلقط ءال- عمر ةعسم !1ءعععصلم زدقععك عماتق

 0ع طمصه طمصتم عماع[عداغمصتتص ءمصلتغكتمسعو ةجتنعام»ع كطعتلعط 2عقن» علل لا: كم" ءز 1

 الل هاروت: ءل ك216ء7ءا2, ةمصم 788 (ذصع. 2. 1عطعب 1386) رهمعانم. ع 7197. 8زاغط ءعلع :

 عما]حطقم حشمه همصعامضتمت.  (نهرصمعصملطتس» 0ع معءلطسع ع ات2016همتطاتق معاق ءأ ء

 سسسالغع ]زطعلم ءاآ1ءءاق. طءرمزععب - 7198. 8عزلةط عا -دص ندستمسو ةعتف 20ءالتقو ةتعأم»ع

 10م1: - هل - لأ: ىلا عتضن ]ع 7101 ر متوتر عل 18 ءعن» 11ه]ع متت: علل 13 عرب 478 عزت ظل يروتسضكا للة و"

 ماطمتناحور هصصم 745 (ذصع. 15. 01من. 1344) دطماطنمو .لا10 1150 6707146 ذصصماتتأم

 1معامتغ !ذطعع زج: .آرهسم 1)عمو ونأ زم 5ع5 يطعدامم ةنمق مومو طعمعات علو ءمصقععأ ءاعنر ءأ

 دم حتئتسأل تسانت» ءهيسذأد لتكممدتطتك ءدأ.ل آس ءماغمسسعم ةننس ءقمعوعطتمأا ل1710/16111160 لق تف

 ءكات»عا 1]7- 8/لأاعر دلعم ط2 ءابوال# لنعامك ءغ ةصصمم 748. (ذصع. 13. فرع. 1347 ) 2201:(ةناتكو

 ءا ه1 مأ- لح لاو 6 م1402, ةهصصم ... دطماأتتتقر ءانلاتق ءرتتامرطع ءملتتام08  عقأ ءأ

 يصقتلتتق معمممعتتمع ععوممصلع6 - 7199. 85ءا1ممأا عاد ومرح لع ىلع ]" ععقنط علد-هم ةظر

 ىينعممع طسصصسصتصتسات ءغ جسستحتلتج ةععدممزانل 0ع همرصتستطاتق. 0( هرردتس عزت 0131 3 2774. ب

 7200. 5ع1]1ةقز] ءعا] - عط عطر ءىاعصمع جتتتعوع ع مهتسعجتتق و هتعام»ع 8ءال - 0-0
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 ياو ةعالخلا ىف نوجرزلا ةفالس اك. 712 ةنس قوتملا ىشكرزلا هللا دبع نب. ىمكم

 اعيلخ اباش ناكو رعش ناويد هلو رصانلا كلملا ءارعش رابك نم ناكو اهيف هريغ رعشو هرعش

 ردك أ ند نوحرلا ديع نوحلا لالكل فاوطلاو ةولصلا نمد ليضفتلا ىف فالسلا ان.“

 و ىظويسلا نيحلا لالج ةلاحتسالاو رقملا فيفح ىف ةلالس هاء“ 11 نس قوتملا ئطويسلا

 يف موظنم ىسراف لاسباو نامالس ..» ىتأي هقفلا ىيف ةياحهلا ةلالس ك* هليق روكذملا

 هلم ةنس ىقوقلا ىماجلا دكيمحا نب نمحرلا ديع ىيدلا رون انالومل سدسملا ىللمر تافحازم

 ارد -0 ءداسينلا ىوبحلا ربيهظل عمات نوكاس با* كم زاد تام ىجماللا نامتع ند دوم" هومجرت

 برعلأ مالك ىف برصضلا لاسملس اك. 515 ةنس قوتلا ىدنلل كيب داعرف هغلا همان روشكلس ا.

 1101, من»ة» عا ظعورن كلطلملاعأ, 2ءمطعءاضر ةهصسصم 794 (ذمع. 29. الوات. 1391) طتم»طتنم.

 7201. 505181عأغ ء] عع ءّز نسر رمرتستتق ةانععاق ؟لاته 0ع تاه لتكدهآ]دنأمه ءأ ص عتتقو 30105

 ركن" -ءل-لغ: كلله]ءميستسعا طع 71ه]رمبست» علا 1مل ظطمتتتحو نحل ةصصم 619 (ذصع. 15. 1"عطرع

 1222) مهنتك ءأ ةصصم 652 (زمع. 21. 1"عطع. 1254) مدم2تناتك ءقأل  كظءعردصداتس طنع لعلنا

 ءمضتتمم عنه ءا ةلتمختسس لمعمددر ءاذم سقحعتستق 17/-1]:71 17/-1 ى» ممعاتك ادت 1ع

 ]رز دم ءهلتلتغ جه1]00ءدءعمه لزددم]سانق. - 7202. 8051314-11 [1 ءال- :ءع1لطن] طعءتم

 ءا]-هول ق1( 256 ءع1- هلك مكر ةالععاتت انكهتئانلل مكلتطالق 064 (02عقالمصعر ناعما 1ع 00

 خص ممدسرو عع (عضرتا سس 8[عءءوصسست ةمقاتاتلم معدعاعععملم هزار ةهسعام»ع لم7/7- عل - لأب

 5 4كطل-ءآ-”«ارتسمتن عءر» ملط 8ءاب» كميرا مصمم 911 (ةذسع. 4. لكسص. 1505) رسمات.

 7203. 50ه1841ع+غ 11 عغةمط ءلعألع ءلدس هعور» ١ع ع]-1ةأاتط ق1 عار مانعم» رده ءهحعاعمعأام

 لع معجم هعمل 7206م7“ ل1 ع. درصمسعتع ءأ دافعا ذ. ءدستنامعتر ةتلعمأ 8 عدلمصع 0ءعقمت ءعملهج

 دمعام»ع لعألأ - ءل- لأنو كميرا دصملم !ادسلامأم. - 7204. ظه131ع4غ ءا-طن ل3 عأب مماتم

 ومحو ع اتطعم 77 :ل/هنعءعا ءةعاعدعاأمب 0ع لسسعمنلعمأه. آزلع زملكو. - 79205. 5 ء]ةسّئم

 ىع ةكطعذلر ذعمتوك ءا للدنل. 18معسم معكتعس ردعأكم ةعممتسم 28م7 لتععمر تطأ مطر ءعام

 ازامرج معلعم دسافصاكتتر مرض ممدتكتتس  جنعام»ع ا1هل15 هممداعو رز" -عل-0غ: ره -ع7-" ]111

 آز عرب م7260 لمتض#ر هدصصمم 5398 (زمع. 23. 0ع( 1492) دصمزنات0. 710]ب 11/0 17 ع: ١/011

 1477, مصمم 938 (ذمع. 15. ةسع. 1531 مضكمتنق و للطن ذم ]ذم كتمت 011 6ولل1 «1[081:61[.

 7200. 85 ءاّز نءد-صمقثس عطر انطعع كعاز نعاتلمسسر هسعام»ع 1 هم]رأ“- ءلأ- لأرو 1: ءاراور» ملا

 7207. كز] حطم طشع عم ةسعط انطعم منعممأ معتم ةعصتق ةقوانعألو عطفعتلا 1ع”( 8عج لمناغو

 هصصم 905 (زمع. 24. 0ع. 1557) رهمدئاتتتق رو 010مهدانتأ. - 7208. 8ءاعذال ءل- لطعمعطو

 لصلعع ممعأ] جلطستص. مسك ععمصسماتعست لع انمعتم ةعحطسم ب, ةسعام»ع 710/77 عا ل عزا
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 ىسراف بعذلا ةلسلس 0.1 ى.+ ةنس ىقوتملا ىسلقلا ىدسالا كيحم نب ديم وحنلا ىف

 ةفباط مذ ىف ىو م16 ةنس ىفوت ىماجحلا دمحا نب نمحرلا دبع نيدلا رون انالومل موظنم

 كمحا ىور اميف بعذلا ةلسلس 1. فيفخلا رحب تافحازم ىم هنزوو ضفاورلاو ةيمامالا

 ةنس ىقوتملا ىنادمهلا ىمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب نأ نيدلا نيزل ىفاشلا نع لينح ىبا

 خيشلا باكتا نم ىضاقلا دمحم انالومل نيقيدصلا ةركذتو ىيفراعلا ةلسلس د1 [هم“]

 تلا

00 

 عورذ ىف ةلسلس 06 51 ةنس ىوتملا ىطويسلا نيدلا لالجل ةيبرعلا مولع ىف ةكشوملا

 نيدلا سمش ئييشلا امرصتخا ىرخالا ىلع اهيلع ىنيملا ىنب رت ةلمسم ىلع ةلمسم هيف هنأل كلذب

 لله ]يمتت» عا مععلن (60:2, ةصصم 808 (ذمع. 29. كدص. 1405) ممعاطتم. - 7209. 811511ع+غ

 ء1- جءطعطو ءداعصح جتتتعو.  (ندصصعم معجوأعاتتلت و ة0عامجع 810115 ممداعم 776" -ءل- لأ

 كقكانا- ءآ-ه]يتنمت> ظع»» للت»ءع0 ل مسعر همصم 898 (ذمع. 23. 0ء[6. 1492) مممعاتم. كعتغ

 لع ةهععاته ةطئئنتعتق 1 ةسأرعا ءأ 116مل ل] تططم ءععدسلتس ءأ دمعاو 127 رك# ذسو عت عام

 مدمس ممدزاسسب ءوأاب - 7210. 8ز1هةز1ءغ عأ1- لع عط عطر ءدغغعصم هسستعو 0ع ذتعر وننمع ]عل

 11 زا ظل هنا80] ةهتنعام دة اوخع كمر اهدلتلتخ و ةتتعاما"ع 7ءقزن- هلل - ل1: كلتا عقم 81ل0],متت1 عل

 ظهرا كل1لعئه آل مسندم طل عجلة, همصم [554 (ذصع. 2. لآممأ. 1185)] رممرانم. - 7211. ظز1-

 ةز1] عا ءلا- ةعاقلم ع '1' ءلعطتعءعغ ء1- هه 401 ءلعامر قاعمم ععمءد]هوتعد ةمتعتتدلطسست ءأ

 انطعع ممعيسمت»“ ةهلتك يستعمل ةلمعععضو كنتم ةعامعع ال1011 همداعوم 72101 هنوتنعا 117- 0

 كاعتلعطت 08ءةلهملم]ع معقول ع»سلفغ لتكقماتلمو بكتزانك 1هععاع لتعامر ذهلم]ععر ؟لعاتأعق

 ممممعامع ءغ مرععتأو 0عدععطسمام. - 7212. 811511ءعغ ءا-عدط ةئ1اعط اظ1- الخط ه1 عد

 117 ءار قاعمم ععمعد] هوعتعد 8طعتلعط مدح ةععامع 11/607مءافهب عا و دتعأم» ع ذطعتلعل ذقن 2ع

 آمر ممعمسع عطل 1. ةهمصت 989 (أمع. 5. 1عطع 1581) ممطنم. ع 7213. ظ1- 511511ع+غ

 31-11 هرعوعطعط ءطقغر يععمم ععيصستق هدعقهأم 0ع 00ءهتمتك !اطصوجتمع ةعوطأ قعر ةتتعام#ع

 لعام - ءل- 0ث كمية وم ةمسصم 911 (ذهمع. 4. لصصع 1505 ) مممداننم. - 7214. 511511عغ

 [ه١31 11- 8طط 1112 عغر ىاعمو 0ع ممهعاتطتم لاسم ؟طقطظتاعأ ةععتص0هتهتتك.  ؟؟هاطسصسعمو

 ةهسعام»ع ةاحعتلعط قاع 7101260 ق0ه1ه/ ظعءرن 7”وتبرك لمممعدعر ةسسصم 435 (طصع. 8. لحل

 1046) ممع6ممو ونتتأ ]ذطعنسصن ذغج ممصتمهكتأتأغرو 01100 ئطأ نمسح ن0123عدأزق ج]أععوتت ءدلعامأاو ءأ

 طتسر وعننهع طقع ةامطتلتسععدمغر هاته ةاوطتلتل 1ماغمسعم عرسه ءمماععتغ طغت مب عرمم-علا-
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 لسلسلا , هبقل ,كقو [01] ةنش قوتملا حامقلا نباب [فورعملا ىشرقلا دمحا نب دمحم ]

 ييشلا اهلوط ةلسلس هذهو ةلمسم ىف ىعفارلا لاق اذهلو «ىشلا ىلع ءىشلا ءانب ىف

 ةنس قوتملا ىناشاكلا مامالا دوعسم نب ركب نال نيدلا لوصأا ىف نيبملا ناطلسلا داو

 ىفلسلا [ديحا نب دمكم] نب دمحا رهاط نأ ظفاحلل ثيداحالا ءازجا نم .تايفلس 4

 لوصأ نع ىطامنالا فيشلا نبأ لوصأ ىم هباخننا ىم [ نا“ ةخنس ىنوتملا ىناهفصالا ]

 كيع نب ديوكلا كبعل موظنم خغل ىسراف رهاوجكلا تكلس دا امههربغو ىر ومطلا نبأ

 نايتفلاو نايبصلا باصن نم هذخأ د. ةنس رخآلا ,ىدامج ىف هفلا ىروكتالا , نمحولا

 هتايبا لا ناسنالاب سأرلاو سأولاب ناسنالا نيز ىذلا هلل سدمحلا هلوا امعريغو

 - عاوكلا تكلس . "6 نوتلقو سمخ دعطقو ةدامسمتو نا وس يتح
 را

 دامعل رعاوؤلا رشنو

 ملع يف رعاوؤلا نككلس 81 خس ىثوتملا ىباراغلا كيمحا ىب دومكم مساقلا عك نيدلا

 اهلوا ةديصق رخاوالاو لماوالا

 | 110/1, مدروت»عأ عرب قلاقتعل (مه»ءعلقر دلعم] طا ءلعمسرسملع | لت عطتخ] ءغدصمم [741 (ةصع

 27, لسص. 1340)] دسمعطتسع.  ْؤ7727 ]تطعن ءمعممتستسةكتغر نسما نصح ع5 د]اععد دلز دصعاو

 عامطت] ]عطور ءدصيوتع هال ءمتعكدس 1ع تم ندعم( مصعن: [آلكممع ءقماعممس ةتغور كهطعتلعط ذم

 امهعتسع (نمحل(ب - 7215. ظطا-هسالغفم 316-121 طامي لعصمصمتدنم كمعه لع معلصعمتتع

 مءازعكمصتقو هسعام»ع [1هركر» قكلطتعي 8ءع» طعون ل1ءمثرأثل 1( مهم/تا8و ةلطلطف ...٠ . 120110. ل

 7216. 5 ء]ز1 11ج ةغر 1آمهعاعتلل ضهلتغمصسس ا5ع/ةراعأ , سمم [طافظنم قكآننع 1 ق» لات ل طعنا

 |[ 110/1 مت»ه تن عا طعنا لاسعل] ذعار |[ ل ؟لم]لكقو ةمصم 576 (ذمع. 28. الآكهت. 1180) رصم»طتسق]و

 حلتتق هرستعقتم ءدع اتطرتخ 0577 دط طرب ءاعار عع ظدفلع أ ةظطد:- ءاموبت"  ءهلئتاتعه هلئتكوسع

 ععمتماتع مال عون - 7217. هزللع عادزر عر ةطتعر ةلم تستمماتلل. 71 هعهطتات] هتتلانتال زر عكقأ ل

 رسعاسعع مط قلل -ه7- عمال عزا قلطل- ءا- ”هلبتومت: ق1 # دمعممع ةهدرسخلت آ1. ةصصت 7

 (لمع. ق5, لمص. 1556) ىسرمدتاسسب ءهأ هع 1:8 ءل-ءهابراب مع ءابأ ابو عنف ةلتتك مطهعأعلل

 طمع لسمع انطعتخق لعجسسس اسس ءىأل 1معلبأغ زم: ةطدتتق 1آ0عمو نسأ طمتستمفعتات ءهقربأأع ءأغ ءقرتانأ

 اطمرستمسع هرعومحزا ءاع.ر ءهأ ستمععمأام5 ننتصواتهعلصأم 1؟عركتق ءمصضاتسعأ دص اععتمأهف لان

 (744/ لتعاتتطات(مو. - 7918. 8هزللع ءال- عفطتع ىلع 8ةهقطع عال -هعرعةطتعو

 تمامصتتست أ طمصتتق هلمدع ةمسضتسس , ةهنتعام»ع 177 (0-عل- 1: لات 1عمعضب للعلن طعن لاتشعلا

 1 اعغو ةمصم ... درممرعطنم. - 7219. ةظز]1لع ءعل-عءرع ةطنع 11 1ذآطرس عا]-ةلعأق11 1ع

 ءل-مسملع طاع ظلم ةمصضحتس لع لمءاعمع هدتعتستستت عا طصتاللل 1عااتتلا. 6©0540©  هعصاحسللل

 عمحعوعأماع نتماطتمإع ١ ععوانعق ءقمماتمعمتر نانمع زأه 1هعارتل
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 ةيربلا بر نمحرلا نم مالس

 تلصو تسماصو تيماق ةما ىلع

 راشاو ةينالا رابخالا نم اريثك هيف ركذو ةحلط نبا اهحرش نوتسو دحاوو ةدأم اهتايبا ددع

 ىلاعلا هدروأ امك ارومأو محالملا هيف ركذ ربكالا عبن ريزو برثي مظن هذا لاقي كولملا ضعب ىلا

 نب رداقلا دبع خيشلل خيدات ةلكليصق نيخلا باهذال نيبعلا كلس ملاوعلا ةأرم ف5

 اهلوا بيبح

 اذك ادب هللا مساب دعب ىم ديحلاب

 حزنو نيدلا فشك دامس 17 ةنس ىوتملا ىومحلا ةيطع نبا ناولع خيشال حرش هيلعو

 هللذ ىف نيزلا ةعلخ هحورش نمو ىرمأ ىل رسيو ىردص مل جرشأ بر هلوأ نيعلا رونو نيشلا

 خدرأت ىف ماظنلا كلس 0/71 قاولعلا ىارقلا دمحم نب نمحرلا تبع ييشلل نيعلا كلس ّىط 0

 ىو تايساملسلا #1 17. ةنس قوتملا ىملل ةديج نب ىيكج ىط نا ىبال تادلج“ عبرا مآشلا

 طوععرب ج [182عم ددتسع؟1عمج01و طعهااتت قلن 00

 طموسام 50 ءاتسس 51 عالمسأت ر زن ءزدصمسأتلو م1ءءوصأتم

 (هرحتص عصمامتتتسست ءزانك ءلتلتغ 182 1776م ونتك متاتلأو ءكعصاأح ظكدطتعق ءأ ممههاتلو8 1[عععم

 ءمرصتس يم معهغر عع ءةمضستستك ةحتعام» 7 ماا ءا !١1 يتدحدك 1مازمأ !آحعمأت ءىدع لتعتاتعو ونتي

 نأ 4ك ذص 216ه ©7- هموم معهطتطءأو منعمفق 10ةعمهق ءأ دلتقق عمود 0عوعوتطتا 5

 7220. كز1]1ع عا- دهنلص ]11 10 عطقغط ء] - عطدتنمسو ظطست ؟6هلق 20 :ءمعا1]عملمتس ةزالط

 (0م:10ع ذه ]ذغعئدس 16 0ععتمعمم , هنعام»ع كةطعتلعل 460 - ها - هلق" 8و ظهطأق ب, نحت هع

:]5 0615115 

 3 1دسلع آلعز مجدعستةذد 1معصسلف رو آل همدستسع “ ةمعأأا

 (0مرسس عماأمستستل دص عدت, نتا 12 ةصعامتغ: 1طلهددتسعو لتئعممصع متطت مععاتق 12611121 عأ 8عال)

 رمعمسا دهتطت ةدط]ععو عائ.و ةعتممتأ ذطعتلعط 47هنمأ 181: قكلكرم 1 هبنجعتم#ر ةهسصم 922 (ذطعب

 5. 1 ءططب 1516) مهمزاتتتق و ءأ ]1645| ءآ-لعقرو همع راهم ءآ-د] عزا همم اروع ءادمتو هممادتطقكت ام

 آم ءمرستس عما معتق ممم مسن عمان ]خذطعع 2/7741 ]6  - هع لا مد“ 101 كطلق]]: 6 - 0

 دمكعىتمأاتق ءغ جه هطعتلعط 450 - ع7 -"ع]رتجمت» عنا ل1107 هتزفتتتعا 07ه ملم مارال ءعلتطتخم لسع 10

 7221. 811لع ع1 - مز غم ةدسر طاش هععلعأ ردهجعمضامطاتتلل 0ع طلسغممتم 5ةعصلقع. 0846101

 مماسستمسم, ةسعام»ع لات: ك2 1من 7 هلوم ورن طمتسعقلع 18ه7ءلغ, ةمصم 6030 (ذصع. 15. (0 أ

 1232) مدمرارم. - 7222. 5 ءارس غ517 34غ, م20ممدأ16هصعق زعم مداسمع. طلفقع ناتتط0112 الأ
2 
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 ملس 0 ىنايفصالا ىفلسلا دمكم نب دا رعاط نا ظفاحلا ىلاما نم سمخلا نساحملا

 ىفاشلا ىلسوملا مهيردلا نباب فورعملا ىجأ نب ىلع نيدلا انل ةسارفلا ملع ىف ةسادحلا

 ثايغل مارجالاو داعبالا ىف نيمدقتملل عقو لاكشا ّلح ىف ءامسلا ملس 6 ب4 ةنس قوتملا

 ريغب ءامسلا عفر ىذلا هلل دمحلا هلوا [11] ةنس قوتملا ىثاكلا دوعسم نب كيشمج نىيدلا

 5 ىف " تارايسلاو رمقلا داعبا ىف " تامدقملا ىف ! ةمتاخو تالاقم عبس ىلع بتر خلا دمع

 صعب ىف « تباوثلا دعب ىف 1 بكاوكلا داعبا ىف ٠ ىلفسلا داعبا ىف * سمشلا داعبا

 مظن ىف ةزوجرا فقطنملا ملع ىف فنورملا ملس 0 لوادجلا ىف ةيتاخلا بكاوكلا مارجا

 هلوأ ريغصلا كيكم ىدبس نب نمحرلا ديع خيشلل ىجوغاسيإالا

 اجرخا دق ىذلا هلل دمحلا

 اجحلا بابرال ركفلا جداتن

 سومش اهيف ىكلجتات تاوهس ءاملعلا بولق لعجن ىذلا هلل دمام هلوأ هحرش مث 181 ةنس همظن

 معه ءهلعيمصاعع ء« لنعامتتم آ1ةلظاسض قكآثع 1ليق» قلاتوعلا عرب 201ءميوت»سعلا ذةاهزا 1 ؟رمأرلاقء

 7223. 8مهل]ءرض ء]- ط ج03 5عءعغر ةعمله ءمصز ءءاصخحمع لع ةعاع مطوقألهعممتتاعقو 8116101

 117 - تل - لقد: م12 ظعرت كللفسعل 1معنا# ظطمظتنمم مدلعم طابو ءالم”ءقارفب لتعام أ ةصصم

 702 (زمع. 11. ظلمت. 1360) رصمرخاتم. - 7224. 80511عءرس عل - ةءسقر ةعدهله نعلذ لع

 يول ز مالمصع ةعسسضدضانتسر ند ؟:عاععع5د لع لتمامماتتته كا ءمعمممتطسخ 0علعضتمغو ة0عغ65ع

 («1/ةرايا]ب - عل - لفن ل صعأبلل ظعفي كل عننا لكعلعر ةهمصم [919 (تصع. 9. طلهت 1513)] مجمدانم»

 كأي [معزربزغ ]زطعرع زاهن آدسع آ)ءمو نتن ءمعاست ءيضعجتك6 ةلصع ءمانسسمتلق ءاع.و عالم ةعراعتم

 لزهد عاما ممعم أ ءمصع] سن عتمصعتس لتكتماته ءداع لظ_نمم لققوعع اهنغم ةعتغ 0ع معم] ءعمدص عمتقو

 ممميدنلم لع لتماحصتتتم ططصمع ءغ رمامصعادضتسس, 24/”22© 0ع لتمامماتتك ةملتقو نعم« لع

 للو(مصاتتم مسضرمرتسسل 1م1آعتمالنتتو 727/6 0ع لتمامصاكتتم ةاعال دعس ععدتل6 0ع لتكادماتق

 عئعالامسضستسس ةكحمضتسسو ةءماضش»6م لع لتماممتته ىمعممضتسس ذاعال دعس عا ءمصعاسمتم ذه اهطنلتق

 ممريداسرع ص. ب 7225. 11-هم11 عرس 3105-11 عدسم ء عر ةعمله متاعصق لع 0مءاضتممه 10عأاعقعب

 (مسصعم رسعاأخم رعرزعس [1هةدعمععم ءمرسرت1ءءاعصعر وننم4 ظطعتلعط قكللس ءا-”ه]ررنمت 13 ءلف

 ممر 8له]رمسصسعل اطلتسمع ( 2]/ا- 5«عاف») همصم 941 (ذصع. 13. كسل. 1534) متمكن

 ءأا زاك هركالق ءقأف

 1سم اآلءمو ونسأ رتملتعع لاتكذتأ

 10 1[”سعاسق ءموعئاماتممسس ةصاعاأ] زىعصاتطاتق.

 عمضامسمس ةعكمعأتمام ةمصمخ همهانق مرت عمامتضسسس ءزاتق ءلتلتغر ونسأ ذاه اصعتمأأ: آهسق آمر

 نسأ ءمرعلح حتعمرضست لمعامرعستس معلمو ءةدع ؟ه]ستغو لم نسنتطانق ةماعق ءمعمتغلمصسس ةاعمل10ع
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 ىف عاطملا 1 09" قارحلالا 7 ناولس" كاك ”' نسل نورشعو" ئدخل همُغو خلا فراعملا

 نب مساقلا نأ نب ديحم هللا دبع وبا ومر ديحم نب دمحم هللا بع ىال عابطلا ناودع

 داوقلا ضعبل هفنص ه٠ ةنس قوتملا ىوحنلا نيدلا *© ىكملا رفط نباب فورعملا ىتثرقلا ىلع

 هد نأو ةرخافلا سبالملا ىنسال ىلاعتو هناحبس هللا ركش نا دعب اّمأ هلوأ هم#* ةنس ةيلقصب

 نب هللا دبع وبا نيحلا جات همظنو [نيتسارك ىف هليذ ث] خلا ةرخآلاو ايندلا ريخل دوعال 5

 ناسل نم نيطالسلا رابخا رداونو ةمكحلا نيناوق ىف باتك وقو 641 ةنس قوتملا ىراجنسلا

 كولسلا تاضاير ىف كولملا ضاير ةيسرافلاب هتمجرت ىقو ةعامج اهمجرت كقو شوحولاو رويطلا

 ىريالجلا سيوا ناطلسلا عداقو ضعب ىاحلاو اهريخأتو تاياككلا ضعب ميدقتب هبحاص فّرعت

 ضيوفتلا ىف لوالا بابلاو باتكلا فيرعت يف ةمدقألا بابلاب هيصقف تاناولس ةسمخ ىلع لصالاو

2 

 هنمايمو ءاضرلا ىف عبارلاو هدداوعو ربصلا ىف ثلاتلاو هدداونو ىساتلا ىف ىناتلاو هكداننو 0

 جمروعومأ ءاعب ع 7226. 5ه1]1؟ةصم عآ]-ةطعقسمسر هم]دتتستال اعف هطلت. ع 7227, 8501 خم

 ءادسمعم' 11 هلحفمصس ءعآ1-عتطقلو ةماوتته ه عم هطعاتعماأته ءماعصلم دس رسمات عمتاوأع

 ةملماتك معاعملهر وتتهع قكآتع قلالعااهل 11وايعيس»عل عرب 21ه عس»سعلا ةذكع ماعمتسخ [لهززءا-

 ءل-017: لطتع قلطاما]هلي 110هرعتستضعا طعن ملط[ عمق طعن ىللغ (0مءولرف لل ءابلبم (تطهدستسهلت كتكو

 أعم 17 1ههركع» لتعاأامك عا ةصصم 5605 (ذمع. 23. ثسع. 1172) دجمعاتسقرو رجع 6ءعام بتتلحس

 عزعنلتقع ةممم 554 ()مع. 23. لوم. 1139) مرسممدتتا. 1طمعاصتغ زم: ظعمعرمأ هدتع معه عدت عملت قم

 ((مكلمع آطلعم ]ددلهغم ءأ ءديععإوم معمراع# مععمنملمةزمستتسح ةملسس ءصامتانلللا م22 عقاممأت انتو

 محسص ]ومق ءزمق مهمحهتسع ءقمملمعتغ هط طمصف ذه طقع ءأ جااععو متكأذح ءاغ. | هدغئلج لسعطسق

 لعععرس» 1ظهاتمصسمس 1هعععساتم ةعئكماطتسس ىفىصاتستقكتتأا | و ءأ 10 - هلل - 01:1: لآن كل له7]ه] ]7 عرس

 ءلثزاةو ةمصم 799 (ذمع. 5. 0ع. 1396) مهمعطتتقر دطعاتعع ءاتلتل. (نهدمامعأ ؟ءودلدق

 عموما عماأتوع ءأ طتعامطتمم ظسل(دصمحتس عمدتذم ]لم وكدتق ةكاللتست ءغ طعفاتمستتل رتم]ةلنهق.  ]دععع

 هل

 وبس !ائخطعص زماععمععامأأل كسصغر ءعغ مععدتعد نن10عد» ذصاععمعءاهلتم ةمدععتمأو ءقأ 1 0]

 701:171-67: للا "ةم0/] 41 هآ- عم/أط# 1. ع. الذسلممتد عويس ءةعععلامأتممعع ذم دله ةرتساملت

 يقال عمامرتمعم ىماتم عمات.  ةسعام» ]نطععم حعطتضتم ماسععو طئقامكمم معهكستع ص نالاتستق

 مدسأمأتم ممم ممكستغ ءأ ممدصتتلاهم معو ععقامم ةدلغفست 07مءقء لمن“: ج0ل10ذ٠1.  ةععات عاج مست

 زم وييتنموتتع ؟ه]دنم (كم/ممبم/) لتحتكمسس عقار وستمع 1مهاع»مععم زم ءميرتاأم مصاعمتتالا معمم

 لع اتطعأ يىمقتللم 0عطمتعسلم دعلغاو ءهمهضتنا جم"ةد»تن» 0ع 0عوماتمصعو ونتتح عتق آلعز حمعطااعم

 مع ىمرسستغاتغو ءغ ةطصعاكتطسع ذصلع ههاتكو دععيج لن ن» لع يصقم]جالممع ممذأ ىي]امستاهلعتت 0

 ءزدممونع كمستسمللز5ر 7/”72» 0ع مدكعمته ع ءّردق هتتلت(هاتطاتقو نتعمسانت: 0ع ءمهاعصأم

27 
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 هداز ىدنفأ ليلخ هرقب فورعملا دوسالا ليلخ نب ىدنغأ نبمأ كيحم مالسالا خيش اننامز

 باحصالا ةمجرتو بابحالا ةولس 016 [ىلاعت هللا همحر ةفيطل ةيكرت ةمجرت 1110 ةنس قوتملا

 ىنال نازحالا ةولس 4 هأ| ةنس قوتملا ىناعمسلا ظفاحلا دمحم نب ميركلا دبع دكيعس ىال

 جاحلا نبال رطاخلا .ةولس 7". 2 ةنس قوتملا فافخلا بلاغ نأ نب لماك نب .كرابملا ركب

 نبإ] دمحم خيشلل فوصتنلا ىف نيبلاطلا ةولس ..ا#| - بع لتس قوتملا ديكم نب دمحم

 توم ىف تاوقلا ة8ولشا بنت .[917] !ةنسا قوتملا «عيومخت نباب فورعملا [ىوصلا ىنيوجلا رمع

 كيمحلا هلوأ 1! ةنس قوتملا ىضطويسلا ركب نأ ىب ىنمحرلا دبع ىيدلا لالجل ةلاسر دالوالا

 ىفوصلا فسوي نب ىلع نسحلا ىال ... ىف ةولس #0 لا اعجرتسم اركاش اركاذ. هلل

 ىنب رمع نيدلا نيز ضخيشلل ... ىف ةولس ع 1# ةنس :قوتملا ىنيمركلا : ماما. مع

 حصتنسم ءزادكومع 1عاذلاقأعو 0لتر, لع جطعاتصعماألج ءأ ديتطت ءزانك 5ععاتأاتتتم. (نهصعاسسأم

 ص ممضمصلتس معطسخ هطعتلعطسمس 0 معمق لع/ع»# ةمععامصتتطاسك ؟ععددطتت. |[ 1[آ10ع صمدنم

 ىصممعع مطعتلعط - ءتمافسس كلهم مهت»عأ طردت 1 علف عا لكلملاا 1لا - ةعمملرو داعم

 (0مهأ لكامأا] طير عنلتسملعأب لتعاسم ءعغ حصمم 1168 (صع. 7. © عا. 1754) دمعاستتقو ةتتعأ قط

 ءزادق اماععممءامانمصمعس ءاعودصاعس ءلتلتأ]. - 7228. هءارك عع ءادوط طنط ع '1' دعو عرس عا

 عادمق'طقطرو ةمامتتسس لن]1ءءامدحسسس ا طئمععدحررطته ةمعمتتسس , هسعامنع آ1ةلقات قلاع 540

 لكلا -ءا-] عت ظعري 2ل0ه]ممست»عل كم مناعر ةمصم 561 (ذمع. 7. المك. 1165 ) دحمان.

 7229. 85ءارك ع( ءل-ةهطنعغقمي ةمامكتسس اتماتانمسملل ر ةتتعامع قلاثع 18 عز“ 71ه ءأب 1) ءنا

 1[ اتنن/ الث ءرا كطلق 6 نلنأا 17/-12 هزت ةمصصم .. . دممز نم. ح 79230. 8 ءارع عغ عاد اعط ةغاط

 يىصملتغم دصعماتم اعههموستلاعر ةسعامانع ةارن- ءل|(ز ل101 متوتنعأ عتب 01018 ننت»تعلأر ةصصم 4

 (ذمع. 3. لل. 1372) رسمرتانم. - 7231. 5عار عغ ءعا-(ةلأذطغمرو كملهأتسسل هان

 لع لمعاستمم هدكمصتسر ةسعام»ع ةاطعتلعط 710ه]رمست»ءلأ [ لق عءتن 0هم» لممءعتم ذدل] و ؟هلكو

 1: لل هتجممءتلب للعام عع همصم [617 (ذمع. 8. لآطممأ. 1220)] رصمرعنم. - 7232. 8611 ءا

 ءا]-[هرج غ0 11 رسصحسأ عا]-حس]840. ةماهكست» يىسلتق ذص دصمرعأع ]ئطععمرتنتت.  "!'عهعاقأاتق

 لءانا - ءل- لادن لطل-ءآ - "هلدسمتع عبو لطغ ا ءب» كموشضاعم ةصصم 911 (ذمع. 4. كسصع 12505)

 ردمعأستو نسأل ام امعارتا: آمنك ]12عم ةمعمعمصلمر عمعماتمم ةهععملمو ه0 ةعيسص تم ءةلقستلماع

 رمععاطسم معامعت ولم ناعي. س- 79233. 8هءالرععغ 1 ...ى ةملهتتسس لع .... ةسسعام»ع قلطنا'ل-

10 

 تب

 107105071: ل6 الث ءنع )>ىدبر“ كيا, مهتم 18ج( 15 ءأ- امن" هيرنعقاو همم 463 (ذصع. 9. 0

 1070) سورعاتم. - 7234. 8ء]زرك عع 11 ...ىر ةمامتسس لع ..., ةهسعامانع هطعتلعال 2ءضن-عا-ل
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 كيحا نب ىلع نيدلا ماسكحل مومهلا ةولس 0 ([14] ةنس قوتملا ىلحلا .عامشلا ديحا

 راجانلا-ىبال كيحولا ةولس 40 هدلو هل تام دقو هعمج هأ» ةنس قونملا [ىفنأملا ىناولا

 ضاوخل كولس نب 1ع“ ةنس قوتملا ىدادغبلا ظفاحلا دومحم ىب ديحم نيدلا بحم

 ئضاقلل  كولملاو ءاملعلا تاقبط ىف كولس 4.  بغارلل ةعيرذلاك رصتخ ىلاقبلا نيا نب ىلعل

 ءاملع بلاغ هيف عمج ةنس ىقوتملا ىدنجلا ءاهبلاب فورعملا بوقعي نب فسوي هللا دبع قا

 بلاغ فاو ةنامعيسو نيرشعو كلك ةنس ىلا اكولملا رابخا نم ةافرط مهيلا فاضاو نميلا

 خيرأتو ىزارلا دللا دبع نب دجأ باتكو ةرمم نب ىلع نب رمع صفح ىنا باتك نم مهرابخا

 جيحلا هلوا ناكلخ ىبا تايفو نم قابلاو ديبز رابخا ىف ديفملاو ىناعنصلا ريرج نبال ءاعنص

 كلكم ىف كلامملا ريبدت ىف كلاملا كولس خلا ميدقلا رخآلا لوالا ميظعلا كلملا هلل

 خبرات وه +55 ةنس قوتملا ىزيرقملا ىلع نب لأ نيدلا ىقتل كولملا لود ةفرعل كولس :/.

 0م" ظعرع كطتسعل را - كارعسسم' طمقعاغو ةممم [936 (ذهع. 5. 5ءعمأم 1529)] دممططبم.

 72335. 5 ع1 عع ع1 - طمس تسر هةماهكتسس همآ11 قطسلتستتتاتت و, 0100 0-1707 - 01: ل16 8 عد

 رك ]مرجعا ]عمم [طمصعاتام] , ةسمم 598 (ذمع. 1. 0ع(. 1201) ممعامتتقو للم دهم»أع ءععوأم

 ]11 ءوزن4 - 79236. 8ءارععغ عاد عطغلم ةمادتسم هماتامستو ةسعام»ع آ[ةظقلع 1101:88-

 هل- 0:1: 11ه متنت» عل طعن ل1 هاتستنل ظ20عج10408, مدلعم 8طن: - ءاسعز رم“ ذم ع دهسصسم 3

 (زمع. 29. الآدت. 12453) ردمجط6تص. - 7237. 8ه]1ن]ع عا -اطعط 21455. 51952 2150 عاكاتتالو

 دتتعام»ع 4/6 وعر: لطتسع# 8ءءعم]2.  (نمدصم ءدلتسسس آاتطعو 22عع»أمأ هد 8 عجاتط ءاتكم

 مزسنلعع. 7238. 8ه1ن]لع 81 غمطوعذغ عآ] - ه] ورسم 56 ع] - 014 ]عو زمععووتق 6

 ءاممدتطسم تسمرصتست 6ءامصتس>» ع مع معتماتت».  (نمخلطخ قلقتع 4500747 7 علك عرب 7 هع

 107- ل002, هل5ك6 8عءئ- ءل- 027: لتعطتك ءعغ جصصم ...ا طمعطتتتقو طلع مآاسعتلات05 505

 آل يدحصمع 0معغمو ءما1ععتغو ةتكوسع مدعاعمل طلقغمصمتماتتلل ماكتم كزناتللاا 506 20 ةصطتنتتت 3

 (ذمع. 10. لوص. 1323) 2001016. 2 عءعقنتغ حمغعمل ددقتتسمست انتقم هتل132 6011111 23362132 هتع

 ]نطرتك لكلاب 11هرذأذ 0:ه» ور: 472 8وءرن ةعتسم»« هع كقسعلتك عع كطلدلاعل 11متر

 طتماعمرتح كدي مدع حط طاع لوؤ» كوب موعمجأ ءلتتحم 119780 لا هطاباأت“ 2910, أ قعاعتوب

 ونهع معواممغو ع 3ط[1هعتطسك 2 16/6711. طمعمتغ أذن: طمسم آلعمر عععن دصقعممر معتمر

 نلغسسمو جعامعمم كاع. - 7239. 565141 عاد ةلذلع 11 عغعلطا»ع عآد عدد ة]1]1عو

 معومهمتم 0ع حلاستمستكعدصلتو «ععمت5. ؟'ه]صسعم. - 7240. 565131 11 دسصقن'ع171عغ 06ه ع]

 ع1 - م0183 ]عو ةمععددسمم 20 فعصتتمصعتت ح2 طقعأتقتانتلل عواتتلل , 30عام»ع 16/6 - ءل-

 ل1760 ظعري لل: 32لهعماعغو ةصصم 845 (ذمع. 22. 8]آدئث. 1441) دصماتامم. 11تهامدتد دتةعمت
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 ىف ةدامنامثو نيبعبراو عبرا .ةنس ىلا. ةناهسخو .نيعبسو عبس ةنس نم .نيئسلا ىلع بترم ويبك

 كلملا كلام مهللا لق هلوا هتافو موي ىلا ثداوحلا نم عقو ام ركذ ىلع لمتشي تادلج ةّدع

 امهو ءافنكلا ظاعتا باتكو طاقسالا رهاوج قع باتك لمكا امل هنأ هيف ركذ ملا ةيالا

 ذنم ثداوحلا نم مهمايا ىف ناك امو ءافلضلاو ءارمالا نم رصم كلم نم ركذ ىلع نالمتشي

 5 داركالا نم مهدعب رصم كلم ىم ركذي كلذ لصي نأ دارأ ةيمطافلا تلاز نأ ىلا تمحتف

 ريمالا هليذو رخا اباتك هيف درفأ هناف تايفولاو مجارتلاب هيف نيعم ريغ ةسكارجلاو كاوتالاو

 نيسيمخو عبرأ خنس ىم [م015 خنس قوتلا] ىرعاقلا ىدرب ىرغنت ند فسوي ىنيدلا لامج

 هلل دما هلوا روهشلاو مايالاو روهدلا ثداوح هامسو ةنامنامثو نيتس ةنس رخآ ىلا ةنامنامثو
 ع

 خيرات ررح نم نقتا ىزيرقملا انخايش ناك امل لاق خلا روهشلاو مايالا لودمو روعدلا ربدم
04-2 

 10 نيبعبراو عبرا ةنس رخآوا ىلا هيف ىهتنا دق كولسلا باتك ايعرتخا فحت للجاو نامزلا

 ييشلا الا نفلا اذه ىف هيلع لوعي نم هدعب تأي ملو اهيف قوت ىتلا ىهو ةدامنامثو

 عععس ملت ةصصمو حط جمضم 577 (ذمع. 17. لآدت. 1151) ه0 ةسصتتس 544 (ةهمع. 2. كدص. 1440)

 لزةرمدتغم ءغ ماسعطسم ؟ه]هيصتمتطاتق ءمصقافمقر نسمع 0عمعع ماتمسعتات عمت ءمدت عا عملاتصأو

 نسمع تقوسع 20 لتعس رهمعاتم هدتعامرتع جععللعصتساو ء( امعارتسمأ اه: ىرآلزعر ه 1)ءدقر ممهوعع5وم“

 مععمأ““ ء( ننحع 1ص ؟ءرتؤرتن (0هرمصأ ةعوتتتمأان1. لدععمغع ةذطخر كس آلتطعمو 1ع )ءممأبق»

 ءا-مع[41 ءأ آلام ءا-ار مدمر مطعماكتسس ءارو وست ظكستعمد ءغ لكطملتكم دم قكعععمأم سوفت نتن

 (عمعمأعق ءغ هم 2عععمكءطقماأر نلتهع ءمرظانتاتل (ءرط]مع 2 (عركه ءحعماتعممأه 1206 نموتع

 ءيىيعللطسس 0لعصمماتمع 1"ماعستلحضتسس حجععل0لععمصغو طلع هع نص ئللتق (ننعالمدرور 1دععفق ءأ

 (0زمعمعدأزمس ءممزدمععتع ؟01ستكدعر ونتت ممدأغ 11105 قعوعمأت سو ءععلست (عصامعتاتمسأر لأ[ه اهتلت ءاقو

 نأ طاموععمطتمم ءغ مدمرعأع5 متعمرتسسل 5مععامأمضننت هددت( عععغو نتمك طذص هلتم ةنموجتلمعأ انطعم

 ععومعماتس ممضهممقعأ.  طئطصتس طكستستق لعتضمأ - ءل- لأ: 7من“ ظعي 1 هول“ - رع»ان (مأر7“ او

 | ةصصم 874 (ذمع. 11. لصل. 1469) رسما تانك ] مع [ةرطماتقو 10 ؟ز1>عتار هط عمصم 854 نتمع.

 14. 1ءارم 1450) ه0 ةمصمأ 860 (زمع. 11. آل ءع. 1455) طمعتس ءمصاتمات 251غ, ءأ طقصع ةررتعمل

 لتععس 1عتماملفاأب ءآ- لوا" مع هل- هبررام» همم هآ- هاما" ذمكىتومتا.  طمعمتغ دله: آصتنق

 لرعم (ةصرمعد دلم0عمصأتل ءا لتعم رسعمة ءع5وسع معع معرتملم5 ءيمحتعماعمات اع. تحصر اصوتتأو

 تارعزاعط ممدخعع 714معممسم 10ع لتعمتددلسسق ]1ماعع همه ءةدعار نسأل طلقاموتهت» عت 70115

 عمم ءرتتمسغو ءأ منمحترسع ععاطسق هطامتتم ءةضتمعتنعغاو نسمع متستتق ذص !ذطعم ك4/(/0 هممت ءعاتهأو

 تطأ جهل ظصعسن ةهصصخ 844 (ذصع. 2. لنص. 1440)ر ونتم 1101:انان5 عقار مع159عمع1هغو 500

 ريمعأ ءنبس ننستكوسملال ؟عمت"عغو نست أم طمع لتققماتمو ه0 بسس مععبصععععغو متعت كطعتلعطتتق

 يي

 نا
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 ماعوالاو تاطلغلا ريتك هب :!ذاف مايالا .كلت ىف هلمع اميف ترظنف .ىنيعلا دومحم نيدلا ردب

 طيضلا فالتخال بعت دعب الآ هنم ةدافتسالا نكمي ال هنأ ثيحب هنهذ طالتخاو هنس ربكل

 كولسلا ىلع ليذلاك هتلعجو خيشلا توم بقعي اًكيرأت بنتكا نا تيجاف ريرحتلا مهعو

 ليوطت ىف جيشلا فقيرط هيف كلسا مل نكل روهشلاو مايالا ةّذم ىف روحدلا ثداوح هتيمسو

 نيفرطلا نم ةدداقلا ريثكتل مجارتلا ىف تيعسوا لب تايفولا ىف مجارتلا رصقو ةنسلا ىف ثداولل

 ناميلس ك6 إ ليلغلا تيفش كانه ىللف ىفاصلا لهنملا ىلا عجارف مجارتلا نم ارصتخ هتدجو امو

 هلوأ .اضيأ ىسراف ىسادالو م10 ةنس تام ىقايمركلا ىدقا ىوملل موظنم ىكوت ”همان

 نك كلك زا هك ىادخ مانب

 فحسالا ئكرت همان ميلس 7+ . فالأ ةعيسو ةداهسمخو رشع ةعبس ةتايبا ددع ىسراف [ىتاذا]

 18 عل»- عل - 01: ل17 هلم ل نغر ءغ طلع لت عطتتق عد ةصقم عدجتعودعت ر ونتتمع 202511 م5ةع2هغو ءأ

 تترد ردان](1 ءيعمرسع5 عع طملعدمع هرامامصعق م0 ماع ءزاتكق جعامغعم>» م80ععامتل ءأ م عماتق

 ممم مطوع لمصعسس 1مععمدزودعمأار اه نغ متتللد تاتلتكوه زصلع ءدوأ ممكقعأ همتقأ دتاتلاح م2

 ممماعع لزعععددس هماطمععدمطتحس هع معع]ةءامبص مععمومتن مدعم لتلتئععمتعسر طتقغمتمتس

 ععئطعرعع غعصممعأك مهمعاغ عدس كطغعتلعطأ ةعوسعماتم طقسا عععدفمتتر ع ءدص نتتمقأ ةدمعص01 ءعرد

 ودع مماست 50 هونك 5807. مسصتسمكأ ءدحس طفتصالفااع ءآ - لوأرتأ“ لا 1100061 ءآ- هن ام

 مع 7017-67". جاتنمصعسم (ديسعم هطعتاعطتل ّذص ءعدتعماتم ةتصوجت]هعاتتس حصصمتاتتتل 10 هعتانق

 ءممضضمملتق عغ طامععدجطتتم ممعطامطتست متستق طعععع (اعدعامسلتق دمص ةععاناتق ةانلل7 0

 مماتسعو نغ رصمز م ذم0لع لسم]تعأ مهعممع ععلسصلمععع تاتلتادعو 1همودف ظن تص طاطمعهمطتتق

 لعهوتط ءصلتقر ءا دطأ طاموعدمطتمم طعععتمدعع دمك عمتمر ذطخ ه0 طا-11 ءارعا 2كم( ءمصكتوعت

 طلع ءصتنص زمكسمسد (مصاتص)ا هدصقتع ةايلننت. - 7241. 5ه1ءزسٌم - مم عار !ئطعت

 ىك0/ءازرا منان. (ندصصعس سمعت ءانتت و ةتعام» ع 81011 قك1تنعل# 16 عرار متنقو دصصم 815 (ذهعم

 13. قرع. 1412) رصمرتطتم. (نمعصعسم معمستعتس» ءيانكلعس ناطدلخ 40م6 ءلتلتغور ونم0ل 18

 1ع من:

 اكمورصستمع آ0عءأرو ننأ ءدع ءةلهسم هع

 7242. 8ظ0ه] عزسٌةمح-ص رد عطور ]انطعع ه0/ءمممبل.  .(ندعصسعا اتقعأعءاتتللو 211101 دل/, عزا ة-

 041-60: ل »نعل 1 6ءد» 710]رمبودن عل كضممعتب ع 7243. 8 ءانس - مُمط عطر انطعم كء/متبأن ةط

 مل 0472 عمم دمتللتتطمسس سستم ععماتو ءا ةعماعم 0لععلس ؟ءععوتطنم فرص مموتطبق. - 7244. 8 عانس

 مقس عطر انطعع كء/بأ امععتعع ءعلتطك هط 1د:/مع 8ءد: 1[ ن/غ» 08788. دصطقم . 10110 .٠



 تا اا

16) 

 ىسح ىبا ىيدلا دعس ىلومللو خيراتلا باب ىف .هانركذ دقو ةنس قوتملا :نوكسالا .ميعاربا نبا

 اضياأ ىناطلسلا ملعملا

 ملاعلاو ابل

 ريثك ليذلا ليوط وقو ىدادغبلا ميعاربا نب ىلع هموقرو طخلا تامس / دئاوف
 ىدادغبلا روصنم ىاو ىربطلا بيلا ىا ىضاقلاك فينصتلاب ةمثالا نم ريثك اهققح بعشلا

 يف سامسلا 0 ىسدقلا دماح وبا هصخلو عانقالا هاهم داجاف ىوفدالا معهرخآ فئاوطو

 ةلمسم «*» ثيدحلا نفذ ىف هتافلوم سرهف ىف هركذ ىطويسلا نيدلا لالجل حامرلا رابخا

 اعلا خيشلا ةلاسر اهنم ةبوجا اوبتكف نطابلاو رعاظلا لا هيف فلتخا ام ةلمج نم مامسلا

 ةلمتشم [19 ةنس ىوتملا ىفاشلا] ىطساولا ميعاربا نب دكجحا سابعلا نأ نيدلا نامع ككازلا

5 

 10 ركناو ىعفاشلا هيف ملكت دقو دادغبب نيتنأملا دعب تريظ ةعدب هنأ همالك لصاح لوصف ىلع

 تيزانع هتك لمس ةيردم ذص قىرتاع 161 قرصتسعتممدهكتستتق , ءأ ه ل1ماله ذو'أ - ل - ل

 اا 1]1منمت» كتلامصأ ن2 عععررا معي

 7243. [] رد ع]-هءورسف 16 ع1- خ1 عرس. !ط0هنيضممع معاذ ءغ طنهلتو

 مطأ دمسم ه0 ين ئععملسمست تاتلله معم1عصتصطبت. ع 7240. كزسقاأ ع1 - اعطقغأ ١ع

 عم عرس هاطمر مماهع هعتاباستمع ءزاتنكوتتع ةتنعمهو ةتنعاما"ع ل8 عزا آان" لفن: 6020.

 رلزع ]نطعع د0 1همعده لزةدءناوانممعم ءعيعلامغ ءغ دسلاحتس هحتمتمستتست ءقرتاقتل مجهعاتعأا“ اسععم

 رمصحتسأ زم ةذموت] هعطانع ةعئترباتم كنس مععمومم ؟تدصغو ان (نهلطخ لكل !/هه زرنا 1 هلع": لآ

 11مم“ 8معالاملع ع لتح وعت ةلتتو نسمدست نلتستسك 4ا/عبم# ظدتغو نأ عيت طغصع ععقدتأ

 انطصسوامع 77/7 - ]نبأ ذمهعتمة تا.  ظوقم»د ءزادك قلادع ل نقل (00د8 ذم ءوتاخماسعا ع0 عوام ح

 7247. 1*1- ةزسستلط 11 مهلعط ططغع عل -عتس ٌةطر 1نطععدلتامه 0ع مماتكتتكق ][جطععمتتتل و 015[3116

 لعام/- مل- لف كميرا مى ونسأ (اهمعاماسس ذص ةعضماتع ةصلاتعتم (عهلتاهصهعأتس ءمدطتل عل11018[.

 جده. 3[ءعونو] عع ع]-عزرس أ, يسمعمألم لع مطستقتعمو نسمع ج0 عمه معضاتمسعأو 0ع نتتطالخ

 زماععل مرتع ةعمفسم ءأ ةعحمعم ءماتمع ءهحاععأقمتم ةهقدععأامع ؟مجعمم ةعوسما انت هريتاص1ممعق ءغ هيأ

 نرمم معورممعم ةعقمةعضمأ. لم طتق مسععةممانع هاطعتلعط لمعاسم عا ةهععاج طل - تل - للا

 ك1 1مطراناع قاتسعا 8 عرب 1[ (لف» 11" يناع | ظطقظتنحم ةهمصم 694 (زصع. 21. لمحت. 1294)

 رلمعانتنع ]و ءتزانذ (ممعاماسك ةععالمصعق ءمصخكتسعأ.  كانتالللظق 0ئا011و 0( لزعلتاو عدا طقعع

 3]نيدزعو عوج ممكحتو دغر نسمع ممذأ ةمععسلسس ةععيصلسس 1معلملأ هدتوتصعس طقطستا 5/4

 نيسموسع لع عيد تعاند 1ععلغو ءغ نست ال16 (عيدممع معد دصتقتعمتل 561 مهعافطومل 1]

 تا
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 نيدلا دابع ميشلل عامسلا ةلثسم ةهبش لح ىف عانقالاو ةغلبلا هيفو رصعلا اذ ىف مهيلع

 ةنس قوتملا] ماشلا ىتفغم ىناشلا ىرضيخلا دمحم ريخلا نا نيدلا بطق خيشلل ةلاسرو

 عامتسا ىف اوفلتخا ءاملعلاو ميرص مك صن هتحاباو هميركت ىف دري مل هنأ اهيف ركذ [م1

 لاوقالا تنيابتو ءارالا اهيف تفلتخا ليذلا ةليوط ةلبسم ىو هوجو ىلع ناحلالاب ءانغلا

 ةيينق ىبا لمح ىنا ةمالعلاو بيطلا قا ىضاقلاك فينصتلاب نيمكقتملا ىم ريثك اهصخ ىن

 ظفاحلاو مزح نب كيحكم ىاو ىكلاملا بيبح نب كلملا ديعو ىدادغبلا روصنم ىأ داتسالاو

 ديح نيدلا سمو ىوفدالا رفعج نيدلا لامك نيرخأتملا نمو نيرخآو رهاط نب هللا دبع ىأ

 عامسلا ةليسم نع عانقلا فشك هيفو ريثك نبأ نيدلا دامع ظفاحلاو ةيزوجلا ميق نبا

 ىسحلت ةمتاخو نيبابو ةمدقم ىلع رصتخم لوصالا ملع ىلا لوصولا تمس 1 ىبسوسرطلل

 مت فلاو نيرشعو سمخ ةنس قوتو فلا ةنس دودح ىف هغفلا ىراصخحتالا [ىونسبلا ] ىفاكلا

 طمسلا 00. علا هباتكب هبابل انادع ىذلا هلل ديحلا هلوأ اقيطل اًجوزمم احرش هحرش

 حيسفطممغو عم5 معطعرس عمغعع ععرععط عملتك“  ظمصلعد معدد معامصأ اتطعع 17 - ظ:71جأانعأ مع

 1-1 نيم' لع ةماع ءملح لسطتغحتتممع ص نسمه عداتممع لع دسقتعم و هتعام»ع ذطعتلعط طن 60-عل-0

 ء( 6دعامامعو عسعتس كذطغعتلعط ('ه/اب - هل - ل1: كلتا ]بعت» كلله]ءمبضتتعا ]1216201 ةطقلتكهم

 مررتمع للسكك |[ دصصمم 894 (ذمع. 5. آ2 عع. 1488) مممءطتتتق |, ء01036. تع مسلط لذعتغ 0ع

 نييمعفأأ1ممعر ةتاضتتمس 1داتقأنو ]علاج هتغ هس 1!1]1 كامي دمك عستعأا ءعدعاتتتت مع81ععااتتت ع 015 عططتتلت:

 مغ حمتع 063 معالج عامطسسأا 0ع ءمضصتستطاتق لزعءعدتزه 2دعلمصتطتاتق 1]200دغغ ءةصعضلل 8.

 [1دعع ونموصتع نه3عد5 دطجعممتت» 05ةةءئعمل1 ءمرتقمست م2ةعطعغو هغ لت ععودفع ةنصأ 06 هو

 هراص]ممعمج ءغ ةامطتأح ءيصاعدعمر نغ ماسععم عام جتعامكتس طقصع متهاععتعمت ةعهلمأتق

 مععمسل جعتطتع مهعامسءصسأار دغ (نحدلطخ قللت 71ه, 00 هءاتهذتستتتك لكانت 110/1 0111160

 001182, دهمهعتهاعت قلتم 71هدادت» 80جآال6 0غ, قلطل-ءآ - ددعآنإب ظعمتن طمافا !1هلئلطتتنمر لآ

 لهرمون: ءل ]3ع طلطمع» , خطت كتي قكطله7له) عن 1 لق» ءأ هلئتر ءهغ اصاعال 7عععظأ1015عق

 11 عربي[ - عل - 01 ل هرك م“ ل ]عدمت , ك1 مروع - علل - لأ: 11ه1بمت»1» 60 8 ©دن  (نهنرر ةننن - امنا 1 أ

 ء [فظلتع 111:0 - ءل- لأ» طع لععازف». طلع ءدهفعصس »ع دهنغ انطعع 1[معآرك هآ- لينضم هتف

 همم'نو]ءأ ه]- ءزربا' حج 1ممعرئدم هلتطعب. -ح 79249. < ءعرصغ ع1- م ه5أ51 115 خطآدص عآ]-هوذآو

 ته 20 لمعتممس ملم علمتمدتما معه عمتعملت. (نمدحمعملتسس ذم مع2ع1ه6تمصعتتر, لدم همم

 عع يىصعاسعكت0صعس لتئستعمس و ءهغ هط ظمدمت» 12مل | آ8هوددنعمن] 4ك عا قعم# قكقعو ةصطصتتللا 0

 (ذمع. 9. 0ع 1091) بيرس ممفتاسرب عقال 0طتتغ ةسعام» حصصم 1023 (ذمع. 10. لهص٠ 1616 )و

 ممعاكوسمتل ءمصتتس ءمامعأم» ءآاءعدصغعستم علتلتغرو نست (ءرعطتت» ة0طتخعلتتل طوطعأ ءأ زأو 1آمعامأأا :

 لجتتك 1)عءم. وأ مم5 ج0 ممعغمست هدفت ]تطعم ةنم لمعلع ءاعي - 7250. ظاآ- ظةاسصأ
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 ىف 19ع خنس قوتملا ئربطلا هللا ةبع''ب' ىجأا يلا بخل نينموملاا تانهما  تقاتم»ىق ليمتلا

 ىلسوملا هللا نبع نب كمحم ركب ىأ حيشال رونلا ةبذاجو رودصلا طمس 00 ىكلجم

 ئيوتملا ىكلاملا ىتولضلا دجال ةديصق دوجولا وس حدم ىف دوقعلا طمس م“ ىابيشلا

 اهلوا ةنس

 5 ىقربع ليساو ىبلق ىجش اهمو

 اهمكب مامغ ىف فرب فْلاذ

 سير . ىاسركلاىتشننملا نيدلا .رصانل :ئسراف نامرك .عيرأت : ايلعلا  نضخلل , ىلعلا , طمس . زاد“
 نم اهتالاو امو نامرك ةيكاح نوتاخ ناكرتب ةامسملا ناطلسلا ىعو ىناكرتلا ناويد ىف باتكلا

 دكيعس لأ ناطلسلا بدات ىرعوإل عم هتعقوب ليذ مث ىداطخ هق ةلود رخآ ىلا هبتك نادلبلا

 10 نب رفظم نيدلا نيمال تاداحم تلك هقفلا كي كتاوفلا طمس بانه هاو خنس 2 ليكام

 ىشنم لا دجأ اهعمج ةلاسر ىلاوملا تاءاضمأ ىف ىلآللا طهس ,مه 41 ةنس ىقوتملا ىزيربتلا دمحم

 1[ئ1- 1" طحسستس طالسس ددمت جمس اضم مععاتقسستت لع دتعطتتتطسع دصفتسدتس عمانتل 10ءات دنطنو

 ةهسعاممع 21ه/, غرار - لس لأن قلارضعا ظعتي قلالملامأي 1هطع»#ر ةصمم 094 (صع. 21. كود. 1294)

 صمخكنم. [ه]مصعم. -ح 7251. هزسأ ءل]- ةملننع ركع 18011 طعغ ع] - مشعر 1هتعو

 مععامرستل عا >5 ]طسسصتصتق همااعمدعامرتهو جنعام»ع كهطعتلعط قلقدع 8 ءا» 7101 متت ءل 137 عري

 ءااادلاعأ 801 منيون# كعامل ع 7952. ظنسخأ ء]-هعشن لم لس سمصتلتنسا» ءيللأ لع

 ]دنلع حععممل ءدلقاعمأادعور هتتعام»ع قلقسع#ل 1(12م7مءا# اآملتلتادو ةصقف .. . 120100

 م: /هعرص (همع كج اصعامأا:

 5 آتملع ءىرع دصعتس تم ءرمتتع مععقدسسا ءقأ ها [معهكصمع ددسلتمع معملكتم لمص أتت

 1[كدلعجممع ظطلطستمتس هنأ تص همنيطتطتع ؟:ءطغعتس ءماعع هل عصاتطاتقم

 7233. ظاسغأ عال - ه1 غي ظلسس ءءامهتطلتصتم رصمعيدسأتك هعصمطتسل ءأ دضمز قامأل مععلوع ةالل

 هطاحطكسصس. 11ظزدغمرتم آ[كمضصسمماتمعر سسمتس لال( مق»- هل لغو لك عربمممم ةعععءامتتممكو هعتتطمسمس

 زم مرمعمعم ءمصعتللم لمستممع 1مم سمع "عوتصم لثمن 1[: لتعامم معتمععورت

 تأ 1ةعستمم ]لكم حسمملمع عا معما 5 معامستسس طستع (عععمفع جل هععصاسسلو ةتقومع ه0 ضع

 اسردععأ* (م"مآ لكامل ةيرغ ىرصمكتك ء ممداعج ءىمماتسسمتكتا ىمصلتعاتمصسع جللتأقر لسحلت

 10 بيس لمتاع"ةر كدلاحمت كاع كمثل 21ه]ء مرتد عل معمعاععامو هسمم 715 (ذمع. 7. كتم 1315)

 طقطبإا. - 7254. ظهزرسأ ءا]-[ءرك ق1 ظل ةاماسأمدئاننت ناتلتاستات مطعاتمكلت 0ع زانال5-

 مسملعماتم. "لح مماطسصتسمه هتتعام»ع 12( -علا-لأ؛ ه11هاهمر] ع١ طع ةلمامعس» عل "1ع" عفو

 ةصصم 621 (لصع. 24. لقص. 1224) رممعطتم. - 7235. هزسأ ءادأ] ءةلتم ظل دلع [ةكانللا

 مرععازمعسمس لع ردهصلمتتك لنملتعتس. "1!'عمعاماسقر نسعسس ل/تنتما قل بروي # هعععءاهكتاتقر 50ءاطق
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 ءابدالا روحن .ىلح ىذلا هلل دمحلا هلوا ىدننفا دكعسأ ىلوملا مزالم !.”ب ةنس ىف ىروصنملا

 قوتملا ىرابنالا نبا [نكرلا ديع] تاكربلا نال وحنلا ىف ةّلدالا عمس ما لا روذشب 1

 بناكلا ىلع ب لايكام ىيدحلا وبهظل ىسراف ريهظلا عمج 3 ربيهظلا مسي اأن هب [5] اخضمس

 ةببخ قدكل وعو يسيدورخالا ردنكسال تابعيبلحل مي 1 بنك 34 م نايكلا عمس أ هح ىدنقرمسلا

 2 دوجوم لا تالاقم نامت ىو سوفيليف 00 ردنكسا لعبد فمياوطلا كولم 0 3 ناك ىاحسرأ باتك

 نب ىيحي لقنلا !ذه ملصاو ىاصلا حورلا وبا اهلقنو ىلوالا ةلاقملا هل فلوملا ريسفت نم

 ىبهحكي اهلقنو ىنايرسلا ىلا ىنانوبلا ىم فقحسا ىب نينح اهنم ةتلاتلا ةلاقملا لقنو ىدع

 اهنم دوجوملاو تالاقم ثالث ىف ارسف ةعبارلا ةلاقملا امأو ىقرعلا ىلا ىايرسلا نم ىدع ىبا

 اطسق اهلقن ةسماخلا ةلاقملاو اقول ىب اطسق كلذ لقنو ةتلاثلا ضعبو ةيناثلاو ىلوالا ةلاقملا

 ريسفت دجوي نيقرفتم ةفسالف نم ةعامجف رسف نم اماو اضيا ةعباسلا مجرتو اقول نبا

 ريسفن لقن ىنم رشب ىبالو ليسب كلذ لعف ةعبارلاو ةتلاتلاو ةيناتلاو ىلوالل سويروغيف

 31ه1]1دع 4كع'20 2 عءربل2# جهدتلسسعو ةسصم 1037 (ذمع. 2. 8عمأال 1627) ءملاععلأور ءغ زا

 هردسك عدن: طهتك 12 عمو وست زسعجتلد طسصسقفمأاهلتق هة61010ةمرحتس ةرطقعضتلتو هعممكتغ عامي

 7250. 5 حرسنم' ءا- ح0111 عار جدنلتلأف ةعوجتتت عه م1113 0ع ةرصاقتعلو ةتتعاماع لم 1

 | 67-450- هاجم: ] ة1ا:- ءامطمةر ةهمصم [577 (ذصع. 17. ظلمت. 1181)] ردمةانم.

 72537. ظكدرس'م' ع] - جدطتع 11 نوسس'أ1' اظآ1 - 1" عوطتعو ةنلتأم هل همك ذص 5م]110عع

 1 عما" - هل - لراتم ةسعامتع "لهه]رأت“ - عل - لأنو 1101 هتنت» عل ظعت» ل8 كمرردم»عمتنل# ذة تطقم

 طمروزنمب - 7258. خكورس'م' ع] - اعزعفسو مطوقتعج هتتقعات] ادم. ونسمع ه0 ]ذطعمو 0ع

 طتمامتتم مطوعقتعو مععاأتمعا ءهغ قلععحهحملضستسس ةيطعغملتمأ ءمكعتس ةسعامظعست طقطعأال 01615

 اطنع 0علتغ ع« انطعم ةقعمغماعاتم و ءغ ععوعمهصسأتطسق ممدغأ كلعدعحسلصتنس طتلتممأ ظلطنتت 7311 ةعانتل

 ععمضست» معلمعتمتطاتق 1همدتغ. النصغ هعغم ]انطعرو ء ونتأ عازب زماع2م1ءامالممع 12015

 رمععمتمعو ]طعم معلسسك ءدغار يبعد 48771, كلغ ممح ءىاتغ, ءغ طقصع ؟ءموتمصسعتس 7/6

 وري ملغ حءءمعمتكحس ءلتقتم طنطعسس (ءعاتستل 1)11071:62: ظعءتن ل ]مع ع يوععو 5عاتت0ع

 دس هةرتحعتسس اعدصفاتأتغو ءغ 7 مليرم عبو قلل هع ةيمتمعم ذص ةعهطت نتن. آطاطقاتتتلت 0

 قل ءعدعدملعرع (متطسخ ل155 عمم هصتطسق ةماععرر طعادطتق ءقأر نلتمتكانتات مزأ102 ءأغ ةععتصلم ءأ موك

 (ععاتقع هعماقأز طقم 60.146 مع طبعن مممعاملتك. 1طئطستسس نستصاتتت 10لعجت (0051/ 176

 ةلرععام6 ىمك ىاتغو هع ممهتاعع ةعجاتستسا دئععطلق كععتسسقءعقمدزأ.  طمصعم ماسعست مطتلمعمزطت

 للم ءرعأ ععمعتم همدنق ماعم م ءامأ ةسصغب زأه ءعاع زمحعمتطس 1ماععممءامتم انطعأ معهستو

 ممعصلتو اتت ءأ سمعا ه ظوعمطوسم ءلتكأو. 10م ةعنغ 8همننيم. 10 ءتصملع قكلنع 81517
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 ىف مالكلا ىلا وهو ةعبارلاو ىلوالا ةلاقملا ضعب  بينرك نب لج وبا رسفو ىايرسلاب سويطسماك

 جرفلا ىنالو ىلوالا تدلصلا نب ميئاربا مجرتو ىلوالا ةلاقملا ضعب ةرق نب تبات رسفو نامؤلا

 ليبس ىلع سويطسماك هلامكب هرسفو ىوالا :ةلاقملا ضعب اريسفتا ذمادق "ىب رفعج نبا ةمادق

 باتك وهو شرعلا ىلا ىمورلا نم لقنو ىوكنلا ىيحي دكسفو هيف لوقلا طسبي مل عماوجلا

 ةعامج هحرش دقو عماوجلاك حرش باتكلا اذه ىلع حعمسلا نبالو تادلجم' رشع قى ريبك

 نايدنس 1 رابخالا رداون ىف !اذك معركذ لوطي ىمم معريغو ةيمالسالا ةفسالفلا ىم اهدعب

 ةغلب ةمجرتو خلا بجاو رب ناقشاع هرح رات بش هل زا هك ار ىمركم ىانتو دمحلا

 بتاكلا ىلع نب دمحم نيدلا ريهظل ليقو ىنيوزقلا ىركبلا ثيحم نيدلا راضتفا ىماونلا

 نم رعاش ىقرزالا ميككلل هنأ ءاملعلا ضعب طخب تيأرو مسالا اذهب موو باتك ىنيوزقلا

 ىف ىتيكانبلا هركذ !ذك همءاب هتاشنمو هتافّلوم ةلمج نم وهو روباسين كلم هاشناغوط ءارعش

 لماع 1آطعصتماألل اماعع مع عاما ممعتلم ةرعتمعع ؟؟عياتخ , ءعا قلادع لآببدعا عبي ]عننا مدهاعس

 ائطعأ معنسأ ءأ سمعت ءيسوتع نقوتتع 50 ءممسغ 0ع (عصمم»ع ةصاعع م ؟عامأتك هدأ. 100 عرد

 مدولم 1/807 ]لق معرب (م»« ممسك عس اتطعأ معكصت ذماععم؟ءامطتق ءةار ءأ 1[ ه]غ آثءن- هاما

 لتطستس مسستسم ]1هسم ءأ هطغععسمسم مصحتءعاتك. لازم »مز (000ل ندم ا عزو لرمت» أذ عنا (00 7

 مويماعم اتطعأ معست ذماععرتمءاماسم ءعىغر (ماصصت ![ذطصتمت ةنكعت '1'اد يتقاسم الجو انك ةلكاتلال علان

 ععماعماتتق ءممزمةأ4مرتطسق رو مغ ؟ءععطلق طععع1 هعتطسق ءمرص مرن عطعمل عما.  هرععم ءزسق ةصاععما عد

 (اماتمدعسا 7 6/نع (ءمسسفأتعتك ءلتلتا ءغ ع ععمععم ]امجتم زص ةرهطتعمتس اعههمعاتلتغو نطلع

 رددعمسم ]نطعع لعععس ؟هلسسستستتسلا هدككتق عقار ذص ننعلت ط072-ع/ومتر] ءمرستس عماقتتلاتللا ةعهرسأا

 حل رمملسس جرتطمععسمأمسل. 1ممغ طمع مامععم مطتامةمرطت اكلدستعأ دلتتومسع هردنتكق ءمسسسعمأاهأت

 ممصغرو نيمو عععمفعر"ع ماصتع [][همومتد يدع ب 1م نيتلعس ذص ائءمول» هل- قلبا"

 اعز 5 0 ]ءيزطبرب ا 7239, كزملطأل - مقسعطر انطعع ثنسلل مخ, ةسعام»ع ى]رعرررم - عا - ل

 1101متر ]7 عزا ىللغ اظعرو 3له]بمروتسعل 12 ءءمقعأع 3لءنمءع» الغر دمصم ... دصمعطتم. [ططتقغعمعتم

 12عام معيوزعع هعتماحر نسمع اه زصعاصتغ: 1ةمسق ءغ عامعتح طمصمعةصالمو ننأ ع علو

 ممعاتك هطقعتعمع ةسمصاتست» تنعالمتس معع ءاعبر ءهغ ةط ارك ]با» - هل - لقطع هةله] مسعف

 11م: ©مسبماس ذه لته] ءععاصصص ممعامع عمم عمل عمو قام آلغ هلتخأ ؟هاسصاأر لدعم“ -
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 ها

 ان ه0ل- لأ: 11ه]مسسعل ظعرب للغ ("مسماسع ظعتطو ( 76 مل) ]تطسسست ةعضبدتغ طمع انطحلم
0 

 هعمهأ تلو عغ مط دلتوسم حتعم لمععم رصحمتب عتق ه؟عضماسس 1ععتر هردته مع“ ءعممع مدعاتعم ءأ

 ممعامع ج0 حسافنس 1ع مي/م]بك اطتعحطمسعمع مضمعترتم اعطتعمسلسست ءووع.  (نءعاعر مغ

 آن( 6ءذم آلتعاممم (ءعاحاسعر ماعم طسواسق هرعرتم عغ ةعكترام ءاعومصاتم ائتطعع انادلل ءّردق-
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 ةيفلا باتك هتافلوم ةلمج نمو مداصنلاو ظعاوملا ىف ىقرزالل همان دابدنس ّنأ هيفو دخيرأت

 ريبكلا ملاعلا دنس دكيسفتو دوهيلل باتك مالوع ردنس .١4 كلملا اذه ةيلوجر حتفل ةيفلشو

 نب كمحن هللا كيع وبا وهو ثيدحلا ىف هجام نبأ ىنس دا“ خيراوتلاو ددملا هيف اوركذ

 حرتشو ضعبلا دنع ةتسلا بتكلا نم سداسلا ومو 0 ةنس قوتالا ىيوزقلا هجام [نب ديزي]

 لالجنو ,1 ةنس ىقوتملا ميلق نبا ىاطلغم نيدلا ءالع ظناكلل تاذّلجم سمخ ىف هنم ةعطق 5

 ننس ىلع ةجاجزلا حابصم هامس امامث 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا

 نب ميعاربا نيدلا ناعرب ظفاحلا هحرشو يلا ماركالاو لالجللا ىذ هلل دبحلا هلوأ هجام نبا

 نب دكيحكم ىنيدلا لامك خيشلا هحرشو م71 خنس قون ىمجكلا نبأ طيس ىلكلا ديكم

 لبق تام ةجابيدلا هاميو تادلجم سمخ وحن ىف م.. ةنس تام ىفاشلا ىريمدلا ىسوم

 هدداوز 2 ةخنس ىونما ىفاشلا نقلملا نبأ ىلع ب رمع نيدلا جارس خيشلا حرشو دردرصكت 4(

 م ام هاهد تادلح 6 نامت 8 !يناشنلاو ىذميرتلاو ثوأد أو نيكهحصلا ىنعأ هيما 1

 رسملأ هتس عت هتك. ه27:0660 - ةنتوعأب جل مع” معز ءمسصمستطس ءفصاتسعمع 01 لغ مدههعم ءانعد

 عع طمصح مصقتاته. 1م ءزسدكلعس ةءضتماتع انطعع لق /ثورو# هع ك1 عابر دمك عصتطتت و لانعلل 4

 وص 1 غمععت للطقم معكم عاتق لك دصسلحتس ءمرضممداتام. ح 7260. ةدص لهم هلأ دن 1.6. كأم5

 رسسصملل. آتطغعع لملم عمضتسر وست ةعمطتعع ععطعتست طئاتقلأ 5ده عصتتست هلعمت عدكم  (نهدصسع-

 رتمعدجمأتت“ 1طل مسيصعت] ءه جعرمعي ع 7261. 5همعم 1[طص 831 عطر لنعاع 1آمعامواتع

 31مطحسس علتف. (00عدع جلتغغممتتست هعجأتكر انغ همدصاتلاا ةامطسمغعو ععرت قات ل7١١

 1101م0 [ 17د: 7 ءجا0] (هسماسغر ؟دلعم لظل» 114ع]ب لتعطتك ءغ دمصم 273 (ةصع. 8. لص

 886) ممجكسعو ءها11ةععأأ6  دمععم ءرسدك نستموتع ؟0]نستستطاتق ءمرصصس عمامكتق هىغ طقطتلتم 5

 را6]1- 0 - لف: ه11هعج1/ءامغ طا: (078:]. ةمصم 762 (ذصع. 11. ألهك. 1300) 2015اتاتقو 0

 ةساعت» لوث] - ه4 - 01 للف - ءآ - «مابتجعت>  ظعتن لطغ 8ظعءعا» كمياقر دصصم 911 (ةصعب

 4. للص. 15053) طم»ءطتتقو 1ص انطعم 21:ءا6] ءآ- عهز(ءأا هله المتنعتن 17: 214ءعرو وبنت

 رام زمعارزغ: طدسم آ)عم مدمز ءدامغع عغ ععمععمدتاهأع معدعلتلم كع.  (نهرصتتع21105[2 0

 ءلتلععما طفقأم 8م ن- ءل- لأ: 1 هاكر» ظمورف 11ه]رمدتسعا ظملعآاتخر ؟دلعو ك1 1ًانتن-

 ءلمزعءرب# لتعامك ءغ همصم 841 (ذصع. 5. للصلع 1437 ) سمعك - هطفتال 2ع عمم]- هلل ل

 110ه ]يمترن7» ل 1 ءدن للعم 10ءرمك# كطحطتاح حمصم 808 (مصع. 29. لصوص. 1405) 22015تتنقو ان]ا05

 ازطعم 226(يءع زمهععقتمأاتك سستسوانع قسعلغعع ؟هاسستمسج ءيدسم]ءءاتطتعز جنعام» عجم هطتتأو

 حماعوسمتسم ءنصت معوعهتمدععوغ ب هطعتلعط ك2" - ءل- لأ: »هج ظوتن للغ آان: - ءارسم]مععأقلا 0

 كطمتتادو همصم 504 (ةصع. 11. ةكسع. 1401) مظم>(تتتقو ونتنأ 200:(مسعسأم ءملتعتق 50 عتتتمسوالع

 ءىماوج هلت مصسست ءمعمورج ءقممصتعفر تاضتصسوتتع :852/14/:, قلاع 1020من, قة ةلعأأ ءأ

 رءعمي76 0م ؟ها]سستمتطاتك ةعماتعستغ, ءغ انطعسسر كيده ءمرسر موز (همعتس دعمسمع ال21 0'163عأ
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 ةنيسلا .:مدالا /ىقابأ موق هقفاو (عْوَم نايب ةعبطخت, ف ىحلاو جاما نتا وتم لق ةجاحلا هيلا

 هوءادتبا نيقابلا فقاوب مل امم بئارغلا نم هبلا ياتح امو ىنكلاو ءامسالا ىف لكشملا ظبض عم

 ىندملا ىداهلا كبع نب ىدنسلا ىنسحلا وبا خيشلا هحرشو ةتامئامث“ ةنس ةادعقلا .ىذإىف

 نبا ىنس دا“  اهيلث ىتلا نم لاوشلا ىف غرفو لوقلاب فيطل حرش وهو 111 ةنس ىققوتملا

 ىبأ حنس انا“ الإ ةنس قوتو -انسح اًبيترت“ ىسرافلا نابلب نب : ىلع هبترو. ظفاحلا نابح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىع تبتك لاق 0 ةنس قوتملا ىلاتسكسلا ثعشا نبا ناميلس دواد

 تيدلدح فالأ ةعبرأ اذع ىناتك ىف تعمجو ةتنمض ام تبيختنا تيدح فلا ا مّلسو

 هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسأ ىنسح نم ىناثلا»و تاينلاب لامعالا امتنا اهدحا تثيداحا

 نيب لالحلا عبارلاو + هسفنل هاضري ام. هيخال.. ىضري ىتح .انموم :نموفلا . نوكي: الا تلاثلاو

 هناقبط يف ىكبسلا ىبأ لق جباصملا حرش اجدلا جتافم ىف اذك تاهبتشم كلذ نيبو نيب مارلو

 دمصأ 800 (تصع. 24. عما. 1397) ةصععرأاو 116ه امهر»نمد5 ة!ءقأرغ ءا-آرارعأا هله كونعت» ةظانو 21 لعاب

 زودجت دز. آم معمعاؤلممع هءعاععمج ذماعع ط[سمتسم8 ةعرع ةمععتسأاتسق لعمعتطتغم نست كي

 عم يمقعماتسماب هءاطمعءمرطتح ممسصتصتست ءا قمعصمتستسس» لتلك قلتمدع ععطسخومسع ةتمعتل عطس

 حج0للنا5ر نستطاتق هردتق عدا عدع ذتقو نستمع كين ءءاععقه ممص ءممقكعصاتسمأ - لعمتوسع ذطعتلعط

 لاء مدنا كأن ظعرا قلطل-ءا-] الع 721ءلعسفر مصمم 1139 (ذمع. 18. قكسع. 1726) دطم5( تاتو

 كتزنك مرسم عمامجستك ءاععحممق عم (عدعاسك ؟عنطج امسطتنص 20] عاج طقطعأو نسمع ءةحراتعمأو

 هع رس عممع كذطعتككمل مصمت متم[ عدد هنعام15 م12 عععلعصاتق ةطقماسمتق عوام ل 72602. ظومعم

 ا
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 ةرلطص 1[1دططخمسر جلئانمصتتصت ءكممنق هط 11ةلام لانع 8ظ1هلا متن ين]1ععاصصتب وعننما ل

 186: هانا: ]ل686 هصصم 739 (ذمع. 20. لصسلع 1333) دهمعتسقو ءوطعوتع 0تهممكدتا.

 7203. كمصعمد كطت 1[ ددعن 0, (مهلئامصحتتتت ؟ه1ماتكقور هط للاي 72ع:مننأ كه07ءند م: طاندو

 4ود]مال كءزععاميسغر هصصم 273 (ذمع. 16. للحل. 888) رسمءاتمو ءما]1ةءابسس٠. 8عضرقتر هثكو

 ينسععمام دهتللتلخ (عدلتكممست ه معمزطعأت جعععمجامستتتل: ءعدع ته هعاععت ممالم5هو ونتهع

 مرسم _معطعملتو ءعغ تذص طمع رصعم اتطعم نسمعسم» ههتللتق ءعا هعغم (مهلئتنمصمعق ءممعععدأو لتقف

 مرمطمع لسحتي ]1 نسمع طلق ةتستلعم ةدصغ 5عآ1 ممزتسق ه0 ةده جعععلسمغعز دع طلق (ميضسعم

 وسحاسما» طقتستمأ معاتعتمدم هيكل ءاسمأ“. 2ثبع طمعع يعن 1"معام (امصاسنت ءدع ةصاتست ءممعتلتتق

 عمان ماسع ب ممعمسلم: ممم ةعامع حتعأ 8لعأ ةلعصتست نأ هي ريتكأعععر نتتقمع ءأ ممط

 40 بيرمع ةريصأ - معم«/مم: 1”1لعاتك صممص ءةغ 8لعاتقو لمصعع طعمععماع ظمتعت مصععلتغو س41

 ةلطأ زمن يممععلتأا - نبيمسم: (طصمل !انعاسسص ءىار !ذنسعغوم زاعطوستع 0000 ذللتعتانتس عقاب ءغ

 ماع تعصتتسوسع ععق لسطتمع ةيصام 1اهتم ال ع/ ملقا ءا-لمزم اءعوئاستب نأ ءمطصتت عما ةعتتق هزنعجتق

 1/1 ءوماأ ءىاع لاس - ءاومازع ذم ةدتك 1هامعما: طظطامعع ةجرللمعع, اموستكو ذص ءملتعتطسع 8لعأ
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 ننس ىلعو هيلع ميحصلا ظفل ىالطا نم نوشاحتي .ال ءاهقفلاو مالسالا نيواود نم ىو

 ديع نب ميظعلا دبع .ىيدلا ىكر .دهرصتخا . دقو, ىهتنأ دواد نأ. ىنس اميس ال ىذمرتلا

 رهز امس اباتك هيلع . ىطويسلا فلاو ىتجملا .هامسو 404 ةنس قونملا ىرذنملا ظناكلا ىوقلا

 يزول ,ميق نئاي قورعملا ركب ىأ ,نبب تك ابذعو انضيإ ةيضاح ٠ اهيلع هلو. ىتعبملا ىلع قولا

 قوت ننسلا ملاعم هامسو قاطخلا ميعاربا نب دج ناييلس وبأ ةحرشو 0 ةنس قوت ىلينكلا

 ظفاحلا هصّقل ملا معلص هيبن ةّنسب انمركاو هنيدل اناده ىذلا دلل دمحلا هلوأ ."٠ ةنس

 ةلاجم هامسو 745 ةنس تام ىسدقملا ميعاربأ نب كمكم نب دهأ دومكم وبا ىيدلا بايش

 حرشو دوأذ نأ ننس ىلا دوعصلا تاقرم هامسو اضيا ىطويسلا هحرشو ملاعملا باتك نم ملاعلا

 ىف نيجحصلا ىلع هدناوز ه.. ةنس تام ىفاشلا نقلملا نبا ىلع نب رمع نيدلا يارس خيشلا

 قوتملا ىفاشلا ىسدقلا ىلمرلا نيسمل نب لجأ نيدلا باهش جيشلاو قارعلا نيدلا ىوو نيدلج

 40 ةنس قوتملا ىجئاشلا ىنميلا نيعد نب كديأ نب ركب وبا نيحلا بطق هحرشو | م18 خنس

 ردا]ورسإز عموم دار ءغ لس سمععتاأل ممص جطقاسعساور ءمه معمطقق (اذ2/47) صمص دئتطتتلك م8

 نساس عميس هجم عالدعع نيم هعل1مععم 1071 طمع امهعتتمأادتمر 7123 عءاراتع 160

 رىورنعت» قللع ]8 معمتعلت. 1طمعع ذللع. - 1طسرسم انطصسس طاقطاتق 7عءزبأ - ءلل- لذ: كطلاد ءآ- هاهأتنا

 1[ ءرإ قلقا - ءآ- ميم ل1002" ةو ةصصم 656 (ذمع. 8. لهم. 1238) رصمةةتاتقو خذه ءرتامطتعم

 يعوتغ 201ز1ءعل6 ممددتمهتمسسو 830 نسحس امرك( لنطصسس ةععتمدتغ هملت“ ءآ- "ها

 11/-11: راع دممعالحطتسصت. 10 لعد عاموذدمه ءعلتلتغو ءا 2101 مستنعا عري كلغ ظعطم» [طمصطدلتكهو

 داعم 157: (0هه نة - ءازرمتسعةيرءا لنعامك ءغ ةصصم 731 (ذمع. 11. لآلمتأ. 1350) دصم[انتتقو ءدلال

 مععمهممولا عا ىمضعدتك.  (نمسس عمامسهمو ص 70/ - الورنعت: ةعهتمدعدسصأ كلا هد/ءعدفت» طهتسل

 186: ل هآقت» 111ه/1482. دصصم 358 (ذصع. 3. لدص٠ 998) 2205متلق و انتل اق 011111101851 انق

 116477 ل01 - كموعب» دمك ىتمامك ءىأ ءأ زله ةمعلجتغ: طمسك 12عمو ونسخ ممع 24 ععازوأمصعتس

 عمم 0محتغ ءغ كدصصسو م20مطعأودع عدن طمصمعوكتع ءاع.  هنمعد طسّنق همت: عماقتلل

 هيعععموتغ فطن هلءاأ - هل - لأ: قلاع 01ه]تستنا قات»جعل عبي قله]ءمتجتنعا ظعت» لا” هلرت

 116عه00عم#, دمصم 765 (دمع. 10. 0ءام 1363) مدمءطسقرو ءيئامتس ءعمكتنع 174/61 67-8187

 815 171- 21ءامخ ممدصتسهجذا ح امير 18, يت مرصصعمأمستستت ل112" عمأ ءآ- 0110 216 5017

 لآ 12هممبب0 ذمكعتمدتغ ل هظطعتلعط اه" - عل - لف 0م" ظعت» كلغ 1طن ءابسم1هععأقلا

 كطمظتامو ةسصم 804 (ذمع. 11. كسع. 1401) ممعاسعر وت 2001همد عمأه ءعزاتق 80 ن0

 رم لسمطتق ماطستمتطسس ءدعراتعمتل رو مدعاععوتع 117ه - هل - ل1 1ع ءأ ةذاطعتلعط

 51 ]آن - هل- 011: مل ات»نءا 8 ءزاس ءا]رمدعت» 18مم ©00ي# كطقطتتحر ةصصم 544 (ةصع. 2. كاتطم

 1440 ) رمدمعطدتتق. -  طورعم هووععترب قاع 12هيمتع01 فدصتسعمأملت ةدصأ 06018 - هل- 01: آنا

 86“ عرج لات»عل 8ءر» 10ه: 7”ءرمعتت# كطقظتاهم ةصمم 652 (زصع. 21. 18 ءطغ 1254)
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 بنتك ما" ةنس تام ىقارعلا ميحرلا ديع نب لحأ ةعرز وبا دحرشو رابك تادلكم عبرأ قي

 ىاطلغم نيدلا ءالع ظناحلا هحرشو هبف لاطاو وهسلا دوجاس ءانثأ ىلا تادّلجم عبس هنم

 ىراضبلل هحرش ىف ركذ ننسلا ملاعم هامسو قاطخل هحرشو هلمكي ملو ؛ ةنس تام يلق نبا

 ةيزولمل ميق نبالو ةيهقفلا ثيداحالاو ىنسلا نايب عمج هيف دواذ نأ نم كصقلا مظعم ناك :

 5 هراصتخا ىف نسحا دق ىرذنملا نيدلا ىكز ظفاخل نا ركذ ةروكذملا ننسلا رصتخم حوش

 مل نا اهنع نيكس للع ىلع مالكلا نم هيلع تدزو لصالا هب وه بّذه ام وحن هتبّدهيف

 ىلع مالكلا طسبو اهلطعم مقفي مل ةلكشم نوتم ىلع مالكلاو ثيداحا جاحكصتو اهلمكي

 نع هلأس نم ىلا اهلسرا ىتلا هتلاسر ىف لاق هاوس باتك ىف اهدجي ال رظانلا لعل عضاوم

 ال امو هتنيب كيدش ىنعو هيف امو هبراقيو هيبشي امو جكصلا هيف تركذ هباتك ىف دحالطصأ

 10 لوالا عاونأ ةسمخ ىلع مالكلا اذه لمتشاو ىهتنا ضعب نم محيصأ اهضعبو ملاصف هنم مهفي

 رصمعاخسسقو صلاتك ءكقرستس عمامعانك نلطماتم» ؟0ه]طسسستممو دمهعمه مصاتنصعأ - قللت 7مم لارسعلف

 ]وزن قال- ءل-”ءافس 1" عالمقرو ةهممم 826 (ذصع. 15. ])عع. 1422) طم>طتاتكر نلتأ ةعراعتس

 (مماصتس ؟ه]لسسصتسمع ةاتخ عرس عضاأمضتي تطأ تطغععسك لتكمسأوحتغ عا ةطدقطتقو هعقربستاأ نقوتع 4

 ءىرنغ دصعلتسس 0ع هععاتععمامع ذه جلمعدكتممع كورن بيبرسسستقوو - 11ةلقطنت لك/غ- عل - لأ

 11م جا/ءامل ظءر» ([47], ةهسمم 702 (ذمع. 11. الوكت. 1300) 2010ا5و 011 0111111681511

 ممص جطومارزأ - 7676/2, سسك ءمرستصعمأممتتتتلل 116477: 177 - هلورومب»و ذمهعتمةستاو ءااذم

 ىرسسعمامسم ه0 ظلم": قلاع 12مم ذمومتغو كاملاتغ معهععلمستع ةهعاه ءعغ ه0( همعض

 مرمرطعأتعمم ءىمالتععععر نسمع لسعكمسن0[عصاتمست هةرععامسأل 187 مبرر اننا» ءآزمتاتإلعأ  همططلع

 رد عما مضت ءمزامرسمع ]انطعأ ىكومع»س» ]سام ءلنلتغور هان 7عقق- ءل- لغم لهل" ذموستأو

2 

 مهمعيأع 1>عرعدطتق ءقأ لص كه ءريتغمرسعرو نتمنا عيم ءممععحتر ةلعتأل 1116 ةععطعأ وس

 مر عدعععمتب تكوسع نسمع لأ طعروغ ممكه 0ع ملل ععاتممدتطسع "هلت مصحح 200103 ناتقهك (ةعانت عطهأو

 تنررح عمق ممن ةطقما لت فدعأو ءغ يمعععاأم ملئ مدت ءغ لت ةدءعامنتم 0ع غءةوتطسم لأ عنان هرتطسع

 معياوعامج صمص ةرعتععأاو مغ ]همعتسف لع ]معنه لتممسغمكتغرو نسمد 1عععم»» ؟تجع نص ملثم ائطعم

 مممعأاع» طسصع ةصكعصمتعأ. لم ]زاعتعر ونسمق 20 نسعصلمتسم دصتقتاو نين هس 0ع (ةستضم]هعم

 معيتادمختستر لسه ذم اتطعم دكتك ءةدععر ممممح عمأت 8طزماتمحت ذطترو ذموستغو, هلت مدعم كم1

 1. ء. مرمطمعو ع( نسمع طلق ةئيسصت]ع5 ةيصغر ءأ معمجتسع ه0 عمه معععلاممأاو عغاتص عتيلطاتق

 0ءازل نغمه 1معانمع ةرردععغعو ندمت طعصع لعدم معاعهحترب ءغ سمع 1زماعع عمه ممص ةماعلا! كدصاتتو

 10 ء( (مسعم ه0 معوتس ءمامصلستت جامع ةنصار جلتمع ةساعت ةلتتق معمطأورععم ءدذع 1008511111. لس
 2ك تاير را يم ىورتاو

 [آ1دعع ز]]1 نه. 11هعع مععطم نيتسوسع ععصفعتتط ءمرص مععطعصسلتصسغعب لممصنتلل مصتلم ا؟1(201هصعع
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 1 1 درعا 4 و
 دربخل جيكدصلا هب ديري نأ ىكميو هيبش ىلاتلاو هناذل جيحدصلا هب كبري نأزوججو جيحدصلا

 امو ةهلوقو كيدش ىو ةبب ىذلا عباولاو هتاذل نسكلا نع ديري نأ ليمتكيو هبراقد ثلاتلاو

 اكلناسص ناك لينانعي مل نا سماخ مس وهن كياشب سبيل 0 ىذلا ةنذم مهغب 5
 ان 0000-0

 امسق ناكو ياجتحالل حلصو ةعومجلا ةييهلل ىا هريغل اًنسح راص دكصتعا ناو او طقف رابتعالل

 ثيدحلا مولع رصتخم ىف ريثك نبا لاق ةيفلالا حرش ىلع ىاقبلا ةيشاح نم ىهتنا اًسداس

 نيحدلا بايش هحرشو ىرخالا ىف سيل ام اهضعب ىف دجوي ةريثك كوأد ىلأ نسل تاياورلا 3

 1 دقلاب تام ىزملا بادعأ ىم ىسدقملا لالف يد مهيعاربأ ند كيمكم د ديأآ دكيحم وبا

 خلا ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا دلل دمكلا هلوا ننسلا ءافنقاو ىنسلا ءاكتنا هاهسو 40 نس

5 
 هحرشو ] مهد ةنس تام ىفنحلا ىنيعلا ديا نب دوم ىيدلا ردب ةمالعلا اهنم خعطق مدت
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 ىنأ ننس ,48 [لوقلاب فيطل حوش ومو هجام نبأ ىنس ىف اقنأ روكذلا ىدنسلا ىسحلا

 معمطوع (م4842) ىصاصعمكتعر نامتطنق 10ه[همقع عده ةلومتظعمأو نمحع معع هع معمطقفع ءأ

 دحصحع ةسصغر دععتصلم ءدعرو ونسمع اللتع ةئستلعد ةدصغر وتتطاتق ءده ةلومتعممع مماععأو ناتقع

 ها حاآلقك يسمدمم معمطقم ءددع ملعب غععاطتس عمه ءوسضرتععط عملتغر ونسهع د0 ذللهع معمدتسم

 جعوعلمصغر ءغ 1مامععع طلق همه ةلومت 8عمغو نتتهع رع هع معمطوطتلعم عدصغر لسفعأتست عقر

 تطسع 0عطتاتكمم دصحز هن زمعمأو ءغ ودمع لتعتأ سمع ةهاعااذعأ عع دتعر وستطسم 0عءاطتاتاهع دصهز هم

 ممصس ٌدمقتغي طقع نستماكحتت ء]دممعسب ءمصقاتغسسصأو نأغو هذ ممد !0لعتمصأتع و (ةصااتتلا7 000 هذ

 ل سعأوسس لم تع مممعملمس 20 دعوجس عماقم لمست ةهرامع ةلمغر ءأ هك ظيلعتدمغتعو معمطمطتل عع

 عامغ معمزرأاعع دلتقتس ءدتتععمسل ز. عب معمراعع طقطتكتتستا ةععاعت ؟ع]ول متنا مزال ]205160117 1011

 "عام م10 ءدوع م0[ع5دأو ءأ 200 رعمطوو ءهغ ةمامع 31 كانتا عم مط لاتتق1 و ءهغ طقع ةعحامسم

 ء[لعاسمغ ءومدعرت,. - 188 معع معالج ةدصغأ ع عامدذتق 8ءعمقأ جل ءملططمت عا ةعلاتتلل ار ع

 171 ]1عءا/4» ذص ءوتامرنع هرعتتمه 0/7 ءآ- ملقا ددحلامك كوتنعتن قلاع )همت طقطعتع

 لزعزغ مع]ونلممعدرو ذم نسحضسات ةلأتق 1محعصتمطت» رى وتم ذص هلتتع صمص عزغ - لعتنملع ه57ء748-

 م0 - 111: كآن 11ه] متنتنعأ كقتتعا عزت الما مسسعا عت: آلان" ]ا ظعتن ]117 1 هعمل ع

 ق1 دعم لن كمسلسع, 111 6غموملعستتكق ةسصصمم 7605 (ذصع. 10. (0عء6. 13603) 1001ةتال5, ءانزانق

 ء«مصتص عما دسك 17:27 عا - ءعزبعزا مع ل ءابرك ءا- عميبعتن ة1صخعصت ماسك عمهأ ءغ لاجه اصعامتأ: آم

 للعمر وسدأ ]عودطتتل ةانالال ءانرر "ععام معازئتممع ردتعتغ كاع. 8دسفعس عملت (ةمصتسس ءمللتللا عمأ هل انك

 معا عتع له ءانععتسسق 8مل“ - عل - لثرو دل هند ل 8 عءعرن لقلاتسعل لقنم [][آدصعظاموم حصصم

 (لمع. 3. عطر. 14531) مممع طع م[ عأ ذص ماتت هراتق لعمتوسع ءمرضتس عدا ةعئانتا) ءأءودصأعتالو

 نسأ ءعممدتاو (معاسه ءععطح مما 20] ععاه طقطعأو قلق لعموم كيم ءلتلتغ ةنصتم ذه

 كومتنع»» 17: 21/لع]ب ءمدصتسعتت هدضهتاتق]. ع 7264. ظوصعسم كلطأ (0هععدر ءمرناتق 2010م

11 29 
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 نيا ىينس نع نا" فاك اودأملا"ياكاقلا ؟قتشالا تدجمر !١ سو 0

 ةيفيك ىف ىملسلا نمرلا بعل ةيفوصلا" ىنس 0« [7ه»] ةنس تام نكسلا نب نامثع

 وبا وو ىناسنلل ريبكلا ننس ١46 ةيفوصلا ىواتف بحاص هركذ ةيفوصلا خياشم لاوحا

 لمس ءارمالا ضعب نأ ىور ا". ةنس قوتملا ظفاحلا ىناسنلا بيعش نب دجحأ نجرلا دبع

 لك كرتو اهنم ريغصلا ننسلا صخلف ادرج ميحصلا انل بتكاف لاقف ال لاقف حيحت هدّلكا هنع

 ذنسلا بتكلا حا وهو ىتجملا هامسو ليلعتلاب هدانسأ ىف ملكت امم ريبكلا ىف هدروأ ثيدح

 ىلع وبا لاق ىبتجلا نوديري امئاف اًنيدح ىور ىداسنلا نأ ىلع ثيدحلا لعا فلطأ اذاو

 ىلع نب رمع ٍبارسلا خيشلا حرشو ملسم طرش نم شا لاجرلا ف طرش ىداسنلل ظفاحلا

 تامو كلج ىف ىذمرتلاو دوأاد قاو نيجحسلا ىنعا ةعبرالا ىلع هدنأوز ىفاشلا نقلملا نبأ

 11 خنس تام ىطويسلا ركب ىنا نب نمرلا دبع ىيدلا لالجل ةقيلعت ىنسلا ىلعو م.5 ةنس

 حاد ققري (هعسم ]ل نعت ع 72605. كهمصعص كطأ 31ه ة]زدسر ءمدماتق 201 طن

 جط قلق 310ه 16618 كمال ععاصسصب ع 7260. 85همعص ءآا-ةزطقط عآد هاطت 7 عغو ؟0م2جانق

 (مملتغأمصحتسس معمطحمستلا» ءأ دهن "عععمامستس رو ةتعام» ع [1ةظات قلاع ىلل# كمثل ظءر» 0|

 [مري-عاعماعسر مصمم [353 (تصع. 19. لوصت 904)] رضمرتاأمم. - 72607. 8هصعم 8-11 ن1آ12عأو

 ممودأدع كسكس, هنعام»ع قل[ -ءا«هزسسمت» كنل/عست. قةلعتع همدك لع مهتمصعر نسح ةطعتلعطخ

 كولمرعسسس هع ععرعمع لعطعماأر ها هط ةيعام»ع انطدت طل عءامبمن 17/ - ك:رايرعأ كوتطتتت علل 0181111.

 7208. كومعم ع] - ]ع عطاأعر معمق (اههلتاأمصتتست تفز انقر ةلط [ط]ةلاع قكاتع لاا - لآ - 4

 را /م» عل اعد كامءتالر دلعم كعءبمير# لتعام عع حصصم 303 (ذصع. 17. لدل. 915) دظم110(5و

 و]]ععطتست.  طستعمتتنتت ملألنتق هع عم نممععأ؟5ة5ع مدلل تنل“, صتتللل هرلضعم "ه0 خوطعف

 مرتمطوع ءيدعم( ب اللوم هرصمعمو ؟"عةربمم لل[. - هعقطع همطتقر اموتتغو ممطقق ةعربقتةالتلل. ---

 رلوع مع ريماكتق ءملزععس (مملئازمصتتتت 11201علرتت 1ملع ءهجعععمدتغر ءأ هرصصعك 3011 ةصعف

 مروعاعضستمتغو نسمق لم دطمز هدأ مم( نل ععمأ اصاعع ءدمر لع نسمعتسس م1 عامدت(دغع ذاه 0ت5دععتتاو

 نغ ز][ملضسسأ داعم ممص ءحجعانلأعسع(. [1!طحمع ءرتامردعمرو ننمع ذم ةهعحع ةصممتعتق 216 طاننت

 مورسممتطسع مس عضوات, كآللراءعام هرمعا]هحتغر ءا نسحصسلم اتهلتانمصمتست هلتوسمتل 2011 هصعتل

 ند ةءدمرر# مممامتحس ءددع لص نصلح عععستص لتعتسغو صتتلطس» جلتطتل هزررتق ةتعمأت 5عةصار يقتل

 ه1 راءام. كا -[1ةلئات قلاع لل: ظعمععتمسعضر ةتغر !1ءععيص عمم ةتطأ ةسصممةاتتغ ام

 معامعمصسطسع جلصتاغغعملتس نسحنص 27/707ن» , ءا كذطعتلعاط كسر مل- ل: 0سم“ مد: لق

 1دء- ءارربمل عع ةطملتاحر نسأ ةصصم 804 (ذصع. 11. لسع. 1401) هطتتغأ,ر ج00ز(حسسعصأو

 ودق هل نسماسما“ ىيصمصتعج (عهلتامصسس ءىمضصمدفر ناعسسوتتع أازلم/ت7 , كبي 10مم ءغ

 1 لعأأ معهتمامم ؟هلسسمتصع ءمسسعضأةاطتق هدا قةلمفاحكلتممعس ه0 272/-كوررعب لع)ا/-ءل-

 كلل-عا-»هارتومتن اعز: قلع ظعام» كميراعر هسصم 911 (ذمع. 4. لسصع 1505) دممضاسسقرو ءلألأغ
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 لوقلاب ةقيلعت اضيا ىدنسلا ىسحلا ىنأ خيشللو تلا هتتم ىصحت ال ىذلا هل دمحلا اهلوا

 ننسلا باتك ىف نالوقي بيطخلاو مكاحلا ناك ىهننا ىطويسلا ةقيلعت نم طسبا اهنكل

 لاق ملسم ريغ امهلوق نكل ملسم طرش نم دشا لاجرلا ىف اننرش هل ناو حيحت هنا ىئاسنلل

 مهينو الاح وا انيع امأ نيلوهجم الاجر ىناسنلا ىف نأ ريثك نبأ نعو ةيفلالا حوش ىف ىاقبلا

 ركب نال ناباتك ريغصلاو ريبكلا ننسلا 1 ةركنمو ةلعمو ةفيعض ثيداحأ هيفو جورجلا 5 ا

 بيترت ىلع وو 7 نع 706 ةنس ىقوتملا ىقيوبلا ىدرجورسخلا ىلع ىب نيسحكلا ىب ديا

 ىناكشلا دمحم نب رهاط نب رهاز مساقلا وبا هنع ىور هلثم مالسالا قف فنصي مل ىزملا رصننخ

 ىقوتملا ىفنحلا ىنامكرتلا نباب فورعملا نامثع نب ىلع نيدلا ءالع ميشلا فّتصو هريغو

 بر هلل دمحلا هلوا ريبك رفس ىف ىقهيبلا ىلع لا ىف ىقنلا رهوجلا هامس اباتك .ه. ةنس

 اهرثكا ةريبكلا ىقهيبلا ىنس ىلع اهنقلع سئاوف هذهف لاق خلا نيقتمال ةيقاعلاو نيملاعلا 0

 عغ ز(ج هركاتق ءدأن طظدتتق آلعءمو تلاتخ ععمتج ةسصتصعمعو ءقأ عاع. 1لعد 1ءعلغ كطعتلعط

 لرد” ]معمم كفل ذكج (اهسعمر دنع ؟؟ععطط (عدطتق ءدعممدتاج 200ءمعع ءغ 1هصعتم#» ءققعأر

 وسحسس مديرك ذم كسه 20مماوعغمصع. - 11هعع ز]1 نمي. - 9معنس كه 16 م/ةغط ]ذططاتنل

 حم ءوميبم ءلتطس مئمطاسسس عةدع ءغ زلط ةئطل ]ءععم هةععععت معد تم مءاهلمعتطسم هلصيتأ(ءةصلتق

 سرمد نتمسدع للعتمأو نقلل عم ءعدقعأر سمسم 1/0ع/مرو متطأ انصممستتسدعغر ةاامسعم و انآ[ 2644

 دم (نهرصسعسادعم ذه 4/4 نس لتعتغو طمصتسس اععطج همص 15 هله كتضأز أ 11: 1“

 ركءومي/ةر ةمواتتاور عاونمررع5 هععسكتكق ععغ ممدصتسهأم5 ونتلعتس رو هغ عدع نما 211105121

 ءمراتمزتع دصتتق اةهصااتنت "عادلم» ععطتلتغو حسغ عدع نتمتتتات جمعام ل( هع 0سطتم لدم 7عآ ماسععد

 معاوغمرتعد معمل ععتمغو 1ماعع ننم5 "عم مطدت6ممع لتعمت هدصاأر ةموتع (22016هصتطاتك صلت و و

 رسدلع حكععإأوع ءعغ معمرتاعع هماتعحس جتعامم داع لسطتحسا ؟ءزاعاعملمعي ع 72609. آ[1- 8هدعم

 اا لع ءعطاس مع ظا1- 8 حعطتقعرو ءممرمجج ج01 صتنتل 1113لالق ءأ رضاماتع. آناعتوتنع ]ذطعد

 خ81 8 عآد قلتن عا لق ءرنسعة]رموعترو 8 عزو ك7 لك امو» عيعز حلف لث عار معزت ةهسعامدعص طقطعأو نحنا

 ععراسمعأسأج نتفأانم ةصضقق ممطنق ةصصم 438 (ذمع. 3. آل عع. 1065) هطتتغر ءغ هملتصمعتس ذه

 ا ماكغمردع 210عورنلا ععععدتمتل ةععمطت5 عمان هعوسع ذم ]ذطسصم زعلمبست عتق ةتستاعم ةللتكق ءمصرمعتات

 ةدصأم 8621 مع]م دسعامت امتع قللت [عامدض» 2فاق» ظظعت» 1لبق» عرب للوأبمتهتتعل كار عا مطلق دلتتكتتع

 معاصا ةيحصغ و ءأ كاطعتللط 4ق/6- ءل- لأ ملغ اظعر» 01[نسن»س آاهمعاتتدوم ؟دلكم 117:-ع/ة 1

 لزعطتخص ءغ هصصم 750 (زمع. 22. ا[1دعن 1349) رظم5تتتكر ؟601ان12812ا2 1210510111 ©0111 205انتأو

 11 - ل هنيأرور» 117 - ل ءع]بأ لأ ءا- "م00 هله كآ- 8 ءةارمعطم ذمكتماطمس , 01100 ذكه امعاطتل: طمس

 [رمم ددتص0مدخحست لمرصتسم ءغ طمصتسك طصتع 10عببس ةترصعمأت طوق ءاعي ع 'لكدسص: طآدع جهلسمأؤو- 0

 المصععو هدتغو ةدصغأ نأتأءعد م, ونتمع ه0 معتق (مه016هصحتنت 28 ع7700741 1023 انك 0182705111, أ
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 قوتملا] ىفنحلا اغبولطق نبا مساق ىيدلا نيز هصخل رق هعم تاتحابمو هيلع تاضارتعا

 فرح ىلا هيف لصو مجكملا فورح بيترت ىلع هبترو ىقنلا رفوجلا عيصرت هامسو [01 ةنس

 ركب ىنأ مامالاو [10] ةنس قوتملا ىلاسارخلا روصنم نب كيعس ظفاكلا ىنس هن“. ميملآ

 ىلا فيسي مل هتمس ناك هيوريش لاق] 2:0 ةنس قوتملا ىناشلا ىلادمهلا ىيكي نب ديحم

 5 1م ةنس قوتلا ىفاشلا لال نباب فورعملا ىادمهلا ىلع نب دمحم ىب ىحا ظفاحلاو  [هلتم

 نب هللا دبع ند ميعاربا ملسم ىيالو 40 ةدس ىف وتملا ىدادغيلا بوقعي ند فسوي ىضاقلاو

 عاجاشلا نبالو مرثالا ىلا# ىب دمحم نب دوا ركب ىنالو ا ةنس قونملا ىرصبلا ىدحكلا ملسم

 ميدل قوم“ ىلمرتلا ننس. 001 + ةيعلالا ةيشاكنبق لقاقتلا هكذا ىراظ:' نود نسومز رك قالو

 رتل نبا نمش اذا يل مسند عادلا حبست« "اهيا قيخسلا دانت 7

 10 ىب هللا دبع ظفاأل مامالا وهو ىمرادلا ىنس هل“ م ةنس قوتملا ىدادغبلا ظفاخلاب ريهشلا

 ردوحتساو ءدتمللال ممتع زن عرجمطفصلتخ ذتع ؟ءععدطتصو نسمع لتحتغو ءاذص لتعم( هلأ 6متطاتق كتنلل

 عم زمقاتطتاتك. طمحاعم اتطع دصدعاتممب 2ةءفف- ءل- لان ('(ىضن» الانع (ها] مم عا آآدمعاتأمم

 | ةهصصم 879 (زمع. 18. طلمن. 1474) دصمعاسقر] ةحععضند تا ذص ءمتامدسع "1 ء»مأ' للا ل عتنأبعت»

 رث/) - رى ءءء[ زمكعتمامو مطأ هعلتصعس ]ز(ءيمضتس ةلمطقطع6 عدس ذ5ععتأتمق ءنأ هغ ج0 ان( ععوس

 قلل معو عملا ع 7270. ههدعمس اظا -11ةكزخأم ذدلأ لور ءمعدمرو ملأ صتتنسص ؟هلاععاو ةط

 آفات مهمل عراب لل هراعت» ]لع م"هعمقر هسصم [ 227 (ذصع. 21. 0ع[. 841)] ددمداتو

 اصمم قلانتع لق عا» 710ه متهتسعا ظظعتي 7”هلررم لل مالكم كطمطتكمم هسمم 347 (ذصع. 25. طآهمأ.

 5 ووهز رسمعأمم , | بيزاق ثمرسعا (ءداع ىامسورع ةتستلع ممص طمطعأ] - [1ةللي قلآتسعا لق عدا

 الوأر وتبعا اعتب ىلا 11 سام كظطمتتتاهو ددلعم لقبي لرش لتعأم ءعغ حصمم 398 (اذصع

 417. كءعردا. 1007) رصمرعادم ل (نةلطخ 3متر ظعتي 7” معا ظمعلل ملغ, ةصصم 297 (ذصع

 20. تءرا. 909) رنمرتادو  لاع 7101+ 1" ليا: ظعبب قلطلعلاولع ظعتي قلمدان» آغعءزغ

 ممر مصمم 292 (ذصع. 13. لمحت. 904) رصمرنانم - قلاع 8 عاب» قلاتوعا اظظعتي للهايوتوت»عا

 17 مدن 11من ]1/- رار" ءررب - ةطغ- ءهآعارمزام -  ها قلانع (©مس»ع العم عري '1ممنءا دس اخاه

 ذم عامددزد ه0 قكا/كررسس هد 2ءعم4 بلئاتك اهملئاسع - 7271. ظ8وصعس آك1-'1'خعسخ1ل أو

 ىرمسع اهملتاتمسسصس ه 1'ترفلعع مل] عءاصصحصر لع نسم ةيمتم ذص انانععم كفو ؟1لعصلتتسو طقتلل

 امسعصطتكم» ءاتمس 17/- لاست' [10/- كيزا]رب - 7272. 5همعسم آ1-11) 282 مخغصتو 01مانق

 ان صلت مصسسمر ةسعامبع طصتسس طلهززعا-عل- لأ): اانا معمتن هلع طق عتن (زروم» 1)("هعماتن#ر نلعو

 11/-11 لأ اع 17/-8 عالما لتعام كا دمصم 355 (ذمع. د. 1" ءطتخ 995) رسمتنامم. - 7273. 85ههمعم

 1[ئ1- 12 ةعاتسأب ييعمنك اضملتنمصسس , ةنعامرع طسقس ها !!ةظان قلطلعلامأب عنا لآل- هل -
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 ىنسلا “وه اهنم نيكحصلا ليق ةدوجوملا ىدسلا نب )هم نس قون ىمرادلا نونا ديع

 ىسوم ظفاخل ومو ةرق نال ىنسلاو 00 ريسلا ريغ فحسا نبال ننسلا 04 ميرج نبال

 هركذ اذك اهريغو 111 خس قوتملا ىلاغصلا ماه نب قازولا كيع قفلضمو ىدييزلا قراط نبأ

 ىلع ىنبم رصتخم [فيطل فلوم ] مالكلا ىف مظعالا داوسلا 0م  خظيفولا تكنلا بحاص

 ىدنقرمملا ميكاب فورعم ا ىفنذل ىضاقلا ت3يح ب فكاسأ مساقلا ىنبأل 0 نينسو نيتنتا

 صلختملا ىدنهلا ضيفلا ىا لضافلا فيلات ريسفتلا يف ماهلالا عطاوس 01 #  ةنس قوتلملا

 هلوا نم اهلك ةلمهم اهفورتحح تاملكب تايالا رسف هنال ريسافتلا نيب درفنم باتك وهو ىضيفب

 اًكيرات هرخآ ىلا امعملا نيدلا ردص ريم دجو رث املو صالخالا ةروس ىف ميركلا ناوقلا رخآ ىلا

 لامج دومنب نيقي ملع زأ نم ريسفت هكاركش ىص هخيرأت ىف هلو فلاو نيتنثا ةنس وهو هل

 «ع]تمت: رو ؟دلكم 1)"ةند#غ للعام ءغ ةهمصم 255 (ذمع. 20. آءع. 868) مجمعطتم. ح 7274. ظ1-

 كمدوم عمد 31-11 دسز 10 عءغ ءةقطاح 8-81 حطتط عصر 250: هطتنللل ©08م022 هظأع 1011

 ىو/يغ] كف]]ءعاج ةنصغ طوععز: - 7275. ظ]1- 8هدعصر اهه0لن(نمصعه 1787 ل30”ءةزأ

 7276. [1[8- 5 همدعمر جلخ 6هصعد لظ8 1+: 8معطت. طمع هردتك طمص كتتات ال2" ءمصكسسل عطلات

 مون 7277. ظطا-ظكهمعمر ءأ اههلتقممع5 ي]1ععامع هط طقطاع» 21:ده ظعوت؛ 1ع /عافلفو

 دماعم ققتع (نم"« لتعأم. 8عدعغعععد ءمرسصس عاصم ةصلتق عنا اذطعع ةهط قل00- م - «عمعفع عا

 آل بترو  كموعاف»»عر ةمصم 211 (ذصمع. 13. فيرا. 826) ددحمتتطتمو ءلتطتقو عا حلزل. ع 18

 مدملزغ ةسعاغم» ]نطعخ 27- رلث086ء1 17-177: ءرلوعاب -ح 79278. ظطا- 8ءعرجغ04 8ظ1- ةخاممسسو

 ملوععلم ردمحتسم لع د عاومطوععتعم. (نهرسج عملتطتس | ءاعودصد] هةعددعتساو لدتقهطسق 0113ع5أنمهتطانق

 ةدلطس , ةنعام»ع لات ]عودت 8]رمع عصي 1101 ميدتسعل (نةقطخ [آهصعلتمو حدلكو 21-1111

 ]لق - كووجم» منال لتعأم عع دمصم 342 (ذمع. 18. آهن. 953) دمصمعابتم. - 7279. 5ءرمغلا

 عادتلاط در ةعوست ءسأم ةمقوتع هع مصتق ءكقتذ.  (نهدحس عمامستاتك لص (نهمهمتنتل 2 طعصع درمع0

 ل1 1/ عقلا 108, داعم 1 ء2ل]2 معممتستسمغمو مدس ممعتطتقر وتتخل ةلصواتلههتق ]ذطع» عقأ

 زماعع يردس عمامع مس ءمرممتعمو: 1ص ؟ءيضستطسخق ءصتسص ءعرباتعجسلتق ؟ءعطلق (ةصاتلال القاك 5و

 ونمديتس ]1 (ععمع هدردصعم مدمعأم لتوععتعنعم 0ععانكتمع يعدصغ هط تستأم همونع ج0 ظمعتس (نهدوصت

 دتجتكأتي تطأ ذم كسعدتم 14/744 ةدطعاتلتك. نت كبس ةطقما]سطك ةةدعار 115 5 هل"-ءل-لأ: 10عه وكت

 عطس هكوتع 20 ظمعتت (0هدمأ (ةصراتق ءمرت ممعلاتمصتق ور ةسصسست 5لتغعغ ممتأل ءعولتمتتلل 5عات7-

 لمص ءببساتسععع 1016. كسعام» ةمدع ه0 يىدصممد لت 6مصتك (عدصماتق ةلئمت 8 ءدصقتتتس طلق انقاتق عقأ

 ىوعطتم: (ءعماتعد عمماتمم ةعمر نطمال مست عماقماتك دتعتم عدي ةعلعمأاتمه عساه ماهلعطعع مهلتتأو

 مغ ظمتم ءزدك طدتغ طقع عمله ةععتصلو لثع لععلسم ممعممتم عطلت 11. ةمصمعتس ةعمطأعمماتتت و نأ

 مس ةنمنس لممأ ةمصأ دصتل ءةزست ةععبملز. - 7980, 8 عمنا عا]- حمس قعر ؟ن]عممعع !دتصتقاتلا)
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 مامالا] بعذم ىلع رصتخم لاكشالا نم بعذملا ىف امع لاوسلا م راوسالا عماول ىف راونالا

 ةيسودرفلا لامعالا ىق ةينمالاو لاوسلا هم" 11 خنس قوتملا ىفاشلا [سيردا نب دمحم دجمالا

 جداوسلا مل“ لا هاقثاو دعاطا نم رصان هلل نمل هلوا ىفنأمل ليعمسا نب ىسيع نب دمحن

 ةلاسر ىربكعلا ءاقبلا نأ نب نجرلا دبع نب دمحم نب نسحل ةيبنقلا مدآدم ىف ةيبدالا

 فقو اًملو ىنالطسقلا بطقلل ةشيشحلا ميرحت ىف ةشيعملا ميركت اهيحاص اهب -ضراع هناك

 ركذي ميركتلا نم شيشغمل ىف امل ميركتلا ميمتت اهامس ىرخا ةلاسر عضو اذه ىلع ىقالطسقلا

 ىلازغلا حمح نب دا خيشال فوصتلا ىف ةلاسر قاّشعلا حناوس 2 هدريو هركذ ام اهيف

 ىفوتملا ىرشخرلا رمع نب دومحم لضفلا ىأ هللا راج ةمالعلل لاثمالا رداوس ءلم» ةنس قوقملا

 ىنيوزقلا نمرلا دبع نب دمح نيدلا لالج ىلاجرالا رعش نم ىناجرملا روسلا 000 هزم ةنس

 ةيكلا هل لاقيو ةطلاغلا ىلا بوسنم فلوم ىاطسفوس امام 05 نس قونالا فشمد بيطخ

 لع ةماعملمرتطتق ةععوصمرختس. -ح 7281. 8ظ1-ههمدك غ1 ةهسيسق 11 عا سهلعطقط هتص

 ء«] -معطلعم4]و نسمعقألم 0ع معطسم زم هععاجح آمل عدلت.  (نهرسويعملتطس» 80 لت5ءوياتمحس

 | آ[سمتست ]مسام ممتست هلو موسعا ظفر 10 ] ظذطمظتنمعو ةصصم 921 (ذهع. 15. 1*ءطت

 1315) ردمرانأ. - 7282. ظ1- ههدن غ1 دك ع 11 - 0س ص1 ءار معاتاتلم ءعغ ؟هامنت 0ع هرتععتطاتك

 ممهتلتمأ معتم, ةهسعام»ع 1]710ءمدوت7:ءاأ ظعتي ظوع عرب لظوردم(7 [آهمصعلام. آمعلأغ هزرانق ذاهن

 ]يدنت5 1)ءمو نسل همه ملزهكفخأر وسنن كك هطعلتسمغ ةسسيسنع (طسعمأا ءاع. ح 79253. 1ظ1-

 مور لممتط آظظ1- 4 ل ءطاوع ءغار هسعدعضم ءلععمصاتمعد لع ]دسلمهت أ همتطسع ءقفصقطتخقو ةتعام»ع

 [1 عمن عري 71ه ميمتسعل طعن: قلطل- هل - "هليسعتا اذعءرا قلطقاانعع نلاع»:. "ل ةدعاحطنقو نم

 ةسعامت» هرنق 1 عا”أتر» ءادنمفعأعأ لا اه]ي»انع ءآ-ارمدأقىأعا هد (نناا-عا-لانو (معاعأ منوع ءعلتكتس

 سمعت ةرستكمتس ؟هاستغو نحت كين طبتصع [اذطعتس ]1عياقدعأو ةلطس اةعامأتسلت نقلت مانتأ

 مآ - |ءاب“أن» |ةنسأع لأ ءآ- |يمعارتمأب دهجقأ ءآ-/ه]يمت» همطتسهأاتتلتو تطأ ونتنمع ظل «دنم7: معواتل ءتهكو

 دمرضمأ هع مع[كناوأ6 ع 7284. 8 ءركلمتط عال معان ةطقعر هسعتسم ةسسفمأتاتتلل. "1 ضةعامطتق

 اطعمعموطتعمسم رو هسعامعع هطعتلعا قكقسعل عتب 3لو]منستسعلا (اعلمجم/لغر حصته ... 12201110. ب

 7283. 5و لزرع ع] - ةساطقلو دملمداتمدتلسم مم 5 ععاطتمتئالننلو ةتنعامدتتع دلع 00 ءانقدتسم

 لا»والمأ قلطتثا/ هلآ ةلعاتستا اثعءعرع روم جمسمل ل عاع»ةر ةصصم 535 (ذهمع. 16. لست 1143)

 سمرعبو. دهن. لظا]-ظنع آظظ31-1هعز ةصأر سانسضنق ءمدمدلأأ ع مضتصتطانتق ل"( (ناقتو

 ةهسعام"ع لعا//-عل-لأرو قلنا ورست»نعلأ لقعري لالعا-"مليرسمت» (مسيمارنع (نهمعتممهاأمدع آ)ةصسققعأو

 حمصم 739 (نمع. 20. كسل. 1338) ردمدتاننم. - 7287. 5ه1عداقوز أر ةمررطتقالعم. (0نانقو

 نمل ءىرراتنممعع عموطتةاتعمم ةرععامأ, ةبنعامبع قةعفاماعلاع. [1لعص انطغعع 77 - ظةينعا ظلا-
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 مام ةنس قوتملا ىقراغلا ليحكم نب دىبحم ةتابن نبال فيقرلا قوس + وطسرال ةعومملا

 نبأ ميركلا كيع رشعم قال تاأرقلا ىف سورعلا ىوس م1 دهدداصقو هتايلزغ ىلع هيف رصتقأ

 نوسمخو ةنامسيخو فلا هيف [50 ةنس اهب ىوتملا ] ةمركملا ةكم ليزن ىربطلا دمصلا كيع

 نيدلا بحم نب نبحم نيدلا لامكل فيتعلا تيبلا ىلا فيوسلا 4. اقيرطو ةياور

 ةمالعلل ةباكتسملا تاوعدلا ىف ةباصالا ماهس 91 [11] ةنس قوتملا ىكملا رت ىربطلا نجا

 ةيئاخو لوصف ةعبرا ىلع هيتثر 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا ىبع نيدلا لالج

 كلذ نأش ىف ةدراولا ثيداحالا لج هيف عيج خلا هيجار بيضي ال ىذلا دلل دمحلا هلوا

 ةباجتسا كرو ىتلا ةفيرشلا تاقوالا ركذو ةروثأملا ةيعدالاو ءاعدلاب ةصوصخملا ثيداحالاو

 رعاش تايوجع اهلك موظنم ىكرت ءاضقلا ماهس ,» حىادلا اهب يدي فيك ركذو اهيف ءاددلا

 1078714 1.١ ء. مطت]لمةهمطتح ءقماتمدد ممددتسحأاان. - 7288. 8316م ءع]1- عج ءاعا عر 10دانتط

 رممص كرتمدحتسس و جتتعام»ع 7101 ميتال 86: 0101 منستجعا 1م ةءقر مدلعو لات لا ءامام لتعأام

 مغ هممم 768 (ذمع. 7. 8ع 1366) رممعاتمو ونبأ طنع زص ءدعتمتاطاتق هته م2115 ءأ ن5

 جعونيزعوأ. - 7289. 830م ء]-جماقر 1مصنتت كممهعدع 0ع (ئهموصت 7عععمعتةهتطاتقو 3116605

 راقد 71قسم“ قطا ءآ- [عماصس 18 كطل- ءا- ءمبج عل هلع, 81ءللطمع ةموستلتمم [ ع ذطق

 حمصم 475 (ذمع. 29. ةكمد. 1085) مدمعطتم ]. (نهماصعأ دمتلاع ننتنموععمافكق عساس 112

 مءاونممعد ءهغ ةمعامرتاماعو. - 7290. ظ] - 8 ءرجاع زذ1ه عا -طعءتخأ ع1-دغاعرو ذمماتعدأم ه4

 ةماتوتمتل لمص لككفطتع معممعا] صقر ةسعام»ع لعسفأ - ءل- لق ]1ه]رعتسدعا ظعتن كلم]رةانان-

 هل- ل: قكقبمعلو مما "1!'هطغعسمعر ننس 31ءاعاعمع ةموتتلتسمو ةمصم [694 (ذمع. 21. 86.

 1294)] ردمامم. - 7291. 8هزطقختس ءع]-1ةهط عار ةدعتكأمع ةعمجسسس جام وعصاعق 0ع ملععتطاتق

 جحسلتأتك و حسعامر»ع تعم 0هءاتعستسم لع]أعأ - هل- لأ: 4آ50- ءل- ”هقبسمنا طق عتن ىلطق 8ع“ ذك0 1و

 عمصم 911 (ذمع. 4. لسع. 1505) 202م و وتخ ذص طمع [انط76ر نمأك ذص 01131101 5ععالمط ع5 أ

 يمعاسم1إ همعست لتعتمممه هي ءهغ ة(ه ةصعلمتا : طمس آلعم رو ونسأ عمم ةزععممأل 202 ءقلصتا ءاع.و

 ج01 665معد ممانتددتسمهق ءكم11عوعتغ 0ع طمع ممهاععتج ؟عععاونممر عا عدلز 1 هصعق 20 ذصكم ةاممم

 12عأ عأ مععععق تكد 2عععررامج مع0هركلع ةرععامسأعق أ عاط م0182 31181513 01111116111018[و 011 ان

 مرممععم ممالهمستسسسل ؟دأمع اسصغ ءغ جملتس ماتت عا ننح ؟هاتممع م2ععدملا طلم (ةصرتموت طاق معععقسم

 لس هنا - 7299. 8زطقس ءعآ- ىلطق هدعئااأمع مهلهل عع. (ةعصستمسمو اتتعأنقو 01084 8

 ددلوستعم كدصغر ةسعام»ع ممعاو 18صصمعم , عر/# ىعممستممأمر سعتس ظنلاحس 110 1/4

 1872 6زب لآت»ءع ]12141 0/1 ممتنع دسصم 1044 (ذهمع. 17. للص. 1634) اماععلعأ لدقدلاز هلافطعم
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 ةقدانزلا كيك ىف ةقراملا ماهسلا #1 موشلا مهعبطل اقناوم اهنوكل مورلا ءاقرطظ دنع ريتعم

 ليسلا 042 م10 ةنس قوتملا ىربدلا دمحم نب دعسا [نب دمحم ييشلا]] ىيدلا دعسل

 ىفوتملا ىرصملا ىرايبالا دا نب دمحم ميشلا نيدلا نيزل] عيرفتلا رصتخم ىف عيدبلا

 [ةلود] ءارمأ نم ناميلس نب نانس ريمالل ىكرتلاب موظنه راهبونو ليس 55 [.دت ةنس

 5 ميعاربا نب دمحم مامالا يشلل ظافلالا معو ىف ظاحلالا مهس] 51 ناخ ديزياب ناطلسلا

 خيشلل بئاغلا نيد صبق ىف بّئاصلا مهلا داك, [101 ديم ةدقبلا لينحلا نار 1

 ىلع ثرلا ىف بيصملا مهسلا 040 ه1 خنس ىئوتملا ىيسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت

 ىفنذل ىويالا مظعملا كلملا ركب نأ نب ىسيعل ةيفنأل ىلع بصعتي هثال ىدادغبلا بيطخلا

 روكذملا ىطويسلا لالجلا ةمالعال بيطخلا رحذ ىف بيصملا مهسلا 041 ك7 ةنس ىفوتملا

 10 رماب هفلأ ىنوسحلا برح نب نسحل ةيعناشلا عورفلا ىف ليهسلا ا". هسيهف ىف هكذ
<2 

 طمعع ىعسصتمم ردمهعمم جنتعامعتامكع رتل 1سسمعم» ءاععدصأ1ةدئعع عمسلعمغعرو نسمل 20 ءمصصتص

 ممامعمل ةلصتماعحسم طغعصع هممت عماسمأال - 7293. طا -ةزطقس 1181-1 ءدغأر ةمعلاأمع

 ندمعأ مل ءصاعم لع رسحعمضتس اسرتقسس اعسلع ر ةسعاممع [ةطغعتلط] ذم'ل-عل- لأ [ 21ه, هتستسعل

 اقعد قلعضمل ظعتن 01ه هتستنعلا /رء"ءر ةهصصم 8567 (ذمع. 260. ظعرأم 1462) مجمعات.

 7294. [[1-ظهط] 15-151 ءلن', ماممتانع5 تعم طتاتس. طظرمتامسع هرعضتم #1 , | ةنعأم»ع

 كار مزاعات 7ءقو- ءة- لق: 1101 هتوتنعا طعنا لآرتمعل قلم لل ةودى دصمم 854 (ذمع. 25. طآمعأم

 1479) رمم»طنم]. - 7295. هوطأا مع 3 حط ءطقعر ةهل)7 هن 28ءماعارم».  (نةسمعم

 5 ميسو عستل , ةستعامربع طكصتع كيم ظمتب ئمولءنسمسر ظسصتعم هل هسلفتس ةسدلاقمأ ظعيععأل

 ركون. - 72960. | 5ظحطتصس ءالدملط ةلغمر هدعتاله اطستق هعدلتق ةلفأ كعماتسس لع ءععمتع

 سمماطمخسس , ةنعامعع كطعتلعط هع طسقصس 710 مسسعل طعن لاهل, ؟هلعم آانن- ءالمامأ#

 لزوم ءهغ ةمصم 971 (ذهمع. 21. لسع. 1563) رمم7>(نم]. - 7297. ظلا- ظحطس 5-11 ةتطو

 عمعزاأأم طعمع لتتععاو لع دععع جلتعمم عطععضأتم يىراعملم, هنتعاممع هطعتلعاط 1 عق ءل- لقد

 ]8 17 ءنن ملط 0- عا!( كما/ غو مصصم 7560 (ذصع. 16. كمص.ي 1335) رسمزتطمنم. -ح 7698. 1آ1-

 عكمطنس ظلال ة[هعازطر ءعمعلتغم ةعمرسم ةالتصععمع لع معاجاخمسام ركطماأات ظمعجلبا 406, نمل

 ممساتسس ةاسلاتم لسعغع [آهمعلأاتع هلك يددطسق عمار ةهنعامدع لوم 8عرا قلطغ ظعام» 1/-لل ءانإب

 ]ا - ل1ههلءا عرب 1نوأانع ]11همعاللذو ةهصصم 624 (ذمع. 22. 1ةلعع. 1226) مران 0. ل

 7299. 151- هحطسس آ1ك]1-لآ1هءاط 11 همهطع ءا-العطخخغآطرو هدمعيتغام ةعمزراتسا ةاالصععمق 0ع

 هعمعام مصعمدهأمرنتك ةاملنم ةنعاماتع دتعم 0معاتعستسم لع/م/-عل- لن كميرا غ دصمالم !دصلهاتمو

 10 نت (نمعامطسل لص ةعمربامضس 1مللعع مرصسعم موال. -ح 7300. 8-11هطعزألرو (ةصمرتانق -_-

 داعالم لع حمعتعسلتق لدعم كةطمظتاتعأ ةععتصلمحتع. (نهرصمممتتا طل ينبع اعد اآلدجسأت لل همدان
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 3 ىفنكلاو ىعفناشلا نيبعذملا هيف ركذي ىلوهيسلا كمحم نب كيحأ نسحلا نأ ةيتزدولا

 2. خلس- دودح

 ةسابسلا ملع د.إ

 ئب ميركلا دكيع عب ىسحكلا خيشلل ةرادصلا ندمح ةخسارحو ةرازولا ندح ةسايبس ] بلا

 دنجو ةمدقم ىلع هيترو !!* خنس كيهشلاب رويشملا ريزولا اشاد ىلعل دغلأ ىجكانز ىلا ليكم 5
80 

 ربه“ همجرت رصتخم ةيميت نبال ةيعرلاو ىعارلا ىالصا ىف ةّيعرشلا ةسايسلا .“ل“ [ةقاسو

 نع هجم نايبو ناخ ميلس ناطلسلا ىلا هلاح مالعال ذنس قوتملا قشاعلا ىلع نب ديحم

 لاملا تيبو برحلاب ةقلعتم ءايشا هيف داز ةلادعلا جاهنمو ةلايالا يارعم هامسو ءاضقلا

 ء. ةنس قوتملا بلاط ىنأ نب دمحم نيدلا سمش ئيشلل ةسارفلا ملع ىف ةسايس “.ع

 ةسايس ا“ [3*"17] ظنس ىغوتملا ىبارافلا رصن ىبال ةنيدملا ةسايس هم هيف داجا 0

 لومدد آ؟ مزعن قللت! ءمعمت» كآت»عل عت 310ه]رميضتسعا كم1 م7278, هع ذطت دطتسخوتتع هععامع ءأ

 عطفطظتامسضتسس ءغ [[دمعظتمستست لتعءلراتمحسم ءمدصتس تمتوأ كنعو ةمصتتس 400 (ذمع. 25. ةتنعت

.(1009 

 72301. [] رص ع1- ءزعنععا. طوعئلمم ةداستعتس ماهط]ت عدس طمصق ععلماتطاتعدع

 ءىصقاأتسغلمدع ج0 دكتقسلأ.

 7302. |[ 5 1عةقمعأ لمم0 ء]- نع ةععأ, هلستمتوأهألم ءدععععلاتك 1[ عجتعم ءممدتسأقة أ

 ع( تيماملتج مدلمكلتل ةدمععصمع دتامتعأع ةسعام اوم.  هععمدتغ كذطعتالط ظمعمت» 8ع: قكآل-

 61- خءمأ+ ظعد» ل101 متوت»تعل 8 ءسعمت ذص 1ظمك مدع !1١1 تع قلل طمعام, متلعم ه7 ع]ة0 5

 لتعاأتم حصصم 1126 (دمع. 6. لكوص. 1714)ر ء لتنعممكستغ ةذص ةعلعل)ل ماكالقللل , ع>ع5علاطتتل أ

 دعصعم عدعاضوطتلاا ]. - 7303. ظ1- 8زعةمءأ لكا] - 8طععائج عار دلستستماعةنلم 16ةعع

 مموععععررأاه 0ع ععطسق م؟هعقععمل ءغ ةدطلتكمصتس ج0 معاتمععررر كاوطتنت ع50ءقهصلتقو 31601

 آد 1 ء» رم.  (نهدصم ءعملتطتستر نن001 ظن" 1101 ميسب»ءا عبي كلغ كع]قعرو ةمصم , .. 110 تانكو

 دل عولممعر> 0ءعادضمملحنس زماعمععاممتق عمار نسمع ةتطأ تس كظنلغخصم ءالع/» 1

 رماعمءعلعععغو ءغ هل لعسسمصععدصلسس , هع نهللعم ددسصعمت جهلستستةاهضلم يسره علال ع8قعر

 ع اتماعمعءامممصعسور نت ماسعت ج0 طغعاطسم ءغ جعل مانطاتعتسس همععامصاأتم 2001031

 11] 7 - رام[ ءأ همم للة ه7  ءا- هللفلعأ ممسصتسهكذأا. -ح 7304. "81ج ةقعأغ 11 خلد

 ع1 - 1# عقم ءغر طمصع زمهماتطتلم 0ع مطعع5موعممسستعد, هةدنعام»ع هطعتلعط قعتسو - عل 4

 210ه/مت»تنعل ظعرب كلغ 10716 , مدلعم 737 (زمع. 10. كسع. 1336) رجمعاممو نسنأ لص "ع طغصع

 +مرمدطبع وألا س 7303. 51عقممعأغ ءعادرس ءلنص عار جلصتسأ مدغم يعطتع مسطاتعمو ةتتعامتع 0

 لاروع ثمد» 1 نط2, دسمم |[ 339 (ذمع. 20. لص. 950)] جطمان0. - 6500. 81785 ءأ

50 11 
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 ليذ ىف ىايس كرك م. ائنس ىوتملا ىعفئاشلا ىدرواملا ديد د ىلع ىسحلا ىنال ةكلملا

 هنم غرف ىسرافلا ليعمسا نب رفاغلا دبع نسحلا ىال هركذ رم ىذلا مكاحلل روباسين خيرأت

 خداوسوو ىبدرشعو خادم اخس قوتو ةداهممكحو ةرشع ىلامث ةخدنس رخاوا 2

 :ريسلا دلع زنا"

 م ةنس فوتملا ىزاغملا لعا سيئر فحسا نب دمحمب فورعملا مامالا هيف فتص نم لوأ

 تام ىريمحلا ماشه نبا كلملا دبع دمحم وبا اهنودو اهعمج هتاف ةنأمو نيسمخو ةدحاو

 هيلع ىنتعا رت بيرغلا نم ريسلا راعشا ىف عقو ام حرش ىف باتك هلو نكاجاو ىسحاف 11م ةنس

 هاهو ريسلا بيرغ' هدا ةنس ىفوتملا ليهسلا :نمحرلا دبع مساقلا وبا مامالا وشف نورخأتملا

 ىرصقلا ىوارضكلا ىسوم نب حتف رصن وبا مظنو ربتعم دكيفم باتك وهو فنالا ضور

 10 ىئوتملا ىريدلا ىعسب فورعملا كمحا نب ريزعلا كبعو ماشع نبأ ةريس "1 ةنس قوتملا

 مقفو ماللا ةيفاق ىلع ةنس ىثوتملا ىناسملتلا ىراصتالا فحسا وباو 1410 ةنس دودح ىف

 ءا]ددس نآ1اآعو جلصتمتعاعدنم معومتر ةسسعام»ع لآن[ عمععت: ل78 عن 110ه]هتنت»ءا ل1 من مء"لغ

 ةكطحقظتاأور هسمم 450 (مع. 28. 1 عطع 1055) دصمعأبم. - 7307. 8هزعفع [1 0 عزا غةعالعط

 دل( ة م طنعر تيعودك هروللمصتق. كممعصلتحع ه0 طتقأامءتحس كلمددطتسسدع مط 2 مععض»ر دع هدم

 لتعاستسص ءدغر ءلتلحتسو نسحمتس لات عمدمتن كلطل- ءا- جافا" ظمتب لوسمأ] 1سنعع دق طمع

 همصأ 518 (ذمع. 19. 1"عطع. 1124) حطقم]رتك (طتتغ ةمصم 527 (زمع. 12. الور. 1132).

 7308. [] 1م عا -هزورع عر. 1هعاكمم لع دتتاد عع معطسق ععقاتق معممطعامع

 تب ممتسسخ نسأ 0ع طمع مع ععمجدتغ [صقتس ظنتغر نلعم 1101 متوتنعا ظعتن 1 ]مع لت عاطتكب

 ونتأ مرت مععرو ءمدكتتسم عار ننت ءةدعم ملت خممعم طغعالتعمم مهنعمضصتسار عا حصمم 151 (صع. 20. كعص

 7068) هطلزأ. 1كمصس طتقامعمسس بتال ءععتغ ءعغ دل ةسسعس "عافعتأ قلطلنع 710 متست»ءعلا لا(آ-ء7-د عل

 1لطد 11:1 »د 11 نسيم" نسأ ةصصم 218 (زمع. 27. لفص. 833) مدمدعاتاتق ءأ ءوتعولع لص 5ع

 نمرعمانعس هقأ.ل 1لعص جل ءحعرماتعمملمح ذم ممعس متت طتتق 0ع معطسق ععقاتق معممطعأامع هطلت

 نعرتانو ممتنع ]زطصتسص ءقمرسممونأأ. 8 مهداعم معععما1 وعمق طسونق ةعلعمأاتمع ءيتدتت طقطتتعتساتصهأو

 نأ آطصدفس لآن '/ءايمن» لا ءا- "ه]رسمت: هكم]عق7غر هصصم 551 (ذمع. 4. ةمع. 1185) 205اتلتكب

 نأ ممتمم ص عم لتعلن ممعمع كيرستسعم(ماكنق عقار ءمصتس عما دعتتتسوانعو نأ [ذطغع ه0 015 ءعم لتس

 ساتلتع ءأ درصمعممع ةسنعامرتاماتك ءدار 10 - ]طمنلأ 77/- 0ور“ك ذمهعصت مدتكم 0 مسخ الل»ءا طارد

 11 ءطرامنأ دسعاعسعع «عللتنلعكصأ قع روعر» لعل ا عرب ليم ظل هلأ" عنمغ (مم#, ةصصم 3

 (زمع. 24. 0ع[. 1204) مدمر ننتج - لاا ء[- معادن عد: لآسعلأ, ؟دلعو دلما 12-701 ءن»#

 لزعاتس عا كرتعو ةمصصانلل 097 (زصع. 19. 0ع[. 1297 ) رتم"ةتاتتق - لأن( 1: طمع اداوم“:

-ِ 1 

 11/5 /012, حصل .. . رضم؟أاناتك و, لانأ ]ض(ءعدرس مرمب» طمتصمءعماعا هتامص ءةمرلتأمأك5 1ععزاأ ل
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 تحد فالا اة شع عض ىف 9 خنس قوتملا ديهشلا نباب فورعملا ميجاربأ نب كيحكم ىنيدحلا

 ىفنحلا ىطالخلا كيكم ىب ىلع ىنودلا ءالع فندصو بيبكالا ريس ىف بيرقلا جقف انعدم

 قتلا" [قونلا فلخ“ نب. نموملا' نبع] ريبكلا ظفاكلا ىظايمحلاو هيف اباتك ..+ ةنش قوتملا

 ىورزاكلا لابعد ربغ ىخو 45 7-0 ىنوتم ا ىلور زاكلا ليك 0 ىلع ىنوحلا رويهظ خيشلاو ؟+.ه ظخخس
 رد م

 [12] خس قوتملا ىماشلا [ ىغاشلا فسود نب ىلع نن] كيدكام خوشلاو دبش ىغتبملا بحاص 5

 قوخملا ىبلذل [روذلا ليع ننز ميركلا ليع نويدلا بطق مدح رد ريسلا 2 اباتك 1.. كنس قىوتملا

 50 هيدا 5-5
 -_- كة ماش ىبأ ةريس رصتخمو ىنغلا ديع ةربس ىلع مالكلا ىت ء ىنهلا بدعلا كر وم ةاهمو ؟ه معيب

 اسلكم رشع ةينامت ىلع بترو ارومأ ديلع دازو لحرملا نب كمكم ىب ميخاربأ ناعرمال

 جبع ظفاحلا ةريسلا ىف فنص نىممو 41 ةنس ىف غرفو ةريسلا رصتخم ىف ةريخذلا هاهو

 ىبدأو ىطالخلا كيمحم ىب ىلع ىنيحلا ءالعو «؟٠ه ذخذنس تام ىطايمدلا فلخ نب مودل

 لها - هلل - لأ: 110ه 1 م1177 ل ع 1 مليفت» , ححلعم ط7 - ءلعزع/0 لتعاسك ءغ ةصصم 793 (ةصعم

 9. 1آ2عع. 1390) رتمعتانعو زانق فمعسعم لعععس ككسءلاعع دمتالتلع ؟عئكسستل ءمرضرتعطغعسلتأو

 ها 1هل'] هآ- مخأأت لأ ءعق»عا مل-ممطأط ذصكعكت راتتتل ءعداأم ع "لكس لع ءدملاعس عع ]اذطتمو

 يمرس ممكسعاتنسأ ق/4- ه0 - لأ ق6 ظعع 2له1ممسعل ك]قلماغ [ططجمعظتاحب ةصصم 703 (ذصع

 21. لدم. 1308) ردمعاستك - 11ةظنم اطآحعمسم |[ قكقل- ءآ - رسستساا طعن 110ه“ 101 ]

 12م ماةر هسسم 705 (ذمع. 24. لملم 1305) مهمعانسص - هطمتاط لهما" - هلل- لأ: ل6 لث عزف

 71ه متوتتعلا لعهج عع دصصم 694 (زمع. 21. ملمع. 1294) دصمتتاناتق و (اتأ طمصه كتل 5440

 رلمججم» ان, ةسعام»ع اتطعخ قلنا ءععابو ءعدملعتس دصمت ععمسس اندعاممستتق , قصاسملعصلنسك عا

 ةطعتلعاط 71ه]منمت»عل [ 8 ءنء ملغ 8ءرب ةىسيرك] كاممم |[ذطقظتام]ر ةهصصق [942 (ذصع. 2. كانط

 14335)] رصمءطسسكو ءكنزانكق هانق لم !ائطعتق 0ع حتاو ءا معاسع ععقاتم معمرط ءامع ةيسراتسدتستق

 ماسصعسوامع - هع [ةظام قلآ0- ه7 - جام ك1لهءمللععق [ ل عسل [8ظدمطملتاه | و دمصم 0

 (ذمع. 10. هعمل 1203) سمعطاسقو ذص ءهتزسق !ذطعسص ('نهاان- ءلل- لق: كلانا ءأ- عا | 2 ع

 ملل - ع -د"] 11ملءاغرو همصم 735 (ذمع. 1. ظظعمأم 1334) دصمتنطسعر مررت ماقتل 11020

 ه]- هلجط ءآ- عنخ لأ ءا-ة8ءاذت» هله كفسعأ قطاع ءعا- جابمتسم دمعت ماسسح ءفدسررمقانتا. “أ

 لانا 111/01 13 ه:"|رارن- ل - لا 1 هاكت» ظعتا كلماءعست»نعل ظعري ةلصاتل ذه ءريتامسعل

 يعيتغر ماسعع هم»ع ج0لز5لتغ, ءدسوسع ذص ل0م0عءوتتئونسأت ءمصهعدذدته لتكممكدتخاو 11ه" ءا لك

 رجم ]راممم»» را - كي»ءا زمهعتمكتغو ءهأ هسصصم 611 (زمع. 13. ا[آهن. 1214) عطوماوتكل - طع
 وزكو ءأ معطسم عععاتك معموطعأمع ممهعم ةعضمدععما قطتي قط -ءأ - بسس ظعضف لكاهامرإ

 7من ملغر هممم 703 (ذمع. 24. لدا. 1305) رسم»اناسص بس ل/م-عل-اه: هل لع 11001111

80 * 
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 هصخل ىاطلغم ةريسو تادلجم ثالث ىف 1. ةنس تام ىبلحلا ةديبح نب ىيكي ىط نأ

 دوم“ نيدلا رحب ةمالعلا اهنم ةريبك ةعطق اضيا حرشو م1 ةنس تام ىفنأل اغبولطق نبا مساق

 رمع نب نيدلا زع ييشلا فنصو ماثللا فشك هامسو مهد ةنس تام ىفنكلا ىنيعلا ها نبأ

 يلا هلاضفا ليزج ىلع هللا لك دعب اما هلو ةريسلا يف اًرصتخم ىنانكلا ةعامج ىبا

 52 روغتلا رجس ال1“. ىلقبلا نايبزور دكدمكم ىأ نيدلا رحص خبشلل جحاورالا ريس “1

 ريس أ نس قوتملا ىسوسرطلا ميعاربا نب هللا دبع نب نامثع ورمع ىال سوسرط رابخا

 ةئس تايم ىباكلا ميعاربأ نب 0 رذ ىأ نيدلا قنذوم خيشلل لاكلا 3 لاقي اميذ لامكلا

 ىندارقسالا ناميلس نب بوقعي فسوي ىنال ةفالخل ريس “إ" هرمع رخآ ىف هيعذا هنا لاقي هم

 لنيك انن] ركب لأ ىنصأل ىنيدلا ىقنل نكلاسلا ىنسأ 8 نكلاسلا رويس كرالأ» نه ةنس تابم

 10 خلا مدعلا [ةملط] نم تادوجوملا فلخ ىذلا هلل نمل هلوا 1 ةنس قونملا [ىلبنلا] ىقشمدلا

 1 ة//ا/: - 1م لل 16ير 7” هآطبرع ظعتن 1103 ءنلع طله عت, ةصصم 630 (ذمع. 18. 0ع

 1239) رسمتك و كانك ]ذطعع امله ؟ها]سصتسم همدسر]ءءاتطتت م 0معوعتم خث»ءا - جا

 ءلزغ ممالمعو ص ءمتامرسعم همععنأ (ىضنو هاد: (نماةءامعأرلع ]آ[آدمعاتأمم ةهصصم 879 (ذصع.

 18. ذآمز. 1474) رسمعاتشتخ, ءأ رسمعصسسس ]ذطدت 1من: 21:71 دعس عماتتتل 5ع [0انةةلدطتلق

 1[ مل" - تل- لفن كلمات ل ظعت» كلقسعل قضم [آدمعاطامو هصصم 8355 (ذصع. 3. 1"عطط. 1451)

 رتمءامانقو ءمرصتسعمامطتق عوار ءمرسسصعمامعتنت نت وانع 1( معبر“ ها - 72ا]ركس» ممدستسمكتا. آن ءصتوسم

 ةارعزاعا لهن - لق - 0: ظعر» »01  م مرو لعرومم 1( نمنع يدصسرحعملتستس 0ع ؟دتاك منورط امم

 نرسم مخنتغو نسما زاه 1هعارأا: ظصمعستعدتف معمعيضست[(عصلاتق. 1هنلاعطتتع 1)ءاتق رم 00]م105زق

 ءزدق طعم ع علاق ءاع.

 5 7309, ظكزر عع عا هع ةطر رمتساسأع5 ةمتساسسلال , ه1 (0ع ظطعتلعا ام* - ءل- لا: لادا

 هللهاروستنعا ]آما عارابن اظمعانل. -ح 7310. ظهذع عم ءآ-اطم عطتشتعر حتعاتكعك ءةطوتنتمل اه

 يصقصلم ظوعتمع ةزامسضتست. [آذدامعتح '[1'دعدأر هنعام»ع قلانتع انت" 0/|رنساتو 8 عنن ل007 «/

 1[ عزب 1م 1 ون(نغ, ةصمم .. . رممدتطتم. -ح 7311. هزو عع عال - ن عسقلر ؟لعانلعق

 مسلعطس ةهلتصتع لع تعور نسمع 0ع هاملت ءعحفامأتعم لتعماأاستو هسعام"ع 8طعتلعل 110:مهرزاء- ءل-

 001: كانا( 1ز؟ءم»» كلآتضعا ظعبب طا” (لفس ظله ءعاغ, همصم 5854 (ذمع. 25. اطآدمأ. 1479) ده 0530و

 نت انطسسس جل ظطمعتس ؟تامع حطغطتلاتمسدع للتعامل“ ع 7312. 8زوج عع ع1 -اعطخا غ1 عار 0

 [كملتكطاطسق و ةسعاممع قلاع )عنبر 7”معئط معرب ه80م/ءسع» لير ع” ممطر ةهصصم 488 (ةصع

 11. لوص. 1095) دصمرعطنو. - 7313. هزرج عع عا- ةدلتلع 281 ههمم عاد عم قاأ]لعو دظ02عق

 مععلعمأتم لع حتتم ملاتسعتستق , ةهنيعامدتع هع -عال-لنو لل عنق قلاع طعام | 8 ءرا] 210ه متسع

 10 زدئسعوع/م/م |[ [لمصطحلتاح ]و ممصم 829 (زصع. 13. لمح. 1425) رسمعأسم. 1معاجتغ ائطعع ذهن

 [دنتق [لووور نبأ معو ءيلقاوماعع ع [اعمعطتتعإ متطتلل يعمكلا ءاع. ظكزسق ءيتامسع امقععرنأم
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 دبع كيحم ىتال دابعلا ءاملعلاو داعزلاو ةباحصلا ريس 0 راتخملاب ىمسملا هصتخمو

 ريس -60٠ للحم ةنأم نم هدخأ“ ةنس قوتملا ىقاتسردمالا ىمزراوخلا ديحم نب  مالسلا

 ةلهسلا ةيسراقلاب رباكالا ىع لوقنملا فوصتلاو مككلاو ظعاوملا ىف ىسراف داعزلا ريسو دابعلا

 هلوا ىعوكابلا مانشوخ نبأ ميعاربا نيدلا ناعرب مامالا ّيشلا فيلأت ةراشالا مضاو ةرابعلا

 ىضاقلا هحرش ريبكلا ريسلا 01 ك.5 خنس رخاوا هيدركت هيراث خلا هلاضخأ ىلع هلل كيحكلا 5

 هع
0 

 نى ىلا نم لمكام خمدألا سهدتت مامهالا محرشو ةندس ىوتملا ىدعسلا نيسحلا ى د ىلع مامالا

 ةنكملا رخآ 5 مثأو اننودحم ددلمأ نيمكض نيدرج ىف 0*2 خنس ىقوتملا ىسخرسلا ليس نبأ

 ريغسلاو ريبكلا ريسلا "0 اطيحخلا بحاصل حرش هيلعو 0. ةنس ىلوالا ىنامج ىف نانيغرمب

 هغارصنأ كعب هفنص هتافنعم رخآ ىحو ةفينح ىلنأ بحاص ىنابيشلا ى ديما ب دمع مامالل هقفلا ىف

 1 1 .. 6 3 11 بن 3 8 *.
 ىاولخملا تحيا نب زبزعلا ديع ةمدالا سمن ريبكلا حرتشو صفح وبدأ ةهنع ورب مل اذهلو قارعلا نم 0

 هدأ ال01! ام». -ح 7314. ظهزوعو عع ع] - ةهنط قةطعغ 6ع ءا]- جهططقلمل 6« ءع] - ه]كدردل

 ءال-15ط30 220ع53 50ءلم1ئان221و 35عالعمدتتتلل و 51501111 00 ءامصتسصت 1طن عدس ءما]عصأتتتتلا. مق

 71101, هترنتر:ءل 480 - ءآ - ؟ءايتر» عدن ل101 مترنتتعاأ لكيم صمت عجترنل هت ع07"عدا4716.  ةصطه . ا.

 مامعطتسعو طسصع ][ئطعتسص ع ءعمطتصت 701مهسصتصتطاتق ةقواتسمأا. ح 7315. 81عءع ءا-- 4

 روع 81معع ع1 - عمطط 24. دصمععع سلغمطتسم 10ع1 عا عتعاتأع5 25عاتعم 11.  آطاطعع 0ع

 رممصتغتم مدعهعم ع علقو ةرمماط ءعددتزه عا (طعمدمرطتح ه2 حتسم معتمعتمتطاتق عم مطتطتقو أ

 معرسنعع ع ةطعتلعل هع طصقصس 801 :-ع0-0: لا يلركت» طادن لع ناع]رتنامتنا 18 هلتأ]# ذكه 5 ءكتتقو

 مغ معللتع ءةوعغ ؟ءعطتم ءغ 0لعيصممعأعوغعمسع معجم متعستتك. 1صعامتا 12: طدتتك آم مجم ءّراتق 5

 طعمعظعتتم ءاعبور ءغ ملتاتلع ءحععتمأمم ءععغ ه0 طصعسس هصصق 685 (ذمع. 27. ظعطعب 1286).

 7316. ظا-هءزع ظ1-1عطغعو لزدك طعالت دصهز نك. .(نهرصسص عماقجأم5 ذه طسصع ][ذطعاتتتت «020-

 ممهسععممأ (نةلطخ ءهغ ط[سقسس 472 عزو - ءا]يموعتت كمر جصصم ... 20نتتلق ل ]سقس

 ىز مروع - ءامقرت»ءأ 1!1ه]بمت»تت»ءلأ 18 ءد» ل ت» عل عب: لاآث2 كمل مكعءع»هطاعتو ةصصم 483 (ةصعب

 0. الآه(. 1090) ممعطتسقو كّزانك ءميتصتعماأدتأاسمق سم5 1ههععت]لم5 ةتسما]م5 ءمرسوأ ءءتطتتو

 ومعك قىععععع ة]معاسمتم لنعاوعتغ ءغ ه4 ظمعتس ءدلجستامتم ذم ددتقطع 210 علقت د عطقع

 كمصسفلبا 1. ةصصخن 480 (ذمع. 5. فمع. 1087 ) داك ء( جسعام» انطعأ 210141 تموت

 فرستس عمامعت نسل 1ص عانت مر مودال. ح 7317. طال ه ءزع 16-181 عطاع رع ظ85-1ةعطتتعو

 لدم طعإلت دصهزسم ءغ متمسسه 0ع زدسسعمم»10عصاتهو ةتعاممع طصقس 11014171160 ل ءنا- ال541

 د1 عنة, قللع مطمسترمع لتعكيسلم. 1 [كمع ديلانستسست عزك هةعئمامدتست عقار 00100 ]هعق

 معازعاو مرسم هعتتغو ةحسوتع هط ءمتكددتس قلاع 1هركع لمه ةسعاموتامأع هممص نأتانت“ (نورسع 0

 ردعمامعسسس نص جهز منعم ءلألتغ ذك عردع - ءامةررننعأ قا - ءآ- هعادت 2ر67 ل7170 ]طل 71ج
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 ىم سوبحملا ريصحلا ةرجهلاب ىلتيملا ريقغلا كبعلا ءالما ىهتنا هرخآ ىف لاق ةنس قوتملا

 ةنحملا مايا رخآ ىف كنجزواب حاتتفالا ناكو ريقح فيدنز لك ءاوغاب ريطخلا .ناطلسلا ةهج

 فسوي ىأ مسا ركذي ملؤ ىهتنا .5٠ ةنس ىلوالا ىذامجت ىف نانيغرمب .مالظلا باعذا ستع .مامتلاو

 ىربخا لاق هنع ةياور ىلا ياتحا امّلكو امهنيب ةرفنلا تمكحتسا ام دعب هفنص هذال هنم ءىش ىف

 5 ديحمل ليقف باتكلا !ذه نمل لاقف ىعازوالا نيب عقو ريغصلا ريسلا نا هفيلأت ببسو ةقثلا

 ا!ًنمح كلذ غليف ريسلاب مهل ملع ال هتاف بابلا اذه ىف فينصتلا قارعلا لعال ام لاقف قارعلا

 هسفن ىف ملعلا عضي هنا تلقل ثيداحالا نم هنمض ام الول لاق ىعازوالا هيف رظن املف هفنصف

 ةقيلشل باي ىلا ةلجع ىلع لايعتسالاب .لمكي او“ ازتند, نيتسر فا باثكلا اذه بتكي نايدرغأا م

 نم هذعو كلذ هيجتاف بابلا ىلا ةلجكلا ىلع ليكي اًباتك دمحم فنص دق ةفيلخلل ليقف

 10رضحي بدوملا ةيول نب ليعمسا ناكو هنم اوعمسيل هسلجام ىلا هدالوا ثعب مث همايا رخافم

 ىسح كلما ماظنل ىسراف كواملا ريس "ام هحرش ىف !اذك هريغ ةاورلا نم فبي ملو عمسف مهعم

 ةمصم ... رصمعكتستقرو نملك 20 ظصعسس طقعع لتعلغ: قطعماستو عدا ةنتررأتلم ةعركأ ممتن عضم ؟نعه

 حلل ءانم لص ةمودكاتمس علمعأتب قعععمعع زصعاسعأ لدمدم 8هلاحصأ مماعمأتق ه يمكلتع 511 دسهعم

 زسربزم لص ءععمرسعسب 1صلسعأل. [طمتاتسم [معامتص ءدأ ذص نعطع انعرعتبا نلتستعك ءقلهستامأتق

 لزعطسعو ءأ ظصتع ذسرمدزأاتقو ءنللل 1مزانكلم ل5 ءعددزددعأاو ذه تسطع 210" دمعمتع

 كورسجلمأ1 1. دصصخ 480 (زمع. 8. لرد. 1087). - 1معع ز]1عي, - ةطوصسعم قلالي وبرك

 مسعوسمتل هيرستسعتسمدتهغي همملص ةععمدتغو تت هطاعععامألم ظعسصمم زماعت ناضتسوانع ل ءععلق5ءأ

 مملزعععو ءغ نييمازعوعتصسلانع ءزدق ءادلاتممع ءيععتع ممص مماعقعو لتعتعت: ىراآئذع 106 لتعماتق

 رع لمعمل.“  (دتككم هسساعتسرو نسله دسمطنق ةعصمدتغو ةستغو وننما /ل/- الءن» رنا - 5معابأ» ند

 زص سفمصاتك لب سمه زصعللععمغر نلت (طدلنك عدا طلع ائطعع# زسغعععمعدصأال 2ععرمم ل ععسضأت

 رهلم]ءمندسعلتع 1ع.  ؟كذ ]عمعدصأت لمعاتب ةموتغو صسالسسص ءزسمهسملأ !]ذطعتس 0ع طقع

 رنملعمتم هعماس ءععسصخغو كس ةعاعمأاتم لسصم طعالتعت قععععمأ“ نم جدسلاتغم ةله]يمتوسنعا طسمع

 ازارختس مرض ممقتتا. دعست تكتسح قلاع ]1ءيلزدعععت الزعتر ةمصوتتغو (ههلز(1هصعم ءددعمأو نلانهق

 مماتمسعأو هةعلعصأتحتال ءاتللل معرع هع زمعتللل ؟مصقاتكدلتسدع لتحععس. "آد طتسع ]ذطغمصس ذه

 ممعمعتمام (امهطسلتع لعععتطأ ءغ مل اططملتلكمع ممدتمتس لتل أ ععصاعم ذم ماهتتمأعو ممدسامتأ لانققأا“

 لخطمللااو بكس كلم متون علعم ]اتذطتضتسسو نست تص ؟ءطتعتلم جل ممعاحتس ممج(ةع عانت ةعتل مة لعدع

 مسالك زهدعأو 5ئءانعسم صاع ددتعمانسم ءقار ةيسنتع زم "عاتق رتامع ةيمع عامر مةلمةلتسستق طتتلال ع-

 40 ممكتتا. '"لدسص ظلتم» زص ءزدم ]ةعالنمصعم سستمتأو نغ بس ةنيلتععمغأر ره عععمأع ةتسنتأ] تكتل لَه

 مرمعععر(مربع لمدصععانعم لوعممأأ عب طم مميرورم. 1لتع يسمودع 1ععالمصتطاتق دصاعضآدتاو أو

 نغ لص مرسسعصامتتم مم مااتن, ريعمعأاعع نس منلاسم معاوعم» معضمضمأأا.2 - 7318. هزجت عر

 ءعا سم1 نلعو رصمعو معو. (0رمانق مععدزعتستسر ل0001 1[ يزعم اة مكس ءأ - درسا لل مع
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 ىقوجلسلا داش بكلمل 781 ةنس هترازو ىف هفلأ [0] ةنس قوتملا ىسوطلا ىلع جف ريرولا

 فالخ ىلع نوكيل هعضوم لصف َُك عضوو رشع ةسومخ ىنميلا هلعج مث الصف نيقلت ىلع هلعجو

 سمش ظفاحلل ءآلبنلا ريس 081 11 ةنس قوتملا ىناونلا] ريز ولا ريثشيلع ريملو فّؤملا عضو

 خروملا ىعتلا :دجا نب ىيحم: نيدلا

 ليذ هيلع هلو تايفولا بسحب مجارتلا ىلع اًبترم اًذلِجكم نيرشع وحن ىف ريبكلا هكايرأت

 نيتلثو ىتنتا ةنس تام ىسافلا لإ ىب دمحم ىنيدلا ىقت ظفاحلا اضيا هليذو كلكم ىف

 قالوا 19..ةنسا قوتملا قربطلا هللا .تيع نب دحا نيذلا بحل ىتلا ريس 7. - ةياينامثو

 [نب دحنآ] نبأ ةريس 101 ]175[  ةنس ىقوتملا ىوحنلا ىمرجلا فحسا نب حلاص ورمع

 اضيا هل هيوراك نبأ ةريسو #7 خنس ىوتملا ةيادلا ىب فسوي ىب دجال نولوط

 نيدلا ردب ةمالعلل فرشالا ةريس 807 2 ةموظنمو ةروتنم تادّلجم ىف رداتكسا" ةريس

 ناسنالا ةريس «ز”ثه  تارغفلا لأ ظريس ل" مهد نس تام ىنيعلا ديحا نب دومحم

 عرب م12 1ي2, ةهمصم |[ 485 (ذصع. 12. 18ءطغ 1092) ] ممعاتتتقو ؟ةططمو7ع ؟؟؟ءدئعوطتع ذه

 [ةحجومعس 116: م] فلن كءازتنعطةلحع دمصم 469 (ذمع. 3. طمع. 1076) ةهتموتغ ءعذم هتوتماأم

 عععالمصعم للتكموكتلا. 80 عغعج 7”عيدع»م# عمه ذم ننتسلءععتست هععالممعق ءمماعدعتغو وستطاتق

 عامجكتلتع 1هعدست عبصت عطاتتغرو ونت 035 ععودف ععدعأ ج معصم ةتعامرتم زمهاتطتان مصعب - ل71

 411:14“ | 2/ءملزر# ] 11 يتسمر [ةمصم 900 (ذمع. 28. لملم 1500) مدمعاصتق ]و 06 ءدلعس 5ع

 ةعترولا. - 7319. 817 عع عاد مم طدأ] ذر دضمع5 ععمع20ةمدكانتن , ة0عام»ع 8قطام ه7 عزو

 60 - 01 2101 م:هت»:60 ظعءت» قلطتتعا 1)ءعابعاتخ [لتعامتمودجطم, دمصم 748 (ذمع. 13. قمع

 1347 ) رصمعاسم. 11دعع ءمتامرطع ءدع زله ءقأر وسمك هد دمهز مت طتعامستو عتعتمأا كقكمعلاعت

 عم]سست هتطسق ءمرصم»ععطعمقد ءعاضدعتغو عغاتم طاقصحدمطتمم هةععتصلسمب 210265 لتوعلطسلو هوان

 1لعرد ه]سهصسعص جدمعمل1 ته 1هعم ءلنلتغو ءغ حلتقس هدممعملن ئ عد طققات 16ع7ف- عل- 4

 17160167 عن قل آتسعل لللعقر حمصم 8532 (ةمع. 11. 0ع. 1428) رممعطتتتق. ع 7390. 817 عد

 ءآدص عطلت رسمع5 معممطعادعر هسعامتطاتق 041-0-171078: قل ]ب١ عل 8 عرج 4ك50077هع] 168 »و

 ةسصم 694 (ذمع. 21. الموس. 1294) ردمعسم, عا لكان لسع كم1 ظعتن 15: آ8مع لآ ء”رغ

 ونيمدسسحاتعمو ةمصم [225 (ةمع. 12. للمس. 839)] ردمعطتم. - 7321. 8( ءءغ آطصم [كطس ءلزر

 طتنمععدمطتخ هكل» [ 4طن ءللك ظعتم ] 1517,  هةحنعام»ع قللقنءأ ظعءتن 7متر“ 8 ءن- هلق عب

 ةمصم 334 (أذمع. 13. ةفسع. 945 ) ممزطتم. 10عرد» طتموعدجطتمس 181: طب 07ععن]خ ع0101[.

 7322. 851+عغ آةلععم 0عءر طاطمودعمطتمد كلعوحملعت مامعطسق >0ه]هستستطاتق 018

 طرعمووزعع هع رمعامت نعي - 7393. هزم عغ 181 - ظعطععكر طاموعدمطتم 2077 ءركتر جتنعأم]ع 0

 لمعءعانتكعتسم 8و؟ل»- علل - لأ: 2ل م ]برست عري قل]تضع# كنور هصصمم 855 (ذصع. 3. 1 عطع. 1451)

 مدمرعطن م. ب 7324. 8/ع+ مآ ظ1- "هع ةخغر دمرععدج ظيصطتةغعمولا1117. - 7323. 51 عأ
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 ةوببس كالا مك خنس قوتملا ىسخرسلا ببيطلا ناورم د لمدكام نب ليخحأ سابعلا نال

 دكديح# ركب نال ءافلخلا ظرببس ا“ ىديبعلا مكاحلا اقروس “ا هاشمز راوخ ىنيدلا لالج

 اقرب يزل ىرصبلا حوولا بأ ند ىلعل ىقوجا سلا لرغط قودي تارا ىزاولا ءايركز بأ

 ؛.ع ةنس تام ىبلحلا بتاكلا [دادش نب] ىلع نب دمحم نيدلا زعل سربيب رعاظلا

 5 ىديبعلا زيزعلا اقرب كرياراا) ممم نس تام ىنيعلا نيدحلا رديل لرغط رهاظلا ةيببس كرالرالل

 ه1؛ ةنس قوتملا ىزوجلا ىباب فورعملا ىلع نب كرا نيع جوفلا نال نيرمعلا وبس زا“

 مداسالا رخفل تدالأ فرح 6 بتعف_ملا اذ ريدع كولر نوماعلا كبيس “له رعاقلا اك ميس رنا

 يعاسلا نبأ بجانأ نب ىلعت ريصختسملا ريس ا“ ىزوجلا نبال ىنغتسملا ةريس ا"

 عا

 لئاضذ ىف هركذ ءالملا ةريس 0. :مصتعملا ةريس 1# ك4, ظنس .قوتملا ىدادغبلا

 10 نب ] رهاظلا ديع نب هللا كيع نيحلا ىبحمل رهاظلا كلملا ةريس د“ ةرشعلا

 عادت مع ةصر رمنع5ق طمستستعو ةهسعام»ع لان /هااناع قلاتنعل عرب 7101 منستانعل 18 عرب لآل ءن م

 ىعءعممم/رعغ 81ءلتعمو ةهمصمم 286 (ذمع. 17. لكحص٠ 899) رجمرحانم. - 7326. ع(مءعغ ل عاقل

 ء«0 -لئسر طامودمطتنه لءمث1- ءل- لأن 16 ممم ءعسعأ اليم ع 7397. ه1 ءغ 11-151 ةلعتسس

 [1- 0 ط ءالنر طئمودوطتم 11غغضسخ 0 عمل. - 7328. ه١ ءغ ءا-اعطم ]1 ةققر طلطموععدرطتم

 [كطهلتكصتس و ةتتعام»ع قلاتع ظعام» 2101 مصنعا ظعتن 2مطمت را لطاةسن دس 7399. اد ءأ

 1" هعطعسلاو طنمصومطتنم 1هوعلا عازب عل م لمعر ةهسعام»ع ىللغ 8 عزن كلاس 17 مورد ع

 7330. كزععأ ظا- 1 هةغطنع ظاطحعقر طتمومربطتم هلا فطور هسعامت»ع طحت هلل - لاند

 كلمارمتمت» عا ظوري ىلع | ظءتن كانعلل/0] 8ظلم/ءانع كهتطمم جمصم 084 (ذمع. 9. لآمعن 1285)

 5 دسمرانم. - 7331. هزجعغ ظا]- 1! هغطتع 1 هعطعسلرو طئموعدجطتخح ظن 10عاما

 ةحتعام»ع طول - هلل لأ م6, هصمم 855 (ذمع. 3. 1عطتض 1451) رصماتطتم. - 7332. هاا

 عاد تكمأم ظ1- 0ط ءعاولنر طتئموعءهمطتم قلعفتت 0 عمل. ع 7333. 51 عغ 1خ1- 0ص هع عأسصو

 طنموعدماطتم قلل ظعاسا قه 0مم ةحسعامتع قطن ازمممز قطاع ءل-«مليسمت» ع للغر ؟دلعم

 لا7:- كرمت لتعأم ها حصصم 597 (ذصع. 12. 00(. 1200) رصمتانم. - 7334. 81 ع+

 آل - (ن ةطتعر طتموعمجطتنم © نال ع 7333. هرسوع 01-11 هدستسر ططموربطته ل7701(.

 72330. ه/جع+غ 11- 3آ[دلعط ءطر سمععم ةععامع 0ع لععجتناتممع طصسممت(ةاتعو ةسعاماع

 ل'هأر» - ءلقوأ مرنم سس 7337. ذاع عأ ظال- 31ه دادعطصتر طتمودجطتح 2/1هءامولتاقر ةسعامتع

 لادء- ءازتمنستم - 7338. هزاع مع لخ]1-لآ6 همم عتعي طلطموعدرطتم 7/0م/ همم", ةسعامتع ل

 ا ءرن ىلزعات ةاتن- ءاولغ' 1ل/- ظهعالملقغر حمصم 674 (زصع. 27. لحوض. 19375) ددمزاا10.

 7339. ها(مءوغ آخ|1 - ل10: غمعتسسر طتموهرطتم 1/10: /معنبتن. ع 7340. كاععغ عاد سعاقم

 10 مرمرتعو معمععضتتس. (نهرسصعسم» دات ذص لعلام ءا-معام"ءا. - 7341٠١ هاء ءعغ 81-151 ءاتلع

 آلا - 1" ءةطنعر طتمودوطتم 1/- 111 111 - اهنا“. ةهسعام»ع ا10ه]برغ- هلع لع قلطلمعلامأ
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 ميحرلا دبع] لضافلا ىضاقلل روصنملا كملدلا ةريس ### [13] نس ىفوتملا ىربصملا [..اوشن

 ول م ةرهضس كون اضيأ هل نوودلق نب فيشالا اذ ميدو [ 51 خماس قوتملا ىرصملا ىلاسبملا ىلع ىبأ

 ردب ةمالعل كيوملا ةريس ا 8. ةنس تام ىباعتلا روصنم نب كلملا دبعل كولملا

 3 كولملا كلم ىلأ كولسلاو ريسلا ] ل0معم موخ لس تام ىندعلا ندنحأ نب دومحم نيدلا

 رداقلا تبع نبا نيذلا (ئقتل ةلاسر ىقاعلا دلولا قنع ىق قابلا فيسلا 0#  [فوصتلا

 0 37 1 0000 00 َ 00 ١
 03 تيببلأ اهنمو هل اقاع ع لأ هدلو ند امل حفلا !..0ه ةذس ىثوتملا ىردحملا ىهيهتللا

 خمدقم هنون ودمج

 اهرخوي ىم هللا نعل

 ىلع لمتشي 74 ةنس تام ىرعملا هللا دبع نب نجح! ءالعلا قال بيطخلا فيس “+ < عمو

 هللا دبع ىأ مامالا حيشلل ةملظلا ءايضو ةنسلا فيس "تع ظخسارك نيعبرأ ىف ظختسلا بلحأل

 روت ملط0-ءا-ا عمان" [ عرب لا مدل مماس] 816غ, همصم 692 (نمع. 12. اآلءع. 1299) مدمزانم.

 7342. 8ععغ 11- 81 ءعانلع آ*1- ذ1حم دو طاطمععدمطته 2/- 116711 01 - ل1 هنادنا , ةسعام»ع

 (0ةلطخ طعمع دصععخأم [ ك80- ءل-"ءعآأ» عر للغ 8من كلو ةمصم 506 (ذصمع. 23, 0 عام

 1196) رصمعطتم ]. 1لعس ةعتجدتاأ طلطمود مطتمس 12ع]7 هت طعن (نياامإرن, ع 7343. 51 ءأ

 عآد مم ه114 ]عر ددمىع5د معودتنت , هننعام»ع لآ - ءآ - ز»عأ11 ظعتن قلمك" 11ءم71ط2 , ةصصفع 0

 مع. 3. 066. 1038) رصمعطامسم. - 7344. 8( عا ظ1- 81ه هجعو علو ططموعد مطله 110607116 0-

 6ء0- 0206 حمعام»ع تعم لمعءاتمستسسم 8ءل»- عل لق لل ه]رتسالأ ظعتن قارتسعل كل قاع صحم 5

 (زذمع. 3. "عطب 14531) رسمرمأنم. - 7345. [ظ8-1 عزم مع ظطا- 8651 لعر 1مععقكاتم ءأ 160

 ه0 مماعداواعد معوتتل. 107+ '["طعمدمرطتم]. -ح 7346. ظ8-1ءزؤ طا ءععةعر عادلطق

 ةلععمع لع للم قلتن ةممطوءودعصساتك. '[عدعافطتقر عسعطت 1 هع ة-ءال-اة1: لات قلاا-ءآ-عم 07

 1عرجكمم لل", هممم 1005 (ذمع. 15. كسع. 15396 ) مرهم طتتتق , ةعهلمدتغرو كن 20عم7 ظلطتق

 مأ مموسعممععأ. 1ملع معاتطتس عنا طلع ؟عدؤاتق:

 مجم: (ذ. ع. مسلعطع) انغععدنص اع هط تمتكتم طقطعأ (2ع7ع ل. ع. امكهتتكاتق ٠)

 [كرعم وعم عمت" ءعاتتلا 10 ءاتكو وتتأ ءهلال 20560021٠

 7347. هءزك ءآ]- اعط دغاطر عاملطسس ءممعممهامتكر هسنعام»ع قكاتانآهل كآتعا علا
 4067ه, 31هم", همصم 449 (ذمع. 10. لآدم. 1057 ) رصمعطتم. (نمماتسعأ ذص (ه20ةمنسأد
 ةعععرص ؟هازوصتتص 1ك عم]تو دودع هوك مصعع. ب 7348. 8ءزك ء1-عممصمءعغ متع آططقعم ا

 ءل- ئداس ءغب عاملتسم ]عينه هغ ادع هطقعس منعم ةمعاممع هةطفتلط هع طسفس قللنع لال 14/
51 .111 
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 ديعل مئاكلا ةلّئسم ىف نيتدفلا نيب مكحلا ىف مراصلا فيس 1 2 ةنس قوتملا ىسلدنالا

 ريب نب دمحم ىلوملل معاردلاو لوقنملا فقو زاوج مدع ىف مراصلا فيس 5. رقاملا هللا

 نا دوقنلا فقو لاطبال مراص فيس هيف لاق 10 ةنس ىقوتملا ىلكربب فورعملا [حمكم نب] ىلع

 دودرم هجو لك نايب مؤلف اًريثك اهيف اهسو دوعسلا وبا اننامز ىتفم ةلاسر هموزول ىف فنص دق

 5 ملصت ال اهئاف ماكحلا اهب ىتفي الملز "نئفتابت ”اناوخ» نوار نا كتارلا هيج نعل دقن

 ىتاوح ىف ليقصلا فيسلا .هأ اهذر مث هلاوقا ركذف دانتلا مويل ارذع نوكي الو دامتعالل

 للصف ىبس م ]91  ةنس ىقوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نكرلا دبع ىيدلا لالجل ليقع نبا

 ىيدلا ريصنل رصتخم يلا هلاون ىلع هللا ليك كعب اما قرعلا لوا قرعو ىسراف ميوقتلا يف

 ةيسرافلاب ىناربيشلا مكب فورعملا ىبكي نب دمحم هحرش ىسوطحلا ليكم نب كديحكم

 40 دحاولا دبع هديشو 1” ةنس ىرخالا ىذامج ىف بلحب دفلا ايسراف اضيأ ىنتملا بتكو

 0001242. هصصم ... رسمرعابم. - 7349. ظ1- 8ه عزك 11 - 8 ةعتس عاهلطتق ةععوسق ع

 لتز نلزعمتتممع دماعع لسم حعصتصم لع يسحعمأتممعر نست ةنغ ©7- م/م ةعانو 1١ ع. ممكاع عرسك ام

 معو هنعام»ع لل001]هأ 1ع. ع 7350. آظ1 -5 عزك لخ1- 8 ةعتسر عاملتامع ةععوسق 0ع عم

 نيم ممص ]1 كطتتل نأ 1ععمسع (عقاحتسعماأم مععاتطتمتل 10106110 511110111 أ لزرع علم رو ةتتعأمع

 اآوالنذ 21ه]مدستر»عل ظعري 1ن» لل: |[ عبي 21هأرعستسعل ]وم ؟دلعو 8ة"عت]# لتعاو ءغ دصصم 1

 (نمع. 3, لآمل. 1573) رصمتعاتم. 11هطعم طلعو هتغو عاملتستس جعساتتتلت و 000 م0طتطعانتتكو لتتم

 رصتمتك ]مععتصتل مدعمأم (ءدامسعمام 1عععاستعو نتقهم0لهونتلعس قطع عمل طسزانق (ءةيصربوتتق

 كلا (عمعاحطتست لع عد مععععددعتم جلسصتغاعسملج يرسم دتتا. 8 عوععععدتعتغ ذطت ددسالأفر ٌداه تأ

  وومسكتم عماتممعم عز ءءامص 01: ععصاتسع ءحدعرمم عع معععدددتتل ةىةدعار مع !1عيماملعقو ونت

 طمصت نسأل ؟ءالعمأو مغ يتسصعم يتسست ا[ عععمأو عج مالعع عمات دمعاع لا01عق ءزسق ةنعامتامأع

 لععمرعمعععماو ممتد ممص 1لمصعم عقار ننمع جتعامسامأل امقععكتمغو هعواتع ءةحعتقدأاتم ءعتغ لنع

 ءعاصعسأ ]نلنعزل. ع طعس ءزاتقه ؟ئعئطو هللعععو نبض عم معاتاوأ. -ح 7351. ظا-8ه ءنخ

 را - 8جمعاعال, عاملتسم مماتطدتق. ©1]6هدددع ج0 مىسضسصعسأهتتستت 17 لعق, ةسعامدتو

 لعمال - هل لاو لال ءل-"م]يرسمت» عرب كلطع ظعام» كميرضاعر هصصم 911 (ذصع. 4. لكسصع 1505)

 ررتمرعان م. 7352. 8ز 1!"معلر هوتمام ةععاتنممعق لع ءعرطعس عع لتطتقو مععدتعع ءغ ةعقطاععم

 ]لمع ىرص معمل سنس , تنزانك (ءحاسق هيمطتعمم اه امعارتا: طصومعمزمدزه مهمعست((عصلتقم

 [يجس ل عاسع ]1لءنس مرعم ءزنص لمصتع ءاع.ر لميق»- عل لقصس 7101 مينت»علا طظفعتن 3210/1 هه عا

 1لئي6 مسعامععسس طقطعأو ذص تذلوسع 71هزيممبت»علا عرو 7”هلببررع كاف مسقر ؟دلعم ل/م/8 لتعطتقو

 140 [1جاءطأ رممعسسع كمصسصفلمأ آ]آ. ةمصأ 936 (زمع. 5. ظعرخغب 1529)ر (ءحام مععقأعم نن0ه16(0 0[5001و

 يرصتس ةصامعنتم مععمتعستل قرص ممقسنتا.  .(نهرصتس عما مجضانلال ةعمطتعسسم , نست عدا هلصأ>طتتلل

 طمطعأو ءغ زم زمعاستا: اهلك كر نسأك هانت دلت صعتت ةقاعق ةراعملعماتطاتق هعمقكتا عاف
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 ىسراف حرش هلو ملا رعزلا مجنالاب عيفرلا نيز نم ناحيس هلو اجوزمم ايبرع ليمحمإ, نأ

 ىلع بنترم خييراتلا 8 عطاقلا فيسلا "هر» ةقراشملا ضعيل نوتملا نع زيمم ريغ جوزهم

 ىلع نيدلا زعل ليقو 1.7 ةنس قوتملا ىواضسلا نورلا دبع نب ديحم نيدلا سمشل ءاممالا

 ةيترم ةلاسر ةاغبلا ىلع ةاضقلا فيس م كم خنس ةوخلا ىلدحكلا ذادش نب دمحم نبأ

 ىيحمل هنع ريذحكتلا ىف ثلاثلا مكحلا ىف ىناتلا تاحالطصالا ىف لوالا باوبا :ةتالث ىلع 5

 ةعيرشلا لعج ىذلا هلل دما هلوأ [.:1 ةنس قوتملا] ىجيناكلا ناميلس نب دمحم نيدلا

 ىفطسم نب حون هيقفلل مركلا ةمرح كته نم لانق ىف مركملا فيسلا "مم خلا اًجاهنم

 املا. ةنس ىف هفلا يلا مارحلا دتيب ريهطتب رمأ ىذلا هلل دمحلا هلوأ ةينوقب ىتغملا ىفنحكلا

 مهلاتقو .مهلاوحا نع ءاملعلا اوتفتساو ركاسعلا ءارمأ لمسف ةمركملا ةكم ىلع ةاغبلا ضعب بلغت

 ل60 - 7 - م20 عب للهم مست عل ءلتلتك. كلئدعك لعمتوسع ءمدصتس عصامعتاتع ةهعفأامأ 5 0100م0

 (0مععماأتك آمعم]د ءلتطتعو ونتأ اعاتب ذكه ةهلضتحطتس طقطعأو مغ ععطط ءيينرصسعماوتت ه

 ععدعاطستس يضطلع مستماسع ةعروجمأم ةلصأم - 7353. ظ5-1 عهزغ ظ1- ( ةغأ'ر عادلتسع هةععومق.

 رركامرتم ةععتسلست» همستسو لتعممدتكدو ةتعام»ع ه1 عررووس هلع 0: 7107م7 1, عن 480-

 61-ه]ت» هت: هك ءعاممغو ةصصم 902 (ذصع. 9. 5ءعمأم 1496) دصم"طتم. كلئأ عه -0- 01: لل:

 اورو 31ه1مميجت»ءل ورب ىكاآعء0040 1807ءلغو عدن ةمصم 084 (ذمع. 9. لآدم. 1283) هطتتل

 جمع ممعرب ةعددع لتعتسام -ح 7354. 8 عزك عا- ءملطقغ ه1 عآ]-طمعط ةغر عاملتطم ه0 تدص

 ىمصطف ذمز ههأم5 هاملءاسع. 1 'عدعامطتق لص له ءقمتتع 0تهممدلكقو ودمتم 7112 لع 5

 (عحصتستق (عءطصتعتعو ة6علت» لع لدملتعتم و 1ع” نيم لع مهمصتاأتك دعتار ودتطسق 2 ؟عءاتاتنق ه8

 قةمععع لدطعسسعو هحتعام»ع ك10/مهة-ءل-[ط7: ك1هأ,متوت» عا عزو كم]ءنممت» 16 ل/أزنو [مصصم 9

 (ذمع. 18. لآدن. 1474) رصمعطتم]. آ1معتمزغ زاد: طهسق آ)عمو نست ][ءععبت تقتل 20عاقتت 85

 مانا ءاعمب, - 73355. ظ1- 8 ءز1 31-81 هلعط حعءعأسسر عاولتطسق 2عةمعومق لع عم ذهماعع نعمه

 ونسن ؟عمعضجملحتم (غعصربتا1 811ءاعلععصتأ قكععدم لتعمت(ةهاعس 0تئ]دعععدترو ةمسمعام»ع كدعقءممقنلام

 ركون ظعرا 31! هركم 1لهمعطلج 1عمدتت طآطسكأاتم 1طهعامتغ غ2: طردته 1)عمر نت ؟ءةطتم]تتل 51714

 عمعصتلل مالععدتأا لمقعلا ءعاع. هعصكمذتغ ةسصم 1041 (ذصع. 20. لدا. 1631)و ونتت12 1718211

 نسنلحس 31عاعلعد مماتععصطتت. طرستتا ءدععطعاطتتتلال 3111613 0113517 عطانطلأا عغ جه ؟تسق 0هعءانق

 معدمممعو لدهتلل عج معانعضتسغو ن1 0ع زنه [جعاعملتسو عأ هن مععممل]1 عودعصأ. هعصمسعطتسأ 0

 زعكاطتع 0ع ءمرحتصص ؟فصلتغعممع اعدعاوطتقو عأ طلع ءدع عمرصتست مان11120 عقأ ءعأ ةعرع هععاتمط ع8

 طهطمع6 - 5356. ظا- »عزز 831-81 ءدا1نشلو عاولتطتم ءمماعتو عمم ءاتعطقر نأ ![ءعومأل لتستست

8 
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 قونالا بسلا ىقاكلا .دبع. نب ىلع نيدلا .ىقت ئيشللو ضايع ىضاقلل لوسرلا باكحأ* بس

 ىناكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خيشلل لوسرلا بس نم ىلع لولسملا فيسلا “هب 01 ةئس

 يف لوالا باوبا ةعبرا ىلع بتر خلا هنأذعا نم مقتنملا هنايلوال رصتنملا هل ىمحلا هلوا بسلا

 وع ام نايب ىف ثلاثلا ةمذلا لجأ نم باسلا مكح ىف ىناثلا نيملسملا ىم باسلا مكح

 ناضمر رهش لس ىف هفينصت نم غرف معلص ىفطصملا فرش نم“ةىش ى عبارلا هب باس
 نيدحب هلوسر لسرا ىم ناس هلوا دّلجحم لوسرلا عرش ىف لولسملا فيسلا "م. | ةنس

 خلا فحلا

 خعاقملاب ىملخت ىب نيعارلامانمالا نمدالا» ناعربل 'عادعبالاب  عوععنلا نعفانلا, لكور غاقإلا" ىاتتسللا

 فيسلا "أ ةمهملا ىواتفلا ىم هعمج ةينطنطسقلا ىلاب ىب ىفطصم ىوملل

 موزلب ىتفأ نم ىلع كرا وهو تلا هتمظع مظعل لح ال ىذلا هلل دمكلا هلوا هه ةنس قوتملا

 متاشو فيدنولا ىلع روهشملا فيسلا 81. ىئطويسلا وهو ةولصلا ةءارق بقاوع ىف ةحتافلا

 هوعزمو مصكتعأتم ءممقهععامساطتت و جنعامتطنق (ننلطتن 1ر40 ءغع ةطعتلعط 16عقق- هل- لأ: لآ

 1 مر» كلطل- ءا- [(لأ كمت هصصم 7360 (ذصع. 16. لحص. 1355) دضمعأننم. - 7357. آظ1- 8 ءذخل

 [ئ 1 31 ءداشلور عاملتسم بيصماتح دس عام عامر نأ 1[ععمطسسص لتحتسسسسل ءمصكت كتلك ءمصق ءعاهأتتكو

 هسععمرع ةاعتلعط 1 هع[نق- هل - لأ: ملغ عر: كلطلا- ءل- ل كما.  طكممتغ اتطعع ذات طردت

 ]رعم حسلعمسو ةيم5 جلل نكحصاأل ءع( هع مط طمقغنطسع ؟كصلتعمصأل ءاعبر ءأغاتص نيقكنم ءقرناغو

 لتداضسطساكتك دغر نسماانتل 277"ةرنن» لع ءمصحت مامرتم دصسخأ تصتعأ مدامصع ةعلأر

 لع ممكن مامرتم ممالمصمع ءلتعصاعلام ظحتعصلتق: #ء"انيت» 0ع ءحرمدزالمصع ءماات77 و 05 طانك

 ممكت ماس, لتعم" لع مءاطدتخو لتتطاتق مرءمرطعأو ءاععطتق طقمصم»ةطتتخب ةطقماستغ هتتعامت

 مدس مممولتغنمصعتسم ج0 ظمعس دصعصختكق 1ةمتصملطتص جصصنق 734 (ذصع. 12. عراب 1333).

 7358. طا-ه عزك ظ31-1عءداشا 281 ةطععات' ءلا- ع عونا, عاملتطسك ةاهتعاتق لع !1ءععع 7101ه

 معلتع. ؟ه]سصعصو ننم0 زاج ةصعاتتا: 1آمسك كي نست ممرطعأمتت بنس ؟عره ؟ءاذئاممع

 ستمزا ءاعبو هسعامرع االماله 31تا نزرع ظعربع لثالغ ]للا - (هءاهنااشابرعرو نسأل هلع عزمت أ ددتستق

 معهوررمممتس لمص لتعم ذللسا ءمموعددزاب - 7359. 5-11 ءعزغ ]11-151 ءعددنشص 151 - آب عسسل

 عاملتسخ ةهعتاسك >ه10ع ظلععمم يصماعو ةطدلاأل همك مضت 1"عئانتلل ةاتللم (ءمامأانتلتو 2116015

 آطصتس ظمص]رمنو- ءل- لأ: ة1ا_مأغ» ]لعرب 01ج ظءعمق'ر هصسصم 885 (ذمع. 13. اةلمعام 1480)

 مدمرعكتم. ]لصعلرتغ زكام: آطمسق 1)ءعمو تت صنتالابعق ءقأا طمتق م0راعم دسمز ءةاماتك دضسمهعصتا01-

 معبس ءاعير أ معاطامالمصمعتس ءزسقه ءمصاتصعأر نك 0ععععام ةمصعتكتكو طمس ج0 صفت

 اععامع ممءععماتمهته كم/لم/ معععمدمجتم ]1عيعصلمحسس ءةدعر 10 ونتنم0 ةويرلل# هامان عطوأم

 73060. 8-11 ءزز 31-151عوط طع, عاملطسم ع حمعتمم ءلمعأانق أ هيغل" قرانتغ اصرتماطأ

- 

10 

 هل



045 

 نب دمحم نيدلا ىيحم انالومل خلا هنايلوال رصانلا هلل دمحلا هلوا لوصف ةّدع ىلع لوسرلا

 نيعلا ىف ىلإب روصنم ىنأ ةديقع حرش ىف روهشملا فيسلا ١ هيف ةتباث هل ةبجوم اًروما

 مامالا تيشلل هقفلا بيترت ىلع ثيدحلا يف ةرخالاو ايندلاب رفظال ةرطانملا فيس ب“»

 فلا وكن هديك عمج مح ةنس قوتملا بحاصلا ند ك.ليمكام ىيدلا فرش ند نلجأ ىيحلأ رحب 5

 دماق نس 0087 ىلا هيبنبا ىيدلا كيوم هلل نمكلا ' هلوا تسلا حاحصلا نم ثيدح
 1 نت

 ىعاشداي مانب هماق رس
 ىبسراف مجكلا مامهلو ءأء ةنس ىقوتملا ىنيسح ربماب رميشلا نسح ىب نيسح تاداسلا رخفل

 مامح همجرت همان ىس اهل لاقي ماوعلا نيب ةرداحلا بيتاكملا اهنم ىكرتلاب مجرتم وه اضيأ 0

 ىف راظنلا فيسلا #1 مهيوهي نم هب نويناكي ماوعلا نيب روهشملا وهو ىقينزالا ىمورلا

 ررلوعأ ءغ مصحت امامك 1ءعدنل ؟لطعدطتم.  ظاطسععم ةععلمس ءعر سسهع 115 ةمعاجأسسأ: آمسف 60

 حصتعمو» ةمم5 حلق هكومأل ءاع. هعقممتغ ة1هلله هممداع» 2110/8 - هل - 0: 11101 هت»1ءال

 ( مى , مملعم 4مم لتعاتك ءغ ةمصم 904 (ذصع. 19. ةسع. 1498) مممزاتتتق و 116 ة«ت>عم0ه65عأو

 31ما]دسد ممداضتتل طار مععع لنعمتتست ءعةدعو عغ ه0 ظمعتت 28ع5 0مز13111611018( 01326 23

 مععمدددلم ممهاتلدمأ ع معمطومأ6 حي 7361. ظ5-1 عزك 81-81 عوططشعر عاملطس ع ؟ةعتمه

 ءلسمعأغاسس. (نمدصتم ءمامعسم ذص []ئطصس قل عقق0ءا دط قلتي 71هنوو» ءلتطس لع يم تم ![( عدو

 مق: ؟10عملتتست» عقال ل 7362. 85عز11 عالدسم م مغ2 عار علدلتسك ج](ععءونممستق 20 طقصع

 مغ جاغععدس عتغمحس هطغصس عصاحس. "عدلت غقمصسعه ه0 زسدععمسن0 عماتمع هعلتصسعتس» 01 ؟ممدتأقعر تطأ

 تاعتزاعط ءهغ طصقنس 860ع- ءل- له: ىلآتنع0 1 عزت ذك آبعت» ككل هلل ل: 2101ه: ءل ل عتن- ءاعم]رتطو 5

 حمصم 788 (زمع. 2. 1 عطط. 1356) ددم>طتتتقو ددتأ1م كععلاع» (مدلزغلمصعو ع ةعحع 03011 هصتنتط

 ءممممعتطسق قصمممتعلق ءما11ءعت6ب 1معلجتغ ذهن ةطمسق آلعم ععاتزكأ مدعم رعت معمزتأط ءاهتتلا

 دلل نكوصأأ عاير سس 7303. ظز ذل ةس عطر اهعتصاأم انطعلم معصم معمعتعتسو نتم0 ةأه ةصعامأأ:

 طعامعتجتسس ]ذطعأ ءدغ د ممددتمع "عوتق ةدوانق( ]هذاا ب

 ءأ ]هل ار» - ءلعاملاا ظل هععقن عمتي 1 معمتن , ؟دلعو رست" 1هععقدق لتعطسم ءادصصم 718 (ةصعم

 3. لآدم 1318) ممعاسستس و جيعامدعدت طقطعأ  ةتستلعم ]طل معجمت كنت طل 7ر17 67-0761

 ىدسممكتتغو ونيت ذه ائمعكدمتل ةنععلعحس ءممكعجمتمق ءقأ. 1 طآدع ءانحبص مععاتسعماغ ءيتقاأم]هع 0

 ماع دحتلعدك ةتامع ءغ أم مسمع دمهعتماهعر نسهف ط1ءانت» من: 18غ ل رنقعلاق اههسماسلتام

 نع اتطعم ذللع ءةغتص حدلعم ءءاعطعدطقو نم زم !ل(عمدعمتس 20 ةيستعمو» أخ ععماعو ةعتطعمع

 لرسم عمدصتس ءطعألم تامصأتك. - 7304. 8-81 عز 8-11 ةغعامج ةعر كعادلتسك ةعانطتق 0ع
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 ةيقر ىلع. ىداهلا فيشلا 75  روكذملا ىطويسلا .نيدلا لالخ راركتلاو تؤوبتلا نيب قرغلا

 كلو ماب ريهشلا زيزعلا نبع ةيفيس 0 ىتقملا نيعم ىف امك ىئاونلا اهغلا ةلاسر ئوانفلا

 ىنانكلا ىبأ هللا رمأ ىب ىلع ةيفيس “إب يلا فيسلا لعج ىذلا هلل دمحلا اهلوا هداز

 ليسلا “ع يلا راكفالا فويس هقيفوت ضورفمب نس ىذلا هلل دمحلا هلوا [1/1 ةنس قوتملا ]

 5 ىف رردلا غراميس 44 ءانلا باب ىف رم دادغب جيرأت ىلع ىناعمسلا هليذ ىذلا ليذلا ىلع

 ها" ةنس [دودح ىف] ىقوتملا ىمزراوخلا ىارع نب ىلع ىسحلا نال تاارقلا ريسفن

 ءاييتسلا ملع كد

 روهشملا ومو ركسلا نم ىقيقحلا ريغ وه ام ىلع مسالا اذع فلطي دق هنأ ملعا

 اهروص داججبا ىلع فلطي دقو سحلا ىف اهل دوجو ال وجلا يف ةيلايخ تالاثم ثادحأ هلصاحو

 10 ءاوهلا رعوج ريغت ةعرسل ةعيرس لوزتف ءاوهلا رعوج ى روصلا ضعب ريظي فكينيحف سحكلا ىف

 ليكوتستصع ماع ىمصمزم(عصلستس ءأ معرعإعملستمو ةتعام»ع لعاأ] - ءل- لف: كوبرا 66

 ادسلوغو. - 73605. 5-11 ءز1 آظخ11-1 201, علملطم دتتتع760مهأاتق ؟مصاطعخت ءماطسنست 2٠

 [عمعامطتقو عسعتس ب هنأ ذه ل1108 ©] - تبرك !ءعاسع, 2 ءممبر# ىدسممداتتام ع 7306. 5 ءز-

 1ر7 عار اتطعع عاملتتو هسعام»ع كلل ءا- عامر هنلكو 017 11 ءلعءل- عنلعأب لتعام. آمعمتا

 ام: آمهسك آلعمو نك عادلزتتس [ةععلأ ءاعع ع 7307. هعءعز11 ع عار اتطعع» عاملتتو ددتتعام»ع

 418 1ع لست هللهأ ةاتن- ءااضشت رع للعام [ءا مصمم 979 (زمع. 26. طآهتم 1571) دصمعاتم]

 1معامتغ زكمن: آحسق ]لعمر نت هربع ةامطتغمصستس ةسحتلتل كنت عاهلتم5 ءموتفغقمصت» سقمألع

 5 زممهاصتعلا ءهاعم. - 7368. ظ1- 8 عز]1 جاله ءآ1- 02 عز]ر, ةححتق 20 ةممعسل1 نعت ته اعنا

 حل طتمامسمتس ظدعطلهلعممعسس ةعقصامتسو لع نسح ذص اناععه 2 ةنط 18 ظمجاللا

 10 عصا عوام - 7309. ظاسقعأ عط ءعل1- لهم ءععر كنستتعأ 21855311[ ةقئان11: 621 00111111( 

 زم رعععممأإ ممعع ىجمصاتعمك, متتعام"ع قانا! مدمن( للغ ظعتف 1ع لعام ممم عفر | لمعقإ

 حصصتنتس 339 (ذمع. 4. ّكآسل. 1144) رمان.

 7370. آل د ءل-ءتسسآأح 2. كعع مطقمأة عنق 01516

 كعلمعو طقضع حمععرج زماعتلمتس لع عم رددعتمع ررهتتأع لص ان0ل15:عط51011 1180180851, 6

 هما ؟ءرتكمأع مسعأم نأ نقانق ال1 هدلسساتع ءداب 1! ععامق ءزسق ذم ةسقفعتستطاتك رطقماةقأاتعتف

 اند جغرعع مخملسمععملتع عمعمتطتعرب نستطع ءحتماعماأتم ّذص ةعمقنست» ءهملعمع لعععغ 1 مغءعلتس

 10 مدع ءاتنحس لع زتمملسععملتع ظعتسع سمعت هلتتت لص ةعصقاتتلت «ه0عماتطاتع نعد موطنا ع لكل

 ممدصمسللجع ظعتسمع زم منعك هرطغاممللم ةرتممععمأر نتهع اهيردفم ءق]ءعلاعم م0ماعت ءع]ةتعرلل
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 عيرسو لوبقلا عيرس نوكيف هتبوطرل ليوط نامز ىف ةروصلا نم ليقي ام ظفكل احكم الو

 هقصو دارملا سيلو هلعال الآ عالطأ ال ىفخ رماف اهللعو روصلا كلت ثادحا ةيفيك ام لاوؤلا

 ءايشا رحاسلا بكري نا هلصاح هلاثما نع سايتلالا ةلازإ فشكلا دوصقملا لب انهم دققحتو

 كارداك ةصاخ تاليخت ضعب بجوت ةصاخ تاملك وا تاعياملا وأ ناعدالا وأ صاوخلا م

 عممطعأ6دماأمع جقعلمس متصأه06معرت ءعوووصأو صعع 18ع21 م06عقأو ونسنتعس معا 10هصعتتتلل 1ءاتزنانخ

 1مرتسمحتسسو ونتقتمل 5ععامأتصأغو م20ماعرع طبتستلفتا ءعدصتتس ؟0مم01105معتت ءهمصقع25عمغو نأ همص

 رستمسم هع]ومتغع» مععمتدسطتع نسملل ةىمصعمعدمسأ. 9سم ةساعتس 2جنممعتسر ننح طقع آكتتمع

 معملت عانت ساتتخو عدتطاتللل01124 03115585 جاالتطعأو طقعع معه هععتلاج هقغر نطق 11 كه]1 ةعاتق

 ممكن مععدمز قتسمغو معوتتع طلع ءوص لعدععتطععع ءغ ةدطاتلطق زمكتعقاتعدتع م20 مهقلأاتت عقأو

 دعل 10 مماتسك هان0عرطتتقو انغ لسطتأهغم 0ع ءزوكسص ملك ععطاتق ةمتستك ةعمتمااتت عا 762201:63-

 طبخ  كسستت2 ع1 عم ءعاتغو ونن00 1ههعزموغم» ع5 هع(3ع ود ه]1[هققو دسغ 01عمووقر ةتنأ

 11نأنلهقو دنتغ ؟ءععطف معممعتح ءفدصمممتغر نمتطاتق مهما هقدتتأه (013علمتل مععمأ 1 ةتتح طععععذوتتم

 ملط عاسصكت# هود 5هغلممعو نمو ةعمقمم قكطمس نيمدلمسي ءغ ممانل عصام معععلمتاو هغ نلتهع تانللأ 5

 عاستلتو.  ط1سلاوه طقطعسسك طسونع ععمعتتكق همهععهأ6ممع5 هط 23 ايم هع كوم" هم ع”

 ما عع[ ععاأم 2عععمأ 88

 7371. كام ءع]-عدرؤر رب ء لل ندع عال -مصتك ةداور هلع ةععدمم ن1 أ ططصتعل ل115



 1,1م5148, 155015 © 01 706 21.118 "1111
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 ا

 ا
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1544. 

15 

 ْ 601111 21015134011 انقل

01 

 هةر 2187 رنا 1 11 اخ ا

 0”1نىمقم», 8.

331011 

11151 210517 612401015 14315517 

© 1 11 1-7110 

 ف [عمدوت 361011 :

 ا 1815 10141: 5161111155 215171015 41151151
 ا

 ا 091 انف :

 ا 0184111141 :

 ا 1ع طظنوطغ مص. ةزع 001819 010 تاك آل, دما. 21-116 عن ل عصغ

 ١ عميق 118.8 عب هن

 ردو ط1 01141123187 :

 || 2 : 0 مالم 0/1011, دن. 11.8., ١1 م-ظ:ءدنلعمغ 8. خك

 ا 1 لل تالا لا

 ا لكطع ظاعطتن ظمص. تنم طب 8. ظفضقألم ظومأ.ر 1... نع.

 ا 1 مسدع مه عمرو ظات [[1 ن1 11811*80:11), 5و., 1.5.

 ا ةممممعدعع ع [1:عأ. ل خلا 5 لق ال 01:15 5

 ظ <يع 1غ 15 عون عد60 ةاطقغ 605غ طص01108ل5, هد' 1صقأأت تعا هانكر 510 3ع
 37 1 10 كياوعتانع غم طع 0تكعصغمل 1ءوصفام لمص 1خدصلم لل هءدل ادعت
 أ اكد عور 32001:هو3وو1 10 “طع 5ءنعامتإب هك غطع 0 1”نضلو 1

 | قماوكلع 5وءاعزو*5 0[8هاعع, [0. 14, 0دهتأم» 5ءعأر وصل 56ععأر 100 3
 | قم ةممتحس طتصس رعطعمع طغت مطوع لمص ؟نلل طع مهن. 1ع ةصماتصتع ه2
 | 5هطوءتم علما لك عج دتسعمك, ةسصتتقللوو 10 !طةدئئعع مورعت“ ءمزتاعدر ةضل

 ا لحم 6 نتسعوم 10د ةدتحقلا ]ةزتعال 0163.
0 



 ع و 0 2 5
 لاروع" ةزت1 20115 رطت“ 1107/41 77 مرتو“ (لمزرنة عة.

 1*طع 120ج: ©وعاوأأع 6 نعدأم
 طع [[هدطاع. 8[هدصغفؤ دمع 121 مطتسمأغمص ع.

 "1خطع [هدطاع. 1. 11. ©1نجعر 12.
 "1ع 1[نوطغ ؟[هدطاع, كزع هع 0نععا عر, 84
 "طع 1[نوادغ 8هصطام. قزع ©. 11 دعس عطر

 182غ. 2.
 , "طع ظنوطغ طمصطاع. قزع 15. 11. 1ةدقأر 8غ.

 زعم 6عمرنوع 1'. 8محسغممر 86. 21.2.
 | قزرع 0طمعا عد 1”. 21ءاعدلاو 5غ.

 1ع [1هدطاع. طع 1ظدمأ آسلنم (©هدحوقمإل.
 "طع 1[خمرندل 1سم دكلمد 01 6 معدأ ]ةمامتنل.

 "1طع قط عممعدسر طسمط 0
 "1ادع 5[: ياعردس 111 هكز مدح 50 عازل

 "طع قعلمتتع 8وعزعغوب هك 8عصومل.
 "طع ظمصطويرب طظععصعءط هك غطع 8مرتدل

 قعتدخلع 50 عال
 ادع 7مءوزلعمغ هس 1”ءا1مجتو هذ ل1دعلهل عد

 © 611ءويعر 000.
 "كاطع 11مم هز 13عام 0011ءوعر 011
 "طع طرعوربمدغ نأ مستغرب ©011عوععر 1نطاتسم

 "ادع 1خهرندل 1هوان نعول عطل.
 "لخادم 1[خمرتدا طراطتتإل, 113107.
 1ع 1[مردا آ1لطنخ ءسلخإلب ع0

 "ادع 1[عمرتدل ةاطعمتوت الطسسصن ءآت ا
 طع [خمردل آاطعمست, 183 عءاتصم ا

 "لخاطع صم تما ةاطعمسإل, ؟ةعصصقم
 "لطم 1سم عمدا نصنع ءرستغوت 05 لك ممم.

 ككطع 1سرصعمعتمل ةعولعسرب هك 8ععسععم 05
 81غ. 12 ءاعرعطانت.
 كدتطحستعا ظاحسل, 5

 13هدط 8هغقعالي ظمو.ب 21.1”.
 ١ ةياونق.-0هلوصعا لوسعق 0ةساق عالي 0.1

 اطمسسا عع طيسغمو ©همرعتت, 150

 11101 21051 1720 131:1:1111“ الشع |
 لاك511 1515 00111.

 1115 1خمرتدل 11زعاطصعمد طع طصسصعع قلاع.
 1115 ل[ ودؤرب طع ةكتمرب هك ادع 21 ءاانعت-

.150 

 1115 ل1هي دارت طع ةكتصع ه8 طع 8عاعوصق.
 1115 212ز ءدؤرع طع لكتصع هك ادع 1*صءصعطل

 1115 آصصعتمل همه 1مرنهل 81ةعاصعمد طق |
 6 مصل 101م هذ '[انفعوتتإل.

 1115 2هرتدل 181ذيطصععم غاطع طانلعع هء ©دسخ
 طل عع.

 1115 6 "دعم ادع ةسعات طلعات مرج ه1 مسد عدنان.
 1115 © معع طع 1آ0دلعع ه2 85ه عك ع

 1115 دعم طع آدنلعع ه2 18 طمس.
 815 ©ممعع طع آ80نلخع ه2 سمععاعدعط جت

 (0 نععدكات الل“.

 115 «معع غطع 1>نالعع هل لد ءنودعاطتتسع.
 1115 © «ةهعع غادع 10 ناعم هذ لآ هرنطتسسا اد ءعأوتمم

 1115 © هعع طف 10نلعع هز 117 لتس عغمصض.
 "ادع 21ه5غ 11هدط]ع. ةطغع 21ةيكوتتعم5 ه1

.1350020 

 "1”طع 81هدغ [[هدصاط]ء, ادع 81[ هنعن تعدد 01 ظانأع.
 "لكطع ل[كهدغ 1[1هدطاع. غطع 11ةينواتعد5 هأآ

 لا هما ةلطإت 0
 "اطع 281هم6 1[هصطاع. غاططع ل[ةنتوتتعس5 هأآ

 قلتعا عال.
 "لطم 81هوؤغ ظمصطاع. غاع 21د انعدك 01

 طم سحم» 01 عزل.
 "ادع عنعطغ [هدطاع.

 طاق

 ؟غطع 1ةدسا ه2 ةاطسعالو-

 "ادع ]عتعطغ ظمصطاع. ةطع دس هك ]هع
 غادع اةهدتا هك نسا ذاع.

 اع ادم روحوا

 "ادع عنوطغ [1هدطاع.

 "طع [خنوطغ [[هدطاء.
 ""ادع [خنوادغ ؟ط[هدطلع. غادع 1ةدعأ قسا ءنعأ. ا لوسعم 1اس, 1

 "دع 1نوطغ [[1هصطاع. طع اكدتنا هك طوصتم. ١ 81دزوم- 6 دعت 1سدعس1 1”معلعت كر 0.
 "ادع [خنعطغ ظمصطاع. طع ظكدسأ ه2 اختم ١ 1سلعمد نعم عإل, 150. 15.
 ادع 1م [[هدطاع. روع ؟ذدعمدصغ 2[ءاحنا] ع. ١ 81[هز هن دعنمل ؟؟هصف 1[ دصعلل'.

 طع 1توطغ 18 دعععسل طع طمع4 1ظظنكطمم ا 1مانتس 11نزنع5 تاتا 50

 قلوس لمع [ممطمعار 150.
 1 عطمسل 5سم,

 مى. 5مم لف ههلعر,

 لمواتس 15 جللطعتلب

 آمل 200010.
 اكلدنا 0

 آكيمسل آس للسما.

 ه1 1[ ذم عاد ءوأ عا

 1ع 1خنوادغ [[هصطاع.

 "لاذع 1[خنياطغ [[هداطاع.

 "طع عنوطغ 1[هدداطاع.

 تيار" ارتاة وتتم زود“ 10 ءزرفرإ 17 هردوز»

 "طع 1نوطغ 8م عععسل طع آم ظزفطمو | 18, 18. 8دلتكطستتو 750

 6 ءمرعوع كستغاط 250
 لحس عم ؟؟طمصمعمم, 50

 مزرع ["طمصمم 2طنلات صدر فتم
 ك”طع 1[مدمعضمل آنصنح ستغير, 170هدمهكم

 "1"طدع 1مصكما [مقأت دله

 ه1 (0هلعدغاهم

 11. ل. 1م 0

 قزم ©. 6. لع 11. ةمعمءصكأر دعا
 1لانمسس ة1هساعرت,

 "الع 1ع. ©, ©. 8 عدماتقتل, آخ.



 له
91,51 0+ 115 

 2 او
 ظ
| 

1 
 مطل 810 801 1818.011: 1.841151آ411آ011 712[*1: |
| 

 11. 8. ةالاباظالا ع 00.:, آم 1011111411: 5111121, 1,0111017.

 دك. 08284 780. 0, 858 28 ©1:011813و 5.

 دا .8. طع 1141تموععم 05 ت11 مجلس معكسغعل مع غانع نسل دنع همصقمت عم2460 متغط ه ؟ةعمعأامر

 طعوبكمع طع مممغأغم <“ رع 0ع1س:715 آما.“

15 

 ا 11211 524 517131:5 013 181 541114 ب
 ١ ككرومماون ع4 يود غطع ةطتتقععل قعوطتع ةلدصسعءتمأ ©همتعم مععدعجعل ذص |

 | 2 ةطع طسطاتنع ااطدنهتج هك (نقسط10ععر ملخال 201015, 11دك هغاع ه2 طع |

 115غهدرت, 6ءموة مطر ظداممير فصغاوتتت غل عور ةعع.ر هءعدسصتسع ةطتنمانعط06 |
 طع 701. ا

 8و طع ظعو. 5. اطرظانر 8.]). 011310,

 إ 2:

 121181101125 01" 1811 21121101 لاخذ 84706111418, |
 ا

 السعد طوع طتسقعات ور هج وسما مغعل تسد م 2ندنمم الل ةطتتف عا

 رع 11هزوم ط©طفكت1ا 211018. 03040, 1.

2 

 "ل "طف "15 01" 11[ خذ 151ا5, 23108
,80008 01 

 | © تغوص 5و طتع مغ ءدلقسغ ةسنءاط ل عدعمسو 2و1 هذ قلعمممر ص ةتهطأع.

 ا ”1”مدصع]هغ ع4 طوع 8. (ن. ظاظاما0 ال1, ال. خذ.

 آد 50 آ015. 11831© غه, 47.

4 

 | راما 12001230 151011 : هم, طع 501810115 ه2 طفل :

 م ناطتصعوع '[عدمععلج, طهصماتغ ع0 تمص ةطع 0 عتسقلم 51غ 110هغء5ر ةهطل 2

 5مععزسعسم ه2 غطغ (نطتسعوع '["ءععغ. رع 101811 طفل 5
,1810© .1.8.5 ,14115 



1701154 21120117 1”01 11115 

5 

111510111 01" 151. 
 "لكدصفا مخمل عمد غالع 2ءرنوزمتت هك لل ءةصتعأ

 ار ظافاتحالا [[141خ1) 120111, 21. 1). 011310,

06 

12810 011 0 114115 01110101 
 ى3 1[عمرصدمععر نمسا دنع كنود ةطع (نطنسعدع 0 عنصملم كغ آهن عع ةحل 1115-

 مك مدقق 105 ؟طتعا 15 00عام ه نطتصعدع 'امععلإل

 آر ل0111 ”8ئ1015 1241715, 17.1.5, 100 آ[هلق. 0ءادكور 105.

57 

 ال من1216 011 114111 1/1/4117

 م (زصعم] نوع وعسر, 0عدعت ماتكع هأآ طع (0ءرتامد 5رتماعس ه1 1 دم7010عإت :
 غم ساطتعال 15 ةيدردتع»0عل, ةطع طوع نعم هآ ه (0درداته هدع 10711 1*1 2عغو

 0عدعتتطعل طوع م 183300115غ: هل 1201411 21411 خ4 لآ 1141/17 خم د دعم قع

 ]وعسر عدت ماتخع ه2 غاطع نطقت عام ةعوسسصعا طوع لآوغلاتوم نأ (0ءرجامد اد
 و ة1دعيسعتج0ع. 111 نمارمغعل ملكا ظامتعك ظودست نص عمل ءوع 1)ءوز عتق.

 "اسمان طوزع 101112 0 ةلاطما 17 لال, ]د1 1115ةزوطهلإل ان 6ع

,043070 

5 

 "1" مار 10111 115 01" 841111 141:

 ١ مى 1مدرددسععر, هدفا هنعا مدد طع 2كسوتمسم طوع 12111104311 10115155, 1[. خل.
 ()ا1ةتتنموم 6.

 151 آر15"11 01" 5211:1111 0114311111
41:17 

 التام طوع 1[1زصدفعلل : مصانع ظكورتح 1م 1هعولمس اط1دصاتقعتأ أف, هن
 لطسمنمكعل دكتخلل لوأعد عمافسمكمدوب هلل طع 11د هدعزتر 1[هعادإل, 6 موتة اطل

 معمر رطتعال طعتنعللل 0061

1.4 ,8211:1011 .0 .1 13 
 0ءامكمر 108. 60. 1 ”هد» دع 1”تعولمس 1'هعغ ه] اطنق ١17 هدتاع ةعع الآلو. 15.

 م ا / ا | ا ١ ا ١ دكت



 ذاب .7 114151411073 :018155141

 ا

1" 10 

 ا 1211:010185 001" خذ 11414 الخلا "81117,
 الغ عس طوع نطعمستسءاج عمر هس طدسعامتعل وص اع 0دت عصمت

 طر 11. 11411512131. 0 ءاقتمر 25. 4.

/ 1 

,05114 11 184128 12811 "11151011701 
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 وسواد عل طر 2طخقعن انت خل طك خال خ0

 آد 170 !7نآ]ه. 0

.25260 

 ار 1-خ185:1101:5 2815105141 111010102114

 طرد 10 < 11630555 ه1 010 دحل ة1زدعد ه1 (عددق ؛:*

 1«دسصع1 مغ غ0 ظنمصت طع قةدعمطتع طرع قلم ال5 521 اكلا نظر 11.10.
 1701. 1. 0 ءا370, 65.
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 رع ذاع عع. ل. 51197 81150101, 10.10. 061370, 5.
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 قفع مدس ذص طع قلع عدت ع5 هسا طصمم7هدتعه لمص ه2 12111061010,
 طع دس 11-014 صعد عإا هز لاهدخط تح 2ءانوتق د

 قص زد غاطع ةمصعد ه2 هلع 2ءمرت1ع آصطقطتغاصع غاطع 5اطمدنعو هذ ةاطع (ندهرحتقتت 56م
 0دةللزع 00116عئءل هم 1ممسعامت عل طوع كل. 01101012150,

 0 ءاقمكمرم 03.

59 

 1211 1 8411:1155 4 1( خ1
101001011 

 1عوصعا هعمل تمدح طع ةسعاطتع طوع وتم الاذن (( 10 015111 آل ةارشللا ا.
 ؟ه]ن. ]. عصا 11. 00١

60 

 251510129 01 28 7 218 اذ 11

 011 عزسع ةغرن1عل الاخ كات خان اة 11 2 اد اظآ فلا, عع. ةعع.و ت6.
 1مم طوع ق1 5815 111551121 فنللا آخذ 1[ خا خخ.

 1[”متسمامأك عل ظعودط هج 013 عتسهل ظعيدنمس 115. آس غطع اااطتختسإب هل طعم 105غ
 (:ةعاماتق 113] قأإلو

 87 (هامدعا .١1 111 انظر ه2 طع طآوص. ةدقأ اضن (00هدحوةطتت 5 3271
 2 0 كقك مر 65٠

1 0 
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 11113 24131516131: هدب 5011001. 01 5.
 "1كوصفا من عل ظمدح طع 2ءعزمسر 161 1104و, ةعع

 رز 24111 51813, هسا لهو 2.

 "ادعم ؟7ه]ه. 060

11.151 01 1010115 1 [+ 155. 

5111 

 11دم*ن0ن:5 11ءمدلمرم ه2 ©0104 هل الكنصعد ه2 طءوجنام زر ماله ع4 متغط ءعوعمل
 8155., هس ةئحصم] »660 طوع لل. ةزرتعس عت 11.1.

 ئطنو ىمدسلعر, 8طتعاط روم رت غمد ص غطع طعوعتسستسم 04 غطغ ؟هدتجااط ءعصغاتتإل 04 طع 1[هزاعتب

 ةكتصععد طف زمغاسمتأع 2عوسمتسكمس عد ه5 طع هيغط م زغا طف قنعهطتع, 2عوتمسي 00ماتعب سم

 6ءعاع !ذ!عدخسعع ه5 غطقغ تصدع هس طع ةسحعت دغ 2501430 صقر ء0م11ععغع0 طوع 31هم”نلأ لد

 طلق عغعمفتكع مك ءامر ؟طتعاط ذغ عصغفتسم, طقجوع عتجعم غ0 1غ طع معدانأق غمس ه5 طغعاصع 6

 طعقأ طقق هدم -معورج“مرجطنعم1 8؟هدلع دنس غادع قعمطتع اهصواتنممع. 7501. 11.

 11هي1 1كطما ططنو ظتطا1 هوعمطنعمل 11مم صقتتإل و ةدصقاو اعمل طوع 1101عوعمد»
 6 ندغمحتم 8طنعوعا. 1701.177.

 "1اطنق ؟ملسمطاع 4عوطتع ؟هملع, دئاطتعات ؟مهعصحع4 غطع ععماتسل نع ه1 11"12ععطع10غ5 ““ 1831-

 110غ طغودع 0ضعصأملع,"' قمصغحتسق 3عءماتطغو 01 انما؟ةن0ك 014 13,000 4ةعوطتع, 18ءروتمتت, 40

 1سسلعتعل ؟؟؟هرعاعقر, هصفسمععل قكلمطمط ءغنعدلل 1

 "لكطع طلخحمس ه2 طع آد مدت ]تك ر مصفاة ع0 طوع هل عددمد» 1ك هدععقت ءام
 "1طن 15 ه 00116ءغقمص هك ةصععسغ ق4ععطتع وعصسقر, ةزستلقس» غو طع 11ةيسممت. "طق 1ةضق-

 1مم 21711 طع جهععمدت مدصتع0 طز طع قعمطتع 1ععغدصقل 5هطماتقم

 ات صتوسع 0: قطمات- 0ز دقت !1[هطمستتسسعل '!"ةطقبت ور وصفا مكع0 طرت 01. 12نطعاندت
 10د ةددع +

 4 طتوطلرب قاوورمعل مصل ععإل هناطعمأع 111503, مدتخغأعم ذص 2همولمسر, ماقتل
 4 عمعماتستم ه5 غاطع طوغتمت انقر 1”«مررات عاق, طاطتلمةمرحط عر 05 310طقستست ع0 ةهتتل 02 غاطق ةآعطقملتكف

 "اع ]عطمتدا ةكدسصعال و ةعمسفامل عل طوع طن 161"1قعطعتل
 ككطنم تيسمانق 1نس]عتما آ1'هرتلع يصغمتسق ه 0عقععتصألامس ه2 ©طنصمر 5غ قععواتسأم هك 18

 قوم حصص عمغع آرمكور, ةععب "لجن 1عمصقام غامد ال111 ع مععوست مهصتعل طرت بع 0 عنسمل 16غ

 1311 جتتو [1زدئمدكوع هذ 8[1جومغر طمصفامتعل طوع 11. 0سم وص غع, 1هدد 11
 قس زد مر"عواتسم مدام ه4 31هلحتسأ'5 1؟0عقر ءمدصتس هد عتصم 81غ غاطف 1511 05 طع 0عدعوسا“

 هسا ه1 ةولهلتس.

 لطم 1كطملا ا عوص*و 181هومرداطت عيا 1011 مدمت هز 111 نقاتمسسع !آعج هز [هلمسستعات
 ةمسلمتعل ظمدص ادع قعدطتع طرت طحت ة1مع ©دعاعتم لع ةلفسفع. 101.111
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 ا 01305 18,-15851:01:001, 1818105, هل 11114211. ا
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 ١ "8طع آلله صفاهن ع0 طوع م عووم»» 5(ةصتفاقك لم

 ”[طنخ ةصعاتعسمغ تطتصسعدع ؟؟؟هد1ع, ؟طدتعاط 1ك ةئاصطاتغع0ل غ0 ©هصقد عاتق, ؟885 طع هتعاس1

 ةكمعدل هس ©ءعععصسممتد] ©000ع 05 ©طتنصه, ةس0 15 511 غطغع مكس عتمدل 21201143 02 1056

 هدطز ءعاددص غطقغ طظستمتصع.

 ا م4 0011ةغلمد ه2 طع ةرحتمع 1155. ه2 خادع اللععع 1"'عوؤوص عسا, طمغاب 2 ءعؤمدتمس
 جبل كوعمطتغعي غاطقهأ ةنتع ةعععدولطاع زص طصعاقسلو طوع غطق 1ع. 1و1 عوجمت" طععب

 1طند ©ت011ةغتمس دكلا ةسعانب 0ع غطع ؟ةعتمانم 1عملدصعد ه4 طع ةريحتقع 2155. ه4 اطع 717ج

 1 عداوس صمغ رس غاطغ 81 نما 11 نكعتتست , 20 غ5 آراطءعدتعو 2غ 04010, ©ةحصنط1108ععر, عع.

 4 8156مدعرع ه2 جرت 5دلغقسر طعلسع 2 ءىمدخغتستتفأ1ه2 02 طع ازكاطمست-
 1813210 ةعمصمادغعل مسح طع 2ءنوزمس طقع (0ه1هدعا .111 .١1

 (ناهمد 250,-5151018آ, 61:06 4خ2131 آل, ةص2 "خخ 718:15.

 1ك قط-ول- ؟دسكمتو طوع قمطتم- اوم هنا 1دطقسسسه0م 1طصحقل-لوططو»» قلع [نطأ
 "1ةسعا هن ع0 طوع ؛طع 1ع. لوغو 18عزتت0105, ظ.خ.

 "1طن قعوطتع ؟[هدئآع, ءقصصصمدءع0 طوع 2 ءمص عود مودنةتون, تمصغقتسك 2 0عغ23160 هص0ل كمل ماتك

 جهععماتسأا ه2 طع ءقصواتنعدأ5 01 5ن1غمص ل[هطسات0 05 6طمشسقر, ةعع., 2520 غطغع كا0ععء33عو 02 طع

 6 طقعمسمهج 10د ذم 81م0 مقاس.

 - كاطع لوست ه1 "دج ةيتاعطر طوع طقم ه1 طرد, نقصخادأغع0 طين ؟[؟ة1لنقس 1

 اط10ه1عقتو 1

 ”11رث5و ءءاعدرسمغ ع0 28نعكتدص تكا مدإل 805 ءمدصم05ع40 ةص 4.11. 710. 16 علاع5 2 مملوك

 عععمسسأ ه2 طع هدتعتس 04 طع '1هدئاعن, غططع ؟عزومم 05 ©طقص علم ا[كطقسص هص0 طقك 0ءدععم لقصخأق غم

 غاطع جيغاطمر5# هرجص اتسع : ةهص 25108ع0 18115غ0:7 ه1 1ع 1*هماطعأخ, 81نطةسست 30 ةتتف ع

 لعطمل 1 ةطقر غم طع جعمج 01 غاطغ 2:]1[1 700 : 2 (طقخمصت لع ه5 ءاطع ل ءزثد حصل (طدتق ألن م1125,

 دس ةلعو هس ةزس ا عععكالسع عءمومرما تعدل هص0 طتفأغمتعول 0ءعدععتمامسد ه2 غطع 7310115 انس 1ك

 ه1 طع دال

 ”1[طنع 1دصع] وغم 71311 ءمدحرمت”ةءع طع ماع ؟؟'هدلعر ةصعاان ةنصع طع مع 0هانك13' اتساع

 مما غامسدف 015مل ءتعل ةنصعع غطغ زاعقتن 1838.
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 ةالسصغلعطماط دنا آهطقلت : ادع طنمؤمدعوب ه2 [[1س00هودؤغةصر طع ظكطقكا ةآكطقصت
 (مصقاماعال ظمسس ةطع 28ءعزمس طوع لوصعم 8هللمسغوطعرم

 لانو 111مغهرعزن طقق طغععج محاتعال متمتكع0 طن 12:0 معمسص 01مم فاق. 1غ ءوصتس م2663

 دتغاط طع زصحدمتدر» ه2 ةنلغص 134عن, هتف زف فمصاتصتعل غم طف هعءءءوةزمرد ه1 طقسا

 عطقطر مدت متت قت م طع معتتمل 1هدتن ك.1). 1519 غم 1719.

 11 ةزودس 1-1[ داء عت ه2 ط1 «اماعس [11ههدعتس -لكاطمس ر عمصقامتع0 طاع
 آاعاتك.-001. كوطص دعو. 17701. 11

 "انو هعاعطبدغمل 2عقتمس ؟0هجئ1ع وصمت ةعد لدغ قسصقتف 014 111م0:قغمسد منت طع غاط16 01

 عالم ظمسمورنم» لاسساتس عمعادع 0م غادع 20 دتستمغاتمم 04 !؟!دععسم 1آدمأغاصسعق اص 1ةصققل

 1ثطع نطسمصتعاع هل قطا 1ص فقطتل ا معدس قلفدسمتت و طوصقادغع0 طوع طع
 ورم. 1. لوس ءاأر 1. خل

 "ناطأ ممم قيعطتع هلع, هك دفابتعا هدنلزل هدم مم ععأ ءوزجإت 1ق ]حمال غ0 طع ص 152026, 5

 1 111قغنردب 04 غطع كجسمساممق ةممدتت انف 0معوغلمس غم طع 1110014 هك طع 1”هديجاععسالط

 11516 طوناطععت, هع 11560 -3عم1 طظمصمسعع ه2 13ةلتختسس» ندعو ةهسقافأغ ع0 طؤع طع
 1[ عادك 1[1هد, ذاع 6هدنع 00 ءاعزتب و“

 "طلق 8ععوزحس 1هعدت 01 ةدمتسحت هك 6حسصزدل ءمماحتسم طع ؟هرنمسأتع طتقأمرإل 01 هلل

 ع زكا نك طع ةومكدصتمتت 2زممقأز' 04 1اهيعولمس آكل.

 11د 11 دماغ عأ و ةمصمامأتع طع طف اخنعاطخك طلمد. طادع (هدنع 0 ندعا عزت, 8و.
 1طلو مععتدس وعصر ه5 ىطتعط هس حطت ليجدممغ 8511 طع ماتطاتقلطعلر ؟قق ءقصتصمدعم0 طوع

 3كيطمست نعل ققعحسع : ةرح0 هع]ءطعمكعم غاططع ؟من ءصلعطترو دصل 205: ةداانتعق ه1 طلتط ة00 31 هعمطغعتتر

 (لدع ةدصق ه4 1_كصع 5طقماس هضم طلق 06 مصل 71216.

 مى 31م1 هعنعمل, [11ةهدتعملم هسا ظاطات هوعمردا لن عدل 81ععممصقتج, ةلردطقا ءاتح
 ىيللرع ةهيسوسععلم هك نطق 1طانسلاب 12ءاغلعد, ةككلصعو, 11ءنمعقر عع هعطقعاعا
 ءكتعللوب ظمدص غطف طوسقةصمع ر هلغل كلما معم هع غطع ماسعتومل آل هدعاعع زد

 ةوسكعتا آرام نتف. 1337 101 هدومد»» ١115

 6 دد انا

 01هم5 50,18 11115-],1"11' اخلط, 181061584211, هنا 12111:01:006 1

 "لكالم 51001جحصخم 1كفسست10١ل, هد ةدينفعتل دهس" 02 1طقأغأم]1 111 قماتخأم :
 وسما هعمل طوع طروزعودمد»» 7111 ةوطتم

 كم 1ع ؟كلمو ةمصقادنعل ذصغم طصعاتماط لن كما عور 0من عمل هل 1ع
 راوسفت مدعو ادن 101 عموم ]ا ذل قمت

 قف ا ببببب_ سلااا كي ذك

 1.ورعممرب ؛ [1نساعووك مجعد 05, طاق, 416, 5ع ةلوتكاجأ ع طق ام
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