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 3:21 تقر 1. بتر

 كي 52- جيدملا 1 جيدملا

 ل 7 2 فارس نبال هل. وع ةقارسلا نبذل

 نيد“ نب دم ركب وبا مامالا
 ىبطاشلا ىراصنالا ميعأربأ نبأ

 قوتملا فوضتلا ىف تافلوم دل
 : "1 نس

 7 *3. - 419 جل. 415 تسع. 11.1" عطط.1027)

 220. 3. - مزاح ىتا 31. مزاخ ىنأ

 كح ١ 220- 27 تل 6

 221. 3. - كمحم نبأ 31. ليكم

 2ك م كد يك ملا مك

2900 20 5 4 21 

 كك رس اا ماع

 - هور د 970 د1. 276 هع. 6. آهن. 889)
 223. 4. - هلو 81. هل

 ل اس - ىسراقلا 21١ ىاراغلا

 224. 8. - ناورم 81١ ناورملا نب

 ب *11. - لقا اعتقال 1. لطتا الها']

 225. 9. - خعبسلا ٠ عبسلا

 207. 1. - لدين هل. ليدتت

 230. 11. - ىنيلابلا 81. ىنيلاملا

 231. *6. - كدي 27هان» 1. لطتع ل/0ءا»

 232. 6 © 7. - ريجملا هل. ريجملا

 - *19, - 81»عوأز 1. "جن



 آرام

 نانا

 2و

 260. 6. م6 هداز ىراهنب فورعألا .ىئرزرملا هل

 هدأز ىراهجد فورعملا ىنيزربلا

 ىلكاملا ه1. ىلكتملا

 1من 1. 1: جافعل#

 اةلمعسن 1. 11 عم7“#

 ةدغ م1. ةدقع

 طوطخلاي 1. طوطخلاب

 اهقيضو اهنيب 21. هقيضو امهنبب

 رقاق 2145816
 مامأ 21. ماقأ

 فرطمب فورعلا دمك نب جل. ند

 ىاب فورعم ا سيطفلا نب دود
 فرطمبد 8. فرطم

 تسكب ىيسدلاو 1و يسكت نسالا
 را عؤر» 7”ءروعرت# 1. 1 ع طع

 نب ىنسحلا ىأ 21. ىسحكلا ىنأ

 نب كيعس

 هتسأرك 1 ظسأرك

 اهيبذ 1. ىميف

 ىسوالا 21. ىسيوالا

 سوع 81. سرع

 ففك نم ىلع 31: فق رثل نم ىلع
2-0-0 

 ردع 81. ةينتي ند رمع

 ىلع ند د1. ديحا نب ىلع نب

 !.1 هلم لع

 ا 101

 نونجكلا ه1. سوبكلا

 ل قو": 1. 016“

 0" ل158 1. 060

 يردالا 81. جعرذالا

 رومع 5 نكلملا لمع

1101106 1. 1] 

7 .261 

 ا

 تك
262.7 

263.01 

 تا

 كك

.265 

0 

.5 .268 

59-080 

5-0 
.5 .269 

.8 .92720 

41 .971 

 كك ا

 ت6

.4 .9272 

200 

 ك1

52 .974 

 تا

1 

.276 
5-6 

27 

2-1 
 36 ست

 طوع. آرام.

 249. 9.0 ماثالا ىتفمو 21. مامالا ىتفم
 الد” [ص 110 1. ك4“ 704

 فلاو ثلث 1 81١

 16 عودا 1. 1عدابدأنكر“

 71 نس قوتملا ىواخسلا هلع

 7ك خنس قوقملا ىراكنسلا

 وصخ لأ 21. ةابضقلا ىضاق رصن بأ

 بلحي ىفاشلا

 نويلغ نبأ كيمح نب 1. كبع ىب

 هللا 5. نويلغ ىب هللا ديبع ىب

 برعملا 21. برغملا

 ويب 1ععالم لسطتقم

 عتمتملا هل. عتمتملا
 ناحل! نيها "1// ناجل ارمأ

 نإ هل. بكن

  1. 1/17١]ءان 171111

 بجي 1: بكي
 ناميلس 81. ناماس

 ونم]ت5 0عطواع عا ماهععغ 1. سقم
 ]عدد ةردوأغ ءأ م:هطقغ

 590711 ه1. م

 ىيوجلا 31. ىيوخلا

 "ذم خنس 81. 10م خنس قوتملا

 ماهي 81.١ ماههب

 قوتملا فرشلا ناوذع بحايم

 وزن: هل. 3.

 ىنيفغتسرلا 31. ىتفغتسولا

 خيحان وأ 31. ةيحانو

 امنا معابر داغ 1. 1غهد10 ع1 نا# ١

11111110110 

 ليقع نب ىلع ه1. ديت نب ىلع

 لبقع 3

 هد *7

| 3 

298 00 



 م0 ليعمسا ىنيدملا خيشلل هل خيشلل

 لبعممأ

 سراف 1. سرافلا

 حارسلا 3آ جارسلا

 ىلاقيلا 1. ىمدالاب فورعملا ىلاقبلا

 اهنتبوجا ه1. امهتبوجأ

 .ديمشتل 31. ليكحشتل

 ىابعش قر 1في قابعش ف
 ماق قآل.

 ناخاز ريم ه1. ناجازريم

 رمهاش 1 رمهاف

 اهعيرفت قل اهفيرعن

 ناخازريمب 31١ ناجاز ريمب
 ىلبخل هل. ىباخل

 ك1 111 جأ ٠ 11 ت 4

 ىوارضالا 31. ىوارضفلل
 عنتكير هل ةبانتكإ

 ىلأر وكلا نبال هل ىناروكلا نبذل

 اهل وه امو 81. اهلوح امو
 للا ميكا ل 602157

 وم ىلاعت 1. وه اهب ىلاعت

 1م01 ل1111 5010 هةعصقات ملتتعاتتت 1٠

 1ملز اتللل 5ةعرقاتق 15

 ميلسلا 1. مياس

 خعباسلا 1عع(10 513٠

 لع: 1. 507م

 ل11[ عزاب 1. لقد ءعأي

 ل6": 1. 01عام ء“*

 بان هل. - يك

 ةرشعلا 1. رشعلا

 ىتاطرمتلا 81. ىتاترمتلا

 1 عدد" ةو]زخ 1. 1 ةد"17

 د د

 طوع. طراس.

292. 3. 

 دب 5

06 

.2 .293 

.37 .294 

37 .295 

.4 .296 

1 207 

 دل 0

.3 .298 

 ل 8.

.299 

.8 .301 

.4 .303 

4 - 

41 

1 .304 

32003 

.306 

.307 

 سمسا 9

.5 - 

3205 

09 - 

 سل *4

 دس *46

 سس *2.

1 .309 

0 

4 .311 

5-06 

 . مم 4540 10:1. 05:04

 ىقنلا نك ىقنلا

 ىنار وغلا 1. ىناروفلا

 للملاو 81. كلملاو

 نسح ىأ 1. سخوبأ

 0مل 1. ل"

 لقت 1[8هعمج»ج 1. 11خممدععطم

 هللا كييع 1. هللا كيع

 01060111 1. كل اآنادلاعل

 ىلودوع 1. 0ع

 ؟نصقمسل عداتتل 1. 5 ء5ات عال

 سدورو 31١ سودرو
 صخاملا ه1. صلخملا

 نم ه1. ىلع

 راغصال 1. رافصال

 18 ءعءان 1. 64

 م17 ع 1

1011 

 اهنم 15 مهنمو

 رد 1. د« ةدلتفس 50-

(1 :716211 

 ماظن 1. ماطخ

 مث قلم اذ.

 نايح نياك ل نابح نباك

 ىنابيإل 81. ىلاسغلا ىنايثل
 خيشلل 81. لهس نأ خيشلل

 ىسوت أ 81. ىنيدملا ىسوم ىأ
 نك وو ردع ند تدك

 ىوحنلا 3 ىرمنلا

15/7:611061:- 

 طوع. آرام.

 278.ر.*3

5 2729.6 

3 282:6 

 دس 40.

 اع *6.

8 

.2 .283 

 هد *4

 يب“

 دل *9,

3 .285 

- 

 2 دس

44* 

,9 .286 

 دس *4 6

.0 287.2 

6 - 

.288 

.289 

4 .290 

.9 2 

,40 - 

2010101 
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 1) 801:5 ( 6 ق1 قاع 5غ كةرتتملت. 210 ا

 آ, 89) طعطعا ناهملس (ىءاس40) 1١ ناميلس (8016م70).

17. 



 طوع. آرام.

 337. 220 هلح ردقأ رهو 1 هلح ىلع ردقأ 0

 تل 6.:- نيعتو 1 يسجل

 338. 3. - ىفنألا 31. ىعئاتشلا“

 339. *6. - ع1- طسلعست 1. ع1- ط1لع عدد لذ. ع.

 1مكأ 1 01112 521 عم

 341. 7. نط لل (ةاعلا نع
 342. 5. - كرابم 1. كرابملا

 343. *19. - كادي العام 1. كقطع 0 ءق»

 344. هذاك تدموف 3 تديزف

 كك 2-59 حلا دل. ىسحكلا

 346. 58. - عدوملا 1. عودوملا

 *5. - لاةسنعأ# .1٠ ل 1 عت

 3481 51 2 يق هلل يتعك

 - *1.- 10/111 7 ١

 349. *8. - كاد, 11ه::رمعر (تمعتأاد 1. ل أآنان

 0/:1107ع نة ع5

 ب *10. - ,20ءدمغ, طوصعألاو ]. 10 عضنا#

 11د علو

 351. 9. - هللا يعل ه1. كيكم نب هللا دبعل

 352. *6. - ءا-[ءاذحك واه. ع1 -1 ءعاذتكت

 353. 4. - بلاط نأ نب ه1. بلاط أ ند

 كيد ند شومح

 ل ا - نيمسلاب 1. طلع ءاذه152 نيمسلا ناب

 35ه. 3. -بللامقتع نب هلك ودأ نايلح
 دللا لمع

 .16*  - كانا 11 هر ات: 1. كلان ظل ها

 3055. 7. - بائيشلا 81. هيلع باهشلا

 ,14*  16. 18. - كقاع 11 ءزوات» 1. كلام
 ؤكخ0|1|11101ز 1

 - 10.-- ىقاكمهلا ءارقلا 81: ديشرلا ىبا زعلا
 'ز ىناهقصالا

 14. - مد 81. هتعنب ىذلا هلل نمد هلوا ةب

 مهع. انام.

 312. 1.م1:0 شيرخ هل. شيدخ

 - *15. - 1هاتتق 1. مهعتمتك

 215:7 20- نوكت ©6 ملعت هل. نوكي ©( ملعي

 سلا 6. - ند 1٠ ناك نأو

 0 كاكا ع
 318. 6. - يكر*» قلي يزد

 319. 6. - كبيعس ىنال 81. دعس ىنال

 < ا هل نيحلا

 ب7 *14. - 210-27 ( (نمهدمت 1ءعءام»ع) 1٠
 ل1107

 320. 4. - رعاش ه1. رعاشلا

 - 40. - نب هل. 25

 3921. 3. - م1 ه1. 3

 ل #7. - ميملا 1. ماللا

 ل -  نيدلا ءالع 31. ىلع ىيدلا ءالع

 393. 4. - ةيهشلا لاكبتالا هل. ةنيهلاا لاكشأ
 مدل 2. - ميحرلا عآم ميلكلا

 هدا 4. - ىواتفرلا ند قل ىوانخزلا ب

 326. 1. - ةنس ه]1عيربا..اغنس

 .19*  - لا 2قانان 1. لول عر 2

 13*.397. *14. - هال 1. ذة:غ]

 ب *13. - لوععأم"ة2 1٠١ لهن عت"

 11*.328. - 48م": 1. 0ع ع"

 329. 1. - كيسلا كيع نب 31. نب كيسلا نب

 ىلع 5. ىلع نب ديسلا دبع
 د 6. - كيبزم 1 ديزم

 ل 7. -للز و 1ع للزو

 330. 3. - نيمدقتملا راثيا ىف هل. راثآ ى
 نب ( 00300 ![

 ا ا
 332. 83. - هتدئاق 21. هتدداقو

 -- 0 اهومعو هع اهوممعو

 334. 2. - يغداقد 1. فنئاقد
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 طوع. آرام. طوع. آم.

 ديرفلا باتكلاب هادو خلا دج 369. 9.ررعم ةموتكل ه1. ةموتخملا

 ١ ١ نارقلا تارعأ ىف ب *9, - 1[ ءةولسسس 1. 117 ءعلطتتا

 356. * 16. منو ل171 ءزعأن - هل - 011: 1. 111:11 6- 371. 92. - ىرضيلل 1. ىلمرلا ىرصضيبلل
 [ابمأت - هل - +90. - ههنا 1. 547

 14*.357. - 4ع“ 1. 01 عرس 378. 6: -' ةيلطت بعضا هك قعتس ع يلعأ ىرق

 338. 8. - ىتربترخلا ه1. ىتربرضلا 374. 7. - ماهبالا د1. ماهيالا
 ف مالو دك نإ اوما دن 10. 1-' عضاو 1١ عضاؤو

 7 .,9*  - 11 ه:ءاآ 1. 7 376. *13. - 1 ءاز م60 ]. هطتوسع ظ1-1 ن4

 .19*  - 7611:1120 378.2 ”'- ةيتاخو هل. هلل نمل هلوا ةمتاخو
 - *15. - 1111 هل. لكان" ىف هدابع حالصت تعب ىتدلا

 359: ١ 6. - رخالا هل لوالا يلا اريْخَت نيتاشنلا

 361537 ةيزوملل ميق 1 يزول ميق نبأ 9. - ءاعمغ ةلثأ خلا  هلوإ
 7 +9. - (مزإزة» أ - زمسأالءأ 1. 10 | وورب هب وسم ص سم مف

 (61/1/17: - ءآز ه1 21/64 1 :

 362. *2. - خهددع 1١] دعطتق 3822 1. - نامثع ويا 1١ ديعشا نامتع وبا

 3603. 21 يالا قلادات ةئا رك ىأ ىبا دي ول
 اا ا نا ا ل 4. - ىديزبلا 10ة5ةء ىزيرينلا

 مالسألا ل 85. - ىناماهلاو 21135 ىناغاملاو

 دل دس - ميغ قل. ىز» يل 6 ىناجز وبلا 21. اجر وجلا

 ا ا ل ع1 386. 4. - [ع.] هل. زخم هبط. 1251. أ 1846+

 - *17 أ هلتقف - مة11 244غ ]. ري ءع2هج34 | 388. 3. - ىرقملا 31. ىرصملا

 364. *17. - 77 - 3100" 1. 7177 - 111607“ 390. 4. - لكيعس ىلبأ ليا 31. ليعس نأ ىبدأ

 365. 4. - ىنجرلا ديع نب ىلع 81. نميرلا كبع | -- *6. - 110/1 طي 1.

 0 ا ند نب نع نم | ةود ار امنا تاك كلان هلك ياخ ذاب
 ل 8. - رمح 31. نيسح +8. - 71١ 8ع دل. 171:- ه1 1

 7-5200 7-20 - تنيع 23. تينع 394. 10. - نم 15 ومم

 9 3 395. 1. - اهنم ه1. مطسب اهنم

 اب *1. - هنوف ءآ-زهناتأزلءأ 1١ هه تح 33 00 مدل مدس ل ا
 ءآز هتاف أ 397. 1.- نيتفشلا هل. نيتبقتلا هل.

 32021727 تابعت هل كي هتان نيتبعشلا
 دا ل و ع ها املا

 ككل ١00 ىكسللا | 8 ىكسما

 .13*  - 8ءقضرم 1. معانا

 .14*  - 71ءوأإر: 1 411. 4. - دودح ىف 1. ةنس دودح ىف
 ع# و

 407: 8. - طخ هلي أطخأ

 409, *7. - رظ] هدمار»# 1. ]ل ءاصنمامت“#
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 طوع. آاس

 435. 5.م>0 مساقلا دبع ه1. مساقلا

 ب *11.-52-68

 436. 11. - ببيح 17 يببيد ند

 - *17. - 416 (ةصع.' 4. ط[آههنان. 1025) 1. 2
 (ذمع. 17. كيب. 1021) هع

 ةسمد اخص. 10. منو ع“ 1ع-

 ععملسمت 1

 437. 6. - ىكسما 1 ىكبسأأ

 ه- *11. - 11هوثآارت + 1١

“117 .1 11/4 - .440.*12 

 441. *5. - ع1 - 2082 هآ1جو هطصق ءآ-

 صمططقع 1. ء1]- 2021

 ه1 ةطوش ءع1- حمط شخ

 442. 1. - ىاقد نبأ 31. قامقد نبأ

 أ 8..- كس ىلا 1. تاس ةئس ىلا

 .143*  - 581 - 31هطوججعاتسع( 1. ظا1-
 8316 طاص عا

 443. 9. - مادلاس 1. خمالس 01. 23.

 - *18. - قذءامر 1. "ع

 444. 2. - رهاظ 1 ةرهاظ

 اس *9, - لوا“ ان .1٠ ل لع"

 446. 9. - هز"»5 ه1. مز

 ه4. نم. 31 1 ل

 7 "4. - 790 هم. 11. كانصب 1309) 1. 9
 مع. 18. لدص. 1406).

 448. *2. - آ[مغان0طقط ءاحدم عءمصتن 56 زاطعاذ-

 كطقط ءال- دسم هدأ 1. آد-

 (10طقط ءال- دحمذسأ 7؟ع

 11غ14طغط ءاآل-دد ءةصت

 - *14.- طأؤ ةطقط ه]1. طؤ هطط

 449. 4. - لعس' 1. نعس نبا

 ا #7. - غليل ه1. تلخ خليل

 - 10. ليمكت 1 هليمكت ك١

 451. 3. - امو ه1. ليجكنالا امأو

 454. 7. - مدع نبا ىلع ه1. همع باتك ىلع

 455. 8. - مهراثأ ه1. انه مهراثآ

 نب دكيحكام ىيحدلا

 238. اا

 411.6 0. 7210 ىب نيدلا سمو هلم سمو

 13*.414. - 8671 ءرجع»# 1. 18 6]با عند“

 415. 4. - دكلم 1. كلملا

 416. 6. - .ىجار 1. وفع ىجار
 417. 6. - ؤنم ه1. 4

 .13*  - 281 - 1: لغو ةطقمانتخغ 1. 27-
 لع دطقماكلأأا

 418. 10. - لمد هديع 1. دمك كيع

 419. 6. - قزرالا 21. قرزالا

 ل 9. - ةاورلا 1. ةأورلا
 .17*  - ءل- عه 7 71غ 1. ء1- 0+

 421. 5. - مامالا باتك 21. ماملالا باتك

 ل 2. - مامالا اضيا صخو هل. ماملالا صخو
 اضيأ

 423. 4. - ىنالطسقلا 21. ىقوتملا ىنالطسقلا

 ك0“ خس

 مس د الادب ه1. 1

 424. 3.15 قالا 15 علو

 425. 1. - ععجنث ]1. عمجن

 427. *2. - ممءامتدتاتللل 1١ م0عا512

 428. 11. - رشع عباس ىف 81. عباسلا ىف

 نيرشعلاو
 429. 2. - ىارشلا هلاق ام اهيلع 1. ركذو اهبلع

 بق حارشلا هلاق ام

 - 40. - سمخم 1. شمخكم

 430. 2. - ضخللا 23١ ضلخلا

 *3. - 11عام ]نتن 1٠١ 1! ءسا/ ءهتن#

 431. 1. - لاقي 1. اهنا لاقي

 432. 8. - ىديرف 31.١ ىربوفلا

 3233: 20 2 اك هلم ملا هكا م

 ب 9* ١و. - 155-221ه0طق1 1. 00-581ه0طقت

 434. *4. - لرد ْؤسعأ ]. اظظ] - ةلسفقم أ



 1.710 بشرم 1. ىلع بره

 9. - هعافقتتال عافتنالل

 9. - مامالا بانك هل ماملالا بانك

 7. - اًركنمو 1. اركنم وأ
 ىلغوارق 1. ىلغوازف

 نه” ةعأأنخ 1. نة ءعأنأغ

 ىرزجلا هل“ ىرزجلا

 ىناكلا 1. ىناكلا

1147: 1١. 

 لوعملا 31. لوقملا

 قروتملا ملس 1١ قرونملا ملسلا
 كذءاءورب أ - »01 ءدمءس“ةء 1. ظلا-

 50//عوز» 11/1 - 111011471

 م1 ءاعوا وعر": 1. ك1 ءقدا د"

 ىرجنسلا 1. ىزرجكسلا

 8 ءدز 1": دل. ه5

 © نع 1. 4

 قوتملا ل لعب قون

 . - هك عزرب مس هل. 8 ءضرروم»#

 فقو 1. اهيلع فقو
 قوثملا هل“ هيلع ىئرق

 ه1 ءر»# 1. 086 د"

 لاعب": 1. 01عام ء»#

 ل11: - ءآ - 7101ءهم1م] 1. -:181 
1 202001 

 وبن هل. وب“

 11:- أ -زهثاتنغ 1. 101: - ءازوتاتنغ

 ديم ند ىلعا نسلمل نال 1. ىال

 ديا نب ىلع نس

 عام ول. أم

2117-1. 

 مو

 طوع. آرام.

 4ذ20خء

456 

407 

0 ,499 

 سس *46,

.60 .500 

:14 .503 

 ها

 ا

.505 

 1** 

292 

007 20022 

.2 2-2 

.32 .508 

7 5106 

 4* 

511-102 

 ند 3

 سل *7

:3* .516 

 حل *149,

60 5174.2 

8 

.8 .518 

 519. كد

.3* .520 

 طوع. اراض

 455. 10. م10 هبخ 1. دنم

 456. 9. - بابللا بل هل. ريرحن' ىف بابللا بل
 باسنالا

 . - 15: - تاز 70 1. 1:- 47+

 . - ل1100ءانزن» 1. 1100ء]] ءدو

 . - 81- 1101مععءل 1. 1101-81 هععمأ
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 76. 6. - ريصن ه1. ىيدلا ريصن +18. - 4غجط عار جةهموتأامق 1. 81-0 -
 82. 10. - بيبللا هل. 8 بييبللا ا طقو ءغر اههعاوطتق 041

 1 18*.185. - 15ه0ل2 هل. 04
 ب : 189. 6. - :ىعو 1١ ىزعو 0 ىماشلا 51. لاق ىماشلا

 10. - ةنيب 81. هيبذ -*41.- نين ع مههعممدستغ 1. وست ائطصتس

 95. 8. - تدراف ه!. تدرواف 26/10 نرمع (0مجنماأت»#غ اهتاطسحتأ

 97. 9. - تيهذن 21. تيبن دق 191. 5. - فلا اهنم 1. فرح اهلوا ىف اهنم

 1051 فلا الب
 ل 9. - ىمولا 81٠ ئمورلا 192. 8. - كئاوفلل هل. سناوغلا

 - *و4, - 1588-997 1.597 (نمو. 12, 0ني. | 193. 5. - ىليز هل. ىليز
 1200) 202. 4. - هفيلأت 1. هضييبت نع
 109. 6. - بيطلا 81. بيبطلا ْ 210. 1. - ىنيبرشلا 81. ىنيرشلا

 113. 3203| قايقلا هل. :نينامثلا | 215. 10. - ىقاعم 1. قاعم



 مف

 طوع. آرام طوع. طال.

 218. 10. متم نع ةخيشاكلا ه1. ريغ 335. 9.مانم ناكو 21. ريغو

 2097 8. د كتم ل ملكتملا | 337. 1. - ةنيهلا 1. ةيهبلا

 2207 2 - 05[ 21 | دلل ل
 232. 5. - تابابرلاو 1. تانايدلاو شط 01 5 جاك ل نا

 235. 5. - راتخملا هل. رامجملا 7 *9. - كما هآ- ارعقما 1. 10/- 411047
 - *15. - 450 -ء1-هأ 1. كال -ءا- ]1ر/ا- 7 الأ 4

 240. 10. - مالكلا 21. مامكلا ب *91.- 0061/6/5 دنصتتق ءعدع عزاه 0185ءازنانح
 254«. - د0 ة[كوومو 1. د0 :ءوعتض 1 ]نه 1. تصنع ءدع 015ةءأمانلتق

 ا (((22/

 345. 2. - لا 31. رهاظلا

 ١ 19*.346. - ظنستلتغتلو ح ةدسام ةةأ 1. ؟/هدع

 1611/7/07 (ده]اتل)  تتتكاتح
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 9 نيسابعلا 1 نييسابعلا

 272. 6. - ىضرغلا نإ" ىضرغلا

 9 وس مد نخسأ 1 مأ نيك ننسأ

 ٠١(  162غعبار هل. ةلقدأر رتاتلال) ةاتتتأو ءعقأا ه - .9 .289 3

 حورمتو 81: طورشو ء. ةكتطتق) - .10 .296

 299 5: خدرأت 1 خيرات 8 | 347. 1. - ريظنلا 1.١ ريطتلا
 304. 9. - عيبرلا ىباأ 21. غبيدلا | 358. 2. - نسيني دل. رطبتي مل

 311. 7. - فيرشل 1. فيرشلل 14*.366. - دصمتااتتتق 1. زها ع عاتق

 327. 8. - اًدروم ه1. ادورسم 368. 14. قويت ه1 كتبا

 334. 9. - ىبعلا ىلا ه1. نيعلا رنك ىلآ 593. *4. - 00510611.



 1آ11411 1141157

1110013 

 ظالما 0 014211101111 1:1 116017010 4121011.

1١01. 1. 



 "0 0ع تا
7 1 

 , 20 : 9 1 1 نك 7 72 ا عت

 نووحسوا) وزنا م 2 كيلا 1 0 للملا ب "1 هايم

 1 هيبأ ا( غنا 19 : ؛ 11 5 ادب 1 م هلو ةانمذل ناو ١ هياباوعلا

 لور لذ داني ةرطر وب يطا ورويدا 7 اينايبلا 4 فاز اما ١ «اسوبام هنا
 7” | "يب 9 30 ل 5 رام ل
 ابونا ووبيك؟  ديبزم, رب يك ءانإ ع فايس | را 1

 ! ه1 كليا سا ديننا 4 كلارا . 17 4 1 8 8. زيي
2 1 6 

 0 نا هيام 2 يقبل 1 ليف 0 7 0 17 7 2 3 موو 1
7:4 0 : 0 
 5--ٍزب_ اا اذءا نا ديزل! ورز ويوج ةويدصلا اة 1 4 ميلا

 1 ١ 1 اعلا افجي 1
 اريدبلا ,”ثونعبو اذذ لربه ١ 7 ىلإ 28. اما 9 متع 3 تس

 5 ١ دوو وأ 3 أ اذاها ما مف د 2 للنيل ١ ' 19 او

 ١ فاضل بد 1 ١ لك ةنؤييإلال :.كزلاإ ايما 1 الا ادي هدب 30 نارا 0ن ا 1 1 0 ١

 وني فري عال ثنو «ملودنقماا | لأب ال ف 0 ا
 له 5 4 ل

 ”يورس رسم نونا مابك ا اغا 1 4 ؛:ومأأ ! ةةقسفلاو ١ هاوي 14 0
 اكن

1 5 4 - ١ 

 .  0قابلا 71+ ةيبايإإيب مدل. .ان٠0/ )نار قف ( مخلف 1 ايلا, آس م 27
 . ل

 1 / 1 ويوجد ا ١ اذ ايعبب ياروججوالا و ب : هبال كب اا ديما 7 ع 00

 ١ ْ : ١ 0 ل001 4يياآ عبأ يدب | وو ساو لو دمم معلا | اا 4 ف 3 '

 00 ل ل
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 ا

 نيشلا باب
 نيعبرأ ىلع لمتشم سيفن بانك وهو ةنس ىقوتملا ىتيوزقلا رهاط نال لوفقلا حراش ا“

 نيرخاتملاو نيمزدقتملا لوق هيف عب عمج اًباب ةليسم لكل كقع مالكلا ملع تالكشم نم ةلمسم

 تح ىريصرصلا خيشلا همظن ةكتافلا كيوكحات ىف ةحراشلا ””"  ىنتئملا ىف ىنارعشلا هركذ

 عراش + ةرشع عبس هتايبا ةيفاق [44 ةنس !ٌيِهَش لوققملا ىلينحلا ىدادغيلا فسوي نبا

 هباتك ىف هركذ م0 ةنس ىفوتملا ىزيرقملا ىلع نب دحأ نيدلا ىقتل عادولا ةح ىف ةاجنلا

 ىباب فورعملا رمع نب نامتع ورمع ىال فيرصتلا ىف ةيفناش 00 كويسملا بعذلاب ىمسملا

 هتمدقمك  نفلا اذه ىف ةرويشم ةمدقم وهو 431 ةنس قوتملا ىلاملا ىوكنلا بجاحلا

 اهحورش نم لوادتملاو حارشلا نم ةعامج اهنأشب ىنتعا دقو حرش اهيلع هلو وحنلا ىف ةفورعملا

 1181 910171 111'آآ:.11 4 1111584 5117

11012113 

 7372. 8هطقعأاط عآ]-ءم م1 ]ائطعع كمساعد ]ةدعمسقو ةتتعأم»ع 4ك آان 14/114“ (00214184و

 حصصم . . . رمه2610. 0 مدتق م2ءانمدست» ن0120:جوتسأم2 02ع5د606هع5 0ع م20هم05115صهتطاتق

 رعاه مطوستعدع 01 6عئلتطسع مرصع ءط عملعمدر وستطسم ةذمكتلتكق هتتعام» ةنموت]ةهعع ءديانتغ (عطستأو

 زطتوسع لعام رصحز هد ءغ معععمانهرصست» ءهما1عوعلك. ؤقعث مدن ذم (عطم ءزدق 10ةها10ه ع

 1جعزان - 7373. ظ1- ه8 ط ةعاطمأ 11 غعّز 2104 1-51 ٌةاتط ةغر ممعراتت ءءامدل ءأ ء ءعقض ع

 معسمع كسعدأمع 1عءلمدعسسم ءىعماتنعدمق ءغ ه هطعتلعط ىدمدع»# [ 7 هلو 8ء» 3”ددر“ طوع

 ركدمطدلتاأورو وأ ةهمصم 656 (ذمع. 8. لوم. 1258) ممجاعس ممتعا وجمتق ةمطتتغ ]و كملت م0قلاطت

 8عءماعملععتس ؟ءيدنف مص مر 0ءعوزمعماعو. - 7374. 8هطقمعأا عادم ءّي ةغر مله ءاللعتن

 مععام ع معععوتمحنتممع ؟21ءلنعقمدتعر, ةهسعام»ع 1 هع]نخ- ءل- 011: لاتت»ءا عدن ىلع ل1 هعت"أتتقو

 دصصم 845 (ذمع. 22. الآدن. 1441) رممعاتم و وتبخ انطا ذه همععع 21- 1)هءءانءات لا - ل16د01]:

 دمك ىتمأم رمعم(1همعرم 1هعنأم ع 73735. 8طققزت وع عع 11 ع1 - غعومالر ةمماتطتاأم ةدصقمق 0ع

 1هرحصحتستس 1عدنمصعرو حجسعام»ع قلاثع ليد 01مم: 8 ءب 0 م» ا1]8هلئلعتتم ((ءديسسسهلتعمو

 دلعم 1ةد:-ع65(,]1 لنعغم ءغ دصمم 646 (ةمع. 26. خر. 1248) دمممعأتم. 153عموع لص 10511510

 0ءعاتس حت مصعتس طمع ردتمتتك طمأح ةاودع ءزدق زددعموع ذص ةوصامحعتس. 1 لعد ءمرستس عمامكتتتلا)

 ذم عدس ةعقمستغو ةهغدسساا مموعاإعععم ماعم ذماعع مع ءاعد ءزمك بعدد طقطسعستسا. "1!'ماتقكتسق
١ 
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 اي كدمدت هلوا 74 ةنس قوقملا ىدريراكلا ىيدلا رخذ نسحكلا نب كمحا لضافلا حرش

 ففي ملف ةفيرش كئاوف ىلع المتشم همجح رغص عم ناك امل لاق علا دوجلاو ريخلا هديب نم

 ىتح هطافلا هب لكني اًخرش هل بتكا نأ ءالضفلا نم عمج ىلا راشاو هباعص لتذي حرش هل

 اطسوتم تعرشف ىواسلا ىلع ريزولا نب تمحم :ريزولا وهو هتفلاخم ىنعسي ال امب اولسوت

 5 ىلع ةيشاح ةعامج نباب فورعملا ركب نأ نب كمحم نيدلا وع فّلاو راثكالاو راجيالا نيب

 اهلوا اضيأ ىرخا ةيشاحو ملا هدامعن ىلع دللا ىمحا هلوا م11 ةنس ىقوت ىدريراجلا حرش

 حرش لح ىف ةيفاكلا رردلا هامس خلا نانجلا فيط فرشاب نانجلا تفرص ام ىلع كدمحن

 هنالمجكم ليصفت كرت دقو هنم هشماه اهيلعو حراشلا ةخسن دجو هنا هيف ركذ ةيفاشلا

 ىلا ياني ىتلا عضاوملا ىلا حئاوفلا فاضاو اهنيعب قخأف هدنع اهحوضو ةياغل هتامهبم ريسقتو

 10 ديا ىنب دوم ىيحلا رحب خمالعلل خبيشاح ىدريراجلا حرت ىلعو ردرقتو جاضيأو ريركاو هيبنذ

 ىرصتسعمامستتم ؟تسسس طفعصف مهمععتطتست 417:60 لظءرن-ءا]رمعمت» لم ]ء]ر"-ءل-017: لاسر ج ع", دنحصم 46

 مع. 4. 31دل. 1345) رصمتنطتسسم ر جهنعام نعت طقطوأو عغ تنو ةامعلردتا : طهسلمستتق '1'عر دص ءاتزاتخ

 رررحستت طوصح ةيصأ ءا طعصعلعأتو ءعاع. ع  (ننس ]ذطغتنو ةص]وتتتاو 112110118111 تل عاتات# ءقأ 212 غاتو

 مر معدام ماعم معه ءغ ه0 لتقععمل تنس تاتلع5 ءمرسر] ءءاعععاتعو معوتع ءهمدستت عصاقكتأو ناتتطاتق 0

 عزك ل118 عتل(ماعق كتح ءمصمأدصحتنعطتتو ذم ءعاننص ةعمتط عععمطتتو ديل اتواع "لع طعصفع ددععأتو نغ

 نورد عمامتستتتال نتنم ؟؟ةرنطد ءةدعم] 1 ءعمععمغمت ةعط ءةئعرسر معععتطسم مرصع جهلتععما ؟لكاتنل 1216( عه عقو

 هنزاتق مرعععق ؟ءماملتمعع همس !ذعتطدس ةنهار آ['؟ ينضم ةعئاتععأ 7101 ممروت»ءل اظلطتس 11” معن 2/2

 5 همممو يرصس عمامستست ءمصطععتنع 1صععمأو نأ طعوتتع صتستق طغعكتم هعوتتع همتستق [هصعسق ءةقعان

 ىل طسمع كىردس ءدامتن اننا ل ه5-عا-لؤ7 ل110 ه11:7:60 لظظ ءتن 48 13 ءآب"“, 17: ل ورسام لتعاسممص ءاأ همم

 819 (مع. 1. ةآلدعأ. 1416) دصمتنطتسق ور ع1هددده ةععرمتاو نسهع اه ةهعاماسما : طهتتلم آ0 عدس ردكم

 هزه طعم عظعتتم ءاعبو ذغعرسوتتع عامدددم هلئمفو وسمع ةأه هنلطتسامت": طهتلقستتتكق '1'عو ننقل

 هطق عت( دكعمل كنت جتتعمم أ ةدلستع طوصدلزكمرحتست (ةعانطسخ معضصتتامهمأأ ءاع.ر أ 707- 1) ١*0

 11/-12 لأ 61 لأ 1077 د]مم] 51-117 /أورعا ةمقعتمامع ةدصا.  طظحع سردام» 1ماععم عاتق ةصكت عطتقتع

 مع ممضمتو هتك طلع عامدكده رسمععأمم]لعق جلقعمولققعغو نطل ءةدعجمتاتمصدعتل 210م1

 مرعوووزلاتلال جععات7"هأ101:عرتت عن 1 ع(1هصتتللل  ةانقز عة مزال 1212 71عاهأ1همع1ل1 1836 اع701 5155 أ

 مرئمزراعرع ةاتتضلاتنل01 ءملاتللل و (11326 أ م1هرترتاد ءقأر معرة راعا أ[ (هغعتت. [اةوتتع ج0 ءدقلعس

 مم ةععلصح-تا ه6 جلمما[دغمصعق دداللعف ه0 عمه 1هعمو ةلزءعلكر ونتتك ةصانتقل 5102و

 10 ]زرضصذر ء>ءممدزانمصع ء]لدعلمرنع ا همرسرتعمطوأكلمصع ءوعرتعمسأ. 8 دعلاع ه0  ءملطتلت عا( ةلأاتلا

 لم مم»0/ عامدخدم ءلتلعحتساأ حتع لمءاتهستسانق 8ع" - هلأ - لأ 111 ه]رستأاأ طعنت كانتسعا ل013:
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 هركذ ىدروزاللا زارطلاب ىمسملا ىدريراجلا حرش ىلع ةيشاح ىطويسللو مدد ةنس تام ىنيعلا

 ىف ىفوثملا راك هرقنب فورعملا ىنيسحلا نيحم نب هللا ديع ديسلا ىرشو هتافلوم سرهف ىف

 ىلع ىذلا هلل ىمحلا هلوا رصم ءارما نم ىماجلا ريمالل هفلا هنأ هيف ركذ 74 ةنس دودح

 اعماج اًجوزمم اًحرش يرعالا ىروباسينلا ديحم نب نسح نيدلا ماظن فلاو خلا هدوجاب

 هاهم نيدلج# ىف ىوحنلا ماشه نباب فورعملا فسوي نب هللا دبع نيدلا لامجو ةنس ىئوت

 نسح نيدلا ىنكر ديسلاو 1 ةنس قوت بجاحلا نبأ فيرصت فيقكحت ىف بلاطلا ةدمع

 نب كمحم نيدلا ىضر ْخِيشلاو 0“ ةنس قوتملا طسوتملا بحاص ىدابارتسالا دمحم نبأ

 ىلع ىلاعت دللا نجح دعب امأ هلوا عماج حرش وهو ةنس قوتملا ىوحنلا ىدابارتسالا نسحلا

 21 ةنس قوتأا ىقنألل موتكم نب رداقلا دبع ىب لجأ دمد# وبا نيدلا جانو يلا همعن ىلاوت

 حرش ىف ةيفاكلا يهانم هاهم [14] ةنس ىقوتملا ىرصملا ىراصنالا كيحم نب ءايركز خيشلاو

 دمج نب ىلع نيدلا ءالعو يوزمم حرش وهو خلا مركتو لضفن ىذلا هلل ديحلا هلوا ةيغاشلا

 ةمصم 855 (مع. 3. 1"عطع. 1451) مدماتتتق و ءأ 5017/2, نحن عامدذوه 11-111 طلا-]آر اتا“ 4

 1مكنترسزا ءعغ ذص هم0م1113 5ءائلام أمنت 1201م 022212210381. ل 57 لبر مدد 12 عاعطعم

 يفردس ءعماهأ ةسمأ 5ةءعيوتتا 45067]ع]: 13 ءد» 1101 هب»ج7»ءل 0]1ثءمردخ اال ع»ءالا» ,  قكععح ةطللتتتلل

 776 (ذمع. 12. لدص. 1374) ممادتتقو نانأ ذم 1ه00هععسد ظسنتتأ ةعور ماتت لوت»# هع ةعتمولكقع

 لزعزأإ عغ 1( هرذتك ءقأ: طهتك 1آ8لعمور نسأ طعصعلظءزورحتتت ةطتصلممااو ءسصاصعأ عاميات

 لالة ةنات» - ءل- 01: 11 هعمت» ظعءر» ل101 ميهت»علا 1: ناد: ظ1- ك"هزر ةصصم ... ط0ةاتتتتقو ءانزانق

 ىمرستس عمامغتسك عدا جلصتحاطتس طقطعأ ةغدتصتح ءعدولتق هوا عاعي بس لوس م/-ءل-لأ: 7

 ورب 7و“ 6ءددحصتسهأت تقر ؟دلعم لل: 1ظةعزفس» لتعاتع ءغ دصصم 762 (ةصع. 11. الم. 1360)

 رسمعطتتتق ر ءانزانك ءمدستس عمامتستنك صمطاتق ؟هاسستمتطسع ءمرسربتععاط عصكتق 017706 147-61: لك

 1ةه1ءء[ناع 1 عدس“ 11: - ءااراقناط ةمهعتمادمك ءقأ - 8عجوجأل 1م]تو - هل - لا: 110801: 13 ءال

 1101 مترين: ءل معا ع" 5608, اتطعخ 1101ءممعدنا ةسعام» ةسصم 717 (ذصع. 16. اللوم 1317)

 رسم سسك - هطعتاعاط 186074 - هل - 017: ل1161 هتروترنءا 1آ) عتا- ءا]رمد هنن لداء" ال لي08 (»ةسحتم هان تكور

 خصصضم ... ررزم2[انتتقرو ءانلاتق ءمرص0 عماتتاتك نصا عدقدلتق ءوغ ءعغ ذا ةصعامأاأ: 18معصتأةةأق

 مرتمعدت((ءعملتق. طرهت0 عادم ]ل ءدق 1:عءعاونق مم قمالمسج طعصعط ءلمضتست 015 كطنأت ومع ءاع, ع

 107 - 0 - 01: مآ: 1101: ه:هتردءال ل آرتتع0 8 ءز2 كقلطلا-ءا- يلق“ ظعت» 21 ءطجان» 18ج معاهم

 ةسمم 749 (ذمع. 1. ةررع. 1348 ) ددمعان5 - 8عطعتلعاط 26786” ةإ6 8 ءدن ل10 /مدوتر»ن ع0 لناعت“#

 217:6, ةمصم [ 926 (ذمع. 23. آ2ءع. 1519) ] دصمة>(تاتقر بكاتق همورطتت0 ءهاقهتأ انقر ك1 674/17

 ء[- 1لتر عا ل ةارمب"» 107 - ك1 يبرر عأ ذمكعتمامعر ذاه ذمعتمتأا: ةطصمق 12ءعمر وسن طعمعءدق عأ

 انطععدلتمق ءقغ ءاعير هغ (ةدعطتت» جلستعاتسب طقطعأ - قلع - علل 0: للغ 17 ءنرإ 60
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 قوت, ىلج البلا ,نباب .فورعملا دمحم, نيا ىجاو. ةنس قوق. اًيشراف اًحرش ئجشوقب فورعملا

 نب ميعاربا همظنو فلا ةنس دودح ىف قوت ىكرتلاب ىدوس ىلوملا هحرشو فلاو ثلث ةنس

 اهخرش رق ىرتبجلا ةيناتل ةريظن ةينأت 1.1 ةنس قوتملا ىقيرشب صلختملا قايمركلا ماسخ

 كيع نب فسويو م1 ةنس ىف هفلا فلخ نبأ ءاجنلا وبا خيشلا مظنو ةليلجلا كئاوقلا هامسو

 5 بوقعيلو ىدنفا دروقل ةيكرتلاب ةيفاشلا ةمجرتو ما ةنس دودح ىف ناكو ةيفاصلا هاهو كلملا

 ةيفادصلاب ىهسملا نانس هرقت جوزمم حرش هحورش نمو اشاي دمحم ريزولل فيطللا دبع ىبا

 رجاؤلا هلوق حرش ىف ركذ ام ىلع دوصقملا حرش ىف طوبضملا بحاص وهو فخملا لهس وهو

 نيحلا ماصع ىلوملت لوقلاب حرش ةيفاشللو ةيفاشلا حرش ةيفاصلا ىف يراضملا انركذ دقو هلوقب

 ىوملل تيب ةنأمتس ىلع ةلمتشم ةديصق ضورعلا ىف ةيفاشلا 4 , 15“ نس قوتملا ىننارفسالا

 14 اهلوأ مل“ ةنس تامو ناخ ليحكم ناطلسلل اهمظن ىنأر وكلا لبيعمما ند 22

 مملعوم (5/ز6 لتعطتك ةهغ ةصصم ... 1201تاتقو ءاتزاتق ءمدطتس عضادستانم معلكتعع هععاماتق هنأ ع

 لكلاتنءل ظظعتن 21هارعتست»ءلارو حلوو ةاطنن- ءارسما1/4 لءاءلغ لتعم ءهأ ةصصم 1003 (ذمع. 6. 8ءربان

 1594 ) دصمتاحسه لت 0110115 في06, هينعوي حصصتتتتل 1000 (ذصع. 9. 0. 1591) رممعتستقو نالت

 ةيسولعع ةعصممتب +  ل1ءامضعع حس :ء0010 دصع ظنا لعن 1105م 1ع دن, هل ء»أرا

 موممرستسحاتك عا حسصم 1016 (ذمع. 18. قي. 1607) ممءاتسقو نست ممعتسو ذص 102 0ععزمءدق

 ءا قسمتصت ه لعز1ءر»6 ءلتغم ةتسنلع ممدغعو ءمدصحت عماهأاتم عقار عا مرستسعشا هسا 77/-- 0

 ظا-ل ءلاعا ذمعوتمستغع - ةطعتلعط للتضادعزاب لاس 121,ه1هركر نبت دصصم 849 (ذهمع. 9. كتم

 5 1449 ) ةوتمونا - ]7 سدو“ ظو لطل -ءا-دهءامطر نسل قكتعح ةمصتتللل 840 (ةصع. 16. كدا. 1436)

 دتعتاو عن مدعاسعدتسم مهعدصطعدمتم ة4رورعا ذمهعتمدتكم ح ه7 (رزدسس ذص اتمعاتقتال انتل عقل

 ىصح اعضتسأ: ا(" طر هنلف ءأ 7”هعنا» عع قلطل-ءآ-7هلفكو نحن ذص 1هك مدع 11 تزسن

 11ه ]رمتدت»عا عارم مدمحتلتك. طل ءمتوسع ءمسصسعساهتتمعو ذص ةدنس ءعلاتلععسا ©0ه]: كم1

 ىرسسعمامتتت ذص ل1هعمنا0 7101144-11 ذمهعتمات ةسعام» و تانك ءمدصتصسعصامتتانق 3و عأ

 1مكعضتمااسقو دلك 1م ءعمدسس عسامتتم لتعأأ هديت معمرط عانعت ؟ععطتق طتق ةصلتعمتأ : رز( هددت علت 0851م

 هرعجصم متمماتم ءاداامصتق ذص ءمدصصسصعماأمتلم دع 57من هس كرو( لتعام“ “ب, (ءعدعطتسص جلسستتعاتتتل

 طهطعن ءات يمت ظعتلتك ءيغو ءغ ل[هالح 1عمن»- ءل- له: 1و عادم ةمصم 943 (ذصع. 20. كانط

 153060) دمد-عطستتق و ءانزاق ءمرصتسعسأ(دتاتق همدهصتقأ عطف ةتتعامستمق ءعممدزاج ةلز عاج طقطعأ.

 73706. ظ1- هطفلأنععغ 281 ءل - ةعالطرو ةمقاتكتتلم هدكظععمق ةعاتق ددعأات ننعم. 04

 10 ةععععسأامو ؟عدستق ءمصاتمعسفر وعتقتت 010115 قلقتسعلا دن ]1 ةررببمقا 10:6. ةمصم 8593 (ةصع

 17. آدءع. 1487 ) مما ر ةاهلأعصو 2101عسسعا 16ل» ىتسرمكتتا“ .آمعستغ ذات



5 

10 

 انوي

7 

 ربلاو ٍلوطلا ىذ فلخلا هلا ديحكب

 ىفاشلا مالك نم ىمعلا ىاش 6 ٠ ىتأي ىطويسلل ىناشلا لنسم ىلع ىبيعلا قاش

 ىئاكلا رايتخا ىف ىفاش ب1 هزث» ةنس ىفوتملا ىرشخمزلا رمع ىب دومحم مساقلا نا ةمالعلل

 ننال ثيدحلا ىف ىناش 0.. هه ةنس تام ىكملا ءايضلا ىدحأ نب ىمحم ءاقيلا ىا خيشلل

 ىبلج الملا نجا نب ميعاربا اهحرشو رم ىودزيلا لوصأ حرش ىف ىقاش 1 . لالخلا مالغ ركب

 دلجم ةيفاشلا لح كيقت ىم ةيناكلا ةنسحكلا داهم طخلا, ىلا ةيف لصو 1.0. ةنس دعب .قوتملا

 كنسم حرش قو اضيأ ىتأي ىقزملا رصةخ حوش ىفو اًبيرق ىتأي لماشلا حرش. ق قاش
 فخكسشا نب بوقعي] فقلا نبالو كلملا نبال «بظلا ىف ىقاش هم“  ميملا ىق 'ىتأي ئفاشلا

 ىفاش #2 كركلا ىراصت نم ناكو ضرغلا عماج ىف روكذملا [1.5 ةنس قوتملا ميكحكلا

 عاطقلا نباب فورعملا [ىلقصلا ىدعسلا ] رفعج نب ىلع مساقلا ىبال ىناوقلا ملع ىف

 لة 1ددنلع آل6ع1 ىءعدطتعممتست , م0اعسمقتم عع لاك اند مج2عاناخ ع

 7377. هطقلأ ءا- دعت معلتعسك طامععسس عمصق 20 انطسسصت 211051:60 ج 581/2 ءعلتاستلتو

 دسعام»ع هكويررتنا. 110 ع زصاكو. - 7378. 8طقلكت ءآ]- درس خر دمعلتعتك ءةعامتعم ةصتتصأ 8

 ةءدسممع 41(7(570 0 ءعمءالعمع رو ةسعام»ع تعم هءاتعدتسم لكان[ عايعقس» 119/7110 17 عزو 07707

 2607/51 8, دمصم 535 (ةصع. 16. لدلم 1143) مطمعانم. -ح 7379. ةطققأ 81 1 عطخغت عفت

 ء]1 - 1علكتذو اتطعع هدمقعسه 0ع همن ونم4 ةدكطظعتأ ءاتوعملم رو دسعام»ع هطعتلعط 2,276

 ل10 ]ءمدتتءل  ظوت» كلاتسعل 0-1216 - لا: ل1ء]لقرو ةسصم 854 (ذصع. 14. 1” ءطخم 1450)

 مدمعطب م. - 7350. هطقلأ 1 ءل- طه 01 غطر ةمقاتكطتأكم ةدصفسق عا 201105 طقتتقعو 81105

 لكآدع 8ءب» 06 مآأم» 171- 1141/1. - 7381. ظ1آ1-ه طققتم ةصكاتطمماتم ةدصهطق. 0( هزحقتلت عتح

 امهعتسك ةذص ]نط 057 جه 2ميج0ءم# ءلئطسو 0ع ونتم هتمند 10ءعدطتت آم عدصلعتس

 لااا عن قلات»ءع0ل 2101ه لءع52, ممدغ دمصتسم 1020 (ذهع. 6. الآدعان 1611) رطمم>اتتتتقو

 ءمدستس ءماقتتتتا> 207 - 11هث01:ءأ -111  12 الأ 1761 10 هتززر م0 110417 197 - 51 /ٌلإورعأ ذمه علت ماحتتلت

 ءلتلتك. -؟هطسصعمر دطأ نكوتع 20 ءيدمتغ 0ع ةهتمامعد مع عمنا ع 7389. 85-581 طقخكت

 11 ةهطقعط 81- 8طةسخلر ةمداتطتام ةدممسق. طمع نطدلم مصممات عطتمأا ءمرصس عماقتتتل ده

 111- ك] »7, 0ع نم رممدع لنععادعو ءغذص 110811 هعم»» د ا11:سوء»مم ءلتطسم 0ع نم ذمكد

 لتءعطتعو عع اذص 210560 ه 5871478 مسصممدتكسسسو 06 نسم ذص ]نعجه ل1147 01 ءءاصتل

 7383. هطقلأا 11 ءل- تططر زمماطتأتم ةدصقسمق 0ع عع سعاتعدو ةصعامتطادك 187:- هل: ءأ

 |[ 7 همنط 8ع 1 ل,مع ![ءلنعم , مدلكم] 15»- ء7ءعوزر# ةتعام أ ددجعه ذص لاوصق* هآ- عابمهلا

 ءمرستسعسم2غ0. |[ 0طتتغ ةصصم 685 (ذهمع. 27. 1"ءطع. 1286)], ءأ (©طمتعنممسم كنغ ىماعالت

 زعم. - 7384. 81- هطقكت 41 11م ع] - ءةحع هكر ذمكاتطتاتم هدصهسق 0ع 00ءاتسه

 طمرسم عماع] ةتغمدحتس , ةسعاماتع 1*451ءايدقا 478 87 بد ل هركدت" [ 5008 82 ء7ق7/ ] , مدلكو 187:-
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 ىلع نب نيسح نيدلا ىقت حيشلل قاوقلاو ضورعلا ملع ىف ىئناش "مه [ه15] ةنس قوتملا

 ةمدالا سمش دومحم نب هللا كبعل ةيفنحلا عورف ىف اش 0ك 10 نس ىف. هفلا ىنصحلا

 لا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ىردركلا دمحم نب دومحم نيحلا يشر نب ليعمسا نبا

 داراف ىاشلاب اهمسرو اهعمجي نأ دارا قاكلا لداسم زيمت ىتلا طوطخلا نم غرف امل هتا ركذ

 5 ىف فاش مب  طقف نيماما نيب فالخلا ناك اميف قاولاو رنكلا ق فالخلا ةمالع بتكي نأ

 ريبك باتك وهو 50 ةنس قوتملا ىفاشلا ىلاجرإل دمحص نب دحأ سابعلا ىال ةيعفاشلا عورف

 ىال تاارقلا ىف فاش م. مهتاقبط ىم تاقبط ىف اذك ةيعفاشلا نيب دوجولا ليلق تادلج“ عبرأ

 ىدنوارلا دمح ىب سنويلو 218 ةنس قونملا ىسخرسلا تارفلا نباب فورعملا دجا ىب ليعم»ا دمد

 ناليكلاو تاماشلا ملع “رك

 10 ةحرش مث ىنغملاو رانملا بختنم هيف عمج لوصالا ىف لماش 31 ريساقتلا لماتش دل“,

 ءقمم114* لتعأام ءغ دمصم [515 (ذصع. 22. اة[طدع6م 1121)] مدمدنطتم. - 7385. ظ8-1هط 811 41

 رآر» ءا1- حعنلط دع ع1 - ءةدع ة11و ةمقاتكطتللم ةدصحسق 0ع ةعاع دعاتعد ةهغ 0هءاهتمق

 طمدصم ءماع]عدغمصتسس و جتتعام»ع هطعتلعط 1 عزف - هل - 01 110627 136: م78 116518, تنل 0

 956 (ًمع. 30. لوص. 1549) همرصومدانتام - 7386. ظ1-هطققأ 11 ه3 ظ1- 11 دم ع113 او

 زمكاتطتللم هكدصقصق 0ع ةدعاتعتلتق زاتعتق 1طدمعلطاتعأ ةععتسلدعتكو هسعامت ع 450674]: 17 4

 111:10 ك1 عدو - ءآمتتست»ءأ 13 عن ظدنرنهقآ 18 عدن 15 ءد]40- هل- لا: 11ه]تدتا عن 7101متر ع4

 16 ع”لع_. 1 مئوجتغ ةكهن: طمتتم آ)عمو ددتتصلمدتست 0هدحتسم ءاعبر عا ةعر ندد اص عوق م6212علق5عأو

 وسحع نن2عدانمصعع [اذطعن مكن لنماتمس عتعععسغو طقف للتعتغ ءمالتعععع ؟ه]طدتق5دع. طظممق همردتسع

 5 514-21( 0عوتوممهجتا ةكهو د مطاتم 9 ءطستمتلل لص هعتطانق 22072 ءهغ 77من هتعمتظءعدمنع ل1

 ءددض (مصاتتست000>7 و وتتقع 1طاعت انأتنان11016 1ططقتلات12 407 110ه: أ ك4 هدام

 7387. ظا- هطقلا] 11 ممن ظ1- هط ق1 17 ءعغر ةمماتتماتم ةدصفسف 0ع 3>ءتلتق لانكتق

 كاطدطتتعأ ةععتسلمتتتقو هتتعامت ع لآ: 1ه580:5 ]ت70 1 ءدن 1101 متوت»:60 ل0116 ذطقلتتكقو

 ةصصم 482 (ذمع. 16. 01ه. 1089) مجمدنطت6. 8[دعصتتق ][ناطعع نسفاتما ؟:1]0انتتتمتتل1 121

 عا فطتاأمم ةمحتعماتب 051 عئلتق. 1غه تمص ('1جهدزطاتق هع ةععامع 8ةطقظتاتعوع ةقدععاتم ءعلتاتق 1ععتاتع. ح

 7388. 81- 8طقأأن 11 ءا1- ءلعتع ةقغر 1مقاتطتألم ةةصقمق 0ع (نهوصل عععمفأ هصتطاتتقو 1015

 للا 11101 ه»ت» عا 1هدرنمأآ ظعوت» للطتسءعل ذء"”هقاعذر دلعو ةاد:- هام”( لتعم ءا ةصصم 4

 (1مع. 26. ل1هعنم 1023) ططمءاتمو ءعأ 7005:”7 16 110/0111: 0

 7389. 1[] د عآ-ةطقةس ةغ 5ع ءا-اعطغالذم. 10هءانلسق 73110111139 +

 10 7390. عطقسأ] ء1- ع1 ةقتعو ]تطعم نصلك عتقولتق مدحت ع1 83110111117 201813160111111.

 7391. هطقفسأ11 11 ء] - ههدك]و ائطعع نصتع ءمددلتق 0ع معلم ءرتتمق مءاتولمصتق. ةسعام» طنع
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 هتيادع رونب نيفراعلا بولق رون ىذلا هلل ىمكلا حوشلا لوا 4. ةنس لماكلا هامسو لوقلاب

 كلملا دبع نيمرحلا مامال تادلجم سمخ مالكلاب بقلملا نيدلا لوصا ىف لماش 7“ خلا

 زجيشلل مدارعلا ىف لماكلا رحبلا ىف لماشلا اا“ م.م ةنس ىفوتملا ىنيوجلا هللا دبع نبا

 نيتلثو ةتلث ىلع نلج [. نس قوتملا] ىيبطلا ديا نب دمع لضفلا ىأ دبسلا ءابطخل رخغ مامالا

 هيلع لوعيو هدمتعي امم هفنصي نأ ءارمالا ضعب هلاس هنأ ركذ خلا رطاغلا هلل ديمأل هلوأ اباب

 لوبقلاب كقلتو هيلع سانلا ليقاف نتج ىالتلاو ةمالا عامتجا موي قافالا ةعرن هامسو فئاف

 ىوارفلا ىدعاصلا ليضفلا ىبا دمكم نب هللا يع تاكريلا وبأ مامالا خيشلا ةيذ بغري ىنح

 يف لماكلا رحبلا نم لماشلا هامسو الفاح اًباتك اًيناث اهبتكف هتاظوفحمو هتاقيلعت عيمج عبتت

 ةيناسنالا تاوذلا بيذهت ىف لماش 7ع ميجنتلا كعاوقو ميزعتلا لوصا ىف لمأتلا ررد

 ةعبرأ ىلع ةلاسر وهو ةنس ىفوتملا ىرصملا مساقلا ىبا نبأ فلاخلا دكيع ديشلل

 مدعاتمرو اتطعوصتسس 21ءدام» عع 71هجلب هعاععاج ءمال ءوتغر ءدوصع ةعرلطتق 113 ءمرزتتلت م

 يغار نأ ءعرممأتأاو (امصاكس (عدعاتتق علو 200عمع.  (نهرحتس عصامتلانقو 0111 7247127 ةصقعات ماحتق

 ء© ةممم 760 (ذمع. 3. آلعع. 1358) ىدسممدتابك عقار ةزمعلمتغ زأه: طصسق آك)لعمو وسن عل

 ةمتساملتسس طسسصتمع ءعاتعاممتم ةدتمع مععاع لمععمساتم ذلطستممكتغ ءاعب ح 7392. اا -هطقسنل

 11 هونآ1- ءل- ل مور اتطعع تستع ءينةدلتق 0ع لمععتسو معلص قمتمضتس عاتوعتممتقرو نتقهع 21عاق-

 مطجستعج (8ع/م4ت») ءىمعممرستسحطتخ. 2( هتسوتتع ؟ه]سسصتسحو جتتعأام"ع 11101 أ - 7001

 كلا - ه] -ة»عآن]ع عد: قطلملاعأطب لمةمعقنعو ةهمصم 4785 (ذمع. 29. كمت. 1083 ) دصمعاطتم. ح

 7393. ظل -هلطةسنتال 8 عاد طحطع عل -اعةستلر ]تطعم همتع ءعمعولتك ددمتع معضل ععءاتست 0ع

 آمعمصادتس عماتمص ءمماصسعسق و هجسعغمعع مهطعتلعال ع( 1صقتس ©1هته ءيمصعلاممحغمتنت 54

 ل1 1/0/7 1101, مت ءل ظظعتا كلات»ع0 1هانكطقو [دصصم 482 (ذصع. 16. الآدحأ. 1089) سصمعطتمإ»

 [لماسسعم ذم اهعتمأج اهتم محتاج لتمممدتطتس, ونن00 ذغه آمعامأأا: آةردتتق آل عم يعدامرت ءاغ

 قةسعاعم» دط 1ظكدتعم نتملحتت 20 ءد ءمرصحمصعم0ل2 هع ءديعلاذأكتلال ءدقع مهتاهأو لذه 1 طانق

 1لعج ءهغ جسنعامدتامق ممصعسملد ءددعغ.  !!هلطسسعم ذصلع ءةممطتس عا رز /ع]عأا هآ - هرككذع 67

 «زاررم  ء]- هنوب»عا همم ءل-1ءممع ةمهعتمجطس دل طمتصتمتطسق طعمتعمع ءييععرطتست طقصتوتع

 [معطخسست ءقأار سغ ةطعتلعاط ءهغ طقس قلقا[ ء»هطنا لطلماامأب عت» ل101, منوسعا 1طن: - ءآرسللا

 ىمنلم 1/0 ميمم ذطأ هدصصعع ءزاتق ك]مددوق عغ هه مععدعوسعععاتتر نسمع طتعتات 0815 غعصعا أن

 [خدوسع جاغععدست ءفمصممدتتغ ]ئطسست كبيمتمكسسس كم متمت/ ةمهعصمطتس ل. ع. ]ا طستس تمتك ءععدمل عد

 ع ددمتتا مععلععام 0ع دمهععمساتم ءمصقأ10لععمعممتم ةدطغلت معتم معالطتسو سطأ زمعدمسأةل16متق

 معمعتمته ءهغ 1ءعععع دعاعم1هعتمع ؟كدملهسعماهلع5 مدعامصاتعص. - 7394. ظ1]8-هطقغست] 1ذ

 ( عطلمعتط ءعال- لج عرعؤغ عل تم عقس (7 عغر الطعم هصتع يوولتع 0ع هدطعأغمماتتع طمرستصت معممتتتق

 طعمع ءمصوصممعسلتع. ةسعام»ع ةطعتلعط ق4ك60- هل - [عام7نع 1ظط1: قكآت'1ءايمض» للغة ةطلم ٠..
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 حورتت هلو ملسأ ند عامس للماك ننال ةخاباقملاو ريجكلا 3 لما لو فوصنللا 3 راوطا

 بقلملا ريخلا ىنأ نب ملسم أ نب ديعس ىال بطلا ىف لماش 081 ىترقلا حرش اهنسحا

 لماش رب”ب د" خذس ةردردك خدراتو تالاقم تحسو 0 هبثو هتابدوجو كلا تايبلك 3 مسقو

 بحاص ىرصملا بيبطلا سيفنلا نبا ىترقلا مزكلا نا نب ىلع نيدلا ءالع خيشلل بطلا يف

 [ هلم :نؤنإيف هنم, زم 1 ةدلحم ةنامتلك واكل مك ول رمت كي تس قوزملا  دردلا

 ليعمسا مساقلا ىال ةيفنحلا عورف ىف لماشلا 01 ىكاكسلل فرحلا ملع ىف لماش دل"

 طوسبملا باتك نمضتت ىواتفو لداسم هيف عمج رهاولل بحاص لاق ىفنأل ىقهيبلا نيسلل نبا

 درج حبانكل حرش نأ لبقو تال ملو ىهتنأ نيدلج 3 هتايأر ديفم بانك وو تادايؤلاو

 رريمرجا نم, - 1'[عمعاحاسم ذص نسممام» 4/مم,» (؟1ءعم) لت»ستكسمك 0ع 'ا'طعمومرطتق. ح 7395. 11-

 مطقتست] 11 عا1-) ءطع ركع ءعآ]-دصسمءقطع]عءغر ائطعتع دتستع ءضودلتق 0ع ءلسمعاتمدع معتت

 دعوت هات مصعتال , ةتتعام »ع لآن 16 7:17 كك ءرربربم' عدن ملد/ءعر». طماع ءمصتس عماقتتمو» ذم طتتصع

 انطرحتست ةعئرمامس» هراتسحتق عنا زلاعو وسعت ('0ءع/م ىيصرتمدنتاب -ح 7396. آ8خ1- ظط ةسنآل 1

 ءا]- 1ططو انطعع هصتسءمددلتكق 0ع دعلاتعتمسمر هدسعام»ع قلاع 8240 عري قلق 110ث]خ» 1 ءنا

 47:11 عض» و طمصمدتتك قحدقدد 6| ةرفلاب هل ع2تط ىعممتستسهاأام. ]1صعمتغ ذاق: آطهسه 10

 يعمم ءمصلتغم»1 ةعلعماتمدتسسم ءاعبر ءأ تص لسقق رمهاعق لتحتكاتم عقار نتقتلالللا م1101 0ع

 ةمصتامأع ءمصقعت»هسلفم دلغعتم» لع معدعععمأاتك دصعلتعممع دصتع هةدلتطسق ءغ مقهات تامه اان

 جوزك. (نهداتسعأ مدع ل مصعب ع دعدع 0155 وضامالمسعنر ءأ ةصصم 736 (ذصع. 21. ةكسع. 1335)

 مت لع ءدىيىعكتمطمق عوار دتغ ه0 طصمعتسص 1هلن عندك. - 7397. ظا]-هطقةستآا 1# ءل- قطط

 انطعع هصتح ءيددلتق لع مدعلاتعمو ه ةطعتلعط ل /ع- هلل - لف: لآ: ظعت» لطق ط1 رمع» (00ءع]رخ ل ارتو-

 61: هركاو 71م, 0[علتعم ءلئاسصقر وست اتطعت 211:لسد ةسعامد ءىأ ءاغ حمصم 687 (ذصع. 6. 1"ةطت

 (1188) هطلت. ذأ حل طصعتس هرانق معل نعت ءعقعار (2عععصاج ؟هطسسأماو قلت عأذ قانا

 كينمدع لتعتمتك. |[ 0ءمنمعتساح مسكس ةطوواسند ةدصغاإ. - 7398. 1[خ1- هطةسنل 11 ذلطس

 عل -طقمعآر اتطعع دصتح ييددلتعق 0ع لمءاعفتمم دتعضمأتم ]1 ععدستس ةععوصمع , ةتتعامتنع الع] مجم

 7399. ظا-هطقسنا 11 8م 1-11 هص ع1 17 عار اتطعع هصتع ءععولتلف 0ع ةعاتعسااق لانكتق

 [1آممعالفنعت هععسصلمستقو هسعاماتع لااا عمم 1هددمأآ ظعورن- ءلرمدعتت» ظعامعتم [آآدصسعاتأافم

 (هالءعتا طلعو (ءةدامصاع اتطعأ كءصم7ة» ةتتعامدتعو نتتمعدا1مصعم عا معةجمصسعم لاتتتلتعدو نسنقع

 معسم عمامس ]ذطعمتخس 1/1ءارونا هع 7 (04/ ءمدسرتأ ععاتصاتت. آتطعع تاتلتق ءقغر نييعس دص

 ممطسق ؟ه]ستستاتف 101. - 1ظ[كمعع زآ]1عي - "1ءدرسم نم ةعضامأاتق ءقأ ممص ةزعصتلا ءةطتتو

 ءاو هملكو ]ط2عز معاتم»ع ةءلعستتمهو ءمسسعمامعسق ةص ءزسق !ذطلستنس ك170هزع»"ءلر ' بزانك زامل

 نا



 فيز
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 ىدنهلا ىونزغلا فحسا نب رمع نيدلا يارس صفح ىالو ىتأيسو ملعا ىلاعتو هناحيبس هللاو
 ىال ةيعفاشلا عورف ىف لماش ,.. ةدرجتم عورف وو 7 ةنس قوت هيف اضيا لماش ىفنحلا

 ناكلخ ىبا لاق 600 ةنس ىقوتملا ىفاشلا غابصلا نباب فورعملا دمحم نب كيسلا دبع رصن

 نب دمحم ركب نأ مامالل اهنم تاقيلعتو حورش هلو القن اهكءاو ةيعفاشلا بنك دوجا نم وهو

 هلامكأ ىم ىقب ناكو ىاشلا دامس اًدلكم نيرشع ىف ه.ب ةنس قوتملا ىتاشلا ىدادغبلا دج

 بيطخ ىنباو 8. ةنس قوتملا ىدركلا كلملا دبع نب نامثعو 1 ةنس ىف اذه سمخلا وحن

 ةيكلاملا عورف ىف لماشلا 06.1 11 ةنس قوتملا ىبذل ىنيربلل [ىلع نب نامثع ىنيذدلا رخف]

 ركب ىأل تاأرقلا ىف لماشلا .8 ءم.د ةنس ىئوتملا [ىكلاملا ىريمدلا] هللا دبع نب مارهيل

 لماشلا ل“ ريبك بانك وهو ٠1 ةنس ىوتملا ىرقملا ىروباسينلا نارهم نبأ نيسفل نب لجأ

 ىف ناحاش 2 045 ةخنس تام ىورهلا [ىرذنملا ] رفعج ىبأ نب دكمكم لضفلا ىبال

 رصعصأتنم عار هىدع 0 نكتس. - طعما ءد قطع 11ه الار - ل - لأ: 018ه“ 8ع: 16*15
 معجم 1102 1آآدمعظتنحم هصسم 773 (ذمع. 15. لحل. 1371) دصمء دقو ][ذطصس ءلنلتغ
 ممم ةمكستراسسو وأ مصاتمعأ هعامدعأم ةرتخم لدعم ةععمصسلدعتقم - 7400. ظ1-ةطقستل
 11 عمرا 81- عطل( عغر اتطعع همست يدهاتمق 0ع مدعاتطسم لدعم هطعظتانعأا ةععدصلةعتقو
 دحيعامرع قطني 27مو» 4ق0-ءل- :هيرربنال عن ل1ه]/مس»ع0ا ذطهظتتمر ؟نلكو لان: - ءاعدمالااعأ
 لزعغم ءغ دصمم 477 (ذمع. 10. ةآدن. 1084) دصمعاتم. طار 161047/عن+ طسصع ]تطصمتلت هاتستنتم
 قلزعنغع زمغو» ]نطعءمو 5طققتكحعسم عع رعيتمدتستق (ءعقاتسممتتك همتطتتللل . 81 طنععق ءوصستت ه5

 مغ عاموووم ذه سس دهتردعسماو دغ آسفس لقت ظوات» 2ل0]رمنسنهءا ل ءتن رانا
 57/4572, دصصم 507 (ذمع. 18. لصص. 1113) دصمتناسسقرو ءانزاتق ءمرستس ءعماقتتاق 20/- 5/4
 زمهىتماطسممع دتمتمأت ؟هاطسحتمد ءمرصر] ءءالطتتخو أ (ةلطعتل 55 نرمعزاعع نيتصاأح (مالاتك 0م عراق
 نع مع ععطبس ءةدعغ ةسصمم نستلعس 494 (ذمع. 6, الو. 1100) 0ءقعععمو أ لح 0/171 18 ءن: م ظ0-
 611 ءان/ب 1108, دمصم 738 (ةمع. 30. كمل. 1337) ممعطسم ب ها لادن لكل ماا [1"هطا»-ءا-

 قا 01ةسك عن ى418] لعاتتأسغ 16ه7ءاغر ةمصم 3739 (ذمع. 20. كتل. 1338) دصمعاتتتق.
 +401. 8-11 طةرسأآ] 41 عملا 83141112147-11 ءعغعر ]زطعع دصمتع ع مكهلتق 0ع ةعاتنعدلاس لاتكأق
 حمانا نانعأ هعممل مستمر, ةسعام»ع 8ءاسا» 8ءن قلطلعااعأ [ 82 ءمف»# 8آهلئلكتتم ]و ةمصم 5
 ندع. 1. كسو. 1402) رمممطتم. - 7402. 81- 8طقسخا 1 ء]-ءاعأ» ةّقغر ![ذئطعع هصاع ءعددلتق
 ع معمومهتهدتطتع ءهمعومت كمر ةسعام»ع قطنع 8ءزب» قاع ويس ءا]رمدعقو طلت: ل17

 77/6648 (©هءومأ آععاممعر ةهمصم 381 (ذمع. 20. لآدم“ 991) رممعأتم. آنئطعع رهقهممتتق.
 7403. 11 -هطةسنار اتطعع دمتح يدهتتم , ةهسعامجع قلطتق/ علا 01ه متةت» عا لق خا ل6767 0

 [ 8"1100:2] 11" ءمغر ةمصم 329 (ذمع. 6. 0ءام 940) مصمم. تح 7404+ عطقط ةصر انطعت
 2 اي
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 نم اضيأ وهو مساق ازرهمل موظنم ىسراف ةماذ جرعاش 0 ةيادهلا تاقاعتنم نم عورغفلا

 كيب ىيكيأ موظنم ىكرذ )كولن ل[ ا ةوساك هردسصو ليعمسا هاشل همظن مجتلا ءارعش

 مماذ دانش 7. تاببدأ عميس ةحجبؤلا ىف اهنم خنس قوذ هنسمخ نم وو موولا ءارعتش م وعاش

 صلختملا [11] ةنس وتلا ىسوطلا دمحم نب ىنسح مساقلا ىال روهشم موظنم ىسراف

 5 انا اهو هتمظن الأ اًميدح مجكلا كولم رابخا نم تعلاط امم كرثا مل هيف لاق ىسودرفب

 ظلم ىف باتكلا اذه مظن ىف تخش ىنتح ىرمع نم اهتضقنا ةنس نيتسو سمخ كعب

 ىرادنيلا ىلع نب جذفلا هلقن كقو ىيننا نيكتكيس نب دومكحم مساقلا ىنإ ىناطلسلل

 مثاو ىويالا ركب نا لداعلا نب ىسيع مظعملا كلملت اًرتن شرعلا ىلا ةنس قوتملا ىناهفصالا

 10 اضيأ ةيعاشمزراوخلا ةعقو ىف ىماسنلا ىربايلا نيحلا دجم مظنو 10 ةنس ىف هتخسن

 ىكرتلاب الجم نيثلثو ةدامثلك ىف هيتك مورلا ءارعش نم ليوطلا ىسودرفل همان هاش ٠.8

 معوتسق 06 مدعاتطمسع لدعم ةععاص لتتم. (61هدهدع 20 هرده 220/مينعءل. - 7405. ذطةطع هلعطع

 مقس عطر انطعع ه8 4071/1.  هعصمح مععوزعتست 2 114م (نممق» 1 ءيددسسمس ممعاذ ةطقطم

 لمرنمأ/ فصلتكتتسو ءكتّزاق طمدصتمع ردع[ داتمس د هممكلا. - 7406. 5طقط آك علمي ةطقط

 عع رصعملزعسق. 1هعرصح دتخعاءنتللر ه8 7707176 12ع ممعاج .آطتتطصةقعمو تطل ء ا... 201:10

 يرسم مدتكتسا ءأ ج0 ىضصتمتسسم نسمتصتممعتس ( /2/ه7056) معيضالسعمك. 8 ءرباعطت  ءزاتق 5عطواتق مط

 [/- 27ه قلعإ 1ءيدماتل ب. - 7407. هطقط - هقسسعطو آانطعع عءعلتتق. 180 عءرتله معتق ءانتن

 ءاعاعداسسس و هتتعام»ع لات عايض ططمعدت» عزو 11ه ميستنعلا لاعقر طك لمدق .ءمعممدستسمأم

 و عا هسصم [416 (ذصع. 4. لآدم. 1025 ) | صمعطتمو ونت: ادللعتسو هتغو 2201 (ةهصعطت ذص طئقاأمدتتق

 مماعرحسسل 8ءروزمع معتم عترانتل 1ععاحتم , حته عاعتستمأو  نستس عدضستسأ لصممعط عمال.  اطكدصع ماسك

 ةمعمعتمام ستموانع ةصصمقس هحطتق رسعاأ هرئعس ؟ذلمع مهعاعترس ءمصقتشمت انغ دص طمع ءدضستلع

 ننوصلعصلم ذص ننم0 ععتساأح ةصصمو 1طتمع201 ءمطق عت عةعع5لعللت و 0110101212 101[ 11115 15

 (معوعمغءعدتتسام هعامعععتسسسك نسمتناتق (ذصع. 15. آل" عارم 994) قا. (نوماتمعأ ءمضضمعسم ةعزمعتساو

 ستاتح ؟ءمدسس عا ]اتطسسس دسصعسمتمالعس ةسلتفسا قا” 1ءعاموق» لل 0]هن10 17 عنا 1

 ءعددع رمان. - 11 دعاعمتتم 17" لهنق. ع 1'هل'أر 8 ءزن مآ: 8هنانلم"8 ]ل عم]كتاقو هطلت ء.6

 رتمد“استق و ءمضسدعم دذص اهجتوععت» 17/1- /!1ء]:]1 111 - 11001 :ءادعت»  لن4 ظظعتن- ءال027 قلل ظعلبت»

 10 كرا ةمواسأو هدوتممع ذص ]ئصعتمس دتهطتعمسس قمح عضاتع ءعع ةععسردأاممم ةصصم 6075 (ذسعن

 7. لدل. 1274) ةطقم]احتا. - 77 هزل- هل- لا: ظفطع»»# 21ءعمير# ةطستلع ءةضسحعسم 0ع دءطاتق

 عوداتم 111 60:ممب" ءسروو]م/رمتتم ءماسرو واتت. ح 7408. هطقط ع صقس عطر لتطعس مءولطقر ه6

 "يم آممعم ممعاح ][طمتصقعمو ونأ تنص لص (معععصاتلق تعمتصاح ؟هطسستمتطاتق ادع01
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 فلوملا رثاتف ادع ام قارحاو اهنم نينامث :باخضتناب رما ناخ ديزياب ناطلسلا ىلع هضرع املو

 ةعبرأ ىف اضيأ ىكرت ىدوهشلو ءارعشلا ةركذت ىف اذك ناسارخ ىلا بهذو مورلا دالب كرثو هنم

 قراعلو اًميِب نوثلثو ةتس ةدبزلا ىف اهنم 56“ ةنس ىوتو اضيأ ىمركملا مظنو تيب فالا

 هلوا ناخ ديزياب نب ميلس ناطلسلل مظن

 ىيوذ ىتسه دنوادخ ايادخ 5

 ىهيونت ىتسيو لابو رادهكن

 هلوا ةموظنم ىدابانوك ىمساقل دهمان هاش 6.1

 تسأرت , ىيادخ .نوجيب .دنوادخ

 ىفتاهلل همان روميتل ةريظن اهلعجو بسامهط هاش ىلا هدهاو ليعمسا هاش عباقو هيف مظن

 راثآ ىف ناحيرلا وبا هركذ رعاشلا ىخلبلا لحا نب كيحم ىلع ىنال ميدقلا همان هاش 01. 0

 ديد ىذلاو عفقملا نب هللا كبعل ىذلا كولملا ريس باتك نم هرابخأ عقم هنأ معز ةيقابلا

 ءمرسزتمكتتك. دعس كل ةسلاوسم 82يروءتنكل 121م4 هطضطلتعدعغر ممعاتمتتج طتع زم هعاموتساد

 عماسستمم ةعاتوأ ءغ ىمغدطت عع مسسصعستست ؟هاسسصتسسا 1:ءاتوسس دئصع 0ءاعع زسدقدتل. ةسعأم»

 رددعمم ذملع 0ه14عع حقععطس غنحتم 1س ءاتدع مءاتعاتم ذم (نطمردمهحسمحتس هع قممطلتغو دغ اتم

 همعرع 1اس" ءل ءآ- معمم 1عيتطع.  ظكنستلع ممعسح طتصعتعس 35/011108 ءىمصلععتأ 8610

 ردتلتمج عكست ءىرسرتا ءءاعصق ر ز(عصوتع 1101ه" ءرنغ ةصمم 943 (ةمع. 20. لكسصت 1536) 1201(,

 ء بيزدك ىعسمتمع ذه 277- 2اطلعءأ اهتوذنمأو دعدع ,عمدسع 1[عيودصطتخ. 12 ةدتوتع لك ةدلاقصم

 رى ع]أ» 8عءر» 8هبرءتأل ]127 يىسصصعم مطممكستغو 0100 دكه ةصعاطأا

 ا 0 1ءده 1ئ>ععءاوعر يعماتت متنا 0هدطتصاتق عق '1ل'اتو

 (نورمك عر جاأمر# معطل هاير علمت عغ زم[ ععلمالاتال عه "111

 7409. هطقخط -مةس عطر انطعع مءولسقو ةهتنعام»ع ( مى: ]61:40  (ندسحعسو نتم0 كه
 1معامأأ : ١

 © لمدصتصع ةهمعمسم هيض اطتاتم , لتعتمستامم '1نطأ ءقان

 دآوئنعع طنع موو ععمامم 8141 لوبممأا ءعءاعطرمكحتغر, ىفضمعموتتعو نهن0 11700“ - ظتنعأ]ب هل
 1172 دسم مكتاكمسس زستاحأسم ار ه7ن70 1ه]رسكما 0ءعلنعمجت6م - 7410. 8طقغط -مقسعلط 0

 ء1- يقصر ]تطوع مءوتسك ؟ءاسقر ةيعام»ع لقتع 47: ل1ه]رمنستعا 18 ءن قلاتضعف 8 6/1أنغ

 طوعاو. قكطت# "عقابا حدس ذص للام ا]را»» 8-10 عطور عا حدس عد م5هكر عا جتتعام دعب طلقأمرتقق

 ء لتطرستم ىفورم» هلم قرع عوعتممع ةهحكسمغر نتمك 4007]ه]ب 1 ءن-عآر»0ءمي] 6, 2710/0117 6لأ
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 روبات خايدم كيوم هاشناورم نب مارهيل ىذلاو مساقلا نب ماسشنهل ىذلاو ىكمربلا مهجكلا نبأ

 كاش 701 ىسوجللا ىورهلا مارهب دروأ امب كلذ لبباق مث ىناهفصالا ماريهم ىب ماريبل ىذلاو

 ىسراف ذم هباتكو دابدارنغسأ داب نم رعاش ىلداهل ناكوجو ىوك اضيا هل لاقيو شيوردو

 هلوأ موظنم

 دوجوم ره لصأ وذ دوجو ىأا فوز

 زيزعلا كبع نب دكيمكم ىلوهلل موظنم ىكرت ىنعمو دعاش ةيكرتلاب لي ةمجرت كفو

 كقو مها' مدس قوش ىروباسينلا ىحانفب فورعأأ رهاهلا رعاششلا |[ كببش] ىويحكإب انالوك ىسراغ

 10 عينملا عنصلاب عنصلا عيدب اي

 نايعش ىب ىفطصم نب ميعاربأ ىب ديد ىنيحلا كيرف خيشلل موظنم ىسراف كمان رتش اد

 188 ءرو- ءآزمأت» طق ءت»ء[قلحر ظلقك] تب عه ءقعاعتس و 18 ءآر” د 17 ءلن ل1ء مادا ا]ب , 11101ههه 64

 (مرمماععوامد) دعطتخ 574م", 8 ءارت رن فتي 11ءا»ان» ظوملمسع ءلتلعحتسكأ. "لكس طقعع كس

 رنه يماطتلتغو ونسمع 8ءارت" م: لل ء”ءبم# ا!آحعدم مهتكدح وكم ح 7411. 8طقط ع طل هع 1 ةطو

 دمر كه 12ء«ممئث7. 1 لعسص يىسضسمعس اتطبطسست طقطعأ لكتن6 همع لعمر 1. ع. ىرطتله ءا (ن]هحوككو

 ءزدموانع ةسعام» ءقأ 1101476 موعاج ءدع نهطع 2451760 هدئاتع.  (نهعصعس معطوتعاتتظو (04

 ذم آمعارأأا :

 غرز 0 "لنور ءانزانق ءداقاأعمأته هقتتك5د مكأ103 01118111111 1مئا1111 دلك عطصاتتتللا قام

 ءا عط طعس دص ائمعاتمتلل تعا عقلا 0085عدؤا1121 هوا. - 74142. 8طفغطتن0ل ع ل1دصخو

 1مهرحسمعسع ءغ هم]ل أ كاسم. (نمضصمعسم اتععتعسسمس و 0100 0105115 1701,عبجت»:ء0 1آ 61: ل80 - أ - 0[: و

 771”هزين 0غ ءمعممدصتصهمتك ءان ةصصم 1021 (ذصع. 23. 1عط#. 1612 ) مممدئ(ناتقو ةصصم 1012 (ذصع.

 4. لاتص. 1603) ءمسصممدنلأا. - 7413. 8هطعطآ1ىغعمص طاطعطتوع هلو ءنطت عدل م3518.

 طمعسو معيد تعاتسا ه2 01011 ممداخو 7>”ه/زنه | 5116 ] 1: ناد: ممعاج ءعععوتمو 0

 1ءا1 ]6 لتعام هع حصصم 852 (ذصع. 7. الآدعأ. 1448 ) ددمتكنمو 013م0 5ت اتت و 18 01100 172*507

 حصصم 969 (زمع. 11. ظذعرتا.م 1561) 1201:1115 و. 012121218311111 11110113111 601220511.

 7414. هطعطآةغذص آطدنقم11و ءتطتعسلطتسس لمدعدطأ. (ندحسعس جعداطتعاتللل عا طتقعاعاتتلتو

 نسم اه ةصعاصستا

 10 0 "لنور وننأ ةجاتطعإزو ةعاع ل11 8عألأ هطعدفأتم

 7415. 5 طسغس-مةدصس عطر ]انطعع ءىسسعات. وعدم مععوزتعتس ه ةطعتاعط 1620-0-4

 110 1ر مرو: عل 13 عن 1 ]يات» عرب ]1:1 هركم عري كاع مطمن لاا(“ 11 ءررببل م22 مدح هقتاحتتلتو 101
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 ةرجاشلا ١11 ةرشع عسن ةنس ليقو نيثلثو نيننثا ذنس ليقو 4 ةنس قوتملا ىادمهلا راطعلا

 ةرحش »6 801 ةنس قوتملا ىناوريقلا ىشاجملا لاصضف نب ىلعل بدالا ةمدأ ةثرعم ىف بعذلا

 ا ةئسل ىرخملا قوكلا ةباسنلا '[كيرط نبإ نيسكلا نب. لح ردنملا قال 7

 زع ييشلل فراعملا ةرجحش 1 40, ةنس قوتملا ناوضر نب دمحل باسنالا ىف ةركش +

 ماكتحالا ىف ةرمثو ةرجحش 2. 544. ةنس ىفوتملا ىقشمدلا مالسلا كبع نب زيزعلا دبع نيدلا 5

 نب دمك نيدلا سمشل هفلا ىراضبلا ءالعلاب فورعملا ىمزراوخلا دمحم نب هاشيلعل ىسراف

 دا ا فلا دنخف نيدلا نعشتا ةيبلالا ةةحم] 81 . هامكرابم) نيذلا نكس

 اروصق فاطنملا ىف ةيناثلا مولعلا ميسقتو ةمدقملا ى ىوالا لداسر سمخ ىلع لمتشم فيطل

 ةقح ىقو ىهلالا ملع ىف ةسماكلا ىجيبطلا ملع ىف ةعبارلا قالخالا ملع ىف ةتلاثلا اًقيدصتو

 فورعملا ىلع نب دم نيدلا ىبح ييشلل نوجسملا نوجاش 7 [فيقحتلا ةياغ لك ىف 0

 حصصم 627 (ذمع. 20. للم. 1229)ر هلع ةصصم 6032 (ةصع. 26. 8ءمالم 1234)ر هلاكع ةصقلم 9

 (زمع. 415. 1"عطتنم 1222) ددمرعاطمستكق ءوام - 7416. .81-هط عز ءعءوغ 102-11 ءط عطر ةعطمت#

 دحتسعو 0ع ىعمتكتممع 1طسمفتسم سنت 11 ععدساتتل ةطت01ه5هدئدنتت, ةتنعام»ع ل: ظءعرفب 611

 11 ءزاعارم# (6ه2"ممادقر دممم 479 (ذهمع. 18. كمت 1086) دصمعطبم. -ح 7417. هةطعز ع2 عا

 31 كطط ةعر داعسسم ةططقعأ لحضصتسر  ةتتعاماتع قلل: 20110“ لآ 18 ءنن- ءآزرودعقا | 1 ءتن

 1ك ] 1 لل ,  ععم عدل هعتدستسس ءمعصتغم»ع ةصصم 708 (زذمع. 7. 8ع 1366) 220610. ل

 7418. هطعز ععغ 11 عا- دمع طور هداعوصتسح ععمعت]هعأعاتست , ةاتعام»ع 1110/6771 ل كتف

 101م0: ةصصم 057 (ذهمع. 29. آعع. 1258) ممعاتم. -ح 7419. ظهطعز ءىعغ عادسس عم متلو

 حرتطم» يعمتعلمصتست , ةتنعام»ع 8طعتلعال ةطهص - هل - ل1: 4لط0- ءآ- هنأع 8ع: لآ - ءا- :ءآأ7» 5

 12: ءءارع/مو جهصصم 660 (ذصع. 26. للم. 1261) دصمعطتم. - 7420. ظهطعز ء2عغ 19 ع

 "لك ط جرد ؟ عار جتطور» ءغ [عمعأكتق 0ع ةاوطتأتك مرهعاتعتك. (مدق معهستعتست و 01100 4/5161: 1

 1101من عا 1ك منمدت" عتق 801147" ةر ؟دلعو ىل/م-عل- 07: لتعاتق و الآن عزرنق-عل- ل70 1110/0110

 1 عرب ره" - هل- لف: 71ه" ءططعاراط ءمسوودتتكل -ح .7421٠ | آخ1- ظط عز ءءىن ظ41-1ع-

 طقو عغر ةعطم»بب دسعاممطورستعدعر ةتتعام»ع ةهزعرنف - ءل- ل: ل101 هتضت»ءا اء عآب» عع".  آطشطعت

 1جععاتقر وعطلتسوتتع اعدعاهطتكق ءمصاتسعلف و 0107100111 مدل 12015 م1801ةعورت عمد عغأ 00 ءامتسقتاتلا)

 لت ك1ممعس ءمهمعغر ةععدصلسف 0ع ]1هعتعد ةمععت]ةهعلكو ءغ معهعممقتطتلل ةعلغو (ةعاطنق ع

 لمءح|تسح مدمعتستر ونتتهجأاتق 0ع مطعوزعدر ونيتماكتق 06 دمعادمطوسأتعمت ذم نستطاتق معاطاتق

 لعدم مما دصلتم ةدصسمتل معمطوعتغ يمعمت6تمصعسإ. - 7422. هطمز ثم ءع] - رص عدزاتسر 0

 ةموعمععو معمم ةمعاسعت , ةحنعام»ع 8طعتلعط 2107 18- ءل- 011: 1101 هتنت»:ءأ 8 عت: كلغ, ؟دلعو
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 لال ىبوينلا دكسملا ىف باوبالا كس ىف باوتالا لش #6 [4.] ةنس قوتملا قرع ىباب

 رازم رازهب فورعملا .رازالا كش 0 اًمامث ديواح. ىف هركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ىيدلا

 نيردازلا روتسد بحاص هنم ٌلمتسا ىزاريشلا ىرمعلا كينج مساقلا قا نيحلا نيعمل

 ثيدحلمل ىفب فلعتي اميف هتافلوم سرهف ىف هركذ ىطويسلل لاجرلا طبض ىف لاحرلا كش عام

 5 ةنس قوتملا ىرصملا ىركبلا نمسح نسلمل نأ حيشلل كلاملا كلملا ىلا كلاسلا كش ل“

 هن: ةنس رفص ثلاث ىف اهبتك ةقرو ىف ةرصتخم ةماع ةيصو ىهو ةنامعستو نيسمخو فين

 اذش 7ع 11 ةنس قوتملا ىطويسلا نيدلا لالج ةيطعو ثايغ نيب لصفلل ةيطملا كش 5

 عم ةنس قوثملا ىسلدنالا فسوي نب دمحم نايح نأ ىيدلا ريثا خيشلل اذك 0

 قوتملا ىسابنالا ىسوم نب ميعاربا نيدلا ناعرب حيشلل حالصلا نبا مولع نم حايفلا !ذش 5

 10 اّلوأ ركذ ةّيهقف تامهمو ةيثيدح كداوف كلذ ىلا مضو هريغ مالكو همالك نم صخ م.“ ةنس

 لارن مل"ه#7 لزعام ء ةسصم [ 638 (ذصع. 23. كمل. 1240) ] رحمته. - 7423. >4

 ع]-مهاطختوع طور كمعطتق ؟ءداتستسو لع ممعاتمص اهصمآاتل مئهمطعغتعأل هععاسلعسلتقو دتعام»ع

 ل 67م 7-عل- 1 كميوشاقر دصصم 911 (ذصع. 4. لدصم 1505) رصمعاتم. آطتطع] نس ىانم ط0 زماععمتمت

 زنمدعرتننا. - 7424. هطح0ل0 ءال-1ءةعر قكمعاتق (ءوسمعسأات. طئطعع منلعو 2مم“ ل1 ت47

 1٠١ ع. ىورستلاع ةعرسل دن“ لتعطتم ر ةتعامتع ل11001:- هل- 041: كاان [عامعقتت» ل وتن عفا 01ج هن*# كارش ادم

 3لآسلغخ صلع معاتتك هسدعاض#» انطتخ 120.1“ ءا-عمنمرو.. ب 7405. هطخ0ل4 ءعا- عدططة1 11

 كطقطغ ءال- تر ةغ1و كمعطتق طع ذلطع زغعع ظهعلعمأتم 0ع ممددتستطاتق 220140 ههع هاكاتنات 7ععأع

 عةعتطعملتم و جبعامدنع ىويرتول#.  (نمصتسعيسمدتدغ ندعافطسم ةص عه 1مللعتم !!طعمضحست مدعاعو نطت

 5 ععوتماح ععءعومهعأغر وننهع 0هءطتمسمس ضهلتغنمصسم ةمععامسأال ع 7426. هطهل4 ء1-ةةل]تلع

 115 عل دس عازلع عادس ةل1لعو كمعاسق ةهععلعمأاتق ه0 ءءوعس ءعممسأ عسر ةنعام»ع ةطعتلعط

 ل: 1[ رمععت» 11ه]ءعترن7» عل طع": 21:8. دمصم 950 (ذصع. 6. طرت. 1543) ا سم0 ءةدععلتك

 رسمراسم. 8ععوع (ءعقامتس عماطتلللا ءكمدضتلاتمع 1110 10116 ءمدصح »ءءء عمكدست ور ونتن00 [ءا00 22 عهقتك

 مدكور لثع حصصتل 922 (ذمع. 5. 1"عطعب 1516) ههصقهعت موز. -ح 7427. 8طقلل ءا-دص عغ17 عار

 كمعحم لسمعمات هل لنهستسعم ةصاعت م1011: ها هلفرعا [هعنعسلسسس , ةسعاماتع لع]47-عل-[71

 ىو, ةهصسطم 911 (ذصع. 4. لكحص. 1505) دصمعطتم. - 7428. هطعلمذ 11 دصعقدل عا

 اععلعةرم هممدح 0ع وسمعماأممع اهلخو ةحتعام»ع هطغعتلعط 01-0-4114: للان

 1101711160 137 رن 7 ”نويبرك م4047: 8و ةصصم 745 (ذصع. 15. الآهت. 1344) مرنم. ب

 7429. 151 - 5طعلعخ ع1 - خدجعفط مصسخنص هان آ1آطص- ع1ةدلةطر ةعودجتاتم هلق

 لمعنتمتم لخسس ءلعململخر ةسعامجع هطغعتلعط 8ه1رن- ءل- لفن 1 ليقت» ظعتن للعقم طراطاعتو

 10 دصصم 802 (ذهع. 3. هربا. 1399) دصم»طنم. 8ءاعوتنغ طتع دصعاتنمرو ع لنعاتق كل: - ءقدهلكأخ ءأ

 جدلتمصتس و جلوتع ءهد هطقععو هاتمدعم نكتلعد ع 0لهءتسح هلل( هصحتتحم ءأ نصه عداتممعد عتق عق
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 مالك ىئوتساو :هيغو ىئقارعلا  نيحلا نيز ظفئاحلا مالكب كلذ فدرا رث هصنب حالض نبا مالك

 هالمرة يفوتسار لج" اههمالك+ مذ اًئيشرداغي' الو اهون قيتسو هَشْمْتَخ "ى /فّتصملا

 نم'ةلمج رشا ىف ةلفيطللا ةرذشلا “51٠ مهضعب ةحرش نايح نال ةيبرعلا مولعلا ىف ةيبعذلا

 [ ٠5 خنس قوتملا ] ىراصنالا ىجررخلا ىمينغلا كمكم نب دمحال ةقينح ىنا مامالا بقانم

 مهغلا ةكصب ناعذالا نيز نمل اًدمح هلوا ةلاسر نايقلاو ىأرلا ىف سايتلالا فشك ىمسيو 5

 فيشر نب نسح ىلع ىال ةغللا ىف ةرذشلا #8 ىردركلا بقانم نم لكم لح وهو ملا

 ىف بهذلا روكش  دهحرشو اهباب ىف ةذاش ةملك لك هيف ركذي 04 ةنس قوتملا ىناوريقلا

 نيدلا فرش هسمخ ه.. ةنس قوتملا ىسلدنالا َميككلا ىسوم نب ىلع نسحلا قال ريسكالا

 هاهو ةنس قوتملا ىكدلللا ىلع نب رمديا هحرش انسح اسيمخت ىسدقلا ىسوم نب ديكم

 هيف ام عيمجو ةبوغرملا ةمعنلاو :ةيولطملا ةمككلا عيمج هيف بعوتسا دق لاق ذوذشلا ةياغ 0

 لسع مسمل عصغتمع ج001016. - طقس (ءدطتصت ؟ععطوصتتسس 1837 567471 ةذمكسست  ءعطتطءأب

 وسعس مءعطد 1طقفطأنسأ 2 ءقروس ءل- 0: 14مم أ دلتمصتس ءدعلمأتسمأو ءأا هدصصعتلال 20عام

 ردوا عرتعسل لم ةععدعتمأاح نيتمسونع هةمععاعطنتخق ءقلكسلتغو صعع نست لوسحمت ناك تتق16 ؟ع2طوالانللا

 مءاتؤستغر هع0ل هدصصتق دتتالج مدعم ءدععوررام لعلنا ع 7430. 11 - ظط عل عع عغ 127-151 عا هد

 طع عغر ةمطقعمتلج ةهسععود 0ع 0همعءاضهمت5 !ةمجتمع ةدعوطت قعر هسعام»ع قاب ظهير.  ؟[ذخ

 ويتنلمسس ءمرصسسعضاأمتتسسم ذص عدبص ءلتلتك6 - 7431. ظا- هطعلعععغ 181 - آد غ1 1 ءأب

 ةرطقعمتامع مماتكمع لع ةسستسم ءتعاسطس آطسقست قللتأ 207:4 ةعيوصسعمادم , ةسعام»ع قت:

 186: 11ه]ءمتست» عل 6 اعماق كام" ءزخ لسور [ةصصم 1044 (ذهمع. 17. كس. 1634) معتم

 1ع انعم ر8معزر“ كد 27/845 ذ. ء. رىرموع ءادتم لسطتغدنمصستع لع ءممعتللم ءا ممم ءلممهأهمع“ 5

 مق سطتختس ءغ مهعادطتك ء5أر نمل ة1أه ةمعارتغ: ةطرهسلعمل ءكر وننت مدعمأعو ؟ءضتامغع 1هاع]]ت-

 ععماتمع هممهحتغ ءاعبر ءغ يصلعمس 1معدتص ءمعغر وسعت هته ل1 مع]قاب ه ل[ »0 عر»# هالناس.

 74392. 81-هط ءلمععغ 11 ءل-16 عطدخغر مدهتعساد ةحتععمر ةتعام»ع قلاع ل8 معمم: 17 عزا

 1[ ءو]رأع (م2»هتمات#ر ةهممم 456 (ذمع. 25. اآدعع. 1063) دصمعطتم. 1نطعم 1عدععمامودعو دطخ

 ونسملعزم عمضمرعف معتق عطس ةام ءةتأع ممقصدتغ ءعغ ءهدرمدستأالا - 7433. ظكطما0 جانا

 ع]1- لع عطعطو مدعانعتلدع ةسععمع 0ع ]1همتلع مطن]مدهدطغفصسس و ةهتعام»ع قاب مدعم لآ

 اظ عري 1ىم ملن0م7,يق ططتلمعمراطمو ةمصم 500 (ذمع. 2. ظعمان 1106) دصمعطتم.  طآكمع ءمصصعم

 ه6" ءل- لاو ل110]نميوس»عا عتب ةلوهعم (#0005 ينمومستز]! ءمطسصص ءيعععتم دصملم ءعلتلتغو ءا

 170638“ عرج كلذ ل070 عقر همم ... دممت"تتتكو ءىدصس ءعمامتتمست ذص ذلانال ىصقععتأغ 6/64 0

 ء/-وء]رملستعلسع طمكجستمطسص. 0© ممعسر جتغر ذطتأ ةطقسسمتغع (ةاتسك ماطزاهدهدطتمع نسم عدتاهع ءأ

5 1 
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 كلاملا كلملا دلل دمحلا هلوا اهحرشأ نأ تدرا فلالا فرح ىف اهب هردص ىتلا تايبالا عم

 ىلع روذشلا مهضعب حرش دقو ملالا ءافش ىف ىراصنالا يعس نب ىلع خيشلا لاق خلا فحل

 ىقشمدلا مالسلا دبع نباو كولملا نبا نيحلا ثايغو ىرزمل نباو صصقلا نيدلا ءالعك همعز

 اماو بصقلا متاوف ىف اًهنأَت ناكف مالسلا ىبع نبا اماو رعشلا ىف اًمداَع ناكف صصقلا اماف

 5 بحاصل روذشلا مرش ىف رودبلا علاوطو نيلوالا نم بجتاف ىررجلا نباو نيدلا ثايغ

 هيف ركذ خلا علاوطلا راوناب تاومسلا نيز ىذلا دلل دمحلا هلوا راتسالا كنمو رارسالا فشك

 حرش ىكدلجلا ىلع نب رمديا خيشالو موجنلاو فرحلا ملع دىعاوق ىلع حرشو لوالا تيبلا

 اذه رصتخا رت ةدامعبسو نيعبراو نيتنثا ةنس ةرهاقلا ةنيدمب هقتص روثنملا رحلا هامس هردص

 نيحلا لامجل وحنلا ملع ىيف بهذلا روذش 7 روقسلا فشك هامعو هحرشو حوشلا

 10 ردقلا ليلج فوم وعو] ٠7 ةنس قوتملا ماشعه ىباب [فورعملا هللا تبع نب نيكم خيشلا ]

 ةيشاح هيلعو تلا مركالا ىلعلا ىلاعت هللا كمحا ىلا لوقا ام لوأ هلوا [ةيبرعلا ىف هيلع لوعم

 عرماتتمع 0ءقمز0لعردندع ممهاععت عطر ءأ هدحصتق 034 1ط1 1ةعاتصطتس# ةرستات] كنت ؟ةعظةذطاتقو 10

 ذم انغود 7,“ انطدعأ ذمتغلم م2هعممددتغو همدصتصعمادعم ةلطقاممعع ؟هآ]دل. 1آمعرتا اه: آدم

 الوم مءويأ «ععمدصأأ معتم ءاع. آلا هطعتلعال 476 وري كم0 لددة"# ذص كورك ءآ-ه7 عرج [عداقلتتتو

 ممدصتتلال عدالممع عده ]تطسصس ممول“ دستسعمسامتل ةسصخاو انا 60-47 - 0: (منمو , 171-

 هآلز وجو": , © 1 ظورااع- ءل- ل11: 1طن - ءارضمأ عر لآل:  لطل- ءادءارسس 101 ةسعودانع]م.  (©معمع ذه

 ممراع اتطعأ ممعاتعع هطقطتمعاجعطتك طقعمأاو 151 4كل0-عء7- :ءاللم» دمعصسأع طتعططأاتك له

 حدرمعكعم لتعم ماعم ستطسم ور هأ 01ر1 - ءل- لأ: ءأ 1ة:- ءازرءسع»# دسم هنأ ءاتحسص دلسصتعماهصع

 ا وسحنص مجعلمعع5 جلععأأ ةعدصك  (نهرصتصعساهتلتتكق جاتعام»ت5 ]اذطعا 172 هم/زك هل - هد" همم 17ه1/:

 هآ- هما" , 1 هنمالا هآ-ط مل“ لأ ءارعب]ب ظآ- كملت“ ذمهعتمادقر ذمعمتغ اله: طهتتك 1آ)عمور

 ونت ءمع]1م» ]سسصتمتطسق هك10عضتسس جمممععماتستلا هدنمدكلا ءاع.  (نمرصتس ع20186 ذطأ عرق

 مساس و ءغ 1عونطسق ظيصلفتس عماهلتطتتق 00ءاعممقع حتعطتاتق ![1(ةيئوضتمت ءأ ةقاتنمالاتل 5ع[

 يصخح عملعماعع مص ءعمامكطتق ء8ا. 8 عوماعععو هطعتلعال 7/70 عءروت» عت ل78 ل170ع]6 ءملتطتلت عاد

 (معتسس ذص ءزانه امتاتسس و ///- ]20م» 1/7 -/1هنا]ع» ةصكععت ماتت ذص هتتطع (نجطتعمع ةصصم 8

 مع. 17. كسص. 1341) هم مموتنتا“ 8هقاعج طسلانق ءفمسصن عمامتتت ءيتنمرسعم ؟0م1ععغر ذه 0

 يرسسسصعمامسسصس ة؟01لن 72مم“ ءق-ءم147» ةمكعصتمامطت. - 7434. هطم لعانثع ع1- ل جعطعطو

 1ل مدعاتعملدع ةسععوع 0ع هومامحتو ةنتعام»ع |[ ةطقتلعط ] لعبسفل- ل - ل: | 11ه]رمتست»ءاأ 17 عدن

 450ه1]ه]ن, ؟دلعم] آا: 11 و]رمب» لتعام ءت دممم 702 (ةمع. 11. اللوك. 1360) دصمتنات0. | ©مانك

 رددعمأ ممعقلتو كتزانك ةسيعامرتكمكق ذم 0هءاعتمم انمجتمع جعوطتعدع دصتلكسس ؟1]2ع(]. 1آمعتمتغ

 ادن طعتصحسس ونتم40 لزعم عة: آرمتتلم ]1 عبس ءديععاونتستر ععمع70ةلقمتزالانا1 ءاع. ع 610558
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 ىسدقلا دا نب ركب ىأ نب نسح نيدلا ردبل روذشلا كنآوز حرشل رودصلا حرشب ةامسم

 لالج بتكو ملا هتحرب اننيد لمكأ ىذلا هلل ىمعكلا هلوأ رصتخم ما“ ةنس قوتملا ىلحلا

 ىلع روبزلا رس افامس هيلع ىرق امل ةيشاح مرشلا اذه ىلع [11 ةنس قوتملا] ىطويسلا نيدلا

 قوتملا ىرصملا] ىراصنالا دمحم نب ءايركز ىضاقلا مالسالا يش اضيا هحرشو روذشلا حرش

 وحنلا ملع لعج ىذلا هلل ىومحلا هلوا بعذلا روذش حرشب برالا غولب هاهس [14 ةنس 5

 [ىرصملا] ىرجوجلا معنلا دبع نب ديحم نيدلا لامك خيشلا اضيا هحرشو خلا نايبلا حاتقم

 اما هلوا روذشلا ظافلا لح ىف رودصلا ءافش هامس لصفملل هحرش ىم هاقتنا همك ةنس قوتملا

 رداقلا دبع [ديشلا كيفسلا نبا ومتو] حوتفلا وبا اهمظنو خلا هقيفوت ىلع ىلاعت هللا كح دعب

 دوقعلا روكش 0 ىرصملا ىنيزلا ءايركز خيشلا اهحرش رق 1: ةنس قوتلا ىكحلا ميعاربا نبا

 0 روذش 6 هو, خنس قونتملا ىزولل ىلع ند نئرلا دبع خيشلا جرغلا لال دوهعلا خيرأت ق0

 ىزمص»]ر ه]- ع0“ 78 د]رمن"]ر ةنعصاقأ ءآ- ة]/ملعت“ دمك ماهع اقع“ - هن - لف 171هعمن: 18ه ل8:

 1361“ 8 ءري كل 1»جءع0 (#605 8067ءاغر دصصم 836 (ذمع. 28. ةسع. 1432) رمدم>(انتنتلل و 211107 علت

 اطقطعمغع هغ ءىصسصمعملتم ةمعاسمكمع ةتصغر 0000 ذأج 1آمعرتأ: آبهسق 12عمر نسأ 80عج2 همة

 رستم ع ءمعلتم هده معمر[ ععلغ ءاع. ىةلل طسصع ءىرصسعمامتلتتلا لكع/4/-ع017-0: امرا , [ةصحم 1

 لمع. 4. للص. 1505) 12024015 ]و ع]مدددق ةعتستغو سس 1ععالقمصعمع 0ع عم طقطعععغر ءدقوتع

 للر»ر» ء7]- جوا“ هله ءآالمآ| ]11/ - 81م 0عأ»“ ذمهعتمدتا 8 وركم ءمرصصعمسامعمو ءلتل عما

 عطعتلعط ءا - زكلافسص (نةلطن 260807 ةررع6 عت: 21ه]ءمدوت» ءأ لضعف | 7ل 28, ةصصم 926 (ذمع. 5

 23. 16. 1519) دصم>طنان5 ]و ءانزاتك ءمردتس ةماقتتتتق 80/1 عأ هآ-ه"عآ» الغ هارمجأ» 9100/7

 «[ءلعع]عا ذمهىتماسك عدا ءا ذامد ةمعامأا: آطجسك 1)ءعمر ونسأ ععحستس هاتعمتس ءاموسعمسأتدع ءآقج ع

 يدع ؟هاستا ءعاع. - هغ 8طعتلعاط 76سم - هل- لأ: 1101من 0 ظعت» كلا أ - دمت لالر ء»#

 [ 3/] و ةمصم 889 (ذصع. 30. لحص. 1484) رممج جتك واتت ددع]أ معد همدصتت لاقلت 3

 ع يدسصس ءمامجتم ءاععتغو يدع ذص ]طحت 7/1هركمددع7 ءلتلتك 1 آمهىترباطتق ءقأ ازور ء7-ع007

 للا 1071 ه1/ يات: ]8/ - كارم لست“ ءكأ ذزمعأمتخغ زاد: 8عمعمستكدتم معهعسصت((عصلتق.  طهسل ءادع 1) عتق

 رم ءزسك ةسدتلام مرمرتاأم ءهاع. - ة[1ءامنعع 510-27" «ءل0لنلتغ [8-11طعتلاعط] ق7 7/01/]

 410- ءآ- قلق" عد: 1" ليف» كلعاما] خو |[ ؟دلعو ل887 - ءاعمركل# لتعطتمك ءغ] جهممم 907 (ذمع

 17. لدل. 1501) ممعطستتقو ءغ 0ءعماتوسع هطعتلعط 7هقعةرأع 2 عقب ل1187  كودصتم طا ةتلاتتلت

 مرد ممداتتنام - 7435. 8طم عع ءع1-هعأ5م0 11 عغمءاألعط عل -هطنت الر مدعنلعسلوع ةستعتع 0

 رسمصتاأ سس ءيل]1 0ع طتقغمرضتح هةدععتل مص و ةسعام»ع هاطعتلعط قلت /م»هز لاا - هآ --1

 ظعورو لل لمتع#و ةمصم 597 (ذمع. 12. 0ع. 1200) مممدنأتم. ح 7436. 8طم لع عآ] -ه ءاذ لو
 و
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 روؤشلا نع“ مم دس قونملا ىزيرقألا ىلع ند نيا [خيشلا نئياببعلا كاز نيدلا دال دوقعلا

 عا خنس ىقوتملا ىللحلا بيبح نب رمع نب ىسح نيحلا رد خيشالل تاعك ناويد وهو

 ىفاشلا راطعلا فسوي نب ىلا نب ركب ىال رعش ناويد وو حورلا ءادغو حونفلا باوش 7

 قوتملا ىيفاشلا هللا دبع لضفلا ىنال .ظسوتم كلج ىف ماكحالا طارش 41 [ةنس قوتملا]

 5 8. ةنس قوتملا ىتارقسالا ناميلس نب بوقعي فسوي نال ةفالخلا ظدارش 88. 8. ةنس

 | ىلينلا بارش /م» ةرصتخم ةيشاح هيلعو ةيمامالا بهذم ىلع دقفلا ىف: مالسالا عدارش تت

 نيح دغلا [1:1] ةنس ىئوتملا ىلبنكلا نباب ريهشلا ىلحلا ميعاربا ىب دمك ىنيحلا ةيالو ىف

 ةدامعستلا سأر ىلع وأ ببرق نع رهظيس ىدهملا. نا ىامرقلا [ىلع نب] سيوا خيشلا لاق
 سبح دقو اهلاص الجر ناك وه امثأو لوب سيل ىناليجلا رداقلا دبع ميشلا نأ لاقو ةقيلا

 0 خلا ءايلوالا نأش عفر نم اي كدمح اهلوا ةلاسر كلذ لاثمأ نم ىذا ام ضعبل بلح ةعلق ىف

 مهين تتلمع ةسععدمع دهمصتلت-ستس ءمالخر ةهسعام»ع [5طعغتلعط ] 1هعطقعل-اةش: | لات اهطلاعك] لآل

 18 ءرإ لك: 71هع عضو ةسصم 854 (ةمع. 14. آل عطخم 1450) رصم»طبم. ح 7437. 81- 8طم لمتد

 ممعانعنأادع دسععمع. 8 ع116عع يسسمستمتست طعععتسس 1106/4414 لتعغعمصتسمو جتتعام»ع ةطعتلعات

 18 6ا» - ءل - 011: ظل هدمت: ظعتن (0:ههم» ظمرو طلهط46 7«112ءاننر ةصصم 779 (ذهمع. 10. اللهن٠ 1377)

 ردمرتطبم. - 7438. هطءععةط ء1-#هنط رع طقم خ عا - عتطر ممانق مهلك ع1هعانمصتتتل أ

 نكاتق ةمتعضكتق. 8ر1160عع ءدعصتساتت و 01[3110ع ل67 طع“ 13: لانعاأ 1 ءتن 7 تءةبرك لااايع»

 مارمظتاحو [جصصمم ... دصمعاسم]. -ح 7439. هطعع قل ء1لدهطلع ةدسر ءمملت(خوصعق 50مم

 مرهععنعمدسس.  [؟؟هاسسعس دضمعلتت حسطتطتقو هسعام»ع 41/00/71 45007]ع] ظطحتاحو دسم

 رد 430 (ذمع. 3. 0ع. 1038) دسمدنتتم. - 7440. 8طعمعقنغ ءا1-اعطت1ةلعغرو ءهملل صعق

 ]كملت [هطحقو  ةحيعامتع قلقدع 3 هدر“ 7 هع  ظوت» ذ0/ءزدفتن طوع" ةعغر ةمصم 488 (ذصعم

 11. لوص. 1095) رصمعطتم. - 7441. هطعمعفت' ءعال- 151 ةسر 1ءوععد معاتوتمستق 1ةلادستعمع

 لع ندعممستلعماتمه ةععسصلسس ال5كراتمسمس ةععامع 171471406. ظلعطوسكتت 20 عده عاممذدع

 مرعوتمرتعو. - م4ي2. ظاد-هطءعمعفط 111-151 11 2 ع187 ءغ ظ1- ل 11, مماتق هوينقع االأآخ

 لع ةدمصعاتغمغو هطعتلعطأ لل. ههتممتع 21ه]ءمتوت»ءاأ ظعوت» 1اس ةظله1ءاغ, حدلعم ةظانو-

 ءا]رمتناط م78 لتعامك ءأا هصصم [971 (ذمع. 21. لسع. 15603)] دممعطسقو كس هطعتلعط 076عقو [ 8 ءدب

 /476] (م دن 06 لتحتكوءعاو ل108 كععم ةلكع متكلم ةدععملل همصت هدصصتمم م0لل[اتتئاتللا ؟ةقعد

 ءا( ظاطعتاعاط قلقل-عآ- عمل" لقمع دصتصتتمع كلانا 5ة0اانتال عققهع ةاهطتتكو ةعل ؟لكانتلل م10طاتتلت

 10 طرعمماعرع طقعع ء( ةتستلاتقر نتمع م701عدقاتق مغر هةمقاعا1ام 1[1هلعطعمقأ ةمعاسمسم عع. طم

 مممعامغنلمصسع طلاق (عمعاداطتقو ونتنل 1غه ةمعامتغ: 1متلمسنتاتق "1! عر نأ ةاماتنتلل هم ع[0ةئا111
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 تاببا حرش 87“ هناماركو. خيشلا ةيالو بابلا ىفو ءايلوالا ةبح ىف بيغرتلا ةمدقملا ىف ركذ

 نأ هيف ركذ يلا هقينوت نسحب ديوملا دلل كمحلا هلوا ءاملعلا ضعيل جاتفملاو ح

 ىف رداقلا دبع ييشلا هب دهشتسا امم ةريثك دعاوشب باب لك ىف كهشتسا حاضيالا بحاص

 ملام باب للك ىف عبتاو ءاحصفلا دعاوشو ءاغابلا راعشا نم زاجمالا لئالدو ةغالبلا رارسا

 اضيالا

 ناطيحلا هباتك ىف ديهشلا ماسكلا ةركذ ىجدجا جرش ةورؤز جاتفقملا تاببأ نم هدروي

 [خيشلا] نيدلا ربل ةلمسبلاو ةذاعتسالا حرش 4 حعاجاش قال در فالتخالا مرش د

 نب نمحرلا ديع [خيشلا] نيحلا لالجلو 1 ةنس قوتملا ىدارملا مساق نب نسح

 طظوسبم' تلكم ىف” ومو "لاق امك  ةهفيلأت' لوا وفو 11 ةتس قوتملا " ئطوبسلا "وكب "' قا

 ىلع نيلبقملل ةماقتسالا نرش 7ث ىجيفاكلا نيدلا ىيحم هخيشل دمك ةنس ىف هفلا

 حرش 262 فقبس ىسواطلل نيعبرالا سرش وهو ةماقالا راد ىلعو ىلاعتو هناكحيس هللا

 ءاعووقأل ءاعبو ةمعاتسهعلمصسعسس ج0 حسمتععت» ةدصعامرتسا ءيعزاممع هام0عغو ءهغ ص ىرتتع 0ع

 ةممعضقاملع هطعتلعطت ءغ ستعدعداتم هط عمو ءلئتام هون - 7443. 8طمعط ةطوعقغ 14-11طقط

 ىع 13111-81غةطر ءمرصسعماأدستسمك ذص مقسم اذطعوحصت 1077 كه 1ر/اغم]ب ر دتتعأم»ع نتم قلت

 ونعم لمعءعغمو وأ ذاع اهعامتغ: آكردتتف 1عءمر نست م:هعقامساتم ةهنتحتلتتل عدت ه0]هكقغ ءاعبو ءأ

 ةهسعامرععس همعضهتم 10147 لتعتع ذم عتموتلتم ءممتغقطسع دما (هرحتست 10ءمرصتسس م0هطوصاتستا  عدع دك

 ([عداترسمرصلم دتكاتتلل ع55عو 007111 جانع(6(2(551 ةظطعناعاط 4ك67-80- لنلض» ذم ]نطو ق7"

 ءا-انعاميآرما همع العاقل ءا-ةزالس ذ. ؟. الو داعتح ءكموسعماتمع ء دمجسعساو درصتعمع 01 ءاتمصتق

 ع« معستمستطمسم متعمصتس ءاموسعمسأتسس ةغ للعام معمطدماتطتسم هرهغمدكمت ء]1ءوعدصاتسست معاتأه “ب

 تكاتق ءعةوعار عأ ص ةلسوملا ءةمتاتطسق ءمه اتطعت 71/1 مي ودك معهععوستاستو نن05 ]1ع طمص

 ممم عيدك - 7444. هاطدعط ة4طسع 01و ءمصتس ءماقتتاتق 61)417160, بزاتق 117 - 1105م1

 ]ا - ك/رع]با0 ذم اتطعم 8414 دمعماتممعس [1هنأان - 74ده4ت. 8طمعط 151 - آ[اعطغأ1 ةكو

 مرسم عماممسم ذه هزاتق 11/1/21! ءداهتتمر ةسعام»ع لقت( قالمزل' . - 74هيق. 8 طقعط

 عال -ز5ؤ18207عغ 566 ع]- ط عورص عالعغر ءمسصصسعماأمستتتق ذه 1ظهسدسأاودف 4ك(: 82/!هأن 3. ع.

 ىمعاسوأم ه0 طعس معمععءامجعردك““ عع ظفتس هلالعأي ذل. ع ممستمع عقر ةسعامتطسم [هطعتلعط]

 اق ءا»- هل- لأ ظلهعمت: ظءرب (نعض» 110408, ةمصم 749 (ذهمع. 1. ةرع. 1348) دصم»اتمو أ

 [هةطعتاعط] لوءافل- هل- ل1 قلطل- ءآ- ”هايسمت» 8ع لع 8ء]م» كميرا, ةمصم 911 (ذصع. 4. كاتطم

 1503) رسمرعطتم. 0[1ع مومتستنللل ءزاتق هزاتق ءعىأغر مغ ذمدع لن عتاو ؟ه]هستمع ةسروآم ءمدصو عآد مقاتلو

 وسمل همصم 886 (ذمع. 2. لآدم(. 1481) ةطعتلعطم هدم 7101/82 - هل - لأ 16/ههيار# ءمدسوتوةتتتأ.

 7447. ظكطحعط ع]-1ه غ1 ةسسعغر ءفمرصتص ءواهتلالك ذص ةاقاتتتتل 8ععاستت مطمن, نتنت ه4

 رجعدتس ةصسصستق ]1دملتطستع هممت ءغ عععافمم ءغ ه0" لمردسم ةعاعمتأهأتم هع ءمصك عتاتتلأ“

 (هرصتسعمأوعتتم قا ذم نتملعحعتمام ه016هدعم ه 1يممو# ءلتطتقر نغ ةيصدو لتعاتتم عقارا
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 مورلا ىف خياشملا ىم ىدارسقالا نيدلا لامج نب دمحم نب دومكم نب كيلا وضولا راوسأا

 حرمش 781 راوطا ةتس ىلع هبتر خلا هتفرعمل ناسنالا قلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخم

 دمح نب نئكرلا دبع نب مالسلا دبع مكتلا وبا وهو ىسلدنالا ناجرب نبال ىنسحلا ءامسالا

 ريبك باتك وهو خلا بلاطملا عتفم همساب ىذلا هلل دمحلا هلوأ [14 نس قوتملا] ىليبشالا

 5 ىف مالكلا لصفو ةيورم ةروهشم اهلك نيثلثلاو ةدأملا ىلع داز ام ىلاعت هللا ءامسأ نم هيف عيج

 ىلا ةراشالا ثلاثلاو اهكلاسم ىلا فيرطلا ىناثلا اهجارضتسا لوالا لوصف ةتلث ىلع مسا ّلك

 ىورهلا لجأ نب لويد روصخم وبدأ وو ىرهر الل ىنسحلا كا حرش ل اهقداقكيب ىكيقتنلا

 دا سابعلا وبا وو ىشيلقالل ىنسحلا [دللا] ءامسأ حرش 5أ [.] ةنس قونملا ىوغللا

 ءامسأ حرش 050 ءامسالاو تافصلا حرش ىف ءابنالا هامس هد. ةنس قوتنملا ىوحنلا دعم نبا

 10 روهشملا ىسافلا 0 ىسلربلا ىسبع نب ليد ند كحأ نب دل سابعلا وبدأ وف ىسلوبلل ىسلل

 7448. مطحعط دععقع ع1 - د60 طر ءمرسسعم(ةجزاق طل 3عقصو ةمععوع 0(10متق ذم ةعدع

 لنعم لتكاهتطدطتقو ةحتعامدتع ل110]هتهترنعأ طق عن 171ه]ت70 18 عزا 1101 متنت»ءلأ 17 عنان ل ءرجأيآ-ءل- رد

 مءمء_م4غو كاعتلعطم حسمعم. (نهرصم عملتو وتتم زكج ةمعردتغ: آدتسك 1عمر وست طقسصتم عل

 د0 ىوعمتأمدعتس عدحتس هعوجزا عام. - 7449. 8طقعط ءآ1- عقدمُم عال ط معصب مدننا عهح

 (مسعسق ص مس]ءادعد آل ع هممدصتمحو جدسعامانع لادن !ارع]ععت» قلاء-ءآ-د ]ممر 3 عزا ر4آ0-ءا-" ]1 1

 متن 11هانمتمت»سعل 1ءارانا#1 قلم دغر ددلعم ةانزن 8ع" لتعم [ عع دمصم 936 (ذهع

 5. هعربام 1529) مصمسضسم]. (0011ءعوتغ ّدص طمع اتطعم سهعممو نست ذاق ذمعتمتغ: ةهتق 12عومو ذم

 تنزاتق طمتستسع تهآ]دكتتم عجاتطت 0112عقزأهتا112 قأ ءاع.ر ماسك ءءعماتتتل امتعاماأح ممستمسح 1ع

 ءرعععاكأو وتتمع هددصتف ةداتق مماه ءغ امهلتاممع دل عدتو عيصغر ءأ يمد تكتمصعتس ةتصعتتل هدتانتط اني

 ممدستستتست دع نعم مععاتمسع5 لتكتمتكو نتتمتتتس مدلنمه 22ألمصعتل و نانه ءالعتلو ةدصغر ةعءصله

 متمس ه0 ءمدحتتص ديكتق 1:ةهتلمؤر عا (ععاته ةهلتعتسسس دادلتت ةعقألست اعدعاهغرو وندم نانثق "68

 عا ةمعمصف ءمرتتتس صمهاتتتد ممالتا ممددزأا. - 7450. هطحعط ء] - دهس ءع]1- طوقمقو

 ءمرستس عمامجسسم دع مسملعطعو آ)عز همصتمحر ةسعام»ع قلاثع 11 هبيون» 11101700 17 عن ل760

 ل1 مح ءمم2 طعوعتعم1 وعمر تلكم لماع # للعام هع دمصم [370 (ةمع. 17. كلب 980)] صمام. ح

 74516. هطقمعط دعسقف [للادط] ءل طم ةدقر بيبسسعمامتتتتق ذم متاءطعه 1261 همسصدتسقو

 ]لا - دن اراي لأ هارم»أ) ءآ-؟ةركأ دمع ءآ-هعن» اع ةصكعتتماحتق و ةتتعاما لاننا" ]مطالع ل اتدعل عض [لهع«04

 140 6ةسدسمأتعم و, ؟نلعم 0ء/لو]غ للعام. - 7459. هطقعط عل -ةقسست ع] - طقس قو .ةفتتاتال 2ع

 (ةسسك ذص مدلعطعم ادءز ممستصحي ةسعامتع قلاتن'اهاان اع ل ارتنعا 17 ءرن لليتتعل عنج 110]رمندتسعا

 1ع: 1:4 18860011ه:2, ؟دلعم ل]اتسعل 2ممجع لتعام و ءغ ممتسستستم ةنتطتع 2007/هعو طدسص ةنتنانأق
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 هلوا ىف مّدق زيلا هئامما ىف دكارسا عدوا ىذلا دلل دمحلا هلوا [011 ةنس قوتملا] قورز دجاب

 ليحكم نب دمحم نيدلا ناعربل ىسحلا [هللا] ءامسا يرش ,م» لئاسم اهيف ةمّكقم

 نيز وهو ىلاقبلل ىنسحلا [هللا] ءامسأ حرش ه5 كيج حرش وتو ا ةنس قوتملا ىفسنلا

 رم دقو ىنسالا هاهي ه1“ ةنس قوتملا ىمزراوضلا ركب نأ نب دمحم لصفلا وبا خياشملا

 [ىنسدل هللا ءامسا حرشب] ىنملا ىهتنم هامس ىواضيبلا [مامالل] ىنسمل [هللا] ءامسأ حرش د 5
 ىفاشلا نيسحلا نب ىلع ظفاحلا مامالا وهو ىقهيبلل ىنسحلا [هللا] ءامسا يرش أ ىنأي

 نب ركب نا نيدلا ىقتل ىنسحلا [هللا] ءامسا ىرش 5:0 ريبك كلجام [0» ةنس قوتملا]

 وفقو صاصخلل ىنسحلا ءابسأ حرش »+ [004 ةنس قوتملا] ىناشلا ىنصحلا [ىلع] ديحم

 ىنسنمل [هللا] ءامسا حرش 01 80. ةنس ىقونملا ىفنلمل ىزارلا ىلع نب ىنحا [خيشلا] ركب وبا

 ءامسا حرش 4. 8. ةنس قوتملا ظفامل [ناطخا] دمحم نب دج ناميلس وبا وهو قاطخلل 0

 رك6ع ةموستلتسم. | 0طتتغ دمصم 899 (زمع. 12. 0عء6. 1493) ءغ] هدواتق يأ أه: آطهتق 182ءمر

 نأ دععدمدو دنع 12 ممدصتمتطاتق كدتتك 0ءومدتتا ءاع. 28 عمعادعتمدمعست دم 02عواتممعق لتعةكمست

 مرموعمتمزا -ح 7453. 8هطقعط ةعسق [ كل1دط] عا]1-طمقم هر ءملات851115[110 18

 1©عز مساعطتو معهععاومساتمت , ةتعام»ع 8071 7:-ع041-0: 1101 مترنتر:ء 3 ءد» 11ه هيت: لال ءدعزلاو

 دمصم 688 (زمع. 25. لص. 1289) ممعاتم١. - 7454. 8طقعط ةدسق [خلالدط] ءاد-طهددقو

 يرستس عمامتسك ذم مدلعطعو ]لعن ممستمم رر 47226“, دتغ ةدماح 1 ءاطتلل ءقغر ةصقعت مأاتقو 2105©

 2611: 7 - »:ءد]فقلب لط7]/ه7]0 21ه متست» عا ظعتن لق ظعا» 16مم" عسسقر دلكو 18 ءءء

 لعام ءغ دمصم 562 (ذهمع. 28. 0عام 1166) دصمدطبم. - 7455. 8طقعط ةعسق [ كلاطدط] 5

 ءع]1- طمةمقرو ءمرسصعمأةمتتتق 11ه مانلعطعو 1041 هممددتصف 2117/14 -7©  720124 ذطقءعتت ماحتقو

 ةسعام»ع ]سقس 820] م8. 10'1ع زماكته. - 7456. 8طقعط ةقسق [كلاطدط] عإ-طمق مكي

 يرستسص ءعمامسسك ذص مم]لعطعو طلعأ ممدصتصسعر جسعام»ع طصقست ءغ 1[[1ةطاع 418 8 ءنن- لمد عانت

 ةطمطتكمر نلوم 8ء2,/مع/6م لعام. ؟؟ها]سصعم سهعمتس. ع 7457. 8طقعط ةعسق [كلامط]

 ءال- طمقمةو ءيستسعمأمتتسمس 1ص مان] طعمه آكلعز همستصفو ةصعامتع #1607 - هل - 011: قانا 13 ]ب

 لق ءدن 11هأرمتوت»ءا [ كلغ ] طوع هطقطتكمر [ةصمم 8329 (ذهمع. 13. المر. 1425 ) ممم»ادم].

 7458. هطقمأل هل -ةعدسق ءا1]-طمقصمةر ءىسصعمأةضسنق ذص ربات ءطعو 1كلعز هممددتصهو 3126605

 [ةطعتلط] قطني 8ع“ لقل]دعل 18ه ىلع 18غ آآدمءاظاحم ؟ملعم لءوووم نعام ءعغدمصم 0

 مع. 17. لدا. 980) ممرنتم. - 7459. هطقعط ةقسق [كل1ةهط] عل -طمقس قر عمت عع

 (ةضسك ذم مسهلعطعو 1ع ممستعمر ةنعام»ع طقطاقم لآثع اه0/ءمدأو 1ظلهتن0 عري /110]نمتت»ءعلو 0

 دسلعم 72761488 لذعأام ءغ ةمصم 388 (ذمع. 3. كحص. 998) دسمرعأبم. - 7460. هطقعط ةقدسق
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 ءامسأ حرش ١1 4 ةئس قوتملا ىنادمهلا دم نب باهش نب ىلع ديسلل ىسحلا [هلا]

 ىنسحلا [للا] ءامسا حرش 1 2 ةنس قوتملا ىدزيلا ىلع نيدلا فشل ىسحلا [هلا]

 دايس م1 خس قوتملا ىريزولا بيطخالاب ربه شا ىكلاملا ميهاربأ بد لييكام نيدلا سحدل

 ل «ناذل دوجولا بجوأ ير اب كدمكنت ةهلوأ ردعتخم بولا كا حرت 38 بذعلا لينملا

 جرش ا“ كم ىلاعا ضعبل مل“ ةنس [ىلاعت هللا اهفرش ةفرشملا] ةكم ىف هفلا خلا هتافصو

 هلل جمال هلوا ناجرب نبأ حرشك ريبك حرش وهو ىنوبلا ىلع نب دحا خيشلل سكاس

 ساطسقو فيرطلا مضوم دامس خلا رارسالا فخم فئاطل ىف فداقحلا فئاقد مسر ىنذلا

 هلوأ ريغص ىوش هلو ىنسالا ماقملا ىلا اهب بيرقتلاو ىنسحلا هللا ءامسا ةاكشم نم فيقحتلا

 ىلع ءامسا هلو فيقحتلا كعاوق ىف لوصف ةسمخ هلوا ىف ركذ يلا لاعتملا ريبكلا هلل دمحلا

 ةدايسلا ءايميسو ةيئابرلا ةداعلسلا ءايمبك دمسو ىماطسيلا نمحرلا كبع اهحرنش . طامنأ

 نب دمحم هللا يع ىبا مامالل ىتسالاب ىمسملا ىنسحلا ءامسا نرش] 2 ةيناحورلا

 [ىل11جدط] ءل-طهدعسقر ءمسسعمامسمتسق ذه همرصتمع 1021 مانلعطعمو ةسعامتع 5ءررت4ل م

 186 ك1 ء]راط 16ر» 1101 مده7» ل 11ه 006, ةصصم 786 (ذمع. 24. 1" ءطع. 1384) ططمطاتم.
 م4061. هطحعط ةهقسق [ كللدط] ءل-طمدمقر ءمصسعماأةمتسق ةذص مان1ءطعو 121 طمدصتمقو

 دتعامبع ك7 ع«ور عل لش: ملغ 7ءسلقو دمصم ... رمماادم. - 7462. هطقعط ةعسف [كلالدط]

 ءا]د-ط معمر يبسسعمأهعاسم ذه مهلنطعم طكلعأ همدصتصسعو وتتعتس 57 عزز)ن - هل - 01 60

 86 16]راور» 717” هس ا[هلئلكتتوم ؟دلعم 12/6/45 لتعطتق عا دصصم 891 (ذصع. 7. لقص. 1486)

 رسمعطسق ور ءكيتلهحسس تعم 81ءاعاعدع مجدععامعم حمصم 883 (ذصع. 4. ةكرع. 1478) ءمهص]مةاتتا

 (©هدحسمعصلتسس , ونتم0 177- 11ه:],ءآ 117 - هلهط لأ هارعب"], هقدنن ءكس-عطا ةصخعتتماتتتس قا ءأن

 زاد زمعمزا: ةجسك 1)عمو ونتتأ م0ماعع» ءعةووصاتمتسل ةاتهتلل هانت ممدصتمتطاتق أ جا طاتكتق

 جطقمامأو ةعتداومأتو متاع ءاعمب - 7463. ظطقعاط عاد حدرسُد ع]-طققسم و ءةرردتلل عه[ ةللاخق

 زم مهلءطعو 1آ2عخ1 ممدصتصمو ةسعام»ع هطغتتلعاط قلات» أل عري ل76 طيب.  (نهدصتس عمامتتلتق ططقز 61

 دس عمامسم 11 2ء”"ءرزمأن هتسستلتعو وست زأه ةصعتمأغ: طمسع ])عمر نتا هتعاتكتقق 3638

 معسل مماتعدع لم ؟عماتمأتم ةينعوصمسس» 1ماتتهق 0عمزوعمدكحتا ءاع.ر أ لللاقأال هل -ة1ه»اع 6ع

 (081 ع ه7 - 1١ هلرآنأع دهقر» دهتنأر[ناما همنا لكلأاملع هآ- ارمودناي همم هآ-١ءعبأط اناا 816 أ - ١ ءءام
 ع7-مم»رأ زمكتتماتق ةىا. 1 لعيس فرسسعمامعتسس دصاصمت عرس ءلتلتغر وست ذا ةصعتصتا: آطبمسق

 5 5 5 12نوو رردعموم. ءةديععإوم اعبر هغ مط دملتالم ونتمواتع هةععالمسعق طقطعأ لع ععودلتلق ؟ةنهع

 فيز

10 

 هل

 140 «معمز ممتع. ع طورعم ممرصتس» ءلتلتغ ذص ةرععتعق لتقممدتاحيو له 0118 ا - 7-7
 1821م ىستسعس( همت ؟لتلتغ لكس ها - :ءانلعا هل -ءاطامأبرءا مع كاستبرام ءآ- :ةنراأعا
 م]-مليفيسأروا ذمكهتيطسس. ع 7404. [هطقحعط ءل-ةهقدست عل حطم ةمقر ءمرصس عسا هتك ده
 حمستمه عز مسلعطعو 27 - لف»مل ةمقوتماسع ر ةيعامتتع سقس قلاقع قلطاعلاولي 110]رهتت#ع4
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 ام.ركذ ىف الصف, نيعبراو اذحا هلوا ىف ركذا 1. ةنس .قوتملا ىسلدنالا ىطرقلا ىراصنالا دجحا

 فنيل [قعبااثر (ءاوجلا ةعبرا :ىبحلا .(ءامسإ/ حرش. مامت .دعب اركذو . ماكحالا -نم اهب قّلعتي

 تاّملك نم اًويثك هيف درواو خلا ريظنلاو هيبشتلا نع درفنملا دلل دمحلا هلواو هيبشتلا باكعاو

 خشم هللا ءامسا حرش كد كيفمو ريبك حرشلا !ذهو مهيلع درو ىنسحلا ءابسالا حورتت

 هلل نيل هلوا ىنسممل هللا ءامسأ ضاوخ حرش ىف ىنسالا لصقم هامسو رصم خياشم ىم كحاول

 خيشلل ىنسلمل ءامسا حرش 1 [ريبك وهو !.». ةنس هفلا يلا تانكمملا نايعا رهظا ىذلا

 حرش 750 2 شرغملا نىيدم أ ثيمات قرغملا بلاطلا ىيع نب مالسلا دبع دم نأ مامالا

 هلل, ةةنس ناضمر ىف ىقوتملا ىنابيشلا ىلصوللا ركب ىلا. نب هللا دبع مامالا ّييشلل ىتسحلا ءامسا

 درغتملا هلل ىمحلا هلوا ةنس قوتملا ىدنقرمسلا هللا دبع حيشلل ىنسحلا ءامسأ حرش +

 [11] ةنس قوقل ىنيريدلا ليا نب زيزعلا ديع خيشلل ىنسأل ا جرت 7 خلا هتايربكب

 18 هن: مل 1تدعلأ لو": (نمسانيلت لينالم7 عضو ةسصم 671 (ذمع. 29. لدل. 1272) رصمعطتم. كط

 ذمتكم وسهلعد عت مداح هصحتص ةععاتمدعت طقطعأ لع ةاجطتكتق ةنك ءةعرممعملتعرو نسمع ه0 هممدستمسم

 هرععاممأعو عن ظمتأم همدستصاسسا رباتل ءادعمدختس ءدعصموزا6مصمع ص نسفأسم» 128 عنعملتك5 ةععامق مصتسص

 معاوأجكو نسا [8ل ءددد ءفمتتك طقطعمع ءعدم سعدت مساس هر ععلعست ةققتست]جصلسنت ءودع ةاهاتتتمات

 [معزمتغ راهن آهسق آكلعمو هدصصخ ةتستلتادلتمع ءغ دمه]ه عتود ءةديعصاغم ءاع. ن3 عمغع ذطأ سدسلاو

 رعععطو يسسسعمأ(ةعامستتل ص همستمو رسل ءطعج ءدوسع دنعاتأادك. 11 ل6غ ءورضصسس عمامتلاك 13175

 عع جل لدعععملسس جلضسملسمت ناتلز5 عوام - 7403. 8هطفعط ةقسق كلادط ءل-طمةدكب

 يرسسس ءعمامتجتسم دسفعمتكق 1ص مانلعطعو آدءإ ممصتمعو نيسعس انصتتق كااعتاعطمعضدس قل عوعمالمصتس

 ةمصم 1050 (ةمع. 3. كرر. 1640) ءىدصممخدتا. آمعععتماسق ءقأ [7]/-للمععمل ظلام عنا لأ ءامن"أ

 [لمنصامو هعتنع قل//هأ ء[-]رمورترم ءغذم قمتخغ زاد طدسخ آل عمر نست ةدطقاأدصاتمم مءعرطسس ءمصقعأ ءماته

 اعز ءمرصمعءطعممدضتس اد طنععتم متملمحتع ءهاعبإ. ح 7466. 8طقعط ءا- ةقرسق ءا-ط مذهب

 ءيرسسصس ءعمادتضتسق 1م ممدستسو [)هأ مدلعطعمو ةسعام»ع هطعتلعط ءغ است للنوع 710:41: ءاأ

 كقكاا- ءا-ة:ءاات» اظعت> كقكلنف- ءا- اهلنا 2لهعاسةطغ, قلن قل عافت هلل معاة لتكعتمادملهو.

 7407. كطحعط ءال-حدسق عا1-طم ةدقر ءمرصتس عمامسانكق ذص مانا ءطعم آكلعإ ممسصتمحو ةتتعأماع

 عزطعتلاعط هع آطصخس 4ك00/ه]ع 1 ءب: لطف عابس للعمال كعلم رم سعمجع ]لدسهلطقم هممت

 820 (1مع. 18. عطر. 1417) دممرانم. - 7468. مهطمعط عا - جعددرس4ُ عا]- طوقمقو

 ءمرستس عمامجسك ذم ماناعطعو ]لعن هممستمهيم ةهسعام»ع كظاطعتلعط قكللطلم7/هأر كيهتسمت" ءمتنلقرو ةحصصضح ...

 ردمعأسم. آمعمتغ زم: آرجتت5 طلعو دددز ءةاماع ةاته نصلعم ءاعب ع 7469. ظطمعط عال - حهقرسق

 ء1- طمقصقو هيدصسعس(ةجعتق ص ماهلعطعو 124 ممددتصهيو جسعام»رع ةطعتلعط هل50-ء/- هقأتت

 لوو كلقد»ء40 1) "مغر همصم [ 694 (ذهمع. 21. المحرم. 1294)] رسصم»ءابم. ح 7470. ظطقلط
4 1 
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 هلوأ هدا“ خنس قوتملا نيدلا ءاهب نب دمحم ىنيدلا ىيحم خيشلل ىنسحلا ءامسا حوش

 حرش 61 نكرلا دبع نب هللا دبع مكاحلا نالو حلا ولعلاب هناذ ىف درفت ىذلا هلل دمحلا

 ديد نيدلا ردصل ىنسحلا ةامسأ حرش ناخبا“ ىطولفنملا نيدلا لو خيبشلل ىنسحلا كيلا

 امس مجيباصمب دوجولا اتم و ىذلا ىأل محلا ةلوأ “«ن* نس قوتلا ىونوقلا فدكحسأ نبأ

 5 ةلزانلا ممهلاو رظنلا باكا هدنع فقو ام ال ةراشالاو قوذلا لقا ناسلب هخرش خلا ىنسحلا

 ىوتملا] ىناسملتلا هللا دبع نب ىلع نب ناميلس نيدلا فيفعتل ىنسحلا .ءامسأ حرش ما“

 ىف ةدراولا ةيهلالا ءامسالا ىنلاعم نم هيف ركذ خلا اًناغصو انأذ دحالا هلل كمحلا هلوا [41. ةنس

 لك ىف ركذو هيف تدرو ىتلا ةيالا مث مسالا ركذ سانلا ةروس رخآ ىلا ةحتافلا لوأ نم ناوقلا

 نبا مكمل وبا مامالاو ىلازغلا دمح وبا مامالاو ىقهيبلا دمت ركب وبا مامالا ةثالتلا هركذ ام مسأ

 10 ىلع ءايشأ ركذو مهنم نانثا هيلع فقفثا امو مهنم دحاو لك هب درفنا امو ىَسلدناألا ناجوب

 ءا1ل- حورس شذ عا طم ةمقو مسدس ءمادسق اص من1 ءاطعو طلعأ همسصتسمو جنتعامصطاتك ةطعتلعط 1701 6-

 01-60: 11101 ميجت7» ل ظعتن ظعاآبع- ءل- لفو ةصصم 953 (ذصع. 4. اللحد 1546) درجمة»تمو نتنخ

 زغج هرتدرتق هوان لقسم آل عمو نست م20ماع72 ءعةةعصاتقتل ىانهتال انصلتعاتق عقأ هءامقتملتسع ءاعنو أ

 كد” 1[ راي]جن»» مقلط لامهلاعل» ظعتن قال- ءا- "مزروع. - 7471. هطقعط ء1-دعدسخ ءاد-طمةعقو

 يىرسسعما دسم ذص مملعانند طلع هممصتصمو جنعام»ع ةطعتلعط 7177 ء/ة- ءل- لأ: ل11 ءدبركعا لاو. ع

 74792. 8 طقحعط ءل-حدسُ ع1- طم عصر ءفصسعمامههاتك دس مان] طعم 121 صمرستسدو 605

 ىولر٠- تل - لق: ل101رميستسعل طع له! رمع (نيضصعم#و ةصسسصم 672 (نصع. 18. كانل. 1273) دصمعاتم.

 [لزم كيدصس عماجتاتك و ن1 118 1هعازتت : اردسدم آل عمر ونت ءوعاسل ةعدتقأءةداأتمع ![نعععمتق 1

 و مجياءطءمصسص ةلطسستممتتغ ءاع.ر هةعئصاتق عقأ ه0 لنع(0ممعتس ءعمتئاتتلر وتنأ ةعمقات تا هختم

 زماعرإ ومرجع ءغ نسمقأ معهمطعأتعم معدعلتا] ةدصغو معع لص الق ؟ء2موطنتو لص نستطانق ةعراتأدأ(ه1:عخ

 ىموزامصسكعم هل ةصتست ةئسرت]الغعع لتهموقتلل ةكتمطقتمنصأا. -ح 7473. هطقعط عل حقردل

 ء]-طمقصمةر ءفمستس ءعمامتتسف ذص ماملعطعو العا همتصتمحي نست ذغذ زهعارتا# طمسق آ1)ع6 ءةدعماتج

 عع سحمان (هاتطسم تصتعم ءاع. فرار - ءل- ل1: كه807ءازدمنن عدن ىلآ# اظظعب» قلانلمعآ7وع]ب 1سم

 [دمصم 690 (صع. 4. كحص. 1291) صم اسم ]رو طقع ءدعماتعمأ ةعمقستم همستماتكتم لتحت صمتاتتتو 36 ه

 مرسم (هعوصت كسعمأد انقوتتع ه0 تلاتسحتل هععاتتكتا للا. ظصتسستتتلت عمللت11ة121018غ 2016و (اننلل

 رعدسسمو تطأ هععتستت او ءأ هتمعت]هدتنس همددتستنللل ءةدررأ] 1[ ثيالمسأ عم ه001لزغو نسدع حت (عذ

 آسف للتي ظعوا» 7101م ميسسعال 8ءتامعطنر طصفسس للتا 11هأرمبوتجعا 6مم.  آطسقمت

 10 كانت /]رم]نعت» 1ات» طعم” ءزا لييامايعم مامكتعستهأو عا نسمع (نأتقوستع عود هت معملةعق

 طوطعع عغتص ونيتطسق ل0 ءمصقعماتسمأ هماهأاز مهعاعععو هقمصصتتلاه ه0 لت ءلمصعصت '['طعمممد
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 هلوا رصتخم فوصتلا [لعا] حالطصا ىلع ىنسحلا ءامسا حرش ,# فوصتلا لما ناسل

 تامدقملا» فباوسلا ىف لوالا نونف ةتثلث ىلا مالكلا مسق لا هتمظعو هتايربكب درفتملا هلل ىمحلا

 ىلازغلل ىنسلمل ءامسا حرش 250 تاليمكتلاو فحاوللا ىف ثلاثلاو تاياغلاو دصاقملا ىف ىناثلا
3 

 كئاوف ديف عمج نس ىفوتملا رداقلا ىبع ىب هللا دبع هداز ىلازغلو يكلم ىنسالا لصقم دامس

 ةخنس قوما ىجبالا ىيدلا رون نكيبسلل ىسراف ىنسكلا ءامسأ جرش اخبا 1 نس

 عماول لاعب “4.4 زخنس قوتملا ىزاولا ومع نب لامكام ىيدحلا رخفل ىنسحلا ايلا جرش ا

 راونا ففانم ىف راكفالا ثداح ىذخذلا هلل دم هلوا تافصلاو ىلاعت هللا ءامسأ حوش تآنيبلا

 ىناثلاو ىدابملا ىف لوالا ماسقا ةثلث ىلع ةبترو دوعسم نب دمح نب ماس هيف ركذ خلا هدايربك

 ىلومقللو رم ريبخضتلا هامس ىريشقلل ىنسال ءامسا حرش 8:4 فحاوللا ىف ثلاثلاو كصاقملا ىف

 مطمصتس دقوا - 7474. 8طقعط ءل-دقردُش ء1-طمةدقر .ءمردتسعمأةقلتتق ذه ماتل 8

 12عز همصتصح 20 لزعءقممعتس "1!طعمدممطمسصتس (ءةعصتصم]هعتعدتس. (نهسمءعصسلتستسو 0100 18

 زمعاجت(: طدتم 106م ددمز ءةامغع كده ءأا رسصهعمت (هلتصسع نصتعم ءاعبو ءأ ءدعممدزممعتت ذص 2

 ععمعرو لتحتمدس ةعوستكمتس و ونممعانسس 7*7: ةمتغ لع همه صتطسع مهععع0عماتطانم ءأ ذهدعم عت علقو

 مععيسلم» لع ءممهتلتتك كمستستم ءغ (دصتمتق م80ممقتأاتع رو 2ك« يو 0ع ععطاتق ةعععق5وورتتك ءأ

 ممععءملممدتطسق. - 7475. هطقعط عال-حدعسُم ع1-طمدصقو ءيسصتسعماهعتق ذه مدهلعطتت

 [رعز ممدصتصمم ةتعامرتطسق 6 7/044/, نمت ءمرصعس عمادستاتتلر 0ع نسم ذملكح ؟10عداتتن 1-1504

 717 - 4و: ةمدبستسدتغو ءأ 6 معاياةععلعا» 450ه7]ع]ع عدن قكطاف- عآد يلق" ى ةلطتتف ...٠ 110130و

 وأ طنع رمتلامه ه0مماوعنممعم هنتلعو يفموععدتال - 7470. [8طقعط ءعال-ةعسُ ع1 طم ةصقو

 يمرسس عمامسسم ذم مساعط»عد 1261 هممصتممم ةسعام» ع ةطغتلعط قللث0-ه]- قلق“ طعم ل41:/10-

 هنءلر مدلعو 06014 ءق- مب, لتعأام ءغ ةصصم 1040 (ذصع. 31. لل. 1630) ددمعاتم ]. ب

 7477. كطهمعط ءآ] حقد ع]- طقم ءورصتس ءمادتتاتق 11ه متل ءططت 101 ممدنتلمو مع2قلعاتقو

 ةيعامربع هعيوجتل 8(" - ه0- ل1 1زغر دهمسمم ... ردم. - 7478. 8طقعط ع] - ةقسف

 ع]- طوعمو يصرسسعمامعسك ذه مملعطعو 18عز هممستموو 7-11 عامانتق“ 10/1 - 801/1044 لك

 ءلرم»أ هع ل]]ه] 178 دمع هآ- عزرا ذمكعتمادق , ةتتعام»ع لها - ءل- لفن ل10]عهتتتاع4

 126: 0م" 1ضسغر دمصم 606 (ذمع. 6. لصل. 1209 ) رصمتتطتم. 01سنه عدا اه: آكهتنق 12م

 نأ يونغ ممتطسس ذم 10عتكر دطأ ءزسك رسمي عةامكتم طسسصتصم معسعاضهسأاو ةرجا عملمععسس 0علتغ ءاعم

 (هرستصس ةعصمدنهأ زطأ ىم» عبو 2101,ميرببسعل 1 ءز» 21ءم'0و ءعغ ءمدصتم ءعجامتتتستال خط ع5 م85[

 لزوعتمتغو سمس من6 0ع معكم مهتتمر ممعلم لع ىمقتلتتق معمممدتاتقرو 7ء”/26 0ع معطتانق

 حجعععو5مرتته مهلا ح 7479. 8هطقعط عل -ةقرسق ءلءطمدمقر مص عمامتسق زم رزاتلعطعو

 [رعز ممصتصحم 168164", ددغ دسمرج مماهطتت» عقار ذمقعتماتقو ةنعامرتطسق 608/168 أ
4 



28 

 قيرطلا حضوم هامس كلج ىف دا“ ةنس قوتنملا ىفاشلا ديد نب دحا نيدلا مكن وهو

 [01] ةنس قوتملا ناميلس نب كم نيدلا ىيك وهو ىجيناكلل ىنسحلا ءامسا 0

 حوش ا," [38. ةنس ىقوتملا ىوسربلا ىماللا نامثع نب دومحت ىنسال ءامعا ىمعم حوش] أ

 نم لمجلاو لوصالا حرش 0 ىناتسهقلا هركذ ىفصالا حرش ثمل“ ةينارونلا ءامسالا

 نب كيح] مامالا خيشلل ةلمسبلا حرش تم فبس تاراشالا حورش نم ليمعلاو ملعلا تامهم

 ءايركز ىضاقلل ةلدمكلاو ةلمسبلا حرش 6 ما .ةنس قوتملا] ىنميلا نيك نب [ديعس

 مالكلا هيف ركذ يلا هب لصقفت ام ىلع هلل حمل هلوا [1 ةنس قوتملا] ىراصتالا تمد نبأ

 مامالا اهحرشو ةمهم كئاوف ركذب امهنيب ةيسنلا نايب عم حدملاو ركشلاو ةلدمللو ةلمسبلا ىلع

 ةلمسيلا حرش #0 . [هركذ ىتآلا ىقاونشلل مرش ةلمسبلا حرش ىلعو] فدلا كبع نبا

 ركل ءزتر» - ل - 011 م آتتنءل طعن 2101 ميوت»علا ظطقاطتتمر ؟دلعو ('هت»/82 لنعأم ءا حصصم 7

 ملمع. 27, المد. 1326) رصم»اتمو كتاف مارست عماقتسسق ل1]8]/1110: هلام ةسقءعماتق 01 هنأ

 يىرسمسءط ءصلتضبس. - 7480. هطقعط ءعآ]-حمعسقم ء]1-طققسةر ءهفمصسصتسعلاةتلاتق ذه من168

 ]دوز هممدصتصحو ةتعام»ع 1101/8 - ءل- لأ: 17ه ]رمتننت»ءل ظعتا 501 ءزضمتن , تلكم 12 هركزن لتعأم

 ءغ ةمصصم [879 مع. 18. قامت. 1474)] رصمعطنم. - 7481. |[ ظط حط دسم حرصتس 3 ع] - جقدم

 ءاآ-طمقص كو ءمرصرسعمأهتلتق لم هعصقاتق هطقعمستم"عق همدستساتتل آ0عأ رمات] ات هدانتت 0 21101

 10/1010 اعدت 0| تيت» طفت ظوصءءمنو هصصم 938 (ذصع. 15. ثحتتع. 1531 ) دصماتم |. ح

 7482. 8طحعاط ء] - ةحقرمٌُش ع] - مق ةصأو عار ءهملتتلل عهاقهكلالق 18 20111123 1011112088. ل

 74353. كا -هاطدعط 45-11 18و ءهمرصس ءمامتتلاتق ء1هد15ةلطتتتق و هانز ا15 (01/17510118 1 ءاا

 زمني - 7484. هطدعط عآ]- همدث] دوكع ع1 - ز هدرص ع]و ءيفىسسعمأةتتاتق 1ص ]طلته نأ مأه أ

 داستسسمم ع ن2 ع1[5مصتطاتق ععلعمأتحع ءأ دتكقاتق عطه 1 هر طابق. 8 ءععالصعغ د0 ءمصصسءعمامعمس ام

 هماتق 1:/من1, نمم0آ مهعععلا. - 7485. هطقعط عا ط عورص ء1عغر ءمضتت ةما31105 18

 عمرا دحض ىبالمردتنصع 1)ءز“4“ر جسعاعمبخع هطعتلعط ءا طصقس [ 21ه, مست»ءا طعرن 5040 ] 1 ءدد

 11 0ال61:1 7” عرمءعمضر [دصصم 842 (زصع. 24. لدص٠ 1438) دمرتاتنمل]. - 7486. هطحعط

 ءاد-ط ءةدصءعا1ءعغ ركع ءعآ]- طحتس 0ع]1ءغر ءيمصتسعمأهتاتق ذه 10812101935 رو آل هددتنسع 101646 هغ

 رر اندستق آلوم “, ةتعام»ع (نةلطأ 72ه"( عزل 1101م7 ء0 لتادم6غر [ةمصم 926 (ذهعب

 23. آ2وع. 1519) مممعسم]. 1معزمزغ زكام: آمتتم 1)هم ردم طعم عظعاتقو نتتهع لص 505 ءمدقعاتا ءاع

 (هرسسعتس هدنمأغ ذطتر نسدع لتهماادنمح هدم 0ع طمضصتتلتق رر ةلوسصتمع آك)عأ “ور ىر آنهتتق 10م ““, لع

 عرمتتمم جععصلم ءغ لع مهعلز ءملمسعر ذكح دتغ ةزيستتل دهغلم ءلممعطعأاتتت, 0136 15[

 سطس ومع للمس ؟مسصساوت» ةماعءعلعرعأ ءغ هطقعمووعتمصمعم ةناتلعق عمكلتمعق 500عععدختتتم

 آدو ءدفعسس مع ءىورصتصعضامتتتس ة؟لتلتغ آصف طن» قللل-ء)-/ممعع. |[ آ)ع ءيلعس ؟هضصتسلق

 وال مرصتمع علك“ هعجاتعمسلام ك7 عررممممورو#م ىدصتس عمامستملل ء0للتغو لع نسم املزد 01ععانت]. -
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 حرشلاك ةيشاح هبيلعو ةريمع خبيشب ريهشلا ىسلربلا ديا نيدلا باهش جيشلل ةلدمحلاو

 غلاولطلا دامس .[1.1 نس قوتملا] ىلاونشلا ليعمسا [نب] ركب نا ةمالعلا تيشلل دلج ىف هيلع

 8 ةريمع ةلمسب ىلع ةرينملا

 ثيدكحلا حرش ملع اح

 ىبنلا نأ ىور امل هحرشو ..عبرالا ثيدح عيجب ءاملعلا ىنتعا ثيدحلا عورف نم 5

 موي اعيفش هل تنك ةئسلا نم اًثيدح نيعبرأ ىتما ىلع ظفح نم لاق مّلسو هيلع هللا ىلص

 اهيقف ةميقلا مود لجو رع هللا ىقل انيدح نيعبرأ ىتمأ نم ىنع لج نم ةياور ىفو ةميقلا

 مهلالح ىف ىتما هب مّلعيل ىلاعت هللا هجو ءاغتبا اًنيدح نيعبرا ملعت نم ةياور ىفو املاع

 اًملاع ةميقلا موي ىلاعتو هناكس هللا هرشح مهمارحو

 7487. 8طدعط ء] -ط ءةرد ع1 عغ رج ع ع] - ط حس 0 ع] عغو ءفمرطتات عدا ةقأتنق 15 10131111135 ىرالل 15

 [زمزك“ هغ ىرآجتتم 12 نمك““ر ةسعام»ع 8طعتاعاط 577 ع8-ع04-0: ل ت»ع0ل 8007/05, مدلعم ظذاطعتلكط

 4مم" ءإ لزئءغم. 1]6© هددمق ٌذص ص هيىةرستصعمأدهعتأ امقامع 17/- 1مم  ظل1- ل103

 آر عوروع]عا ميم" ءإ ذمكوتررامك ءغ ؟مل]سصستسع ءيىرصسصوبععاط عضدمف ءعلتلتغ ظهطعتلعط 00 ءانقعتستنك

 ك1 8ع“ [ 8 ء] 1هرممأ] ى]بعسعمابقر [دصصم 1019 (ذمع. 16. لآطهمأ“ 1610) مهمات ١] ع

  3201٠د»> ةطدعط ءآ-ط جل 1(غط. مفةحع5 عجلن((هصمعف ءمرصتت عما 11 .7488

 طمماتمعأ ه0 مدعاع5 0هءاتممهع مهلز(1هدهسمع دععتصلدعتممر عغ عتص معان 0ع ما! ععملتق 5

 سحلعدجوتصأو (مه0ل165متطسس ءعغ كموصعملتك ىكعمص ج0طتطسععمغعي ص معمجطعأم لتعتدقع

 ةجلعععاسع: همست تم ءيرسصملمتس ممردلا ددعت يندلعدعتمام امملتكتممعمو ع ك6 11201213

 رمدملهغو لزع معودمعععالمصتق ءزانق هرم زماعمععوودمر. 1غ ذص دلته عدلت مصع معاععامعت نأ

 مدع مموس]م دمعم وسدلءعدعأتمأو دلت مصعق ه رجع ةعععمأوق مج ع20218 عصعأو عدت 1) دق

 ءيععاوسم لزع معومك ءءاتممتس لدعم معاكس هغ 0هعاسص 0ءرععط ءولعغ ع ععذم ةلتم اعهلن6مصعن

 هدأ نسحلعمعتمام هلل هممعم 1 لنعأغ بتمالتامكع ةمععمسمس ةمعلعس 1)عز1 >؟10عصلتر تغ ةللتق

 ممرسأامسل رد عند معقم أ ]1كامه ءغ لل لامه 06ءءعىءار يدبص 10 عده 1دن0هطتق أ ءهعععافنمق

 معمدور[معملممتم دنغ ؟زستاتل 00ءاصلال 3 110115 ؟عدتق ءلامطز(. ل

 7489. 8طمحعط طقملتأط ءع] - حعطقتمر بيرسس عم( مستتق ذه 0120معندأو 120110568, 0

 ةهسعام»ع ]1ا"مطلار» 170+ 17 هموم 10ر/إ !آملتلعكتاد زسلتعع "ادصعأوسمو ةمصم 734 (ذصع. 12. عزت
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 نيحلا سمش اشاي لامك نبال نيعبرالا ثيدح حرش 71. اهنم تدفتسا ىب»هذلا لاق

 كريغو ملكلا عماوج نم اعكسم ناك ام هنف راتخا 9. ةنس ىوتملا ىتفملا ناميلس نب دا

 هيؤري هنأ هيف ركذ اشاي دمحم ريزولل ىكرتلاب جاقبلا ىلع ىب فقشاعلا دمحم ريي همجرت

 ىواركصلا ىمكم ىيدلا مكن خيشلا نع ومو] ىبسايعلا ميحرلا دكيع خيشلا ىع ةزاجا

 5 نب دمحم ركب لال نيعبرالا ثيدح حرش 71 [ىقارعلا ميحرلا دبع خيشلا نع وهو

 ىتوتملا ىقلاملا هللا ىبع نب فكمحم ركب قالو [11.] ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىرجالا نيسكل

 ورر* ةنس قوتملا ةقياخ ىلاهكب فورعملا ىلامرقلا فقحسأال نيبعبرالا تيردح جارد هال و. خنس

 ىولوملا لبيعمسال نيعبرالا تيدح حرش 0“ ىكرت كحءاو تبيد اهنم الك حرش رصتخم

 10 1مأ] ةنس قوتملا ىلع [ريد] نب كمح ىلكربل نيعبرالا ثيدح حوش 0 وم تيدر نسحأ

 1333) رصمءاطتم. 12676852 ت0 ]1(هاعدص ةصلع ءءجتقدع طاعطتخ - 7490. 8طقعط طقه 0 ((عغط

 ءال- جحمعطوتسر ءمصسعماةعستك دس ننملعدعتسام (عهلن6هصعم , ةحعامع اطاسكأات ه1 عرراع- ءل -

 ]77:60 عنا 8016ه دوو دلعم ل11: 1( ءعرنفلممع]م لتعام هع حمصم 940 (ذمع. 23. كال 1533)

 رسمرعانم و وتك طلع هج ةدع همممطغطعوعيسدأتق ططوولمكتطسق جلتتموسع 1هداتطانق هعاععتغو ونتقع

 معطوجغطستعع لتعاأو كيدصا 120“ 1101 مستنعلا لعانتع ظعت» ىلع ظءعمق كحد 1١7 بذعو لل 0|يهتنتنعل

 رمصمعزبم زم امصعتعحس !]!موعدحتس هينصكت ناتاو عا هع عده مهلععع لتعتت معدته اههلعملا ه هطعتلعط

 5 7-410- «ه]فا» لطافود# هعععجاجم |[ سن عدمه ه هطعتلعط 8'ءرسع ءل- لأدو 7101 متستنعلا كملت ععقو

 ع( طنع ه١ هطعتلعط 67-480 - «ءاث» 1"نع]# ةعععزتتهةءأ]. - 7491. مهطقعط طق لنا(ط

 ء]- ععطحتمو ةورطس عمافستسم ذم ته لعدعتمام د0 ةهدعمر, هنعامرتطسسك قلتم 8 ءاج» لله]ر متت عل

 [ عرب - ءا]رموءز» هرم كذطماطتتفمم همصم [360 (ذصع. 5. لمح. 970)] سمتناسم رو ءأا كاع طعام“

 110 1ر وتتبع عري قلالملام] 2178 غععغر حمص 750 (ذمع. 22. اآهما. 1349) طدمزتان0.

 7492. ماد دعط طل ((غاط ع1 جعطقتشمو ةمصص غماقتاتم ذص ن0ه0«ةمتمسام (2ه010صعقرو هتتعأولع

 15 1رمع (©07 هن نا, فذ دلعو ل ءربناق لكاس /ةركم لتعام ءا دصصم 9833 (ذصع. 8. 0ع. 1526) 1010

 (مرصم عم لتمر تطأ ةلصعدلمع مهلتغمصسعك دصم عمم ادصضفلمع ءرعورا أ فما ح 7493. هطقعط

 اجل  (ط ع1 حرعان حصر بيبزوسسفما(ةسعسق لص ناتهلضدعتسام هلت( مدععرو ةنعامعطاتق 1وت»04/ ءدع

 هدلتصع مهفصفعطمستسد 71عم/عم# طمضتمتوتع هطعتلعطمو ةصمم 1042 (ذمع. 9. لكدلع 1632)

 ردمعمنم و نست طنع عو مال ءععتغو نستطع كله ءعميضتتس ةتتتادلتك ةلزاتك هد. 1[ لعرج عمه طتععاعع

 10 يسسعمأدطتق هيأ دس هأ 11ءمزاعئلعآبر نحت يسم عما هس ةنمده اهسلهتأسست لاععتن ءا-انملأا

 نموت مون(ا6ث ع 7494. 8طحعط طملتغط ءل -دعطعتمو ءمسصعماةعنع اص نم م

 هملتنممععو هسعاما"ع ]110ه1مننت»ءأ اق عزو [ اظا] قللغو حلوو ظفعتل6 لتعم ءغ مصمم [98أ
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 ىضاقلا قامرك قاب روهشملا كمح هقايسو هلاونم ىلع .هلمك مث ثيداحا ةينامث هيف دروأ

 ىدابادخلا .مالسالا_ياتل نيعبرالا تيدح حوش 80 [هرمع. ىف هللا حسف. داجاو .ريمزاب

 ةنس قوتملا عيدلا دعس :مالعلا دوعسم عمي رمع وحنو ىنازانفتلل نيعبرالا تيدح جرش 0

 نجا ند نئولا كديع نيدلا رون خيشل أ وو ىماجلل نيعبرالا تيدح حرش نب [«1]

 ةيكرت ىرخا ةعطقب اهلك ىلوصفلا همجرت مث ةيسراف ةعطقب دلك حوش :[010] ةنس .قوتملا , ىمامل 5

 (.ا" ظنس لوالا .عيبر ىف همتاو ىلاغج نبال همظن ىكرتلاب ىناقاضلل نيعبرالا ثيدح حوش 1+

 ىكرذ ىمالاسل نيعبرالا تءيدح جريش 01 ىركا جدنف ىف دعوقول تاحونغلا حاتغم دامسو

 لالج وو ىطويسلل نيعبرالا كتيدح جب رمش 0. خلا دودعمان ىانتو دودحتان نجي ةلوأ

 دواد خيشلل .نيعبرالا ثيدح حرش ا«م.آأ 11 ةنس قوتملا ركب نأ نب نجرلا دبع نيدلا

 نيعبرالا تيدح جرش مز فيقحتلا لا برشم ىلع [ 05 خنس ىثوتملا ] ىرصبقلا 10

 مع. 3. الآدن. 1573)] ممءاتم. [فقعمغع طنع هعغم د016همعقذ. ططسصع تورطت عضأ جتنا 048

 سمسم ةغعلمصعست ءعغ لنعقممعسس 2101 مي»ت»ءل 1ك عمم كةسجعمحع ]00عدعر ؟دلكم 4ع ل1 ءامقو

 ءيعمعوأو دصم0م معرلتعنغ]. - 7493. 8طدعط طدلتغط ءا1- حعطوتسو ءمرصصتعضأةتلاتك 8

 وسدلعدعتمأو عدلت ههعمر هسعام»ع 107 - هللا: 11004402. - 7496. ظطقعط طق لن غط

 ء]ل -دعط جامو ءمصتس ءماوتتسم ذم ننه0ةعتصأمك امه0ن6ةومصعمرو ةسعامرع عتعم 00 ءانعمتسام 024

 8 ون ل1 منا 8 60- ءل- لفن ؟دلوم 1اةسن»سق لتعام عع دمصم [791 (ذمعم 31. طعع. 1338)]

 رجم م. - 7497. كطحعط طجقلتأغط ء]- ج:طوتمرو ءمرسست ءعضاقتأالق ذه 10

 ىدلتغعممعمر ةسعام»ع هطعتلعاط 2 - هل- لأ: 4ط0-ءآ-ه]ينسمتح 8ع: قلقتسعا و. ؟دلعو ل78 5

 لزوعم ءعغدمصم [898 (مع. 23. 0ع. 1492)] رممءطتمو ناتك هرسصمته ططعوتموبتا ممعردسدأع معجقتعم

 ءمرستصعماأمأكتق ءقأل  ظهم مهامه 100/2 ةلتم طعععتم»ع عموم عمأم امععتعم ذماععمعءاماتق

 ميو أس 7498. هطقعط طقلتغعاط ء] -هعط وتمر ءمسصس ءماقعهتسم دم نسه0عدعتستم مهلز صعق

 و 161م عمب# امتءامع قعدسممدتطتك.  ![[ءلعع كد ذم دكت لعل ةعقمعتا ءعغ ددعمتع

 كعطت' 1. ةممأ 1012 (ذمع. 1. كسص. 1603 ) ةطقماستم الوصتسمهستع دس لااا ءآ -ر واع

 1. ع. (0]دععرد ءدطاتك مهل مهتنتال و ءاتتلا (ءرد7 معو ن0 كليو ءدعداتعمهأ18 ءقأر ةه0لعمعاطدت. ع

 7499. جاطومعط طق ل1(غط عآد حعط تمر يفمرصس عماوتتاك ذم (020:معتمأه 0201 6هصعق (مععت تقر

 دسعاورع كعلم. 1 معامتغ ذهن طمسك ذمظصتاو ءأ عاممتح ةسسعممو ءاعع سن 7500. 5 طحعط

 طووتغط عآد ععط دمر ءوستم عمامسسم ذم ننهلعمعتمأاو اهل ةمصعمر ةدسعام»ع لع]ا]- ءل- لأ

 رهط - ءا-:«ه]ربسمت» طعن كال 8عام , ؟دلعو ىكميربلع لتععغوم ع مصمم 911 (ذمع. 4. كدحصم 1505)

 سمرعيم. - 22301. هالدعط طحلتغط ع] -دعطقتمو مصسعمأوتتنسق ذه سهل هعتسأو

 ملتغنممعمر هسعغممع هطعتلعط 12مل (©م2عمء, [دممم 751 (ذمعب 11. للدعم 1330) مسمع سم]و 0

 وأ ه0 مهاتمصعس ةقدععادعسمس اماععمعتمق يومتاومتعك ةعئودتا ع 7502. هطمعاطت طعلتغط

 عال - حعطمتمرو مسصسعمأمستانق ذم نسحلعمعتساو (مهلتنمدعم للا - ]6 عملنا 11/ - ]2اس ةزعا
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 دودحأ ىف قوتملا ] "نابلا بيضقب ريهشلا دمحم ديسلا“ ىبرداقلا دبع نيدلا ىيخ خيشلل

 فدكساأ نب دمك ىنيدلا ردا نيعبرالا تيدح جارت 0.1“ ذخيوصلا بكاوك ءاقسإ/ 1: تس

 عماوج نم ةتوروملا :جرخة سملا مك رهاوج راتسأ ف.دتنك هامش ك1 خس قوتملا ] ىونوقلا

 ةعست هيف دروأ خلا ماكحالا موجانب ةيفنحكلا .ةلملا ءامس نير ىذلا هلل ىمكلا هلوا ملكلا

 5 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ام نيمدقتملا نم ةعامج ننع تبث امل لاق اًثيدح نيرشعو

 ثيداحالا راتخأ نم مهنمف ةفلتخضم ءاحكنا ىلع ثيداحالا نم تانيعبرالا يارضتسال اوقوشت

 راتخا ىم مهنمو ناعُدو نباك مالسلاو ةالصلا هيلع هيلطخ ىف ةروكذملا اميسو ظعاوملل ةنوضتملا

 ثيدحأل ملع ىف ىتعاضب نأ اوبرج قاكتا ىم ةعامج نأ ففتاو كلذ ريغو ماكخالل ةئمصتملا

 ىف نيعبرالا تيدح حرش وم ىهتنا 05 ةوسأ تيدحكلا جارخنسأ 3 هان اوبخر ةرثاو

 10 قوتملا ىدادغيلا [فوسليفلا ميكلذلا فسوي ىدافيطللا دبع نيدلا قفومل [ىوبنلا] بطل

 زمقعضرماسم و جتعام»ع ةاطعتلعاط 21ه1ة- ها - لفن لآل - ءآ- قلق" 8 ءنا- ءاتعرررتا 1101011

 مملعم (6ه0/15 ءا- نم» لثعام [ءغ لتسعد ةهصصتتصص 1040 (ذصع. 31. كل. 1630) معتم ]. ح

 7503. هطحمعط طل غط عا1- حعط حتمر ءمرستس ءدامتتاك ذم ن2 0عدعتسأم 0110 صعقو جتتعأمع

 ىوقر»- ءل- لقد: 01ه متستنعل عتب ]ته طعمع (نيعمفو [جصصم 672 (ذهمع. 18. لسأل. 1273) معاتتم |.

 [مهعتمادس هدأ 76051 ههام“ عما]ف»“ أ - [رقانع»  ءآ-رسموءاه] أر“ ءزعأ ءآ-ةههناتا]ءأ 1

 عمات»#* ءا- 82عسر كك ةمعمتغع لادن: طرمسك العمرو نست ءمعاسس ةععامم ططمفمع(ةعودع ةاعللتق

 دامس( مرسل مهعالعمرخسس هعممجلا كاع, ةللععع متعتصاتل مموع» (2ج10(01همعقو عن (نطصسر هتأو

 5 ردسأاتك دصمز هحنص 0ع ؟عيتادأع عمصصسس عممع متمزرطعأاو للحعععوغر ءعرتاع معرقتتمكاتللا ةققعأو

 لعمزلععأم 1زمععمسأ ةسصغ ؟ههعلعسالم5 سهل عهعتساو جلت 1هصتتنص ةععمضملتتت» همهم ة(1هصعق

 ءانعزعملأ ع( ءمالتععملت. 1دعحتمسغعو نأ (2ه0لن(غمصعع ءانععععمأ دصممتام مهههعم عاتعو ءمصاتم ماع

 ءا مممععتمرمع ذص بيبصعامستطاتق ةدععتق 7101 مبوبربءلتك ءمددتسعلا١ 01:ة[ةهقر ان ك2ل71: 77 ءل'نم:. كلئت

 ءمه مهلز6نمصعم ءاعععستصتكو : سمع داماسأح مجعاتعد ءهغ جلته مصاصعععمغز ها ةهععالتغو نأ

 ماسععم ةيستعمتندسا ددعمتنانللل ةطعمت» 0هعءاعتممع عدلت( هصحتتمع ةعلعصأاتهسطت ءمزجأمموتل ع8قع

 عدم ءعطتص طقط ءئعصغر نقتل هذ نعت انك دقن هدتنتت ءةييعسرأ دس ةععبطق (2016هصعق ءعانزععن عد

 تمزعصتم(. - 11هعع ز]1ع. - 7504. 8طوعط طجلتغط عا]-حعطقتسو ءمرتست عما ةكلانق 1

 ان سدلعمعتمتم صهلتغقممعم لع مهعلتعتسم [ ممرطعاتعم] , هحعامتع 110:00 -عءل-اأ1: لآطا-ءآ-!هاهرك

 اق عرب ةودبرل معطل [31ءلتعم ءغ ططتلمةمهطم]ل ور حمصم 629 (مع. 29. 0 عا. 1231) 2201:610٠

 موضضناع» لادن ]مانارامع كلآتسعل اذءن ىلقمل ]طه ة»دعوداعأ غو ددلعم طا - ءافلض»عا  لتعاطتكو

 (مملزنممعم معممطعاتعمق و نسمع علاتعامهسمت ةععاممغو ءفرصتت عوامأتم عقا عغ ةصصم 652 (1هع.
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 زونكلا حاتفمب ىمسملا ةيسدقلا نيعبرالا ثيدح حرش 0.0 51 ةنس قوتو بطلاب قلعتت

 نامز خويشلا نم تعمس ام دعب لاق ىزيربتلا دمحم نب دما نب نيسحل زومرلا حابصمو

 رصمبو ةنامعبسو نيتسو ىدحأ ةنسو نيثلثو عبرأ ةنسو نيتلث ةنس ةمركملا ةكمب ىترواح#

 ىلع اهحرشو ةيندل مولعو ةيناذرع رارساب فلعتي ام ترتخا ثيداحالا بتك قارعلاو سدقلاو
 ةيسدقلا ثيداحالا نم اًثيدح نيعبرا اهيلا تممضو ةيفوصلا ةقئاط ىنعا موقلا برشم ىصتقم 5

 هللا ءاقتع نينامثلا ءانبا مالسلاو ةولصلا هيلع هلوقب اًكسمتم اًثيدح نينامث عومجنا نوكيل

 رصنلا ىنأ ىضاقلل نيعبرالا ثيدح يرش »4 مهبرشم ىلع اضيا هحرشف ىلاعتو هناحبس

 قوتملا ىوونلا فش نب ىيحكي نيدلا ىيحم مامالا وثو ىوونلل نيعبرالا ثيدح حوش د«

 قوتملا ىنالقسعلا رجح نبا ىلع نب لجأ خيشلا هجرخو ىفصلا نبا نيعم هحرشو [1:4] ةنس

 ناميلس نيدلا مجن خيشلا هحرشو ةيلاعلا ديناسالاب ةيواونلا نيعبرالا ميرخت دامو [.د"] ةنس 0

 21. 8ءطرم 1254) هطلرلكل - 7505. هطقعط طققتغط ءآ] - ةعطونس ع]1- عملة عأغو

 يرسصس عما معك ذم نتن20دعتنمأد عجلت ([هصعفر ونسمهف مهرطعأو ةهتغ ةمقوتتمهتمصع جتغ ىورصمم

 رعم جعوععمتغو 211/141: ءق- مدت مع للم غ]: ءآ-«هرستس ذمه توراسق , ةسعامجع 11هدعم 17

 ل 1:0 ظل عدي 21و]نمبوتنع4 1'ءار» عن. 8هماودمتسي ةموستغر ه هطعتلعطتم غءةدمهععر نسم ؟ءاتعتممتق

 يسدد 81ءاعاعدعو دممم ةعئلتععع ةعراتموءعماععلتمم ام عععتسمر اهتععمتسم نتمعأم ءأ هعاهمع-

 ةلسم معتاسمر مص (نةطتعمعر 1[ ةععمدو]اعسمع ءعذم آ[عدعو مععددطق ىدصصي ]ذطعمو» هلت همهسمع

 ةمسلتسأر ءده اههلتكممعم ةعاععتر وسمع ةععدسم ةمتستملتد عع 0لهءاعتممم تل آل نص ل عممدتغققو

 ل طقعسسسسوسع معحتسس عم مهاتممع 0ت5ةقراتسمعرو وسمت ةققععاوع ةععاجع (طعمةمرطتعمع حسرت] ءععاعع

 طومطتعو ءىعمموت مدعم كمععامطدسغر ةتعوسع وسهلعدعتساو هلأ نمسعق دع ئالتق ه001035, نسقف

 ممورطعأو هج آلءم جعععمععدغر هغ هرل15عع هعامونماو عه016همعع ءمرصرت ءءطعم 0 ءعععغرو ةععمطتق

 نعطو معمرطعأمعت رر0ءعموعممستل ةدصغ متع 121 عععادأ ةماتوست““. 1مم نسمومع لذ 5ءرماتممع

 "؟["اطعموهماطمدختس .ءمصحتعمتعماعع ءمرصسعماهطتق عدا ع 7506. ةطقعط طجل(غط ء] -

 مرعط حتمو ءمدستس ءماهتتتك ذه نسهلعدعأتمأد ج01 6هصعق و  ةسعام»ع  (نم40طأخ لقت راهم“.

 7507. كطحمعط طح لن غط عا -ةعط جنم ءيدصص ءعمامتتتق لص نان20جعتمسأم 30116 ه عقر ةتتعأمع

 آس ه11ه/جرا - ءل- 0: 37”ه«أببرع اء كاع عكر ؟هلعو ل ءمءم# لتعام ء دمصم [ 676 (ذصع

 4. لمص. 1277)] سدماتم. 1ظظدهلعس ل1100: 1اد:- ءاومز ىرسف عصافاتمك عقار ءعغ ةطعتطلط قكرررسع#

 18 تح ل16 لا ظهز» ىلفعءعم/ عمو ةمصم [852 (ذمع. 7. لآدم. 1448)] رصم»أهتتقر دع ءءاعتك 0

 ذم انطخو 1هغطسأز  ءا- ه"ارعفد» 101 - 7 مامعاورءا طق'[مداستأ  ءآ- هلفرعا ذمهعتمأم ءات نتاع

 طرعوععئععو ءمسضمعماأمجسمو ذم عمه ةععموءعمما ةطغتلعط 2اءزرو - ء0 - لأ قواعنم ف 1

5 1 
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 قوتملا ىراللا ديحم نيدلا ملصم خيشلاو أ. ةنس ىوتملا ىلبنخلا ىفوطلا ىوقلا دبع نبا

 عمج نم لواو الصفم اخرش [1] ةنس ىئوتملا شرغملا نوميم نب ىلع خيشلاو [1/1] ةنس

 اهعيج ميعن وبا ظفاحلاو ]1١1[ ةنس قوتملا كرايم نب هللا بع كفازلا مامالا دك ايجخ

 ةباحصلا مسا هخيش مسا ةقفاوم اهيف مزتلا ىلاسغلا ىلع نب كمحمو رظتنملا ىدهملا رمأ يف

 5 كيناسالا رطب ةيفوصلاو ءارقفلا لضف ىف ىسوطلا نيسمل ىب دا ديعس وبا ييشلاو ةياورلا ىف

 رابخالا ىف تاياكحلا نم ظعولل هب فيلي ام هيف داز ةنس قوتملا ركب أ نب دمح خيشلاو

 نم ىرخا نيعبراو ةقرو ىف اًثيدح نيعبرا ىطويسلا عمجو ىتولخلا ىلامج خيشلاو راثالاو

 ناسليطلا ىف ىرخا نيعبراو داهجللا ىف ىرخا نيبعبراو رمع نبا نع عفان نع كلام ةياور

 هلو فوصتلا فقيرط ىلع ةنس قوتملا ىدارسقالا نيدلا لامج نب دومحم نب دمحم خيشلاو

 10 سيردا عمجو ناخ دمحم نب دكيزياب ناطلسلا هلوا ىف ركذ ةيسدقلا نيعبرالا ثيداحا حرش

 نويحنا رون ىلايقعلا رذ لنا تيدح حرت ١ ةيسرافلاب ىسيلح يلا ىيدلا ماسح نبأ

 لك67-80- هميم 1س 1[كدمطهلتاذور ةهصصم 710 (ذصع. 31. الآلهت. 1310) دجمزطتتصق - هةطعتلعط

 110:11]ي- ءل- ل1: 110ه]مميرب» عل طش” ةر ةصمم [979 (نصع. 26. ط1هت٠ 1571)] مممعطتسك - ةطعتلعاط

 ]6 عبد 171ءس» للمعا”ةلغ. جمصم [917 (ذصع. 31. الهمام 1511) ] دطهدناتتتتقو ءاتلانق

 يس عمامجتسم مدلل غعمصعد مع ةتمعت]لمق مهيتاع5 معد ءعتطتق عقال -  ظعاسلتو نتا 125 لعام

 وسهلعد تمام ةهلتغعممسسس ءىمل]ءععصصغر ظطحعصما طصقس ةقععاج قللقلملاعل طعن كلها ه7 ءأنو

 دصصم [ 181 (ذمع. د. لامعا. 797)] دصمتاطسك - 1[1ةظام قلاع 20ءضنسر وسن وسهلعدعتسام

 ملئ هدعم 0ع 71ء]06 عمهم ءعاماو فمعععدتكع ج 71ه]رميست»ءعا عبي لآ 6 //مدد4728و نحت هذطخ

 ]عيوب هعتمدتغو ممدصعم مهعععرجامجتم ةين تتح همدهتصتطاتق ة0ءلمدناتنم مرمماطعاومع ةص [عهلنغهصع

 5 ىمعازوصلذف - هعطعتلعط قلاع هع كللرتدعل 8 ءرن- ءازبموعف» لمقر وسل اهدلتنانمصعق 0ع

 ميمعقامساتو 1"جعاعتعمضتسس ءغ '['طعمدممطمستسا عز عاتق هسعامة(ةاتطاتق ءمل1ةعونأ ماد ءزلعط

 1101, مي:2» عل عرب قلن 8ءابر حصصم ... متمعطتتتقرو ننال طاقامستمم ذص 2011 هصتطاتق مدنمزط ءامع

 زيكوتع ةمعلمتستل هطكتممو ونسمع مدتهعمعقتطسك مدع عمت معمغو 001031 - 8هطعتلعط ل

 1كم مءامن - كمون نحن ننحلعدعتساج (تهلن غن مصعق هصم هانم هوا! ءوتغر ءا يتملعدعتسأح

 حاتوق جه 114714 جل0تاأدكو نأ هده هج كن“ ةعععوج يدغر عا طتع قط طلت جمر هع يتهلسضدعتساو

 حازهمه 06 طعالم ةدععم , عغ سملعحعأتسام ةهلتقق 0ع ةستعاتلم 127ءومو - هطعتلعط 161110

 رمد 7110711140 17 عزان ل عربي 7-ءلل-لغرو ه4 معمق ةصصم ... 1201اتتتقر 0111 50 هاتمصعتل كان[ 0م

 10 ةجترستا. 1 لعرد ءفعستسعمامستستس ذه (منهلعدعتساو (مهلن(خهصعف هج للعم ممرطعاذع ةانوععقاوق

 ءلئلتغور ذص كسّرسق امتأالم كنلامصاتتت 18 6260(0 1ع: 10ه متست»:ءأ ]ل147  عمدصتس تح 0ة:ةأن

 مرو ءاوععو 10 17 هنا [لهونين»س-عل-لاو 8807/66 اههلئاتمصعك معتستعع ل1 عونك ح 7508. ةطقمحعط

 طدقتغط كطت طتدنعو ءرصاسعمأ وعنق 1ص 201 هصعق ةهط قلتي 12 عم“ 0ءمن]# ءىمل] عءعاهكو
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 ىنافولل ةراضتسالا ثيحكح حرش »م1 هك» ةنس ىثوتملا ىماجلا نجا نب نمرلا دبع

 نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرفثو ةقرخ نيعيسو ىدحا ىلع دوهيلا تقرتفأ تيدح حرش وأ.

 ىوتللا ] ىدادغيلا رهاط نب رهاقلا ديع روصنم ىال ةقرف نيعبسو ثلث ىلع ىتما قرفتو ةقرف

 [022] ةنس قوتملا ىسوم نب ضايع لضقلا ىنال ةعرز مأ تيدح حرش همأأ [ 2 ةخنس

 مالسلا نبع نيدلا رع خيشلل سمخ ىلع مالسالا ىنب تيدح حرش 0 اًيفوتسم اًحرش 5

 لمتشم سيفن فّلوم وفقو مالسلا ىبع نبا لاق مم ةنس ىفوتملا ىفنخلا ىدادغبلا نجا نبا

 بهعذللاو ميدل تابجاوو ةولصلا ناكراو ىفاشلا بهذمل هماكحا ضعب ىف و هنأ الا نناوف ىلع

 كيج“ ىنبأ خيشال تيماصلا نب ةدابع تيدح حرش وأ“ ىهتنا هدامننعأ ىم رذحلف ةهفالخ

 نأ لعب نيودتلاب هدرفأ [ 15] نس ىقوتملا ىدنالا ةرمج نأ ند دعس نب دللا دبع

 0 0 ما او ولسلا يلف لوك وهو ”سوفنلا ةحبب بانك 3" هكترا 0

 وحق ماو" - عل - لأ: 460- ءآ- ”ه]رمعت: 8ع: قكقتسعا لف»سقو دصصم 898 (ةمع. 23. 0 عام 14992)

 طتمعطمنسعفو ءكم]]1ءععزام - 7509. 8طحعط طحلأغط عل - 1ةؤ(ذلعطقع عغو ءمدستت عما تألق ره

 دلت هدعس 2/:1/]ب مب« ءا لتعاأحتم ر نه 1ة5012 آ)عإ ءغ طمصتتق 7عأ ةاتقءعءرأهع 8500ء5قاتق معانات

 ةهتعام»ع 77 ر/لبرل. ع 7510. هطقعط طعلتغط ىآ11غةعمع هلأ“ ءاعبو متت عا هتلالق مط

 م01( مدعسو نتمع 01غ: 5ءمدسمطتتع كملمعأ اص هعماسةعتمأح تسقتلل ةععاجتس و (نطعمأكمسأ ذم

 ععراممعتمأح لسهقر ددعاتتق ممات]لاتق ذص ةعماسهعتمأمه ععقر ةتتعام»ع قات ل11 هت: قكآنل-ءآ-ءا ]ا

 8ءرن 1ليق» 80ج, [مصمم 429 (ذمع. 14. 0ع. 1037) دصمتتادم]. - 7511. 5كطقمعط

 طحلتغط © دصسس 781ج فرست ءمامتتلاتق ؟0م105زةةزرطاتق 1ص 12016 هصعطلت 01012 767*© 1. ء.

 رسسمأعم 2م هعر دتعام»ع قلطا*]/6017 1/40] عب لمع همصم [544 (ةمع. 11. اطآكدت. 1149)]

 رمت و. - 7512. 8طحعط طم( أط رر8ه ملزوم“ “6 عامر هوطسنت عهامتتاتك ذه 2010 صعالل :

 1:74 نستموسع ةدل تس عصام هسماتس عار ةهنعام»ع ظاطعتاعط طعم ءل- لأ: كلا - ءآ- :ءام» 18 لا

 ل ]نعا ظمع]لا#0 حم ءعظاحم حمصمم 859 (ذمع. 22. آل وع. 1455) دمعأتم. ةان: كال-عآ-ت لين :

 1[لنع ]نطعا] سكر جتغر معععلموسم عقغ عغ ج0مم(ه6ممعف تغتلعع ءعرصم] ءءاتطتتو متقأ ل00 ةتعأمال

 ذم ممصصتتلاته ةاماصأتق مرهعاتتم لص ظمكمععرد ةععامعم طفت( ءدعو ذم مجان ءعانلتق معععممصتق

6 

 ممتسمستف ءغ ]1ءولطسعف معععوتمح6ممتكق ةدعتممع ممهعوعتمأاتك ور ونسهع هةععامع 1لحمع86 هع

 يمض دعأدع ةمصغر طفلا نعلمحطتق ءقأر نه م0 ماع ءقكتعوقر 0ع ءزاتك 8[051[20(عارت 5علمضطتة 1185.

 1[لومعع زل]ل ع. 7513. 8طوعط طجلأغأط 0ط820ع+غ 8عم - عاود ةستخغرو ءفرصتطس علاقاتك 18

 ملت ممعس, نسحع لع 40)0ءا 1ظع»و- ءاومسقا هعتار ةسعامبع ةطعتلكعط قكطنع 21ه/ 674

 110011 6] عدو كم' ل عد قابض لمسته« قلعلفو ةصصم [675 (ذمع. 15. كدص. 1276)] 60

 نست عدس طلع ةعموجمأتسد عمعامكعتاب ممهاوسمتس أه !ذطعم 2عءازعا ءادوركأو حئاس] يدع (نهماتمسعأ 0

 جتاغع» ؟ءعطد معموط ءامع: ىرطعمرست(غاتغع دصتطتو دغ 182عم هسلاسس ةمعمسس 200الف“ ءغ امعامأأ
5 *« 
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 حرش هلو خلا اًسومش هتريرح ظفل ءامس نم علطا ىذلا هلل محلا هلوا ايش هللاب. :اوكرشت
 نم ريهطت ليزنتلا ىضنتنقمب رهط ىذلا هلل نمدكلا هلوأ هيف هركذ كعب هدرفا كفالا تيددح

 قرض هتردق رس نم رهظأ ىذلا هلل دمحلا هلوا ءارسالا ثيدح حرش هلو خلا هراتخا دف

 تيدح حوش هأ* سوفنلا ةجحهب هباتك ىف هركذ نأ كعب ىنيودتلاب هدرفأ خلا تاداعلا

 باولمل لأسف اهيلا اهعفد الجر نأ تركذ ةقروب ةأرمأ ىلع تدلخد هلوقب متتقفا م4 ةنس قوتالا

 اًيفخ اًرنك تنك تيدح حرش 61 باوجلا كاذف هبارعا نع لاوس وه اذاف ترظنف اهيف امع

 نب ىقايلا كبعل فطعلا فورح حرش «دأل © 91. ظنس وتلا ىوديفوصلا ةفيلخ ىلاب خحيشال

 ىنجرلا ىبع نيدلا لالجل ةلعيحلاو ةلقوحلا حرش دام 1. ةنس اًبيرقت قوتملا دمحم

 10 ةلمسيلا رش عم مما ةنس ىف هقيلات لوأ وجو 1[ زخعس قوتدلا ىطرتسلا ركن نفذ نإ

 ]نطء]]نه زاأهن: ةردتتك 182؟مو نست 06 ءفعاو ؟عجطاتتم ةعرلعأ ةاتك 132011313 50165 د73 1ع
 قوطوعع ءاع. 1لعيس ءمرصتس عمتمجتسس ذص 2013ه عم لري 1١ ء. ىرصعسم0هعاسسست““ 0! عادنط ءلتلتأو
 واتس مدعتتععو ممقغوسمتسس ةدتص ذص ]نطعالام ذلكم معماتل مغر ةئمودلمتا ةعصلرأم اعدعاقكأاو
 وتم زاد ذمعجتغت طمسم 1ءمرا نت لدحاأم ع9 ء]داتممتق ممعععماه ربات عدصلمو5 ءم5 كتعقحأكو
 ننمو مرهعاع» ءعاععمو ءاعوزغ ءاع. 10 يتوسع فرستسعسأ(ةعاسس ذه ه0: مدعم 15-207 1. عن

 ررااعم ممءعاسمتسسم 4“ ةعصمستغو وست زله ةمعامأتا: طدسك آ2)عمو نسل ءدع ةتتعدمم م01620036 ةانقع

 معاند هعامدملتمحستتك معهلتعع لادمستا كاع. طلع طمع نتموتتع 5ءمهتت هك لنق5ءالاتتأاو 3

 حس ذم آاتطعوم 2ءارزعا ءقدموركتتع معمم عوكل ح 7514. هطقعط طق  غط رز لك عاتسس ءاذص
 طوع]عأ فافم “ر يرسسعم معلم ذم 2016هصعسسر وسمع اه 1صعامتغ: ىرآلدم ؟عنطو ”ءقك“ ءاع.و
 ةسعاورع دتعم دعماتمستسم ركعترتا/-عل-017: 1110ه]ءعبست» عل ظظعتن لطل-ءآ-ه ملقا 17 ءزةسع]ر ءززتتز» امتنا
 [1ممعاتكجر همصم 861 (ذمع. 29. للم. 1456) رصمتطتم. 1ظهقءعلعتلسقو وسعت هط طلق ؟ءةنطتق
 زمعمزغت: 1ماعدحتغ ه0 دصع ةدطتغم ععستمسم كتسس 1هاتمرو ننم0 5 وعتنملحتم "ذك عاطأ لهكتنتلل 56

 بل

 لتحت. 1116 مودممصخسسم 0ع 1ه]1ئأ ةعوسعمسأم معاتتكو 0000 ءنسح طمقرب علقم ءاتو ءعنعر 106

 ةدتغ لع عيدصتسمتاتعدلل ذللتطم سضدلتمدتق ةمملومل. 11آهطعم طلع دطععجمدكتس >ة001تصت.
 7515. 8طوعط طق ل (غط ىرآ1عهصغم “ اورو ءمرصتص عماقتتاتق لص انته01610ه علال ىركانتلل 11 «ققانانق
 ةطقعمدلتكدم “<, هسعامسع ةطعتلعط 267: 111215 5 :«لور عامة و ةهمصم 960 (ذسع. 18. العع. 1552)

 رومرخاو. - 7516. 5طمعط طمعتك ع]-ةغ1و ءمرسسعم(ةتلاتك 12 ©1124108]02ع5و 82116601

 لق 0ل- آ -ة يعلن 8ءرو 7101م2 علو كقكمعد ةصصحتم 390 (ذصع. 13. آ) عع. 999) دصمة[110.

 7517. 8طقمط ءع]-طقسعءد] اغا زكع ع]- طهأذمه] عغو همسستس ؟ضادتلالق لص 1هدنان125 وىولللمم ءقأ

 مماعمامك معوتنع جك متمأ زم 1عم“4“ ءأ ىرةعدوعلع ه0 مععععس“ر ةحيتعامتع ك6107- ء4- لهنا

 10 67-450 -"ه]ررربمت» عبو ملغ 18 ء]ب» همر هصصم 911 (ذصع. 4. لسص٠ 1505 ) دصمعاطتم. 110
 مرتستسسم ءزمق هرطق ءقغو نم ةتسحسل تنس ءمتسسعماةتتم ذم 1هدكستلمتس رز ااوردتسع 12ز «“
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 هنو ةنس قوتملا نرع نبا ىلع نب دمحم نيدلا ىيحم حيشلل نيلعنلا علخ حرش «ها»

 ىذلا هلل محلا هلوا ه8 ةنس ىقوتملا ىوغبلا دوعسم نب نيسح مامالل ةنسلا حوش 1

 ركب نأ نب دومحم نيدلا ىفص هرصتخاو خلا كلملا ىف كيرش هل نكي رو اذلو فختي م

 ةنشا قوتملاب قاكسالا ىربطلا هللا ةبه مساقلا نأ ظفاحللو 8 ةنس قوتملا ىفارقلا ث ىومرالا

 ىفاشلا ئطساولا .كلملا دبع نب ىسحلا ىب دللا دبع مساقلا وبا مامالا خيشلا هرصتخاو 5

 بر هلل ىمكلا هلوا ةنسلاو باتكلا ماكحا ةقرعم ىف ةنسلا حرش بابل هامسو هحيناسا فذحب

 دحا نب ديحم نب لجأ ةلودلا ءالع جيشا لاق حالفلا هاممو مهضعب هصتخاو يلا نيملاعلا

 بيغلا لعأ ىديا ىف #4 ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةعقاولا ق تيأر هتباتك مامتا دعب ىلاملا ءانبلا

 رصتخم اذه لوقاو أرقا انآ حالفلا باتك هرهظ ىلع ابوتكم تدجو هيف ترظنو مهنم هتذخأف

 عقوو حالغلا فنا وه لبق نم هتبمس ىذلاو حالفلا باتك بيغلا ىف همسأ نولوقي ةنسلا حرش 0

 ميعاربا نيدلا ىضرو نانمسب ىكاكسلا هاقناخل ىف ةدامتسو نينامثو تس ةنس ىف هتباتك نم غارفلا

 حممم 886 (ذمع. 2. لآدم. 1481) ءبرسمودستأا. -ح 7518. ظةظطقعط ططقلنأ1' عادم ت:1عاصو

 يبرسصعمس أ( ةعتسك 0ع معاتطسع ءدعداعءوصسلتم ر, ةسدعام»ع ةطعتلعط 24ه 8- ع4 - 04: 110/ ه4

 186: لآ: 1 لمحملغ, جصصم 638 (ذصع. 23. كسل. 1240) رصمءتم. - 7519. هطوعط

 181 - 8عدمص عار ءفمسن ءمامعسسك لص كسصمفتال , ة10أ6»ع 1سصقست 12108عق7 عن ل1151: 18 ءع]عم#و

 ةهممم 516 (ذصع. 12. لآمعن. 1122 ) دصمءطتمر نسخن 28[1 هدذاتق عة: ةطرددم 180عمو وسن هسلطتم

 قلتسسس ةممععمت( ءغ مسلامس معومت ةمعلتسس طقطعفع عع. 1صتغمصعم اذطعت ءلتل عدصغ ذهر-ع0ل-

 16ه ]ترن 0 8 ءج» ملغ 8ع. مدتسسحتت ()مطتودع تصل (ندعؤكدع ةهوتت]أ صتتقو 0111 3220 3

 (ذمع. 10. لوس. 1323) هطتتغ - ظفطات قاد اءايعض» 1]ةطءاملامأ 1مذع»# 1:!؟ةلأر ةصصم ...5

 ردمعطمسصص - ةطعتاط ءأ آسقس كد عايد قكط0ه]/هأع 8عن- ءآ]رمعمت: 8ع كللا-ءآ -1:آ1]

 “ 72مم عطمظتكمو وست ةطعامتاهاعد 0ءاعتغ هغ يتامصعسم 12085 هارمم]ع 771 - هما لك

 هج 0*"ةعا  هلرال» 1145-181 دمع 171 - كييسسع# ذمهعتممتام  طمعمتغ طهعع ذكه: آطصحتتق 10عمو

 رستم لمصتستل لمرصتصم ءاع.  طورصعم علطسم نيستلفسس ءيتامردعم ءممكععأ 20/- ل ءاغأ دمعت أقتتت»

 ةارعناعاط 4ك7ع- ء0- 0عدم]عأ ل ا»عل 8ع 21هنمبجت»ء0 عت: للعنعا 11/1 - 8 ءبننن6 ]!1هلئلكتادم

 طمتناأو ءّرده ةهتماتممع: ؟لنو ةصومنغر, 1ئطحص ذم ءهلهستاهتنعو نسهع دهعمقع آلا عم'لعأ

 ةمصأ 604 (ذمصع. 28. لدل. 1207) حععلتغو ذم دصقمتطاتق ةقدععادعمسس دسسملأ ةمكتفتطتلتقو ءدتتوتتع

 حط زللز5 جعععمطسس ذمقم عدن ءهغ همم نطداسص 12/45 ه7 -ركعام]ب ذمكءعتراتللتل صك عتت. طععأ

 عع زل: 1[آمعع ءمتغمرسع ءىمستصسعسمسأهعتأ ذص قلعت مدت عقال  ةهطعت همدصعم ذه 00عام 0

 عمععوسمصتست 1/4 ا -ركء]4]ع ءعددع مءعموم0لعحتصأت ءعغ ندع ةمرستف همسهتهه51 ]ئطصصصت و ق1

 ءا-رك عاما هين 8تتماتم قدح ظمتاو ءىغ همصم 686 (ةصع. 16. 1عطع 1287 ) ذم ءمعهمطته

 5/46 ذص معطع ىضوسم» ب هع 860]خ-ءل- لا 1[ةلف» 8ءو 2101 مست» ع4 16867 هر
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 ةنسلا ىبيحم لاق ةتسلا حرش رصتخم ى ةنجلا داهمو 0 ةنس قوتملا ىربطلا دمحم دا

 نم معلص ىبنلا نع ةيورملا رابخالا اوفو ثيداحالا مولع نم اًريثك نمضتي باتك اذهف

 ال ليمج ءاملعلا فالتخاو هقفلا ىم اهيلع بترتي اهماكحا نايبو اهبيرغ ريسفنو اهلكشم لح

 نيذلا فلسلا ةمدا دمتعا ام الآ عدوا ملو ماكحالا ىف ديلا عوجرملا اهتفرعم نع ىغتسي

 5 عوضوملاو بولقملا ىم دنع اوضرعا ام مهبتك ىف اوعدوا امو رمالا مهل ملسملا ةعنصلا لعا مه

 لاوس حرش د.“ ناميالا باتكب ًادبذ يلا اهتع باتكلا تضرعف هكرت ىلع اوقفثاو لوهجماو

 ىأأ' نب كع نب دومحم .ديشلل نانقرو.هنغ ةباوجو هقعا هللا ليضَر "كعا نع "دايز: نب ليمك

 قموم ند ىلع روفصع نبال ةختسلا راعشأ حرت ها خلا خقيقحلا ام هلوا ىتاكلا رهاط

 الزر 000 قوتملا ىوحطكنلا ىسوماطيلا بوبا نب مصانع ركب لاو 59 خفس ىقوتملا ىوحكذلا

 10 ربهزلاو خغبانلاو ىشعالا رعت حرش «ماز* ' ىلقيلا ودعت ١ نبأ نب كيح نال تابيحكطش حرش «ةأ*

 حصصم 722 (ذمع. 20. لوص. 1322) مجمائأتا15 و ن1 ءماامرتعط 17711161-177 لا 1:011/1ه507 51/47

 17 - ظل ممدصتسمكذ ا. ل1101 ة-ءا-ويبنعا : ظطنع اتطععر ةصوحتكو دداتلاد ءمصاتسعأ ءدع 00ءاعتس

 مث عز (2ج0نز5همصقعمع عغ جلمم(مخغلمدتطتتق هكتتتطاسس ذم (2ه01هصعم ةنعام»تاهغأع مهمطعأادع

 معم]دانممو وننمهأعستتق 1]1]1دع طقضتس 0لت[طعت] مغعع ةماعدمغعو لتع(1ممعع مدهعتم»ع5 ءدماأذعوسأ ءأ

 عاماتأاد مهعاتعو ءدعممصاتمغو 0نتطانق ةطهتتللل2 م2315 لاتكتقم110ءعصاغأقع أ هدأ دتنالللل 1101م

 لمعيعمرتسسس هراستمستتتلتت ة0عاج1 باه عدو ءعأ ونتتمةان12 0هعمتأ1مصع دقو ه0 نسعرص ذط ةاةاانأتق

 مىمدعنعتك لعظمتعسلتق مععبست دعو ءقععتع صمص مماعقأل لك ءهعم هممصفتعأ هو م1020 5انتو

 نينطسع دصمز هدصحصص طصقتست لعد طقطعطفمسغو وتتتممع ونتتك طتاتواتق جتاتق ءدعمععتعساتقتا ءأ

 عامرتحس ةيستسمع ةينعام»ا(هغلق ءمصعععددتس (عمعطقسغعو صعع ص ]تطعتق ةدنتكق نصتلوتتقتل عمالاتلل

 حاطت] عصتصغو نتنهع 1ه1ع52و ةانمممقلاو عغ 1صعمعمتأاد ءئدصغو ناتتهع ءعحتامطمسأ ءغ دذص نتتاناتق

 2 مععاتسوسعملتق ءمصقعم([ءطقصأ. دحر: هماعر ءععم ونسموتنع !ذطتحست جط ءزسضسصسملت ج00 ةسعصاتق

 زدات سعال م1جعقازا] اع, -  ]مععمأاتتتل ها0[ع12 هدأ 8 ءةمررزاع همص[ءهدتمصتق 106ز1. ب

 7520. كطورعط همك م1 1ع عرستألو ءفمريصتنعسأةتتاتكق لص 013 عقاتمسعللتل 1174/1 86 270

 لع 472, كدأ لطلعده معمرتغسم ةلاو ءغ مععممصسمهستت» 064 عد عللزاستت. للدم 1هآ]توو 015[811ع

 كطعتاعال 77ه] »نا عرب ىلا: ظءرب للقغ 1 ]ل» 12م1.  آمعئمتغ ااه: (دتل ؟ءتاهه ءاعب.

 7321. كطوعط ءا-ددطنةغع عل -8ز[[عغو ءمدصتس ءداقتلاتق زلط هقكططتلو ةعاعو ةتتعامةثاطانتق م6

 لذ ون 11نوتر» 0هستسملتعم , ددتلعكم 287 0ورك» لتعام ءا( دصمم 669 (ذمع. 20. كسع. 1270)

 دجمناتم , ءأا لقت ا ءاب» لعقت» عزت طلبا 801ه1نوق (ءدصسسهاتعمو ةصصم 194 (ذمع. 15. 0

 10 809) ردمرعابم. - 7522. مهطمعط ءآ1-ةطقأ' طتوعقةغو ءمرستس عمامتتالق لص قتلا 01210-

 (ةاتمصتطسع ؟معادر ةسعاماع لاثتاع 1101 هتوت»: لل طق عد: م انغ ثمع» ظمعلبتال. ح 7593. ظاطهمعط

 ءازاع 151 - لدطم رع آكا - ال ةطاعطم ع ظ1 - كوط عزو ءورصتس عصاقتلالق 18
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 رعش حرش 08 01 ةنس قوتملا ىوحنلا ىرابنالا نباب فورعملا مساق نب ديحم ركب ننال

 ئقوزرملا_نيكم نب دا ىلع .ىال, ليذع رعش حرش, 0. ١ ىركسلا .ىيعس قال :نييلذهلا

 قارعلا ميحرلا ىبع نب دمحأ ةعرز ىال ردقلا ةليل ركذب ردصلا حرش د04 2 61 ةنس قوتملا
 ىطويسلا نيدلا لالجل روبقلاو ىتوملا لاح سرشب رودصلا حرش ها 2 هلا ةنس ىقوتملا

 هيف ركذ لا ةلفغلا ةنس نم ءاش نم ظقيا ىذلا دلل دمحلا هلوا كلكم 111 ةنس قوتملا 5

 بنتك نم راثالاو ثيداحالا ىم هل الفان روصلا ىف جفني نأ ىأ ضرما نوح ىم خزرجلا روما

 ةمج دئاوز عم ميرضتلاو جقنتلاب ىطرقلا ةركذت ىف كلذ نم عقو ام اًرركم ثيدحلا

 ىف رشعلا حرش د35 للعلا تابثأ ىف روكذملا ىذمرتلا ميككلال ةولصلا حرم ما“

 تانيب تايأ رشع ريسفت] ىف ةلاسر 18. ةنس قوتملا اشاي لامك نب دكمحا ةمالعلل رشحلا رشعم

 حوش دا“ ءاملعلا ضعيل ثلاثلا [ناخ] .دارم ناطلس لزغ حرش 0“. وشل لاوحا [ف 0

 4س هع, لاه نجامع ءغ 2همانعةأ, ةتتعام» ع لاتع 8 ءآ» ]1101 متت: عا ]7 زا ( يعج ((جةسصتصهأات عمو

 مدلعم 17 - ءلمسالم»# لتعأم ءغ مصمم 328 (ذمع.. 18. 0ع 939) دصمعأاتم. - 7524. 8طحعط

 ةطخنع 8002 عاز عاصر ءمصصسعماقتتسك ةذص فعصتمو 1210062/10ةحدست ,  ةتتعام» ع لاقتع 544

 دوزيم. - 73595. 8طقعط ةطتنع 8002 عأ]رو ءيفسصسعمأومتسق اص قعصتمت 1802/1

 جسعام» ع قلاتع ل7غ لاتدعا 8ع: ل1ه]عءعيوجت»تءا 11 ستئعءافو ةهمصم 421 (ذمع. 9. لحم. 1030)

 رسمرععنم. - 7520. 8طحعط ءع] - هد عر دق ععاأنم ةصتسخ ممعاأتق 0ءعععأ 0ءوععتمتمدع

 ءياطتاتعدتمرو ةسعام»ع قللطتع 26ه قلاتدعل 8عءن» 4كط0-ءآ- ”ءاف» 1" عقر ةهمصم 821 (ذهع

 6. لوم. 1421) مممجغوو. -ح 7527. 8هطقعط ءعادعم للنر دكلععانم حماسمتمتو» طعصع هن مدن

 ةاوطم معاسمعمت عع ةعممال ءطعمستس 0عوعتمأم , ةسعام»ع لء747 - ءل- لأ: كه اغر ةمصم 911 5

 (نمع. 4. لمص. 1505) مممعاتم.  ؟'ه]سصعمرو وسما زغد 1معلجتأ: آدتق 10عمر نتكت عم 05

 عسلغ دع عمدصسمم معوانععمتمهع ءعععلاقغ ءعاع.  (نهرستس عصمتوأ 31عام عمق اعدراتق 2 1206 4

 معو ععالمم د ةععامس(عع ه (صممع دممعطأ مم[ عجل تعوتتع 30 غءعوتراتق ن0 نط ءهصعاتتكو

 ةدللوغم عدلت6نمدتطاتق مءعممطعأمع ءزدموسع ةمعمصستم ع ]نطعسم هلل هدسست معاتأتقر ءغ نق

 لنانوعماعع مماهتتمر وسمع هرعت 1 لسة ءأا د (ه"ا ل8 ءلتغم طعععتتعم يىاعدمعأم ءعغ كتعلاو

 ةلسسا بيس دصتتلأاتك 20016غهصعساتو امهععأو ددصأك6 ع 7598. 8طحعط ءال-ةدل ةغو ءمرصتت مام انق

 دم مععععم ه7, ةسعاممع 1 دنلعم 11هلفم»و 1٠١ ع ىرطظطتلمدممطسق“ يفعممستسمغم. [ءعصاتم ءزدق

 1معاه عدا ذص هرععع 1/1!( ءا-ن1ءل, ع 7529. ظطحعط ءعا1- جعط عمر ءمصس ءمادتلاتق ذم 0عععم

 مددق (هرهمأ 0ع ءمموععوداتممع طمستمسم لتع عاععست زه0نعأر ةسعام»ع متعم 00ءانهستسم

 كات»نعل 8 ءنع 1عءسماممع]اعو ةهمصم 940 (ذمع. 23. كمل. 1333) مصمعامم. "[رمعافطتعو [ وست

 ءىعممدتنلممعس يصاتمعغع لعععيس تكدس (نمددمأ معجذت معتم ] , 0ع معطسق ءممعععوججأتمصغصت 0

 لاوس ةمععامماتطسم. ح 7530. ةطمعط عط معمل هس] مص لآ تع لو مست ءعمامتأانك له 0

 هسلتممأ ةل4 |[ 1فس] 111. ةهسمكمءتسسسو ةنتعام» ع ننملحنم متعم لمعام. ح 7531. هطقعط
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 ءايلوالا لاوحا ىف ةركذتلا لوا ىف راطعلا هركذ بوملقلا حرش #0 2فوصتلا ىف بولقلا

 نيدلا ىيح ةداهشلا ىتملك حرش + ملا فلخلا هل تنفق ىذلا هل دمحلا هلوا

 دومحم ىلوملا نأ ركذو تاقبط ىلع هبتر خلا ىذلا اندومحل اًدمح هلوا ىنيديالا فسوب

 5 ةقبطلا ىف هجرداو ةنيدملا لعأ ىلا اهلسراو اهبارعاو اهحرش ىف ةيكرت ةلاسر بتك امل ىئارغزلا

 نيدلا ىيحمل ةداهشلا ىتملك حرش ه*» ناميالا ةمدا بارعاب هامسو مورلا ىلا اهلسراو ةئلاثلا

 هلوأ م1 ةنس قوتملا [ىطويسلا ظفاحلا جياشم نم ناكو] ىجيفاكلا ناميلس نب دمحم

 ةمئاخو باوبا ةثالثو ةمدقم ىلع هبتر خلا ىدهلا ىوذل ةربع ضرالا فقلخ ىذلا هلل دمحلا

 رهاطلا هلل كيحلا هلوا ىدنقرمسلا زيزعلا ىبع نب ىمكم نب هللا كيعو راونالا دامس

 10 ديحم نيدلا لالج ىومللو الامجا مالكلا لداسم هيف كروا خلا تانداكلا ةداهشب هدوجو

 ع1- م1 طر 1جعنم ءمعلطست جللععاتم لع ''طعمدمرطتق. ع 7532. هطقعط ءا1- ءم]ةطو

 ]1دعاو همدعلطس جللععءاتم. 81عمامدعتس طسزاتق ![ضطعالخل دعت 41/4 هلط ذصتاتم هرعضتم 1 ات“ أ

 لع ععطاتق ه0 متعمو ةدصعأم5 معاتم عماتطاتق. - 7533. هطقعط عال ءمصلتغو مدحت 212115

 ص ؟مصصتسامسس ىو اللمه (ع هطعلاتعماعع ج0معدسصسك ““ر ةسعامتطاتق لكل12 16 عربا - (معقمو كلان

 ىرصتس عمامجتسم كه ةمعابتغ: 0 طلءدمر 1ةععنعع ممتطت ةماع]] ءعءاتتتس مئهردط عاوتاتتتل ءاعبو عغاس

 عطعتاعط (مهل1/ع20ءو كسك آاتطعع ذكذ ةمعامتغ: طدسم 1لعوو نسعد ءيعوطتسمع 0طعلتعم(عت

 جلمورعوصأغ ءاعمي. - 7534. هطقعط طاععاتنس جةغع1 عا1-هطعط 804 عغو ءمررتنتت عهام71115 18 0

 موعاعع ةمصصسلمع ءممالعقدزومتق : للوص ءةا طلعتق هدتقأ ل70 ء 2101 مو ءزدق 1عوعهاتقو

 ةدسعامدنع 7101 ة-ءل- ل: 7” 1:02.  طمعتمتغ ذاه: آطمحاعس 1هنتلع صمقاتح لتعصمو

 5 ونرتن ءاع.و ءهغ زص ءكمهدع5 لتنماضتطسطتق عمات ةسعام» ل[1هالهسس 710/110 ةمعل ت18 امدعامكادللت

 ةسععوعس 0ع نتلتطم 1هندتتلمع ءدجمدزكممع عع دصملوسأ ععوتصسسمات عدلت ةععت ماسي 20 01علتم عمق عع

 عمونع بنس (ععاتهع هكمممأ ةممععاسس ه0 طظسسصمعمو رساعتودع ممضفأل طمهترقتاغ كدت 170

 هقصتسعا ه] - سئ. -ح 7535. هطحمعط اع عءعاتسماعأ عال-عطعطق 0 عغر ءمرصسس عما 835115 98

 لسمم لسكلعس ؟مددصلمع ممعاعمر ةسعامةتطسق .كلو]نورق- ءل- لفن ]لها متست»عا عدن 507 ءمزرولتا

 1 /نيكز [اكلخظسأ كميرا كطعتلعطم] و هصسصم 879 (نمع. 18, ةآدن. 1474) رسمانطبم. 1هعاصتغ ذاهن

 [يدتتك 1)ءمو نسأ (ةيدت (ةصوتتقت>» ءدععصمأتسم دك م20ممكتطتتال ظعوكتغو (هن1 2ععام 118

 معتصم ءعاعبو ءغذم ممع[ منت ممعتسو عتمه قردتلح هغ ءمصعاطسعتوصعتس تس ممهتكتق ها ل7407

 زمهعتماوع ءوأ - قلطلما]مآر ع 1101, عتاتنءا ور لل - ءا- هتناس كمسم"ءعمتت#4 و (نتأ

 10 ءورصتصعمامعتمس ٌركح هرتسدتك ءهىقأاز آمنه 1آ)عمو نسأ ءيلماعماتمتل ةانقتال 205م ءعامطتلا طعالانتلل

 يعمامستتم مهمات ردمهست [عوامجتلا ءاع. و ءا نسهعقأتمصع5ك ددعامرجطعةزعمع ةديستسمااد» 720011
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 ىلامثعلا ديا نب دكيحم نيدلا لو خيشللو [ 1.١ ةخنس قوتملا ] ىلاودلا ىقيدصلا دعسأ نبأ

 امعم حرش ها" باوبا ةسمخ ىلع بترم ومو خلا ةيديص كفنملا هلل محلا هلوا ىفاشلا

 تابلضفملا جرش د“ 1 ةخنس ىوتملا ىوسربلا ىجماللا نامتع نب دومكل ىنسحلا ءاهسالا

 نب دا رفعج ىاو هأ. ةنس قوتملا ىلاديملا دمكم نب دا لضفلا قال ليضفتلا ءامعأ ىأ

 528 ةنس قوتملا ىقوزرملا دمحم نب ديا ىلع ىناو 6 ةنس قوتملا ىوكنلا ساكنلا دمحم 5

 رش ها“ ىرابنالا نبأو ه.' خنس قوتملا ىزيربنلا بيطخلا نب ىلع نب ىبيحي ءايوكز أو

 [1:/] ةنس ىفوتملا ىلحلا ىلبنحلا نباب فورعملا ميحاربا نب نمح نيتلتلا مكح ىف نيتلقملا

 ليكام ىسوم قا طظفاحلا مامالل رصتخم لمهملا نسحلا بسنت ىف ليملا حوشلا مز

 تيدح ىف ملسم نب نسح ننس هيف ركذو [همأ ةنس قوتملا ] ىلايفصالا ىنيدملا رمع نبأ

 نانلا حرش 0. خلا هدابع: نم ءاش نم صتخي ىذلا دلل سدململا هلو ةبرشالا ىق ملسم 0

 11ه115 لء747- علا - لف: كلم]ءمجات» ع4 8ءرن لكق'م0 هك ه01 ]8 10 ءماضقرو [مصمم 908 (ذصعم 7. كدت

 1302) مممعدم] - ءغ ةطعتلعط 717*ءغ - ءل- لأ: 2101 ه7:0»1 ظعءت: كاسعءا 01]ررما»دغ ذطقتكهم

 بيزاتك ءىرضسعسأدتتتك ذأج ذصعأمتغ: ظهسق 1)عمرو نست جعاعوصتادأع لتماتمعأسق عقأ ءاعبو ءغاذم

 نيتنموسع لتةزتمدزأت5 ءدأ ءيرتام. - 7536. هطقعط همدوستسسُم عا-جحهرسسق عاد طقةمقب

 يردستص عمامرعكسك لم 10عمق هطقعمسم»ءعو ممصتستسا طلعت مدل عطعمصس , ةسعام»ع 11ه/7140 17

 0/167 طرب لد ءءمغر ةمصم 938 (ذصع. 15. ةكسع. 1531) مطماطتم. - 7537. هطحعط

 ءادددم هع لط لط عا( ع ٌةغو ءمرصسعمادعتتتك ذص همددتسد ةنمععلهاتعم 210/4070ء/ ذا لتعاأهب

 ةسعامرمتطدخ قللت هلأ قل اردعا عبي 271هأ,مدوت»ع4 ل1 اةضغر ةسصم 518 (ذهمع. 19. 1” عادم

 1124) منورانم - لقلب لماع" قلاتدعف ظ8عرو 21ه ميوتسعا لا ه]]مع (تئدستسملتعم ر ةصصم 8

 (ةذمعم 1. لول. 949) ددمعانم - . لكارأ ل78 قلآةد»نعا عي 21هأمد»ت»ءله لل ءتعانءافر ةمصممو 1

 (ذمعم 9. لوم. 1030) مدمعانم - كاد 2مطم» 6 7” هلع طعن كلغ 8ع ءازارعاقأا 1 ءاد“أ دو

 ةهمصم 502 (ذمع. 11. كسع. 1108) حمران - ءغ ة1أ:- ءامبااتو»#. - 7538. ظذةطقعط

 ءا-ددمءآوغءأزمر جرععاتم ]1هنه لسمصتتس هعسل1مصتتس ملوعءمصاتست» 0ع زتعرو نسمع 20 قلسقق

 ممادق ممهءانممعم مععت6ت همعصمأرو هسعام»ع ل10, ميوتسعل اعبي لا ليف»س للا ءاخ, ؟دلعم 1ان-عانمهطما#

 للعم ءغ ةمصم [971 (ذمع. 21. لسع. 1563)] رممعطنم. - 7539. ظا-هطقعط 11-216 -

 اعوسس عار يسسعمأمعسك ةطقمادطتق لع ععمعمل موته 1ظممم»سن هععاععأاوو ةنعام»ع [سصست

 رةفطنع قطر ةلودع 21ه]رمتست»عاف عبي 0م" 21 ءلقنعغ ط؟/هل غر [ ةصصمم 381 (دمع. 4. ثق

 11835 ) دصمعامم ]. 1م طمع بيفبسرعملتم , وسم زأه زمعتغ: ةهسق 12عمر وست عري ةنلغمرتطاتق

 دالك عمه نسمقس ؟دلغ معمعععم ءععمعمو لتعاتمحتا ءاعبر ةسعامستاهتعس طمقمتت 8ع» لل0د] نو ةص80

 مولتن مدمع ىر2/هه/ن» لع ممانممتطسع“ لععوتطتز6 - 7540. 8طفعط ءآ-مقق ملأ ع ةطتو
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 ديعملا ىدبملا هلل دمحلا هلوا ىشكلا نيدلا سمش ماسالا خيشلل اوهبتنا اونام 'اذاف ماين

 خوبيشلا ىلع ةءارقلا طرش 57" . خلا ءايربكلاو لالجحلا ىذ هلل ىمحلا هلوا ىسراف خوش وهو

 [ه“ خنس ىقوتملا ايندلا نسم دمكم ىب كا رهاط نبأ ىناهفصالا] ىفلسلا ظفاحلل

 5 10 ةخةنس تام ىدادغيلا بكانأ يد ىلع ىيدلا جان خيشلل دلكم ةيرصنتسملا طوش ها“

 عودت و نانجلا جوباصمو نانجلا جتافمب هنيهنو لاق خلا هدايع ىلع 5 نمل انج هلوأ

 قوتملا ىفنحلا» هذاز ماماب :فورغملا اركب نا ني. ىمكم. مالسالا . نكر“ ظعاولا + ماماللا ” مالسالا

 ننس نم خموظنم دوقع هذيف عببخ لاق دلكم 2 كتاوقلا ربخك سيفن تانك وثو ميز“ خمس

 لما لافطأ هب نقلي ام ىلوا هتاف ىيدلا ءاملع نم. ةمدالا بنك نم .ةدقتنم نيلسرملا-سيس

 10 اًحرش ىلع ىديس نب بوقعي ىوملا هحرتشو الصف نيئسو دحا ىلع هبيترتو ىهتنا ناميالا

 ءىرصس ءمامجتسم ذم ملئ مصعتس : 1طمدستصسعس هدكصتسمغاو أ ونتتقصلم دصمتسسأتتكو 320 11

 مععمعمصطتعو ةسعام»ع ةاطعتلعط ءهغ آس كزعسم -ءل- لف: 72( ءعاع)ت. 1 آمثتمتغع اكدت اطرد 10م

 سوولمرا ءا معودقه ءامأمرأ ءاعير ءغ جل مملممعتس جق5عع]دبنتتس 1ماعيامرلق هممت 6هصتع ءمتع

 مموزطت5 عوام - 7541. 81- هطدعط رع 11 - 2 ععذصو فرست ءماهكلاتق ؟ءأ 06

 وسحلعدعأسأو (2جهلن 1م صحتتص. (نهرحسعماهتأاتق 0عاتكأ كانك رو 0101 187 7170 مبم ننطتتتكدت ءأ ذأ

 ةمعرمزغ: طهمق طلعم مهدعمت(نلتصع أ دصهز ءةاهنع مرمعلتام اع - 7542. هطمقععغ ءع]-

 ءاعاجةمأ هامه ظ8ظ8-1هطموعنلعطو يفصلتنكمرو ونسح يدهن [0ءامرمتطتق 1عععصلاتلت عقار ةتسعام»ع

 النظام [ كاد 1نلق» كلآرتضعل 8 عرب 11ه]رمضتسعا لل ونمل ءا-لتتبأ آطومآق] , ؟نلعو 57

 5 لتعام [عأ حصصم 576 (ذمع. 28. ل1هن. 1180) دصمدنانم]. - 7543. هطومعغ ظ1- 11ه ةغءدمح

 هزم( ءغر عملتتتم ر سه ذص ةعطمادسس 71087 هو2نءا ةصاسداتت ر ةتتعاما" ع ذاطعتلعلط 7(1-عل-

 ل1: عدا كلتزءع» ظمعجا ل402. ةهمصم 674 (ذصع. 27. لسدص٠ 1275 ) دمتم. آ'ه]طسعصسو ننس

 زام زمعترزا: اطدسلعمت ءألر ننأ 1ص هعر05 ه05 طعصعطعتقه عا ءاع. للهدستصقمكأو اآهواتتأو

 انضم 21 ماأ], ءهأ-زندمتن مع 021ءومطا] هل -زعبمم. - 7544. هطتع'ودتغ ءآ]-1ةلقسسو

 مءاتعزم ذكامستعمر هسعامتع آسف 18مزتن ادن / مهرب 1101 هنستسعا اعرب كطق 8 ءزب» هد مدهتمتع

 لمص ءعاتاهرم ؟نلعم ةطسوسمملع]ب للعام ءا ممصم 573 (لصع. 30. لدصم 1177) مدمدعاتم. 10]نتدعم

 مرتع مدان ذم ةععمعأتماح تمقست ةععاتمصعد 015 عاطساكتست عا دصتل (متعاتسس ه0هم0[ةغلمصتتنت ]نات

 , ملعمتسم دطأ منعام»: [ظآمععر ةصوتاو همصتلتخ ةيصغ هجلتصع زسصعأم 06 ملت( هصتطاتق متم عاتق

 1ءعدغعمرصتتص ع ائطعتم 1طسصمتسمت" نسل ءضملت(خممع دعصانتت» للك صفتانلال 1هع]):[هدئاتنت كانت 0ع]ءعات

 10 يمععوأاتق. ظعمعع6مصاتعستسسسق ]نطعت“ ءىغر نسم ماعدت 80عاتست» 00؟عصخنت. 115عع ز]]1عي

 (ومرصتس ءعمامتتمع ذص دسص ةعتردععممأ ا0[آه11> 7”معئ5 عب معربة م78, ةصصلم ءءء 1001:[انلتكب
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 حرش وجو ىسموولا ميعاربأ 6 ىشخي نب ىشخي نب ىيحي خيشلاو ةنس ىقوتو اًديغم

 ىنوت يلا لوصالا لودصأ للصأ ىذلا هلل دمكلا هلوا ىلع ىديس نبأ حرش نم رصقأ جزم

 170 نس قوت ةحورش مظعا وهو نيدلج“ ىف ىدنفا دروقب فورعملا رمع ىب دمح دِيشلاو ةنس

 وتلا ىرقملا ىربعجلا رمع نب ميعاربأ نيدلا ناعرب خيشلل عيسلا تاارقلا 3 عرش ماعم

 هك خنس قوتملا ىومحلا ىزرابلا ميحرلا كبع نب هللا خبه ىنيدلا فرش خيشللو نز*“# نس

 رابخالا فرش اما. .ظغيلوصأ- .باوبا :ىق::سرغلا ركذ لئاسم ةيفا ركذي ل "ىسح بانك وهو

 ىدادغيلا بيطخلا ىلع نب دجا ظناكلل تيدحلا باككا فرش وا” ملسم جرخ سم

 نف ىف هتافلوم نيرهف ىف: هركذ ىطويسلا نيدلا لالجل ةفالخلا بصنم ىف ةفاضالا فرش 08+

 [1.] ةنس ىقوتملا ىمالب صلختملا نامتع نب دوم ىكرت ناسنالا فرش 081 - ثيدخل

 1م. ةنس ىف هغلأ قارقلا نيدلا ردب خيشلل ردقلا ةليل ءايضب ردبلا فرش هدأ تاقوالا فرش هد.

 تدزانتك عىرسصعمادعتسك هأتلتك 20 لتقءعملسمسس عون - 8طعتاعط 707ر6 8ع 7”ه8]:]1 8ع

 1 ه8]يع]ر عن لطلبك طاق ةسصم ... 1201:اتللك و ءانتز انك مرضت عمامعسك (ءدعاتسص ةلدطتخعاستلا

 طوطعأ ءغ طععوتم» يرسسعمامستم 157: كءيرر 01 476 يغر ءغ ذاأج امعلجتأا: آصسق 12ءمو وست

 لمص لحس عمغو معلتسم رمرتصسعتمأهدننن» لععلتغ - هطعتلعط 2101 هبوتنعلا ل عتن 07ه“, ؟دلعو ("4

 1/ عربا للعطتك ءغ ةصصم 996 (ةصع. 22. اللوم. 1587) 201115 و ءاتزانك 011165 ةكأ اتق 00 طانق

 ؟ماستست متطتق ءمردر»ءعطعمفتتك هددصتتتتل دمهجعتسس اتق يأن ع 7545. 8طتعمخأغ 81 عا1- ءاعت ءوفأو

 1عيع5 زمكاتادأمع 0ع ةءعواعم (نهمهمأ «عععمدأتممتطسقو ةسعامضطسق هطعتلعط 807:1(: - ءل- لأ

 11" عيا 8ع: 0م“ لم'[مر»# (نة»ممأ آطععام»عر ةمصم 732 (ذمع. 4. 0ع. 1331) 2050و

 ءغ ةاطعتاعا» كة عسءرك- هل- لا: ط1 :طه16ه7]هأب ا ءرن قلل - ءآ -"ءآبا» 8 "د8 11 هدروعتم#ر ةصصم 8

 مع. 30. لدل. 1337) رصمءأسم. آتطعم مئهطدطتقو ذم نم ن13عقاتممعق طمص 01111111110188

 عمل 2ءرودع زم ءةررتكتطسقو ونسمع مهتم عتمأد طسزسخ 00ءامتمدع مهعامسأا - 73546. ظذطعععآ

 ءا]- حاعطاط ةعر معدعمأمصاأتم ه0( هصحسست م00 3أه ع( ممععودو. ب 7547. 8ظطععع# ةق'طقلط

 ءادطح 0 2( طر مجهعقادساته ةه0لن( هدم هس , ةنعام»ع [آ1ةطام قلآ»»: ا طعن: لكآقغ 17-1115

 18/1- 86عج1/0408. - 7548. ظهطعءععأآ ء10-1طق #1 ءعغر ءعاقتطتلم مءاولاتمصتق 0ع طظكطمل 1! هغنق

 لنودتن(منعر ةسعام»ع لعالا - ءل- ل: كمر ءرى نست ]تطعاطسس ص ةملتعع ةهترامصتس اماعت' 05

 معععممعغو ونسسأ لمعاعهمحتس تنهلل(همصحستدتتد اعمعامسأا - 7549. 8هطععع# ع] - 1 صققسي

 ءءامتكلم طمستمتقر, ةسعام»ع 31ه]يتنتاثا عنو 0( تضر ةطءامغغ ىوممستممهأم ءأ دمصم [ 0

 (زمع. 23. كتل. 1533)] مصمم. 1نمعلععي - 7550. 8كطعمعك ءع]-ةسعةأر 2 ن8

 (ضممرسانإت. - 7551. 8هطعععل ء] - طعلقعر مموعقأممأتم طسمقع ]نعع زص ممعأع 0ععمعأت

 ةرمرسو تكدتصعمق. هكطعتاعاط 282 عا» - م0 - ل 60من هسمم 987 ( زمع. 23. 1"عطع. 1579) طسمع
 نى



 دل

 ىال راونالا قراشم رايتخا يف راهبلا فرش مد“ خلا ةمالا هذه فريش ىذلا هل دمحلا هلوا

 ءالعلا ىنال فملسلا فرش «هد* ها ةنس قوتملا ئوحكنلا ىقلام ىسحلا نب دكا رقعج

 فرش 52 شويجكلا ريمال هلمع ةسارك نورشع وهو 881 ةنس. تام ىرعملا كلا كيغ نب دجأ

 هلوأ 'ىئرقلا وبلا هنأ :سابعلا  ىأ "نيدلا , نيس: خيشلل تايددعلا :فوركلا راوساو'" تايلّيكشلا

 5 ىنغلا ىلع رقفلا فرش هدو ْخلا تاّيتوكلملا كالفالا فئاطل رارسالا ىبب رادا ىذلا هلل حمل

 جرفلا ىال ىفطصملا فرش 1 ةنس قوتملا ىذابالكلا ىمكم نب ميعاربا فقحسا ىنال

 وبا ظفاأل وهو دكيعس ىنالو [501/] ةنس ىقوتملا ىزوجلا ىباب فورعملا ىمحرلا كيع نب ىلع

 م0 ةنس تام تادل## نامت باتكلا !اذهو [ىتوكرذلا] ىروباسينلا لمح نب كلما دبع كيعس

 ديعس نبال ثيداحالا بتك ىم ةوينلا فرش «م»» ىرينمل ةيسرافلا ةذغللا ىف مات فرش هد«

 10  ةرشعلا لئاضف ىف اذك [هركذ راملا ىتوكرخل] ظعاولا [دم] نامتع [نا] نب كلملا دبع

 نط فسم مماتتغو نست زأه 1معزمتغ : آدم 10عمو نست طسصع مموتات] مست 01 مصتاهأع هنصقك11 كاع.

 72552. ها ءععل ءع]- طاط ةعر دصمز ءةامق ][صصقع ةراعمل ءةءعوماتق لع ءاتنععصملتك ]سستم هية طاتقو

 جعام»ع للتو لهنركم» لتضع ظورت-ء]-]رمعمت» 110ه ع7م (عدسستسهاتعمو ةصصم 7285 (1هع

 17. للور. 1327) سسورعاسم. ح 7553. 8طعد» عل ءا1-هعا علو هءعادتطتلم درصمز هدننتس. ؟ةقاصأت

 عععرس ؟ه]اذمرتس 1هقعاعتلتو نتم5 كلت 1ع: ىلآتنعلا ظعتت لطلعلاعأت كلهم ة,  دصصم 149

 (ذمع. 410. الآه. 1057 ) دسمعغمستتقر اكصصتتتم عدععطءااتتللا)7 012 م0111. ع 7554. هطعع علل

 ءآدوط هلع وز 1:عقخغر مهعقامسأتم 1ةمصكصتت] ةتتاتنلت ماعاقتناتلال عا ةتتعدصت 11(ععدماتلال 1110

 رمهعمكتعماتسس و ةنعامرنع  هطعتلعط 2110118 - هل - ل11: ل17 /هااناد #لاآد»ءا ظتتق (007"ءو]رف

 5 ]معزمزاغ ز(د: آرهتتق 1آ)عمو نسأ هع حمعوصمصتتم ةماطهععهق ةدطغاتلعق دسسصلمعمس 1مكتعتطتلتسمل

 هكرمعدسس :عرعاتأ كعب - 7555. ظهطعءععل عاد [دعرمر معمعداممأتم مهتم ءضاهأتمق 015115 م13ع-

 1عمعوملهعر هدحتتعام» ع لكاتأ 1:* مع ل1" (لبات» اق عزت ال10 متنتت: علل لك[ ط ع لتنقر ةلصطقم ...٠ 12101110, تح

 7550. هطعععل عا -درصسعأم1ذر عامرتج معممطعأمع ءاععاتو ةتتعامرتطاتق 41 اعتمر لل: لق ءنف

 لكلا - ء]- ”هآيرسعتنو ؟حلعم لطب - ءازمسس# لتعم ءعغ دصصم [597 (مع. 12. 0 عا. 1200)] 15010

 عم [1ةلخت كقكادع هه10 قلاءا- ءآ - دمعات ظورج 81ه هسسعلا الغ: لنا # | لكم [مأق ] , ؟دلعو

 لقت ىكمأل لتعم ءع مصمم 406 (ذصع. 21. لاتص. 1015) دطمئاتمو ءانزاتق هرتاتق 0ا6 "ه1

 مرسم ] ءءاتطدسص ع 7557. هط عد ءق-مقس عطر اطعم ءءامتك1 لت صتق 0ع المعجم معكذأ أوو 0

 1/1078. ل- 7558. هطعععل ءع] -ممطم7 عار ءعءاقتتتلم مدمزرتط عاقهع. آطتطعع ه0 معد

 140 م06 هصدتسمسس  معضاتسعمت , ةتنعام»ع لات ممأأ لآل -ءأ - جعأن]: اظعنا |[ فقاذق] 0|

 [ 1 ه]رمددتعل ]1كم ناع]ل] (نههقمدمكممع م[ىدرصتم !هساحأم]. آه نستلعتس ذص اذطنو 7

 67ق- مو]رمر»ءا ذ. ء. لع ةتعطتك طع لعععرت مصورتط عامتضتست ]عوام
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 ىلع تالجسلاو بتكلا ىف ىضاقلا دنع ةتباثلا ماكحالا تبث ةيفيك نع ثحاب ملع وم

 ةباتكلا ثيح نم ماكحالا كلت هعوضومو لاكلا دوهش ءاضقنا كنع هب جاجتحالا حمصي هجو

 رومالاو تاداعلاو موسرلا نم اهضعبو ءاشنالا ملع نم اهضعبو هقفلا نم ذوخأم هيدابم ضعبو

 لعيج دقو عرشلا نيناوقل اًقئاوم هيناعم بيترت نوك ثيح هقفلا عورف نم ومو ةيناسحتسالا 5
 [ىفنحلا] ىرضبلا ىيكي نب لالع فنص نم لواو ظافلالا نيسحت رابتعاب بدالا عورف نم

 ريغصو ريبك بنك ثالث [ىفنكلا ] ىطورشلا [ديز نب] دا ديز ىالو [75] ةنس قوتملا

 مامالا دمحح“ نب دجا رفعج ىالو ةنس قوتملا [ىفنحلا] ركب نب ىيكلو ةنس قوت طسوتمو

 رصن قالو خلا لجو زع هللا مح دعب امأ هلوأ" ادزج نيعبرا ىف ا4 ةنس قوتملا ىواحطلا

 [5.] ةنس ىثوتملا ىدنقرمسلا كمكم نب كمحا رصن نأ مكاكللو ةنس قوتملا ىسوبدلا 10

 7559. آل دد ء1- طم ءأتغ >6« ءل-وز1ز11124.غ 100امز03

 ءغ جعامضتسات مانتط]1أ عمدت:

 [ركمعع لمعطتممو وييمعرتغأ 0ع مهقمصعر ونسه 0ءعععأاو ءمممتسم زهلتعع ممظسمدأو ذم ةعتماتق

 هغ ةوموعمماتم ءدعدعدصلد ةتمغر زاه مغ هنو ءماهكم دع تك 0علسعأو 20 فعدم م22 عععمأتق

 عدل م عدم ممعسسم ةدصمعكتممع جطقم] عملهم ءمرصد»ءمطفتو عغ ةامطتلتكم ةزك6 0 طر ءءاحص 00 ءاعهتمسدع

 لعوععام ذلله ةدصغرو تهاعمتتك ةعتمأم ممههلهملد ةدصأ“ ةلثع رسمك ءاعدعماأو ع زادعتقمتن-

 لعمغموم ةلثح ع 0هءاتمه ةانتلت ءاعودص(هدتكرو هلته دع ءعوتلتق دقن عغ فصعد عاملتصع ؟عععداتق

 هلتتمودع معطسق مرمطوطتلتطسك معاكم ىمصغ. عءعالمعأ ه0 مدماعق زسدعتممهلعماتمع ةععدصلةعلقتو 5

 ويهاعماتق لزةممدلا6 زك جموس ءعمامرتست 1مقانمعملو ةامطتأق ]عيله ءمممعماحسعه عقار أ

 1ةماععلسس ذم ممعاتطسخ مطنله]ووندع ةععيصلمعتك مست ععمطتعو مةالممع ةععتماتمستق ءآءعمصأع»

 جلسصتمتةدصلحع طقطتلوب. - طعسسخ ونيت 0ع عي ةهستردتغر ؟ظدنغ 1:47 ظء» 7”هلببرع 681+

 [1[جمعظام]ر همصم [245 (أمع. 8. قمع 859)] دصم»اتتنقر ءأ قكانن 220 كقكادضنعل [ 8 722:0]

 همم( [آظحمعطأم] ر ممم . . . 20:ةنتنقر ("عق ]زطعم5 0ع عد ءمص ممفاتتاو 1118 0عللار 1012

 ع( دصعلتسم. طلع ءدلعس ةععموعصتمع 7”هقيرم 8 عنو 8ءب» | 1آآهمعاأقه]ر ةمهح . .. 120115 بل

 آخ قاع لما/م» قارت»عا 8ءج 27101 مردجت»ء4 16]رامغو ةمصم 321 (ذصع. 1. كهصع 933)

 ميمعطسمو ىتزانك ممل ةمعتمغوم 1مهعاعتلل ذأم ةمعتررتسم( : 8عمعسصتمستم معهعسست أ(! عملتق. ةطرهتسل عانت

 لرعدم مماعمو ءغ دهعمسك تاع, ب لاتع 2العقر» 12ءانتئععر ةممم . .. 1201نان5 ل 2طت]هقمرطتتق 0

 ار ل65" ىالدسعا عي 2101, معسب»ع4 هك عسم»ءم»08, ةمصم 550 (ذهع. 7. ا١آهمأن 1133)
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 ةعبرا ىلع هبنر خلا مالعلا كلملا هلل دمحلا هلوا ىفنحلا نومدغبرلا نيدلا لالج ىضاقللو

 عفر ىذلا هلل كمحلا هلوا طقسلا هاهم ةنس قوقملا ىاولكلا ةمدالا سمشلو الصف نيرشعو

 دكتو ىذلا هلل محلا ةهلوا ىدامعلا نب محم نيدلا لالجلو حلا هردق العاو عوشلا ملع

 معو ةنس قوتملا ىفنأمل نزام نب رمع نيدلا ناعرب طيتملا بحاصلو علا ةفينملا مالعالاب ضرالا

 5 ديحا ركب ىالو ةنس قوتملا ىانيغرملا ىلع نب نسح ىنيدلا ريهظلو ديهشلا مكاحلا ةدِجلو

 ريهشلا ىوسربلا ىمورلا نوطالفا نب سدمحكلو ةنس قوتملا ىفنحلا فاصخاب فورغملا ىلع نبأ

 اًمدقم ناكو 21 ةنس تام ىرصبلا ىمارلا ىيحي نب لالهلو 1. ةنس“قوتملا هداز نوطالفا

 روصنم وبا باجاو دحا هقيسي مل طورشلا نأ ةفينح ىنا بعذم مججرت ىف ىاجرإل هركذ هيف

 نركآوفلاو: ,دوهعلا بتتك_ ,لما, ىم لوا معلص قتلا ار ترا ىرائدادتعبلا زهاط نب ارهاعلا اهيع

 10 نب كنمحم ىصقتساو هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنا نب ىلع طخب ةلبا ىراصنل ةذع اهنه

 هباتك نم ىواحطلا رفعج وبا قرسو ىجئاشلا لوصأ ىلع باتك ىف طورشلا ىربطلا ريرج

 مجمعاسسمق - 1ك006ء2ع لء7467- ه0 - 04 1ع لعن [آدمعالتمو ىكسّزادك اتطعع ذه ةصعمأغ: آطهتنق

 1رعمر مءعأ هعلعمأتسدلسسم ءاعبو عا اتص ؟لمتمأل نتهاتم» 5ععالمصع5 0لكزقانسه ءعوأ ل ق7 مرسو

 6عقمقروتسعا 1101م8 ةدمصم ... 1ه0متتتقر ءدزاك ]لطعع ى2ع7 صفق صماتق ءدغ ءهغ زأذ ةمعصتغات

 لجنه 1)عمو ودك هعلعماتمس ]عونه ةنقكنلتغ عا ءزده لس جتعام2(11أع همه عاع.

 لو]اي]- ءل- 0ث: 171ه] م70 ظعن- ءاآضسفلفنو وننت ذكج هدمهدك قات آطمسك آلعمور نسن (ءععدتس

 عائيمتم حلالع ظضمتاعع ءممفاضتتتا كاع. -ح 80[ - ءا- لأ نم“ ظعتتن كلة [11دمعلتام

 ]زطرخ 716741 جسعامد» و هسصم 249 ( مع. 24. 1" ءاع. 363) مدمزنكتتتك لع عءزاتق ةكلاتق 20/7 - 11

 5 777 - 81, ء]ارأل ب اله م]را»- هل- لفن 11هعمهتن 18 ءنن لآ: 21ه ج]فرافينقغر ةطقف ... 11201[ ان115 ب

 لك ارت 18 1]6:» ل1760 عبو ىلع [آهصعاتاحو ؟دلعكم 22/د؟ن_ي لتعطاتخق ءغ ةصطم ... 1201:1115 ب

 1101 متروترن علل 16د: الرا هلنانا لندن دلة عمن رو ؟دلعم الرا ءعانئسععلع] لتعامع ءا دصمم 937 (ةصعب

 25. ثكسع. 1530) رسم نحتك - 11:14/ ظعت» 3” هلررع طظغةرمقغ ظمعت»ةى ةسمم 249 (ذصع. 24. 1” ءطقم

 863) ررمجعاتاتقو وانك ةصاعمأ عوقمستته هءاعجم5 مهعععمدأا.  لكممزأمق ذه هرعتع 1 ءتزأأب ة»تهلسأرمأ

 لق: 11ه4/6 ذصععترام و ونتم ةععادسس لة 11«ةركمع 0عقعملتغو ةصغع ذلطسست حلسضصننت 0ع طقع

 حرتاع محتال سنص حلطست ةعئترةزهدع ةامانتأا. تع لقبي 71هد:عتأ“ كقللل-وآ - ارق“ طعنا "1غ"

 معالم #0 معوموصعم ؟ءللتكم طقصع ههتصتمصعتس عم معظبامغر نسمل مضورنأط عام رتكتتلتتلا 1155

 1410 لئعتاور نست ؟0ءعلععو ءأا ممعأام 1ععلقدءاو نطمتتلل 5. ع. مآمتج سس (ئطعتعتممستق 0طهااهعو

 وننمع ل/غ ظعءعر» 488 178. ىدأ آد عنق معممتغكسق هزار ةعلمأم دهم 081: عطوكر مهعااق عوام ع

 1101 مترورر» عل ]2 عزرا ل ع»أ» 1لع»# هدصصعتت لمحسص عمامدننطت دما عععس اص اتطعوم ه0 معتنسعأمأق

 ىك7مر41 مصاععام ءقلطصلععع ةاساستغو ع وننم قلبو لمركم» 1'لمممت ذللح ةتصصتراتتاو نلالقع 10



 اي

 تا

10 
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 فيئاوملاو طورشلا خيش هدعب ءاج مث ىأرلا لعأ ةجيتن نم هنا معربخاو هباتك هعدوا ام

 فتص نممو فيئاوملاو طورشلاو .ءاضقلا بدا ىف فنصف قريصلا هللا دبع: نب ديحم ركب وبا

 ىسيباركلا ىلع وباو طوسبم اهيف هباتكو روث وباو اًعماج اباتك هبخ ىلمأ ىنزملا طورشلا ىف

 ىاهفصالا ىلع نب كوادو مهطورش ىف للختلا نم ىأرلا لحما بتك ىف عقو ام هفيلأت ىف نيبو

 ةنبآ همتاو طوزشلا نم متكا نب ىبحي ىلع هباع ام ركذو ىفاشلا لوصا هباتك ىف حرشو

 ىهتنا ىفاشلا نمحرلا دبع وبا هلبقو اًلوصفو اباوبا هيبا ىلع دازو ركب وبا
 نادنبع .نبال ماكحالا ظورش بما . ماكحالا طانمب ' ىمسملا مارهب نبأ طورش 6

 نيديعلاو ةعملل بطخو ةولصلا ىف تاينلا اهب فلو يلا هردق العاو عرشلا ملع عفر ىذلا هلل

 قال ىوارلا نع ةياورلل اوطرش نيذلا نيجرخملا ىلا ةمدالا طورش ه1“ ةروثأملا ةيعدالاو حاكنلاو

 همم ةعتررأم 0ع طقع عع ةامكتععوغر 1عءامرعم ههه فمعتلاوعتتق معم1ععام ءعووف لمععمق. 208غ

 طسصع ءمرصتص عرس هده ملسمق عيغ 06ءامر لمعتتسس عمامطتم) عغ ةعامضتتس مسمطأت مصتسص مععتكتكق مم

 181“ ل1ه]رمت»ت»:ءل عني لطقءعلام] ىكءة7”ءرر نك ءوعملقك ذص 001 ءمصلمو ةاتمسلهسالم ءغ

 جعاتق مسدطاتعتم ةعئطءملتك هطوعمدصلدم ةنموعسلحعت آانتطعم (مدعامجتا“ هدأ معدعأع» 11105 0ع

 لمعتس مأتم ةعقردس ءمتمغعو ؟دعصتمأ 71/102722, تت ]ذطخست ءمماموزودزسسسست 0ع طع ةمعاع ]!!(عتق

 رسحمس لونغ - قكقدع 11م: , بّزسع اذنطعع لع ذللتك دسراتمدتسع ةعهنأ - قكانع ل7: 16 "8185و

 ون ذص انطرععم كج ءعديممتغ دم 0هبيسصعمأاتمق ءمرطستقددر نتهع ذص ]ائطعلق ءممعت]لت ةتمصتسم

 هععتست نأ ب مغ 120م0 1 ءد» ملغ ةظ؟/ م/م, وست ذص ]تطعم معامعتدتد نذلمر/# ءىرياتعستأ

 عع زماعع 0معسد عمأم عد 0لعععتمدتغر ونييهع 7”ه)زمع هدو قلقاعت» ىرعمط»ة حتا.  قلطتع 13 ء]ج»»

 ظاذسك ]ذطرسست مداضكم ةطقماوتغو ءعأ يرمتاو ءعأ ةععاتمسعم ه005ل5غ, يسوع قكآننا 4100-1-4

 ك1 6ر2 جرررنمطوكحتأا - 1 [دمع طفعأعمانق.

 72560. 5طموعشتغ [طم 8 عءعط عةسسر لمعيسفعماأو 181 8ء]»ندخ 21ءن61 ءها- هق[انت» دهس

 وعتماو. ح 7561. 8طمعأذغ ء] - جلت لع ةسسرو ءيصملتمصعف ةاوغم أ هةئانل3 101531 ملاتللل و 211101

 11 لللور. -ح 7562. 8طمصتغع 151- لة اع ءرصأر هعنسس عمأقو ة05[11ع ال7 عررنو- ء0 -

 لل/ءروت.  "آعج هرعته ةامأر 1مةلانقر 12علطتتم عا طءعجتسمو نتمطتلل 21ةز انه ذه زهمعاصأأت

 آدم 1لعور نسأ ةعلعماتمهس ]ععلم ةدفاسلتغ ءزسكوتنع حتس ةسعام(اهأع 0همهكتا ءاع.  ةدطر ءعلغ

 ذااتثك ءيممتلته زم معععونتمدعر لتعأ ؟؟عمعتم ءممعلممتطسقر ناعهودع لذع ؟عداه 30 ه7 -رأ1» ءغ

 104 67-ه14]0 دمها دسممتم ءغ ممععلطاتق دمت "عععرات5 معمزرمدزأم. - 7563. ظطم مت

 ء]-حتسس عغر ءيملتنلممعم طصحسمستست (؟ه0زهمعق ةلتععع كلعماتسل , نمن هه

 داومطسمغعو ن0 مءاونتم ه ءامنم» ع مععاعملد 0ءعمعملعغر جسيعامتاطسع قلقتع 8ع“ 710/617164
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 هركذ لضفلا نا رهاط نب كمحلو [502] ةنس ىنوتملا ىلادمهلا ىمزاكلا ىسوم نب ديحم ركب

 ةعيرشلا نات . ني. دوعسم نب هللا. هيبح .”ةعيرشلا رحصا طور :01, .٠ ةييقلالاب رش. ف ىقارعلا
 نامتع نأ نب كلملا ديعل نيكلاصلا راعش 511 ىوتفلا طورش «هلد 0[1 ةنس ىفوتملا]

 ديحم نب دمحم خيشلل ىوقتلا تيبلا رداعش 010 ([501] ةنس ىوتملا ظعاولا [ىثوكرشل]

 5 عيشلل .باتكلا حاولا ىف نافرعلا رئاعش 010 هلمكي ملو ا. ةلنس قوتملا ىقرافلا ةتابن نبا

 رصتتقم لا نتملاب نتملا لمكمو ننسلاب ننسلا ىحام هلل ديل هلوا ىلئاشلا ءافولا دمحم

 رداقلا دبع نيدلا ىيحم خيشلل ناويد رعاشملا رئاعش 0/1 ةريعشو اذك ةريعش هيف ركذ

 نيسح هللا كبع قال ناميالا بعش اهم. 2 [!.5. ةنس قونلا] نابلا بيضقب ريهشلا دم“ با

 ثلث وحن ىف ليلج باتك وهو اهنملا هامس [."] ةنس قوتاملا ىفاشلا ىميلخل نسل نبا

 10 ةعاسلا تاياو ناميالا لوصاب فّلعتي اهم اعريغو ةيهقف لداسمو ةريثك ماكحا اهيف تادلج“

 186رب 71:ته ]ل عقب ظل ءرجلفنقر ةهمصم |[584 (ةصع. 2. الامه. 1155)] سمعتم, عن 1101ه 64

 ا عرا 1 اآن» لطن الهلا حراك ]تطتحسسم 1نعقم لص ءمصصس عصاهسم ذه كارو 103 0110112111018[. -

 ؟ءومو4. هطمعأذأ 50 ءعا-عطععادنور ءههملتتممعه جه المل“ - ءاوارع"اأهأ ]096:00116  2ع

 11660 عدن 10 - ءاداعع”اهار [دصصم 745 (ذهمع. 15. طاحت. 1344) طحمعانم]ر م2070818ع. ب

 7ةمؤ. كطمرعأغ ءع1- غءاحع مر ءمصلتتمدعق نصلع «عةممصقد لسه لتعو معملعمأب ح 7566. 8طخقت

 ع] - همل1 طغصرو همعتس عصأتتللل 11101012 8536ءاماناتتت و ج11010ع 480 - ©] - ة»:ءآنز طعن: لآ

 01من [ لكم مساسنعام ] (همعتممحغم»عو ةصصم [406 (ذصع. 21. لدص٠ 1015) ] دصمةتن0.

 7567. هاط عت عا١1ط ءزغر هعععوصمماوع لص هطقععتهتمدع ابصرداف رزعاهأتم 81ءاعلعدمسأ هطقعتل

 و ؟دملمعر حسعام»ع هطعغتلعلط 2101 هتروت»ءعل اعدت 11ه]ءمتضعلا ظعتن 11ءاناع طف” ةءاقو ةسصم 8

 (نصع. 7. 8عرأل 41366) صمام. ةسعام» ه0 ظمعتس ممص مع عملال ع 7508. هطعفت»

 ءع] - 1:1 خمر ةدامطتأم ةدععد عمت ممتق ذم ائطعت (ةطسلتقو ةنعامذع هطعتلط 1164

 11” كم 0س7غ, نت زله ةمعاتغت: طمسسق آ)عم ةاحطتأو ةامطتألتق ةطعوودمأال ءأ اعداتتلل

 مدام مععلظعتعمسأت عاع.  (نهددم عملت و تطأ ةاغدطتطتتت [ه1ع مرض عت 0281 عا هلع م0110. ب

 7369. هطعؤتع ع1 - سعدط ةتعو عامطتكد هعىعطممأ 3510111. 5 ج110عع ءقضسصتمتتلللو 211601

 ععتاط 71ه1ب8 - هل - لا: لطلا-ه]- قلق» ظعرب 781ه, مصستسعلر ؟هلعو لكملا لآ ءآ- ةاتن لتعأو

 [ءأ همصم 1040 (ذصع. 31. كسل. 1630) ممسضتم]. - 7570. هطمهط ءا- سقس 0معسقكق

 5لعز هنمودا]ةعتع. ةسعامسطاتق قلطتع  لطلو7اهآ, طموعقا 8 ءرا- ءالرمدع لظلماؤصق كطقلتكهو

 ةمصم [403 (ذصع. 23. لدا. 1012)] درصم»نتنمو كتزدق ]ذطعتن ءةعتستسم 7121107 ةمقعتمأاتق أ

 10 تطيع نمععزاعع ؟ماطسستمتاطبق ءيدس عطغعممسم نسلم ةأولطتتم متوهعاتعم ءأ ييمععأتمسعق لادن عوق

 حاتطدوسع تهمصاتصعأ ءمصاتتص و, وناتمع ه0 ممئصعأمزخ 20لعأزو هزعممه طمروع معداتجتععاتمصمتق أ
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 دجا ظفاحلا] ئقهيبللو 08 ةنس قوتملا ىقلاملا ىراصنالا يرحم نب كيكو ةمايقلا .لاوخاو

 ققهيبلا ىور , ميجحلا ىف رم فتصملا عماجاب ىمسملا [8. ةنس ىوتملا ىفاشلا نيسحلا ىبا

 جاهنملا بحاص خا ةياورلا .هخهلو .دللا الا هلا ال اهلضفا [ةبعش] ناوعبسو عضب .ناميالا نأ

 خيشللا ناميالا بعش .ه:1+ .ناميالا ةفص نابب دعب اًياب نيعيسو ةعبس ىلع كلذ دييسقت ىف

 خلا ىع الا هلا ال ىثا .دللا هلوا [..د ةنس قوتملا] ىيقلبلا نالسر نب رمع نيدلا جارس مامالا 5

 ديلا هلوا [10] ةنس قوتاملا قرع نبا ىلع نب دمحم نيدلا ىيح خيشلل ناميالا بعش. در#

 ناميالا بعش ريرقت. ىف نايبلا ريرحن دامسو حلا مالسالا راونإب نيدلا بابرا رئامض رون ىذلا هلل

 رعتشلا ملع هر

 نب ىلع ىعاسلا نبال نامزلا رعش 4 ' ىوحنلا يارس نبال راعشالا ماكحا رعش مد. 10

 معوض عءالممعست .ةمقدتص مععاتسعسا ع 21101 هتدتضءا 8: 7107 مررتر»عل 4ع 117/4

 ممصم 754 (ذصع. 6... ا ءطتس 1353) ممعطتم ب [[1ةظاع قللنسعل 187 يد ]موعد ةاطدطنتنم]

 متلعم ظءامع/م لتعم [ك ةطصم 458 (ذمع. 3. 2ءع 1065) دصم#اهنمر زاد ]ذطع» لوس"

 6/-700:0671:7ز2ك ذمكترراسك كده ذه ]ناعجه كيري يرستسعسم هتك هنأ 7 10 رن

 ةعماسةعتنصأه ءغ وسم ء>عءعلتزغ ةعاتعملتك ةنمودلدعتطدق مدس ممدلأهن» عدم 620356, سمت

 ممعوامهتمكتسسم .ءقغ ىرلللمم ءقغ 1عنق متمأ 17)ءدق“ر هغ معوراعع» طقمع اعه016ةصعتت 28 (و>

 انطع 1774 مهاسو 80عز طعمع لععيتمامر طسصع 0 ةعماسمهعتمساو ةعماعست ءيمتغم ت50 ءجع

 2هور ءةداتك ذا. ع 7571. هظمحط ءل- سصقمر لهودقتع 20غ ةنمودلدعتدر دنعام»و هطعتلعط

 أ طصفتس 5كر- هل- لاو 0مم .ظ عري 1! 051م7 18017 عا [دمصم 805 (ذمع. 1. ةكسع. 1402) 5

 صمعطم]. 1مئمتع ذاهن 1ع طهسلم. لمص يغ طعدف هتقأ ذللع هع ح جوجو. 8طموط

 ءل نص ةمر لموسضمتم 80عن ةتمونلهعتمر هسعام»ء هل ءزلعط 11هأنةرة-ءل-لغ7: 17101 مجدت»عل 1 عبو ل:

 1: 4"ملغر همصم [638 (ذمع. 23. كنك 1240)] مدمءطنم. 1[زع انطععرو وست ذاع ةمعجتا: 1مم

 1آدعءمر ١ نمت طعمأعق طمتستساتت معانومصت ج00: عغئمصصص ]سستمتطسع 1كادتسأ زآل]نماععجت(ا أعمر

 11" أ» ع7 - ار عزز ايدو لإ 16 "أ" كامو ه] - اسأيرو 1مقسعطأمأنق 8ا

 7573. آ1لدص ءع1- ةطق'ط ءلم ءأم 100ءامتمه منه قات عتقتانتل

 7574. آاسص ءا- ءطتا'ع. قةعو ممعاعقب

 7575. هطخنع هطلطقس ءآ- ععط ةعر ةلعفأتمه ةاه 340ه ممعالعمزتتات, ةتتعامر»ع 187 10

 دعي (ءمسسوأتعم. - 7576. 58 طنا ءادع عرس ضر ممعقتم غةصومتتع , هنعامر»ع 4/78 77

2 1 
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 ةيلهاكلا ىف شاع رعاش وهو لسو نب ميكس رعش هيب “ع ةنس تام ىدادغبلا بكنا

 ىددسالا صربالا نب بيبع رعتش «هدم ةفوكلا ةيداب ىف بقع هلو نيتس مالسالا ىفو ةنس نيبعبرأ

 انيعزاو. :لسيقلابىرمارع .[ نايدخلال/ املا رسما مدل“ يضر سلخ ون كسرمس كد

 م خنس قوقملا ىوكانلا ىركسلا نيسحكلا نب ىنسح كيعس وبأ اهعمج دكيبلو ىدعدلاو

 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ىيحلا لالجل ةلاسر ران ةلعش مد“ ةييطانشلا حرش ىف ةلعش دا

 دمدم جيشلل بطلا ىف 20 ءافش هدا“ 2 ةقيقحلاو ةعيرشلا هل تعمج هلوق اهيف ققح

 ةيودالا ىم هكذي ام اريثكو كداوفلا ىف رثكاو لوقلا هيف طسب ىنارمكلا هيقفلا تيغلا نأ ىبأ

 نمل هلوا فوصتلا ىف ىكرت ىيكي نيسال رارسالا ءافش 50* هلبق نمل اعبت ىجوي ال ام

 ىاكلا دبع ند ىلع نيحلا ىقت خويشلل مانالا روخ ةرادز ىف ماقسالا ءافش ودم خلا هتاذ ىف هلل

 4ف:زءط 8هع10402, ؟دلعو 181:- ءاعزف لتعأام عا هصصم 674 (ذصع. 27. كاتس 1275) 201:10. ل

 7577. كطتن» 8 هلطعتس ممعردو او ه0 عمر71 ظمءر» 117 6هو7. نع ممعاج [عات707ع 182053813

 سدلعدعاسأو ءأ (ةصمتنع [ك]دسأ ةعدمعتمساو ةصممق ؟لحعأأ. 1ظكلانهق ممداعتعأ دم قسومأق (ننكعمةتأناتق

 ممرمددصاأاتك. - 7578. 8طتنع 0 طءأ14, ١ موعدتهأو 086201 8 ءنن- ءاما"ع» 45608. بل

 7579. ظطتن» 1آ:1- 81ءدع عطر ممعسمأو ل11هديرواا 8ع: 410م5 10/-1)1مان. ح 7580. ذطخنت

 [خ 8-1 ةطن عطمقر ممعصمام 871 عانمع [ 12: نان ] , لص” /|ءمقعنر 2مانعشتم لله ظعط80)»

 (0011ءعتزأ ءد كدي رزه40 11هدمتت» طورت ءق]رمد عنو كمزطم# (عديستس هاا عاتقو ةهمطم 275 (ةصعب

 16. 31د). 888) رصمجتتق. - 7581. 8طم'1عءعغر 8دسصصطتتة. (نهرستت عه ةكلاتق 112 01

 5/4184 ءا لن ءاطدص. -ح 7589. هطم'1عغع مقعر ؟دستمم ةعمتقو ةتتعام»ع لء141-؟0-

 كمر, هسمم 911 (نصع. 4. لكصص. 1505) مدمدطنم. '1طدعادطتقو دس نتتم تعاطتست م2همطعأت كنت

 سطات ل ز(عع هعممصتغ: (هدزاسصسحت ذص كب 1عععرم عا ؟ءيئاماعس. ح 7583. 8طعآ1ذ ءا- هز قدس و

 ةدصقأتم فعممتخسس. آتطعع لع دصعلتعتسمر تطأ ةتعام» كذطغتلعاب 1101من ءا عن 4121

 لك رو"( لمست مءمصكتتا ادق ددتلأاو ؟ءعطو 1هعلغ ءا ىمتمددق جلمما(واتمصعق تاتلع5 عدو أ

 همعرع معزتعلتح ءهمتطتالء101ةغ, نلاقع حج]زهوه طمط 1صكتعطلا1 15و 05 0111 6[32 11721112(

 مةععمنطتق. 7584. هطعلف ءع]- دق عذر ةدصمهألم ةئع320111 311606 577:0 1

 [يزطع# ةتععلعتق 06 (طعمةهرطتمرو ونت زاه زمعلرأا: آبهسق آ1)عم معن وع هام. - 7585. ةطءع1

 ء] - جمع ءقسسر ةدصهأتم ددمعطمصتتت 0ع ؟زمتأمعسصلم هناتست طمتصتضاتتتت ةعمان] ءطط0و ةتعألم»ع

 د

10 

 40 ةطعتاءاط 1هعقق- ءل- ل1 ل16 عدو لطل- ه7 - ميلا كملف ةهصصمم 756 (ذصع. 16. كهصع 1355)

 رصمعطتم. (نهرصمعصلتستل و ض0 ذكد ةصعتتا: آهتنق 104م (هلتكو نسمل علل 1262عااتتت اع.

 75806. 5كطعء+86 ء]-هق ءمدصر ةدصفألم رصمعطوضتتت7ت 0ع طمصعق ه0 نتهلدصاعتت ؟13]0عات



 فيي
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 نب نيك ند لبعممأ نب رهع نب كا سايعلا نأ نويدلا لامج خيشلل ماخورلا ىلع تاعاسلا

 ىلع لمتشم وو ةفرعملا كالفأ ىف ةياذهلا سومش راذا ىذلا هلل ىمحلا هلوا ىوصلا ركب نا

 راكوبلاو ةرطسملا وحنب لمعلا ى'للخلا ىنكل نتما باسحلا فيرط نأ ركذ اباب رشع ةسمخ

 نب رضخل رصتخم بطلا ىف مالالا ءاوذو ماقسالا ءافش م.“ للخلا كلذ نيبتف ميسقتلاو

 تالاقم عبرا ىلع هيتر [..] ةنس [دعب ] ىقوتملا اشاي ىجاكلاب فورعملا باطخلا نب ىلع

 بطلا ئزج تايّلك ىف ١ سلا ءايدالا ءاود هديب نم اي هلوأ ديحم نب ىسيعل ءادعاو

 مدقلا ىلآ سأرلا ىم [وضع نود] وضعب ةصاتخملا ضارمالا ىف # ةيرشالاو ةيدغالا ىف

 رثكي ام مكحب قاوشالا ءافش مهم وضع نود وصعب صنخت ال ىتلا ةماعلا ضارمالا ق *

 ةعانص مالالا 'ءافش دك [11] ةنس ىقوتملا ىدوهمسلا ىلع نيدلا رونل قاوسالا ىف هعيب

 اهلوأ ىووعلا ركذ ىف ةزوجرا .ماكخلاو , داصقلا

 ميركلا هللا جييسأ

 عظمت عملتم , ةسعام»ع هطعتلعط لعتم7- ء0- ل1: لك: !عطااع لآدسعلا 1 ءر» 0م“ 18 ء» لهما

 اظ ءد: 11014177 ع0 16د: م8 1 ء]ب» كبر. آمئمتغع اتطعع زاهت طمسك آلعمر نست ةواعق 2ءعامع

 لسعغنلممتق ص ةمطقعمم ءمعمت(ممتق كوست عىاتغ ءاع.و عا نتصل ععأاس دمتم ءمصقتمعأ. آل

 ةلتعأ ها ردك ممعس جعتطس ءاتعحسس ءععاتمكأتسمتم و جطامسعم همعجهأ أ ةمعتل ؟كاتق ءعدع ءدمممتأةنل

 ع قممصمع لنمماععمر كععلمسمو لتعتكتممع جعاطسعاتعم ءأ نسمع جلتق ةدصأ مئه ذق ءعصاتأا اتق.

 "دنس طمو يعمرنعم ءمسسم ةعرممأأا - 7587. 8قطع عال دوق لس 52 1) دق ءعل»دل ٌةسو

 ةمصهألم ددم»طمرصتس عع معد علتسست 0م]1هدئنتت. (نهدسصعسلتست» 0ع متعاتعتمم رو نت0م0 7577077“

 لعب: 471: ظعء»د-ءا-[1,ما14طر مدلعم طل /لقاعاعأبع لتعاتك ءغ [ممذأ] ةمصتس |8500 (ذمع. 24. عام

 1397)] مدمجتسقرو هقمرصممكتتغو ذم عنهم 0155 عمها مدعم لنه طستا ءغ 1نهع 8ع: 110/0114

 هططتلتا. 1معلمتغ زمن 0 "لك ذم كانك دههصتطسق معت ءلتستم عا مممطمتختتلت ءأعمر ءأ 58601

 لويد مصعع ةعدصأ 0ع تصلك ءمةواتطمم معاذ قمقع مةعاتطتكق - لع قكطتق ءغ ممعمصتطاتعق

 0ع مدمعطتقر وست ةئموئت]ةعطاتق ءمعممعتك مدعاتطتق 2 ءدرتأع 20 مع0لعق معمردعتت ةنصأ - 0ع

 مسمرعاطزم ءمرصستصتسمتطاتكو نصل هزمجت]اتك دمجعيدطعتق ممص معمررتل ةنضصأا ع 7588. هط ع1

 ء]-ةعطتع مغر هدمدغلم ءسصتلتماسست و م0مأعنعم نتتم0 ءزدك عععوطتتم ذم مدت ددتنآاه عقار

 ديعامتتع 2اؤ» - هل - 011 م76 ظكءصس]ب# 0و ةصصم [ 911 (ذصع. 4. لكصص. 1505 ) ] دت61010.

 7589. عطعرألل ءا1-دل سر ةدمهأتم 4م]1هدحتست 0ع جماع ماط]عطمغمصمتتت عغ كتعتعكمطتلتا

 (دصمعم دعم 8 مع ءىمرسمموتكتسس 0ع معممعتس 0ءعديتماتممعر وسم0 ذه اهعتمتأ:

 لدتا 1ن دنس عع ءع70قاتن1
7 
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 ريسكالا ىف رصتخم ىراصنالا ىعس ىبا خيشلل ملعلا الع صيصرت ىف مالا ءاقش أ

 ىسحلا قال ةلاسر كلام لاسزا ىف كلاسلا ءافش ن1 حلا مسنلا ئراب هلل دمحلا هلوا

 كيحلا هلو [1. ةنس قوتملا] ةكم ليزرن ئراقلا ىورهلا دمحم ناطلس نب ىلع نيدلا رون

 نيعس ىأ مامالا خيشلل مالسلاو ةولصلا رداون ىف ماقسلا ءاقنش هل خلا ممالا باقر كلام هلل

 5 خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوأ [ها» خنس قوتملا] ىراثالا ىفاشلا ىثرقلا دمحم نب نابعش

 ميفاربال ميعاربا تايباب ميقسلا ءافش ه1" ةولصلا ىف نوثلث»و سمخ اهنم ةردان نوعبرأ ىو

 اشاي ميعاربا احلا مسرب اهبتك فّلاو نيثلثلا دعب هتافو تناكو ىلج الملا ىب للحا ىبأ

 ماماللو نابلس عربرلا ىإ بيطختلا ماماللو كسلا نحن نشل 500 5

 قاوشالا عراشم بحاص لاق ةنس تام ىورزاكلا دوعسم ىب كمكم نب ديعس نيدلا فيقع

 10 بئاجح ىم هفلوم هيف عضو لامعالا لداضف ىف ثيداحا ىلع ليتشي رافسا ةعبرا ىف هيلع تفقو

 ىف رودصلا فش 6٠ دانسالا نع ةينغ هثيداحا واو هيف عمج اًعورفو اًلوصا بدارغلا

 7590. 5طع41م ءآ]-حا1عرسر ددصقأاتم 0ه]1همتق 0ع سصعلتعتمو ةعلعماتمع ظضستاعل ٌدتصمتل

 ععملمو ةسعام»ع تاطعتلعا كن ىع'ل لسوف". (نهرصج ءعدلتمت 0ع !طدمتلع ةدجتعساتتسو ن4

 زاه زممزجتغت طرددتق 182عو طميستمستتسس سصعوامرت] ءاعم. -ح 7591. 8طعغعآغ ء1-هةل1تلعو ةةوصقأتم

 زمعمأبلتعماتك 0ع 1ءودنتق ه وع رست عمسلتم و ةحتعام» ع 451 1]ىمدمت» لال“ - هلأ - ل0: ل78 1 عدو

 ركن: 1101من ءل 11ء”ءبم# ((هعدصت آطععءاممع ءا !81عاعاكمع ةموتتلتسم , [ عصصم 1014 (ةصع.

 9و. 31ه. 1605) رصمعاتم ]. 'اعدعامطتقو ونبأ 1اه ةسعلرأتاغ: طرهتتق 1060 ممهتت1هدننتت 5ه20ه8

 ممووز لعدن كام. ح 7599. 8طعألق ء1- ه1 ءةقسسر ةدمهألم 36ق0[20هةت12 0ع حةتاسختطانتق طةعق

 ممعووتمدتم ىم744 أ هدطتكاتممتعو هتنعامنع هطغتلط ها طصصقس للاي 5640 ذاع ارا 13

 11101 ميطترتءعل (ه: ءو]رخ لل 478 ظطقطتتمم [دصصسم 828 (نهع. 23. اللمع. 1424) دسصمةتطتم]. آمنطعت

 زمعزجزغ 1م: آطدتسم 10 عم مدسصلمدحتست مددتسم ءاع.و ءهغ يتهلتتدوتساد دتعاتأعق ةعقمق ءمصاتسعأو

 نيحسست اهعتماح يستموتتع 0ع معععواتمدع 84/414 ةيوبصأنب ح 7593. 5طعلف عل - هوهعاعتسسو

 ةدمحأتم ةعوعماتم يسمع 10 ]يت ؟عتطسع غر ةتتعاماتع 1 (لرأن» 1 علت للااقنعا 13 م

 لورعط# ممكأ ةمصتسما دصت]عةتسحسس ةعلعععتسسسس (ذصع. 16. للموت. 1620 ) رممتناتم. 8عهلصقأتا ءمذ

 ممعمصاع 1/- 11] 18 ن]رف» طممانم ر مدعاععام 1101 ءاطعمكت. - 7594. هطعلف ءل-هم لنتعو

 ةدصحأتلم مععامرصتسسو ةسعامستطاتق ك5 - ءقنمط* م ر طسصفسس 41:1 ءارا“ كد 1مم (نهصعتمصهأما و

 ءا [سفس لركأرءل- 0: كهل 17 ءرو ]1101 ميجترنعا 187 دن 11م1 لك جنع"718و ةتحتحف :101:50 ...٠

 ) ةحسعأم» اتطعخ 711ءو)م»#* ءق- هع]بملمع هرحدعك  عيتهطتما" 1501 تسصتستاتاتق ءمدصرت78عطعطقاتتط»ت 10155

 ا

 1 م

 لنزول(. لمد لتانممعم ىصاتسعأا 0ع مدمعجتاتق هم عتكاتتل و عأ جتتعأمال 2عتئاتتلل 1:31:ةتئنلال 11113ةعان1م 1

 معتمعرمته ءغ مدعاع5 ةععمصلمعمف لتكتمد ذطأ مرصممدستغ ء( مهل مصعق ءما11ءعولغ ءأ معممددتغ

 متتعامرت(هنطنتق 1دعزاع همععواوو. - 7595. 8هطعآ8 ء]-ةه0 1512, ةقصقألمطه
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 مدا ةنس قوقملا ىلصوملا شاقنلاب فورعملا نسحلا نب دبحم ركب ىبال ميركلا نارقلا ريسفت

 رودسصلا 0 رم بعذلا روذش ىئعي روذشلا ظافلا لح ىف ارودصلا قف 35

 دعم نب ديحا سابعلا نال نارقلا لضف ىف نامظلا ءافش 01 نارقلا عفانم رسب نادبالاو

 تمس ىف ةّلعلا ءافش 11 كمحا نب زيزعلا كيعل هرصتخمو [081 ةنس ىفوتملا ] ىشيلقالا

 ةييرعلا انيلحأ هانم 0( + ه6 طقس قدوتملا  قئاسقلا] قلخأ ني دبخا : نيظجلا ب قباق» ةلبقلا

 نيكل نق لل [ةيب ميس. ىنرتتلا [ةديبح  ىفإ قيرعلا» اديصتلا. ةلئل انيعأ]."لفركملل

 هامس سيرارك ةثلث ىف ىطويسلا نيدلا لالج هصنتخا دقو ليلخلاو بحاصلا مذ ىف

 لأ ةلييخلا ارالعا نك اريلعلا دوش يا ب يمحاسلاو اذ قئيلكلا مذ ىف بقاثلا .باهش

 جارسلا لاق 47 ةنس قوتملا ىلحملا ىلع نب دمحم نيدلا نيمال ةزوجرا وم ضورعلا

 هحدم ىف قارولأ

 (نرردتس عطا متتالك لط .(002:ةصتنتلل 311 عاتقأ نلت و 0[211>ع قطان 8 ء]ب» 1101071760 17 ءنن- 7
 71:57, ؟دلعم ا'عمعابع]ب لتعام عع دمسم 351 (تصع. 9. 1 ءادع. 962) مصممات. - 7596. ظط ع1
 ع]-مهم لننعر ةدصفألم مععامرتسي 06 ءدعيموزاتمدع ءعجطغصتسس ذص اتطعم 5700ه“ ءآ- لهعأعأ
 ]1ععمرصتسو 0ع ونتم ةانمرتج ؟10ءوطتخب - 7597. 8طعكذ ع1 - هه ع ءآ1- ةطلةطو
 ةومهألم مععامركتتم عغ مج ممرتستو 01124 2غ ةتعوست5 (نهعومت [صعاتطسع. - 7598. زةط عم

 ع]-بدسس  ٌةسر هةدصقهألم ةزاتعساتك 0ع (نهردصت مجدعمامسأاته رو هتتعام» ع 41 هل8:5 #لآتة6أ

 8عرب 17116200 ,١0711572 [قمصم 549 (نمع. 18. اللهم. 1154) ممءاسم]. 1مزغمسعم ءلدق ءانلتغ
 450-ء7-هن1:: 8ه» ى1»ءلء. - 7599. 8اطعءآذ ء111-1عغعا11 5 ءعدتغ ع1 - عاع1ط] عغر ةدهقتم 5
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 مممرعطت 0ع غهمماتن 81ءاملعمصت ماهعدر  ةحنعام»ع 4 ات 1705م7: . لات»ءاأ  ظ ءتن #ملآ2 © مهد 4717و

 دمدم 562 مع, 28. 0ع. 1166) مممحطتم. - 7600. 8طع1 م ه111:61-ةعدطأو عغر ةةصقأتم

 مدعاتسس انصوتمع جعمطتعمع فصصسمأمعست , ةتتعام»ع |[ 4506/]ه] 13: لآ0 - ءآ - هتنادن 4

 01ءئ0«]و ؟نلعو 8ءب»# ةلتعأام [هغدمصم 487 (تصع. 21. لحس. 1094) دممءادم]. حج 7601. طع

 ءع] - خ11 هوضدأتم ةعوممأت 0ع دمتطتم ءيمطلم همعنم عغ ديسنعم. ظمتغمسعسم ظطتت . ءلتتغ

 لءا/7- ء0ل- 04: ههيرتيا#غ مهتطسق 0عععسص 1مه]1ئمصدصص 1دقعلعملتكق ءىدسم»ءطعدعمست ءغ 11-4

 17-177 عزقأ» لآ لسمتاتا ع1:1471-1] مع ©]- 825 ذمه ىتمامس. - .١7602 ذطعآ1ف ءا- ه1ت]و

 ددصهأتم هعوعمات 0ع 0هءامضممه 72[1ع7/81 ةتكع ةعاع طعاأشعم.  (نمضصعم طدعأتو 19؟2زعتن 01220 -

 دلك و  ةتتعامتتع 12و: - عل - ل1: 1101ه: 8 هو رهك]8خ 11ه]8]141.ص ةصصم 673 (ذمع. 7. كال

 1274 ) سمعتم. 2" - ءل- 0: 2/- 11 "نع ذه ]طدسساعتس اتطعت طقعع لتعتأ:
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 ليلخلا ملع نع ةمللا كارج

 ليلخلا ىلا لبيلخلا ةازاجم

 لح  !ةكمز كا ني انك

 لياعلا ءافشب انلياغ تمبيقتتي

 ديد هللا يع نأ نيدلا سمشل ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا ىف ليلعلا ءاقش بك.“

 ليلعلا ءافش 1.8 اباب نيثلث ىلع هبترو هبأد وه امك لاطأاو طسبلا لك هيف مالكلا طسب لا

 ناف كعبو لاق ه.م ةنس قولا ىلاوغلا دمحم نب دمحم دماح نا مامالل ليلعتلاو سايقلا ىف

 نايب ىف ليلعلا ءافش ىلا كجابتحا راهظأ ىف كجاجلو كحارتقا ىف دشرتسملا اهيا كحاحلا

 بابلالا بايلو باجحلا بجتكلاب هيف تيتا درطلاو تبتلاو ليخاملاو بسانملا نم ليلعتلا لاسم

 ةمدقم ىلع بتر خلا لاثمالا تاهاضم نع سّدقملا لاصالاو ودغلاب جيسملا هلل دمثمل هلوأ خلا

 طموعرمتنم ع آلءنه دكلتعأتدغ متو 7274/41 هماع (هلتو

 0 نملأ ةلستعاتق 21101610112 111111113117٠

 كلوت 0ع عد هطاتصسعملح عدو عوق 1215و

 دس ةزاتس همداسمتس انطدو ى/عركو ه7- ه7// ةةدمقت عع.

 7003. كطع18 ءال-هل11و ءدصمأم ةعوجمان 0ع معموجز0عصاتخ 8ع حعاوممه ءأ ةعاتم5ةب

 مطت]هةموطتمه ها قسسنددلتتماتع و ةتتعام» ع ]رعترجو- هل - 011: لادن كطلله]]ه]ب ]1101م هترجت» 0 17 عن: 7

 ظ6ء]» ظعورو (نميروة»- ءآزتمتسءارو ةصصم [751 (ذصع. 11. لآدعأم 1350)] مطم>6ت0. -7؟70ه]سس عم

 ذم ضعيتسامح ءهةممزتكم لتكممدتاسستر 0000 ذه ةمعلمتغ: آهتنك آكلءم طعصع#ءمتتت تأ عتهأت ةكاتتلا

 لدا طسغمرت ءاع. ةسعام» نتتفسأتتتل مماتتغ 201118 ؟عدئطو 2ععلغو ءغ دتغ 501ع ءمزرزمعاتق هواء

 7604. ظطعآ1م ء1-حالأ]و ةدمهأتم دعوعمأت 0ع هه ءلسماتمسع ءأ قةدتقذدلت (هلعر ةهتتعام»ع آصف

 ل ارتع 1180 1101 متهتت»:ءل ظعتن 171ه]متست»ءل 6 ءمجنن7غ, ةصصم 505 (ذصع. 10. دل. 1111)

 ددمخاتم. 1101 2نأ5 انهو ةصوتتتاو © نتنأ ععاحتط ؟خ30221 0113ع255 , 12 م0ةنصأأهق و وانته معاتقو

 عا حملمع» طدلتق معضاتسمحعو نم 0عيصممفأعدمعع ةاتلعكو نسم ؟؟عطعسعماعت# تطأ هردتكق ةثغأ همععع
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 10 ىظ]بوركك ه]- غ7, ونمم عيتهععاتممسع5 ءةسسفدد] أ هاته ءدعمممسمسطتتخ, ةمقه]معتدتس , 1ططقهعت م10 عالر

 ماتم حالمصسعتل عا معز ءءاتنمصعتس ةررععامت. 1 (هونع طنع معد ؟ه10ع جلسصتعمملدع ءغ دعا ورد

 1مععصتمرتس ءفعتاوأم تمععمدأل. 1معلجتغ اتطع# ذهن آنمتنم 10366 رمهطتامم ءأ ؟ءةرزعناتسم

 (ةحممعع ]دحتلمصلمر ونتأ متستكق ةدصعطتع ءعغر نتقتلل 1 تنل ةتست]تطاتعق مدفع عام ةاعر ءأ
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 هلع تابثا ىف, لوالا نكولا ةلالدلاو .ةلعلاو سايقلا ىلاعم نايب ىف ةمدقملا ناكرا ةسمخو

 لصالاب فحلملا عرفلا سماخلا .سايقلا ىف عبارلا مكحلا ىف ثلاثلا ةّلعلا ىف ىاثلا لصالا

 ديحاأ نب كيحم نيدلا ىقننل ماركلا دلبلا خيرأت مارغلا ءافش نويعلا ءاقش ا.

 مظعا ةفرشملا ةكم لعج ىذلا هلل ىمكلا هلوا مل“# ةنس ىقوتملا ىسافلا ىسحلا ىلع نبا

 هبلاغ ىيوست دعب هنكل ىقرزالا خيرأت اطمن ىلع هفلا هذا ماركلا ةفحت ىف ركذ خلا دالبلا

 لاق اًباب نيعبرا هلصأ بيترت ىلع بترو ماركلا ةفحت هامسو همتح كفصن ىف هرصتخاف هلاطتسا

 مالسالا خلهب ىف لاق باتكلا اذه لصأ ىف ةميدقلا اهتفص ركذ كفو مركلا ىف ماقملا ريمعت ىف

 ماركلا رابخا ىف مارغلا ءافش 4.« اًقلطم هيلع رثع الو ىسافلا دعب لصالا !اذع دجوي ملو

 هلل محلا هلوأ باوبأ خينامت ىلع وعو ىرولعلا ليدأ بهاوهلا لأ فيرشلا دكيبسلل رصنخم

 ىنالقسعلا ىلع نب دا رجح ىبال للعلا نايب ىف للغلا ءافش ,(.» خلا نيملاعلا بر

 لزق ممدتكتك عدا لص مدع أتممعسس ءغ نستمسوتنع 1دلعاسعسأام. 8عدعكذأتم 0ع ءةممدت مدع ةتوتتح

 مد ءعمامرتتتالل 2260 ءتسحأن هصتقرو ءدتقذدع ءا ةيضكستس ءطادألمصتق جعتغو تل عتست عمانتل مالتاتان13 0

 يتكدم ريرتمءامزأ ةامطتلت عملحي هععتسلسس 0ع ءدتتقذو امقهو (ةعاتستات 0ع مصع]انكأ5طعر 0

 لع مهنمءسهأتممسعرو ءغ وتتصاكمت» مدهكعت ةععمسلةعتمتم ءممامعأ معتمعتمأ6م جلز تصعافتل.

 7603. 5طع1خ ءل- هوعرذمر ةدصقألم هعتل]مرصتسص. - 7606. ىطعؤم عا1- عط هع مس ةمههأتم

 بيمأالتصتم , ةسعام»ع 1 هنه]# - هل - لأ: ل1101 عيت»ءل 13 عز: ل ]رت»تءأ 1 ءزن ل8 11هعمتا# 1من

 دمصم 832 (ذمع. 11. 0ع[. 1428 ) ممداتم. 1[ز1ةغمرتو (ءرعدع ةدصعأامع 18[ء]عاعدمدعو نسمع ا

 آهعرزغ: آمنت آلعمر نست 31ءاعاعمجس طقصمت جاتا 1 ءكقتتنلال 13:3 113113 ءقذع ؟ه]هنغ ءاع 1م

 همعجع 61'1ر/ءا ءا- 8مم” ع طسمع آتطتحس لتعتغ ه0 ءدكمصعس 1115(هرتدع هط مع” ءعم ءلتكمع

 مرسم ممدستق5دعرو جكامتصسعم دم]0ه2:علط ءزاتكق مدهعاعطت ممكستق !اذمعت5 جطعم]هتحسس همتستك 1[همعقمت

 ءدوع مللتغو سغ عابس ةذص مهعلتستتط ؟01هستمتكق ةيصطتاستست ءمصاعمطعععغو أ ءمتامرت علو تتقن

 ه0 مدملسمت ةععطءاجمأ ذم نسحلءدعتماأو ءةوتكأم لتعستمتغو 1]10ر/عأ هل - 8 مو ةمكىتمكتغو ءعاذس

 ءمرجتغع, سطأ لع ءدعمامتعسلج غةدمات 81ءلعاعدمت مدماع 111-2/7هءمم» لتعاجح دعتنغت 1للتمم جعلتظ تر

 حدتغر مصدق ةساتوتنك مص طسزاتق اذطعت ةععطءاجمم 0عوعتمأو قال 1غ هنعام» هرعتتكق 261/أ

 ه]- نلت: [آظ0ع حمءادعأيمدسمو ةصؤتتأو ممدأ 14م4 دصما علال ط0 عر ءتلاتتتو عا طعاتتلل 01

 ذلاسل ءمدكمتعدطمق عقال -ح 7607. 8طعكخ ءآ1- عط دع ةسسر ةدصمهأتم بتمزلتستق 06 ططعقامكد

 ماعممتسل ععمعرم دمرت ةتنعام»ع طا - 8ءعورنل 11 - 8طعسأك لقدم عما] خط مقارسعا ل /ءعام#

 (0هرسمعملتسسس ذم هعغنم ءهمتتح 0تعموهتكطسر نسم0 ذغه ةصعمتأ: 1ةهسع 12م دنع[

 لمصتصمم ءامي. - 76008. 8طعآغم ءل- عطولع] 21 طععذص ءآ] - 11ءعآ1ر ددمقأتم ةتاتق 0ع

 ععمموتكتمصسع ددمجعطمحتسم , ةتعام7ع ل تنءا 1876: 47: لدعم]ة تاغ, ؟دلعو 18: 171هر» 01 ألم ءأ
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 كارم قاطلسلا ةرصخل ناوفلا .ءافش 01, "ليلعلا .ةيفاعو ء ليلغلا كفشر 1.4 ١ مم ةنبن قوقملا

 ةمعطالا هيف ركذ ليلخ نبا ىيحباعلا يول الصف رئشع ةعبس ىلع رصتخم ىكوت [عباولا ناخ]

 اهمئاو] ا" ةنس ةرخآلا ىدامج [طساوا] ىف راعزالاو اهعدابطو اهعاوناو الامجا باوثالاو ةبرشالاو

 مالسلاو ةولصلا ةيلع ىفطصملا حيدم يف ءاقتكالا عيدب ىف ءاقش 11 [اًموي رشع ظعبس' ى

 5  ىجادابلا ىمحم نيدحلا سمش خيشلل خلا باخ ام ىذلا هللا مح دعب اما هلوا

 ىسوم نب ضايع لضقفلا' نأ ظفاحلا مامالل معلص ىفطسصملا ىوقح فيرعت يف ءاقنش ا

 كلملاب صتخملا ىمسالا همساب نرفنملا هلل دمحلا هلوأ ه7 ةنس قوتملا ىصخيلا ىضاقلا

 ىفلطصملا ىبنلا اذه ردقل ىلعالا ىلعلا ميظعت ىف لوالا ماسقا ةعبرا ىلع وعو خلا ىحالا وعالا

 مل ىلاعت هليمكت ىف ىناتلا لوصف ةرشع هيفو ىلاعت هدانث ىف لوالا باوبا ةعبرا ينو العفو اًلوق

 10 مظعل رابخالا ميك نم درو اميف ثلاثلا الفك نورشعو ةعبس ءيذو اقلخو اقلح نساحملا

 دمصم 852 (صع. 7. لآدم. 1448) دصمعاتبم. -ح 7609. ةطع1ذ ء1-عطق1 11و ةممهأتم ةلتعسأتق

 أ بيسوأم جعورمات. ح 7610. 8طعكف ء1ل- #هدع خ0. ةدصهأتم همجلتقو مهغعصاتقذتسم 5الامطم

 110 [1؟1/نث» 113.] هطاحكمم  (نهدسم عم لتتتسم ةدععتعسسم ص ةعماعس0ععلسم ةععاتمسعق لتحل كاتسو

 دسعامرع 7ءقرو- هآ - ط0: 181 16747. طل عووتطتعغ ذطق كطمذو مماطتلعمأاجح عغ ؟عداتس عداه

 عةيستسمأتس طقمضتنسوتتع ةمععزتعم ءغ نسملتغمغع5 صحطتسم] ع5 مادصغدكوسع [ دططعلتم ] دطعسقع

 كوسدفلما آ11. هصصت 1037 (صع. 2. هعمأ. 1627)و [ءغ اتطءعاطس ةعجاعم0ععزس لتعطاتق ةطقم]»ذ]. ح

 7611: هط عغق ركز طبل ع1 ضلع تقفي هدصمتتم 0ع هددطاتستتمكع ددتعدطتلل ءزسك سم0 ةانتلعتا»
 مومعوجرتعمس ذص !ادسلعسس معمجطعأامع ءاععتم ونت ذكه ةصعاطأا: طعوعرستمو15 مجعد ((ع2015.

 1ردسلعطتع 18عدفرو كتزدك همه مدلك هام ءامنو ةسعام»ع هطعتلط ى/عسعد هلع لأ: 1101من عل
 1800/ليي س ندع. هطعكذ [ض عماعتك طم هع عل دس سق(ةك قو ىدمهأتم لع لستطتق مدم-
 مطعامع ءاعزات 0عظمت عمتك, هسعامتع طصخص 1طفطنم قكطضار هللا 1بنلل ظعتم للدم 7 هلع عاق
 ملت وعر ةمضم 544 مع. 11. ة1آدن. 1149) سم»ءطتم. طمعمتغ انطعت ذاهن طردتق آكلعم ونت انصتعانق
 هنأ ممهضتمع هةدينع]امزكدزرمم أغا مروعاعر ءهعاععمو  "ععمتتتلل 705510 مدعقامسأتقةتتطتنتلل أ
 ةيقمدزسسم عامر عن اتس ويمانمد مدمأع5 لتكتكمم ءوأار نسمستتس مدتسم 0ع ءءاعطعقسلم 11م

 رددز فامأو هيمعافزددذسم ممماعع لتعدتنمتعس طسنع مهمطعأاقع ءلاعوام ممععمةدتس ةقاكر ةلكع
 ]وسمت ةزكع هعقكو ءااتم لطهكت0 ءدمتتم نها طانتكاتكو 01101011111 1 1دسسلعر» للك سقم
 ممعامغ ها لعععرج» ةععاتممعم ءمصاتسعأام همنا ةءعيتنل »و لع عم دعتكم نتت0م0 1) نق مئهطعادع

 10 منراناعو هدععاويتورتعد ءهأ زماعمت مجعد مع ععءامه 0ءعلتغو هغ تونس ةعوراعت» ةععاتممع5 طقطعأم

 مما (2ج0ز((ومعع هدممف ءهغ رومم يماتصعأ لع دصحعمسم هتيعامست(دتع امهلتغمقو وده متممط عاد

 ل
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 تايآلا نم [هيدي ىلع] ىلاعت هللا. هرهظا اميف عبارلا الصف رشع ىنثا هيفو هبر دنع هردق

 باوبأ ةعبرا هيفو معلص هقوقح نم مانالا ىلع بجي اميف ىناثلاو الصف نوثلث هيفو تاوجتملاو

 هينو هتكتانمو  هتيحم .موزل ىف ىلاثلا لوصف ةشمخ عيفو ةعاطلاو: هب ناميالا ضرف ىق لوالا

 هيلع ةالصلا مكح ىف عبارلا لوصف ةعبس هيفو كيقوت موزلو درما ميظعت ىف ثلاثلا لوصف ةتس

 باتكلا رس وهو جدعيو ع عنتمي امو زوج امو هقح ىف ليحتسي اهيف تلاثلاو لوصف ةرشع هيفو

 رومالاب صنخي .اميف .لوالا ناباب هيفو تاديهمتلاو دعاوقلاك هل هليق امو باوبالا هذع ةرمتو

 فرصت ىف عبارلاو لوصف ةعست هيفو ةيويندلا هلاوحا ىف ىناثلاو الصف رشع ةتس هيفو ةينيدلا
 نمقنو بس هقح ىف وه ام نابب ىف لوالا . ناباب هبفو هبس وا هصقنت نم ىلع ماكحالا هوجو
 هانلعج تلاك' بابي .انمتخو لاق هتبوقعوا هيذومو  ةيناش مكح ىف 'ىلناثلا لوصف ةرشع دينو

 عيفو ,معلّص ىغلا لآو . [هبتكو] هتكتالمو: هلسرو ىلاعت هللا بس نم مكح ىف ةلبسلا- هذهل :ةلمكت

 حرمانل [ن عدس ىاتتتن 1متتاطتتو ءأ لمم0ععتست ةععانمس ع5 ءىمرسرتا ءعاتطتت و 0107/1011 1 ءككاتق 05

 ع معاج دمتعدعم]لمدو 0ءعوعتطتغور نسمع آطلعدهف مءعمرطعأمع ددتمستكاءتلم همهصمت]عدأام ؟ععلاو أ

 متعتمسأو هععالممع5 ىصاتمعام ب طمسو معلم لع هلكظعتتك ةعتاو نسمع هط طمرستمتطانق

 معمر عامع معدععأمسأ لعطعمتأ عغ يسهاتنم» طقطعع ءةرتامو قتماست» رج 1عععصص طقتصتمأ اتق

 اسسوصمدزامسب اعمعامأ كك 8ظلع» ميهععأدملت ءعغ مممخعس ععععملتلو ع ونتصوتع ةععالمصءع5 طقطعاو

 عمم »و مععععوتامكعم ادصصممتغ تحس هتتقمسلت ءزدقوتع :دمصتغم 21016ملتو عغ ةعدع ةععانممعق

 ىسما ءعاتطتتو (ء"[ثيسر لع ءزدك دصهسلهأتق هطقعدملتك عا ععوهعععمأاتمه هععععدمتتم ءك طقطعملو

 معزغ عا ةعماعم ةععقممتطسدم يرصرتمةتطتتص ءعةغر عا نييمت"ا7» 0ع العم ممم مدمواعأو ةهحمعحصلمر

 ع( 0عووعر» هععاتممع5 همصانسعأاب -  رظم»و (ممانع 10 امهعامغو وتم ذص معموطعأدع لدعم

 هطوعمعحملم معززع ةداستسر ونتم4 11كادست ها ذللتعأتادسص ءأ (هدصعس لاقأت( هع ءمصق عصام عانت قا

 رلكمع ازطرتأ ءععغ حععوصتتتت> عأ طمصتست ءقفرتكتست قدما سمست عمامتن و عأ نصهع ةماعععلممغعو زانق

 مصمم عمتمسس ءغ كطصلمس مامن ![وعم طقطعسلو ةدصال 8 دعج لتق ءمصتتح طقطعأر نتمتكتللا

 مركسك مععدل 1 هجعاعرع تعي لتحتسمم (مدعامغ ءغ هعلععتس هععالممعم ءمصاتسعأو ]05[ ءللالق 10

 ءوو ونهع ع5 ممرطعأوع (ءعععممم 5ةمععاممأرو ءغ مموعرت ة5ععاتمطتطاتكق م07 08160112 ةقأء

 رممجع نبم»عع 0ع لتعممكتاتمصع دعمت ةاهطتأهضتتل ءممأكد ءمذ ةعتغر وسكت مج0مطعأوع

 هططعععممغ حستغ عض قل]لسسمتهسأتتتو ءا لسم ءدمتاأم طقطعاأو ننمتكتتت ماكتاتك ءدعمممتغو نست

 ملأ هطاعععاماتم هغ ىلسمتم عمالممع لنعمت(ماته معموطعأدع طقطتتمو عغ لعععس ةععانمصتلتاتق

 بيماتمعطتت, ممداأعكتسم 10و نسما 0ع طمدصتصع ءمدطتس عا1م5ع ءأ مز نع م5عء مصاف عانت 25601

 ء( لع طتتّواتك ممعصم ةامطتعملنسد ةزال - لم دعالعسم ههاتمصعو ةموتنتاو ءقيناتأ (ةطاتانتلا

 وستموتتع ةععاتممتطسع مرسم ءءاطعمكست» ممكدتو وتم طستع ننهعمأتممت 0ع زنق طمعتس 10202615

 مماسترو وسمع يمصماعو فلسحمتدكمدعرد 12عز ةعععامفأ و 1ءعمامصتس ل5 طمةانل3 , 20 8عأ 0م

8 , 01 
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 ىعس ىلاعت هللا ركش مالسالا ىف هلثم فلوي م ةددافلا ريثك عفنلا ميظع باتك وهو لوصف ةسمخ

 ا« ةنس قون ىفاشلا ىونسالا ديا ع ند دمحم خيشلا هرصتخا كفو ةمركو هتيوب هلباقو ةقلوم

 َج ودق 5 ءافصالا لهنملا اك ىلاسملنلا ىنسحكلا فيرتشلا 0 ند للايكام هللا ديع وبدا محرشو

 رشع عبار نينتالا موي غرف هحورش دوجا نب م وهو ءافشلا ظاغلاأ نم هيلا ةجاحلا ادمت م

 امل هنأ هيف ركذ ملا بتارملا ىلعا ملعلا ةيتر لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا 1: ةنس رقص نم

 ديعس نب دجحا نب هللا دبع ظفاحلا باتك ريغ دكي ملف هيلع هب نيعتسي اميف رظنو أرق

 فاضاو هترابع لوط نم هيف ام كرتو هيلا ةجاحلا سمت ام هنم عطتقاف ىرومزلا ىيكي ىبا

 فورعملا ىدشارلا فولخضم نب نسح نب تمكم هللا ىبع نا ظفاحلا مالك نم اريثتك هيلا

 ءأباو ىطسولا خينغ ىلاتلاو نيدلتجم ىف ةينغلا ريتك تاحورش تالث هيلع عضو ذأ تاكوب باب

5 

 10 دمحا نب هللا دبع مامالا تركذ ثيح حراشلاب ىدارمو لاق اًمرج هنم رغصا رخآو سمنعا

 قود ] ىنامتعلا ى عئاشلا ىجحدلا نمد ند ليد ّى ددلا سمت خيشلا مترو خلا ىرومؤلا

 [انطمختسس] هع كطستلتمع مدمر طعاتعدع ةامطتعصلف ةانصاب - 110ع هزاتق دتقعمدع نات]1(هكتف ءأ

 رستلا1 تعانق عقار هنأت (ةيدممرع [ة]دسصتمست ةأتيدتاع دمصد عءقأ مرت موقتاتتل. 1)ءاتق 0115

 ةامسلتسم معمعتسأم جك عامكو ل دصتق ءضتعمضلتحس طم ءهاتمأ ءأ طعطم# عدلت ىاتتال101112 11 طا.

 تاعزلعاج 2101 ميست»عل ظءرن ملل]يتدءل ة/لورنءمم# ظاططهطظتكمهو ةهصصم 703 (ةذمع. 31. 0ع“ 1361)

 رممرعاتتنق و ءمتامسسعسم ءزاتكق ءهلتلتغو ذص نسحهند لات 404171ه] 1101 مهتوت»ءل ورد لآن 171-كل]رعسؤورك

 11 هد01:2 117ةرجودم718 ءمدرسسص ءعمامتتحتس 0| - لل ءزا]ععأ للا - ا زك لا ة]هقأل 11 1 ءرنمدو هآ- مانعا

 262/78 7777: هك ادع 1ل/ - ك]مرككع ذمهعهأ ماتم همت ممقانتا. 1116 مدس عصادتاتق و ونتنأ ةص هماتنستق

 و متس عمك, ءأ ةععتح ةععتصلم لتع نسمحام لععلسم ددعصمتم ههلعع هممت 917 (ذمع. 31. طآطدتنأ

 1511) جطقماساغتق عار ةهعامأا ذكذ: طردته آ2عمو نأ ةعاعصأتقع ةاتتطتضتتللل 01عصنادكأق عطقلنتال

 (مطاتنع هع. للوععدع ذطلرو تنس ]1عولقوعأا عغ قكععتستمم ء>لققعأو ونتتتطاتق هتتحتاتتق ]نطو !تععم

 ملقلءعرسءعو هتطتا هع دمع ءعمتعدع معمعاعم اذ طعس 1[طاذظامأ ل50471ع]: 1 هد: ىللاد»دعا هنا 54

 ]ود 7” هآبسرع 2متوت. [آموسدع اصلع معدععتتل ءعحر نتتهع ءكنا'ثع ةتطأ طقطعطقغعو ممدعأعندتقتاو

 ونتندع هروالمصع ؟ءئطوةأإ مدع دعم عد5دءورتهن ءاأ سسسللج ءدع ذته ه00:0لذغ, نسمع 1[1ةقاع كاان

 كة 0ه7/ه] ل11ه1/منست: عل لق عتن 11 هدمت ظ عونا 1101/1“ 11 عي 208, نلعو ل181: 8 ء”ءآما لت عاتكو

 لزودءمتعتت مكر كنس طلع (عع5 ءفمرصس عمامتلمو ذص ةتعات ءاجماتمت 0110 5انأ556أو 011011113 111115

 1, ءا/ي(» ©7-ج]رب درعا لدتماطتخ ؟؟0]نستمتطاتق مص ممدتاتق ءةأار ةععمصلسم 70]/-0]:برعا 11/-11 16

 عطا عم ممعاعر» ءعاعرمو لص ة'عزرتل ةاتقللا 6021:عرتذاتق ءقأر ءأ (ةعاتسق ؟>ه]طدستمع د015201 عقأ

 ح]غئورتم. [آلطترو اموستأو ءكفمسستن عت( 01[0"عالل لط انكلأل عاتقتتلا» 1116ل2010 و ذطخ آس 4007ه 17 ء»

 ل1 ءل مضت ذماعا]زععصلتق عقال -  طووعإءرعم ءدسسعصامتتم5 ءمسم مما عضنمأت هلطعتلعأا

 ىزروربع- ءل- لأ 1101رميوت»عأ طور 71هأمتست»عل 1)ءازن 0( تسمن ةطحلتاح, [ةصصم 947 (ذهع

10 



 فبل

50 

10 

039 

 كدمحن هلو 15 ةنس لاوش رشع ىلاث ىف همنا ءافشلا ىناعم نايبل ءافطصالا دامس [16 ةنس

 نب كيحا رذ وباو تادلجم عبرا ىف ىضرعلا رمع اضيأ هحرشو [م1 ةنس قوتملا ىفاشلا]

 لعانم دامسو ةثيداحا ىطويسلا نيدلا لالج جرخو معي ملو مم ةنس ىقوتملا ىلكلا ميماربا

 نب دمحا سابعلا نأ نيدلا ىقت خيشلل ةيشاح. هيلعو ءافشلا ثيداحا ميرخن ىف ءافصلا

 دللا دح كعب امأ هلوأ ءافشلا ظافلا نع ءافخلا ليزمب دامس م.# ةنس ىقوتملا ىتمشلا دمحم

 حرش نم هصخل ءافشلا ظافلا طبض ىف فيطل فيلعت وهو لوقلاب رصتخم خلا هلاضفا ىلع

 ةدعقلا ىذ ىف همتاو ىواضسلا هركذ ةقيقد تاقيقحت اهيف ةريسي تامتتب ىتا ىلحلا ناعربلا

 كيحلا هلوا ىمجكلا نبا طيس ىبلحلا ديحم نب ميعاربا نيدلا ناعرب ظفاحلاو م« ةنس

 ,ك. ةنس لاوش نم رشع ىناثلا مويلا ىف هقيلعت نم غرف ملا تاحناصلا منت هنمعنب ىذلا هلل

 8. ل[دت. 1540) مجمدةتتتكإ و كنزاتق همدت70 عدا مدتانك , 27/7 - 1517 18 طعنا ةهءامنظ 177 - 1 عك

 دمهعترداسعم نع لسملععتزرمم مدعمقتق كطعرتللل حصمأ 935 (ذهمع. 15. ةعرأ. 1528) ه0 ظصعت»

 ممعلسعات5 يار أ تلج ةمعامتأا: آهسلحتساتق "1!" عر او نسل مععغم»و ممدانعج طعمع 015ممصتق عامي

 عا ءتلعط ءهغ طصقس قلت /]رمدم» ل8 عر 21ه]رمتستسعا 8عءدب قل ءاع»ءع [ كطخلظتاحر ةدصضم 232

 مع. 19, للمر. 1457) دسم دتتك] - 774“ 070/2, كؤاتك ءملاتتال عا 35105 0112010 0112

 يرسم ] ععاتاسع - قاع 10م7“ ل]1ت»ءال 8ع 1 ن]ف» طمعا, همصسم 884 (ذهمع. 25. اطلآهمأ

 1479) مدمرعاتتتكر ناك ممص 20 ةمعرت معمر عوزأ. حج  لم147-ء0- لأ: كما ه0 عق

 حمءطءاجمأ1 ءاتعدتغ ذه اذطعالو 71ءنم]:7 هآ- ههركك لا 1هطل»”أز هلا 0611: 117 - كوكو ذمقهعتمأو

 كاعتلعط 1 هع - ءل- لأ: قلد” امانطاع لان ءا طوي ل1 ه]رمتوت» عا كاءمرجوم»سقر ةسصم 872 (ذهع

 2. ةحتع. 1467) دصمءاستق , أه ذآ]1]س0 عامددده 000( ممعممع طل2ن1ءم'لعأ حمصت 847 (مع. 1. ا[هن.

 1443) جطعماسكم5د ءأ لل ءعأآ ه7-!1ءمرككع هد» هللا 10/-ك],مركك ممصتصمامكر نسمع ذأه ذمعمتسما:

 طموعصستموزك معدعست (غعملتف. آهسف 1كلءم مم ءزدقك طعمعمعلت5 ءاع.  (نهردج عملتسا ةقأغر نم

 هو (مدعطتص مععطق هما 20055 طقطعاور نسمع ءديات قصختتو ءغ جلممأوللممعق ةتطات] عع

 يمكمعأع 0ع ؟معتطستتك ]ذطت هىممركعك لعطمستعمسلتعو ونتمع ممانتمرعتت مهتتأعتلا ع 0610

 18 60]رامم-ءل- لذ طله7ءعام معاتتمع ء جللتكدجم عماتك مدتتعتقو ندمع هسطغقلتطسع هعودتتتس هعععااس أب

 يردزن] ءادع ةطصغ آطهسالمأ ءوم كعلم ممز - [8ةطلع 8071 ممن-عل-0: 1"( ]بت» عج ]101 مبجت» ا

 1161ءأرخ كة ةط:- ءامز عسر هسصصم 841 (ذمع. 5. كسل. 1437 ) مممءاطتتقر كتزانق ءوهلسل لة

 زام زمعامتا: آطردتتك 1)عمو بتزدتك ععدأتم طمصح همعرعد معمم كسساأتع ءاع. قطعماوتغ طسّزانق

 رما]سستمتق 0عوعتم(تممعمد 1[دلعطأت لتع لسم0ءععلسم معمدتم كذط عدول ةمصت 797 (مع. 27. © عا
8 
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 هخرش ىم اًحرش ىفنحلا ليلخ ىب دمحم هذيملت عمجو +81 غةنس قون سىلجم ومو بلخكب

 ىمجتلا ىبا طبس ىلخل نيدلا ناعرب ظفاخل انخيش فيلأت ىم اهتطقتلا ساوف هذه لاقو

 ىف ىفتقملا ةدبز اهتيمسو ةمهبم تادايز نم اهتدز ام عم ءاغششلا ظاغلا لح ىف ىقتقملا هامسو

 باهش خيشلا فّلعو ها. ةنس ةرخآلا ىنذامج ثلاث هقيلات نم غرفو ءاغفشلا ظافلا ريرحت

 هلوا مع ةنس تام [ةديج] ةقيلعت ىفاشلا ىلمرلا [نالسر ىب] نيسحلا نب دحا نيدلا

 ميكاربا نب ليعمسا ءادفلا وبا ىيدلا دامع هظافلا ضعب حرئشو خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نسحلا نب دمحم هللا دبع وبا خيشلا هحرشو م1 ةنس قوتملا ىسدقلا ىنانكلا ةعامج نبا

 ىسدقلا فيرش نأ نب دمحم نيدلا لامك هحرشو ةنس قوتملا ظفاحلا ىدشارلا فولخم نبا

 ىكلاملا ىلاسملتلا قوزرم ند كمكم نب دحأ نب دمحم هللا ديع وبا هحرشو 1.5 ةنس ىوثملا

 تام ىلينأل ىبا هركذ ىلمرلا نالسر ىب نيسح نب ديا باهشلل ةةياعت هيلعو ل ةنس ىنوتملا

 !ذه ىلع ةيشاح ىناميلا ىثرقلا ىئابلا تبع خيشلتو خلا نيملاعلا بر هلل كمال هلوا م2 ةنس

 1394)و ءغ 0تئئكدانلتخ 1101 هي»دت»:ءل ظعت» 121ه7// طآدمعلتلد ع مه عععوام»لك ءورصتس طاقتتم

 ىرصتص عساف ءكق]11ععزأ6. طلحه جلصمادغمصعق ناتلععو ةصوتتغو ءدع هرععع هذطعتلعطأ همدانت

 [1ةظاح 801, امن- ءل- لذ: ظل ه1ءار: كنا 11:-ءامزعت»سق, 01-1: ءاوك لا اهلا هلركتس 111-51

 زمقتمامو كس 0عاععطب عععععموتر جئمسعم 2001دسعماو ةدطز عل عد امعععأادع ةنوصتل عدمت مصأق

 يواتعدمساأتمم انطصسوتع 2تنطلعأا 111- !1 61و لا اهلا“ هلركاس 101 - كارو  همتستسقكتاع

 قلطوماعتغع كسه ميسممدلتمصعس لثع عصام دصعسوتق كمرسةلتأ ]1[. حصصت 810 (ةصع. 8. كتمت

 1407). - © ]1هووده [ معمطقم ]و نيمع ذاق ةمعامتما: طرمسك طعم دهمص لمدن لمدضتسم أعور

 ةعتمستغ ةطعتلعط ك7 ءااآ - هل- لاز» لآتسعل ظوتن- ءا]رمدعت» [ 17 ءن 1هت71::] 1ظغهتس#7 ةطقلتتمم

 دصصم 844 مع. 2. لدم. 1440) رهمدنطتتتق. -  حماعرس ؟ءةنانوحسس 1720 - تل - 011: لان

 1510017 ظوءتن 1 م]رارر» 1 ءر» لعرسمم ]لكننا 00608, همسصم 5601 (دصع. 29. المك. 1456)

 رد مامتتقو 20هم(هعنمصع عدعم1 1 نمتأك, - مرو ءودصصص عمادسمو ءانلعضماأ ةطعتلعال كلا: 110/4]

 11 1ءمت»» عل 18 ءرن- ءها]لرمعمت؛ عرب 21ه7:1:/ل 1؟ يابت اآك1 - [1ةطظلعو ةصصم .. . طت01اتاتك

 1ع - هل- 01 17167 هت عا 13 ءنن كلف كعك (6ملعقو ةصصم 9053 (ذمعن 83. لسع. 1499)

 ردم دانه - لقلانع 408717 11101رمتوتر:ءأ 13 ءنن كللابت»عا ]7 عءنن ]1هأرمترنت» عل 861: ل11 تع

 117م8 !ط[هلئلتتكمم ةصصم 7831 (زمع. 19, كدب 1379) دمدماتتتتكو 30 تكتزانقا ملال عم[

 ىداو]راات - هل - لأ: كلارد»ءل ظعب» ظلمدعت» عرب 1غمع]نت» طظمتسأخو ةصسصم 844 (ذصع. 2. لات. 1440)

 ردمرجكسسقو جلصم[مالمصعتت» ؟عماتنصسمماتسق ءىصقعضمامس ؟لتلتغو نتمع لاه 1معارتل : ةطدتتكص 66م

 محتمل مدخست لمدصتصم ءاع.ر ءأا ملط 181:-ع7]مبناطم]# رستم عتات هدتهاتتخو عا ه0 طسصع ]نطتتصتو 56

 ءراعس 1 - ءاارمتطم]غ, ةاطعتلعال قلطل- ءأ -اءمعزبخ (م"ءو]رم 7”ءسفس# عامهكوم ةوتممتك ع آم

 |[هال

0 

 انني

- 

1 

1 



 ل

10 

 نا

10 
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 بلطقو رضخالا نبال ءافولاب ىمسملا ءافشلا صيخلت هحورش نمو ىلينكلا نبا هركذ باتكلا

 هور نمو مل غخنس تام ءافشلا ردركب ءافصلا امو ىرضيخلا نب دكمكم نب ليكم نيدلا

 هحدم ىف ءابدالا ضعيلو ىناميلا قابلا دبع ىساكلا ىأ مامالل ءافشلا ظاغلا حرش ىف ءاقتكالا

 ضايع اي ندع تانج تضوع

 ضوع هتفلا ىذلا ءافشلا ىع

 ةكححكصم اتيداححا هيف تاعمج

 ضرم هبيلق ىف نمل ءافشلا وهف

 فيقدتلا ةياغ ىف اًريبك اًحرش 1.11 ةنس قوتملا ىجافخلا دمحا ىيدلا باهش ءاقشلا حرشو]
 ومو نيدلجام ىف 1.4 ةنس قوتملا ىراقلا ىلع الملا اضيا هحرشو تادلجم ثالث فيقحتلاو

 خيش نب فحسا ىدوملا مالسالا خيش ةيكرتلا ةيجرتلاب همجرتو تلق باهشلا حرش نم رصحا
 شتفملا فينخلاب صلختملا ميعاربا ىلوملا اضيأ همجرتو 118 ةنس قوتملا ىدنفا ليعم»ا مالسالا

 يرسسعمامستم ءاتهس مس ععدطتت ءرزامد»ع هع 717 - ق]ولا ةيععععماج تا 17-171 نإ 1011388
 ونسحتص 1ة:- همز ل0]ءمب» ءلتلتك 10د ةعنغ (هاط - ءل- لقرو 10]1]رمتستسعا 1367: 110//هتتاتةا

 8 عيل ءا] طر عقل]رم»أر ةهممم 8992 (ذمع. 28. 1>ءع. 1486 ) درصمعاستتقر ءتزاتق !ذطوع 2/7 - ذو

 /هارسا» 117 - كارول ةمهوتماسع ياعم  ©هدصسعمأةضسم /72/- ]7:1 ةرا نإ هارممأب هأزذاع ط1 - ذاع

 ممستسحاسف آطصفتستست 411 7ررنءارا وق: لل 0ل-ه]- [ايعخ 7” ةسعام» عج طقطعأو عا كلت

 نسناس مطتلم1هعجدك ذم ةععطعأورأ ]دل عرس طمق 1ععلغ ؟ءالكاتك :

 آدو طمرأم5ذ مدههلأ ةندعم5در و ظلم غو

 طرعو هرععع 8-7227 هركئر نتمل ءمصتنمسنتقاتم

 (011ءعزمأن ذطأ عدلت( هصعم ؟ءضتامأع م2017ه(ةقو

 1غ طقعع ةدصحألم زنق ءوأر نتمتتنتت ءكمدع 12060 315 اتنت

 [ل1معدتسست مرسم عمامعسا ةنوماتكعترسع ءأ ةسطاتلاتسسسع 8167م - ءل- لأ: قلانعا 116747:

 ةهسصم 1069 (ذمع. 19. 8ءما 1658) رصم»عطسكو اعتطسم ؟0ه]هستستطسك ء0لنلتغ, ءغ اط[هلاله ل7

 (0هروصأ 1بععامد, ةمصم 1016 (ذمع. 18. كرر. 1607 ) دظمطتاتك رو تانزاتق هزات 62 ةتلاتق 0

 دما سستمم ىصاتسعمك ةهمودمفاتما أ فرستسعساةمسضم 571( -عل-لنن. ع ىل طقعع ه0 م. آم

 ةسبتعمتس ططمجتمتس ةمعوط عاج سس فمك ءعاتع هاطعتلعط - مآ - ذهاخس ة1هلاه 10/4 عبو كاع أن»

 ءا-خثا/»» 1ظعسهأأ رك عدلغو دمسصم 1147 (ذمع. 23. ا8آهت. 1734) دممءطسق , ءأ الآوألاه 411*187

 طسيسع (ةيصرمرتع دم لممطسع ةدصعأتك تعطتطاتع ةويملتعتف رو هةر“ يعممستسمكتتق 4001011
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 سمش ةمدالا رونل ضيحلا ىف ءافش 71“ [هحرش رق نتملا بتكو نآلا نيفيرشلا نيمرحلاب

 قال بطلا ىف ءافش 01 دما ةنس قوتملا ىجاونلا نيسحلا [نب دمحا] نب دمحم نيدلا

 بطلا ىف ءاقش ال5 هم1 ةنس تام ىسوسرطلا ىولبلا رماع ىب دىمحا نب ديحم رماع

 ديمحا هعمج ىاهفصالا هللا دبع نب كيحا ميعن وبا مامالا هجرخ امم ىقطصملا ىع كنسملا

 نع قد ىتح فطل نم اي مهللا هلوا [40أ ةنس قوتملا] ىتاغيتلا دمحا نب فسوي نبا

 هصخو ءافشلاب هامسو بطلا بنتك بيترت ىلع بترو ىنسلا نم اهدرج صلا نونظلاو ماقوالا

 هلوأ هبيذينو هبيترت ىف رييغت ريغ نم كيناسالا فذحب ىفاشلا بطلا ىق اولا هامسو مهضعب

 هللا دبع نب نيسح ىلع ىال فطنملا ىف ءافش 4 يلا هلاون ىلع هللا مح كعب اما

5 

 كيعس وبأ خيشلا بنك اد ةنس قوتملا ىزيربتلا ىفاشورسخلا [ ىسيع نب دييحكلا ديع]

 (ءرعغسسص و نطعت» مهد[ ءمرصتت عصامكت5 ءقاأ]. - 7613. آ1- 8طء+آ8 81 عآ]-طعألطر ةةمحأم

 لع رسمعمهاصتتق و هتتعاما»ع لال“ - ءلمقروت»عءا ذ]رعرسم - هلع لأ: 110ه متس»علا 1 ءن | كات»ع4 1 ءتن]-

 ء]]رموعقز» لا عمم, دمصم 859 (ذمع. 22. الءع. 1454) مدمرعاتم. -ح 7614. آظ1- 5طع413 5

 ءال-عزططرو ةدصمقأكأتم 0ع معاتعتسد , ةتتغامرع 481 417“ ل1101 هتروتت»تءلأ 13 عدا م ارنت» ءل لق عدن كتر“

 187 67عمم6 107,52, همصم 559 (ذهمع. 30. للم. 1163) مممدجاطتم. -ح 7615. آ[8-1طع+484 +11

 عا]-(ع(زططر ةدصقأم لع مهعلتعتسد هج معموطعأو ءاععغم زموم امدلتتح ءغ ج0 طسععتس رطمامدعأو

 حاط طسصقتص لاآتع 77هءضس قل]تسعا عر: ل60ه1]ع]ل: 1؟رم] نق. 0011( ءوتأ حس كللت»ء0 18 بي

 ة”وتبر طورت للطدعل 1”علشعلف, [ممصمم 651 (ذصع. 3. لآلهتتا. 1253) مممءاتتقإ , ءتزادف ][ذطعد

 راه ةصعتمتزا: 0 آط)عدكرو وست امص ةنطاتلتق ءدر دغ 1ع ةجط ةمهتع ءمصز ءعءاتتتق ءأ هزتامأت6متاطانق

 ةنطلتعمف عاع. آايتطسسم دتعام 1 (ةاتطاتق معلكدكتغعو ةتتصوتتع 20 هنلتصسعس 11 طئهادتات 1016010

 لنئمموستا ءأ 277 - 51من ةمكعتمدزا. آزع نييتلحتس ددع]المرج عدو عم ءيععجموزأ 1[ه, ن1

 جسدعامتاماغعم م«معاعونس[(ءعنعغرو هنلتسعتت عجم عن مصعلساطقلل> 01570516102213 11

 معازسو عع. 1كمزكمدرسعو نستمع ذاع 1زمعامزا: 8مدعمبتمدأ5 مهعرضت[(عصلتق. .آطمسلعانع )1  نك

 مرنم ءزدمق طعمعلعتتم ءاع.ر امقعتردأه هنأ /لثا-17 لا لا 11-67[ ءآ-ء| نأ. ح 7616. آك1-ذطءآ؟ذ

 [1 عل -صحمآهعر هدصقأم 0ع 1هعنعدر هسعام»ع للان لآ: 1105677 ظعت» كطله7]هلو ؟هلعم

 1 كيم ل1ئنغم ءا حدصمم 428 (ذمع. 25. 0ع(. 1036) مدماطتم. آطعت, ذه نطعتلت 7#

 11001 1101 مدةت»: عل ا ءدن لآت»ءاأ "عزم ططتلم]وعدقرو هوعتتق 1ه]رعا ءاد مستو ةتمعامت

 جمضم ... 1202نتتكقو ءمردتت77 ةطامتنأان02 ةعضامسأغو هعاملععتس ؟ه]سصتمم ءمصاتسعتع 01 لت

 [ضكزدم ءمتامسعم تك عرروم- ءل- لغد: [ طا - © - رمسأأ 8ع 1:0] 12م5: ءمد] نطق 1:طساتنغر ةصطم

 052 (زصع. 91. 1"عطرعب 1254) مممداتتتك , مرت م0531. ةكاطعتاعا» قلتم كون 1707ه/1+]؛ 17 

 قزاز

- - 1 



 اهل

 انيس بال اضرعم ريخلا وبا

 رشعم نع ةوخالا انعطق

 ءافشلا باتك نم ضرم مهب

 سلاطسر .ىيد ىلع اوتامخ

 ىفطدعملا ةنس ىلع انشعو

 بترم ريتك .باتك ؤهو ىودكنلا ىغودنالا فسوي نب نيدلا ءاهبل ةظعوملا ىف ءافش أب

 هضيش هفيلاتب هيلا راشا دنا هيف ركذ خلا نانملا كلملا دلل ىمحلا هلوا اباب نينامثو ةثلث ىلع

 ءافش 41 بوبا ءاقلب بولقلا ءافش 716١ هريغو ىلازغلا مامالا بتك نم هعمجت نيدلا رخن

 1.١ ةنس قونملا ىقشمد هاشبرع نبأ كيا نب باهولا كيع خيشلل مدركلا ىيذلا جدد ميلكلا

 ىسدقملا نجرلا دبع نب فيطللا دبع ضيشلل مّلعتملاو ملعملا بادآ ىف ثآتملا ءاقش

 باوبا ةثالثو ةمدقم ىلع هبتر خلا ةداهشلاو بيغلا ملاع هلل محلا هلوا ممأ ةنس ىفوتملا

 بادا ىف ىئاثلا ملعتملا بادآ ىف لوالا هلضفو ملعلا فرش نيب عمجلا ىف ةمدقملا ةيتاخو

 كا ///يعن» طمع ةعتوردتاغ ؟ةعوسكق مصاعد 187: 6 :

 [رزةدم]حتسحتك حست عأتاتمتال ءاتتلل 3201و

 (0نمل دمهمءعطاتق هدع ازطعم هوك هممعتستا

 للممتسمخكتع ذاللأ 2لعس ةكعف(م(ءاتهق ةسرت]عدعتو

 لمد متحتساسك ةسدصحتس مهمرطعأوع هول ءعاعسأعق.

 7617. ظا-هط ءعأخ 181 عل - درس دم أ[ هأر ةدصهأتمو ةننعام»ع 86-0-0112 186: 7”:

 1:0 عارخ 1880 ءم#. 0 مدع ممكهعمعاتعاتتل ةت3عمتنلل ّدص هءاموتسأه الح ءقتكه ءمطتم0هلأتلا)

 ونمل زاد زمعأمتغ: آدتتق آكلعم مءعأن مهتم ءاع. للدععدغو هع ه0 طمع هررصق ءمرتنممعم لات

 وم دع اتطعتم طصقسأ 6/4647 ملئتعوسع ءممععق5د وتغو الطعم ممهعععمعمتك هدمت ةطقعتاعط

 11ه ]-عللف» ءيعئامطسم قدعي ع 7618. 8طعلق ءعال- ءم]1ْث طر ةدمهأتم ءمملتسست 205م ءععات

 لل عمن. - 7619. هطعلخ ء]- لع ءانصر ملم ءعوغأ هدمقأتم 13106 مجممطعأوع ععمعجمةثو

 ةنعام»ع هطعتلعلط 67-450 -:موءآرآعمط 8 ءرب لات»ءعا ةط1: ىلتهلدآفأ 10ه ءوآنعا#ر ةصصو 141

 (زمع. 21. 8هءعرم 1495) رممعطبم. - 7620. 8ط ع1 ءل - سماء ده]] ذأ صر ةدمقأتم 00105

 علععأ لع ممرتطاتك م؟هعععجامرتمق عءغ 0ذذكوسسلتور ةسعام»ع ه8طغتلطلط 450 - تأ - /ه1ةرك 17

 را - ءآ-”ه]بب»مب» 710ءم0ل0ءدغر حمصم 836 (ةمع. 23. لوص. 1452) مم(نم. 1هعتجتغ !]ئطعع 18:

 آدم 1لعو مسصلسسم ةمعتكتطتل عد ءغ تمتطتل عهد ءمعممدءعمأ ءاعبر عغاتص مرمعأهنتلممعسر ال8

 ءةدرتام عغ قمع]هعتمدعتس تك ممقتطتق ءعقأ.م 2عولكمانم ةينغ 0ع ممطتلتادغنع ةعمامع كت زانق

 رمعتات5د همصعتاتحصلهر تهمرجتر# مة 0ع دحمتتطاتك 035 ءءعماتقر همم » لع دصمتتطاتق
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 ةلمج هقلخل ىلاعتو هناكيس دللا عمج اميف ةمتاخلا مولعلا ماسقا ةفرعم ىف ثلاثا ملعملا

 كيمات ىلذاشلا رداقلا كيع خيشلل لاعسلا ةيوداب لاعتملا ءاقش كا اهطورشو اهبادأ م

 [ىرصملا] رصن نب ضوع نيدلا فرشل ضوعب ىهسي نميف ضرملا ءافش 717+ ىطويسلا

 ىلع نسخ ىنال نيدهينج فر وس وح ١ لا نحل نوينحلا تنراخاوم 590 522 يسسلا ءافش ناز> 21 نشأ ةاجسلا | كلا

 5 ىناتملا فئاطلب ىناعملا ءاقش اع كه. ةنس قؤتملا ىفاشلا [ىربطلا] ىساردايكلا ىمحم نبا

 الح ظخذس ىوتملا ىرصملا [ باب فورعملا] دواد د نامياسل ةيرملا ريبخ حم 38 ةيعفنت ام

 يف هركذ ىطويسلل ينغلا فداقد ىف منرتالا فداقش 4 2 مجكملا فورح ىلع كناصق ىو

 ءاحلا ىف رم رحسلا فقدادح حرش ىف فئادحلا فداقش 7 بدالاو رداونلا ىم هسرمف

 ءالع خيشلل قحلا نم لالحلا ىاقتشا يف فرداقكلا قئادحو .فئاقدلا قداقتش 1+

 10 ةمالعلا مساقلا قال نامعنلا فداقح ىف نامعنلا فداقش 0 نس قوتملا ىنانمسلا نيدلا

 مءءماتهو 118:7 0ع ىعمتاتمصسع ععمعتتت» 00 ءاجتسهتاتتلت و ©0116/1500 0ع ةاتتط”طتل# 1ععاتل هتئانتلا

 مغ مملتعنمصسست زص 0همءنلستك ل1نةءعملز5 هطقععجصلهتتتط و ونسنمق آلعتتق ءكعوطتتتق ةانتق

 حععتسن]دكن(ا. - 7691. 8هطع1خ ء] -دصها(ءذ]1, هددصهألم هلغع هع ءلععومأاتك ععصعلتتق

 ةنععتع و هسنعام»ع ةطغعتلعاط 4كلق0- هل - هللن» ك]الست7ة, كمي لتهعتمادلم. - 7622. هطعاعمو

 ءزل درس جعلطرب هدصقألم دنمداطأ 0ع ذتكو ونيت ل07 همدساتطفتطأال1', 0[211ع ك7” هركس هل -

 4ع ورب للمع» | 112: ] 1[طممعاتلحر جمصم 747 (ذصع. 24. ثمك. 1346) دصماتم.

 70623. هطع418 ءاآ-دسهةغعمع طخ ل صر ةدصقألم عععاج ته 1مععلعمع ؟:ه1عداتسسس 0ع نتتهعمألم-

 متابع عمت ونت ةيصتتو ةانللم مععاحتس ةعاعسأتهلل 5عا1111111:و 2111015 لآ: / عدم:

 18 عرب للمارمبستسعلا لعرض اعق [ 1هطعجنإ] ذطقطظتكحم هسصم 504 نصع. 20. لدم. 1110) دجمعاتم. ح

 70624. هطعآخ ءا1دس ءعةصتو عمصمأتلم ةعماعماتمستسا ةامطاتلت(ةهكتطاتق هةعواوس معلسمع كدت غمع

 لل

 رورو. - ١ 7695. مط ع1 7 عار ءمصز نصعامع (ندق(لهع دس ]دسسلعتس هراتسسأ ةصاعت طقضستصعمو

 ددنعامدع 501 ءةرراؤتا طعن 12مم(, [؟دلعم ةظطدن-عا رم مو»# | لتعام ءا] ةمصم 773 (ةصع. 21. ا8آهن.

 1376) دممحعاتم. (050له«ع ج0 هعلتمعتس انغعندصتس د]مطقطعأ 03 ععقامعي 7626. ذطععمت ع

 ءاد ءععمسزر ظمدسمع ددقلمع قكاععدع لع حعجدستكتم ععداتق ةندهامتتتو ةهنتعامدع ائ017/11/2, نت

 انطعالسس ذم اصلتعع ععئماهدضسس لع طلقأم تتم ؟هععاتم ءأ امععستتق 8ععوممعأن ح 7627. ذطعءءلتع

 ءا اهل غ1 عر طقدسسعمع طقسمتختتس ججعاطو تطابق ءمصقتأمتئاتتت. (نمردتس عرامتانس ذط هزاتق 11007

 ءق- ]لو 0ع نحم هداه زص ازكوند ط4 10لعوطت7ب ح 7698. هطععذتع عل-0 ععذتع 5ع

 [0ةزنعغع ع]- طحعفأتعو ظمداتتمع دعانا هتانت0 عا طمسضاأت ءجماامكاست» 0ع 11عام ه عمم

 1( -- لعرتحهسلم و, هسعام»ع ةطعتلعال ل/م-ءل-لف كتمت دمصم ... دمم»ادع. ع 76029. 8طعءعذتع

 ءادمم'اسقفم [1 طمعنتع ظ51-خل4 'ددنمور 75:ع5 قةصعصسممدع 0ع ععو رمد صلنامم»ع
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 مظعالا مامالا بقانم ىف هفلا ه#. ةنس قوتملا ىرشخمزلا رمع نب دومحم للا راج

 قىبكشاطب فورعملا ىفطصم نب: نجا ىوملل ةينامثعلا ةلودلا ءاملع ىف ةيتامعنلا فداقش 17.

 عمج ىلا نحا تفتلي مه ءاملعلا بقانم نوخروملا نود كقلو لاق 4116 ةنس قوتملا هداز

 دفاش املو كابو رضاح لك نسلا ىلع مهمسرو مهمسا ىقبي ال ناكو دالبلا !ذه ءاملع رابخا

 تبجاف مورلا ءاملع بقانم عمجا نأ ىتم سمتلا لامكلاو لضفلا بابرا نم ضعب لاكلا !ذع 5

 امم رثكأ تكرث ام ٌلعلخ ةقيرطلا خياشم لاوحا نايبب ةعيرشلا ءاملع ركذ تفدراو هسمتلم ىلا

 ىهتنا نامتع لآ نيطالس بيترت ىلع ةلاسرلا تععضو مهتافو خدرأت ىلع علطا مل املو تركذ

 رورشعو دحأو (!ةنامسيخ تاقبط, رشع ىف . ركذ“ ام, تدعو: ؟ام ,:ةنس ناضمر قى هفيلات متو

 ءاملعلا نم ةعامج هرثا ىفتقاو ءاملعلا نم ىقابلاو جياشملا نم اهنم نوسمخو ةنأم الجر

 بسنت باب فورعملا ىكاخ كمح ىكرتلاب مجرت كقو هبثرو هيجرت نم مهنمو هليذ نم مهنم 0

 ءأ محاسعدم هنعام»ع زعم 0هءاتهدتسم 4: 1عمدق» لفتملاعل 11ه عتت 01:0“ 2هبسهلب اس

 ءرم"ءر ةمصم 538 (ذصع. 16. لدل. 1143) مممعأتم. ومععورتعتم ذص !دصسلعس طصقتمأ 22133111

 ل1 11هةرلمي - 7630. ]خ1 -ذط ءءعةنع 15-151: سد ةصاأز ءغر 10هع5د ةكصعسمدمع لع دتعق

 معاته دسلمع 0( طسصسمصت عدعر ةسعام»ع 010115 لاتنءا طعن: 11:تاهركعر ؟دلعم '1عا/ ةررت'أسنلعأ

 لزععم عغ حصصم 968 (ذصع. 22. عر. 1508) دصمتطاتم. 00 دطتوتت قنات و صوتا طلقأ مه قتانتلا

 مكرم( همرععد انطعمو لع ]1دسمتطاتق لعمصتست 0هءامركتسا كمت ممقانعضاتهغو جاامتصسعسم هتتلطسع 4

 طسرانم دمع دتسمتسم 00عءغعمرسسم طتقغمعتحك كيهك ءىفمصطتلتك عا معمرع تاو ان 2011149 0

 مغ ععماتعتسس دع اتمومتك ءغ قدس ءا قسرءدامع لمرمت تلتستم طقطءدسسس 0ءاعععادص 04

 بنس طسصع معاتتت ةاداست دتع نمل لمست دج عجأ15(1 عغ 1ماعععل(هغع ءمصقومأ ءانتتق 013112 رن 1ةأ ءعاعأو هنا

 ردع جلتتغ معععئطسسقر دغ ]1دم0ع5 حتعمسسسد» 1طسصت ة عمم ؟0111ععععست. 8 عععزطسق ةصاسلفأو أ

 معععمفتممتل تستسلم لاصتمر تاغ مص 0عدعتماتم معتم عمصست ةانطز ءلر ونسمع 8طغعتاطمو ؟ذكدع

 ردو دال عوع ةمععاوطدمغو ءغ 1مامعدع نسمع هرستقأ ماسعد ةتصك 1ثك نطهع ءمرصتس ءتت01351. آلات

 (عدماتك و نت0 ممعامأ ةدصأر ءدعم]وئمعع هممص مماصتو [1طعاطتست 18 ءقرصممفست ر انغ ةعتتعسس ذانآ-

 (ةممختس 0(طسممت عمرتتسلب ةعومعرنور, ع 18[وعع زل1 نع. - فةطقم]و»تأا عزاتك ءمز2م05160136113 3625

 [ظدسحلطقم ةسصت 965 (ًمع. 24. 0ع. 1557)و عأن ةاتتاتتلل3 عمانتل 01105 1ص 0عععجت ءاوهدتطسق "عععمج

 ععأاو مدس ءاتتال لتص ععطامةكنتل 81 عتصأت انستاتق 1ل0تن111 1 عأغو 01101013 ؟عالأاتتال 110

 8زطعتاعطت دمك دتعص 0هءات :ءاتوست. 1كزدم ؟عداتعتم حنلاأ متع 00ءات معن ءععدغت كدصأو 0012 ةلثت

 دودتق ءمصكسسهستساو جلتأ ذص ]اتم عدحتت ةلتقسس ءمصحت ععاعضدمغعر ةلتت ذم ةلطس هملتسعت» 01 عععوعصتمسا“ 0

 1س عع ذاطسل 7101من ءل 11,مع عا جدل عمعتم , صدلعم 15-ءاسس/ ا عونا لت عامم ر ةتعامرع ؟لكو
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 راد ىلا اولقتنا نيذلا عم هرخآ ىف هبنكي نا هاصواف هنم نداتساو هفلوم .ةويح ى ىدارغلبلا

 فلكتو ىغبني امك تسيل ةمجرتلا هذهو. ناكرلا فداآدح هامسو 10 ةنس بجر ىف همتاو ءاقبلا

 طساوأ ىلا هليذو ةمجرتلا ىلا ياتكي ال ثيحب ايكرت ههتفلا حق انالوم, اير[ ل [تيعت لاق

 5 هداز كب ىفطلب فورعملا ىفطصم نب دمكم ىلوملا هيترو اذه ريغ باتك ىف ةيميلسلا ةلودلا

 رهظي ملف ةدوسملا ىف ىقبو 1 ةنس ىف اباش ىفوت هنكل تافاحلا ضعبب ىجكهتلا فورح ىلع

 خلودلا 1ك ىلا فاعلا ليذ ىفاب عم فنمكب فورعملا ىلاد ىب ىلع ىملوملا اضيأ لك هدعب

 ليذلا !ذعو 17 ةنس قوت داجاو هئاشنا ىف نسحاف فئوملا هنع لفغ ام وكذو ةتلاثلا ةيدارملا

 10 ىيفنقاو 1... ةنس قوتو ةفيعض ظافلاو ةفيحكس بيكارتب ءلييذنل [ ىدننا] فجدناليبب فورعملا

 ع( عمته هط طمع دعم ءاطدكو ةماعتمءامطتق قا عد ءمصلتمصعو نغ جتتعغمتم ؟تامسس 20 انطدت

 ظمعتس ءانلص مماهغمصع ءدتناتتلل 201 ءعئعغرو وتت لدتص ةط لمدطتتسا ةعاعتمقللا 116

 [ماععمرتعامغلم عمو نتسمتت دطعصقع 1عزعط همصتل 908 (ذصع. 22. 8ءم(6. 1560) ةطقواحتغ ءأ

 116048 ءل-”عءف]فت» طلمصكءصت ممتع دمتصتسع ؟هأتقه عععرتمصلعغز نحح 0ع ىسسند 81011 71101 هت

 8ع: لغو ؟دلعم 4ع/2ع لتعاتق ءعغ حصصم 979 (ذمع. 26. لآهت. 1571) ددمطأنتتق و 21101

 جقطتسع متحكم ةلتمس ؟هعلعملمتس ةتقععمتا“  (هسمتس هنت ةنعامتا هلع ءأو طتع [صمصم ةذسع

 لطم عمد مدعز] : 0 314115 هممداععر ةموستغو ةدتعأتعع ءدتص كج ءمص]مساتقأتب نأ ماعم عام مدع

 ري قععنع مموقتستق.  (نهداتسسمكتغ ]ائطستس نكونع ه0 دصعلتسس ه8ع//خ سمعتم ةنمودلمتت

 همعرنع, ءه ل[1ه115 21ه]رميهت»ءل اعد ]لهما هه ؟دلعو طارة ءوسألء]ب لتعاتكر 20 هلت صعدت

 هالمطمط ءمعدسس همدصتتللتق ه0036غمسعصغتك ةيتعطتس لنععددتل“  ةكلعمسفعم ةعمعتم هطتتغ ةصصم 6

 (ذمع. 22. المر. 1587) انطعم ذص جلع عيد دتتتم عءاتعامو وتلك ممدأاعج طتتكوانقتال 80+

 0هماتسسمتتتغ ءاتهسص 810115 476 8ءن 807غ, دلعم لعيمتبعع لتعكنتق ءغ حصصم 992 (ذهع.

 4. لوصع٠ 1584) ددم»ءاتستقو ج0لت5 مدساع معءعاتوسه دط 4قلع/2ع همصاتستتماو اتقوتنع 20 زمئاتاتلال

 سرصعست 71701 113, ءان هن تك ننحع ةتيعامال 0عع]ءزئعرمغر مهعدامساتوتع ةعتطعملت

 مععمعرع ءا ءاعوعدساتجح ةعععاطستك“. 1ظآطدعع درمعسلتجع ةمقعتماك هقأ 77/7 - ]ع0 1106111-717 2:1/7» لأ

 لدن" ه007147 ط1 - اس.  اطلمللخ لطف - ها - قلق ةاد» لسا“ 1[ءةولن“ [ ظرعنل# ] , ؟دلعو

 10 2/4”7رنع لتعطتقو ه0 كت ]نطستسس ءمصاتستتقم تمنت مت هةزاتق 05 عم مصتطاتق عدتلتطاتق ءأ ؟عمطتق

 20ع طقسل لتعمتق معوينعةذاتق قار عم عمصم 1000 (ذصع. 9. 0ع. 1591) هطلتأب 5ععتطتق ذأ

 آماله مومو كعبة, ىملا# فعممدصستسماتك ءان ةصصم 993 (صع. 24. آ3عع. 1585) دهماهنتنقو

 | نسأ آاتطضتسس ءعمصاتصتتقكألا ءغ نقواتع 30 ةصطتتتلل 900 (زصع. 260. لحص. 13852) معن ءعمتا]و
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 ىنوتملا ىديملل نلبحا هجرق ىلوملا اضيا هليذو مجارتلا ىف نينسلاو روهشلا طبصب ىنتعا هتكل

 ىسللل نيحلا ىيحم كريس ىب دمحم هللا رما اضيا ليذو [هنامز ىلا لصو ىنتح] !.© ةنس

 ىراصعقالا ناتس نب ميركلا دبع ىلوملا بتكو ا... ةنس ىوت لصالا شماوه ىف تافاحلا عم

 صلختملا ىونردالا دمحم ىلوملا مجرتو هناشنا ىف داجاو [1.] ةنس فوتو تايفولا نم اًضعب

 هاهسو 115 ةنس ىف هنم عرف هداشنا ىف ىنسحاو مجارتلا رثكا ىف ةريثك تاقاحلاب ىدجمب

 لك هيف بهذو هدعب دّدجت ام هيلا مضو ةروكذملا لايذالا ىف ام هيف عمج فقٌئاقشلا فئاقح

 ام لكلاو 11 ةظنس دودح ىف ىفوت لزعلاو بصتلا خيراوق طبضو لزهلاو حلا نم بعذم

 ام "خف هذاز جوتب فورعملا ىيكي نب هللا ءاطع ىوملا ءاج مث !.م ةنس دودح هيلا اولصو

 ىف ةعاربلا لاحاو فئاقشلا رخآ نم ًادبو خياشملاو ءاملعلا مجارت نم ركاذتلاو لايذالا

 دلع ىف اهنم ةدحاو لك نيطالسلا ةقبط نم تاقبط عبس ىف ةعاربلاو ةغالبلاب نايعالا مجارت

 مهنامز نيطالسو ءاملعلا لاوحا ىف الماك اًضيرأت راصف تكنلاو رداونلا نم ةردان هملق نم ّلش ابق

 جلوس عم دس ل5 0ءعدعتطءملتك لع معمعتطاتك عغ حصصتق عظمت عصلتك بتعدسص ج0طتطستام هرم

 ىماتسستمكتأ 10115 (ه"هزم لآت»ء0 110776202, دهسصم 1024 (ذصع. 21. كوص. 1615) دم عاتتتكر

 [نكوسع 0 ةيهع جعاوأتم اعصراتق] , ءأ لتس" م7/م] 2101 متتسعا عج هعق»ءأب 71ه]نرغ- ءل- لأ

 2مم, ةسصم 1008 (ذمع. 14. لل. 1599 ) ددمطستتقرو 128 مغ دمععطعوموأ دمقمعت متااتق

 همم يصعمأمو ةلززءعمعأ. - !10115 450- ء -!ءسأر» 8ع اكدت هع, دمسم [ 8

 (ذمع. 9. 12ءع. 1618)] ممجمتتقو هممصتنلاهك د20:(ع5 ةعئووت ءعغ ءاعووصتمع ةععتطعملت

 ععمعرع يصتمعأ. - "['مدممأ هتمدعسس 17هعلقع 217 - 81 ءعزنع ذمكست مام يس دصتتلاتكق هدرا ة-

 ردعمأتم مادعتطاتم ذاتك 20] ءءانته [ععنغ 01ه11د 7701 مدست»ءلف ل07 ءردعتم#, 21ءز#0 كىفمعم هدردتسهمانكو

 نمت ؟ءعمستقأم هرهتممتق ععمعتع 0زذاتصعأاتق عقأ عغ دمصم 9953 (ذمع. 2. 182ءع. 15386) ةطوواعتأ

 (0ه]1عوعتغو ونسمع ذص ةرمعم01طاتق ءفمدستص عتمدأتق 1عععطوسك» ءدوتسع 20010326, لنتحهع ممقأ

 لاوك ممعو دمصمتععمصسغو هددصأ ععمعتع ءأ ةعزعتاهأتق ءأ لوعأ ءعمععتع انكاتق ءقأر ءهأغ (ةرد]اتق

 1مل محتغو نحلم ونتق دحتتسانتق هطاتصت7 عه ءغ عم هع مطلزعوجع ببدعاتك عون 0طتزأ نمو

 ةضصتتست 999 (زمع. 20. 0ع. 1590), ءأ دلاتستتك [عتطتت ال5, 20 نانعلا 6256561086, 8

 كدتغ ردت] ءةزسسع 1ععواستستكق لصتصاطتق. "لد ؟عدتأ اظآكمالح ق414067/ه] عرب 7”هطترعر دلعم

 راكم م60ع]ب لتعطتعو  نحأك تكهك تسصتتس 0ءامرتسس ءغ كهطعت]ءطمحتت دقكدسسعتغو وننقق ذم

 ةرمعم لن عنطسع ءغ انطرتقك دمعسمتملتطسم زمكعمععدغاز امععجأا د قمع هرعرتد :576عامعر أ ذم

 ملكك تعمصتستا ةمعععمعمضتس ةاتتصتتد ءاموسعمألم ءغ معمملاد ذدمقتعمتأاءرع 10متطتق ءقأ ذم

 معوماعم كقموتطتتع هج كدفذع 8هلععصمتسس ةملعر ننحع ةزمجتلهع ؟هاسسصعم ءحيتاعم“ تقع ءدع

 ءزاق يىلمسم ةتموجت]دتح معمءعدوعكمأر للعام يدمأ مدعو ءأ كذنوم ةدتطاتلتهم دغ هده تهل عدعأ

 طتكامرتح معمل وعام معمم متعدد 00ءعمرتسس ءأ ؟ت]أهممختست غض متع لتتم ععمومتمأ ةعاأمق
*« 9 
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 هتمجإت ىلع اليذ هباتك لعجو ىدجلا رثا ئفئقاو مورلا ىف هلثم فلوي ملا تادلجم عبس ق

 لمكي ملو كانع هباتك ىقب 18غ ءنس قوت املو فداقشلا ةلمكت ىف فئاقكلا .قدادح ةانمسو

 كيع ديسلا نب ميعاربا ىيسلا لضافلا ىلوملا هللا ءاطع ليذ ليذ مث] ةعبارلا ةيداوملا ةقبطلا

 ىدنغا هللا ضيف مالسالا خيش ىلوملا رماد ا" ةنس ىفوتملا ىقاشعلا نباب وعدملا ىقابلا

 لصو ىتح ىدننا ىياطع ليذلا بحاص ةمجرت نم روكذملا ىدوملا .ًأدبو !!15 ةنس قوتملا

 ىخبشلاب فورعملا ىضيفلا ىدمح خيشلا ند لكليكحام لضافلا هتان 3 داجاو أ خماس ىلا

 قش ا“ [تادلجم ثلق ؤهو "1| ةنس ىلا ىهتنا ىنح 1.80 ةنس نم !دتبا [186 ةنسش قوتملا

 ىحاأ كيسلا نب ملاس جيشلل بيغلا لاجر ىف ةلاسر بيغلاو ةداهشلا لعا ةفرعم ىف بيجلا

 ندز خيشلل قوص ىم ركذو قوع ىم ركش 7 خلا هلامكب رهاظلا هيبلول كمحلا اهلوأ

 دكحاول خنسلا ردعذ 35 جملا ركش ] كالا هم ةنس تام ىطلملا ليكم نب اكايرس ىيحلا'

 زم ةعمافبصس ؟0]سسصتمتطسك ءمصاتسعمسمرو صعع ةتيستلع هرانك دماعت# ططاتتططص 805 همت م0قتأاتلال أ

 716ز0416 ؟ءداتعتح ةععدطتق قو ءأ اتطضس ر سعت 110041 ءا-آرمعفقع لا 1عاتسقاءا ط5 ءعلقع

 زمكعت مسلغو ةممعهلتععسس يدع ماستغع ه0 ةللطتع عمصق]هعلمصعتت. (ندسص صنم 1044 (ذهع.

 17. لمص. 1634) ممعءضءاسعو ]نطصتسس ةطعسرباسسم ؟ءاتونتغو دعع تهلقكدعسس 177601 117. معان

 رعمزام - [ةجرعملتععس ة[ه11دع 47(ه71م)ي يماتمسهتكتغ ل1011 طعصع عضم ةعيرزولا 17

 8 6رن- هع نل 4ل0- ل - ةاعطقر ؟انلعو 1: - ءامع]ر ع7 لتعاسك ءا دصصم 1136 (اطع. 20. 5ءام

 1723) ردمءاسمو لقسقدأس ا81ه11هع هطعتلعط - ءاتهاخس 1"ءةلطدلاعأ) ظل عتنلغو دمصم 1115 (ةصع

 0. 31آهن. 1703) دصصعتست. 810هلل1ه رصملم ]!دساماأسس ةصععدتت ه طاموضهمطتم ةحتعامعتق هج عصلتعت5 هل

 411 017ع] 1ه/ عل ءلتاحعو لمصعع ج0 ةسصتتتم 13 ]ةةلتصتتتا>ت 0ع [عقاطتتتتا2 1100 عاتلال112 215116 -

 زروعء ا ©6عممعجع هوكتمدتق مماتكم ءةعععااطستك دتع طعصفع دصعمضتكنق ل1101/6711160 طق عن - هلن]16 1:

 110:67 1! ءقل]6, ؟دلعم كم7 ]غ لتعطتعص ءعا حصصم 1145 (تصع. 13. كاتصم 1732) ددمتنأتتتتقو 101 تل

 دصصم 1042 (صع. 9. كمل. 1632) زمععمتعو عع ه0 ةصسصتتتم 1113 (ةصع. 28. 1151. 1701) م20 ع2عققاتق

 هدأ "امم ؟ها]سسصتسم]. ع 7031. هطقعع ءآل-] ءتطر ظققاتكو ةلطتنق ؟عقأاتق 06 ههموصلاتمصع ءمالاتتتو

 ونسأ دصسصلت نعتطتلتم هع ةمعتسزطتلتم ةععادس ةعوسسماطتسو هسنعامدنع هاعتلعا 507 2261-60

 مل ء0. '[مدعامطتق 0ع محسصلأ ذصعتمأتطتلتق هقدععاتمو وتنأك دكه ةصعامتأا: آطمتتق ءزاتق 0

 ممر وعاتمصع ءكصقرتعيم اع. - 7032. 8طملع»ع» دصعسم 1111378 82هالةق013 2110 0

 نيتطتق فصقلممةطت»# ء مدعلت عدكم ءمضتتسر نيتطاتق ةلصععماتق أن ماتتئاتق ةساستتق 700115و

 حنعام»ع هاعتلعاب 7عءقو-عل-لا: هم" ءةزاب 17ه ]71ه]رميررتسعا ]1167ءامو ةسسم 788 (اصع. 2. 1" ءاطتنم
 4386) ردمرتطبم. - 7033. [ هطملع» ءا-حددتم »عا 11 هممق» ع] -هرتسم عار عجهتل 06ان5
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 ىف -:مجدقملا+' ةمْفاَكو) تاوبا عبراأو ةمدقم ىلع هبتر رشع ىداحلا نرقلا  ىم برغملا ءاملع ىم

 بقاذملا قدا ركذ + قاثلا :مهبقانمو ةباحصلا لصق ىق. لولا بابلا . ةتسلا لا ةديقع

 ةكضتلا ىف ةيتاكلا ىقاروالا تنمضت اميف عبارلا مالا هذه قرف ركذ ىف كثلاثلا ةعبرالا

 نبب دمحأ سابعلا نال قارفلا ىسق ماهس نم قارهملا عمدلا ىوكش #1 [نيملسملا ةئاكل

 هل و و دنس قى يح ناكو . يفيكصعلا باهشب فررعملا :قلكلا اقنع 5

 ضيرامش | [ه5] ةنس ىفوت ىناطمهلا ةاضقلا نيع خيشلل نادلبلا ءاملع ىلا ناطوالا نى ع

 هلوأ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نجرلا ىبع نيدلا لالجل ةلاس خيراتتلا ملع ىف

 ليامش ار“ [اضيا دا نب نسح نولوط نبالو] يلا ماعلا لماشلا لضفلا ىذ هل دمحلا

 ىرازغلا ميعاربا نب دمد# نب ىلع ىسحلا ىنال لماكلا عطاسلا رونلاب لدامش 1م ءايقتالا

 اقيرط ايندلا لعج ىذلا هلل ضمدحلا هلوا هد» ةنس قوتملا ىطانرغلا ىرقملا ىباب :فورعملا 0

 لع جلز دححصلم ةدمسمي ةستعامرع يتملحتس رتعم لمعام قكتعمسم دءعملت دصلععدستو ونتن [1 طعنت

 ذم مرهعاجتمصعتسو' نسمه م ءقتكأه ءعغ ممعاسكتهدعتس لنك عهطستأا 0 هونغ لع 20

 مرت[ ءودتمصع امهلتاتمصحس هس رو ءمردتن# جمس لع معتم ءغ متعطتطسق همم معمرطعاهعر

 وعون 0ع طصحتستك يقطتم» ةععاقستس , "ينو 0ع 0ءععععتمأتمدع ةععامتناتل طتسزاتق مممنلت

 م" لع ةثكر وندنحع 10هآذه ءدصرءءط عملسمغو ءممع7بو20 لع طمصتق ءممقتلتتك هدسمتطسع

 10ءلثطاتع لهاتم]. - 7034. هط ءاعرعل ء1- ل ةدسنت' عاده طعشعر وسعتنعاو ]12 عطوتد ةكانلال

 مرئمماع# كدهيتأأمك مععمتتت 5عمدضذتمصتك ءلطمدتستت , ةتعام» ع قلطتن]ه855  ىل]ر»ء0 139 عد

 ل1ه1ءمستسءل طماع 11سم ءعلتو حدلوعم ك1 ءآرأط- ءل- لأ: لتنعام ع دمسم 864 (ذمع. 28. 0 ءام 5

 1459) ملعلم. - 76035. هطعءاعرعم ءال- عط جعاطر ونسعععاد ةطوءوماتك 0ع 1هق ههاولتطم» ها

 متعمو هءغمو ءئسدعضتست 0عاهتعر ةسعام»ع هطعتلعط قلد ءهعمل]مث1 11ءساةئاغو ةهصمم [ 5

 (تمع. 4. وع. 1130)] سمحتم. ح 7036. هطعس ةعالط 23 ذلس ءل-ةهعتلعطر دوست

 مدلسمسس 0ع لمءاأتمود طتقامتمعر ةسعامتطتانق لعء//- ءل- لا: قال - ه7 -"ه]تات» 8عتن لأ

 161" ىهميرااغو همصم 911 (ذمع. 4. لمص. 1505) دممدتم ر ددتق اههعامكك ذأه ذمعلمتغ: آردسق

 ]عم طعمعةءعماتد كقمعمو نتمع هرصصتق ءغ دصتع عمد قسرا ءءانطدع ءاعو | عا 111: 11/1١

 ل1 مده: 8ء» قللسعل]. - 7637. خظطعسفتل ء1- ة( ءاعتجعمم دترايأعم طمتستماسسم 1) دن

 اتسعماتسس, ع 7038. هطعس هنآ طخ0] منع ء1- ءمغن: ع1 -]عةستلتو متماماع5 ادعم لتعم

 عا معه ععاج همسسومدتمسلو عر هةسعام»ع كاان معمنن 418 8 عرج 11ه متصتسعل 8ع آان

 6 هتف": 6 ممسفتغر مدلعو 1اس ءارسم “6 لتعم قا دحمم 55ه (ذمع. 13. 1”ءطع 1157) دصمعاسم. 0

 آياطع# ةمعتمتغ لهن ةمسق 8عمر وست طسصع دهدصلامست تمتص هدم ؟هاستغ ذه ةلاوصتس ءأعب
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 ديلع ىلا لئامش ىف اهلك اسف نيرشع ىلا همسقو رافسا ةعبرا ىلع لمتشم وهو خلا ىرخالل

 دييحم نب رفعج سايعلا ىال ىبنلا لدامش 8 هفاصواو ةقالخاو هيسو مالسلاو . ةولصلا

 ىذمرتلا مامالا ةروس نب دمحم ىسيع ىال ىنلا لسامش 45. + ةنس قوت ىرفغتسملا

 [1] ةنس قونملا ىكلا ربح ىب دا نيدلا باهش ظفاحلا خيشلا محشو 1١1 ةنس قون

 يف ىلع ئرق امل اهتقّلع ةلاجم هذه لاق يلا نيملاعلا بر هل دمحلا هلوا لماسولا فرشا هاّمءو

 هرخآ ىف لاق لدامشلا مهف ىلا لداسولا فرشا اهتيمسو [ةمركملا] ةكم مركب 181 ةنس ناضمر

 ةر وك ملا ةنسلا ىم ناضمر ثلاث هب ءادتبالا ناكو 11 ناضمر ىم رشع نامثل هنم تغرف

 قرعلاب [ومو 11 ةنس قوتملا] ىراللا [لالج نب حالص نب دمح] نيدلا ملصم اضيأ هحردتو

 هامس اباتك ىطويسلا [خيشلا] فنتصو ىسراف رخآ حوش هلو [181] ةنس ناضمر ىف هنم غرف

 وجو [1.1 ةنس قوتملا] ىراقلا دمحم ناطلس نب ىلع ىيدلا روغنلو لدامسلا) لع لكل رمز

 غرف لئاسولا عمج هاهسو خلا فئالخلاو فلخلا قلخ ىذلا هلل دمكلا هلوا ورم

 ودتقطتم# (هدمم5 مرسم ]ءءاتطبع عا اذص ؟لعتصأتل مداعم لتكتعسامك ءدأر وسمع هدصصع5 0ع تعا ساتطانخ

 ممم مطعأمعو تهتك آلعدق معمزتتغتتكق ةلغو ءلاتق ؟ل1(هو دططمتتطتك ءغ وننهلتاهاتطانق 281181.

 7639. هطعسةتآ] ء1]- معطتر تعاساع5 معمرطعأوعر ةسعام»ع قلطتن7ه58 4:5 ل هزت 8 عر

 هالوارمب»عل 216516 عار” ةر دمصم 432 (ةصع. 11. ذظءعرام 1040) ددمعأتم. ح 7640: 8ط عرس نا

 عادم عطتب ملضتعع معممطعامعر هسعامانع آ!ستس للتع لنه ل110]نهتزنترن عل لق هنن كبه 1س ةار

 حصصم 279 (ذصع. 3. كرر. 892) ددمعأتم.  (نهرصسصعسامجتسقو نسعي ةهطغتلعط هع مقام

 ها وعاروأن - لد 01 لآتنءلا ظعتن 11هز» 21ء7غغو ةصسمم [ 973 (ذصع. 29. 3251. 1565 ) ] دطم2تتتقو

 ص طسمع لتطستس ةععمستغو نطتلسس 205/7 رك هل- ممو(07 طقطعأو هع ذاه ذمعمتغ: طمسف 10م

 رس ملمركتس لمدصتسم هع. طلمصع جلصم(وقمدعتس 1ععاتمةماتسق ءمصقءتمامتلو ةصوتتاو 0111205 انتو

 تس 1عمنلمصعم لع ذللم لذطعم دصعممع طظمسمفلطقس حمصت 949 (ذمع. 17. قري 1542) ذم ةدعتم

 (هدمان 81 ءاعاععصت ةعمام جدع طقط ءنعصطتعو ةغ هوس 151" هآ-معدات7 11 هلو 581-171 سان

 امقعترسدأ. آلان ه0 طصعتس (ءةامطتعو ةطقماستغ ءةدصص تع لمملعون ءعمتستم دصعممتمق 8[1ةسهلطم

 خحمصت 949 (ذصع. 17. ةكهد. 1542)ر ها غناتم ءرمكلعس ممعسمتس ةمصت ]هله لتع ةصبعوأا. ع

 طرووععومعد ىرصتسعصامسمس ءمرسر ممتع تهأ ل1101: - هل - لأ: [ 710]يميهت»ءا 1 عا 8061م 13 ءرب

 لعءا47 ] طم ةو [دصصم 979 (ذهع. 20. ا81آدت. 1571 ) دصمدنطتتتق] و ءانزانك فمصسسصعساهتأاتك ةتفطأعع

 ةعصتردامق ءغ ممعصسع طمسملطقم ةجصمت [949 (ذمع. 17. قررت. 1542)] ةطقماطسطتك ءقا“ [1لعصد

 ةاتسمس ءفدصتص عمامتتستم ممسنعع ءلتلتغ - [8طعتلعطا] ىمزأ/#, بزسم انطعع ه7“ هل 7

 هله 111 - ك1 وردنن] ذصقعت ماحتق قا بس 1س - لد لرب ل478 87 عدن هت ]/ اج 7107 مجتتعل (وةمأ

 [,ععامعور خغةمصمم 1016 (ذمع. 18. ةيرحن. 1607 ) دصمتناتتتق |, ءانزاتق ءمرضتت عمامتلاتق ك4780'

 هل

_- -_- 

) - 

1 
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 هامسو ىكاطنالا ةزج نب رمع. نب دمحم .خيشلا اهبّذعو ا. ةنس [ةمركملا] ةكمب هديوست ىم

 ىخذلا, دلل :ديحلا .هلوا [ىاخ] ديزياب ناطلسلا. ىلا هادهاو مورلا .مدق نيح. لئامشلا . بيخهن

 6“ نس قوتملا ىنارفقسالا دمحم نب ميعاربا نيدلا ماصع هحرشو لا نيفراعلا ةويح لعج

 ىلوملا هحرشو خلا لئامشلا ميكاب ىفطصم لصف ىذلا هلل محلا هلوأ يوزمم حرش وكو

 قوتملا ىفنكلا رمع ىد فشاع دوكم هحرشو 1" خنس ىلوالا ىدامج ىف غرف ىقنكلا كمحم و

 ىراصنالا هللا دبع خيشلا هخضيش نع هاور هنأ هيف ركذ [. خنس هدوس نأ دعب ا.“ ةنس

 هحرشل ىّدصت نمم نأ هيف ركذ خلا ثيدحلاو ميدقلا ىف لضفلا لعأ لكامش هلوا [!. نس

 باقنلا فشك ىم هيلأ قيسي مل امب ىنأف [ىنارفسالا] نيدلا ماصع انالوم نيقثدملا دحوا

 نونغلا نم وع ىذلا نفلا اذه ىف ةيلقعلا تالايتحالا نم رثكا هنكل باتكلا رارسأ نع 0

 ء/- 6542/7 ذمككىتمامك رو (ءدعاتس جلستخعطتس طقطعع عع تتم ةمعارتا: 1آنهسق 8ءعمر وسن طمستصعو

 ءغ طرسلخح سعمكحتع كاع. طعلسقع ءزدق اتمعدع دطوواسغفع ةدمغ ا8[ءاعلاعدع معصم 1008 (ذمع

 14. لد]ل. 1099). - قعءطعأومسم 2عءعمذاتأ ءغ "ءعمعمم»تغ كذاطعتلعط 2708 هتبدتسع0 7 ءد

 0م" ظعري ظمتستتم لكتناة]8, هع >ععمومتاتمدعمج "1'ءاناتتا 71/1 - 31رعرسكفت] ذمك تمام , تكتسح

 ذم ندم طظسصفعمك ؟ةصتععأر ةسلكعصمم 8مهيرءتنأ4 [1/1هب:] هاطاملتغر ءغ هدعتم عدأ زاهن آةنهسدق

 [)عم ر وتتأ ؟1اأهن» 5205[ مزظاتتتت ءقذع ؟0]دتأ اع. ب 1 هةن» - هل - لاو 1مل 1

 110ه ]رعتت»»ء0 1ع" قنغر دصسم 943 (ذصع. 20. لانس. 1536 ) دتمعاتتتقرو ءاتنزاق مللت 2185115

 ععطسم جلصتخطتس طقطعأ هع ذه ةمئمتغت: ةدسق 10عمو نست معهدطعأعمسس ءاععطصص تدمع

 نطسق ممطت1ئةدتستق لنمانمحتغع عع. - 31هالح 71ه]ءمبجت»ء0 آآدمعاظأامر نحن ممعممع كمصقلت آ1. 5

 ةمصل 926 (ذمع. 23. 1ك2عع. 1519) مدس ءصامتتتات» جطقن]وتأ ٠ 721ه عدهتسءا قلع]تع 8 عتذ

 0م" [آممعاتمر ونحأ هسصم 1032 (ذمع. 26. 0ءام 1622) هطتتغو ممداوسمت» مضستو ]ئمعتق

 فرصتس عمامستسس ةممف 1021 (ذمع. 23. 1"عءطع 1612) 0ءولومدع تم .الوععقغ ذطأر هع نص مج36-

 هءءمامتتك هد هطعتلعطل 450عااهأع ظع» كانعتدع- ءل- 0: قامة, ؟نلعو 11ه]10 1171 ءآ-ددع]]

 لتعاتر ةسعامرتامكع ههتمدزووو ب ة8طعتلعط 450 -ء7-”هدما“ 01هدافعم#ر [ هصمم 1031 (ذهع

 6. المر. 1621) دممدطتتتق ]و ءانزاتك همدصس عضهامتتالق ذه 2/- 8 ءرام77 ذأمه ةصرستأات: ؟1عانغعم

 طمتستمسسم طغمف رمععتغمصتس ةماتومم تأ معععمأت (قمرمرع كاع. [مغعم عمر ةموستغرو نست 80 هردق

 ى/عمم#] يعماتعمملسم هع معلمعععصمغعر 1نتغ تع ةمعمسر هعوطتالف هع ىدطأت]زىدزستع ةوصاقع

 (مدتطسق اطاطمالح ممداعع طعن ءل- لا [14/ع»لونع] و يعس مهعععالعمات ضممعع هسللسم ذم

 مءاموعملتك ةععمسمصسم لتطرت ءاته ةقدععمممك قار جاامسعت ءموتامام ةمتضت ةسطتوتم ءغ 0

 طعام جلستقتغ ذم طقمع ةكعماتمتس و ونتهع ذم هعءأتمتمق مدلن(نمدمع مدهرردعهأتم انتا لقتل
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 امب ثحابملا نم تروا امبرو. ةيعرفلا ماكحالاب هنكمت مدع نم هيلع وه ام عم ةيلقنلا

 هيقفلا ريرحنلا ملاعلا هالتو ماهوالاو تاطقسلا نم كلذ. لع ىنح .ماهنالا هيلع روج ال

 كلذ ىم. باهتنالا دعب ىكل :باطاو: لاطاف .ةكم ليزن. ىمتيهلا رجح ىب باهشلاب ريهشلا

 وه ام عم بابلا ظافلا نم مهملا هنأ معز ام ىلع هراصتقاب نتملا فنور ةلازاو بانكلا

 بصعتلا ضحم ىم ىرخاو ةراث رما ريبكب سيل امب بقعتلاو كرلاب فغشلا ىم هيلع

 نيذحه ىف ام تصخلو هتبجاف اًفصنم اًرصتخم اهقيلعت ىلما نا لضافالا ضعب ىنلأسف

 نيحلا- يخت اب !فقحا»: قؤملا ةقكرتلاب همك زكر ]“ ةحارتلا "نق" يزل ف نان" بطتبللا

 ملاعلا ةيكرتلاب مظنو 011. ةنس ىفوتملا" ئدننثا فكسا ةجاوخب روهشملا ىنيديالا

 مولظمب فورعملا لصالا ىبلحلا ىيسحلا نب ىفطصم بيذا نب ىفطصم بيدالا لضافلا

 هلوأ رشع ةتسلا روكيلا ىلع هب اًنتعمو هرمع هللا جيسف هداز

 ها مرهعاعععم دصتستسع 1لمصعسع عقأ ج0 ةاماستم مدهعاتعد ةععتسلمعتم لععتحهمسلو. - 8دعرع

 ءاتحس ونسهعقأ1مصعس معمزرمصتغو ونستطاتق معد جلصتعتلمع ةدتصغ دصعمأع 112غ هدمتعم0هعو نغ 10

 مهمعوعطسع ءأ طقل 1 نعزم هات مصتاطاسق مممعععصخاتت.  هععمسطتق ءانتط ع5أ ال1 00ءاادق ءأ لاتعتة ؟ممقانأل اق

 ييموعاسق 1 10هز»“ 11 ءنا]رعرسنر ؟دلعو ىانعارعا - ءل- لل: لتعاسق ء( 81ءلعلعدع ةصوتستلتستتق.

 ىع 1همعدق ةدتغو ءأ طعصع ء يمك اع ععرد هعامكلاو هل اهيسعم عج 209 ةمععامت عرتقو لان

 مدع زهغم اتطرم جعددسصتقت(او هغ وسما (ءدىات5 ةماعصلهععرد عم 0لعاععتغو ونسم0 ةذص هرتصتممع لسد

 دعوسأ عيزغو عيمجت همتسمتس 0115 دلع دك عد لص ح0 ءلطاتق هتهاتعتتمع نه عععدملمتم ءةوعو ءأ 262

 رمملم لسععطدع» معاوادصلت ةطيلتم ءغاتذم ععطاتق طقسل دممهعمأ ؟هعاعمللق د (ءعععم ةصكتعط عصلتم

 رسملم دصعتنم مدءاتسس ةانلنم جطولمتعطدطدت. .1(دومع كلزع طعصع درصعتاتع معععتطاتق دع هلأ[

 نأ ج0لمما(دلتمدمعس طعععتمععدس عع مجعلتل ؟>هاستمتق ءهمصقعتطءععس.  طعععتطسمف ةصلصاقأو أ

 ردعاتم جدر نستمع ذم ناعووتتع ءمرصتس ءعدماججتم 1[عويصتتعو 200365 تقلتطاتق دلصم ه6 هصتطتانق ةعاععان

 [آم ةتسءعمس ائمعتحتس ةععط عاج سس ءنصعفساتع الآاقلله ل1760 طوي لكابعق» - ءل- لف 80و

 منلعم 72هزم ةر/عربل# 1.'لرمع لتعامسو نتن ةصقصم 1120 (ذصع. 412. اللد. 1705) هطلت

 طروعأعععو دماععممعاما 1 مهصعتس دصعاععدست انسعلعع ءمط مهدت مطتلم10عدتق معاتق ا طعمع

 مد عضاسم 271:50هركهم ظلطخ مطنام1 وعن 11:ت1هركم ظعءر»- ءا]رمد عدو ؟دلعو ال1هلع7 وتنال ع] 01 ءاصكو

 ونن ءدع بجعطع دلع هرتعتسعس اعدجعتغ ءهغ ةصصم 1158 (ذصع. 23. لقص. 1745) دجم»اتتانق 5+

 لروت5 ءّرسق تغمسس ةسو] 1 مدنعم تعل0لهعإ - ةضملتطسا ةساعت ةعلععتسا عاتق ءممكت عد عمات

 رم عم ءمرج0ع202 ممقاتتغو عأ هرقاتكق ءقأ اة:
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 نات هل ال ىالوم مساب

 ماكر ةةبسل كرب هلا رسل" ةنلو

 لسامشلاو ىهنلاو فلذل ديم

 لزانملاو. ءامسلاو ضرالا ءىشنم

 سمش 0157 ٠قانمسلا كيغس“ نا ىب ىدهم نب ديعس نال بدالا سمش ه[.. [اأ5. ذنس ةذمتأ

 راوسالا سمش 0 ةينافرعلا راونالا رمقو ةينابرلا رارسالا سمش ب“ . حاوفالا رمقو جحاورالا

 ديع ييشلل قافوالاو فورحلا ملع ىف ىافآلا سمش 5 ىنوبلا هركذ ءامسالا ىف راونالا رمقو

 علطأ ىذلا هلل دمحلا هلوأ. فرحلا بيترت ىلع مخض دلجم ىماطسبلا دمحم نب نجولا

 ةركذ .ءامسالا ىف ةدايسلا رمقو ةداعسلا سمش 011 ىقوبلا هركذ رداصيلا موسر رمقو رئاودلا

 ىلع نب دمحم نيدلا ىيح بشلل رصتخ ةقيقألو ةعيرشلا نايب ىف ةقيرطلا سمش 5. ىنوبلا

 كج مرصتصع لمصتمأ دج عأر ونتتأ 5ععاتط 0121 202 طقهاطعأو

 نأ ةسرب ععتسم عنا جالغعرأا همم مت 31585010

 طرتم ءلملسس معصب ءععمامتسسم , 1ماع]]ةععماتمع عغ ؟ذهتأاتتللو

 (نرععجنم» (ععوعر ءمعا1 ءغ ةاهكتمسسسس !نممع].

 7641. ظطعرسع عا1- عل عطر هما ةهلتت طسصخمتاهاتم رو هنعام»ع كاع همغأ 8عج» 21ء08 8 عد

 كانو هه كنسي ح 7642. هط عرسك عل - عرج ةطر هم] ةمتسكسست عا ]سصق عقتتل10ةننللق. ح

 7043. هاطعرسق عال -ةقمعقم عل - ع عطط ةماأو عغر هم] ةمعوممبستم 015 همطتست ءأ ]نصف نس

 ةرتس(غملتسس. ح 7644. قط عرسف ءعآ]- جم علل 76 حدته ع] -هصتك كدر كم1 ةععمضماتت3 ءأ

 آاسصق ]نستمسم 0ع ممرستصتطسق. 31ةمغعممعتس ءزسق معلا 2. - 7645. 8طعسم ءا- هك عر

 سهما عمعدضصتس لع لمععتمد ]نغءععدسسس ءغ نيسملعدغمضسس (هلتكسممأ قصر ةنعام»ع ه8طعتلعط

 لك 0[-7]-"ه]دومتو ]1 عر: ل110 مبوت»عل 8ةءاممد.  !!هلطسسصعم ينىدمذسسمست 5 ععسسلسمت  هدعلتم عت

 1زئعمدسسسو وسما زكج زمعلتغ: ةردسمق 1)ءمو ونت ةماعس 1ز(ةعدصتتت ءعغ نتهلعهغمدسست 15]18-

 رممماعمرتستل هرتتعأ لانكدز( عنب - 7646. هطعسمق عل -ّن عسل, هم مدلعطعت م01 صتق.

 7647. ذطعدسو ءا-اعطخل ة/لعغاب هما اآكطحلز ةةططدق. - 7648. هط عرسم عم عند ع]1ع ل عرج ةتعر هوك

 ممامتستست كععتل هدحدتص ءأغ ]صم ؟ءداتئتمضسم 1ةماعا1ت ععماتقعمست. 2602 ]ذطسصات مرضت عزت 011. ب

 7049. ظط ءعردع ء] -هع8م4 عغر هما 7عازقاداتم ءغ ]صمم 0هرصتصمأكق لع ممدصتستطانق, 0( هدحست عات0-

 مدطنسع ها ءملعم 24و ع 7650. ظطءرسق عل - غمرت بىقغر هما متمع 0ع ءدعماتءمملم 1ععع ءأ

 ؟ءعمامأع, هسعام»ع ظاطعتاعاط 21ه]بررة-عل- 0غ: 7101 مدت: ءأ 13 عرب ل7 81: كهل.  (هسج عد 0تتتل ب
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 مشع ةينامت ةغللا ىف مولعلا سمش أ. خلا كشراو ىده ام ىلع دل دمحلا دلوا قرع نبا

 ةملكلا ركذي اًبيرغ اًكلسم هيف كلسا ها“ ةنس قوتملا ىلميلا قريمكلا ىيعس ىب ناوشنل ادرج

 رق هتالمعتسمو ةملكلا باوبا  ةدام لك ق.ازكذو فككذ ظهج نم عفن اهل ناك ناف ةغللا نم

 امأ مولحلا ءايض لوا مولعلا سمش.زصتخم' ىف: مولكلا ءايط :داقو نيدرج ىف [هنبا] هرصتخا

 هركذ بوركلاو نئفلاو محالملا ىف. بورغلا سمش . ؛00.. . لا كمحلا ؛. قدكتسم :هللا نجح دعب

 لامإلا علاطم سمش ١ ٠108 اضأ . هركذا ئيملمملا .فداقح,نمقو  ءامسالا:فداطل سفمئش 710 قوبلا

 رفكلا ىف هركذ . بولقلا علاطم سمش. «كاه». . !قويلا ةركذ .تامهدلطلا ىف لالجكلا' لزانم ومقو

 قيرخملا ] . ىناركلا .كتحأ  ىب ىلع .ىنسحلا خيال .بوبغلا علاوط ردبوا بواقلا . علاطم سمش ادا

 قال ثيرحمل ىف ةزوجرا فراعلا سناو فراعملا سم د“ . [1» ةنس قوتملا ىسرملا -ئسلدنالا

 ففراعملا سمش 5. ةرهاقلاب اهب .ثّدح 411 ةنس تام ىفنأل ىدنكلا ,ناميلس نب :ديعس مدانغلا

 نمل زغو ةصعتمتغ: طدسق آ) عم مجم همر نسما طعصع لمعتغ عن لتعتوتا ءعاعب ح 7631. ذطعسق

 عادم ]نسم هم] 0هءضتمحسس 0ع انصعسمهو هنتعامتنع ل ءدانتموت» طعنت كذهق0 11211008 7” ءتزاع71و

 ةمصصم 573 (ةصع. 30. لصص. 1177) دمتتاطتم. 0 6600ععلست ظقهعءاعستسلا و تطأ جهتتعام» ةزدعت]ةععتت

 موكلمصعرتل ةعواتتااتت. (0هرت12120126 م1111 ؟0ءعرتط 0121عءا1و © ءغ هذ ءدع ذلله 0ع

 مدسسعتس مدس لم تاتلتكمم ةلتومم عءعاتصلمغعو طقصع ةصلتعدغو ءأ تذص 0110115 جهاتعاتلمو ؟ةعلقق

 ىمعأ5ق ملمهلععلمق ءأ دنقاتك 8[2ععمقعأ. -  طووداعد [ظلتسق] ءّيدك ءمتامسصعس ك1هطاتق 1ههءعلعسلأ 8

 ورجع ءطعمممس ءأ 127ر6 ه/امماط» 1٠١ ع. ىواسحع اصغعلا 1 ععصاتمسسك“ ذمقءسامامنس ءمصقععأا و م

 زاه ز[معاجتك: طرصدعستمسزم مدعست ((عملتق. طدساعطتت ان بنه 1هتلع 01 عصتتق ءاع. ح 7652. هط عشق

 ءا- عاب هنطو ةم1 هءعزلعماأتم لع سصحعمتم ةاعدعتطسقو ةدستسلاتطاتق عغ طفعالتق. ؛ (نهددس عدت مدنهننع

 هد ظرؤوم. ح 7053. هطعتسق 1ءغقتآ عل -هقسس 6و 501 ءالععدصأتهتاتتل ١ >هدططتصاتتللت ا عن ن8

 ور مكمستس همدستسمات“ ..(نهددسس عيد هعدطتت» ةط ءملعس. ج 7654. هطعسمق دعغقلات1” عادز عسقل

 ةمأ هع ممل عام لتصتق هع انصح ة(وكتمسستس 2228من نلت صنق لع [هلتقسمأتق. . (نهدددست عادت هذة نن

 عطا ةملعدب 8نين. ب 7655. هطعرسو رصعا(قل١1' ءل- ءعم] مطر همآ هدطاكتتتتللل 050113

 (ورسنس يدم متع ةذص اهطانله لور. ع 76056. هطعسع عاأ811 عل -ءم]ةطو ةمآ هعاتتتتل

 بورحلتطسم ١ عن طسصح ةنلعتتل جدت: عماتستل 2175[ ءائاما" انت و 0[2116ع 457/1561: مآ: 17 ءد

 اةرنما اطلس ننغ [ 11ه عارسةءارغ لضسلماوعق 01:د8غ, دمصم 637 (مع. 3. كسع. 1329) مماناتنم |. ب

 7057. ظكطعءدرسق عاد ءةسأل 86 اآلتمق ع1 د ةعتكو همآ1 ءمومتمصتنللا عا 0-38[5001 عم م5 عامح

 انهو هيعام»ع لآطنن/س امتنا  كمفل 18 رن ه8 0/ءزربان» 1102 آآظهصعطتمو ةصصم 616 (ةصع

 19. اآدعاأم 1219) دمدمدتناطتم. (ندسصعمس دصعاتتو 22 ءرعتت ءيفدس]ممةتكتتت>» 0ع د01 6هصنطانقو 0ع

 نسنطاتق (نحطتعمع ةعطقامم طقطنستلب -  2 7058. هطعرسق ءع] - رص عقنعأ1] 66 آبعغم311 ءآ-
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 علطا :ىذلا هلل نمحلا .هلوا .[#11 ةنس .ىفوتملا ىقوبلا ىع نب.دجا جيشلل] فراوعلا ان

 ىناعتو ةناكبس هللا ءامنا" فرش كلذب ملعي نأ تانتكلا !ذه "خم دوضقملاو لاق ذاع يلا «اريقم

 اهعباتو تاوعدلا ءامءاب فيرصتلا فيكو تايمكحلا رغاوجلا عاونا نم اهركب ىف عدوا امو

 ىلآ اهب لصوتي امو بعت ريغ نم ةيئابرلا ةرضصحلا ىلا اهب لصتي تايالاو روسلا فورح ىَم

 قبع ىب هللا حورل مظعملا ريسملا ردبلا ءامسأ ىف مظعالا رينملا سمش 4005 ايندلا بداغر 5

 2 نم ىكدلجلا ىلع نب رمديأ خيشلل ريسك ملا ىيقحكت قى رهنملا سهدت 1. ىنيورقلا هللا

 ىب :دجأ :ظفاحلل ,ةريبكلا فيرعت ىف ةرينملا سمش 44 ةرهاقلاب هفتسص نماثلا نرقلا لاجر

 ظفاحلا مامالل تيدحلا ىف ةرينملا سمش 611 مه» ظنس ىفوتملا ىنالقسعلا رج :ىبا ىلع

 ركفلا“ قارب: ىلع ريسلا رس ىف . نيرداسلا سناو نيلصاولا..سمش ' 9# ١' قاغصلا لأ ىب :نسح

 نحت ىلع هلل لمذا هلوأ ةنس قوتلا ىنويلا فسوي نب ىكع نب ىلا سشابعلا ىأ خيشلل ريطلاو 0

 هددت ةدئت1و ةمآ] ءىفومتاعدسم ءغ ءعودماأاتمع ىدطاتلعم . ءموممدءعماسس» ر . [ ةسعاممع 8طعتلعط

 مك 1ررةءا عت مل ظالضسقغو ةمصم 622 (ذصع. 13. لدم. 1225 ) دصمعطتم]ر ونسأ 1أه ةمعمتا: آمصق

 لردعموا نت هماعرسم همعمتغممتك هدتع لانكدتغ ءاعر ءغن (همهئلطسو ةمودتغو طص طمع اتطتم

 مدس ممصعسلم .ةععبأت ةدسصتتق ذلطسلو دنع عم ممتستسستت 101  هعءءامأ همطتاتاه5 هغ هدعوع

 هدرتاعماتمع دمحتودعتاهع .ءمعممدءعدصاطتعو 01036 ذه 1ل1هحتست دصفتت 0 عممدتكوع ةدصغببعأ ؟هللمور

 نسج همددتسم ةمك معدل هدم عغ ]زن عنمع ظوعدتحعمتل عا عقال مر دصتعم»هنصر وتقع هط تللتع

 0ءعمعملعمغو دكدسمدملد علمغر دغ تق 20 دحهز ءةامغعس .لتعتممس ةتمع ديللو 1هطورع )عمو عدتماكتك

 معوسع طسزانق (ءدع 0عمتل تح اسر ءام عصبت. ع 7059. 8-11 ط عردم 81-181 هدنع 11 - كاع هس

 دما 11]سهكطدمم معصم عوسكا لع همرستستطسع ططصقع ةمععل عماته طمصمتاتر  هطعامر ع 7

 18و: ملطلاملاه]» (نمسماسن. ح 7660, ا -هطعدسم ]810-21 ماكعر ةما 1لادهقممف لع !ههتلع

 مطتلموهدطمصسس مععع ءمودممدععملمر . ةسعام»ع ةطعتاعط 220 ءروق» عرب للغ لن10ءلغب نحت

 د

 ةعودلم هعءنوجم (ندطتمعممع هتموت - 7661. 11- 8طعسم 814-151 منع ءغرب ةوا ذآ سعافومف

 لع عمدمعتمرت .معععدتم لعظمتعسلور دسعام»ع طقطام لكاد»سعل طعنا ىللغ 3+ 11هز»» شععما اهب

 همصم 852 (ذصم. 7. ل[دعا. .1448)' سمحتم. بج 7062. 11 هط عدم د 11 لآ وسن ءعغعب عما

 ل1 دهئدسم لع مع اهدلنغتمدمعتمم  هسعامسع طمقس ءأ 1آآةقات 1طمعمت: 1 ءرنن اع 0 ذك وجل انزل. ع

 7663: هطعسع ءال-حعةمذالتم عع انمق علاق ةتعتمر ممآ (لعوصتسم ممتع مز عساتاتلل ءأ

 ةمعاعإمم ةصععل ءعجاتسس 0ع ةهعوومم ذكتمعتكر نسم0 .معممطعأو ذم ظمرحوع لدسعمأو ءموعمت(ةهصتق

 مم ه«ءءاتممتك 1ءقغر هحيعام»ع هطعتلعط كالت ءااناع لةقدعل 8 ءو لل: ]عب 1كم“ 11101,

 ةدمصم ءءء دممعطبم. لكم علتع لادن لندسق 1ك)عم مرعم رعمطوتأم ءةزدق ةهيجتازو ءاعي ح .7064.. هقط عددق
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 ديوجتلاو ةءارقلا ىف ىكرت ةيسمش 1 لامجلا سورعو لاصولا سمش 8 حلا هقيفوت

 ناقيالاو ةفرعملا رونب نينموملا بولق رون ىذلا هلل ديحلا هلوا ىونوقلا نامارق نب دجال

 فورعملا ىروباسينلا دم نب ىنسحن باسل ىف ةيسمش 41 اباب رشع ىتا ىلع هبثرو لا

 لوصاب فّلعتي اميف لوالا نفلاو. نالصف ةمدقملا ىفو نينفو ةمدقم ىلع هبتر ةنس قوتملا ماظنب

 5 ىلع نب رمع نىيدلا مجانل فقطنملا ىف رصتخم ىئنم سي “اع  ةعورف ىف ىناثتلاو باسل

 “1 خمس قوتملا ىناولا لايحكام نب دومدكم ىيدحلا بطق محرشو ]| ىبلأ خيسنلاب هامسو لليوكام

 ءارزو نم ديشر هجاوخ ىب كمكم ىيدلا تابغ ربز ولل فلا ةخيلطلا نيد 007 انج احر

 ىناجركلا ىمكم نب ىلع فيرشلا ةيسلا لضافلا فقحمال ةيشاح هيلعو هدنبادخ ناطلسلا

 10 دوعسم ىويحلا دعس زمالعلا انضيأ ةذحرشو [ كوك خ*يشادح اهل لاقي ىلا ىو م1 خنس يقوتلملا

 ء]ل -جذس آو 501 همز هصعتممتق ءغ ةممصقد مدلءطععملتستق. - 7665. آظ1 - ةطعسقأ 2عاو

 لزودءمادنتم ةدصجعزعو هز عضوه ءا ةمكصتمام 0ع (نهومم جدآ سعدت ةتاعتت هققاتكدس0لو أ

 زمام عنامصسلمو وسمع انه ةصعمتغ: طردتشك 1)عمور وسن فعله 50عءاطس !سصصتمع معمل مطلق أ

 ماعم مرتع ةعلعماتمع ةلطمهكحتغ ءاع.ر ةغتس هم0ععتس ءدمالم تن 5ممقلام عدا. 5هتمدأا 4

 176 00" ن» (ن/و عمت. ع 7666. 11 - 8طعسعتأو عا [1 عا- طتع طر 01 ةدءءاقهكم ةملومتق

 هجم ه1 عربونورءا لتعاأح لع حدعئاطتس ءاتعمر ةسعام»ع ظلمعمتت 136: ]110 متوت» عل ]ص4 ةو "ل50

 راكم عمد» لزناغم ء دهسصصم ... مصمرتاطتم. آالزعتسد نأ ذص م؟جعاه6تممعتلل عا 0101385 5معع٠1

 طءوعإوأم لتهق ةععلممعم طقطعأو هغ مكسم ةمععلعم لع تق ةعتغر نسمع معتم ءيرأو ةاطس ءانعقع

 ةموعامسار ةععتصلم "ءوتلقق زاده لعلوولاوعي حج 27607. آ1- هط ةرسقأ13و عار اعداده ططععلق
 نأ

 ك1 ءربوأرعءا ةصخعتماسك 0ع 1هعتعمر وسع ذكر - هل - 01: 01ه“ 1 وهن: ]6 (نمسنماتن# و للهم

 ء0- 01 15م8 لتكنكمساسع دلعم 7/188 لتعطتك عا حصصم 6093 (نمع. 2. آ) عع. 1293) مجم »اتتتتقو

 161هزمع ك]رعرربع-عل-0: 1101من ع يسسروفتتغ ةا ءدع ردع همدصتصع 87 ءعرضوأزنوأا ةيمعاله كت

 [ (هردسعمامتسم5 ذص كتنص همست ودتتعتاتتأا 42011 - هل - 011: ل11 هلت 1861: 11101470160 19 22و

 حصصم 766 (ذمع. 28. 8ءمأ. 1304) طم »تاتقو ءكانزاتق همر012عصماقتأانق ءعععوأتتق دتتتلنانتس 1م

 رممصتطاتق ها هذمرحدتس ؟ءسدطتتع عا ذص تهمدستتقلتتت 6 1/1]:- ءل- ل211 1110/6117 0 لذ تف

 1[ممزم 1غ و140 ظهلتمسن 11700 ءرنلع]ر 1 ينس ءمرسومدتاطتق عام 5 عصتاهأم» ةاتطاتلتق ءغ

 10 طعمع دصعساأسم هةعيوذل 8قطع 478 ظعوب لله]مرست»ءعا لمدزانعر ةسصم 816 (مع. 3. ةيدتل. 1413)

 معاتاتعو عامدووق ذص انجل ةععمستكو ناتحع 10لو# 3. ع. مهمكقهع همت ةطااتتلإ] - عغ دلع

 نلت( سمزستتك همن ل- ملل - لأ: 1116م0 17 هر» »مخ 1 اةعمتنغو هسصم [ 791 (دمع. 31. عع

 1388)] ردمراتتق. - 40 عامودده هوو 107 - كاع“ ماستعم طماهق ةعهترق ءلاتصأ م1058
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 طالغ ىوجوقلا لامك نب دواد ىلا ةبسنلاو جحصلا وو نيدلا ىنعس .ةذمالث نم دواذ رق

 مع ةضس قوما ىرانغلا اظوك ند ليد نيدلا سود ىومللو مك. خنس قونملا ىمجكلا كلغ بحق

 نم لج هلوا هلئاوا ىلع فلع ىقاودلا عسا نب دمحم نيدلا لالجو ىدرويبالا دنمشناد

 سايلا نيدلا عاجشو مم ةنس ىقوتملا لكأ هجرقو ةنس قوت خلا ناوكالا ىتاوح ىلع ترهظ 5

 نب ىبحكي نب لمكم نب داعل ةيشاح اضيأا دكيسلا ةيشاح ىلعو 1 ةنس قوتملا ىمورلا

 ىزاريشلا نيدلا رفظمو نيدلا ردص ريمالو ىناودلا نيدلا لالجو ىلع ديس انالومل ىرخا

 ديحت خيشلل خيشاح حرشلا اذه ىلعو اضيا كيج نب نيدلا لامك نب ىنيدلا ناعربو

 هتاقيدصت ىلعو ما“ ةنس ىفوتملا ىرانفلا ةزمح نب دكمكم ىلومللو 17 ةنس ىقوث ىشخدبلا 0

 هحرشو 1. ةنس اهمتاو ناخ ناميلس ناطلسلل اهفنص قوطعلا رمع نب رضخ نيدلا ريخ ىلوملل

 نع 31011 (6م"ه] 12م0 8م'0- ءل- ل1 لتكءكماتلسكرو هنت هدصستمم عتطسعسلدع ةدصغو ]1 ءعأ

 حاتت هده د 120م: 8ءز: ]لعرب نير ءم# ةعتمامم ءىذدع معمم عمت 01 ءدصأ - 5ءيججن0ل 2

 مزور ةو ةمسصم 860 (ذمع. 11. طلعع. 1455) مطمداناتن5 - 1 ك1 عروو- هلأ - ل1 7

 رع: 11مم 1 عا, ةممم 834 (ذهع. 19. ذءعمأم 1430 ) ططمةاتتتقو ءاتزاتق عامد5ةده 11الف

 يربس عرس مرمعكأ ب 8118 معل»- ءل- ل, نمأ 20 نتهعمأأمصعق هةععتصس0هع لتهدءم[هنمصتق معا

 نبوورزأاأ - 727 هز ايران ج لادن ا رمدعتت 10 :1؟1يتر»:ءت10 لآن ةةمعر»لق - لعافا-ءل- لأ: 7101 مدت علف

 ]رمزي لع ه0 10هماسقغو ةمصم ... ططمةاتاتقر 011 20ه0[ة6هصعطت 20 ءدتانتات ةصتاتتتلال ©0105

 وسحع أه 1معرزغ: ©1هعتح دل ءكأر هلاك (ةزئسه) ذم ددهتئأستطسم ءوةووملمستست هجرة عمأ كاع ع 5

 06مهزم لكقت»ء0و ةمصم 854 (ذصع. 14. 1*عطع. 1450) دصمءمس5 - ةارمزا" - هل- لا: 1ع

 170غ, همصم 929 (ذصع. 20. للمو. 1522) دطمرطتتتق. ع  طديتاع» ه0 عامد5وف هع لذ

 عاموووه ءعلتلتك 17060 ور: 21ه]ءمعتسسعلا اظعتن 7”هابرع 8ع 7غ 8ءهع ءآ شت ةكغر ةسهم ..

 رممعطتتق و نسدع ز1اغه ةمعمتسال( : آدسلمتساتق '1!'عر نست اذمعسحتس ةعصأ '[نن 30 1هونسعملسنم

 حمامسس ؟ع00ل10لز51 هاغ. ةلتمم عامدددم ء«لت0لعحصغ 810115 ممداعع ةءيجتل 472 - لع]7-ع0ل-:

 12 جبم ايرون ح ]1ةستع اهل“ - هلل - لأ: - 11ه 4]] ك*- ءلل- لقد: لة" سمعغ ع 801 اجو - هل - ل: 7 عد

 1 عبروا - ءل- 01: ا عءزن 1ظهر»ءن0ل. - 40 06015 - ءل- ل21 مدمس عمامتتتتت عا1مدذدق علت لععدمأ

 ةاعتاعط 7101ميوب»عا 8ء0ه7 ]وآل , ةمصم 922 (ذصع. 5. 1 عطت 1516) معاك ع ءغ 810115 0

 رل1وءمدتتءل 18 ءرو لل هنددنم طل ءدممغر دمصم 834 (ةمع. 19. 8عرخغ. 1430) ممكتتق ل ع 48

 ممءارعاجمأت مممطوقممعم 810115 1( ءعق» - ءل- 017: 3610/7 1861: 001“ لاا نمت ذص [آهك 07 1

 كدامت 50/عضوم»» ]16م4 عامددده ءمدصممكتتا ع ةمصم 930 (ذمع. 10. لوو. 1523 ) ةطوهاعتغ
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 نيدلا لالجو ما ةنس قوتقملا ىسرافلاب كفنصمب فورعملا ديكم نب ىلع ىيدلا ءالع ىيوملا

 قوتملا ىلاجر وذل ىنامكرتلا نامتع ىب كجحاو هلمكي ملو م17 ةنس قونالا لحما دوا نب ليكم

 جرو مل“ خنس قوتنا ىيعلا نبأ وكب نأ نب نكئرلا كيع ىبيدلا ندز كمكام وباو 07* ةنس

 ىلامرقلل' ةيشاح كبسلا جر لوا [ىلعو] نويدلا كعس جرش ةجاييد :[ ىللامرقلا ىيدلا و ]

 اهب" ىكسي خلأ حاورالا قلاخو حابضالا فلاف هلل دمحلا اهلوا ةيرمقلا اهيشاوح نمو روكذللا

 1. اخد قولا ىونسيلا ,نىسوم 05 ليد حرشو ةددأو فبيقح ّ حوشلاو ىتملا اهزايكنال

 ءايض ىف !لك نيسح ناطلسلا ىمز ءاملع نم ىدنقرمسملا لضافلا انالومل ةيشاح بطقلا جرش

 تاقيدصتلا ىلعو ةيشاح بطقلا حرش ىلع ىتدآرفسالا هاشبرع نب ميعاربا نيدلا ماصع انالولو وبلا
5 

 نأ هيف ركذ خلا كيلع ءانث ىصحا ال اهلوأ ىوضرلا [ىنامرقلا] دمحم نب ليلخل ةيشاح

 طرموماوعوو ءفيسصسعمسا(هعم5 ةعتمس عما 810115 476 - هل - 041: لل: ظعر» 1101ه و لم

 1711056477:ةركمع لتعاتك ءا ةصصم 871 (دصع. 13. طع. 1466) دجمانأتتتقو 0111 261516ع هعهتلمة ل

 لع]اي]- ءل- لا: 11 ه]مج7» ل عر: قلاتسعلا 11هلمل]غور ةسصم 864 (ذمع. 25. 0م 1459)

 رهمعاسسمو وست همرستسعم (مضستت ه0 طصعس هقمص معجضلستتأا - لانعلا لعن 7

 لان نمنغ, ةسصم 744  (ذهمع. 26. الآهت. 1343) مداتتتك -- كلاي 270ه متدت»:ء4. ةرعقرنس عاد ل

 ك150-ع7-"ه]رررج 01: 1 6ز: لآل عوام" 1[: -ءامتنفو ةصسصم 893 (طصع. 17. للوع. 1487) 220111115. بل

 [ 77:6 - تل - 0غ: (0 هسا ] مسهل متت مدع ءمدستس عماقتتت 86 - هل - لأدنخ ءدعموهاتتكو ا هل

 مئاتس» كفدستسعسامست 5 عزز 601 (م"مرننينغ دسصملم ]1ةتتلفطتق عامدهده ء0تلتك - .لطمغعع ءزدق

 عاموذده ةدصغ ءاتمس ذللمعرو ونسمع دله ةهمعامتتتما: آنقتتع آلم هلل تق عصأت و اتأ 31120186 7 611:0111-

 رهصغو ءأ ةراستكطتتت هتعهام11 ءاف.و أن (2م6/(20/ ءدسص هآل ءددتقعمتس 1مقعإمأدع ةاتهأاو 10

 محاسب ءغ مس عصامستسسل ةيط تدم ؟عدعتللام ءيفسصسحععطعملسصاأ بج 71ه] هوت ءا 8 ءرن 0

 _ررمورءمءو هصصم 1045 (ذمع. 7. لدم. 1635) دطمااتتتقو ءانزانق ءماطت عما هتلالق 118 ةصسعامأأا :

 يدم 12عمو يزسم موي عءاتمدتسمسس 1هسلعمب مع 01 ةععاتمسذسم وتيتلعتست 1موتعح .ءودسوس ءان عم

 لزأ اعبر هغ محامص جدلستحاسست طقطعاأب حا قلل (601ط- ء0- أ1 كمرصستس عطأمتللنلال 8ع108ةقق

 هلزنلتع 31011 هممداعرع طعصع دطعرتطتمك هك مت»601:02"07 عحتو نك ذص 10/1/46 ءآ- 87“ .16ةعتطتتت

 روامرع متعومو 0مءامد  ةعضمدتك هظدلاقصت 110.ةم» هدحتغع - ل1ه11ج ممداعع كدت - هذ

 1" ]رات» 18 عرب ههماعأراأ 1و عقد دل مدصحس عمامتتس (01] - ءل- لفل عامدكدع ءىدصرتهةدتاو

 راوسوسع ه0 معمطاتمدعذ 1760/4/1 لعرب 7له]رمسن»معءل |[ (00م”هسةناقإ 1 هل/ءمنم#و تتؤدك ع]1مهذدع

 زم ةمعمتسصغ# (0همزمةزدةزيسم "1'نت ]حدته ءاع. آلعمع طعمع مدعتغم5 لتعتك وطهعسأمطعق 0ع

10 

10 
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 رثكا فققح دق..هناو .تاقيدصتلا ,ىلا. ئغبني امك اونفتلي ملو .تاروصتلا .ثحابم .اونيب :ءالضفلا

 ةيضاح ”ىلعو .سناوف عمجن 'ىكيبدرالا نيسح نيدلا لامك انالوم هداتسا سلجام ىف اهثحابم

 ىلو خيشال ةيشاح كيسلا حرش لوا ىلعو نيدلا ردص ريمل ةيشاح ديسلل ىتلا ىرغسلا
 هل لاقيو ةمكش قال ةيشاح ىرغصلا ةيشاحلا ىلعو فئاقشلا بحاص هركذ ىامارقلا نيكل

 ةينسلا ةلاسبلا رح هامسو د ةنس تام ىطلملا دمحم نب اجيرس نيزلا اهحرشو مكش 5

 ىلصوملا دللا كيع نب دمحم ركب نأ خيشلل رونلا ةيداحو رودصلا طمش 7400 نيدوج

 17. ةنس قوتملا مالب فورعملا نامثع نب دومحن موظنم ىكرت هناوريو عمش 011 ىابيشلا

 ةنس وت تيب فالآأ ةسمخ ىف ومو اضيا مورلا ءارعش نم رعاش ىناذل يرهلا رحب ىفو

 هلوأ ىزاريش ىلهاو ةنس قوت اضيا ىدبعملو

 تيانع زا ار ام هكنأ مانب 10

 تيادف عمش هناوري دنفد

 ععرتتتم ه0( هصتطاتق  ةصلطلم ءوصععمأتك ءدعممداتتعق عر ددتستلل 4 5120و 0غ م27 عدأقأو م1020 ع5

 معدرب عر سدعز هع  ةييكعتل .ددمتتتسممس نم عقاتمصتسس»  طسع مععاتس ءماتسس مهجعاعم دع 1ععاتمصتطسق

 مرهعععمامتك مترا 31011دع همدات لع عنم]- ءل- لأ: 1هدءضف 0"/1ءاا]ء, همطانتلتلعت» ءهعدمالذققع.

 1غهودبع جلصمادغنمصعد ناتلع5 ءم]1ءوتغ.  ىل عامددومه دهتصسمععفر وسمع 8/20 هسعام» عود طقطعمك

 ذآ هى هل" -ء0- ل4: عامددده ةهتمقتغو ءهأ هطعتلعط 77 ء7غ- ءل- ل: (0هج د ننعو (عداع انطتخ

 ى2ءعممع هسعام» عر عامدذمك ه0 ةمئاتسس بسسعمامتتت 5 ءورزر لن. ب ورحم ه0 عاموووق دصتمم#عق

 دلتمم  عامدودك هلكت ى/يعامسع ءعلتلتك ىكزما» ةمقعصتمادكز, 18 ل ءمتوسع عوق .ءودصحس عماقهأتق  عقأ 5

 27,621:-0-60ل47: داود" ءةزأم عزو 110 ميروت» عل ل167ءا2و ةصصم 788 (ذمع. 2. 1" عطب 1336) دهم ادتتقو

 كيزادم ءمرسصسعمتةمسك 11/1: ه]- ثءومء+ ءا-دءوأوئع# ذمكىتراسك ءدغ ءغ لسمطسع 1ةههععدلتق

 ءمدصد ع ءطعملتنطبس. ع . 7668. ةطعسغ ء1-هم0ل نم عع 8 241عءعغ ءال- مقدر ءهملتأتم

 مععامرسسس» . عع ءيعلاوأتم 1هسصتصتقو هنعام»ع ةذاحعتلعلط قلقتي ظعط» 21ه1ءمسسنعل عي 4كط0له/71همأ

 11 ه:5278 51,ع26 مروع سس 7669, ظكط عدم عما ن6 8 ءعدك ةصعطوم ءةصلعاف ءغ مدمتلتم. 2هعدم

 ععلعسسسو ةمعام»ع ل16 ]3174 1 ءر> 011 :تءر دل عو طلفت»#8 لتعم ءعغ ةمصصم 938 (ذصع. 15. كنك

 1531) ممعاتم. (ندصصمتسج ءزاسنقلعس ..انادلأ ءمدصممكسعضتسأ 124/6 لص عآتدع ممعاهو ةططم ...

 رتمجءاتتتقو ءكانزاتك ءميسعم ددعانم بعدن ءمرص ممختكتست نمتموتتع دمتلأو ؟ذععقتيتنت» ءمرصرم] ععانطتع

 110606, جمصم . .. رمد دق تع لاق هام, دزسك فضصمعم أه ذهعمأل :

 طادصتمع ءزانكر وننأ ممطتق ءدع عدم ةانق 10

 مدمن هدعرد 0علتغ ةقملعاوع لنمععاتممستق لاتقأقع.
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 كيبع ىأ نيدلا لامك خيشلل ةموظنم ةيضرملا ةعبسلا تاءارق رشنب ةميصملا ةعمشلا

 قوتملا ةلعشب فورعملا [ىلينحلا ] ىلصوملا دمحم نب ءافولا نأ دمحا عقوملا نب دمحم هللا

 اهراصتخاو اهمظن ىف ىنسحا اًدذج ةرصتخم ةيبطاشلا فصن ردق ةيئأر .ىفو , 401 ةنس

 ءادتبا ىف هغلأ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ىيدلا لالجل ةيبرعلا ملع ىف ةييصملا ةعمش بأ

 5 فورعملا ىونردالا دمحم انالومل ةيعمش 7" خلا دمحا هللا هلوأ وحنلا ىف ناتقرو هلاح

 قوقملا ىلع انالوملو حلا ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل سم هلوأ 111 خنس قوتملا ىدكمب

 اهلوا هداز كلو مالو لا اجورب ءامسلا ىف لعج ىذلا كرابت اهلوا دقفلا ىف ىف شعرمب ايضاق

 نب دمحم ناحيرلا نال سوفنلل ةيناشلا سومشلا 0 يلا راصبالا ىلوا اي ريخب ىرشب

 هلل ١ نمل هلوا رصتخم ردقلاو ربثمل تاملك ىه ةؤقنملا ركفلا سومش 12 قوريبلا كفحا

 عماج فصو 83 عماسلا فخدش الو قرع نبأ ىيدلا ىبحك خيشلل خلا رامبالا لعج ىذلا

 70670. 151- 8 ط عرس عدأ 816-151 لط 1ع عار ءةصلعاج طتععمق لت5لعدصللق 5عرباعلل 6ظقاتممم

 ريرتسمع كاصوأمع (نهروصت مءءوصقأ1هصتطاتق مطهطدلكتقر ةسعام»ع ةاطعتلعل 22 67707- هل - 011: لارا

 ق4ل0ه1]ع] ل1ه]ءميسمعلا 21مينل# | آهمطدلتاح ], ؟دلعم قمع لتعام ءأ حمصم 656 (ذمع.

 8. لوص. 1258) رسمدنانمو ظلم كاتس ءلذك ك1 7ممرك4 ظعر» 21ه]ءمجوتضءمو وهيتل د [ذطعالتق

 عمسم] قطع يصقتعمحصلتم ظنكم (ندضسصعم ذص 224 لعمتم عمم ءغ لتستلتمس ءقمضتسأاقت 48

 نديم عرس مصرح »ءعاطعملعمفر نسملر ططعوتتمأنع ةدالق دمهعمه طمس هاطقامساأعي ممعاتعد نمدسرمهلالمصع

 ع( نصعتوو هرتواتممع معوعقأاوأب ع 7671. ظ1- هطءسعوأ 11 - 71004ط1و عاو ءةصاعلو

 ]سععمع 06 ةملعساأتم اتصوتحع ججهطت ندعو ةسعام»ع لع[47- هل- ل11: كميرا ةسصم 911 (ذصع

 4. لسصص. 1505) رصمعطتم. 1)1م 1ظه1]خ5د 0ع ةعصادحتو وننمع ةملألم انعمعلمتل ةعهلمولا ءأ 18

 نورعوم هنا: 182 ةدسص ]دتنلم عاني - 7672. هطعس عنو عار فةملعام ءعىوور جتتعام»تطاتق 12

 ممداسو 1101 ميمزتعا 7707 ءينعتمن, ؟دلعم 11ر08 لتعم عع حمصم 999 (ذصع. 20. © عام 1590)

 رسمدننمو تكتزانق ]تطوع ذغه ةصعلطتا: آطدتتق 10)عمو ونسنأ 06105 أ (ءرزتوتس 01868316 اع.

 31011 ممداعم 4ك, نأ ممتصعتع ]ه0نعز5 ذص تعطع 27ء,”هعزب ةظمحصععمك هطتتك. آنطعع 0ع

 زدسضعكمن لسانك هدعلغ ءغ زله ةصعتمتزا: (ءاءطعءطتع ةدصعاتق ذللعو ونن ذص ءمملم لملتدعت

 دومه ممهسزأ اع. - مغ 0س 11 ءاعلس60ءأر نست زكه هدكاتق عقأن آطهعأتتق طتتصأللاتق

 وصح نتحعوتتع ةصصتصسءأمسفو ه دتع اماعالت ععساتح معهعلتت ءعاعم. - 7673. آ1- 8طمه ساق

 [11- هط ةكز1 و عأ ]خ1 مم[ مر هماعق ةهصتستق همردععصأعق ر ةتتعام»ع لانا" ءقأرفت» ل1011

 1م: ]تع 1716. - 7074. 8طمهرستتع ء]-11]آع عرعر ةم165 ءموعلاهتمصتتتلل ع 1:0ءلطانق

 لمار هع 6مم عمدلمدتختسل  ولتتطتتق هدصصتق طقصتصسس ]نطعنذ ؟:ه]نصاقق عدعاسلتاتع عا هددصتق

 حل مموتل عمكمسس 1)عز ممدعظمت ماعم دءلعصتسكتت , ةنيعامدتنع ةطعتلعاط #7101 - هل - لا 1ًارنا

 معطف. (هرسمءصلتسس و ونتم0 زاه ةسصعاجتغ: آطمدتنق 1)عمو نست ةصغع]]ءءانتق 1ععان ةاع. ع

 7073. هطعصل ءل -هةسنأو طمهتلق ةننعلم» 211016ها٠15 [رعوعتماأنم (عصمأات ملسمتأأ
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 قاب

 طباوضلا 5 كياوقلا دراوتش بلح ىنزاوعالا نييسح نب دجال دعاوشلا دراوش ب

 نسح نيدلا. ىضر مامالل ذغللا ىف دراوش 11 هتافلوم سرهف ىف هركذ ىطويسلل سعاوقلاو

 راوسالا قراوش تحأ جذملا دراومو ماهملا دراوش بح "كه. نس قوتملا ىلاغصلا ليكم بأ

 رارسالا قراوبو راونالا قراومش 407  ميملا ىف ىنأي ةيوبنلا راونالا قراشم حرش ىف ةيلعلا

 ةفرعم ىف لوصالا تهاوش م2 رم ىواضيبلل ليزنتلا راونا ةيشاح ىف راكبالا دهاوش ا.“

 رم ىراخبلل يحصلا عماج حرش ىف جضوتلا دعاوش 7050 معلص لوسرلا ثيداحا لاجر

 موجوع جلحسس , ةسعام» ع هطعتلعط 10/2“ عد 1ظلهدمت»: 8ءتن2 11ه848 , ةدصصم 8503 (ةمع

 29. كسص. 1403 ) 010

 7676. 11د عل - عطعدج غ0 02. 10هءصامه حئعئطمطتتت همهم عمانتل و ن3 هانللهمت

 دصه]1هعلقسمل ةعوتتتت 2107

 ممممعأ طحعع لمءاعتمج 20 سك عمع ءمرتدصسل عقع مدهأعق ةععانم 081135. ل

 7677. خط عرج ث:10 ءآ-ىط عع ةطخلر 10 معمطوصأعق لتكم وقتي ةهتعام»ع 417:60 187

 10[1بع: 41 ممايعجت. - 7678. 8طعس ةع10 ءعال»- خعرعقت ل, لتعم ععمدع جلمم(ةهعمصعق نأتلعق

 لع ممرحصتم عغ معودلتو رو هدعام»ع كوبر.  (نهرسص عدته عمصاكتع لص 1ص01 عع ءزاتق 0م عطاتتتل.

 7079. 85-181 ط عرج ةع1 لو جلمماوغن مدعم أ ةمععددع ه0 ائطصعسمت» مععاتس عماعقر ةسعام»ع سقت

 116011- ع0 - لغ: 11هعم:» ون 1101 مبتسما كم عافت ر ةسسصم 650 (ذمع. 14. اللهم 1252)

 رنمرعان م. - 76080. ذكط عرج قث10 ءآل-ددم] عطر لت5مععددع مهد مدعق 1عمالقع ءأ هوت هه

 لمرمرتترسس. حا 7681. 8هطعر م عتنع ع]-ةهقعقع عل - ة112عغر ةماعم0لمع5 ةععوصمتنتل

 ةسطاتستسا. (نهدحتس ءصاحتسسق هرعتتف /116ن]ر "8ع هآ - هنننما»“ ءآ- :ءاعمأزن عار 0ع يبدو تس ]1غ عد

 هل لزئعمعب. ع 7682. 8هطعرعمعأع عل - ةمات ةعر ةماعملمععق طسصسصتمتسست عأ 101505

 جرععوممرتررل, ح 76083. 8هط عع ةطخل ءعل- حطلع قعر (ءعواع5 متسوعتستتللل 1ه1ةعاقتانلا 610558 .١

 ج0 هردته 2620/ مةةدسحتت لمن ءاد7 يسأل, 0ع نحم ةسدح 10عملسمت ءقأاي ع 7684. طعم

 ىقطت4ق ء1- ههثا1ر 10 مرمطومأعم مرتمعا مزود 0ع يعمتغقممع ؟تعمعتس ذه (10(8201مذطانق

 معمرطعالعزد ”عمموعمرتستم. - 7085. 8هطعودعةطخ140 ءعا1- غقس0طغطو 101 معوطقس[عق

 ةعوموزا6مصتك. (0هدححس عمامتجتسم أه هراتق /7/- لام: 17/- هه]1] هج 8071: ءعلتكتتت , 0ع نعتت0

11 17 
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 نفاوش هدب 7. ةنس تام ىطرقلا نيشفالاب فورعملا ىسوم ىب ديك مكحكلا دضعاوش كا

 [م ةنس قوتملا نجا نب دومحم نيدلا ردب] ىنيعلل ةيفلالا دقاوتش ىتعا ىرغصلاو ىربكلا

 كاببأ ىربكلا لوأ رم امك ا يف ةيغلالا حورش دفاوش حرش ىف ةيوحنلا دصاقملا هام»

 ىف دئالقلا ىنارق ههسأ امهرهشأ وهو ىرغصلاو خلا ملعن ل ام مولع نم انمّلع نم اي دمحن

 ناب اوبطاخ ءايكذالا ةلمج نأ لاق خلا اًيناص اعصان !ٌلح ىرغصلا لوا دداوشلا حرش رصتخم

 ريفغ مج هل عشنب رقال راصتخالاب هتصخ ولف هريرقت نم انهسن هبقع ىذلا دعاوشلا حرش

 كانه اهتعرتخا ىتلا زومرلا عضو ىف لآ رثو اعفان ءاجن ةدايز ضعب عم مزعلا قاس ترمشف

 دقظو ليقع نباو ماشه ىباو مساق ما ىباو مظانلا نبا مهو ةعبرالا ىافثا كنع عهقط ىو

 عا ى اظ و نينثالا ىافتا ىنع عفو عقو هقو عطو هظو فظو ةثلثلا ىافثا دنع عهقو عقطظو

 ةوبنلا كعاوش 01  بيبللا ىتغم تعاوش باد» ملعا ىلاعتو هناحيس هللاو دارفنالا دنع

 عانمرعتد للءطبسإ نات - 7080. هطعرس ةطقل ء1- طالع ءدصر 1001 معمطقصاع5 "ه0

 ممهعنعمصسسس و ةتتعاما»ع ل1101, منوت»ء0 طورت 071مدم (0ه"1:ط2, ؟تلعو ل عدا: للعام كغ ةطتح©و 7

 نمع. 3. كلسص. 919) ميمدنانتم,. - 76087. ظا- 8طءعو فطن ل ظ1-لكهطعو رع ظ56-1هعطعدو

 ]وع مهطدصاع5 ه0 47/ثئرسس. 5ر110عع دصفز هج ءا دصتصمت» , 20/7- 116ءءم5:0 111 - 21ه مأ/ 21 1

 ءالمتآ كار عصالا20 دارمت"ن]ب للا - لك ارقورعل ةمهعتماهيم ةحدعاماع | 1 لت - ءل- لأن 110/121110 2ءلد

 قللت علر ؟دلعم] 4:2 [لتعأم ءا ةهمصم 8وق مع. 3. 1 عطس 1451) مسمعاتتم]. طلسم ؟01طدتصتسقي

 دتغ ةمهمرعو 1هلتعدطس» هما. هجنا1معع مممز هع ذغه ةصعتمتغ: '1'ع ][دحل0ةدستتقو © ونتتل 205 00ءامتطقق

 كمعدتماأتو وسمم ةعدمرعوحتسسك ءاعبز ديتممالو سقف ممانههتساسسس اهعامستخو 1" ء”منل ءآ- هماثقلأ

 لأ ةممآرامعم» ةارعتأل 117 - كايعمالرتا دمك تتماه هنأ هع ذله ةهسعمتغ: طلعت ماتتقتال ءأ

 ][نعنلمس ءاع. ةاطلق ءتعتو ةموتغو دمعمأاتمق ةعسستسع 1لطسفانعو دمع ؟ةهنطلق ج]10عدأل ةدصغت 8

 نورستس ءعمامعتاتسا 10ءمرحتس مد0ططصاتسسل و ممم لسعات هآط ةدعامصتسس ةعمموتاتمصعتستم ةصطعلت مست

 وزدع 2عنلزنعرتع ممدقاسلاقو لص طععرت مدعم ءعماامدسعم هممعرع ؟ءا11عقو هدصصتمم 0101868 ةتئكاتتلل عمات

 زمغعا]:ععداتنم جالعوعدتح دصمعمم ذصلع ]جعاناتح جك عءععصامت.  [(هوانع ةطتصتلللل ةععلستل 1كقو

 نغ ممصصتتلاه ج00ءععرسص ءغ اطعم دصلع دصسافتسس نكلتكونم هقفمعنعأ. اللعع ةتواه ممهعتع

 نوهمدكتو واتتطسك طلع مرتسساتق انقاتك كانت. هدد 10114: , نسحصلم نسهفتم# ةللخو 187- -

 ه]رنايادبات» , 1انز» 0س (0اعنسر 11: 11 هلراس ها لان: لعقفلر ممهعساتسمغو '011('1, '!'ةءانذ

 هع 01134", ونيهصلم معد ءدع 1ل]زك ءهةصقعماتسماو "هان, 1'ه11, "هنو (ن1آ1, (نهذ'ر 1[1ذلو

5 

- -- 

 عتا

1 

 10 وسحسلم كدبم ءمصقعماتسمغعو عا المر (نر 1[, كنور ينحصلم تصتتق اهصاتتللل منعا 0111216 11601. -

 1نعودق ]دييلحطتق عن ةعععاممم هدردصتسم ةعاعمأ تأ ةدلسسان5 قام - 7088. هطعرع ةطخ4 ال1 نعطصت
 ء1-1 ءطاطو 101 م:هطوصاعد هرعتف 21:ع]ناف هل -7ءقول. - 7089. هطعس ةطخ4 ءع1دصم-
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 ىذلا هلل دمحلا هلوا م86 ةنس قوتملا ىماجلا ديا نب نحرلا دبع نيدلا روت انالومل ىسراف

 نامثع نب دومحم هيجرتو ناكرا ةعبسو ةمّدقم ىلع وهو خلا نيرذنمو نيرشبم السر لسرا

 ريهشلا كىيحم .نب ميلكلا كيع ىوملا اضيأ همجرت رت 1. ةنس قوتملا ىمالب صلختملا

 ءاذأو ةرابع ىماللا ةخيجيذ نم نسحأ ىو |.“ خيم قوتملا مورثأ رودص نم هداأز ىخاب

 رايخالا باهش 711 ةنس تام ىناغمادلا ديد نب نيسحلل سوفنلا سناو سورعللا قوش 5

 نب ماكس نب كيحم هللا يع نأ ىضاقلل ةيوبنلا تيدادحالا نم بادآلاو لاثمالاو مكحلا ىف

 رداقلا هلل دمكلا هلوا رصتخم 502 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىاضقلا نومكح نب ىلع نب رفعج

 فلا معلص هللا لوسر ثيدح نم هتعمس امم اذه قاتك ىف تعمج لاق خلا ميكحلا درغلا

 اًضعب اهضعب ولتي ةدورسم اهتلعجو لاثمالاو ظعاوملاو بادالاو اياصولا ىف ةمكحلا نم ةملك

 طور 7 عغر (ءواتسسمستد معهمطعاتمعر دحتعام»ع 810115 همذنو را - هل - لأ: هد 50- هآ - 4

 1861 417260 ل منغ دصصم 898 (ذصع. 23. 0ع 1492) مجما"أت0. (0مدتك معجست نتن, 0000 12

 زمعارزغ: طدتتك 1لءمر ندأ 1عوعمغمو دمتعتغ طوصت مسمعلن5 ءغ ممممز معقم ءاعبر عغذم م2 ع1قاتمم 2

 ع ةعماعم 1ملعس عماد لتداتطسخكسم دان "1م ع عل عدمت ءزسق اممصقأ حاتمص عد علت ل حسا 0

 1[ ءرو 0/1041 , طفت #8 قوعممدصتسهامك ءغ دصصم 938 (ةصع. 15. ةكسع. 1531) >205ذتتتق و 126120

 آها1> 450 - كل - 1ملت» عت /7101مج7»ء0 ع دمتستكأتك ظلك ءاتدع معلصس ءلومتطسقو حلعم

 ل[ سس( 0ع] لنعطتخص ءغ ةصصم 1013 (ذصع. 20. الحث. 1604 ) ممةطتتتق و تانزاتك (؟جصقأوألم أ

 للععلممع ءغ ععمتتتس» ه5عمقاتق ء>م2عوواممع 1مم عامأتنممأ 1207771 م1ةع1عع عماله ءعأم

 7690. ةطحستع ءع]-جعأ5 5ع آل]ه5 ء]- صم 55و 0عوزلعرمتاتتت 5ممه51 عأ 500 ا

 حصتسمتناتسل و 2110 ع 11066272 16: ل1101 م107:0 )1  مج ءعآرف4تاغو ةصقم ...٠ 120110. ب

 7691. 8هطتطقط ع]-حلعطط ةدعو 8ددصصتت طتقامضتمتتتت 06 ةممزجطغط عودته 5و م0:عطتتق ءأ

 طمصمستستا دمهم عونلتك ءدع [مجلأ(همدتطسخ معممط عانتعت5 ممعععأتم ه (نملطن قكلدع 250]+

 1101ه ء0 1 ءد» كك ءاامتجعا اء: لمه عري 478 عي 1 م]يمنتو 00012 ظطقطتتحر همصم 54

 (ةصع. 15. لدص. 1062 ) مدمعطتم. (نهردمعملتست و 0100 ذغأذ ةصعأمتأ: طدسم آ)عم مماعصأتو اته210و

 هدمزعمأأ ءاعن. (00ه11ءعتر ةموستغو ذم طمع ائطعم دحعم دع تكور ودمع 0ع [5ه016هدتطاتق 1ءعمفك

 لتعتمأ ةسلتكتم ددتللع مععطو ةدمتعمساتمي ددمصتامم طمصمصتست تمكنت "عوملمفر لتعاح مهعهعمس ءانعم

 ع( مممؤععطتو يمتص ءعصاأتمرو ونتتهع 10ركتعدع زمقاقتم» همصاعتتتأ زاهر مغ ةهلتح تعاملهم طتق

 لعردأنس ءهععلمعععماأ دهلتهو ءغ ذص ءهممتأك هةععاتطتلاتلل) 11111613313 158010123 10 مأ 5011182117 0

 لزوم طاتغو ءعةدوم6. "لد سععماأو م05 لتعاد 200103و ءأاذم هحطعتلو مهعأع م16عم60005

 * ناو
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 هصخل هيلا اهتفرعم ىف عجري اباتك اهعيمج ىيناسالا تدرفاو مالسلا هيلع هنع ةيورم ةيعداب

 مرد هس جحكدصلل خمالع عب ل عضو باهشلا ثيداحا نع باجكأملل فشك هاميو ىقاغصلا ىمحم

 هتعلاطمب' ماسلا ,لشلا, ىف ريقالا نبا": ىضوا "دقو ,قئراشماك .باوبالا لع ابكراو- لسرفاوأ (فيكتعلاو

 5 ميككلا ىباب فورعملا كعسا ىب دمك رفظملا وبا هحرتشو باهشلا ءونض هلو هيقفلا بئاكلت

 باقنلا عفر هاهسو اجوزمم اًحرش ىوانملا فورلا دبع خيشلا هحرشو ها, ةنس قوتملا [ىفنكل]

 ىف ىماشلا ىنيمالا ىكل تلق] خلا هيلع ىنليج ام ىلع هللا لجأ هلوا باهشلا .باتك نع

 ىهتنا باهشلا بيترث حرشل بالطلا ناعما هاهعو هحرشو ىاضقلا باهشلا بانك بترو هنمجرت

 مهضعب هحرشو باهشلا لح هحورش نمو [هزومرو ريغصلا عماج بيترت ىلع هتيداحا بيترت هلو

 10 نبأ هحرشو خلا ىدهلاو كشرلا راوذا ساينقا ةاكشم نبل دس لعد ىذلا هلل ىيحلا هةلوا

 ممدتت جسجعامتدأع م2هرطعأمع جهلئأههز ةسمعامملأدنعم هتتغعتس هرصصعق ذه ةتمعتن لمعت !مط0

 ةعموجماتس ءمصعععمتو ج0 نسعس وننأ 111هه ءمعصمدءعرع ؟عاتار ممققتا عوويتجعتع. 1

 انطعت كطعتلعط 8اعزتو - هل - لأ: (ءقا# [110ه]رعيستن عل عزا قلآرسعل 1516 0عءعر"ةو ةسصم 984 (ةطع»

 31. ظ1وم6. 1576) دسمعطتسق [و ذص ءصتغمرمعس ءهعوتغز هأ اسقف 1هق601: 1ع: 110ه/نهت#»ءأ

 كوع م76 ]نطرحتس همرععدتغ هأ "ععموصماص لا ر ةآموتع ”ععمعصتاتمسمع 1105| هآ-! زا هنن هآنفلفاا

 2/7 - 5/45 ةصهععتمأاح جهلت( هصعق مهطققر ةتطاععأوع 8لعأ عغ وه مماتلق ةتعمتظعهكأأو

 نمحتستلال ةنعام2ز(55 20 ةمعالم5 معهرطعأمع دصطتتلت 2ع20ءمم0ه عع. آئاطعتع جدل هدملسنت همعطتق

 ءك16ث/4ع ذم ءقرتتح لتكتماتك ءةقأو ءأ 1ظ81:- ءاما]ف» ذه طا - ]101167 117 - كن هعتطحع لاتكتق

 5 معرتغم ءّرده [1ةععالمصعتس ءمرستسعم0ةكتطم 10ص هرعجتك 1217 2/7 - 51 ]راط  ةتتعام»  ةهاعا دس

 (هرسصسعصامسضستس 11ه ةضعطعأو انس ءعاتلعصتسا 451: 7:0107] ه١ ل1101, متوت»نعال ظعءرع لقفل

 |[ آ[همعطاد] , ددلعم 2ة:- ءلرماف» لتعطتك ءعغ حصصم 567 (ذصع. 4. عر 1171) رمقتنأتنانق

 تا عتلعلط 4 0-عا- هدم 110ه 4م8 بتزاتك همدستسعم اةهتتتق طر 0 هاد: ءايأ هنن [ناذط ظا-ك]ر ]را

 1مكععت ماك (عدعاسسص جلصتحاسس طقطعأ عغ زغو ةصعتمتغت 1دسسلم طلع رثتم عمو جل نتتم0 22

 نيءعمكحتأ اع. | حللم طمع. ىكعمسعم 1 كةرمب»س# دس اتطست ةماععممءاماتمصعت: آطلزقممهدتأو

 رصوستأ و 000/48 ]نط 572/048 هع سس عماقأتك عقار مدحت ءعاتاقتلاتل01 0116 111 1: 6-5

 7: ءارمت'أر اعماق طك ةمصقعتمست كت. - طلمعع 1]1عب - [1لعدد اهدهلن 6 مصعم ءزانق 50 هضلنص عت

 هه( ةنعاد همعتم 1رأ-ل مس: دك موز" لتعععدتع] - مل ستلحتس ر ءكتزاتق ةودتتت ءعداقتلتتق 17

 10 5771486-87 ذمه تراسق دكه ةصعتوتغت طدسق 1)عمو نست كسصصمتس ءلمسدست جماط ءععتلمسس ]هن ةلتق

 هودع ماستر نصلع ةدعمعع مععامع ةععصلت مكمصتق عا معمع معاتعلمصتق ةعععس دنت تاع.
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 ىثايداولا نجرلا دبع نب ميعاربا خيشلا حرشلا اذه رصتخاو ىلصوملا نيسنل نب دمح ىشحو

 دج دعب اما هلوا لوقلاب احرش قايلا قارولا ميعاربا نب مساقلا وبا ناتسالا هحرشو] ه.. ةنس ىوتملا

 بيترتب بالطلا فاعسا هامسو [دل] ريغصلا عماجل بيترت ىطومسلا بترو [خلا ةرهاظنملا همعن ىلع هللا

 نيدلا سرغل حيرم ناطيش لكل ىرخل دنيحوتلا باهش 41 خلا معنا ام ىلع هلل كمل هلوا باهشلا

 ضرع امل هنأ هيف ركذ يلا دماخخل وهو هللا لا هلوا رصتنخم ىفاشلا ىرداقلا ىليلذل دمد نب نمد

 مذ ىف بقاثلا باهشلا 11 اهبتكف هوركنا ةنامالا قيقدت نع ةنابالا قيقحب ةامسملا هتلاسر

 ىواغلا فورلا نيع ىلع ىواهلا باهشلا 12 ([رم] ليلعلا ءاقش رصتخم بحاصلاو ليلخلا

 ىذلا هلل ملل هلوا [1.11 ةنس قوتملا] ىناونشلا [ليعمسا] ركب نا جيشلل هذر ىف ةلاسر ىوانملا

 نب دحا باهشلا هخيش مالك ىلع ضرتعا امل دنأ هيف ركذ تلا داقتعالا يك هيحا نم قزر

 ىناكصلا فيرعت ىف كلذو هيلع در ىدابعلا مساق

 11: 17 هاردآرخ 1101 ءمينت»ء0 2 عزو - ءازرموعقتت» ل11هيند2غ,  تنؤانهص ءمدصتصعسادتتست» ةطعغعتلعط

 1" اي]17 167: 40 - ءآ-”ه]بتسمت: 117 ه0 2 ند]غو ةصصم 570 (ذصع. 2. طحع. 1174 ) ده 0ة:اتتتكو

 زم ءيتغمرسعم ءمعوتنأ ب [ سمعأدأعع قلاع [عايعق» ءرن 1طن 82فطق 117-11 دمعر  كدزاتق

 يردس عمامعتتم عد (عدعاطتق ؟ةعطح (مصكس دلصتعتم طقطعغو ونسمع ءععماتععساتعو ءأغاذاأم ةآمعامأأغ:

 طعوعمتمدتزك معهعستغغعملتك. آطهتلءطتع 1)ءانك مم زادك طعمعطعلتم مست عقاتق ءاع.]. ع

 كورت جمعا عءاجمدس» 20 مهملسسس اتطاتت ةدخ 127-ل ١» 95-1 معاف» لتكممكمتاو ءأ » عععمكأ 0ط عال

 زملع ءمحاحتسو ونتتهع زاه ذمعامتغ: ةطردتتك آلم مجم طعمعءتقو ونتمع ءمصلعتأ ءاع.و 15م“

 ه]-101168 88 11غ 111- كارف]بمط ذمه ومتا - 7692. 8طتطقط ءل-عدسطأ ل ؟احسسسم

 5لعز ذم تستنست ]1)عبتد هددصعت> 5دامصسمت» ععاطعء]أ عج ءفرصطتععمو و ةتتعغ62ع 6/1078 - هل -

 1101م7 0 18 عت: 110 ]ءعتت»ء0 1210768 ( له ظطقطتخامم  (نهدصحعصس لتس و ن0 زغأذ زمعارأأ 5

 1[يدبلم 10 تسر وسنن 1ج02غ68 زمهع عون ءعاع. (نسس مدعامأتسم 10/14 ©آ-:8 أ هنا 1علع7اع

 مق م4661 ذم مهعاتتتت» م20ته]ل 55 عغرو عانس تتم هطوطتتت عودع مههعه. 1 ه06ع 1جعاتتتتت عةأو نأ

 طسمع انطعاطسد» ةعتطعمععات - 7693. 8ظ1-هطتطةط 11- 1" ط ةعاعأإ طر 1مسستت 0*3عصق 0ع

 متم ممعمسلم ةومعأزم ءغ دتستعم. (هددم ءملاتسس هرععتق :5/ وع ءا-6471/, [ تتم كتمت 1310ه

 يا]. - 7694. ظ8-1هطخط ةط 11 - 1 ةحتر 1مسسق ءفصهاتتت 40 - أ -"«161مك ل1011 ذص

 يصمععم ةسلسعطس م8هععمتأدأه. آطهطعالسمكس ه0 ععطاففسلسص 1لطسص ه ةطعتلط قلاع 867

 |[ 1: »جه47 ] كعب عماسغو [دصمم 1019 (ذهع. 16. لآدعنم 1610 ) مهمعأاتم ]و ةعضترراطتقو وتك 12

 ذةمعامتغ: آطدسك آلعمو ونسأ تك ونت0م5 جتنقأ ؟ءجدنص ءعاتوتممعتس ذصمعمأتغ ءاع. طوععدغ ذطقم

 بنص دس لتكمسكقغعلمصعت» م2عععمامصتق دمت 51عاما - ءل- لأ: لآ»ءأ 8 ءر» (نمدضن» 10

 1معا0ل155ءغو هع عتدص ععآمأوق5ع. (9نمعقأتم جساعتل قمماعوءعود انتغأ لع دععم معه 0/6

 ةعمفت 0عطمتعمله.
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 تاداهشلا ى تاغّلوجلا

 ةداهشلا بابسأ ىف ةدذاعسلا باوبا اهنم

 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لالجل اتيب نيعبس ىف ةديصق وحكنلا ىف دتهش 0

 هصلخم رعاش مهنم ناملغلا فصو ىف ءارعشلا نم ةعامج مظن موظنم ىكرق زيكنأ رهش

 5 ىكولسو تايبا نامت ةديزلا ىف اهنم 1م ةنس قوتملا ىكسمو نانوب ةدبزلا ىف اهنم دلو ىلامك

 ىف ىنيعلا دوهشلا 180 ىبلج فقشاعو 1. خنس تام نامثع نب دودوكم وهو مالو ىيكيو

 ىسرافلا ىلع ئال وحنلا ىف تايزاريشلا 7 هداز ىربكشاطل ىنهذلا دوجولا

 7695, 31512111-151( 11 ءاآ- ءهطعط قة

 آيزاطرت لع (ءعولسممتتق 0نزععسلتو. - لسع معجتسعأ هراتق 4110 ©ل- :ءمملعا لا تا

 6[ - اء ع1 1. ع. ظمرحامع [ءاذلاماتمه 0ع مدكتمستطاتم [عداتسمصتت. ح

 7696. كطقط ل 81 عادم دطخعبر ةطحتق مهعالتق. (6م51406« عيمتستس 21غ ةعماتتقعأت ه3 ؟61ةلأطانق

 مرسممدتاه و ةسعام»ع لء767- ءل- 047: مير اغو دصصم 911 (دصع. 4. كسص٠ 1505) م2010.

 72697. 5طعطع ءدصلعأمو ءممعاامألم ةتعطتق. 8هءصحأو طتتعتعوقو 01111 ت10 تقأ مآان1ع5

 و ممعامع مج1ءطعم» مدععمو 0عدععتمةععتصغر دغ م0عاج ودتت ص ءةعست ستطاتق ءمعممست عمانتل 7 7

 ةسسقأتا ءأ ص للا - 25061 لتمو ؟ءجواتك طقطوعأ - 716م6, دمصم 918 (ةصع. 19. للهم 1512)

 رس معتم و ع ءكدزاتك ءةضستمتاطاتق هعام ؟ءضكوسق ذه 2:60-71/1عا 1ءودصاتت ح ه0 - 7 ]روم د

 111م ]دنع لع 01| رو دلعو طرفت»## لتعاتك عا دصصم 938 (ةصع. 15. ةتنع. 1531) 120 تتتق -

 ها 4و]8ع لء]عالن. ح 76098. آاخ1- 5 طمطتشل 181- كتسترو (ءعداتسامطتلاتلا1 م18ةعقعمق 0ع هدهتقاعمأأم

 1ماعا]ءءاحتهلتو ةهسنعام»ع 10511 ةرم اهم لعءان. - 7699. آ1- 8طتعةم 1م ةغر 0155عط(ة مدعم

 عزطاعدج عممعع 0ع ةوصامجمتو دتتعام»ع قلآثا ل78 152.



 ةلمعلا داصلا باب

 ىحاصلا 0. ةنس ىوتملا بتاكلا رفعج نب ةمادق جرفلا ىنال فطنملا ىف مغلا نوباص ..

 باتكلا اذه لاق 15 ةنس ىقوتملا ىوغللا سراف ند كمحا نيسكلا ىنأ سراف نبال ةغللا

 ةنارخ هتعدواو هتغلا ىلال مسالا !ذهب هتنونع امذاو اهمالك ىف برعلا ننسو ةغللا هقف ىف ىحاصلا

 مغايلاو حداصلا م. رم ةنس قوتملا دابع نب [ليعمما] بحاصلا ريزولل هفلا ىنعي بحاصلا 5

 نباب فورعملا دمكم نب دمحم ىلعي ىاآل تيب ىغقلا ىف هنمدو هليلك بولسا ىلع ةموظنم

 ىف ثيل هبدارغ نم وهو [ريجارأ وهو ه.1] ةنس قوتملا ىدادغبلا [ىسايعلا ىمشاهلا] ةيرابهلا

 [رعش ] تاببالا هذهب متخو نينس رشع ةهمظن

 118211 9101711 11715 آآآ:-11 4 111184 540
“1101211 

 7700. 5ةطاشص ء]- غعرمر ةرصعوستت هدل5. ًاموتعدو ة1ع[6ع 451: 1/ه1'ه] (000 6 17 عل

 لمزكم» 5تتاطهم ةمصم ... سمعتم. ح 7701. ظ1- 8 ٌةطخطتر آائطع» 8547282 عده 1ع> 16010 عكتقو

 ةسعام» ع 41:7 مو عقر: قلات»ءل آطعجتعم1هعم , ؟تلعم ط6 125 لتعأم هع ةمصصم 395 (ذمع.

 18. 0ع. 1004) مماته. 1لنع اتطعع :ه27/262دمرو ةصودتغو 0ع ل31 ءممدتطاتس !!مجتمع زدعلت علق ءأ

 ]ءونطتسع هط ةعهطتطسع ذم 1هودعصملم هطقععو دم هيت أ تطل لطم ممهعظتتر 0000 عدم

 مرسممدست عغ ذم طتطاتمغطععد دتمستماأت طمصمتعع 54725 فمعممدستسدال لعممددت. ح ه8عيتروأأ 5

 ةعلتمءغ ذلاسس ذم ةقجومعسو آل[ يات كم7: |[ كعج617] ظءعي ل4840, دمصم 385 (ذمع. 5. 1 ءطت

 995) دصمعاتت. - 7702. 8:1 - 8خلخنط مع 181 - 8ةعطتسر عملاق ءوصعمق ع 025

 هممك مع ؟0عزكععدصف.  (نحصسصعس 20 مملست انططخ: 12827277 مع 1)وجع]ب سمطاتلق 1 ع1قاتتتلاا

 سصتلتطسع ءيمسممة تكس حاط قللت, 7”ه7: 71ه]متست»ءل هن 11101 مستنعلا ] 18ىاضمغ قلططام#]

 80ع10408, دلعو 81: - ءالرعاا ا" ةررع ةلتعام ]ءغ دمسم 509 (ذصع. 27. الآكدتم 1115) 5060.

 (ندصسصتسم هسصغ دمعاتم عزمت ءمرصممدتاف] ءغ معه دمقتومعم فصاتسعمغ دمعتس مجم لتعمهمر دم

 نمسدستتت ءمرسرتمسز(نمصع 0عارتعم جتتعامت' 0ءععرتت 32205 ءمصقاتتت5أ. كل حام عططلتتتت) 105

 "ءرقاتنف طقطعوأ :
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 قطسلا) يح كحك نسح بانك اذعم

 ةدع نديفس  رشع ةدم هيف تسضقنا

 ات موسرس ةهشعضو اكمساب تعيس لبيس

 نامت يدعبتبتخ نافكلا 2 2-

 رشم اطول لانو وعاش لك لظ ول

 دحاو تببب مظن ىف كلاثلا حوذ روع

 راوعإ“ لك +١ ءاكذحف ردق امل هلثم نم

 ىدبكو ىتجكهم لب ىدلوو هتذقنا

 نم لكل لفها ىط لك دنع تناو

 اكيلع الكونت اكيلا ىوط دقو

 هيعمل ردكتدتت ةدستلتا فتم

 تسيبتد الو ايعسس تدج نكرت ولو

 ءالملا نود نم كيرا ءالعلاو راضفلا نأ

 هتقوسكاسج نسسحأو :هتتحلتعجم لوسٍحاسف

 [لدطعم طنع اتطستسم ءدعوتتقأ تلت و 0110 5[2160 0طقاتو ءةءمه4و

 آم هو ءبصظعت عملم لعععتت ةصصمتلاتتلل م1عطمتلاتتلل ةمقاتتتلال 051151

 ]لهرصتسعو ج10131 هملطعم 611111115 ها مهماعد ع زاطتست همدطرد هقاتتع

 لرسم رمعموستسس دصتلتق ءمصغمعأو نتكل هدتصعق ةعواعمأاتتكق همىل5 جطتصلقمأ

 هز ممعءاعم ةكوسع لتعم ممعام انصساتكوتنتقوانع هلكع [!عدتم ةزكع ةوطتكأم هدتهغتمصع [هطمعدتع همصتتستتقتعأ

 ]مرن (مممرتق ةمداتسس و, نن16]2 الزدتغ الهول ؟عاقاكتقو ذص ؟هدج0عص00 ه0 القاتم

 ©مأ ممداسعم ءةوعأ ةلستلتقو ءةعاع ممص معمم ععرنعأ. 0( رجدسعم دامت عدس امع ةسصصغ هزل عملأ1 05 5ةةلست قع.

 "1 مدمقستمأ دس ءكتتص التم و دنت جسلتقم 1263 أ ] 600.

 "لكي ءمتسس ءدغ هرصستتتتل هرتسأممع هدصصت ع3 0 عصتتق طعصع؟ و1 ءماتقم

 كلوت ه0 (غع ةع قمح ءعرناتك طوصم تم دصتقتم عمق

 ال1051 ءداند عمكتم ءا 01 ة(مصكحه 1ههعتصوتتقم

 16 هز مءاتصوت علقو ؟عدتم نسحرت ؟عاعمستسع معع التلتق ةدتطصت ما

 61هرتددم صدت ةطأ1 ها هءعاقزتت لأ صعتات 20 طقأتو 72عام هعاعرمس طمشتملعق.

 (همأزموزدةلرستت 1عتطتتع ءزاتقص 1مع مدس ءأ ]!1طعدولأ(هكعرس عل عدطتطوع ءععععتمتت ٠

10 

10 
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 نيرغصالاب ىنايح. ىذلا دلل دمىلا هلوا سيبد نب ةقدص ىسحلا ىنأ ةلودلا فيس ريمالل همظن

 ناويبلل .ةرخافمو نايبلا باب مث امهترظانمو كتافلاو كسانلا باب الرا ركذ ملا ناسللاو بلقلا

 دبع نب دا نيحلا ىقت خيشلل لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراص ب.“ بدالا باب إم

 ىبنلا بس نيح ىنارصنلا قاسع ةعقو ىف هفلا [/0] ةنس ىوتملا ىلبنكلا ةيبيت. نبا ميلحلا

 هتاماقم نم .ىطويسلل .ىكزكلا ىبأ نقنع ىف .ىكدنهلا مراصلا .ع 41 ةتس بجر .ىق معلص 5

 نيمكلا هلوأ .ىلينكلا ىداهلا دبع نب دمك بسلا. نبا ىلع ثرلا قف ىكملا .مراصلا]. «م

 باطل ىنال ىدنكلا ىلع درلا ىف ىدنهلا مراصلا +. [خلا مالسلا راد ىلا وعدي .ىذلا هلل

 رضتح امل دفلا [17“ انس ىقوتملا .ىبسلا ىتاذلا: ليمللا نبا ىلع. نب :ىسح. نب رمع] ةيحد نبا

 ليلكل لوق ىلا لصو املف ةعافشلا ثيدح ةيحد نبا كرواو ريزولا دنع ىدنكلا جاتلاو وم

 ءارو ءارو ىدنكلا لاقف نيتومهلا ةيحد نبا حتفو ءارو ءارو نم اليلخ تنك امنا مالسلا هبباع 0

 (نهردحممدستغ .هرانقر 00100 1( ةمعامتأ: طردتتك ]060 نتنأ 22 5ان عق(623[0 ءقذع ةلصتا ءكتتال 050

 ءغ اذمجته ءاع.و ظستعم هعقرك- ء0- 0لءدم1ءا قل: !]رمدعب: كهلمععم ظعت» 100 ءةو , ءغ ةهط تستاتم

 ءيمتغ طقطعغع لع 0عومعم ةهغ مععتسصت طدعوتسست 5001050 طمصتسوتتع ءومماعم0هعو تلت قرات

 ةعوستكبس ءعممدأ6ممتق ءغ لتهدنأمنتم دمتسحلتسس» 0ع عامرتحر لعصتوتع قرتغ 1مكاتطتنهمتق

 طسصممت مالم. - 7703. 18خ1- 8 ةءاس 8151351-11 عادلتتق هععومق هىهعتمقأتق عه

 يسم وسن 1[ععدطتتس لتوتمسم» يفمخسعاتم ةلطعتم  هةهتموتغ هطعتلعلل 1هع]بأ - هلل - ل1: ل آ»سعلا

 18: 460-ء7-] ه7 لظاد» 1 ءفنصفيرم آآدمطدلتكدر دمصصم [728 (ةذصع. 17. اكلمك. 1327)] دممادتتكو

 (ةصدممعع ءمصلاتعغممتك (نطسمأتحمت 4عد4عو كس دمعممع عز عطل دمصأ 693 (ةمع. 2. 8عع. 1293)

 معممطعغوتس ر كنت 1)عدك ممزق ةزغر هوصحل تك فممقءءامطتك عووعأاي ح 7704. 8-11 ةعتس

 18 1- نص 01 اعذو عاملتسو ةععمصق آملتعدق لع ءونعع 17: - ءا مع« ع[.  (نومقعققاتقو 2116605

 كون. - 7705. | آظخ1- 8 ةءزسس 01-11 ءلعاعتر عادلتطتق ةععدمق 81ءاءاعدمتق 0ع «ءاتاقسلو

 ل1: - ءادما آخر  دعام»ع ]1101 هتنت:ءعم عت 4لطل-ءا- رم408 1آآظدمطهلتكو.  طمئمتغ زاه: آطمحق

 ]عمو ودخ ذص لمدصستم ةد]لسام ؟0عوغ ءاعب]. - 7706. 8-11 ةعنس ظ1- ذم لأخر عاولتسق

 ةععدس5 آ1هلتعد5 06 زعل معكونمسص0لم. هةعتمقتغ قلدنا[ انمااعط 11: 32 ليررع | 01067“ ل ءتا

 21هعمت: ودي مآ: 8 ءد-ءازوت»:هه2] 1)ءااغ كءاناغر همصم 633 (ذةمع. 16. 3عمأم 12351 دحمعاسمق ]د

 ونسسسس ةئئصتتل كيدج 7(10-عءل-0غ: 31206 ذم قتمعتلم 11! يزعأ ظدتعدعأم ةطل» 12:/عنع اعه0أنممعتمل

 ا

 1م(عمعيعودزمصتك ممكداتغو ءغ كد 20 ؟ءعطو ةطعءمطحتسترو بن 10دك 19ه ءوأو معجم عمتقةءأن

 (0ءنع ءعم كدت دلتعاتق ممصعو ممصعو عا عمق 7022 7مع”انمه مع"اه ذ١ء ع. ممهعرو ممهعو 0

 لسما1 عت ظعتسمسم معمصسم لمهععأ , 12:08 هج لسماتعأت 12 عيوت»© ( 108712 ةمو»0 226140 ) ج10 13311-

12 1 
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 ىدتكلا كلذ غلبو اذه ةلئسملا هذه ىف فنصف ةيحد نبا ىلع كلذ رسعف نيقرمهلا ' مضب

 خباينص ا.د وه ةرفاسشتلا حرت ى ةبيفاص بنوع ٠ خيبحد نبأ نم ةيكللا فتن داعش اعتنعم لءوعم

 7031 خنس قوتملا ىردعلا ىوكي نب دمحأ ىنيدلا باهشل ةيوبنلا جدادملا 3 ىناتشملا

 قوتملا ىزوجلا نبأ ىلع نب نوحريلا كيع جرقغلا حيال ةظعوملا ىف رصتخم كجكان ايد 1

 5 خلا ٌلعلاو ءايعدحالا توغب ىذلا دحكنم ىلع هلل كمحكلا ةلوأ رقذو مظن هبق رصتخم [ه18] طعس

 مالكلا هيف يرمي ةقر كلمي بلقلا وذ هعمس اذأ ةقر ابصلا ميست ىلع ديزي باتك اذه لاق

 ار وهشم هذوكل تببلا ضعب ركذ اهدرو تارداسلا تايبالا ىم درغم تيب وأ تانسكاسم تايباب

 ىلع نب دمحا سابعلا» نال ءاشنالا ةعانص ىف ىشعالا مبص !. الصف نيتلث ىلع بترو

 ةعانص ىف ريبك دلكم اهنم للك ءاوجمأ ةخعيس ىلع وهو هلا ةنس قوتولا ىرصملا 57 ىدنشقلقلا

 10 هتاوداو :طخلا ملعب اصوص# هباوبا نم اباب لعجو اهركذ الآ ةريبك الو ةريغص رداغي ال ءاشنالا

 قكمملو عودع مصغعسلتغر 10 نم 257 727نء دعععع ةدلتغو تغ 0ع طمع نطتهعقمأممع ةعطتط طعام

 نمل تكحص 222002 دسل15915قعار هرانق ءمصآععأا ل1“ ءآ-7!رورع هجن 181: 12 2/ريهع ذصكءأطاتتتلت ء ح

 7707. 85814137 عأرو ءمرصتصسعضامتتانكق ه5 /لزرعأ 1٠١ ء. ىرالتغءعمق““ ةسمعترسأتق لط 18م1

 ك7 رت ءار لع ندح هنمرح للتعادتس هوان - 7708. هدطقةطعع عال-دصمعطغقعو 0ءمتل ععتسمت

 ودعم ةععماتم لع !دتنلهطتلتطاتق معموجطعأوع 1ظهعاتقرو هحنعام»ع ه7 ءاراآا- ءل- 011: ل1760 137 ءدي

 ةكمابرم 072ه", هسمم 749 (ذمع. 1. كم. 1348) مبمعطتم. ع 7709. 8دطق لل ءّز ل, ؟ءعمادق

 هع هرتعماأملل معمدتسعتادع "6ر0 عءونمدع مصفر هحتعام»ع ل81: [/هن'هز لآ6-0]- "ه]رتت0): 1 هدي

 و 47: 16::- ءازمتاستر هصمم [597 (ذصع. 12. 0ع. 1200)] رصمةطتم. (هدد عصلتتتتلت 733362 ءاتعاتتل

 ءا انوداج ءأا ةمانكتم هدتوكلمسع ةعئمطسر 0100 زاجه ةمعصأا: آهن آلعم معو ءزاتك ]1طءعدلأةغاعر

 ونسمع هريسعتمتاب ءغ 1200م1 ءدعععلتزغ ءاع. 112غ انتطععو ةصوتتاو جتتكوتلتت 2كءرطوتتا 1عمتادغع

 دماتزرععدغو نصحصلم يتسص بلغ ءقضلقطتق ةسلتغ غعمعتج ةهصئلسصأ 311ععالمسع هعصدطتق. (022غ6مدن

 ىمرقاتق م0 طهغمو حسا ؟ءعداتس ةتصعسم] ةععتت ع ؟ءعوتطاتتق مممتل عدغلق هع اعتنق ةستئتتقءانتاو ءأ

 ةوعررع ؟ععداتتم جلتوسعمست مم1عع6 هط ءعاعطلغةغعسرو ونسح اهمعامضتتغو ءعغ ائطسس ذم اععتسأو

 ةمعامسعم لتماصطنتا6 - 7710. 8هطط ءا-حدطق 11 ةهزمةمهأ ع1 -1آمقط هو 31110134

 ]سدح طنقعاموأ 0ع دمعاع ءاعومصاع» ةعتطعملتر هسعام» ع لطتن']عط8 45 لآت»عا ظعتن ل78, مككتستتتل

 (ةلوععطعملمع طسصس قععرماأت زموستلتسم ءغ دصصم 521 (مع. 8. 8عطع. 1418) متم"6ت0. آنطعت

 زم ةءعرباعر» 1مهءلعس]م» لتحتماتق ءدار وسل ةتصعتلا ددهعمتتللل ؟01ندعم» 0ع دماغ ء]ءعمصاع

 10 ةوتطعملت ءققعتسصغر تطأ دحسلاو ع5 ةزكع ددهز هلق هلأ ةذكع طماطمالا5 1101121 1[ ع -_

 عقار نتتط ءمدطتات ع210:عاتتر عا هلم عتامننع ءدهتنغ مععدل أ داع" ةعطمأ تفلت ءزانقإلاتع 1
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 دوعسم ىب لمكم نب فسويل ماكحلا ىالسو.ماكحالا اح م1 [رصتخم.باتكلا اذهلو]

 هعمج  ماكحالا .مالعأ بصن. ىذلا هللا محلا هلوا رصتخم [01 ةنس قوتملا ىقكينكلا] ىرمرسلا

 قاوجخنلا هاشودنهل مجكلا ساعت أ" سمخ ىلع مالسالا ىنب مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق ىف

 كيدجو هنيريدلب فورعم ومو ميدق نارصتخ# وهو نرعلا حاحدلا بيترت ىلع بتر ةنس قوتملا

 نعمت سراف ريغ اهبغار رثكا ناكو سرفلا ةغلب ةنودم خياشملا بتك رثكا تيأر امل هيف لاق

 ىلع فورحلا تديقو اًلقتسم اًباب بيترتلا ىلع فرح ّلكل تلعجو هلوانت لهسي هجو ىلع اهنم
 ىمورلا ىرمالا ىيحي خيشللو ةيدرعلا جاكت بولسا ىلع هنوكل هب تيمسو ىفخي ال هجو

 قوتملا ىلكربب فورعملا ىلع ريي نب دمحم انالومل ئسرافلاب ةلاسر ةيمجحت ىاكع با" ىئثرقلا

 قوتملا قاراغلا ىرعوجلا دكامح نب ليعمسا رصن قا مامالل ةغللا ىف اكص ب“ 41[1] خس

 قالب لخدو ئسرافلاو قاريسلا نعو قاراغلا ميفاربا ةلاخ ىع قخأ باراق يم ناك "#1 ةنس

 ىف زرب ةّدم روباسينب ماقاو ناسارخ ىلا داغ ث ةغللا ملع بلط ىف ةدم اهب ماقاف رضمو ةعمتر

 ممعام6. [ظحمأمغ ءزسكلعس ائطعت ءربتامرسع]. -ح 7711. 8هزطقط ءاعدطلعةس 5ع 8ز1ةط

 عا -ط مه اعاع ةسر ةماععجو ةامطتأم معهعأتعم عغ دصق ل01 تانتل و 36016 777/57“ 1ث ءنن 604

 186: 11م10 ىكءسمم»# | [ممسطدلتكحو ةصصم 770 (ذمع. 12. لدص. 1374) متم0 ]. ؟ن0هزض]ت ءهح

 لستر نسم 1غ ةصعاجتغ: آطردتتك 1)عمو ونتنأ ةزعمج 513631011512 1010112[213  205116 ؟اع٠

 ©6011ءوزغ ائطصست 0ع 01 غم رمدعمجط عانعم : 7ع7مسبأ عءاتولزم ةعراعمد هدو قاض عامه عما كسل تس عمال,

 7712. 8زطقخلط ءآ]-دز سر لن ءالممعم ©طءيددتتسم ]جاتتقعو ةانعام»ع طلة :05147: ل7071 م

 دصصم ... 2نهزان0. آرعرعتعم» 20 هجلتصسعتس 927471 ةعوطت عل لتمهممدتكطتس. آطلنم محم عملتةر

 دصاتواتتانك 71924مدعء]ب ةمقعع ماحس عأ "عععماتسك, (نسصر 1آموتتتاغو معصصستت105 10 ءععمد ذطعتلعا0-

 صصص ]ن1 طعم5 ائمعمح معرمتعو هةعتمأم5 ءأر وننأذ عمه 1ءعععع كسوتعطقمغو تملا ع 6513

 ععمات5 ءةدعمغر هع تتم ءمل16عون مهاتمصعر وسمع ةهعزاع ذماعا]تعأ ممدقتغو عا تتكلم ]ض(ععدف ءدع

 ةرعلتدسع ءيدراتغ ةعمدتنهاأم»» 0ع0أرو ءغ ]زغععدمه ةمددع رمعاطم0لم جلماعتسحت وتنقع ءكوكع ةممقتعأو

 انطسسحموسع 52747: زمهعكتمدست و وسصمل ه0 مملسس 32/7471 دعمطتعع هعترأت ءمرت م0515 186.

 راطسست» ءزسكلعس ناسلأ ءلنلنغ عطعتلعط 7”هلرو 1و: لعب ن (6ءء]رن. ح 7713. ظةزطقط

 هز رست( رع ععر 01 ءالممعم مرتفع معجسز نوع. "1ضهعامات5 معيدزعع ةعهتماتق 2 310115 هممدانم

 1101 مد»» عا 1 6ءرو طفغ» ملغ, دحملعم ظفوجن#7 للعم ءغ مصصم [ 981 (ذصع. 3. الآمن. 1573)]

 سسوركنم. - 7714. 8زطغط 121 ء1-1ه عطه غر نءلممعك دعضسممتق ةتقطأعأ ماتتقعو 2116605

 آسف لقدم 2لمع» ]1هردهك] عوف 11 متسكفل لوني]ع“: 1م نطغر دمصم 393 (ذصع. 10. اللوك. 1002)

 مدمن. آم نعطع 15 مهاتك ةعطمامم ةصتصعتلت 157 17غ , هك ءض"مركأأ ءا لة"

 مععتأسق ءقأز ترص (ةمضه5 اعتاد 1236 ءأ 7100م ذماعمكتغعو ءان لطأ معع هلتتئوتمل

 عدمسق ةطجلتل ]ائمكتحهع ىتتوذو ؟ءرعوطتق هول. 0م ظعغم دم (نطمعههوصممت 2عقتعاتقاتق عأ
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 لمعو هلقع ريغت دنا ليقو هراد عطس نم اًخورطم تامو طخلا .ئسحو ةباتكلا مآعنو ظغللا

 رعزم ىف ىطويسلا لاق كلهف ولع نم عقوو ريطأ نأ كيرا لاقو نيحانجلاك امهدشو نينقدا هل

 ىف لاقو حاحصلا هباتك ىمس اذهلو ىرموجلا مامالا هيلع ارصتقم محكصلا مزنلا نم لوا ةغللا

 اهتلونم هللا فرش ىتلا ةغللا هذه نم ىدنع ميص ام باتكلا اذه ىف تععدوأ دقو هتبطخ

 5 هيلع بلغا مل بيذهتو هيلا فقبسا مل بيترت ىلع اهتفرعمب اًطونم ايندلاو نيدلا ملع لعجو

 لاقو ةيدايلاب معرايد ىف برعلا اهب ىتهفاشمو ةيارد اهناقتاو ةياور قارعلاب اهليصكحت كعب

 ىتا دقو هنم داري امل بلطملا لهس بيترتلا ىسح باتك اذه حاحصلا باتكو ىنزيربتلا

 نم هنأ ىف ىكشي ال فيحصن هيف كلذ عم هنا الا ةغللا نم تالكشم ريسافتو ةنسح ءايشاب

 وهس نم رابكلا بتكلا هذه ولخذ الو فوركلا ىلع ىنيم باتكلا نا خسانلا نم ذل فنصملا

 10 مهسفناأ اوبعتاو هيف اودهنجا ىذلا ربتكلا بنج ىلا هنم ليبلقلا نأ ريغ طاغ وأ اهيف عقيب

 حتمدطاسعدع جاتوسمتسلتم ءيصتسمةعدكتق !]!صعتمع ةاسللم ءدعنءاطتتغو ءغ ةعتطومع هغ ننتلع

 متم0ع ءغ مسالءطعع ةعتطععع  لتلتعتغو ع لع (ععغم مدصتتك ةاتقع 0ع]هجرقاتق متم علت ةاتطتلا»

 كلتأ كدت دسعمأع قرات لانقق ةزطأ دصعتسأا عصقف ةاتتتقتق5ع ءققوتتع 20 20د ةلقتانتل

 ]1 عدمدع مهضوم(. 8ع معالم ؟ملوننع لتدتمدع ء( 0ع ةسمعرتمرخع 10مم 0ععانلتعس5دع 0201018 عا

 وزو ملك هطتع قاع ١ هويتنا # ذم هرعدنع لللةجم]رم» ها -7معرمت : طستسحتق ور طصوتتاو ونتتت ]لس كتقتلت

 نر ععامتس ءغ مسهعحت» ءدطتط ءملحتم : عتغأمع ةكععمتا ذكهر دنع طاتصع 1صعللل 208 60 عأو

 آسفتس لميت“: 1[انتكو ءددصوتتع هط ' عجهذدتس [نطتخسس خ77 ممرصتممتتا“.  لوتن]م"# 1ص

 مرهعامقممع اتطرت: 1ططنع ]نطور دصوتتغاو وسمع ءدع ذا]د ائمعاتهو ءانزاتك 10ءانست 1 ءاتق 10201

 ممطز]ن(ةحاتغ هغ دع بتزانق ءمعمتاتمسع رعطاتتت لزكةصسمتتانللل أ عه عدمت 50لعمأ تمت معم0 عع از

 ؟م]ستغو مانتتتج عن م»عناو عةدع لسحعتو ةععتسلتتصت 0201هعال 1طقعالاتل 2216 1116 202 516

 هغ ةاملتم ج1 ءددتص ؟ععمعممةءعملقتسست هم]]1هغمو لتتم طغت 1216 811061851[ 7208أ و18113 011364 اص

 [ردعم دلت( مدع ةدصعتام ءيدصغ ءقعممر1 هغ دقوتلستم ةطيلتم ءءعمعلفدتسمتا>ل زانق 5ع عماتقتل

 يمفقععسأطتقك عاصر معع ةعيطممتك مرات عئءاتل تنل ةسدطتطاتق ةدط غءعمامعتتف 0لععععات لعععصاتطاسق

 معو]ورينإ - 1 ءلمادبن: ةذنطعع ك4, ةصوتتتغو .هرناتق ه8 ءمرت»>001ةةلتع 015م0ةلأاتت3 1 أ

 وتحتل 80 هو قوممةءوملح ةهرعستغ 1معلعسسر ونسهع ءدع ز11ه ءموممدععنع ؟عاتق.  طعمطقق ةمتس

 لعلنا رنيه هغ لتعقنمدست اتمعدمع 0518 عئاتسس ءدعمجات ءعمنلممعسر صتقأ نتن00 طقع م5هعةامصاتق

 رمد هاقؤمصأع ءعسمموم زطأ ةصكح عمت سماد نتتك ةتسع نآ16 لسطأتم هط ةهننعام»عر دهتمتللتع 5220 8

 اناردعم ممل ععأت ةنصك. ةنطعم ءعمتس ]يدوس هدلتمعست ةعوتتشطتكو هعع اتطتل ةسسرصات طاتقاتق

 140 ععمعتم مععاعءاتمصع هسغ طقا] تعتسحتت مدع ذص ويحس ةصعللتمغأ قتعتع ممدقاتمعز ةعاقمتسعم 186ع

 مدلتعد ةريصغ يرتد ممعفأك نص 1آ1لئه, ذم نيتطانق م3 ععملتق عا 7ععموممةععصسللقا ىلا 1111
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 ام كبس ساحصلا اذه ةييتيلا ىف ىلاعتلا لاقو ىهتنا هنع وفعم هحيقنتو هحيحصت قى

 توفاي لاقو بتكلا نم هريغ ىف قرف ام عيجيو هباوبا لمشي بدالا ف ىاحصلا لبق فت

 هفينصت ىرهوجلا نسحا مهدامتعا هيلعو موبلا سانلا ىدياب ىذلا ومو ءابدالا مجتم ىف

 امل هذا هبيبس نأ ليقو نوققحلا اهعبتت عضاوم ةّذع ىف هيف فيحصت عم اذهو هغيلأت دوجو

 ةيجكملا داضلا باب ىلا هيلع عمس [ىشيبلا دمحم نب ميحرلا دبع روصنم ىا داتسالل] هقتص 5

 هضيبف ةكقنم ريغ ةدوسم باتكلا رداس ىقبو تامف مطس نم هسفن ىقلاف ةسوسو هل ضرعو

 نوكي ال نأ ىضتقي ببسلا اذه ليقو عضاوم ىف طلغف ىارولا جلاص نب ميعاربا هذيملت
 حاحصلا ىلع ىئاوكلا ىرب نب هللا دبع دمحم وبا مامالا فلا دقو داضلا باب ىلا هفيحصت

 ىف مهولا نم عقو امع حاضيالاو ةيبنتلا هامس ليق ىهتنا نيشلا فرح ءآنثا ىلا اهيف لصو

 ىرب نبا ىتبو اهأدتبا عاطقلا نبا رفعج نب ىلع هداتسا ناكو هفيلأت دوجا وهو حاحصلا باتك 0

 ممدمعضتسغ ةاملتس عغ لعدد لةضتمغو عتق ه5 ءةيتقددس 12عأ1ع ذتق ةعممةءوق. - 11دهع ز]1 نيس

 11ءم1:52 ذص 3 ءاقسعا: نع اتطعع هر ذموستغو مدتتصس ءعم5 ةماتتل ءقأغو ندنهع هصأعو ةعهتمأتق

 مطئله1هوتعزه ةمكععأع عدصغر وسمدتتنس دندن عسمق يسمن ءطعمسلتغو ءغ وسمع ذم لتتم ائطعتق

 لن5معسو ةدصغ ءمموعمدزا. ظظأ 7”همنا ذه ل16: زورج ءا- هله: آلنع انطععرم هتغور طملتع ذم

 طمتستمستسسست ددهستطانم ؟؟ععددكتسو هغ ه0 ءةزسك دسعاماأوغععس دتع 0هعءان ععععتمسا. لمتنا ء»# ذم

 عم ءهمدمممسعس00 ءيمءوتمتس ه5ععانكتق5 قا جدئلممعتم عغ همم وو ممعس م22عقامماتقستسع

 ةطوماحتعو 1نععءغ ذص مادتطتق 10لق ءهععمععو ةمحعمتممطعو ننم5 دتعت ةمطاتلتعستستأ مءععسععمت

 ميس“  (نهييكدحتس .طقضتمس ءضوتست عمتص عوف لتعتسغو نص04 تكتسح آئطصسس [ مههععءعمامرت مع افي

 11 هدة وتل“ كحل - ءل-ءارا» عتب ا10ه]رمت» عل 8فو]رعلم] ىدسحوصعم عار طسؤدق 1ععءاتمدتطاتق تعوسع

 ه0 دماغ ]1 ءعمع 12/40 ذماعظتتغز دصح لتعطمات ؟ةدهعمدتطاتق غءعمافطتق ءدأر نأ دع 0ع (ءعغم

 لعّز زنعمعغ هغ دممعع عدم هرمعغعمعا“ 18ءعاتوسم ائطعأت مدعو معتستق ]ذمعتق همصقعتمأو ءأ صممت ععام

 ممصقتأو وستهتت» 6ط ءةتقذئدست ءوجتت 0لتنةقةرنلتخ 10/2: عن: كله 17-107” هع دتتلع

 ءييدتموتغو ةكونع ماسسطسم 105 ]دردؤتتم يؤ. ةقعامسعم طقع قفتققذ ممدتلف معععوعقفمتم هلع

 عون عرعاطتتو ان ءي80م8ع5 ذللأ دتقوتتع ه0 ءيسدغ 122740 متصستسع هععمتت"عععطأام ح 1 آطصقس 47

 ه1هأرعتت»ءل 4 0ه]له] 8و 8ءو»# عامددده ه0 هةر ىرصرمدتتغو وتتهم قوطسع ه0 رمعلتمس

 ان عدس ميكو ىمقمسمهكت6  "[ذكداسف طسزسم ائطعتر نست ءءاعره زانق هرعته م2هعقامماأتم

 دان ءتهأ و ظل - 1 ءتدانأأاو مع 11- 1ل]راي]ب هتستنأع مهعهمل »ق1: أ - :جءابت» لإ ةقاغط 187-31: 0

 ٠١ ء«. ىر ظ>عامالم عا 1خعممدتاتم يعمضسو نت ذم اتطعم 32748 هععدعسمسأا““ دمع لن نط

 [آ155 عامددوه مههعععمامر» 478 8ءن لمزكمم» ةطد- ءعمااال تمععمعج وغم أ 3+ 17 ءس»# ب حف دس



94 

 ىندفصلا لاق حاضيالا ةيشاحلا مساو هد“ ةنس ىف ىرب نبا ىئوتو لوقا عاطقلا نبا بتك ام ىلع

 ماهالا تقلأو ىطسيلا دمكم نب هللا دبع حيشلا اهلمكاف بانكلا عبر وه» شعد ىلا للصو

 وتو ذخغللا ئىم هتاف ام اهيف ركذ حاحصلا ىلع ةلمكتلا ىناغبعلا ليكم نب نسح ىنيحلا ىضر

 نب ىلع عاطق نبا اضيا حاحصلا ىلع ىتاوكلا بتك ومو .كد, ينس وتو صدم اه رلكا

 6 5 ىضرو 51 خنس قوتملا ىرصبلا لمكم ىب لضف مساقلا وبآو هأد نس قوقملا ىلقصلا رقعج

 حالصا يف ًباتك ىطفقلا فسوي نب ىلع نسحلا وبا فّلاو هدأ ةنس قوتملا ىليبشالا احلا

 ىقشمىلا غداصلا ىنباب فورعملا [ عابس نب] ىنسح نب ديحم نيدلا سمش هرصتخاو هللخ

 كبع نب ركب نأ نب لمكم ماهالأ خيشلا هرصخخاو دعاوشلا نع اًدرجم كلذ ةنس قوتملا

 10 ىف هنم لب ال ام ىلع هيف رصتقاو ىاحصلا راتخم هامسو 14. ةنس دعب قوتملا ىنزارلا رداقلا

 هلمخا ام لكو تلقب هدناوف ردصو هيغو ىرعزالا بيذهت نم .ازيثك هيلا ,مضو لامعتسالا

 نمل جلززععنع دصتطأ ]زن ءعوغ - ةمصم 582 (ذصع. 24. لآدم. 1186) هطلتغو ذئقو 8ع 1811-
 م7مملا4 ى5نتمدعمعر اهمودمتل ةصتاتم هع كطصلحسعسغم ةدتخ ]نطل كاتق ءقا. "11 دلتتق هتعمل
 عامدددصتسس قا 17/-10/,/). - ظور علم: طعموم ومدته مار ةصوتتتكو انكوتع 320 50ءعلط 0010
 هغ طمعع ودمعأج مدعم مدا (ماتسم انطسم ودعم ةطعغتلعط 40ه7/هلي طعن 0101م4 قا
 جاوم]وت.  طءوعاوسعم آسقس 176016 - هل - ل: 1105من: 18ه ]101 متستسءل 80عام 78و ةصطم 0
 (زمع. 14. 81و. 1252) 22015نانقو عسمرم] دعس 20 5/47 فدصموختتغعو تطأ ءده نط عاتقع
 موماعم يرسم ةسمدعدعر وسقع دلطتسس ؟ديععدمغعو هصلع ؟هطسصعم 1110 كمقؤتسق ءتقهطتلا قا. ع
 [م(مرع ءمهر وست عامودده هل ه347 ةعتمدءصتسكأو 1ظدعضتسا مهلك ل 16د: ل هرم" كة ع7

 مدلعم لؤرم ©م114: لتعطتك ءغ دسصسم 515 (ذصع. 22. للدم. 1121) متمة:دمحنس م11 ]| ١/
 170]:/ 17 هنن 1101,متجتر») ل معة ةصصم 444 (ذمع. 3. لآهت. 1052) دحممدتتتك ب" 1//160-ء0- 4
 7101 متت» 0 8عر» 478 ه7 41852 همصم 684 (ذهع. 9. الآكمع. 1285 ) مدعاستتق -ح لاا
 راف ]ررنعا عر 7101, مسرسعلا 11541, مدلعو طظط»- هلي لتعاتق عا هسصم 651 (ذصع. 3. للقعأ
 1253 ) رصمعاتسك - هأ 41: ]ا رممم7» ملل: طعون 775ه (هرلا ازطسصس جل متاأتمه سعسلمصلن أ
 نورت ععملم قرص مومن. ع ]كمت مرسعم ]1عدعتعت همصكعءعحتمأ هن عزراو - تأ - 110 ه1( 13 عدن
 ركموم [8عس ىطاع] 1ةمعفآعافر ددلعم ةظط»- ءاعنقوئلب لتعامم ان ةصصم 722 (ذمع. 20. كو

 1322) رصمعطتتتق و نان1 10م5 معمطوصغع5 ةيسممأقكتأ - ةطعتلعا ءأ آفا 17110/01711017
 ١ كارز رمز عرج ل0-]- ل لق» 11 سنو ممدغ دصصتتتل 6600 (ةصع. 20. اللمحت. 1261) 01من
 وسن ةينامدسعس 1101/14“ 111 - 5ةاروأب ةمكعتمةتكو ءغاتذس دله ءحعطتطءولتق ةعوسأ ءىلأو 0
 نملتم هرصتمم م عععمدددتسم ءةقأر ءا دمتتأاو ةدع مقعآنع"ا1 هرععع 1'ء]لسأا ممدمتسمام ج11 0دتست ع
 ةوضماتك ه0 همس 005031غ, ه0مما1وتمصتطاتق مممستتم ؟هععس ىر01 غم“ مجهعممةاتتكو ءأ 121001

 فاي

- 
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 ىلا نيرشعلا' نازوالا نم دحاو ىلا هدوب وأ ةناكرخ ىلع صنلاب ةركذ نازوالا ىم ىرهوجلا

 ىلع نماحلا عيمجب هلل محلا هلوا سانلا نيب لوادتم روهشم وهو هباتك لوا ىف .اركذ

 نمكم ىلوملا هيصتخاو 4. ةنس ةعمجلا موي ةيشع هغارف ففاو دهخاآ ىو يلا معنلا عيمج

 ريغ هنكل ليق اذك ىاحصلا راتكم نم كيفاو عفان وهو 1.11 ةنس قوتملا ىشيعلاب فورعملا

 لاق 1... ةنس قوتملا ىلوق ناوب فورعملا ىناولا ىفطصم نب دمحم ىكرتلا ىلا هلقنو روهشم 5

 ريغ لوحفلا دنع اًملسم اًلويقم ىرعوجلا لاحص ناكو ةغللا نايب ىلا مان جاينحا تيأر امل

 بحاصو ىرتخالاك هلقن ىلا ىدصتملاو ءابرعلا برعلا ناسلو آغلبلا بولسأ ىلع هترابع نأ

 هلوا يف ركذو ىطاعتلا لهس نوكي ىتح هتمجرت تدراف ءاطخلاو طبخلا نم نمأي مل حارصلا

 رخو تافصلاو ءامسالا عمج ىف ىناثلاو اهتاقلعتمو لاعفالا نايب ىف لوالا نالصف هيف ةمدقم

 حاحصلا ثيداحا ميرخت ىف حابصلا فلف هامس رصتخم ىف هثيداحا ىطويسلا ىيدلا لالج 0

 جيورت باتك نم تغرق امل لاق ةنس ىقوتملا ىئاجانزلا دمحأ نب دومحم هرصتخاو

 1هرحسممر ونتتوك لمع" مععاععععدغأو ةاه 2عععصقاتتغو نأ ءدكتتت 1502165 لله ءمأع ءمصمقت عمقت أ

 ددتغ ه0 دتسفتس ذالذضتس ؟توتسات 1ممتمتانتل 780 0هجنعأر عنقك جط ذمتغم !ائطعأ همدصصصصعت7:هنهغر 14

 نمل ةمغعع ىزرتمو 00ءاغمو مسلعدجاتموزيستست عا اهاتمذتسسست عقال 1 معلمتغ 12: آطدتتق 10م

 هرسصت ونت 81 مماعمغ ]آدد0ع مجم هريصصتطسق ءزانه طعمعطعءلتق ءاعيز ءغ ه0 ظطمعس ]ذطعأا طقعع

 1ءودصاس#: قةطقما]سكنتك ءعىغ ممدانعرسو ل341 ؟؟عمععتف مقهماع ةمصم 760 (نمع. 3. آلعع. 1358)

 1310115 ل1061 مج: و ؟تلعم 42572 لزعطبق عغ ةسصم 1016 (ذهع. 18. قصات. 1607) 2015و

 بوسق ءةرياامدسع تاتلتقو ءغر دغ 01 قطع مدعقأدمساتم» 20 01 ةءعملسسم ءىأ ءمتامسع ل1/:/110/ 47“

 ]لا - ك4: جكاحسعسم ممص ةصصماتتأال ح لوب ء»مأ 1عدتعمس ذص آاتصوتمتلت طتقعا عدت مط ءانأ 5

 11هآيوت»ست»ءل اظعرن ل11 هم 17”نسغرو ؟دلعو 17 نيو (ث078 لتعاسك ءغ دمصم 1000 (ذصع. 9. 0ع

 1591) ددمعطتاتك. .(ناسحر ةموستغو ءعمموزتمدعتم ]ذم عتقع هدصصتمم 26063535303 عققع 5710 عااتو

 ها لو[ ع1 1عجحتعم» كم7: ةجحتا عتعم5 ةحتلتغعمسع ةمكتعمعف ةعععماطست عغ معمطقكتصت ةةقعأو

 متمأ ومم0 ءزده لتعاألم تعمم -ع1موسعمأتسست 2ج606صعتت> ءأ ائنموسمتس ةعفطسمس 0عقعج

 ععماتت سمرحتتس ءععوستاس» و عغ تتدسر نامأ ]ئطسسصت ءمصعععاعصسلسسم ةانقععم ءصتسأ ا 4/1/2 أ

 ةهسعام» اذطرت ىو« ممص دصدصتال ءووعمأ 5 ]جمدت ءأ ه2202عر انتل 12662م1عاقتأ ؟0هآانخ 118

 هغ 1دعئاتق ه0 ةماعال: ععصلسسس ءددعغ  ف4ط دمتم مجهع1هاتمصعت» طقطعع ذص لتهق ةععاتمصءق

 لتكتكدتسو نسحتستتسا مدلم» 0ع ؟ءعطتق نسدععتأ ءهغ دتمقر وسمع ةصلع 0ءعمعصلعمغو ءغ ممداععتم» 0ع

 ماسعدلتاطسع همدصتصست ءغ ج0 ءعءاتوتو. - لوا - ءل- 0: ههونتناغ امدلناتمهعم اتطتخ ك1: 41 ةص 0

 ماغمصعم تههمآ1ءعنأ 7*'12ع ءآق- :هلغأ» لا 1011] هآضفلفال» 201 - هربا ةمكعتماقتتم 18 هدعو

 رلل6/710 7 ءر» لآتسعل 7ءمزف عر جدمصم ... ممم طتاتقو ءرتامردعم ءمملععلأو نطأن (نطصصصت
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 وحنلا نم هتغل ديرجتاب هباتك نم سمخلا عقوم همج عقوو حاحصلا بيذهت ىف جاورالا

 ترجوا مث دعماوشلاو لاثمالا نم هيلا ةجاح ال ام طاقساو هنف نم نيجراخلا فيرصتلاو

 الفلا ىجن بانك هنم تارصاخألا نمو ىهتنا رشعلا عقوم همجح عقو ىتح اًينات اًزاجيأ

 كبيا نب ليلخل معولا نم ىرعوجلل عقو اميف مهسلا نوفنو دعاوشلا فذحب راتخملاك

 5 هرن ىذلا هلل دمحلا هلوا للخلا نم هيف ام حالصاو هذر ىف ومو [018 ةنس ىقوتملا] ىدفصلا

 حاحدصلا ىف ام ىلع دعاونلا ىلح هلو »ب ةئس ناضمر ف اهفيلأت مت لاق يلا طلغلا نع هملع

 نم حرفا امل هنا ركذ ىورقنالا فسوي نب دمحم رييل حاحصلا ةمجرت هيف ركذو دعاوشلا نم

 تدعاش نامجيتلا هامسو فلاف ةمجرت ىلا نيبلاطلا ليم ىأر حاحصلا طقتلمب ىمسملا هباتك

 ىف هتمجرت ةدوجوملا ىاحسصلا سن بئاك ىلصوملا توقاي طخب ىرعوجلا حاحص نم ةخسن

 10 ظخ ىم باتكلا اذه تلقن توقاي لوقي هتروص هذه ام اهرخآ ىف ركذو ناكلخ نبا خيرات

 دهوسغو آانطسست 1مأ] ك٠ هما لق 1ءارلسأط ل1 - 8ةرم]ع ةطغماجتكدعمر ءهغ لسمك ؟هآسس عل

 وتمام ةيععطعأورمأ مدعاعم ءدون1وعوعر 112عغ موع5ك 1عدعتعقلتق جلصم(ةعمهتطاتق ةوجصاقعاتعتق ءأ

 1مرحص حسمت 11عدعتسم ةرممعامساتطسع و ونسمع 50 1عدتعم]ه وتحس متستسع معمل سعمسغو 2>ع6مهع2363 أ

 مرمدتوعطتم ءغ 10 معمطحمتعمو ودتطاسق هيتمتسسع هزجانق .ءضدأو ةنصمانأهأه ععةوصغر طعس 1 [ءائاتصت

 ءمماعمحتر مغ ءيتامسدع ةملع هاه 0ععلسمس !انطعا مدعععسم ءاظ فعن عم - 1ط1هقع 111عي - طوستعت

 رم ءيتامستك هايس دمام طعس اعزه هدر عءامل 1. ء. عاج ؟ءاتعئامطكو وتتخ انك 21-1101147

 دس مكتق 1هعزك معمطدساتطاتق قعواو ها اوراس ها - دهارت» لابس ةمدهعمم 187 ل هتنألع"# 1

 ع7ق-مولت» ل. وه. دهام معمعادسق لع ةعوضهطسعو ذص وتمق لواء" ةمعللتك طلهعع ءيتغمسع

 5و 16717[1 8ء2 1]180 كهركعلتو [دمصم 7604 (ذسع. 21. 0ع 1362) دصسمتطتم ]. 50 747

 ععاس وملح ءا ه0 متاته ذص عم ءممقت عمد ءمتتاععملف عن عدعملدصلم ةعصمأو عمقا عغ دمعات

 زاد: 1دشتك 18ءمر نبت ةعلعمأتمست هته هل ةممضطاتم ةسصتستتمعلا» 12عقاهأ ءاع. هع ءعدص

 ددعممع ظمصحلطعص ةهصصن 757 (ذهمع. و. كوم 1356) ةطقمواعتعودع همنا“ 10 عسد !نطصتس

 6-61 من/0 ه1: ده لآ 27/ - 51[مأيأع دهنتع تل- هر عمف]قا  ءلنلتكو ذطتوسع 1هاعطم عاما مد عاطل

 ةسنعدتم 5:1(م/خ جه و1» ل1107 هتوتسعا 17 ءرن 7 دتيوك ملينع]ف عمق هوصاآععامتلل  ءماطتلل ءللل01581و

 ودنم بسس انطعس 71://ءعم# 11/5 ]رمز دمهت ماس ه0 ظمعتس معمل سجعتمدعغو طمستمعق ءانت 5

 101556 مهيسدغ (مدمق]جتممتق , ةعوسع طقع لع ءييققح عدس ةيط انطباق 20/17 عيون ععسلعممق عب

 آللنو ةسوستاو 8171 لمي ]رءع»ةةمصخ ةععسواسس ه 7”هعنا كللعمفا# ةءععسوا مدس 514/3

 140 عوجئمععماتسسس ةعئتمام»عو بنزادنق ؟ذكأه ذص هرعتو 1: 12/1011 1 طتمععهمطتعم 1عوتطتتو

 هدعومدطس : ءغ 20 ظمعت» طقعع طقطعأ مءععطق. ىر7”هعيم : '1عممم5عم موتو ةسوتتتغو طسصع 1[! طتلاتتل



10 

 را

9 

 ظخ نم هلقن. هنا ركذو ىلاعت. هللا هجر ىوحنلا ىورهلا ىلع نب دمحم لهس .ىنا خيشلا

 نبأ [ طخ] تدهاشو [فنصملا نع سودبع نب دمحم نب ليعمسأ نع هاورو ] فزصملا

 نب. كتمحم لهس وبا خيشلا ىلع أرق هتياكح اذه ام اهنم تلقن ىتلا ةخسنلا ىلع سودبع

 عامس هل حصق هيلع ىتأ ءاوقب ىظغل نم هيف ام عهسو باتكلا !ذه رثكا ىورهلا ليكم نب ىلع

 سوديع نب كيكم نب ليعمسأ بتكو 1/1 ةنس روهش ىف كلذو ىتع هتياورو ىنم هعيمج

 فنصملا نع سودبع نبأ ىلا الصتم هيورا باتكلا اذه توقاي لوقيو ىروباسينلا ناعدلا

 وهف رييغت وأ ةدايز نم اهفلاخ امو باوص وأ ءاطخ نم ةياورلا وهف ةخسنلا هذه يف حدص امق

 دقو توقاي لاق فتصملا هفحص ام ضعب نيبو لهس وبا كردتسا دقو فتسملا ريغ مالك ىم

 لأ طخ ىف عقو وهس نمو فئصملا وهس نم تيهذف عضاوم اضيأ ىلو هعضوم ىف كلذ تبثا

 توقاي' مالك "كلمات" 1ذا '"تناو ئبتنا كلذ“ نم ولخت هل" رابكلا" بنكلا "نا قع ليَ

 اهرخآ ىلا ةضيبم ةخسنلا نوك مدعب راذتعالا نم ئطويسلا هكذ ام نأ ىلع تفقو

 0ع ءءععدروامسض ه هطعتاط قلاع ىمابآ 21ه]ءممت»عا عدن 47: 11 ءسءم# ((ءهسسفاتعم , قتزانق

 ]رعتق مدته عععوطمتو ءدعدعدأمر نست ذلطتال هع ءدع جسغاموعدجاطم جيععمرت5 0عووتمعتموع مههقأو

 [وسمتعمسك ةهسعامتامكعل 1ع170/6 عزو كلما مييتهعل ]لذ ءرع 005 ةءععدطتق ءقأر نك ةتتعأمدذق

 وععرطو معاعرنمأ] و, عا هط لذي 0605 يععيضسرامر دع نسم امهمعدتموأر طقعع طه دلع ىتماو

 متن طعوعتغ فرعمسس دصع ةطعتلعط قلتي اعل 1101 ممتنع ا 8 عرا ل8 8 عن 1101 متو عاأ لل ك*عرمف

 رددز هدععرب طسزسق اذطعأ مدعععسو ءغ نسهع ذه !1ةعععقلمصتطتق لع عم طمطتاتم ءةدع رصعم هنع مت01ععاد

 مصغر ة00333غو ع هد هردسأمفو نتتهع ءدع دلع 03536 ءغ ينحع زردع هد ةسعامرأ(هغع 2-63

 6طه0103غ, ؟عرته عءودع ممركممكاناط طقاطست( 1"حعطتتس طمع ءوغ ممعمعتطتتق جمصت 421 (ذ2.

 9. لوص. 1030). ظعمتمعتغ ةدساعتت 1و7 047] 8 ء» 171ه]بمتدت»:ت عا 17 ءر» 05 7171- 12 ءابابا

 الة وطرد, ءهغ 3 هعنا: ططسمع اذطسسر ةموستغر اعدام زاهر دغ ه0 15+ 0801 هسعامزت اها عت

 ممقعرئعرلتق ةتغر نأ (1(201هصعت» ةنعام»تق كععتأتق ءقأ. (دقمع عجم ذم طمع ءىععصرادتت

 ععماتتسم ةنصغأو (صهلز60م يأ ةزكع لمدد هلع ةلكع معئتاجأأ ءيىصفعمأوصسعمرم ءأ سقف ؟ع]

 ج00 دعا دصسكمتم تس ذلا1م ءيعسرتادعأ ممم ءممععسمغار ؟ءعطف ةدصغ جط دلتم وسم

 دمعام»ع مه[ععاو. قلي ىءعلب/ ةسكعس ةسمم]ءضع ةطملستغو ءغ ممدصتتاله ءدىياتعتتغو تطأ

 جيعأمر» مك ءمأ. 7 "هعن/: لطتععسعو ذموستغو طمع ]عم عدم ةزعمت 8ءمحتغو ءغ رستطت نسموتنع

 ]هع ىدصغ ءةرسكسملتر دغ هعمل ؟عماتمس ةسعامدتك ءغ جسر نسهع ذه قلق 277 عع أ اتتت عقأ

 يمكمأعسميم ءوتكمج تتسم 1مأععموكتكح ءيتقممر نمم0 ممهعمم ؟هاطسستمم تدع م (جلتطسم زرصسمأق

 وزر 1[اوعع زل1ع. - "لكن ةحتاعدر نتوصل مءععطو 7”عئ/ل1 ءيمفتلععمفر وسمع هاا

 رععتقمملأ متككم لتدتكو نسمل دسغمودمطسمس هعوتع ه0 قمع هتاتلع ممم ؟ايعيتأ ءعدقعتت ماتت

1 1 
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 معلص هللا لوسر نع ةروثاملا حاحصلا “ا . هطخ نم ىنانخلا نبا نم لوبقلاب ريدج ريغ

 مز“ خنس رصمب تام [ ىرصملا ] ىدادغيلا نكسلا ىب نامتع نب كيعس ىلع نا ظفاحلل

 دجا خيشلا همتاو ةنس قوتملا ىدنقرمسلا دمحم ىيدلا سمشل ريسفتلا قف فئاكص 04

 ديحم نب ميعاربال ضئارفلا ف فداحص أم 41 ةنس ىقوتملا مصالا ىقامرقلا دويحم نبا

 5 ةثرو ءاملعلا لعج ىذلا هل ديحلا هلوا هحرش رك ا.ه. ةنس ىفوتملا هداز شواجحب فورعملا

 حسا ىذلا هلل ديحلا هلوا مالكلا ف فئاحص بأ» فئاطللا :عمجم هامسو خلا ءايبنالا

 حرش ىف فراعملا هحورش نمو ةمتاخو فئاحص تسو ةمدقم ىلع ىفو ملا ةدحولاو دوجولا

 ىدنقرمسلل لوقا لاقب حرش وهو ملا ةياغ هدوجول سيل ىذلا هلل دمحلا هلوا فئاحسلا

 رشع ىنثأ ىلع لمتشم رضصتخم ةيسرافلا ةغللا ىف فداحص 1 اضيأ ىتشهبلا هحرشو

 10 ةبحص بالا بولقلا, فئاكص خلا هتردقب ءايضالا عدبم هلل دمحلا هلوا اباب

 عود مجمطدكتمصع هممص لتعمو ءةدع ةساءا]ز عزو. | 1 ”يطح ةدصغ ةهط 1ل1:- ءلل ]رماه # معاناه

 7715. ظ1- 8زطغخط 01-11 حغ طش عغر معو القت دقات ةدصعأاو عا هج 1ععمام لتعتسم متم[ ععاهو

 ةهحتعام»ع آآةظنم قطع لل ىذعأل اظعءرا 0/]رسنت» طعن - ءاددامتا 10عال408 [8"1165] و (نةطتعوع

 ةصصم 353 (ذمع. 19. لحص. 964) رممز6نم. - 7716. آ1-هدطقنتآ 11 عا-غءع1ةاأء. ؟هاتقو

 جتعامرنع هر عرررو- تأ - 047: 1110|: هتروت»ن عل كوسم” ءمتت0ل8و ةدصلتف ... 1201610.  (نوردس عداقتتتتق مه

 (هعدصتتسترو سعدت ةاطعتلعط قلاسعا ظوءرو 71ه]رد:10 (م0" هنردنتن# 101- كىهتستت» (1. ع. ةتتلتتق )و

 دصصم 971 (زمع. 21. ةسع. 1563) دطمرضاتتتقو جطقم]و زن. - 7717. ظ1- 8 ةطقنل 11 عآ-

 [آععؤون4طو 1هللئذد لع نسسع طعتعلتادعتمو هسنعاماع 12": 18212 11101161111160 و ]50

 1 ميول لع] لتعأم ءا دصصم 1050 (ذصع. 3. ةمدت. 1640) دصمعاتم. 18هقأعج ءمرحتس ةداآةتلتنتللا از

 111ءزررنم* 7-67ءامورك ةسصخءعضتماطدست ءلللتغو وتنت ذغج ةصعاطأا: آطذتتق 1)عمو ونكت ل205 06165

 طعم علعم معمرطعامتتست ءعدع ؟ه]نلا هام د 7718. ظ8-1ةط قتل 11 ء1-!عءاذسر 1ظماتح

 لع مدعامجطوةزعمر ونسمع زاكج امعامأسصأ: آدم ]عم ةدتماعمأتم ءا تمئادكع لتعمم ءاعبو ءأ لص

 مهعاملممعمو هعدع 1ها]زه ع ءمصع]تمةأهصعت» 01ةأعتطنلو ةنصأل آطص ءراتق ءمزرتت> م[ ةهلل5

 ماس عرمان" ]ناطعع 71-7277 ءمس رك لا هالم»]ب 77/- 51 كنرك ذمه يت ماسعو نصت 15 ةهعامأا: طمتق

 1آرعمو بتزاتق ءدنقماعصاتمع مسااتتق عما (ةركطتساتكق ءاع. ةسعامللر 011111 108)60"507107 هقذع

 مامغم و [هدحوتتاد انقانك ءقأن رر01 ملغ هتعامد»““ عغ رىرلتعم ءعيعم““. ظوسضكعم ظعارففأا# همست عدا متلتتللا

 علزلز6م - ممو. [خ1-ههطقنل [1 ءل-1ه عطدغ ءا1-1ةغمعأ1سأ» عار هاته 0ع انمعاته معلق قع

 40 (©هرورعملتسسس هملععتسس ءدردتام عماتصسعمقر نن00 زكام ةصعترأتا: آهتسص 1)عم مماعمأتم ةاته 8

 ممونوق سووماأأز هلع - 7720. 8مطقن(ل عا-ءم]ث طر 1هآته كسعلتسست. -ح 77951. 58هططعءأ



 فاز
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 ضرمو خكصضرروبما» ... 1:2 تسر قوتملا ىعون نب هللا ءاطع ةسمخ نم موظنم ىكرت راكيالا

 [1.] ةنس [دودح ىف ] ىقوتملا ىدادغيلا ىلوضفب فورعملا ناميلس ب دكمكومل . ىسراف

 لايكام مناخ با ] نابح نبأ مججكحص كر ةيندللا بهاوملا لوأ نم ءايبنالا لفوكاص .دبربإ“)“

 ىداجرهم امام دوج او وتملا ىتنسيلا نايحح ى ناجرهملا قحكسأ ممد#/بوقعي ؛ةناوع داو. ثيدكلا ىلإ [ *م* ةنس قوتملا ىنسيلا ىرايح ىبا

 ىف مكاكلا لهاست نم لقا هنكل لعاست دهيفو تبكنلا قف رجح نبا لاق [111 ةنس قوتملا ]

 نسحلا ىمسي هنأ هتياغ ,امئاو لعاست ىتسبلا دنع سيلو ملسم ريغ اذه ليق كردتسملا

 نب رمع .نيدلا يارس كرضتخاو جاقبلا هركذ مكاحلا فوي_ ملو .هطورش ,مازتلاب ,قو هناف اكحص

 نب نابلب نب ىلع ريمالا باوبالا ىلع هبترو م. ةنس ىونملا ىناشلا نقلملا نباب فورعملا ىلع

 ند ديحم ] ةميردح نبأ جدكص باو ”ز“ خس قوتملا ىفنخلا هبقفلا ىسرافلا هللا كيع

 نكسلا نبال تثيدحلا ىف ىقتنملا جحكص بز“ [ لأ خط قىوتملا ىروباسينلا فدحكساأ

 ء1]-ةعطلع ةعر ةمعلعأوم متسعتستسل 1مامعامتتتل.  ظوعردد طععتعسمس ع نستمتمسع [ 11704715]و

 ومأ 4140271ه]ع, ؟دلعو لظلد» 27م لتعاسسس ءعغ هسصم 1044 (ذصع. 17. لسصت 1634) 11011105

 جمعامرعر» طقطعغ - 7722. 8زططقغ رع 81د عدلطرو ةدصتاقق عغ 2101طاتقو ةة01[1ع

 110ه]رهترنت» 0 ظءنن كم1ءسفب» معالم لغو دسلكو 100/476 لتعام أ |[ تععجح] ةمصتتس | 0

 (ذمع. 31. كسع. 15062)] دصم»أغدتم. 8ءيوزنوب. - 7723. جهطم+1 ءع1]- عصط1 عكر هله

 معمرتات ععمضحسس و نسمع مستمع ةدصغ لهصمصتست ججاجل آكل نص 0عجموزؤ وضمت. ع 7724. ةةطتط

 1طص طنط طةصر هوعل1معع (مهلتغقمصستست ةنمضتست هل [] كلت 12 ماق» ال101 هت717060 ] 17

 11؟ةااتن |[ 86و16, همصم 354 (ذهع. 7. كحصن 965 ) سمعطتم] ءا هط لقتع لصانعا 7” هع ل3

 1.:[مع 11 ]"ةزامقو [هصصم 316 (ذهع. 25. 1" عطع 928) دحمدناطتم] و همصععقأفم لان: 807 ذص

 6861-17: آطتر ةموتتغر همععاتعوعصغح نطسحعلمست ىمصقمأعسم ءةأار دصتصمت»» ننلعد اللهو نطقت

 11 1عض»» ذص 17/1 - 110:10" ءز: دلتستقتا. فلئأ يبمطقر اعدام ©0034: آآظدععر لتعدساأو ؟ءتاهأت

 متصتسسع معومومصلعصأ“ 20.22 محتلادتس جلضصتقتغ 1عععت ةمعتتعتمتلل , عا ىات1011112 0100 أ

 دمتم >ءماعملست ءيغر عم ءممقامغو نتم0ل هلت( هصعف معمطدطت]عد معجم همدصتصما“ل (نمصلتع

 مصتطسع هددصتسم ةدعم 1 ععتغو نسمهك ةتطق ةطصممكستغو 104 نتم4 لع ظم/عت» لتعأ همر مماععأل

 اكمنغمدسعس انطعت هلنلتغ دى" عل- ل4: 01ه“ ظءد: ىلع ظطمظتتمح, ددسلعم طاتن- ءارسو/هععلبللا

 لتعطتك ءغ حصصم 804 (ذصع. 11. فسع. 1401) دمة طتتتكر ءأ طرت“ لآ 8ع 80/0: 18

 4 له11ه], 128 لسدسسكءمدكتلادك 1آدمعللهو جهصصم 731 (ذصع. 15. 0ع. 1330) 021+

 تتح لص ءةرمتتم لت5ممدستأا ح 7725. 8ةهطنط آطص 11 دعاس در, 5ع]10عع 2201 [10طتنتلا 71851115

 دسعامسع |[ 11ه]ءمتس» عا عرب 1.*ارمع ]نى ااتا»ةر مدتعم] طم 8 معفسم [لنعام ع دصمم 311 (ةهع

 21. كرر. 923) مدمءاتم |. ح 7726. ظ1-هدطنخط 1ظ51-ال[دصغءأعر ءمرنمتك 2011 صانتل
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 ةخضراعم ىف لابقالا ةفيكحص اذ هز“ ةنس قوتملا ىدادغيلا نامتع نب كبيعس ىلع. ىبأ

 ىرانيد فيك باح خت ىوتملا ىروباسينلا لكيحاأ ند نيني موظنم ىسراف ملقلاو فيبسلا

 ةكحصلا ةفيحصلا] 0| ءاشنالا بنتك ئم ةيعاشلا ةفيكح بر“. ١ ةيوضرلا ةفيكح 1

 ىضر ىقاكدصلا ةريره لأ نع اهبتك ىتلا ىحهو ا! ةنس ىقوتملا ىلاغصلا هبنم نب مامه خبيشلل

 5 سصرهل ربيسكالا 8 ىمظعلا خفيبكصلا بز“ ىزيزعل قاشعلا خقيبكاص بز“ | دنع هللا

 دومكامل ةحاصفلا ةخفيكص دب" -بستكملا حرش ىف هركذ ىكدلكلا ىلع ىب رمديا هحرش

 هيناثتو تيدلمل ىف هلوا لوصف ةثلث اهنم لك فورحلا ىلع بترم ىهو ةنس قوتملا قاراغلا ىبا

 خفيبت بب"ه دوي ناطلسلل ةينك ةيبسراقلاب اةمجر نام ةيبرعلا تايدالا ىف هتلاقو مكذلو لاتمالا ىف

 ىسرافلا ليحكم نب كيمكم ربخلا قأ نيحلا ىقنل خمكحلا ىف روذلا ةفيحص | خلماكلا

 عممدسسم ةعاعءامستس ر هتتعام»ع قللتا ل7: هه10 1 ءزن 0( تسكت ظمعل»ل408. ؟دلكو 17:-*1 0701

 لزوغم عغ حصصم 353 (ًمع. 19. كحص. 964) ردمدنطتم. -ح 7727. 8ةهطن1آعغ عاد 1ءطقلر ؟هاطس

 (عازعزاملته لع عماحتستمسع عاملتل ءاأ معمصسمع. 18هعدق معجقأ ؟اتتطو تنعم ع ل4111:60]110 لق عنف

 لردع زاده. دسمم . . . ررمرناأبو. - 7728. 8دطنآعأع طلاس ةعار 1هالتسسم 1047107 8ان1ل1.

 7729. 5-11 دطن1ءأغ 138-101 60ط جت أو عار ظماتطسصت 4]180- هل- ل1. - 7730. ظا] -ه حطت

 [عغ 181 -هط قطو عغر ؟ظماتنسس ؟ءواسمل. "!ضمعامك ةعاعصس ءاعودصتعم ةعتطعسلت. - 7731. [11-

 مموط(أعع 11- هدطنغطقغو 1هاتسص دعجسر وع100 هطعتاعل 11ءوسفن» ظعتن اله::ءنانقأب

 ىمو1/6, همسصم 131 (ذمع. 31. ةسع. 748 ) دصمداسسقو ءدع هتتاموضةرجطم للاع 110 ءا”هع

 مرممطعأمع ةمعلت لعميتردزا]. -ح 7732. همطت[عغ ءع1- ههطقطقعرو مات ةتصقمألاتتللو
 جتتعاورو لكون, - 7733. 8-11 طن 1 عع 11- 0 دقو 1م]طتس ددقز ن5 04 12102 ةدربأ عهاتتتلو
 ةسعام»ع 1عسرسمو. 1لطسل 7720عرست» مرو ملغ 3ل:70ء]م , مغ دم فدستسعماقتلم 30 21011 هدعأ
 ممسمعر ءمرصتس ءماهأم5 عوام - 7734. هوطنقأءعأغ ء1ل-[عوقط عغر 1ظهانسسس ؟هعاتضلتهعو 4

 716110140 8 ءرر- ءارم لغو دممم . . . رصمرناسقرو همللمسم 114/ست0 ةهتمكدتكم طللكتكاسسم ذأ

 تا

 ةعصصلس» ]ن(ةمكر نسمع ةتمعس]فع نوه هععالمصعم همصاتمعمغر نطقستتس مدته [10[8201صعقو

 ةععسصلم يعمر سىطتق عع ةجمزرطغط ءعوردمامر (عئاتم عدم ةيئقطتعمو ءمرص مععطعملتغ ذم رم عهكت عمت
 1ذمودحتس ءممومركمو. -ح 7733. 11- 8ةهطا( 17 ءغ 1ظ1- لك ةسنل ءغو 1ماطتست معتلع عالنت.

 7730. همطر(عع(أ ء]- مننعر 1مل” ][ستمتق 0ع مطت1مدموطتقو ةنتعام»ع 10076 - ءل- ل
 10 411/1 عق» 11ه مس»سعل عرب 0لهآعصتسعا لكاس ةدغر 6 فورالا- تلح لفن 21هسدتش» لنك ءتردتحلو»
 اطعم ردهعماتعر تبت 1ظ1بدعصام 1كنعاتلتك ءأ قلسهو فماتت زمدجعستتاو نايهاعماتكق موهاعم 00اتأ-
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 هيلع ىفطصملا حدم ىف نأويد مانالا ريخ حدم ىف مامحلا حىدص »ب تايضايرلا مسق

 أب ةياقولا حرش ةعيرشلا ردص انا"» بيدالا ىلالهلا ىحلاصلا دمح خيشلل مالسلاو ةولصلا

 راطعلا نباب فورعملا لايكام نب ني سابعلا نال رسلا خقدص ب. ىلاللا افددص بز“

 كيحا نب ىفطصم] ىلاعل ىئكرت هصخح ىضو مصق للص 7 18 ةنس قوتملا ىرسيندلا

 حرش ىف ةدوملا ىدلص 77“  همان نويامه ةقيرط ىلع [ا..١ ةنس قوتملا] رعاشلا [ىرتفدلا 5

 ههجو ىلاعت هللا ميك بلاط ىننأ نب ىلع مامالا مالك نم هملك كص ب“ ىنأي ةدربلا ةديضق

 ىلاعت هللا ىضر نامثعو رمعو ركب ىنأ مالك ءاملعلا ضعب فحلاو رثنلاو مظنلاب ةعامج هحرشو

 10 ةنس قوتملا ةذاز ىكجاوختب فورعملا دمحم نب ىفطصم ىلوملا مهنم ةعامج هحرشو مهنع

 ىنأ خيشلل ءاعد ءاشعلا دورو نع ءاشغلا رودص .* ىمالل لوما اهتمجرتو ىكرتلاب كلذو
 تعض

 ذغللا حارص 070  اًبسن ىديبزلاو ةقيرط ىنيدملا ىفناشلا ىتيرال فسوي نب دا سابعلا 0

 مهصتس دصحتط ةسهت عدت (نمعامسأ. - 7737. 8دلط عاد طمس ةدسر ععتكتق مدهطستطتق لع

 1دسلع هحاتسأ طمستمسس كتعمغمضتس. آطلززوكدمتسم ص ]دنا عرس مممطعأوع ءاععاتو تت آل عنق اقع عفأو

 ةسمامرتع هطعتلعط 2101 منهتمعا ه7: 11مل: ططتلمآمعمو. - 7738. 8دلع ءاد-وط ءععاقغر

 مرصتس ءمامعتسك اص هزجانق 711” عأ , اله" ءل-ع]م»أهق ةمكىتماتك. ع 7739. 8024 ع1-1 عملتي

 مصعطقع صحت ان [ععوعي ع 7740. 8ده0عج ءا-عزععر 0همذ دععوست , ةهتتعام» ع لآن هطأااق

 ل ]رن ء0 ظعتي ]710/ هتيت»ءا 1920هت1عةوع»ةر ؟دلعو ظطتن-ءاماام» لتعام ءعغ دمصم 794 (ذمع. 29. 07.

 41391) دممعطتم. -ح 77416. ه0 (]لعزةدوط ع 850 8ظنسدةهطرو ءعمطتسس طلقامرتوع ءأ

 نهعماطتتس ممهانمهعقر ةتتعامد ع | /11:51هره ون ملاتتءا 10اء»] طوعاهر ؟دلعم 472 لتعام [ءغ5

 ةصصم 1008 (ةصع. 14. كتل. 1599) مهمءاتم]. مدع 20 سملعس اتطخت 277 هه -تنع]ب مععتعع

 ةعرتتطترل. - 7742. 8106 ء] - رت ع7 ؟ءل ل عغر ةزمععتتاهه ةسم1ل5.  (هرددس عما 3115 18

 منه 2-11 0ءا. 110« ذمكعمهم. ع 7743. 804 1< عاتس عطور ءعدطتس لتعم طسفتلت

 ل416 ظء» لآن 1476, زق 1دعلعت طعدك هممطت]ت( ع(. طاسعع5 هد ]تعدو ءغ ةماستم هزهتممع

 ءعمموسعصسمغعو ءا همصصتتللت ؟تعن لهعءات لتعام قكطتع عطس, 0متر 01ج د0 ءءعحتصسأت

 [صاع» ماسعععر نسأ عم مرصتسعمامأت ةدصغر 1ظدتغ اآه115 71م1 هركه 8ع: 17101 من»ت» 0, 50

 11/0768( 0ء] لتعاتك عا ةمصم 998 (ذمع. 31. 0ع. 1589) دصم»(تتتقر نأ ادتعتعع ةععلمدتات

 موسع 31011 لوتس# ذماوع مر عامطتق قالت - 7744. 85ه لن»ع ء1- عطتقطقةر هرمعيتنس ءعماتتل

 معتعمزأس مرئععدت عدو ءعاتممت"انل م00لذعمق.  ظععععمر دسعام»ع ةطعتالط لقت /عاااع كاتسعا 0

 126: 1 «مبرع 16/12 ظطقطظتتمم نست لتس ءراتسمتس 81علنمعدفعس» سرا ءريتق عي عغ هتعتم عد

 وه 2مارءنل اممهتا. - 7745. 8معذط ء«1-1هعطقخغر لن ءالممعق ]تموتقهع مانكةعرو 08
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 ةيبسراغلاب حاحصلا ةمجرت ومو ىلامجاب رهتشملا ىترقلا كلاخ نب رمع نب كمكم . ليضفلا قال

 قير لعلا قولا ءالع خيشلل ميحرلا نمحولا هللا مسب ىقاعم ىلآ ميقتسملا .طارصلا 0

 ىسلدنالا لاله نب كمكم هلقن [117 ةنس ىنوتنملا ] فيرشلا مركلا لييزن قارع نب كمكم

 خيشلل ميركلا نآرقلا نايبت ىف ميقتسملا طارصلا 0  اشاي متسرل ىكرتلا ىلا ةنس قوتملا

 رصتخ# ريسفت وهو ةكم ليون ىنورزاكلا ىفاشلا ىرمعلا رصخ نب دمحم نب دمحا نيدلا رون

 زيجو ريسفن هنا هيف ركذ ةجابيدلا رق الامجا ةحتافلا ريسفتو ذوعتلا هلوا نيلالجلاك يوزمم

 هيف كمتعا كئاوفلا كنار ىف اًقلا ىيرشع ءاهرل اًنمضتم كداوفلا ف طيسب نايبتلا ىف طيسو

 يف ميقتسملا طارص 1. راوثالا علاوطب راربالا ضعب هاهمو لاق جتك وأ نسح ثيدح ىلع

 ةاجنب ىتكملا ميقتسملا طارص 011 ىربومل ميحرلا دبع خيشلل ميجنتلا ةعانصو ةيناحوورلا ملع

 ةولصلا ةفك' ىف ظعاولا هركذ ىيسلمل ىسح ىب نيسح ريماو ىقوباصلا باجولا بعل ىسراف نيبلاطلا

 4ارتن1/001:7 11ه |رهررجتس عل 17 ءرن دوم" طع لكلشلاا (0ه”ءعانفر وجل طمتستمع لعمان ةسعادكاتتأم
 مطوعوزمو ههأ زماعع م ءاماتم 811 ملرخ لمسارع ومن. ع 7746. آك1 - هذعفغ ك1 - 116 ةغهعاعاسو
 متو رمممام دل حععوسصعمكس 1هرحسالمع ير ا لوصتمع ]1ع دمتم ءيمكمدتك دصتقءمتعمعللقو ةتعأم
 ةليمزاعاج 0-2476 - 01 ل1: عد 1101ميروررنءل عبو 1ع دعت ةعرات ![ءالحمت ةصوتتتلتسمو

 [مصصم 963 هع. 16. للم. ُة1َقَوَدَ) دمتناتتم]» 71101 متن 0 1 بن 11:17 4100182, هطلت ...٠
 رسم ]نطسس 12م عيسمممزمع ذم ائمودمس ةتععاعمست وصح عمات. ع 7747. ظ1- 5184
 3105514-11 ج ءلعارطرو عتمه 2ةءاه 0ع همته (هدهمستل ةتتواتقأل ء>ءعممدتكممعو جةتتعام»ع هاطعتلعط
 روع ع0 - 0: 4 ]رتتعل 8 عرب 11ه]رعتجتسعل 18 عدن 12180“ (0ومم# لك مسعر" ةدغ كاطقتطتكمو )1 ءاعلعدع

 رموستالتصم. . (0ورستس عصامتتسم طعفوتم دس همم 20 دصملتتست ةللطنقو ءانث انت
 1١ ع. ورحسفماأةسسم هس اتكوانع لو/ل7- عل - لون عمعر ةهتماسك. "1" عا جلستعتطس» طقلطعأ
 ع ةمعارزغ ه ةمصصسام ىو )عده ردع هوا“ هغ دعوات عماتمدع 11 ]رمع ةاتست ةلتتا» اا
 مرجعاواتم. (0هدرصس عساهم طصعوصعت ءيوع لتعتغو وست رد علتدنات>ل 1من ([عمعوأ 1ه عال
 مازعصلمر دجغ هكتلتسس جلصم(دتمصتتسس تمرته ةطاتصلعأو ءنتت مزعأاسأل ج0م0[جاتهطتتتلل 51 0511-
 1دتسس سصتلتع يسر ءطعمسلمك. 1طن ةسعامرمتغمتع مهلتغمصتتست .مدئمطقطتلتستم  هتتغ 7 لة كانتا
 نوسم ةىأار ع ه ندملحتس دم مزق اتطسسس 10764718“ 67 - 00007 جة ءالدطتسم ودع 011[. ب
 دجيق. 1[1- هزمواأ 3105-11 ء]عتسر عتمه هاه لع ةعلعماته دصتتصلمل ةملعاملتق عا ههمأع
 مهاعم1معنعدر هسعام»ع ةطعتلعط لطا - أ - 1 لوياورني - 7749. آظ1- هزعقغ ظ1-
 316ه ة(معلعارسو عنه 2ةععامم 0© مددق مممتعسي طمصم»#تلعع ىو هدلسق ةام010ةمدانتت <“ ؟080011-
 مماستس ؛ ةتتعامستاطسق قطاع عا -همءارآرلآ كنلنسق ع لطمتس 1ل0هدءق» ظ6ج ةظلممعت» ل8718.
 آرام ه 1 م]رقو  (همعاموهتم»ع ذه لتطعم 1هلركوا ه]-ءملمان. ع 7750. ظآع هنأ
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 ىغيني ال. هايشا هيف ىلبنلملا [دجا] ةيميث نبال ميحلمل لما ىلع كرلاو ميقتسالا طارص .٠

 هيلع درلل هباتك ىف ىنيسممل هلقن ام ىلع سابع نب هللا دبع ريفكتك ركذي نا

 فرصلا ملع أ

 ةماعلا ةيلصالا تانيهلاو اهتالولدمو ىعونلا عضولاب ةعوضوملا تادرفملا عاونا هنم فرعي

 سئاكملاب لكلا هجولا ىلع ةيلصالا اهتانيه نع اهتاريغت ةيفيكو ةيريغتلاو تائيهلاو تادرفملل

 فيرصت ىئزاملا فيرصق فرصلا ساسا هيف ةفتصملا بتكلاو تاعوضوملا ىف !ذك ةيلكلا

 ىراصق رهاوإل دوقنع رعاوزلا دوقنع ىزع ةيفاش فرصلا عماج لاعفا فيرصت ىكولملا

 ةينوراه حاجان فرطلا ةعرن ةينبالا لزانم بولطم طوبضم حارم دوصقم لاعفالا ةيمال

 ريح «و*  بنئاكلا رفعج نب ةمادق جوغلا ىنال مهسلا فرص اه [ديدج فرسصإ] أ

 هقفلا بتك نم اهعمجا !.01 ةنس اهمثأ ىرقاسلا ىلع نب دمحم قداص هيقفلل ىواتفلا

 1آ1- 016054 ءاعارمو 515 ععاج ءأ معاتأوأتم ءعمدصتسو ونستأ 1م1ععصتق 0ءقاتنسهأل ةاتصغو 3116601

 |[ 41ممعل ] طممطدلتكحر ؟دلعم طن 1ءضسفورع لنعام. طعم ىصاتسعأو لتقق 5عععمفءع 51

 يمت عمتغو ءكتزانكا>001 ءقأ ع. ء. دععتندأم نسون عامأتم ّدص 45067712] 1 ء» كلام ح00:طهأقو

 وسعسحلتس ملح مودعفب# عدلتغ ذص ائطعم ج0 ةلطمت ؟عاشاهسلمسست» ةعصصام. ح

 7751. 11د ء1-ةدعد1 10هءن1تمسد 1ءدلمطدتق همللطألال11 1+

 [لوع هءارتسو ععصع28 0 عم0م5ءاتهأتتتك' همدط2تما112 ةتسطرم] ءلاتتتل 3[1  ةنقانك26011112و 1

 ععمعرم هتومت عوالم ةدمدععدأ مماتممعمر, 1معسففع معتستغتكوع ؟هعلطستم ةلسمات تطسق عغ مصصتق

 ورضتستسعق رو ؟جعملاهق دمسغداتمصتق ءهغ عهاتمرور وته تاهت ممعف 1]1قع 2 1مصصتق معتستأاتكتق

 عععدصلسسس 1عوعص ععمععةلعص ذغم ةهعلعملدع ةتسغر دغ ةصق]هوتدع ععم ءعهلعع حلستغأمصكتك

 آغئ وستنلعس ذه يعوععءاهمدعلاته 71ه::47]0 1ءعئاطتعو ءغ اتطعأ لع طمع لمءعا1تمد ةعتمأتل هدصأ

 طخن 1:45 ها - ثم" مرك ل 11'ءو"ارك للا - ل1 دع ةرو# ب 1 هومر“ ]1101-1 ]2 1 وسؤرك هر” م

 لاق ها -هم”ورك ب ةارالتورءا س 1من س 0610 هآ- حءمايآرا» ح 0010 هآ-زعما]بف»

 (نموار» ع ح ةراسقورءا ءآ-هرك م7 ب 71هعوبن0ل ج 111مل اس 71ه0ا اد - 171ء11سق - 11 سعقا

 61 - ءآردةرر وأ ب" 177 س1ما ه] - 1م" هرك ج العزل 170ه عل ل ح

 7752. [ 8 دمدم ز ء040و صمد 1ءعدحنم ععوتستسةان عقل. - 7733. 8مل ع]1-ةةطتتو

 ةمعلغنأدع 0ععاتسماتم , ةسعام»ع ق4 تنام هز (0004:4 8 ءدن لمز/م»» ظ8كتطوم ح 7754. 8ع عا

 ء16-1ءغةمطلو صتسصفعمم معقرمممكمزانت لانعت 01 ءمصتسم و نسنهع كسك ءمصقاتل اتق 800: 764

 عدو 476 كلم/ع# ةمصم 1059 (ذصع. د. كوم. 1649) ةطوماجتا ءغ ء اتطعتم زسهلتعتم ءمأ1ععا
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 3 جدافصلا نون فيس ىضاقال ءاقشلا مدرب ءافتخلا ل68 ءاقنب ةييقفلا لماشملا 0 ذ

 مامالل ةعاسلا :طارشا ةقص] م4 ىساويسلا دمحم نب دحأا نيحلا سمش خيشلل كيحوتلا

 وهوا ه.. نس دودح ىف .قؤتملا ةمدالا -نسمش 'ىسخرسلا لهسش نأ ىب نمحا نب اىيحم زيبكلا

 اهتاماقمو ةعاسلا طارشا ةفص هذيف دعب امأ لاق خلا نيملاعلا بر هلل جما هلوا فيطل باتك

 ة ىلع مّلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا يح ةفص م» [ىناولل ةمدالا سمش ءالما نم اهتلقن

 ريمضلا ةفص مأ 1948 ةنس قوتملا ىربطلا هللا دبع نب ىحأ نيدلا بح اهقرط فالتخا

 قفاتملا قنا 1.١., 50" خنس تام ا[ ىاورشلا] قانا لك نبأ ميعاربا ١ ننولا لكفتألا هدفت

 ىراوكلا مالسلا دبع نب دجحأ سابعلا قال برعلا ناويدو بدالا ةوفص ةيجاجنلا نبال

 ةسامكلاك برغملا لا دنع وهو ةسامكلاك رعشلا نونف ىلع ىونكي باتك وهو بيدالا

 40 رام ىف هل دغلأ بوقعي مايأ را قوت نيدحوملا كولم ءارعتتت نم دقلومو قرشا للغأ دنع

 (©وروصعتسمرتمغ نامه عمات مصعم لات لنعمم تحس ذتكر ونتهع هلطصلع معاتتنان -ح 7755. ظ8-1ةكفو
 كمستممر ةعام»ع 7727- 040/2. 11 ععمومتكتتم هرعتم ك1 وكر لع ندم ظاتزتتتح لتعطتللل عقأع

 77وو. 5-11 ج1 ةنط 41 ء]- دسط 0 (هطنلمع لع ةمءاضتمم 80عز تس دصتتتت آل نقر 21105
 ةامزاعا هةموو - ءل- 0ث قللر»ءعل 8عرو 71هآرمسسعا هنمامق. ع 7757. |[ هنكمغع ةهمطعقخ
 مل - هدوخغر 0عوعوتراتم ءمصلتمصست طمصودع معداس ءنالممتقو  ة05[116ع رار رررو - 1
 11010717160 17 زب ل ]نعال 1 ءرن ملل: ظكم]بآ هك عمل]بد# لسقتللمف 123820 ءلظعح تطقاتللل 0
 (زمع. 2. هءما. 1106 ) رصمعطتم. آطاطعع ةاععدصمو نست 18 ةمعزمزغ: اطرمسق ]عم درسا 0
 لمرستمم ءاع. طعوعسأ ددتمرو ةسودتكو معدعست [(عصلتق. 1آهطعم طتع ءمملتغنمصتس طقوم معجم
 5 مععالممتق ءأ ؟مسمتلال ءزانكق عهلتسا> 0عقععت متمصعلال و 11812 عا ل1 ءاولتم اى عربون - لمقرر ةطعأ
 161مل: معاتت]. ح 7758. هزكمغ طنز زل ءل- معطتر 0عةوتماتم معمعوتسمكتمصتق ماهردط ءادع
 31 العممحع هعصملسس ؟ةعتمف لع هد هريتصتممعفر ةنتعامنع ل1014[آن- ءل- لأ: لاتنعا لق عزا
 400777 1عق عمر جدمصم 694 (ذمع. 21. لمحت, 1294) ردمتتتم. ح 7759, هذكمغ ءاد لط ةستتنو
 لهعيتماتم معمهمسصستمتو. ©5406 دل قركلاردآ-عل-لهش1: ةانس هلا طعن لآ: لك | عا [ ى/لن» مناف ] و
 دمصم 582 (زمع. 24. لآدم. 1186) رصمعأممر ءمرت ممدزأو. ع 77600. 51181 ءآ]-رمدوهصد ةآأعو
 لعوعتماتم طوجممعهتامعر هسعامرع 1ن/1-ءاد عزز انازز عم - 7701. 5 دلل ءا ء]-ء ل عطار ء لل ا ةم
 1[خ1- خ عوطر دسعاسااو ]زغعدصتتص مطتاو]وعزءمتضتسس أ ةرتل1ومع ءةضنتتماتتس لد وطاتتلل , 3116015
 رفادر* ]مطاع ق]رردعل 18 عرب ملط ل-ءا-عع]مم لك مموج ططتلم1]معم. 1للع لتطعع ددمسضم ءدسضصتساتلل)
 1 عممععم مدسرا ءءاتطتع ه0 زهمقامع ملهم معمعرم كك ةتصلعتس ]نجدد رنا 0 عزل عماته امعماوق [عهعأم
 ونيعرس ذللاع دهسا 01عماتك ةمعمادم. معاك ونستلحتل مععانتل للود مطاط علز(مصنتس 11
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 فرقا مدل طم اتوارد [تاداطنزب قضوا: ويوتعو ويمالا» قاوتةوالا|غيمالا _قسحا : نوم ونهو. وعشلا

 نامزلا .كارم ىف :ئروجلا نبأ لاق ه.. ةنس تام ىسدقملا ىلع نب رعاط نب دمحم لضفلا قال

 كيرلا ةوفص با“ .بسانت ال ىتلا ثيداحالاب هتاداهشتسا نم بجكيو هأر نم هنم كحضصي

 ىنوثملا ىعفاشلا ىسدقلا ىلمرلا نيسحلا نب كيحا ىيدلا بايش خيشلل ىفاشلا هقفلا ىف

 ىليبدرالا نيدلا ىفص خيشلا بقانم ىف ىسراف ءافصلا ةوفص 18 نيحرش اهحرشو م5 ةنس 5

 ةوفصلا .ةوفص باد ريسلا بيبح ىف ريمادناوخ هركذ رازبلا ليعمسا ىب لكوتل هدالواو هناباو

 [11] ةنس قوتملا ىزوُل نباب فورعملا ىلع نب نئرلا دبع جرغلا ىنال ءايلوالا ةيلح رصتخم

 ىلع نب دعس ىلاعملا قالو قوزرم نبالو خلا ىفطضا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل محلا هلوا

 ىمرلا محا نب ميعاربا خيشلا هرصتخا مكلل ىف هلك مظن وهو هأ» ةنس تام ىريظأل قارولا

 ءةضمتصم طقعع ةعاععأام اكصستعم 3ع [311هدكهطط ءاتاذعر ةصصم 595 (نصع. 3. لمص. 1198) صم »تم]ر

 ح0 زق اصر عملت ظمعتس هطتتغر ءم]11ععزأ عغ تص هنلتمعتس لتكممدتتا. ع 7762. 8219 أ

 ء1- عودتك هكر ددعلساا» 0هءاعتممع عطعمدمدطتعحع, ةسعام»ع قللت أ/م0ل/)7 210/1 هبج» ءل 17 نا

 116“ ل عرو ملغ /210عم00ءد2, ةهصصم 507 (ذهع. 18. لكحص. 1113) ميمدطتم. - 11: - هزمت

 رص 21ه ءق- ععبسم»»: آكتلعغو ةصوتتغو ]ئطعسصر ونستخ ةييصت ؟10عغور ءغ نسم0ل 2016ه هتطانق

 ممص يمك عمت عماتطاق (ءقاسسممتمستتسس 10عم دمدق ةزغر ةاممعأ جلصاعمألمصعي ح 7703. 5217 ءأ

 ءادوم طلو ءيوستمتتةدتسمح جعلسلاو لع زادعع ةطقطتا عمو دحنعامبع ةطعتلعط 5/7645 - هل -

 ل ]درنعا ظعزا- ءا]رمو نا 1غ مدد#7 (00د2 ظذطحظتامحم دمصم 844 (ذصع. 2. لسص. 1440) دج010و

 ونسأ سرم1تععسد ممدغعع ئس !ذطسس ءلتلتغ مرصتص عنامتأتتللت. - 7764. 8ه1ءعأغ ءا- ةدكفمب

 ةزمععمتةدتسم ةلمععرت امك.  ظدمعورع عمم ةطعتاعاطت ذعر - هل - ل: 0"77ء//6  ءز دكوتتع 113 00

 ا طلمحس , ونعلت 1 ءمع]] لا عدن ل هد»64] ]لل1- ]) عع" معتمتعع ةعهت مكتك.  (نهتطحتال عتق 01 تأت

 وه لع ل:0- توق ذص 1ظلهاأاآط ءآ-ءفيرع». - 77605. هولك ءاغ ءالم دلتا عار سعلسلاطو ءةدعودتس

 علاتئدنسم. ظكمتغمدصع اذطعس ا17رعا كم هنا ةناعر ةهسعامتتطدخ كانتا ارم»مز كلطل-ءآ-هأرتعمت 1 تن

 ل478, مدلعم 11:- ءازرمتسم لتعاو ءغ همصم [997 (ذمع. 10. لمحت. 1388)] دسمدنطتمو ءانزانك ]طع

 دام ةمعرنأا : 1دتتق آ3جم ءغ ةدلسم ةيرتعت» ءزانك ءاتلغمععدر ونم5د ءاعوذأ ءهاعب. - ة2اد» لاء مدعو

 ءا لادن عاب كمثل وري ملغ 1]” »اع لهاا" ى دمصم 5608 (أمع. 23. لتعم 1172١ 2000و

 زانق ]تطعم (مطتق الوداع همولتممع ةعتربطتك هيغ عغ ةممرطغط ءوصهأو بماتمسعأ. -  هطعتلعاط

 1" ]غن طق عزو مل ]ربسعءا ل؟هدمت»س# يتامدسعم لسه ءلتلتأ قل عقا هآ - معارف عفو دمكءعت ماهتل. ع 0

 7766. ظ81- 8ةهلرع عع 21 هدرثآ عادط ح0 عطر ددعاسلاج 0ع لمعئتممع اهه0ن((مصهتتمع مدتضع

 كمتتك.  (نمدص معملتسمت ذم مرهع1 أتم معد عغ سهاد مد» مهجماع5 لتماتطسغكسس رو ةتعامرع
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 دومحم نب راتخم ءاجرلا ا ةمالعلا مامالل هقفلا لوصا ىف ةوفصلا 0  نيرخأتملا ضعبل

 كلامملا فشك ةحبز صيخلت ىف ةوفصلا “م 4. ةنس تام [ىفنأمل] ىدعازلا ديد نبا

 ملع ىف ةمّكقم ةوفص 7.2. ىنونلا :ىق ىتأي .بلطملا ةياهن نم بعذملا ةوفص 0411 وم

 هيف ركذ خلا نيملاعلا بر دلل دمحلا هلوا ةعامج نب دمحم نيدلا زرع خيشال فوصتلا

 5 ىزاريشلا ىلقبلا ناهبزور دم ىا خيشلل فشعلا ىف براشملا ةوفص 0 موقلا تاحالطصا

 نب كم شيوردل كوكيص بببإ» راغصلا دعاز مامالل نخل ككصا لن: 11 يس قولا

 ءاملعلا موجانب ةعيرشلا ءامس ىيز ىذلا هلل ىمحلا هلوا ةنس قوتملا نيدلا لمكأ نب نوطالفأ

 شيورد نب دمج عمجو نلا انايبت عوشلل باتكلا لونا نمل ىمال هلوا ةخسن ىفو خلا راوبالا

 2و باوبأ ةرشع ىلع هيترو ةيكرتلاب ةنس ىفوثملا اهب ةمكحلا مداخ ىونردالا ىتاتتب ريهشلا دمحم

 لزم معمعصأ1هدتق (ءعرص[رجمرتق. - 7767. آ!"1- هوكرع عع [1 هول ءعال- 1# ء'طرو سعاسللف 0ع

 مسكصعتمتتم لاسصعقر دنعام» ع آسصمتسم ءيسصلتغععدتسم ل1: ءزأ 1101:]رات» 17 ءرن ل1ه/1210 13 لذ

 110ه متستنءل 201206 [آطحمعلتلد] ور ةصصم 658 (تسع. 18. ])عع. 19259) مهمعطبم. ح 7768. ظ1-

 هولك ءععو سصعلسلاع. طمتغسع اتطعخ 25061 معارك ءآ -هسعسم7ير لع ننعم ةسججتت 5:10ص

 عوف - 7709. هوكح ءغ عاد ءلعط عطر سعاسلاو ةععاهع ءه اتطعو 1:64 ها -ة»ه11ءأنو

 لع وندم ]نأونج 23 10عدطتعو ءةيعطوعأو. حا 7770. 85د 6مغ سم ءد00 عرصعغو ةهعاتلاد

 اةدعمودع لع لمءا[عهمه ا(طعمةممطتعمر ةسعام»ع 8طعتلعط 1هد-عل-0غ: 1101 هتوت»ءا 17 ءلن لعضو

 نانأ زكه 1معامأغ: آدتتك آلعم مدتتصلمتحتس» مدصتسم عام.  (هددسس عت 02جصخانل“ 11 غععستمأ

 5 طعمة ممطمستسس ([ءعءطصتعلتب ح 7771. هوقو ءغ عادم عةطقعتطر دسعلتسلاذ جودته ةوطاتتت 0

 ةسمتنعو هتعام»ع هطعتلطط قلن 2101 مدهتسعل 1! تانعاراب» 18هع]8]6 كارت دقو ةصصم 606 (ةصع.

 6. لل. 1209) رممتطتم. - 7772. 8ولعاع ءالدّز عمص عار رعهععاتتمتو ظدعولتمأو ةتعأام»؟

 طقس 20/10 111-كم ]روب . - 7773. 8 ه]عانآعر ةجمععهماظحعو ةهسعامتع 126”مأ5] 1660

 13 نت: ق1 10 13 ءرن لايسمل- ءل- 10, ةمسصم ... دمماتم. 1معلزتك ائتطعع» ذكهن آهتنكق 1)ءمر

 ناتأ همعاست» ]عوتق مامرتس 1110ه هءامرتتنت ةاعالتق همصحكتا ةهاع.و ةلكعو نك تم ةلئم

 ةععرسرجام 1عوتكدس : آنمسق ءأر نأ (نهنهستتست 30 1ععلق ءةدعمموزكممعتس "عر ماقكلا ءاع. 22و عاعمعو

 01 ه/روتتت» عل ظ عرب ]) ء»ماعأب 7101 مصصسعل 10" ءروعم# زملتعتت كلعدمممواتكحمست دصتمتمأوعر ؟نلعو

 1//عتنمزر#6 لتعاتق ءا حصصم ... ططمتنسقو طنمنولعع هم]1ءعلغو ءغ ةجصوعدمطقم ذم 1س عاتو

 1( معموعررامم ءا دصمعمو !11هدئعماعم جنعامرتكهنع ذص هدنلتمعتس لتةممدستك“ 1طمعترتعغ ءزدق انطعع زمن

 طممعتمتسم هزم عضمردطمعتس ةغ ]نطعال ود ةسم]ت عدت رنهع1قأم ةماساع هدولمسع هدصقأع

 دةمأمأو ةلكتع ملام لعععماتمر# ء ممععامساتلم» دهم عمتتاوع ةسصأ ادتننفمطتتتت» عام.
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 .٠.! خنس قوتملا هداز بجاحكب روهشملا ىفطصلا نب دمدم ىلومل كوكسص] خلا كماحن

 هللا دبع نب ماشهل رذالا ةولص بحد [ ماكحالا ةعاضيب اكتم ماككلا نيب ةلوبقم هذ-هو

 ةمدالا ناعربو [511 ظنس ىئوتملا مساقلا نأ نب دمح لضفلا نا خياشملا نيز] ىلاقبلا ةولص دا

 نيباّذكلا نضعب فلتخا بداغرلا ةرلص نع ىهنلاب بئانجلا ةفح هيف بئاغرلا ةولص دب

 بلاط وبا اهلضف ىلع صن نممف عبارلا نرقلا ىف رهتشا مث اهلضف ىف اًنيدح كثلاثلا نرقلا يف

 فشكل عومللا قربلا باتك هفشك قو عوضوملا ثيدحلا ىلع اًدمتعم ىلازغلا هعبتو ىكملا

 دمج وبا حيشلا فتصو ىوونلا اهركنا نممو بدانجلا ةفحت بحاصت عوضوملا ثيدحلا

 وبا مهنمو عمللا دامسو نسحاف اهلاطبا ىف اباتك ةماش وبا ىسكقملا ليعمسا نب نمحرلا دبع

 بطخ فقشمد عماج بيطخ مالسلا دبع نب زيزعلا دبع دمد# وباو ةيحد ىنبداو ىسوسرطلا ركب

 ةولص نع بيغرتلا هاهو اءوج عضوو ةركذم ةعدب اهنا ملعاو هرب نس ىف ةعملل مود 0-0 رهش ىف

 72774. | 5 هاعنلعو هجمومدررطحعر ةهسعاممع 810115 27ه12ه72ء0 8 ءن- ءاتجتءا هزه, 11:01

 ءموممرستسدأم ءغدصصم 1010 (مع. 22. لكصص. 1601) دممعطتم. 1 عععمادع 1]1]1دع ىةسصغ دكان ةهاعت

 لولنععم عع نتطلطست 8201461 ءل- هل[ نت» مدمع هع طعسصأ]. ح 77735. 8جلقغ ءا]-هغطقتعو

 ريعوعدأاتم ؟ءداتهتتنو ةهسعام»ع 1ظ1ة:] نة طعن: لالملاعأل. ح 7776. ظدافغ ظا-8 ءءعءعذلتو

 معععمتتم [ ةعءقمأ - ءارسوعا فقالا قلد آ/ هللا ك2لهارمستسعا ء» كلا 1ءامضم ] , ؟دلجو 8 ءءءاآ#

 لتعأت [ ءغ حصصم 566 (تصع. 14. 8عردأم 1170) دصمعاست] , عا 207/141 هل-هقسسعا. ع 7777. 5و

 ءال-عءوطقتطو معععدكتم 0عمزلعتمدحسس. - طلع طقع معععواتممع ةعتأ هردخ 10/رعأ ءآدز ءنقأ

 زء ع. طمصتسسس معمءومتمتق هطافطس 0ع ذماععلتعام ممععواتممتق 2 ءعاممط ممدصتسمهتمع. 11د

 فوزامكزغ ةعئلتععغ دصعملمدع ونتلحسس عمععتلم (ععتم ةدلتقممعتسس لع طسزسك مجععدماتممتو

 مرمعدامصاتحي نسم [دعام طقعع ةدععدلو نسهتنأم ءءاعطعل6مغعد ءمصقءعتأم قام 1ساع» عمكر ونحت

 لزوعاع 0ع ءةزدك مموهعمامماتمه لتهمسامسسغر ةدنغ لكلب 1718 1ع, ييعس ةسعامتادتع ذللتطق

 ندلتعمدتكق ةدصممدتانعلدع ذماععممدزأح © /مج478 ةععماتك قايل 1ع طمع ظعاح ىدلتنممع

 لءعئعوعملج دسعام» انطعت 1هلركعا ءآ زعبل هرده 7/]]- 8هجع ]1 - طمس“  ءلتلتغو أ ذصاعت

 ءرخر نأ ة0جلزهدعتس ععمدنمططصلمتس يدع لتمدءمتعضتماو /7عءموم# ادت.  طعومغ معمم ةطعتلعط

 كات ل210]رمتوتنءا قا ءآ-هلدسمت» عع طودممأآ !10ءم00ءدةر دلعو قلاع ه]نن»ع لتعادقب

 ائطعالسسس 20/- ةرميس' "٠ ةمكعتمادص ءعضععتم دصم0لم لع هد ةطعمومملو ءمسرمددتغر هأ كاان

 16“ 16م واون - 11: 12:]ررو ح لتس 1!]1هآرمتسسعلا لآطا- كد هسا 18 عد لك60-6] -

 ١ ه4 ةعلعس 12ةيصففعأ متسمتسمسس (همعلومحغم»ر ونت تع ؟؟ةمععتم دم عمعتق 1[ئغعزعط ةمصت 7

 (ذمع. 3. ةكسع. 1239) هممعادمدحطتق ءقأ لاه: 8كممرو ممععمفنتممعت ذللمتد عود هدم ممدهتم

 هسصتسم معججمطدصلحتس. . طرموعغعععج لتددهادتسمءعتادسس ىمدسممدستأ ل7/- 16 جاناط هد 51
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 يف مالسلا ةولص أ ىللامجرتلا ةولص بم عديلا بوكر“ نم هيف سانلا رذح بئاغرلا

 ىف عيدبلا لوقلا نم ةيقشمدلا فسوي تنب ةشاع تصخل ةروجرا مالسلاو ةولصلا لضف

 ىبنلا ىلع ةولصلا ىف زاقمملا ةولص بأ :قكوكيا وهلا ند.  عيقشلا بيبحلا ىلع ةولصلا

 ديحم نب زيزعلا كبع نيدلا نيمأ نب دمحم دومحم ىنأ نيدلا ءايض خيشلل رصتخت رانخملا

 نوسمخ ىعو خلا هتقيلخ نم اًدمح راتخا ىذلا هلل دمام اهلوا ... ةنس ىف هفلا ىزاريشلا

 ىشحنلا ةولص م 2 نيلصفب اهمتخو مالسلاو ةولصلا هيلع ةولصلا لصف ىف اهعمج اًنيدح

 بوقعي نب دمد## رعاط نا نيدلا دج ميشال رشبلا ريخ ىلع ةولصلا ىف رشيلاو تالصلا بدا“

 خيشلل لبجالا راظتنال لمعلا الص بم# ةمئاخو باوبأ ةعبرا ىلع مام ةنس ىوتملا ىدابأز ءريفلا

 ةولصلاو هللا كمح دعب اما هلوا ريصتخم [؛ب ةنس يفوتلا] ىقاركلا ىلع نسكلا ىنأ ةمالعلا

 قدتسملا ةلص بدك تامتتلا عم ءانلا ىف رم سلدنا خيرات ليذ ىف ةلصلا مدد ملا

 مهجن ذصكىتماحتسر ونلتخ طمتستصعق ه5 ؟عرئاتتت 201ةتكانتلت ةا1016 [عاومعوعع ءمصقكاتق عقأم ع

 7778. هه1ذ( 51- 1' ءعّز هسفخسأو معععوأنم 16 ءرن منان. -ح 7779. 5ةه]1قغ عآ]-هءافسو

 ممعنودغعم ةدلسأتمق 0ع مدعمة مالته مطععدكت ممتع ةغ طعمعلأ ءةقمتق ةدتمعلع م>هردطعامتس. (نةعست عد

 مدعاأخم رعرزمس فمرسسصموتاسسو 00100 قرم آلددحصحعءععمدح لابوك طللطط مماتم2عتت مدهاعتل ءدع

 انادعو 181- 0من: 177 - اظءلة* لأ ءآ- ه1 هلع هل - اهآلفغط هآ - ةاروإكلا' هحاموجتاأا ع 7780. "5 د1ذخ

 31-11 عدا ل1 مجععوأم 11و10. - 7781. 5ج1316 ءا]ل- دحوم اةمو م:ععوألم زعل ءة>نععا-

 -لعماتك لع معععواممع عمر مهمطعأوس ءاععطسم. (هدرسمعسلاتسس , نسم هج هطعتلعط 1227/-

 6ه0- 01 كلااع 111ه 7101 متنت» عل عزت للسكن - ءل- 01: ل80 - هآ - هما 18 عنو 1011760

 لزج ةهصصمم 770 (صع. 16. كتسع. 13608) ءمرسمممتكتلل قا ءأ كم ةآصعلمأتا: آطرهتتك آلعمو نحن

 7161من ءلعسسص ع يعمطتستك هنتك ءاعولتأ ءاع. (تتصوتمعتساد (220166هصعقر وتتقهق 06 متهعمأةطأنق

 ممععوعلمصتق ء طعصعلت ءتممتق ةسمع#» مهماطعاأوسس ه11]0ععل6 ب 40 ظمعتس لدقق 5 عع(6طع5

 اروطوي - 7783. 8هولقع اك8-1 ةطقطتو ممععوخنلم هقث711.6 - 7783. 8118242-181 5ع

 13-151 ععطعرو لممح ها ]دعاتق متاتماتاتق 06 رمعععوتلمدع ةالزجعت“ 0مالكتتتل 1012181112 2111015

 تاعتلعاط 71هز0- هل - 01 ملا '1ن]ا» 71012 ميهت»تءل 8ع: 7”هعنط 111سم ط 08و ةصسطف 7

 (زمع. 23. الآه. 1414) رممتتاتم. تهتم“ ءهقرزكد عا ءمصعاطتقأم. - 7784. 8دولقط

 ء]- حرض ع1و طمصح هرعتتذ 20 هدير ععأدملسست ؟1غ5ع غعصتستتتل و جمعام»ع هطعتلعط 00ءاتعدتسم

 ل7711, مده: لآ طم(, [مصصم 037 (ذمع. 3. ةسع. 1239) دمام |. (نودصم عدلتتتطاو

10 

 10 نتنمل زك زمعزرزا: طرمدعرستعوأ5 مرهعسز((عصلتق. 1طهسلعاطتت" 1نءنق ها ممععوأم اع.

 7785. 811-121ع+غر لمصتتتصت. ةهمعملزتع ه0 طئقامصحس ةكصلمال نهتمع. 10'1ع ذه اناعتت 1و

 تطأ ةسمر] هيدعماع اصلتعمغو ةيصأا ع 7786. 811ع6غ ء]- 20هة(عطت ىو مصتتتت 0
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 ماصمص بير» 056 ةنش قوتملا راطعلا ىباب فورعملا [ىرسيندلا] دمد نب نا سابيعلا قال

 قوتملا ىرشخمزلا رمع نب دومحم ةمالعلا هللا راج مساقلا نال ةيبرعلا ميمص اح ةمتالا

 ةعافص بأ. [قاريسلا باكتأ نم] ىرارغلا دجحا ىب دللا جيبعل بارعالا ةعانص بمآ هم ةنس

 نسح كيعس كالو ). ةنس دعب قوتملا علاضلاب فورعملا ىفارلا دمحم نب نيسحلل رعشلا

 ميكحلل بطلا ىف ىرغصلا ةعانصلا 1 ]:3[  ةنس قونملا ىوحنلا قاريسلا هللا دبع نبا

 ىتعانص ٠ ٠01 ناوضر نب ىلع هحرش سونيلاجل ليقو بيطلا [دجأ] نب هللا دبع يرغلا ىأ

 تمدح انجل نينه“ و عتشقوتملاب ىزكسملا' هللا نبع نبا نسح لاله "قالا رتنلاو مظنلا

 لك ىو هلل ندمحلا هلوا نيتعانصلا باتك وهو فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا [ىيدلا] فقفوم

 ةغالبلاو اعلا نأ لاقو ظحاجلل نييبتلاو نايبلا باتك هيف ركذ دّلجام ىف ومو لا ةمعن

 ةمظنب مالكلا ةعنص ىف باتكلا !ذه تلمعن لماتلاب الآ دجوي ال هشتنمو هفيعاضت ىف ةبوشم

 هطاحطتس , ةسعام» ع 461:2 /هناناع ل ات»ءع4 ط7 ءرن 2101, عيونت»:عا | 1001:ءموع"#] , ؟دلعو 7[1:-ءاماام#

 لزعام ءغ حصصم 794 (ذصع. 29. الله. 1391) مممط61ن0م. ع 7787. 8هسسق هدر ء]1- ج1 هاو

 عادلتسك جعدطتق 1مددسمرتتل. ع 7788. 8هدستتت عا]- 22132 عخغر مدهتم#» مه5 1طاهمكتقع

 حجوطأ يعور جسعام» ع 0هءانهدتسم قلت 7عامدتر» لات" هللهأع ل11ه]10 ط3 عت» ١0ه 7متسهطلملا “أب

 دصصم 538 (ذمع. 16. كسل. 1143) ددمعطتم. -ح 7789. ظهزمٌُمأ ع]-1 خطر دعو 8عدعامصسأو

 عدسة عدعر ةتعام»ع 05620ه)]هأ] 8 هنن 4ارت»ءعا © ]#7 , | 82 ريكاخ  لتهقوردلو |.

 7790. 8زمههغ ءع] - هطتنطعر هجد ممعاتعفو جدسمعامتطاتق 10862: 86: ل210/]ه711:0 1 لاق

 تل عم 11 ل1عغم عغ ممقغ ةسصتنتل 380 (ذصع. 31. ةقآوعغ6. 990) مماته رو ءأ لكلا ه4

 11 هدم: 8 ءرن 4ك آ0له1]هأ كل( (حدستسفأ تعمر ةمصم [303 (ذصع. 9. كنتو. 978)] ممظطتم. ع

 7791. 11 - 8زدم ةدخغ ظ1- 85ه عطعحرم دعم هتسم» 0ع عانعتمسو رو هتتعام»ع 41 |/ه"هز 110/0]+

 8ع |[ 4/1ننءل] 1625 !8[آعلتعم. قثلئأ ©حلعمسسم جنعامظ عت ءققع لتعتصسأز عا 4/2 8ع

 101مل ذم حجم ءىمدستسعسأةعسس» ءةلنلتغل - 7792. عزم ُةدغعأز ءعآ]-مدغعرت 5ع عاد

 مدغطعر هع5 ناعدوتتع هغ انعدأامع هغ ةماسأمع هوك مصتق ور ةتتعام»ع كاع 112147 116507 13 تن

 4806]]ع]. ملعد7/عء”#ى ةصصم 395 (ذصع. 18, 0عء6 1004 ) سمماتأتم. آهطتت طسّا”تق 003

 سانلتك ةمنغمسعم 21ه:مور/ - [ ء0- ل: ] 8هعل2#060 ذه همععع ط5( ادحلحاطتع ءلتقتل 1لنع

 همتسموسع ةعانك انطعع 1ذمعتمتغ زاد: طردسم آلءم بزسدموسع عهاتمع 0 ةاعتطسغمرت ءعاع.  ؟؟ها]سسعمب

 سطخأ انطسس 2/7- 8ءنرار» همم 171- 1'ءاورف» ه ل م]يقاعد ءلئطدسس ءمدصتت ءا2018غو ءأان !ة>ممدتاتمو

 اموستغرو ءغ ءاموسعمأاتح سماتعت ههادعم ممج هطقاذصأع دمتحاأمع ةنصأر ءأ ته ءوق هةعموجمساأ

 ردعلز(ةهلمصسع كماله ةمهعمأطتت. 1(موحدع طسصع انطسصس لع دعاع ]!هوسعملت , وسداعمتسم ؟ع] !![عوامتت
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 ةعنص ىف ثلاثلا مالكلا ريمت ىف ىناثلاو ةغالبلا عوضوم ىف لوالا باوبا ةرثشع ىلع هلعجو ةرئذو

 هيذايمو رمهالا عطاقم 2 رقاعلا عيديلا 8 عساشلا عجسلا 8 نماشلا ةييشنلا 15 عباسلا

 ناطلسلا ةلود ءارعش نم فراع ىجهمانهشب فورعملا هللا متفل موظنم ىسراف لايثل منص با“

 5 هيساني ام هناضعأ نم وضع لك ىف عمجو بوبدكلا ريوصت. باتكلا اذه ىف روص [ناخ] ناميلس

 نبأ رفك ىف لداجملا ضراعملا باترملا لئاسال باوجالا باوص 1 هريغو هسفن تايبا ىم

 كلم هيوباب نبأ رفعج ىال ةمكحلا باوص 06 فيس جاقبلل ةيدانلا حوش وهو ضراغلا

 ةقرحملا قراوص 71, " ةّيدنهلا ميراوص ا" ءامكحلا خيرأت ىف ىروزرهشلا هركذ ناتسجس

 ىتفم [90] ةنس ىوتملا ىمثيهلا رخ نب دىحا نيدلا باهش خيشلل ةقدنؤلاو ضفرلا لهأ ىلع

 10 نبي باتك تفيلأت ىف اًهيدق تلمس ىنأ لاق خلا دمحم هيبن صتخا ىذلا هلل ىمأل هلوا زاجل

 رع] ةماسكدسب هرتوعنلمصعتل ةمععاوغرو ءكقدس مقاتل. دس جتاعتت 1ص 0عععتس ءمرتانه لن هاعهطاتتاو

 ويمدضتس رص 0ع هطز ءنن6 ءاموسدعسامع ةقيتغو ةععتصلاسس 0ع 015ةصعاتعم 02 02ه هصعو

 معان 0ع جسام ]1هودعصلتو ونسحتطنتت» 06 هدلمستق ءهمصاعدعأادع ءاعودصتهو ونمتصانتس 0ع

 للعمل مرصع مرئعددد ءغ اعدت عن ءمصطعو ماعمم ةعغ دمهعمتظعوي ةعدعطتست ع زتتتطت211056 2

 عع زسرمعمطدملهم كعراتسسما 06 جقدلست]همصعر هععقحس 0ع هعدعممع جعطوءاطستعمو هقصتتتت

 لع حماع هعمحتع ل1ئعصلتب لععتسسم 0ع دعو عصغت ةصعاف1 همتطاتق عا امئاللق. - 7793. هدم عرس

 ء]- ]عطتجع لو 1لماسس انسمعتسهأمصتق.  طوعسم ممهستعتس , ةتتعام» ع 1*1: ]ءه1/هأ]يو موعاج ةهاتض

 و صمام ج0 دحاحتس هدهلامصست ه0/عنسك» [ 1 ] و ؟هلعم 571م ع]ر# لتعامر وست ثص طمع اتلعم

 قكقلوتعس دسمكت دلدصطعةعتغعر هغ لع ةتمودلتك ءلسف دصعسطستق أ ةدم5 ع1 هلتمتنتتس ؟ءعدقانق

 حععمس ب 200هغم5 فىم]]ءونك -ح 7794. 8هدحكذط ءآ - ّز عر قطر 7ءقممطكاتتلل 1عاتتلاا 2

 ممللتطس ويت ةسطتامعو ه0 ءعددطتس ءا لع ةسمتعامتع ظل - ءال طة لتكءعوامأ“  (نمصصتس عمم

 امعتسك ذه 00:10م 1 ءا د 1 ءعمم ءلتطتقم 0ع نتحه ةانمدتتح ؟10عماستم عدا ب 7795. 8 هك ةط

 ءآ- ط1 اعس عار مطتامدممطتم ءععاهر هسعامدع كاان لوز" لادن ظمات عاب ذءز قاممهع مهتسعأم

 1اطسسسم» كم سن ذه 1 هجا]لب ءل- رماعمسأ مسحت ممتلي ع 7796. طا - هوجةساس

 ري 1- كنس 017 عار عاملتن دعما ذملنعن. - 7797. ظ8ظ1-همسةعنع ظا لا هطعت ءدغر عادلتت

 دعنا مصاعد طقعر ءاتعمو 1[, ءممرا ل7, ةغ لسهلتماوم ةاععاتم هسعاممع ةطعتلعط ذاع - ءل-

 ل160 8ع اللطمز» 1ءقالرعمم ]آلتزدمدع !طاسكاتم ةمصم [973 (ذصع. 29. لدا. 1565)] دصمتاتم»

 40 1معزمزغ زم: 1مم عمو نست 8[هطمتستسعل معمر ط عامتس ةسستس مهمع هءاعتق لتمامسحتا ءاع.
 لحس هآاتنسور ةصوستغو هدصع معالطبست عقار كت اتطضتس ءميصمممعضعستر وتم لقاع طولا 52001
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 تلتس 2 بانجلا اذه ةمدخ ىف ةعراسم تبجاف باطخلا ىبا ةرامو فيدصلا ةنالخ ةيقح

 نا ل حنس ل تبجاف ةصفارلاو ةعيشلا ةرثكل ماركلا دجسملاب هد. ةنس ناضمر ىف هدآرقأ

 هتيترو الفاح :اًباتك ءاجن مهلئاضفو ةعبرالا ةمئالا ةفالخ ةيقح نيباو هيف ام فاعضا هيلع كيزا

 نيدلا سمش خيشلل ةلطعملاو ةيمييجلا ةلسرملا فعاوصلا 04 باوبا ةرشعو تامدقم ىلع

 لالجل فعاونلا ىلع فعاوصلا 74 أ ةنس قوتملا ىقشمدلا ةيزوكلا ميق نب .دمكم 5

 فقعانلا فيعن كاسف هيف اني لاق 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نحرلا دبع نيدلا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم هسفن ندم نم هيف ركذ هتاماقم نم نامزلا اذه ىف داهتجالا راكنا ىف

 هماقم ليج !ذا هلاح رئاعلا فيرعت باب ىم لب سفنلا ةيكرت الو رخضفلا باب ىم سيل اذه نأو

 ةنس قوتملا ىطرقلا دا نب دىعاص مساقلا نأ ىضاقلل ءامكلمل تاقبط ىف مكلمل ناوص «..

 فيرش ىأ نب دمحم نيذلا لامك مامالا ّيشلل ةمامعلا فرط لاسرأ ىف ةمامغلا بوص ملأ 0

 زاسع ةيعععووةزهدع ءأ 0م" ل1 - ءا41146 لزمعع ذسرر ىتستص هطاتصستعقع 0 يصمم قاطع عاتق“

 كاعولتسس ددع ةععلمستتو هنأ هلكعتج دم طسصع لمدصتسستت هورت1 عج عدت. ل10 12066 2 122 معانات

 هوغو دغ 0ع طقع عع معمدع ظفسحلطقصم ةمصت 950 (ةصع. 6. قمع. 1543) ذم غةهدزأام 81ءاعلععسم

 واد يطتتغستس ءأ ةععامم 70/01 ن( ءدع جمدععادسس ءىرتمتس 1[ععالمصعق زمماتطب عنعسو ءعأ طستع

 نسموسع ه6 ةمقععوتعأ. "لكس كدتم للكتمم ءمهععددست» دصتطتأ عقار دغ ةعوسعمامست 11طعللخ

 لدرتا]م دنععععرلو عأ زانق 5ةمعععمولممتك عغ دصعتتتم نتهفاتمت" دهس متختنت مط م 0طهضعطت. .ةطنطعت

 ذدلع معملتتغ حسراسمس ءغ زماععععر نسعرل 1ص م3ع1هاممصعتتل ءعغ لعععتد ءهرتكأم 015ةممدتت. ع

 7798. 8-81 حرعمزبأ 11- 81ه ءدزا عار طلستسم ءمهاعج ةععاقتل ةكه/71216 ءغ عمذ 0لعصتعقوب

 ندا 18نعددص هددصتطسع جائاسطساأم ءمعععع 0هءعدغرو ةتعام» ع ةطغعتلعط كة عروو-عل-011: 1101 عتت»عل 5

 18و (0مزربراد» ءآ-زهتاننترءا 10ه ءدالءلجعر,  ةهسصم 751 (ذهع. 11. الكوع. 1350) دمتم. بح

 7799. [1خ1- هدر منع ج15 ءال»- معرعةنعر ظلجتعد يصعد ءلدضةغم2عق ةعاقو 33105

 لمال] - هل - لف: كة آطل- ءآ - >ه]رد» م1: 8ع: لطق عام« كميرتاغر دسصم 911 (ذهمع. 4. طدصن 1505)

 رسمعانم. 1طلتعو 1اموطتتأو 715 عالظاتلال 0111112 ء1ه2201:ع122 2م 05اتتو 11 501122100 8

 ناسصاكتتع. 20 طسيسق غةمدممرتق ةسصستتا> ءم160(01دهتك ةلغقع ءغ ةاسلتن دعلعستق ععجلسسا

 معودملسسر ءغ لعصممقأمغ ذم طمع (نومقععؤترو م0مطعاأمع همعلم5 طقضصسوتتع 51166ع5501ع5و

 ونصأ هع ذمدم5 ]دت0همدءعمغو طمع ممص عاممتحمسلأا معع نغ دع ةمذه5 ]دي0دمععمأ 1ععلقدعو ة5ع0 نأ

 طمتستسعم لع دسصح ءمدملتانتمدع ءعماتم» عد ع00عمعصأ كح وقنقع طقعع عودعغ ذللك ةعممهععسأ. ح

 7800. 5ددحع6ص ع1 - طقلع عرعر جممءطعءعو جدرممطغط ءووضهطتتت. (ن1ةمقعق مطنتلمةهرطمتنتتتمو

 دسعام»ع (نةلطت 41 [عارورر» ك0 15 هدو ل ارتردعل (©071:82, دصصم . . . دممادم. -ح 7801. ظةصط 0

 ءال- عطحس ةسعغو ماسكتو هسطتص 0ع 0عدتك عملته ءحعاععودتس 1ههعادع 17+ ]هعلمتتكو

 همسععمع هطعتاعط هغ طدقتس 1ع - هل - لأ: 1101ه: 0 18: كل كا ع»ةرك (”60لع8غ, جمل
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 ةينار ونلا حاورالا روص نريز“ ىدلو اس قولا رعاسشلا ىزاجكأل ليد ند دجحأ نيدلا باهشل

 كمل هلوا ىخابلا لهس نب دمحا كيز ىتال ميلاقالا روص .6 ةيئاملظلا حابشالا روس يف

 بحاص لاقو ةهزنلا ىف قوتسملا دللا كمح هركذ ملا مايا ةتس ىف تاومسلا فقلخ ىذلا هلل

 رش مم اًتزج ىنيرشع ىلع اهمسق ام دعب ريودستلاو ةلتمالا هيف كصق ميساقتلا ىسحا

 نادلبلا حور امو نحملا تاهمأ نه اريثك كرثو ةعفانلا رومالا ركذي رثو رصتخاو لاثم لك

 بتك نوحيج غلب ايلف اهب نيعتسيل هترضح ىلا اعدتسا ناسخ بحاص نأ ىرت الأ

 رودخا" تم يحتمل ا" نان ىمار بداص نم تكغلب امل ىنتيعدتسا نتننك نا هيلا

 ةروس ىف سصالخلا ةروص به خلب ىلا يورخلاب هرما هباتك ارق املف رهنلا [أذع]

 10 511 ةنس ىغفوتملا هداز ىريكشاطب فورعملا ىفطصم ىب دمحا ىلوملل ةلاسر سصالخالا

 نويعلا روص دا

 [905 (ذمع. 8. ةكسع. 1499)] ددمدتطتم. 1طمعامتغ زاه: آطدسق 1)عمو وست ةعاععاقست معان

 نيعولمتساتت> مممعاعسم 0هصهحزغ هام. - 7802. هوسغ ءآ1- طالعسس ءغو هدم مطتآ]هذهمطأقعو

 دسعام» ع ك1نعا اب - هلل - 011:  ل]آرت»ء0ل 1 ءت» 1101, مب»ت»:ء0ا 1لةزلعسق 18هعامو ةمصم 875 (ذصع

 30. لدص٠. 1470) ممدطتم. ع 7803. هؤمدهعع ع1 - حعدعفط عال - مسعةصأو عار هةرععأعق

 عماسطستس 1[نعالمصتست لع ةزعصتق م ممدخسس عم عا ءموورتمتل. حج 7804. 855 عع ءا- ةءةلاأطو

 1مررصمع ءكتسفتستسس , ةتتعام7ع لآثا 7 ءقاأ #مللابنءا ظعءتي كما 8077/2. 1 ططسصع ]تطدحتتسو كانت

 رام آمعترزا: طهسمك آءعمر نأ ءمع1مو هعدع لنعطسق سصعدحتا ءاع.ور طمتسلاملاعأ» 1081611 ذة

 5 هرورتع 77سارعا ءمدصتص عرس متنهكر ع هحتعامتن اتطستت لقدعت» ءق-اءعممات»: ]11عر ةصوتتغو طلع ![مصصسقق

 عم مردسحكتمصعسس لقسع ةاتلستاو ممداوسمتلل عمه ذص حتعتسات ظههعلعسلم5 لتكتعت(. "لكس ةتمعاتاوق

 (هرسمم طرخعوزاعع ءمرصتس ءراأتق عوار معه نتلع5 ه0عم هزل عمم معدع(ومتتغو عا مسالا نعطعق

 ءمكوسع معلمعتمدل ع5 ءعغ نسمع ج0 (ععمم متكعسلمم ةدمكتامصغو هددتقتغ. التطت]هرستعسسك آكطمدةع

 عحصموع م1 صعتر عت نت 20 هع ؟0عوقق5ع >10عقرو دغ ج0هسدعصاتتتت ةتطق ج1ععععغو ءغ كنس 54

 لق 1لسمعم معه عمتمدءأار معهصعتمأا ذكه هعتمدلا: ذأ دصع جيتععودقأ9 عرقه هط عع وتقع 0ع

 يبمقزاتت دمعت دنلتعتمساأ طمصتغمتعو طمع دعس ءفصقتلتس» طع ةصرءلتغو نعتتم دتتصتتق 1!ن102

 للسا نممسعععلتمس  (دحسص ءمتفغم]دص كبص مهعهتمععرم5 1ءعلقدعغو ينس لم نتاطعس 20/7

 1 ممغعملععع زومقدزال - 7805. هسععأ عل -اعطدل ٌةقر 1ةمهضهسه ةداساق 0ع سامع 11/1/5٠

 "1"؟مهعاماسعو حسعام»ع اطآمذلد قلطتسعلا ظورت 31هتاهرمهر دلتعم 1ىاا ةرتت'ةجملع] لنعأم ءا دصحم

 968 (زمع. 292. هءعرام 1560) رممرعانم. ع ١ 7806, 80ه, عع ع1 -هرعانمر 1هدنصهع 0عات] وات



 تا
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 هفلا فّقدملا ىفقوصلا رمع نب نمحرلا دبع نيسحلا ىنا خيشلل بكاوكلا روص .

 ايهدحا ةتباثلا بكاوكلل .نيعيرالاو ىامثلا روص ىف نيباتك ىأر هنا هيف ركذ ةلودلا .دضعل

 دعس نيا مامالل نضيبلا مايا موص «.1 كادسلاو ةكصلا ىلع اسيل امهناو دراطعل رخآلاو ىاتبلل

 كرادم ىلا [لوصولا يف] ضرافلا نوص مل. هث* ختس تام ىناعمسلا دمحم نب ميركلا دبع

 نف نع مالكلاو فطنملا نوص أ ضدأرلا نوع حرش ومو نيعلا ىف ىتأي ضدارلا نوع

 رطاوخلا فيص م“ هقفلا نذ ىف هتافلوم سرهف ىف هركذ ىطويسلل دّلجم مالكلاو قلنملا

 ةمتاخو الصف رشع ىتا ىلع اهبثر :ىدنقرمسلا كيعسل ةرصتخم ةيكرت ةلاسر ةيحيص لا“

 ىضرالاو ىوامتلا ناويحكب ةقلعتملا لئاسم اهيف عمج يلا لاب نويامع لاق رويط نسحا اهلوا

 ىقهيبلا ىلع نب دوعسم [نامزلا رخن] نسال ىأل لوصالا ىف بابلالا لقيص 1 اهديصو ىركلاو

 7807. آ1] 3 هو ؟عرع ع1 - ]ع عرب ةلعز1ط. 100ءنلنمد ءمصقاأاعا] هلت

 7808. 50ه هرخ ءل-]ع ورع ةلعتطو بيبسكاء]]دنتمصعمر نيسمك كذطعتلعط قط /1عموءقنن هللث0- 6]-
 س01 7 عدن 0م" كرا ةتسامتم» هنطاتلتق معتم ررأ 4( 07/م0- ءل- لعبم7]ع# قرصرتمعاتتا“ م0
 عع وز لزمدع لتعغ اتطعم» لع سحلعدعتساو هعغم ةأءالوستسس ةحممتست ءمصقأع]] هالمصتطاتقو 011
 رركمر» 8ءللمغ و ممداعتم» 0/80 ةسعاممعدح طقطعأي ناععوسع مسعم دصتمتسع ؟ءتاهأتل ءأ

 مععاوع ممعممأ دعورتمصلعأ6 - 7809. 8دسسص هرعيع3مس ع]-ط4طر نءزلسمستسس ل1 ءطتنس
 ممدتلسمزو 511 ها 5لأآ] ه1 5111 ءغ 5117 , هسعامنع طآسفست قكآتع اهم( قل آن0- ءآ - ع” أنا
 8ع 1161/4760 رك عيد, ةمصم 562 (ذهمع. 28. 0ءام 1166) رصمداكتم. ع 7810. 85ةحسص
 عز - مسلط هسحتات سس ءزسكو ونا قدك طغعضولز(مصصتس ةصاعا]نعتغور 0ع مهلعلمصسعو ونه هنأ

 ممانمصعم ]نطرت قي مضلل ممح عمت ىمالسسس كت.  (نهدصسس عمامسسم ةذص [خطتعتس ل107 97-"420/
 لع وسم ذم ]نغئثنعد قس كلعملسسس عقال ع 7811. ظهدسص ءا-صمسأغأأ1ع >6 عل -طععاقسو
 بيقاملتح 1هعهدلتممتم هع هءوامدتك جه "[هعطتسح 1هعنعهع أ ةءطم]دماتعمعو هتتعام»ع 0/4
 ؟هلحيسصعمر ونسمل ذم قلملمعم همعسس ةنط انطعتك لسعلتعتو مععومدعأاب ب 7812. 5 4
 ءا- ]اعط متع ةاكأعر ممدعلو ءموزاقاتوصسس. - 7813. 81017 عار نمعامطتق ططعكتمق انععاعاتق
 لع ءمهكتممسعو هتنعامرع هول همرسم" عميل. طتعاكتطسكتك ءقغ ذص نملععلسس ةععالمسعق أ
 يمعاسعتهصعتس و ءغ ذهعرتغ زكمهن ظنلعطعمتسم ةعتسصس 01غ 51و هبزأن: 47 ع.  (نهأ11ءوذأ
 طلع نهعماتمصععرو نسمع طعغواتمم هدط هنع]م ءغاتص (ءنه ءأ ذص ددقتتا 0لعوعصضأعق عةتتاتت“إاتع

 معمم ممعس ةمععباومأغ. - 7814. 8عزعو]آ ء]-هلط ةطر مماتغم» ىفىءلطس 0ع معتمعتمأتقب
 ةهسعام»ع |[ 1؟مطار» ءآ- هعدفت» | مقطت ةرسعآر اعف للءعاثل اقء» ملغ ظعفامءالغ, ةصصم 4 (ةمع.

1 15 
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 هنارضاحم دلعل بغاوال مهفلا لقيص حاد م26 خنس قوتملا

 خلحدبصلا ملع كلي

 كتيببكاي تاثابنلأ لاكملا نحب تاهباشدملا زمبمت نع ميذ تخحايب ملع بطلا عورف نم

 ىدرلا ئم اهديج زمهذ نعو ةيفيرخو ةيفيص اهنامز ةفرعم نعو ةيمور وأ ةيدنم وأ كييص اهنأ

 و ملع نأ تابنلا ملع نيبو هنيب قرغلاو رهاظ هيف ةددافلاو ضرغلاو اهصاوخ ةفرعم نعو

 هينا لوالاو ةلاصأ اهصاوخ نع تحاب تابنأا ملعو ةلاصأ اهلاودحأ زبييمت نع ثحاب خلل ببصلتا

 رخآلاب كرتشم امينم لكو ملعال ىقاثلاو لمعلا

 ىداتشلاو ىقيصلا ملع دب

 لونا ىدحاولا لاق نيرظطانلا ىلع ةرهاطظ هتعفنمو هتياغو هعوضومو] ريسفنللا عورف نم

 10 ءاتشلا ىف: ءاسنلا لوا ىف ىئتلا ىهوا امهيدحا نيتبا ,ةلالكلا ىف ىلاعتو اةناكبش هللا

 11. 311. 1149) مدمزدنادنم. - 7815. 8ءزعول ءا2-1حطسو ممآذامع ةصساع]] عءاتتقو قانعأم1ع

 14(ع/ق). 1 هرامعدع طتع اتطعمع 1لعص ءةغ تس سف ةصاطم]و وتو. ع

 7816. 11 رد عء1-ةءز10عء1ءع+. ظ8مواحمستعع اطعم >ءانعمم

 [طوراتسعأ دل ردعأعم دمعات قكمحمع ةععصلمعتممر عن عد ععغ لمعاعهممي وتقع لع لتهاتصعسعم لتس

 عاستلتطاسس اماعع ؟معصمم مادصافستسس نلممععأو نسمهاعماتق كزصتعدعرو [هملتعدعر طكسسقعمع ةاتطظأو

 لع معمت(أ1ممع (ءرط ممدتخو ن0 م1201:عمتسمأاو ةلكلع علما جعقاتكوع هتكع جاتااتنل ه3]عقرور 0ع طوصتق

 حج كتلتطسم لتئاتص ودعملتقو لع ىمعمتنتمسع نصحه] أ (ةطتنط ءدتاتتت مععات] 1 دعست. طلصتق ل0ءاستمقع

 5 م( نتتلزأمه هرممععسا“م آطلزووىتيسعس جتاعتت صاع طقصع ةسعت» عا 00ءاضتممتت طغعضطةعاتنات

 رسعلز كممالتدسس عم مصقامأو ننم0 طمغذستعع (طعمءاتنعج لع لتماتمعسعسلن5 ةدعاععمةتطاتق ماهم

 (مرنتس ءمصلت(1هصتطانص هرسصصتق ععصعتت5 رمرتارصتغاتك هررععاماأور 0هءاضتسح حجتتاعت> طع ةكاتنال

 رسعلزءاصملتسس معنصتخغنسم سمعا لع ةماععأمصطسق نسملت(ةاتطاتقو ونسمع تك مععسجأ أ هععق ةانطأ

 طرام» ةعتتاست م2هردتاق ج0 1عدعطتتل م2جعالعتتتل 20؟علتغو ممهاءرتتلما" جل نمسمت ةعاعم 11 ءاتالل :

 اهاعر" نادل 0116 جلال 1016111111 عقأ 00110011

 7817. آ[ارسض ءعل-هعزآ1تز >6 ع]1-هةطت1غمو 1. آلهعءانتسو ةمزلاتلال (نهزنهطأ 11ةامان

 نأ ع1 جعقاتكم درع] طوءطغعنمم (ةيصرمع ؟عتعاقأل ةاتطأن

 طعمتمسعأ هل مدعاعو ءيعوعقتم همدهصتعدع ةععمم0هجعققو [عأ ءزاتكق هطز ءءانتس  ظصتق أن

 10 نكتاتغمه ددعلتاهصاتطاتق دذص هعتلم5 ءدلسصأ. 6720”77: ط)ءدق ]دتبلفغتق ها ءةعععاقتتقو ةموتتتأو

 0ع همعمدتتممع عيت [10ع لتم8 7عوع]دكاأا ؟عتقانقو 01101011 11017, نانأ هلط امتأم ه0
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 ةدحاملا لواك عادولا ةجح ىف لزن ام ىفيصلا نمو. فيصلا ىف اهرخآ ىف ىتلا ىقو ىرخالاو

 ىتلا تايالاو رصنلا ةروسو نيدلا ةياو نوعجرت اموي اوقتاو مكنيد مكل تلمكا مويلا هلوقو

 [ىدنخلا ةوزغ ىف تلرن ىتلا تايالاو كفالا ةيأ ىداتشلا ىمو كوبت ةوزغ ىف تلون

 وييدسعمع /-1 4 ةمكىتمامع 1عوتاسعر طوئطععمم عغةسمععو ممداععتمتل نحت 20 ظمعتس ءزدقل عن

 كروسوأمع 1ععتطتعو جعقاتكم (ةصمماع عزلعادختس ءدأ. ورغم ج0 جعقاتمسمو ؟عماتق معهاتمعصأ

 ذللتر ونت لع مععءوعتمسدغتممع 21401 ءالمصتق عومعامأتت ةدمار نغ ئ]]عر نست هط تمتأم ةدسداأمع

 وينماحع 7142064 زمكىترامع !1عوئاستو ءغ عطس لتسصتمسسس : ىرآ1هلذع معمل عع ؟مطتم ءاتعن مدعم

 معماسمتس ““, ها: ىر لكسعأع لتعسو دس نصه 5علسععستسك 20 18د ““ر ءغ مودك 0ع ءاتنعتممعو

 هغ كدعدأم 2مم, ءغ مقهدقر نك 06 ءةدعمعاتغقممع "1'جطتععمسمسأ «عععاوأل ةدصغت 20 طوعطععممو

 حتاعت داعرماتم متعملهعتل ءعغ ؟ععدستق 0ع ءيمعلتتمسع 1هدددع 2عرعاقأتلا].

15 



 ةمجكملا داضلا باب

 نب دومكم ىيحلا جاهل خغللا ف بيذهتلاو حاحصلا نجد عمجلا ىف بيدالا خلاض مام

 خلاص أ "عضاوم ىف ىردوجلا نع هيفا ققتلا نيب نم ىاانح ناك يدا ىاحلا خل

 قنصل رين ١ من[ عش" قاوتتملا ىرطضمإلا "زمعلا نب 'فؤنكام ةنالعلا ادلكاراخلا 'ساهلأ ألا ةماعلا

 5رعشلا ردارض لا [7ه1] ةنس قوتملا كصوملا شاقنلا ىسحلا نب دكيحم ركب ىنال لقعلا

 برضي نأ زاوج ىف لسالا برض «ا# 11[1] ةنس قوتملا ىناوريقلا زازقلا رفعج نب دمحمل

 تام ىطويسلا ىيدلا لالجل لفاح فوم لثملا ةنسلاو باتكلا نم بلدخلاو ظعاوملا ىف

 ديحا نب نمحرلا دبع خيشلل بيبحلا ىلع ةولصلا لضف ىف بيغرتلا برض بلا“ 11 ةنس

 1112811 © 10111 111"ان1:1 4 [آ.111884 2547
“110021111 

 7818. ][2>طةا1عغ ءل- حل طر دعسم مطتلم1هوعأنو 0ع ]1عمتعتق فذ: هع 1 ءآبلعقا اضافت هع

 فمزدص ععصلتمو ةتتعاماع 10 - هل - لأن: ل11ه]رتث0 ظء» ل2 !]ءميممت 6 طنعدتعماهعم و نتتت ةصصم

 580 (صع. 14. كمرجع. 11854) ملجتك. طظاسطسخ لمتنا ء”م1 105 وتنمع همى2 5ءاععععدغ 300101. -

 7819. ط>طق1عغ ءا- صم طخلو ديس هطاععامسلتلقو هتتعامداع نعم 00؟اتدؤتلتمع 1

 لاي مللمأب ل11ه]رتوتلل طق عرت ()روم» 2متضم/ لد]ع”ةو ةصصم 535 (ذصع. 16. لددلم 1143) دصمةتم. ع

 7820. 8ططخ10ل40 ءآ]-دعلو جلع وععددتأتاتك تئعطاتل ءهمصاتطتاتق و ةتنعامزع لآ عاب“ لل 011170 غاز

 ]8 ءنا- ءاطمودمت» ]ل1 - [8]مععاعآب ل1462 ةسصم [ 351 (ذصع. 9. 1” ءطتنم 962) ] دصمتنطتمن ح

 7821. 2 طوع ةنع ءا-هطتنعو عع ه0 ممعقتم دععععددستمعر هتتعام"ع 110167120 1867: ل مزه

 (مه اج (م2"هماممقغو دصسم 412 (ةصع. 17. كد. 1021) دهمدتطتم. ح 78992. الط هعط ءل-ةقعلر

 هملعسلا ءمدز ءءانم لع انععمتتم دم معطاتق مدعهعمءاتعتس هغ ةعتصسممتطاتق ةهعصتق 10عم5 ه (نهوصم

 ء( كدصصسم اهسوتتقتا> م2:01:ععطتم مرنم عضعجلت. .ةطنتطعع سماق و ةتتعام»بع كع)ع7-عا-لا11 501414,

 حصصم 9114 (ذصع. 4. لسص٠. 1505) مدمر نع. - 7823. 2طقعط ءل-غةعطغطو بمنلتاقأخ5

 1دععدصأتم ععاادأم لع دصعستلم معععماتممتك ةديدعت» مجممطعغمتس 0:1 ةءاسس» 1ةهعلعسلهعو ةتتعام7ع

 كامتاعط قلل -عآ - «هات»منا عر: كقتسعل طعن ل57: لم لركامم#. ةصصم ... 1201:30.
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 رودص اهنئاآرقب ىلكت لاثماو هابشأ ةميذع اهّنأ مكحي لاثمأ دوقع نأ ىناذيملا لاق

 رتافكلا نوطب ىف اهدباوا ديقتو رضاحلاو ىدابلا بولق اهدئاوقب ىلجتتو رضاحماو لفاحما

 ىلا رعاشلا» بيطخلا يوحي فئاتتلا روهظو فعاوشلا سور ىف اهضفاون ريطتو فئاحصلاو

0 

0 

1 

5 

- 

 لثم نم هرادصأو ةذاريا ىف لخي مل معلص هيبن مالك نأو اهحاشو ىم رعي مل ىلاعتو هناكبس

 فلا اذه نم ىوبنلا مالكلا امأو ةريثك ليزنتلا لاثماو زاجيالا ةيلح ىف فيسلا بصق زوجي

 هب مولعلا ةفرعم ىلا مّلس بدالا نا مولعملا نمو تلا هسأرب اًباتك هيق ىركسعلا فتص دقف

 قارم هليصخلو يرادمو كلاسم هل نأ ريغ اهيلا لوصولا عقوتي هنمو اهيلع فوقولا ىلأ لصوتي

 لك نم ةدراولا لاثمالا هذع اهاصءاو كلاسملا كلت رعوأو اهاصقاو قارملا كلت العا ناو يراعمو

 7824. 11د طه ءعشتط ءا- حرصغط غ1. كعك ممم ءمطتنم مه عععسلت

 211620402: كمعععر ةمومتغو معمىعيطتنو مععاعملت ةامطتطتعو نغ ةزستآتطانق عغ مدهتطانق

 لعداتطداد ءهغ املتك ةنمغر مغ دمت عمعأتكق ءمرصست هتم عت ] ةعئطاتق ةممع عتود .ءممكح عماتتتتلل أ

 مف ءدوسسس 1مم هعمعمأطتر ةممعاتطاتق عع فسر ءدامعرب ءغ طححتال ؟لأعهتت 0ءععصساأسس 2

 عءاطتلخععمطعو عصحتص لتعاأح معمم معوتممعك تعدل عدتج زم [دغعمتطسم (مظولمستس ءغ ؟ه]ئهدس

 متسعسلت5 ممفاتمسوعحمطتتو ءغ نقع مم ءغ لسمك عمتلتح مع00عدصغ دنغ ه0 هاد 5ع ءاععدسكق

 ج40 جعلتظ ةقمصتسس دجاغمطسس ؟ةقاتنوتنمه هع قععدمار ءهغ لعمومامه هطز ءوعاأو ءمصعلممدكمر نت ءأ

 ممععحتس ج0 ءد همدقعممست ةمكعععملد عع ةسصستخععملجه 0عممعدمأغو بس دسم مهل ءعت م لذ صمتك

 ع( ءاعودصتمع ععمعتم مرسم ءط ءعملفسك  كحتص 20 ءمرصصتس مععاتت دمدعمتاسلتصعسس هتك ءعسلمس

 ةملطعتغ لتءعععو لتطصس 1261 ععامفت هغ ]دنلدلت هط ءمححس طقلأوم ععطتستق هدصقأم 08

 ازطعركدسس ءعىوع معع ءزتك مممداطعغمتس و بت 1عدم معهماتاتسك ةزغر تسد !مودحطتت» زص 08مم ع

 معتمتعمله عغ طمتنعمله ءزسكسملت لزعام ىتامععر نسمع دسار مأمم لذه معه عععل عماتطسق 01م

 طمععمتغماتك ةماسممسا“  ظعموعءطتح لتعتمتكتمق "عمعامغو لاح ددصغر ءغ 0ع لزعاتق معمورطءامع

 مجم عطتماتطدق قلعمم# لتطعمسص .ءمسصومفاتتغ ةنم تل ةععرر ءاع سس 0همقامأ ةصاعع هددد عقب

 مطتلم]هعتدسس دل لمءعفضتمحستس ءمعمتةمصعرم ةعدلجت» ءعدعر ونسه ه0 عمه ذماعا]: ععملمف مع

 معمتطتعو عغ د نه نع 320 عده معمر عمتوسااتق عقر ععامأدت 1 كزدم تدع مساع أ ؟هاتمصعق

 ممعمع ةدصكو عغ ه0 ءعدحص ءمرسرت ةنتمسلمس ععدلسم ءغ ةءدلمع لتععمست ععمعمتك لمعتسام 1[هددص

 عمملسمستس هل عمقطمت عع دعاععسأ ءةغ طعضس تدستسس ةقرعضستسمع ءغ لت[ كلازرومع معمج ءععطتق

 دسصأ ه وننمو15 م08 ع5 عمم نست "عههمىعدم0م دمكماأع ءاموسعماتمع دندن عمم أمع ةتهتأر نأ
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 ببسلا !ذهلو ءاقترا ىف اوشح اهنع ربعملا ربعي امب فطنف اًديلو داعباب ةحاصفلا رد عضترم

 ال نأو دافقلا طرخ اهبلا لوصولا نود نأ ملع امتامح لوح ماح ع نمو اهلقأ رهظو اهرذأ ىفخ

 اوعمجو 0000 ام اهلمدت نم أومظن نيذلا نييضاملا فاسلاك نانغلا لماكلل دل اهيلع فوقو

 اعزنم ناسحالا سوق ىف اوقبي ملف قرف ام اهرمأ ىم

 5 ىناكلا كيع نب ىلع ى ددلا ىقن خمشلل رد ٍرذنخكلاو رمكلا مدوقن قى ريدقتلا ةرورض ماد

 ىوحنلا دريملا ديزي نب دمحم سابعلا ىنال رعشلا ةرورض دل" ه1 ةنس ىقوتملا ىكبسلا

 دكيع نب دكديحم كلام نبأ ىيحلا لامكل ردصعخخم فيرصخلا ىرورض كلي ادم خلس ىف ,وتملا

 نوحرلا دبع نيدلا لالج هحرشو فيرعتلا 0 دحر 5 قوتملا ىوكنلا هللا

 مامالا ببث 1 تييدحلا ةاور 38 نيكورتملاو املا بحل جدضأو لبقم وو ىطومسلا

 10 دمحا نب دمحم رشي وبأ هنع هيوري] ادا خنس ىقوتملا ىراخيلا ليعمساأ نب دكيمحكم

 1هوسعصملم ءوو وتاطتق ممم ععطلط ههغم» ةئسرا ورع ءةدوررتستغعو كسستلقتع ةقععلمأ. طقصع هذ

 ءةتتقذمتل م101ةعطلمسطتس ؟عقاتعتسست ةطقعمصلتطتست ءعقأ أ دصتسأتلله ءموتلاتلل 7315 11311قأوو ءأ

 ناتأ ءدسسصرتتتللل ءمرلاتللا 13عءعةةرتتط هطلغو مجعاععونمتست 0100 معقعتال 51 20 هه مع عصتقأو

 مدحتسدتت» 011 5عد](ةهغعرص ءعقع ةتمعتمطص[نتطلر هعولتتع 016121011311 2 م122عاع طقشستس عال

 مم عءامتسس ءغ فدععس ةمععالت عوتع ءمرصم ءمتغز ننملعم ظيعتضتما عصر مالا5 مدته عاعتلاا طتقل 08عقو

 نأ هد ةمرتت» ءمرزد ءفصكتقح نسحهع 0لتعرر عهد ةوصغ طذص هدلتصعتت 015عووءطانضكو ع ءتع

 عءمركتسا تدنتنعم ونتتمع لزهز دصعام بكمصغ ءهم]11عععحتصغو هعونع ةايلتخ دنعيص م205ع دععصلت

 1م عرت> 1: عقرت عتئع1112[. ب

 5 7825. ]طقم »ع6 ع1]-(دع 01, مععمعدةزامه لت5ةممدلتغلمصتكق 0ع كذصم ءأ ممظع0 ]15[

 جععاتسممسلم و, هسعام»ع هطعتلعاط 1ع - هل - ل11: لآ: ظعءرت ل4طا- ءآ - امر ذ0هآنآ[قو ةصتصنم 6

 (تصع. 416. لحصت 13355) دصمتطتم. - 7820. 1طمح ثعع6 ع1 - ةطلاعرو معععمةلأه5 10

 ممعفتم كذسرمستغر ةتتعاما»ع 411ه انو 1]1ه]يمتست»ءا طعن 7” عال الهام ءأ (هدتصتسهلتعمو

 دصصم 285 (ذمع. 28. لوص. 898) رممدنم. - 7827. ]طمعاأعأ ء1-غةهدأ1ر 1عوعق هعععق-

 هدحعمعو سمك اعدم ععمتصسمتتعج ةسرمصتغو ةسعامتع لعقفل- هل- لأ: 110 متعلم 110

 410011ه] (ءمسستسماتعم , ؟هلعم 181 714787: لتعغم ءعان حصصم 672 (نتصع. 18. كول. 1273) مدمطاتنمب

 ©هسصرمعسلتستس و, دص وننم0 مموأعو ءمرصتسعسامهتسسي ءلتلتغ 26م/ ةمهعتساتتط. 8 ةساعت

 لعما/]- هل لفن كلل - ءل- ”م]رترنعنا ظههيرتزلم ءمدسصتصعم[هكتتتلال ماتل علت عا معهكررأ ءانتنلال 01110 -

 هنن ا 7898. 11-ططمد]كلا رو 31-151 هغعئ]عامرو نهلز6هصمتتت ةدط] ءةامع 801 ءان

 10 مرمرودك ةطز وءءات. 2ع طتع آصخس 1101 مدوت»ءل 17 ند ةوتسمفا 801147[, ةسصم 256 (ذصع. 9. ]) ءنم
 809) رممعأسع, ةعتمدتا, [ءدع سزسم جمعامستأمنع اهه010لعحتصأا قللت 8ع 210ه]رمتست» علا 10 ءنا
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 هقيناصت ىم وو ىزانجلا ىسوم نب مداو دبعس نب يسم رفعج وباو ىالودلا دامح نبا

 ديحم) نيرا قبح مامالاوىداسنلا .نمحار نب ىمخيلاب تبع. مامإلاو .[رجج .ىبا_ملاق ةدوجوملا

 ىف ىعذلا لاق [ه10] ةنس ىفوتملا ىزوكلا نبا ىلع نب ىنمحرلا ديع جرغلا وباو ىناغصلا

 ليذو لاق امك هليذ مث هرصتخا دقو فيثوتلا نع تكسيو حرجلا درسي هنأ لادتعالا نازيم

 نامتع نب ىلع ىيدلا ءاللع فيتو بأ“ نس قوتملا جيلق نبا ىاطلغم نيدلا ءالع اضيأ

 اهيف مسق ةمدقم هل عضوو ىتسيلا نابح نب دمحم هيف فتسو 0. ةنس قوتملا ىنيدراملا

 عورق ىف تانامض 1 ةيفلالا حرش ةيشاح ىف ىاقبلا هكذ امسق نيرشع وكن ىلا ةاورلا

 اضيأ مناغللو 11 خنس قوتو تاداكم عبرأ ىف ىلامكالا ىلع 2 ليضف ىلوملا اهعمج ةيفنكلا

 وكيلا :ىرونيولا ا رفعج 'ىب 'سمحلا قع“ قيال نارقلا' ردا رمامض بر“.  تانامضلا عمكام هحمسأ

 [0] ةنس قوتملا ىرابنالا نب ركب أو [ءارفلل ىناقملا باتك نم هجرختسا رصتخت] ام. ةنس قوتملا

 00 ا لا قرا كيس رد ووط ىزك رب 1 ناعتالا 3 قوش ودك نوووطم قع
- 

 را /7:60 13 هدا ط1 هتوت»: 0 1) عدم[ طخ لآلتع لمزره»» 11]1ءوعث]ب 18ه: رك0هغ0 ءأغ ل لمم» 8عتا ال4

 لدمعمرو هع تنؤدك هةنتصاتك طمع هردتق ءةدقاقغر دك 157: ظهر“ (ءداماست ] ل ممهعم طصقم

 ها - ءآ - "«]رتز»01: 18د: لآت»ءا 1! ءدامير: - طسقس 11هممتن ظعتن ل110]:هجهتنعا الد عآر اننغ

 هه: كارد“ ارم»هز للا - ءا- ”ه]ب»مت» عرب لآ: ةظاط- ءآزرعتسغر هسصم [597 (ذهع. 12. 0ءام 1200)]

 رستم ءاماتق و, نسعد 122/68 # ذص انذطعو 1 عمت ء7- 272047 اهدلئتمصمحتأم5 عءعمهطدس0م5 0 عتص ءعوق

 ع( ةامل16556 ممدععساتست ءووع عغ ننتطسسق 80عق طقطعملع ءةوعأر عمه لتعتغ ةزاعمألم مدع ءمتتعمء.

 [ياطستتس ممدغعو ةزص ءعمتاأمرسعت قمصان دعاتتسو نأ[ هتغور ءمصماتستتقكتا. (نمداتستمهتكأا ءانهس 4/-

 0- 011: 11هع/111ء148 لا: (/:4/]و ةمصم 762 (ذمع. 11. اكلمك. 1360) رجم ةتتتقرو عغ 0ع عمل عدد

 ةعوجس عمأم ةععامدعضتسأا 4/6- ءل- 02 4782  ظعءر» 0/1/7 11102. ةصصم 750 (دصع.

 22. 31د. 1349) دحمامسس5 - 710/1 مت:1عا ل ءبي ظل ةطانن 80516 نسأ مد ع[هأتمعللل م13 ءالظتقلاو

 مطأت مءاوغمرنعم لم ؟متوتمأل قكمعلاعع كممدعك لتستمأتغو هغ 86ءم6 ذص عامددتق ج0 ءمارتتم عدا ةكلاتلا)

 4/4 نوع (ءةداماسس. ع 78929. ططقسةمٌةغو ةممهقتمسمعق 0ع حعنعدلتق زاسق طم ءلاتعت

 هعمبصلهعتتس. (00116ععزغ ءوه اتم ونسهكتم#» ؟هاطيستمتطسق 10112 1001627 عري للغ ل ءرسفلفو

 مصصم 991 (ذمع. 15. لوص. 1583) طماتسقر ااعطوتتع 6/0. يسزسق آائطع» 21ءزسم'

 ءآ- ل1 م»474/ ذمكعىتماتك قا ع 7830. ططحسفقتع 1.81-(0هع'جمر ةععومدع (هءوصت

 هةعماعساتحع.  (نمصمءسلتستست و, 0000 قلت قلل: ى]آت»ء4 1 ءزن لمرم» 1) نوعمع»# ( حدتستنهألت ءاتقو

 ةصصم 287 (ذمع. 7. لمص. 900) ددجمعاتتتكو |[ اتطعو 21ءبمناغ دط 17/7 - 1 ء» ءةلتنام عطوتتأ]»

 مهاد 8ء[ب» 8و - ءامدمططفةر دممم [328 (ذمع. 18. 0ع 939)] رصمعطسعخو لم ؟ه]سسصتمو 0ع

 ءدلعسس "ع ءلتلتغو دغ همز از ذه 11-121: (ءداهطتتك. - 7831. طاطقس ٌةَنعر ءهممععورأتق

 جمتست. (نهدصو عملتو ونتم0 ذاج ذمعتمتغ: آرهتتق 12عومر وسن رصعمأاتق ءمعتامأم طعصع ةعتأ ءاعر
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 نانس هرقب روهشملا روكذملا حراشلا وهو حاورالا حاورب ىمسملا حارملا حراشل خلا ريمضلا

 نيحم ناطلس هيف ركذو مغ ةنس ىف [دفلا] شياشخب نب (كلملا سبع نب فسوي ههساو

 ةفرع [ةليلو ردقلا] هليل ءايحا' ىف 'ردبلا ءوص نزل“ ”ناكوراص ةيحان ىف ارم رمي جتافلا

 ىف هركذ ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيحلا لالجل ةلاسر نابعش فصنو نيديعلاو

 يف ررحلا ءوض ل" ىنأي ايرثلا عولط رصتخم ايرثلا ءوض م“ ىرصملا ىطرقلا ىنغلا

 ةيفشل ةرد حرش ةلابذلاو ةلابخلا ءوض ل“ فلالا ف رم وحنلا ىف طعم نبا ةيفلا حوش

 مهيمن ربخ ةخفرعم 8 ىراسلا ءوبنص مل“ حردشلا كلذ ردصتخحم ءوضلاو لاحلا 3 5 اهك

 ىلا ىراسلا ءوض] ما“ ماثه خنس قوتملا ىزيرقللا ىلع نب كمحا نيحلا :ىقن خيشلل ىرادلا

 10 فورعملا ىفاشلا ىقشمدلا ليعمسا نب ىكيولا ديح مساقلا نأ ىنيدلا باهل ىرابيلا يا ةفرعم

 مه( همدستس عمامغمععس اتطعن 72ءممقر ذص سعم همت عدماقساتلل 18مم ءآ- ه”مفلا ةعتتمفتلو
 ةسععم عرج طقطععو نست لدبص ةيمدته !هسلفطتق عع دتلعو (ه”هأب هيف لتعامك عكار ءان ما عدتتس
 ممرسعس 17متر“ ظعرب مطل ء] -رسم]لب عج 8هللعامقعل طقطعءان |[ ىتمدتك] ةمصم 8608 (ذصع
 و45. عودا. 1463)ر, ع امسلمغ ةدلاحصسس 1101منروتن عا اظحعوران عم هك مانع ته اههعاات 5071 ا
 مروع ومومصاعيس. ح 7839. طاش ع1عط ءلعو !طتحع ]مصحف 0ع مععلطاتق معده همعاعم [ (00“].

 مرمر هكتسكوسع 8ءق»مس دس علتل دصعممتم يطمطقم ظعتعس لنه. "[سدعامكمم لعل4/-ءل-03
 5 ق4ز0- 7 - «م]ررسمت» عدو ملالق طءزي» كموقع يحعس دس طسلتعع اتطعمصضحسس ةدط ةعهضرصأتق اعةلتع
 قموصومأ مق هورصسعس ورئهأ. - 7833. طاطنش ءال-ط ءلعو طع طبصقع ةيراتو اللز]نصتو 010
 ©دقطخ اع قلرسعل عرب كل[ ل-ءا-عارمست (نممانطف لون - 7834. طاططس' ءا-اطمدهك 7 ةر
 رح طلءزحلسس. 1كمزغمدصع هرعته 1600: ءآ - 11مم مر لع وسم دصكعف لع عانت. د
 78335. 8طن ء] - ل هن عرعر ]منع رسهت عدت (ةتئانلل.  (نمنصرس عدا مت انق ذه كه // زان عممست 8( ملت
 حط قعنور- ءسمل# ءةلئاحتسو لع وسم هدمه ذص !ذن عنج 20/6 لتعاسست عوام عا 7836 10 طك
 هل - لسه طقل عير طع كللوبعطمتت. 82-281 هعمافاءار مغ هدجسه ذص ]ذأ نه 42247 لتعاتتتل عقار
 نورس عمامسسم عما ذص 2)/- ]لوم»ءا ]1]/- 11 لارءار أ هده )اننا ءل- لدعوانلاءأ ءويتاماتع ءذأ
 طسوسع ءمرصتسءماوتل. -ح 7837. 1طن عل - ةقجتر طتخع 1ع 20 ءاناتتماتللا [جعاعصسأتق 0ع
 نمومتاتمصع طئمامرتمع 1 ءستسأ طل,  ةحتعأم5ع ةزعزال 1معزق- هلع لف: مللاد»ءا 1ع: لآ
 1م م"(ننو هصصم 545 (ذمع. 22. المن. 1441) رسمدنأنو. ح 5 [ »طن عا1-ةلعتي طسحع

 10 زاورع ممعاسمسس 1معاعمأتم هل ءمعمتنممعس هفمصقرت عاده يعدامدتعر ةسعام»ع ثانعآراب - هاد
 را” عيوب كلر - ها - "مارس 172ج ةورجم47 12 نسععارملجن ظامتتلام ءان (نهددمأ آععام» عر هلك



 رنا

 ويح 0. :ىاي ةيجارسلا ضيارف حرش يارسلا ءوض 001 ..[1/0 ةنس قوقملا .ىرقملا ةماش ىاب

 برق ىذلا هلل ىمحلا هلوا :ئماظسبلا ىشبكلا دمحم ركب ىال ارعملا ثيداحا ىف ٍجارسلا

 نم نيعلاو توصلا هيلع جن ام ةفرعم ٌق جارسلا 0 بدلا خلا [ دابعلا نم ] ةبدحأ نم

 لوصا ىلع. لمتشم اهنم ّلكو .لوصف .ةعبرا ىلع لمتشي رصتخم جازملا فيعضلاو ىوقلا

 م11 ةنس قوتملا عاملا نباب فورعملا ركب ىنأ نب :دمح :نيدلا رع خيشلل هسفن هيف مجرن ءوج

 ىطويسلا ركب نأ نب نئكرلا كيع نيحدلا لالكل ةلاسر ةعمكلا ددع ىف ةعمشلا ءوض

 باهش رصتخم وهو نيشلا ىف رم باهشلا ءوض »5  امامت هيواح ىف اهركذ 11 ةنس قوتملا

 يف ىتأي حاتفملا رصتخم وهو حابصملا زيجرت ىلع حايصملا ءوض م1 حىاصقل رابخالا

 حرش ىف ءوض م  ةغللا نوف ىف. ةركذ  ىطويسلل جحاكنلا تاغل ىف حابصلا ٍءوض 5“ ميملا 0

 ملة كجم لتعأم ءغعدممم 665 (مع. 2. 0ع 1266) رصمءعاتم]. - 7839. ططنغ عا- هذ هو

 آسحع ][نعععمدع. (هرصسعمأهتتسق ذه 1| - ل" ء»اقلاب 2ل/ - كة نعءار لع نيم زمكعو 01 عاتق.

 7840. ]8طن عال - هزعقزر امدح !دعععممع 0ع قلت خمصتاتسك ذص ]تطعم 17:7 معماداتمو ةتتعامد»ع

 لكان( 8 ءآب» ]1101 ممدتعا 11مل ءو]بخ 8ةءاميمق. آطمعمجتغ ذاه: آطدسك آل عمور نسأ عمه [ءدع دلغم-

 رتطسق ] ندم5 لئاتئعتغ دلعتسات ه0 دع طمصمتدغ مواعدامنع كعب - 7841. ططش ءال-عزءقمزو

 ]سد ][معععمدع 0ع ءيعمزغلمصسع جكععأ1مصتخق صرت ععجسعمأأ سها 1 ةعتصوتتع هلكع ؟1ععماتق 517

 زمظسصسمعو نسمس ؟هدع عغ هعتطسع ةصلتعمغ. .(نهددر عملت نتمكن م» 5ععاتنممس عق ءمصرم عا عد 0 عهقو

 نسمع ةزمعم]مع مسمعأمتد عمامعمأا. < 7842. 8طن ءع1]- هز ءغعر طع زومتق 1ومتاقطسلم انني

 عرععدقدأ.  (هردس عمادتساتك ذم ]ذطصسس الفع# ه7 - هع0, 0ع وسم ذم ]1غ عو الت 01 عمت عوام

 7843. 182 طي ع1 - عطعرصفو ]دج هملز5ؤ 0ع جه26ء(1مدتطسع ةصتسقع. آطئتطعاادعو هطأ هطغعتلعط

 1ع ه0 - 0: ل101, م»ت»ءا 12: كلف 8ءام١ر ؟دلعم 12 - ءازعسمم لتعاتك ءعغ دصصم 819 (اهعب

 1. لآدم 1416) دممءعاسقر دلكمست ةدتهت» 0عدعتطأا - 7844. ا)طنش ءع]- ةطعءرسفعمقت 11

 ه0ع4 ء]-زهدرص'هغر ]مع يثمقعادع 0ع حرردعمتم لذعأ ؟1: معتمر ةهسعامتع كعامل ءلع

 لقا - ءآ -"هأرنسهمت» عرب ملل 8 ءزي» ىهيرتثاغر ةهسمم 911 (ذصع. 4. لسدصي 1505) 060

 ؟1ممعاهطتكو وسعر (ماستس ]تطعم طميم# ذمكعصتتل. ع 7845. 1طن ء1 - ةطخط طر طخ

 ةطحسسمع ذوعمتك. 1ظرمتغمسع آاتطعت 8727145 هآ- هلاك" ح ©0014 ءلئنر لع وسم !ذاععو فكل

 10ءوطتعب - 7846. [8طنن ءع] سنع ةطر آس ![نعععممع 20 معاضتعمس ءربانمسهع 1 7504/ تع

 7117147: ةهعامع (ءممعاداتمسعس , 0ع سه ]نعد 710 ؟10لءعدطتص ع 7847. 8طن ع1-ةوطةلطو0

 ا]سدع (ةدممتتك ددحطتأأمأ 0ع ؟دعلزك نيتطاتق مههاعتسموتامنت ةأعمت 8عدطتتخخ ؟0ءلطادقر ةتعأم"ع

 كوبر( / 2.  ؟310ع ءزسك هةعتمامصسس ذملتعع» هدط ]نطرتم 1ءعتعم]موهنو. -ح 7848. ظ1- طل طن
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 هدد

 نأ خيشلل ىرابلا ةفرعم ىلا ىراسلا رمقلا ىيض دعا . , ءافلا .ف  ىتأي .ىدنواجسلا ا

 ىف عماللا ءوض ه5. 140 نس ىئوتملا ىقشمدلا ىسكقملا ليعمسا نب نمحرلا دبع ةماش

 قوتو فورم ىلع بتر ىواضسلا نجرلا دبع نب دمحم ىنيدلا سمشل عشساتلا .نرقلا نامعا

 هبضتناو هيف هعنشو ىواضسلا خيرات ىف ىواكلا اعامس ةلاقم هذر ىف ىطويسلا فقصو 1 ةئس

 ةررغل ىواأل سبق هامسو 1 نس قوتملا ىلكلا عامشلا دحأ نب رمع نيحلا نيز خيشلا

 ةنس .قوتملا] مالسلا دبع .نباب: ريهشلا دمحم: رعلا ني دحا  باهشلاو ىواخسلا . ءوض

 ىف ىنأي تاعمالا ءوض دبددا عساتلا نرقلا لهال عماللا ءوضلا نم علاطلا ردبلاب هامسو [11أ

 لامكل حامسلا ىلع ثلا ىف حابصملا ءوض ددد» 2 ثيدححلا ىف حابصملا ءوض د“ ماللا

 فرشالا كلملل هفنسص 11. ةنس قوتملا ,ىلحلا قيقعلا دحا نب رمع ميدعلا .نبا نيدلا

 10 ءونض مد صيباصملا ءوض بد وخكنلا حابصم وقو ميملا ىف ىتأي حابصملا ءوض بدم

 م1 ةطمساط 1 ءعجوئلط 85-11 ءّر ةحكك عسلأتر طتتعم  (نهردتصعس(ةقتتتق ص !خطصسص 260 د

 ىمعزممموربلم ءلتمستو لع وم ]ناععج 2 ,1لءعدطتع ع 7849. ]طنش ءل- ءعةورسفم# ءادوةدخو

 ]نجع ]سصمع زاعع هممعاستمتانلل 1هعزعمأاتق ه0 معدتك مدعتس هتعدامعتفو هنعام»ع ةاطعتاعط مل

 51 تربع 4ك طل - ءآ- "هابترجعت> ا عزت 1عدرسمأآ لله عمللععن 10ج ءدامعافو ةصلتتم 665 (ذصع. 2. (0 ان

 1266) رسم»طتم,. - 7850. 2-1 طش 1ظ1- طفستار طندع دصاعممق 0ع ملسضق ةدععاتلاا طمصأ

 ل1 سكسطع و هسعام»ع هاي عرروعل- لأ: 11ه]رمتوت»ءعا ]عزا كل آا-عا-ه]رنمتن ذعار مغر ةهسصم 9

 مع. 9. هعمأ, 1496) ردمعطتم. طتطعس ةععمصلسس [[عيقضتسس هدنلتم ص .01ةممقتاسكر 20 نسعتص

 معامكئسلسسم ىو 16 (عوعاحطس ءمدستمدادتأ 17/- 1606 لا 07'1/ل 271 - ه5 ء]]رمم# ذسقعالل حاناتكلتو

 نسم بكس 1زوممرستستم ةلطععمع ةاتلستكم  (نمداعو ةطعتلعط 2كوقتن - ءل- لأ: 01ه 8ءن لاتسعل يا

 ى] عرب 1ط67ءامو هممم 936 (ذمع. 5. 8عرام 1529) رصمراتتتقو ددعانمد ]ذطعأ تس ءربت مصعد

 يىعوزتأ (مارو ها-آارامقغ آذ عارم»ء» آلان طئادك مز لرفم# دصكعتمامس. 1ع ظعنا ذانعءارمان-ءعلا-

 لكن عل 17 هنن لهسس ءل- لأ: ]11ه مدت ءلر سدلعو ةظادن كالا- ءآ- وءامن» لتعطتك [ءغ دمصم 1

 (زمع. 29. 0ع(. 1594) مرمدناتتتق ]و ءدزاتق ءراامدسع /21/1- ظوءل»“ ]لا 171  دهقن ظ01-

 17/- ةرابزضا* 72 ه7 م]- نمبر هآ- 1 مه زذمهوتمواجه هنا ع 2ققأ. ططش ءعا1د1حدسهة غو آانتع

 مهلتمسسم ن1 1]هصاتتات.  ؟10ءعدكت» ]ناععج مرور. ع 7859. ططش ءع] - سصتقطةطو آنحع

 انععرعمدع 0ع رع (هملئادومتعسمو. ع 7853. طنش ع] -دسأق طةطر اتح !نعععمدع لع نعله

 ح0 كعصعساتمست. 7[ عربا - هل - لأ آ1ًارو- هلملكر» 0من“ ظعتن للرت» عا 0ءمقآات 11 2/ءانار ةصطو

 660 (زمع. 26. المر. 1261) دصمءعاسقو طسصمع !انطصس للا - 11ء]:6 ظلا - 1لو]ت' وك ةععاوقتا. ب

 10 7854. 1[ طل 3115-151 ط4طر طخ طبعععممع.  (نمرستسعم(ةتتسق اذه ل114: ءا-:ه176 و 0ع نتف

 ذم ]زا ورح 11 لزعءاور»,. ح 78 قق. 2طن ءآادرض ءةقطأطر ادع ا!نعععممسللالا ١ - 78قق. ط8 طا“
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 مجارتلا كييقتا ىف  جتافملا عوض د ىتاي كيبعلا لوقي ةديصق ىلامالا ءدب حرش 4  كاعملا

 ف ةيوكنلا طظرباوض مدح ؛ما خنس قوتملا قكبسلا ىئاكلا سبع نب ىلع ىنويحلا ىقت خيشلل

 تاراشالاو ”لطباوضلا 51 كم5 خنس ىيوتملا ىسيرملا هللا طيع نب كم لضفلا قال ةيبرعلا ملع

 ؤعو [م نش قؤتملا]' ىاقبلا ومع ىب ميعاربا نسا قنا نيدلا ناعربل تاءارقلا ملع ءارجال

 خلا هباطخ كثيكحلب هلا لاطوت ئىم يوما هلأ كوكلا هلوأ تأءارقلا ىف رستكم فيطل باتك

 لوالا نيدرج ىف نضآقةلاو ءارجا ةعبس لئاسولاو كىصاقمو لثاسو [ىف] مالكلا رصحنيو لاق

 حابصملا نم سبتقمللا حاورالا ءايض 01. روسلا ىف شرفلا ىاثلاو اباجن نيرشع وكن ىف" لوألا

 ماب“ خنس ىف يح ناكو ىبشكارملا نكرلا دكبع نب ليكم هللا دبع ىبأ خيشلل ةز وجرأ

 ىفنأل ىرصملا ىقيدصلا] حالملا ىيكي نب نمحرلا كيعل ةقدصلا لصف ىف خقدشل ءايض ملأ

 ناطلسلل هفلأ يلا هدابع ىلع ىدصتملا هلل دمحلا هلوأ رصتخم [1.78 ةنس ىفوتملا رعاشلا

 ءاددد ءقالتر ]نح ءعءادأتلتصتتلا. (نهدسدوت عصام انك زد (0080هن3 آ6'860 ءا- هت72 7, نطحع 14

 1معادزغ: طلزعلا هعرعوم. ع [10لع زمارو. ع 7857. 8طن ءعاددس ء؟#ةاتطر ]دع ءاقعتسس 0ع

 ممومععأدماأتم ععضتست ءعاععامتتست معدات مععملدر جسعام»ع هاعتلعط 1 6عءاق- ءل- لقد لل طعنا

 67-410-ر/ كمارو همصم 756 (طصع. 16. لكحص. 1355) دصمعاسم. - 7858. ظ1-ط طحت ةطنأ

 كا - 3 حط اج عار مده لت عسدلم ععدمستصهأاتعم لع 0همعارتمج ]ذمعدفع حعمطتعوعر ةسعامتنع

 1 7]/1/60/:17 7101متر ءل طعام مق[ لاه//ه] للة", ةمصم 055 (ذمع. 19. لحص. 1252) 1201110. ب

 7839. [1- ططةحعةطأأ رع ظل -آدط ةعاقخغر معودلمقع ءأ ةمللعد ؟مدتمستلل 3505 (00ةمأ

 نناتعمم مهعاتتتتلت , هددتعام»ع 78077 م: - هلآ - لأ: مقل ادا'ا] مدعم: ]اناا 8 عدن 00“ 8 ءءابقب

 [مصمم 883 (ذمع. 13. لآدم(. 1480) رصمغ00م]. 1ئطعع ءاععجمق ءغ طعععتو 0ع (نهدوصت 2عععض-

 عامصتاتاتقو نت اه ذمعأزأا: طدسق [آ)عم ر ونيت عنه جلدك دغر نست 20 ص بص لس]عأ ة]10ءتاتقمصع

 معاد عصا( ءاع. 1)زددءمأماأتم , 1طموستغ رو ةلصتصت تنلتعق ءا ءمصعتلتتق ءمصسصرتنعط ءسللأاتك و عا

 حدلست ماعدلو ةعراعس 1مقعلعتلمور ءىيىصقتازد لنمق ءىمصاتمعمغو نممكتسس مدلأ6 معلم علصأو ؟لعتصأت

 كراع ىربتاطسع عدعامغو ممداععمر" لم ةاتمأح 0ع ةدسعصتتمق لتعلن. - 78600. 1 ط1 عم

 ءاد- ومرجع طر طسح ةمتضاأسسس ه2 آسععنمو ( الع 4/) جعععممم.  (نمعسعم دتعأعو 2 عزعتت د

 ةطعتاط قكقتع 4506/01 1101م مترنز»ء0 18 عءت: كطل- هآ - "م]سمت» لل ء«م/بعو]بل مدس جمكتأتتلت , ولتت

 ةصصم 837 (زمع. 18. ةكسع. 1433) ملت - 7861. ططنعلم عا-طق0هعدخر ]هن منمتآاةع

 لع دمععاأم آععصمدوصمع.  (هسرعم لتس , نئ00 480-ء7- ماتم: ظعتي 7” هآبرع 121 - لل ء///

 [ 860176 71م" آآهمعلطاح وعامر حصمم 1044 (ذمع. 17. لمص. 1634) مسمعاستت ] , ةاملاققو

 110147760 ةكعتمع عرس عمدغمرأ حصصم 1006 (ذمع. 4. ةسع. 1597 ) ءيىدصربمدتأأ. 1معلمأأ
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 ءايض ممل“ مولعلا سجدت رصتخم 8 مولكلا ءايض كان ٠.1 خخس ىركا جاف لكيكم

 ىركبلا ىقيدصلا نالع كيمحكم نب ىلع نب دمحم خيشال [ريسفت] ليونتلا ىلاعم ىلا ليبسلا

 يئوتملا ىزارلا بويا ند ميلس مجتفلا ىنال ريسفتلا ىف بولقلا ءايضاماع . ا[: ةنسا قوتملا]

 ىربعملا ىفاشلا مساقلا ىنأ نب نىسح نب مساق نب ىنغلا كيع دكمدكم وبأ هريصتخاو 35 ةنس

 لضغم مامألا خيشلل بواقلا ءاببض ] كم 0 اًراصتتخا هدا ةذس رصمب ىف وتملا ىزاجنل

 جيباصلا ءاببض ككل ميلا 2 ا قراشملا ءاببض كالا [ داخل بحابص ةركذ خماس نبأ

 ءابض م11 انضيأ هيف كات ةيونزغلا زخم قم حرش 8 ةيونعم ءابض دل مبيهلأ 2 1

 نينفمل أ

 زم: 1مدق 1820و نسسأ ةعتلك هاته !جيعزاع» ءاععصمدومفتص 096 كاع. - 78602. الطن

 ء]- ه1 تسر ]دع ذصماغءا]ئ:ععماتدستسس. 1ظكمزغمدسع انطست قةمعروو ءال- ه1مم»و. - 7863. آالطنق
 ءل]- هعطغل زذ1جد سعقمأ عا1ل- عغءدممتألرو طبحع هتمع د0 ةعوسسعل اه (نمدهسا 2ع9ء]1وغ. [(نهدسح

 ممعصأ مصمم ذص (تهعوستسس ], ةهسعام»ع 8اطعتلعلط 2101م عا طعن لل: عزت 1101, منسسعا
 ىولفءلم 8ءابر [دمصصم 1057 (نصع. 27. لحس. 1647) ددمدنتنم]. - 7804. آل طتنعت ع«1- م11 طو
 ]ندع ءهمعلتسسس. ؟هردس عسا( ةتتستك زد (هعدستسست ه1 4ك: !/ها'آ 8ع 1ع طولا 1 متن
 دمصم 447 (ذمع. 2. خريس. 1055) رمم»دمو ءلتطتقر ويعلق للان ]1101 هقن»:ءا كا - هآ- ل
 12 6عر» (0يض» عزت 11مهعمت» 1 ءرن لآل 1ءايعت» الله2 11ةزاوسع ظطقطتلمو (نةطتتمع ةطتع 2
 مع. 10. كمل. 1176) رصمدنطسنقو 22000 ءومعوأم ذص ءمزامرسعم مصانصختل. ح 7805. [طط طنعم
 ع]- ءم]نطر اسمح يبعلتسسر ة10م»ع هطعتاعط ةهغ آصفس ]11و ه1]0:]0] ظءرن ى5هلمبسه. آطدتتلكاتت
 حط ةسعام»ع انطعخ 18-27 ::0/|. - 660 [طخعل عاد عءوطةعتعو !طندع تعوتمصتست 4
 نيكس ةزامعمسسس.  ؟؟10عدطتع انام 718, - 7867. 8طخوق ءعآل-دس عع ةطاطو طع ]تععت»
 موصل.  ؟10عدامع ]زن ننه 11م. - 78608. ططتعق طق معاك 1رع عار ]دع 1هاع]] ءءاسقللق»

 هوس عم (هسسم ذه 1100000-277 ءرتنءأ -1771  6 ]رمت ءمأ 61. (نههكعرتهطتتط  ءةدلعتت 11[علوم

 7809. 2طخ1عم 151 - 8160 ظعغمر طددع 11ه 11052

 از

 فاز



 ذلمهمأ ءاطلا باب

 باهشلاب فورعملا نمكم نب دفمحل سابعلا نال لاوعلا ماقم نم لاصولا ةيلاط مد.

 عماجل ديعسلا علاط بأ بيبللا ةربع لاونم ىلع اهفتص مع خنس ىف 0 ناكو ىفيكنصمل

 ىفوتملا ىعفاشلا ىوفدالا بلعت نب رفعج لصضفلا ىنأ نيدلا لامكل كيعصلا ءالضف ءامسال

 بيبطلا عوشينخب نبالو طارقبل ناوبحكلا عئابط بدأ“ أك نس 5

 بطلا ملع يرحب“

 مدعو هيف ءامحقلا ءارأ فالتخاو دهعلا دعبل ريسع بطلا ثودح لوا فقحنت نا ملعا

 اضيا هتودحب نولوقي ماسجالا ثودحب نولوقي نيذلا موقو همدقب نولوقي موقف حجرملا

 117211 90131 111آ[آآ:11 4 |1154 "4
“1101201111 

 7870. 1 خ11 طءعغ ءع] - ن1 ةهلو لتمهدهاماتمو وتقع فدفمماتست» ع 10مم ءءاعتطت ات صاتتاا
 وسحدعتغع, هسعام»ع 41/هطاراع لآبسعا 8 ]1ه]1ءمست»ءل 11ه: هطعتلا و ؟دلوو ظانعانا-ءل-ا
 لزعأم كغ ةمصم 864 (مع. 28. 0ع. 1459) »تعم. 1ءراطع» ه0 عدتمدعتم همعكتف 1” /-1ءاناأآذ
 ةعوتراطبق عمال سس 7871. 1811١ ءع] - هه, طمضمودءمجسق 2ءاتدجر وتأ ممطللل#3 10غ
 قكعوجمأل ةسمعكمعتم مرهعماممأ تمس تسمصسم ءمرس مفعل ءملتغر ةتعام»ع 1[ 1-0-7147 الاد اله لقأ
 لمضرع» 8 عرب 1],م7عط مل 0/عمن ظطقظتاح,ر ةدمصم 748 (ذمع. 13. قيم 1347 ) دصمرا10. --
 7872. 17جطقنم' ءل - طعزسةمر هممامعمع ةمتسقلأ سس ةييعاممتطانك طلنمممعتهنع ءغ 11

 1801/1! ءد]تنم 1]1آءلذعو. بس

 اكو

 7873. 1[] ١ ع1-غزطط. 11علن ألست“

 8كممرو مرمراعم معررماحتس عدمت 1ههعتطملتمعس عغ 5ههتقهق 218 ه2ان23 0هزتأه10263 أ

 ندلح معوعسسكر نسمع هرتستم م؟دعاعععملو ةتغر لتكقعلع ءىددع مهكسمسس ممع0نعسمع هدتوتم عض

 عرام لعسممقأءمع.  قةلئتت ءدحص دعاوعممتلا عوذع 01 صغر هللا عم0عدز> 4622201عو 010 8

 مكسسمت يعمأو ءقوفمأو دسعلت ءقممسس لسموتع هدتعتم عد :ععجتد5ع يقىصاعملسمأو 11 لدم ا 1 عع
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 اما هدعب جرخانسم هنا لوقي رثكالا معو ىناثلاو ناسنالا عم فلخ هنا لوقي لوالا ناقيرف مهو

 محو نينثو طلاغملا د ليحلاو ةبرجكتلا باحصا هيلا بهذ امك سانلا ىم ةبرجت

 نوككصيو اعوجرختسا رصم ليعأ نأ لوقي مهضعيف هيف جرختسا ىذلا عضوملا ف نوفلتخ#

 5 مهضعبو عناقصلا ا عم ج _ ى,كذسا سمره 1 لوقب مهضعلو ىوسأو لاي ىمدملا ءأو كلآ م كلذ

 نوغشي اوناكو اضيأ ل.مولا ل يه لك مهو 2 ايجورفأو | ثتييضول ىللعأ ليبقو سئونذ لعأ لوقي

 ركذو هواباو طارقب اهب ناك ىتلا ةريزجلا ىهو.هوق لا ليقو سفنلا مالا تاعاقيالاو ناحلالاب

 دوك ختلاتلاو سديبنق مست :يناقلاو سدور اهدا ردازج تالت 5 رهظ 5 ءامدقلا 0 ردتك

 نياك نم ليعر ليات نما لدحر نمبلا) نم هرحشسا# ريق 0 ردناتلكلا :- 229

 10 ماهلاب أولاق نيذلاو انيس روط لهأ 0 شطيرقا ليقو ةبلاقصلا ليقو كنهلا هجرختسا ليقو

 ةظقيلا ىف اهولمعتسا ةيودا مالحا ىف اوأر ةعامج ناب اوجتحاو ايورلاب ماهلا وه مهضعب لوقي

 ةخيرجتلاب ىلاعتو كناكس هللا ىم ماهلا ن 1 لوقي ضعبو اهلمعتسا ى 5 َّك تفنو ضاو م نم مهنقشو

 معوجسساسع هععماعماتهتس و ءهت» 5ع]1 كتسص طقتستمع دمذو سعدلحتس ءةقعر >ءآ]و نغ ماسعست

 مامكستصغو ءدتص ممعغ ةلطسسس ءالعلتامس ءعدع دصملم ةمعجتسجتمصع لتعتممو دنع 11ض مم عمون عمر

 هل عمتك ءأ هسمعم مماتمعاصهأتمصتق هقوععادع ةاحطتسمغو 22000 ءدي عمت ءماتح طسسصقمفي نامعتتتع

 جلسملسس حتعأ عدو ءتعماتمع عا ةعاتظ ءامصس معضأت عغ هعاتسال 5همطتقات قتاتتلل عا 57311010

 نةمرالمصتك ععصعساتتس لسع عمامعم ؟ه]سصكب  ؟دعلجح دساعس كاملنتسا 06 10عمو دتطأ مهتستتتل

 ممملتتغز ةلثأ ءدحص هط ةعورمأت دسعماتق ءانعتامس ءعةدع لتعصغر ءأ طسّوانق ةعماعمسأاتدع ةيسفاتح

 رسعصكسسس ه 1>جعلتعدسعمام 22معع7ب 1. ء. 1ع]عمتسست لتعأم معاتصغرو جآتل ءعدصدص مط 11ءصءاع

 و تنسب هعاعمصتم ةعاتطتم طمع عصامتل عقدع ةاماسسمأو ةلتخ '1'هصعاحسممس زمكتعمامرعو عقذع لتعتساو

 ةلثأ ةهعدامم 01هءوزمدع ءا ططعوعتمعو نست مجدعاعععم 1م عماممع5 هياتم ع طظعتستم دس مععمو

 لعدوتمأتم هت عتسحمسلا عودع (عهلسمكتعو ءا ممملس] هت مصتطاسق ءغ يمععماتطسق همتسحقع 00105

 عمصقاطومغعو ةلتخ ةصقاتلمع (نهز ةصعماتك طسصع طمصمسعص عتطسسمغو تطأ [آ11مممععدغع5 ءز دهعوتنع

 رموز هرتعم حتحعضتمأاو ءأ مادععد دماغ دمه 02ع5 ءدص لص اضطسنق ةمكساتق معملتتمقع ممسوصأو زم

 لكطملم دمكتلج رو (نصلنلم ءعغ (6. فئلئثأ (طق]1لدعم» ءدص زمحتعمزسدع (2ج0نضأغو نتتت عدل عام

 10 قرعدطتم [ءانعتر عل ظدطوراممعي ع1 وعوتم معاعسضمأو هلتن آملمعر هلتت لهعمفر ةلتل 2 عاعمق عفر

 هلتت ةمعمامم رصمصاتم ظنصم. (هبأ ةهساعس امقرتعماتممت ددعلتعتسدع هدتئعتسعتس (ضطسسمخغو مدساتس

 عمرسملم ءميص ةمقكمأتهامنص يدع قىصغعملمما فسقذق ةماععممةتاحو نهم0 ماسععق ذم عمرسصتق

 معمدعلتم ؟1لعتمغعو نسحع ءعرعنوعامعأات هلطتطسعسماو دغ تتنك هيمو ]انطعضمنن عمطتعي ةغ ]خط ءعمتت

 ممصغ هرصصعقو وننأك هم جلطتطسععتمغعو مدعم ةذمعورزتنهأممعتت>» ه 1066 ءدععامم طمدصستستطاق
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 ىأر وهو ناسنا لقع هجرختسي نا نكمي ال هنال بطلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نا ليقو

 فقلخ.ىلاعتو هناكيس هللا نا'اندنع بوصالاف ىحن اماو  ءاينالا نويع .بخاص. لاق سونيلاج

 نم ىسحا بطلا لجن ال انال لقعلا هكرذي نأ نم لجا ومو سانلا اهمهلاو بطلا ةعانص

 بطلا هدجوف سانلل هنم ماهلاب ىلاعت هللا دنع نم ناك اهجارختسا نأ نوري ىتلا ةفسلغلا

 تدجو نينح لئاسمل ةحرش رخآ يف ىداص ىأ ىبا لاق ىلاعتو هناحبس هللا نم ماهلاو ىحوب

 هنازجا لجب اًملع اوطيحي نأ نود ملعلا اذه نم نوعنقي اونوكي ل نامزلا ميدق ىف سانلا

 نع ممهلا تعجارت امل رف اهنع مولعلا نم ءىشب ىنغ ال ىتلا ناعربلاو سايقلا قرط نينأوقبو

 ناك سونيلاجل اًباتك رشع ةتس ماكحا نم ملعلا اذه لاورب نمل ىنغ ال هذأ اوعمجا كلذ

 نطو اضيا كلذ نع نيرخاتملاب ممهلا ترصق املو نيملعتملا اهتابقنل اهوصخ ةيردنكسالا لعا

 نم بتك ةثالث مكك نأ هيف رهمتي نأ نود هاطعتي ناب بطلا نم عنقي نم ىلع ةفرعملا لا

 نيتعماجلا نيتشانكلا دحا ثلاثلاو طارقبل لوصفلا باتك ىاثلاو نينح لداسم اهدحأ هلوصأ

 يعمعمعمأم صم ءعاتأمتل ءدوع.  فلتأ معلت قمحسس هج 1)عم ]دن0هغ0م هغ ءريععاوو ىعماقتل 85

 لنعتصغو وندم0 ءدع هراتمتمسمع 6دلعمأ 8ع ممص مماتععاأو دنع دمعصق طتصصسقمو ءقتت ءآ1ذ ععجعأ

 قةسعأعم» اذطعأ 0472 ءل- يلعن [1ماعع ممقر ةموتتتأور ءدعم1هدطتسص عقار 10ص 130 ن12 أ

 ءعععادسم دمعلتعتمدع جماع ءضعمفقع طقمضستمتطاتعوسع ةامكرأمعدعو يكد عم ةمطاتستما ةثأر

 وسد نع ممعمس عم ءممعتنتمغت 2عللعتممسب صتس دمماصتسع رمطتلمدهدطتقع م2جع1عمعصلممت

 ءووع ذم عمتستتكر نانقنل ءدع ةععماتج دمان0 12 ببدد 0ءمموزأو عم ءاذعاحسد ءعدع لسعتمأور 4

 ءدمردي 1طعمم طمتستصتطسق ةصقوأعهر ععتغرو ءدع نسم ء[طعتأتعو دغ دمعمق 22601 قممتس مقتنعة ممع

 همر ععمداتعدلا ءغ مهاسسملت هج طلعو ]دنلمغم اب ةعععادم معاعععأ. 15+ قطع هع د0 معمل

 يرسسسعمأمست ذم 207 عأ (0ههعداممعد : 1آمهعمتر ةموستغو طمستصعق ةدصاتوتم ؟ءةيدمرع طصتع

 مسا ةطتلتسسس ممص ج0طتطستعةعر ونستص هرداتست ع تقل 08عالت ءزاتق مهتاتاتتت مرأه 0عم05عهأ

 ء( 1عيع5 رمسضصحع مالم ءامحاتممتق ءغ لعجمممأعدغتمصستقر ونتنح متتل]ه 00ءاعتم دست مهتعق ءقتتعتع

 مماعوأل 8موؤغعو بدل ةمتسأ طقصع هتماتقمصعتم هطز 1 عىعصأر هدرتتعق ءممق عمق عطاتلأو 26103156111+

 نسأ طسنع ةععماتمع هرععوتس لعغر م:هعععرراتكق هعلعلس ]ان طءورصتنت (دلعمت ءقممعجع ممققعر

 ويم قلععدملعتمت مدعاتمدخ عيد مدماأعت ذم ءفدتت70 لجن ملأ هعلزتاتالا ةمم1نت» 50016ه5هدكدسم م

 ءمزغمرسعم قععععتمأو ءغ تكدد "عععم مت مدخنتس ةمتست طغعطععتلتمع ةسمعلتأت ذللك نسموسع ةتصص]أ نق

 1م( ءا1ز عععع دمع رتمددعمغعر عتعأ مع رسامعمسأو طقتستصسعسو وننأ معلزعتمدع ةات0عهغر نأ

 مععا وعام وسنلعسس ةصغععتمرجع ءمعمتعلممع هربععمتت أ لعار طعمع ءمعمموءءعرع لعطععع امعق

 ازطرعم» معتسحتسمو 06 ءو ةهترامو»ر (تهععاتنممعد ظممعضتر كرطمصضتعسمو طتنمرمععقأق أ
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 اًمّلعم اًملاع شاع سويبلقسا بطلا هنع عاش نم لواو نويفارس نبا شانك اهريخ. ناكو العلل

 اهعدالوال الإ بطلا امّلعي الآ امهيلا ىهعو بطلا ىف نيرعام نينبا فلخو ةنس نيعبرا هرمع نم

 سويبلقسالا رومعملا عيمج ىق ؛ناك تباث لاقو كلذك هدعب داني نمل حيخو قت لاعاو

 نأ ىلا بطلا ةعانص نوقراوتي سوميلقسا ناكو ةهناشم ملعي ناك هنأو يمان فلا رشع ىنتا

 5 ضرعتي نأ نمأي ملو اولم دق هتعيشو هتبيب لعا نأ ىأرو طارقبا ىلع ةعانصلا ىف رمالا عضعصت

 ليق بطلا ناك ناوضر نب ىلع لاق زاجيالا ةهج ىلع بتكلا فيلات ىف ًادتباف ةعانصلا نم

 اذهو سويبلقسا ىلا بوسنم دحاو تبب لمتا ىف تناكو ءانبالل ءابالا اهونكي ةريخذ طارقب

 بطلا سانلا تملع ىلاعتو هناجس هلل ةوق مسا ءأ بطلا سانلا ملعي ىلاعت هللا هتعب كلم مسا

 ةيمست ىف ةماعلا ةداع ىلع هيلا ملعتملا بسنو بللا ةعانص ملع نم لوا وهف ناك فيكو

 10 ناكو بطلا ملعت نم مهريغ اونكمي اونوكي ملو مهنم ءامظعلاو نانويلا كولم ناكو ابا ملعملا

 دحا مهفي ال ىتح رغلب هونود هنيودت اوجان>ا امو نيودت الب ةيطاخملاب مهداتبا ىلا مهميلعت

 دمحم لسمتستسل 12جلل عدس كسا أهمعق ءمصاتس ءعصاتاتتلو 011ةكانتلا هرماتتت2 1/72 هع” م27 2072 حتتعأ م1 ءالت

 طقفطع(ع. طرملسصسق نسكن 1ععلغو ددغ دمعلتعتسد ]1داتسك للعن]عدنعاتعرو لأ قعقءتلةصاتتقو ونتنت

 وسحلءدعتماد دتامع ةصصمس لمععسام ممكسمكتا ع( لسمق "عاذوستغ ظلتمس جعلت لصحع معرتاتقةثتت هو

 ودتطسع دسمصلمحتتغو مغ ؟م1م5 8لتم5 ةهغ لمرمعقعمخ ه0 دصعلت كممتس ةمقات د عتنعمأ عع ددغ 10 عض

 ممداععتم درسهصالمسءعمأ. 1مل: طدهملعتسو ةمونتغي لت5ءمتلمصس قعمعتلمهمتن ستاتلك دم

 وام (عمعدستس هرتطع لتعرر عدد عدصغر طمقوتع همردتس ءضسلتكتام (ءمه كعععتادرتم ذاه لانلع

 اطعععلتاوعم جعاعس مجعلتعدس ممهدعلتغو كمصعع حره ص 0عاعملسك رتتاهأك عا نمنزبأ5 34

 5 8لزمممععماعس اهدمقتتغو نسل بتست ءمعمهأم5 عا جقمععامم ةعاعس 1ظهقاتلتعع ؟10لعمعأ همعوسع ةط

 زوم دمتمح دامك ءةوعغر ]تطرد مواتممع ةيسصتسس متم عا طغقكعتل ءقرسرممعتتع اصععوتأا» ل76 2ع

 101مل ممعلتعتمحس ةصاع 1كم عضدكعس (طعقدتتساتسس 1ظنتققع لتعتغ ح مداتطنق لتتق ءممقعت-

 رممكنتس. 1لز6 (طعمدتسته ذه ممه5ءعدولوصع ةتصخلنق 1ظهستلتلقع ظنغ هتعتمعس هلط كعقعنلةرأم

 لسيععماأتس. طلكمع جسكعتص صمرصعم جمععأأ ءقغر ونسعتس طلعته ءةعءءاجدف دطتقتغعو دنغ طمتستمع

 رمعلز عصمت لمععرنععو دبع ممررتعم 1هعدل ولع 1آ)عو ءديععاذو معورتقمعو نتهع طقتستمع5 0

 رمدعلزنصحس دذمماتطتت(ا. [آلئموسع معق ءقأر طلع متصتتق ءقأ وست ةعاعتس 2201 ثمط») 00ةدأأر ءأ

 لزةمساسم ةععمملمس بيبمقدعأنلتمعسس تل عمععسس ملط ذل1م هعتعتمعتس لمعلا عمو (00 ماهع-

 0 ءءرامرتعرم مهاععس ةردرتعا] مم. ىل ءمه معمم عطقمغ ريعم ءارعم عيمععأ ءاأ هرالتس»فأعقو »عيمختع

 مماعرمأ زماعرع عمه ءةدتماععنعو متقت وست رص ء0نعتممتس 0101(. 11لزمم رستتكتم ء10]0ونسأم 00 تن عتناتمأ

 ىزمع نللم لزطرعم ءيرص[حمعتغم ر عا نسمتنتتل [ذطتء0صتس نيس مقتالمصع اثق هرراتق ءلقأر هطقعتتع هل

 دما ةعصاعسةأتتتلل كملت هقانعسصأ ب انا همه ممعافم 11105 معصم اصساعللزععععأ. 1[آدمعع للعام



10 

 أ

129 

 ناسحالا هب نودصقي ظقف .داعزلاو كولملا ف بطلا ناكو نبالل بالا زغللا كلذ رسفيف معاوس

 لأ ىم. طارقمذو ةوق ؛لعا نم طارقبأ اشنا نا ىلآ كلذ لزي ملو ةرجا رببغ نم سانلا ىلا

 بتكلا ىف ضامغاب هنود نا ىلع كمعف طارقب اماو دفرتف طارقمذ اما نيرصاعتم .اناكو اردبا

 اذهع عضوو مهملعف سبولوف وهو ذيملتو نخاردو سلاسيسات نادلو دل ناكو هعايض ىلع اًفوخ

 هيح ةةتلويلا | تكلا, سفن +ى.(عيببطلا-ءبلا جاتحي ام عيمج اهنم فرع ةيصوو اسومانو

 تارايتخا تامالعو بابسآ اهحرشو انيس نبا ةروجرآ داقرآ ةيودالا ىماسأ  نينابارا
 نادبالا ميوقت ليهست ةغلب ةدرفملا ةيودالا لأدبا باضتقا ىواح تارابتخا .ئيدب

 ىراح . فقلا نبال .ضرغلا عماج .ةيدوادلا تاهيبنت نايبت ءاطخل ىرادت . ةيودالا ميوقت

 رفاسملا كاز ةضور ةريخن بيكرتلا تاجرد سفنلا هآود ءايطالا روتسد نوناقلا ةصالخ

 هنأ اوركذ طارقبل ىحولا بط ىوبنلا بط ىبرغصلا ةعانص فقلا نبال قاش ءافش

 فقلا نبال نيحارجلا ةدمع هل عقو امك نوكيف هلمعتسيف هبلق ىف عقي ناك ام لك ىمضتي

 هطقعتمعو مدلعع ظلتم ءدعراتعتتك ءغ ممعلتعتمسه ةصاعع ةه105 معتص ءتعد ءأ تامع 0هعمامع هامل 55ه5

 1هعدنغو ءزدموتع هع دتسع باله هدعنءءلع طمستمتطاتق طعصعأعععع هملسعسس(ا. 131غ عدم

 دامطتقا تقوسع ج0 ههادس 111مممععدتعس (نمدسس ءغ طك دمععتكس كطلععتغسس لسعفعتغو نحن

 جعوسمألعع ظيعصتسا“ 1لةصموععتاطتق سفعماتتس 0عممامع دطقتمعسامع ةطلتسس ددمصقأةك5 أ

 [[نمممعسدنع5 هسكعسس 10 ءوتغو دتغ دمعلتعتسمسس هطقعتسأ هدتطاسق ؟ءعطتعق ذص ةععتباتم عةعامتجعأ

 معطتعسقو صع معيتمعا.  طادطستغ لسم5 قلتم '1طعمددلسمسم ءغ طيمعممعم عغ لتقءدلمس

 طملوططتمو ونمك لمعدتك ءأ لدقز دهم ةعاتم دصعلتعمع 1عععس ءغ معد عععراسس ءمرسزت 0عاتأو

 ءرع نمنح هرسمتمه ةرتمسعنعمسغو وستطنق دصعلتعم معع ذللسل درتقسسس هزصق ععدع مووهعم6ب -ح 1م

 لئطسصم دمعلت ةمحتس ةدعادصاتطسق هسصعتنةماتع طخن 2ع” لعمار ع  قوانسق هآ- هلم أ

 المور - '0,زتسعاو مضمعم دصعاتم ]1؟ءزعتن ةهط طا كده كىيدصررمعتطتست ع ءلادق هملطتتا عه-

 امنضدك ب 4كوثارايا" همء لك 1اتهنا - 1ااءاةرام ثا 8ءلاغ - 1!ءاةراماا 11نممن دس 1ءاغلااباط ع

 لاناكأ تأ - تلتمازرءا ءآ- دورت“ 2لعأ ل  ظوآعاره2 ل 1 هان ع 1 ءءمطس ه]- هل 0020

 1 عمار هأ- «لمةزروا ب 1ءلفجوا ءا-اارعاأع حج 1" ابرام ب 1 سلاما 12-1771 هما لأنا

 لاتسع' ءا- جام” هل]ير هةسعام»ع ةطد:- ءاعوزز ب طلممخن حج 361 1معهل  ه]- كايرو بس 100م1

 ءا- ه1ةناناي - 3) همام ءآ- وع ح 120”هزأنا هآ-1 ]با حج 12م[ ابا»مأ سح 1 سلأمأ سح

 ء/- 7:00" -  ةظارورك - اك, ةسعام»ع 11:- ع0 ح 117 - كةسفما 17/1- 8وو]رر»ه بح

 12:1- 1انا» 17-101 ءار عمن -  القطط ه7 - معلوف هحبعام»ع 11 مموصدتع. 1 كدمع ]نطخمست هرصمعع

 هيعمل مطعم هممكقمعتنع لتعتسغو نسحع 11نمممععدن ذم دمعسأاع» ؟عمعرجتمع عا هط عم ممعطتع

 جلطتطتنمع همك ع( انطعع ةملتك دصحمستغاو وسهلتك كأم مهعداعس ؟عدتأ ع 0لعا م/-] 6101

 ا. 17
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 ةحيزرك ةعانصلا لماك بطلا نيناوق ىوناق رخاف هحورشو طارقب لوصف بيبللا ةينغ

 ضرعي ىتلا ظّلعلا ىف ةلاقم بارشلا ةلاقم ريبكلا سفور تالاقم عفانملا طقل ةحلم قاك

 محللا ءاملا صيقنت ةلاقم لضافلا ضارما ةلاقم راردلاو قايرتلا ةخلاقه ءاملا ىم عرفلا اهعم

 ىملل ةلاقم عرصلا ةلاقم ةكصلا ظفح ةلاقم نلتك ال ىقاوللا الع ةلاقم ةجرلا ةلاقم

 5 هايلا ةلاقم ناقسراميبلا ىف لمعت ىتلا لامعالا ةلاقم ةدرلا تاذو بنإل تاذ ةلاقم عبرلا

 رحبلا ةلاقم رفاسملا ريبدت ةلاقم نبتلا ةلاقم راكبالا ةلاقم قرغلا ةلاقم ىبللا ةلاقم

 مدالولا ىف ءاودلا برش ةرثك ةلاقم ةئاثملاو ىلكلا ةيودا ةلاقم مسلا ةلاقم ءىقلا ةلاقم

 تاحارجلا ةلاقم ميقلا ومو سويشوميد ةلع ىف ةلاقم ظفحلا ةلاقم ةيلص ماروأ ةلاقم

 علخلا خلاقم ةدالولا ةلاقم فحلا خلاقم ءابطالا اياصو ةلاقم ةخوخيشلا ريبدت ةلاقم

 10 ةيودالا بتاوم ةخلاقم طارقب كار ىلع ةنمزألا ضارمأ خلاقم كتنمطلا ,سايندا جالع ةلاقم

 سأرلا نارود ةلاقم لافطالا ةيبرت ةلاقم ليلعلا هنع لأسي نأ بيبطال ىغيني اميف ةلاقم

 داعامدنع 1071- «7عو]زإ حج © روأا ءا- 7ءالاط - 10و07 8مع”ما 1٠١ ء. ةرطمتتخمت 11 مموعضهاتق

 ء( فرستسعساةست أم موو ب ل( /ي]رقر» ب (0رونزرو ب (001م1101 ءل-اةآطآا» ب 12 من187 ©آ-دة 1م ب

 6 دنع 36مل هسما|رما -   ةرمعمدا ه1 -1©»1:ألأ* - 171هءل141 11ه ططدعمخن -

 6م]-ع]رعحما - 316ءل7ءإ ةتعع لتعمدءىامتكتم لع مممعطور بنس وتم ةتستتل طولضصومامطتح !معالتغ

 11عام  هآ- 1ناع مع هآ- جمس امر» ب 11ءعءاءأا هنسمالأا هل -للفملاقا ب 11 ءمالءا 1 ءدعافو

 ها - »ا ها-[م]ررب - 171هعايطوا هأ - مةلرما - 171هعللعا 210] هل - [عءاممعأت اه ... - 11 عاالعاأ

 ]قاس ءآ-ءةآرآرما بس 11ه ءابإعا ه]- ومرثق*ث ب 271ءءعا7ءأ ءهأ- ارماضتسا أ -"ةارث* بس ]11ءعءال/ءا دعنا

 67 - ]ورنا م6 قانا 61- "ةررواأ بس 11ءءاملءا ءا- مسهل ةتحع لتعهءعاملكتم لع همعدطوتتمدتطاتقو

 ونسحستست هروجوأتم الغ ذص همومءمدصتم - 716ءءم/ءا هآ-ااأب - 71ءءلماءا ءا-آءالعرب - 71 ءعللعا

 61- جارورتع - 71ءءابطءأ ءآ- هاا» بس 21 ءءاللعءا ءآ-ةاأ - ل21 هءاللءا اءلالأ» هآ-050لا7 ح

 11ه ءا/ءأا هآ-اطم]رور» سس ل1 ءعا]ءأ هل-عمقن - 1316عم7ءأا ه]-دةرمنرو - 11 ءءالعا ءامقءا 9-6

 مع 6] - :ءاأرارنوأا - 11هءاعا [مل]ب»ءأ ةآرعت١ا» هآ- لعنمأو لأ هآ - :معاعنررإ ج 1016عل7عأ 0710

 ةةاةنمأ - 11هءاباءا هل - 1 فركاوب - 11 عابلعأ لأ 171161 لةرنام] 5 1٠١ ع. لع ماتتع - 8

 61 "ايار - 81ءعالعا ا٠ءلارغا» ءا-عآر عز لينال ارم بس 71ه عالءأ :مءدةزرأو ها-هاة نارا س 11 ءعمأءا

 10 هل-]رممع - 171هعاءأا هآ-مة ]العا سس 71ءءاراعا هاد[ ارهاق ب لل هءعاللعا ةاار ةلراقاع ءأ-ا اأو

 غيل

 711 ءعاراعأا همر" ل]ب هلو ستستتعا ةععتسلتس»ا هرتتصتمصعسس 11ضمموعجولازه - 716ءمآءأ ددع" ا

 عق- ملمةزرما ب 731ءعمم76م ةتمع لتمدوامتم لع ذتقو لع نستطاتق دهمعلتعم جعوجمطس ءدعماودنهتع

 ينمحومت ا - 11 هءا7ءأ ١ ءمانشروأ ؟ل-هاركاأ - 11 ءعابلعا عمو زج ءآد» اع ب 171 هعلقعأ ءآسالمتاا -
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 خنمزملا كيكلا للع ةلاقم ةيرلا ىلا ةلونلا ةلاقم اينوبب اعدي ئذلا راقعلا ةلاقم.. لوبلا ةلاقم

 ةلاقم غمشلا ةلاقم ىلابدكا رهبدت ةلاقم عردعب ىبصلا جالع ةخلاقم نسغنعلا عاطقنا ةلاقم

 رزجوم فقلا ىبآل ةحصلا ظفح ةلاقم ايسملبا ةلاقم نسواليا ةلاقم .ىرعلا ةلاقم باذلا

 باحلا نم ىصقتسم ناويحلا عفانم ناكدلا جاهنم نايبلا لاهنم ةّدام بطلا راتخ كشرم

 نينح لئاسم عفانملا طقل راتكم ىروصنم رويطلا عفانم ىنغم سوفنلا حوفم ىوبنلا 5

 طارقب اياصو ىنوناقلا زيجو سانلا عفانم ءاضعالا عفانم

 بيبطلا ”ميقاربا نب لح رازجلا نبال رقفلا بط دو ريبكلا سفورل طارقي بط ب“

 6. ةنس لبق ىقوتملا ىقيوفالا

 معلص ىبنلا بط ملع دبا

 قالو [7.] ةنس قوثملا ىلاهفصالا هللا ىبع نب دمحا ميعن ىال ىوينلا بط مدع 10

 216 ءم761 ل - هعمل“ ذ. ء. لتمدوامتكتم 0ع مامصسغم دعاتعج 8:نقزرع لذعاو - 711ءء7عا هدم

 ل15ه عمامكتم لع ل عزام عطغعسسمتأتق ذص رمدتاسموعع - 716ءام7ءأ 2767 7650-67 0-67 وردم مل ع

 ل16 عم761 نا“ هآ-1 عدم رو ع 11ه عا7عأ 2717 ءآ-ععطف نمم»هم ذ. ه. لتهدهاحتتم 0ع عدسلم

 مدعم ءمتلعموزح همرععمام ب 71ءعم7ء/ هتكع لتددواملتم لع مءوعملتك معدعومهسةطسق

 11664161 ©]- آرمريبترج عا بس 116 عل761 ءآ- 0دجانط بس 216 ءل7ءأ ةكع ةتعوةامتتم 0ع عده ( هت" هب

 دنلمنع هجمعأ) ب 71ءءا76أ 2714245 1١ تي لع ذلعو ب 171ءءل7ءأا ة7عسمفرو - 11ةءم7ءا ةنعع

 لزددومأمكم لع هدهتاهلع هفمكعت سله ةسعام»ع 181:- ؟همو/ - 11لاع ح 11مل ع

 1101/1" ©1-7آآ] 31161# - 111147 ه7 -ةءبرابس - ةلضلاز] ه7- 001جم ل 71ه"

 11-61 عمار بس 1711008-10 رمق ءآ-اةأآط» هاد عال عمو سس 710 ع»ةأب ءادوراو س 01: علسن ع5

 116ه“ 67 -1هراور» ل 111مووعتو»# 2101/1“ 67 - 1: عدن ار 171 6ع27 1701: ءيرو»

 11:7 هآ - 00]رأثغ 11د“ مآ - دراريع ع 17 هزأدم هآ- هس س 17ه ءاسأ 80ه".

 7874. آأطط 80و يفخر ددعلت نمد 11 مممععهت عم, ةسعام»ء 1 رو الآهعمم. ح 7873. ["زطط

 ءل- 1 ءدعر سطعلتعتمم عماعطءدسسس معدن, هنعام»ع لاتنعا عع 1اس 1" عم ]1 ءلتعمب

 هتلعم 2م - ءزرععسم»» لتععم ءعغ جماع دمصتتت 400 (ذدع. 25. ةكسع. 1009) 00.

 7876. 11د خطط ءل-معطت. 31علنعتمد معممط عاق ع.

 7877. ظا- ذطط ك1 - ل ءط ءرعزر سعلاتمف معمرطعأتععو 0ع نسح ةعتمدوسمأ قلقاع 10

 راوون»» قكاتدعا عني 4ط0ه1]هل 1/51 و [دصمم 430 (ذمع. 3. 0ع6. 1038) رممءماتق] لح

17 



1032 

 ىطويسلا ىمحرلا دبع نيدلا لالجلو 08 ةنس قونملا ىرفغتسملا دمحم نب رفعج سابعلا

 نونف ةثالك ىلع بوم وهو خلا اهقلخ سفن لك ىطعأ ىذلا هلل ديحلا هلوا 311 ةنس قوتنا

 ىنسحلا وبا بنكو ضارمالا جالع ىف ثلاثلا ةيدغالاو ةيودالا ىق ىنثلا بطلا كعاوق ىف لوالا

 ىبأو اضيأ هعمج :ىروباسينلا بيبحلاو هيلع ةلمتشم ةلاسر .نوماملل ءاضرلا ىسوم نب. ىلع

 بيهيدح ىب ككلملا دكيعو ىنسلا

 نيجاعلاو ةبرشالاو ةبعطالا خبط ملع حج

 ةفلاضملا ةجرمالا بسحب ةعفانلا ةذيذللا ةمعطالا بيكرت ةيفيك هب فرعي ملع ومو

 عورف نم وهو ريخأتلاو ميدقتلاو تقولاو نزولا ةهج نم خيناوكلا تابكرم بيكارت ةيقكر

 ةمعطالا خيط ريغ بطلا

 تاقبطلا ملع دا

 هنباب خماس قوخلأ ىراينالا لود د نكولا كديع تاكربلأ أ نيدلا لامكل ءابدالا تاقيط الخ

 لاا 1مل لمكم» عر 1101 موت»عل 710:1هعابرا"ةىر ةمصم 432 (دمع. 11.١ هعمام 1040 )

 رسمته ح لء]/-ج0ل-047:: 46 ل-ء7-م]ر»مت» كم4, هسصم 911 (ةصع. 4. كادص. 1505) 105(انتلقر

 تيراتك ائطورع زأج ةمعتمتغ: طمس 12م, وسن تتتكتم ةمتسمع ةيقتم 0عاتغ آهملم]عس ءاع.ر ءاذم (نعق

 مرععتعم تمممدتطتق ءيغر يسمضست مسمع 0ع درمعاتعتممع ططصلخسعمات5رو ةععاتصلم لع دسعلتعةح

 ردعصمأته ء حاتئسعماتم و, (هناتخ لع مممعطتق كسعدصلتق ههنا - كانتا رععمتا 4ك: ظوتن 54

 101-111, ونخ 11هتجننو (مدعامطتس ذكءطتمدتغ العدد ةعواسس عانت مصاص عصا عناط بح 1771654

 1غ, نحن لع ءعدلعس مع بال عونا - 1ةرو-عاوورب# ح هه ىلط0ل-ءا-»ءل17 ظعرا طلمطفاب

 7878. [1 رد (مهطاعط ءا-دغازس ع(. قةرعس كطمقو مماتقصمع5 عا ءءاتوسهاأت ممتقه0 1

 [آ1وعع ءقأ هه هجقر ناقه 210 هكطهطتص لسا عطس هع دهكلتسس منو عطر قتل ل[ 0301

 رمسعأمأع يرصمممعصلمدحتس , ءغ مدعم مدعلت عديصعمتام ءمرصممستلم ةذاه ءمدصرعسعضلأ ءممصم5علأتتتكر

 نغ ممصقتتق , (ءةرصراتق هأغ مجعععمطاتتم و هع نم ةلتح مدتسقو دلتق ةعتتق سنا أعم0ه ةاتهأو

 ممداتلعم(. 15ءعمومام كطمصتس ءمععلمدع طقعع دمع ه0 لمع ماتممم صعلتعاممع ةععتصلمسمق

 ررمرع(] معا.

 7879. ]11د ءا-غمهطج عن(. 1هعنتمسم ءلقققأانلال١

 7880. 1حطوعمغ عل-ه0لهطقر ءاومدعق مطتلم1هعمرصتست , ةسعام»ع لك ءت7امأ - تل - 4

 ااا و»عزابأ لاا - ما -"ه«]بتسمت 176: 1!1هاءهبرت» ءأ ليوامت"ةر دسصمم 577 (امع. 8. لسص. 1179)

10 
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 هامس ىومحلا توقايو ءابلالا ةعزن دامس همجح رغص عم نيرخاتملاو نيمكقتملا نيب عماج وهو

 متاخ ىقأ ىتسبلا] نابح نبال ةيناهفصالا تاقبط بما  ءابدالا مجحم هلو ءابطالا داشرا

 ان ٠ ةيإ نالعلاب :تيرصالا  كاقيظ قيد د [ ن2 ةهدسر قوغملا 'نيتعلا قايح نياةدمحب
 نيحلا ففوم خيشلل ءابنالا نويعب ىمسملا ءابطالا تاقبط بدا“ 51 ةنس وتلا ىطويسلا ىجرلا

 ليقو نايح نب دواد] لجلج نبالو نيعلا ىف ىتأي 11 ةنس تام هعبيصأ نأ نب مساق نب دجحأ
 ديمحا نب ىعاص مساقلا ننال ممالا تاقيط همم“ [ىسلدنالا بيبطلا ىسح نب ناميلس

 ءادب ءايلوالا تاقبط هدد» نس قوتملا ىرغملا دبعس قالو ةنس قوتملا ىطرقلا ىضاقلا

 ةنس قوتملا] نقلملا نبا نيدلا برس حيشلل ءايلوالا تاقبط بدا ىراصنالا بويأ ىاب هنم

 تاقبط منه ىطويسلل نيينايبلا تاقبط نمي كلكلا ريونث ىف ىطويسلا هكذ [ه*

 ىنعتلا :تاقبط بحآا 4“ ةنس تام راجنلا ىبال فبس نيرطانلا ةفحتب ىمسملا نيعباتلا

 ردمرنطانم. آنععغ طنع !انطععو عما هل- 41288 ةمععتمأادعر ؟0ه]هسستسع م3255 عقأر مطتلم-

 1هعمو مرتولك ءغ ةعتلمرتم (عصممرعتم ىمز هصعاتس "عععمقعأ. 8دعتغاع» 7”هعنا ظل مبسمتم# ]ذاطعمتت

 1:10 ءآ- ه1 265 يدسسجمسدتغر 1[عصوتتع /110ه]زءر» ءآ- 00له]6 ءلتلتك ح 7881. 1 دطدعمأ

 15-581 ط قص 17: عغو ءادمدعد متعمصس 11طتماعاسم 15كدطقم ءعدعتسس و ةتتعام»ع | ك]1 11

 للو]ءمتروت» عل 1 ءيمك»سق 80512 ] , ؟هلعم ظاد» ظةطغت» لتعأام [ عع دممم 354 (ذصع. 7. كهصن 965)

 صمرعاتم]. - 7882. 1! جعطوعذغ ءا- ه5 611ر1 دو ءكهقدعع ءمضصتتصر وتت 0ع مين سمعتمتتق 20أ

 ءغ رستم ظصلمتس ءةمادلتتطاتكق ةعتمد ءعدصغو ةستعام» ع لءاع] - ءل- 011: 450- هل -ه]ت7 هت 01/1/18

 دصمم 911 (ةصع. 4. لاتص. 1505) م10. - 7883. 1ةطدعذغ ءع]- ج(غ1ططقر ءلوقذعف

 رمعلتعمردست 07/77 ء7- تيز46 ةمكعتمامعو دتع(مدمت تق هطعتلعا» 110:مهرا د ءل- 011: مل ]ع0

 12 عزا (0 51: 16د: ىف 0:ءنلفم]ر دمصم 668 (ذمع. 31. كحستع. 1269) دجم»طتمر 0ع زانق 0261©

 [زنئ نعد مقلق: ؟10عدطدع - ءهغ 181: لوآ]6/ |[ 1)هنمت:0 8ءر» 11«: هتك عر هغ هلتخ لتعتساب 7

 ل هر ط1مدمت: 4047258 اآعلتعم ]. ح 7884. 'ل'دطدعذغ ع] - هدرت عرتر ء]وقذعق ههالقطتتلتو

 ةسعامرتطسخ كات [عاوضر» كك 420 8 ءر» كىبسعل ةكدلتعع (نه»ادطعممأو حصصم ... 2201610 ل أ

 فاد هف4 11ه عار»ةافو ةسمم . . . دممدانم. ع 7885. '1!' حط دعذأ عل -ةس]1 قو ءاومقعم ةقمعأم-

 مس. ![دتعسم» ذطأخ طغ دط قلقتع ]نورا لبنوؤو*:. ح 7886. 1 ةطوعذغ عا-ةس]آأت عر ءاهقععد

 ةدصعامجتسس , هج عام ع ذطعتاعا 52د عل-0: طا -ءار»و1[مععاضت, [دممم 804 (ذصع. 11. تسع. 1401)

 دسمعام ] , نأ هدرا ذه 1 ءننمأ» ءا-]ارهلم] مهند ع 7887. '1' دحطوعذغ عآا-ط ءيذمآ1 راهي

 ءلوهدعم عطعغمرتسو ةتعام»ع هور(. ع 7888. 1 جطوعقأ ع1 -غةطاقمسر مفعم عمدتتلر ه3

 بست معمرطعأعمفع ةوعلتكق دتكع جعوسملت طاق متع عصتمأو نت ءندل ؟10ءععمصأوب جتعام»ع 187-6771“.

 دمصمم 643 (مع. 29. الآدتم 1245) دصمءعامم. آرئطعع ةدلسس 0'1]ن/عأ ها: عامة مرهع هع آت 0ع

 نم دتمرعد لل عطتست ءةواللا اح 7889. 1'جطم ءّنغ 81- '[!' طول عطتر ءكآومدعف. ؟'ه]وبصعم ءكقققاتلا)
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 ىتتاوح نع ةرابع ىهو ةيلالجلا تاقبط 0ك. ىونسالا ليق دفلا مضض كلكم ىف ىوسودلا

 ىأودلا دعسا نب بيكم نيدلا لالج اهيتك عئاطملا حرش ةيشاحو دكيركتلل ديدحلا حرش

 دولا رركتو هل اًباوج ىنزارهشلا ىنيدلا ردص ريم ىلع آذر ىرخا دعب رم ]1.١0[ ةذس قوتملا

 طاقحلا تاقيط فكنا نانكلا تاقيلح 731 هد ريفشا كلذأو أراوم نيفرطلا نم باوجكلاو

 5 م هذطخا 6 خنس ىوتملا طظفاحلا ىدذلا كيحاأ ند ليكحام ىيحلا سمدت دللا كبع نال

 رج نبأ ظفاحلل نيدلجلا ىفو لصضقملا نبا عمجو اضيا هيف غابدلا نبا فتصو ريبكلا مختيرأت

 ليذو ىمعذلا ههنا ىطويسلا نيحلا لالج صكلو موأ* نس قوتملا ىلالقسعلا ىلع د لييدأ

 ىبحلا ىقنل ظافأل تاقيط ليذو خلا لوجاف معذأ ىذلا هلل دكيدأ هلوا هدعب ءاج نم هيلع

 رح نبأ خببق ركذ م1. خمس ىوتملا ىهشاهلا لييكام نبا كيحكم ركب لأ ىكملا نكد نبأ --ا

 10 دمد## ماماللو داصلا ىف رم روكذملا ىعاص نبال ةمكلمل ناوصب ىمسملا ءامكلل تاقبط بك“

 هد 1747ءآاخ قلو عم# دماعوجهتل 1/51:2128 ةععلمدتأ مص مودزاتتط. -ح 7890. 11- '!'دطدعذغأ

 آكظ 1-1 ء18117 عار كومقعق لء7/41-ع041-0هدكتملللع ك1 عدت عدصأاتت طلق عامدذدع 30 ءومحتت اقل

 انطرأ 2عرمم0 همك عا عامدددع د0 ءمرصصعساممتسم دس للا - ]]16178* , (تتهق لءآ4آ- ءل-

 110ه متست»تءل ظعرن ىلقثهمل 12ءملماغر ةمصم [908 (ذمع. 7. لدا. 1502)] رصمعطتسكو 10عصات لعدم

 ةعكمستار نأ معةممسكد 2 ل114“ ذهل" - هل - لأ ه1 نهمغ مءللتكح مءعمادتعأ.  ]ععممصكتس مط

 ناعموتع جلع ععمدعتم لحس عن معاماجطتتت عقأ هةدعومتتك جاويتع 1([عتت»و عا طقصع هط

 ةسمددس زآل1ع نطتلطتق ةصصماختت. - 7891. 1'حطدعذأ ءآ]-زذس ٌةطر هلقفذعق [3ع220111112.

 7892. 1 حطوعؤغ ءاد- طم 11 ةغدو هلوقدعم ءةمدختتسو نعان1 انكنلم 20لثا ةصع] هتان عتاتلأو 21161015

 5 كاع قلطلمآ]ع] كار عتتع- هلع لان 1101 ميست»ءل 1 ءزن ىلآتسعل 1)ءءآبعات# 11ةلطلت و ةصتم 8

 مع. 13. ةكمدن. 1347) مممزناتمو ناتأ عده ءدع طلقأمدتد مجهز مرن ء>لععممسزا. 106 ززدلعصس ةععمقتأ

 117: - ء1لءانان ام عأر , ءا مدكتناع» 12: - ءآرسو]/هل1:01:17 ءوه ءمل1 ءوتغ , هت آ1ةطتم 11: ةظلعز» لارتنء4

 13 هنن مىآلغ م4 دءم]م16, حصصم 852 (تصع. 7. 01ه[. 1443) مدمتنةمتتق رو لم ؟01نتستمه ؟همصععققأا. ع

 لما -ءل- لل كمبرتاخ دصعاتمر»د اتطعت 102هء7ءاقأ ذم ءمتغمرسعم ينطصاضمحتكاو أ نتنأ 705[ كلل

 معمععمسأو عمد ذص هممعملتعع ج6)0010. 1ظكمتكمرسع زكه ةصعامتا: آردسك ])عمو وتت طعم ءعلعأد

 مررزمةزوةدارسع ىمماعراأ اع. مصمم (]دقدعم طلدطاجمدحتس ءهفمصاتسصتتقكتا 1ع 6 - «0- 07: لق عزا

 "10 11/16 م آو( 13 ءاب» 171ه]رمتست» عل ظعت» 1101 مست»عل 15 ضمغو دمصم 890 (ذمع. 185. كحص

 10 1485) 1201انانق و, (انأ أص جممعمل1 نع 187 876"انت 0121261110186. 7893. '!' د طق ءّذأ

 ء]ل -طهلعمسس هو ءكممدعف مطتلمةهدطمتحسا ىذعصكتن ءل- [/ملوسعأ ةصكعتمأدعر ةسعامت"ع 187: 500

 امنلمغمو دتغ زص ]زغعرتجه ه5م40 ؟10عملسب ءقأل طلع زتكلعس هةعتجستأ آ[سقسص 107760



5 

1925 

 ريزولل ءابطالاو موجنلا باحتاو ءامكحلا تاقيطو خيراوتلا ىف اضيأ هم ةنس تام ىناتسرهشلا

 ىدنزالا عسا نب دللا دبع ةرمج ىأ نبا هريصتخاو 10 ةنس قوتقملا ىطفقلا فسوي نب ىلع

 ىلبنأل ىلعي نا [نيسحلا نب دمحم] نب [ديحم] نيسمخل ىا ىضاقلل ةيلينأملل تاقبط 1

 ىلع تاقيطلا هذه لعج دقو دكدحا ماما بقانم ىف دردْلا بحاص [ه“ ةنس كيهشلا ] ءارفلا

 ىهتناو تافولاو رمعلا ميدقت ىلع امهدعب امو مجكملا فورح ىلع ةيناثلاو ىلوالا تاقيط تيس

 بجر نباب فورعملا محا نب نمحرلا دبع نيدلا نيز خيشلا ليذ مث ها“ ةنس .ىلأ هيف

 كيمحا نب ىسح نب فسوي ةمالعلا ليذا مث 0. ةنس ىلا هيف لخد 040 ةنس قوتملا ىلبنحلا

 نيدلا ىقت خيشلا اصيا هليذو 1 ةنس هفيلأت نم غرف فورحلا ىلع ابتثرم ىسدقملا ىلينكلا

 ىثرقلا مح نب] رداقلا دبع ضيشلا هيف فّتص نم لوا ةيفنحلا تاقيط 15 ملغم نبا

 اًدحا را مو هتبطخ ىف لاق امك ةيفنأل تاقبط ىف ةييضملا رهاوج بحاص [.0 ةنس قوتملا

 مدركلا كدكيع نيدلا بلحق خيشلا دادمابد اهعمجاف نوصخحي دل مهأ مهو انباكتا تاقيبط عمج

 ىلولر»ءدام72, هصصم 543 (ذمع. 29. ل][هعن 1153) مجم طتتتقو ذه 1طآلتفاممتتنف ور ءأ [١ ءماع لك

 136 7” (0هركث8, دممم 646 (ذمع. 26. كمت. 1248) مصممو اذه انطعو 1050241 4

 مع هم"|اط ءآ- »ءمزت» مع ءآ- هلتط54 ةصكوىتمأام. 1[لطسزاتك اتطعخ ءةيتامرسعم 450هل]ه]: 1 عا

 15ه0 قعلنر ؟دلعم 181: كل لمس« لتعطتقر ءلتلتك - 7894. '1حطوعفغ 1-81 هم

 طول(2عءعغو ءادهدعو ظدحمطهاتغسسم , ةنعام»ع (نملطت قلقا ايموعقن | 11ه1ءمستاعل ] علا

 |[ 11ه1:هت»:7:60 1ظءرن- ءاأرمد عز: ] ىلطاع 7672 111- 1ع" طقمطدلتادر [ نسخن ةسصم 526 (ذهع.

 23. المر. 1131) دصمماج تست ةنطتتغ ءغ] همدنتق 2/هزء»"ء0 0ع ءتذعاماتطسع آسصقست 4/7264

 يمرس ممخستا. آتطستتس طسمع ىر (ن]1جققعق “© ذمق عمات 12 5عدع ءاآوقذعق لتقممودتغو 031110

 مرتو ءغ ةععتصلم ج0 هملتمعتس حارطقطءتعتس 01ععقامع ددمغعر ءءاعدع 20 ةصصمقو نعل طانق

 نلق مرتلسمق تحتل هات 2202تلتك دغر عأ ةهتتعام# انقوتتع 20 ةسمعس 513 (ةمع. 14. ةكمع 1119)

 معك عمتك.  (نهداتمسمحتغ ةطعتلعط عفن - هل لأ: ىلآط0- ءآ - "ه]بسمعت» 8ءر: كلابسع# [ظهصطقلتاهو

 لعموم 151: ]عءزعاب لت عامك ءاغدمصم 795 (ذصع. 17. لوو. 1392) مهمطسقر لأ 20 ةصصتنتت 750 (ةطع.

 22. 31د. 1349) مع عمتاو ءأ متع عمت0أ(أةدتسستنتق 77057 8ع: ططهدمت» ا ءرو لات ءفل 116600

 [لهمطدلتكم زكمر هغ ]!نغئعدحتس ه١لتصعسس ةعوسع عامر ءغ ةطقم]إطتغ ةمصم 871 (ذمع. 13. ثنو

 1466 ), زغعصسوتع هةطعتلعط 1 هع[ق - هل - لأ: هور: 21هز):]. - 7895. '!'ةطوعقغ 1ظ1-

 آ[هص ع1( ءغر ءكممدعم طدمعظادستسس.  ظمستنعرو نمأ 0ع 1آ[دمعظاتم ةعئتمستغ, ظنتغ ظطعتلعط

 ك4آطل- ءآ- قلق" [ 8 ءدو ا1ه]ءمستسعا (00"ءوارقر] انطعخ ل1 - ل عمال“ 1100114-111 عءأ لأ 1هطععأا

 17 - 11ه: ورعا هسعام», |[ ةمصم 775 (ذمع. 23. كسص. 1373) ممعطستتق ]: 03غ ءةمتس ذمه

 ممهعاجكطمصسع: اللعع دلطس 101 وست كمقوعق ةقدععا ضن همم6هنهت1: 011ةعتغر نحت م8

 ىدممأ ءءمصكتس دمصتس عمق. طظهه ىف]1ءعنغ هلز دق ه ةطعتلعط ©0018 - ءل- 01: كال - ؟آ- ع"
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 اًريثك اًثيش راصغ ىنيدراملا ىلع نسحلا .قاو ىبسلا نسحلا قاو ىراضبلا ءالعلا ناو ىلحلا
 دجم خيشلا نأ ءاملعلا صعب طخب نامجلا مظن شماه ىفو ةيهقفلا 252200000

 اذحو اليلق هيلع داز هنكل ركني ال رصتخم وهف رداقلا كبع ظفاحلا تاقبط رصتخا ىيدلا

 اقياولظفا خور مساق“ عقحف ..عراوتنا لج“ اليلع هلا يكلذا لاعب قوي دارا ىاسقدااا بز | ىلع لكلا

 5 ديح ْىد ميباربأ قامقد بأ هفنصو مابك خس تام ءاننلا 3 2 امك مجارننلا جاذ 2اس اًرصتخخ#

 لبيع ىقربخأو اهملع فقأ مل نيدحلا ىققنا لاق [ ةمفاولا ] ةاقرم ةايدل 72:1 ذم قوتملا 0

 بيسبد قامقد نبأ نىكتماش نينكسن اينم هدنع نأ ركسعلا ىضاق نيدلا بطق ند مدوكلا

 كلذ نع باوجناب بلوطن ىفاشلا مامالا ىلع عنشا طخ هطخ اهيف جو هنال تاقبطلا هذه

 ىيدلا لالج ىضاقلا هرزعف ىسلبارطلا دالوأ دنع باتك نم هلقن هثأ ركذف ىضاقلا سلكم ىف

 10 قولا ىنزاروشلا ىداباز ورهفلا بوقعي نب ليد رهاط وبا ىيحلا ليو خيبشلاو ل بوضلاب

 ند ليد نيدلا بلطق عمجو مد كف وتلا ىنيعلا لى د دوم“ ىنيدلا رد ىضاقلاو ملأ خمسا

 1101 ءاة , لاه م/م , 4ك! رمععتت» كهآآف ا للان | مععتت كلن 110 ةلن118 , دغ ةطهع صادق

 امج مطتخستس عغ معضاتتم لا1101عدضنست هل .لتقءعملصسس دكتلتتتال  طتتتط عاتق  ؟انللاتل 33[

 دآدعوذمت همععنم ملم1عت» ءقل-زمممت» د دلع عسملهتس 0هءغم جلقءعع مدس 1ععن طمع: هطعتلعط

 ,71هز0-ءل- الغ: (ناهههعد آلةلانأا لطل- ءل- لق" ذم يتغمسسعسم ءمالععتغو وتنمع ةثذصع 0لهطتم

 ءمزكمرسع عدو تحسوسمتا» عل مدتعح 200103غ: هغ طتع ؟تعو ةط 12عبمع ةعلتععغو دال طقعع

 5 ممصهتعت مدتتعاةدتسسه 0 عنك. - 1[1هعع ز1]1ع. - "الخس (عئق» 1 علت (011:50ع/14, دسحم 9

 نمع. 185. الدت. 1474) مممضسسقو ءهمدصم عجلت ههصعععقتا 147 167-61 ةسر دع دس اتاععد

 قزءطسص قار ةصقعسم ص و عا ط8: 101 منع 15 ]ارر» طعن ]101 مي:7:0 طتماأمدتهتناتتم ةعاتتزت 01,

 هصصم 8309 (دمع. 418. لسص. 1406) ددمدندتتقو [ذطصست ءلتلتغ لا - 71ءما | 2/- 17” يروا ]

 مقععترمامتل و وعنعتت 16076 - ءل- 04 منصوتتمهتل ؟10555ع للعلا. ةلادتسعسو هنو 401-61-1

 اء (ه18- ءل- ل لملعدع ععملاطتق لدنم هع ءزانك ءةدععدماو طقطعمع رجع ءعمملمضعم [ععلات

 لازء 12 نييمع نه طقق (ن]دهدعم قلمتستتدنع دكللتعاتق ءدغر نسمصتحسلم ذطق !10عتق ءزدق ددقماتت

 معمق زصكعمتعاددطكعو نسم اتعمتأو» لع طصقسم 87/2 ]10ءدغتق هك. نه 2ععاتق دان 0ممع

 رت هع رايسعممعاو تكتل همدنحت» ]00166 يتمم عاستن , ةلطست هع 1هعتس ءدع اتطعو جمل 611605

 10 710507هو/1 لعومدتكم ةسصقأتسدع ععةممسلتا. هم لتعغم (0ةقطخ 2ء/م47- عل - لف يبس ؟:عاطعل

 مدعم سدزسع ؟ءرتاطععمعت ءا انس مععءعععت ة؟مصزأعأ لسقدتا - ممم هاطعتلعاط 11ه70 -ءل- لأ

 كانا 11“ 11ه عل طعنا 7 هع 1" سنطاعل# كان” ممقر ةمصم 8517 (ذمع. 23. اطاهتع

 1414) سمدعاسعق ل (0ةلطت ظعل» - ءل- لأ: ل1 هنا طع ملات»عا #لقنغو ةصصم 855 (ةصفع

 3. 1!ءطس 1451) ممرادتتق -- (01ب - ءلل- لف: 11ه متنت» ءل آظعت» ىل7ع- ءل- لأ #1161 , نددت
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 اهديدجت ددص  ىاناك مث هبتك عم ىرتحا رق تادلجم غبرا ىف اًباتك ىكملا نيدلا ءالع

 ىف .نابعالا .تايفو دهامسو ئسوسرطلا ىلع نب .ميعازبا :ىيدلا مجان هيف تفنصو 411. ةنس قزوتو

 مظن هايس. دطخب هنم ثلاثلاو لوالا كّلجْلا ىلع انققو لوقا هه. ةنس تام نامعنلا بعذم

 ىف ةيلعلا»فرغلا ,كامس ؛اياتك كلذ ى.ىماشلا ىنسح نب فحسا نولوط نبا فئصو نامل

 ثلت ىف [كمحم نب] دكيحم اجأ نبا نيدلا سمش عمجو ىتايس امك ةيفنكلا مجارت

 زذاعلا نبك ىبز) نيكولا ا ئقنل ءاجا زن يدلنا لتتا  ىأأ سيف رمع نب دمحم فلاو تادلج“

 ومو داجاو ىواف ةيفنكلا مجارت هيف عمج اًريبك اًباتك كلذ ىف فّتصو ا!..» ةنس تام ىرصملا

 همثا هنامز ىلا هحعب نمو فداقشلا لاجر هيف جزدا ىأرلا لما مجارت ىف ةفلوملا بتكلا لجا

 قى لاك ةنابكا ىدابسوا 0 نسا قونو ةيفيكلا" مجلارت ١ ىأا ةينسلا ثاعبط هامسو 11“ نس

 قعس ىلوملا هلآ ظرق 137 ةنسأ بجر ىف اهب ضاق ومو 'ةينوق' ةنيدمب هفيلأت مت هر

 نبع ئلوملاو ءايزكزا ىلوهلاو هذاز ىوج'  ىلوملاو ىدننا ةجاوكب فورعملا ىيدلا

 اتطخبتص ءملل ءععزغ نسمهغمم»» >:01هسسصتصتطاتس مرسم عطعمماتست و نسأل ممقأعم نتن هعاععضقق اتطستق

 1مععملزم لعاعاطتك ق6.  (نسم عم دم ]تاتو غمس ءمدصمممعد0ل0م هععسمداطتق ءةةةعارو هطتتأ

 ممصم 990 (مع 26. لدص. 1582) + را رو-ءل- لأ: 10 ]قت» عم كلغ 1 هسدائعقرو ةصصم 8

 (ذمعم. 25. اطلعع. 1356) مدمرعاطتتتقو ءهكزانك !خطعع 17 كه هبرأوا ءا- هزراتن لا نهلعامأب ]ل1 - ]هدانا

 امدعرت ماوه عقال -  ؟1لتدصتتق أمقأت ؟ه]ستتعال مالأتلا1111 أ اعطاتتتلال 31110115 1181011 22

 أ ل ماعت» ءأ -رقمدبونت» ذمكعت مام ح لطم ][رمع عرب طلهعمنا كارو دلعو ل21: 17/17: لت عاتتكو

 بيزانك !ذطعع 1/- (؟1,مد"هرك ]لا - ل 1أرءا لا اء" 701 - 8لهدعركرعا ذمكعتماتك عقار ادغ ذصلتد

 لنععاطت» - هعسو- ءل- لا: 1ظا1: قكزأع 2101 متست» ءل | عدد /1101ءمتست»ء0] و ونحت اهتح ؟0ه]سدتستسد

 «والءوزأ - 3101 مدرب: ءل عدن »هم هعورم5 لع ىايعيسم-عل-0ة3 وست 0ع ءدلعس مع ةععتموتع

 "1كحس ؟ءعمنغ 1 هعبق - هل - لأ: كاد: قل آا- ءآ- هلق» 2108و همصم 1005 (ذهمع. 15. ةكسع.ي 1596)

 ررمنادحتقو واتأ دههعستنت» ]1نطدحتس فسر مخاتتغو تطأ 11دصعاتغمصتس طاموعهماتمم كلا ءوعتغو ددغ

 (طعمدتسستدس .ةوعععوتست» ممعمضعأ.  طلنع انطعع مهعقأ(وماتمدز سسق ءىغ زماعع ةعئلصأم 0ع تاق

 [كدمءطمامستس مانمصتع ةععامتمستسس. 40 لل0ل1لزغ ءاتحتس عمو ذص 727 - ه/مءمنع اهسنلمغمد ءغ نأ

 معمق زل1ود جل هس نقوانع (ءةررمابق ؟1>عاتصأاو ءأ ةهمصم 993 (ذمع. 24. آز) عع. 1585) حطقماستأ

 آاطسم و لع نيم ذماعد ةيطاتلطسق لتعم ساهطتطتعو 2/7 1 هلهعاا 77/ - اذ ءناأزعا لا 1اس

 11/ - 11ه وألف رعا ذمعهعتممتغ ءغدمصم 10053 (ذمع. 15. ةكسع. 1596) هطتتغع 4كل ةصعس طقعع

 طقطعأ: (نهدصصموتغم اتطعأ جطقماسعو ءقغذم هعطع (نتمتعهي ءكتزانق ل00عد طدتغو مديعم5ء 11 ءا

 هصصأ 989 .(ذمع. ري. 1"ءطر. 1581)زو - هغ ميعامطعرد ؟لكانتنا !1هملتطتتق ءعابل ععدصأ 12

 ذونل- هل - لأ: , مدلعوم 1؟1ه]© 1 ءنلغ لتعادم , الآهلله لايغقتلعاب , 81ظهلله 2همممجةرف4, 1مل

15 1 
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 مامالا انباصتا تاقيط عمجو رهاوجلا شماوه ىف ةنكحش نبا لاق ىراصنالا وحا ىلوملاو ىنغلا

 ناو سحدنهملا كلا كيع نيحلا حالبص مامالا 0 ىدنسلا نيدلا دامع ةيبش نب دوعسم

 ىلوملا عمجو ةيفنكلا بهذم ىلع اذه اهنامز ىلا هلايئاو فئداقشلا لاجر هبلاغو لوقا فاس

 ع

 أدب ريماشملا هيف بتك ةقبط نيرشعو ىدحا ىلع ارصتخم [ىنانكلا نبا] هللا وما ىب ىلع

 5 نب اللا دبع نيدلا حالصلو خلا نيملاعلا بر هلل محلا هلوا اشاي لامك نباب مقخو مامالاب

 تاقيط 01 151 خنس تام ىيلكلا ميعاربأ خيشال رصخخمو 71 ةنس تام سحنهملا دمحم

 لحا نيدلا نيزل صاوخلا تاقبط م20 (ىلاع نارورنه هيفو] ىلاعلاو ىطويسلل نيطاطخلا

 دمحلا هلوأ فورحلا ىلع نميلا خياشم هيف ركذ مث“ ةنس ىيفوتملا ىفنحلا ىديبزلا ىحأ نبا

 حجاج نب ملسمو طابخ ند :فياخل ةاورلا تافقيط 1 خلا بعاوملا لبودكاب لضفتملا هلل

 10 ةباحصلا هيف عمج هيف فتسص ام مظعا اذع هباتكو 1. ةنس تام ىرصيلا ىردهزلا دعس نب دمتتو

 كلا - ءأ - عارمت»ةر 1١ه1]د ل/ت»ءل لباد". اظطد» ئلينارسع ذص عامددته دممععتسهلتطاتق 0

 ]طلا- ل عمم": (نهل1عوتغر ةمودتغو ءآمممعم ةمعلمصس ممداعمتس [آصقص ل1168” 8 ءرب ك1 ءنانم

 ال1710 - ءلل- لأر؛ ىكندلغر هه اسكس ه1 ع- هلل لق: قكلطللما]ع] 6 ءمدصعاتج أ آلان: ك5ناةع. ثذغ

 سمز هد طمصبنس ةعضمأمدسنل موتك ؟لضم5 ةمآ1م5ذ ذم //- 5/ءعممع ءغ طتسؤاتق ائطاتأ هر عمل 1 علطسق

 سكوتع 20 طمع ممداضتست (عيسرراتق ةععسصلتس [1آدص عدس ل15رباتمحتس !دبلقأغمس بنصاتس عام

 آماله ل/غ ظعري ظسهلاعل | 1اننن- ءا- اموسميرم] سر عملتطسسر وننمل ذكو ةصعترتغ: آطهتتق آم

 ميسم لمضحس لمصصتمم ءاعبر ءمصععقةتا لم ؟تعاتسأات تصمم ءاممذعس لتعتمسسمر تطأ تع ال1 نفاع مستسسأ

 ممععمهعصاتتع. آمعررتغ هط طصقسم للا, 81هتنؤرم ءه لعوتمتغ ذص لاد» 1غءسفلعمعانم. ةطستلتج

 نورس معسلته ءلتلعستسا ةذم/ماي-عل-ل1: لطلعأ/هلر ظعتا 71ه]بميجتنعلأ (ت ءمدصمعاعهم نت تلتقط 9

 (زمع. 28. ةكسع. 1367) رسمءطسق عقار عا هةطعتلعط 1طن (لف» 1هلءاغر نسخن ةصصم 956 (ذهع.

 30. لوص. 1549) هطتزت - 7896. '1'حطدعذغ ءاآ- اعط ةهغغةقغاصر ءلمهذع5 ءدلطتعرةهصلطمةاتطو

 جتتعامرتطسق كوبرا: ءغ للغو [تزانم انطع ط1 روء”معء» نيو ةمكتواتم ءقأل. ح 7897. ''جطم ءذأ

 ء«]1 -لعطقتك كهقر ءككمقمدعم م2مععاتاتتل , هتنع[07ع 76ازن- علل - 0411 لأت»:ء0 ظعتا كلابتنءل 7 عاقل

 [1ممعاتامرو همصم 893 (مع. 17. آلءع. 1487) ممعانم. [آهعزرتغ ائطعتنر تطأ هطعتلعطت 1 عررد عم عمقعق

 ةععسصلسص ]ناعمه "عععمةءمطتتلر 1[ه: آطهسق 1)عمو ونتأ ءهمرتامةزق لمصتق طعصع ةهعزأ اع.

 7898. 1حطوعلغأ ءع] - عمدا غر ءكوموعم دمتعمعست» (؟جلل(1هصعق معاع7عصاتاتلللا و 21160151 طانق

 11 /ا/ عنا 1 هبرإرا 1 - 71هن]:: ا ءرا-ءاءعزز ار - 2101 مسننعا ظعتن ذهن ل 270]رد“# 8051" و

 مصصم 230 (ذمع. 18. 83عمأ. 844) ممد»اتمو كّزاتق ]ذطعتت هددصتستت 0ع طقع ع ءهورطرت وهز[

 حسمأ [ةدلستنق ءدغ ءهأ ننتصلععتس ءقمعلاعع ؟هاسسستمم ءمرسم»*:ءطعصسلت(. تطأ ةمعم5 معممطعاهعو

_- 1) 
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 نبا تاقبط. نم :ئقتنملا دعولا زاجناو هل هرصتخو اًدلج“ رشع ةسمخ وحن ءاقلخلو نيعباتلاو

 [ىفنألل] .ىميمتلا نيدلا ىفن ىوملل ةيفنأللا مجارت ىف ةينسلا :تاقبط ىطويسلل ىعس

 تكلل 16 ايف رد يدا لع ةيوتحم عمدتمب ةلزا ىف نكد ل ي.ود ةنس فوك, هلبق .وكشملا

 ناخ .ميلس نب ناخ دارم ناطلسلا مساب رّدصو اهلهج دروملا عسي ال خيرأتلا نفب فاعتت

 امك ةفينح ىأ مامالا بقانم مث اًديغم الامجا مالسلاو ةولصلا هيلع ءىنلا ةريس ث ىنامتعلا

 راعشالا نم مجارتلا ضعب ىف رثكا امبرو فورحلا ىلع ءامسالا بتر ث ةئيضملا رعاوج ىف

 ىف باقلالاو باسنالل اباب دروا هنأ هلوأ ىف ركذو بدالا نم هباتك ولخاي ال نا كلذب سصقو

 ىف ىكبسلا نبأ باحولا دبع ىنيدلا اق ىضاقلا لاق ةيعناشلا تاقيط .1.. باتكلا رخآ

 انال كلذو هنم دارب امل ايواح االفاح اًطوسيم هيف اًباتك انفلا لقف دعبو ىطسولا تاقبط

 هنع ةياورلا تالقو ةقفلا هيلع بلغ ىمم ناك اذاو متالملا هجولا ىلع لجرلا ةمجرت' بعوتست

 هو اعانحرشف ىمظع ةثداح مجارتلا ضع يف .انركذ امبرو تيدح ميرخت ىف انج انلمعا

 طمستت» جقدعع]وم ءغ [كطدلت/ه5 ء]11ععز(. 1لعجد ءزدتكق ءمالمسعس ءلتلتغز ه]لتقتتول114

 1 ]اتص ©] - ممل 67 -1نناععا دست 1طهطمعنا للطن هعهثل دسك ترامس 0/8  ءمدطمكاتتا. بح

 7899. 1-11 ةطدعذغ 9-81[1عم(و عار ءككممدعع ميءاتمقدع 0ع طتموعدجطتتك ؟[هم علا معتتلو

 هسعامرع ا8[آه115 1ع - هل- لف 1سم [ [آدمعاتلد ] ةصتعج ط!ددبادغم عا حصصم 1005 (ذمع.

 145. ةكسع. 1596) دممطنتم. ىط متم مجد عامان مصعتس طقطعأو نتقع ءدرتأو عا ةععاتمم مق ءمماتمسعأ

 جلمم؛ معن مدتطستق نغلتطتق عع ععوجتطسع ماعمم. همععاوسغ طمع طتعغمرتحسر ءدموتتع معقفأتع

 معجتست ةععمأعمر طقسا ]زعم  طعوعررتعسد ممدستصتق كسلادمسأ ل1100 121:1: 17 دن دع ]1 | انا

 01من !دملهغعمسع عتغحسص مممطعأدع ةسسصس داتس نمت لعست 5عل مدئتمسع ءوصض777003 مع55ع-

 وستاكسعو طصص عتسامأعع آ[صقست قللت 1204/6 ذمعتاعمع5 0عععوتطتغ ةتستلت 2000م دغ 10 1هعطتتاا

 هوغذصم رر)- ل عما ]ف» ظل- 11001م4يرءع/. طعتملع ممدصتصه ه0 هملتصسعست حتمطقط ءغَتعتست 0تكممصتأو

 مغ ممصصسللتعق كانه 1ةماععلسسم ءىسضتمسم هداف ددسلاو 1ةمقعتغأو ونتم 14 هةمععاهكتغو نأ !11طعت

 ء]ءودمقمكطسع مطتام]هعتدع لميس ءماتك همو ءدععععأر ءعغ هط تمتاأم هع 0مءععغ د0 ظمعس ]نط

 يرتغ لع ععمعم]هعتتكق هغ قمعممستصتطسق طمصمصق عتق دلادطستست ةةوعي ح 7900. 1 حطدعفأ

 [1- 8 طور( 7 عار هكومدعم ظطقظتخمسست.  (ندلطخ 127-عل-لاف» قلآل-عآ-:مءعارارطنأ 1871:-ءامم ان

 ذم 1]0ةدوزطسم 81ءلتته : 12ءنملع دئععمر ةموتكو ائططتتت عزاتكلعتات ةطكاتتات عنان 011051111115

 حسرم]ستس ءعغ ءمملزمدستص , ونت ءد ءمرصمءطعصلتغو نسمع ذص (مل1 ]خطعم 0ءدزلععدع ممققتمأب

 وسحص0موسنلعل غدد ؟عاولمرتع ؟مكممع 1لمصعج غمادست يسرم] ءععات ؟املستتستاتقو ءأ نتتهه0م طنع

 ءرع عمركتتات دتتتال عم ؟انتأر نحت ةعاعمأتم لاسم ننال لمجتمع 1معادعت ععممأ عغ [مه16(01معم "عاوأهت

 ممسسعمم "ءاتوس دمك ةاملتسسم كنت تالا 18 151: عمأذعجلن5 طنع "ج03 6هصتطتق ممهستتات نق. أل هصطتل-

 ونحرص ذم طقع ءأ ذللح عتغه معا دلتوتمل ههعمتتتم ذغج مهمه تستقر نأ 111م0 ءدعموم ءععرطتتق.

 ع
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 ركذي نأ هيف اهدصاقم مظعا ناكو رداونو معلمو راعشاو تاياكح نع كلذ عم باتكلا لكي

 وأ هيلا ىزرع فيعض هجو وأ اهيلا بهذ ةييرغ هتلاقم ىع هنع انغلب ام لجر لك. ةمجرت ىف

 دارملا لامكتسا فعضي ضرغ اذه نأ مولعمو هنع تركذو هل باتك ى اهركذ ةبرغتسم ةامسم

 ىلع اهانحرشف نيريتك نيب رطانم ترج امبرلو ىيدشلا فشكلاو :كيدملا نمرلا دعب الا هنم

 5 ىلع اًصيرح لزأ ملو بداو هقفو ثتيدح باتك كلذ نوكي نأ تدصق ىلا اهل جأدلاو اههجو

 نم لواف هيف فنص امع ىتكب ةدش عم للعلا ىفشي افنصم هيف دجا ملو باتكلا !ذه لمع

 فص مث ةنس ىفوتملا بيدالا تّدحلا يوطملا ىلع نب رمع صفح وبا مامالا هيف فنص ىنغلب

 ةامس اناتك» [ 5 دنس فوتملا] ىكولفسلا [نامبلس 2 نسم ل ايس يلا ١

 بختنم ىلع تعقو ظفللا يصف ةرابعلا ولح ىنسح باتك ومو بهذملا جويش ركذ ىف بهذللا

 10 رثكاو هدداوف دوعأ ام 15“ ةنس تام حالصلا نب ورمع وبا ظفال مامالا خيشلا هبختناو هنم

 آثم ظهعطتست عقار نأ ائطعسع ممعضهكلممتطاتم و فضصتمتطاتقو للعءانه 1هععاتمس هأغ ؟ةهعلق ممم 03565 عأو

 ءغ 10 دصححتسسع 5معمعاقكلتتانق و 116 10 5115 تكتزانك ل15 ؟ع]1داملق عدل 71016215 عئاتانق 6

 علم عاتأ هت عتلت و نتدست ةستم]ءدعتق هقأر هلع هرتصتمصعتلتل 2101016131 0836 عأ اهطاتأد ءقأر

 مزكع ونسمعقاممعتس ةمسمم]ءصامع عصر نتتهع ذص جاتوتم ءزرادق ]نطعم ءمرصس ءتتت02ةأات 0

 ةيعامرتادكع ةماعع ممدلتكه هلط جلتتع معاععاتتس. 1 سلع جممدعععو طسصع صعتلل ءق5ذعر ناتم هاملت

 عد ننحع م0مزرموزأع كدسصغ نتمنا معرض[ ععءاتمستسع ءىعطتطعملا ةمكتمسعمكدتسو متقت !هدكتست ؟ءةرصمانق

 عم معوعرتمت" معضم ةلصوتأ دعست ةعصساقألم ةصغعمءعلهأ“ 1غ هعناع ةدعرع لت5ونتتتكأ1همعق

 عموما" زمكعع ماسععمر ناقه »هماعع هده 20 معهمدتمس ةذمعاتل دتنانس ؟210ههعات عدنمأمط 501115

 ع6 متمدد نص 10 1ععلستتسص معاعصلد ءقأ ءدع ةطتللم صمقأتم ممممدتأمو دن طلع ]!نطعت تا

 (ممللنممعمور زاده معسل عصاتحتم عا ءا]ععدم(1 معد اتاععمم ءمرصم]ءءاع عانت معالخطتع 11

 طسرنم انطعأ ىدمظءعنعملأت بتمتلتغهكع 0عدزت 0عا1عععامعتو صعع [تطستسس طاتلاتق دعوت عمات أمك عصتو

 ونسأ دممدنطمو5 ةدصمتععأر ونتتهتات؟15 560010ةزكدزصستع هد ةعطصأمأنق عةةعتضر لتت3ع 0ع ءزاتقسملذ

 معاطتق ةمضكرأو ةءعقامععمأ.  طعلستتقر نأ ةهوستلعتس ةعلم رو ونت 0ع طقع صمتعتتم ةعصمستغو انتا

 آسف كاني 11هركك 01ه" طعن ملا: 17101مممدم7: '"لعدلتكتمصهتتتتك  مطتآ]م]1هعاتقو ةصصم

 رسجمعاماتق. 8مم طسمع آسقس /417//هه11ط ىه]ب7 1 ءرن ]1 هيهتتتعا 7 ءتن ك0 عسا 0/14:

 | حصمم 404 (ذمع. 13. لددل. 1013) دم»استق ]و !ذطسصت ه؟لنلتغ 2/7 - 7100جم1رانءا» لأ لدن

 همز ءا-:هلعن]عال مك ىتماتسمو نأ ءآععوصق مغ هع ؟هعطتق لدتا طسق ءأغ لتكءعمعاتم ما عصتتقم

 10 831ءازورتعس ءزانك مدعانعسم دس انطعم ةنصعتن]معت ةعاوعامسس ؟10للو ءا ممانمعو ءزدق ةعاعوتغ هطعتلعط

 غ آسف 11ةلظات لقلاتي ليسمع 8ءم-ء7- 4/47. نمت ةصصم 643 (ذصع. 29. الآول. 1245) هطلت

 6©تحتس نات]لزةدتسددمف طمعع ءمتنمردع ءفيصاتصعأ جلصم(هكتمصعف ع ننحتط دئتتلاح ةادصأ زانق
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 ىف ارصتخم [.0 ةفسا قوتملا] ئربطلا هللا ىبع نب رهاط بيلا وبا ىضاقلا فلا: رق هدناوع

 ديا نب فمع مصاع وبا ريبكلا مامالا فلا .ث ةباكصلا ىم ةعامج هرخآ ىف دع ىفاشلا سلوم

 انيزؤ ا داتجا مجارتلا لوم ارضها ااكتاا-لا ببكآوفو ١ بمارغب , هيفا تاو 0#. :ةنس- قوقملا ىدابعلا

 فدحسا وبأ مالسالا خيش مامالا فلا - هيلع دري ملو [دنم ةرهشلا عضوم ءا] لجيولا مسأ ركذ

 ىيحلا جات خيشلا هليذو لوقا رصتخم اضيأ وهو 51 ةنس قوتملا ىزاريشلا ىلع نب ميعاوبا

 ظفاذل فلا رق تادلكم عبس ىف 402 ةنس تام رعاشلا ىدادغبلا ىاسلا نبا بجنا نب ىلع

 لاق 1*2 ةنس قوتملا ىناجركالا فسوب نب هللا دبع دكمكم وبأ جالصلا ناو ىلاعمسلا نع القن

 خيرات ىنزارهشلا ليكام نب باهولأ دكيع ليكام ىبدأ ىضاقلا تل 7-3 ةيبلع فقا مل اذعو

 ىدتفب فورعملا ىققيبلا مساقلا نأ نب ىلع نسحلا وبا ثّدحلا فلا مث 6.. ةنس قوت ءاهقفلا

 عمج رَث هيلع فقا مل لاق يفاشلا باحتا لذاضف يف ىملالا لداسو هاهم ةنس قوت هدادجا دحا

 رث اضيا هيلعأ فقا مل لاق ها“ ةنس ىقوتو اعومج“ ىدرورهسلا رهاقلا كبع بيجنلا وبا خيشلا

 رستسمله! "لكس ءفمرسو]مةتتغ (نةقطخن ق1: [/ههربرزا 1 لق» عر قطلماامأل 1هنع»ةر [ ةصصم

 405 (ةمع. 2. كدت 1014 ) رصمعاسق ]و : مست معملتطسم» 0ع (عدممدع كمر مهاملتر ه0 كدزدق

 لمعرس مامععم ةمءعلمصبس معمرطعأوع معععممعأل ومع طسمع ةعتمدتغ طصقتس دصسفعماتق مل

 ره وقر ه11ه]ءمب»ت»ءل طعن كات»جعا 46602, ةمصم 458 تسع. 3. آلعع. 1065) هدطتتتكو وانت

 ربعد ممرتوه عا نتالعد ةئطسلتغو هتكأ نما طاموعدمطتحم همتستك فماعدجتغعز ةدعرتع عمتتم همت عم

 مماهغمرتم همرصصعسمرتدغ [ةذعع !وعأر د وسم ةميسمع هءاعطتغتعس ءمصقععتمتق ءعىغلر هسلاح هله

 مع ج00.  ططدنصع هةععدامك ءدأ طصقس .هطغعتلعط - ءاتنهافخس لكم 1:*ةطرمع 18غ 8 ءد» كلل

 كا ق»سقغر هسصم 476 (ذمع. 21. لآلهت. 1083) طممعطتتقر براق !ذطغعع ةزسستلع ءفصحعملتتتت> عقار

 ونسم0و مغ دصتطت 201 قعصلاسس» ءدأر ظطعتلعط 17 - ء0- لا: ل2 عبي لكتازت عا لاندن- ءعاغ

 1]ذموج10/0/8 1طوعاجو جدصصم 674 (ذمع. 27. كس. 1275) دمدموءاطتتتقو هةعماعتط ؟:0]سهستمتطانق

 مماتستتهتت ار ندنت 0054 0ءعلأذ( دل ل7 - ذك ءرري'ةوغ معاتتأا - ءهغ لكان 710 هننتنعا ك50017ه/

 ]ذعر 73ه ل07(. ؟دلعوم ةظاتو- ءامما// لتعاطتق ءأ دصصم 489 (ذمع. 31. 182عع. 1095)

 دمعتك ءكتزدق اذطعسس 5301552 همعوهأ.  ظومغ طسصع (نةلطخ قطتي 1101 متوت»ءا لآ ل-ءا-:معاربآ

 اقعد 1161 مدوترنعا كار" سنو ةهممم 500 (ذمع. 2. 8ءجأ. 1106 ) دممعادتتكو طتقامسضمتد كدعتف-

 يعمق[ غهرتتصل» ةععترقتاو ءغ طسمع ةععدطتق ءقأ '!'عدلتةهدهسسق ل1: 17مم: ]#8 18 عب 47| ءايمفسا

 186814 ع7/6مو ددصسق عع ءزدق دتهز هدرتطسعر دصلعم لجوء لتعأامك عغ حصصم . . . 1101ةتتنكو

 انطسسسوتفع 71” ءومقا 211 - لرسم لا لعلااقا ههااأ 7117 -ك]لأغ دمك عتمستك.  ااءع طمصع هع

 ملتعدع لتعتم . "لكس هطعتاعا ق6: ةسعزأط» قال - ء]- نلبض» همام" هتمء"لغر ةسصمم 503 (ذهع

 17. 026. 1167) سمعاسقو ةج]11هععم ءممعععستاو وسمت مهعاعع ؟تلتعمع مععمأن 1 ظطدصع ةععدأتق
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 دق ناكو هباتك فلاف رداونلاو بئارغلا عمجمو كنارغلاو سداوفلا بر حالصلا ىبا تيشلا ءاج

 هيكن ىبضقف هدوصقم نبببدو هنبب تلاح ةينقلا نكلو هدعد ام اًعمَج ميف عمجاي نأ ىلع مزع

 -_ما
 ةليلق ىماسا دازو ىوونلا فرش نب ىيحي ءايركز وبا مامالا خيشلا هذخأف ةدوسم باتكلاو

 ىكزلا نب فسوي ياجحلا وبا ظفاحلا هضيب ارث( ةدوسشم' باتكلاو# 11 ةنسإو اضيا"تاموإ اح

 5 حبرش نباو ىنزملا ركذ اوبقعا ةتلثلا نأ بجكلا نمو 5“ ةنس قوتملا ىزملا نمحرلا دبع

 عامسلا هب قوطي نيذلا ىيروهشملا نم ةعامجو غابصلا نباو نيمركلا ماماو ىرخطصالاو

 ىفوتو مخ ةنس غرفو شيطاب ىب هللا ةبع نب ليعمسا ىيدلا دامع خيشلا كلكم نيكريسللا

 3 ام ةرثك ىلع اضيا بعوتسم وهو هنتاي ىف صخش هرصتخاو هيلع فقا مل لاق 155 ةنس

 اًطسوتمو اًريغصو اريبك كلذ ىف روكذملا ىكبسلا ىبا نيدلا لت ىضاقلا فنص لوقا [ىهتنا]

 5 عيجأ راصصف
0 

 عاوذأ 032 لفاح باتك وو بأ اخذ دمب ىوتو تاقيطلا هذم 3 روكذم ىو هلاو موملأ خلوادنلا

 هدأ 165 -ء7عم1ن], نحت مدعاع» ءاععمس جدلصمماداتممعم دتاتلعم ءأ ةئنمعتلمعع5 معماتلاع ءغ لتعاتم

 ممجتم ءأ تمزعز5 ءمصععمأتم ]تطستسس ءمسممعتتغو هآ معهممدلتكتسا طقطانعتهغو نغ اطل ءمرتتمتم

 والت عععمغو ممدغ يسحتص هتطتل »ءاتعسم دصهمكلا. ةعامسعا 1؟هطتللل 12165 ءانتتظ عا 72070 8لتت

 زماععبممدزا ءغ رصمن(سستق عقال آطنطسسم» معلستق ازمعتز5 يقسم هطغتلعط ءا طآ1صقس م

 761:0( 7 ”هلرررع ظ عت كار عرعر 2 ءيمعتم# معمل قعصلسس كمقععرتأغو هك معظمت1163 [ةطااتللا

 ممرصتسد ج001لنغو ءغ مدعلأع ةصصم 6076 (ذصع. 4. لدتصي 1277) دصمةةانا5 ع5أر كه نأ !ضطعد

 ممتستم لتسعتص لعدزومحطنكص دطحصعسعأا. "ل'دسص 11ةظلت لاا !1ءززا7 7من طعن - ءهاععألف

 5 قال-م]-هأررومت #01 , حسصم 742 (ذمع. 17. لمص. 1341) مممعطنتتك , 11104 بنس ةدعقعتمةلتغز

 مغ رصتستتس عقار وننم0 طأ] (ععه دصعسأامصمعتت> 110611, 1257 ه0" ءاارار 1516/1761 11401

 :1]ر م" م17 كلنا , 1 رد:-ءاد ماا[ يج]رأ عا دصحتل [هتئاتتلل 111:05:الئ1 ط0 0هكئادنل 101ه عامتس 1عاتو نعطاتطأنو 01101"

 ممصتمم دسم عاعطرعدكم ةسصا. 8عوعاع» طمع ةطغتلعط 1770-عل-لأ: ظةد»041] ظعت: 1 61076ه]

 رم 8ءعالءعآرو هصصم 655 (زمع. 19. لكحص. 1255) مم2ةتا05و ةعجامسلا ءأ ةسصم 644 (ةمع.

 19. لآهز. 1246) جطقم]وزغ. 1طحصع نسموتتع آ]تطصتس 1؟10155ع دعوه. كس ةتعام»ع ةلطتتع

 وزسم ىلع نسألمتم لص ءرياامردعم ءمععلغو نحتت ممانم2ع22> عمانتل مدهاعتت نتفع زذطأ !ععدصاتت

 نصلح عمد لمعع ةانلستأ. - [1آدعع ذللعإ. - ةلزام طقعع. هعئممتغ (نةلطخ 107-20-0

 1 -علممل]نغ ممملم ]دتنلهطتق عا حصصم 771 (ذصع. 5. ةثسسع. 1369) 2ك 0هطتتتق 06 طمع 3358دتتات ع0

 40 لزطستست ددهعستتلل و مدتكتاتس ءأغ جعلطسمر دكه دغ طلع هرصصتتتت» هقدر اهدلتتساتق ءقدعأ 0ع طمع

 عومعرتع ةعص مامرخس [ذطعمبخحسم , ان امدع 1هكعطتعز هغ ةمعرنمر لاتتاقءعمصقت]تنت همددعم ذه !1ططلق

 زماعرع طمستمتس متمصاتق طقملتع ؟ءعووصاتطتتق مص 1هكعصطأات7ا152 ءقوعو ننتضظ 1ط طلق ءهلهقةتاتنق

 وس ءمصهرجطتست هز(. 1رئطعع ماعمسف ءعأ ؟همعتتق ل3 ءامزاتست 12 ععامزاتلالل , 1عتكاتتال 1118 أ ا انللو
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 لمح رق اكربت سنمحا دمسا. قمل ل ىفاشلا ىأر. نمب أدب راعشالاو تاياورلاو بئارغلاو رداونلا

 قوتملا نقلملا نباب فورعملا ىلع نب رمع نيدلا يارس فئنصو فورحلا ىلع مث اضيا اكربت

 ىلا ةروحض تارابعب ىفاشلا نمز. نم بعذملا ةلمح تاقيط ىف بقذملا دقعلا هامس هم.“ ةنس

 ىقشمدلا هبهش ىب ل2 نب ركب نأ ندحلا ىقن ىضاقللو ةقبط نيقلثو ةئس ىلع بتر «. ةنس

 نم موجكنلا ةلونمب مهلعجو ءاملعلا ردق عفر ىذلا هلل دمكلا هلوا مما ةنس قوتملا ىدسالا 5

 ليذ هيلعو ةقبط "٠ ىلع هبترو هتفرعم ىلا بلاطلا ٍاقحاو همسا عاش نم هيف ركذو خلا هامسلا

 خيشلا فّتصو م8 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىنيسأل ىقشمدلا هيأ ىب ةرمح ىنيدلا زع فيرتلل

 [«11] خنس هقيلات نم غرف [ ةنس قوتملا ] ىونسالا . نسح نب ميحرلا ديع نيدلا لامج

 ىناقلاو ةضورلاو ريبكلا حرشلا لاجر ىف هلوا نيلصف فرح لك ىف ركذر رايتشالا فورح لع تقرر

 رادنب نب رمع ىسيلفتلا تاقبط نم لقنو نامإل دوقعو ءالضفلا سدالق دامو امهيلع كارلا ىف

 طتق(مسحستسس (عهلتغمسضتتس أ ىعصتمتتتم ععمععطاتمر ءغ زمتغس» !؟هعاتتم ةقأ هط ةئقو ونانأ

 م/مر#6 10ءتسكز طب ةعوتتتشماسع دتر وتتطسخ همدصعس 47264 يع طعمعلت ءاتممتق فيادملدع

 هدسسكقوي طمق ةععلوتطسمكو ننقكتتت همدنعس 7101م0 نأ ءزمجلعم طعصعلتعلمصتف فادسلدع

 ءمتتددمرم عن 0لعتصلع همددتمحماطتع هءاعجن 20 هعلتمعت» ]1(ةعدصتست جلمطقطء(1 أنتن. ع  طموغ

 طتتصع ةعتمس ءحنصأ ذة"( - هل - 01 0ده»» 8ع: للقر هدلعوم 8ظطن- ءآقرس0م/1معع]بت» لتعامك هع همس

 504 (ذمع. 11. ذكسع. 1401) دهمدناتكر ءاتزاتك انطعع ظ/1- 160 717- !11ه0ءوءآرآابع» لإ 11

 /مت:61ء/ ظن1- 21علسآرعط هتكع لع (ن]1دفدتطتع ءمصص دمه عترطتق ءةغر نيت ةععاقمع ي]سستمم

 بيمصغر ه غهصممسعع م/هر416 صلع نكوسع جل ةمستتس 770 (مع. 16. ةكسع. 1368), هغ لتعقمدع

 11هنع6 همرعععاو. طلمممدتطتق عة نص اهتعتسأوه ةعرع كومدوعو - (ةلطن 1هعزن- م0- لأ: كد

 1 ءان» طع قلات»عا عم هانماراعأب 182 هعدآبعلف ق4ععلفر دمصم 851 (ذمع. 19. 8آومن 1447)

 رسمعطسسعر ءانزانك ائطعع ذه ةمعمتغ: آطمسق 10م, نست لتنعمتاهغعس عتسوعمتس 00ءامدتس ةيحتأ

 رجوع (هصوتقمست ةاعالمم ذه معالم ءعمع عولستغ ءاع. 4(نورستص هممجقك ذطأ ءمهو ننماتمل 8011168

 لاسمأنع ءغ معه عدطتتسص عا نسمتت» ه0معصتامصع كا001050 هندسه ءىغر ءغ ]طعس ذم ته06-

 ارتوأماج ءدممدعه لت5ممدتتأ. طظسص ءمومصاتسسمكتأا ةطعضل طعم هل - لأ: 11هسعم 8 عرب ق1

 11 6ءو]رع]ب# لموعد كاطقفظتكمم ةسصم 874 (ذمع. 11. لسلع 1469) دصمحطسصتق - ه8طعتلاعط

 لونا - ءل- لأ: لطف - ءل- ”ءارف» وري ظهعمت» ودعم#, [ةمصم 772 (ذمع. 20. 3دل. 1370)

 رسممتستتق] و وانأ همس مدت مصعست ممم [769 (ذمع. 28. كسع. 1367)] ةطوماعتغ ءأ ةععدصلاس

 ازئئدق دلمطمطعان 0لتئئاضطستغ. هنموتلتم ائ(عتع لسحق علنغ 5هععالمصعقو لتنقق0111 1101 11105

 ذه 201 - قاروسلم ظل1- 16 ءآالا» كان ذس 111- 1! هل]رمت ]دتنلهتم» >عععدقعأو ممواععتم» ءعمهر وست اللتق

 ة0للعملت ددصع آطتطعع 0610 ءق-ركملأعأأ مع 0هأل ءآ- زوسك 1مكعتماتق ءقأر أ ة1ع[01

 راسه ع (ن|هقدتطسق 0م 8 8ه:0مي» ر هنلعم 26ر05 01غ ءغدصسمم 672 (ذمع. 18. لدل.
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 انرصع يف بيرق تاقيطلا معا وهو لاق ىونسالا لبق هفلا مخض دلكم ىفو #4 ةنس قوتملا

 نمو 88 ةنس وتلا ىلمرلا ىفاشلا نيسح نب دلحا نالسرا نب نيدلا باهش خيشلا عمجو

 نيدلا دامع ءادغلا ىأ] ىقشمدلا ريتك نبالو سوماقلا بحاصل ةيعفرالا تاقرم تافتصملا

 نب دمحم نب ديكم نيدلا بطق ىضاقللو ةيعفاشلا تاقبط ةنس ىوتملا رمع نب. ليعمسا

 5 ىضاق ىنامتعلا ىجرلا دبع نب دمع نيدلا سمشلو اضيا تاقيلط ةنس قوتالا ىرضيبألا سوح

 قوتاملا ةييتق ىباب فورعملا ملسم ىب هللا نبيع ديحم ىال ءارعشلا تاقبط ا. [اضيأ دفص

 باتتكو ةرعاوشلا ءاماو ةراشالاو نامكلا دوقعو نايقعلا :سالقو ' نامزلا ءارعش اهتمو: 0 ةنس

 ءارعشلا يزومناو رهابلاو نامؤلا جزومناو بابلالا فرطو فاسصوالا فادصاو ةرعاومشلاو ءاسنلا

 بلعت مالغب فورعملا دحاولا نبع نب دمد# رمع قالو ةعصانلا رردو ةعلاطلا ةرغلاو نانأل ىنجو

 10 بيبح نب دمدأو [01] ةنس قوتملا ىململ مالس نب مح فنصو [ءارعشلا مجحم *5] ةنس قولا

 هللا دبع سابعلا وباو ا“ خنس ىقوتملا ىرصبلا هيش ىنب رمع كيز وباو 5*1 ةنس ىقوتقلا ىوكنلا

 1273) رسمعطتت "عمءاتتا. ؟؟ها]سسصعمس دسماتاتسب ءقأ عا ةصاع روبن عم# ءقمسرمكتكتتس. طلذع ممداعد

 حعاوأع 1ععع كممدعم ءمرمزمةزددتسمع ةسنصأ - هطقعتاعاط 5767( - هل - لن: ظعت» لثاأت» لاتسعل

 12و 11نوعرب ]عميد7: كطمطتكحم حصصم 844 (ةصع. 2. كددص. 1440) دممتطتتتقو وعآ11 ءاتهتس هه11ةعتا

 طرعوعؤءرنعو يبرسس عصمت: ةمله ةنصغ ةهتماح ءالتأح دط ةهتنعامعع (هنان(ثذ, هتتؤادق طائطعع 71-27” عمم

 477-707/ هكر وا ذمهعتماسك ءوا ح هل لادن ل6 ءاارأ» 12 ةسعماآعا | كانا أر علام لتس نل-ءا-لأ1: لطسدددفنا

 8 عرب 077جم" , همصم ... رسمتنانم حج حج (نةلطن (01-ءل-0: 1101 متاتتعا ظعتن كلوأروتت»ءل لق ءد

 5 71101 مي0:7260 11ءقل]رمب غر حصصم ... جم تمو 01 مده اع (ن1جقمعم كطقظتاهطكتنس همت 011عااتشاو

 هه هةر عرربع- هل- لق: ]11ه مدست»عل ظ عت لطل- ءل- «ه]طدسم» 01مسكدق 2كسلتعع ذه علاعصسمت |. ح

 7901. 1 حط هعذأ ءعآا-عط هدعقر ككمقدعم ممعامستسر جنعافتع لااع ل101 مننتةءعا لكللملاعل

 1ع 110ه: نور دصلعم الا (ماءعنالم لتعام ءا دمصم 272 (ذصع. 18. لكانص. 885) دصمتنطتم. ططنع

 معان صمعمأ مهدعاعععد هرععج هانم وت' اي © - عزرا مرا بس 00180 ©]- ةءعزرارتا بس 0 هل هل زهرا لا

 1-81 ءارار»عإ ب 177 - انا ل07 - ك1 عامايف»ءأ  ج 11 انثط هآ - هةءاع همم ءآ- ثا عاماق*ءأ -ح لخلل“

 0115-67( بس "1س ء1-هاطايآال ب ةطداسسعز هل-هعروفنا ب ]طلا-1ت لرق» ب ةصتسم] ءا-ها0 م74 ب

 لعتنام ءآ-زضف ب 111- 6طرمم»ءا 181 - 1لنمل بس 87 - 82ه ع» لا - ا نمنعا - هأ ك0 عن

 ءا-ءارموت" ار بيده ةستعام» , قلاع 0سم ة1هزيمسعل ظعتن قللال-ءل-:مةلقار ؟دلوو 6 /0|منه

 10 11/م7عل لتعطتك ها مصصم [ 3453 (زصع. 15. فد. 956)]] ممزق عقا. همهم ةعتانمأا 0050 -_

 1و1 عيوتعل عن ىءام» ليستسعو هممم [2314 (ةمع. 7. ذءعربكب 845)] دصمسعاسم ب ل]10/,هترات»ء4ف

 رثعرب 7170847 6مدستنت هت عانقر ةهصسصم 245 (ذصع. 8. فرع. 859) مممدنتتق - لانثع 2عءقل 07707

 رعي ه1 عالالمآر 8مم, همصم 262 (ذهمع. 6. © ءام 875) ممراسخق - لان هاافع قلطلمااعأ
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 فورعملا :ىدزالا يمكم نب هللا ىبع ديلولا وبا فلاو [111] ةنس ىقوتملا ىسايعلا زتعملا نبا

 نبأ نيسحكلا نب بيكم ديعس .وبأ كفتصو ةنس قوتو سلدنا ءارعشل خصاخ ىبطرقلا ىباب

 بحاص هاشنفاش ند رمع ىب دكمكم روصنملا كلملاو د ةنس قوتملا ردز ولأ ميحرلا دبع

 ققوتملا ىنيعلا دمحأ نب دووكم ىنيدلا رحب عمجو 11 ةنس ىقوتملا تاداكم رشع. ىف ةامح

 نيذلا هيف عيمج 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا ركب ىا نب نمحرلا دبع نيدلا لالجو ىهد ةنس

 هل" ةنس تام ىرعاقلا ىكتشبلا ميعاربا نب دمح“ نيدلا ردبو برعلا ءارعش نم مهمالكب متحي

 ةميتبب ىمسملا ىلاعثلا روصنم ىا ىذاكلا مامالاو فباسلا داتسالا باتك ةفلوملا بتكلا نمو

 خيمد باتك لمعت ىزرخابلا نسحلا نب ىلع ىسحلا وبدأ هالتو رصعلا ءارعش ننساكم 3 رهدلا

 ىف رهدلا ةنيز هباتك فّلاو ىريظحلا ىلع نب دعس ىلاعملا وبا هعيتف رصعلا لها ةرصعو رصقلا

 هباتك ًاشناف قاهفصالا بتاكلا دمحم نب كمكم كماح وبا هذعب عبتق رصغعلا ءارعش فئاطل

 رقعج نب ىلع مساقلا نأ فيلأت ةيرصعلا حلملا باتك رق رصعلا لعأ ةديرجو رضقلا ةديرخ

 نيبال ناوريقلا ءارعش يف جيزومنالا باتكو ىوحنلا عاطقلا نباب فورعملا بيدالا ىلقصلا ىدعسلا

 176: -ءارجم*1عععج 48852 دمصم [ 296 (ذصع. 30. عما. 908)] رصمةاناتق - كلان امء10

 410677ه]: ظعري ال101 منوتسعا قلعلفر مدلعوم 1 [-ءعمب"ا088 لتعاطتك ع ةصصم ... 1001تتنتق و قا

 مععتاتمساءعع لع ممعاتم ةضالملسكأدع ةهتموزأ ح للدع هعأل 1101من: 64 13 ءن2- ء]مدءقلا 1 ءتن

 ل60-ع7-«ءابارب ؟[!! يتعسدكوم هصصم 388 (ذمع. 3. لهص. 998) ممعاتتم بج 01-21 ءل17: 10-11106711511

 1711011072220 13 ءرن دمت“ 8 عري كرا فضعأ ]ب معلصسععوج طمتص حا ءعمكتكر ةمصم 617 (ذمع. 8. طآلمعأت

 1220) رصمعطتتتك , كانك هررتك 0عععدم ؟ه]ستستطدعك هومقاهأ حج 8ءلا»- ءل- 01: 111ه لع

 41720 كضن#و حمصسم 855 (ذمع. 3. 1"عطع. 1451 ) ممداتتتتق ل لء77-ع011-0: 40-ع---1

 وري #48 8ءآب» ه0, هسصمم 911 (ذسمع. 4. كصص. 1505) دمطمطتتتقو ونتت1 05 ءمآ11ءوعقأو

 نممصنت» لتعاأو ةماعتت م0عامك ةسدطتسست متم جوت ع010 م0118 - - مغ 18607“ - ءل-

 رله]يموت»ءل ظعي آ1طه]بك» ل ءوارا ]بخ 0مل هممم 831 (ذصع. 29. (0ءام 1497 ) د0دتتق»

 طمخغ طقعع 1ددلقصلسست ءدأ ةعتباسل م12عءءماممتك م؟معععا] ءماته ءغ طصمتست دعماتسدتسنن مه

 1011: 11عام ض58 , 7 ”ءاف»سعا مآ - لم]»» ل د»ء]زممقو د]رممت"ع ءل- هم» همدصتسحاتتت.  [ططسصع

 ةععسأت هدصاأ 47 7]ممعم7 مل عتب - ءا/رمدمت: ظاطابمت غو نست [!ذطتححتست 11/6)1آ تأ - 081“ 72

 ؟]و»ءأ هلآ هآ]- هدر» مصمم مداتتأ ح لارج ءاآ# الهن0 عت ل 188هلسق"ةى يح ]تططاتسمت 27أ

 ها - له“ لأ 71ءايبزإل د]رمم"اع ءه]- معب» ءلتلتأ - : لادع آل دقا 11ه]ععستتنعاأ ا عرج لآ 0| م1760

 1ظ؟/ مام ظعهتطه ب نحت اتطسسس 0"10[1عا ءآ- همم“ همع لعسألعأ مآ هآ- مدم» همصلععلأ ب

 كات ءاعقت» ملغ اظعب» لملم" كمل ىف ءلبتا]خ ططتلم1]ه وحك ر هلكم ةاج-ءاعمتاف" تعوم لن ءانق

 لتعطتكو تزسق اذطعع 27- 71017 107 - 4و"ةنعا ذمهوترمامه ءعقأ ح هانز, 1غءدقتع, ونمت ]نطتخست

19 1 
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 رت ربزعلا دبع نب ةيمأ تلصلا وبا ميكحلا رصعلا ءارعش ىف هفنص ةقيدحلا بانك رث فيشر

 ءارعش ىف ىنميلا نوديز نب ىلع ىنسحلا قنا نب ةرامع هفنص بانكو ىونزغلل رورسلا رس بانك

 حرش باتكو ىلقعلا نورشب ىبال رصعلا لها لضافال رثنلاو مظنلا ىف راتخملا باتكو ةرضع

 تام ىديمكلا هركذ ىسلدنالا ةعيبر ىب نامثعل سلدنالاب ءرعشلا تاقبط 01 "' ةيمدلا

 5 لوحفو رغايلاو اياوزلا ايابخو اهتاقلعتمو ةديرخلاو ةميتيلاو عرابلا اهنمو 1. ةنس نم اًبيرق

 نب دمحم هللا ىبع نال نيعباتلاو ةباحصلا تاقبط ب. ةقيدحلاو روغلاو رردلاو ءارعشلا

 رشع ةسمخ ىف هنامز ىلا اًلوأ بنك ا. ةنس قوتملا ىدقاولا بتاك ىرصبلا ىرعهزلا دعس

 ظفاذل ىنايفصالا فحسا نب دم هللا ىبع نأ هدنم ىبالو كلذ ىم رغصا هبختنا رف اذلج“

 نساو ةباصالاو باعيتسالا هيفو ىقناهقصالا ىسوم وبا هليذ 5 ةنس تام ةباكصلا ءامسا ىف

 10 ىقتنملا دعولا زاجنا هامسو دعس نبا تاقيط ىطويسلا رصتخاو فلالا ىف اهلك رم ةباغلا

 11/1 - 1771167 ل 51/001" 111- (نهن"هنمارنا ءهلخلتأا سح 1]1- 11هطنر» كطدثادوملا 01ه طعن

 4ك 6-ءا- هعفسر عه1 ]ذططتسص 27604عم/ لع ممعاتك دعوسملتطاتق ةععتودزأ - ( مهم: ءمأو كدقاتك

 ]نطورن ىقرع» ء/عمسو» ةمهعصماتك قا ح. نه عر 47:1 ععمه7: ل8 1611 7268011 7 6742و

 نسأ !ئزطسسص لع ممعاته دعوتملتطانق ءلنلتأ - طا: 8ءد] كة ع1, ىزاته ]ذطعع 722/4

 6/-17:0/:// 147“ لآ 67 - 1نهادتتا» مع ءآ - :هلسن“ ]8 هك 00117 ه7 هل معب» ةصكعأ ماتتق قا. 1ةعاعنعو

 (نمرستصس عصا متناتك ذه هراتق 2)1نءا ءهل- مدت ءكمدستصسعت 7 08جصلتم عقأا ع 7902. !' ةطوعذخ

 ءا]-ةطموعف طتخعأ] كم لهل سعر ءكممدعم ممعامسضستسس ةصلمل تك عطمالاتلل , 311601ع 01/1111 13

 5 18عام ليساعد كقكمعو ةصصتتس 310 (ذمع. 1. لآكدت. 922) مطمتاان0و ءاتزاتق !ئطعاتسص

 ادسلمأ. طع مععاتصعسأا 10/- ظ م»ن' س ظل - 7” ءافرنعا حج ة8/1- 16107106ا - أ همعكقر لاتقع

 طمرحتسس !نطعمتخمسس ةردرعملتععع ببماتمعمغن - 18ه ءآ- عماير( -ج لا- 8 (لرا» - 1

 مآ - ءارمم»اي -ح 1-78/1)م,» عرب - 18/1- 6 [رمرمعرب بج 81آ- 1 «لن عما. ح 7903. 'ا'ةطدعمغ ءآ-

 هوطقط عع ع عاد( ةطاغمر ءاوهدعم ةمعامستس مائ0هردطعأامع عا طماضتتس ةققعع]ةتانتلل و 01:1[3211طانق

 لات 4611ه 11ه]روتنت» عل عرب كه' ل 7مل ممر": ]17 يعافلال كذعتطهم دمصصم 230 (ةهع

 اه. معو, 844) مممرع(سمو ونتأ مساس ونن1ه0لععتس ؟:ه]مسستصتطاتق عد لعقعتمةلغر 0186 5011

 جهل جمعاونعتط ةسمهتط 0عوعئتطعسلجح ءعدصاأب "لكتسص مم16012[1 ءمرتنت» ةع]ععامو لص هراتق دطتمانق

 ىووععمدزأ - لكل كقطلما]عأب 71ه1ءعيدبسوا ظورب ]1 ]ءمع ]1 ؟مافاق آظلا- آظللأاتر ن1 5و 7

 821ءبساءأب لتعم كا حصصم 395 (ذصع. 18. 00عام 1004) دسمعطتمو نطل 0ع ةمعلمتتتس م10همطعأتع

 ممدصتصتطاتق ةععممت(أ. 1ظطصع انطسسص كاب قلرعم ةيلمم ةستممتك 1طدع معراتسعمأا ةهتراه

 10 77- 1ءا؛ مم - -/]1  ]مارا - لعمل مل-عافطعار لع وندتطتتكص هدصصتطاتق ذص ]انغععح 77/7

 لتوطسست هنأ. هويرروا# (0]دمععع لام كم'لأ لص ءمتامسعم ءمعوتأ 1:](ه: ءأ-:ممثأ هآ- دنا 6غ
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 ةعرز وبدأ لف خباطتتسملا ضايرلا ىو ىسوطلا دمكم ركي نا ىضاقللو دعس نبا تاقبط نم

 ةنام نع معلص ,هللا لوسر. .ضبق هيصخحي نمو لاقف. معلص هللا :لوسر تيدح, ةلمج» نع ظفاحلا
 اوعمس نياو اوناك نبأ هالو هل ليقف عمسو هنع ىور نمم ةباحصلا نم اقلا رشع ةعيراو فلا

 هنم عمسو هأر لك عادولا ذَحح دعم دهش نمو بارعالا نم امهنيب امو ةكمو ةنيدملا لما لاق

 مث ىلوالا ةبقعلا باحتا رت ةشبحلا ةرجاهم مث ةودنلا راد باكصا مث ةعبرالا ءافلخلاك ةكمب

 نيب ركع ىم مث ناوضرلا ةعيب لها رت ةيبيدكلاو ردب نيب نولوالا نورجاهملا مث ةيناثلا

 يف معلص هللا ٍلوسر اوأر نيذلا لافطالاو نايبصلا رت حتفلا ”ةملسم رت ةكم حتفو ةيبيدحلا

 ةباغلا ىسا باتك اهبعواو عساو باب ليصفتلاو لامجالا ىلع مهركذ نا مث عادولا ةح ىفو حتغلا

 ةباحصلا نيب رجش ىف هيف هتياكح سالصلا نبأ هيلع باع دقو باعيتسالا باتك رث ريثالا ىبال

 مكاكلا مهلعجو ةخباكصلا تاقيط دلع 5 فلذدخاو ] نيتدحملا نيد رابخالا نع هنياورو

 هرج: 1هامعفا ]اد هكم'0 ذمهعتمامس لس ءأ (ةلطخ قكلدي 88عام 11ه]رعست»عا لعق ع آه

 همعمع ظلا- 1؟ رولا 111- 71هء/ءامطعا مهم دماسع اطقعع.  قاتع 2مم آخا -11ةقاع لع ةسسصتسم

 ملت غعمصتسم مئنرط عال ءدعمسسس 1ماعضهعحاأسع: ستر امودتأر ءمه مرسم: أهطتأ# 1[1هطسأأ !1ععواتق

 لرعز كمعلاعع عمطتسس وسهاتم0ءعلسص دصتاتك همعامرتتل ر نتتت ءزاتق نط معانا ةعتصأ كانت عانع

 حسن: عمم.  (ندصص هطأ طن ؟متقدعمع عا تطأ معمرط ءامجص ةتللوعتسدعمأ ةصاعع عم عمم عام : 11علت-

 معمقعم ور 1مونتا و ءأ 01ءاعاعدمأ ءا كعوطععو نست نماعع ناضج وتتع طمضاتس نجعل 1628321103,

 ءأ نست كد عم معععورت مهعلممعتسم ؟21عللعتمصتم ؟عععصتسغو سددت 510 نصا هرم صعق عا 2019 ءالاتما

 "آد 1'عدلز6هصهعتمو لتعتغ ذم 0نملععزرب كومدع5 لتحتلتو نسقماتلال معلقات 22[ 8005

 مقدععامضصتس يقماتمعأو ونت 81ءاعلعمع ىلع [كلمسصتعمسس جسرا عدت ةمفار تغ ونهاتم» اطفالك هعو

 وننم5د ةععدأت ةيصغ ةمعات كمدرصستق ممعتلتا - ممم كططوتازطا زم اعدم 11جطعمعأ 0020113 11115388 -

 عمو - ةمعلأل لسسصكز هعدصسلأا معاسأ معمرع 4ءمام ءلنات ح هغ روس مز نتتهمسلأ دععان نت لأذ لح تقلل من1

 مماسأ ماع مانعصمس 2607 ءدق عت ءأ 110062[ عمجعمج ان ععرتتماأ ع نت لاتكز تعتهملادتس 101 نه[ ةكتتتلا

 زنا ععممصعطومأ ت نحت 1ماعع مدنعممت» 1100 عئطتوتدع ءا 381ءلعاعمع ءدعرسعمهأ مم علا ان عفان

 ونأ 31ءاعاعد ءئمسعمحتح ظلعس جسر] رت ديمأ ع زادك عمعق ءأغ زماذمأءذر نحت 1[ععمطتس لأ ؟ةمتتتلا

 1لعحتصغ ببسص ا1ءلعاعع هعمسعمم_ عامر ءعغتص معمعومتمهاتممع ؟:2]ء0نغنلمصتق. 1' كمنص 05

 كاتستس هر عا مدعكتق مع ةزصعات]ه5 مومام5و مععوودعأ. -  ل[دغعملو هععأع ءعقأ ءمرأ مدلك ذة تسمي

 ءغ اتطعع طعصتص كممدتسس ةجيسماتكةتستتع ءقأ 4500 ءآ- جامطعا ةلط ةطاتن- ءامل]رأ» ءلتاتتق أ

 حصص !ذطعع 2/-[و(4 48 , ويسعد 187-ء7ع6مم]: دما علمتم ذكر ععوأ مجهراعت مقتله أ ةهط علل , قنا

 لع ءممطمو» عدله طماع عمعزوم5 معمرطعإزعمو 1ةمعتغ عا مء]وللمصسعتتل عمزاتتلل , 0126 18167

 ممل( همدعمو ءععمععستسأ. | طلع ءنعع كاوطتتتسا 064 طتتتتت علو (019ةقلتتتلل 50610111717 مرممأط عأهعو
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 ىزاريشلا مح ىيدلا ردص ريم ةيشاح نع ةرابع ةيردصلا تاقيط 1 [ةقبط رشع ىتنثأ

 اقنأ هركذ رم امك ةيلالجلا تاقبط ةلباقم يف علاطملا حرشو كيرجتلل ديحجلا مرش ىلع

 عام خنس ىقوتملا ىروباسينلا ىملسلا نيسح ىب دمدم نجرلا دبع ىنال ةيفوصلا تاقيط د

 ةيادهلا راثآو ةيالولا راونا مهنم ترهظ ةعامج نع ةرابع ةقبطلا لعجو تاقيط سمخ ىلع بتر

 5 خياشم نم الجر نيرشع ةقيط لك ىف ركذو ىاثالا ىف مهيلا لحري ةبراقتم ةنمزاو ىحاو ىمز ىف

 ىذلا هلل دمحلا هلوا ةنامسمخو سمخ نم رثكا تياشملا ءامسا نم هيفو اهناملعو ةقيرطلا

 نب كمحاو شاقنلا كيعس قالو قبس امك ةينوصلا ىنس هلو يلا هنزع راوذاو هتردق راثآ رهظأ

 راكفالا جقاولو 2 ةنس تام ىذمرتلا ميككلا ىلع نب نمكو 70 نس تام ىوسيلا ىيكم

 ةركذت هيف تافتصملا نمو ه.* ةنس تام ىفاشلا نقلملا ىلع نب رمع يارسللو ماللا ىف ىثأي

 10 نيبلاطلا تاقيط ,44 ةيردلا بكاوكلاو رابخالا عمجمو راونالا حقاولو سنالا تاكقنو ءايلوالا

 11و معجم لسملععتستد ءعوه ءةودع مماطستغ]. -ح 7904. ظ1- 1 حطوعذغ ظ5-1د0217 عاب

 ءكوقوعم همل»-مل- ل٠٠11.  كةتعمتظءدصاتتع طلق عامدددع ه0 ءمرصتس عدامتتتتلل همالانتل ذط 11 طعنت

 1 ءز»40 حج 114 كول" -ءل-لأ 1101 هبجت»عل كت مندع ةعتمامعر أ عامدددع ج0 ءمددتس ةداقتلتتلا)

 ذم اتطسست /716/472*, ونسمع ذ!]عر نك رصملم لذ سصتتق و ءكمققتطاتك لوث/] - ءل- ل11 هجمكاتتا.

 7903. 1 حط وعوؤأغ ظا- ظنك 17 عار كممدعم كسكمتستس 1ص نانتصولا1نع ءه]وقدعق 015 طاتاق انتو

 دتعام»ع قلن 450- ءآ- "ه]بسمت: 11101 هتروت»60 13 عزو 110نءعقز» كذ0/1/ءرردغ []ة عطر ةدسصم 89

 مع. 17. كمر. 1021) مممرعأتم. (ن]1دهدعم حساعتم ءمذ لعمق همدستسمأو نانَتطاتق انضم ه00عصوتتع

 (عردزرمرتع عغ (عصممتطسع طحسلا 1همعع ةمكحتععم معصماتك طصستمو ةدصعات هلله أ 2قداتعتق

 5 لزعءلمصتق همهم عضتسأاو ءغ ه0 نسم5 لم مجتمع (ءعندع اهدعاتطاسم 1ظهعامه ةدصغك ةاتصعتق. آم

 نانمحتزه هلممدع متعتسأت هطعغتلعطمو ءغ متعمس 0هءغم5 طتتوقاتق هرئلتستق تصدت ع772023[, أ 8

 8عطعتاعطمصتسس هل عم ماسع نستسععمسأو نتتتسوتنع عءنعمهعصاتتت. آمعزمتغ !ذطعن زهق: آطرهتتق 1066و

 نأ ؟ءةاتعتزح مماعمتتمع هسهع ءأ طصستمم عامرتمع ميهصت ؟عدام :ع001ل36 ءاع. 1لعت ةتتعام# ءزأ

 ازاطرت 727 - كوررعرب 5-1277: عار لع نسم ةمدح لتعكس ءقا. طلع زنهلعسس ةعضرم ءطاتتتا

 م10 71/- 77م ءعءعارو]ر, -ح لآرجع0 8 عرب 710]/ميروت» ع0 8 ءدعتم#, ةصصم 396 (دمع. 8. 0 عام 1005 )

 رامعامحنو - 1]710م11760 17 هزي ىلا: 11-797 هلف» 1-1171 روةلعنو ةهصصم 235 (ةمع. 20. آل وع. 868)

 رد هرعناننو ب مغ الق( -مل-01: 0م“ 17 عرب ل8 7101عععقنب» كطقطتكمو هصصم 8504 (ةصع. 11. ةحلنف.

 10 1401) رمم>ناستق. طعوعأعسم انطسصس 1رعممعلنأب ءا-هركق م" ى لع ينم لص اذكعتو طرا للععاطتعر هرنعكت

 11م أ ءآ-هنا1ةةر امر 1 هركمأابا عادم طرعمايعأماب هل-هستما“, !1لهزتنت" ءا-ه[ لران» ان للا -ل2 تم ا:

 120-717 منرءعا ]ادنلحصلح ةادصأات - 7906. '!ةدطوعذغ ءال-١-(غة]أ1طتسر ءاهققدعق ةام0160505111و
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 نب ىيحي ئط ىأ ىبال ءاملعلا تاقبط 1.0 هده ةنس قوتملا ىنيسحلا دعسا نب دمحن

 ىدرويبالا كما نب دمحم رفظملا. نال مولعلا تاقبط 0.6 17. ةنس قوتملا ىلحلا ةديج

 ىقشمدلا ريثك ىنب رمع نب ليعمسا ءادغلا قا نيحلا دامع تاقيط 11 كه. ةنس قوتملا

 ا. ةنس ىقوتملا ىوغللا ىنتم نب رمعم ةظديبع ال ناسرفلا تاقبط 1. #7 ةنس تام

 قوتملا ىنادمهلا كلملا دبع نب دكمحن ءايقفلا تاقبط #1 ىطويسلل . .نييضرفلا تاقيط ثأا

 ىالو 2/4 ةنس تام [ىداباز وريفلا فسود نب] ىلع ند ميعاربا ىزاريشلا فدكسا ىنالو هاك ةنس

 دبع :ناووم قالو [80 ةنس قوتملا ىلبنحلا ىدادغيلا :دمحا نب. نسحلا] ءانبلا نب ىلع

 ىضاقللو ىناجرإل فسوي نب هللا دبع محم قالو 1 ةنس قوتملا ىكلاملا بيبح ىب كلملا

 تاقيط ا“ ءاوشع طبخ اهيف طبخ هتيأر دقو هيهش نبا لاق ىفص ىضاق ىنامثعلا نيدلا سمش

 ءاهقف تاقبط 118 تادّلجم عبرأ ىف [ةنس ىفوتملا] ىدع نب متيهلل نيثدخلو ءاهقفلا

 دسعامرع 1110متر: ]طعن ىع'م0ل 105ءز:# ر ةمصم 583 (دصع. 18. كوصي 1192) 1201610. -

 7907. 1" حط دع ذ(غ عا1- ه1 دس هر ءكقمذوم ةتعوطتتات 00ءامزتاتتم و ةانعا0م»ع 157: كان: 1 7 هأنو

 176 17ه: ء20ه 11ه1ء2و همصم 630 (ذصع. 18. 0ع(. 1232) رممرعطنتنو. ع 7908. "1" دطوعقأ

 ء]1- ه]رنردرو ءه]كومدعع 0هءاعهتسمتاتتت و ة0[110>ع 457 !»01هر] ءن* ل10 هترنتت:ءأ 1712 ك0

 م43 خمء»”0غو هصصم 507 (ةصع. 18. لكصص. 1113) مممجاتم. - 7909. '1' حط دعذغ [هدعق0-ع0-ل صو

 لممدعع ةهلئامع ةهط لت 60 - هل لأ: لآ علا ]هد264] طعءر» (0د»ه" ظعت» ]12 ءا]با»» 10 ءودأنعأبو

 نتن هصمم 774 (ذصع. 3. لدلك. 1372) هطلت - 7910. '1ةطدعذغ ع1-1ه:ةةصر 85

 ءويسناكسم , ةعام»ع قلاع 06206 11ه ةردع» 1 ءرو 10/1 مننت:م آطعوتعم]هعم و. ةصصم 210 (ذصع.

 24. كمر. 825) ردمزجطتم. - 7911. [!'جطحعوغ ءع1- 20 ط1وعتصسو ءكوققعم ؟لكمتنتل لاتكأق

 طعمعلئادعتأ مععتغمرحتسو ةمعام»ع زمر(. - 7912. حطو عفغ ءع] - 20 ءةقطقر ءاوقدعق

 قدس مكءعممكس] غمدحتست , دتعامتطحدق ل1101 هت7060# طعن كلان - ءآ-ةرغعآةإع طل ءزنل م8 ةصسم 521 (ةطع

 17. لوص. 1127) دموراطتو - للتي 1: ةرمع 1 هأرأت» 8 عزت للغ [8ءر» ة”«دنر“ك 1س 8402]

 ىزم" سن, دسصم 476 (ذمع. 21. ة[دتع 1083 ) سمعتم بس 4ك]1: لل: 8ءدن- ءاالعتانااع [ 71

 186 مل]1رعأ 86ج#00 1[دمطهلتنموم ةهسصم 471 (ذصع. 14. لصل. 1078) صمتاطتم] - لكا#

 171 مارو ىلا -ء7-ز:ءآزع 8ءرو [ه546 81هلئلكتتمو همصم 239 (صع. 12. لمص. 853) مماته

 راع 110رمتردت»ءل 450 ه/]ه]: 1 دن 775: ل01 (ةلطخت ىعجن-ل- ل111

 لولنعع 8ظدكعل عدمت. 15 هزملط عزب: ؟101 اتطعسم ر ةمودتغرو هغ ةتتعام» متل ةهنعفمسق لذضص 85105

 هعمععج امعزلزاإ - 7913. 1 دهطوعذأ عال-#ه ةطق رع عا-سمطق 00 36غطاصو ءلوقدعق

 زدسمأمدقسل(هرحتنت هغ هلت اتهمه هدحتس , ةتتعام»ع 112/]نعرر» 8ع: ل08, [ةسصم . . . طتم00[5]

 ©نحاسم» ؟ه]سستمو. ح 7814. 1ةهطقعفغ 4هءدطق 5-11: عد عمر هلقفوعم زوم سعمهقاتتلع
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 هءك :ةنس .قوتملا  ىنميلا ىدعجلا ةرمس» ىباب :فورعملا :ىكع نب : رهعل. ىمولا» ءاسووو . معلا

 ىرزملل يمد نب دمحم خيشللو 6 ةنس قوتملا ىقاودلا نامتع ورمع نال ءارقلا تاقبط أد

 اذه ىف بنتك عمجا وعو ما" ةنس ىئوتقملا ةياهنلا ةياغ هارغصو ةظياهنلا هاريكو ىريكو ىرغص

 اًباتك 08. ةنس قوتملا  ىهذلا نمحا نب دمح هللا جبع وبا نيدلا سفش هيف: قنصو عونلا

 5 [0 ةنس قوتملا] ؛قيسحكلا+ ىلع نب ادم ساحل وبا قيزشلا؛ هليذ؛ريبكلا هضورأت "نم اهذخا

 ةقيط ةرشع عبس ىلع وحو 50 ةنس قوتملا ىربطلا كوصلا كيبع نب ميركلا ديع رشعم شالو

 ىلع نب رمع جارسللو ىربطلا فيفعلل ءارقلا تاقبط ىلع ليخلاو فتصملا ىلع ىدفصلا اهأرق

 تاقبط 11 1للكام ىيرشع ىف ىقادمهلا نهحا' ىب“ نسخ ءالعلا قالو م. ةنس تام نقلقلا

 تاما ىرظرقلا نيشقالاب فوزعملا '"ئسوم نب قمخشوأ 11 نس قوتملا قطويسلا نيحلا لالخ باتكلا

 10 ىتونلا ىليبشالا ىديبزلا ىسح ىب دم ركب ىنال ةاحنلاو نييوغللا تاقبط وز« ؟ "زف, ينس

 وركن آن عسيعمعمفت امنت عغ غعصممدتم مدت معاراتللل , جاتعأام7ع 0707 عري ملغ لم'لق 77” عزرنعانتو

 مسلعم 157: كميسمب"« لتعغم ء ةصصم 586 (مع. 8. عطس 1190) صمام. - 7915. 1هطدعفغ

 ع]- يرععقي ءلممدعك 1عءامصتس (هعوصتر جمعامتدتطسخ قلاع لقتال 0ا|ررضكتن لل ءاموتا#ر ةصصو

 444 (زمع. 3. الآمن. 1052) مسم»طنمو عا هطعتلعط 271ه]رميهتسعلا ظعتن ك2له1ءعتست»ء6 ل عع"

 دصمم 833 (ذمع. 30. 8م. 1429) ممعاممو ونت صان ععم (ن]1دهمعع ءلتلتغو وسقمسس دلقز 0عق

 2114 ءلر رستمم»عم 6 نيرعا هل - مفلفورءا دمكستمامع ةمصلتم 1 للع لططعع طسواق ععد عتق

 مسر] ةهتسسم هنا. آلع ذتكلعس ىزيعروع- ءل- لأ: كلاتع لطاملاعأل 81ه[ عتستسعلا ظعتم للتسعا

 ردعءارعلغ, مصمم 748 (ذمع. 13. قرد. 1347 ) مسمءاسقو ]تططاتتت ةعهمكتكو 0انعلل عع 223013

 منعامرتم هععستغ, ييسومع ذطعسك 41 ةرهعارفوفتن لل ه]روتروترنعأ لعتن ىلا 1طل0ععءق712 , |[ ةصسو

 705 (ذصع. 10. 0ع. 1363) صم داتق] , كفصاتستتهتت أ ءان كاان ل10 ءآم» كلا ءا- اعتان» 18 ءنن

 ل80- ء]- ءمررجعل 1هطلع»:, دممم 478 (ذمع. 29. كوع. 1085) دممزاجتتقو ءانزانق ]ضطعع 0عععصت ءأ
 معراعتس ه]ههدعم ءمماتمعأو أ طمع همركعل# ءمجعدتس ةيتعامرع ]عيت  (نممتمتهسمسا (01285عق

 1ععغمدختت» (نهدنقسأ لزكا/- 60- لأ: 1مل عرمت هكتار - هل - لقر» 0 هه» 8 عنا للغ 2101 ععلقلاب

 دصصم 804 (تصع. 11. ةسع. 1401) دممابتتق ب ها ل51 7ه16 1لهعمت» ظعتن كانتضعل لل ءتضاكتاقو

 وندن ءتعزصأت كهلسستمم همدمرمدتتكا. ح 7916. 1" جطوعذغ ء1- 1عم ا غٌةطو ءاهقدعق ةعتطقعتتو

 منعامستطاتق لع/مي7 - ءل- ل1 كمر انو هسصم 911 (صع. 4. لنص. 1505) مما ر ءأن 110/617
 10 8ظعبب ]1يعم (0اغر مملعم لععارا»# لتعام عأ ةحصصم 307 (ذصع. كاتس. 919) 10[:7201. ل

 7917. 1[ حط دعفغ ء1-1ه عط هركز جتم >6 ع1 -ممط ةغر هلهمقعقم ]14د 6عمععدطمتاتمل عا عطقتاع
 مهاتعمستس ب, هسعامستاطدخ لطتن ظواس ه210ه]يميوتسءل هن آل هدمتن 2ءالل# 1511/1, دمصم [9

2 
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 ىف ةاعولا ةيغي كمسو ىلدويسللو ءابلا ىف رم ةغلبلا هيفو [] ةنس قوتملا ىوحنلا' نياحنلا

 ديع نب باهولا دبع فقلا لضافلا كيع هيقفلل تاقبط 116 ةاحنلاو نييوغللا تاقبط

 ىنامتعلا ىضاقلل تاقيذط «»؛41 ٠ ملا خمس اهعمج نم غرش ىذلا ىكسكمسلا ىهيرملا نومحولا

 ىساينالا :ناعربلا ةمجرت ىف ىواضسلا هركذ .. ةنس رخأتم .وهو :ةنس قروقملا قفص .ىضاق

 قوتملا, ندملا دمحم نب .ىلع نب ميعاربا نودلا ناعرب ] نوحرف نبال .ةيكلاملا .تاقيط 1.

 قارقلل يابيدلا ميشوتي ىمسملا هليذو رم بحذملا ءاملع ف بهذملا ٍتابيد هامس [:11 ةنس

 ىسوم نب ضايع ىضاقلتو 5.1 خنس تام كروغ نب دمحم ركب ىنأل نيملكتملا تاقبط 011

 نيدينحملا تاقبط 1“ انتلكتملا رابخا ىنابزر مالو فيس كرادملا بيترن هامتسا ىصخلا

 تاقبط 1 .. 18. ةنس .قوتملا اشاي لامك ىبا ناميلس نب :تمدحا ىوملل ةيقنأل بعذم ىف 0

0 

 ا
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 (ذمع. 11. ثمر. 989)] مدمعنمر 01 05 جهط 4ك: /معمم0 ةصلع ةتكوتتع 20 ءعنقهتت 32عاما علا

 دآ1 هينا - 4:2 1/هترورنا» - [ لآاع لمع كليتضءعل] عدن 1101ءمتوت»:ءل ]له ]نلع  (ةسصتس 33 0و

 ةمصم [338 (زمع. 1. لل. 949)] ممءانم - ءغ امر اا, زانق !ذطعع 8: ىقتوا هل - :مجم61 لا

 1 هنهعنا ءا-10ج]رمتمةورأت» مع هادم ةمكستماتك وام - طلع ذتهلعس ةعتغ انطعت 2-7156

 لع نسم ذم اناععد هع لتعاطاتر» ءىدأاب ع 7918. '1'وط جعقأغو ءه]وقذدعقر ةنعام»ع كدت ةعوصقاتلاو

 ةدطغقلتئسدزسدم لكل - 4011-7 ل80 - ءآ- :مءارارثط 8 ءر> قكطا- ءه]- «ه]دسمت» 18ه" ءقأرت كك عطقعألاب

 ونت ءةصسس ةو11مىععم ةمصم 8607 (ذمع. 26. 8ءمأ. 1462) ءكم]1ععتز6ف - 7919. '!'جطةعقأو

 ءكوقدععر هسنعام»ع 2ل/1- (0/6 201- 01مم 2ملنعع ىور/كعءلعمعتر ةمصم ... 08630, ه3

 مموع حصصتتتس 800 (ذصع. 24. ظءربأ. 1397) متدعتك. آطمسلمغ ءوه هءم7 44م8 ذه ذه 47/]"807ة-

 ه0- 001 ظروا موني - 7920. '1' حطو عؤغع آ1- 81 211 لع1ج عغر كممدعم 81دلأ ]تمنت ر 25605

 لا 11 ء»انتان [806«]رمتن- هل - لأ: 1 ]ف» عرج ك8 عن 11ه]نمتنتتتع0 11ءلعرنخ, ةمصم 79

 (ذمع. 5. 90ع6م 1396) مم(نم]و كانك ائطععو دغ ةسمطج همماهطتتتس ءةأور ةطلسصت 17 - 12847

 1100-11 ء]رآرعآر لآ ه1هترناي ءآسد» مه ]نع معدع دع [عتا. ةطمموعملتحتع 30 ءوه د (007 لأ بيرس ممدتاه

 1 هدوأرأ] 117 - 121607 ذمهعتماه هناي -ح 79921. 1' حط هعذغ ءعال-دصه(غعاع ع1] 1 محامو ءآوققعم

 دمععومطوستعمسصت و ةتعامتطاتق قلاع 8ءاب» لله]ءهبجت»ءل 1 ءدن 1 ءآعر دصصم 406 (ةصع. 21. كانط

 1015) ممعمبو - (ندلانن 11:40] عد 2125© 7” ه1ننءل# , كتتزاتك 1ذطعع 1'ء"145 ت] - :ء07]:

 ا1مكعرتماتق ءعغ ةسنمج ]1ه30ة5 ءوأ - ءعغ 27162085672, ونتتخ 4ك“ هآ -

 ةعترو زا. - 7922. حط دعقأ ع] - سم غعطت لنصر ءكدمذعق ؟تعمرسس ةأاملأأ نادال(

 زاصع ءغ لمعاألتممع ةسسفماتع »تيس مت"تنت 0ع ةععام 1ظآدصءعاحستس , ةتتعام»ع 8[آه115 ل4770 17

 50/ءمررنم: 11: 16م /ممع]ع, ةمصمم 940 (ذمع. 23. صل. 1533) همنمدنانم. - 7923. 1'دطدعقغ
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 ةباحيصلا نمر :ىم .. لس قوتملا ىفاشلا ١ نقلملا ئبأ, ىلعا نب. رمع»نيدلا» يارسل. .نيثدحلا

 ىف رداقلا دبع هركذ اضيا ليذ هيلع هلو ىسلدنالا مساقلا نب ملسم مساقلا قالو هنامز ىلأ

 ةنامممخو فالا ةعبس ركذ لالذل نيسأل نب ىسحل نيربعملا تاقبلط بقاع ١ ةميضملا رعاوجلا

 اًمسق رشع ةسمخ مهلعجو مسقب مهنم اوذخاو ملعلا اذه ىف اًوبرض ىيذلا ريعاشم نم ويعم

 5 ىم سماخلاو ءاهقفلا نم عبارلاو نيعباقلا نم ثلاتلاو ةباحصلا نم ىناتلاو ءايبنالا ىم لوالا

 ىب دا نب] رايجلا دبع ىضاقلل ةلرتعملا تاقبط 010 نيقلوملا نم-سداسلاو نيركذملا

 نيدحلا لالجت نيرسفملا تاقبط 1“ . اًنط [8او ةنس قوتقملا ىدابآدسالا ىادمهلا راي دبع

 10 نابا مما ىم فلالا فركب ةلمسبلا دعب هباتك لوا ىف ًادتبا امريغو ةلبانمل تاقيطو نوحرف نبا

 عز درس مط 0 لذ غطغصر كممدعم هلت م صمت هطانستر هانعامدت طك ذة” - ءل- لا: هه" ظوتن ىلآف
 1دن- ءاسم1]مععاقم» كظطقطتنحم جحصصم 804 (ذمع. 11. ةسع. 1401) رصمعاتم ل 2  (ء22201:ع
 ةوممسسس مدمرطعأوع تموتتع 20 ةدمتم ةعاوأاعسب - هع لات 1ءاعقس 11051 13 ءرن- ءاعاق
 47061:ق8غ, وحن ةججعملتنععس ودموع ءلتلتغر تأ 450-ءا-ءملن» ذه طلاحل ءمدلق»“ لادا هلااقزءا

 نورروأ - 7994.١1 ةطوعذغ عال -دحمدط طت عامر ءلوهقعف ةساععم عاتتللال 501181010111115 2116101:
 1870611 1 ءرا- ءالرموعت» 71/47«,1(12: ونمت ةعراعتس دصستلتق وتنتمععصاأم5 دمرصساهائانتات 121 2501عاعق
 ةمدوسع ز]]نماعتممتسمو معععمكعار وتتك طقصع ةءعلعماتمسس مم1ع55أ ىنصغو عا ه عنتطدتق مع
 موياعو 0101ءعدتسغ. طلق نتطنستغ ءمه ذص وسنس0ءعلس مدتاعقو 08 مرلسلو 121م عاعق
 5و عمره مز مرنم ع مم مطعأتمو ةععمصلا ع معممطعأوع ةمعلتقر (ءعضاتق ءدع طمرتسس ةمعامرتت» ة55ععاتقو

 ويمسح ع لوس كءممخملا عر نيتمكم ء ىتسعم طكلءل ددعسمعتمتس ةهققتلتع ءءعماعمتطاتقو ةعدتام ءدع
 ةنعامرتطابع يضكتمعأات - 7995. [ةهطوعذغ 310-11 :غةمأ11 ةغر ءادقدعق 010 ةمعات ا ةكانتللو
 ويمص ةسعامعو [سغ 10ءادع] , (0هلطخ ك0 - ءآ-زعاارم» [ ظءرن كلاتتعل لق تف 1-40 -]ءاناد#“
 1[ سل 4ع ءلن[ 401, هممم 415 مع. 1ك. لامع. 10924) مدمدعطتسمار ةقان ح 7926. 1 ةطقعمأ
 ءا صنم مق هز عاصر ءلممدعم زماعع مسمي (هعدمترب ةتعامدتطاتخ لء///-ءل-اة1: ملط ا-ءأ-ت” <11
 مميزة, حدمصم 911 (ذصع. 4. لدص. 1505 ) دصمتناتتم و وتنتو انك له [ملنبع ]طعوس لنعاغو 60
 مطقماستغع, [ هن ةامالح 721ه]يعتسرسعا ظقءرن ملغ ظعوتا للن»ءل 12من لن ![هلئلتخغدو ونسن طصعتسم
 رزه مزاز0ع هديفوتطعملتك دمصم 941 مع. 13. كدلم 1534) ةسممدستا“ ةعوأار ةصوستغو 20 طسمع
 و0 ]زطعحسس ءمرصممصعسلس» (ناوهدعج ةط طل - هاومطلق , ا 008 ك1 ه1راعأج , ظن: ل عسب
 ءلتاوقر نه( © ]جفدعمه [آممطدلز(معص هةلتقعونع. 8ههغ 1هدستنلمسس ال هردانمع 1ط2عز““ ةمتعم انطعت
 ونمت م انوه 27 ءغ ستلعس ه همدصتصمع ىف 4/4, أ طصتس اللغ05 20 هعمل معتا)
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 هيف فتصو هسرهفا امك. متي ملو [هيف فنص ام نسحا وهو ىكهتلا فورح ىلع ركذأ مث

 تاجردو كلامملا تاقبط حربا" 16. ةنس قوتملا ىلانكلا هزوكلا دللأ عنص كيعس وبا خيشلا

 ةيناميلسلا عداقولل صوصخ# خيرأت وهو ةنس قوتملا ىييقوتلا لالج [نب] ىفطصا ىكرت كلاسلا

 ةدامثلتو ةقبط نيثلك ىلع الوا بّتري نا دارا هنأ ركذ كيزياب هنبا جورخ ىلا هلوا نم ةينامثعلا

 نب جاهنمل ىسراف ىرصانلا تاقبط ,1. رخآ كلجم ىلا كلامملا ركذ رخآ رث ةجرد نيتسو

 شمتليا ىب هاش دومحم نيدلا رصان تاوزغ ىف هفلا نس ىف وتملا ىلاجركلا جارسب فورعم

 ىوحنلا دربملا ديزي نب دمحم سابعلا وبا هيف فتص نم لوا ةاكنلا تاقبط 15 ىنولعدلا

 قاريسلا نب هللا بع ىب ىسح ديعس وبدأ ل نيدرصبلل صوصخكم وهو اه نس قوتملا

 دوسالا نأ نم عمج 41 ةنس تام ىديبزلا ىسح نب دمحم ركب وباو 4. ةنس ىقوتملا اضيأ

 3 5 اهعمجاو اهعفناو هبهش ىضاق نباو ىدفصلا نيدلا حالص فّاو اًقنأ هركذ رم هنامز ىلا

 نيمدقالا بتك ىف ام عمج هثاف ىطويسلا ركب نا نب ىنمحرلا دبع ىيدلا لالج تاقيط

 جدلدطهطعأت ةنمعت1مو معءععمدع(. 111غ ائطعع هدحصتسصس 0ع طقع عع ءورص مووت( هدندتس م12عقاممأت ةمزطتانق

 يال. طع زتعلعسم دمار عءاتطسخ ةتمدزأ ىهطعتلط قلع هع همن م'ا]هأر 1كسعأب 111018

 ةصصم 980 (ذمع. 14. الآكهت. 1572) رممزدطتتنق. - 7927. '1حطدعذغ عاد عرس ق1]11ع 27

 اد دعدز غ2( عاد رص عدقلتلعو ءكدمدعم معوممضصتست ءهغ ععدلسم دتمستس , ةتعام»ع 2154هركه [ 8 ءن]

 لعال] 1م علق”, ةمصم ... دصم»عطتم. طانمامدتم ةنععلعمر سهع مععت] دعتاعمع ذص معطسم ذسمععت

 هاطتسممتعأ ه .80/عنمم» ععفماتك هط دمتم دكوسع ج0 مءطعااتممعتس ظلتأ 82ه عجق0 1 هسه

 ررزعتغو معصم هع اتطصتس ذم اهتعتمام كممدعم أ (معععمام5 ةععمعتماو ععدلسس 0تكتطسعمع

 ؟01نلمدعز مموأعم عم معوممستس 0ععععماتمدعتس ذم دلتسا ؟هاطسصعم ععوورووجتأا ع 7928. 1' هع

 طوعقغ ظا لل ةقاسأر ءادمهدعم م2" ةءمعر ةسعام»ع 21:14 لمسلم ظلم ؤسكر وست ددلعم

 كر لزعطتم ءىأار ةصمم ... دسمتناتم. 1تقامرتح معدتعمر يسم 0ع ةهيمعلتةمصتطسع طعالتعتع

 الم وثة»- 011-0 11هارر»تغ0 كرب 8ع 17 ءادستعأب ل2 ءآبآعبم# عسحمجستا. ح 7999. '[' دطمءّذأ

 ءعا- ممطقأو ءكممدعع ععمحتستسةألءمضاننللا.  ظعصتسسق ونسأن 0ع طلع هوهتموتغ نع لان ط7

 2/01 متوت»ءل اء 7ءعنل 2لهامب»ءا (عمدصتسحاتعمكر ةصصم 283 (ذمع. 28. لدم. 898) مهمجتتتعب

 نأ مععس] دعا زم ععمست ص ة(1علق 18هقععمفتطاتك "عععمف ءصلتق 1:عععوطتت ودع طسصع 5ع معلما

 كادع ذهغل ظعدمنا عري كطلملاع] 8 ءن-عاوا”لأر دمصم 368 (ذصع. 9. ةطسع. 978) 20تحتق

 كا ها“ 111ه]ءودوتدعا عر طنعمتن 7ءلالغب دمصم 9 (ذمع. 11. ةكمر. 989) 1201138

 نلأ ععمسسم تعمد جط قلقير/معيممل معونع جل ةنحسص جعاونعس لعوعتطتعغ ءغ مهسلم ةماأع

 ادسلحطتع هقأ. طءوعاوموج قه/]ي-ءل-لأ: كهركعلن ها لاو (مل]يغ ه]بم]بطعأب ةهتوك حصا. (1]0ة هع عم

 حيكعس هرهمتستت ن0 ]1ةدزسمهق ءغ مجتمع زودئسقك ءلتلتغ لولأ - هلل - لأ: قآل أ - "مارتن متع ل3 ءلا

 كغ 86ء» كمر(: طتع دئتسص ونسمع ذم ائطستم معوض !اءعودمطتعر ءما1ءعنغ ءغ ذم ةءعماعس

20 
1 



1034 

 ةيبغب لم ايناث هررمتحا 7 ىطسولا وجو دلكم 3 اهصخل 0 تادلكم عيس قى ىعواف

 قوت ةغللا لأ عمج ساكنلا رفعج وباو 75“ ةنس قوتملا ىكملا كيدكملا كيع نب ىقايلا

 نايح وبا ىيدلا ربثا عمجو ىهذلل هرصتختو ةاورلا ءاينا هامس 4 خنس تام [مركالا ىضاقلاب

 نيسحلا ند دمحم هللا دكديع ودأو اتم خس قوت سلدنالا ةاكن ىسادنالا * فسوب ند لليكحام

 كعسأ مند نيد نداسنلا تاقيط 01. نس قوقملا ىخونتلا دوعسم ىد ليضفم جروغلا وداو

 ديد نب دمحا] كبيعس أ ضارعالا نبال كاسنلا تاقبط با" هدو ةنس ىقوتملا ىنيسحلا

 ىطامنالا كمحا نب ىنمحرلا دكبعل نادبح تاقبط 1“ [  نس ىفوتملا ىزغلا دايز نبا

 عم]سستستطاسسق مءعرمهاتت(. "لكسح ءعماغمرسعت ءةدست همم1ععلغ ؟هايستمع ءمرط م1: عاطعصعتم و 120

 نكوددعم معلتمع معهلن دنس(  طلحمع زغعصتست ءعععضمسزا عا عمالمسعس ةصلع ءةدهاقس 2/24

 ء/- م04 همدصتسدكز ا. ورعوم ةععمدععدسأا 4طن طبعا مف 710 ملارل]1] ظعتن 110هأ,هتستسعل

 موتر همصم 443 (دمع. 15. لآهت. 1051) 1201نانك ا 10 - 0 - 01: 4150- ©1- طم ع]نت 1 عدا

 لاا -هآ - ه»ءزأل 1167م, دصسصم 743 (ذصع. 6. لدص. 1342) مدناسدص - كآن لعزم» 1 هاارامعو

 حصصم 338 (ذمع. 1. لصل. 949) مممعطتتتقر ن1 1ةدعموعدمطم5 هما1ععنن ج لات اهيرزةأت

 [عجتءمعيتجمطسع و ةمصمم ... رسمةمتتق ب لوما - ل - 017: لآ: ظعت» 35: (0هركا# | 1166و

 داعم 21- (( ل16 ل71 - 21« ءرس لتعاتك ءآ] ةهسمم 646 (ذمع. 20. كرد. 1248) دضم»طتانقو 003

 انطصسحس لبنا[ ه] - "مهما ةمصكستمةتك. 1ططسصع ./2هءانعا# دص ءماالمسعم» همععان - لااا“ -عل-

 لان 11ه: 11ه]رهت»تتنتءل 17611 7و“ لملم دقو ةصسصم 745 (ذسع. 15. اطآلهت. 1344)

 متم عانق, عن ععدتستس تعمد ةملهآدفعمم5 ءم]]ءعنغ - للتن قلللعلاوعأب 110]متةتننعاأ 13 ءتن-

 ءا]مموءنرو 7” ةرسعرتم |[ ططتلم1هعتق ]و ةصصم 400 (ذمع. 25. كتف. 1009) رتمةاتتتتق - طار

 1لوم 01مم ءن], لط007]ه] 1ءب2 لما/م» (عددصتسهاتعاتكو ةصقم 347 (ذمع. 25. المع. 958)

 120 1:غذنا15 ما 112 /عد"هز 11107/06010117 13 رن 111 ء مث 1 عدنتغ//او هطلت ٠ . . 12201:تما م

 7930. 1 حطدعنغ عا- معودوةطتصر ءلممدعم ععمعم]هوتمامتسم و ةتتعامتع 110ه 15 ءزف

 ملم*ه0 1106ءم»غر دممم 5858 (أمع. 15. لحص. 1192) رصمعطتم. ع 7931. 1! حطمق عذخغ عاد هم وذققلعو

 ءمممعع رمممحعطمسصس طلعو لععوامدضتس , ةتتعامتنع للاي كمثل [ كآرتضعا اعرب ]101 متنت:ءلأ 13 عزا

 ةقرم0 6 1ءمععت] , ؟هلعو طة: - ءام"نلع لتعام |[ ان ةمصم ... دصمتنانم]. - 7932. '!' حطو عقذأ

 [ عود ل نمر, ء]دمدعم طعسلممتعهعر جتعامتنع 4كآ6-0ه] - ”ه]بنرنم): 13 )ا كللآعا 1رران»نلةءا ع
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 دلل ىمكلا هلوأ قوعسم نبا ..ىيشيجحل بالرطسالا ىفيكت..ىف غلآ وهو .فطانملا فيط ك1“

 رق ةهتاخوا نيباب ىلع ةلمتشم فئادخلا ةعون هامسو هحرشو خلا تاومسلا قايطأ لعج ىذلا

 تاقانكلا .رشع ىف ةلاسر ىف ىرخا ,ساوف .فحلا

 ىعيبطلا ملع 1"

 مسجلا ةعوضومو ةيعيبطلا ماسجالا لاوحا نع هيف تحي ملع ومو

 هين" يلاعم نك ليتشم دل "تعا كالا "بمكلا ١ نم" هوا طازقتل ؟ناسنالا" ةعتبط "51م

 ىباب ريهشلا سايلا ئيشلل ىكرت همات تعيبط 1 بيكرت اذ اًممو نادبالا عئابطب لوقلا

 ىضاقلا ىجولا دبع نب فسوبل ئدمخلا لامكلا ف ىدحوالا زارط 1“ ىراصحقالا ىسيع

 بهعذلا زارط .1 اًثيب نيسمخو ةنأم وكن ىف ةديصق وو ةنس ىوتملا ىلأل نيدلا لامك

 زارط نا ها ةنس ىوتملا ىلاعمسلا نيكم نب ميركلا ىيع دعس ىال بلطلا بدا ىف

 ىقوتملا للجرملا [ نب ىكم ] نب رمع نب كمكم نويدلا ردسل |[ تاحشوم ] رعش ناوبد زاولا

 7933. 1 ةهطقع ءا]دس عمات عر همطتعق كمودلمهصكس نتم0 ةصكاصتنس عمطتتط عقأ دص لدنقطتنق
 ةفاعم]هطتخ (ةطساتقو ةهسعامرع لعصماا0 لابو ]11ءوثلل.  آمعمتغ كمن طمسك طعم نست ءمعآمطتس
 هرعلوو 1عغ كاع. "اكححص زدك ءكفرستس ءمامستسست ء0نلتغ 21 هم]عا ءا- ملمع ذصق عال ]أنت 1
 كلنم قرتكم ءغ ممعاسعتممعسد ءمصاتمعأ“. مم 1جعام مم»دع هلمماوعتممعم نتكتلعك هلز ءعلغ ذم

 امدعامأم زم لعععتد 2001 (ددصعسات 1150

 7934. []1رد ع1- عدطأأ. ططوعقتعمي

 [لوعع هدأ هوه لمعطصتممي ذم وده 6ع هقععاتمدتطاسم ءمعممعتسس ماتو مت عمطتسس ةعتاتتتت 5

 هآطز ءءاتتص عه ©01مانق. لح
 7935. 1جطن(مغ ءالدزممذهر فدحكتعو طعصتمتعر ةينعاورتع طتسمودتع. ط1 0نم0ءعلست
 انطرعتع ردم ممكسمتتم ءمغ ءغ لممف لتمد ءماهتمصعم ءمصاتسعأو تطأ لع ءممرمداتنم مداسعتم ةملاتلا
 هغ هو ]وزاعع (عمعاممطتعو طهع ج0 ةاعسعطبسوتس طقمتستمتق معجنتنمعمأ. ع 7536. 1"خطغ54-
 مقس عطر معافكتم لع مهطتعم ةمعععمفر ةسعاممع هةطعتلعط 17ررمع قلع قولةو ؟دلكو 41
 1مم لزونو. - 7937. 11- "زعم 151- ةكسطق لأو مالم ممعانموو دصتعو لع معضاععالممع
 111ه]يمتنت» ءلتعمم ةحسعامرتع 7”ودرر“ 8 عدن لآ ل- عاد هليتسمت» (هللغ ]1[ ءروفآ-عا-لذ: 1101 ءانقر ةصسصم ...
 رممعاسم. 0 مو:406 عمطسم نسنمومهعتمأو همعلأع» معمم ءمصاتمعمق. ع 7938. 1ذعقم
 ءا]- ل عءطعطو هعومس عمات ؟عداته ةسسعاتا» 0ع مهاتممع مععاه ةاتللوعاتنمو 2116607 ذأ
 ىم' ل 450-ء)-] »ارب 18 عزو ]110ه]ميوت»»عل رك عرب عنو ةهمصم 562 (طمع. 28. 0 عام 1166) رهمتاتم. -
 7939. "لذ ءمم ءل-عقمر موماتم هعودستأ معاتمدو. 8رل1معع ةصمتصسس [0هماتعأ طمسسم ءمذءاعدأم
 لمان معامصس , ةسعامرع هول» - ءل- 0 81 ه]بميستسعف 7 عرج 0م“ عع [ 2لعطلق 8ع ] -
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 نيبملعلا زارط 96. رارطلا تاذ هيمسي هناف انيس نبأ ناويد ىم مسالا كلذ خا 11 ةنس

 ىف زارط 1  ةءارقلا ىف رصتخم راشنلا مساق نب رمع ىنيدلا ارسل نيماهفتسالا مكح قى

 اللا دبع نب ليلكلا دبع نب هللا كبع نب دمحم هللا دبع ىا خيشلل زاركلا ظطبض حردل

 ىتأي ىطويسلل ةيفاشلا حرش ىدويراجلا شاوح ىف ىدروزاللا زارط 00 ىسينتلا

 نب ميحرلا دبع] نيحلا لامج مامالا ئيشال ةيهقفلا لداسملا زاغلا ىف لفاحملا زارط 96“

 باهشلل بهذملا ماكحا ىف بهذلملا زارط ,1 ىفاشلا [0 ةنس قوتملا] ىونسالا [ىسح

 قب بذيهملا صيخالت بعذملا زاوط 055 همك خنس تام ىفاشلا ىجيشلا فسويب ىب دا

 ىنيدراملا طيسب فورعملا دمحم نب دمك بيجا عبرلاب لمعلا ىف بهذملا زارط 7 اضيأ

 يف بهذملا زارط 1: . اباب نيسمخو نيتمدقم ىلع بترو هل بلطملا هيف صخل ةلاسر

 شوبكلا ننساكم ىف شوقنملا زاوط 0ك ميهلأ َّق ىنأي بذيهملا تيداحا ىلح مدلكلا

 ءارربم"هززءاو ةصصم 716 (ذصع. 26. الآلم. 1316) مسمدئانمر ونت ةطدلستص ه الاككحسمم 158 مع

 [زاا 1-67 زمهعتموأم ةعوستتقأا. - 7940. 'ل'1عخم ءع] - 11[ دم عاصر ؟عقاتق همت

 لمعاعت ممتكتسل مدنعاتمسد 0ع مءعودلتك لدمستسس 1هاع 20 عماتماتتتل و 015[3101ع الف” - هلأ - 0171: 017101

 1[ ءرو (0مىوة:» ١ ءدابعا م“.  (نمهسمعسلتسمست 0ع كغعو ءمردصتعمت. -ح 7941. ''ل1عممر ؟ءداتق

 مرععمود.  (نمرصتس عمامستتك ذم ]لتطستس 0ع بتعدصلم ةستست جعومتط1لتصعو ةنتعام»ع هطغتلعط لقب

 قااما]مأ 710ه]رمتوت»#ءل ظعتا كالمآ]عأ طعون لط0-ء] -زعأل] ظوت» كطلمااعلب "1مم د

 7942. 11 - 1" 1 عمم ك1 - طهماتلا ع2 01و >عقاتق مطعاتمعد ءيوصعم. (ة1هدذدع د لجعل هل

 فىرستص عمامساسس دس امرأ مص د معان هيتماص علتنغقع. ؟10ع ةصلقم. - 7943. 112

 ءا- سس عط غ111] هعممس عداتنل ات عاتلال م7: عطاحتاتص 0ع يسم عقاتمصتطانم لاتعت لن علق دعست عرسان قو

 همعامسع هطعتلعط ءغ طقس لعن (7-عل-011: | كط0-ءا-«ه]بك» ظعت» 11«دهمتن] 7751:ءم# ظاطقتاهم

 [ةصصم 772 (ذمع. 26. لسل. 1370) دصمتنتتم]. - 7944. ظ1- 1" ذ عمم 016-151 02عطط عطور

 ععماأتم ممعاتمدد دستتم ماعأج 0ع ةامطتاتق ةععامعرو ةتتعام»ع م عاآباأات - هل 017: كقلارتسعا 8 ءنب

 1م كاع كطمتتكوو هصصم 809 (ذصمع. 19. الامان. 1457 ) دحمدانبم. ح 7945. 1آ21- 11

 [ئ316-1 01 عءططعطو د:عداته ممعاتنمدد هسعم ماعام. 1ظظمتغمرسع ممالمظه همعضتتق 1101000 عأ

 فماتصعصقو 0ع نسح ةماند ؟10عدانس. - 7946. 11١ "نعوم 8160-11 ععطط عطر عاتق

 مرمعالمقود ةستم ماعأم 0ع هرعموكتمصتطتق تس ونتهلعضدمأع 7107ءن عل 1٠١ ء. ةتصتن آمقاتنعأم

 امهاتكطس عصلتق , هسعام»ع 7101م2 ء0 طعن 1101ءميجتنعلر ؟هلعو قانا ]1قآ- 11:01 لذ ام.

 "[لممعاحتطسقك دص لتقك رممعامنل مطعم ءغ نستصومهعأمأه ءدردتتم لتعتعسدقر دنطن دصعاتورنو 0علتغ ءدع

 انطرو هدم 7/ل«/7ء. -- 7947. آظ1-'1' ذ خم 1آئ0160-1 02 عطط عطر عواتق ممعاتموو هانم م1[

 1رزوةدءرتاماتم لع ملئ( مصتطاتع ذص همععع 7101م0 هل ععأ 1ععاتق و 0ع نحم آان عند 7/7 10 ءوطتتتء

 7948. آظ1- 1137 801-151 عم عءنعطر عدالق مععالمقو ماعام لع ءتعطتاتطسق 11وطعععتم هدكاتطل
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 [ةرونملا ] ةنيدملا بيطخ ىكملا ىراخضبلا ىقابلا دبع نب ديدم نيدلا ءالع ىلاعملا قيال

 رخآلاو .ناشبحلا, نأش عفر اهدحا, ىطويسلا ئنلاسر -نم هيف قمتساو. 11 ةنس ىف هغلا اقباس

 شوبحلا لصا ىف ةمكقملا ةمتاخو باونا ةعبراو ةمدقم هينو شوبكلا رابخا ىف شورعلا راعزا

 فرع نميف ثلاثلا بابلا ىشاجنلا لضف ىف ىناثلا بابلا مهلضف ىلع لدي اميف لوالا بابلاو

 طوعل بيس ىف ليق اميف ةيتاكل مهيف بدالا هل ركذ اميف عبارلا بابلا مهنم ةباحصلا نم عمسأ

 ىلوا ىلاعت هللا لح كعب اما هلوا مككلاو لاثمالاو راعشالا نم هيف اباب رشع ىنثا ىلع رصتخم

 حداصنلا يف رصتخم ىسراف سلاجملا برط ,60.  ىورهلا عرابلل خلا لاقم لك هب ميتتفا ام

 ةنس قوتملا ىنيسكلا ديسلا نب ىسح نب نيسكل رويطلاو شوحولا ناسل ىلع مكحلاو

 كيب فلا اهعومجم تاعطقم ىلع لمتشي بابلا !اذهو عئاورو عناذب ماسقأ ةسمخ ىلع وكو

 لاق 491 ةنس 'قؤتملا ىطويسلا نيدلا لالجا ةلاسر ثوغربلا سداوف ىف ثوثرطلا أ

 ادسلهطتا أذ طسعر هسعامنع لكل: ءاراز ل1 - ءل- لف: 11ه] منهن ءل ا عءتن كطل- ء- ةاعجغ ظمأ 0"

 2116772, همغعد 81[ءلزمحع (همعزمصحغمعر ننن ةسصم 991 (ذصع. 15. لكوص. 1583) ةعضمتا

 طوئتع ذطغ ماسعد ع لسمطسم قدير ائطعااتمر وتمص معتم» 1 رمةآرفتغ ظنا - 11015101

 ممداعتم» لع]و» هل-هد"ادأب لأ هلباراا» ]17/-11هلريع]ب ذمهعتماده قام  (نهداتسعأ م52 عآ1هاتما ءللو

 نيماسمع قرتغو ءغ ىمعاسعكت4معتسو ءأ مهعلدأتم جعتغ لع هعتونصع ط[آدطععدتسمدنس ر ءقصاتك

 رسامسسم لع ئتقو ننحع عءمرئاتتل م13 عداوصاأتمست 120052 هغو ءقراتك ةععاصسلانت» 0ع مطدعذأةهسأأه

 معينه 8طفطعووزممصسس ( 27عزمم/2#)ر ءهديتغ (اتسص 0ع ذتك ط[دطععدتمتك معممطعأوع 5هعلتقر

 نسمتكتتس ممددعم» همماتتت قار يدع نسمعأستس 0ع لعمعتماتمصسع ءمرحتس و نتتطاتق 1طاعط 0

 ءكعءعممتتم سمسصتت» ءغ لمءعطتممع ةتطسعملج ءىغر ءهغ ممعاسمتم لع تر وسهع 0ع 11ةطءةةلستق

 يساعسم دمعاتك هلسمطتس.  طروعأغقعمستك همرسع» 8عجرتلف ظهوعق» ظوري 88هعمن: !1ءاءلكفع

 ىزوركت مموعلتجتا ع 7949. جعقتك ءل- دعك قسعمصس01(هغعق هعدلت.  (نهرسم عماتسس له

 لسملععتسسم يربتتح لتعتعمسسر ننم ممعصضفأفر مئ02عفطتخ هع ةممزطغطعوعسفتم ءمصاتم ءاتأاتكو

 دنعامرع مع« ءبم# لتدعام. 1 معترتزغ ذهن طموعستمدأد معدعيسأ ((غعسصلتق. 0ماسحتنطتو 3 10

 هدسصتك همم زمعردتغو !دسه 18عز هيعواوأ هد كعي. - 7950. '1'دعدط ءل-سعز ةلأقب

 ]دعناته ىمععمؤسسست 2عم0عضتعميكتت.  (هدصم عملت معمتعتسا دممصتاه ءغ هرمرطأط ءععوردقتم

 يمت معمم ناتحع عدع هرئع 1ععمضتتا عأ ؟ه]سعضتسل رم 11 عت م عدصأتك, جتتعأمع 12086216 186 ]ل 8071

 11 616- ءاععررور 60 180 عضغرو جصصم ... ممم560ن0. تلت صوتتع مهنتأع5 03عاهزئاتتتل 207010182 أ

 ءالوودصاتس و, ع ىرتغ طمع قىعستمم طعععتم يرسم ععاتطتعو نسمع ةريستسمتس دتتلاع 5: عتتقاتتتتم

 يماتسعمأ. - 7951. 1-81 هعاطنغط 1 2ءردع ن0 ءعا- طوءمعطشغعغطر ظصوتق 0ع هتلت(هلتطانق

 مساتمأو. "1ةعافطتق , ةسعامتع لع0//-ءل-لغ» ههرشاغر ةمصم 911 (ذمع. 4ك. لنصع 1505) 0110و
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 ةدادزو ةياع ىونحكإب د اذهو توغرهلا ربخ 3 توتقيولا طسبلا ف أدرج 2 نبأ نقلا

 سرهف ىف هركذ اضيأ هل طقللا مظن ىف طقسلا حرط ,40  ةمتاخو كصقمو ةمكقمب هيف

 تايدرطلا د2 عبسلا درط 60  معلص ىنلا صئاصخ ىف وهو تيدخكلا ىف ىف هتاقلوم

 ةمامعلا زرط >> [ه. ةنس ىقوتملا ىلعرلا رعاشلا نيسحلا نب دومكم محتفلا نأ] مجاشكل

 1| خنس قوتملا ىطويسلا ىيدلا لالج تاماقم ىم ةماقم وهو ةمامقلاو خماقملا نيب ةقرفتلا ىف

 ىفايلا هركذ بارعالا ءارعشلا ضعب تاياكح نم بابحالا فكتو بايلالا فرط د

 تادلجم ثلث يف [سلدناب رمحالا ىنب كولم ةلود ىنعي] رصن ىنب لود يف رصعلا فرط ا“

 فرط 15. »4 ةنس ارذع لوثقملا ريز ولا ىطرقلا دللا كيع نب ىمكم بيطشل ىيدلا ناسلل

 طبارملا ىيحي ركب ىأ نب نامتع ورمع ىأ سيئرلا بتاكلل ةسناوملا معلمو ةسلاجملا

 ىزيرقملا كعب ند ليا نيدحلا ىفننل ةخييدكعلا تومرضحح راد رايخأ ىف ةيدرغلا ةفيطلا' <"

 نتن: (نهدصممدتتتغو ةصوتتناو 4271: هر“ 1ههقعدلس و /- هنا 10! - !1هطاأا/1]1 لا 1/لهط07“

 ءة-الممعايتال دمك تتماطمس ءا تللع عمعادغمك طسصع ءمرصر] ءءاتطتتع دامي نأ ال014 ماج ع1هأت مط عام

 ممهتل سس عغ قصعاسمتهصعسس ج00 ءععأا حا 79352, "1" حعط ءآ]دهدعدأر مط وعالم نتتقوتتتل 1 ةكاتنل

 لع همام ءم]1ععقه هعلتمع لتهممم عملتقر ةحتعام»ع ءملعس ذور/.  ةعتع طتع ائطعلاسكو نسعس

 آه [1ملنعع ةعئمامصسس هعلعماتمع (ههلل6عمصحتحتمع جلصتتسعت مغ, 0ع ؟لعطتاتطانق مهزأ ءادع

 مرجمزرتزو. - 7953. 1جع0ل ع]-هوطاأ'و معمقأم 1عمصتو. -ح 7954. آ1- '1'دعل1+ةغو

 ىرسستمسمو 0ع ععطسع ه0 ؟عمهاتممعس مععاتم عصاتطسسق , ةدسعام»ع | لات ار ملأ لل هلت7110 13 ءتن- ءا-

 1موعتنا 11- ]خمدألت ظوعاقر ] دلعم (0514يرب لتعام [ ءغ دمصم 350 (ذصع. 20. عطص 961)

 رتمزنننم]. - 7955. "1 حمم ءل نس ةدد عار هعصهأتم مانتعطتمو 1هقعادع هةمتال هططماسأدع 0ع

 لله بتسستصع ذماعر' ؟0ععه 77 ععامس»عأ تأ ءوويمضءار ننحع ماعدت طمستسسس ةلعصتطءةصان

 (همقعقدده لعا/7-عل-11 ظهير 16#, ةهصصم 911 (ذمع. 4. لكصصت 1505) ديمعانتب ح 7956. 1! هعومج

 ءاد-دلط ةطر ععستسمفع ز]مععصتتع هغ لمصح ديصتعتق لتل ءءعاتق هطامأو. 11طتمامرتمع ممعامع كتر اتكلقتن

 قرعوطتتس 2 7” ءمسسعت) 01جاوعب - 7937. 1 هعمل ء] - عدد, لمصح مم عطر م15 0ع

 لوممعاتم ظلتمصتس مع" 1.١] ء. لوجممعأم ئعودس 8عبب# /مليضم»» كصلفأ دهعصمصتس |. "اعف

 مولسستصهو ةمعاما"ع ]رقع - ءلل- لف ]7]1- ][],عالغ] 121 ه]هتهترنتعأ  ظعتن لكطلعلاعل (0ه"اهءانغ

 آل: ءيزرعمو ةحصصم 776 (ذمع. 12. لكصص. 1374) مدلهتس ماعم عبعام. ع 7958. هموم ءاد

 ردمز ةلزو عع( صع ة[هاحط ءالددسم رع ةمعم هغر ععرطتتمع ؟وصقءعدددق ع 1عممععق همدصتس ءلعأأ

 مسنلتمسم و ةسسعامرتع ععتطو ةسمععتتم قاع مقتون" 0ا]رتسا ا ءرا لاق ظعا» 7 هاوم 720/-

 1110من. - 79539. 151 - اه م1]ءعغع ]15] - © طمعتأط ءعغر ععيدسست م2عا1055 0ع: طققاملو

 مموج معتدع آجل طعحصمساأ هتعدطتلات, ةسعام»ع 1 معزبغ- ءل- لفرع ل»عا ظعتي لق ل1927 أتناو
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 ىداهلا سبعا نبا نمد هللا ديع ىا نيدلا سمشل وحنلا ى ةفرطلا 611. 2 م55 ةنس قوتملا

 دبع نب] سوبيط .ىنيدلا ءالعل وحكنلا ىف ةموظنم ةفرطلا .11 ةيفاكلاك رصئاخم ىسلكقملا

 ناار فال » يزعل لا + قييم للهيما د عمجل خيب :ةنامعستا باك ةننس . قوت, قوصنفلا "قاعجلا: [ذللا

 دبع ىأ نيدلا سمش مامالا يشلل ةيمكحلا قرطلا 11. اهحرش رق امهيلع دازو بجاح

 هنيعتسنو هدلمكن هلأ كمكلا هلوأ ندلكم أ ةنس تام ىلبنحلا ةيز وكلا ميق ىب دمحم دللا 5

 درج. عم هيف فقي الو :ندارقلاو ةسارفلاب مككي' ىلاوملا وأ مكاحلا نع لمس هنأ: هيف ركذ علا

 دمت“ نيدلا: سمش حيشلل نيتداعسلا ىرط 041 هيف فقحو فنصق راوقالاو تانيبلا رهاوظ

 تالالا ىف. ةينسلا .قوط 0118 0أ ةنس ا ىقوتملا "ىئقشمدلا. ةيروحلا: ميق نبا ركب أ ىبأ

 ثيداحاإ ةفرعم ىلا : لداسولاو قرطلا 146 ةنس قوتملا كصارلا نيدلا .ىقت ةمالعلل ةيناحوؤلا

 ميملا ىف ىتأي ثيداحالا جيرخت كلذو ىرودقلا رطنخم حرش ىعو لئالدلا ةصالخ 0

 كل

0 3-5 

 دمصسم 843 (ذمع. 22. الآ1دت. 1441) منمدتاتوم. - 79600. ظ81- '1'هع7عغ 81 عا مهطتكر عع

 0ع يدسسهاتعم , هنتعام»ع ه]رعيع- ءل- لأ: قلاع كطلمااعأب 10]1]نمتناتتنعا عتن كال- ءأ - ارملغ

 116عه00ءد82.  (نمدصمءصلتدسس 16في نمع هدمتاأعي ع 7961. ظ1- '1' هع عار ععيممتقو 3116105

 4. ءل-لأ1: 1 ءءانتع | ظعرف كطلهلله]] لعبا (ءدستسماتعم , هسمم 749 (ذصع. 1. كرد. 1348)

 رسمرعاتم.  (ئدعملعم ععمستس هاتعسا هم مععصأمةنهست عفان , هطخ 4 رمد عع لستم لد عانمس ءتن

 ( لل هءم4 0 ءر»جعءا) 11: ظل اقنانأ ممزدمحتغو تك همكد ج0010ل3غ6غو عغ ممداعد غماصتت مست عطاقأتتق

 مو6 - 7962. 1-81" هعمع 11- طتلعسأو عغر دمزهع مطتلمدهدطتعدعو جسنععم» ع هطغتلعط أ

 آ1سفس مزرعربع - ءل- ل1: كلي قكلطلاعلاعل ل10]ءميستضعاف عدن (هيرو» - ءازمتستقيرعا 11[1همطهلتكهو

 هصصم 751 (مع. 11. للهم. 1350) رصمعطتم.  ؟'ه]سسعمرو ن200 زغه اصعاتمتغ: آطرهتق آكلعم ر لتعتل

 1دسلحسابس ءغ د نم جست ]ذننص معاتستتف ءاع. 81همعغ ةطأر هع لع معدعأععام دسغ زم01ءاطانخ

 ممعدطترس ءةدعر ونيأ ةعماعمأتمتس ع مطجةأ هعممرستععع ![عوتطاتق ءغ ععاطمسم كنس عود ءمصز نصعأتق

 لنععععصغو تست لع طقع عع ممص ءممقاقت"عأر  وتتهتال15  ةلعصه عا 51018  ةكاكانتال ع1 011011

 يللعماتسس»س عن ءمصلعمعتودتع مسلع ةصخع هعدلمو ممدلاأد عددعصأ  هعضمقتغ زولك عأ 7 عطتم

 مسممممعرعع هاسلنأك - 7963. '1"هعمع ءعآ]- هءمق0هغعأزصر كمهع لسهعضست 1ع ككقأتتتلل

 ةهسعام»ع هاعتلعط ذ/عروع- علل لاو 2101 متست»ع0 8 ءنن كلل 8ءاب» ظعتن (هببررس- ءازمتستتءأ

 11ةعوابعاعو همصم 7531 (ذمع. 11. اللمعأا 1350) رصمرءطتم. ح 7964. 1:1- '"هعوع 181-

 سه عمار عغر متمع دلادع لع ةمهكعس عماتم مصعاسس ان عتق, هنعامر»ع تع لمعاتمعتسم 17ه ع/جت-عل-1

 ]لا 14م0. ةمصم . .. دطمزامم. - 79635. 11- 1همعموع رع ظ11- 5[: عدذنارو دتمع ءأ

 دلستمتعساك ه0 ىيمعمتنممعس عهلتقمدسسس اذطعت 1727 مععم ءل- 0عام17, نحت ءمصس طل ةكلانتال

 دم (نهدسص معدلتط-سس 60041 مرتاتمعأ , ءغ طنع ةعدلتكتممعع طقطءيسانق ءهدعاعم ءةءعاعوعأامع. 110
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 و1. كنس قوتملا ىلكربب فورعملا ىلع ربي ىب دمحم ىلوملل ةظعوملا ىف ةيدمحملا ةقيرط 1

 ةتلك هيفو لوالا باوبا ةثلث ىلع ىفو خلا مما ريخ اًظسو ةما انلعج ىذلا هلل ديحلا هلوأ

 تسيلو ىوقتلا ىم تنظ روما ىف ثلاثلاو فانصا ةعست هتلاث ىفو عاونا ةثالث هيفو ىوقتلا ىف

 عروتلا ىف ىناثلا عاونا ةعبرا هيفو ةراهطلا رمأ ىف ةقدلا ىف لوالا اضيا لوصف ةثلث هيفو اهنم

 نابعش نم رشع عباسلا ءاعبرالا ذليل ىف همنا ةعدتبم روما ىف ثلاثلا فئاطولا لها ماعط نم

 فورعملا ىودربتلا دم لوملا هيصتخا دقو ريتعم كيفم باتك وهو هطخ ىم تلقن 1. ةنس

 ىكملا ىركيلا ىقيدسصلا نالع دوك نب ىلع نب دم خيشلا اهحرش 1.1 ةنس ىقوتملا ىشيعب

 هامنو دل ىف اتسوتم اًجوزمم افيطل اًحرش يلا ةقيقحلاب دوبعملا ةقيلكل بر هلل كمال هلوأ

 زدلعو ةسط اناععو 21. ح 79006. ظ1- 1 ةعاعدن ظ81-1هط سس ؟ل1 137 عغو ته 1101670-

 ومللعدم ةهتعامجع 810115 1101,متهتنعا 1 ءرن 100“ لل, ؟دلعو طعنات لتعام ءا ةسصمم 1

 مع. 3. ل1هئ. 1573) مدمعغتم. (0مانق مده عمعاتعاتتت و 01100 1غ5 1آصعامأأغ: آطرهتتق آلم و, نتتت 5

 رتممس]تسم مره ععأمصساعتل عاتتتوتتع مهمان1هدحتست هماتستسا ءع5ذع ؟هآستا ءاع. "عم ءقرأتكقو 1018

 مكسات ا(عع5 ةععاتممعد همصاتصعن - 0ع لعاعممت طع 2 معععهأتك هرتع ]تطعأ ةتعاتقأتل أ

 كوجسمع حج لع ممدتدماتسا ؟ءعانصت ةا10115 - ع ععمعام 72000 ءمصععت5هصلم. .(ندماتغ هععاتس لتتلا

 موتو معو ةععاتممعم طقطعغو وتمتستم مجتمع لع عنه 820ع1 ءوساعةدتممع يسعصلمملج ةعتاو

 ةععسصلهم اعطسق ععمعساطاتق ءميصتموتلجو 0ع 0مءاعتمتك ةلتقعتس هررع نتهعمزالقه - (ءداتق لع

 انرسمرنع العار ءغ اهنه ععمعتتلج همصاكسعأو 01101012 ات]لكطتنتلل 201عالظ ةمععتعق ءهمرصرد] ءءاتاتك»

 ”["ءعانسص ءىيانغ عد (عمعامغو ونطمع تسمع عتطسساسع دعوتتع عز ةمطقءعععطأر ءأ مهتأت 6

 زو ع5 مععالمصعك لتحت لتطتخو نتمتئانتل متلتط2 0ع ةنطط]تاهاتطاتق ةعلغ ذص معطاتقو نسمع

 سم لنن عرس ةمععاحصغو ءأ ننهاتم» ععمعتم طقطعغو ةععتملد لع دطققمعماتح هط هلتطس ءصاتقو

 نسمع ذتع نك مسصاتق جلصدتصتقانمصغأ لص ةلصعاتلمف للع5 م؟هعطعماتتو (ءةاتح 0ع معطاتق 50118.

 كسعام»ر سزانق 1مهزه ؟ععطتق غمر ائطعتس ةطقماجتغ ممعاع ؟عيتلقمع نسمعمعو للع ةعئلاتععأ

 معراتسم لععتسم مصعممتم ؟طقطوص ةمصت 980 (ذهع. 14. لآدهت. 1572). آطتطعع ننلتكق ءأ سقعمأ

 ممعاتخو وسعرس اطآكمل]1د 7701,مويننعا 1" ءتم2, ؟دلعم قلقعأب# لتعاتك ء ةسصمم 1016 (ةهع

 18. ثري 41607) دصمت"تانكرو 10 ءمتامرسعم همععأألم (نمرصتسعس[81105 لذه ءانللل ةعاتزق ءلاتشأ

 تاروزاعاط 11ه]رمتروتسعلا 12 عرب للغ ظعتب 7101 ميدتسعل ل7(: كملف عن طعن 21ء/ق ,  كدزانك

 يسسعمامتضسنم ءاععممقو 5ئ0ه]طسيصتمع متعلتم يرض معءطغعمكاتمر دكه اصعازرتا: آهنم [نعم معدتس

 نممامستس لمرصتمم معوععرعو ءماعملم ءاع.ر هغ غءحعاصست جهلسصتخاستل عغ طسصع أ تلسم طقطعأ

 فيز
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 ميرخت ىف ةقيقحلا كاردا هتيداحا جيرخت ىو ةيدمحملا ةقيرطلا .ىكع .ةيكاتفلا- .بعاوملا

 عماج ماما ىنامعلا مث لصالا ىرصملا ةقدص نب ىسح نب ىلع ملاعلا مامالل ةقيرطلا تيداحا

 هلل ىمكلا هلوا ا(... ةنس ناضمر ىف هفيلأت نم غرفو [اشاي ماريز ماماب فورعملا] اغا دمكم

 اًديفم ًاخردش دنمحا نبا بجر لكوملا اهحرشو] عفان حيفم فيلأت وهو خلا هقح ىذلا نانملا

 ةيديحملا ةقيرطلا ق ةيدمرسلا ةعيردلاو ةيدمحالا ةليسولاب هامس كيناسالا دنع ربتعم وعو ه

 كيحم النم ىب ركب نأ النم نب دمحم اهحرشو [ا.0 ةنس لوالا عيبر ةرغ ىف هضييبت مث لاق

 هتما ,انلعج ىذلا هلل نمحلا .هلوا .لوقلاب اًحرش قاوملالا ىنارهسلا ىدركلا ناميلس الفم. ىبا

 ىلع عضاوملا نم ريثك ىف كرو نيفشاكملا خياشملا صعب ةراشاب هفلا دتا ركذ خلا مما ربخ

 |. خنس رقص .ىف كلذو ةينطناطسقلا ىف دوفنو هديتك ام. اولطباف [ميسجتلا]' ىلا, بهذو-ةفندسعملا

 نيوكم لضافلا اهحرتشو ]140 ةنس فتضملا نيفح ئئمدصعلا كمكم- انالومل ةيكرتلاب متمجرتو 0

 11/7 - 11 ءممايارتا» -18/1  ط1: طراورعأ هله لا - 1” عمأ لا - 21ه ءمست» علف عا.  ظزسك ١2 0تنمص عت

 آسفنس هءقنمدزستتق 4/8 8 عب ظهعمب؛ عروب ىملمعم ةععومأم هدتسسملتنكر طق 5و آل ءصحمفمع

 ةمعماد عغ 1سصحتستتك 240  دعلعم معسقتتمس» 110/1 عنه7:ءل0عانمعر | ؟دلعم طكسقتتا 17637" ممتن

 ]جممام 0تءاحته] , ذه همعتع 10/6 ءاد ءهعاتعفا لا 1هلاسز ه1 041/1: ظنا - هنا عما ءداع حكت

 أ ]نطرح ةملع عمحطتسس و هلصمماه6مصتطاتق طمصتق ماعصتست ءأ تنكتلعتس و نأ غ5 ةهعاطتغ: طقتنق

 ]دوم طعمتعممو هتزسه مءاتعزو مععد ءاعو سصعصمع ظمسفلطقص دصصت 1030 (ةصع. 3. شمت. 1640)

 عطوواحتأ - [ظ[1ها1- 8ءزءا» 16 قلادمءار تدزاتق ءفمرصتصس ءمامتللتق 2000م ناتلتق عع يسم

 دعمت( مكع5 جكاتمعأ دصمعمت دسمرسعسات دغر عغ ةطبلطسم معهع هع ةعان ظنا - 11' ءوفلعأا -701 

 دل ]رن علل 156 701- 1) هنا م1 5-1781 عه ءلفور عا لل 2/- 1 عم1 7101-101 م112 لة هر عا. تت لحسم

 سم دع رماتممعسو دنع هتغو ةسلتاأم مدعمسكتم 1 عطل” ]1.2 عصصت 1087 (ذمع. 6. اللهم 1676)

 ةطقماستا] ت7 7101 متوت»تء0ل  ءت» 271عءزنام قلانغ عا“ عدن ]ل ءتالم 210]ءمتضتنعا طعن ل1 ءنناع

 ىو/ عسب 16م0: عارم است 47 ءصتمارأ و بزدك ىرسس ءمامتتسك عد دابق ؟عجطقت  مصطتس

 يمماتمسعأم وسمع عما ىمامعو ا اذ ةصرتغت طردتق 12ءمور ونت »05 م6ماتلاتت كاناتللل 110

 نا

 هماتستسست مممام] هدمت ةممصتت» عوذع ؟هاستغ ءاع. 1 لطست هع د هظطعتلعطم نستملهتت قامت ع0

 دلسسمدتكتست ىعتجوسزهدع ل1 قعر عن تس هستالأتم 10عا5 جحسمعامععد معاملقأو هرتاسأم ل1701 010

 حسصرتا عطس  ننت 12 تكدس ءفدجماتق طقطعمع جكاتسمسمما. 1[ (ةؤسع نسمع ةهتردعتتوأ 112 عهذع

 0ءءامجحستسغو تتسوتع دمدعمسع 8كدلعع ةهمصت 1063 (ذمع. 22. اللمع. 1652) (0همعامساتسم مودات

 دونا حتما قةسعط عاج مست 81011 همدأاعع 7110/1 هترجتر:ءأ 1هدرنعا# ةتتعامة15 1ع05 م0

 1005 (ذمع. 1. للم 1654 ) ةمهعلعع ماعم مر عامطتق عما اع [ونع طعصع مهعتاطتق 1101011164

21 1 
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 5 وو [|)”. خماس ىوتملا ىرصمقلا ىزمولا لامدكام ىملوحلا اهدحرشو أح يد اهمتا ةقيرطلا ناعوب

 جورشلا نم اهلعج خلا ىمظعلا ةداعسلاب زوفلا هيلع رودي ام لضفأ نأ هلوا تادتجم ثلق

 اهحورش يلا دودلو رول ضيغم ادو دوجولا بجاأو ابد ةلوأ زوذكلا .:ىمرب ةأهدو ةربخص تاداج

 قوتملا ىفشكلاب فورعملا ىووقامصلا ناوضر نب كمكم نب وكب نأ نب كمحاأ ملاعلا خيشلا

 نم انلعجو ناميالا دلصفب اناده ىذلا هلل دمكلا رهبكلا لوا رويغصو رجبك نيحرش 111. خنس

 وو هقوف رمحالا ظبي ةدنغم نيبم ىتملاب جوزمم ح رشلا اذحو خلا ةعامكلاو :كاتسمم] لأ

 هامسو 118 ةنس قوتملا ىقشمدلا ىسلبانلا ىنغلا دبع ملاعلا تيشلا اهحرشو ىنسح كيج

 ند ىفطسعم نيبسلا ىدنثا وبمهأ ىجكجتيقيرطلاب فورعملا خيشلا ةقيراطلا داقننعا مجرذ ةقيدحلا

 راغصلاو رايكلا ةيمالكلا بتك عبتت ةيكرتلاب ةلفاح ةمجرت 11. ةنس قوتملا هللا دبع كيسلا

 1و هنا 4كآد»ءال ظعتن» 8" نلرات» عنا 1آمعمت» 1245 ( ١[1ءلتعمه) 9 ءيزفطو ونحت دتغ دست ةطاقتأم

 ءمرزموم اتمعتج ةنععلعو ةعلمغم (مدعاص جللعمعع 1ءععرب ةتطأل ةعتممتع اورستسمكتع عض

 1806/11: ءل-1"16ءمأر ءغ دصسم 1080 (ذمع. 22. الآحدت. 1669) ةطعماستغ ح ة[كوط11]ج 7101 همو لأ

 10م6 (نمقع6م"8ر ةصصم 1130 (ذمع. 24. الكمر. 1717) دصمطدتتكرو ءتزاتق ههمردتتت عماقتتستك عم

 مماسستسمو ءمرصم]ءءاتطتع ه ذه ةمعلجتا : طعدعم6ومماتمدزسساتلالل و, 000 1عانع(دأتنهق ممحتتس2ع

 رمدوعدستم متاتاسع ءاع. آئططستس ذص ءمرسس عصامتتتك هيسصفتفتت ؟ه]نتاو ءأ ةهوسعوتنم 60

 وا1 عوزغ ع( هما]1ععاج حفوعتروجت(ا.  طعدعماوماتمسأتستتق ءهفرصتت عااقتتتتك قا ةدلطصواتع 1

 مقمويربتنع ةمكىتمستك. "لكس عامههدم ه0 عدس ءع0تلتغ اعئطسع ؟مامستستطاع دصتصهدتططق ةععماهقو

 ع( طمع هراتقو وسما ذاه ةهمعامتا: 0 'لمر وست ةطقماسأاو ءدتماعماتم ةعانعتتك هن طوصق نتتهعوانع

 ءا طعمعظطعد ]طدسوتسم ءاع.ر طمس ت7- مدن ةسمعصت ماتت عمقا ع هطقتلعط 00ءانهعتساانق

 ل1760  ظءرن مآط8 ظمأ" طعن 11601ءمدصتتعا 17 ءنب 120]ينماتج هتاف عتن# , ؟دلعو 11ءداآرزا لتعاتع

 ءا عمصم 1160 (ذصع. 2. لوص٠. 1747) دطم15ن15,. وتتخ لمم5 ءفمدصتصعصه[215105, 137 05ع» أ

 رسال ممرنعتت ةععامدتغو نامه 08]123 ذغد 1صعتمتأ: طمع 1كلعمو ونت همطأتق طعصعععصاأت3 هد

 معانعنممعتس هطاتلتغ ءغ 1هعدص صمطتق دماغ ةسصمتكوه ءا هماطم0هدعمو 0علتغ ءاع. (نهددتسعم-

 (مدتسق (ءدعاتس جلسصتجابسب عا جمعمتس عمم طتط»خم ةدمدخج لمع ج05يمطتسص طقطعغعو 10 نسم

 ممللع مصاعطصحسص ءغ ءلععوصمق عين - هطعتلعط هءاتمدتتستتق 67-450 - عارم 1 ادام

5 

10 

30 

 10 12 نسءو] عن, ةهسصم 1144 (ذصع. 25. لدص. 1731) ددمظاتتتق و تا0ز105 0111711 8115[61- 14

 آ[مقعرتمأسه عما.  (نهرانغ لع همماعةدنمصع ذص /ل7- 12" ءما ةاطعتلعلل دق“ عدلا 177- ذءررنل

 111 هرم ظ عدن لآ - ذك ءبرور ن0 قط لم1اعألو ددلعم 1م ءفوبرءارز# لتعاتم ءة ةصصم 1160 (ذهع

 2. لوم. 1747 ) هرمانطتتتق ب همرزمدع اذ صعتح ةنتعتلعم اماعتن مرنعاماتق ءعأ ةعتراه ةعطماهمأتعم ءأ



 كيل

163 

 ىوددزيلا:مالسالا: رخفو :ىنخرسلا ةمدالا ىجامو  ىزغوبلا ةقيرط 0 : [هللا همحر  داجاف

 نب ىلع ىسحلا ىالو ةنس ىفوتملا ىنهنملا ديح نب دعسال لدجلاو فالخلا ىف ةقيرط

 ىوتملا دنيعس قالو [11] ةنس قوتملا راكفالا راكبا ىف روكذملا ىدحمالا نيدلا فيس. ىلع أ

 ىجفاشلا ىليهسلا ميعاربأ ند نيت نيدلا نبيعملو دخأللا عاوذال هعماج وهو ةنابالا ىف روكذشم ا

 ند لايوكام ركب ىننالو 000 ىوتملا ىنزاولا رمع ند لايكلام نيدلا رخفلو [11“] نس قوتملا 6

 ىدنقرمملا ىديمعلا مد نب دمدم دماح قالو [051.] ةنس ىفوتملا ىكلاملا ىتوطرطلا ديلولا

 ةعامج هحرشب ىنقعاو ءابقفلا ىدياب ةروهشم ىعو [داشرالا هامس] 460 ةنس يوتملا ىقنحلا

 ليوطلا ىيدلا ردبو [1:] ةنس قوتملا ىيفاشلا ىنيوجكلا ليلخ نب سدمدحأ ىضاقلا هحرشف

 ىزغوبلا مامالا فتصو [15 ةنس ىقوتملا ىفقنكلا ىمورلا ىلع نب كيلغ نب داود ] ىغارملا

 ةيماظنلا ةقيرطو ةينالعلا ةقيرطو ةيبجاكلا ةقيرطو ةقيرطلا ىف اباتك ىكنخرسلا ةيدالأ 0و

 رختن 5 ىيمركلا ميخرلا كبعو ىوضوأاو ىبانعلاو ىرماعلا مصاع ىلا مامالا ىضاقلاو تنك

 رسقز هعم ءغ ددتممرد ءيمعوعتم 006 معد ءءسغتق قال. ح 7967. '' ةعاودغ ظا-ظسهعطةمتم

 انطت ةزسنا عم 10 عمق ذمهىتماتم هسعامتطسم 8:ىقمستر ل1070-عءامةوت»عا ع []رمتل و له لآ

 ء[نواا» طوسلومن,. - 7968. آك1-'1' حعأءمخغ 11 ءعا-اعطخا غم ع ءادز ج01 ءته لع اطعماموعنه

 بيماعم و ءعكد ءغ ممتعه ر ةتعامرتطدم قدم ظءر» /110ه]عمبجت»عل لل هدن] علو ةصصم ..- 120110 ب

 101*417: 418 17 عر: ىكطق ه]# كه عقرك- ءل- لأ: لبدة ةسمتج اص انآ ءآ- هركغأ» | ةحقأمو

 عم ةمسمم [631 (ذمع. 7. 0عا. 1233) ] دصمءاطتم ج كابي زذهق0 2101 ءمءااف ذص 1ل1- 71

 يدصتس صم هغم و  بيزدع !ئطغعع ءدعتف دععسعماأ1 ععمعتد ءمرصز] ءءاتطتص ب ل160ؤ0- 60 -

 كلوارمت»ت»ء0 1 عد: ]ار (]رف» رظكم]عت]# كاطحطتكمم دصسسم [613 (ذصع. 20. شجع. 1216)] دصمتاتو

 لك ارر» - عل - 0غ: ل11 ه]رمتروت» ءأ وزن 00“ 1 سهر هصمم 606 (ذمع. 6. لل. 1209) رت منو لح

 رلارنع ظء]ب» 71ه]يي»ب»عا 8 عريس ءةرمع]/0 16 ا(ى]غ اطلملتلكتاوم دصصم [ 560 (ذصع. 18. آه.

 1164)] صمته - قكآتع 11080 201 ه]رمبهت»ع4 ظعوت» 21ه]يمتجت»ءا قكددجقلق كتبه" 08

 [كممعقأور هممم 615 (مع. 30. لآكدن. 1218) رصمءعطتمر زانق !نطعع [/- 740:"1 ذمقعتمأتق ]

 زو دددصتطاتع لوس ععممعت ]عمدت عمود لآطسل بص ءدعجات وصلت هتقععم ععتصغر نأ (نةلطن

 /كا» عل 8 ءر» 1016717 لمتمعتد# كطقطتكحوم دمصم [637 (ذمع. 3. ةسع. 1239 )] رتم(دتتق ل أ

 13 لا - «ل - لأ 101- 11017 11ا جابت[ 10م4 8 ء» 61 ه1ط6]: 8ع لل طمع [1دمعاظلتممب

 حصصم 715 (ذهمع. 7. ةمدن. 1315) مطممجتاتك]. ودعم سقس 8::ع/مت# ءأ ل1هزل - مة راعأ

 ىمج// مدع اتطصست لع هته ةعئتمد ءدتصسغر ءأ ةتستلتق همعته عدمأ 117- 16" ءمأ 11/-1] طز ءأو

 117 - 16" ما 1)/- لارا أ 717 - 1مماعمأ 181- 1[! ا هفسفوبءار عيملته مههعاعت عج ءلتل عطتصأ

 (©ةلطن أ 1[سفتس قطتي قلعت قست", لا ن88خ, 75001 منمنخ, 480- ءآ - "عابر لك م1478, عأ

 0 ا
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 ماماب فورعملا ركب لأ ىب كمكم ىنب دكيكم نب دوعسم ىيحلا ىكر مامالل خب وضرلا ةقيرطلا

 فالخلا هنع فلخا تاداجكم ثالث ىف ىفنكلا ئروباسنلا ىيدلا .ىضر مامالل لصالاو. هداز

 هذاز مامأ ئكرلاو ىديمعلا نيدلا ئكرو ةقيرطلا بحابسص ئئوواطلا لضقلا وباو. ئقارعلا نكرلا

 نيحلا ىقن خيشلل ةعرازملاو ةرباخ لاو تافاسملا ىف ةعفانلا ةقيرطلا 11 رقاوجلا ىف اذك

 ةدومح خيشلل ضرعو ىكرت همان تقيرط 0. [01] ةنس ىفوتملا ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع

 خلا لزالا ىف [ردق ام] ردق ىذلا هلل دمأل هلوا رصتخم ا.. ةنس قوتملا ىرادكسالا ىدنغأ

 نم نيقداصلل اهتلعج ةيدمرسلا ةداعسلا ىلا ةليسو ةيدمحلا ةقيرطلا ىف ةلاسرلا هذع ىف لاق ]

 نييكلاسلا جاهخم 1 ا.ه خخ ىوتملا ىورقنالا ] ىواوملا ليعمسأ خيشللو [ ةدارالا لعأ

 ىنيماللا ىراصنالا مهعاربأ نب كيعس ىيدلا نيون سصالخالا فيقكت ىلا صالخلا فيرط أ

 40 بايلا خ+بنلا ىف مق نيبابو ةمدقم ىلع تك خلا سالخالا مقيقحكت عم ىذلا هلل ىوذل دلوأ

 ءيزغرسع دسسعاتمسو اتط»ت 1 هاعما 1؟00],مم1عءا ءفمدسم»:عطعسلعمقو نتتمتس طقس 180/11-60[-

 111680 186: 17101 متت»77 عا طق عزت 110 1رمتةت160  ظعت» لآط2 8 ءا» ب محلعو  ظ»ه(ةدعملع]» لت عاتكو

 وههكلعمتعز 1م6]0 - هل- لأ 11م6 آآدمعطتعد ةتمكعتس ظنت ةتتعام» ةععط ءاجمأ عه ؟ه]سصصصتمم

 نورمم ععطعسلعصاتقو ه نتمو نأ اص 17 - لوب ما] قت“ 1ءوئاحتت , طمأن - هل - ل111 1 عزت 7 .١

 1 مممةرع# اخطأ 16غ عمق  ةحتعام# , 1 غ0]نو - هلل - لق: اف: علل تأ 1ظغماناس هلل- لقال طه مدهش لعأت

 هوماتأ 0ع (طعم]هعته ءمصاعم عهد ةقوسس ءةضاتصأب. حج 7969. 81[1-'!' حعاعدأ ظ81- 1 ةقتقأكو

 ته همرستتم0د لع لتكاممسكتتمو دعت هكتلطتعح مم مدافع م01: عصاتق ءأ لع ةمورنم هغ ةعصتمع 0

 رو مومأع ممد:عماتق همهععقذم , هتعام»ع هطغتلعا 1 هعزق- هل- 01: لل: ظع» قلطاا-ء7-! لأ ماتو

 هصصم [756 (ذمع. 16. لقص. 0)1355] رصمزناتم. - 7970. "1 حعاعدغ ص ةس عطور  !مطفع 18

 مسضول عع هع معوطتععو هسعام»ع ةطعتلعاط 71ه ير عتنلع آلو[ علم" غور ةممم 10385 (ةسع.

 21. كسع. 1628) دصمز6ت0. (هدت معسلتتتتط و, ن000 12 ةصعلتا: ًطدسق آلءمو نست 0ععمعوتخ

 [ودمع 0ععمععتل] جلط هدصصت جعاعممتكدتع اع. عآم طمع سدعامتم: طص لتطعو 1 ها 107]/110-

 همعلفيرعءا , دمودتكو جلستستعت]مند هدأ ه0 2ءاز كامكعس دعس مت غععممتلت ليعبعمق. للعدد ةعرتمقت

 طمستمتطسك ةزمععتف دع ههمتسماتطسق |. آظلء يلع مو ةاطعتلعط طهتنعأ/ 11ءماعبم# | كنا علنا" ءامقو

 حصصم 41056 (ذصع. 7. 1"ءطرخ 1646) دمم»اتتتق ]و اتطصتتت ل1147 ©ل- ؟(111:40:  همدصرت هقتتكا.

 7971. 1 حعاع ء]د-اعطأ1اة مر حته ةدلتتتق دل عدس ةماععتتاملتق همعمتمصعتس ةاقهطت 1 عملهطستو

 10 هحتعام» ع 7ءضنس هلل لأ ذم هد: 1[ ]غر» لو # لرمبجفا8.  طمعتمتأ اتطعتع زادت آطدتنق

 [©رعمو هع سدّزاق مععاسماو اماعوتأمأتم ءمعمتاأمصع ءاعمو ةغاذم مدزمعاهتمصعتس ءأ لتتم قمصأأم

 لز5ررمدتطتس هد(. ظمدعؤزملتلم لع ءممقتللم مجممجمدزام جعلتأر فنا مكلساتتت ([ع 1ماعوعت أ هع
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 ىلع ليمتشم كلكم  رئاسلا فقيرطلا ها.“ , هعاوناو :ءايرلا ىق:ىناثلا بابلا نصالخالا: ف لوالا

 دخاولا تبعا نبا دمحم نب كيسلا كيع هيقفلا] عغابصلا .ىنبال فوصتلا» ضعبو لئاسمو ثيداحا

 [ك.ب] ةنلس قوتملا ىرصملا سيفنلا . نبال ةحاصفلا فيرط ب10“ . [.ب. ةنس قوتملا ىفاشلا

 صفح ىأ ىيدلا مجن خيشلل ةغيفنكلا باككا بنتك ظاقلا ىلع ةغللا ىف" ةبلطلا .ةيلط 0

 ةمجرت ىف ىثكلا يف ةنيضألأ رهاوكلا بحادص ركذو هل“ ةنس ىقوقلا ىفسنلا دمكم ئب رمع :

 قبر نمحا نيالا دمحم, نب ميركلا دبع. ةمدالا نكرل ةيلظلا ةبلط نا ئودرلا: رسيلا .قا

 تبعا ىب ىلع ىيدلا ىقتل ةمامالا كرت ىف ةمالسلا بلط .10 ملعا هللاو ىندملا [ىعانصلا

 تامسلطلا ملع كم

 ومو طلستلاو رهقلا نم هنال طّلسملا ىا همسا بولقم ليقو لكني ال دقع مسلطلا ىنعمو

 فرسغ ةععدسلابس لع عهلمسع معمم طستصتقممماتتت طقطتخنام ءزدتهوسع ععمعءععتطتتق. ح 7972. ظ51-

 1حمام 11 - 8ةلخسسو مله معج[عءأام.  ؟'هلطسعسو نن00 20166صعقر . نن2ع10[8هع5 عأن

 (طعمدممطتمع مدمسنعد يسرا]ععاتطعر هسعاممع [لدعتع ءمهقتلام 40-عا-ث عزوف آان 010/164

 18 عي ىكطل-ءآ- مارق ظطهطتتمو ؟دلعم] ها - ءاعماا اعل [ لنعام عت دمصم 477 (ذمع. 10. الآهتع

 1084 ) مسمءطتم]. -ح 7973. 1 حعاع ءا- [عوذط هغر ته ةهعتسلتمعو هتنعام»ع 181:- 8

 1127, حممم [ 687 (ةهمع. 6. 1"عطع 1288)] مهمعطتم. حج 7974. .111طعغ عل-غهلعط عا

 معه نسدعمتام هاملت مدوصتست 0ع انصعتم ذم اتطعتم جدقدوعا دعس م ءاضصممع طآدصعلاتءدع انكتأقأهو

 دسيعم»ع  هاطعتاعا هاء - ءلل- لأ:  كادع 11هركك »01(  م“ عبو 1101, متن علا لالءوعزا , ةدسصم 7

 مع. 27. كصل. 1142) مدمعاتم. ةسعام» انطعخخ 27- ل ءمو]ة» 187 - 1100 ءاو هطأ ؟ةطكوذ

 بعمممتسغع هعممغم5 (عهعامغو ذه طتموعدمطنه قكطتن/وربءوبتت ظعءسلعتم# هردك 11[ عا ءا-اه1ءانعاب

 هدلعد رمعاتنم»ع طلعزن ةقعمامجو ه 8011:- ءاعضهتسعأ لطف هآ - [عتت» ]طقعري ل1ه]رمتات» ع4 | 8 تا

 41ج ءل 8 ءردسعاوةوم8غ] /716ءلعم# دصممدتكدسسم عوذع لتعتل ح 7973. '1'جل عط ءل - 5 عا مس ءاب

 لعوزلعتسس ةمغععمتادأتم لع ععاتمسوسعملم آصحتست دسم عع, هتعام»ع 00'1]ق- ءاأ - 017: ه6 17 تا

 /460-ه1- مر( كهاآعو ةهمصم 756 (ةصع. 16. لقص. 1355) دسمان.

 7976. [] دس ءعا]-(1 ١] عرد 31. 0)1ءامأوه ةستنأ عام3120

 ]آلمرع /2نء» مملسص ةنعمتظ عمم 1م0ز5دماسطت] وس. ثكلئتتن همميسعصس ذصكح عتسستم ( 7:086/[ة1 )

 ععمدس» لحعع لتعمماو دنغ 71 أمر عدد ةلعمت 2 عغ بترد هطقماتأو م0[ع5امأعز مقتل 2 700651816



 1ظ6ْ

 ةنمزالا ىف ةلعفنما ةيضرالا ىوقلا عم ةلاعفلا ةيوامسلا ىوقلا بيكرت ةيفيك نع ثحاب ملع

 مل ةبلاج ةيوقم تاروجت عم دوصقملا ريتأتلاو لعفلل ةيسانملا كلت ىم رهظيل مسلطلا ةيناحور

 نوكل ركسلا ىلا ةيسنلاب قخأملا بيرق وهو ةيبرغ لاعفا داسفلاو نوكلا راغ ىف رومالا

 ىطيرخلا طسبو ءانعلا ةديدش هليصحت قرط نكل ةرهاظف هتعفنم اماو ةمولعم هبايساو هيدايم

 5 طرفل ةقدلاو قالغالا عماج راتخا هنكل عدباف ميكحلا ةياغ هباتك ىف نفلا اذه كعاوق

 نم ةيشحولا نبا لقنو هيف ليلج باتك ىكاكسلا ةمالعللو هميلعت ىف هلخب لامكو هنظ

 اًناقيط تانك + ظابنلا

 زنك ىف حابتشالا مسلط 0  ىنويلا هركذ ءامسالا ىف راونالا ونكو راوسالا مسلط

 سايا ىلوملل ءابولاو نوعاطلا نعا نوضناو ءاحلا ىف (خروعلا مسلط 011  تاورالا

 10 ةينسلل نييبت ىف ةيسمشلا ةعلطلا 0187  [اضيا هركذ نورخملا ولوللاو ىنوصلا مسلطلا ]

 رزعوسعع ء( لمرستستم صمدصعص طقطع(. اكدغأ جحسعاعس 0مءاهمحيو ننمع 1ص جم مصعلل 1هنتتنأخاو

 رزعمم همع]ءماعك دععمفعو كسل ؟زسطاتع (عمععماضطسق مدققتكتك (عصردمتطسع 20 جدععصسلسسل ءأ

 منس هععمءعوملمسس معممممتغحس 1لهمعتق مصر ص ععضشلتو انك ةذسسانل مدنهعمأ لنه 1ظممن5 ةعععلممأو

 نسمع ةرتسخك جات (هغعدس ةسسنلعأات جلع طسمغو نع عدع طلق معطسق ذم ممقاعم دصتتملو ععو عدل هصتق

 ها ممستماتممتم ءالععابم داعم م لتمدعتت هدتعساتك.  طمعع لمعءاتمد عماممع ةتأتق 1126163

 طوطتاأو جعلته زماع]1ءءاص عقغو كنبص ءؤانه مدلصعأمأد عا يسقدمع مماه هلصا. آناتاتغذه ءزدق

 ةهمردجءعز جكمسعم متمع ج0 عدس ءمصقعوسعسلفسس لسعفع ةنصغأ ءأ متم[ عقامع. ل167 ع"أ16 ] وع

 5 طسوسم لمءعهتممع ظصسلحس عماتملع5 ذص لتطعم 01 ميروا ءا-]م]ك» ءممتمدع ع ممكو ماهصع ةلتممع

 معد عوستاتعر دكامسصعم هاطقعتس (مغعس ءكتتس ةمطات]ت هلع ءمصوتصعأدتت م80هررانعال متتطتقلل  ةانخ

 هماص1وصعر» ءغ معمل ععاممس دم 0مءطتصم 0لمءعسلج ءمصاتمعماتمسس ردعطقطتا“ ظودعأاعمعو تع

 لمعان مسزرسسم هع مم اتطسس مععنلمسسس مصممون, ءأ لقد 17”هلروزفرم ء اتموتم الدطحتدعم

 انطسحس 1مل ععاام اعدصخاسلا ا. '

 79077. 1'ز]ةءوءرر ع] -مدرعؤع 81١6 1ك سس ء]-جصتت ك2. (ةلتقتلل 3586328011111 أن

 طععجسستق ]آسسصتصسست لع ممدستمتطتتق. (نهدرحس جمر هختع هط /ل/ - يون. ع 7978. 1115 عض

 ء]-جقططقطو (ةملئعسمف مدعممضتنل 06 (طغعمحسسم ةرلسك مت. - 7979. 115'1 عرص ع]-ةسصو

 (ملتمسح هسحتلتل رص ددمتتطم ءعغ بتقاملتلد ه8 معهنلعمالجح ءأا دصمرتطو ءمالعستم و ةتتعأم»ع

 10 31ه112 2ك. - 7980. [ 115-151 ءعرص 1ظ831-1 ءدانص مروع 81 آيسام ظ1- 01 حلعط انهو

 لتعسم عععمصسلتطتس عا دصحععمتتكأم جقدعركتوأم.  (نووصتس عرتم1ةطتع ةط عملعمت 8772|.

 7081. .ي1- ['د5:]1+غ 8-1881 طعضصق 17 عار ةجلهمععامك ةملتق 0ع ءمالاعوتو 86م6
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 لط كار# هقفلا نف ىف هتافلوم سرهف ىف هركذ ىطويسلا نيدلا لالج ةيسربيبلا طرش ىم
 ةرغ نم زربا ىذلا هلل دويحلا هلوأ كبعس نب, ىلع ىب .دمحال ةماهت 577 دلوم ىف ةمامغلا

 ىلوملا ةنتف ةلمسم] ىف ةلاسر اًيفخم ناك ام راهظاب ايرثلا عولط .40“ خلا ةرضحلا سورع

 ايرثلا ءوض ىمسملا هرصتخم هلو امامت هيواح ىف اهدروا ىطويسلا نيدلا لالكل معروبق يف

 نيحم نب دمحم ريخلا نال مولعلا ةعيلط هام“ تيدحلا نف ىف هتافلوم سرهف ىف هركذ

 ةصالخ هيف ركذ علا هدالا ىلع دلل نمل هلوا هصنخا مث روصنم نيدلا ثايغ فيملت ىسرافلا

 ىلع نيدلا ىقت خيشلل رصقلاو فوخحلا ةولص ىف رصنلاو حتفلا ةعيلط 5650 مولعلا تاعوضوم

 ةنيئامط 011 .ةيتاخو لوصتو ةمدعغم لع لمتشم رصغقم اها ةنس قوتملا ىيسلا قاكلا دبع نبأ

 تالاوطلا] 61+ ىناربطلا مساقلا نال ثيدحلا ىف تالاوطلا م0 بويا ءاقل ىف بولقلا

 ديد 0 ىو هدأ نس قوتنا ىنيدملا رمع ركب أ نب كيكم ىسوم ىنأ رهبكلا طظفاحلل

 ح مصلتغمسع ءمعصهمطتت ءقعوز لتهتسعتعملم , حسعام»ع لع767-ء0- 011: 9070, نست ذه

 1نلنعع ةععلمغمرصتس ءدمتغل لدهعمم0عصاتمع طسصع (عجعادكتست جلصتتس عرقا. - 7982. 1 هلا

 ءاد عطس ةدد عغر غعمتتتق ماسعتم مسطتق ةلطقع 0ع عصممد»ع مهعملت لمددتسأ اهعقفع 0

 ةسبعامرع لات عا طور لل: ظوي كهف. آسمتغ دام: آدتتك 182ءمر نتن معهلتعع زدفدتاأ

 [ةعزع ةماعملنلجد ةموصعدع هز ءقاهأتله ءاعب ع 7983. 1ه]١1134 ء]-عطم »22323. هدامق

 ط]ءردحلسس ةمعسعسلت5 ذتك ءمهقمتعاسك و ناتهع 1نعطاتلا ةعدست. 1" !عدعاماأستك 0ع (عماحتستمءر

 نيم لكمصتسسك دصمعأمم5 1ص ةعمانا عتق دماغ هوعدغو ةسعاما"ع لعا7 - ءل- لأ: ك0. طمع ءستغ

 ماستس (مهعاوطسس [نطعم م4202, هع لسه ءيتغمسعسم ءلتلتغ 2/07 110-67 هتباراع ذصقعتت ما تتت

 [لأمتسوسع هراتق .همدصتص عهده لص هع ماممتس ةصلتعع دذص ءممتغع 0ع ه0: صتطسق.

 7984. "1" حال ؛ةغ عل -ه] ثدصر مهععاتسسم» 00ءاسممستسا , ةاعأ0ع قلد[ ععف» 71ه, متسع 8 عد

 ه1ه]يهتدت»ءل ]لك» و8 6 ور فلطع- ءل- للمخ 71ه" لتكعقوجدلم. "1سم ءزسه ءيتغمسصعم تلت

 [معارزغ ذ(ه: طهسق 124م مم ءزدق طعمعظعأتم ءاعو عغ مماتمدنعس هطز ءءامصدتس 0 ءانتمةتاتتلا

 مممعس !ديلوأ. - 79835. '[!' حالأدغع ءل-2ةغ'ط 5 ع1 -مهقعر م236ءانتكمال هما

 ع( م1 ءامرتحع لع معععدتممع ددعاتق ءا رر مم" “ , نطق للسمع امساك 1هعاتسهألممعف ظلسسصأ 0

 ويدكتم» و ةسعام»ع ظةطعتلعاط 1هع#- ء0- 01: 418 8ءد: ل0 - ءآ - نر( 8081 ةصمم 756 (ذهع

 16. لدص. 1355) مهم6تم. (نمدصم ءعصلتتتتات , ن0 مج عاوطخ هدعرم ر ةععاتمطصعق ءغ ممعا مكتوم عد

 يماتنمعأا. ع 7986. '1' هرصدم(هعأ عآ]- ءم]ثطر نستعم يملتسس ةص ؟10ةعملاو 011ععاو.

 7987. ظ1- 1!" هج ذل ةغر ههلتغقمصعم !ههعدعر هسعام»ع كان عام 1 هل عاد ع 7988. [ ها

 1511 خ1ةغ, طدلتقمصعه 1همودعر ةسعام»ع 8فطلع دصقعمم كقاع 216 171ه]ر مسا ءل 1

 لاذ طظوزن» 0مم" 21ءلفمغر ةمصم 581 (ذمع. 4. كم 1185) رممعأتو. طلسم ؟ماطصسصتسة ب مط
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 نيوخالا ريسفت هل لاقي نيلالجتاك رصقخم ريسفن راونالا علاوط #11  [عوضوملاو ىياولا اهيفو

 [1ن] فد قودملا ىواضيبيبلا رهع ند دللا لكيع ىضاقلل مالكلا 3 رصخخم راونالا علاوط 0711

 ءانثلا وبا كيما داك 32 ءاملعلا ىننعا نيم ننم وعو خلا هدوجو بجو نول لديكلا ةلوأ

 لحوت ىذلا هلل ىمكلا هلوا نوودلق نب كمكم رصاخلا انكلملل ةقنإ نيبلاطلا نبب لوادتم

 لاودا نوحلا جاصم ىلومأل خببدتادح هباعو راظنالا علاطم امو يلا ءاقيلا ماودو دوجولا بوجوب

 للضءا نبداب فورعملا ىنيسكلا ىيدلا لضفا نب نيحلا ديمح ىلومللو 11 ةنس قوتملا ىراللا

 فيرشلا كيسللو ضارغالا ثحابم ىلا ةلوادتم ةلوبقم 4.1 ةنس قون خلا هلاوذ ىلع دلل سململ هلوا

 10 جرو فيرعشلا ىع ىنغتسم ىو ملأ ةخنس قوش خيشاحح ادضيأ ىلاجركلا لكيكحم نب ىلع

 مدلئامصعع ةمكسسلدع عا هتصممدتكاتهع ممد لععدصأ]. ح 7989. '[' هد غل1' ع1 - عصستك ةكو
 نهرنتك ]سسصتسسس.  (هدصتصعماممتسك طصععتم ه0 حملت .ءفرصتس عصاقتتتل ممدسعم مط نتعموتنع
 لما - ءل- لل: اههطعصاتع ع داعم . 1 عرعف» للا - ل لطمف» هممستسهللو  ةتلع101ع ملن ءزلعط عغ
 آس خست 4 ترنعل 8 هنن ]1ه]ءمسنتعلا 1 ءرن للهللر» 16سم عم ذطقطتتد و دل عه ل11-ءل- لش: لتعأام
 هأ حمصم .. . رممعابم. حا 7990. 1 د ل١11 عل جمل دعو همسك [نتصتصتنلل و ةننعام»ع (ن40ط1
 46001/ه]: ل2 عرب 01:4" 8عقل]رفتمقغو ةهمصم |[ 085 (ةمع. 27. 1” ءاص 1286)] سصمعطتم. (نهددرج عملتستس
 لع سعاومطجستعمم وسما دام ةمعامتغ: ةمتتق كر دزسق ءيتقأءعماته ةطقمامأع معوععددعتم ءقأ ءاع.
 ل" يعمدع هما ةمازلطسعر لع بزانك ءدصاتعمممسع تع 0مءات كتعحتس هلطتطسعستسا“  (نمدحممدتتغ
 5 ف4اتر”1/|رعرناي ك]رعررجو - هلع لا: 11ه]ينستعل 8 عرن قلل -ءا- «هلسسمت» ظهرك ملفتة ةصصم 749 (ذصع
 1. كرر. 1348) ممعاأسسم و ءقمرستس عمامتتامجد» ناتل عصر ةهلتق طماستل عا طصاعتت ها1010505 5113
 نسعس ذص ءةرستسملسست ل1111 ل1اعقر» ل1101, هتضتننعل لق ءلف (010 هةعامدلا و عا لذكد 01515 ءقأذ
 [دسق 18ةمر ويت نمتعتم عدا جطقماساو ءيتماوسأته ءا معدوم ءاسم ةهعاعجمأاةلع ءاع قل طسصمع

 يردسعماةيتسم 1116200 ] -ةنوينس» ذمههتماجسم عامدددم ءلنلعحتست ال[طها1ه 21هءاةأر- تلد
 71ه]رميرنت2ءل راو همصو 979 (زصع. 26. الآدتع 1571) دصم»اسسق بج ل1011 طل هد»نعقلب- هل -

 126 فران ]رمق - ل - لف: 11د ءانغو ؟نلعو ة2ار: قركلارعا لتعامك كات ةسسم 909 (ذصع. 26+ كاتم
 4503) دصمءعاشقمو تزد عالمفددع دله زمعامزسمات طحت طعم مم لسوق [ذطفععدلا هلع .ءاق.و عا
 حل يسع نكوسعو نمل 0نموستمتلمصع5 لع جدععللعماتطسق فصخكسعأو معمطحتمع ءأ معمل عمأهع
 10 هيسغأ - هع 8وجتا هطعسأك ه]قغ 8 01هآيمتو»عل ل07لفناقو ةمصم 8516 (ةمع. 3. طاع 1413)
 ردمعطسق كيوم عامدددع ةدطاتلتمت 0عوعتمالممع قععتنع ممدكسمأ. -- 8وسكعم ءورصحت 5
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 ىئرانلكلا+ ىيدللا..مامهو .[37] ةنس قوتملا ىتارفسالا دمحم نب ميعاوبا .نيدلا ماصع ىوملا

 زيربت ىضاق ىلاغرفلا فيرشلا ىلديبعلا يمكم ىب دللا كيبع ناعربلا ىضاقلاو ةنس قوتملا

 لوقع هقياغ كاردا نع رصاقتي ا!ًدمح هللا ضيحا هلوا] 7 ةنس ىقوقملا [ىربعلاب فورعملا ]

 ةنس قوت ىفيكنص#للا ىدنسلا فسوي نب دمحاو [هاشكرابم نيدلا باهشل هفلأ خلا ءاملعلا

 ةنس ىوت ىنيديالا اشاي ىجاحو 1.4 ةنس ىقوتملا زاب لبطب فورعملا ديكم ىيدلا ىبيكمو

 نيحراشلا كئاوف نم هيف لقن مالكلا لداسم ىف مالكلا كلاسم هامس لوقلاب درجم حرش وهو

 عم اللخ وأ اًريصقتو اليوطت هيغ هداز ام ريغو هنهذ بجتاو هعمس عرق ام نيققحلا فيناصتو

 ريغال هقلا علا مدعلاو ءاتفلا نع دوجولا بجاو اي كلذ ىلاعت هلوا ةراكفا تانب نم ةميمضلا

 ىنوتملا هداز ىريكشاط ىفطدصم نب دمدحا ىلوملا هلوأ حرشو نيديأ نبأ كمكم نب ىسبع

 هضييبتو: ةريوكات : ىم :غرف اًضيسب اًحرش قارافلا دومكم نب دمصلا كيع حرشو [111] ةنس

 دحرشو ةنسح ةقيملعت ىنايفصالا حرمت ىلع هداز ليضفأ ىلوملا قلعو “م١ ةنس رفغص رشاع ىق
 سل

 عوتممعصمأ ة8آما1ذ 1عم» - ءل- ل: 1 (لياس طعن ل101ءمست»ءا ]ور ع”, همصع [ 943 (ذهع

 20. كتم. 1536)] ددمعا مسك 11 ءرجت# مت - تل - 017: 111:48, ةهمصم . ... دصمداتتتك ع (نةلطت

 18601 اتنسعل 01: 0 ءضلمل]هل عدن 1له]ءمست»عا 0 ءق0ع]ف كاع“ 1 عم عجاذسق ذه ادهاطع 1طن

 زدلععي عصام طقم لتعطتم ها] جمصم 743 (صع. 6. كمص. 1342) دصمتاتتتتكر | نزاتق .ءمزطتت116-

 (ميتسع ئأم ةمعمتا: ةردسلم 8عدص ]اد10عو رانك ةانسسسعتس 211 د0تمعتل ىلع وتاتنل 00 0لنم

 ررعمس ومعلم ءرتع ممد مماعدأ ءاعبر ءغذص اهكهععس هع 68-ءل-اة1 11ه عج كاما ةعتتمادتخ

 ءوأاإ] ب لك]توءا ظءر» 77و ظل للة عدم[ عقراو ةصصم . . . طصماتأاتتتتق -- ل10 أنة - هل-

 1116/1 متمت» عل, دلعم 17 امج لتعامم ءغ حصصم 906 (تهمع. 28. كدا. 1500) دصمعأدتتق - 16+

 [دوع]بم 78/00/06 ةمصم . . . 106انيتتقو كتزانق ءمدصتص عهادتتتتك و ل1د4/8]: تأ - عامنا لا 654/

 ع7[ عمم دمع ىتماسعو هدمصت ناطعسأولتع قفا عغ ةملد (ةدعطبق ىععطو ةعممستاه 20] نصعاأح طقطعأ

 قةسعامر» هع جقلمم(وعت مدتطاسع ةمغععمععطصصم هاتلتطسق ءا ةعماتم حسعامضتس ةسطاتلتطست> معاتتكو

 ونندصكتس هعاتععا دسم معمععرتغ هغ سسعمق جلسصتعمتو عقار ءأ نيتطسق ]طعس ةسحتأو عد اه

 مساوكتأاو دغ ؟ع] ظساتسم 0عدوتطعععأ >ع] ءمصضقط عععأ ؟ع] متنه هلصتغاعععأرو عأغ ةلستتأ عدع

 معموستس همتسأ فعتمكمدتطسع همدح ه00101. 1معلمتغ زغاهن ةلتستم ةلطتق هد لكن نست هطسولتتكو

 واعمكم 1مدصععع ب وسمت ت6 معععومم ع ه4 هتطتلسس عالمه عاعبر عغ ذه 60113111001

 1ردتس 1و6 عرب 17101 مسب»دعا ل7: 11014 ةعئتماتق وأ ج 81م11ه قلق»عا ]عن ل10

 1/11 قرد" عمل ع]رو دممم [969 (ذسع. 11. هعمل 1561)] دسم اتقر نحل ةصتكتاتلل 011111111

 موا - ق67-480-عمسنعل عرب 71ه]710 ل نلقو عحأ ءمرصتت عرأ ةتتاتتال 1ةكتنل هع مقتأو ل اتكون اتع

 يرسممدت ةنمصعتم مت لحسوسع ءهدععععتمتممع» لذتع رصعمدتم هملعع 0ععلسم ةمصأق 707 (ة1 0.

 3. كسل. 1307) هطعماعستا. اآكملا1ح كرك م7عن0ع]ب جه ءمصتص عماجتسات 1/6/4741 عاوههدعك معوطقق
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 مساقلا نأ ةمالعلل ةيشاح ىاهفصالا ىلعو راكفالا عتفنب هامسو ةنس قوتملا ىلمالا نيدلا سمش

 حوش علاوطلا ورش نمو خلا تانئاكلا تاحفص ىلع ةلألت نمل !ادمح اهلوا ركب نا نب ىثيللا

 ىلعو ماعنالا ايازمب انصصخ ىذلا هلل دمحلا هلوا انظ ليق روصنم ىيدلا ثايغ ريم لضافلا

 هحرشو 1 ةنس تام زرك ىراصب روهشملا فسوي نب نيدلا رون ىوملا ةيشاح ىناهفصالا حرش

 5 فورعملا ىلع نسحلا وبا نيدلا نيز مامالا خيشلا ومو ىتيدحلا هحرشو نيدلا ناعرب كيس

 دامع انالومل ةيشاحو ىديس وراصت ةيشاح ىناهفصالا حرش ىلعو ىلصوملا ةيبرعلا خيش نباب

 هنتم ىلا راشأ ديفم حرش وهو [14 ةنس قوتملا ] ىراصنالا دمحم نب ءايركز ىضاقلا هحرشو

 رتفدلا ىف امك رصتخم حرش وهو دعسلا نم رخآتملا الحلا فسوي هحرشو هقوف رمحالاب

 اهحرشو ةليوط ةيشاح مهضعب هيلع فلعو ىناودلا نيدلا لالج ىوملا علاوطلا ةجابيد حرتشو

 10 نبيكم :ىيدلا نسمش' ىضاقلل تكن' ةيلعو ةذوسملا 3 ىقيف ما“ ةنس تام هدار ةجاوخ ىوملا

 هزطزاعر يمهعتمس أ س هزعروو - هل - لهل 477076, ةططم .. . 1115[:101و ءاتزانق 011111160355

 1 هاامآ ءآل- هرككم» ةصكععتماتك ءقأام آس لطول م/م7141 مرسم عهاقتلتتتلل 518 00ءاتددتستتتك 487::/-

 هادق» آطرعقا]# ظعءدن 4828 ظعام عامدعدمه مسممكتتغو ونسهع ة1اه ةصعاردأاتصغ: آهسلعللل أو تانك

 دانمعع 1جاععاطتم ععتس ءضعمامسس 1انلععمأ عاع.  ظرعدعأ6ءععمر دغ نمل لعبت هرتصتم [عرنع ل1 عااتتتو

 ده 1 هدم: هل - هما تع طعمع دصعتاتق ل1“ 6 !عقيرالا - ءلع لقد: للهند(“ همدصسس عطا هتتتتتتلل

 هعوكمدزغرو نست 1(د ةصعامأا: آبدتتق آلءمو وتأ تمطلق م2هعاع» ءعاعتم5 م1جعداممأ 10ه طعس ععأد

 اماطستغ ءاع. ىكل ءىمصسعساأدسعست 1م 4741 ممركو عامدذده ءلتلتع للمالاد لا - ءل- لف: 1 عدا

 8كوب دلعم كم" 8ي»ءع لتعاتق ءآ مصصم 934 (ذصع. 27. كعمال 1527 ) هماتاتقو أ

 5 قعسسعماةسضمو ذض لنما]8' ءآ-مباما“ 5ةوججتال 0[ من-عا- لف: كن ظله18]0041, هست هنأ ذاطعتلعط

 ءا طصقمت 7621:-017-60: لات ايمعمت: لآ: للعتوقلفو ؟دلعو ل281: ذارعةلبا» ءآ- هممطفيرءأا لتعاتقو

 عا تذص ىمىرسصسعمأدستتست 1مم 7141 عامددده ىذا ىعءيررنل# كه !1ه11د هممداعع 127:0.  ءأ

 نندسس ءسامتستست 1ه 11م6 ء]- هدنما» (نةلطخ 2مم" ةنو ظعتن 710ه]رمتزت» عا ل57 رو |[ ةسصم

 926 (زمع. 23. آ0عع. 1519) ممءطتتتق ]و ونتتخ اص طمع ءمرصصت عصاقجم ج0صماهلتمصتطاتق تأت طتنق

 ماعمم (عدعطتق ؟ععطد ةيسعد ]ذمعتك ةاعمسسءعمأم نطدنم ةدعورقتازا لح مغ 7م“ 1401/7 نست

 معلم دتجتا نتحتس هم'ل- ءل- 047, كفرستس عمامت انتل ططعترتعمل ءغ ءمصعتقاتتطس ملط م0ةانتغعو نأ ص

 12-107 ءك/ام» 1ءونطتخب آم ممدعاؤاتمدعس انطرت 1 هما هآ- هنوما»» طهلله لعام - هل - لأ

 1دءممب# مرستصعمامتتتس ءلتلتغور ه0 ونييعصس الذع هلتوستق [هعءاتق عامددوه 1همعمق ءعممقعضتمة تام

 طوصغمع طكمالاد 761مزمسم عبر ةصصم 893 (ذمع. 17. آل عع. 1487 ) دتمتلتقو 0110111331111 1

 ءدرص ءلتلتغعو نتأ مرتست5 1امعتك ءدعدعحطتق دنهصقتغو ع 0لعمتوتع (ةلطأ ىربعيوع- ءل-

_- 1) 



 نا

 [/م1

 ىربكلا نيدلا مكان خيشلل ريونتلا علاوط 11 2 مث“ خنس تام ىكلاملا ىطاسيلا ليدأ نبأ

 دبع نب ىلع نيدلا ىقت خيشلل لوقنملا فقو ىف ةقرشملا علاوط 117 [41] ةنس ىوتملا

 ركب ىنا ةمالعلا ّئيشلل ةريمع ةلمسب ىلع ةرينملا علاوطلا 11 51 ةنس قوقملا ىكبسلا قاكلا

 ومو خلا هديحبو همساي متتقي دلل دمدحلا هلوا [1.17 ةنس قوتملا] ىناونشلا [نب ليعمسا نىب]

 وطسرال لدجللا ىا اقيبوط 458 هحرشو تامهملا علاوط 52 2 فبس ةلمسيلا .حرش

 "2 ىو ءامكحلا ضعبل اهتيوداو مهتدسفمو نجلا ىف فلاوطلا 0410 [موجنلا علاوط] 0

 [نب ىلع] نيدلا ملع خيشلل ةءارقلا ىف خسارلا دوطلا 188 اجلا صاخشا نم اصخش

 خياشلا بادأ ىف خماشلا دوطلا 0144 #4 نس قوتمل] ىواخسلا كمصلا ديع ىب نمت“

 كئاصقلا ىف تايدوطلا م... خلا تاماقملا بعاول دمممل هلوا ىدنيشقنلا نب دومح نيشلل ةلاسر

 1101م1: 60 ظوءر» لآ»ءل 82م0 !81دلئلكتتمم هصصم 843 (ذصع. 14. كدص. 1439) 120تتلكو

 ح0مماهعخممعمد ددطانلاهععم ذم 1 هنمم]1* هسه ماب“ مسمممتأا. ح 7991. '1' دحك غش11* ع1- غعصتكأ

 هءاسد ذا]سصتمهأتممتمو ةهسعام»ع هةطعتلعط 2'ءزرس-ءل-ل: 12-117ه8"عر حصصم [617 (ذهع. 8. اآكومأ.

 1220)] مممندم. - 7992. 81- '1' حرت خ11: 8151-11 عز ءدغر هدامق ةررآ] ءملعضمأعق 0ع ؟عطاتق

 ونحع ردمرعرأ ممدكاتمأ (عةامسعمام 1عودصلتمو ةهسعام»ع ظطعتلعط هع ءا-لأ» ه8 8ع: 480-

 ء1- مر 56886, هدصصم 756 (ذصع. 16. لقص. 13355) سمدتطتم. - 7993. 11 - 1"درعقشلت“

 آظ1- 316 ما ععغرو هتك 1نععمأع5 ةتمعع ءمرصتس عمامجتمتس ذص ؟مصصسلقسم ريال هدتسع آلعز “© حط

 له« ةوتماتسسم و ةنعامع هطعتلعل 0لمعءاتهدتسسم قطتي 8 عزب“ [ 8ءرن ظهدنهأآ عت ] ى] ءتنعمتا8و

 [دممم 1019 (ذمع. 16. لآدم 1610) مسمءمم]. 11آدعع ةمصصتتادع ,للوستمع علك“ عممدتمو

 ءيردتس عما دعسك (مموسمتسال لص ءمدصتس عمامتاتتات , ةانمتت 1ج10هغ4 ءدغ ءغ ةمعتمتغ غ5: طددتق 1)عءمر

 ه2 بتزدك همستمع ءغ 1د10هقنمسع ةمتغسسست 1غ ءاعع - 7994. 1[ در فلت* ءادسمطتسسةأ

 هرعأتك ن113ع5أل1مصتتست عوج هدحتس و طتسر انقوتع ]ذطعأا ءفدصدسص عساوجتاتق. - 79935. '!'سطاقعد 1. ء.

 (هراعدر ةسعام»ع ةعلمقماعاعبي - 79960. [ 1 درج خ11 ءع]-صمز ثدنر هعاتق 050111[838 ل. ع

 7997. 11 - 1 حى خ11و ءهموز(م6مصعم ]خطععع دعمصأاع5 0ع ععمتتم ءمصتتشتوتتلع 11 ]تععصأم

 موو عغ 0ع معيدعلزت5 طقصع ءرتغسلأ , ةسعام»ع ماطتلمدمرطم حلوسم. 1 عععمفءعمطتتع طنع

 دعممتهعامأو لسحع ةمععزع5 لهعيسسمصتنتت ةمدمعماعق. ع 7998. 1-81 حسا ظ81- 18 ةعتلططو

 دمممق ظعصسستق 0ع يسىاتعه ءمعدمتعم , ةسعام»ع هطقتلعلط 127 - ءل- ل: [ ل18 8ءن] 164

 8 ءرب لطلا-ءا-دمردء0 5ء7/لفمةر [ةممم 643 (ذمع. 29. الآمن. 1245) ممماتطتم]. ع 7999. 11-

 1"جمل 181- ذا ةيصتلعطو دصممق دلطتق لع دممعتطسق هطعت]عطمعس .ءاععدصةهرتطسقر ةسعغم»ع

 هطعتلعا 2له]يبستل ل ءرو-ءاممع[ءاط ءدلن. "امو عاوطعم نحت ذاه ةمعتجتغت ةآدهسم أر نسأ ععملسق

 دومعال أ ماتق لهغ ءاعع - 8000. 1-11 د د01عةغر ©م:10لهع ء ممعدهتأو ىرالآهماهصم““ ل1 أهب
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 [5. ةنس قوقملا ىشنملا بتاكلا ءارعشلا لوحت دحا ىلمرلا دومحم] مجاشكل راعشالاو

 ضعبل هتمجرتو ىسراف مان ىطوط ه.ل ةنس قوتملا ةفيلخ ديوياب خيشلل انيس روط هم.

 ىنعاص ةجوز ركش نالي افاكح ىطوط ناسل نم تاياكح وهو ناخ ديزياب ناطلسال ماورالا

 نيدلا لالجل ةلاسر ةمامكلا ىوط م.“ ٍسوولا مدق نأ ىلا اهب اهاهلاف وم رئاسي ىرجاتلا

 5 ناويد ىف هركذ لاوس هفيلأت ىلا اعد ةمتاخو سكصقمو ةمدقم ىلع 11 ةنس قوتملا ' ىطويسلا

 نامعنلاب فورعملا ميعاربا نب دم نيدلا لامج خيشلل ةبيغلا لوط هم. همامتب ناويحكلا

 مامالا يشل بويغلا مالعل عوضخلاو بولقلا ةراهط ه.. ىدهملا لاوحا هيف "زكا لوك

 هلل كمكلا هلوا الصق نيتلك ىلع وعو ةنس قوتملا ىرعدلا كيعس نب كمحا نب. ريرعلا كبع

 رشعلا تءارقلا ىف رشنلا ةبّيط ها ملا ىسحلا ءامسالاب] تاغللا دوجو لبق درفت ىذلا

 10 هكلوأ ىرزكلا نب كمحم ىب ليكم نيحلا سود خيشال ةخموظنم

 دسسعام»ءأ [ 71ه]م0 17012 ء« ممعاته مدتسعأمتطاتك ءأ ةعتطو ءاعووصت معو ؟نلك0] (005/] ية

 [لزء6م هغ دمصم 350 مع. 20. 1"ءا. 961) رصماسم]. -ح 8001. 'لدع 8اصقغر دتلممق ظلصهتو

 دسمام»ع ةطعتلعط 2ههيوعأل 121471264, دصمم ... رممزانم. - 8002. 'ا' تغأ1 - مقس ءطر ]طغت

 مدلكامعأو معرسزعع.  ظسصمعاتك نتلحسس نس لص 135هدنعرد ةادلغاقسأ 26ه ءعقل 1/147 ةصقاتلتا»

 [لزوأمرتحقع دادصغرو ناقه مقزاأةهعاتق 7727موع ه1 616» ءمصزانعأ 56201 ددع2عوأطمد15 1 عع 1هعاعصأتق

 ممصمغو سغ ةللدتس 0عا1ععاععو لممعع دهتتاكتق 586765815 6 اع 18003: ١ 11 قلتم 1

 طح سقس عار (هجوتتعك مدلسسماطتس. '1عدعامطمو د0 ييعس ةعتطعسلسس لع/67 - ءل- 0411 5010و

 ةهصصم 911 (ذصع. 4. لكسص. 15305) دجمدجطسقو (02عقاتمسع هدععاامطنت5 ءقأ. طللحتمتاك دس تم

 رمدعأ ممل مدعتس و همصقتاتطست عا ءمصعامك1 هدفت ءأ مكس اذطخو 124:7 6ه] - [رعقومانا ةصقعتمخا.

 8004. ""دن1 ءآ1 - عط ءزاط ءغعر 1ههعتطبلم ةطقعساتمعو هسعامدتنع ةذطعتلعل كوتنفل- لد ل

 11ه متوت»ءل طعن 1”( ]يفت»ر دلعو 70د: لتعام عع جصصم . . . دجمتنأدتفو نتن هم201610ص عت

 1161041 معع ةتموتلمك مدراعو 0عوعتطت6 تح 80035. 1هطقعوع عل - هم]شطو دتصللا1 ع

 نمرلتسس ةهغ طسستلتكمع ءأ نست معمق ةمكحتمأ طتاعو طعمع ةعتغ ةدطتستمسدب ةهننعامزخع هاطعتلعل ءغ آصقس

 61-40 - ههقس عن مل]»علا ورب همن 102ءآبمضر حسصم ... دسمتاطتم. آطتطعم ذم متعتعاأو

 ةععالمصعم لتعتكسكر نحتأن زله ةصعتزدتلغ: آدسق 12ءمر نأ لحتص ةضأع لمحت عمامق انمعاتمق | همرصتستطاتخ

 مسلعطعتم ] همتعتم ؟نتع ءةاع. ع 8006. ؟1جدووتط ءغ ءعا-مهقطعر ةنمكتمس هلم 0ع 0عععسم

 10 (مرعممأ معععمقأت همتطاتقو منعام» ع هطعتلعط ه7 عرروو- هلع ل: 1101 هتاترنعا ١ لق عنا 111ه ءعا

 17:- ءاز عمر".  (نمسنعمج تمل دكه اصعأمأأ:

 ا
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 هيل

1203 

 هرسي ام ىلع هلل ديحلا

 ةرشعلا فورح نع لوقنم رئن نم

 حرشو ةنس قوتو اهل اًحرش دمخا هنبا فنصو م“ ةنس قوتو 40 ةنس نابعش ىف مورلاب اهمتا

 ديع نيدلا نيز خيشلاو مم. ةنس ىثوتملا ىكلاملا ىريونلا محكم مساقلا وبا خيشلا

 هيف :عمج ىفيرحلا ىلع نب ىنمحم نب نسسكحمل ّبولقلا بيط م.  ىرفزالا مدادلا

 نب ىلعل مالسلا كداوقب لاب تي ف ن.. ةتس ىق 'ةيسرافلاب  هحرشو' اًنيدح يبعبرأ

 هلل نمحلا هلوأ 11 ةنس ىفوت ةبيط ليزن ىعفاشلا ىدوهمسلا ىنيسحلا هللا دبع

 هخيش اهعمج مالسلاب فّعتت الاوس نيتلث ىلع فقو هنا هيف ركذ يلا سودقلا كلملا

 ةيفنكلا ءاملع ضعبل ىردبلا ىمحم ىديس هلجن عم اهب ثعب مث اغبولطفق نب مساق

 نم لوالا رشعلا ىف هضييبت نم خغرفو باجاف اهباوج بتكي ملو اهعماج ىفوت دقو

 ملأ ١ ةنس رخآلا ىدامج

 آدسنف آ)نمر ونم0ل عد ةععتسلة أو

 ندع 0ع لعععيس لته] ععاتنه مدلتغد لتعم ءطعت ص أنت“

 قهطقماستغ ذم ظسص عاتق دمعمسع هظطمطتص ةحصممأ 795 (ذمع. 17, اللوح. 1392) ءأ حمصم 833 (أصع.

 30. 8ءمأن. 1429) هطلت. طظزاسم ظلطنتق 4/7160 نتتأ ةططم ... 1015:0115 ؟قأر 01111162 ةكلاتلل)

 ءلتلتعو 1لعصدوسع 1ععععسعصسغ كطعتلعاط 417 عمم: 1101 مجي»بعا 2! همءض»# ا[هلئطتاحر دصصم 7

 (ذمع. 12. لوص. 1453) رمدم»اطتتتق , ءأ هطعتلعط 7ع: - هل - لف: قىكآ4- أ - للعغ» لعروسة.

 8007. 1" دج ونط ءا- ى]نطو 0ءاتعتدع معلطسس 0120ه عتصساأم 0د016هصعقر عنقك 1 |0170

 86د: 1101 م770 1ظء»» 478 ظمهسؤ»# ملل ءوتغو ا حمصم 500 (ذصع. 2. 8عمأ 11060) رمعتقتعع

 ؟يرستس عساكم عوز, - 8008. '1حدوعوعا1ط ءل- الع عل ةسصر 0ءعازعقمع ةعوصممتقسرو وننت ناتللاةهغعق

 ددل تأواتممتم طلعت عدعامغ , ةنعام»ع ك8 طعنا 45067]ه] 110ثءقروغ ىعءعسلتل# ظطقظتاو ]1[ ءعلتسمع

 موسشلتصسمو. حمصم 911 (ذمع. 4. كسص. 1505) منمعانم. آص طمع ائطعمرو ونيك زاه 1معارأغ: آهتنق

 1دومو عون هومعاقنتمدتسم ءاع. هع لتعغع ذم نتوتماح وتمعقاتمصعو ]1عععصلم ةمعالتةععر نستمع

 ددلسغهنممعس عرععاممعصأ. 1آده زاده لمءعم» (عق» 8ءرب 0011:/طموعأف كىنللءوتأر أ ممهاعح

 ةنسحسل تس طلنم هعووتلت 2101مج7»ءل 8ءل"# تلمس عري عتعتق 0معاتك طمصعلاتم متقتأم

 © طتتغ ونتت هده همه]11عععجوغو معع ععوممصكتاتت» ه0 همه ةهترغم ممههلمع عنه 1 (هندع 0

 معوممسلتغو ءغ اتطعاطسس هتاتلع 0عدوتمطس» معتصم 0ععدلع مددعمفت5 كمسقلما آ[آ. مممن 1

 (ةزمع. 7. لكهص. 1486) ةطوو]ع]16. ل
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 ةريطلا ملع م..1

 [ىلصوملا عرابلا بيدالا] لايناد نب همن هللا :ديع نأ نيدلا سمشل لايخلا فيط هلأ.

 طمنلا !ذه ىف فتصف عامسالا هجم دق لظلا لايخ نأ ركذ رصتخم 1. ةنس قوتملا ىارخلا

 ىقيدصلا نالع ىلع نب دمحم نيدلا لامج خجيشلل ةكحئاطلا لسصقت نئاطلا 2011

 ةمدقم ىلع بتر خلا هبيبح فرش ىذلا هلل دما هلوا رصتخم [1.: ةنس قوتملا ] ىفاشلا

 دبع ىيدلا لالكل ةلاسر ناسليطلا مذ نع ناسالا ىط ها“ 1م ةنس رفص ىف غرف نيبابو

 85009. للرد ع]-(ز عا. قعد هدو هردتستطاتق لتعتك ءمعممدءعملأترو هط اصمععمأم

 ءددع 0عقاق6عصلاتتمل.

 8010. "1 عزؤ عل -]عط1عةلر ةمععطتست ةصقعأمهاتمصتق. هرم عصلتانمت و 31110 دأل// ءقزنى-

 عل - 011: كارت كآلمألعأ] 7101 هته11ع0 عدت 10:1 ةرراآ 1ك محنق |[ 11هتند27: مطختلمامعم 00ءادتسد

 مروععادجم ]و ةصصم 710 (ذصع. 31. ظآمت. 1310) دصمةطن0, ونتن1 لنعأغو انت0182ع 2

 زنساعضلسس جل جيعاطاتع عوراتت. نه 0ع ءددتمذد دم طسصع مجملتست ةعضامولا. ع 8011. 151- '1' اخ

 ه1 -( ةتل1و ةمععاستس ءلسعمستعمق 0ع معدعقأحماته نعطتق 1ةركو دسعامتع ذطعتلعاج لع7707-ع0-4

 1101,ه:1160 1 لن لآ: ل7[ ىكمل4عقم يطحلتتمر [دصصسم 1057 (ةصع. 27. كحص. 1647) مدم؟تم]٠

 (ةهردمعملتسسو 0100 ةذكج ةصعتمتا : آردتتك آ)عمو ونتتأ دتطتعاتتال ةانان12 2020123316 ءاع.و ءأغ ذم

 مرهع ون مدعم ءعأ لدم ءةرتكو 015ممدتطتسس هى(. ةطقماحتاع دبتعام» ممعمفع 8دكعتت ةصصت 8

 (ذمع. 5. لآهن. 1638). - 8012. ''دجوع ءع11-1ةةمر 0ءعاتسمام ]ئمعاتقع 2 نم 2102

 هستعتلا 1 77ءعوا. 1" »دعاهطتعو ةتتعاماتع للعم - هلل - لا قلآآ- مآ - "«]فامت: 1362 لآل 183جم

 كوبر, ةسصم 911 (ةصع. 4. لدم. 1505 ) 2201610.

 تا



 ذيجكملا" ءاطلا باب
 ىقشمدلا نولوط نب دمحم نيدلا سمشل ةلاسر ةلحنلا فداطل ىف ةلخنلا فئارط م.“

 خلا نادبالا ىف ءافشلا ةيودا لحنب ةلحنلا صخ ىذلا هلل دمأمل هلوا [40“ ةنس قونملا ]

 11 ةنس ىقوناملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالجل ةلاسر رفظلا ملقب رفظلا ه.أ*

 ةغل ىلع رهمجررب ةبوجاو [روهشم مجحلا كلم] ناورشونا ةلوسا مسا ىلع همان رفط هلل 5

 ةيسرافلا ىلا هلقنب انيس نبا ةريزو [ىاماسلا] روصنم ىب حوف رمأ , ل" ناورشونا هنود َىَولَعَبلا

 هلو ىدزيلا ىلع نيدلا فرش انالومل روميث ريما عداقو ىف ىسراف همان رفط ها [هلقنف]

 مه. ةنس دولح ىف ىفوقملا .سولالا لؤوحاو ىاتغج باسنا ىف رخا كلكم همان رفط ةمّدقم

 هضيرأت ىف لاق امك هل» ةنس همتاو خرعاش نب ميعاربا ازريم مامتهأ ببسب زاريشب هفلا

 112111 © 10131 111 آ[1آ:1 4 ]111114 "74

“1101211 

 8013. "ا ع دعقنتل ءا د ةلعط] ءغر ءاعومصتمع مدلسمع لع ةدطغ]ت(هغت طاق هةععاوعر ةاتعامرع

 ه/عرنو- هل - لا: 11هآرمتستمعل 87 ءرن 1111: 12ه معابر | ةصصم 953 (ذمع. 4. لآدم 1546)

 رتمعانم]. "1معاحأتق ر ون أم زهمعربتغ: آمسم 12عمر ودنأ مزهعاو هعاورمو ةععامع مود علتم

 تسون ممتم ذص ءميضممرتطسم 1دعوتاعم اعهطستغ ءاعب - 8014. 181- 1" جك عع طخ ءيلسس ءآ-ام وكت

 (مهعاحاسقو نسم مامصع لعرسممكاعهتنتخر نطواتعق معقععمس065 ةعدعر ةسعامجع لع]7- هل - لأ

 ه0 -ء1- "هلم وري لطغ 8ءاب» همهيراغر ةهمصم 911 (ذصع. 4. كدص 1305 ) 1201010. ل

 8015. "1" عهدك ءعع-مقس عطر اتطعع ؟لعامرتمع. 9 دههعقاتمسعم لستم" منت |[ معوز5 8ءرعدسمل
 ند

 الطسكأكعم ]ر ه0 سمف 8:عبمرسمل» ائمجته 8ءمددعتس ةماتوستمدعع 2ءانآل هكتعم مععوممفد قع

 ظموتسس. لقت" مانع هي لتوعمدتال  هعئسع 277 هع رالسو» |[ ةدسمصستله] 7[1 ءيتعحسس

 لج كوم اتطصتس ذص ائموتمس 8 ءنكدصتس ؟ءععمات ممم اعممسأ عع لاتقذلتاو |[ نان0 (؟ةصقلهنق

 ءوال. - 8016. 1 عدك عع - مقس عطر آتطعع تعامرتوع 06 موطسم 1سنعت تر“ هيي

 رمعمستعع ةهتمامم د 110115 ممداعو قرع عك علل: 4/1 708, دمحم 0 مع. 29, ة[]دعغ. 1446)

 رممعانم. 1 لعس دلتم ماسستمع دماعم0لسعاتمدعس ذه 1 ورع - سعب ءلتقتغ لع ععمعملمعأم

 لمع م1486  معاطسع متاح 0/5 ةرععامماتطدق. 8وقتغ ذص معطف 3/7 هعتاع» ءدععلاوطنق

 ه 12114 1 لبأ» 8ء> ى1و]»ه], هك ةهممم 8 (زمع. 23. قلو. 1424) ةطوم]ءتغرو دك
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 ىف ةفلوملا بتكلا ىلع هحجرو ريسلا بيبح بحاص نسحتسا دقو زاريش ىف فتص مالك

 نب ديحم ظفاكل ىكرتلاب همجرتو كبسلا نسحو ريبعتلا ةفاطل ىف ةيسرافلاب نأشلا اذه

 ىلع اليتشم م.« ةنس مركم نم هبتك ىناملسلا ٍساتلل هيلع ليذلاو قبس امك ىمجكلا ديحا

 هللا ىبع انالومل روميت عْئاقو ىف موظنم ىسراف همان رفط ه.0 تكيب غولاو خرعاش عئاقو

 رو نم معان ردنكسا ةلباقم ىف نيتم مظن وهو 1 ةنس قوت ىفناهد فورعملا ىماكلا تعخأ نبأ

 خاسدكتةسملا ريغلا دهتاببا ضعب جرخي ناك ام اًريتك 53 نس نيعبرأ ىف دمظن رت خسمخلا

 ىوتملا ىنيورقلا ىوتسملا ركب نا نب هللا دمكل ىسراف موظنم همان رفظ ههه اهربغ لدينو

 شيشحلاو مينبلا لح عنم ىف شيرعلا ٌلظ ه.اأ6 هل بولقلا ةعون ىف هركذ «ه. ةنس دودح ىف

 2 تع اهبختنا [10“ ةخنس ىقوتلا] ةفياخ هددلب فورعلا ىشخي نب ميعاربأ ةخلاسر بخ نم جوت 0

 10 راصغ و1( خنس قوتملا ىلينكلا باب فورعملا ىلكلا ميعاوبأ نب كمكم ىيدلا ىضر اهحرتتو

 نطعمصهموانعاطم ةلعمتعدغ 12: 726/72 5017:1/© لأ كغم (اذطعع ءمصسومدتكتس عقأ طه انتعع

 عطتئعمم). ةسعام» اتطعا ملغ ءقلعقرم» طمع ةيتمطتس 52104 حرزعمطوحتغ ءغ ءعاعتمق ةعتماتمق لع

 هملعرل مع مععوزرعع ءمرصممفتاتق م؟هعطتلتغ معمماعت» لنعاممتع ءاععمصاتمسل عغ ءتكقاتق 018010015

 مسملعطص6تلتصعس. 1لآطس0 , دغ ةتصنذ لتعطتست ءقأر !طقطظنم ل10]ءمتهت:ءل 1312 لآ:0 كر ءراف

 ةنسوعع (عمصقاتلتتغو ها دهممعملتععدم و ننحع ع5 فذاعاه[ء]خ كه 07/ىعآ علت ععدامه ةههاتصعأو

 حدمعمسع 8[هطحع عد ةصصأ 507 (ذصع. 10. كسل. 1404) 10 - هل - ل1: كك ءارجمتن# ةعتطعتع 0>ةدق

 نو تب 8017. 1 عمك ءع-مةس عطور لذطعع جلععمرتدع. معرده مععدتعتتم 0ع معطاتق ععقاتق

 5 1م , هحنعامر»ع ا1[8ه]1ذ همداخو 2460ه71ه] طلخم همهدتق ممعاوع لاسقر حدلعو طا لتعأم

 ع ةصصم 927 (ةصع. 12. ]ءع. 1520) جمماطتم. (نهرصمممتام مئمطو ءقأ ءأ ظعصقو 2

 18/مرنلعر» - مميصعل يتتمستمسأ قعصتصسس ( 7علمتسوء) ةمكععاسس هتافات. "الط وسهله عتمام

 هصصمق ذم اذطعم ممعاسضعع فصمق ءعزعملم ءىدقدممت او كتل ةدعمع ج]165 ؟عيقاتقو ننأ 01 همأن ءعععمأب

 0ءع]لءرئمعو هلتمو ماحصع رمتتمععأب - 8018. 1"عوك ءعدم ٌةروعطر ]انطعم متعامعتمع. (نمسصعم

 ممم تعمم , ةتتعاممبع 110700770 / 17 لن لآ عانت“ 110:1هنالا (نمست مانا و كتتعد ةاططاتللتت 0

 (زمع. 22. ل[مس. 1349) رممتاتم. (هرصتس عصمتنهأكسسع ملط عم ذه اذطعم 2اماعا 67 - مار. ع

 8019. ؟1'ز11 ء]- حعزعطرو هسصطعع ةماتل 0ع بقي از أقام طوموعومست ءا طغععطوع 20تلقعأا

 مرمطتطعصلم. (0هردتص عمامتتسم ءدغاتذم ءمتامرسعم مماتمعو ا:هعامطتك الط م]رأ»ست ظعرن 7” هللولأب

 مدلعم 12 لمآ, 1مم لتعات | ء حصمم 973 (مع. 29. لنلع 1565) دممءعانست ]و ؟مصاتمعلا الع

 10 1[دععععمعزأ كدص عا قعدسسصسعمسأهلنق هقأ 6]1800- ءلل- لف 21ه]رمبجتسعل عري طا »نطق 1107 1]6

 مداعم 1م - ء/ليمسطم/# لنعاتك ءأ مصصم 971 (ةمع. 21. لسع. 1563) مدمعطتسعق: ةزه0ع ]طع



 سد

 علا
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 شيرعلا رهز هيف اوفتص .موقلا نا هيف ركذ خلا تدابخلا مرح ىذلا هلل دمحلا هلوا اًفيطل اًباتك

 عيرسلا دلل جملا نقملا لواو ناطيشلا شيشح ميرحت ىف نمحرلا رجاوزو شيش مير ىف
 ىدضعلا رهظ ه.“. منبلا مكح ىف ىناثلاو شيش مكح ىف لوالا نيلصف ىلع بترو خلا باقعلا

 حجرشلا هقف ىلع رهظلا مد 5461 ةنس ىثوتملا ىرعملا هللا دبع نب دمحا ءآلعلا قال وحنلا ىف

 ىواتفلا ىف, ىنآي , ةيريهظلا هيا*_ ,نيجولا .ىرش ىف واولا ىف ىتأي ريبكلا

 [مععطت5 ءا ءاعودممق معملتتغي وسأ ذاه ةمعاتا: آدسف 1آ1)عمر نسأ مع معق ةمات72ع ؟ءطقضأتنت

 ىمءعانلغ ءاع. ؟زعمو طسزمسق معا عمدم5 !ذطعمو ءعلتلتكدع ةسعام» مقدعفأ 7ول]» .عآ-هت"أوذ]ب لأ 161771

 ءا-|مو]أو]ب كك 7 ءماز» ءاد»ه]رت»د منن لا اهلد“أت» آلمدآ]أد]أ ءا-ع] عقال. '1"  حاط همام ذاه ذهمعومتلا:

 [دتتم آلعم ج0 مسصتعسلسست ]مز6 ءاعبر عغتذص لتقف ةععالمصسعق5 ل1 ةممقتكطتق عقأر نلتتقتان113 21101

 لع طععطدع همز ةوزبر ممدكعتم» لع ؟1 طومودعومسأ ةعنأا ع 8020. 1-81" عدطع آظ8ظ1- ف لطم لن

 معاعمأتم هلز داع 0ع عدسسهأتعه و هةنعاقا"ع لاله( كلآنعا ظعتن قلللامأاءأع 21م7“

 مممم 449 (زمع. 10. ةلآكدعغ. 1057) رممعطتم. -ح 8021. آ[1- 1 عءوطع هلم ة1شع'ط ءل-عطحعط

 ءعأ- ]ع عطاعرو ةعلعماأتم لوسهمم10ءصاتمع ذص (هرصس عصادتتم لادعمم اعهدعادأوع. ؟10عاذم !ئ(ءح

 11” مم ءمدسصس عمامتمو ذم ]تطعم /27- 17”هزا. ع 8022. 181 - 1 جوطاعأو عغر 2ءوومصعو

 رزسسلاعد 1 عم]را»- هل - لف. ؟ض0ع ذمكم ذه /1/- ل]"ءا اممم ع

17 23 



 لضاعلا م.ل» ننسلا ىف ورم ىذمرتلا ننس ىرش ىف ىذوحالا ةضراع 5 مل“. ةذس دقلأ

 5 [”“.] خنس قون ىز :ريمأورلأ [ندولا دكبع نب نسحلا طظئاحلا] ماهالل ىعاولاو ىوأولا نيبال

 الم هجاوخب فورعملا نيماب بقلملا ىناهفصالا ىجحنخلا هللا لضف ند ناهيزور نب دللا للضفل

 ةلياقم ىف ىنيما ىارآ ملاع نوكي نأ ىلع هفلا هنا نامزلا عيدب ىف ركذ بوقعي ناطلسلل هفلا

 انا ند نكد تلج ةدأم ىف ةغللا ىف رثاع م.ا» رصنلا جتفلا ىال مدا مد يوكل ىاشكنا

 11811 0110162151 '1'1'1'انآ1.11 4ك 114'1'1.1 كالا

“1012151 

 8023. قكعأذك ركع ل[هل' عا 1و هموصموءعمق عأ ءمعمتكاتتلل. 80 هعرطف معتقتعاتتس , 01100 12

 امعامأأ :
 ©( "لكصرو هتزانكق هم1لعس (طعكدتتستست 0510ءعامةنننت هم عا“

 (هريسممختتاع ةتعامد» ةمصم 830 (ةمع. 2. للم. 1426). - 8024. كع1لطقأ ءا- ةطخت ءلهتو

 [معتصلتع معمرسغأ. (هرصتصس عمامتتسك ّذص هاته اهورنعتن د 1! ةلاد# رسم مكتكتسسو 0ع نسم ةىاتط

 ىوجعرب لتعطتتص عنا -ح 8025. 40-11 طخلر ائطععو نيم 1ةعمهكأو معاععوماتق عا ؟تعمهلهصاتق

 قم همودفاتحتسم ءانعتطع, هنعاممع طصسقس [ آك1 - [[ةظلم 11هن67: طعن قكلف - أ - ”هليتسمت» ]

 101 مرمسفر هممم [360 (ةمع. 5. للمس. 970)] رصمعاطتم. -ح 8026. ظا- غنا 1-81 ةلثر

 رتع دمصتلت طك ك]]1 ديلتف همصفطتق ءأ مدحت طقطتمتم همم عهعطاعمس. - 8027. ك1 عس-دعقو

 هرصحتس عساس دمتتسلل. 11زةغمدتح مععوأعو طعععأتم» 0ع ليممفأم 18دجعملعسلمعتتس و ةتتعأمع

 1101767761. 1 عزو ]انا عطعآراتت 18 ءدن 1'هل]1ه]1ه]ب لك متر 1متر طمسمت»تلظعع طك: ءمعصمتستح

 دهام عا داعم 1/مزم 710/7« لتعام و نت ذسلتمسم 7”هعن) يبس ةعتوقتا. طع طع هاد عرج

 ممسدطتعر ذللسسص عد ءىمصلتغتممع ةعتمدتعمعو دنغ 4/ءررن- هت" 110408 هرتق لة ننس قلق

 لوممعو(6 زسصتاعطتت“ "لكحصص عمدت ذص ءكفصسصتصضقلسست لقت اهل ]بخ 71/7 - امم» ةطعماكلا.
 8028. 4-1.1خ]عس 11 ء1-1هعطقغم مرمسصلستق. مسك 1عدجتعم ويد جطتعستس هعماتتس 1ة5ءعاتلتق
 ىرد مم عطعمممس» أ ه0 ععمفتو ععطمصتس» لتمممدتكتسس , ةنيعاف»ع قابسعا ا ءن قطعت [ 5ءازإرت0]
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 مظعا هنوكل كلفلاب هيف ادب نبانجالا لع. بقر [+], لها ف وتملا ىوغللا ىسلدنالا [دبس]

 مظف حوش ىف. ةبترلا ىلاع ..*. ةيسحلا ماكحا ىف .ةبترلا ىلاع +5 ةرذلاب- متَحو ماسجالا

 ىناني ةبخنلا

 لزانلاو ىلاعل ملع 00

 نارقلا ديناسا نم

 تام ىناغصلا دمكم ىب ىسح مامالل اذنكم نيرشع ىف ةغالا ىف رخازلا بايعلا م.“

 ليق اذهلو مكي ةدام 3 فقوو ميملا ىلا كبت علب دلهك نأ ليق '"ه. ةنس

 مكحلاو مولعلا زاح ىذلا ىناغصلا نأ

 مكب ىلأ ىهتني نأ هرمأ ىراصق ناك

 ديع نب دكمحأ ديكم وبأ] موتكم نبا ىنيدلا جان عمج دقو ىرهوكالا حاكصك هبيئثرتو

 ىلا نابع هيث“ مرزاك ,مكحبلا نيبو, هنيب [,  31 ةنس قوتملا .ىقنحلا ىسيقلا | رداقلا

 مل00و# آرعوعتعما هومر جممم [383 (ذمع. 20. ءطع 993)] سمعتم. [آ1معمتأ د 06م ىرركع] عزب“

 رز. ع. هرطع عا ءداتم بست طلع ممرمصتسس طلمتكتسانلا ةتغر ءأ 0عولمتغ ذص ؟هعع 72م»ءا زذ. ع

 جدعمرمم. - 8029. كلآز ءال-عسغط عار ععملستس جلاتددتستتمق 0ع ةامطساتس ءمرصورات 31015.

 8030. 411 ءال- عسغط ءغر ععدلس حجلاتكوتستانع. 0( هرمس ءمامتسامك ذم مد عاض مس اتطعت

 مديعمرتط عممتم.  ؟10ع 1ملعوم ع

 8031. آ11دس ءا- ةلأ1 ع ءادصةمأ]. 18هعاعتمج 10 ءوراتتت 023201051311110

 جدتع(م16ة6ع5 جقععم لدصغع ءعغ 0عدععسلسصخغت

 5032. 0-81طغط ظ1- 2 ةلعطت»عو ةسعاتق رسدعتع ءيتصلدسع.  ةنعدعتعمم توتمأت

 ممامسصتمصسسي هسعام»ع آسقص» 10507 8ع: 32101, مبمب»ء0 50عام, نست همهم 650 (ذهمع

 14. ل[دعن 1252) هطلتغ, ةمماعوسمتس ةصتععأز معمم عمزأ ءةصتس ه0 ]زد 2140 ءهغ ذم ؟0عع

 وعزم مكع (دحسكتسس ءىدع) ةمطقغت 6.  طآكفصع ها ءيسددمس لتعاتست ءوأن

 8مع] ماء, نست لمعاتممم ءغ ةءعماعماتمسنتل كممتمست ءمصرت] ءدعدق عاب

 [ءجومدت5 هدأ مع 0ععللتغ د دتع ةنقهو نأ لص هدكع د20 هانططز 5( 62عام

 رندمموتغنم التطعت ءدلعمسس قار وسمع ذه ه8: لعتارع» أذ, ها '1أر - ءل- لا» لد 01 زجانأ»

 |[ كاع 821011 مدت ءل قلردعل اعني قطا ءآ- يلق“ ©مندغ آدم عقاحر ةمصم 749 (زمع. 1. كرد

 1348) ممعأمتتق ] , نغ هصسأعم عملتطمسس ءقأر هد بنص 77/-7/1ه] يعي ممز همحتأام ع 8033. 11-

23 - 



1030 

 ىوعابلا [ نب رصان] نب دكمحا سابعلا وبا ىيدلا باهش ىضاقلا همظن ىجفاشلا هقف

 [ىقيرفالا] ميمت نب دمحا ىب دكيحمل ةيقيرفا دابع ه.ل*» تاداعسلا ليتل تادايعلا م.ع

 نم قارعلا طظناحلا ليذو رهخالا ساركلا ةئنم طقسي ناكو 0 مدع را ىلا ةئع روهشملاو ؟أه

 5 عم ذوخأم كغم رثكو ةواع ردق ىلع وى سلو ةكبيق لفاست كفو 4“ خنس ل ىلا | خمس لوأ

 تابفولا كلت [دعب ] هطخب نيدلا نيز خيشلل رخآ تايفو ىلع تفقو دقو لاق ىبيسحلا ليذ

 ىلع تايفولاو تداوحكلا ىتعي ىيرمالا عمكي امه نكي مل املو ىهتنا سيرارك اهنم تصخلو

 لوأ نم ليك دداتك 8 ىدعسلا ىجح نب لكيدحأ باهشلا ا ىغم عرش مثالا هجولا

 10 طقس هنأ روغ توملأ ةخفعض هفعض ليق كلذو مزود ةزس ةكعقلا ىذ ءاهننا ىلا ىهتناف «”11 خنس

 0 طقط 211 1ءغاط ظا1 -هطةكتنرو ةسعاسق دصمتتم لع ندعم ل عصاتم ةطقلتامسضتتنت. !11ءاعتعع

 اذ طم ءمدصحمدتتغع (نةلطت ك1 ء]م65-ءل-لغ: ك7 1هط ا اع ىل]رتنعلا عرب | دق“ 8 ءنا] 1 هلكبوق. ع

 8034. ظ1-1ط غ4 ةغرو ه[ظعتح ماعامتم 20 1ءاز لامك كعدلتق ءمصقعوت عظ005 ن>ةعماتأو.

 8035. 1ط820 11ء1ء]لع(جع عار ءممأأ آ8لءإ ذم ةشنعد هاغمععر دتتعام» ع 710/1 67:1:60 أذ عزا

 ]جعل طور 1 عرسك [1ر/ةءلع]. - 8036. آ[آطءع ءا]-ةهققع ركع اكطقطعءع عاد سف ةعو

 ءىيعردمأاد عرس مورست ع طئقامستمع مع0171هعاقتنانتا. "1" عداع ةظاد» 11هز از, ظل 0:ءا# ههونع ه4

 رمعممعرس كطقطقس ةمصخل 765 (ذمع. 10. 0ع[. 1363) ةععلمفتأاو ونتنم 1205:نا15 عقار ءأ وكف

 طتئامرتمع وسمع ذص نلعسك م0للل6 ظطمعس ةسصخت 762 (ذصع. 11. لو. 1360) (اةهعتأ. 1ظدععتع

 5 لعحتسا حتحاعتس ممداععتست طلعامعتمع 1ةمهقعمسلت. (نهداتسسمكتا ءدحص 77/- 11(لاادع 1-1017 ع)ب# ةلط

 امتأم ةسصن 741 (ذمع. 27. لسص. 1340) دكوتع 20 ظمعسس هصصمأ 763 (ذصمع. 31. 0ع6م 1361):

 جاامسعم ]عوزغعرم عمت (عمعامكتغو معونع ةععماتمع ونعنح ءجعع]1عطوغ 06ه يتسسعسطتست» ؟لنلتغ

 3آدعمج معضتست 201 (ةعاتست مدع5 دع ةممعملتعع 20نءرنم1 هقداسسأم ءةام آطعوتر ةصوتتتاو ةلثقق

 سمعو رصمصتم هك/ر عقرب 2 عمم-ءعل-لن ةهتمامم [ممخغ] طق دتمعا عقر ءغ دصلع راسععم 101108

 [مقءاعد1م5 ةديعوعووز. - وقمع ز]1عي - دس معتم مناطق ][1طعع ءعزلقاعنعاو نسأ >16(2مع

 ممر[ ععالمدبع مع ععمامج ءغ رتسمدخسسم ذلطمأعاسس مدمر"اعو ممز هموعمءأار 8ةرجصتمع طالسكن 5/67 ط-

 ء0- لا: م1770 طع: 11ه هم لع ذم اتطعم ةسم طتقأممتحسس ءمصاتنستتمكتا هط تصتاألم ةصصت 1

 (زمع. 27. كلادق. 1340)و ذاع نع هدتلطعتلل  عالاتتلا ععقاقتلاتلا> عا ط1مععمجطلةتاتتللت 1101

 للعم عامرصس دما ءاعسس ءاللتصلعرنعأ, 8 ءموععدطتق ةتتأكعتت ءقأ ةعماعرت ةمصمق ةعتاطعصس0هو نتتنم

 10 [معغم دط تمتاألم ةصصل 769 (زمع. 28. ةكسع. 1367) امععمتغ ءأ ه0 ظمعتس دهعصقتق 211)1؟3:0ع+

 دصمأ 315 (ذمع. 13. قمر. 1412) مممعععوتغو ءعأ طمع ؟هعاتست ءقأ ةصاع 2201طاتنلل 1101116111
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 مركلا لنوكي نأ ىدسالا هيهش نب دمحا نب ركب ىنا هذيملتل ىصوأ كقو مدعف 0 ةنس هنم

 نم عرشفا رمالا فناتسي .نأ' دارا رق: هتافو. نيح. نم ةلييق رث .هلمكف..ن4» نس ىلا ,» ةنس نم

 اهنم اًريثك .فخلاخ .اهيلا باتكلا باتحيو هخيش اهلمعا دق ةمج دئاوف بتك هنال ليخلا لوأ

 هتافو“ ىلا: تايفولاو ثداوحلا' نم هيف امو رهش لك ركذف. الفاح اليز لعجف :ئتاوحلا ىف

 قورعملا ,ديعس نب كمحا نب ليعمسا نيدلا دامعل راصمالا كولم ىق راصبالا لوا ةربع د.

 ريغ نم اهلك داليلا ىف ءاقلضلاو كولملا ىلع هيف رصنقا 411 ةنس قوتملا ىلحلا ريثالا باب

 نب ميركلا دبع مالسالا انتل. ةلزعلا ةربع هل“. نيدلجم ىف وهو تايفولا نم ءىشل ضرعت

 حالص ءاشنا نم بنكلا ةرثعب بيبللا ةربع +.50) ةصلاخلا بحاص هركذ ىقاعمسلا ديحم

 هدمح فقحا دلل نمكلا هلو 012 ةنس .قوتملا] ىدفصلا كيبيا نب ليلخ ءافصلا قنا نيدلا

 اهمسوو رهاظلا ىبع نب ىلع اهأشنا ىتلا ةلاسرلا ىلع رصمب فقو امل هثأ هيف ركذ ملا

 نسم هطنتغ  كالمسعم ةعماسمععدلتساتتك لات هاتتك ةصسصتتك ء>ععل0ععوغ عا مععلتغتك عدا. 1” عدامس ءسأم

 لنئءرمسلم قلد 8ع 8عءو قل اد»وعا عب ىك]يم]انقعأب 4ععلغ ممهملقكتغو انغ مدهاعتل 565م3 قتلل

 ةط ةممم 748 (ذمع. 13. كدر. 1347) د0 ةمصتتسا 7608 (ةمع. 7. 85عمالم 1366) مععطعءعععال هم

 1[معغم ه (اعيصصم#ع دصمعأتمق دصمعتةأات ذملع عمصاتستمحلا. [دس عم ععرد عمم ةعجععلت

 داستغو نغ هطتمتغم ةهممعملتعتم ةذمعتمءععأ 8 عكغم ءةدتس هدهعمفتم 20مم( 6هصتنس نأتلتسم

 يمتحس دهم لححتأ نصمم ردهعتمأعع معواعدج ععدك ءغ يدتطسق !ذطعع قعععع ممص ممادتك 1اةوصع

 رتهكمقس عءمصتس ممهاعد ذم عامددتكق دمممععتمأ 305عئمغلك ةدطز هصحتغي دغ ةم0لع ةممعصلت عع

 ةسمافمت عع( ءمرتمودس قمم ععمعأ“ 1طن ةتمعملم5 دمعمسءع5 عمد ءعماطتق عما ءغ معد زللتق ععقاقف

 ء(جرترمو هقومع 20 ممعاععرم ةدهتت 0عاقمم ءامذ. ح 8037. [طءعغ سلأ عاد دطقةعر ءدعوسرأ انتل

 ممعدصتس 1ماعال 1 ععماسمسا 0ع معوعتطسم معمحتمس ءامعسس و ةاتعام» ع 1740- ءل- ل: 1هدنمأغ] 13 دف

 ك4 ا»ءا ظعءرأ كهأ4 طلعلعاغخو مدلعوم طالع ءامالأ» لتعام ءغوممم 699 (تمع. 28. هءرأم 1299)

 رصمع6ممو وانأ ةذص ءمرسسعتلم هعهملنو5 (عيطدضتس هرتمتسسس ؟ععئطسق ءغ ططقلتقم ةمطعأتاتغور هناله

 راعصتنس 1تمنمرعضنسس عجاتممع طقطتاح. آلدم 701هصتسه. - 8038. [طءءعغ ءا-ةجهلع أب

 ععصرباس ته معمومدتكس ر نست سم عتمأعدأم ةهطلتعممغرو ةسعام»ع 1م -ءافماة »و كل ل-عءآ-8 ءع»أد»

 13:6 801ه]يعبوت» عل كعرسث يع. آمسلمكمع ةهط ةيعامجع ةهرعرهتك 7/420. - 8039. ]طعما

 ءا-1عءطغطو ءةععصسواسس ذه ةللانعات معععمغم ةماعالتوعمأت ممممدتطسر ةتتعام»ع 90/4 /-ع0-07

 ه1 ةهركك6 2ك167/1 8ء» ةظانءزع 85ه عالق [هصصم 764 (ذمع. 21. 0ع. 1362) رممعتم]. 5 ءيئررامست

 ءاءودصأ1مرءتق ععمعتكر وسم4 زاهد ةمعلمتغ: آدسك 18)عم (ةلتك ونددلعس ردععءامع ءاعع كسعام#

 تس نم كعوررأم معاماستس ]1ءونمدعاأر وينعرت 4ل/غ 8ءرا كطل- ءآ- اعو]بن» ءمحصومدهتقمعأ ءأ
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 نامتع: نب .دومح ىكوت دهمان تربع .ه.. اهلئامت ةلاسر ءاشنا ىلا هفطع توه. نالوغلا عتارمب

 ةنس ىوتملا ىساوبسلا دمحم نب دحا نيدلا سمش ختيشللو 16 ةنس ىوذ ىمالب فورعملا

 ىفاشلا ىمحرلا دبع نب دمحم نب ويزعلا دبع خيشلل ماعلا نبأ! رابح "فا ربعلا ب 108

 هللا :كبع ىا :نيدلا سمش.عروملا ظفاحلل نادتكم .خيراتلا ىف ,ربع ىم ربخ قا ربعلا ه.آ»

 5 ام هيف ركذا تاونسلا ىلع رصتخم خيرات اذهف لاق 5. ةنس قوتملا ىمذلا دمحا نب دبكم

 ىهتناو ةرجاهلا :غنس لوا. نم ادبو هظفح ىكرلا ىلع نيبعت تابفولاو ثداولمل رهشأ' نم ىلو دق

 ىيسحلا ىلع د للايهكام ىساحملا وبا نددلا سمودت كيبسلا هدبمات هليذ 5 اا. ظخددع رخا ىلا

 ىلع ب ليكم نب كيحكم ىودلا سحدتنل نينامتلاو سمخلا ىلا هيلع ليخلاو ا نس لحل ىلا

 نيسح نب ميحرلا كيع ىنيحلا نبذ اضيأ ربعلا ليذو ا» نس قونملا فقياسلا ىلو ىيسحلا

 10 ىقوتملا ىقارعلا كيا ىيحلا ىو هدول ىفارعلا لك 2ع ليذلاو م. نس ىيوتملا نئيقارعلا

 11618* ءل-ج]ا سامو ةمكععتمس تعم عاب ذلطحسم كتم لتسعد ةصتسل ءيامممع ممععدت ةاستاعتس ]ذطءاطست

 يمطعتعسلأب نت تست ةعوممجعأ ح 8040. 1طعءأغ- ممس عطر اذطعع ءعدععسر]هدكتلتل 1116ج

 هسعام» ع 21710 8ع: ١0مم هلعو ةطرؤب»## لتعام ء دمصم 938 (ذمع. 15. ثسع. 1531)

 ددمعاسم , عانت هطعتلعاج كر عرربع-عل- 0: ل ارجع ظ8ءد» 1101 مترررجعل كة ماعقو ةهمصم ... >0 0110.

 8041. 1-81ط عع 1 حلعطط ةع آطص ©دص دعب ةلمعسسعماه 0ع طتقامتتتم 11: ©0601, ةتتعاماع

 ةاطعتاعات قلقا ءا- عقع وت 110ه عست»ءا ظعتن كلل ءآ- ”ه]برسم» كطقلطتام. ح 80492. 1خ1-

 ]طوع 11 طططقطقع دصعم جطقعو لموتسعماك 0ع طلقامرتمه ءعمرتمل و نلت 5113 06عععع5ءنطأ

 3 [تئؤمرصتحستست لم ؟هاسستقمهر هتنعام»ع [ظ[ةطخاع ىارعتروم - عل - لادا قلاع لطالعا]عل 1101من ع0

 1]1 ع: كلاد»عل ط2 ءابعال# معحتس ةعلمام»ع ر ةصمم 748 (ذمع. 13: قرع 1347) ممن. 1لدعع

 موتغعو طتقامعلم طععوعتم ةنأ دم ةصصمق لتقممدتغحو ذم نتن معد ععقامف ءغدصمدعأعع 1]1نقاع م5

 مدسم , نسمع ةععالملعمدمأا ءغ دجتعم ةلصععم ءغ معمطو دغ مجعيط مز1[ (عرعمأ معععقؤمتعتقع ةاتطأ

 آ1مععمأزإ ه مصمم تعمم مدهمطعأاتعدع ةصصم ءغ ه0 ظصعتس دصصت 740 (ذصع. 9. كسلع 1339)

 معمعمعدددتتك عدا.  ةئطستتت» ممداعم لتةعماناتك 1ظ1- 8ةعوججنل هز عرربع» ءلع لاو كلانا ا

 111017167 17 هز: 478 1810ءعضنم دل ظسعسص ةمصت 7604 (ذمع. 21. 0ع“ 1362) مماتماتقكلا. ءا

 طسزانك مدعععس» يماتستمامت> ه1 عوف ءل لأ: ]1101 منروت»عاأ طع: 1110ه]رمتست»ءعا ل478 1108623

 ممهعععلعمتتم متع طلطخ ةمممم 792 ()مع. 20. ]آ)ءع. 1389) رسمءانتنق ر انقعمخاتع 20 ةصصتتتلا 5

 10 (زمع. 6. الآدعا 1383). طووعاعوجعو 7هفن- هلل لف: ل0 -] -ءآرفت» ظع» 1ظ1هوعق: 1 نعال

 حمصم 806 (زمع. 21. لول. 1403) ممصاتتكقو مجعطعاأومتنتتت همماتسانقهل16 أ طسواتق مم

 ىماتمصسحتأمتت طلتسو 171”ء/أ - هل - لاو ىل]سعاأ 1معابغر ةمصم 826 (ذصع. 15. 180وع. :1499)
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 مجكلاو برعلا_مايا:ىا.ربخلو ءادتبملا ناويدو ربعلا م6“ هيبا- ليذ ىلع. اًليذ .فنص دل“ ةنس

 نودلخ نبأ ليد نب نومحرلا دبع ةاضقلا ىضاقل حيراشلا ف ةمدقملاب فورعملا وحثو ردربلاو

 راض :ئتح ةملقملا مساب تعذ لوالا باثكلا اذعو“ ةيفا لضرعي امو نارمعلا "4- لوالا «باتكلاو

 باتكلاو مهل 'نيرصاعملا لودو ةقيلخلا ءادب ىذنم برعلا رابخا ىف ىناثلا باتكلاو اهيلع .املع

 اهحرش هريغ ىف دجوي ال عفانملا عماج ديفم بانك ومو برغملا رايدب ربربلا لاوحا ىف تلاثلا

 قوليبلا نبا هب ربخا اذك [1.5 ةنَس قوتملا] سلدنالا تروم ىرقملا قرغملا نتمحا زيشلا

 [ 111 نس قوتملا هذاز ىريب فورعملا بحاص دمحم ىلوملا مالسالا خيش ةمّدقملا لداوأ مجوت ]

 ىئوتملاىروباشُهنلا "هللا "نبع ' ىب كلملا ةبع نيمركلا ماما ىاعملا قال ممالا باتتع م

 زيزعلا كبع نب كمحاأ ىنب كيكم سلدنالا هيقف يتم نا توشنم  ةيتعلا د0 7

 رسمع6سسنق ور نانأ ةهمرعملتععدد 20 مداعتق هممعصل1 نعد مرت مموانتأابت ع 8043, 1-81[1طءع 1؟ع

 ررزرعةشم عال - سنطغءعلق مع ء1 - اعططععر ءيعسراد ممممدتلع ءغ ةرلالموعع هتوتماتتل

 مهعلمستتتص ءغ هىعمامعمستص 5نعععلعماتسس» 0ع لتعطتتق قعدطتتست و 2ءععوعتست ءغ 13 ءعاط ءتمزتنت

 اطعم مههعتم ةمعاممتتغ انطملم 8عماععمردعمم» 115 (هعتعمضس ر ءغ لملتععس نهلتعتس 4ك80-6/-

 617101: طظعر» 11هابمتدت»:ءل لان: لكمال: 1د]يطغا: ظه0] دغر جمصم 808 (ذصع. 29. آادصم

 1405) ممعاطتتتس و ج64(10عدت» طقطعغو عءغ ذم مدع المصعد ءعغ معو ]زطعمو لتوتكمسو ءقأن

 طعمعإممم ةعتغ 0ع معمعداممساته طئقامعتمعو ]لتطعع معاسصتم لع ععمعستع طسقمم ةوعزعامأع

 يىمزنمعأم ءغ تتمر وسهع طسنع همعلعغوأت هععل0ععممسأو ءغ معتتسصتتك طنع اطعم ما صصص ومنع ممدصتمع

 طعما ءعمرس عرمص ة1مقتعمتاسعو ةذكج تغ طلع ةطتلسق ءزاتق همددعم م20 مدأتتتت ة82062عا6  آراطع

 ةععتسلاق ع5 ععمامم ةقعدطنسس ندعامغ هطتمتلم يصعما5ممتك ءغ طتقأمعتحتس عطه أنمهس كعفطتطانق

 جعوسحلتسس , ءغ انطعع غءعءاتسه طيقغمصتحسس 18 يطععمرحتس هععئلعمغعس طقطتغوحساتستم. 5[1 ع هردق

 ةلصملسس تأانلع عنا عغ معد ءيرسصم] ءعاتطتع دصفعمأ 1متعاتقر ننقع لتقف همص 15: عدلات 801+

 1ل7-ءاط ع( يحنلعتم اعذأاع ءزسك مدسحص عمامته ةاعتلعل قلقسعف 216ج (نهددمأ ] ععامس ءا

 معصتس ةطصلمل سم ءعممصتس ةعضمأمد [ممصم 1041 (امع. 20. كمل. 1631) دممدعطتسق ]رو ءلتلتغ [ ع ذمتغسس

 طءماععمرسصعمم» ظطعتلعاط - كك - ذكافضص اطآكماله 21ه1عمج»ءل 8( /غط, مدلعو ظء»ةسعلعءأب لتعامك ءا

 ةمصم 1162 (نصع. 11. آ82ءع. 1745) ممدنطتسقر ذم ]أذ مجتحس ةتمعتعمتس عهصمدكدلتغ]. - 8044. 1غمط

 ءا- مدس عصر هطزاسععمأتم مموسلمدحتس و هتعامرنع لطلاء: طوس -ءا]روهتنعت كلل-عا-» عا

 18 ء» قلللملاهأ, لآض نلت ةر دمصم 478 (ذمع. 29. كرت 1085) همءعطتم. ع 8045. كاوطعأو

 ةهقرعضامق. آنطععو ونيت هسسعامرت كسسمءعممعتلام ةكصلمت هد عتمع 1101 عوتعل 3 عنب لابدعلأ 17
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 ىف ةيبنرولا ةجاجت م.8 بكلام مامالا بحهذم يف 3كم اطهر راق ياسر فروت ىبطرقلا ىتعلا

 11 ةنس قوتملا ىئطويسلا ركب نا نب نمحرلا دبع نيدلا لالجل ةلاسر ةيبنيزلا .ةلالسلا

 قبال هيبنتلا ةلاج ديعب  .امامت,هيواح. ىف اهقرواو .فارشالا نم: بتيز دالوا نا اهيف  تبتا

 ندم قوتملا ىفسنلا ل.ليكحام ند رهمع صفح نال شرغملا خقياحب ىسكلا خلا م نقلملا

 5: ىتأي .ناطخللا ننسلا ملاعم رصتخم , ىف ملاغملا <باتك , ىم «ملاعلا ةلا مخل. ,[هب]

 قوتملا مداهلا ىباب فورعملا دمحم نب دمحال , ةلاطيلا مايا, ءاهقفلا ىاقكتسا .ى ةلاجك مى.

 خيرات َّق نيمتلا دقع رصتخم وىثو ىرفلا 3 خيران 3 بغاأولل ىرقلا خلاط ممأ مم لس

 ىسوم نب ليكم وكب ىبأ نيدحلا ىبول باسنالا ىف ىدتيولا ةلاحخ ىم.د نيمالا كليلا

 بأ خيشلل رضخلا لاح حرت 8 رظتنهلا ةلاجح مىهز“ هز ةنس ىوتملا ىنادمعلا ىمزاكلا

 10 لاق نم نأ مق لاق [51] ةمدس قوتملا ىزوجكلا نباب فورعملا ىلع 353 نوحولا كيع جرغلا

 رل0-ء7-مسمأتن 0/8 (01:82خ, هصصم 254 (ذصع. 1. لحص. 5608) دصمعاتمر عتطنتغتل. نم عقاتممعق

 هنصغ 0ع لنمءلماتسم ةععامع 81هلئلعكامضصسس. - 8046. ىكز ةزعأ ءال- م ءععم ءعطأو ءعغر مدلعتق

 ماوماأمع ه0لهرتكعردع 0ع معمععصتع /ءقردعل. "1عدعاوتطسم ةتعامتع لءل(7-عا- ا: مل آءاآ-عأ-" 1

 رم 402 8ع" خكمياغو ةمصم 911 (ةمع. 4. لسع. 1505) دصمعطتم. (نهداعملتغ ذطأر ؟طستلتفتال

 2مءمنعاط ع كطعتطم ءىدعر ]نط عاطسوسع ماد هرعت 1247م2 ذمهعظملا. - 8047. 1 1 عأ

 ءا1- ( عمطتلطو هدم معمسأم رمصتاأموتمهي هتنعام»ع 01-1111 عع[. ح 8048. 1 غ1 عغ عآ-

 طقق طلو هدوم معمرسام تع ممطت]لتغوغع ءممعزتعست لع كممدع ةمعم]دعتس 0؟ء10ءصاتقر ةتتعأم15©

 لآ 11هركذ 0د»ه“ 8 ءرن 1710ه]رمتست»ءل 17ءدعإلاو همصم [537 (ذمع. 27. لدلع 1142)] مدمن.

 8049. 1 خ1عغ ء] - ةلتسو هددانم ءءعاعس ممعدلتق هت 00عءان ع انطعو 717- 71ءام7+. 1 متامتتع

 دا انطسأ 171ءم]خ: ءهآ- ءمضعن , ةستعام»ع 1؟/ه11 482. 710 ع ذمته. - 8050. 81]1عغ 1

 أ ةاتط قع عال-71ه يطق هججعفس ءآ]د-ط عغقل عءغر هدم ةءعغعصرمةةلتكق 0ع لتعطاتق 1ءعواتق ه

 دل

 زوسمعمممس ]نق موعاع هعفاتسمملتق , هتعامتع 417260 عهد: 710]يمت»ت»ءلر ؟]156 1 انت: - ءآ - ]رمق

 للأم ءغ ممسصم 887 (ذمع. 20. 1"عطرعب. 1482) دمجمرتنتم. - 8051. 1ز8غ1ع6 ع]- ءاعت+ةو

 لمصمم طمفرتاأ 0عمزلعع دما ؟ععاتسحماعع ممعدكتسس 0ع طتقغمدعاه نسطتم 081ءلعلاعو. 1ظضماغمددع هرععتف

 10-711 11-797 عرروخغ» لع طئعأامدته دتهطتق الآ[ءاعاعم. - 8052. 1 غ1عغ عل سن طاع لذ همهم

 هحامود م مدنملتق (لعمدتق 0ع ععمعد] هعتتم , هسعام» ع 27 ءقن- ءل- 011: كلنا 18 ءآ» 71ه] مت: 17 عد

 11:6 11 تعضر»# لل جلا, دمصمعم 584 (زمع. 2. الامعنم 1188) مهممدتكتم. - 8053. 1 خ1 عغ

 ء]-رصن م( عادا هدماتم ءياعسس ممهلتق ءجعمععاوماأتمق 0ع ةاوطنق معهمانعأوفع 12/20 ةتعمم-

 10 هزانمصعو هسعام»ع ةكطعتلعط لقكطدع']/م»هزت ملآلا-وهآ - «ع]بسم): 8ع: للغو دلعو 11: - ءآز مناتنغ

 للعم ع حمصم [597 (زمع. 12. 0ع[. 1200)] محمسطتم. 1آلزعز( ذطأر ونسنأ معهدطعأوتم ة>لقأعتع



 انوي

10 

]65 

 انلعج امو ىلاعت هلوقب هدوجو مدع ىلع ٌلدتساو ساوسوو سيئا وهل كلذ لاق دوجوم هنا

 وه سيلو هعم توم ال ءاقب وه كلخلا نأ نوفلاخملا باجاو لوقا كلخلا كلبق نم رشيل

 اًيحا ناك ول اًماو اعدغب توملا نوكي :هتماقا لوط ىّدملا امثآ مالسلا هيلع رصختلا قى ىذملا

 هناحبس دللاو ىرت امك نيفرطلا ىلع سانلاو ريتك عازن هيفو ثيدحلا لعأ هتبتي ملغ ىنرازل

 ديحم هللا يبيع ىقال قافوالا بئارغ ىف قافثالا بناجع م.م لاحلا ةقيقكب ملعأ ىلاعتو

 ةعمرنلا ق دللا ىمحو .لودلا:رابخا بجاص هركذ -رابخالا بتاجاع هد 2 ىسخقلا ميعأربا نبا

 ةنس قوتملا ىزاريشلا دومحم نب ملسم مساقلا ىال رابخالا بئارغو رافسالا نايا

 ءامسالا بناجع م... ارابخاو اراعشا هيف عدواو نمي بحاص قويالا نيكتغط زعم لا كلملل هفنص

 قوتملا لبن ىدابعلا  دمح نب فسويل ىقاثآلا بئاكع هى. ىقوبلا هركذ ىمسملا مظنو

 ىلعلو 130 ةنس ىفوتملا ريما ىلجاص نب نكولا ديع هاشملع ىلوملل ركلا لضاكَف م.مآ مبا خنس

 داماسهغعو ةبتص مغص لمعت ةاتلطتتص ءغ د لتدطم]و ةعلسعاطست طمع ءامطتغعععو ءغ تللطسسس همص

 ةرلوائعععر مممطقغ مءععطتق 8عءعأ: ىر كغ ممص مموستستسك نآ]1 طقستمت ةمأغع 1ع ةعاعمم]1 اه عطت ““.

 ىلع معوممصلعمغو ةسوتقتلط و 209ءعددعتأ و ةعاومأ (ةاعسد طلع معمم ءطابتامغعست عقذع ةلمع 22051.

 كوع حجغعص دستمتسع ذص 77707“ ءدلععع ممصتكتتعرو هكعل يكس هممصمتقأ معع ![هصوعتمت عطا

 1و طمع غيرو يتماعنع ءمماعملممغر ممدغ ننمل رسمرق كتبص علمته ك1 720 7155 «85أو

 مراع ردع مزمزأمهدعأ. 1 عدلز هددت طحمع معرس دستمتسع مهام طقطسععتماو 01124 1

 يمغعءمنممعسا ءعدععلامجتغو ءغ طمحستمعع و سغ ؟10ععر لدم ععر» هرتمتممعمت اهعمطتتو ةغ ]1)عانق

 دماسم ؟ععمس معز بملتعممعس هراتسع هنأ - 8054. خكز ةنط ءال-1 غ1 ةعر ستعمعتتلم أ

 يمك ءعمتعماتمع لع ةأمجتلمسع نتهلعدغمصس اهلتكسممت معصم 0لن5ممدهتغمسعر ةتتعام» ع قار ىلا 1/6/1

 هلل هانمسست»عل 8ءم ]ا منليفرو (00عن. - 8055. كت ةئط ءل- حلعطط ةعر ردتعمعمله طلقأمرل ةقاتتلتم

 (هرصتسعس مدنجأستع طخع اتطعع دط حسعام»عو همعهتع قلقااا» هل لمممءعأ عه هد ةظلهتنلعل]عأل ذه

 17-171 ع]يمل. - 8036. ذزةزط ءا]-ةدركقع ىع ©طدعقتط عل - حلطططقعرو ستعدعتلق

 زانلصعستسا عغ مع5 طتغممصتححسست دسعسم»ةملقهعو دسعام»ع قكطتع ]عمق 210517 ظنا لل 1774

 قزق" معغب ةممم ... رصمعاطسم و نست تع اهعممع» 171-177 ءاا11 71-10 ه تتم 1” عطلا عاف طلال 0/0

 آ[لعيدمصمع معمعتمزك ةعتمدزأ ءغ اتطعم ممعصدقأو ءغ طتقامرتمم زمكهعستالا - 8057. كر ةئط

 ءال معرس رع الهغمرم ع] -دصمعودسس خر دمدتعهعاتله طمصتأمان11 عا 020م051110 ]ا

 همصتسمتت. (هردسصعس هددغ ]طعس /27/-848. - 8038. فز ةتط ءا-دق قعر مرهتعمطتلاه م

 اعجوعوم هسعام»ع ة”«عبرك 8 عرب 01ه موسعل 1/02 آآدمطدتتكمم ةمصم 776 (تمع. 12. لكصص. 1374)

 معمم. - 8059. ةكزةزط ءا-طوطعر ددتعدطتاتع رددتتمو ةسعامتطستك ةا1واله ءل/عسعأ

 رلق0-ءا- "مامن عب ه7 اكحتع ب ةممو 977 (ذمع. 16. لدم. 1569) دسمتسأمم , ءأ للأ 6
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 نادليلا بداجع] مهثأ راز نبال نادلبلا بداكاع هللا.  ردتقملل هغلا ىاوخل ىسمع نبأ

 ىم اهبلا بسن ام ضعبو ايندلا دالب رثكأ هيف ركذ ىنيوزرقلا دومحم نب دكمكم نب ءايركزل

 ايندلا بئاجع هك“, [خلا كتايربكل لالجلاو كل زعلا هلوا تامّدقم عبرا مّدقو ءاملعلا

 5 بتارغو فلخلا فانصاو عدابطلا رارسا هيف ركذ لا تاكومسملا ئراب هلل دمحلا هلوا رصتخم

 لجأ نب دمد] ىةقوريبلا ناكيولا ىال ةيعانصلا بدارغلاو ةيعيبطلا بناكاع دا“ اوفتص ام

 نارقلا بداجت م6 تارضاحملا ىف بدارغلا بباج هل“ نيياترملا ىلع ةهبشلا ليزيو نيفراعلا

 دروأ 0 وبدأ ركذ [5.. ةنس دعب ىثوذألا ةأرقلا جانب فورعملا] ىنامركلا ةي ىب دوم 0 5

 10 نمو ىلاعذ هلوق ىف فقافلا ةروس لاقو بيجحكلاو بيرغلا دروأ 2 خيألا 3 هوجولا ضعب
2 

 لدم طل ه”ننغر وسن اكطملتكمع 71:ءاعق» ةهتودتكع ح 8060. كز ةئط عاد طسل لةصر دتعمعتلد

 [عر7مكاتلال و 2111016 1711 - ©آ] ةندت 7. 8061. [ كز ةنط ءآل- طسل ل قصر متعدعاتاه [ءلل قتلنا

 داتعامرع 2ه]مت*ةررأ ظظوتم كالمارمت»7» عل ظعتن ]11ه (هسومات:2.  (نهدححص عرس مائه ذطأ طلقز 02: عال

 نساطاستس (ءرنمع مدسعسس عغ ممصصتتل1امم5 ؟دتعمصتسس هءامصتتسو نست 1س0لع هدتعتسعات لنحت عاتق

 طروعستملغ نمهأ1 012 مهع]1جأ1مصعق أ هرقاتق ءقأ زام: © 1هند 'اكلطأ ءأ دصمز عةامه ءعءامتاسلتست

 سمع ءاع.] - 8062. خر ةتط ءعال- لسصج هر دتعدعمام دصتصللت و ةتتعام»تطاتق 11016171760 1] ا

 110: 6ءةنر ؟دلعو 11 ءم*06 01م - هطعتلعط قعع»# 1ورع»وقر ةهمصم 279 (امع. 3. كرد 899)

 5 رسمنا و - عا 10غ طعن 11: ءعؤر“ ى]يفلو نمت دسم ءملتتم ةعهمدتغو نسما داه ذصعأمتغت

 [ردتتق ]106م ءمعامرناتسا لعوامل ءاعب - 1عععممعأ خطت ةععدممج مهاتتعدلتمو ؟ةكلف 1 عالاتتلل 13 ةكلاننل

 ععمعرو عا معد ةلمعا1] ةععد نسق 0عقوتةءحنسأال -ح 8063. آ1- خي ةنط ظ1-51' حط 117غ 7

 رماد ا طدعقنط ظ1- هزم خلو عغر ستعصعساو تهاسسدلتم ءا دعو ةتم عامل هنعم ةتناتل عل م55عو 10

 |[ 010/متهت»ءل عزت 4ةارتتع0] 81". ؟حلعو قلاتضا»ءتاركب» لتعام [ عع ةمصم 430 (ذمع. 3. 0 ان

 41038) مممرنعمم]. آلزوةدععتغ زطأ لع ةمعاع لحعصسممعد دةمعدمامملل ةغ ةدط مماعداونعس معان ععصلت

 عن لع لمعاعصممه ءممز نصعاتممتم مععلمرمءوع لماع ىزرنعم ءلل علعماعو عع ءكلععامم ءأ ةسستتل عامااتللو

 لكم نا لص ةهلضتملتسس» ءمرلتطنع هعماممس عا ءمعمتاةمصعتس ءمرسز ععانتتف مدتمتعأ ءغ لتطتامع

 مصغر  لسطتغمماتطسك ءيتسعرنعاب - 8004. كزقتط ءال- عطه مةتطو ستعدعاتله معالاتللل

 دنمعانل دعس. مصدق هصغطم]هعزعتس. ع 8065. كز ةنط 0-11 همادمر هتعدهعسلت (02ةصنم

 لدنم مهاسستممهو ةتعام»ع 71هأتد0 ]3 هنن للهم 1ك ع ةرااتاغر ١1506 10 - ءلعمهما لنعأم

 ء( ممعأ ةمصتم 500 (ذمع. 2. ذعر 1106) سمرات |. "1 عداع للطن” غرم" ماسععم ةصاعتمع-

 10 (جعلمصتق ةتصعت]هركتتت عة 2هالممعم مل]ععغرو ءغ طئص7 ه0 76ععق زمهم]تاهوك ءأ ردتتقت

 (ممقلا“ ]غم »2. عازم ةسسمأم طئلطسعسات ءععطح ]آ2ءأ: ىراظأ د مقلم طدصمع (مدكتعأه)و ن0
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 نم ىورو. حبر ليقو :ظقيا..اذا ركذلا رش نمو ريسافتلا ضعب ىف بيجتلا بقو اذا فساغ

 ىطبو. ىرصبو ىيم# رش نم :هللاب ذوعا ملسو هيلع ىلاعت دللا ىلص ىبنلا نعو اهل :ةذع ال ةملغ

 هتغصو املكو لاوقالا نم بيجكلا دادع ىف هنوكل هتادروا نكل هركذ ميمس ريسفت اذمو ىنبعو

 عساتلا عونلا ىف ىطويسلا لاق ريسفتلا .بابل هاهم تلق] ىهتنا رظنو للح ىدا هيقف بيجتلاب

 [اهنم ريذحتلل الا اعركذ الو اهيلع دامتعالا لحي ال ةركنم لاوقا هيف هناقنا .ىم نبيعبسلاو 5

 باتك ةاح بلقلا بناجع ه1“ . ىطويسلل براغملا ىلع .قراشملا ليضفت ىف بداجتلا

 مزيج نب ردمحال رداونلا بئارغو رئابلا تناحم] هيث .. ىدوعستللو ,ىدرورهسلل :بياجلا

 اخ كمحا ناطلسلل هغلا ةنس قوتملا ىلييسب ريهشلا ادختك

 اجيبب فورعملا دال ىكرت تاقولخالا بباجاع ه.ب. ([تاياكحلاو تارضاحملا ىف ىكرت

 هخيش ةمهب قرع باتك نم دمجرت هنأ ركذو مد. ةنس ةينطنطسق جتف خيرات ىف ىللوبيلك ةدلببإ0

 ا ا ماا

 ادكمعتغع““ مدتعع ذم همصصتااز5 مص عمادعتتك ءةعممصت لتعتعغ معع ( (نهمظكتعتم ) ه دطهلم معصتقر

 ونسحصلم ءديععزاماتك عدن ةلكع نتهصلم جوزاأذكتك ءدأر ةلزكعر نغ جلتأ عهلسصغو جه [اخطتلتمع

 ؟عمعرتعوو نتنتدع ([ءررتماتق هملكتق ممر "عقمأعتا. 1غ معمرطعاأاج 7101مد»:»:ء0 لتحتفذع (امهلذ تت :

 (همكتعأد ج0 180 تنص جه دت316 جتتتتلق 10عقعو ؟لعتق رو ؟ءصاضتق ءأ هعتلأ. 11دعع نستلعتات و, نتقتلل

 مرمزعتعرو 1ساغععمرعاوألم ةتكمأ5 عقر عدلات 132166 011111121201353 و 0110013132 20 ط0

 لل ععمرطتتست  طتتط ءزكاتلل) مع معغرو عغ ن0006165عدصوتاتع 10 عدد (ةصوختتقللل ةزكنلل7 عا 11م0 أ

 لعووتمسأ رو ءزادك ةصاععمءءامأم ؟ةعئللتساو عا فوينغهعلممع ز1>ع هاته ءوأ. - ومع زا1ع.

 | 30ززعنم طمعع. ةسعغم» بيسس عما ةنتتتصت 1055 ء]-!ا هول ذمهعتمعتا , هأ كمزرالع خه ( عمعتع

 هعما1 هةععدتسم هممصم هرععت5 //ءع/7 : آ1ا1ع ءمصسعم(غمعسقر ةصوستغو 01عام ءمماتصسعأ عزا عاعملمب

 نستطسخ ةسنعغمرت داعب ةعاطتعسع رستمتسع ]أ عاطتسصت ءقأز معوتتع ءمالاتا) 160(2142معتات 12عئ25 , هلقأ

 نع 1ةعئم»عو لع هم لعطمةهتق.] - 8066. ظ81- خر ةنطر مدتعدعتلج 0ع معولمدصتطاتق 01 عمق

 اممعانطسم 0ءعز0لعماتم مرتهع؟أعمعملتق , ةهننعامرع هور. ح 8007. ىكز ٌةتط ءعال- ءيلطرو ددتعدعنات

 نورلزو. - 8مم6ه. 1كتغمط ءادمز تطور تطعم ست حدعتل هنن ر ةستعامت تطاتق 07807670" أ

 711600:. - 80069. [ كز ٌةنط ءلدس عءماطتع ركع © طدعقتط ءادم عرج قلت ستتقهعنلت

 1معاورحتتس مهععامسمرصمتت» ع مملزعتم ءقؤذاتمدصسس ةتمعتأ هعلسمسس. (1]00] ءععتغ مععتعع طقق طتقأامسمم

 عه همسحتتسمعتلهف لد»ء40 طع الل ءرساعب» لكنا انتل ملوم كم]رعت]خ لتعاتك ءعغ دمتم ...

 رمعاسسعو نأ كناغةصسست لعل لكنا طعوتن آل ايا عي ل10 12147: هط]ءعاهتءأ]. ب

 8070. كز ةنط عل دس حلعط1 ا ءةذخغر رستعهعتأو معنلل ءكعماأمتنانتل , طتغعأ أع. ةعضكممتأ كاسب

 ماعم 8ر4 لتعععوم ذم هعطع ©هلئتمماز لع طتقغمرتد دعجدعمهتمصمتك هعطتق (نهدعادصاتسمممواأ5 0

 ةممصم 8357 (مع. 12. كوم. 1453). 1نطعسسس» ةهسفمت نتن ةطعتاعطأ 171-227/] 12 ءق» نسب هدع ةعتمأو
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 ىقاملسلا :ئسوطلا نجا نب دومح نب دي ىسراف  تاقولخلا :بئاجع دما .::ماريي ؛ياحلا

 تسنوناق هذ رب باتك نيا روصم بانك وهو ملا هك ارفقلاخ دنح ىا دج هلوأ هدو ةنس ةقلأ

 ةنس قوتملا ىتيورقلا وكلا دومح نب دمحم نب ءايركرل تاقولخملا بداجع م.“ . ناكراو

 اهركني الو لفاغلا ىجغلا عيط اهاباي ءايشأ هيف ركذ دقو لاق نطولا نم هتقرافم نامز يف هغلأ

 عم ايش مظعتسي ال نكل ةدوهعملا تاداعلا نع ةديعب تناك نآأو اهّناف لقاعلا ىكذلا سفن

 كش ال سوسحم وأ لوقعم امأ كلذو ىرابلا عنص بئاجع اما هيف ام عيمجو قلاخلا ةردق

 اهتيرجتب رمعلا ىفي ال امم كلذو ةييرغ صاوخ اماو اهتاور ىلا ةبوسنم ةفيرظ ةياكح امأو اهيف

 اهتيرجتل رمشف ةقت ىلع اهنم نوكت نأ تيبحأ ناف اهضعب ىف كشلا لجال اهلك كرتل ىنعم الو

 وأ طرتش ىقفل نوكي نق كلذ ناف نيترم وأ ةرم بصن مل !ذا ليمت نأ رمغت نأو كايأو

 خكيار هباصأ اذأ هناف ديدحلا هبذجو سيطانقملا لاح نم ىرت ام كيسحو عنام تولدح

 حروطتعم هع زماععمعءامكست هددع لالا - 8071. كزةنط ءلا- رس هلعط 1 نعذغو دستعدعتلل

 معجم سضعدادستتل. آطاطعم مععوتعاتع و ننعاتت 11010471160 1767: 11ه ]1110 ظعءت» كللت»ءا 'لعغ

 ىعءّرسمنع همصم مص (ذصع. 12. لقصت 1160) ءمرسرمقتتغ ءعغ زاه ةصعطمدكتغ: آطهسم ةمظصتام

 يعوغمرتر نسل ءاع. 1ك ودسم هعمهكتق5 عا ءعغ تس عععرج ءةقصمصسع5 عا ]عد عمأو 015م5 نق. ب

 8072. كزةزط عاد سملعط 14 ءذخغر دصتعمحعاتاو  معجاتتلل 058 ع2187ا012 17 2110105 70/07“ ة/ طعنا

 110 1رعترو تضع ظ عدن 11 ه]»#0 119  (نمهدمأن6ر ةمسصم . . . زهم>ان0 و وتن1 عادم ملع ةععامقأاو

 ننم ه مدلعف ةهطقتنغم 1ءووملطتنصاكتع طلعو ةصوتتغو عقر ناتهق ههطتته 50605لذق ءأ 1هعاتكأ1051

 معدماتمغعو دعمكم ع0 ةممعمتسست عا دتع ذماعا]!ىعمم دسصتمتسع ةسرب7مطعأ“ (0تميصحتم ءصتس ه

 ىممفكس عاملتصتم معععرامع معوتلتق معععلمسغر. حجغعامسعم هنلاحتس معيد مماعصألم ءيعهام»لق

 زماعمععلعمغب دصحز هععرس لمللزعدأ. (صصتعو ونسمع طخ اصوععصتعقو دضم0م رصتتتهعاتله ةاتصأ ه

 ىيءدامرع ءهلتكعم هدوسع جهحتأ رمعطأع جتتأ ةعصقات معععامأ ممكقاصأو ملص ةتتصتلتع اتطتق ةلطأو

 ردملم طتقاممتدع ]اعمتزلمع ه0 دحتعامعءعو ععامأوعر 2006 معمزت 1 ءامكعع دستعقطتلعم ءزدقتصملت و انكر

 نين هموت عماله هده موممدععتتع ؟ءالعغر ك حتكم دمتح ةدللععم عا. كا ءوسع (هتسعم همهك ءعدتأو

 ويتمدتمتس همصصتتاا]ح 0نطت(معنممعسس طقطعمعو هدصصتم معززفعرنع.  ظأ هذ هعجاممتت ةمدانتت هممصتح

 نمدمعس انطت همدصردعممع ؟ءاتهر ءىمعتمعمسلم ءمعومدعععع ةات0عققو عأ هكتع مع 0ععامتقتلقو

 ريغ ةهحنعمامجسم ور ننقصلم ةعصعأ جسغ طلق مععامص ممص 1ضتتعمتقو 10 ونسمل ةصخغعضلسس غو 04

 ملثم معععمعمعتد لعقزلععمطتس حسسغ ذسصرص ءعلزسعساتتت 111م1013قدنا 211ععادت  هكداتك ةطأ

- 1) 

 10 طقعع 0عيصممفاعممغعو نسمع ذص ءللععاتب متهعمعأتق ءغ أ ةعمصست جعاضمطعمسلت همتسملت: عئاتقم

 ودعم بس هلمع جلثأ (ةمعتأو طهعع متم أ مممعته يوم عقعأاو عن ودقهملو نست ةععأم 1855و
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 بذجي ال اشيطانقم تيأر. اذاف .هيلا تداع ,لخلاب .هتلسغ اذاذ ةيصاخلا كلن. .تلطب..موثل
 هتيمسو لاق |هرما .مكل حضي ىنح .هلاوحا نع. ثيحبلا ىلا كينانع .فرصاو .اهتيصاخ ركنت الغ
 بجتلا جربت 6 عبرأ تامّدقم ركذ ,ىم كب الو تادوجوملا بئارغو تاقولخملا نيادع

 ةلاقملا  دوجوملا مهسقت ىف عبارلاو . بيرغلا ىنعم ىف ثلاثلا .تاقولخملا, ميسقت ىف قاثلا

 اضيأ لوصفو راظنا اهيفو تايلغسلا ىف .ةيناثلا ةلاقملا . رظن, وشع ةئلت هيفو تايولعلا ىف ىوالا 5

 ةخسنلا هذع نكل ىنيوزقلا ءايركز .ىلا باتكلا نعو ىلج بتاك فنسملا وكذ اذكم تباق]

 اذع نوكي نأ ىصضتقي اذعو خلا ىنيوزقلا دمحم نب دمكم لوقي اهيف ركذ ةدوجوم ىدنع

 كل ةيظعلا تاقولخملا بداجاع لوأو نادلبلا بئاجع ىنيوزقلا ءايركزلو ىنيوزقلا ءايركز ريغ

 [ىهتنا مكحاو ملعا هللاو بتكلا ىماسا ءانثأ ىف انا هتبثا امك حلا تاذلا مداق اي ءايربكلاو
 مهبل -

 قيحش نفاخ وبا( ةيفأ:فنصف تاقولخملا بئاجع نم تاقتنملا رردلا دامسو مهضعب دهرعتخاأو 0

 هديحوت ىلع املع ملاعلا عدبا ىذلا دلل دململ هلو ةنس ىقوث اضيا ىسلدنالا نيرلا دبع نبا

 دمتس زل1ع مععتم ءىوغر ماج دغر ءانللل 2023عم عافت 1عئطاتست ممد 2( هطععع 710ع5و مسللم 22006 تس

 عز معمررعتمسس 1ع جغاعدطعمسلا معجم ءعووعع ممعقتك. طم 7مم جععلم عمم 1ع ه6101051ةقتسع

 ه0 ءتعطتغع5 كك مععدس]نومععق ةمع ءةاتعدملهقرو نغ نقع مععتسل أ ةعم ةلصغ 7ةعأاع ؟ءععوتع 0500588٠

 يئطتختس و ةصوتتغو 81ئئمعمسلسس مغطس ضعوأمستم ذمقتمسأ ءغ طعملتعتد معمم ءرتقأ ءعماتتلت

 ةلموكتلمهعتم. للعع نسحعتم» مدهع]هأتمصتتست ةط ةتتعغمرع ممهعرستمددصتسس ددعمأتم طنع مععانععمله

 وار نسحسصتسس "026 لع ءةدعمووتاممع ءمرستس ةعتغر نسمع مدتعقطتاتو ءعدع لتعتصساتك رو 0

 لع معصم هصعمامسسست» لتعتقتمسعر 4ع لع ةعممم هلق عمر ونيحع معرس امقم]ت اهم

 دلعمتطعدغو ءأ نيم« لع معوحس ءدتكاءماتسس لتقاسم عنمسع. طلعو ويأاماتم رت“ ثدع ءىمرممعو

 نوعا ءداته عدعاقهغ ها مءعلععتس ءمصقت 0 ععوهاتمدعد مماتسعاو هعع»لم ءمدكمودو اعل ءقاتته و أ

 مدقانع» ماسععم هممقأل يمعممعم ءا ةععلممعم ءمسما ءءاتطس | 0طزاعتم طقعع. 1غ نستلعس

 ةمسعامر» 1عديتعأ طتطاتموعهمطتعت 264026 لءاعطم لنعتاو نحن اتطعت انطدلم همدسعم 70801“ :ر مع (0 هن مأناف

 مموعرموستغو هغمسسعم ذمقع اتطعأ ءدعودماس» ممقدونلعم ر هع تطأ اءونطعت طتعأ 7110من

 الث ءراب هللو] مست»عل (هسيما»#غ ءاعر هصلع قلطعئاأستعو دتغ طلع دصتصتساع انلتتق 10ءةلاتوؤاتع ىذا تكانت

 2مم" ةبرا (نمسماسعي طتع عمت اتطصسح قكزاقأت ءا-انن] 0: علتلتغ, ها هرسه كانط ءاسم ]اة عانأ

 داع ةمعرتغ: للم عمتط ءعماته 'لئذطأ ءغ حز ءقامك ه "سر نحسن ءقوعماتمت» 0تطتسقهلال منعم أعم

 سغ دص سعلتم انطعم قلع ءاق- عمل05 كممع لتحت. 10 ده ةسكعت سعاتسس ءغ ءعتاتسك طقعع

 دمغ]. - 1ع وسنلحس !انطعسص ذم ءمتغمسعم ءمصطنقتنا 172/- 12ه« ع» 7]17- ]هنا ءعابا دهن 0

 47686 ءا- »مطلع ءاما ذمهعترامس. طع ءدلعصس مع ةيتموتغ قطني 11غ ك10]بهتجت»ءف

 1ع: لطف ءا- "هام للم مغ, ةسمم ... دممءطسقخو ىتزاق ائطعع ةذاه ةصعررتا: آمسق

 [رعم, وت هسملستس مكستستق كعمكتا اةسوانقلت ةزومتتست 20 8قلعست ذه قعر دتصانتا) 10 ءانتات 6[

 انفي
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 باجاف نادلبلا بئاجت نم هدعاش امو هدالبو هيسن هل ركذي نأ مهضعب هلأس هنا هيف ركذ خلا

 ةنارح مسرب هلعجاو برغملا ةنيكاحاح نضعب نع برغملا عومجلا ذم مسا نأ تيأرق لاق

 تلضو امل لاف لاق هناشحا ركذأ نأو ةريبه نب كمكم نب ىبيكي ىيدلا نوع ريزولا انالوم

 همد ةنس اهيلا تعجر املو نينس عبرا هقيض تمقاف هرود ىسحا ىنلونا" ه1 ةئس دادغب ىلآ

 5 خيشلاو خنس قوتملا ىرزجكلا ربتالا نباو هتداع ام ىلع ىنمركاو هماقم نسحاب اضيأ ىنلؤنأ

 ركذ خلا نيضرالاو تاومسلا مو نيلاعلا َّبر هلل كمكلا هلوأ ىومكلا دكمدأ ىيدلا باهتش

 ىلع بترو تاقولخملا بداجتب نروأ مث ةيلفسلاو ةيولعلا ناثآلا ىلع المتشم اًباتك فَلا هنأ هيف

 دلوأ اهتم دلقتي ناك دلال ىيورقلا بانك "ىم روم تاتولخملا بيناحاح ه1 0 باوزاو لوك

 بئاجاع م. لّرَجو فقيقرو ةبيرغ معلمو لزعو كج نيب هيف خلا بابرالا بر هلل ىمحلا

 10 هاشبرع نباب فورعملا دمحم نب دمحا لضافلا هفنيع هل خيرات روميت بئاون ىف رودقملا

 دهجرد ىفقم عجسم ] ءادالا سيياس ءاشنالا عيدب بانك وهو م05 ةنس قوتملا ىقنحكلا

 قتلئودعس ةهطق هع معالتقدع ممتعكمغر نك ععصعه]ه عادتسو ةعئرنممق عغ انعطتسس ددتعمعاتلك ونسمع

 ملتمدوف ع1 لعدعتطءععن ءاع.  طوومعم مدلمك طقطستغعو ءاغ: ؟؟هانتو ةصوتتغو طقصع ةوا1هععم

 انام 71-271 علامةا هنن مثلا هزاقط ءآ-ممعط»ة6# ةمعتعمتكمس مالكم طتطآتمعطدععد 810ه]1دع

 ممدات ا[ تع لبن -ءل - لأ: 7”هآورع طعن ]1ه]رعستسعل 13: 110, ء»م ىيصلععتنع ءغ طاتزانتق

 متع طعمععم]عصاتحتس مجهعلتعمجع. (ننسصر ةسوتتتغر ةسصم 516 (ذهع. 12. ةآكممن“ 41122)

 [خدعات لحل معمتممس صر هحع شه 2علتط ءةمصتس كماعص ل101 ةوتسم ؟عععرزأا ءهغ زق طمقمعق لتتق(1101

 5 حصصمو دلو ءأغ كت هصطم 555 (ةصع. 12. كدص. 1160) ظدعطل جلست معرتععواتق ةةوعتل و 1[ ءالاتللا

 ذم مسا ءطعمعتسم لمست عتاتم دمع ءدعععمتت ءغاددغ ةم146 ععمءضموزووثردع طقاطتستام مدعوم ةععمدوع

 متصأ طارتنسعاما ]يأ لعععت» و ةسصسم ... درممعاستقو ءأ ةطعغتلعط ذز عا -عل-لف ىلرددعا لل هتنهتمقو

 ترسم انطوع زغه ةسعامتغ: طردته آلعم ميسصلمدتسس لمدحتصم ءغ ءمعامرتست هأ تاع اتموانع طل

 دامطت]زغ(مرتت ءاع. دعس مع دع اتطخسس 1ه ءمدص ممقتتتقسءر اتغ ماطعسمرد عمم ةانر عمو ءأ ذملععت وعد

 مرد ] عءاعضعاطبتك. "لكس معرئابتم كنعداأمتاتسل دمتتنةعانألم م01 ع»ار عع همس لم ةععالمسمعق ءغ قرتأاه

 لزةاضطاتنلب - 8073. ىز ةنط ءعل دس هلعط] 1 عقةخغو ددتتنهعاتأو معطاتنا عواقتاتت0- 110 هزدانق

 ععرتتاق ةععامأاتتم ء5أ نسمه (6:[6216ةطتتلال و ءدع نصمم حجتتعأم» اسعد معمفعاتتاو ءأ ةصعامأا اه:

 آدم للءم لمدتصمستس» لمصتسم ءاغع. ]عد ةعتمع زوعمولقو 1هععاتتق ةتمعتلهعتطابق رم سل عتطتانق

 40 ء( [معدصلتع ؟تععصاتطاسق ةسساتتعامع ةدمأ. - 8074. ةزةنط ءل سمع لن, دمتعمعتلم 1هقن

 لع ءمعلطسع 1هعامصحع نسيه ةععلعساتطاسقو جسعام»ع دتعم طعمع معتتأم لت ع0 3ع

 ة821ه]يمتتنعل [آ[آدضعلتتور ؟دلعو 1+ لممطعأبفأ لتعام كك دمصم 854 (ذهع. 14. 1"ءعطع 1450 )

 مدمرعاتم. 1آنمامرصتح لك هعمدتع ءغ ءميصاع ةعئمام | ءغ مطوغطسم ءهغ طقتسمعءعمأع] ةنأتق
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 بيداكاع_ منو [117, ننس ايسر ناكوؤ فدادجبلا هداز ىمظنب فورعملا ىضتوملا بيدالا . لضافلا

 نبال 00 ىناسكلا للا نبع نب. ديحم رفعج وبا زقو !ىتاسكللا :توكلملا

 نب نةرلا دبع جرغفلا نال بطخلا بجع م.«  ةباطتسملا ضايرلا بحاص هركذ ىزوجلا

 ةبلحخ نيثلث هيف ركذ خلا ءانثلاو سمل لما دلل كمال دلوا [01:] ةنس قوتملا ىزوجلا نبا ىلع

 ةيناثلا .ةبطخلاو 'فورحلا, رخآ ىلا .ءاث الب :ثلاثلاو , ءاب الب : ىناثلاو فلا .فرح. الب, اهلوا .اهنم

 بجتا وهو ءاهلا ىف ىتايسو فورمل ,رخآ ,ىلا ةمجحم اهلك ةتلاثلا ةبلدخلاو طقن ريغ نم اهلك

 ءاهلا ىف ىثأي ةيادهلا لداسم كيركت ىف ةياهنلاو ةيادبلا باحصإ ةذع م.ي». نوكي ام
 هانا ىلا دلكيلا ,ناسكلا "4 'لساتكفلا ةدمعو بساحل انكم هنت ”٠ تالا 12 “مبا

 ةلع مد . فيس هصتخم ىنمحلا ةلدع م.م 1:| ةنس ىفوتملا ىبلحلا ىلبنكلا نبأ

 رصنلا ىا مامالل نيرداسلا ةدمعو نيكلاسلا ةّذع هس“ قي ماكحالا ةدمع حرش ىف ماكحلا 0

 ا

 لدا صعأحم وسمسس تع طعصع طعضأنق ءأ مطتلماووتنك كلا”اءلأن 8معجالن 0غ, ؟هلعو لالهاعتةة-

 هم0ء/ لتعطتع ءأ ةهصصم 1130 (ذصع. 24. لللمؤت. 1717) ؟لكاتقو ( ةنمعأأع) اموصقأن ]1[. ب

 8075. كر ةذط عال ع1]ع نخر هدتعدعسلم تصلك ذصحتفت طتلتقر ةسعاممع قلاع لورمت» ل10 ]ن متاع

 11 ءرن كلطلعااهزر ؟دلعم 122:8 لتعم. س- 8076. كز ةنط ءآل - متع نر دصتعمقعانلاد 1عدلتط ةقاتتتنو

 هسعاممع 1 - ءازرمتم.  آطهسلوغ آاتطعتصح ةسنعام» هرععتق 1-27! رولا ة0/- ]]1هداءانطعا. بح

 8077. لىز ع[ ءا-اعطم عطر ةدلستموالم ةعضصمساتطت و 31110ع 41: |/01هز كلان[ -عآ -4

 8عءرب هلع ظن - ءازرمسسعو ةهمصم [597 (ذمع. 12. 0ع 1200)] سمعاطتم. 1معلرتغ 1(: آد

 ]روم ]ادنلع ءا معهعلنءةدانمصمع لتوصم ءاعبر ءأ اتعتمأه ءدحطتطعأ هرهاتمصعقو نتقتانلل1 11

 ازمه 2/72, ةعععملا ]اناععد 8ع, (ةعاتنه اناععو 212 قععغر ءغ هلع لعتمععر5 هقوتع 4

 نلعسمتس ]1زغعرعدتس.  طعوفعئعععو ةععمصلاب همهم هديصتطاتق  مسمعأتق 0عداتطتكهرو (ءماته أه

 مدهصعأاتم لتدعماتعتم ةمقتعمتام قار ءغ ةنع هقوسع ه0 نلقيسمتس ![ئ(ءعحتس, [5106 دمت ذم !!( عد

 1/114. ءغ ةمصع طقعع ءةدصممولتالنم جلضسملسس مدتعتلعو ءعوأاب ب 8078. 000ءعغعغ ةهق'طقط

 1[خ8608-1و7عءعاغ ىع« 851-الأط غ7 عار جممدتدأتك ةتتعامتلانتال همعتتنس 860 ءا ءا ا1/هءا

 لع وموعقاتنممتطسق اتطعت“ 2204 ءار لع نيم ذص 1زغءعه 24 ؟10عصماس عقغر 20 هملتمعتس

 ةلسصرمل 1 قمؤتستسس معلتععملتق. - 8079. 000عغ ءا-طءطط ةغ5ر ةرتممهدطتق 018 طاتأه111111[12.

 85080. 000لع+ ع] -طةنأط مع 0دم0عغ ع1 - رده طقةقأطر ةرودتقأتق ملط[ ةضاتق أ

 فاسسصعم عمكلممعس حلوعمأتق.  آ1نطعع هعاطسعاعمم و ةسعامرع 1]110ه7ج7164 عدن طا" لأ

 لادن ءانومنطعا# آكهلءاغ, همصصم 971 (ذمع. 21. كسع. 1563) دصمتنطبم. -ح 8081. 000 عا

 را - آخ 5مر ةرمدتمغسق ةمعأق. 18مزغمرسع هرعرتق 27872, 0ع نم كنمته 510عملاتتت ءقأم

 8082. 000ع+غ عا - طهلعاعةدصر ةربمدمعحاسكق ]هلل عدس.  (هردسن عضامتتاتق ص هزاتق 0

 ءا- هاهم لع ننم ذمكعد ؟10عملسم قا س 8083. 0 00عغ ء1- ةأ1نلعتاس زكع 0دد 0 عا

 ع]- هل عامر ةمررهجهطتك هدتويعمضأتانت)) عغ ءم]سسسعم زغامرع 1هععماتاتمت , ةسنعامرع آصف
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 أ سوت خمالعلل كلكم .ىق نيركاشلا ةريخذو ىيرباصلا ةنعات منع كياوملا لديكم ىب لدمدا

 هلل محلا هلوا [01] ةنس قوتملا ىلينحلا ميقلا نب بويا نب ركب نا نب :ديحم ىيدلا

 ناك اهل لاق رقفلاو ئدغلاو ركشلاو ربصلا لئاضف هيف ركذ لا ريبكلا ىلعلا روكشلا رويصلا

 ىلع امهيلا ةجاخا ةدشب ”فيوعنلل باتكلا !ذه تععضو ركش فدحتو ربص فصن نيقصن. ناميالا

 كيد ند كيسلا كيع رصن ىنال  ملاسلا قيرطلاو ملاعلا هع 4-0 كابا نيرشعو تس

 هلوأ نيدلكم نيتفملاو ىواتفلا ةلع مد 50, ةنس قوتملا ىقاشلا عابصلا ىباب فورعملا

 ىلكتي نمل ةّذع نوكيل لزاونلاو ىواتفلا ىف عمج هنا ركذ ملا ءالعلاب درغنملا دلل دمكلا

 عورف ىف ةلع م.م لوصالا ىف ةدعلا مدع [دناوفلل ةذع] ه4 تلا ةدمعو ملعلا اذَيِب

 ىكيسلا ركذو ةنس قوت ىقايورلا مراكملا اب فورعملا ىربطلا ىلع نب ميقاربال ةيعفاشلا

 ةدعلا بحاص ىربطلا لييكام نب [ نيسحلا ند ] ىمحولا ديع لمكام نأ ةمجرت ىف

 كات 1ث مد» لارتدعا مدع 31ه مجست»عا 1//-71همميور عل. ح 3084. 0 ل0 عأ ءا-ةةطتعتم 55

 ]٠و ءاعطام» ءغ ءا1-هط قلعت عامر ةممدعمأاتق مه ةطالاتلل عأ 10121131511111 226135 38عطألاتلال

 دمعامرع دلع 0هءقنممتسم طرعرست- ءل- لأ: ل110 هب»ت»ءاأ 8 ءدن ل2 طعام“ عن طلاع 13 ءعتانح

 ءلعميوضم طحصطدلتكاع, صمم [751 (ذمع. 11. ةلمهع6 1350)] مطمعطت0. آلهاطسعمو 0100 زاه

 معلا: آدسك ][2عم ءاعسعماأل مدهدعو ععداتمسنت» جعاتمصع ءمصغعسأام و ةدطاتسترو ددهعمم ءاعب

 1[1ععوممعأ ذطأ صتعاماع5 مداتعماتمعر ععداتمتستسل ةعالتمصتق رو 0لج1 10112 أ مهتت77ئ[ةأ15. (ئانهلنو

 زموسنأارو 2065 لسحطسق مديستطاتق لتس لتلت5 ءمصفأعأو  نتتمتناتلال ان0ه مه عصاتمتت ءكلظعتاو جلاعتن

 يمماتمحستمست ةعالمصعتس , ءمرصممقتت طسصع ]نطعستس 20 معيب ءععويمصءعضصلقستو م20 ماعط اتكععمأ علت

 ناعلسدولمع معععدد أ( ماع, نذص كلوعتمأأ هعدع مرتاح عا ءممعاسمه1تهصعررت. - 8085. 0 00 ع+

 ءل-ةالأس رع 1-81 معاع 8-11 غلزتس, ةرمدتتهأاتق هعالعمألق ءأ 515 مع11ععاهر 21101

 ماد نوع» قكال- ءا- ؟ءرزرقلا ظعرن ة2لهاءعتدسعا ةطقطتنمو ؟دلعو لات: - ءادوطا عجلت للعام أ

 دمصم 477 (مع. 10. ة1هئ. 1084) ردمءاتم. - 8086. 0 04عغ ءا]- #ءعامحت 5ع عادت 1غ هب

 جردزممعمكمم 2ععرممفمستست لانك عمم هغ للسكن مدت عةموصعج علل عماتست. ظلم ؟؟ه]تتصتمقب

 نسمع زغخ ةمعلمتسسا: آدسق ]آظلعم ءءامزادلتسع دصلعم ءاع. قكسعام» مهتتقمأكو 5ع !نطستست ءدع

 لعمر ءاتم لدصلتعزم هأغ ةامكتتم ه هلطعتلعطتم ممداعمتكمأل عهلناتع ءمل1ءعلددعو نك اتقو ونسأ طقع

 عوزعماأتم 0عامءامسضعصاستعر ةنرتوتتهكتك ةىدعأ ها ل0]عئسعماستس ءاعي ع 8087. [ 000عغ ]1ذ1-

 عود ق1 0. ممرمعممق جلصم(غوغعمصتتستص نكتلطسست. - 8088. 11- 000ع+غ +11 عال -هعهأشلو

 جمممعمكتق 0ع مرتسعأ مانع. ع 8089. 0-11 00ع+ ]1 8من 11 -ظط8ةآ1أ11 37 ار ةهرتقتهأمت8

 لع ممعانطاتق لزسعف هظطمقنانتعأ هةععصلمكتتف , هسعامتتع 1 /يأد» ظعزن لل: 1هلعر»# 18/714
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 ىرصملا نقلملا نبال] ماكحالا ةدمع ىنعي ةدمعلا لاجر ةفرعم ىف 8ع م... ه1 زئتس قوثملا

 تيدكلا "ىف ىربكلا ةّذع :..7  ةنس قوت ىزورملا نيدلا ءالعل ةذع م1 [عظفاحلا

 عن ةنس قوتملا ىلماكلا نديحم نب كمحا نيسدلا قال رضاحلا ةيافقكو رئاسملا ةدع م.“

 ةيلصافلا ةسردملاب ةفوقوم ةخسن اهنم كلكم ىف ةيعئاشلاو ةيفنكلا نيب فالخلا ىف ىعو

 ىليزلا مرح ثيللا ىبا نب ديجملا دنيعل فيرصتلا ىف نيدعتسملا ةّذع م. ةيرعاقلا

 نامثع نمز ىف هدوس خلا فيراصتلا ليئامت نع فرصلا هزنملا هلل دمحلا هلوا ةنس ىفوتملا

 حورش نع اهذخا اًمايا مايخلاب ةيسامآ ىف نطاقو مجعلا ىلا رفاس نيح اشاي

 كسانملا ىف كسانلا ةّدع ه1  ىفسنلل نيتغملا ةلع م. اعريغو حارملاو ةيفاشلا

 نيظعاولا ةّذع] ه.6 محلا نم مارحالا باب ىف اهيف هيلع هبت ةياذهلا بحاصل

 ةهسصم 531 (زصع. 29, 8ءمل 1136) رممزةمان12 عدوع 22186. - 8090. 11- 0044ع+غ 11

 سون ع11ءغ متز م1 1خ1- 0دد 0 عار دمردعمأت5 0ع ءمعمتتمصع 5810تنض , ع1 ذه !ذططتو 0

 ءةعم] قو ادسلهسكتعر |[ هسسعام»ع [1ةظقام طة سءاربم1مععاجتت 11667 2]. ع 8091. 000-151 عاب

 درممسواتق, ة1عام»ع 04-60-47 716 معءعسعقر دمسم ... طمماا10. ع 8092, 0-11 00 عغ 151-

 آ[خمطعدر ةهرردتتهكتق 22 عماتق. آاطع» 0ع (عه036هدتطاتق. -ح 8093. 000ع+غ عا-دص هذ ة1ذ

 نع آ[8118عغ عال -طق ل طتعرو هجردعدطق زاعع 1هعلعمأاتق ءعأ مرته همت ءاعم5 لمدسأ ؟عطعدصأتقو

 دسعام»ع قل ارد 1|رمو مز: اتت عا ]ط8 ءدن ل10ه]ءمتست»عا 21ءابات»7 78#. ةمصم 415 (ذهمع. 15. اطلآهعأم 1024)

 رسمتطم0.  ؟1؟ه]دسصعم 0ع ماعم ءيدتد ذماع» 1[دمعطغامك ءغ 8ظطقظتادمقور كدزادك ءىعصرتأا سمت

 (ءةامسعمام 1[ءعدطتس ذه ءمآ1ءوأم 140/7166 (نهطتعمع جقدعرتاتواتع. ع 8094. 0004عغ ءا-

 رسم ةغدنت 0 ل مر جرمدتعمأتق 5ع م22 عممضمساتات» 06 عدمت 1مل متكامل عمت 2 هلأ و ةتتعأمع

 لل - ©آ- »)140 عهد: ىلا /]ءعقا] 21ه]رم" عرج 2ءم7غر دممم .... درصمتعاتم. 1هعلرتغ أه: آطهسق

 1آرعمر زاك دسسأمألم ءدععرسأو ءدأ 2 مدهه05عصمأتم دمك ءدءامصسمت ءاع. طمستق ائمعتم (ةصدرم»ع

 01من طمعام ]اتطحس ىمقعتمدتغر كس تم 8ءعولمسس زاعع 2هعلعمس كيسففأوفع مغتع مآتععق

 لزعم ذم (ءمامرتزك ؟ءععودمععاسسعر عا ع ىسسعمامسصتق ذه 37هرك ومس , ل11ء* م4: عع ع ةلتتك ا!ذطعتق

 معمومالزا6ل - 8095. 000ع+غ ءع]-سصسآغامسر ةممدهمطكتق 11دك هانت و 30106 ل17 ءوور/.

 8096. 000 ءغ ع] -م ةدزلع 21 ء] -صدعص ةقتلعو ةدودتمأتق عطوان 0ع متاتطسم ذم معععوتمدح

 ةمدع 81ءعاعدممه هطوءمووملتق ةهط ةهسعام»ع هرععتق 220نيرءعا دس مموتغقو وست ذطأغ تم قرتاأع

 ل/”مو طخ لع مممعودعممع جهتغو ه4 طسصع ]تطعم مءاعيعد6 - 8097. [004عغ ءعال- 0

 1م ةلاعأمو ةمردعمعطع معهع05 ءمصاتسس ءعغ هطاععاديس عماطمسص ]خسصتق جلقهوت عت عمانتل

 1 نا مت
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 ددعلا ملع م.

 ارد خنس ' تام ىطاملا لليدكام ئد اكايرس نيدلا ىدؤل قرفلا تدعو قرغلا ددع 14.1

 تدع ما. ةنسلا لعا ةخيقع ىلا صاختيو اهنيبو ةقرذ نيعبسلاو ةثالثلا ةدبقع هيف ركذ

 نيزل لالا بقانم ىف لالزلا بطع هل.6 ىغارملا ءايركز ىيحي ىنأ مامالا خيشلل ةدودعملا

 تيدحلا ىف لسلسلا بذعلا مل.“ 14 ةنس قوتملا ىلكلا عامشلا دمحا نب رمع ىيدحلا

 لال ةلاسر عورفلا ىف ةضورلا ىف لسرملا فالخلا جحكصت ىف لسلسملا بذع مار” لسلسملا

 11 ةنس قوتقملا ىطوهسلا ركب ىلا نب نمحرلا كبع ىيحلا

 ةفارعلا ملع هأ.*

 ةيباشملا وأ ةيسانملاب ةخيتالا تداوكلا ىلع خيلاكلا تداوكلا ضعببد لالدتسالا ةفرعم وقو

 ام نوكي وأ دحاو رما ىلولعم انوكي نأ ىلع طابترالاو طالتخالا وأ امهنيب نوكت ىتلا ةيفخلا

 8098. []1] ١ ع1- 0ع. فثعذ حعااطتس عاتعقم

 8099. 006ع04 ءال- 1 ءعععع ركع 40ع0 ءع11-1ععر جمودجماأتق 015 يقستستق عأ تاتلال عالانق

 عععامتستس و هتتعاما"ع 276ةرن- ءل- 007: د0" ءقزام طع: 710ه]رمت»ت»نعا 1167ءامو ةهمصم 783 (ذصع

 2. 7ءطرع. 1386) رصمعطتم. (نهرصس ع7 01236 1ط1 ءفصكقعةة1هصعتس ةعرطتق علما انعلتتتلل 5ع

 مسوسع ءعواتعدأ ءغ فملمعتغ ه0 8لعسد كدصصت هس ع 8100, 0-11 1ع0 01-11 01134 او

 حمرمضماطسس لتمرمدزكتم هسسعامنع هطعتلعاط هع آسصقسص قلو ة”هلبرع 2مل" نأ 81” امعانق

 ةال1. 4-81[1خلعط ظ1- 7205131 دوسه 0ت] ع5 عغ ائسمألم لع تعم خطانق 1دستلتقعو ةتتعاملع

 276قزن - ءل - 011 07ه ]1 ءرا كآتسعل ]ل11 - ك]رعرستسم' 1ظه7ءاغو ةهممم 936 (ذصمع. 5. ذعر. 1329)

 رومورنتم. - 8102. 11- ق0 5-11 عاق عار لسساعتم دونم [نلعنلد 0ع (ههلز(ةهصنطانق هه عطقع

 زوقامرع يطقععءعماتطتق. - 8103. آ1- خ02 11- 0[آه5عأ15 عار ةدوسع له1عز5 ع 10عم 310

 لعئاسعمو» لع ءىمرتععملم هىصاعم»مءعتمه ذم اتطعم 8عبعل]عار نست لع ةعاتعتلتق لدعتك لعمله كاف

 دعزاو ابصععع كه ممعع رصماف. '"[سوعامطتقر هتعامتتع لعامأ- علل لأنا كلان - ءأ -”«]رتنمتل 13 عنا

 ك8 عا كميرسشاغوم ةسصم 911 (ةصع. 4. لانص. 1505) 201610.

 8104. [ل رس ءعا-نذ عمل وع. 1لوءسصمو هع مرمعاعتأالق ظسااتتتق 60م0 ؟عصلأ

 [كوععم عدا ةنعصاأتمو ءدع نمملمتد هععصغأم مجعقوعمأع 0ع ةهمععصاتق 1ظطكاتعتق ءموللز «ءاتتتقلل

 معزعملل معمع هصم]هعتدس هجسغ ةتيست]تاسلتم عرس هععسلامتصر نسمع اضاع نتمسوتع 1ه1ع2علتأب

 فرز

10 

 عر

 ]ن مسسغأ معع رمح همعتس ءا همصز نصعاتمصعت» عم يةملت(ةمصعو هنأ انأتئاتتلت 116 عام 2ع انطق 800
 مرتممو هيرررساتمأ 7م10؟علمغر جستغ 10 نتتم0 م2معقعمق ءقأر ءهقتلققم ةزأك ©0101 0110© 160
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 داوفالا الأ هيلع علطي ال اًيفخ روكذملا طابترالا نوك طرشو لابقتسالا ىف امل ةلع لاحلا ىف

 ىا ثدحلا معلص ىبنلا مهنع ربع ثيحب مهسفنا ىف ةعدوملا ةلاكب وأ براجتلاب امأ كلذو

 تارضاحملا بنك ىف اهدجت .ةريثك مهيف تاياكحلاو ةسارفلاو نظلا ىف بيصملا

 ىلقبلا رصنلا ىلبأ ند ناهبزور لاهكحام نأ خيشلل نارقلا فداقح 32 ناييلا سارع مأ.م

 اًرجوم هتفتص لاق فوصتلا لصا ةقيرط ىلع ريسفت ومو [441] ةنس قونملا وصلا ىزاريشلا
 ظافلاب نايبلا فئاطلو نارقلا ةقيقح نم ىل حنس ام تركذو لالمأ الو هيف ةلاطا ال اففخم

 لاوقاب ىلوق دعب تفدرا رت خياشملا اهرشفي مل ةيآ ريسفت تركذ امبرو ةفيرش ةرابعو ةفيطل
 نسحاو اًليجس فخا نوكيل اهنم اًريثك تكرتو فرطا اهتراشاو فطلا اهترابع امم ىخياشم

 ىلعتلا ىيحم نب ىحا فقدحسا ىال ءايبنالا صصق ىف سلاجلا سدارع م1 ىهننا اليصغت

 نارقلا صصق ركذ ىلع لمتشي بانك اذع لاقو ملا هد فدح هلل سم هلوا 770 ةنس قوتملا

 (ةصصمرتع عصام  (:هصلز6هصعت» جتتأعتالل , ن2 ءهمص] انضعألم 012101201868 258082 عءقأو

 ممدصتقأ ةنموسلل مععدمزعسمأ هززع ءدعم ءتعماأتم ةلكع هئلععالممع ءيقامأتعم ذه عمرظتتل ةهاتللك

 معرمدتاأوو ذاح هغ معمرطعأور كنت 18عدك معموتاسس ةتغر طقعع ؟هعطد ه0 عمو ةتنومت 5 ءةهل05

 لنععمعان 21ه12عللءا]ر ذللع ءىغر ونمت مععامتص ؟عطانتطواتع ءدع هرامأممع ءأ مطوقست هعممستعم

 زولزعوك6 18ز5(ميتدع لع طلق ءترتك عءادامع رمتت]لادع همصغرو ءدمقوسع 1م !]ذطتم ةصاطم]ه عت عتق

 111: عرر] عوف.

 8105. لك عقنع ءاد-ط ءعلمر ةرمصكمع ءهعمموتاتمصتق لع ةسطاتلت (هغتطسسق (نمءوصت زصاعتتم15-

 طاتع.  (نمرحس عماهعمم لص (هعدصتتست 20 01ةرراتممس (طغعمدهدطمصسر ةسعاممع ةطعتاعط قلع

 كه1لوارمستنع# طتعاعأر اع 8 ءرن 4ط2طرومع» 8 معطت]ا كار امسع كوبرا دصصمم |[ 606 (ذهع. 6. طل

 1209) ] مهمععغتم. (هردردممممت صر 1مونتأ, ذأه نغ طعععتو هع 1عتغمنع وسحلحس ةتمع دللق

 مءمطموز(معع ءهغ (معلتم حجالقغم ءممكعتتاطتم ءدوعغر ءغ ننهع دمتطت (نهمومت ؟ةيتادغأعد ةدطاتلعق

 هه ءدمموتك ممتع دعوتتتمع 5ع هططت] ععدصأ ءوه ؟ععطتق ءاعودصاتطمسم ءغ لت عالودتطسق معد عقامهأ أ طتتق

 جلطلتم  هدعمع ءقلمس يييازءملممعتس ؟>عجكاتق م0 ممقانتر نسف هظطعتاعطخأ ممص ءدعماأ نعفمأ

 "لحس مجعتك ؟ععطزف لمءعمرتمسس دجمعمضتت» عطل ةسطز ةصحت ءدر نمميحتتس نعام 201500 تتح

 يرصاح ءغ 0عصممفاعدلكتم ذمقتومتك ءهغ صمكتدو مغر ءغ دسنلام مءاتوستو تغ اتطعع 1عيتاقأع

 نسحلحتم ةسستسمتس لنعغممدسس مرصع ءاطعم لعععغ هغ ةتموتل دعست ممعاتسلا مه عقامسأتم ء>ءءآ-

 1مم, - رمعع زلالع. - 8106. قعفتم ءادرس ءّرز ةلأ مر ةممصقمع ءممقععدسس» 0ع طلقأمدتتق

 رعممط عامسس , ةسعام»ع قلد 1:*لنمع كات»عا عت /71ه]نمدجتسعا 41]1ءانغر دمج 427 (ذهع. 10

 5. للم. 1035) دصمتنأاتم رو نست زاه ةمعرتا: ةرهسك 1)ءم (ملتقو نسملعس مدعععانم ءاعبو ءان

 ركذع اذطععر ةموستغو طتقامستدم ءمعدمت مق, 200315 هتعممدزأتممع ءغ 0ءوعت ماتممع ءمردرت] ععاتطتت“
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 1ظ6

 ىدنفا ىناولاب فورعملا نقاشوخلا ماطسب نب دمكم كيسلا لضافلا خيشالو ] ناهبلاو حرشلاب

 نم ةببذ ركذ ىبلعتلا لدارع نم دكيثأو نسحا وغو ءايبنالا صصق ىف اضيأ 1.11 خذس ىقوتملا

 ميجكلاب فورعما ىوحنلا ىرصبلا حيحأ نب تم سلاجلا سئارع ما.. ىقلملا بيطلا ىال

 5و ىكدورلا دمكم هللا دبع نا نيدلا ديرفل موظنم ىسراف سدافنلا 0 مآ.1 1". خنس تام

 لالج ل همان شرع هل.  خْذئس قوتقلا [ىلاماسلا ليا نب رصن كلملا ءامدت نمز رعاشلا

 ,. خنس باتكلا !ْلكق ببسب عردشلا فيهسب لونقلا ىدابارتسالا نجحرلا دبع نب هللا لضف ىيدلا

 فرع هال" فيرشلا كلوملا ق فيرعتلا فرع هلا" .فيوشلا جاطصملاب فيرعتلا فرع هلأأ

 بح نس تام ىطلملا دمحم نب اجكيرس نودلا نزل ةمدلا كح فرع 8 ةمهلا لح

 10 باد خس قود طظفناحكلا ىلع نب ك.كويكام نيحلا سم.ثنل ىكزلا بسنلا ع ىكذلا فرع ملأ

 [طمعنعوعم هطعتلعط طعصع دصعتمتم 5ر0 2701, مدوت»ءل ع 8نءاننب 1ع ااغر منلعو 17د

 لير عزت لخءطتق ءا ةصصم 1096 (ذمع. 28. الور. 1684) مدناسسعو 06 طتقامعتتم مئهرط ءامتتتتم

 ممرتمستغو ءلسكوسع ]ذطعع معدععامساتم» ءغ تاتالتمدع طقطعطت»ع نسمتس هراتق 455 د 1167 ءار#

 ءلتطتس. طاسمو ذطأ هقععع هع ىصسعسأوتتتكق 126207 مةدصو أ 11 ءد]رد]ار“ أ عامههتم

 ذص طقعع هرعرتجه ةعتمانك]. - 8107. قكعذتم ءآد-دس ءز ق]15و ةممصمقوم م28 ءققاتاتتلل 0

 تدعم مصتطاتق ءمصاضم:ععستكرو ةهتتعام» ع لطث*ةاهيرإرناط 7101-117. ع 8108. كعقتق ءعآ-

 رد عز ك1315و ةممصقوع ءهمصقعوكاتتتلال و 31166016 11101161160 ل7 ءزن ل ]ررنعا 1 معر٠# © ةسستحتهأت 0و

 لعموم 4747 لتعأم ءا حمصم 320 (مع. 13. لدم. 932) ردمرعام. - 8109. ةكلعؤنق عآد ع1 ةتقو

 ةرمطقوع "عائل م1ع(06ةدتانلل,  (ندعسعم مع5قتعاتتل و 31161016 1" 10"6- ه0 - لأ: لاا 7

 11ه /رمنن أ 1؟0عء]بن اطوعاج [ أ >عوته 7مم" آءر» ل]رسعل ظن سات ةلهع ىصكتكمل] و ةطقم .

 ردهم. - 8110. ةكعوطع- همةدس ءطر انطع» (ةطعمصتو ةسعام»ع 151- 5هييجض10 لءامث7- هل -

 1ه011م11ه] عر قلطل- 7 -”هليسمت» ملقاع”هط 06, وت هط طسصع ]تطستتس ةععتقداتق عاملتم

 1عونك ةسصم 804 (ذمع. 11. ةسع. 1401) .مععوطتق ءمأان ع عل11. 01 ءا- هن عال 0عظمتاتم

 ءممكت ءصتعمق (عضصتصم]هعتدع هممطتلت. - 81412. 01 ءع1-عم'عا1ر 0عظمتاتم تيصخ عصتعمق 0ع

 (عردرمدع ممكاقألأ مممرطعأمم ععصو_ت موز. - 8413. 1م طقم 4 ء] - طئستس ءاو ينعمتاتم

 حعسسصتمتق دصعصأاتق لع 0عقمتاتمصع يىصمكهععمتعمات ءكتعصاعامعر هتعام» ع 2 - هل - لأ: 507” ءفزأ

 10 2826: 116ه]رمتوت»عا 7167عل2, هصصم 788 (ذمع. 2. 15"عءطض 1386) ددمدناتوم. -ح 8114. 1[

 ءل-لمءاعأز 11 ءا-هعدعط ءآ]-معلعأو ءموعمتالم ةعضنأمأمدلق ةعاتلل 0ع ععطوو]ل0عأق ماتكقر

 دهسعامرع ]عرب - مآ - لأ» 7101 مد»جت» 0 17 ءرو مل آك1 - [آةظاعو ةصصم 765 (ًتصع. 10. 0ع6 1363)

 انني



 نا

 هيل
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 عامشلا نيدلا نيوز دكمحا نب رمع خيشلل كهف ىنب تافّلوم نم بختنملا ىف كنلا فرع هأأد

 خيشلل موظنم ةزوجرا رصتخم ةكصلا ظفح ىف ةعفنلا فرع ما" 14[1] ةنس قوتملا ىلخل

 هلوأ ىزغلا ىضرلا دمحم هللا ديع لأ

 هركذ دازو ميعن ىال نيعبرالا هيف صخل ىطويسلل ةلاسر ىدهملا رابخا ىف ىدرولا فرع ها

 فورعما ىبلخل ميعاربا نب دم ىدنهلا خيشلا ةرصن ىف ىدرولا فرع ها» اًمامت هيواح ىف

 خيشلا ىلع [هذر ف ىدهشملا فيطللا دبع] در ىف ةلاسر ومو 1:1 ةنس قوتملا ىلينكلا نباب

 ةورع م1 2 ريعسلا باحصال اقكحسف ىلاعت هلوق ىلع هفيلأت ىف ىدنهلا دمحا نيدلا باهش

 ىقوتملا ىقالطسقلا [ىكملا دمحا نب دمحم ركب ىنأ] نيدلا بطقل فيرحلاو رانلا ىف قيثوتلا

 عئادبلا هيف ركذ زاجل ىف ةرهاظلا رانلاو ىوبنلا ىجاسملا فيرح ىف فتص [4:1] ةنس
 رق تس قوتلا قانمسلا قمح ىب دا ةلودلا ءالع خينشلل ىسراف ةولِلو ةولخل لقال ةورع ها“

 سمرنطنم. - 8115. قع ع1 سه 40لر طوصسق ه0هع ةسطقتت. 8ي110قع ممانمجو ءدع ةعتماتق

 ظلتمسس 1670 يدر] عءائعمق ور هحيعام»ع 8طعتلعل 0م 27 عدي قارتسعا 2 ءقن-عل-017: ]1|-ذ]إ ءزنتنل“

 1861ءغ, همصم [936 (ذمع. 5. 8ءعرام 1529)] سمعتم. - 8116. كعك ءا- مهكط ةغر ؟ةطنق

 هلمعتهق لع ءممكععمملمه ءةدصتادنعو هسعام»ع هطغتلعط قلاع 450ه7له)ع 21ه]ءمتهت»ءع4ف 18 لل

 6 معجم.  (©هرممعملطسس ممعاتعمسس ددعأمم 2 ءرعسن مرسم مدتكطس و 0000 ةغه ةصعامتك :

 [دتق دمعو "طةطأر ه 1ءعدقر زمكمأأق»

 8117. 11- لع 1 151 - 1[: هعلنرو هله :هددععتق 0ع طئمغموتو 1172/41. "1! مدعاهطدق ر تطأ 0
 وييدلعدعتماو لقي 2مءنمأ عدلتعقممعم دسعاتمععسد مدماعم ءدعععمو لا“ لكانت غماتتتل 0

 1[عمغ زمهعتنتا. - 8118. 181-ةجع+4 5-11[ د علان هلمع عهددععتق 0ع 0ءعقعملعملم ةطعتلط

 اق 1:08, هعام»ع 110]رمتت»نعا عت 1 ملرات» 11ه ءلغر حلوو 81: - ءا]رمتاطما# لتعأو ءأ ةسمم
 و71 مع. 21. كسك. 1563) مجمعاسم. "1ءمعامطق ه0 «ةدافساسسس [ 480-ء[-!1ه1أ7 21 ءد]ئ/1124و
 وندن] كطعتلعط 37ارمط - ءل- ل1: قليسعلف 1سم مهموم ]تطعللسس [ىءاطلمج ىدلزر ودعت 0ع
 للعام ببرمومتعم ءلن0ل مغ: رركعا معمعمل (ه رستم عمت ءمضلتم 182هسصستصت) طقطأاةهغمعطسق '!'ةعافتت “<.
 8119. 0عرجعغ ءع] - دساطتعر همقح ءممطسممأمصتق 0ع ذومع ءغ ةصمععمللورو ه0
 (©هان - ه0 - لا: [ هلع ءابح 11هايمستسع# عت: لآت»عاف 21 ءازظق] (همهاعاذتاقر ةمصم [686 (ةصع
 16. 1ءارب 1287)] رممعأم. 5يتررستغ 0ع ىدسطسقاممع (ةدصات معموجطعتعت ءعغ 0ع ةعمتطسق ام

 11مم ىمكرأ نتكر ءعغ مم9هقه ءأ ممعمق 1؟مهععاتمم ممتكوأ. - 8120. 0 ع1عغ ]1 ةط] ءآا-

 رزعط ه1 عغ دلع ءال-ّز عار ءغر ةمقق علمتم ةم]زأمعتتك ءغ مسا طن ءمصقوأت متق هطامكوو معطقتععم

 ةطعزاعا 47/(- ع0- لعم7]ءعأ ل]رمعل 8و 21ه]ءعبوت» ءف همت 218 ةهصقح . .. طلم2اانانقو 10ع
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 سورع هلا“ ىقثولا ةورع ما" دابايفوص ةدليب ها ةنس مركل نم نيرشعلاو ثلاثلا ىف: هفيلأت

 ءاغلا ىف رم حاتفملا صيخلت حوش ىف حاوفالا سورع هل“ .قوبلا ككذ. قافوالا ملع ىف ىافآلا

 وتلا ىبلحلا ميعاربا نب كمحا رذ نأ خيشلل حارلا ىف لاقي اميذ محارفالا سورع هان

 هرمع رخآ ىف هيهذا هنا لاقي ممل ةنس

 5 ضورعلا ملع مأاه

 لئاوفلا .ىف .ىاورشلا ىيدلا ردص لاق ةريتعملا نازوالا لأوحا نع هيف .ثحبي .ملع ئعو]

 ىم لوا نأ ملعاو اهنزو ثيح' نم ةتوزوملا تايكرملا نع هيف ثحبي ملع وهو :ةيناقاضلا

 قولا ةمالسو عيطلا الآ ةماقتسالا هذه ىف مكاح الو دا نب ليلخلا :مامالا نفلا اذه عرتخا

 [نفلا اذه ةمدخ لوط ىلا هباستكا "ىف يينحا لاو كاذق 'اًيقيلس ايرظق "ناك ناو ىوذلاف

 10 ةروجرا ةيفاقلا ى ةيفاولا تايبا هيف ةقلوملا بتكلا

 ةعوئمطست لنزع ملععمتسم غرام دمعسمتم 81هطمعع عد هممت 721 (ذمع. 31. لقص. 1321) ذم دتتطع

 ةسقوعةطقل ةطوواعتك - 8121. 1:1- 0ع ءا 15-581 هغؤطعور ةمقح ظضنوي ع 8122. كلعاق

 ءل- ح1 مغ عو ةممصقد معوعنمستسست 0ع لمءاكصمح نتهلعهأهدنانست ةةلتقس ةصتعمطاتتس. طهتنلمكت» ةط

 1771- 8:2. - 8123. ةلعأذع ء1- ح1 ٌةطر ةممصقد :عجتتلل هظاتتت.  (نوطلتل عا21311115 ض1 م

 6]-مت/أننر لع ندم سجده ؟10عملسم عون تس ]اناعتد 14. -ح 8124. طعنم عا-ةلعقفطو

 ةممصعم عمس 05 مصتست لع دتعو وسمع 0ع دتمم لتعتسمبسو ةهنعام»ع ةطعتلعا» قلقنع طلعه“ للانتسعلا

 رعد 1 ]رأت» 1ظله7عاتنر هصصم 884 (ذمع. 25. ل[ده(. 1479) دمك. قتنعاما» ]تطدنتتت 4

 قوعس ؟كادع 0ع]ءعواددع لاعااتتل.

 5 85125. آ1] 2 ع]-جعرتلط. ثذحعو سعات عقم

 [11دعع ءد( ءد 0هءاكضتمهر نطأ 0ع مهطتتح دطعمكات5متئانتلل ءهمضصأملق مهعاعلل ع

 حيعامرتتاوكع مصقرمت تقتل (دة عدلان. هو“ - هل - لأر» ]بف ماننع خص ]ل1 - 1 ءماقا 101-16 6-

 مغر ءا: لآدععو ذمودتغر ءد 0هءاعتمح عقار طخ ذص معلعم ةوجللدطقستسس لاتمام ناتقسأاتاهأع ءأ

 ممرتتو ءمد0 مهقلغمعر نسمماعصسدق طحصع نتتهص أ 1[ةاعتلل 5عيمختا1 1[, 120111601. - مءلمقو لانك

 مكس طسزاتخ 0معءعاعتممع جنعام» ءدعفانغعتغو آسفنس 1214717 عبي قللسعل نتقدم. كمل عحع

 زم طمع زاتقأم ءمملتغأمصع ءعصفاتكعملح همهاتتح ةم]و عقأ عا ةدصتق ععات مالعطعاوتتع 5عهقاتق.

 (0نملمأ طلع ةعمقتق ممطتعم 1مقلطتك ءقغ ءغ 1مععمتأنقو ع5 انه طغعصع هع طقطعأاو ةهأل صمصو

 تس 20 طقصع 0هعءاعممتس ءمسردتجدملحتت هررتق ءقأ ]دعم هررعنو عك لنعمهمله]. ع ةنطست

 10 لع عه ءيىرصرتمةأاأ ةدصأ /7/ - لارا 11-7111” لارا لا أ - "البر مل. ١ (ندهعصحعم' ددعاتو 11 ر عتن

010081011113. -- 
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 ةرديصق 146 ةخنس قوتملا ىكلاملا رمع نب نامثع ورمع نا "”بجاكالا : با ضورع اا“

 اهلوأ تيب ىف

 دكيبكملا .شرعلا ىذ.:هلل ىمحلا

 اللح هلضف سايل نم هسابلا ىلع

 ىو 07 ةنس قوتملا برقملا وخا ىسقافسلا ديكم نب دمحم ايحرشف ةعامج هيلع ىنقعاو

 هامعو الوأ هحرش دنا هيف ركذ خلا هتيدماحب بجو ىذلا هللا كمح :هلوا لوقب طيسب حرش

 بجاش نبا ضورع جرش ىف ىفاصلا دروملاب هاممو اًيناث هحرشو هدي نم يرخ رف ليلعلا ءافش

 دبع نيدلا لامج خيشلاو 7 ةنس قوتملا ىنامكرمتلا نامثع نب دمحا جعبص نباو قاوقلاو

 [فورعملا ىومأل ملاس نب دمحم] نيدلا لامجو 7 ةنس قوت ىونسالا نسعح نب ميحرلا

 ىف ىونسالا ميحرلا دبع نيدلا لامج خيشلا لاق ايفاو اخحرش [11:] ةنس قوتملا لصاو نباب

 مظن ليلخل ملع ىف ليلإمل ىصقملاب ةاهسملا ةديصقلا نأ بجاح نبا ضورع حرش بغاولا ةياهن

 ٠ 8126. ةعخنلط آطص- عاط ةّزأذطر هدعذ مدعاعتعج دط لقللقتع لكون": 107|0: 8612 01107

 دآمهلئاكتادر ملعم 1 - مرن لتعام ءغ حصصم 646 (ذمع. 20. ةكجع. 1248) ددماانمو ةعكتمأ 8

 (م:40ل6 لذؤاتنعطتخ يىدسومةتاهر ونسمع زغأو اهمعامأأت

 آدم 1)عم ذم ةمانم مدعمتلعم هعلعمأت 2

 طعم عمر نسما[ 70م5 ع ؟عدأع طعمعجم]عماتقمع ةاتهع ؟عقاتطاتق غءدتغ

 لآل دتعن 0ءاخ ذم عد ءدعو]أ مصل كتمت 708ان عاتق و 1[ 111010711: 1867: 110/1017:

 روك عيو# [سمكعع 11: ءاتم دصصم 744 (ذمع. 26. طآدت. 1343) مدمأتتتك و ءانواتق 01011160[ةكلانق

 موئطموزامغع وسحلمتس ][دطمعمغ ءغتكم امعلجتغ: طمس عطتع 1آ)ءانك مرنم مصلتاتمدع عانق 2. 6ءعةةةتم

 1دسالدملو كاع. ةلوععدغ جسعامرو هع ءدبص ملستلت)» ةحعم]ت بتقذو ءمرصس ءطامتأال1 016 م

 4747-67 ةمكعتمدتكدعو طسصع عم ممقهاأعم ممهمتطانعق ةزطل ءهعلتعدع. 1(موسع ةععتصلاتلتت ذم

 حصص ءفصسرتمكستغع ءمرصتس عضامتتنتا» -/120  ]1 هد0"0 777 - 8 ل د]م»أب ل01: ظن - ه1 مرن مع

 ه1 - مما ةمكعتمادسح -  لآ: رذهاأ]ب ملاتنعا 18 زن 0/111 (ه0خ 1” خرونان"[؛عالااناغ, ةصسحم 4

 (ذمع. 260. لآهن. 1343) ردم»اةستكص - ةاعتاعط لعنم7- ءل- لأ: قآل -ء]- "ءآتس» 1 عن 11

 10:2ءمخ, ةمصم 772 (ذصع. 26. دل. 1370) دصم»طتتتق ل لعبا - هل- لاو [ 110160770 17 ءنن

 قملقر» 1ظ1هسممغو ؟دلعم ] لاد» 711 ى2) [ لتعامك ءغ] ةمصم [ 697 (ذمع. 19. 9ع 1297)]

 رم ناتقو ءكتزانتق ءمرطتت ءعمامتاتك 1ماعوعر» عوأع ع 8هطعتلعاط لعساا - ءل- لأ: آل - ءآ -"ءازأا

 ررووعم# ذم اتطعو 2 ميرعا ءق-"معتفاطر نمت مدمس ءمامتتاق هنأ تم ةعاعس ل[ ءامتعمس 1872-

 «ءا|رفزناخب 0م: لمس لتعتأ 181- 71هعمم4 3-1797 ع/7 لأ ارم 177- 11/4/07 زذمهعت ماهتا , 801
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 طبسبلا ركب ىلع قاوقلاو ضورعلا ملع ىف بجاحلا نب نامثع ورمع وبا نيدلا لامج ثاتسالا

 حصفم هيلع حرش عضو ىف ىلاعت هللا ترضتساف اهعمجاو فيلاوتلا عفناو فيناصتلا عنصا نم

 امهلمما نيميم نيرخا نيعون ىلع لمتشم تاطوسبملا ىم ريتك ىف امل ىواحو اهظافلا نع

 تادهشتسملا تايبا نم هفيحصت ىشحي ام طبض ىناثلاو لكشملا بارعا امهدحا مارشلا

 ىيدلا رحب ةمالعلا هحرشو تافاحولا ركذ اهنم دعاوق نمضتي الصف ضوخلا ليبق اضيأ تركذو

 ىب هللا خبه مساقلا ىا] ناطقلا ىبأ ضورع ملا» دحمد ةنس تام [ىنيعلا] دمحا نب دومحم

 رحب كلام نبأ ضورع مل"» تاطسوتملا نم [وهو هد ةنس ىقوتملا ىدادغبلا رعاشلا لصقلا

 هللا دلددع للايكام وبدأ ىو ىسل د نالا ضورع ملأ“ ارهغصو 0 61 ةطدم قوتملا ىطليلا

 ىيرغملا ىرادصنالا ني ناد فورعطا ىردنكسالا 0 ىسلدنالا ةراصنالا نب دمكم نبأ

 ره عععماما» ل ءزرا(047-60-7: مارا ل17 0/112: ظعدت-ءا]اينأط لع ماع رسعاتعد ءغ طمصتم عمأع-

 ]عدم 30 معاماتس 26501 مطل مم51ع23و هراق ءذوع مجعاع» ءعاعجه ةعاتط ءامدسسسر 0311 5ةلتستنللا

 أ درس م]انعدزستنللل. 8ءالكو ةصوتتاو 2 ]عمو دغ ءمرصتس عما متلانلال لص عوض ةعصتط نعت 015 عاد

 هروكتممع 11ععصاعسسم وتتك هج ءمص7ءءطعسلععععو نتمع ةذص سسلأاتق !اطستق ؟ءعطمست5 1عوتصاطتتو

 ع( لتقف ج]للقق موعاع5 ععوج1 مدعو قصاتمعت عار نسمق 1ماعدضر 1 عاع5 مععآ عدععتاتهأو 11331012 115101

 حمهلومزص 1هصصحستس 0118 ءئلتمصس ععمسصتس لاتعمل عرس (مهعامجنعأو ممداععتم» هداط م ععدمطتقتم

 ىمركتستسل (عقاتسممأت مدس 1معم جل1دغمصتتمو نتتمدننتت» 1هلمد ةععارأتلم دمدععامأ 38معطمسو ةهةقعان أ

 حما عوتتمسمل عزل مددت 3ععجئععقاتتل عادتو 5ععءاتمسءعات>» م؟هعطتسأو نستمع 1ةععق طيس لمس عداقل ق

 فرس عءطعصلتغو ونسهلعك 7. ه. دستاهألمصع5 معلتق هطز وءعاح ]ناععجد (هدعامصتم 1ط0عمتوسع ؟ذ

 لمونمستسسم ول" -ءل-لغ: 11هلتسنغ0 عزت لآت»ء0 [ 4غ: ] , ةصصم 855 (ذهع. 3. 1”ءطت 1451)

 رسمعاستتقو همرردتص عماد متتا ءلللز6 - 8127. قمعنلط آ1طص- ع1عمغعغ4سو 355 1118و

 [ هنعام»ع ك1: 1ءايدنتس لظءاءماملامآ ا ءن-ءارملاآ 8ظهو]رلنل# هعاج] , ؟دلعو 1[1:-ءاعما1 م7: لتعأم

 ]أ ةمصم ةدَه مع. 10. آ>ءع. 1162) دصم»اتم]. آنطعع ددعلتت ةسصطتغق. - 8128. كعنلط

 آ1طص 31 ه1 1 ]عو هعع دصعاسعو و ةهتتعاما]ع 1607“ - هل - لأ: 10!1]روترنت»ءاأ 1861: 110/]هترنت7#:ءل هنت

 رمداتعمو ؟نلعم ه2: 71:71: نعام كه دصصم [686 (ذصع, 16, 1"عطع 1287)] ممدانم.

 8129. ل عا قط خطت: 12دغ'طر معك دصعاتعم ده 01 ءأ دطتضما'و ةتتعأمع قللت[ ها] ع 1

 آمر 1و6 8ء7ءان, هسمم 599 (ذمع. 20. عما. 1202) رمصم»طتم. - 8130. ةعنلط 1ظ1-

 فاي

_- 1 

 فاي

 10 كمل حل نعأرو معد درمعاتعمو هستعام»ع قلاع 21101 منيت»نعا لقلااعقلءع] 8 ءزن 0101 متنت» 0 1 -

 هامور ]16مم ءزت 1دةععردلعءر»# رابعا“: 11هعلةطغ, مدلعو لل عوأ هع الموف لتعأو



 نا

10 

 قفاز
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 ةثلثلا بورضلاو نيثالثلاو عبرالا ضيراعالا للع ركذا نأ تدصق دقف هيف لاق ةنس ىفوتملا

 ةظفل لوا اتيب رشع ةتس تعنصو اًبلاغ وشكلا فاحز نم ءىشل ضرعتا الو ةصاخ نيتسلاو

 داج ىأ فورح ىنم فرح ضورعلا رخاو اكماست ةعراضم وا اًقاقتشا اما بقللا ىطعي تيبلا

 هيبترت ىف ىنسحا ةنس قوتملا ىرصيقلا ىسحلا دبع هحرشف اضيا ةعامج هيلع ىنقعاو خلا

 ركذ خلا ناسنالا عون ىلع عبطلا ةمالس رصق نأ ىلع هللا كمحا هلوا] ةريثك دداوف ىف هنمضو

 حتف هامسو قونيسلا ميعاربا نب سايلا ىلوملاو [كب نقشاط ريمالا نب نابيلس ريمالا هلوا ىف

 هلل كمحلا هلوأ ءلء ةنس قوتملا ىنيمامدلا ركب تا نب دمكحمو ضورعلا حرش ىف سوقنلا

 ىلا رظنلاب افوغشم ءابصلا نمز ىف تنك دقو خلا مالسالا ضورع كولسل انرودص حرش ىذلا

 دبع كيحم وبأ ىنيدلا ءايض همظن ةزمارلاب ةامسملا ةديصقلاب ترفط نأ ىلا نفلا اذه ىنساحم

 ىلا عم ايتعجارمب مونلا فقلطا نأ تقفطف لاثملا ةعيدب اهتدجوف ىجروخلا دمحم ىب هللا

 حرشب سلدنالا ةيلط ضعب انيلع مدق مث هكراشا اليلخ ىرا الون هب لفطنا اضيش سجا ال

 هع دمصم ... رنمعانم. - 8ةطلستر ةسودتغو 0ءع1ععطاتق (اهعتسأت 0036001 1311351111 2111101

 طعستماتعاطتت مدعاتسمسا ءغ مهعاع»» ءعاعرج ةعدجهعأتمأا2 اعلاتتلل 205611331111 725515 8

 معععمم ءععر ممص عم تللقسس مهعاتك عموم اصاععس عاتقع دهسا هأ 1 هصعمت م1 صدس نع 22 عاأقك1 و أ

 ععلععترب ععوسق ىردرمدت.  طصلسم لنتحعوسع كام ؟0ع بوممسعم لهغ ذغهر دغ ءاجطتم1هعتوس

 ةعوسقم» جدع ةأصت]ز [تلتصعتم» ك5ععتلممع ةتقاتكو تانك ج3ععاتتتأ92 570ءلق 0ءدعكتماتمصمع هزرراتق ةنغت

 هلقسم مسغعم معكتصت طغعستمغتعطتأ ممعس اذاعه ءميصوممأكس»ع مدع دلمطقطعغم ةيسغكف ءاع. ةطسلات

 يسسعمأدسمع ذم اطعم مستمد عتاتصسأ , نأ 4ك ]0 - ءاربم ]عنا (625607 8, جصصطم ... 101[اتتنكو

 نأ ءعمعوتدتس 015مموز((همعتت ةععسغمق5ق عمن عغ رمصلأاوق جلصمم(دغلممعف تقلعك ءمرستس طاقتك

 ةسسنقعمت. | آمعتمتغ زأد: ةدسلم 182دصر وتما دول ععمعتت طسسقمم 1ةماعوعدتت 001غ

 ذملما] عيد ءاعبو ءهغ مط دمتم 1ظةسصتسست 507عضج ا 18 عند ءاعربفش» 1 عاعمت: 8ءوج 1هساهأ]

 ى31هالد 17د 82: 17الف ه2, يحن ءىصتس عماهتتستت 161غ ءآ- هعمل لا هانم 10/-

 ل 0/ ذمه موزع ح 721ه مو:»ع4 8ع: ىطغ 8ع" 12مم 016ر١ دمصم 828 (ذمع. 23. 805.

 1424) ردمحطتتقو زالق مرصد عمامتجتتك ذأه 1معاررتغ: ةمسك 1آ)عمر نك همقأاتكاتتتت مععاتق 4

 دتمس 850ع1 1ةلادصتعمع ةمعععلت عملهم لتئ5ممدستأ ءاغعع ك معضصسح اصلع لدععمادأعو ةهوتتتأو

 ةهجلعمغع» ذم يوممدءءعملمم طسّتاتك 0هءاتممع ءاعودصاأتمم ةمعاتسمتت , 0همعع (م:10له 11 6

 امقعكرمأو مماتطتق ذدتتت , 02111 72/1 4-ع01-0: كلاتع 710 هنت»ءأ لط0077]ه]: عدي ل10 ه6

 161م" ءزن قدس ممكتعتمك. [آمجعمتأ ءحص همكم ؟مصصح ةتيستلتطاتق ةدمععم معدي نغ م0مأع» ءزمق

 معامكممعتس ذمل عزك ععددمد ةمصصمتتتت معلم عع ؟عمسلتدععرو هعوسع م1جعاع»عم نلاطسست 1همكعمت

 8طفتلطسسأ كدت دمع جلف مععععم ر هعوسع ةسستعاتتت 5101 وهم عدس ءمرصست ةئعاستات طقهطعط عالم

 لكس عم دمع نستلم ةاملتمدسم ةملمتسعأدع ه0 مع معمتغ تكد ءىرطتقت عمأمتتم ام طقصع

 د 26



202 

 ىنيسحكلا ديحا نب ديمكم هللا ديع نأ فيرشلا كبيسلا ةعامجكلا ىضاقل ةروصقملا هذلع ىلع

 رادقالا تكرح نأ ىلا هقبتك تنك امع تضرعاف هيلا فيسي مل عيدب موش وع اناف ىتيسلا

 ىلع ةزماغلا ةرخافلا نويعلاب هتيمسو طيسيلا نود ريجولا قوف طيسو حرش ةباتك لأ ىمزع

 ىذامج لوا ىف ًادتباو كيعصلا كالب نم هدافنب .مأ ةنس بجر ىف هفيلأت عرفو ةومارلا :ايابخ

 5 كيرغملا دوادو مك نس وت هلمكي ملو ىلا ديخا نب دمحم نيدلا لالجو ةنسلا نم رخالا

 0 ةاهس 47أ ماس ىوقملا ىلينكلا ىداب فورعملا ىبلحلا ميعاربا ند كيكو خد ةقوتملا

 ةلوأ ةنس قوتملا ىروباسينلا دمحم نبااريطخ هحرتشو ةيشلدتالا فداقحم» لياقك اى _دقسنالا

 اغب ولطق ىب مساق حِيشلل ةيبسل د نالا حاوشو جيصالل ماض نمش ىسحاو قاكلا هحورتش ندو

 2 5 ىختر ارب 2 تو ى 10 فردتنل هعيطقتو 0. ةنس تام ناك 5. وق اللا تأ اد دويكات ترا وما ةبش فودملا عفنشل ١

 موعد ذه طمتصم ءأواع1] ةيطسح 774 لعدتس عهغعس 2 (نةلطت ءآ - زن سفمأ طا - 8ءيجرنل 8-181طعتأل

 قات 450ه7]ع]ب 1101م7: عل 17 ءنن ل ت١ ءل 110وعقزت# ركعات مدس مكتغم. 1[سصع مدمس عطاقتكلتتللا

 هعمهتع ةيتماسسم هتتلطتق جلتطق مه عقامصأتم عام علقو 16 0ان3ع هع مذ عرنقتال هدتصتم ؟عاذصت061:عاللاو

 لوصعع 1داتست ةهصتتستتمل ة1اتتلل 20 ءودصس عدادات 12011 ةحسسطتخكتمق نمط عزعس لانتتت نهن1 20116

 متستف طععحتم معوسع هتستع 1همعتف ءعدعأ ةسمستتغو وعسعتت 177- 0م: 101 - 1" ءن»ءا ]ل1

 01د ندعا هلع !طمطايوأ ال1 [ونمعا ةمهعتمدست.  فةطعملكتلك زانق ءهمدصرتمدزالمصعتل 12عطقع

 [عزعط همصت 517 (ذمع. 23. الآدعا. 1414 )و تنس ع اعنو 8040 لتقءعلعنعاز ةمعام ءتتقأ ةتتاعتل

 5 دمتم دصعممتك كمسخلمأ آ1. ءزسدكالعسد هصصخت -ح لعانا- ءل- لذ: ل101 هتو7» عا ظعتن كلانتضعل

 71161:21/غ, دصصم 304 (ذمع. 28. 0 عا. 1459) دصمعاطتتتقو نانأ طمس جطقماجتغ ح 1ط)هبمن:0 لل

 دمصم ... دصمءامستق - ل1101,مد:0©»1 161: 1 نلرا» 1161ءاغو ؟دلعو طا: -عا]بمينط8]6 لتعاتتق ءأ

 دصصم 971 (ةمع. 21. ةكدسع. 1563) دممدنسسقر نان ةرصس عسا مساس 2/-11ه0 8 1-11 15ة فا ل مقار

 ه1- معقم ءآ- هلله: ىفورعأ ذهسهعت مدت س 1؟1/ملغ» ظعتن الهر متست» عال 11 نطتشةو ةسسم ...٠

 رممحسسقو ءدزاتك همرسسعمامعمسك ذاع دمعلمتغ: آندسم آ)عمو هنزدق طعمتومتامه ع( ]نط ععولتامك

 حطتصلحمم عنغ هام. - ةهطعتلعط 271018 - هل - ل1: مو" ءبم# ظذطحلتكمهر ةططم ... 1201:1115

 هع هطعتلعاط ( دق طعس (هاةيطم عال [آآدمعاظتمم حمصم 789 (نصع. 23. لمص. 1387) دصمت[اناق.

 ممررنو ج0 يرستسعساةهتسمو مععاتس صدأ 11/ - 6 لإ أ كلادمت» للا - طل ننام رو (ت01ات113 [615101[705

 10 8( ءان(رمع ةئستلتق داع  طووفتعسععود 21هليرضتتا  ظعتن كلآتسعا طف ءرن08ر ةصصم 720 (ذصع

 142, 1"ءارعم 1320) دصمعأسسق ور مدس عمامتستسم ؟:هلسسسصتسع مضرب عط عمقنتس علتلتغو ءا ةعقصقأ هد عطلت

 انطرن ك7 ع« وكمل لا 81 هلر»ت0 مدام عمحستس هاتعسم ةتصعاتلمست !ئطعالم (عدعاوحتك اطل ءمتوسع

 كا - عوووتل 101 - هطعسأ 10مم دصسصعماةهتسل يرسرتمممتا. ع 8131. لكعتشلط ظ51- ةتلعأم
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 ركلا ىف ةديصق ةموظنم قاوقلاو ضورعلا ىف ةيجروخلا ضورع ما“ عيدب رصتخم ىكيالا

 اهلوا ىسلدنالا ىكلاملا دمحم نب هللا دبع ىجروخلا دمحم ىا نيدلا ءايض مامالل ليوطلا

 ءانثلاو .ركشلاو هللا .اي دمحلا كل

 ديحاأ نب ىلع ىب دمحأ هحرشو م1“ ةنس قوتملا ىنيعلا نب ركب ىنأ نب نوحرلا كبع دهحرتو

 هفنص ظوسيم جرش وهو خلا روددص ءاملع زومر كفل انم حرش ىذلا هلل دمحلا هلوا ىولبلا 5

 ىديوحم نب ءايركز ىيكي وبا .ىضاقلا خيشلاو 1.. ةنس لوالا عيبر ىف غرفو هطلغب حراشلا

 هلل محلا هلوا ةيجروخلا ةديصقلا حرشب ةيزبلا بر متف هامسو [1 ةنس ىقوتملا ] ىراصنالا

 ةموظنم لا ةيجرودل ىلع حرش اذهف دعبو خلا موظنملا نازوأ هب فرعبل ضورعلا ملع عضو ىذلا

 فيرشلا هحرشو ىورصيلا ليلخ ىب ىمكم هحرتشو قاوقلاو قضوا ىف ليوطلا ركبلا ىلع

 وع خلا حاتفلا ومو حتفتسي هدمحب ىذلا هلل كمحلا هلوا حراشلا لوأ وع ليق ىسلدنالا 0

 ىئحوب وعدملا ىقينزالا .دمحا نب دمحم هحرشو 7. ةنس قوتملا ىتيسلا نمحا نب ىمكم

 درع معاضصعد جط قع ءهلتكو. (نهرسربعملتسست» هرممهأع ةعكتمأطتتت. - 8132. كعئمنلطر ةعع

 دمعاصعم. 2 (مون ل6 0ع معم5وهلتح ءأ طمصمءماعا هتاتق 27 - ]1 “لمس ءزارم لتعغام ءغ دط طصقمس

 121جرام -عال-0ل4: كاد كللهاءعتست»ءل لكم ءزخ قكطله]]عأع ورب كلمابعت»ت»عف ل:0ه]وغ اطآدلتلتتام

 حل مدعاصتست 16711/ ءمدصممدتكمر ننمع 1أه ةمعتمأأ :

 ؟1كذطأ ]دعو © 8ءعدقو ءأ ععماتمستست ةعاتم ءأ عاممتوم

 (ةهرمصتسصعصادعمس ذص ءوص ءلتلعصتساأ قل ط0 - ءآ - ”ه]يترته72 8 عنا لآطق 8 ءآي» آظعرن- ءامنسنب ةمصم

 893 (ذمع. 17. آ)ءع. 1487 ) مجمزاتتتق - لك /:60 ظءو2 لآ: ظعود» كلالبدع4ف 8ءاءعام#, تكاتك

 يرستس ءمامكسم زكه 1معلمتغت ةطدتتد آلعم ر وسن معععغم»و ممدانج 20 لتعدماسعملج لتعم ةعمتعجسقع

 اي

 ةعم منعمركسص 006ءامرصتست لتكممخستغ ءعاغع.  ةسعغمتع طسصع ءمرصصت ةنامتستتت» جتصماسمت 212

 ةهعوتمدزغو ءأ معمقع 1كعطت' ك1. هصمأ 908 (ذمع. 7. لدل. 1502) ةطوواعتغ - ةطعتاط هع 0ةلطن

 كادع 7” هآببرعو 2ملم اه( ظعت»» 2101ءمعتدت»0 لدعم, [ةصصم 926 (ذهع. 23. آطعع. 1519)

 مسمعاكق], كزادك فعدرصسص ءماقسسم ل'ه1], "هانا ءا-ا ع« ةسنعا اخ ءارمسأب 171-(مع10له 1-1787[ هع» ءزابرءا

 امهعكماطدك ءدغ ءغ اج امعلرتأ: آهسق العمر وسن 0هءاعتمحسس دم ءامتعممل ععمتتاو ناله 10

 ردعاأتم همعممدءءءعمات»ع عام... ب  ططءعتملع معجم طقطعع طتع ءبيرصسعمأدتتتتتلا لذه قتلت عم

 1ءامس»ءزارعا لع مع رمعاتعو ءعأ طمسصمءماءعاعتأتق ه0 مدعاطتسص 167م4 مدت موكتأتتتت

 ااه ارمتنت»»عا اوي 12ه1/1] 1 هعب»عيم» بس 111 - كارع»أرك 1]8- 4س لم عنغر تتؤانلك ءكفدضتس عما ةكتاتك 10

 ممتستاكمم اماععمععاتم ءممامعسعع لتعتطتع ءعغ تام ةمعامتغ: آطدسم آ)عمو د بّزدق ادص0ع معتمعت مات

 طغو ءأ طلعدق ءدغ ذمععمامر» ءاعي ح 71ه]ءميدت»ء0 18 ءدو ل ]نت»ع40 ه5 ءاناغر ةصصم 760 (نصع. 3. آل عع

 1355 ) ممدانتق - 71هأيمنست»ء0 طع لآن: ل ع ءاجغم ؟دلعو 11” ه1ءنراش(0ع]ب لذ ءاحتك , ءكنؤاتك

20 
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 لاق خلا نازيملا عضو ىذلا هلل كمحلا هّلوا ةزمارلا لح حوشل ةرداحلا تاراشالا . هامسو هداز

 نب ليلخ ضورع ما““ نس 11 كاذذا دنس ناكو 10 ةنس ىف حرشلا اذه فيلأت من هرخآ ىف

 ضورع أع رم امك نفلا اذه ىف بابلا جتك نم لوأ وهو [1] ةنس قوتملا ىوحنلا دا

 دومحت نيدلا سمش اهحرتش' ةنس .قوتا ىواسلا نب محب نيدلا ردصل, ةيمال ةجيصق, ىواشلا

 5 ىتوتملا ىنيعلا كمحا نب دومحم نيدلا ردبو 01 ةنس ىقوتملا ىناهفصالا ىمحرلا دبع نبأ

 باتكب ىمسي ايسو احرش حرش هّنا هيف ركذ] ملا اريثك اًدمح دل كمحلا هلوا مهد ةنس

 هحرشو ىيوزقلاو [دوسالاب حرشلاو رمحالاب ىتملا تيتك ىواسلا ةديصق حرش ىف ىواحلا

 ىلاعتو هناجس هللا يح دعب امأ هلوا ىديبعلا ديجلا نبع نب ىفاكلا كيع نب هللا كيبع

 ىلع اًرصتقم كصاقملا ىلع 9 وتحكم اًريغص اًحرش هحرش رت ريبك حرش وهو خلا بابسالا كك

 10 دلل دمحلا هلوا قاوقلاو ضورعلا ىملع ىف ىفاكلا هامسو دلمجا ام نايبو ةديصقلا لكشم لح

 فحا ىيلملا دمحب هلوأ ىديعملا دمحم نب كيعس نيدلا مجن هحرشو خلا هناذب ىاولا

 فىسسعساأهستف ل1- اثار" ثا ل1 - طن ةدع# 7: داعم آطرهقأ 1لل1- 1! نيردتدنع# ةصقءعأ ماننك هنأ هغ اق

 1معاجت( : امسك آ)عمر نت نتدص ها عر» لعوكتا ءاع. 40 طمعس : ططسقاتق ءهملطتلل علاقتأأ ©012270-

 ةزانمو دصوتتار ةطقو]سأد ءدأ ةسصصم 9753 (دصع. 8. كصلع 1567)ر وننم جتتعأم» 0ه20ءامه وتسأل

 ةصمصمق طقطعطوع6 - 8133. ةلعملط ا[ طم]أ ]و ةعو سطفعتتعو 1214741 1867: كللت»:ء0 © ةستح

 رمهخنءلو ةسصم [ 174 (ذمع. 20. 81دت. 790) ] دصمتةانتر وعطتو ان ةصافد تعاد عقار ملسف

 طسياتق 06ءاعهمسدع ءاعيسصعسامو ةرعضتتاب - 8134. كلعنلط ظك]- 8ةحكأذور دعك درسعاتتعم ه

 ذول»-ع017-0: 7101 متوت» ءل 8 ءرن-ء7ولي م1 ؟دلعم هوم# لثعأو ةهغ حصصم . .. تمت, 01208168٠

 مع( 0« ذه طظف» 0عوتم عمقو ّدص حتت ءمرطتس ءعراقسلمس هع ءنتسأ ه1 ءرنع» هل - 01: 408 هل

 اء: ل60 - ءآ-ه]يرسمت» طور م7168, دمصم 749 (ذهمن. 1. طردت. 1348) مجمداتتتق ل 1860-60-7

 110/170 17 ءرن ل رت ءل لقناغر ةمصم 855 (ةتمع. 3. 1"عطع. 1451) متم طتتتق ر ءانزاتق 0111012[

 ذغه آمعارتغ: طرمسلعطتع آطنءدع ددسلأو ]هتتلع ءاع. [ الوعد طلو هع كمرستن عدامتأانتلل 1

 ء0لأ10155 و ]761 هآ-!مامم# لأ هزم (0هع10ءأ ظل/-ك م6 ذمكعتماحتتم.  "ةءتمكت , اصوتتتاو (ةعاعاتتتل

 ازوسمعع مدطدنمر همرصتس ءعمادسسست متوكل ] - (مسيماران ح 07620ه7ل1ع] 16د: 7613-6-40 نا

 4ظ776710-67-0 086202, كسك مرسم عمامتتام ماه ةمعامأا: ظعوعستممزس معدعست((عملتق. آكرمسق

 [روم عا]مرتموو ءأ ءهدعوو]قور ءدتتقذمتتاتللل 021(2110 ءاع.ر ءأ مبقهعمتتلل ؟1]0نصتعم ءدعر1بأ. 280هاعو

 10 نورس عماهتتتللا» 121201 عدط ء01 لنا, نتتت »طمصصتقأ 10231385 01126510065 م10 م0ةزأ8ق ءهدتم] ععاتاتتتو

 ءعتص ةماععملتم ('مم(0لمع لتكط عت[ (هاتطاتق عا عجات ءقصلتك ذتع ةعوتت عةعأأو لق ةاتكلل1ا1 81122 0111-

 مرععطعصس لل(. [1مقعتت مانتق ءىأان 172-177( لإ ]رجعت تدم" ل] مج ءآ-ءمدمارر, كأن سعت متك ةاه: آءدحددك آلم

 ءةوعماتج دانه نعم[ ععام هع, - 17ءزررب-عل-لغأ» كهغ0 اظعبن 21هأرهتدت:ءل 1110107, كحق انك نهرصتس عطاه
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 صضورع حرشو هللا اوركشاف اثلث تائم ىرن اهتّدع ءانسح تلمك لاق خلا ءالعلاو ٍلوطلا ىن

 لادعلا نيزاوم لدع ىذلا دلل دمأل هلوا ىخركلا ىضرعلا رمع نب نئرلا دبع نب رمع ىواسلا

 نلمح نب ركب ىزاملا [نامتع ا] ضورع ما"» ةديصقلا حرش ىف ةديرغلا ةردلاب هامسو حلا

 هاهنو هيخا نبال ضورعلا يف اًيسراف اوصتخم ىزيربتلا ديحولا فنتصو ةئس ىقوتملا [ىوحنلا]

 ضورع ها“ ىلا نيمالاو ىئاولاب ىمسملا ىزيربتلا بيطخلا ضورع تاطوسبملا نمو رصتختلملا 5

 ّللضف رماع قال برعلا راعشا نم بعذلا قورع ما"# ىكرت ىسامالا نيدلا ماسح نب ىلع

 ىسراف فئاطللا فيرع ما“» ىناجرجلا ليعمسا نبا

 مدازعلا ملع هال“

 ريغلا ىلع باججالاو هيف ةينلاو رمالا ىلع ءاولتنالاو ىأرلا ميمصتو مزعلا نع ذوخأم مئازعلا

 ظيلغتلاو يدشتلاو باججالا حالطصالا ىفو كيلع تمتحو كيلع تبجوا ىأ كيلع تمؤع لاقي 0

 متمسك دامه زمعجتأا: قلل ]دسلع ععتم دعتر مماعمأاتم ءا ةدطاتستق ءاع. 8ءم[ءعتب ةموانتارو ظل 08114 002

 ءعداتعتمق عرمان 1ع هسسسعتم هوسرأ نات مداحكتعر أ ععواتقم ةعزاع آله. 2غ عد

 110" 183 عزا كآ0-ع]-"ه]يبردمت» 17 عزان 0م" 0 ل]غ 12م7: ىدصحم عمامتتسم ذه ك“40]: ]171-32

 ءلتقةتأو ونبأ زأه ةمعامزغ : طردتتك 12م ر نست زدمأقم ءالظعتأ طئلقسععم مععطاتتت م020ع2ع موتلاتتل ءاف. ب

 ء( زةمهعتماتم قا /1-2727) هل ]71-]؟ءر»ا0ء7 لق ةآبعبأ 171-(هع1 لعل. - 8135. قط [ كطن

 0 طسفم ]ور دع5 معاضعد [ 45:6 01اررهذست] 8ءاب» عي 1101 ميهتسء0 [ 0ءدسستسفاتعت] و ه4

 زا1 عنو للعأت ءهأ دممم ... رسمعطتل. 8 عاعععو 17-77 ]10 1 ءاد*ةعغ مدس ءعصلتتتتلل مل

 دم ةعاعمد 81ءامن عمم د [مماعتف ةلخم ةلنغعس مص ممدكتتغو ذل!ه0وهمع 710111هعه» ذمهءعامدتأ. 5

 40 همععد هسراتنم»جو ةعم ة81عمتعج 17/- 161 ه111 1م" أدغر 101- 17 ل( ةطمككتمأه ر ءأ 1

 111ه]]: ممانمعأا. ع 8136. ةكعنلط ةكلتر ةعذ معاضعم ةهط 472 8ء» ظهدت» -ءل-

 م4156 اةنععلعع ةوتراه. - 8137. 0312 ع0-1 2 عطعطر مءدممع ةستتأ. (ندعصتمو ةعقطانت)

 جط قللبب لبست» 10/7 18ه: 157017 ل0726 ىممععقأم. - 8138. ةذعأك ءال- 1ءغاقتأكو

 ءموعمتغم» ءاعودم ةقسصتتل. 8 ءعقزوع.

 8139. آلم ءا- حعذنس. فمعذ 0دعيسممع5 ةصعقمسأ3201 هغ ةتط ممغعواهغعس ؟ع0أْمعملتم

 المر ء-هعأضر» 0ععتح دع ه ؟ععطم ء/-معب» 1. ء. هععطتس م10ممدتكتتم طقطعععر ع1( 5

 معرععمع لس مع 1معمعجأوو ةمتستتت ةهر]أ هنع ذم 5ءد22 أ م10 ممقلاتتل عه ءمصق علمت ع720132 أ

 حلفت نغ ةةعنمهغ ةلتوست4ل 1ءعععص ةذسصوومعس ع.  طتعكع هتنمت0#7 4]ءق]ب ز. ءه. معععدوزاماعس تطق 0

 ةسصممم ر عع معيد تطأ معوومددعتم ءقظعتوملحسس ةمزدمسعم. 1" ءصدتمم]0عنوع ؟ععم ةنومتط هلو
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 مكيلع تمرع دلوفب .ظفلت املكو هب. مهل ضرعتملا هلوح .متاكلل ودبي ام نيظايشلاو نحل لع

 القع وداجلا ىكمملا نم كلذو هسفنل ليلذتلاو ريخستلاو ناعذالاو ةعاطلا مهيلع بجوا ىكقف

 ريخستلا خال ىلاعتو هناكس هللا ةردق . راكنا ىلا ىضفي هنال هب ًايعي مل'امهركنا نم اًعوشو

 نجلا عيلحب للم اهخورب بأ فصأ لي هعنص عيدب نم سندالل معدايقنأو هيلا ليلذتلاو

 فستي امناو ايقاب .ملاعلا ماد ام :مهنوعيطُي لاقف مالشلا هيلع ناميلس كعب .سنالا َنيْطاِيَسْلاَو

 هتدعاتو هلصا مث ةيضرملا ريسلا ىف هيلا برقتلاو .ماظعلا هماسقاو ىربكلا همدارعو ىنسلل هدامساب

 رمتسي ال نأ سكعلاو دضلا ىلعف حابملا امأو مركلا رحسلا وع لوالا حابمو روطخ# نيمسق ىلع

 ىلاعت هللا ىلا عاطقناو فلخلا نع ةلزعو ةولخ ءافصو لماش فافقعو لماك عروب الا ءىتن هنم

 ىاعت هنم مهب هلاصتا ةيفيك ىف اوقلتخا نيققحملا نأ ريغ [ىلاعت هللا ىلا ريخستلا نا تملع دقو]

 رهسلاو اهب ليقو هتباجأو ءاعدلاك ةميزعلاب لبقو لجو ع ةذود دحال ليبس آل جهن ىلع ليقخ

 تتسس 51 ننحلمتم هغ هع عتامأع ععستم5و ءأ لهمعسممعع ج0 هي :1دععسلم دلتععنعر وتقع تعم

 نكرنعد ءدرط دسضاعتم ؟عددصأل ءغ دللم5 ةئج سضدعاذماأت ؟10عصطتخو دنغر ن0 ع5ءانصوكاتع لنعأخ

 رو ك نم:10 6162140 “© عمه هطمطتمعمغعو دك ةتطأ هطعلتمماو ةععوتممغو ةسمعتتلم هع ةنطزاعتممأ

 ءععمع ةسطسستغامم(.  طلمع معع عماتمصعتس هغ 1ءعععسس ظعتت مماعمغ ءغ انعاطسسس ءوأر أ نانا "عال

 طع ممدوع ءغ [زعلاحتم ءىدع مععمأرو زانق ج(0هصعتط همس طقطعأو يمصتقتم 30 مماعماتمتل

 ]روز عععافأ معودصسلحسس جلتعتطسر كس 1هعاملاممه ذه ةوتاسمععسس 2علتوعملتو ةسمعمتم ةايطز أع

 كعملزذ ع ءاظعتعملأ دغ ععمتت طمستمتطاتق هطقعوسمماسعو ص 1هعاته ءزدقه دمتعمطتاتطسق ممهععلو

 دنا. 45هرك اظظعرن 8ع را ةماعسهعدطتق: اللد ممهغ 8دالمرسمسعا» ععصتأ ءغ 0هعرضممعق

 طمستستطسق هطقعوسعععمسطتت ؛ (0ط3ةءوسعساأسس تكرر معقم هلتغو نسحسلتس محدتسلتتق دهصعطتا 18

 ءمتس همصصتقت همدصتستطاع آلا مدلعطعتم و ةمعدصسعمس عمتك دممعمتق ءأ زاسدتس ءماتق عجهتتطانق

 ء( عم مععلعزطتعو وتتم نتتق 15168 مذحج ءا آكلعم ععونح دجلتطتس ةنطل ه0 طعبسص معانا

 طصامسعتدزت)>) جعاتق أ ؟ظتصلهسد عصاتتت نهطاتك موجاتطاتق ءهمصقأفأغو واتهم 008 م1158

 دلغعمو دما عععنم هنأ.  طعلم» دصمعتمتسم ؟:ءاتلمجس .همماتسعأو ةهملنل ععمم "عجم يمانع ةقأ

 ءأ لمح كدر تاتتط ءدع عم هدصصتلف ممصممتقأ م0 ماع» عصر عمصأاتمسل معج1ععامتم , هطقاتم ءعماتمتس

 م معطتتق ةلللعتكم دتصتح يسدلعس و ةماتطيمتمعتم ماتعحتسر ؟لكمنص ه ءمصقس عاسلتسع طقستمتتسا

 معرسماحتس هغ دمعاتم دك مصعتس ه0 ةماسم 10ةنسص ءيععافاتسب 0عماهجس [فرسرعتت عدت 10 نع

 ةماسس هطعلت عماتحتس ءالععنع] معملعحمأ  ةلمسعم ةعصنأ مغ معم طسزاسق 0معءنصتممع ةدطاتلن هدنعم

 مدعم ةامكسما 0ع عمكلمصعر نسه 1ماعععلعمغع آنعم معه تكبح ذللق ءىمرستستتصا ؟عاتع ةلتت ينم

_- 1 

 عا

 40 طمع لتئعتصاأ 8عرت تهيب 20 ندمت مجدعاعتت 10 ةننل مماعماتسةلستانتلل ءأ هتهتتسستنتل هتنللأ هلتطتع

 مدغعدغو هلتل دععممج اماععءعءعووتممع, وسمللق زماعع معععومأعسد ءغ هلت عمغعست !هعدتص طقطعمأب
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 ام اذه. رامعلاب. لئيقو: ةرايسلاو. ةبستحلاب ليقو .نينهتملا . نيعئاطلا سيساوجلاب ليقو ةيضرملا

 بوصو طئارشلا عمجتسا اذا هنا ىدنع ىذلا امأ ةمئالا رخف لاق نيققحملا مالك .ىم كيتعي

 ىقبي اليك مهيلع ملاعلا راطقا ةقيضم مهل ةقركم ةميظع اران مهيلع ىلاعت دللا اهريص مداوعلا

 ارهام. ناك اذا هنأ اذه نم ىلعاو هب معرماي اميف ةعاطلاو روضحلا الا عستم الو ءاكلم مهل

 اًظالغ ءايوقا ةكتالم مهيلع لسري ىلاعت هنأف ةيضوملا ةديمحلا هقالخاو ةيضرلا ةريس ىف اًريسم 5

 هذع نيققحلا نم مهريغو نوملكتملا تيثاو هتمدخو هتعاط ىلا مهوقوسيو معورجزيل اذادش

 بتكلا ىف اهريغو ىلاعت هللا ءامسا نم مالكلا نم نوكي نأ نم عنمي ام اولاق ثيح لوصالا

 هبلق مولاو نجلا ضعب ىلاعت هللا رّكس هب ملكتو ناسنالا هظفح اذا ام تامسلطلاو مئازعلاو

 ىسنالا هب ربخيل هدهاشو ىنجلا هفرع اميف ةنداكلا رومالا نم هنم بلط امي هراتخاو هتعاطو

 .ىف عنتمم ريغ سنالل مهتعاطو اولاق سيساوجو نيبهتم مهنم نأ لاق ىم لوق نايب وع اذعو 0

 لماشلا نم عمس الو لقع

 هلتت ءدلعتم ةماععءعدوتممع ءغاكدتاح مزه ءغ آلعم جعععداودر .ةلتل ءدعم1مءجغمعتطنع هطقءوسنتمةتق

 ءغ معمدصاتقو هلتت كىريسمدكهتممع عغ هع ماهم ءامضتسر دلتت 0ءدتوسع ءمدقادسأته ذص 850 ءأ

 معازروكمصع. طآدعع ةدمغرو نسمدتنست جنعا6مجتاهق ةمطاتلتمصتسص طسواق جعاتك ةععسادغعمدحس نعانق

 ممطعسمممس مماعوأ. - 1 هظار»- ن0 - ل2: ظدع همتمتمسع دمعفو دصوتتغو ونسمصلم فصلت ممعق

 معععدددعمع ءممك ءعمتسمأا أ 1هقعلمهاتممعم مععاع م؟0ءءاسمغر 1)ةنع ءوه ءمصاعو ععصتمو ذم

 رص دعماتس 1عمعتت دصاتأهغو ونانأ 05 11ه انك36 أ اموعاتق (عه2وع قكمعو مذ ذاه همدمعأعأو

 سغ مسللسم تك دقوا ععاتوستسس ةزغ معوتنع ءقطعتس» جسسراستس رو متقأ نغ م22ع3عهأ 65 5ع 5

 ةزكاومسأ ع هطععوستس» ذم دله 1هعلعملتق معدععأوسغر نحف ةستمءععدسأتك. 1518 2معتاتكق

 معه مممءعلتغو ودحسلم دمحعاتك 1ممععملمددق ءةأغر تلمس 1266 جعععدادتم دعتار طعصع ءهأ عدتع

 رممروطتق ءىأ. 1" خدسص ةمتس 1 عتق عععامتك ةهمععام5 مماعماععرو ةمتستعمو عا ةقرععمو فماعق

 عمد مدتغاتغو نغ م5 م؟0معالهصسغ ءغ ه0 هطعاتعماتمس ءغ ةعحتكسسس 201 عدم“ 11ءعمجطوعستعت

 ميغعم ءغ دلتت ةععمنمعمد ع5 ةمطالعو طقعع معتمعمته ممظسمممغوب تطأ لتعتما: الوم هطعاحأ

 ونسنم متع ممصتسم لتعتسم هسغ هلتح عمتصاتعأر نسمع ذم ائذطعتق ور ذمعدم(مص ءعماتق ءغ املتعهسعأتق

 هءععتعصتسغعر ونستطسقر ونسهصلم طقصصم .ءو رصعسمرتأع» ععمعع ءأ مرممسصأتمهأو 1)ةنق ءدعع]ذتنق

 مععمتسس نسعسلدتس ةمحتكسسم» ةسطتعتغو ءا ؟ه]سماهغنع» ءزدك ءغ هطعلتعماتحست 20 ذو عوام

 1زمعزعملج جلتوتغ ءغ ه0 ءده مععدر ونتتهك هط عم معاتغر ةععمله5 لعداتسملر وعتتقق ععمت_اتق

 ءمويممدعتا كن دمكع تلنغر سغ طمستمعس لع ته ءعمقلمععمس 1ةهعلوأ6 -  طومع هقأ تجمقتاتو

 ممعطمصضتتس ءزسعو وسخ لتعغعر ةدماعع ععمتمو ءقذع مدجوأم5 ءأ هي]0هرهغممعع.  ظروعاوععج 0

 هطعلتعمكنحتس ه2 ععمتتم طمستمتطسك مجدععأاتغمم صمص ذ]1ئ كاممد يدع لتعتسأا هعوسع معك

 مماكلمصعتس معوتع مغص نسل ةنتت ذم هردععع مععمععم0لم ةدعمعلتا. ع
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 فيرصتلا ىف ىرع ماا ه4 نس قوتملا ىناعمسلا دمحم نب ميركلا كيعل ةلزعلا زع ما.

 ميعاربا نب نيدلا دامع [نب] باعولا دبع [نب ميعاربا] لداضفلا ىا نيدلا رع خيشلل

 دوعسم نيدلا دعس ةمالعلا هحرشو عفان لوادتم رصتخم وهو 455 ةنس سعب قوتملا ىناكنولا

 هقيلأت لوأ وهو ةفيطل كداوزو ةفيرش دداوف هيلا فاضا ةنس قوتملا ىنازاتفتلا ىضاقلا رمع نبا

 5 ىطويسلا فّتصو خلا مالكلا ضاير ىف يرخاي رهز ىورا نأ هلوأ 8 ةنس نابعش رهش ىف همتا

 هتافلوم سرهف ىف هركذ فيرصتلا حرش ىلع ةيشاح فيصرتلا هامس دعسلا حرش ىلع ةيشاح

 ىبلكلا ميعاربا نب دمحم ىلوملا فنصو 10“ ةنس ىقوذ فيرصتلا حرش ىلع فيوطتلاب هامس

 ىلع فيرعتلاب اهامسو ةيشاحلا كلت ىلع ةيشاح [1: ةنس ىفوتملا] ىلينكلا نباب فورعملا

 10 فيرشتلا ةبجوتسم اهامس ةيشاح هلو بتكأ نأ دعب اهتوكح هخيرات ىف لاق فيرطتلا طيلغت

 محصلا وحكنلا ىلع ىنابملا فيرصت ةقيذونب نم دمكن هلوأ لوقلاب فيرصتلا حرش جضوتب

 8140. 12 ءال- ت21 غر تعمتاوه 5عععقذاتق و ها1ع10>ع 40 - هآ - عع" 12 ءنن 110101164

 كرر 16و دهصمم 562 (ذصع. 28. 0ع. 1166) دممدنطتم. -ح 8141. آ[ه2231 11 ع]1-[عدمأ1ر هرانق

 رمس- هل - 0(تعدس 0ع 1اعدمت مدمس دتسسم ععدستساتعدلخ و ةسعام»ع ظطعتلعط طع - هل - 01: ل80:/-

 601:7 [1 طيات ظعضن] 4ظ0-ءآ- :معآبآرطط [ظعن] 1 0-ءل- لأ: ظظعب» 1 ن]ران» 2ع علو

 ممكغ جحسصتتتم 655 (ذمع. 19. لوص. 1257) مممتتاطت0. (نهرممعملتسسست هك ةقتنساتلتلل ءأ نكتلعو أه

 وسم0 متع 0هءاتمدتسستتق 506:0 - 017-60: 116م0 186+ دمه“ (00] 1 را معاق, ةصلهف ..

 مجمعاطكتتق و ميسم ماما 5ع مستكو ءكتت 20ه0(ه66معق معدعقأمماعق هغ دتاتل ع5 هغ ةدصرنأ] رح عمو

 5 ه1ععمماتم 20 علك 0[1ع ممتتستسم ءزاتق همعصتنم ءىةأاو 0200 دمعمفع ةطقطموس ةمصت 737 (ذمع.

 410. كسع. 1336) هطوهاعحتغ ءغ ةله هموسه ىأغن اآناتوسع ماهلعط عسا 102عور ونت اذه طمعاتق

 همداتممتك معمعععستسدسأ ءاع. كميت عاموهدم ج0 ءمصصس ءماممتسس الهنا - هل- 011 ء0نلخغ

 11/- 1 ء»ءأرك لل يدور ءأ هلم دامت]ب 1171- 1م“ ةمهىتماممر نتتهك ذص ةصلتعع همعدتتت 1عععمق أن

 آ11د ؟ةءعونغ ظعربم- ءل- لا: ل101 مترجت» ءل عت: ملل 1ظه7ء2 [ 0"ل]بغ (ءدسستس هات عاتق ور ؟]50

 1 11747 0ل1ءاصق] ءا همصم 933 (ذصع. 8. 0ع[. 1526 ) ممم طتاتقر 0111 8105هذوق 1277 - 1 ء1ةر“

 م16 د]رمب"أ 1-17 وسور“ ةمهعتمختك. كل طقف عامدددع ة8طملاح 710/1 نتسعلا ظعب» طا" ]بفت» 11ه1ءالقر

 عسلعم ةظكا-ءا]رمسمطم7غ لتعطمق [ءعغ هصصم 971 (ذمع. 21. كسع. 1563) طمدادتنق] , ةهلثدك عامدذوق

 10 ءلتلتغو وصمم 1-21 أر هله اهعلرأأاا 1-10 ءامأرك ةمهعامستك. آم طتمأمدته عك نطهتت ل1

 ررءا]ووتر امودنتك عا1مدددقر ممقاوسهتس عمق ةعيترقت. 1لعيس دلتقع عامددوم يحسعمدستغ 10517[

 ء[-1ءءار”أرك الغ ة1هننل]أ]ب هامبأب 1-1711 ءع”ار“ ةمكتمامك ر سمع ؟عتاطو (عحعاتق ءةدعيممتتلمه هلستتام

 طفطعمأ ءعأ ذكح ةمعامأسمأا: آمنلمتساتعك ءانتل , ءانزانك هتتحعتاأو 11ةدعاتق ؟0هعلتمتلاتلا) 5111“ م18113-
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 هذع ىلعو .ىناقللا [هللا كيع ىنأ] نيدلا رصان خيشلل ةيشاح نيكدلا دعس حرش ىلعو جلا

 ديحا هذيملت' اهعمج ىدايعلا مساق نب دمحا ىنيدلا ١ باهش خيشلا هذيملن ةيشاح ةيشاكلا

 قوتملا ىناقللا ميعاربأ خيشلل اضيأ ةيشاح سعتلا حوش ىلعو بيطخلا ىجافخكلا ديمكم نبا

 ةقيلخ' هذذأ نيندلا لامك عمجو [فيرضتلا حوش 'فداقلب فيرعتلا ةصالخ ةامس] 1.2. ةئس

 هدد اهل لاقي ةكيفم ةعومجم راصف دارطتسالاب دعسلا حرش ىلع ا ا هرقب فورعملا

 ىنوتملا ىلج الملا ىباب فورعملا دمحم نب كمحا هحرشو 190“ ةنس روكذملا قو ىنَح

 ملإ ءةنس قون ىناتكلا ةعامج نب ميعاربا ىب ليعمسا ادقلا وبا نيدلا دامع حرشو 1.“ ةنس

 اخرش ةنس قوتملا ىناجنزلا مالسلا دبع نب ميعاربا نب ىيحي مظعملاب بقلملا مامالا حرتشو
 فسوي نب ىفطصم ىلوملا هحرشو ملا ةغباسلا هنامعن ليزج ىلع هلل دمحلا هلوأ ٍلوقلاب اًدرجم

 هيلع ًارقو جتافلا نمد ناطلسلل املعم راص امل مل“ ةنس قوتملا ىوسربلا هداز هجاوخب فورعملا 0

 مح م (

 ند

 رسحأعو عرج  فمقاضت ءاقتكانتت ءاع. . ظوصعم ج0 ذهل - ء4 - ل1 همصتسعماةعسم ذطعتاعط

 راثاوق»- ءل- له: [ كاع قلطلعاعلي ] ةطءمعلس# عامدددمم ءلتلتغر هغ دل طسّزسم دتعت عامدعمم ءزدق

 لتمعمسلمم هطغتلعط . 31عاما - ءلد لذ:  كاسعل عتب عضو قططول# ةلتهعم وندحك طسزانق

 لتكعمنلسع قاسعا ظعرع اللهايودس»عا ]12!هركزفغ ل1 ]م1415 ىالعوتك. ١ طوع  كطعتلعط

 اا"مارق» اءمءعمسقو ةصمع 1040 (ذمع. 31. دل. 1630) دطمءاتدتتعو عاموهققه [ 111 ن5عا هادا هنتر

 زذ امعمقع ءارمصأب ظلا- 1ءدمأز ةمهععتمامك] ده ىستسعمامعتسم لعل - ءل- ل3 ءمدسجهكاتتاو أ

 لع ءوفل- ءل- لأ 12 ءلعأب ]لماع مملكم (نم”هأي ط2 ءلع]ب لتعطع ءغ ةمصم 973: (نصعب 29. طلب

 13605) صمءعاسقوم سسلادك هلمو(هعنمصسعق ذه همرصس ءمامعتسس 540 - 0- ل01 ءىما]ءعتغر سقف

 هععمهتممع هطادته ممص مععععدتلمكع ءمدعطتق معمطلتغو دغ ائطعع هركالمعع هتنلتعمتسو هتهلعدعأ

 ءهلعم 12ءلعإب ل ءب7م لتعاأو.  طعوعاعععم عسسصعماهتكتمو ذه 27 - ل عدم ءهلتلعحتصتأ ك4 تنعا 18 عرب

 110, مدعتسءار ؟مدلعو طازه ءادسمااهع لعاعا# لتعاطمع ءغدصسمم 1003 (ذمع. 6. ظءعرأ 1594) هدم دانع

 ل60 - هل - لأ: كلت إ/ علام لعتسمأا ظعتن ةظا” مل عت لعسفم, محدلعو 1عءا1 د2 لت عادع ها

 ممصم 861 (ذمع. 29. للم. 1456) رممرسع - طسفتس 776 8 عن: 1طن عرج ل0

 ءا-هءاذت» عنز ةناغر ؟دلعم ظلا-ل]ههاعاععت» طمممتتطعع ىوعدمددتمحاتك ءأغادصمم . ا رح ةرطتسقو

 كرانق ءمرصتس عمامسسم !1هعلك معمططصغطسع عغ ج0لئ(غمتصعماتم ةدصععل هته ءيععأ ءغ ةوله علو

 (ءحاتق ءدعدمدتاج ه0]همعأو طقطعأ. !1معلمتغ زغذن آمسق 18عم مجم مممعمت هلتمع طعمعل قممصنتم

 ءزانك ءممامدمرتسس ءاع. - ةذآماله 21ت/هر/م طوع 7متر“ ظرسوعتم#, حلوو 1[],هز_معملعأ

 لتعكس ءغ مصصم 893 (ذمع. 17. 1)ءع. 1487 ) دمم؟تتتق ر لانأ هماططتل عما ةتتانتا) ععرتمسزأو تكانت

 معوعوعمام» صامت 2108 ممسعل ظدعمدعمقتمرتع ءىودعغ ىعمتص دمهم عام .!ءوعماتع ع
1. 27 
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 اي كدمحن هلوا اجوزمم اًحرش [190 ةنس قوتملا ] بيطخلا ىنيبرشلا دمحم : دحرشو؛ قتلا

 جتف هامسو. ىفاشلا ربق ىف: حوش هنا هيف ركذ خلا هدابع ىم ءاشي .نم ىلع. لضفلاب نم. ىم

 ىديهفصالا ىلينأل دومح ىب دمح هحرشو ىناجنولا ىيدلا زرع فيردعت ظافلا لح .ى ىابولا

 ريبكلا هحرش نم هرصقخا جلا تانداكلا ردصم وه ىذلا هلل دمحلا ريغصلا لواو اًريغصو اًريبك

 5 نيدلا دعسل حرشلا حرشو هه. ةنس تام ىلحكلا رمع نب دمحم ىنيدلا بارس هحرشو لوقلاب

 ةيشاحو قاقللا ىيدلا رصانل ةيشاحو يدربلا هللا دعسل ةيشاح ىنيدلا دعس ىلعو ىواليطنا

 ىفنحلا اغبولطق نب مساقل ةيشاحو يلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ىزغلا مساق نب دمك

 يلا لادبالو فذحلا نع هزنملا هلل محلا هلوا لوقلاب مرش هحورش نمو م4 ةنس قوتملا

 سمشل فردحلا ماع حرش ىف فرطلاب رظانلا خعرذ هحورش نمو ىيلكلا شاكع نب ميعاوبأ جاحكل

 10 فرص ىذلا هلل دمأل هلوأ جوزمم حرش ومو ىلع نب مساق نيدلا نيوز خيشلا نب دمك نيدلا

 ىازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا فعس مامالا حرش ىلع هتعضو حرش اذه لاق ملا ةتداراب حابزلا

 110141060 ,58]ءع«افرن# (نههعلمصهغم>, |ةصصم 973 (ذصع. 29. لدل. 1565 ) دصمةانانق ] , تانّزاتك

 هورس عمامسسم (ةدعطتس ه0مدتعطسس طقطعأ هع تنم ةمعلمتغ: طمتنلكستتم '1'عر نست ]هععح طعس ءظعتح

 زم همه هتا(مععم همصكعرعر نمق 115 اع. لكس هعتم ةعمان] ءطعو 57/4/41 ءمرص ممددتققع هههطوأو

 أ 7]7- ]ما[ 87 - 1! ءةان ابدت لآ 1217 ه1/اادع 1 ءد»ةرك ظعمن- هلل - ل11 27 عدازمنا# ةصهعتطأ مدت

 11101011260 لظظ عدو 111 ه]17:0 مل وعزت ل [آدماطحلتكحي نتتت ءمدصتت علا ةتتلتتتلل 113) 018عللظ عا 21001عقل

 ءلللز( هاع. اللتممع ذغه 1ةمعاجتا: آدستك ]طلعه ر وسنأ "ع5 ءةعاقأاعسأاع5 مدتتطتللا» ءآاععتأ ءاعمو

 5 ها هر رمز هرت زله هععوءمامعف ءقأر نأ ةما1ه (عدطتق ؟ععطو ءةعيموزأو طقطءعمعأ 20018 ب

 كة" -ء10-0:: 11101 متوتر ءا 1 هرن 01ج" 1107ءالغو ةسصم 850 (ةصع. 29. اللآدتن. 1446) دهماحتتتق ب

 أ 16ءق7مم# ىصتسس عمامتتسسل لص هيفرسسعماةتعتتتلت ه6 0 - ل - لفن ءع0ت0لل6. 1© هدقدك ممعم ه0

 لمثل - هل - 01101 همدصتسعمأ هتلاتلال  ءمدتت م05 ان عظات[ ه6: 067]ه] 18 لمخ ب 2 1 مدة»- ءلل - ل

 ة1رمعايزز# - 7101 ميوترجع0 اعرب (ىضنو 61مم, بزسدق عامددوع ذلح ةصعلجتسما: آمتق 10عمر

 مجسملمدسستس لمدصتمسم كاع  (مىن» 8ورع (0601:اث معطل آدم عاظتمم ةصصم 879 (ذصع. 18. طلقت.

 1474) دطمعكسق. 18ءمتوسع ءينسصتسعماهتتم5 ذه 2/- هع ةهلت0لعصتسا 7(110)] 17/47 ل ف

 07151 11ه7ءقغر كؤدحك فرست عمادتتتك 5015 اعدم ؟"عنطو ءةعيممتام هلستعتم طقطعأ ةهغ ذاق

 زوعزمزغ: 1دتسك 1[)ءمو هرصصأ ةموعمرع ءأ سن اهاتممع ةععرسأم عاع. - هر عربو-عل-0أ1: ]110/6164

 10 8عب- ءانارعتلبا 27 عضو ءلد لفرو (ميض» متو للغر تزالك يدستت ءطاقتأاتق و ل):/2161 67 - 20:47
 82:77" هرك لكآ ]ومال لم م7-مم_مرك ذمكامادق, (عجعاجتتس هلستختامسس طقطعأ ءعغ لذته ةصعامتكت

 1مم 1)ءعور نست ؟ه]سماأمأع ةدم ؟عمام5 لتعتعألا عاع. (نهرسرمعستب اصوتتكأو طسصع وزانت 2[ ةقالاتنلا

 زم ءمردتعصامعتتنات 1آسصقتاأ همن - عل - لارا ]16و08 0م“ '1هرامتنتنق ةسنم 1
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 هع غنس ثام ىدادغبلا تجنا' نب ىلع: نيدلا ياتل دلجام فرطلا لزع مل“... م11 ةنس

 ىنبا مامالا يشل نارقلا بيرغ ىف رهزعلا 1 باوبا ىلع تارضاحملا نم ىبحملا ويزغلا م15“

 كلاسملا باتك وه ىزيزعلا ماه .*  خنس ىف وتلا [ىزيزعلا] ىلاتسكسلا ودرع نب دم ركب

 تذدحو ىطويسلا ىيدلا لالج اهجرخ ثيداحا ةثلق ىو تايراشع هاا .. . ىتأي كلامملاو

 اهعفراو مهيلاوع حيرختب ثيدحلا لحما ىنقعا لاق 11 ةنس قوت طايمد .فرطب هتلحر ىف اهب

 اهجرخ نممو تايراشعلا ىلا .تايسادسلا رت تايسامخلا رق تايعابرلا رف تايثالثلا اوجرخ

 دا .اًبلاغ ىل عقي ام رثكا ناكو رجح نبا مهنم ةعامجل هدعبو ىقارعلا نيزلا ةيامنامثلا لبق

 نبأ تايراسشع مل » 2 ةيراشع ةريسي تيداحا ىل عقوذ تدصحف كقو اًديعب ىناعز نوكل رشع

 ناوضر ىنيزلأ جيرخت ؟.» خنس قوقملا ىنيوللا كمكم ىب كمكحم دللا كبع نأ ةفرع

 (زمع. 7. لوص. 1486). - 8142. قكعأ] عل - معك, ديسماتم هعدلت. ؟هلطسعمو 3110105

 1/7 - ه0 - 01: 72 8ءر» ك»زءل 86عج10402, دمصم 674 (ذهع. 27. لدص. 1275 ) 122015:610. ل

 8143. [81- عاج 310-11 طحلل] كر ازطعع ممءاتمدتق عغ ةم1عم010ع همصفطتق. (0مانك هصاط10]0-

 عاعسم ذم قرتاأح لزئوزودرم. -ح 8144. 81-ةعأمر اذطعع مععلمدتك 0ع 031ء(ممصتطاتق (نهموصن

 ممسمعتطسم و ةسععم»ع هطعتاعط ءهغ آسص» لقلقدع 8ء]آب» 11014777: 60 13: كعاح اذ ءزعدا 72

 | 4عمج2]و دصمم 330 (أمع. 26. عمال 941) مدمراتنم. -ح 8145. ظاد قة ج11, 5ع أاتتل

 را جاسم أتلل“ت.  [لعرج 777 ء] - رجعوا ]8ع مع مآ - دمعربم7]: 1ةمكتطتطتتر دغ ةصلعته 710عءاطاق.

 8146. 0 ءطقةعاعقأر معه مدللة مصعم هديتعام تونغ 0عععسس (مهلن(1 همه هطتللا عدع 0015 5ع

 ءععلمز ماتسصس "ءآدتهعرو سمف لعء76/-ع07-0» ه8هبربشاغر دمصسم 911 (ذصع. 4. كدص. 1505 ) 12050115و

 مكرستع ءازعسأتل. 1)هءدتغ ءدعر تنل لم ععتممعا 10هصدزدغعممتت 1168 1مععععأال 0 مععقتمو

 1سوسأغو ممدسععتمأا ج016هصحستت 1م ءات عقعملنع مدلل6هصتطاتس عغ معاد مرمتطتخ ه0 3عاوغعللت أ

 جتتععم(وأعرت معهرتطعأمع نسحمست معمدتع ج05ءععم0لعماتطتتقز تصلع 1ةهعطتتت عقأر 036

 ج01 6همعم ءازنعىعدغأر نمهع معز“ كلاتلال , 013 01364 معا“ 011360017, مع 011120016 ءأ 5ع أ

 هلع ممم تقوسع 20 0عععرد» ؟ء]ونمضتس ةعتعتت 20 1عودغس لتعتساتس عع عطحمغتع 1015

 ءرذر واتت هماع ةععد]سسم هعامجتست» ءزمفنم01 ج01 66مع5 ءاذ نعطمساأو 2ع - هل - 0171: 1 ءاغ

 1دتغو ندعم دمتلاأ دلتتور دغ ط51: طلهز , ةععاتلا 5اتظأو عأ كانك 21115 3110111 811711105 و 01086

 ردتطأ ذم 1عععملم هععيصصءعسصغو نم0ععتر» (ةصاختتت 1؟تعطتمأو كنت ةعامق مدعم 1[ههعتدذتردع ه

 معكسستق 1كلحتصت صمم طنوس 05مم(. 1 مع ءعاتعممع هتاف عج عدت ر ةكاقتسعال مهتلعمع 0

 امجلتامصعع ةعععسس مءامغمصتسس ةعتع هتحعمع تطل هعوسءصنمأا حا 8147. 0ةطقعأ ع ةأب

 ملل مدعم هع ةسعامرتأمأع لععع» معادنمستس هعلتمع هع علمت ىماتسم ؟ءاقأاقعر ةتعأم7ع

 لكان قكالاعأاهأ 1101 هجت»ع4 8ء» 1101/موتضعأ ةطرمتمءفنق, ؟هلعو لاو لب" هركك لذعم ءغ دمسم

 903 (زمع. 30. كسه. 1497) مدماتم. 2 767- م0- ل1 1880م: معاستتك ههه ءاذ عدنا

2 
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 وهل در اهيلعو ةنس قونملا ىناودلا عسا نب دمحم نيدلا لالج ىنعي ةيلالجا رشعلا مام

 وطفو داذخلا :ةرشع م81 لساسرلا ةعومجم يف ىزاريشلا سمكم نبا روصنم ىبدلا ثابع

 لضفلا قال رشاعلا ةرشع هاد. دادحلا اهجرخ ةيجرت رشع نع نيتددللا نيب روهشم رشع

 ىاورل موظنم ىكرت دهمان ترشع مادآ 2 [00] ةنس ىوتملا قالقسعلا رح نبأ" ىيع ىب ةمحا

 5 كلل قيد ةلوأ رادوبكب تاقلملا ىبيسلل ليد كيبسللت روقنم ىسراف هما ل ماو“ رعاش

 ةمصع مآ“ ىدنفا ىطالبل همات فشع هاد“ خلا كلفلا رهظم رمقلا رونم سمشلا ءئضم

 خلا رطاوضلا حراشم نع هتيدحا لالجاب لاعتملا هلل ىمحلا هلوأ ئزارلا نيكلا رخفل ءايبنالا

 خيشلا نب دكيحاأ خيببشلل ءايفصألا خفؤكاتو ءابينالا خورصع مأآدد لوصف ىلع برم رصتخم وو

 نينس ىلع ةلصقمو تالت باوبا ىلع ب وبم ىامركلا فيهيسلا “2 زكرملاب رههشلا نيدلا جلصم

 10 ىلول وكنلا ىق ناسللا نحل ىم  ناسنالا خمصع مادوأ لوصف رشع ىونكي باب لك الصف

 8148. [81- ةماط عع 3182113-11 عار لعععسس نتتهع5اتفد ع5 لعل /-ءل-لةذعدعر هل ءآن7-عل- ل

 11101:م17:160 عر 4ع: هل 1)ءتممتاغر حصصم . . . ةطمةات0و م10مه5تاهعو نت88 ل114“ (4]:ةرر(1/:-60-4

 110715“ 1 ءر» 1101 هت»ت»ءل ك1, سف ص ةوالم عع اعدعاداتستم ؟ءاتادكتاث - 8149. قكلهطمععءأ

 آ[ئ1- 11500830 لعموعربس مجلتنا مدعم 1200401. كدصغ 0عععس هلت هصعم ةهاعع "ه1 32105

 طعمع ممامع هغ هع لعععسم ؟ملكتق ه 1ه0040 معسل ء]1قكاوعي -ح 8150. ةكعطدعع( ءآع

 ةقاطتعو مدماعم لعععيس لععتسممق دعمت ءصاتقرو هتتعام»ع ك1: /هل]ر ىل]تنءل طعنت للان لاند

 11هرم» 4و ءملونغو حصصم [852 (ذصع. 7. لآدعأ. 1448 )] مممعاتنم. -ح 8151. [ةطعءامصدةسس عطب

 5 انطعرع همصقم اتت. 1280هعردو اةدقعأفاتللل 3 196704116 70عأه 0111705 آات12. - 8152. [ةطعءدص هده علتو

 انطعرع دهسصمعتك. آطنطعع معموزعمم ةماسغم هداتممع جه 5عجور10 71ه متت ءعل طهدعنر طمسمتتألعع

 16 ءابيل4» همعممصتسدأمو ةعكمطتقو ونحتت كه ةصعتمأت ا[: طبهتتك آلعم ةم1ع5 ءول]دقاأعحسأتر 1!دصقتلل

 للطسسستمهماأتو هلع همع]اوواعسب ءكمسسس عللعمأل اعبي - 8153. [هطعد-م ةسعطر !ئطعت

 دسمعقو ةتعام» ع 86112 1 عرنلا. ع 8154. الهدد عأ ءل- مص طتوعم 0عقعمقأتم م؟هرط ءاهتاتتللب

 دسسعام»ع 1"ه] ار - هل لف: ظننت.  ا(نهدسمءعصلتستتت 1ص دععاتمسع5 0ل؟لواتتتر 01100 2(1 اهعامأأا

 آردسنم العم ردمز ءةامكع تملادكتق دنهع متستف جلغمو نسقتت انك عل ةضلط0هز0103 2116عءانمصتطاتق

 هررانق هزأ هام. - 8155. آ[ةرصعاأ ء] -دمطآ1عم 6ع !هطلعغ ءعا- 251178, 0عقعممأمو

 مرمرداط امص ءغ لمصتتست ماتعم هاطاجطتس , هتعاممتاطدسم ةادعتلعاط قلات»عا لق وي-عاوار عقاب لل 0ه؟/1]ن-

 1-60, لعموم 11من لتعامو ها ةظاندن- ءامعتإك 1ع عمسمت#و تنده تطعم ذم اعله ءقمتاأه ءأ

 10 زم هةعدعمعتساو ةععالممعق 015ممدتكتق ةقا. هتمعاتلو قرصزاأو دلعتصسلل ةععالممعق ءمرصاتس 111.

 علقل. [ةوروعغ ءع] -تنمعةمو 0ءعلومقأم طمتستصتق ءىصاعف !امعجتنقع ةظ105عتتل ذه ةقاتطظ 82000
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 نبا ىلع نب كلاخلا: ىبع.اههحرتش .ةنس قوتملا ىجابيدلا ىولبلا دمحم هللا دبع نا نيدلا

 ضقن ىف ءاطخلا نع 51711 ناسنالا: :ةمصع ريسيتب هامش ةنس قوتملا ىكلاملا .تاولا

 هاواتف ىف اضيا ىسدقملا اهركذ [011] ةنس ىقوتملا ىفنكلا اغبولطق نب مساق خيشلل ةمسقلا

 ىسرافلا [دجا -نب نسحلا] ىلع ىنأ مامالل وحنلا ىف ىدضع هماد» دالوالا فقو ةلمسم ىف

 نيدلا ثايغل ىقايغلاك هلاثما ىتايسو ] ةلودلا لضعل هفّلا [:] ةئس قوتملا ىوحنلا 5

 رم تيعح ىحاصلاو كلملا ماظنل ىماظنلاو لكوتمال ىلكوتملاو رهظتسملا ةفيلخلل. ىرهظتسملاو

 كلملا نب سابع لصضفالا كلملل اهنايعاو نميلا ءاهقف تاقيط ىف ةينسلا اياطع مادأ [بحاصلل

 جا نب ركب قال سوفنلا سناو سورعلا رطع م10. .بب» ةنس قوتملا نميلا بحاص ىلع دماج

 خيشلل فولاملاو فلالا فطع م1 هناويذ عيطاقم ىف وهو هه. ةنس قوتملا راطعلا ىلكلا
 ب

 ىسيع ىب نامثتعل تافقوملا تاظعلا م[1“ -ةنس قوتملا ىمليدلا دمح“ نب ىلع ىسل نأ مامالا مه

 دسعام»ع 71” ءاذ- ءل- 01:1: قلاع كطلما]عأب 110]عتنت»ء6 18 ءاعم» 8:)1 غر ةدمصه . . . 10110

 ©0مسدق ععدسسمتعسس و ذه 0100 450- ]ل - م17: 86 48 8ع 11مل1 !ط]1هلئلتتوو ةمصف .

 ردمعكسم و ءهمرسسعماأوعست ءلنلتغ 1 عنو“ لدد»ءا ءا- ودام ةمكعتماسسل. ع 8157. 11 -1ةدصءعأ

 هص ءع] - اعط هغقم 11 همهع4ط عل - ءاعز هدص عار 0عقعممأم هفمصاعج يممضعم» لع مهعاتاتممع

 طعمعلتامغنك ةماهسلمهم ةسعامرع هطعتلعاط (معدةر» وري 060116 عارن 1[آدمعاظتد, ةمصم [9

 مع. 3. هعمل 1464)] مممعطتم. 1716640062 عيتموتع 1ذططختسص ذص ةدتق 167102 مدحت 018أو

 تطأ ونسهعقألم هيأ 0ع طمصتق غءعوؤؤوسصعمام ]ذطععتم ]1ءووللق. - ةلقق. 81- قلطم ك1, !ئطعع

 4107008 ععدمستسهتعاتق ر دعس طقس قلقثع ]6 [ 11هعمت» عن ل170 ] ]1/7868 © ةطحتلت 3ان كنقر 5

 همصم [377 (ذمع. 3. الآمن. 987)] ممءطتتقر مهتم ءنمأ 0-0-40700ءام]ءأا مدسح مددت. 5 هتمأح

 ةئسنلت ةطدلم ةمقتومتاح لعتمععوو ذصكعو ءمرصص عضم هطانمكتم , نأ 27/- 6 رانا د 6

 ءل- ل, 1 - 81هدثاهلعطع»: حج آكطهلتلج 710ه! هاماع» , -171  71101ءمودققطقل» هد 1101 مدللتاو

 ]ل1 - ]ا ةاءف»# د ١711 تع 17عام هاسساأا -10/7  3لعاغ هط 21 - 8من, دغ هسمده لتعم ءقأم

 ممدمعم ىدطعممز. - 8159. ظ1- 4 غقجعق 8-11 عمور عغر لمصف مععتمدو 0ع كوععتطاتق

 زومعمءممكسل(معسس عع عتعم ةموعاممكدتستم آئعص ءمعمعتطسقر ةسعام»و 7177-177: 17| - لركلامأ

 قلاع ل ورنءاسعاة ]جب 21-771نم)20 ملل آل تدحمحع مهكتمتمعرو ةصمم 778 (مع. 21. لآهن. 1376)

 ممعطنم. - 8160. 1غ+ ء1- هاد لتع آلهو ءعآ]- مم 145, ةعواتتلل 5708534 عأ 3111811

 دمع عامجر هدنعامبع لاثع 8 علب عتب قكاتنعل 1ه7ءالخ 117- ك1, دمصم 858 (ذهع. 1١ كوه

 1454) سمدعام. 5ر110عع ديصعمغودستت» ءدع قسم طنرممم ءععععمامصتست. ع 8161. قكغعأ

 ءا-ةلتق »ع ءلدس د1 51, ةمعاتسدام هومز هدصوععمأتك ءأ ةسنعاتم ممز دمعات, هسعام»ع ةطعتاعط

 ه آسكخس ققضاةءعععت» للغ 8ع 2لهأهستسعا 1022/ءمغ, ةسصمم ... مم(نم. - 8162. 81- 0

 آ1غئذغ ظ1 - ةآدد ءاعأ1ةغر ةهلممممتغممع5 ءماطتطءعماعو , ةيعاممع 0( » ات 8 ءنأ 14 8 عاف
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 مظع ه6 ىطانرغلا نيدلا ىيح بابنالا ةظع مال“ 11 ةنس قوتملا ىلصوملا ىطلبلا

 ميبف ركذ [.ى5 نس قوتملا] ياقبلا رهمع نب ميعاوبدل خموظنم ظباتكلا ةعنص ىف ةباصالا ليسو

 ىسونسلا كئاقع م6 مظنف تادايز هبف ىأرف اهيلع رظن طقنلاو لكشلاو طخلا 3 ىومخلا

 9 ةنيصت ةينايبسلا نياقع م ا هحرش عم سديحوتلا للتأ ةديقعو وه نيعاربلا ماب ىلا

 ىومحلا ةيطع نب ىلع ناولع خيشلا اهحرشو ىنابيشلا دمحم هللا كبع ىأ مامالل ةيفلا

 هلل ىمحلا هلوا] ىنابيشلا ةحيقع سصرش ىف ىناعملا عيدبب دامسو [14 ةنس قوتملا ىفاشلا ]

 ظفللا ةييلس ىايبشلا ةكيفع تناك اكلف 12: لد يلا ةداعسلا لام نسير ةتفرعم لح .ىدلا

 ىركف ىف حنس نولجت ىضاق نب مجنلا جرش ىوس ارش اهلا نجا ملو ىناعملا ةريقك

 10 هللا دبع نب كمكحم وعو ن ولج ىضاق نبا مجنلا حرش دعب طوسيم حرش وو ىهتنا

 11م5, دصصمم 599 (ذصع. 20. 8عمغ. 1202) مممزتطتم. - 8163. 1غعءقغ ءآ]- ةهلطةطو

 حلسمدتكم ءيىرىلتسسص و جتتعام» ع 11018 - ءل- لف: ((]م”رانال 6ث. - 8164. هام ١٠١ ءعةأ1عأ

 ء]-1هقطعخغو مماتمم زو مععاسسس» هقدعوسعملتن لع جاع ةوئتطعسلت.  (ندصسعم ةط 18/47

 1,26, 026 86عام, [ممصسم 885 (ذمع. 13. ة8آلهع6 1480) صمغ تم]ر ءمدصممدتاتتل.  له2غ

 رطأ هدسحعم 11( - ه0 - لف: ل17 1| ء عناب 111ه]رتستمل عت: قكارتشعا ظعتا لكما ظآ- 180 ءاركآنعأ

 11و: 11هيممم# [آكممعظتدع] ةتستلتغع» 0ع ةععرطتسمر ؟0هءدلطسم 8عدستمق ءأ ماتصعألق 3565.

 نمل تكسسص جااعصلأع نقمعمسسممءوتعدعغر ج00:(ميصعصأم ك ه0 زعلعملجح ءقهع لئغو ونتح 0ع

 يعقد ىسسعم مدت مودات. ع 8165. ىعذأ0 11- هزم متر هعاتعمسلا 20عز طه اتصتنتت آكل انت

 5و م هنيرروم ءلتلت ءعدتغ هسرجعد لتعطست» ءقأ انطتلم #0 هلع« ذمعتعمتات. 8دستاعم (نوهلءعذأو
 3063 عمرتتسس , وست لص تستتس 10 بنص يعلسصغو بتنص ءمرتتس عمامتنام صلف هممت ع1210ط 1611. -

 ةلوقنب لظظ1- لعأز4 151- 8طعتزط ةصاع ءغر هعاتعتلال 80لع1 ه7 ء2لمبنعأ.  (موث10ل« مغ تس
 رن لععتمعمس ها مط آسخس لقاع لطلعل]مأ 1101ءمدوت»تءا 581عقارمبن# مدصوعمكتكمم  ؟ذطعتللط

 47مم مل: عدا ىكللارع 11مبهمم# [؟طحظتاحر دمصم 936 (ذهمع. 5. ةسع. 15929) ممدانتتقإ

 ورترض عصا مكتتتلات ذط همه 1272604“ مآ - همة لأ ة]م»آر مل ءعاللعا 51-717 ءنلم#  ةمقعتت حأتتتات

 ءلتلتغر [ودتن زاه ةمعارزغ: آكمسم 1آ1لعومر نست ءمعمت مدع ةانأ قمرتأ (طغفدتتكا 1عاذءلادللق هققع

 م؟ما]ستأ ءهاعع 1علزملع ؟ععمو هتأكر بنت هراتق 474067 هج ه7 عءالمب# ءلتطتتل اتعصاتقأع أ

 هموكغع ةعتماطسست عا ةعم(اوماتتق ماعمسم هتك معوسنع هقمرصتض عمامتانتل 1متتعمععس ذم لاس

 مرت ممقتاستم و, معمعاعت يرضع ءمامتتتس هد لالءزرو- م0 - ل: للم زهلنعتد كر ءعمقتف ء«لتطتتمم

 40 زم سدعصاعتس دمتطأ زعمت ءاع. 1كزدته ءيرصتصس عدا دتتانق ةسرنأتتكق هدأ م05[ همصتتات عما قتأا0113 3

 17 ءزدرن-ءل-047 ]ن0 نم قر عمعتم قلتم ءلتطسو وتحت 1لعرس ءقأ بدع 210/مقران) ءأ 17 ف ل آ00170]
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 كيلا هلوا ىنابيشلا .ةديقع حرش .ىف ىناعما عيدبب اضيا هامسو م.4 ذنس قوتملا ىفاشلا جرزلا

 عمج اهظفحب ىنقعا دقو لاق [نلا دللا نادع نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل انادع ىذلا هلل

 ىهتنا اهيلع فلا حرش لوا انل رهظ اميف ناكو حرشلا تعضوف حرش فيلأت ىلا اوجاتحاو

 ىدهالا ءاقبلا وبا هحرشو نولجت ىضاق نبا مجنلا حرش دعب دئاوف ثلث حرشلا لوا ىفو

 اهحرشو حلا ىفكو هلل محلا هلوا ىنابيشلا مامالا ةديقع ىلع ىناميألا كقتعملا هامسو ىفاشلا

 عيدبب اضيا هامسو [ا... ةنس قوتملا] ىملا نالع [دمدحم نبا] ىلع نب دمحم خيشلا

 نب دمحم نيحلا ىيحم ربكالا خيشلا اقع مال» ةقيرطلا حرش ىف هب حرص امك ىاعملا

 نب زيزعلا دبع نيدلا رع خيشلا سناقع ما [1:] ةنس ىقوتملا كرع نباب فورعملا ىلع

 ةخنس قوتملا ىجابيدلا ىيحأ نب ديحم نودلا ىلو مامالا هحرش 11. خةنس قوقهلا مالسلا دبع

 مالسالا - جيش -ةديقع "قاعم ' ماهخألا ماهفا دامسو خلا ماهفالاو لوقعلا دشرم هلل فمحلا هلوا

 2ءرثء عامطتتم ةهمصم 876 (مع. 20. كسص. 1471) دصماتأممو عغ ءمرصتس عتادستتاتتت مقمتاأعم 2604

 ءا-جءمن# لا دارمجأ» 4ك عش لع# 201 - ك]انعةلمسم ذمهىتجدتكم  آمنمأغ ذاه: ىرآصتك 1عمر ون

 لزمععتغ ممذ 20 طمع عغ صمص 1دتكذعدتتك (هزأت ءدع مماطتق )و دغ لتضتععطتتع ر هتكت لت عدعتفدءأ

 ممذ 1لءدم““ ءاع. لاسلنو ةموتتغو ذه 44720 مجمعسمتتهع دقصلقمل0 هنعجقتت م0512

 نسناطاتق ءمرصروص عصامجتم هزرتق 2826.  ()نه 0ع ءوتتقدد ءاتتط 05ع51صذأذرو ءغو منغ طتطت

 ” ىزمسست ءقأر مملستاتق مست عماقتتتتق 1انتغو ونانأك ةص انطستس ة5عطلمأتق عوام - طآدعع 111.

 كلط ةصتالم ءيىرصس ءمادتتل (عع5 ]1عودصطتسخ جلمما(هعلمصسعم نكتلعك مموغ ءمرصتس صامتا 8

 لال ءز»و - ءل- ل1 له01 ق5 47 ءمهته طلخم ءلئطتسس. ظورصعم قلقت' 6 ءعاب قل]بمعلا ةطقتنتام

 مسسعماةكسسس ءلتلتغو وننن 77/- 7101هعم0 -]]77  ظممج»# ذمكىتماسمك ءدغأ أ ذاه ةذهمعمتأت

 رمسع طلعو ها هيكطعلغ ءاعم. - هع 8طعتلط 21ه1مدتسع4 8ع 41غ [ ةكذ» 2101 همت: ]

 4/47 31ءعلكتر [ةمصصم 1057 (ذصع. 27. لكدص. 1647 ) طم[ انالق ]و تانزاتق 011121621311115,

 تغ ددط يامر 2ل/- 4«6'1ءم( لتعم ءقأار مدهاعع انطتاست 8601 ء7-دمعاسع منوع هع

 [1ءرغبن - 8167. خعقذز40 1ظ8-1ط عزاعط 181- خلعطدعر هعاتعملا 50عن ةطعتلطت ممحتست

 كلما ة-ءل-0ش» 21ه]يمتستس عل ظعتن كلغ, ؟دلعو قا: ل4"مطم لتعات هع دمصم [638 (ذمع. 23. كمل

 1240)] دممعطتنب ح 8168. ىكعقذن40 5-81 طعتلعط آ1آهعه-ءعل- قمر هعنعملا 20عن 5طعتلطت

 لسع ل-لأ ل آل-ءا-هعاتس 8ع 480 - ءق- :ءامسر ةهمصم 660 (ذمع. 26. المح. 1261) رممعأتتب

 ذم ويمد آطسقس 171”ءغ- ءل- لأ: 710ه ه71160 17 عنج ل]760 17:88, ةجمصم . ... 1800101

 ودصتسعمامتسسس ءلتلتغر ونمت ذاع دزمعاسأغ: آرهسك 182عمر نست صعصأعو ءا زماع]]:ععماتمق طغعمع

 لذرتونأ ءاع., ءأ ةرااس» ءآ- هةر معاق ىكعلفلعا ىلرعقلاب ءا-ةولنب» ةصقعتمراسك قام حس
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 رفعج نب سدمحا مامالا ومو ةعامجلاو ةنسلا نايبب اذع هباتك ىمسيو : ىواحطلا يدافع م1

 [ىلعم نب] دحأ ىب هللا ةبع نيدلا عاجش حرش اهنم حورش هلو [7] ةنس قوتملا ىفنحلا

 رببك داحم ىف 1م“ ةذس ىفوتملا ىكرتلا سريكب ىيسحلا مكاذو اء" ةنس قوقملا ىلاتسكرتلا

 ىجيرذالا زعلا نب محم نب ىلع نيدلا ردص هحرشو عطاسلا ناعريلاو عماللا .روت _هامس

 5 ىفنكلا ىوذفقلا دوعسم نب دمحا نب دومكحم مهحرشو 0 ةنس ىقوتقملا ىفنكلا ىقشمدلا

 يلا درقنملا هتيدمص لامكب دحوتملا هللا دمح هلوا اًطيسب اًحرش لوقلاب [. ةنس قوتملا ]

 قوت ىفنكلا ىدنهلا فحسأ نب رمع نيدلا يارس ىضاقثاو دناقعلا حرش ىف سدالقلا هامسو

 لكبح دوبأ ىوهلاو] تاهيبنت ارضع هتمدقم قو خمتتو انامهمو اةمدقما لع للصالا كلخرا 00 هن

 دوكلا علوا كد ىوذخملا ىنطنطسقلا ىقنكلا ةيقفلا فادكدسأ أ ب لامكام ند دومكم حالا

 10 ىيونملا ىراصحقالا ىونسيلا ىسال قاك ىلوملا هحرشو 1.:ةنل دمثا خلا اذهل انادع ىذلا هل

 نوغرتسا ةعلق تم ةرصاخل دنع همذا نيدلا لوصأ ىف نيقيلا روذ هاهسو اديفم احرش ا! ةنس

 8169, 3 ءعقز14 151- 1" حط ةحعأر هدعاتعملل 820عخ3 دلعو ا عزل47 0| - اذ بيننعا همع آلا - ل ليما

 زصكعتمات , ةسسعام»ع آطسقس 4/7060 ظعوري لمزم» آدم عاتمم ؟دلعوم هلام لتعأم ءغ ةمصم

 |[ 341 (ذمع. 29. 81آهل. 952) ] دصمعكتم. 1ظاسععق ذص مذ . همدحتس ء01212105 01120511اانظغو نأ

 هوز - لح لا: 1 ماعلاملم عري لآدضعل |[ ظعبن 8ل0هلاع] 18 ءءافيسقو ةصسصم 733 (ةطغم

 292. معرب. 1332) مممجاتتتق - رالءزتو- ءل- لف ظء]ءانتو 114, ةصصم 652 (صع. 21. 1" ءطان

 1254 ) ممسك ر ءكتزاتق ءمرستم عمامستسك دم2ممم ؟:هطسستمع هىرسرتسءطعسماتم 1-2 11/-لطرمت

 مع 117 - 187: اراير» 11/ - كم1 ةصقءستماتتك عما بس هول - ءلح لثذا لك ظعرت 7101متر ءاأ عزف

 5 له - ءل- 011: لد ءن 1زندععاعات طقصسعاتهي ةصسصم 746 (دصع. 4. الآلهت. 1345) طم تتتق بل

 11ر10 17 كنت لارت»ءلأ 86: ]716م0 (نيوعتمت [دمعاتتمم [دصصم 770 (دمع. 16. ةذتسع. 1368)

 ملم اتتتك ]و ءكاتزاتق همدصتصعصامتستك ةدالق ةتصمأاتق و 77آ/- 061:0 لأ هابل 177 - 4 هلق ةمقعتت ماحتك و

 ةهدومودوزام (ءعدعاطتق  دتععطو جلللزغج طقطعأ عم ذكه ةمعتمتغ: طمسلعطتع آكلعبق مععاععأم ةنق

 حمعئومتأاوغع ددصتعم عن همأ]م عنع. - (ندلطت اذ" - علل ل9: 0م" ظعتح ةظةمع طل

 [1ظدمعاتتادو هصصم 773 (ذصع. 15. كسل. 1371) مطبق و 0111 ةءطعأو مانتط ذظ م22ع1ه6هعتللو

 نتمعمال مدعم عمم همعو عغ ءمصعاس ك1 ةصعتس و ءغ معدعل معن مدعسس ذه لعععسس دلسمصتغمصعم لتقمم-

 دنا - [ ة1ها15 قلق 450671ه: 11ه]يتستا طور 110هأرمدوتنعلا ظعتا هلط# 1فرمع (01

 لوس م ءعممختدل ادع طم معلغوو مصمم .. . ررهمةاةتان5 , 111 ءمرططل ء2امتتلللا١ 118 اصعات عطا علت : ضنك

 140 3[1عمر نسأ صمق لتععتتاأ ه0 طمع ءاعيو هصصم 910 (ذصع. 14. كدص. 1504) ةطوواعتغ - 1هللم

 16 0لا ال معمتع اظموروعيم# مل ينعمصعغو مصصم 1025 (ذصع. 10. لكهص. 1616]) مم5طتتتقو تاتز ان

 مرسسعمأدسمق هلصمماوتنممعم داتلعع ىصامععو ءأ ]لآ - [ارأ» ل71 - 7” ءعابفنا لا 0و7 - ءل- لأ

 زمهعمت مانع عدا. ةطقم]تا كتب تلت 1[معانتل 12عام 2ةمهصتنلاا ندتطتخ 7:4: جبن. مصمم 4
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 نب نةرلا ديع نيدلا يضع ىضافلل غيدصضعلا يناقعلا ما. [ نيموبو جدفلا ليك .(١ زيت

 متاااملو رصتخم كيقم ئفو خلا هلاونا ىلع هلل. دمحلا هلوا 004 ةنس قوتملا ىجيالا دجحا

 هيلع ئقعاو حورشلا ضعب ىف اذك دفيلات' ازخا : لروكيف. اموي زشع ىذا كعب“ هيكن ئضق

 نأ لاق 1.4 ةنس قوتملا ىناودلا ىقيدنصلا ةلعسا نب دمحم نيدلا لالج هحرشف ءالضفلا

 نم كرتي ملو اهيلع تتاو الا ةينيذلا لداقعلا لوصا نم ةحعاق عدت مل ةيدصعلا ىئاقعلا

 لوالا عيبر ىف هنع عرفو خلا اهيلا تراشا وأ اهب تحرص كقو الا ةلئسم اهتامهمو اهتاهما

 لليد نب] فسوي ىلوملل ةيشاح هيلعو لبق امك لالدل ل ريحا وو نوربج ةدليب 1.0 ةنس

 فيك هلوأ] فلا ةنس دودح ىف اهبتك [ا.". ةنس فين ىئوتملا] ىعاشدمدملا ىغاب هرقلا [ناج

 هبتك ام ىلا اهيف اهجونم هجو علاطو ىلاخلذل ةقيلعت ىأر امل هنأ مث [خلا دجحا فيكو دجا ال

 انمع باجاو] لاقب  ىلاضلفل ةقيلعت ىلا [راشا هنانثا قو] لوقلاب ةيشاح ىلع" فقعو لمعلا فئاتسان

 (نمع. 9. ل1آهت. 1605)ر قكسم5 لتعك ةهصلع ءدردومهنلمطعمو هطقألتمدع كم عع عاتق ل.

 8170. 51- ذك ءقز4 ظا- خلطعم 01ج عار جمعانعدلل 8501 40800- ء0- 0/من نر ةدسعام»ع (جلطن

 00:/40 - هل - ل: 4540 - ءآ-”هارسمت» 8ءر: لآتسع0 ]غو هممم 756 (ذهع. 16. كوه. 1355)

 رسمعاتم.  (نهرصم ءملتسس تاتلعو وسما ذاه ةمعمتغ: ةطرمسق 1266 مدعم ءزده طعمعظءءعماتح ءاع

 4صمل تحتص ةسعام» ةطقم]كتممعغعر 0سملععتس لذعك ممهع 0عقصعاطتق عقار ةغو سغ تم وصملهتم

 يرسم عمامتتم [1ءوتطعو طمع تالاتسست» ءزاتق هرانق دلل.  ؟ذعتن طعصع هعت ذص عم ءدراتععملو

 هرععدتس ممدسهعضتساو 0غ لء004/-ع0ل-07: : 11ه هتوت»ء0 1 ءرا قلع'عل كم0 ]بخ 10 ءماسعرم ةدصصم 7

 (تمع. 17. كصلع 1501) مسمطسقر ونت: آناتوسعر ةهموستغر ةعاتعملت 50عن 4000-ع0ل-0 نع مسللحس

 مدهغعس ةمملمتس ءماحلعم ع مممع تتم ةعاتعد]ل هدد 8041 معهعاعت يما وستم "عععمقعععصأب

 معيتع نللمسس معدععتجبدصتس ةهغ ععمجتمدحتسم ننهعداتمستست ؟عانوسعستسأر ونسنم ت5ععغع عمدصم

 ردعيرم عمه عما هس ةتومتءممعسغ ءاع. قطعملعتغ ىرصسعمأ(ةضكسسر ناتعلت نلاتستنت» زانق

 ممتماسص ءددع لتعتمسغعرو دصعمسع 1آعطأ 1. جمصت 905 (ذمع. 8. ةكسع. 1499) ذص هعطع كعتستمت

 ذآما1و ة”مدر“ [ظوءت 21هارمستسعلا لاض] (©مهلااجلبن 21هةرمصتسءلوءلر العر [دمسمم 1030 (ذهع

 16. ظلمات. 10620) ءغ نسم ءدعععلتغ سصمعأستق ]رو كتمعح دمصتنتت»ت 1000 (ذصمع. 9. 0ع 1591)

 عامووده ه0 نص ةعتمدتغو [ سحع زاه امعرتسما: ©تمدصم0ل6م هم» ادصلعسس ها 06

 ادسلعر» ءاع.]. (دسصس ممداعد ةلمماوتمدعد 11111, 10 عععأ ءةقوسع 1ءعزودعغو ذه زل

 ةمعاحصلتك (ةسلتس دصمعدطتق ءةأر لس ةعتطعسع فيصاعملتا. 0مادق ذادوسع ةههمععذدك عقار

 هغ هلمم(دكتممعف ه0 كدمع عامدذده ج00ز5 ءدعمموتاتم مععطتع ءلتلتاب ذم نسمستتت ءكنككات ؟0طسق

 ىبلنعغ ذا]1عأ““ دال 77147 جلصمأ دان مدعق مءاعيوغ |[ ءغ 20 هو معةممص0لعغو وسمع زالع هه

 جماتعملم5 ةلمو(وعتغ]. طمع دلمم(وعممعمر نسمع دكه 1زمئمتسمأ: [ذطخ لهسقر ه 1سم نست هدتصعق
 28 ١
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 خلا رومالا ّلك مههتم اي دمحلا كل هلوا ىتاوغلا ةلازا ىف ىثاوحلا :متت .اهامسو. [ةيلع_كروأ

 [/.18 ةنس قوتلا] ىنيسحلا ىللاضلضلا نيسحل ةيشاح هيلعو اراضيب ا.“ ةنس لاوش ى خرفو

 ليفح ليكم ىب كيأ ىللومال ءةيتاح هباعو جلا كيبتولا جهنمل انال» ىذلا هلل كيحكلا ةهلوا

 كاست ميببكح ىللوهلاو ىنزارهشلا ردص وبم مدلك م :خلوقنم تاولك ةبثو 1. ظل قوتملا ىنازامفنلا

 1 ند مههاربأ ىيدلا مادحع ىلوملا كك 4 خخ دبي دو لح 3 قوتملا ىنيوزقلا كرايم ند لليكام

 ىكلأو [ كيحكم مر ركب ودا] هلوأ ىكع بتكو 17 مدس ىوتو اًظوسمم اع ىتدارقسالا لاوكام

 فيوشلا ,ىيسلا ىمكم نبا ىلع *مالعلا حرتشو م00 ةنس قوتو احرشا .ىطويسلا  قيدلا لالج

 كديكحمو مح خنس قوتملا ىسوطلا ىلع نيدلا ءالعل خيشاح هبلعو ماا ةذس قوتقملا ىلاجركلا

 قوت ىلامبخلاب فورعملا ىسوم نب ليداأو مهو ةئس ىقوتملا وردي لهب فورعملا زرماوذ نبأ

 10 ىفطصم ىنيحلا جاصم ىلوهلاو كناقعلا حار خيشاح نع خيشاكلا هذ-عو مكر“ خذنس لعب

 ىفوتملا ىجكيفناكلا ناميلس نب دمحم ىنيدلا ىيكم هحرشو 1.1 ةنس ىفونملا ىنالطسفقلا

 معه ةهعرامردم ءاع.و 1 ءاةوتسعا هال - !رعماعأل# لا ةععنلعا هل -عانمتم4دا# ةصقعتمكتغر ءأ دطعطقع

 عطعسمل ةسصخ 1033 (ذصع. 15. 0ء6. 1623) ذم دتعطو 8هلعطقمل# هطقو]116. ©610ةذوقك 4

 ىوسصسعسادسمو ممععم ء؟لتلعسدسا طودءقن 12/011186 ططهدعقنمر [ ةصصم 1014 (ذمع. 9. القت.

 1605) رممءاطسق ]و ءكانزانق عامدودع ذاق ةمعلرأتمان طردتتق آل عمو ونتنت هممق ه0 تمس مععات لدعاسق

 لزيت وزنا هع. - 31هذاد قكقت»ءال ظعوت» ]1ءامتضستنءا 1 /اةمشتالا هعومقو ةسصم 906  (ةهع

 د8. كال. 1500) مصمعكتستكو وعهنخ ؟هئطه ل141 ذهل" ىذا مسمع هع االمالقع طعقفم» ذاركأب

 1101م1: 17 عدو 21هاناسعء]ب ( مسمار قكسعدح ةسصتتتتم 920 (ذصع. 26, 1" عع 1514) دمتاتتو

 ردسامحاأت5 ءق(. اذآكها]1ج 1تن»- ءل- ل41: 18غ:  ظ عنا  ل11ه]رهت»1260 لوعة  ةسصم 3

 نوع. 20. كدصن 1536) دصمعطتسقو ءورستسعم ادهم ةتصمأأ منعم ءفمرصمواتتغو ءغ ص ائطعت ةستاطست

 [ كادي 8و]ب» عرب 81ه]رعيستسعلا ] لوءامآ- ءل- لات ظكمرلا# مهلعنو ةسصم 855 (ذصع. 3. 1” ءطتن

 1451) رصمعاتسقو مرسم عمامتتاسسا ةعضترنوزا. دمام متع 00ءاتممتستتق 478 1: 60

 كءرررنلا ىك]ءعأرك لمرة ر ممصم 816 (ذصع. 3. كرد 1413 ) دصمتةانتتقو هملائ111عطاقتأانت2 0101و

 دل ونسعد 04-60-47 ل78 168, ةهمصم 887 (ذصع. 20. 1"عءاطرب 1482) دصمةاانتنقو عآ10مةققق

 «01031, ءأ 7101 هيوت»ءل عرب ل" ءمسعسر مدلعم الآكمللج 1210و ءتم لتعاتتك عا ةصصم 855 (ةمع.

 10 13. ة[معأ. 1480) ردمعاسسق و ءأ لاسعا طوي 81:تمر حداعو 2؟1هيرم]6 لتعامك ءأ م0516 ةتتمتتتلل

 فاز

 863 (زمع. 8. للوزن, 1458) طتماسقرو تهكتزانق عامدقمع عدي عامدوته ه0 ءمصتس عمامتتتتت» طه 444

 حقوسسصاأدع ةيسخغرو ءأ لآما1ه 710:1 :]ي-عل-لأ»» 1]1ءاهركم (6مث121نج8غو همم 901 (ةصع. 21. 5ءرأن

 1495) ردمعطسق. (نهدصسعس امض ةلتلتغ 210]برة-ءل-لط: ]10/1 هتست»ءلا لعرب كود1 عرضت لك أزف
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 ناطلسلا مساب هفلا خلا رونلا رون اب كناكس هلوا يوزمم حرش كنهلا لا ضعبلو [+01] ةنس

 ديحم نيدلا راضتفال ةيدصعلا داقعلا نرش ىف ةيسمشلا دعاوقلا هحورش نمو هاش دومحم

 ديمأل هلوا لالجلاك جوزمم حرش وهو. ىناغمادلا نيدلا سمش مظعالا بحاصلل هفلا ىاغمادلا

 ىدابازوريغلا كناقع مل“ هحرشو ءاهقفلا كئاقع مادا خلا ماكحالا ىلابم مكحا ىذلا هلل

 هز" ةنس ىقوتملا لمكم نب رمع صفح وبا نيدلا مجان ْميشلا ومو ىفسنلا دئاقع ماء“

 رمع نب ذوعسم ىنيدلا دعس ةمالعلا هحرشف ءالضفلا ىم عمج هيلع ىنتعا نيقم نقم وهو

 دناقعلاب ىمسملا رصتخالا نا لاق » ةنس نابعش ىف هنم غرفو .1 ةنس قوتملا ىنازاتغتلا

 جقنتلا نم ةياغ عم لوصاو كعاوق نيدلل ىه لوصف ىنمض ىف دئاوفلا ررغ ىلع لمتشي

 روهشم وهو ةنس وتو كلج ىف حرشلا اذع دم نب ناضمر ىلوملا حرش مث خلا بيذهتلاو

 حرشك احرش [1» ةنس قوتملا ىفنأملا سرغلا نب دمحم وهو هريغ فئصو ناضمر ةيشاحكب

 دصصم [3579 (ذمع. 18. لآلدت. 1474 )] دممعتسقرو ءأ [ملسق نستلمحتس هممصتمع كدلغاقسأ 10

 رم يدصتص عمم ةععمكتغرو نسأ غءدعطسصت ج0صتجاسست طقطعأ ءغ ذاع ذمعترتا: 1م

 ماقوام آطسصعم طستستست ءاع. اطغعمتوتع 7/127 - هلل لأ: 3101 مستنعا 1) »د ءعابمت# ذه

 1زمكمرعص معلمعتمتمق ددهعتستأ مز عرربود ءل- لأ: 12/2 ءوأ]با# مدت ءاتامتتتتللتت 171 - 0

 1171 - كار عندوأ وأ لق هامت“] 111- 4عاق0 1987- 4 ل260 نعأا ذمكعتمات» ءلتلتكغو نسأ مدهاأعلع هع

 لع[م(7-ءل- 0نعجك (ءعحعاسس» جهلضصتخاطبس طقطعأ ةغ تتم ةمعامتغ: ةطهسف آ8لعمر نسأ ؟هصلقتس داق

 ءاوطت غمس ةاوطتاتوتغ ءاعع - 8171. لع ة14 ءال- 72ه وطقم ةعانعسلل 50عأ كس ة عمدا

 معتمأتو ع ءةمدتنتت  ءولاتت0 عما ةيلانق. - 8172. 4ك ءذزن4 151 - 1"ذ عتءةفطةغ01, دعاتعسلت

 17سم لأن. - 8173. ةقعذن0 1-11 عد عكذر ةعاتعسلتل 50غ ه 5طعتلعط 27 ءززرب - عل -

 فكان 11هركد »م ١ ءد» 1110]ءمدوت»ءلور حلوو 2 ءدععز6 للعام ا حمصم 537 (ةصع. 27. كسل 1149)

 مصمعأتمو لل. "1" ععطتقص مرمطتتقو ّذص نتعرات ءعممصعملتتت مامععق انتعت طغعصع ددععتأت هر ععقتم

 يداطتا] ءحتصخغو دن ىذه 060عءققوأةانق ه6 0 - هل - 0: ل116 م*:0 1731: 07:07“ '1'ءرك/ا معانا و ةهصضو 1

 (ذمع. 31. 1لعع. 1388) رممدأتتتتقو 011 دصعطقع هاطهطقم ةصضأ 768 (ذمع. 7. اعمال 1366)

 ةطقماست6  (نهددم صلتسس و ةصوتتغو 4عمم0 طمع لمطتت> مهعقاممانةةليسدق ءغ نانتآتعدتسمق

 جلصما(دتممعم 0ع ةعوستعمام جعاتعت] هدححتس ءقصكصعأو نت ظصلمتسعماأو ءأ ميكمعمته ؟ءآاز عممتق

 ةسصأو ءغ مرهعغوععم يت عملهاتددتسع ءغ قمعععاتمستسع هعئترصأات. "لمص ١10118

 ]لق عرو /71ه]ءمجوت»ءلر حمصم ... دجمدئةمسقو طصصع ءمرطتت عمامعتستت .ءمدصتت ءمامكتق عع ص ؟0]هنطتم و

 وحمل نسلم ©]1هدددحس 1672 «07:/عوت ذمصماتتا. 8ءدعاونعو جلئاتم هته 110 مت»نت» عل 17 ءت» (0]/ه7ة-

 ه01-0: [[1دمءعاتأفب دممم 932 (ذمع. 18. 0 عام 1595) همادتنك] و همدحتت عدا 83111111 0

 ا
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 دداقعلا حرش ىتاوح نمو اضيا عفان حرش وهو محب ةنس ناضمر ىف دقيلات نع غرف ناضمر

 كلسم اهيذ كلس ظلوبقم ىهو [.1.] ةنس ىوت ىحلابخد ريهشلا ىسوم. نب دمحا ىلولا ةيشاح

 ةدمالت ىم ىسدقلا فيرشلا نم ةيشاح هذخام لاقي بالطلا نم ءايكذالا اهب ىنحتمي زاججالا

 حوشل قوس لح م ةنس ناضمر رخاوا ىف هفيلأت خيرات ىف لاقو ها“ ةنس قوت مامهلا نبأ

 هيف بانك ساربنلا اذهب ىراسلا اهيا كنودف لاق خلا ةلهاتسمل .نمكلا, ىعب اما ةلوأ كداقعلا

 تقو هفنص هنا لاقي ةيفسنلا دداقعلا حرش نم ةيفخلا ىماكملا ىلا كدشرا سانلل ىدقو رون

 يدم ةلعجو فيبحلا ف ءاوهلا لليدبتل اهلابج ضعبد ىلا بهذ نيد هيلف ةسردم ىف هسيردلت

 ككفنصمب فورعأ أ كيد نب ىلع ىيدحلا ءالع ىوملا ةيشاحو ىيحلا خادصل ىرخا ةيقاحو [لفسك

 دزستلعس ءيفدصمموستغو ءغ ءزدمك همدصممول ا مصعتس دصعممع [طمسفلطقم جحسصت 887 (صع. 20. 1"ءطع

 4482) ةطوماحتم 1لذع ونسموتنع ءمرصتس عصامتتتكق ناتلذك5 عقال طماع عامدذدق 20 ءورستت عمامتلا

 1ر1 ع1 ذص 4-11 عننا ءدع ]دسساحسكتعو ونتتمك 810115 لكم عل ظعتن 81:ث« , 15:0:

 لتعاتق ءأ ةصصم [5600 (صع. 11. 182غ. 1455)] مممطتتقو 5هيتمقتك. آس طلق عامءدتهق هلسم لحنا

 مرمطحأتم طعععتغمت ةاسلستغو نح ةدعهعتمةتسام5 51ه 50010 عمدتسست (عصاهأ. ظكمتضتسس [ممق

 عاموودع ك7 ع”رت 6002, ونحت لتهعتمدلسخ ةمن1- ءا/بعرمت»س تأ ظدتغ عا ةسصصم 831 (اصع. 22. 0

 14427) هطزتغو ءىدع لتعتصكاتت, ءأ دل اعيسراتقو نتم عمه ةعتمدت(و هماهصلسس ؟ععطتق ىلع

 هونمن0له ]8 هآعتآر 117 - 4ءاق0 1. ء.' ذهاساتم ده هويه 27- قل عمن عرمصعسلستس ماناستق اذصعتق

 ءيعدتجأم <“ دكسف ءةاو نتمع نلاتسمو مطعموتق 18ظحسحلطقس ةمصت 862 (ذصع. 19. المو. 1457)

 لتعو هزوماظعدصأ. 1معلمطتسسا ماه: ظصدعرستسدأه معدعتست((عملتع. آطبهتتق كر ونتأ ه2 لل عطتتق

 مدغ هلع, 3ةععلمع امو ةصوتتغو نست ممعات اع 1معتقر طقصع طبغععتصمتت. آطئطعتت ءعةأو له 0

 ]ندع عغ :ءءاذ تح طمستصتطاتع هرمدععأا. ظعفصع (ع لتععتغ ه0 حععوسم ةطقعمسل1(ةر نتتقهع اه

 ؟ىردحصسعساهسعم ذص 177 - 24020 711- /)ءووركتوبرعءا [1دلنعمأ. آظكده ءمرص[]مكات155ع 01علاتتكو ءاتلطل اض

 ءمالعوعزم ططناتمممدماتغمسم 1عءاتمصعم طقطععع ءان ذص مدمصغتعتت طتتلنق ةنتعاطتق نان عطلقهتت» 4

 جعرتعرب ةعقاتكم (عصممسع مدا مصلتنتس ةطتسعوغز 10وسدنع مص يدع ؟ماسك آلآ" يلع 71هل4

 رمممو]م هانادكطس , 10 سم0 كدلاممم 7101مبهب»ءعا آحد عممأتمدأ لتكو1  دتغ - 810115 7105/ة1-

 عل- لا 11:م1هركم ('مه8:/167, ةهصصم 901 (ذصع. 21. ذعرا. 1495) مجمةاطتتتقو ءاتزانكق 81055ةدع

 زام زم متسم(غ: آردسق كر نأ ةطقماسأو ءردتقأءعصاتم متاع ءاع.ر | ها انلسام ط5: 7

 معادن عحتصأ] - هم7- هل - 0 ننأ مهجتاعل“ عامددده ءلنلتغ - 810115 ه4 - ءل- ل1: لآ

 76[1عزن 1101من, ؟دلعو 110:هنت:ةركع]ب لتعامم أ ةصصم 875 (ذصع. 30. كهصم 1470) 1202:0115

10 

10 



 هل

0 
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 ناكو] م... ةنس ىفوتملا سانيم ىب دمحم ىلوملا ةيشاحو [ةريغص ةيشاح وهو] مو ةنس قوتملا

 ملعم نيدلا الص ىلوملا ةيشاحو [ناخ دمحم ناطلسلا نب دارم ناطلسلا ةلود ءاملع نم

 نيدلا ماصع ىلوملا ةيشاحو ةلوبقم ىهو هءارقأ نيح اهبتك ناخ سمكحم نب كيزياب ناطلسلا

 ىلا اناعد ىذلا هلل نمكلا ماصعلا ةيشاح لواو 1“ ةنس قوتملا ىتتارفسالا دمحم نب ميعاوبا

 هتافلوم ىف ىشحللا بأد وه امك ةراشالا ةقيقد ةرابعلا ةفيطل ةمان ةيشاح ىو حلا مالسلا راد

 لك كل ورع فول "وبحق كنك قونلا ةييشاسلو» كافكا ”اةينقاتحا خت امك“ وبلا

 ةيساحو 25 دنس قوتملا نيك ةجدرف" [ ىيتلا 7 سنت ]" لوملا ”ةيتاكو' ةيحافلا ةلوولا ءاَملَغ

 ىلايخلا ةيشاح ىلع ىعو ةنس ىفوت لامك هرقب فورعملا ىنامرقلا لبعمسأ ىيدلا لامك ىلوملا

 ناكو] ةيحنافلا ةلودلا ءاملع نم هجولا ربب ريهشلا دمحم نيدلا ىبحم ىلوملل حرشلا حرشو

 إن ةنش قوتملا ىديملل فسوي نيدلا نانس ىلوملا ةيشاحو ةنس قوت [كيزياب ناطلسلل املعم

 ىمورلا سايلا نب هللا فطل ةيشاحو 1. ةنس قوتملا نرعلا ىلع نيدلا ءالع ىلوملا ةيشاحو

 | بيزاتك عامدددع ممعمع ةدصا] - 810112 2101م7 8ع ك1, ةسصم 800 (ذهع.

 24. 8عمأ. 1397) مسمتنأمتكر [وسنأ ذصاعم متتم5د 00ءام5ذ ه0 ددلحس ؟دلامعست 11:40 طلخا 613

 11ه]رمدوتنعل ]1لمت» ةدتغ] - !ظآكمالح همم /ي- ءل- كف, نحن مههعععدام»» كهلافسأ 8هترعمأا لق تف

 71101مميجت»عل 11472 ظدتغ ءغ طمع عامدووه ؟ه10ع معمطونمم ةعهتمقتغي كس ذلل1 ةعاتعتلمو

 !ءيعملمو» مهل عععع - 81011 1: (ت»-ءل-ل11: طا لأت# 13 ءتن ل101 مترات»:ع0 ادرك عت" اهقناغ, ةنحصسم 3

 (زمع. 20, لكسص. 1536) دصم>طتاتكو ءنزاك ع]مد5ددع ذاذ ةمعاماسصغ: آطكرهتتك 1)عمو ونتتأ 205 0

 لحرسستس ددلسغلق ؟0عم6 ءام. 1]6© هدددع معج[ععامع ةتصغر ماج]ءاتعع ءغ معمتقأع ةعطمأقع أ 5

 ةيطغقلتطسع ء( ةععدتتم جلمم(حعتممتطمسق ماعمجعر دغ طلع عامددونم» عده 501عغ هرعته ةعهتطءمعت

 طموععئععم ما]سستمع حسرات مدعو ةدصغرو نسقتس عامدددع 117ه 4غةهمهع - آماله 477260 13 ©

 م4 0ه1]]ع]. ع” هغو ةجصصم ... طتمزظأتتتقر نك تع معاه ءندغ ه0 حساس 11001111 0ذ5

 [ندعمسعمهأ ممتد - ة1ما1ج [قاوعسع- ءل- 01:] (ههأطرزع قللات»60, ةهمصمو 854 (ذهع. 14. 1” عادت

 1450 ) رممءعطسسك - 010115 1غ عج 67-عل-07: 1ظهد»6م6] (نم"هد» 718, ؟دلعو 0مم لعن لتعاتق

 أ حمصم ... 1>س02نانق و ءانزانق عامدددع 7/هير6/نمصحق ةنطم] عم.  (نمرصتس عمامتل انتل 31166113 18

 يعرسصءعمامسمسس ءلتلتغ 81ها1ج 21ه/برأ- ءل- ل: 210ه]ءمتو1»ءلر ؟دلعم 188" - ءآقمم]] 0تءادك أ

 دصمم ... متمدجئأستتقو ونان1 20 ةسلقس طظدمتسعممغع مرتك ءيملتغممع ءةعععاطستغ [ءغ 00ءام» ةسلغوسأ

 186 س0 امتع ]. 2 8معاونعد عامدذدوه هةعوتودعدمأ 010115 قس - هل- ل: 7و“ 11هد» عقل

 ةممم 912 (ذهمع. 24. الآدت. 15060) ممداسك - 110115 476- ه0- لأ: ل7 ل"هالغر ةسمم 901

 مع. 21. ةعرأام 1495) مم>ءاحتتتك - 1ضشقر/مأاهأب 8ع 17م5 1م, ةمصم 900 (ذسع. 2. 0 أ
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 كب. ىفطل ىلوملا لاق خلا فيفوتلا ىو .هللا .كدمح :اهلوا. لايخلا ةينشاح ىلع 1.. ةنس لوتققملا

 بحاص رذتعاو ةبترملا كلت ىف ناك نمم هروحدص فيلي ال ةجردلا لزان فينصت هذه هداز

 افوتستلا, نقواشيملا) [ طورتا] اكلت زحل كوملا ا ءهتشاكو هلاك , لكارإ قر كنك | نان ١ فتاتسلا

 ةيشاحو 1.1 ةنس قونلا ىراسكينلا ميعاربا نب كمكم ىيدلا ىبهحم ىلولا ةيقاحو مد“ ةنس

 5 ةفحأب هامسف م85 ةنس قوتملا ىدتسلا ىفيكنصكلا فسوي نب دمحا ىيحلا باهش ىضاقلا

 دودح يف يئوتملا ىنيوزقلا كرابم نب دمحم هاش ميكح ىلوملا ةيشاحو كئاقعلا حرشل كداوغلا

 [101] ةنس دودح ىف ىفوتملا شهيب فورعملا ىسحلا دبع نب ناضمر حيشلا ةيشاحو 10. ةنس

 ىزعلا مساق نب دمحم ييشلاو ىلايخلا ةيثاح ىلع ىعو خلا مالكلاب ملكتم هلل دمحلا هلو

 حمح دعي امأ هلوا ةلماك ةيشاح فش [10] ةنس ىوتملا [ىليبازعلا نباب فورعملا ىيفاشلا]

 10 كدمحبو مهللا كناكس هلوا دحا لوقب ريهشلا ىلوملا ةيشاح ىلابخل ةيشاح ىلعو خلا ىذلا هللا

 راكفالا ركب نم قداو بعصا يو ماجتالا نيب ةلوادتم ةقيقد ةيشاح هو خلا كنالا ىلع

 1494 ) 1ماع"[ءععاتكر ءتزاتك عالمدددع 20 7472©7272دصهك هعتمأدع ةسصغ ءأ زذاأه ة1معامأاتسأ :

 آدتلجتتتتك "!1عر ه 1)ةتكر وست م20110عصاتق نه ]ئطعصغعع ج0ز دحوم ءاع. 81011 ها

 ظءوسم لاء طمع ةيتمطتم مدمك1 م2عانل ءىدع 0تعلغو ءدزدتق ءلتغم دتحع 0عععوغ طمستمعس

 معيسمصم ءأ لتعمتادكع امس ءمصفمتعسستت. ةسعام» ]نط طامععدمطتغأ ى7/ععممع جبس ءدععاتققأو

 يدمه ذل]دع عاموددع نعوءمتل هةمعلسعم ءىمصاتسعهسن - 81011 26017 ىاغأب [ 110 ]

 11 ءرووع] م2682, ةصصم 853 (ذهمع. 24. 1” عطب 1449) دحممءاتسق - 10115 1101 2-ع0-0ة: 1101 هتهتتعلأ

 ظءرن 1 نايا لوي” ةسسم 901 (ذهع. 21. "عيا. 1495 ) مهمعطتتتق ل (ةلطخت 57614 8-

 017-60: ل 1و7 13 نو 7”ىببرك 112207 عقز/ ك0. ةهمصم 895 (ذصع. 25. آله. 1489) مهمطتتتقو

 زانق عامد5دع '1هأررعأ ع -ركءماقا 78 دآم 1/17 - لك ءاقم0 ذمهعتمامع هدصأ ح 81هلاله 1

 ك1 11ه هجترجءل 8 ءر» للمانا»ء]ع (مسماستو قمح ةسصتتنل 920 (ذصع. 26. 1*عطط 1514)

 رسمعاتدك ت مارعتلعط 1م 00] 47 عزا 4 ط0- ءآ - جم]بعتسر ؟دلعم 8ءآرقد]را# لتعاسك و أ كععد

 ممستنست» [979 (ذمع. 26. ال[آدت. 1571)] دم تتتقو ءانزانك عامو5ددع زاهد ةهمعمتاتسا: طدتكق 60

 معراطو ؟عععادأج معمم صاتمسات ءاعير ء؟أ 20 عامددده 72727476 هةعتمامع ةدبصغ - 8طعتلعا

 171101 م1:ع0 لف ءعرإ ( عض ةظعسم [ذطمطتامم ؟دلعوم طا: قلعمط476 لتعاسك ءا] همصم [918 (ذصع.

 19. ةل[دجعا“ 1512)] ردم>هتنقر 01 عآ1مدوده مع[ ععامه ةععلمملغو نسمع ذاه ةمعاجأسمأ : 8دهعمتقةتق

 40 ممعست ((عملتق. طمس لعاتتع 10 نقر نتتأ ءاع. ىلا عاموددف 774م, 47نحممق دلتمف ءلتلتغ ةآهللمو

 مدلعم (077 مل/ت»ء0 لتعطتكو تتزانك عامدددع هدطاتلتاعع ةعهترامع دكه ةمعارتسمسأغ: 1هعته ةثغ

 ؟1"طزر 06 1)ىنعر ءغ جد ا]دنلع 'لدحع مرنم 1دتك طعمعظ عتق ءاعبوب ءغ دسلام دتتعام»تأه(ع ةراتخ

 مممعمو 8همعم(. ةكسمغ ةساعم 011 ]أذمععد هغ ةسطقلتم عدو نسححص عامدقدع 86077 ه7 - هر"

 ل
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 كيكحم نب نيسح نب نسحكل ج وزمهلا نةملا عم حرشلاك ىلايخلا خيشاح عم راكفالا ركبو

 هلوا- لوا وه داريا مالكلا عطاقم ىف. مزقلاو اشاي سايال هفلا رسم سرادم نم .ةسردمب سردملا

 اهتكل ىلايخلا ةيشاح عم لامك هرق ةيشاح .اذكو خلا هتاذ باجيا ىلع لد راتخمل سمحلا

 هرق ةيشاح لواو كيفاو هنم ىدأ راكفالا رحبو همالك !ذه هرخآ ىقو هلوق لاقي ناب نتملا دروا

 ىشعرملا تمحم ملاعلا ىومللو ] يلا ناسحالاو نملا ىذل ديحلا ىلب نب ليعمسا وهو لامك 5

 لوقو ىلايدل ةيشاحو حرشلا ىنعا ثلثلا ىلع ةيشاح از5. ةنس قوتملا هداز ىلقجاسب تفوزشتتلا

 نع ربع دق ناكو هرماب ىاتنيعلا نمحرلا دبع هذيملت اهبتر مث ضيبي ملو بتري ملو دمخا

 ىلع ىتاوكلا نمو [حراشلا لاقب حرشلا نعو ىنايضلا لاقب ىلايخلا نعو هلوقب قمحا لوق

 خلا ةينيدلا كئاقعلا دىعاوق انملع ىذلا هلل محلا اهلوا ةيشاح لوقا لاقب سداقعلا حرش

 ةيشاكو ةداز هجاوخ ةيشاح ىايكلا ىلع ىتاوحلا ن مو ناخ كمكم ناطلسان اهبتك 0

 رمقىتمامعر ودهع كس عامذدذزه 12/07 4/2ةمتك كس نصعامع ءمرصتس عمامرتم ةزستل عم ةدصغ سند [عدعات

 دلستعتأم. ضوه 11هدم7 8 ءزن 11053: عر 7101 مبهت»ءا مجهةعددم» ج4 ءم]1 عون (نثةطتععمقفع

 ذم ةةمحمعدد 4 نو طممأبمع ءمدممودتتغو ءغ ةتطأ ذم همدتممتمق ماع ماهع مدهاتطتس 1ءعععد

 ةيتمستغر سغ نسمع اللتك ةمتاتخ 14عم ءوووصغ معمكع عع كاع 1منوجتسمغ عامدددع ذأه: طهتتق أو ونحت

 لسععس مممعأعسأ ه0 ءىدعماتمع دمع دلطضسمهاتمصعست ءاع. لكتصلعتت» 10عدنت (ءطعمأا ع10دقهدع

 0م لععررنم]ا ىتص عامدذته 121ه7/47ةهصتك همهزدمءامعر جالفسعس (67هأ] لعام اعدام

 داطلتغ ذامم نغ هط دمتم ؟ءععطتنق 770647 ءمين/6م]0 ( رده هام طمعع ءععدع لتعدصطتع) ءا 4

 طمعس ؟ععطنق ه0 7عانتوو/م (طقعع لسه هءعهاتم ؟دتأ) هاعع عادت. 1© هدددع 8ءهلن“ ءآ-هزك 7“

 طنم هدطاتلتمععو ءغ هقلتمععد هدصخن 1© هدددع (©0ه] 16كيلو بزسقك ممدصعم 1511417 17 4 فيي

 ظل دار ةذاه ةسعررتسمغ: طدتتق عا وسن طعمع#ءءعماتح ءغ ]1 طععدلتاوغع ءةعععالتغ ءاع. [  "آدس

 معجم اط1ه11ه 0هءاسصه 2101 هت»ءعل 21” هعانغو دلوم ىذهزتنعلا: 20ع] لتعاطتق كا ةصصف 0

 (ةمع. 20. كم. 1737) ممدضاتتقو عامودده 80 اعله هيتراهم 20 ءمرصتس عماقتت انت 1 2711و

 20 عاموووه 121047 ا ©هسب]6 لطتسمعل يىدسومةمتغو معومع اهيسعسم ذه هعلتمعس ؟علععتغأ

 معوسع م1606 ةعدعوكأ“ طمع 1علغ ءزمه لاهقفان لتععتمانطتك 400 - ءآ -ه]ردنهت: ل711 8و عتتن

 عدو هن: ملارر»ءعف [ظمصسلف ءهمت6]070 ير قدك هادو “كر 1216071 طق 1مدحصلخ ©

 1/418 ىىلتعتغ 111م 4/86 ع ىدصحص عماهتتستت ؟ تطتق ءملع ءقدعة شم ىىلتعتع وصح عداه 01““

 لتكانمحتغ ]. -  طمرعم عاموووق ه0 ىسسسعمامتتسم 1/1 عفاف ذه 177 - لك قا متع نلمس 0

 ةسلاحمم 21ه]مجتسءل 1كم ةعوتموتعر ىدحوسع عطه 1ةمصمتتلخ هع7 ىر لتعم ءعيعم““ جه عمطتق

 1ر4 متن لتمانمكتغر  دتطاتمق ؟هءععس ءم76 رىرلنعلتغ“ مممعستاا6. 1 آمعاجتسمغ ذاه: .آةردتنف

 1دئمر وسبأ همك ظصلعسعمام ةعاتعت1]هصدص 820عز لهعدتغ ءاعي ع 6 ]هدودق هدياعص 0 جه
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 نب [ركب نأ نب] دبحم نيدلا زع خيشلل ةيشاح حرشلا ىلعو :ىرانغلا نبا. ىلج نسح

 نب فيطللا كبع ومو نييناسارخلا ضعبل ةلاسر عنامتلا ناهرب قو [4011 ةنس قوتملا ] ةعامج

 ةمزالملا نيبو ةيداعلا ةمزالما نيب اهيف ىرقي مل ىلاسارخلا مث ىلامركلا جتفلا نأ نب دمحم

 فطنملا ركنا ىمم لجرلا اذه لعلو ٌلضاو للضف قرفلا اذه مدع ىلع همالك عيمج ىنبف ةيلقعلا

 5 تاهيع تاهيه_نيدلا دعس لثم هتيطخت ىف بيصم هنا معزي وهو .ىطويسلاك هلهجب ىدانو

 مهن ىلع سيل لداسم ضعب دناقعلا حرش ىف عقو هنأ هلوا ىف ركذو تارفلاو لينلا نيب ناتنت

 ىقطنملا فيدصتلاو يرشلا فقيدصتلا نا ىذا ناف فيدصتلا ةليسم اهنم تسلا لها دئاقع

 دئاقعلا حرش ىلع ىتاوحلا نمو هداسف نامب ىف ةلاسر [اضيا] بتك هذا ركذو دحاو امهالك

 مهللا كديحت هلوا ىفاشلا ىوالبطلا روصنمل دئارفلا رعاوج عينمو دئاوفلا رودب علطم

 10 ةيشاحو سرغلا ىباو ىكبسلا ةيشاح اهنم ىا اهيف ركذ خلا هناذ لالجب دكحوت نم اي

 ىنيدلا ردب هخيشو ىناقللا ىيدلا رصان خيشلاو ىراصنالا ءابركز مالسالا خيشو جاقبلاو ىزعلا

 16 /0/همهه ةعتمةأا لع !هزمعهنلعإب ءا آآدهدس لءاعءا2 ظل - ءار عمر أ ده ءمكسسس عدا هك التل

 كا ءزاعاج ةظهسه - هل - ل 7101من: |[ ظءت» ملل ظعءآت» ] 8ء: لعصضفمر [ةمصم 819 (ذصع

 1. 31د. 1416) دصمةاطتانتقإ. (0مانق 807/7: ءا-1 ءرربمينم' اههعاذطتسس ءهمصاتسعأا د نتملهس 50

 (نطمعدفدصتعم , 67-450 - 7هاأرك اظعرب 1101 متدت»ء0 .ظعد» 42” /ملن]ب مدتطسستتتت 1آكة2ةتتقمت ةعو

 حصص (نطمعدفمحممع ةصوستلتسمو ءلتطتنتت. آطأ عم متتقوتتهتال همز ن0 ءالمطمعللل ؟عاكاتتلت 3110ه 2] للا

 ه هممز نم عاتممع دممخع معمععماج لتمامستتغو انغ هطدلطلق ءزاتق 012110 15 م0ءع0ءعععأار ندهقأ طمع

 لزوعتسسعم ممم ءدعلداعرعأ.  طظسعدحتغ ؟ءطعس ءعماعم» ةرهع ةهغ ةلتمو دذص ءةيعمضعس اآهلسعتغو أ

 1مر,ء(معمع طلع متع !1هوتعدس ءرتقاععع معومأ ءأ هته اعممةجصأتد عام عاتتعو تكا 507/476. نست بز

 و. ني اتمس هه'ل- ءل- لف» يسمرتك هععاتفحسلم طعتت ةعات ؟دصفعتنع هتتلتتتل ةغانق هقغر ةع4 رعمعانآو

 مرمعتل] ه عجم جطعععدعتغو ءغ محعمم للكادصالم ءهغ دماغ 1كيمطعمغععس ءأ طلسم. كامات

 حط ةمتأم لنعغعو دذص ءىرصسعمسأمتام 1ص /7/- 4ءمم جممصتت]]ده نتدعمأ1مصعق (ةعاقهكاو 01126

 رستصتسع تكتل مجنممع جعاتعس]هدنننسص 120عز ءممكتعمتدمار وننم5 ةدصصتأمع ةسسرتأ ععامصأ ان

 رسزدمهسملت يسحعمت مطعم ءىدع ذللوتس ر نسهع 0ع معمطواتتممع هعمل. (نهداعسلأ6 ةصتقتر 220-

 طدفممعسس 1ععدلعتس ها ]1هعتعدتص دتصمتت ءمصلعطوتتع ءةوعر ءغ ةمدعاماتتس 0ع طقع همتمتقمع

 بكنمود يي]اتعمسلو هعتممتمسدع دع دمعها. 1]© هةددعر نسهك 11ه: 1 ءان[مم#غ ةطهطتتج 4

 40 مرصسعسادسضتتس 15ه 17/7 - 4ءمم0 ءانلتغو 71هل8م' طم“ أ -رعماقل مع لل ءرانع' ]عمال -

 6/ -ركعر١ 20 زمكعلمامع ةمصغ ءأ ةصعتمأتنطأا زاد: آد ةهرستتك "1" عر © 1)ءاتقر نتأك نطلعاتك ©5

 رددز ءياماع ءعوعماتمع [ا؟دمع ءاع. قةسعام» طل ممسك 50812 ينموتتعو 1071: ( ]م ؟ - ءل- لاو

 1م و 2مم, ذطعتلعط - ءكتمافس 2ه7م"( لبو" غر ظطعتلعط 21( ىق»- هلل - لا 1م عارا# ,  ءؤانك
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 نجا ىلوملا ةيشاخ تداقعلا حرش ىتاوح نمو ىراخيلا ىنيدلا رون خيشلا هخيملتو ىمويفغلا

 بوجو تاييأر بصن ىذلا هلل كويحكلا ةلوأ ناضمر ةخيشاكك ةجوزمم ةبشاح ىو ىعدربلا

 فئصو هه. ةنس غرفو ىناورشلا ميعاربا خيش نب ليلخ ناطلسلا ىلا اهادعاو اهقلع خلا هدوجو

 كئاقعلا حوش ىلع سارفلا فيلعت امامس ةيشاح 1.50 ةنس قوتالا ىرصملا ىناقللا ميعاربا حيشلا

 هبتك مجت ميك ةيشاح ىلايخل ىلعو نلا ةيمالسالا ىداقعلا حوش ىذلا هللا دمح دعب اما ةلوا

 قوتملا ىدنفا ىريسفتب روهشملا غابدلا دمحم ةمالعلا ىلومللو خلا ةتايبنا !ديبك قع ةولضلاو

 فسوي ىب هللا دبع ًارقلا خيش. نامزلا كيرف ةمالعلا انداتسالو دمع هللا عسو ىورشلاو ىناولل

 رتكا٠«اهيف : ضرعت ةطوسيم  ةيشاح. 1 .ةةئس' قوتملا' اهداز: :ىردنقا .١فشوبت_ ر ؤهشنلا ئرقملا

 مط ءئلعطتسم ظعل» - هل - لذ ل هير موج8غر ءاأ لتكعمملسمس كطعتلعط أ( - ء0- ل: 8011م2 عامددوع

 عاسصز] عد ءمرصممكدتعسع.  ظورصعم ج0 ءمرسسس ءمامتتاتل) 11 22/- 4ء(:0 810113 قكةسعأا 7ع”

 دمصم 850 (ذمع. 29. قةآدع(. 1446) ع]لمقددهك جطقماعتأار نسحعر دأغ عامددوع 1801040/ تمن ءدأع

 ععطتتصسص جلستجعاطتست طقطعما ءغ ذغق ةمعاجأتصأ: آطردتتك 1)عمر ننت ؟ةدعت]15 ةطقماتأدع همدع

 ءرلكاؤعماأتحمع ةدفطت]تغ ءعاع. 1 دسس 0عءقةععكموزأ عده هغ ةداغعمم 70717[71] عروب 8917 1577

 ىك]م"مورع هاططملتكم  هطعتلعط 18 ن]يقن» طرمعوتن# لآلة, ةصسصم 1041 (ذهمع. 20. كتل. 1631)

 ردمءادتنك و ءمدتموقاتتغ ع10ه5وكه 1:1 هآ -رك ع0 هل6 ةاآرمن"ب 177 - ه4 عامل ذصعتتماممو (ص53ع 1أه

 1معمز1نمغ: طعوعستكدزك معدعست أ [غعصلتق. طردت ءاطاتع 12ءعدعهو ونسأنأ ةعاتعت]مو 820643 زمكاوتصتءعقع

 حمعرملا ءاع.ر ءغ ه0 127214701 عامدهدك #8017 كزعت» ذص 1مكحودعم 171! تنس كبراعتمعأ6

 حلتوم ءمرصممكدتا. [ 61هدذدعرب وسمح اظ1ه15]1 67-450 -ارماجأ» 8 هد: ه]1رعربم- ءل- لأ: 17

 ى6/:8672, دصصم 1211ءولددم ةعمعدعءعدتسام عغ نتم0 ةدىءعلتغ مططمءطدتتقو ء0ألتغو هراتسقع ةدنقأ

 عم متسضعم 0مءاتك ملغ مممطوأوع. ة1معلررتسمغ ذه: آممق 126م مجم ءزده طعمع عتق ءأ

 مرءعولتم عمم لمرصتسم معمرط عامضتسس زنك كاع. 61هذددم ةلتلععدسأ مدعم 810115 00ه عءاندعتزطلمع

 11061 ه7:1:60 1)ءةانارج]أب , ؟دلعو 1 زها“: 1ع #0 لتعطمك هع ممصم 1111 (ذهع. 19: لكحص. 1699)

 دسمعأتسعو عع 810118 طغمع مععتاتق آكا - 8ةوجن4 1101 هوت»عا ع ظلهنستا 1كم, زانق

 عاموودع ةسواتكوزسهع ةدمغر وسمتت ذك عامدعمم مامعسقفم عع فرص عمأوتتمد زمقعععععأب ءأ

 مهعععمأم» ممد(غعع عملت نعةتساتك ءأ متع دمتم ةمعمستمدتتهطتلتق و 1ععامرسس 01

 لمءامد , 450611هأ عل 3”ددبإ“ (0هعومت آنععام», تلوم 3متر“ 17 عتلةمالعأت لتعامك ءأ

 دممم 1167 (ذمع. 18. 00عام 1753) مدمعطتسق ر عا1مدووه ةديسم]تكدزددقق ءمهمقءقضمقتأو هطن مادعتس

29 17 
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 اذح اهلوا ةريبك [1.50 ةنس قوتملا] ىسحقلا فيرش قنا نب دمحم ةمالعلا ةيشاحو [ىتاوكلا

 خلا هقلخ ماظن ّلد نمل

 رداصب هرونب تراذ ىذلا هللا مح دعب اما هلوا ىيفاشلا ىرعلا مساقلا نب دمحم لضافلا
- 

 ماعلل ةيشاح حئاقعلا حرش ىلعو كداقعلا يرش لح ىف .قئارفلا اهمسأ

 نم هبتك ام مهضعب ذخا ىنيعلا حدحا نيدلا باهشل كئاقعلا حرش ةيشاحو حلا بولقلا

 5 هلوا نامبعالا ضعب سامتلاب ىوهبلا ىلع ىب كمحا نب دمحم ومو هكيش ةيشاح ىف كناوفلا

 نب ميعاربا نيحلا ناعرب مامالل تمكن كداقعلا مرش ىلعو خلا هتينادحو ىف درقنملا دلل حمحلا

 دومحم ءانثلا قا نيدلا سمش حرش نتملا اذه حورش نمو هدد ةنس قوتملا ىاقبلا رمع

 دوعسم نب كمحأ ىب دومكام ىنيدلا لامج حرتو كتل خنس قوقملا ىلاهغصالا كمدحا نبأ

 مامالا خيشلا يرش هحورش نمو 0. ةنس قوقملا ضالقلا هامس ترسلا نباب فورعملا ىونوقلا

 10 ةأوأ ىعفاشلا مساق لدعأا ىببأ ىبحلا دز خحيشلا نب كمدكم هللا يبيع كأ ىيحلا سودت

 ةراجول ذأ لاق ىفسنلا كداقع حدد كعب يلا هماأودو هدوجو بوجوب درفت نم اد كدويكن

 عاموووه معءعومصهعإ]. (ي]1هددوع جه حتعم 0مءاتهدتسم 7110]رهت»ز»:ء0 1ع: كلن كىادءت رك (0052,

 [دمصم 905 (ذمع. 8. ةكسع. 1499 ) مدمدنطنم] , ءعلتتحع ممهعمدع ةريصغ عا لاه 1ةمعارأمما : آهتتل عدد

 ءثو نك هملتمعسس معرس ةانهتنالال عوامل طعصع املتعممتا ءاع. 1هكعضمأمع ةانصأ 707-160

 لأ 1617 دارعت"آع 18/1- 4ءم670. ذل كمدسسعسأةتلتتتال 105 717 - 4 مقل تع [هءادص عغ طعصمع ددعطتاتق

 11ه ميرنت» ل عر - ءاعيدت» 1ع يذطقماطتكم عامدددع ءلتلتغر ونسحع اج ةصعامتسصا : ©مهعستقممتق

 مرعدعسزغعدلتق. طقسلعامع آل تفر ءدزاتك !سسستسع ءمصلتسسس هعتلأ ةماعملعمأا ءعاعر 1 عطلات

 عامودده ه0 همسصصسعسامسسسس اذه 11/7 - 4 ءنمن0 ئارعامات - عا- لأ لاتسعا لقدم.  ؟لذع نيتتلمتس

 و د0سم[هامصعقور ندهق ءزدق م>ةعوعررام> 11101 منةترنعلأ 12 مللت: ءا 1 عءز: ىل]8 18 ءارتمع):# ها

 رام وامعتت ءهممقكعت مدعرتمغو ءدعلامكتكق 2 ن100ددس تعم ةمععامغم ءم]1ءعلزغو ءا طقفع عآ1مهقمدع

 ام 1معلرتسمأ : طدتتق ]06م معن تصئاداعتتت ةاتقهلل ةزصعات]دتأا ءاعم. ع قل ءكىصسست ةطامتاللل 10

 [7/- ل ع0 آس 180:1رمدن- هلل - لأ 11 ن/بات» عر جه" 8ءعمقر دصصم 855 (ذمع. 13. طالما

 1480) ممعاستتعر هماه5 ةهنمطاتل1 هععد ءلتلتا. طعوعمؤومعج ءمرصصسعمامكل05 ص طتتصع (ةتئااتلا

  علتقعسما كورد ءل- لارج ملط ةاةر عدا 171ه 18د كلسعل 1/0/6012 ةصصمم 79

 (زمع. 1. كرنب. 1348) ممنانقه بس لورربما]- هل- 01 111هأ 110 1361: ملآن»عاأ ظعت» ل ه4

 ينعم, حدلعو 17:- لوو( لتعاتتك ءأ حصصم 770 (ذصع. 16. ذتتع. 1308 ) ططهةااتال5و اتزان

 (0 برسسعمامرتسق /77- 4/7/0 ةصقعرصت ماتق وأ - هطعتلعاط ءهغ طصقتت 57 عنود ءل - ل: لاب

 للهم 17101 متننت» عل  ظعرا- ءاوآرعت]] 7 /عضنس ءل- لل: كااثاملا (مىضن» ظذطقطتتحو كتزانق

 فصسسعمساهسسم ذاأه 1ةهعامتا: آبحسلم "1 عر هم "اكتر نيك ةطقماساو ةةلقاعمأاتلم ءهأ ةهعاوعمتاهاع

 تماعمم هه ءعاع. طممغ اهدياعس همعدتق 2460 ه ا7ءومزل ءلتك: 8عمراعم ؟ععطقتتتلل 1513[ علل
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 ىفسنلا دداقع حرشل ىفولا لوقلاب هتيمسو هحرش تلواكف هدارم نيبم حرشل باتكي هظفل

 ىسلدنالا مرح نبا هحرشو م1 ةنس لاوش ىف غرفو روما ناس ىلع ةلمتشم ةمدقم هلو ىف ركذو

 بيطخ نب ددحا نب دمحم نب دمحم نيدلا ردبل ةيشاح حرشلا ىلعو ةردلا دامسو

 نباب ريهشلا دمحم نب دمحم نيدلا رحب خيشلا ساقعلا حرشو +1“ ةنس قوتملا ةيرخفلا

 حرش ىف دقاعملا لح هامس [خلا لامجلا تافص ءاضتقاب هتاذ دخون ىذلا هلل ديحلا هلوا]

 ديا نب ىلع نب ىلع خيشلا حرش هحورش نمو] م.4 ةنس نابعش ىف هقيلعت نع غرفو دداقعلا

 كياقعلا مرش ىلع كناوقلا ررغو تنالقلا كنارق هامس ةنس قوتملا ميجلا ث نونلاب .ىراجنلا

 حرشلا ا!ذح نم تدغرف هقلوم لاق طوسبم ج وزهم حرش وحو خلا نيلاعلا بر هلل تمكلا هلوأ

 ىلع هل انتءارق نمز ىف لوقلاب رخآ اًحِرش سئاقعلا حرش تحوش .تنك كقو لاقو 11 ةنس 0

 داماس ه١ ىذ 2 تيب مربي وك 8 وجر 18, وكاتملا ا"نبقعلالا مظتو ٠ وتنا !40)* تش نم | كمعف كلاتملا + قاقللا نزلا ضان ةمالعلا

 ةسواتأ[ و, 01111ع31510[2 60هماتك عءقأو 0110 01134 2311ع6» ]ذأ ء>ىممطجطأ انت: ه2 601

 يتسمددحتس اذطعتس ةعياتعمبع ةاملستو ءيقمسصعمأفسنسوتتع /7/-(نمنأ 11-1171” مز 7غ ءارمن“أب كلعافل

 1/7 - 7ءومورل اةمكتردأ. ح 4ةط ةذمتاألم مدع[دعنلتمصعتط طمطععو ونسمع ةعحع معه ءمردمععط ءهلتاو

 ءغ همصم 871 (ذمع. 13. ثسع. 1466) ةطقهأوزإ - 157 110 هن# 471007158 تكتزانكق 011311161-

 امرعاتق 0)7-777«ء/ 1ةمكىتماتك قا. 1]© هععقق ه0 بيبسصسعس(مسسسمل 8207“ - هل - 0: 1107110

 ]اق ءرن 8101 مد»جت»ءلأ عبو قكارسعل ظلطع ىممعتممدغمتك ه0 دعلعتس لمة نعرو دمصم 893 (ذهع

 17. 1[لعع. 1487) ممم متكو هع ممتغو ءفمستس عمامتل0م5 ةتاعلا ذه /7/ - كعلم كطعتتلعا 07(286-

 ه0 - ل17: 1101 مد»ت»ءل اعرب 7101, مبهتسعل [آآجمعاتتح , ؟هلعم طا - ءقج]يم» لتعأمك ءغ حصصم 4

 (ذمع. 5: ]>عع. 1488) مدمج( ناتقو ءانزاتق ءمرررتطت عمامتلالق ةتصعت]وع 10ءم5 عدعاقأ ءغ (ةدعاتتتل

 يل

 ملصتحاس» طقطعأ - 21ءردااممم لعاب 1]ه» عمن لم" هعقر منار زاك ىعدسصعمامتتسك زكام ةسعتمأا:

 آمتق 1)عمو ءهنزانك ءعةدعماأتلخ ممدكتلهمأع هغاضطسغعمصس» مدلعطعغتلتمتعق معععددزادغع دصاعم

 عدا ءاع.بو ءأ 2617 هآ- ةمعمع]#تف لق ةارمتأط 101- لعمل ذمكعتواتك عال  ةطعماوتغ ءلدق

 ةعئرد(نممعتس دصعمدع ظطقطقم هممت 886 (ذمع. 2. لآدم(. 1481). | طءوعئععم 8طعتلط ل7

 لف ءرب ]8 ظ ءرب م رت»عل لذ ءزز معو ةمصم ... 2تم5طتتقر ءمصتت عمامسأاست علتلتأ لل ع»ن0 ءا-عم10

 مع 06 |رور»و» هآ -ركعماق0 هلع ؟]لمن»]ب 777 - لو زمكعضمأمسلو نلسأ 1(أ5 اهعأجتأا: آهتتق 160

 ستتم لمصضحست لمتصتمم ءعئع. ؟["ءدعاطسصص جلضتخاتتس طقطعأ ع( حصراتق ءقغار ءغ ةمعام»: قةطقملكتو

 طموستتو طسمع ىرصس عمامتاتتال ةمصم 962 (مع. 26. المحن. 1554): هغ بيرسسعصساأمستمت) هلتستت ذه 10

 41-201 م80 ىرسوتمدمععمس 200315 ؟عمطتم (ةدعطنق عممدتاك عم (ةدممععر نمم ]طعس مدته عمتلع

 منعم لهءانمدتسم 2اممق» عال طمعا طآدجلتلتتم 1عععطحسر ءغدمصم 953 (تمع. 4. الآمعأ. 1546)

 ةطوواوز. - وعم ذآ1وي ع 4عقللءأ دمعاتعع دق دصعمكت مدد 2 رمع هعمممعتا ©هلطأ طعمع

> 29 
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 هونت رق :ااا“ !زخنس_ دنم_دمظن نم غرفو ىسلبارطلا ةمارك ىفطصم نب رمع لضافلا ىضاقلا

 نيدلا لالج .خيشلا هتيداحا» يرخو هتافو ىلع فق. ملو 850 ةنس هنم غرف :افيطل .اًحورش

 فداقكالا فداقع ماع .. [1. ةنس قوتملا. ىملا :ىراقلا دمحم .ىب ىلع ىوملاو ىطويسلا

 0 هنا الأ ةظعوملا ىف باّتك وحدو ةنس قوقملا  نرغملا بيطخلا ىيدلا ىكر مجنلا ىبال

 5 فداقع مأالؤ فسوب ذر وس رهسؤن ىف فسوي نبأ ىيدحلا ءاهب خيشلا ةركذ ولت نع نوصم

 ردايلا سىكقع ماا [د12] ةنس ىوتملا ىزول نبا ىلع نب نهحرلا دبع جرغلا ىنأل .ففاوملا

 هذلخأا 1 خنس دعت قوتملا ىدييبولا ىلع نب نمحرلا كيع خيشلل رهاط ىنب . ةلود خيرأت 3

 خباغ دلجأل [ ىرعاطلا ] باهغولا كيع د رماع رهاطلا كلملا همركأو دكديفتسملا ةخيبغب باتك نم

 نيمتلا نىنقعلا م1 نيعلا روح تايحلا 2 نيمتلا دقعلا مالح رهسفتلا ىكيقع مأنب مارك الا

 10 ركذ هل** خنس قوتملا ىكملا ىسافلا كويحأ نب لديكم نيدحلا ىفننل نيمالا كليلا خييرأت 8

 لعجو فورحلا ..بيتوت' ىلع [ةمركملا ] . ةكملا نايعا ةفرعم ىف مفنص هنا ماركلا ةقكت ىف

 ردع اتق 01107“ آ) ءزن ]1 تاهركم 11 ع ندعا 1م" هط0/0عنر مم ءاتعدس تتع مالت 05110طعتات ةصصم 16

 (سع. 6. لوص. 1714) ةطعم]احتع. "لكس عدس ء1عودمتأع» ءمدصطس عماهأتق عقار ها ةسصم 1145 (ةصع.

 13. كدص. 1732) هطوو]جتغز ةصصتتس ؟5:عئمو  نانق 1202دتتك عقار مم مدع. '1!'عدل1 60ص عق

 هطمت]ءاج .لو747-ع0- ل4:  ىهررؤا: ها 1011ج لآ: عن 7101ءعيست» عا: 21ءبق .(نمدوصت طن ععأمالو

 دمصم 1014 (ذمع. 9. ال[آدت. 1605 ) محمعاسسمو ءاتعبعستسا.- حج 8174. كعةزع عاآ-طهعقتعو

 عملتأ طاستمحماعع ؟ةئتامطسرو هتنعام»ع 18011: -ل- ه1: ةل1- 114145 ظ1- 21هع]ب»ةط# اطلخم

 را عزتم- علو حصصم . . . درصمتنامم. 0 ماده مدههعصعاتعسسير ن0 ةحسعس ه مدهاتطسدق ةدحص ءعلاتتق

 ال حممد مداتصتاكتست عدا. (نهردس صمود ه ةطغتلعط 867 -ء0ل-041: 17: 7 تبرك ذص ءمامتط ءاا35:10و

 نسيعس نس كسهداميد 7من6 هورس ممدتتام. ح 8175. قلعقنع ءاددصه عق1أ1عو معجهع 12013

 ودستتتق رو ةتعام»ع لاا /م»هز لآل - ءآ- "ه]يتنمتن طعنت لآ: طا: - ءازرعتسءو ةسصم [597 (ةهعت

 12. 0ع. 1200)] مجمعاتو.. ج 817060. 10-11 18-11 ةطتعو سصمصتلع ءهمالخ هما عملت 01 5ةدلستانست

 0ع طزعؤئمرته 0ومهمماأتمع طلتمسسس 11:2, هحتعام»ع ظذاطعتلعلط 4ك 0- ءا-ه]رنهنت طق عن لآ 2860و

 رمدغ حصصاتتم 925  (زهمع. 3. لمص. 1519) دممدعاتتم. ةعويسعماتست ةاتسقتغ ءه انطعو اع 4

 عقدي وا مرت و ١ عع هاذ طحسصع اتطستس ه 71679/: 11107“ ل87“ لق لن ل 0-ء]-م ]را | 7 له]

 رددحتستف طمصمتتاطابك ةللععطبم ءونيتن 8177. 160 ءعا1- علم تأعو دممضهتألع .ءمدصس ءعصاقتلتل قه

 (هعوصتست.. جا 8178. 160-51 151- 1" ططسساعو دممصتا ع ممعقلفؤسس طه ءمالتق هعتلتق هتععتق

 10 مهمعلتز(مسصتسس. حج 8179. 0+1-1[1 151- 1 ططمستغصي سممتاع مجعالمدسس» 0ع طتقامدته نتتطتق

 50عانزد 31[ءاعاععر هسعام»ع 1هع]بن - هل - لن: ]11ه ]رعتراتنعل عدن كانضعا آظفعق لل ءطفو ةصحم 9

 (نمع. 11. 0م[. .1428) صمام. آس هررعتع 1]ر/كعأا ءا- عة ممصسهكو طسصع اتطتصتمت ع

 بعمتعمصع دلسمصسس 81عاعلعمع لنومتغملع .ءوصقرتعسمصتتت هع ه0 هملتمعس هلمطقطءاتعاتت»
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 رادقم ىف هرصتخاف «هديوسن كعب لاطتسا مث ماركلا ةفحت دصاقم ىلع ىوتحت ةمدقم هلوا ىف

 ببسب ريصقت نم ولخي ال اذهو ىرقلا مأ خيرات ىف بغارلل ىرقلا ةلاجت هامسو همج تفصن

 تال نس ىف وع ىواضسلا لق نيمكلا ردلا هامسو مهضعب هليذو هانعم ى اباتك هتيور مدع

 اذكو اهلحأ نم ةأورلاو ءاملعلا نم ةعامجو اهتمناو اهدابطخو ةكم ماكح ىم دام هيف مجوت

 ةءارقلا راغلا ىف نيمتلا دقعلا ما».. ىهتنا اهيف رثأم مهل ةعامجو اهب تام وأ اهنكس نم 5

 ىراصنالا مساق نب رمع صفح وبا نيدلا يارس هحرش ىررجلا نبا [دمحم نيدلا سمشل

 [نيميلا دقعو] نيمتلا لقع هام فىررجلا زاغلا لح ىف ىرعوجلا دقعلا هامسو ىرقملا

 رحب مامالل دلت رشع ةعست نامزلا لحما خيرات ىف نامجلا دقع مام“ نيدلا بطق خيشلل

 ناتسراميبلا ىلو نم مزلي اميف نامل كقع ماد دممد ةنس قوتملا ىنيعلا حا نب دوم نيدلا

 هلأس هنأ ركذ لا هنابحا رباصب هتمكحب رون ىذلا هلل كمل هلوا رغما دحاولا دبع ييشلل 0

 مرسم موسملتسدع, مط دمتم مدع ذاتمسعتم طقطععر تطأ ةعجمسعصاأح معتسفعتم !ذطعأ 10/1 عءا

 ء7- 8خ8"ن» ءمالععتك نحس عم ممتستخ ائصعتك حطقم]تطتق عى5عغر صتستق ![هصوعدتت عانت 85

 منلتغو وسمر: مماعتس 20  لتستلتمس ؟>هاسستمتك مدهأعمت ءانص ءمصاضمعتغعو ءغ طقصع ءمزغمسعم

 ]6061 هآ- عض ٠-11 مجارقأت لق ةهمسكلنلب هدست» ءل-عمب»ن ةمهعتمدتك. كه ؟ءعتو مدعاتطاتق طتقأام»تةع

 هرستموتهق ممص ءقععغو ننقل هسسلطس ءزدكلعمست دمج عصات ائطصست ؟10ءععهك  ؟ذع وسنلمتت» همانق

 يمخمسسهسعت6 ءأ دممعسلخنءععد ظنا - 12ه". 1]]- ]ع عد: ةجوعا]ةكذأ. "1" عواع ةمطارفتم# ةعاع

 عماستتسم ءمرسم] ععنلكدعو ذم نسستطاتق ؟ةغمق ماسه هدحدتص ا11ءاعاندع هلل عانت رو 011

 [صدحسمسسم ر ؟تسمرضتس 00ءغمضدنص ءغ ؟عامغمرسسا معا 8201 هدمسمع معمغمصتست ءدع زم عم[ ةضتتت

 مسسسعتم ر مدع عموم 51635 ءمصسسم ؟عععمسءغر نست 11ءلعاعدع طقطتغةطقمغ دتتغ ممعأطتت ةانصغو ءأ 5

 رسفعمأ مانسعتت عمرحتس , نانمرضاتست همم مستس ماه زطأ ءةععامصأ ح وقع 116. - 8180. 81-04

 ري1- 1 طحستمو همصتلع مععقمدسس» 0ع لت 6 عدل(داتطسم 1ععالممستق 0(4هدمتعدع دعصت عمه علقو

 هسعامسع [ هز عردع- ءل- 071 ل101 متستخعل ] ]ادن - ءآزءعم»#. كك" - ءل- 011: كاان 11 هركذ (01407

 13: 051 4 ذ 8 هدمت طععام» ىدسص عمامعتسل ةعقمستغو بكن نطلسص 2/- لعل 1]/-

 لويارع": لق ]ملأ ه]ئأاخ 17/-ل تي رو عمموسمنأا. - 8181. 10-81 .81- 1[ ط حسستغمرو هنمهتلع

 معععموسسس اا 1مءعلطق نزدعفطتسي ةهتعام»ع هطعتلعل (0/6-ءل-0ن»:. ب 8182. 1آع0 ءاد-ّز هدرصةهر

 ستمصتلع مسمع عدعت مضت 06 طتقغمعو ةعوسفتت-سس.  انملعوعتوتسات ؟هم]سستسمهري ةسعامدع طصقتم

 18 ءلتج- ءل- ل1: 71ه]»70 13 عري لآر»نءعل كنار ةممم 855 (ذمع. 3. 1*"عطع. 1451 ) مهم" 0.

 8183. 160 ءال-ّز هدردفمر دهمصتلع دصقم عدم اممم 0ع ه8 كتكر وسمع 2 معه ع1ععغم م0680 ءمدصتأ

 معععوددعم مموعدامملق :ةدصغر ةسعام»ع هطقتلعط 480-ء] - ماها 210ج 82#. 1معلجتا طاه: 0

 [دتتق آل عور ونت قت عمم هته دمعءا]نععمتدم 011عءعئمضست يمص 111نقامأ ءاع. ةلوسمأو 5مل
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 ضارمالا بلاغ ركذ ىلع المتشم اًفيلأت ىروصنملا ناتساميبلا رظان مح نب نيسح فيوشلا

 تاوباو لوصف لع !كقرواذ بتكف[نينت), نم رتكأ ذل, ىدتتبا ىلاو اهدري نكمذي اليولل

 ىزيرقملا ىلع نب دكمحا ىنيحلا ىقتل طاطسفلا ةنيحم رابخا نم طافسالا رعاوج كقع ماد

 دبع نب ديك نيعد ىنب بلاغ ىلع ىودحلا نزلا رداوجكلا كدقع مادح ماه خمس ىقوتملا

 اظلا كلملا نو 2 ١ امل نبعد ىخ :رعمب نيبعلا نر ل باذنك 3 تكحاطويلا ةردس قي 2اوج ىكقع ملم نبعد ىنب ةئرعمد ن 0 0 بائنكي 0 1

 ىل رعاظملا عوينب هريعتن كامو ىم.1 خةنس تام قامقد ند كيكحم ىب ميعاربال ىدبك رجلا قوقرد

 رصغق# ىجيبطلاو ىهلالاو فطخولا 3 رعاوجالا كقع مادح خغالا 92 رعاوكاا دكوع مادن#ب اضيأ

 حلا فداقحلا سانجال عديملا هلل محلا هلوا ىنيووقلا لداضفلا نأ سامتلاب هفلوم هحرش

 رعوجلا كقع ملل. 511 خنس هنع غرف هدعنص ىلع ضهفملا هللا ناكيس هلوا [ا..5] ةنس

 ممطتاعمد ؟!هدعو من 71ه, ميوتتت عا همكم عمدستت كلل مدوية معجعاععاسم جه هع معاتتكسءو دغ ]نط

 يرسممصع»عغو وتل دممدئطوم ةمعحصماطتلعم ماسمتسمو ءمرسم عاج ملعععأ ءغ عمه وسأ هفصاقؤام هل

 مانسعع وسحتس لم هع معممد عدن ءمأت هععامدتغ زعتطتس ءأ تطعم اطيق ءعاتمصعم عا هدهتتم لتعز هنأ. ح

 عره4و. 1401 ) وي ةطتع عالدمم [ةغر هيمصتاع ععسسمسس 10 ءات1هتس ءدع طئقامدتتك نتطلع 1 هعاقكو
 داتعام»ع 1هع7:-017-60: مل ]ررسعا وبن مآ: 11هع”اعقرو ةمصم 845 (ةصع. 22. اللآدت. 1441) همداتتم.

 ع18ق. 106 ء]-ّز ىىيتطتع ءع] - هعتسرو ددمصتلع ععدطتالةكاتتلل 02هقهأتق و 0000 ماتت سقق
 5 نتاطسم ةلئمصس 124م2 ىدصرا ءعءاتطعو هحنعام»ع ل1101 هتنت»ء0 علت ملط 0-ءا-ةدعاقإن طانن ل) مق
 مم«موزبم 0صهجوعدلم. 1صعمجتغ ذاهن 1طدسك 1)عمو وست طقستمعت ععماطتتد» ءأ ععمعةل10 عتق
 مردعطت]ت( ءاع. "اخد هلتم نطدل]و 6060" ءا ء]- هن ]8 دم" اءعربغ 1)ههقت»: ]خططس
 لعدم ءه؟لتلزن - هزه6. 1ع4 ءل-ز وعفطتنع 21 هةزعوغ ظ1- 01 ءانلع 1-81" عفغطتتخو
 رسمصتلاع ععصتسمتسس 0ع طتمودجطته 116771 1هنلق» طور ءلع (نامءعةمكتت و ةللعأماع 111
 رعب 71ه]رميستنع0 عرب 11 سمعو ةصصم 809 (ذمع. 18. كدص. 1406) دصم»نطتم. اسمتغمدسع ءزاتق
 لسعر م - سماع ل» ذمهويتجاح تتسلعم حسعامسعس طقطعأا ع 8اق7. 160 ءعا-ّز ءمفطتتو
 رصمصتلع ععصتصسحست. 0مسدق 1هعم1هونعنسص. ح 8188. 104 ءل ءز ود مطتعو همصتلع
 ععصسمتسم 0ع 1ههنعمر دعاه مادو ةتعد ءأ ماطوعت عقم هدد عملتسسوم لص ن0 ةتتعأام» موكنأ ةصغع
 م41 7/ءل ]راين (مسصا»م# دصتس عما ةجتتتم ءمدصت هكانتكرو ولنأ ماه ةمعتمتل: طهتق آل عمر نأ ؟ةعاق
 ون دعتامكسس ععمعتو معستق ممطد]تغ ءاعب -ح 8189. 1ع0 عاجز دسط عمر سصفمتلع ععطتسكا-
 ررزودعماملتم لع كسسدنم 16مسارع»» , همعاممع يطعتلعط 0 ه» ظعي [خمزرءق كلت ةور دمصم [(5
 (ذمع. 15. ةسع. 1506)] مصمعطتم. ةطعماعتع ائطعسر وننأ ذاه ةصعامتا: طقلنق 12عمو نأ

 وسرعرت هونك كستس ]1 طععد]تعمععدص ءاليلتغ ءاعبر ةمصم 993 (ةصع. 4 12ءج. 1585).
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 خيشلل ىلايللاو مايالاو روهشلا لصف ىف 'ىلآللاو ررذلا نقع م1 ىتأي ربكالا هقفلا مظن ق

 لاقي اميف ىلاللاو رردلا يقع م1 ماسرلاب ريهشلا ىومدلا ركب قا نب دىمحا ىنيدلا باهتش

 رخآ ىف هبعهذا هنا لاقي مم* ةنس ىوتملا ىلكلا ميعاربا نب دمحا رذ لأ خيشلل لاسلسلا ىف

 ةنس قوتملا ىدوهمسلا ىلع نيدلا ءالع خيشلل ديلقتلا ماكحا ىف ديرفلا كقع م11“ درمع

 نوكيل لئاسم رشع هنمصو يلا ميوقلا اهنيد ةمالا هذهل لمكا ىذلا دلل محلا هلوأ [11]

 ىنب باسنا ىف كيرفلا كقع م18 بصانملاو ءاضقلا كيلقت اهيف ركذ لئاسلا ضرغل اطيحم

 هيف درس د“ خنس ىوتقملا ىديبزلا نيعد نب دمحا ركب ىنأ نيدلا بطق هيقفلا خيشلل كيسأ

 نيدلا ىضر خيشلا هديفح هليذ ءابركز نب هللا دبع نب ىيكي نب مازرو نسح ىنب نولحب

 كقع ما .. كيسا ىب باشنا ىف تيصنلا رجلا هامسو م80“ ةنس قوتملا نمحا نبا ركب وبا

 ةنس قوتملا ىدنقرمسلا دكيكم نب دومكم نب ديمحكمل ةديدصصق دكيوجاتلا ميلعت ىف كيرغلا

 8190. 1ع0ل ءآ-ّز دسط ءىعر ممصتلع ععسسسمتانل0. 81 ءاسضعو هرععنه 2/7 - 1:8] 27 - ل1107

 يرسممد5تغكتم و 0ع نم ةصاعد ؟10ءوطتتب. - 8191. 10 ء00-1هعع» ع ءا-]1 عملأرو مصتلع

 تسامصتتسل أ رددعجعمم ادعس 0ع مجعمعتمتس و لتعصتتم عا ممعاتسس اصمم عر ةمعام»ع هةطعتلعل

 د عاام - هل - لأ: ىلآرمعا 8ع لالخ 8ءآب» 11هرمممغر ؟دلعو 1! ءووف» لتعامم ح 8192. 14

 ءا-لهعءع ركع ءعل-1ءعقةلتر درسصممتلع نمتمصتتتاتت ءأ مامن عدس أ ممصنتل 0ع ذتكر وسمع 0ع 10هأع

 ىع/م47 ذم مدههلتكم ؟ءاعجصأاتعر ةنعام»ع ذاطعتاعط قكانع 12ه م» قل 1د»عل 8 عب 1 (]يغ» 161688

 ةممصم 884 (ذمع. 25. لآدع6 1479) رصمعطتم. 1اطعسستص 20 ةمعد هع 0ءاعوعتددع 01 ءلاتت

 8193. ظا1-1ع4 1-11" ءععا04 61 هطاعةس ءع]-( عع1( ل. سدممتاع معمرسمدعهطتاع 0ع ةاهطتاأق

 مى عدانمدعصمعو ةنعام»ع ةطعتاعط 0-0-4746: 472 دعس #0, همصم [ 911 (ذصع. 4. كانصم

 15305)] دصمرع6ت0. 0عدسك عدن راد: ةآبدسف 1)عمو نست طستع ممزتام مءاتعتممعت» لاكأقتل

 ممر[ عمزأ ءاعبو ءغ 0عععتط نتتمع5األ مصعد كك 1مكعصتتاو دغ ءمرسم»ءعطعد0ءععغر نسمع ]ما ج5

 وننم عر عع ممققع(.  (نهرصتص يدمعدغ ذطخ ةصعععاتطتسدت» لسلنعأأل ءغ دصاتصءتاتتات» 01عمأ1 12485.

 8194. 160-81 1-1511" ءعا4لي ممصتاع 1همعمس مدمدطتاع 0ع ععدعد]هوعتتم 8لتوعدس 4544, ةتتعاوتنع

 مطعئاعط زستعم ويتام (001آ- ءل- لأ: كلاتع 8 ءآب» ل]ت»ء40 عرب 100م2: 765102. ةهصصم 8

 (تمع. 28. 1"عطض 1351) سمعتم, نأ طنع ةتطاتق ظلتوصتس 20507 ءأ 1! عا» 1 ءنن 7/4

 ظءرن 4ط0له1]71 8ءد. 2مةمفاورأ طعمع لتكجمدستك.  آةشطعمتس هعممو ةسعامرتع 5طعتلعط 2076-

 ءل- 01: كاع 8ءام» ةان» لقلتسع0ر ةممو 843 (ذصع. 14. لوص. 1439) صم »تتنكر ءمصاتستتقكتأ

 ع( طقصع ةممعملنععس 27/ - 720»» 777 - 7760140 لإ هجدأنط 8ع 4:10 ةذمهعت ودفاع ب

 8195. 10-11 1-1581 عملو سمصتاع ةمعمسمدتعفطتاع لع موكممع ©هوصسست :ععاع 1عوعملت 0

 طعمع لمءععملجهر دسعام»ع 1101من: ء0 8 عري 71ه]رتستل ]7 ب للو] مرتع 9 مر» 0م" عمت هطتلف 6
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 نمت هاشنرع ىبال ةموظنم كيحوتلا ملع ىف كيرغلا كقع م11 2 كيرملا ب ةاملشو ةحوشا رق

 رئاس نال جيعسلا اكلملل تيرقلا ىقع ما1/ م2 ةنسا قوتذلا ىقنكلا .ىقشمدلا دكمحا نبأ

 هدالب ةروح ىماح هلل دمحكلا هلوا هد" ةنس قوتملا ريزولا ىيصنلا ىترقلا ةكلط نب دسمكم

 ةيالولاو ةنطلسلا ىف ىناتلا تاقصلاو قالخالا تامهم ىف لوالا دعاوق ةعبرا ىلع اهلعج خلا كولمب

 5 نوناقلا كقع م١1 تادايؤلا نم عاوناب بولطملا ليمكت ىف عبارلا تابابرلاو عئارشلا ىف ثلاتلا

 6 ىيالقلا سقع 219 - #4 خنس ىقوتملا ىدادغبلا راكنلا دومكم نب دمحم نيدلا بك

 نباب فورعألا ليحت 50 ليدأ وردع نذل كوع ماء مهولا 8 ا نابعو نبأ ةموظنم حرش

 تفلا لاق خلا ءاحتنبا الب نم لوالا كل كمل هلوأ دنم عبيشت ىلع همالك ىم 1 ريتك ىبا لاقو

 10 اهذ كقعلاب ةتيبعبو ناهبلا عماوج لوبص4و بدالا رهاوج ريكتم ىم هرداون تريخاذو باتكلا أذع

 ردم م. 0540( هم ذص نمحتلل ممقاعج ءولسصس عصام طننأب ءادرد0م01 ةسقعت مااتللل 011370511. -

 8196. 10-11 11-151 هم( لي ممصتلع اهمعمس مدعمطتاع 0ع 06ءس1تسد 503 ذم ددصتتست آل عانت

 0دصصعم , هطتعام»ع 11010171160 ظءلن ملاتنعل 12ه ععابعأعت [[طجصءاتتور ؟دلعم 21: قلمصمطعأذلأب

 لزن6م ءغ حسصصمم 854 (ةصع. 14. 1"ءط. 1450) طدمزناتم. - 8197. ط1-1ع0 1-11" ع:

 ردممتلع ةصعمرسمدعدطتاع "هوما 5040 دلط قدي ظل /110]هترنتتنتءا عدن '1هل]بع (00 عون ل ءعنطت

 151'يزرم رو ةهصصم 652 (ذمع. 21. 1"ءط. 1254) دصم»طتمو هطادطتتس. 02( دانق ءدغ اه: طبقتتق

 [زومر نبأ (ءةرتكمتكاتتل ةانقتكان1) 22ه عادق ؟عوتطاتق 0علعسلتغا ءعاع.و ءغ اتطستسس ذه نتتقأن0 ؟انط0-

 ردعصسأو لةممهتتاو ولتت01ا000 ]كلتا (112عق105[3ع5 عمك 08عق 06 دجمعتطاتق ءغ نسمل أ (ةلتطاتق

 فرس معان ةجلتغو ةععتصلسس 0ع ةتلاحسماطب ها معمعالععطمعفر نات 0ع 1ءوعنطسق ع( لمددتستتقو ا

 نسدعتس 0ع وسمعدأاتممع ممممدتكو ؟ةسنك 2001 ةسعصأتف مع[ ععاع ةدممأ عملاق. ع 8198. 1

 ء«]د- ىصتصر مهمصتلع اعوتق رو ةتعامطع 041-0-171012: ]!1ه]ر هتف: ءلا عتب 01هردستنل ]طلا-لا ءززام

 1863104 0/6غو ةصصم 643 (ذصع. 29. الآدت. 1245) رصمعطتم. -ح 8199. 10 ءا1- ءهلقت لو سمصتلع

 عكتعتلل.  (هرحصس عما مهستق ذه مرسم 157 17 ءارا مسار لع ونحم ذم اناععد 1147 016ءاتا. ح

 8900. 10-11. طمصتاعو ةحتعام» ع لات( لد لارتتتعا عن ]10ه]رهت:#1 ل (1"0:انغ , دلع

 111 ملآل0 ظغهطابق]بت لتعأم كا حصخقم 328 (ذمع. 18. 0 عا. 9839) مدمدطتم. '!'ءداع 1: 01

 ازطعرع عيا دضسلان [عدعاسقو نأ هدصطتتتلال 1ةدكاننط مدجئأع8 مرصع عاطعطلهخغو ءعأ طة: 76ءا]ق» : ,ىط عع

 هرهكتمصعسس ةسمصتو امونتغو 20 (جعلتسسس 1ملع مدقع ةداتعأادتع ءةماعسلمتس لمعلا ن6“ - 1معمتخ

 حنعامر» ذاق: 1مم آلءم ممتتصمو نيت ةأطع امتألم ةاعبر ءان (هدصمممقتتو ةصموتتتغو طسصع ]1 طتننتلا

 10 ممرساكتطتخ ءزددك ممهعتق ع دصتلاو ععيصتسمتانت» ]11(ءعئوتنتت»> ائطعتنهلطتت» ءكمرتح عا ع ةرسشتاو

 هرم مطغط ءعسدحطتس ءاموسعم تدع عيمكتمست ةعافعأتسوب هسسصيوستع 10 امهعتمعتب لن0طتقلال ؟ةكلقق
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 نيرشعو ةسمخ ىلع هتأزجو ماظنلا ىسحو كلسلا ةقد عم مالكلا رعاوج فلتخم نم هيف

 رعاوج نم ةرهوج مساب اهنم باتك لك درفنا دق اًءزج نوسمخ كلتف ناءزج اهنم لك اًبانتك

 نمحولا دبع نب ميعاربا فحسا وبا ةرصتخاو ملا ناطلسلا ىف ولوللا باتكلا اهلواف دقعلا

 ئجرودل ىراصنالا مركم نب كيد ليضفلا وبا ىيدلا لامجو ه.. ةنس ىوتملا ىسيقلا ىثايداولا

 فيل ىلاللا دقع دل“ .ةيفنكلا عورف ىف ئلآللا كقع م". 1( ةنس قوتملا برعلا ناسل بحاص

 فسوي نب دمحم نايح قال ةيفاقلاو نزولا ىف ةيبطاشلاك ة*موظنم ىلاوعلا عبسلا تاأرقلا ىف

 نمثملا نقع. مل.“ . . اريثك ريسيتلا ىلع اهيف كازو زمرب اهلثم تاير معه ةنس قوتملا ىسلدنالا

 كقع لع !! :ةنس قوتملا اللحم | نب. نموملا .ديع' نيحلا. فرش ىضاقلل نموملا كبعب ىمسي نميف

 ىفاشلا نقلملا نب ىلع نب رمع صفح ىقأ مامالا جيشلل بهذملا ”ةلمج تاقيط ىق بهذملا

 ىكبسلاو ريتك نباو ىونسالا تاقبط نم فخأ ةنامعيسو فلا اهيف ءامسالا ةّدعو م.ع ةنس ىقوتملا 0

 هعسسمست5 ععسسسمع ءمرممععطعملتغ ذأهر نغ طلسسص ىةسطاتاع ةثذغ ع( هجلم مسالعطءعو ءعغ هردق ذم

 معتم ونموسع ]انطعمو لتكتمأو ونسأ ةنصعملت ذص لتقف مدعاع5 لتممموزات ةدصغو د20 نتتتسوص118-

 عامأم مدمغعو ءقلعتسمكت. هنمعجتلت اذطعأ ممدصعم رمدنهع هع 1عتسغ مععس لذ دعع هج ععدسسق ممهتلتق

 حققاسسساتسس و ة1أه سغ معكستنق [نطعع امهعلتماطتق ةزا: آنطعع مههعودعأامع 0ع ةياافصم ةاعيب د

 طظرتغمرسعم ءزدك ءعلتلعحماأ للاع 1: 8مع 1 لرات» 8 عنا 480- ءآ-:ه]بتشمت> 17 ه0 ةراعأ# (025

 دمصم 570 (ذهع. 2. ةسع. 1174) رصمدأتتتكو ءأ لوا - ءا- لأ: قلطتق]/عل]ل] ]1101ه 1 ع

 21101077" ءز> لد(" 1212 مدن" زن و ةحتعام» ]تطعت طرد 17- لع حمصم 711 (ذصع. 20. ة8آ1هت. 5

 1311) ددمرعطبتنق. ع 89201. 1ع40 ء1-1ءةل]لتو هدمدتلع مددععمجت(ةعتتت 0ع ةعاتعتلاو لاتعأف

 [ةهمعالأتعأ هةععتص0هعتتزق. -ح 8202. 14 ءا-1ءةلترو مدمصتاع دددععمعلاماننت> 0ع ةعداعت»

 (0همصأ «عءعمقأ هدتطستع (ج0لأ(ةدصع هلكلح مممدعمأتم. (نمسحمعم 524/26 4نوع هتسنتلع 0ع دعمكم

 أ طمصمءعمأاع] هتاتكر جتتعام»ع قكاتن 1101/10: 110167770 13 7” تتار“ ك::0ه/:8[,ص ةمصم 5

 (ذمع. 15. ة1دن. 1344 ) سمعتم. كدلطسسم ةئسنتلع ةععلمطتس اة دجتتلام5 10م5 جعمت عضه عمد

 طحطعأ وسحتس طمعو عغ ةبيعام» دصتتلاو 2001دصعماو ذطخ ه0 1-7727 مون ةكاطتلتا“ ح 8203. ظ1-

 10 581- 38[ه(غطحسسس عصور دطمصتاع ممعنمؤتتت» 0ع ذتك ونسأ 480 - أ - 11/7881 أعان 1

 هسعام»ع (80طخ ى/بوع»ورك- ه0 - لأ: أنا - ©آ - ةدتازرت1#8 1861: ل1101071717ءا, جصلم . .. 1001330. بس

 8204. ظ1- 10 151 - 60[01 0 عططعطرو دصمصتلع زمدتتممطتن>) 06 ءاقهقدتطاتق (هاتسمخض ةععاقمع

 عطممتن 6 عمعو هسعام»ع يطعتلتعط ءغ آسفس لقلقنع طهرت “0»01(  17 ءرن 4ك عرب ءارسم/معع]بالا

 عجطمظلاعو ةمصم 804 (ذمع. 11. ثكسع. 1401) دصمعطتم. لويصتصم ذطأ مءعععمدعمكع دصتلاع 0

 ععمانمععصاأمر ءغ هحنعام» (1]0ههدتطسق 2202م و 257 7[ءا]ف»أ كا هلال 1( انقاتك عقأو ان

30 1 
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 هدايع ىلع مالسو هلل يملا هلوأ بيترتلا ةرسع اهتكل :مهنم ىسحا تراصف ررحو دازو صخلف

 اكو ةقبط نيثلثو عبرا ىلع هوجولا باكا ىق [ىوالا تاقبط ثلث ىلع بقرو] خلا ىفطصا نيذلا

 كولساا لقع مل. د مجكملا فورح ىلع [ةيرصاعم] ةثلاتلاو ةقبط نيتلثو تس ىلع مهنود ةيناثلا

 لج طورش ىف سدضنملا دقع م.1  ةنس قوت ىرشإا ىككنم نب دمك كولملا سيلج مزلي اًميف

 5 ىسدقلا ّرث ىلكلا ىقايقلا دمحم نب ميعاربا نيدلا ناعرب خيشلل ديقملا ىلع فلطملا

 لوصالا ىف مومعلاو صضوصخلا ىف موظنملا نقع ملل 2 هحرش ارث مم. خنس دودح ىف قونملا

 غبسا ىذلا هلل كيحلا هلوا دّلجم 14 ةنس رصمب كلو هنأ ركذ ًاشنملاو دلوملا ىرصم قارقلل

 نيرشع وحن الأ مومعلا غيص نم اهريغو لوصالا بتك ىف دجا مل لاق خلا فالكل ىلع همعن

 مهتدجوو اًدج اًيفخ ةغللا ىف“ مومعلا ىمسم تدجوو رثكا نوكي نأاكلذ ىضتقموا ةغببم

 مماتمعو ءاتوعععغاو ممدح ه00عمعغ ءغ فمتوعنع.  طملع ]تطعم معملتتغ ةلاتق دصعاتمعو ةغامسسعم

 ل1ةممهتصممع لتلك عئلتقر ودنأ دكه ةمعامتغ: آدم آ0عم ءعغ ةدلمق ةديسعت" ءنلغمععقر نسمق ءاعوتغ ءاعب

 1رزومموزا6تق ع5أ لص تع ء]وقههعقرو ونتمتكاتتال مهل 06 تعمق هرصصتالا 5مععاهةدتستق 3مل ءأ

 هوتمأو 01361101 ل3555 رسما ءءاتطسر ةععتسلد 0ع دتقر وحت 1للتم زم[ عملو ععق ءعدع م عاتسااتكو

 زم ننعاتمأوم ععدع هلومدتطتك هغ عاتقه 0ع متعتق ةعوسملت طنق ه0 هضلتمعتس دلمطقط ءاتعاتست. ل

 8905. 10-151 31-151 ءوداثلعو دسمصتلع ظلم امهعضطتست 0ع ةئقو نتهع 500211 "عواتتت 2ع5-

 ةورتح ةدتصأو ةتتعام»ع 110/1 6101:60 1 ءزا ]1 ءرنوتن]خ 1175و ةصصم ... 120110. ح 8206. ظ1-

 101 31-151ه محل طة طح لو ددمصتاع طوصق ةععتع ءمدسممقتاتتت 06 ء؟مصل10(1هتطانتقو تنتأاطانق

 حطقم]ساكتنت) 80 ععداسأ ءاتصت»  "عاععاسعو هةتعام» ع كهطعتلعط 807 (عنن- هل - لأ: 11111 6 2

 1101من عل (ه] عنة معاسحتس 110/عن1 مص 111ةعهدمارسصمقع ةصوتتتللصمو كمععج ةطصتتتاتلت 0

 (زمع. 29. ةل[مع(. 1446) ممم. لع هعرلسع همس ءمامتلاتل2 ©012م0قا111. - 8207. ظ1-1

 31-11 ح مادنسو دممصتلع هضلتمع ءمصمموزكتتت 0ع عتمعداهعأ عغ ءمدصصتاتلا 18 2128121 115و

 جتتعام»ع 00ه( (تدطتعمع مهام ءغ ءلسعدغم و دغ نتاع 1مذع ةمصم 626 (ةمع. 30. 2860.

 1958) (جطتعممع 5ع محاتتت ءهىذع مهمجتعقأل  ؟ه]سسصعمو ن100 18 1معارتغ: آطرهتتق آ0عمو ونت ذه

 صعماوم معد طعمعطعزد ]1دمعلودتسع ىممطتل]تا ءاع. اللمص زمككعمأر ة1هوتتأأو أذص ةعطلمق 0

 ممكمعامتتك ةلتتكومسع 1هركصمف ءيىرستستتصع ءحعطتطعمغعو ملقأ قكمعلاعم» ؟لوتمأاتت هغ 5هعءةووتأم

 ممدات] هامور نغ ماتعع5 ةمغو ءا ننم0 1عيتعم]هعتعع ءمرصتستتسع لتعأطتتخ, 10 58104 ةمعوطتتتل

 10 ءدوع زمععمأت. 1م ءاتحس ةمععتملتم نسحكتم# ؟عععمق عع طمتستصعق مسعر هعم عم 0عععتل

 نرعزامرع عووع زمك عمل. 8 عوفاورعم همه تقاتل ةطقم]أسأل كلل عقاتعأم ءمرصتتتت 8ع 5101و أ
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 دقع. دل. + .اباب نيرشعو ةسمخ ىلع تبترو فحلا وع ام هيف هتنيبو هتعمجف كلذ ريغو

 ينلاوب موظنملا زهققح رطل ,ىويشلا قرزوم, باناقشلا,.لايذا: نم وعر: مورلا لضافاركذ, ىف. عوطتلا

 موتكملا ردلاو موظنملا لقع ما. شرع نبا ىلع نب دمحم نيدلا ىيحم خيشال موتخملا

 ةنس قوتملا ىفنأل ىماطسيلا دم نب نمحرلا دبع تيشلل فورحلا ملع ىف موتكملا دقنلاو

 5 7 نب جو ديبعقلا 5 ىق دكيضنلا لقع ملأ" دكبعلا قيفد مربا 8ديقع  ءش ىق كبضنلا لقع ملثا 5

 ىواتف ومو سيردتلاو ىوتفلل هيلا يات امل سيفنلا كقع لا“ [رم] ةيبطاشلا حورش نم

 ةلقع ,ل#* حلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ىفنحلا لاعلا ديع نب دمحم نيدلا نيما

 ىوطلا ىلبتكلا ىوقلا كبع نب ناميلس نيدلا مجنل زاجملاو ةقيقحلا ىق راتخكملا

 فورعملا ىلع نب دمحم نيدلا ىيحكم جيشلل ةلاسر ةرفوتسملا ةلقع مو ب. ةنس قوتملا

 كالغالا هيف ركذ خلا باعولا هلل سمحلا هلوا 1“. ةنس قوتملا ىناطلا ىبرع نباب 0

 ونتحع ةاتصغ جللو. 1طآدصع هط ءمتتقدحس ]خط ءم11ةعلر دطأ نتمل لدقاكتست 5ععاتتتت 0116 ءقأ

 ءعممذاتلو ءأ لص وتسأل وعتتتسوتتع ءفصلأم 0نةممقتت, - 8208. 10-81 1:1- 011 دم أ اذ و

 دسمصتلع طعمع 0تئئمههتطسس 0ع طتقأماتم متعمعسسم ةصاعع 1ص معمو طعصع مععتغم عد. ةمعسلتدع

 ءواأ ه0 همسه ىذ/ءءممعر 0ع وتم ةدصدتج ذم !ذ(ععه مك لتعاطاسست عقال - 89209. 21-14

 31-11 حمامجتس رع ظ1- 8زعم 1ظ1- 01 جلعط (تدسر دهمدتاع طعصع ءيبدصممدتاتست ءغ ةععقمتتلالت

 هطونومهطسو دجسعام» ع هةطعتاط 2710ه16- ءل- لل: 716ه هتمت»ء4 عر 4/2 11: لهطول د

 8210. 1604-51 01-51 ماداس 56 82-11هع» 15:1- 11 داطعغذس 6 11-154 51-

 831 علعط خذو دصمدتلع طعمع ءفمرسرمدتكبسسو دصفتعدعأك ةطقعمملتاك ءهغ مععتمتم هطسوممتم لع

 سمان ]1 غعمدصتسس (هلتكسممتعم و هدتعام» ع ةطعتلعط 4850 -ء] - «هلدومت: اضع 11هأهتست»ءا 17 عام

 11د معلأوو ةسمم ... دممدأنم. ع 8211. 10-11 1010-81 هدممتلع طعصع هزه 33

 (همدسس عماقسسسك ذه همك 4681061 هلط طا: 12 معقفع 40-177 مصصجموذأكسس. ح 82192. 11-14

 آخ 1 - 2 حل ط (4. مصممتاع طعمع هعلتصحخسص. (نورسسعساةمتسخ ذه ©0:40هس 8/1246 0خعادتمو

 [0ع ودهم 11غ عند 84 10عماسس ءةأ]. -ح 8213. ظ1- 10 151 -] ء«[(ةر سدممتلع مععموستل

 مربم دتكو وستطاق ه0 «ةدةمممقد نسعلتعم 2عللعملد ءغ !ءعءاتممعق طقطعملقف هدف ءقال هدمغ

 معوممصقد لسه لتعو 2س - هل لأم كلهاءمتست»ءا وح قكآلل- ءآ- 7 18دمعاتأوعر دمع ذاه

 ةمعامتسمغ: آدم العمر مسصلمصتست 0همدصتمم ءاعب ع 8914. 0 1 عغ عل دسم اعط غةعر سعال

 ةعاوعأ لع ةععصممع سصعادمطمرتو 0عمالتطغم ءأ هعمهكوم و ةنعاممع 11 عزت هل 0: 807م

 1ع: 44 -ءا- مم 16 1آدمطهلتاعر ةهمصم 710 (ذمع. 31. ة[دن. 1310) ممجاتم.

 8215. 0-81 ءاعغ 310-81 دغوس1 1 ءععار ميجهعداتعتمع ذماعوعمعر ةنعام»ع يطعتلعط 2101ه

 ءل- لا لله مهت»عل عر ىلآغ 1هنناهم مدلعم لا قمل لتعام ءهغ ةمصم 638 (نهمع. 23. كدا. 0

 1240) ممجطتم. "1مدعاوطتقو نست ذاه زمعامتا: آمسم 18عم ]1ةمعنامرت ءأع.  .(هرصرس عرت 0ةطكاتخ
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 ىبيك نيدلا باهش خيشلا ىلا غب وسنم ةّيسراف ةلاسر عوس لقع دلا" . تابكورملاو .ظداسبلاو

 رويطلا ناسل نم ةياكح ىلع ةلمتشم 5115 رمنيكحللا + خشديحفل قفا

 ةينبالا دوقع ملع هللا

 ىنوعابلا دمحا نب [ميعاربا] ىيدلا ناعرب ىضاقلت راكفالا تانب ىم راكبالا دوقع مل[

 ةدل“ ىف ةينوذ نارقلا كيوكت ىف نامجلا دوقع 11 © هراعشأ نآأويد وعو [+.] ةنس ىفوتملا

 اهلوأ ,** ةنس قوتملا ىربعجلا رمع نب ميعاربا نيحلا ناعرب حيشلل اند

 نارقلا لزنم كمحا هللا

 ءارعش ىف 'نامِحلا دوقع هلال وآولا ىف ىتأي ناكلخ ىبأ تايفو ليذ ىف نامجلا دوقع ما

 هلوا تادلكم ومو ؛ه* ةنس قوتملا ىلصوملا راعش نب ركب 1 ىب [كرابم] تاكربلا نال نامزلا

 ١0 ىلع ليخملا ءارزولا ةفحت فلا امل هنا هيف ركذ خلا ءارعشلا رطاوخ مهلا ىذلا هل دكبحلا

 زطأ ةمطقععدعو ءاعصعمام ةتسمأ1 لج ءغ ءمرصمموزاأو. - 8916. ل ءعا] هسعلعطو مقصصتتق انطق

 ”لعجعادطتهق معجمزءتك طئماعمرتحس نحلل 25:65 مقمعضممأات همصامسعمقو هتتزانق ةيعام» هطغعتلعط

 هوما - ءل- لأا» 7” هوم ظعت» طمطمم]ب هميم" هيمعت» ل8 ظطخل هع مطتتكص ءع5ع لتعتطتك

 8217. 11د هعأ50ل ء1]-ةطص1و عا. فثعن ةععطت6ءءاتتقتع.

 8218. 0ء150 ءآ1-دطلع ةعو سمصتلتق ؟لسوتستتتلا ع 81تقهطاتق ؟021810هنن111 1 211605

 و 0ةقطخ 80 1رمدو-عل-لغش: [ 1 طرفتس] وس قلطرسعل 8( ةر ةهمسم [870 (سع. 24. طع 1465)]

 رممرتنمم. ح الز دصانق ءزاتق متم. - 8219. 06150 ءع1-ز هصخس 11 6ع 1710 ظ1-

 © هرعدمر سمصتلته رصدت عدس اهعنت» 0ع (نهمدمم ععاع 1عوعملم , ةسعامد»نع هطفتلعط 401:/207-عا-

 0 1" ]راتر» عر 0سم لمطعتةر ةصسم 732 (ذمع. 4. 0ءام 1331) دصمعاطتم. 605406 ذه

 ركب 0عدزمعمس ءا هعاتنمععماأتم دتعتمات لتمطاتق ؟ءعوتطاتق همرصمدتامر ونتمع ا1أغه ةصعامأأ :

 1[)ةهدتضت ]311010 (0023211113 2

 8220. 0 104 ءا-ّز هسسصفصر همصتاته دسدنع هنت امتنان.  ةممعملتدع ه0 17 همبرنأ آنا 1214/-

 7متر لع ودتطسم ذص انغععه 77مم ل1 ءعاطتص - 82921. 0610 ءا-ّز هصفخم 11 ةطوةعم

 ءا] عرس ةصر دسمصتلتم رمد عدس ممتست 0ع موعاتق اعسمم تقر هسعام»ع 417[ ء*ءاننا |[ 11هن 7” ءلب ]|

 ا عرن مآ 1 ء]ب» ظعءرب ىارقا» ل1هيو2]غو ةمصم 6054 (ذمع. 30. كلحص. 1256) طتمتطتم. طاستم

 10 مماسسأمميب ونتمع كح ةصعلمأاتص[: ًطوتتقه 1)عمو وننك دططعصأانع5 م0عاقتتاتتل> 31085 5ع0لذ6 ءاع.

 حلوروغ ذطتم بكس همانق 10/8عا ء]-ممدعم( مدسممكستكةءغر نتتم0 ةممعصلت ءعصد ه0 ]طغت
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 هرصع ءارعش نم ةعباشلا ةنأملا ىق اولخد نيذلا ءارعشلا عمججي نا دارا ىابزرملل ءارعشلا مجحم

 ام.هبلا مضو ردابف تغلاو .نيمثلا ىلع. لمتشي مهمالك دراوشل اًيواح اطيسب اباتك كلذل دوفاف

 باتكلا !ذه تيمسو دقو لاق اًيثرم مجتملا فورح ىلع قاسف معرابخاو .مهرداون نم نسكتسي

 ىقايع ءارعشلا ىم هكردا نمو ىامز كلذب ىنعا نامزلا !ذه ءارعش دئارف ىف نامجلا دنالقب

 ىكبسلا .ىاكلا ىبع نب ىلع ىيدلا ىقت خيشلل نامضلاو نعرلا دوقع ىف نامجلا دوقع هلا” 5

 ىأ نب نجرلا دبع نيدلا .لالجل نايبلاو ىلاعملا ف نامجكالا:دوقع دل“ بدا ظخنس قوتملا

 نامجلا دوقع لح هامسو هحرش مث حاتفملا صيخان هيف مظن 11 ةنس ىوتملا ىطويسلا ركب

 اًضوعم ةلثمالا ىم ريثك كرتو ةرابعلا ىف حاتفملا صيخلت ىف امل ةيواح ةزوجرالا هذه هيف لاق

 ةبسانمال ترخآو تمدق اميرو كلذب سيل اهضعبو هيلع ضارتعا اهضعب ةنسح تادايز اهنع

 تادايزلا نم اهيف امل كلذ تغلب امنأو لاق تيب فلا ىف وهو تلقب زيمم وه ام تادايزلا ىم م 0

 ا01ههزز ءنرن ءا- ءةرممتاعغ د 11ه همانبد#غ ءلئطسس ىممصاتمءعءاغر ممعامق هع ءمالتععمع ؟هآطنتكقعو وهنأ

 رع هدهع ةعاوأف ممعاتك هدععتطسسل» هعماتستسس (ءاتوزمهدءمن  طافصع هط ءدحتقعفسس طعس

 دزموسلهععرس ءمص[ععأتغ ةدكتق ةصماتسم و وتنأ [عجواتق .ءةمرمانست مع (ع22385 لت5نله05(8 38562735 عأ

 هغ مععاتمدو ءغ ععتلته فمدسم]ءءاومعامع. 1هوسع ؟عداتسمكأاو ءغ نستمع 01غ مونه ءغ طلقامقق

 ءمرحتس ؟لكمع لمحعجتأ ءععذدع معمطدتمر 200105غو ءغ مموعععذتك ءدغ ةاهو نغ هلت صعتت 22[11قتاتللا

 جالمطقط ءنعسسد ةعوتنعععطتص.  ططبصع انطسسسم رو ةمودتغو ةتكدلم ذصكاعمتكا 001420 701-971: 0ع

 مرععانلمسز5 ممعامتتتم طساتق (ءةرمممرتمق 1. ع. جعامأف نتج >7ل950 ءةمعصتمتطانق و .عمطتتسوانع

 ممععوستسسو 0008 زمذع مرد 101. - 8222. 0 50 عا1»ّز هدرصقم 11605 ءا50 ع1 عوطص 5ع 5

 ء]ل-لط دس ةصر دمصتلته دم عدس مستست 0ع مهعاتنق ماوممعت5 ءهغ ةممصهقتممتق ر ةنعام»ع ةطعتاعاط

 1 عن - ه0 - 01: 478 86د لطا- ءآ- عميل( ك08712, دمصم 756 (ذصع. 16. لحص. 1355) 220510. ل

 89223. 010 ءا-ّزهدعؤصم 11 ءا- معفمأ 5ع ءعا١1ط ءيعةصر دممصتلتل د1ةقعمتت ققاتتتل 0

 لمءاضمو ةعماءماتمستسا ءغ هممت مستقر ةهتتعام»ع لعل] - هلل - 011: 450 - ءآ- ”ه]بت» 071: 18861 كل

 1آ86ب» كميرا ء, ةهسمم 911 (ذصع. 4. لدم. 15053) ممدن6تم. 01عتعد ءمرصمموزام عقأ همعكتق

 1611145 ءا-ةركاف]ر  عتتهتل  دعدلتتق ة>عممقاتتغو ؟برسس عدامتتستت وعام 1210/77 0 ع0  ءآ - ]07

 امقعترمسزا“ لمع قمعصسعمر دتغر دممعاتو 1؟ءرعدت همر ممقتاتتلا عج مصاتسعأو وقتتقع 11ه 072615

 1111145 ءآ - مقرا لع لتعاتممع 1عودصطتت 0( متكمد ةدصغ دتتلأو ةععصماو ةتكودع 20018-

 ردعمأاو مديلعطعو ةسطقأغ0طغمغمر وسمت ةهلتف اللتق هرممدتغع ةدصغر هلله ممع ةسصأل 5867

 ءاتحتس مدتتكتهع 7ع]وغل مدلك ءدتتكذور نانهع ةعجلتتق م0518 ءرقمأ مدأاتق م0511 أ 57166 "6558

 طروعأ عرتعد مدعععس ةه0لئئمسص عمغمرحصتس ؟هعع ىر لتعم © هج ءعغوتم 0زئاسعتم 104 وسم4 ةص هستأالع 0

 ععممتطسك ةععل0لت6. طلع ءعمتس ءيواتتنتال هان12625 م, 10من(, هع 2001ه عماتق ةماتك عمأ عاتق
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 ىناثلا ىدامج ٍيلس ىف اهمثاو كلذ نم فصنلا ىلع دري مل صيخالتلا ىف ام ىلع انرصتقا ولو

 مظنلا لواو خلا ةلثامملا نع هزنملا هلل دمحلا هلوأ مه ةنس

 نايبلا ىلع هلل دمحلا ىمحرلا كباع ريقفلا لاق

 [فسوي نب ىلع ىنب] فسوي نب كمح نامعنلا ةفينح نا بقانم ىف نامكلا دوقع ها

 5 ءايبنالا ةترو ءاملعلا لعج ىذلا دل كيحلا هلوأ .ةيقوقربلا هاقناخلا ليون ىحاصلا ىقشمدلا

 فح ىف فدال ريغ وع ام هيف اباتك 1". ةنس رخاوا ىف مايالا هلع ىف غبسا»دنا هيغ ركذ خلا

 »9 ةنس فيلات ىم عرفو ةمئاخو لوصف تسو ةمدقم ىلع هيترو .فنتصفق ةقينح قا مامالا

 ىفيكنصألا ىلذل دمحم ىب ىلحا سايعلا ىال ناملغلا نم ةذين فصو ىف نامجلا دوقع. مال

 ئط قا :ئبال .نكرتلا نيربيب رهاظلا كلاملا ةريس ىف فاول توقع .ملثكا متاع ةنس ىف ايح.ناكو

 10 دلجأ مامالا خيشلل فيرصتلا ملع ىف رعاومل دوقع ما“ 11. ةنس تام ىاذل ةديحك نب ىبيك

 ءواز هز ءعملس ذم لتقو وتتهع ذه 16/8/48 1ءعوعدصطتعو 36011169155ةعرطتتقو هع لتس لنقدم

 مماسستمتكق مدهاعس جقدععسأل ءعةدورطتتك.  ةطوماعتغ دل ظمعس سعممتق كمسفلت [1. دمصت 2

 (زمع. 2. ةكتنتنع. 1467). ح (هرمتسعم(ههتسق 118 ةمعلمتغت: آطهسع آلغعم 3م نسقحتم ةزستلانلنمع

 ءرععررجام ءاع.و عا م عاط1عو 6012205110 1:

 آلزعزا معلتاتق مدتتمع» ]0ع هلتقع10050ذ5 :

 آنجتتق آلعم منو ةع2ط202.

 8224. 00104 ءا-ّز هصؤم 11 سعسٌةءاعنط كطت 8دصستأ 11ج ظا- اخ هدد ةصو دم متلا# 113188-

 مامضستس 0ع تساساتطسخ للتو 1ه»مأرمع 2هد»/» ةتمعمل هعئطتقر هتتعاممع 1101:0110 126

 5 1ع“ [1 هنن هلق: ظعبب 5متر ] 12 ةهععاعطف ظكللقأرق معممطتت ظع» عب عاقإوو ةمودتلتسم. )(  عونك

 ءدأ زم: طدسق 10ةعمو نست ؟تعمع 00ءام5ذ معممطعاعوعتتس طقعتعلعم ءعةدع ماسلا ءعاعبو عأ هقهكتقأ

 زطتو هع طلق لتعطتم ه0 ظطمعتس هممت 938 (ذصع. 15. ثسع. 1331) !ذطعتست همز قدمت م2155

 نحن منعم ممعتاتم آسصحستأ لق: ظهبوركم دمتصتسع ءهمطكتعمتعمف ةطلق5عأ. 8 ععمسأتا ةعتطنتو أن

 اطرح همكتتسا ذم م22ع1هامصعتل و ةعدع ةععملممعق أ ممع]تك1همع» 01ه ممقاتتكو 6غ 6020 م05أ-

 ةممعتل ةصصم 939 (ذمع. 3. ةتع. 1532) ةطوواوتأكب ح 8225. 0354 ءل-ّز هرم ةمو ممهتلته

 ممضعدم احسست 0ع 0ءععتماتممع همدصسا[ هت دع ةعجاتتقر هتتعام»ع ق4 اتن'[هطاناع قلارتتعا اعز

 1101ه: 60 11 071ءال# 111 عقرلاو نحت ةصمم 864 (ذمع. 28. 0ع. 1459) "زمنا. - 8226. 0 ه4

 ءادز هع قطتعي سمصتلتلع ععدسمتتستل. طظخموعدمطتم 214/211 1ظع(لرق» 8 ةطمع "التم دعم ةتتعاماع

 10 1 قلن 1'هنربر 7” هلببرم طعن ظمدسعتلع 1لهلعآقر دمصم 630 (ذهمع. 15. 00عام 1239) دهمداده. ع

 8227. 040 ء]-ز ءعؤوؤطتع 11 ةذلس ءعآ]- غعودأ1ر, مصتللع ععيطتلمتاتتل! 0ع 00 عاعتسق

 قلمجتممتع ؟مسدمستس ععمستل هت عملتف, هسعام»ع ةهطعتلعط هع آسدتس لانسعا عن 710/710
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 اهيف اشنا ملا هّنالآ رئاوت ١ ىلع ىلاعت هلل اًذيح هلوا ةنس قوتملا ىدنجلا دومحم نبأ

 اليهستا اوثن مظنلا دروا مث .اباب رشع ةسمخ .ىلع .اهلعجو دئاوف ىلع اليذ اهنم لك ليداصق

 نيدلا سمشل رصمب ىلو نميف رعاوجلا دوقع 11 ةغللا ىف رعاوجا دوقع ما. نيبلاطلل

 ةموظنم ةغللا ى رعاوجكلا  كوقع ها“... .١1 ةنس قوتما يارخلا لايئاد ىب ديحم .دللا دبع قا

 عديم هلل نمحلا ملوا علصا انثيب نيسمخو ةدايتس ىف ةعطق نيسمخو ىدحا ىلع ةلمتشم 5

 مظنب طاوطولا ديشرلا ىلا اًبوسنم ءانثتو' دمحب اًموسوم ارصتخم سمحا هفلومو خلا عداديلا

 آل وعل نزوات اقتل قر نراك نمسح ”ىبا:نإزم :قاظلتنيللب ءاجعاو ديجي ,طبصو :سيلس

 ةموظنم ةغالبلا ملع ىف رردلا دوقع دل“» ميملا ىف أي ةيرعزالا ةمدقم ىنعي ةيرعزالا لح ىف

 دوقع مل“ نيدلا دوقع ما“ نس قوقملا ىدملا ىكلامللا حاولا دبع نب زيزعلا دبع خيشلل

 قوتملا ىطويسلا ركب. نأ نب نمرلا دبع نيدلا لالج عيشلل دجا مامالا دنسم ىلع دجربزلا 0

 لمرن02ر مصمم ... 71202610. آطمعاجتأا 15: ًطدتسلعدد آ8لعم ءدعععاوو معم ءيبماتمتتف طعصضعأل ءلمالاتتال

 ءزاد5 هعرتلع ءاع. 1 مهععدتغ اذطعو (م540ه5 زاهر نغ هدرصصعق 3ممعملتعأ5 106م ءةودوصغ ه4

 جلصسم(هعممعم هل عدو ءدقوسع 1م نسنملععتسع ءدمتغم لتستكت(. "لكس م0ععع لنعأا2 3

 هروتمسع معللنلتغو سغ 1عععمؤشسس ةاملطسس لاهم. - 8228. 0 44 ءا-ز عع ةطتعي

 مدمصت]اأد ععيصستةتتتتل. مده 1هعتعم]1هوتعتست,. - 8229. 0 504 ءآادز هع ةطتعرو همهتلتد

 ععرمتسمستا» 0ع ذكر نست ةقعورمأم مجهع7ععاأن كدصخر ةتتعام»ع ار عننو- هل - لأ: كلانا 07

 11ه مت»تنءل عت: 12ةنرذآ 1كم جمر ةمصم 710 (ذصع. 31. 8[كهت. 1310) مدماطتم.

 8230. 0 ع5 0 ءآ1-ّز ءمةطتنع 71 ع16-1ه عطقغر دصمصتلتل ععطتص ةةئاتت1. 0من 13010 عأ عانت

 رجعاأسأ نع ءمرصممدتكتسر 0100 ذص ةاعمرطتق نستموتتق عأطأ8 008 5ع>2عهأ05 011150113518183 611 يي

 ءرعم1عغ هممعععاتمسأممدر ءغ لذاح ةمعامأأ: طدسسك 1)عمر ععطاتتلت 20131113 أ ؟ةققتانتات ؟0201-

 غمر1 كاع.  قةسعام» ؟ءةوتطسق ممالططس ةتصطاتق ءغ ءوععوتم ةوسموتو (ءممزع ءمدصو هللا

 سددعمممءعرع مر هعلتعمغ ]دسسلع ةيسسمف ءغ ةمممطوعتممع ةمعتعمستامس أ 17 6د710- هل- 60

 117” ءامممأ ةتطسطتسر ءأغ ظملغممم ل2180 8 ءدو 1101م مبوت»:ءا 1؟غمن» دم ممعلتم لتهءعملت ةاسلنم

 هطضنلأ(. - 8231. 0-51 ه0 1-11 دسط ءى(7 عغر طممتاتو ععطتةقانتلل 06

 اددعموعمع 2/1 - 4ع ع«نم لتعامعر 0ع وده ذص !ناععه 2147+ لذ ءئءامطب ح 8232. 0 ؟354 ءا-

 له ععمر سممتاتح صمت عم أدسنس 0ع 0هءامتمح ءآموسعسأاتهع. (ةعصصعمو ةتعام»ع 5طغتلعط

 4150-ءا-هعادع ور: كال-ءآ-:مايزرخ0 11ءلعءردم ![حلتلكتاأوب حصصم ... ممرات, ع 8933. © عا 0-

 ع0 - لم سمدتلتق ظلعنم - 8234. 034 ء]- :ءطءدز ءلر ععسسمع ةرسمتم علتسمع 30 0

 (6هءمسك ةمهلتقتمدسص آسقستأ 41260 271هع44 لتعاسمر ةسعاممع هطغتلط لعام7- ءل-

 40 - ءل-”هأتنمت: 8 ء: كلغ 8ء» ىهيراعر ةمصم 911 (ذمع. 4. لدصي 1505) م00
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 امل ىريكعلا ءاقبلا وبا مامالا نأ هيف ركذ خلا ةمالا هذه صخ ىنذلا هلل يمحلا هلوا 11 ةنس

 كنسم نم ةريثك ثيداحا هيف دروأ ثيحلمل بارعا ىف فيطل فيلأتب هفدرا نارقلا بارعا فلا

 ىراضبلا محصل اًصاخ اًقيلأت فلا كلام نب نيدلا لامج مامالاو ريسي رصتخم هنا الآ نجا

 مجكملا فورح ىلع اًبترم اًبعوقسم ىطويسلا فتصف ميحكصلا عماإل تالكشمل- عضوتلا ىمسيو

 5أ توقع زله مكينلا ىف كاك ةيرزلل ةمدقم حرش قى ةينسلا دوقع ما" ةباحصلا كيناسم ىف

 ةءعردت بحاص ىراخكبيلا هداز مامانب فورعملا ركب أ نب دمحم نيحلا لليل مامالل اعلا

 [هللا راج ىيدلا ىو نوملا لاق ريبك كلج ىف ىراخضيلا ظفاحلا هحرش] ها. ةنس همثا مالسالا

 ىفوتملا حروملا ىزيرقملا ىلع نب محا نيدلا ىقت خيشلل دوهعلا خيرأت ىف دوقع ما“

 نامدلا ىباب فورعملا كرايم ىب كيعس كوح نال دودملاو روصقلا ىف دوقع ملم ماو ةنس

 10 ليج ىلع لمتشم فيطل ءزج مامأل تاقلعتم ىف مالكلا دوقع ما“ 2 ه1 ةنس ىوتملا ىوحكنلا

 1معزجزغ زغه : آطردتتق آ2عمر وسن طنتصع مممانلمم» مطمع ءءاعجتق ل15لمحتا ءاع. ادععوأاو سلم

 461:18 ءءاي 0 ء« نر تحس آتططننست 18 12//- هبه ءمرصممكمتفذعاو عل طئطعاطس عاععدسأع عد

 ةيطر ءلددع 0ع دمهلجست عدلتقمدتس  ععدستسمه6عدلتو تطأ (عهلنن مدعم هسلاقق عه 210ههرنعل

 4770 ءلنك م0 دلتكدع(.  ةكعاحتسعم ءمرص معطلتتتتا .ءدئتعاتتتتلل ءلهترو ءأ معهعاعععم ]طقس لكعت4/-

 60- 041: طعن 211477 اخطسسم مععتلتهععت ه0 هوزقأب 1801/41 مط موقاتتك تأ [لآ- '!هتنا]أ]

 7: دمسوآ]اث1 111- لاس: ل1 - كملف ذمكعتمستك. 1 ادوهمع فثميرتا# ]نطتنتس ءممجتمةانتتل هدتسأ

 نا ىمتمسعمغعس 20 هدعلتمعتس دلمطهطعنتعسم لع ةمعتق ةذص ل71ءوم7140 دمعت م1ةلتق همصاععلا. لح

 89235. 0-51 هن 0 8-11 ءمن1ج عغر مدمستلتع ءئوستمأاق.  (نهرسست عطاقتتاق ذص لل -ل-- 1

 3-11 ءسو”ةنءار لع يحج ذص ]ناععو 110+ لتععطتلب ح 89360. 0 ءن4 ءال-ةعقتلو دسمهتلتق

 معاتعسل مص 20عن. 8 يتممتغ آسقس 80/0 - هل - 0: 1101, مبهت»ء0 12: كلن 8ءزب» 1801/78,

 انا ىقمر»هل ع7 - ملمس هيعامجو ءغ ةطوماعتغ ةمصم 560 (ذمع. 18. اللمع. 4164). [ 1" ءداع

 3آو11ح 711”17- ه0- 01 لة ه17ه] [آةطنع 801142 ىمسسصعمامستسسم ةص طمع ةعضتمطتتس 580

 مماسستسع ءانلتغ]. - 8237. 0-11 به44 11 (؛ةعا(لعلت ء1-هطتنشلو مدمدتلتق 0ع طتقغمطتق

 (ةهصرمستسس و دتعام»ع ةطعتاعا 1ع, - هلع 011: ىل]آبدعلا ظءر» لل: 11هعمنجت [طنمأم>1هوعتهجأت 0

 دصصم 845 (زسع. 22. اظ[دثء 1441) دممرنبنم. -ح 89238. 0-11ء0 11 ء]-رسةهعوات# 19

 ءل دس عرس 010, مدمصتلتع لع معطسنق ةدمعع 7/6 014005 لععقطتاتق ءغ دمقاتنا عاتق و 211017

 10 لكان 7101رمينت»ءل كمل ]اعراب 71ه ار" عاب (عمدصسصسسةلتعم , ؟انلعم ط2 - 67 ع]ب]بمز للعام كا دمصم

 5609 (زصع. 12. ةكسع. 1173) ردمدانم. - 8939. 0 ه0 ءآ]- ]ع ع1 ةسرو مددمدهتلتق ةععصممتق 0ع

 زكر ودع طق]لمعس» ةمععامسأ. 1"مقععسلتق ءاععوسم رو ونتت مهعمقتت 3ة0م0ةتمصتتتت 1
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 ىلامالا ىف . ىلاللا توقع م٠0 م6 ةنس تام“ ىيفاشلا :نقلملا' ىلع نب رمع يارسلل دئاوفلا نم

 ىفأ بقانم ىف ناجرملا دوقع ما م ظخنس قوتملا ىلبنكلا ىليقعلا كيكم نب فسويل

 لابناد ندا كيحم بيدالل ماككلا نم ريعم بو نمجف ماظنلا دوقع ] ملذ“ نامعنلا ةفبينح

 [سنوي نبال] دوعلا فاضوا ىف دوعسلاو دوقعلا ما  ةزوجرا ىو 1. ةنس قوتملا ىلضوملا

 زير اهحورشا نمو يلا ةيقافالا ناوكالا عديم هلل دمكلا هلوا بجاحلا نبا ةديقع م,

 لضفالا ىا نب دمحم هللا دبع ىأ هيقفلا حيشلل بجاحلا نبا ةديقع هنمضت امل بلاملا

 بجاحكلا ىبأ ةديقع حرش ىف بلاطلا خيبغبو خلا ناوكالا عديم دلل ديحكلا هوا ىقوكلا مساق

 نم ملاعلا عذبا ىذلا "هلل ىمكلا هلوا ىلاسملتلا ءايركز نب دمحم نب ىمحا سابعلا قال

 نباب فورعملا ىلع نب ليكم نيدلا ىقن خيشلل ىبيقد ندأ ةلديقع مله خلا لام ربغ

 نيدلا ناعرب خمالعلا اهحرشو خلا ملاعلا هلل دىمحلا اهلوا [.) خنس قوتملا دبعلا] فيقد

 همردتمسس مصرا عءاتطتعو ةتتعام»ع 827” - تل - 041: 01ه“ 8ءر» لك: 111- 1101مععان» ؟طحطظتاهب

 دصصم 804 (ذمسع. 11. ةسع. 1401) رصماتطنم. - 8240. 0؟10 عء] -1ءقةلأتر مدنا

 ردد عمس أدسنس 0ع 01ءاوطقمو دتتعام»ع 75:7 8 عرج 1101, منوت»ءل 0ءمت]خ [1دمطحلتكح, دصصم 6

 (نمع. 12. لكسص. 1374) دمتم. - 8241. 0661050 ع] - دم ععز دمر رطمصتاتف 82

 ردم ومس ةسنست 0ع عزساساتطسخ قاد 104رمع 26ه ةذنموم]همعتطوسعف. ع 82492. [(84

 ءل - صناع ةسرو طصاعناا دز عءاتق سمت عممعأتم ماعمت 0ع ذتق ممدعءعءاتمر نست ةععو مامس

 حلستمتعاعمضتسأ.  (نهعسعم دصعأبو 1 ءرعت مسوس تكس , ةتتعاما#ع مطتلماوعم 11ه]يهتست»ءل 13 ف

 101:47 71هجت2/غ, دمصسم 710 (ذهمع. 31. آهن. 1310) مم»احم. ع 8943. 0-81 50 5ع

 5550-121. سمدصتلتلع ءغ ععانزقغمك 4ع 1دسلتطنسع كطعاوجلتهو [ةسعام»ع 152 7”همو ].

 8244. ل ءاعن0عغ آ[طم- عاط ةَزذطو همصقعدوأم 50غ ل52 ء-14ة ترم سمع ذاج ذصعمتأت 1م

 آرعمر ونبأ معد 1م طقع (عمعج ءدهتقاومأعو يعمكحتأ ءاع. لم ءدبص ةصاع» هللمو هطعتلعط كدعتع-

 يىصقتتلطتف قاد لكط0017ه]: 1101 هترنت:ءا 8 ءد» 4 ك1*2هركلاعمآ 2 ا(نمعق»» 1  بيدححسم ءالأ هتان

 117“ 1214185-71 1نهع 1ءل]ءمتستسمت:هألو ل ءقق0عا لادن: - ءآ]رارقناط ذمع ىتواممح متطور هعدتأو

 ونبأ ذاع دصعت مز: آ1ردتتق 1)ءمر ونبأ معه هدكتماعمأععق مدلستتكق هلعقكجتأ ءاأع.و هغأ لاننا طابو

 كلا»نعا اع ]1ه]يمتست»ءل عت 2ه]مت" أع 11د, كحك قىمدصحس عدامتتاتك 188: عآبرعأ ءآ-ااغ)

 لا دام هعانقلعا 1 - ءا]4ي:5 ذمععتمادم ذكم ذمعمتغ: آدسك 8عمر وندت دصتصلمست ةذمع

 تلا هععوصمام ممتستتم يعوجتغ كعب - 8245. ىءاعا4 ءغآطم 82هع]اع(ءر ءممكععدتم 80

 هطعتلعطأ 1 عقق- ه0 - لف: 171ه]يمتستسعل 8ع: للغو ؟دلعم قلل 12هعلاع [ هل-هل0] ةنعان [ءأ

 ممم 702 (ذمع. 26. ةسع. 1302) مصمعاتت] , وتمع اه ةمعربتأا: آدم 12لعم هعلعمات ءاع. آلذع

31 10 
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 ىلاعنل ا هلل ليدل هلوأ كبيضنلا كدكقعلا امس 11“ 00 قودملا ] ىسدقلا فيدردت أ ند مههاوبأ

 71007 ىكيسلا ىيدلا جان اهحربش ىديبرت اهلا روضخم نأ ةجيقع مااا خلا هسؤق. لالج اى

 ىقعلا تابرأ ةديقع م0 ىناعملا عبدب ىف اذك روصنم ىأ' ةديقع حرش ىف روهشملا فيسلا

 دانسالا ةديقع ماع 1 خنس .قوغفملا ىدر ورهسلا [ديكم] نب رمع نيدلا باهش خيشلل

 هحرش ةيئاهفصالا ةديقعا م1 + [ام ءنس قوتملا] ىتارفسالا ىمكم ,ىب ميعاربا فحسا_ أ

 يلا لاعتملا ريبكلا دلل ىمحلا هلوا ىسراف "80 ةنس تام ىديرتاملا روصنم ىأ١ بحاص

 عدتبم لك فنا ةمغرملا كيلقتلا ةقبرو ليكلا تاملظ نم جرخلملا ليحوتلا لأ ةديقع ىمامأ

 هاهسو متر [ ١كد] اكد ىقوتملا ىبيسحلا ىسوفسلا فسوب ند كيكحام مامدال لبذع

 غرفو حرشلا اذم رصخخا 8 ديحوتلا للغا ةديقع حرش ىف كيدستلاو فقيفوتلا .لثا ةدمع

 لمعءانمهستسحتك 801 مرن-ءا-لأ: لان" (لءغن» عدن كاف كانعت"ارك 710ءمللعدنر [دصصسم 923 (ةصع. 24. لذه

 1517) مممعطسسك لو ءهمسسعمس هيتس لأ - 1ءل لا - 7860/40 ذمهكععتمطمس ةذص عدتص علتلتغعو ونت

 زام 1معامزغ: طدتتك 1آلوم ةدصعات(دغلق ةدمع طمهز ءقاماع هماعم عاع.. ح 8246. قل ءاع14عءأغ ةلطت

 31مم ذعر ءمصكلععمأو 150ع1 لقلاتع 1101:5101 11412408, ةذص وسمس 1١" ءل- لف: ذواطأبف

 ىمدسسسصعسامسس علتلتخع ن1 - هءقرك لا ]1 ءعارآرنا» لا هارت ل طالعا كلف 11 هيدا دصكعتت حاحتتالو

 دغ ذم 8601“ 61 - 1مءمرا6 1ءوئادسع بج 8247. ى4عءع]عالعأ دعطةط عال -عغمعءقر همصقعمدتم 50عأ

 طمتصتصتسسل عم مامدختس ,  ةحتعام» ع هطعتلعلط . مةاع]ركأا - عل - 0412 . 0 ند: لق [ 16هأ/ هرسست»عل 1

 مورو همعءر* 08. ةصسصم 6039 (ذصع. 26. ظءرا. 1234) دسمدم, حا 8248. ى ءلعأ ل عا: ءادهمه8 لو

 ممد[عددزم قلعت طمعتماتم هسعامتتع لاا 1! رمع . 18 4|: عزت لله هتت»ءلا 1و عقلا

 [ممسم 418 (ذمع. 11. 1ءطصض 1027) سمصطتم]. - 8249. 1-هل ءاعال بع ظ1-1 ةظهط ةشنال ءاض

 ءرملعودزو 10عز [هلهطحم عمهتقو دم ونسمسس هطعتلكا 1 عاق هل - لق: ل11 1 ءساقر 4 تمتتطلتتعاتح

 (ميتست» ءهلزلز(. تت 8950. 4 ءلع(لءعغ 151- [دخس ةكطأ1 ©( قةقتستس و ءمصكقعةةنم 50عأ

 آسفسن كت [ءاممق» 1و*ارمع اذهتسممءمتنلع ماطخلمخوراطتم كلفن 11هيندخ لكل ة1ء#80 لتضءردلت

 حمصم 342 (ذمع. 18. ل1. 953) طصمسأتتو مممزعع ةعتمامو ونهع قله 1ةهعامتغ» طمس 6و

 ردم عممر ةرععوامو ةمغم. جب 8251. قى ءلعت0 عن جدطل ع1 - عمم طتقلو ءمدهلعمدأعم 80عأ .عمضتست

 نست تم تميس آل عدس ةنعلسمف عا ءدع زعممسضوماتقع (ةمعطسم .هغ لطصتاهغتمصتق ![دوتعتق ءدععتمأو

 زو دع هدصصعتل ه03مسضاتطل معتضتنم هام لتممدسس ععماتنومهمفعس ةه ةصععملمصسكرو ةسعامانع طصقنسم

 1101 هت: ل عري 7”عتبرل كيوم 1لهمعدقرو ةمصم | 895 (ذهع. 25. اللوحت. 1489) ] دهماتمت

 [لكزو :ممذاعج همسصسعصاأةسضستت 070/ءا هلآ هل- 1متاركاع ةهمع ءآ-1ءد0ا10 ل هامل لعزتتلفعا هلبأ

 ءق- ميال ةمكعت مام ءلئلتغر  ييعس ىععتسم لص طعععتسم ءمصاعمدتغو عا طقصع ءةمئامرسعم لتع

5 

10 

 ا

10 



5 

10 

 از
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 دبع نب نامثع ورمع ىنأ .هيقفلا مامالا يشلل ةيناعربلا ةدبقع مامن مو غةنس ظفرع موي دنع

 ديع وبا مامالا خيشلا اهحرش ملا نيملاعلا بر هلل دمحلا اهلوا .ةنس قوتملا ىجلالسلا هللا

 دئيدللا خلوا نس قوتملا تافخلاب فورعتلا ىليبشالا ئراصتالا اللا 'ةبع ىب“ دمحا نب كمحم' ةللا

 ىوحنلا فلخ نب هللا دبع نب فلخ ةديقع مد* خلا هتردقب تاتددلا عرتخا ىتذلا هلل

 هحرش ىابيشلا ةكيقع ملم خلا هتشنمو فقلذل قلاخ هلل ىملل هلوا ررطملا ىباب ريهشلا

 عيدب هامسو ىفاشلا ىولجتلا نيدلا ىلو نب ىمحم هللا ديع وبا نيدلا مجن مامالا خيشلا

 خيشلا ةديقع مل» [دداقعلا ىف رم ىذلا !ذهو] هدد ةنس بجر !! ىف هفيلأت نم غرف ىناعملا

 ةلوأ ىتللا رئاسم ىب ىدع خيشلا ةديقع ماما ىنزارهشلا دمحأ ند ميعاربا ناكسأ نأ

 ماداسلا دكيع نب زيوعلا ديع ىبدلا وع خيشلا ةدبقع ماد يلا ندالا ىحاولا هلل دمحلا

 تاووضوملا ف ةكجحصلا ةديقع ملم. خلا لالذلو ةزعلا ىنذ هلل نمل هلوا [14. ةنس قونملا] ىفاشلا

 4هركنا  دممأ 875 (ذصع. 30. كلدص: 1470) دطوماحتل ح 8959. 11- ذ ءاعأةعغ 11- 80 -

 ادفصنت سعغر همصاعددوزم 8لعأ دعوسم عماتم ءةامطتلتكورو ةنحعاممع عطعتلعط ءغ طصقس كدعتم ءمهعودلام

 كندا تت 0|[ هفت> عري كآطلعللهعأب 5م ءّزغو دمصم ... دصمتطمم. آطهعتمتغ ذاج : آكدسق 1)ءور

 سسملمصبسس .لمستمسم ءانع.و ءغ 8اطعتلعط ءعغ اآ!سقس قلاع 4ك50ه/]]ه]ب ةلم]رعت»+ نت ءأ 8 عنا لع

 اود: لطلعااعأ» لعام ظءطاتا خر ؟هلعو 161,ر/هر6 لتعادك كغ جمس .ء. دما( تتنكر عملت عدع

 (ميتسس أضن ءدتت ءمممكتتغو ونتنأ ذكذ دصعتغ: طظهسك 1كلءوو نك مماعمألو هالو "ع5 5لعواوق

 مسصسمك ذمتك عمتأ ها معملمحتغ ءهاعع ب 8253. هل ءعاع1ن4عع آلخطملدلرو ءمصتعدةأم 1707ه

 ]1 ءزان ىلا/لمااه] طعن لك! ه1هر6ك (عديستسهلت عر ؟دلعم لظانا-ءارومام» نس لتعاتر سمع زاه طمعتمتغت

 آبجمسك طظفمر معرتتسد يعقاحتسسس ةبنعامالا ها همنظعأ ءاعب ج 89254. ى ءاعأ ل ءغ 8-11 ط عزط ةصخو

 ببمالعددنو 80عغ كك عقم ذم وسحسص هطعتلط ءع طصقتس اءعزرس» ءل - لأ: قلع 4لط0ه7/ه]

 11 هايوت»ت»ء0 طق عءرن 117” ءاؤد هلل - 0ث: قراند ظطحطتكمح ءىمدصسس عمادسسسما ءلنلتغ 8ءلق“ ه1 - عاق

 ةمدعضمطسسس. ةطوماوتغ هدع ءمرصرمةت(ةهصعتس لتع ممعمعتك 1عزءط دملععتسم ةحصصت 855 (ذمع

 3. ظءطض 1451و [ ءعغ طنع ذلععس .87ءةقكس# دار وست ةدوسه ذص للا ١4 ءعمق# ]هل هطحكنت ]. ح

 8255. 4ء]1ع1:04ء+غ 81 هطعزاعط ةكطتن آ15' طهعرو ءمماعدوزو لعن ذطعتلطأ قكقتع 17ه

 اطار ظعءرد اشامعل دارت جنم حج 8956.  ى ءاعأ4 وع ظخ1- هطعتلعط كنلتر همم عدمتم

 8ظهع هطعتاعطت 408 ظ عري 21هعاي» كا فسم, دمع ذكد ذصعمتأت طمع 13 عم دفتر دم عمرتمدتمم

 طتلت هع اح 8957. قة ءاعا04ءعغ 1ظ81- ه8طءنلعط 12 -عل- لنهر, هممتعددتم ةلعن ةطعتاعطت

 1من - ه0 - لا: قآل -ءآ- هدأت 8ء» لال0- ها -ءءازب» ذطقظنتأةعر ةممو 660 (ذهسع. 26. لو.

 1261) دممتنطدتو  ودنمع زكه ةطصعتمتا: ةمسع 1)ء6 .صماعماته ءغ دسقز عةاملع مصتعو عام. ع

 8258. 4-81 ءلع( لعغ 8-11 ةطتطقخكو فصكعقوزم 801 عنه لع هطز ءعاتك 0هءاهممتسس ءكدعع

32100 
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 خيشلل ىسواحلا ةلدبقع م3 “)د خمس قوتنا ىلصوم لأ ركب أ نب روع نيحلا ءاببضنت ةكيرصلا

 ةحبيقع مل". ىديركتلل هحرش وهو 4 ةنس قوتملا ىفنكلا دومكم ىب دمحم نيدلا لمكا

 نموملا ةديقع ما“ ةدشرملا ةديقع دل" رم ةينسلا ةديقعلا ىف ةينسلا ةردلا همسا ىنيدراملا

 حاجنلا ةديقع ماكر

 2 ليببعس نأ عراسلا ظئاحلل ] دكيعصلا خيرات 8 ةدبيقع ماكو مح خضس قوتملا ىنيوجلا كالا

 دبع نب كلملا دبع نيمرتل مامأ ىلاعملا ىال ةيماظنلا ةديقع مل"

 باوذأ خلبقع ما“ [1 فد ىقوتملا ىرصملا ىقىدصلا سنوبد ند ليدأ ب نمحيلا لبع

 ىنأ خيشلل فحصملا مسر ىف ةيمار ةموظنم ىلادلل عنقملا مظن ىعو كصاقملا ىنسا ق كداصقلا

 رهع نب ميعاوبأ نيدلا ناحرب متحرشو هأآ. خذنس قوتملا ىبطاشلا ةربش نب مساق ليكم

 ديحكم ] ند ىلع ىيحلا ملعو دكصارملا بابرأ ةابمج ام 0“ ةخئس قوتملا ىربعكالا

 10 دمكلا اهلوا ةخليقعلا فشك ىلا ةايسولا دامس ك1“ ختس قوتملا' ىواخسلا' ىمدعلا يبع [ نب

 عا لزمورماع ععدحص ماتكو هستعام»ع 1212 اع- هل - 0471: نمت“ عزت لآ طعام“ 21هن05218, ةصتتفه 3

 (زمع. 2. لوص. 1226) دصمعطبم. -ح 8259. قءزع10ءغ 1ظ1- '!"دعذر همصتعمأم 8061 2184و
 حسعأمدنع 8طعتلعط قسما - هل - لف: 110]رميوت»ءا ظعبن 71هليستا 1[آدصعاطتمهو ةصسصم 786 (ةهع.
 24. 1"ءطرعم 1384) دسماطتم. (هرحتص عما ةهتمق ءزاتق ةقغ ذص [خطسسس 1ز”00. - 8260. هل ءاع10 عا
 31-11 عز ل صخر ءهمصاعدسدزنم 50من 721420141, وتتهع انندلو 101- 1820”ءا 11/1 - ذعءدافزرع# لأ
 717- 4ع 0ءا 777 - همدسفورعءا ذممماتتا نأ هممت رصعتسمروأه عقان -ح 8261. ظا- ل ءاعال ءأ
 31-11 نءىدطخ 0 هاو ءمصتعمسزم 850عز ءةءاه حته لسععمو. ح 8262. لل ءاعان4عغ ع1 -سطستستصو
 وول عددنم 20ءعز نص 8عنسص نيعملعمأاتم. -ح 8263. قى ءاعن0عأغ 1-11 ءّز ةطر ءمهقعدسلم 80عأ
 عزان. ح 8و64. 1آ1- ك ءاعال هع 181- لز ( م ةسنج عار همهلعمةم 8ظلعأز ل! عفن#- عه - 0203و
 ةتعام» ع قالا” ]رسعأ]# آان -ءا]رم"هتن عانت لآ ا-ءا-دعءانزب ظعبن لكلطلاعالاعلم ل0:مءناقر ةصصم 8
 (زمع. 29. لرد. 1085) رصمرطنو. - 89635. ىءازع10ءعغع 281 غةعالعط ظ1- 5210و ءةصلعقم0
 لع طتوامرته ةكعووجرات دمع مستخر [ةسعام»ع 11-1217 ااا 11]-ك م“ لادن هه لل 0-ءا-ت" ه]زتنا هنا
 186 4]رمعا 8عرب 5”دمو ىملمز/ 81068, ةمصم 344 (ذهمع. 27. ليد. 955 ) دصمتتاتم |. -
 8ةدول6. لق ءاعأا1 ءغ ةاعقط ء؟ل - ءةعقت رو سمع ووسام مدعاتمدو (ةق10ةتاتتت 0ع ةاتتلتلله 318انح
 رصعصامختم. هدر مةتكلم دسعاسعو هرععتم 210بنن* ح 12/مغ هلئات.  (معسسعس عدا تس !ئ( ءدنقس
 224 لعمهتمعمم لع ممكتمصع ©هءعدصسم ةعتطعملنر ةسعامعع ةاطفتلعط لطتع 210متر عل (مق
 182 6عرن 1»هأر ىلا ط2, ةمصم 590 (زمع. 27. طعع. 1193) دصمتطتم.  (نهردسعمامتتم5 ذه طمع
 هلخقعحتسا ظممآر اسس هل - لل 1 (لياس عرب 0هم» لما ع»ةو ةمصم 732 (ذمع. 4. 0ءام 1331)
 رسم أسف ر كتزانق همدصتص عمامته لكعتراا]ءا ه»آراا ءآ - رجع" مقفل ذصخعتتماتك ءذأت 1/7-600-1
 ١ 476 8ع [131هآيمتمتسعل ظعم] قطق-ءأ- ءمسول ىعتيممغو ةمصم 043 (ذهمع. 29. القت 1245)
 متم ملتقو تهتزانق ءيسسعسأممتتق ناساف 21/- 11" ءقأ]ءا 4 1651“ 11 - ىع]نلءا ذمعاهمنتاو أ

 ا

 1 مسح
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 ىسدقملا' [ىوادرملا :ةرابج نب] دمحم نب دمحا نيدلا باهشو ملا ننملا أدب ىنذلا هلل

 كيحاو .ىواضسلا ثيملت ىطاشلا لافقلا نب دمحم هللا ديع وباو +١ ةنس ىقوتملا ىلبنكلا

 بارعالا .ديف نيب ارصتخم اًحش حرش ىنورزاكلا ىنزاربيشلا دمكم ركب ىأ نب كمكحم نبا
53 

 ىف همثا خلا ناسنالا فلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا هريغو ىواضسلا حرش نم هذخا تاغللاو

 قيفيدارلا ةيبطاشلا َتاَيِبا ىلع ةيلعلا ةينسلا تابهلا هامس [1.8 ةنس قوتملا ] :ىراقلا ىورهلا

 زون. خيشلل كداوفلا ضيخلت ةينأرلا حورش نمو فشكلاب ىمسملا حرشلا هحورش نمو مسولا

 |[. خنس قوشملا ىرقملا ] جصاقلا نب كيكم نب دكمكم نب نامتع نب ىلع ءاقيلا ىتأ نيدلا
٠ 

 تامالع هلو طارقبل اياضقلا تامالع هل"م» ءامدقلا دونهلا ضعبل ىلايخلا تاجالع ماك

 تيدحمل للع ملا. قاس امك راوجلل كناوملا لكئاوق ىلع عوضوأ ا مدالولا مدالع مل“ نارمجلا 140

 [ا41] ةنس قوتملا يريشقلا ناجل نب ملسم مامالا مهنم نيثّدحْلاو ظافمل نم ةعامج هيف فتص

 راه ةمعارزاغ: ةطدسسع 1)عمر نأ معلستنق5 طغعصسعلتعتد ءمصخنأتا هع. - هع - هل- أ: ل ]تتعل

 18 عد: !)1ه]رمتوتسءا |[ ظعتن لماع كلء”لمم8] 710ءم00ءدم [آآةدمطدلتتته, مصمم 728 (ذمع. 17. [0

 1327) ممدءاستق - كقكآتع 450ه/]/ه]. 1101ءمتدت»:ءل 18 ءنان - ءاعدر/لا 8118 اء اعف

 015كرمسلسك - لات»ءا ظعت» 2101من: ءا ظءدن لطق ظءا» 171ه]متست»ءعل كار" اسع 1[ههع" 7و

 ونت ءمرستص عدامستسست هلضصملسسل طغعو عرج ةعقموتغرو هطأ 1 عدلممعتم 1هعصخمعسس ععمتستس نعمل عدد

 عع لنءالمصعم 01314ءعغمسسص ءدعممدست6““ 1 كوسفتغ ماعد ع ءةمصسعماوستم 8عم7 47م2 ةلتتكوانع

 1زطرت5 ءغ هرمعسمك عما ذه: طهسق 1)عمو وست طمتستمعمب صعقحتأ ءاع. ق4طقماعتع ةععتله نمتصأقي

 لتع 1ملععتسم مطعممته ا1هطحعس عد ةمصأ 798 (ةمع. 16. 0ع. 1395) ذم تعطع 85طتعقتم ح

 لآ" - «0- لا: م12 ون ذا1/مج 210]مدهتسعا 11 ء»ءم# (نهمدمت آطععام», [دمسم 1014 (ذمعت

 9. لآدت. 1605) دصمعسق]ر ءكتزانك فرصتسعمأةهتتق 2/-1] اناا 17/5 ءيكورعأا 1]1- ل41أنءا هله هظزناا

 11-111 طر عا 17/-1؟ مغر ءأ لأ ءاد"هع» ذصككتمادم عام ح رج ءعورعو ةمصم أت عئاتمأ ءمطتنال ع ةلز

 11- 16م ءا 171/45 © -رك عمون ذمكىتماترو عينمدكتسا ممداععتم» هطغعتلط 25" -ع0- 0

 لادا[ عع 47 عت: 0 اسكت: عن 210هأرمتستنعل ظعتع 2101, ميستسعال 18 نس ءاعومتل [ هدمت

 لعمر عصر ةسصم 801 (نمع. 13. 8ءمأم 1398) رممعاستس] ر ةنعامععس طقطعأال ع 89267. 11 هز ةغ

 ءا- اعط مج ةلتر دصعلعامع مطقمأةفاتعتو ةسنعام»ع ييملمسس آم0لو ؟ءاعععب ح 8268. كل ثسكأ

 انني

 ءا-ءدلاطقعقمر ةصلتعتت فقسسستو ة00امع 1كم ممهدغع. 10د ةملتعح يتدعمد مهمعطمعدتت 10

 ءلتلزا. - 89269. كلقتس ءال- رس ءافتسرو ةملنعته ءيدبلممست ]تطعم 1/ءمم80 ع7 - نعمان

 ةمزمة لامس , ةتعام»ع 7-21 ءمسن». ؟10ع ذملعو. ح 8970. 1141 ءعا-طم 0( غطر 051( 8( 3

 م03 6نمصتست. 8 تردعصتسغ 0ع كنه دسلاأ ذماعع ط[ققأممو ء( (همهلز6هدهعتمسو دغ آس

 216051: 1 ءد: - ءلل مز7 (0مد]يع»ةو ةهمصم [ 261 (ذصع. 16. 0ء. 874)] دصمعطسق ع صم
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 دبع نب كمدكم دللا ديع وبأو [.ه] ةنس قونحلا ىنطقرادلا رمع ىب ىلع نسحلا وبا مامالاو

 ةنس قونملا ىجاجولا ليحكم ىب ىسح ىلع وباو [.5] خذس قوتملا ىروباسينلا مكاحكلا هللا

 قوتملا ىئودنلا هللا يع نب ناملس هللا كبع وبا مهنم اضيأ ديف اوبتك تاآرقلا للع هلأ

 نبال ثيدلمل ىف ةيعانتملا للعلا دا“ © لقنيلف فشكلا ق ركذ ه0: ةنس اح اكو ئتوقانلا

 دمكلا علوا ةنس قوتملا قوصلا ناببح نب رباج ىسوم قال نداعملا للع هن“ ىزوجكلا

 مهم ةاكفلا نم ةعامد ةبيق فلا ىكذلا هل كلا يلا هردق نع ءايشالا قاذ ىذلا لل

 وداو [1 اخد ليقو ] 11. يمل قىوتملا ىوكذلا [ ىمرادقيلا ] كويدحاأ ند لايكام ناسيك ىبأ

 وباو كناف نب نوراعو 1 ةنس قوتقملا ىوكنلا برطقيب فورعملا رينتسملا نب كمكم ىلع

 فورعملا ىوكذلا هللا دبع نب دمحم ىسحلا وباو ىنايفصالا هللا كبع ىنب نسح ىلع

 |خم نس ىثونملا ىنزامهلا كيكم نب ركب نامتع ىداو )ل ةنس قوتملا فار ولا نبا

 كد م مدعتا مآ: ظعري (0نم» طل ”هعماببر ةصمم |[ 385 (ذمع. 5. ط' ءطغ 995) ] دصقعتتتك حج

 لات( قهآاعأاعأب ]11ه هته ت:ءل ظعبن كطلعلاماب لق عليم لا ىنطتسةو دصصم |[ 405 (ذمع. 2. كل

 1014) ] مسهءادتتت - لكلتع لل: 1ظ1هدوب: عنب 71ه12مي»ندعل 2ءززارنو ةهصطهف .. ٠ 1201اننهتق.

 8271. 11ع1 ءال- ءلاعتع ةقغر ل00 ةزاماعم هعمل (0هدندصأ 2ءءعمقأ هدتنسو 0ع وستطسق مدهاأعت

 رسل ةعئممعصتصغر 11 401 ل0ه7]ه] 5 ءارسأب» عر كلطله7له] ا( دسصتسحاتعاتك , ةدسصم 4

 (ذهمع. 6. اللوك. 1100) دسمداستكص ب كىلاتناهااتاع ل]تجعا ظعتن ل11هاروتستنعا ع هيستس حاتعاتكو

 ةدصصم ... دصمةانتتق - 41 || مده1: لآ: 8ءو- ءا]يموعتت> 7” هعتناقر وسخ ةصصم 335 (ذهعت

 17. ثكسع. 1140) منعت. طواقم انطعع ذه 2ي7- (هعءاررك !دتتلهأتعو نصلع هسا مدع ئعرعاوه. ح

 8272. 111-51 ظ831-1هغءم ةطنوع ععر ن0 ةتاوأع5 ظصتاحع لع عع دلت هممت و  ةسعأمع

 لاد-ءازونعن. حج 8273. 11ع]1 ءل دس ع ةلتعر ءديتقدوع ظلي صهتتاتسوم هتتعامتنع قلتو الاد« ل577“

 طظعءر» طه« كركر دمصم , .. دمم»ن0. 1هعزرتا زله: آمسع 1آ0عمر ونبأ دع5 نماعمأتج ةانق

 يعوجتا ءام. - 8974. 1141 عل -مقطتر 160516565 عيعدتستت ة6عهعو 46 ونسطاتق دضانلاخ

 ماعم ععدسصتسةاتعمو معتمد عجنسأو دغ 110/هتهت:ءل ]13 ءرو كلاتسعل | 8 ءءالفمة»غ] (ءدسسقأتعادقو

 مماعم اةلزدب 2ءموم» لتعطتك هن دصصمم 320 (نمع. 13. لقص. 932) [ةلعع دغ ةلتت ؟هآانسأ دمضو 9

 (ذمع. 29. ةكسع. 911 )] دسماجتتك - لطتع لآ 110],منوت»ءا ظعتن- ءاد»:موا ءراق» د ةدستم هات ءتكو

 سلوم (0م070) لتعأت5 هغ حمصم 206 (صع. 6, كدص. 8521) ددمتنااتتق ب 11م7: عنو 17ج

 كل لل: 1له؟من: طع لطلمااعأب لو مآراتاق ح قلطتضاارمعوت: ةلعاعستسعا عن قكطلمااوأب

 0رديسسهاتعسكر نلكو طاتء- ءيمعم»مع لتعاسك ءا ةصصم 381 (مع. 20. ل[. 991) د11115[202 ب

 كاع 01/1 ةن تا ظعا» 8 عنب 716ه1موتسعل للمس ةمصحع 248 (ذمع. 7. الآمحأم 862) مدمةاتتتق. تح

 اذاي

_- -_- 

 عا

) 

1 

1 



) 

 ا

 عا

 5 رم
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 ىقوبلا هركذ رخفالا روسلاو ريكالا ملعلا دا ٠ ىنسحلا هللا ءامسا رارسا ىف ىنسالا ملعلا مام

 مامح ىلع نب كمكم نب كمحم هللا كبع ىنا مامالا خيشلل ةءارقلا ىف ءاجتعالا ملع ملثم

 نم خطينتسملا مولعلا ملع ماخم ىواخسلل لبقو [ 5 مس قىودخملا ] مامالا نباب فورعملا

 قوتملا ىطلملا دمحم ىب اجيرس نيحلا ىيز خيشلل مالكلا ملع ىف ماركلا ملع دا ٠ نارقلا

 نب رباج خيشلل خعنصلا ىف نوزخكحملا ملعلا ملالع ليلخلا ملع ىف ليلدلا ملع خلو اندح نس

 ىلع ليتشم ءارجا ىلع كلكم وهو فاكلاو صاوخلا ملع ىف نورخملا ملعلا ما دا ينايح

 روهشلاو مايالا لداضف ىف روهشملا ملعلا مال“ فاكلا ىف نوزخملا ملعلا ها“ باتك ةدامثلت

 ليضف ىف ترفملا ملعلا ما“ [1] ةنس ىقوتملا ظفاخل ةيحد نبا ىلع نب رمع باطخل ىال

 لوصأ 3 ىدهلا ملع مام [أ 5« ادم قوندملا ] ىكملا نالع نب ليكم خيشلل دوسالا رجخلا

 خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ةنس قوتملا ىلكحلا ىسوم نب ديعس مامالا خيشلل نيدلا

 8975. 11 - 11د 181 - كلعدمُشر هءامتسم ةعوتتكأةةقتتسده 0ع دمععوستق همدصتساتا2 101 مانلح

 ءكطجمرحستس. - 8976. 11 - 11م 11- ق]عطوع ىع 81 - 8هز>» ظ1- ةقاعط ة, ل0ءاعهمد

 ررودحتسم ءأ دععدصتسا م1232 عدامساتمستسسست. آمسلمأبع هج 8682. - 8277. 11ص ع1ا-1ط غ1

 ةوعماته عععات لسعاأمم 0ع نتقعد ءيحدصتعمر هسسعام»ع هطعتلعط ءغ طصقس قلع 450011هأ

 1101 متتتت» عل لعن 81 ه]يمتوتسع# 8 هز: ل12 ظططعرجتس »سر ؟دلعو 8انتن- ءفضتت» لتعأم [ءا ةمصم 5

 (نمع. 415. لآدن. 1344 ) سصمعطسم].  فلتت 3ع مم# ةسيعامععرص ءعدع لتعتسال -ح 8278. ط1

 ء1- ه]نكسر هعلعمأاته 00ءاأتمدكاتس ر نتتحع ع (هعومم هرتوتسعس ءعرعاتسال ع 8279. 1اس

 ءز -[عزعقس 216 11م ع1 - اغع] ةسسو 0هءاعتمم ععمعرمدوصست 0ع معاهم طور ةتعو ر ةنعامع هذاعتلعط

 2 عقول تلد 0: هه" ءقزاب 8 ءر» 11ه]ءميستنعا ل11ء7ءامو ةصصم 788 (ذصع. 2. 1” عاد". 1386) ةدطماتاتم»

 10ص اتطسسسم 107 ه7- 0ء77 1. ع. ظكقتعمساتح لسعتف دتدع 0ع ةعاع دسعاضعو ءع0ن011. ل

 8280. 151 - 112 15 11-1 داع طعانصو 0هءاعتمو طعصع عععمملناخ 0ع هلعطوتدتمهم هسدعام» ع هطعتلعل

 لفطو* 8ع هيرو سس 8981. آك1 11ص آك 831-1 ةلعط هكصر ةعلعماته طعمع «ععمصلتتد لع

 لمعوفتمم عتعطتكسا ةععوسقسضتس» عا ه]ءطوجتدتمع.  ؟؟ه]سسصعم 1ص 1هقعلعس1مو 01 ذهطساطست و ل04

 موععصغمو ]نطاطم5 سس ءعءطعملتعع ع 8282. 81- 11ص 81 - 3[ج اعط عاصر :ةععماتك طعصع

 مععمسلتأو لع هلعطوستو. - 8283. 11- 111د» 11-151 عوططاعو 0وءنلتسه .ءءاعط ءضتننق 0ع

 مممكطسس لتععمس ءغ دصععسكتسست» مهعمامسأاتطسم رو ةسعام»ع 1آ1ةلطام لادا[ ]6411 0107“ 13 لف

 4/1: 1ل5» 2:1)1نءر هممم [633 (ذصع. 16. 8عءعمال 1235)] رصم>»اتم. - 8284. ظ1 - [!دص

 آ 3101-1 ءلر 0هءاتسمه ةنمجتلدعتم 0ع ]دمت 0ز5 ماو معهععامصستتمم هسسعام» ع هاطعتلل 1

 ا ءرب للم 21ء8لنغو [ةصصم 1057 (ةمع. 27. كس. 1647) ماتم ]. ح 8283. 1لسس ع1- 560م

 لمعطتمم مءععاهع متمع 0ع مككمعت تتم ععاتوتمهتع , ةسعام»ع ي8طعتلعط ءغ طسفنس 8610 86: ©

 116/ءء, ممم ... دممااطتم.  ةنطعع ذاه ةصعامتغا: آطكردتك 18)عمور رمدسصلهضتست مدستسم عاعبوا أ
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 عبارلا هيف ليق ام ثلاتلا ناميالا ىف ىناتلا ةينادحولا تابتا ىف لوالا لوصف ةتس ىلع وهو

 ىدهلا ملع ملك  ةقرفتم لكاسم ىف سداسلا ةفالخلا تابثا ف" سماخلا هتفرعمب فلعتي ام

 دمحا سابعلا نأ ىيدلا ىقن خيشلل ىتسحكلا هللا ءامسأ كولس ىنعم مهف ىف ءادنمالا راوسأاو

 نع ليس هباقلصأ ضعب نأ هيف ركذ [رصنتخم وقو 17,] ةنس ىوتملا ىنوبلا ىشرقلا ىلع نبا

 5 ءادتئمالا راوسأو ىدهلا ملع ماحب خلا ةقيفود ندح ىلع هللا ةهلوأ بتكذ مظعالا مسالا

 جاحكلا نبال ىنمزلأ ءانبأ ءامثأ 3 ناعلا مالح خدم قوتملا ىدر ورهسلا ىنيدلا باهش خبشلل

 نا ةخنس قوتملا لليدكام نب لايكام

 تيدكلا مولع ةفرعم مآ

 ىروباسينلا ظفاحلا هللا دبع نب دمحم هللا ديع وبا مكاكلا هل ىكصت نم لواف

 10 خلمتشم ءازجا خسوماخ وهو خلا ةردقلاو ناسحالاو ل ىذ هلل كيل هلوأ [7.5 نس قونملا ]

 زم ةعرع ةعءءاتقصعم لتحتكاتك ءقأر نتتممتس مصتسف 0ع دستامأع آلعز ةاهطتلتعساه ةدعتغر ةععتسلاف

 0ع 8لع ذص آ2بتسرو (ء05 لع ؟هجتته لتعاتمه 0ع ءد معم]ونتفو نتقتأح 0ع ةئقو 018 ءّرانق

 ىمعمت6خمصعتتط ةمععامصغ  ونتتصاح لع 1طكطقلت جنب ةاهطتات عصلم , ةعدعاه لع نتقهعقاتمصتطانق

 لزنوروزع. - ه286. [1سص ءا- طم لذ رىع حدنؤع ع1 -1طغ10 8و 0هءاهتسو 2ءعامع لدغ عا

 حرعدصم معمم لدعطتق لع ةماعا]: ععصلم ععصقتت دتكاتع عوز (هلتق همدستمتست آ10)ع1 مدنا عط702انو

 هسعام» ع هطعتلعط 1هع]ق- ءل- 01: لآ: 1هطاناع كاتضعل لق ءرن لل: (©ه»ءوآرت ظولسفو ةصصم [(0

 (لسع. 18. 0عء6. 1232)] دصمعاتم. | (نهيصمءصلتسسم ]رو تطأ صمهتنهغر هع مط ددتعم ن6ملهن

 و ةزمععرنم 0ع ممرصتمع ]عز ددهدتسسم 1ه(ع220عدطتتلل ءقوعو ءقلطلتتع 05 ءدتتقسمتل 51051855.

 ©0ىبق هيا زكامن طهسلم 10ةنص مرنم معهعقأوساتم ةنتحتللا ءاعم. - 8287. 11ص ءعادطم 082

 ةدعقع عل - 1طغ140 8و معلمه 2ءعامع رملهع عغ جهععومو عمات 0معطتقر جةبنعام»ع هطعتلعط

 ك1 ءاراط - ءل - لأ ىه]يم»ميمع»02, ةسصم ... دممماننم. ح 8288. 11 -قةلعم آة1 ةمطق ءطصخ

 ءل-ع عرس عسر معمصتصعتمألم 0ع طتمغعمستم دعوسملتسس و هتتعام»ع 18 - ©7]) 110/0126 0 13 ءا

 1710ه]ءمتوت» عل, ةصصم 774 (ذصع. 3. لدلع 1372) دمتم.

 8289. 01ه *ع1ز[ععغ ه]ننس ءا-ط جل طب (نهعمتغام 00 عءاهتط ةكاتتلت

 معن مل 1

 طعتستسك نأ 5ع 20 ءدحص ةعترام ةدعامملمس جلقاضمعتاب دنع 18/-11 لع: لان لطلاام]

 10 711هأرميست»:ءل الثعءرن لطلعلامأ 111- 11/لااج 71/1 - 11ص نطلب ةر [دصصم 405 (ذمع. 2. كملي 1314)

 ردمعامتم |, تزانق اذطعع زاه دمعلمتأ: آمسع آكلعم !ذطعملتر طعمع#ءعمر مماعمأت ءاع. (0اسوتنع
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 اًعون نيتسو ةسمخ ثيدحلا عاونا نم ركذف حالصلا نبا كلذ ىف هعيت اعون نيسمخ ىلع

 حالصلا نباب فورعملا نمحرلا كيع نب نامثع ورمع ىنال باتك تيدحكلا مولع 5.

 ىف ىسابنالا ىيدلا ناعرب خيشلا لاق 10“ ةنس قوت ىفشمدلا ىفاشلا ظفاحكلا ىروزرهشلا

 ةسمخ قى كلذ رصحو هيف فينصت ىسحا اذه هباتك نأ حالصلا نبأ مولع نم حايغلا اذش

 ضرتعا نم :مهنمو هصتخا نم مهنم نامزلا اذه ىلا هنامز ىف ءاملعلا ىنتعا دقو اعون نيتتسو 5

 نيدلا نيز ظفاحلا مالكو هصنب فنصملا مالك هباتك ىف روكذملا نيدلا ناعرب عمجف هيلع

 ةعامج نبا كيحا نب وحكم نب دمحم نيدلا رع سرشو نيشلا ىف رم امك ةريغو ىقارعلا

 هاهو [11] ةنس قوتملا ىووذلا فرش ند ىبيحي ءابوكز وبدأ مامالا هررصخخأو مأؤ خنس قوتملا

 رمع نب ليعمسأ !دفلا وبا ىنيدلا دامع اضيا هرصتخاو بيرقتلاب هامسو هرصتخا مث داشرالاب

 نيدلا ردب ةاضقلا ىضاق هفلا رصتخمو [72] ذةنس ىنوتملا ريتك نباب فورعملا ىنشرقلا 0

 ا

0 

 باهش همظنو .٠ ةنس قوتملا ىنيدراملا نامتع نب ىلع نيدلا ءالع هةرصنتخاو ةعامج نبا

 ةدصغ ؟ةقععملت, نست نتتموتمعتسأد ععصماو ىسصرتءعط ءصلسمأ. زنق ؟عقاتوتت5 1571-7

 امكاتاكأ ذكدر نأ ةعدمعأتمأو ناتتسوتتع 00ءاعتمممق 01 عمذدمك "عت 2010م هج12ع 7عععطدق ء7عأم

 8290. 1]0نرد ءآ]- طج 01 غطر 0معءا1ضلمسدع معز (؟ج011هصمتهعو ةتتعأم"ع 481: ك1“

 01111: 8 6نن لك80-ء7-”ه]ددمعت» كامآ" ءس»# ظطقطتتم 102 ندعداعافر داعم 181: - ءوم1ن] لتعأم

 أ دممم 643 (زمع. 29. ا[آدن. 1245 ) مما10. ةهاطمهتلعاط 207غ - عا - 1: 1طن ذه اذطتم

 5/0: 67 -ز/ 0/1 اع]ب 772 0117» لظطد:- ءقعم147: 1طنتع اتطعع , ةصوتتخر مهععامماتفذأتلاتك ءقأ 0ع

 طحع معو ةعودس عمانتل وت1ع (هاكتسل ةعدعدعأتمام نتسواتع 0هءامتمتم مرسم ءطعملت.  ظاطدععم لع

 لمعأت جنعامرتمس غةدممتع هقوتتع 20 طفصع جعاومكعرد رم هم (ممعاحسلم بتعحت» ممكدتعضتسأ“. كلا

 كتص ذم ءمزغمرسعم ءمعععضتمسارو دلتأ ةسصماتعممتكاتسأ. 1801م: - ءل - ل7 دمم00 1220ةنه لمه

 ازطرم هدم ندحع جتعام» مهماد1 628غ 1مدلق ءزده ؟ةعطتقو ءأ نسمع 1قطأم 7 ءق-عل-اأ7: 1ع

 ةلتتوسع ةامكادععهمغر ءممز همحتغو نغ لوتس ةسمر2 ذم ]خ(ءنه كوي 0للءاستت عقال لهن - ه0 -

 1101م7: 1 هد» ل1101 هتتات»: عل عرب لج ءا 1ظ57: لعدم دمصم 819 (ذهمع. 1. للهم. 1416)

 زممز6انتتق و 0101عمامتتاتتل ذه تت ه5عضررذزا. آسقت» قكانن 7010176 7”هآلزر6© 13 عز: ال7 ءز"ءرك

 زال ءمءم#ر ةصصم [676 (ذمع. 4. لكسص٠ 1277 ) ] دطمتلتقر ءانلال د عرتغمدطع» ©06عأأر انقل

 20/- 1"ء1/440 ذمهيتودتأ زاعمصسصسوتتع ص طععولسك همصاعدجتاو مغ طقصع ءيتغمردعم الو

 20/- 1ع ذمعتعمتعتا. 1 لعد ةعععصحصأ 1240- هل - لأ:  لط18]/ءلا 1عسهأ7] 13: 067“

 (0م"ءءانغخر ؟دآعم 1257: 16ءا]رأ» لتعاطمم ء ةصصم [ 774 (ذمع. 3. كمل. 1372) ] ممرندتق

 © ةلطخ ك - ملطخقأ 8ءل»-عل-لأ: 1ار»» 3 سام س 41م-ع0-0: ه7: 8عد» 01ج 11020011

 دمصم 750 (أمع. 22. ة1هع6. 1349) دممعطسسق. ال[ءاملعع هععط عاج مسدس «ع00103غ (0ةقطخ 87764 7-

32 57 
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 خيشلل تكن لالا ىلعو 11 ةنس قوتملا ىيوخلا ىضاقلا ليلخ نبا دعا نب دمحم نيدلا

 ظفاحلا مامالا تكنو 71 ةنس قوئملا ىشكرؤلا هللا دبع [نب رداهب] نب ديحم نيدلا ردب

 ل ىذلا دلل كيكحلا هلوأ ل خذ قوتملا ] ىنالقسعلا رح ئبأ ىلع ند لكيدأ نيدلا باهت

 ىتلا دئاوفلا ىقارعلا ىضويش ىلع تثحكب دق تنكو لاق ميلا هندازخ قافنالا. ةرثك عم كفني

 5 ةتكنلا بأ تعفو اذأو هدعبو كلذ ءانثأ قى تننكو حالبصلا نبأ خيشلا 0 ىلع اهعوج

 منافغأ 6 لصالا شماه ىلع تقلع اهبر فيعضلاو ىوقلا نضارغعالاو :بيعكلا ةرداخلاو ةخيبرغلا

 نبال لوألا 8 اماو ص امأ ل ََك لوأ ىلع تدهشرذ تعمظف هب فقيلي ام مضو عمجلا تيأرق

 لاق حالصلا نبا ىلع تككنلا ليمكتب حاصفالاب اهامس هتقسارك بتك مث ىقارعلل ىناثلاو حالصلا

 عمج ءالمالا لاح ىف هبتكف ءالمأ هباتك ىلمأ حالصلا نبأ نأ ليق ةيفلا حرش ةيشاح ى ىجاقبلا

 10 ىغاوي اًييترت ىسحا هل عقو ام ريغ نأ هل رهظ اذا راصو هسفن ىق'ام ىع ابترم عقي ملخ مج

 بيترت ريغ ولف اهضعب باغ امبرو اهريغي الف اهباكتا بولق ظفحيو حسنلا نم بنتك ام

 ه0 - ل1: 11ه]ءمرربت» ءل 1 هدو لك آت»ءل الطنن 1614717 لك, ممديرب ]نو ةصصع 693 (ذمع. 3. آل وع. 1293)

 رتمعاسسم ور ءأغ ه0 10 هلمم(وعتممعم ةيطاتلتمعع5د معصم هدسعضتسأ تاطعتلعط 2607-60-04: 1110/0111

 آد: 8 ءابايلت» 8 رن 40071هآ 2ء”1عع]افو دسم 749 (ذمع. 1. كرد. 1348) دممداطدتتقكو ءأ سقت

 [1ةظلع ىذا ءاراط - هل- ل1: ف]رسعل وبن للغ ظن: 1ظهرر» ملعءمل اقر [حصصم 852 (ةصع. 7. الآقتأع

 1448) دصمتنطتسق ]و كتزانق ]انطع زو دمعامتغ: ةطمسق 10عمو هتزانهص اطغفدتتكتتو همه هظقاقصأع

 مودع عز هددت ء1]0هعمرستست تءقرته رو دميتصتسلع ءعطقتتستنطاتع ءأع. ًطاموتتتكأ؟ءتتقهتت و 1طيمخنلأو

 عا مسمعدأزلع هطعتلعطم 2ع ذم دلصم هك مدعم تتتلعذو وتنحك طنع ه4 انطسس ةطعتلعطن 27:-ءادهلغ

 م11 ءوععدت  ءعغ ددعلته رص نع ؟ءجقدطدتو تكتنط 681 ذم ج0م2160(0معم عوجتوم ءأ 0ط5ع2؟ده6معق

 ةزممتم] هموم عغ هدعوستمزامه عم تمص لسطتع ععدكتد ةهغ (عدتنتح ةصعل0عضعتسو 0113 1م

 رسمتعتمت ةعءاطعأمأ هلقعستمعتر ةماععلمس هعواعدجت. 40 ةطعمام هدسصتم ةذلله ءفالتووعع ءأ
 نمع ءمدصستم0ه ودوم هلززععمع داملمت. .(ه]1عوعن ذعتطتعو ها ج0 طمئاتس  ةنصواتلةكاتتن
 سمعمنتمدستس دمام ةزئعاسس 840, ل000 4272 طماقكأألر عضتمةناننل مدام 8614-107 705[ ع5لان
 106 ةذومتلعدك. "اكد ]نطعاطسس ماسعسس ماهعملحسحس همست هنت 27/- ةرذغلا ط6 1 لتأأ
 711/-170161 ه1 181:-67عملا]ب ةمكتمامبس. 86ءعمم ذص عامدمتم ه0 ءمصتسعساةعتسس ذه 47/6 هلط :
 1ن6:-67:07/يو دتغو ]ذطتختحس ةتصع هللطم ةعتربأل هربع لتعاحصلم يدسرتمةيتمدع لتعم .(نوصلععأأا

 جتععتت ةعكتطعملم لمص لتعاوطدع ماسسصعم جتسراتسس و ننقل معتن هع ةمدتتس نم10عدد دطتصتللع

 10 لزورجموزالتمصع زسدكاأح هرممكتتت ءرهأ.  (ننص جتبتعتس هعيضاتم»» 1ةعطتق عققعاو لتقممهل ان مصعتط

 ىعاععمسس ]نطءعمركمس مرهعمامصاتم عم ءىدع ذللهي يحس عنف اتطتم لعلتدةعغر ةدعسمأاف عع
 وتورم ءرمأ أ نتحع ءةددتتتم ممدوعققمتعم دهمعيسمت لمع رسهم لمحت مصتر ءمصق عا وطدكو هنأ عه دستسالا
 ردكم عع مغ زمام ءةهدععصماطسمس» هاتوسم0ل حطلتضتست ءتنمكر أ هن ل1 ةممهتغ همت كلل
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 ىكيعس نب ديا نيدلا ءاهب مامالا ةرصتخاو ىهتنا اهلاح لوا ىلع اهكرتف خسنلا فلاخت دريغ

 ةيلكلا نونغلا ىف ىدادغبلا ريزعلا دبع تاكربلا وبا ىضاقلا لاق ىعاقبلا هركذ ىسلدنالا

 هب غلب اهنم عون ومو فيعضلا نأ ىتح ةمدالا اهنم بنطا دقو ةريثك ثيدحلا مولع عاوناو
 مامالا خيشلا حرشو هريغب كنظ امف انذحاو هلا امسف' نيشسمخ ةميسقتا ف نايح" نب متاح وبا

 مهلا ىذلا هلل محلا هلوا [.14 ةنس ىقوتملا ] ىقارعلا نيسكلا نب ميحرلا دبع لضف وبا

 ناف لاق حالصلا نبا باتك نم فلغاو فلطا امل حاضيالاو دييقتلا هامس حلا مهبا ام حاصيالا

 كئاوفلا ررغ هيف عمج ثيدحلا مولع باتك حالطصا ةفرعم ىق ثيدحلا لعا فتص ام نسحا

 نأ تدراف هيبنتو كبيقن ىلا جانت رخآ ىكامأو هيف فلوخ سلق عضوم ريغ هيف نأ الا ىعداف

 خيشلا ناك دقو هيلع دروأ ام داريا ىلع ادرو مصتو هقلغم جتفتو هقلطم كيقت انكن هيلع عمجا

 هيصتخا دق اضيأو حالصلا نبأ حالصا هامس هيلع هعمج ءىت ىلع ىنفقوا ناطلس نيحلا ءالع

 يععرصرات دصسكمعدعغعو ععصواو ذملع لتس وععمد م200115ةعضار ءأ طوصع هذ ءددتكؤحملل 110
 هودحتتمس همه لت انوصعتم مءانصتتا. 11دعع ]1 وي - "همام 8ءءافر آسفس 8 ءان0-ءل-ل411 4

 مجرب ظه10 را0 عون ةمعءعطعاجرسسم قمماسحتا. (ةلطن كقداةء» عنا كطا-ءا-هعان
 ذو 177 - ]هديتنا 177 - 1ءاارءا : 18معءاتممتسمو ةصوتتغر معأ اتهلئنمصمتتمع جعل ررتات]2([1 كاتطأو
 ه4( ركع 1صحتست معماتحتسو هو مميهععتأت ددمغر دغ 2046 ملئ 6هدعق ةدط] ءقاقع 10
 جلصت ع ععصغعو نحمل ععصتق عمدتتت عقار 0ع وسم للان 184111 136001 11(: غجدح 11
 بوطو ؟ءعلغم دع ذلطسل ذم ندتسوسدعتماو دجهاعم ل151062عا. طم نصتتتت ععصاتق نوع زدد» 0ع
 ينوتك همتممتضم#  هطعتلعط ها آسف قكقتن ل هعلارآ ق4آط0- ا” ءارأت» 1[ عري - ء]رموعقن» 11" عاجاو
 [ممصم 806 (ذمع. 21. كتل. 1403) دصمعاطتسق]ر ةدرصتس ءماقتتانتل ل حجععا ءاجرتتلل 002020 ا016و
 نمت زأه زمعترتا: 1ردسم 182عومو ونت كمت مءلنص مطاقصتمسا ءدعر 051105 زمعرز عمك ءاعمو
 أن 77- 1ءهررأ0 دمع 101-171 4] ةنسأ هل]فعم دمع هو]رآنعم دفنا ]214 ]اردن - ءاوم/اأب ةصق عا اتع
 ين 0© مالسسسسر ةسوستغو نسم4 دتعت معا 201 6هصهتتأمع عمدت 0ع قعمتاتممع 01 ءاتمصتتتل
 زد هه رع (صتسم10عزءمعحدسس ةعمتمدعضتسكاو !خطعع 67- 7هع1]01/1: مماتمعأو ةتنطأ 2401
 دلمماوعنممعم مععنمدتددزسمم هم]1عول6  (نعاعر مصغعصلتغو ذه طمع ]انطعم مسلاتك عقأ
 1ميتكو 0ع وسم ءوداعمرو ومتو ءدفاتاتغو ةلتل 1ع مععم مءداستعامصع ءأ جااعمأو ه0
 يعم. 1أدوتتع ه0 كس ج0مماهعخممعق ةسطأتاوم ىمالتوعمع ةاقاتتب علنقع جطقماسأو معقاتنام-
 عوععمغ عا هععاسمود ةرعمععمغ عا هلتكسست 20 د مم عععملح هطقاسسعععمأر عطتقع قصاقف ت7

 مم1عمعمله عةدعمأن6 هطعتاط 4/4 - هل - لل: ال7147 ةصتتتتتللا 11 ج0 ممصصتتا![ده ج020- 0
 (ماممعه وسمك ه0 ا]تئطختس ى1]4ءعععمغ جدلطععاتغر وسقق 15/4 11: - ؟لوماكغ] ذمكعتتمكتأع
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 ضرتعا ةغيصب هتركذ جدت ريغ ديلع ضارتعالا ناك ثيحف هنم عضاوم ىف هوبقعتو ةعامج

 غرفو لوقلاب هيكذف خلا حالصلا نبا باتك نم فلغاو فلطا امل حاضيالاو دييقتلا هتيمسو

 باتك لواو رجح نبا لاق ١11 ظنس ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو ىداكحلا دحالا مود هضويبت نم

 ةدرفم تافنصم هليق جوي ناك ناو ىظلا بلاغ ىف لضافلا ثدحلا باتك ثيدحلا مولع ىف

 ا ىدضصت' نم لزوار بف انكدرد رد هنامز ىف كلذ ىف عمج ام عمجا اذه نكل هنونف نم ءايشأ

 ابو نيباتك للمعف بيطخلا ءاج مث اًجرضتسم ميعن وبا هيلع لمعو هللا دبع وبا مكاحلا هل

 ةرخافلا مولعلا م1  ةياورلا نيناوق ةفرعم ىف ةيافكلاو عماسلا بادآو ىوارلا الخال عماجلا

 وخو [ىكا_ 00 قوتدملا ىرداوجلا ] ىلاعتلا ك.كمكام ند نوحرلا دبع ةرخالا رود 3 رظنفلا 0

 ناوقلا مولع هلا" 2 نيلا مكادلا ءاقبلاب درفتملا هلل دمحلا هلوا ىطرقلل ةركذتلاك مضص كجم

 10 ىف ةدبيصق خي اعلا مز ١ مل خنس قوتملا ىنيقلبلا .رمع ؛.د ...هحلا .تيع ءرديدلا لالكل
 وم _ : تري 00-1400 ها

 طممعغءعععجد دصتتلا ةلئتأ عسصص دس ءرتغمصعم ءمءعععضسسأار عءغ تذص رناسسصطنق 10م ةسعامن ع

 سمس عممضتسأغو ءا نطل مععمءعدمت لسمطتغوأم حجللقأو ءةعدغر هماقتس لن ع طحصم لسطت(ةاتمصتق

 دلامتحع هللننهم انطسسوسع لآ- 1 عرفا مع 111- 1لك] 1 1س هلآةعع مع هولرآا عم دهقن ]14

 ل1: - ءلمه7م] ةمكعت مكثت. "1" ءادع ؟ءرتطو حتتاعتل (هطاتتللل 3 30] عءلكو ونسهع ءجيات ءةطوصغتتو

 ع( هتغلحسس انطعأا عدت ماتمسعس لتع ةعملتق ءموسع دسم عا دل ءءمتسم دهمعصقتق 121123:لعأغ

 ةهصصخ 796 (ذمع. 6. المر. 1393) دطوومارتا. قاسي ظهير“: طستتعر ةصوتنتكو ][ئتطععو وسن لع معن

 ملت مدهسمع لمءان0تمتم ءمسصمموتكسك يار مغ ءعماتمدتسع دستطتل همتهمتت >10عم», ذآ1ع ءةقاو

 ودعم (ههلن6ممممتتسع 11غ طعمع دصععتمتع ءلتلتغ 81 معرنم ةصغع نس ةعضصأو صك ةدتاتشأانتاو

 د ننمع ةتسوسلفف ل0ءاعتسحستس ممهاعد اهمعاعمغو 1116 ءعاع اتطعمع ةسواتعمتسدك ءناو ونت هم

 (عصممعع ءم]لتوعطدطتتس "اكس معربم ماسععم ءدماتغعضتسأا طمع دعو عمطتست دهعاقسأ عقر ءأ

 مكصتسك نأ معرس ةعوضعمداتق ءقأ 11/- طلق قلاع 460ه1]7هل ؟ظدتغر ءغ طسزدق ةعتصاسص

 رامون داو امهعامكتغو مغ ةصاعج ةسعمومتاو ءاتعععع. 1 طدنع 161-277,« هيعععمم تاو نحت لم

 هردعرتج ءمدتم0ةانتاو 0160112 مدتاتق 77/- لفت: 2* 78 ه7//ع ©آ - "نمت همع هلؤط ءآ- دنع” ر ءغ

 ممداعتسم 207 - 116/0 ءأ لأ 12ه" ةركعأ هممماتال)# ءآ- "ةمكيرعا ةصكىت اسس قام -ح 8291. 1:1-

 0131م 1-81" ةلع ط1 عا كأ عاد مدام [1 هرستع عآ- جلاعط1 : ءغر 0هءضتمقع مععاتمدقع لع

 1صلمعدانمصع معضم ه0 دلاعجتس دتامتس ةمععامصساتسست و جتعام»ع قلط0- 7 -”ه]ز»01 8 رد

 210/1 هتنتنعأ 1لطعالنا [ لععمم#, دمصم 876 (ذمع. 20. لمص. 1471) صمم ]. -؟7هاسسمعم

 ةسراسمب ]تطرتو 1 ءلمإف»ءا حج (00"الغ ىدسمحموتغم ةتئصتلعو وسما ذاه ةمعرتا) آكدسك 18م

 ةدعاععمتادلع مععمءاسم ةزمعانلدعك عامي 8292. 0 1س 151- 0هعخصر هءاعتسمع (هموصتو

 10 هحتعامانع لءآم(1 - هل - لأ: لان - ءآ-”ه]رزرنمتا 13 ءزن »م 801ءائعنبفخر ةمصم 834 (ذهع. 6. لكحصت

 1421) رممرانم. - 8293. 41-11 رج أع عار (05406 ةط ل6 ىدسموتام 0ع ةعراعس ©هدنهست
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 ىو ىرقملا ىرذعلا مضاقلا نب دمحم نب نامتع نب ىلع ءاقبلا قال ةيورملا عبسلا تاآرقلا

 اهلوا ةيمال ةديصق

 ءالعلاو زعلاو هللا اي نيحلا كل

 فرش هلل ىمكلا هلوا ةيضرملا ىلامالا هامسو ارصتخم اًحرش مهل اهحرشف ةعامج هيلع اعأرق

 نيدلا سمشل ةقيقرلا لداسملا ىف ةقيلع م د. ةنس بجر ىف هنع غوف خلا هنيد ملعب

 مالسالا ةدمع ةمجرت ىف مالسالا كامع مل د0 ةنس ىقوتملا ىدرمزلا ىيرلا دبع نب دمحم

 ققوتملا] ىرصملا ىوانملا دمحم فورلا دبع خيشلل رصتخم ةغالبلا دامع ه5 اًبيرق ىتأي

 تاراعتسالاو ةقئافلا لاثمالا نم المج نمضتي باتك وهو خلا ىفكو هلل محلا هلوا [1.1 ةنس

 هيف رصتخاو ةلازجلاو ةغالبلاب مهل دوهشملا نيدّلوملا .نم لوالا ردصلا اهلمعتسا ىتلا ةقأرلا

 [لمحا ام ضعب هيلا فاضاو] هنذح ورضي ال ام طقساو فوركلا ىلع هبترو بولقلا تارمت

 رعاشلا] ىزاريشلا ىفرعل اَتيب نيتسو ةنس ىف ةينيش ةيساف ةدليصق رعاوجلا نامع هلا

 معمعمس 10 متطسعك مدل ةهصع م؟همهعهاتم, ةتعام»ع كات 16 عع ه7: عن 0!]رتجكت» 8ع: الله ]نهتتة ل

 18 ءري- لعامدق] 00م" (نهددما طععام»ع.  (معأ0© هدا تس ةطرات» 0ععتلمءعمكر دمع اكه اصعامتأ:

 آدستق 'لةطأر 6٠ه 12ءتقر ءغ عامرتو ءاغ رسمت أه.

 كسعامرع مرمعمتلع ءدحص رماسعع5و 1ععععتمغو ءغاتص طمرضتسس ةعمععصس ذللع .ءموصست عماقتاستات

 طمع مععص ءمسممددتأ 71/ - 4/78 1771- 71ه0/] نع آمكعصتماسسم , عنأ ااه ةمعامأأ: طردته آكلعءمور

 وسأ ةكعمأتمه ءاتوزممتق ةسمع همطز]ت(هغ ءاع.  قطعماحتغ كد ددعمعع عز عط ةمصت 710 (ةصع. 5

 31. ةذآكدن. 1310). - 8994. [81- 411عدغ 11 ءادد:» عةةذن1]1 ع]- 3 ءلعأ ءقغر ةاتلل ال3 0

 ملحم 0ع نتهعف أت مصتطتخ ةععسشتم ور هتعام»ع هن عرتى-ع0- 011: 1101 هننت» عا 13 ءزن كه آ0-عا-:" ه]رترن

 2,م»002"07, ةصصم 777 (ذمع. 2. لسص٠ 1375) مرمعاتم. - 8995. آسق4 ءآ1- 1ةلةدسو

 ياسصمم 803. 1ماععمعءاوم اذطعأ 0720ءا ء2:1-7م», 0ع نم مممدع 01 ئعطتتتب - 8996. آدم غ4

 ع] - طعا ةعطقخغرم ءماسسمم ءاموتعسأتقهعو جتعام»ع ةطعتلعاط 67-480 -”همرك 110 ]هتا 4

 لاو مم# 81, [ممصم 1031 (ذمع. 6. المج. 1621) دم اتم]. (نهدتمعملتسس , نتم0 أم

 دمرت: آطدسف 1آ)عم هغ هس عزا ءاع. 1 طنع ائطعع ءممتمتس ءمصغمعأ م1705: ععطأمةاننل 713650828 -

 قكوتسمسستس عغ معامجطمءعدضتس دصتعمطتاتسس , ونستطتق 1ماعع عععماتم »عج 500-101“ 10/]-خمنمعأ

 تكاتك ءقغو ونسمرعنت» ءاموتعمأتلو ءا ءةءعععا] عمالج (ءداتسمستت5 هيأ ىقصلتسممأام. آه طعععتق

 ةعتمطسسم 1 ءرردم»م4 ءا- م75 زطخ ءمهاعدحتغم ءغ اذطعدصس جلمطقطءغتعع زغه 0تكممعدتغو نغ 3

 ءزاوععمعغر نسمع ةدلعو مع (ه]]1 ممهدعمعرو | ع همصصتتلاو نسمع هروتقود ةعقصأ 200ة»عغ ].

 8297. ةلسسفمس ءآدز عع ةطتسعر دلطست دلوع 103:52:1(ةقئاتلات. 001406 مععدأعم ذص 5/7

 لعوزمعمو عغ ةعدمعتمأوم دعدع ؟عردتق همرصم] ءءاعمقر ةسعامر»ع 07 811م [ وعام |ةتلقأم
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 ىلا بستنتملا بويا ىب نمحم هللا ليضفل .راوبالا ةحمع ملا» [فلالا دعب قوتملا روهشملا

 دم نب كحا نب هللا دبع دمت ىنا مامالا ييشلل عورفلا ىف ماكحالا ةحمع م5 وجام

 ديل هلوا سمخلا تادابعلا ىف رصتخم ومو [1.] ةنس قوتملا ىسدقملا ىلينحلا خمادق ىبأ

 لئاسملا ىف رابخالاو تاياورلا نم ةعومجملا رايخالا ةدمع هلو نلا هقحتسمو ىمحلا لعا هلل

 5 رايخالا ةدمع لداسم تجرداو لاق ةيفوصلا ىواتف هباتك ىف هركذ امك فوصتلا لها اهلعفي ىتلا

 خيشلا ىيدلا ىقتت مانالا ديس نع ماكحالا ةدمع ما“.. باتكلا كلذ ركهي اليك اهضعب الأ

 ىلينلاإ ىسدقملا [ىليعاملإلا رورس نب ىلع ىب دحاولا دبع نب ىنغلا يع دمكم ىنأ مامالا

 لاق خلا هلمكاو دمحلا متا هلل دمحلا هلوا هريظن رع تادلجم ثلث ىف [4.. ةنس قوتملا

 ءامسا هلو الامجل تيدحلا :ةاور ىم ركذا' نمي. ةفيرغتلا ا[ ماسقا سمح ىا كلكلا تدحت

 10 نم هيف عقو ام نايب  هثيداحا ىف » ةّدعلا هتيهس باتكب اذه تدرفا لاق كلج“ ىف اهلاجر

 ممقغ ةمصتتس» 1000 (زصع. 9. 0ع. 1591) دصم»طتم]. - 8998. 0ط20ع+ ءال- حطءةعو

 راسسعم طمسصتمسم مامدخنس , جتتعام» ع 10/161141: 1101 هبل  ظوتن ابرز ناب ,  نتتت عءاطتتق

 ةيستم 20 ة[دعمد عءاورمأ. ح 8299. 0 مدل عغ عا - حطلع دحر ملت عل 3611101[8:ا011 1111010

 لع مدعانطسم ندعم لععتحهاتمر دسعام» أ يطعتلعا ءغ آسفس قكقدر /]10] متةتنعلا كاملا هلأ طق ءرا كرا

 اق عين 110]رمتنت»ءل ل عت» (نم0لةتدع 1710ءم0للءعدغ آكآحمطدلتكحو هصمم [620 (ةصمع. 4. 1"عطع 1223)]

 رسمتخطتم.  (نمرسرم عماتستص لع نستسوتع ءععرتم هتقتنانت هطقعج وكت مسعر نت00 15 ةصعترتا : طمتتك

 لدعمو ون ]دلع لتعصسعس هنأ ةحسوتتع 10ةععاتع ءاع. [1لعد 07061 67 - هأنآا 6-1

 1181: 6ه1- "6مم مع ءهآ- هةر طاب ى دمك تس خطط 11م2 ه7 - بيرك عا ىستس عدتم»جغر 0ع عتقع- ا

 عملمصتطسع ء«لتلتغو ونتمم (طعمدمطت معمجودسعنتمسأ. 1مكعست , ةمواتغر ننهعقاتمسعم ]نط 6#

 41-67: مرمر, ءةعععراج عدحتست مهعاعو مع طنع اتطعع مامصع عءاتصسوسعس عبدا. ح 8300. 020+

 ءل- جعط]ع ةرصرو ءماسعس ةامطتغ01111 206051(دأع 0لمدصتستأ طمصسصتستتتلل 01[5311:ا11131و 3101

 عطعتلعط هك طقس 1 هعانق- هل- لأ: قللت 11هأءمستسعا لآادءآ- عارمتا# 8ع: كلف ء- :ممارقا

 186: م16 18 6ءدن هم» | ل وممقلن] 710عمللعءعم [ظكلدمسطدلتاحو همصم 600 (ةصع. 10. 8عمأم 1203)

 ردم مم. "عند ؟هاسمتسمو وينطق ةنسنتلتق انطعم ءتجع ةمعوعدتعسلاتك ءقان 1طمعاجتغ ااه: طلقت

 رروو ]حساسات معضل ععالكسلسو ءهغ هطقم] تاتموزسو ءاع.  (هرسرتععطعسللو ةصقاتتاو 1162

 نستمسواتع مهمات طلتعو نسحتنانت» مدس 0عقعع م( مصعتاتل كقصاتسعأ ءمرانتت ع]دذ مدت و نن1 203-

 ةمصعم ةسسسصمأتل يرستصعسمتحصأ. 10لعجد صقمرصتسم طقضتس ءاوكمتنتتس ةلمعص]ةعت ]ط6

 10 معععموعأر هغ: "8ءةمممعماتسسو 1موتتتأو طقعع (اممعامكأذ ام اتطعو 27 - 000ءا/ 1مقعتتمأام ل

 ةععدص0ع ءزاتكق (مهلز(زوصعه ب (هرتله ةه>ممدزامصعتتل 10 ءمصنتت عئم310532, وتت1 1طق
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 نب كيحم هللا تبع وبا هةحرشو طبنتسي ام ضعب ىلا ةراشالا ٠ هظفل طبض ىف * . تامهملا

 رابإل هلل دمحلا هلوا تادلجم سمخ ىف م ةنس قوتملا ىلاملا قاسملتلا قوزرم نب دمحا

 ىراخضبلا نامامالا هيلع ففنأ امم ماكحالا ثيداحا ىف ةلمج راصنتخا ضعبلا ىلمس لاق يلا

 راطع نبداو دكيعلا فيقد مالك نبب هيف عمج ىنالقسعلا ربح نبأ ظفاحلا لاق] هتيجاف ملسمو

 هامس م. ةنس قوتملا ىفاشلا نقلملا نبا ىلع نب رمع نيدلا برس هحرشو [معريغو ىاهكافلاو

 ىداباز ورمغلا بوقعي نب دكمكم نيدلا كم رهاط وباو هتافنصم نسحا نم وهو مالعالاب

 ديسلا هحرشو مآ“ ةنس قوتملا نادلج#“ ماكحالا ةدمع حرش ىف ماكحلا ةّدع هامسو ىنزاريشلا

 ةنس قوتملا ىولعلا ءافولا نأ نبا نيسح نب دمحم نب باهولا كيع رصن وبا ىيدلا ع

 ةدع هاهس خلا مالسالا رونب انراصبأ رون ىذلا هلل دمأل هلوا تالاقم تس هلوا ىق دروا [سد]

 ىروكسرافلا ىلاعلا وبا نيدلا نيز خيشلا فلخ نب ىلع نب نجرلا دبع هحرشو ماكل

 قوتو 00 ةئس ىف ةيوبنلا ةنيدملا ءاضق لوو هلضف ةرثك ىلع لد اًحرش ةدمعلا حرش ىجفاشلا

 هعواتجسانلأ ع نتمعأو 2ةعامتات 0 انتل هع منتمصعرر - ويتمساأف ةسلتعتسسس مهمتك ءمركتست , 012

 رزملع همتوتسعس  عصمعاتسأ. 471: 45041761: 111هأيعبستتء4 28 ءرا قلاسجعل 8 ع» ]11من

 11و 8[هلئلكتمم ةمصم 781 (ذمع. 19. قمع. 1379 ) ددمزنتتكو ءهمدطتال عهامتانتل .؟0ز0105منأ

 ودتموسع ه1 هصتصتطاسق ءمصوععطعمكمسسس و ونسنأ ةاه دمعرتغ: آمسم 124م هدرصصت مماعصأت ءكع. 85ءانثغأ

 حدرصعو ةموتنتغو ك5 ع10دنم رو الغ كسستسمتا 1(2201هدصست ةامطتأم قمماتسعماتسست ءعاعمأ ةععت

 ذم وسنطسخ لصم آطصفتسأ 808/476 كه 210ه517» يمعءماتعمأ.  طءاعمات ةهاتماعل. [  1" قاع

 1آ1ةطظام ل1: طمهز»» قلععمأ نسق طتنعو يحهع 180هعابأع 1]1- 450, 11: كلاا, 181م ةلتتواتع 5

 لتسمسعمح ىدصغرم ءما1ءوعتغ].  طعتملع همست عمامعتمو ءلتل دمع هند عل دهم“ 183 ءرن م

 ةادن-ءار»م1مععافو ظاطهتتلحوم ةهصسصم 804 (ذمع. 11. ةسع. 1401 ) دصمناتقر ءاتزاتك منت مأقتأانق

 10-101: ذمكعتماسك يأ ءغذص هراتستق ءزسك اتطسسم هسععداكع - لاب 11 ق» 21هز0-ع0-0

 111 ممت»عا طعن 3 هع 1 سنطللا# كاش اعغر ةهمصم 817 (تمع. 23. لآدم 1414) دمها تاتو

 تدزاتق ءىرستصعساةعسك ؟01سسصتمتطسق .ماسعطسق يصرع ءطعمعسق 000 عا عاد مآ ا» لأ هامل

 00ءا ءا- هلطا» ةمكتماسمك هنأ ع ةعروتل 0-10 - لأ: كلا 11هم» قكلطل-ءآ- معالم

 8ع ل1هآرمتستس عل 17د ططهدعض» قار: لطف موك 41ءامر ةدممم [875 (ذهمع. 30. آكدصم 1470)]

 رممعأتمقو زانق ىرستسعماهيتسك 00061 ءآ- [م/ لبو ةمككتماسك جط ذمتألم ةعدع لزوةععاماتممعع

 طهطعغ هغ ذكه دمعامتغ: ةهمسق 8عمو وست هعدلمو ممداعمو طنصتمع 80عأ ذ]طسفاعموتا هاعياسم

 هطعتلعا» مقود ه0- لن قلاتضاسعأاخ ق4ةطل- نآ-" ]برسم 18 ءنن رحآا 18 ع 7112107 17“

 عطمظتتمو ونكت 27- 0+0ء2 زكجح مرسدس عصافطتق ءىأر دغ صهعمفتس ردم مره ععاممأتحس عصف

 داممععا.  ةسعامر رصتتصعتع ]هلتعم ذم هعطع 8[ءلئمح مصمم 792 (نمع, 20. 12م. 1389) ةطصعاأسق
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 نبأ ديح نب ديحا نب ليعمسا نيدلا دامع خبيشلا هحرشو هقفلا ةدمع كلذ لعل م... ةنس

 اهبثر ىتلا ةدبعلا ظفح هنا هيف ركذ يلا رداصبلا رونم هلل ىمحلا هلوا ىفاشلا ىلخلا ريثالا

 هامسو هالمآ هحرش رق فقيقد نبا خيشلا ىلع ًارقذ تيدح ةنامسمخ اهيفو هقفلا باوبا ىلع

 فلالاب بتكي ام ةفرعم ىف ءابدالا ةطدع ما". مانالا ديس ثيداحا ىرش ىف ماكحالا ماكحا

 5 ىلع هلل كنمكلا هلوا هم« ةنس ىقوتملا ىرابنالا ىوكم نب ىمحرلا ىبع تاكربلا قيال ءابلاو

 ىباب فورعملا ىرصيلا ىمحرلا دبع نب دمك مالكلا ىف ةّلدالا ةدمع م“. سلا هدالا ىلاوت

 ىسراف سمخلا ناكرالا ىف مالسالا ةدهع ما"“.*“ هلمكي مو .. ةنس قوتملا ىقنحلا ريج

 مالسالا تاقعي هافسو ايكرت ريثك ىاكلاي' افسوو موب نمحرلا [تيح ةمجرتواررشلا !كبقل اتكلم

 ةعاسلل ركذل هنال ىلاعت هلوق همامت خيراتو بيعرتلاو بيغرتلل اهدروا ةفيعض ثيداحا هيفو

 عدا ءغ عسمم 808 (ةمع. 29. كسص. 1405) هطلتخم 1"همامهدع انطع» 0207 ء-ر عا ةمغعالت ععصلتنق

 موا  ةطمتاعط 17:60- هل- لأ 1ود»هق] ا عءدن لآت#علا ظعت» 7101 مصستتءعل آاندن- ءامتاف» طه علف

 عطمفتاور زانق همرصسعمامستاسق 1أه 1معامتغ: آدم طآ)عم هعد1مد» 1]1]طنسصتمممات ءاغ. 8ع انتطعمس

 ر7 - 00ء/ رمعيسمرتمع دهس لهمدع للعأأار ننعاتطل 320 ءةرتاأو لدعتعمد00عصاقع 015ممعانأ هذا

 (©هدكصعأ ونتصمععمأمم ج01 6همعمو ءأ دسعأم» بنص م52ع510ع هطعتلعط 15 122هعميع 1عوعتك. "اكدس

 قزئنوصلم ]نطسسس ؟بيبسسعصأحأتك5 عقار ءمرحتس عاق وتنع 1/177: ءآ-ه] ]خاين لآ ؟]ام“أ 1م

 ىوررنل هق- هنن ةصك تمس. - 8301. 0دصلعغ ءا- وه لهطقمو ءماسسعم مطأ]ه10هعمدتتتس 0ع

 5 يومتقمصع عمر وسمع ]نعمتك 20/72 كغ 7 ةعتطسمطتعو ةاع05ع 4111 18" ءاجابأ لطا- ءآ-
 م7767: 8 عدو ]110]رمبجت»ء0ل كام" دسصم 577 (ةسع. 17. اطلهت. 1181) ردمزاطتم. 1معارأتأا 13:

 [ردنتق 172جم مرنم ءمصغمتته طعمعظءعامدحتس لنه كطسكممع ءاعب ع 8302. ©رص0عغ ءا- 20111

 ياسسعم ةعوس عماممسست 0ع مدعاقجطو وتعمير ةسعامتع 11011060 وب ل 0-ءا-”ه]رتنا07: 10057"
 [كجم ءقاحر ميلعم 1ؤ» لعلم لنعام كغ هصصم 380 (ذهمع. 31. للهم 990) دصمتطتم. آنتطعت
 ممض ةاطوم]سابد هواي - 8303. 0 م0عغ ءا- 151 ةسر ءيفاسعم 501 1ةلديصتعمع 0ع نتتتصوتتع
 سم ؟سلعأسعماأتم. هدوم ءعملتتتم 7611 تامل حط ق4لق0- ع7 - معاج يىدسورمةتاتتتر 01100 480-ع/-

 ءم]ررررمنا 8 عرب 7ىسر“ بحس ددصلاتك 2005 (مدصعصتتم طةتععتعع دما ععمعاقطتق عقار عا 1طاعط معامل هلل علت

 10 ء] - ىلمم» ذمهعستمستك  (©هماتسعأ امهلئانودعك ةسط]ءدامع ظلعتر ونسمع جقعتأر تأ هل

 روحت جلطمءةععطتع ءأد ددقلم 0عاورععععأ, 1 "ءددورتتق ننعم ةطقم] از( جتتعاما ؟دقاتن 0

 10 هزئعمتقظ ءعدغ: 1غ ويتلعسم ردع (لعوسد) طمعمع تلاتسمع دصممتطتتص. كل ةلعص 101 «دصلتتالا 05

 ؟مركقانق 1ععأأ :
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 ءلينوع فطل كنادخ نيدلا داهع ىدلوا مامن

 شادا اكأ هدرخفل ىخايرأن ىدتود ركذل

 راصتقالا ةدمع هل“.6 ىحاصالا ةدمع ها“. ىقوبلا هركذ قافوالا ملع ىف قارثشالا ةدمع ما“ث.*

 نايعالا ضئارف ةفرعم ىف نايبلا ةحدمع ++ رم دكيحوتلا لجأ ةديقع حرش ىف ديدستلاو 5

 جرشلا لوا اًجوزمم ةيراغملا ضعب هحرتشو ىلاملا ىرغملا ىسلغولا نيرلا دبع ديز ىال رصتخم

 ةطمع مل“ أ لا هللج فح هلل جملا نتالا لواو خلا مالسالا ماعم ىلعا ىذلا هلل ديلا

 ميكلل ىكركلا] ىحيسملا فقلا نبا بوقعي يرغلا نا ةلودلا نيمال ةلاقم نيرشع نيحارجلا

 ال ثيحب ىكئارإل هيلا ياتتج ام عيمج هيف ركذي لمعو ملع 1”. ةنس كلو [105 ةنس قوتللا

 ىب لح نسل !ىا خيشلل ىلينأل هقذ ىف رفاسألا ةيافكو رضاحلا ةدمع م. 2 هدريغ ىلأ امك 0

 آرئطوع» رجل - ءلد 0: دطعم]سطتك هنأ ممم 8عز عمداتمتم عغ ةتتت] انتقم
 تودع 7علعنط» ءممك ءمتغ 20 (عددرتم ةزعمت 5 عدصسلتم ر نغ عك طمصمال ءعة3عأ هممض0110عاقأ( 1110
 8304. 0م0عغ عل -زةطع3عر ءماسصصعم ةماعمالممتم 0ع 0هءامتمع نتته0ةغهدتص (هلتكتسفما-
 يتسم. آنمسلمطتس عط ر7- رون ع 8303. 90ج 0 عغ ء1- حط غطت ءماسصسعم ةصتس للنت
 لزو عودا همالعدمتو هدعتقعأأ دمدعاأمردس. ع 8306. 0م0ءعغ ء1- 1 ءغ1قةعر ءماسسعم
 مععوزاماته ةعءاتمتع. .0مسك ععمستسماتعتستو ةسعام»ع 7”هليرم ون 8ءاذسع لقمه قل
 1ع عم, هممم 553 (ذمع. 2. 1'عطع 1158 ) دصمعاتم. - 8307. 9©صلعغ ةطل ءا-غةسكأع
 نع ع1-غءه010و ءياسسصعم طمتستسسسم ةنتحتااف عغ لتعوععلممتم ءعيعماتستت.  (نهدصتس عما ةتتانق
 ذه هتك 4674067 هلآ ءا-1هتسان0ر 0ع نسم ةمجتتج ؟10عملست عقال - 8308. 0 دد 0 عغ
 ء]- طووذمر ءماسسعم ءدمموزامدتق 0ع مومتنممع داهطمغمصتس لتعتممصتتس  هرصصتطسق

 ها

 طمتست هتطتتك هطقعج ملمس , ةسعام»ع لآن 2760 قلطل-ءا-ه]نسمت» 17 هجلاعت# 01هعلا
 31هلزلعهامم  ©هردم عملتسسو نم زك ةمعتمتاغ: آطمتتك آ12عم (ةلتقور وننملعتس تعض عانت ءعاعم
 (ةوردرس عما مسأمد» (ءدعطخ جلصتحغم ةممامت عطس تع نسنلمتس 0هعءطتق 0ءءعن0لعماق ءعلنلتغو نست
 رام زمعزاأ: 1آدسنق 2ءمر وسن ةنعمه 860ع1 زكلويستعمع ءةيطتلتغ عام. - 8309. ©دص0عأ
 ءادز ءيعقط فر ءماسصعم كتمتسعمصتتس.  [زونمع لنمدةعاهت مدعم ر ةتحعامتع 1067: ءلحاعماعأ

 لد 7/مجهز 7”هعنط 1طد-ءءعوز] 81 ءدفطغ [12ءجمءزبع ا0[علنعم] , دصصم 630 (ةسع. 18. 09عام 1232)

 مهأم [ءأ 685 (زمع. 27. 1"عطع 1286) دممعأتم]. .(نهددج]ءرصتق ءقغ ةنتعام» معمهجعتم ءأ أطعم قتاتو

 ءغ هرصمته طلع مموعععستغو نيتطسك ءطتعسععم هردتق ءةائو سغ صتنتلام ةهلثم ]تطعم ءويعوأ. - 0

 8310. 0س 0عأ ءا-ط خل طنع رىعع آ[كن 1 ةغجععغ ءالددسمفع ةكتعر ءماسصعس مرسأ عئقدمأتق أن
 جرردعدطع دسأ ل عزعمق زاوع ؟معلعماتك 0ع زسعع ؟طكممطد لن (نعمر هسسعام»ع ةطعتلعط 00

33 1 
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 باتك وثو “| خدم قوقملا ىلبنكلا ىدمالاب فورعملا ىدادغيلا نمحولا لبيع با كييدكام

 ظفاللا ةّدعو ظفاحلا ةدمع م“ 2 ةييتك كداوف ىلع لمتشي تادّلجم عبرا وحن ىف ليلج

 ىنايإل كلام نبا هللا دبع نب دم هللا دبع ىأ نيدلا لامج مامالا خيشلل وحنلا ىف خم نقم

 حوصنل تايلكلاب ةردقملا ضورف ىف باسحلا ةدمع ما '”هحرش رق [4: ةنس قوتملا]

 5 باهشال ظاقلالا فرشا ريسفت ىف ظافكلا ةدمع ما" 95. ةنس قوتملا ىقارطملا ىحالصلا

 ىلينكلا نبأ هركذ “ها ةذس ىف ,ىتملا نيمسلا ىباب ريهشلا ىباكلا كمكم ىنب فسوب نب دكومحا

 ماكحالا نم فذفني ال اميف ماكحلا ةدمع ما" فئاقحلا ةدمع ه8 ءاغشلا حرش ىف

 ق3 فلخلا ةديع ما" ؟”هر خمس قوتملا ىسوسراطلا ىلع ند ميعاربأ ىيدلا ماخذ ىضاقلل

 ةنكلا ئقشمدلا نابهو نب دمحا نب باعولا جبع نيدلا نيمال ةءارقلا ىف فلخ رابتخا
 ى ى

 10 ملع ىق ضداولا ظلدمع م1  بغارلا ةدمع ما" صاوخلا المع مل"“0 باح ةنس قوتملا

 عر 7110ه1نمينت» 60 173 ءر» قلطا -ءآ- "ماسمعت ظمعللل0 [1طهمطملتاح, ؟دلكو 471202 لتعام أ

 دصصم 467 (ذصع. 27. ةكسع. 1074) مهمجاتم. آطاطعع ءومعوتسم لسولتع» نتتهطن01 1101ه هتطانق

 يتسم عطعمفاتق و وانت هتسلاهك ه0همادعنمصعم ديكتلع5 همصاتسعأا - 8311. 0 0 عغ عل - ط2

 نع 004غ ء1-1ةقتامو ءهماسسصعم دمعت 02132 22300ةصغتق ءأ ةهررهت مأتم !1موتعسأاتق. 8ه-

 1وعمرصعمم ععدستسمف تعدي ةسعغمبع كاجعتلعط ءغ آسف لورتلل-عل-0أ1: قلاتع كطلعأاعأ 110161114

 86رن كللعلاعآا 11: 21717: لعيونراغو [ةصمم 672 (ذمع. 18. لدتا. 1273) سمعتم |. . 10عد

 مرسس عطامستممل ذه هي ةلتلتك - 8312. 0 رد 0عأغ ع1- طم قةقطو ءماسصعسم ةجئاطتنل عا 00

 0ع دامكتتتم نستمع طعععلن(معتت عمودلتك ععمعدل ا هعتطسع ةاهطتاتعسلتقو ةسعامعع هدا 5مم

 716/76, همضم 940 (ذهع. 23. لتل. 1533) دصمدتسم. - 8313. 0رج0ءع+غ ءع1-طم18ةغ#و

 ياسمسعم ددعس هرتتاعع» ة0تكءععماسم 0ع ةماعع مم ءاواتمدع ؟؟عجطمختست ه0طتلتقةلستمةنادنتو 0107

 5/1 ءارايآ - ل - 01: ل 1وج عا 18 رن 7”عتبرك 83 عدن 1101م7: عل 1101ءخر متلعو ظادن-عامعتضف» لتعأم

 هأ همصم 7560 (ذصع. 16. كوص. 1355) دحمرادتو. - 160 - ءاقرمباتم]# رص (هدسسعما هتف له

 ]نط /2/7- ك1, ورك ءزاتك دهمعماتممعسس [ممزام - 8314. 02064 ءادطهعقتعو ءملطتت عه

 عوام. - 8315. © د 0عغ ع1 - طهلعاع ةدسصو هفاطسصتعم لا1019نتظ 0 دق ةاهكاتأأقو 003

 ممص ممأح ةسصار ةسعاماع (0ةلطخ 2ءزرس- هل - لف: لا” اآيات# 8 عءز» ملغ 167 ثال58, ةمصم 8

 (زمع. 25. 126. 1356) رطمرعانم. - 8316. © رج 0ءع4 ءع1-]اعطج1ه أكو ءمآتتتت عت 0م

 0ع مرمطحاتمسع 15/16/هر/كت ذم نكتاتعح ىمرمدصتعمر هنتعامانع 071-0-111107: كلاطل-ءا-معار]راط 16

 10 قلد 0 عن 11 هلا 10 سعع]بعإبم آآكمم ءظاحم ةمصم 708 (دصع. 7. هعورأم 13606) مجمد 0. ع

 8317. رو ع+ ء]-]عط هلك قققو هماسسسعم مينموعصتتل .١ ع 8318. 0ج0عغ عاد «جعطتطو

 فاسسعم ةرررعابصاتف. ع 8319. 0رسلعغ ءعل- عمقنلط 21 تخلطس ؟]- عمون لطر هفلتتتت علت

 فاز
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 ليز ديوك )3 ديس عقوتفلاطجقرلا واير كالا بى اهغلا ا يخت نيب سقزلوا نب «سنويل ارستخم. سبارفلا
 ىف صرافلا ةّذعو  ضئارلا ةحمع ما”. 2 خلا راهقلا دحاولا رابجلا كلملا هلل محلا حرشلا

 ديل هلوا ةيمامهلا ىضاق تامث نب ىلع نب دمحا سايعلا نأ نيدلا لامج نيشلل باسحلا

 نيدلا سمش هحرش بيقنلا نبال ةظعوملا ىف كلاسلا ةذمع م8 لا باجولا كلملا هلا

 ةسايس ىف كلاسلا ةلطمع ما"# ديا ةنس ىقوتملا [ىفاشلا] ىرجوجلا معنملا كيع ىب كم

 كا" ةنس قوتملا رعاشلا ىقينجاتملا نيدلا مجن ىدادغيلا تاكرب نب رباص ىب بوقعيل كلامملا

 ةمالس نب ىبيكي نب بيغر لضفلا نأ خيشلل ةظعوملا ىف كلاسلا ةطمع م“ عهمقي ملو

 ةدبع هل” اباب ىنيرشع ىلع بتر جلا ريبخلا .فيطللا هلل دمحلا هلوا ةنس قوتملا ىجرلا

 لأ بسن ىف بلاطلا ةدمع م0 ةيفاشلا ىف رم بجاحلا نبا فيرصت فيقكت ىف بلاطلا

 دضيش رصغتخضم نم هذخا ما» ةنس قوتملا ةبقع ىنباب فورعما محا نيدلا لامكت بلاط نأ

 متدتط عرس دكتعأ لع لدعم طعععلتادعتتن لمءاتمه.  (نهددمعصسلتتتلت و 311605ع 777:08 1762 8

 الف رن 4ك0-ء1-ج 1 مرت ما]يعر»# 1؟ءع]40ر حصصم ... دجمادطتم. 8 تتق ءمدصتات ةطاقتتانتال 5ع مةذأو

 ونسأ زاأذ ةمعمتغ: ةطهسك آلعم جطوماسغ ةصرععت 0مهدستسمو تصتعمو هددصتمماعمأ1 ءأعم ع

 8320. 9 س0عغ ءا- عمن لط 6 0040 عغ عال- عقع10 طر ءم]سصعس دتهتط ءةتقألعا ها ةمزمم

 مميتال لاحم طعمعلتغمعتت 0ع حعاطسعأتعدر ةسعامتع ظطعتلعط لوسفا- ءل- لا: قلت هااطاق

 لك اررنع0 ظعتن ل78 عتب 1 عدا دهعطتخ 11ج ةمقورع لسملتعع.  طمئلجتغ ذاهن آددسك طلعمر ءوت

 ازادوعملا كغ. - 83921. 0ص 4لعغ عأ1-عةلتلعو ءماسسمعم ءتاعتس ةمتضأمهلعس ةععصاتق. 0مسق

 ممعمعمءاتعسم , ةحنعام»ع 1طدق- هاما. (0هرسسعمتوعتسسم ذه طمع ءانقتغ هم عسوعد عه - لرد

 1101101117160 13 تن. ه8 - ءآ-دهمدنن» للمتر ء# | ظطقطتكح ] و, هصصم 889 (ذمع. 30. كحم. 1484)

 معمم م5, حج 83292. 001 عع عاده ةلأ1لع 11 هذجع مق عغ ع] ١ص عسس 11 لعو ءم]سسصدعم 10 ععلعصاتق

 0ع معوممست جلستمتماعهاتمسعر دسعامرتع 2 عزت - ءل- لا: 7”هعنط عد: كم ا» 183 عرج 13 ء»ءاباا

 ظهموعج]رل(08 للله»ز ءرنقعإ# معاجم ةمصم 626 (ذمع. 30. المر. 1228) مصمم. 1ئطعتسا نص ل

 1ععادسص» ععاتوستا. بع 8323.١ 0 مد 0عغ عاده ةلذلعو ءماسسعم متئامس ةمتعتملعص 0عععصاتقو

 ةسعام»ع ةطعتلعط لدن ارهللا 1همعآرأط عتب 3” هلرع عد: كف ءادع 1 عقار ةمصف ... 301130

 0رمسك ممعمعمعاتعسس و ونن00 ذاه دصعارتغ: آكمسف آلعم معمجتغمو عممتم ءاعبر ءاذم نك

 يرزغم ليئقممدتطدست عمات - 8324. 0رص0ع4غ ءع1- غةقلأتطر ءماسسصعم ةاملزم51 0ع ازطعم 38-

 611:1, وسن لع ؟1عدتممع ععدستس ان عدلت ةونغو ءمصكظسسمملم. ؟710ع دمعه ذص 22/-57 4/1/1.

 8325. © سلعغ ءا-(غةلتثط 11 معدعط دل كطخ 1" ةلتطو ءماسعم ةانلتموأ لع ععمعدل معتم

 ةسنلتمع قلتي 1!طنر ةهسعامتتع لعضفما- ءل- لف: كقكلتسعلو دلعم ةآ» 0ءالع لتعام كغ دمسو

 828 (زمع. 23. ةلور. 1424) دممءعأتم. ةععدسص عمت "عمعاتتنغ ع بيسمعملتم ةظطعتلعطأ هد
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 نب لهس زصن قا هخيش فيلأت نمو ةباسنلا :قوصلا ىلع ىب ىمحم نب ىلع نسحلا نا

 ةدالولا رابخال اركذم اًصشوم نكاما ةّدع نم اهقّلع دئاوف امهيلا مضو ىراخبلا هللا . دبع

 ملع ناف دعبو خلا ارهصو اًبسف هلعجف اوشب ءاملا نم فلخ ىذلا هلل ىمحلا هلوا ةافولاو

 اوفراعتل لئابقو اب وعش مكانلعجو ' ىلاعت هلوق ىف ميظعلا باتكلا راشا رادقملا مظع ىلع بسنلا

 5 ناعربلا هيف حضو امك ماظعالاو لالجالاب مههجوت بوجول معاص لوسرلا لآ اميس ال همهفت ىلا
 الف ىولعلا ذملا رتاكت داليلا رثكا ىف قرغت ناوا تيار ىلا الا ةطوبضم مهباسنا لزت ملو

 دادجالا مضيو لوصالاو عورفلا نيب عمجج اباتك نيبلاطلا باسنا ىق فئتصأ نأ تدراف هيلع ركني

 ىلحلا ةبتع نب نيسحلا نب دمحا باهشلا هرصتخا ناكروك روميث ىلا هادعاو لويذلا ىلا

 ىدنقرهسلا ديح# نب نجرلا دبع نب حمد بهاذملا ةنرعإ بلاطلا ةدمع م“ نس قوت

 10 لقاو دوادو كمحا فالخو ءاملعلا فالخ هيف ركذ 1 ةنس ىيدرامب قوتملا ىواخسلا

 نامعتن هقف ىوح باتكب تيوح امو بعاذمل ىوح كق بانك متف هرخآ ىف لاق ةعيشلا

 ل11: مد41: ل18 ظءد» 1]710/عيدب»ء0 ]طعن ل72 كير 6ءمعدلم عت ءغ دع ائطتنتم هطغعتلعطت ةدنت

 دي 1'مد» كمآ ظعن لطلملاعآب 8هطللم#.  اناتودع جلصماداتمسعد ةتاتلعم دل ءععلغور وحقق ء

 رستلانم ]انطدتم دعه 0عوعتمستعو مغ اذ طعسست هدصدتتعأو عا (ءلتتتم018و 0135115 01015 286115 3:

 رسم ةاجتق ءدقعأو معععممءنعا. 1 [معمتغ !ئطعسع دكه: طدسق 1066م, نأ عع جوسح طقتستسعق لعقكتأ

 ءمدودع 1ص ععمعتو ءغ مودهأم5د لتماضهطست ؟ها]دتغ ءاع. 1لءلملع ؟ععمر ءءماع ععمعهلمعتعد

 لمءاتمو ءدأ دصمعمتل مدنعاتت. آطنطعع هنعمقأتق ؟عجطلق للحتمتك : ىر ك6 ممدددتتساتق 505 ذه

 مممام1مد ع (تطانكو نغ ءمعمموععمعأاتم ه5 ةمحتععتد “© ةطملتسس ءزدق 0هعءاعتسمع ءمدصتحس أو

 مرهععتماتع ععمعد]هعتدع ةدستاتمع ]1عودغأ معمماغعع ءنلطتست عن طعصمسضعست ءزادق دصعاسطمس طعععمددتتم

 5 نتطسعسلسسم و نغ دعومست عمااتتس طنع ءاقعع مدلعأو هعوتتع ءماتاتتتط ععمعم]هوزدع هماطم ععدمطتعع

 لعطمتسلا 0عدتكادع ةدصغر صتقت نسم اوصرمبع معنعومتمة أت مدتق ذص دتتتلأاتق (ءمكتم هتطتتق دتاتل05و

 ونت هع مط 47 همتعتمعس نتهطعنع ءمصاعمل ينعمعر معوتتع يصيعضوتتمت> 5101 طقصع جعتنم عوجاتمسس

 معمر مطدعع. 1طكممع هط فسفددتم 06 ععمعد]هعتتق ممداععمضس 471 ]ذطصتس ءمصرمم عع ؟هآستو

 ونأ مسمو عن مهلنععو ءمرصم»ءاطعم 0عععغ ها صقل هدئع5 تقواتع 20 م05( عطتت عماطاتتال 113

 جدلز زئعمعأ. 1ةنتطعمس 1من»و كلم هطاسلتك ةيسوتنع ذر (68-ع041-0: ك]رتنعاأ 15 ءتن-ع]]رود ءقرف

 18 عري 016 11ه« ءاغو دمصم ... >ج0دتتقو 10 ءرتغمردعم ءمعوزأب ح 8326. ©دسل عغ ءا-( ةلتط

 11 رس دن عن 1ءعغ عال حدس ؟ل عةطتطرو ءماسصعم ةاس0لمو1 20 همعمم5ذءع2085 ؟ةتلقق 5ءعاقهقر 21105

 10 71ه]رمنن11 60 13 عرن» لطل- هآ - "ه]ررسمب» 13 عرج 11ه]1رميجت2١ ءلآ كهيربم"؟هتنل# هع[ ممقو ذه ددتطع

 11ه"(: ةسصم 721 (ذمع. 31. كحص. 1321) دصمتناتم. (نهدستس ءات 02:1: ذطق لهن 00 ءا0ا0

 همصاعضم ععوذدقر ءأ لق»علتمر 12متر كطتتغحستسر عا ه0 طصعتس: لحس ةصوتتغو ه0 قمع

 معملسعتاسمع ]طع وست ؟معتمك ةععامك ءمدصسرت] عءاتكسعر نسمع ذصصتنلاو انطتنم ندعامصامتس مه عععا6
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 هيف اوفلتخا امو كلامو ىفاشلاو رفز اذك باكصأ ريخ مهباحصا عم دكمكحمو هدعب بوقعيو

 ىف ملاعلا ةدمع م» 2 باوت لكب سانلا هلا مهايح ةعيشلا لما عم كمحاو باوج لكب

 نيدلا ريخ نب هللا ىمكل نارقلا فورح فصو ىف نافرعلا ةحمع م8 ملاعملا راصتخا

 ديوجتلا ىف ةيررجلا ةموظنملاك ةّينار ىو ةيناميلسلا ةلود ىف ةيفوص اياب بيطخلا ىرأقلا

 اهمامت خيراتو خلا نارقلا لزنم هلل جمحلا هلوا

 ركن الب اهتذخف اردب اههجو ءاكذ

 لأق هلوا 1. ةنس ىثوتملا ىفسنلا محا نب هللا بع نيدلا ظفاح مامالل كئاقعلا ةدمع 04

 هحرشو  [ندامتعالا هاّمنو روكذملا فتصملا هحرش َرث] مانالا بولق ىف ةيناميالا نناقعلا ةيفصتل

 5 و ىب دومد نيدحلا لامج هحردشو 1.1 ةنس قونملا ىراسكينلا مي أربأ نب دمحم نيدلا سعدت

 [ىمورلا سايلا نب] فسوي نب دمحم نيدلا سمشو ةديزلاب هاهم 7. ةنس قوتملا ىونوقلا

 يماتنس صاع زسصلتعم للورد تن عع 7هعئطأ ممكذأ كسر ءأ /11ه1ميجت:ءلتك تسمح طمس 015ءداتلتقو
 ززووسع هماتسنتمو ص وستنطسق 2ورعب", 3147/8, ل1147: محسح ءعدصاستر ءااتص عتطاتق طخ للح ءعققتات
 ةعماعماتحس ةسر]ءءامصاختع مععمومفتك هددصتطسع 200تئ(5ر ءغ قل/بمءلقتم نسل كد 8طتتغممتتل
 جقوععاتك. 18عنق طمرستسسس وننهكتم دام ة8هاتقصع عمد هننوعدأإ - 83927. 9س عغ عا- لتس
 ىاسصعم ىتعس هءان. 1منغمرسع انطعت 21ءم/نم. ع 83928. 010عغ عا1-1ع4ةصر ءماسسعم
 ىومتكنمدتك 0ع 0ععوتماتمدمع ]نغعدعصسس (نهعدعستر ةسعام»ع طعس لمأاهأن هن 11/6" - ءلس لأ
 (©5همأ آنعءامجعو ونيت (ةدرمتع ه07عزوفخ ءمملمدمهأم» د0 ةدعالعس ةعو ةدقوعد 1نتأن
 015406 هيف ذم 14 0ءدنمعمك ةئسنلتك ("ةهعالهع لععع» نع 0ع (هموصم مءعاع 1ءعوعصلم»
 [معمزغ ذاه: 1مصق 8وو (همدصتتست مهرءاممأ ءاع. ىلا عصرسق وننم جانعام» ةط50153غ

 ةزومت 8 ءدملستس طتق تكاتك ءوأ ؟ءيطتق :

 801 رده ؟معزعز ماعمج طصصق يأ. قععتوع ءدبص طقس 5ععاتقفتق.

 8399. © رس 0عغ ء1- حعقأ1 40و ءىياسصصعم ةعانع ]هك 10عزو ةسعاممع طصقسسص 11(لاات- تل -
 45001]ع]: 8ء» ل]بسعا 27ءووأر همصم 710 (ذمع. 31. آهن. 1310) دصمعاطتم. 1طمعرتغ ااهن
 11غهع ةمتسضأملتك ةقدععاوعي ؟؟در ةمودتسمأغو معطانتت مهاتتعو ءمصطعم وأمه ءاع.  (نمرصر ءملتتنتلا
 ىأر وسمال معتمعمتم معامج طووتعمع ععمجتعوزيسه كىفرسرت] ءءاتطتعر وننهع ه0 ءرتعدسلم5 80عت

 ةعاتعمامو ذص طمستمسسس يعلتطسع ةسكطعتسمأ. | "لكس ةسعام» ءيىرستس ءقاقهأمق عقار 60111368-

 امعضسسوسع ةمقعتموستغ 177- 1(نم(0 ]. 10 عص ؟عععدمغ ى]يعنز-ءل- لا ل10] 6707164 8 )ا

 1اس ]ياتو لليد ةر ةمصم 901 (ذمع. 21. 8ءعوام 1495) دصمءعطسق ب لعصا-ءل-اأ: 21همم70144

 ل ءرو لاقبعا (©»سعم#ر ةممم 770 (ذصع. 16. لسع. 1368) جمظأنتتكو ءانلاتق 0زلن11162[ 8113

 281 - 60/:27ءا ذمهعترراده هدا س قليوروو - هل - لاو 01ه]رمسد»ءا عي ة”«دبر“ [8 عا !(نام لنا ]
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 دجاو 11 ةنس ىقوتالا [ىرونلا] ىكملا رعاط وبا نيكدوس نب ليعمساو «م+ ةنس ىقوتملا ىونوقلا

 ىف داقتنالاب هامس انسح اًحرش ةنماثلا ةناملا نايعا نم ىقنكلا ىرهشقالا كنمشنإد نوغا: نبأ

 ثودح دوجو ىلع ّلد ىذلا هلل دمحلا هلوا لوقلاب حرش اهحورش نمو داقتعالا ةديع حرش

 لضفلا وبا اهمظن خلا هدوجو بوجوب فطن نه محلا هلوا اضيا لوقلاب حرشو يلا تانكمملا

 باهش خيشلا هحرشو اهيلع كازو م. ةنس قونالا [ىفنألا ىلأل] ىشعرملا وكب ىنا نب كمحا

 دمحلا ةلوا فقدارلا رحبلا ىف ميكات نبا ةركذ كيهشلا ردصلل ىواتغلا ةطمع ل“. 2 نيحلا

 ثلثلا ىلع هعزوو نيمسق ىلع باتكلا مسق هنا ركذ تلا ءايحالا قزارو ءاينشالا فلاخ هلل

 ىف لوحفلا ةدمع م"# ريغص كلجام ىف رصتخام ومو هعوقو معي ام هيف جرداو نيتلثلاو

 نورلا دبع نب ىفطصم حيشلل نارقلا هوجو ىف ناقرفلا ةطمع] ها"“## طارقبل لوصفلا حرش

 لق ةعامج نأ لاق يلا نارقلا لعا مركأ ىذلا هلث نمل هلوا اادد ةتس رصمب قوتملا ىويفزالا

 0 مخو ةهسصصم 788 (ذمع. 2. 1"عطم 1386) دجمداتتتقك - للتع 1012 ل1 دتنهق] 8ع ك١

 116711: |[ 12] , دمصمم 646 (ذصع. 26. لكم. 1248) مدعاتتتقك - لاسعل طعن كعانمءاتت

 1002و ]ررن عال مل ءععاع]ب»# طاحصعللدو حز هععتلل هعاوكأ ه5مععاقطتقو ءاتزاتقت 115

 معمطقاتع 11:10 لآ ه]مم] 00ءا 1/1 - 1:1خعم0 ذمكعتماسك ءىا. ظلم دلتا ءمدصصسعمكدتتتو

 نسمدحتس معلم زأم اصعتمتك : طردتتع آل عمر ونسأ حتمسم 200هق126 20 ءدعتقاوماتمست ةصاعج جطقعماعتم

 معكتست مموةزطتلتطسسم ءاع.و ءا ممداععإو2: آطبهتتق عار نأ 2عع5دةتلمتلل ةتدنلكاعمأتقلل

 ءمسمصعتوأ ءعاعو ءهد ععطج ععرطتق (ةصاتتت» 20] عاج طقطعمغعو نتحع ءعرآ1 ءمماتت. 11 ءامنعع

 اذطستست ؟ع0ل010لتذ 47: [/ه0/1:7 ل]آرتسءل عرب لان ظعط» 0لء*معلق |[ 11هلعءانغ دم علتح] و دسم

 872 (زمع. 2. فسع. 1467) مطمرخاتتتكو نات1 2082 2001036 ءغ هطعتلعط قذلعء7665- هل - أ

 وردت علا ه5ز11111 012م0 ءانأأ. - 8330. 0120ع4غ ءع]-1ع+3351(4و 01116858 11

 روس لن عمم و ةتنعام»ع 10/7 - كمل“ 70/7 - كزرع]/0. طدتسلمع آذطستنسو نتأ ذأه ةصعتمتا : آدم 10م

 معمل سعدكمرأا عغ ملس ءماتسمل هتتاعتام»1 هاع.ر ةظط7 لهزءقة» ذص ط1-ظ هل“ 11/-]؟ 2ع.  ةسعام١

 لزعأ(ر هع ]تطسسص ذص لسحق مدججاع5 لزةامهطتستكدعو ذاع وانع ةذص ةتعتساو (0ع5 لل 515ه ع.

 [مقعحتتغع طستع فيصسمجعصلتم ؟ها]سسصتمع موككتم مرد" عطعمقم ةوو نتتق6 53 عزرأا5 06عات711010[.

 8331. 0 م0 عغ ع1- 28ه طشآو ءماسصعست طمستستتللل 222 عع]ةهمتناتتل.  (نمردسعمامتتمسم زد ةرطم-

 مقرسمم [1زمممعروأنق. تح 8339. [ 0س ال ءعغ ءل- طب عءةذص 11 5هزانط 151- (نه عقصر همام عه

 لزو(أ1[ معاتممتق 0ع مستق هع ءمرممسأ ءقحتتت 1م[ معامان ةصتطانق و ةهتنعامنع كاعتلعا 157“

10 

١ 

 10 وبي ملط - ءا-«هآسمت؛ لهما" ى ذه ةظعوجرام ةهمصعم 1155 (ذمع. 25. 1"ءطع 1742 ) مهمات0»

 آمعامتأا طلع زغم: آدتتق آ)عمرو نسأ ©0هعوممأ ةقدععاوق طمصمبع جكلعأتأ ءاعر هن طظاطسععقر اموتتتأو



 رمح 0

 هنا
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 ىلع رشعلا مقالا تاءارق' نم تاياورلاو هوجولا اهيف عمتجا ىتلا تايالا ضعب عمجا نا اوسمنلا

 ناشوبللا ىّيحيا ىب دمك تكانيتقا "بقنا ىف ةدمع م"*#  [خلا تعيجاف رشنلا ةبيط فقيوط

 فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا ففومل ةسايسلا لوصا ىف ةدمع مم“ نس قوتملا

 مع ةنس قوتقملا ىلاجرجلا نمحرلا ىبع نب رعاقلا. دبع خيشلل فيرصتلا ىف ةطمع مه

 هيف ركذي لمعو ملع ةلاقم نيرشع حارجلا ةعانص ىف ةدمع مب ريسفتلا ىف ةطمع د“

 بوقعي جرفلا وبا ومو فقلا نبال هريغ ىلا جانحي ال ثيحب ىحتارجل هيلا ياتكي ام عيمج

 هتردقب فلكل فقلخ ىذلا هلل دمكلا هلوا [105 ةنس قوتملا ىلاوصنلا ىكركلا ] ىاكسا نبأ

 [ىنسلملل ىلع ىنأ] فيشر نبال رعشلا ةعانص ىف ةدمع م“.  [نيحارلل ةدمع ىف رم دقو] خلا

 ىدادغبيلا نيدلا ففوم هرصتخاو ةّدعلا هاممو ىلقصلا هصتخاو [*01] ةنس قوتملا ىاوريقلا

 ىتاشلا محا نب دمحم ركب ىنا مامالل ةيعفاشلا عورف ىف ةدمع م“ فاصنالا ىف روكذللا

 حج رصع 8دعزامستسغو نغ ممصصتن]105 ءعدعدك ءكق]]1ععععسر دم وستطاتق معقم موغلممعق أ

 6ولن6مدعد ع« مءعععوموز ههتطسع 0عععمد 1طسصفتسمختست 20 مهعاط ملمس طعصع ه]عمغعس ءمصراتصعأ8ع

 يدعمأ. (00112ععأن زعتطع هع. ح 8333. 00-81 ءغ 81 204عط ءا- ءدقطقر ءماسصعم 0ع

 ردمرتطسم ذم دصصسمعمع زسلتعأت هطقعمدسلتم , ةسعامتع ل1101 مبدت»ء0 ظعءتح 7”هلبورع 1ك/1ها114]! ناقو

 دمصم : .. دهمعانم. ع 8334. 181- 0 0 عغ 11 ه5351 ء1- 51285 عءغر ءم]سسعم 0ع معهتمسعت ألق

 سر تتر دتعأام» ع 1110:مهر/ ع- ل - 01:١ 2651/0408 كدمته ةص 117 - 11:54“ مدحت ع71101:810.

 8335. 0-11 0عغ 41 ء1- ع8( 1, ءماسسعم 0ع عدت 1هدتقتانلاا عروس 21 دلاو 811605

 مز وزلعات 4ك50-م]- ءا]رق» 8ع: 4كط0- ءل-"ه]سمت> ل0:زامنغو ةصحنم 474 (ذهع. 11. كسص. 1081)

 رتورنكيص. - 8336. 1.51- 0م 0عغ 11 ع1 - غ علق أر ءن]رتطتت علم (00101116218331115 118 (00183211111. -

 8337. .0-81سصس4ءعغ 411 ةزسقهغ ءآل-ز ءعم»وطر يطعم 0ع ةعاع طتصمعل.  ؟ةونسأت

 لزوومرمماتمصعه 0ع (طعمبتو ءعغ مرمحتتو تطأ هرصصتق ءمدتطت ع2101ة2[, و011 ططنق ءاطلتقاتتعم 0اق

 ءىأر سغ متتلاو هلثم انطعم ءععمغور جتعام»ع 41 أ/هتم] 6”7 هعط طع 1 ]مع | لك” ءآنغ

 ©طستماتمسم ], دلعم 18- ءاعوز7 لتعام [ ءغ دصصم 685 (زمع. 27. 1"ءطع 1286) دصمتعاتم |.

 1معارزا ذغم: ةردتتك 1060و نتن معد كىعءواقمق مماعمأتق مانه هععمجتأا ءاع. |[ ؟150ع ةدرعد ةمط

 01061 ه]- زو ملراو]. ح 8338. 11- 0دم 0ءعغ 411 ةنسّةقأغ ع]-ةطتع ءماسصعم 0ع ةتقأع

 ممغاتعمم  ةتحعام»ع |[ 4511 لل: 11هوم7: ] (م2"هنماتاغر نلوم 111 1؟ءو]رأع لتعأم كأن ةصقصم 6

 (زمع. 25. عع. 1063) رصمرتتطتم. 1ظكمتغمصسعات /21- 000ء/ ةذمكعتمامتتت هع مم قع: [ءعئام

 امدومع 210: هر/1 ءع-ءل-ل17: 80 جالا سوده ذه 17:5-1/1/نك 1هحبلحامم. ع 8339. 1:1- 0دم 0عأ

 11 ءاد هن 81- 8هطق 4 1م عغر ءماسسعم 0ع مهجاتطاتق زدتتك كطمظنتانعأ ةععس0ةق تق

 6©هدسر عصلتسس ر ون00 آسصقس لقلقتع 86]» 71016110 عي ل160 81ع]إ# ل هعتعءومصكتنل اتق



204 

 ةفيلذل ىشرتسم وهو ريظتساا كلو نيحلا ةدمعل هفنص رصتخم ه.ب ةنس قوتملا ىناشلا هيقفلا

 ىدادغبلا ىمكم نب ىلع نيدلا ءالع هحرشف موقلا هيلع ىنقعا مث ه5 خنس قوتملا ليضفلا

 فورعملا ىلع نب رمعو 011 ةنس قوتملا ىكلاملا ىناهكافلا ىلع نب رمع نيحلا اتو 1 ةنس قوتللا

 فورعملا ىلع نب دمدكم نيدلا ىقنت خيشلاو ثيدحلا ىف ومو م. ةنس ىف وتملا نقلملا ىباب

 5 ىفوتملا ىوامربلا مكأدلا دبع نب كمحم ىيدلا سمشو ا." ةنس قوتملا ىبعلا قيقد ىباب

 دمحم ىب دمحم ةيلماكلا مامأ [ةريسي تادايز عم اهلاجرو ] حرشلا اذع رصتخا م“ ةنس

 ىرصملا [ نرغملا ] ىلع ىب كمكم شاقنلا ىبأ ةمامأ وباو م5 ةنس قوتملا نذاشلا ىرعاقلا

 قالو ا ةنس قوثملا ىاسملتلا نجا ىب دم هللا دبع وباو تادلج نامت ىف «ك“ ةنس قوتللا

 ىف ةحمع مل"*+. 2 تاقبطلا ضعب ىف !اذك دوجولا زيزع باتك وهو اضيا ةنامالا بحاص مساقلا

 10 [هد. نس قوتملا قوصلا] ىتردنأالا كعس نب ديا نيدلا باهل فارطالاو لامكلا بيذهت رصتخخ

 ةطمكطتاور ةمصم 507 (ةمع. 18. لدص. 1113) مجمدناطتاتقو 11ه 185:01ع22 011-0-011061 01270 5اتتأو

 ون ظلطع 710:1 ءاع]رء" ا 11هءاع”ءآرقتل لكاملالع 171 - ]هلل ظدتغر ءأ ةهسصم 5929 (ذهع

 59. 06. 1134) لعظمعاسمه هدا. "اكس مامعع5 ذم ]تطعم ءةدعم116مص0لم هزنعاتقتت م0511علا386 1, ا

 0411-60-47 47: عر: 071ه ميدتتع0ا 80هع0لنث 06, ةصصم 741 (ذصع. 27. كاتس. 1340) 1202اتتتتك تح

 17 -ءل-0أ: 0 ه» عرب لآ: 1؟طم] رسم ![هلئلعتاحر هسصم 731 (صع. 15. 0ع[. 1330) 2201:تتن5

 01ه 8من 4غ, ؟دلعم 15:-ءارسم1مععزن» لتعامك ءأ حصصم 804 (ةصع. 11. ةحتع. 1401) 2 0ة:تتتتكو

 ونتن ممانمستسسسسم مه0نهصعم ممعامجتا - 8طعتلط 1هع78ق- ءل- لأ: 1101م701160 8ءنن كآغو

 15 102 2ء[بأع ءلدمل0 لتعاتع كن دصصم 702 (ةطع. 26. ةذحنع. 1302) ردم أانات5ق ل كر عزرنو-ع0[-

 111016111160 13 عنا م 50- ء]- للينرر» 8 سمو ةصسمم 831 (ذصع. 22. 0عأ. 1427) 15[0و

 بيوك يسسعمأمعسم [غ تهلت6ةهمهعمس ذم اتطعو 0201-277 ]1دلقأم5 كدبص مدتتعتع 20018-

 رسعمأتم ] طم 117 - 111179 11ه]ر مست علا عت 1]1هارميهت»عءا (لف»: ةطهاظتاحو ةصصو 4

 ا

 مع. 11. كسل. 1469) مدمعطستقو أص قيزامرسعس ههعوتأ - لقلطتع 0 نضع 110]نهتتةأ ظعتن لا

 [ 31ه عار" :ط8] 2165, ؟هلعم 18»م-ءممععام]ب لتعطتق ءان همصم 763 (تصع. 31. 0ع. 1361) طم 8أتتختكو

 تتزاتك همدستسعصامعتاتمق همام ؟ه]سصستمم ءةصسرا ءءاتطتع - لاتع 16]45061] 210/770 13

 411160 117ةمعاستو ةسصم 781 (ذمع. 19. قمر. 1379) ممعطتتك - هن لق: عمدت, ةسعامت ]خططت

 11/7 - 471 4ءار بتزانق كيدستن عما متتلتق , انا ص هرعظع نع1100هسد 1600027 1ءعذأادت' و 183115 عقأ. ح

 40 8340. 1:1- 0 رد عأغ 11 رسه]اعطغةهدعوع غةطلعأط ءاآل-اعوءردذال 586 ءال-ةهاعقل1ر هم]لمتص عم.

 [كمزغمرسع هرعرتمه 1 عاين ءآ- |ءعرنمأ 7م ءآ- ه1”, ةححعامتنع كا عارافا - هل أ: لآت»عل عا

 لمثل 17:0 عءرمءوأ]رت [ كلا, همصم 550 (أمع. 7. اللهم. 1155) ددمعانم]. - 8341. آظ] - 9 سل عا
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 نب ديحم كلام نبال رصتخم ىحكتلا :ىقيالدمع. مل ىتاي .رركملا رصتخم ىف اجمع ماك 5

 كيد شاقنلا ىبا ةماما وبا هحرشو ديلع هةلامكأ فنص رث 1.» ةئس ىئوتملا ىوحنلا هللا دبع

 مع خنس ىنوتملا ىوحكنلا ىكلاملا رامع ند ليد راب وباو باز“ ختنس قوتملا ىرصملا ىلع نبأ

 وصنلا ىف ةديع ت”مر#» 0 ةنس قوتملا ىقشمدلا [دواد نب] ميعاربا نب ىلع راطعلا نىبأو

 ..: ىف 8لمع' م2  هأم نس قوتملا [ىكونلا نوديب] ىقفاص نب ىسح ةاحنلا كلم رازن نال 5

 سمشل رصتخم ”سرفلا ةغل ىف ةدمعلا م5 15 ةنس ىقوتملا [ىاقبلا] ىرعزلا اص نب دمال
 ةردبع دملج رم ىراضبلا ترش ىف ئراقلا ةدمع داع ١ ىساويسلا ىمحم نب دا نيدلا
 ىف ةّيلككلا ةدمع ما+» 2 ةنس قوتملا ىجاجزلا هللا تبع نب فسوي مسالا  ىنال تانتكلا

 لمعو ملع ىلع ل.متاشن ليد سمخ ىلع ىو ملا جدفتسن دللا لمكب هلوأ ةيرصبلا ضارمالا

 ىلع هعفن وعي ام تابرقلا لضغفاب ىلاعت هللا ىلأ باقتي نأ" ملسم لك ىلع بجاقلا هفلوم لاق 0

 1 رد هزعط مودع 151 - ل[هط هع عمر فاسصعم. ظومتامرسع هرعهتق 211010776. 0ع نم 1
 لزوم ع 8349. [21- رم لعغ ك1 ع1 -صهطحعر ءلمتسعم. 0( هرسر عداأاتنت مكقضتتا 8( عانت
 دسعاورع 2101 ميجتسعل عن ل4ط0ه]]ه]ي ةعدستسهاتعم , نلعم لططنن 2141178 لتعأام هغ ةسصم 2
 (نمعم 18. لملم 1273) رممعكتم. 10عد يسرا د عممتس ءزمم ةعتسك ء0تلتا.  (نمرصس عمام105
 ةياعس ةهتمكعمأ للتن 0رمنسم لال وايمتستن عا )عنب ملغ 712578, ؟هلكو ]ارجو - ءارتمععامم]) 01 ءاصق
 هغ هممم 763 (ذمع. 31. 0ع. 1361) رصمتناناتك - 18 ي]رض» ]110 ]يمنات عل 13 عزت كه 707717*
 31جلز ]ناو عدسه بنهر ةممم 844 (ةصع. 2. لكسص. 1440) 1205:1115 را]غ 8ع آل" مارغ»
 [ 8ع 8»مصنل0] 12 سعفانعاغو 1 - ءامااط قلزعاسو ءغ هصصم 724 (زمع. 30. آكلءع. 1323)
 رنورانم. ع 8343. 1:1- 9رم ل عغ ع1 ع]دمهطحعر ءمالسسصعم. 0مانك عرهتل1(718 كانه 211105
 رز 11نما» 11هعم» 18ج كار [ 8مل 'لمععم]] , مدلوم 1عرع عجمتستم عمانتل لزئغم ءأ
 ةدمصم 568 (مع. 23. ةسو. 1172) من1610. - 344 [خ1- رس ل عع ,كذ ...ى ماسصسعسم 0ع ..ءو

 هتعامرع 4سم 8ع 8111: 7ما»# [8ءءاغ], ةصصم 795 (ذمع. 17. اللمع. 1392) دصمتاطته.
 83435. .1- 0رص 04غ 41 10 عطمغ 15121" همر ىفاسسعم. (هدصر عملتاتتس 0ع ]زن مومو 2 ءرتعدماتنتو
 ةسعاورع هع عرروود ء0- لاو ف اررمعل عج ]10ه]يمبوتسعا كة ماقتل - 8346. 0س لعغ ع1- ءمرمت
 ع1 هطدعط 151 - 8هزعط ةعتر ماسصعم ©همدمسسم 1عوعماأتق. .(نورصتس ءماقتتاق له 0ك 1801 اأو
 0ع نسم ةدجرو ؟10ءوطمسل ع 8347. 0 0عأ عل - ]عما 46 ةعطر ي]سسدعم ةعئطقتكتتل و 81101
 اد 1ءايعضا 7ع“ عري لالعلاعلع 2ء)](نغو ةسصم . . . همته. دع 8348. © د4 +
 ء] - ]عم ط1( عغو ياسسعم رصعلتعمصسس هعنامذ ل1516 زا1زمعماتسس» 0ع رمهمرجطتق هعسل متت
 طعم ذغام ةمعمتغب حل لهسلع عز زمتاتسم 1ةمعلسسق عامر عأتص 18010 ةوسسمع 035 ممقل( ن3

 عوار نسهع مرهحتسم عا (طغعمصعمست .ءمرسر] عمات ا1» قسععور: ©صصتطمسعو ةموصتغي 50عءاذطسق 0
 هلل قسم 1ص ممتكسسم قار دغ ه0 182عدس هراتستق متتك هنعتطاتق حلتطس معاممتأب تصلع ةمدعأسق

11 
34 

 نا
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 امو ىتابرجم لج هيف ركذا فيلأت ىف ترضنتساف .مهضارما ةاوادمو مهتكص ظفح .ىم. سانلا

 نبال ةّدنلا لاوطل ةدمع 6 ىهتنا ةليلجا  بتك ةدع نم .تعمجن ئخياشم نم هتدعاش

 ديشلل ىلينكلا مقف ىق ىدتيملا ةدمع ما"ه. 1.. خنس لنق ىقيرفالا ميعاربا ىب دا راوجلا
6 

 ىف ظفلتملا ةدوع م"هأ . ىلينكلا ,ىسدقملا ىداهلا دبع نب ىسح ىب فسوي نيدلا لامج

 و فسوي رفظملا كلملل اهمظن نس قوتملا ىربطلا ىلحا نب كم ةغللا ىف ظفحملا ةيافك مظن

 ميملا ىف ىتأي ىواضيبلا ياهنم ىنعي .جاهنملا حرش ىف جياتحملا ةدمع ما"ه» .رمع نبأ

 ةنس قوت  ظفاحلا ىسدقملا دحاولا دبع نب ىنغلا ىبع دمحم (ىالا نيتددلا ةدمع ما*م“

 ةينملاك رصتخم ىلصملا ةدمع ىل"*ه5 كيرملا ناطيشلا .درط ىف كيرملا, ةدمع_ مل*ه*

 ديوجتلا ملع ىف كيوجتلا ظفل ةفرعم ىف كيجلا ةّدعو كيفملا ةدمع م"د«  ىناعملا ةدمع ما*دأ

 10 ؛ع» نس ىقؤتملا ىواضسلا ديحم, نب :ىكلع نسحلا .ىقا/ ىيدلا ملعلا اتيبإ نيتس ق. ةينون

 زم طمرصتصسع8 رم ةدصتاوأع ءمصقعتتلدسلد ءغ دصمعطتم ءعمدحتس تقف سلتق علسصلعا. عانت

 زئذطتص جه طعم جتحتاتسسو تغ [نططتست  .ءمرصمممعضعتس و نطل م0010 2عتتت دعو عدلت 21011112 أن

 رت عمرنا عا“ 00ء(مركتسس دلت عمدتل2 و نلانتطاتق غعقاته جلظتو "عععممعنعس. 1ةهودع ع دصتتلاتق انطعق

 ءورععأتم مموعدوأ. طآدعع زل1عب ح 8349. ظ1- 00 ءعغ 11 غد شل ع1 دسم ل0 عار ءماسسصعم

 مم ةمداتتن 1همعهذننلتصعو ةسعام»ع لكاتءا ظ8ولح 1 (ليان» آر ءلقر مدلعو آان -ءازءمععن» لتعأو

 ءا ممصم 400 (ذمع. 25: ةكسع. 1009) ةماعلعءاإم. . - 8350. 0سص0عغ عال تسطع ل1و

 ياسسعم (عمصتق لع ندسسع 1آدمطداتنئسس و . هتتعامن ع ةاطعتلعاطط كوستا - هلع ل: 375ه 2

 11هيعم:: ظءرا لطل- ءل- م4: 2لمعملالءعن آآدمطدلتكوم ح 8351. 0ددل عا عا ددص ان ل

 و 11 مداعس 1ك 1182 ع4 ءاجس هاغعط ج1 1167و ءماسسسعم معمصتتم ءلمصألق. 1هاعت من عامألم دعا

 هموم 1ععتعمععدجطتعتو ونفس 1101 ميسبعا طع قلل»عا 1مطعتةر ةمصم .٠ . درصمتناتتانقو له

 [مجممعسب 111-117 7:]خ 177 - 11101 هر ع» 7 دوبرك عبد 07م مص ممكنا. ج 8352.١ ١ 0 »0 عأ

 ءاددسمطغقزو ءفاسصسعم ءويعصاتق. (نمرحسعمسادتتتتق ذه هزانق ل!171:1:4] 1-17/1) ءنل/رفتقعر 0ع وعتتم

 زد اناععه 217+ 0نعءوطتس ع 8353. 0 ه0 عا عل دس هطق ل ل1 غطغصر بهولسسدعس 2201088 -

 صمصس , هيعام»ع [آ1ةلخع للتي 710]رمتست»عل لآل-ءا-عارمتا# ظعورب كىلطل-ءاددمن]رقلا 11060006845

 حطصم ... . رجم نم,. با 8354. © 0 عغ عل حد مدن 10و ؛ ءماسصعس ةاتنللموأ 0ع 0

 كواعمصمو مءطعااز. ب 8355. 0ص 0عغ 61 -درسهوذل]111و كاسصصعم متععفمأاتق. .(هرد 00

 لازطعم 77نيرم( ةزسزاع.. عج 8356. © 0عغ عل دس عقصتو  ؟ف]سسصعم فعلا ءعصاتقتتاتلل). 0

 8357. © »0 ءعغ ءال-دد و110 نع 0 00غ وعاد سمر لو ءفملسسصسعم تاتللاهنعم) معطوتطتعصاتق أ

 جرتررمسمانق ءورنععتع مرمصتساتمصاتم 0ع ءمعمتكتممع ععمقسك 8 عنان عزمت ذم صاع (نمههصتتس 1ععاع

 10 ]1عععملل. (0معسصعم هعجف وتمام عكست ذم لام لعقأت معمم, ةهننعامتع ةار»-ءا-لأ1: لات رمق

 لل: عرب 71101 مبوت» عل كه ء ا امبمةضور ةهصصم 643 .(ذمع. 29. الآمتع 1245) دصمسأاتتم.  ظهتسستاع ءقأ
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 اهلوا ىناقانكل نافاخ نب ىبك نب هللا دبع نب ىسوم محاوم نال كيوجتلا ىف ةايدأر ةلببصقك

 نارقلا ةوالت موري نم اي

 جاضقلا ليعمسا نب تم نب ليعمتا مامالا زيشلا اصيا اهحرشو اًرصتخضم اًخرش] اهحرش رف

 طبض ىف ةيرهملا ةلمع ما"هأ ظعاوملا ةدمع ما"هد خلا ميكحلا ركذلاو ميظعلا نارقلا

 كلج سابعلا [انخيس] بقانم ىف سانلا ةكمع ما". باوبأ ةعبس ىلع رصت ةيركلا مولعلا

 نم لضف. ىذلا هلل نمأل هلوا [1] خنس قوتملا ىواخسلا نجرلا دبع نب دمحم نيدلا سمشل

 دللا ىلع لكوتملا زيزعلا دبع ةفيلخل سامتلاب هفنص هنا هيف ركذ جلا لداضفلا .بايسال عمجلاب ءاش

 نكسانلا ةدمع ما" مهنفالخ بيترت ىلع هدالوأ نم ءافلخإ هرخآ ىف ركذو رصمد نبسابعلا نم

 ىف لئالدلا ةدمع ه“# ىّأب راصتخالا ةياغ يحصت ىف راظنلا ةدمع ما" كسانملا ملع ىف

 (0م:106ع ]4ع لع جماع (نهمدمحسم مءعاع ]1ءععملتر وسم ق1 710 م]ع» 21:56 18 ءتد

 1027/4]: اظعر» 7”هلبع 8عءد» لامعا 1؟1,معام»س# ءلتقتغر هع ةمعمتا ذاقهن

 0 خد نست (0هرمصستتس 7ععاع "ععااقت"ع ءاتمأق.

 قسعاأمر# عووضتس عمامتتاسلت | طععتت عد ذم ةملكد عت عاتتتتل عمد ممقتتغو 10 نص00 مدماأع» ؟ءععصتمأ

 ار ءزلعط هع آ[سفس 1طعدمأ] وتب 7101 متروت» 0 13 هنن لوتنمأ] 00012 11 هته مدمق] بس كاب عسم-عل-لا

 رك طررجع# عدن 01ه/بد»تن4ف ظطخلم]وعمعر طت]مدمماتسف ءأ ('هعوصت آطكععاغمج ر .ءداتق ءمطتتال ماقتل

 رام زمعرزا: آردتتك 6)1مو ونسأ (همدصتتتت 201 كتكات عا 120 متاكتتل» هدرا عمق 7عوعاهك1 ءاعر

 8358. © 0 ع( ءعا-دس عرج ةنغاجو ءماسنعم رم هعمعاتعمتاتت١. - 8359. 0 مد 0 عغ ع1 -رصدعط-

 عنو ءغر .ةهماسسعم ةمععمت هةمضسم 0ع لتقعماتمتك مععتس مهتت أ عدتست عظمت عملت.  (نمددمعس-

 قس ذم ةعراعب ءممتأم ة1ةممدتكسست. تح 8360. ©دم ل عغ عادمقعر ءمامسعم طقششتماتت> 0

 وزعم طسم [لمدستمأ همخاس] 461م5, هسعامدع ك]ز ءرنع-عل-لأ» 21ه]رمبستسعا عت: كطا-عأ- ]تتم

 هع مممعر هممم [902 :(أمع. 9. 8ءعمام 1496)] دصمعأسم. ؟؟ها]سصعمو وتنقل زاه ةظعتمتل : آطمتتك

 لرعم نست كدت نسعست ن1 ءفصز نصعأتم :ةممدممداتطسك تعمطتس معمعقأمصتتسلا 01 ةةمحعتأا أعم

 حادسمأو ةعاطمسمع اتطسس» معاعمأع اكتملت قلطل- عا - مها 0101 ءمم/عا - ه1عغ- ه)]ملي طططقمله

 ام ةعوومأم ةعتموزعسدعر مغ ه0 طمعس لعطمل مك دع ءردق ظلتتك ه0 هدعلتمعتس (ءرط]متتق 0

 ]كمل 1 [ةطدست - ععودعمورضأ عععمومع6ب كح 8361. ©رص0عغ ء]- مققتلعرو ءماسصعم 0ءممأن

 لع لمءامممه عععوصممتمسلاب ةدعيل عزز. عج 8362. 0 م0ءعغ ع] - مماعأج قع, ءملسصسعل

 عمل1مدمرحكتست لع ءةضتععملم همععع 6 مروا هآ- ارا ىلا, 0ع نسم ذصككه 016 عااتتا

 8363. © م0ع4غ ءل- 0ءع1من]ر ءماسمعم ةعوعسسصعماهركتنت 0ع وسهعمأةهدتطانق عا ءطعسستتقو
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 هك خس قوتملا ىدادغيلا ىزوجلا نبأ ىلع ند نكولا ليع جرغلا نال لداسملا رو جشم

 تايورمعلا مل [م ديحوتلا ةرهوج كيرملا ةدمع] ما"او م ةدبولا مرش ىق ةدمع هما“#

 دبع ظفاحلا مامالل ةليالاو مويلا لمع ها«: رمع قا نب ورمع ةياور نسح نب سىوحم ءالمأ

 ةليللاو مويلا لمع ىق ءاملعلا فئص لاق [101] نس قوتملا ىرذنملا .ىوقلا قبع «نب ميظعلا

 [اقزت] نس قوقملا يداسنلا| ىكرلا“ قبع "قنا *مامألل ايما ارطو :هرتقك ابتك راكتالاو تاوعدلا) غيل

 مع ةنس قوتملا ىرونيدلا ىتسلا ىباب فورعملا دم نب دنحا ظفاأل هيحاصل هنم ىسحاو

 نيبلاطلا ممه فعصن كيناسالا تفذحف [لاق] ةلوطم اهنكل نفلا اذه ىف بتكلا عمجا وهو

 ىطويسللو ىناهفصالا ميعن نأ ماماللو ىهتنا 10, ةنس مرحلا ىف هعمج نم تغرف هرخآ ىف لاقو

 تيداحأ جيرختب ةيانعلا 17*71 نس (قوتملا نناطخا نبك نب اللا ديعل وكنلا دومع ما"

 10 فورعملا ىفطصم ىب ىحأ ىلوملل ةلاسر ةيانكلاب ةراعتسالا فقيقح' ىف ةيانع ما". ىقأي ةيافكلا

 هتعام ]ع 4ك: أ/ همز قلطلا- ءآ-”ه«]بنمت: عز: ل1: 1: - ءآ-زهنست 8هع]0608 ةصصو 7

 (نمع. 12. 0ء6. 1200) مممرتكدنم. - . 8364. © دس ل عغ 281 ةطحعاط 1ظ1- يكدنط 0 عغو ءملاتت 5٠

 (هرصس عصامتاتك ّذص هرماتق 1/7- 2606/, لع وتم كاتم72 ؟10ءوطتتب. ع 8365. | 0س 0 عغ

 عآد هع( 4و ءماسسسصعم 5001651. (نهرصصس عصامتسق ذص اتطصتس لوتناع*ءا ءهآ -1هن1110, 0ع تتم

 ةممعو لتعاتس عقال - 8306. ظ1- ةسعسأو عار لبس” نعد. آطلاعامنله ل1010111:6015 17 ف

 115م7, (عينحع لين"( عت ل2 0مم مءاسلتام ع 83607. كلسعآ ءعل- عدسس 5١6 ءا1-1 ن1

 هرعرتو لتعأ ءعغ هممعاتمو هحنعام»ع آستس 1[[ذظاتع ق460-ءا-هاسأ» عن لط0-ء-عمتم# 110:02" و

 دصصمم [6056 (مع. 8. كحص. 1258ر] مممعانم. عض مسعضتسأو 1صودتكو 11151 00ءاذ 0ع همععتطسق لع

 أ ممعاتم و معءعونمصتطاتع ءغ مععت يمزك مدتأغم5 ]تطعمسر نتتمدكتت» م1هعقامصسأات م اص قتستتللا م

 ل4 ل-ءا-ه]رنمتا عومي ةر ةهصمم [303 (ةصع. 17. لست 915)] دصمعاتستسو جتنعام ضعت طقطعأ. 1116

 معهعمامسأ ل هع عزام 0 ذكمساسم [1ةلظات ل1170 188 عزو ]10] ها 1) رو عمع"ة, ؟دلعو 1911-2

 لتعطتق ءغ حممم 304 (ةمع. 21. 3عمأم 974) مجمز(ات115 و ؟012مهون16. 11زذع ]!ذطعع ةحسرن] ل هةلستتتق عقأ

 فاز

 0ع طمع مع ةيتماسكر جعامسعم اتطع ذللتل هتستم 1ههعأ ةنصغ ةقسوتتمكأ 1عتكتتع 10605 م20طةضاعق

 مممراعر مهعصاتسس ةك101هدمدرصتسص طغعطءعملتمعسص. قلل ظصعس لتعتغر هع رمعمقع ة8[طهطقمست عد ةصصت

 667 (ذمع. 10. عما. 1268) اتطعم ءمالتععملم ظصعس اسررمدن 1 ةدعي. - 1[1هعع ز!1عي - 1لعد

 جيتعمتس عماطتتس ضدجعامستسا آسقس للتو 770ءضرب 1و/م]# أ ةميرزال. - 8368. كس

 ءآل-صحطتعرو ظلعتس ماس ععمستس هاتعمعو ةتعام»ع 450017 17 عرب 1101 6111:ا 11 «11(ط2و

 40 حصصم ... سمعتم. - 83609. 1-11آمقجععغ طأ عملعط_ءأز ةطقلتغط 1113-11 عغو

 ةملتسمس اص ءاتزعتعسلت5 ملئ( هماطتق ذص هرعدنع 7 /كمبر عا ]1ععالص ممكتاستت. آلل0لع ةصللق.

 8370. آ1-1م غن ع( [1 مط ءاعاع ع]-1 ةانتقععأ طأ1']لاعاس قت عار هايل ذم 11اأةرنات 0115

 رمععممجتستم معمهطمملأ5 ممهتانتلت. "1'عمعاماسقر ةهننعامبع ااطنط]د ل77 ءا 80د: 715/6, ؟حل 40
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 واولا قا ىتاي ةياقولا حرش ق ةيانع ملأ ضيبب ملو [1] نس ىوتملا هداز ىريكشاطب

 1 ىتأي ثيدحلا لوصا ىف ةيادهلا حرش ىف ةيانع هل ءاهلا - ىف .ئتتأي, ةيادهلا جرش" قو
 ةفرعم ىف برغملا ءاقنعلا ماع اضيأ [ءاهلا ىف] ىنأي ةيادهلا تيداحا ةقرعم ىف ةيانع ملكا“
 قوتملا قرع باب فورعملا ىلع نب دمحم نيدلا ىبحم خيشلل برغملا .سمشو ءايلوالا | متخ

 ىف خيشلا مفنصو ملا ميظك داوفلاو ارورس ًادباف ميظع ماقملاو ىهلا تدم هدلوا [16] ةنس
 هحضوا ام هيف لعدكي نا ىونو قالطالا ىلع ملاعلاب ناسنالا ةاعاضم ىلع هيف ملكت #11 ةنس
 لعجن ةايلوالا ةيناسنالا متخ اهنم :نؤكي.نياو .ىدحفلا ماقم ةضسنلا هذع نم نوكي نبا ةرات
 اًجوزمم اًحرش .هايور ىف .هحرش ىلا ةراشالا دعب مهضعب هحروشو. نيماقللا نيذع ةفرعمل باتكلا اذع
 ىتفاشلا لضفلا ىنا نب مساقلا ومو ملأ تاملكلا حاورأ ىناعملا .ليعج ىذلا دلل كيمحلا ةلوا
 ميملا ىف ىتنأي دوصقملا جرش ىف رعاوجلا دوقنح م 10 خنس ىنائلا عيبر 1-1

 1ايع]ر/ ةرر» سايل ع]ب لذعأم ان همسم [908 (ةصع. 22 مورا 15600)] مج0(نمو 0101 ءانللا مالم ممص
 هيويتموزأا ح 8371. ظا-1مةجرعغ 11 ةهطومعط 11 - 5[ 1 مو عغر هيتس ؟م]10عوطت13-
 (©نردسعمأمعتسم ذه هراتق 717 ةعميرءارو لع وسم ذص ]زاومعو 17مم نءءاسعر ءهأ لقا- 1»:ةنروءأ لأ
 ءطومعط 1110483-151 عغر ءمرستس عما ةق1115 18 0 181:0 ءاو 0ع ندم ذص !ناععد ط4 110 عم لحنا
 نين دس و3792, .1-81آمقجبونغ خق ةطقعط 1ظ1-1آ1443عأو عاملتمست.  (هرصس عما ممأاتس 18
 هر [20نء4 لع ممتمعتمأتتك 00ءاعتسدع ج0( 1همومنمع. ؟ن0ع زمالقا حل 11-1237
 عن سون عزز وأ هطق لن غط 1108-151 غر هةطلتسس 0ع ءموصتامهع دقن قنمدسسس ذه انطعم
 11:0ءا 1ءءاممدس.  ؟10لع مدمتاعم ذملعم عزم ]نغمه 24 ]. - 54 1:[1- خيم ؟خ 151-
 310ه عطعتطر عموم5ذ ةهطسامددم 0ع بومتاتممع ةزوزل]1 ةدمعغورصتس مغ 501 هءعللعمأتقر ةسعامتع
 عطعتاعط 7101 8- هل لغو 21ه]ءمبستت عا 8 ءتن كغ ع+ناوو ل1ذ» ل«عز# لتعم ءا ةسسم [ 4
 (زمع. 4. 8ءمن 1236)] رصمعامم. طمعترتغ اه مروعلزوم 26عسس دمعت هغ لنومتامك همه
 هدأ  !ةمعم عمساتسسا عا همرع 7320 ء201خع ءقأ م8عققاتلا مم 8نيتروزغ 8طعتلعط همصم 632 (ةهع.
 و6. 8ءم( 1234)ر كغ لزووعمتغ اهم سغ طمستمعتل ةستلعد طصعمغ مدصلم ذم دست ءلقاتتللو أ
 معممموتامسل طقطعغو دنا ]زارم هو زمكعردغر دمع جلتوسدس4م ءدعممددتار 011246ط5 ءدع طمع
 يععصرام ععهلمخ مععامع 18 موممدءعملسقو عا 0سهأعمتتق عد © ةزئزلل] نس طسسقمتاهلتق
 ةدمعأن دعم  هتىئموتغ ةوذطع ذلطسس ]نطعسسص 20 طم م5 عملتو هموممدءعملمد. طك
 وزرع ودنلمتس ةعيمدسمتغر ممداوسمتس 4 رحت ءمامستسيو ةعتطعملمس ةمرسروتلم ءييعتامطتق 1دتكم
 لزج محط هلستحاطمسس طقطعأ هغمعمتغ ذامن ةمسم آ8)ءمر ننأ ةرزرتكمك ععطمخست
 هدوم مهاستغ ءاع.  ؟ع ذللع ؟هنغ (عض» 8ع لطف الملا كاطهظتاهو ت01 165 1ع آ11. هممت
 954 (ذمع. 21. 1"ءعطنب 1547) ةعتموزان ع لمعان ءع]- رز عي ةطاعو 72ععطتاتك
 ععرربمس مضت. 0( هرصس عمامعتسف ذم !خطسم 7/1«(. 0ع نيم ذم ]زغونه كلؤ» 01 ثءادكم ع



20 

 فورعملا دكيكم نب ىلع ىيدلا ءالغ ىلومال فيدرصخلا 8 رعاوكلا مظن 3 رعاوولا دوقتع مل

 ل هناب ىذا مزجو هفيناصت مع هنأ تاعي فقمئاقشلا بحابص لاق م. تس قوتملا ىكاشوقب

 ىذلا هلل .دمحلا. هلوأ :[دحرش  ث] ةنس قوتملا ىيلخلا  ىلصوملا نيسحلا..ىب :نيكم هللا

 5 مظنلا لواو خلا .معناو  ليضفا

 ءالعلا عفر. ىذلا وعلا ىنذ. هلل

 الث“ مو: ىنلا “ ىلع .قصو: :دمداف

 ة. نس قوتملا ىلازغلا ليد د ديد نماح نأ مامالل هعننعملا ةواقنو رصتخملا دوقنع ماد

 نجا هاشبرع نبال ةخلاسر خكصنلا دوقفع مل“ ريصتعملاب ىنع ربعيو ىقوملا رصغخت م هنعدكل

 10 رفعج ىأ نيحلا دامع خيشلل ءاضرلا رابخا ناونع ما“. [08] ةنس قوتملا ىفنذل ىف .نبأ

 [ىلع ند] لابضذ نب ىلع هحرشو بدالا ناونع ملأ هيوداب نب نيسلل نب ىلع نب ليح“

 5370. ةمعت 4 عل - ععرج ةطتعر ؟ةععصمسم ةاقضاتسس 06 ععسستق همام ةعرتف ءمدزانسععسلتك ع

 لعدصب مصصمسسس ععمستسم عدلت ةسعام»ع ال1ه115 476- ء0- لل لل: عن ]101 مست عل , تلعن

 نيوز لتعم ءغاممصم 879 (ذمع. 18. لآمت. 1474 ) ممدعطتم.  ةسعام» آناطعت 727/- 57عام :

 قسلتحتوم ةسوستغو طسمع ائتطستس ذص ءزسك ةععتمأتم هسفتمتتب هع 1/ءزل6 لتقعمأاع ءمصغعصلتغ هع

 ءزاتك هنعام عع عوووب ع 8377. ظا- كم بنل 281 مهغمدس عا1لد6و ءثلر «ةععستتم 1ع رموضتل طاق

 ءمال1 معع هعلاتمعس 0نئ5ممهعصلتف. مدع لع اتنمعته ةعدطتعق 1. ع, ععدتسسةاتعم را تقل 5طعتاعلت

 كر عرروع- ل - 17:1 لنا قلطلمآاهآب 1] ه]رميستننعا 1 ند ءاارموعتس للهعتإة7]: 181014718. دصصه ...٠

 ردمسعاسق و دس عاععع مدس ممكنا“ | "اخد .ءهفدسعست عمامعتتم ذص 10 ءانلتغر نتن تكو ةصعتمتغ# آدتتك

 5 طلعم طعمعظعد همملععءمك عغ ]ذطععملل ءعاع.  (نحصسمعم ةمودس ةله ةصعتمتغت

 12 سس رسمي ءةامانع هعمهتسم ور نسأ تن عمتاحغ عد ءدعاسلتغو

 سن ممممطعأمع طعم علتعتغ دتموسع نت طسصع ةعوستسأاتاتت و انتا ؟ةنا6 1206

 5378. فمع 0 ءاعدس هاعط وقدسع و هلل ؟عةحع عع 181 - ل160 عدم متو ةهععشتتق ا ءمدد مل

 عن سعاسالم معععوأر ةنتعام»ع طصقس كلبا طسقا 101ه]نمسسعل عرب 7101, منهنتضعا 01 متايآاو

 دصصم 503 (تصع. 10. لصت. 1111) ممسامنمو نيت اذطصتتت ممالمععت ممتناعمت ةدع عمزغمزد ع ©هدضر عملتت

 110ه ع616 عموم مدتاو وتتمع انطداطس 710-277: 1هعم» مدمع هع ظورجاتدح 8379: كم

 10 عاد مهمهتذطمغو دظمععساتق  ةهلسممتمصتق. 1" عدعاحكطتق و هتتعام» ل]تنءعا 17 عن 1101م0

 [ظمهمعظتمي ؟نلكو لادن لممامارالب لتعم ءغ همصم [854 (ةمع. 14. 1"ءطس 1450) مهمدءاتمأ].

 8380. 0 مع ةس جلعططةع ظا- [10طقر نطدلحم طتقامعمع 272071 هسعام»ع هطعتاعاط 11060-

 007-0: ل ردع ل هركم“ ك1 ه]روتمتسعل آف ءز» ل18 ظورد-عا]رموعفب عرب 1هطارعي ع ة381. 0 راكم

 ءا- ج0 عطور ةطدلسق مطتلم]هعتمع عغ مسصعصسامعتتق و ةسعام»ع ل]: ]0م 7 | 8ء» 47|
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 ىف ةيارحلا» ناونع, هلل“  وحنلا ىف ةدافالا ناونع م"“ 809 ةنس ىقوتملا ىاوريقلا ىشاجا

 ناوفع ملثم: ىشكارملا سابعلا ىنال ليزنتلا طخ موسرم ىف ليلدلا ناونع ها“ ةياجب خيرات
 وهو 00 ناوينكلا  ءامسا ىف ناويدلا ناونع ه4 ١ ةيمامالا بهذم ىلع ىسراف نيدلا

 ناعربل نارقالاو خوينشلا مجازت ى نامزلا ناونع م.« فبس امك اويل ناويد ليذ

 ناونعب ةاحس رصتخم ىف هدر رت هخوبش :ةطيف عمج محو خنس ىقوتملا خعاقبلا رمع نب ميعاربا 5

 مهتايفوو مهباسناو . ىتذمالتو ىنارقاو ىخيانشم نم رسيت .ىم .ءامما هيف كتبثا .ىلا لاق ناونعلا

 لوقا لكلا ىلع .دازو: سانلا. مجارت ىف ىدعت لاقو ىواخسلا دركذ ىهتنا فورحلا بيتوت ىلع

 سردلا ىف ناكيرش امهنال امهنيب تناك ةسفانمل ىاقبلا ىف, ىواضسلا ىدعت ام ةلمج نم ومو

 ىوتملا .اشاي ىسمشب  قورعملا ' [بتاكلا] . دمحال موظنم : :ىكرت' ..ةداعسلا : ناونع. ماهم

 زاطعلا نبال ةّيوبنلا .متادملا ىف ةداعسلا ناونع. “34. . !تايبا..ثلت..ةدبزلا ىف, اهنم . 1مم ةنس 0

 11هزايع/رف# (0هه:ماينغو ةهمصم 479 (ذمع. 18. كرد. 1386) دصم_عاتم. حا 8382, 0مدعةم

 ء] - 118404 عغر ةطتلسق ةمقفن دال مصتق, 0سم ععمستس أنعم. ع 8383, 0 مدع صن ع]- ل1837

 ندلسم  ةكعمتدع. 1 ظنمامرتح دعطتق 8لييورم. - 8384. 0 مرعؤص ع1 -4 ءع1]11 .ةطتلقق
 ةممععدمسعمت 0ع ةعتمطتسو .(0هعومأ موعامأل ةوعوعع هطوعجمسلهر ةدعام]جه© +5

 ال1«( ءعوارلم ح 8383. 0 مرو نه ء0- لمصر انطدلسم عءاتوتممتم.  ظعسنععوا م0 لتقءأماتمحتم

 همعامع 1[سقستوءعأا حج 8386. 0محبنم ءع] - 01 ةصر نتطلسك  طنتءهفأخ 0ع همدصتضتاا8

 هماسهملتسص جتعام» ع ىوبرل/2.  فممعملتدع ءقأ ه0 هده 7122:6008 6/-|رعقمامعو أ كات[

 مماحكر» عوام ع 8387.0 مر غم ء1-جعدم صار ةتطملسق عد ممرتع 0ع اننموعةطتنو كلر ءألططمطتنت

 عع معوسقلتسس , هيعاممع 8014 :- 20- لا 1 نآيأ» 172: 0307 1 ءعمغو ةهمصم 885 (زصعب 5

 13. الآه. 1480) دصمعطتم. 060116عزغ طنع ه8طعتلعطمو هدمعر نص معتم ةررتمسأق هردتأأ ءصلتق

 ائطسدسص ذم ءيتغمرسعس ءمعوزغ 0م: 107]- 0 مام ةمععتمأاوس. 0 طمععموطتععو ةموطتغو طلع

 عنا

 لعقمتكتز ءغ لتكممدست ممستسو نسمع رتماكمت كان عتلعاط هركتسم د عمتتتتسو ةعوسم] انصح , 01 5ءلزرات] هدكتاتو

 ءدرحتتص ١ ععمعم]1هعزهق .هغ دصمعأعو ه0 هعلتمعس هلمطقطءاتعسم.. بح  طلمعع ذا]عن ع مسلما

 انطعستس هك ءملمم#و غن آم تامه طمرصتصسسمسو ةسوستغو 0عوعتطعملنع دصملت» ءعدععددتا ءأ 8قصهعق

 (مممععععمدمف عدنا ةعر ةمؤسمتسو طقفف مل  ةسستسفتس عمصتسس مععاتسعماو ؛نطأ 3ءق/م4عم طم

 سمصسعمحملم 8ءعم/ع دصملست (عممهتتع معمورراعم ةمحتلتدسو وسحع ةصاعم هتتسوتستع هط 10

 عامل مرعسسم ءورصبم ولست ]ماع ععددلال ح ١ 8388.0 مرج ذم عا1ددع م0 عغر ةطدلسق 1عاذعلاوهغع

 طوعمج طيعوعسدو ةسعام»عب قلع [هنيتطهزر كدلعم ىزيعبعت ظممام لتعأم نأ ةهممم 988 10

 (ذمع. 17. 1"عطضس 1580) دصمتتاتم.  ةطظعومصأاتا هدنعاعم اتعو ؟ءععوتق ذه ل7 - كانانلعأ. --

 8389, 0مقغص عال-هعق4ل عغر ةطداسع 4ءاز امام 0ع دحتعامنطسع معموط ءامع !طدسلمطتاةذطصطقو
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 تاملك ىف رصتخم ةداعسلا ناونع م. 71 ةنس قوتملا ىرصملا ىرسيندلا دكمدم نب ديا

 نم فكلاو ةيوايندلاو ةينيدلا لداصفلا ليصحت ىلع ثذلو رومالا ريبدت ىلع لمتشم رباكالا

 لوسرلا ثيداحاب هكتنفاو اهنسحاو ظعاوملا ريجو ىلع ىوتحكيو ةميقذخلا : ىالخالاو لذاذرلا

 ىنال ةداهشلا ىلع توملا ليلدو ةداعسلا ناونع ه9 خلا هلوط لضافلا هلل دمحلا هلوا اكربت

 ىنال ريسلا ناومع مل" با خنس قوتملا ىاسملتلا ةلج ىأ نبا ىيحي نب دمحا سابعلا

 ىف ريسلا ناونع ما" هن خنس قوتملا [ىضرغلا] ىلادمهلا كلملا دبع نب يحكم ىنسحلا

 [ع. كنس قوتملا ىفذلا كىجا ىب دمحم هللا دبع ىقنأ] نيدلا سمش ظفاحلل ةباحصلا ركذ

 ىبا نيحلا فرشل قاوقلاو ضورعلاو خيراتلاو وحنلاو هقفلا ىف قاولا فرشلا ناونع ها"

 هلوا ريغص كلكم فصولا عيدب بانك وعو م« ةنس قوتملا ىميلا ركب أ نب ليعمسا ىرقملا

 ءاضق عيطي ناك هنأ هفيلأت ببس نا ىواضسلا ركذو خلا هقحتسمو كيحلا ىو هلل دمحلا

 دسعامسع ل | عا 1 ءر» 111011 مرهتتعلا 10هنءةوعب»# 118, ؟دلعم 18ن2-عامت1 4 لتعأم عا دمسصم 4

 (زمع. 29. الم. 1391) مسمع. - 8390. 0محعوص ءع] - ةهءق0ءعغر ةطلسم !عالعلوأتق“

 (©ةهرسمعملتسسم لع مطاتق معمععدغمدتسم عمت هنو 01100 جلست متقهأهصعطل 8عطاتتلتلو ءاععاج

 (ماتمصعتس دل متعانأعد مهععأمماع5 عمتع(هلعم ها (ةععدامععر ةطقاتس عصاتمسا ه مهكتق 20ص لانك

 مغ مسصمتضسطسم تلتطاتع ءمرصءءءطعمللتا رو هع روعوعمءاتعج طععتأمرج ءدوتتع م12 عقامص اتق كل

 ءمصاتمسعأ. 8ءعمعلتععنمصتك ءىمرصاحصسلمع ءقدتفدد هج (مه016هصتطاتق مهرطعأمع آغ ةهلاأانل7 ل أ

 رمعاجتغ هردتق أه: آمسق 1)عم ور نست ءمجتحتس طغعصعل قمت 015متطانتا كام. ح 8391, 01مم

 ءا]-و عقم 0 عءأ رع 1) ءلأآ1 ءعآل-دسحسأ دله ءعال-عطعط غ0 ءعغر ةطجا]اتق 1عا1 ل1315 عأ 35عاتتل عاتق

 رسمات هستعامتنع قام ل]رتسواأ وت: 7 هلع '1:1نم داغر ؟انل50 171: لآن 1 ©

 لوغو ع( حصصم 776 (ذمع. 12. لدم. 1374) ددمدتانم. -ح 8392. 0 محك ةص ع1 -قزو ععر نسلق

 طتنموممطتمسمس , ةهنتعام»ع لق! معمتن 110 ميهتنءا 8ءرن 4 0-ء]سعات]ب ظل سلفات [ 6م" للق]و

 دسصم 521 (ذمع. 17. كحص. 1127) رممرعطتم. - 8393. 0 مك نص ء]1- 51 ع ععر اناسلاق طاووطقس

 مطتمسسس 0ع طتقامرته ةمعمضس ممرتط ءامعر ةدنعامروع 11ةظلع ى]رعرمق-ءل-لق1 [ لكان 4061ه

 7101 متون عل 18ه:  ل]رمع0 1)هءءآرعا#, ةصصم 748 (ذصع. 13. كمت“ 1347 ) 2202000 |.

 8394. 0 محك نص ءع]-هطءععل ءا- دع ةلتر نكداسك همطأل هاته ةسكط ءاعصاأتق 0ع لاتتكأة ]تان[

 عممستسمأ تعمم طلمامستحر ةعاع رمعاتعم أ طمسمءعماع] هتلتقو هسعامرع ث]ع” ب هل- لأ: 1م

 آمر لاق 1 عءآب» 7”هضعقر ؟دلعم ة8طرو-م] -بمع»# للعام ءعا ةصصم 537 (ذمع. 18. قنوع. 1433)

 ردهم. 1طع» معلق ءزمدم 0عمععأماتممع بمتصعأ ءأ ؟ه]سسسعم مهتتالامت» قرض مدن عطعملتغر م

10 

 40 ززخ زمعئرمزغا: آهسق ]1)عم ]1هحنلتك 0هرصتصم ءدوتع للوصم ءأع. زعم مم# قتتقدملل اتا

 ىدسممدت(أمصتق كح مممأ.  ةسعامر رصاتصاتق ]00161 ةانطتتلانلا» م05 116070 - م - ل47: الالا" ات
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 لبيع دجيلا نا. ثيحب هيلع لماحتيو سوماقلا بحاص ىنزاريشلا جملا دعب ةيصقالا

 فرشلا لمعف ناطلسلا همظعتساو فلا هنم رطس لك لوا اًباتك نميلا بحاص فرشالا ناطلسلل
 باتكلا عضو ىذلا هقفلا ريغ مولع هطسوو هرخآو هلوا نم يرخاي نأ مؤتلاو اذه هبانتك اذه

 هرصع ءاملع رئاس كنعو هدنع عقوف رصانلا هدلول همدقف فرشالا ةايح هناي مل هنكل هل

 فبسي مل لهنملا ىقو قاوقو ضورعو ٍخيِرأتو وحن ىلع ةقفلا عم لمتشم وهو اًبيجت اعقوم «دلبب 5
 هدعب وه انو ضورع ةرمكلاب روطسلا لواف مولعلا نم ةشمخ نونف ىلع ىوتحي هلثم هيلا
 رخاواو وكذ ةرمكلاب روطسلا رخاوأو عيراتلا نيب وم امو لوسر ىنب ةلود خيرات اضيا ةرمحلاب

 نحاآو موي ىف ةسارك ىف طمنلا اذن ىلع اًباتك "تلمع دقو ىطويسلا لاقو قاوق روطسلا

 ىباب فورعملا دم نب دمع نيدلا ردب ىضاقلا قتضو قايس امك ةيكسملا ةحفنلا ةتيمشو

 ىرقملا نبآل نأ ركذو نيملع ةدايزب فرشلا ناونع طمن لع م. ةنس تام ئطايمدلا ليمك 0

 6عيوتتت ةيعامرعم ؟ءطعيسعماع» لعمل عهطوعر ءغ ءمهلعد ذلطس مدعاتتم ةامل16 1عجعطةأتتكو
 نسمدتمس ذم 1ةكمرنع» 5ن]1(ةصخ روزي« عع آوممممع مجتمعصتق ]نط ةعتمدءروغر ءانلانق
 ةزمودامع انمعمع هد انعم 2/7 زمعا مت عطومغي وسد مع مزاعم كسالاممتتق ءانس دمقعمت 1عاأم 10
 ىقمموك مه - 20 زللع ذم ءي لتطعم ىممظعتعملم 1عوعس مزطإ هعكتمدتغأو دغ ءدع ءّزالق طلو
 قمع ء( رمعلتم مدعاع 00ءاعضمسمع ءاتعأ ممدقعسأ م12عا ع زوسممسم ل عماتمتس , ه0 سقس اه عامس لهن
 مسمع اتطصم معمرستع ءيىرسرمدستأ. ةغامسعس ه7 ل50 ءانتح 30 ظصعست مم» معمل
 ويحس هط ىسفودتس ذللتطم ظلخم 17-60-274527 هطغ]تاو نصف هدم معتمعإم عدت ءا ةزراتل ع[
 جعاوزو ىزعمم 0مع(مه ذم هده هعطع دمتم دمملم ةيسيستنت طقصممتق عمهلستت 005 ءءاتأانق 5

 مدع هزسس] معجم بص زمستفم»ن0عماتح ]تطعم ععوستس ان عقتت مرسم: ءطعملتغو طلق متقتو
 جام رصعمت عدت ءغ طمسم ءممءاعتكم. آم اتطعم 2تيلعق مستطس ةلتطمس اتطعسس طسع ]ءعتستنق
 رروعدأومكم ةتسنا عت زوج عمتعت.  (همكمسعأ هداف نيتصوتتع 00 ءامتسمتاستلا ععصعتم عه 2210هعو
 مغ مدلسم انمعم مطعم !اخوسمدنع ةععتمأام ةتاعتت ردع يندر ءأ ونسمع طقصع ةعوتتاطتت م3166
 رتطرم 1نودمرعع ةعتمأام طتقأمدتمت» 0مم 18 [يءودل1 لحيصتسو ءأ وسهع 1مغعع طلقامسضمتم أ
 نلوسحتم ]نمعحس مطعم ]نودمرعع عمعمأم عيدسسهاتعدتسر ءا هلاتسمه ائمعد لعمتوسم 10220 0-
 (ملعداو معاون. همز مهعسدغر هع ]ئطءاطسس ه0 ءلسكصسملا مهلمسعتس ذم مالو عمأ هتان
 ويتمتممع دسم لذع هومكععتمدعو عار دغ امله 03 ععا6تعو 17-171 هركأءمأ 17/-171:[فيرءأ ذمقعتأ مك ك5 ع٠

 (دقطت 8عل» - هل- ل: 81هةرمستسءل 18ج ة1ه]رمجنتمع# 82ةسيرفاغو ؟دلكو ةادو لك ءضقأ لتعانق 0
 ع مسصم 878 (ذمع. 29. 815هن. 1473) ردمعطسقو ه0 دهعاطم0دسس ]ذطرأ #4 67 - ه1 6" رك
 ج0015 قكسمطسم ةمعطتمتم ةئسئلعس ]ائطصسس ءيفيسحمفتتغر ءأ همهيسقغر 10:- ءابسوء"# عتس 6
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 ىرقملا نبأ 5 اصفر ناك اك وأ احلم كتيذاك اذرط تشوف نأ همبظن نم ثتاببدا ةخسودخ

 ءاممأ ديرك ناوفعلا ناوذع ماد كلذك ا نيبعبراو ةظخننس مظنف ةغيس مدعل اهب عجاكي

 كيج نيدلا ئقت جيشلا هحرشو لوصالا ىف لوصولا ناونع اما". اعنا. رم. نارقالاو خومشلا

 خمطعلا ىذ هلإ سويكلا هلوأ ءل* ةكمدس قوتملا ىفاشلا ديعأا فيقد نواب فورعملا ىلع نبأ

 5 ةنرعم ىف [اهنع] هبيقفلل خينغ ذل لداستم تافيرعت ىلع ةامتشم لوصف هذهف لاق خلا لالكلاو

 تيكن نم جرزومنالاب ايفننكم لد سور ىلع اودعتقم زاجيالا لليبس ىلع اهتدروأ ماكحالا

 بابشلا, ةشاعم. مير, ىف ناونعلا م" | تاقرو رشع' وهو نفلا ىب نيددتيملل_ اهتدرج لدالدلا

 ناوفع ماع مث ةذس تام ىفاشلا ىرمعلا ردع نب كيمكحم ىيحلا سمنت خيشلل ناوسفلاو

 نبأ لاق هد خذس قولا ىسلدنالا ىراصنالا ىرقملا فلاخ نبأ لبيعوسأ رهاط ىحيال .ةءارقلا 3

 10 ام هيف ركذ ملا هتردقب انأشنا ئذلا هلل دمكلا هلوا نأشلا اذه ىف ةدبع وهو ناكلخ

 بمردرم هو 1عمزددع روالمصسعو نأر 51 عءاع م«هءعلعملم عمه ]1عوتقو 1دحنلعسس ءمصاتسعدسغو ةثص

 وزعم رعمددرم دتطتم هام معرسو عا 187 - ء/ر٠وع»# طتق ءرتستطاتق معماطدكتمصتق 106م نكاتتت عققعو

 وننمل متغمع متسصسماناملع ىعونعأب لل 1لععضأا متم ييملعدعتساو عع لمكتسم0ك 5عريقتق

 ورم موملا. حج 8395. 0 مدرك ثم ظ1- 0 محع ةصر نطدطسك ةطتلخم 1ةمزغمدسع ةماه هطعتلعلات هدد

 نع خعومملتسم همدصتسم ءمصاتسعطقو 4ع ونه دصم060 لتعاسسس عدا. ع 8390. 0صمحفشس عام

 ىببمو1 411 ع1-هةدتأ1ر ةعدالسم هردامغأ ز!سصمءاعوأت 0ع معتسعتمتتع. هطعتلعط 101:6 - ءل-

 11101 مدجبتربعل ظ عر: ىلع كطقطظتتكحو ؟دلعم ةظاند» 12نعتع ءا- هلل لتعاسدك ءغ حصصعم 702 (ةصع

 و 926. ةكمع. 1302) مممرجااسعقو هفمسسعماةعانست ذه ةراتق ة0لللتغو وتنأ ةذاه 1آهمعامتغ: طهسق 1م

 ممعمت ظععماته ءأن دصمز قاملع مددعلتغم اع. 1طآمع مععاتمصعقو دصوتتتاو علمت( هدعم ءيصاتصعمأ

 ع نسمعمتممعمو نستطسق لمع عءمصقت] دق هقمععتع صم مماعقأ ذص ةاماسأمةناتتط 604100

 [ةدعطتاطاتا ءوه معمالممع طععرأ هما نتج عقالمصتتنتط ةديبزأح جلل عععمقو ان ()مانتلل [ةضخاتتلتل 081

 عماتم لسععععس ةنعمس عمامضس ةمطاتلطتسوم نسمع نم صتطاتق ع طمع و نارتمسم طععرتاعل" دمت

 ريدم عمغ هسكعس لعععص 1هلته. ح 8397. آظظ1- 0محع فص 11 غمطعغغس دم ةقط ءظعغ عاد

 عطعطؤط روع ءعل- مز ددع ةصر نطتلسق 0ع معمطتطعسلم بندص لامك عرتطاتق ءا 1[عستلماأق «مصقما0و

 حسعام»ع كاعتاط ىزرعرسم- لد لأنو 1710ه]رمسضتزب عل 17 ءرو 0م“ 0سم خاطقمتطتتحو ةصسصصم 349 (ةصع

 9و. كررت. 1445) ردمرتننم. - 8398. 0 مدرك خصم 11 ءع1ل- ءاعت عمعاأو نطلق 0ع هماع ككلعف

 نورءدمتعمي ةسعام»ع قلنا "1مل 1هددمأأ ةاند» 161,07“ بع قلكنلملقغ (نمدهست آطععامةعو

 10 حصطم 45د مع. 4. لحم. 1063) رصمعاسم. لل 1676//مجو طصصع ]ذطتخسسس ءمامسصعس دذص عم ةمأع

 مودم لزولك 1 معرتغ هياعسس دام: آحتق 1)عمو نيت ممق رماعضأالم ةرتن يعمكأا ءاع.  ةسعام#

 روزا مم هغ نمعزمع عمو [هعمج 0لعععترمستاو لع نستطسق ةعراعس 1ععامدتست (هدنومأ 7عععممأ 02 عق
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 نيثحتبملا ىلع رامغالا+ نود“ نيظفحاملا ىلع :برقتل .راصتخاو راججاب ةعبسلا تاءارق هيف فلتخا

 لكشي ال اطشب“ةطسبو ىتدتيملاو ىيتنملل' اًيفاك ءافتكالاب مجرتملا هباتك لعج ذأ ناملغلاو

 نبأ رقاظلا' لابع هحرتشو ةمجرتلاو هل ناونعلاك رصتتخملا اذه لعجف ىوس بل ىذ' ىلع

 كولمل ابا هضيش نأ هيف ركذ ملا هنالاب معنملا هلل حمكلا هلوا 181 ةنس قوتملا ىمورلا ناوشن

 تاءارقلا نم هيلا فاضاو كلذل هحرشف هيلع لوعي امم اريثتك ناك سراف نبا نيدلا ثايغ

 كمت مامالل ناونع م11 مهتاورو ةمدالا ركذو ةءارق لك للعو ةروثاملا تاياوولاو [.ةروهشملا ]

 ناكو ىنامركلا ةزمح نب دومحمل ... ىف نآونع] مآ. ه.د ةنس قوتملا ىلازغلا دمحم نبأ

 صفح ىنا نىيدلا باهت خيشلل فوصتلا ىف فراعملا فراوع ما. [5.. خنس دولح ىف 1

 رصع .لك ىف لازي ال ةتبطخ ىف لاق #1 خنس ىقوقملا ىدرورهسلا هللا دبع نب [دمحم نب] رمع

 لدض مهركذا نمو ىدنعا مهب ىدنقا نم معراتشاا فلذل ىف: رهظُيو فذاب برامح ءاملع مهغم

 لزوووم(لعطحمغو مغ لئطع» نه ظهعلازمع ءقدعغو نسأل عدل 1262201134 2223088عمأغو 2230©

 هلتسسس مسعرتم عع اتصمصتطسق ذمززعععععدع رو ونمصلموستلعسد ]ذطستس ةدكل عت ةماتقع 1ذمقععتع

 المدعت» مرهف هع 1عمعماعس سما ععالمصكطسم .ءا نتعوصتطتق ةسكط ءلعماعت .عءععوع ؟ها]ستأو عا

 مسطتختسا عا ةيسرماسس» 0علتغو مع لت 5 د]1(ماعس دتذعم زانكأه دسعمأاع مهعللاوم يعمتتعأن 110

 يرسم عملتسس نسممأ هععصاتمع ةطحالسسص ءأ دصععتماتنمصع»س ءقدع ؟هاسا“ قلطل-ءآ- اها]ر» 1

 زالعو]ر مما 1ع نسعغو همس 649 (زمع. 20. طلع. 1251) دصمءعطسقو ءمصتس عماقستسسا ذص للسلم

 ةعتمستغو وست زاه ةصعمتغ: طدسك طعم ]زطععدلل طعمعظعتوصسس ]هينونامرت ءعاع. وعما ةهدعامالو

 عا عزلعاسس ةسست لآ0:]11 6! ةبراا]ع- ءل- ل1: ل1: ]1مم ع ةمعوت ةدتسع ]تطعل ةتعاماهأع

 قاتلت ءيدوعز نستهلل هأ ءدتتكذدمت طلع لص بلل ءمرستتت عمامساتا72 مات مهدات[, عا 1ععانمط ع5

 دعمك مماتمدن ع5 ءا امهلن(مصعم ءمصقدعأ م لتمع عءعامقرو هتموم] هصتسقوتتع 1ععانمصتتست ءقهلطتققوق أن

 [مددرسمو عمرحتس نع ؟عامغمخءع5 200103. - 8399, 0 محك ةمر اتاساسقرو ةهسعاممع طستست ل 1760

 1ع 01ه ميدت»ءل 6 معالى همصم 505 (ذمع. 10. لسا. 1111) ممسكتم. ع 8400. [ 0 ممم

 11 ؛ .ءو اناتلسق 06 . . ., هسنعام»ع 21ه]نن10 1: 1147226 15211716, قكمعدح ةهتتتتتلتل 0

 (ذمع. 2. هءمن 1106) مردمعأاته]. - 8401. لردع ةعن1 عادس ءلدتلو هناتتعع5 عمن 0

 عموتجمع.  ©مسدق (طعمةمدطتعتست ءيدسص[نمةتطتسس ه كظطعتاعاط 3/7 - ءل- لأ: لقتع 11 هرذ (01107'

 | 8 ءبب ]1هآرعتدت» ع0 ] اعتب ىلآطلعأ]هأ كو متمع"لغو ةمصع 632 (ذصع. 26. ظ8عرام 1234) >010و

 وننأن ذص مهعاداتمصسع طقعع طقطعا: لدلاو (صرمعع علرت ععوع 0عدلعستسأاو نملأ "61610

 لءعزعمل ىععمغو ءعغ نيمدستس ؟'ع5انعتد ذم طمع متتصلم ءعئمعععمأاتت“ا 0005 لانأ 5عولتت(انتخ, 68

 لسعتكنسع تمم نست ةنصرتعجمطفغو ءضمأ ءغ زرسرتتممل مرتهع هع ةعرعغ ممعمأاعتت. 0000 لوطت عمت
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 ىلع ةينبملا مهقيرط ةكصو مهلاح فرشب اًملع مهل ىتبحمو مهيدهل ىراثيا نأ مث ىدتعاو

 بادآلاو فاق ىف اًباوبا فلواو ةبابصلا هذهب ةباصعلا هذه نع بدا نأ ىنادح ةنسلاو باتكلا

 مهيزب رتستو مهلاوحا فلقتخاو نوهبشتملا رثك ثيح هودمتعا اميف باوصلا هجو نع ةيرعم

 ملسي ال ناكو نظ ءوس مهفلس لوصا قرفي ال نم بلق ىلا فيسو مهلامعا تدسفو نورتستملا

 ةأ لطم ىلا تناعر مهقضخةو' مسرا ترحم لل  عجلز  مهلصاخ نأ, ةيمارانط نعل ميش هديتك دوم

 مهلاوحا ىلا ةراشالاو مهقيرط ىلا ءارقعالاب موقلا داوس رثكأ نأ ةينلا ىم هيف قرضح اممو مسأ

 ريس ىف اهلك اًباب نيتسو ةثلث ىلع لمتشم وهو ىهتنا مهنم وهف موقلا داوس رثك نم درو دقو

 ىقناجركلا ىلع نب دمد# فيرشلا ديسلل ةقيلعت هيلعو ركذ امك مهلامعاو مهكولس لاوحاو موقلا

 ىسرافلاب "ىزاريشلا ىلع ىب نجرلا دبع نيدلا ريهظو ىكرتلاب قراعلا ةمجرتو 11 ةنس قوتتملا

 10 كدج هلوا ىسرافلاب اضيأ "0 ةنس قوتملا ىريظنلا ىثاكلا ىلع نب دوم# نيدلا زرع خيشلاو

 ىكملا ىربطلا هللا دبع نب دحأ نيدلا بحم هصتخاو علا صالخا تاحفنو ىدص تاعمل

 زهد كمان هصعرط 20 عععادست لمن م2هعات]ا ءمدوسع م3ع011ةدعلو بكس طمطت] 1 (ةلعطت ةاقاتق

 عومرصتتس هأ 015كماتسمع معمطز(مغععرس همعممدءعرنعتل (نمعمسم ها ةدسمف هتدعقعو طمع ردع ةئععلاقح

 وزغو سغ هط ئ11ه معمتءعمعأو 0ععاتم دعس 015ءتماتمس دسوتع طقصع ةات0ئ55ع ةحم] ؟ءاع2ةئ و عا

 ىرتكو 0ع 7ءماماتطتمق عع مممعتطسق همرصمومصعععتطم 2 ؟عجلامألق ةممعلع ذس م1ئق ذص 03 ططق

 15 سعتمسل ممصتتسأا ةدععطتأاقو 113 عادتتق ت11 ةاتصأو 0تن1 ةلططتلل 1010 عللل 5مم 11 أ 01

 ءامطتق ؟ةسن ةرتسأ. 11همنس 1معطتو ءةدءاععمو هع (عوعصاأعو 1ةمقأ (ةعات كسصغز ع تانتت 111 0ظاننص

 هرعرتد مردكو ةزمغو لص همدع ءمطاتتسو وتتخ مد1سعامأه طق هكنت» 2002 018 صت> عطاتطأاو 1

 رسوموتغ همتستمر هعوسع ذللل معدد دمتصت: (ةهدئعتس دللسس هط ذتق معمل عزم ءءداعتس ةلستأأعطقمأ

 5 طتقوتع هطاموءاهطممغعو همتسمصأععو عمركتسم 015كماتسمع ةاتسسحتت 30 هتتلقمت 10ةئاطقتلت 666

 معلتعع نأ ممهاتقمدعتس تك مممستمتم 20 همصعم جطقم]ساس 2عآعرسل. 18دعاعععو طمع ءمصقتلتس»

 معوست دصتطت ؟نلعمطتعر دغ ردهتعتساو ةعضتمامضتست طسلاتق ةععامع مدع ةعتمأه ةلغ "عام6065

 1ةكماتمسحع طقطتاو ء( د0 ةدمق ءىصقتغلممعد لعصممعاسهسلقق. ظغر مغ ءقأ لص م20:عهنطلمو لسن

 ةمعاوع ةوتماح سستت](ماتعمعو ةدع ةققععاديحتست عوا صتتق عن. - 1ط[ادعع 1]1ني - الطعم ةععدوتساو

 نم قرزام بصاكصعأرو وتتهع هردصتم 0ع جقدععادستس ةععامع ؟كاتقر 06 تلمع ءوضست ةمتعتاةلتق

 حلل وعالمهصتطاتق عع همععتطتمو دنع زمقع (ةدامطتعر ةعاتصضأ. 10© ةووه 1عوتمععم 5عيجوجنل هطععك

 11101411260 18 عت» م8 للراس جمصم 816 (ذسع. 3. كتم 1413) دهم"كتتتكقو 20 تصح ء0تلتكو

 زماعع مم ءامنتمصسعتس ةصعتءمسس لترا , مععستعمس ظمأ أ» - هل- لأ: لآل0- ءآ - "هلت عن لآ

 10 57د ها هطعتلعط 1ععد مل- لل: 71ه]رستنل 861 ل7: 12 (ىن]# هلع ةو حصصم 735 (طضهع

 1. كرام 1334) ممعاسشقو كّزدق اتمصداهللم زغه ةمعامتغ: طمحتق "ادع ةماعم0لمرعو ؟ةتلامكلق أ
 ه0معم ةزمععت اهتم هع. 71018 - هلل- لأ: لآر»عل ورب قكآلملاعأط 1هطعم»# 11ءقم كطهلتاهم
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 م1 ةنس قوقملا ىفنحلا اغبولطق نب مساق حيشلل هقيداحا ميرختو 4115 ةنس ىوتملا ىيفاشلا

 قوتقملا ,ىربطلا , نيدلا بحم خيشلل .ةرمعلا ىلع فاوطلا ليضفت ىف ةرصنلا فطاوع ه5.

 كرابم نب دكمحا نب نمحرلا يع جرفلا وبا مامالا وم ةخيشلا نبا ىلاوع ماا“ 172 ةنس

 ىلاوع م. 2 قارعلا نيزلا مالسالا يش ميرخ [:11 ةنس ىقوتملا] ةخيشلا نباب فورعملا ىزغلا

 دم-# نب دارط سراوفلا نا ىلاوع 6.1 ىنايورلا نساحملا نأ ىلاوع مآ.0 ىجانسلا ىلع قا

 ثيل ثيداحا ىلاوع مال.“ 2 [11 ةنس ىنوتملا ىسابعلا ىدادغبلا ] ىنيزلا ىمشاهلا ىلع ىبا

 راكب ىلاوع جيرخت هلو 0,1 ةنس قوتملا ىفنكلا اغبولاطق نب مساق حيشلا هجرخ دعس نبأ

 ةيميث نبا ىقتلا ميرخت ىراخبلا ىلاوع مث. مهنم دحا لك ربق دنع ميراضتلا هذه عمسا

 سابع ىلاوع م1  تولاط ىلاوع م. ىسخرسلا سعاز ىلاوع م.1 هتخيشم ىف ىاقبلا هركذ

 كلاوع. مادا ,.بكلام ىلاوع هما“ 2 ىدنك ىلاوع مال“ .رصن أ  ىضاق ىلاوع ما ..مصأ

 ةمصم 694 (زمع. 21. المر. 1294) معطتتتق رو ءجتامزت ع2 ءزاتق ع010تغو ءا 8طعتلعلل (مم» ل

 (01::طظهوع] ا 1آ[آهمعاتتهو همصم 879 (ذمع. 18. ل1آدن. 1474 ) مدمعطسقر 20160هصعق ءانعدتام ل

 8402. 3417 كاغ11 ءعآ] - محمود ءأر 1مى0هعم ؟زءامدتمع 0ع معمععووتمسع قكمعم غدا سد 11 اعل عصتتنم

 وعزكز(والمصأت هةدععدع دم 1ءدغم !8[ءاعاعجمم ممهعقعععملهر ةسعام»ع ةطغعتلط 210/11 - ءل -

 106«, همصم 694 (ذمع. 21. الامج. 1294) ممءنم. - 8403. لح خل1 [طدع- عا ةطعءأططقو

 مهلئنممعم ىردلأمعن“ لزعاوع آ[سحست 487: /معج»هز 480-ء-”ه]رتنهت: عت: ل ]رتنعا عبي للهم" ءأ

 61 معمم و ؟هلعم 1ظ6:- ءاوارعزللم ةنعات [ عع ةسصصم 799 (ذمع. 5. 0ع. 1396) مدمطنت ]و (ة5

 هطعتلعل ءل -ذهلقس 7ءقن- ءل- ل: 1غ كتعستأا - 8404. لح ذلتن كطتن كلتر 183

 ةاادع قلقني ك7 كني. - 84053. كس ذلن ةطتنلاسم عءطقعأمرو مه0:نهدع5 ةلاقع 4ك

 هنعارامتا ]ناين -ح 8406. لد قلت ةكطخن] عرج ةعتمر هلت هصعم لامع ك1 ]/ عمم"

 170 طق ءرو 01ه]ءمتنت»ن عل 18 ءن هآغ 11 ءارض»سغ 2عضنغ |[ 8هج10408 قلاةنفمغو ةمسسم 491 (ططعم

 9. 126م. 1097) ممءادمن]. - 8407. كحك ةلأذ هطةقنغط آب عزاطرو 6و0: 65دعد ةلاقع 281/3

 8ع 820, نسمه كطعتلعط (مىنضن» 8ع (هاةساموع]ل4 1آآدمعظاحر ةسصم 879 (ذصع. 18. آهن.

 14474) ممم مقر ءاتلعتتا“ 1لعرد هلأ( همعق دلامق 2688471 ءاتعتتغو عأ 06 دتئدوسع طقعتست

 ولئن مدمس ةر110عع ةمنل ةعمس] ءطعمتس لممكتس تهمس 1ععلممعق طقطستغ - 8408. لح كل

 1[خ1- 8هاعط ةعتر مه0ن6هصعف هلامع 808/8, وعسهف 16علفخ- ءل- لف: قطا 1 ءعضسقر6 ءاتعدتا

 ©هدحسعسم »مغ عمه 2ءعمم ذم عدم همعنع ]11عام . - 8409. لحب غ11 2 ةطقلر 6ه01 60ه عق

 ةلادع 7ةانلا ىء«مزاعن. - ه410. ق811 11 ة1414, تهلزنممعع ةلاهع 10/01. ل

 8411. ل كلذ ةكططققمرو مهلتتممعد ةلاقع ق4لةانمأ قكعمبست». - 8412. 3611 ©ةقطغخ

 قكطن للدمعر اههلن((هدعم هلادع 1هلزءد لقب رمد. - 84143. ق1 411 ]عنس لنور ه0( 5

 دلامع مزمن. ه414. لحج قلن 11 ةلتلعر ةدلنانممعم ةلاهع 2/4116 - 8جلق. كد فلن
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 ديع نن] ميحرلا كيع رفظحلا وبا دعمج ىوارقلا تاعومسم نم ىلاوع م1 ومع نب كمكم

 ةرشع عبرأ خمس نبب ام قوتو نيمخكض نيدلكم ىف ىلاعهسلا روصتم نب [دكمكم نب ميدركلا

 خالد وجنلا قا لماوع . 21 عاتق قسعكلا# اريك ت79 5701 لابطال زن

 57 خنس قوش ىلاوريقلا ىشاجملا لاضف نب ىلعأو 0, خنس قوت ىسرافلا ديا نب ىسح ىلع

 فرحا ىم ةلمج كنود بارعالا بلاط ابا اهلوا انيب نيثلثو ةعبرا ةطع ىف و ةيدار ىداسكللو

 نوحرولا لبيع ئب رداقلا ليع خيشال وحكذلا 5 ةداملا لماوع م8 ىرعش 3 ككل اهتفلا

 امد يقود ىوبيسوطلا اياب ىجاح محدث ري ظنه لوادتم وخو |[ 1 خمس ىنوتملا ىناجركالا

 عم حرشلا اذهو ةنس قوقملا ىئتاقوتلا نىيدلا ماسحو جوت .داكت ال نناوفل ىمضتم هئزاجو عم

 فيعو 11 خنس قوتملا هداز ىربكشاطب فورعملا ىفطصم نب ديا ىلوملاو ةطوسيملا بتكلا ىف

 ىليوملل بانك هبارعأ ىفو هاا خنس ىفوشملا خيشاح ىقاجيكلا لمكحم نب ىلع فيرشلا كيببسلا

 31ه دستس ءلو عدلنعنممعع هلامع 11ه, ميةبنعلتك طع: 0م. -  ةدلق. ةطدفلت سستم

 رد عرس 4( 1-11" هع ةنوزو مه01(هصعق هلاوع هدع 1ع”منم# هجنلتادعو ونقق 41/101 هر ع»

 لق0- أ -"ءآلان» [ عن ىكطل- ء]- 1ع ع»ار» طعن ل01 مست عل] طظعتت لل هيدونت» كس مئاقو نحت ةصاعتت

 حمصتتتل ةعدععماععتساتست 0 ععلتستسست نستفتن ان عا 0ععزساستل ةعدعطاتتل 1201نانق ءىاو 0 0طانق

 عماسستمتطادق هيصراتمتطسك ءك1]0ءععز6 - ة417. ةحع ةسسن] 1 هعقر مدهاتعسادع 2عععصأعق

 معيوزعمع. "لدم ءنععرو ةبعام»ع 16ءعاررا وعام. ح 8418. كح ةستل 11 ع] -هممطتعو مههاتعسلقع

 معيعماغعو. 0مم عممستسهاتعتس , ءانز هقسسملأ رماسععو ةعتمدءععتصخار انا لالا ل16 114501: 13 ف

 ل]نوعل ل18, ةصصم 377 (ذصع. 3. 8آدت. 987) دحمعطتسم بس لل: طعنا 1" ءل1,017 11 0زاع انا

 (مق» ماسر دمصم 479 (ذهع. 18. كرد. 1086) دسمعطتسك - 122:46 زانق ©0506 ذص 184

 لوعدزم عمم ةتعتمكح نطحاسمر» دئعجقنق ءمصاتسعأ ءا ذاه ةصعتمتغ: 0 در نحن 1 عحتمسعق عطقتتتلا 8 -

 زعمه ةاملعدو جععلمع ةسيسفتت مم عمل دعس نتفق تطأ ذص ءقسصتمع 12260 6011105111.

 8419. 11- كح قدسنا 811-11 هغو ءعمطتس موجات عن]هع مءععصتعسرو هييعام»ع ةطفتللط 464 -ءأ-

 هايلرق» 8ع قطا - ءل- هليسعس لمد لاسعو ةضمم [474 (ذصع. 11. كدصن 1081)] دصفعأتم. 0 مانق

 عممستسمات عدس .(مانمكتستتسا مغ مماتكمتسانستس و آه ونن00 ءمرصتسعم[ةتتمد ءورس مقا ععانصأ ك1(

 1[ 0اراع 18 ر عممغ و همم ... دطممتاتتتتك ب 110ع(و»-عال-اغ: 1016و ةسصم ... ةططمةنأتتاتقو تانلانك

 يرستس عمامتسسع لتمصواتمتس طععورت هزستنك 20مم[هعنلممعم ءمصاتمعأ تاتاتمكتسمعو وننمهع دتتقتللع

 ذم ةعتماتم هسرات1 هرتطسم دمع ءماسماسع - ل1011 لكن عال عن ]1::1هرثعر حهلعو 15/1 8*73]3-

 يلل0ع]ب لذعادق ها حصصم 9608 (زمع. 22. 8عمام 1560) دصمج نسق. ةهعووتتال هطععتك ل7 طوعا

 010ه]يمتستت عل لمتزاساعر همصسم 316 (زمع. 3. خرم. 1413) دهم اسقر عامد5دده 1علومععو ةعتصقتاو

-_- 1( 

 عزك

10 
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 ةنأملا:لئاوا .ف] قوتملا ىشخي نب ىئيحكي اهحرشو 70 ةنس قوتملا ىقينزالا مساق فشا

 اجر لبصارسا“ ىف حوصن :نب .ىيحي هحرشو خلا مالكلا هب .متتفي ام ىسحا نا هلوا |[ةرشاعلا

 ىوصب فورعملا ىعادلا بمحا نب ديحم ىكرتلاب همظنو حلا كبانج ىلا انهجوت هلوا اجوزمم

 علوا 1.2 غخنس ىنوتملا ىونردالا هداز

 مالك جتف ىدلوا هليقح ديد

 مانا بر دهيا رخآ مرموأ

 مجرتو بارعالا لماوع طبض ىف بارعالا امم ىرزجلا دمحا نب ميعاربا ديشلل ةقيلعت هيلعو

 تام ىفنلل ىيعلا .نمحا نب دومح ىيدلا ردب ةمالعلا هحرشو ةيكرتلاب سردملا ىيدلا لامك

 كوع ه6. ملأ ههنك كاردا نع توجت ىذلا ىوقلا هلل نمل هلوا باتك هبارعا ىو مهد ةنس

 ىف ضئارلا نوع م57. :فبس' لمل نوع م0 غال ىف رم رصقلا ةديرخ رصتخم ىف ”بابشلا 0

 عا

 _م

 [لوصولا ىن] ضرافلا نى وصب هاهسو .ةحرتشو 111 ةنس قوتملا ىلامكمل ىلع. ىب لليضف ىلوملل ضدارفلا 8

 أ( 31آ[0115 4قكعارمعع (0مىضر» لعبافءآعو همصم 943 (ذمع. 30. الآهت. 1538) دمءادتتكرو 0ع ةصقلوجقت

 وسم عمدسسماتعم طنط ءلتلت. 31 هلوره ظعرب 7 ملدا [ذمتاتم ةععدلا 0ععلست] 20غ تةنقو

 ورستس عمام_تستل هعطممتغر نأ 1ذ(غ2 1ةمعلمتغ: (0ماتسلتتتتلو, 2 010 073هصتق 1متاتستت 1( ءأع.و

 زاودودع 7” هلبره وعدن لاا هدتنآب 8عء» لدن(. تدك ءمسسعم ا دهتاتتك اعديطتص 2لصتحاطست طقطعأ

 هغازأو ةمعلمتغ: (نهمع ءعاتستتك م05 20 مدز ءقامغعس "1دمسس ءاع. الآعاعتءع ]ئطعسص ذص اذصعممست

 ةسعععحسس (عهمقانلتع 21ه: هتوت»ءا 1 ء: لآت»ءا 1008 2707 ءدعم# , ؟دلعم 5:لاعالع]ب لن عامك ءأ

 حمدم 1024 (ذمع. 21. لكدص. 1615 ) ممطتتتقو كزانق اعههصقالدأم ذاه ةصءامأأ:

 . خ4 ]دسلع 12ءز 8غ هعدنلمستق ةمتالاتللا

 عرمرم 1026 نغ 12 ءاتق طقتصتستتتت>ت عمق م205مع7ع 023.

 6 1هدهمه 1هتمععو ه0 ةععط عاود هطعتللط كلمت عت لامعا ل وسم": ءلتلتغ ءه السن

 لا ل0]هآ1 ملصات»7# ءآ- "8 ذمكعتممتغو أ امععتعع دذلاسل ؟عماتأ ]1[ عننا - هلأ - ل17: مدتمأ عدلت

 طروععومعم حتع 0لهءنمسأتستنك 18 ل»-عا- 041: ل116ه/7110 1 عرج قلاتدءا ل8 آآدمعااحم ةصصم 5

 (زمع. 3. 1عطع 1451 ) مهم دتتق رو همدان: عما ةتلانتلل .ء012205اننأو ءأ 0ع ءزنق ةمهلورمأ عمدت ة-

 ةعو ائطعس طقطعمتتق رو وسن ذاه 1آهعامتغ: آطرهسق ]2م مماعمأتو ' ةتزاتكق ةدطقأوسأت ونال نتتقل0 101

 دمغءالتعممغ (دصعمتعم طمضستسس ) هتستق طعطعأعو ةدصغ ءاعب - 8420. قلنا ءا-عطءطقطو

 معلتطتق ه001عوءءةملدع. 1ةمنغمردع اذطعخ 186"( 0عا ءق- معمر لع ندم ذه ]اذاعه 776 لتعات»

 ءوام 8421. قسم 151 - كودس ءآر جسحتلتنست. هدد ءعمامتمانق ذه ]نطعسسصس 227- لمسعا

 2:/-16ءاا". لع نمم دمتم لتعاس قام - ١ 84م2. قكمع عا عةتلطر هسحتاتمسسس سماتط وتقأتعأ

 لع لدحتم طعمولتنمعخن لمءاعممم ةسعام»ع ا8[آه11ه 17007627 عرب قلل لعمر, همصم 991 (ةمع

 15. لوم. 1583) مهمءعاتم. 1لعد يىرسسعمامدتسسس ء0نلتغ هعت» 6 ركل [لأ ء]-ةعممأ]]
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 حرش ىذلا هلل دمحلا نتملا لواو خلا نوص هنوعب نم اي هلوا ضئارلا نوع كرادم ىلا

 هقيب ىف] 18 ةنس روهش نم بجر رهش حرشلا فيلأت مامثو ملا تاومالا نم ثرالا ءايحالل

 نأ حرشلا رخآ ىف لاق [ةكمب 11 ةنس ةدعقلا ىذ رشع عباس ىف نتملا مامت ناكو ةينطنطسقب

 ناو ةيافك هليصحت موري امك اهيف ناف ةلاجكلا هذهب كيلعف لجت ىلع نفلا ليصحت تدرأ

 5 ميحصت ىف صرافلا ةناعا انباتكب كيلعف فئاقرلاو فداقدلا ىلع روثعلا ىلا ثعاب كنم لصح

 نيعتسملا نوع ما  ىهتنا ةياهنلا وه نقلا اذه ىف ىلاعت هللا نوعب هتاف ضدارفلا تاعقاو

 ةنسا,قوتاملا «ىرارخلا " ىلع, يذلا“ ءالعل , 61. 2083 "ناو 2121١ نيعيرالا | تيداحالا اق

 نب دمحم نيدلا سمش انالومل ةرصتخم ةلاسر راصبالا ىلا رابتخا ىف راكفالا تاصيوع هه

 ةليسا ىو يلا ىداوبلاو نماوكلا مدختسا نا اهلوأ نانقرو ما“ ةنس ىفوتملا ىرانغلا ةزمح

 10 ريبكلا نهيعلا م"  بالطلا هب نكتميل هريركت ىف رجوا كق ةيلقعلا نونفلا نم ةلكشم

 راطعلا نب دمحم نب دمحا سابعلا وبا اهعمج ىراصنلاو دوهيلا ىف ةيرمعلا كوهع مالا

 576 160777: ملم 207-7: ذطصككتمطتسس ر ونتنك ذكذ ةصعتمتاأ: 0 هر ذه تكاتك جتتكتلأاو

 بتقاملزو ءاع. ؟1ءدطتق جساعتط زج زصعتمتا: ةطدتنكق آل عمو وننك ؟1ةعماتطانق 6 علن هلكت

 رتمرعممانللا ةرعجز6 ءاع. (نهروسعصاقتتا ءهمدصموةز(هطعتتل 12ع28ع طعزعط ةسصت 974 (ةصع

 19. لدل. 1566 ) متص لمحسم سدح (نههقاهسأاتسممه]1ن(هصحر (ءعدءاتتصت 01غ 0ععلطتم 5ةءراتتطتم 5

 1211«د'لعغ همصت 971 81ءاعلعمع (ذمع. 21. كسع. 1563)] ةطقهاحتك كل ظمعتس ءورصتت علاق

 طدعع طقطعأ : 81 0لتئئكواتممع فومتاتمصعتس 1عداتمسحمساعت ءىفسمدتمتتع ةطأ ككقمو ءفمدصصعءم00م انطت

 طقصع ج0همم([هعلمصعتس 1عواتسدصاع» مصقعس ماهم ءمصاتسعأا ءةصتس ر 01100 20 0عقتلعجلاتتتت متقن

 ءىياعملسم ةملظعتت. 0( ن0م051 ءةستكند داتونم اع ه0 ةمطات]ئ اعمق ءأ دنوداتمق زم ىفززإ

 ييامغو ةلطصس همدان تطأ ءمرصصسعملم انطصصت 77” مدعا ه] -ركك»ةل] لا 1هقاراأط معافا

 6) -رع ع" ل07 ةمكعصتمأ انتل وتتك معع جيتحتل ست لتوعتستتست ةاتطاتللان12 15 طقع جاع دقاتصسو ع

 ها00ع6 1وبع ز]1 ع. - 84923. ةكسسص ع]- 2 0ةؤغوتسو جتحت]أانن» أذ ة]18ت10و 1

 ةهسحت اتسم معاتغو 0ع ونسهلعدعتساك مه0ن(1هدتطسق. - 8424. 181- ةدنص 11 ...ر ةهحتحتلتاتسا

 لع ...ر ةنتعام»ع 4/6-ءل- لف: لل: 716"معستو ةهمصم ... دصمتتاتم. - 8425. ل156

 ءا- هكلعةعر معتم مدعم ةماع] 1 ءءام 0118 ]ل عد لع متسع ةمغءالت ععصاتطسق دعم عت عملتق. "1'عهعادكتق

 طرئعوعتمر هديعام»ع 110115 همذاعو هروب عل-01: 110/هترتت»ت عا عءرن 11 هتوتنم ل" ءرنمتةر ةمصم 34

 (مع. 19. 8ع(. 1430) رصم»طتم. 1)انم 1هآ]تعو ونسمع زاه ةصعاورأ نما: (نعجاع 5ع23110 ةانم

 10 ةطقعمملتكو أ دصحمت عداه ةدطززعتغ ةهأع.ر نأ سمعما6تمصعم 0118 عز1ع5 لم ءاضتمتسس ه1 0ص هل خانت

 صامعمساأ“. قةسعامد» ذص ئتك 0عووتطعسلتك طععكتكمأت ةاتلتنتغو نأ ةان010505 115 عراق عا. لح

 8490. 15 1- كلط 0 151- 1ع عطار 1؟هعلسق ددهعمتتت)١ .١ - 8427. 11- 0 ط4 151- 0ر2 81:17 أو

 مدعام (©طملتدع 6مم لع 3سلمعتزك ةهغ (طتسقاتممتق , نتهع للا#/هانانابع لآرت»ع0 1867
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 ىارعشلا "نمحا١ .ىب# باعولا | بع :حيشلل : : . .. ىف ثوهعلا ,:2616+.2:01 نس قوتملا .ىرسيندلا

 ايطابظ نبال رعشلا رابع ه1 [101] .ةنس قونملا

 ”ةقايعلا ملع م:

 ىف رهاظ ةعفنو رفاودلو فافخالاو مادقالا رثال ةلباقملا قرط عبنت نع ثحاب ملع وو

 ىم ضعب نأ ىككيو رومالا ىلع فوقولا نم كلذ لاثماو ةلاضلا باوذو راقلا ناسنا نادجو 5

 بيرغ وهو ةأرملاو لجرلا مدقو خيشلاو بابشلا مدق رثا نبب قرفي هب ىنقعأ
 دوم متفلا ىنا حيشلل هلاوحاو كولسلا بدا ىف رصت#“ ىسراف نايبلا لعال نايعلا م7“

 خلا هدابع ىلع لضفتملا هلل دمحلا هلوا نسسايعلا ىب ىلع نب بيوملا نعس .نا مامالا با

 ىدوملل نيدلجام ىف [قرع] ريبك زبرأت وفو رخاوالاو لساوالا لاوحا. ىف رخازلا ملهعلا م58
 [111] ةنس ىقوتملا ىنانككب فورعملا ىنيسكلا ىنسح كيسلا نب ىفطصملا دكمكم ىتأ لضافلا 0

 711016716 ]17 ردد علها او» 12هيعتع »ضر دمسم 794 (ذمع. 29. آلاهعج. 1391) دهمدءاتتتقو ءم1]1 عوام ب
 عومق. 0-11 طنشل 41 ...ر مهعاأم 0ع ...ر هسعام»و ةطعتلعط قكط0-ءا- معا 18 ءرب لكاس ءا
 ى]م"ادغرو ةمصم [976 (ذمع. 26. لدم. 1508 )] مقرات. ع ١-8429 1عنمع عاد ةطننعو لدكاوع

 يةيسحتسسم دهعمكسعوع لعقمتاخم و ةتعام»ع 181: 1هطمامانأاوء

 8430. 11م ء1:281-1ء4. ثمن ؟ءةانوته معتقعوتتعه0ذ

 [لوعع هقغ هه هدر لسمعاذم معهم ءوتعملهف ؟ميسمم ممنممعم ةمودتسغو وعستاسك ”عةانعتتق
 معلسم ءغ دمعت ديكس طغععفت دعم لتس عدمت .هععدتهم عملت هلت 1[كزدق هاتازكوه هممدتعأ 5

 رم طمرستمع ةدوزاتكم ءغ ةمتسسهلتطسم يعدم طمس . طمع عماعسلتقو ع( عسقع عزمنتاته لم معطسق
 0ءئعوعدلتو طسع مععاتسعمأ. . (4هتلمتس دذعو نانأ ءلانق ةعأتق ءانكقتل طقطسغاو 10 وسم0 مدقق
 ةلمكتلمسم دغر لتماتمعمععع ممطتتمقع لتعلم ذماعم ؟ةداتنوتسم معلتق ج06] ءونءماتعو . 8عصتقو

 روورتو أ [عردتط 8ع.
 8431. 1-1: حعقم 11 هطلن عل -ظ ءررغمو ةعرتامر دعم تك هطاقتدو ونتتك ءعمموزانمؤتك عدمت
 ةسمكب همعاممع هطعتاعط قطعها ل01 8 يس ءاقسكت» قطع كمل 21ه:مهزلارءل 161: دل
 8م ءامققلمع همم ءملتسم مععدتعسست 0ع دممدتطسس ذم عمته ةمتستملل ةعغملم هاتوعرمصسلأف
 ع( زمه فملتقممتطتمو وسما ذل دمعتجتا: طبمسم ادعم نص تلغمرعق ةامق طعمعل كو ءمصلع-
 مودال كعب ع ه439. 11- قن] عرد 7-11 قلعطتعي دسمعع ءعزيرتصلقفق 0ع طاقأاموته ؛ عقتقانتل
 معجتتل, نسمع مستسمع طسصغ ءغ نسحغع تلكتسقع. 1[1 زةأمرته 8 [ةروطتوع ةعترأم أ ]

 لكسمطاتك ماسست ةتطتم موتر ءطعممدر .ةدعام»ع 81011  طغعصع درصعمأم م اللولب تعا 10
 7110/6 1 تنس ءاو عرفا للم ممب» للمدعضافم عسلعو لع يذاع لتعم ع مصمم [999 سفن 20» 006
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 ىف ةركذ :ىئطويسلا ىيدلا لالجل ةباحصلا ىلع .ةشداع: هكردتسا ' اهيف ةباصالا"نيبع عد

 نايعالا نيع مع متي 2 ةباحضلا ةفرعم ىف ةباصالا نيع هلو ثيدممل نف ى هتافلوم سرهف

 [.2] ةخنس ىفوتملا ىرانفلا ةزمح نب كمح نيدلا سمشل ةحاقلا ريسفت وهو نارقلا ريسفت ىف

 وزار ناجي غامد دك ىديحت لاا تظل نيران جناتك يصدح نكن 5 نع

 5 دعاوق ىف ىناثلا نفو بطلا ىرظنلا ءرج كعاوق ىف لوالا نذ نيثف ىلع بترم خلا دوش رطعم

 لوالا عيبر ىف قوقملا ىزارلا نيدلا مجنل ريسفتلا ىف ةايحلا نيع م" بطلا لمع ءزج

 ةايحلا نيع] م#. ءاحلا ىف رم ناويحلا ةايح رصتخم ىف ةابكلا نيبع مب (ك1] خنس

 صاوخل نيع م00 , 1٠١]|[ دنس ىف دفتأ ساوبس غم نبأ ةقش كرت وشك نا هقحتا 2

 قونملا ىملا ىراقلا ىلع كولا دحرش تفرطل لوما ملكحلا ىيرو] ملعلا نيع 0 1١ فلكل

 10 ىلع مهيداكلصو ظنهلا ءالضف 'ىئم وفو همولع تاكريب انعفنو هللا همحر فئصملا لاق 118 ةنس

 4590) مممءاسم]. - 8433. ةكنم ع1- 1 ُهطعأر هعتلتق ءعاتتتط 355ةعوتتعم5 0 اثق 50ءلمزتتم

 مرمرطععومع (مهلتهدتطسقر ونستمه لقفز ءمدععدتغ ءهاأ فيدعصلمكتغو ةتعام»ع 267/7 - هل -

 كدر. 1لعس ظمأ ودل تس 1سللعع ةعتم أغمض طحسصع ]ذطصسس ةصاعم ةعهرأت 101

 مع[مرمعو ةلطس 1ذ طعس 0ع ءمعمتغمصع 5هعاماتتتل 477: 67- 2ن6ط61 لق ةضهن"ةعأا هآ - ؟هأناطعأ

 زسكعتمطتتت ءلئلتغو هغ ممص ج0 ظطمعتس معجلنتلاأاب -ح 8434. كتص ءعآ]-د:عفمو 0هعاتلاتق

 ولرتمزلاتتات ةرمععاوأمدتتل. (نهرسسص عما ةتتتتم لص (هعدصتنتس و ءأ نطأتلعسد ذه 10/2]رمللت عت مالم

 ةرسدتمس ر ةتعام»ع هز عرربو- ءل- ل: 1101م1 اق عء» ظل هسعم 1" ءرام"ةر دمصم [ 834 (ذصعم

 19. هعررا. 41430)] رصمءانم. -ح 8435. ةكتص ءا-طهعلن 1-11 ةلع عمل عمار ؟لاهع مصق

 قلورددصلعمتتق. آتطعم معيمدتعتم 0ع سعلتعتممي ونت ذأه اصعامتغ: آهسق ادلتقر نأ هد مهلقكتتل

 ةمتسمع (ةصوتتقتل ه0هعع معمم لمعت ءعاع. 1015 ةممدتكتس عما ذص لتقف 01 ةءاراتصهقو 0( عد

 متم لع معكمعمتتلمق ممعاتق علل مدع طعم م ءاتعدعر ممداعتتمع 0ع متسعأمأتلق مدأاتق 61

 مروعا وع جعلك ع 8436. خلم ءا]-طدجعقغر لامع 1هدق. (هرصتس عراقتأانق لط (001ةطتتللاو

 دحتعام»ع زلءززرو-ءل-لا» 1غ مسن, ممعممع آلعطأ' آل. ةمصت [618 (مع. 25. 1"عطض 1221)] مجماظات0.

 8437. كنتم ءا-طهع3شغر تامع ؟ممع. 1كمتغمدسع اتطعن 1064 ءا- معمموسر 0ع نسم ذص !!( نه

 114 لزءطتصت فأنا 8438. [ةتلم ءا]ل-طهجعفتي تلمع 1كممك. 'اعمصقاةللم ةنععتعم !ائطتت

 11ر01 1-6 مما سحس طظلتخسق 71/1 هعطتق هكفم ةهسصم 1160 (ذمع. 2. كلهم. 1747 )

 ةعطقم]او»ز(]. - 8439. كتم ءآ-طعطقتك ةققو هماتسق 511:11 21:0 م1:13111111 28215 007

 ردءة]مرربنب ح 8440. ةكتص ءعادتلس |[ ع عتنم ءعآ]-طخاسا]ر هعدالنق ةنعصاتمع [عغ هدمقعح

 معماستس ة1معءعالزععمضنمع. 0 رمدف ءاععمصعو ذص نسما 8[م11ه ل7: 77176 (نهمدمت آنععامتو

 10 حمصم 1104 (زمع. 2. 88عام 1692) مهم ءاتاتقو ءماتتت ءمامت ان ه01016.  كحسسعام» و كّاتق آل ءانق
 رساةعععوطس» : 1( تالت (ةهععصسر ةموستتاو ؟نعمتسسم طعص عل عاتمصتطسق 0معءادت هقتتانلال أطل 8ع[ 817 0
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 مهخياشمو لب ءاملع صعب ىلا بوسنم هذا ليقو هتملقم ىف رجح ىبا يشلا هب حرص ام

 ةمالعلا .مامالا خيشلا دنأ ضعب دنع مصو .ىهتنا هتمجرت ةيفخت ى هتين جيكصتن .ملعا دللاو

 نيعااممعل 7, عوكنلا ملع ىف قاولا فنعم وفروا ىفنكلا ىخلبلا رمع: نب نامثع نب دمحم

 دحأ ىلع هيثرو راصةخالا ليبس هيف هفلوم كلس كّئارغلا مكح ىلع لمتشم رصتخم نئاوفلا

 تعاوقلا نيع ه8 . خلا هنأش ميظعلا ةلل.دمحلا هلوا اًرثنو اًمظن رداونلاو مكحلا ىف اباب رشع 5

 ىنيوزقلا ىتاكلا ىلع نب رمع نب ىلع ىنيدلا مجن ىلاعملا ىنا مامالا يشلل ةمكللو فطنملا ىف

 ةمتاخو تالاقم ثالثو ة*مدقم ىلع بترو خلا دوجولا بجاو د دعب هلوا [4:5] ةنس ىوتملا

 ةيناثلا تادرفملا ىف ىلوالا ةلاقملا هعوضوم ىف " فادنملا ةيهام ىف ١ ناثكب اهيف ةمكدقملا

 هلوا نياوفلا ركب هامسو نتملا ,نم زيمم ريغ اًجورمم هحرش مث سايقلا ىف ةثلاثلا . اياضقلا ىف

 ةجاح هل امل ةلثما داريا عم حاضيالا هجو ىلع بانك ءالما اوسمتلا لاق حلا هللا لي دعب اما 0

 رلذع منع ]ملهم طعصع ممعضأسم ءغ ةدصعأسق ةستغر دغ هطغتلعط 188 1هرت» ذم نه

 لزوورتاع لزو نعم ع قلتأ ]زطصسس تعم هلتعمأت 00عام عا 8اذعتاعطم 8دالعط عمعأت هطسسمأ. ثغ ]ل ءانق

 دواتسع فمقتاتسسس عكس ةعتغر سم0 ذم طلقوعدمطتم ءنعالمصلم ةسعؤور» ةععتطتق هلا ح دمع

 ز]1عم,. قلزأ ةاماماكس طقطعمغعو بيمقعس ىهطعتلعط ءغ آ[صخس هعءانععتستنتت ل110/1107111160 13

 0/]رن اير 8 ءر» 0م“ 8م]]ع]م آآدمءعاكاحس و ونتتأ هماتق /7/7- 77” موا لا ة7+ ا - :همآربتم 5عهتزسءاثتأو

 جيعامرععرت ءىدع]. ب 8441. قلتم ءالد- خعرعقتلر يونيتكأةةكلسمع همعمتاتمصعق تأتل عقم

 (©ةهسمعملتستسسر ونسم0 دجممدجطغطععسدتم عوعتمكتسد ءمصاتمسعاأ. قةسعام# ذطق ءتدتس ةعوتشأاتت"

 ةريععزمعامع هوك ممتمو ءغ ائطعستو نسأ زأه امعوتغ: آمد5 1826و مهز قاماع ةلاسفأت ءاعبو ذم

 مملععتم ءقرتغو ةمممطأطءعودمأتع ءهغ عمهم ةعماعماتتق همونتممع اتنعمله ءغ دماستلم ةعئمأتق د

 ماعمو لتؤمودودتال - 8442. كلم ءال- قرع غن لر ءععوستمأ ةةمتسم مضتم قررته 0ع !ههتعم أ

 مطتامدممطتحر ةمسععم»ع هطعتاعاط ةهغ طصقس قات ارنعا]# 11 لوم - ءا- 0: ه]8 عنا 0647“ 8 ا

 ل88 1[/ع]غ (©مسما»6, هصصم [675 (ذمع. 15. لكصص. 1276)] دمممأتم. آئطصتسصر ونمت ذه

 زمعامز[(: طمقأغ ]دسلعتس لدسقر نسأ ةطقمامام ءدعتمأءماته ؟[مدتطع ءاعبر ذم مجهع1هأأ16ممعللل ر 8

 لز5ووم(هعمصعم عع قمع]اسعأ4صعس لتعاضطتست(. 8ئمعاونم لسمك لأ5وستقأ (أهوعق ءمماتسعأر اتقن

 متم مهكعمتت 10عنوومعر ممداعتم» ردك هطز ءءامصص اعمعامأ 1 لزةدءعامأتم معكم 0ع مطممم-

 ةئمنلمصتطسعس ةئسمات قطسم ةعتغو ةععدصلم لع زدت لتمر (ععاته 0ع هع]11هعتعسصم. 1" كنطت 0011111168 -

 (مصضسل هعضرتسز(و كنت (ءدعابسصت ذكم جهلضاقعمتغو نغ طسصع هط ذلآم رسسامتساع 015م كت عت عاب

 ؟"كتلس» مرعمع هع 2عجأ 86/1“ ها -ر/ عمم مالو ءغ ذمعامأتغ زكام: 8 موعدتسوأه معهعسأ ((عهلتقم

 آد من لعطت» 12عنق ءهاع.2 قةسعامر: ةك رسع معاتعستمساو ةسوصتغو دتغ ][ئطعمتت ونحنأ ءة>زتمدأأأم نتهقأ 0

 ءددعأ لتعغممعد ءدععضولاتق ه0 ءمو 1هعمو هللتعر ونطتطسم ءدععسواتق هربدق ءقدعغو ةععمصلمنق
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 ىف دصاقملا ماضيا اهحورش نمو اهل حرشلاك نوكتل انبتك ىتلا ةلاسرلا .بيترت ىلع لاثملا ىلا

 نيحلا ىلو لاق] لوقا لاقب حرش وهو خلا رعابلا زعلا ىذ هلل محلا هلوا دعاوقلا نيع ةيكح

 ماضيا نال ىاج بتاك فلوملا نم وهس اذه ةينامثعلا ةلودلا ءاملع نم ةمالعلا هللا زاج

 تالاقم كتلك دتمكحو [ىهننا نيبعلل ال ئيشلا ىلحلا رهطملل نيعلا ةمكحل ' حرش دصاقملا

 5 نيعلا باتك وهو ةغللا نيع مخ ١ فيس ىقو رَخا لقتسم باتك وهو نيعلا ةمككحب ةروهشم

 ىدتواتحسلا روقيط ب: لمثل ىناشملا“ "عبس ريسفت“ اق اعملا» نيك زعم“ كاكلا» 3 ئتاب

 ق' رطنلاو نيعلا ١ م58 "٠ ”قاغُملا ”نيف“ ناسا هرصقخامو ”ةسداشلا ةئاملا“ ىف قوتملا ٌىوَنْرُكْلا

 نب ىلع نب كمكم هللا دبع قا [نيدلا ىيحم] لماكلا خيشلل رشبلاو فلخلا ةيصوصخ

 ىدهلا نيع 583  رصتخ يلا هناسحا مع ىذلا هل دمحلا هلوا ىمتاخلا قرع نبأ دم

 10 لامج ريظأ ىذلا هلل ىمكلا آيلوا اشاي متسر نب ىيسحكل ةيملقلاك ةلاسر ةينيع م85

 (ممعامطتع هرتلتمعسو ناعتل ةهعكتم ةتسبقر ان [0هعدسص ءمرصس ماقتل عدد1 عمم قلتم ءمصتس عمامته انو

 ذم ناتم دحتعام» 1مدنستنلف تنتعدت ىو لتعتغ ةسنعام» “< ءا رو لتعم ءعم““ , ةتطيطس 1041 ءل-تةءءعامعقلا

 للا [اودعأ قو ءاءعمما70 طقطعأو هغ لمعامتغ ذلكم طمحتم العم ممععماتح ستعمطتلل مظدعلتغم اع

 [ 11”ءل-ءل-لن: ومعلمي متع دم ةحتلفسس 0(طسخستعدست م ءانقستستتق : 110م علاسس عقار ةسوتتأاو

 مععاز وعماتحعو ذص نسمل ةسعامر» طحسزاتق !1عدتعأ 124/86 لءعءزم ذمعستغو همن !ذطغعع 147

 6] - هج ءءايمنل ءمرستسءعصامتتسق ءقأ تص هردتق 11من عأا ءهآ- هفار وتتت ل101هلانعت“ - ءل - لف: 6

 عطتتغسس ةسعامسنوس طقطعأو صتستسع نعم ذم ما-مل هن. ع طمعع 111ةع.] ع طوعق مطتلمةمدطتعم

 رو نعم لتكدءوماومنلمصسعم يسرسضءاط عدملتغ ءا نحلم 2 يدعا هلم ةصعادسضتتا. طنع !اةطعع حطقماتكدق

 هدأ حلتطسقو ونسعرس ةسمرع 0عوعرمتدتساتق. - 8443. ةكنص ءه10-1 عطقغر 1عدعتعمم ةنقوانع 4

 1زئءردحس لمني ظستطتسسو 0ع نسم ذص ]ذا ءتنح 22“ ةدط 12145 ؟ل-هقز: 10لعدطتخب ح 8444. كتم

 ءع] - سعلصتو هعومتملةهمتسمع معصاعماتهع.  (نهدحس ءعداقتتلتع ذص ةعراعتط مدتسقفع انتفاع

 معدسمو هسعام»ع ل1ه]يهت»71أ ]3 زن 1و“ ذك عءزاممءتنا# 0 عمنا عنم# , ةععدلف 5ةعتجلم د00

 [رسمزغمرصع زنق ةطسدكت: لق: سعف 1١ ع. 8نمتلله هعدلت ةعمغعمتمتكست ةمقععتمأاه ةقاننا ع

 8445. 1- كنتم رعع ظ1- 1 ةغئدعو هعدلاتق عا ةزدععم ]هال 0ع معمر عاهأع 8عالاتتلا ع

 أ طمرستصستستس مععدلتدعو هنعامعع هطقعتلعط معنلععأام [ 110]هأ- ءل- لا: ]  للاع قكطلمعا]هلن

 110 1رعوطنن عل ا عنان ]8 عزت 1]1هليعستنعل لا: قلممطق ]121/4 ن»سق.  (نمدصم عملتو وت00 ذه

 زمعرتغ: 1مسق ]آ)عمر بيزانق طفمع#ءءعصاتحه ءمرستستستق نا هام. -ح 8446. كنس ءعا-طه لو

 140 زبزو مععازودزررو. - 8447. ]51 - خكتنساأو عار اههعامطتق لة ن6/ 31. ء. هعدلمساتق نهعاهطتت

 (م1عرربأبروءأ ةطمتلتع و ةننعافتع 110ععناخ ظعرت ظتيواع» نيام.  آطصعتمتع ذامت آطنهدسق طعمو نست
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 لئامشلاو .ىزاغملا نوفف ىف رثالا نويع ه1 ىملسلا سفنلا بويع + . خلا هناسحا
 سانلا يس نب نيدلا جتفب فورعملا دمحم نب دمحم مجتفلا ىنأ .مامالل نيدلجام ريسلاو
 نويعلا رون هاهبو هرصتخا رث ريسلا دئاوفل عماج ربتعم باتك ومو 0 ةنس قوتملا ىسلدنالا
 افاّهم ةيشاح ىبلجلا نمت نب ميعاربا ,نيدلا ناعرب فلعو نومأملا نيمالا ريس صيخلت ىف

 ديحم نيدلا سمش خيشلا همظن م ةنس قوت سانلا كيس نبا ةريس حرش ىف ساربنلا رون 5

 ةنسلا نساح ىلح هلل نمحلا رثالا نويع لوا م0 ةنس ىفوتملا ىفاشلا دمحم نب نيبز نبأ

 عيماجملا نم اًثيدحو اًميحق سانلا هعمج ام ىلع تفقو املو لاق خلا اعرابخا رردب ةيدمحلا
 نصاقملا رثكاب اًرصقمو المم اًلوطم الا نكي رث كلذ 'ريغو هماياو هيزاغمو معلص ىبنلا ريس ى
 ريغ مهماظن ىف لوخدلاب كربتلاو مهمالك ىف رايتخالا نسح الا عومجملا اذه ىف ىل سيلف الضخم

 ىح ام ومو تاقرفتملا عمج اضدحاف ءاملعلا ضعب هركذ امك عاونا ةرشع ىف نوكي فينصتلا نأ 0

 بيرتلا هانضتقا ام ال ئرخا سعب ةعقاو داريا نم خيراتلا هاضتقا ام هنمض اميف كلاس" ايم

 مرموعمامماتمتس طعمتئمتاهأتع ىنمع جمعمنغ ءانب ع 8448. 0رنط ءا1دمهؤقرو جلانه ةستظقعر
 جنوعاورع ىو/عرب. ب هي4ج. 0ودتس ء] -هغط ععر .هراتسق ممصتتس ءمأق 0ع ؟دمتتق ءدعمعلتع
 نممتطسعك طءالتعورو زملعاتم متعمد طسم ءغدصم#طسق. طلسم ؟هاسصتممي ةسعامدع آطسقس ل1: [/64 |
 71ه موتنا 8 هي 2101, مروتسعل قللمآدةر ؟دلعو لهل أي- هلع لفن ل عت» 8 ءزرررنل- ءآ- 25 لتعأو
 ع( ةهممم 734 (ذمع. 192. 8ءمأم 1333) مسمعطتم.  ةنطعمع رصمعمت معءاتتر وسخ هرسصصته نأنلأو
 طنموعهربطتمم ةمءعافمته كىي]1ءءام طقطعأ . ظمئامسعس لسه وسفتم ءانلتغ 2اس - عا - هزيتلتا لأ
 1[ ]راع عقررع» هل هس ءل-ممستت» ةمقععتمدتك. 61 هددومر يدحهع اناسلم 24 ءا- ههل”مع
 لإ هآرعمآ دكا" ءا لد: هك ءيرررفل  ءاساع ةمصما عسا 807:1 41:-عل-لا: لان” ]يات لق عزا ك1 0] ةتتاقتنعا
 1147ءؤو همصم 841 (ذمع. 5. كدلم 1437) مممعطتسقو ءمهكعتمستغر ءغ اهمصقأ هاتمصعس دصعاععمس 5

 يطعتناعط هريعروع- لس لف ل11ه]نهيوت»عا 8 ءتن . 2عءعقنن 8ع: ل10ه]ءمس»ء0 ظياطقطتام ةصصم 845

 (زمع. 22. لامن. 1441) دممءطتبق. لس 0من: ءل- هللرع» دكه دمعمتغا: آطصسك آلعم ةنممقع

 31هزروسبس ءلتعدع م2معقاممأاتمم دمهع عمت اتم طئعامسصتكصتس ءزصك هدممسأتل ءاع. (طسمر ةهوتتتأو

 ونيحع طمصتمعم ةهمانوتم ةغ معععمأاتمدتع غعصرمرع هدمصتمق ءممععمم ءحتمغ 0ع معمجطعاهع مجم طتنقو

 ءريعمعلتعنمدتطسم طعالظءن عر مسعمتك ةلتتموسع معطسقر ذمدمءعدتمدعم رو هو صمممصتقأ مهلتتقي

 (معلتمددو .هسبغ نسما ماسعسمك نسهععألمصعم مملمءمولعم ةغعاتصعغ متستق طعععتم ءغ ءدمتلتح

 يدم 1 جوسع طسع ةربا1معوع دصعاتمجو (ممطتس ءدع عمصتس 01 ءاتق ةعاععأو دموعقفأ ءعغ طمصتم

 منومتتسم» ءدع عم نعءيزر نيم40 ءميصتس هينلتمعتس ةمعمعمكسك ةهارتس.  كاادتسعس هراتق 066677 0

 ععمعتطمم ممقاأحغوم مغ يستلحسس تع لمعامق مهعصمغي ونسمضتس دتصتنتت لتكر عتقذه ءمرسرأ ءععالطتت

 عع( عمملعسم عمالمصعتس تمس كنك عععمأت يستقر علمهع ز15]1 ىصاصعمغر ونسمع طتقأمرته ءطعمصم-

 1هينوو زك .ممدطدلفغر سغ تصح ءىعماأسست 1]2غءصتتس ءرععمتهغر ممص عجم ونتتلهع 15مم516



266 

 ىريشقلا نزاوم نب ميركلا دبع مساقلا ىا مامالل ةلوسالا نونف ىف ةبوجالا نوهع هه.

 ظعاولا هركذ اضيا يوطملا ىلع ىب نيسحلا كيعس نا ماماللو م1 نع 45 ةنس قونملا داتسالا

 ناويكلاو تابنلاو راطقالاو عاقصالا ةفرعمل ىواحلا رابخالا نويع م56 ةولصلا ةفحت ىف

 رابخا نويبع م00 بتكلا مظعم نم هنا هحصارم لوا ىف توقاب هركذ راعوالاو لهسلاو راجنتالاو

 و هليذ هلعل 15 ةنس ىفوتملا ىدادحغبلا راجنلا نبا دومحم نب دمحم نيدلا هركا يذلا

 حيشلل رافسالاو ةماقالا ىف هعماجل عقو اميف رابخالا نويع م0» رم امك دادغب خيران ىلع

 بيرغ فيلات وهو [14] ةنس قوتملا ىلحلا عاجشلاب فورعملا دمحم نب رمع نيدلا نيز

 هلل كيلا تاكرخلاو نوكسلا رذقم هلل حملا لاق ثيح ةرم ةرشع عبس هل لمحلا هلوا ىف ركذ

 طيض ىف لاقملا ريرح فيلعتلا !ذه ىمس دقو لاق مث تاولغلاو ريسلاو ةماقالا ىف هدابعل ظفاشل

 10 ةبيغلا لم وأ رضأملو رفسلا ىف هل عقو اميف رردلاو كداوغلا وأ لاحترالاو ةماتالا ىف هعماجل عقو ام

 مموضن]هكم - 8450. 0ونص ء1- عز 215 ءعغر هراتسم معةممصقح 06 ؟ةسعلتق 03ع8ا16هتطاتقو
 حجما معتطسع طصقصت 4771: 7ءايعفر» ملآ6-0]-]عءعر»ار» طق عءر» 11 ءيماصقت» (مد]لعق" 6# دطصحعتماتتو و دصطصم 5
 (زمع. 17. 8ع“ 1072) ددمتنأتتم و تانتلل ةصكاتتلل 201011117 ءأ 08[00ءقلطلالل11 م1عقكانق ءققعأو أ
 آسف لكتب لهأل 110عءنر»: 18عر» ىللغ 71هلهممةةو كزادق آتطتتسس 121/- 17 نفاس ذه 101
 67-م67ن4 همرمصتسعرسمروأب - ه451. 0ونص ء] - حلعط طةعر هراتسفع طلقامرتقعو 018
 يومتكنخممعتس ةدعطستس و ءالتسهفتتسو مامصتمتمتسو ةستسصهل أنتم و حجطمتختنتس و مامصتأ أ عااتتلت أ

 رممصاتسس هدلعطعمدمركحسص فماسعسا.  (نهدحصتس عصمتنهغ !اطسسمص 722704 مط ةمتاتم هددت 16 *
 د بيسوع زماعع ةعتمأو دممعمأ جعقاتسملم معلوم - 84مل. 0 حم ةهلعط طقم ءل- لسصمانة و
 ماتسمع سسصلت طتقغمستحعر هسعامسع ل101:1-ءل-لغ71: 110ه متست عا عنف !1ه]رتستل 1انتن-ءا عززت
 8مع1402, همسصم 643 (ذمع. 29. اآهت. 12451 دصمتأتم» 1["ه(وهقع ةممعصلل2 ءزاتق 5أ
 هل 1من 8مع1لل4ر لع وتتم كانم72 لتعأتتتتت ءقأا. -ح 5453 عائض ءآ]- حاعطط ةعو
 طزممرعتحع هماتسمع لع ذتهر ونتمع جتنعام21 تهما]ت ععصأل ءا ءميصرصمتتمسات ءا اعل [معزعمات
 دعو لعحصغعو هسعامتع ةطعتلعط 2ءضنسعل-لل: 0سم" اء لله]رعس»علا طماعافغر حلوو ظا-ذ/اهزل
 لزوأم ءغ ةصصم [936 (ذصع. 5. هعمل 1529) ] صمات0» (0مسنق ةأمعت]دتئعو 5 اتا5 10
 دورطو ىرآصسلعم كت“ ةعماعملععلس معرفعاتعو سفتعماتق 01غ: آطهتتق طلعو نستعأع» عا هماتتق
 لوك مز عمان ع 1مم 18عمر وديأ بتآهرنع5 هم مرو هدتنهصاعق تأ مععورع ءاذص 0عدععاتك عطس قصأعك
 بيقاملتأ. "دسم: 110م دعضترماسستر هتغر ممرصتسهاطيتت ءقأ ءاتهسص 10/1“ ه] - »عاقل 3. ع
 للعفو ماتم هععدسعملو لع لعظمت عصلتق ذتقو نسمع جتعأمد1 كمدصت07 022011 عا 1ع 1دعزعمأت
 10 جمولعصتساو هنحع 177- 1”ءدماغل مع 101- 1)»ء» ز. ء. باتلتاماعد ءا رصمتنعمتتامع لع ةتكو وتنهع
 دسعامرت ذم زاتسعتع هغ لمدرمت هعلعسماو هلع 71:70 ءل- عاطل ءار 1. ء. ماعمتكت0م ةععصمستق
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 اميذ ريبخلا ةدبز وأ ظعجرلاو [ةماقالا ىف عقو اميف ةفحتلا وا ةييغلاو ] ةماقالا ىف عقو اميف

 ىلا هيف ىهتنا ريخالا رايتخا ىل حنس كقو لاق مث رابخالا نوبع وأ رفسلاو ةماقالا ىف عقو

 ىمحللا ىلع نب دبحا نب ىسيع كيحم ىنا خيشلل رابخالا نويع هه هزت تس موكا

 فورعملا ملشم نب هللا دبع دم نأ مامالا خيشلل رابخالا نويبع مهد ىبسلدنالا ىليبشالا

 ٍتاوبا ىلع ليتشم ريبك :نككام وهو: [11] ةنس قوتملا ىرونيدلا ىوحنلا :ةبيتق نباب 5

 قالخالاو . عدابطلا * ددوسلا ” برالا » ناطلسلا باتك لوالا بتك ةرشع ىف عمجات ةريثك

 وجكي ىذلا هلل نمحلا هلوا] ءاسنلا .٠ ماعطلا 1 مداوحلا م ناوخالا « دعزلا ٠ ملعلا ه

 فالخالا ميركل !ًدشرم رومالا ىلاعم ىلع الاد تارضالاو بدالا ىف هفّتص هنا ركذ [نملا هوالب

 رابخالا نويغ هذهو لاق ةسايسلا ففرو ربدتلاو باوصلا ىلع اًنعاب مبقلاو ةءاندلا نع اًوجاز

 اهتفتصو اًحارتسم كولمللو اًبدوم سداسللو ةركذت ملعلا لعالو ةرصبت بدأتلا لفغمل اهتمظن 0

 ةمممعان 0ع تقر وتهع ذم يىدستسم»ةاتممع لمست [ءعغذص ةطقعصتتم ةعلعسمستغو ةذهع 1-21 0/7 ءار

 1. ع. قمصسسص 0ع تقر وسهم ذم هورستن02هانمسع ] ءأ ذه عءعلتطب ةعل0لعصتسأو ةذلع 20

 ها مطع تع ب هراتسم طتماممتم لع دتكرو ندمع ذم ءمرصتتمعهأنوصع ءأااذص 1اتمعمع ةععا0 ءحدصأو

 ةزكع 0ع ءق- ه[]لم» ل. ء. يودتكتانكدتسمع طئقامرتمع. 8 ومعم: 0ماتسمه وتقعوتعو ةهوتنتأو

 ةعاوعام هع متطت هططل عصتصغ 2 عووععمدسم طل ءقأ هعوسع ه0 دمعمععس ل10 طقم عد ةممأ 6

 (ذمع. 5. هعمل 15329).  ه454. 0رىنصم ء] - حائط طةعر ءيوبتكأ (ةدارسدع طققأم#قعو

 ةدسعام»ع 8ةاطعتلعط قلق 1101, مت»جت»علا لهم 8ءدن ىلآنت»ءا 18ءن كل: طرمطست آءارانغآف ه1:0011/83.

 ع4ي55. 0رحنم ءآ- حاعطط ةعر يودتوأ أ ىدتسمع طتقغممصدعرو ةسعاممع هطعتلعط ءغ آسقس لع

 110 /رمتضتسعا 40ه1]ه]ب 8 عري ]1051+ 10: ءيمء»# (محستسهاتعم , ؟دلعم لقت (نم1ءعقانم لتعام ءأ 5

 ةمصم [276 (زمع. 6. لآدن. 889)] ممرحدم. ؟7؟ه]سسصعم دصحعمتست ديت]أو ءمصتأم ءمدض]]ءءاعهقر

 ودمع لعععس ]تطعم يمقم ءماستعر .نمدكتت» مدتساتك عة ]ذطعع 0ع 8سلغفصمو ةععدصلاتق 0ع

 طعالمر (ءءاتسك 0ع متم ءعمدكتر ونتمتماتق 0ع ونسملتأةغتطنق مهطسهل أ طسق ءغ ذصلم]ع طعصستساتتتو

 وينماكتق ع ةنعصاتمر هعحكت5 0ع جطقكتمعماتهر دعرجاتستستق 0ع جيصزعأقو هعامكاتق 06 5عطاتق

 لمرص عقم علك معععدددعتعو ممصسك 0ع كطتمرو 0ءععلسسم 0ع ؟عيمتستق. 1نطستس [وسن أأه ةهمعاوتك :

 آدسق آلءمو تتزدك غعمافصعم متمعتا ءاع]ر ةسبعام» لع طسسصممتاهأتق ةاملتت5 عغ معطسق 1ءععصأت

 هط]ءءامانمدعس هلك عماتطمسك ذاه 5و يرسم مكستسدع لن لغرور صغ ه0 هممطتلتمءعرد هععمام6ات3

 عمملسمس تحتم ددمصكمتنعغر 30 ععمءعمومق ردمعع5ك 0مععمءعغاو جه طسستلتامغع عغ ددمتكتسس تتأ»

 ةيلتمع لعئمععععغر ءغ دل عءعنطلتمعسس ر د ع0ز(دكلمصعتس ةمصمتس , 20سصتستماعهاتممتك ]عماأمأ عت

 ءدععلامم ع. 11هقر هتك طلقامستمم ءدعوستكأاتكدتسمهم ذم هضلتمعست 0ت5ممكدتر دنغ طفصمتاتتت 100

 ىكدعمتس مععاتععماتطسك نسدممأ ةمععتاممت ءةدعار ننم0 عمه معجوجتعمعععم معللعععغو طمستمتطتق 0

 لمعفصتممع ةطملتمسوتك دصعسمعتمع جلستمت تلد عدطععممكمرت دموعتمأء دهمتتنتل , ععاطنق

 ةمتسأ ؟عوستتعق. (نهرس مكنت نتن ةععتص لاند ءةمربتأو عغ ةزصودالم ؟ءاده كيس هززمقتأتق مص انه



8 

 نم ريخقملاو ءامكحلا راكفا مداتنو ءاملعلا لوقع اقل ىعو اهنخخاب ةملكلا تنرقو اباوبالا ىلع

 قال راعشالاو رابخالا نويع م01 فلسلا راثآو كولملا ريسو ءارعشلا ئطفو ءاغلبلا مالك

 ن وخفو رابخالا نودع ىلا ا امد قوتملا ىمليدلا قوكلا هللا لدع فر ليحأ رذعج

 ةهرذو رابخالا نومع ما خف قوتملا ىوحعكنلا جارسلا نب كيحام ند بلاطلت راعشالا

 5 ىف هركذ ىقيدصلا ىركبلا رورسلا نأ نب دمحم خيشلل فلخلا لوا نم ريبك خيرات راصبالا

 ىرازغلا محا نب هللا نيبعل بارغالا نويع م51 ءاقرظلا ةركذتب ئوسملا طسوتملا هخيرات

 ىف ءابطالا تاقيط ىف ءاينالا نويغ 16 + نس قوتملا |[ىسزاقلا ىعأ قا"قيمالتأ نما ناك]

 نأ نباب فورعملا بيهبطلا ىجررخلا مساق ىب كمدأ ىنيدلا فقوم خيشلل تادلاحكم تالق

 ءابطالا نم نيزيمتملا بئارم ىف اًنويعو اكن باتكلا اذه "قى ركذا نأ تير "لاق دعبيضا

 10 ركذو مهئاياكحو مهلاوقأ ىم 5 مهتنمزأ ىلاو5 ىلع مهتاقبط ةذرعمو نيتّدحكملاو ءامدقلا

 مم خفسالفلاو ءامككلا ئه ةعامج ركذ اضيأ اهي تدعدوأ 0 مهينك تام ىم ءىبش

 آياطعع 105 مهلسفع ءقأو وتتأ 502013 00 ءامدنتست دطعصأعو 10ععتسلدق 5عللتغو ءغ مدلعع ءغ

 مدععمك ءمعزاهكتمصحتتص ماطنلهدهمطمصدتسو عن ع لتعاأتق ؟زسسضتتت>» ءعاموتتعصأتاتتل و ةعماعهمانتق

 ممعامضتتص ةسطاتلأطسسقر طءودص طلقععدمطتتق عن محمستسست عمأتق 1203 هدئا:2 ةنمطاتلتطاتق 5غ ءءا5

 ينمالصسع(ا. ح 8456. 0حخنص ءآ-حلعط طذع رع ءعا]-وقطن ةعر طلمامتتمع ها ممعصقأو ءةدعلطصتع

 عااتكستسمو ةتتعام»ع لان لمززمت» ارت: ءل 86ه: 45007/4] 126 106ة7ءرمقر دمصم 273 (ةصعب

 8. لدم. 886) رممرتطننم. - 8457. 0عنص ءال- ةلعططةغع مع 1ةهمشص عآ1- ةوطنةتو

 طزئكامرتمع دوست كل سدتسمفع عا ممعطتمأاد ؟ةعتهر هتتعام»ع 17: 17 هنا 1101 هتتات» لأ 17 ءن» 171-

 ىور"نر 6 ءدسسسحأ عمو ةسصم ... مممرتطبم. - 8458. 0حعأنم ءال- حلاعططةع 59 الل نمط ع+

 5و ءعا-ةعطقةرسر ةجوستكأ (كدتسمع طئلقامدتمع مغ 0ط1ءءامس عصطتتات 0ءات10انتد. 1115غهدتتو ططحعمو 2

 ممرات هععوامسست ةصتغلم 1ةمعامتعمكو جمعام»ع كذادعتلعط 710107: 17 تن 447: 7ن0::“ 1 ]تف

 56047 نأ ءددص نص طتقامعتم هاته 20علتنه 1 لها هلام" هركك ةصقعتت »أقع 0110711312013. ب

 8459. 0ىنم عال - حعطع ةطر هعنلت آدععوسمسس و ةتتعا6ع 08620هل1ه]ب طعن لات ءا ل" عدنا“.

 دصصم ... درصمعأممو [وسأ 0ئةقمداسك لقا ل71 ل لمنوم ةدنغ]ب - 8460. 0عأنسص عآ1- عمطقو

 ءءعوساست أ ةدلزدسح ةسلتعتو 0ع ءك1دمدتطسس دصعلتعمرتتسس. "لمه ؟ماطتصتصحو جتتعطم8ع هطعتلعط

 110766 ع - ءل - 011: مل 1ع 1 ءرن 0057+ ]عمد عزت ]81 ءعلتعم , ؟تلعم 21: لطف 0؟ءةاثعمأب

 لزععغم. 1طص طمع ]زطدئ0ه,ر ةتغور جلمم(ونلمصعق ةسطاتلتقوأرسحق ع ]10م5 مهععامسأت ةذلط705 0ع

 10 عمولتطسك لتمنمعامرتسل ز1ماعت مد علتعمو 7ءاعععم عا معععمأتمظعقر ءأ هممعمتاتممعتات لةققلتتتس

 ج0 0ععدعكننس عت مماتتلال 5ع ءععاماعسات اتت مهعاعطل ل عاومدتمل مغ هه0[731:3طتتتات 5ع] ءءاقتالو

 ممصمتتاا ه5 عمدختس ]نطعمضتس (ندلم5 0عدعمتطءرنع ةامكتأ. 182 معاعععم دمهعممتلت 206010دئ021 أن

 مطتامعمماطمصتتم يتحسس ونتأت :2علئغةاتمصع أ ةطبلتم جعاتم دمعلتعمع لتاتععمأت ةمتسعسأو أن
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 بابرا نم مهريغو ءامكحلا عيمج ركذ اًماو مهلاوحا نم المجو بطلا ةعانصب ةيانعو رظن مهل

 ةسيخ ىلع هبّثرو ىهتنا مكحلا ىوذ رابخاو ممالا ملاعم ىف ايصقتسم كلذ ركذا ىلاف رظنلا

 ءازجا مهل ترهظ ىيذلا ءابطالا تاقبط ىف ىاثلا بطلا ةعانص دوجو ةيفيك# قرأ لوألا تاكباوبأ

 تاقبط ىف عبارلا سويبلقسا لسن نم نيينانويلا ءابطالا تاقيط .ىف تلاثلا بطلا ةعانص نم

 هنم اًبيرقو سونيلاج 'نامز فنم اوناك نيذلا ءابطالا تاقبط ق سماخلا نيينانويلا ءابطالا 5

 ميعاربا نب ىنيسلمل روصنم وبا وهو ىروصنملل ريراكتلا فذحب زيسافتلا ىوبع م11, :ىهعنا

 نب دكمحا ىيحلا باهش ئيشلل ريسامسلا ءالضفلل ريسافتلا نويع م ىرجسلا صاوغلا

 هلوح موج ال اميف اًمالك نآرقلا لونا ىذلا دلل كمال هلوا م.# ةنس ىقوتملا ىساويسلا دومحم

 بالطلا ضعبل عالطالا ناك نكل ةعبار تارابعب ريسافت اوفنص ءاملعلا نأ هيف ركذ خلا جوع

 لوانتلا ىف اًبيرق ارصتخم اًريسفت اهنم بضختنا نا .هللا ىلا تأجتلاف مهكلاسم ةقرل اهيف ابعص 0

 نيدلا رخفل تادلج نس ىف خيراوتلا نومع مت“ لا ميهف بلاط لكل ]ريشي اًسخاو ايفان

 عمسستسدتال عجم نتهع 20 ءمصس طتقامعمحتس مععاتمعمغو همت آم معءععومدعم ل15 أعل
 هصمتطسس رمعلتعزد هغ لتتم عتعتم معلتغجتممع ءممممتعستك هوست (عماقمع ءمههطم#» ذم
 اناطعو 71ءمازوو ءا-مدس عرس مع ليلا" لعععنمف ءا-]من/ع مرو. -  [[وهع ةللعي ح طراطعم ذم عتتسوتنع
 يتكلم لت5ممعتطتك ءوغر وعسمدتاتت»> مدلسانتال 0ع مهالتمصع ةكلغر 0118 ه5 رجعلزعو مهلسحتم
 هرتعتمعرم ءءمورتغ ع ةععتصلس» 0ع ءكدقكتطاق رجعلزئمركتسر 2 وننتطاتق مدمأع5 ةعاتك 1:0ع0نعدع
 زوج ءماحع ةوصأ - (مءاتست» 0ع كدفذزطتع علت عمت عجم ععم7نلل ع 6052م ق3 عةءن]هرتإ ل
 ودمع 0ع كمعمتطمسس دمعات مرضت ععمععمصتم [ عصتطانق 1.11 مممععون ع5 دماغ معان ءوس

 رس ياتكتك ءقأ] ع ويتمم لع كدمدتطمع ددعلتعمصسمر وست ممقغ عا كمعه ةعاقأ عال (6ةدلعمأ 5
 نزح مما - 181هععزا1 وهن سس عوقأ٠. 0مم ءا- غ ء(ةمقتعر هماتسقع (همدمت زهاعتت# ءاهأأ1 0023و

 نمدع ]هد مءمعاناتم ىععصأر ةسعام»ع لانا 11071511“ 1181 8 عنب 1/71
 هزم ددلعم 21ممون# لزعم. - 8462. 0ونص ء1-غءع1ةقاعر هراتسقع (0همصأ 1مأعت-
 مرعاوعنلممعم طعمع مدعم معمدعمعأاتف هطامهتمعو ةدتعام7ع هطعزاعط ه7 عقال - هل - لذ: كلانسعاأ
 86ر١ 71ه]يرسل كنمامعر هممم 803 (ذمع. 22. كسع. 1403) دصمتتاتم. 1لزع زاه هدككانق ءقأن
 1يدسم 2ءمو وسن (©هموصسسست 2ةءادجتغر هع 0ع زنق زو ومعمعغأر نسمع 015م مامع ءدصمدتاتمصت
 رستمتسع ةدطر ءعام ىدصغ ءاعبر عا: العن 0هءعاتو اهوتتتأو ءيوردس عمامتسمو ومرض هده ععتسأاأ 0
 لتععملل ععمعمع دعتم(موز جغامسعم عمصست ةطملتسس هممصتلاتق ةاملتمةتق لن 18 عدا ماعم

 نىءمجتغع مممراوع مهنممتم ودمسس ئللخ ةعوسسصغس عيطغلتكتعس. آاموسع 204 طظدودسص ءمصلظنكأي 0
 نأ ةعاععأو ع تتم ممامعع مدعاع فردت ءمامستامتت 027702827 طغت عدو 1مغع]] ععطب معتا عصر
 هدا سامععس ب معمق ععامسر يتحتم ةاملتمكم ةماعا] زععمأت ءمرصصملصست ءاعي ع 5463 0ع
 ء]- عرب هع لعطر ةمقمملعم  كيوستستةمولتسأ. 0 قوع مماسصتسم , ةسعام»ع 1من - هلع 1

37 17 
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 8 وو أ. خماس رخا ىلا مذ ىهفنا ىيدلا جالبصأو با خس ىوتملا ىجتكلا وكاش نب لكديكام

 دكفوردكاب رقكاذ خكفص هنم لقني ام 5- تداوكحلا ىف امببس ال ريتك بأ عيفت بلاغلا

 لضافلا رجالا نيمالا ىدحوالا» قيجلا تاهل «فئترلا بدال 3 فقم نسل ب اومع اريك

 توقايلاو لغللاو كروزاللاو نمسلا ةعنصو تاراجتلا نم ةيدزلل فراعملا ىف .فئاقكلا نويع هام

 5 علطا دلل نمل هلوا رفِأل ىف هركذ :يعئارطلا( لقشكر ارا ىبافكيا ١ نؤيع لنا .نايميحي نقلل ال ودعتو

 تاجنرينو"ةيناساس . ليحو..ةبيرغ» ولع قالك باب نيثلك ىلع وهو خلا ضرالا قراشم ئم انل

 نمحرلا جبع يرغلا نال تاياكحلا نويبع م0 ةدرفم ةيودا صاوخو كلذ وكذو ةطبعشو

 نب نيسح ىلع ىلا سيئرلا خيشلل ةمكحلا نويع ملغ 2 [ه1] ةنس ىوتملا ىزوجلا نبا

 ىدوبللا نبا [نادبع نب محم نيدلا ] مجذ هصتخا 80. ةنس قوقملا انيس نبا هللا دبع

 40و حو 4.4 ظنس قوتملا .ىزارلا رمع نب كمحم ىيدلا ريخذ مامالا هحرشو 111 ةنس ىوتملا

 717011160 8عر» ىارابن» 16ماطغو هممم 764 فمع. 21. 0ءا. 1362) دصمعاسم. ظل سكل عدد
 نلت ]نط ءلتلتغ هم/ع7ن- ءلل- ل15, وسن ه0 ظمعتس همصخ 7600 (ذصع. 3. آم. 1358 ) م20-
 عمعودانق هنأ. 1116 را ةضتسوتنع 181 126174“ هعوتتطتتو م183ع5ءداتنل ذه 2عائا12 م
 مهيجالمصعو عأ هدعمع نقع دع عم هققاتتطةأ ا 0 مدعتصمسس همدصمدععاطعملمصغو عا ةهعمتق»
 ةلرصع زمول ءزانك ؟ةطتم دكتطتع. ح 8464. 0عذم ءادط ج0 ةأعو طمعا ءدوستكأ ةةةتسأ 0ع
 ءاععدصأت طسستمتاةغتق ءاملتم و ةيعام»ع 1ةيستعم ءديعع]] ماتموتسم ءغ طعمع دصعتتم 81/14 -
 0-60: 4 م06, - ةعيقؤ. 0ونم ءادطهعقأ نر تامتعم ءعوستمت اتهدتسمع 0ع ءموصتغتمصتطاتق
 ةموعاملت طمس رمععءاسمدتمسس ءأ هتعاسكتم دحتسمعال 5ع طسجمر 1همألتف 1دهسلتم صطتستو طوءهعتسكات
 ق مه( لع زتهو ونمع طمتستسعق 06 طق دمعاطتق هاهم. حا 6 © حنس عاد طقعقأتع 77
 ]عوف م1 - (ةمةزعر تاماوم هدوم عز سسنسمع عا هديمهتاتم دصعأاط هلمصست. 1112 ائطعتو
 وأن ذص 777-لوركت“ مرستسعتسماهلاتخو ةصعتملا 118: 1يددق 1آ2عمو ونت 205 مامعدق (عتدع هت عصاقلعق
 يودمد وعملهم ذسمععاتك ءاع.و ءأ ذم نونمأه ءةجتاو لتعممدتطتع عار نسمع هتمسودله ل0ءاضسقق
 مويتورمو (مهعامسأو ةعاتكعأد ؟دمدصت عمي وستطاتق 015115 موه دمأانتت 1هقءاصتل ععط عاقب مرهعمأت عامق
 هغ ةزستلتهو ءهأ متعمتعم رمعلت عدس عمغتف ةنسرب1 1 علطنق معمزدتوق. ح 7 © عئنصس عاد طقم
 قو مخور ممتع دلل مصعد ءةديوتتتكأ 1 ةقاش مع و ١ 3116101 11: 1/ 65 هز دل 0-ءآ-«ه]يززا 011: 1 71:-6/-] 010585
 ةصصم [597 (صع. 12. 0ع. 1200)] دصمتنانم. - 5406. © عم ءاد طتاعس عقر ماطتلمةمردطتقع
 مدعم هعوستكتاعدتسموم ةسعامدع ةاطعتاعط ظفوتم لقتع ل1: 8 عراب ل 50/011ه]: لاند: كو
 دمحم 428 (صع. 25. 00: 1036) دصمتاأمم. ظرتغمسعم انطع ءاتلتغ را ءزدر[ -ءل- لأ: ل101 مدون علا
 10 8عرر ل 0/م] 1طن -ءاامانالنو دصصم 6021 (ةصع. 4 لوم. 1224) مهمد"هحتعر عا ءمدصست عدا ةكتتتتالو انطق
 موطنم ىىططزعتغع هطعتلعطك“ مغرور علك زمغععمع عد“ ذللع د اععاس لتكانس عمتك آسصفس 1” |رر"-عا]-
 7701060 عرب 0دهم» 12 نجنو نحت همدنم 606 (ةصع. 6. لتل. 1209) هطتنأ. طلتع ةصعارتل هن قابلا
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 ميكذلا هذيملت نا وكذ يلا ضرالاو تاومسلا فلاخ اي مهللا“ كلوا رسفملا لاق خيشلا لاقب حرش

 ىهلاو ىييبطو فطنم ماسقا ةثلث ىلع وهو هتالكشم رضي ا" ةلاش "اور" لب" ىقكم

 رابخا يف ةينسلا نويعلا مث ةيفنحلا عورق ىف تادايزلا نويبع م. ءاضرلا نويبع 8

 نساحمم ىف ريسلا نويبع مثيل“ ه2 ةنس ىقوتملا ىصخيلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل ةتبسلا

 دنيعس نبال رعشلا نومع ماا" هلأ خنس ىونتملا ىلادمهلا كلملا كيبع نب 00 رضألو ودبلا 5

 ند كيعس نأ نيدلا كيتو بطلا نويع ماد 4م خنس دلو ىلاواكلا ىلع ىب كيحكم

 ةرامخ ةصخلم تاجالع ىلع ىوتكت ىفو 454 ةنس قوتملا بيبطلا ىسدقلا ىنارصنلا بوقعي

 نويبع ماخا خنس قوت ىدر واهلا ىرصيلا ليد نب ىلع نسحلا نال ور 35 نوهع مام

 عللا دبع نبال سرادملا رورسو سلاجملا نويبع ماتم وه نودبز نبأ ةخلاسر جرش 0

 0 ملح ةنس قوتملا ىراخيلا ىزورهلا ىدادحلا ليكم نب رهاط نوركذملا جان 10

 لرعنمر 6 ىيعمامر ءمعامرمتتم ءأ (ءمكوع ءاعر عأ 2851581 لت ئةءمسسلس» مطتاهدممطت» 2110/6770
 مرر 17:01م هدم معاتتسدءعر مغ 10عمه اتطع لتكظعألعو عووص عع. (نهردمععط عملتغ طتع اععق
 موه مدر 1هوهتعمتس و مطوقتعمتم عع دم عاف مطوتةتعمتل. ع 5469. 60عام ءا-ءؤ0طةر ع عه
 قايعس م015دزروسل. ع 00١ وتم ء]- هتج قل ةغر 2001 [هرد عصام مههعقأمماتمستسسع 0ع مهعاتطانق
 زدسنك ؟طكومعطانعن هععسلةمتتو. ع 8471. ظ1 - 0رعئمنم 181 - 8 عمار عار 0هط5 29 ة6هصعق
 مرمعالمددع لع طتمامرتح (نةتمعر هتتعام»ع (ةلطخ 14071: ظعءتن 6 1م/وعا خو ةصتتم 4
 (زمع. 11. لآدت. 1149) رتم10[:1. - عاصم ء]-هزج عمر طاموعدمطتوع م2هعقامسأتق-
 مسمع 0ع مسلعطعت ةملتستطانك تلهع ءدسصو ءةاتق ءغ نعطقمسمعر ةتتعام#ع 110/701 15 عدن
 450- عا -ج و116 1عسلقر دمصم 521 (ذهمع. 17. لكحص. 1127) دصمصطتم. ع 8473. 0عاتس
 ع] -ةطتنعو ممعسفتم ةعوستمت (ةعمتسم , ةتتعام» ع قلالاع 504 101م1 17د: ل78 ظططهتمتاو
 دقصسم 468 (ذمع. 16. لسع. 1075) مهنم. - 8474. 0 عانس ء1-عغخططر مهعق ةعاتق 1ع
 مرمعدامساتكدذسهم ةدحفام»ع 186ع140-ءل-لغ: قاع 5ثمغل لعند 71ه لال مع« يغ (005* !آعلتعمو
 دقصم 646 (ذمع. 26. قير. 1248) رممعاتم. ورم م ععط ءملتغ ةدصهغتممسعق ممانمضعتس مقتنع
 ععورترامم هغ دولعءامه. ب هيت. 0-81 رجنم 11 ..., هلصماهتممعق مرمعقامسأققلتتقع

 1ع .. ., هسعامرع قللت ة]لمععت» ]خ 8ع 2101 ميهتمع4# 8 معج»# لل مع” لقغو ةستف ... 20010.
 ويتم. 181- 0 ور نثسر ةلمم(متممعد مرمعمامساتعمتيسمع. 0( هرصسعم( ممسك زم "مه عامطتم 11
 2603, 0ع ندم ةسررمه م10ءماصصب ع 8477. 0ونص ع1 -سعز ةلذؤ مع 5هعانت

 ءادس ؟ل ةعتمر همممععممك لسع م0زْةمةنسخ أ اهعاتكته هعمل ءعدتقتتتلل و 811101 رثاردع 450671787 0
 1و - ءأ - همته ق»ةنو 1 ليق»  ظع» ك10هزرمستسعا 11000408 ل1167" مءدنق 10/1 /رم»# ةصصمم ٠

 وو

 انفي
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 نويع دلثأ ١ ةنس قوتملا ىفنحكلا هيورهم ىب دمحم رضنلا ىبال  ةفلتكملا [سلاجملا ]

 نب نايعش ناطلسلا مسا هيف ركذ عورفلا ف بهاذم ةعبرا ىلع اًيوقحم ىلماكلا بعاذملا

 عورف ىف لداسملا نويع متل.0 1 خنس قوتملا ىفنحلا  قاكلا نيدلا ماوقل ىكرتلا محم

 نب هللا ىبع مساقلا ىالو م خنس قوتملا ىدتقرمسلا دمحم ىب رصن ثيللا قال ةيفنكلا

 5 خيشلل نأ ةنحشلا نبا ركذ طيحلا بحاصلو 71 ةنس قوت تادلج“ عست ومو ىخلبلا ىحا

 حرش ملاعلا ءالعلاب فورعملا ىدنقرمسلا ىدنمسالا ديمحلا دبع نب دمحم نيدلا ءالع

 رشعاما قل 8. . قا لماشملا ” نويعت دا» مدل نس 380 :نلحما تااحتللا ى3) ل 300 15 نشل

 ىنفانقلا صوصت ىف لداسللا نويع 70 © 780 دنس قوتملا كَبَطلا لمعلا ىبع نب ميزكلا كبع

 فيقد نبأ نيدلا ىقنل هدرتشو ٠.5 ةنس ىفوتلا ىسرافلا [لهس ىب] نيسح نب دنا ركب ىال

 10 نيدلا ىبيد مامالل ةمهملا ليس نودع مادا“ د." ةنس قوتملا ىفاشلا ىلع ىب دمحم كيعلا

 رسم م. - 8478. 0عانص [عا-دسعز هلتك] عاددس نلعط 42111 عغر دلت [ مصقءقةاتق] لاقع1112-

 لزئدذستر هتعام»ع لادن[ معت» ل1101 هيرنة»ءا ا ءرب 11ءاب”نيعأو [آدصعاتحو ةصلتف ... 101:10. ب

 م4779. 0عّنص ءعا-سع0 عةطخط 15-151 ةدص11]1و هععامع مجععلمات 3ع. آنطعتنر 162 14/ةانق

 ل1 ءطتقر ءمدصم»ءاط عدلتغ يسحطتم» 55كرماتصسمم ممعتمم 0ع جعاتعسلتس لدعم ةععاصأةعتق. (0/ 1مم 1-

 0-60 120( 1آآهصعاتلدر حصصم 749 (ذصع. 1. ذم. 1348) دمممطنتتقو 1طأ4 همدصعس ةةانلغةهصخ

 كى 0*[ر/يرن مرت 1701 ميوتبسعل '1'تععدع ادبيلفأا. - 8480. 0 حنس ع]1-دصعقةلآلر عتق عقألمصعق

 هعوست كرا سسزنسمع 0ع مدعاتطتعق لدعم 1طممءعطغتعأ ةععتسلهعتتكر هتيعام»تطسخ 451:17 ءما]ب 2مم“

 1826: 1101ه كك ميربمت"ءمتت02و ةدصصم 375 (ذمع. 24. اللحت. 985 ) طحمعاطتم , عأ 481/1651

 45007]ع] 18عءر: لكقد»ءل 8071/6, ةهصصم 319 (ذصع. 24. لكدصي 931) دصمتكانمو ءاتلانق !1ذطعع

 مموعسس ؟ه]مسسصتمم مرسم »:ءاطعسلت.  آةتطعس ءزسكلعس ةكدلخ هسعام» !طعدمنعت 710141 لذة

 151:- هقوزبع]بوع ممسمعر ةطعتلعطسسس 0هءعاسس 4/76- ه0 - 01: 1101, هتردرتتعا ظعتا كلا - ءآ- زرعتن44

 0 ونورت كمسم"ءمتنلغر حسلعم ل76 - هل- 04 لتعاتسص ءأ حصمم 552 (ذصع. 13. طعط 1157 )

 رتمسكمستم و ءمرستس عمامتكتسما 0مم 1:ه]سسصتمع ءىمددرت»:ءطغعمكنسس ٌذط ةهزراتق 01/1716 ©آ- 7268057 هل

 ىل1//ءءازب ءعلتكسم ءمدتمموايتقدعب. - 8481. 0حنص ع] - صعوقنا 81 ...ر عتوعقأ 00 عق

 عوستمأت ةفمتسمع 0ع . .., دحنعام» ع قلآثع 11ه دآم" للا وأ -[عرررج عتن كآظ0- هآ- ههتتعلا

 176", هصصم 478 (ذصع. 29. كمر. 1085) صمام. - 8482. 0ع5نم ء] - صءةةثتآو

 وننحعقا1ممعم هدعوستقمأ ةةدتسمع 0ع ةامطتاتق هطقظتاعتم , دسعام»ع قللتع 8ءز» لانعا 18 عنف

 1106610 [ 8عءرن كم1 ] 1758. جمصم 305 (ذمع. 24. كلدص. 917) رصمتتات0.  (ن0دطنانت) طا ةتلأاتتلل

 4031م5 ءوه هععمدزاأ 1هن]ن- هل- لف: 1طن: 12هعاقع- ءآ- هطل 1710]منوت»ءل وع ل1 ةذطحتطتكهم

 ةدصصم 702 (زمع. 26. ةسع. 1302) رجمنانق. - 8483. 0 حعاشص ء] -دمعع غ11 عا دسم طتتس -

 رص عار عوج هرعد (سوعقالممع5 ءدعوستسأتاهعر ةسعامع آسقطست 11014 - هلل لأ: 7” هلع 76

 انني



 هبل
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 نب ىلع نسحلا وبا هبتر باجاو اهنع لامس ء.[00] زكيسرو ف وتفلاو ىووملارو فرش نوب. ىبحي

 نويع م06 .قرفلا لاوقا ىف تاباوإلو لئاسملا نويع م6 هقفلا باوبا ىلع راطعلا ميعاربا

 تديقإ فئالخلا رابخا نونفو فراعملا ”نويغ مك“ ”ئديزلا مناغلا ىأ فيرشلل نيقاتشملا
 هلل ىمكلا هلوا مم ةنس قونملا ياضقلا رضح نب ةمالس نب دمدكم هللا ديع وبا ىضاقلا

 ءافلخلا خيراوتو ءايبنالا ءابنأ نم المج هيف عمجا باتك اذه لاق خلأ هثراوو ءىنن ل ب

 رظنلا ىال وحنلا ىف تنكنلاو نوهعلا م.“ ةيمطافلا ىلا ىهتنا ءارمالاو كولملا تايالوو

 ىف تكنلاو نويعلا مدح [جاجزلا نع وحكنلا ذخا] ىوحنلا ىدنكلا نمحا نب دمحم

 [0. ةنس قوتقملا ] ىدرواملا [دمحم نب ] ىلع نسحلا قال ناوقلا ليوأت

 قر عرعورع [آعمءم#, ةمصم [676 (ذصع. 4. طفص. 1277 )] دصمعاتم. ط0ممصتغ ونممعمأت مسعد ءغ 4
 هوه معهممم0[عغاز ها 41 1| رمدمن: ل6 186: 11: 41/4 هده د0 ىجتتم لدعم ل15 طخ. ح
 ويو4. 0رنمس ءادرس ءةذنآ] رع ء1-ز هك ةطقغر نسهعقاتممع5 ءا 8 دعس 51
 لع مدمزدسسسم دععاممتس م28عءءرات5. - 8485. 0 عنص عادس هعطغ م ءعءاعاسر هعدلت ءمصعاتح
 مزوععصاتسس , هسعامتنع ةطعسكت لات أجأب 77 2مل. - ه4806. 0ونم ءآ]- ص عقمأن11 5
 1[ هدّتص ةلعط طوع ءل - عطقل ةنكر ءيوومزالنمسع5 ءيوستملانقدلسدع ءأ ؟ةكتقع ! 41
 رمزمامرتمع. (هللءعنأ فطن ققدع ق4طله]]هأب 1110| هنت ءل 13 861م1 6 عن آ18ه7]0» (0007 2و
 ننأ ةمصم 454 (ذمع. 15. لكوص. 1062) هطتتغو ءأ ذاه ه2هاق ءقأن [رجتت5 1)ةوو 0120111113 0
 زمععمؤ مرت كك طعمعلت ءاع. (نمهصوعقدتر ذصوستاو ذم طسصع ]طرح دصان]اهش5 معمرط عاممتسا 215605135و

 كوز طصتس ةمصق] عمو معكم عجم ءأ 1كرستعمسسس زلم عهتم. 8 ءعوعمتا هقوتنع 30 1"جغسست لوف.
 8487. 0-21 رعنم 8ع 151 -خله1ع عار 0طه عمر ةغخهطعق ييا]مردغمع ءغ ج0مماهغنتمصعم ةنطانل ع5
 0ع ععمسسبهاتعهر ةسنعاماع 401: [1:642:47' 11101 67:11:60 13 زا 4 ]ترن عل ل6 17:08 65 ةتصتتت 2320و
 [ودأ عيمستس مات عانست 2707 ]1م ءءء[ 05: عاط طوطتن(ا]. - 4و8. 81- 0 عام 3 2-11 هلع عار
 ه0طوورو هن ممعد ةدعر]هروامع ءعغ جقممادغمسعم ةيطاتلعو 0ع هلا ءومرتعم (هردمأ أصاعع مر عا31100و
 ديعام»ع قطت*/]معمت» لل: [ عرب ةلهارعستسء0] للؤمع»لقر [مصمم 450 (ذصع. 2. 1"ءطع. 1058)

 ظ 1 - .] 1201610



 ةمجكملا نيغلا باب

 :ىواضسلا دا نب نويرلا دبع ىيدلا نيز خيشلل راعشالا ىلاع نم راعسالا ىلغ مدت

 ىف وهو يلا هتيرق ءافص باب ةولخلا لعج ىذلا هلل ىمدكلا هلوا ا." ةئس قونملا ىفاشلا

 هنم هصخل ث ريذنلا ريشبلا مدادم ىف اًريبك اًناويد بتك معلص ىنلا تافص جداحم

 5 ىلحكلا هللا رصن نب جحلاص ىلوملا ءابطالا سيبرلا ناسنالا ندا ريثدك) ق١ ناكالا ناك 017

 ىف ىلوالا تالاقم عبرأ ىلع ا ةيبرعلا خغللاب دعمج ا... خنس قوتملا مداس ناب فورعملا

 اضيا لو ىيدابرقالا ىف ةيناثلا ةلاقملا لوصفلاو باوبالاو ءارجالا ىلع ةلمتتشم ىو تاببلكلا

 خلاقلا وضع لكي *صوصخالا ضارمالا ىف ةتلاثثلا ةلاقملا لوصفلاو باوبالاو ءارجالا ىلع ةلمتشم

 تت رث روكذملا ىللوملا ىكل بطلا نفذ ىف سيفن باتك وعو ندبلا لكب ةلمتشملا ضارمالا ىف ةعباولا
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 (1 -_- ىفونملا ىدنفا ىيح لضافلا ىلوملا مورلا ركاسعب ىضاقلا ىبا هيترو هضوب رت بتري ملو ضمبي

 1راظالخآ ©1011 111 اناا ىك آر.1:1'1'1خغ4 ©1141

.11215 

 عيهو., طلت ءا-دم'ذع سستم ٌهلَذ ءا- ةدط'ةعر مجعممسز سقاس ع قه ت صتطانتق ةاتطأ 11 طانقو

 حهعام»ع هطقتلط 27ءقن- ءل- 01: 4آ0- ل -"ه]دومتن 18 ءر» كللت» علا كه ءطارفم# ظطحتتلهو ةصتم

 1023 (ذمع. 1. 7"عط. [1614) سصمعطتم. 1معلرتغ ائنطعع داهن ةطهتم آلعمو نست ةم11 نلت معتم

 ممورئ(وتسص ءعقذع ه]نتغ ه0 مسمهضامععس مجممامومن(هغت5 ةنهع ءاع.ر, ءا ةعيتغ 0ع ]1ةنلهطتلتطانق

 ممرطعامع دتعطتكتطسك. 8 يتمدتغ ديعام» دمجعماندس طلزئحكدمسس 0ع تعطباتطسق 1عودأل طوق

 و منصعادسأتك ]دله طتلتطتتق و ءدع نسم ةعملتتك ممالمجو ةهععيموزا. - 8490. [ 6طقو ءأ

 ءا]-1غء خصم ةسسسنسم ةعلعماتمع ةيطاتلتادعه لع ءمعمم»ع طتتسقمم طعغعصع تعدضلمو 216605

 مسصمعمع درمعقتعمدسسم ة[ه1له 507:1: 8ءرب 171مم»هلامأ, 1ظهلءعافر ؟نلعو 2طن: 8 ءا1مم» لتعأم تأ

 دمصم 1080 (ذمع. 22. 31هت. 1669) ردمعطتم. (0011ععتغ انطضسنس ةعوطتعع عا تدص 011361101

 لزوووعأهكت مصعد لتمممدستغو ننحتناتتال مدلل 2 0ع تصتعءعودلتطمك ةعتغو ءغ مدهاعقو ءقصلكف أ

 مععالمصعو ءمرسمعءطعملتغو كهععتصلم 0ع لتكمعمعدعمدتتم دممعلل علقو أ مدهتكعت مدهاعكو هقصاكق

 ع( معولممعم فصاتسعأر (عاتح لع دصمعطتك ةنمودلتع دمعيساطتك ممجعتتفو سمعتم 0ع دممدطتق

 واتت ءمرضصاتكق هءعتمهماتطسق. مسك عما مععاتمدسس 0ع صعلتعتممو جغامسعم 810115 6

 10 ]1دسلحطع زللسا معوسع متنلع هعمستمستغ معوسع ذص هدنلتصسعتس لتئممددتك 10 نسمل 1ععنغ طلق
 زملنعزم يعمعوطسس 1طسعاتمع 81011 طعصمع معتطتخص 7”ه76 طر بلغ, همصم 1117 (ذمع.



 ا

205 

 دمحم نب ىئفطصم ىلوملا ةيكرتلاب همجرت ث ليذلا ليذ ىف خيشلا لاق !ذك هبترو 110 ةنس

 هتمجرت نم غوف ناخ دمحا ناطلسلا عماج ىف ءافشلا رادب لوالا بيبطلا طاوطوب فورعملا

 تاومالا نيقلتل تابثالا ةياغ م12 ([ناقتالا ةياغ ةمجرت ىف نادبالا ةعرنب اهامسو !!1 ةنس

 خلا ةنسلاو باتكلا لعج ىذلا هلل سمكل هلوا [10*] ةنس ىقوتملا ىماشلا نولوط نبال ةلاسر

 ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج حيشال ةلاسر ناسنالا قلخ ىف ناسحالا ةياغ 7

 ناسنالا فلخ .ىذلا هلل محلا هلوا .ةنغللا ىف ىف هسرهف ىف ةركذ 11 ةنس ىفوتملا ىطويسلا

 زكذو ىتش بنتك نم افاعضا اهيلع دازو اهيف ام عمجاف اهب رفط ىتلا تافّلوملا ديف“ ركذ خلا

 رمع مساقلا قالو جاجيللو ثبات دمحم قالو ساحنلل ناسنالا فاخ بتك هيف عمج دنا هيف

 وحنلا ىف ناسحالا ةياغ م1  ءاضعالا ءامسا ىم ركذف بيبح نب لمحو ىماصعلا دمحم نبا

 ماكحالا ةياغ م18 80 ةنس قوتملا ىسندنالا فسوي نب حمد نابح ىنأ نيدلا ريثا مامالا خيشلل

 14. قمر. 1705) دممعطتتتكرو واتت 5260ههمع ةانم>2 ه]8(12, غءداعه ةطعتلط ذه كمرعملن أع هل

 ى4ممعملتععدر لتكممدتت(. "لكس م04 علتعمق ممدوءمرمتت 20 جعاعمد ءدغدعلعدلعت ةدلاقمأ

 را اجعل ]1من ا1011ج 21:51هركه ظعتن 110ه]نمتجت»: علم دتلعم 11 لملم لتعامعم ]تطعن ذم

 ]زموئسحتس طتععلعمسس طعفصكعملتغعو ءغ طقصع اعدمقاداتمسعس 116  ءآ- ل0472 لا 167 ءةاعأ

 6 يروا ءا-ه عب ةمهنتمامس ةسصم 1141 (ةصع. 27. كدل. 1728) جطوماكتأإ. - 8491. ©طقةجعأ

 ع] -زعططغغ 11 غء] ءلعأس ع] - درت 79 ةغر ةاترلتتلل3 ؟مص]ل112810 20 0عءعم0م5 10105,

 دمعام»ع لا 11 كر ميمغر هسصم |[ 953 (ذمع. 4. الآوحأ. 1546)] دصمتأاتتم. "1" عاهطتقو

 نست زاد زمعامأتغ: طردتتمص 1)ءمر نمت (نهىحصتتتس ءأ كانط ه22 جا جعاععمم ءىعع ؟01نزأ ءاعي ب

 8492. ©طقوعععغ ء] - 1 طسذس 81 اعطقاألع ع] -ذصق همر هدا 2 م22عدامسأته ذص طمستستق

 يمكن سن مصعر جتعام»ع هطعتلعط لعل - ءل- لفي ىلآطل - ءآ-”ه]بسمت: 8 ءرن قط 8 ءا» مراة

 حصصم 911 (ذسع. 4. لكسص. 1505) ممز(ن0. "1عدعامطتق ذص 1ص01 نع ءزاتق ةععكرر متت 1016م

 1ءهعتعما]معد معادطتقو وننأ كه دمعت: طمع 1عمر نست طمتضتمعت» يعوكتأا ءاع. 1 عععمصدءأ

 طلع هرععوم نستطنق مماتا6تكق ءىأر ءغ نسمع زطأ !1ءوعطحمطت» ءممععقةأاور ءغ ع لزئءموتع !ذطوءتق

 لتدتلتدس موجاعرت جيدا. مدعو عوم مممكمأو هع طلع ةهتماح 0ع ءممقاتطتمصع طمتستسأك

 ءالعوتكدو ه 2له785 , قاع 1101 هت»1»ع0 "1781, 27 ءز]6] , ل اآدنا' 1ع 07+07“ 8 عنا

 111ه آنمدوتتعل 1ءاموغر !!10ه]رهموت»ءل عبي 11مل18 ءلتاهر ءعأ ممسستسو دلت عت هداتتا) 0عقعصت طل(.

 8493. 6طقوععغ ءع1]-تزطقٌذس 11 ءعآ]- مهطخعر ةسدتتم ره عقاقمأتق. 0 مسق عمها 861

 جمعمغم»ع هةطعتلعط هع طقس 07-60-4114: كا 11هيررر ات: ل1هأرعترت»ءل 8 عنا 7ددبرك ل78,

 دصصم 745 (ذهمع. 15. اللون. 1344) ممرطتم. - 8494. ©طقوعع+ ء]-نزطلطع ةس 11 كامكقأ
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 44( ةنس قوتغملا ىدوبالا [[ىبا ميككلا نادبع] نب ددك* ىيدلا مجنل ماكحالا ةعاتسصا ق

 كبع ىيدلا نيبما ىضاقلل اًميب نيتسو ةثلث ىف ورمع ىأ.ةءارق لوصا ىف راصتخالا ةياغ مام

 عورفلا يف راصتخالا غياغ م80 دام ةنس قوتملا ىقشمدلا نابعو ىب .ىمحا نب باهولا

 هحرش عاجش ىنأ مامالل ىفاشلا هقفلا ىف راصتخالا ةياغ م1 عاجحش ىا انالوم مامالا خيشلل

 و جحصت ةياغلا ىلعو راصتخالا ةياغ لح ىف رابخالا ةيافك هامسو ىنصحلا ىيدلا ىقت كيسلا

 فالنخا عضاوم ىلا هيف راشاو هصخل مث ىفاشلا نولجم ىضاق نب ركب نأ نيدلا ىقت خيشلل

 ىلع هلل محلا هلوا راصتخالا ةياغ مكحصت ىف راظنلا ةدمع هامسو ىوونلاو ىنفارلا نيخيشلا

 ءالعلا ىال راصمالا ةمنال رشعلا تاارق ىف راصتخالا ةياغ 1 راصتخالا ةياغ مظنو خلا هلاضفا

 تاياورلاو ىرطلا ىم رهشالا ىلع هيف رصنقا ] 11 ةنس قوتالا' قادمهلا راطعلا دجأ نب ىنسح

 و0 بوقعي مدقو لكلا ىلع رفعج ابا مدقو اًقلطم ةذاشلا نع هدرجو ةعبسلا فرحالا حورشو

 عل - حط ةردر ظطعستمذأسسج 1مكاتطنألم 0ع حماعمسمردتج زه0 1 معمر ةسدعام»ع 2 عزو - هل -

 1101 مت:::60 عن |[ هل: لظا»] - ءالم5:02 [ططتلمعممطم] , دممم 661 (ذهع. 15. لظلم. 1262)

 مامر و. 84953. ©طقعع(غع عاد 1 طططغتسةعو رس معمل طغعكتمدتستنتت 0ع معاصءامتتق

 نقعمع قممدمتعدعر نندع قلاع كبت" هععداأمق عقال 8 هعدجمعتماج هه فوتامي هتتعام»ع (نةلطخ

 4 ترون - مل - ل: 450 - ءآ - ممآار1805 2ع: كل آقصع0 ظوت» 17 عاطف 12 نرسععارعطغو ةسصم 768 ( هع

 7. كءربأا. 1366) ردمراطنم. - 8490. (ط 82ج عا ء1- 1 اعطخغت ف قعر ءمردم عه0111123 5155110

 لع مودعنطسم ندعم ةععتصلمعتم رو دسعاممع هطعتلعط ءغ آطصقس ا١[1ها1ذ همداعم قكقاع 5107.

 8497. ©ط ةجعغ ءآ- 1 عططخغأم ةعر ءمرص معملتسست ططعوتمس5 منان 0ع لدعع هةطقظت تعور ةتتعأم7ع

 آسفس قطتي ىك/مز# .  (نهسدسسسعصامهتتنلت 117/1 ءأ ءآ - هزل“ لا 16]] 6 نوعا ءآ- ةايارقققا“

 زمهعت ماس "8ءجوتل 1هعمف- ءل- ل: ظةع»مغ ىمسممهتتكا. هلل 21- 6 !ميرءعت كاحعتلعاط 1 6ع[

 ء0- 01 كلطاع 8ءآ» 8ءر» 060172 كزاث» ظطقظتنح يدعم 0هغعتممعست ءقمفاتودتمسس ءلتلتغو أ

 رمداعو دصعاأ هه انطعأ هععععموتأ ب ةطتوسع 10ءم5د زملتعهعتغو 0ع نستطسع لم هطعتلعطل 2هر# ءأ

 ا

 رك ءمعمم: ج؟معتح ءةاماسسمأ. ظسعمسلهأتم و وسمت 07:0ءا ءآ -::هادناتنف» لق 165 |4111 م4

 1114-1 ذههعتمعتاو زاح زصعجتاأ: طدسك آطلعم مجم زنك طعمعطعتتق.  ظمعاعععد 61ج

 ءا- اراد« ممعاسضعع «ءهللتلتا - 8498. ©ط ةجعغ عا1- 1 ططغتق ةعو ءهمدصرت عملت ط7ع915-

 عال 0ع ءعععرم ]1ععامظنتل» (هعجمأت عععمس 1 همتطسق ذص 12502 عرت آنت ةئ11011113

 نعطتسم , ةتتعام» ع 477166 11 هج017: 18 عز: كانتا 11 17 رجل, ةمصم 569 (ةصع. 19. ةتلتع

 10 1173) سمعتم. [ةعوستععتغ ذطأ ذم ممادصلتك متلك ءغ هلت (هصتطاتق ءغ ةعراعت 0151 ءعامزلتللا

 ءمرسسس عمامستك ممامذتستف و ءغ هدصصتسم 320171815 "عرتمز16.  طعمعقعرا قلطتع لمركمب»» هدتصأطتتقم



2057 

 نيسحلا نب محا نارهم نب ركب ىال رخآ باتك رشعلا تاارق ىف ةياغو [نيينوكلا ىلع
 راصتخالا ةياغ م81 رهاط نبا لصفلا ىلاعملا وبا هحرش م1 ةنس ىفوتملا ىرقملا ىروباسينلا

 ىنملع ام ىلع دللا ىحأ هلوا ىحاو ىيفاشلاو كلامو ةفينح لأ راصمالا ةمدا. ةعبرالا بقاتم ى

 هتعمج لاق ةنس قوتملا ىللصوملا ىلينلل دمخا نب ديحا ىب دمك تلا ىتمهف ام ىلع هركشاو

 ملعالا ةلزنم ىلع ال مدقالاف مدقالا بيترت ىلع معركذ تيترو وثالا لعمال نيلقانلا بتك نم 5

 برالا ةياغ هه.. خلا مهنم ملعالا ملعيل ةلزنم مهتم ملعأ وه نم ىلا كلذ جاتحي ذا ملعالاف
5- 

 هلو ه.ح ةنس ىقوتقملا ىريمدلا ىسيع نب دمكم نيدلا لامك خيشلل برعلا ءامكح مالك ىف

 دما هلوا ةلاسر عافترالا سوق رخآ ىف ىذلا شخبلاب لمعلاو عافترالا ةياغ مه.ا حرش هبلع

 ةفرعم ىف دكاشرالا ةياغ] مه.“  اباب رشع ىدحا ىلغ ىعو خلا لالجلاو ةمظعلاب كيحتملا هلل

 نب ىلع نيحلا جاتل زاغلالاو . ىجاحالا ىف زاجعالا ةياغ مه.“ [دامجلاو تابنلاو ناويكلا 0

 [مميطسسم (هكعمقتطسع ].  ظسمفعس ةطلصسص 6/1 مي ءا لأ كليقملل ءا-هعارع» ةلتسك ]خطعت
 مروع هع ةءتاو يعدم لطتع 8ءطب» ظعت» ل1 انغ قلااتشعل 187 ءي- ءل]رووعتتي للى ءطبا»#  (نمءوصت
 [يووامرو ةمصم 381 مع. 20. ةآدجأ. 991) سصمعسقر, ءلتلتار ءأ ل1 رع 100/17 17: 17177"
 وردس ءمادعتم مفاعل(. ع 8499. ©ط نع عغ ع] - 1 لعطغتم هدر ءمرسم ءملتانتت ط5
 لع مزرطيانطاتق معوعمأمصاتطاتق وتتقغتم» 112ة2101:12 11160 نعطتست» كاان 170714 0ءب
 7110711 51/أخ ءهغ ق4]سعفتعوم وسم ذغه ذمعاتغ: ظدسلم آل حسد معم كتكقو و12 20 له يدنأ
 هه( عيواتمك كك هجم مه الكو 0118 متطخ ةماءا1زىععملج دذصم ءعاتطتع ءدغ ءاع.  ةسعام» ءدأ
 711011116( 8 عرج لك 1رتجعا 8ءرو ىقلابسعل للهبدت]خ 1[آظجمطدلتكحو جصصم ... 1005ةتلتقو 0101:

 0هآالعينرو ذموستغو ]لئطسسا ع ةعتمأتم مهضمكمتتس وأ طلقأموعتمتس ءاعط عل معاعمتمغعو ءأ 5
 ونيمع ذللأ (عهلسمغ لتكهودمدست ه0 هملتمعس ةصانوستامأاتك لاهو دتغ ةساتوست ككل م13 عرردأ عا علل
 ةهمقوستمتطسقرو همص ,ععو ج41 ععملسس هءاعلمقعو نأ معءاتمدتزسسه م22ععبعلءعععصغ 0ع 6018و
 نيدصلموستلعس طنق ءك هردتق ةةغعر وست 11105 لمعءاعتسمه معدعقأهكو انأ وعءاتممزرددتست 1مأعل عمق
 يىوممدعمغ كعب سح 8500. ©6طقرعءعغ ءلاحاعمط 8 طععل سس امه اعوس ظ81-ةكعدطر ه8
 زماعاانزوععماتح 0ع قكهءاعتمح مظتامكمرطمعس فةعمطسس , ةسعاممع هةطغعتلعط 1 ععسم/- ء0- 0
 71601 مووتز»ء0 عبو ]عع 12 ء»»ءو جمصم 808 (ذمع. 29. لدصت 1405) دممعتم. 10عرص ءعمصتس عض
 (معسس ةعتمفأا. ح 8501. ©«طقر عغ ع1 -زمغ1180, ةسستسم ءاعوأم عا دقتق اهقاعتتت عضأأ
 8مقلوالو نمل يعمم ءآعودكتممستك مععتت ةرامكتسم قا. [عدعامطقو وسخ ذأه ةسعاملا :

 دسم 183عم مدعمت ةلتمع ءأ ردقز امنع !دسلهغم ءاعو ءعغذص نسلععتس ءةمصتاق ل1515 عوار
 8502. [ 6 طةغورعأغ ء] -زئدط ةقر مممععأمماتكدتسه مءعان ةمهاتطنم 0ع ءموعمتانمصع حصتس ل117

 مامماأحستسس أ معصم دمدمتسةامجتس]. ع 8503. © طقةع عغ ءا1-تز همر كستصتلف ةعصاتمهأق 0
 كلعمنامم لع 1هعموتمطتم هغ هعمتوسهأتم , ةسعام»ع 107 - هل- أ: ملآ8 66 ل1 1
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 ةولصلا هبلع ىنلا ةيور ىف مالعالا ةياغ مه.5 بك“ خنس قوقملا ىلصوملا مهيردلا نبأ سيحكم

 قلي ىامالا -ةياغةدحبا !اينلاطالا فياع" رقم دمع عيماظستلا يع بو يذلا نلايظت, يشل وحلا

 تاذخاوم نم هيف دروأ مق“ ةنس قوتملا ىناروكلا ليعمسا نب دحا ىلوملل ىنابرلا مالكلا ريسفت

 ماظنلا ىف زاجتالاب كحوتملا هلل دمحلا هلوا دّلجت ىواضوبلاو ىرشخمولا نيتمالعلا ىلع ةريثك

 5 ناكملاو نامزلا ةفرعم ىف ناكمالا ةياغ هم. . ملأ ةنس بجر ثلات ىف هفيلأت ىم خروف ملا

 لمالا ةياغ مم.» خلا هتيلوال رخآ ال ىذلا هلل دمأل هلوا ىونسالا دومد خيشلل ةيسراف ةلاسر

 نم هلقن ةيشحو نبأ ركب ىقال رصتخم تايضايرلا مولع ىم فرصتي امو ةاناعملاو فيرصتلا يف

 نحب ريبدت ىف " نايبلا ةياغ] مها.  عامجلا ةفرعم ىف عافتنالا ةياغ مدأ ءابككأاا كنك

 قوتملا بيبطلا ىئلكلا مولس نباب فورعملا هللا رصت نب ملاص ىلوهلا ءاسبطالا سيدرلا“ ناستتالا

 10 برش لكل نايبلا ةياغ هما [ةيكرتلا ةغللاب ىلامثتعلا ناخ دمحم ناطلسال هعمج ا[... ةنس

 ىكلاملا ىروهجالا ىنوحرلا لكيع ىب كمكم عنب ىلع خييشلل ناخمحلا نم لقعلا ببغي ال ام

 6700-171" ءق]ر» 1له:072, دمصم 762 (ذصع. 11. المح. 1360) مصمعطتم. ح 8504. (طقجع عا

 ءالد-ت] ةسر ةسسسم زمقاتاتألم 0ع معموطعأوع ءمصكم ععطت مع ةمرصستتتتس و ةتنعام26 هطعتلعاط

 لونا - هلل - ل11: 161: لل قوام. ح 85053. 6©طقع ءعغ ءع1- حسقلو ةسسسستع ةريعو.

 8506. © ط8ةوج ع ءع]- حسفستو هسه 0عهزلعتتح 0ع ةماععممعامنلمصع هةعضسممتق لتكتستو

 دتعام»ع 81011ح لاتسولا 8 ءرن 8كودبمأا 167م0, هصصم 893 (ذصع. 17. آلعع. 1487) دطمتنأتتم.

 مممؤءرتع دصسلامه يكستصحأنتمسعع ىقمصماعو رزضو5 0هءاتكمتسم5 70:01 ]عار[ ءا 8 ءقلانفممم# ءغ

 مرسم ممت كن مصعسس ؟هاسستمتقو ن00 زذاه ةمعتزتل : طبدسق آل عمر ويت ةمامك ءقأ مماعقأمأع ددتعفطتلأ

 وتم همعلتمع ةمقاتطتعس0لم ءاع.ر لتع (ةناتم درصعسمتم 1عزعط هصصت 861 (ذصع. 29. المر. 14456)

 جطقم]وز(6 - 8507. ©6طقع عا ءال-تس]لع ةصو ةدسناتل م05ةلطأ]ذ(هه لص 00ع1082[21 5

 ءأ ]معو حسعام»ع هطعتلعا» 71ه]د»0# 1ع عم#. "1 دعامتتقك معمل دقو ونتتتل ذاه ةصعامأا: ًطبقتنق

 1دعمو تتزسك متسحتكمأ همدتلامك طصتق ءاعب - 8508. (طقجرعأ ءادهس عآ1و ةنستتق ةزعق 0

 حرععمامتتمم هرانتس معوماتتم ءا تك لمءاعتمتم دصهتط عيسهأت علقو نتتقتلاتتلل ةتكانق 0طتا0عطتا“ .(نودصع

 معملتسس , نتنم0 لقت, ظعا» طا 11”ه]ىابفورم مامعتطتتق ع ةعتراتم مطت]وعمجط ماس ةققاتسأتق

 مرد ممول. -ح 8509. 6 طقجععأ عادا ص118. هددسسسه ناتاناهق ةص ءمعملتا1مصع ءهمصز ان8أ1.

 8510. [ 6طقوعأ ءل- طععؤص 11 [غءلطنع طعلعصس ءعا-تنصقةسرو ءة>ممقتلام هلدهكةتسمه ع

 يرممرتبع طسصممم هنسمصلمر ةسعامر»ع ممامدسعاتعم ا81ه112 807:7 ظوبو لاهعجملاوأ 1767 ءآبقو

 10 مصدالعم 1 ىع/ئ» لتعأم ع همصم 1080 (ذمع. 22. 01هت. 1669) دصفتاسمر ونيت !نطضتسس ذه

 عماتمس ةكسملامصت 2101, متسوعل ]كلا 0/|سنتاغ اسسعتعع ىموعمستل]. ع قلل. 6طشج ءا

 ء]- طوعذمر ءدعرمدزاتم تهلوجتكدتسمهرو لنه علم م5أ1ةأان5, 1اتللال112  ةان261ع ]1!ةعضعو وست

 رسعمأ عرس ممص معسطتساط عار ةسعامرع هانعتلعط ل7 عبي 21ه]رمتجتسعل اعنا لال - هآ - "«]رتزل0)
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 ناخدلا برش نع لاوسلا رركذ هذا ديف ركذ خلا نيملاعلا بر هلل دمأل هلوا [1.11 ةنس قوننلا]

 نأ اهلوصحم ةفلتخم ظافلاب نينس هنع باوجلا هنم رركت ناك كقو نامزلا بيرق ىف ثداحلا

 لمع ترتخاف بالطلا ,ضعب ىلع كلذ ىفخ هنأ مث هتاذل لالح هنم لقعلا بيغي ال ام برش

 ىتأي ةيادهلا جرش ىف نارقالا ةردانو ناببلا ةياغ هدا“ . . ركذ. ام ناب ىلع ةلمتشم ةلاسر

 قوتملا ىدعسا ىضاققلا نب, ىلع نيدلا .ءالعل نامثع لآ خيران نايبتلا ةياهنو نايبلا  ةياغ مما“ 5

 عناملا ريرحتلا ةيافكو عماجلا ريرحتلا ةياغ] مدا“ .همساك سيل رصتخم خيرات ىعو ةنس

 هنم غرف ىفنكلا يوناولا  ىبرغملا ميعاربا نب فسوي لضافلل عناأدبلا لوصف نم رصتخملا

 عماوللاو دداوغلا ررغ طبضو عناوملاو دراوشلا فشك هامسو تادلكم عبرا ىف هحرش رق م0 ذنس

 فيقحتلا ةياغ مداد دللا راكب فورعملا ىدنغنا ىلو ىلوملا هركذ اذكه مم ةنس هنم غرف

 مسق ىذلا هلل كمكلا اهلوأ ةلاسر هداز ىربكشاطل فقيدصتلاو روصتلا ىلا ملعلا مسقم ىف 0

 071 01هلئلكتادر معمصصم 1066 (ذمع. 21. 0ع. 1655) ممعطتم]. 1معلمأأ طلع دان آمسق

 1رعمو دصاتملهمردتنت لهرحاصم ءاع.ر عأ زطلن 16معالأو ءقأر اموتتتأاو (113عقأنو 0ع 1اتالأ 511عأاتو

 نمل مرمدتتلم (ءاط ممدكع نكات 7عععأتق ءىأر عأ "ءعدرمصفكد ءدنط 0ط ءدسكؤمست مع مادععو ةمصمق

 وومتتك ؟ععطتق دما 10عماتلعد "عللتكوو نلتتماكاتتال 51011128 ع0 5علتأو تأ 1اتتالل ىاتعأتتكر (1180 65

 حمتساتزت» هممص ءمصلصصسلحغو ررمع هع ]1ءاكنك كلك. 00 تدسص ممصصتتاام5 563010505 ؟تععطعار

 (مجعاوتسس» كيصدضمممعع كامطتأو ناتأ ءمدنت» ء>م05ز(هصعت» ءمردت م" عطعض0ءطعأرو نلتتقع هه

 ءورستس عر مدهأو دسمأب - 8512. 6 ط قج عغ ءادط ءيذم 1 ء لل خ01 عغ ع1 - ع ععذشمر ه>نتم0

 كلمسمستسلم ءأ رصدععمسأم جعوسملتست ةتصعت]ه عتق. .(نمدرحس عمامعسك ذم !ئطسصس 21:0 ا, 0ع

 وسم ماعد ؟1لءدطتتا - 8513. ©طقعوغ عال -ط ءعيذص مع الز ط8 عع ءا- (1طعشصر 5

 عىمقزاأزم ءقلمعتكدترسد ءا لعصممماأعقألام معم1ععنتعستسم.  طتمغمعته 0عمهمأتمع 0(طسقمتعةعو

 هسعام»ع 4/ع- 0 - 01: م47 8عء» 060712 هم 08و دسم ... 1007600. 11طلقامعج طعععأف ءقاو

 ونيدع ةنكسلم ممتصتسع معدووملع(6 - 8514. [ ©6ط قع ءعغ ع1-غهطعتع علد-ز ةستأو 36ءاتتتقح

 (نددزرسم 0عدعترأتلم ددصت] ععودلتق ءغ ةدلط قعصق لعقععمأاتم معمطتطعمع. (نهرد معسل نرد عع وص عق

 قلع مرسم عدعتمعتست ءمماتسعمف و جتتعام»ع طعصمع مهععتأم 7م, 860 1" اثس 110 عاب":

 717"( [[آدصعاظأدر نسأل ةسمم 832 (ذصع. 11. 0ع[. 1428) جطقم]»ز(. '1دصت 0011011

 نيدكمسم»ع ؟ها]سستستاطسق يسمى عط ءعمقسست أ 0[7/ررك هآ - :| ءما“ة0 مع هآ - رن عدماتنت مع 101م

 عام“ ء» ها -رك عماقا ممم ءآ- 7عمم»#“ ذمكهعتماس» ءلتلتغر يدعت جحمصم 838 (ذهمع. 7. ةلسع

 1434) ج0 ظمعتس مععلتتحتا. 1غم ممععمأ اة[كولاه 7767: زعم, مدلعو لل»م7]ه]ي لتعطتق].

 85و15. 6طقوععأ ءال-عدط ءلعأعر دسحسم ءمعدتاتلم 0ع ةقعماتمع لتعتسأزوصع ذص همعمصع5 عأ 0

 مرمطهممعسرو ةسعامانع 1ة]1عةرت» تيم لء]ب. 1" »ءدعاوأمعر نست ذاع 1ةمعامتا: آكهتق 10م, وتنأ
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 5 فرعنا خياغ ممدا) ربيسافتلا نم فقيقحتلا ةياغ منال حلا هذايع ىم ءاملعلا نيب ملعلا

 اهحرش مث خلا اناده ىذلا دلل ىمأمل اهلوا ةزوجرأ ىيدلا لوصأ ىنعي فوصتنلاو لوصالا ىمالع

 ةياغ ممأ١ ىفصرملا طبس نيدباعلا نيز دمحم نب دمحم حيشلل طيخلا راونالا ركب اهاهسو

 ةياغ مدا مهضعب همظن ةنس قوتألا ىفاشلا عاجش قنا ىضاقلل عورفلا ىف رصتخم ”بيرقتلا

 5 نمل هلوا .[40] نسا ىقوتملا ىماشلا نولوط ىبال ةلاسر' صم لها لاوس باوج ىف, ضرخكلا

 يف ميكحلا ةياغ مم ديلو نب كلاخ ربق ةليسم نع هيف باجاو خلا اذهل انادع ىذلا هلل

 ىلع [وه 0 ةئس قوتملا] ىطيركملا [ىطرقلا حمحا نب ملسم مساقلا نأ ميكحلل] ركسلا

 ميكحلا ةياغ هامس خلا راتسالا بجح هروذ نم تقرششا ىذلا هلل محلا هلوا نانويلا ةقيرط

 رحسلا عاوذا نونفو تامسلطلا عاونأ هيف ركذ 6 خنس هنه غرف ميدقتلاب نيتكبتنلا فقدأو

 (0 ىف منلكفنو ءامككلل تكاضك | م باتكلا ذم تعيمج لاق تالاقم عبرأ ىلع بترو

 هلعصكتمس ةماعرع دتعمس 0مءام5 كتلغمضتست كاتمدنتس 0نةعاطانتغ ءاعع - 8516. ©6طقوعءغ ءآ1-
 عدط ءاعاوو همومتالم معي[ عءاتمدتسه. 8ءةعاتمعع ه0 (نمعدمت ءمدصسعماههعل مو. ع 8517. 6طقو عا
 ع]-(ءدر عملك, ممه1ععاتمدتسم ةمكاتكتلكلم هءاضتسحستسس ملص عت م1 من2 عاتوىنمصمتك ءغ (طعمس0-

 مطتوع. (ندعصعم دصعاأتم 2ءروسن ءمرمممدتاستسرو 01100 ذه ةمعامتا: آطردسق آ[2)عمو وناتأ 5

 لزؤئععتا ءهاع.. هدسعام»ع ةطعتلعط 71ه]عمد»دت»علا طعنا ل101 متست»ءا 27 عقن- ءآ- ه2: 11ه" دهركفت

 معرماع. "لكس ءيىدستسعما دست ءلتلتغ ظمل» 6] - هضم“ ]ل1 - 110141  ةمقعتتماتتتتت.

 8518. 0طقو ءغ ع1 -[جععماطر دعوسسعمادألم ظعستخقاسه.  (نمدصمعصلتطتس 0ع ةتئاتعتاتق لادعق

 ةوودصلدستم و ةهيعام»ع (نةلطخ لقت ىكارمرزم' كطقطتتمو حمصم ... مدمضكتم. آلذع وتلمس ]نطقت

 فز رجعسض نبع ع0010ل316 - 8519. ©طقز عا عل- طقطعقو تاتتلت11111111 06510 عجلتتتلت. 11 ةرتوضقاتتت 4

 ويمعم نأ ممعرم ظكصعددعممضسسس رو ةنتعاماتع طا 1017: كالمتس#ر ةمصم [953 (ةصع. 4. لاقت. 1546)]

 رصمخاتم. "1مدعاوطسكو ونت زاه 1سعامتا: آنهسع آ)بمو نست صمذ ه0 طمع لتععدللا ءاع.و ءا

 مععموممسس فصاتصسعأا ه0 يتحعفتممعسس 0ع ةعمسلءادعو 717201 ظعتن 117 فل. - 8520. نطق ءأ

 ءال- طحلعاسو هدسسصتستتق ظصتق مطتالمةمرطخو هسعام»ع [ مطتلمددرطو ل1 1ءامدقت» ل1057: 1 د

 ]رجع (مساساطت] 71هزع ل6, [دمصم 395 (ذمع. 18. 0ءا. 1004) دصمتطتم]. آنطعت لع ةماع

 ممهعتعم ه4 لتمءتماتسحتس عدمععمسسسو نست ا1أه ةصعتعأأات ]دسم آل)عمو ع بزسق !تنصتمع 205

 ععامصسو هماعملعمأ كاع. 1 مهعتمستغ هتتعام» اتطسس ماعمع 6 4ة6ال هل - المات دمع هم
 68 - ةءاةز عامان 7'62/ءعلفس, تك ةطعملعتعغ دمصم 348 (ذصع. 14. اللدصأا. 959). 13عععمقعأ

 10 (ج]زدردداكسسا ععمعتو عا "ةعلقق حسان علمتكنتال 2212عأفم1نلال هر ععلعقو ع تذص نا136101 0155ءدئاه-

 نممعم لتئاضطستا“ (1]00ععنر هجتغر طسمع ]تطعسس ء« ءعداسس ة؟توتمأات عسهتانم !ةطستق مطن]ه50-



301 

 لومسلا ةياغ مم فيس ءايميكلا ف روذشلا حرش ىف رورسلا ةياغ مما نينس تس رم

 ىف لوبسلا ةياغ مها“ اع ةنس قوقملا ىجابلا دمحم نب ىلع نيدلا ءالعل دقفلا لوصأ
 ةيامع مول* ع ةنس قوتملا] نّقلملا نب رمع نيدلا يارس مامالا حيشلل لوسرلا صداصخ
 نيدلا سيش ةمالعلا ميكحلا] نيدلا مجنل تاطسوتملاو سديلقا نم هيلا ٍامحْملا ف تاياغلا

 ىنا مامالل رودلا لئاسم ىف روغلا ةياغ مم 44 ةنس ىفوتملا ىدوبللا [نادبع] نب [هدح 5
 عوقو مدع ىلع ةيحيرسلا ةلمسم ىف اهفلا هم ةنس قوتملا ىلارغلا دمحم نب فمحم طماح
 لخد امل هنا هيف ركذ خلا معنلاو لضفلا ئذ هلل دمحلا هلوا دعوقوب ىتغاو عجر رق ىالظلا
 ىلع اوقبطا دق معرتكا ىأر ها ركذو ىالطلا رود نع ةلوسالا هيلع ترتاوت 80 ةنس دادغب
 ىف ةياغ هم # . نونلا ىف ىنأي دقفلا ىف ةياهنلا راصتخا ىف ةياغ هم . فنصو رودلا لاطبا

 ىديبولا ىسح نب نيك ضورعلا ىف ةياغ مدام ىتأي هحرش قو خيادملا لاسم ديرجات 10

 مالمصتسم عغ مفعم ةريهاتسسس ةعدع ةمصمتامت وصللقكل. - 1 © ق7 عا( ع5-1 ه3 8ر 01
 عمسلتسس. .(0هردسعمامعنسق ذم !ئطصس ل - م00“ ع جاعطوسصته.  ؟10ع ةصصعقم

 85و. ©ط قو عغ عآ1-ه هرم 1و دمسسستست 02510 ةلسمت 0ع لدعم مملصءعاطتتقو 2112105 را 7-60-1
 47: 8ع ]1ه1,مب»7:ء0 84ةر همصم 714 (ةصع. 17. طين. 1314) دمماتأاتتم. ع 85+ 6طقو عأ
 ءل-عمجن]1 83 لعطهمةتم ءل-ععدنلو ةسسصستس 0ءهل0عتسس 0ع متماتعطانق 1ءيدغم لأئطتسم
 معمرستمو ةسعام»ع هطعتلعط ءغ طصقس 817 - ءل- 017: 0167 18 عري - ءابم]معع8قنر |[ ةصصم 4
 (نمع. 11. ةسع. 1401) رممءاتم]. ح 8524. 6طقر ءعغ ءا- عط ةعقغر ةسسساتق ةكصنق 0
 1ييعازلع هغ لزطوتع رمهأط تدوم رصعلتتمو وستطسك هتك غر ةسعام»ع [ مطت1هدمدطم عملت اق-

 ةزسم] لعزرسعل-0 [ى]يعرسع-ءعل-لغن لل هانعتستتعل] 1 قا [ 4604:] طرمات0ءر دصسصم 661 (ةصع. 5
 15. للوزن, 1262) رمدعطمم. - 8525. ©«طقور ءعغ ءآ- عطحسم 11 دس عةةتل عء]- ل جان كانا
 ركصلسم 0ع وسهعمنهمتطسم ]1عودغمصستص ذه هدطعم قتمدس]ةكمصص.  طصقس للم 1
 111ه مرتع عد 71ه]ءمست»ع4 (1ءمعن7خ, دمصم 305 (ذمع. 10. لمت. 1111 ) دصمعأمستقو طتنصع
 ]زطرحتسم ءفدصحمدتتغ 0ع نسهعماتنممع هع” فزرو# ذاهو دغ عمات 0أان2 0 جلم1 عمم "1ك
 روعداعم دستاقكزأا ءغ ةلصتغغعءملسس ءعدع عامطتت(ا“ 1 معمتغ داعم اه: طبهسق 1آ0عم طعضعل6-
 1ودانووزروم هغ ]زطعمدلزددزرسم ءاع. لوس مغعر تتم 8دوطقحلسسم ةمصم 484 (ذمع. 23. ظعطع
 1091) زموععدعن5 ءددعار وتهعقتممعس 0ع معمملتت نرموسصم]دعنممع ةتطت ءعمعاتاتمه ؟ذعطتطق
 معمجموزغورس ءىدعي عغ ماسعتتسمد ءممقعمأاتعع 510155عو نيمعسسمل هك ممعتم لسع جطعمعدصلحست عققعت
 ركدصع هط قبعفدتس ةوترمأأل - 8526. ©طقوع وأ 1 ةلعطغنعقم 81 - لازط ةرععغر ءمتكمتتع
 ممووتمستسم اتطعت زدسلتعن 27 ةينءلر لع وسم ذص ]ذاععد 214 لن ءعطتتم -ح 7 6 ط 271

 11 (ءز مخل سس عدقنل 1110-181 ةجعغر هتسومات قدوتسم عا كمسمكتسو ءعممهل0 نموعمنتمستتت7 10
 اذار 5820/4 عمو ةهغ يىسسعماةرتسك. 10[ ع زملكو. ع 8598. ©6طقععأ 11 ع]-جمت0طو
 هيسصتستا ذم ةعاع معاسضعمم ةسعام»ع 7101م7: 4 عرب 1هعمد: 2808, ةهضو 6 (ة1م.
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 كال نارهم ىبا ةقيرط ىلع ةءارقلا ىف ةياغ هداك .كيفم ليلج باتك وهو ء".| ةنس قوتملا

 دل ديحلا هلوأ [02. ةنس ىقوتملا] شدايلا نبداب فورعملا ىفاشلا ىرقوملا ىلع نب دمدحا رفعج

 ءامسالاو فوردل رارسا ىف ىوصقلا ةياغ مد“. خلا هتيرب ىف طسقلاب مداقلا ةيضق ىف لداعلا

 قوتملا ىواضيبلا رمع ىب هللا دبع نيدلا رصان ىضاقلل ةيعناشلا عورف ىف ىوصقلا ةياغ هدا“

 5 ىلاغرفلا ىمحم نب هللا دبع خيشلا هحرشف ءاهقفلا هيلع ىنتعا ريتعم باتك وهو كد ةنس

 خيهشلاو ٠1١ ةنس ىف وتملا ىطساولا ديمكم ىب دمحم نيدلا تايغو ةذدس ىقونملا ىديبعلا

 ىيحم .كتماح ىأ مامالا تافلوم ىمو ةنس قوتفلاا ئدارسقالا دمحم نبا نمكم نيدلا, لامج

 امك ىربعلا هللا ىبع ىيدلا ناعربو ىدقصلا او ىف امك ه.. ةنس قوتملا ىلازغلا دمكم نبا

 دم هلوا تاقرو عبرا يف ةلاسر اينرلا ةفرعم ىف ايصقلا ةياغ هما"“ جاهنملا حرش لوا ىف هركذ

 10 نأ ىيدلا رخفل ىوهلا رش ىف تاذللا ةباغ مم خلا ةرخالا ةرطنق ايندلا لعج ىذلا هلل

 4. لتس. 1277) ممعطتم. ةتطغع» رععانمدسق عغ ه0 0تسععملسم ناتلاتق. ح 8529. ظ]- ©طقجع ءغ

 11 ع] - ءلعتع ةهغو هسسسستسم زم ةعاع (نهعدعسس 20 عاام لمسح طا: ل1” نننخ 1ءوعسلتم ةتتعامتع

 لع لمار» كسول ظعبي ل7: ظطحطظتتح (نهدست آنعءامجعر ؟نلعو 257: - ءالولقعا لتعام | ءأ

 دمصم 540 نمع. 24. كصص. 1145) دصمعاتم]. 1همعوجتغ زم: آهتتك آلعم ذم عم زنلتعقملو لدتكأمو

 نسأ نص طمستمعم صعمتمو نامقاتاتمس» ءدععجععأ كعب. ع 8530. ظا-(طقوععأغ ظا- (0هةدكقو

 عمصتساتك ةدعامعطتتتق 0ع ةععوصتق ]ئ(ععوصتسا عغ ممدصامانتا!. ع 8531. ظ6-1طقوععغ 1ظ1-

 © هورع ذر (عصتستتك ءةداععستنق 0ع دعا عاتق زسسم هطقظتكتعأ ةععتصلهمعتنر هسسعام»ع (ةلطق

 ا ييقر»-مل-ل:: مه آله7]ه] 13 عد: (0»هد» ظعقل]ا مة رو ةمصم 685 (ذهع. 27. ]ل' ءطت 1286) ددماأاتتم»

 ريزطع» دصفعمت جعقاتسماتكو نسعس لاصق ءمصعنلا كتتتهع ةتطأ طقطسعستسا. (نمرمتس عمم

 نا

 زيك ذه كنس ىفرسممومنعنسمأ ةطقعتلعط قلقله7]هآط ظعري 11هأءعتسسعلا لع” عابفتسغ 0080و

 دصصم ... دصمةاتتتتكق ح 6 ع ةرااأب - ءل- ل17: 11هأرميستنءا عزت ]!10]هتنت» 0 117” معقاقو ةسصم 8

 مع. د. الآمن 1318) مددمعاستقو أ هطقعتلعاط لوضفل - هل لق: 110 ميستسعلا طعن ]10أنهتتةت» عاف

 مه تء”نرءر دمصم ... دسمدعاتسق. ةظزستلعس ططستسر نغ ذص همعنع 77 لأ ه ىورعل: هلتكم

 1اعيناسعر, ةعضممتأ آسصقس لطتع 11م»80 1101 هتوتنءل طعن !!1هأرعتس» عا ( | [مجملةو ةسحم 5

 (ذمع. 10. لدتل. 1111) طم طتتتقو ءعأ 801م: - ءل- أ: ىكطلهل/عأ 0 طغر دسك ةهط ةصتاو

 يرصس ءعصامسأ ذه 11- 11ن:/1] مهننوأي ح 8532. ظا-6طقر ءعغ 151-(0578 عمتك

 1 - ر كءمعرماتم 1م ءفعمتكتممع دسصلت. "[ضمعاحطك وسفطتم» 10136 ونت ذاق 1ةهعامأأا: آنهحتق 1200و

 وأ طسصع متصل ممصاعر» ؟ععلغ زم ةلاوعمتم كاع. - 8533. 6طقععأ ع1202028-1غو

 دسسسسوع لعاز لمع لع ذسدصعمطتاأوغع تتمتلتكوطتتس و ةتعام»ع لهب" - هل - ل1: م1001
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 دعازلا خيشلل ةياهنلا لعمال ةياغ همز»ع) ك4 ةنس..قوتملا ىكرتلا شملم نب. ىلع. ىسكلا

 ىنأي لصفملا حرش ىف لصحلا ةياغ مم»5 © ةصلاخلا بحاص هركذ ئرقستلا هللا دبع نب لهس

 ةياغ ممل“ دا نب دمحم هللا دبع ىأ مامالا ديشلل داضلا جارخا ىف دارملا ةياغ مهل“

 قلل رانم عفر ىذلا هلل ىمحلا هلوا مخض كلكم مانالا ديس ىلا ىراضيلا لاجر ىف مارملا

 [15 ةنس ىقوتفلا ىناشلا ىومكلا ىدركلا] قزابلا دمحم ىب دواد نب دمحم خيشلل خلا

 ةياغ هماث» ... فورحلا ىلع بترو: فلاف دالبلا فاطو ثيدحلاب .لغتشا .نمم ناك هنا هيف ركذ

 [11 نس ىققوتملا] ىدمالا ىلع قا نب ىنيع ىسلملا نا ىيدلا .فيس مامالل  مالكلا ملع ىف. مارملا

 ىلا ةرانثالا ىف لوسملا_ةياغ مما“ نلا هقعنص نم رهظا امي. لزلز ىذلا هلل محلا هلوا

 [ىراصنالا دمحال اهبتك ىقشمدلا َث] ىرعزالا مت ىلحلا فسويل لوقعلاو سوفنلا

 رامع نب نسح نييشلا وهو ىرصملا ىلالبنشل ةلاسر بعذلا نعر ىف بلطملا ةياغ م8.

 418 ورب 1101 ءرمتستم]ب 'اكسععدم ةسصم 626 (ذهع. 30. الوحت. 1228) رصمزنانم. ع 83534. ظا-

 6طةععغع 11 حطل عآل-متط ق7 عار هدستتتتلل 255ءعاز5 ةمظصعت دانه هطامذسستر ةسعام»ع ةطعتلعات

 جقععأاو هلهلآ  ظءرج 450ه]]ه]ب 1 ماء"2.  (نمدصسص عضم »ةاتع ةط ةسعاممع !انطخت 27072 6ه/. بح

 8535. ©طقوعع+ ءعآ-دسهط شق ةأ ]و ةتستتانت> 316815 ءمرط مدتتقصسأأق. (نهردتنت عمات انك

 هرتك 2/ه/مد:27, 0ع نسم امأعه 01 نعام - 8536. ©طةععغ عال -دسهمع820 11 ذزططغعف]

 ءا1- لط قة 0و ةسسصستتس 0810 عع 0ع ءعمسمعدملح !ذ(ععه 722764 , جدنعام»ع كطغعتلعط ءا طصقسش

 رلانتع 4001/7 ع]: 2101 هت»177ء0 ظعت» قلاضعل. ح 8537. 6طقج عأ ءعآ] -دد ع2 ةدتنر

 0عدز0عتسس لع عتعتك اعه0نةمصعق دن0 807/47 مءاعععماتطتتك نقوصع 20 طمصسنتصستتتط [0طتتطتنلاو

 جدمعمغممع هاطعتاعط 2101عتوت»ءلأ 1ع 1)ه:م10 18 ءد: 1101ءعيست»عا 17 ست]]: | لك ل02 11 هتتاهتع#

 كطقظتاوعر ةسصم 925 (دمع. 3. لمص. 1519) ممدجاطنم]. ؟ه]دسصعم ىدقعتتسو 0000 15 ةصعاطتغ:

 ليجتتك 12عور ونتأ مطقمتست عجل( هأنق عدنا عا. ةسعام» مهتهأو هع 20 عمد مععاتسءعو يانأ

 ام رع ج01 هصقعتم هعامس0ه هععدردوأان 1متقدعمأرو هع (ءركومك معجم جه مهدعر 5تتممتددع ءغأ 54

 هلتمعسس ةلمطحطععنتعمتس لتمر مدابتددعي - 8538. ©طةجععأغ عاآ دس ءععوس 11 خطدص ع]- اع عا ةسب

 ةسستسسسمت , ن000 ذه 0هءاعممح ددعام مطوعستعمع عمال ععممسأ مماعقأرو همعام»ع آسف 5عةر/كلءل-

 كاد[ ممم لك76 ظوتي لآ لك لبضة0غو [ممصم 631 (ةصع. 7. 0ع 1233) دصمعاتم]. 1معلصتأ

 زا: ةطدتتق 12عمر وندت حتت هفرصتت07عأ تك ةعاتق ةمهع 1هعات5ر نسمع رمهمأ ؟عقاقكلا ءاعي ع

 85339. ©6طقوععغ ءآدرس عداشآو ةدستستت 00100 ننهعمتاسع 0ع زهلزتعرو نستطنس ةصاستقع ءأ

 ردعمأو5 ءعماهءعمامع. 8 يتمدتغ 7ع“ 1ه1ءاغر امس لعالم" [ ءغ لعمتوسع 2)1» ءءء

 لتعاسكو ذص عمداتمس قلاتسءلتك ق4وعئ»:]. ع 8540. ©طقةجععغ ع] ص دخغل عطر كمستسه عانت

 لع ماعممرع ةتتنعم. 1 مدهعامكتقر ةسعامرع هم" هن8 ]م76 كلر تتؤدك مآعمتست مهمددعم 12
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 فطنملا ىف بلطملا ةياغ] 08“ 2 نونف ةثلث ىلع ىهو يلا امالعا موجنلا لعج ىذلا هلل

 بولطالا باغ موا“ “"دح دم قوت ىلوصالا ىناهفصالا دوودكام د لايكام ىيدلا سمش ةمالعات

 قوتملا ىلبنحلا ارك نب ىسيع نب دمحم ىيدلا سمش مامالا ييشلل بورضلاو ماغنالا نف ى

 بوقعيو رفعجو او فلخ ةءارق ىف بولطملا ةياغ م25 [ ىقيسوملا ملع ىف وهو ه1 ةنس

 بولطملا ةياغ ممم مم» خنس قوتملا ىكملا دحا نب طسايلا دبع نيدلا نيز خيشلا اهمظن

 ةياغ مدا“ عم ظنس قوتملا ىئسلدتالا فسوي نب دمحم نايح ىا مظن بوقعي ةءارق ىف

 [ىيحلا جان] خيشلل ةنكلا بجويو بونذلا هب ىلاعت هللا رفغي اهيف ةنملا مظعاو بولطملا

 [5م8 ةنس ىقوتملا نميلا ماع عيبرلا نبا وه هلعلو] 15 ةنس قوتملا ىديبزلا ىلع نب نكولا دبع

 ىنونملا ىلصوللا مهيردلا ىبأ ليك نب ىلع ىنويحلا جات خيشلل مظعالا مسالا 8 منغألأ خياغ مد

 هوصوغ: هطعتلعط 2هعمت» 8 عد» لصس» لطب 7عللثع 1طحصعاطللد. 0 طتتغ حمصم 1069 (ةصسع

 49, هءم6. 1058). - 8541. ©طقجع ءغ ع] - رح د1 عطر ةدسسسح معاكم 0ع هزعئه60دع

 بتحس ونتحلعدصاأع تمس دمفاصتعام. ]تطعم ذكاه ةموتا: آطدتك طعمر ونت دقاتذ ةلوصمج 5ع

 ممانتلا اعبر عغ لص (مع5 ةمعمعزع5 للتعطسكتق عقال - 8542. [©6طقععغ ءآ]-دمدغ1عطو

 عيستلنم معاتألم لع ]1هعتعدرو هسعامطع كله لمءانهمتسم كه عسم - ءل- 017: ل110 1ءميت»ع0 طق عد

 1161170 1 عر ملا 0,76, دمصم 688 (ذطع. 25. لكوص. 1289) دمدمعاطتم. ح 8543. ©طقجع ءأ

 ءادرس حغ] تطور ةدسستستتتت معاتطتتس 0ع دعاع ددع1ملنةضتس ءغ م0355 ءةمعملتو ةهسعام»ع هطغتلط

 هع آ[سقس فذزعروو - ءل- 0غ !1ه]ءمبسجب»ءا وعرب لوم ظعءوري لعع» آطاجمطهلتكور ةصصم 759 (ذمع

 14. 8ءع. 1357) سمعتم. آئطع جعتغ 0ع ماع رصتتقأعه]. ح 8544. ©طقو ءغ ءا1- دم هغ1تثطو

 كاستل انتا معانكسس» 0ع معععمهت وسع معدستعم 1121هركتذ , 0ط هوت لهن هاو 7”هعاطت. !81عامتعع

 يس مموتتغ ةطعتاعاط 2عءق»-عل-04: لط0-ء]-آنودنا 8ء»» لاسعلا ]1ءائطفو ونحت ةهسمم 853 (ذهع

 24. 1"ءط. 1449) لعكطصعأاوم عيان - ة5دق. ©طةجعغ ءلددسهأغ] نط 11 ءاعزعةمأ ال ةهعاذطو

 عمستاتتل معاتكسسم 0ع ععععمو5مسع مموصتعمج 776081.  ا[عءامتعع يسرتمخاتتا لق: ط1« 7

 110 1ءمد»ت» عل 1 » 7م م0»4ه7بدنو ةصصقم 745 (ذمع. 15. اطلقت. 1344) 1001011115.

 8546. ©طقرب عع عا -سصحأ] نطو ةيستتصاتلا» معاتطاتلل عا درصدتعأال8 عرهللذ 0ع القو هط نتهع

 1رورع ءعريععافمم ممععدتو ءمصلمصهع ءغ مدعهلتقم طمتسصتسعسس لتعمسسم طقطعع و ةمعام»ع هاد عتلعط

 |[ 10 - «0- 040] 40 - ءآ- "هلررصعت» ظعرت للغ 2عافلغر ةمصم 925 (ةمع. 3. لقص 1519) 122050

 [1"هرامقدع طتع كلم - ءامعزو' دع آلعهمهممع 0معءاتتق ظتغو ننكأ ةصصم 944 (ةصع. 10. لنص. 1537)

 عا

5-5 2 

 اذا

1 

 10 هطلتت]. - 8547. ©طقوععأ ءاآددس ةعطص عصر ةيتستتق م1360 0ع ممددتصع آل دطقهتت0و

 ةسعام»ع هطعتلعا 10 - ءل- ل10: مآ: عري 1101 مترنت:ءل ظنت: - ءلللمت"ءةارقت لل هتادقن]غ, ةصصحم 9
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 ثيداحالا ىم هيف دروا هثا هبف ركذ خلا نونكملا مظعالا ممسا ىخلا هلل كيلا علوا 748 ظخنس

 ةدايزلا ىف ةرهملا ةياغ م81 نس قوتملا ىيضلا ىيكي نب دلا دبع دمحم ىال دكيفتسملا

 مل“ خلس قوتملا ىررجلا ليكام نب لييكام ىيحلا سمهدت خيشلل خموظنم ةرشعلا ىلع

 ىيشلا] ىلألل رهظم نب ىنسح اهحرش ىلازغلا مالسالا ةح مامالل لوصالا ىف لوصولا ةياغ. مهد.

 59 ءافولا ةياغ مددوأ كما خنس ىلوالا ىذامج ىف غرفو دلكم ىف لوقا لاقب [1 ةخنس ىوتملا

 [ةةإ“ ةنس ىفوتنملا] ىماشلا نولوط ىبال ةلاسر ضايع: ىضاقلا .ءافش ىنعي . ءاقشلا متخ

 نديحنسملا رابخأ تتارغ موز“ اس قوتدملا ىوحكنلا لكديمدحا 0 ىسحكل تيرصتلا .تغ مهمأ“

 راوسالا بارع ممهع ع غنَس قوثملا ىلطرقلا دمحم نب مساقل نيدتيملا راثآ بقاتمو

 (زمع. 11. للمس. 1360) رسمعطتم. ةطمعمزغ طلع ذاق ]ردتتق 10م, ءتتزاتلق ممل 113311
 ةطووعمملتكتسس ءاعبر أ مهصقأو دع طنع ةملل6معق ءغ 00 ءامرصتتت تعمدت ءللذتلف م0( 011 55ع
 مغ( ]1عوععد ةهلمما(وكتممعدك لع جععدمتم ]زا ععحستس هلو ءعءلكدعر ءهأ ودمع جطقءمصلتاو ازمهع ةهمعععام
 هلزميزوووأن ع عدوه. ©طقجعأ ءا-سصم114 مع التط ةجعغ عآ]-س نق [ءآ1أ و ل
 زمماتطمألم لمءعماتك ءأ ظمتذك دكر نأ ةمكاتطدنمصعتس ونتج عضشأر, ةسعام»ع قات 110/1 011764
 ل0067 ه]: عرب 3”هلييرعم 12ليماطمعرو ةسصم ... رجمجطتم. ع 8549. ©طقوع عأ عل د سهطقت عار
 همصسستس ظمتم ةمععمزإ هةوصسم . لع جه001(ةصدعمسأتك ه0 لعععم (نمعوصت  "عععمفتمهعق. (ن حطم عم
 يماتكطتس هط هطعتلمط ه]رعورع- م0- لوم 7101م مجنبسعل 183 عز 1110 ]عمبنترنءأ ل ءععع و ةصههو 3
 مع. 30. هعمل 1429) صمعامم. - 8550. ©6طةععأغ ءا-ه561 13 ء]-مووت ]و ةاتطتتا م11
 نيم مع عمتكت»ع 0ع معمعمتتم مءاتوتممتم , ةسعام»ع آسقسص امززءا - ءاقفاطت» ]ههنا
 (©نوحتصسعمامستس» ؟هاطسمتمع ينصر عط عوذست 110807 8 عن 1101 م]بارع» 11077: [ ةطئتاحر همهم
 726 (مع. 8. 8عع. 1325) دصمعاسق] , ءلتلتغ ذاهر نك ؟ءعطأق آلا ةنعامر““ ءأ ر,رللزعم ءيم““
 مدعو عع يفرصس ءنامعسم لتمأامعمعمعار أ ددعممع كوسفلمت 1[. ةمصت 081 لمع. 11. كا“
 1989) جطوولزوز( ل ه551. © طقوععب(إ ء]- ىءععم 81 طعططوغس 18] - هطعاقب 8
 ممم ععانم لع هطوسنعممسلم اذطعم 3و, تتزدك هصعام» (نةلطن 1/40/  ءقام "1" ممعا هو
 هحعامر»ع 11: 11: كايمتس# , [ةممم 933 (ذمع. 4. لكما. 1546) رمماتسم]. ع 8552. ©طماطغط
 عل - غءوملتلر سهعلعد عدت مدتس 1هصصممتست  عيئمتستل ه5 هع, 201076 116507: 8 نا 001
 (6عدسسحأت عمو ةممم .. . رجمرانم. - 8553. 6طةعقتط ةهاعطط مع عاد رصوه5مأ1ل صر طاقأمتت8ع
 عمود ] ومعك ةوصنس رو نت ةهتتعامتأمأع معلست ةتتعامتك زماععممدتام مجلنهمعم "عاما ءعتصغر عأ

 مرمعمامصاأتهع مصتنتس ءمامركترتل ءمدكتتس و, نست ,ءعام له لسعأت ةاتطصأو 21105 م 1١
 171611 مدمت064 (©ه"اطغ, ةمصو 643 (ذمع. 29. للكمت. 1245) رصمعطتم. - 8554. ©طقعفتط

39 1 
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 نب [ىلع] نيدلا لامج بيدالا :ريزولل تاهيبشتلا بئاجم ىلع .تاهيبنتلا بئارغ .دم»» ٠ ..ئسراف

 ركفلا بئاغرو ريسلا بئارغ م50 140“ ةنس ىوتملا ىرصملا ىدزالا هيقفلا نيسح نب] رفاظ

 رغصلا بئارغ ممم ه.١ ةنس قوتملا ىسدقلا ىدسالا دمحم نب دمحل ثيدحلا مولع

 بئارغ م5. 1.4 ةنس ىوتملا ىئاونب فورعملا ريشيلع ريمل عبرالا نيواود نم وعش ناويد لوأ

 نإ نس قوتملا قاستلللا [ىيتخات“ ند 321 ظلخاخ نأ نيل بنارغلا تناكر يسناخلا

 هنت دفق ةيرز "5 فلا بالاكل اشلا دمروا ويعلا ضلك ناوتنلا نر“ كا

 ميهلاقالا»و بكاوكلاو يوربلا علاطم ىلع لمتشي لوصفو تالاقم ىلع ىهو خلا اهاضي كن الب

 نيسحلا وب سمح نب": نسعللا قيدلا ةماظن :ةمالعلل ريسفتلا« «ناقرقلا يبناظزأو ”عارقلا بارع

 ملقلا كيرحتل ىلاعت هللا ىنقفو هيف لاق ةنس ىقوتملا برعالا ماظنب فورعملا ىروباسينلا ىمقلا

 ء]- جمعة جةهئاوأوم ةععوسمتانللا. ءروزععمي - قومذ. 6طفعةنط ءاد- غعمطتطغغو
 ةعام رم ونممعم عمم مععد د0 دمتعمعمام ةقمتست]ل هعلتمصسس و ةيعامع آ[' يزع [1(ءئدسضتس طسسقمتاهأتق

 دالخمدو لوسفل- ءل- لان: [ مل: ] ورع 1ةرا» |[ ظعتا لمد ءانن كسلق قلة لانهتمءمدقسلامو
 دمصم 623 (مع. 2. كوص. 1226) درصمعطتم]. ح 8556. 6طقعةأ1ط ءل-ةزرع عم بع 8 ءعط ةئلطط
 ء] - 1ع عرعر موه طلموعدمطتحستس عمهم و5 ءغ 0عدنلععتد ءمولتدكتمصسسم لع مءامتمتق دعت
 ىسدلتئانمدحتستمع, هسعامرع 17101 عتتت»:ءل هنا 01هانعتستنءا لقعلم (60ل51, ةمصم 5803 (ذهع.
 29. كدص. 1405) دصمعطتم. ح 8557. ©طقم ةنط ع1 - ةز عطقعو ستعدعاتلل مدتسقع لانك عمات ق»
 طرتسسم ه يحكم قفضستمتسسم 1لزك دمتم, وعنم5 114 ل/غءانا" , ؟انلعو لعام4772 لتعطتس ها

 همصم 906 (ذصع. 28. 3مل. 1500) رصمءاسقر ءلنلت6 - 8558. ©6طقعةتط ءادهز ةنط ١
 قى ةئط ءا- عطه ع ةنطر مهملامغع5 دصتعمعم ]هن ءغ صتعمعلم عومتامأاتللو 2116105 دا عل
 8ظعري 1”هلرع 111 نسعفيسةرم هلم لانا كلف ظلعزام لتعام ءكث ةمصم 776 (ذهمع. 12. لسصي 1374)
 رنورعاجو, ح 8559. ©طدعأ1ط ءا]- همس م6 8[آ[ه1]ءعط ءا1- هج اسر عدهادأعع 00 ءاملطقاتللخ
 لع]ز قمع هعت]ورحتس 1ةععامع ءأ ةسمماتس 0ع]لععادسس عماسست ةغم0165م ءمصعاتمتم ءعصاخ هطآقطتتن
 1رنطعر» زص ل هدورءاول وموعد ءهغ ةععاتممعم لتماعلطتخم ةصعترتا ز(ه: ةرهسم آ)لعم بستعمو ونانآ ةانث
 ةستلعمم ممص طقطعأرو نست ثص عم فرص هته ملنق هلا ءاع.و أ هدعاتنق لمه 0ةئن1 2,0015ع1 ءأ
 ةععالجمسسص ها كتسفأح مرصع ءطءملتك - 8560. 6ططعةتط 181-(هم*حم صم آخ ءعوطغةتط
 ءع1]- #غمعءؤصر دعمطو رصتصسم يقتاهأعك (هعوصتن كغ لعمتلعتم معطأ لتحتمت ءءععسس ه اهلقو

 لزئانص عدعصاتق. (0هردس عصامتتاسق (05جصتنتم و ةنيعامرع كدتعو معانممستسم لا عمقو- ءلأ-
 11 هعمتا 17 عزت 11ه]رميراترن عل 18 ءرا لل هدعقرب (هروتمع امانا ةر ؟دلعو ا'ةامفت» للا - كبهرز لتعام

 فيل

10 

 تا

 10 ع( حمصم . .. رممرعاتم. عمم ءيععامدقو ةتغو رضع ذص ءولقتسم 0ع جدتتلاتق لة ةرماتمتق 120 0
 دلزنكلأر نأ هع تك ممكن ءقأر 01136 له رسدصتطاتق ةعوسملتسسل ؟1ءيددماسعر أ ه رراتعل 12
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 و . .رأ ناوخالا ةلجا ضعب ىنيلط امل رثو
 تعرشف تامهملا ىلع المتشم ريسفتلا ىف اًباتك عمجأ

1 

0 

 فئاطللا نم هيفو“ هامسمل اقباطم نمسا ريركنلا مامالا ىلا بوسنملا ريبكلا ريسفتلا ناك اًملو

 تدرواو' هدارق“ قابس" تايذاحف ىفخي اال ام ثوثغلاو كداوزلا نمو ىصحي ال آم توكبلاو

 نم ريسافتلا رداس ىو فاشكلا ف تدجو ام هيلا تممضو [لالحا ريغ ىم] همالك لصاح

 رق تاللعملا فوقولاو تاريتعملا تاءارقلا تبثاو تاجزؤملا ةعاضبلا ىم ىلاعت هللا ىنقزرو تامهملا

 ريبكلا ىف ةدروملا لداسملا نم همامتا ىغبني ام مامتاو هحالصا بجاي ام سالصا عم ريسفتلا

 محصت نا :ئظ ىم اهدروي هناف :تادقعملا تايبالا ئوس فاشكلا ىف دجوي ام لح عمو

 ةح .هريغ سيلو هريغ؛ ىلع هج نارقلا ناف الك لاثمالاب نوكي امث' نآارقلا بدارغو ةءارقلا

 لييسنت ىف داهتجالا لك تدهنجاو عيدب هجو ىلع ةمجرت عم الوأ نارقلا ظفل داريا تمزنلاو هيلع

 هن

 ةداعتسإلا قر "| ئراغلاو نو ارقلا لضف, ىف لوالا تامدكقم كلذ ماما مدقنلو لاق داشرلا ليبس

 لزعطسع ةصلع دصتطت (نمحدصت ؟ءععطسم منعيم معمع هتهضظ0لهضلستس طمعا أنك عساي  (طسصن ه دع

 حسيتعمجتتس 111تماعتسم نستلحتس مععاعععغو هغ انئطعتسص 0ع ءدىرياتءهلممع (نهمدصت ءيللتععععمو

 نانأ معد عمهج10معم همس" عطعس0ءععغر طسمع اتطستسص ةعئطءملاتسم جعومعققاتم ةدتتصت عغ كبح

 ممرصعم همدستصعمامست ذللطسع ددمعمأ سمعتم ةموعمتمدو اعتطنتا ةعوسست عمكم ؟ععررمملعىعغر أ

 طنع جلصم(وعنممعم ةعودأدج عغ لتموستمأ(1همعع ءمصاتس عععغع ةصصتل تهطتال عمر ءغ 2001(ةهدد ءوغذ ءأ

 (ةعمستت(ماغعق طقسا هطقعمسلتغمعر ءعمامصلم ءممقت]لتسست ءزدق مطمممدتطتما جعلضتتل ه5 ةانلال ءأ

 سيستم ءزصق ؟ةعطوصدس ريعمطتلت |[ ةذصع تلاد ءيبمكعتممع ], ء جدلمماوعلمدعق تهت 08 عدو د

 وسمع ذص 1-2 ءو]ردا رك ع حلتتع ىدصصعمادستم آمععمتم ه0 !ذطصصس دجلاز عر ءغ 8ءعدع ءديءءادتق

 ردتطت ء« ةدسمع]]ءءّنتلع طمتنا ذه مدعو ]دععتطتمق ءهدغ ءغ عياتمدتسمس 1ععلممسم ددقعمت

 جعدالرطت تأ( هتاتت]) عأ مهت152511113 811558 1م( عممومتأام معععد5دمعمتسضستل ءهمعصتممعتلت مص عععذأا

 "نص ءيعماتعدانممعس يمعملهغعع ئتك جلزءععت رو ونسمع ءسصعملعسلم ءةدعصغ ءغ ءمرصر]ءانق

 ونسدعم( 1م متطسخ اص ءيرسس ماتم دمهعمم م10 م0815, نتتدع ةاتررن] عع همدعتكاتتنللا ءققعأر أ اتق

 ييموزاتمر وسهع ةذص 1/7 - 7[ءءانع] لاو“ 1ءعسصاتت, ؟عيمتطنع ءممام(أ5 ءدئععماتقر نلتتم5 2(:

 هماصتممع لصعطتق جتفتلتغر ءيسعملحنممعسس ]عععلممتسم ءأ مسامستتال 01 ةلمستتست (00هعدمأ قاتلا

 ءعمازءمعلمصعس ةتستلاأ مماتمصمعر نسم جلتح هةععكمأو ههعملجععمأتعو ةلدتهت ةأعدص لحل ءققعت

 3للتدتسع معضم. (نهددصتتق ءمتس عجم عمات ءقأ 20 ةلته معمطحملمب صتمتسع جلتخ هعوسسسعمأت

 لومعم ةسصصعملد ةدصغ ه0 ]10نمع (همومت معمطحمل0مو.  طعومعءععم ]طعيعسص مصتطت ةعقمستوب نع

 ممتستسم ؟هععد (نمردمت دك عع در ذاأج هغ ءاممسممع ءاعودمأت قكععستف ىيتط عععت عغ ةنصلتلالل

 ةملتسس لص كلأؤ ةدلطتغم عععاج سوتعملح ممدست.  طعوعرتمتسسق معملعععمو ةطموصتغب طلق

 ممم]ءووردعمدب نلسحع ةكتمغ 0ع مردععأمصأتم (هعوصأ ءأ ]1هعغعوورتم مردصتعت - لع مععادعم ه4

359 
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 عيسلا ركذ ىف 1 . نارقلاو فحدصملا ىناعم ىف. ه نارقلا عمج ظيفيك ىف ©  ةدهم لاس قاع

 تاميسقت ىف 1 فوقولا ماسقا ىف م (ضغب :فالخ ىلع اهضعب بنتك ىتلا فورآملا ف 7١ لاوطلا

 طاينتسا١ ةيفيك. ىق' ١١ - ميدق ىلاعتو' هناحبس »هللا [مالك نا ,ى 1. . ناعملاو فطنملا نم, ةمهم

 ريسافتلا رثكال عماجو ريبكلا ريسفتلا لصاح اذه ىاتك ىمضق, دقو هرخآ ىف لاقو لداسملا

 5 ىف تحود م 2 ةيدرخأا ةنسكأسملا تكذلا ىلع كلذ عم ىوتةحاو فاشكلا بائتك لجو

 داقنلا نال اهانطقسا دق اًناف روسلا لداضف يف فاشكلا ىف ةدروملا ثيداحالا امأ ريساقتلا

 بابسا امأو اهتاليلعت ضعيل راصتخا عم ىدنواجسللف فوقولا امأو اهنم كش ام الا اهقيز

 ىرعوجكلا نمف خللا امأو ىدحاولا نم وأ نيربيسفنلا وأ لوصالا عماج باتك ىم لوزنلا

 خباد نيدلا مجدكاذ ىهف ليوانلا اماو ىعفأورال زيجولا حور ىم ماكحالا امأو حاتفملاو نيريسفتلاو

 10 امو اهب مهثالالدتسا هوجوو مهلوصا تنيبف ةعامجلاو ةنسلا لا بحذم ىلا الآ هيف لمأ ملو

 بعت ريغ نم هبهذم ىلع ةيآلاب ةفداط لك تالالدتسا تركذف عورفلا ىف اماو اهيلَع نر

 1روريرب - 0ع نتدعم(مصتطاتق عرهك 1 هعتطاتق - لع موعمصسعر نتته (هدئوصانق ؟011ععءاتق هذا ع

 لع موسم دهنعمتظ ءهمصع ءعهنتطت ك1: طءمرك 1. ء. (نهدحدسأ هفملعزع عا (60”هبجب - 0ع ةعماعس

 ومما ءىمتكتطسق 1ههعتنمتطتك - لع ]نغءعمتقرو نتمكانتلل ةعصلصألم 0111عد( ةهط ج]لاعجنج - لع

 مدتقدستتاا ععم عتطاسم - 0ع ععدجت هعتطسق ع 10وهنعج ها هعماعصساتمستس (!هءاضمم 0151علممز طاتق ح

 لع معمطدعنمدعو ءعادصت لتكتستتت» جعا6عجمتتتت عةذدع - لع موهمصع نتنهعدالممعق ةذمععمأ0

 ]زن نعملت. - ق3ل طمع : 1ع دمصعتق !ئطعتر ةصوتتتاو 5111111113111 ؟0مهأتطعأ 01111111213311 1138101

 11/4141 ءل- عارعتاط ةمععتتمأت و مآستتسمهةناتتل ةملطتات عا 31510110111 315عاتط0 عماتتلال مدتتعتق ؟عدنطتق

 5و عيطمعطنسر» ءغ ممانمععمت 72م7 :74رذأ ممهععسر عن هتطتلم ةععلسق م2هطواأمق ه8 ع2هنلمصعق

 ةوطانا] وو ءغ ممعدع مرسر] ءءاتاتعرو نسمع لص ءعاعرعلق همدصسعمأةكللق الجدع 1ضص5عصضأ 11[. 01604

 مجلز6نمصعم جاكتصعأ ذص 7277- 76(عمامانرك لع حتعاساتطانق كلتضدلمتئاتتلل م1 ععاممأتطانق هلله[ هقو

 وننمل همسصستت]دعتتك ءده جلس]ل ةعمكحتغو ععالتسمساتقو طلكأ نان عاج للك 1ةهجل012:2ع5 ءةةةعصأز ذم

 مهسكحستسس 0معاعتمو هع ممعءل# ةععتكسعس عانت لكهو انغ طععوعتغعع ةممصصسلافع ءدنكفففقو انه0ع

 رمعملعمار ج0لعععس.  ظماتممعم عمر نهع عر عادل مصتق ؟ةدتقتنانللل كان[ ة313 0062510 علل

 لعلعصمساأاو ع لضم هل- هدين/ هدحتأ ع ىرستسعماقتتم لكع/(7ءعمزن هجن ه 1178041 لذططو حعداتسقتو

 لزءنمصعم لتم] نعاتنعدمه ع لمس]عء»ةو مسصعسأاقسم لكع](7ءقرو تا عع هرعتع ]11/1 ه]بر هاحاسأم

 يرضس عوامجستفق ذص هردنتق 17” هرثص ه 7م هلتطسرو عا ةصاعت م عامان مصعتس ه11ةعممتعدمد

 10 ال ءزورب - ل - 12منءو معع زطأ ه0 للقتل موتمأعتس زسعاتطسوتأ و متقأ ه0 كسصمتاةتكاتتا أ

 هرتاطملوحمرحتتس لمعان محتل. [1هدماننسس عزرممانأ مالأطعأرأو ءأ ؟ةحلقق ةدعانتل ع2[ هلأ هصتللا) 120100 عق

 زلاز5 هامطت]ئ(هقو هأ نسمع ىصاعق يه ج0ح عودت مماتل ةعصتصاأ. آنطأ لع ةاهطتتتق لععتكةأتق
 لزععملسسص بكدكر م"مطوكممعم بيزاقرتتك ةععامع ؟ءقتطمسق ءمرهمستعتم طظعسصقأامم ةععدصلتتتت ءلاتق
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 ىف ففذا ام نكي مل ىلو هنع ىلاعت .هللا ٠ ىضر ىلع ةفالخ ةّم ىف همامثا تفقو كقلو ءارمو

 راج عقو امك دنع هللا ىضر وكب .ىا ةفالخ ىف همامتا نكمي ناكل ةعساتلا راقسالا نم ءانقا

 اهعاوناب ةيبدالا مولعلا "نكي مل ولو زاجتالا هوجو ضعب نييبتو قرقتملا عمج ىدوصقمو هللا

 »م مع

 ىلع افسانم تنكل ريزعلا ' هللا بانتك ىناعم مهف ىلا ةليسو اهليصافتب ةيمكحلاو اهعورفب' لوصالاو

 ىلادبملا ىجحأ ىب نيعسل ةغللا بدارغ م11 مهفاف  ىهتنا بيلاوقلا ككلت ثحب ىف 'ىم 'ةلحز

 ةللا دبع“ نب"قيمحم ب "نمكم“ لئضافلل "سلاجملا "تبنارغ م1 "هر غنس' قوتملا َىَرْوِباسعَتْلا]

 رجال كلكم لئاسملا بئارغ مما 1[: ةنس قوتتلا :عجاقملاب بقلملا ىوكنلا ئّرصبلا

 ندعم نم رهظأ ام ددعب ادي هلل دمكلا هلوا ىواتفلا عمج بحابص ركب نبأ نب دم نبا

 لثالدلاو ليوطتلا“ نع اًيلاخ لداسملا بدارغ هيف اباتك عملا نم عمج هنا هيف ركذ ملا ناسنالا

 لمعاسضمحس ةتنمع دللم مدعاتسس ةاغمللم هغ لت ئدتسدس]هعلمصع ءمصس عت م2هك1. كف عجم ]ذطستس

 جل ]1؟طحلز1هطتض 4/741 (غءةصمتق طصتتخع ةاهطتترو هغ متقأ الله ذص دصعلتتق مممتع زاتصعرتطاتق

 مععالتةدعمتأو ذص آككطملتكدام قكلتي 8ع ماع ةمطقتمأععع ممامتعس عدم نسعسشم لضم لس لم"6//ه]

 1ععزأ.  طعمممودتكتس ةتاعتس ددتطت ظتتأ لتهم عمود ءمللتععمع عغ ممههسلادق 1مغءممطءامنمصمتق

 عماتممععو نتنهع دلتتق متسستك لن( عألعو ءىوعمغو ءهدعممصءععر ءغ متقأ 0هءاتممع مطنام]هعتعدع

 تيررت ءدصتتت> ععممرتطتقو ءغ معامع1متد ءكنتض جعاتعتلت5 نلدعع لعلعةننقو عا ل1 ةءلماتسمع

 مطتامدممطتعمع كم هرععزدلتطسك لتئقصمعمتمصتطسخ دحصصتععما ه0 ةعوس عمات ]ذطع 10عأ

 مسعممأأ ةماعلا !ةععملاسم , ءعراع رصتععد6تمصعتت زانق 0عمامعمععمد , وست ذم زصكتعداتعمسلتق للتق

 ةعلعماتدع 1مضمتم ؟ءعةدععاتت. 1ططدعع ذللاعر ع( يعتاو. ع 835601. ©طوعقتط ءعا-1هوعطقخغو

 ةزءمل مدعم انمجدحع ةمسمتاهاوعر هتعام»ع ّالهقا عن» ل ات»نعل ل11ءنلفاق [ 1ث نطل ءى همصم 9

 مع. 4. لصل. 1144) رسمت( نم. ح 8560292. 6طحدعةتط ءادس عز ةلتقر ةدل13غع5 0025 عقكالاتلا]

 مسعامرتع طعمع دردععأام 1161 مسن»عا 17 ءتن 1710/رمرجت»ءال عزا قلة 0ه7]م/ 18 مهعر»# (ت>دسصتط هت عمر

 طممم“ عع 71هرك هرم“ لذءام ءا دممم 320 (صع. 13. لوص. 932) ممدطتم]. -ح 8563. 6طمعةتط

 ءادرس ءعفتلو نسدععاأ6ممعق ممجمعر وناتهعك قل ]7:60 عرج 1101رمرنت»: ءال عرب لاق 8ع“ ةتتعلمت

 اذطر 7/1هزرربغ' عاق -ر/عااممم هلتلتك.  ؟؟هطسسصعمر نسم زاه امعلمرتا: امسك 1)ءم (مصاهرو لنانقصسأ#

 ع« دمتمعرته طمضصتمتق ةرتمدتعع اع. اللوصعوغ ةسعام#,ر هع ع الطعوم 2707702 همته هنيوآ] ءعتقعع

 رمدتمم نمدعقأ1ةممعق مرسم عط عملعممر جه وقنتطسع ؟ععطمدلتاةه5 ةغ معمطقغعتممسعم ءدععاسموع ءعععصأ. ع

 8364. ظلال - ©طحعقتنط مع 1]1- كرز كتنطر دهعتاوأعق ءغ دصتعمعت]8.  (هردسص ءماقتتالك له

 هدمت ةلتعمكطتتل ,  ةنتعامرع آمنت كمضتدعممكتااو قاد0/عوض» 21ه]ب»تلا 8و 1070
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 هدمكيو هللا مساب احين هلوا [اهدعب ىقوتو ا دودح ىف ناك ىذلا ] ىنامركلا رصن ا

 مهل .عمج هليوأت بداجو :نارقلا ريسفت, بدارغ ىف نوبغري سائلا رثكا نا ركذ. خلا وبلا

 سابع با .نعو هبدارغ .اوسمنلاو .نارقلا .اوبرعا .معلص' ىنلا ىع ىور:امل مهتبغرلا افيقم ردق ام

 ملو ةرابعلا ىف زجواو هيداجت ىصضقني ال نوطبو روهظو, نونفو نوجاش وذ. نآرقلا اذع نا

 5 موسوملا هياتك ىف كلذ عيمج عدوا كف هناف ةفورعملا هوجولاو ةرهاظلا تايآلا ركذل ضرعتي

 نبغملا [ىنيسألا] نوميم نب ىلع خيشلل ماشلاو بلخل ىف مالسالا ةيرغ م5 ريسافتلا بابلب

 ةعيرشلا دودح نع زواكاتلاو ركنملا امهيف كجوو امهلخد امل اهفلأ [1] ةنس ىوتملا

 هم. ةنس لوتقملا ىدرورهسلا شيح نب ىبحي ىيحلا باهش خبشلل ةخلاسر ةييرغلا - م1

 ةقلعتملا لاوحالاو سفنلا تيدح ىلا اهب راشا ةمات ةغالب هيف لب انيس نبال ريطلا ةلاسيك ئهو

 10 ريسفتلا يف .ليوأتلا ةرغ همام . لادلا قرم ءارغلا ةرد ظخمجرت ىف ءاضيبلا ةرغ مهأا# اهب

 11 مب 21هعب- لك عسير [وسك كمععد ةععتلاتتم نستصاتتال ل13[ ءأ مدسألم رنمقأ طم ؟دتنتق ءقأ

 1من( زكام: امعجتسسم جه همدصتصع هغ ]دن0لع 10: [ءغ عدس ة06عجضتاتق] كع.ر هأ همقعكهأو

 موسسسلعمم طمستمعم معمعتاونعع ءةعماتعمالمدتم (نمعدصت ءا دستعمعدله ءعرمةزكممتم ه]1ععمتعدع

 تيسزرزمدع.  (هنمع رمماستغ, ءم]11ععلغ ءمصحتس 0عهزلععأم هطقعوسعمق , ءالقتم معمرط ءعانعم نسم

 رمءامساعحتساأ مصحعمأ عمور: 1لزم6نمعاحتم ونسدعرتأع ؟ءععطقسستس (ئهعدمأ معممتتمعأه60علل ءأ

 زم لتعالمدعم مدضتمععم ةنيلتمدع مععدعوستستسأ. أ لل, قكلاوع لتجتعدع امهلتطتعت 111

 (001ةطالق 1 0 عا( لمءاكتممق هدعوتتلأااتتلن, 5عطقاتلا]١  ه>ع[ة15101ع21 أ 151110ءللل

 حلصتغتتأب ةزسموسع دمتعمعتلو اآمظصتام دسم. ةقدتسعم طغعععتتمأت ةاتلستكو هعوتتع 18 ©0113111-

 رسمرعدملتع ؟ءعوزطاسقو نسمع ءرعاعمتم عسب 1م ع م عاماتممعتس جلدصستغصغ عانس ؟هعاتق عدا عوعلممتق

 ؟بمعطمصنس دسملتع هم(1هعتطابق طقععسععب طقعع ءعدتص هدسصتف 1ص انطعو 7260859 6/7 - عر 547“

 امهعكربام هغطتلتلت - 850605. ©6طمعطعأ ءع]- 1 ءلقسر جطقعماته آهلقسأ هط يعطتطاتق 1[ةلعط

 ه( طحسممعم. هعترموتن هطعتلعا ل72 ظعتن 71ءةصت» |[ طمءءةمن] 21هعلمس 6#, ةصسصف [ 7

 (ذمع. 31. ل[كمعغ. 1511)] دصم#اتتتقو تانتط ان12هوتتع انهعطعتس زم عرتعةقانق ة1طأا اسردأعأاملعلل أ

 هاوس مصحتس ]16مع ةدمعتامضست ؟10هاهكتممعس دت1لعععأاب -ح ةؤول. آ1- © طهعطعغ 11- طع

 اطازت عار ةطقعمتاتنم هععلعماأهلتع رو هسعام»ع هطعتاعط 577مل - ءل- لف: 7”هلببرع عت ظطمامعأب

 ىم/م»همء_"02, دمصم 587 (ذمع. 29. لفصت 1191) مممعطتم. '[عمعامطتق ةكئستلتق عهعاقكتت 0ع

 جكتطسع جط ةطنم ىنم4 ءلتكمز مغ همععسعم ءهأ معمل ععامع ءاموسعم(أدعر نه اعه1(01هطعتل

 10 جمتسمع بأ دئلععنلممعم املتعمغو نسمع للفت ةرععاوسأ6. -ح 8567. ظا- 6طمعععأ آاك1-

 ات ءزقطق سمعمسآأم جلطه. امد معاهنتم طتسععم هرعضهم /7/- ])هم»ءا 1]/- مجرم لع نسم ذك“

 انئععه 7124/7 لتعاتس وان ع 8508. 6طم عععغا ءا-(هرع ألو متغمع ءرعبا1 يالممتع هل1ععمرتعقعب

 هلا
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 نيدلا بطقل جحانلا ةرغ 1 ةيرخفلا ةعلقلاب بيطخلا دللا دبع ىب دمكم هللا ديع ىنال

 نبال رثتلاو كرشنلا لود 3 رهسلا ةرغ مضلل. أ. فس قوتملا ىزارهشلا لامكام نس دومحكام

 خلا ىذلا هللا دمح كعب اما هلوأ ىرصملا مث ىقشمدلا ىرهيلا ركب نا نيدلا ىقت خيشلل

 نب ىلع نسحلا ىال ةعباسلا ةئاملا ءارعش ىف ةعلاطلا ةرغ مم»“ اًباب رشع ةعبس ىلع بقر

 00 | دل 0 1 لي0 دل ؟فطقملا ىف ةغلا تدمر“ كراوكا 51 لوالاا م ”ةيانتك سنا قنا

 دمحم ند] ىسيع كيسلا نيحلا بطق هحرش فيطل نقم ىعو ىناجرمل فيرشلا كبسلا نبأ

 هيلول دمكلا دعب هلوأ اجوزمم احرش [10 ةنس قوتملا] ىوفصلا [ىنيسحلا هللا هيبع ىبأ

 ةنس قوتملا ىولحدلا ورسخ ريمل لامكلا ةرغ م>* ةيسرافلاب نيدلا ماصع هحرشو خلا

 (نورسسعصسادسعتتقس ذص 4؟(ن02جصتتنتر تتتعأم»ع لاآثع قلآله7]ه] 1101 مدجت»عل 8 عن ق4طله//01:, نست

 ينمعاممحام»# ةدتغ اه هععع ط7 ]رتل ولي ع 8569. 6طمععءأ عال -غةزر ءماعم0م» ءمعمهقعر

 هسعام» ع (ن01أ - هل - لأ: 21ه]تنتا0 ظءرن 110]/مبوت»ءا هامور ةهمصم 710 (دمع. 31. اطآهت.

 1310) دصورءعطتم. - 8570. ©6طمعععغ ءع]- هز عءعرعر ةراعملم» طاقععدجطتختت» 0ع 7مهقأم

 1سم دضنملا ع 1'حامموصتنسر ةتتعام»ع 477760  ظءر» 1101 مت»7760 11همعاتته , ؟هلعو 1

 ه4”هاودارا]ب لتعام هع ةهمصم: 854 (ذصع. 14. 1"عطع. 1450) ددم»طتم. - 8571. 6طمعم» عأ

 ءا-ةوطقطرو ةماعصلم» (غفصممتع صفضتغتمأ 0ع 0عوععتماتممع لتعمتاحطس ههتتأ8عو 3116105

 هطعتلعاط 1 هعاق - ءلس له: لاتع طعام ظءل»# طلدسحمعل ةعتلسك كعوجماأت ةموتتلتمم. 1هعلمأغ

 ازطعرب زو: طعدعستمدأ5 مدعم ((عملتك. آهن لعطبع 1)ةنكر نك ءاعبر عغاتس ه5عماعملععتس»م

 ءةدرتكو لتكتمانه ءقأالاس- 8572. [خ1-©(طموع»عأغ 1[1- 1 قلأ1 هنأ, ةماعملم» ممى3ع ]نصهع 0836م

 0ع ممعاتسص ةععتلتل ةعواتستر هتعامتطاتق قللت /عمدمتن ل76 عني الل:56 لدد0ه#7:8 طتقأم»أش0-

 ممممطمر حمصم 673 (ذصع. 7. لل. 1274) مهمعاتم رو أ 11010711160 18861: 4/8 86د 171/71

 لهعا/خر همصم 733 (زمع. 22. 8ءمأا. 1332) رممطنمو ونتتت همدصعم ]ذطغل هك معلمعأ ةانطقأأا ةتتأ

 حط هدعوست عمغم تنس ]10 همصقعماتعساعب - 8573. ظ81- 6طم »ع+ 41 ءعآ]-سفهضأ1 عر

 دماعملم» لع !هوعنعور ةسعاممع ةطععأل [ هؤ"-ءل- لأ: ] 1101 مسسعل ا ءر» 5-17 ءربرن0 ]1-77 ءسورك

 لمدرب. "1!" عكعاده ءاعودصقر ذص وتعتت 66015 - ءل- لأ: 5ءعيرذ0 ظنه | 8ءنن 11101 متنتتعا 1 تا

 0 ءةلمااعأب 11هءعنست] كمر عمفر [مصمم 953 (أذمع. 4. الآومأ. 1546) دمة طتتتق] ر «0للل116 0

 دعت مةلغو كنت عدا جلستقعمتغ. آطكمعتمتغ طتع زئهن 8مدغ ا!دسلعمت آ8)ءأ حستعم (مطسخغمتست ءاعر

 عا 1ممم»ج- هلل لق همدسسعمامجتانسس معيفزءمتص لذض ندص همت موزأ. -ح 8574.2 ©طممععأ

 ءا-اعورسقل, ةداعملم» مععلعءقمدتمر ةنعام»ع 114“ 16 مو»ءدم 10ء]ماعمغ,ر ةدسمم [725 ( ]هع.
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 بعذم ججرت ىف ةفينملا ةرغ دد»». وحنلا ىف ةيفلالا ةردلا حرش ىف ةيفخملا ةرغ مد | ظخفس

 كلوا بيز“ خمس قوتملا ىونزغلا ىدنهلا فدحسا ند رهع نويحلا تاذع سفح ىنيال قفين يأ
02 

 ىرصانلا شمتغرص ريمالا نأ هيف ركذ خلا هداطع ليزج ىلع هل ركشلاو هنآلا ىلع هلل. دمحلا

 5 ناطلسلل ىزاولا_ىيدلا رخآ مامالا اهفتض ىتلا ةيدايبلا ةقيرطلا .باتك ةيبرعلاب مجرت نا هقلا راشا

 [ردايغ] هلاثتما ىلا رداييف مظعالا مامالا بناج ىم ةبوجاو لسالد هيزيو ةيسرافلاب نيحلا ءاهب

 ىربكلاو ىرغصلا ةلاسر بيرعت ىف ىلاو ةرغلا مهى+» ه] خنس نابعش ىف اهقيلعت ىم غوفو

 ررد هامسو هحرشو وروسشخ النمل نيتم نقم ةيفنكلا عورف ىف ماكحالا ررغ هديا رم ىيسلل

 ريهشلا ررمارف نب ىمحم ىلوملا وو مرشلا مساب هترهشل تاقيلعتلا عم لادلا ىف رم ماكحلا

 10 نيسرحملاو ةاضقلا ةطمع ناونعلا ميظع ردقلا ليلج باتك وهو ده ةذس ىفوتملا ورسخ النمب

 ىلاذف كعبو ءاهقفلاو جقفلا ففصو دعب هةجايدد ىف لاق نامولا اذه ىف هقفلاب لغة دتأ نمو

 18. ]آ2؟ن. 1324)] مرمرا(نم. - 8575. ظظ1- ©طم عءوغ ظا-آط ةأتطقكو :ةماعص0م 1ا1ةعطقو

 دسعامرع لكاتب 40671ع) 27101 متتنعلأ اظعت؛ ىللآلغ لظءهع»ءو د؟دلعو ةاندن- ءاربجمع»#  لتعام كان

 حدصصم ... دسمرتاتم. - 8576. 1[1- طم ءععأ آك1 - 081 جلعط 117 عار ةراعملم#» هععدلاتق.

 مدمس عمامستسم اص //-1)ه0"ءا 4-11 ءا. (0 ماك عدس هاتعاتتلط. ح 8577. آب1- طمع عا

 31-101 هدا( ءغر هماعملم» صتصعمم لع ممهعاعععدلو لتةماتسد لكاتب ظل :ةر معو هحتعأماع

 لكان 11هرككذ كة هل- لفرو 00ه“ ظعرف آل. ]رمع آلة:06 6 رمد عنم#و ةصصم 773 (ةصسع. 15. طل

 437241) رممعانم. 1معلمتغ 1[: آمتنق آلعم مم زوق طعمع# تك هأ ععداتم ءهأ متم ةهسولق

 5 طعمعظععصألو كاع. للدسدغعو طظستستس زعم عامان ءع]ب مع" ةتطخ دمهملةعدعو دك !ائططتس

 ]ل1 - 11 ما 11 آ- 2ءااغرعا  ةمعدطتعع ؟ءماععءاو وسعتم طسصقسس 4طهطأ» - هل - لق ةطفمق ام

 1[مهمرععس كسلغفمأ 82عام ءل- ل1 معدل نع ءمدصممؤاتتقةءار ءأ دنك جنو عطاه عأ 6602

 ح0للءعمعغو ونيمصحتسس جنعام» طصقتم دمهت لستم ءقدعأرو أ اسمع وأم !معععع معمزرعت وعما. -10 

 ممعمكتا ذعتطتع ءأ هو منمصسعتم دصعمكع كطق'طقص ةصمت 759 (ةمع. 14. آذ وع. 1357) ةطقوأو ذا. ح

 8518. 6-81طمعععوأ رع 1-1[1) هء عوار هراعملو» ةهغ مممععمتتاو. 1" ضهمقأادأم ةيهطتعم

 اممعامكدك دسمز هرتق ءأ سصتصمتك هط 27/7 - قعءيرورنل لت. 110ع هدمه ع 8579. ©طمد عد

 عل -ةطلطع ةسر ةماعملممعم ةامطتغمسصسم 0ع ةجعاتعتاتم لسع طامصع( ع عةععاتملهجعتتق. "1'عدعطتق

 ةماتلع يىسودعدكطتع ور ةسعام»ع 81ه11ج 7101م١ عل 17 عن لع” وعر ؟ددلعو ل!1ءن1ع 121/087” عام

 لتعم ءا مممم 885 (مع. 13. لآدم(. 1480) مممعاتم. 1[لعجد ءمسصعم امتتتتتم 1007 ع» ء]-/0/:/

 10 زمهعمرناستسص أ ةسمرح زص ]زأعج 72247 ببتص ع]وذةزه ذص عجبت نقصمقعضمأاتق !اهتنلهطتسس ل101

 تحبس اتطعع رمححتسع ممستمع ءفرصتم ةعصاقتتتل زمعاوم عد عع(.  ظفأ ةساعس دصمعملتل مدتعاتتي نكن

 دتصعأا ءغ جلصتمت تلم ءىةا زسلت عسل و, م2601عدةمرحترت ءأ ءمستس و نأ طمع ةعيسممبع لاتكأق-
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 كلذ نكي. ملو .ءاضقلا ءاليب. هداتثا -ىق“تيلتباو رحبلا كلذ نم اًفرتغم رمالا نابا ىق تنك

 ىلع..اًعاب راصف .لزاوفلاو عئاقولا تايدرج ماكدحا عبتتل. ايبس !ناك :ثتيح ةمكح ؛ ىع ,اًيلاخ

 ىرحالا طمنلا ىلع. ىفلا بتك بيترت هيف. رم دناوزلا نع ءاخو داوغلل واح ىتسإ تنك -

 عه هحرش ىف تععرشف ءاضقلا ءالب نم. ىلاعت هللا ىنصاخ همامتا برق نيحو نسحالا هجولاو

 بايشلا ناوفنع م اًرطش تذفرص تدذك دقلو هنغم ةجابيد ىف لاقو ىهتتا اصتخم نيتمعنل

 ةيقاع رهدلا فئاوع نأ الا لوصالا ىف امك انتم هيف بتكا نأ ىل هحتا ىتح هفداطل ريبدت ىلا

 نوعاطلا ضرم ىم هل ضرع ام ىلأ راشا ىنامر امب ىلامر نيح ىنامز ىنقاس ىتح لوصحلا ىع

 ىنصلخ نأ ىلاعت هنأ ىلع تمزع نأ ىلا ةدأمنامثو نيعبسو نيقنثا ةنس وهو ربكألا ءابولا ماع

 ةيقب نم ةصالخ فرصا مولعلاو فراعملا ةماهم ىف ةفاسملا عطق' ىلع ردقا كيحب ةفالا هذع ىم

 اهلاكنا ا عيعم »ا عمو عطل خالات ناب ةبودنم ةقيرطب ىدلخ ىف ام زاربا ىلا ةبوهوملا ىرمع

 اهنع تلخ تامهم ىلع ايوتحم ةقيرشلا تاراشالاو دويقلاب املاح ةقيعضلا تايأؤرلا . ىع

 ممتل عماتحس (عمعامسغ آم مجهعقتممع هدممأع ةعكتمأف ممقأ 0ءمعتمانتمصعتس زدعتع مت[ ءماندع

 ع( لمسعءممكت]ل غمس : 12 ءلملع مععور ةموستاو مط دمتم ةطم01هتسس دع طمع ددحعت طقس ءطور

 ع رمعلتم دم هنت معععملم معمم لملتعأ5 غةمامطع ةسض. ل وومع (هيصعم طمع ةذمع نلآو

 ممم10عمضحع ءممقتلتلم ةععلل0تاو ونتماعماتق ن06عومتقط علت متم عطاستا ءاقامأو مدع تلمح ءققنف

 ء( ممم ىدتمم ةلمودلمف مععععوسعم01.  آم0لع ؟ةعاسم دار دنغ 30 (ةعامسص ومع ضط عملا

 مرععاامضععر وست ه0مم(وممعك هتتلعم ءيىرسر»ءطعمل عمو هغ هدر عملتو .ةهدععتأ اع ءوووغر أ

 ةلستل لتكممعتةممعمس ]ئطعمضتسس لتمياتسمع هل مدامصعس دصصلغعم معه عع4 مم هععت ءأ مدعغط ملمس

 ررممط وعن مدععس معمر متت ١ ؟1ةمدرتم ةساعتت نم ظمعتس أ تسممكت بند مهمل موانان11 556ج

 ]عتق دمع د سس تك لهل ةخ ءقلوستاونع آاتطوءةكتأو نتحمهمأع» ]1ظحتسس دعما قعع 10 ؟عرذ

 طر عتاد كاسلعمم عا 8لعم معم هعموسع طعم عم عرمالوك جوعوم. ع 183عع ظقعاأفمسنق. دع

 آه ممهعقكتممع هعمحكتمرت  (ةدعانت معه عدتقةو : طومصععسر ةمونتغر معلسدع زادك عصاتأتق ذم

 0ل1ةممهعملهم لتدكماتممع ةدطق]ت ماعم ةسرعملت, لممعع يصفتلتتطست 1 ماعم عضطتأاو 0غ

 طقع ممن ععتو (عدعاسست ءممق سصط معرس ]زطستف ةيستلعم ع مكمعتمأت5 و, جلأادتس عم تر ءلترت مام

 ؟وصررمرتك دع هاهم ةسرت ءاجملم 1ماعععلس0ءطومأب كومعع همرجق 1 رد ممرععر نم هقملوتدأ(ةق

 ذالك مماع دصع جلاتوتع ع هزومت 6 مغرم عقال عماتفستر لذط ندحتم ةطصم هءانمع عما عدتستم 5ءماتق ع0

 هةععملم (مع. 2. ةسع. 1467) ةهعلتغو نسم طلع مهمعطع مال ودتسمق جام ءعلكعترلع هومز اجو

 ردع ةضوماتلتغو نغر هز 1)عاتق ةهءءءافتف مط طقع معجوز عع دصع ]زظءعممعأر ذادل دغ هموم

 ذم قعمت همت أ لمعت مقستست 0ءقععأم ]عرق عرمرم ممدوعرم» و م0م55زاصمقتا> 5156 ءآتلتنقع

 ممععس تطل دست ءعاتكمست ذم ةعر  للقع ةمترلم ر[عممدأم قؤذعمأر ؟ملمضقع ككم138 طنا عممل

 ردع ةدسمءعملعع زدت مععت , نأ 06 زدساكر»ن0عمانو  (ةحاس عطلات مزن ]مممعععل ,  نلتتت
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 اميف تععرش ةماقسلا نم ىءام ةطاماب ىلا ىلاعتو هناحبس هللا ىسحا املخ ةروهشملا نوقملا

 نأ دعب ماكحالا ررغب هيمسأ نأ تمزعو نانملا كلملاب كلذ ىف اًئيعتسم ناكمالا ردقب تدرأ

 نم هفالب ىلع ىلاعت هللا ىم ام رخآ اذه هحرتش رخآ ىف لاقو ىهننا مانتخالا ىلاعت هللا رسي

 ناو ةروهشملا بتكلا اهنع تلخ تامهمل ايواح ماككلا رردب ىمسملا ماكحالا ررغ حرش

 رداس ناف ةيرشيلا ىضتقم ىلع تارتعلا ىم لضافالا ضعب نع ردص ام ىلع ترثع ىتح ماركلا

 مهلامك عم نيرخأتملا ءاملعلا ىرت اذلو رحبلا ىلا ةرطقلا ةيسنك ملعلا اذه ىلا ةبسنلاب مولعلا

 رهقفلا كدعلا اذهو ملعلا , ذم لوح اوموكحي مل نريننعم 0 اهيف مهفينصتو خيلالا نونغلا 3

 اودونعا اميف مهتافلوم ىف مهايا ةضراعمو هببلا اويستنا اميف مهفيناصت ى مهعم هنحراطم عم

 10 سيئو فيرشلا حرشلاو فيطللا نقملا اذه بتكب مهنم زاتما رصعلا ءاملع اهلبق ثيحب هيلع

 دلت مصتطسمس ةمظضمتم ةسستتستق ه6 زانقاتق ءمهلتةمستطسع ءغ زس10تنعتق ةدطاتستطاق لانعتهلانق

 هووعار أ عوكل هرع5 نيه عقتممعمع ءمرصم[ءط عمل عععأو وستطاتق عاتق ممالقدتست ءمععدمأ“ آل عنق

 هريعواوسك بص ععدتتم عنه هممجةطتتست ونت دصع همم عو5عنهغ 0عمعا] ءععغو وسمع 0 عةاتسمت ةوتس

 معوععو وسمصكتسس مماستر ةتتحتللم معونق طغعضتعمت ةنصم]1همغم دعوي عواتق ةنتل. .لورصعم !نطتم

 © 1رمر»ع» ها- م]يت» لمنع يمماتطتو ممداوسمهتس آلعتف دصع ذص طصع عل ةص]ممصعسملم ةععتصس

 لووزأات 7 83[ عع طوعاومتق. - ىل ظمعرت ءيىسيسعضادتجتت: 1116 طصتق عقار ةهوتتأو 10

 [ر©رعسك دممتطأ عموم دانه ءهممععمعتعو قمسسعسأورتل 120"ع» ء7- 7087م6 ةمقعتتمأات ذص همانق

 5 © يمرمعر» ءق- هلم نت (سهعكأأممعك ععمجت هكعتسسمق ءىمصاتسعأارو وتقف ذه آائطعتق معععسل عوق

 سمو ونمعسمز ءغ هن ص طمع معا ذللم ائتطعمر ونتسن هدددعمد ةتتعام»ة1ةلع 11هدعاو ةعهتمامع

 زم عمته صانع ءععأع ةكاستسقتال ممقانت هرععحتم ذم ءالذتتم آدمسمستس 11طسعطذتسس ةدطغلتاعا
 ةعدرستمدصلتفو طعصع أ ىقىععععاع 0عععتطعملتق هه لنا وعصاع» مععسعوتعسلل5 رو هنأ 258078

 ممم ععععسم نستطستك ءىرسستاععملتكق همصصتتللا ءتعن مع] طعمع رصععتت طسسقممفع ءمملتاتقصت

 يدح عمتعم( عع ءممتمسس 0علععمم(. 1متتم دكوسعر ونسمع ةماعع ءءاعنمق 015هماتممم ءغ لسع

 ممسم0عماتمس ةصاععععلتغو ءدلعس ءدغر ودمع ذساعع جماامس عن دصدتع.  طآقمع هط ءقتيقققتل

 وزرعمو لمع(م5و معءوماتم»عىر ونيحتسكتس معي[ ععامس 01ةكقماتممستس لتئتصسمستست طقاطءقمأ ءىعمتع

 ةممعرمب» ء( 0ع زم ]زطعم5 مدمعمأ جعقاسملمو ةعقمدءمتمأو 0لمعاضتممتس الامن تح ءكععستتت أ ةع

 10 لعد. 1ك طلع هةعححتم مهسم عر نتقموضتقتلت ءنتصط ةذللالق مع همععد ةصاستسست طقطتتن لع زق

 مرسل عرععزتتتل و نامانتر> 726 معرت طفطعطقمسأو ءمد0لعيموتتع ذص 115 0مماتع2811[و 01826 10

 ةمصرتاتق معمطوطحمأرو نغ رتع جعاولق معا ذته هتك د عمععماسعر ةط طلق هع (ءرعطتق طاتقانق



 فاز

10 

01 

 كير ةيعنب امأو ىلاعتو هتاكجس هلوق نم.:مهفي امب لاثتمالا لب حدمتلا [تاملكلا] هذع نم ضرغلا

 تلق ئهتتا هم ةنس ىلوالا ىدامج نم ىناثلا تبسلا موي هفيلات نم عغارفلا عقو دقو ثدحف

 اهيف اًباتك نيسمخو ةسمخ ىلع بترم باوصلا مهن ىلع ىراجلا باتكلا اذه سرهف نأ ملعا

 ةيبنتو ةمئتو ةلمكتو ىتش لداسم ثلثو نابينذتو الصف نوتلثتو ةسمخو باب نورشعو ةدأم

 لوحفلا ةدمعلا فلسلا ىلع ترو باوصلا ىلع فيقحتلا يف درفا لوقا ظفلب لوو نوعست هيفو

 هامس ىوقناوب ريهشلا ىقاولا ىفطصم نب دمحم ىلوملا ةيشاح هيلع ةروهشملا ةيشاحلا نمو

 ىلوملا ةيشاح رق 1... ةنس قوتو 110 ةنس مركم ىف غرفا حلا هيلول دمحلا هلوأ رردلا دقن

 بنكو لوبقم ربتعم وهو 1.5. ةنس قوتقملا هداز ىمرعب ريهشلا لمحكم ريي نب ىفطصم ىتلاح

 ىوملاو اهب رابتعالا مدعل ريتشي مل ةنكل 1,9 ةنس قونملا ىودتالعلا دللا ةيادع ىلوملا اضيأ

 ىم' اماو ةرخآ ىلا هلوا نم تاروكذملا هذهف ةنس قوتملا ىروقب صاختملا هللا ديع نب نجا

 همطغقلتع عع فرحتصعمامست ممطتلتق ءمرسرموتاممع لتمتمحتا الت ملسع ؟ععم ؟ءعطتق ةقانق دمع
 زردسس ]دمتم ةمكعملمر هعمل ه0 ءعددسع ءمصربممعمعر نندع ؟:ةيطتق للطتمتق رز عم عقع ءماتمتم
 حسيأعرس كمصتمأ طبت ءعممصتم““ ةمغفءالت عصام.  (هددرموزاتم ]زطعت ةهططققت لتعر ةععتمالم ةعئلتععأ

 لكنع درصعمستد كمسقلأ آ1. هممت 882 (ذمع. 15. قرر. 1477) جطقماسأو عوام - طوعع ة11ع.
 8نممر اموسحتسر طتنزاتق همعكتم ةهلتعغعسدر ونت متمتس مععات هةعوستن ةاملعغر لت5ممدتكسم ءقدع ذم

 وستسوسمعتمأتم نسنموسع ]نطعمور نمت هعمطس ءأا متوتمسأأ ءقمتاعر ةتئتسأح عنتسكاتع 5ععاملمه عقر

 لتقف ةررعملتععمو عد نيجعمنتممعم لتعر ععددمر معمل ءعنمم عسر ءمرسصأل مسعمكسس ءغ 20طم-
 المصعد بمكقمعمأ 1لدعع ممههعتسأام لتعاه ءمدصم]ءءنقاطستر ننهع ه ؟ءهنطو ىىر0ذ غم“ ةمعامأتتها»
 1لمزعسس جتتعام» هع ععموتغ ذم ةاسلتم عكس ءمويممدءعملأو عغ عتسمو 0هءاتععسمع» ءغ ةلاسع
 ماملسدزرلمو لماعع» دمهز وعم مءاملوجزا 105© دوه ممادع ءغ معيوت] عوأمقه ذه ءمدسمل عما قتلت
 ةيتممعدمأ 011[8ج 71ه1ءميست»ءا عي لل51هركع 17” نسق, مدلعم 11 ييدعتلا# لتعطتق ءغ ةمصم 0
 ندع. 9. 0ع. 1591) دردمعأستتقر ءكتؤاتق ع1هدددعرو 2لهع0 ءا- 00»ء» ذمهعتمامعر ةكه ةصعامأتتلأ :
 ليمتد هدم ةهيستعم ءاعو هأغ رمعممسع 8لكمطقمسعوم هممت 995 (ذمع. 2. 122غ. 1586) ةطقماسادع
 عسوغ - 110115 167618 11:51 هرك<ه 137 ءنن طف» 11ه]يميستسع4 , ؟دلعم لستة 00ع]ي لتعامق ءا
 دمصم 1040 (تمع. 31. لصل. 1630) دصمعطتتتق , كيانق عامدددع مهؤمت ةعقاتسمامع عا معمطقتدع
 هوصغ - 110115 87:0 ءاهل1ع] 41من ءآممخر دمصم 1039 (ذمع. 11. كسك. 1629 ) 202115,
 جكأوسعم انك عامدددع ممص صل دمعاممت ءحتصأار تدع جعقاتنسوعنممع يمعععمأ - آملا
 رخاء 8 ءب 4ط0ه7]ع]بر 1؟ميس# اههومحتص ممعاح ممرصتسهكتق ءأ ةصصم ... صم ةمسق. ع 11ع
 عامدددع !دسسلونمع هرممعق ائطسسس هط ةمتنم جه ظمعتس ىدمو] ءءمصصخكتت ست همن ممدمتتلل ه8
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 رما :ىب ىلع ىوملاو ا. ةنس قوقملا نيدلا باق نب ريح مهنم ريتكف هعضاوم ضعب ىف قلع

 ىمايملا وباو !.|“ نس قوتملا ىلج نسح لضافلا هنباو [1:1] ةنس ىفوتملا هداز ىلانقب ريهشلا هللا

 و 3 ىفطصعو 1 مدع قوقملا ىورفنالا مر 03 ءايركز [ مالسالا خيش | ىللوملاو 0 ند

 5 ا." خنس قوقملا ىلامارقلا ىباب فورعملا كمكحم ىلوملاو 10 ةخنس ىقوتملا هداز رامعمب رمهشلا

 ىلا ررحلا حرشو ا. ةنس [فيرشلا ] سدقب ايضاق قوقملا ىديمحلا دمحا هجرق ىلوهلاو

 قوتلأ ىفنلل ءبيقفلا ىفقشمىلا ليصألا ىسلباملا لبيعمسأ ىب ىنغلا دبع نب] لبيعمسال ماكحالاب

 حاكنلا باتك ىلا ةعبرأ اهنم ضب تلك رشع 'ىتأا اوه رتالا ةصالخ ى ىيمالا لاق 1.17 ةنس

 ىشاوح“ -ى' وظنلا جداشنو [ىهتنا بهذملا عورذ لج ىلع لييتشم رادقملا ليلج باتك وهو

 10 ةعومج ررحلا ةنيقسو [ا1.. ةنس قوشملا رصم ليزن] ىفنألا [ىمورلا] ىفطصم نب حونل رردلا

 اهرتكا هداز ىلج هرقب رههشلا نيدلا ماسح نب دم ىلولا ذكسن ىم نييسر هاا ضعب اهءعمج

 مصاكسست 10ءمج» جلصم([دتمصعم ءكفنسممدانعت نه( و دصاتلا1 ةدصخ و انا 11ءة06“ ظءت: 107 - هل - 1و
 حمصم 1012 (نصع. 1١ كدص٠ 1603) ممعاسسك - 810115 476 طوب قسفلاعأو ؟نلعكو (01:114/4-
 ع0(0ء// لتعم هع ةصصم [979 (ذمع. 26. الامتع 1571)] دصمعطتتتكق - ءزانق ظلطتق طعمع هدععتكتق
 1[ميورن لءاءافر همصم 1012 (ةصع. 1. كدصن 1603) رصمعسسه - [هطعتلعط- عاتمافس ] ك7 ]0 عزب زلنا
 1151ه عر دمصم [1015 (ذهع. 29. ةرصان 1606)] طصماتتتق 110112 4/760 17 نإ 5
 مسلم 15د: 1ع م/ لتعم كا ةمصم 940 (صع. 23. كلب 1533) دصمرطسق -- 31ها15 | 5طعتلعط-
 ءاتمافس] 2عطمةررا )عدن 1 عساس كعاق"ءمقرو ةمسم 1001 (ةصع. 28. ةءعرام 1592) دمماناتتاتق ح
 115106 8 ءرن 71ه1رمس»سعل , ؟تلعم 71م لوتسنلع]ب لتعامه ان دصصم 912 (تصع. 9. كف. 1504)
 دمعك ع 810115 71101, ميووت»ءل ر ؟دلعم ططرن-عءاعم"ميدوتن# لتعطتق ءا دمسم 1021 (ةصع. 23. 1” ءطط
 1619) رصمسعطسم 7 310115 (0هجهزع لافنعل ظلمتسءقلقر نست دصصم 1024 (ذصع. كوص. 1615)
 رصمرعطماق هما تنس زاملتعتم دسححمعمعع 111 عيمدما رستم كطصععس ءاست  (نهدصتس عمامتساتس اص للا ل007 7و

 ا

 710/-111 مج دسك ىتزطاطتس , ءلتلتا ةوسضما7 |[ ظءرب لط0-ءاد-جآرمبت# ظعءرن لوربمقأا 10د عءعارع]# ل ادكتق عود
 هنلضتم ؟طمصعف اور نعطو اادطاسم هرتسصلمسم ها همصم 1062 (نصع. 4. )وع. 1651) رصمتناتتتتق. 8
 ذه هرعرتع 1/7/مئم1 ع7 - ننار» طحصع ءمرصتس عمامتتسس لدم لععتسم ؟:هاسستسم همر ععات ممتعمأو

 نيمكتس ينهتسمت“ نعوسع ج0 ىمسغ لع مصز دمتم همتلع ديمومة ءتك ١ طاطستستا ءهقذع درسقعمت
 مرءعاتتو عا مرهفعلرتام ةعفاوع مهعععمأه ةععادس ةعتق يرسم ءطفعم لعععب - وقع ز11ع ]. ح
 1و هوتجاكس 27/6 :] أ - همام“ عامدمهده ه0 12-10 همء» ءمداتمعمم للا طوي 21تاهركش [ ظنت
 [كدصءالادسر | ةعوورمأات ةسوسشلتمس ءان صمم 1070 (ةمع. 8. 5ءردان 1659) دصمعانانتل ] و 21166013
 طهطوأعو هع هوركوما 777- 120,ء» موالمعع داو سهتس معمل عهد يتلمس دع ةىعسملم 110112
 1101 متوت»ءلأ عرب 11هعاس - هلع لفسر ؟دلعو (©هجولع ل ءلءطسنلعأب لتعاتم يسععددتك.  !ط1هز هد
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 ةمدالا رودص ناجيت دقفلا نتاآوخ ردب نبز نم ناكس هلوا ةيادهلا حورشو ىواتفلا نم لوقن

 ريصبلا ىلع خيشالو] رردلا باتك مظن ا..“ ةنس قونللا ىبذ“سمد# نبا نصا النم قبالو حلا

 [تيب ىغلا ىف رردلا مظن 1.1. ةنس قوتملا هيقفلا ماشلا سلزارط ىقم  ئومكلا ' ىفنكلا

 رصتقاو ناخ دارم نب محكم ناطلسلا رصع ىف ىكرتلاب ىودرقنالا ىلو نب ناميلس همجرتو

 نمو هداز ىخأ شياوضب ريهشلا ىلع ديسلل رردلا رصتخمو هلاح ىلع نتملاو حرشلا ةمجرتب

 ىلالينرشلا ىئاقولا ىلع نب رامع نب نسح صالخالا ىأ خيشلل ةيشاح هيلع ةطيسبلا ا

 اًسردم [ناكو اهب سانلا عفتناو هتايح ىف ةيشاحلا هذع ترهتشاو !.11] ةنس قوتملا ىقنحلا

 خلا ماكحالا ررد خيغب ىف هتردق عيدب رادلا هذه ىف ريظا ىذلا هلل محلا هلوا رعزالا عماجكاب

 ررغ..همدأ١ . عيكوب ريهشلا :فلخ نب نمحمل رابخالا ررغ مم. 1.0 ةنسا دودح ىق دفلأ

 هيف رصتقا ةنس قوتملا ىشدالا نامثع نب ىلع دمحم ىا مامالا خيشلل راعشالا رردو رابخالا

 ردح ج0مم امك مصمم مدعق ع معدمممقتم زدسلتعأم ءأ ىرسسعمأهعتأك آه هزنانق 2120464 معو ءانته
 هدأ 1ممتغ هردق ةلهن (0ءاءطعوطم هع ذللعو وسن مدعوم اتم (طععدس هرحتس له كورطتل ءعسأ18ع
 روممم 1سدسسمعمسس ةلطسمئتمدتس مص هدمقجتأا عع. - 187: 111 ءرنآو ا ]رتسءل 8 عزا 10| هتبستتا عل
 6[1م7عقم+, هدمصم 1003 (ذمع. 6. هعمل 1594 ) دصمءسع , ]طعس 220"ع» رصعمتعع مءللتلتكو
 [ 1لعصوسدع ؟ععتغ لسمطانتق عرتقاناتتل تلاتطسع هةطعتلاعاط ل472 8مون» 8مممم#غ ةكسعتم ءممكدلاتق
 [ركدمعفام هغاذم هعطع ةودتمع 1دعدطاسعم ة[سكأت , وسن هةمصم 1090 (ةهع. 2. ظعطع 1679) هطتنغإ»
 و7 عضرجابتو 8 عدن 11”ءاخ 4م نجت" عمم دعاكم ظملكمت كلو]ءميست»عا 8 ءتح ]1:0 1ك] 47: كتتاح
 مسعزعع مععاتأور ءغ طدمم]دنمصسع همرسرد عمادتلا عا (ءدعاتق 0008 رد نأ نرد جمرك ععمأتك 5

 عامرتدع. ظمتامرصعم هرعتق 120-27»ء» 5ءيوجذف4 كب مدلعم زك معإب 4ك اسم 0ع 0تةعاتتقو
 ءلتلتع آم عالمدوزه هسواتمتطمسع هدصععممطتع ةدعر وسقف هطعتلعا راد[ ]1ع 11هدمنا 13
 لدتا“ 8 عرب 478 171”هكتبرف كارم هباطعان/غ [آدم ءتلمر ةهصسمم [1069 (ذمع. 19. 5ءمأام 8 1
 ردمدطتسق , ؟01016. [ دع عامدكوع كتحم جنعام»عر ونأ مهملععسم» 0 ةعلعسم  ءهغاطعلمدلعس
 معمم“ كتاب زمعادس ععتمسأب عع طمستمعم درمسآطسس ذملع هاتلتامتتك ءءعمعممأ]. 1معنوطسمغ اقع
 ليدتتك 8عمر وست ثم طقع لمدمم مماعماتمع ةدهع ةمطاتستامتعس معع هبه 120"ع» ءآ- ه1 قت»
 نءعطعرس ءماع»ع عمرة ءعجطسس دمقمت [ءدامكجتاأ ءاعبر هغ ةمعام» عوق كععم ةمصانتلتا 1035 (1هع.

 23. هع 1625) يردجمددتأا - 8580. ©طهدععدم عا - جلططط ةعر ةم1مم002عق طلق ماقتل

 دسعامسبع 2101 متسع 18 ع١ 16ة,م1وركب ملعم 18 عزبا* لتعم ح قققل. 6طمءعع» عاد ةطططق#
 ىع 8وععع ءع]-دفط 'ةعر هراعملمرع5 طتقامرتمستس ءأ دددمعم اقع ءهقعستماتل3 ىو 206605
 عطمتاعط ءغ آ[صخس ققتب 71ه ميست»ءعل 477 عب 01مم 4 0ععافو دممم ... رممكطتم. ةعوست عوتأ
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 حوش ىف راكذالا ررغ هم»“ . رابخالا باصن هامس باتك ق هرصنخا ث ثيدح فلا عمج ىلع

 اني ئرصبلا :لعر ني ديحم قمح دز يويعلا راتيحرم مر كدت وعلا مدع نيس ميمراحنلا

 ىرمعلا طاوطولا ليلخل يع نب مك  لاثمالا رردو لاوقالا ررغ مدد# 81 ةنس قوت ةلوتعملا

 هانت ناطلسلل هفلا يلا همعن رتاوت ىلع دلل ىمحلا هلوا رصتخم [ه. ةنس قوتملا] ىخاليلا

 و نسال ىنال لاوقالا رردو لاقمالا ررغ مهدد تاقرو عبرا ق ققوكلسلا نالسرا [ليأ] نب دم

 ببسلا اهتم للكل روكذو فورحلا ىلع لاثمالا بتر ةنس قوقملا ىقهيبلا دمع نب كيز نب ىلع

 نم نايبتلا ررغ همم ىناديملا لخآم وهو اضيا اهلح ركذو ىناعمو اًبارعأ اهتحرش ارث برضلاو

 بلاط: نأ نب ىلع" مالك نم 'ملكلا رردو مككلا ررغ ممىك ١ ريسافتلا ررغا ممل/ ١ اريسافتلا

 ىدمالا دحاولا دبع نب كمحم نب دحاولا دبع مجكملا فورح ىلع هيترو هصخلو هبختنا

 10 ديف ركذ يلا هقيرط ةذاج ىلا هقيفوتب انادع ىذلا هلل حمحلا هلوا [ةنس قوقملا] ىميمتلا

 طا ذص ءمالتععملتق دستلاع دلت مصتطاتقو ءغ ممداعد ءمتغمرسعم ءلتلتأ 8:45 أ - هناا“

 زمهعمت مامر. - 8582. ©طمعع» ءا- د لع لعةدعو ةماعملمعع5 نمصلامة01112.0) 1

 دم انطعمسص [20"عء» ءقدلف ]بع , لع نم ةسصتتم ؟10عصلتسسم وأي ع 8583. طم »عع ءل- 30111عاو

 دماعملمععم ةععمسصعمغمضتسس.  آ؟ها]سمعم و ةسعام»ع هطعتلعط كلت ةيمدمت: !11ه]رهتةتنعاأ 176: ل

 روم 1[1ه(مععاتكحو جهمصم 463 (امع.:9. 0ع. 1070) ميمعاتم. ح 8584. طم ءعع ءا- ةعرجذل

 نع 12 هعءسع ءا-حسصغط هلو ةماعص0لمعع5 ل1عاغمدتتس عا ددقتتعمجل 8ع 71:01ععطأمتئاتتطو 211101

 هللهاءمتوت»نءلأ اظعتا كانا -ءهأ - ]ءاذفا 17 ءامماا (0هم»# 8ملطافر [دصصم 573 (تمع. 30. كدصن 1177)

 رسمتضام |. (نمروصم عملتسمسو ن100 دكه ةصعتمتغ : آندسق 10عم مجم ءمماتستنم طعص ع1 عا0متانتنت ةعطتع عاعنو

 5 ءا( حط هسعامعع دع ؟ةهحنمععم ك1(: كانم]رت 11هأءمصتسعا عت [ل1] ل ءاذ كعازشسعاف يهتتتمآ

 1هاتتق همصقءرت مانت ءوأال ع 8585. ©6طوععع» عا-ةيساطقل مع آه عع ءعل1- ة ء1؟م1و

 هل عملمرنعع مم عطامصسسس أ مهمععمعتامع لنععمطدسسو ةتتعام»ع لانا ا]نمدمت: ل6 161 7680

 1 عري 11ه1مميديسعا 8عمارمعآكقو ةهمصم ... رسماتطتم. صوور ععطتو جلمطقطعاتعع ل1ةممقتتا أ

 ةامعم[مركنسس .ءدتقممتل أ دنقاتتلا 0عدععاطتخ. "1نسصص هد ءمرستسعماهطتق ةقأ ذكقهر انا ةصقهل متم

 ىممستس مالعدتس عع ةعمقاتق معجمعوسعظعاتعر هعونع ءهدي]تعوالمصع» معمعاعسستسل. 1اطنع 1 ظهمق

 دار نملع 2167006 طقسمتلب ع 8586. ©طمعع»ع ءال-عغ1طوع ةصر ةماعملممع5 كوممع ءدعرم-

 عز( مصتق.  (هرصصص ءعصامسأانم ص (نهرئهماتتل. - 8587. ©طمععع ء؟]-[ ع1 قت ةرل عمل02ع5

 مرسم عمامسمكتتسم ذم (00هعومتسمل. ع 8588. ©طمعع»ع عا -طخ1لع عيد زك ع لل هعع» ءل - اعأذ1 عضو

 ةراعملمععم ةممزمطغط ءععوصفكتس أ مم عدسامع لتععامرسستس. النعاج اآكطملأ1 دع قل/2 ظوبي لق

 10 1/ط , نسمع قال-ءآ - مايآبقل  ظظعزن ه11له]رمتررت»: عال  عتن كقكالل- تأ - مايقال قدس 1 هدسأتو

 | ةممم . . . رممنانق ] , تكدس لع]اععاطت ءملل ءععلغرو ةطيلتمدع ءممععدتغ ءا هل هعلتصعتس دجامطقط ءاتءدصت

 لزرتمعست(ا. 1معاجتا هتيعام» ام: آبهتتم ][)عمو نحتل صمق ةتتحتللم ةديم ةععتصلم ه0 مامممتس 118
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 دازف اًريثك لغتشاو نينمؤملا ريما نع اهعمج ىتلا ةدراشلا ةيكحلا ةنأملا عمج ظحاجلا نأ

 ىيحي ىب ميفاربا نب دمحم ةحضافلا صئاقنلا ررغو ةحشضاولا نشواضخلا و كالمقزف و ءإ عيله

 ىييكم قماح قا مامالل ظعاوملا ىف رردلا ررغ مم. [0] ةنس ىقوتملا ىتبكلا [ىراصنالا ]

 ياتحي ام ىف وفاوسلا ررغ مم  ىدفضصلا ىفاو ىف امك ه.د ةنس قونئملا ىلازغلا لمكم نبأ

 [.1 خنس ىوتملا يفاشلا ىشكرؤلا هللأ دبع نب رداهب ىب دمحم ىيدلا رديلإ ,ءاسملا هيلأ 5

 هللا لمح نعي اما دلوأ ىلاعتلا ىشحربلا ىدحم -ىب نيسحلا روصنم ىف فيلات خيراتلا

 دويحم ةلود ىلا رشبلا ىا مدأ نم تادلجام عبرا ىف وهو خلا هنامس ىف كالفالا ريدم

 لأدلا ىف ّرم ىدادغبلا ىضترم فيرشلل ددالقلا رردو لئارقلا ررغ هما“ 1[ نيكتكبس 0

 ععانطسلن سعب لزئعجتع عير ءغ مهسوأر لالضاس» هعمامسص ةممزطغطعوسممتج ةدمتعسته معن
 (مددس لتسس]عدند ءهم]1ءعوتددعر وسمصتتس ةتعام» 476  تناف“  هأ - 67غ طقطتاطتق عهقعأت
 حلسلخس» همععدع دسمرعملتغ عع هممده 0010366 - 8589. ©طمد ءدن ءع]-لعطوقةذأ1ق عاد
 يقل طتططحغو هماعملمععع معمجتعإوطسس ءكمجت ءهغ ممهتعتاسس لك مدئانت» 1مممرطتسأ 050210120
 ديعاورع 7107م: ءل عدن 16الف 8ءو 5”هلبرع [ كسعات#] 16 ءطاغر دمهم [7185 (ةمع. 5. طآهتأع
 1318)] ممم. - 8590. «طوعع» ءل-00 ع5 11 عال - رد عرج ةزامر هرا]عملم2ع5 ددهععمتت-
 مرسم. 0مسق مهعدعم عاتعتسل , ةتعام»ع طسفس قلاع طلة 1110 1نهتروتر» أ 1ا8 عتن 11101: م1124
 61م4, دمصم 505 (ذهع. 10. قدل. 1111) دصععطدمر نع ذه هرعتع 17” > كه علق ءلثام
 ]وينصب - 8591. ©طوععمع ءا-ة عر غلاتك عراعملمععع ءاعوعمأتسسس ؟دلطتق 0ع تقر نطتطاتق

 زارع ةةعزعمأت هرددق يار [دسعامرع 8207 - ءل- لو ل10 مد»ست»ءا عتب 8ءآنملق» 8ع 415001161: :
 7مممموزبم كطمظتامو همصم 794 (مع. 29. لمحت. 1391) رصمعأسم]. 1ظمتامسعر وتقع زاه ةهمعامتكت
 لجسم 182عمر وست (عئمتم يرستسملفس 5ءل0لتلتغر دغ لص عه زم ععلعععستاتق ءاع.ر ءأ امد فرنأو
 يماتمعأ ويمد مدتستانتس» 0ع لذعععلممع ذتمعءعرتق ةعتأو عمعتسلست» لع تدر نسوع له 160267

 1مععملم مععععمدجتم ةععصملمج هدصك (ةىاتسس 0ع مع طانقو وست تس 1ال0 عع هطوعرندملأ1 ةدصأ.
 8599. [ 6 طه ءععج» عا1- هز و عمر هزل عم0013 طتمومدجطتمستم , دسعام»ع قلاع ل1677” 1
 رعب 71ه مددصسعل 1ع” هع]بخ 1لرعام752. 0 مسك طتكامساعسر وسما ذاه زمعامتل: 8مدعرمتفةتق
 ممعست ((عدلتق. 1هسل عادم [) عنك همطعم ىيع]اوداعم كععتست ءعماعمف ءاعبو أ 081107 مآ نستمو

 يرد[ ععاتطتج هط ىلحتسم طميستممسسس مدأاعع نقوتع 20 ةوصاتتل 116171101 9 ءال عربا ءاجتت |. بح 0
 8593. ©طورععر» ءعل- ععقنال رع 82هععع ءعا- ءجلةغ14 هرراعملونعق دتصتقمانتق عأ 208158-

 متامع رممدهتاتسس , هسعام»ع هطعرجأأ كلاصسا ءلارخ 8مهعجقل/08.  ؟ذ0لع دموعه ذه |ذذععه 1001.
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 نب نمكم راجنلا ىبا نيالا بح تادلجامب تس ى نماوفلا ررغ 040.٠ قورفلا روع 315

 كيحأ ىب هللا ديع ىيحلا عاكشل 357 3 1 مه 1* غخنس قونولا ىدادغيلا دومكم

 ىاعملا رردو ىناثملا ررغ مها> دكيهشلا مكاكلل ررغلا مدل ب“ ةنس قوتملا ىلاتسكوتلا

 فلا هلعجو هيجو ظافلاب مككلاو لاثمالا ىرجم ىركي ام هئاشنا نم هفلوم عمج باتك وهو

 5 رهاط لأ ىنوحلا ليكام مامالا خيشلل ملا رردلاو لولا روغلا 61 باوبا ةينامتو لصف

 عدسصملا كد فطن ام فرشأ هلوأ رصتخم [“ ةخخس قوقملا ] ىداباز ورمفلا بوقاعي ىد لليدكام

 ىباو كلام نباو ىسويلطيلاو زازقلاو برطقك ةتلثملا بتك ىف ام عيمج عمج هنا هيف ركذ خلا

 عضو دق ناك هثأ ركذو سيدع نبال رهابلا باتكو ىرصبلا رهز نب ميعارباو ىلينكلا هللا دبع

 سمخ ىف نامسقلا ءاجبن ىناعملا فلتخملا ىف ىناثلاو ىناعملا ففتملا ثلتملا ىف لوالا نيمسق ىلع

 ىف ةطومجملا رز 15 270 :فوزتلا ةنيدرد“ قلع تيلاعلا |نخأ 27 لولا |مسفلا ا 51 رم تادلكا

 8و9و4. ©طمععع ءعل-[ه ع3 أر ةرآ]ءملمععو ةععامستسا. ع 8595. ©طم عع ع1- 1عرق10لو

 عماوملمرععع جلمم[وعقمدستسس تتتلطس. هعدع ؟واسمتسمو ةسعام»ع 11011 - هل - 011 110 هتان عا

 1876 11611140 180عآ0602, دلعم ظط»- ءامعززم» لتعام كغ دمصم 643 (ذصع. 29. الآمن. 1245)

 رووا و. - 83596. ©طم عع 11 ..., ةماعملم منوم 0ع ..., ةهننعام» أ 0]870-ءل-لغ: 10016]

 ]عرب رق ارتردعا 1مم ةمقو ةدصمم 733 (تمع. 99. عراب 1339) دممتنطبم. ع 8597. آظ:1- 6طمد عد

 ةماءملمرععمرو هسعامدع ظل( رموماوععي ح 8598. ©طمععع عل ص عاط ةمأ »ع 1202 عا

 ءاددس ءةصختر هما ءوملمعع5 ةعراعست معاسقع ؟كدتتدأوع ؟عدكانتتلل عأ 12315311186 5ع[ 651133117

 ق3سعامر» دع يمرس مموز(مصتطاتع هتك ءمللععتغو نسحع م2098 ةيطتتق ءا ةهممحطغتط ءيوسمأتف ةتستلتق

 عووعمأو ؟عيئطلق ةاتهع مماتممتق ةنكاتقو ءأ هه تم ممتلاع ةععالممعو هغ هعام هدجتتم 0 ةاعتطاتلا. ح

 85399. 11]- 6طمعءمع» 315-11: طهال] ءاط ع( ىع 11 - ططظهوءعع»ع 11 - 38[هطةغطغط عاطعأو

 ةماعملمععم ماتعع5 ها رسمععدضساتمع هسلابص لتحل عدامعر جتمععممع هطعتلعط هع طصقس 0)210-

 04-60 لادا 1ان» 810 متوتتءل 8ع 7” هعلنط 1 سنط/ 0غ, [ةمصسم 817 (ذمع. 23. ط[لهتأ

 1414) مدمرحطتم]. (0هرصمعسلتسسو ونممل دكه امعامتغت لمطت]تسعتسسس , نتم0 [هعدسصلانتكق 01210

 دتصعلوأ أع.  الومعوع ةهمعام», هع طلع هرصصتخ ءم]11ععتددعر ونيمع ذم ةعلماتق 0ع ؟هعدلن

 ىممطوستس علت مات عتاعع معممسمعتدملع ةصحتعمتع عمات, نسملته ءانلءععتسأ 0170©6آ), (0ةئامتنو

 180101 156 آلا, 11/1 11 ق4 لم7/م] آآظهمطحتناد , 1طن ]ران طق عزا 2وأن» 2 03* , لان (00ءققو

 بتزانك اذطعع رمع» امقعع ماع ءىأب  عسسص نستلعسر دتغ ةهتغر آاتطعم لتقف مهعاعك لعلتكو

 نتمتسانلاا معتمر" عد ؟ععطح متطسق هعهلتطسف ءمتصعتمتو يدصرن] ءعءاتاتعر نمنمدناتست هنعمل ه1 6معق

10 

 0 يصقعصاتتمأو م05( ةئلم8 ءور نسمع ؟مهكمق ةلمملت 8 ءوغلممعف طقطعمأ. [آلاندع مهعاعم بتنص تاق(

 ممالستستماو ءمرصم] عءاعععوطتت , مهسمتال مقعاعو ةعممسمتتس ءهلتلتغ ذم طمع ةعتمغم ه0 0تقمم-

 ةزانلمصعتس جلمطقطءععنلعدتس. - مقل, 6-81 طقععع 1][1- 011 هر سنمأرب ةرراعملمععم ؟هل11ةءات 0ع
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 ىف ةرئاكملا رردو ةرضاحملا ررغ ما.ا ةيغلالا حرش ىف ىقارعلا هركذ راطعلا ديشرال ثيدحلا

 ىفوتملا ىدادغبلا نزاضلا نباب فورعملا .بجنا نب ىلع نيدلا .يان مامالا خيشلل يرأتلا

 ىناعملا ررغ ما. ةيناخراتاتلا ىف ةروكذملا عورفلا بنك نم ىناعملا ررغ ما.“ #40 ةنس

 نأ فيرشلل مكحلاو ظعاوملا ىف ىسراف رردلاو ررغلا م1 ىناي تاماقملا حرش ىف تاكنلاو

 هلل دمحلا دلوأ اباب نينامثو عبرا ىلع. بتر ىنيسحلا دمحم نب دمحا نب دمحم تاكربلا 5

 اًدلجم نيرشعو. نحا ,ىلع رصغ !ىسراف رردلاو ررغلا هاه خلا رداقلا ميظعلا رطاقلا ميدقلا

 ىف ىف ,هتافلوم سرهف ىف هركذ ئطومسلا نيدلا , لالخ باشنلاب . ىمرلا ىف باسنالا سرغ مث

 تابتثأ ف روكذملا ىذمرتلا . ميكحلل . ىنيدحوملا سرغ ما.. . لوقعملا سرغ مث.« 2. ثيدحلا

 ه5 ةنس قوتملا ةقيقر نبال ,بورشملاو لوكاملا .ريبدت ىف ..بولطملا :ضرغ 1.1 للعلا

 نبال ةيفنحلا ىرخأتم مجارت ىف ةيلعلا فرغ ملا ءاحلا ىف رم نيصحلا ىنصحلا ةفرغ م1[. 0

 مع مم0ل16هدحتسم ر ةديعا مع 710]1865-ع041-0: ل117“. لعلم ذص مدصتسعمامتمتم ر دعس خص ق// مط

 ةوكمستغو !انطعأ مدعم ممعرم 1هعزا - 8601. ©6طمععع عاد سهمط ةغ4ط2عع+4 8ع آله ع عدت

 ءآ - رصهاعةغط ةععار ةرباعملو2عو ءمصحت عدم مصتق منعه عمعمأاتم ءغ رسمت عمسأامع دسسلتلموتنتأ

 مسك طئمغامضعسسسرو هسعام»ع هطعتلعط ع طصقس 107 - هل - لا 4/7: ع: لنزع" 80ج 0402و

 مسلعم 111-167 ميعقرو لتعم هع دمصم 674 (ةمع. 27. لدم. 1275) دصمعطمم. ع 8602. 6طمد»عد

 ءال سد ءممأر ةراعملمرمعو ةعماعماتدعتست ع !ائطعق 0ع مدعاتطاتع لزاتعق ةععتصس0قعتقو نتقع 18

 همعرع 71 - 1171م ةورءأ ]دحلحصاتتم - 86003. ©طمعع» ءعا-صعذمأ 8ع ءا- هتلقغو

 ةررا] ءملمرععم ةعمععماتحصتسس ءأ هطقعم هغعممعم همطغت]ءع.  (هدصتص عمامتستك ذم ]طعس 71

 0ع وننم ةملعد 710ءعدطتت. ح 8604. 81- طم عع دع 12-151 هم عمر ةما1عملمععع عادت فتك

 رزامع. مسك ممعدهعمعاتعسست» أ ججموطتط ءورصحأتعسس معمقتعع هةععاماسس و عا[65ع طغت

 ل اان 1 عر« ع]جابا 11ه ]ع مت»تر» عا 8 عز> قلتم عا 8 ءر» /710]ممبجت» عل 180وعءعقنت. طلته ممدتطتس ءحأ ذط

 هءاموتمأد يتحتم“ ءهمذأح عغ ذصعتمتا ذه: 1ظهسق 66)1 جعاعجمم ر 5ع0151[2)) 60و

 مماعصأ] عام. - 860053. 81- ©طمدعءوع 8 11 - 20 ععمر هماعملممع5 ءأ رنةتعةمأ8 +

 (©هصمعملتسس معمفتزعسمس نذس عتوتمساأ دصتنتت ؟01هصعص للك( عطسطتسصت. ح 8606. © طوق

 ءلد>ومع طر مامماقأم ععمعه]هعزدصمسم 0ع رست عملتع ددوتااتم, ةسعام»ع 16747-ءا-0ا1: 0

 (وردس عتم»دع آتطسسس ذم 1ملتعع ةععتما(مرصست زماعتع هرعت (220160هصهعتو. ع 8607. 6طةعق عاد

 رصد” بنار ماهماوأتم زموعمتت. ع 8608. ©طدمعقع ءا-رسهدكع حطط ج0 صر مآلهصأه ءعمتتانتتو 11

 ذم سمس 1ن نس يعلسمأو ةتتعام»ع مطتلهدمراطم 1غ لعقر ةدجعج هدط طاطا ن/ ءا-ه1ع7 ]جسق أو.

 8609. 6-81 طحعدلط 8114-181 ظر قمتم نطمعمتاطتق 0ع قكطم ممطتوتتع 5عععم0م ر ةع(05ع

 1طدإ 16ع8ثءمر هضم 635 (أمع. 24. كسع. 1237) رصمءطتم. ع 8610. ©طم_»1عغ عا-طنقس عا- 0

 اطهمأمر ءمعمد عساس ةععلق دههصتامع لذ. ع. اعدمقاة غنم هيععتم 17-2727 وبي /11-11هق():, 0ع نعتته

 ازاعجج 24 لعدم. ع 8611. 6-81طم»ع#ل ظ1- 112 ءغب فعمهعتله هلاق. ظلموعدتطتقع

1 41 

 فيل
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 ةيببضملا !رفاوالاا لع هليذ ةلعج]ا« تس قتلا ىكاصلا ىقراحلا ىسحلا ىب كدسا نولوط

 ةنس قوقملا ىجروخلا سوا نب كيعس كِيز ىيال ءامسالا بيبرغ م11"  [لصالا نم ريكا وهو

 نارقلاو تيدحلا بيرغ ملع ملأ“

 ديعبلا ضماغلا وف امذأ مدلكلا نم بيرغلا ناطخلا ليكم نب لويكام ناميلس ودا لاق

 5 نم بيرغلاو لعالا نع عطقنملا ىطولا نع ديبعبيلا وه امذا سانلا ىم بيرغلاك مهقلا ىم

 هلأ مهفلا هلوانتي ال ضماغ ىنعملا كبعب هذأ هب داري نأ امهدحا نبيهجو ىلع هب لاقي مالكلا

 لدابق ؛كاوش نم: رادلا هب“ «تحعب ؛نم مالكا هب« كارينا نكالا+ هجتولاو كفا داناغمو لعب نع

 دكقو ةياينلا ىف ربقالا نبا لاقو ىهنا اهانبرغتنسا مهذاغل م ة*ملكلا انملا تنعقو !ذاف برعلا

 دفو بطاخضي هعمسو هضر ىلع هل لاق ىتح اًناسل برعلا صفا ناك معلص هللا لوسر نأ تفرع

 [1[دمعطظأمسس معععماتمصسس , ةسعام»ع 12 نمع وءن- ءاايمعمتا 11 ةاليغ ك1, ددلعو آان

 11/1 لذعام ءغ جمصم ... ممدناتم. [ةسعاما»» هردنق 117 - لءمل]بق» 1]/-171001 ن6 طمع اتطتمو

 ونت دصحزهدن ةنعطعأومم عوار ةمصاتستتقعع ؟01تتغ]. ح 8612. 6طقعتأط ءالدةعسلو ه3

 اسما( هللمرو أ ممجعلمرجر جتتعاما"ع 41 27ءقاأ 5040 ءزا لبو 12102: ز#8ر ةمطو

-- .111016110 

 8013. الرس عطدعتنط ءعا- طحن (ط نع 40-11 ع:جم. 1آلوهءاعتمح ؟ععط0قاتللل زكاة[ [01ا0م1

 نسمع ذص د01 (3هدتطاتص عا (نهدحصم ]1عوسصأتتك»

 1" ياع للتي 5016ةسك» 17101 ميستنءل عزا ]1هارمتس» عا 1ك, ملامطغر هج عابم"اط ذه

 هعماتمسع 1لعسص ةتنودتطعدغر نتحمل عقفتس0#]ب 1. ء. هطععسس , لت عللع ه0 ذصغعا] !ععصقتتتت و انغ

 طمتصم معينعومتمستق ( ع/م15"7) ببدص كلعمتعدغر نأ 1عتطماتق ءقأ 5 مدانمر 5ع2عوعوأاتك

 (مسنلتلو. 1كهدع عالم” هساعتص ذص هوتمصسع لسس] 1 نك 2هغلمصع اتقاتتتم 801, 1133:1111 721101

 ل

 ةلعمتظ ءداتع 10. ونستمل ةعمقت لن 5عنأع مغ هع هطقعسمسو نما دصعمو هممهصتقن ع !ههمعاموتتم

 ء( علت( ماممع دصم]ءععنح ءمرس]»ءءطعملو(. 1 طعتملع عربم مدع همكلمصمعلل ءزاتق ةلعمتلءهأم

 كتزانكق مداعح 2 لتعمأاأتق ةسوطاتسس عطتطاتق معوتماو عقار زكه تو 0081100 هتمطتق ؟هدع ءدع

 ءزدم اتمعوسم هععتضتغر مععءوتسحست ءدرص قدم هتماتس متم. ع [؟[ممع ةل1ني ح ةظطد-عءاهلارأ»*

 ذص همعرنع 271/7 ءا: 8كمو دصوستغو 1ععدطست لتتم 1هعسص لأ ةدسانتس ]اذ صعتف عع ةسهطتستو

 10 سغ 47 ل1ععمعاو تنص دل10ينعصاعمست ص جهنلتععأ 1ععونممعتس طظلتمتتتس 1070: © 1ءعداع

 1رعزو ةدصاتق 205 نصلتتق ممانأق ظلتتر (ءعوسع 1هونعصاعتت ؟10عداتق هنت !عوهلتق كعمطاتت

 المعتمتسلو نلتحتل ندد لسمحلال مدهعتت ممص اماعا] أ كات. ع ]1دوعنتغ مدعي "ةةممه0تا, لوهنتعانق
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 مهلئابقو مهبوعش فالتخا ىلع برغلا بطاخي مالسلاو ةولصلا هيلع ناكف ىيدأت نسحاو قر

 ام رثكا+ نوفرعي- ةباكصا ناكو كيغ هملعي نكي مل ام. هملعا كنق ىلاعت هللا ناكف ةومهقي امب

 مالسلاو ةولصلا تول ىوياناوب هرضع ومتساو :مهل ةككويف دنع هولأس هولهج انو هلوقن

 هلخادتي ال اجيكت مهدنع ىرعلا ناسللا ناكف طدنلا اذه ىلع ايراج ةباحصلا رصع ءاجو

 دالوالا .مهنيب' ًاشنو نسلالا تجزتماف مهسنج ريغ برعلا طئاخو راصمالا تكتف نأ ىلا للخأ

 نأ ىلإ مايالا ترامتو هادع, ام اوكرتو :باطخلا ى مهل .ثب ال..ام.:قرعلا . ناسللا .ىنم اوملعتف

 دق. قيرغلا ناسللاو الا مهنامز ىضقنا امذ مهليبس اوكلسغ نوعباتلا ءاجو ةباحصلا رصع ضرقنا

 اوفرص نأ فراعملا ىلوأ نم ةعامج ىلاعتو هناحبس هللا مهلا ءادلا لضعا املخ ايمجتا لاحتسا

 نم لوا نأ ليقف فيرشلا ملعلا اذهل ةسارخ هيف اوعرشف مهتيانع ىئم .اًفيط نأشلا اذه ىلا

 عمجت 18. ةنس قوقملا ىئرصبلا ىميمتلا ىنثملا نب رمعم ةديبع وبا ايش نفلا اذع ىف عمج

 رل ئشب ىدتيم لك نا امهدحا نيرمال كلذ اهتاف هيغب .هلهجل .هنلق ىكي رو اًريغص اباتك

 ردعتع ها ءةوينععتع مدع ءعملتعستام - اطععدطتم لتتم ةقعفطعم هلام وسعطوطبع ةععتصلسس 015 عع-

 ةزاوانعس ععماتسس ءغ عطس ءد !ذمعتهرم وسفس 1ماعال] ععطومسغز 8عبتك بسس 00عدتغو وتقع

 جاتوه ممص لمعدت(. ظكرسق عدو ةمعلأ ماتت معاعانتدمأ نتتقتال لائ3ع 221135110115و عأ 013

 زعومرهطممغرو ءدع عم نسدعجعطوصغو دغ ءه زللتق ءدعمممعم ع(.  ةطهأع مععتسص ةاهطتق معع طمع

 (دانع دصهمعطوغ هقوسع ج0 ععصوسق ددمعاتم 1ععدات لتكتست. 5 عوسعطحكمع 0ءعنم0ع (ءةرصرحانق

 عوعزمرحتسم و نهم00 ءةصلعت» هغلمصعت» (عمعطوتل  آطلموعتج جتاعتت ةقفطتعاو ةهردتل عمه ةدصف ءأ

 يرض ععاج يدع مسنالتك دلطسع حتاتتك ءمصاحتستممأو دتكونع 20 1ةطماتقو وتتم كطعق دهر 025

 ءرعمسعمدطمماكدع ءغ ةعوطعع تتصد دلتتكق مهاتمصتطسع دهتقءءطوسكتت»  طكملع عطتس» ءعأر نأ

 ازمومحع ءممظتس0ءعععصطدس  "لخدص ظلتت ءدع تك مها عع لتصعته ةعوطتعو امها 015ءعطقصضأو

 وسحسكتس 20 ءكق]]1هوسعصلتنم ثم هدحصتصمم معععقةةعتتتلا ةلمأر ءءاععتق ننمع ةدعانو »5عععمدأ هلع

 ءددعمأ رمتعسزك. الزعم هع ءععلمت عطدصسغر كممعع (ءعددواتق ةمعلمكسسس 20 ظمعتم مععلعصتأل 1108

 لمعدلات هةعومعطحمطتعو وست 1ل1هصتس ؟عةاتوتتق ةمقتفا ءطدمغت طمضصتسس جعاقق ةساعمت 650

 طمتكم يدغر ءكتبتص اتمواته ةعوطتعم لمتس لص طوعطقمعدمب 0ع/1ععاعععغر ءغ تست دممعطاتق ةمعكمع

 ععموعرمءأ 18لعدع ]دتلهطتق ع( هعععاددق مامعطسم تعم معحتس ءمعمتغتممع ذسطستق ذمقمتتمكأ ار

 دع ذم طمع معرس صددع موعاعتب ممل عتع عم(. آ1(هوسع ةععمأاتمس طقصع جتتوعتكأهتت» ءاتقأم0تتع

 معادن عطوسغو ءغ معكضتتخ نست همصصتنلا» لع ءد ءما11ءونغو قكاتع 05ءقلع 11هب»ه»» 17 )2 - «77770-

 11 م7176 1 ءدسف»# ظمفت» كمتغو نمت هسصم 210 (ذمع. 24. لمع. 825) هطتتغ ءغ مهععنست ]نطقت

 يموعممتا“ طلع امص ءدتلتق ععمغ ممو حصص هط قةسقدمتس , نم0م0 هلته 200عمع معقعتع عاني هعه

 ماج طقمع ءييعمدس لسا ذزععتم و معانستتتس نمنم0 نيتعتسواتع عير زمعتمأا ةصاعج ممو عموعامهأقتلب
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 ملف ةفرعم مهدنعو ةيقب فنموي مهيف ناك سانلا نأ ىاثلاو رثكي رث اليلق نوكي هيلا فبسي

 ىجلملا ىجا نب دحاولا دبع فص دقو نارقلا بيرغ ىف رخآ فيلات هلو مع دق لهذا نكي

 فيلطالا دبع ىيدلا فذومو ريرضلا كلاخ نب دجحا كيعس وباو م11* ةنس قون هدر ىف اباتنك

 رصنلا نسا وبا عمج ّث ثيدحلا بيرغ ثر ىف افّئص 1 ةنس قوث ىدادغبلا فسو نبأ

 5 بيرق ىب اكلملا دبع عمج رث 0ع خنس قوت هذم رثكأ هدعب ىوحكذلا قزاملا ليمش نبأ

 ةمدالا ىم ةكيغو برطقب فورعملا رينتسملا نب كمح كلذكو داجاو هيف نسحا اًباتك ىجمدصالا

 ثيدح ريتكب هريغ نع درفني مهدحا دكي ملو قاروا ىف اهتغل ىلع اوملكتو ثيداحا اوعمج

 ةوحقلا وه راصف هباتك عمجت نيشأملا دعب مالس نب مساقلا ىيبع وبا ءاج رث رخآلا هركذي مل

 25 ىف اذه ىاتك تعمج ىلأ هذع ىوري اميف لاق دقل ىنتح هرمع هيف ىخفأ هئاف كالا اذه ىف

 10 ىقبو ىروع خصالخ ناكف اهعضوم 85 اهعضاخ داوذالا نم ةكئافلأ لكييقنسأ تانك اهبرو خماس نيعبرأ

 لا ىيدلا كك ردصخق# باك ةيلعو تيحأل ببوخ قبلا نوعجرب سانلا ىديأ قم دداتك

 نحرص ممععمتس ةمععمتلو اح هتيلعتس ةسنععطتعت لعتصلع عاتحتص طمستمعم ةللاتك غءرسّرمدلاق ممهأ عم
 وددصلحسم معانءامس ةعرتمطحمغ ءغ ةععماتج دةوعطقمتر سغ ةعممعدصاته همصلتستس ءمرصستاتمتق
 مودع(. 1لعدد جلتطستسس 1 طرحست ءفمرسممسنمتع 0ع ؟هعئطسق (نهرندسأ 2858101 اتق. م3خ0ل هن "عاق 1

 رقم0 - 7 - م70 مرن قكزرهعل 11ء7غ]# ]تطسس ءلتلتغر هغ حصصم 463 (ذمع. 9. 0ع. 1070)
 رجوعك هدأر أ لقبي المتل قارسعل عن لكا]نل 121مسا» هأ لآ1ه:مهر6[7-عل-لاأ1: 4ك ط0-ءا-اه117
 مرو 3ع“ 8هع7 ل608, ةدصمم 629 (ذمع. 29. 0ع(. 1231) ممدضاتتتكو 20 مءططغكسلقلت عقلنا
 ززاطرا مدعاعسم هعئمم ءصتصغر ونتنهع 0ع هءلطسق ةسسقتاهكلق زم جلت 6م صتطاتق ةعسصخغ. "آس
 5 11*41 معمر» 111هل]» ظ8عرب ى]رعستا 18لعضسم ((عدسسهات عمتك !كطسصس هم]1ءوتغ ذآ]16 همرتمهز ون عتسر
 أ ممصم 204 (زمع. 28. طكدص٠ 819) هطتتاو ءأ لكلا -6] - »6787: عر: (00"ء2ط كقد»08و تاتلانق
 ززارورع ءالعودصاأتم ءا مرمعقامصاتم ةصتصعأو 16011 1101م1: علل 18 عزو - ءآرسموا عاق“ و ن1 50
 (6ة05«1 لزعطدعو هغ هلتأ آ[سمسأ (مهلتغكمصعم ءم11عوععحسغ عا لع ائطصعتح لص للق انقاتتمهأه 8م
 عولززو ل5ةمرتعكستمسأا: دصتق (ةدسصعم هط جلغععم ماتتعطاتق (5016هصتطاسقو ونسهف طتع دمص طقطءطعار
 ممم لزق عر(.  طموغ ةععطسم هععممسلسست ؟ةطتأ لقث( 08 عضل (0(ىض» 1 ء»و هء7لةمو, تأ آاتطتتتتات
 لل ععنغو وحت ءيعصواسسد ذم طمع 6ءاعمج 20ععنز لة علت ةعامع» 15 0

 نورد ممعصلم ءمصكشسمتا. 1مقع نغ مجلتغسسص قا (نم11عونر ةصوتتتكو طسصمع ]طعس 11 انتلا
 نو ممر سحلمعمعتساع هصصمعر هغ ةدعمعم ج0هماهعتمصعتس مكتالع» ءدع هع طسواتق ءأ ذللك متع
 موسم زعتر ءعديصوتع هام 10عم زمقعضتتو مكه نغ الزاهع رسعفع هزتالتسه 7855 55عام اة
 عطتتص قار دنع ]طوع طلع ذم رمهصتطاتق طمدصتستتت عدمه عاتت, نتنأ 30 دست لص 5:0اطانق
 (©هومت زمسكز ون وصطسس معويستعانوسأ. ىل ينس 110111: - ءل - لأ: قلادعا عا كلهه
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 ىلع اًبوبم مالس ىب مساقلا بيرق ىف مارملا ببرقذ هامس 17 ةنس قوتملا ىربطلا هللا دبع نبا

 ابا غنس ىوتملا ىرونيدلا ةيينق نبأ ملسم ئىبد هللا لبيع ديكحم نبأ ربصع ءاجوررمت فورجكلا

 ىف لاقو ربكا وأ هباتك لثم ةباتك ءاكحف ديبع ىلا وذح هيف !ذح هيف روهشملا هبانك فقص

 دحال نوكي ام ثيدحلا بيرغ..ىم نييبامكلا نيذم كعد ىقب نوكي ال نأ وجرأ هتمدقم

 ىحو هيف ةبانك عب عمكاف  ظفاكتا ركلا فدحشسأ نب ميعاربأ مامالا هنامز ق راك دقو لاقم .هنغ

 ركذب هلاطاو ؛ اهذيناسا قرب ثيداحالا ىصقتساو هيف لوقلا طسب تادلجام سمخ ىف ريبك

 ريثك ناك ناو رجعو كرتف هباتك كلذل لاطف ةبيرغ ةدحاو ةملك الآ اهيف نكي مل ناو اهنوقم
 ةنسا قون ديو ني رمش مهنم ركذ نم ريغ سانلا نص رق 05 ةنس دادغيب قوت نتاوقلا

 ديزي نب ليكم نسابعلا وباو 1 خئس ىقوتقملا بلعتب فورعملا ىبحي نب دمحا سابعلا وبأو

 دجاو 0 ةنس قونألا ىرابنالا مساق نب دمدم ركب وباو [.د] ةنس ىوت دربملاب فورعملا ىلامتلا
 ةنس قوتملا بلعت بدحاص دعازلا دحاولا دبع ند دمد# رمع وباو ةئس قونملا ىدنكلا نسما نبا

 1مل", ةهسموم 694 (ذمع. 21. للمرس. 1294) مممنانكر !ذطضتست طغعع عري ءمرصممدتتا 1606

 67 - هرجع” تر لا 06( م"5 0( معضنم 8 ءر» لع ]قه» ةمكعتماسمو نتتك خذه ءهمتتح 20  هلتصعمت

 حالمطقطءقنعست لتمممدتكتم عمن. "اكسع صمتك ؟ءةمتغر عنف قكاتن 7110| هتوت»نعا قل طلعأأهأ 18 ءن

 لوا ل81 (©01ءضله 12 ءمء»ةر ةهممم 276 (ذمع. 6. للدهن 889) ممعمتتقو ؟لدعلأر نأ

 اطرح ممطخس .فدصصمومتغر تطأ ؟ءداتوتج قلق 06 ءملخ ةععدطتق ءىار تغ طططغعع ذاللطق همعوت

 هلسصتلتك ددغ سصقهزمع هملعععغ6 طم مرهعزواتممع: 8ممعمر ةموصتغر م0856 طمذ لسمو ]ذطتهق

 ىمسللسم» عطس ةمسقت حاسم نسأ زد (220161هدتطاتق 1عععععطت# و ؟عقامتعر 0ع ننم جل ءماتأ عع

 ممص لتكدعصتتةدعأ.  ظحلعس دعادنع طسخس 1514: عي 1| مع ظمساغ آ1ةلظتاعر 1آ8ةعطلخلت

 مممم 285 (أمع. 28. لدم. 898) ممعطتتتقر ؟أعتغر نسنت !ذطعست داتةعطتتلال ع01001 101ه تست طانق

 يردن معطعمكدس ع ءدلعد مع ممفعتموتغر تطأ مددسلاو ؟ءعطو 1ععلار هغ (مه016هصعف (0[هق

 تيرس دجتح جيعامستتت» ةععتع 0علتغو ءهغ 20عم هدسسمتو (ةدعاصق عطف 112عغ تماتلال 1م

 عععطمسس معععومماسس ذطن ]1عوعععطعر دلز ءلغر ونتح مع هرهلتم ملستق ؟ععطصقد كتدقتأ. [(ةوتنع

 لزطعرع هط مهعمتست ةيوطتطتس مععلععطبمس ةغ معاتعطتك درصهممتغر تقسكتك طصسلأوق ةلصمماهغت مصعد

 تنلعم ءممانمءمعأ. 1سم مروعأع» متعمد عنج !ديلهغعمو ماسععم ةعصتمقءعسمغو 06 م7477

 8ع طمس مم ءقابر جمسو ... رصمعاستتق - ل1 /هااانع لكاتسءا 8ع: 7 هاوعر ؟دلعو 1/0/عأب

 لتعطمس ءعغ دمسم 291 مع. 24. الوع. 903) ممعاتسك - لات [هانانفع ك1ه]ءمنستنء4ف اعنف 3 عمقا

 11مد» 4غ, ؟دلعو كلمام»ءل لذعطده ءغ همصم [285 (ذمع. 28. لحم. 898)] متم انتتق - كأننا

 آ8ءآب» ل1ه]ءمدت»عا عدو (معض»و قلسالا_"# رى دمصم 328 (زمع. 18. 0ع(. 939) مه0115[65 --

 ]رجع عروس ءاقلمدم» ]1608 ةمسمو ... دمعت انتتتك بس لاقت 0: ه5“ ل19]يمتهت»ع4 8ع كانا

 ءا-مم]قل ةههءعوامر 1لملءاطت لتعقنمتلسق هممم [345 (ذمع. 15. كرد 9560)] ممرانانكو اتزان
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 ىئضاقلا لمد ئب رمع .نيسحلا. ىناك لوقا. ءالوه ريغو ديا مامالا نسم بيرغ هبيرغو .[15]

 ناورم ناو ىوحنلا .[ىومكلا] مصاع نب ةملس دمدكم قأو متي ملو .٠ ةنش قوتملا ىكلاملا

 [نيسدل :ىب] نسل نا ىب دونم مساقلا أو ا*1 خنس ىوتملا' ىكلاملا بيبد نبا كلملا كيع

 عاجحش قاو. "2 ةنس قوتملا ىرابنالا دمحم نب مساق, [فقحلا نايبب بقلملا] ىروباسينلا

 5 ناو تلج :رشعإ ةتس ى.اريبك وهوا. [01.] ةنس قوتملا ىئدادغبلا - ناهدلا+ ىبا ىلع نبي دمحم

 ىنوتاا ىوحنلا كمحا ىنب.كدمكم ناسيك .ىبأو #6 ةنس قوتملا ىزارلا بويا ىب ,ميلس جقفلا

 ىب هللا دبع هيوتسرد ىباو 15 ةنس قوتملا ىوكنلا ىدادغيلا بيبح ىب دكمكامو 115 ةئس

 م21 خذس قوتملا ماسم جد ىوأر رفاغلا كبع ند ليعمساو 5: خنس قوقملا ىوحكنلا رفعج

 اميل عنا (مامالا] ١ ىيحيجلا لاكلا يرمتساو |. كفؤزحلا )ىلع بكرم ءاجلعام ةدئاعلا» ليلك دياتكو

 10 كيبع ىنأ هن هيف كلس روهشملا دياتك فلاف ايم ةنس قوتملا ىتسبلا قاطتل .ىمد نبباحج

 قد عجري ايترم فنص باتك نكي مل اهنا الا بتكلا تاهما هيغ. تلثلا هذه نناكف ةبيتق

 ريما مالم عد حععطمستس جعمساتمل (ةصاتتل (5ةعاقأغو ونسمع ذط 1710هع:ماأ آطسفتسن 4160

 1ءودضطسعو ةلتتودعو نأ (نةلطخ ل1: ///معع#77 هه ظءرن 21ه]ءعيست»عل ا![1هلئلتكمر ةجمصم 8

 (زمع. 18. 006. 939) مهنمعطسقو نيا طم» جطقما» نإ ح قلاع 1101 و:11ا كهلهننه 13 ءتا كل عقن»

 | مرج ممم#] (ءدسستسهلت عنك ب قلاع 11ه: مامن لطل-ءأ - هدعان]ب طعن ظلهل46 آ1ةلئلكتتحو ةدصتحو

 239 (ذصع. 12. كدص. 853) طمداتتتق حج لاا: ]عموم 11هارتسا ظعتن لطق'ا|رمقمت# [ 17 ءتا-

 ءا]رموعضن] لة عم طن ةر [طمدسمرتطظعع ل ءيرفتو ءا-انمعع قعدممتستسهادم] تا( عفو ظظعتن 010ه وتست»ءلأ

 م64, حصصم 304 (ذصع. 5. للصلع 916) مدمعغدتتق - لاا ذاوزو' 2101111160 1 لة

 18057006, ؟هلعو ظطدن-ءالع]/م» لتعطتم ءغ ةمصم [590 (ذمع. 27. 1كلعع. 1193)] مم: دتتقو

 اهزز

 ىتزسق انطعع هةعلععتس ماسحتصم هىمتسماءعاناتنخ حج لادنالمالاع ذءاذس ظعت» طلبا ط4 ةمقو

 حصصم 442 (ذمع. 26. اآمت. 1050) ممعاتتتتكص - للوه], منيع 17 ءنن مل]آدنعا .((؟دتستت ال عاتكو

 مانلعم لذ 7عمموئر» لتعطتص ءا ةعصصم 299 (ذمع. 29. لسع. 911) دهمدناتتلنتق تح 1

 8 ءرن آل هآأط 8 هو]رلل لق هحسس أت عنك و ةمصم 245 (ذصع. 3. كرد 559) مهمسعاستق حج ل له//ه/

 الف ءرب لمزم» (عدسستسهاتعمفرو دلعم لكان 102ه: نواومعقاب لتعامم عا ةمصم 347 (مع. 25. اللمع

 9585) ممسدتق تب 1عربهأ/ طع: لطا-ءآ - جالا , :ءاونمد» كو]قأخ 110؟1ةستر ةسصمم 9

 (ذمع. 10. ل1مج(. 1057) مدمعاسسقو ءتزاتق انطعل ؟هآسسسستمع يفرض منءطعمفتتق عئوساقتاهق 20860-

 (ةكلمصسعم ستاتلعم ءممخكتمعأ ءا هلمطقطعأاتعع لتقممدتكتق ءةّ. اكعم اغه رصمصسعتا تكوتتع 30 جعامتعللل

 10 آسصحسأ كلي هذولءقررجتنا ظل هند ظعت» لل ه]متنتسعا ل2 1,عاافاق هقاغر همم 358 (تمع. 3. كفل

 998) رسم»ءاستو وطأ !انطعمسس للمس ءهعءاعا ءروتسسسس ءومدصممةتا“ 5ءعوستاست ذطأ عهالقفصعس

 0 عنلذ ءان لا#» ('01ءءارمعو يسمسصتسس (عق اتطعأ ةهمع معلصعأمعق ةتدقعضتماأ خص طقع لم عاعتمق

 حج دتسعم ج0 طمصتسم هيلتصعست ممم ةدتصأ 0ز5ممدتاألو هل نتتعتتل نتتتع ذص ةانللتق هديته ؟ععات1121+
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 ر ناك املف ءانعو«بعذ كعب الا دجوي ال ةلوط ىلع وهو نركلا باتك الآ هبلط  ىنع ناسنالا

 قاطأل ىمز ىف .ناكو ىرهزالا بحاص [#. ةنس قوقللا] ىوره كمدم نب سمحا ةيتع لأ نامز

 ىلع مجكملا فورح ىلع هيثرو تيدكلاو نارقلا ىبرغ نيب عمجلا ىف روهشملا هباتك فكص

 ءاج هنأ الا نسحلا ىف اعماج ءاجف همدقت نم بنتك ىف ام عمجو هيف فبسي مل عضو

 نوعبتي هدعب سانلا لاز امو هيف ةدمعلا وه راصف رشتناف هتاملك فورح ىف اًقرفغم ثيدحلا

 3 عمج هذال 2ع ةفلك هنم ثيردحلا بلط ىلع روقعلا 0ث نكلو مجكملا فورح :ىلع ىفقم

 1 حرش ىجكيف بيرغ نم هيف ام جوش ر درثكأ وأ ةعيبمج 1 تيددا داردأ نجيبد ةيغقتلا

 اذاو اهفورخ ريغ ىف ةملكلا كرف :دحاو فرخ ىف ثيدحلا كلذ: :اهيلع لمتشي ةبيرغ ةملك

 "حز رص انط«ستمت م7652 نيسموسع ءع0أ5لنغو سطأ هط حسرات ةملتسعتت 10 ندمل نسوععتم همصطتقت

 رمكأ ددتتل ص ]1ةطوضعتت ةغ همعرتدتت 1م عمتعق.  ظظغ كنت ةعاقك ءققعأ كأن 0160ع لاء

 [ر6زو 7101 مي»1»ء0 11ء"عمم#غر |[ ةصصم 401 (ذصع. 15. ثةتسع. 1010) دصمة»انخ ]ور هنأ ق7 "أ

 ل15قكرداسك ةهغ دعوسملته 727/610 ظنك ذللع ]1طسضتمست ؟ع]عط ءععتسست ءمدصو معن ععقأو انطت ؟عطق

 (0هءدصأ ءأ مهل 6مصتتس دمعمنع ءقممز هصحتأ ءأ زم 0ل3ةممقتعممع هلمطقط ءاتعو همس عدت ةععداتق

 موأغ حماعو هد معصتسع تسوتتقتلل ه0طتطتغمس. (0011ععتأ نسمع ذص ةعضتمأتق ةتتعام1ا012 718660[ 7-

 قسم 1مهعمتغو انغ مهاطدصلح هدتطتح مصزاتمس عءرعأغو متقأ ن0 ذص جلمطمطعءأت !]ئ(عتقر نتتتطانق

 ةزدعداو ؟؟ععطو موعتمسو ممام ءععمطتتو تهلز(هصعق لتعم ءعذوع يدصغ ةطتطعم هطتومع ةصصمطتتاو 5

 مغ( معءط عاج متست 1هعطتتا7 عقار ىتسزانق ؟عقاتولزتق طمصستمع5 ممدأعو زمهتقأععع ممص عدت عطدتصأ

 نقونع ه0 ةهعاونعس 411 ءادفوأخ ل1ه]»ت0 ظعت» 0د» مم“ 2متسمط لداء ع6, يدا اتطسسس 171-12

 0101, هغ 0ز5ممهز نلممتق معمصعسس مةعاسلتكو سه طمتصم ءماعا عدنم ه0 هملتمعت جلمطقطءأت كتللت

 رعد ووسع عطب.  ثخلأ عم وست ؟ةهمعنات ذللقنس ءمعممدءعععع ةام0عغو ونسه 20166هصعع ةطخ

 هلم نسمع عملهعر فمص ةلصع دصم]ءةاته ءعغ ]!هطمعع نسما معاتك ءمصقعوتتطتعي ةتصتاتأ] ءملصت

 طمتر وعم عءاعسأمدكدصت 5عرتعأت (مهلأز([ممعف 1مقعتتاتتأاو 11[ عوق 60135 31[ 2011022 ءقااتلا) 781

 ج006ع( ؟1"ننن نسمع زم تق زماتقأ(هال525 1ةععععمادتر ءةعممدستا , نأ ءعىم]أ ءهألم ةلصعات] ةطانتل

 لزعانتمصسس ًاماتكز(ةاحصتس و, ناتهك 63010 زمأح يىماتمععأر نصت 1(ةرئمع زمقعرعأم ءةققعأر ءأ

 للعقم زم هلثلع !زغعتق "عمعاوعءعانعر ننهع 20 ةلادست دمص مععاتسعطقساأ. (0دهصلم زعتكتا" ناتتك

 سحعستأر ةسسصتسو 1016م5 دللاتعتكتعخو لممعع ءدبص ذصكعمتالا  ةعامسعم 1ع" ءم/ ]ذطغعع 0

 ةاملتسس» ؟ءطفءمأعع ةهلزسكعوأ ءغ يينهعفاتممعمس 1مهعئازودعود "عللز6. - "لكس 1[ةقأ+ 17
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 ثيدحلاو نارقلا بيرغ ىم ىورهلا .تاف ام هيف. اباتك ىاهيفصالا ركب. نأ نب. ىمحم ىسوم ىبا

 الو ىلا عقي مل ءايشا ىناتك دعب ئقبيسا هنأ. ملعاو لاق زهق بتر امك هيثرو .ةدداقو ارجق ةيساني

 نييبرغلا هب .لمك تيغوملا بانك ذاك اور تامو رصحني ال برع مدلك نال اهيلع تفقو

 ثيدحلا بيرغ ىف اًباتك فنص ىزوجلا نبا مامالا ىلع نب نمحرلا دبع يرفلا وبا هيصاعمو

 هيف لاقو ظعولا هيلع بلغي هتكل الضاف ناكو نارقلا بيرغ نع اًدركم ىورهلا قيرط هيف مهن

 مد معم (غ نااىجراو بدرع عجم قر عسو دان تاور و مي هكلذ ىوم 6 2 50 كلج ابوح راو مديد ىيقح 3 لا لذبأ نأ تيا ءابنشأ عناخ لق
 ع 2 ع 3

 اهش هباوبا .ىم اعوففنم ىؤرهلا باتك م اررعتخخم تيارذ هدانك تعينت دقلو رهبتالا نبأ لاق

0 3 3 00 1 3 
 ىووهلا درك ذ امم ةيانك .ق ركب مل هناذ ىو وبدا اماو ةناشلا ةولكلا الا هيلع دود ملو اهشنف

 ىورهلا تاف ام كاردتسا دعضو نال ىورهلا باتك ىفاضي هبانك ناف .اهركذ ىلا رطضا. ةملك الا

 اهيلا بانك ةبيرغ ةملك كحا .دارا اذاف نسال نم ةياغ ىف امعو نيباتكلا كتيذ ىلع تققو انهلو
 و9

 11:0 17101 مورنت»# عل ا عن: 48 18 عقمس 1من اتطسسم مطهر مكتتغو نتتت عد (نمعدست ءأ 0ة0ذ-

 مدس نطو ممعمتتج ءمصاتسعأو ونتهع ع" ءبم# مهجعاعرتسأ ع عضوغرو عا طتتؤاتق هرانتق ؟1]0طتستمع

 ع( ماتاتاهأع جعوستر دعه.  هععسطتق ءقأ ةانمتل 035م0ع110هملق هك مصعتطلو أن هءلهقو ةصوانتأو

 رممهغع دعس انطعتس ءععاع ددتللح عععامععو ذم نسهع ممص ذصعتلأت ءغ نسهع ممص 1ءوتي ةعدطسسس

 ءدتس ائنمجمم ظمتطستع مم ها كععبصتقع مام.  ةسعام»و نحت هسمم 581 مع. 4. فكم. 1185)

 هطتتغو ]لتطعم طمع ل1- 716عارفا) ةمكىتمأم , 0هءطضتسمس ؟ةيضاطمختسس (نمرعدسأ ع 20116 طاتطل

 مست (ةهغمدخسس مععاععزغو ءأ طصقتس 40: /هن'هز لطل-ءآ-”ه]ربسمت» 8و 41غ, دسدلعو 1:11-

 ءازرمسم لتعاطتعو وست ءملعتس (بهصرمرتع دتحتغر 0ع جععطتق ؟ءهلتكمسسم مدهمئتاطنق طئطصتس

 ىصقعتمةزغر تطأ 1 6ءمنأ عمعلمص عدو هرصتقدأم (نهصدصأ 16(01دتاانتق دصتتقأ 21023 طاتقو 5

 بي( ظعص ونستلعسم زمكتعمت عوتممع ةطووهلعتغو ماسه (مسعص ذص رسهعاتععسلو ؟ةلعطقأ

 0رمتمعسمغعو ةمودتغو ماطتسدز عامطتت ةاعتطمع هدصصعس 1م ءم]]ز ععملتق ؟ءعطتق عمعمعتطاتق ءكتندتم

 ممم عرعر ءأ ةمعرمر ععمحت هده طسواتق ععمعتم دمع ممص آنعاقدع. الان - ءاما]رأ» : ةلععماع ]1ععتو

 دتكو ]تطسحتس يصوسع ءمتغمردعم ءعقدع زصععمأ ع لآع”ءملخ ائطتنمو لع تتوق ءقيتكتطاتق تمت دتتتم

 مععلتغر معوسع جسدت نبض متعأ ل1 أ(3همتطاتق جللتنغ5 همدلموعتنمع همصاعدتتتنق. لكان 0

 حساعست ذص ]اذطعم ىدم ءدع ذتكر وننهع 11ء”ءمم# ءيءطتطعغو ؟ععطتتست (هضكاتتلل 7101و 4

 يردس عرس هزتمرتع يفمعاتق هع. آتطعع عمتسص 2ع« ءموذسم ةئسستا]تستتق ءقاو ممتن ةتطل ع (ةمطتتم

 ةسممأ وضع مرئمرمدستغو ونسمع ملم_عم# مععاعدع عمك.  (ندس للسمع طمق ]أطعمو ءيفيستسمهم ع علت عا

 رمعممعمامصات مةزيصمس ءددع لسمك عمته كعتضر انكر نلتقهم00 نتتلق ؟0ععرس ذصتقأ [ةلتمدنعس نسهععتكو 4

 هود ممويصمأ معععمدع ةزغو نتتممع ونتنأ متهعمأ جدطتاتق ةدتصأ ها ماستسو 5:ه]سسصتسا 0111116-

10 

 كا

- 
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 اًذدرجم 'تيدحلا تيرغ ىم اهيف ام نيب عمجا نأ تيأرف ةدع تادلجام اووذ ناريبك امهو

 عمجلل ى رظنلا انينعما .لينيحف مايالا 'ن ترامتو اهتتخا ىلا ةملك لك فيضاو .نارقلا بيرغ ىم

 ىركذب م رمالا ىداب. ىف ىلاف ريثكلا؛ امهتاذ دق امهيفا عدوا ام ةرثك ىلع امهتدجوف امهظاغلا نيب

 تفرع ثيحن نيبانكلا ىيذعم ىق امينم ءىت دري مل ملسمو ىراخيلا ثيداحا ىف ةييرغ تاملك

 تيأرف اًثيطحو اميدق تيصقتساو اهتعيتتف ثيدال بنك نم ىنيذه ىوس ام رايتعالا تهين 5

 تاملكلا ىم ىنتاف دق نوكي مك لوقا انار هيلع ترثع ام تنفضاو اًريثك بيرغلا نم اهيف

 نبأ مالك ىهتنا ىريغل ةريخذ مهيعباتو هباكتاو معلص هللا لوسر ثيداحا اهيلع ليمتشت ةيبيرغلا

 ىومرالا فنصو نوتقلا ىف ىتأي هباتك تفصوو لوقا اصخلم ةياهنلاب ىمسملا هباتك نم ريثالا

 ىب مساق فينصتو .تادلج رشع بجاألل .ىبا ىيحلا نهم فنصو هباتك ةمتت قى هباتك هدعب

 قرشلا ىف كلذ ىرأل روصع ىف ناك ةطسقرسب 7. ةنس قوتلا ىطسقرسلا مريخ نب تباث 0

 جعاقبلا ةركذ رخآلا عنص ام ىلع ايهدحا علطي ملو برغلا ىف اذغ

 طعملسمغو ءزي زتك ؟ععطو عدلت همس 1018, مرهعاعممتقسلم ؟ءةعطلق ءمعوضتعتق ؟هعلمعطتتقو

 هدالتوعرعع ءغ ؟هععرم دسفسوتاتهتتوتتع ءمصاضمعمع همرتمصعتع ةاوطتل.  طلزعق دف ممدعأءمت ءةمتصأو

 تع سس (ءعرصمم»تك ة(ملتسس ةسستست ذم ءمصز نم ععملتك نلسكوسع ]ذطعت ؟هعئطتق ؟110]0ءدععمو

 ع نسفسكتم دصسفعتم ذطأ ءيدعغ ؟ءةعطمتدست .همرتق 01011612013083, 1831125 113803113 36

 مدس( عرد ةسمعامدنع5 هروتقتك5ع 1مغعاا] عدت.  ةكط طمصتتص  عمتس كاملتمدكتسا ة1متغألم 70ععم مدتطت

 ممينمربعم ع ةهلتقعممتطسخ 828م1" كغ 21هءاممن ذم دمعمأعتط 1عمعتتسأاو نقع لص 0100116

 لئطعم دصتمستسع ءولصتس صم رهغمع عقصأ. 2300 دطأ فمعصممرتر جدمتستست 80 عمق ]ذطعمو 6دلتل 5

 (1همدعمو» ةاملنمدع ءمصعأت0 ءنجصلمو جدلععمعاأترو ونسمع م؟هعاعر» 11105 ءةعفاوععمأ. ةكلاعمأع عمد

 ربعه ععدأتف كسلا عنا مرسمتمهو 0134 م1101ع عا معععمأأ1 هدنع (هدممدع ةعرتمأمه ءة5عمأرو 6ع

 يبعممدءءرتع ةاملستع  ك1طأ مسلغو علو ممعمرد ةصكتعمأ عا 0عممعطعممد هلز عار ءغ متع

 ممرد ممدخدسو نتنتم .ءدعءادتس عد : (4دقطأو عقأ ؟عئطمتتس معلمات ةاتتالتال 8 134 دلع ؟انععتتمأ

 ءأ نسمع مرمماطعأمع لتعستستو ةمعمصسس طمسضتنتوعتنتع هه5 ععادصتتس 0ة0160ههمع5 همصاتسعمأ! 1136ع

 عاورتك ممدعأوعع دصع (هموسحتس (طغفذحسعستسس "عاتسلتتم. - 11 دعع ةدصغر ننقع هع ]زطر6 187-

 «ءاما]فخ لل ميرعا ةمهكعتمأم ةمستسماتس ءعععر موت.  ظممع طسصع ]تطعم وسعت ذم ذم

 ازغم هنو لععتمسذو 0 كردعم# خلط ه0 ذلطست ءمصر] عماسم ةلتلتأر عغ 2710780 - هل- لا

 1ادن-ءا/ ارق لعععم ؟هملسحتسم ءمصكعتمدتاو أ (مىف» ا را 1لرايطتا 18 عدو 1[|ن عض« عرج كو" هعمقاتب 0

 ونبأ (نةمعودرعمع قسوعاتمأمع ةمصصم 330 (زمع. 26. 8م. 941) هطتتغو هعاماع 2م841 ]خطعصص

 مرد مموستغ ءزدقلعمج ةعودس عمات. 1114 ذم 0كعمتأع 8هدحدتغو طتع ذص 0عءعنلعمأعو معع ةلاعع

 1ءيعمدغو ونم4 ةلغعم ةهتمدععدأ  لأج يستلعتت 8 عام (ءةداهطتا.

42 1 
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 ةونملا ىولعلا عاج نأ ب ليكم مامالا كبيس ةيفنكلا عورش 3 ةياوولا بيرخ مك

 ىللضفلا نأ ىضاقلل باهشلا بيرغ ماا خس قوتملا ىدركفسلا صقح وبا هرصخا ةنس

 د ليكحام رودصخم نال هقفلا ببرغ م [ 35 يس قودملا ] ىصحيلا ىسوم ىد ضايع

 دلع ىف ءاهقفلا اهلمعتسي ىتلا ظاقلالا هيف عمج [0.] ةنس قوتملا ىوغللا ىرهزالا محا

 5 حابدعمو ةيفنكلل برغملاو لوقأ هقفلاب ةقلعتملا ةذغللا م مهيلع لىكشي ام ريسفت ىف ةلميع وهو

 شفخالا اةدعسم ب كببعس ىف ىلال ناوقلا بيبرغ مل ىتايس امك كلذك ةيعفاشلل روغملأ

 كيعس نسحلا وبا] مهم ربقالا نبأ ركذ ام ربغ خعامج هيف ل ثوذأ نارقلا بيرغ هلو

 10 حار نب بلغت نب ناباو 1 ةنس ىقوتملا ىسودسلا ىوحكنلا ورمع نب جروم كيف وباو [1“

 8014. 6طوعتط ءا1- عازل قرع ععر ؟0ععق ممهتمعد (2201غهصتق 0ع مههعاتطاتس لستم مم ءطاتعت

 ةععدصسلمعتتق و هنتعامنع 5عيجيتل طصقس ل1101 هت7:0 161: ىلآطق 8/1076 47ءمقغو دق ... 00

 1[ةمنغمدسصعم ءلنلتع اتطس: قكالدع ظهرك ىهركط ع", ةصصم ... دمم2[نمنق. -ح 8615. ©طقعتاط

 [1- 8 طتخط ةطر ؟مععقه ةمسقتأهامعو نتهع ذط هرعظع 5972/45 67- هز ارطل» 1ءودصأتك و 21161015

 (ةقطخ 4512 1/ه ل17 كوالا 8 عءرن 31تهم 7” هلبدعطفو [دصمم 544 (ةصع. 11. اللحتم 1149) دصمتنطتم ]. ح

 8وا16. ©طومعأط ء1]-1ء'طر ؟هععم ةصسقأاةهلقع ذص لاتتع 0ط913عو ج0[1161ع كلان 21101511

 1101 هتوتنءل 1 عد ملارتسعا ملسأرع»# النعدتعم]معمرو ةسصم [370 (ذمع. 17. للسلع 980)] دظمعت0»

 قيل (6011ععزغ طلع ؟0ءعور ويتطاتق لزسعتكءمدقتتلال قت ةدصغرو ذص ؟ه]سستمعر 01100 1ممق هنأ ءومععتتتق

 ح0 ل1زئنقنمصعم دك همععامسأعع ءةعممصعصسلدفو وتتمع ةات0تمدتك 0118 عد](هنعرس سععصأ. آكتطعمو

 جلززعنم 17/-71هولير»:6 ذمكعتماطحسس ر نحن آآدصعاتتتق , ءأ 11-2 ثان 210-11, ودخ "طقتتلتق

 بتصسلعسس 1هعبسص ءدعمامغعر سغ صاج 710لعطلقإ. ح 8617. ©طوعاأط 11- (ن0ه2>'ةصرو 02

 ةصستكزأدكمعو ونسهع ّذص (نهعمصم 1عوعدصاأتترو ةسعامرتطاتق ل817 مده:: لهن عن 110

 41 ركمعأب , 11ه0]ي» 8 هد: ك]يمت» 687, لطدن 1'ءقل 10مع»“ةز مري كيوتل ه8 علم, ©0182, طمج

 1167ءآالغ ذص هرععع 12متر عععمجعأا. ح 8618. 6طقسعأط 11-(02*عصر 50ععق ةصتتقأ 8

 (هءمصتنو 0ع ونستطسق دصتتلا اذطعمو ةنصون]هععم ةععمدءعنمأا متهعأعتت عمقو ن05 11:- 07601]ي 7“

 معععمقعأا م نك |[ 41 1|, مدهت: كمال طعن ]1ءو'ملع لق/ركمعأب دمعاتسقو ةصصم 221 (ةمع. 260. 1ع

 10 835) دحوءادتتق ب 000/8 - 7700/7 ظعءرو كى مر»ءت7 8007". ةمصم 203 (ذصع. 9. كانلء 818)

 رتمرعأنانق | - لادع 17مل 1710:مء“] 1 ءرو ليست ىعلرزد# (ءدستسهأتعاتكو ةسصم 174 (ةمع

 20. 3151. 790) مرمءاحتتق - لان 5040 لافت ور: 1 هع ءآا» ظءد»: 11 نول 8ء»ةو ةسصم 41
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 مساق لبيع وباو زو. خنس ىنوتملا لماك 0 ليحأ ركب ىدأو اذياز خمس قوتملا ىوكبلا لابس ربا

 بجرالا ةيكيب ةانمسا] “د. ةنس قوتملا ىفنكلا ىنيدراملا ىنامكرتلا نامتع نب ىلع نيدلا ءالعو

 ةنس قوتملا نيتنمدكم نيدارب] ىلاتسكاسلا زيزع نب كمكمو [بيرغلا نم زيزعلا باتكلا ىف امل

 هيف لقغ كقو م18 خنس ىقوقملا ىجررخلا معنملا دبع [نب نمحرلا دبع] دكمكم وباو [7”.

 لفارلا ورمَع وباو 1 ةنس قوتملا ىقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع نيذلا نيز مظنو اًريثك

 هلوا حاكصلا راتخم بحاص ىنزارلا رداقلا دبع .نب ركب نأ نب فمحم نيدلا نيز مامالاو

 مهل عمي نأ هلاس نارقلا ةلمحو ملعلا ةبلط نأ هيف ركذ سلا هدماحم عيمجب دلل دمحلا

 غرفو ىناعملاو بارعالا نم اًذتم هيف مض ىرهوجلا بيترت بترو باجاف نارقلا بيرغ ريسفت

 هدرفا ناقثالا ىف ىطويسلا لاق ببرالا هامس ىزوجلا نبا يرفلا ىنالو 116 ةنس ىف هقيلعت نم

 مع. 14. اكدت. 758) ممداستتق لح قلت 8عءق» لانعا 8ع: لكما ةمصم 350 (ًهع
 20. 1"ءطع. 961) رمدمجطتاتك ب للان 0620 عج 18د 81+ ظله" طك , ةسصم 4

 (مع. 23. لمح. 838) رممعطتتتك ب" قكقدن 8ءام» لاله]بمتت» عل 8 ءبن 18هممت: آنعدتعم]وعتقر 00

 15: 120ءنا لتعطمسص ءغ دمصم 321 (ذصع. 1. كحص. 933) مهمعطتتقو ن1 !ذطصتصت همص جطقو]وةعغ

 مقا, قز0له]1]ه]ع 7/1ه]رميررب»ءل 186: 7ك لع( هركع"! لغو ةصصم 503 (ذهع. 31. كل. 1109)

 رحمن ن5 بح 47ع- ه0- 01غ: 472 17 عن 0111ج ثنا "111 ءروكق للة" ةلضدغ طمس عااد, ةصصو 0

 (نمعب 22: لآدم 1349 ) طمءاطتسقو كسزانق !ذطعع 8ءازءا هل- ها نما لا ظئ1-]121 5 1ل1-ل تءأتن

 همق» ه]- جارمبأط ذمهعتماسع ها س 11ه]ءميسهت»ءا 8ع: كساد 8ءزءواة78, [ةمسصم 330 (ذهع

 26. 5كعرأ. 941) مدمجاطتتتق] - قلتم 0101 متستسعل [ كلا - ءآ-هلتنه1 18 ءنا] - هلا - تأ - ردهة

 16, م-ز#رو ةمصم 564 (ذصع. 5. 0ع. 1168) مم»تتتقر وتنأ دستلأك همعواعدذت““ 31 ءاصتعع 0ع

 طمع ةعودس ءدأم ةعئتمدأا 2وفن- هل-ل: لطل - ءآ -ءارت» ]ظعءرن- ءا]رمدعن 17” ع]#ر ةصتم 6
 مع. 21. كدآ. 1403) رممءاسسم لح قلاع قيس جهععاه ح ]سقس 2عءقا-عل-اأن: ل10 هته

 127عرب 452 8عق» هع 450- ءآ- يلق 1! عفر هدمعام» همعتتم ل110] طراا» 1-11, كتزانق

 ازاطعع ذغو زمعجتغ: طردسك 182عم (ةلتكرو وسح هدرصصعق زرق تمام أعد ]دسلمطتاءو لعععتطتمكع ءاعم

 حادرسدغو مءاعتمدع هامل هم5ه5 م]سسضع5 ءغ (همدصتست 1120215 غعمعصأعق 2 هع معاتتقة عر هنأ

 ززو كات عمق مدعم معمطمستسا (0هدعدصت ممعمسمسس ءمال1ز ععععأ.  طععطسع ةملسلفتا ها لون ء”أ

 لزدممدتكقممعسب ءعأ ةعصطتق. 44001036 ةطأ (ءعطتص مدماعسب ع 00ءاعتمو 1عديتق 101103110112 أ

 ةعماعماتمستسو  عغ هع متلمصعتت» ةطقم]وتغ ةصمم 668 (زمع. 31. ةسو. 1269). 1عمعاعنعو
 417” 1/هج6] 1ط»-عزمينعتف اخطتخمسم ءقتلتغ 45-27 ذمدعتماسسس. كميرا # ذص 11ءم» : آله ءامتمسقتس
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 رشع ةسمخ هفيلأت ىف ماقا دقن ىزيزعلا .باتك اهرهشا نمو نوصحي ال , فدالخ .فينصتلاب

 كلذ ىف نايح ىالو بغارلل تادرفملا اهنسحا نمو ىراصنالا ركب وبا هخيشو وه هرركف ةنس

 مجكملا فورح ىلع هفلا ىلاتسكسلا ريزع نب دمحم ركب وبا خيشلا وه هلعلو ىهتنا دقيلات

 ىقاب اذكو ةروسكملا رث ةمومصملا رث ةحوتفملا ةزمهلا ركذف هظفحت لهسيو هلوانت .برقتل

 ىلكلا  نيهسلا ىبالو ه51 ةنس لبق هفيلأت ماع ناكو امج بغارلا :فيلآت ,برقي وهو, فورحلا

 نجا ىبال ةغللا بيرغ] م11 ناشلا اذه ىف ةفّلوملا بتكلا نسحا وهو ناوقلا تادرغم اضِأ

 [ةاحنلا تاقيط ىف ةلمهملا نيسلا فرح ىف ىطويسلا هركذ ه1 ةنس ىقوتملا ديعس ىلاديملا

 هيلعو [م] ةنس قوتملا ىنطقرادلا [رمع نب ىلع نسحلا نأا] ظفاحلل ةغللا بيرغ م1:

 لكلك ملا بيرغ ه1 [ه..] خنس وتدملا ىسدقملا رداط نب كيمحم ىلارسيمقلا نبدل فاوطا

 ةنس قوثملا ىاييشلا رارم ىب فقحساأ ورمع ىاال فندصملا بيزغ ما ىناتسهقلا ىف روكذم

 طوصعو ةموطتغر حتهت متستق سلال 1ص ةعهلمأتق 5ءهمه2805 3عا3511865 011311 ن5 0 0 60

 يرد م ءطعملت ممددعصأ. 1مغعع ءد ةعتمامه لمعتسلأ1 اتطعم هء1عطععتسستق عقار ذص نتتف 01220-

 ىعملم جدسعأغم» ندتما0ءععتسس ةمصمق ءمصفاتسمتاو ءانتتتلاتع 1م5ع ءأ م2عءءعمام» ل اان 15 آن“ 50

 دعوتسوأام همومهم(. 126 ةوتماتم ةعمدسد انك معمععأمماتكسعتسسس قا ذلاطسل0و وسما 1848/1126

 ءلتقتغو هأ اتطوع لكي ظ1هيرورفسأت ءيملعتم معص اهدعامأل. - 1طاقعع زل1ع. - 1*هرعممذع طنع

 كلر ءزلعاج قكطقتن ظوق» 71101 مديد»ءل 8 عرب لعفسح هك ءزءوامسمم غر حت ج0 دتكاتست 1هعئلعتت علل عصلسم
 م( رم عسمتمسس ج0 نك هصلمسم ]ذطصتص 20 جلمطقطءا هعلتمعس دامه مص ممقتتأاو 116 ؟20انهنو

 وسمع ج انغعمد 2/7“ زم ماطتساو هه ماتذعتل] عار 01136 1186م م60 متتطعلدص0ح عققعسأو تلت

 هد هتطزاألععععو نسحع ؟هعءدلن 127 ميمرسم كه لكعوب»ع ذمكاصستعأمع ءقدعملو ءأ هلع تعط ءعاعلقق

 ]زئومه لعتمععم». ؟'هلسسصتمع منمرع ه0 هاته 18 (عما1 ةعععلتك ءعغ دمع ةصطتتتل 596 (ةهعت
 923. 0ع[. 1199) ميسره دتكتك هيا. 12 ءةدتوسع ةنموبلهعته (هدندست مهاد لطب - وعش

 ةعمدجمتتسل (مدعامكتكو ءلمقوتع ]لذطوع مدعو ءءعاعجم5 0ع ءملعتس  ةعوسسعمام  ةعطاطأ05

 مرهعقامسأاته دام عن 8619. [ 6 طقعأط ع1-1ه عطقأر ؟هعءعقه اذصودمع ةصاتقأاهلهعو تتتعام»ع
 111: لرد ء0 ظك0ه10 1162046, حصصم 539 (ذمع. 4. دل. 1144 ) مصمعاتم. امير ةسط 1( عده

 موو زم (]همعزطاسم 6عدسستس هت عمم ![1طسس همدصتص ءيتمهأغ]. ح 8620. 6طدعتط ةلد1هعطقأو
 وعمعع5 ائصعدمع ذمسكتاهامعر ةسعاممع 1آ1ةظاع [ 4طن ا]يمكهت» ل6 ظعت» (0»جهم“ ] 10" هع0171و
 دصصم 385 [(ذهمع. 5. 1"ءطع. 995 )] مددمدنم. 440 ءهده 7101 6جو:»0 طعن 1 ليق» 10600 5قو
 منلعم هارب - ءممنوم”لد# لتعطتك كغ دمصم [507 (ذصع. 15. كصم. 1113)] دصمتانتتقو 085
 ردم عامه ع5 ه05معصوأ ا. . سح 6 طورعتأط ءل-سصعءأمقةتلو ؟0؟عق ناتو عقاتممالل1 5811015

_- 1) 

 10 1]رحسلماس»ع ]ذطعع ذص 0010/11 هرعععبي -ح 8692. 6طحعتط ء] - محهددوصهعآو 108
 يرصرنهةزاتمصتك مدعم »عذر هسعامتنع ك1 لش( 1 |/رمع عري لل هارعةااطغ, ةسسم 6



 بز

10 

0300 

 ةيلح هاهعو 114 ةنس قوتملا ىضرلا ىباب فورعملا ىوغللا ىمخللا ىلع نب دمد# هرضنخا 4

 ىوتملا ماللس ند مساق لكهبيمع قالو “هن خنس قوثملا ناوضر ند للايكام ىهيحي وداو بيدالا

 قوتملا ىردصبلا ةزمحح ىب ىلعو ةنس قوتألا ىلاهفصالا هللا يع ىب دمدحا ميعن وبا كدر انزخخ نس

 فسوي حرتشو 84. اًبيرقت ةنس قوتملا ىسبرملا دمحم نب حا سايعلا وبأ ةحرشو 5*٠ ةنس

 ثيرسألو ناوقلا بيبرغ ىنعي نيبدرغلا مز“ اه خئس ىفوتو هناببأ قاريسلا نبأ نمد نبأ

 ءىتن لك هل نم ناحيس هلوأ 5. خنس قوقملا ىورهلا دمكم نب كمكحم ىب دمحا ديبع ىنال

 * ثيدأملو نارقلا ىيرغ ةفرعمل اهيلا 'تاتكي امنا ةبيرغلا ةغللا ناف لاق تلا دحاو هلا هناب ىهاش

 لمح: نمل هتلمعف كلذ لمع اًدحا دجا ملغ ةريصق رامعالاو ةرئاو ةمج اهيف ةفلوملا بتكلاو

 نبأ مالك 35 ةركذ رم] خلا خوجكملا فوركلا فقشسن ىلع عوضوم وو تيدحكأا فرعو ناوقلا

 ةدايز ديلعو هأأ خنس ىقوتوملا ىوحكنلا كيكم نب ىلع [ريزولا] مراكملا وبا هرصتخا [ ريتالا

 (زمع, 6. لدص. 821) طم»نمو ءهتزاتع !ذطصسص ل1101:0787:60 طعن: ىلآ: ةطرم/أيت»# آطدعدتءمآ10 تقر

 منلعم طز - ءا”ءل)بغ لتعأامعم ءغ ةسصم 616 (دذمع. 19. لآدم. 1219) دم*تتتقو اذه 11008

 11811 ءا-ه048 ةمهىترسامسس ىفىماعهتتا. 10د ةءععتغأ كقدع 7”هابيررو 710]ءموت»ءل عرج 170/001

 دمدم 657 (ذمع. 29. ]2 عع. 12538) مم>طتتتك. 4ك( 05620 .(ممعانر» اء: 53ّءآ/من»ج , دممم 4

 (زمع. 23. لامك. 838) مدمعأسق ر !ئطصص ءزدتكلعسد طلت هلتلتغ, يسعدد قار 2لوءقنر» لاتسعأ

 187: 45007127 1/ه] 42. ةصطم ...٠ . 01>1تتتقو عأ 4/2 8ء» طل عجعم 80572, هصصم 5

 مع. 24. لآدت. 985) مممعطتانق رو عكاتأهتتان7[. 411: 7هط آند ل ترن عا لودي 1101 هتستسعلا ل1 7748 2و

 قععم دمصتست 460 (ذسع. 11. ا[01. 1067 ) 2201:ةتاتك و 13 ءاتتال 001111113311113 012205انأ1 أ

 1و“ 8ع: 1ظهقع» 181:- ءنوتاقأ وأ ةممسم 385 (ذهع. 5. 1"ءد». 995) دصمعامتقو 17ءككانق

 دعرا1 نتا - 8623. [81- 6 ط دعاأط عاصر ؟هععق امتقأأاهغهع (نهددصت عغ 02010 طتنللاو 2110101

 رانا 08620 مربعا عت 1710]رمتنت»ء0 آعر» 010ه]نمتجت»ءا طع" ءبمخر ةمصم 401 (ذهع. 15. كنوع

 1010) مممرعطتم. (عوسقك ءوأ 12: عدمعلتعدطتق ةذغ ةللعو نسعد هرحسعق معمق نستعاتتت آل نصت

 ءووع (ةواممات» ءةاع.ر ءعان 8لوععودمعتج عقار اصوستغو ءعماع 01 ءتممتق ةصدقتاهأمع تىياتعمام 4

 ءموعممذءعملقم ممعققر نتمع ص (نهعدصم ءغ [مج01(همتطتتق 1[عوتصاطتمب ؟0هعع5د. الاكسل ءعىقاقمأ لع

 ءى اتطرت بحتموتر لاه ةداعتت ططععتق ءقغن معوسع ملط زهكتعمتر نات 750م مده معد (هعمصت

 ع( ملت مص ءممز نمد ععرتغز 10 نتم0 ذه عةمدتتت» 122011773 1ععأر نأ (0023 5111131 8

 (عئعمعم( ءأ 7ه0160معم معممدعتصأ. تطعم معمق ه0 هملتمع» ]ذ(عمصتس جلمطقطءعأت 0عدععمامع

 يأ ءام. [ 1106 ةدمعم ؟ععطو كق»- ء7عا]طخ ]. 1 ظمتغمدصسعس اتطعت ؟؟ تاع قطاع لأ

 ]مرو 1101/6772 ء0) 6 هنمتوهاتنعمكر ةصصم 5601 (ذمع. 7. المات. 1165 ) ممزاتتتكر ؟مم1ععأأر ءأ
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 ىف ئوولا عروش كام 4“ خس قوتملا ركسعح نبا فورعملا ىقلاملا ىلاسغلا ىلع نب كيكمل

 همأ خذس ىئوتملا ىنيدملا ىناهفصالا رمع نب دكمكم طظناحلا 0 ىورهلا ببرغ ىلع ةدايولا

 لزغ م1 2 ديناسالا ىف اسرابلا هركذ نيبيرغلا باتك تاوفه ىف رخآ باتك دلو هل ةلمكتو ةظمنت

 تايلزغ مك*و كن خلس قوتملا ىدادغيلا بكاتا نب ىلع (ياسلا نبال نيدلكم 5 .فرطلا

 5 ءاطغلا مك ىساوهسلا كيمكم ىب دمحا ىيدلا سمش خيشلا اهحرش ثلاقلا كارم ناطلسلا

 فورعملا دمت نب ىفطصم ىلوملا اهعمج ماوعلا تاطلغ ما" ةعنصلا ىف ةلاسر ءاطعلا لذبل

 تازمغ 011 عوضوملا ثيدحأمل ىف رصتخ رزامللا ىلع زامغلا ما» 116 ةنس ىئئوتملا هداز ورسكب

 نبذل زفكلا ىلع زمغلا ملل“. جقنتلا 3 فويس جيولتلا عي ماعلا رصق تحايمس لوأ 3 جاملا

 نيعلا ىلا نيعلا زهغ ] مكر“ دا ةنس قوتملا ىفنل ىدرمؤلا ىمحولا كيع نب ليد غداصلا

 10 ءانغ 0 ىمعلا ىف هتموظنم ىلع حرش وه 10 ةنس قوقل ىلينأل ىبا دكا نب دوح# خحيشلل

 1101 هت:17:60 عت: لل: 6 ار مددت 114718 عجغر ؟دلعو 1ظآد» ملعامت» لتعطتك ءغ دصصم 636 (ةصع.

 14. فسع. 1238) ممعاسقو 3001ه عمأه ذص ةنتس ال070 6 -ءدم# لأ هة/4061 هله 61م"

 71/- [1ء»ءمن ةمكععتماأج ءلتلتكو ءأ قطاع 1101ه 1 ءرن: 0:هن» ظلمت ل11ءل418, ةمطحم

 5هأ1 (زمع. 4. كمت. 1185 ) متمزتتتقو ةاتصرن] عت عداتت1ل1 عا همم 01ع123  كمصقاتت712126312. 10 عدد

 حلتطم ]ذطسسس ءمرسممستتك 0ع ءعسممتطسع آاتطعأ 6706748 ءقرنر ويتتعلتل وسن ذص 77/- ل240

 |حنلوأغ. - 8694. ©طقعوأ] ء] -عدعأ1ر ةعسسم هعسلل حيسدكمدلتن85.  ةطل6 ؟هآنستسمفو 311105

 41/2: ظءر» لنزع ظمعال م02, ؟دلعو 1287:- ءقممقغ لعام ع دصصم 674 (دمع. 27. لادص. 1275)

 5و ررمزرضتم. - 8625. © دمد]1 1 عفخأرو ىعسصتمم هسفاأمتم ةدالاحسأ 11:0 1137., ذم يسمع هطعتاعط

 كر عرزرزو - ع0 - 0111 1760 1 دن 1101 مد»:» عل رك ةةملعق ءمسستص ماقتل تتكات علتللا. ح 8626. 151-

 © طنغم ]1 طج071 ءعآ1- دغؤرو هرعيتس ءصاتتت 20 مداتصعتتت !حععاأع» ة1ءععملق. "1دعاوضتق 0ع

 حاوطوستمم. ح 8627. 0طح] ةغمغ ءاد وح ةسسسر ءلتمع5 م1عطعز هدحننس. (011هعنغ مذ 1

 1115104 8 عن 7101من ءلر ؟دلعو ]162 مو"ءمانل6لوء]ب لتعطتك عا جمصم 998 (ةصع. 31. 0 ان

 13589) ردم تانك. - 8628. 0-11 طحستسم ه1 ء1آ1- 1 حسسسس هدر 0ءادأام» 1186015

 (©هدسم عدلتسس ع عدلت (مصتطاتق ةدبرممز 0 عتق. -ح 8629. © طحسفمة+غ عال سد عاتطر هتعاقع

 مدعم مسلعطعتا ع معكستم نتهعمأ0ممدتطانقر وسحع لع معداع ككلمصع م20م10(051همتق تنمأك ععةدلتق اذه

 همعرع 1 عامأ] 1ءعيمصاتت 110ع ةسمعد ذص همعنع 1 ء»دعنأ]ب ه]- همنا. - 8630. اكا- 6طةست

 جلو ءاآ-اعممعرو ةنعمأت 8عدختم اطغععدتسسأ ءكمص ل عقاتسمم ةتتعامتنع 110/7: ه0(117:6 ل7 تن رم آن0ا-ع7-"

 2من م"”ه0لغ [آآدمعاتكحم ؟تنلعم ةظطبن- ءلومنوع# لتعامو ع( مسصصم 776 (ذمع. 12. لمص. 1374)

 ررمرتمبو,. - 86031. [ 6طحصسصت عآ]-دتص 115 ع]-حتصر متعاقألم هعاتلأل ةظ11613و 8110©

 10 هاعزاعا» 2161 م»تنءل عر: ىلآسعل ةظا»ه- ءالمطم7 غو هصصم 971 (ذصع. 21. ةسع. 1503 )

 رسمرت6تم.  (نمرورس عصام_انق عما ّزص ءزانك قتتسعم» 0ع ]1هعمععوجمطتق]. - 8632. ©6طقمم
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 نب نيسح روصنم. نأ ميكحكلل ىّلجم بطلا ىف ءانغ ها“  ىودزبلل عورفلا ىف ءاهقفلا

 ةتلاتلا .ةرماظلا للعلا ى ةيناثلا ةداحلا ضارمالا ىف ىلوالا تالاقم ثالث ىلع بتر ىرمقلا حون

 تابمكلا ىف

 جذغلا ملع مك”

 رودص ةيفيك نع ثحاب ملع وع لاقو :ىقيسوملا ملع عورف نم تاعوضوملا بحاص هذع] 0

 نونقا اذاو لامكلاو فرظلاب تافصتملاو لال تاقداقلا ناوسنلاو ىراذعلا نع ردصت ىتلا لاعفالا

 نود نوكي ايضرع وأ اًفلكتم منغلا ناك ناو ةياغلا ىف الماك ناك ىيبطلا ينغلاب ىققاذلا نسل

 جذغلا !اذهو عافتنالا لك نابرقلا ىع نوزجاعلا هب عفتنيو عاقولا ةوقل اكركم ناك كلذ ناكو

 [لالدلا فطلو مينغلا ىسحب لاجرلا نيب تاروهشم برعلا ءاسنو لالكلا

 ءا1- 106 ءودطقغرم هكقلتغوم لدعم ءمسقس] غمدضتسم 0ع مدعاتطسم لدعم ةععتصسلةدتتقر ةتعام»ع 2606ه.

 8633. 6طحصف 11 ع1 - اططر (طغععدتتستق. ؟ه]سحعم 0ع معلن تسهر هط قلقتن ل1 ه5“ 1108 عمنا

 17 كرو لال, (نمد»و»# ا8[علتعم ءلتكسص عغ ص اععد 15د ةئاهعتمصعم لتس ممدتكتتم و لانق5113

 06 مممعطتق ةعماتمو ةععمصلو 0ع ةمظعست(دغنطانق ءدع(عمتمعتطتق رو ءئاتج 0ع ؟عطصاطاتق هعنا. ع

 86034. 11م ءا- عطحدمسد]. قةعد ععداتعسلدانمدتق دتقت ؟عقع.

 |[ كدعام» اتطرت 2147:0744  ءدحص ذص مدعاتطاتق دعاتق ميسكتعمع ةععتصلوعتت5 مستصتعممأ 5

 لمءطتمحتسوسع ءوقع لتعتغو ندمع ذم "جك مصعست ةسوتتتكد أو نتنح ععقاتق ءمرطممهع201 ةذصأر 0

 ىلعوتمسعم ءغ ؟عمتموع ععمعلع ءمهقمأ عا ا ءاعودماأتم مسا عطس ةسلنس ءوسع مععتعءاو لتماتصسعاع

 1معععع ةم]عدست“  (تمصملم مسلعطعتاطتلم ععجد كبس ععقاتطتس همهطتسدلتطسق ءمصزهمعأمك عقار

 1هدعع طن معع1عءعقتسدتساأ دتصغز ىلص ةسغعس ءمدقتلتم 1[ةطمعءعوسع ءمصوموتات هسغ دنع ذللطسل

 ععمتتق مم جعوستمدعدمسأعز دجغامسعم هدصتق "ع5 ع ععمعرع طمصعمأت طمصعوام قا“  ©هسملقأ طخ

 ععدامك ممعلتم ذه همرصتسعتعأم ددتتغتمو ءمصقسمعانلنصع ءغ هدعد]داتممع دمموععصأو ءغ زاه

 ويينلعسر هع هذ ه0 مماعمتمس ءمهعمطتطتك ءهععلاعمغر دنغ نأ همتستق ةصلتلأ 818[, 0

 ع همزعع ممدقتصغو ءمسسقملستل ةسستستتسست ذصلع ءقياقسغر طخ ععقطتق 1ةعع ءمصععموأ ةدصأو

 ءغتم ةعدتمستق طسوسق ععمعتك ستاك 1دتلحمطتمر دسم ءاتحتص ذص ءمصمعتطتكم اذئءتغم ذللطهع «م

 مهعام ءمصلسعممساتست. 1" متمحع جتهطعق جساعد لماع ؟زرعم5 ععماستس ؟:عمتقأه( ع عا ]دهعستهع 0

 ء]ءعدماته هعاءطعععتسمسدع ةنهأم
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 قرغلا] ىحملا ىلاملا حاولا دبع نب زيزعلا دبع حيشلل وحنلا ىف بارعالا ةينغ ما*م

 هلوا 11 خنس هرغص ىف اهمظن [11* خنس قوئثملا ةنيدملا لدزن

 الضف كق ىذلا هلل نمحكلا

 الضفت مهصخ اًموق ملعلاب

 5 فشك هامسو [بيرقب [.". خنس دعب ىف ىقوتملا] ىلكلا النملا نب دمحا نب ميعاربا اهحرش

 راثشا هذا هيف ركذ خلا ةيادهلا حابصمب انتقفو نا مهللا كدمحن هلوا بارعالا ةينغ نع باقنلا

 خيشلل فطنملاو فيرصتلاو بارعالا ةمدقم ىلع ورش ةثلث عضوف هيف هل نناو هحرش ىلا هدلاو

 فسوي نيدلا حالص خيشلل ةيبحرلا ضدارفب ةفورعم ةزوجرا كثحابلا ةينغ ما" 2 روكذملا

 خيشلا ىبأ كيحم جدفلا وبأ هحرش ىؤمكلا ىفاشلا ىمحرلا دكيع ىب فيطللا دبع نبأ

 10 دمحلا هلوا ريبك حرش وهو ىردنكسالا وعلا نامتع نب ملاص نب ىلع نب دمحم ىنيحلا ردب

 دمحم هللا كيع وبأ هحرشو ممل“ ةنس رخاوا ىف هقلع خلا كيهصلا درفلا دحالا كحاولا هلل

 80335. ©طسصوعغ ء]- 1عمطو ائطعع ذص لمءعاعتسم لع عدت مدن ةتئانتلل هاك 61 عه

 ندحسعم ععدسساتعسست , 0100 ةطقغتلعط 40-ء7- همس 8ءرن قلآ0-ءا-:مم]10 ل11ءلعربم اللحلتلكتم

 [ 116جم 8[علتممهع ةموتلتسستقو ةسصم 964 (ذمع. 4. اللمع. 15560) دطماستع ], 200] ءةءودق

 ةهمصم 939 (ةمع. 3. ثحسع. 1532) مرت م0515 أ 118 015115 ءقأن

 آيدتتم 2[1عومو نست ؟هءعىغعغ مةعاتتلاا

 8عقعماتم ممرتاتلسسم و لتتعلال م2ةعاع» هءعاعرم5 طعم عت ععمأاتمه لتما مسحت

 5 16 ]رات» 8 عرب كآرسعل 8ءرن- ءاتمعتااع لعاعطفر [وىدل قمعاتعك مدهحتلع ممهغ حصصتتست 1030 (ذصع.

 16. للود. 1620) رصمعأستق ءقكلرو ءمرصتصس ءصاقستتتت تمد مهكانتأ 12051 ءآ-1:ةءمل» هنن ( اقل أ

 ع/- 7ممنق ذمهستماطتسس , نت دكه ةمعامتغ: آدساحستق '!'عر ه طكلعدقر نيسمصلمونتلعست همذ 5ةعاقع

 دامع ]نعععمو جلزاكحممأت ءاع. للدععمع ةسعام»و هع ه0 طسصع هقردتس عماقتتس ةعصتط ءملتس د
 رداع عودع هعلامكس. للهم لمأم زكح مدعستغر نأ نعد معه ععععأ مسن عمسأمتت105 ه4 ةصكتنم-

 لمعان ممعت هوصامحتم ؟1ودلممتمو فمز تعدت مصتق ءأ 1هعتعدع حط هدعام»ع زا1و !دتتلمكم ةعطتمأوست.

 8630. © طسمجععأ ءادط ةطتخغطو انئطعع دهيامتمدتم هلق قعمسم. (ندسصعم اننسلم 17-107 ء»مقل/غ

 11/1- 1!م1ءارغور عا مماطتتم أ دمعاجم 18 ءزعس ه ةاطعتلعط ذه74/-عل-047: 7و“ قعر ملط0-ءا-16117
 م6: قلطل0- ع7 - "م]رربمنا [11ميدمم: كاطقلكتكح ءهصومستاطتتل. قات آر ملن]ب 1101م عل اطلتتق

 40 هطعتاعطخ رمل»- عل لف 7101 متو7» 0 18 هز» مل]لخ 8عء» ذاق 8عرن 0طن لا 1و1 عزاللع“#
 يسم ءماحتتسا دصمهعمسم مصكعكو نسأل لح دمعتك: آدحك 10م دمتم نصتعمر ةصعمسسمةعدطتلتو
 جعاعرسم كام. ه5 نترمتأ بنص هل ظمعتس ةهمصأ 883 (ذهمع. 4. قم. 1478). ومنافع لب



 جا

 ىلإ

3207 

 ىونذ ةينغ. ها“. .ةييهلاراوذا دامس م1 ةنس قوتملا ىيفناشلا ىمالسلا دمحم نب .ميعاربا ىبا

 ىف قواتفلا ةينغ دا“ :تيدحلا ىف بغارلا ةينغ مام ارم ماكحلا رزد ةيغب ىق ماكحالا

 هدأز رداوخو سطفا ىئواشذ نم هءلخإ [ 0: ] نس قوذملا ىئونوقلا دما ند دوم كلكم

 ىقاتسكحسلا دكا ىيعس قأ نب فسويل ءايقفلا ةينغ م1. 2 تادلجت سمخ ىف جرزالا ةحرش

 ةريهظ نب ىلع ب ركب ىأ, ىيدلا رخفلت ريجالا .مح مكح .ق ربقفلا ةينغ م16 ةنسا قوتملا

 يلا نيملاعلا بر هلل كمال هلوا رصتخم لوصالا ىف ةينغ م4157 .ممك ظنس قوتملا . ىفاشلا ىكملا

 ديعس دمحم غال..ءاظلاو, داضلا ف ةينغ. مل ىتأي .ىوونلا ٍباهنملا مرش ىف اةينغ ما“

 جيرس نبال ةيعفاشلا عورف ىف ةينغ دا5 ]011[  ةنس قوتملا ىوكنلا ناهدلا نبا كرايم ىبا

 هأ» ةنس ىف اهمنا سلخ ىف لافقلا .هتذمالث .نم دحاو اهحرش .4 نس ونال. ىفاشلا ومع نب هلجا

 كق4ااعلاما 21هاءعتهت»عل طعنا آان” نلف عرب 21هلرعتست»عل ذءازسم ذطقظتتحر دسمم 879 (ذهمع

 18. 8151. 1474) دصمرجتانق و ءمدصتس عصمامتتتنتت ل1016 قاما“ هق - العنم# ةذصسكعءتت]ان113.0

 86037. ©طسصورءعغ 02ءزك1 ء1ل-ةطلاع ةدسر اتطعع ةسلقظ ءاعمق نسلتعسسمس لع هرععع #720ء» ء/-

 1م[ معاطعمعمتعع 0ععالعج دعم.  ؟10ع ةيهروب حا 8638. ©طسصوع فوغ عا -ةعطتطو اذطعع

 هبنمتزعمات ةسلط عمم لع نع عدلتكنممهحعتم. ع 8639, ©طسمععغ ء1- #ععةقرتو !ئطعع ععورمسع

 ةمضصس لدسلتءمرددص ةسلطعتعمو. . ؟1؟هلصسصعم , ونتم4 21هأررستنأ 8 ءدع كاتسعل 001(  عم, دسم

 [770 (ذهع. 16. ةكسع. 1368)] م02نتتقو ع معدةموصقأ5 لدتتلنعأ5 قكركمعأ ءعغ طصقتست 7177: ع7+-

 ه60ء/ ءما]1ءوتك.  (نهردتس عمادعتسل ونستسواتع ؟01تسصتستتلتا» كت"42 ذص ءاتللل 012205111[.

 8640. 6طسصوعغ ء1-1ه ءدطقرم انطعع ةدكظغعت عمك لايعتكءعمصقانل (هدحتدس و ةنعام» ع 7مم 1] عد

 كا: ذه0 كلات»ءل هعءزعوا منو همصم ... دممعاتم. ح 8641. ©طسصوععأ ع1-؟ةهعاعأمو

 انطعع ريدسمعععس ةدصوسللسص ؟عللعمو لع ةاوطتغم معععوععمداتمدتع ة[ءاءاععممع دمععءءعمقتتو

 دسعام» ع 11 لب - ءل- 071 لنا طول عبي لكل عري 1عهطف« لل ءاطم ةةطقظطتتمر ةدسصم 589

 (ذمع. 30. لحس. 1484) مدمعابم. ع 8642. © طسصتت عغ 11 عا1-هعرثا, ]!ذطعع هدكلت تعمق 0ع

 مصمعتمتتس.  (نهردمعملت سس وتتم ة1(ج ةصعامتغ: ةطدسك 1)ءمو دصصصلم»خانت>> لودضتمم عامي

 8عم4ت. 81- 6طسصوع ءغو ]تطعم هيكل كعصق.  (نهرصتصعمادجاتكق ذص هراتق 1117 د ال ءهمعم#

 يبدد ممدتكطتس. آ710ع زماردي. - 8644. [1-( طسصو عا 11 عا- لط قل مع ءا] - اعذب امقاتكنأتو

 ةسأاط ءكعصد 0ع !انغتم 712140 هغ 1و ةهسعام»ع قلاع 11ه]ءميدن»عا كهقاأ ظعتي !11هطا»ءأب طارد

 ءانعارآرفبو (مددصسصهأت عمر جصصم [569 (ذمع. 12. ةسعب 1173)] مدمسضاكنم. - 86045. ظ1-

 6 طسمو ءغ لأ عمم 181- 8طن أور ععر 1مكاتطغنم ةدلظعتعمو لع مدمعاتطمم لدم هةطمقظنانعأ

 دععدملدستمو ةسعاممع لات»علف ظوري 0من كطملظتامر ؟دلعم لقر»» ىم»ءعتزر لنعغم ءغدمصصم 06

 (زمع. 14. لصص. 918) ممععتم. (هرصس عما همتانتلل 120 ؟ه]سستمع ءمرصرمعط عمقاتتلل و

 دتسنق ءدع ءةّزسق 015ءكمدلتقو همصم 517 (ذمع. 1. لآدم(. 1123) دصمةءاتسق, ةهطقمأاوت(. آنطعمق
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 قوتالا ىناليكلا رداقلا دبع خيشلل ... ىف ةينغ ملل هز" ] ةنس قوت نيمركلا ماما فيملث

 لاسم ىق ةينغ م18. ٠ ىقييبلا ميهارزا نب سلمك سيعس ننال ظغللا ىف :ةينغ داب ..[هل] ةتس

 ضعبل خلا مالسالا هج ملعلا لعج ىذلا دل دمحلا . اهلوا :ةينملا ىم 'كيزا' ىو ' ةولصلا

 ةينغ ماد.  ةاصقلا ةينغ م11 نيمدقتملا .تافتصم نم هعوقو رثك ام لطقنلا نيرخاتملا

 مز امس قوتملا ىبعصحكلا ىسوم ىب ضايع ىضاقال لناس رودص 3 بلاطلا ةبيغبو بناكلا

 فورعما ميعاوربأ ند ليج روجكلا حيل بييطلا خيبغ كنع ليعتسي اهيث ” يببزللا خبنغ  ماادأ

 ىلاتثلا . ةكحضلا ظفخ ىف !لوالا ناكرأ ةعبرأ ىلع ةييترتو 71 ةذس قوتملا ىرصملا ىنافكالا .نباب

 ىلا هلل .سدمحكلا هلوا ةربغخم ضاوخ ىف عبارلا ةعفان اياصو ىف تلاثلا «٠ ضرملا ريبدت قف

 ىادنف يب ذل اه 3ع ليثشد ديط) هلاسر ىفو خلا ميوقت نسحا ىف ناسنالا فلخ

 ءزسهلعس» ةطتلت ءلتلعصسغأ لكانت ]عموعقر» 1716075“ ورد (0:»ه» 1607112, ةدصسصم 447 (ذصع.

 2. كمر. 1055) دتما"اطتتتقو ءعأ ل11: 7ءائض» 50717: 1 ءرا 1ال(عق» ل ثا": 1 ظهننسخ ءآ-

 مم« ءلر» لتكءكماتلسكر وتل ةسصم [ 512 (ذصع. 24. كرت“. 1118)] هطلنتلب -ح 8646. 151-

 6طسموععأ 11 ...ر ةمقاتطتأم ةتلطعزعمس 0ع ...ر ةسعام»ع ةطعتلعط لك27-00- عملت" 1770و

 دصصم [561 (ذصع. 7. المك. 1165)] سمعتم. ح 8647. 11- 6طسصوعأأ 11 ء1-1هعطقتغو

 امكاتكسكلم ةداط عاعسم لع انصوتحر هتتعامانع كالت 5ع 110],عتهترن عل 2 هنن طا امارف اق ءةارمع]بو, بح

 8048. 6 طسصوعأ 1ذ »عقلا عل-عدلفغو اصقاتطتاتم ةسكلعاعمف 0ع نتهعقأ 1 هصتطاتق ماععقع

 انمصتق ثم/4/.  !"هلطسحعم هربع»ع 1ل7- /11ت7نرعا هطغععاسقو نسما دكه ةصعامتغ: آنهتتك 10)ءمر

 ونسنأ ةعلعماتحسس رمنمطو كتم معصم 1كلدتصتل قمع ؟هآ]متغ ءاع.ر  ةتتعام7ع 000323 7 عععه1107و

 ننأ ©« ةعرتلمأتق دلتعأم113 م122أعلعصاتاتلا» ه3 ةع]وعلغو نتنقهع ةهعررأ1 5511286 10511 57111111[. ب

 8عميو. © طسصوعأ عا1- ءملطقغو ةمقاتطتللم ةدلطعاعمس لمللنعءانتت. - 8650. 6 طسصتت ءأ

 ء؟1-اعةفاأ1ط مع ظسعطععأ عا - عقالتطر ةمقاتكتام هتك عاعمم ةعطمفع عغ 0لعمأل ععاسس ةانن0105ذ

 لع ةمتكتتك ءمتكأام]دضسسو هدتنعامتاع (نةلطت 260 ظءد» ]1:56 7”ه1معلةو. ةسصمم 544 (ةصع

 11. ا[دن. 1149) رصمرانم. - 86051. ©0طسصوععغع عا1-1ءطاطو دمقاتطألم هديك لعمق حتعت

 ملحن 0ع ذتقور نسمع جطووسأع معلتعم جلطتطعملح ةدصخرو هستعامانع ل71 ]هتن“ 1110161140

 161: 1" لرا» للة ون ؟دلعم 1ا-ء7م]ربنمغ لتعام ها حصصم 749 (ذمع. 1. ةرتتنم 1348) 00

 ]رزةممعتأاسم اذطعع عا تس نسحانم انآ ص عطأقو نلتمتنان111 1110112 0ع ءمصكعم د صلف ةدصتاقأع

 حعزغأو ةععمملما» 06 ميمعطو (عدعاوسلم رو نات 06 ءمصقتلتتق ةدلطتتمعطانقو نتتهتأاتتت 0ع

10 

 عنا

 10 مععم] 1 دمعتاطاتق ؟عطتاتاطسق دضعلتعحتسص ءصامتنتال ةتقدت 10طقأتق و, ءأ زصعترتأا 15: آهتسق آ12عمو ونتنت

 طمتصتصعتس هماتسع قىصقطتاستس يضعمجتغ ءاع. "لعد عافطبك ءاععجسق ءقأ عم ءمهلئلتمعمدر نديتطاتق



5 
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 هخويش ءاهملا ىف هم ةنس قوتنا ئدصحلا ىسوم ىب ضايع ىضاقلل' ةينغ مثول“ . بطلا" ملع

 قى رهاملا ل وقعا خينمو ناببلا ملع ىف رعاشلاو لسرملا ةينغ ماد“ 2 نيمظعتملا خينغ مما“

 مظن ىف هركذ 101 ةنس قون ىفراغلا دوعسم نب ليعمسأ نب رمع نيدلا نيش نامكلا مظن

 ىر وباسينلا هللا كبح نب كلملا كيع مامالل فالخلا ىف نيدشرتسملا ةينغ مادم نامجحلا

 نموملا كيعل ىتفملا ةينغ مادا 2 5 ةنس ىفوتملا نيمرحلا ماماب فورعملا ىفاشلا ىيوجلا

 مسق لك امسقا رشع' ىنثا ىلع ةينغلا ةيغب هلو ىواتغلا :رثكال ىواحلا ىو ىقاكلا ناضمر نبأ

 نم“ هنطا ةداز 'ئوج ىفملا لاق نينس لوطفلا ندع رثو ”نوعبرا هبتك ددعو ابنتك لمثتشم

 ىف ةعقاولا ةوهيملا ءامشسالا ضماوغ مكه خينقلا بحاصل ةينملا ةينغ مادع تاقون ةدلب

 ىبظطرقلا لاوكشب ىنباب فورعملا كلملا كيع نب فلخ مساقلا ىال ةذنسملا ثيداحالا نوتم

 قور -نمو ةقثلا "تيدحلا ىف: هركذ ءاج نم هيف ركذ [0] ةنس  قوتملا ىرادتالا

 ام لمعامتمج دمعل1 قمحع دداصتاتع هقرتعرع ممووزه. - 8652. 11- 6طسصو عاب ة1مكاتأسأ0

 ةساط عت ودمه ءةلتكح هد لسلنعع ل4 0] ظعرت قلعدمع 7”هطلدعاتر ةصصم 544 (ذمع. 11. للمهن. 1149)

 رت معمم رو نمأ طلع م2جعععر 6 مرانملل همدصلل2 7عععودعأاب ع 8653. 6طصسمو ءغ عآ]- »0468142 -

 (علستمسر دععمودصأتع كد ءعطا عمالستا> ةتطأغ ماهععمو. -ح 8654. ©6طسموعءعغ ءاددصسععأ]

 وىهع عادوط ةلعر 1زمهاتطتأم ةدلطعتعس5 ءدتقأم]هه هةعرتطعماأتق ءغ ممعاوع لع لهعاكتمه ء>ممدتم

 ممأك ءعغ هرامغلم 1ماعععع5دمرتع 1طمععصأموأ ع دق عد31013(71 م0 عانعدماتتظ مز2 م051160هعو

 منعامرع 18 عن]40- هلل - ل: 076“ ع2 1517047 13 ءد» 111 ءد'نأن ل 1" 2عآلغر هصصمم 689 (ًةهع

 14. لحم. 1290) رمدمدنطتم. طدلدغع !ذطعصتص ذم هععع الءاعت» ءادزوورج رن. ع 8655. ©(طستصو عأ

 ءال-رسنس (ءععوطن ل مر 1مقاتكتغلم هيكل ءاعم5 ءعمرضتسس و وتتخ طعغصع لتععأ ؟ماطمغ لع اطعم1هعأد

 يماطعمر ععمجر ةهسعام»ع آطصقس 4580 - ءآ- ردع[: 8ع كطلمل]ع]ب لاومطبو»# لمع عون ةطقطتاقو

 ودلعم 17د -ع7] مب ندعو للعم عع دمصم 478 (ذمع. 29. شيدت. 1085) دممعاطتم. ح- 8656. 6 طسصو ءأ

 ءل-رسس] زر امكاتطتأم ةدتط كعمف اآسكألأا , هتعام»ع قلل ء] - جفا 7 عنا 1غ منهلأا1: لك لأ

 [اطع» ماسعسسو هفصاتصعأ معوممصفد زسلتعم. 1لعس ]اذطحسص ظاعقبوا ءآ- عاب برءعا ءلتلتغ

 دم 0مم0ءععزرد مدعاغعد لتكتكمسم , ونسمع هتسعتتالدع ]زطتمق ءمصا1معماو ءغ اتطعلا ونسدلعدعتساح

 صاتس عم ةسصأر ةععالممعو ةعجمعتساه. للعم عملع]ب آك1-1١هكأت : ةسعام» در دتار عع ننطع 2

 ودع ةتكسلم. ع 8657. ©طسصس و ءعأغ عآد دست 7 عار ج0عماتم هرامأت همك عت عمق. 101014

 جحسعام»» ]تطست لنا - وير عل. ع 8658. ©6طمحع ةسخلط ع] - حرس ع] - ردتنطط عت عار

 هطوعتس (هغعع ممسدتستست هععمل (هرصدسو ستقع زم (ءدعطسع عدلت مدمس 20 معموأط عادت 311401

 ملهععملعماتسسس .هععتستتسأر  ةتتعام»ع 411 1عايد»» 16/07هرك 8 عج لآل - ءآ-دسعأت] "060( 

 كدة. تلكم ل267 86ع:1ه:م47 لتعأم ءغ ةهصمم [ 578 (ذمع. 7. لآكدن. 1182) ] متم610-

 1[ عمععممعأا ذطأ عمعر نت لم 2031 60صتطسم ةصعمعصتمأاتك ءمصصس ءرتم مصنع عأ نتنأ أم ع1ه60صع
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 ىذمرثلا ميككلل رومالا روغ م06 ريسافتلا نم فيقدتلا ضماوغ م6061 كلام نع ًاطوملا

 ىلازغلا دمحم ىب تمكحم كماح قنا مامالل رودلا ىف ر وغلا مال للعلا تابتا يف روكذملا

 ةياغ اذع لبق فلا ىقو هحيحصت نع هيف عجري ةيحيرسلا ةليسم ىق هفلا ه. ةنس قوتملا

 ىتابغلا ةاهيشو كاملا ماظن ىيحلا تابيغ ويزول ف باك ىلو 5 خذ قوتملا نم ىلا

 مامالل فدالا عابتا ىف :فلخلا :تايغ م11“ ةيناطاسلا .ماكحالا كلسم ايلاغ هيف كلس

 ليصفت ىف اضايغ مكث هريغ نود ىعفاشلا بهزذمب دخالا .ىلع هيف صرح روكذملا نيمركلا

 رصتخم ةنيهلا ىف ةيئايغلا ملاذ - مى. ةنس قرتملا ىسدقلا ىحسالا نمد“ نب ديد تارهملا

 نس ىامساولا + ماوكإ ن ندناوع نع نوياخاو ىسر !يىحلا تايغل هغلإ ىناتساولا ماوقب ..: ىيدحم' ب نويك ,صخالملاك  نيتلاقمو ةمجقم لع ىسراف

 بدالا ثيغ هلا," .ةيناخراتات , هركذ, ىواتأفلا نم" ةيتامغإب 41/1 , ىورهلا محا ئديس

 ىدلتقمدسس ذص هرعكع ]110:م60116 1ءعءامححس 214//: دعام عت ةععمتتتت هات. ع 8659. 6 طق تك هع
 مز لط ع]1-غع4 ءلعاعر 016 ]معو هطقعتسومع ةطصوست ستة مصتق ةدطاتلت معتق.  (نمرحتس عضامعاسق لص
 (0عوصتسسل. ع 8660. © حسع ءع]- هرصاعو معمكمص01[ه5 ؟عئاتنطتر جتتعامت» ع مطت]م5ذهرأ0

 "1ع هدصتد ذص هرعنع 1118/1 ءا-777 ادسلدغم. - 86061. ظا- طقس 11 ءعا] - لهحتتتو

 مصمم ةدصصتسمق 0ع 1عوداته دس هدلعس نقععسلةتتمر هتتفامتنع آسفسم لاق للنصف ل110: هتتاتتةع4
 1[ عنب 71ه مردردعا (ةمعط#7, هصصم 505 (ذمع. 10. كصلع 1111) دصمعاتق.  (نهردممداتتأ 0ع

 وسوعوانتمسع ىو« ةلييومأر يدهس لص معمطفملحست ععهع ءعمقعأ. 1 لع ءملعس ضع ممتعج ]ذطصتسس

 61466 67- عارم“ مدس مووت ح 8602. 6طتو ةغط عا مدس عسر ةسسحتاتمسس مورس[ 0دخاتتم

 لع 1سصحتسصحطترو ةسعامعع آسف 44 - ءآ -هدعآن[  ظعرن لكلطلمااملا 3ل01معقاقر 55150 1147

 م7ق- 78م« هترنعق لتعم كك دصمم 478 (ذمع. 29. قة 1085) دصمعاتم. 1[ لعطت ]طحن

 لن ءاطسم ذه ؟هحمرضعس آل[ ينض 61 نا]ر- تل - لون لآ نامه -ءاتستنل] ءمدصمح ههتتغو تطأ مآ عضتسوتتع

 همعتم 777- كات 201 - كد لاهضسأزرعا هموم عماتتتتظ ةععانأتك عدا حج 8003. 6(طتنوعقعط

 ء] -1عطو]عو خةستاأ نت .طمدصتساتللا له رتعتممتلاو موس عوتعطلم ,  هسعامرع 1700 -7 

 زم" مووعتت ادسامكم. 1مامأ طلع حل ةععامتس كطمظنتلات دحض دعما ءءاتله هعنعتك ةسرد] ءعاعد ل عتتت ب

 عممو4. 6-81 طنو ةغعط 211 ععرلدزال ءاححس ت1 عةعطي هسحتلتطس 0ع طغضوأ0ت(هاتطسق لتعألل عصلنقو

 همعامر»ع 7101: مترت»ءلأ 1 عدن 17101 مست عا لععل# (60و2, ةدمتنخو 808 (دصع. 29. لدص. 1405 )

 رتمزعاأوو. حج 8005. 1[1- ©( طخ ع ق1 عاغ 1زذ عام طعن هاو اههعاهاتتق 61 ةرا/ن - هلأ - ل12: بنع لع

 حقعمممتستمم  ©نرس مءعملتسص» سعيك زعلت لص زرته عمان مصعتش ءغ لسمف لتكد ءتامعلمصعف لزحتفست 510

 زمعامس هرعتف 7107411 همر ينم 111ه]يرزننال ط3 عنا 111ه]روستسعأ ل عتا (]ةةات» 11 هعقااسم ذه

 طمدمعوم 6 ةرماأب- علال دان كه ءرزررالف ل ارسعا ]11 "عمت ىدصومعدتلم حج 86606. طظ1- 6 طتجعقم

 (طقوع عار نمعامطتق 67 8رمل] م ملع لل عدم "عدرتمممم لاس لتعمح يصكتصعمكق.  (نهدصتس ةتمةكاتت

 ذه هرعنع 1/7 نتبقور عل. ح 8667. 6طعتخغط ءاد هل عطر مانعتم !دنع لتلدقه ةاتتلت هانت
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 ليكم ىب فسويل ةباحصلا لصف ىف ةباحسلا ثيغ م0602 2 ىدفصلا نيدلا حالص حيشلل

 ع هس تااراز : ى داعلا دال رافغتسالا يداك ف راردملا ثببغلا 1 دبا ةخنس ىف وتملا يلبنكتا ىدابعلا

 ىلع عيرملا تيببغلا مك. | 1 خنس ىفوتملا ىقشمىلا ىلع نب دمحم ةخمالعلا فراعلا ]

 فتعملا نبا تاريم ىف ىدغملا ثيغلا مابا  عءاولا ىف فيس سامقرق نبال عيبرلا رز

 تيعلا 30١ ١ 100971ةنس " ئفوتنللا" "“ىكبشلا' ىفاكلا' تبع“ نب ىلع ىنيدلا ىقت 'خيشلل

 ىجاونلا نمسح نب لايدكام نيدلا سمدت خيل رهتعملاو جاحلا ءاعفبي امديخ رههتملا

 ةرببخ مك هركذ فايس عماوجلا عمج جارت ىف . عماهلا ثيغلا ماب“ مم خنس ىنوتملا

 تايناليغ ىو “از ةخضس ىقفوتملا ىعفاششلا ككيبأ نب ليلاخ ىدفصلل بيهلالا ةربعو نيكل

 رازبلاب فورعملا ميحاربأ نب دللا جبع نب كيمحم ركب ىبأ تيردح نم تيداحالا ءاوجأ ئم

 ميفاربا نب كمح نب دمحم بلاط ىبا ةياور هخويش نع ءالما [1“* ةنس ىغفوتملا ] ىعئناشلا

 طسصمممت اهكتمو هسعامدع ةطعتاعاط ه7 - هل - لفرو كمر علل. ع 80068. 6ط ءعتغط عال-هءعطقط ءاو

 ماسكته هسسطتع لع معاك هممست» معمجطعأوعر ةسعامتتع 75/ عن كلوارعسم عا 140
 زكدمطدلتكحو ةهصسصسم 776 (هع. 12. كحص. 1374) سمعتم. -ح 86069. ظا1- © طعزغط ظل - ل110 علم
 1 هعطقتط ءادزةغعنلعط4ةعر ماسكتمه ىمتمدو 0ع دسطتطاتق مئععتتص  ويتطسق معمممم6

 مهععجامرتس معاتطمعو ةسعام»ع | دصوةاتنعم أ 0هءاتهدتسم 2101, متهت»عا طعن كلغ 10 ةسعءعانعأاو

 دسلعم] 16:- ءام»مء [لنعغم كغ همصم 933 (ذمع. 30. هعمل 1429) دصم»نم]. - 5670. ظ1-

 ©6طعزغط 01-151 ععا', ماسحتم هعوعاتطسع ؟ععيصلت(هكعدص لصق.  (نمرسس ءعطامتلالك 12 0 مان

 2هل» ءآ- "ءاا' دلط ةظؤد» (©م"ءمبجمع مدس ممكتكتق ر لع وتتم ةسرصته لص ]ذا عه 226 ؟10عوطتللا

 8671. ظا1- 6 ط عزغط 31-11 هعطقمع خخ سن( عقغط ةطص عال ددصم'عغةهعو ماسكتف ءمرأ0م55 0ع

 عمعلزامغع ظلتت ءّزنكرو ونحأ مدصتاتسأةكانق ءقأارو جهسعام»ع هطعتلعط 16عا6- هل- لأ ملآغ 3ع

 لآ0- 1-61 همام, همصم 756 (ذمع. 16. كحص. 1355 ) مدم»انم. ع 8672. ظا- 6 ط ءعاغط

 [316-21 مط ةرصستعر مانكتو ؟طسعمق 0ع تقر نسمع معمعوعتسم امد ةدعكم ءغاذص ةدعتتم 01ءاءاعمصتق

 بيردسمردصأأ 1هعزعملج ةسمغو هسعام»ع هةطعتلعط ىكععروع- ءل-ن» ل1 هآيعت»ت7 عا عنا طل ع

 زل ءممار و ةمصم 859 (ةمع. 22. 18 ءع. 145ق) دصمداطتم. عح 8673. ظ1- ©طعءنغط ظ1- قست

 ماسكحتم لعالسعمس. (نهدستس عما ةتأاتك له لكم71:0' ءا-رزعمم8#7' , لع نتم ةدمدك ل1 عطتتت> ءوأم ا

 8674. ©طعزععأع ءع] - اعوزط مع آ[طععغ ءا- [ ءطاطر ع1ماجمتق ججمعدأت عا ءةدءعرترن[اتت)

 يرملهكم م؟هممهتطتسر جتعام»ع 174717 هدب 1ط6ء)؛ كهركعل# ةظطمطتكاممو ةهصسصم [ 764 (ذهمع.

 21. 0ع. 1362)] ماتم. -ح 8675. 11- ©ط ع11 ةصنوع ةغر 1هقهعاعتطسو هل0ن(أهصحسص ةهط طق

 6167/4 0ذءامسسص. 1 "خكذنح معممطعاأتعد ةط قلتع 8عا» 21 ه]رمبوتسعا 18 ءرن 4ط0ل4/1ه]: 13 ءنا

 لا مارق» كطقطتتمم ؟نلعم 2ل/- 82ءععلس لتعم [ءغ ةمصم 334 (ذمع. 7. لكحص. 965)] مهمتتاتمر

 (مدلتاحر وسمع جمعامتطسق سمعتمطتم قطع 17 110] ممتعا 8عتع للو]رمي»ت»ءأ عم لان" نلرأ
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 نيرمعملا ١ ىيدنسملا !!دحا . لاقو ؛ةتاقبط,:ىف !نيكبسلا هزكذ» |ذكا :باةنسا,فوتملا ؛ناليغ» ىبا

 ىهتنا دكانعداذخ جالصلا بأ هركذ

 ةارد (6/6[مر ةهصصم 440 (دصع. 16. لص. 1048 ) مجمتنكتستقر لتعامسم0لم معاتلتام 1غه علو

 ممرضمغع ذص ةانتك 1هل6معم/. آنمسج هتتغعتت ؟ع]اجام تتم ةعاهلع م07 ععاتمالاتتلل : 0013116018( أو

 اموتتتأرو 187:- ءلوم1/] اتطتتتمال , ع 205 ءانتال 5عومتطتت 1111. - 112 عع 111عي. ح



 كي

 ىلازغلا محم نب محكم دماح ىنأ مامالل مولعلا ةحئاف مابب ةلسلسلا ةحتاف ماما

 خكتافلا ربيسقنت ف ىكرت ةينعلا خحكئناخ مث نيلصف ىلع لمتشم وعو ه.5 ةنس قوتملا

 دمرلا نم هانيع تحتف نيح [1.8» ةنس ىئئوقملا] ىودرقنالا ىولوملا ليعمسا حيشلا اهفنص

 ىذلا هلل دمكلا هلوا ةعومجم تراصف ىئتاوكلاو.ريسافتلا نم هعمج ىلاعتو هناكيش هلل اًركش

 ىف ةيناثلاو لئاضفلا .ضعب ىف ىلوالا جتاوف عبس ىلع بتر ملا سانلل ىدع نارقلا لؤنا

 ةيالاو .ةروسلا ىف *ةسماخلاو ةكتافلا ىف ةعبارلاو ةلمسبلا ىف ةتلاثلاو ةناعتسالا ىلاعم

 يف عقو ام هيف رش تايبالا خحناف هلو لوزنلا ببس ىف ةعباسلاو ةحتافلا ءامسا ىف ةسداسلاو

 نب ضمد ركب نأ لضافلا فوسليفلل بطلا ىف رخاف م01 ةيبرعلا تايبالا ىم ىونتملا بانك

 11111 ©1011 111 ال11 4ك 1111214 4

“1 1112115 

 8676. 1 ةالطقأ عل- هز]5ة11ءغر !خطعع قكعصمحتس هرعت عمو. ع 86077. 8# ةعافطةغ عآ1د

 ه1 سر !ذطعع لمعستسمع جمعت عسمر ةهتعامر»ع طصقتت قلاقع ط1 7180 1110 ]عهتراتتعا اذ عدن ل!لل0],هتضتا: أ

 61 مجم67خ, ةهسصصم 505 (ذصع. 10. لصلع 1111) مدمدنطتم. (نهرواتسعغ نهق ةععا10مهعاق.

 38678. 11 - م خغنطمغ ظاآ]- كتمستو عار ةهرعراتلم هعتلهتجتق. .(نهرحتص عمامتأاتك 1ا18عأءانكق 10

 مصسمسس ةسعدغخس و وسعد ذاطعتلعط 1درجمل7 ]1هق11ءمم# لبدء ءابمقر [دصصم 1042 (ةصع. 9. كل

 1632) مدم»طتسق] , هعتلتق ![!ممتطتلتمع ]ئطءعنوأتمر نغ آكلءم ءدعععادم ععوضتمم ةعع8ععأو ءمدط ممقاتتا“

 (هرصمت]دحتغ عبرت ع ءفرضصس ءعمامتتتق أ عامدذتع , نغ هم110عع عجلععععغ ممتمدو. 1معلرتا 18:

 1جرت5 1)عور ونسأ (نمعدصتتتات (ةصوتتملال تمس ؟اعاكتأتق طمصستمتطاسق معرتعاوجتا ءاعو عأ تص ةعوراعتس

 ةمرتععطتعمم 01 ةطمتطسطتق عع.  طءلسصف ةعتغ 0ع متعماتطسق نستطتقلمتس معدعع4ةهماتطانقو ةععضلو

 0ع ةتكر نيمع ددط همصظتعتم ج0 12ص ه لتدطم]و ءىيعععمسلم ةماعا]تععمله ةدصغر (عطاتق 0ع

 زوم ءواتممع هممرصتستم لتعتمسترو نسمتنأو 0ع معلمو "ثان[حأقر ندنتصأ2 06 عمر ونتنآ0 ةزأ ك0[

 وننن4 ؟ءرتوتقر هةعدعاج 0ع ممتع مرتردمع "كسصدأمع ممدصتستطاتق , ةعواتستت» 0ع ءقتقفأق و نلتقع

 معومعادصلا هععوفتزمدعسس 0علعحس(. آلم ]اذطعال دس ءهلتلتأ 10/7161 ءا-هازربم] لذ. ع. روك ءكعاتتتتلل

 جررعرألم ةزعع عمات عممنمم““ لتعطتس ر تطأ وتم ةعوطتعمو ءعومةستغر وست ته انطعو 21م عرع#

 هءويتسضت ما. - 8679. 11-181” ةلعطأم 81 ءآ]- عن ططر ]نطو مععقموسك لع مطعلنعتسوو 01[311ع

 مطتامومرطم طعصع دصععتتأم قلن 8ءزب» 71017 6:مت»ء0 18ه: 20م1 منا 168. [ممصم 311 (ةطعم
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 عمج هنأ ركذ خلا نيملاعلا تر هلل جوحكلا هلوأ دلكم وو [ أ خدم قودخملا ] ىزأولا ءايوكز

 نيتكحلا ءارا كلذ ىلا فاضاو ةيدغالاو ةيودالا نم رضيو عفني اميف ةفسالفلا ءارآ ديف

 نم ناسنالا فقحلي ام ضراوع نم مهتافتصمب تدرو ام وحن ىلع ةعنصلا ىف نيمدقتملاو

 ةماعلا نى ىف رخافلا] مك. اًباب, 14 ىلع هبكرو هيلا  عجري اروتسد نوكيل مدقلا ىلإ نرقلا

 5 نبال همان سراف ماد ([ىوغللا ىوحنلا مصاع نب ةملس نب لصفملا بلاط ىننأ لضافلل

 ناعرب ماهل ضراف مكأدل' ىقوجكااسلا لمكم ناطلسلا مز ىف اهب ايكو دسم ناك ىخكاليلا

 طسب دارأ نيو لاقو ناعربلا خالد 3 ةركذ [ننض] خامس يوتملا ياقبلا رهع نب ميعاربأ نيدلا

 هنع ىنغتسي ال خويظع ىركذو بابع ركب ذاق ضرافلا ىنانكي هبيلعف ةخلاسولا هذه ىف امم ةلدأآلا

 نمحرلا دبع ىيدلا لالجل قراسلاو فثصملا نيب قراغلا هم“ عرشتملا نامزلا اذه ىف

 10 ىف ظافلالا قاسو 0 باتك هنم راعتسا لجر تقلد ىف هغلا 11 ظخنس قود ىطوييسلا

 ماكحا ىف شوشاف م10 ةينملا قراف م10 هتاماقم نم وهو هل هنأ ججداو هترابعبو هفيلأت

 21. كرر. 923) مممعانم]. ؟هاسسعمرو ونتمل دكه ةصعتمتغ: طدسع آ8لءمر جسصلمطتسص لمصتسم ءاعم

 راوررمعو هع طلع ةعصاعماتمم مطتلمةهدطمضدصص لع دسعلتعدتس ءعمالق عا كطتق ةدلطتتةعتطاتق ا

 ممدتتك هم116عتكدعو طتموسع ءمصقتلته ععوعصغلمضتس عا ؟ءاعضسس 0ع جلعطورستع ةادطر ءءاقدعرو انك

 نسوا هللوتم هلععاأتممتطانمق ؟هعابتكتمو نسمع طمستصعت 5 ؟ءةناتعع ه0 معلعس هكللتعسصأو

 نع ءريعصرأامع ءيدعغو ه0 ونتمل مععدتتا رمددعأ. 1طلزكممداتنتع ذص ؟نولسلل هعاج هه7118.

 ةوول. [ 17-181 ةلعطتنع 11 [ةطص ءعا- ةسسعأو انطعع مج ءاتمعدق 0ع ةدممتطتتق ه مممانلم ذه

 د 1هوسعصلم عا تصعتمسلم ءمدستستقةزهو هنعامدتع طعصع معتم لاثع 1 لخط 21و 600101:11 ءا

 ىوزمسرم ظعرا قلعت (مهدستسمأاتعم ها طنعدعتعم1موم ]. ح هقوهل. 1" ةعتق - ملسعطو ائطعت#

 مومهزدعو هسعام»ع ط1: - ءلالهاء اع رو تنك اعسممتنع كدلامستن 11ه مست: ءل ؤذءازت عزف دذطخ هدد عج

 جعوعررامركتس ءأ ءدعجعمممضتتس نعم (2هللغم عمن ع 860829. ظ1- ةعتلطر ائطع عمصعأعهقو
 هسعامرع آصف ظم»]راس- عل لا لاس ارف» عن دوم" 8 ءءلقو ةهصصم [855 (ذمع. 13. اطلقها
 1480)] رممعاتم. (0هرصتس عصمت نأ تتح ذه 126/411 هل-انو”اروتنر ءان منو ةصوتستكو ةقكاتتل 8

 هسرات وعم ءفعممدءوععع تتهتأو ندمتس معرع طمع عهعاحأسسس ظعتتت مهاعذأو عك 1عوعملسق عدا انطعت

 لكم, ونتأ درسمتتع فمزمةتلتم همصاتمسعأ ءا دممصتكع ةستسعمةدر ويت طابق دع 1ععاتصت 0105

 طمع (عممدنع رتدع فنعم موووزأ. - 8083. 1-11" ةعتع طعتص ءاددص هدومصتل >6 ءل-ةقصأعو

 انطعرب ]ماعم جسيعامبعت» ءعغ ظكسعتم 0تقععيبصعمم. .(نهصقعةقانقو ناتعتطت لع7/7-عل-0411: ل آط-ع]د” ]1011

 10 ىومير# لغو ةصصم 911 (صع. 4. لتس. 1505) ممدناسستقو 0ع ءمرصممختاتمصع طقتستستق ةعهتتمةلاو 4101

 ازطسستس 76-7227 مم/7ع جه دع دصصختمطتق روك. طلع طوع ذص ءمصممدتكةمدع ذاه نتععطقأتو

 ريغ ليءنممعتس زممدحس كمر 1/41 دمءعاتس عععار هك لتطعمتس ةتطق دتسلنعمجتا. ح 8084. ل ةعنع

 عل -رصس مر عأغر ]نطععو ونين >هابنس لندععمتلب -  ةققق. 11- "ةقطتسمط 11 ةهطلط قد
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 ٌسوقارف 'نيياحلا ءاجب' ابفاننم ىف 'دعلا" 4.1 ةنس“ قرتملا" قئامملا" نبا ريطخلا نب ىعسال :شوقارق

 ىهتنا ةعوضوم اهنا ظلاو هنم اهلثم عوقو دعبي ءايشا هيفو ناكلخ نبأ لاق ها ةنس قوقملا

 ةصضاخ مادي ةتاين نب دمحم نب دمحم نيدلا لامج خيشلل لضافلا ءاشنا ىم لضاف 4

 اهيف نيبو ماشلاب اهفلأ م0 ةنس وت ىراضبلا دمحم نيدلا ءالع خيشلل ةلاسر نيدحلملا

 نبأ ليكام ىيحلا ردد خيشلل روتنعو خموظنم ةيردبلا ةخيكافلا مكدح قرع نبأ فيراخز

 دوقعب والا ةموظنملا هللا كمح دعب اما هلوا [دل“] ةنس قوتملا ىلاملا ىموزكملا ىنيمامدلا

 كك. ةنس هقيلعت نم غرف هريغ مالك نود ةصاخ همالك ررغ نم هيف عمج خلا رردلا

 [08] ةنس ىقوتملا ىقنكلا دمحم نب دحا ةاشبرع ىبال ءاقرظلا "ةهكافمو ءفلخلا ةهكاق م

 هلوا فيطل.ءاشفاي هنمدو هليلك باتكو عاطملا ناولسك باوبا ةرشع ىلع ده“: خنس رفص ىف دغّلا

 سلاجملا ةهكاف م11. خلا هدوجوب تانداكلا تدهش ىذلا هلل .دمحلا

 (0 هع ةعنهطم 0عطتلتكمم همصقتلتت لع ةادطتاتم (00ءالوأبن. لعمل 8 ءدا-عآ[طرمتأ“ 11:-ءآزا عارات هأقب

 ةمصم 606 (ذمع. 6. لدلم 1209) مدمعطتتتقو 5ةءضمستغ 0ع متعاسأتطسق مهعدامماتطسك 8 ء/ م-ء0-003

 (م"ءعند]ر نحت ةسصم 597 (زصع. 12. 0ع. 1200) هطتنأ. 183+ 7747/7 ]ظتطعم ع5 زمعمدع

 لذ علك, تنزدمكستملأ ص عدتط 5132 ء3لعع مهلدصلتستال دزاو أ هوه عدذع ةانزت 7051110188 25569 628ةمه1 ع7

 نورتاعملزغن ع  طمعع زللعب - ةموق. ظ1- 1 ةةقطتل رصنس ةهقطق ظل - 1" ةلطخلو مدع

 ررمعماممع ع هوتماتك ل0121 ءلععدصتتطسسو ةسعام»ع ةاطعتلعط لعروفا» ءل- لام 171ه]ب هنت عل

 [مر» 010ه1رميرات»عءلا عون ]1 ءلمنم. ح 8687. 1" غةطتطقغ عادم هل طق لتسم ائطعم زعممستستكللا

 سررامسسس لعغعوعمك. '1؟عدعامطقو ويعس ةطعتلعاط 47ع- عل - 0غ: 71076007160 1907177, ةصصم

 841 (لمع. 5. لصل. 1437) دطم»انانق و ةص وستتم هةعص مدت, زطتوسع 18: قك"هقوأ ؟ءعطق دعمه عتق

 انعدام ءدعومؤانتكم - 2 8688. ظاد1 ةلعأط ءغ ظا -8 6017 عغر ةعدعاتق لعازعملل 8601

 جمود هأ دمعاسعم هدكتمستع هطاققتو ونسمصتس ةهتماتمم عي ةطغتلعل 8 عا»-ع0-0: كلهآ مل

 11 - ءلعرن منغ ل1ه] ايس ا[هلتلكاحم دمصم [897 .(تمعت و. 8عع. 1423)] دممزاتتتكر 0

 790 (مع. 11. لدم. 1388) هطقموأوتا“ عدم ءعقغ ذاق: طعمعستمسزو مه عودت( عمتك. .آرهتنل ءادتت

 1[٠وتقرو تزانك طعمعم عنو مغ مصتلتد ممنوع( مضتتس هعلتصع قره مموتاح ةدصأ ةأع.ر ةطتوسع

 انو هدنممتك ةدقع ةماعمل1 لهم لتعانع هلئمصتس عز ءءاتهر (امهسطتتت ءمول1 عع حا 8689. 1" م

 اطتطعأ ءا-اعطم1ةكقذ ع 316ه 2ةلععطعع عا اجم عدل, ةكعاتق 0عاز عدا 1عطملتقع هطاقأأ

 مغ  لممدلتم آسععمته5مدتنتل و 1100 - 4/7160 ١ عت: 0101 مجت»م0 1طحصعلتلو , دلعم

 4"ماو]ل]ب لتعم كغ همصم [854 (ذمصع. 14. 1"عطع 1450)] رصمدتطتمو ونت ]ذظر رطعممع 58217

 ةممأ 852 (ذمع. 7. اللمع. 1448) ذص لسم0ععتس ءممتخم لتعتكسس 1 ءقممع ءاععدسأت ه0 زمكأقت

 انطوت ىد/مابو ءادرسما مث ع لكعاأ]ءأب مع طةسسعأب فعدم موكحتتك  آمعرتأ ذكهت آدسعك 1)ءمب

 تراك ءةيتم6ءعماتمسم ع8 ءعوأنمع (ءواممأتس هع. اس 8690. 7 كلعتزطءع ءاد سعز لأب

 1من عاتق ممم عمقلتا111).
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 حتفب وأ ريغلا ىم عومسملا مالكلا سنج نم ةينالا تداوكلا ضعب هب فرعي ملع وتو

 ظفاحلا ناويد رهتشا دقو امعريغو ىونثملاو ظفاحلا ناويحك خياشملا بتك وأ فخحدسصملا

 ناكو ةباحصلا نع ىور امل :مهضعب هزوكف نارقلاب لافتلا امأو رم امك هيف اوفتص ىتح لاقتلاب

 ةمالعلا مامالا رص قو نورخآ هعنمو ةريطلا نع ىهنيو لافلا بكي مالسلاو ةولصلا هيلع

 مامالا نع قارقلا هلقنو زوجلا مدعي ةدئاملا ةروس ىف ماكحالا هباتك ىف ىرعلا ىبا ركب وبا

 اماو ئلينحكلا : ةطب نبا: هحابأ .نكل ”ةيعارك انبهذم ىضتقفمو . ئريمدللا لاق ؛اضيا ىتوشرطلا

 ماحالا بلط ةريطلا ىفو مادقالا بلط لأفلا ىف بولطملا ناف لّفلا سكع وهو رجزلاو ةريطلا

 ال“ ركاحم طاخفلاو ”تااستملا“هذؤزالا قات“: نافنلاا ردادتا ىفل قزم !!ةاقهنالا “اضع لا اكتولا» لدعاو

 ليببقلا اذه نم سبل كديدحلا وأ جاجنزلا ريروص توص نم ةرفنلاك ىعيبطلا ريغنتلا ناف عيطلاب

 8691. 11م ء1]18-1. 1الهعئتسه ةمءاتلععتأ»

 [لوعع هدأ هد 0هءملسمر ولتح هتعصاطتتس 3110000 ظةططتصتسس اماع؟ممدزأم همواتقستق دع ةلتم

 دسلتأدع ععمعع جسغ (نمعدمم دنع !ذطعتق هطعتلعط محد هجععتعملته رو تتزادمس م01 ةانصأ 1101 ه1

 ررزجودسو ءقىضصعط 1161/7202 ء( ةلتحر ءمعممد اتت. [معاآدعتتا ءءماع 1لااعت اطلاكذم

 هرستصتطسق ةصلع ءدصاعصلتكو تغ 0ع عد عر ودعت 20:50ستص ةنمدت لتعطتتلل عقار ةعرتط ءنعصأ

 0ردعم عدع (نهعدصم ءةهمومعع همصمتتاا1 ]1نعلطتست ءقذع تامكتعتاتهأا م20مأاعل عقر 01136 عال

 حنعامرل منع ةمعلمضتس مهرطعاأمع عدلتغد ةتصغ: كسفكتا مع0مطعأور كنت آ0ءانق م20 مأأتانق هاو

 ةمراع» 1؟ععععر عن 0عاعملتغ ددتعاتسسسم.  ةلتثأ همصنعد ذللامس 01 تمم مصعست 1111 كاهن ه8ع

 لععاممدسمغو ءأ آطصقصت 00هءاتموزستتك كاع 867“ 11: - ءقم"هطن ص آتطتخو 11/7 - ك1 آت و انطق

 لع كدعونح 21420617 1ههدطدكق ءىار ءمسص 11]1ءامس ءعقع لنمععأاع 01 قعر 10 ةسوتتع 007ه هلط

 آسحسسم 107د]2]:/7 ةدصعتكتس هىدع 301016. 72 ءرجو» 2: ه8ءعاج ممداعدر ةسوتتتكر م0813 و ان

 طقعع لتستمسماأتم ةدصمعهطعءاتعز 182 ظءنام 1طكدصطدلتكو (مسعم ءدت معضست (عهملقتت عقذع 01 عل

 قةلتعاتتلتانلا! (ع/-1”ء/) ؟ءرتم ءغ لتحتموأت0 ءدع ةكتتللل م20 مان]5ه2012 750181 ( 567) هنأت

 ةمرعانت] ععمصتس مامعمع ءمصاعدعتم ةاتصأو مهل هددتتمتطاتق ةمعاتطاتق ءقعماتك دغ ندع ع]] ةطتتنت معان

 د0 ةلتوستل معزعسلتسم , ةسعتتتم جتتكعتم 116 جطقاتمس عوستتق. 1"دصلمس عصطتتت» هغ 0340 0تذذصقع

 ةمصتق ءدع ةكالسمل م0هماد]ك دعمت ؟ه]مكت ءوغو دنع طقصتم دصكدتتمال نسأل ءأ ةذصتقاعل ءةهمأوأ اع

 رعر ناتدعر 008200 ص جتتعو ءغ هعتلم5 امعتلتاأر ذص طمصصستمعلل 5121 ة>ع7 عا همه 5ةأات182160و

 فءإز
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 10 دحتس نعد مهاتت؟دلتقر ونتمللق ءةاأ ه ةاالمرتع معز ملط عمع هت ؟عنعتر ه0 طمع ععطتتق 8

 ممم معن  مهتستلتغملم ةسغعس هط ةعتطسق ةيدساأف ءةأر مهتت هتعم لت مهأاتمدتق 7هر» 1ماعت



347 

 هب فدكلاف بارغلا تودصك ويطلا نم اك برعلا ىف رجؤلا لصأ 32 ريطلا نم ظنلا قاقتشاو

 مهشبع هب ردكتيف معريغ ىف نوكت دقو ريثك برعلا ىف ةريلتلا نه هلاثماو ريبعتلا ىف ةيغ
 ىنعملاو ظفللا ثيح نم ةديعيلا تابسانملا ىلا معرابتعا ىم ةسوسولا باوبا مهبل نيو

 ةةداصملاو نسولا م ةنسوسو نيمسابلا نم نبملأو سابلاو لجرفغسلا 0 ءالجأو رفسلاك

 ررض نأ ملعا ةداعسلا راد حاتفم ىف ةيزوجلا ميق نبا لاق كلذ لاثماو يورخلا نيح لولعم ىلا 5
 ةلصأ هل ريخأت الخ ةنم ةالابم هل نكي مل 0 امأو دنع ريغتيو هي فاضي د كيتو ريطتلا

 الو كريخ .الا ريخ الو كريط .الا ريط ال .مهللا عامسلا وا ةدعاشملا دنع لاق اذا اًصوصخ

 ريغ هلا 6

 ةنس قوتملا ئطويسلا نمحرلا كيع نيدلا لالخ ةلاسر ديناسالا ةوالح ىف تينافلا 1

 ىفص خيشلل نيدلا لوصا ىف فداف د11" كلام  ىع ةقيتخ قا مامالا ةياور ةيق ركذ 31 0

 قلعوطعع حط ةوعتطسق معمل عا5ءكامعو نسملأق ءدغ نكت يمنكم : لءعأم0لع ؟ءعم ةلئه ذم طقصتسا

 معضست ة1ماعع مر ءاماتمسع مهستاتتك ذلاتق 50]ءعاو ةدصأ  ةسوتمو ءزاتكاتم01 هانا كعوطءعق

 رمحتأغو ءدعدامسغو ءعغ ءعاع جرتتا جللم5 ةمععمتأتساتتز 2( ؟ل3(1 عمرتست 1[دعاح ةللتق دعطقأكتتو

 طمرستصتطاتقوتتع ةمقمتت 2105111112 2011224 23م ع121118أ 115 و اتا ملت 20 ة(هدع5 هلأ ءةطقق

 جلع ءمعممأ نممهق ؟ءعطلك ءغ حعجمس عمأتك ذمعفدع ماهلقمأو نغ .5١ ع. صقل يلمصتاست (76777©5)

 زوم (ىولكع) ءغ عئلاتسس (2ء//) هتوعمت طعدجع لت عدطتعر عا لوهستستتلا (1/05؟77072) 0 عمر عملت مدع

 (همج) ء( دمعسلهعلطسست» (72222)و ءعغ علق ( ثءمودعء]) 0ءاتوسشست» ةصئتتتل ءدع مانأعإ 1065

 (مممء+ )و ءغ ةهككععاتمسصمعس جعوعممت ةملع مهقععمأعسر تكتص ءدتغر عغ وسمع عنصغ ةئئستلاو 5

 11: (0ممة:»- ءزتمتتترءا ذص اتطخو 21/171: لن ءآ- :ءم0ءعا: 8ءقهكر ذموتتتأر كتل

 لءامتس صطتسم ءدعرع ءدع ةتتعاتتام ءزاتكوتنتع ىلد ةعصاتسعو وندنأ ذص ملعاتسصت 12504 300هعقطتت# أ

 حمتسست ةامطتست دضا[ع(. دن ةياعس متستسع ذللسال بتعدار هرصصتسم هتتآ]و ةس0لع 91 345 قاتتو

 ممومعدءماتس ونسستت» 01 لغو وصسمصلم ةلاسل 1مذع 10عغ دسسغ ةسلتغأ: 0 سنت عمق ر هناطتمست ءقأ

 مسعمسمسسس ةلمتماس هتقأ 000 2 '1'ع معم6ءلونكطنعو همتطتا طمصتري هتكأ كتّزانق "1ك هنعمل عقر

 صمتلادعك 1لعدق م2هععغو» '1'عي

 8692. 1-51 خص( 1 طهلةجعغ ءل- ةعقصأ( 0و طعاادنتم ةدععطةمعتمد 0ع لس]ءعاتمع

 دنع مرتك حطتس ءاكؤغعمرتست معهرط عع عمدت. "!؟ةهعافأتق ور دطخأ لء/47- عل - 0: كآن - هآ - "هز 1

 كويرتن 2, هسصم 911 (تصع. 4. آدم. 1505) دهمعأسسدكر عم يس هت0هأو وتتهع آسصقس قلانع 11ه7:ر/ه ع0

 ةسعام1تامأع كل مءلععأام - 8693. 1-11" كنع 281 هودّئآ]- ع«ل- لمرور ]ئطعمع مموعقأومسق 0ع

 مسمع متتف مءاتوتمدتك, ةسعام»ع ةكادعتاعط همر - هل- 0 21101 مستسعا 8 ءن قلل ءآ -"ءآلأل»
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 فياقولا ملعاف فداف 198 ٠,15 .ةنس قوتملا ىدنهلا [ىومرالا] ميحرلا .دبع نبا دمحم نيحلا

 خغس قوتملا قتوملا ناورم ب ىسحلا ند كليمكم ىب نسحلا ىلع لأ نيدلا نيمأ ىصضاقلل

 ىف درو ام ركذ ىف ةمدقملا نيمسقو ةمّدقم ىلع بترو خلا هاوس هلا ال ىذلا هللا لأسا هوا

 باوبا بيترذ ىلع تالماعملا عاونا يف لوالا مسقلاو بتاكلا ةفص نايبو ىفلا اذه ىسح

 بواقلا ىداه هلل ىمحلا رصتخملا لوأ هدلول هرصتخا مث قلعت امو ةيضقالا ىف ىناتتلاو دقفلا

 4«. خةنس ىوالا ىذامج ىف غورشو هقفلا باوبدا ىلع وعو خلا قئالخلا عسومو فراعملا كاردأ ىلا

 رشا رمع نب دوم مساقلا نأ هللا راج ةمالعلل تيدحلا بيروغ ىف كا مه

 هأ1 ةنس رخالا عمبر رهش 2 ةمثا بيرغلا ىف ريتالا نبأ مالك ىف ةركذ م كقو هل". خلس قوتملا

 فاقلا 1170 لا جيصفلا باطخلاو ةنيبلا ةيبرعلاب جيبذلا ناسل فنف ىذلا هلل دما هلوأ

 ءبأ ةنس قوتملا ليجنا ىضاق نب نسخ ب .همحا ةاضقلا ىضاقل ةيلينكلا .عورف ىف

 ميظنلا ردلا ىف اذك ىسينتلا ىسحملا دبع مساقلا ىنأ ىضاقلل فئدارلا ظفللا ىف فئافلا

 | 0 ءمم# ] ظضنل2, هصصم 715 (ةصع. 7. كمر. 1315) دطممعطتم. - 8694. 1-51 خ1 1ذ

 دادس ع]- عاط ةث عر  اتطعت معوعقعوسف 0ع لمءسعتسج مهعانمسعم ههصظعتعساتو ةستعام»ع (نةللطن

 1111161: - 00 - 041: مح آراء ل12 1ظلهعمت# طعنا 1101 ميوت»ن عل ولف - ءامعمت» عن ل1 »ماتت ١ مه عام رتل

 دعس مامععو هصصم .. . دضمعطت0. 1معامأأ6 18: 8عععمر» ه0 اطنعتسر م2ةعغو نتتعتال هتانل]اتق هدأ

 لرعدم ءاعبو عا تص م2هع1همتمسعتم مغ لتقف مه65 035ممولطتق ءقأ. طعوعكدتتم لع تق هعتاأو

 ننحع لع ممدعمأةهماتح طسوانق 0هءاعلتمسحع سدلتكد ةانصغأ ه١ نسمات( داعم ةععتطوع ةهدعموصتغو مدعق

 مسصسم لع معتم مصانع هعطتتت ععسعضاسع هععدصلانس» 015ممدتغأمصعتط لاتتتتلق همت أنتو

 ةععبصلد لع لزولزعتتق ها( ععطتقرو نسمع ه0 هد مععتصعسأ. "لكس [اذطسسس دس احم ععس ةلئا اض

 ياامسسعم ءمعوتغر نسحع ةكج ةصعتمتغ : طندسسم 1آ2ءم ر  وننن مجله د0 هموستكتمصعق معععتمت

 لسعتف عا طمستمتطاتق هرعمق ]ةععمف عاطانتغ ءاعر هدا هدجتتم زهق 01هةممهتتم عون هل طمع

 معملسعأو ؛عدغ ةصعممع ؛كمدس لجأ 1. دمصت 607 .(دمع. 25. لمص. 1210 ). ب 8695. 1-11 ةنع

 11 عطحعتأط .ع1 ١ طق ل1 عطر ائطعع رضوعماوسق 0ع ؟هعلطاتق : جه1(01هصتتنت 1 صانق1[هطلقو 211017

 دعم معان مةذسم لا” م7/64] لقا [عايوقر» 1101 ردنئ4 الخ عبو ام“ 2م دأب" ةر هصسصم 5385 (ةصع

 16. لدبل. 1143) طمعاتتم. .(نهددس عم م2ةاتق . عقأ ةيمانه ذم هدمتاع 6م ةصقءععتمأم , تطأ

 مءةيطو 2 - ء/ما]رو مءاععضتمكتتر عا دطقماسكته هقغ مدبعمفع 1:81 121. ةسمتث 516 (دمع.

 12. الآمر. 1122). 1آمعزمتغ ز(ه: آرمتتق آ0عمر ونيت انصعسدس آقصدعأتم هةعسممع ةعقطتعم هكمعو

 ء( هرهانممع [دعسبصلم ل36 عنعناص 8696. آظ1-1" ةنع 1 [هدناث' ظ1- ط[دصطد11 ععغر اتطعت

 مرمعماممد5 0ع ةطؤدطتأتك طآفصطدلتغمسسم ؛ لععاعهتتق رو  ةسعاملع زهلذعع تدمطعتتم 41260 13 تا

 لطم وم: اظءر» (6]40 هل -زءابعا,  ةصصم 771 (ذصع. 5. طمع. 1369) مممرتاتم. - 8697. ظ1-

 ١ نزع 8[ عل -1حكنت هلع عفن عر ازطعت معهعفأوسق لع ؟0عع كمسوي هنعام»ع (نةلطن "1

 هت

10 
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 باهشلا وحن ىلع فداقدلا نم ثيداحا هيف عمج مناغ نبال فئدارلا ظفللا ىف فئافلا 1

 ردص خايشلل .فداقدلاو .ظعاوملا 'ىئف فداف م40  فورحلا ىلع ةبترم ديناسالا .نع ةدرج“

 ناعرب خيشلا .هنم بضنتا مث قاشعلا عراصم نم .هطقتلا ةنس قوتملا ىزرابلا دمح نيدلا

 قوتملا ىبلخلا ىقنحلا ىلبنحلا نباب روهشملا نمحرلا دبع نب فسوي نب ميعاربا نيدلا
 شاشفلا ىلع شاتف ه..ا .دالوالا ديف ىف دابكالا حاتف م.. فدارلا لسلسم هامسو 101 ةنس

 فورب_نهإب هيف: ركذ/ةلاسز/,"| .ةنس قوتفلا, ئطوبسلا» ركب: نأ, ىب ”نمحرلا تبغ _نيدلا .لالجل
 ةنامز لها نم ةعوضوملا ثيداحالا

 ىواتفلا ملع مالو“

 [45/ ةنس قاوتملا ىومكلا هللا دبع نب ميعاربا نيدلا باهش] مدلا قا ىباأ ىواتف م«.

 نب دللا كىيع سعس دىنأ ةانقللا هيقفإ] نورصع ىأ نبأ ىواتخ ميم فيوش أ نبأ ىواتخ م.

 مق40- أ - :مماردق» 1 مسقوق. اذه ذص هرعنع 1020-101“ 1ر1 - [/ءادن» 1ءعتاطدت. - 8698. آطآ1-

 " قز؟ [1 ع1 - ]هلام ءل - عفن عر انطعع م«دععامسم لع ؟وعع ءكدحو. ل1: 6 || يدق طنع ا« ه0ن(0طعق

 يالعوتغ هع هومععع 182ءعمنع ءا- هطايقذ»» جل هةطمتلتطملتمعس هدعتقم ه5 هل - هغلطذع , ذك

 نأ معامل ماعم هرمتع ءعععصطتع عا ج016ممعق 20 هعلتصعسم هلمطةطعاتعسم لنك موص عم عدت.

 8699, 11-181" خزع 41 عل - دس عرك كلام 556 ء4-1 6 ءقنعر ]ذطعع ممهععأقسق 0ع مهمهعم عقةزطاتق

 ء( هدطغقاتطسق معععدغمردتت» نسهععاممتطاتق. هطعتلعط قه“ - هل - لأ: 110/]:هل1110 137 ةةمر

 حممم ... م0ناتكقو ءندح ءدع همعجع 11و: ها - هوزبعز/امع ةعلاعيتأ.  ا81ءاتنمعد آصلع هدعاععأاو

 زم ةيزغامرسع ةنموساهمعن 11-11هث6]نء] 1-1711 نضع ةمهت ماه ذاطعتلكعط 8مم ةتن-عل-0: طا مأرأتتا 1 ءل

 ]حيو اظ عرج قلقل-ءا-«ه]بدعت» طه ءعل# [آآذمعاتلم , ؟دلعو 11: - ءاليمتناتعا# لتعاتكق ءغ دصصم 9

 (نمع. 29. طوع. 1551) ممعامتمو 01036: 8700. # ءعغغعقط ءا1-ةلعط غ0 انطعع ]ءءممم

 جمورمتعممك 0ع انطععمصس دصمرعاعي ع 8701. ظا1-1 ء(غققط هله ءل- غعوطقط ةقطر انطعت

 وحن طمع 0111 ععماعع معمهعونتاسع. "1!عدعامطتقو دطأ لء47- هل- 07: لآ - تأ -”ه]رتسمت: 137+

 ل8 ظعءب»م ىميراغر ةمصم 911 (ةصع. 4. لكدص. 1505) متمءاطتتتق و 05 7عععمقعأ ذمكعتك 3801181قو

 ندن ه0ن6هصعم ددنم ممولة عازهق ؟عا[عطتسام

 8702. آ11 م ءل- غعاغقرجذ. 1820هءامتسم معقممط 801112 ]111150251110512

 8703. 1 ءغمرجز [طص قة طنتن] 0 سسسر مءعدممصقت قادم لنعور ةتتعام»ع | 58766 - هلل - 1

 1 نآيارو عت: 4كطلعااعأب ظل هبسعمءغج دلعو ] 1: ىطق'1لءعست» [ لتعم ءغ دمصم 642 (ذمع.

 9. لدم. 1244) ممنم]. - 8704. 1" ءغمركذ [طص كطخن ظةطعمعأ 1و ععةومممقد لاتقل عقم

 دسسعام»ع 1 4غ ىاعء”ةرك - 8705. 1" ءيمحكذ 1كطم كطت 0دعنسو عقممدقف لات لنعقر

 حسعامرع [زدلتعع آدسممعت قدي هوه'ل لط0ه/]هأي 8ع. للهاءعسسعا 2قلهيقنا# 1 عرسكطق كطهظتكهب



300 

 نبأ ىواتفا مالا 0 نبأ ىوانف مال [هدق خمس قوتملا ىفاشلا ىعهيوتلا ىلصوملا نيد

 ىواتف مي.. [15 ةنس ىقوقملا ىريصملا ىلاثتكلا دم نب ديحا نب ديد ركب نأ] دادح

 غابصلا ىبا ىواتف مم. كم. غنس قوتملا ىفاشلا ىومحلا نيسحلا .ىب كمدم نيزر بأ

 ىبلشلا نبأ ىواتف مى. [7370 نس قوتملا ىيفاشلا ىدادغيلا لويد حب ديسلا كيع رصد ىنأ]

 ةروذ جيشلا هدلبيفح اهعمج دلجم خد قوقملا ىفنخلا فسويد 1 ليدأ ىنويحلا باتت وىخو

 تاووثا ل2 , بكر خلا بيجملا بيرقلا هلل ىمحلا هلوا .1.٠ ةنس ىقوتملا دمحن ىب ىلع ىيدلا

 ظخ اهَيلع ىتلاب فدراو الالقتسا هسفنب هيلع بتك ام مدق نيمسق ىلع باب لك لعجو زنكلا

 نمحرلا دبع نب نامثع ورمع ىنأ حالصلا نبا ىواتف مما رنكلا شماه ىلع ءاملعلا ضعب

 ةكسن .سداوفلا ريثك دل ىف ئمو هتيلط ضعب اهعمج 457 ةنس قوقملا ىفاشلا ىروزرهشلا

 ياقبلا هركذ ىفاشلا قىرقملا فحسا لامكل وهو. بترم ريغ *كسنو !تاوبالا ىكع بكرم اهنم

 منلعم] 26: 488 0و [ نعم ء ةمصم 585 (ذمع. 19. 1"عطع. 1189) ممتناتم |. ل

 87006. 1" ء(خ:51 [طص '1' عزدس 17 2ر معةممصقد لانك1016هو ةتتعأمع 1871 1211010.

 8707. 1 ءامقحكأذ 1[طه 11204084 عءدددصمد زاتهلنعدو هنعامتنع [ 461: 86ن» 64

 12 6رن لارتتنعأ عز: ل11ه]ءعتست»نءا لك عااةناغ ل168, ؟دلوم] آد: 1ه0040 | لتعأم كا ةصصم 345

 (زمع. 15. كمر. 956) دممدعانمإ]. - 8708. 1 ءعمجت آطص 135 عماصسر 2عةممصقو لاتتخل1 63و

 حسعامتع 710متر ءا اظوتن- ءاارموعت» 1ظلهتنمتم# ذامتتكم و ؟دلعم 1: 1س لتعم ءا دمصم

 680 (زمع. 22. فكم. 1281) سمدانم. -ح 8709. 17 ء(قركأذ [طهد- ءعاودطط ةعطر عةهممهكح

 رسسصقتعدر هةسعام»ع [ كلا 25“ للا -ءل - :ءيرقل ون 1101مه»ء0 ظمعلبلال# ظطقظتكمم

 نلعم] 11::-ءاممالا ل وع] [لتعغم ءغ ةمصم 477 (نصع. 10. آجل. 1084) مممعطنم]. ح 8710. 1" ء-

 (ةحصسأ [طسص- ع1ةطخل طار ععةممصقد زدهلتعمهرو ةهتتعام» ع ه1ع]رأط - هل- لأ: لآنعل 1ع 7”ةمدابر“

 [آدمعلظأاور حدلكو 207: - ءن/#2/9 لتعام عع جصصم ... ماتم. ؟1؟هاطسصصعمو 001004 5

 معممع هاعتلعا لان" - هل - لفن ىلع طعم 21ه]بميصتسءاأر دصصم 1010 (ذمع. 22. لدم 1601) 115[1205و

 ]1 ءيزغ ء( زله هرهتق ةقان طهسف آ)عم م2ممتموسمو 2ءةموصقو "ع0ل0عمأات ءاع. آطلزةمودعدتتغ هه

 ءىرمتغم هرنعرتق 72عوج عا هد ةلمعاتلج طذص لتتم ممماعو لتكاتطاتتغ طعوعستغتغو ونتحع 20 اللطتس

 لزطستس ةعمدجدأتست ءدع معممرتع جمعامج2(3غعغ ةععامسزغ ها د هدطزتعتغو ه0 نسمع دز ةلتوستق

 لمعطتق ذه ددمتعتزمع همعجت5 72عمس ةهلصم(دغلمصسعتت 205مععسزا - 8711. 7 ءعقسأ [طصم

 ءا]ود]1ذطو معةمممفد زدتعتلتعمو جتتعأماع لآلات لتنا“# 01/117: 16 لطأ - هآ - "ه6

 داما" سن كاهظتكحوم ناعم لادن - ءلعم/م] لتعأم عغدممم 642 (ذمع. 9. لدصص. 1944) 20110٠

 «(0ه]1ععزغ ءو لتدماحلسق ءزسده داتللمونق ةذص ؟هطستمع جلمماهتمصتطاتق دنأتآتطتتق مآعه0»

- - 

 انياب

1 

 10 1ظجدعصسماو ءدقاممأ لنمو 0101121 م1115 20 ءدمتأح 015ممدتطتت» ءدغر م08( ةدئتتقو 011001 7 724/

 لم'امع كامطتكحس (هعوصت آععاممعم» ةتعام" عيد طقطعأاو ممم لتكممدتاسس. 1و 27- 8ءعمم ذم
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 قوتملا ىفاشلا ويرعلا ىبع نيدلا رع حيشلا مالسلا نبع نبا ىواتف م." ةميوقلا لاوقالا

 قواتق م.18 ١ ليقع ىبأ ىوانق ا“. ةيلصوملا ىواتف اضيا لاقيو لصوملاب اهنع لمس 14. ةنس

 ود اللاب رطملا ىرتزعلا ميعاربا نب“ نمخولا"قبع /نب ميعاوبا: نينا نانترب]ا حاكوق نبا

 نيدلا لامج وو ةيبرعلا ىف كلام نبا ىواتف مبا“ ناطحق نب

 دكيح“ ركي نبأ ىواتق مالم هقبلط ضعب اهعمج 1 ةنس قوتملا ىوكنلا هالا دبع نب كي

 ىضخلبلا رفعج ىنأ ىواتف ممأ] [*!1] ةنس قوتملا ىخايلا ىفنحكلا [سابعلا ند] لضفلا ب

 ىفنحكلا ىدامعلا 3مم نب دوعسلا ىلا ىوانخ ملأ صفح أ ىواتف مب. ةنس قوتملا ىفنحكلا

 باوبدأ ىلع اهتودف هدأز نزمعمب ربيهشلا لكيدحأ ند كم ىلوملا اهعمج 1م ةنس قوتملا ىكرت

 ىلوملا ىواتذ قاكلا عم ناكي ىلوب فورعملا ىبيلكسالا ىو ىلوملا عمجو 1“ ةنس ىقوت لوصفو

 1/1 - 4ك هماآ 2ل1- (نمماردعا مءعجأابم - 8719, 1" ءغمحأذ آطم» ةكط 0- ع1 - و ء] ةدنرو 52

 لاس لتعود, ةتتعام» ع ةطعتلعا» 1م د ه0 - لأ: 450 - كل - همس ظطقمتتاد رو ؟دلعم 17: 450-61-- 1

 لزعغم ءعغ ةسمم 660 (ذمع. 20. للم. 1261 ) ممءادم. 186001016 عد عهودطنق اص نمطع 110ةانآ

 ءا مممماعععدم ءاتحسص 2110:7764 ةممءع]]دمطتتك. - 8713. 7 ءغق51 1[طص ى ءاعأ]و معةموصقد

 زاتسصلتعد 1: 4ء,غ]. - 8714. 1 ءاقدأذ آ[طم 11 ءخطر عءووممقد نات 031 غقر 322101

 |[ 80« 1رايجن - هل - 0: 181 ور» 8 ءد» 450-ءآ - ”هآرببمت» 1822 1 ايارات» 1 ءعا»# #1 ةطقطتاهب

 مسلعم] 1 1""ءا]ي [لتعام ءغ دمصم 729 (ةمع. 5. للمس. 1328) ممعاسم]. - 8715. ء(قكلا

 1طد- ء1ءةددر مةةممصقد لادهتلتعهر هسعام»ع |[ 45:1عطط ن5 لارتتعا 8ع: كلغ ىلاتسعا 10 ع7“

 هطدطتنمر مآوكم ] 1658 - عممو [ لزئنغئم ع حصصم 335 (ذهمع. 2. ةسوع. 946) ردمرعاطتم |.

 8716. 1" ءاقحأ ]طم (دطغذمر معوممصسقد زاتمن0ن عمر ةتنعام» ع 151 0ه]1 7. ل 8717. 1" هل

 عغمحككأذ آ1آطم 11ةلتلعور مءعةموصقد زسصتلتعم ه لوبا ءل- لا: 21هامتت:ءل 18 ل 10/0/

 6ءدسسمأتعمر مدلعم 15 7147 لتعأام عع دمصم 672 (صع. 18. كدت. 1273) طمءعطتمر 0ع !ذمجتق

 مموطتعو 2ع0013. (011ءععتغ ءد وستلدتص 015ءقرتلهدكتست 5(ت30105هننت. - 8718. 1 ء(م1

 ىكطأ 8 ءالعمر ءةمدصقد زانتتلنعدر ةتتعام» ع للان 8ء» 71ه]هتنت:ءف 8ء7:- ءا/ه0/]] | 13 ءتاح

 ء1ما6ل5] 8هالزغلم [طدمعظاحهرم ةمصم [319 (ةمع. 24. لقص. 931)] مجمطنم. ع 8719. 1" عغ351

 كطأ 31ه" هجر مءعةممصقو زادهتلن عمر ةسعام»ع لقاء ل0هز/كم» 801812 1مم ءاتاهرو ةهطم ..

 دممزخ610. - 8720. 1 ءعغ31 4طخأ 1 ج1 هر مءةمممقد زا11101 3, ةتتعام» ع ل اآلاع ظآ هزت. سح

 8721. 1" ءعقدلأ ةكطن'1ةو40, مءوممصدقد زدهتلنعم هط قلق ممن 8و 2101 مدستتعف

 [1ممعلام "1مععدر ةمصسم 982 (زمع. 23. ةرد. 1574) ممءاممر ء00ن(أق. 0011 ءونغ يي لاما

 21 ه/ءمم1» ل عج قلا»علر ؟دلعو 7سعسعلع]ب لتعامم ءغع ومصمم 983 (زهمع. 12. كمر. 15375) 0
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 امهالك اضيا هقفلا بنك بيترت ىلع بترو ىونج 'ىباو ىدعسو :لامك نباو قامجلا "ىلع

 ىف ىناتلا تادايعلا ىف لوالا باوبا ةعبرا ىلع ديترو نيدلا ىبهحتو 12. ةنس ىف !ىرداق ىلوملاو

 5 ريهشلا ىفطصم ىب همحا كيسللو ضدارغلا ىف عبارلا ىالطلاو حاكنلا ىف ثلاثلا .تالماعملا

 خيشلاو هاوتف بتاك ناكو 12. ةنس نم ئدعس ىلوملا هداتسا دانفا ام روص اهعمج ىلالب

 ةعبرأ ىلع بترو 176 ةنس ىف رداقلا دبع ىلوملاو 10 ةنس ىف هداز ىوجب ريهشلا دمحم

 مضو داره ناطلسلا مساب 1 ةنس ىف عيماجملا نم دوعسلا نا ىوانف مهضعب عمجو باوبا

 ةفيلخ ىيدلا ىيحم كنوجو ص م ةراشاب ةفيلخ ىيدلا حلصم كنوج نم هيف اه هبلا

 10 ركشو س نيحلا عاجش كنوجو ضق هداز دومالي هداز ىضاقو  ةفيلخ ىنيسح كنوجو مم

 رسمرعامتق رو أ 30 ههجزغد عا هععملممءأد 0نععدوزأال  طوماع» 10115 117 ء7: ق4ه؟ء#76*, دلعم

 11ج: 7”ءربمب» لتعطمك عا ةسصم 998 (ةسع. 31. 0ع 1589) تمعطتاتقو ءهكتنتت 200143:3عم8

 ععومممعم زسعلتنعد ا[هالدع 478 لعرض: , لظادت لك ءردفآ , 01*56, ظنت لعام# همصععمدتأو ءأ

 ج0 ممل 11طعمصتست لمعت لل ءمصتسص ل1ععمدزا. آناوموتع انطعع معمطقطبق ءعقأ عغتم مهصتطاتخ

 طمستمس ؟6ةعقدطتت. طوصعم ا10115 كولن ظءري 8مهوئ»س 010« عانت ةءاممم# , ؟نلعو ظ81:-عاءا/: عزت

 لز عاتق , ؟عةموصقو زاستلتعد هط لقد رععردم/ معللتكج حصصم 939 (ذمع. 3. ةكسع. 1532) ءمل!ءعأكب

 لون: لءاءلؤ: ةمسسم 940 (ةهع.. 23. لال. 1533), لو ماه( 0ءإب دمصم 946 (ةصع. 19. الهتء 1539)ر

 3آ0ه11ج 060+ دمصسم 948 (ذصع. 27. ةم. 1541)و 210/17 - ءل- لن. وتحت ]ذططاتتقت 20 لتتقأ1001

 5 ميزاله 015ممدسدتغو وتم: مرملستاتتط 0ع دلطتق لتكتمت هز عتتق و ةععدساسس» ع مععماتتقو

 مملسس 0ع مدصتناطتم ءغ لتكمعمو ويمعتست 0ع لاوعع طعم ءلتاوعم دعتأت - ةعرجتتل 64

 آ8وءرب 7151هركمو حالكم طم#7 لتعاتعو نسأل ؟عةرمصفو ءم]1]ءعتغر نأ 1هرنصتتلقع ءعععصأ ءةمطاتتلاو

 ننمع ممهعععمام» 1810115 5602و بت ه هةعتطعملته معدممممتق لست لن أق نهنو هط حمصم 940

 مع. 23. كسل. 1533) زسسلنعو عةممصلتغو, ةطعتلعط 1101 مد»وت»ءل و متلعو لعءعمأة60ع] 01أتخب

 دمصم 946 (ذمع. 19. للمهن. 1539) , :اةآهذلد 450- ء]- عل" دضصم 948 (ذمع. 27. قم“ 1541)

 وت انطعصسسس 20 نسحطتمت' يمتأو لتهممدتتا.  ؟ذع حلتوؤتتم ععوممصق5 زاسلتفد ق7 لعمان

 هوتماتم هك]]ءعامصعتفق حمصم 982 (زمع. 23: قمع. 1574) ممصتسع ةسلغمسا 1160 ءممعععدتا

 عع هو ج0010ل3غو. ونسهع ذطأ ء لبس (معمسمتقتم) 1108/]:]: - هل - لت 11 !01م/م ةنعاو 11

 10 85م0. ع لدمأع 31601 نة ءل- لأم 1 ماؤركم نعام !للغ» ظل. ع ليصل طلمععتست 11 هاهم ةذعألم

 11 001 ا ل6] 171م ل عارلاعأ» ةنهلام نع 2اال ب ع لسع ةانمزؤ» ءل- لفت ةذعلم ٌدلألاو

 « قلوامملاهأ 1م1أ/ع ةذعام هةر ع لاننا 117618 لعاعأخ ةتنعلم 87 ندم طرا لعمر ع لتلتاأ
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 دمحا دللا يبيع. لأ ىواتف ميا عم ديعم كنوجو هلو ىلج ىلو كنوجو : ش ةفيلخ هللا

 قوتملا | ىفنال قامركلا , [نيدلا نكر] . لئضفلا قا ىواتف مدا“ ...ىراخيلا ريبكلا نضفح «قا' نبا

 »1 انس قوتملا ئفنكلا ىضلبلا هللا "دبع نب. ديا , مساقلا . نأ ىواتف مهلة“ .1[مع)“]: ءكتس

 ىواتق مداك مل“ خنس ىقوتملا] ىدنقرمسلا [دحأ نب دمدم ىبآ] رصن تّللا نأ ىوانف + مدام

 ناكلخ .ىبأ. مهو دقو: [هام]. ةنس قوتملا ىناشلا هللا .دبع نب :ىمكم, رصت وبا وهو: قايفرالا

 ىف وهو ةيعناشلا تاقيط .ضعب .ىف ليق اذك. ىنايغرالا محا“ نب "لهس مجتفلا قا ىلا . هيسنف

 ةرات ىايغرالا ىواتفب .اهنع ربعيو اهنم هدرج. هفلوم. نال ةياهنلا..ىواتفب اضيا. :فرغي. نيدلج

 دا رصن .نا ىفنكلا] قاكيبسالا ىواتف. ما“ ... ةدرجام. ماكخا وهو ىرخا مامالا ئواتفبو

 ىواتق ميل“. .٠ سطفالا :ىواتف م. ..ىونسالا ىوانق, ماء ., [م. ةنس دعي قوتملا روصنم نبا

 ناعرب هذيملت اهعمج ةنس ىوتملا ىرضملا ىفنكلا ىلاعلا كيع نب دكيمكم نيدلا نيما

 2110401 هذعاو 711+ لق»» 1ءودصختخب -ح 8722. 1 ءعغلكأ ةطن 4ةطلدهل]1دطر . 2عةممهقو

 رزاسلتعدر هةسعام»ع كللثع 4500714]: ل ]آرت:ءل ا ءد» ىلآ: 1ظ1هركذ ل1 - 1ع ءابا» 807/7 د

 8723. 1 ء(قحسأ ةطخن11هلطلر ععوممصعد زسستلنعمر ةسعام» ع كلنا هللا] | ]خم - ه0 -04:]

 16”( طحمعلاهو ةمصم [ 543 (ذمع. 22. الآمن. 1148)] رممزطبم. اح 8724. 1 ءععمحعت

 كطختن] ؟فدتسر عةممسقد زدعتلتعمر, ةسعام»ع كات ]عمدت لآقنءا ظعتن 4كط00ه110] 8/1:

 مم عاطلاكحو ةصصم 319 (ذمع. 24. لوص. 931) دصماتطنم. ع 8725. 8 ءامحك1 ةطخت'ا11 عتغطو

 معومومعد زدعتلتعمر هسعام»ع قلد 1]ءقا]ب لال هع»» .[ 8و ل11ه]ءمتست»ءا 13 ءتن كت: ] هتان" ءهتاافو

 [دمصم 383 (ذمع. 26. 1"ءط». 993) رممعاتم]. -ح 8726. 1 ءعمرر1 81- كتيعوطتعةصتو

 معوممصعو زات016ه, ةسعام»ع قكادع رالمع» 71ه]ءم»ت» 0 86: 450047]ع]: ظاطهطتخمب ؟دلعكوم

 4 ع1 /08 لتعأم هغ ومصمم [528 (ذمع. 1. لمح. 1133)] مدمعطتم. طنسصدحتا طا 111761

 ون طقصع ةجا1هععم قلتها ليو ىهلنآ عب قلات»ءل لمعج]فرميدع ممطستغي دغ ذه (ن]1هههتطتاتق

 ودتطسعلمد كطحفتادسس صماحكتتل قا. 1سم ؟مالسسصتمساو ةدمغر ننقع ءالوس انامام 1ع ممم#

 2ئ1- 7! ميرعأ ةمممادعتاتطأغو كتل ءمرتتت ةعامت“ عد دع اذطعم 27 4نءا يعاموجتقسءغور ءأ ه0

 ءد ةنومتطعدملد دصمالم انادلم 1" ءامدم# لم جاف ر ادعو دظ6060 انكطدأو 1”ءامممغ طوخ دلتصأنلخ

 (همكتمعأ دامطتلتد ةنوسسص ءماتق ملعوأو.األا 8727. 1" ءالدلأ 15-181 طنز ةطأرا 2عقهمممع3

 رس لتعم, ةحبعام»ع |[ كادع 2لهع» ىلآبردعل وبن 71هسدت» 1مم ءاتتهم ؟تلعم] 158158 [0ذعأام ء

 ممدغ ةمصتانسا 480 (ذمع. 8. قمر. 1087) رصمر6دنم]. - 8728. 1 هاما ظا-ظهمعاك1ب

 معوممصفم لدعضلتعد هل معد عم# معللزامن. - 8729. ]7 ععقرأ ظا1- لك 1غوقر معدمممكو 112

 فكرك مون. - 8730. 1" ءيقحسأ ظستص- ع0 - ل صر ؟ةوومصكو لاتعمل عهر هسعامع 171907-ع0-1

 1816ه ]نمد»ت» ل عع 0[4-ءا-لن7خ 216+ [آآدمعظاأمر دصمم . .. مهمرمم. 6011© ءعنغ عه لتم ءاجسلانع

45 .1 
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 ام خنس .قؤتملا نيسللا نب كمكم ىوملا ملاعلا لضافلاا مالسالا خيشل 2 ىورقنالا ىواتف] مدل

 ىتفملا ةيهقفلا لماسملا رثكا اهيف درواو اهبوبو اهبّذعو هلام ةياهن ىلا -هلاح ةيادب نم اهعمج

 ىواتف مى دق وموب نيلوصفلا عماجو ةيناخراقاتلا ب روكذم دنقرمس لقا ىواقف ملل“

 ىبحلا عيدب ىواتف م“ ةيراخابلا ىوانذ ميه ةيقرجصلا وعضو ةيناخراناتلا 5 ركذ وهأ

 ةيناخراتاتلا هركذ. ىلاقبلا .ىواتف مبا" ىوغيلا ىوانك مل. .ءايلا ىف رم ةيزاوبلا ىوانتف مما“

 دللا كيع ىلا فقدملا لضافلا مدلسألا خيشل ةخكاويلا ىواغن ] م11 ىنيقليلا ىوانف ماا

 50 ئتاترمتلا ,ىوامخ. 8+. اغلا ,قإ رم :ةيناخراتات ئواتغ, 80 [اا1ه10 ةنس قوتملا .ئرهشبكبلا

25 

 اه" 1رمن- ءل- لأ: 1طن أرأر» عر كما ءعنسم» للة, أ ذصهوتمدتع ا- ]عل ]81- واع 1. ء

 مدمصتلع مععمدستس متم اكو نستطسق ه0 عءعومممعد زدهلتعد 2عللعمله عع ةعطم]وم طقط ءصلقق

 هرنك عدا. - 85731. |[ 2 ءغمج1 كم ءاعنز» عرزر مودممسقو لاتت1016ه 472726041 نتقع

 ماجعزلع - ءانكاقس طعصع دمعتك ءغ 0هءاسمه 81011 71ه1عب60»17# 13 ءدو- ءا]نمو عار ةدصسو 8

 (نمع. 7. للورت. 1686) مستمجئاسسقو ه معتسم ةامللماصتس دمتم هقونع 20 ةدستسوع معه ععانم15

 عصسدانك ءما1ععلغو عععموممو»تغو ذم ءممتكح 01ةنتطاننا“  ةلععأ زطأ نسدعمت مطعم زالت عمق 0ع

 ونسنطسق معقمممختس» عللتكدمت ءدغ ماسعتتسمقر متم ننح ع 1)عرتق عجسص عدا 2ع12عأام  آطتطعت

 0لمعءاته ملسم ععمعسسمةزق ءا لانه كءمدكمل انه ةلطعاتطاتق 72106 ةعععمابم عقال. ح 8732. 1" ءاقحكأ

 آخا1- ةسطح ل1 معدمممعقو نسهتلتعد 1:«4ه0116- 8733. 1 ءيقسأ1 ةهطل 5 ةهسدععدصضملو

 مععوممممد لسع لتعد ؟لصمضتس 0هءامرضنست تعطتق هدمتفععدسلو وسمع ص همعضطتانق 177 1017-

 1/راتةاأوأ ها ل اردقا ها زك مو( /ءو ا1ععتخعع (هماسمم طمتطتطسع ةطلت فصخنتب ع 8734. 1" ع(33593

 ق4 طحتو معةممصعم نزسعتلتعد هط قلاع معللتتق. اجسافمفتع اص 27 - 1111 ةقزر وا عع ءعهلعط

 دانا ونته6ع ///-ىعءن» كور وا. ج 8735. آخ1-1" ها ةجحذأ 3-11 هاعط ق1 1 ععاغو مووممسمو لاستلنعد

 1آ8011/ل وم ع ١ 8736. 1" عا ةحكأ 13 هلت - علع لأمر ععوموممقو زانت لخعه 8604 - «أ- 01101. بح

 5737. 1-21[1" ءايذرجأ اك 5-1 عدد ةمأو عار ؟عةمممقد لاتص لذ أنه 2ءدععسفتو 0ع نددتطانتق دط نعم

 84 لتعاطتسص عدا. سس 823821" غنت ك1 - 8 ءعط ةركتو ءعقممتقد لاقتلاعم هش 2ع م

 معللتاو.. سس 7739. 1"عاذرسا 15-11 ءىءءعقلتر عءوممصقد نسسلتعو 82ءءعم/٠41  آطمسلمماتتت

 ذه ل1 - 161 7// ناو عا. - 8740. 1" ععقحصأ آظخ]1 - 861 ءلع لستر عءعةممصمم نزاتعتلتعمو

 1801ء]ب مرا. - 8741. 1" محك أذ آخ1 -لظ5 عطق عار ععدوممعو زانق لنعم هرعكتق 2/- 2ءارزءأو

 ممعام»ع طعمع دصععتعم ءغ ةدطغلتمسأسم ةهطعتلعط - ءكتدلقس ا1هأ11ه 4ل50ه7/هلي 8 ءآبتءعأب عال7”او

 دصمم 1156 (ذمع. 14. 1"عطتخ 1743) سمعاتم]. - 8742. 1" ء(ذجعبت 1! دخةقماعطةصاإع عار

 معدوممفم زدعلتعد 114 /ءميومعمم لع يتطسخ ذص !ذاععد 16 لتعأسس» قال - 8743. 1 ءععمكلذ

 هول



 نا
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 شمغودىأ كمحام ىب ليعمسا تباثا نب دكمحا ىيدلا ريهظ :دمكحم. وبا .مامالا جيشلا وح

 ىواتف م. . ريغصلا عماجلل هحرش_ لوا ىلا هسفن ىمس اذك ةنس قوتملا مزراوخ ىتغم_ ىفنمل

 [.ة# ةنس قوتملا ىفنكلا]. ىنابتلا , [ىامكوت الوسر_همسا ليقو فسوب نب كمحا نب]: .لالج

 ىواتك_ م6, ,يقيظفاحلإ ىواتف م1... ةيلالجلا .ىواتف ميت» تادلجم عبرأ ىف ةموظنم

 تادلجم عبرا ىف 1.0 ةنس ىفوتملا .موولاب ىتفملا ىونوقلا دمحم نب دماح ىلوملل ةيدماكحلا

 ليع ند ٍرهَع نينا ماسح ىوانف مي خحكحلا ىواتغ ماا لكاسملا تاعقاو اهيف عمج

 مجان خيشلا نأ نولوط نبا ركذ هتاعقاو ريغ مهو [ه ةنس ىقوتملا ] تيهشلا هزام نب زيزعلا

 ىومللا ىواتق 2000١ نيحلا ىقت هركذ متاعقاو بتر امك اهيتر صان تحأ نب فسوي نيدلا

 نب ىلع بتر وؤ,* ةنس قوتملا ىلكلا مساقلا نب ميعأوبأ هداز ىلينخح ىواتق مهأ ىناشلا

 ىبحلا لكعسل ةيفنكلا ىواتف مما“ 1 اًياتك هلعجو ةيادهلا باوبأآ ىلع ىفنكلا ليدأ

 ]1 - 1تسس خغةمقطخو عةممصهد زسسلتءمر هسعام»ع هطعتلعط ءأ آصسفس قلاع 210/0760

 11ه“ - هل - 07: ل تدعلا عرب "1 نطقا 1هددمهأأ عر: 21هآ]رمتهتتعا 4كق0:عاتسمدأب 1آدمعاتاو

 آ[كطمد همععمورستنمع ةظاآسكقترو صتلعم 1ر1 منع)# للعام هع حصصم ... 20201610. 1ع هع زقع

 ممتصستسمأ متكلم مرصسعمسا مستتر نتعس ه0 27/-] مو: راكم عارف» ةعوترسدتأ. ح 8744. ]' ءاذكلا

 د عاذل1ر معدمممعد زدعتلتعم لع7671 |[ 8 ءرو كارسسعا ظعت» 7”«ىبرك هتك ع دتغ ةلئثأ ؟ها]دصأ 6

 1ع ] 1ع[ [1آآهمعاتتحعرم ةهمصم 793 (زمع. 9. عع. 1390) دصمعتتلا“  (نهعسعم

 يحكمم» 7هاسسصتمتطسك هممماومو. حا 8745. 7-11 هعقرجأذ ظ1- ل عال ق112 غر "عقمممعو

 رزاسفتنعم لوو نعوم. ع 8746. آخ1-1* هاقسز اك18-1 ةكزغم أو هغر ؟عووومخم لصتتلنعم ط6 2:-

 هل- لون. - 8747. ظ1-1" ء(قست 11-181 ةسخ 017 عغر مةدومصقو لانتتلاعم 580لأ15 هد 1011

 المد  ظءرع للم]رميمبوعلا (نوعم# اص عاتدع السكام همصم 985 (ذصع. 21. للهع 1577 )

 رصمرعطتم. تهتم ؟ه]مسستسمو تطأ نسدععأل مدعم ننمع ممن ؟عصلاتلا ؟م]11ةهوزاأ ع 8748. 1* عد

 ةلوحكذ آظ11645-81 ل ءغر رمعومممعو زو لذعم هردعتم 20/-1هززءا. - 8749. 1 ءغةذحكأ 11 60 ةةلصع

 ع0 - ليم عمدوموممو قدصلتعد .110هعمبر» - ءلع لفن 0 دنم» مرج رللقظ0-ءهآ- هسنع عن لل ةععأب

 3[معاوسمر [مممم 536 (ذمعن 6. ةسع. 1141) دسسمامت] , نطقع رطل مأكل انتل اتق ا 11

 يبسكتسمل عمله ىدصغ. 1187+ 1/77, نمت جتعامرزت اها ةتج 1ع هلع لفل ةعومتطتكتب  ذطغتاعط

 ا ءزدرن- هل- لغد 7ع“ ظعي 4طممعل لكامومت هد اتكك لتؤممكمتمسع مهضمأر دغ 1116 17

 ل1 5ممدسس عموألاس 8730: 17 هه( محكأ لك] - طل هسه عذر مععررممعم زاده 01 أم طه 46م1: كادوا هع

 8701. 1 عقدت 1[1ةهصطعالتم غل عطر معوومصمو زستلتعم 15471 ط2 ءرن- ءاعاعض» ط2

 مدلعم 8166م1( 0عء]آب لتعان ع هصمع 983 (ذمعب 12. خير 1575) دصمعطتتو عتقع ك8 77

 ماعلا [لحمعاتاو ه0 ىرتاه همععتم رة لكفوعا لتهمممهمتعي ءغ اتطحم ذصلع حطعم] تنل 1ءعزا. ع

 8752. 7 ءعقررأ كا - 18ج م علاج عار عةهرممعو قانصلتعد 11مم ءعقاتءور نسمع الوهن هال - 4
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 ىريكلاب:ىمصسملا .ىصاخلا ئوانف مدد“  ةارهب هاتفا, [:11] كنس قوتملا ىازاتفتلا رمع نب دوعسم

 .ردصال  ثتاك نسيظفب .فورعملا [  ئمزراوخلا كمحا نبا فسوت“ نيدلا مجان ] : ىضاقلا فيلات

 تاقرفنملا اهيف بتر هنا ركذ نيلوصفلا عماج سرهف ىف اذك ئرغصلا ىواتفلاك اهب ويف ديهشلا

 ةيئاقاضلا "واشف 2/62 2« سانجالا“ ريرقت "ىلع ”لصتقاو كيهشلا ردنعلا مامالا . ىواتف نم

 5 دمحم نب رمع هدلاوك ةريصع خياشم ىوانذ هيف عمج كلكم وهو  ىدنحكخكلا ىواتف ماوه

 ىنسألو ىهقفلا ىلع نب ليح# نب ليضف دماح أو ىسايركلا نأ نب ىلع دكيشو ىلاهجرنلا

 ىيبدلا ىللأ فثيع أو ىنتحلا ميحرلا كبعو ىسيوالا ىلع ند روعو ىدنحكخلا نامييملس نبأ
-_ 

 ام 2
 ناعرب زيزعلا ديع ىب رهعو ىلامركلا لضفلا غاو ىلامجرتللا لمكم نب فسويو ىريمدبد فورعملا

 ديد هللا بع ناو ىلقيلا فسوي نب كدمكأو ىئفسنلا ردعو ىلاميغرملا ىلع ند نسكلاو خودألا

 وى لأ مامالا ] هدأز رهاوخ ىوانخ مدا ىدغسلا ىلعو 0ك كيحأ ند زدزعلا ديعو كيل
 و

 1116م0 1 هر 0»ه» 1 اةعفسقو ةهمصم [ 791 (ذهمع. 31. آلءع. 1388) ] مطمجاسقو 11هضدامع

 معلل1101. + 8753. 1" ءغذسأ 11 - اكط ةدذر عءووموصقد زدهتلتعد د 7127466 2ءللنغذ ءأ 11308

 لذ ئه. (نمدصمموتتغ هد (نةلاطخ [ 2ث ءزدس - هل - ل11: 7” وبرك وت لآدنعءلا 12101:عم7" ءدتتناف] , نلعو

 101625 0 ءادقو وعدنن اذهل" - ءل- لف ظ21- 51ءع]40 ةعتطو ظدتغو ءدوحع ةملعتس 12000 ونتتم

 1[ عدممصمد ل1 ممعنو ّدص ءدرتتم لتماتطست(. 1غ ذم ذصلنعع اتطعأ لفتاة“ 67 -رك0د1/ءقنا 1 وتاحتتت ذ

 غ4 طلع هع معومممقد زاسلتعد طسقسستن /2/- هذ ه0" 1/7 - ك1عءاغ0 لتعم أعقد لتعممداتتك5ع طقتتكهأو

 ء(ا نص ععمععتطسع 0عطستعسلتك ةعومستعولا. -ح 8754. 1-11 ءاقحأ ظا-1كط 2 ءةصنأت عار

 5 معععممدقو زانتهتلخعد 12عام ةعوم ح 8755.1" ءغق5521 ظ1- آكط هز عد ل1و معةومسمد لاتتتلتعقم

 ؟هاسصعم و انطأ 7ء/هرعببل# ععىممدقد لس لتعم كظطعتلعط هدتنس ةدتت اةصممعتق ءما11عوتكرو دغ مهطعتق

 01م“ ظءر» 71ه, هتستسءلا 1'ءرز عيسفت» و ظطقتلعطت هددت ل76 8ع ل درنتءل لك 2جامق , كآاع لل عندة لت

 14017 8 ءرن 1101 ميمتنء0  ظ8ءر» ل72 كده مك ءمصهتلا ر طلمدمتال 161: لما ءةزدفتت 11/107720

 01م1 13 ءدن ملغ 0 ةمعةوغو لط0-ءآ-”ءآباستخ 1لهلمننغو كطتع 4ك0ه1عع 10)هلع»#:. حدلعم

 للة هت"# لتعات و 37 مدركت  ظوتن 1101 عتيت»عا 1 عد عسفتاغ , ىلا آ/ه0/11 لك ءت"ةنانا# 01 ١

 1861: مآل -ءآ- هديادن 130راينن ءا- هقروتسعا , 11هعمبنخ عنا كلغ لله” ع]ش تاغ و 0 دهمخ 17 ءوععزلاو

 10 77101 م11 ءلتع لق ءرن 7؟ييرك ظمعأت7 خو كلحع قكطلمل]عع 1!1ه|هت»ت» عل ظعت» 1 ]يا» 1068".

 كات( اطهم»" 1! ماهاغر كقلل»-ءآ - :ءويررنلا 12101هل2. 7" د:يركأ عا 1101 هتهت»ءا 18/2

 11: ءلانج 17/-11 هز ىلطل-ءآ-هجاسأ اذ ءرإ لك اتسعل 101: ما»ق كه ماا كهوعللن. ع 8750.17" ءعقكحكأ

 ر]عط ةطعدع2 840 عطر مءعورمصقد نسسلتعم [ آسفست قلقاع ظ8عا» ل1101 هيرنت» 0 13 ءزا- ءا]رمد عفن 17:
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 دبع قا. ىطايخلا» ئواتفا ميمي -[عيز» ةنش قوتملا ىراضبلا تمحم ىب نيسلمل نب دمحم

 كحأ نب: :ىيدلا .ريخ. ةمالعلل . ةيريخلا ىوان ] مهو. :1١ ههع لمست امغ» هيف ؛باجا“ ئفاشلا هللا

 ءالعلا ىسراف "ىرانيدلا ىوانق هيم1 ١ ا.ما ةنس قوثملا ىفنألل ىلمرلا قورافلا :ىميلعلا ىلع نبا

 ؤهو ىفغتسرلا ىواتق م41 2 ىجفازلا ىواتف. هبا. [ىفنحلا ىرانيدلا نامثع نب رمع ئيدلا

 [ىديرتاملا مامالا باكتأ نم ناكو] ىفنحكلا [ديعس نب ىلع] ىنسحلا وبا مامالا تبيشلا

 نب قوحف ئكاصر [ئزاتح“ 101 1+ (ىقنكتا 1 راقؤلا "ىلا كيشر'اوهو ؛ئديتشولا .فواتخ هاا

 ةينوتاكالاو ةيادهلا ىراقك رابكلا ىواقفلا بنتك ىم عمج 1.1 ةنس قوتملا لمكحم نب ىلع

 قوتملا ىفاشلا ىرصملا هللا ىبع نب رداهب نب دمحم نيدلا ردب] ىشكرزلا ىواتف م.

 ميجان نب. ميعاربا ىب ىيدلا ىيز ومو ةيفنحلا دقف ىف ةينيزلا ىواتق م5 1[ ةنس

 ةللم]ءمستسعل ظمطلمةر ؟دلعم] ظكاف] عت عملعأا [لتعات هع همصسم 483 (ذصع. 6. ةآهم6ن 1090)

 مدمرعطتن ل. ح 8757.6 8 ءغةقرب1 ظا - 8 طمجج ةغأزر مععممسقد زسسلتعم ةطمقظتامع قادم

 460ه1]هأ ]111ه 74/2.  ظككعهممدلتغ طنع ج0 ءدر لع ودتطاتق مهعدطتق ةيوغن سا 8758. [51-

 آخ ءعمصسأ1 81- لعط ءامأو عغر مععوومسمقد لسستلتعجح 12862 - ءل- 01 عدج ةتعام»ع لو ءاتعوتسم

 11/1 ع2» - هل 011: 18 )2 هل رت:ءا 8 ءز: لل: ل12

 11. لآدت. 1670) مممرطدم. - 8759. 1 ءاقستن ظ1- طقم ةعأرو معجممصقد زانت لتعم معدست ءعر

 دسعامت ع 4/6 - هل - 041: 01ه“ 18 ءنن 011ه 10:42 [آظدمعاظأوم ع 87600. 1" ءاذحسن 181-

 [[ ةكنر مءعدممسقد لاتعنلنعو 1:هر41. - 8761. 1" ءعاقحأذ ظ1- 805ه عط4عصخر 2ةةووصقو

 زدصلتعمم ةسعاممع هطعتلعط هع طصقسص ق4 اةءعععت» |[ 472 ظءر» 8ه10] 1ممعاتتم, دلعم

 1من هع]ر/ عن# لتعغم , [ نصت لتكعجساسم آ[صهست 11416108 دنع ]. ع 8762. 1" ء(قرست 11-

 1[ ءعدطقلأ1ر ءعةموصقو زاتعلتعد 11:2ن140- ءل- 0111 717 ءام» [آدمعاقاوعي ع 8763. 1 هغ مووت"

 8ظنلط ةونو عءعوممصقد زاتقتلنعد 1120/4 - هل - ل101 210ه/نهتنت»ء4 8 ءزن ىللغ عن 2101 هتمت»ءلب

 ةهمصم 1039 (ةصع. 11. كسك. 1629) مجمدناتتو نتتخ ع ]ائطسعتم معةممصقمركسس زاتعتلن ءمسصت 1213] 01 طاق

 ودهلعو ةدصغ (م": 61- ]20161 هع 1ل1- 11م1 ءىيالعوتام ع 8764. 1 هاقحستن 1؟1-

 2: ءعاع ءدطخو مءوممدقد زاتعلتعو 860“ - عل - لأ: ل1101 متنتن عل 876: 18عام 87ه 10777

 0/2686 هجطحظتنمعر هدلعم] 2ء»قعمزع [لتعات ءغ دمصم 794 (صع. 29. المس. 1391) دممعدت]. ع

 8765. ظ1- 18 ءاقرلأ ظ1- 2 عنصر عار معءوةروصقد قاتتتلتعف 7ءقن- ءل- 0 نعم لع لان

 ١ طظممعظاتعم ه 2ءقزن-ءعا-لأ: ون قا” عب الهر عضو ]لن مء0ةتاه. ©0011 ءونغ حج قلتسم

 17]4مءار حمصم ... دصمرءأسقو ءغ دصعمتغ 1كم: ةآمسك 8عمر هسصلمصتسس مردتمم ءاع. ه8 ىئمقت
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 اهتّدعو هقفلا بتك ىلع اهبترأ نأ تييأر مث 115 ةنس لوالا عيبر رهش ىف ىرمأ ءادننبا نم لاوس

 ىف موحرملا ةافو كعب عيملل كلذو اهتنباتك رسيتي ةريثك ىوافف الخ باوجو اناوش ةدامعبرأ وكذ

 ىواتق مى [ةروكذلا] ندع بجر روق 3 ءاعبرالا مود [:كبص] هتافو خدراتو 1. ةذس نايعش

 جات هدلو اهعمج هدأ ةذس ىنونملا ىكيسلا ىناكلا كيع نب ىلع نيحلا ىقن حيشلا ومو ىكبسلا

 5 نبا ىلوملا لاق ةيجارسلا ىواتف م00 1 ةنس قوتو تادلج“ ثالق ىف باعولا ىبع نيدلا

 مركم ىم نينثالا موه غارفلا عقو فتسملا لاق هظفل ام اهنم ةخسن ريخآ ىف تيأر ىوجلا

 بحاص ةمجون 3 ىيدلا ىفقت هركذ ىمهينلا ليحل ند نامتع 6 ىلع ىدي ىلع شوا ه1 خدم

 ريتك ىف دجوي ال ام عداقو رداوذ همثو ىتوالا ىيدلا جارسل نأ ىتغملا ةينم قو كبعلا لوقي

 ىواتف م6 ىعفاشلا بهذم ىلع قارسلا ىواتف م46 ةينملا ىذخأم دحا ىفو بتكلا

 10 ءاطع مامالا وى ىدغسلا ىواشتخ مل“. ىقنح كيلولا ند لمد مامهالا خيشلا وىعو ىدنقروسلا - مسلس 00 78-7 2-7

 هوو ةموستأو مغص ويه عداتمصعم ةهط تستام ةم0لتمخسس ددعممع عطل" 1. ةمصت 965 (نسع. 24. 00

 14557). "لحس 4 هملتصعسس ائطعمتختس زاتع لن عمصتس لتسرب وصععع عد ةامئانأو ءأ (118عقانمصعد أ

 معورمسسد 0ن11201ه ع عماد كقيتعزأور» مسسعتلم ءرعمصأ معدعاع» دتص]لاو كعقممسقم رو نستمتاننت» ةعطتم0

 مديعتم ةطقماع ءمعمطص . طمفعع هرصمتم ممدغ دسمعاعتس عت طعم دصعمسع هطمطقم هممت 970 (ةمع

 34. ةستوع. 1562) 1معاد ةسمغر عا [عرمصماتق 5 |[ سسدطتاتسسس ] ءضدغ لتعز ة1دعاتق دنعصقع

 [عز عا هممت عصعسمرهان]. ح 8766. 1" ءعقرأ 8-81 عطعءلعتر معدممممم لسع لتعم ةطعتلعطت

 ا ع7بن-عل- 1: مآ: ورد 1-6-4500 كه ءؤعآافو ةمسصم 756 (ذصع. 16. طلدص. 1355) دحماتتو 01183

 5 ةلئسذ 10 - هل- لن ملطف - ءا-:مء]ر/]لط تئطحسخ ؟هاسسستمصتطاتق ههل1ءونت.  طتع ةصصم 771 (ذمع

 زر. ةدع. 1369) رسم أمم عمان - 8767. ظادا علت ظا- هذعفل 15 عغر معهممسقت لات

 51«ر-ءل-لةمضنعد.  ا1١هللح 1ة»-ءازعمت: ؟تلتم ةسودتغر هل ظمعسس ءععصسجلت طقعع هل ؟:ءةعطتتتس

 دنتمامن كسعام» لتعتغ: خل قمع ائطوع مععلسععم ءدان لثع ةسمصقع دسعصمتم 01ه طمس ص حمص

 569 (مع. 12. كسع. 1173) ةص سعطع ليبدأ عع دصهستتق 4/1 قطعان 0 انفع اضولت 10/6711:

 1من.  ظمكومأا طمع 1مع7م- بل- لفس ذص طتموضدمطتح هسعامتتق (نههتلهع ة'هعنا/ ها-هطلل

 زمقوت ماه عو ةأ ذه هرعتنع 111:61 ءا-سببراف اذطع» كة« ة-عل-لطدو قلتسدأ# اهتطستخمت (نهداتمعأ

 حانكوررت ءدكاتق 227:05و نتن زذص ددان]لاق 1نطرتق همص ءمرصصت ء72012ة0أ015 أ انصاتق 1مطاتتتتلتظ عقأم

 دملع ةهسعام» هرعتتك 121- 11:يرعءا طفشت ع 8768. 1" ء(لرعأ آظك1- ههد قة ءاعتر 2عةموصكه

 ان زستلتعم ىدممعلل دل لنمعماتمحمتس هظطمظنان عدس. - 8709. 1" ءاذحكأ 8-1 حرص ة* ع2 01

 معهممدعم زسسلتعو هطعتلعطت هه آسفسن 11ه)يمدون»عا 1 ن- هيمءاغ0 آلمصءاتاهعو ؟داقو زهر“
 م06 لزءن. -س 8770. 1" ءاذحأ 564-11 عا لنرو ععةمممقم زسهتلتعم طسصقسن 4//410/]: 1761
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 نمافعلا ىباذؤغب (قاجشلا لطوامكا اميرات ؟لافنللا »+ عممالا ل ميوامف منا  ىقنأمل ةزمح ىب هللا

 قيحلا فرش" قئواتف هيدا“... :ةنس قوقملا :ىقينلمل ىكلبشلا باب . فورعملا : ىيدلا باهش نب دجا

 [10] غنس فؤتملا ىقانتنلا ئرصملا ىهجا نب' باهولا قبع وهو قارعشلا ىواتف م# فلا

 نا وم نيله ووور ما هتاورشلا ةةحم' ني قرنا ىبمأل ةتتالا “سطس واعف“ 6

 مالسالا جحيش ىواتف مانب“ ه4 ةنسش قوتملا ىفثأل مامالا نيدلا باهش ىوامف مك [**1]

 نبا ليلكلا دبع ايعمج [1.0“ ةنس قوتملا] ىدننا ءايركز مالسآلا خيش نب ىدننا ىيحي

 ةيناخراتاتلا ىف ركذ ىديهشلا ردص ىواتف مبإ نعاص ىواتف مم ىنارسقالا ىفطصم

 ةنس لوتقملا] دييشلا ماسكب فورعملا زيزعلا دبع نب رمع مامالا تيشلل ىرغصلا ىواتف م.

 هللا ىح دعي ةلوأ هل ىربكلاك ىصاخلا ىيحآ نب فسوي نيدلا مجن ايبوب ىلا ىعو [ه*

 ث تاعقاولا بيترت ىف غلاب امك هبيترت ىف غلابي رف هنأ ركذ خلا دقلخ ريخ ىلع ةولصلاو ىلاعت

 رم عم آآدصعاتادع , مداعو ىةدوزلم لنعات. - 8771. 1 ءاذلك1] 8عز+1- ع] - حتت عاد

 رعومومقم لانس لنعم آدم ءقامع 8 عزركتع/ مقرر ملا, ع 8772. 1" ءامجسصأ1 8-11 طتخطاأر "عةمممكو

 راسملنعم 41 هارانامدأخ كلك»عال ظع» ذارعآباط - ءل- ل: 1آآظدمطدلتادعر دلعم 1طن -ءاوزرنانا# لتعأت

 عع مممم ... رممزنأمل. ع 8773. 1" ءعلحكأ هط عع ع 1- عل - لأمر عةررممفو زدهتلنعم 5/6”

 هلل - للون 1/1 - 8774. 1" ءعمسأ ظا - ه8 طم ”عةمتر «ءعدومصقو زادتتلنعو 480-ءآ-معءعأر/ 1

 1[ 6: ل 1ن»عل 1716و" كطمطتامعر نلوم ه7 6من للعأ هع مضهم [973 (صع. 29. كسل 1565)]

 رممرعوأ. - 8773. 1 ءاقسأ هطعرسسس -ع1- حتسم عار ؟عةمممخو زانت 01 عم 8/ ءرربوذ- ع 1#

 [ 450-ءا-هجأد قعدان ق1رنسعل لل ةو»2] 101:مابد# [آآدمعاقاحعر همم [449 ((صع. 10. ةلمعأ. 1057)]

 رومرتو أ. - 8776. ] ءامحكأ هطعط ةطدعل- لأمر معةممصقد زانعلتعح آصسختسأ 97676 -عل- 0

 [1همعاتأمعر هممم 536 (ذمع. 6. ةسع. 1141) متمزنأتن. -ح 8777. 1" ءانرلأ 8 طءزطط عام

 151 ةسر معةمممعو زسهصلنعو هطعتاعطخ ءا-تةامسص 7”ه7م ظنك عمم ةلتت ظطعتلعطت ءا-ت علة 706-

 46 1ر/عرنل#, [ةقظصم 1053 (ذصع. 12. الآمن. 1643) طمد(نت] و نعنع 4قآ0- ءآ-زعأأ] 1

 ال151 مركه 4: 6"بر# هما1ءوزا. - 8778. 7 ءهاقجص1 8810و معدممصؤو زاتهنلنعو 84201.

 8779, 1 ءامججز 8501 آظ1 - 8ط عطش لور ععوومممد زسصتلتعم المل 11[هعاجتم.  ةطرمسلمماات أم

 1171-1871م عل ا 8780. 1-11" عامك 1 86-81 عطتخقر عءةدرمصقم زاتمتلتعق 215058

 ةسعاممع هاطعتلعاط هع طقس 06“ 8ع ق4 ا[ل- ءا- هعاع, ؟دلعم 1057+ 271 - 81 ءابال لنعات [ ءأ

 ةهمصم 536 (مع. 6. لسع. 1141١ زماعع1ءعات]. كلل ممل طتقز همن عم العز عل-017: 77/577

 1[ عرب 41760 1مم ذم قىمتكم لت؟ أمتع, ءغ ةسعام» (امهمطسنص ةاملتأ ةعاذص زك 01 ةممصعسلتهق ممص

 ممقننقدع لتعتغو نمصغنسس ذه لتقممصغسلم هرعنع 17م عقلا. 1 آمررتسمأ زم: 8هقغ !ةسلعم

 ]رعت ءهعععادأ عغ ممععومالمصعت» ةنع» .ةهرانكدم طمتصضتمتسست يععولممترت اع.  هظعسم ؟طعتلعا ! ءأغ
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 ىلع تمت ا هنأ خذ ركذ ىتنفهلا ةبنم 7 عدو ىلا: هم كاسلا فسوب مامألا خيشلا بخان

 ىندح تاياوولأ كئأوزو كيناسالا نامبو تييداحالاب اهيذ بئنطاأ نكل ةزدزح ناعمو ةربتك رداون

 ىبادغسلا 8م ئىب ءاطع نسل وبدأ ديقفلا مامألا وهو ىرغصلا ىواقف مسدأ طيصضلا نع دعب

 بسننولا بوبأ ند لاوكحام هللا ليضفل ةيداهبلا فقيروط 3 ةيفوصلا ىوانف مالملا ىدنقرمسلا

 و ملع اذا الا اهيف امب لمعلا زوجي الف ةربقعملا بتكلا نم سيل ىلكرب ىلوملا لاق وجام ىلأ

 ةفضاكملا عاوناب ءايفصالاو ءايلوالا بولق ىف ةذيكسلا لونا ىذلا هلا ىمكلا هلوا لوصالل اهنقفاوم

 ىف رابخالاو تايياوولا ىم رابخالا ةدمعو راربالا ةدمع نببتدمعلا تعمج امل لاق خلا سانيالاو

 ماوعالا نم كلذ ىلع ىضمو دالبلا ىف اعاشو تادابعلا ىم فوصتلا لها اهلعفي ىتلا لساسملا

 10 ىم دعبا نوكال ةيسراقلاو ةيبرعلا بتكلا نم روك نأو اهظفلب تايأورلا تءاقنف اًديدَج 0

 ةخعقاوم نيتسو ةسوخو ع كلوبعتو نينسو ةتالت هداوبداأ تءاعجو عضاوملا ضعب يف دل ةديعلا

 آسفنص 7”ءدبرك كءز مما م8 د03 ءءاتق د001هصعصاتم دمعاتم»د ةعمدسدتتس ؟«01لئغ ءعغ طقمع ءمتكمسس عد

 ل767 ء]- ميركا# ةمكعتمكتك.  اكددم دمتتلاهق 1عق موههق ءأ دعوسسصعل 12 م18عا21055 ءمصاتسعالع

 لزءنغعي جعدسعم [ههعتم»ع ظدتغ ص عهلن(هدتطاتق جكتعععم لتمر جسنعام ل (ةكطسق 0عدعتاط ءملتق هان ؟ذتق

 معامكتممستك دتععملتكو دغ مدملسسس هلتووزق ةيععلعمعأاب - 8781. 1-11" ءاذحكأذ ظا- 8هعطغعقو

 مموممصعد لسسص لتعم متصسم»دو دتنعام» ع طصقس أ كدعصفءمصقتلاو لات اامهععتن لاك عت لآل هتناتن#

 دموع لو كسي ءمتنلل. - 8789. ط1-1" ءعقحأ ظا1- سلكت هغر عععممسقوم لاتتتلنعم هدد

 لع تو ةععادع ظوافةرعرم هدحعام»ع ظهل]اهلاملب 71ه]رمينتتع0 ظعتن طلرورتار وتدت هدتعتسعتس 0

 غزل ممععرن اذكدزسم معاون. 810115 2ع: 8لانستنسصعو ةموستغو ذص [ائطستم درصمعمت دعقاتسممسالق ءقأو

 معودتع ه0 مدعععماد زص عم لهتم ةعععع [!1ععغور همتعأ تطأ ةعا٠طاتقو ه3 م110101155 8

 هدوم. [1معلرتسمأ 12: طبهتتق آ)عمر ونتنل مدتذعقءماتمتال ةاتقتت 20 نك عع ةذص ؟0203 ةقصعامااتتلل

 أ مايرتمخنتم 1(ه لعستمتاو تأ معتق ءمرطسات عنعأأ ةععاست عا همصقم عام 0لتمتق ععصعتت ةزدعتت عا تاع.

 تحس , ةمومتعو ناسستواتع طنطصسسص (0720ءا ءمالتععءءدحو 017061 ؟-ءانسو» هغ 0:لعأ ءاددأ ور ا»

 زمهعترماسم و ع عدلت همتطاتق ع( طتقامرتتق 0ع نيتمعما5تمصتطسقو ونسمق "1!'طعمةممطتقع ةقةععامع

 لع تلطتق لتعتسأ هزكظعلتد 1ءعوحتصغر ]انطسونع مع (ءةيصقم لتعمل عدععصااتتو عا اماعع طقعع

 رجله عيد ممربد ءغ هصمأ مه عع عصاو نتتاطتتق ءمربزهسس ؟ع]دتممتتتت ؟أ 01060111131 0

 10 زمدتعمأو عم آاتطعو 0»0عءا ءل- هلي اربرف» ةممععءعرتع ؟هآلستم 1 (ةوتتع ءاتتتل 30 صمكتتنت 00ص عت»

 لزةممعتت هأ معاوعلممعقر ءاقأ معجعغعععمانتر ةعنعراتق همصصتتلا]5 !هءلقه ع ]تطاتق ةعمطتاعتق أ

 مععوزعزد جل معاطتسص لعمعمرسفترو دطغ عم هعماتسك اااتح ءدتتلوععتم , ءأ همعت ةعجدعتسام انت

 قيررزكم ءأ عماسس ةعدمعتماع ونتموتتع ةعءاتممعق 0علتو دسغ لتهممدتا0مصعتس هرتعاتتق 477:7
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 مانالا نبي اكدشوم نوكيل ةيداهبلا فيرط ىف ةيفوصلا ىواتقلاب هقيمسو فراوعلا باوبا ددعب

 محاستنالاب سافلا ىلا ةدمعلا غلب امل. لاق ىترقلا ىاتكلا ءايركز تمم نا خياشملا خيش باطخ

 زايخالا ةدمع ايناث تعمجف تاياورلا ىم ةهج .تدجوف ةساردلاو ةعلاطملاب . تغلابف لمكتلاو

 لاقو ىكبو اهيف ام تارقو هرخاو هطسواو هلوا تفي اضيا هيلا لصو املغ ةدمعلا فعض راصف

 رخف ناتلم اندلب ىضاق مكحو ىواتفلا تعمج املو درك لوبق ىوزا ىلاعت ىادخ ةيسرافلاب

 ىقاك مانملا قف. ىضيش كتيأر اهبابحاساو: لئاسملا هذه راوج قف. .ىولهدلا رالاس نب ىيدلا

 وع ابك ترخآت تغرف انملف ريثك عمج عم ىلع ىدتقاو رجفلا ةولص ةماما هيدي نيب تمدق

 ميشلا وتو ةبرقلل ابجوم عقو عمجلا نأ تسملعو هفلخ تسلجو هتويح لاح ىف ىداتعم

 ىراضابلا ىلع نب فسوي ىب سدعسا نيدلا ىجم مامالل ةيفريصلا ىواتف ميد“ 494 ةنس

 بتك هتذمالثت صعب لاق خلا رابإل كلملا راهقلا دكحاولا هلل كمل دلوا وعاب فورعملا قريصلا

 بتك ىف ةصوصنم انهضعبف ءاضقلا تقو ىضاقلا مهئتبوجا ىلع كمتعي ىيذلا ةمدالا ةبوجا

 ةماقطسم عغ ةععامدتطاستك ةعوستمدعدععمس(. "اكلت أ 0علخ 1-2171 ءامممن 1/]- ذرعا لأ

 1م" أ ظلا-ظ ءارمخ نر ءار دغ دماغ طمدحصستصعق جلاموتستنم هطعتلعطخ ةدصست للتو 1101 متت ءلا 2مل"

 11611726 (60ءو]# هعمهطتك ةىدعاي  ظ1- 020ءارو ةتغر بكتب 0ءعةعتطعسملم ءغ متععمملم ةماعت

 طمرستصعع لتكتل عدعععدعو هاملت عسا 1ةععملم هع لتكععملم ةصمعسلتر نصلع ؟ةعاسصم

 دغر دغ ممعهتس ؟ءأدنممتسم مدعاعسس ةصععمتععسم. 1[ (هوسع اتطسست 07:06 ءآ- ه7:] 7“ 1غ عتتل

 ما]1ععزو مغ لحنصأاو دصهز هن هرعنع (070ء/ يدلعمعأ.  (دصص طلع نتتموتتع ّذط ءّزاتق 235115

 معمر عمتكد ءاز ةصتكستسو 12علتمست عغ نلةسحتل مدماعاتل ةمعطاتأاو عا ءمرقتط عم ن53ع ءمصاتسءعأ

 1عيز. "لصد ]1حعوتمهطدسلسك معجوزأنع: ة1كلعده ءىععاقدفو ةدموستغر هط عم ]ائطعسسص ععوأع

 ععععمأا. ظغ كنس 0ععععاو زسسلتعد ءغ ةامطتنتو لسلتعت5 هعطتق همداعدع ةطسلغذسم 1077-60-7

 8 عر» كم1ن» 102ء]ي/عم# 0ع طتك يتهععتممتطتع معدصت(غءعملتق عغ معمعم مامسلتك ءممععممت ةدعتلب

 معرت ةمرصستتتلا) م136ععمام7 علت ددعاتتتل 5101, لصهفأ ءكمركقتلتت عم دطاتماتق [طتقمتأ عع 0

 لئلطسعمسات هعلعمأتم معوعتسعدو ةأ ةللع دصع بكت دتفعمت تعطل ةعوت ع7" عانت.  (نطصت ةطقم] »5م عاتب

 معوععدأو م عم ل950 ءمصقا1 7 عرتهتلر عا ممصع اتت 0ه5علترو ءغ طةدعطقتت م20 مز 00110

 ممعصدعنع همسمعرت.  هطعتلعط دمممعاتق ءدأ ةمصم 666 (ذمع. 22. عمان 1267). ح 8783. 11 -

 1" ء(اقحأ ظا1- 8 عزع ءع1لأو عغر :ءةةممصقت لاهتلتعو هع” عرعر ةعام»ع آسقسم 171670-0-101

 60*45 186: 3”متبرك عرج لل: 861]رام“# ك عض" عزو دلعو لطت# لتعأم. 1 آمجت-طمأ ذاهن طمتنق

 آلعم تصتعمو هردصتمماعصأتر عون ةطعماساأل ةسصمعتأ 0مددتسم عع.  ظنمءجسلمصتست ونستلحت» :

 مهصموتغو هتغر مع5ةممصقد طصفتسمتتتتل و 0101012 ع3ممصقتق ]ه0عدع غوصمم»ع نم دك لتعتأ

 مسعامرت وعمد ةتطستعم  فلثه ذم انطعتم 1صدمسم ست تدعم عمم عمدو ةدصأر هالته ةدع عمطتتلت

46 1 
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 يب لك نيرخاتملاو نيمدقتملا بنتك ىم بخذنا مهتبوجا ىلع ةسيقم اهضعبو ةودالا

 هناعومسم ىم ةناعاب هتزاجاب اهضعب ىف دازو هتيلط ضعب هس ةيترف اهسناجج ملو اهيتره ملو

 ىسوسرطلا ىلع نب مهعاربأ نيحلا مجكاذل ىسوسراحلا ىواتف ممم#  تامالع عضوو تماخ طفماب

 ىضاقلا ىليأ ىب دمع ركب نأ نيدلا ريهظت ةيريهظلا ىوانذ مينو دهم ةنس قىوتملا ىفنألل

 و دحوتملا ءالعلاب درغنملا دلل ىوكلا هلوا 4/1 ةنس قوتملا ىفنحلا ىراخيلا اراضبب بسنحلا

 خيشلا بختناو راصتقالا هيلأ ٌلتشي امم لزاونلاو تاعقاولا نم بانك عمج هنا ركذ خلا ءاقملاب

 رثكي اه اهنم [ مدد خنس ىفوتملا] ىتيعلا كمحا ىب دويحكم دكيكحم وبا ىيدلا ردب خمالعلا

 ىئراتفلا ىم«ةيضتنملا« ةيرولبلا :لداسم؛ .هامشو نةيلع عالطالا رثك ام فذحب هيلا جايتحالا

 نيرخاتملا ءاملع اهنع ىنغتنسي الو نيمدقتملا باتا 0 ىلع لمتتشم بانك وجو لاق ةيريهظلا

 40 .ديع ىوانف] مالا ىدايعلا ىئوانف مبا جلا هءلالجو هناذ فقويايد 00 دلل كديحلا ةلوأ

 أم زخم قوما يوسرمجلا ئدتنا ميحولا كيع هدأز سشئنموب ر ويشمل مالسألا خوش وغو ميحرلا

 ععوممصقز5 ءمصعاتمو. 8 عوعاعععو ع ةععامأتق مدل هدكتسل عأ 2عععصاتهةئانل2 012عقاتمصعق دطأ1ةق

 معاءعزغو هده (مسعص صعوتتع 015ممددتغ معوسع ذه ةرععزعق لنماضتطستغو 10 نتم0 ةاتن010ةانق

 وستلحس ؟ععتغو وسخ ذآللتطسك معضستمداتر جهل انكدك 115 نتتحع ج01 ءععدغو صمصصتن]لل5 نانهعقانمصتطانق

 ممدتح 200103غو ءهدوسع حععطو ىر لذزغم ““ ءغ ةتواتق هممموزغنلم 0نةانصسعلا. ع 8754. 1" ء(قوت

 آ[1- 1 حمو سم أ1ر ءةموصقح لاد101 65 10751541 ةتتعاماع لال ءزتننل ءل- 041: 1111: 2: ل6

 1مو,م [آدصعاادو هصصم 758 (ذصع. 25. آلءع. 1356) طمرعاطتم. ع 87835. 11 - 7 عهعقك1

 ا[ 1- "1" ءجطنعتاإت عر معةممصخقو زانت101عد طه ه]نأ“ - هل - لةةةذعدر ةتتعامالع 1 01/41"-ء0111-0: كنا

 5و 8ءزي» 2له1رمبست»:ءل ظظعت» للسعال 801م طم صعطلحم معمم ؟؟عرلعصلمتحتس ةذص معطف 8ولعطقعم

 مروع ععامو وتكل ةصصم 619 (زصع. 415. ظعطعب 1222) هطلت 1 همعامتسمأا ذاج: ةطمسق آلم

 ءءامتاملتمع ةلسعت]لمعأ ممدعلتام ءغ معاوعمتاوأع دتصتعم ءاعع 8ع ]انطسسس ءم]1عوعلقدع ممععقأ

 دع ةعتماتمق 717 (ءامما ءأا 2لءمممست/ لع ةتهقو دص نستطاتق مزةععاماتع جعوتتت عةءعصلنتتتتط عققعأم

 عارعزاعط 0هعاتهئتستك 1860"-عل-0/1: قلاثع 7101 متنتهعا لل و]رتنتغعل ظعرب قكلتضعاأ لقاقو [ةصسو

 855 (ذمع. 3. 1"ءعطم 41451) مدمدنطتق] و ذصلع ءد ةعاععاو ءعلتلتغو وتتتطسق طمحتتلع ءععوق

 مععلمأم دتقو نتمنا ةاملتطست» طتستع 1ههعسس ءعدعأا. ططسصع تطعم 11-20 ءداقأ 1]/-3 لوا

 ء]- د71 ه1 ]عطا دهن 1871 - 1"ءانمم# 211 - طعم (نعا ةصقعتماتلت و ونه عقاتمصعق ع ]تطعتق

 10 عغعرسسص ءمصغمسعتتع لنعأاو نيتطسق تع لمعان ععععص(1هدئع5 ءقععتع ممص ممققتسأ. آمعلمأا اة:

 آمسق 1065 (ملتكو نسحلتق هزادقه ءةدعماتلمع ءا رسمت ةامأت ءمصكعملا ءاعي اس 8786. 1" ء(3501

 آر 1-1 غلنر معدورمممم زسستلنعم 110/41. - 8787. |[ 1" ء(محتأ قط ل- ء1- عوطتسر "5مم58

 ردصسلنعم هطعتاعطخن ءل - زمافس قكلل- ءآ - ”ءارا» لار عالق ظاضصسوعمفر ؟دلعو الل ءنباءد]منلع]ب لتعات
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 سابع نىب هللا دبع ىواتف مييأ 2 كمصلا كيع ىواتف ماح [ءاملعلا نبب لوبقم ىكرت وهو

 َُك ىمام نييزملا رممأ نب بوقعي نب ىسوم ىب كمحم ركب وبا اهعيج امهنع ىلاعت دللا ىضر

 ةمدآ , نحأ اذه ركي وباو رعاوجلا نناوف ىف رداقلا لسبع هركذ ةنس قوت اذنكم نيرشع ىف

 ىواتف ميا ميجحلا ىف رم هقفلا عماجب ىمسملا ةيباتعلا ىواتف مبا. كثيدحلا ىف مالسالا

 هرامرامب ايضاق هنوك لاح ناخ نامبلس ناطلسلا ةراشاب هفلا ىنيديالا اص نب لوسرل ةيلدعلا

 ىوحكنلا ىب هللا كبع نب كيد نويدلا لام ةيبرعلا ىواتف مب" ناخوراص ةيالو ىف 111 خنس

 ىلاهجرتنلل لبقو ىدفسلا ىلعل رصعلا ىوافف مى ىزغلا ىوانف مى“ كن“ نس قود

 ىكرت ىو (أ]*ب خس قوتملا ءاطع لايكام ىلوهلا مدلسالا حبش وك ىدنكأ ءاطع ىواتف ] 1

 ةيمالعلا وانف مب 'ىدغسلا ظوودح نب ءاطع ىوانذ م1 [اهلوقنب ةيفقفلا كاسل ركذ

 خيش وو ىدنفأ ىلع ىوامن ] م1 ةأاضقلا خهرذ تبحاص هيكذ ةيدابابلعلا ىوانخ 50

 ءغ دمصم 1128 (ذهمع. 16. 1لءع. 1715) مجمجانأ. "1دمعلعع ةعتصأه ةانصأ عغ متهم 00ءانه 210

 مرمطوأد]. ح 8788. 1 ءغقحك 1 كط 0 - ء1- ودس عار معدووصسقدت لاتقتلتعو 460-عء/-ثهت»: علف.

 8789. 7 ءغمررأ ةكط له11حطو مععوموصكد زسهلتعد 4506471عع 8ع: قكلاوك. 0011( ءونغأ ءد

 رادع 8 ع]ب» 01ه ]رهينت»>: ءل عدن ]11ص ظعتت 7” هعنط طلسخ 1ل171411 12811181118-67 1110181011 ةطتتف ...

 رمم(هانقو نص متعتسأت ؟ها]سستستطسسق. لاا - ع - من“ انطصمس ذص لعمان هدر ءمال» ةساقأز

 ع( قللت ظءرم» زللع دصسصتتق ءىغ ةماعو5ودممسمتحتتس 1ة]ةسصن ذص ج01( مصاتنتت  هعاعصأاتق.

 8790. 17-151 ءعغلدلأ ظ1- ك (غدط1 ع عار ععدممسمو لاتتنل1 عج 41145416 ل772“ هآ -لأ 01 ذهس

 ةوتماح. ؟10لعدطتم نع عد لور. - 8791. 1-51" ءعاقوأ ظا- كل 0117 عغر ععووممعقج زانعنلنعد

 زدقامر ونسهع مدنا عن ظمأ, 1016 نسمه ذنلاقصت 507ءقجفت» 12/1472 ىفدسومكتتكاو كت

 دم زدكسلد الآدعصمسم دم ممعاعءطبعد هقسلعطقم همصم 966 (ذمع. 14. 0ع(. 1555) زه0عج

 موووت 8799. 1 عاقلكأ عآ]-حععطأو عغعر ةامطتتو !امعاقع جتهطتعمعو ةستعاما"ع ل عء77:047-

 01-60 1101 متهررت عل عرج قلطلمل]م] (عدستسهاتعأن ظلتمر ةمصم 672 (ذمع. 18. كمل. 1273)

 111010110. ل 8793. 1" ءاةرك1 1[1- 6طحع أر «عةممصقد زاهتلنعد 6 /هعتنأأ. ع 8794. 1" عد

 قرأ عاد جور معةمممعو لزدسصلتعد (ةصسررمدعتق و ةتعام» ع 476 كوركع0م ةذكع هغ ةلتن ؟هآاسمأ

 1ز عار. - 8793. [1" ءيمجك1 ةكغعف ظ4عءسقتر معدوممسمد لدعلتعو هطعغتلعطت ءكآ - زةلفس

 ةآولاد 71101 مروب»ءا, ؟دلعم لا( 1ير/عتنل# لزعات ءا دصصم 1127 (ةصع. 27. آ2ءع. 1715) ددمزاتنت

 ؟1"نمعلنعع هععمدتغو ءأ وسهعفاتمصعم نزاع 0ل1 نجمك ثدنص تق نسمع 20 ءدصتتس عادت ممعتس معضاتسعسأ

 دلكعرأ]1. - 8790. 1" ءعنرلأ1 كلغفر :ءةةمدعفم لسهتلتعم ك4 86: هسه المع] لة. ع

 8797. 11 - 8 ع(لحدعن ظا1- خل1] دسار عار مءومممقو نسهعنلنعع 47/4706 - 8798. 11-

 1" عاذحعأ آظك1- خل (ةط4ل 1ع عغو عععومممم زامتلتعح 47/648604 عو.  (نهرصتس عتمه عه تتعامل“

 انطرت هدعأما ءاسعمل/نم/. - 8799. [1" ءعمحكأذ كلذ 1 غعمص لنور معدرنوصسدم لادصلنعو يطعتاطت
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 ام امهنم لوبقملا ناتخسن ىهو اا.“ ةنس قوتملا ىدنفا ىلع ىودجلانجب روهشملا مالسالا

 هلو بّترم ريغ ةلمسم نيعستو ةدام ىلع ةلمتشم ىلارغلا ىواتف هد: ٠ [رخآا عون لوق هبغ ركذ

 ىفنكلا ىدسالا ميعاربا ىب نامثع هرمع سا] ىلضفلا ىواتق هما روهشمب سيل كلذ ريغ

 ىدنهلا ىونزغلا فحسا نب رمع نيدحلا يارس ةيادهلا راق ىوانف مدل“ [ه.. ةنس وتلا

 5 ذيملت ىفنألل اغبولطق نب مساق خيشلا ومو ةيمساقلا ىواتق مه.“ د“ ةنس قوتملا ىفنثل

 ىنزورهلا ليوحأ نب كمكم نبد] نويسح ىضاقلا ىوانخ مم. [01] ةخْذس قوقملا مامهلا نبأ

 نسح ىيدلا رك مامالا وهو ناحخيضاق ىوانف مه.د [ةروهشم ىهو 4 ةنس قوتملا ىفاشلا

 ةاوادتم ةلومعم ةلوبقم ةروهشم ىو هآ" ةنس قوتملا ىفتحلا ىناغرفلا ىدحنجزوالا روصنم ىبأ

 اذه ىف ركذو ءاتفالاو مككلال رذصت نم نيع بصن ىه تناكو ءاهقفلاو ءاملعلا ىديأ نجيب

 10 هبيترتو ةمالا تاعقار اهيلع رودتو اهيلا ةجاحلا سمئو اهعوقو بلغي ىتلا لداسملا ىم باتكلا
 إ

 ه1[ -زذلةسر ؟دلعم لءام/ءزو]مم ل: طر عءنلن لتعات ءعان ةسصمم 1103 (ذمع. 14. عمال 1691)

 رصمعغست. ظلام ءئعرسرألد ةدصغو نتمصكتست 1110 2عءعمطسست م0طدطتتت نانتع عقار ةذط 00 212:020-

 عزاتمصسعم داطمق ععمعتك ه4 عصنصخاتسا ع 8800. 1 ءامحكأ1 آ1- طقم هلأ ععووممقد لاتقل

 61 مه 411 ندمع عماطتتس همدهعتساد ينج عقم مصعق قرصمعاط عدلسمغو ةغ للعممدتامسع ءةععسأ»

 1لعد هالته ءلتلتغ ددتصتتق مماو. -ح 8801. م ءعوسأ1 11 - 1" ج0ط]خو مءوموصقم نزاع

 |[ كقتي قسيا 1(0نهفتن عت: 12الف لععل# آدم عاتتقعر ؟دلعو 101:18 لتعات ء ةصصم 3

 مع. 7. لصص. 1114) دطمدأنت]. - 8802. 1 ءغقرجذ (ةعأا1 آخ1- 110827 عار 8

 رسسلتعدو ه3" - عل - ل1 01ه" ظوتن 1ظ]رمع (مهسعم# 1:08 1[1ةسعاتتمعر ؟دلكو آطععاما

 5 انطرت 220 4ءا لتعاأت عع صمم 773 (ذصع. 15. لدل. 1371) دطمعطبلم ع 8803. 1-81" ءعقتكت

 راد (ن ةوزسس1 7 ءعغر ؟عةممصمدد لاس لنعد يهطعتلعطت ( من27: عدن (0011:8معان [آآظهمعاتتمع و 1870-

 عقلي عر لتككمانلتو هصصم [879 (ذهمع. 18. الآلهن. 1474)] دصمجادت. - 8804. 1" ععلككذ

 1:[1- 0 غل ط1 10ه عاصر 2عةمممق3 12 [ةداتق مماه] زه0نعأ5 طموعتت» [ طعون 110/610

 8 دب ى]1 1160 زآالع»مءسم ظطمتكتادعو ةصصم 462 (ةصع. 20. 00عام 10609) دصمعطتت |. ع 8805. 1 ء-

 عمسأ © ح0 طخلعط ةصر معةمومقد زسسصلتعم آصسقست 1 ه7/ي»- ءل-لأ:: 11هقهنن 8 ءنن 1165 »

 لعزل: 17 عوار [آدمعاتمعر ؟دلعو 0600/47: لتعات كت دصسم 592 (ةصع. 6. آل عع. 1195)

 رتمرتأ. ]155 طماع ةطصغر م1ئ0طوأدو اتقان أ 0طقء259ةهالممع 8عععماهو ةصاعال 51085 00ءا6م5 ءأ

 لاسم ءعممكس]لم5 معمل عونحر عا ءةعععاستت ةلعمتتتت ثق م10 مهدتاتتتس و وعآئ1 5عماعمساتت5 لع عملتق

 410 ع( معدممصعتم زسسلتعأ5 5ع0ل0لعملتق معدععتسا. ف4لعصحتصطتس ةص طمع اتطعم نسهععأتمصعقو نلتقع

 لمحترسع ذم رنقات ةانصانو نسمف ةزطأل كتنمف طقطعمارو ان لص نستطانتق م20هممصعصلتس ها ةعوسعملتق

 مممالنك 18عردوطتل. 1طلزعرمدزامع ةسصغ ه0 هدنلتمعتس ]نطمخاطسس ةصاعتا ةهنضضعق 0010300111 0
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 رصتقا .نيرخاشملا نم :لييواقالا هيف رثك اميفو الصاو اعرف لكلا نيب ةفرعملا .بتكلا بيترت ىلع

 هلل محلا هلوا ؛ةلصفم اشرهف عضوو .هقبطخ ىف لاق امك رهظالا وم ام مدقو :نيلوق وا. لوق ىلع

 ديمدحم ىهو سمحكم هل ؛ لاقي هلداسم مورلأ ءاملع نم للجر تتو لقو خلا هل ةيادب ال ىدذلا

 تغزل ىنبادمح ىلوملا هخيش هيلا راشا عنا هيف ركذ يلا هللا اناذه نا الول ىدتهنل انك مام اجمل

 ةعيرشلا جاوب هاهتسو دات عسكاو نيعسنتو سوخ خس هداز ىوكاب رههشلا لييكام مداسالا خيش

 هاو نس مرا نم رشاعلا رهظلا تمقو ءاعبرالا مود هدالماب جدتفا ليق بيترننلا خيران ةهسأو

 ءايركز ىضاق ىواتف مه..6 اخ ديزياب ناطلسلا ىلا هأدعاو لا نيعملا ىؤقلا كلملا هلل

 ىبا مساقلا نأ نب ىلع نب دمحم هللا كيع ىا نيحلا سمش مامالل ةيدعاقلا ىواتف م. 0

 طيح الا ىلا غلس ىلع هج نكاح هلل دما ةهلوا ةنس قولا ىدنكدمكا ىدعاقلا [ءاجر] قنا

 نسم معنصعتجتد نتمتس 01100 ةاماسأح لعيتعوأد داغنصعغو ءعغ لع ودتاسق معععمامصعع سلو

 ممعطو 1جعلسم(. ةعوستعمعتت ذص تصف جتك تهاطانتق م20ممدز(1هصتاطاتقو ءغ نطقع م20متاتق 24

 معلاماغعمسس دعععلسممغ معهعستخغاتغعو مغ زمدع ذم مرهعاتقنت مسمع لذ. 1 [ملنععي» 2001035 وحن

 ديوس ءعمطتسس معع ةذموس]دقم مدعاعم 1ةملتعقغر ءغ هدهسف ءوغ ذاق: طمحتق لعمر نست معتم عل متاتلا

 ممم طقاطعع هع.  [آانع نييتنادسس 1أدصتق عمدتتت» 0هعادق , ك10/1عه»:7:ع0 18 ءنن ل41::1هركه 13 ءتن-ءأأ/ه]

 11ه هست» عل طار عديل كبر(, ةسسم ... دممركمتقو (1136قانوصع5 لنه ممددتغو عغ طمع ءدععدردأا منع

 لتوعداطتس ةمعامتغ ذاهن ىرآمسك آلعمر ونبأ لت عدتغ صممه ه0 طوعي عغ طمس لقد هدانقو ان اتكتح

 عمر متقأ لزم عرعتكدءغ صمد آل هم“ هع. هل 8طعتلعطم هدم 01ه11> 27ه1مبوتسعء# طلتم ةطعتلعطت

 ءاتماخس 211ه ممت» علم ؟دلعو لءماسملء]ب لن ععمر هع دصصم 9953 (ذصع. 2. آل عع. 1586) ه0 طمع هات

 ز17 ]رار ءا- مرماه ةصكعت مامتسرم  تؤاتق اتاملسق اعصرتانق تدم مدزاتممتق ةنوصتطعوأو هععلامكنت

 يدع ممععوأ. ]ظكزانك ههتماتممعتس 1عتح ونسفحأو ىكاهانس ممقغ دس عض لتعسس لتعأت لععلست دن عصقأتق

 ح[ماروعسس وح ةمصخ 578 (ذمع. 7. الآكدن. 1182) ةدععومتدذع لذ تطنت. ©6017 ت اذطححس 18

 اوبر“ عرج لمددعنل 1 ءالغر ؟هلعو قلع لءاعام ةنعمكو ةذص ءيتغمرسعم ءمصاضمتتغ ؟0ه1سدصتصع

 يرسم ءءطعمكدسو نيم لك هدئكانك عقأن طكدسك آل ءمر عون رمغفعسأت ءعغ ه0 غمرت ءاعبر ءأ ةدلغعسم

 86 ءعأ4ل 16مم هطلت - 8806. 1" ءيمحت (خ4طخ1 2ةلعوهعأر و عععومممقو قاده 12

 ردقتعم 2هقم يرام ع 8807. 1-11" هع(محكأذ ظ1- 041013 عار معدرمدمهه لست لنعه ©6280 عقمب 0

 هسعام»ع آسفس دى عرف - عل - 0: قلاع كطلمااع]ب ل1 0]نميوتنع0 ]7 ءرع ك8 عرب كطق' اعمق الان

 4 [ 18 ءزغ] 00208 1؟1ءمزع لو ةمسو ... دمممتتطتم.  آكمعارتسمسأ زاهن طمس 1)ءم (ةلتقو نسملت

 لزومسد عدو مرنم 1عععو وسمتص دجعمفق طسسصقمم همد عمري عع عملتع ءاقي لوععسوع ةسعاما ب 5
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 نع لزاونلا نم: اًعوهجم هل .بتكي نأ :دناوخا نضعب.:هنم:؛بلط هنأ .هيف ىكذا خلا .ةمهلا اهب

 ام فلخلا هراتخا امم: فلسلا ليواقأ ركذي ناو نورخاتملا خياشملا اهب ىتفا ىتلا تاعقاولا

 ركب وبا ىيحلا ياث مامالا ىضاقلا“ حيشلا هب ىتفا ام ةلمج هيلا فيضاو ىوتفلا رما ىف كمتعي

 ىلع هيتر [ةيسافلاب ةيلاغ كيفَم] باتك وقو انطوم ىدنكخشلا [دلوم] ىتكيسخالا دمحا نبا

 5 لعب ريخأتلاو ميدقتلاو ةدايزلاو برصلا هنم عقو امل فلاخم خسنلا ضعبو بذنكلا ببتر 0

 هعمج ةيئاخدوقر وق ىواتف مهمآ. "لافقلا ىواتف هدأ " ةيناوخ نارق ىواتف مح. ١" راشتنالا

 لماكلا ىواتف هممأأ [1+ ةنس لوتقملا] ىنامتعلا ىناتلا كيزياب ناطلسلا نب ناخدوقروق

 قولا ىفنثل زيرعلا كبع نب رهع ىيحلا ماسح كييشلا رهبكلا ردص مامالل ىربكلا ىواشف هحأا'

 قل ىنيدلا مايد لاق خلا مهالا تزارو مسقلا ردقعو مسخلا راو دعم ىلآ كيكلا ةهلوأ هز“ خماس

 10 هعدوأ اهيف عماج فينصد ىلع ىندرخألا قى قندص نال ىنلمح_ ةياغلا ىوانغلا نع 0

 حط جيستعم نتملدست 10 عدطتتل ءة5عو 6 هل 5م110ععم ةعرتطوعععأ ءوتتققدتاتتلل ع 5ع2ع1ع ققاتتتلاا

 زمعز0عماتستص , 0ع ونستطاتق 0مءامرنعو مععععمسالمجعو معدموصسكد لسهضلتعد 2ع0010عيحتصغو ع دغ

 مرموموز ال ممعق ؟عاعرتتال ءذع دلك همددعت عا20727:عأو 01135 م01 هدتتق ةعيصرمدتق ]01665 م286-

 طقطس عمتمك ءغ نسمتطسق لص مععمممعتم لزمه لتعم 2عللعملت5 ةسعامتغوم (عتطسعصلم ءةوعغو طتقوسع

 ماسعد عوض 200عععسطتعو لع وستطتتعق هطعتلعط (نةلطن عن آ[سفس 10 - ءل- لذ: قانا ظعأت"

 اق عرب لآرضعل دس ةدتطع 41/508641 [مجطتقإ] عا 1 !ءمزعببلدع ةسفهعتشلتستتقو ناتعلتعع ؟عةموصلتا.

 اطعم [سمقلتكو مدهعتسمسا مدهاعتم معقأتعع ةعتمطق]و ونسعت» ه0 هملتصعسس ]ذطعوصتس طادزانق

 و ععمعستم 01ةممدستك كل ممصتسللاح ءدععدملو مط ةمحتععس ته لت عحتسغعو نسمع [هدسحتس , 200168ج

 رمعمأو عغأ هملتسعتت» ةمععادسغرو دع نتم حالته م2ةعمموذاأدر حلتلق ممهامودتاو ةاتصاو 08[ 8111

 ذم مدلعاتك ةدتمدد دعما ع 8803. ط1 - 1" ءعلسأ آ1- ه1: حملعط ةصاأو عاو 52

 زاسسمتعم 1ععامرتتم (نهددست. ح 8809. 1" ءانةدست آك[1- (ند1181 مععدممممهم زانت لنعم (001) 4.

 8810. 1” ءانجأ1 ( 1عء100 ]ع طقصتجو هغر معدوممعو زانسلتنعج (ني* ع0 نياةعمم  (نملل ءونغأ هد

 م ءنل 1كم ظلتخسحك ذدلكحمن 8ةيرءدنأل 11. 01/7 هناغو [جصصم 918 (ذمع. 19. اللهم 1512 )

 رمد تتم ]. - 8811. 1" ءعمصسأ 1[1- آك ةسخ1ر مودممصمم ناسستلتعم ل4016 - 8812. ظا-

 1" ءغمرع1 ظ1- لعم طعءور ععدوممقد ناس لتعد مز هعهر هسعاممع ط!سقسس 2/7 - هم“ نا - 16 ءااو»

 لا - ك161140 11 هد نمو - ءل - لأد: 0من ظعتن لل - ء- همن [هصعلام ؟حلعم 536 (ذمع. 6. ةحنع

 4141) مممدتطنم. 1هعزجتسمك ام: طكرحتتق العم طمستمتسا كءعمامتتر ةمرماعس» كنتونع 0ععاتسمساأ

 10 ع( مموج ]مدس هتتاساماتا ءاع. طل0عامم- ءل - لفوو (نسم دمحتحتسعو اموسنتتأو "عةممصطقتق لاتتتلأ عتق

 معللعملتمق ءةدعد (عماقتدقو ]اممم ؟ءةيتامكأتك ذم دلتتمق ه0 ءمسممصعم لد ةولامععم 0ع الق
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 لبا نملا ةمالعب ةملعم لزاوتلا (لداسا تاديو:كنقزمس لعا١ ىراتفو ؛ لصف. ىب دمك ركب

 ءايلا ةمالعبب لصفلا نب :نيحم ركب ىلإ لداشمو واولا .ةمالعب تاعقاولاو نيعلا , ةمالعب .,نويعلا

 ءاضقلا ىف بدانلا رمع نب دمحم نب كمدم لاق ىهننا نبيسلا ةمالعب دنقرمس لقا ىراتفو

 عير

 سيطفغب فورعملا مامالا ىبضاقللو ىرغصلا ىواتفلاك ىصاخلا ليدحأ ند فسوب اهبوب فورد كلا

 نم اًريتك هيلأ فاضاو ىونوقلا دوعسم نب كيأ نب دومحم دماكلا وبدأ هصخلو ىربكلا ىواتف

 ةبيشاح ل ةهكبش نبأ ةركذ دياب 3 نىسح بانك 0 اهرمغو ةيرييفلا نم اهينأ ا عورفلا

 نيسخ نب دمحم" نيدلا ىلو مامالا خيشلا هيخال ةركذنت هقلع هنا هرخآ ىف ركذ رعاوجلا

 كويكم ىردركلا ىواقف مما ةتمور كك فشمدب 077. ةنس ةدعقلا ىذ ىف كلذو ىريشربقلا 0

 هنم غرف ريجولا عماجلا اهنم ةقرفتملا ىواتقلاو ةفلتخملا بتكلا نم خا دسمكم نبأ

 رسع ذمعااوعتغور وعدهم ندسصمعممقكنأ ده قكق1//ءقازع ذه ]ذطعو 2ءممعت7 ءةلتعععدكم هغ ه0 عهب

 وسحع كلت” [هاناناع لامة ذم هرععع 17 ةيعلقما ممم مهد ععمغو كنس ؟ععممممتمك زسعلتعتع طدقسنت

 خانتع 19 ء]ن» ل1 هانعترات» عا ظ عتب لك«7]0 ءغ آسصفتسملتتس  ؟ظهسسفتعمصلقهع ىيصردصععمل8.  ظعتسستست

 ندمعدألممصعس هرعسم 2 ءعمستا ممكن ةثعاو 2070 طمامتحمر امص نسقعفاتقمعف انطعأ 0 نعلم

 ملقوو انطصسص 17” (ءزقلا  هذعام 17” ممر وسهععانمدعه قدي 18 لست ا10اءعيهتسعا 8عءع- ءآلهلاا

 دوام عر معوممممد لدع لتعم طسمتسمستسس ةدسفم ءعمضلففع ةتعام ىو. ب 1 [ومع طقعإ6عءصتنع.

 قل6هايوتست»ءل ]7 0له]مصتسعل ل7 ءرنن 0مم“ , 11 ءةستمسم لسلتعتت تعطتق 8داعطخعفم: 5 ءعسصلتتتا 5

 طسمع ونسنمتممعمسو ةموستأو 0نعءامكتر ءاتدسقت ةحتعام# ائتطرت 1ءرتنألع ءدملغس معد ممص همه عقذمق

 ءودعغو نع دع ةلومتم ]را ىدصتسر نقم ةمغعصملعططتسسع ةصتسمر ءمعممةءءرءاستن 3757 13 ا

 ملء 1ك م56 ءد ءملعش قلم نسم 1عدمممعد كدضلتعم طلتطمتخ ذم قرتكم ةكتحتمتاو ءأ

 (0ةلطخ ءعغ طصقسر مدلعم ل0معمو لتعم مدضاعم 17ءامممن لاما" ع ىدرهكدتت كلت ادعأب مقل

 ل1610 لف ءر» رضع عدو ل11ءم'زل . (ةيسعم# دصعاتمععم ممم( عنح 5عمدهاتس  ءلتلتغو ءغ

 ماسعد ةاوكمتف 0ععتعةغوم عستطانق هرانق ءةنهغو ع «ءدموصقت5 1عه]4-ءل-لن1 ةلئتهؤنع ةلز ءءلاو

 سسلع ائطعع دست ععمعمتم ررتهعماومق 1معاسك قار ونسعس ظلتسم معهعععر(مزتم هنأ ذم عامدذتك 4

 20| - ل ءم4]ن» ءمحصم سمته. كل ظمعس هع ءانس ومكث مدلممع للعتغو دغ هلم هطعتلط ءأ

 آس 77”ءا-عل-0أ: 010ه]يمس» عل ل ءرو 110ععضو 0 ءايعاب»# اتطعع دصعمهعتدلتق ءععدعأم 1ةجعطتسصس 0

 طمع ءدغ طدسفمءل دصعممع طين ءمثلعغ ةمصت 740 (ذهمع. 9. كسل. 1339). ع 8813.1" ءعلجت

 آب 1- الع عع 0 ععنر ععةمدصمم لدعهلتعمر وسحع 2101 مجتنءل طعم 021ه موسعا ء اتطسعتع ؟لةستم أ

 معقمممفتف لدسلتعت5 لتدمععوتعو سزدهسملأ ءدغ اتاطعع» 22/- لاوس" -227  11” اعر ةدصختأ ءأ
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 ىواتف دعاو نيدتكم 3 ىشكلا ىواتف محل ليوعتنلا هبلع نال ةيحالا ركذ ملأ“ نس

 ىواتذ م1 نس ىقوت ميملا ىف ئتاي ىتفتسملا ىلع باول ىف ىتفملا نيعمب ىلا ىتفمر وك
 هب

 :يناخراتانلا 3 هركذ رهنلا ءارو ام ىئواتف هحأح م خ*يادقلاك ىظفاللا ىواتف ىمحأب ىلادبكلا

 ىلويتملا كيأ نب كمكم نب هاو خيشلا وف ىكويتملا ىواتف هد. -طوسيملا ىواتف هعمأا

 ةنس قوتملا ىنامجرتلا ىيدلا كم ىواتف مما" 5101 ةنس دودح ىف ىتفأ رصتخم ىفاشلا

 ىدنقرميبلا كيلولا نب ويحكم ىوانخ مها“ دلك ىف خنس ىوتملا كيد نب نأ نسحلا

 ىواقذ محلك ىنانيغرملا ىوانف هدا» هاه ةذس قوتملا يول نب دوم ىوانغ ممل ىفنلا

 ىضاق ليكم نب ىيحكي وخو ىوانملا ىوانذ ممل ىسحقملا ىواتخ هدل'ث د

 حصمصم 812 (ذمع. 16, 31دئ. 1409) حطقماعتغ. 1طدهست طستع اذطعم جتعامضاونعسم (؟1طتتعغعم عد

 هددع مه عل ئوصأ(6 - 8814. 1" ع(ذحأ ظ1- ]5 عوطقطخر عععممممم لسعلتعم 72د25:74. آلم

 نواسسرا1مو. ع 8815. 1" ءاقحكأ1 طكت 15 61111111 طعقممسمس32 لانتاال1غ5 أ

 حضصم . . . مممالأاتتأ و 111012 67 - 1:18 لا 6] -زعماط هآه أ -ةدماوزإلا# ةسقعتمأم.  ؟10ع ذماعو

 زو ]زئورنم للنر»ج. ع 8816. 1" ععاقرب] ظ1 - ![ 10 قصور ؟عةممصقو زان10163 172400741.

 8817. 1" ءامحك1 ظ 1-1 غ1 هزذو عدممدقم زاتتت01 غد طركراتنتأو نسمع ةهنسطتختس ]ذط٠نا

 طوطومل6 ل- 8818. 1" ءايذدب1 8182 عمق عل - همهطعو ععةمممعد ناتقالننو 10

 [ردسلوأ عد ةسعام» انطعت 1171161-27 6ل. حج 8819. 1" ها 281 11-151 عطقشذغعر 5عةممصقو

 زاسلنعدو ونمهفع لذص انطعم 21ءقو6 1ءععمصاسص. ع 8820. 7 ءعقحكت ظ0104-1عءط ءدت عاتو

 مموممصفو زانت لتعو.  (نمدرصمءصلتسس ذاتعتلعطا لكقتنءل 8عءرن 710/1 هتدت»ء0 عنا للابتدعل 11016-

 قومومع]# كطمتكنغوعو نتتأ كنعد دمصتتتلل 989 (ذدع. 5. 1"عطس. 1581) دسمصعتتع ةطسكاتأ نص عاق

 مولي نع 8891. 1 هلأ ا81هز 0- عل - ل1 مو ءةةرمصقو زا 01 أه 111070-60-01

 ةصقم ... هم >؟طتخو ءا 04-60-271670 86ه1لبم»# [آةهمعاتوعو ةسمم ... 1201:11٠7 0ه1ت2 ص2.

 88992. 1 هن لس ذ 151 - 81 ءطقسناأو ؟عوموصعم زادهتلتعم 4511|, عد 0ن:1 لآ: عا ظ عفا ل1007

 مدلعم 71 ءارمب»#/8 لتعأت عع دصسمم ؛. . رممتناتل. ؟ه]يصعم. ح 8823. 1" عغ8551 116 طق دس علو

 معىوممدصعم زاتسلتعج 7101 مدربت» ءلتع 8 ءرد-عا]مء]أ 0 كمبسم"ءمبنل# طمصعألاهعي ح 8894. 1" هلكت

 3[ ح طرضأ 0و 1ةةمفصفود زادهلتنعد 11ه/ 1001 8 عءرن- ءالمءار ةصصم 525 (ذهع. 4. آلءع. 1130)

 رنمعنسأن. - 8826. 1" قحأ ظ1 -ل1هععطغم ةصئنر معةومصقد لسعتلتعد 2107 يآ 0110111.

 8890. 1" ء(قدك1 315-11 ”5031 مععممصمد زاتتتنلنعو 116:0. - 8897. 1" ء(ذتسا1 151-

 316 ء300عوأر معةمومكو زاده 01؟م 271106400 ءوون. - 8828. 1!" ءاقوأ1 آظ1- 01ه دقشتااو

 معورممعم زسعلتعجح 7”ه1نمع 8 مع» 11101مميربب» عل يدسحتمستأ ل001لق ةطقظتامعو ؟ان]وو

 فاز

 ال



5 

 ا

10 
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 ةخنس قوتملا فووللا دبع نب نيدباعلا ىيز طبس اهعمج [م.1] ةنس قونملا ىعفاشلا ةاضفقلا

 بوجوم ىواتف هنا“ ١ ةيجاهنملا ىواتف دل“ + ةيروصنملا .ئواتف هدا انسحا ابيتوت :اهبثر 1."

 ىقطانلا ىواتق هم“ [140 ةنس_ قوتملا] .ىفاشلا ىرزجلا [بوقوم ىنب ومع نبا]

 خيشلا اهعمج ىلوت ىتلا ىدغسلا ةزمخ نب ءاطع نسحلا نأ نيدلا مجان ىوانف مح“

 ا ل يلا 1 ير سلا دعا يو دف ني رمع صج نمإ مامإلل

 ريهشلا ىفسنلا .كمح ىب مع نيدلا مجال ةيفسنلا ىواتف دم .:؛ ىفنحلا . مجنلاب فووعم لا

 نود همايا ىف وه باجا ىتلا هاوانف ومو [0:] ةنس ىقوقملا ةموظنملا بحاص كنقرمس ةمالعب

 لاقاوم ءقهملآ: لداسلا 7 ويعب+ ىمستلا_ ريغضو ؟ريبك, (ئوؤتلا ىواتق اهلل + ةريغللا ةعمج كل

 اهبيترت ىجر تلمك  ناف .عئاقولا بسح ىلع اهنوكل اًبيترت اهيف مزتلا الو اهتبطخ. ىف ىوونلا

 راطعلا ميعاربا ىب ىلع نيدلا ءالع هبتر مث. نيددتبملا ماهفأ ىلا اهبيرقتو حاضيالا :اهنف مزتلاو

 لنعأأ ءعأ همصم [871 (ذصع. 13. ةكسع. 1466)] دطمتءاتأر وات3ع 5عم05 762111 6/7 - 6520472 1

 ل 7-60-«1مركو ةمصم 1031 (أمع. 6. كوع. 1621) مم>»طسسقر ءم]11ةععلأ ءا ءوععوعتع 0 عغممومتا.

 8899. 1-11 ء«غةرعأذ ظ1- 01 هصقسعأو عار ؟عةممصسمم زادت لنعه 116811. - 8830. 1-11" ء-

 (ةحأ .581-ل11مطقةز ( م عار «عةمومصقد زاتعنلذ ءهذص همعنع 1121:1047 1 عام. - 1 ءاقتألا

 31ج سطخغطو معدمومصكو زدصضصلتعد 216:11 | 8 هدد 0م" ورع ا]1ه::1118] ل ءعع»# ةطقتتكهعر

 [مصمم 675 (زمع. 15. لمص. 1276) دصمءاطتن]. ع 8832. 1" ءعقرولأذ ظا- اا ةغ111)

 زسسسلنعم 8م ع 8833. 1 ءاقحكأ آلا ءزرس- عل- لأسر ععوممصسفم زدت أه عزت -عل-0171

 4[ مدمن: 4ل6 8 ءد» ظمبمعم ه8هعا#0, ويحنطتسع ءمالتععملتع كاعتلعل ءغ آ[سصقس لقكقتي ظهرك

 0م“ عدن 2101 مت»ض7»ء0 17 عت للاببسعا لالءدعزا مموعاكطتا. ح 8834. ظ1-1* ءاذقحبأز ظا-

 الل ءز متو عغو ءعدومسقد زسدعتلتعم , دسعام»ع 110562: 88ه: 1101 مورمع40 [[ظةمعاقاأمم العم

 رالءزر» - هل - 0غ لنعام. ح 8835. ظ1-1" عاق 1 151 - الل عو عزل ج عار مءعوومسكد زةعتلنعد

 را ءوور عد,  ةسعام»ع 1 عزت -ءل- 0112 0 د»م»" 18 ءب» 1101ءميسعت»عا 17ءوعإلاو  دمصم [ 537 (ذصع

 27. لد]. 1142)] مممعأتم , ونسأ ؟دل]عم متع 0هءامك دسم ءدصلمع لتعتطم» ءأ فسم عد ل1

 ةمكعتمطتس ؟لنلت(. 18عدوممسعد زسدصلتعد ةنصأرو ندهع 1مذع هده ةعامأم 5ع00103غ, معوهعاأعت

 دللقر نندع مط هلئتنه كم]]1ءعز6 - 8836. 1 ءغقجأ 1 - لا هك ءرعذو 0000000 لاس ع

 لال ء معمل دصهت هرج ءغ دصتصم»هر 0107: ءآ- + ءدنقآ ءهآ - ممآارفمسعأا ذمكقماأد هغ ةمكعج لتعكس

 عام لا ١ 1م مةعامتممعن طعععم هدتطتو ةمودتغو ددتصتمتع 120208ان1, 16 185 0

 ءو لز5مممعععر ءدتت (ةصوتتقلال مقسم كلصعاتأه عم ءمدقتل عقم عداكتت 5 متت 50 قصفت 71-

 لسعتساأستر ءةمصتصص ل35 ممدت60م ةرععدمسلو مغر هغ ممالسك معومت عمت هانم 1ءععسس دضتطت ةععمدت

 ءعغمغ عم اتسمدسسم عماتطسع جرتاح "علل عععيس. "آخد قل7م4-ع01-0: ل78 8ع: 1اس كا“

47 3 5003 
0 
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 لاب. خنس غوثو خلا نيضرالاو تاومسلا قلااخ نيملاعلا بر كلل دمدكلا ةهلوأ هقفلأ بيد نكع

 قوتملا ىفاشلا ىلصوملا سنوي ىب دم دماح ىنأ نيدلا دامع يشل ةيطساولا .ىواتخ  ممز“ب

 نيحلا زههظ ىجلاواولا ىواقف هما" ةخنس قوغملا ىفنكلا ىربدولا ىوانذ مداح 1.١ ةنس

 5 ملع ريوحل اًمامتعا' سانلا تشا صيهشلا ماسح مامالا ييشلا .نأ هيف ركذ يلا مالسالا هج

 عماجلا باتك اهيس ال دقباقح نم نصخل امب نيدلا ملع ىلا نيعلاطلا ةفاسم رصقف ماكحالا

 نم هأوس ام خبل معبو هبانك ق هدروا ام لصقي نأ روبزملا همداخل ففتاف ماكحالا لزاونل

 لعمال هتفرعم نم لب ال امم ىسحلا .نب ضمد مامالا بتك هيلع تلمتشا امو ةمهملا تاعقاولا

 ةنس قوتملا :ىفنكلا  ىلالهلا ىواتف من. هدعاوقو .دققلل اعماج اباتك نوكيل ىوتقغلا

 10 ىراصنالا دعس نب ىلع خيشلل ةلاسر جارجرلا لمع ىف جاترالا جتف مم0 فسوب ىواشف ممم

 هد هه لت5ممكتقممعسس لمستم ل1ععددزغ عا زكذ هرستتق ءىأان اطقم طلعو دصصصلمختس 0مصتسمو

 نوعامدتسسا عع اةمرهستتاتل هضعمامعأ ءاع. قفطقناحتغ همصم 770 (ذصع. 16. ةكسو. 1368). ل

 8837. 1-11" هغعومس]1 151- 1[ قعز 117 عار معهممصمهم زعل 01غد ذص دسعطع 11 ةقتغ 7عللن15و ةتتعامع

 عزجمزلعاط 01-60-11:60: كلن ظلوا 171101 مبجتنءلأ ظعتن ة”سسمع ]1هننو:]8 ظاهتتتكه و ةسحسم 3

 (نمع. 15. لدم. 19211) دصمعامم. ع 8838. 1" ءعلدك1 آ1- 11 ءطوعأي ءةموصقق لن

 [كدمءلظأوع 77ءقعب» مر ةهصصم ... ممرات. ع 8839. 1 ءععقدكأ ظ1- 1[ ءارعذال ءّزذو 2عةممصقد

 زدصلتنعم ل مارا»- لد لام للطن ارسعافم” رج 1 هارمع اظعس ىكل# ظولم» آلممعلتهعر 0

 71:61ممي/عزن لتعاأت هع دمصم [710 (ةمعتأ 31. المت. 1310)] دسمتاستو عمهع كه ةصعت مالتتظأن لقت

 يل 1)ونر ونسأ ةعاوماتمس :ءاتوتممتق [ةلمطتعمع مرمطهغت مم عسب ءددع ؟ماستغ عاع. مطعتاءطسست أ

 آسفتسسم 110عمم» لآ -كزيعانلل دذمععم طمرستسعك مام0105لككتستتست ءعوذع لتعلق عا ةععتستتتم ل

 مءاعلمم ةامطتغمرتست ؟ععموممدءعملهر نغ تقم 01ةءعماتسست ه0 ععاتوتمصتق ءمعمتاتمصعتت 0

 مرهم لم عغر مغ هع ةهؤدك ؟هتامتطمسم ددعازمدعو هعاتوععععر ممهععتمانع ع اتطعو 27- لف“

 1 6ماتنقا 61 - مرر. ظزاتك  [ظةستتلم حتكعتال ةانجدج ممردتمهأم همم عمتعمم ءعمقع ؟لكاتت» ءقأر

 دنغ ناتهع اص اطعم م20ممدمععوغ ام ةععالممعد تماس طعما ها هواععمق هلز1 ءعععغ ةتمعتاة معد

 دكت عممكتمعود ءأ ندهع انطدت آسكطت 21ه]يعرجت» عل 8 ءري- ]/رمممت» دع تك ءمدصوت ءادعمل ءاتعصأو

 ومرت همعمتتممع ةلمكقتت دمتمتسع معمم ممدععمعر نغ ططعع لمس ممسنل عماتقتت ]اتقول

 ةامامكو معتم عمدلتم ةدسست هك ةمرصر] ءعءاععءامس. يع 8840. 1 ءهعقلست ظ1- 11316133 مععرمف»و

 10 زاسسلتعد 12:74 11دمعظاهعو ةسصم يي. ديمدامت. ع 8841. 1 ءاقلأت طلقات معه همك

 وسسلنعو ة؟ىبرت. ع ةقوف. ا" ديغ'ط ءعادةهع ةكو 11 هسا ءهال-عءردعقزر ةموماتم مورس( كات

 ءكودقمسعتسلس لع ؟مطعنأ 0 نليييايبالب 11" هسعام»ع ةاحعتلعا» 478 ظوب» هه 718078.

 . . ادن

. + 
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 ءافصلا نأ نيدلا ناعربل :ئفطصملا ضلاوم.ق ىقكو ىسح هللا متفق مم . ملالا ءافش ىف هركذ

 ةيعيدتلا نا لكلا ةحزاطمبف لالا ”حجتفا مت . ىفنحلا لامكلا دلاو ىفاشلا ءاقولا قا نبا

 ةلاسر فلطملا لوهجملا ةلمسم ىف .فلغملا رمالا حتف مدد . راطعلا دا نيدلا باهش خيشلل

 ملاعلا هلل كدحلا هلوا [111] ةنس ىتوتملا هداز ىربكشاطب فورعملا ىفطصم نب دكمحا ىلوملل

 خيشلل بلاطلا بلطم ةيغبو بهاوملا باب صتق هى خلا ءايشالا عيمج فئاقحب ريبخلا

 ميمص ىم هركشنو هدمادم عيمج ىلع دلل دمحلا هلوا ةنس ىقوتملا ىرضحعلا .ملاس ىب ركب أ

 ىتاديب فورعملا] ىرادكسالا دومح خيشلل ةلاسر باجمل عفرو بابلا عتق م60 خلا دركش

 باوبأ ةثلث ىلع ىو خلا ءايربكلاو ةمظعلا هل نمل كمحلا هلوا !.”. ةنس ىقوتملا [ىدنفا

 ىقارعلا ةيغلا حرشب ىقابلا حنف مم 7-3 0 ىراضبلا حرش ىف .ىرابلا تف مم

 ور ىف ليلذلا دبعلل ليلجلا تف هددأ ليؤنتتلا | ىفخ نايبب ليلجلا عتق هس ف

9 

 1[ مهعامتسمو نسعسس ذه هوك ءل-هلءرو قرسصصعس موكب ع 8843. 8 هعاط قلاحط طقففطت
 اع ععؤر هيدرات عدكم قكتعات ىعومتعأ ىر عدم همن تكل علعمأتو دصعم““ ءغ رر طل عده ةهالق ءواك 4ع
 مهقحتامتع معمراط ءامع ءكععانم ةحنعاممع 80ه ءفتنعل-اأ: 41: 1:هركك ظادن كى مولع ذطهظتتهم
 1ععبج61- ءل- لف: آآدمعاظاوع مدلععي - 8544. 1 هغ'اط ءل-هطورتر ةمععاتم طعمعل ءعماتمع 0ع
 مممرمدزاةمصع ةعرسممتك هعمدكتم .(نةعصعم 0ع ةعاع هممت عي0نععسلخ, ةسعام»ع هطعتلعل ه7 4-
 0-0: هل اءسعا ظئ1- 4/147. - 58458 1[. جغعاط هاد حسع عال -ددم عطلت عر كراتعدااو مخ

 هععاسمدع لع نسهعداتمصع ذعممات ةطعماساأي ةسعامرع ةكوالج ق4ارسعف ظوي 01:51 هرهي دلكو
 1/1 ء قردة ةنملعإ  لتعأو ءا ةسسم 9 (زمع. 11. عءعم6 1561)] صمدت. "1عدعاوطتقو ونت

 1 رمعمتغ: طدسخ 160 اس رعرحست هرررصتاسسا عينت هداج 0عم0م5ععضأ1 عاعر

 عوجق. "ةغاط طقط ءلددس هرج ةطتطرو جمععام ممهادع 0هممعتسس 6( معاتتتم معا لعدن 0ععدامع
 هملتمست , ةسعاممع هطعتاعط ققدع 8ءاب# هه هللضشع 8هل] غر همصم . . . سمعتم. طممتغ
 زاودن 1رجسك 18عم مجم هردصتاطس5 زانق معاق ]هسه طتانطسكو عأ عرمتتوك ءأ ةوتستلق ءدع ةسأللل0]
 عموم ةملصم ك مممعقأةملمب كاع سح ةووت. 8 هلناط عاطف رع 8مأم ء1لد طنز ةطو
 جرعرعاتم. ممهخدع ءعغ ةسادعت مععلسعألمر ةتتعام»ع مط عزاعات" ل ه1 111111111110 [سدلكو 11001
 ار عدل لتمام 'ءاز همسه 1038 (ذمع. 21. كنك. 1628) رصمعسم. 1 ءهعاهأقو ونسأ غد دهعترتخ:

 يدم هر سنن ممعمت 8 هءعماتو هل تععوا] معلم ءهدغ ءاعبر ءاذم امته ءدتاه لتقمةتطدق قانا
 هويه. ر"هغعاط ء]-ظفعتو دزعامورتمه يعواممتم.  ©هسسعمامعتاسك ذص 808146 هوددق للا

 ءامماتا ةمكستمامسدم 0ع نسم ةدصعه ذص [ناععع كام اننيلالك 8849. "ةغ'ط عا- طق علعتو

 «كرتاتعدتتم ءزسق نسما :>ءآأوتناتا7 قام © ةرسدس عماد نق" زد لك /فوسح ةهط 1ع  ءلتكفتمم

 106 ددصعم حا هوقو. 1-1581 هعاط 6141-581, ةمععاؤم 11! دماعتم معع ءتعممدت تمص عتال ع0انللو

 ودمع ذص هرعع 41مم هآ-اءتاتنأ] هاد ءدسعب ةيمأغ. ع 8851. 17-11 حاط 36111-181, مععت6
. 2 - : 1 

2 . 



 هم

 هَ

1202 

 ىطويسلا :نيحلا لالجل ةيآلا اونمآ ىيخلا ىلو هللا ىلاعت هلوق نم ةجرختسملا ةيعيدبلا عاوذا

 أ ىلاعت هلوق ىف مالكلا عفو كقف كدعبو يلا لضفت (ئذلا هلل ةمكلا :ةلوا 311 ةئس قونعلا

 ترواج ىدح. اهيف لماتلا عقو مث عيدبلا نم اعوذ رشع ةعضب اهيف هتررقو اونمآ ىيذلا ذو

 تقو اعوذ درمشعو نام , كدلقمو نأ ىلا ومنيو يرختسي لزي ملف ركفلا تحدق رق نيعبرالا

 ىطويسلا ةياق ذ مظن ىو موهفلا ةضور جرش مويقلا ىكأ جتف محد" اهنيودنت تدرأ |

 9 5 لع كالا ع است
 ىلع لميتشم ةنس تينوت ةيقشمدلا فسود تمني خكداعأل ىغليلا جف نم ىفخحلا حقق محفل“

 كبطدل ركب لأ ن د لكيويحام ند ليدحأ سابعلا ىلا خيشلل ىلاحلا جدتفلا مده ةيبندل تاملك

 فيس قاوشالا نامجرت : موش ىف قالغالاو رداخذلا حقق هدمد #10 ةنس قوتملا ىنالطسقلا

 لكاصفي نكولا جتف ىحح» هيكذ ره مر نايحوتلا قى نالسر ىلولأ ةلاسر هر حر نب نمحرولا جف محهأأ

 جتك ممم» [1.11] ةنس ىوتملا قراقلا ىورهلا .يىمكم ناطلس نب لجلي قدولا از وذل 40 يعن

 زلطبقاعتق ةععوم ةويطتستقوم هطاقتو لع ؟دعتتم جعاتق همقاع لتععملل ععدعستطاتعو ونانقمع ع لتعأم

 (هدصت لتحتسم ررآل تق ءقأ مداعممتتق عمانتل ل11 علئ ءعصتصأك“ ءاع. ءالعتعسلج عانصأو 11101

 ل6ء8م7- ءل- لفت» ظهير, ةهصصم 911 (ذصع. 4. كسص٠ 1505) دطمتتاتم. 0رمرتق عقأ زاه: آضتتق

 آدومو نسنأ طعصعلمعز( ءاع. آطلعزنملع مععمو بنس سعصألم 1ةصعالعرنعغ لع لتعأم لتحتسم ىو 1) عاتق

 عدوا مدلعممانق عماظنتسو ونان1 صضعلذلععبمأا ءاع.ر أ دم عم لعععسس ظعتسمم دج عامرتاعهق ها 04

 معلنا 0عءوععأ مقل ةةعال و 0 له ءموتلوعع ىممكتسسمكتر انغ ةسراتسق نمملسضد عتامأد ل عط متع عل.

 "1"سست 1 1121م 8121: 2 معرععدتر ءأآ مععمعاكتم 25012 ععصعتتل ءاذعلاج عا ةتتعأف 5اتظأو

 : الأ هعماتتللال ؟لعلصأت 8عاتتتو5ه هم (ءعرصممع 355ءعانأاتم عدةعاطر 000 06 رزه هةعضتطعتع هدأت. ع

 1 0 ينفق

 و 8852. ا هكخنط ءا-طقجتر ءل-ءهوججاذتلي ل ءامرتح طلعأ دتحأ ءأ ةعسمأ [ععصت مع ءمدرتتق عها8ج

 متم هرعتق 11010701 1 0000 وندم اناسلم اعهمدامنتم دحعطتعد انطسعت 2ءعمور ا د 00

 1 ةلئمت 1 ءةطبتا - 88353. 1[ حع'ط ء]-اعطقكلتو ةععاتم هععدلا1 هع هتعممدأ 0مم 1 يي

 ةنعامنع لعلم للدسحمءعمد 7 برك 1لتحو ةصقم .. 6.0 1201:018٠ © هروح مرن عط عمان عرطد

 عاوزتطوسزئوم. - 8854. 151- دغاط 10-181 ةسئر ؟1نامرتم رسعممتسوانحو 1108ع 8طعئلعط

 كاد [هاراراع لاسعا طعن 31هآرعيس» عا ظورن لطق ولم طلا- 161 متاط ظلا- (نهقا 614718, ةمطم

 923 مع. 24. كوس. 1517) رصمعطبو. - 8855. 1"ةهغاط ءآل- 0ع ةلعطتقنت» و1 ةعطق ةعو

 حمعرعأتم (طغفدتتسمختست أ ؟ةركاتتت هكلدتتكدساتتل. (نهرحس عسا ةسعتقا ذه 6'1زءتناتن أ - همام 0ع

 ننم ةات7ه 710ءوطتتل - 5856 1" ه7 ط ع]- موطن قر رستم عه عملت مع ؟012-

 رسعمامسأسم دع اههعامكتتس 17-ع//1 1: هم1م» لع مكلعيتم دصستس آل بتنضر 0ع نسم ةيصتتمب م ع0
4 

 10 معو عوار ع 8837. 1" ةئ'ط ءعآ]- عدطرسمعس طن 6 طقنا 8هطقطلأمر ؟تعامرتمق د5 ع0

 ممر دتعطمأع5 مرهعمامماعم دصعمدزع ةطهطممو هحيعامدلا# ارز -هل- 0 لا عن قنة! ةنن ]1101 متست»عا

 11ء»ءم6 (0هدحمت آععام»عو ةسصمم [1016 (ذطع. 18. قيد 1607)] دصمءابم. - 8858. 1 ةهغاطب
 » م5 7 9 م

 3 5 ا و 0
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 لوا [1] غنس قوتملا ئراصنالا دمع نب ءايركر ىضاقلل نارقلا ق سيتلي ام فشكب  ىمحرلا

 تاهباشتملا تايب ركذ ىف رصتخم وعو خلا ميظعلا هباتكب نيفراعلا بولق رون ىذلا دلل دمحلا

 هلو ىنزارلا باتك هذخأم اهتبوجاو نارقلا ةلوسا نم جزومنا ىو ةفلتخملا ريغو ةفلتخملا

 نب هللا ديع نب دمحم نيدلا ريصانل نارقلا رويسفت نجرلا ع صقش مدد قاكلا ضعب هيف

 نمحرلا جدق م مظتنملا نامجكلا رثن هرصتخمو هتافنصم لجأ وه لاق مم“ ةنس تام سامقرق 5

 ءابحالا رصتخ# حرش وهو ملعلا نيع حرش ىف ملل نيز تف مم. همث لقنيلف هليصفت هديفو

 فيس ىواضيبلا ثيداحا جيرختب ىوامسلا صتق هما [اًقنأ روكذملا] ىرآقلا ىلعل

 نبال ىنج نبأ جدفلا نبأ ىلع جدتف هل افلا ف 0 رزمجولا انامك لع زيزعلا جد محن“

 ى] قاب نيبعلا جدق محك عب ةخنس دودح ىف 0 ناكو ىوحكنلا ليدح ىب لامكام ةجروش

 حوش ق حاتفلا عتق م1 ىتأي تاياغلاو ىدابملا باتك وهو ىساغلا صتف مهو [نيعلا 0

 ء]- عوطس همر ؟1غ6م212 داق عع عم2015 معع ءدعممدزأ[أهصعال  عماات10, 036 12 (نهدتنذصم لتانأد

 ددصغو دسعاما»نع (نهلطخت 7207076 1ع: 17101/مب»جت»تء0 لباد" ةر ةصصم [ 926 (ذصع. 23. آلعع

 15319)] دصمعاتمو ونسأل 8[1 هدقانتق دغر طدستف آل عمو وسن ههمجلذ ةكعصاتسس ]ذطع6 ىدنم ةتعاتقأم

 للسسصتسممتغع عاع. (هددمعصلتسلو نطأ1 ءعقاتتم همعومتعأ ةتستاعو 01 ةننرتلهماعم عا ءمصعم»[لهصاعق"

 لعوويتطسصادعو عغ يعدم أ انت 0323( ةمانتتا (002381 أ رع 0 ق هامل ممهرمصتغتت. 1هصق

 هزم اطعم مع عار تكن همصصتتلاو 2001ه عمأو ه0] علك - 8839. !دغع'ط ءا- عوطسقم

 عن عغوروزر» 151- 06ه محمر ؟1ء؟امدتح ممتق ءعتعم0ز5.  (©هدرصس عدامتتلتك لص 0100117 2110107

 يال 4837 - هال - 01 11ه 1نهت»1»ءا ظعتن لطلم]]ه] 18 ع كي دسمم 882 (1مع.: 15. كلمت“ م

 51477) رسم م. طنعو ذموتتغو ذلطسم ل قةتسستتق ءزاتق 1ناطرعمحس يأوي ةكوسع ةيتكمدسع ل17 .

 ه]-]0ةض ه0 ءآ- 7:01:11 ءاتنمتت> د87: 116471 ء-ه]بمعسر  سسحف ًللطس معك ةتموعتلمك مممأةقا#

 لعوستطتاو لمكعتماو عفان ق4عداشستمق 1ه0عرو ونسمع زطأ ءمرعقمد يدصأل ع 8860. #"حغاط

 ةزصس ءع]- طئخاسسر ةمععأتم همممس عمات زها ءالتعءم 3ع. 0 رم ]نط 61-771

 نأ يىرسسعضامهسمك ءقأ ُمزامسدع هرععق 17174, ةدسعام»عيمأ/# (نهموصأ آبععام»ع [[]0

 آدتتلدغم ٠] ل عووز. 1.1 1 ةننط (151- 8 هرم ةوكذر اهم «هءاعواتك معع 601 هصعق

 8_1 1 5-0 110 م 2-0 88062. "جغاط ءاعوم أدر ةهسحتاطسس اذطعأ ةذنصوملة عتق

 اذاعه 17 ةللوطتتم و 0ع وتم أم 11 71مم يل ء ءامع. ح 8863. 17-181 ةغ'ط هله آطصط

 ءا1ل وعطر هدسحتانسس 11:6 ه7 ركع 15 لعبب# ةللفطست وو ةتمام» و 7107 هرسن» أ 18 تن 11هت»اأ

 6 عمسستلت 21 6و ل ارو 15م عءآي لعام ر نحن كمعو ةمصتسم 427 (مق قم لوم 1035) ملعلا. ع

 قوموو. [مغعاط عل-ةهنمرم ةمعماتم هعتلت. ؟10ءيملتد [ىدط ”مسملأا]. 8865. 1”جغ'ط 0

 ء«] - عطةمأر ةهحعرمسأأ15 هطقءعستم 1ع 1 70/- 71ءالاآا: مع“ 77- 61/فيرانل صم ىفطتاتتت»
« 

 11غ زوارنا ال 5060 1" داء" - #ءقةطر ةمععاتم "مم وست ءهاتق» (هرصتس ءوكمتلانك
 5 ” 5ص "00 هن , ْ 8 , : - ١

 - 5 1 5-3 دي : ' : , :

 7 - : ' 5 4 . ٠

 ,٠ 0 5 م ع 4

 : هج م 74 ٠ 7١
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 نب باعولا ديع خديشملل جطشلا نم ليلا نع ردص ام رك 3 جدن محك ىتأي خيفاكلا

 نم ءاششي ام ضيفم نيملاعلا تر هلل دمحكلا هلوأ رصتخم [10)“ ةنس قوقملا ] ىلارعشلا كمحاأ

 نيرغملا مهعربأ لابي عدم ىنال ىواكشلاو ضارهالا عيمج نم ىوادتلا 3 مق حو خلا ةراوسأ

 باطخلا هب جتنا ام ىلوأ نأ كلوا ةيودالا مد وقتك لواحكلا ىلع غيودالا تادرغم ق3 رصتنخم

 نيسمخ ىلا ةيودالا ىم اهيذ هركذ ام عيمجو ماسقأ ةناس ىلأ الوط اهذم لود لك لعجو حلا

 رمع نب ميغاربا ىنيحلا ناعرب مامألا خوشلل ىسركلا خبأ ىف ىسدقلا جتف ملا ةدامعبرأو

 دءادحم باتكو مد لمو >دايسانم مب رد خلا تاوهيملا يسرك سو ىذلا علل 0 ةلوأ ياقبلا

 فاقلا ىف قاب ىسدقلا جتف مح“ ةرعاقلاب م.1 ةذس نايعش ىف غروشو هتامهبم عمجام رظفلا

 دبع نب دم نب دا ةرابج نبال ريسفتلا ىف ريدقلا حتف مدبأ ىبسقلا حدقلا ىمس هذال

 حرش 2و خيادعلا 3 د روقفلا زجاعات ريدقلا حقن محلا" ا دس قولا ] ىسدقما ىلولأ

 عممستسما عدس 12 4را/ءر 0ع نتج ةملعد ؟10ءداستب ع 8قهقت. 1" حعاط 11 غةرتأال صف هذ ةعد

 حم ءادلعدصقا مهتعس عال -ةطمأ'طو ةمععاتم. طظدعمموزاأم ج]1ةععمست و عمهتسو نان3ع ءدع ءعططتعأدكع

 ماعمم معمهعمتسمغو هستفام» ع ةاعتللط 40 - هآ -:مءارارأ عد كلاتدعلا ذم" دق, [دصمم 3

 (زمع. 29. لدا 1505) سيمت ت0 ]. (مرص معملتسسس و ونسمل ةغج ةمعتمت(: طرهصدف 106م ددتسس 010

 قلمرصتسمر نأ هععكعاج نسمع 1غ مرصتساتمست عدول ءاعمم - 8868. آ1-81"دغاط 81 عآ+ ع0 2521و

 حرتععأتم لع بعدالممع مهريعتج هط هددصتطسق ميمدنطتم ةهغ ةمطعستغداتطسقر ةتتعام» أ كاان ك0

 1"ةيفاد» 11عام ل.  (نهسصسم ءعملطمسع 064 معيصعلتتكق ةتطسولت كطانتق معع (هطتتلقك لقكمموزاتق هلي

 مسملصتس انطعا 1 ءعوما»و عا - ه0:م1ن6ا رو سما ذكد ةصعامتا> (0ماتسحتنتتط ©ءأعو 0110 10

5 

10 

 5« درمعتامس» ءاع.  ظنم علوم (مطسآقمعمعع 1هدعتطملتسعمت دس ىعدع مدعنع5 لتكتعتاو عا هدصصتق "2013و

 ونسحع زطأ 0عدعتطسمغتعو ونقلت سمعا ندنسوسمحعتساد ةسصلل - 8869. 1-18:1* هياط 11-

 (6004 زو هديا عوألم ةدصعأو لع رسم (طعمقألو يسعام»ع ةطعتلعط ها سقس 1201 7:- ©0-

 1مم 107:  ظعد» 00ه" 8ءعمم. يلمعلمتغ زاد: آدتتكص آط)ءمر نست (110دحتنل ةاتتتلتل م62 0 05

 هين نملتغ ةهاعر عا لعدعتطتغ هرصصعق ءزدك ,ءركاتق ةصه]10وتعم» هبيسواقع دله كانط عع

 هل-هاسم» ذمهستماسم لق ت18 0]هلعه هطقعاعوم هوس 1 بانك " قطعماحت /لوطتعوع ددعممع

 تطهطنم همصت 879 (مع. 18. ا[دت. 1474) يح 8870. 1-1 ةننط 1:1- 0 هنو ودود عمقاتم

 [لزيمدماوجحممحمس. . ؟10ع ]نغءعدسي رو همس !نطعع 660-207] 211 (هنو: دمع تطتاتت ب

 8871. 1" دأ'ط ءالع وولد“ 11 ءال-( عادات ؟بامعتم مما عطاني (هررحسل عطا مط نق 1 (01:ة8طانتالو

 10 دتجعام»ءع قارس 8ع ]1101| (مسسعلا 8: قلطا-ءآ-مع]: 1106800688 و ناعم 101 لوا« لتعأم

 [وغ حصمم 728-(ذمع. ةلووب. 1327 ) ردمرننم]. 7 8872م اخودخغ'ط ءل-ءهل1ع 111-12
0 : : 0100 . 
 ء«آ1- 1[ ةعاع أر 1 ءامدأح مماعمإلق ا ءطنلا رردتتم ءن 3117 مدرس عدا هتلانق 1111-7711 0

 #- ١
 3 و هك

 3 هع
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 ةريس ىف بيرقلا حقف مه ىتاي بيبللا ىنغم ىئاوح ىف .بيرقلا صتق م.“ مامهلا نبال

 ناز“ خفس ىفوتملا كديهشلا ند ميهعاربأ ند لايكام نيدلا جقف ىضاقلل خموظنه بيبحكلا

 ىف روكذحلا عومدملا بانك بيترث وهو بيئترتلا بانك جرش ىف بيكاملا بيرقلا جقف محو

 زال ظ 9 فيظللا من محلا ةيددعلا زومرلا كفو ةينركلا زوذكلا حدف محا ىتقأي ميهلأ

 راومعأ ىلع ةلئتشم ةلاسر [1”1] امس قوتملا ىومحلا خيطع ند 0 ناولع 3 مشتل ”فيرصتلا 5

 عءاس

 4 ةلاسر ىنيدلا رارسأ نم ةلمج ركذ ىف نيبملا جتف محال ةيمورجالا نم ةيوحنت لداسم

 جقف محا [1*] يس قوتملا ىلارعتشلا كيدحأ ند باعولاأ ديع خيشلل مالسالل سمخلا نإ

 ىوعايلا ى ددلا رصان نب لدمحأ تنب ةقداعل عيدجلا 3 ةليرم ةحبيصق نويمالا جد ىف نيبملا

 اهلوأ ها تنام ةينرعاتلا

 ملس ىذب رامقالا عل علطم نرسح ُ 10

 ملعلاك قاشعلا ظرصز 3 تاكايصأ

 هررانق 11:01. - 1["ج*ط هاد عه عاطر ؟1عامصتج معممتسوتتت. ©1هةدوع ذه 21ج ]بتا#

 ءا- /ءاناط و لع وتتم ذصلتنو ؟10عدطتتب ح 8874. 1 دغاط ء1]-ءوعاطو نعمته معمجتسوتتت ع

 عزاه مءعمرطءامع لت]عقاتم,  (ندصصعمسو ةسعام»ع (ةلطخ 1'ه1: طي-ءم-ا: 11ه عبوت»ءل 8 عن ل"(

 ]ؤ ءنن-عاو]ر عا, صمم 03 (ةمع. 9. ]لعع. 1390) دصمرحطتنم. - 88975. 18غ: ءهل- ءةعاط

 ءل-دسمز ؛طر نعامرعتم مجممتسوسأ معوررمصل عمتك. (نهددتصعمامتتتاتك ص ]ذطسس 1646, نحن

 01 ةممونغنمدعس هرعرتم ك1 ءزرمت# مصاتمعأام 0ع وسم ذص انغععح 114 مدعمسأاتم 17عام - الفلل

 "عل -لعمصاتت ه1 - طق 112 ءغر ةموعاألم ةوعععامرسست ذط 11( عتق ةطقعمملزغمصتسا عا ةماسأتم

 جحعصت عصمت صانتص عاتق مهمل متن. ع 8877. 1!" عغ'ط ءآ1- 14611 41 هودقع ع1-[غءةأ 15

 لعام . طعمتومت 0ع ةععدصتق لمءاعتممع 11عدءلمصسم عيمتستسمات لتس ر ةسعاممع 8طعتلعط 47

 176 7 ل107: دلع ل١1 لذ يأ ةمصم [ 06 "نتمع. ق5. 8عرأط 1529)] 2201630

 1جعغوطتكر نأ ةدعملل اه 5( 0طن عجدتساال هات فمن 6 قيوسسةانعد لير" دره يصاخسعأم بس

 8878. 1ظ1-1ةهغ'ط آ:031-1هطاغصو ءيعومدأاأتم ءكدمح 06ه ومع ةاتتال1136 31م 010

 ءعاذنعتمصتق. "ه6 ءاهاسق لع نسنموس#ع 80عز زداقستءعومع 1دصلطس عساقق ةدعامر»ع ةطعتاعاط قل )ل

 ءا-مءاراءاط 17 را اررر»ءا كام" تاغ ةصصم [3 كلو 29 3 1565)] ةحومابم. -ح 8879. 51-

 1[ةغعاط ظ1- 3[ ه طاهر ءعوموأاتم كدمو 0ع 1 لان م: ل6 لع داع وعمهأع لذ ئءعملت

 ذم كلف» لععتمعممر ةمسعام»ع قكقعللع 8سم, ظلت 0000-1 171 لآ وزر» - ءل- 01 18414786

 ةهمصم ... رتمجاسقا 1هعنمتغ ذو: 7 10

 آم معونمصع ةسمعفو 2ع ىءلعسو نطتخ !دصفع طعا]زةةلصع هدتسمأدتو

 اذكادمع كن ام ننس دسممأتس» هنن[ عيه عينم امك
 8 دب وا

 + ؟ 97 9
 » 5 4 5 ل و ١

5 5 9 3 
 »* ١ ا 9 5 0

 3 9 - ل

 هب 58 5 ” ١
 م 1 5 هه
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 تاق خلا عيفشلا حد دوقعب ماهفالا دامج ىكم هلل ييحلا ملوا افيطن اًحرش اهندرش رق

 ريماس عيدبلا هوجو نع ةرئاس عايطلا خمالسي ةدهاش عافق تاذ نع ةرداص ةرليصق هطهن كعبو

 نيبنملا ا عهفتش جحد 2 نيبملا حتفا مدح. 0 1ا1* خس ناضمر 8 اهننمثا خلا عيفشلا تيبشل جمب

 لاعنلا فدحو لاعت ونا مجقخ ىمححأ [11“] خمس قوتملا ىمزمؤلا ىكملا ىلع ند زيزعلا ديعأت

 5 هقيأر باهشلا لاق [1.51] ةنس ىفوتملا رصم ليزن ىرقملا شرغملا دمت نب دحا بيدالا خيشلل

 خلا برغملا ءايدال ةريثك راعشا هفصو ىف ىئدشنا [ىسح] فنعم وهو ملعص ىنلا لعن تافص ىف

 8 ردعقملا رجاعلل رددملا جف دححأ“ ا لودصالا 3 ىنغملا جرش 3 ىنكملا مقف مدحل'

 ةنس مرككملا ىف هنع غرف ىفنحكلا ىسديمسلا دمحاأ نب ميعاربا نب دكمدح خيشلل ءاضقلا ملع

 هابشالا دعاوق هيبف ركذ خلا هتعاط ىف الا زوف ال ىذلا كمدح دعب امأ هلوأ رصغخخم 11

 10 زفكلا كسافم سوش ىف زمرلا كلاسم جدف ىدلك  مكحلاو طظورشلا تحايم هتابتأ قا كرو

 ؟لكحرص نص ءدبص ءمرضتص عماقتلات2 ءمدط ]م مددنتا ءلععدصغعس, وتنت ماه ةمعارأتا: اطهتق 10عمو ونت

 رد عماع5 ءومعوتمم مدمصتلتطتع 1دتلتق 1ماعععععدمتتم همصمكتل اع. 10 ءةصلع ؟ءعمر ةصوتتغو طقعع

 (مث406 جتعام»" عر طقطعأ 1[عمتصمسس ءةدلهمأتعد ةصلسكدسمت ءأ زملماتق دصغاعععدع (ءداعتس رو ؟دلاتق

 هرم مصتق هدمه منك مءاعوعمغعوس ر !طدصلع معمرطعأوع 011ععا عغ زماعمءعلعمأتمق ءاملمس ءاع.

 قطوماوتأ ءدرص رصعمسع طمصملطقم ةمصت 922 (ةصع. 5. 1"ءطع 1516). - 8880. 1-21" جغ'ط

 0105-11 طاصر ءدىعموذتزا5م ككمعح لع ]دتتلع ءزدفر ونتأ مم معععوامرتطسم اماعنءعلتغر ةتتعأم7ع

 460 - ها - هداه ظعت»» ل16 271716 2عرمسء»س#ر ةهسصم [9603 (تصع. 16. المك. 1555)] دصوان0. ع

 8881. 1"حنغأط ءلددصه(ءعقلتر ؟لعامرتم هس ععطأت ءصاتق 0ع 0ععععت ماتقمصع 50]عوتتتلو 8116605

 هز ءزلعا مطئام1 وعم قلقتنعل عن 7101مميوت»ءل 11ه عار" ة58 /71هعم»# (نهطتعمع ةموتتلتمسمو ةصصم

 1044 (ةمع. 20. لصل. 1631) مدودنأادتم. ه7 ء7م8- ءل- ل0: ؟ذلخو ةموتتغو !نطستسص ةععتع 0ع

 هملععت مممطعأمع وسمات ماتطسعر ءأ هرسسق [مسل ءطصس] ءقار وتم ددع ءضدتسم دصانلاه ؟ا0هزئاتتلا

 ©ععقلعمفنم !ئ(ءعمسسس ةاطيل1هدمركحس 0ع ذللتطسس 0عمعتماتمصع لمعمدتأ كعب. ع 8889. 1*ةهغ'ط

 ءال- د مهز مأر ه>ممقتلأم ءهمعمعصاتق. (©هردس عمامعتامك ذم ]ذطتضتسم 11 عمم لع ممكتسعمتتعو 0ع

 نسم امارك ؟10ءوطتدرب - 8883. !حعنط هاد دمو 0 عططأعو دممقتا]و "ععام»ت5 م200عصاتق

 سرماعمأأ ءغ زسطععلاو هطاونج لع ةنعماتج زسلتعم ؟ةعتعملتر هدحتعام»ع ةاعتلعط 1610

 1[ عج 1 ايا» 2 ع» مل]رمء0 ظكمرمنلععم 1آآمصعالتدر وننأ دصعصممع 8[هطفضسععسم ةصصت 921 (ذصغع

 15. 1"عطرم 41515) ةهطقم]ستك“  ©هسصرفملتستس و نسم0 زاغ زمعازأا : ظعدعرستةدتق مجمعتست أ( عملت.

 آمل عانس آل ءنعر زم كزاتك هطعلتعمالع هملح ؟ءالعتلمك نيحعسعملو قع هع. ان عةعوتطتع ذطأ

 140 معودلمك ىقتستس ةئيستلتسس  ةنصلمتص عماهلعةر ء ه0 0هعامضمحس معمطقسلفت» م35(

 صلت( مصتنست عا ةامطتأهدكاتت)» مهزموانأتأا. - 8884. 1"حغ'ط سعف ةلأ]لع ءا- عءةرص و 660

 ا

 رتممنس معمت عضه( ءمضسص.  (همترسعماةعتاتك ذه هزانك كلوت ءا-/ممع, 0ع وسم صلف
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 دغلا ىكملا نالع [نب] دمحم جيشلل رصتخم دادغب منف ىف داجتسملا .متف مس.  ىتأي

 ىممجر نت 02 دا 2 .وند الا كلير دي بدخل ل ل وخلا بكل وزفنوو 0 ىرزقلال , كلطملا مصق نونا اوانإ نديم

 فلاغملا حتف هم« ٠ اًمامث هيواح ىف هركذ 11 .ةنس ىفوتملا ىطويسلا نيدلا لالجل رووكتلا

 تف ه١  امامث هيواح ىف اهركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا نيدلا لالجل فلاط تنا..ىم

 رم تيدحلا ةيفلا حرش ىف ثيغملا تف هسسأ ءاحلا ىف رم متفلا برح ىف فقلغملا

 ظيدأار سيمكات ىف نانملا متن مهل ىنتأي ةجرفنملا حرش رصتخم ىف .بركلا. يرفم متفق م1

 اهعلطم [14 ةنس ىقوتملا] ىلكلا عامشلا دمحا نب رمع نيدلا نيز.خيشلل ناولع خيشلا

 رداب لاصولا بلاط اي

 دومحم, نيدلا بطق ةمالعلل [ادلكم نيعبرا ىف] ريبك نارقلا: .ىيسفت , ب ناتملا جقتق

 منلعوكع. - 8885. 1-81 حغاط ءادس هه غءز 40و ءدعممدتتم معمطنأو لع ءعمانعم 60ه

 سسعطتخ ظدعطلفل. (نمرسمعملطسسو هسنعام»ع 8اطعتلعال 1101 هصست»عف [ 8ءن] كلا 21ء1ء/ةء نسخ

 دمصمم 1048 (ذمع. 5. ل1د1. 1638) ةوتمدزنل ع 8886. ]" مغ'ط ءا-دص ةغالوط عاد ءطعشتعر

 معمم لعدذلععأأا منك ءا ععارت عععدتم ]وعمرجتم هفلتلت. 1ععدمممكتس 20 نه عقاتمم» ع5 عدع نتعانع

 1م“ دمتكددقر جاتعام»ع لءاؤا - ءل- ل: كميت اغر حمصم 911 (ذصع. 4: كدم. 1505) مطمن.

 [رزددعمأوأم هاه ءزسق انطعم 24مم ذمكععاو ءعوالاس 8887. 1دغ'ط عاد ععط ةلنع سخنم

 4صسغعد (غةلأعو ةعممدتغلم لنيل دطسست مصصسلمع : ىر لكن ععمسلتم لتستق5و ءةو'أ“ ةسعام»ع

 لعافا- ءل- لف ىميرااغرو ةهمصم 911 (ذمع. 4. كدص. 1505) دمعاتم. ظدس هاه انطعم ممتع

 امكءرتنلأا - 8888. 8مةدغ'ط ءال-دصهمعط] عر ءدىممدتكغم هطقعتسأاهاتق.  (نهردت ةمامتأالق اه

 هردنق طم كا -ركما'آعو لع نيم ةسمعد ةذص !ئ(ةعه ط4 لتعكس عواد 8889. ةدغع'ط عل -

 ردو عا( طر ععرموأام هرعت [يعماتق. . (هردتس ءمامتاتك ذم هجدتق كثروا ءا-ه0أ1] , 0ع حو

 هنو 710عوو. - 8890. 1"دغ'ط صم1ءعج»1] عا -اعدعطرو ءعرمقأتام ءزادك نانا 000

 0عمعالز6. 1كمنامرسع ءيرصسعسأةتتنل ذص ءقفضصنعم ل1017 ءد"ةزعار 0ع وننم ةهكح 01عااتتم

 8891. .جغاطط ءادسص ءعمصقمو ؟عرءامغلم طعمعالتعا 0ع 00:10« 1 ةبرعا ةطعتلكطا 171م

 عتاسوتتع5 ةنعادو هسعام» ع هطعتلعاط 2ءقن-ءعل-اأ: 0من“ 1 ءنن ىللاسعل ]5-1 عريس 1ظله1ءاناب

 [دصمم 936 مع. 5. هع 1529) دصمءعطتم]. طتمنعطمم معكسسس ءقضستمتم طمع قات

 © "لكن ناتأ ءوصقم:انانل1 (1361235 م10 م

 1غ معلتتك ع معطسق ءععماتمق معم0ل. "1كم دتمتد ]1عولق صاعق

 8892. 1" مغ'ط ءعالدس ءممقس 11 غءلقتد» آ1- 0هم*جصر موبعاوم طعمعلعأ. .(هدصتس عما مت انق

 ذم (نهعمصسست دمعمتتك [ نتج لعدعتماح ؟م]سمتستتسا , ةتتعاورع تتم 00ءانهكأسم 0018 - ءل- لأ
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 كومكلا هلوا 13* خنس قوتملا ىلالطسقلا كمكم ىب كمحأ سابعلا ىنأ خيشلل ىطاشلا بقاذم

 ىناهفصالا  ىسدح خيشلل موظخم ىسراخ همان جدتف محلا يلا هراغخأ ىم هلضفب لضف ىذلا هلل

 ديببصقلا َح وهن ق3 .كيصولا حمف محك 7 ضورعلا حوت ىف ضوقنلا جدتف حلو ةذنش قوتملا

 لكوكم نب دا 2 ىيحلا ندز ىضاقلل بادالا حرب باعولأ جف محلا رم ةيبطانتلا ىأ

 باهولا دبع خيشلل باحصالاو لالا لفاضُف ىف باعولا خف ممأو 95 ةنس قوتنملا ىراسنالا

 عقاولا بيترنلا ىلع ةخعيرالا ءافلخلل خفالخلا هببذ تيتا [10* خدمي قوما ] ىنارعشلا ليدأ نبأ

 8 اكرات تييجلأ 0 ضعب ركذب متخو ةعفانلا ةقيرطلا ناميبل ةعماج ةمدقم هلوأ قف ركذو

 معركذو خلا ةنسلاب ةنسلا لما رشعم انحنم ىذلا هلل محلا هلوا لطابلا بصعتلا لكلا 0

 بابيعلا بحاص ىوونلاو ىجفاولا ىأ نيخبيشلا هيف فلاخ اهبيف باهولأ جدن مه باوبأ ةعبرأ

 11161110 ظعر» ل11 هم: كان" معقغر ةسصم 710 (ذمع. 31. الآكدتم 1310) مطمعاتم. 1تلعم 1/547

 117 - 7/726 زمك نت طلاسم. ع 8893. 1" حخغ*ط 81-11 ءهدع ةطخطتر ععععادألم لمصح هصاتق 0ع

 وزمان طمس ه74/2841 رصدعمأامصاتطاتم و ةنعام»ع 8طغتلعط 457: 1هلآ1 5 كلآسعلا طق ءزن ل1 هاهنا

 (مث1 64م6, دصصم 923 (زهع. 24. كحص. 1517) رصمتتانم.  آمعلرتغ ذهن: آبهسق ])عم ونت نتنقع

 تعز طعمعظععمتتح عنه لتكن معتتغ ءاع. ع 8894. 1"ةغع'ط - مقسعطو اذطعع منعام218ع.

 (دصصسعم مععكتعسمس ر ةسعام»ع كاطعتلعل طمممتو طمعا دسصم ... 2000. - 8895. 1" ةغ'ط

 ع]-صمم عل طر ةدممدتكتم ءفمصخض هل ءالمصتتست. (نمرصتص عدامتأانق 115 هزاتق 4707. لع نم ةانزتاة

 من0[ عداتعي. - 8896. 1"جحغعاط ء1]-صععزلرو جمعرضتم ]طستصتق هريضانتق. (نهرددست عدا ةكلاتق 18

 (مون( لمس ك1 م41 ن عار لع نسح عيصتتح لتعاسسس ءقأاي -ح 8897. 1[دن'ط ءال-دع ءططقط طق

 ةطوعط ءل-جلفطرو عءةنءاقالم ]اديعهتامعتق ]ئطعمولتق معده ءةعصمةزغلمصعتل .طمصمتلاتلل 1201111و

 ةيعاوعع (ةةلطأ 7عقو-عل-ل1: 7مم” عجن ]10]روتستسعا لقمة ةصصم 926 (ذمع. 23. طل ءع.

 4519) ررمرنانم. - 8898. "ةغ'ط ءال-ىوطط ةطر معوععاقألم !ةعوتغمدأ5 !ئطععهلتق لع متمكن

 نطق ؟هستلتمع رعممطعأمم هغ همم مئهعقامساتطسق و هسعاممع 8طعتلعط لكل - ءا- :مءعارأراأ

 8ع للت»ءل 81م". [ةمصم 973 (ذمع. 29. لدا. 1565) دصمتتطتم ل. ظعوطقمع ةاسلعأو

 قوفطتسس عمدع هجلتمعسو وننم ]آكطملتكع وسحطتم»#» مدنمرطعامع ةدعوعمةءئاسغاو ءأ هط ةطصتام

 مممع مان ممعس طفطعع ةصرافمس جل رصملسص معمططاتممتق نلتلعس ءىموصعصلممس ر عن 0عقتمتاغ ذم

 عووتطعملتك مممصتتلاته 1؟ةستلتمع معمر ط عاتعوع دصعتتلتقو ةكه انا نطاعتتع ؟ةطاتلال م11

 ةماملتسس» لامعا 1 معرزغ زام: آصسم آلعمو وأ همطتق ءمصقمعأ أسس ةققعفا هان م6

 مور كرمممتل ءممععمؤزا اعبر ةمدوسع لص نسمه 01 ءمصااتطاتق معععوقعأ. - 9. 1" جغنط

 ءل] دع ءططنطو موهءامقم ]همعزامرتم !ئطععملتو لع ئتكو ذص ونستطتتق ةسعام» انطتنخ 27/- 004

2 

10 

10 
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 ؟.. خنس قوتملا ىراهنلا ىديبؤلا نيسحلا ند لايد# خبشلل رمع نب لجأ ىيدلا ىفص وعو

 ىجكشوقب فورعملا ديحم نب ىلع ىيدلا ءالع ىوملل ةطيسبلا ةييهلا ىف ةلاسر يكتف م.

 نسأل ةيراحم ىلا ناخ يح ناطلسلا عم بعذ امل اهفلا ةعئان ةلاسر ىو م.1 ةنس قوتملا

 نم وهو فراقشلا ىف لاق نانس ةمالعب روهشملا فسوي نيدلا نانس ىلوملا اهحرش, ليوطلا

 امك حرشلا ىلع ردقي ملخ نفلا اذح ءاملع نم سيل هتكل عفان حرش وهو فئسملا ةذمالت

 تام ] فلوملا ثتماي ند ليدكام ند دوهكاوب موسومهلا ىلج مرجمو تاعوضوملا 3 اك ىغيني

 قيع نب دمحم ىقسوملا ىف ةيحنتف م11 ةيلع هداز ىربكشاط ىوملا اهأرق نيح [11 ةنس

 هيف ركذ خلا هلامج درو لدانع ناحلا ةوالح انقاذا ىذلا هل دمحلا هلوا ىقناللا ديجنا

 تاطسوتملا نم ومو هيلا هأادعاو 'ناخ تمحم نب كيوياب ناطلسلا سوتف لداوا ف هفلا هنأ

 فرظلا ىف ركذو ةثالكأ الوصف ةمدقملا قى اركذ نيفرطو ةمكقم' ىلع بتر“ نفلآ اذه ق

 للكادبكلا كنوز زرضتكتىميو' "سيق نبي نتفلا 210 " حافتالا ”ىتاثلا تو فيلات لوألا

 ىوركأ - ا - 0: 4ع 862 0م" بتسوي 0همطمق هذطعتاءاطتف 1: 472 ءهغ 2 ءمءمم#  لتهك ءةصاتكو

 ةدسعاممع هاطعتاعاط 2101 هتست»ءل  ظءي- ءا]ليموعقت» 265408 17 ءام»ةر ةمصم 970 (ذمع. 31. كسع

 156292) مدمداتم. - 8900. 11-151 حغ: طلو عغأر اههعامامق ملمععمو 0ع دقاعمسمتسته ةلسمأت ءا٠

 1” ممعادطسم هاتلتع و وسع 810115 476 - ه0 - 0غ: 478 8 عد 010ه/,64707164 , 150 ( #51 0ذ عاتق

 ءا حصصم 879 (مع. 18. 8153. 1474) رممزامتتكو 012 م05انأأ و 0111113 انتا ان1 320 4

 رقم4 ج40 طعالسم ءيداعد ظمدمب» ةمموتسم ذععأم  (ةهرسس ءعمامستسست ذص عبس 110115 82 47-

 07-60 7و: داعم 47/47« كم لتعطتمو ةعئوستاو وسعت ةتعام» ]كطعت ه7 2عمقع

 01هةعمسسلسد» ةسعاعمرتس 1نتددع للعلا 0( هدصسعمسامتعتتف نأتلأ5 عدأر ءزادق دسعامععرت (ة20ع2 1115

 طتتزاتق لمءاعاممع معضم طمع جعععصس5 ءعملتتت ما11333115 و ءاتللل لانك( 8122 عأ 0211100311 ة22م0-

 هزاتمدعس لهعع معوست» ع آاه ذم 01:41::710-11 1ءوئاتت. 8 ءوعععععو 21 ءت» ل ءاعطخر دلو

 111170 8ء»» 210ه1مميو»ءل لتعامعرم نحت ظكلتطسق طلتقع ةطعغممتك ةطتغ |[ عغ ةصصم 931 (ذهع.

 29. 06. 1524) هطتتغ]و ءىصسعمأاهتسس 5علموتأ اعصمم»عر نسم 810112 1651 ةرد"ة*40ع]

 هو رردعمألع (ممعافطتست 1عوعطولب - 8901. 1-81 جغعاطأو عغر امهعاوأسك متسععمس 0ع همام

 رستتقأ أعور ةحتعاوت"ع 110]يهت»7160 17د: لآل - ءآ - +ءزأ0 1طرايلعت7#. 1 ]معوتاأ ذكهت آطهتتك 1)ءموب

 وسأ مماطنخ لس]1ءعلتنمعس دمدمقس] دج( هدسنت ]سك عامتدكست 0534 مسسلعطسأتلأ5 ةدقع جمقأمط ل 0

 علت ءعائنءور هةعوسع ذمتاأتم منءعامرتدستس ةكسلامسن 84/ءتنأا طعن: ل10]ه»:ع0 لكلا: هععتمقتسدع

 ءغذللأ هطغض]لتعوع ]ئطستست صدععدغر نمت 20 مع0105 طسقاتق ععمعم5 مععاتمسعأ.  ظسصت 18 2786-

 1ةالمصعتت ءعغ لدتحف مدعاز نلدك 0ت5ممدستاب مدعم ممخ تعد 0علتغ هععامصسع5در ءغ ذه 12

 مدمن تلك 0ع ءمدصد هعز(همعر ذه ةععاتصلم 0ع قمح غ(هدمركتسس ةعزأا - 8902. 1-11 1غعم طءاض

 6ةوز5 »م آل عد عمر طعالأ ةمصسلاتف ةماعع اهتطاتمت ©0625 ءغ آل عم عمعمفعق.  (نودحو عملأاتللا +
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 كيع ئب دللا ديع] ديكحم ىنال ةينابولا تاحونخ ه4.“ خلا ىوهلا عاسذا نع ىهن ىذلا

 تاحوتف مق. وم ةيواونلا راكذالا ىلع ةينابرلا" تاخوتغ م12 [41] ةنس قوتملا ىناجرملا [هللا

 قيركلا“ شنأ'' هّيئاميلس" تاخوتقلا 1117 *نازكألا“ءاملح قم“ ىركتتللا ىقزتلاب "ةفوظنم ' ةَيِمَيلَس

 ىقآ ىف [ىكرتلاب] اجل نب دومكم :ىبانيحم اهمظن ئدقاولل  ماشلا تاحوتف م10 'رعاشلا

 5 مدعأ ند لكديحأ ليكام وبدأ غقصو ىترقلا وهند ند ناكاسأ ةفيدح ىننالو تيب فلا رشع

 لاق 1. ةنس قوتملا ىقامثعلا ناخ ميلس ىب دارم ناطلسلل فوصتلا ىف .مايصلا تاحوتق م1.

 حاورالا ريبدات ف ةيبيغلا تاخوتق 1.1 ' 11 ةنس ىكولم تاحوتف هفيلات خيران 3 ىوذلا

 10 نيل دلوأ ىناورشلا هللا ركشل رفجلا ىف تاحوفف ملأ. ىبثك ارهلا نامقع نب ىبك نب مدركلا

 ومال دكه 1آمعامتغ: آطردسك آ)ءمر نسأ 2 ةعوتع02015 كم101(ةغنطاتق معانمعأن هنعب -ح 8903. آ1-

 ["هتط قع 1-11 عططقسأو عغر عى ءاوتتمدمعم لتطتسمعر ةتعام»ع كتان ]1011 منست»ءل |[ 4آ001/ه/:

 8 وعن 40ه1/41] 71من, دمصم [699 (ذمع. 28. هءما. 1299) ] مدمعاتم. -ح 8904. 1ك1-

 ["ه غن طقغ 8-11 عططقمأ ع وعر مه ءاماتمسمع5 لتكتسمع 50 مموعماتمسمعج 2 ءمءمف. 110

 هيرو. - 8903. آ" هنتنطشع 8 ءانس أ عار ؟زءامرتمع ه7. هع اتق عاعتسل 2 ال7047” و

 ونسأ متع نيينلمسس لمعطتق (نسدصلمصتسس ؟تتغو همم ممعلتطسسل. ع 8900. 1"هغنطقغ 8561 عذس هه أح

 وعاأر ؟1ءامرتدع ه907عر»ج مل.  (نهرماع هده 0ءععتممتغ م": ممعام. ع 8907. 1" هغعنطقغ

 [1- كطغسر ءيرسعمهازمصع5 كررتهع ه 17 مع7م08 مس مس تاهعو وتتهق ل01:1160:/110 13 )ف

 5 ةقلماب»تعل وري قرع [اسصءعتعع] تس ليملععتسس ؟عمسستسس سأل خطسع 2عل0لنلذ(. 1طكدهل عيد قذا#

 11ه عقم 1 آرمع ل7 ءر» 88 ةءآر» (مهد]رخ 0عهعتمستخغ , كأن كد 110عمدست»علا كلت»علف اق عزا قل' ا|ر عت

 11 ممصسم 1003 (ذمع. 6. هع 1504) دصم:انتتقو ءتزانق !ذططسس قلادعل عدن لل 0/6764

 2110م1, جممم . .. طمداتلتقرو نعجقنعع اعمممادنلذا. - 8908. 1" هعنطقغ عا1-ه12 ةسر

 معو ءامنمصعم ل عز دصتت لع (طعمدهدطتحر ةهحنعامجع ةساختس 21:0 1ع هعءا» 11/7: 71و

 همصم 1003 (ذمع. 6. هءرأام 1594) رصمعاطبم. آم,6 دل (ةمراتق همس ممدز(تمصتق ةأودتلك ءععصلصتم

 مععطتخ ل611 م1 1107/6 دعمك قار نتقع ةسصتتنم 1001 (ةمع. 28. هعمام 1592) هزعمتل عوضا. ع

 8909. 1-151"ه(35ططقغ 151- حط عزط1( ور ءعغر معوععاوتممعق ةععععأامم لع ةجتعتعسستت ]مطقلم50-

 مطتعمسسس مععتستمع. (نهدد معملتسس»س 0ع ]دمزلع ةدرتعسامسسر 01100 ذا اهعأمأا: آطرهتنتق 1060و

 ىعمالمرت ائطععملل ءاعو ء(اتس ىررتام عا ىععلمصسعم :لتعتعسسست ءىار ةسعام»ع ار عتلعط 6-480ا-

 10 مءمسر» هد: 7”هآبرع عر: 0/رنهاس قل مطعما. ع  ةها0. 1آ1-1" هعفطقتأ 11 عاد علو

 معمع]وتممعم ةعاتم ءاامطسلم لور لتحتممملأا , ةسعام»ع ك1 /"هل/هأب كار ماننق.  آمعتمتأ اتطعت
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 ملع عاضوا ىف ةمدقم تالاقم ثالثو ةمدقم ىلع بتر خلا هنآيلوا بولق ىف عدوا ىذلا هلل

 لاوخا ىف ةتلاثلا ةجورتخ نامزو مامالا لاوحا ىف ةيناثلا ' ملاعلا لاوخا ىف ىوالا ةلاقملا رفجلا

 دمحم نب رداقلا دبع نيدلا ىيكم يِيشلل ةرونملا ةنيدملا تاحوتق م41 ةيلعلا ةلودلا

 تاحوتفلا] 117 1.1. ةنس دودح ىف اهب هترواج ىف هغلا 1.5. ةنس ىثوتملا نابلا بيضقب ريهشلا

 بانك وهو يعاد نب ىلع نب دوأد ىب جالص نب للا كيع خيشلل ةينامملا تاهكلا ىف ةيدارملا

 نم غارفلا ناك اهرخآ ىف لاق ثلاثلا ناخ دارم ناطلسلل اهفلا ةغالبلا ةياغ ى اذج ريبك

 اهيف ركذ فلاو عبرا ةنس ىلا ةقيلخلا لوا نم اهيف أدب فلالا دعب رشع ةنس ىف اهفيلأت

 روكذملا ربكالا خيشلل ةيرصملا تاحوتف ملا“ [اًظوسيم الضفم معرابخاو ميلودو ايندلا عّباقو

 تادلجام ةيكلملاو ةيكلاملا رارسأ ةفرعم ىف ةيكملا تاحوتفلا م12 تيربكلا ىف ىارعشلا هبكذ

 نم [ا+] ةنس قوتملا ىكلاملا ىداظلا شرع ناب فورعملا ع ند كم نيدلا ىبح خيشلل

 زاد: ةدسم عمو وست ةص ءملتطسق ةدمعاغمطتست ةنماتتت 0عممدستأ ءامو عغ دس معه علوا مم عم

 ع معد لتودءمامكتممسعم لتكاضتطتكطك دام طرمدعكنتم 0ع مموتكتممتطسع ةعاته لوك“ ةعتار 0155عرم-

 متم متسم لع ةتخرو وسهع ستصلتتس ةمععامسغر ةععتصلام 0ع ذتهرو وسمع آسخسسم 1716708 أ

 عصام ةرنععامسغو نن0 م2001طتغو عمه لع ئتعو ونسمع طصمءضسسس ةنطاتسع 5مععا[ورتا. ب

 8وز11. 8 هختطقغ 01-11 عل طعغ 181 - 0آ[هص عزك 5 ععع غر ءعمسعمدعممعع 81ءلتممع ط1 هصت-

 مهامع. هطعتلعط ك11هأنزة- ءل- ل: 40 - ءآ- هثلق» 8و 71هآرمصتسعلب ؟دلعو م0148 ها - اند

 لتعطتق عغ ةمصم 1040 (ذصع. 31. لدلع 1630) مهم:تتتقر 5ءكستغو دات كنعد هممت 0

 (ذمع. 22. لدم. 1601) ةذطأ ءانعتمصتكق ءقسقدح ءمرصن»07ةتنعاتتم ع 8 [21- 1 هغتط أ

 ريا - دان ع5017ءعغر هدعمدعمهعنمصعم ةدلاقمسأ ل1144 ذم معاتطسس 1 عسدعمعمدتطسع. 1ةتطعم

 جلصسملسم سومر ع(معس هاطعتلط قلطلما]هأب اظءدء ىهلذ]ب 1 دو 10 هتمتن0 8 عي 47: عب 2

 ةداففمم كلم 4 لعفتو 111. لتكاتمدتسع ىفسرمعتتغعت ءغ دل ظمعتس ممسمغر ءمرصمموتانتمص عض

 ةهمصم 41010 (ذصع. 22. لدم. 1601) ظمتغعقتس ءدهع. طعمه قننسس ةطأ ا هط ةصتاتم يعمم متق

 سقوسع ج0 دممسسص 1004 (ذهمع. 27. كسع. 1595)ر ءغ ةعبعماد (ءندعر لمص ةقاتمم ءوركتتال 6

 طتقامتحس معع ةتموحتلمم مهماعو ءغ ةسواتعوتسمع 0ءووتطتغعإ. ح 8913. .1-81*هغئنطقتع 151-

 ا15[31 17 ءأغر معو ء]ونتمصءق قعوعرعماأتنو ةسعام»ع هطعتاعط دلل دمحتسم ]دننلهغم. 97"

 اتطمسسم ذم لكلا ىرمسعسمرو ع 8914. 1-1:1خه نط ةغ ل81 -111علع 1 زع وغرب ممععاقس

 نممعد 81ءعاممدع لع ءمودتقممع .ةععوممستس 814لئلعئامعمس هع 11ءاء] ناو.  ظ]سعم

 معمامستممهوم ةنعام»ع ةطعتلعط 2161و -ءل- لأ ك21هآرعستسعل 8ع كلغ 1ايرغ 8آهلئلتتمر ملم

 لا م4"ه# لتعم ءعغ دمصم [638 (ذمع. 23. كمل. 1240)] طصمعاسم. آم سدحتستق عزانم انطوت
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 اللا ماقا ىرقلا ما تملصو املغ ةرمعلاو صحلا تيون تنك هيف لاق اًقيلات اهرخآو هبتك مظعا

 بلغالا ناكو ىتبيغ ىف اهتلصح فراعملا نم نونقب لولا فرعا نأ ىرطاخ ىف ىلاعتو هناحيس

 نيعبرالاو نماقلا بابلا ىف لاقو مركملا هتيبد قاوط كنع ىلع ىملاعتو هناكيس هللا جدف ام هذه

 ىلاعت فدلا اهناو ىركذف رظن نع الو راينثخا ىلع نكي مل تادحوتفلا باوبدا بيتوذ و ملعاو

 هل قلعت ال نيمالك نيب اًمالك ركذن كقو هرطسن ام عيمج .ماهلالا كلم ناسل ىلع انل ىلمي

 ىطسولا ظولصلاو ةولدحلا ىلع اوظناح ىلاعتو هناكحبس هلوقب هيبش تكلذو هدعب امد الو هليق اهب

 ىقيناصتو ىسلاجم ىف هيف ملكتا ام عيمج نأ ملعاو لاقو ةافوو ةحعو حاكنو ىالط تايأّرتنجب

 كلوأ قو ىهفنا هنم دادمألاو مهقلا جيدافم هتيطعأ ىلاف هندارخو ناوقلا ةريضدح نم وع اهذأ

 هنم ةدامسمخو نوسمخكلاو عساتلا بابلاو ازاب نوتسو ةدامسمخ' هيف ركذ هسرهف ىف ةماقم

 اذف ئه عارشلا ناكو تاحوذفلا وخلا 3 هطخب كحو اهلك تاحوتفلا راوسأ هيف عمج ميظع باب

 [10 خنس ىوشملا] ىللارعشلا دلصأ نب باهولا كبع خيشلا هرييعتخا دقو "11 ةنس رفص رهش ىف بايلأ

 مزع مسصص عمدكطتعو ةأ ن]تستتق عقأو وقدتعرل» همت م0516. غنم رو ةمومتغر 11ءاعلعممم معمكظعتنع ص

 حمزستتست 1مل ند لكدعرب ءغ ةدعرتو زطأ علمزامعع عغ تعطغعس للمسن جتتعتكأ أ ةةللمتل م15 2155 ءئاتو

 لرومه ]دملحطتق ء( هيععامن5د زم مدعماعس دصتطتل دمر ءلأر نأ ةمهاععو ةدصعأم5 هعمل 105

 للود لزئئئوردوم ءلمععععرسرو ونسمهق ّذص ءمماعسر]هلتممع ةماعع1 مع لعطتحتم ةعععمأر عأ ءعدتلاتلت

 عممكزسسزسمع زلادع ظطعصتسغر ونتهق ]آل ننك ءعععاكتك سصتطت جمعصتغو تس (عدملانتس ةدمعاستل

 قريوستععتل.  (ندمتغع سهله ععمأتلمم هعامكتم : 8ءتمقر ةموتتتاو ءةمااكس 169 ع]1هلتمصاتس لتقرنم-

 مالمصعتسم ممص ءدع 0عا1ععطب دعم معوتتع 8ع دصعماع 0111ععمأع» دعئادأد ؟ظهعاونس ءقةعر هع

 ر©روجسص معصم معع ]!ئةصعتحس جصمععأاتل طصعوجتعهالمصتق وننهع 0ءدعهت مكتسانتت هدطنطتلت 012ا[ة85ع.

 ]ومغئعلسس ماعم لسمق 015مدكهعلمصسعف ةمقعتتاتتلالاتكق ةلتمتسو نلتقمع سلتسلللع هععلتع 20 م2هععع-

 لعماتم همعوستع ه0 ةعوسعساتم همععاوت 14 وسما ةتدستاتطملتصعمت طقطعغ مععطت لتعتست : رة عع

 داماع ةدرعت هعدكممع5 (ستسوتع) ءغ همدكتممعت» د علتمسم :““ طلع ؟ععقرتق عطلت 1011 5

 لع يبمعتطتعسو لتعم ع6مر, عد ممرتق ةمهاتمو نانم عزت كد دتتت]لأ ءععع طقطعمع معاقق ءقأر ءأ

 ردمرعاع 1ءعتطسس. "لكس للعلا: 8ءلوقهر 0ع وستطاتق لص همررقعقةتطاتق مدعتق أ ةعتمأتق 0155عئاتتو

 هرضصتم ع (همصم زلطسقأت (مصاتست ءزاتقوتتع (طغعفدتتتسم ةديتتاو ءعةدعز دصمتطت عطتقت ءلقكعق ءزانق

 زمغعااز ععماتمع هغ متمع هسحتلتسسس ذصلع معععملخذ ه ءمعام ةتصغ مععهددع. - 11ةعع ة]1عي

 ىلط زدتكم معدع مت مدعم مموسغ 0ع اتطعتتل املتععر دطأ نتتسععماو ةعجدعتماه ءقرتاه "عععمقسعاو

 عع ىماتأ ويتم ععمأ ءعةتتسانتلل 0انل5 01188 عقألا1111 2001012 13عمتتت> ءقأر تطأ ةععومو 1128ء]1هع

 نمصتتست هرصصتم ءنف1]0ععتغور عا ه0 ظصعتس اتطعت 26/84/ طقعع ودق ددهسمتب 5هتترراأه 1ععتصأاتك:

 (دوسع طمع ج0 ظمعتس مععلتبعاسسد عقأ دجعمقع ثداعع حصصتل 629 (تصع. 29. 0ع. 1231). ةطعتلعط

 م0 -6ه] - :مءآرآرابط عري لارسعل كام" مغر [هصصم 973 (ذمع. 29, لال. 15605) دطم>»اتتتقإ رو لاق

10 

 نفي

> - 1 
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 رت 9. خنس ةيححلا ىذ ىف غرفو ةيكملا تاحوتفلا نم ةاقتنملا ةيسدقلا راونالا حقاول هامسو

 ةعامجا نأ هيف ركذ ريكالا خيشلا مولع نم رمحالا تيربك هامسو اًيناكب نميخلتلا. كلذ نمكل

 هيلا ةجاحلا نيت دل املك ةنم مهل فذحا أ ىذعمب هرامحتخا الاس ردعمب ةردعع خياشم نم

 ىلع خيشلا بيترت نع جرخي ملو .باجاف ىنعملا ريثكتو ظفللا ليلقت ىنعمب ال ليباسسلا :ن

 ىطأ كلذك لزا مل رقت ىرشخمزلا عم ىواضيبلل عقو امك باتكلا ىف ام تعيتف توهس اميرو

 فيرشلا ملاعلا حالا انيلع مدق ىتح نيدلا ىيدح خيشلا نع ةتبات تفذد-ح ىتلا عضاوملا نأ

 جرخاف كلذ ىف هتركاذف 10 ةنس ,قدحألا بيطلا نأ ىب [ديسلا ىد دمح نيسلا] نيدلا سمنش

 [هسفن] نيدلا ىيح خحيشلا طخ اهيلع ىتلا ةخسنلا ىلع اهلبق ىتلا تاحونفلا نم ةخسن ل 0

 اهلك نآلا رصم ىف ىتلا خسنلا نأ تملعف هتفذحو [ديف] تفقوت امم ايش اهيف را ملف ةينوقب

 ءينغمسعسر 1طعممع فأن ءآ- هتانصام ءآ- هلدأ ض6 تأ - انتا ءعارأ دهقتن ظلاآ-1 هاهنا ظا-ل1 طوعا

 زمهعك ماحس و 1ععلغر ءأ دمعممع 12211طنزز ءغ ةصصت 960 (ذصع. 18. آلعع. 15352) ةطقماعتا. "لكم

 رج عاتمرد طسراتق ءمتامدددع 1(ععتص ةعاععاو ه01لذغ, ءدوسع ل1 - ]1 1ان"1 10| - أ“ 77121 01م

 ]لا - 516111: طظ/- كآقم» ذمكىتممتكم آطأن طاطسععمر هتعور (ةسرمعتف هطعتلطت قكعورماتت دع

 ءمزغمرسعم دس طععوعتسم 1( مصاعفأط ءىعرص معاعضتمسأغو نع ذه عمزتاتتتل ءمززت1200113 0185

 ونيمعدنتمصعق دملع ععل0ءععردر ونستطاتق تتح همص ٌطتمع20عم03 ءدووغر هم اهو ان[ ؟عجطتق

 لزستمساتك جعئتسس عصطتتم عع عام.  آن0ق5 ءمركتتم 5د6051ععلغو جااوس»سعل 2 0 ةزرمةتكنمصع

 عطعزلعطت زم وستم وعماد ةعدوهعأتماو ءةرراكه ممد عععووتأ دهم" مدع زم ءةيتغمرس ع 117 ع] هل مطتتللا : نا

 (ءعراعر ةهلغو تكتسح لص ءماغمرتع يقفصقعتعملو هععدموهطتق عةدعتسو ذم مدانلأاتق 1هعلهق طق عض عطقتمو

 يمعس ءهممعم»لتو دس انقر وسمع ةسممتغمع | ءغ ة1هطحستس ءلدصت هدماطملهدن] ءعمدعمغو هم

 دولته كممعد ءعىوك طه هع طقع ءمتغئمسع ععللتر ءغ ةدعرع ذص ءيعممعب 1هعالتو دغ ناتقع أه

 جفا ءاجمم 1عععطوصاكطتع هو ةعوسعت عع ءج0عد مهاتمصعر ونسهع اهاعع 8ءقل/اعغ هغ 2من: 0/ عبء“

 زمام ءعدوزا. لحس 7م زخم ةعسمعم دصتطتل معضعمممأت رو 10عمد د مدع :ععزهم5 طصصق ةطعتاعطخ

 ل161 86- هل - ل1: دحعامدتاهتع همتاتو 0همعع ظوتع» 0هءامه ءغ هممطتلتق 31 عيون - هل - كاد: | ه8 ءزر#0

 116ه من0»7 1 ءرن-ءاو ءزرزر نال ] 1 ءدب ىكط21/هزرررناط» 271ءلعرز# ةهمصم 9535 (ذهع. 11. 1"عطع. 1548) هل

 رسصع مءعمتأو وعدمءانتت ه3 0ع مع لتكمساأمك1. نم ؟جعغم ععويدرإاسس» 1 6معاوعنمسسس ستطت 0

 رسمصعأضهكتتغو و00 تتسع 1عمدتعمسأ مصضتل ءىدغر بن هطعتلعط 27018 - ءل- لف» [ذمىةع] ماسعم

 ج05 ىئمدعموم آططأ عمصحسصس 1هعممممت همسلاسسم 5105, ذم نستطع طقعذ ءعوتم ءغ وتمع هط ءعمتغمسع

 ةرععاسعععدست همم0ع ءمرصمعرتر تعود ماةعته ذم قةعووعمأم مسمع نقلاوأه دع ءييعسدزربام ءققع
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 امك ةعامكلاو ةنسلا لعا كئاقع فلاخي ام اهيف خيشلا ىلع اوسد ىتلا ةخسن نم تبنك

 ىلع ىئدحملا فيرشلا ديسلا ملاصلا الأ ىنعلطا دقو هريغو صوصفلا باتك ىف كلذ هل عقو

 -_و
 ىف خيشلا اهفقو ىتلا ةضسنلا ىلع هريغو نيدلا ىيحم خيشلا طخب ابوتكم هر ام ةروص

 ىو نيملسملا عيمج ىلع باتك اذه ئداطلا قرع. نبا ىلع نب كمكحم فقو اذه ؤعو ةينوق

 5 غارفلا ناكو ىحي طخب هنم ةيناثلا ةخسنلا وهو هنشنم كي ىلع باتكلا اذ رت ىقو ةخآ

 ديسلا لاق ةيشنم هيتكو 14 ةنس لوالا عيبر رهش نم ىيرشعلاو عبارلا ءاعبرالا موي ةركب ةتم

 نودحلملا سد ىتلا ىلوالا ةخسنلا ىلع تادايز اهيفو اذلجام نيثلتو ةعبس ىف ةخسنلا هذعو

 ردص ميشلا طخب هتكتو هطخب باتكلا مسا ةمجرت هرهظ ىفو لاق ةعينشلا كداقعلا اهيف

 كلام ةياور هتكو شرع نبا نيدلا ىبيتح مانألا ةوفصو مالسالا خيش انالوم أشنا ىونوقلا نيدلا

 10 نب دم ةياور نيدلا ردص حيشلا طخ اضيأ هتكاو ىونوقلا فقحسا ىب دم ةدلجلا هذه

 روهش ىف قاكسا نب دمح هفطل بيبرو همداخ ىلإ لقتنا هنم اًعامم ىزيربتلا راذيم ىب ركب قا

 0عووتربادر بكن ءمماعج هطعتلعطتسست ءكمس ةمكءععتعضدمغعو ونسمع ةعتعساتع 2لعأز كدمصت(ةتتاتنتل أ

 هرطملمدعمرتتس ءممضدتعتم ءةوعمغو ونتع22202هلسسص عأ ذص !ائطعم 2هدينئ جلئتكوسمع ةععال نوع

 عا مديملاعع 1ملعع ةزمععسته اا - هءويجتنل اا ةطععأل 7/ءلعسم مئتطت ؟هرحصمتم ةعضمأاتتهع

 عورحتسم ءهمعممةءءعملجتم معمممددتك, نسحع سهما ةاطعتلعطا الهون ة-ءعل-له: ةلتمتتسسونع ءععسرلو

 جلقعتمأو ؟10ععدغو ونسم0 كذطعتلعط [آ؟عومتل ذه مأم5 دكتف ]1ءعدجعنمن.  ةلمعأماو ءعدتطت ةانظهأ

 طهععت انعودجتا 7101من ءا عن ل2 ةظا»: لممطق 1مم طسصع تطعم هدصصتطاتع ا1هطحتات-

 و رمعلهمتؤو - هغ م40 طمعتس : !كمتاتق ءعأ طتع اتطعت ددهقمتت ةتتعامالتق ماتو عأ طمع ةععيسلاتتل

 همعرتتق ءرعرصمإسس» ءقغو ون00 مدقصتت 1ع ةعجلمقأ. قةطعءماساطبند ءقأ متهانأتمم [22015

 [ععتمع يدنهسامعو لتع ةعئلتععا ؟لععقتسم نسحعأم دهعمقتم آاعطل' آ1. دمصت 636 (ةمع. 14. ةكسع. 1238)و

 ءأا ةسعام» ذمدع طمع ةعتموتا. 20/8 عير طمع ءرىععجوجاسس (عتعتمساأم ةعمأعسس ؟ه]سسصتصمه عا ه00168-

 رمعمأم ىصامعسنع لتعتغ هك ءدععصدراسس معستساو كتل كت ةسردتا ةعاتعسلم5 20عخ1 ةنعربعم ءامدس

 امقعرعمتةدعمأ. "1" ءداع ءملعس زم ]دغععع ةععرقم امقمععمأاتم انطدالت اخطع هط حسسعام»ع ه5(001 !ععتتاتكو

 ع( عدط نطدلم ممم ةطغعتلعطت ىكعل-عل-لنو (يوءعم# ةعتوام اطهعع ؟عئطقن (نهودرمديتغ ل[لهلله

 ممدكاعرن, لمعام» 50عز زكادستعمع ةيسسصتاتم أن ماتكاتس طفصستستتتت 0ععنقر 110/8 - هلل - 041: ]ا

 10 4مل ها ىدط طلق مععطتخق هلممادتلم : 28ههدعقدم» طسوانق اتططل ءيسردعأت عنا ل1ه]بمتستنعا 13 تف

 لم'[لمع (عم#رو هغ ةسط طلق مدعتتعع م هطعتلعط ىول"-عل-ل1: عدلتخم 1101 منوت» علته اقعد كلغ

 ا وءأ» اذ ءرإ 01 لسم» '1ءامةسعوم نسححس ةهط طمع ةتتلتعتمغو ه0هعتماح: آطنئطعمع لم ممهوعععل قمع

 زد مسدسات 21012 مست»عأ اء 1: اءمعو ويعم طعمتعمع ءلتعدك عنهغو دمعمقتطاتق ةصمأ 7
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 تاحوتف هلو] تادلجملا رخآ ىف !عامشلا تابانتك 'نم كبسلا' هلقن ام هرخآ ىلا درواو كب ةنس

 [خلا ناوكالا هتكلمم ةصالخ ناسنالا لعج ىذلا هلل دما هلوا تاقرو رشع رصنخ# ةنيدم

06 

 حوتف م16 ىزاريشلا بخلاب ريهشلا دمحم نب كمحن داشرالا نوتذ مأل/ -ىشرقلا رشب

 متعا حوتف م11 زاوحعا حوتف هلو 11. ةنس ىقوتملا ىرطبلا ىنثم نب رمغم ةديبع ىال ةينمرا 5

 ناكشساأ فيل ىنأ جوتف مك | خنس ىفوت ىقنامركلا هللا عسل ىعاشناربم تاحوتق ملأو

 اوما مل.. قوتسملا ديحفم ىب ديخال ةتمجرتو ىفوكلا متعاب فورعملا ىلع نب ليكم وهو

 نب دومكم نبا نمكأم همظنا مأشلا حوت هلو 8.0 ةنس. تام' ىدقاولا رمع نب فمك راصمالا

 نال سدقملا تيد سوتف م11 تيب فلا رشع ىنثا ىق 10 ةنس ىفوتنملا ىرمدتلا اجأ

 .يظنم ىسراف نيمركلا حوشف هكا“ ٠١ ءاضخالا فاكتا ىف اذك رشب ند .نقاكسا :فيذح

 هلوأ ىئيكملل :رؤصم كسانم 0

 مع. 3. لسع. 1239) طهمكتتغو ءغ طتع دكوسع 20 ظصعتت ه3 مظهممقتتغو وعطقع 77/ - اء ء

 عوتمأتم دصتقت مع ه0 طصعست ؟0ه]طتستستتتت ج0صماهو عوكل. ح [10عرد 1 ءمع]ةعنمصضءع5 11علتم عمم عد

 ةوتمدزا.  (نمدرصم عملتسسس ععوست ؟ماتمصتسر 0500 15 ةسعزتغ: آقتق 12عمو وسن طمستقةل

 هرماتستال م31غع223 ؟عوصأ دكانأ عة5وومأاتقماتس» ءقدع ؟0ه1منأاأ ءاع]. ح 8915. !هعط ةغ 111 صد

 هطقطت ةدعمتعمداتمدعك 112": /لأخر ةتعامت»ع اله له]1ه] 12 عر تنغو ةسصم ...٠ ظططمانو. د

 89و16. 7 هغتط ةكطخ 1007 ءعز1در 1 ءامتخع 4351: 200-ءةزكمع 1: ]مع 8611 887 (0-مو]زولا

 8917. "هغأنط ء] - 1ةءوط34لر ؟1ءغمرتقع طمصمع لتمععتمصتقو ةستعام"ع 7110161160 176

 01ه م0760 ه1 سعر ؟دلعم 1771 - 7101155 لتعم. ح 8918. 1" هنأنط ةعلت ءقاجور عد

 منعم د مدمعد فسم عمستد غر هتتعام»ع قلاع 086206 71ه“ ل ءرو 11011071716 176572, ةمصم 0

 دع. 24. كررت. 825) مجمم6نم. - 1 لعم .ءةماتعم ه1 0ممع5 ةقطتعوجوع ةلزلنلاا ع 8919. هغعئط

 ةعط عسر مدعم هات مصعف 211016117: 0ذ5 . 862 ل 16, ؟هلعو لا]آعن» لتعات. 1ظاق

 دسمان ممعس لعل عن 71ه]نمرست»ءا 110.1 هببر# قمكععتنعم ع 8920. 1" هعنط ءعآ1- ةرصق هلو

 ءعمادعمجعتمضعع دتحاطأاس ددقز هدناتتت و ةتتعاماع 1710/]:م117611 1867: 01ه“ 17 نعل, ةمصو 7

 مع. 27. ل[دن. 822) معمم. ' 1لعسن كيدعم هانممعد 8ورعتمع ءلتلتغر نحقق 110707717160 1] تن

 11617144 8 ءز» شهره 1'ء»6»#, ةهمم 925 (ذمع. 3. كح 1519) ةطمعطتسعو ذه لصق 0ةءلس

 معو طتتلانطسق معمتعع مع001016. -ح 8921.  هغط طعتغ عآدددم ءد 00 عدو ةدعرتتعم8-

 ةممعق 11 ععموها]عس هدحتتس , ةتتعام» ع قاع 1100 ءوزلم ة1ه*]1/مع 862 811. آه ذه 1*1“

 ءآ[- هل]مودا ]1 ءوقطسس ع 89959. 1 هغأذنط ءعآادط ةعقس عاصر ؟ مصمم 1[1ءعاعمع أ 1[ءلنمقع.

 نمصمعم معمدتعمس 0ع ءعمعصممتتك ذم 11115 هعطتطسع هاطوءمووملتك ظودعك هعمحطتتم , 361676 0

 711617. 1معمأأ أم:

49 1 
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 اكنلا تردب أر سك هدمه ىأ

 لوا ىف ىواضيبلا نع ةبوجالا نّمضتي ةلاسر ةيناروكلا تاهبشلا عفد ىف ةّيئابرلا حوتفلا مان“

 ىمليدلا كلملا دبع ييشلل هريسفتو نارقلا تاراشا ىف نمحرلا حومف م1 ىناروكلا ريسفت

 اهيلا ياتحي ىتلا نآرقلا تايأ صعب ريسفت اذهف لاق خلا هحدمح فح هلل دمحلا هلوأ

 5 نب كلملا دبع حوتف ها  ىميمتلا رمع ىب فيس حوتف مك  مهلاوحا ىف ةيفودصلا

 قوتملا] ىناليكلا رداقلا ىبع خيشلل بيغلا حوتف ملام 2 [14 خنس ىوتملا ] ىجمصالا بيرق

 فاشكلا ةيشاح ومو بيغ حوتق م18 خلا اًرخآو الوا نيملاعلا بر دلل سم هلوا [ه1] ةنس

 إب سنالا تاحفن ةمجرت ىف نيدماجلا بولق جيورتل نيدعاشملا حوتف نام بطلا

 ىترقلا مكحلا ىيع نب هللا تبع نب نمحرلا دبع مساقلا ىنأ مامالل برغملاو رصم حوتف ما“.

 10 نب ىلع نب نيد بجاوبد هللا ىلع ءىت سيل نإ بهاوأا حوت ملل“ [ا5: خنس قونلا] ىردعألا

 0 'لتو 30 ءاتزانك م0303 112115010150114 قوتنا 1851

 8923. آظ.1 - "هؤئنلط 11 - 8 عططةص(و ءغر همء]اواتمصع5 لتعتسمع 20 01 ةمعا] عملك نطتق

 رمي” معو. "1 عدعاقطك >عةممصكجد ءىقمصاتسعمف مصانح 8ع80] 468غ. نيبحع ةصتأتلم ماعم ءاماتمطتق

 ىردمتعمع ه 1767من ءلتادع ]1عوجدصطكتس ل 89924. 1" هعنط ءل- عوطس ةصرو "هر ءة0 5

 آ]دعز مجزوء عم١«لتقو ءدعماز ءمعلممعك حجععوطوف عا مست عادا متالان11 2 .(ن0ةطتتتلل مهو

 حسعام»ع هطعتاعطل 67-480 - »67:71: 1)ءن/عرمم.  (جىتك يأ ذكذ: طمتك 1)ءم (ةلتقور نسملأ

 لزعمتتك ءقأ اعبر هغ: ظلدعع هىغؤر ةصوسدتأو ءد>عممدزألم همصصتت]1 هانت 5:عدقاتتتتا>  (ن0هةصنو

 و وتتطستق '[طعمدممطتق ذم ةاه0مدتطاتق هاتف هوا. ع 8995. 1 هخذنط 8ءأ1ر همن 8

 هعزرك 86» 0م" 1 عرس. - 89206, 1" هكتط كط 0 - ءا- مم عاذ]عو هتديانعمهاتمصعق هط

 77-67-40: 8 هر» (0هعن ملمتسممر [مصصم 216 (ذمع. 18. 1"ءاطع 831) محمعطنم]ر هع ماهعب ح

 8997. 1"هغنط ءا- عط ءعزطر ععمعاوتتممعم هععفستو ةنعام»ع ةطعتلعط قلقا - ؟ل- لق“ 41و

 [ةصصم 5601 (ذمع. 7. المو. 1165) درصمتنتتم ]. آمعزمزغ ذغه طاتطوع: آرهتتق 10606 012

 ةمستمم معلستسال ءا ممداععرماا ءام. - 8928. 1"هعنط عطعتطر عمءاواتمسعق ةععقمت»

 © هدددع د0 16-27 واعر“ هج 1منونلع ءلتكمعو لع يستطاتم مقعد ؟10ءوطتسص ح 8929. 1"ه نط

 ءل دس مدطقطت لنصر 1ءغمدمتمع ةمععامساتس 20 ءوله ءمصاعع ذمظل ءاعق ماتوم هصاتتتتت 182832-

 ويتالدصلم. "["عدمحادنم همععنم 8؟هيولطفا ءقدسوعر 0ع نم ةصلعو 01 ءعانع. ع 8930. 1 هغذط

 1[3ز5م >6 31-181 عطع ءطر ءىرسعممأ1مصعق ةعويورمأتل ءأ مءعوعلمصتتتت 0 0ء0عصاتقو 05[8116©

 40 آس لاتا*7عابعتن» كلل -ءآ - «ه]يرسمت: عد: ل007 عر: كلل- ءآ - رم]ععرر» (0"ءد]ب# ل1108* و

 [مصصم 257 (ذمع. 29, المر. 870) دممراطسم]. - 8931. 1"هغنط ءا- »ع ةطتطرو مع ءاهمتمم ع5

 1معيئامرتكر مسللمسس معععدوز (مغعس 182م ذمز هصعامتس ءقوعر ةحتعام»ع 11101 ه»هت»60 1ع: ل18 61
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 ىلع ادر هفلا حلا ءىش هيلع بجي ال ىذلا دلل محلا هلوا ةلاسر ىلاملا ىلسوملا ديحم

 قوتملا ىناعنصلا ىاميلا لماك ىب] هينم نب بجو سوتف مل" ةلوتعملا بعذم ىلا بهذ نم

 روصقلا نع هتلاطأ ئني هتدلجو لاقو ةرتغلا ةرصن لوا ىف دامعلا هركذ [0] ةنس قوتملا

 هيف فصنا امف لرغط ديع رخآ ىلا كلملا ماظن هع طسوأ نم هنامز لحمأ ىلع هرصق كقو

 كمحا نب ىلع نسحلا ىنال ليجالا راظتنال لمعلا حالص ايتف مل"#  ىهتنا باوصلاو ىدصلا

 نيدلا لامكل ةلاسر ةورملا ةارمو ةونغلا ىتذ .10 رصتخم ةنس قوتملا ىيجنلا ىاركلا

 هرصع رباكأ ىم ةعامج اهيلع هل ظرق أم ةنس قوتملا ىتكلا طاوطولا ميعاربا نب دمحم

 دمكلا لمكا بارعا ىف كمتلا ركف م1 ىنويلا ةركذ ىمسملا حيصو. ءامسالا رجاف هلل“

 1101م7 0 111هب:و77 111 ءاكتأد. '1مدعادطتكر ونتأ 1128 ةمعاجأتا: آطردتتق آلعمو كت مسلق

 مععودس لامك ةمزدمسعأو نأ ءاعبر ءغ د0 عمد ععاقتفس0مو5 ءمرصمموتطتكق ءعدأر ونا ةءعامع !110(ة2ع-

 1ن6مضسص 200161 ةنصغ ح 89392. "هعنط آ[جطط 8ءص لآ[هدعءططتاطو هدم

 11” مليت 8 ءد» اللهددءانات]» |[ 18 ءرج 1ط»غ] 7” مس هع سغر ةهمصم 114 (ذصع. 3. اللهم 732)

 رسمدنطدأ]. - 8933. "هغئ» ععرسلم ع1-ه06 037, غءممع غةرت70115 طقتستصاتلا 110 ءا]ان1

 ءغ طمستمعم معتمعأر عم (ةدممرتك (ةممدتقو هسعام»ع آآ[) باع ق4تيوأرا" مانع 8ع: لك, دسم

 [532 (ذمع. 19. هعمل. 1137)] درصمتناتم. طالمامدتح معموتعع ةعتمأمر وعمقتل 17040 - أ -

 دمتم هرعتم رو ءأ ءاي »عا يحمس يممتندغ طلق ؟ءععطتق : ؟101 ءزسك ؟نطمقأ (ةهغعس طغعععت داعم

 ععورانعرعز مدس ذم تعم هدمع جعاقأتمق ه ممعلتم اعصمم»ع مءومأ لة( عاتو - ءآ -ةن1//1 كت

 دق طمعسس معومأن 10عب/6 0عوععتطعملتك دكه هدمطعقتتتك سغ 8لعز ءعغ معوتكمأتم متمس ذطخ هتمتسع

 هموت ع ءاتصب - 1[آمعع ز1]1هي 8934. 7" عغعُم ةدلقط ع1 حس د]و ءهمصقتاأ انت 2

 همعرحتسس 20 هععمعععوسلحتم مجم:(عدت. هدد معسل تدص , ةا[6ع لان []/منه7: لآ. ظعت» كل ادتتع4

 الله" 1 ءزاطعغو ةهمسصم ... دمماتطتم. ع 8935. 1 عا ع10-1غ05عغ ع لآكذء'دخأ

 ءادرس هور عغر ءدععسمإمس ععموضمةتاهتم ءغ ةمععتلسس هات ملتستم , ةتعامرع ل ء7707-ع0-

 01 ل1101 عت»عا 8ءت» ل ه]ث» 11” ءادمال 12 هماطغرو دسحم 7185 (ذمع. 5. اطآهعأ. 1318) مم2630

 1 مدعاجطتكر هط ويعرد مردلان متع (ءةرحم معتق م2هعمامماتمستسأ 211ع[6عت 1هج0ز3طتتق ءدعام] عحتص ا.

 8936. 1"دزرع ء1-حدردُد ع 8هطط عل - 205312111 4و 311018 201111811113 أ مظلت3 1نتع

 ممستمهأت. آطهملمغ اتطسسس 227- 8و. ع 8937. 1" هز ع] - خط عدس لور كدهصدأأم 1من

 مسلغو وده ءقععصاتسس 0ع حمدالورمأ عدصتسمأ عملت ]هيلتع معع[ععءانمس5أسهعر ةتتعام»ع 8014/1

 همصم 911 مع. 4. لمص. 1505) مهمعكتم. 1ع 811هعم]ممم (ةمعاءوستست 0ع 1هعته ءلنل1.ل

 8938. 1"هطنشل عآ1 -وطموعفر مرهعمامماتمسأرسأ ذصاعع ممعامفر ةسفام»ع قلطنن 1 ءروتجف» طلهانأآت

- 49 
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 قال ةاباقملاو ربجلا ىف ىرخكف م10 ىاهكافلل رينملا رخفلا م32. ىمسملا حيضو ءامسالا

 سفنا نم راصف ةلودلاو ىيدلا ءاهبل هفلا ةنس قوت ريزولا نسح ىب كم“ نيدلا رخق وكب

 هابلا ملع ىف بوبدلا ديص ىلا بوصنملا فلا م78» اهتاطوسبم

  ظةسارفلا ملع مك“ هال

 سانلا قالخا هيف فرعتي ملع لاقو ىييبطلا ملعلا عورف نم ةداعسلا حاقفم بحاص هّدع

 ىلع رهاظلا قلخلاب لالدتسالا ةامكلابو ءاضعالاو لاكشالاو نأولالا نم ةرهاظلا ةلاوحأ ىم

 وطسرا باتك ةصالخ ملعلا اذه ىف ىنارلا مامالا باتكو نارهاظ هةعفنمو هعوضوم ىطابلا فاشل

 قوصلا دمح ةسايسلا باتكو ناوسنلاب صتقخي ةسارفلا ىف باتك نوميلقلو ةمهم تادايز عم

 10 نيميوتملل تاياآل كلذ ىف نا ىلاعت دلوق اًفرش ملعلا اذهب ىفكو ملعلا اذه ىف كيفمو رصتخ

 ]87 عد لو 1يرفغر هممم 2314 :(ذ)صع. 7. "عا. 845) ممدنطتم. آظطأ محسسلغ ممعغوع ]حلمت ةتصأو

 نانا (عسممرع ةعصمتةصاغقع عغ [كلمتصسأ عا تم ن116 اعتطم16 ؟1>ععمانضأم. ع 8939. 1"حطع عاد

 ةجقرسق 856 هوطط عل -دض مع دمتم هةر علمتم طمتتماتلللا عأت قلمن1012 13011113 110112113683:11111.

 85940. 1-1" عطع ظك1 - 010ه منعر  عامجته ةماعملعصقر ةتعام»ع 10:41م. - 8944. ظظ1-

 [" حاعطعأ 11 ءعا-ز ءطعادجع عاددسم ءقط ءا1عأر هدعاقطسق طهطا" -عل- لهمتعتك لع 0هعءاعتمسم

 معلسعأمدتق مع ةعوتجأ 1 هصعتلت و ونانعتت> 41816 18 عب ل ه]ي/ر»- ءلد 01: ل110 متت ءأ 167 لل ك6

 11” عياضتعو دصسصم ... 20 0اتتتنق رو ذم 1هك01ظ عدد 17( ءل-لازا مع ءل-لعبماعان ةععتمدستا. 1سدنغ ذللع

 هع معلم موزمدتستق ءزسق ائطعلك ةسرماته. - 8942. 1-11 حاعطاعط آ1 - 1[حصةشطر !دنسعاتق

 30 معمهأت مدعست 011ععخ ممدلتكتق. آكلع 00ه ءامتسه ةاتسطتت] ه2 111111.

 8943. 1[! ص ءا-[1 ع3 5ع مفثسعو ماوسأ1 هعممتتأ قع عا

 ةسعام» اتطرت 01 رثك]ب هل ءمم0لع/ ءدلط ذم مدهانطتتق ةعلعصاأتمع مطوقتعمع صتتتلت ع3هغو أ

 ةععماأتمس ءقوع لتعتغو نسح 15001643 طمستمسسا ءدع ءدءاعمتمرتطتق ءّزسق همصلل60مصتطتتق رو نتتمه]ل عم

 ]معمر ظعاتعومع ع( ددعسط»و عدمت ءمعممدعتصسأكاست ءأ ةايستسماتس ةنعافعست عدع 1م1]00ع ءدياعمتم»ع

 لع 1زماعتم»ع زسلتعدصلت. 0و ءءاحصت ءغ ناتلنغمم 0هءاعتسمع ةجمدععمغعو ءغ اتطغعع طصفست , م

 لع هو مماتمجو» ءمصماتسعأ اتطعت- ةعمامععلتكص بسن 2001(هيسعمأاتق ععمك 1 هدتاطق. 01(  عيد عمق

 ((م7ن:ض») يسموتع ]تطستس لع دعاع مطعقتمعممستعم ةعتمةتغو ونت 0ع ؟عصتمتق ةماتق ةعتاو

 10 ء( هتك ىضرمععا 0ع همساع مطجسأ هوممستعمر نتتم0 2710/1 م7ه70ء0 ذر ةمعام »عج طقطعأ أ

 يرسم عملت طعععتع ةوغر لع طقع ةعاع ةيكظ عك. لل مماطت] 1 (ةكعص ةعاتق مجعهطقصلمتت 5: عداطاتقل

 ةملطعزغ لتحتسسسم : ىرانعماع ذص طمع ةسصغ ةدصع ةزومه ( لزطتسمع نصتامألمق) مععاع ةصقمتعت عطأت-
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 نئوهننا نموملا ةسارف اوقثا ملسو هيلع ذللا .ىلص هلوقو معاميسب مهفرعتو

 ضيف“ ىأ“ةلوا ةنس قوتملا ىزاريشلا ءىشنملا لصضفلا ىال ىسراف ههان تتسارفا مقا

 ىموفلاو ىضارفلا ملع م1

 ريسفتلا عورف نم 5

 ليعمسا نيدلا لامكل نمثملا براقتملا ركب تافحازم ىف ىسراف موظنم همان قارق م

 همظن [01 ةنس قوغملا ىجواسلا دمكم هجاوخ نب] ناملسلو ةنس قوتملا ىنايقصالا نبا

 كاخ هين اب هك ىئدخ مانب

 كاي ناجح رهوج نيا تخيمارب 10

 ىقوتملا ىرسيندلا ديحم نب دمحا راطعلا نبال رانخملا ىنلا ندم ىف راصعالا دار .م1

 طتتق رك“ ءغ رر(00عممدعع5 عم5 عدي مماج ءعمحتتم رك ءغ لتعكس معممطعأدع: رر 1 صعأع مطوستمعمم-

 رماعدسسس 20ءازة. © - ومع 111ه. '

 8و44, 8ذعةعءعأاد- مةسعط , اتطعع مطوعس1نموممدستعدع مععدتععر ةنعام»ع 4كاتنا/هلأنأ

 ينس ههتمامرعو ةهمسصم ... ممداطنم. 1معمتغ 1غ: 0 عهاتقر "لص لدنتع ةدلسكتق و وعتنت

 دررتصعم5 20005 تر عتق

 8945. آ1] د ءعال- 11 عمدطن رع ءا]-مدست 1. 0)1ءاعءأس2 ءمزاتتلل (001801 6151111

 وسنأ ؟عآ1 ذص 1ععغم معآ مع ةمرصعتتست ةهلع]وأل ةانظأم

 ]طءعرعانلمعأع هو 50 موجاعو ءهععوفعتمق همعدمتعمع ةععاص0ةعلقق» ند

 8946. 1"ذعةعدم هدد عطور ]نطعم ل15 نعووتق.  (نمعصعم مععمتعمت» معلتطسق زد عع ععاتق

 معاج 11:1 ءءا»ةط 1101]رعبجتست» ىدسو هذتادسح ه ]عزنا - ءل- لذ: ةدددهأ] ظ ءنن- ءلقوركه 47و

 ةسمم ... سمعتم,  هأ ه هع [ 8ءر» 11ءمزع ]101 موتعا المممعزةو ةصصم 779 (ذصع

 10: 3151. 1377) دصمءعطتم] , يسن هطعتلعاطلم 0 معو 1م طمع قمضسمعم ءمرسرتمددتم 1معامتل ذاهن

 كأدوردنمع 1)ءأو ونتتأ ءانالتل ل8

 ل1 متسع دمهتكءعك طقصع دصتسمع من126 7535113 10
 89و47. 1" ءععقتل ءاد دنع ةعر ععسمع مجءاتمددع هدععت ]همس 0ع ]هنلتطمع معمجطعأمع ءلععاتو
 دتعامر»ع ق4]د»ع0 1 ءت 11ه]رعتست»ءا 1)هريعةوعت»خ, ؟دلعو 86: - ءما1 م4 لتعام ءغ هصصم 794 (ةطع.



300 

 قاف و قتسقملا «جحارح:بو؟) بلر القي يجاوب ةمارمإا ستكر قرر ىجاعلل شارد, 361

 ةيمالكو ةيرك ةيتكب تادايزو فاشكلا هيف ىنابانرباملا رمهع نب دمحم ىيدلا جييصف دما

 اهيرس ىيدلا نيزل ةيريسفتلا سداوفلا ىف ةيريسيتلا كدارف هاد. [هنم ةريخالا ةعطقلا] تيأر ةيبدا

 ننارق ما" بطلا ىف رهاوجلا ننارف ملأ ءازجأ ةرشع ادم ةنس قوتملا ىطلملا كيحم نبأ

 ركذب هيف لاطا هنكل اباتك فلا هناو هدانسا هنأ ىلاديملا دمحم نب دكمحا لصفلا ابآ هلوا ىف

 51 جرام ار كر هز نذل ملرا كلو "ناسا تكاسسألا حرف - تاو كفر <لإ) 55 لح ةفلا لايشللا 2 نكح

 ىلص ىفطصملا ةرضح ىلع لقطتلا ىف مظنملا ردلا ضدارذ م10“ خلا ىلعلا تاومسلا عفار دلل

 عنم نم ناكبس هلوا رصتخم ىكملا ىنيسحلا ءاقنع نب صلاخلا دمك ملسو هيلع ىلاعت هللا

  03٠خلمرت. 1391) مهمه, - 8948. 1-11 عمون ل 1ظ1- '1' ةّز 1و ععدطتت 2ع م1عا1053ع ,29

 (ةوددس عدامساسع ذص 17-107 ه10] 5-11 "ايا. 10'1ع ذصلوم - 8949. 1" ءهعق1ذ4 عا1-(عءعآوتدو

 ععسسمع مجعالمددع ةصاععمعءاماتمستك ىدمهصتعدعو ةسعام»ع لادا ءانفسقل ]هع - ءل-

 متزن: ع0 1 عدن 0من" 118 ع": لجت.  (نههلكتسعمأ مسحت عدامتااتتل 1125/5/1( عا ه00ن1هح 1101

 ردعمأم 0151ةءانعمر ععدستس هاتغعمي ةعطم]ةقاتعقي مطتلم]1هعتعو. 1101 [سلغسمتسا ءزاتك م8322 ]. ح

 ءع8310 151- '[' ء1ةز از ءغر ععيطتسمع معاتمقدع 1]2عوصاعس. طل عععس 1هقععملت "1 -11 .8950

 حلمم(حاتمصسسس تاتلتطسست دص (نهعدصتتتاتو 0[2116 27/677:-041-60: 907“ ءةزاي عدن !!10]رعست»ءعا ل1 7ءاقو

 همصمم 788 (امع. 2. 1"عطع 1386) مممزطنم. - 8951. 1" هعقن0ل ءا-ّز عر ةطتعو مععا 051 5ةلط ع

 و ععسسمتتسم 0ع همم علتعامو. - 8952. 1" »5104 ء1-اعطقع أر 2210515511126 1133100

 امامعامستسس 0ع معموععطتتق عا دجموطغط ءوصهأتق و جةتتعام» ع قكاتن 7” 0ع7ط 7”عهارك طعن 11

 0دسس هأنعم رو نتتأك هصمم 532 (ذمع. 19. 8عرأ. 1137) جطقه]؟3غ, ع هط ةصتم 23115865 5

 4111/60/17 مل رع عن ل1له]ةءميمتسعل 2162/4 مسح عتمانست طقطتستمسع ييسقوتتع 1ذططتم

 ءمرص ممددتأ5ذعر 1متقدع (جحرسعم لص 1عععممأمطع عمزئاتتلل 7101:ع؟طامطتسمت 011364 هدطلق ءتك  طلطتق

 1همعحتص. 1موع ص بي4بسورممعمل6 ]ائطعمو ونسيان 1( دمعتمتا: آبهتق 1)عمو نتأ ؟ع105 165

 يءرتغ ءاعبو هعلتمعتس ]ز(ةيحعتسس ةععتطتق ءقار قكوسع ؟هنكسك ؟نل]عهغم5 ءا ةرمجطتط ءععودقأو

 زمقورنأأ. - 8953. 1" ءععمق14 ءعآ1- له ء] - مجمد 2147127812 71 (1051 55111186 10

 همرتع مرد ممو5كمستتل 0ع ةصممعاتسمو ةدصعأت مممطعامع ءاععات 1 ةتاماتمسعر ةتتعامتنع ل10 0117161

 1/75 17 مل 11لهوعقد# 71ءزبزم. 0( هدممعملتسسرو ن0 دامه ةمعلجتزأا: ©عدمعلأ ءفطنق هذ

 10 زللعو ونسأن زاتحعمطاعس ممزط ءامع ءاععات هدمقتتا أع (00ه11ءعزأ هسعام» هدصصعق مهمل عاهع

 ءامعأ عزعاتتغعد ]دنلهغمق ه0 لزئةمموزنتمصعتس هلمطقطءاتعمسو عا بيتودع ]ن(عوع (معلععأت»
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 كولملاو ءاقلخلا خيرات ىف كولسلا كّئارف 0 ةداّمثلثو نوعستو ةسمخ هتايبا ةلمجف انيب

 فيشالا ىلإ ةقياخلا لوأ نم [بأ ةنس ييوتملا ] ىقوعابلا كمحا نب كيد لضقفلا نال ةموظنم

 نبا هليذ ,مث [كولملا:ذ خيرات ىف ءاقرظلا ةفحتب نانتمالا ىف ىواخسلا اهامس تلق] ىابتياق

 ةيفرشالا صئاصخلا ىلا ةيفولا ةراشا هامسو ىابتياق نمز ىلأ فسوي نبأ دمحم هيخأ

 انني ىرصملا ةتاين نب لمد ىب ضمد نيدلا لايكل رجر كولاملا 10 روما لثارق مقوم

 [ 1.1 ةنس ىقوتملا] ىبكاوكلا نسحكلا نب دمكم ىلوملت ةينسلا كئارق ملمأ او نس قوتملا

 دئاوفلا ضعب عم ةيفنكلا دقن ىف ةياقولا صيخلت ةياقنلا مظن وهو ءابهشلا بلحب ىتغملا

 هاهو روبزملا ىلوملا هحرش رث حلا هذ ىصخح سيلق هناكس هذج ىلاعت دلل ىمممل هلوا ساوزلاو

 ناوكالا تاحفص ىلع ناقثالا ملقب رطس نم ناحبس هلوا ةينسلا ددارف رش ةيمسلا دناؤفلاب

 طاوطولا [بتاكلا مح نب ىمد] كيشرل شالقلا كنارف ماد# 1.1 ةنس دودح ىف اهمئاو خلا 0

 زمكعركانأأ ؟عرككاتك و 06 ةدتتل13 15 ةطكاتانل0  عععم405 همهم عتمأو نسامسوتتع ءمرسرت] ءعءاعظعاتتت. ب

 8954. 1" ءع ق1 0 ء560-1 11 ]آعر ععدعسسدع م2ءالمقوع 1مععقوسيق, (نمصسصعمس طتقأ4مرمتدسس لكطقلأ هنت

 ع( معودسصص مرضت ةعءاعمق ه ىعمعلممع دصصصلأ تقوتع 20 777 - 22:17" هر“ ( اه ءال 8  ةتتعأم»ع

 لاردغ آله 41:1 ل11ه]يمتست»ءا طعن قلاسعل 88, [دممم 871 (ذهمع. 13. كسك. 1466 ) 2050٠

 587 ممعغرو ذمواتقتسو ذص 727- 170:1: اتطعم نطدلسسس 0علنغ 101ر/عا ء]- اهم" لأ 1هأ]:]

 61-720141:].  طمؤاعج ل!له]رميمت»ء0 ]18 7دببر“ ظلتطمك ءمطعتك ةسمعامر55  ءعودص ءمصاتمتنقكلا

 سكوسع 20 عصحدق 0161841 ءأ طقصسع هموعم0ذ ءعحم 11-177, ل 17-111 ناأزوأ 216 5

 181 - 1151" هكر ما ةمكىت موز. ع 89355. 1" ع»عق14 ءآ]-هه]1 ]عر ععردتت2ع م2ع410586 12285115 5

 لع معالتطسعو وندتطاتك مملصعت ءعق قميتسمأتت. .(دعصعم 10عأنو 17 ءرعتن كمر ممدتطتتت 8 كع1047-

 ء0- 01: 110ه]رمتجت»ءع0 عدن 11ه]رمت»ت»ءل هو 17ءااله 11278, همصم 7083 (ذهع. 7, ذعررأم

 1366) دسمرأتم. ح 8956. 1-11" عم8غ104 8-11 عمأجع عار ععردتا7 22 م7عا105155لط136عو 1105©

 اكها15 3101 عت»ت»ءل ظءرن- ءالبمدم» 1[ءملعاع اآكسكت مهتم مدل ءاطعدع 1[دلعطر معحصصم 06

 مع. 28. لور. 1684) رصمءمم]. 11ءامعنعو ءدأ عدس مموأأ6 هرعتق 21 ءعمبروا ر م00 ل68

 فدصامعغع دمعات هس مدعاتسس ائطست 77عميرم/ 0ع زدعع 11دمعظأ سس كت همهمتنللت5 202013-

 ةمدتطسع هقلتطاتم ءعغ 2001 مسعمأاتمق. 1معمتغ 1أه: ةمسق 12عمر سزانق أ عمتاهق ءّزدق عامه ءىأو

 نغ ءزسك ممهعلنزعوغنم ]نصتغطسع كمعمسو تطأ معوسعمع ءاع. "لكس 81011 ددم0لم م0 ةطتق

 ءقرصتس عمامسسسس ةص ةععط ءاجمدس ذمهع ءلتلتغ 777- 1” ءماغل 71971- ه8 ءسأرءا هآرمتللا 17-181 ع”

 8-1071 ءبورع# ذمدعيتمامتسر نست ذاه 1ذمعلرتغ: عمملنعدطتع كغ ذللعر نك ءىلقشتم 8518

 ةععمامع ذص (ةطسلتق معممسص يعواحصتسس ةعرسلا ءاع.  قطقماستأا هربك قكععح ةمصتتتلل 1067 0

 (ذمع. 10. 0ع 1656). -ح 8957. 1" ءعقن4 ءآ]- ءملقت 0, ععصرسمع معاتمدهع مهمهت]تاتتتو

 ةسعام»ع 1165140 [ 2101 هتهتتع0 13ء» 1!1ه]مست»ءا0] 17”ءامانغ | 5بتطقر ؟هلكو 573 (ذهع
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 ىال اهنتارقو اهماسقاو تاراعتسالا ' ناعم فيقحتل ساوفلا سدارف] مكث 2 [ه.“ ةنس قوتملا]

 ىلع قوملل ةُيشاح' ةيلعو 101“ عنس' قوتملا  ىئتدارقسالا ليكم ىب ميفاربأ نيحلا ماصع كوقلا

 كتيادع راوذال كشرتسم دمح كدمحا اهلوا ةنس ىوقملا نيدلا ماصع نب نيدلا رحص نبا

 هيلعو يلا نايبلا هملع ناسنالا فلخ ىذلا هل دمكلا اهلوا ةنس ىقوتملا ىرابيزلا نسح

 ىرصملا دمحم نب ميعاربا] قامقد نبال ريبعتلا ىف كناوفلا كدارق م61٠1  [اضيأ محا لوق

 ئوتملا ىدلاكل ئشكلا دم ةلاسر ةفرعماو فيرغتلا ىف كتاوفلا كدارف 011. 14.1 ةنس قوتلملا

 10 - قئولبلا دواذ [نب نجأ] نب“ ىلع ىب نحال دحاو ريغ نونك ىف  تداوقلا قنارخ 21117” ةنس

 30. كدص. 1177) من0 ]. - 8958. |[ ءعقزل ء1- عرج ةئلرو ععيسسمع مطعأ1م53ع 202018-

 مرد نكتلتسست» 20 هعمداتتك عاد مطمن دمتنلل و ععصع1لد عأ مداع5 ءهمصزاتمعأقمكق 3ععاتتقأع

 نوعممدءعملهر ةسعاماتع 4127 1عودق» طعقا]عو ةمصم ... رصمتاتم. طمعامتغ ذكذت طدتتق 0هدمطتس

 لونمرب] ءأ معععمأتم ةسمعتع هماتسم طمدصتستسست ءضعهامتت» ءاع. اط10115 1: 7»-ءل-لأ: 1

 1 عزب 1101م7 0 ]ور عت" ةناغو ةسصسم 943 (دصع. 20. كاتصم 1536 ) 1205:غانا15 و 01011610

 هعيئمستغعو ه0 نييعرس 1011ج 4/2 ظعءرب ذعل"-ءل-0أ72 طعن 15م77-ع0-0غ, ةصسطه ٠.. 180 1تتتقو

 عامووده ء؟لتلتغو وسحع ذكه ةصعامتسسا: آمتلم '1'ع !اهدنلع ءزتكو وتننر دغ >ععاع 1 عةطتقو

 ]سسصتمو لنععوملممتك "طتحع معاتك ءاع.2 1]© هوووه ممم ةعتمدءحسأ 810115 دك” 6726د/12و

 حصصم ... مممنتنق ب 110118 7ءق» - هل - لو - 110115 1ه501: 2484و ةصقع ... 1201اتلتكو

 كزانك عامودذع نه ةصعتمتتسسغ: آطدسلم 10 عدس و ونتتك وو طعتستسعتل نعمت أو 0هعءاتتأ ءكنتص 015أ10-

 ءكاتمدعررب “< اع. - ا[ه115 لاس ل1 ءرنمءععن. 4 لمماواتممعه 1عوجامدععد الآه11ه كطلع)]هأ» لكاس"

 ه( 3110ه11ج لع7عق# ءلتقعدسخأو تكا (ه:7 ل آرتضعل نتتموحدع كىقستست ةتاقتتتنلل ذه 1767-177" 80 ءوتحم

 ممودنأا]. - 2 8959. 1" هعم410 ءل- عرب ق1 ععيمسوع ممعاتمدنع 3020310131023 مم

 لع عمرصمتمسسس زهاععم :ءامتمدعر. ةسعام»و [ 1" ]يغت» لق ءلن 1101نمتةق»ءعا ل1157: , ؟دلعو] 2

 1دءنبيلع [لنعغم ءا دمصم 809 (زمع. 18. طتص. 1406) مممزتطنم ]. ع 8960. م ءعمتن0 عاد

 عرب خ10 ععمسممع مءعاتمسدع جلصم(مكتمصتتسص ناتلتستس 06 0علصتأمصع ءغ ءمعمتنا مص ع٠

 10 '[ءدعاوطتقو هحتعام»ع 7101, هنت عل 1 ءد]بدأخ 117:02. ةمصمم ... ممن. ع 8961. 1" ععقذذل

 ها

 ء]1- 1 عرج لذ لو ععيمتسمع مععاتمسدع جلمما(ماتمسسسم ناتلطسس 0ع 0هءاعتمتق ماسطاتق نلانقهنتت 1

 دتعام»ع ل/ت60# العت» ىلل عوز: | لطبدعا ظعءعتن] 1)هنمن0 13 ءاعيمت. -ح 8969. 1" عع8مت0 '
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 قئاتتملا "لس قاف هكا“  ىنيعلل امهالك دعاوشلا حرش رصتخم ىف سآوفلا ئارف م0

 دمحا نب باحولا ىبع نيذلا نيمال نئاوزلا ىف كنارق م98 ىنثأي زنكلا حرش ىف سعاوقلاو

 نئاقعلا حرش ىلع كئاوفلا ررغو ددالقلا كنارق م10 4 ةنس قوتملا ىقشمدلا نابعو نبا

 هيقفلا ىيحيل رصتخم ةيفنأل عورف ىف ىلاللا كنارف م40 ىفسنلا كداقع حورش ىف هركذ رم

 ام دعب حورشلاو ىواتفلا نم هتعمج لاق تلا ديلول دمحلا هلوا ماكحالا لمتشم بحاص

 رثاو ةعيدبلا ماكحالا لمتشم تعمج ام بغو ةعيرشلا “ردصل ةياقولا حرشل ةيشاح تبنتك

 نسنارقلا ملع م

 هعوضومو هتفرعم دعب ثراولا ىلا ةكرتلا فرص ةّيفيك اهب فرعت تاينزجو دعاوقب ملع وهو

 ء«1- عرج م10. ععسدعسسقع جلصم(وتمسسست» نكتلتسسم مجعالمددع. 1 جتغمددع ءمرصتسعماةعتت ذم

 111 - ك1 عما ]20. آل( ءعوسع ]ذطعت 472 حسمعامء عم طقطعأا ع 8963. 1-11 هعقنل ك1 طقل]

 ءلا-سعدفتا .مع ءع]- مقر ق10 ععصسمع ممعاتمعدع 0ع ةماععملتق ونسدعقممتطسع ءهغ

 متسع متتس. (نمرصس ءمامتتاتك ذم همانق 710, 06 وسم ةمككم 01 ءءطتعب ع 8964. 1-1 هعمل

 11 ءاد- ععدك ة10و ععدسمع ممعالمددع 0ع ]ذ( عتق هةعوتلتطستم و ةسعام»ع وقت - هلل لا: 450-

 ع1-موءارآفط عرف قلاتسعا ظعتن 11 هلبلاس 1)نمعدآلعاتو جمصم 7608 (ذهمع. 7. 8ءعرام 1366)

 رممعامم. < 89635. 1 ءعق14 ءال- ءمقلقأا مع ©طمدع عع ع1- 1 عوج ش1, ععدستات3 © 6

 رسمت اسس ءغ ىةماعملمععد جلمم[هعنلمصستسست هاتلتطست ه0 ءيرسصعماوستسا ذه 1277 - 4 عمن.

 دمج .ءمرصستس ءةمأة5105 1ضط هزناتق 46020 ج2 2الءومر# همدصممكلاتتت,. لع 8966. 1 عع ل

 ءا1-]1 عةقلتر دددتنعمسضأمع مهمعمنموزمسأسقع 06 مدعاتطسق زدعم 18دمع قا عأ ةععتعهأتف.  ©هدمع

 معهلتسس جه 7هلورعم لمعكعممقدلتم ءغ اتطتت 21م]1 087 ءآ- هليائك» ةسعامدتنع ءلتكطمس , سعه

 زاه 1زمعامتغ: ةدصدق ءّزدك ةسنعم ءاع. 011( ععتر ةموستغو ذللتل ه« معومومعتم زسسلتعتك ءأ

 يرصستس عمامتتتمو ممداوسقتسم مأ1مو5ه5ه ءفصقععأت ه0 ءمسصتصسعمامعتتس ذه هزانق 172مل, 1

 لهل» ءا-ء]يع»مأ دسعام» عج طقطعغر ءغ ةستتتتتلل 00100 ؟1]0ءعأ اتطعع 21:71 ءرصتق ءل- ه]]ج»

 ءا-ن علام همماتمعأع ءغ كتومتتسم مهعكاممق ءمركتتم نلا3ع قصقعفتموأ 18عةمممكد ه0 نسهععأاتممعق

 ةسعامرتق انطعت لوصف” 67 رووا قرن.

 8967. ةلس ءال-؟ء»ةنلط. ظمومعفتمو طعععلت(اوماعع لنئت ل عسل

 [آمعع قع لمءاأضمح عودلخستس معلم عدلت ء( ةمععتدلتسمسو ندتطسم مماتم ءمعممد استر

 نتحر ممدكوسحت» طغضعلتق ءىمعمتنممعر» ةعععجأستتقر عع ه دمعأمتق عءاتعام ه0 طسمع (عقمق-
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 اهْنأ تيح ىم ثرالا فيرطب اهقحتسم نعو ةكرتلا نع تحي ئضرفلا :نال ثراولاو ةكرتلا

 ةكرتلا تاقلعتم اهعبتيو هزرك ام ردق ةهج نمو ةيعرش ةنيعم كعاوقب اًنرا هيلا فرضت

 كلذ ىلع رادتقالا اهتياغو هفافقحتسا رهق ثرأو لك لاصيأ ىلا لوصولا هببلا خةجاكلا دجوو

 صضئاولا رادقا ىيف اذك عرشلا لوصا نم هدادمتساو هلئاسم وه هيف ثحب هنع امو هذاجكايأو

 5 يارسلا ءوض ىف مهامس ةفداط لاق ملعلا فصن اهنا مالسلاو ةولصلا هيلع هلوق ىف فلتنخا

 رابغعاب ملعلا فصن امامس لوالا الوق رشع ةعبرا ىلع نورخآلا لواو ليواتلا ءاطخ لامنحال

 نورثكالا هيلعو ةياينلا ىف لاق تامملاو ةويأل ىروط نيب فقلخلا نال " ىقييبلا ةاور ىولبلا

 ىرورضلاو ةيصولاو ةيهلا لوبقو ءارشلاك قرابتخالاف ىرورضو قرابتخا ككلملا ببس نال

 40 فاضي امو اهبعدت ةرخكل 0 جاهتجالا 5 اذك اهل م 1 ةرهبغو ءوضلا باص هلاق ترالاك

 [1عععملد هز. 0طّز ءءاصصس هءاعتممع طغعععلتاده معاتعأاو ءأ طعععم ءياز لدعم ءملم طغعضعلتاةعت

 معتاتك وييمععتع 0ع عع معازعاد هع لع ذللمر وسن حنه طعضعللادغلق ءّزدك لانك طقطعأو ت8[ عاتق

 معد دل زلطسس طعععلتاوغع ةععامت عمله (مممم أ[ ءعاطتع عءويلتم مصح ءعمتعماعع هعماتق !ءوتطسم ءونصقأتم

 ةناتمر ها مهنمممع نسهصسأت (هاتك طقطتغم نسححس دسمدنطماتق كم]11ةعتأر ءهغ طقصع عدللممس علت 5عمم11[111

 هدر ننهع ه0 معرص مءانعاحتم معهاتمسعسا. ظحانلم ةساعسر كتم 00ءامهضمم طقعع معععوددعم ةثأو

 وزو هيأ هم معمم عصتعسلتو نت تكلوته طعصعلت نييدصأتاوق اهتطسقكتت ([ةلتقو ونتملتق هأ لزاتتع

 طعمولزئئتك ننطسعسلمج يغب ءغ عسسنصستتق لهءامتمسمع طصتق ةعاعمسأم معم1ععاتعمتاتوق ءقأر ته

 طمع ءللقعأ ممدقزا هن طعمعو طعمولناداعس معمعربتما. لدم عم 0ع نسنطسع ذص عم 0هءامتسح

 ويسدعتامتر زادك يهعقاألمصعد هيما ءغ مهاتمر نده ةنتحت]نن» ع 1عولق ملمع تتع معاتك آه تم

 5 هرععع 10+ ل«: 0هءعاتس. 1( ةمتع ةسسكعسم ةادطسمات لع ءالقام مهما عامع: طع لتستلته مهتف

 هدا هرسمتع هكعصماتمع. لادصصتحلاتو نسمع هنيعام» ]خطت 722/7 ءل-عن"معي ممدصتصمتكو 11 هكلتعععو وتك

 موععتس نسمعمم مع 1 ءوعلستعوم ةزصمصاأو طعوتع طمع ةعلسع طهمداتتتلال عقأز 20510112 3131113 54

 لتعطسس ذللسلل ةعوستو ةزعع ةعمكدسم ةصغعأ]ذ عاستتمو ةذكع همس اماعا] 1 علستنقو لتتانلال 10610

 موس همطر ءعاج ةددع ممددتع.  ةلئأ لتعاسس نسهاتهن[لععطت 0لطععمتمه 20015 ماعم عاقسأان»

 مصمم لتعتسع مهمطعأغدس 00 ع[علممس ةللهست» لتستلتحسس ةعاعمأتوع مهجاعال دمزتأ 08856 180011

 طمطتنم (عماستمتمو 10 وسما 8ءءمعامق ج0نل316 ل عععتسلو نسم طمرصتصعق يعم ةذهاأعت

 ععدتصمس زأهع ع دصمسأتم ممل( مصعتس ععكودصاسع. طمع هسعامب» اذطعت 27 هنء# ءةلتعتاو

 يسوع م]اسعتتسأ ةعوست ماتت" - (ءراتمر نتن00 ءدتتققعو م055عقولممل5 هدتأت عع هعطاطعم ةتتأا ©

 مععععدز(داأأك 1ععع معملعغان ج0 ذللمسس معمعاتمع»ع عضم صعتتو مصل ةعععوررا16معتلر علت [عقأقع

 مجعمام ءدع ائطتلتمع مدمصلمأحسر ج0 ظفصع ؟عءءانأ قىسفقو عي طفععلتاهأق لدعم 2667[ ةلقع

 10 آه ةكحطتغ جسيعام» انانرت 22116 ء/- م"( هع ملثأ - ونيمعأمر دن تس اذطتنع 18/277 00 ءاتتو

 حل طمصمبع ود 0معتمحمع حكم عمان - نيتمامر ممماعم دهتتلام ةزانق مهعععمجأاو ممعات تلقتمتق
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 رابتعاب « بلح ليزن هلاق ةقشملا ةدايزل 4 جاهللا ةثاغا بحاص هلاق باسحلا نم اهيلا

 هريغو ءوضلا, تحاص هلاق اهرباس وهو بابسالا ةفرعم هب .لصحي .ملع.ناعون .ملعلا نال نيملعلا

 ةنسح ةيأم ضئارفلا .نم ةدحاو ةليسم ميلعتب صخشلا فحتسي هنال باوثلا رابتعاب

 عيمجو لئاسم رشع صئارفلا عيمج تردق ولو تانسح رشع هقفلا نم ةدحاو ةلمسم ملعتبو

 رابتعاب ضدارفلا .نوكي قينيحو ةنسح فلا امهنم دحاو لك تانسح نوكي ةلمسم ةدأم هقفلا

 طظسبلا لك نضئارقلا ملغ تطسب ول كنأ ىنعي ريدقتلا رابتعاب ؟ مولعلا رداسل ةيواستم باوثلا

 ملعت ىف مهل اًبيغرت اعامس 1. ةيجارسلا حورش ىف امك بتكلا رئاس عورف مجح هعورف مجح غلبل
 عململ امف ملعلا ثلث اهنا دروو سانلا نيب نم عونتنبو ىسني ملع لوا هنأ ملع امل ملعلا اذه

 هيقفلا ىلع سيل عمأل نا بجاأل نبا عورفل هحرش ىف ىكلاملا مالسلا ديع نبا باجا امهنيب

 جيجرت.ق ناجل ىلع ثرلا باتك ىف 501 ةنس قوتملا رهاط نب رعاقلا دبع روصنم وبا مامالا لآ

 ء( ءعدر ودمع هع دضاطتمءاتعمه طبع عءاععدمأتت. آأاه ةنعام» انطعخن ]ع1 ما]ءأ ءل-7/]:]10 ةةصعاا

 هءرعغم و ممراعع مم01عةاتقع ععدج أ (مهغعصر (ءعداع نينملهسس نتعطتك ط[هلعط ذصعمإو - ةعمالسمر

 عدنممع طقطتخم ةممستسي 00ءاضتمسحستس : 0هءاعتمو ءصتست نصض]ءدع عوز ةنصتتلال ععضاتق 11150 ءقاو

 وم موعمتأتم ءدتتككحتحتست ءمرسزر ةمدكعو ءغ ممدأعم 00ءاتمم ءاتوسه فعمت(مصتق مدعق ءقأاي اه

 حسعام» انطعأت 217 ء/- عي ملتتوسع ةاما مغ ع هعامكمر دانمسمع معيساتم عضه ممتق طقطتاهو

 مهست طمرصمو ونسأ تنسدنت لمعامهتسدع طعععلتغةعتدع سه عماتمصعتسم 00عءعغر عصا طغعصعأل له

 مدعم عطاتعو هغ 0هءءملح تم زادك نطل ععودلتق نمهعداتمسع 0عععست ةصطتنت طمص2 هرعطقو ءأ

 هز هرصصتكق 0هءاتسو طععع01(ةغعه 0ز510عملأذ 0عععرب ونسهعدأأمصعق ءمسسرت] عءاعععأسع عغ هدصصتق

 قويسم مسيل ءعماتح ءعداسسم نه عمات 5صعقرو كدمطتتت 3 طمطمطتتط هرعت انهم الق ءانز 512 طقس

 لسحستس هءئضتمحستس هتلاع طوصق هزنععج ءدعياءععأو ءغ مص 0هءالمو 01 جلق1 مصنف عع علل( ةاكتست

 ممكلممع معرصسم ءعهاتمصتق طقطتغو هررحصعق ءءاععهكه هءامتمسمكق 2عوسمم7عأ لس طمصمو 126108

 طقطتغم ؟ملمرجتم ءك ةعلطسعسلت. ه6 هلتععع 0هءاعتمحسس طغعضع0ز(معممت اهصت ةط[]ت ةقلطتع 0

 قعرز مماععغ عاعملتقو ه]دسعت هامطتغمزلان3 02357ة(0111 0م1313 ةااتسعأا كامات 053

 عرج وغمرحست ءعاوعدستا» 0هءامصمعمسس , ننعسس ه0:د هلم ص ءمصصعمامعهتم ذص لنا - لع

 5-1171" (لاورعا ]1ءيعنطتع ل 0عسم م:هرطعامس ءوص لتستلتهتس هددصتق ةعاعمأتقع مهتاأعتم

 ةممعالومدع قلتعتصغعر هغ ةطن016ؤ6ه5 سر 0ن(مغع ةمععم0ءمعغ طقصع هءاضممستس 013ءعضلأو تت

 طقس ذعممردعععو مءاتممسس ةللدتم معهعاع» ءععولدق هطاتحتمصمع هطصت هغ دع طمستمستس

 ممعرسمرعتد ءدعللععع. "[عدلتكسم ءاتهرس ءدأار طقمع هءاضمحتس (ءئاتقسلت هرصصلق 8ءاعتأاقع عققع

 مدع ومر هغ نسمد»606 ةدر]عدع مه0نانم عىغ بمئلتقمله# 15: قكطل- ءا- ءءام» 81ةلئطتام ذم

 يرستصعماأمعمو نسعد ص هررانق 107* ةط ة1ل:- ءا//:5 ءلتطسس ةعئمستغر ءممعتاأ ه0همعتس

 ردتمتسع لدعسمعممقسأا ءىدفع مماعصلزا. - آةستس قلقتع 71هنع» قل ن0-ءا-ءا]رق» 86: 1/117

 نأ ةسمم 429 (ذمع. 14. 0. 1037 ) هطتنغو ذص مءستهأتمصع لمد انقر وعتنتت 0ع ةععاه م4
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 ىناملسلا ةديبعو ريبج نب كبيعسب ضقنو ضدارفلا ىف مهمذقت ىذا هنأ ةفينح نا بهذم

 ةفينح ىأ نمز ىفو دانزلا وباو بيوذ نب ةصيبق مهضعب نم ًاشن رث ةعبسلا ءاهقفلاو ىعشلاو

 باتك اهنم اضيا ىفاشلاو كلام باككالو ضئارفلا ىف افنص دق ةمربش باو ىليل ىأ نبأ ناك

 سابعلا أ بتك اهيف بتكلا طسباو ىفاشلا نع عيبرلا هاور باتكو+ىسيباركلا باتكو روث قأ

 5 مكحاو نقثاأ اهيف فتص امو ىزورملا رصن نب دمحم باتك عيمكلا نم طسباو جيرس نبأ

 ىبا لاق ةقرو فلا ىلع ديزي صئارفلا ىف انباتكو لاق ادرج نيسمخ ىلع ديزي همجو هنم

 ىهتنا هنسح ىلع كيزم ال ردقلا ليلج باتك ومو ىكبسلا

 نضشارد ا ي91- كرس ويرم ,نوكملا 'عاطزملا دلل يمه ذوو ناطر" هر صحلم قو نكررف قلو

 هم“ ةنس قوتملا . ىفاشلا [ىنزازلا] بساكلا ىمحاأ نب نع نب نمحأ نب شيم تينشولا نبأ

 10 قونملا ىردصملا [دللا دبع ىب دمك ] نابللا نبأ ضدارف مل#“. كلامو ىفاشلا بهذم ىلع وتو

 11ه:4/مع هءعاعتع ممدع[ عمله ةعتمدتعغو طسصع ءمملعملتكدع لتعتغر طمصعلامك ذه لمءاضمم

 معز طععولزامعتحع جللمو هدرصصعو معدعتععرو أ اهلهغ0 ون لواء" , 08 ءقلم 8 ءارجفتقر ظذام'ان#

 عع ةعراعرب لانكم ءممكات]غ(05 ءوغعد همدصتسهف5ع 24 هرتستمسعاط 205 ع25هعل مان 1510م

 طممأ طمذ (08156 18: 0:)1:مء25 أ قل آدنناهتناعال م00: عاتصأر ءأ ةعاهتع كآن ظهتاةركمع 1

 458 1.عنام ءأ ل51: ظك1ءملهرجع لع 0هءاعفضمج لدعتق طعععلتاهعأ ةععلممعضسغ. طلع ءةلعس 5ع

 31جان]ءنادع ءأ 8ةطمظتامع اتطعمو ءلتلعتدسغو دتغ كلان 17ه, ل2ع7 458 تكن 1ظ؟ءأن# و نتنت تنقع

 ممن( ءلتعععمغ زم اتطعم عدم عدلتلن6. ةسوماتمدءعو لع طقع 0هءاضصمه انطنو:ةو

 5 يعرب ىم«ءعتز ءلتلتع ءعغ هصصتسس 1ذطعورصست ةهسوراتمستسسست 110/011: 13 ءزب لاا هدد» كلت" 6ءتنقو

 معوسع دتلطتك ]نطعع ةوعتمطتك ءةأو نتكل معرص ةععتنجأتسق 1110 ءغ ةحوا1ممداتسم انهعاهج ل ققعام

 ؟سماسسسعس ماسمك ونيتموتهعازسأم 1هقعلعسلمو ءمصخكصعغو ءا ذمهع: آتطعم ممداععو ةصوتتتاو 0ع

 دعم طعععلتغسم ماسع دصتلاع هلته مسا ءءانطتس طة -ءمماونغ ةتراطمتس دطقكمأ م8عاأتل ءةذع

 لتوغعو وم همتطتل مدعدأمصاتسك ءمعزامجأ عغ فسضمممأ ممدوزا. - 119عع طقعاأعمتتع.

 8968. 1" ءعقزلط آ1آطصم ةطال - ء1- طعمعر 0هءسضتمسج طغضولت(اةهلعق 05104عصلانو ةدتعاماع

 ةكيوتبإ“ 8ع: 4047]ه] (60اطذر ؟دسلعم ل: ىلطل-ءا-اتعرد» لتعام كغ ةمصم 463 (ذصع. 9. 0 عام

 4070) مدمرعابم. - 8969. 1" ءعؤزلةط آ1آطص- ء1م عدطن لير لهمءاعضمه طغعضعلت(هغعق لتك10عصلتو

 حسعام»ع 71ه ءواردأرق» آ] ءرن مل ت»ءل 8 عبو ىلع عبي للطب»عل |[ ظؤفج:] ذةاطحطتنم ةكسسنطس ءانعمر ؟دلعو

 10 18 - ء7"ءو]/0 لنعغم ء( ممصصم 583 (مع. 13. لآمعام 1187) دصمعاسمر ون 015ةرناذممس 5/0

 ءا 717:11 ةععتطتق عدأاي -ح 8970. 1" ءعمأتلط آطص - ع11ءططقةصو 0هعاضتمه طعض علنا ةلكعق

 لتحت فعملت, ةسعام»دع [2/ه]رميدتمعل طعن قلالعااوأآ] 21"ةر ؟دلعو ةطاتء- ءااءاانو» لتعام أ
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 للملا لمح نب تمحا الملا نبا: ضنارف م91  راجيالا اهدحا وحسن ثلث وو [5] ةنس

 وهو. ىفنكلا ىدادغبلا ىلع نب كمكم نب كمحا رصن ىقأ ضئارف م1807 . [..* ةنس قوتملا

 نش مايل“  ةريثك كياوف هيف, ركذو ضدارفلا لباسم لوصا هيف عمج كلجم ىف ريبك .باتك

 ىعو 5. ةنس دودح ىف قوتملا ىفاشلا ىهتشالا ىلع نب زيزعلا دبع لضفلا وبا ومو ةيهتشالا

 هتاولصو هللا لك دعب امأ هلوا ةيمست هيف سيلو ةخسن رهظ ىف هتدجو ام ىلع ةيافكلا بانك

 هدج فقح هل ديحلا هلوا فالخلا ىم هتيرعو ضارفلا ىف اًرصتخم تجرخ ىلف دعبو ملا

 لداسولاو اياصولاب كلذ فدراو تاكرتلا مسقو ءالولاب هعيتا مث ضئارفلا ىف ارصتخم الوا بتك خلا

 ماهوأ هيفو م.“ ةنس قوتملا [ىرصملا] ىديشلا دمحم نب نمحرلا دبع اهحرش تايقلملا

 هلل ىمحكلا هلوا ةنس ىنوتملا ىبعشلا لمحم نب دمحمل ةيهلا راونا اهحورش نمو ةريثك

 ىف رجاح ىبا درغاو لوقا لاقب كيغم حرش وهو خلا مانالا عيمج ىلع توملاب مكح ىذلا

 دمصم [402 (ذمع. 4. ةفسع. 1011)] دظمنمرو وتنأ "ع5 010316 7عءعمقأهطعقو ل3113

 11/1 - 1زانس ذمكعتررأام ءقام - 8971. 1 ءعقتلط 1آطص - عاسسمه1]1ة, هءاعتصمف طعععل1 غ5

 10 عدلت, ةسعام»ع قلاسعا ظعر» 1101 مدهت»ت عل 1طه7ءطغ, دلعم 87: - ءآبج01]ع ةلتعأم ءغ ةمصو

 1003 مع. 6. 8ءمأ. 1594) دصمءانم,. - 8972, 1" ءعذزلط ةطح لل دهر 00 ءامتمو طمع

 لزسن0عملن , ةسعام»ع قلاع 2 هع» قلقتدعال عري 21ه1ءعندت»ء0 ظءد» ل: 8هعجاطلالغ 1آآدمعظاقم

 57ه]سسصعم دضدعمأ ةتصطتختور تطأ ةسعام» سه عقكتممعد معكم عمدلعق طسزومسخ 0هءلممع ءم11ءعأأ

 ءعرصتنلام5 هلهمم(وعممعق نأتاع5 دعطتطست(اب - 8973. 7-11 ءعقزلط 15-11 هطغءطأو عار

 لمءاتسم زعم طعععلتاةضتو ونقصت 1/4017:*451] 454 - ءآ- معجنس 8: 47 ةطحظناأمو 10

 6/]170:116 لتزعاتك ءأا ككعو ةصصتنللل 450 (ذمع. 28. 1"ءعطع. 1058 ) ممعاطتتعرو ؟010316. نع انطع» 5

 عععتس لتس عدو لتقف ذص مدجمأع ءدععسمأاا ةجععوو دمع عمت, 112/45 67 - ةككررمأ ذمكعتمأ اتق ةهقأذ

 مكوسمتس عملت 1م عم 0عممتهتسدألم درمدعع6. 1معلرزأا 1غ: ةرمسلو ءغ ز1مكمعءه6نمصتطنسق 182

 مرهعستمسزو هام. طعتصلع مععم ءمرصمعملتست 0ع زدعع طعععاتامعتم ءةعاعهجتو ع نم

 ونومعدنممعم ءمصاعم 7 ءرددق مععالت. 1معمتغ طمع ذألدن آةكرهسق 1)عم (ملتك وسحل عد دنت عععاتت أعم

 معتم فسر ءملتسسس ةعكتبسدز 06 زدعع طعضءاتامعمر كت ةاماتأد 06 معهرتسوتت(ةأع ءأ

 طمصمتس» مءعازععمركتتس» 0تدملطاتغمصع ةسطز ءنلغر ءغ 0عمتوستع (عدامس ءمأك ءغ ةلضستمست ةتله ؟05-

 دست عضس ددعمغم ءمدمععمأاج 2001036. 4ط4 - ءا -"هايبسمت» 8ع: 21ه]رمسمعل 1؟ عواطف [ ل5“ ]

 دمصم 803 (زمع. 22. ةكسع. 1400) مجمممتتقكو ءكمدتتات عمأمجتاتلت عمدت 70ةانتغر ءانأ ددتن](ة5 عمق

 جلستقءتت“  فلئسك همدسسس ءصامتتتتق و, 476“ ل/ءابأرءا ذصقعتمأاسعر نسأ 110761160 1767

 1101من ع4 ك7 م'انضر ةسصم ... دصمعتست, ةعامععرت طقطوأو ةسعمتا زغامت 1ةمسك 182عءعمر ه

 ويم هرصمتطسق طقتستمتطاسق مجمدتق ظمتاو ءدغ ءام.ر أ هتتلتم ءدغ ةمصصسلتسونع ىر0ن علا ةتعامت““ أ

 رر لتعم ءويم “ ؟عرطو ةسعاعمسأق ءأي ماع مععاتم لتكانمعتك 151: 11هر» عمعاهأتتت هرم
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 ىبا دمحم ىوملا هو .ىكرب ضئارف . هايد, ىرصبلا» بويا .ضئارف 58 ٠ ةيؤعلا ةلاسولا.هباشح

 نب نامثع نب دمحا وهو قامكرتلا ضئارف +14 .  اضيأ هل هحرشو 11 ةنس قوتملا ىلع ريب

 نضارف '29“ ئتاقرمتلا مارق ز9م/ >:ناعضشلفا ئعو 68 هنسا قوعملا ئغتال ىناجرلملا جبن

 ىلاملا ىلقصلا دعا نب لع نبا نسل تلمس قا: مامالا يشل ةيلاملا تعلم "قع ”ةيدعجلا

 ىميللل ضئارف م.“ 'هذافحا نم ىدامعلا نمت هحرش قالوركلا ةمدالا لامج نضئارف 8

 دمحم نب ديزياب ناطلسلا ةلود ىف ىقوتملا فسوي نب هللا فطل ىلوملل مرشو نم ىمورلا

 نب دمحم نب طمحا مساقلا وبا هيقفلا وهو] ىضرفلا ىفوحلا ضيارف ماء ىنامثعلا

 ىمغرولا [ةفرع نب دمكم نب] دمكم نب كمكم هرصتخأ [هد+ ةنس قوتملا ىليبشالا فلخ

 رم ثحابلا ةيغب اهامس ةزوجرا ةيبحرلا ضنارق,_مكدل رم ةقيس ىفوتملا ىكلاملا ىسنوتلا

 117- 1:71 11/1 - له هفنءا 1مهءعهتماسسم ع ءراتك ءمرسمتاتكلب 01016 - 8974. 1 ععقةنا4ط

 [يروجتنط 11 - 8 ةععتر 0هءفتسه طغعضعلناداع5 01:10عملتو ةهسعام»ع طاولات لأ - 1687. ب

 8وجت, 1" ءعفنلاط ظنع عأا11و 4هءنتمم طعس علت اهنعم لت؟10عصلن رو دسعاممع ة1هلا1ه 170

 رجعت طؤ» م2, دلعم 88ىج276: لتعام هع ةسصم 981 (ذصع. 3. للفت. 1573) ماتم. 10د

 رس عمامعتسس» ؟لزلتغ. - 8976. 1" ععةزللط ظ1- "1" سعاع عرس صخر 0هءاهتمسم طعععل 28

 لس لعمان دتتعام»ع لك نرجءل ال عرن 01| نتن عر اظكعطخأب لمدز دع آآظدصعلتتمجو ١150 117177: لاناغ

 لزئء(م ء( دصصم 744 (ذمع. 26. ا8آهنع 1343) درصم»6ن0. 1ًلاندع ءديقاومأ 2عءءم510هعق. ع

 89و77. 1" ععؤزلاط 1ظ1- "1!" سسعأة5طخو 0هءاضهتسم طعض علل (هغع5 01510عصسلخر ةتنعأاماع 1712419"-

 1و. 8978. 1-11" ءعقزلط ظ:35:017-1 ءغر 0هءاضمم طعععلت(ةهلع5 لنس:0عصلتنو ه

 عزرعزاعط ءع آسصقس قكقتي 2101 هتيت»ءل 11هد071: عدن مآ: 8 ءلن- ءاز'ملا كن ءفلا# 1ةلئلتتاو 0

 لمءضضمحس 81هلئلعإ( ا عدمت ةهلزأاو. - 8979. 1" ءعقزلط ل ءرس1 - ع] ةزسسس عار 0هءاتتسق

 اعمعلناماعد لتس: 0عملانو ةدعام»و لعل هآمقننت»وأ لع” مءاوتق. 11 ه]ءعست»:ءال 277408, وست

 رع ءزسه معمماتطسك ظدتغر ءمستصعمأ معتم ذص ءولص ةعلموتك, -- 8980. ا ءةعونلط طاع

 11 ح1 سنو 0هءنئتصسم معن طعععلت(ادعتحع ه 11ه/ث26 1ظغ726 ءلتاو. "1" عرعكمسس ءان هولطتتت عطا ةقممننل

 31011 1هارعلاهآ 8ع 3ع“ ءهلتلتغو ونحن ءععمهماع ةسلتحصم 8( ءسقف اقعتن ل10 /روتةت»ءلف

 011م6 دمممددحتق قام - 8981, 1" ءعوزلط 11- ط1 عسكتر 0هءامتسم طفش علن(اةهغعق ل1510عصلنو

 وحمس [ 411 ءايوف» مللسعا 8ع ]1ه]بمسندعا ظورن 1؟[ههر“ 1طد:]رطأا# كوع ءمهعملادق ] 5هذ

 طعععلتامعمع معتكدمو ناعم 1: لنعامق [عا ةمصم 588 (ذصع. 18. لمص. 1192) ت0ة:(ةتانق]و

 ءلتلتك. 1ظكزدمه ءمتامرسع» همصلععا 210]يمتجت»تعا طعن ل110رمتست»ء0 [ طعن ل101 هتردتتنعا 1ق ءاإ

 رزه ] 11 »عارم لامر ا[هلئالكتغعوم همصم 803 (ذصع. 22. كف. 1400) دصمدتاانق.

 8982. 1-11" ءمءؤزلط 1-11 هطط ا( رع عغر 0لهمعءعامتمم طغعصوألأ(دنع5 لت لعسلن مدلعو 8هلطأعا

 لزعاو.  (©دعصعم ددعاأنو 2 عزعت بيدور مدتاستت أ ظالقأبإعءأا هأ - امابقاس ةمقععت ماتتتت و 06 0

 مال

 ل



 هد

309 

 هلوا اجورمم اًحرش 111 ةئس قوتنملا ىطويسلا نيدلا لالج دحرش

 الا لاقملا حتقتتسف ام

 ' ىلاعت' انبر مح ركذب

 امعنا ام ىلع دلل لمحلا

 امعلا بلقلا نع ولجي هب دج

 ضئارف مال“  ةنس قوتملا ىيدراملا طبس دمحم نب دمحأ نب دمحم ةمالعلا خيشلا حرشو

 يدنواجسلا ضئارف ماد 1م. ةنس قوتملا ئفنأل دومح نب راتخ ءاجرلا وبا وهو ىدعازلا

 ةنس قوتملا ىفنأل ىدنواجسلا ديشلا نيع نب دمحم نب دمحم نيدلا جارس مامالا وجو

 نم دحاو ريغ هحرش دقو [حرش هلو ] لوادتم لوبقم ومو اضيا ةّيجارسلا ضنئارفلا اهل لاقيو
 دومحم نب دمحم نيدلا لمكأ خيشلا مهنم ءاملعلا نم ريفغغ مج هلكب لغتشاو ءالضفلا

 هدد ؟10عدطتع.  لعام7-مل- لا: هكهيررزاةر ةمصم 911 (مع. 4. لكومص. 1505 ) 101"انتتقو -011© 

 رس عمامعتمسس ةذص 1لا]سا ع0تلتغر ونين غءةعامسص 30مل عمصت طوطوأ ءغاذغم ةصعمأأ:

 5ك رص ممعللتل 10 عأزنأ 11

 لل ةمآ]د لمردتصت همدان ءعيععاوأ [ةمع.

 1غ زم دلتم عدءعسمام :

 آمسمك آكلعو معو طعمعظءعأته ندهع ذه همه همها

 "؟1"ةلئقو ندملأ ءوج هط ذمه متعساتد انط ءعوطتت

 طوومإ6مرععج ][دتتلمكتت" قصص ءعماؤتأسك تس 0لهعانكستسست ل110 /1هة»ءل 17 هرج ابدع 8 هرب 670

 هز 171- /1018, جهلهم ... دصمرتأتن. ع 8983. "ءعؤونتلط 2-11 ةطغ لتر, لةءامتمق

 ظمرجعلز واعد 0110عملت, هسعام»ع كاد” ءزأ 210 ه] ]ران 8 عن 11ه]س 4 [1آظدمعاتاأاو,  ؟هلعم

 26/606 لعام ءغ ةممم 658 (زمع. 18. عع. 1259) سدورناأمو. ع 8984. 1 ءعوؤنلط 11-

 8 عز قع يةتر 0هعالشمم طعمعلن(ةغعو 10عضلنر ةظ 1صقس ال1 كر - ءا- 0/1: 10

 86: 82101 مة»ءا اقعزج 480 - ءل- هوز 1آآهمعاتاحر دلوع 85 ءزايمورا 06 لتعأو هع همسه ..

 مجمرعاطتم ر ءلتأو. 10د ]اذطعع 17-2727 هن مول] 10/87 (لاورع# ذمععتطتغمع ر ءغ دلصملسس مدنها كك

 ع مصتلكت ذم مهد هنا م ةمسعأم» قرصتم عما معتتتال لتقملدتع )ز ءحبص ء010ز(].  طمومع عمم

 ىرسست ءمامسمو ةععاموءكممغع رتاسععو مكعأا 0مءاأملمو ذمكتعمععر ءغ دصسلا) ملص سلتا م اذظعم

 هدما1زءمملم هععتمدلأ ةدعسمأ , نغ ةةاطعتلعط قةقوم7-هل - لع 231ه]رمسات»ءأ 861: 71 هابزنم4
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 ىساويسلا دومحت ىب دا ىيدلا باهش خبشلاو [001] ةنس قوتملا ىفنخلا قرصملا ىت نيبلا

 ىقشمدلا [زيزعلا دبع نب] كمحا نب كمح ةوبرلا ىباو لويقم لوادنتم وهو ى.ل* ةنس قوتملا

 رمع نب ةرديح ىسحلا وباو ةيجارسلا ضيارق حوش ىف ةيكملا .بهاوم هامسو 1 ةنس قوتملا

 هدأز خشب فورعملا ىفطصم ىب كمكم ىيدلا ىبيحكم ىلوملاو [”هم] ةنس ىقوتملا ىاغصلا

 5 [11] فدع ىنوتملا ىراللا جالص نب ليكم نيحلا جلصم ىلوهلاو [١1أ] ةنس ىوتملا تا

 نم غرف هلوقب حرش وهو خلا ءاقبلاو ةيلوالاب رثاتسا ىم اي دمحن كايا رديح حوش لواو

 ىنامج نم نينثالا موي الصف لداسملا تاقرفتم ىم هرخآب فحلاو ناكفماش ناوزمب هقيلات

 جعدكدص ردقلا لياج همك رغص عم روكم كح 2 ومو نيدلا ىقت لاق 14 خذس كوالا

 0(1) كيدكام [ ند ىبيكي] 0 لكيدحأ نيدلا فيد مدلسالا خجيشو لتملا ميطعو لوقنملاو 0

 8ملو»ا 1165": 11همعاتكحو ةسصصم [786 (دمع. 24. 1عطع. 1384) ممم»عاتتتق] - هطعتلعط

 51عاما - ءل - 011:  ل]لت»ء 1ع: 171هليردتل ه82ملعغ, ةهمصم 803 (ذمع. 22. ةطسع. 1400)

 رتمرئ[انا15و ان انق همطت72عماقتلاتق م10طفكتق ءأ رحتت]اتصت 1ص ةنقا1 عقأ ل 171010111160 13 تن

 كاتنعل |[ عن ل60 -هآ - هعان] 12 ةمعدالعافو ؟دلعم 1211: 1طلدمع لتعأامك كغ ةمصم 764 (ذهع.

 21. 0ع[. 1362) مم تتتقو ءاتزانق ءمرصتصس ءعدامتتانس 117 - ]11 ءمالرناط» 11671161-117 لأ 510117

 711/- 1 م60 87-111 غور عا ةصكعست صاحتق ءهأ - لقد ة]ر مدع: 11ءقا هر" 8ع: 0م" كه عل او

 هصصم [358 (ذمع. 25. للم. 968)] ممعاسق - 810115 0-0-2101: 1101 هتن»ءأ 1 ا

 5و 11:مامركم عامهمهدتم>, ؟دلعم 8/1177 - ع0ء]ب ةتعاسم هغ هصصم [951 (صع. 25. اطآلمعن 1544)]

 دمعك ب 31011 7105111: - ء0- 01: 11ه]رميجن»ءق 8ء: كولا للاسر ةمصم [979 (ذصع.

 20. آهن. 1571)] طمجاانتن5 - 80]ا» - هلأ - 08: 116206" 8و: 1!1ه]رمت»نت»#ء0 لق ءت"ءم#

 1 مهم: لتككقمادلتتقو ءكتعد حصصتتتلت 830 (ذمع. 2. اللوو. 1426) دهمت'أنانق. 4620671 012-

 رسعم(مسسم دكه ةمعامتا: '1'ع ]آدسلحساتقو نانأ ءدءاكاوماأتعرو نسمع هدرصصأ ةمتاتم عا طمع ءقتعأو

 ةماسم هي ءاعبو هن عد امماستت اعدعاتق ؟ئعينطن جلصصتتلم طقطعأو وسمع ءعدم]1ءمصخكتت. ةطقما لذ(

 اللع يددس ءمامستسست ص تسعطع 31مم قصعطقر ةصر ةغ ه0 طمع مقعاعتت 13 ع5انمطتتتلل 01 ةزن ءل-

 عةمضتس [ءةعلم ةععتصلم ممعصقتمق كمدسخقلمأ آ1. ةصصت 676 (مع. 4. لتس. 1277) 50] عنا. 160ع]ب#-

 عل- 02 هرحتك طمع حمتحتتص أ هفرصطتتت عةوع 01 غر وتتم0 متم ممعكم ءزدتنق ؟0]سدصتمع 283عمق

 40 مرعالأ هزار يتمعق(1هصعم ءا م0ز[60مع5 ؟ءدئهه ءمصاتسعمهأا ءغ ]اتطسختس هتطأق ةزستا عت همم

 طهطعوغ - ةاطعتلعط هال -زهاذس قع هلع لا: لآتسعا ظعر» |[ 7 هلع طعتن] 17101 متستةء4

 | 11ءمءمء] , ؟دلعم 11هرك40 70/-1هركا منن# لتعاتق ءا ةصصم 906 (ذمع. 28. لدم. 1500) ماتتتقو

 | بتزاتك ءمرصتس ءمامتستق زذاه امعتجتغت آطهسلهأتكةتستسسلت و (100 ء طدعع !دنعععممع ةدقع للنت 8(و



 اهني
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 ىرانفلا زج نب دمحم, نيدلا سمش ىلبوملاو [ةفيطل لداسم ىف ةمتاخ دروا يلا مالكلا جقتفم

 مشق“ ىذلا* هلل محلا ةلوأج قداقشلا بحاص هلا اهخورش' نسحا نم وهو ءا»ع ةنسش قوئملا

 ىلوملاو ةنسأ قوت ناسازخأ 'رتضفي ريهشلا 'كمحم شهلا“ لضافلاو خلا فانضأ ىلا ىتسانالا دارفا

 نم تعرف امل لاق 4. ةنس قوثملا انثاي لامك نباب فورعملا ناميلس نب كمحا ىيذلا سمش

 ىراخبلا ىلا بوسنملا ٍءوضلاو ياهنملا هحورش نم تعبتتو ايفاو احرش حرشا نأ تدرا هجحصت

 ىلع كيرشلا .ديسلاو [1] ةنس ىنوتملا ىآزاتفتلا رمع نب دوعسم نيدكلا دعس ىلوملاو هريغو

 رعابلا .حرشلا وهو [28] ةنس قوت م.ع ةنس دنقرمسب هفيلأت نم عرف ىناجرجلا ىمحم نبا

 نبك محا ىلوملا بتكف هيلع ىثاوحلل قاروالا هجو ءاملعلا دوس كلذلو مانالا نيب لوادتملا

 قونالا ىمورلا نسح ريما ىلوملاو 10 خنس قون 10 ةنس نابعش ىق ىنيوزقلا ىدبعلا لوالا دبع

 هلل نمل هلوأ رصتخم 12. ةنسإ ىفوتملا بوقعي نب مساق بيطخ نب دمحم نيدلا ىبحو 18 ةنس

 رمئاتسصس ةعضمممتق ءاع.ر ءغ  فصعاسكأ5معتم 0ع وتقعد( ةصتطتاتق ونتحع م]اوععمأ ه0 ءءامتس

 طهطعأ] - 81هللح ذزعيوع- ءل- لأ: 2101: معيمت»ءا عز: 11مستنعم 1 ءدبف»ةر ةمصم 834 (ذهع

 19. عما. 1430) جممزئاتات5 ص, ءانزاتك همرت10عماهكلانقو (1ءدأع ةمسعام»ع اذطعخا 777 - 87ءعم 6و

 هرسمتانتال مهعق(ةهصاتمدزسانك عمق ءغ ذه ةمعمأتغ: ةطدستك 1لعمر وسأ ةئصمعتامو طمتستمعم دم

 ععمعرو لتكتقأع عام. ب طعمع معتاتق 8ءانقوأناق لل0ه]ءمتست» علب ؟دلعو 1"ه] أب لك بمر" اعفب» 0ذ ءاصق

 ءغ ةممم .. . دصمعطتتتق ب 1011ج ىه/عبسع- ءل- لأ: لاتدعا 18ه: ه801ءنمفسر ؟دلعو لا

 1 ع م/ممدام لت عادق ع6 ةسصم 0 (ذمع. 23. لدا. 1533) مدمداتتتق ر عانن : 18 عءمعمت 1م

 (ءرععاسقر ذموتنتغو كلت 2طوم1153ةدعسو بترذلم دمع 1معععستا ءمرصس عماقعت ءممزموت ءمرصمممعمات

 عغاتصس طسصع ةمعتص موت م10 711:14 . 121. وسن 8011/40 اهتاطستاكتتر ل1650

 مععدععتطتق هددت ب اطآمااه هه'ل0-ءلا1: ل21ءم*44 عع 0 1اس ةمصم [791 (ةصع

 31. 182ءء. 1388)] ممعاسسك ب 1ظ1- هءرورتل 11 - 8ةطعمأأ 4/8 8ء» 110ه متات»نء 307412, عدن

 فرس ممدز(همعرت ةدسفمعمضسلهع ةصصم 804 (ذمع. 11. كسع. 1401) ةطوولاعتغ ءعغ ةمصم [4

 (ذمع. 25. قرد. 1411)] دمم_تتتق قا.  (نهرصتص ءماقمسسك طلع مععقععاتلممع ءةستمعأ عغأ ةمأعت"

 طمرستمع5 معمعتل عدطتق ءعةغر طقفصعوسع هط قتتمدمتس متع 0عءات ماتمصسس ؟ةعاعس 20 عامدعوق

 ذم كبص ءمرصرمسعسلدك جاعدسعمام ذ]]زذععدص“ 1' 'دهلعع ةعقموعسمأ 810115 قلتسعل 17 ءد

 ل4 -ءآ- هدممعآ مطل (هسما# دممعمعع ظذطمطخم جصمت 957 (تصع. 30. كوص. 1550), وست

 ةهمصم 9006 (ذمع. 14. 0ع6. 1558) هطنتنغ - 2[هلاح 1كصتتع 56عم» طم, جمصم 941 (ذصع

 13. لدا. 1534 ) همدءادسك ب 21ه]رررة-ءل-0أ: 71هآءومتسعا ظ8ع» 1 ماكط (©نمض» 8ع» 7”معتأب

 دصصم 940 (ذمع. 23. لكدل. 1533) مممءاتتكر زانق عامذددع طععوتممعم زاك ةمعامتسما: طق

51 1 
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 لعج ىذلا هلل دبحلا هلوا ىمجتكلا نيدلا ىيحم ىلوملاو ملا ءاقيلاو .مدقلاب دحوت ىلا

 دوملاو دارم نب محم نب ديزياب . ناطلسلا مساي فلا لا ءايبنالا ةترو. ءامكحلاو ءاماعلا

 لح عم. فاقد هيف دروا 1 ةنس قوتملا ىرانفلا محم نب فسوي .نب ىلع نب هاش. دمحم

 ضعبت ةعماج ةعوبجم هذهف لاق حلا .ةويحلاو توملا فقلخ ىِذلا هلل دبحلا هلوا ,ثحابملا

 ىقوتملا ىلامجلا دمحا نب مساق نيدلا ماوق ىلوملاو كيسلل صئارغلا حرشب ةقلعتملا هداوفلا

 ىئوتملا ىلع ىديس نب بوقعي ىلوملاو 11 ةنس قوتملا ىلامجكلا ىلع نب ليضف ىلوملاو 1.1 خنس

 ىوملاو ناميلس ناطلسلا هيف ركذ حلا نيملاعلل ةياده لعج ىذلا هلل محلا هلوا 11 ةنس

 ةلابذ هامسو 11 ةنس ىقوث' ىلينكلا ىباب فورعملا ىلكلا ميعاربا ىب دمكحمو روكذملا ديفح

 هلوأ لوآلا تبع نب دكمحأ عم لامك نبأ شفان امك ةشقانم هشقانو جارسلا ةلاسر ىلع جارسلا

 مدلسو ىفكو هلأ دويكلا خككردمت و ملأ دوكلا دوج ضيقفمو دوجولا بجاأو اي كديمكت

 نضعب نع ىشاوغلا عقر نع تشن حاورأ ةضور هذه لاق لا ىقطصا نيذلا هدابع ىلع

 12ومو ونانأ بتصلعاتك هدأ جعاومصتادأع ةذصع ذصتاأام ءاآ ظصع ءاع. - 1011ه 21101 - ءهل- لانا

 مقر ءممر نتزاتك عاموذدع زله طسعتتأ سسك: آطهتتق آل عمو ونسأ حتصمو 00ءاغم5 عا ةمرباعسأعع ]10-

 ماطععوضتتم طعضعلعف ءددع عماستللا ءاع. مهعتممتغ صمستمع هدلغدصن 8م ءتنال طعنا 0101 ن7 60

 يعد 110 ب 11011 1101مت»ت» 0 ك1 18: 478 عج )يدرك عزو 0101 متجت»تعلأ لا عددا"

 حصص 929 (زمع. 20. الموت. 1522) دمممعمتتقو نت زظأ همطاتإ:(ةهغعس معمصتلتغو اه نغ ةئستل

 ن2 ع10[5م ع5 واع م؟ قدم ةواج نون 61 هددمع زا 1سعاررأزتت(: طرجتتق 1)عنأو نتخذ 120106123 64

 نزكدسسا سعمكذا ءاع. 1[1 دعع ءىغو ةصوتتتأو 000-5 ممدصسا ]ه8 ههقمماهغممقس نانا مهتم عدقو

 وهف كفرستصس عما مساس 51/201 ذه ]01 - 1" هج من0]ب هر ععامساب بج ااماله (14 مانعا اأن (08

 آرب »ع0 ل ءعرن ]خر حضمم 901 (ذمع. 21١ تعوم 1495) دمع ميم دس 810118 60764 ل هر

 ل/2 لعن نو ممصم 991 (هع. 415. لحم. 1583) ةدمراسستق حج ا1ه11ه 7”هعنا 8ع عزرا

 472, ممصم 931 (مع. 20, 0ع. 1524) دمماستتكو 001 1012 هدكانه قات طقانق 12عمو ناتأ

 وءاته دحتمس 8041 موعامسم ةانقكتا ءاع.ر نأ سل مصتنس ه07ءممام ممهعل1 وع ب اط[هالح ظهر

 ةوررعج !دساحابو س 7101 مرست»ءل عج 1 الف» ظملعاف, 0186 ةاد:- ءالرمتطما# لتعادق أن

 دمتم 971 (معت 21. كسع. 1503) مممرعاستقو واتت ءعجلعتس مهاتمسع فمضاند 30عام عت ةمطاتلا ها“

 نان هعباع لزددعتغأو نسه 157: 16 ءردابآ يمان لات»ء0 132: لطل-عءآ - هتمامعأ. 1© ةهةددقو

 ا

10 

 10 77و66 ن] - وة” 012 181: /ءا 777 - كن" دمكعكتمامعرم لذكج ذمعتمتسما : طمسلطتاتاتق '1'عر ونحن

 جاتومانأم ينماوماتم 1مدمععم ةغ ]ذطععملزكاع» طعمعطعأم ءممتمدو ممآععم ءاع.ر ةلككعو ان 18

 ملزم كععمرأم 1ءعزطتغ: ةمسنم 16م عن ةسللظعلاو ةهغ ىدلتق ةنصع» هملامظعق ننم5 م8عاع

 ياعزمو كءععزغ كع. 1معو ذمودتكر هلت لمعمل عما هزار 000 ةهعع عرس ءاتكانتت 0 هغ)أو
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 نا
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 ناميلس ناطلسلا انهتبطخ ىف ركذ ةيورسخلاك نتملاب ةجوزمم ىعو. فيرشلا مالك ىلع ىئاوذل

 ةنس لاوش ىف هيركت ىم غرف :ىقاولاب ريهشلا ىلاروكلا ىفطصم نب دمح ةيشاح كيسلا ىلعو

 نيدلا رحب: [ىدارشلا ىاتسلكلا] هللا نبع نب دومحم مهنم ةعامج 'اضيا نئتملا مظنو 51

 قوتملا ىئلكلا بيبح باب فورعتلا" نسح نب رفاظ وعلا وبا ىيدلا زعو م: نس ىوثملا

 وبا نيدلا جافو 0١ ةنس ىوتملا ىلادمهلا جاصفلا نب ىلع نب دمحا نيدلا رخو [0.0] ةنس

 دكيكلا هلوا حورشلا حور هحورش نمو 048 ةئس قوتملا ىراجتتسلا ىلع ىب هللا دبع هللا دبع

 ءوضلا حوؤشلا رثكابو نيذلا باهش نيحراتشلا ضعبب دارا خلا ءاقبلاو مدقلاب هتاذ درفت ىذلا هلل

 ناركلاو هبختنمو ءوضلا ناحرشلاو ىردركلا نيدلا يات لضافالا ضعببو نيدلا. باهنشو عيدبلاو

 4. ةنس قوت ىلخل دكا نب ىنسح نيدلا دجت ةلودلا نيما نبأ [حرش]و ةلودلا نيماو ءوضلا

 ميفاربا نب دمحن نب ةرديح. نيدلا ءاهب اطوسبم اخرش هحرشو خلا نيملاعلا بر هلل جمال هلوأ

 وسمك عاج لغ همدصتتلات5 عاموةته 20 لتعاو .ك2ءةرككأ ةيكاتلت ا“ 1© ةهدقوع (ءةوءاتنت د01 نلت

 طقطعمغعر نأ عامدعمع 16مم” عيمتمممع 11م ا ذللقع ذم م2هعققكتممتطسم ك1 ةطفتتنس 567زرا4

 همدسهتصمسأت  ههرجنم هه لعيب «ملطحم عمامتكتسمسح ع1مدذده ءهلئلتغ 11101 هنزوز» عل 1 ءرب 11:/هرك

 1ك" منغر ؟هلعم 17غ لتعاممو وندأ ءميضس هعمل ممعسس دمعفسع ذات عوكتتمل .ةمقت 512 (1م.

 4. لوم. 1584) .ةطقما »تا 1' ءدئاسف ماتتعك ؟ادت 21ا12106 تم 0116 ع0 نع دهكو نآ 100

 186016 كاالهلاعأ [ لكي[ ةءافسف ظ عمار ] و ؟كهلعو 64-8607 - لبو لنعطتق هع ةمصق 801 (ةضعن

 13. 8غردات 41398) دصمتنوسم ل 1هدنس هل - ل11: مآ ةةه 11 آر ١ 1167ءد: , ليو

 161+ 88م0 لكعطنك ءم مصصمقا [808 (ذصع. 29. كتص. 1405)] ظلقة نحف ده 11 ة1 70“ - ءل- لأ

 411160 8 مرو ل416 8 عدول ةالممأال 1 ضلاماقو ةهممم 735 (ذمع. 26. ومن 1354) ره م يانه دع

 107 - تل0- 01: هانتع ل0611 ه]. ىلط001]له]. 8ع: ماع كفرا" ةو ةصطم 399 (ذطغ ق5. 0ع. 13906)

 رلوغكسق. . طعوعإعوو عمستس ةمامتستم طل 67 - ع]يم] ةمكععتمامك !ةسقمكتعر ونت تاأح ةصعامتا:

 آدم [لعوو كنانه ةووعفاتم 0لئاتمعام ةقأ ةعامز متاأمنع امتالم ء طقع هةععواع ةاع. قس

  وراصأوموعوم نسمتلمحتم“ لنعي هعمل عل قلوسمب ينفصلم ىروطتعتست ةمالتس ءماقتتت رك“ 19/-19]

 189-111 604 كي ه8 ءارمال- علد ل10, ةهغ ضفملم رعت وتنتلدتت طقضف طتععتقرو"“ 11 - عل - 07نسح

 110م“ كعمت ظ ءقكو هع عزت عطه ىر لدم بيته عمامعتو “© 1217: ءغ ءمأك مرتع مداتمت اتق

 ممكت مس عماعتتتلو 6غ مع ىراسم ةدخسم““ 1-227)]: كه ذة -ءالد0ءم]ءأ ذهلنعوأ تن 111670-20-01

 110501: 86 للت»60 11ه1ءنر دلعم ةطق» 122011 عل- 0عماعا لتعاطتق ءغ ةطمم 658 (ذهع

 18. 12ءعب 1259) دسمراطتتقر تتودك ةهمرلصت ةظامعامس 116 ةمغارتا# آةردسك 10عمر ةصسصل0ةانن)

 ةكمرستمم اع, ب 861 -عالد 01 11 ء ضل ع*م ط7 ءرو أله ]منوع 13 ء»» 1 نلفت 11ل6]ءأاغ آآمض علاه
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 رق ىراضبلا ءالعلا :[ىنا] نب ركب ىأ نب دومحم ئيشلاو [.1 ةنس قوتملا] ىفنكلا ىلحلا

 نيدلا مكن هخيش ميلعت نم سبتقا هنا هيف ركذ جارسلا ءونض داهم ؛,.. ةنس قوتملا ىدابالكلا

 هلوقب حرش وعو خلا ءاقبلا فيصوت رتاتسا ىذلا دلل بمحلا | هلوا ىناوتشخاكلا دمحا نب رمع

 لثملاو لداسملا مدت ردقلا ليلج رركم بيرغ فتصم ومو  ىهذلا لاق] اذك هلوقو اذك

 ةادللا لمح كعب اما هلوا يارسلا ءوض نم بختنملا جاهنملا هامسو هيختنا ث [ىهننا لوقنملاو

 ءوبصي امس عانالا حرشلا بخاتنا نأ ةزعالا ضعب هيلا راشا هنأ ركذ لا لامكلاب فيصتملا

 ناك لاق نيدلا لمكا ميشلا هرصتخا مث اضيا لوقلاب حرش وهو مالسلا ةنيدمب حرشف يارسلا

 نأ تدر هليطتسي ةبلطلا ضعب ناكو هحورش نم رهتشا ام ىسحا نم ءوضلاب ىمسملا حرشلا

 تاصيوعلا ضعب ل لصالا اهيلا انتج ةدايزو تاكنلا نم هيف ام ىلع المتشم تعمجن هرصنخا

 10 كيدارغلا 1 اهسراف اًحرش ىنادمعلا نسل ند دمك“ نب ميركلا لبع مامالا خيشلا هحرشو خلا

 [حممم 739 (صع. 20. كسل. 1338) ممعامتتع] ر فس عمامتاتلل ةيصرتآاسسم ءمرسممدتتأ ع ةطعتلط

 11/0 عن ملط ظعءلن» ظعءري [ لط]/' ه7 ممكستتسسم 8ملعطقعمعو طحصص هعطتق 64

 ذسوستلتساتقو ةصصم 700 (ةصع. 16. 8ءمأ. 1300) مجمتتتقو ءانزاتق كمت ءماقتأ انقر 10/114 67-817]

 اممءتتماتقو ةغه ةمعتجتغ : طرددسق آلءمر ونن ةذطأ ةماخ معدعلتعدغتس ةعاععمتاةهألق 2عدعطو هكذا ءاعم

 كسعام» ممهعمغو هع ءزع ذمماتطتممع ه8طعتلعطت ةدن 2اءعزتس- ءل- 01: 01 »ه» ظعتن كلاتتعل

 12 (/:/205110:م47:2 ماستكد ةدسسقتمدعز ءغ ءمدصسصعم(ةدعتسمو تطأ ذللع ؟معصتسلتق ور لتعتغ طتع “ ءغ

 رر للملا ذللع <“ دتهتم ءقغو ءو (ةدعانتق ؟ءعطق اهصاكتصت 30 ءعءاه طقطعغو وسمع ءىياتعمساتت

 [ 72 ع/ء52 هراتبك ممعتست ءةذع لتعغر ءمدصكتس طتقعمأ معاتتب ةهأ ن3عقاتمصتتستو ةعماعمأت ةكانللل

 و ع( 1هءمصحسص دل1دغمرست ؟ءمتغمغم لتماتسعطسس. 1طلمعع زللع]. 10عد ددعات هععمت ءزدق مهتتاعتل

 دم يزامسع ةةمعتلمع ءاتلتغب وسمع 11-17 11] 11-111 1:1ءا ]بمآ دهن 10| ءادع» اي ذمعتمأام

 عدا هغ زا ةسعارتغ: مدع ]امسلاعس ]لءإ1 معمل عءاو مهاتتو مجوعاعت» هعاععم5 لتماسعان كاع.

 ورتمغعر هع جه دلع نسم0هنس ءقصقربأعاتم ءعدع ءيعلامأمسسو نأ معاذ مخه بيبدصس ءقاقتكتتن 127

 207-61 ذمكعتمأات ةعمدسدتتس ءلعععا.  (نهرصسعمامعتسم ةعتكتتع ذه سعطع ةدلستق 100

 يفرد ممقانتغر وتتأ مدهنا(عع ةم]1و ؟ءععطو (ءداتق ءدرمدتأح هلستحعتو طقطعغ "لكس هطعتاعل

 ل[ 1067-عل-ل17: ءيتكمدسعم ىدستس ءعمامتتت كيفتسممسدتغو ءان (نهددسس عصامتاسمق /72/-1)/ ذمق عت نأ انكو

 رزموستغو لذص م2هعدامصس أن مةزستك بورطتات عام7105: انأ 1000[ عدئانطأا طتتللل 13( ان1 : هغ كان 010ةانق

 سنلحتص تنص صتستق []همعتس ءىدع زمكعصتا.  ؟'هطنل ذص ءرجتغمردعم ءعانت» 0ععطعز 11ةهومنع

 جلصم(هتتمصعع ةيطاتلتمعع5 نسمهق ءمرست»ءعطعملعمعأ فلل ءعلر ةهغ ونسمع ةععطغأج مست ه0 0ن15عل-

 40 ]زدصحتس 1هعمضتسل درا ءفاتمصعتت معععقدع طقطعنعع جه0030ل1 ءاع. هطغتلعط ءع طصقس 484 -67-

 [ع»ار» آف ءرو 11ه موتسعل آف ءرا-عا]ر مدمن: ]ل لبن ءمدستم عمامتتانت» معهمت بيت ءلألتنا /17-ل'ء*منا/
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 لا [ةثارولا بابرا لئاسم انملع] ىذلا ذلل نمكلا هلوا ىجارسلا ضئارف حرش قى ئجاتلا

 مدق امل فلاو ةرشع ىدحا ةنس ىق ىرثالا ىديشرلا رالقلا كبيع ند سنوي نب سنوي هحرشو

 عوش هماكحاب ىذلا: هلل .دمحلا هلوا ةيفنكلل ةيجارسلا حرشب ةينسلا كصاقملا هامسو مولا

 نب مساق نيدلا نيز. خيشللو ىواخضسلل ضدارغلا ثيداحا جيرخت ملا هدمح نود رمأ متي

 ىفسنلا ديح نب هللا خبه نب ديحأ نب ىسح ةلودلا نيمأ حرش هحورش نمو خلا اغب ولطق

 ىنال دمحا اح نب فيطللا دبعل ةيكرتلاب ةيجارسلا ضنارفلا ةمجرتو نيعلا ةرق هحورش نمو

 نع ديعتملا هلل دمحلا هلوا قيقحتلاب ىمسم يوزمم ريبك حرش هحورش نمو م“ ةنس ىق

 مامالا ىضاقلا حرش هيف ركذ مم» ةنس هفلأ رصن نب دمحا باح نب دمحم لا تانداكلا ديس

 اشاي خيش نب سيردا حرش هحورش نمو ةلدالا نع ايراع هناو ىدنقرمسلا ردب نيدلا ءالغ 0

 شضئارفلا بل اهتارصتخم ىمو م. ةنس نابعتش ىف ةغلأ خلا رجلا راطقا ندعب اذ ديالا كل هلوا

 ]ا - #17 لا هألم»آ 1871 - 1" عاين: 11 - كر دمك تماس و عمل ذه ةسمعاطتغت آطرهتنتق 1)عمر ون

 [ممد وسدععأتنممعه ءمدختتص نست لدستم طغعععلتأةعتأ معتأت ةدصغ 0هءدمعصتسأا] ءاع. - 68

 8ع 70+ هدب 4580-ءآ- هثلق» 1؟ءو]ب/لخ قلااع»# همصم 1011 (ذمع. 11. لكسصن 1602)ور

 بت دم طمس ءاتحست ؟ءعمتععأو ءمرصتصسعم(ةعستت 1كدص عاتق ءيدسممدانتغ نكنلو 12/7 - 01 ءءامدقلأ

 1ل1- كأول ١2 داما 97-21 ياورعا ذمكتئمتطمس , وتل ااه 1هعاصتأا: آطمدق 1لءمو سلاتق

 داوطسأتق كاوطتأو مهعمعتطسمسكس ءاعبر ءغ (اءعدعطص ة0صتعطتس طقطعأ. طه ءمرستس عماقتتتق

 آرئطعع لء747نعدك ممددتسدأتتو نانأ 112 ةمعلرتغ : طكرهسق 1)ءمر ةنمع تزادق ]دن0ع هسلطس م 6مم نتن

 50 ظمعتسس معجلسعلأدع ءانبر ءغ هه (ةدطتق ؟ءجطو دلسصتعلوب طقطعاو وتقع ءعر]1 قصتك

 ىءر) مممعضو مغ ذطق 1ءوأطعرو عه01هصعه هرعت 1 ء”م20] ءاتعدتغو 10عصوسع ه8طعتلط 7ء270-

 0 - 011 (ةمعض» طعن (0ه1ةءطوج]رل4 1ءعنغر تأ يتهع دسصأ ؟ءاتودقه.  ظوصعو روت - ءل- لعمأءأ

 110567: 18: كلت ءا 13 ءنإ 11: طهامآ]ع]ب 18 زن: 1101 مبجت»ء0 ل١ ءدعز# ءمدصتم عداقتتاتتط ةعتابستأو

 هغ جلطسك ءمرسس ءعمامتتمسك (00"ءا ءلمق» ذمكءتماصق ءقأ. '[عدمقادتم ةدععتعم انطعخ 1/-1 ع"(:

 5-11 لابر وا لآ - ءآ - 1هاأرك 8 عنج 11078 قكقتدعل ل8, عينت ةمصم 872 (ذمع. 2. سعي 1467)

 مطتتغو جسعامععر» طقطعأو ءهغ فرستس عما معتم دههعمتق ر نمت (ءةدعاتس جلصتتطتسا طقطوعأ ءغ ذه

 دطمعامتا : آكدسك 1)ءمر نسأ ه معمم ءةعلئاعماتسس 0هردتصم ءماتاطتع ءاع.ر 161غ ذمكءعتماتقخ

 ءغ ح١ 21ه عدوت»ءع4 18 عز: 117غ ىل1رمعل عب زلمد» دمصسم 852 (ذمع. 7. اطلآهعأ. 1448) مده مموتاسق

 يأ  ةسعام» ءمرصختعمامسمس (ةلطنت ءغ آ[صقست ق/غ- هل - 0: 18 ءلر» كبسه ءمتنل# ءميسحصع- 10

 رسمعدغر  هيسوتتع مرمطدكتممتطسع قعععع لنزع 101 8 ءر» 89| ءقبب 2هع]بع مرسم عدا هتتاتق

 رام طمعامتغ: "انطأ ممسك ]دتنلتفر نسحصأدت» عما دست متقتعع طقطعأ ءاع.ر عغ صعمدء كطقطقم

 ةمصأ 858 (ذمع. 1. 1ع 1454) ءممقىتماسكق قال ةععطعارمدس ذه ءرتأمتتتعم همها 325 ءطاتشأ

 ا
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 ومو خلا انيرامل انيلع ضئارفلا عرش ىذلا هلل حيحلا هلوا ىسامالا دمحم نب رضخح ملاعلل

 نجا نب دومحل ىجارسلا ضخارفلا ةفرعمب ئجارلا داشراو 1.18 ةنس رفص ىف غرفو هفصن ردق

 هلوا ياهنملا ضئارفلا مورش نمو فلالا باب ىف فيس دقو 7. ةنس قوت ىقنكلا ىدنراللا

 نيملاعلا بر هلل محلا هلوا ىناولا ةيشاح ىتاوحلا نمو خلا ضدارفلا زربا ىذلا هلل دمحلا

 5 ىفوتملا هداز ىربكشاطب ريهشلا ىفطصم ىلوملا ةيشاحو 910 ةنس لاوش ىف هفيلأت نم خرق خلا

 نساح ىم ىنسلاو ضئارفلا ةماقاب نيمداقلا لعج نمل !ذح اهلوا مالا لاوحا ىلآ ىهو 106 ةنس

 نب دومح نب كمحا كماح وبا مامالا ىضاقلا وه نيدلا باهش ضنارف مام١ خلا مالسالا

 ىركسملا ميلكلا ىبع ىرش اهنم حورش هلو مهفلاو .ظفحلا لهس رصتخم بلاط نا نب ىلع

 ناورنش ىحاون ىف ناوباش ىرق نم ةيرق ركسشمو ىماج الم رصع ىف نيلماعلا ,ءاقلعلا

 وتسع 0هءانته طه0]» ظعءر» ل]16ه]ءميست»ءا لضفعق و كّقادك ءمتامتسع للان ءآ-ز ءم20] ذمهىتمأاد

 زأم 1زمعرمتغ: آطمدتتك 1كلءمو وأ 0هءامتسمسس طغعضأا0ت(هنع5 لتعت0عملال 1ععع ممطتق م8هعمقعممقتغ

 رمام]]زععماتمع ممداعدع لع عمت عماعع# ءاع. طلتستلتمسس ةععط ءاجمأ مدعععم ءدعب1عغو عا رص عمقع

 عدكور مممأ 1064 (مع. 12. المع. 1653) ه0 ظمعتم معنا معاه عيأ تح 11611110 1361: كلارتعال

 ررام»ءربلن [آدمعطاأمم همصم 720 (تمع. 12. 1” عطس 1320) مه05:(انتتقو 5[1]011 م0116[1 ل813 8

 د ]نغثته 1116 1دسسافأو 2:10 هال -ايزغ 88 دم" ةعا 111 - 1 ءماقلا للا - 51”( ذصكستزراو

 مون (هموسعماأهتتتنف ةذط لا - ل هت" للع و ل1717 ةمكعءعطأتمانتكر 1هعارأا ة[ه: طحتتق 1آلءمو ونت

 4مءوتممع طعععاز ماعد 0ت10عصلن همتوعتم عدس 0علتغ كاع. (1هههده لعمتوسع علتلعصدسأ 77” 702و

 نك زم هريوسك 5غ: آكبهسم 10عمو دطسصلمصتست مدصتسم عاع.و ءغ ةمصتم مقلة صعللا 22625

 عزوجل هصصت 992 (صع. 4. لمص. 1584) جطقم]حنإ ع ءهأ 110115 21:31هركهو ؟دلعو 11:0]15-

 رجم لعار لتعطتك ءا همصم 968 (ذهع. 22. 85عام 1562) طممة[انتتق و ءانزانق ع10555ع 20 هقصانأو

 نسما لع رصحطتو زسستطسخف هعتأر معموضعلطساكستكو ءا زنك ةصعتتسمغ: طهتسلعتس ءتو نصت ذل1همر نتنن

 هامان( مصتسأ لتس ممول مغ مدعم عمت مامصتتت ةنسهطت طقطعمسأو مانا ءاددتح 1ك]ددصت ؟اتصلمست عواذح ءةقع

 بماسزأ كعب ع 8985. 7 ءعؤزلط هطعط ةط- ع0 - لنمو لمعسصممه طعضب 01 (هاعق لتحت10عصلتو

 جمععممع (ةلطخ أ آسخس قكقتن 11عدقخل لاع»سعل اقع» ل1ه]رتستنا عءت» ل8 ظءد»: ىلآغ 17و

 نلوم هز ع]رما - ءل- لل: لتعغم.  (هدمحعملتسمس دصعسفطتقع 1هغتلع هدقصلهصلسسس هغ 1هاغعالت ععصع

 لسسم نص وسما ذماع» هلتمو 480 - ءا- [[ماطد» 1102178, كسمعح ةممتتتم 900 (ةسمع. 2. 0ع. 1494)

 همام و ءمرصسعمأمسنتس ءلتلتغعو نسأ (ةعدعاسست هلصتخحخسسس طقطعأ ءغاذأو ةمعتمأغ: آكمسف 0

5 

10 

 فري

 10 ةدررزعسأتر دصممسقل عام ءاع. ثسعام» ع جتعق هلمءات5 ظطتغو ونين (ةصرمتع ا81ه]11هع لماع اذ

 رسم ععع ج0لمتمتكاعدصلم مءععددطةصكتتو عا 740م1" هسعو يأ هقعاطمق كطقطاتسام لم م0963
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 ا
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 نيبلطم لع بذر ريعتخم ىو 11 ةنس ىقوتملا ىفطصم نب كيحا ىلوملا هداز ىربكشاط

 قوتنلا ئفغندل ىرصملا ليكم نب ديما رفعج وبا ومو ىواكاطلا ضئارف ماده 2 ةمئاخو

 ركب نأ نب ىلع نسحلا لأ نيدلا ناعرب مامالا حيشلل ىلامتعلا ضئارف م5601 [70] ةنس

 ىقامثعلاب بقلم عومجم اذه دكمحلا دعب هيف لاق [01] ةنس قوت ةيادهلا بحاص ىانيغرملا

 نب ميعاربا نيدلا جاهنم خيشلل ىامثعلا ضتارف حرش خلا ىاحلاو ىضاقلا هيف ابغر ”هقو

 ديشر هضبيش نأ هيف ركذ خلا برضلا ةسناجم نع لاعتملا هلل نمكلا هلوا ىئارسلا ناميلس

 كازو عمجت ةيرورضلا لثاسملل هناوف بتك ىردركلا نمحم نب دويحم نب ليعمسا نيدلا

 ضرعا دقو ىنامثعلا خيشلل نتملا ناك »1 ةنس مزراوخ ىف غرفو لافقالا حتافمب هامسو هيلع

 ركذو ىنانيغرملا حلصاف ماكحالا تافيرعت نم اههادع امو ماحرالا ىوذو كرلا ركذ نع

 عطتسولم. ح 8986. 1 ءعقزلط 8-11 جعط ةصخر 0هءامتسمه طعضعلن[هنع5 لتطأ0عصلتو ةتتعأمع

 ]سفن هممت: عن ل1ه]رممت»عا 11ه وأو ؟نلعو 8مع]ف# لتعأم عع دسم [650 (ذصع

 14. 81ه. 1252)] مممد6نم. - 8987. ]1 ءعةنلط "1 ةدطلع ةمدءعأم قة 0 عطر 0هءاضمو طعضعانح

 (مغع5د لت لعملنور ةسعام»ع 310115 قلات»ءع# عتب ]1:هاهركعر ؟دلعم 15:1 قةر»ةسنلع] لتعأم

 ع( هممم 968 (ةمع. 22. كعمل 1560) طدمدتأسم. هدنة معصللتننتت ذص لتتهق 015 (نز516هصعق أ

 فمع]سقأةهدمعت  لتفاتطتغعنس. - 8988. 1" ءءةزلط 151- '!' عطقتعتر 0هءاتسو طعععلن(ةغعق

 ل1550 دلت, ةسعام»ع قلاع ل هك“ ف اربسعل ظعتن 710ه]ءموت» ع4 لل و": [طهم عاام داعم 1 ءابطم#

 لزوم عغ ةضصم [1 (لمع. 1١ كوس 933)] ردمر6مم. - 8989. ] ءعقنلط 0-11 غطس ةصخو

 ازطوف لع ةهعءاعنمه طعن لتاهافو لتحت ةعهلخ 01سو لزءامقر ةسعام»ع كاطعتاعط ءأ [سقتل

 18071 انن-عا-017: كلا! مدمت» ىلع عر قكآلغ 8عءآب» 01ه” عآلأ: ةتاغو هسصم [593 (ةصع. 24. ا

 4196)] رهمعاتم. 1لعرس هدف 2720من ءغ ءلتلتك ءغ ممدغ اهسلعس آلءان طلدعع ةجاامععر ةصوتتتاو

 1(0مممبننعم طمصم#تقعع ىعممتهتممكم ىأر ءدضسوسع ملم لرعق ككحتامأتق عا رتعأ زم1عرت مان عق

 معوسع ىعمعانصأ ءعاع. ةطعتاعط 717 - هل - لأ: 1 ناغد» 13 ءن: 80/ءرمجلتا هع" نبغ ءمحصع

 رمعماأ مست ذه 1ع” م80: 171- 0/1 ةعتممتغوم نست اه 1هعارأا: طمسك آكلعم متستق ةلغمو

 نمحسس مغ ةزطأ ععمعتع ةتسصتل عمت طقطعمع كاع, ' اللدجعوغ ةطتب مجهعععمأ م1 عاتت قانتتتتت 1768/140-60-4

 لد مأ] 8 ءتن 171ه]ررنتك0  ظور» 2110ه]ءميوتجع# 12غ ءلعب»# جلمماهتمسعق دتاتلعق ةعهتمدتكدع هل

 ننتدعد(ل مدعو طععععددرتدك. 1(هونتع ههه ءم]]1ععلغ ه( حسحتغرو عغ ائطعم» زهلع ءةدهأتتقو 1

 1ك ماغ] هآ- هم ذمكويتمدتأ هغ ذص ]لكطمروهععيرتتنع هسصم 771 (ذمع. 5. ةسع. 1369)

 جطقماعتك عطس ةطعتلعطت 0/1 مدع ةعونعطدأسس 1 تامم ععمغ "عامان مدغم عا هموم هاو

 معمعمقأهصعتم ر 6غ ةامامكمخدست 0عقمتهضعفر يسمع نتاع اتكوتتع 51 01عام ءه>ىعء0ءطوصغر ذة

 امهسنعفر نأ ك2له"ى]رأ »476 بمعملمم عا ءا مرتب عنعغر ا ممدغ همعطعاجمأ ظمعست ه00:(ةسعمأ8
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 عيحصصت ىلا هجايتحال ال اًعضاوتو هل اًماركأ كلذو بنك ةّدع نم كئاوفو دئاوز هداهننا سعب

 مامالا يشلل ةيقرافلا ضمارف م11 دل هحرشو ةنس قوت ىلحلا :ميعاربا نبأ نيدلا سرغ

 [.+ ةنس  قوتملا ىفاشلا ىضرفلا] ىنالكلا [ةلمهملاب ىداغ: ىب فرش] نب. دمح ىيدلا :سمش

 5 ىرازفلا نجرلا دبع نب ميعاربا فحسا ىأ نيدلا ناعرب مامالا خيشلل ىرازغلا ضئارف 0

 ىنيحلا علصم وهو ىراللا ضئارف م11“ [/1 ةنس قوتملا ىنفاشلا حاكرفلا نباب فورعملا]

 نب كمحا كيسلل رصتخم نتم ىلاللا ضدارف 0176 2 [1:1] ةنس ىفوتملا ىحالص نب ديحم

 ضئارف م خلا ءاميذالا ةخترو ءاملعلا لعج ىذلا هلل ىمحلا هلوا ىلالب ريهشلا ىفطصم

 رصتخام وهو بد خس ىفوتملا ىعفاسشلا ت دلت ند نوحولا دبع كيعس وبأ وعو  نوتملا

 10 ةموظنم ىرصبقلا ىسكم ضناورف ملم  مهضعب اهحرش نيركبلا عمجم ضارق بلل  ديفم

 ءا هلمماهنممعس ه0 1 غعرنعأ ع ماسعتطسسق ]ذطعتقو 10 ونسم0ل ذم طمصمابءت م23عنءواممتم 1ععلأ ءأ

 معمماعع نععتسلتحتس و ممر م20ماعععم نن00 معععددع ةتطأ طقطعطدغ ائتطصتس دلطتق م2218 2عو

 وتحستتم ضلت (لمسع همزجازم5د ءهععع]] ةعاو مدععسس معستمعتل طقطءععغعو عغ معممسعتم ةهعدلامتع

 ]1زطرحتس ءمصموصععع 1ةهعزاع ممووءع - 8990. 1" ءععوز1لط ©6طقعذ - ءل- ل 2و 00ءامتسد

 طعم علن(هنعد لتصل عصسلتو هسعام»ع 6 ]مو - ءهل- لأ: طا: 1" (ليا» 11ه7ءاقو ةصححم 1010 .٠.٠

 للعمص ءمسصعسأدتسسس 12 ءةحتص ءلتلتكب - 8991. 11 - 1" ءءقنلط 1ظ1- 1 ةعاعاعأ7 عأو

 لمعئتسم طغعععلت(هغع5 لتس 0لعصلت ىر لت 5عععمعمم “© لتعافو ةسعاممع ظطعتلعط ءغ ]سقس ه8 عضو

 ه0 - 01: 11101 متهت» ع0 طعن: [ ذعر" رك عرب ىل#غ] 12/71 | ةطمتظتاح لدعم طعععلتامعت معهتكمو

 ةدسصم 777 (ذمع. 2. كتم. 1375) ممطنم]. -ح 8992. 7 ءمعؤوزلط 1-11 عد ةعأر 0هءاعتمو

 طعمعلناوغع5 ل510 عصلتو هدسعام»ع كظطعتلعط هغ آ[سصقس 207:1(: - هلل - لأ: كل اتغ آط؟طرمع 7

 ا ءرو للا -ء7 -”ه]تسمت» ل ءسلم»# ظطقتتكمم ]؟تل1عو 12 - ءرت»لف]ب لتعأم كت حصصم 729 (ذصع

 5و. للمو. 1328) مممعطتم]. -ح 8993. 1" ءعةقنلط 11- آةعنر 0و ءامتمسم طعضعان(ةلعم ل10 عصلأو

 هسعام»ع 7108]:], - ءل - ل: ل10ه]رمتون»ءل طعن كمم]قر ؟دلعوم طرف لتعام أ ةمصع [979 (ةهع

 26. 3151. 1571)] مممعاتم. -ح 8994. 1" ءءعةنلط 151- آن غلنرو 0هءاعتنمه طعععلزاةهغعق لز510عصلتو

 دسسعام»ع ةعرجأل ل/ت»ءا ظعر»» ]11ت!هركعهر داعم طل للعام. "1 عرععتق طععكتقو وست ااه

 زسعزصتزغ: آطجسق آلعمو ونسك ةزعم5 لمعءام5و طغعضعلعم معموطعادعاتن» عق5ف ؟01دلا ءاع. اع

 8995. 1" ءعةنلط 81-151 هغءدرح ءا]1و لمءاضصمه طعععلناملاعم لتعت ل عصلتر دسعام»ع قللت 5044

 ملء[ ه]رتسمتا طعن ل1 هس كطقظتتمم ؟ذسلعم 2101ءمع]]غ لتعام كن دمصم 478 (ذمع. 29. كمت

 40 1085) مدمعتم. (نهددمعملتسس ه0مما(هغهصتطتتق ناتلتطسق ماعصستس. - 8996. 1" ءعذز4ط

 31 ءزردصد' ء1-طهطععتمو لمعاسضمم طعمععلز(مهغعه لتستلعملت ع انطعو 21ءزردم' تأ - اءعآبت" عقلا

 لعوسستام.  ؟زع يتلمس ذص عدس بدسم عمامتسسسس هلتلتك - 8997. 1" ءعذنلط 3[ طقأم 151-

 ناي
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 هلوا ةيجارسلا اهيف مظن +0 ةنس قوت ةدبيفم

 انماق .ةفطل 5 نم مس

 كلذ ىلعا ةييجارسلا ضصمارفلا مظن دارا :ىفارفلا رن قا“ بيدالا مظن -ق رظن- امل هنأ هيف وكذ

 انكرش هحرش 2 لئاسملل اًعماج اًعيلب انسح اًمظن صئارفلا ملع مظن فداقشلا ىف .لاق] لاونملا

 خيشلاب وعدملا دوهمكم نب لمكم نب كيمكم اهحرشو [ ىهتنا هرارساو دقداقد -عيف انيبم 5

 عماجج ئمدم نحلاو اره ىف هفلا ما“ كنس لاوش نم رشع عبار ماشلا فشمد ىف عرف ىراخضبلا

 ةز وجرأ ومو خلا مدقلاب هنافصو وه رثآتسا ىم اي كدمحن هلوا يوزمم لوطم حرش ومو رردلا

 وبا همظن ئذلا لبولاو لظلا آلا همظن ببس هحرش ىف ةدلوملا ركذ فيفخ ركب ىلع ةفيطل

 ذارا لاللمل وكسلا عاوناب انوكاشم هأر ًاملو زاجتيالا ةياغ زجوم بولسالا عيدب امظن قارفلا رصن

 قوتملا ىضيفب ريهشلا نوسروط نب هللا دبع ىكرتلاب اضيأ مظنو لاونملا ككلذ ىلع ضئارفلا مظن 0

 (ةزق همت 0هعامتمسه طعينعلز(اهنعع لتعتلعصلتر حدسعام»ع 11هأرعق» (062567 غو ةصصم 755 (ذصع

 26. كذص. 1354) مممنتض. (دسحدعم تاتلعو ننم0 ]نط 17/-1 ع: 11/5 عا دسعامتعع

 معللتكسس ءمصاتسعأ ءأ ذاه آمعامأأ:

 حادرستصمع ءزدفر نسنأ طعمت عمت (هغعتط عنهتس ذص 205 معمطقعتغز ءغ ءضعلتستتتك»

 حلوضمغ ةسسعامعو ةضدعم مطتلما هون لقتع لمع ل”ء»مل]عغ تس ذمعم ءدهتفذءأر هع ظنا - ل ء»اقلل

 11/-5 أربعا درمعامت عع ع00ععع ءماعس ممغمصسع ؟ه]سهتمدع. | ةسعام» ائطرت ق7 ءءاممع كس 0هءاعتح

 محتس طغعمعلتغةغو5و 0ئئكل عملت ممالممع ءوععوتمر ؟هعدملو ءأ زغأذ دمعاسعع همت م0555 53318

 نغ هرحصعم نمهعمالممعق مرسم ءطعمل عععغي عع مةدتص مرد عمات ع0ألتققعر نطأ له10(123صعق

 يسحتمتك ةيطاتلعم ءغ !معمه هطقعتعمو ييمدسعتع 1آدعع ذا1ع].. ل1101 مبوتهعا 8 ءنن ل10|نهتتة عا

 8ع 171هطمتلو 10 -هارءتلاب 18/- 8مل معيدممستمسمكمكر .فدصست ةهاقتتتنتل ل 4102 6/- 007" ع"

 زمععمتماصتس ءهفمرصرتمدانتغر ننعم 1لهرسمقعأ ذم هورعتم لذع نسمعأم لععترسم ددعممتك هطعستومل

 ةمصأ 863 (ذمع. 8, للم. 1458) ةطوماعتغ ءغ همم دصعم5ع كفصلععتك. (نهرستس عما متلانق طلع

 ممماتدسمع عدس ه0لصتجاسس طقطعع عع زعم ةمعاجتغت ةهسلحسسم "1" عر ونت أزمقع ةماسقر مهعاع#

 ا

 جاودغ ءزده عدل( ةغوور ةععاويمتاوأع مرمعاعع هعاعنمم عمسلعع ءاعب  (نهصعم ءقغ عا ءعمصق

 ععوتطانق طععوتطسم ه0 ععمسو (300ةتن رد عت 16 /هر/# واتت ممخت ستتم ةسعام# 10 01111168-

 (مرتم يكسممدأت 6(همتك زمعاعمع ءمتتكددتم مقتتكمأ 1دتمدع معصعم ه ؟ععطتق لك/6 للا - 1/1-1/] 7ع

 11/-11” هلا ذةمعتمتعمفرو وننم0 قطو لهم“ 1”ءعن)غ عدس ممهتععتأ مداتممع هدصصتصم م0518 عأ ذاهب

 رثغ ةسسرصسمع طععوعتتمكنل ةطملعسعأ6 دما تنض مهلعطععتستكق ممعقتفق ممتطتق ةصمأ ءاتتت

 يفويمموععمعغو 30 دصقعمست دملسمت  هرتانتهق 22/-17ء»مقلا 711 - 5"اراورعا دج عامتعع 8ع0للعتع 0

 لوممعز سععتعد وسموسع ]لئمعته رمعاتعممت هرعرته 1”ءع»مملزع ءمرسممةأةمصعس ءلتلتأ

 450ه1هأ عن اسهر دليم 1”ءنل]غ لتعم ع جمصم 1019 (ذمعي 16. ةطآهعط 1610)
8 5 
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 ىلاوددكغلا ليد نب دوعسم ضمارف م11 , ئدننأ ىو هدأؤ ىربكشاطو اهحرش 0 [.11 خس

 معامل

 ميفاربا ىب كلملا دبع لضفلا وبا وتو ىسحقملا .نضارفا..11 افيطل اًحرش اهحرش رق ةيدات

 ىدادغيلا :رهاط نب رعاقلا دبع روصنم وباو 7501 ةنس قوتقملا ىفاشلا [ ىضرفلا ] ىنادمهلا

 نب نيسحا ىرقم نب دمك ةلاسر ىسراف  نيفلكملا . ضنارف 1... ... 800 ةنس قوتملا [ىفاشلا ]

 5 يتاخر باوبا ظقالتو مواقع ىلع مبا ركلاو لاوسلاب كيرط يلع ,تايكجاولاو:[ضئازقلازاركرذ ىلع

 رد ىناتلا بابلا .ضئمارفلا ىف لوالا بابلا .تافلكت رد ةمدقم خلا دودحمان ,دمح زا دعب دلوأ

 - ركذ جرعكلا لاعب جرغلا نال تامتمأل ىف ةمتاخ تنس ماسقأ رد تنلاتنا بالا تابيجاو

 كن ن را يأ نت جر 2 كيبع .رد لمكم نرد هدللا .تيعبركد نأ امهندلا لأ نبال ةدشلا نعف فلا 4 ءاقمشلا ةلاس

 قالو يوغلا ؛ىف .جرالا هامس تادايز عم ىطويسلا هصخل ا ةنس قوتقملا ىدادغبلا ىترقلا

 10 ىنثوتملا [ ىضاقلا تن] ىضاقلا [ ىكلاملا «بقفلا فسوب ند ] ليكام ند روع نيسحلا

 رممعطسسمرو 10عمدوسع ممدنعو مستسعساأمسستلل عمدت“ 1لععس ةععلغ 1ه]1/ ةريةسهلعأب ءان ل عازب 4
 زور ربل. ح 8998. 1" ءعةزلط 81د لي لمءعمتمم طعم علتغمنعد لتس: 0لعدلنو ةسسعامتنع 11م0
 1 ءزن 11101 مصنعا 61670 ءمالجب#.  (نحسمعم ذم ]ننععدسس 10 0لعمتس عصقو ونتم0 ةتتعام# ةعطلاتق
 ءلعومصتو»# مرصتس عصامطتق قانا ع 8999. 1” هع ةزلط 010-11 ءدل 0 عوذر هءاعتممع طعمعلت-
 مغعه لتحت ةعملتو هسعامستطسم ك7 7/0017 ل 50- ءآ-1جء]ن]: ظعت» لا” لف ظل ءسلامتنق "طمتتكو

 [ندسم طععلتكمستت معتغم] , نلوم 710ه400و2 لتعم كت ةمصم 489 (ذمع. 31. آ2ءع. 1095)

 ردهم , أ لاثع 11هبندتا» لآ0- ءا- فلآرق» اظعتن 1 ةلرق» 8مو7/0406 [ذطقطتتم] و ةسصم 9

 (نمع. 14. 0ع. 1037) مممعطنم. ح 9000. 1" ءعةخلط ء1 - سملعه 1111( صر م122عة6ملم8

 هك عزمرسسس ةدععمرتسسل طتصتقانتمك لدن. "['مدعافطتق معدقنعع هج 71101 متنء0 التم آطبععاماأ5

 (هموصتخ 1هدع» 8عبو ىلع لع ةامطتكتع هأ ]1هعتطنق مجهعدعمتماتق معدن ن9عقانامصعق أ 65م8 آ
 يرسم مكتكسكر عا ذم مجمع[ كنت ممعسر اعله ءقرتتم ءعغ ءمصعا د هتمصعس لتفاضطانطتقر وعتنأ اه ةصعامأا :

 ممجغ ]دساعسس ةصسعممدتل ءاعب  طروعإمنم ةمعزغ لع قعضعسممتتق 018 ءلمدتفو ءقاتأ م1111
 لع ةهطكتم لتحتمتمو ءهىيدتغ ةععيصلمسم 0ع ]1ءوتطسق مجدعععتماتك معععمدمعم هطقعضتهصلتقو

 قرتغ (ةعاتسسس لع ععمعتطاسك ممعع وت مامركتسس تس كانصسف ةهمعلامعمتس و عا ءةمضعاسقأم
 لع 1عودص مرسوما ص عماتق. -ح 9001. 11 - 1ا"ة22] طدنلو عل طععوزو عمتلتانتس 2054
 ةموعاتقاتمسس.  ©هرسسصعسمرمأاتع ذم اهدعامطب 87/4. ع 9002. 11- 1" ةعوز طه'05 ءاع
 ةطخق ل0 ععر عمسلتسس ممدأن هلو عمت ماعسر هسعام»ع لقتا ظعا» 4061| هلي لق عنف 110111111

 8عرن 00 ©ه»ءعولبغ 8ظهعللةللغر مدلعم طا كطيو لنعام هع دمصم 251 مع. 13. لآمتأ»
 8و4) رصمعطبم. طمواتم»و لتطعت هلز ءءانه ج00:(مهسصعصاتم فدررتلل# ةعاععاج ءلتلتغ ءدتغمرس عموتتع
 , 41-777 «ر أ ءاوكم هي ذمكستمكتك. آهشطستس ءّلسهلعس طلال مرتتستتم طماع هرصصعق 10]010110101|1 11
 0م" 8س 21ه]مستمعل [ظعس 7م“ لستفءعممخكدلادق ال[هلتاطتتمإ 0 [ 82 هرو- لعامل[:

 1 مس
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 قوما بيدالا ئخونتلا ئضاقلا ىلع“ نب ىسكم. ىلع كالو هيفا فص. نم لوا. وهو 70 ةنس

 ايندلا .ءانبا .تييأر امل لاق اجرف: ةدشلا+ دعي لعج. ىذلا هلل.كلمحكلا هلوا ع ةنش :مركم ىف

 مايا ىف الو ركشلا ىم. عفنا ءاخرلا مايا ق.مهل ,را ملو رضو عفنو وشو ريخ. نيب :اهيف نيبلغتم

 نم تايآب تأديف رابخالا بتك, هيلا. سانلا. عرفب ام ىوقا .تدجوو ربصلا نم عجنا ءالبلا

 ام ىسحا بتك ىلع. ترصتقاو مالسلاو ةولصلا هيلع هيبن ىع رابخاو ىلاعتو هناكجس هللا باتك

 نسح نب هللا فطل همجرتو ىهتنا اياب رشع ةعبرأ ىعفو راعشالاو راثالاو رابخالا نم تيأر

 ةثلث ىلع ىلأمل رمع نب دمك ىكرت باتك ةذشلا دعب جيرغلا ىفو 1. ةنس ىف لوتقملا ىتاقونلا

 نوبغملا يرق ؟.* هسرهف ىف هركذ هتاماقم نم ىطويسلل بيرقلا حرغلا 1.“ اباب رشع

 قوتلا ىفنأل ىقشمدلا ىلع نب دىمكم نب عفانلا بعل فوصتلا ىف ةموظنم نوزكملا حرفو

 حرف 1.0 بلاغ نبال سلدنالا لمتأ نم ىمعلا ءالضف ىف سقنالا ةحوف 4.0 #0941 نس

 فاكلا ىف 'قأي ”[ةنس قّوقملا] ”ىلاوك“قالخاب  قورعم ا وقو وطتسرال "ةسايسلا) مكترت" ىف" ىكرت“ مان

 حصصم 328 (ذمع. 18. 0ع. 939) ممعاسستقو 5ةءطتركذتا.  ظسص قلقتع ل: 21ه]عدق: 8ع: كلغ

 1عدتن1]ين 0072-107 مطخلم1]هعدمر دصعمسمع 8[آهطححعد صمت 384 (صع. 15. 1*ءطت 994) 120113115 و

 مععتكتك ءقأر زنق ]طعم كه 1زمعامأأا: آهتتق آ8لءمر وست ممذأ ج0 يقزامأعس عمسلتسس 1ععلا ءاعم

 ,1زمد مدسصلترو ةموسنتغو كنس زم عم 1جطوعدمأعو 101 5ةعص ةماعع ةععتسلو عا هلك ععقحم ةماغع

 نكنلته ء( ممدتمهو ءغ مم زنك لتعطسع مست 00ز(هكلم ؟تأدع متطأا ءومصقو ءائتكذ ءلط عك( 3ك

 جعقممع هكقلطعو همعوسع لذ غطتع ملل ءاتمدتعم نستلوسمس هدطصطعتتف مدكعصسأاتمهي همعع د0 نسما

 طمستمعم مءابععععمأ 1هءعاتسق ننتلعسحتس معموعاددورد ]نطعأق طتقامرت عقر ه ؟ءععقتطسق آنطعت

 لتعتمأ ءهغ ج03 6ةهصنطسق معمردط ءان عتق 1م6ةرذو ءغعاتم الطعتك ممعدامماتسدأتستف نأ طلقأم قر

 ملز(ممعج عع قمضصتمسم ءىىصاتمعععمأ جعوست ءالأر ءعأ ممول عطاتتلال ن3601010 عادت ءدمز نطاق

 يرسم تعط عم لن. - 1هعع ز1]1تي - 1 ربيار/كعل1هأب عبو 181هعم» 1 ءاملغر ةهمصم 900 (ةمع. 2. 0 أن

 1494 ) ذماعم[ععطمكو ]تطستس .(مهمقطت]ذ ا(, عغ هردتق هتستالع ءزسدقلعس انطلخ 20/ - ]همز 0

 57006-67/ ذم معقععس ىجتأح لتستمسس 1101 هبجت» ءل 17 ع: 0:0“ 1ظه7ءالخ امععاعع ءع0لذلل(. ح

 9003. 1-11 حعوز 60-181 حعتطو عوج لتلتلل م1]20 80111113٠ آل هتك (00ه5 عقذانتنلا 5901/1443 0

 دم ةملنعع ةععامامرتس مريت عت 028غ. - 9004. 1"دعدز ءآ] - سهعططاأتم 6ع 1 ةعمط

 ءاد-سدط عامر عمساتسس» معو]1ععأ ءأ ]دعاتنتح ماتكتم ملععأت. 0( حصصعم .(طعمسهزدطأ ةنطتم

 ةدسسعامر»ع 450 - هاربا“ 1876: 111ه]1نمترن7:0 8 ءرن ل78 182 ةدععاعرم [جمعالأاحو ةهمصم 962 (ذصع

 26. ال57. 1554) ممرعاتم. - 29005. 1" حعطقخغ ءآ]- حص4م هر ]دعم ةصتلاتهتلاتتا) 0ع قععأق

 وتتم طعمع دمعضأتم ذماعع ةململسكعممدر ةسعامدرع 15: 618. - 9006. 1" حعوط ص ةدت عأتو

 ائطعع ]دعقنمجع.  ["'عدممقادلتم ةنسولعم اتطتت ةقعمأماعاتعت لع كئتاحطسس "ءواستسع ( 012/6 )و

 وسن سدلعم 4كقل/مع 27ءمهم7 , [مممم ... 0ءكطصسعأت]ر ةصقعتطتطتعو ها ذمته ذه ]ذأ عه 27

00 
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 حرف 16 ناخ مردلي ناطلسلا ةلود ىف اهمظن هداز خيشلل موظنم ىكرت دحمان حروف 0

 ىراصحقالا ىسيع نب سايلا خيشلل فرخ ملع ىف ربكالا ريخاستلاب اضيا ىمسيو ةلاسر دهمان

 نيدلا ىيحل رصتخم بهاذملا نايب ىف رورسلاو حرفلا 1.1 2 11/ ةنس ىقوث 40“ ةنس هفّلأ

 قال ليبس ىلا اناذع ىذلا هلل دمألل هلوا [م.1 ةنس قوتملا] ىجيفناكلا ناميلس نب ديكم

 ةرعاشلا ىتعنل لمرلا ركب ىف موظنم ىكرت خرلك حرف 11. م41 ةنس هفلا باوبا ةثلث ىلع خلا

 مساقلا أ نب رهطم ركب ىنال ةلاقم ةرشع تس ىلع ىسراف همان حرف 4.1 175“ ةنس قونللا]

 همان تعوذ باوج ىف هفلا ها. ةنس ناضمر ىق هفلا ىدزيلاب فورعملا ىلامكلا كيعس نأ ىبا

 لامج خيشلل رعش ناويد وهو كيرفلا كيصق ىف كيصقلا كرف 1.1“ ةنس رشع ةتس هرمعو ىسالعلا

 بنالتتلا وئام هرايخالا نو دوق كالا (, نقيس دراج قيام لاكو ىىصخللا لح د نسح ولا

 10 ورسخانف نب ةيوريش نب رادرهش نب ةيوريش عاجتتت نال تيدحذل ىف باهشلا باتك ىلع جرخملا

 ءيرستس عم هدهطتعتسع. ع 9007. 1" حعوط - مخس عطر انطعع ![دعاتكتمع. . (ندعسسعم طتعاعاتتلو 104

 داوم لع] مععوممصاع ذدلاحصم 372/0 عء»ة» لكان ءمدسوهمددتك حج 9008. ك1" حعدط -صةسس عطو

 ]زطورع ]جعاقهع.  'لضدعغمفتسص لع لمعفتمسم ءتعاتطتست 11[عطدتسستو وهنأ عءاتقس 11/7 - 1 ءد]اأ»“

 111- ىلققعب» ةمهستطتطتس. هطعتلعط 1/45 ظءو لدم لع ند4 رو ودغ ةصصم 967 (ذصع. 3. 0ع

 41559) هطتتغو ]انطخس ةمصم 953 (صع. 4. الآه. 1546) همرح موقت. ع 9009. 1-11" حعوط

 هع 111 - 8هعنرعر 1ةهعاتتج ءأ طئالوعتنمم لع لعوعوعتماتممع ؟دهتقع ةععامستستل 015ءةداتسهعو

 دتعام»ع 6,]110- ءل- 041: ل110 هت عا 17 عدن كو 1ءةستلا 12 ئزغو [جصصم 879 (ذصع. 18. اطلآهتم

 1474) دممحاسم ]. (نمدصمعسلتسس و, نم00 اد امعاربتل : ًابدتتك 12عمو نتن طصمق 20 "لهل ؟ أن

 از لجعل ءاعو عا ص له ءهرتكح 1ةممدلتطكتسس قا.  هعتممتغ دبتعام» ةصصم 806 (ذسع. 6. 0ع.

 1461). - 9010. 1"حعوط © ن1 ئنطر ]1دعاناته طمدعد. وعدو طتقعافاتتلل 80 دس عاتاتتل

 16:7 هج 27016 طوعاو ءمرصحمكتكتتتر |[ وتنخ ةمصم 943 (ذصع. 20. كاتس. 1536) هطنتغ]. ع

 9011. 1" ةهعوطعم ةددعطر انطعتع !1جعاتكتمع مععتععو تنص 5ع0ععلس للعم ءةمادتلمصعق 03 ةاهطانطتقو

 ونعس لادع 8 ءا» 11ه1ه]ي]نع» طعنا 41 ”1ءودق» ظعءتا مللآف ظمفل ل ءسضفلف,و ؟دلعو 7” ءدنل# لق عاتتقو

 رسعممع [دسحلطقم ةهصصخ 560 (ذمع. 18. المو. 1164) ةعلععتس .ة2205 طقأكاتق ©01120ةانلأانر نأ

 ه0 انطسس 27 تاعا -ةمتدنعأب ةلح ل/ه# ءلتاسم طعدومسل عمات ح 9012. 1" ةعال ءعا- عع

 11 ءدقهأ0 ءل-1 ءعالي معدععأمماتح مدعلتسل]ادع 0ع ءمعسصتستطابق متع ةمعمسممعدطناتق. 52110عع

 ىيسمتسسم و ةانعامبع هطعتلعاط لعسم/-ءل-ا: 110677: 16: ل7 175:2. نحت قكدعو ةصطاتللل 0

 ةمع. 18. عع. 1552) ملت. - 9013. 1"1ذع4ل حسنه ءع1- علعطط ةعو مدهههلتقانق طلقها ةقانتات

 10 06 عءعاماتممع ةعسسمصتق 20 ]انلطعسسس ذ/ءمط - هل - لل كتعتات. !ضهل0نةهصعفر ةتتعام» ع لآن#

 5716زان ارق" عأب ]17 ءنا كايعات لا عرب 51/1”( عآب 18 عرب لسا ارمع» عم ]11 ءسلافق 12 ءةا عطب
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 هنا هيف ركذ خلا نوقطانلا هب فطن ام نسحا نأ هلوأ ه.1 ةنس قوتملا ىمليدلا ىلادمهلا

 ركذي ملو ةملك ىتدأمو ةملك فلا هيف ىاضقلا دروا هنأ ركذو ثيدح فالأ ةرشع هيف دروا

 ةمالع عضوو ىيناسالا نع ةدرجام مجكملا فورح ىلع بترو ] اهتاور سودرغلا ىف ركذو اهيوأر

 هدللو عمج رث ريغصلا هعماج ىف هرثا ىطويسلا ىفتقاو نورشع هزومر ددعو هبناجب هجرخم

 تادلج# عبرا ىف انسح اًبيترت بترو سودرفلا باتك ديناسأ هد. ةنس قوتملا رادرهش ظفاحملا

 ةمكحلا سودرف 1.0 ىعوقربالا ورسخ انالومل خيراوتلا سودرف 1.2 [سودرفلا دنسم دامسو

 ديزي نب كلاخل ءايميكلا ملع ىف ةمكحلا سودرت 1.1 نس ىوت ىنزارلا ىلع ىنسحلا ىال

 رشع ةسمخو ةنامثلتو نافلا اهتايبآ ددعو ةفلتخم قاوق ىف ةموظنم ميكحلا ريمالا ةيواعم ىبأ

 ملا دجناو رضفلا هل ىذلا درقلا دحاولا هلل محلا هلوا اتيِب

 ءامككلا ةعاضب بلط اي

 ءافخ ريغب اقح اهطنم 5

 دصصم 509 (ذمع. 27. الآكدن. 1115) ممءعاكتم. آطاطع»ع ذمعجأا زم: ©2جعدامصساتقةتتلتنتل و 06 تتم

 1هويعمأ ع5 1[هوسسصكتت ءاغعبو ءهغ ممععضمت ةهتتعام»ر 0عععسس طتع هع مدلتغعمصسمت هتلتف معهممصعتعر

 هغ 500565 (00/48 مصتللع ءغ لددععمغي ؟ععطو عدلتتك عد ع عع معمل 55عر ةئامتسعم 311055

 معقعمعمن ع5 همس همدهتسهم5ء. 105 ذص اتطعم 12 0هسسو ممدصتسمغو [ يسعد 20 هضلتصعسم ة]مطقم

 طعاتعسسم دك لئ5مددستغو نغ ةمع(2(61غع5 ءمصعستتمم 7ععن0عععغو ءغ ج20 دس وننت 30160 هعست

 ءانمبتغ ةزئمتظ ءدملسس ةنئاسست ءت همموم عع. طآمصتس ةتئامصس تونس ةيسغز انطعتومع ؟ءعانعتم

 كورا ذص هدم لوم" ؤمو]بف» كععماطمق عدا. "لمس ظلخق ةسعاممتع طقطاع ه1 ءاب»ةل , ونسخ

 ةهمصم 558 (تصع. 10. آكلءع. 1162) هطتنغو ةسعغمتاهغع5 20 ]ئطعس 0"2هننو ءمآ11ءعتغو هزتاتقوتع

 1 ودنم0ل 27 - 10مم ذمهستمطتس ذم عمهطمم» ؟01تستستطسق ءوضووعتع لتةممددتغ]. ع

 9014. 1" 10 ج15 ءع1- غعرب ةدعأ العطر مهعهلتمسم طلقغمرتممسسو 3؟(0ع 810115 ممدادتتو 71705" ءام

 1ريرا»ءعي]بن. - 90135. 1" 14 ه5 ء] - طالعسس ءغو مهههلتقان5 مطتلمةمدطتقعرو ةتتعام»ع 4ك 81:7-

 1يمعمت: لآ 1غةسنضو دمصم ... مممتطتم. - 9016. 11:05 ء1 - طخطسعغر مقهكقلتؤاتق

 مطتلمدممطتحع 0ع قلعطورستمع ةئنعماتمر هتعام»ع 114180 8: 7”ءعقغ4 8ءرج 11ه4:مارم ظخسستت

 ططت[لموهدطم. (ندعدعم دذص هم طميصمءأماع]عتأه 0ععتصعمقو ونت00 لدم تلتف (2عععصأمق

 يننملععلتس ءععكدمم ءممامعع ءغ زج ةمعمتغ: آطهسم آكلعم همتعم , ذةمعمتسمدتفطتلتو كن ع6

 عدا هأ ]هدتق عام

 0 ه5 وت ةمهغعس ونانهعتأاتم مطتلمهةمطهعحتم

 [1وطعأتم طنع ةعحصممعتم ؟ععتصت علصع 0ععانل 20026.
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 هركذ“ نيدعاحاملا سودرف 1.6 ٠ هقعومجم ىف "تيوملا نبا هركذ ىواتفغلا سودرف

 قوتملا ىرتفدلا ىلاعب .نضلخضتللا 'لمحا١ نب. ىفظطصم: همان تصرغ /11 ٠ .لشاوالا . قا بةددد. ىلع

 [4.] ةنس قوتملا ىرجالا [نيسحا نب دمحم ] ركب قال ملعلا ضرف كل. [!.د] ةنس

 هن" ةنس ىوتقملا ىلاعمسلا كمكم نب ميركلا ديع دعس ىنال لا ىنكاس ىلأ مارغلا طرف 1.

 5 كلذ فتصف بلطلا ىلع عامتجاو ةديكا ةدوم ركاسع نبا نيبو هنيب ناك .ءارجأ ةينامت ىف

 نب دمحل تيدحلا ىف تبتالا عرف 1 بتاكملا نم هلسرا ام ةلمج ىف هيلا هلسراو باتكلا

 نب ىدعسل ةيعرشلا ةيعرق 117" [191] ةنس قوتملا ىلبنحلا نباب فورعملا ىلكلا ميعاربا

 يف اًعفان اًرصتخم اهعمج يلا نيلماعلا ءاملعلل اًنبز ملعلا لعج ىذلا هلل دمحلا هلوأ مع

 هللا كبح ىِب ميحجاربا مكلا ىنأ نبال ةيمالسالا ىرف هل“ الصف نيثلك ىلع ةلمتشم تادابعلا

 9017. 1 1:0 ح15 ع]1- 1 عاغقكك 1 مدتتهلأكاتق عقر 0250111111 لات 01601112. 201011111013113:

 حط 1: - ءارسم:مهمبر ور ءل ذص 11 ءزرستنما ةتسطع (نم11عءامصعتق. -ح 9018. 1*1: هدف عل -دص8]0-

 طتقتمسو مدهلتماتق طعاطسا ةدعرتتتس ععطعصأتتتتللت.  (نودصسصص عتمةةاتنت هط ل7: 12ءآ/0لعأب ذه للا

 ممم. - 9019. 1" همودغدم هده عطر ]تطعم هءعوف1تهدتفر هتتعام»ع 11:10م 1567 1760و

 يوممتستسع ممعاتعم 47: 21/-10 رك ءر»6 هممهغم ءغ دسم [10038 تسع. 14. كسل 1599)] رصم »تم.

 9020. 1" حعلط ءآل - ذآ سصصو هدامطتخسست ةعاعصأتهعو جدنعام"ع لاتع 8 ءاب» [ ]11011 هقرن7#60 1360-

 6ة]1يموءن»] 4م ةو دمصم [3600 (صع. 5. اللمع. 970)] رصمدنطتم. -ح 9021. 1 ةعغ عا- عط دعس

 متكدزم ةيستسأ هيطمصتق ه0 1معمامم هورصتمع. 00عام ةمهعتعتلتو ةتعاممع لقد هه'لأ ىلل0-ءأآ-

 5 [عمأر» عرب ]1101م0 هك عرس ضر ةمصم 562 (ذصع. 28. 0ع. 1166) مممعطتم. 1ه1ع20علعطقأ

 رداع ةنعام »عرج ءأ 151 4:73" دستعتاتج طف ءأ قمصقمعاتسمسا 20 0م ءاعتسمتس 1136220323

 8نتمدتغ زعزطتع طتصع ]زططانط7» ع 20 حطتعاتللل 1151[ تانك 511111113 1118م0 005

 لولوروغ - 90992. [1-51"حما١5' 151- قكغط طحخغر مديصاتق 8ص ت1 سدس اتق 06 1520166 تطاتقو

 دسعام»ع 11ه]رعتنت» عل ع ةطا]با» 1طله7ءآاخر مدلعو 1: - ءالمسطتم#7 لتعأو  ةسصم [41

 (زمع. 21. لسع. 1563)] ممممانم. -ح 9023. 1-11" جم! 1ر عغ 181- هطول أر عار (ةعاقكانق

 0ع ةموعزدلتطاتق 1ععنه معهعععواتك , ةسعام»ع هه 02 ظوري 11معم77. 011( ءوتغ ةلهو 16 ©0127 عطخ

 قلزسسر وندم0 ذغح ذمعامزا: آدتته 10عمو ونتأ ةعلعماتمسس هسه عضاتنلا» 1ععزأ 00عأل5 ؟لعلق

 جععماتطسس هعر هلع ءووعغ لع بتلطتم لتحتمأ 018 علتم ءأ اعتعتصأو ةععاتمم عه ءمدصر] ءءاعط ءاتتت.

 9024. 1.1 -1"1زءءوع 151-11 ةرع1 7 عار هةععامع آةلدوستععو ةنعام»ع 19 ]رأر» 186: 107/0

 10 81ءسلم»سق يطمقطتنمو دلعم للري 7”482لءص» زعم ءغ حصصم 642 (ذمع. 9. لدم. 1244)

 رسما م. - 9025. [1- 1" هع ءةم 151 - 31 عز 0, ]نطو عامجتمودق ؟ءدنانتط 2 12150 015108ان5و

 ننعل [2عدك ةتعتكأاتق ءأ هروصأ ]12106 م2جعقاومو معنعاوعتا. 1116 وندقماتق ]1طتاوةلاتتتت عقأ
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 ىدعمالا رشب نب نسحل رعشلا ىقاعم ىم كرتشملاو سين قورفلا هل“ .ةلزنملا 05

 ىيوتملا لحنا ىقارعلا ىلع نب دكمدح سكيعس ىنال نيعلاو ءارلا نيب ةؤرغلا نايك سل تنس قاوق

 رازخل نبال بطلا ىف اهضارعا فلتختو اهبابسا هبتشت تلا للعلا نيب قرغلا 18 ها] ةنس

 فستملاو وكذلا نيب قرقلا 1.1 ٠ .. ةنس لبق قوتملا ىقيرفالا بيبطلا ميعاربا "نب دمحأ

 ىكرتا ةمذ تفرق +10. ا نش قوتملا بيبطلا 'ىسخرسلا تمكم نب: محا“ سايعلا- قال

 رابعملاو قرقلا 4.8[ كما ةدلي“ نم اك ةيحتاقلا "ةلودلا' ءارعش ْنَم رعاش ئليلخل موظنم

 ىف وتو 06 ةنس ىفوتملا ىناهفصالا نيسح نب ىلع جرفلا ىبال رارحالاو دافوالا نمي

 دبع نب ىلع ىسحلا ىبال طيقللا هب ظفل ام ضقنب طيكملا ظفللا باتك ةضراعم

 ميق نب بركب ,ىبأ نب. نمحم نيدلا سمشل ةيدمدملا ةيسورفلا 1“ 2 مجنملا نب هللا

 ءهأ خس ىنوتملا ةيز وكلا

 لزتمتطتسق عزء[لدغمصتسب. - 9026. 1-81 دعع طعأزص ءا]-اعطققق 566 عآ]- داق ط 4ء2أ1]عو

 لز5نىتسعمس ةمغاعع 10 ونسمل ةمععتهلع عغ 10 نتم0 ءمصتستتتمع ع3أ ع ءقتلطتل 1111 312ان1116هأنقو

 دسنعامربع 11ه9672 ظعءتو قفا“ ل802١, ةهسصمم 371 (ةصع. 7. لدول. 981) مممعطيم. -ح 9027. 11-

 [ردمعع طعام 82-81 مع ظ1- ةكتمر 15 ستسعمس 1هاعع ]1 ةطقهق 204 ها قلق: , ةتعام» أ لآل

 ىه(0 1101 متست»ءا 8ءد» 41: 17 ع 182/7, همصم 561 (ذهع. 7. آم. 1165) صميم.

 9028. 1-1851 عمعع طءاص عآ-11ء]1ر 0ز5تتسعم دماغ 1210180قر ناتمزلاتلل هقاتقددع ةلست] عم ةصاعت

 عع هدصغر ءهمصللن(ممع5 1هعامتاهع لت ععموع.  طتخطعع 0ع جعلتعتسدر جدتعام»ع ق4]تنءف 7 عدا

 1" ةلا» لت" ءعم ال1ءلتعم , ؟دلعو 31:- ءازرعممبم» لتعأم هع حمغع ةصسصتتت 400 (ذمع. 25. كنف

 1009) ردمرعاتم. - 9029. 81[1- 1"ح عع طعتزم عال مدطتع 66 ءآ]-دصفم 1 عر 0 ة يتسعم ةهأعع

 عموستس وات هس عغ !1هوتععس ,ر ةتتعام» ع 4611ه ط5 ل آتنعلا 8 زن 7101 مترنتسعا هع« ه7 ]روع ]1 علت عمو

 ممصم 286 (ذمع. 17: لوم. 899) ممعطبم,. - 9030. 1" همعءعداأ- مقس عطر ]ئطعع 0تئةعتستستف

 ندعم ةععتسل , ةتعام»ع 11/611418 وعاحر يأ "عومدصأع 7101 مججر» ءلع آظحورسعمهأم»ع دتحعتأ

 عم تس تعطع ةكسصنل مهختع وأب - 9031. .1-81دعع يع 411-11:ع معمر 015 ىتسعم أ

 ةعوسلت طعتغمم دمغعع ج0[ عممه ءغ اذطععمور دسدعام»ع قلل: العن" هز 47غ 8ع: 170عءق» 1ةكهل و

 دصصم 458 (ذمع. 3. 1ع. 1065 ) دصم»طتم. 8طن قا طنع ائطعع دل زست(هعممعس همععتف

 111 - طروزكاتن 1161141-111 ط2 :هع0] دمه [هرشاعم آفآت ءآ-1معافا , ةسعام»ع كا“ 1] مدمن: لآ

 عرب 4061ه 1 ء- ءادسمتنهزز رم. ع 9039. 1-11" همسمأج عع 1-11 هط حسس ع0( 7 عار

 حرق ءةونيعقاسم 110 م»7»ءالعجو ةسعام»ع هك عع مل- لأ: 11017 متع 13و قاع 8 ءاب» 8 عنا

 61/7: - ءازميستإرءأ و ةسصم 751 (ذمع. 11. الآهتنأم 1330) هدمزت(انو.
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 عورفلا ملع 1.“

 اًييرق ىتايس هقفلا ملعب فورعملا وهو

 [نالا] ىلاتشولا فلخ ىب دمحم هللا دبع وبا هحرش ىكلاملا بجاكلا نبا عورف 4.”*

 نمد نيدلا سمش هحرشو ةنس ىقوتملا ىكلاملا ىلاسملتلا كمح نب دمحا سابعلا وباو ىكلاملا

 5 هلمكي ملو لوقنملا ميرو لوقعملا جضوت دهامسو م50 ةنس قونملا ىكلاملا ىطاسبلا ىمحا نبأ

 علقم نب [دمح] هللا دبع ىنأ نيحلا سمش خيشلل نيدلجم ىلينكلا هقفلا ىف عورف 1.*ه

 ىنا ىب دمحأ مامالا خيشلا هحرش هيهذلم ىلع ىسحاو هيف داجا 4 ةنس ىقوتملا ىلينكلا

 ىف عورف 1.“ 2 مجلفم نبا عورفل حجنملا دصقملا هامس ىومكلا ذامعلا نب نمكم "نب ركب

 ىوتقملا ىفاشلا ىرصملا دادحلا باب فورعملا ىوحأ نب كومكم ركب ىال ىفاشلا بعذم

 10 تاقبطلا ضعب ىقو فقيقدتلا ةياغ هلئاسم ىف فقد ةددافلا ريتك مجمل ريغص وهو عم ةنس

 هريرقت ىف لوقعلا ريحت فيلأتلا بتاج ىم وقو ركتيلاو اهل ىلوملا وح هتوكل تادلولاب  انامس

 9033. []1 ١ ءل1- ه5. 1ط2هءئنمه 0ع دعاتعس]ته لادعتق 0ععل9هلتقو

 ونتفع ةلتده 210 لدرء 1١ ء. لاسصتمم هلعصانم همستسممانت" ع طمع 0ع5ءطتط ءاانت. ب

 9034. 7 هعأئ* 1[طصم- ءاط ةَزاطر هعاتنعسلا لدعتف لععتج هان, ةتعام»ع 151:-0:/:211 هلت

 هريس عماهعم5 ذم همن ءةهلئلعصمأ قكقتن قةطاملاعأ» كل10]:ميشتشءا ظعتن ظع1ه1هرك 7117 ءدأزا لا

 [ 01 هبرورن] ة1هلتئلكتنمي كط:ناعطانومع لاسعل لظعت» 71ه مسسعل 1! :1نمعدئتع ![هتئلكتاهيم ةهصق :..

 5 رممزاننانق و ءأ ه1 عررجو - ءلأ - لا: 1!1ه|رميستنعل 167: ىللت»ء4 ظقفلت# ا1ةلئلكتتحو ةصصم 842 (ةصعب

 24. كسم. 1438) مممءاراتقو تهاتزانق ءمرطصتس ءعداهتتانق و 1610/4: ءآد»م الأ ةمع 1 هلب”أت» ءآ-ةو ءعنعالا

 زمععمت ماسر 20 قمعتس هممص معضلمعام5 هقأن ح 9035. اهم 11 ء11-1ء'ط ظ1-1ةمطقلنو

 حمنعسلا قسم 1[كدمطدلنانعت 0عمتحملت. طلسم ؟هاسحتسمهو هيعامانع هاعتلعل قة عتسد-ءل-ا11:

 40ه0]1]: [ 11ها|رهتست»ءل] عبد 710هرك1]72: [آهمطهلتكحر هصصم 7603 (نصع. 31. 006. 1361) 1050و

 نانت ةعوست عماسسح ةععبصلممم 0ئمماتممتس ةنمتس هراتسع ءغ ءاعووصتتمولسع اههعامتتا“ آم

 هم ةطعتاعط هغ آ[سفس 47:60 17د: 458 1 ءآب" 8 ءرن ]101 مدت: ءا طق ءزن 1140-0-0: 11

 نسصعمامسعتسمس و /127/-11هعن40 111- ]1هزن]ب 7: لم“ ةانو 110ر1 ةصكعتتمادتع , ع0101.

 9036. 1" هع 11 سحلعطحط 85-11 طة 1زنو ةعانعملال لدسف 0ةتكدنأا لع 01ةكمانمد ب

 دتتعامت ع كلان 8 عآب» 1101 منوتنعل 10: لايدعا اللعوب: ظطمطتتمو ؟دلعو طا: - ءارمللا0 لت

 10 هغ حمصمم 345 (ذمع. 15. قمع. 956) مصمجاتتم. ؟؟ه]طسستعات م3352 8غ 10(8(2020دتطتاتق تاتلتطاتق

 ماعمسل, ةسعام» ةسطات]تةدلسع ءا معع ةتصوتللق مدتأعق لص 0ن13عقأا100عق م10م0ةزأغ55 موطن أ ةلك1(+

 نسحع رص ((]1جققزطسق ونتيتطتقلمست ععععم6ع5 ةعا]ةصاتعو 000 ءوه مدجانطتلق 0563163281 أ

 (مموسحتل مدتتلم مدت ععمت1 ع7(.  آنطع# همرصم وقتال مصتق متتتدعانلاتتتت عقأو 0111 معا“ ؟>2051-
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 هنقدل هيف مالكلا ىع مهنم ريثك فقوو هحرش ىف اوسفانتو ةمدالا هب تنتعا هعارتخا نع الضف

 هب تلرف هلجرب بجتلا فخاو ركتبا امل هنا هلاسم ضعب ىلع مالكلا ىف ىجفارلا ركذو هتضومغو

 قوتملا ىفاشلا ىجكفنسلا نباب فورعملا بيعش نب ىسح ىلع وبا هحرشف ديف طلغف مدقلا

 لاققلا [ىلع نب دمد] ركب وبا هخيشو اهحورش ةرثك عم دحا هبراقي مل اطيسب اًحرش 5. ةنس

 كلكم ىف ىربطلا هللا دبع نب رهاط بيطلا وبا ىضاقلاو )0 خنس قوت سّلكم ىف ىثاشلا 5

 تا

 دبع مساقلا وباو م ةنس قوق ىندارفسالا كيحم نب ميعاربا فدسا وباو 0#. ةنس قوت ريبك

 ةنس قوت ىلنالديصلا ركب وباو [84] ةنس قوتملا ىلاروقلا ىزورملا دمحم نب نمحرلا

 ةنس قوتملا ىذاشلا [دمحم نب دمحا نسحلا ىنا] ناطقلا نبال اضيأ هيف عورف 1.

 هلل محلا اهلوا نيرخأتملا ضعبل ةديفم ةلاسر لوصالا قورف 1.“ » بيرغ هيلاغ [01]

 عسا رفظملا ىأ مالسالا لامي ةيفنخل عورف ىف ىورف 1.8 ملا دوجوملا مدقلا ىذ دوما

 (لمصعتل ةدتحسس و جعلت معدع م0152 عز ةمععزعت» >0عمأاعم هطعاتمءقوهعتام 1 طصفسأ 5ع ءزاتق

 ءاسلتتك دلل عحتسأ يةسصوتتع ءعمممعتتع ؟ءطغعسءمأغع# كمال ءضتصسغز جاامسعمس ةطتتلا ءمطتطتأغ

 ةدصغرو مع 0ع عم مععطو 1هععفعمغو بتل متستق ةنطاتلتق ءغ ز1دغغ11ععام 0115 عن]ت5 ءقدعأم 1

 1هعمور تطأ لع وددععتمسع نسهلمن» 015ةدعيتغو لل عتغو كدحد ةصعأم7 2088 هرصطتمم 131026 1عات

 ندعأاعغ ةهغ مع0ءءلعمك مههعممس جلستعهتمصعست 1ةهعامغو معلعتس ذه عم معمم عوسعسم0لم هلعصلتو

 تغ ذص ءيضوععسس ةصعت0هأ. لكلا 478 1هدم» 8 ءر» 51026 عاطحطنتادو "العوم 1-ع7521112 لذ عادتك

 ءغ ةمصم 420 (ذصع. 20. لدص. 1029) جظمتتتقو همدتست عمامتلان2 قللت م]ان12 023م 0ةانتغو عانت

 معصم مدععس ءلتلتغو مههعسم كمرسس عماد هدكتسس دجتن ]م لنسع همن هطقاقصأعو ع ءزاتق م123ع-

 ء؟ءمامدن كاان ظعوا» |[ 1ه]ءميست»عا 8ءد: لل:] (نهي ه7 ظارفع]قرو ةصصم 365 (ذمع. 10. هعمأم 975)

 رت ماجاتقو ءانزاتك ءمرصتس عمامجتتتك ؟:هاسسصتسع ءمرد مد: ءاطعمقاته عون ح (نهلطن 4127ه 1 1127

 8ع 4506711ع] 1هطء”ضر جدمصم 450 (ةهع. 23, 1" ءاطتطب 1058) ططمةأتتتقو 101 138111111 011111

 رسممدتناأ - لادن 15*آ1مع 15:1: 18د: ل]11ه]ءعيست»ء0 1ور عت" قنغ, ةسصم 418 (ةصع. 11. 1” عااط

 1027) رمهمدنكتتتك - قك1::51ءابدتر» مط - ؟آ-”ه]يب»هتن 136: 11101 هجوتنعل ل11 ت*ةمءتنت طلت” هاو

 دصصم [461 (ذصع. 31. 0ع. 1068)] دطمتاطتتتقو عا كاع 8ءاب» 862061472, جت ةط0 .-

 هطلت -ح 9037. "ه5 ةقطخر ةعاتعسلل لدعم هطمقناعن 0لعتعدأتو ةتنعأمل ع 7 [ 

 كلات»ء0ل طوب 11ه1مي»ب»ء0 ] ةذطمظتكح , دلعو 86: - ءاعما1ؤ: لتعام كت ةهمصم |[ 339 (ذهع

 14. لمع. 969)] مصمم. 11دزوع ]نطعأت مدع5 سصتعم دعوت عدأم كصتصعأب ع 9038. 8 هماع

 ءا1- هدرنلو لتكوتستسح مهتسعت مامدحتتس  جهمعامرع ن10لحست :عععصات مع. '1عدعاحطتق ه0صماه-

 ةمصتطسق هقلتطسك عءاععطتقو وسن زاه 1معامتغ: ةطهسق 126م عاممتح معهعقأومأت عع ةعاععمتاقأع

 ممهعمعمغعم لتكتمعأم كعب ع 9039. 1" همدنع 11 ه١ 11 - هس ع117 عغر 0 ةتستسه 0ع

 حعاتعتلتك زدعتم [آدمعقظاتعأ 0ءهتعح دانك و ةسسعاموتطتتق لون - ءآقعأاب» لاا - :هماسم]] عت“ ىلع 44

1 053 
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 ميهاربا نب هللا ديبع ىب كمحا ماماللو هم. ةنس ىقوتملا ىروباسينلا ىسيباركلا كيكحم بأ

 لوقعلا قلت هامس ةنس قوت خلا مكحلا غلاب معنلا غباس هلل دمحلا هلوا ىروباسينلا ويكلا

 ذب وجا ىلع ةاماشم جير نبال ةيعفاشلا عورف ىف قورف 1.5. 107 ةنس قوتملا ىدنقرمسلا

 5 ىفاشلا ىنيوكلا فسوي نب هللا دبع كيكم قالو ىئزملا ردصتخوب ةقاكتم ةليساأ نع

 كيع قالو اا“ ذنس قوتملا ىرصملا شاقنلا نب ىلع نب ضمد ةماما .نالو نلحم قع. ةنس

 ميحرلا دبع ] نيحلا 0 خيشالو [ هذ ] خد قوتملا ىذمرتلا ميككلا ىلع ند دكويكم هللا

 تاقيط ىم لوالا كلجْلا ىف هليصفت [/ ةنس ىقوقملا] ىونسالا [ىترقلا ىومالا نسحلا نبأ

 ةقفتملا ةفلتوملا طخآملا تاوذ لداسملاب ةحراطملا نأ فمداقدلا. علاطم .ىف . ىوتسالا وكذ ىربكلا

 10 فيناصت ىنعملا اذه ىف انباحصال تيأر كقو لاق ءاملعلا راكفا رئامب ةقرتفملا ةفلتخملا ةبوجالاو

 بائنك لوالا نمف هنم معأ ىلع لمتشم وه ام اهنمو هصوصخ ىنعملا اذهل عوضوم وه ام اهنم

 86 1101, هت:1» 60 ]1ع ايط058 11ص طم(, دصصم 570 (ذمع. 2. كحسع. 1174 ) دممعطتم -ح اسقف
 كن ء0 ظور» 0 ءةلهلاعل/ عن 1ط]رفد» ل1ه]راااغ 1ث طد( غر ةسصم .٠ . . ةطقتتاتتم و تانلانق
 ]نطو زكام زمعجزغ: آدسم 166 طعصعلعأم ءممامدد ممكن عسا ءا لتعام ععوكتم !هوسعسأتل عافعمر
 نأ 17 عقأ]» هل-همئ7 ةصكبتماحتق ههأ بس ل]تنءل طعن 01[رنضكفتا "لا ]ع عرنةتنقو ةصسم 774 (ذطغعم
 3. د1. 1372) دوممعتم - ءغ ةطقتلعط قطان ]/هلارآ ل1101, هيستسعا ظعتن كنان 1ك ع”
 مويجمممم7102, ةمصم 322 (ذمع. 22. 8ءع. 933) دصمتابم. - 9040. هدام 11 10247
 11- هط و1117 ءعر 038ستستسح 0ع جعانعسلتك لدعم ةطققظناعل 0لعتحهنقو هيعامتتطاتكق 201

 5 ى2مءرر تتزانك ]تطوع معوممصمد ىصخقصعأ ه0 نتهعقاتمسعقو وتقع ءمدصر ةملتطسست 1102:2741

 همووامساأ -ج للثن ]1هارعيستنءعلا كطاقماامأآب ظوتن 7متر“ لومعشا# ذطقمتتمهي ةمصم 435 (ذصع.
 8. لدل. 1046) رممعأتمو سزسق [نطعع ؟هاسصتصمع ءةرسرءءطعملتابصت ب للتع 0مم كلون متاع
 186: 476 8 عرن- هآقتمءءايع]ب ]1608و ةهصصم 763 (ذمع. 31. 0 عام 1361) دصمتناتم ل كلن كطل-
 ه71ه], 7101,ميضتسءل عد ملقغ 1711- ظ81ظهطنرس 1091- لن سفلعتو همصم [255 (ذمع. 20. الءع. 805)]
 مسموم ب ةامتاعط لوس ءل-اغ7: [ كطا- ءآءآرأ» ظوءن-ءازرمدمتن 0روعمف 007 ءدلاق] ل51 ء388و
 | ةصصم 772 (ذصع. 26. كسل. 1370) دصم»طتم |. 10ءةوتدانم ةعواس عمات ةمطغلتنمع ]1ععلطتع ذم
 مرتسم (]1دكدنسس 11ه هس ؟هاسمتصع. 2 2لورنعتم# ذه ل1ا4/:* ءل- لءعلمقع لتهمناهاتمصعتس
 وعدد لتعتع ذم سمعك مدتطسسك ةدسسعامرتامكع ةاهطتلتغةقو وسمع ذص هع ءمصز هصعأمع عا 60ه2607-

 لوصغع5 ةلمغو ءأ زم «عةممصقتس معهراعم هموئاملتممعم دتعضتسس 00ءغعورضتس اضهلتكمم لتعءسضقتق ءان
 140 0زةز نصعاتك. لتر ةصوستغر 0ع طمع هععدسسصعسغم ]نطعمو ةهط ةققععاتم ةععامع ممداتدع ةعهتأم»
 قلتأ ءةدرضتس مجمراعم 10 ذدوسم مععن]ديتاعع فيسرمختات ةدصغو ةلتل ةهنوسسسعسنتس و000 ذللم
 ]منسم ءىغ دسرعءطعملسصأ“ ىلل ذلطل ععمسم معهاتمعا انطعع 21/- لوو همم طلا- طمع د



 ل

 ا
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 مضق نجم , لكاشلا" ئورف "قت لئاسولا باتك "ةنمو ئيؤجلا' ىمكم قا خيشلل قرفلاو عمجلا

 دال نبع 39كاكتاطملا' بانك ىناثلا نمو“ ىسدقملا ةعامجأ ىب ليغمسا ىب ةمالس ريخلا نال

 ةانثملا ءاتنلاو ةلمهملا نيسلاب تمكسملا اهنمو بصغلا باتك ىف هنع لقنو ىفارلا هب رفط ناطقلا

 ىلع لمتشا اًذج عساو بابلا !ًذهو ىناجرجلا سابعلا ىال ةاياعملا اهنمو ىريبزلا هللا نبع قال

 لوا ىف هابشالا بحاص هركذ وبلا ميقلتب ىمسم ىسيباركلا ىورف 150 نيمثلاو غلا

 قونملا ىمالب فورعملا نامثع نب دومحت برهلا ىف موظنم ىكرت عمان داعرف #15 لقورفلا ىف

 ريم ةيسمخ نم نيريشو داعرف 1.8“ .. هل ةليح ةيرق هكلم ناطلسلا ىلا هفحتا املو 1 ةنس

 هماف كنحرف 18 . اننيب نورشعو تس ةدبزلا ىف اهنم 14 ةنس قوت ىتاونب فورعملا ريش ىلع

 الآل خيش نب دمحم خيش فاتسالو ساوقلا ماوق نب ميغاربا نيذلا رخفل ىسراف ةغللا ىف

 نبال ةيفايلأ ةديصقلاو ةيفاشلا ةديرفلا 1.518 وم ةيبطاشلا ةديصقلا لح ىف ةيزراملا ةديرقلا 1.5د

 عاطعزاعط كادي 710 مت»ت»:ءل لو:مء#77 ءلئاتق ل 112165 ©7- :مءو(87 لأ لكم" عآ - 7

 عماسسعس جسرا , 0100 4157:1813“ 5 6ء]مردعأ 18 ءنإ 1هد»66] 83ه: لءعسأم 1600م

 ععتمو زغب - ه0 طمع !انطعع 1710617-777" ءارا1 دل قاع 4آ0ه4]7] 0011-701: محصور مكتاتقر عطلت

 #14 ممد5علتغ ءغ دصلع ماسك دم ائطعسس 67م9 جوست - ]تطعم 1105741-777, الا

 لا: 40671ه] 2مانعف»# ء0تلتغ, ءأ اتطعع 2710م1 هلط 47:77هلااع لم م7:2 مدح 05ز تق

 1[لوعع ردداععتم ةسصأ] أ ةدلتت8 ءقأر ءأ (ءصصتق ءأ راتعامسو مصامعأا -ح 9041. !هعاع 151-

 آخ عفط أعأر 0 ةستستسه 5 7226452 ءلتأد عا 1'ء7عل]ب 11-271ه]8158 ذصقعتماأمم  (نهدصستع-

 رسمدوأ عج ةسسعغم» اذطت 4ع 47 ذم معتسم 015 عتستستتلا مه 6ع. - 9049. 1" ععط هل - مخ عاج

 ازطوم 1ءم/م0.  طمعسج ةدععلعسس 20 معاضتسس 8020] ج2 /]11ه]»140 82 0/1: , لكم

 ]رم 01م ء دسصم 938 (ذمع. 15. لسع. 1531) 2010و ءم12مهدز(نت2. دن بس ئلطسل

 عكنلغقصم هططت]زةدعغو طلع ممعاعحتط م055عع5مرعيت تنطلق 1ععلأر نسهمن هضم ءأ 0ءلنأ.

 9043. 7" ءعطقل ركع 8طتعاص. (ندسحدعم 16160 تأ كاين ةمكتمامتم ءغ 50 نتستستمات عت

 11" 4714, ؟صلعم 2ءمموير# لتعأت ءغدصصم 906 (مع. 28. كسل. 1300) دمممطتتر معجاتم اقر

 عا وسم وتسأل 5عدع ؟عمقممك ذه 77/7- 7504 1ءعدصاأكتت. ع 9044. 1" ءععطعم عدم ست عطور

 ائطو» ةعلعمتمع.  ةعدجتعمو» ممكملتعسلت , ةتعامتطسك 10" - هل- لأ: 16مل 18ج 01 مقا

 (0ممممم46 ءغ مهعتكاعو كاطعتلعط 2101 ممتسء# 8 عد: 81ءءقزبآب طرارآا. ع 9045. 1-11" ععا4عأ

 _ر8-1 ةعلج 17 غر ععسسم منعاتمدد 8 هةهعو. 1 ومموتاتم ©هدألهع 81/41 عار 0ع نينه

 عسمرد 710ءوطصتص ع 9046. 151 - 1 ءمالعغع 11- 8طةط( رجوع ىع 181 - 0ةق(10عغ 181-

 8قطع عغر ععصتلو عولو تأ 665406 ءمآوم0عمعر هسعام»ع 181: 170ع84عه, ةسمته ةانط
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 علاطملا كامسو اهحرش مث ىطويسلل ةيغلا ةديرفلا 15/ بولطملا ضرغلا ىف روكذملا .ةقيفر

 اونا يعيسو كه وقم لعااتز سلا مالسلاو دما دعب لوقا هلوا] ةغللا ىف ىف هركذ ةديعسلا

 ملوأ ةديفملا ةيدغالا ركذ ىف ةديرغلا 1.868 [خلا ةديزملا هعن ىلع هللا لح دعب امأ حوشلا لو

 دعب هفلوم لاق يلا روهدلاو نامزالا بقاوع هيلبت الو ثداوحلا هيغي ال ىذلا هلل دمحلا

 5 تاعلاطملا نع مهينغي ام مهل عمجأ نأ قابحا ضعب ىنليس معاص ىلا ىلع ةولصلاو دمحلا 4 ا

 هغولب لاح ىلا هأدتبم ىف ىمدالا هيلا جاتحي ام عيمج هيف مهل تعرشف اكطلا "تكا

 دايزكو هلكت :ى قاتلاو لمحام مالكا لوألا باوبا ةسملا مزال اتفاوفلا "لح ابكر ةياقتم

 ةعبرا ىلع لمتشم عبارلاو راجشالا ربأس ركذ ىلع ىوتكي لوصف ةرشع ىلع لمتشم ثلاثلاو

 ىلع ىوتكي لوصف ةعبس ىلع لمتشي سماخلاو ناويكلا نم عون لك ىلع ىونكي لوصف

 10 ىبلكلا دمحم نب ماشع بئاسلا نبال باسنالا ىف جيرغلا 181  ةعونصملا ةيدغالا ركذ

 بخت ناا مامالل تاداكم عبرأ ىف كيجحهملا نارقلا باوعأ 52 تيرخ 1. [] خد قودملا

 01-17 ه:"0] 1710175-117 مدصتص عرسم هام. - 9047. آ1-]1" ءعا0 عار ععيمتست معاتم55 7/6

 رمدعتمأمر وسحسم 8677/12 ء0نلتغ ءعغ ممدغعم همرصص عصافأطتق عقا»  (نمصصسصس ءعصامسسسم (ةتلتل مدتقع

 مع [عنا 71-171 ءا14786* 8106171-11 ا دم كممذع ةعهاطأإ هانت 1ةدعلعم10عمرتتس جط هم 2عععصقعااتت

 [ آءنطوع ذمعاجتغ زكئذن طلنعم ممدغ ]1دسساعب ءغ ةداطساهالممعتت ءاعبو أتم ]ت1ةع1هم0مصعتتل ءأ

 ععراعت» قفرتأم 015مموزكن5 عيال - (نهرسصسص عسا ةجعلتق ةتياعسل زصعامتل ذاه: ظعوعست سدد آدءز ]هلع

 مرنم طعمعظعتتم ءزرسك هسسو]1ىدتستم ءاع.]. - 9048. 1-81" ع»10عأ 11 01غ ءلا- حعط ل17 ع+

 ءال-رسم110 ععر ععريمسسم معاتمدد 0ع 0عدعتمنتمسع كطوسضدس تاتلطسس. ةطنطعم ةمعلمتا 1(:

 آيدتتق 1)عمو ونتعرت ءرعطأج طم 386[1211 عا عاق 0111 أ 85ععات]1010111 6021128510865 08

 5 (ةدامسأغ ءاغ. 8 هدغ ]آدسلعمد ءا معءوكقممسعتت مم هدلسغع مع0مطعأوع جتتعام»: لل دعو ةموانتأو

 حسستعمتتس نت 0دسع معانعستسار 4 115 هن ءمالن ععععدر نتتطاتق ج 1عععملتق !ئطعتم دتعلأ ألق 1118-

 معدات. 1مععمأ دعتطس هممععضعم عر توسع ذص لتطعم هدصصتح ةصحتعمت عماتعو ونامتطاتك طمدستمت هط

 ذمتاتم ىدتم تكودتع 20 عيدرسك مانط وعام ءغ 20014ةءوداتمع هردتق عما. طم نتتهأتمت 10 0هطت ماه

 ءأ ودتسوتتع قمأأمه 015موقتكتق ءقأر 001522 ماتسلات112 3211 0ع ن3عقأنهصتطاتق 0215615311 طانق

 دعتغو هةععصلسس» لع طسوسق 0هءامهتسمع هيتعتسع عا ه0مطت]ذ[هغعو ةعداتتستت 0ععت7>ت 25

 ىمداتسعع ءعغ لعمر نت مصعتل هدصصتاتات ةعطمستمست همست عط ةملتكو نتتوتأنتل 011361101: 5ععان0هتطاحق

 مدقأمت ءغ هصصتم ععصعتتد ةمتسملتسست مصر عا عدلتأو وعستسكتللال ةعماعمت 5ةععاتمسعم ءمصم] ءءاتطتت

 40 ء( كاطورححسس 1هعانع5مصتس 0عدععت ماتمصعسم هفصماتسعأابت - 9049, 1-11" ءعج10 181 ءع1-ةصقفةطو

 صنم 06 ععمعدلهوتتك, هحنعام»ع ة1ا: - هلقاقآط 11 :ثاريات» ظعرن 1101 متت»عا 12ءاءاتنر دسم |[ 4

 مع. 28. كمص. 819)] دمصمعاتم. - 9050. [:1-1" ءعا0 1ذ1 زقغط 1[1- (ه*حص ءعا1- د ؟هن1و

 دتسزم 0ع 11ءدئنمدتطسسو (همممأ حسعنمقأل ظصحألت طاق. (سمطتم» >هطيستصمو هستعامتع طصقتم
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 ىيدلا ماصعل وكنلا ىف كيرف ه.مأ [48] ةنس قونملا ىفاشلا ىنادمهلا ىيشر نب زعلا ىأ نبأ

 ةيروتنلا ىفأ ماقتل شفا ؟م“ اضيا دل هحرشو [16>] ةنس قوتملا ىتتآرفسالا تمت نب ميعاوبا
 ديحلا هلوأ رصتخم [1ع] ةنس ىقوتملا ىدفصلا كبيا نب ليلخ نيدلا حالصت مادختسالاو

 نب كمحن ةنطلسلا كعاوق ىف ةلادعلا طاطسف ةم“ ملا ناذالا "سائل لمحل ىتنا كولن

 ىف # ةلودلا روما ىف | باوبا ةتس ىلع بترم كلج ىساف بيطخلا [دومحم نب] دمحم م

 ةقداتزلا ىف ه كدرمو كدوم ىف + مالسلا مهيلع ءايبنالا خيراوت رب ءامكْألو ءاملعلا لاوقأ

 ةدلب ىف دغلا دابقيك ىب ورسخايك نب سواقيك نب دوعسم ريمالل هفلا لهكحلا ةمذم ىف 4

 نجا نيدلا فرش خيشلل اذلج نيرشعو ةعبرا ىف باطخلا لصف 1.045 40 ةنس ىف ىارسقا

 ىدن نب دمت نب دم نيدلا ىيح بحاصلل هفلا [40) ةنس ىقوتملا] ىتاغيتلا فسوي نبا

 نزاوم نب ميركلا ىبع مساقلا نال باطتسملا فطنلا لضف ق باطخلا لصف ؟.» ىرزجلا 0

 711 علام 8ع 42:1 8ءر» 1؟2م144 1عءسلفبن# كطقتكنمو ةسصم [ 643 (ذهمع. 29. المهتم
 1245)] دسمعطبم. - 9051. 1-81 ءم14 11 ع1-صهطحبو دتصتمو 05[310ع ل1 517: - «0 -

 167ج ظعرن للم] ممتنع ]ورعب ةياغو ةسصم [943 (ذهع. 20. كنس. 1536)] دمم#»طتم. 0انق
 يدستس هتعاسم ر دس وسم ءمرصتس ءةصامستستا 000116 ةءرت مقل. ح 1" جهه ء]1-اعطقغةطتو
 مهله ةممتلت ةزومهغمتن لع 1ءيع 81هددنعد ءغ ععمتتنق ةعموتاتم ةمطززعنعس لتمر ةسعام»ع 82474]:-
 01-60: 16147/7 8 رو 16 ه]: 8 هركع42, دمصم [764 (ذصع. 21. 0ءام 1362)] دممعطتم. (نهرسو عطلتتتتالو

 وسم ذك ذمعمتغ: ةكمسق 1)ءمو وسن دمع ؟ءةاتطاتق طوصمطتست 022 0203516 عام.
 و053. 7هدغمغ ء1- 2081 ءغر (ةمكغمدتسس زدماتاتمهع 0ع مكمن متتو ةصمصوءمتأ ؟ءولت. 1 'هطس عمو
 وينم4 2101 متهت»ع4 وت 1هانميستسعل |[ ظعي قلعابمتل] لعامل ظسصتعم 118:10 13 6 58
 86ر1[ 17]رمور١ عم 8 عن 1[ءممبطل64 ذم همطع ةكععوفت دمصم 683 (ذهمع. 20. اآهمن 1284)
 موروزوع ءمرمممدانتك ءغ ذص ةعدع هةمتاق زدات طستغو .ودمرحس ممتستسا 0ع ذدصمعمت معوماتتق

 انني

 دعهزغو ةععتصلسسس 0ع لنعانق ؟لعمدتس قموئمرتتم عغ مطتلمدهدطمعسر ماتم 0ع طتقفموتع
 مممطعامستس ر وقاتتطاتق 10ءان5 ممملغق ةذأو 1م 06 315201 هغ 81[د0هلعو قستصسكتنتت 0ع
 12نملتوست ةقدوعاتمرو ةعوطغس 0ع دوممءوماتم عتطو ةيوص0ف. - 9054. ظةقل عا -اعطقغماط ,
 لزمانمعاأنم هءدقمدتم.  ؟نوئنماأن وسهطنم» ؟ها]سهستسمم وسمع ةطعتلط ]1 ع٠ برك هل - 0171: 41164
 8ي 3و“ 1عاشم]مو [ةمصم 651 (ذهع. 3 اطآوهأم 1253) رسمنا ]و مدتصسعتمأ 116/1 -

 ه0- 81 171هآرعست» عل 8ع 110 مستسءل 18هب 17ءلغ لءمع»# ىيدسومهتقام حج 9055. 1 ةق1 0
 عا[ عطنغمط 211 عمعقطل ءلدممغع ءع]-رسسد (ءغقطو ةزمانمعانم همولممتق 0ع ممهعقامسأ8
 1موسعامع لسا عتمر هسعام»ع ل4طت*1ءامف» مآل - ءآ- 1عاات» 16 17 ما دبنرا (05] #62 ةصحم 73
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 نوتحولا كيع نيدلا لالجل بالكلا لتق ىف باطخلا لصف 1.0ه1 815 ةنس ىقوتملا ىريشقلا

 نب] ىلع نب عفاشل بادالا نم ةبجحلل اميف باطخلا لصق ك1.04 ل1 ةنس قوتملا ىطويسلا

 تارضاخالا ىف باطخلا لصق ؟.هم 0 خس قونخلا ] بئاكلا [ ىرصملا ىنالقسعلا 00

 فيبمعلا ىراضبلا ىدنبشقنلا هللا كيبع دالوا نم ىظناحلا دمحم ىب نمد سدعارولا ظفاكلل

 5 هقاخ ٌلادلا هل دمكلا ةلوا اهب نندو [هل"] ةنس ةنيدملاب ىقوتملا ىدتيشقنلا اسراي هجاوخب

 نب ككيبر ومأ ظراشاب ىقينزالا نيسح جاح ند ىسوم ليضفلا نال هنمجرت خلا هتاينادحو ىلع

 باجر ىف غرفو ىراخيلا خكم ليون كمكم هاداد ريمال باطخلا لصف بيرعتو اشاي شار وههت

 [هد] ةنس ىئوتملا طاوطولا ىيدلا ديقرل بلاط نأ نب ىلعل باطخلا لصف 1.01 1. ةنس

 ءاقلذل ىقابل عمج اذكو اوتنو اًمظن ةيسرافلاب اخورشم هتاملك نم مالك ةدأم ىلع لمتشم وهو

 10 فلا رشع ىنتا ىف ةموظنم بابحالا لصول باطخلا لصخ 1.1. نافهللا سنا وم ايك كلتا

 (نمع. 17. 8عمال 1072) سمتطتم. -ح 9050. هما ءا1-[عطتنغقط 11 ءهغ1 ء1-العذ1ةطو

 ليوان معاتنم هعوغممصته 0ع هععوسلتق ءمصتطاتقو هتتعام»ع لو041-60-17: ل آءل-ءآ-”ه]ننم1: 01و

 دصصم 911 (ذهمع. 4. كاتس 1505) مممعطتم. - 9057. آل ح51 ء1- اططخغفط سقف !11-ط عز هط عا
 روذم عآ1» ه4 طر لتكنمعغنم هوتمستم 0ع دممعتطاسم لدصتغملطاتق هطقءعووسلتقر ةسعامتع 5/0

 16 478 |[ ظءز: 4ك 5الذك لفعءمالد# 218] ظذهتطوو [ةمصم 730 (ذصع. 25. 0ءام 1329)

 رسمعطمم ]. - 9058. د51 ءا1-زعطنغمط 11 ءا-حصمط ةقط2عمةغو لنقمعأنم 02 10صتقع

 © مسك هماطم]هعزعسس ععومومكد مجهعقعماأته مصاتمسعمق رو ةتعام»ع [1ةظات ةقععاح 10/611164

 5 8ع 1101]1/متا1»ءل 11/1 سغ 801" 11]مع]ةد]رل عزان ع اطلتتح 0 ءةلعلامع ل1هعرفد] 8 عا, ؟دلعكو

 رليمزع طمع لنعام ءا ![ءعلتمحع ةصصم [822 (نمع. 28. لحس. 1419)] دممدءاتم ةطتونع ةعماتلا6:

 ©معمتمو وننم0 ذاد ةمعابستغ: طدسق آلعم طمرستمتطاتق هظعدتكتق تهت 20 انسل هع علل 8113112 111011-

 ءامدصاأت ءاعر نهصقاهاتمسعتس 411: 1/601:7 1150 وني 11072 110وءقزن لطستافعلا# لادسكات 3

 186 11 نس"انعأر طمعام ىصسكععتغر ذلطلوتع طسف»» م 0ةدعارن] 11ه]ءعيصتسعلا 1011م4: ا[ ءلكلعمع

 زموستاتمسك ؟؟هعدلتطاتس دمعاتعتغ أ دمعممع 1[ءز عط ةصصت 987 (نصع. 28. 1"ءعطع 1579) ةطقم] »11. -

 9059. 1" هه1 ءآ-اعطتخغم طر لتماسعاتم هدداتمدتقو هسعام"ع 8868140 - ©0- 0111 17” ءقمفأو ةصطف

 [578 (صع. 7. ة1آهن. 1182)] سصمعاطتم. 4(هداتسعأ هعدطتسا 0ذعاه 4/16 2ع لل 147:5, عستطاتق

 ىستس عمامتستتك مععمتعع ةعكماسك ءأ اتعمتمه ءغ ةماستف همدغممع ج00ز دق ءةا“ ظهلعسس ؟ةلتمصع

 10 لزأنأو نع(غوممرحتس تس آكطم] 1 [جعانتسو انآ ةانتراتتح 18ه 128 67 - /ه]ر/ 7 لتعاأتتل ءقأو 3111017“

 ]1 عوز - 9060. 1"هه1 ءل-]طعطنغمط 11 5وه]آ1 ءا1- ةططغةطو قتقاتمسعاتلم هدهكتمستق ذه

 معن عجلت صعرت جئطتفأمنتض. ندعم 00 ععزد دكان هتتللطنق همت 6ةتكاتمل و 10



9 
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 [12] ةنس ىفوتملا ىزغلا نيدلا ىضر ىنباب فورعملا دمدم نب دءد# ىيدلا ردب خيشلل تيب

 دج عيشلل فئاطلاب ناتيرق امهو ةزبخلا ىلع ةمالسلا لصف ىف 59 011*222 1.

 ءاقشلا لصق .1.41“ 2 ماي ةنس قوتملا ىفاشلا ىدابازوريفلا بوقعي ىب دمحم رهاط نأ نيدلا

 نب.دمح خيشلل فئالثل ريخ حارعم ىف فئافلا لصف ؟0+ . رم ءابسالا بيذهت رصتخم ىف
 نيدلا نيرل ختسلا ديتشم ىف ىللصفلا 1. ةرهاقلا ليزن ىحاصلا ىقشمدلا ىلع نب فسوي

 لالجل مالسلا مكح ىف مالكلا لصف 4240 ةنس قوتملا ىاذمهلا ىترزاكلا ىسوم نب دمحم

 نيب اميف لاقملا لصق 140 مالكلا مذ ىف مالكلا لصف 141 11 ةنس قوتملا ىطويسلا نيدلا

 لصف 116 .دشرلا نبال. ىهلالا ملعلا نع هيف تحي بانك وهو لاصتالا نم ةعيبطلاو ةعيرشلا

 ؛مإ ةنس قوتملا ىوارضحلا ماشه نباب فورعملا ىيكحي نب دمك لاعفالا ةينبا ىف لاقملا

 ديغم ىف هدلو ريبعت نم مهغي ىكبسلا ىيدلا ىقنل هّلعل لامعلا اياده ىف لاقملا لصف 81

 ما عتلعاط ظ ول" - هل- لأ: 7101, عينت»ءل عن 11ه]ءمتستمعا 6 اءممسعغو ؟دلعم ل81: 110/6 - هل -

 لزعغم ءغ هصصم [984 (ذهمع. 31. 01ه. 1576)] مرمءاتم. -ح 9061. 151 ءا- هع ستض

 ء]-طقعدم عار ةعمدجقألم دمه: عممت ادع ع 10ه عنلم 0ع دتنعم قء/دم ؟ذغم 1[ هلدعم م13عأع-

 ععملمو دسسعام»ع ذطعتلعا» 71هزل - ؟ل- 01: كلآلثا 1 ل1101 هتنت»ءاأ 8 عنج 7”هعتلط لة”

 عطدطتغعر ةصسصم 817 (ذمع. 23. لآدم 1414) مجمدنطتم. آناعموسع ؟1عانق ذه 3550 117/ءامتو

 ةزطبق عول - 90602. 828ه51 ء1 - ةهطتغفرو سمته طئطغععمتست. 1ةمنامسع !اذطن: 6046

 ء7ق- هدير ع وتم ىات772 031عطجست ءوأالا ع 9063. 181 - ' ح51 151 - 1 ةنعر عدعلت ةمأتتللل

 مرمعقأاوسك 0ع جلمععممت هراتست طمضستمسست هضعوغمضتتم ذه ءمعاأ ءمماتعمداتممعق 20 1) هتستو

 ةسعام»ع هاطعتاعط 7101من ءل 1 عز: 7”ودبر“ عت ل7: 12ج مو]بع]بخ 871/2 (نةهطئعوع ةصودتلتسم.

 9064. 1-11 ح51 1 سسقط غعطاط ط1 - 8سصس ءغر 1معدت عداتتتل 0ع ةيتطتعاتم ةلسصصقع 10ءتقو

 دستعام»ع 2 عضو - هل - 017: 110 ]/متنت»ن علا عز: 156 1172112 17ر04, ةصطصم .٠ . . 1201110. ب

 9065. 17 ج51 ع1 - [طعامس 121 طسلتس ء] - ه ء1ةدصر دعس ءصاسللل هدهالممتق 0ع ممصلم

 دمام ون مصتقو ةتعامت"ع لء74]- ءل- 07: كمي 12, ةسصم 911 (ذصع. 4. لتص. 1505 ) دج10[01. لح

 9066. 1"ح51 ع1 - اع ع1 ةدد 11 0 حس ع1 - ]ع عا سر دعس عمات 0ةهصتق 0ع طم

 (طعم]1هوزد ةءطم]ةفاتعو. - 9067. 8ةهق1 ءع] - ص ءععذلر دعس ءماستت» 0155ءاهاتمدتق 0

 مصر تصعا مسعر ونسهع 1ماع» 1عوعدد عغ ههطتسمسس 1زهاععععلتغو دسعام»ع 1)- ءل»وو]ب0. 1 لذكوتتح

 مدس ذص طمع اتطعم 0ع معاوجطوءتعم. ح 9068. 1ه51 ءآا-دس ءىّذآ] 11 ةطصنتوعءعغ ءآا-

 حدك ق1, مع عمختست 015ةءةنأوهعلمصتك 0ع معتق عطونا ععوسس ةانعتق رو ةنعام» ع 7

 ظع» 3 هآورع 8ه7]0 مغ, دلعو لأ: 1:1 م7» ةذءم ءغ ةمصم 646 (ذمع. 26. كير. 1245)

 رسممطمم. - 9069. ظهق51 ءا-دد ءعق] 281 طع ل328 ءعا1- هدصسس ه]ر مود عمات 0155ع[8-

 انتمصتك لع لمصتق وسحع ممع[ععأتك هلععدصطتس 1عوع ؟ءاتاتق.  آةنطعم ؟مماممدع 1076 - هه - ل

 ىكمل7/2 مسعاممعرد طقطعغر انغ هع ةعماعمأقو ذم وسمت زانق ظاطسك ذم آنطعو 719ر0 67 - 20
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 ليكلا| لكإا دز ىمكلا لوا, لوسملاوا”لئاسلا اديلإ جاتحي ىذلا لوصالا نم لصف 1؟.,. معنلا

 ييوتملا ىدادغبلا ىسال نب دعاص ءالعلا ينال صوصق ه4 خلا باولو ةوقلا موو لوطلاو

 نيبت املو هباتك سانلا ضفرف. بذكلاب مهتي ناكو هيلاما ىف ىلاقلا وكن هيف احن 10 ةنس

 هل لبق هذال رهخلا ىق دامر هناينات مدعو هلوق ىف هبدذك سلدنالا بحاص رماع أ نب روصنخمال

 5 ءارعشلا ضعب لاق هل خكص ال هيف ام عيمج

 سصوصفلا باتك ركلا ىف صاغ كذ

 صضوغيأ ليعما لكأ اذكر

 بييلا اذهب كعاصلا باجاو

 امذا هرصفع كا داع

 10 ' صودصغلا روكلا رعق نم جرو

 بادالا صويعذ 1. مزكلا نأ نبا سيفنلا ىب ىلع ىسحلا وبا ىيدلا ءالع هحردتو

 شرع باب فورعملا ىلع ند دمحم هللا دبع ىلأ نيدلا ىيكم خيشلل مككلا صويعق 1.0

 لزئمادكمتو آهاعا! 1 ععملسم هدأ. - 9070, 1" ح51 دمخس ءآ1ده ةدكآ1ر 1ةعطت عدااتلال 11101

 ننم 1ماع20عدصأت عغ 1ماععع0وهوه6م هماتق ءهال 1معلمزغ 12: ًطهسق ]26م ادنلع ءهغ عاممتم

 ةلتعممر وتتأ مهاءعماتهمتل م055106ع6 ءا معوموصلعع مماعدأ ءاع. - 9071. 1آ'هوقرو مدلقع

 دمصتتللو دتتعام» ع 41:10: 580 1 ءرن- هلةرمعمت: 80ع100/02, دسسم 417 (ةصع. 22. 1” ءاطت. 1026)

 رتم1:610و وتت1 جام صعتلل 5عوتتتأاتتتو 0118121 00072 11 ل0477 هطؤعرهك]6. طم ءاتقوت امم عت

 رمعرلمعتت 1معاتسعل او غ طمتستسعم اذ طعسصت مععماتنع عاتأ , أن ]1101181 167: 452 لت»١# [لتكردمتتع

 مس صععمو 0ع لنع5 ءّزانق 1هلمق15 ءهغ هرمصت >ءيتامأتس عا ءمرصم20ط2615مأق ةمععأع ءةطعصأت طاق

 ءعماتم» ؟معطتق و ]ائطتخس ةذص اطعم 0ءزذعأ لانكدتعو كت هدتتستد ذم 1110 دع ؟ةةاتعتسس لن

 و كن (هللك مرتمع هع غعمعع ج0 يكد 0عامطتس ءعووعأ6ل 8 هععنج نيتلحتم طع ؟ءدقاتتتل 5ةعطلم8لأ :

 آنطعع معى ص سعال عدت عكقاتق ءقأج

 15 هدصصع ععقتتع 5ع لعدم لعل

 قل ونتعرت 500 طمع رون 6مم:

 1[علتتغ ه0 همتئتسعتتل ةاتقتلز 66216 ملل

 10 6 عردتسمع دع ستقف دمهجأطتتق م00 ام

 (هرسسس عساقتتات12 476 - نأ - 01+ مآ نا* ]عمد مآ: عد: - ءآردوركاد» لد: لآ: معت» ءهلتلتا. تح

 9072. 1" هددك5 ءع1- ح0ةطو مدلقع ]1غءئمضتسا 11طءهللان70. ع 9073. 1"هةزكثق عا1- طخلع علو

 مهلمع ل1عغمدختتم ةدمتعمساتح ماعممعدسو هتعام»ع ةطعتلعاط 60-710118 - 0 لطان 10/07

 110/01/10 17 عدن لآل: 1ابرغ 11 نلضق ل1:0ه8::1, ؟دلع0 126 لملف ل3عغم أ دمصم 38
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 ملكلا# بولق ىلع, .مكحلا ٌلزنماذلل :دمكلا.: هلوا. 1. ةنس قوتملا ئسلدنالا ىمتاحلا ىئاطلا

 ىناثلا: . ةيمدأ ةملك ىف ةيهلا ةمكح صف لوالا . اذكع هبيترت. اصف. نيرشعو .ةعبس ىلع .ىعو خلا

 ةينميهم سماخلا ةيسيردا ىف ةيسودق  عبارلا ةيحون ىف ةيحوبس كثلاثلا ةيتيش ىف ةيشفن

 ةيبوقعي ىف ةيحور نماثلا ,ةيليعمما ى ةيلع عباسلا .ةيفاحسا ىف ةيقح سداسلا ةيميعاربا ىف

 ةيحلاص ىف ةيحتاف رشع ىداحلا ةيدوه ىف ةيدحا رشاعلا ةيفسوي ىف ةيرون عساتلا 5

 ةيريزع, ف ةيردق رشع عبارلا + ةيطول ى ةيكلم رشع ثلاثلا ةيبيعش ىف ةيبلق رشع ىناثلا

 ةيكوجو ردك عباسلا ةيناميلس ىف ةينامحر رشع سداسلا ةيوسيع ىف ةيوبن رشع سماخلا

 ةيلالح (ورشعلا  ةيبويا.ىف ةيبيغ رشع عساتلا ةيسنوي ىف ةيسفن رشع نماثلا ةيدواد

 ةيسايلا ى ةبسانيا نورشعلاو, ىنقاثلا .ةيوايركر .ى ”ةيكلام نورشعلاو ىذاكلا ةيوايحي .ق

 نورشعلاو سماكل ةينوراه ىف ةيمامأ نورشعلاو عبارلا . ةينامقل ف ةيناسحا نورشعلاو ثلاثلا 0

 (زدع. 23. لدا. 1240) مممماتم. آطتطعع ةمعلرتغ 1م: ةطدتدك 12عم لتعام ةدجتعسات2 ه0م2لتطتتق

 وعومطممس 2يعاممأت كعو ةأغاتذم متونمأت ةعماعس مدلقم 0لتدمتطسطع ار سمسم تق ممدتاتم

 اطنع ةعوشأدع : طوله معلم ةدوررت ءماتمع لتحتممع ذه لنعاتك 40ه: ع مدله ةععتسلم ةدرتعسم6ةع

 هللاوغدع ذم لنعاتك لعن ح مدلح (هاتح هدمتعماتمع ؟عمععدسلمع ذص لن ءانه ا8هعءارن ح مدلق

 وندعو ةدومتعماتمع هةوصعامع ذص لزءانه 701 - مدلح ودتسأف ةدماتعسأاتهع ءادنقأ6لل عصام 18

 لتعم كق"ع]مرموأ ح مدلج هععاج ةدمتعساأومع ؟ءيتلمهأع ءمصممتعسودع ذص 01 ءاتك 15: ءهع]خ

 مدلج ةعماتسم هديت ءماتمع هلامع ذص لنعاته 1ويبممل5 حج مملح هءعادعو ةدرتعماتمع ةمتضاأةلتك ذم

 لزءاند 3هعئقز لح مدلك ممصح هدمتعمأاتمهع !طسسصتسمدوع ةص لنعءانك 3هنيذ - مهله 0ععلسم 5

 ةدرزعماأتدع همتعحفم ذص ل1 ءاته طيبا ح مدلك دملععلسلو» ةدرتعمااهع ةمعمتعسات5ق ةذص لنعاتق

 ىم7نلين ع مدلك لدم ءعاسج هدرتعماتمع ءمملتق ذص لن ءاتك ه/0ه251 - مهله امانه 0ععنسق

 هدمنعماأمع ةمععاتعدع ذص لتعاتك لرببازرأ ح مدلع وسمعأم 0ععلسه ةدراعمساتهع مماعمغتق ذص للعام

 21:0 عع - مدلج نستصساأم لععزرسم هدمت عماتهع ميخمرط ءعاتعدع ذص لنعاتك 7”ءويع ع مهله ةععاه لععسد

 هدرز عماتمهع دمتم عع ثم»لتم ذص لتعاتم ه0/ءعنزوئن ب مدلح ةعماتسدم لعلم ةهوزعم 2ع ءدعاقأ ءعصاتق

 ذم لزءانه 72مم, ح مدلج 0هم041ءءولسمه هدمت عماتمع ةمتسمع ذم 0نعاتق 7 ”دموأ ح مدله

 تس0عوز ءءعدتسمه هدا عماتمع ةععععامع ذه لنعاتم ورشا حج مدله ؟لععملسم ةدماعماتمع 1 علاهع

 زم ل1 أند 7”ه7يرمع ح مهله متععدتسو نصح ةدورتعمساتمع لمصتستعمع ذص 01 ءاته 2071071 0ع بج

 مهله دننءدتسو دععبسلو هدجتعساتمع 1ظهستاتمسم ذم لن ءاتنكه لانمع حج مهله ؟لععةلسم [عطاتهق 0

 هدماعمأتوع طعمعظعدع ذم لتعاتك رمت ح ممله عتععدتسم سمسم هدرتعماتمع [طسمتستعمع

 زم لتعاتد مسن ل مملح كتععدتمم وندتماأو ةدمصتعماتدع ةمطاتستمعتم ذص لت ءانه كلممع بح

 مهله ملععوزسو ةعراو ةدصاعماتدع هةعسرتت(ععممع اذس 0ل1ءاتق 7174/1 ع مهله ؟1ععءواتسه ةعمانسا

 ا 034
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 رخآلا رشعلا ىف اهتيرا ةرشبم ىف معلص هللا لوسر تيأر ىلاذ دعب اما هتبطخ ىق.لاق .ةيديحم

 هب يرخآو هذخ مكحلا صوصف باتك اذه ىل لاقف باتك هديبو فشممدب 100 ةنس مردكملا "نوم

 مهضعبف اًلوبقو اًدر هيف سانلا فلتخا لوقا ىئهتنا ةعاطلاو عمسلا تلقف هب نوعفتنتي سانلا ىلا

 ىراصنالا ىلع نب دمحم نيدلا لامك ىناكلمزلا نباك هحرشو لوبقلا نسحب ةاقلثو هيلع ىننعا

 5ادهلل نمل هلوا ملح ةنس قوتملا ىماثل ىلحأ نب نجرلا دبع ىلوملاو 20 ةنس قوتملا ىفاشلا

 هيلع انيِبت حور نم ضاق امم يدوصفلا نأ هيف ركذ يلا ممهلا ىلوا ابولك متاوخ نيز كلا

 عونلا اذه بئداجت نمو مهتيسانم ةوقو مهتعباتم ردقب هيعباتم سصاوخ ىلع مالسلاو ةولصلا

 ىلع ةدحاو ةعفد رونالا هبلق نم ضاف رارسالاو مككا نم هيف ام ةلمجاي مكحخلا صوصف بانك

 اهنم بختناو فاضأو هحورش عمج جوزمم حرش ومو هتالكشم مرشب لماكلا حيشلا بلق

 40 قوتملا ىنادمهلا [ديحم نب] باهش نب ىلع كيلا ظخعلاطملا ءانثا ةررول جنس ام هيلا

 مدرتعماتهع دصعمتس مدههطتلتق ةذص لتعاتنه 271012مي::ءلمن. ح طم معدع[داتمتع طقعع طقطوأأ:

 طعوعرمت د دزه معدعست ((عملتق. عع حتكسسوم نن00 هع دصتطت ةمرصصتقمات 8وصقفعأإ هططتلختغ تلتستق

 لعععتس لتعطاتق طعصمتو 81هطقمع عمد ةسصق 627 (ذهع. 20. لوو. 1229)ر 1ةعوطتنت 0مه8م عال

 لئحتسسم دمدصتت ]نطصتس (ءعةمعص(عت. 1لنع اتئطععو ةدموتتغو مه]1ه5 ةدماعسأاتح ماعممق همصاتمسعان

 دمع عغ معم01 كس عم دماعع طمستسعقو نغ ناتآلئاةوغعست ةصلع ءةجتمسأ. 0 طءلتعساعط أ

 ةمطستعدع دمع طمع ؟دعععع >ءا1ع مم11ضءلطتق ةاتتت. - طلوعع ز]1ع. -  ؟ةعلقرو 18013111و

 طمرصستصسعم 0ع ]تطعم ةاوطتسساو انا ءانتط هانا 8ءزاعأدمغ جتنغ ءمرصمنمطعسع. اومصتتللتل عانس ءاتعقع

 ةزطأ طقطتتعستمغعو ءغ طعمتعمع (2جهعامصأعق5 مهم طدعتسا ءمرطتت ءماقتنأ هقوانع مط عاتلل 5011م5 1انظأو

 5 دا 11 عدنن]- ءل - 01 1101 ه1160 13 ءنن ملل: لدي: ظذطقهاطتتم و ؟ات159 101:-ءاممتة1ءانفتت# لق عاتق

 ءا هسسم 727 (ذمع. 27. المر. 1326) دممداتتتكق - اذ10115 7-97-450 هننا641 1611 4160

 لاسر ةمصم 898 (زمع. 23. 0ع[. 1492 ) مجمائاتتتقو ءانز نق ءهمالطتل ءدامتتالق 1[ ةصعامتا: طه

 آدءمو وسن مه]1ه5 همءلتطست طمصسصتمتسسم ةصاعا] 1! ععمأكتتسس هعصهكلا ءاع. اللدععدغع ذطغر 28ةهلقق 4

 هد معماتسعرنعر نتهع ةمزسأاتق م20مطعأوع ممداعأ ةيسعع 1دسستاتم ع مدلتنسمو هةععاهطم7عق ةععانس لات

 داسلتأ ععدجلسسص ءالطصلمغ ءا 1دىهجن5 >ءطعغعسعماتحتسو 110 ءابتط مع28عومعستةصاتخ .١ 1ص !طئطعق

 طسزسم ععمعتم متعدطتلتمدتطسق هسسععدمعأ 10و هل - /هععرو هآط ةدسصتسمتلل نانهن3 همه أتس عقلضأ

 ععما عمات دنس ةدمتعمسأاته مآاعمدتصتام ءا جععدسمتتتت. 11016 عبس ةعصعأل مجهماطعأو ع م0

 هم ]نعم ءلوممةتسلو ماعمم ةدمعت' ءمرع كطقتلعاطت ذللطتق معض[ععأت زاهر دن 1هعمه ]تط»1 هطقعءاتع

 ملمرعم دعما ءمعع(.  (نمرحس عمامجستنكق (ءةدعاستت ج0دتاتعأتتت طقطعأار ءغ هنعامال ع0

 40 ]1 ءعزغر همذ ج0010زغو ءا ممانمعد ءهضتسصر 00864 2علتع ذص ]1ععاتممع ةع ءأ هطغطنل ءحتسأو

 ءاعوعزغ كوسع آمهعحتتناأا - ىوبرر0# ىلآ: ور ذابعافأط |[ 8 عن 7101 ميوتنعل | ظل ءزرت0408و ةطتم



 هللا

 خلا تايآلا لصفم هلل ديحلا' هلوا «دإ ةنس ىقوتملا ىرصيقلا دومحم نب دواد خيشلاو 04 ةنس

 موقلا نصاقم تاهمأ نع ةفشاك ةمدقم رصف هحرشي نا هنم سمتلا رباكالا ضعب نأ هيف ركذ

 ىف ىرخا ةمكقم هلو دوقعو تاحيشوت ةّدع ىلع ةيوطنم ىمو لوصالا كلت سيسأتل ةنيبم

 لامكو دمحم نيدلا ثايغ ريزولل هفتص ىتآي ملكلا صوصخ علطم اهامس ىنعملا اذه نايب

 دحالا هلل نيكل هلوأ 0". ةنس قوتملا نمحا نب مئاتغلا نأ نب ىشاكلا قازولا دبع نيدلا 5

 نب نيدلا ديوم وهو ,. ةنس دودح ىف قوتملا ىدنجلا نيدلا ديومو خلا هنايربكو هتاذب

 قفقحا ديحلا نجح ةلوأ اًويغصو اريبك نيحرش ىف ىثوصلا ىمتاكلا دمح نب ىعاص نب دوم

 هيلا راثثأ رق هتبطخ حرشب أدب ىونوقلا نيدلا ردص هخيش نأ هيف ركذ خلا قال دماحم

 دلج ىف بتكلا نم هريغ نيبو باتكلا اذه نيب عمجي نأ ىهن ميشلا نأ ركذو هليمكتب
 ةديصق حرشلا كلذ لوا ىف درواو ىدمدكلا ثرولا نم هناب لّذعو هنافّلوم نم ناك ناو دحاو 0

 نب دكيحم نيدلا دعسو [صضوصقلا ىف] ةروكذملا نيحوتلا قاوذا لوصا ىلع ةلمتشم ةيلاد

 786 مع. 24. 1" عاب. 1384) مهمعاستق ب هطعتاطل 1267م0 18 ءزن 21ه]ي70 (م2501“خ, دسصصم 1

 (زمع. 11. ل[وج2غ. 1350) دسمتاتقو ءاتلالكق ءمرتل عمامتلالق 15 1معامتأا: طهتتق 1266 ىر نومه

 ليون مودعمن ““ غن.  ؟ةسصس ندعملمس لنعمتأهغع ءهمصكمأعاتتل12 32 56 معاتت55م م3253( نأ

 رست ءعمامتسسسا ز1 27/-1/0و45 ةعتطعععع. 8 عدعممدتتغ معهعلذ6غتمصعتسر نلتتهع ءمصقتلتو همست

 معرتغمركتست م2ةععلراتج ةمءعتععغر نستمع 24 طقعع معتسعتمتد ةاهطتلتعسلم تمس مآقصقتلا 110111

 آد ماسعم 1514144 (هعمجطدع) ءغ 0ع (مصمدتلتج) ءمصرت] أ عداه عقم 10 عسد 20 طمع عكست عدااتت

 ءعجمصعم لمس جاتدتس معهعادت مدعم كلعا]ع []رمدتأو ءآ- عق/عت» ذطمهتوامسم عا زملكعق ءمدصتتع-

 رسمرعدكدسس ذص عجواتمتس آل[ منعت 61 نل]ب - هل لأ: 2101ء مروا ءلتلتغ ح لعع»م7- ءل- 5

 617-410 - ”همدنايع #1151 عر 1*452جارعتجقر» ظعت» لات»ء4ر ةصصم 730 (ذهمع. 25. 0ع. 1329)

 ررتمعتاتك و ءانزانك ءمرصتس عمامتتتك كج 1معامتغ : طردسق آلعم ءوووصاأتم ءأ دردقز ءةاهاع هصخعو عامر ع

 110م هت عل - ءل- لأ: 8 دج ل11ه]بر»70 8 هد: هك 680 ظءر» 11ه]نمتنت»ءا 11411282 كدلك و ]150

 11ه :مهيرر عل - ع0 - لل: لءري#0 لتعاتك كغ قكمعد ةمصتنتلل 700 (ذصع. 16. 8ءرأم 1300 ) 10101155

 وست ءكيرستس ءمامسسسا ططقز هععت عع مهتسم»ععد ء«لتلتغ 1 طمعرتغ زام: 1عغ6م]11جطتع اهدتق "260ه

 1وسلتطاسم زاهد 0تنئعمتعسوزسسو ءاع.ر ءغ ي8طغعتلطتسم ةس ال407 - ءل- 07: 0 عام# ذه 7178ع-

 1جعنمصعرس  ءمرحتس عماقتلتتللل 1مععررزس5ع مهتكوغ و طتت)) ةلطأ نأ طصتععغ 23203556. 1130

 رسمدعتماصدست» ممسوأ ؟عاتتكدعو مع طنع ]زطعع تدسص تللم جلتمو دع كت ةانتتق 010110ءمت ةعطتطأتقو

 دتسم ؟:01هستنمع ءىصصحععط عمل ءععءابعرو عي قسقكو 106ع2ممدتكأمو 0000 طسسصع [ذطعتصت ه مدمماعأه 0

 210ه1مبجت»ءأ طغعمعلتكمتتك يدمعأ لاعع جعععموتام  طمدعإعمعو ذمتأم طسلاتق ءمرستس ءماقتلأ

 6من( لمس ذم 1247 0عوتمعماعم دككعمأو يدهع معممتمه مصاتمسعأ ةعمقستسا ماعم 10عأ

 ذص سصتنتت 1نعدسس , واتهع [ذص 707- 10:45 ] مهممصتتسأاتت ل 864 - ه0- 01: 764
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 ةخنس [كعب] ىفوتملا ىمورلا ةفيلخ كيزياب خيشلاو ..٠ خنس دودح ىف قوتملا ىلاغرفلا كمحا

 1 خنس قوت ىزاريشلا ىلع نيدلا رفظمو 11. خنس قوتملا ىوديفوصلا ةفيلخ ىلاب خيشلاو [11

 اًنسح اًكلسم هيف كلس رصتخم ةنس قوت ةيدمكلا بحاص بتاكلا ملاص نب نمكحم خيشلاو

 هللا ىنع ىم سانلل ةالتبا عرشلا هرفاظ فلاضي ام ملكتلا رومأم ناك حَِيشلا ناب رذتعاو

 م دارفأ حا هكرث نيدلا نداص هحرشو هلكشم هللا ةمعن كّيسلا حرشو روذعم وهو ىلاعت

 رصقخ يوزمم حرش وهو خلا تايالا لصفم هلل ديحلا هلوأ ىطالخالا نيسح يسال ةذمالتلا

 هجو نم باجمل فشك هامسو [1.0+ ةنس قوتملا] يونب فورعملا ىلع نب ىيكي ىوملاو

 ةيطاخملاو ةرعاشملا نم امهنيب ىرج ام يردا كلذلو هيلا ميلس نب دارم ناطلسلا راشا باتكلا

 ءاهب ىبأ لحو ا. ةنس لماك جيون صوصق حرش هضيرأت ىف ليقو ىكرت باتكلاو .ركاذتلاب

 10 سوفنلا ىلا عراستي تاملك نم نسصوصقلا ىف تدرو املو اهيف لاق ةلاسر ىف هتالكشم نيدلا

 186: ل4 ]رمعا 1"ء»عافمو كمعو ةمصتتتت 700 (ذصع. 16. هعمل 1300) دصمعمتق - هطعتلعط

 اة هر ءسأ0 لكلام ةرع لسمو [ممكت] ةممحسم [900 مع. 2. 0ع. 1494) ] رصمتعطسق - 8طعتلعط

 180: 11607//ه كأن ءاممنو ةهصصم 960 (ةصع. 18. طل عع. 1552) مهمدعاتتسك ] 1101:0417 ”-ءل-

 ل12 ه1«اعقو هسصم 922 (صع. 5. 1"عءعطتم 1516) دحمعطسق بج هطعتلعلا ل1101: هي»ت»ء4 عدن 5/1

 عوتطوم هسعام» انطوت 7101م4 )ء/ مصمم ... مم تتنكر عنخ ةلص طتتعكأ طمع ءمصحس ءماقتتم

 موعمصعمب ةمتتأ معهطوغدسد ها هع ءةىععتعدغو وننم0 ةطعتلعل ءدع دقسامتم لع تق ل155 ءمعدع

 لوط عمتغو وسمرتسا همعولع5 ءينععتم» 1عوأ ععمونعممتعأو وتنح لذص مع (عصاقغلم 5 126م ةمقم

 و طمرستستطاتق هطّز عناد سحعتنومله ءقدعا.  ةئاقسدعم طقعع ءدتتققح مع 5ع 1م55 5هألق ءقأ ةالعاتح

 هولو سس ظ1- 8ويرن4 2: ء1ه7/هلو ندخ 10عم5 هطقعتسأمعق اتطعت ءدعمدهدتغ ع هوقن-ءل- 0و
 ىيزسم همست عمامتتسسي لتقل مصتس وسنلمتسس ؟ستلتممتعكتستانك 5622100 1105من 1
 مءانوست. طآمعنمتغ ذلاع ذكحن: رىرآمسق آلعم ةزعهمه 0لنكاتمواتعسأت ““ ءاع. ءغ عدعطسس جلست اتت

 طوطعأ طععوتكوسع هوي - 81011 7ه7وره 8و ىكقضو حدلعو 23ه لتعطتك [ ع( ةصصم 7

 (نمع. 25. كمل. 1598 ) مطمعطسق ]و وانت فستسعمساةتتم انطدلسس 226517 1-67 ةزاعط د8 مهرب

 1615-67 ةلعاتع هغ ؟هلتحمأ 71:0 13 نو ركء]» زدمكم ةعتلممتغو ءمطوتتع 0 ءدتتقددنطط أ

 ندع مجسكتو "عنم2لهعممع ةممعصتتكو 0ع وستطسم دماعع هع ؟عيوتطاتق هععامج عوصأ ءغ مك عت

 لتكمان(مح ممسك.  آنطعم طععلعع متمطتق ءقأر عا (عيطرتاتق 10[60102051هتقو ةطلاتق ةعزل1 ع(

 مز1 عوزسسس ةععتض لسع و طنم ةزومت طعداسع ؟ععطنم ىلع كودو لاهي 167087 3. ء. ءمدستس عع

 10 (ميتحسسك زص ]نطسست 10و حج اع ءلئطتق معمم[ ععادق (ءقاز. طا: ظءالع- ء«ل- ل12 10عءم5 ءزاتق
 هاطوعيعتممعو ذم ةنمعدادع ائطعم ةعممدسغو تطأ طقعع لتنعتغ: طه اتطعو 20م5 تنس ؟عتاد
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 ىلا :اهلكاق : بستيا كلؤلف+ لالضلا» نع+ اعرفاط -- ىني .اهوانشا :ماهفالا ىلا .فباستيو اعراكفا

 حالصلا ىلع نينموملا رمال المح اهعانق تفشك حالفلا اهيف ىرحتي كدجو اهيف..نكل لالصالا

 حرش اذع اننامز ىف [1.0 ةنس قوتلا ىونسبلا ] ىدنفا هللا دبع [هللاب فراعلا ]و ىهتنا

 ركذو خلا كيلع صقن الكو هلوا حورشلا نسحا هدلعل كيج سوزمم حرش وتو اًيكوتو“: ايهرع

 ىلع, مهئاسلب .مهل محشي . نأ .هنم. اوبلطف برعلا .دالب "ىف 'حرشلا وهتشاو .امكرت لوا .هحرش ..هئا

 [حاررشلا ركذ ام رييغو] باثكلا فداقحل اميهغت الصا رشع ىنثا:حرشلا ىلع مكقو ىوشلا١ قوذ

 مم عماج بيطخ  ئلحلا "نيدكم  ىب .ميفاربا -كيشلا «.تتضف :رافكالاو راكنالاب "نورخالا ,كقتناو

 ةعيرشلا رصف« ىف ةعيرذلا ةمعن. هامس: هدر: ىف اباتك [ 101 :ةنس .قوتملا] :ناخ دمحم: ناطلسلا

 صوصقلا 5 لوشا هدأز ىوجب فورعملا سابا ند ليج خيشلاو ىنفملا ىكدعس ليوملا اهاضمأ

 ايسات ةيلا, تاغتلالا مدعو هيف رظنلا كرت ىوالاف لادجلاو. عاونلا رثكو لاقلاو ليقلا ديف .ددعت

 ]1ععدصطتعو وام 1123 2ءما2هطدأغلم جصتصلم5 م20معلع 0عءاتمهأر أ 011051113 0502ع53 1هأغع]1ةءانق

 مهمل ععاتسأغو انلال ءدءاع1101 عمالاتتلل 5عطقاتق 1510115 ةانكمأ كومصعالل عالعأاعأو غو 15

 يماتعممسلأ مهقممعفك جدلضصتغغمضغعو ذص نستطع ةدلتق نممعععملو ةلغر ةنتعام عت 5علم1 عا مصتق

 مععتكعمغر لت عد][هغعم .ةمركتست عاملي مغ معق 60عاطسسم 20 هاملكتسم صا عوطاتلال م ع5065ع-

 مة. ع 8 ةعع ز11ني - [ 4,“ 5:1161:] 450ه7]ه]: 1/ءتن08 [ 8هد:عمغور ةصسصمم 1054 (ذصعم

 29, 1"عطر. 1644) مجم»طتتتق ], نلت طمع ممقأم عجرم ع ءمرصتت عماقكل انتل ةعهطتعع ءأ معجس1عع

 ةموضمكست ة0نلن(. 16[1  عغءعدعاسس 30] ءعءاحص طقطعأو هغ مدعدأمصاتم ذاه همتصعأو مغ 10858

 هرسصتاتتل مرهعمامسسكتسسق هز. 1معلمزغ ةكه: (0مدصتمم انطأ ءدعدات ءةصاتق عاع.و عأ 31101

 مدفع 5ع مرتستسال  طتمعأ نع هعصمةزهدع ءهمرسسعم مستمر ءنساونع ذص (اعرتك كعدطسسس

 1ةمعامعمتم5ءعو طمذ ةدتاعص 8 5ع معاتتكةءر مغ لص ةندهطتعم ]طذمعانح دك ءمرصتس عماقتتنلت 34

 كاتماتست 06510عمتن طلع معوععءصاتممت ةمعاعسأتق همت ممم عما  (نهرحس عمامكتم 100 ءعاط

 معتم متم مهعستقأا ونستطاتق ؟ءرعجسس 1نطعأ محكتعحتم ةمعرتتنعأ | عا جاتهي (هماتنلل 011116311

 هعمل مدعت 1دعسمأ ]. 0(4 ءاعجأ دجهاعتط ماسعو ءدع لنءاتنق ةعاععام ءررتنمطوصسغر أ 0

 ةرسمز ءاهكق ةععمسدعطصغرو عغ كطعتلعال 1547+ ظءرن ]71ه]رمبوت»تءل 1162182 ه4 ةعاعم قاطع

 دلع هدلغمست 1101 ممتد عل ]ليم ءممعامصوكم»ر [مصصم 956 (ذصع. 30. كه. 1549) متمزتتتق]ر

 معاسا و مهصعسج مدس ءعصامعتت 01016 276 دعا ه7 - لمع" هأ لا 10و ءأا 67١ هرعت مق ذمكعهتأقتلتو

 وددس 110112 802 ة[مقت ءغ 8طعتاعط 1101 مجتنءا 8و 1/ناعر نلعم 3ءماسشت0ء]ب 0تءاتتقو

 ةدطو صممت(.  ةلسلغعر ةموسمتسر, 0ع ]تطعم 10م4 ذم هممسوتتع مدعاعسد 03 عاقر دسلأو 0ع ند

 لزدمدغقأم ءأ ]نانعمكم ماس  طعدعمامأ مسعم دق 1عءلمصعم منا ععع أ رطتستسع 5غ 4

 كدتص ءمصك عا عرع. 80 ]دعسس ةسكعرت دع لتعأم مجهرتطعامع يسهعععصلسست داب لاكلأغءر وسمع انطأ
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 خيراوتلا بنك ترظن ول كاف كبيري ال ام ىلا كييري ام عد مالسلاو ةواصلا ديلع هلوقل

 ثحابلا صوصنلا قراشم هحورش نمو هفيلأتو خيشلا فح ىف نيقيرف سانلا تيأرل تاقبطلاو

 هذال ىلاسولتلا فيفعو ىلاشافقلا نم رخاشم لجيل جوزحم رصتخم حرش صودصقلا ضماوغ نع

 هدورش نمو خلا فقباسلا هدوكل هدابع ىلع ضافا ىذلا هللا كمحا هلوا اههمالك ىم لقن

 رصقنأو خلا ىفطصأ نيذلا هدايع ىلع مالسو هلل كيمحلا هلوا ةلوقب رصتخم حرش ىهو [ 1

 قرعلا نبا نيدحلا ىيكم تالكشم ىف نرغلا بناجلا اهامسو ةيسراف ةلاسرب ىكملا خيشلا هيلع

 نكر حرش ه«حورش نمو مه ةنس قوتملا ىناهفصالا ىلع نيحلا نداصو ةمتاخو نيباب ىلع بترو

 رطخ ام بتكو ىرصيقلا دوادو ىناشاتلا حرش ىأر هنا هيف ركذ يوومم دآجم ىسراف ىروحلا

 10 ىأر ام هنا دي ركذ ىسبل كيلا ىنيدلا ماسح نب سيردأ انالوم هحرشو ىارسب دك هلايب

 ديحن ناطلس نب ىلع خيشلل تر سصوصقفلا ىلعو حرش ىلا ةعجارم ريغ نم هدحرشف ايفاش ا

 لسطت هع مصعسم مز اذ عتسما ع( دنتن] ءءاععع ءدر وتحع غع ه 0دطتادكتممع ][ئطععدسغز هذ عدتس 1[

 طتمامرت وع ءغ ءلوممدعع دمفعمأ ءعم2عقر طمسصتمعق ءعمام ؟10ععق مدعاتتسست ةانمن0160 0191508 0ع

 جمعام15 لدعم ءأ ]زطعم. 1ع هءاصهق عععصسأت م3, ونتتخ 205[ 0005/6112 أ كركر“ - هل -

 11711 مدم186 لستار كدستح انة( تعاد ءعدطتطءدكو ءمصست عدامست امسح ؟علتلتا طععععس 2163/

 6] - 05115 ءآ - [ام]رقادك هنن عالمتم انقلاب 1-17 هعتزع ةمهستمأامسر نست (ءعدعطتتت لستم طقطفأت

 ء( زام 1ةمعاجتغ: آطردسلم 1)تسسر ودنأآ 1ص ؟هبتلغمضع5 ءدع !ئطععد]ت(هغع عدنه ءةرلستنم طعدعمعن2

 5 فىمكعتأ هممأزمدد ءاع,  هطعتلاعط كركر ءل- ل1: [كم1ءفةرصفتن] ون ىللغ ظعءعب» 4كطاه]7اهل: [ ذرك]

 117175716, [دصصم 690 (ذصع. 4. لوص. 1291 ]) ططمتنكاتتتق] و ءفمدصتس عما ةجاتتال .طقعوعص ةعطمقتكو

 ونت ؟عيطد ءىريمقزكو (ممطتس دلستعاو طقطعأ ءا ذغه ةصعت مت(: آردسق ]آل عم ءغ ةدلتتق المع ءلاتق

 نال معتطسقرو ننم5 ءاعوعزغ ءاع. هطقعتلعط 116876 عدعاقطت معهستعمو 21-15 111-6102

 لأ همدان[ انا ل101 ق- ءل- لل ظن - ءمممطتق ةمهصتمأم ءغ ذم لدم ءىمتته عع ءمصع]اتق1هطعتم

 قلتحتكمو طتصع ةدموعهجنا - مغ مدعم ه62:-ه0- 011: ل6 ة1وم]كتن#ةر ةممم 535 (ةططعم

 9. معمم. 1431) دطمعأتتتق و ءهمدطط» عدادات ه01016. دفاع نعد 011-0-180711: ءمالتتط طا ةقأان

 معرمزءاتسل ان20 ؟ه]مسصتسع ءمرط ممقدتتا(و تهدأ (ءدعاتتت ة0هتسءانتا. درنقغو هع قردتت

 10 00و14 ءا 10هيمور01 (0م2ثمب# 1 لتهدعز ةعتمقتلغ ةدتاعس رو لتتهمع ةزاطل ععمجلقمات ذه دتعضأ ع2

 ععمعرنتما ه ص تعالو هءرلت همرصمموزممعا> ؟ههم[ععزإ - ءهغ 81011 ممداعت 105 176

 110هولن»:- هل - 01 8207. نست متملطتتم هع ءرصتص ءعماقتتتتلل ؟عاع همز2110021 ؟10155م لتعأاو

 ع( ةعساموتأ ذاذر نغ ه0 مسلاسمس ءفسسعما(ةتستت ؟ةعمسضسءنعأا.  هطفعتلعط ل76 عبي 7
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 خلا اهريخو :اعرش  ءايشالا كجوا ىذلا دلل ىمحلا هلوأ [1.1. ةئس قوتملا ] ىورهلا ىراقلا

 ىزاريشلا نيدلا نكر خيشلل صوصخلا صوصنب ىمسم طوسبم ىسراف حرش هحورش نمو

 خيش حرشو ىرصبف دواأذ خيش حرشو ىتاك قازرلا دبع نيدلا لامك خيش رد دك ةنكن رخو

 نيا رد ناد تاكن نأ 'نيدلا نكر انالوم هدوب روطسم لوا حراش حرشو ىدنج نيدلا ديوم

 ادخ زا نووف كمح هلوا درك نناوث' مهف ارنأ سك همه هكيدون فيرطب ىنتم لحو هدروأ بانك ه

 ليزن ميكحلاب ريهشلا ىنالبكلا ىيسحلا رصان فيرشلل صوصغلا حرش ىقق نيركبلا عمو خلا

 ورق نسا 4 "رشم 3 أر قا ”ركذ خلا ملكلا بولق صصخم هلل دبكلا هلوأ رصتخم ةبيط

 تاخوتفلا مكح عمج املو ٌباجاف هحرشب هيلا راشاف صوصفلا وقو اباتك ًارقي اًضّيش ةنيحملاب

 هحورش نمو 17. ةنس ناضمر ىف متخو نيركبلا عيجامب مسوي نأ خل فقد نصوصقلا مكحو

 روهشملا حلصم نب ديحل هفلا هذا ركذ حلا هتايربكو هتاذب ةيدحالا دلل نمل هلوأ يوزمم حرش

 1101من ء4 11ء”ءم# (نمحدمت آطععام», [ةمصم 1016 (دصع. 18. شرد. 1607 ) دطمةاناتق ]ر

 معو مان مسمع همععتم 10/5 ةعملموتغر وننهع غ2 ةمعاجتغ: طرهتتك 12م ر ودت ءطانق اهم ه1

 وتحت طمصتق ءدىتقاغعماتمس 0علتغ ءعاع. - 8طعتلعط 108::- ه0- 01: الرو ينل  ءماطتنت لأ أ ان

 ةسماست مععقتعنس , 2085 8045-67 ةمكءععأ ماستر .ءمرطصموانتأز ءغ هدصصتقو و36 ةماتهخ

 ةطعتلعاط 1ععججم67- ءل- لا: 410- ءا- «هععأنع 11516, أ ذه ءمسس ءمادمهتتم ةطعتططت 4

 06م2: م:" و ةذاطعتلكطخ 2101مهترإب ءل-عءل-17 لعرن#0 عع دما وم ءانك دز هكءدمسوتتع ةصساعد ةسطانلتقةتسع

 هطوعررهنو ةدصغو ءو 810118 صمودأءوع 2082-ء0- 04+ همطاتلتعسةسع ذم طمع ائطعءم هللذغم

 جدلصسمأدكتغ ءغ (ءدعنسسم مهلمسع ءدعماتعمغرو نغ تستقواتكوتنع ءةنح طعصع ةهاعالتئكعتع ممدقتك 5

 1معزمزغ 8(1: آهصك طقه. ونتتقتت 1)عده ءاع. (تهرصسعسأةمتاتق ذه 17/7- 10م5, ل116“

 ء- ةه]سءن ةمهستمادقو طعم 275" 11هدءندغ 1121م8, ؟دلعم 11هف» لتعطدس ءأ [11ءلتمقهع

 ةموتلتسسس و ةسعامرذ عت طقطعأ.  (نوهرصس عمامعتسك ةمعلمتأا اه: ةهسق 1366م ءمج03 ؟ءءطوضتصت

 معدل ةعتغعم لتماتمعمعمغأ اع. لدسدمغر هع دمرسمتمساعمط ةصصم 936 (ذمع. 5. عم 1529)

 81ءلئمهع 8طعتلعطسس 1لنئدع ائطنسس 20م4. 1عوعمغعس ر وسن ةتطأ ءىسسعسأوعتسس 20 لامس

 ةوتطورع رسدهملهع عت ل1دملحصسأت هاتقءعسطتق ءقأار عغ تنص ةاهامأه 1ذطءوصس 170744 ءأ

 10:48 م]]ءوزمدءغر ءهمصعحءعمتعمم ك دتممسسس ءقار هغ اتطصس نكدلم 721كمع* أ - ةوار» عال 3. ع

 ىصلاسمعتق لممصتسس دصفتعتسسل ةمكتئعمتمعأ“  قهطوماعتغ دمعمسع 8دسدلطقم ةمصت 940 (ذهمع

 23. لول. 1533). ظفثلئسك ةعمتودع كفمرسسعمأادعاتكر وست (ءعاسص جلستحكسس طقطفعغو ةمعتمتغ 0

 زم: 1رهتتق آ)ءمو نتنت مع ءةدوماتمست ءأ 1213 2مأ(ة(ءز2 ةكانقهط) نض35(1 ءقأ ءاعبر عغ ة01[6

 ممسوغو هع ذم [ةجوععسس 1101ه: ءاتك 182: 1105111: , ؟دلعم 1ع" عع لتعات ر ةعتومتةوع. ع
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 كيد ىب دكمح] رعت ىنأ خيشلل ةمككلا ىلإ صوصق 1 كولسلا نحوصف 1.0 ىزيربتلاب

 لوبصق 1.41  ليعمسا ريمالل هحرشو [1] خنس قوشملا قارافلا [فوسلبفلا ىكرتلا, ناخرط, ىبا

 اخد ىقوتملا ىودكنلا كرام ند لبيعس ليحكم وبا وخو اريبكو اًديغص وحكذلا ب ناقحلا ىبأ

 هلع عيدبلاب ىمسملا هحرشو 14 ةنس ىقوتملا ىروجلا كرابم ىب دم :ريثالا نبا هبلق ه1

 5 عيمسلا خر 0 هدم خفس قوتملا ىطلملا لكيم نب اجيرسل حرششلا حرتشو طعم نبال

 ناميلس ىب كمحا نارمع نبأ لوصف كة. باطلا قب رغز نبأ لوصف 1.00 عيدجلا حرت

 دامع نب كمكم نب ليدأ ىنيدلا باهش] مداهلا نبأ لودعف 4 ةيفنكلل عورفلا 8 ىربطلا

 نب ءايركز مالسالا جيش اهحرش ضارفلا ىف [ وه مم“ ةنس قوتملا ئضرفلا ىسدقلا ىرصملا

 ديد ييشلا اهحرشو] لوصفلا حرش ىلا لوصولا ةياغ هامسو 1 ةنس قوتملا ىراصنالا دمحم

 10 ىنشورتسالا لوصف ه1... [خلا نيملاعلا بر هلل محلا هلوأ اًرصتخم اًخرش ىنيدراملا طبس

 و074. 7'هورث»ع# ء]1 - عم]1ثلعر مدهلقع جصصتتللا ؟لدع ةرزرلاولأه. - 9075. آم"هورثق 11 ءعآ-

 مزرعرم عير مدلقفع حمصسسأت 0ع مطتامدممطتم ر جحتعامدبع ةطعتاعل قلاع 28وقر» [ 11011071160 8 تن

 71161 مر»تن عل ا ءرا '101]رمتا] لهم اطت ["اكدمعج مطتلمعممطم] رو هصصم 339 مع. 20. كصص. 950)]

 رومرعغاتم. (نهدحسس طافت هععامدزأا اكصستع 1ورنملل. - 9076. 1" هنا [طص- ء14 ءططةصو

 ةوعمصسعم عدس هللعمع دصتصم لعق ءأ دصمز هزنعقر هتتعام7ع لقا 1101/0776 0 8040 عر ]110 47"

 (ئدسصسمتت عمر ؟دلعم 181:-ء70 عمت لتععغم هع دصمف 569 (ذهع. 12. كتف. 1173) ططمدظأتم. بوق

 1101من 60 عدن 71هلناي_”ء]آ ل ءدعع"# , ؟تلعو ظن - هلمل]را» لتعامم ءغ ةصصم 606 (ذضع. 6. كلن

 1209) رسماتع و عءمومتامك ءلتلتغو عغ ءمرصسعسا دق 1//- 82604 ذمقعلتماتتق 8556[10

 رللم*16 جمعاممعح طقطو. ططسصع ةمرصتس ءاتاوج متت ه8607"ءقزا ظعتت ل1101 هذ1760# 1116718, ةققو ا

 788 ملمع. 2. 1"عطب 1386) رصمرتاستتقو هللم ءفمصتس ءصاقمتم 280/ ءا-عءقزا1* لأ المتاع طرا 6047

 زموتررأم ةدعمازعمتأ. ح 9077. 1 هدأ [طص كدط جتنر ةرنطممتعسستأو تعالت هر ةتتعامال ع

 جمزرم». - 9078. ]اه5ئن1 آ1آطص آستغقسر ةععاتممع5 0ع ةعاتعسلت5 قسوتق 113م [ةتانللا

 لععتحولتف و ةتعاماع 4711700 1 ءرا ه01ءقسا» '1هطعت# و ددلعو 1812 117147: 016 ا0م. ب

 9079. 1" هدأ1 آطص» ءاط ةلسر ةععاتنمسعق 0ع زدعع طعم عالتادحتم ر ةتتعام» و [ 5/1 - ها - 0

 را /رترنءلأ 16د: 11هآرمتستسعا عر 1دردنل لل ةور»# (00د2, لزمسعتك طعج ءلتامتتا معطامر ؟ان]50] 181:-

 هاف [ لتعم كك جمصم 887 (زصع. 20. 1"ءعطرغ 1482) دصمتتان0 )ل. (0هرصس ءعصاقتلم5 أط عقق

 ءلفقعمحسمغ ةطعتلعط - ءانداخس 20ه" ظعءرد 21ه]رمتتنءعا لجن 4"ةر ةصصم 926 (ةمع. 23. آل ءع.

 1519) ردم ندتق و ءكتزانق مدرس عمامتتاتق (/(6ا 6] - م0517 طم ء؟آمب]ب ظ1- 0'1ث117 ذصقعتتت ماانق

 10 هوغو [ء( هطهتلعاط 7101م »60 ظذةانا - ءارضم 60106, كّزادق ءهمدستل نامت طرخعكتم ذاك ةصعامأا:

 آردتتق ط2عمر دسم لمخنصت لمصسامم ءاع.نإ. -ح 9080. 1" هدن1 آك1- 4ك ة(ةعسقطا(صأقر عع[ 65



 تا

403 

 نيمكلا لوا ةنس , قوتملا ئفنكلا دويحم: نب دمحم ومو طقف تالماعمل ىف ةيفنحلا عورف ىف

 قو ه6 غنس ىوالا :ىنامج ىف غرفو الصف نيتلث ىلع بتر خلا مالسالا نيد دهم ىذلا هلل

 ىسراف هنم كب ال امب روهشملا لوصالا لوصف 1.81 - رهشا ةعبسو ةنس نوثلثو نانثا هيلع ٌورط

 ةلوا [“ ةنس قوتملا]. ىانيسلا [قكنابايبلا دمحم نب دمحا] ةلودلا ءالع خيشلل رصتخم

 اهب فلعتي امو ةولصلا ىف ١ لوصف ةتس ىلع وهو ضلا رجكلا فرتعم لمح هلمكا هدلمكإبو

 ناهذل ىف ٠ ةلاوحإو حلا ىف ع اهب فلعتي امو ةوكزلا ىف " هب فّعتي امو موصلا ىف

 ىم فقال قيرط كولسلا ىف هنم كلاسلل ّنب ال امم رصتخم اذه لاق هطئارشو عامسلا ىف 1

 ىتيتلا ىمحم نب كمحا نب اللا ديع زعالا كلولل هتيتك ةقيرطلا بادآ ضعبو ةعيرشلا مولع

 ىنعي ال امع ةضاخ سوفنلا ةلاسكو عايطلا ةلالم نع ارذح ليوطتلا نع تفنص ىاتسجرفلا

 ايندلا نم ءىشب لغتنشا اذا كلاسلا نال كلذ وح ىالطلاو ءارشلاو عيبلا ماكحا لثم كلاسلل

 لع مدعاتطسع زسعتم [آدمعقاتعأ وسمع هم15 ءمرصتس ءعععتف ةمععاممسك عمتك هأتقو 211605 11 11
 8ع 71ه]رمتك0 آكحم ءاتتهم »دلعو 4و1 ءيديعآرعتن# للعام ءعومسم ... دصم»ت0. آطنطعم ذاع ةصعامأغ:
 [ندسم 187عمر وست مءاتعتودعتس 1كامسصت ءمرصواةمقحتع ءاعبو ءغذم اهتوتمساو ةععاتمصعق 0تقاعتطتطتق ءقأن
 قةحسعاو» كنس دصعممع كودسؤلمأ آ. حمصتن 625 (صع. 12. آ82ءع. 1227) جطقم] »1غ 20560113123 أ 3ع
 زمموتسهأغم ةسصخ (عتوتسأوه لدم ءغ هعماعلال 10عمقعق  ةانإن علال عاام[. 9081. 1"ه ه1 ءآ1-
 هون1,6 هععاتممع5 مسعتمسعت متمعسم ؟دلعو 214 16 5000 (ةهفنآم ) 1م ع. جطوماسغأع معععدوورتقع
 1 ءمعر هسيعام»ع ةطعتاعط 0-60-4746عم1ءأ [ 4انتدعل عن ل10|نهتتثن60 18 عبر اطمن ]ب ] كانو
 [دممم 736 (ذمع. 21. فسو. 1335 ) دمعاتم ٠] (هرسم عملتطسس مععمتعسم و 01004 ذه اهعامأأ:
 1يدسلمتسسك كنس ]دلع يدمر ]هلع متع ةمظسمت (هكعس ةعممدءعصأتق ءاعر ءاذص ةعاو "عانق
 لزمن طخسس ءقغر وسمسصتسس معتم 0ع مرععونممع ءغ تك دعوتك وسمع الطلق ةمععاقسأو كل
 0ع زءزررصتم ءأ تقر ونهع طمع ةمععاقسغر عجانه ع ء]ععيممدومه عأ ذتق نتهع طسع ةر ععاقسأو
 ونحنا لع ممهعوتمدغممم ةدعرو تأ معطاتخ وسقع 20 عدس معهاتسعسأو ونننصسأو 0ع طعالم ةدععمو
 ةمرعاوم لع دصتعتعو كسموسع فصلئغعمدتطسم. طفطعو طلعو ةهوتتتكو ءمصسو عملتسست و 0100 1ععأق
 قووئزمقك ءفمدمامعأ ءغ ممدصتتلاو معدعععمام ذص ذمقو ته هطقعكهمسلهر وتتطسك كقست
 ةمتسكملعرد ةععمق دصتمتسع قفمعععع ممقق16. 5ءملمقأ زا]س0 ةلخم ءةممدتسم 245007110] 1
 41160 8 عب 1101 مجتمعا 1"عيرررااع 2 ءزءءافسعر ع متستمس 1هموتطلتسعس للقتال ءقك ءدقر
 مع ذمقما وم ذمكزغتس (هعلتم جهله ععععس أ ةمتسمو معللعععس زوممعمو.  طمهعدععاتس لععاتممكت
 دط زتكو وسمع عتمتس ةجتمغملعمد ةموععلتعمم دصتمتك هتطأ كتعدع طقطعاو ونيحالتم كيصأ هامان
 هداك مصتم هغ معملت6مصتمر قتعمءعاتخ هغ ةرستاتهي طمصم ةرتعتغملتق ءصتقو ونتوسلم عمت
 مع عفامتسسل كتفه .هءونجؤأكتعو ةمتست 20 تعدد 0756 ءمتت» 6م مدسعمأت 24 عععلمس عال

055 2 
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 رصقلا  اماف كايند رمأ ىف هيلا ياتحي ام ماعتيو ةسرحلا لخدي نا هيلعف هكولس دادعتسا لطب

 عديو اهيف امو ايندلا كرتي نأ ىغبنيف فيقحتلا ىلا لصيو فيرطلا .كلسي نا ىهتشي ىذلا

 جاوزالا نم وه نياف ىلاعتو هناحبس دللا ىلا هجونلا مصي ىتح مدقلا لوا ىف ىوهلاو تاوهشلا

 اهليلجو اعريبكو اقريغصو اهريتكو ايندلا ليلقي لغتشت ال نا ىدلو اي كيلعف لاومالاو دالوالاو

 ة نيحلا فرشل [ّبطلا] تاّيلك ىف ةيقاليالا لوصف هد“ خلا اهقلاخ ىلا لوصول جلصتل اهقيقدو

 ىف لوالا باتكلا نم هاقتنا ةنس قوتملا انيس نبا فيملت ىقاليالا فسوي نب كمحم نيسلا

 جانب فورعملا ىصممل دومكم نب ىلع نب دومحم ميكأمل حرش اهنم حورش هلو داجاف نوناقلا

 هرخآ ىف دعوو 0 ةنس ناضمر ىف هنع غرف ةيقاليالا لوصف 0 ىف ةيقارعلا ىلاما هامسو ىنزاولا

 قراشم نم علطأ هلل ديلا هلوا هتف ىف اروتسد نوكيل تايمحلاو حيرشتلا نم مالكلا ىاذل

 10 نب ياحلا ريما نب رفظم ءانثلا وبا اضيأ هحرشو لاقب ىتملا ىلا راشاو يلا هتمكح لامج

 اًطابترا ةيضرالا لباوقلاو ةيوامسلا لعاوفلا نيب لعج ىذلا هلل دمكلا هلوا ىزيربتلا كيوم

 رستامس عللتغ.  ظواسم هلكظعتسس هك عدا اممدتكتسست ةعطمامس ةعوسعساهتنتع ءغ ذطق 015ءع2عو

 وسمع لص حلأه (ءممعداتا ةنصغ معععومدجتق. ا بن معمم تلمس ةماسأاقلعس» 0ءعوععع هع هخ

 ءعمادس ؟عاتتت هموعصتاتممعتطم مع25:عصتعع ءنررتغو هتطنأ دمهزاتق أذ ءقأ ةععصلتتتلو  نا18111 106

 (عرعدسل ؟عدوتع (عمععداععو معاتسونمأ ءغ بما 01265 ءغ ؟ه1دماهأعق ه معتصم ؟3(1ع ةراضساةلتق

 متكتم دصتغغ مغر دنت جلن6تك 20 طل ببسص ءدعععادسمب هذغ ةدلعتم ةهغ ةصعم]دستق. 0( نقطأاتتال 1 عتاتنت

 جطعقأغ هط تعمدتطسق و ]نطععتكر همتطسقإ! "لدم لهتص عقار ه ظلخو ءدتنح ةئعتتاتنات طاتقاتق 1201

 و مددنعمتتتسم أ دصانل (ةعاتتلو 721533113 ءأ 2083عمدتاتتال و ءعمفددتسانتل عغ ةمهطاتلتست ممص هءعاتزهكتو

 ان ةرباتق 472035 20 ءزاتق ضعوأنمرتق ةعفعمدسسل» عامي ح 9082. 1آ:1-1"ه5151 11-1131171

 ةععاتممع5 1/4ءقمفدصمع لع دستعءمةدلتطتق [ دصعلتعتسمع ]و هةحتعام»ع مانو” مرك- هل لا: كه ءزو

 1101 ميرنت» عل  ظ عدن 7 مبارك 1! ع]نغ كا كانمع لتمعتمدتلمو ةصصم ... ممدنطتم.  ه8ءاعوتا ءةوق

 ءعمععزم >2000 ع متسدنم همعرتق (م70 ]ذطعمر ءعغ سدس عداقتلمو لص عوق ةعتتمس ءينانسأ 2 علنعدق

 11ه]7:1:0 ط2 عد: ملل ظعر» 71هليرستنل ظلفشسمفو ؟دلعم 1 - ءاتمعق لتعاسم ور وحك ءمصس عساقتأو

 ةطصلطسس 21- لسغلغ لآ - 1” ءعافورءا لآ داعب 111- 1'هد] 1 11 ءافورعا  لعلتكر ع دسعمكع

 [حسحلطقمس ةصصل 735 (صمع. 1. 8ع. 1334) ةطوماعتك6 40 طمعسس لتة5ءءاهغنمصعتت 2006

 مما]ز ءلعت5 هيأ 0ع ةهمهامسستد ءا 2غعططسقو مغ دععدسترباممع ءووعغ ذص 0هءاصضمه هتعلتعم. .(0ةدنق

 40 عدأ زاد: آطمسع آلعمر وتنأ ؟ععلاو دغ ءدع هرتعساتطاتق م2هعقاوصسأتمع ةدجاعساأتهع ةاتقع 616:'3081أ

 ءئبو ءغ ه0 (ةدعطتست ؟ععطم ىر لتعتا ( ةتعام») ؟“ 0عاعووغ - ممحنو لاتناا1رعتاو ل077:/101 27

 1761: 11:0“ - ءا]رز ظعي !1هدمميرور عل 1 ءاسأسنو بتتّزاك ءمدصتمس عدامتتالق دكه اهعامتا:  آطردتدف آمر

 وسأ اصاعع م2001 ءماعم ههع]ءداعق ءهغ مععامتعماع5 (ةمععداسع5 ]لأ عدعتممعتس عا ءمصز نص عالم 0
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 ريرحت لل, تقولا, ةيعاد ىنتعد لاق. لصحو ةيلقعلا نونقلا ىف ىتفت هنأ ركذ خلا اجاودزاو

 فرش . لضافلاب . موسوملا ,رصتخملا . حرشأ نأ ترتخاف هيوالطم ىف دداوفلا كلت حردني طوسبم

 تحايم لح ناكو اروهشم نفلا اذه ةبلط نيب الوادتم ارصتخم ناك ذا ىقاليالا نيدلا

 الا رسعو فّلكت الب دوضقملل يطعم بانطالاو زاججالا نيب ةطسوتم ةرابعب اروكذم هيف نوناقلا

 ىف ىقاولا طسبلاب هقيمسو اًيفاش اًحرش هتحرشف ليصفت ىلا جاتحت تناك ةلمجلا هيناعم نا
 ةمهملا عضاوملا ف تامكاحملاو نيدلا بطق ىلوملا حرش ةصالخ زداح هناف ىقاليالا رصتخم حرش

 تايلك تالكشم هب حرشني ىثرقلا مرحلا ىأ نب ىلع نسحلا وبا نيدلا ءالع مامالا نيبو

 حرش ةيقاليالا حورش نمو اهب ةضاخل حورشلا نع هب ىنغتسيو ىفتكي نا قحاب لب نوناقلا

 رهش ىف هفيلأت نم غرف ىنتدارفسالا نيدلا رخث ىروباسينلا ىلع نب دمحم كلج لوقا لاقب
 عدارشلا لوصال عدادبلا لوصف هل“ اضيا لوقا لاقب ىلامسلا :ىيدلا دىيدسلو ا«. ةنس بجر

 زمكالطتتا ءاع.  ؟؟هعتتك 0مءئلمتك مهقنممهلتطتق هع هرتععمتسص 0عءلتعدع ءدقوسع ةتطت ءمسوردعفمدع

 ممضسمأ.  لكسص : "1'عدجممعتتم معععدوزأققو اآموتلغو دلع 1ةمكلأمكعتغ 20 ]ذطستصت حسر]أ هضعص

 قمممعكتط ءملسصم , بتزدك ماتعت5 ةللهع جلمم(واتمصعم دغأ ع5 ءممهم عععداتتت. 8 عوعموأاوكأ 60

 مرسس عمادتستسم .ءمرسمممعتتع ذم ]تطستسر ونتأ همدمعم ذهن طعصع معرضا اع" ود ءل-

 11مءزجع دغر سمس 0هودتلعسم ءمرصو عملتم عقأ جه ةام0لهعلك طسزانق 0هءاعتمدع (مكاددت أ

 عيا عطوحتستسسم و ءعغ دعوات قاتم نسمه عقاتمصداتم 1 (نهمممع 157 ه/20ع م0ممدت(ةنكاتتات طق ؟عدتطتق

 لدنو عدغر ودمع معوسنع ملتسنم طععوتج معوسع همتستك 10دعم كانصأ عغ ةعمقاتتتل 20 نانعا 0536-

 ةؤنمدمعد ععملسمغ ةنمع دللف مم] عونه ءعغ لتكتط ءعدلغدغع معللسصغرو همتقأ و100 معهممدت(ممعق 1121

 متو عيددلتمعو لعدععتمالممع معع ةنسوئسلمك مدعم ءيعص6  (نمرصممقاتت 1عااتع ءمرتتل علاقتنا 5

 ؟ةيتقعس 17/- 8همأ 17-111 معزغ رك هانم ل101 ليامعم» ظا- 1(نعزغ ةمهعتماسسس.  (نهداتسعأ

 عمتس مماتمعد همستسعمامست ال[هللهع 6015 - ءل- 0: , ءغ ءد سهع 20 0نز نلن ئةم0لم5 10م5

 لتكمنلزمرععم معععددمعته ةدصأ.  طءدوعغعمعد 1سقست 4/6 - ءل- 0: قلت مهه7: لل 16

 ل4 62*/ءمت» 00 ءعو]ربخ ءةدعماأ ءيعممعس ةعئتوممتغر نسح 01 8عدلاهغغ5 دممددأتغور ونستقهك المتع

 معرددلتد (ندمممتق ءمماتمعسأغر ءأ معم1ععغام! دكذ نغ هةداتم[معاهأ عغ مم55 عوق  ءمرطتت ءلاقتتأ

 جلزتك يرسسعماأمعتتك ءقعععع ممددتغر وست معدل ةعغعع ذص ذلاتك تعدل( ه6طاتتق عامود عملنق

 معرسدصاتس. 1101من: ]ظ ءرن ملغ 2مم ءمدسسس ءمامهتسما ؟01نستصع مصدر عط عمهم ام

 ائطحسم 1/4ءمأأ ذغذ ةوتمستاو دغ غعروغمه ؟ءعطه هج ةدنم مصخسلمف ررلتعتغ ةل1ع““ هغ ىر لنعم ءعيم““

 للواتس عمععععو ءزسكودع ءمرصر مدت مصعسل دصعممع عز ءط ةمصت 750 (ذمع. 22. ة[همأ. 1349 )

 جدطقماستع 10م علف هعلا4- عل - ل كءموسكغ ءحقعس ؟هدحتله نهدف. ع 9083. 1ه5ن1

 ء«]- طعلقوعع' ]1 ههأثأ] عآ]-هطعءعقو عار هععلممعق رمتعدعس 1 هتصت 20 مكلصعتمأد 1 ءواتتلب

> 55 
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 عراوش عرش ىذلا هلل ىمحلا هلوا م ةنس ىئوتملا ىرانفلا ةرمح نب كمكم ىنيدلا سمشل

 هيف ىناثلاو ناكرأ ةعبرا هيف لوالا ىصقمو ناتمدقم هيف بلطمو ةحتاف ىلع بتر خلا عدارشلا

 لوصحتو ىودزيلاو رانملا هيف عمج هعبتي امو دايتجالا ىف ةيناكلو حيجرتلاو ضراعتلل نانكر

 عنبا بتكو ةنس نيثالث هلمع ى ماقاو كلذ ريغو بجاحلا نبأ رصت#و ىنزاولا رصتخو ئنزاولا

 5 ىعونادلا ىنيرغملا ميعارباأ ند فسوي خيشلا هريصغخاو ما" خنس قوتو هيلع ةيشاح هاش دم

 عبس وهو طارقب لوصف 1..* ناضمر ىف ها". ةظنس غرشو عناوملاو كراوشلا فشك هامسو ىلبنكلا

 هبتك رباس ىف هعدوا ام لمج ىلع ىوتحكي ومو هنيناوقو بطلا لمج فيرعت هنمض تالاقم

 ايميخيباب نونعملا ةدفاولا ضارمالا باتكو ةذامل ضارمالا باتكو ةيومالا باتكو ةفرعملا ةمدقتك

 ناكو ةيلمعو ةيملع نيناوق ىلع هلامتشال ةيبطلا بنتك لضفا وهو ءاسنلا عاجوأ باتكو

 10 هبتك ىقاب ىف امكن ركذو بطلا لوصا عيمج باتكلا اذهب طارقب ضرع لاق» هحرش سونيلاج

 ددتعامربع هز عم - ءل- 01: ل110 1ع متن 1 ءد: 1 هبستنم لعب ةو ةسصم 834 (ةهمع. 19. ذءعوام 1430)

 رمت. عدته هيأ 12: طه آ)عم نسأ عمد لتسعتغر ونت 1عععع لهصغ ءاعيو ءغ !اططنتس لذه

 زمامملس عت مصعس رو تموت 51ه صعتت لدتهك م22ع1واتممعق ءمصاتسعماعتس عغ ءمسقتلطس 01ةأعطتتتاو

 تتزاتكق موعد مرئ16» نمهطتم» 1س عسأجر ممدغعتمع لدم ءمرسمعءطعسلتغو وتنطق مدهاتسس

 جلعوعدوعلم هع همممدتغو مدهعاتست نن36ع ةعصماعسأتو مه عاق عمله ةذغ 0لنز ن0لتعدغو ءغ عصعأتق1 0م 2

 لع ةدصستسم [1ععدص ةغملأ5 ءغ لع انه ومع ذةصلع 0عمعصلعمن“  (نهدزسمدعتغ ةطخو ونمع ذص للا»

 116: خص اتطعو 2ءملعمف , ذص لله)رد(7 هع (0هدسسمعملتم 1طمهفتم ذص (نمدسصد عدملتم 111:-- 1

 ع( هلئتم هعتمأاتم 1ةععدصطتعو ءغ ذم ائتطعم ءامطمعدملم ضتعتساود ةهسصمق همصكتسقلا“ 1 ةلطنع

 271101:م107:60 ك1 عامددوه دس تنل همت ممقانلا أ ةصصم 839 (ةمع. 27. كسل. 1435) 615 بز

 دام هطقعتاعط ة”منووك ظعم 1 ملرا» 716هعامنلخ 12من [1همطملتكح عدس تس ءمرصسرت عملتسمت

 ؟بصاطسدحتا 1[معءاررك هل - هر عماب" 0 مع ءا-م عما ةممعتماسسم ور نتن00 معصمقع طظفسملطقم حصصخ

 838 (ةمع. 7. لسع. 1434) ةطقوارت6 - 9084. 1" هدأن1 8هءعقةغرو هرطمعكسأ [نممم ةغمق

 ةعماعم اتطعتم ءمصمعءطعممأت.  ةعودسعمعس انطعت 1116 0عطمت(لمصعم ةاتستسمتاتتال عا "ععلبل ةكانت

 معك معتمدلتسصس معلن ءلسمحع ؟ععزكار اكوتتع درست هن ءمصاتسعأا ةمالاتتلل (118ع 1م هعاعرتق ةنتق !ذطعتق

 ممممدتتكو ؟؟عئطأ قسقكو ذم 8عمعممو(عتمقو ذم اتطعم لع دقععو ذص لتطعم لع مدمعطتخق دعدتتق عغاتم

 ]نطو لع ممءطتق مممنملهعتطاتق وست ءةمتلعستعت ةهممعا]عصغكتعو ذه ]ذطتنم 0ع ددمعطتق 1عتطقل 3311117+

 0رمصتسس [ذطعمصتس مع0تعوسصست مهعقامصاتمكتسامق عقار كيس "ععملمق طتتؤاتق 00 ءاعتسمع ءمصاتسءهأ

 10 طعم عء(1 عوده ءعغ ممعاتعدم. هل عستمو وأ ءمرصستس عسا دستتسم ص طسصع !ذطعسص ع«01لنغ: 1[ذنممم عتق عقر

 1موسنتغو ذم طمع انطعم هدعصتم هعاتنعتسدع مهتمعتمتو 0هجعع ؟ئهاسدتغو أ هطقءكوتمصسعق ةسطاتلعق
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 [ ىاثلا .طارقسب .بقلملا] ىداص ىأ نباب فورعملا ىلع نب نورلا دبع مساقلا ابا خيشلا نأ مث

 موسوملا هحرش راص ىتح اوف هصخ ام ىلا افيضم حرشلا اذهل هصيخلت نيسحت ىف غلاب

 اونودي نأ اوأر ءابطالا ىم لك ناك لاق تلا هدماح عيمجب هللا ديح دعب هلوا حورشلا رفواب

 بتكلا جوا نم هذال اهلك اهلضفا لوصقلا باتك نأ الا لوصالا نم عماوجو لمج مهدعب نمل

 حرش هلو ىهتنا ظفحي نأ ةعانصلا هذهب ماملالا ديري نمل لب ال ىتلا بتكلا دحا ومو هيف 5

 ماسجالا ىف حاورالا عديم هلل دململا هلوا ىساويسلا ىسوم نب زيزعلا دبع نب هللا ديعل رخآ

 مل اهحورش ةرثك عمو ةيبطلا بتكلا ضماوغ نم طارقبل لوصفلا باتك ناك املخ لاق خلا

 ةقيقدلا ثحابملا ىف فمعي هتاف ىداص نا نبا مامالا غلبم اهنالكشم لح ىف دحا غلبي

 داراو هزاجيأ تدرا لضم ليوطتو راركت نع لضي مل هنا الا ةقيمعلا تالكشملا نع فشكو

 يف هفيلأت نم غرف لوصفلا حرش ىف لوحفلا ةدمع هتيمسو تارركملا فذح عم هنم صخلملا 0

 رم هعاوتم ]نطعتك هدعطتطستغ.  هدغوو 8ةطعتلعط قكطد عمم كال -ءآ -”ه]رسعت» طعنت كلر دعو

 1: للف 8602ع لنعطمع [ءغ 8هىدتعم ةععدصلامك طمصمعقعع ءموممددتسهادقر] ةدصط 28

 ءيتغمسع 20 ةستستتسا م28عقامسأتمع ععجلسم معمم ءصتغر ونتتهع مماغ10:2 طسزسق ءوصست ءماقكت

 يمتمسعغو 200355 20 عد وننهع ةع1عوعمدغ جلمماهغل مصتطتاتق تغلتطاتكر 1غ انغ ءّزاتق برم 1

 هرحصتسما فرس عماد مدس ءقممامةتدةتسسم هتم0عمعأ. 1[ معمتغ زاه: 8هدغ 1[دسلعم 3ع هددصتطانق

 ءزدك دمتممغعتطسق 1ددتلهطت]تطسق ءاع.و ءهغ: (مصمعم غعلتعأو ةموتتتكو م0365215 ةادتاتطتقت18 أ

 ربورجعم معمعت مز ددحسس ةي110عمق ءمددممصمععع ةزطل معمممدم عصمت  ةععمسعم ةط معتقل ل2

 زطعرب هرحعتسما م2ةعوامس(تمةتسانك عقغو سد اععوتددتسسك ام طقع 0هءاعتسه ءغ دتصتتق ][1!طعورتتتلت ةثأو 5

 وننمد نيت ذه طقع همم طقطتغممعع مدلغ معععدووسأتم دهعسمت تقع تهه0هننع لعطوأإ - 85 عع

 زا1 ع. - 4506 ه71ع]: 8عء»» 4ك آا0- ءآ- هدنأتن 8 وهب الله5ع هكقةملعق دلتسم  ءمدصتصس عماقتلتتتل له

 قجمطموعتئورممد ءعلتلتغو ونأ ذغج ةمعامتغ: ةطهدسم طعم ةمتعتكتق ذم ؟مممرتطاتق 0ع همكم صعد

 منن قةريطمصعست تمم ءععمكتفو ةمودنتغر كدت ءدع هطقعتسمدمتطانق ةأزمغ 2ع01عغل5 !ائطعقو ءأو

 ويدصسوتسحس ددص]ا ذص عمو ةععتمأل ةممأغ ءمرصصص عماقستت و, هننلاسك ذم 50م1 عملتك لتكط ت]أ هك طاتق

 حل ةدسستسم ذلل1سسص ععهلسمت ممم عم عك نتم 1دقس 151: 462 5كم(, دتممع نأ ةذص 0نسوتنتح

 ةزلممع5 ةسطغلعمع ةهغ لت معدل غدطتس جلقمصتتل ءممدتءلمصع> عع غماصص هطلت 0لذغو هتقأ نتم4

 رستستتسعاتت هع ممص مهعماتأتغ ه مءعمءاتكتممع ءغ !1ههوتطملتمع جلتوسحسادلسس (3ع0105ورم ةه

 طروجتسك طسمع ءفمرسص عمم يماعمطعمع ماستر (ذغه ةقاتععغعب دغ ةلقتق هديصصتطسق ”عنطتق 0

 معممانأتمق ءماغمردعم ءعدع عم ممل ععرعغ مماتمعو ةعا1ععام ءمصاتصس عماعتم ى) عمتاأمس ءموتتع 704

 6117-67 لل د]م»ا» 1]1- 05147'1 ةمكىتمدأ.  ةطعماكتع ءزسدك ءمرصومدزكتممعسل دطعمقع 1 ءّزعط
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 ا ةنس ىفوتملا ىدادغبلا فسوي نبا فيطللا ديع ىيدلا فذنوم دحرشو 011 ةنس بجر

 اهحرشو رذنملا نب نويعو ما1 ةنس قوتملا ةعامللا نبا ركب نأ نب دمحم نيدلا رع فقّلعو

 فشمدب ىقوتألا ىلارصنلا ىكركلا فقلا نبا [فدكسا نب بوقعي جرفلا وبا ةلودلا نيما ميكلل]

 ىنوقملا ىدوبللا نبا [ ىقشمدلا نادبع نب دمحم ميكشلا] نيدلا سمش هحرشو كم ةذس

 5 هديب نم اي كدمحكن هلوا لوقا لاقب نمحرلا دبع نيدلا دامع رش هحورش ىمو 411 ظنس

 نيدلا زعل لوصفلا لئاسم ىلا ٍلوصولا لداسو ىلع اهتيتك شاوح هذه لاق ملا ناوكالا ريجدت

 ساف ةنيدم نم لصالا نرغملا ىليدارسالا فسوي هحرشو نتملا ىلع حرش هتكل ىسيكلا ميعاربا

 نيحلا ىضر بذع مث بيطلا نبأ هحرشو رصان نبا ىزاغ رعاظلا كلملا ءابطا نم اسيدر ناك

 لضافلا هحرشو خلا ناوكالا نوكم هلل دمحلا هلوأ ىداص نأ نبا رصتختو حرشلا اذه ىحرلا

 10 حرشو لوصفلا تاكيكشت لح ىلع لوقعلا تاهيبنت هاهمو بيبطلا ناولع نب دعسا نب لحأ سيئولا

 لوصف ةد متي ملو "1. ةنس تام ىقشمدلا ىرماسلا ءاجنم نب ةقدص ئيشلل طارقب لوصف

 هصصأ 716 (صع. 26. الآهعأ. 1316). - ظورعو 710:6 ء- هل - ل1: 450 - ءل- !هلفر“ك 151 7” هةر“

 8هوج1,0402. ةدمصم 629 (ذصع. 29. 0ء(. 1231) دسمرعادتتقو ءمساتط عداقتلانتل ةعطامدتار أ لعق -

 60 - 01: 171011 ميرنت»علا عدن ىلآط8 طظمطم» لطدو- ءازرعسممعرو ةمصم 819 (ذمع. 1. اللمع 1416)

 ررتم ل115 , أن 41/107: طق ءرن - ءارببمتي لعق“ 1ععكعم ةصصم[هغلمصعتت. 8 معاعععم مدرستنا 2181105

 ءلتلعستسأ [سعفتنعدمه طردت - ءل- 0ءدم1ءا لاا ارم»عز 7 هعلا ظعتن ل ارمع] 12د ءاءعو]] لك ءم»عأنق

 (ناسمانمستكر آلدرسهمءأ ةمصم 685 (زمع. 27. 1” ءعطع. 1236) مممجادتتم - [رسعلتعدق] ه1 ءرتز-عل- 1

 [11ه]رعترترنعل عزت 4لط لم: 12ةسععانعاف] 1طد:- ءلمات لغو ةصمم 621 (ذمع. 24. كده. 1224)

 مسمعامتس - 0-1170 - 011: ل50 - ءل - "ه]دسمن:ر وست 1هدسسلم ررلتعتا ةتتعام»““ ءا رراتعم ءعم““

3 

 اتقاتك عا همرصس ءعمامتتانلال 119 هدقاتق ءقأن طدتلعتستتق "1ل'عو ّذص ءانزاتق 113011 5110113

 عمطءعموتكلم ءدأ ءام. كظععئمدأت ر ةموتتغر طقق عا1مهددف د0 هرانق 77 ءوؤقا ءآ-همموتنا 81ه :6دغق] آل

 ]105117 جل 1 ةتن-عا-لغأ: 1" هايؤ» ل2ع356 ةلئاتسم , دكئادسطسعل مدلل عداقتتلاتق عدا 20 (عدعاتسس بح

 1و لم"472 هرتوتمع ال[هنتعتكممتتك ءدع تعطع 1"ععر نتت مهتسععر5 ظكدتغ 2 علتعمصتمست اذه ةتتلق

 111211 ظ1- 1ع اأن“ مهن لاند 1الى بس ةطد-ءااميزوقطر زادك ءماصتص ماقتل 480/18 - ءل-

 ل4: لعهم]ط2 ةععتسك ؟ععمعمتطتسم ءلتلتغز هغ ءعيتغمدسع نصموستع ءمدستس عماقسأ هط 1م 452 50

 مرسم هوز ءدعواماو ونمع زاد ةمعالمتغ: ةطظدتشسك ]ل46 معو ءريتقاعماع5 هيعممأل ءاعب ع رزع طعصع

 10 معتكنس5 ءأ ممعلتعمدندس معتصسععر5 ل7720 عرب ىلع ه0 ظعتن لهم, كدّزاتك ولت 5115

 1 ااا ءآ- همن هلع طهآل] اءدا[تأفا ظل/- ]هديل ذمهعتمأامق وأ ح هأ هطعتلتط ذهل مع#

 آف هنن ل1101:هزز اع كنس" ]0 نسعمأرعأو ةصصم 620 (ذصع. 4. آ” ءاطتنم 1223) دصمت(ةتتتقو 101 0101111ع13-

 (مسمس ذم ةقمطمعتمرومم 1طن ممعضمكتم ممم ةطقموارتا. ح 9085. آ[1-21" هوا آ1- '!' ط حال ةغطأسي
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 ىكرت خيراتلا ىف كقنلاو جاوشلا لوصاو  دقعلاو لالا لوصف 1.1 ىناغرقلا ريتك نب دمك نيتلثلا

 [هناحيس] كمساب' هلوا كلج“ ةلودا نيتلثو ىثأ روهظ هيف بتك ا(... ةنس ىقوث رعاش ىلاعل

 هرصع ىف لالتخالا نم ىأرب امل مهضارقناو مهروهط .[ببس] هيف ركذ حلا كلملا كلام مهللا

 هحرشو 1 ةنل قوتملا ىوكنلا ىطعملا كيع نب ىيكحيل وحنلا ىف نيسمخ لوصف ة“

 كنمد# نب ضمحاو 41“ ةنس قوتملا ىفاشلا ىدوحلا نب كمحا نب دمك نيدلا باهش ىضاقلا 5

 للا ىبعا نجا رايآ نب [ردب' نت( نيسحا قنمكما وبا" نيدلا لامجو' 111"ةنس_ قوتملا ىسلدنالا

 [يلا هسفنل دمحلا لختا ىذلا هلل دمكلا هلوا لوصللا هامسو] "م] ةنس قوتملا ىوحنلا

 فصنلا حرش] هم ةنس قوتملا ىجفاشلا [ىكركلا لالغ نب] ىسوم نب ميعاربا نيدلا ناعربو

 قوتملا قاردنزاملا ىلع نب [دمحم] رفعج نأ ىنيدلا ديشرلو [ىواخسلا لاق ؟ذك لوألا

 ها. نس قوتملا "ئوحصنلا "ىبخألا :ماشع' نب قيحا نب نيك هللا ليغ ألو" دع ةنش 0

 هذ لاق [0550 ةنس قوتملا] ةعيرشلا ساث نبا دوعسم نب هللا كيبع [ةعيرشلا ردص] ماماللو

 1نطوع اهوتسامه ةععانمستست ر ةتنعام»ع 2110/1 هت60»7# 8ءد» 16ءة/|را» 17 ء»عاب ابن. ح 9086. 1" هدا

 ءادطقل11 86 عا1د- علو هةععممعق ةماس6هدتق ءغ 111: عدعنممتم ءغ متمس ترتد عتطسغت م20 ءمأنق

 ع( ممعتصتمع مدهدأدع. تقاوم هط 472 8هءاعور وست ةمصم 1003 (ةسع. 14. كسل. 1599) هطتتأو

 طيمعلمم هورس ممقتاو. 12 ءوولمدتغ ذطق هعتوتم عدت ءغ معومتست عتوتسأه  قتتقتاتتل 07253513

 عع ؟ماسسعم ةمعامتغ 1م: 'لكسصم ممدصتسعرو 0 ممدأغعع 1عدمر عءوصت عتطععممغم» ءاع. ةسعامت

 تتنتت دنه 2عاهغع طبعطقومق ةمكدصهق 710ععغر هدمتوتستق مرتسعلوراتات عا 1م[6ع23605 م0

 لموت موت. - 9087. 1" هدن] آكط مس ةذهر اطعم وستصوتفعتسأو 5ععالمصتنتت 0ع ععقطتتلل و

 دسيعام»ع 7”ه]وره 82 قلل - ء[-ج6:18 عدسة تعمر ةمصم 628 (سع. 9, لور. 1230) 500

 (مرصس ءمامسأمد لص عمه ةعتممد ءندصغ (ةلطخ :ه/76765 - هل - لأ: 11101 هتوت»ء0 18 عزا قرن عا 19 عزت

 ء111,م:مهيرور + كذاحطتغأمب دمسم 693 (تمع. 2. 182 عع. 1293) دممءاتتق ح لأ نرنء 8 هنن 1110: هتناقعا

 58/:47:067, حصصمم 689 (ذمع. 14. لحس. 1290) مم>اتتتتق - لعربم] - ءل- 011: لآن 110160

 11095627: [ 861: 807] ع: لبرامتم 8ءرن 450067]ه] 6ءدسسسحاتعتك ر ةصسصم 681 (تصع. 11. كه

 1282) مهمعطماتكو [ءكتزدك مرصتس ءماقمتتتك 1104/51/7 زمكعتمأاتق ءقأ ءغ اه اهمعمتغ: ةرهتنق 182عموو

 اتاي

 وأ ادسلعس ىتطأ ةمقأ مصمدعدجتا ءاعب] - 8617: - ءل- لأ: 1 آياس 8ع: ]ال56 [ 17 ا

 116147 1ع" ء8غ] كطقظتغام, ةمصم 853 (ةصع. 24. 1"عطعب 1449) دممعأسقر [وتتتر عقاع 86774168

 لتستقتمس مدعاعس معمدعس ءدممدستأا] - 1865140 - ءل- لأ: لان 3 هزركت» [110]هتتضءال] 7 ف

 478 11 ع2 0ء" دغر ممم 588 (ذمع. 18. كدص. 1192) دمممجاطتستخق - لاني :4١06777 1101 هتنترنعا 0

 ظظور» لآل ءا عرب 1]ةو]ركم» طم]ار»# عدسات تتكر ةمصم 570 (مع. 2. كسع. 1174) دج0:تتتك

 آصسخس [ 0«56"-ءاو]ر عم م1 ] 0ء20ه]]ه]: 1 ري 71ءم'أ0 11: 1 -ءاو]ء عاهل, ةمصم 745 (ذهع. 15. ١آهذ.
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 اًعيدب اًبيترت هبكر نفلا اذه تامهم ىلع لمتشم خلا ىهتنا دومحم زعالا كلولل اهتررح لوصف

 عيبرلا لوصف ة١ ةيفاكلا نم رغصا وهو ىهتنا اردان الا اهقحال ىلع ثاحبالا فباس فقوتي ال

 [4] ةنس ىفوتملا [ىلحكلا بيدال] بيبح نب ىسح نيدلا ردب حييشلل عيدبلا لوصاو

 ىقاقرلا لوصف 4.1 ' هرضع ءاملع هضرق اضيا ابدحلا ميسن هل لاقيو عيدبلا ىق ىسح باتك وهو

 5 نب ديك تيدحكلا ىف ةتاسلا لوصفلا 11 ىراصحقالا ىسيع نبال ةعيس لوصق

 ىربكلا فراعملا سمت لوصف 1.1 د“ ةخنس قوت اسراد هجاوخ ىراخضيلا ىظناحلا ليايكام

 لوصف 1.1“ ىنويلا ىلع نب كمحأ سايعلا نأ نيدلا ىيحم خيشلل فوركلا راوساو صاوشل 6

 دامع نب نيدلا لامج وهو ةيفنكلا عورف ىف ىدامعلا لوصف 118 اضيأ ىسيع نبال ةرشع

 لوصقب عومجملا اذه تمجرتو لاق طقف تالماعملا ىف الصف نيعبرا ىلع هبتر ىفنكلا نيدلا

 10 نب ميحرلا دبع متفلا وبا ليقو خلا متخيو باتك لك ًاديي هلوا ماكحالا لوصال ماكحالا

 1344) رممدنطدتتق |[, نسخ طقق ةعءانمصعع ظلتم هدعتمستسم 11ه]يدو0(1 دععاتمهاتلتتق هع لعقعطت مقلقسع همت
 ركومع ز]16.  (©هصداتسعأ ءمرصتص عما هتتالق عقت1 0عع5 طسقاتق 00ءانتسوع 10265[011265 18

 هيلتمعت 0تئ5ممدتغمكر انغ مدعم اممكسست 01 5نم1ق1هصعم مه2ععع0 عماعم دص معمدعتسع ةعوس عدأتطانق
 ةيلوزوأووأب ع 8عل طقفع طوعاأعمتك. ع  ةئطع» ةتكعرط طتلصمال قا 011321 21/7 - 11467. ب

 و088. 10541 ء]- »وطأة ووجع 0541 ع1-طءل1و ةععاتممعم ؟عتلك ءأ مدلسعءامتد ةعاتق هنصقأع
 لن مدقتو هسعاممع ةطقتلعاط 860-ع0-لن: 11هدمن: وبن 11ه)05 |[ 11ه1ءز ظاتلم10عو] و ةمصم [9
 ندع. 10. ا3آدث. 1377)] سمتناتم. آطيتطعو» مهععاأمسق لع ةعاع هعمهتع لتععسلتو وتتت ءاتقتس 01171
 ع7- منقل زمكوتطتاتس.  ؟عن معا جعوتماعم حصص !دتتلتطاتعق ءدينتلءصتصأال - 9089. 1 هدئ1
 ع] مز1 ءلعو ةعملمصسع5 ةمطاتلطسس. ع 9090. 1" 0531 8هءط'هغر ةععاتمسعق ةعماعتلتو ةاتعأ01©
 111 1:6 406 1,نث ير. ح 9091. 1-11" هدرا 1ك 8141-1 هغر ةععاتمد عع ةعدع لع ع 301058513و
 ةحعامرع 7101 من7160 ظن 17101: ميمتسعل 11لالعق مآ ]فت 1ك1ءمزع طابدؤو ةهمصم [822 (ذصعب
 28. كدص. 1419)] رممءاتم. ع 9092. 1" ه5651 ةطعدسق ءاددص ءقعتل1 ء1 -لعمطققو ةععالمهعق
 عملز5 ءمعمتامصتتقا 0]102:ع3 0ع وسهل (ةاتطاتق م20مدلتق ءأ وزسماتطتق 11(ءةعدصتتتل 31عةصتقو
 ةسعام»ع هطغتلعط كلو]رررة- ؟ل- لا: ملط” ةهطانابع ل]رتسءا عون ماغ 8غ. ع 9093. ]1 هدانا
 قفا ءمععأر ةععالتممع5و 0ععوسر ةنتعام»ع ءملعست 122 1:4. - 9094. 1" ههذ1 آظظ1- آس قلتو

 ا

 ةمعنممعم لع هعاتعملتم سعف 1[آدمعلاتعأ 0 ععتس هتك, هتتعام»ع لعتتف] - هل - لاذ: 2ءن طفل - ءال»
 لن: 1[آدمعظأدر دسلعم لسمل# للعم. الزم طستغ !ائطسس ذم نسحلعدوتساه ةععاتممعقو 0113
 10 لع ةملزع هورصصس عتق ةعدصأل 1مقتومتعتي ةمودتغو طقمع ةرا1موعم انطتلم 1هقنلا ءا- نات
 /ن- هو ه1- هل, كرمن مغ هرددم هيأ زكام: 1معلجتغ هسسمتق انطعع ء ظمتاسع ءاع. ةلتتن 7/4
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 هداز ىوج. ىتغملا سايلا نب دمحم ىلوملا لاق ىدنقرمسلا ىانيغرملا ليلجلا دبع نب ركب ىأ

 نابعش ىخاوأ ىف وجت لاقو :هباتك زخآ ىف .هركذ امك. ىدنقرمسلا ىانيعرملا . وه لوصفلا :فّلوم

 ةنس قوت قانمسلا .دمحا ةلودلا ءالع ىنيحلا. نكر .خيشال .لودصالا ى لونعف 1460 45 خنس

 قوتملا ىجركلا .كلملا :دبع“ نب كمي. مامالا .ىسحلا: قال .لوحفلا ةيدالا داقتعا' ىف. .لوصق 1

 نال . لوصالا (ملع م لونعف 14.7, باكتولا:نبعا ىيدلا راون. مامأللا 0: .ق .لوصف| 1.1: . هان. نس

 نيحنم ىب'رفهاظلو هع ةنس .قوتملا ىفنحلا ئمزراوخلا“ ىصاخلا .دّيحم .نب فوم كْيوملا

 نابعلا .ىنأ نيدلا باهشل .ضنارفلا ىف: لوصف 34,11:::ىمزراوخضلا ليقع بالو: ةنس' قوت ىئفعجلا

 ب ؛ءايركزر ىضاقلا_ هحرش خلا هملع نع وما برغي الي: ىذلا: هلل .دمحلا هلوا مئايلا نب. دمحا

 نمحرلا : دبع .تاكربلا نال وحنلا ىف لوصالا ةفرعم ىف لوصف 1.. ئنيدراملا .طيسلا دويكحم

 ةهباشملا لوصالا عاضوا هيف ركذ هن. ةنش قوتا ىوخنلا ىزاينالا | نياحلا لامك كيّتحم ىبا

 410- ءا-»ءارار» 8 عع لآ: 8 وء]» عت: كلا ءآ - زءآأ] 11ه: جاف دنع دك هبسم"ءهت:02 درتعأم عا

 اتثطعأ ءددع لنعسأ. 010115 2101ه:»0:»7 عد: آظ/نايد لوفعي لع اطآكمكات: فةسعاأم» , حتغر آذطعت

 105147 2107 جارة د8 .كمسسمبعمتنلغ ءىغر مغ ه0 طصعمج اتطعأ دن غءعواهطعو عغث قطقم]نطنك ءقأو

 دموستأور عععدصسأع ممعمكذع هطمفطقض جمصت 651 (ذمع. 3. اللدعن 19253). -ح 9095. 'هوث1 1

 ء1 - هولكأ]ر هععقممعم 0ع معهكمعمتتمر ةنعام»ع ظطغتلعط 22017: - عل - 011: للا - هل - لءمآءا

 ل10 هةموو ةهممم ٠ . . دممعاطتم. ح١ 9096. 1' هدلتأآ 1 1غ1ءغمق4 ء]1 - حتسسعأ عآم

 10ه طتغاو هععاتمدعع» 0ع 8لع آسصحتصسم سس سدمحتسم عسر ةمعام»ع طمس لا! معهج: الله هتتتنعل

 18 ءرن 460-ع]-مءان]ع لك ع" عزو ةهممم 5392 (ذمع. 19. ظعرام 1137) دمرت. ح 9097. 8 هدأ 5

 11 .٠ .ر هةععاتممعد لع . . .ر ةسعام»ع آ[سصقسسض )4 - هل - لن: لآل - ءآ- معابر ايات. ب 9093. 1" ه ذا

 1 1خ[]سص عآ] - هدأنل1و هععؤنممعق 0ع هءاعضتمه ميتسعت مأمن , ةتعامتطاتق ققتع 710:7ها/164

 11ه :م هرم - ءل - 01: 1 ءد» 7101 هال 158 16 م:مم” عرب 1[1آهمعطتمم ةدمصم 634 (ذطعب

 4. 5عرأ. 1236) ممءاطتو حج لع مارق» 8 ءر» ل10 ]رهتست»ء0 لمرور ةصصم .  . . 100110 بج 111

 46747 11 مممب عمربن. - 9099. 1" هد1 11 ع1- عمت لطر ةععقممعو لع نزدعع طعصعل 1 !ةعامو

 ةهسعام»ع 57عام - هل - 0: ل17 1هااناتع للسعال 8ءن- ءا/مضم.  ةطفطععم ذه ييعس (ةلطن

 ةعامةا 8ءع» 21 هلبستن0 117 - هةآطا 171 - 212:01 مرسدس عفاحعتسسي ةعتمستغاو ةهمعارتغ زاهن

 لدست5 1ءعمو د تيزدق ةةعضاتك هتنا]ذ عود معدواأه وا ءاعي - 9100. 1" دنا عدسة: عن1ءأ

 ءا- هدا, ةععلممعق لع يودتقممع معلم ءمتمسسس. مسك عدس مهاتعسسس, ةتعام»ع قل انقع ا 6-

 «ءانا1 40 - ءآ - "ه]دسمت» اءد» 71ه1/م»جت» ل 1ك عبسأا- ءل- لفر» ق8 »8 (عوستسه تعمر ةههم 7

 (نمع. 17. لآحن. 1181) سمعاسم. 12 ءعدوتطتغ ذطت 1معصمم ممم ءلرتمكتمت نمت (أ5هقو ا
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 ةناملا لوصف 1.0. ىطرقلا وهو رهاملا: داتسالل بطلا ىق ىبطرقلا لوصف 94.1: . هقفلا لوضال

 سشيردا ىب دمحم انالومل سيلدتلاو : فوصتلا نيب وييمتلا لوصاو . سيبلتلا ةقرعم لوصف 1[. ٠

 يلا ةليضن لكل اًحاتفم ةعيرشلا لعج ىذلا هلل دمحلا ةلوا ةنس قوتملا قاوجخنلا

 نب ىلع نيحلا رون خيشلل مهلسنو مهدالوا ةفرعمو مهلضفو ةمئالا ظفرعم ىف ةمهملا لوصف 1[.ع

 5 ىلع مهلوا نيذلا رشع ىنثالا ةمدالا كاراو [دنم ةنس قوتملا] ىكملا ىلاملا عابشلا نب دمحم

 ةقالثلا ىفو الصف مهنم لكل دقعو رظتنملا ىدهملا معرخاو [متع هللا ىضر] بلاط قا "نبا

 نيل هلوا هتبطخ ىف ركذ امك ضقرتلا ىلا كلذ ىف فنصملا مهضعب بسن كقو انضيا لوصف لوالا

 ثيراوم ىف ةمهملا لوصقلا 1.0 خلا لداعلا مامالا بصن ةمالا هذه الص نم لعج ىذلا هلل

 خيشلا وهو لد ملع ىف ىغسنلا لوصف 4 مداهلا نب نمحا نهدلا باهش خيشلل ةمالا

 10 نياعلا بر دلل مدل هلوا [1.2] ةنس قونالا ىفسنلا [دمح“ ىب كم ىب دمد] نيدلا نامرب

 مسمع متنه زاسممسسلعماتمع ةتستلتق ةنصغ ح 9101. 1"هه11 11- (نهمع(سطخر هةععالمطع5 لع

 رسعلز لمحو . ةمعام»ع م2هعععرجاممع مدعم اتمدتسمو (2(:1"007 هعناذ ن عنب ح 9102. 1-11" هعذ]

 311-11 21غو هععانمصع5 ءعماتتتلب. -ح 9103. 1"هونأ] طق'211عغ 6]- غع1طاقر ةءعالمسعق

 يومتاتممتك ةاهطتق عت هععنلاممت ءغ معمعتمتع لزم نصعاتمستك ةصاعم (طعمةمرطتمتس ةغ ؟ظملقدس

 حسب ممتامكسم 0عممعت ماتمصعتس  هسعام»ع 810115 هموانعو 1101101170 ظعنن 105 117414

 ةمصم ... مممعامم.  ط1سعامزغ اتطعم راه: ًطرذتتق 1آكلعمو ونت 1عععدت ءلوكتعلت عق5ع ؟0ه1تغ هدحطتق

 وزمامأق معهعدامساو ءاعم. ع 9104. 1-11" هد651 11 - 01ه طآسس عغو هععالمسع5 123عم5

 متمرس عمان 0ع همعمتغتممع طمس مكتنت . عمرتتتل نع 2162335 عا 06 هموعصتاتمدع عمدت ]1طععلق

 أ مرموععمتعر  هيعام»ع ةطعتلعط 27 - ءل- لف ىلا ظورب 7101 ميوتسعا ظعءد:- ءاددطافول 1غ

 31ج]ز 1 ذاهر [ممصم 855 (تصع. 3. 1ءطس 1451) ممعجطتم]. 1هنعا]ن عاف طصقسمو 0000ععلتتو 12

 كاي

 مصستتق 478 8ع: #45 167:5 ىغر ءغ سلتستتق ل11ء]06 ءدعهموعادطمك.  ظمدحتتم ةلصعاتلتق

 ةوءاتمصعرت 0علتغر اممم مرلمععم ةسساعست لص صمه35 لل 56 ةععاتمصعقو ءةددتوتتع 08 قلتقة قلل

 جاتوستم هسعام»عرن ةععادق 10 4ر/ 07 ف(مماتتلت ءعققع ةصصتتلل ع2هط لتحل ةامطتلاتو انك ةط 71726121100

 دالح ممكنه. ةئطعم زعمه ةمعرتغ: آندسم 2عمر ونت ذص هكملصغعمت طسّلاتق مممانلاذ 1مدقتساتتل

 قوفكتست ممتن عانت م صلانسد يدع ؟ه]متن ءاعب ح 9105. 1-81" هدأ ك1 - 116 ط1 حرس ءغر ةعع06مهعق

 رددعمأ صمد عمات 0ع طعمعلت(مكقطسم مممدلتو ةمعام»ع هطعتلعط ه/ع5(7 - ءل- لأ: قللببسعا 17 ءتن-

 10 ع7]رمزررب. - 9106. 1" هدأ 1 15| - لا عود عزلنر هةععالممعع 0ع (هرتعقو ةنعام»ع كةاطعتلعط 2207847:-

 6ه0- 01: [ 7/له]رميصتسعل عرب اقلوارميستعا اورو 71ه]ءمضت»عل] , داعم 27هدورا لتعأم ع حصصم

 [084 (ذمع. 9. ةآوم(( 1285)] سصم»عطتم. آم طسصع ]ئطستسو ونت ذاه ةصعاطتا: آمسق 1066
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 ملعلا نأ هيف ركذ يلا هتردقب عدبا بجاول دمحلا هلوا ىراغلبلا ىيدلا .ناعرب هحرش خلا

 اوفتصا ىف نقلا اذه. ىف نوزوبملاو رظنلا ملعب الا نكمي ال اهقئاقد ىلع عالطالاو ةعيرشلا .ماكحاب

 ةباتكي اوُسمتلاف  افينصت اهبجحتا  ئفسنلا ناعربلا باتك نأ الا ىعاوقلا اونيبو اوتكبو بتكلا

 روسلا ةضراعم ىف تاياغلاو لوصفلا 1.4 ىهلا خيشلل ىكرت لوصولا لوصف 1.0 خلا حرش

 ومو 54 ةنس كأم ىرعملا هللا يع نب ديحا العلا قال ىرولل نبا هركذ ام ىلع تايآلاو

 روصقم تاياغلا نيلقا باتك هلو ةسارك نورشع رداسلا باتك ةبيرخ ريسقت ىف" هلو ةسارك ةدام

 خلدالا جردصف 11.3 ةسارك ةدامعبرأ ذه ربغ لوصفلا باتك هلو سيرأرك رشع زغللا ريسفت ىلع

 ما» ةنس قوتملا ملكتملا ىرصيلا ىلع نب دمحم [ةلزتعملا حيش] نيسحلا ىال نيدلجم ىف

 جصالاو تيكسلا نبال لهيقو ىقرلا دواد نب نسحلل ليقف هقلوم ىف فلتخاو _ ةنغللا ىف صف

 تاتك قدور 151 ذتس ىودملا ىوحنلا قوبكلاب بلعتي,ىفورعملا نبك نبإ نجإ ,سابعلا_قالريمبا

 مدسملمسس لمدصتسم ءاع.ر 807:]ي مد - ءل- لأ: طوعا مسدس عمادعتسم ءلللتغ ةغ3 طصعتمت عدلت :

 1منت5 12عم معععوووسم ةمعمأتعماتو نسأل مماعسأتل هده 0ع صموعم سعمكجتغ ءعاعن  طلنعتغ ذطنو

 عععمتتمسس هعمطتغمدكسس 1ععتك هع قومتاتممعس ءزسك ةمطات]تغةهغمسص ءمرست دعمت همم مم8قع طلقأ

 لزولعءانعم.  ؟11 طسزاتق لمءاأتممع معن قموتست 1كطعمو هععامد ءمتضغو ذص عقصت 1موكختتتكأ ا عطانا

 6غ هاوطتأو هعمموسعسمأ. ةعاححصسعس انطعع 801م: - ه0 - 0:1 لال ءوعز ءىملصومدلاتمدع ءعتعأنو

 ندتصعأ 2 ءالعصمأ ةعتطمتر انغ فيرست عمامعتس» ةنتط عمم عاب ع 9107. 1" ههدال عاده ةئلب

 ةوعالموعم ةعععمواوك ه0 دععدص جسفامتس و ةنعامرع هطعتلعط 47ع32. دعت عع ح 9108. ظا1-

 1خهودن1] رع ظ11- ©ط 2 2قخر ةععاتنممع5 هغ طمعف لع فرط مدههألمصع كاد ها هتتنللل عأ 1 عاتقاتاتلا)

 ةووصلتست ءقر ونتقع 1طن - ءازمستن# قسسعسم»ةكتتم ةسعام»ع قادها( كىلتنعا طعن كا لعلاعلا 1

 71م6. دمصم 449 (زمع. 10: للهم 1057) دمممءعطتم.  (نعماتس رماظؤملحعصسا نمتطتما عتب

 1لعرد لع هعتس هدمت ةمسقتمامسسس عدوان ءقتممع انطسسس ءهلنقتع 27/7 - قث40» زهق ءصتماتتللو
 وست متينمأت مامودلحسسم عستصتممعم ءمدماتمعأغو ءغ انطسس 1عا10 61 - جافا و نطأ ءد هه
 ودمع هعمتعسمتتعم ةسسغ لعععس سنمتمهدتطسم ءعدوياتعدسمت  .طعدع6ءمعد ائطصس طمس ةلئسس
 ةويممتاو وسن نسحلعم ععمأمد عيينمتمدعم همصاتصعأم تح 9109. 1؟معا]ب ءادملقااعف و ظخاطعم :ةعودم
 دعما معدس لتسعأسم.  آ©”دم ؟هاسستممي هنعام»ع [ةطعتلعط 7101م عمم ] 1110610 13 عنا
 86 مع "الط عمامعم رمعامجطوستعمر ةهطصم 463 (ةمع. 9. 0عأن 1070) رصمعطتم. حج 9110. طا

 [خجفنط 81 ء16-1 عط هغر ]تطعن لتكععأمق 1عجتعو1مودقو لع تتنك ةتطعامرع ذص مههتمم هطغعسمأ
 همامتمدع5. ىكلتخ 11هقم0 183 1)همن0 10عهزبر# جدع ءقدع لتعتمغو ةلئا طن - ءادهط فاو هك

 هردسمتسس مرمطوطت ]1 ةدتستسم ةقغو ]نطستس هلط قلط7*:1مطاناع قلاتسعا عج 3هاببرع لككرا حهسسع 0

 ردهغعم , مدلعم 1/41 لتعأم عع ةهمم 291 (امع. 24. لمع. 903) مهمات 5دلأاتلا عققعت
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 ىيوتملا .دربملا ديزي نب دمحم سابعلا وبا هحرشف ةمحالا ةيلع ىتعا ةدئاقلا ريتك مجلا ريغ

 كيع نب افسويو 150 ةنس قوقملا ىوكانلا رفعج نب هللا كبع هيوتسرد نباو [!م5] ةذس

 نمد ليهس وباو ا" ةنس قوتملا ىنج نب نامتع حتفلا وباو [ا0] ةنس قوتملا ىجاجزلا هللا

 5 ةنس قوتملا ىقوزرملا دمحم نب كمحا ىلع وباو 70* ةنس قوقملا [ ىورهلا] ىلع نبا

 5 11 ةنس سنوتب قوتملا ىوحنلا [ىلودللا] ىرهغلا فسوي نب دمحا رفعج وبا ىنيحلا باهشو

 مل باتك وهو ىدانحلا نبا لاق ميصفلا باتك حرش ىف حيرصلا دجلا ةفحت اممدحا نيحرش

 وبأو ىهتنا هتعاربو لجرلا لضف ملعي هنمو هدداوف ةرازغو دقيق ىف هلثمب نامزلا نيع لكتكي

 ىقونملا ىدابارتسالا ىلع وبا يأ نب ىنسحو ةذس قوتملا ىركسلا نسح نب ميركلا دبع ىلع

 [دمح ىب هللا كبع] فكم وباو 1 ةنس قوتملا ىربكعلا نيسح نب ذللا دبع ءاقبلا وباو ةذس

 10 دودح ىف قوت ىاضقلا كلم نب رمع صفح وْباو [00] ةنس قوتملا ىسوبلطيلا ديسلا ىبا

 مامق نرباوماعو عفش دورخ ور مهيب وسو ينزف راق قررا كنا اعل

 موت ءقىأ مهاطسستمتقو هغ ه0ممه6همتطاتق تكتلتطاتق ماعصتتق و ءغ ةمصحتست هسيساطتتس هنعندفع ذم

 قواك عمات ىعممع ممدعضتسأار نأ همس عماقهمعمع» ةذص عدس هلعععسأ 41مم ]ل01 تربت عل

 8 ءرب 3 هبال 11050" ءار ةصصم |[ 285 (ذصع. 28. كوصب 898)] طمدءاتتك تح ك500/ه] 13 عزف

 ل هزم» 6مدستسما تعدو العم كل 120هوعاومعءق]ت لتعطتع ءهغ ةهمصم 347 (مع. 25. ظآكومن 958)

 رسمضاس اه ب 7 ىو“ ظعتن ىكطلهلاعأ 2 زرار ةمصم [415 (ذصع. 15. الآهعأ. 1024)] دممااتتتتس -ح

 لك [/هلثأ) 01]رترنوتن علت لسفر ةهمصم 392 (ةصع. 20. الوم. 1001) ةطصمرعاتتتق ح لاا 7

 لل هاروت عا طعن 478 [11ء”ءدمة] , دمصم 433 (ذمع. 31. ةسع. 1041) دهممءاتتتتق ح لكان ل

 لكاتنءا طعن 101, ميست»علا ل1 ءمستنءابفو ةمصم 421 (ةصع. 9. كوص. 1030) دممعاتتتق تح هز ع]اط»

 601 - 011: كانا لهم“ لالتسعا عزا 7متر“ لك# |[ ظرعت7] (حهستسهاتعتكر "1تصعأع ةمصم 1

 (ذمع. 24. ]2م 1291) مصمعطتتتقو ونانن سم1 نعلتن ءمرصتصعس[ةتتتتتال 010356,  لتنمتناتتل م1101

 1 هاء ا ءآ -ههعزل ء- دمأأب لا دآالعتأب [قالط 17/-ل؟ه عال ةصقصت ماسه قاع '1' ماع 1طد-ءا]را تام

 هعتلمم ةعرصممعتق ةتسنلت ءمالرجعأم ونييمس للسل ءعى4 سم0 طمع اتطاعم ءمصغسعاأتع همص 111 نق

 غاز

 داو هلع ديطاللعسد ةعلعما حسو ةزكع جلمم(دعنمستتس» ناتلتسم ءهمرتمس ة5مععاقفو ذ20ةوصع

 ممومعمامساتم دتسأ عا عمسسم ءضملتام همعمممعأ مواعمأ. - 1آهمع 111تي - قلاع ل7: 450-

 هأ - م” طعن 1ظ1هعم7» كوز /مت»#ر حصصم . .. دططمساتتستكق ح ظلك هن01 86: كلات»ءع0 كات م2

 4و1 6808و حصصم .. . دطتمتاتتتق - كآن 1[ ءعا 4007 هأ عرج 1]موعق» 07لء»ةو ةمصو

 616 نمع. 19. لآدم. 1219) دسمءاستسك ح لقتع 21هآمتستسعل [ هكط001]ه]ي عتب 2101 عتستع0]

 10 8ورن- «ل8ءزرإر 0# 80101 مىد1, ةمصم [521 (ذمع. 17. كحص. 1127)] دتمتناسنكق ب كابن ظهرك 07007

 قو ة1هارمتجتتعا (00] نق, كمعح ةمصتتس 570 (ذمع. 2. كسع. 1174) مهمعاستك ح قلق لل 4711/7

 لل هارمتوت»ءلا طعن ىللض 1مل, نمت كتمعد همصتتتس 416 (ذمع. 4. لآكوم. 1025) جزدعتاأ ح



5 

10 

 ا

445 

 قوت نؤماملا# باج ورشا لس قو لمح او همم هن ىف ءايج ناك :ىمضللا :ىمحأ :ىب دمحم

 هللا بع مساقلا وباو 751 خنس ىفوتملا موتكم نب رداقلا كبع ىب دمحا ىيدلا جانو هما ةانس

 باتك ا!ذع لاق [ 5 ةنس ىوتدملا ] رعاشلا ايقان نداب فورعملا كمكم نب ىقايلا دبع لبقو

 نيارعالا نبأ ىلا موق ديسنو هببذ مالكلا سانلا رثكا ةهحاضيأو جويصفلا باتك حرش ىف هانللمأ

 جالصالا باتنك تيكسلا نب بوقعي فنص امل لاق هنع ةيورب ةزأو كلا طخ أر هنأ مهضعب ركذو

 عحج بوقعي لاق ميصفلا بانك رهظا املف هيف رظنف بلعت سايعلا وبا هراعتسا

 نب كمكم ركب وباو [ههد] ةنس قوقملا ىريمدتلا ليلأل ىيع نب كيمحأ سايعلا وداو دقنأ هللا

 تاف ام [بلعت مالغ] دحاولا كيع نبا دمكام رمع وبأ عمجو [“.0] ةنس قوت ىعاضقلا سيردأ

 نك ار د لامدحأ ند للايمكم ىنيحلا باهش ىضاقلا مظنو "أه خذس و ءعزجح 5 جيصفلا

 ديع وبأو 1055 ةنس قوت ىدادفلا هللا خبه نب ديمكلا دبع ىيدلا زعو 9“ نس قوتملا

 ىمعالا رباج نباب فورعملا كيحا نب كمكمو ةنس قوتملا ىنابلبلا ديحكم نب دمحم هللا

 711010717: 60 18د: ملت ءا ةطرم] بسفر, حسدلعو 281: 11ع/مب» لتعطتعر وتتك ةهسصم 557 (ذهع.

 21. 12 عع. 1161) حتسهتأ - ل]رسعلا 8ع: ل78, ؟دلعو 162 - عءارببمبن/7 لتعاطاتق عا حصصم 6

 مع. 8. 1"ءعطع 1190) مممعاباتق ب 7(10-عل-الأ7: ]17 0ا 17 ءنن ك5 0-عآ- عملاق“ ون 11 ]اسر ةسصم

 749 (ذمع. 1. كمان. 1348) ممءاسحنهق حج لات” اءايعق» قالمل]م]ط و ةتعمع دغ ةلتخ لتعدسخاو 4ك 80-ع-

 ةامع]ف ودي /11ه]يميروت»ءل 8هعامي ؟دلعو ل11 عفر لتعامم [ عغدممم 485 (ذمع. 12. 1 عطص 1092)

 ردمعطتسك]. ةسعام»: طاسصع ][ذطعسصم ةصومتاو 20 77/-1054]: ءمدصتس عما ق201111 أ عنز 0 6

 لز ءمعزرودسق. طمسصتمعم ددسلطتسصت 0ع عم لز دم ععد عساس مغ: همصصتتلاا عن 1م7-ع/من"هاأغو اهتاطتت علان

 هغ حالاتك نستنلمست دصحستت 2هجمعمعر نتن أللطع جسعاماأوهغع عدس (؟ه010ل3غر طسصمع ةععلماسللت

 عزلنددع لتعأأ. 3 ”همننط ظونسعا» 277844 و ذمودتكو بنس !1ططتس 15/47 ءمدسرت 0ةةنتةة ار 5

 11063 ذآلستسم ر دتك جععاتهاتانع ذمك م1 ععأاو تانك ت5 عقال نس ]زط٠طصسصت 16547 ءععدع ءمددتح

 معرددعأن ةططسعتلهعتغ 3”هعئقر ةموستكو ]ئخطصست ددحعتمل. 1هكتلعأغ تست صهعع 1) ءانق - ++

 ك1: 1 ءر» لآ -ءا-زعآأ] 1 ءاسف#, ةمصم [555 (ذمع. 12. حصه. 1160)] مجمداتتتق -

 اف ءان» لا1ه]ءهتدت»عا ظعتي 105 (00148. ةمصم [707 (ذصع. 3. كدت. 1307)] رطمةتتتق. 3

 0:ه»» 01له]يميست»تعاأ طعن قلطل-ءاما]رق0 |[ 6 ماج 10 1ءاؤإر ةسصم 345 (ذهمع. 15, ةطجتنم 956)

 مدمعاسم و هه ءىق]11ءوزغ 1ههعلعتلم ور ييحع ذم 277- ]'م(], هدصتعسو ءععقعمأوب ءأ سعاسضعع 1-17 همأ]+

 معل0:لعصحتصغ (نةلطخ ذعار - ءل- لأ: 1101 موتسعا طعن لآت»عا 19 عند ءا//01مهزإ8,  ةطتقو

 693 (ذمع. 2. آ82ءع. 1293) ددمءاتتتكق حج ةظهتم - 60 - 01: 450 - هآ - ادمن 8ع طلةنماعمل]عأ

 1160622, همصو 655 (ةصع. 19. لكحص. 1257) دهمعطسق ] قلاتع لط6]001] 111016721860 13 ءا

 كلهم عل 180/48, ةمصم .. . دهمتنتتك بس ل1101 مترات»ءا 1ع: كه اسعارم ؟دلعو اظن: لااا“
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 ليذو .0٠ ةنسا قوتو 75 ةنس ةريب ىف اهمتا ميصفلا ةيلح هامس اًمِيِب نينامثو ةئامتسو فلا ىف

 هيظن هلو جيصغل ملا باذننك 11 خنس قوتملا ىدادغيلا فسوب ند فيلطللا كيع نيحلا قوم

 جيصقلا در ىف 0 ةنس قوتملا [ىوغللا ] ىرصبلا ةزمح نب ىلع ميعن وبا فنصو اضِيا

 جداضف 11 هه. ةنس ىفوتملا ىلازغلا دمحم نب دم دماح ىا مامالل ةيحابالا عداضف 51

 5 نبالو ةيماركلا جداضف هلو 75 ةنس ىنوت ىدادغيلا رهاط نب رعاقلا كيبع ر ا ىنال ةلرتنعملا

 ةعبرالا لداقمف كل“ 7.1[  خنس قوتلا رويشملا دحكلملا ىدادغبلا] ىبحكي نب ديأ ىدنواولا

 كوحا نال لامعالا ل 10837 تر دارج نم سابع نبأ نع رمع ند فسويد جدفلا نال

 تاكربلا ىأ] ىيحلا ظفاحو ,[6 ةنس ىفوتملا ىدزالا ىداسنلا] هيوجنر ىب 0 و كدلخم :

 10 كيناسالا فولذح هعمج خلا نيملاعلا َّ هلل حمحكلا هلوا 12 خنس قوتنا [ظناحلا ىلبنكلا]

 (ندععتك لتعطتق ءأ ةصصمم 780 (ةصع. 30. كم. 1378) مماأانتتقو ه05]3 م0ء123 11/161 1-11 ه5ؤ/

 1ممعصماطتس ددتلاع ةعريععسام5 هء[معتصأد 7ءرتؤتق ءمصاتمعأ ان نص نعطع ظلعع ةمصم 747 (ذهع.

 24. كم. 1346) ةطقمهاسطتتتط قا. 110:ههررع- ءال- ل1 لك آ0- ءآ - 1ساأرك ا عتن 77متر 8010045

 ةصصم 629 مع. 29. 0ع(. 1231) ممنتتقو ]1 طعتص 2054/ مصالماتقكت ةهتملعضوانع 2ا1

 ةءعدجوكأا. (نوصاعت للان )0ع لل ورب 8 هدجعم معد“ [طنععتعمامعتع] و ةمصم 3725 (طغع

 24. 11د. 983) رمم(تحتقر "عسا هات ممعسم اذطعت مرصرتمونتأا. ع 9111.1" ءلطقتنط ةال-1طةطأ و ءاو

 اعدمدستمستهع لاذع ءائومصماأمع , ةسعام»ع آضقسس لكقثن 11 م10 7101 هت»ندنع0 17 عن 111011611160

 5 61 مهن, ةصصم 505 (ةمع. 10. لول. 1111) سمعتم. -ح 9112. آل" علطقنط ظ81- 3816:2361 از

 ا[عدماستساحع 1101ج ءاةامستتسرو ةتتعامتع لاقت 10]1هت:5أ“ لود ءا- هنارن» وح '1لق» معن 40و

 ةمصم 429 مع. 14. 0ع[. 1037) دمسمدعانم. 1ع 1[جممستسافق ةععامع 00710016 ةعتمة لام ح

 طعوعاورنعو 4/760 17 هنا 7”هلوع |[ هع ل402, طق عم ءاتعدق 111ع همالقتساانقر ؟نلقو 71-0

 لزءطنت5 ةهغ ةهصصم 301 (ذصع. 7. لسع. 913) م0:تتنق ]و !ئطتندصم ءزسقلعتس (1ن]1 01036. ب

 9113. 1" ءلطقتل ءآ]- ةعطوعأر مدعتتأو مهعقاقضأله 0118101 510112, هط 71*27

 آحد“ 18 6زا 0 هنه» ةصعام» اهنع لل: قلقا معأ ا؟ةلئاق. 1 "جهعلعتلاتك 0ع عع م011هصقتاو. ل

 9114. 1" علط هذآ] عال ةسفلو مدععأأو مهعقامسأله 0م عتلاتتتتو 21101011طاتق ك7 ك7: 60 لل 011650

 186: 0101121160 اق وعند 2 ز ممم عق]ب [ 11 ءدار# لعل ةصصم 248 (ةصغ. 7. اطاهنأ. 862) دممكاتتم | تح

 171/لا ادن - 0 - 01 [ ل11 ء»و]نمت ملط00ه7]ه] 8عتذ كلآرتدعلا] 1ععمرلو ةصصم [710 (هع. 31. اطلهتم

 10 1310)] محممراتم - 12/1 - ل - ل11: 111010107160 طع: كا - ءآ- ؟ماارقل 71060006: | آل هنا

 آظ1 - [[ة7(6] ر.ةمصمم 6043 (ذمع. 29. 3[آهل. 1245) مدمدنانمو هانزانق !ئذطغعتن ذه ةهعازتلا طقتتق 1060و

 مسصلمز"تست لمرستصم ءاغ. (0ه11ءععزغ ذلطست اأذر انا 10005 رعمطقمأعو مععالوننعع ها ن0
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 ىريمنلا ديز ىأ] هبش نب رمعل تادلجام ةرصبلا لئاضف 110 نس ىفوت ىقهيبلا دمحم

 يسيح لا نم نو اك21 نياَبعلا يال اهرابخاو ,نادغب_لباسف 111+ -. [4 ةنس_ قوتملا ظفاحلا

 كمحا نب ةزمَح : نيدلا وع. فيرشلل < قولا تبر نكات 111 1١ 1 كنس ١ تام تيسللا

 ةمالعلا سيطف ىبال نيعباتلا لداضف 4. م. ةنس ىقوتملا [ىفاشلا] ىقشمدلا ىيسحلا

 تادش, نبال ناهلل لاصق 41/13 ل“ دنس قؤتملا ىسلدنالا نمح نب نيحرلا نبع نب فمحأ

 رهاط نيحلا دج خيشلا فنصو 10 ةنس قوتملا ىلكلا ىلصؤملا [ميمت نب] عفار نب فسوي

 ىتابلا ديع ىلوملا عمجو ىيدحلا حالدح ناطاسلل هلأ خنس قوتملا ىبلحلا ليهج ىب هللا رصن نبأ

 نم لوا ريزولا اشاي دمك [قاوشالا عراشمل ةمجرت ىكرتلاب] 1... ةنس قوتملا ىموولا رعاشلا

 ظفاشل باتك رخاوالاو لشاوالا هيف فص ام طسباو داهإل باتك كرابم نب هللا بع هيف فنص

 1حمام 201امعلاأمغع طعسمجتام - 9115. 1" ءلط ةنغ1 ءا- دمع ةءر معها 20000

 31 ءلتص عممتسسرم جهاتعام»ع كاتم 1[)همويل. - 9116. 1" ءلط قتل عل - حسع قعر 222113 12120113111

 دسعام»ع 450-ء]-] ءاتانا» عبي ا1ه]رميمتسعل 8عءعقامع[ تر همم . . . دممعاطمم. -ح 9117. 1" ءلطقتل

 11 - 8 ح ةرور مز0مز1ةمه[16ع5 8ومعدع م:هعوامسأعق.  ظلطستعق ؟0ه]اندت123و 256106 01720“ 76

 ه1 ءاالعآ: [ لآءدع 27ءن0 ]هر ءن»# آظا - آآفظاعر ةهصصم 262 (ذصع. 6. 0 عام 875) دمتم ]. لح

 9118. 1" ع0 طقأال 8دعط 0 20و مهمة عامتعو ممهعقامسأاعع ءغ طتقغممدع هعطتنق 8ظدعطلشلو

 ةتعامرع كاد” هام قكقسعل 8 7101, مستسعل كو« هليامم !8[آعلتعم ر دممم 286 (ذصع. 17. لوط

 898) مدمر. - 9119. 1 ءلط ن1 8 ءزغ عل دم ءد00 عقر عتعطتأعق رتهعقأةمأعق طل1عطم»

 ةماوس همر ةتتعامر ع هطعدأأ 1عع - ه0 - كا  ظهتنتم 18ه: كان 6ل 1105ءم:8 10ه عدانعأا#

 [ةطققتكم]ر ةهمصم 874 (ذمع. 11. لصلب 1469) رممعطتم. - 9120. #1 ءلط ةنآ] ءعل- غةطخخسو

 رد عرتأو عمصتتسر وانت 50165 مهرطعأذع ةععتأت ةدصغو ةتتعام"ع تعم 0هعاتمدتسم لك »260 17

 450 - 67 - ه]رتمتن 18ءرج 11هاموتجعا 47:00:68, ددلعم الدان 1'واءقع لتعام أ دمصم 2

 مع 4. مع 1011) رسممعاسم. - 9121. 1 ءاطقتل عل -نذط غر هدعتتع ةدعتت طغالتو ةتتعأمتع

 77م مةبر“ 86د: 18(“ |[ 8 عدو 1 سكس ] 21 هنون]6 ظه7ءالغر ؟دلعو هاند, 5160040 لتعم ءعدصصم

 632 مع. 26. هعدأم 1234) ممعاطتم. هطعتلعط 21070 -.ءل- لأ: 1مل“ ظعت» 2لمد»هأاءأط» 17

 لمابعتا 11ه1ءآلفر دممم 591 (ذمع. 16. 182ءع. 1194) همدعاطتتكر ةسلغفمم :5674/:- عل - 017 ]ذطاتتت

 ءزدسلعمت ةعودس عمات ءعدصممدستغعو ءأا 810115 450- ءل- امنع 1م 8هعاهو ةسصم 1008 (ةصع.

 14. لدل. 1599) مدمء6دتقر [اخهصق]هاتمصعسس هرعتق ل1 ءق] مت“: ءا-هداماع] !١1 بتعو 101 هتتةتة64

 رممموأم [انععلعع] ءقمصملععتام  طعتستتقو نأ 0ع طعللم ةدععم اتطعسس ءىمهصرمدستغ, 45061/]ه] 17

 ر1مل/"ء/ 8 دتغو ها ةحسم]ت ةدتستتس>» كعضت مامن و 0100 7ءعاعععم هغ معععمأاتمنعو 0ع طمع

 جيو عمأم ء0لزلعمتصغر ]تطعع لصمصتص ؟ه]سسصتمستتسا قار وسعت [1ةظات هون - ءل -
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 هنأ ريغ ىنيدلكم ىف [1.. ةنس قوتملا] ركاسع [نبا ىلع] نب مساق دمحم قا نيدلا ءاهب

 قاوشالا عراشم بحاص هبّذيف راصتخالا دنع هسمخ وح ىلا عجري هقرطو ه«ديناسا ةرثكب لاط

 4. ةنس قوت ىلع ىب مساق كمحام ىأ زكاسع ىبآلا مّركللا لكاصفا 117" هيلع "قارا

 قوتملا [ىفيصلاب فورعملا] ىروباسينلا ناحسأ نب ىمحا ركب ىنال ةعبرالا ءافلخ لئاضف _ةززن“

 5:سمشل ىكرتلاب اضيأ مهلئاضفو ىبسلا نبا هركذ هفيلأت ءانثا ىف ةرشبم ىأر هنأ. ليق 80 ةنس

 ديحا نيدلا باهش ظفاحلل بجر لئاضق 1/#* 4,41 ةنس ىف هفلا ىساويسلا ىمحم نيدلا

 نجا نب دمحم هللا دبع قال ىجفاشلا لداضف 100 هم“ ةنس ىقوتملا] ىالقسعلا رجح نبا

 نيج نب ىلع نسحلا ىنال ماشلا لداضف 14 6.4 ةنس قوتملا .ىرصبلا ناطقلا ركاش بأ

 دنيع نب] ميعاربا نيحلا ناعرب خيشلا هرصتخاو 55 ةنس ىف فشمدب همتا ىلاملا بولا

 10 ريمأ نب ىنغلا دبع ىلوملا فنص مالعالا هامسو [1 ةنس قوتملا] ىرازغلا [نكمرلا

 كان( 110ه]مبجتسبا (دق» عن [ للغ ةظاد:] لعن, [ةمصم 600 (ذهع. 10. ظعوأم 1203)

 رممرعاسسم ]و ةءصلمستغز جكلمسعم همترستك 1همعسق ءةغ مهماع» 19 ءماتسس م2هطوسأتانتس تأ 1م

 ىمدستس عم 0عدغمستتم هكممتحتسو نيتطتخ (”ج0ئ4هصعد مءادلنمع ةانصغأ. نعت 8هأ1 نانتق ذه ءماأمطل عد

 يدعم طعم عار هل كمعلكع» ستمامتس مدهعاعس 0لتئصستسات عدعاست. ةسعام» هرعهتق /116د]م72* ءا-هع|نملع

 لاسم مءعءمعممر»زغ هغ ج0016ةيصعمأاتق ةسحلأاب ح 9122. 1 ءلطقت]ل عا - طوع وسر متماتاعق

 ددعتم هعمأام 81ءاعاعدمم معموعتمعر دتعام»ع لطتن ل101 عتضت»عا (عق» عد: لآغ, ؟اتلكو

 ل4 لزعأام ءع دمصم 600 (تمع. 10. 8ءمأ. 1203) رممعننم. - 9123. 1" ءلطقتا ءا- اعط

 ء] - ععطوعغو مدعضتتم وسهاتم» آكطقل 1 !ةصنصر جتعام"ع قلاع ظعا» قللضعا ظعتن 1514

 رة, [؟دلكم ىءبر/ لتعام ءا] دصصم 342 (صع 18. 31هن. 953) ممءاسمو وسن طعاته ذه

 يدرس مموتكتممع ةمدصصتستس ؟1لئ5دع لن طع و انك 15- ءقوواب# (ءعئاهطتع. ظمدتصسلعسم آكطقأ هعاتتم

 رسعتأو ىليوررع - ه0 - لأ: 11101417160 هةملق6 حصصم 989 (ذصع. 5. 1 ءطع. 1581) طتععتعع

 عووت ردن(. - 9194. 1" ءلطغأ1] 8 ءز ءطر دتعطتتع5و سعمقتق 1 عزعطو هةسسعامتع فظل

 ى16]راان-ءل-01: لك ]ردعا 18د 11ه ل4عءم] 714, [دمسم 852 (ذمع. 7. لآدم 1448) دممدادم]. بح

 9125. 1" ءلط هنآ كا - 8ط ة1ذنر سدعنتام 5707/11, دتتعام»ع كلان 4504711: 110/04111160133 كا

 411760 عرب 51 ]ب» للا - هلام ممر ةسصم 407 (ذهع. 10. لدم. 1016 ) 101:10.

 9126. 1" ءلط ةن] 151 - 8اس مدنمودت ءاهاعق معهعقامساعد ةورستمعر هتتعام»ع كلنا ///معمنن لذ لق تف

 171ه]رمبرب»ءل ]عمطمم 81هلئاكتتكمم نست 182حسمفعأ ةمصم 435 (اهمع. 10. ةسع. 1043) ةطوماعتغ هطغتلعط

 10 80:1رفن- ءلس لا: 1اس اآرث» [ظعس قطل-ءأل - «هلسمت١] ]عع ةر [ةصمم 729 (ذمع. 5. ]ل09

 1328) رسم سع]و زانق ءماامسسعم ءمسهاععتف /27/-1/م امكعتمامتس. هدعو ل1هللد لن 0-ء)-جار ه1

 ا
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 ىفوتملا] "ىناعمسلا محم نب ميركلا تبع ظفاحللو 11 ةنس فوتو اهب ايضاق راص نيح ةلاسر هاش

 ىف اهلك كلذ رهغو ماردل رشنو مانالا ةزنو مانالا ةفح هيفو ماشلا لئاضف 170 [ه10 ةنس

 ناضمر رهش .لئاصف ,15  [ىنميلا] فيصلا قنا نبال نابعشلا لماضف, 1". ماشلا لباضف

 قال ناخيشلا لداضك »11, ..ةنس قوتملا ,مكانملا نياب فورعملا هللا دبع نب_ ىلع .نسلل قال

 نسحلا ىنال هنع ىلاعت هللا ىضر نامثع عمو ةنس قوت ىربطلا ديعس نب [لبيعمسا] فحكسا 5

 دكيحم نب ىنسحلا دمحم نأ ةياور ثيداحالا ءاوجا نم ىراصنالا ميعن نب دوا نب ىلع

 نب نمرلا دبعل ةباحصلا لئاضف #1 ريصلا لياضف 1758 تاقثلا ثاحبا دنع لالخلا

 دبع قالو [ءرج ةدأم ىف] 6.0 ةنس قوتملا ىطرقلا ىسلدنالا [سيللف نب ىسيع نب] دمحم
21 

 باطغسملا دكادذنا هيفو 80 ةنس ىقوتملا ىراختيلا راكنغي فورعملا دكيحا نب دمحم دللا

 ةباكسلا ثتيغو [77.] ةنس ىغوتملا ىناهفصالا هللا كيع نب ىمحأ ميعن ىبالو فلالا ىف ورم 0

 ىو مامدلو ىو ى در 0 رد مع عيونو /فورصعلا نضاووو وعملا ماماللو رذنللاو مفوجملا از وهلاب ب فوزعملا ةننارمع اقلا ىبالو ةرضنلا ضاي

 لق ءرب ظروف عمار دمصصمم 991 (ذصع. 15. لحص 1583) دهم2(تتتكر (؟جعامكتس 01056 كس 1لدصقفء

 رلولعرع ءيدعار ءا 11ةظاف لطف - ءآ - [ع»أت» طعن 2101 ميجتهع4 هع تاغرو [ةمصم 562 (ذصع

 28, 0ع. 1166) دصمءطسسق]و ]نطستس ءزدقلعس انادات ءلتلتغ ع 9127. 1 ءلط ن1 151 - هقط هدو

 مرمر ءاماع5 مرهعمأممساأعد هةرعمعو 0ع ونستطسخ معهعاعمعو ]ذطعت 1607/عءآ ه7 - هجر النعام

 6ه1- هدنة , لاهعأب» ءا- عاضك» دلتتومع ةعدصغ -ح 9128. 1 ءلطقتل ظا- 8طقط ةصر لعن عق

 معمرمع رصعممزك هطمطقمر هسعامدع كارب قلآق'/ءءاز“ [ 7” ءسمعسم]. - 9129. 1 ءلطقةتل ةطمطت

 آلخدس ج0 ط قصر حتسعاضتغع5 مممجتمع ددمعمكتمق 1مسفلطقمو جدسعام»ع 471:27]ه:47: 472 7 ع

 4لطلما]عأط و ؟تلعو 31: - ءارم»ءززرضم لتعم نت دمصصم ... طمتتطتم. - 9130. 1" ءلطقنتل

 [1- هطعزلعط عاصر دصسعمعتنم لسمتختس 8طغتلع طمصتسر ةسعامتع قلاع 1 طءمع [ 1هد»هأ/] 1 ءتد

 540 16 ء»ءر دصصم . .. دمم>نمو عار 0/220 ة0لتغم , دحبعام»ع كات /]نعععت: كلغ 18 عد

 4]رتدعا ظعءرو لمع قلسعئ»»#. "عة عامطتق ه0 1ههعلعدلمد عدلت ممتست مععاتسعأو ونتتقك ممل

 81ه مترت»ءعا ظلهعمن: عري ل10ه]يميوتسعا ةك47//«1 مءادلتغي تس تس ةسعام» عع 80ع لتعممف

 ةصومزرععرنعإاب - 9131. 1" علطقأا] ء] - ةوطعر سطعضأوم موهاتعساتقعي. - 9132. 1" عءقطقن]

 ء1-هوطةط ءعغر رصعمتنم ةمعامصتس مجمرطعادع ر ةسعامستطتنق 67-450-ه]يرسعت» 8 عن ]0167760

 [ 8ع 1و6« ظعي 1؟هاءعقق] 4ضسلعادق (©ه”انيطتو ةمصم 402 (ذهمع. 4. كسع. 1011) دصمعأتمر [ زانق

 ازطعرع عمات 1هقعتعسلامو همصاتصعأ] - كتي قكالمأهأ 21ه]نهت»ت» عال لظعتن ل آبتسعال 180/:/: 0“

 ؟نلكو © مز م» لذععم كي ةمصم 412 (صع. 17. كد. 1021) دحمتطتم - ققزع 71هءن»م لاسع# 0

 لثعءتء قللفملاوآط ةظع/مآفسقر دممسم [ 430 (ذهمع. 3. 0 ءا 1038) ] مدور انو - +0

 0م" ظعءتي 47غ, دملعم 182 ءةاعرس# لتعام ءغ دمصم . .. دصمتامم - آسقس 8ءجارومم
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 ىنتم نب رمعم ةديبع ىال شرعلا لساضف 1#  ىديعصلا هللا دبع نب هللا خبه ماماللو

 ميعاربا ىيدلا ناعرب مامالل رصتخم ةرشبملا ةرشعلا :لساضف #1“. [1.] خنس قوتملا ىرضبلا

 كلج رشعلا لداضف 108 [:4] ةنس ىوتملا [تاكرفلا نباب فورعملا] ىرازغلا نجرلا دبع نبأ

 نصح و ٍِ قى ىف ِ 6 لهدا نو 7 تنحي اذلل قيعلا لوا تاحالا كفانم ىف ىاثلا" |3201 تفانم ىف ل.دلا نفديك | 12 ب51

 درك ذب 0 هقلوم ىلع ا ةخم جرخملا باتكلا ىلا تيدح َّك ىزع يلا دقي هاني ىم

 درو اهب م نيبعتلاو ةقباطملا هجو ىلع مهب ضتخأ اهب 0 ىمضتلا ةقيرط ىلع مهامش ام

 جرداو كحاو لك .لباضف درو امي“ مث: ءافلخلا ةعبرالاب نصتخا ام" مث ةرشعلا نود اًمِيَق

 ىئوتملا ىطانرغلا ميعاربا نب مح ارسلا نبال ةطانرغ لّساضف 1 نيمسق ىف كلذ ةلمج

 قوتملا ىروباسمنلا مكاحلا دللأ كددبع ب كديمكحم هللا دكيع ىنال ةظةوطاق لياتسف 1“ اخد

 آسخسص 1 يام/]مأب ظعت» ل طلمل7لعإ م1082. -  طموعاعععجد طسع مععتصعمأا آاتطخخت 0

 ءآ-هسيواءامطق, لع نسم ذص ]نعد 2/7“ لتعطسس ءقار 6 ]عءقل] ءآ - :ءافطعا أ آلآ - 1! ةنالأ

 ]ن1 - 770 "ءل. - 9133. 1" ءلط غةن1 ءع] - حعدطو مجدعقامساتمع اطعموصتو ةتعام»ع كهل

 06706 71 هنمم» عبد 7101],مو76 1مم ةر ةمصم [ 210 (تصع. 24. هع. 825) ] ددمعاتتم. ح

 9134. 1 ءلطقتل ءال-دمطقعوغع عادم طوق طق طقم عغر دجععتتم لعععسس منمزجط ءامتتتست 8

 ةمصتتصعأإ ةصاتسس.  (نمدص معدلتسس , جتنعام»ع ط[سصقس 80:17: - هل - 1: 1 ]يات»» عدن لكطل-هآ -

 موأتسمت» 1سم نر, [؟دلعو 2اند» - ءارث»ءل]ب لتعام ءةغ] ةهمصم [729 (ذصع. 5. المو. 1328)]

 ردمرخاننم. - 91335. 1" ءلط هنآ عا - حهط عمو ؟لعانأعق صتتتلل عم لعصقتلم م2هم212ع. 17ه عه

 1ص لنسقق مدصاعق 0ز5أعأطساكتسس عقار نتتقتكاتللل ]28101 0ع ةتصعتت] دعطتتق طتتس علوالانلا> م10 م11 عادت طانق

 و ةعزغو ممدا[ععتم» 0ع زتكلعس طتتتصعتكمز0113 116215 م20م1ءامهاتطاتقو ءعغ ةصعامتا زهق: 1طهتتق

 [ردومر نتن نتعتل الغ هتقءصعم لت هديه ةنسعس]دعأ لتقاتم عدتغ ءاع. ةسعاما هرصصعق 201058

 ج0 ]انطعمو معطتلتغو تصلع زج لعدسصتادع عاتصغو ن6 طمضتتس ة11ع62ع5 همردتسمتعأو عا د ءقرذأع

 رمعام ءيععغو تطأ (تهللغمع5 نيسمصأكتست طع مماستغ ه0 دست هدتصعف هالنمصع ء؟فم]1]1ععأغو ونتتح

 عمه طعووزغعع مرصر]ءءاتطدت. "لكم م20 م1عاماعق 115 مععتلتدععم ذاذ 0عمععتمةتأو دنا 65

 ءا مدحمو مالت عوععع ةماععوتع عمد لتمتمعسعت عازر لعاملع ه0 ءهو معاعععملد معععتاو نتقع

 مط ةلتتق ممعاع» لعععسس مهلتامعع5 معملتكح ةنصار ةغ متعاتاع5ق سهام آكطقلت 15 مطهمدتقك

 معععممءأ عا لس ته لعدتطعملتق لعدلمتكو نسمع 0ع ةتموعن] هدنتنس ددعض اتم تهلنأج ةدصأل 115عع

 هرصصتح لمهطسق رتمعانتطنسم ةممعصتل(0. - 9136. 1" ءلط قتل ©6طفعس ٌكغدر دةعاتأع5 نعطت

 (ردمصحامع مععت أذ دععقر ةسعاماتو 2101رمتروت» 0 الثعرع طا ]را منا ملقر ؟دلعم آاننن- هوما

 لزعأم عا حصصم ... رصمرناتم. - 9137. 1" ءلطقتل 1" ةاتسمهو هتعطنأعف 101/170 ته عفا مت[ عقو

 ةهتتعامرع لان لطله7]ه] 71هأرمتدتتعا عت قلطلمعااعأ 11(لبض» اظل ةى ةحمصسم 405 (ةصعم
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 اجرملا فرشلملا ىلاعملا قا امامالل + ماشلاو شسحقلا لئاضق 115 * نايتفلا لداضق 11+ #. ةئس

 ةيأم ىلع ومو خلا“ اهنم راقخاو ضرالا فلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا ىسدقلا ميعاربا نبا

 اًباب رشع ةسمخو

 و تاس ملعأت +
 رفعجت سابعلا» الو نع ةنس قوتملا  ئذاشلا سيرد نب ىمحم' مامالا ' هيف فتص :نم لوأ

 ءاطعلا وباو ةنس ,يوتملا ىدوالا ىسوم ىب دوادو م ةنس قوتملا ىرفغتسملا كمحم نىنبا

 قالو ةبيش ىلا نبالو ةنس قوت ىنارلا دا نب نكرلا كيع لصفلا وباو ةنس قوت ىكيلملا

 قالو سيرفلا ىنبالو, نيثدحملا ةقيرط, ىلع وهو [1 ةنس قوتملا ىحملل مالس ىب مساقلا] كيبع

 ققوتملا] ىدحاولا ليا نب ىلع ىسألل قالو ىسدقملا ءايضللو رذ قالو ىدزالا رخص ني ىسمل

 ةلداو اهنم اًثيلح نيعبرا ىقشمدلا نولوط ىب. مح نيدلا سمش ظذخا رصتخم [*4 ةنس

 خلا لسرملا هيبنب هذايع ىلع نما ىذلا هلل دمحلا هلوأ نيرخأتملا ضعبل نآرقلا لئاضق

 2. لدا. 1014) مجمععأنو. - 9138. ! علطقت]ل ءل-11غعةصر 515015 5110110111 1113503831-

 رسمصسس. ح 9139. 1 ءلطقأتال 181 - (60353 مع ظ1 - 85 طغسر ؟لمانأع5 111ةيهدهارءصسقع أ

 ]ر«رورسدمعأ معدعماممأ(ءععرو هبتعام»ع آسف 467 ردع ل110 د]ب ءر»» أع 17/] - /11ههزز ظ عت: 11/7

 (2ه0و2. 1آشضاطعع 1معلجتغ زون آردتستق 1)ءمر نسأ (ءطحنم ءيعقكلاو ءأ ءدع 115 (!هعه) هةعاععتغ ءاع.ر

 ء(لم ءعماسس نستص0ععتت ءهمتأح 015ممدلانك عوار

  1511٠ص [غءلاط ةأ11] 81-(:ه:حم. 10هعءامتسه ]115 انأانل11 (05ةصأ 11 .9140

 طمئسمسم ون 0ع زنك ةيتمستأ آ[صقس 1101 ه7:0»7 8 ء» ]5 كطقطظتام تتار نأ ةصصم 4

 منمع. 28. لمص. 819) رممعاسسق ءقا. طامصع ةععداأت هسا 41: مناطق لمزم» عرج ك101متتت»عا

 11016 ج]بلا"ة, ةمصم 432 (ذمع. 11. عا. 1040) مدمدءاحتتق , 1266100 عن: كل56 لتع4عئاقو

 دصمم . . . رممزنأناتكو 411/4146 1167/1, دصصم ... >> 015اناتق , قلنا /هل]ب/ قلنا ءآ -" هنت

 8 عرب 4]نمءا 1! عقر ةممم ... د10 تتتقر 11: لآ 8ع عطور كتي 00 | ((عض» ظعتن د ءآ/ت»

 كلمرسع] ل, همصم 224 (مع. 23. اللمع. 838) دممعاتسقإر وست ه0 معهامصعتس "1'ج10(01صقتأ هتكانتل

 ةعوضممتاب 11:-ءا/ءد"اد, كد 1ع مدمن ل) نيك م/لرت» قللت, كان 12 هج", 101 ةررا-عل-ل17: ل1 06600688

 لكطدة]ن مدمن: لآ: عري ىلارتسعال 11”(, [ةمصم 46085 (ذصع. 16. كسع. 1075) دطمةاتتنتقإ و 001

 يبصر عملاتطس ةععترستغو نملع قايعرربو- ءهل- لأ: 310ه]نميت»عا ظء» 1طن: 10 ةسعو]عا# يحهلتةح

 عامام 6هلنغمصعم ةيسسفتأغ. ب آرئطعس 40:7/ءأ ل ع071/407 78/-007 هر نمت ذكذ ةصعتمأأ : طبقاتق

 [آرعمو ونسأ ىصلغمضتطسق معموطعأاوع ىددأ ]1ءودنلممع طعم ءطعتسا 5ع مجهعقاتأغ ءاعبو ةتتعأم#

 نمنلحر» معععما1 مخ ع01016. ل
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 ىذلا هلل ديحلا هلوا اباب نيرشعو ةعيس ىلع نيتدحلا ضعبل لييبا مايق قاف لق

 ىب مساق ركاسع نبال ةنيدملا 1 عر ةقئاللا لّساضف 187 خلا ظفحلاب هءايلوأ "نوت

 ىدتكلل ةمركملا ةكملا لداضق 182 نس قوتملا ىدنكلا لصفمللو 1.. ةنس قوتهلا ىلع

 دايللا ركب ىأ نب كمعكو #.. ةنس دودح ىف وت ىعشلا ىمحم ند لضفم ديعس قالو

 5 [أ.5؛ خةنس قوتملا] ىقيدصلا ىكملا ندلع نب ىلع نب ديحكم خهشللو ىقيرفالا ىمخللا ىكلاملا

 خضور ىف كناوخرمم هركذ لاكيمملا نب ديا نب كللا ديبع لضفلا ىيال كولملا لكاس 11

 ليداضف 1م و خنس قوخألا ودز ولا بحاصلا دايع ند لبعمسأل ّظ ورهخلا لساضف 1184 ءافصلا

 نب نيسح ىضاقالو [1.1] ةنس ىوت ىتميلا ليعمسأ نب دمكم فيصلا نأ نبال هلهأو نويلا

 لال ةخلاسر ةعيذدل مود لاصق 11 ىترفلا ديلا دكيع ند ليوكامو فد ىوت ىمملا لاودكام

 10 اعضب تايصوصخ ةعمدلا مويل ىدهملا ىف ميقلا ىبا ركذ لاق ىطويسلا نعرلا دبع نيدلا

 90141. 1" ءلط ة11 ءاعزجعفس ءع1-1عأ11و دلذعاتتأع5 م1ععاتتلت و 01138 01115 11[20 61ععااتق

 مععمعتأور ةسعام»ع ننملحت» معععم مع. آوتصأل ةعراعسس ءمراتلاعو نعصهع 1اه ةصعاملاتطأ

 1دستك 1)عمو نيك ةصستعم5و هتم5 ؟معملامأغ دهعيسم ل( عع ء؟لتعععمل1 طعصتومع زمقاعتتلا ءاع. ح

 و1492. 1-11" ءلطقأت] 1-11. ق1 دغر ؟زرضاساأعع طصصععأوع. -ح 9143. 1" ءلط ةزآ1 151 - خ1 ء-

 ل1 صعأر ممر عاونعع 3[علتصمع مجدععأوسا عدو ةسعامرتطتتق (ى27» عن لل, دلكو 1

 ملون لزعغم ع( ةمصم 600 (ذمع. 10. 5عما. 1203) مممهاتم , ءأ 11ه هل:137]0] ل عار ةصتتف ...

 رتمرجانو. 9144. 1" ءلط خ11 151 - 31 ءاعاعد 1كا - 81ه لعدم ءءعرد عار ؟زمنأعق 11ءاطءلطقع

 هدصعأمع ممجهعوامسأععر ةيعامتطتق لوض#0 هع قللت كمثل 710/6010117] عن 1101 مهتما

 ىزمنزمر لمعح ةسمتنتطل 300 (ذمع. 18. خسعي 912) مممأتم و 111016170160 16 لق 17 6]ب#

 5و 1,650 1م[ ]ردد 1رمكاع]بم !آمتنطلكتكد, ءغ هطعتلعاط 2101 منه: ءل 1 ءن: ل78 طع: للا 11 ءلغ

 ىم01/6ر [حمسم 1057 (صع. 27. لمص. 1647) سصمعطنم]. - 9145.  ءلطقن] عال -دصم] العر

 وزعاسأعع معصعأ مانس مئهعدامسأعم , هنعام»ع لاق آ/مل],7 0آ620011ع] اعنف كلان ءل لق ءتا- عازر

 1دسلمأ انطسسصم ل1160 ذص 10:07:61 ءهآ-ءهركلثي ع 9146. آظءلطقتا ءعآ]- مأطتمو

 وتساسأعو معمعدامصاعم مرتست ةسمت 0 عأر, هنعام»ع 15047 17ه: 4ط/0 8128 317 سا" ةصصم

 385 (مع. 5, 1"ءاطس. 995) رسمعطبم. - 9147. 1" ءلطقن] 1-1 عيد عصر 5م 0165 12

 قجمطتمع ؟ءالوهم ءزدكوسع ةمعمادسس ر ةتعامرتطاسخ لل 42*عقإ“ ]1ه]رمدوسعا ظعوتن 17

 1عيبعرتمو ةهصصم [609 (ذصع. 3. لصصي 1212)] ددمعاتمو (60ط1 110وءم: ظعتن 210/1617

 لميس عببمب حمصم . .. تمد نمر ءأ 11101 ميوت»تع0ا 17 هنن راآطرلا-ءا-بعزأل (ه"عي]بخب ع 9148. 1 ءلطقتل

 10 عوسرس ءآ]-ّز هرص'هغر حتعاسأعع لأعأ ؟؟ معتمر ديعامفع 201/7-عل-اأ7: لال -ءا» ]رسم اكول.

 1اررو-م7ممومر ذهوتتكو ذص هرععع 110708 ءتساتاع5 معممستمم ؟لمتمات ءأ ننم0ل ءععستا 016
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 تيب لصف 181 خلا ةمالا هذه صخ ىذلا هلل دمكلا هلوا ةنام- تبلصخ اهقعبتتو نيرشعو

 جيوارتلا لضف او. »ب 11 ةنس تلو ركاسع نبا _ نسحلا نب ,دللا تبع كعس , نبال نسحعملا

 رمت لضف 1و 0+ ةنس ىئوت ىدعارلا نبأ دوفحم نب راتخم ءاجرلا نأ ىيدلا محن مامالل

 كنع كلجلا لصف 10“ ىرمعلا راجاحلا ةزمح نبا ىيدلا لامج مامالا خيشلل اهبارتو ةنيدملا

 لك ىلع هلل دمحلا هلوأ 1] ةنس ىقوتملا ىطويسلا نعرلا يع نيدلا لالجل ةلاسر كلولا دقف

 ىرخا فلاو هفلا فّلوم ثلاث وهو رابتعاو تاياكحو اًبكنو راثآو ثيداحا هيف دروا خلا لاح

 ةقيرط ىلع ليخلا لصف 10 نيبملا لضف بحاص هركذ داوفلا َيلَخ هامسو ىنعملا اذه يف

 لحضت 1108 [] خس قوتملا ىطايمدلا [فلخ ب قموملا ديع] ىنيدلا فرش نيتدحملا

 ١ك ةنس ىقوتقملا ىقارعلا ميحرلا دبع نب ديا ةعرز ىال لينلاو ريخلا نم اهيف امو لبخلا

 نا ندال .نابعش لضف 1ه.. ايندلا نأ نبال ناضمر لصف 1512 ىابرقلا , ركذلا لضف كوه

 [آعمعرتم نطستام طوق جععاتكمأع معجم ععاتلتك ةاتتطل ءغ هعماطت7) 1ذمتتعمل. "1عدعاذطم زمعامأأ

 زاد: اطهتتك 182لءعمو ونس طسصع ممزجاتلاتتت مججعاع» عام2605 لنمنمحتا ءاعب - 9149. "حلط]

 طءزغ ع] - دج0ء5044 عدو مءةعداوساتح 1[1ةه5ةه]رتسم دنت ر ةدع[6:ع 15 50:0 1 ه/]

 ظورب- ءاللمدمت: 12 4و478»و ةصصم 606 (ذصع. 6. لدلع 1209) مهنم. - 9150. دلل

 ءا1 - غعمعةحتطو ممدععامسأتح م2ععسس» .م0ءاتطاتق دمعصسمتق ظمصحل0طقم 1ةععملممتتل ر نتئقع

 1 ء”مغزع لتعتسكتعر, ةتعام» ع طصقس لأ ءزت» - ءل- 0171: لاتآ»ءزأام 1101/1 8 ءر» 11ه]تستا

 لات: -ءامن]208, دمصم 653 (ذمع. 18. آل ءع. 1259) مممءطتم. - 9151. ح0طل عدس 11 -

 31ء42معغر مهعداوسأته دعانا هصتسص ءعغ (ءوع 31ءلتصدعو دسدعام»ع هطغعتلعط هع آسقس

 ل ءزدا] - هل - لأ: 11 1ظهتدعم 11هزز ام قيس. - 9152. 1 جلطا ءعال-] عا ءلر معهععأومأد

 طضسمت ةمتست غصرم»ع ننم [ذطغععأ ةيستغاتصأاتتو 3ع[6م5ع لعء77 - هل - لأ ىلآا- ءآ -

 كودي, ةصصسم 911 (ةمع. 4. لكصص. 1505) ممان0م. "1ءدعادكتكر نست 112 ذصعامأا: 1من 182م

 ربصم هدصصأ دامت ءاع. ظحطتطعغ ذطخ (هلئ(مصع5 معمجطعغتعوقرو ءققأح ةمعامطتسا رو طلقامعوق

 هءاعءامكر مهول ممعه عغ ءيعصراو ءممد10لءةيدتممع لتعمه ءاع.  طنع (ععاسقك 1ئطعع عقار

 ودعم عد 0ع مع ةعتموتاو عغ معهعاومعو دلطتم اعهعافطسم» ءلتلتغ 17677 أ -رثمدمأل ذصععتت مأتتتل»

 (نمرصس عرممدأغ عدس ةجعام» انطعخ 27 - 1'هلل7] 20/7 - 721ه. - 9133. 1"ج0ط1 ع]- اعط عذلو

 مروعماممأاتم ةوسمصتس 20 عهغلمصعسس '1'عجهلن(نمدمعتمدتس نهنئ هاجر جتعام»ع هلع" كس هل - 1

 [ 454 - عآ - ةهتينينفت: 8 ءدن 1ك1ه1هرك] 10 ملغر ةمصم [703 (ذمع. 24. كسل. 1305)] مدمن.

 9154. 8 ح0ط1 ع1 -اعط عء11و مجهعقادصألق عوتمالاتلل عا عدو وتنهع نق طوصق ءغ يدتنتم05 ةانطهأو

 دتتعام»ع 416 2م” <« ل ارتدعأ 8 ءز» كطف4- وأ - "ءاراو 1"ءافر همصم 826 (ذهع. 15. آ» وعي 1422)

 رسوب و. ح 9155. 8 حلطا] ء1- ل ءاالععر مجدععأومأتم اصكمءوالمستم عز تم ةدعضتل عنو 0

 9156. 1 حلط1] آخ حدس هلط ةصعر معهعماومأتمه هعمفأم 18دسفلطقمرو ةنسعامعع ةطط1: ك2 مم ع 0

 9157. ا" ج04ط1 5طح'طةغسصر ممدعدامصساأله دعصفتك ةطق'طتمر هةتنعامرع 151 لآل ةءق“
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 كوحم نب ميدركلا تبيع دعس قال مجيستلا ةولص لضف كاد ةنس  قوقملا ىتميلا فيصلا

 نيسكحلا ىال ةولصلاو مالسلا هيلع ىبنلا" ىلع :ةولصلا لضف 151: هل“ ةذنسش قوتعلا ىقاعمسلا

 خيشللو عمجلا ىف رجح ىبا هكذ [6*1 ةنس قوتملا ىكلاملا ىوغللا ءايركز نب] سراف ىب ها

 ىلع ىمتو [1 ةنس قوتملا ] ىضاقلا دات ىب ليعمسا نب فكحسا ىد ليعمسا [ ظناحلا ]

 5 لجأ ميعن قال فيفعلا ملاعلا لضف 1  جالصلا لضفأ 14.  ديناسالاب نيتدحملا ةقيرط

 دبع نب فسوي] ربلا ديع نبال ملعلا لضف 1 [#),] ةنس قوتملا ىناهفصالا هللا دبع و

 ىطوهسلا نيدلا لال# ميمت عاطقا ىف ميمعلا لضف 117“ 2[: ةنس قوتملا ىكلاما ىطرقلا هللا

 رم ىطويسلل ةنطلسلاب مايقلا لصف 116 2 ثيدحلا ف ىف هتافلوم سرهف ىف هركذ [رصتخم]

 نبال :بايتلا سبل نمم رثكا ىلع بالكلا لضف 16  ْضلأ نأشلا ىلعلا هل دمكلا هلوا

 10 ةخبغب ىلع كيزملا لضف 4 [11 ةخنس ىنوتملا ىدادغيلا] دمحا نب ىلع نابزوملا

 ا عيرتعممو ةمضصم .ان. ممزق. ع 9158. 1"دلطل هةوهلقعغ ءع1- ععوطتقطرو رمهععأوماتم

 مععواتمصتم 1مل لتعامع ر ةتتعام» ع قلاع كونا كلاب - ءآ-]عرتررب عزو 010ه]ر هتروتنا عل دك ءزرنث لفقر

 ةصصم 562 (ذمع. 28. 006. 1166) دنمرتاكتم. - 9159. 1 ج0ط]آ ء1- هدلةغر مه عقامساته

 مرمعمالممتك مركم رعهمطعأدر هنت العدم مهتم هذغو جتعامرتطاتق 481 7/6:ءقنن كارت ءلأ 13 ءدن

 لكم و [ ظءد»» 26م1 ةنم االهلتلكتتكم .طآعدتعم]1هعمو دصصم 395 .(تمع. 18. © عم 1004) دسمعاتسم]و

 ىتزسم !انطسسص 12 11هز» ذه 2/- 1هزرم# !طهسلامغر ءا هطعتلط [طقطتنم] طحصعأل طع اة*ايمع

 6ع ةظعرسمأ] ظعورب ظطلعتضستسم0  (ةقطكو [ةصصم 282 (زصع. 2. لآمتن“ 895)  دصمتعاتم |.

 5 هعوسصسأاست ؟جالمدعسس '!'مهلئ همت مكس لاحر دنع ةتتعام تا هنعم هلل ععوصغن ح 9160. ا" حلطت

 ءا1د ووهل]ةطر معمعوامساتم معمطن(ونلع2 - 9161. 1"جحلطأ1 ءا- ةلتطس ءا- د11 رده عقامسأته

 لمع دلع ةطقتس عصاتمع ةاسلتمدأ , دتنعام»ع ! 41: /70ءقرر» لاتتءل ظعتب كطلامااعأط ظو هل او

 دمصصم [430 (ذمع. 3. 066. 1038) ] دتمرتاتم. - 9162. 1" جلط] ءآ] - زآطنر م2هعقامماتق

 ةمعصأتمعر هسعام»ع [ 7 تارك ورب قلطلعااعألب (ه"اهلغ ![هلئلكتتمم ؟دلعم ]: لقب 450-ه] - الع"

 [01غغمو ءا ةصصم 463 (ذمع. 9. ©ءام 1070) سم>»طتم]. - 9163. 1-581"ه4ط1] ءآ1- حدستسو

 مججعمامسكتم ءدعوستقلاو 0ع ظدصلم مععلععام ذم ؟جيلسس ةقوتعسهأمو ةتتعام»ع لعا47- هل -

 كم1 وتأ همدصمعصلتسس ذم تصلتعع' ائطعوصس ةماعر ]اذطعمو 0ع عع د01 هصقتتم ءاعتام ع

 9164.1" حلط1 عل - ءاعاج ةس طخن]5 هل( ةص عار م2هعقامماتمه 01 ىمتكمأاتم دل (مصن عدعر ةتتعام اع

 "لعدعأمكنق أه ةصعامتغ : طمس آلعم لتعمتاونع ءعءاقتمدتسم ءاع. ؟710ع هيرو. ح 9165. 1" حلط1

 10 ع1 -]اعأ]1 خطو معمعقامصاأته ءمصتطتق مدع ددتآا5 نست ؟:عقاتطاتق ذمتك ةانصغ تطاتعسلمو ةتتعامدع

 ل76 ظعور» لطددعل [8مع)0/], ؟دلعم آان - ءآربع عمات لتعم [ ا دمصم 366 (مع. 30. كسي.

 976) رصمداسم ل. - 91606. 1:1- 1" حلط1] 151 - 31210. ممتع ةحنعاح 30 هررنق 1
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 مامالا ضيشلل نينبلاو تانبلا كقف دنع ربصلا ىف نيبملا لصف 110 ءابلا ىف رم ديقتسملا

 ديحلا هلوآ [187] ةنس قوتملا ىحاصلا ىقشمدلا فسوي [نب ىلع] نب دمحم نيدلا سمش

 حامتراو داوفلا مجلثو دلل لضفو دايكالا كرب هيف ركذ خلا ىناف هاوس نمو ىقابلا ىلا .هلل

 امو هبيرغ باب لك دعب ركذ هذأ عم ءايشا هتاف دقو ةدداف اهعمجا ريخالا !ذهو لاق دابكالا

 ثلث وحن ىف هترصتخاو سدحاو ىنعم ىف ةريثك ثيداحا رركو ةقشم عون هيفو لاطف هب قلعتي ة

 اذاو رمرلاب اهنع لوقنملا بتكلا مقرو هبيترت ىم ىسحا اًبيترت هبثرو ةتئاف تادايز عم دمج

 يقرشالا لدعلا ىف قولا لصفلا 400 اباب رشع ةعست ىلع بكرو رجح نبا دارا ظفاحلا قلطا

 دسالا ءامسا ىف كسالا ماطق 111 مآ, ةنس قوت ىداباز وريفلا بوقعي نب دمحم نيكلا نخ

 دودح ىف ىئوتملا ىناهفصالا بتاكلا كعس نب دحا نيسحلا قال ءاغلبلا رقذ 110. ىطويسال

 داقم ىلا فيسي مل لكاسولا هيف عمج 5. خنس 0

 ها - مهما وه60و 0ع ونحم ذص ]تناعتج 846 ؟10عوطتعب - 9167. .81- # حلط1ل 181 - 8آ6 طاصر

 دمعتك معهعمامممس رمهاتعماته ذص طظلتمضتس عغ ظلتمسسا» ةستفدل0مع ءمصقزرأ ءاتتتتلل و 2

 عطعتلعط ءغ طصفسص ةاعرجع- ءل- لأ: 11هأءمتهت»عا عت: [ ل418 8ءن] 7م“ 12 عمابعات 84714

 ةدصصم [942 (تصع. 2. لدل. 1535)] دمتم. (02ىممقه عما ز(غ: طهسق 134م تعم ةعصمت ا ءةنطمو

 مرهعأغو» وسعت هرصصتم ءدلسعو ةنصغأ ءاعبو ءأ ادسلقغ ذطخغ هرععج 800 هآ - هطجاالو 77

 76-1ء0, 11617 آل -رك متم 0 , 11 نغلا ءا- هقطفل. طمع لقسم ور ةموتتاو هددستسسس نانلت( 2غ

 ما عمتمدتستست ءعقأو عا لتتق موتاتقتلل م0516 ةذصواتلد  هتغد نتتهع زطأ عوج هغ طع ععاعععم0لد ةانصأ

 رستم يصمعدأو ماسعو (مرمعم يعم ظعب طععضتم ١ طتطع» ةيتغعات هت-ستك 1مهعمق ةقأر ءأأ عع

 ونمللحسس ددم] ءواتهع كنس مععستأر دمتن](ةقونع ةسعام» ءَراتكل عدص ةعوتست دات عر عاتتغ [عهلتامصعفم 5

 (0همامدحت زوزمتع ائطسس دم (هءاتقضت قمععلأع» ؟هاسستمتم مدعاعسو ذكو نك ع5 مره عا عست ذوق

 ج040ءمعص. كيس ءمسصتصسملتسق لتقممكستغ يتحسس حجسنعطعأاو مص“ لتهزرتةعزطسو عقغر ةغ انطتتمو دصلع

 معنتغ هتواتك طمادحتغو ءهغ ودمصلم ذص هستع ءمكاسس 11(لاقدن لنعتعر ة2ل7: 6ر١ هنومتل ءهغ ءا

 هراتق ذصن هم0عوتوتساأل ءدمتأم 0أئتوزال ١ 9168. 15-181 ح0 ط1 151- 5[ عذر طعمعلت ءعدانه

 فومامدوب لع زاذماتاته وا" هكر هحنعامت»ع ل1هز0-ءلح لاو ل1101 ممدتاءا عع 7هعاط لاذ دعفا م01

 دصصم 817 (ذسع.أ 23.' لآدعغ 6 1414 ) مممدعاتم. - 9169. 5*1 غمد ع1 -1 25605 ةطلوعاوأتم

 ةمععمأتق 0ع ممهصتصتطانق 1عمصتقر هتعامع هور من. ح 9170.1" جعر ع1 -طم] دعاظأو موسم اقف

 ءاموسعس سس ةتتعاف» ع كآن ة] نود ءقز: ل انترنت عاب 17 عزا كم ل 1و مل ادق ذ ىتطح أ ككعح ةحطتتتللل

 350 (ةصع. 20. ظءطقغ. 961) ةطمعااتم. 0011( ءعتغ ذطأ اعهعامطتمو ءأ ةماعم هنسنتاع وتتتللممسس 0

 محمص عمزاتإ 0510 عوأن



406 

 هقفلا ملع ك1!

 ىم ةيلمعلا ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحالا نع ثحاب ملع ومو ةداعسلا ناتفم بحاص لاق]

 رداس نم داشمتسا هلو هقفلا لوصا لاسم هيدايمو ةيليصفتلا ةّلدالا نم اهطابنتسا تيح

 ليصحت ىذم ضرغلاو عورشملا دجولا ىلع هد لمعلا لوصح ا ةيبرعلاو ةيبعرشلا مولعلا

 نطلا ليصحت ةيلمعلا مولعلا ىف ضرغلاو ةياغلا ناك املو ةيعرشلا لامعالا ىلع رادنقالا ةكلم

 هرثكأ نكل توبتلا طق ناك ناو هناو ةنسلاو باتكلا ةلدالا ىوقا نأ ىلع ءانب نيقيلا نود

 بعاذملاو دارأ كينكام أ بهذ مب و اهيف _خالا زاج داهنجالل لحم راصف ةلالدلا ىنط

 كلامو ةفينح ىنأ ةعيرالا ةمدالل ةعبرالا بعاذملا ىه ةكصلاب لوقعلا اهتقلث ىلا ةر وهشملا

 نال هنع هللا ىضر ةفينح ىا بهذم اهنيب ىم ىلوالو فدحالا رث لينح نب كمحاو ىفاشلاو

 ةنرعملا ةرثكو ماكحالا ملع ق ىأولا ةوقو خكيرقلا ةدوجو ماكحالاو ناقنالاب مهفميل نم زهمتملا

 90171. آ[1] م عا1-[1ء'ط. كومعتمقمم م 0لعماتح ءقصممط1 ع٠

 [ةسعام» انطتت 71ة/ثغ]ب ءا- :ءليلعا ٠ لكدعع 0هءامضمهم اصوتتأر لع مهدعأاتعتق دامطتأتق 1 عتق

 لعرتحدأتمس وسمعت نه ها عصتق ءدع جمعات ءعماتق هةرععته]تطسق 0لعمتعهمسطتت. 1طزدقك ؟نصالقس عهد

 رسعاستاتكو نسمعمأ1مصعك مل معارت منسم لانعتمم0ص0ءعماتمع ةدصخأ. ةسحتلتسس هك ةهدع هءاعرتق عوق

 هغ انمعمدع حعمطتعمدع لمءاأضمتم معاعصلسس ءىأار ع هكتلتكوق دصلع ءهدرحاح ذص اتقان ع1

 نسأ ممالمصست 1ععع ةاماسامع همصك عماعمأاعع ه0 تكمع ءمرصتساتستق 1مقاتا م1 مطصعتل 11ةصقل عاطاتتل»

 ركزام ظمتك ةساعس ذم [معتالادأع همدسردتحسلد نتهععاكت ؟ةجئ10 12006 1عوتطتمق ءمموتتت عماعت

 جععصلت. نس معتم ةتسيستنت ةهمصقزت]أ نس ءا ظطمتقو نممع ذص 0هءامتستم مهعاتنعتق م0518

 دتصغو نص فمصعت مت عسل -ءععمحستاتق هراصام»عو ىانج ع5 علعصسأع5 ننققأ ءععام "عا ءمممتغم»ع ءأ

 عوج ةدلنسم ةعودسس عصاه ع (نورمصم ءأ اظانسسح ةريتصعم0ه ءوذع ءقملظقأر ةكولتع 0نق5 011312 ط26ع

 مرمطوكتم ةمملنعا(نعو عمار دصحتتست متسع هتعت1نن عما هان هصتق مدتق ءدع هربامتمضع مع20عدكو

 عيسنم زسدعتك ةان0نم 1هءنق ءدغ لحاسف. كوسم ]نءقطسست ءقأ مساس 30 تعض 12110 هتطاتق

 ممطقسلممسب ةععامسص جدتسرم]ءعات وسقتسعاته011ع 715 ءذدع ذئقو وات38ع ةاتتلتلل8 لان115 001100

 زسصطسكمع مععدس]ز دععتس ةعوسماتع 0هءاملصمس.  ه8ععاممع مماتهفتسمعر عستطاتق طمستمعم زصاعالذع

 ععماع5و مهطحطتسس ءةيتامتتك ةاسقتستس .ةعتطاسسسغو نسهطتم# ذللهع ةاتصأو وتتقتلاتتل 07

 ويمكسم» آسحتستن للتي 11هنأرهر 1177: , ك1( كا للتدعلا ظع» 11عيناتعأ ءدماتكعودتسأ. كحد

 ردغع» طمف لتوعمتمدتسم ءأ مينهعدامساتمةتسو ةععاج للتي طلمتوركمع ءىاو عتنتم7ع 01 718[ 67

 عامعم» ءومعوزو معز اهمعاماممع ءا طمماتطساتمصعر صهاتهةهلتق 1هلدعاتمع طمصتتمأاعرو ةعاسأق

 فاعا]زععماتم ذم لمعاعتمع ةامطتغمدصنتص ءمصقمتعاتهو ةتضرتأو (نهدنهصسأ ءأ ةدصصقع 08011108 و
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 نأ عورفلا ىف اًنيعم اًبعذم نلقي: نمل :ىغبني .نكل كلذ ريغ ىلا ىّأرلا ةككو ةنسلاو باتكلاب

 تاداقتعالا ىفو باوسصلا لمتكج أطخ فلاخملا بهذمو أطل ليتكو باوص هبيعذم ناب مكك

 ىماسأ ليدبت نابيب ىف :ىلازغلا ركذ ىهتنا اعطق أطخ فلاخملا 23 اًمزج فح هيهذم ناب

 مسا. اهللعو اهقداقد ىلع فوقولاو ىواتفلا ملعب هوصخف هقفلا مسا ىف اوفرصت سانلا نا مولعلا

 ىلع عالطالاو سوفنلا تافآ فداقد ةفرعمو ةرخآلا ملع ىلع فاطي ناك لوالا رصعلا ىف هقفلا

 نم عونلا اذهب راذنالاو اورذخنيلو نيدلا ىف اوهقفتيل ىلاعت لاق ايندلا ةراقحو ةرخآلا مظع

 عمج بعاذملا عماج ةعبرالا بعاذملا ىلع ةفلوملا بتكلا ةراجالاو ملسلا عيراقت نود ملعلا

 نبا نوقلطي ةيمامالا بهذم ىلع ةفلوملا بتكلا ماكخالا ةديز نويع ماكحالا عيباني تايفالخل

 [ةياهنلاو دعاوقلاو ىركذلاو نايبلاو ةيشاحو مالسالا عدارش هللا همعن ىفاشلا ىلع سيردا

 |, ةنس قوتملا قوكلا تببات ند نامعن ةفينح ىنأ مظعالا مامالل مالكلا ىف ربك الا دقف 10

 لولزعل1 مءعضاكمنع ءغ دلتتك طسلسك ععمعمف5 ؟ةءاساتطسس لزعأت صعاطتق عدا. (نهمكعمتأا ةتتأءعللتو انأو

 نست هةععاورس ءععادسص أ ذم ةعاتعتلت5 لدعم 0 علك ولت ةاموت]هدنعرت ةعرتا عءاتأتتكو عقال

 طقطعمأو ةللحتس ؟ءعئاوغعتتل ععوسأ معع ةطمرععتت ماممع ءولامعع ممققعرو ةععامسجت ءمصاعةتتفلا

 رمرتم يعمرنعست ةعوسأ 1أه دغ ؟عئئاواعسس جلستغامأو عار ونت00 00ه عيتحأاو 5 ععأقأو 5ععاقهتلل كانقللل

 عاما عر» ءةدم1هردغع دسمل] ءعالر ءقمصاضمتتمتال ]21025مق هيعورن عتب - 1هعع ز1]1 ني - 6 معم/و

 تطأ لع ممدصتمتسات 00ءامتصحستد» 101120160 جعتغو طمستمعع لن لغ ]أ طعنع ؟ءوولغمو ءعقذع ذم

 لام كمسن0عماتح لعممستسحملق.. 28 ععتالاتدعع أ 0علعصتسا همتتعات 1771 6 - لك عاشتمةو 1١ ع

 لمعأ)1تمهع عععممصكمكتتت لامع ل1 ءمصتست ءهغ مومتتممتكق ءمحتس ةمطات]تغهاكدصت عا 53٠

 عداورصسعم عن معتسم (دزتمرع تم نصلك عطقاتللل جم 51ععءطوكت» ه0 00 ءاعتسحتت 118ع 1انأان53و

 ةمطغأ ]1 هععرد عدكلمصتسست ءمعمت مصغر 0206 ةصئتتصدساتلا مععمت ع5 معملعمغو ءغ هم]ءعملمدتق

 ح]غ لمسك ؟ت(وهع ؟ن1ئةاتموسع طسّزانق مداتصلأ ةءعصاتحتت. 1) تق زمذع ص (هموصسم : ىرالأغ ةصقااتق 17,

 ةموسأو ذم معان عأممع عغادتغ مردتسممعقمأ (ععمأعست ةسحتسز“ “ , ع ة0دمصتغمر نغ طمع ةعاعسأ18ع

 ععمسق (2جهعامع عمار لهلغج ءوغ ةععاسقتم معان ةهصاتعمودصلأ ءغ ممعجعولتق ةمعاتطاتق.

 آياطعأ ه0 ندمطتم» طصقتتهظان2 015كرماتسمق ءحتمصعملهم ءكمدصممقتال ةاتطأت ل0702 6ا-

 لا ]قآان , 11هزدمق' ءا- 1! لكابرأا , 7” ءدنطأ“ ءآ - هلا , 0: , 2 داط0عأ ©آ - هلر]ءام# ا بح

 ام انطعتم ه0 0هءا[عنممتم ةععامع طا هأورع ةعتماأتم ل5 ل04 ذم نتمتع ىذدت هماصتسأ 87/0

 تت طظعت5 طعصمتعمسك ةتغر ةسطق تكنو ءغ طصع مععاتسعسأاأ ةهتمأم: ه6 قرع ءآ - 40و

 آلة عانوا, 8 ءراتر 10211, 00م0 أ 17طابرعا ]. بح

 9172. ظ1 - "زنط ظ1- ةقلعطممعر لسعر ص0ءعماتمه رمهحعتسو 0ع (طعم]هعند ةعطم]هفاتعقي 0

 هسعامر»ع آصقسص هءعاعطعععتسم قلاع 1 هسركمع 116ه 18ه 1421 1لاأ , همصم 150 (اهع
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 ءالضفلا نم دحاو ريغ هحرشف ءاملعلا نم ةعامج هيلع ىنتعاو ىخلبلا عيطم وبا اةنع قير

 نقتاو فوصتلاو مالكلا نيب عمج كه" ةنس تام ىيدلا ءاهب نب دكمكم ىنيدلا ىبكم مهنم

 اديفم احرش قونيسلا 0-5 سايلا ىلوملاو حاضيالا ةياغ هحضوأو ناقنالا ةياغ لكامل

 اناده ىذلا هلل كوكلا ةلوأ ةنس قوتملا ئراشينغملا سوك «نب كما“ لوملاو ] نس قوق

 5 ةيوبنلا ةيكح هحورش نمو [14 ةنس حرشلا مكأ هرتخلاا ف لق خلا ةعامإلو ةتسلا كيرط 'ىلأ

 ةعيرشلاب هلئاسم نييبت ىف المحفم اباتك لبق تبتك دقو هرصتقخم ىف لاق حرشلا كلذ وصتختمو

 هتيمسف رمتخملا اذه هنم تجرضتسا رث ةيوبنلا ةمكشاب ةتيمس ةيورلاو لقعلاب ال ةيوفطصملا

 ىم ةلوقنم هنم ةخسن رخآ ىف هتيأر ام ىلع فقكسا ميكحل وعو ةيوينلا ةمككلا رشتخكمب

 رهوجلا دقع هامسو 1 ةنس ناضمر ا“ ىف ىدمحالا ءاقبلا وبا همظن جوزمم حرش وهو هطخ

 10 مترو اركز خمس و ىغيرشب فورعملا ىلايمركلا ماديه 03 ميعاربأ مظنو ربكالا دقفلا رثن مظن

 6. "عطس 767) مصممعاسمو تتزانق ةتعامرتاهأع قات 71014: ظماطابف حدس (ند01016. اطسععم متع ل0عان

 زم ءد ءعماتعدملد هرعددسس ممكدعضمأو عا دصتتلال ءلعت دسعضأأل ءمرصتسعضأقعأمق ةعطلمت ءطاتطأو

 تغ 171018 - ءل - لأ: 110ه]يميضتنءأ عن 8 ءآ6- ءل- أ: ةهمصم 953 (ذهع. 4. الآهمأ. 1546)

 مرمرعاتاتق و نمأ (طعم]1هعأامس ةءاطق]دفاتعحتس عا اط عمهمزرطتمسس ءمصّرامتتغو لتتم عقاتممعق ه0

 معمطوأنموزسو (ةعاوكتا ءغ ]خطط نكمسمدتسمع ةهحرمدستع ح ة1[هطله 1/ناع هن 1[

 كورن حصصم . .. دمهم أانانقو نانخ همرصس عمامس سس 20هماههصتطتتق هاتلتطسع ماعم ةعتامدأ

 [1١ها1 قاتجءعل ظون 21ه]ءميضتسعا /]11هعارتت ةعمممقو ةصطم ... 120ة:انتتق ر ءانزانق مالا عمة

 زام زمعاررزا: آكردتتك آلعمو نتك 205 20 >لهدت لتصل 2ع عأ كملت انطلق 1123110110111 0115 فيز

 لسعأأ عاع. آ1لغ ح0 طمعس (ءدامأدتو همست عماعتأالق هصطم 939 (امع. 3. كسع. 15332) 15

 يال.  طمرصعم طسع مععاتمعأ مرسسعمسأةستتق 201- 11 ةنبعا لا - 0 ءلءمأرعا ةمهعتمانتق ءأ طتتلانق

 ىمسسعمامعتل ءمزغمرسع.  ةسعاما زم ءةرزامرسع: تماعحو ةمومتغو [نطعاتس ةععاتللاتق عا طسقأتتق

 ععتماسسس ءكقرسمفاتر نأ (03عءدألمصع» ع« 1ععع 01هطحسس ءلتعحو ممص هغلقمصع ءا سع01(ة0صهع

 يوان مععس. اكودصتسمكأ كنس /27/-11:11ءأ 11/-17ءق عمار ءار كه ممهاعو عع عم طقمع ءجتاماتعم

 هعاممحتو بأ انسلسس 7110171ه:0 317 - 11 [بمعا 107 - 11ءقءمأبءا 0علتم آلا( د0 ظصعتس

 يعصرات 101 ءدع هسام ععدرداطو 0ءوععتمأاتر ةسعام» 74*10ع مطتلهةمطتتق ءقاز ءمرصست عماقتلانق

 حساعررت (ءعدعاحصص جلصتحاتست طقطءأ. لآ 7)ءعم ملارت»+ ل2 للتع ؟لععملسم اعرتاتم دج عمقأق

 [مسملطقم حصصت 918 (ذمع. 19. الآمن. 1512 ) انطسسسس ددعامتعع 7ع0ل0لن0ل3غ, ءأ قىعسعت 14

 10 ه1 6هنا]رع» ةنملستت» ةاهلار» 17/-]78] 711- 4قطع ةمكعت رستم 10 لعدد [عك 17 لرأت» 182 ف 105/17
 ركع” ةراناغ, دسلعم ك/عسور# لتعطتق ءهأ ةسصم 1016 (ذصع. 18, كمت“ 1607) مجمزأتنال5+



 ال

10 

 عا
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 بجاو دلل كيكلا هلوا جوزحم رببك حرش وحو رغزالا جنم داهسو دلحم ىراقلا ىلع انالوم

 هبي ىكل عامشلا ىنييدلا ندز خيشلا ىلع باح لثغأ ضعب دارق“ لوصف ىلع ل.هةشم انجح كيج

 حلا نيملاعلا بر دلل دمحلا هلوا ءاملعلا رباكأ ضعب فيلأت نم دنا بلاغلا نئظلاو كش

 [باصنلا ىف] ةصالخل بحاص هركذ ىسنالقلا ضمصلا كيع مامالل ىسراف ءارمالا هقف 1[:

 مع ةنس قوذ ىوحكذنلا ىكلاملا رامع نب دم نيدلا سمش رشاب وبا هدرش 1 دقف 5م

 ىنيوزفلا كيمحا نيسكلا ىنأ سراف نبال دعللا دك )ب معنملا نبال باسحلا هقف 1

 وعو] ةغالا هقف اضيا ىلاعثللو بحاصلل فلا هنال ىداصلاب ىمسملا وهو "0 ةنس قوتملا

 قوتملا ىلازغلا ليمكم نب كمكم دماح ىنأ مامالل ةريعلاو ةركفلا 10 [ لوادتملا روهشملا

 تادنسم ىف كوكف .1٠ ةيناقرفلا زونكلا مقفو ةينايرسلا زومرلا ككف 1 ه.د ةنس

 (هرصتس عمامستستل دضفعماتتل انضم ؟هآ]هسستصع همدسم»:ءطعممهدسس ءأ ل1 - للعتنا ظنا - لعام“ طصع

 عمار وننأ (ءدطسص جلصتعتسل طقطعأ ءغ غو زمعامتأا: طابدسف آ)ءمر ونت دطقماسأو ءريتماعمأتم

 ؟مدنطسع هاعبو اظلآكد]1ج همداع» لللغ لنا - نم ءعلتلتك.  ظءوعغعمعو ظطعتطلط : كقتسمال- ءل- 1

 يبدسسعمأامعتسسمت 22/7 - ]وزع ةمكععت ماصنت مدت ممداتتا. ح 9173. آك1- 1ءع'ط 11- كلعط هن

 لسكر سل عمختم دصفحتسم جتنعام» ع طصقتس م7472.  طتطغعع ءعععال عملععتساتق ذص ةععالمصعق

 لزئتمسسك ور وسعس ةصعماو وتالممم دعطتع طآدلعط ءممدتص ةطعتلعطو 2ءقنسعل-0غ: كابرون 1 ءعن

 ةعامسعم لسطت اوك 0ع حسجعام»ع ءغ هرتمأم م22ع3هلعغر ]ذططتسنر ونا 13 اهعاصتغ: آطرهتتك 10م

 ميسسسلمدكحتس» مسصتصم ءاعو جه نصملمنت دمتعم زصاعت# 00ءام5 ءع]عطعععتسملو ءقمدت م 0مق1113[1 ةققع. ب

 9174. 1" 1 نط ع] - هدم هعقر نوستكرسس0لعمانه 1ظكستعمتتسو دانعام» ع آطسفتت 450 - ها[ - 56164

 0414868.  آطشتشطعيم مععتعتكوم نسعس دعام» ءراامودعق 1212/4564 [نم اتطعم 22548 ] ءمرصتس ع

 رممربوأا, - 91735. 1"1ء:ط عاد طقم 0 غطر ةماعلا: ععمام اعدلتانمصسسر ذه وعتنقنت كلنا لق 517

 ى/يورروع - ءل- ل: ل!1ه]رميجتسع4 8 ءدو قليستسع» الآةهلئلتاد (عدحصتس هت عتقر ةمصم 844 (تصع. 2. كدصن

 1440) رممعتسكر ءكيدصسعماجتتنت> هع مدنا - 9176. م"1ءع'ط ءعآ] - طخقةطر ةهماعال أ ععماه

 ةجئاطس ءانعدعو ةسعامر»ع 177: - ءرربمبمثر. -ح 9177. 1 ء'ط ء] -16 عط ةغر ةماعا1[ ععماتم

 انهوجدهعو هةسعام»ع لقا ا]يموعق» ل ةتدعا (هسعنمأتا# , ؟دلكو لظان» ]ل جةع لتعام عا دصمم 5

 (نمع. 18. 0ء6م 1004) رممءطتم. 1لننكسع ]اتطعع 54/64, نسم عدس 547280 مدس نمستتأت

 آئطسسس ءزسهلعس (نطبلتر عوست دصحعممسس هع] ءطبتكمتعس مهعاتق عمن عغ دصتلاس تم دتقمتاننع

 داملتمدمحستس ؟ءسدضتع ] 16من ءلنلتلا. - 9178. ظا- ال زلعععع رع آظظ] -[1طد عار

 ءموزامالم ءغ ععسومأل سس هسسعامنع آ[سقس قللتا لل نقلا ة2لو]يمتستسعا طعنت ل101 متستنءا ا( يعمعنأفو

 دمصم 505 (ةمع. 10. كسل. 1111) دصمع(تم. - 9179. 1” جلعاع عل -عمرستتت ءال-ةزءوعقفمس يعاب 0

 دم]سغأم ةعصتعسةهطتنت اللهع هععرعإومع عا مماعلوعألم (طغعمجمعمظاننت -.008821601511111( 
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 ديلا هلوا 0 ةنس قوتملا ىونوقلا .فقحسا نب دمحم نيدلا ردص خيشال نجوصفلا مكح

 سصودصت باتك ناف دعبو يلا ةرهاملا هراوذا سوه ىفخالا هيب قراشم نم علطا ىدذلا هلل

 5 5 يل قوذ نك ىلع اليتم ءاكاف ىدمحألا عمجكلاو ىدمكلا ماقملا عينم نع درو

 5 خلا مهتبجاف باتكلا اذه تالكشم لح ىف اوبغر فيعضلا اذه ىهلألا فيرعتلا درو اهل

  ةحالفلا ملع كدا

 ىلا وشن لوأ نم تابنلا ريبدت ةيفيك هنم فرعتي ملع وه ةداعسلا حانتفم بحاص لاق]

 هوك داهسلاك تانفعملا نم اهيمحيو اهيلخلخي امد وأ ءاملاب امأ ضرآلا حالصاب ءلامك ىهتنم

 نيناوق فلتذ كلذلو نكامالا فالقخاب فلتخيف ةيوفالا تاعارم عم دريلا تاقوأ ىف اهم وأ

 10 هشاعم ىق ناسنالل ىرورض وهو اهوكنو رامقلاو بوبذل ةوكز هنعفنمو ميلا الا فالتخاب ةحالفلا

 ٠ هزعئنلع 1 دمهم 5دسص1 02غ طالع عرد 1-11 هوشعر ةماسغعلممعق 0ع ةتتعاموتطاتق ةمموطتطع- "1 .9180

 عمدت ]خطت لمممئءر ةسعام»ع ياطعتلعل ههلر» - هل - لق: 11ه]ءميستسعا طعن ل اروع (116ةممو

 هصصم 673 (دمع. 7. لدل. 1274) ممطنم. [1طهعامتغ طلع زج: طندتته 12لعمو وسأ ءدع ه3 ةماتطانق

 حعدسأ هن هععم]ةىدتتست هما1ع5 طستمتست ةامم2 ةما1عصل عما هدعتعت زانطعأا ءاع. 1ظلءعنملع

 ىعرنمر عماع ]نطعع 10م5 67 - 721ع» ع مءاتمةتكدأستق همس عسلتتق ةعتصأا مدس هطعتلعطت

 ممداع 188 ل4828 ءدغز مماتسعأ عمت ةتعتلاد زادك ةععامامضسسس ءاعوعدصاتسما عأ نلعسقق

 زمكمازع د مصعذر نتتهع ع 1هصاع لنعمتاوأمه 1101م: ءللعدع ءغ ءمصز هصعاتمصتق 4712601 63ع

 ممممفستمسأو عا هماتسحه ءمدصم]ععاتطتع 2 عاتكأت م20هماطعأذع طمعاعأ م2028. '1'انتت 1650و 5

 تنس ةمقاتطتكلم لتحتسد ددع عملات ةملتملالل2 5110621: عطلقة عار ءدما1 ءممممعسس طسواسق ]نط

 ل11 عت]غدطتست ءدعم مات ععتسا.  طعوعلطسمسم 1ةعتطدتع هطقععاتكاتك ىانتلل ءاع. ح

 91381. 11١ ءا-[ءاةطقأغ. 10هءاعفتمد دعت بتلات.

 [ كدتعام» انطعخ 2/ةركانأر 67 - ؟ءيلءا ٠ الكدع طمع 0هءاعلمحو ةصوتتتاو هلل 0عه08ءأتتكو

 ربادصساأمك جه مرتسمف هدتلعتمع ةنقونتع 20 ةاتستستتتت مع21ععانمصتق عئجلمتت» (ععتو هه

 ءماعملتو ةلكع دوكتح ةزككع ؟هستح 5ةاعععمروجاتممتق دتهأءتحر ل364 [ءعنطوتال معمعانمت ةهأغ دصظعأأو

 تأ طلستبق لمع عةوتتم ءمرصتسأئأل ها نتمع ةايصأ ةلتقر دلكتع نتتمع (ءرتتحست ءملعادعلا 6622201

 1مكلعمرتمو مهامصع ةزستنل طقطتتم همهطتتندع كعاتر نسهع ؟ةجئتق 1هعلزه ؟ةجعاه ءةا. 1طآدصع هذ

 10 ءةدتكددتت م23هعععزاج» ةعئافت]ادكدع جه >ةعتعامأع ءكتسمفتتت» معملعصغن ءعغ هكتلتكوك زانق ذم

 حسععملجخ ععمصمتتسل عا 1ساعات ج]1تهسانتوانع 5عائاتلا» همزصاجرو 10 وننم0 طمتصتمصأت ةآض 18
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 [ ىهتنا ءاقبلا اوهو حالفلا نم همسا فتشا كلذلو

 ناحس ضعبل] ةمتاخو لوصف ةعبرا ىلع ومو نانسوب فذورب ىمسم ىكرت ةحالف 1
 حالف 10 حارملا حرش ىف حالف 110 ذييشحو بأ, نمحا ركب .قا خيش ةحالف ةم*  [ةئردا

 خنسلا حرش ردصتخا م 0

 تاّيفسلفلا 1 ل
 ماسقا ةعبرا ىلع ةيضايرلاف ةيهلاو ةيعيبطو ةيفطنمو ةيضاير عاوذا ةعبرا ةيفسافلا مولعلا

 اهركذ ىتلا تادوجوملا ىناعم ىم اهقباطي امو ددعلا صاوخ ةفرعم وهو ىقيطامثرالا ملع لوالا

 ىطبقلا باسحلا ملعو ىدنهلا باسحكلا ملعو فقنولا ملع هتكتو سخاموقيبنو سروغاتيف

 يف ةروكذملا نيماربلاب ةيسدنيلا ملع ومو ابرطموجلا ملع ىناثلا عباصالا كقع ملعو ىجانزلاو
 ليش ملعو لاقثالا عفر ملعو ريسكتلا ملعو ةحاسملا ملع اهتحتو ةيلمعو ةيملع اهنمو سديلقأ 0

 ةروكذملا نيفاربلاب موجنلا .ملع وهو. ايمونرطسالا. ملغ كثلاثلا برخلو رظانملاو ةيداوهلاو .ةيباملا

 معععمددعتستل عمار ءععمتطتع. طاآتنمع ممرمعم ه رغ/عأ 1٠١ ع. ةدلسغع ءمصاتستتف 0عملس هنت. ع

 1[1دععب 111ج. ح]

 9182. 7 ء[خطصغر ةويتعتلدعق. آنطع» اتعععسق 1010766 طتنقافتغ 1١ ع. كما عملمت
 طمعا لتعطتف هغ اتم ويهانمر» ةععالممعج هغ فقمعاسك1 هصعتس لتوامطاتطتقر [هسعأم»ع نتم [ةلات
 قةلعتدمممداتغةمسم]. ح 9183. 1" ءاةطقغر ائطعع ةجتعسل ةسعدعر ةسعاممع ةطعتاعط 4ق7 طع"

 اعل كاد 17 لوازم. ع 9184. 1-11" ءاذطر ؟ءاذ امم. ©هددس ءمامسسم اه 111-207 ء”نأن.

 91835. 17-181 ءا1ذطر ةعازءلامه. 1مزغمردع ءمدصتم عماقتلتل 182 كان2118111.

 نا 9186. 1-81 ءاد ءع21ع خ6. .طلهءسنممع ماطنلمذومطتعةع

 رروعئتمحع مطتالمةهدطتعوع وسهم ععمعرد ىرسم] ءءممصاتعر 00ءاعاممم رم جاط عدت هلل عققو

 1هعزمدمر مطوستعدم ع( دس عام مطجسز مق. 8هءاستمحع رسهغط عدمت عدع دع عسسهطتمال مههأعم لتكأ لدصطتتو

 ويحستت» مسلسو هرتئاطس ءعالعو ءقأ هزككع معمتألم م20 م11عاهأتتلال 11011610110111 أ 3

 معرس جنم( عماتسسم و ' ناتمع ذللتق هممفءعصاحمعدع ةنصغرو ءغ اد طوالتوعمرو عع از عمرسفعطو

 وووتطاسكم. 1كمع معاتسعأ 0هءاضمه ته 0عدغ ماتت (ةلتكسممت قدس و .ةمدص مبأهأخم [مل1عدم

 ءووحتمماقكم (هزانعو أ ةقعالتتهرزعفر ءغ دعه ةعاتعمساا5 05 كتمت - مدس (هه01. 5 ععانص لانه

 ععرتتق ععورسعاجتم ءقأ هزم" لهءاضكمح 18عءبل0ءدعإ دعوت ءماتق م؟هطدغقر وسقع ةط ظسعلاتلع

 0عومتطسسكع. 1مم 0هءضعتمحع ]1 طعم ءالعدع ةدصغ ؟ع] معقعالعمعر عغ مععاتسعماغ طتتع 1(

 ععملوهعقتزدو هءأتمج لتصسعمقزهصتقر هك 2ءعءطقمت ور ةمعاع5 طوعلعدسلا قع ءغ ممعاتستق 1 28عو

 هماتععر 0هءاعتلمح طتدعطتمدضتنس طعال أ فتن. 1 ءعاتق مدعي جقاعمممرستمتس ءمرضم]ءءالطتع ذكاء

 لمءاممحتس 0ع ةغءالتقو كس ةععمسص ءماتق ذص قكلضدععوأم معممموتاتق. 11دع معضتمعمأغ ةعاعمأ
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 هنو ىقيسوملا ملع عبارلا ليوكتلاو ماكحالاو مييزلاو تاقيبلاو ةديهلا ملع هتحتو ىطسلا ىف

 رعشلا ةعانص ةفرعم وهو ايقيطولولا ١ عاونأ ةسمخ ىهو ةيقطنم ىناثلاو ضورعلاو عاقبالا ملع

 ىقيطولولا © لدجلا ةعانض ةفرعم وهو اقيليوب "٠ بطخلا ةعانص ةفرعم وهو اقيروطب

 ىو ةيعيبطلا مولعلا ثلاثلاو ةطلاغملا ةفرعم وهو اقيطسفوس ه ناعربلا ةعانص ةفرعم وو

 5 ىويهلا ىو مسج اهنع كفني ال ءايشا ةسمخ ةفرعم وهو ىدابملا ملع ١ عاونا ةعبس

 داسقلاو نوكلا ملع ا" هيف امو ملاعلاو ءامسلا ملع " ةمككلاو ناكملاو نامزلاو ةروصلاو

 بطلا ملع هيف لخديو اويل ملع . تاق ملك 37 نداعملا :ملع") وللا تدارخ ىلع ©

 تايناحورلا ملع 7 دتفصو بجاولا ملع ١ عاونا ةسمخ ىو ةيهلالا مولعلا عبارلاو ةعورفو

 ةقرعم ىعو ةيناسفنلا مولعلا ةكنالملا ىع ىتلا ةيلاعفلا ةيلقعلا ةطيسبلا رعاوذمل ةفرعم ىو

 10 ىلا طيحملا كلغلا نم ةيعيبطلاو ةيكلفلا ماسجالا ىف ةيراسلا حاورالاو ةارياتحاملا ا, كوقنلا

 انعدعدع ءأ دصماتع كاعالوصتسمر مءاتمم مداتممتم (عرطمهظاتنتر 1ةطات]متئاتس قا هه متل ءقكاتتللو

 حهاجم1معزدع لملء دعتمع ءغ دصصمتلاتتلا مهل ء1تسز مطلق. (8[:0021 م235 دمانقأ حطت ءمصاتسعأو تانك

 لمعتسم ءىصععمكتتتت» ءادتتكتادع ءغ معلسصس ّدص ءقسضسفتمع 12ه5ات186 ةانطر ءءاه عقال ح

 عويودصلمسسا ععمسق 0هءاعتممم 1هعاعمم ذم نستمواتع ةمععتع5 01 ذتهدم مرسوما عانس هل مستسحس

 ةممنلعمس ةمحملوراتعم (مسمدم) معماتم عصا ةتكع فودتاتم ةعاتق ممعالعدعر ه4 ةععسص لمس معا ءامدتعو

 هلع مومتألم هعاته هدوكممعم طقطعملتر ه0 (ععاتحس (هرتعو ةلكع ءمومتاتم هسضتف لتهل ءءاتعدعو

 حل وتمسمتس جمملتعانعد هزكع همودمتاأتم هعاته ةعوسسعماهسلتر 20 نتتصافتس ةمهطتقأالعو ةكع

 يومتاأتم ىماتمستتل 5هرطلقنعدعتسس. -  "['تءاتسسس ععماتق 00ءاضتممق مطوقستعمم ءودسمةءطعسلتغ

 5 ع( لم ةعرباعس ةمععلعم 01 كاضكطسكتسس ءقار نسمسضتتت مرلسقه هءاضتمو مدتاسعأما1مةلانتل عقأ هلا

 ىومتالم نستموسع معضم ةنصع نتتطنخ هسلطتس ءمعرنم ةنطقتماعنع مماععأو دمهتععمع ةعئلتفعأو

 [مرصسمعرو (عسرنمدتمر 10عل ءغ عمت عماتمعو ةععسصسلو 0لهءاعتسم همعات عغ هدتصلأ ءعمزراتتت 116 0

 ذم زتم ةدصار (ةعاتح لمء0تمح سعاعم»ه1موتدعر ودمسأو 0هءاضكصمح ربطه عصسمدسعمم]وعاهعرو عستماو
 ردعامل ا هسعتدر ةععاح طواممستععر ةعداتسم ههمامعزد. 81علنعتمم سموسع طسع مععاتسعأ ءلاتقإلاتع

 لمءعتمسمع ةععيصلميتوع. ع © سمعان ععصانق 0هءاتممع دصعادرر طرت ةلعمم ءمدسم]ءءاتكاتسص ءأن

 ذم نستصسواتع ةمععتعم لتستلتاسعو نسمسضنس ريكس 0ع لمءاعتمو ءيتقاعصاتمع طعل ةطقماماع

 نعععودمنتمع ءزدموسع ةالسطساتم هيت ةععتملم لع عةوعماتتك ةدتسسماتطمسم ةلعع لع ىمعصتالممع

 ةيطقغمماتمستس ةسماتعتسمس ةماعلا ععماتسس ةععماتسس ةأكع ةموعامضتسر اعضتمه 0ع 0هعءاضتمتق

 10 يدعسمتةنعماتمع ةنككع ءمعمتاتممع ةمتسمسيس مرمميضتطسم ةصطقطتغةماتسمر سمسم لع همزستطسق -
 ذم بعممرو ؟بع]اومازو ءغ مطوقتعم اعمصقعيصاتطانق ء( دع هدتطع همعاعمأل كموعصتع 20 ءعماتانلل
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 كلملا ةسايس ملغ "٠ ةوينلا ةسابنت ملع [ عاونا ةسمخ ىفو تاسابيسلا ملع 260 نضرالا وكرم

 ملعو 7 ندملا 0 لاخلا 0 3ك حملا جاقحما لوالا و2 ةياعولاو ةحالملاو :[تالقلا ددخاو

 يه

 ةماعلا ةسابيس ملعك ىدمملا ملعلا # دكواملا باداو ةرزمبلاو ةرطمبلاو بردا كئاكمو شيل ,دوق

 قالخالا ملع ومو تاذلا ةسايس ملع ه لؤنملا ةسايس ىهفو ةصاشل ةسايس ملعو

 ماكخحا 1 جيصلا قفلخ كام ”ىئرهوكلل حاحصلا تيداحا جيرخت جايدحتا فاغ ةأدع

 ءاةدةنس_ قوقملا !ةعامجلا» نا ركب قار نب دمحم نيدلا زعل. جميلا

 تارياتقلغلا ملع 4

 تاريقأت اهل نأ اوتعز رداودو فقلخ ىا لاكشاو فورح اهيلع تدقع ةليوط طوطخ وعو]

 قاروالا ىلع اهنم اويثك انيأر كقو هتاعوضوم ىف حاتفملا بحاص لاق ورقم اهصعبو ةيصاخلاب

 اهلا نأ انبرج امو اهعضو ةيفيك ىع' اضيا'فقن ملو اًدرقم اًفينصت اهيف رن مل نكل ةقرفتملا

 (مممدع 0عدععملعماتطتقو ونستمأذ 06 وءاعتمج ؟دعتمتنلال 31 ةصانتت ه5ق]سغعتت مانطاتعقنلا ءأ

 لورد عةاتعجست طعصع جلستمامقعهصلل. 11آوعع ةرععلعم مانعقاتق نامتصوصتتع ءمصاتسعاأتت 5م ععل ءادات#و

 ةهلستمتماعدعممع معهمطعاأتمحعر جلصتمتفاعدكعممع عءعوصتر ن0 3؟21ت](نعهر 3كم هة18[101و تان

 ةدط 0 مرخص ك5علسلج معمم عمار نقع معهعاعت ءعاععج هد منسم ةمتألم ج0 ظنصلفمسلعق نعطعق

 معععدددعتم طتغر 0وءاعمه ءريعععلطست 0 ععملتر هامجاه ععطاتللو هتك ؟عاععأ 0هلأقو ةقخ 086

 آم 1ملعمدتتس ةدصتاوأع ءمصقعتلاتدملح ؟عطسدطنترو عا دلمزع5 مهم عأراتتل. 0 نهمعأف ةرنععأءق

 جلست ملك هكمم عدس تعطقصمتم ءمرضرت] ععاتطسس ننم عمطعءعصسحأتم مممدنلا ءا عتط ءعصقأأم 1هست ]ل 32من

 1. ء. جلصتمتئاعدنتم رعت لمس عداتعوع معان معسأ. 0 هتسأم 0 عدتومسع ةمععأاع5 0ع ةعزمقم "عععمل6

 موزع ءهغ ءاطتعحسس ءهمرسر] ءءاتان.

 9187. م" ءع]16ع6م ءآ]-ةدهطقطو طندع ةهنتعممتوع عسععوعمكق لع اهه0166ههتطسق عد هرتعمع

 ل ميار ع»ةدصم كة]رم] ءالععملتق. ح 9188, 1" عا عع عاد ةدططر ابدع متسع جان1018ع الل عمعطق

 لع معوناتد اوصععو ءمم1كلتذعسلتر ةسعامطع ةطهنت - هل - 0: 1101 هندت» عا 1ع: للطن 8 عانت“

 417 7] عجم مر ةمصم 819 (ةصع, 1. لآطممعأ. 1416) دت0110. ل

 9189. 11ص ء111-1ةءاغأ(عةغ. 12هءنمتنمه ماج]3[ لها

 |[ ططولدعععمته 1همودع ائمعدع هدصغر وستطانق ]11غععوع ءغ ظواتسومع ةمقععترأاهع ةانصأ ل5

 ممانسه كمعاتلأ1 ء6 هدتطعو. آله لتعود ةصعفدع هرتمدصأتت# م20هزي1535و ونانقق ذص ع5 ةلثقق

 ءىععمععمغو ءا ممصصتتلله 1ءعيعصلجه ةتمك  ةسعام» ]ذطعخخ 21اغ]ب ءآ - :ءم0لعا ذص 0]] ءءانذ

 لم ءامتصحستس : [1لتئصتنقو ةصومتتتاو 1213عضتتلال عمرنا مانته عطاتلال ةا عع ؟0آتتق للهم ءعوتفر هاوس ع

 زطأ ءمرصممدأ مدع ةنصود] ةععسد ممص ءكقعممز للماك, 8 ميناعع حماتممعتس عم ءقصقأتطتعملأ ه0
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 [اًرخأو الو ىهتنا لاكلا ةلوهجم اندنع تيقبف“ال ما: اًريثأت

 فورعملا] ىندادملا هللا ةيه ىب كيمال دبع ىيدلا زعل رداسلا لثملا ىلع رئادلا كلفلا

 اًموي رشع ةثلث ىف هفثص] هذر عم رباسلا لثملا ىف هركذ 10 ةنس قوتملا [ديدحلا ىنأ ىبات

 ةدايسلا بطقو ةداعسلا كلق 1101: ىطويسلل راهنلا ىلع ليللا لصف ىف“ راودلا كلفلا 1

 5 هللا ىضر ةعبرالا ةمدالا نيب فالضلا لماسم ىف هقفلا كلف 11“ ىنوبلا هركذ تامسلطلا يف

 ىومكلا :ئفاشلا رجانحلا., قا: نب. شح جيادللا اهبع نب, ةمحا نيسكلا قال ,مهنع , ىلاعت

 اهعورف نود لتاسملا تاهمأ تروح لاق خلا نيركاشلا ديح هلل دمحلا هلوا ةنس قوتملا

 ريخمو, ةرجشلا باتكي متبقلو ,ةج .اهنم لك .تلواثك نيرشعو , ةسمخو ةبامسمحا ىلعي ليعشي

 هتركذت ىو ىطويسلل نوكشملا كلف 17 هقفلا كلف هتيقلف كلذ نع تهبنذ ,ةرمسلا

 10 دمحم نب محم ىلعي ىبال ىناعملا كلف 1 هتافلوم سرهف ىف, ركذ اكلم نوسمخ

 معرمرب عتق ر عع ء>نمعالاتل ىاتئ1115و نات 315 لق لصقل مهره هعف هعو نأ طمطتق قطان

 يملتكغم ةمعمعمتاو ردهم عرنعأاب. - 112 عع زالع معلسستتسا عا ممقاك ءالتات0 |.

 9190. 151 - 1" ع1 ءلع 11- آد ةزعو هدتطتق هردق 1161147-27 11/7 - 3" كمعدست عطقو 01[211ع

 1ع - 01-0 40- ها -ارمصأ4ف عت: 11 :طهاملامل 171ءلف 18 , |0150 طظاتن 487 1]ه010 لتعأم

 ءا] ةمصم 655 (نمع. 19. كحص. 1257) دصمداسم. "8ءعوسعاسس دمع ةدط 20/- 1101147 101- اكاق»

 ممقزم» انطعل لععوتداتمو علص وسم مصفعسصتطءعملم معلععتس لتعك مصقتستقتا] ر ةتسحس] كنت ءزاتق

 رمءاناوننممع. ع 9191. 1-11“ ع1 علع ك1- [) هدكتك ةعو هدتطلق ءمعا]عقأتق ةعطتم أل لك عانتالا7 علا عطق

 لع ممعاع لتعأ ممدعاعععملمهر هتنعام»ع هليل. ع 9192. آل ءاعع عاده ءق0ع4 ع (هغط

 آ ء] - عزج غ0 عار همطتع همع]اعداتم 1ءاذلاماأتم عا مماطتق لهدصتستت لع (جلأسردد هات طاتق. 2771-7277 ]طوخ

 دوما ممعرت [ةعزأام حا 9193. 1" ء1عع ع1 - 216١ طرن هعطلق لاسممسسل ءعصاتقع لع نسمه عقاتمصتطاتق
 ينماعمو يستمع دماعع يسهم 1دصحستم»ر 010105 1)عدق عيقنمو طقطعدغر ةتتعاملت هو

 را 1رترنع0 8 عرب 4ط0ه]]هأب 18 عءر» 11هعمت> علت ل211 هنا لا» 11 مرجعم# ظذطقطتلهو ةطلتف ..
 رصمعنمم. 1آمعمتغ طلع زكه: آمنه عم اهلتقر وسهلعس عمت اتطسمغ ءاعبو ءان 18عقعصقتتتو
 ةصوستغو عنمعمألنمصعق ءمرتام]لعةر هردتققتق ءدصست مدهتطتق عمته أقو ل83 لولا عانأم عطا

 وعتوزمأت نيتمسوسع ىرتتم ءدعم]ومغ ءغ ةتمعت]دع ةهكاتتط ةظااتتلل ءيمرضرد "عاطعص لصصغن ][ذطدنتتل ةتتاعللا

 118 ءا-ه]رمزهب»ءا مع 2101,عيرور» ءاعمسمءا موممتستسمكت. "لكس طقصع 0 عممسستس القص علت
 ممعهمست كوسع طيطسسس 1ء7ءع ءق-ر/م'ل ةدطقاتاسأ. - 9194. 1-11 ءاعالع 11- ل1 ععطط انهو
 10 هرئطزع كمعاععأتم ماعمسقو ةنعاماتع قدير ل, نبأ زانق ذص اصلتعع ةعع مأمن دصعمألمصعتال 1ةعأ

 1لعرسص ]زطورع عما جكوسع زاده 10عام ءار أ يتموسهعتصأه ؟01سستسه ءمرسر ءاتعصلتكم

 9195. 17*ءعلءاع ع]-رس ءعمصتر هدطتعق هعماعمامعستلت. هع مدتا قطاع 7072 1101 ميوز»ءأ 17



5 

10 

 فان

465 

 نب كيعس رصن نأ ريزولل .هفتص ه.1 ةنس قوتملا ةيرابيلا نباب فورعملا [ىمشاهلا ] اص نبا

 ةيكلغلا 15 ئرهشلك همان كلف 11 جوربلا بيترت ىلع اًباب رشع ىنثا ىلع بترو لمؤملا

 ىم هردند, ابرب ىف ىذلا .برسلا نم هجرختسا ىردندلا سمرهل ءايببكلا ىف ةلاسر ىربكلا

 اهقحتسم ريغل اهلذبي نأ هيلا تراص نم ىلع يرخ كلملا نماقل نامز ىف سمطرا منص تحت

 ءايشالا ترج ىلعالا رونلل هتمّدح نمار نم نأ سمره لاق اهلوا ةميظعلا رارسالا ىم ىهف

 ىزوللل نبا ىلع نب نكرلا دبع جرغلا ىنال نآرقلا مولع ىف نانفالا نونف 110 خلا هتبكمب

 مولع ى ةيربلا ريخ ثيدح, ةفرعم ىق- ةيللل نوتفلا 1112 [01/] ةنس قوتملا ىدادغبلا

 زيزعلا دبع ىب رعلا ىب ىلع نب زيزعلا دبع تاكربلا نأ نيدلا زع ةاضقلا ىضاقل تيدحلا

 ناودقلا 400. [251 ةنس' قاوتملا]؛ انظوتو. .انشنم ”ىئسدقلا : !نلوم .”ئدادغيلا ”ىركبلا ”ىلبتكالا

 نوفا 1. ٠66 ةنس قوتملا ىبصخكيلا ىسوم ىب ضايع ىضاقلل ةتبس رابخا ىف ةئاسلا

 نب نسح نب فسوي مامالا خيشلل نوعاطلاو ءابولا ىف ىنونملا نونف 1.8 يبئاجعلا

 1101 هيدسعل عي ىكن]غ]: [ آ1ةدافا# ] , ؟دلعو 87 - ء]8ءقطفب" نع لتعامك ءغ دممم 509 (ذهع.

 27. ة1دن. 1115) مدمعاتتاتق رو 15 ءمددت00»7سست 1[ اضن قلقتع )0ع هه 83 هدب - ءآرجمةمعتجتنءآ, ءأ

 1نطسبس 20 مدس ءضتس هتعممكتس 200ل1هع1 دس لم00ءعلس ءدمتاأح 0نكننتطانتغب - 9196. 1" ع1 ءاع-

 مهد عطو ائطوع هءعطتقه ءمعاعماأمو ةهسعامطدع © ة[ءانعار"#. ح 9197. 1-81" ع1 عاعأج عغ 11-

 آ[عمط عقر ةدعادطتق دطتقعماتق هعطتق ؟هعاعداأتق 0ع قلءعطوستمو جدتنعام»ع طععسءأع 1!" عماجتامم

 طعوزردعتاأ درر ع 2655ج ةيطاععدمعمر ونلتقع ذم دتمصتتت7 عوام "1!" عماوعمع ةماتوسم ةدتغب دتطخ

 ةسط 10016 ةعاعستلت5 ذمععمتعطوطسس» (ءعادمومنع "عونك 1ععمسعت», ءهغ طعاطسس ءأل ذصلتعتأاو ذم

 بتزانك دتدمتاتم (دعاوأطتق ؟ءدمتمأو ذأ بس متعم 6520دغ آصلتعمم. 1طآدطعأع ذم ةععومأك 331015

 هغ زمعامتغ ذهن طلزعزغ ط[عصصعم: (طزادق هرعكج ءمماتمتتم 225208 ءدأ ][نستصسأ ة>2ء]ةلقعتلت0و

 ءهزارق معه هنععع0عمغ دع 7,060 ءاعب - 9198. "همنص ع]-ج1 مكسر 5مععأع5و 01081

 0ع لمعاعتمتم (نمءدصتم ةتتعام»ع كان آ/هب"هز 480-عا-”ه]د»سمت» 18 ءن: لل 1ة1:-ءآز متنعغ 80ج1001,

 دمصم [597 مع. 12. 0ع. 1200)] مم»(نم. - 9199. 1-81 هماكص 181- ل ع1( 2 عار ةمععنعق

 ءهكلوعمع 0ع ىعمتقنتمسع ج01همصسسص هماتسأ طماع طمرستأمعع يعهام5. طتطعع 0ع 0هءاملمتق

 معن 620166هدهعدهعرو ةنعامر»ع كسلتعع دمعت 1هتن - هل - 1+ ل116 عااأ لك آ0- هآ - ههأنت

 8و: 41: ظوت» - ءآادت 8ءع» ل50 - ءآ - هجن عام ط8فصطدلتاد ونين 1دعطلقلأ مهتم ءأ

 1[ ءعمددارصت5 ءلسعدطتع ءقأ ذطتوتع ةعلعتب 2>لا. | ة11هءاسق هيأ دممم 846 (امع. 12. الآ1هتع

 1442)]. - 9200. 1-51 هدنثم 8114-151 ءأر همععلعمق هعدع 06 طتقامرتو © ءةدأاقعو ةانع(05

 (0خ0طخ لر60]ع وبي 81لهعوع 7”هابيعا#, ةهممم 544 (ذمع. 11. آوت. 1149) مدمن 0. ل

 9201. 1" هصدص ءع]- جه ةأطر همععتوو مماطهعت]و0عتنت. - 9202. 17'هدتكشس ع] - م ع2 8و

 مدرتدع مممع5 همععتع5 0ع ءممادعأومع رممءطأ ءغ معقل عمات عر دسعام»ع ةذطعتلعط ءغ 1[مقس
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 نب ركاش نب كيد !تايفولا تاوف ك4! 1[ ا“ ةتسدؤدح قى. قولا :لبتخلا ]-:ىدانهلا“. دبع

 ىتمدقم حرش ىف راكفالا جتاوف 1.5 ةيهلالا رارسالا جتاوف 102 #1 ةنس قوتملا ىتكلا دج

 ىفنحلا ىرضصملا ىساويسلا دحاولا دبع نب دمكم] مامهلا نبا .نيحلا لامك ةمالعلل خيرشتلا

 نب هللا ةمعن اباب. خيشلل ريسقتلا ىف ةيبيغلا متافمو ةيهلالا حتاوف 14. .[ملا ةنس قوتملا

 5 بنتك هلا فداقشلا بحاض دزكذا 10 :ذنس ى. فلا, ىزهشقالا“ ناولعب 'انفورعما' قاوجختلا ونحت

 سافلا ىم ريثك اهكاردا نع وجكي ام فداقدلاو فداقمل ىم اهيف رذاو ريسافتلا ىلا ةعجارم الب

 ةيسراف ةلاسر لامجلا صتاوف 1.0 [ موقلا ناسل ىلع: ريسفت وهو ] هترابع. ىف ةحاضصقلا عم

 [1] ةنس قوتملا ىربكلا "ىيدلا ' منيب فورعملا :ىقويذل رمع- نب : ديا“ بانل نا. خيشلل

 رخاوف 11 ه.م غنس ىوتملا ىلازغلا دم نب دمحم كنماح ىنا مامالل روسلا جقاوف. 10+

 10 ىماطسيلا ىيحم نب نمرلا ديع خيشلل ساوفلا رهاوجو كتاوقلا

 آو“ ظعرت طمممت» ظءعب» قكطلل-ء-]ث06 [1آآدمطدلتادر كععم ةصصسس 880 (صع. 7. ةلقت. 1475)

 ردم نم]. - 9203. 1! رب 3( ءه] - 2 ع1لوهج ةغر قصقتكاتق 1205!انتنلو تضعه ع 11016117160

 16: ك1“ عنا قلطسءال 126152, ةسصصهم 704 (ةسع. 21. 0ع[. 1362) طمطأات0. بل

 9204. آ" هرج غانط ءآاد-ةغقعذع عا]-جالعطلوع ءعر مهاعامعالمصعق ةتعدت م1313 0157120111111.

 9905. 1" عر ةغا1ط ءآ1-د1لع ذعر مدلغع1 عال مصعق ءمعلا هلل 6طتنللل.  (نةدطندس ءلامتجلالك ذه 10

 مموعاوكمتمهمعسس ]ذطعأ 1ءعزا] , ةسمعام»ع تدم 00ءاتمعتتمم 1727807 - ه0- 011: 17: - هلأ ءارزترابت»

 [ 11ه]روترنترن عل عدن للطل - ءآ - ماي]رث0 كف ملعق 118:6 [همعطتحر همصم 861 (صع. 99. ال65.

 1456) صمععتمإ]. -ح 9206. 1" ءعذغأنط ءآ1- د1 ءطغو ءا 5 ء ل1 ع1 ةغنط ءاد عط ءاطأج ءاو

 مدعو ع1 مدعم معاهمطجم5زءوع عغ كمكحعم دطومأععلمطتللا ةرتستمل1تتئ2.  (نهددم ءماقتكأالق 18

 5 (نووستسم ةتتعام»ع هطعتاعاط 8686 27 *دعاملامأب طع لله ]ر1110 1701:1768, ن1

 مل عم] عارف" لتعغمر نحت ةسصم 902 مع. 9. 8ع. 1496) مدس حمدان.  ةسعأما» ةروهعتف 576076 لنعأكو

 ذللسسس ةعمتمدزعدع مسالم هللم ءمسصصعصاغمسأم اص حتتتلأ تت ؟؟هعوتمز انعم 30مم ممعق عانت أ

 هغ ةيطغال عم 1مكعضتتاو نتحق دتاتلاأ طعصتمعق د عصأع همم علو ءزتع ممل م0ققاتلاو 113200118112 0110

 جلصملسس عدغ ةمعتصلح. | (هددسص عمامتتس5 20 دعدست 10و35 عض5ل1 ]1 عمدنعمت ةعرأبق عقال.

 9207. 1" هع خا1ط ءآا-ّز هس ةلر مماعأدعأتمسعم ممل عطعأ هلأ طأق. ”1'طوعاهطتق معاقل تتقر 11101

 مطعتاعط ق1: 7] بط قللتسعل اظ عب 0سم“ 11هيرإراعا ر ؟دلعو 17ءزرس- لد لأ 1مل« لعام هع

 ةهمصم [618 مع. 25. 1"ءطع. 1221)] رممرتانم. - 9203. 1" هع ةغذط ء] -ق06 15 هدر 1

 كمسما مستر ةتتعام»ع 1طستنص قللت ظنا 11010160 8ع 7101 متجتدعا (1معا78ر دصتم

 10 505 (6صمع. 10. لسل. 1111) صمام. - 9209. 1" عرج قلع طنع» ءع]- #ءععذتل 56 3 هع ةطختتغ

 ءل]- 1ع غش10 مععقمةأةدلاسمع سلمت عم( معسل أ ععيصسمفع جلصم[ه عمم و هنعام»ع كطعتلعا

 لااا - ءآ- "ه]رددمنا 122 11017 هدأ 182/7707.
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 ىالا لصاوف. ملع.

 قرفو عجسلا ةنيرقو رعشلا ةيفاقك ةيالا رخا  ةملك ةلصافقلا ةداعسلا حانفم بحاص لاق ]

 نوكي ىق لصفتملا مالكلاو هدنعب اًمع لصفنملا مالكلا ىع ةلصافلا نا ىآلا سورو لصاوفلا نيب

 لضاوف- 1“ "01. خنت قولا "[نينأل ىؤقلا دبع نت ناميلس] قوطلل "تايالا لضاوق 11 تي

 قؤتملا " ىرمعلا قيبحأ نب "للجا اهللا "لاصق" نهال تاقلجم ةعبرا ئقو رمع لآ لداضف ىق  رمسلا

 [ة0] ةنس قوتملا ىقنألا ىمح سرغلا نبآل ةيمكلمل ةيضقالا ىف ةيردبلا هكاوق 40 4 ةنس

 رعش نيتيبلا نيذه مظنفق مكحلاب ىلتبا هنا ركذ لا فطل ىصضق اذا ىذلا هلل محلا هلوأ

 ةيمكتحح ةيضق لك فارطأ

 فيقحتألا (اهدعد حولي ترس 10

 90210. 11د 1عرو خدز1 ء]-دوع. 12هعءامتسو ؟عئطمطاتتت  عائات 7011012 001 انق

 معرتمل1 ءممدصستعمع طصختتتمأان1»

 [كسعغم» انطسض ك211ز/14: ءآ- ءءيلعام 21 - 1هد27ءار ةصودتغو دلاتسسه 102 ل1 ءلادع 5: عالقانق

 نوعمصتعتي  نسعسهلسملسس  ءمركوبعا  هلاتسسو ععددتسسم .ءقعستمتقو  عأ 6010164 01 هأتمطتق

 عطوغطستءعدع. طنمعتسمعم دمغعع ذاله ؛ةعدعصعمو مععطو ( نكوممق27) أ مكتطق (701005 31. ء

 ىوتام) مععسستمسا 1هعلعملسس ءدار نسما ,2/مئ27ء/ لزععقممس عم هتئدتكءوك هط ذتق وتقع 5عوعمصضتت أتم

 لكتمز نصعاحسم ٠ طتمز سم عام  حستعسس لتعأاتم ةمغععلسست .ءداتغ هدأ قالك 5عوتن عمات و 1ها علنا

 جلتسف وسنلر ءغ قمتتو عمد 1هغعضسلس» لتكز سصعأم ىدصار ةساعض[سسد ممص ةانصأ. ع طوعع

 111. ب

 92110 1 عركة دأل , عاد هع ةغو عطوه عوقاتتتتلل 601811101101113 داع 3, 8116605 5

 [قم/عنرسفت» لعن 4طلععا -همم» طاهمطهلئثاه] و ى؟دلكم 116 ل16 ع ةهصصم 710 (طصع.

 قآدن. 4310) سمتنيوء تع 9919. 1" هعجذقلطخل ء] - عدم طعمعظعأه ءمهكقطتتلةغلمصتق

 ممءادس وع مدهعدامسكتم لع دتعطتغطسع هع لمسسم. 9 هفاسمع ؟ها]سستممهو ةا1ع[0ع 7764

 ان ءزنن 3” هلرورع 9:ممغر نلعم لد 1"م1]0مل/علم لذعغم ع دمسم 749 (ذمصع. 1. ثم. 1348)

 دممرن وم. جحا 3-11::9913 عرج قلعتط 8017-151 عأغر ظ[صمعاطتق مهعرضس هاما 06 هعماعهاتتق

 قدلتعتمر همعام»ع 21ه]ءمسسع# [آجدمعلتتأوو دلعم كلو ([ءهبحو-عل- ل: لنعأم ك ةدمسم [932 (ةهع

 18. 0ع. 1525)] دصمعسم. 1 صعتمتغ ةاه: اآكمحدف 12ءمر ينور ونسحسلم لسللعدغ طعغعصتومتتك عقأ

 انور مغ مهضسمعو هع زسلتعتت دصدصعمع حلات ءاسس ءةدع. .1(ةودتع طمك ءمرصمموانأا 11815 :

 زد عع هددصتسمل هعما عمات ةتكتنال 101 عمعأاتللا

 كدمأ معرعر ممكغ نتمد عدته "عن ءمج0166 هزه أ: 10
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 هلو مب موككمو مكح

 فيرطو مكاحو هيلع موكتكو

 موي ىف هما روكذملا فسنلا ىلع لوصف ةتس ىلع هبترو ةيعرشلا ثداوحلا باوبال اًعمج

 ىنيمامدلا ركب ىأ نب دمك *هوظنم ةيردبلا هكاوف 101 41 ةنس ىلوالا ىذامج ٠ ةعمجلا

 5 دمحم نب نمحرلا دبع خيشلل ةيكملا جتاوفلا ىف ةيكسملا جتاوغلا هنا. ملح قتلا قاونغمللا

 «اهب وعداو اهيلا ىتصأ < ةليق مكل ىركذ لعجاس «درف تمعنا ّبر هلوا ةنس قوت ىفنكلا ىماطسبلا

 هذهب ىلاعت هللا ىنايح امل هيف لاق ءاملعلا شرع ىاعم نا ىملع ملع ىرسا ىذلا هلل دمحكلا

 ىتريطخ ىف ىلاعت هللا ىقلا داقرلا ةّذل تضفرو دالبلا اهليصحت ىف تفط ىلا ةيتوكلملا ىناعملا

 اهقاروأ نوطب تعدوأ امم بلغالا ناك ذا ةيئابرلا فراعملا نم نونقب بائجللا افرغأ نأ

 10 نم اهمولع فراعم حرش .تلعجو هلامك تافرع ىف قوقوو هلامج ةبعكب قاوط دنع
 تادوتفلا نزاخت نداعم نم اهباوبأ :خجابيد ىنايم تاكاسنو فراعملا سمنت عقدت رداخذ

 لسلتعتسسس ر "ع5 لا016هكهو ّذط ءتزانق 1870عدا ]01636 و

 (مداعد وسعس لسلتعدكعر لسلعدع ءغ صملسع زسلتععسلت

 (0011عولغ ءدمتتم ةعامضس 1ءعماتطسس ءغ ]تطعس دل مجعمدسعتس .ءمرصتس عت 02:3(ةللل ذه ةعدع

 مععامصعم للك( عكطستغو ع لتع ؟لعودتسم ةععتس0لم نست لتعم ؟؟ءعمععتم ةعدغ مجعسقتق كوسة لما

 دصصأ 0649 (ذمع. 26. ا[دعا. 1251) هةطوواعتا. - 9214. 1-81 هرج ةلعزط 151- 8 ءلع17 عا

 امدعاتك مدعسحاستعت. (ندعسعم, ةتعام»ع 1101 هت ءا 86: لآ 18 ءآب» 1) رجس هصصم 38

 لمع. 23. المو. 1424) طم»اتم. - 9215. 1-11" هرج ةنط 1 011-1 5]ع137 ةهغر هلمععق دطتنقعأ

 لتكمأ لع مدغعطعاتمدتطسم 11ءلءاعدستم , دسعام»ع ةطعتلعط 450-ء7-” ]رسمت 8 عزو 1101 متستسعا

 18ةءانر:2 [آدمعاتأوو ةصصم ..

 فز

 . رممرخاطتم.  ()عورتك ءدأ زد: آنهردتسعو طعصعلطعأو همصآعتقز أ

 (ءرماعر جلعرعدتم ؟هطتق (08ةآ1مم ؟عرقسك ذمته( هطعطتز م2ععم» 20 ءعدست ءعغذم هو

 1سمآ1مر6 : آدتتق 106م ور نأ ةفقعماتمع معدع ؟ءدئلطسسس ه0 هماتمصعع ةطعمصت ىتعمعتت» 00عغمصتتم

 لزمءدت6. طلعدك ءدععءاودتقرو ةموستغو كبص دصتطت طقفق مددسصلأ ةمطقأوصاتمقستس ةمغعا] عءامقهل أ نست

 ممالمصعؤو 20 نن8ق5 همرردةعهس المك (ةجندق معه مضهكأ ءغ ةمدصصت ه1 ععلتسعسم ؟ءعةوانتتو عطه105

81 

 اسم ءعاتععأر ذم عدس رمعمتعس دع ةطمتلتكو نأ ؟ءعلمصعم ؟ةعتقق ءمعمتتةطتتتلت 0151ه ق1 5م

 ء«لمععع عدم تمص 0م وتنت لعتت دصمحتس د معك ءمرضاتسر 0136 1260تته 1للهستس 101115 ءفصتستقتب ءكتتل

 10 ]كو'طدتس ءزسق مسلعطعتطلتمتم هطلععم ءهغاذم ةعدككأ زاده ممم[ ععاتممتم هممصقتك(ةعوطم هددتطت

 ]لوم معء]ولوه عقال  (هرمتسعما( هجمت ؟معمتألمصتتتلو وتتهق 0هءاعتسمع قلتحتممع هعاقسأو

 (طعفدتتسف ذم عممممطواهعتتق هرععتك ق/يعسم - ءقرسءمةرك معممهتاتك ءمصكععتر ءغ ةدصلهتس ماه

 مموعاونتممتك هدصحأمع هديتك ةللوستس ء دتمتق ءءالوعتس همعتتق 1011-77 1 171-101 عا



5 

10 

 يا
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 ءاملعلا ضاير] نم اهيناعم تديق ىتلا نونغلا نم ةيكلملاو ةيكلاملا رارسا ةفرعم ىف ةيكملا
 اذكو ذك نف ىف هلك باب ةدأم ' ىلع تيكر دقو :اهيف ىكن ىتلا م8 ةنس ىلا 045 ةنس [ نم

 يع لضافلا ىوملل ةيوفطصملا ريسلا ىف ةيوبنلا حارق 111  هلمكي ملو نيثلث ىلا ىهتناو

 قا دوئارف)ا 1نلةووكسلالاوزا» قئاودا نزا0»:ا[)1 دطس/اةوعتلا]  ةداز ىلتللا ةرقب+ اقورعملا ويرغلا

 قار هر. ١ ىرتجلا اركب أ دتاوفا :111٠ ثيدحلا ق3 سابغلا  ىب لمد نب .ةرمح : دمحا

 كاع ١ ىسلملا بأ .نداوف 1 ادت لانش وقتل ىنأ لياوف 101 لضف نب لمكحم ركب قأ

 ريبكلا صفح نأ كناوف 1107“ - عمجلا ىف نبا هركذ ثيدحلا ىف ىئوسيعلا هللا دبع ىبأ

 لج ىدتجنوالا دومحم  نيدلا "سمشو ىقنكلا ىفسنلا“ ىلع. ىا مامالا ىضاقلاو نيعملا قاو

 لسرم نب دمحم مالسالا تيشلو دويحم نب رهاط مالسالا ردصلو عورفلا ىف ناخيضاق مامالا

 ىدركفسلل صفح دنا ساوف 10 ٠ ةيادهلا بحاص نبا نيدلا ماظن مالسالا يشلو ىدشورئسالا

 لل ة/:6*"ةركعأ  هدد"م» 0127-181: عل مع 71-101ء7ءجؤير من ع تللتع 00 ءاعتمهع دو ءععلعطاتق ءمدط 7 هقاتتو

 وييحستس ةعوتسءعمأو ع | طمرأتم تضمضتس 0ءغمرصتس ةط ] ةمصم 795 (ةمع. 17. ل7. 1392)

 تقوتع 20 جصمتست 844 (ذمع. 2. لدم. 1440)ر وسم هتنصع 7191115, 5هلرأغم 22320891 ءغ ام

 ءءعمطتست ءدرتأو لتماعتطاتتب نسحع ةزصعتاد 0ع طقع ءغ 1115 0مءاماممع ةمععأع ةودصأ. 820م2 عقؤاتق

 ءعوأ 30 هدراتأ مق ءععمتسانتسرو هءاعته ممص ةجطقواوت6 - 9216. 87-21 ءعةذنذط 581-

 الل ءط عزو ع عغر ه0هعع5د مءمرط ءاتعت 0ع متاح معممطعأوع ءاععاتم ةحتعام» ع 010115 طعصع منعم

 ك4كل0-ءآ - همام, ؟دلوم (همجهآط ل ءاءاادؤ0ع] لتعم [ ءك دمصمم 1068 (ةمع. 29. 5عمام 1657)

 متم انم]. - 9917. 7 هرعمز10 1طص - ءاودلعط ع, جلمماوغنمصعع ناتلعقر ةتتعام»ع 167-

 ءاومز]را». - 9218. 1' ع ذن4 ةطت ةقطس عقر جلمماوغنمدعق نأنل ع5 لع مع (عملن 50ه

 دهعام»ع قلادع قاددع# 11 هندتنم 8 ءر» 1102من ء0 8ءري- ماقام. - 9219. 1 عوج ذن4 كطخ

 8 ءلعع, دلمم(وكممع5 تأنل عقر ةسعام»ع 4781: 8عءاب» 801/4 م:. - 92920. 1 هرجذزن4 ةكطخ

 8 ءاعر 010 ط حرصت ع0, جلهم[ مدعم نأت] عر هبتعام»ع ل آطدع 8 عاب“ ل1101 هتست»ء0 عزي لهل]ب], ب

 99221. 1 عع83104 4ةطز'1]طحهدمرو دجلمماهعلمصع5 تاتلءور ةسنعام»ع قللت ا]مدم:: لآ: 6

 لم'نل, - 9292. 1" هرج خ10 قطتن]ط ج8 دمر 20م860(0همعق نأنل عد لع 2ع مه15(01ههتتأقو 316605

 كاد ] معهن: 412 عرب ك506ه1ه]: 1ع؟ءم#. (نمدصسصسص عدمدوغ ءده ل1: 11هرت*“ ذه 10/-1110زورلم' . ح

 9223. 7ع54214 ةطت] 18218, حجلمماه60همصع5 نأتلعدور جددعامجتطدق ك3: ظهرت 815360 ءر

 رده, (نةقطخ ءغ طقس قلقا ل78 1 ءوور# 1دصعاام و ه1 عزروو - عل - لأ: لل 4

 العز ءرل# ةهكو آسهتسست 060141, نيتك 06 مهعاتطاتق زدعتم ةععتملدعتتق ةعئتمفتغر اله" - ءآ-

 نالت: 1 لق“ 8 عت» 21هلت»4 , ظطعتتلعلطل ءا -ذهاقس 2101 موتدعا 8 عرب لع دق] 4 ةاء”أو] 687+

 8طمتاعط هآ -تمافخس 8مم - هل - 0, ظلخم ةسعغمستم انطدت 8:0 ءا. - 9224. 1 عون 4

 ىلطأ 282515, جلهم( 6هصعق نق1عقر, ةحدعامساطدق 3ك ع» 8, 3لء74-ع01-0: 41 ء”ق]نعنز مولكع
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 رفعج ىنأو ىنفغتسرلا ىلع نب ىسحلا ناو لوصفلا بحاص .دلاو ىتشورتسالا ىيدلا لالجو

 ظفامل .ىنب باهولا دبع ورمع ىأ سناوف 110 رخص قاوا ظفاحلا ىدابايلعلا ىيدلا ماسحو

 نيسح نب كيد متفلا نأ كتاوف 10 2 [عبو ةنس قوثملا ىقايفصالا] . هحنم نب هللا كيع: قأ

 مصاع. ىخاب فرع ىميمتلا رفعج نب لصف مساقلا ىأ' لئاوفا 10. تيححلا ى ىدزالا

 5 ىراضيلا ىق روكذنلا :لاجرلا لاوحا ىف لافتحالا ساوف 104 ٠ ىنمليذلا زوصتم نا كماوق 1

 قود ىالقسعلا رجح باب فورعملا :ىلع نب دمحا ليضفلا نأ حيشلل لامكلا .بيذهت ىلع ةدابز

 قوت ىفنأملا نيسح. ىب دومكتم .ىيدلا: لالجا وهو“ ىنقتورتتسالا سياف“ 18. ناجم قب, مما» غيس

 ربعاشم- ىف ةفوظنم ئتسراف قاورب :شيؤردل  ناتستالا داوف 100... مالسالا :ستاوف, ٠-1001 فس

 سهنشا هدش روكخذملا ناطلسلا' لاق ةضرع .املو ربكا ىيدنلا .لالكل ؛اهمظن ةيدغالاو ةيودالا

 10 بتكلا ىف .ام . ةدبز . ىلع: .لمتشم هتزاجو -. عم. وعو :هفيلاتل  اًضيرات راصف .:ناسنالا.. كداوف

 يياون 107 ب :ةاولحلاب ةمنالا :نيمشو ىسخرسلا رمدألا_نيمش مامالا كلل نسخ مطب لا

 ةسعامجتم هزاعستم ل" هدنلآ, كت اارعدهتن عدن لآن ة8غهذام عار عراف كنقع لمثله“, لطلا-11ةرااع 1105

 041-60. ل/105008. كلت هوز. ج 9225. 1" هع ذتل ةكطخ كسحسو هلصماهغعممعم هقلعقر

 دتعام »ع لآتع لدن" ل طا-ءآ-مءارآ ال 18 ءننسءا]الااق هنن 45067]ه] 18و 11 ءت0ع]ب |[ 17

 ةضنف 475 (ةمع. 1: كدتص. 1082) صمءاتم]. ح 9296. 1" هك ةنل ةلطت:11ةهغ'طر هلمو(مالممعق ناتلعق

 لع مع اهولتنمدصقسمم ةسعام»ع كاد عاب ]101 مسندعل 1 عنا ظطهوعارب قعلان. ح 9997.1" هجن ن4

 ى طنا فقتس هلصممكتمدعم ناعم, هتنعامسع ك8: 16ايفض» له ل]ب/ عدن لرد" 1 راو ل50

 ل11: فوض 01م. 9928. 1" حذتنل ةكطخ ة[دمئكنعر دلصما(وتمهعد هكتاعقر ةسعام» أ ل

 هل 641060 1) ءةلءرمم.. ب 9229. آل رك مخل ع1 -ذ طغت لملم هلضما(هتمسعم دنتلعم ةامقتن هع لتلتععساتمع

 0ع ةمهلتز(أودتطحم ؟!'مهلتانمصحسعتمتطسو هحيعامدع هطعتلغاط 411 1/عكنبا كلتنءا ل7 عن 418 رف عمل م78:

 مدلعم كارد ل1 هر" لتعم ءع دمصم 859 (نصع. 7. للهم. 1448) مأتم“  .(هرستس عت هوان هاك

 هاو

 مماسستمع كيدص مد ءطعمعفس هج 1267748 هغ ج00 دسعفمام ءفمهاتسعأ ه0 17048 6 - [نعقرجاي]. د

 9230.1” ءرك فن 0 الكا - ك هع منمط ءصنر هلهم(هت مطعم :هنتل عكر ةسعامتع لوم: عام ا: 14

 ا ءرع .[ل0:ءن» 1آ1همعاظتاور ؟هلعو كم2 ءتنو]ر عنف لتعأم ءا دصصقف ١ ؛ , طممدننيمب د 9231.1" هرك مخل

 ءال - 151 ةحصر ءميسصحملو 1ةاقست. ع 9239, :1"ءرعمنلا عاد ذطققسو  عمدصات002  طمصستتست

 هطاحتو. طمعمم سوستعسر  وسمل طعجوعتمط . 2 عمممع لع ممالكمطمتم عود ءعلتتق ءغ هلتسعماتم

 ورسم هقدتأ. ج64 . بس ةسالاوصف لء]ا/ - هلأ - 01: مل1ط4“ 017 ن6 : 1هععرو اصوستغو ةمالعممت

 ةماعملتلتددئسسم ؛عمصتسملمضسص . طمضتمت ' تاتلطستت نسحفع ؟ةعطو  (صوانق .  يدسرتمةت(متق

 10 هنعمت عمطمم(.  ةكشطعم .نينحسحتم طعقوتفعتسسك هتكو هاتف (محسعمر قندع ذه انطتتق ةسولتق -_

 اهودماستو ءمصاتمءعا. حب 9233.3" هد ةنل ل11 +[ دسقنم 5طاع سم ءاد متسس هاو همم( 8من هصعق

 تاتلعم و دتتعامسطنك آنس ب كاووبو -:هنمقاسوبعا هكة»و]المن أ له عجم هاوقسسعا 17107 مارال.



 تا
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 دبع نيذنلا لالكلت“ةيظابلاو ةرعاظلا معنلا' ىف ةيفاكلاو: ةررابلا .داوف 116 .ناحيضاقف: مامالا

 خلا همعت انيلع غبسا ىذلا دلل دمحلا .ةلوا 11 ةنس قوتقملا ئطويسلا ركب .ىلا نب نمحرلا

 ناعرت نساوف 104 لا :ةنطابو .ةرعاظ همعن :مكيلع غبساو ىلاعت ةلوق ريسفت ىف فلعتم ومو

 هرم. خيش «قاوشملا, يفسنلا' "كمكم.ىب: ليحكم: ئيدلا' ناحنربلو ,ةنس: قوتملا 'ىقلانيغرملا  ىيدلا

 ئيفاربا2 يدنا, نبع وع | تيذحلا ق قازبلا ' اوف 14-0 شونا., ةغلأ ف٠ ناربلا+ كياوف 1

 ةنيياهيلا د نيو 4مع.نا ئرزغؤبلا نناوك ةاد» ٠ هدتكيشم 3 ياقبلا-.هركذ .ئسام نب "بويا -ىجا

 ئسح !نيدلا لامك: هحرشا ئدادغبلا :مادخلا- دمحم نب هللا كيع::نيدلا+ دامعل بإاسحلا -ق

 «كنمو, ةيفاولا ؛ ةفعن؛ ,ىلغ هلل- نيمكلا, هلوا# ضداوقلا ”لوصا“ ىف "تعاوقلا' ساشا كنمسو ىتسرافلا

 ةمعن ىلع دلل نيحلا-هلوأ ةنش قوتملا ىدنجربلا ىلعلاىبع لضافلا انضيأ: ةحرشو لا. ةيلاوتملا

 نساوف 1800 غلاء ةنس ةكشمل ئىئذ رخاوا ىف خرفو عفنلا ميظع' لوقا لاقت “ترش ومو خلا ةيفاؤلا

 9234. 1 عر خ14 ظال-1آسصفس 0840 طتططةصر ة0صما(ه66هجعد داتا ءعر ةسعام»ع طفت

 020311 لييننن ح 9995. 1-11" هجحذت4 ظأ1 - 8 ةعام مغ ع لآك1 - 1182117 ءغر

 مردععأو ءغ هسلق ع1 عمكح 0ع طعمعل كتك دطمهستتعواتك هغ هءودلأاتهو ةهسعاماتع لعءمث7- هند ل1: كاس

 0712-1 8 عدو . كلغ 8ءآب» ةلميرماغر ةدممم 911 (ذصعتن 4. لصص. 1505) معتم. 1 [هعاجتغ

 انطعع زغون آطردتتق 1لءوو نست نمطتع ءيدضتتم02 ]هنعد ةسصوءعناسع اعبر ع6( عاموووده !ةجعق

 يماتصسعأ 0ع ءهعممقزاتممع عمت ءقمعقصت ءمعحت» : ررآاكأغ قرامسع ءالسلتا عنف 705 طعم ءقعأم

 هده .ةعاعرمو ةغ زصاورمو “6, - 9936. 1" عرجخ14 8هدط ٌةمد- علع لأدر ةلصم[ةتمصعف تات]عقو

 متعامستطسفك 8و" [راتو - هه - 01: 116ه" جآر ا ة168,  ةمصم .. . ةطمطاسمر عا 801/47 - عل -

 ال1 ه]رمتسسعا اء: للم]ءمست»عا 27ءععرزتو ةمصم 088  (ذصع. 25. لمص. 1289) دصم»دم. دع

 9237. 1" هج م10: 15 1- 8 هعط ةصر ةلممأ 6 ص65 هأن1ع5 0ع ]خضظعمم ءاجتع] , هسعامت"ع 13 1"07ءامزقح

 ءل-ل1:. - 299238: 1" عك خ10 11 - 8 هدد ةمعر ةلمما(دكت مدعم هلكتا عك لع "ع (عهلن(هصقتأقو

 دحعام» ع 01-0-2450: 1 ]بغت» 13672 ط1 ننط 1 ءرن 01 657, ؟دلعو 13 عدنان 01عام. طه لهانتع ]1

 ه 8ءممغ تم هرععع 0ع هطعتلعطتمق ةدلق. حا 99239. 1" عجن 8-11 هوعطقعأو ه0له6[ة(100عق

 هل عدو ةسعام»و 8:عابم»:. ج 9240. 1-11" عع قش10 ظ1- 8 ءطقنت ع ءعغر جلهم( ةهللتمصعف نأ عق

 آف ء]رسءاا-0 ض3 عهعر ةسعامتع لدضطا-علدلغأ» كة 0ه]]ع] عدن 016ه]متت»ءا 11001 ل0 ج10.

 آه عوق لع عدم - تلد لأ: 11 هعمل ]122م8 ءمصصحم ةهامتتتاتت1 158 67- مدمانقا لآ هدقأآ ءآر عمال

 دمقعص ماس ءلتلتغر وست ذكذ آمعزجتا: ةدتته 12عم مم  ءزدنق طع غقءلتك مرت معتق ةغ لمصتق

 ممعتسستمس ءاع. [10عرج 2ععزأ طعمع دمعتك لك8]8-67-80 17 ءد"ز ءرنلقب دمام ...٠ 2807015, انك

 ءيردس ءمامتجسم دكه دمعتتغ : طردتتق 1كلعم معم ءزانه طعمعطعلتك ءممزمعتك ءاعر ءغ ددسلاف ه2

 ءمصاتصعأ. ؟؟ةعطتق ررلتعتا ةتتعامم““ هغ ررلتعم هعو““ عدج حط جيعامرتس مممطتع لتعاتمساللتا ءأ عد عاطأع

 مد ءمدع 1 1طتززءأ هممت 891 (مع. 7. كحص. 1486) ةطقم]وتأا ع 99241. 1" عر ش1 ”1' ءرص قلو
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 طيخلا بحاص نيدلا ناعرب ضداوفو ريغصلا عماإل قداوف #1 2 كثتيدخحلا ىف ىرارلا مامت

 مآ ةنس قوتا ىفنكلا اغبولطق نب مساق خيشلل ةلبقلا هابتشا ةلئسم ىف ةلذلا كداوفلا .1"ع»

 ةمجلا .نياوفلا 14... ةدهملا ةقالثلا ١ لثاسملا : ىف :.ةمجلا» ىئارفلا 1م !١..ةمجلا كئاوفلا 1ع

 مل ىطويسلا لاق هتافّلوم .نرهف ىف. هركذ: ىنالقسعلا رج نبال ةمالا هذهل نيدلا دّدجي .نمّيف

 5 فيصتي نأ علصي نم نيبي نأ ىجفاشلا بقانم ىف دعو هنال هل ىلط ةّدش عم هيلع فقا

 نيسحل ةليلكلا تايآلا ىلع غليمجلا كتاوفلا 6*1: اهدعب امو ةثلاثلا ةداملا سأر ىف كلذب

 ع ديكر نارقلا كيتاوف ضعب ىلع هقفلا ىف رصتخم ىواشوشلا ىجارجيلا ةكلط نب ىلع نبأ

 هيب كداوف 10 ءارجا ةعبرأ ق نادمح ىب ورمع ىنال جاحلا كتاوذ 1 اياب نيرشع

 قوتملا ىقنكلا ىداباهاعلا ىيدلا ماسح ليتاوف 15ه. ظنس قوث ىركسلا هللا ديع ىال

 (0ركص نب نيمآ كمحم ةمالعلا ىلوملل ةيناخدمحالا ' ةينقاكلا كئاوف] 1هأ 0007

 جلصما( وت مصعمك هان1م5 لع عع (اعد0أ6هصقتعأتمو ةهتع[01ع 161:17 1! انهت. -ح 9242. 1" 4

 رسال ةس1أ 8-81[1 حعطتعر جدلصماونلمصعق نتتاعق 30 21- لوصق' لا -ههعاق» ءهغ دلسماأةاتم عد

 تاتلع5 8م" - هل - ل15. وسن ط1 - 110/141 ءلتلنأا. - 1-11 4 1آ[:111-1 4و

 جلصم(ونمسعم معدععتراسمع نأت]ع5 0ع ودهععاتمصمع لسطتقع (725/4ع ممكهتكتممتق , ةهتتعام» ع هطعتلعط

 (0م/و7:  ظءرن (0601طمع]7مني 1آآدصعاتاحور جسصصم 879 (ذصع. 18. الآهت. 1474) دج0ط610. بج

 9244. 17-151 عرج ن1 0 151 - ل حدرصطت عار ءمراممدع 20مم( مصعق نان1 عوق. - 9945. 1-11" ع 4

 [11- لح سرمد عغور ءمرزمددع جلصم(هغعتمصعق تاتلعق 0ع (تطسق نسمه عم( هصتطاتق عمود ههتطتتق_. بح

 9246. 151 - 1 هك خ10 151 - ل حرص 2 عغور هممزمددع جلصماوأنمصعق 165 0ع عمر ونت 20550

 ممرمتأآم مءاتعتممعرت دعمما هكتار هتتعامع 11: 11ه“ 4دءعم]نا6.  (نمرصتسعتسمادأ ءوه له

 اي زملتعع ةعتمامرعدتط 8101117. 501/78: آظاطتخستسو جتغور سمه 59101 نتتقط ل3111 5101056 عال

 وييمعمز حك عمرم. طعمررمتمأغ عمتس ذه همعتنع 111م ء]قط 10!-ك/مز# ذملتءدععر نت لتعصتتك ةتاو نانت

 طمع نكدلم زمعتمأع ةععنأم نسحعغم ءغ هةعوسعسأ(ت طاق هء]عطععامع. ع 9947. 1-11 هر ق4

 11 - ل هد 11 ءغر ءاععدصتع5 جلصم[هغهمعق تاتلعق ج0 ؟عجقاتق (نمعهمأ 111نقانعقر ةتتعام» ع 66

 176: 412 8ء» 1017ه ]هز 511( مممو.  (نهدرصم ءعصسلتسسس لع لسسكمنلعسأتمه 20 همدصتتاهق

 هدمت جلصم(هغخمصعق ةناتلعدر وتم ذم دنعتسات ءدمتاأح 01 ئعهنطتستا. -ح 9248. 1" 4

 ءادط زر ر ةلمماواتمسعم ةدعتتتا 1( عع ؟هعزعمأات تاتآوذر ةهتتعام»ع 406 176 80611

 © نوطتم» ؟ةقعلعسلا. - 9249. 1" هرعذن0 1100-11 ءزطآ1و عغر ةلصماونتممعق نأتلعق 0م0عأ-

 طزووع ةستمامعر هتتعام»ع لاي 45007]ه7]: ىكةلعععو ةصصم . .. 120110. ع 9250. 1! ه4

 11ه ءةذرت- ع0- ل صر جقلمم(وتمصعف ناتلعع و دسعام»ع 110:7 - هل - لأ: للغه: [آ[دضعاطاقو

 40 حصصم ... سمرات. -ح 9251. [151- 7 جنن 11 - آ[ط نعةصس يجعغ ظظا - كطس ع4 -

 اعطقمص (75 عار د0مماماتمدعق تناتلعد 18/(ءمتنةءوع لكاس عل/) هنينعدعر هسعام»ع اط1هلله 00 ءاتقدتكم
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 ناخدمخا ناطلسلا مساب هفلا .اًملع نيسمخو .ةثلث ىلع لمتشم 1.4 ةغنس قوتملا ىاورشلا

 هفتص ريسفتلا ىف ةيديبعلا ةيناقاكل كداوف 10 , [همسا ددع هيف ىتلا مولعلا لعجو ىنامثعلا

 نوقاعريدلا نناوف 152 كثيردل ىف ىبلخل سناوف 10“ رهنلا ءارو ام ريما ناخ هللا ديبع

 قوتملا ىروزرهشلا نمحرلا ىبع نب نامثع حالصلا نبال ةلحرلا كناوف 15ه ثيدحلا ىف

 ديبتر نبالو ناسارخ ىلا هتلحر ىف اهلقن مولعلا عاونا نم ةبيرغ دعاوق ىلع ةلمتشم [477] ةنس 5

 بجتلاب اهيف  ىتا تادّلجم تس 0 ةنس ىقوتملا [قرغملا] ىتبسلا ىرهفلا رمع نب دمحم

 قوتملا ىلل عامشلا قمحا نب رمع ضيشلل ةرهاطلا ةلالسلا ىف ةرعازلا ىناوف 101 بئاجتلا

 ىعو ةيفنحلا بعذم ىف ةينسكلا, ىارغلا نم طقتلملا ةينيزلا ساوق 10.0 [14] ةنس

 مدعل بوش مأو |[ ميجن ند ندز اهفلوم ىلا يس خب دامس ] دادعتلا ليبس ىلع عل

 حرش ىف ةيرسلا كئاوف 106 خلا نيكلا ىف هقفلا ىلع هللا دمحا هلوا اًبلاغ اهطايضنا 0

 1101ه: 11072 ظءر» لهل“ كا" ممئاغو ةصصم 1036 (ذصع. 12. ذعورأم 1626) ممءتم.

 آراطعر,ر يسعرس هممسصتصع ةداغمسن 41770 ل2411: 01/2718 ةععتمدتاو عتمة عاصأم انع5 00 اضن هه

 ءمرصرت | عءاتطدع و طققوسع . 00ءاهتسمم ةطأ 0ءعدعتمأوق هيتس عتتتم همهتستق 4/7160 1ءعنأ] . س

 9252. 11 - 1 هرب خ14 ظ1- 13 ط دع ةصأ(وعأغ 181- 0 ط ع1 017 ءعغر ج0هماوغتمهعق ناتلعق

 1ع عاين وع 0520071ه]تم  طحصع (نمدوصت ءةدعومدتاتمدعمت 08:0ه1]7ع] 127: "آل ةصكمدعممتمع

 .رستستق ةعتموزا. ع 9253. 1" عرب ش1 كا - آخ طن 1 هنو 20مماه(1هصعق نأن1ع5 0ع مع ط2016هص ق3

 دسعامرجع 11112. - 99254. 1" هن خ14 11 - 1 عزم: ةءئ]لتر ج0مماوؤ0هصعق ه61ع5 06 ع

 220165 دحعمم هتعام» ع 1) 2 عن. ع 9255. 1" عزو غ14 عال- عاطل عءغر ةلهم(ة6هصعف نان ءق

 زم زغنصعمع ءهههكوترتاهعو ةسعام»ع 0 انت: ظءلن 450 - ءا- «ه]بسعت: كاملا” عدت", ؟هلعم

 آلا: - ءنه14] لتعام ءغ ةهمصم [ 643 (ذهع. 29. الآدن. 1245)] طمعأطتم. (نهماتنسعماأ "3

 مدهعععماد طيصلحس عمادلتف ع مدعتتك 0هءاعتمحع ععمعسطتعو وتقع ذص زاتسععع ذص طمع م دصقنسل

 1جعنم 0عدهتمدتا. 210ه عتنت»ء0 عدن 0مم“ ]لمس ظءااغ [71هعليسةط] , ؟نلعم آظانن 1 ءد]نأل

 لزعأاتق عغدمصسم 721 (ذهمع. 31. لدص. 1321) ممعط6تتنقو ]ذطعتسس ءزدكلعس ةغدلخ ءلنلتغأ ء ععدع

 يا

 عما]سستمتطسم مرد ممد5تكدتملو انطت 2ةعتمكتممم ععاطتطستغ هطقءعووعنمسعق. - 9250. 1-11" همن ل

 72-181 ةطخمع ععر 36(2080همع5 تانلعق وسمع ةرراعملعمع 0ع ممداععتامغأع ماتتقي ة1عغ6»ع ةطعتاا

 0م“ عري ل]1»ع0 ظاءعرسدتسا ظهلءالغر ةهممع |[ 936 (ذهع. 5. ظءعوأم 1529) ] مصمم. ب

 9257. 81 - 1 ءرع هز 0 81 - 2 ءامصأو عار هطوءيودغممع5 نأنل ع5 22221 ع ععيطتستق مع( 0هقزق

 121موممتعتس ءمل1 عاهع 0ع ةععاج ظدص عءعطغدعست.  طلنع ]ئطعع عهعلمصعسس ءطتتنت ععه كت مصتق 5ةءعوستتاتتو

 |[ يسوسع تءنتعسم دجمعالدحتغر وسما ج0مماهتمدعق 20 دسعام» عج 276772 18ه: 17هز ء»

 معمتلت(]. آم ءدرتكفه عدس هط ءقسقددمل» ممص 0ت5ممولاقع ةدصغر ونمم0 دمهتعتسمتت مهماعلات 1800

 سدس هعلتصعست ممم 2ع[قهعأمع يوما ءغ ةمعتمتسمأ ذاه: آرهسلم 180 دست متم زانكتق 00عام ه8ب

 وددت» ء« معاتولمصع لتمءلشنق ءاعب - 9258. 1-81 هعقذزن4 8-11 عءعأور عار ةهئوسنقأا 6
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 ىسدقلا نيدلا ءايضل رافخملا ومس ساوف 1. كولسلا كداوف 101 2 قأي ةيررجلا ةمّكقم

 ةيوهسب بقلملا ىناهقصالا هللا ىبع نب ليعمسا رشب وبا وهو ةيومس قئاوف 101  ةذنس' قوتملا

 نسح نب كيم هقفلا ىف ةينسلا لسارف حرش ةيمسلا كئاوفلا 1“ [10] ةنس قوتملا

 ةمالعلل ةيمورلاو ةيندملا ةلحرلا ىف ةينسلا كداوفلا 1"* دلكحم ىف رم دق ىلكلا ىكاوكلا

 5 اهدعب امو 151 ةنس اهعمج [11 ةنس قوتقملا ىناورهنلا] ىكملا دمحم نب دمحم ىنيدلا بلطق

 نتاوف 180 ىزجاونلا نيحلا فرش دئاوف 140 ةيفنحلا عورف ىف ةّيعاشلا اوف 1

 خوش كناوق 1“ ا ةيظفاكلا رانجال سمسا كناوق ك1 ىدنجز وألا مدلسالا سحبت

 ىروباسينلا مكانمل هللا دبع نب كبح هللا نبع ىال مويشلا تداوف 141 نيدلا ماظن مالسالا
 فز

 ثيل ىف ىلقصلا ضداوف 11 دومح نب رهاط مالسالا ردص سناوف 10. [.ه] ةنس قوتملأ

 هطوءوعونل مسعف ناللعو.  (نهدرصص عصاممتتتق ذص /- 110عه0017:6ع طا - ل هع نءار 0ع تم ذملعد

 لئن ءاسع. - 99259. 1 رك غ14 ء1-هه15لعو ءمدصتسملو ؟تقع طوق( عهعي. ع 9960. 1 ه4

 ممرض هلل 155 عاد هلعط قعر هفسسملف دالتطبلتمتق معدعمفصكتمسذستو ةتتعام»ع 121 ث- ءل-

 04: 710ءم00ءمأو دمصم . .. رمماتأبنم. ح 92601. 1" رك شن1ل 5 ءرسستو عر همم[ ههه

 تاتلعم و دتعام»ع للتع طقفا» ظهدنمأا اظظءتن كطلفعلاعدأط ةظو/مآطغتنغر طمممتتلظعع كه ءستستورءع لتعأام

 ء هسصم [267 (ذمع. 12. ةسو. 850)] دجمدادم. - 92602. 1-11" هج خ10 ظ1- 8 ءسسنج ءاو

 ةساطاتسسعم هلمماوعممعم تاتلعق. (نمدصصس عسامستاق اص لالا ءر»10 55-111 ءدأورعا لع لستم متل عهأتمو

 دسعام»ع 710/يهتات»نعلا ظعوتي ]1هعمت» 1ع ءاما7 فارغ طه7ءان.  ؟10لع هددجدو ةتم 1معم. ح 9963. 11-

 1" ءجخ14 11- 8هءصلقور ءغار معءامددع جلصماهتمصعع نات]عدر دس ةانتسعتع 81ءلنصعمسأ ءغ

 و ظسصمهعم جه دذعم ءصملن(ةةتذسو (نماآ - هل - لأ: 1101 رهتضت»ءأ 182 17101 متستاءل 171 عملت

 [ 8 هرم ءممباقر ةصصم 991 (أمع. 15. كقص. 1583) دطمعأتمر] ةصصم 959 (ذمع. 29. 2ءع. 1551)

 ء( ةعوسعساتطسك ةمصتق ءمل]1؟عءامعي - 9264. ظ1-1 ءجقنل ظ1-هطقطتو عاربي لمسه ه5

 ن(لع5 معوندع لع مدعاتطسق لدعم طآممءلغعت ةععتصسالةمتتق, ح 9965. 1" ءربق10 ىطعععلؤ-

 ء0- لدور ةلصما[ةاتممعم تاتلعم ه1” وبرك- هل - ل1 171ءمار دن. ع 9966. 1" عنا هةطعسعم

 ءاذزد] خنصر هلمماهتلمصعق ناتلع5 ىاعسو - ءنوااموخ العر ءردان. ع 99267. 1-11 ”يةز

 آخا - هطعسمتو عار جلصماوتممدعق ناتلعق مةاعسم- ءل- لفن هم 21- 11ءردف» 1]1 - ظ/لاسأو وفر

 لع وننم دمكعو لنءءادع. - 9268. ]1 ءرنذز 0 8هط عزلعط - ءانه1 ةسسر ج0لمماةأتمصعق ننلعق

 موتا - ؟لقد]»خ ادا -ءل- لاو. - 9269. 1" وج ةن4 آظ1- هطم ع أةلعطو همومه ومعف

 ننلعم هطعئلعطمضتسر ةتتعام»ع لطب لطلماأهأن 71هأ متضتتعا ظعتن لطلماام] ظلال ل758 ةر

 ةممم [405 (تمع. 2. كسل. 1014)] دصمعانم. ع 9270. 1 قتل 8ةلع- ءاتذ] ةسر جلصمإأقع

 انممعم ساتلعد قدها“ - ءاقواا»سأخ 1 ]لق ظوعح 2لهلستل. - 9971. 1" وعذتنل آك1- 81 ءكلعتللتو
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 كتاوف“ ن,» . ؛ ةتخيشم ىف. ئعاقبلا نكذ ىلقصلا ىرفملا..نب ىلع نسحلا وبا .ىضاقلا وه

 ةيرههظلا نتاوف 18 + . ىرانجونلا ؛نيدلا ريهط كناوف 100“. . .قأي ةيفاكلا حرش ىف : ةيئايضلا

 نياوف عمج 11 ةنس قوتملا اربع: نب دمحا نب. ىيحم ركب نا نيدلا ريهظل ىواتفلا . ىف

 كتيشا ىتلا ةيريهظلا ىواتفا ريغ , ىعو 4 ةنس ةجكأ ىذ ىف همتاو ىماسحلا ريغصلا عماجلا

 نيدلا ءآلع خيشلل دئاقعلا نناوف 10 لا هنامعن غولب ىلع ىلاعت هللا دماح هلوا اعركذ 5

 تاكل ليدل سصكلا ليل[ نإ يس قوتملا كاتيا [دبحا, نيادبجم ني] ديلا

 طورشلا تاعارمب الا لصح ال بلقلا ليقصتو اهرخآ ىف لاق ةلاسر خلا مدعلا متك نم تانوكملا

 كئاقعلا دناوقي ةامسم طورشلا هذهو نطابلاو رعاظلا نيب عمجلاو ةراهطلاو ةسايسلا ىفو

 دالوال ةركذن دراولا اذه دكيركتب دحاولا كلملا رمأ مسيب بلقلا هالمأ ىم الجاترم هتينك

 41 ةنس بجر ىف ىريشقلا دمحم مساقلا ىنأا نب دكمحم نيحلا يات داوقلا ةرمث 0

 ج0ممغوكقمصعم دل عم لع عع د01 6ةهصمتعتمر هتتعام»ع (نةلطخ قكآ1:7]مودهن» ملآ# 3 هند - هآرسورل" ]ب

 ىضءلم]].  (نهددصدم نرمرهأ عدمه 28عءعمم ذم ىعتتك ه8طعتط طلت. -ح 9972. 18:1 - 7 عرجق14 181]-

 آد ط1وع ق7 عار ة0لمماأو 6 هدعم ناناع5 2/2 6- ه0 - 01 دع.  (هسصس عصامتتستق ذه 27- 1ك لأ أو

 4ع وننم متعود 10ءعوطبتب - 9273. 18 عرقن0 1 عدطتع- ع0- ل( صر هطقءمتهمصعف ناك

 1 هه]1ي47“ - هل - 0/11 17رعدناتنن. سح 99274. آ1-1" عج قت 1-11! جوطقعأو» عار ه0[ 5هعق

 نكاعو 1هماللف»- ه0 - 0من ءمع 0ع "عدممصكتق لدص لت كر هسعام»ع لهم]زأ“- هل - 01 كقكلتع 8 »

 1101ء مق: ع0 17 عزت ]رع عن 07م, دصصع 619 (ةصع. 15. 1"عءطع. 1222) مممجطتم. (0011ءعتأ

 طنع هطوومرةهنممعد تق]ع5 هرعهتق 1207- لابس 211 - هه عارأ» ع« ءعععمقتممع 1108م7 - هل - 0735

 عع ةهطوماعتغ مدعممع آطل1'21طئزر ءغ دمصت 618 (صع. 25. 1"ءط». 1221). 1طدعع معةموصقد ]1012

 1عم]يف»- ء0- لنعو ممس مصاكس0عمله كدمغ صصص جاتتكر 0ع ستطسخ ةماغعج رمعمسأتم 19هعأاه ءقأو 5ك

 هغ ةمئمتسمغ زاد: طدسلوغم» 1آ)ع1 ةهعععادأ مجم ةوستنتو ءزانه عققألو تاع. ح 9275. 1 4

 عل -دعمأ لو يريسصمله دعاتعس]هركتسس 820ءأو ةسعام»ع ةطعتلعاط 476- ه0 - 01: كاع [ 76

 111 مب»تتنء0 13 و مرت ء0] كس اننقر ةصمم [736 (ذمع. 21. كدع. 1335)] رممأتم. "1'ةعادكتق

 دام آةمعرزا : طرددع 1836م معمم يعوالممع معرحتست ءةتفاعصاتسسس ءدع هتطتلم ءعاقأغم ءاعر عغ ةتتعأم#

 دم قمع: 1غ مماتطتعع تبملتكر ذصوتنتأو مهمصصتقأ قصت( هصتنتلل 05525: هغل مدع متم ه3 603, 01136

 ددصغ 2200ءعمأتم كنت 1مولستقر ماتكتأه5 ءغ ءممز سم عأتم زماعر" ةعمفاتللل 28012133 ءأ ةمتسكتقل لت

 1155 صلته معد 1 ءمم20 هال-هعاقل ةمكصت أمك همت ]م مكتتتل عدع (ءات معبر 116118012100112 مد

 ةزءامستغ ةدطستقعمو. 717-207: 7110-177 دمع ىومدتتمدعمب لدعع لدكعتا كمعمس طترانق

 حعوست عمان ؟عتءاهغ و دغ ]اذطعع مجعد هتد]لته هقدعأ ]زطععد ]مجم هع هأ -ر5:640 17 - ءل- 0

 ل4 1101 هتنت» ع0 8 ءر» ك2 1عمدف» 7101 مبورد ع (©09]عز»#.  (©هردرمعمتن دممعمدع آخ عز ءان حمصت 9
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 ةنس قوتملا ىفنحلا ىدنقرمسلا ىيدلا ءآلع مساقلا وبا مامالا وهو ةيئالعلا كتاوف

 كبع ىيدلا يضع ىضاقال نايبلاو ىاعملا ىف ةيئايغلا .دئاوف 100 ربح نب ىلع اوف 100

 همهلاو ناسنالا فقلخ ىذلا هلل ىمحلا هلوا «نأ ةنس قوتملا ىجالا فمحا نب نمحرلا

 رصتخم اهنكل صيخلتلاك مولعلا حاتفم ىم ثلاثلا مسقلا نم هصّقل خلا نايبلا ةملعو ىناعملا

 5 ىيدلا تابغ ىلا ةبوسنم اهب كم حاتفملا دصاقم ىمضتي رصتخم اذه لاق امك هنم

 فسوب نب لمكم ىيدلا سمش هحرشو ريثعم كيفم ىعو هدنبادخ كيحم ناطلس رازو

 ىرانغلا انوهدح ند لامكام ىنيدلا سعدت كيناوقلا فيقحكني 0 هداك ةخئس قوتملا ىلامركلا

 فيرتشلا لا نب ىلع نب كيحكمو فماقشلا ةيجرت ى3ق ىدكملا هركذ ما ةنس قوتقملا

 ىوفصلا دمحم نب ىسيع 85 لالكلا نيدلا ثعسو [.] ةذس قوتملا ىناجركلا [ىلع]

 10 خذس قوتملا هدأز ىربكشاطب رههشلا ىفطصم نب دمحا ىللوملاو 0 ملو [1هد] خمس ىودملا

 (زمع. 28. 8ءم6. 1299). + 99276. 11 - 7 هرذنل4 151 - 41417 عغو ةلصماواتممعم نانلعف

 ل/6-ع04-0 1 دعر ةتتعام» ع طسفسس 41: 1ءايدس» قل 0111-0-1 كرس هن" عزت 1طآدصعلأاوو ةظه20 ...

 رسمت م. - 9277. ا هج خ14 ةكلخرو جقمم(وعلمسع5 تكتلعفو هسعام» ع 4/8 عبو 11ه.

 9278. 1-11" هج ذن4 ظ81- 6طن جذغطتع وع 81 ءعاددس ءمصت 6 ءاطءعةصر ةلصم(وممعق

 تاناعف 6 ةررفقأ - ه0 - 0تعدعر ةحتعام»ع (ةقطن 4كل]نم4 - هل - لأن 4ق0- أ -هطسع» رد

 كلتنءل 1زغو هممم 756 (ذصع. 5. كوص. 757) طمعاتم. (ىةدق وأ اه: 1رمحتق 1دومو ونت

 طمستمعس هسضعمحتاور ةعماعماأتمق كك ةمقمتعمكتأ عةتسمنع ءعممدزانمصعتت هءدتغ ءاع.و ءهغ دع

 5 مومأع (ععاته اتطعت 11ةرثثث] ءآ - هةضر» تحس 0عاععات زاد عة عقم ءىعععموزغو سغ مت عا هععمد

 ونتمقأ اهمكتسل مدهاعت» ءمصاتمعلءعأر جلامتسعم ءمتامدتع ءةأ ءدع ذلام 1ةعاوو دغ ةمقع طلق

 (ءداواسع: 1ظلدعم ءجتكمسسع هعوسسعماج انطست 1/147 مممممعدتاو همصاتسعأو ءةةصوتتع 6/21/4/1-

 ع4 - 01منءمتم ةجمعالقجأ مهكتممع طقطتتنم 6 ةرفتار- ءلس لأخ 11 بلس ةدتامست 7101 هته

 16/1008 ءرنلء]ر.  طاعمج يغ هطوعجد6نممتطسم هتلتطاتق ءغ رسدعمت مععاتت.  (نهدسسعسا هلم ذم

 ءدحص ءلتلعحتسأ فاعسم - ه0 - لا 21هأرمست»ءا 7ءرن 3”يوسسر“ عم ا#,  ةمصم 6 1

 24, 1ةاطس. 1384) طمعطسقر هناك همرستسعماةعق 1016146 ها لملم 1م5 عامان هوا ب

 هانعتو - هل - لا 1هآرعتستسعا 8ع 11هتسسهع 17عام, ةهمصو 4 (ذمع. 19. 5ءما“ 1430)

 رسمنأداتكو ءانزاتق همس ءمامسس 11ر06 ذم (عهمعاداتممع همعتم 876م مرصتس ةضودة6

 ك1لو]ر متع طعن لآن اثءرد ظلك هر 5-1 مور“ [ لل ل07 منا, ةمصم [9838 (ذمع. 7. كسه

 140 1434)] مدمجاناتق ب قو'ل- هلأ - 1: 777 - لءااب# 5ر10 15ه« ظعوري 710ه]رميمت»ء4 9و ءامأو

 ةمصم [ 955 (ذصع. 11. عطب 1548)] سصمعطتسعر ون همص ةطوواعتغ - 81هلآ1ج قةرجع0 عرب
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 حرش ىف اهيتاقيقحتل نيدعسلا ىلع اًضارتعاو لاوس هيذ لاوقالا طسب [لفاح حوش ومو 151]

 نياوف حورش. نمو لا ىلوالاو ةرخالا ىف محلا هلل هلوا حرشلا اذه رصتخا مث حاتغملا

 حوش وهو 10. ةنس ةينطنطسقب قوتملا ىراخبلا ملع ريم فيرشلا لضافلا ملاعلا حوش ةيئايغلا

 دمحم نب ىجاح نب دمحمو ىنيسحلا للا تبع ديس هحرشو فداقشلا بحاص هركذ فيطل

 خلا زاجعالا ةفص ىلع نارقلا لزنا .ام ىلع هلل سمحلا هلوا لوقا لاقب ىديعسلا ىراخضبلا

 ضعب عدوا ام ىلا حول هنا وكذ] 4. ةنس هفيلأت نم خرفو عاجش هاش سراوفلا ىبأ ىلا هأادعاو

 ىيطخلا مامالاو :ىئيطلا ةمالعلا هضيشل اهتبوجا عم بيطخلا اهدروا تاداريا ركذو ءالضفلا

 لضف كناوف 10 ىقاقدلا نبال ريبعتلا ىف سارفلا كئاوف 1. ىواتفلا كئاوف 101 [جحانشولا

 هلوا'رصتخم ةيفنكلا ضعبل عورفلا ىف ءاهقفلا نناوف 1“ فسوي نا باكا نم مناغ نب

 خيشلا رصتخم ةيمكلمل ةيصقالا فارطا ىف ةيهقفلا دتاوف 100“ - يلا باهولا ىتغلا هلل دمحلا

 ل175 هركم, ؟دلوم '1نعا/ ةررد»ةعملع]ب لتعاتقر ءغ دصمم |[ 968 (مع. 22. 12عع. 1560)] مهمجطتتتكو

 [بزدك ءمرصس عمامجتتنك ءمرأمدت5 ءىأا]. الاسلام ذطأق ؟ءعطو 2ععلغر دس مادعو ها ع0 عقم عأ

 ء لسمطسخ الم'ل- هل - لأ: هجرمصم عت عار 031 هرعتتق 111/61: ءتيوصعم1]0 ءدتتقذد مآاتكق 01"-

 ممعععممأ. "لكس عمتغمرمعم طتسلاتق ءمرصتس ةطاقتتت 200عمدكتأغو وندأ ا1غه 1ةمعرتا: آ)عم ]ادسق

 ذم هلاععو ءهغ ذم طقع متو ءعاع. 28 وعم ءومسسعمأاةهتتمو ذه لثآ - 1 ءمنخ0 117 - 611

 ءلذلعستسا متع لهءامه ءغ طعمع مدعمتاتق كذطعسأأ 118“ ل47ءرر» 8081348, (نهمهادماتسمممات ةصصم

 950 (زمع. 6. كمال. 1543 ) 2201[ا1115و ءانزاتق 01121331115 116 01[20» هرعطتق 177 - 5/608

 (ءةوامطتتر ءاعودصه وأ ع هوجو 2450671ع] 1880:ءقرنن - 11ه مستتءا 8ع: 110478 8 ءدن

 1101 عتمد»ءا 801:14" ه0402, نمت [هددصتتله دكسق ءقأ ىر آلزعتغ ةسعامرت ““ هغ ىر طلاعم ءوم “6, ءأ

 زغم ةمعاررتغ : طرهتنتق 1)ءمر نمت (0هددستتتال 12 همت م012(3122 ع9ء]درأ غر, نأ هدتتت ع5 ه]1م» ]ذططمق

 ءلموسعمأته ديم يممععأ اع. 0 ططملتغ هس ق6: 1/ ءما» ن6 ىلا 81م ر ءغ دصصم 760 (ذهعت

 3. 18لءع. 1358) فىرس ممول مصعتت هطقو]716. |[ 8ع ءد زمعر ءعتمدع لتعتغور ودهع دذع عستلمقسا

 طعمع معتق 2010ءه2مغر ءا ة0مماهتممع5 2ع؟ءاولمق م01عجغو ناتهق 11/16145 00 ءتعتقكو

 ةزوست] كنان عدممصكل5 20 ءده د ظطعتللط هدم يصلتاتعمتسم 10/252 أ اطسفنتتم

 11 هءامزرلب "ع00تاتم]. ع 9279. 1 عع ق14 عاد آ2عامحتر ة0هماهمصعو هاتلعق 30 عةممهذو

 لوسلز نو. - 9280. 1 عزك مز4 ء]- خععقألر همتعمع ج0هماهغأمصعق نأن] ع5 0ع ةورلمطأ 0لانتت

 ماعم ءاملمصسع , ةتتعام»ع الازء - ءهللءءءعاعب -ح 9281. 1" عيون 0 1! ه0طلر ةلصما[هتمصعق

 نتلعم 160771 8ع 6 اءامضم, وندأن 0لتئةكمسلنتك قكقاع لويوتبرك دنا - 9289. 1 ةهرجقنل عاد

 هم ءوطقر ةلمماهألممعم سقلعع لسستمم هتغمدسسس 06 ةعاتعنلت5 زدعتف ةععتصسلقمتتمو ةتتعأم»ع

 ييملدس 181ةمعطظأو.  (هددمعسلتسسرو وسما زغذ امعارتغت ةرمسم 18عم لتعتان ءغ انطعمدلت !دعوعن(مدت

 ةمدب 9283. 1-11" هقن0 17-181 جعدطنو عغر 20مم(ههصمعق نانا عق لدصلتعمع 0ع ظمتطتتق
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 هيف هحرش مث اياضقلا فارطال اًطبض

 ةيمكح ةيضق لك فارطا

 هلو خد موكتكامو مكح

 فقريرطو مكاحو ةبيلع موكحمو

 ىفنكلا ىسوسرطلا ىلع نب ميعاربأ خيشلل ةموظنم ةيهقفلا كتاوق 115 [هكاوفلا ىف رم كقو]

 ىنأاودنهلا [حمكم ىب كلا ديع نب دكمحم] رفعج ىنأ ةيفقفلا كتاوق كلم امد لس قوتقملا

 داوفلا لئاوف 10 رصن هيقفلا كداوف 1 [“# خنس قوتملا ريغصلا ةفينخ ناب. فورعملا]

 ةيعاشز وربفلا كياوق كم 2 ةحرش مك ىنيدحلا ماظن تاماك نم دعمج ىوافدلا نيدحلا لالجكلت

 ناو ىدنجزوالا دومكمو ىقسنلا ىلع قال ةيفنكلا عورف ىف كناوف 101 ةيفنكلا عورف ىف

 معرغعمالمستست لات لتعدضتسل.  ((هرصرتعملطتسسس و ةمعام»ع ذاطعتاعط 28عا» - ه0 - له لآن ]و ءق»

 ل101نمد»:» 60 1 ءري- ءلوزرمع طمس ءاتلقو دمصم ... ةمم10. نحس دصتصعتع لقمان عنه هكلات ععط عطتتو

 لتنمو ؟ءعرواتق ةعصتموتغ ه0 طمعف ةعماعصاتمتستسا لانه 0ت ءدستس 0عدععطعم 008. 8 هدغعد ذآاهق ذه

 طمع اتطعم ءمرصصت ءمامكتك عقار ؟ءرقتق ةتتكعللل طل ةنصأ:

 1كم عم هددصتتتتلت 5ع ءدأأق3:1111 101

 كامات ةعدعو م0856 01105 علو "عز كمصلتأنو ةجر قع:

 هعماعماأتمي "عد لهن ءدكمر ذص تتزادك 1350عرد 001 قتلو

 (نمدماعو ونعل ه0 فاطتعر ]10عدع ع

 | ""10ع هسمعه ذه لأ - 1مل 2071 - 8606ةنرعا ]. حج 99284. [1-11" ععقخن4 ظ1-

 ["جعوطت1 وع عغو دلصسماداتممعم ددكتلعم ندع لتعمع.  (ندعصعم , دنعام»ع 8طغعتاعط 15من 8

 ل16 10,56 1[آظدمعاطلمو ههسمم 758 (ًمع. 25. آل عع. 1356) درممعطبم. ح 9285. 1-51" م4

 آ1-81" حعدطتو عار ة0مماهكتمدسعم ناتلعم زد لن عمعر ةسعام»ع قلاع لوم“ [110]رمت7» 60| 1761

 ل1001]ه] ظورن 110ه1ءعيستسعل] ظلم مار [؟دلعم قلع 11هسترعم 111 - كهوعطف» (ذ. ء. اطلتممت)

 لتعأم عا ةممم 362 (ةمع. 12. 0ع[. 972) دصمعطتم,. - 9286. 1" هرج خ14 1-81 ععاعتط لآل هق و

 جلصماهتممعم تكتلعد لسعتقءمممدلا 8ىي»#. - 9287. 1" رعمن0 ه1- 20 2 5

 تانلعو هم»لتك ر وتقف 26747- «0- لأ: 12]ي[عبم» ع ؟طخم ]الامام -ءل-ل111 كم]1 عونا هات موك( عو

 ىدصتسعمامتلم ءدعممون ل. - 9288. 1-11" هرذن 0 1-11"( ع7 ةطقةلط137 6غ 5

 هقلعم 1مم مارتعمع لع معاتعدلتم لسع 11دصعظاتعأن ةععدصلهرتتك. ع 9989. 1 عرج خ10 11

 [هراك' 181 -1[هم ء72(1ءغر ةلصماحتممعم داتلعع لع حعالعتاتس لاسم 11همعظاتعت ةععاتصلةكتتكو

 ةهستعامستطانق لقرب ل7: 2 ءوعمزل , 21 هل»0 ةآلعزء1 0غ, قلطنع لمز/م» أ ل]رو» ورك ه0 - 71
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 ىوحنلا دللا ىبع نب دمج ىلام نبال وكنلا' ىف ننآوف 15. ىزجاونلا نيدلا فرشو رفعج

 مساقلا نأ نب رداقلا دبع نيدلا ىبيح ىضاقلا لاق هنم ليهستلا رصتخا 107 ةنس و

 ىلا اهب راشأ دهعلل دئاوفلا ليهست ىف ماللاو فلالا هل ليهستلا حرش لوا ىف ىوحنلا ىلاملا
 هلضف نيدلا لامج مامالا نا هلوقب شرعلا نبا نيحلا دعس ىنع هاياو لاق روكذملا باتكلا

 ٌلكف هلمات بل ىذل اًديغم لزي ملأ كداوفلا ىمسد هل اباتك ىلما هلضف ملعلا رشنلو ههلأ

 لئاوف هلك“ ىمساقلا نئاوف 4 هل ريظن ال عمج دئاوفلا نا اهعمجج وحنلا ىف ةلمسم

 وم امك ةتملاو ميظعتلا ىرخا ةلاسر هلو ىطويسلا ىيذلا لالج ةنمآ ةديس ناميا ىق ةنماكلا

 3 ةرئاكتملا دئاوف ةثعا 1 تنس قوت ىسداوذ ريشيلع ريمل عبارلا ناويد نوكلا سالف قزم

 اًيعوتسم اًدعاصف ةرشع ةباحصلا نم هأور ام هيف دروأ باتك وو ىطويسلل ةرتاوتملا رابخالا

 طاني اميف ةفشترملا نناوذ 145 ةرئانتملا راعزالا هامسو هدصاقم درج مث الفاح اباتك ءاجف

 را ءماقنع. - 9290, 1" عب قث14 11 عاد هطخر جلمم(دغعلمسعق نقال عق عتوتستس 22دعر 3166015

 1101 هين عا ظني ىك50ه1/ه] (ءدسسمأتعم , ؟دلعو ظل: ل1471: لتعام ءغ ةصصم 672 (ةصمع. 18.

 لانل. 1273) مصسمعطتم. 7 - 162147 هع ذلاتم ءةدععععموتغ , هأ 0نةقطخ 21018 - هل - لأ: 454 -6ا1-

 م0“ ظءرو 452 1ءيعت» اآهلئلتتم 6ءدسسحأتعسك دمتم ءمرصس ءعمامسترو وعسعس ذص 1-17 ءقناأأ

 ةعتموزا: كسسسحتس عآمعتمسر ةضوتتار ]خطو 168:47 10!-]ءممقن4 طقع ةعاهأع ءممقععاتأتك ءقأذ

 ويتطسق ؟ءدطتع انطنسسسس 1دسلدخس ةزئومت8 ه6.  ظدصلعس , ةتغر هه: - هل- لأ: 11:- ءامجهأن#

 طنق يطلق ةتومتظعوغ: 1سصقستتتت  لكع7767 - ء4 - 048 1)عده كدتتق مهعقامسأله سهلت غم طتق

 لزئنمحتغ هغ د0 كهءطتمحسس معممدعهملدسص حصص معهعطتلتك. ةنطسس ءأ 0 ءامحتا 21-10

 زمهعتماسسسرو وننأت ممص 0عءوزمستغ ناتلتق ءىدوع حذعم ملغم ونتتأ جأغعضهأغ0 ةطل]130 عاتتلا 18-

 همزعلا“ل  مهعقاتممع5ك هرمصعق ععوسس هأنعوم ذطأ ىقم]1ءعوعتغو ءغ ]تطعم 1 عمم ءم»ماتق عقار

 وننم4 ةدن ةزستلع ممد طقطوأإ - 9291.1 هجذن0 8ظ1- 0 ةداسأر 30همم[3660هعق 01و

 حانعامرع (مو,12. - 9299. 1-11" هب خ10 11 - 1ك ةستس عار ج0مما[همصعق نأل] ع5 ةععطعاةع

 0ع 50ع سهام مهممطعأمع 8ءعيوجتلم قكبجننعر ةتتعاممع لو]47]- ءل- 0: هويت. 10 عدد ةلتستت

 ةنموعاوكتس ءزاملعست ةعوتس ءمأت ءلنلتأ 2727 - 1ه'ا رو مع ]1 - 1180 عا ذمكعتت ماتتتت , 0ع 0

 ةيمرتج ؟10عملمست قال - 9293. 1" هك غ14 ءا1- عاط عمر ةلمماهعغلممعق ن165 ةعمععطتلل»

 الز هصتتق ناندعتق 1141 4151" ل ءمفرءر ةممم 906 (ةمع. 28. صلع 1500) دتمعاطتت. -

 9294. 1-11 ءرقزن 4 315-151 (غعءاع غاطتع ءغر ه0مم(ه6همعق نأتلعق هدتتلاأدع 0ع 20110 صتطانق

 هج ماسعطسق ةنسععمع مئه]1ومنق. قمرا ذم طمع ائطعم (عجلن6همعق ه2 0عععتص ءغ ماسأطاتق

 معمرطعأوع ةمعتك 2ءاولدق ذاأه مع6ه1ععأر نغ مه( ءعمتقتل هاون ءمرسم] ءءمعمعاتع.  ةطتطعم ذهلع

 عروقزاأ ءهمرامدزقولساتكر 8 ن0 ممقغغد 7"علأ؛ هدططصتقر اقع 30 ةجعجتت7 ءلأ53 12

 هزئومتط ءةمله 20010ءموك ءغاتطسس ةهقع ءةدحاس 1272/-قلعا» 3101-101 ءما] "عا هماستتة كام

 9295. 7-21 هج ش1 11 - 18[ ه ءغودطن 1 عءعغر ة0مماهنتمصسعق نأنل ع طعمع طقتشمأمع 0ع ةامطتأأ#ب
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 دلو ىيفاشلا قونملا مالسلا دبع نب تمد نب دمحا ىيدلا باهشل ةفشكحلاب ماكحالا نم

 امكح ىيتسو مكح اتدام اهددع غلب هباب ىف سيفن هراصتخا عم وهو 11 ةنس فوتو م5 ةنس

 ةلمكت كناقع لح ىف ةيرفظملا كئاوف 1401 لا ماكحالا عرش ىذلا هللا دمح دعب اما هلوا

 لونا ىذلا هلل محلا هلوا ىلادمهلل راصتخالا ةياغ مظن وهو دمحا نيدلا لامكل ةيبطاشلا

 5 ىتلا ةيبطاشلا ةلمكتب ةامسملا ةديصقلا مظن نم تغرف امل لاق حلا سانلل ىدع ناقرفلا

 ام نايب نم لماجم نبدأ لوالا عبتمل عيتملا قاودلا ورمع قال هزرح ىق ىطاشلا هحرط ام

 كر رغظم ناطاسلا 1م مث هرامدخا ىف فاخو بوقعبو رفعج ىلا نع ةيورملا تالا تاارقلا هحرط

 هلوا تلقننماف ناخ رداهب [ىند] رمع ىيدلا

 البقم مظنلا ىف دللا مسب موقا

 10 البقت ميحر' ىمحر لمح ىلأ

 فقفداو م.4 ةنس ناضمر' ىف همتاو نشرغلا ىف ىناثلاو لوصالا ى لوالا نيباتكو ةمدقم ىلع بتر

 يدع عادملعد معمتع ةمععادصسغو جهتتعام»ع ٌؤئارعآراأاب - هلع ل١1 لات ءعاأ اظعن كللعأبهت0©777 لق ءنا

 لك -ء]- ؟ءلات» ل11 ء يطقتتتكدر دسصم 847 (ةصع. 1. 81دن. 1443) مهغم ءعغةسصصم 931 (ةصغع.

 29. 06. 1524) مممعخندم. ©سحتسحأ5 طلع ]نطعتعر وسكت ةغه ةصعامتغ: هداوسمس 1ةتنلعتس 1لءقو

 نانت دامكنأد 14مم ةدصحتغو ممدعسست ةتسداتق ءاع.ر, ج0صت0لججم همصغعتقتق ءأغ طغعوأ5 ةلغو ذص كاتم

 ععمعرع (هسعم معالمفاتك ءقأور عا تتعامل متتتطعالاتتط ة5ادان أهدت 30 ان ععصأم ةعجدوعامسأو

 ةدنيحتام - 9296, 1-51 هع خ10 1102211-11 ءماإت عار ج0هممادغخ مسعف نكنأعق 11012017 ع7*-

 هل - 01م1 ئمع 0ع ءحممدلزتمصع جمعتعس]هدحتسح 150ع1 دذص (نهدصما وحعسمام ءةحضسحتستق 5/4

 وهنم0 76 عءرنم]- ءل- 0: للبن ء0 ءلتلتغ هطكحت1مستست. 1طمعع ممعانتعو عععمقأتم عقأ اذطعت 1

 5 ه1 - 1/11" د ظل عرج ل4 1ظجعامم نمل ذغج ذمعتمتا : طدتتق آ0عمر ونسأ (نهروصتتس طقصح 2 م2قهقلق

 لزمن معد عصتعسس عمعادجتغ دع طمستمتطاتق ىل5ؤ عقدعأ عاع, (نحسصو اصوتتتاو ءمدس مهد1ةهصدعات 05400

 1171/61 117 - 8141 طفرعا ةمهعتمأدع دطقم]ج زعدعدسو نتتمع عد مصاتسعأو 08 576/482 ذه ةانم

 آلة ءأ- هتتنك018 هتتعامد دلع لطتع لتدن"خ 12ءةمم08و نمت '"مستسستست ذساامهأم نعت كل: ل10هز انقل

 اسصتغمكمك ءىدار لع ءعدمموتا(مصع ءمرئاتتل ىان7 م2 ع5ذعكمأاو عانقع معد عععصقأ صعق ةتعامة1(ةغع لأننا

 لهز/ مسام 7 هعلاخ هع 121م1هرك هجلتتدع هدم عددعطهمأو ةععسس منت ]نط عائاتتلت ةاتتتلت 32طت التو

 مسلم 21هاسم]) عن - ءل- لأ: 0مم" [ ظعبن] 8ءآابئ6ل“ 12ليي» ممقاعم رجع ةعتطعكع لاتققتاو ءأ

 هطقععاتكاتق ةاددض.  (ندعصسعم أه ةصعامأا:

 8ددصتمع ]آ1)عز دصعاس يرد فص[ م5ز6000ع23 28815ق3قاتق 81111 2107658115

 10 301 ]دسلاعس هتمععت عمد لنق تتفق ءععمصأتقو وننأ طعصمع ةيعامتغ ح

 ء( زص مهعذنلمصعتس ءغ لتمه ]لزطرعمو لتماعلطنساطنست عقار نسمات مز0 0ع معصم عامتتقو

 ممداعمتم»» لع ءعم11ز ئمكلمصسع دعتأب  ةسعام» دمعمعع طظمسملطقم ةهمصت 306 (تصع. 21. كول. 1403)
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 دئاوعب الاد كري ] نيعنزاولا ةعبسو:) ههايلستك زى .اًبيرقت هدش# حقيرشعو' سم .ةلبخ هلوصا. مظن

 [05 نس قوتملا ىناهفصالا] ىفقثلا لصف نبا مساقلا هللا دبع نا حيشلل ثيدحلا ىف ةاقتنملا

 تاعامس لوصا نم  ىديمتا هللا. دبع ىأ ميرخت نيكيحسصلا ىلع ةجرخلا ةاقتنملا كداوف

 ققاؤف 01+ +[: دانس. قوتملا ختادعتلا] !قاولحلا:”نازحبأ قب: لع نقينمحا ركب قا خيشلا

 هيواحح ىف اهركذ '1]5 ةنس قوتلا ىطوبيسلا نيدلا لالجت ةلاسر ةزانجلا ةولص ىف ةزانملا 5

 ىفنكلا سيردا نب ىلع نب نسح خيشلل ةفينح ىنأ بهذم ىف ةفينملا نناوف 1". همامتب

 نيسحلا .ق'.نيدلا لامجل دناوملا دناوف 1.1 يلا هتردقب انقلخ ىذلا هلل دمحلا هلوأ

 هيلع ءالضفلا ضعب لمع. ىدفصلا لاق 11 ةنس قوتملا رعاشلا رازإل ميظعلا دبع نب ىبج

 ىلع قا ىضاقلا] قرافلل بعذملا كّئاوف 1 . نافيطل امهو امهيلع تفقو مدالولا مال

 نورصع. نأ نبأ هذيملت هنع.امهلقن ىيدلجام ىف [ه8 ةنس قوتملا ىعفاشلا ميعاربا نب نسل 0

 ةطعماستغب ءمرسصرموزاأتم مهمعاسعو ةيكعتل مائاص كربأهزان13 ]3011 ءكعاأعل ؟1عتمأأ 0115014 5

 مصغع ونستمسوعءمأتك ونسمه02ةعلصغو ةعاعر» ؟ءعرقلاطسك 1هعاو عقال ع 9297. ظ1 - 1 ءهر؟ ن4

 1آ1 - ل[ سمخغءعءةغر ةلمما[هنتمصسعق نأل]عق ةعاععامع لع عع ندللممهعحتمو ةتعام»ع ه8طعتاعط

 كاتع 450ه1]ه]: (مىن» لد: له0/7 11ءععمإلا |[ ظ؟/م]ةسغر ةهمصم 489 (ذهمع. 31. آ2>ءع. 1095)

 سمعتم ]. - 9298. 11 - 1 هرعقأ14 ظ1 - ة[سمخغءعةغر ج0هم(ةغ1هطع5 نأن1ع5 30 نأكاتنت ل1

 كوز توامع. ظاتنعتتا كلان كطلملاعل 8ظ07ع202 ع مدتسعأمأتك ءماتللر 010324 عدع 01ع

 5اطعزاعطأذ لقكقاع 8ءت» قلايسعلا ظعت» لآل عت ظءل" تن 11071 ماتنغ |[ 80ج10608, ةستف 7

 (زمع. 418. لصص. 1113) دصمعاتت ]و ة017عمهأ. - 9299. 81 - 1 عزو ق10 ظ1- 01 هدغ 22 عار

 ج0ممؤهعنمدعد نغلع5 لاق صعأدع 0ع معععدانممع ذم ظصعشتاطتاتع ؟هعاعسملمم ةسعام»ع لء]47-ع0-

 فاز

 كود4, ةصصم 911 (ذهع. 4. كدص. 1505 ) مطمءطتم. "1عدعاوطتقو وعمعمت غمطتست انطعم 222

 1مقءعرتنام. - 9300. 1-11" هرجع خز4 310-181 ص14ءغر ج0همم(ةع(غمصعه نأتآعع ةيصتصعسأاع5 0ع

 ةععاه لك: 11ه مه عر ةحعام»ع ذا عءتلعط هدم عي 478 ظعءرب 1215 آآدمعطتام. آطشذطعع ااه

 1ةمعتجتغ: آبدسق 18)ءور ندن م05 م0[عمغلو ةانه كتعوكتا ءاعب ع 9301. 1 عرج غث104 عل عك هو

 ةتعأسك دمهعممدممما ةهلسكممعق , ةتتعام»ع ل عفا - ءل- لأ: قلت ءموعقن 7مم عن 450 -ءآ-

 هادا ل ءسم» طوعاور ةممم 679 (ذهصع. 3. الآدت. 1280) دممءتم. قوركء02: ةلتوستك متع طعصع

 مدععكتس ر ةمصوسكو ذص طسصع اذطعمسص هزرنانك قل /4 114 © - معامضرو مملععتأ. آلاأامسصوتتع امك عتاعا ءأ

 ءلععدصأاتهع ةمععتستسمه ءمصاتسععع ؟1لأ16. - 9302. 1 هج خ10 ءا- ده 0 جطق طور 5

 مانلع5 ةءءامعو ةسعام»ع [(نةقطتن قللتع ك7: ظ1هدمن» 8ءن 1" ث]و كذاطهظتكوم ؟داعم] 1 ”ةعآغ 10

 |[ ل1نئم ءغ ةمصصم 528 (ةهمع. 1. الماس. 1133) دصمر00]. 100 +01م2108 0086 عال لاند

 جدتتعامتغوهغع لتمهءامدلسف ةكاد» #45 0و” (مجهلنلتغ آةطمعمو ذطخ هلز ءعلغ !ذخععد #4 ه8605[0ر
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 يريقلا ب طارتشا/ ىف همها ب هاوح» 10, ءااجبللا قانا وسيما نيم دز وطب ومتكامل م دعا زكارَو

 ناو 1.2 [1.0. ةنس قوقملا] ةيتوقب ىتفملا ىقنكل ىفطصم نب حونل ةمذلا لها مالسا ىف

 ةخنس قوتملا ىلبنكلا ىدادغيلا ] داجنلا ناميلس نب ديحا ركب وبا وهو ثيحال ىف داكنلا

 باتك 14 2 ةنس قوقملا ىفنحلا قانيغرملا ىيحلا ناهرب نبا نيدلا ماظن ساوف 1.5 0[

 5 ىجرشلا فيطللا دبع نب .تمحأ نب دمحا نيدلا باهش خِيشلل كداوعلاو ةولصلاو كئاوفلا

 جيحلا هلوا [كلذ ريغو ةدئاف ةدأم ىلع لمتشي باثتك وهو م١1 ةنس قوتملا] ىفنحلا ئذكيبزلا

 ىلا فاضاو قافوالاو ءامسالاو ةيعدالاب ذقلعتملا ساوفلا عمج هنا هيف ركذ خلا نيملاعلا .تر هلل

 3 ىزاوه فز م كم ِ تو“ د تت هكذ- قداوجالاا كسكلا نبال قناوطلاو نسا قلا ىو: كلاي وطنا وان لستات كا ري سال كنت

 فسوي نيدلا لام ةيفوصلا. :تاقيط. :بيترتي 'ةيفولا كئاوف] 1".  كوللا خحيصن ىق ىلازغلا

 10 نيحلا ىبضر مامالل ةلاسر راربالا روق 1.1 - [ةنس ' قوتملا ىفاشلا اًعبولطق نب نيعاش نب

 نأ طوفع ه هع ج00ز68 ءودع ةلومز 8 عوجعا. ع 9303. ظ1- 1" عرج م10 11 - ل14 طتستنم عار

 ح0مم(عوعمصسعد نن1ع5 ععمح سدتسمع 0ع ءمملتغممع ةسساتمأ [هانقر وتقسم (نطعمامسأ ءأ لسلهعت

 ىمط ل1هطحتسس ءلج ممرحتسم لتعممع د1: عماع5 ءاتوتمصعتت .1ك]1ديستعمس ةنصم]ععاابصكتتو 205

 آن 8ءر» 71:ت(هركم 1آآدمعاظنو 1ءمدتخ الاتتكاتم [دصصم 1070 (ذمع. 8. 8ءمأ. 1659) دطمعطدم ]. تح

 9304. 1" عرى 82غ10 ك1 - الل ءّر زر غ0. جلصم(وتمدعف نأتلع5 0ع نع د01 5دهتأ3 2106 7

 1861" 4ك]رتنءعا ظوتن هواعنجفت» [ظمو/ ل08 [آدمطدتتكميو ؟دلوم] 27ءززمل [لتعام ءغدممم 8

 نسمع. 14. للدمام 959) سطمعامم]. - 9305. 1 هرج خ14 ل1 غدفس - ءل- ل طو 5

 5 هاناع5 881 هم:-عل-0111 11: 801 41:-ءل-011: 11ه جاف بن [آدصعاظطلوعر ةصهه ... 210ة:[انخ. ب

 9306. 11 خط ظ1- " هرعذن ل رجع ظ1- 8ولقغغ 5ع 1.1 - 3:28210و ]انطعت 00

 تلتمس و م:ععوالمستك عغ ىصمقسعأ 03 سدس و هتتعام»ع ياطعتلعاط :57ء765- هل - 01: ل]ردعاأ 7ع

 411:60  ظو» لهآ0- 1 - !هافر“ ذاعرزت# 2ءاالغ 1طممعلكتكدوم [دصصم 898 (ذمع. 23. 0 نا. 1499)

 ممعانم. 1لنع انطوع هعمفتتسص جه0هماوانممعد نكتاعمق ءغ دلته ةذستلتق ءمستءءطعملتغ ءا] اه

 1معامتغ: آطردتتم العمور محتصلمتس لمدصستمم هع.  ةسعام» هقلععم ه0لمم(قاتمسعق هع ء؟ه]1ءعتقدع

 دحتمغعو نتهع معععقو مموحتساو اآلعز مساعطته ءا نتتهلهغو (هلتكسممستعو 5ة7ععامظأو أ نلتتقع

 ممعصتم دانصأغ ع ءمرصسعماأمتتتق ءمروصتعأق ةهغ (مه016هصتطسق 20 ذلله 001016. ح 9307. 1:1-

 1“ هرجع ق10 5 « ظ1 - ق1 8214. ج0لمما(جؤنلمصعف ن1 45 عا ءمصقتت عل 0125, 0 71

 ل1 مملصنق.  (نمدحتصس يدمددت اتطصس اء مهنلغ ذص هحععو 27هعقأبم# هك -د»م] هلم ع 9308. |[ آظ1-

 1[ يم 151- 1[ ع[ ين عغر ءمرتمدمع هلصم(وكتممع5 تاتأعق معع لتقممهت(همعتلل لوف دلال

 10 (طعمةممطمسسرم ةسعاما"ع لع ا/-ءل-ا[أ: 7ث“ آف عزا كارا ]رقد 13 ءنن (01!:ط 0 ج]رأب ذاطهقت أقر ةص ...٠

 رتمدناننم]. - 9309. 1" حمم ء]1-حطعةمعر 1ع! ولامق لاتقامتلاتتلل. 1!'طهعاوطتق و ةتتعامرع 1ملقصت
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 هيوكسم نب بوقعي نب كيحم ند] كيحا ىلع ىنأ مامالا خيشلل رغصالا نوقف 11.2 2. ىراضبلا

 نيدلا .لالجل ميركلا تاقلب ميظعلا زوف #5 .عاضيا هل ربكالا زوف 111 811 ةنس قوتملا

 نب فلاخلا :ديع خيشلل راوسالا ضماوغ ىف ةلاسر ررغلا رنكب ربتعملا زوق 1" ىطويسلا

 ةاجنلا زوف 18 [فوصتلا ىف اهلك اًلاحاا رشع ىنثا ىلع وهو] ةنس قونملا ىرصملا مساقلا ىلا
 نادلبلا ءامسا ةلمسم ىق-زوف] 10 .-[801] ةنس . ىقوتملا هيوكسم نب ىلع قال فالتخالا ق5

 نب تم يرغلا قال مولعلا سرهف 14 [ظديوملا هركذ ىلصوملا هللا ةبح نب ليعمسأ ضمد ىنال

 تسرهف اذه لاق :ةنس قوتملا :[ ىدادغيلا] ميدنلا بوقعي أ نباب فورعملا قارولا فكحسا

 خلا اهملقو برعلا ةغلب اهنم دوجوملا كنهلاو سرفلاو نانوهلا فيناصتو ةميدقلا مولعلا بتنك

 ىتعملا كولس مهف ]ام ]05.|[  ةنس قوت ىمجتلا [دمكم] نيدلا ظفاكل مولعلا سرهف 1[

 كيك كماح نأ مامالل .ةقدنولاو .مالسالا نيب“ ةقرفتلا لصيف ] 111 ٠ ىنسحلا هللا ءامسا ىف 0

 0 للا ا ذآ كك 1 200

 6]1160- ء0- ل11 8601ةامر#. - 9310. آظ1-1خ دهس 151 - قع عط ةعر ؟ءانعتاومك دمتممال, 816605

 كرطعتاعط هغ ةآسقس لكقتن 47: قاع [ 8ءر» 10!!1ه1ءمننت»0 8 ءنن 7” معانا ظعتع ل1 ة8هتمءقأاو

 دمصم 421 (ةمع. 9. لكوصب 1030) طممعابم. ع 9311. ظا1 - "ةسمع ظ1- ةلعطومعر 1ع(

 ردقز هد, ءملعتم ةمعام»عإ. ع 9312. 1-81 هدم 3-81 غم تسر 1ءالعتامق ةرطتلله 15 0

 ععمعم وذو, ةتنعاماتع لع141-ع04-0+ همز. - 9313. 1-11" دسم ظ116-1: عوط ءععر ؟1ءانءامق

 ردفعمت جعفاتسمس4لع ذم (طغكدسعم  .هعمهتس عمامرحتتت  م22عقامماتسللا 06  ةععوستق ةماعلا ععات

 ةنغم قللتستمو ةمعامرع 8ظطعتلعط 4ك80-ه)- ]م1 8 ف 462:1 ءليعق» 1125", ةصصم ... دجاا0-

 [رتطوع ذص مم0ععتست مصحف 0ئكمودتطق دار نقع هرصصتق 0ع ؟طعمدهمطتخ ةعدصغ].

 9314. 1 دسم عادم عز ق6 ؟ءانعامم كتطعتأن 0ع لنج ىدنامتعر هحتعامت»أ قكاتن لل: 8ع: لل ةة/:ه6قأو

 ةسمم [421 (تمع. 9. كوصن 1030)] مهمخطتم. ع 9315. [81 - "حسم 11 دس ءعد:214َع6 ةقلق

 ءاد-طمآ104 ةدر 1؟ءالزغممك 06 نيمعمفتمصتطمسق هممرصتستتتت نهطتتس و 3105م كانا 7760

 ةلمبرنمأا 1 ]ءز» 11 طه1ه]]ه], 11هسسمت]8. 0( هسمحصعسم»دغ ]تطدحتس  ل10:مهززإز عل - هه - 0ة7:].

 9316. 1*1 ط عنك ءا1دم ]خسر 1ذهلفتع 0هءاتسدستتل و 20306 41: 1/م"هز 11160/10707760 17

 116ع 317 ءرولع [ 8ظهع]ل002] , دلعو 1طن: 458 7”هعئبط 307 - 71 ءالق» لتعأم ءا ةطقم ..6-

 ردمجكمم. تعور ةمومتغرو 1زملعدع عدغ ]1 طعمرانتل 0 ءاصصمتتلل 21161010110111 أ 0معتتاتتلل -6186 

 ءيرحتتم و 5ةعوورصتست ءغ 1م0لمعوصر نتدع ]ئنصكتف عا ءةلجستم ةعمطسس ة1مكت عسل 2111 عأ6,

 9317. .ذط عتق ءال د هل]دنكسر ةسلعتع 4هءامتسةطسم , ةتنعأ0مع ظله - ه0 - أ: | 11ه متت7:60]

 مرعر»#, هةسصم [ 1055 (ذهع. 17. 1"ءط. 1645) ] دمورجمم. 7 ١ 9318. عطس 50611 ءا-

 رون ممر ةم(ع]]1ععماتم عتقع ةعممدم ةماعتم»عتقك دمجساتعمع 0ع مسا1ءطوتع عن هممدصتصتادق. ع 0
 9319. [1' ءتوع] ء] -( ع1 1 ءقغر ممطزغوع لتماتم ءقمدتم زماعع 1كلمستست عا 10)نهلنعد1 255هعاهقو
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 ىف ركذ ىطويسلا نيدلا لالجل ىراشعلا ثيدحلا قرط ىف ىواحلا ضييفلا 11. [ىلازغلا

 ىتأي عورفلا ىف راقخملا ىرش.ىف رافغلا ضيف 115 ٠تيدحلا ف. ىف هتافلوم سرهف

 ةقدص نبأ ميحرلا دبع نب كمدح متفلا ىال ىسركلا يآ ىلع مالكلا ىق ىئسدقلا ضيف. 1#

 هيف ملكت خلا مويقلا ىحلا وع لا هلا: ال .ئخلا هلل محلا ةلوا رصتخم ىفاشلا ىمورضملا

 5 حمحا .باهشال كبيعسلا لينلا رابخا ىف كيدملا ضيفلا 0*1“ 2 اهجو نيتلتو هجو ىدأم ف

 ىف نيبعملا ضيف #1 2[ خنس قوتملا] .مالسلا ديع حباب ريهشلا تمد ىيدلا وع نب

 خيشال نامتع لآ ةلود ىف نانملا ضيف 100 ةيوونلا نيعبرالا ىنعي ىوونلل نيعبرالا حوش

 ىواتف ىف ميهاربا هدبع ىلع ميركلا ىلوملا ضيف 1# ١ نقيدصلا رورسلا ىقأ' نبا نمد

 فيفوشلا ىلع هلل دمحلا هلوا [17] ةنس قوت ىكركلا نمحرلا دبع ىب ميعاربا وهو ةيفنخا

 10 اهتررح ىوتفلل ىدصتي نمل ةناعا ةيهقف لئاسم تعمج لاق ملا فقيرطلا نسحا ىلا ةياحهلاو

 ةسعام»ع آدسقس لطتع 11180 ل1ه]ءميضتسءا © متننلة]. - 9320. 17-11" ءتلط 13-11 ةلكذم

 ةدطسصلفساتمه هىمرتمدد 0ع حتنعامرت(هتطاتق ج06 مصحتتسو وتقع معع 0عععدس عءاهتمانست ةعطل 2

 ح0 1ععدضتس لتحتسسم مءلععاتسكاتت ةانعامالع لعاأ] - ءا- 01: ه1. اكسس عتدأ اهدعاماستم

 دس ةملنعع ةءصتمامضتسس 06 مع (عد016همهعتم ةععصاتسا. ح 9391. 1" ء1لط ءا1- عطد 11 هدو

 عمداتمه آل كعيسعمةممتست.  (نهسسعماةتتتق ذه 1101114-27 لع مدهاتطدع لدعم عملك هتك.

 آلم ذمالو. - 9322. 81 - 1" ءنلط 11 - (نو لهزر عموم ةدصعام. 1لز55ةةىاهألم 0ع عطلان

 اطعمصتو ةنعام» ع 42 أ/ها'آ 1101 هتوتث 60 16: 40 - ءآ - ءآرث» 16 هد هلهعم ل]!1هلب] تن1118

 مهطحطظتكو. (هرصمءعصلتسسو وتتم ذغذ ةصعلمتغ: آظهسق 1)عمو مجدعأاو ويعتت سهتنآ1ان5 1) ءاتق

 عدا ملكأ دتحاتق عا ةعصمتغءععصتتع ءاع. آطلزعدوحتتغ ذطل 0ع لسععماتق نتعتستمه اماععمر ءامصلت

 مونممتطسف. - 9323. 1-11 ءنلط ءآل-دسء0:0. ععواتع هسرأاه 06 طتقغمستم االزآذ ؟ءانعأقو

 ةسمام»ع هوانا ا - هل - 01 ملآرتسع4 ون طعس ءل- لأ: 71ه]ء مستشعر ؟انلعو 15 قكطل - ءا-

 ءءامي» لتعأم |ءا دمصم 931 (تصع. 29. 0ع 1524) مممدطتم]. -ح 9324. 1" ءن1قط عا1- :همهذصو

 عيونج ج0 نغم15.  (نوردتسعسا(ةعتق ذص ننه0عدعتسأو ج01 6هصعو جه 2عموم# ءلتاقق 10عموسع

 11 - ماها 201 - 27ءمءمازنعا ةصكعهتمامك. - 9395. 1" هزلط ء] -د:معصمة صر عماته

 1دععزغمرتك ]ئطععدلتم 0ع لوجمممأم 0 سسممتعم, ةستعامبع ةطقعتلعط 710107060 17 هنن 41 7و0"بوع

 مهل. - 9326. 1" ءنَلط 151- 3[ددس1ه ء1-]عوءعاسر عمهم 0هدرصتسأ ععمع7هلأ1 ةان عت

 1مرات ةقءز: ملطف - ءقمءعآيسمت» لكع»ءغو همصم [ 922 (ذهمع. 5. 1" ءطتم 1516)] دم تتتل»

 10 آياطعم لع عءعةمدهعتق زدعلنعتم 1آدمعاتغمصتتسو وانك ذاه ةمعامتغ: آهسف 12ع6 معمم ةسحتاتلم ءغ

 لسعاس 20 تمس ممعقاوماتمةتيسمتم ءام. ةتسعام»: (0011ءععتر ةموتتتار و118عقةأانمهعق زانت 03 6ةقو

 نأ مدور 01 دداتصانتق ال1طتكانأ معاطاتصأاو ه07ة2عم2. طوف ءهدع ]نطلق هقدععاومتست 5ععا3ع

 نيل
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 ريغتو ءارتفالاب هنالتبا ركذو تاعلاطملاو رظنلا ريركتو تاعجارملا ةرثك دعب انباحصا بنتك نم

 هنع غرف ىداعمل ةريخنو ىناكنل ةليسو هيف ىبعت تلعج لاق ناطلسلا بناج نم لاوحالا

 قوتملا روهشملا] ظعاولا نيسحل لاوزلا 'نايب قى .لاونلا ضيف 1خب هده ةنس ناضمر ىف

 ىجفاشلا ىمزمولا ئكملا ىلع نب ويزعلا سبعل .دوه: ىتبيش ىف دوجولا ضيف 16 + .[1. ةنس

 [11].:ةنس اقوتملا 5

 صمدأنوع هممقععتموأ ءعغ 2ععموعممالار ممكأاوسفتط متل( انتد ءغ ةدعوأات» 20 ءمه عععتصتر ةعسعل

 جاوسنع زغعتتل عم5 اسكر عدول ءأ !1ععأ. 8 عدعاوععو مممعوغر 01021600 1ةهلقتكق معملعععسلتق ءغ

 دامطتق داما هاع1ممع هج ةسدلغعسم دككانععدم ظطدععتم ةاطملتطسسو ةتأو معز آص0 عقعدودسسست ؟لقس هدتطت عهذع

 عماست ج0 ةدالسغعردو عا (طغعععتتستنس أص ؟ئاهنط ؟تاكتتكدتل. ةطقم] »متع مهعمقع 1[دسحلطقم هممت

 888 (مع. 9. 8"عطرم 1483). - 9327. 7 ءن4غط ءادص عع غ1ر عمته لهصت 0ع 0ءءاتسمهدع

 عدممرعتك 0عطمتعملهرو ةسعامرع طووعن» (نههعلممهغعم»ع |[ ءءاعطءععكسمر ةمصم 910 (ذصع. 14

 لص. 1504) مهمعاطتمإ. - 9328. 1 عءا0ط ءع1- 51050 عمعداتم ءعلماعمأاتدع ذه [لههطسع سمن

 ةعمععطجاتطسقر ةتنعام»ع 484 - ءآ - هتنأتن 8ع: ىلع ل1 2عءسع»# كطقطتكحي ةمصم [9603 (ةمع 5

 16. قلو. 1555)] 00-



 فاقلا باب

 ىرونيدلا بوقعي نب رصن دعس ننال ريبعتلا ىف ىرداق 1. دهمان سوياق 84

 قوتملا ىرقملا فسوب نب كمحا لضفلا ىا] ىشاغيتال حاكنلا 8 حانجلا خمداق 5*1

 دبع مساقلا قال ةءارقلا ىف كصاق 1نس»  ([بسفتلا ىف] بولقلا ظعراق 1"## [4501 نس

 5 نب كمخا ءالعلا ىال فحلا ىضاق هنن م8 ةنس قوتملا حر رحلا نسحل كر

 هركذ فيس طارقبل بيبظلا توناح قا نورطيطاق 1" 2 8مع1 غنس قوتملا ىرعملا هللا دبع

 وطسرا بنك نم تايقطنملا ىهو رشعلا تالوقملا ىا سايروغيطاق 1 2 ءاحلا ى

 قوتملا ىقلاملا نسحلا نب كمحأ رفعج ىال ةيبرعلا ىف ناسللا ةطباضو نامبلا ةدعاق نب

 راوسالا ميجو راوثالا فاق #1 [ةيفنكلا ئواتفلا ىف ةيدعاق] »ا نع انس

 1118181 ©101آ171 11'1'آآآ:1 4 1.1114 4

“110111017 

 9329. ( ةمانق-هةس عطر ]1طع» (مرنوإ - 9330. 08411 11 ع]1-(ةنطاعو آئطعع

 (0 02دك لع ةمسستماحس ةصغعن معاه مدع, ة1ا[0>ع لدن هن 0 11 نود» 1 دو 37هعط 1) 2: عم ور» نم

 9331. (ن ةلتس ءهغ ءا1-] ءمفطر ماع هععم معمصقع ةلقع 0ع طصهتسممتمر ةتتعامتأ [[ 7

 ل1760 1361: 7 ودبزك (نهعدمت آطععام»عو ]عم ] 1عجقلد]# [لتعغم ءغ دصصم 651 (ذصمع. 3.

 الآدع. 1253) مممدطنمإ]. - 9332. (0ةعزو6غ ء1- ءم]14طو ]نئطوع ءهن03 ةعوععتنع مانلفقضك.

 [ نمرمتص عمامعتسق ذص (نمزجمستسس]. - 9333. 151- (ن 2510و هتتماتستق (ةه0عصق 0ع تاع (002ةطتنقا
 1ءعوملتر هتتعام» و 411: 1ءاردقت» 450 - أ - "ه]ربسمت» 10ه: 11هدم» 111 هج"ءزأر دمسم 446 (ذهع.

 5 12. لمد. 1054) دممنم. - 9334. ( غلطخ ءا٠1طق ءعز زد0عدع ؟ةكتاقألقو 311105 44

 ل4160 عر 4ك60هل1هط 11ههج"ة, دسصسم 449 (ذصع. 10. الآدهمأ. 1057 ) دطمةانته. - 5.

 0 دعا( ةهعام (ههع“ 7م2مءقمم) 1. ء. دممعلتعأ هلكعتسمم ةسعامدع آم موعدكم.  ؟10ع ةدجعه ده

 ازاععد 114. - 9336. (0خغ1عطستتغأ1 3 ةقر هقلععمدتمع ةزكع م؟معاتعدسعساه 0عععيت. كل

 [نطود 1هعنعءمو ةعتدا(معغءاتك معماتسعمأا. - 9337. 0 ةن4هغ ءا]-ط ءيذصس رع 8طقط1غةغ

 ءا1- 11 قمر ظصلمس ءداتتم ء>مموزاتمصتك هك ]1عدع ائمعتمع 0ع ائصوته ةعدطتعور ةتتعام» ع لااع

 لمزم» ىلاد»ءا ةظورن- ءقرمدمت»: 1167هعل#ر همصم 728 (ذمع. 17. الور. 1327 ) طدمداطته. ح

 9338. [ظك1- ( 8104172 ءغر ةامطتطسس ظتملمسعمأه]لع 0ع معوموهقزم 1آآدمعقاوسسسا لقاتل عنك ١] ح

 9339. (81 ء1- حمه 17 ك1, 6من ]تطأ 11111 أ ل272 2568130111113.
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 ةيفاقلا ملع 1.

 ليصح هضرغو اهبودعو تيبلا زاجعا بسانت نع هيف ثحي ملع وم تاعوضوملا ى لاق

 ىلع ميلسلا عبطلا اهتع رقنتي ىتلا بويعلا نع ةيلاخ ةيسانتم زاجعا ىلع تاببالا داريا ةكلم

 عبتت نم ةلصاح تامّدقم هيدايمو هيف ءاطخلا نع زارتحالا هتياغو برعلا هربتعا ىذلا هجولا

 ثح ملع وه ةيناقاخلا كداوف ىف ىاورشلا ردصلا نبا ةمالعلا لاقو ىهتنا برعلا راعشا زاجعا

 ةيفاقلا ريسفت ىف اوفلتخا ءابدالا نأ ملعاو اهتايبأ رخاوا ثيح نم ةنوزوملا تابكرملا نع هيف

 نكاسلا لبق ىذلا كركتملا عم هيلي نكاس برقا ىلا تيبلا ىف فرح رخآ نم ليلخلا دنعف

 ىنبي ىّخلا فركلا ومبو ىورلا برطق ضنعو تيبلا نم ةريخالا ةملكلا ىع شفخالا دنعو

 هلوق ىف ةيفاقلاف ةيمالو ةيلاد لاقيف هيلا بسنيو ةديصقلا هيلع

 لل كن كبل اف
 لموحت لوخدلا نيب ىوللا طقسب

 9340. 11١ ءع1- ءق217 ع4. 10هءانتمسممه طوجغطستم

 ةسعأام» ]خطت لل م0144 ٠ آس طمع 0هءامتسمم صوتنا ته عسأاسع» 0ع ةنستلت م لتنصع دلالات تكتلات

 رعرقتتك 50 ءاتللل 11111613 ءدتتتلوانع كنق و عأغ راتبك طصتق زد هس مدتهصلد 1هعدلادغأع ءءعمصتختت

 ىمعون5 18 مم[1عععملتو دغ ممكن عرطنع ةعمدكتتل 1800ع3 ةزطأ ةمحأتععر» "عقةممص0عوصأ ء ذاتك

 ءيرععدمأو 2 نستطانق مهاتعد كدصف 35عجانتأانعر 2ة61هصخ ءمصععصت عدا عر 011312 ةعوطعو طغعصم

 ممفأاتطمعرحتسا.  ظدستستسسم ءمصقت]اتسسا 1م ءدىتاد>060 طتتلانتق ع1 21207ع 013118, ل10

 معكمعمأد م016ععمدس عصج ةنصأ ءدع تل: ععماأت نلكتسحتاتست م0عرط هنن 3221 ةمختنم 1:0 ءانتت 0

 ءممععر4مه. ب دمع 111ج. ب 15 هل" - ء0- 0ث: ]عما تع 0هءاتعئتسستك ذه !ئطتعم

 17-111 ءمايغ0 121-117, نعت ١ لص طمع 0هءاعتمسهم هتكو 0ع ؟هطاتنق فد مموتاتق لدماأم طقسا اة

 ءموفأمصاتطمسع مهغتمصع نآستحتاتتال 7عتكاتال111 0 انتا طقطتتم نتهععت ادع. -  ةستنت 205:2( عدلان

 حبتعال عقغرو ؟لعمو 11 ؟عدصتسات 561010508 ؟ةعام دل0060 ءىيآذ ءئومعو ةذص وتتح "ع 177- 0( ف

 همصقأعأ. 7216747 دم ءمهصقتمأععع لتعلغ ذم مدعاع هط لقسم ]ناأونو ذم عدهم نقوتتع هل

 مرهدعترسمتسا ل1115 ءعدأعتلل ([1136 ءدتتت ةهعوتن جات 1 معاسقد ]ذهنه طحمأمر ل1184 01165 ءعصأعست م[8ععع016

 ل4 1رر/كمع]ب بيمطو طمرصمءماع] هتغمص عاتق ن]لغتسملل ؟عجقاتق 7هععرت ةقدع ةاهطتأو هأ 07

 0عمتوسع ذلطسال ذه ]ئغععو عمم لتعأم ءمصقامتعو نسح ©م:40هع مطجاطتستتخ (ةيددتسمكنعر ءأ ة

 ونه هممدصعم ةععلمتأارو تأ 005106 107( ءقر نتفصلم ذص 107 0ءعتستأ , أ ةرنسفبرعا , تقصو

 دس طثب» 0ءهعلمتغو ةممعا1 ءطتع. 1[كهدممعم(ءاعمكمم زوتكس له 1تقاتن

 (همقتماتغعر ةستعأ لسمو دغ مدعم تحس ما1معووصتتق مدعالدع حصفافم أ طقطت(م6همثق

 50 ظطمعتس هلق ءىمالتك ةععموععت زداع» 1267/47 هغ 11 هبر»م7 ب
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 ىهتنا ماللا ك4 برطق دنعو لموح ةظفل ه شفخالا دكنعو ماللا ىلا ءاضلا ىم ليلخلا دنع

 فورعملا ىنيسكلا ريمأ نب كيد ىنيدلا ىبيح ةنسلا ةرصن ىف ةعدبلا عماق 1ع

 بحاص قانغصللو خلا عدبلا لياوع ه«ءايلوا فرع ىذلا هل دمحلا هلوا قشاع ديسلا

 ىرصملا ىقوصوقلا نمحرلا دبع نب ىيدمل [تادرفملا ىف] ءابطالا سوماق 2*1 ةياهنلا

 5[. ةنس ف ايح ناكو] كل ضرك فقو هيرصاعم ىم وقو ايابخأ قف تاهشلا نكت نيب ءابطألا" نئونر

 دجم مامالل طيطامش برعلا ىم بهذ امل عماجلا طيسولا سوباقو طيتلا سوماق 1"*ع»

 تنكو] هتيطخ ىف لاق م١ خنس لاوش ىف قوتملا ىزاريشلا ىدابازوربقلا بوقعي نب دمح نيدلا

 ىايعا اًملو [اطيتح دراوشلاو مصفلا ىلع اًفّتصمو اًطيسب اًعماج اًباتك سمتلأ رهدلا نم ةعرب

 هنا ريغ بابعلاو مكحلا نيب عماجلا باجتلا ملعملا عماللاب موسوملا قناتك ىف [تعرش] باللحلا
302 

 10 فوذحم بانكلا اذه تغّلاو ىنانع تقردصق بالطلا هليصتع رزجاعي اوفس نينس قى هتنمخ

 رع هعماعماله 6//72707 ]زعمه د 122/6 تقوتع 20 فب و دع هربامتممع ل11 هدأ ؟0ععادط

 11 ميرتم7 ع دع هرتستممع 6007091 ىةماحتص ]زاعدتس ةمت# ءمرضرر]ءعاتطتختب - 2[1عع

 طق عا عما15. ل

 9341. (ن خرصأ' ع1- ط10: دغر 0هستغمع همكدع طقعنعدتك 0ع جاز تكدسلد ةسصصقو 3116605

 181ه] رة - ءل- لغد 1101رمددت»ءل 1ع: ظروف" 110ععدغو دلعو هعرروتل قلعاقع لتعم.  طمعامأخ

 زم: آدم آ2لءمو وننك حيستعمو 5808  ءتتتملع5 20735019 5ععاقتمتتل 0هءعانناأ ءاع. 50عام ع7

 هسعام» ]اذطعا 27 ةنء/ مدعاحطتسم ءزاتكلعس نطتلا علنلأغ6 - 93492. نسق عآ]-عغ1ططقو

 هءعمصتتق معلن ئءمددتم [0ع معمعلتتك ةتسراتعتطاتق]ر, ةننعام»ع ل1604: عتب قلطل- أ - 01

 ( ميو 11م دممعلتعمرحتسم مطأصعتمع ذم كعوورمأم.  (نهدصتسعا0012[ عاتتت 976/68 - ءل- 0171و

 5 ونتأ ةتنعام15 جعوتق]ت5 ظنغو ذص 2/- 12ه نور ءغ ]ةهسلتطسع ءالعج(. |[ ؟ذدعتغ ةسصصم 4

 مع. 17. كسصم. 1634)]. - 9343. آظ1- (ن سدس آظ01-1هطأأ ع 11- (ن خةطاق ظ1- 117 ءةأاو

 هءعدصتتق سعت! نعمك ها ءدععرتمأامما م2هعقاممأتمدتساننالو 01100 ءعد ءومصكتمعأب نتقع عزم ]أمكن

 قعدطتس لتممءععسد زماعتعسسمأ و هتعام»ع آسف 1160 - لد لأ: 1101من ع6 16 7”

 1115/02 ك1« سغر دمعممع ةطعورلمل همصت 817 (ذمع. 23. لآمع6 1414) مصمءاتم. آه

 مرهع1مالممع : [8ءع 1هدعدسسص (ءعيطماتقر جتأر ]ذطعستست ةتنر]انصت عا ت0مجزمكاتتال عأ هماتق 01100 685

 معرسمتعتهق ءا 015مععددم ءمماتسعمغ 0عدو210لععدعت]ر ها ةملتمقأ بت دع 1ماتعمععمسأو !11طغص

 ةعوئطعمعع ةمععمأ ناحام 777- ةراددق' 1871 -110:/هس» 111 - 068]0ط 111 - لست اعق» 117 - 1101من 76

 707- 014 دصفت عمتأتت .١  ةللميسعم كدص معك فم ءءاتعقست ؟10155ءةصي ةلطسم ةعدقعتماو هتك

 10 مرد م: عطعسلترو ءدصوتتع 0 ءىتتكددتت جه ةام0ل16ةأق ءمرتموعمكأ ممصض زنم5ةقعر طقطعممتل 11831

 6هغ طسم آاتطستست همت ممقانتو ذه ن0, 105 م؟هطومأتطسم عععلقزم ءغ 2003 (ةيصعماتق كةنرر علا
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 بايعلا" ىفإ اما ةصالخ هننمضو رفس ىف اوفس .نيتلث لك تصخلو ..نداوزلا ..جورطم .بعاوشلا

 مظغالا ركلا هنإال بكلذب متيمساو ىلع اهب ىلاعتو:, هناحبس. هللا _نم تادايز هيلا :تفضاف_مكحملاو

 واب ةغللا فصن هتاف دق مثا ريغ ريدج ومو :ىرجوجلا .حاحص, ىلع. سانلا- لابقا ,تيأر املو
 هيدل ةلمهملا ةذاملا ةرمكلاب-تيبتكف [ةدانلا ] ةئبيرغلا | ىناعملا ةنكرتب .وا .ةداملا لامحماب امأ رثثكا

 بيذهتو ةرابعلا بيرقتو راصتخالا ىسح نم ةريثأ دداوف ىلع المتشم هتدجو اذه تلمأت !ذاو

 صيلخت'  باتكلا اذه هب صتاخا ام نسحا نمو ةريسيلا ,ظافلالا ىف ةريثكلا ىناعملا دارياو مالكلا

 تركذ اذا ىلا كراصتخا عيدب نمو ءايعالاو ىلاب ,نيفنصملا مسي مسق كلذو ءآيلا نم واولا

 م ج « د ع ةباتكب تيفتكاو ةغيصلا ديعأ الو ءاهب ىفو ىلوقب ثنوملا اهتعبتا ركذملا ةغيص

 فالخ اهيف ىرهوجلا بكر ءايشا ىلع ديف تهبنو فورعمو عمجلاو ةيرقو دلبو عضوم ىلوق نع

 اهبلاغ ىف ام عم ةيوغللا بتكلا نيب نم ىرهولل بانك تصصتخاو هيف نعاط ريغ باوصلا يف

 درنممرعمززق و م0110 ءدع هردمتطاتق (عوعتمأد ؟ه]سستمتطتاتع ّذص تصتتتم 501 ندد عد 5ع]ءعام ءىعععممتو

 غب ذالأ رعاتمرجو عمصتسبب ةصقعصتنو وتهع ةشط 0847 ءغ ا110ه//هم» ]1ءومماتتع ,  ةحمرب] عاق عدا 3010

 ج0]ءءقر ونسقع آطلءدق ! معوغلزعدطتق  عغ  ءعععاقمق . طتطتل ةهفوتتهك ل(: 0 ءعقمتتلال  هتتأ علال ١ عانتلل

 ةممعا] همت نمل دصحعع مععطس دعمت ءقأ. ..[[ةرصتمعمس ونينتس ؟10ءعععس ه2 ه لمت اع ع ءلتكمسمت

 بسس سسمعمم ةمم]دسمبا عععتامعععر ءغزسعع ونستلعسو ونسهموتمسس لت صتقتمسس ]1ع لتمعممع مهعاعس

 دسغ مامعج ءنقدس هععا ءرعععتاو ةله دغ ع1 غ0مأهق 50ععق5 هددت( ءنعأ ددبغ ةزعمتا ءةهانمم ع5 58151055

 |[ ء لن» باعداد ] معه ع(غءمتععغعرا مطعم ءمامدع ده ءعمتمس ؛ةمانل عدص هدوتمددتس هماهكأ. 4 صسملعت

 طسمع ]ذطخسم  جغاعمأع ؛ءوصقأت0 عمد ععتف ر  عيس ءمرسرت عا عمل عع 510 عءطتق  ه0مماهعقمم عد  نكلعم

 هم .ءععءا] ءماعقو يسب وندم  ظععوعتأولتم  ءاعودماتحس عع لنعنلمدعس دماغ  ءممعاسمدس ةتطتوسع

 يرق ءماهمعمتس ور ١ صصص وننملب هعدغتممتق مدعاهغعدد عأ ةتنومت عدت مهمات .ءممجتمس ةااتصعأ ؟ءعطتق

 موديعزو  مرممقز مع .  8عمعم64مماتععثتيساسست ةناعتل و نمو طنع اتطعمع رعمعاع» ءعاوعمو ءعععالتاو

 دم ةعمدجد ل ممع لتمتمعأو 11(ءيجعس 17مم هغ 3 ءععمتكتك ءغ طقعع اهطمعتم معق عقار نندهع

 جيعامر عد ذمب ةعصتطعسلم ذددمعلتس ماج ءغ لد عدكتمم عر ممو يئاممدع رص] ءطعع معوطجأ. 10 ءزملع

 معد مدتعمر وننح طعععتأامم اذطعأ معوعمأمأو عم ءععوتكتعب 0000ج نسهسلم 1هجرسمسب طتمقءم] أ صخ ؟ورصتتت عج

 ددجمامالأر ءا كأول ة1عيطتمتسانس 800101 ؟0عع معد 82164 1. ع. اناععم 4 هلزععأو علمع غماتسق

 1هرسصسمع ؟ةستمتمدع عم ءانكت مدعم 1مل عد ممنممع ]وعم ؟:ةءطوعدبس 7 ه70/8* ذ. ع. !هعنعر 6عءا

 1١ ع. (ممعطتقرو . 264761 ذ. ع. هعطقر م6 3. ء. مادعقلتفو عغ 7ع 1١ ع. صماسكور ]1(عطوق

 كة: 7)1. 26. لؤ» ءغ لل ةعتطعتع هولك لسحتر عع 10هعمور تطأ لمير/ع»# ءوصاطكلتتللا

 معجم جلدصتمعدتاب ةتنمع للطقم هطاععع(إمعتمدع اصلن ءدعت. - 1مغوع اذطععمو !عدعتعم]هعمذ ةسساأعسو عدت

 دم ساهز هر عدت مهجأع رام رعك ةممتمأ مدقهمتكءداتر ه0 ]1هجتعمو لمتنا ع" ةةصتتتال مععس] أ ة علت
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 لاقو هصوصنو هلوقن ىلع نيسردملا دامتعاو هصوصخب هراهتشاو هلوادتل ةكضاولا ماقوالا ند

 مالك ىهتنا ةمظعملا ةبعكلا هاجت ةفرشملا ءاقشلا ىلع ىكرنمب همامثا ىلاعت هللا رشي هخآ ىف

 حاحصلا ردق تءاجن تدوفأ ول ثيحب حاحضلا ىلع ةتادايز هيف ريم كقو ةريغ لاقو فتصملا

 لا ةّيلع ترق“ ةكسن ”رتخآ ىم“"ناكف رم زيغ هيلع ئرقو ءاوشو ةبانك هيف نسانلا“لسفاتتك

 5 ىف ةريثك تادايز ىلع لمتشا !ذيلف كلذ دعب هيخ هيلع ةءارقلاو ما“ ةنس يف هتباتك خيرات

 تادلجم عبرا ىف هطخب ةرفاقلاب ىتلا ةخسنلاو ىنح ةدوجوملا خسنلا رداس ىلع مجارتلا

 نأ ريغ هررح ام رخآ اهنأ ىف رهاظ افرماو رضمب نالاآ سانلا ةدمع ىو ةيطسابلا ةسردملاب

 ام لاونم ىلع تسيل باتكلا رخآ ىلا نيمق ةذام نم نونلا فرح ءانثا ىم ةعطق اهرخآ ىف

 ةدايزلاو ريخأتلاو ميدقتلاب ةريثك ةفلاضم هطخ ىنعي ىناللا خسنلل ةفلاضم اهّنأ رابتعاب ىنعي

 10 عمجلاو كليلاو ةيرقلا بتكبو هبابو دادشك نيزاوم اهلعج ىتلا تاملكلا فذحبو ناصقنلاو

 جحلطتطست لتلتععصاتحسو ونتمرع نتت00 همدتتآكتتط ذه دتقستطانق 1:ععمءاتتتر 5هآ]دسوتفع [عرع ةمعأ ةعاتعتأاو

 ءا مم1عوومرععو ذم تلك وسمع حلطملع ةسسأح ةاتصغ عأ جرتعامرت5 ؟ععطتق 50عجد طقطعةمن“ 40

 معتم جتعام»» طقفع ؟ععطد طقطوا: 4لز مجتع مدع طلعته ذم ائطعم ةطقم]سعملم ذص طقطت(ة6ههع

 رسصعج رعممع [1هعدسص ة[ءاعلعجمسسا كورك 6 مءولممع آكم'ططع جنونك( ةةزرتتوع. لح 13 ع[هطاتق

 نمو جسعامرتق. - قلتم تع 0هعطتق : آطتر ةصوستا, 5003 دسعسأم هاته 30 92767 لتقةصحأاو

 تكور هز ةعمدجهاتمست هد هلععع ؟:ءعا]عدر ؟هاطيسصعم 857471 ءءراغع ءدعم]عععمم6م 1 ةذيت هط قتتقذدتل)

 طمدستمعم (ميجةنواتل عقم هع ءعغ ةيصعرععب ةهغ مدمس ةتتعام»ع 10عص00عرل 1ععععع ةماعع 5ع

 دانلأ1 مدع تتمتكح ءعسسأ. [1هتاتسست ةانكعال (ءةاتم 01515, 110 انعام" انآ ةصحتتتت عدععتتم] اتت 0100 همها

 ابل هم 1عععاطدطس 0عدعكتممتا ةمصاتق 813 (أ دمع. 6. للآدن. 1410) ظتغز ممقاعم الطن ((هصخست) عم مق

 لععطتس عقال طوس هط ءةدتقدمتس طمع ةععسرما سنس سلام 2001هتسعمأو مصاتضعأ ور 01100 202018-

 (ةممعم طلموعحمطتعمم ةاتمعأر ه0 هعععجد تيعدجحام طتتعتقوانع ةدعلقاءصاتقي ها ةعيعتلت مآهو 04

 (جطتعمع ونسحطتم» ؟1]0سسستمتطاتق هط هم ةعضمطس ذص (11]0ةعتنم 57146(2 ءنممقعت ا ةطتعر أ 0

 وننمل تس 0هءان طمع (ءعرسممرع أد 4ةعوووأم عءاتتتلاتصهأاو ركلة تلانتلا عقال“ ةكوتع طمع نتن لعل

 مممدععأر دنآل ستتم ءىةدع ةدئعوردماستمر 0100 همر ععاع ممقعصت مدع“ ةكامتصسعم زلط ءزاتق 0

 مط جعاتعمسلم همسك ممعلتج ذم ]زا وعم 347 تقوسع 20 ظصعس ]طغت [ممعتت عمانتل ةقأر نن00 7861001

 مموزامع مم قصك عمتأر تنص 10 ةرععاعطمتعر للن0 هط ءةىععودمأتس و ونسمع هط ةمذم ةعكمأق ءقذع

 رماتامصاستع ر 82106 01 ةءعلعععرو تكد دلتح مهعممةأتأقب دلأاق ممقاممقتاهر ماسعه 80038 ءهأ 2ععلقو

 10 هع مععطو معسدماأم ةتصأر نسهمعر نأ 576000 هان ةيمتلتمب ه0 لاقامتم لاتقص أ (ةغعدل زعمت 1 ءقصلقتلا

 ح0010ل عما.  طعومإوعمو ؟ممعع مسرعا, آطءاعلر ممت»'6* ذطخ ماعمع ةعكتمأمهع ]عوتصأكاتكو ءكتنات 81030
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 زمرب هنابو ةعطقملا . هذه لبق .اميف .كلذ مزنلاو اهل زمري ةئاب  ةيطخل ىف فلسا دقو اهظافلاب

 نم كلذ ريغ ىلا اذه لبق هلعفي امم كلذ ريغو ث ثيدحللو ل لبجلل ةعطقلا هذع ىف

 ىطويسلا لاقو ىاقبلا ملاق فتصملا لصا نم تريبغ ةعظقلا هذه ناب عطقلا بجوت :تداك رومأ

 اهب ترفطظ ءايشا هتاف سقف كراوشلاو رداونا عمال ىم سوماقلا ىف ام ةرثك عمو ةغللا رعزم ىف

 دبع عيجو ىهتنا هيلع اليذم ءرج ى ايعمجا نا تميق ىتح ةغللا بتكل ىتعلاطم ءانثا ىف

 فورعملا ] ىتفملا ئسيع' نب هللا دعس ىلوملا هداتسا بتك ام ىسامآلا ىلع ىديس نب نمحرلا

 فلعو 1م“ ةنس عمال ل ىقوت ةيشاح راصف باثك ىق هنودو سوماقلا شماوع ىف [ىلج ىدعسب

 فورعملا كيكم نب سيوأ ىضاقلا ىلوملا بتكو اًخرش هتنجابيد ىلع ميحرلا دبع نب ىسيع

 ارث خنس قوت ةذام ىلا ىهتناو نيركلا جرم هامسو ىرهوجلل هنتاضارتعاأ نع ةبوجا ىسيوب

 ردلا ةامس اًرصتخم “٠.1 كنس ىق قوتملا هدازدوادلب ريهشلا ىفطصم نب كيحكم ىلوملا بتكو

 عم ىرفولمل ىلا اهازع ىتلا تاطلغلا عمجا نأ تدرا لاق طيحملا سوماقلا طالغا ىف طيقللا

 ذم ممعاممنكممع معدعمت معاهد ععتغو هع ذللقك هتعلتق (مصطتتت هماتكاتل3 .ععدعز نتقل» 1 ءوعم

 ةسممفتكمسس» ذم تك هطدععدحتغوي نسهع ذلطسل معد عمات م22ععع0عطقسأ ءغ سبح ذه ذل

 1معصعمأام مهععم رزعطع] 1. ء. صممقر ةثعام قلات» كه امه: 1١ ء. اعمدلتاتمو ةولام 6

 ةلئمتق ءوكت عتأر ءغ ننحع ةدصغ جلتق نسحع ةماعد ؟ععئار ءغ دلتقو نسمع 1ععع ممد ءعماع ءمهعاتتل نع

 وطعم ذلالسا معدد عمطتسس ءدع جععط ءاجرم ةسعاعمرتمر (ةوأع 8ءعامقر دلاععدطتست ءق5عي 5/1

 دم 147-21“ هل - /معارمت ٠ 0 مهسكتقر 1موتتار 6م معدضسست]ا2 ؟عططمتاتتلا 1010115111 أ

 لتودعععمدصتس مالععغوم  ءمصاتصسعمغو ماسعم (ميصعص ةطأغ لععسمغ نسفع ذه 060315 ]!طعمطتس

 1ءعتعم]1ه عمر 1ععقممع 0عمععطعم لتر هغ ذم ةملتستسا 1مل 1 عععسر هوم 1ةقععماو ءما]أ1 ععتعر

 وسن دممعملتدع ه0 ذالسدد ءةوعغ -ح  ظومع زلاعي. ع طروماوععو 480 - ه7 -7ه]1710711 ص

 اعين 0ع ملغ مقد» عقر هسمم 983 (أصع. 12. ةمدت 1575) دصمز"اهتتقر هه ءمل1ةعأأر نسقع مهعععم(07

 8310115 50 له7]ه]. عبي 1ع« الدكان , [دلعو 802 لءعطلو ةلتعاسمق]ر 50 ((ستنأ دمع كتصعف

 جلممادع ءضدغرو ةكوطع ذم اذطصتس 5علعوتغر ددغ ةص0لع عاموودع وهل ءععمغر هه ونتقهماتتلل 2186-

 1مممعس» هدعممأع ةعضماخس 1ده عري 460- ه7 ءايف» 1عكعصس ج0هماهتمصعس علتلتغ  طلملاد

 (ةقطخ 0 مءنوع ظوبي 2101م2 ءلر دلعم 37” مدؤ#م لتعطتكو معوووصقم ةعئردتغ 30 ءقو نتتقع

 ل8 نسما الغ ل وسارع و هطز ءىودتج اتطصتسومعر ندعم ه0 معقعلسس ... . فمصاتستمهكتاو ل1127

 ءا- 6م ءنو ةمقعتممستكب كادمصم 1037 (مع. 2. 8عمام 1627) مممعطتسق هنأ. اط1هاله 1101م7 عا

 ]لذ ءرو 1!1ت(هركعر ؟نلعم 1)هيمننلعملع]ب لتعأمك ع دمصم 1017 (ذصع. 7. 4م. 1608 ) دسم انانقر

 ءمنغمسعس ءهمصاععغ 102-171 ]1 - طرمعاأا 1 هعلرآأ# 107 - (©ستع 121- 44]110 ذمقعتأ ماهتطر

 وتقع 15 1معامتغ : طعوعلتعدأدك ةزغ ذلاعر ىكزدم ءددعماتدع دددز ءقامك ه ردمهعاألتق هععاتوعمأتهعو
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 ظلغلاو وهسلا بئاوش ىع هتان. لالج هرفق.ا ىما:ناكتسا هلو ىرظاخ جذاوس.. نم: ءىتثن .ةفاضا

 دبع ' خيشلا .بتكو. نيوبابلا .امسو : ىكرتلاب.. هتمجرت .زكرم : نم ديحا + خيشللو خلا نايسفلاو

 طسابلا دبع خيشلا فتصو حاحنملا ىلع. سوماقلا كداوز حاصقالا ئطويسللو ةيشاح طبسابلا

 ىناوملا نمو سونأملا. لوقلا . اهامسو سوماقلا . ىلع :ةيشاح [0.: ةنس قوتملا] ىفنتمل ليلخ نب

 5 سوماق ةرط نم هدلو .اهنود .[1.. ةنس :قوتللا ] ئسكقملا مناغ نب_ كغ, ىيدلا رون ةيشاح هيلع

 دّلجس ىف هخآ ىلا هلوا نم ملا داشرلا ليبس ىقنأمل ىيدلا رونب رهظأ ىذلا .هلل ٍيدمألل هلوأ

 دلل يمال هلوا ,[1.1 ةنس قوتملا] ىوانملا فورلا كيع نب دمح هحرشو ىماكلاك 11

 راهتشالا ىف رهظ ىذلا سوماقلا باتك هيذ فص ام مظعا ىمو لاق حلا سوماق لعج ىذلا

 تعرشف , ةروكلا:كتاوفلا ثكلك يبقا نأ ثمهلاف ودعت عشت انآ معلا كلم هتبن كدر تانك

 10 دلل نمل اهلوا لوقلاب ىرخا ةيشاح هلو ةلمهملا ءاذل فرح ىلا حرشو حرشلاب ننالا بتكف

 ميحي ناك ىسدقملا نيدلا رون خيشلا ّنأ هيق ركذ خلا ىقتخلا نيحلإ رونب رهظطا ىذلا

 يمرتم هع همطاتستممتم ةسستصتم قع عاع.ا ؟7هآاستب ةهوانتأو هلطودنوم ءهمالتوعءمعر نحقع لوقت ع0

 ةقطستك ه00ن635 ةتسحتل دمدصتسااتعر ودحع صعصأت دصفؤع هع مططت] مهام دج كاد ءزلعاط مق عل

 1826: 1101م اخقمهاهتتمدعست (ستندأ ادع ةعدسأ ةلنلتغ 7-2727 1م5عضمأدسس  ءغ هطعتلعال

 ه0 - ءل- ا[ 4537: عاوههوهر  ءان هويرانا# امهعاهسس كرتذتر وحن 800ئلهصعصاأم ©( سنت دل 000

 ةمصاتسعأ.  ظموععءمءون هات عتلعات ك70-ع7- طمعا: 1 هنن 7 [1هصعاتأم [مصمم 920 (ذصع. 26. 1*عطت

 1514) صمعسقإ]و عاهدعمق 20 ( منور 771- هنن 177- ]1 هنو 1مم عت ماهقرأ ءمدس م مكانتغز 1غ علم نع

 لال - عل - لا: هان ون 6ع فصقس 1106200 عومر [دممم 1004 (ةصسع. 27. كس. 1595) دصم»اتاتق]و

 هتزدق عىلمدوؤذق ظلخم ع سمععتمع (ةسيتوأخ مهقتم ءلعصلمف عفحتاا هع تافل مدعم هدانا نسف

 ا]

 ادعمر وسن انعم مءاتوعتممتم هدئطولودعدع دتحتس ءعوءادتل دصحمت ةقاهكزا ا اع ىط ةمتنم دموسع

 حل ظمعتس ؟ماسص عت ست عاتسسو وسهلتف لوضت انطعر ءواو . عمرصوت] ةءممصاتت. ل10 قيء 17غ:

 لانا - 1-ما ل16 ةممنر [ةممم' 1031 ١ (ذمع. 6: اكوام. 1621 ) دممعاستنك ] رأ :عمدطتسءم اهنا

 ةعماوستاو ونمت 312: لمعت مت: طه طعم نست هععدمسات ؛ 1ةوزغ ءاعأ ١ طرق وداممأت هدر 60 ماتكو

 اموسنأو ن100 0ع اذصواتج عدا .ءعمدرصمموتكتستوا (71/8 عقار دحغ ا عدع زمدو انطعأ ءعاعءطساوهأع ةمردتعا.

 دورا وح حتكمع ذم ةتصعس] هدحتسم ؛ ؟ءعطمصتنا : (ءدغاط مهمدعوسعملم مغ ؛6معممةهءملم  ءممهتتستمتو

 هان تمسعرتعمطسق ةدنسر نغ طقق ةهلصماوامهعمأ داتلعوا ههرجع وأو ةعصرتامم .ععممتس ةععس. ١ [همعرت

 رمل ءمرصممت عمم. هعصتموزتا همععس اعدعامس ةتسسل كند همرستس عدامتنأمو 6 عدس عما هات

 وا تموسع ج0 !ذ(ةدتم 12726 مسصعأما لتنمعستاتعم لعداتعماؤتس. ا 1 ل عد عاموقمق هدلتققز نسمع ذو

 10 ةمعاربتسمأ(: آطمسق 106عمر وسن ا]دعع مءاتوأودتم هعاطملهدعدع زدهمت/عقامحتا عام. علتلتغو سطنا عمو

 (مماسس (ءدعننق ؟مععطم وسمع ةهائرباذزعدف هلز علك. دموع تطتر هطعتلعط عل - لا 0 ١
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 باجاف :هدرجكي . نأ :نايعالا ضعب هلأسف هيضتريو هل رهظي ام هسوماق ةرط ىلع هطخب عقربو رظنلا

 قجتلاب .دارأ نم نيو ىذلا .هلل دململ علوا ةيشاح هيلعو دهرخآ ىلا هلوا نم ةمات ةقيلعت ومو

 ق٠ فتص. ام مظعا نم سوماقلا ناكو هعماج لاق يلا لضوتلل اهب هيلع معئاو تاغللا فرشاب

 ىلوا- ضعت ىتعلطا :دقو نيرقتو حاضياو ريرحو هيبنت ىلا يام تارابع ضعب“ هيف نأ ريغ ةغللا

 طبس- -لقسانلا تبعك باكتالا' ءالضفلا .لدحا ظضب ةّكشوم ايعاذحا نيتخسن نع ةيانعلا 5

 بلظو مورلا ىتفم ىنورلا .ىدعسب ريهشلا ءاملعلا لامج طخب رخآلاو ىتيقلبلا نيدلا يارس

 قدغسل اًركاذ هماكحا “”فقو ىلع ظفالاب [امهيف ام تديقو هتبجات] امهيف ام عّمج ىنف

 فاكلا تلعج ةريشي عضاوم فيضا مث هل مظعملا نوكل طبسلال وهف هادع امو هيلأ وزعلاب

 يوكل لوقلاب ةامسملا كلت نم ةرصتخم ىرخا ةيشاحو سوُثاملا لوقلا دامْسَو اًهيلع ةمالع

 حلا نيتملا هماقم عفرو نيدلا كجم ماقا ىذلا هلل لمخل هلوا سوماقلا فلغم حرشب اضيأ 0

) 

 يصاتصتتم (مددس» 1ععتكذع عغ ه0  ءّرسك دممتتعأسعتل ل3211 512 20010355عرو ونسقع

 ؟10ءععمكتتس طمصع ءقوع عع فمسصصمله. "لكس جلتوست5 ؟تعمعتت» ةمععاو6مجتم :معاتتغب هع 1

 دعاممطعععأ. ١ ؟كهغم هطسقععدمطتق ءىار ءغ ة0مماوعنممعق 1عتتمععم ودنلعسس هع ماعصودع مط دستاتم

 ه0 ظمعس دملع ةدهأقع ةدصغب ع  فةلئدع عاموووع 24 (ةستنع ةكه ةصعمتسمأ :  طرهسق :آلعمر

 وسن وسع دلع معمءاهاتممع ١ هممحغ ؟ءعطوضصتس ءاعودمغنعدتسمصس توسع ذالتك طعم ءاععتأ

 50 مع ءعمتعسم لمص عغغ. . :انوسمت[ه(غم»ع اعمعصسسم : 474( +رو ةسوصتغو لص مه عدامسمدلطستق  ءععأو

 ويمع 0ع ؛ انمعسه ندد ممدتكو ةسصغرو متقأ نن0م0 صمدصتتلادع :صمكخممعف لذص عم ةمسقاتسأاو 012

 رجمصأت 6 مصعو ععمومتهمعو :١ هدعمان معلممف اغا هقمكطغمهاتمضع .ءوعص6 ؟ذع :وتلدتط . طقم

 معجتس .ةام01مممك لدم ءريعرمم]د ممتطت ءمعدممةءعملج ءممععقدأاو : لاتمالاتتالا انهانلل طلقات 111

 مرهعماوصاتمدتسأ ءعغ  ععمءعموتدةذستي  عسهلتك ءذأ 4840 - كا - 6اق8/ همعومد 2 - هل - لفت

 1آ801ءمعنوعر هرمهكع ةوهتماس  ءععوغر هلأ عت دهس ط8 تلعط عت 6ملتمستق تعمدت ١ 00ءامرحتنطل

 1[1ظسسعاتدع الاسكاتو محاعم هول 1م .لتعاأو عغ هادمع معاتتغر دتغ نينهع ذص اتق زهعددعمأ

 ءممز دم عوععرس. ١ [ طععومغ هدم ءعتو عغ ننهع ذطأ ] ءزدسق ةاوطنكتعك ءمصكهعمتعم( عع 1ععغطقساأتع

 ممرسصتسع ممثل خ0لتغ6 ه0 ؟ءدءطتسس مععقععترتةز ر 1كم الغ ن086 عا ءةوعمأ اهتطنععومل. 0( ءاوعه

 معمم أعد  ةسععممعمد :طقطعطحمغعر ءغ طقعع مدهز هععس ممماععد  عدعر] ءطوصأ "1ص مهتتعمو 108

 200103, وحمد ان( عرج لك كرك عنومفعتز انطعس ةساعس 17/- 00:11 ]1/-لل نع ةمهععتمستا. 10]6 ةددع

 حلتوع ءدع ذللتق ععععمامع هأ مدعو لنا- معبأ للا - 11 ةمننع» اخ دامب دسمعاطامع 107 - ( لأم

 1مدعتمامع فاصغو (عغ ذغه ةسعامتسمغ: طمس 12ءمرو: وننأ عامتمس دمععانوتدمتق ةامطتلتستخغا ءأ

 زاد لنئمت(ماعتس ةماتلحسس ءاعموجتغع هع.  طعتملع ؟هعم ذمغاؤع ءومهر  ونسأ تم لئمعمم هلكع ذم

 ا

 - ده
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 سوماقلا ىف ىدابازوريغلا نيحلا دىكم ةمالعلا بيصن ىق وا ةغللا اجت, نمد اف ةاحكأبو

 دبع خيشلا طخب باتكلا اذه زرطب هديياقت ضعب ىلع .تفقو 8. ةنس لمادا, [تينكراتجح

 تفضا مث فيطل هجو ىلع كلذ تعمجف ىدننا ىدعس لظكب ريسي ضعب ىلعو طسابلا

 حرشب فلعتي ءىش ىلع فوقولا ىرطاخ ىف ملتخي مث اًنسح اًعومجم راصف رخآ ءاينثا

 5 ىف نأ اضيا ةجاييدلا ىف ركذو عماللا ٍءوضلا نم فّتصملا ةيجرتب دب تعرشف ةجابيدلا

 خسنلاف ةيطخل اماو سوماقلاو ناكدصلا نيب ةمكاحملا ف سوفنلا ةكهيب ئمسما رخاىاقملات ةيممبعت

 رثكال هيف ضرعتو ىواخسلا لاق ىاقبلا هلاق ريخأتو ميدقت نم ريثك ىف اًدج ةفلتخم اهب

 ىف ىسافلا ىقتلا لاق امك. هتاف ءاطخ نم ريثك طبض ىف هل عقوو ةياورلاو ثيحأل ظافلا

 ىهتنا ماحوا كيناسالا ىم هبتكي اميذ هلو ةيتيدممل ةعنصلا ىف رعاملاب نكي مل دييقتلا ليد

 40 كدالا ([نروناف 1 ا هس قردملا للا 5 نب ميعاربا خيشلل سوماقلا صيخلتو

 نب ميعماربأ نب شضيبح لصفلا نأ بيدالا ييشلل سرفلا ةغل ىف برعلا تاملك طبض ىف

 مدع طقطتكمطوغو ىذه ةمعالمستسسم 210ز0-ءل - ل1 160 نسف حامد 1تتغو عا

 ذصئأتم هصصن 970 نمع. 31. فكحسع. 1562) ممدصتنلاقف ءزدم لعقمت ةمصعس هل طحسزاتف ]نط هس مت

 سمصتم هطعتلعطت قلل - ءل- [نقن# ةوتماممر عا مدتك دم مدععتم» دصفمتت 50:01 ]ار عزنا  هجعدج تأ هدد

 ا1ءوعاطدتس. 1آ1هعع هل مستسملفسم مهتمصعتس ءمصزاتمتتو ننس عم ةلتقق 200105, دصلع هر110عع

 مرماو مدته ءمأ.  طعتملع رصعماعس دصعحتم .ءىموتامكتم ةتطتتغو دمتستسست 50 ه0مم(ة6ههعم

 جان عملعععر وسمع ءدعمات ءهعلممعست مدع ونتممتك هعمفاوع مهمععاوضسعمأ.  ظغ معسل ن10 عدد

 جديع مدتم طلموضدمطتمسس ممدتت ع اتطعم 7027-7277 722-777 * ةدساحتس. 1 لعدص نم ا

 هرصحأم مقسمغعر  ظضصتتتست قتطأ ءىقع ءممهتاطس هةلتئسف هسه ءلعصلت 186 وأا 6 - وركب

 ةمهعتماسمم ذه وتم ذصاعع 5-27: كا 05-177 لتؤسلتعممءأ. دما هسععتم مه عاهل مم عت

 ( 61 همععاملتو اعهاع 8ءعاغ يعصسملج لت يعتمعتسم ةدمغم بس تم دسلفق ةلتح مره عممسزاو

 ةتمأر هلتف ممهاممدتكو. هم ممم طاسعتستم صوتا ؟ةنطتم 1040002 دمدم هنأ ع اعمل مصتطسف

 ع لتعاتم معادنمصتس ةسصكتقر ةطتوسع دس هاطموععدمطتع سلع ]جيمسم ءدغز ممسسو دغ 1667:

 عال - 015 211 - امن ذه ةجمعملتعع دل 17 - 1ءعرأ4 لنعي ذللع دعت ملت 6وصمعتمع همم

 جحلسملسسس عمدستع 1متغو ذم تكوتتع و نسهع 0ع دسعامأ(هكطنق ةعرامسأاو لص ةععمعع ةمعز0ز([. ب

 فاو

 [آمععزا]ء. -  ظمتامسعم مماتمعد ©( يبماتمعمأاعس ةطعتاعط 16م عم 101 نسل

 10 8707ءازأر هصصم 956 (أمع. 30. كحص. 1549) ددمعطتسقر, هلنلز(ب -ح و344. © ةمنم «1- ع0 عطو

 ءيصمص يسلتقمهتم لع هاطنق ]لتموعدمع ةنوطتعمع هعاطوومرطتعع ةعتطعملتك ر ةمعامد#

 هطعتلعط مطئاماموم 47 اهللا 1ظهارعفعأب 8ع 1 ليثس 8ع 1101ه عل 167/152. آمون ويد
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 هل ريظن ال سيفن باتك وهو لا تسلامك رب رداق هك اذخ سايس هلوا ىسيلفتلا دمت

 هرخآ ناك“ امو اغلا فرح هلوا ناك امي“ الوا ءامسالاب أدب ناقئالاو طيضلا ةياغ ىف هباب ىف

 بايلا ىلا ةرمحلاب تامالع اهلوا ىلع :لعجو لاعفالاب ىنا مث فورخلا رخآ ىلا ةدودمملا فورخلا

 هجو ىلع اهلخو اهنزوو ةملك لك ليصخال عضو مئاو هجو برقا لمكو كلذ مت نأ ىلا اهنم

 قكلاملا ىليبشالا هللا دبع نب دم ركب قنا ىضاقلل ليوأتلا نوتاق 125 رييمتلاو ةلوهسلا

 ىسراف ميجنتلا ةعانض ىف ميلعتلا نوناق 4*1 ه4 غنس قوتملا ظفاحلا ىرعلا نباب فورعملا

 موكنلاو ةئيهلا ملع ىف وهو ىونزغلا ىكز نب دوعسم نب دم نماحلا قا نيدلا ريهظل

 مج ريغص١ نتم وهو ةنس_ قوتملا ,ىيمغلملل رع نب دومح فقحملل بطلا ىق"دجنوناق 1

 ةسمخ ' هيفوا ةيعيبطلا رومالا ىف ١ تالاقم رشع ىلع هبترو نوناقلا نم ذوخأم مظنلا ريجو

 لوصف ةسمخ هيفو ناسنالا نحب لاوحا ىف لوصف ةعبس هيفو حيرشتلا ىف ” لوصف

 ديخو اوال ضارمأ 3 94 لوصف ةرشع هيفو ءاحصالا رهبدنت ىف ه لوصف ةختس دبذو ضينلا ىف :

 مممدزعانست و ن1001 18 ةمعلمتا: ًآكردسمف آ)عم هدصصتمماعصأ عن معج1عءاتقدزستم ءاع.  آطننطعت

 عع مدزةدزرسات5 ءدأو نتن ذم هانم ععمعرع ةزست] عد ممص طقطعأو ءغ ظعسمتل ع ءءلاقتط 80518

 عنعماتحت» مرئمطهغ. 1مئمتغ ه2 ممددت متطاتقو ءأ مرلتسناتت> 0110ع22 2ط ًةثقو ةان01113 152

 1زاعنج 776 هيأ هغ نلاتسمع هيما ]!ذ(عنوع 7160م3 طقطعماعور ءعغ متع 0ءةصععمو نقوتتلع 4

 ملؤنرسمت» ]ز(ععمحصت. "لست 20 عطوه معععتأر .نتتماكات» 1متاتتكق 1060 دسطتطت ةزئعمم دانط2

 رزمههتمودزأر همعع طقعع ظصلكلا ء معمدتسلو 87193 عا مع[ ععاتكدلدد ةمقاتطت مدع 1

 جطوملعأأو 0( نيتهسكتس ؟0ععردر ءزادقه وتم مأ أ (دغعر» ءأ 1م عدمص 266همع ؟2علاتساو ءغ لتقاسم ءاتق-

 ةلرلو ءمعرترع ممووعع. - 9345. ( غم ء1- 123111, ءقممس اأماعم عاما مصتق 2116802163 عو

 حسعام»ع (نةلطن قلقدب 8967» 7107ه: 0 عدي 4500ه)1ع] 1:12 !طهلئطتنم 107 - 1772,

 مداعم 1871 - هلمبه)# لثعأم هع دممم 546 (ذمع. 20. ةمد. 1151) ممرعأتم. - 9346. ( ةماثص

 ع] - (د']ننصر همصمص 1زهقاتكب ان مرصتق 0ع هماع ءدع ةسمكدتاأت 510ءعيكتنت 01كصق»01 و 8105

 1911" - ه0 - 011: لآ 1* طرد ءآبابت» 0# 1101م مددتر» ع 187 ءتا ل]116د*110 861: 2 ءلخ 6 العمه عم#.  آطشطعتت

 معروزءنك 06 دقاعمممرستق ءأ ةعامو]ووعزو. ح 9347. 0 حمم ءطو هقصمم رهمالاتق 21601 ءلمقعر

 ةسسعامر»ع همطاتاتىدزدسسم 271ه/740 13: 0776“ لهعج] 7102و هصقم . . . 1201610. "1" عاتق

 مدعتك 7ه]مستسع ءه همرسمموزاأوصمع طعععتكر ونسنأ ع (نةممسع لظلم قمع 0عوسصصأتق ءأ

 زم 0عععر» 0ز55وأمككوصعف لتئاتطسكتس هقأ. طلسم 0155ءمامألم 0ع معطسق مطوقتعو هعأأ

 مغ زم وتتمواتع ة5ععالممع8 للزوز5و ءقأر هةععتس0ل5 0ع ةصهاأمرزتت3 ةعراعت) 5ةعالممهعقو 68

 ع فىمصفاتكتأممع ؟معصاعتسق طتسصقمل] نلتن10016 56ع6060معقر ونانةكأهح 06 دما عرتقكاتتا) 111ه

 همرع ؟ءءمممععر ونسلتمأف 0ع ةوصمستتس 01عام 0عععر» ةععلممعقر دعاه 0ع دصمرعطتس ءةراكف
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 ضارما خخ >> الصف رشع ةينامث هيفو ردصلا نم“ ءاضعالا ضارما ىف: الصف رشع:ةقالق

 خفعطالا ىئوق ىف 10 لوصف ةينامثت ديفو ةرهاظلا للعلا 1ىق:91 لوصف -ةعست اهيفو ءاضغإلا ةيقب

 ةقيقر  ىبأل ءامدنلا نود ءامكألل نوناق "11 الصف -رشع !ةقالخ'هيفو ةفؤلاملا ؟ةيرشالاو

 رماب همجرت ئرضملا حملا كمحال :اينذلا "نوناق] 11  بولطملا "ضرغلا ف روكذملا

 5 نماح ىا 'مامالل لوسرلا نوناق 104 - [مكنملا ' ىّيحرلا دبع ”ئضاقلا ' كارما ناطلسلا

 ىنال ىحاونلا ةيودا ىف ئحالصلا نونئاق 1هأ  ه.> خنس قوتملا ىلزغلا نومكم نب: دمحم

 ىلا خيشلل باسحلا ىف نوناق 0"1* 41 ةنس ىوتملا ىجابيدلا دعس نب دمحم جتفلا

 جيزلا ىف نوناق 40“ مك ةنس تام ىسلدنالا ىواصلقلا [ىطسبلا] دمحم نب ىلع ىنسحلا

 خيشلل بطلا ىف نوناق 102 2 اضيأ هحرش هلو ىنيدراملا طبس ةكذ هللا ' دبع ىب محال

 10 ةربتعملا بتكلا نم 50 ةنس قوتملا انيس نباب فورعملا هللا ىبع نب نيسح ىلع قا سيئرلا

 ئنيويلععتزس ةععالمسءعدو ةعراتسم 0ع سصعتسط مضت دمم8طتق 2 مععغم» ع ةملع لسملءعوعتوتساأ

 ةمعالموعموب  هعامكتج 0ع طتمءطتق  ءعععرمرتترت د عت طءمرضتتتل 507 ءات 5ععالمصععر طمصه ع

 جحعومت ملت هتطات رصحست !عدانم هعغم دععنممعفر 0ععلسم لع حتستطاتق ءةءيلعم(هطتص عا مماطتل عما مزاتتم

 ةرتعامزخاتلل 8( علععتسال . ةعع(لمصعق  همصالصعأ. ب 9348. ( خماس ءاد- طملطع ودرصشذ 56

 1*1 0 حبق ؛ عا. - ه0.0 حفر .ءقصمم مطن]وه5هطمتاتتت أ مهتته015ا5 . كملت م0101101190 ©

 لا: 1 موعاف؟بمم ةصاعج ةدط قا - ((ةرممل]ب ل71- 11ه4:5 همدستسس عمم »هم. حج 9349. [ (ن خمس

 ءاد لسصسوب غو ءمسمم رطتتسلتو هدتتعام»ع 247720 ا1هامأ/: لل:  (نةقطت 450-]- هزسعت

 ق4قاعمصمتلتانك ءانتت لاتقذات هانتاأقسأ 7/40 (ءدمفاتاتغ]. ح- 9350.١ ( ةمنشص ءآ - :ةقشلب

 ةصمزت 1هعهتت , دتتعام» ع طصقصت لل: 1طن 11ه ميستنعا ظعت» 01ه]متنعا: 6! مت/ةو

 دمصم 505 (ذهمع. 10. لسا. 1111) سيمسعابيم. ح 9351. 51- (نةصسنم ظاد ههاقطخر ءيممص

 هداساوسم لع دمعلتعحس ءماتق اعهعاستس , ةتنعام»ع 40: |/هل'لب 11ه عبس علا طعن كعمل 121 ةر

 ةمصضما 6009 .(ذمع. 3. لكانص. 1212) صتمدحاطبم,. ج.. 9359. 1 - (ةماصس 11 ءا- طغقةطو

 يصمص 0ع ةمصاغطسعءاتععو دجنعام»ع هطعتلعط قللت طءععمت: للع  ظوبي 2لهةءعيسمنعلا |[ ظعما# ]

 (م]ونممخ ملهم, دمصم 891 (ذهمع. 7. لكحص. 1486) ددمرعطتم. حج 9353, ظ1-(نةمدص 11

 ءا-هنزؤو كيقممص لع (ةطاتلتق ةقاتمممرست عقر ةنعامظع ل/سعا ظعت» 450011عل. ذفقا 7/7-

 16الف, نسأ ءأ لمقع ءمرصرص عما هتلانتلا لذط ءانتلل 5علمةذغو ءزان5 11ةما10صعتال 1ععاال ع

 9354. (ةصتص 11 ءا-عنططر .ءدممص سصعلتعتمدعو هنتعام»ع هطعتلعط معمعامع قلقتع لل

 10 18[هوعنز» ظعدي قط لما//هلبر ؟دلوم لا: ذاع لتعأام هع مممم 428 (ًمع. 25, 0 عا. 1036) رهم[٠30

 لياطع» مصمعمأت ممععالتل ءهغ مابتسطسق ؟هآنسصتمتطاتق ءممقاحمقر وست ذه 1معارأا: آهدق 6

 هل
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 ةنيناوق ىلع لمتشم بانك ومو خلا .هنأش ولعب. .فقحسي اًدمح هللا .دملل .هلوا تادلج ىف

 قمعلاو :ىرظنلا .ىنعا: بطلا ىمسق ىلك. ىف ةّيلكلا ةيماعلا رومالا ىف .الوا ملكتف ةينزملو ةيلكلا

 وضعت :ةعقاولا . ضارمالا- ىف مك. اهتاّينرج. ىف .مك  ةدوفملا ةيودالا ىوق. ماكحا تايلك ىف. ملكت. مث

 ىلا: , مسقو . ةجلاعملل , ىلكلا: نوناقلا_ مك ةيبودل ضاومالا مق : ءاضعالا حيرشتب الوا ادتباف وضع

 ةيبزلمل ضارمالا ىف , ةدرفملا ةيودالا ىف بطلا , ملع نم .ةيلكلا رومالا ىف ١ بنتك .ةسيخ 5

 نمو. ةيودالا ,بيكرت ىف ه وصعب , صتخت, مل . ىتلا ةيدوأل ضارمالا ىف,  مدقلا_ ىلا سأرلا نم

 قوتملا [ىفاشلا] ىثرقلا مرحلا .تا.نب. ىلع نيدلا ءالع سيفن نبا حرش هتايلك حورش

 هنا هيف ركذ لا نيملاعلا بر دللا كمح دعب حرشلا لواو رجوملا هامسو هرصتخاو 41. ةنس

 يف ,مالكلا عمجج نأ ىأر هتاف , نيدابرقالاو مجيرشتلا ىف ىف آلا نوناقلا بيترت ىلع هبتر

 اذك حوش لاقب_حرش وهو لوالا باتكلا ةيقد, ثحابم ىف مالكلا دعب دحاو باتك .ىف جيرشتلا 0

 دومكم نيدلا بطقو 1.1 ةنس قوت ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخف مامالا هحرشو اذكو

 (ةلتقر وسهلت ءءاقتطتلم ءزدك دهر املاك لتعمه هيغ ءاع. طئطعع ءمهاسعأ ةيصمصعم 22405 لمهع

 نمتع عربدولعم عغ ممععزةلعمر ءغ ةسعاعم» معسل 0ع معطسق  فديسست هتاف عغ همتع ءعجمةلتطتق ذم

 سنمدوتع معلنعتمدع مدماعر همععتله 92 هغ ممدعانعوو زكدعتط "لكصسص 0ع دهصتس ءععةدلتطتتق

 وتسسم ععصعلتمصتس ةتسر] أ عام كأدطتأاتم ؟ععطق 1هعتا 0ءعتمصلع لع ةمععتم]لت طق هغ 0ع مدمطتق

 ةلموسلم دهعسط»عو ءمرست منعماتطمسع. 1 معتمتغ معتسسس حط مم دغمستتم رد عتطعمصمسو معععتغ 0 عتصلع

 ج0 دصمعطوو ةمععزدل ع5 عغ ه0 ءدصمصسعتس ةدمدألممتك دمت ءكدل عدو ءغ سدتسوتع 1ععلأ ممهأعق

 ب 0ع معطاتق ع ددعلاتعتمو  سصتع ءمددلتطتتق - 0ع موهدعلتتك ةتسو] 1 قطاتق - 0ع دصمعطتأق

 ةممعاولتطاتق 8 .هةهمتغع 20 معلعمم ج 0ع مصمعطتو ةمععتدلتطنتعو وسن مساات دعردططم مممزعتت 5

 ةيمأ ح 06 ؛ءمرسمموزتممع معدد ءلتقمطصتس.  طماعتع ةمرحسس عمامتتمو [لتمتح عىددلتسسس ءعدغ زلال عر نسعد

 ه1- ه0 - 01 477 ظعبب مط 1*1 رمعت» (00"ءدلخ [ظطقطتخم], ؟دلعم طق رلوكنع لتعطتق عغ ةمتم

 687 (ذمع. 6. عطب 1288 ) دممعاسسقو ءلتلتغعر ءّزسموسع ءمتامسصدعصر ونسقست 180ع ءءء مستو

 11:ري ةرمءعالدعتأاب  (هدصردعماوجتسم أه ةسعمتأ: 8 همدغ ]ددسسلاعد 1041 مدسصلهدكتتت هدصتمأ

 ءاعيو ءأغ ةنعأغم#» مهتكمأ طلو هع ءمصسس عمامتلاتكللا 20 15مموز(هممعتت» (نهممصت5 5ٌ0طتطتاتتقةءر

 متقأ لص 0 ههطتتق ىر ععز ءطاتع ةمهامدستمع ءأ لتعم عمقوغ مع مدتل 2م ع01 معسل عغ ةتطت 0555 همام( مص عل

 مالت ععرتع معمومددتممع لع حمدغمسصتح ذم هزمود]دعس اتطعم ممدغ 0ئ5دهماونممع» 0ع ءءاعتق

 رتطرت معلست ونه عقنتمدتطتتق. آم ءمرصس ءصامتتتم طقع 1هعصتتلم نكلطتعت 121غ وردت أ ةكأق

 مزع عم هزع 0عزمععومو عام. عا (0هرسس ءعمامعتمو ممم ءلنلعصتمسغ آ1سقس 17 - عا - 01 0

 1101010760 1ع 01ه" ]لمس دممم 606 (ذمع. 06. لدآ. 1209) ممءعاتسق ع 00 ءانوستتماتك
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 فايقنالا' ق روكذملا فقوملا :فئصو 1. تس ىقوذوا 40 ةنس ا اهحرش :ةمالعلا ىزارجشالا دوعسم يبا

 4[. لس: قوت ئرصملا : ىلع“ لوو" ءميقاربا“ قياطلا + :بطفو .١ ىنزاولا. رخف سو ىلع ١' قولا ىف :اباقك

 جوزغم رصتخم. حرش [اهنم  حورش] .ةيلعو حاضوا .هترابع حال: تفنصملا ىلع ئكيسملا "هيف لضف

 جوومم رخآ رش اهنمو“ علا ”لعاقتلا» ظئاسيب  رصانعلا ملاع "4 ًاشنا ئذلا٠ةلل ةمحلا-دلوأ

 5 دومحم نيدلا لامك نب ىلعل خلا بازملا ءوس نع ةعيبطلا ظفحل كب نيعتسن هلوا هنم طسبا

 قاليالا نب كيك هللا دبع ونا ةيصتخاو هللا كعس' هحرشو كيتا ىكملا ىولوقلا ىفابارتسالا

 فقلا نب“ بوقعي  يرفلا وبا .ميكحلا ةلوحلا نيما' هتايأك حرشو ةنس قوت حْيَشلا قيملت

 لضافلا ميككلا اضيأ" تايلكلا حرشو تاكلجام" تش ىف "م ةنس“ قوتملا ئكركلا قارصنلا

 حاقتملا نبأ كوكش لحو داجاو 4:1 ةنس قوتملا" ىرماسلا فذوملاب فوزعملا ١ مناتغ نب بوقعي

 10 بطقلا هلاق ام كلذكو تايلكلا هحرش ق ”قزارلا' رخفلا هلاق ام ةيف 'عمجو تايلكلا ىلع

 06015 - هل - ل1: 171ه ]رت»0 1 ءد» 111ءم*00 ظل” مسغر وسن ةصصم 674 (ذمع. 27. لص. 19275)

 نمدسس ءمامساتسلا ةقععلممتأ عغادصصم 710 (ذصع. 31. لآدتن 1310): مجم نتتق:ا عقأن 1107662[

 60 - 011: كسه مط لا - 12د 4رك ءمرستم عصمصدطتقرم 11طصتس ةعمتممتغ 0ع معامأوغلمصع  ءمدصس عماقتكلأ

 11م1 ]رر» - هل - لوراخ طعم دتخ ب (هنانا» هلع لقمع لان ]عسا الق عر دما# 1112ه همم :١618 (ةصعت

 25. 1 ءا[رعن 1221) دصقسضاكتتعو نان 11: 177وث416 ةححعامعا مط عال عار يتستط ءزاتك لنعأغلم معدات

 ء>ئععا] وأ ١ 8عوعاوععجا ممستسعساةهعلسق  [دتلهاتع ذه ءرتاامررعل مداه عانقو انانألا غعدعطتتل

 جقصتحعاسس طقطعأ هع تكنو 1معامتغ: طقس 12عمر نست ص صسصلم ةدطقأ64وسغقعمسس ا هط: ءآعرد ةداتق

 ةزسومات لطدتق .ةعانممتعا دمساسحع ':ةعكانق ١ هن هع. ١ 11مع م ءماتسعع  ةلتقا عمسصس ءوأقعتسقما 110

 5 ةسعات مر نست عدت ه0 دتحطتسا طقطع#ع هغ زكام ةسعتمتغ:- ةسحهتلطسا طدتتتوةدصاهدهتذل انكر 306

 مهاسعدتس 8 ددقأم عدم جوست ةصغم طحتتصتهك ماعز ١ ةحتعاما عن 16١ لق عدن ل ءورآ ع + عم لفن ل 110

 كد1 "اي 0 ١ )1 هدن1 عون ل11 فا لآ - 716هزأ ل. ١ ١ طوصسما ذم 007ه  ءماتتس نةامساتس  علتلتاو

 ءزسكوسع: ءمتامسسعس ؛كطدب ؟4كط1ه171ه71 11ه مست»عل  ظ عرين ل14 عجن  يظطعتلعطت لتعءكقمدتلتتكو نعنن

 ةمصمنأب . . درمم»طدستق ةقأ.أ 1م [آلمن» ءموةلتد :11علنعدم الظروف عل - 0من ه1 /م”6هز 77ه

 13 ءرإ -: 61و 110018 16 ع ء]# و دمتتم 685  (ذصعت ١97:17 ءادرن, 412 84)أ حم احتتقر ! عمت ع3[ ةكلتنلل

 ةعرتموز6 ةعدع اطماصس»ت متاطدك ءمصتم»عطعممسد و ةكعدوسع ءةعمعوتم دمل0 ل [علتعدس طعمع مدععتادخ

 1سم 1 ءرع 6م فض كام ةو ؟سلقف 110: ء-ءل- لف»  لتعاتك  ءامههصم 681 (ةصعب 1

 قمر 1282) مدمدنكتسم وز نأ 0نطتع ةماعتخغر ١ نسقهع ة1ادود ء[/خنرنعأ ١ اء - ءاوسضبر 1 ١ ةحاخ

 10 7171- 1ءأ انا 18/1 - للود 0ءع/ ةسمرج !ادسلهاتق را ةتصعمامعت اتطعو لع آتمتعسعموهلتاتانق ةغاطتلععهأو

 ءا ندمع ]ماس -عل لأ 18488 ذم ىممتسءعمامتتم آل ملتح ددلتسم أ موضع ةغانع عهلز ١ نانقع



 غاز

459 

 تاراشالا ىف روكذملآا“ خافنملا نب-ةملاعلا» ندا. تفنصو . امعريغ .هلاق امو. اهل ةحرش ى.ىرصملا

 هلواةتس قوثملا٠:بيبطلا, فحسا+ ىا٠؟نببوقعي ميككحلا  نوناقلا..تايلك حشو ةدشرملا

 خمالعلا حراشلا“ لوقب ىدتقا ذا“ ديف «ركذ خلا ةتاذل دمحلا فقكتسي نم كمح دعب انما

 نكلذ ىلا ضمك ىتزاولل ”ةصوقتو ئجنوتلل ىيدلا لصفا “لئضافلا لوق عبتتو ىزارلا نيدلا رضف

 اًباتك ةيف ذرفا "ذثا“ركذو  اهنع 'ةبوجالاو ”جافنملا' نبا نيحلا مجقن“ نادل بيبطلا تاضارتغا

 عيقنت' باتك ْنَمأ بيبظلا 'عيمج نبا مالك نم راتكملا ركذو قارعلل ىشاومل ضعب للخ نيبو

 تاحيضوتب ىمسملا تايلكلا حوشو ] نوالق نب دمحم روصنملا ةنازخ ىلا هادعاو نوناقلا

 حوش وهو خلا تايولعلا ملاع هتردقب رطف ىذلا هلل دمأل هلوا ىنورزاكلا ديدسلل نوناقلا

 نب ىلع لصافلا خيشلل لراوكإق تايلك ,, حرتشو [00 ةنس ةجأ ىذ ىف . هفيلأت نم غرف جوزمم

 معنملا انيسقيلل 5 ديما دلوا بدوا خنس لاوش نماث ىف غرف ىرصملا برعلا نيزب. ريهشلا هللا, ديع

 مل تبيحب جورمشلا عيمج كداو هيف عمجو جرش ىنزارهشلا خمالعلا أ ركذ خلا ماسجلا معنلاب

 (018- ء4- 04: للة ور نم عمصم لعدم  الضمتع ددلتسس .؛ءمرصتسص ءداجتتم , هلتتوسع للم ماسأةع ععهتاو

 ءول1 هونغ ب .طورعوببططتلمةموطحق ١ كب 31علت عدم: 3؟6عن)6 ظعع 4كطف 8*1 معو هصصم ذأ

 ردم مبعو انهض المتحد يمدلته (نهمممتم .ءمتضسعمامسسمت ١ ءلتلتغو ؛ ونت ذكه ةسغعأمتغ: ١ طءدعستككو

 قلك 1هم0عو وسأ معممزعمع ءةدعططقسم ىسمس 1ددلع  لتعمتتم هنأ اع.  اللوععوع :ةططتو ةتقأ هوز

 ندهعأ ىتع .مءاقفدتطستتك 1607/جج هلع لق» لمت ىددحسعمكوطتقا ةمهلتو ةمماتاتفدءو عاج هععطو

 ونس طعمع تحعتاأن لركلا هلأ - ءالخ لغد لكأس ءز# ا عا ينهع طخع  ءمصلعصح 1غ ادعت  لتهودأ ةك عملو

 مهعيمععمطسب ءةدع. ل4 طقعع جلز ءءلغر. وسمع 01علانعدخك جدعناسق ل7 عزرونعل-047: 1 طددءارندة وز رجلا

 همومدبععمتو فلسا فحسب غوعس فعطتكدغنممعر ء( ةتنموس] هععد ىهع اذطصس 0ع طلق ءوردجمعتتفذع

 لنزع. «طسسم »غم :همدصتتل ل حصتسب عامهذدضتس هطن ل ممعطم  .علتكحسمسسا .عدعممددتغ و عغ دصعات ودهن نتقع

 31ءلنعدو ل6 لوسف: تصا 1 عيعطأاب [ل1- (مسي لتكدعست ىعماج دكطدلتا !خطصتتصوتع ذص طئنط]1ماط ءعو

 11 معا 016 هقتت» ل بكقعءرنب تنام لعومددتكم ١ [ (0هردحس ةمامهتتك 1:01: /: 4 ل1 - ( سنا

 دمع ماطعوب عني عدا كعلم - ت/ا- لف لك دعنا 6 ذه آلمتك ععدولتد ةعئتمدتغو ذغذ ةصعتمتغت ؛ طكطفتنق

 آد عمو قست صو(ءمأته فانها همئانص لايم تاععتساا فان عع مسصتتالا 0ضعمكتا ءأاع. "1" عطس 8لمدتحأدت»

 طقطعتو عز دفوسع ؛ ممن هدتام مبعممع 122 اطنزز ء( فمصت 745 (ذهمع. 15. آهن. 1344) :ةطعماسكد

 ءوغ ل. ١ (©هرصس عمامساسس تمس آل متع عيذدلتف  (نهممدتمو  يسعس هل عزلعط طعصع دصععكدع ك7 28 عد

 قةلماام] لة ر ىمداعوب 2ءقوع ءامسمط؛ لتعطتع ر لتع هعامحم دمعممتم هةطعسروعمل تمصت 1

 مةمع 41. للفم 1350) هطوماحتك طنع زغج هعؤسق ءيغن آمتنم 12عم ظعمتومتاهغع ءععععلل عمالمستسم

 ع( لمغمرت طعم عطعلدصست . 1دععمدحصست !ئطععماتل هاعر عع ممععمعو متع 0 ءاندستسسس ه7 2من 0

 دم ءمردتس ةحامتتم همصسحممعضلم هععمجهطبست ظنتقععر ءغاتطأ تعلعع هددصتسما .ءمررتتل 101
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 اذه عمو ليذلا ليوط. ءاجف .باجاو :ضرنعاو :فيزو عجرف هب ىلا. الا انيمس الو انثغاكرتي

 تالكشم .ةلمج وه ىذلا جيرشتلا امهدحا . نيعضوم : ىم .رغبا .ىقب لب .دميدتت. هل فقفتي مل

 ىف ىلمالا -[لضافلا ] .هحرتقتو هدصخل مكا هلمكف عباسلا .لصفلا :لدأوا نم اهمهيناتو باتكلا

 حرش هلو ةمركملا ةكمب !..1 ةنس قوتملاب ىكاطنالا دواد خيشلا هحرشو نوناقلا مظنو هدا“ ةنس

 5 باتك ىلا هكلام ٍيتحي مل ةقيقدلا ثحايملا ءاصقتساو نونغفلا هذه ّلحكب لفكت هنا ركذ

 حرم نأ لعد يبول ىدنكخلا خهشلا هتابلك رصغخاو اضيأ نوناقلا رصغخم هلو هاوس

 يف روكذملا نيدلا عيفر هتابلك رصتخاو نونف ةسمخ ىلع بترو .نوناقلا ىم لوالا باتكلا

 ةمالعلا ميكحلا نيدلا مجن تايلكلا رصتخاو ىحرلا نيدلا فرشل ةيشاح هيلعو تاراششالا

 روكذ هلا ىئاعاسلا بأ نوحلا رخكفلو 4 ةنس قوتقملا ىدوبللا نبأ ىقشمدلا نأديع نب كمحن

 10 فسوي نب فيطللا كبع] نيحلا ففوم بقعت عيمإل نبال ىشاوح هيلعو مينلوقلا باتك ىف

 نيحلا رخف ءابطالا دكاتسا نوناقلا حرشو فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا [مت ىلصوملا

 جلمم(وعنمصسعع ء؟011ععلقوعر دغ معوتع 1عكتق معوتتع ع223918 مةعاوم أ [((ةععأر ونهع هممص 31122 أم

 قلتو جلتتذ مدع[ عععملمر هلله استعمل ءعقوع هعمقتتك ءىصطخق ةهآتق لتةمدتكهعتا د]ئه 0ءعقعصلتاو

 نغ !نطعع 1هموتادلتنسع معمل نععععابع : ةأدوسع ةلطسس ه0 ظصعسس معجلتعءعع طمص فصاتوتغو هعل

 لسمطسق 1هعزم دسسساتلسك دطهمقمتاو نتمتنتلل ه1 مع عمه مرستمسم ةعامأب نقع ةرجسسمسس لتلط عما (ةكحسل

 لئطعإأ ءمماتسعغعر هدلغعع هط ةمتأم ةععاتممتق ةعواتسدع 0ع5زلععدطتت. 1 كمصع هط©ط ءةتقققما

 2ءقرع- ءقمهل اتطخمست ةطقماحتغو عع ممداعد زادك ءمتامرسعس ءمدلععتا. 1ذع [ طعمع سطعسكانق ]

 لكد»ول6 دصصم 753 (زمع. 18. 1"عطعب 1352) ءهمرمسعماةجتتست ع0ئلتغو ءعغ (ندممصعتم 0

 و ؟هدامملم5 هلعوأأم  طوصعم ةهطعتلعط 12هم:0 قلبا(, دمصم 1006 (ذمع. 4. ةسع. 1597)

 رسمعانسقر 81عءاعاعدع همدصتسعمادعتسسس ءمرسممخاتتا“ 10 عمد ءمددسعم (ةعاتتست 0103و تطأ انغ ةزدقع

 (ععداونسعو طقق ةرتعمزع5 هما عملفم هغ نسهععأ1مصعف ةنطعلعق هددصعق ذه ءهدعم1مءةملقق ةزطأ

 مروعموصتمملتاغو ان[ ءّزاتلق م055عد5م» 0110815 ج]16 آانطعم ءوعععع ممهوعأو ءأ موعلاعم عملكم عض

 (نومممأق ءعضوجتل  انمتع ءيددلتلف معمعاعععو تص ءملزغمصعسم ءمءعوعجتما هطغعتلط معتمععرتو

 7121076702, ممد[ صحت ةص ]نطعسسم (نهممصتق مدتستتتللل .ءمطتتا! عطا هج همر هقاعتقأ عع ذم

 وسنموانع 1كوب ىتكع ةمععتعم» لتستو عنو ح 18 و' - هل- لان ةدط 10/- 15:47 44  ههلطتتس ءالت018أنانقو

 د0 كزاتك ءمتامسسعم قعر" وك - هل - لل لغم1ط2 عاممدمه ةعئممتع ح 11[علتعتم 00هءاتمستتماتق

 زال هزورن - هل - ل1: 1101 م:1» 60 83 عنا 48 لا: 11 سعم]رع]ت لة: - ءا/)مانن/ 08. ةصصم 621 (ةصع. 4

 لوم. 1224) مدمرعأانتتق ب عأ 1'ه]ر» - هلل لأ: ظن: - ءامافلغ ةدسط ]1216 ءآ - ا ءااز ]هنا ةغادقو

 10 20 كّزادك يتغمددعم 17 - ءازر عمت“ عامددده ءلتلتغر وتتت ل110:641] ء- ءل- ل1: |[ كطل-ءآ- هنأ“

 لف ءني ط”ودبإ“ 71 هيو#]ن, موهاعم] 172«عجارل/] مل, هدلط 11/-1:نر“ !هتتلحكطدتسو طمص ةلصع هطاععءاهغلممع

 عرق ععسأتق عقأ. (نمرستص عصا ةرلتنتل ذص (نهصمممعتس 2201 ءمرحنس دسمعأمأعع 1مم - ء0- ل
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 رضتخا مث نونكملا هامسو لضافالا .نم دحاو ىنوناقلا رصتخاو ميولتلا .بحاص ىدنجخلا

 ةصالخو . نونكملا فلغ ميقنت دهامسو ىدنجخلا نيدلا رضف ءابطالا داتسا نونكملا اذ

 ىف نوناق 5*1: . ىنالقسعلا ئرماسلا ىكينارسالا رورسلا .. نبا "نب ديعس .ىنا ميكحلل نوناقلا

 ةنس ١ وذ ىفنحلا ىدنتقرمسلا ىنيسحلا فسوي نب مساق نيدلا رصن مامالل ةيفنخأ عورف

 تادلجم ر شع ىف 532 ةنس قوتملا ىوحكنلا ىناورهنلا ةللا تبع نب ناملسل ةغللا ف نوناق 11 5

 ع

 نوناق 16 2 ىأي .ةيلوزالا ةمدقمب فورعملا وهو وكنلا ىف :نوناق 15: .. هلثم فنصي مل
 هفلا رصمب ىماثلا نرقلا لاجر ىم ىكدلخخ ىلع نب ريمديأ ختشلل رهدسك الا عيفمص ىف ريبكلا تيس 5 31 | ب 4 / 1| ..اتك1ة10

 موكنذنلاو ةييهلا 3 نىدوعسم نوناق 11 عينصلا 7 ءامككلا بعمذم حبخ ركذ فش مدد

 دومكم نب. دوعسفأ ةغلا [ع*. نس قوتملا | قمزراوخل ىقوريبلا ىمحا نب دمكم ناحكولا قال

 ةطوسيملا .بتكلا "نم وهو ىلطسعلا ف سويملطب وذح هيف اذح 801 ةنس ىف نيكتكبس نب

 ضعب هةبتك اباب نبيرشع ىلع برم ىسراغ اطخو نيج همان نوناق فلا اذه ىف

 11107 ءرن08 و اظذط1 167641: جدتعام»ر ةعتتمدلاو عأ ؟لعمزات02 0م[120ع 0513113[1111 1015 3ع 0

 ءيزامردعم هةءاعمحتا [7/- 11ءزببن» ذمكءتمامسلرو عتتقتم 103518 عع 0601 ءمضتت» 107/7“ - ه0- 7

 7121:66:06 0عمسم ذص ءصتامسعم ءمعوتأ "1 ءناع[ت] ج]مآقع 197! - ]7/1 ءقبنتو زمععصتماددم. 1ك مذا مالح عت

 قءعمتوسع مدمعازورمه (ندصمصتق ءهمصاتنسعماءرتت 11علتعتف قلاع 88610 8 ءبب ىل1:7و0"“ 1"

 ردم": 4ءءمام»# ءهلتلتأاي ح 9355. ظ]1-( خمصخنص 11 غمم5' 11- [1[دم ع4( ءار قفص

 لع مماتعدلتق لدعم طسم عل عمت هانم, هتتعام»ع طقس 2/0و» - هل - 0: (ىث7» 8 رن 7”

 1160و ء2:8 كمن م"ءمر»ل# آ[1ظجم ءاتلقيم ةمصم . . . طخ عاطتم. ع 93350. ظ1- 0 ةدنشص 11 عا-16 عطمأو

 ءدممس 0ع انمودمه. 18 ءعععدج ه]سستسمي  ةتتعام»ع اذعا»متا 80د: 404177: 27ه]ب”عاما7ا# 5

_ 

 6ءدحصس أت عمر ةمصم 494 (ذمع. 6. للم. 1100) مجمرعطتم.  ؟'ز>ع ةنستلتق !ئطعع متم مسلاتق

 و6 اس 9357. 00-151 ةملنم 11 ع1 -مدطتعر ءةصمص 0ع ةرمامجعأتو ؟نلعم 2/- 07121

 1ئ1- لمعت: نعا ةممعاادطدم. 10! ع زمكو. ح 9358. 11- 0ةماس 1-11 عطأعو عمو

 رسدعمتت5 0ع ةمعاع 1عمألعس مطتامدمدطمسس 1هطعتعمملت و, جدسعام»ع هاطعتلعاط 1200 ءربأ» 18 نا لآغ

 ل210 ءقفر نحت ةععدلم هعامجم ذص ف عوجمأم ؟لحدتأ.  (نهرد مموستغ 1لةدمفعأر ءغ لت قءامآتمهتتو تلقت

 مطتامىممطخ ذم !همزلع مطتامدممطمستس ؟ةطعاعمملم ةعوسسمأتعر 0ةةعترتةز -ح 9359. 11-

 0 ةمشم 181-11 ءق'ث لذ, قممص 716م” 02عدج 0ع قاتم ممسته هغ ةقانم1هعتهر وتقس 24717 (

 11011607117064 1 دن مل ]برع 818 12]رمامم عسل [همصم 430 (ذمع. 3. 0ع. 1038) ردماتسق]ب

 ةمصم 421 (ذمع. 9. كحص. 1030) ذه طممسم»عرج» 171/7ءد*:( ل1 8: 11 ه]بدلاا 0 13 عناب اانا ءآبألا

 مرسم مداتتا. 1 'ءداتوتو عمل عمددعت ص ق4لصفععمأو ةععبطتق ءقار أ ائطعع ذلاع ه0 همععو طسزانق

 مءنضقممع ةسلتمدتع مععتمسعأا ح 9360. ( ةماتم-م ةس عطر ءملعع 1ءوبصت (طتصقع أ
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 ىلع ىلوملا نأ .لاقيو ةيكرتلاب . مهضعب امجوت مكان. ةنس دودح»ق ناخ. ميلس:ناطلسلل زاجتلا

 ناوناق 141.0 هيف“ ركذ امك هأر اف 2:بتكفذ كيب' غولا»١فرط نم  ىاطخ ىلا. بهذ ىنجاشوق

 نوم عمجو [  10. خنس. قوتملا ] : اشاي ىفطل .مظعالا ريزولل هذأ روهشملا ىكرت ظخينامتع همان

 ةخعيس ىلع برو ناخ دوحا ناطاسلل اشاد. داوم ويوولا ظراتشابب ةيكوت ةلاسر ىلع“ نب هدأز

 5 رتقدلا !دخضنتكو راميتلا ؛رتفد ىف “٠ .ءاوللا' ءارما ىف " مهصاوخو ءارفالا.ريما ىف ١ ةمتاخو- لوصف

 3 امهب فّعتي امو راميتلاو ةماعزلا نايب ىف ٠ ةلايالا:لك .ىف راميتلاو تاماعزلا ىف * مهضاوخو

 هلو هعفدل ئععسلا بوجو ىف ةمئاخ .دعفد ناكماو .اهيف عقاو لالتخا ىف « ةماعزلا هيجوتا ىق

 وهو هل. اضيا هّلعل .قامتعلا نيناوق هيف رخآ .اباتك تنيأرو: ىنامتعلا ركسع ددع ىف .ىرخا :ةلاسر

 ىف ةسايسلاو مدارول ىف 1 لوصف ةعبزا هيف هعيكل رمالا درو هنا هلوأ ىق ركذ باوبا. ةتالث“ كغ

 10 موسر. .ىف لوصف ظعيس عبخ ٠١ .ةقرسلاو .بصغلاو رمل برشو متشلاو لققلاو .اذزلا تايانج. ةلباقم

 ]آكطواوجمع.  آطنطعع مععوتعمك ذص ؟لعتصاأتل قمتكأد لتفاعل طتتغاتقو نتعلم 121263061 نتلمتس ؟هلامطم

 قومك 16م كيعوب همصتبسا 900  (ةمع.ب 2, 0 ءانن 1494) موقعست مدتكب ظهقنغعق حتت ويتلمسسا عدس

 ذم اذ معدحسس ةتععلعمس ةنهصفداتعز ءغ لآما1هب كلن (م/رغ تم لك فلفزدن (ناعس 1ععلمم ع اسدلتكمم

 هطا07علب 867 سصتعمسقر ونبأ ةعولتتقو انك لطأ ههنسواجتمر وسمعت 10ععهغوب 0عقعس نهتال ح61

 6( ةستص +بقس ءطر . ؟ملعجع 1ععبس :  هغطسقمت قصتي هنأ ا[ عمتس ا صصمهتتسما لارا طوقأبمو

 [دصصم 950 (ذمع. 6. لمع. 1543) مصمم ]رب انك طمانلا» ءقار ااتتعتعع ةهتطاتنمن ك1: ل تلتقناتنغلعأ

 8 عرن ملغ محعاحتسس اتصععسسم لافت 1[ يذعا لالالا طومام ةدتتهسم لل: عل طكلرذتا ملل ععتتو

 ءالم ةعراعسم ةععاتنممعف عغ ءوممعاربم1هصعس 0 ظ1قل( ب ؛ 0ع رممز هدئانست 280512183: 0186

 [ععازم ءهمرتانتسوسع ةعطتكأم ه001ءا15 بع ل عودستسمانتس 22:08:15 عادات م12 ء[فعاتهق ل لع هملتعع

 رد [عيلمدحدس  هاصفتتنسل عع ءويلتعتم كسولمةلطاتق !ةمدتتتسلانع 5ع259116 2001م - 0ع  [ةعدسلنق

 ردهز هرتطسم هغ ممتسمعطسق ذم وسهكألفق م2015 عامينجب 0ع ؟غعجلماجادتم دنهل هدكتتس 21 101

 0ءعوعهعتما61مصع -لعوسع ذتهو ؛ننهع ه0 هي مومن معمعأ ب 0ع :.ةقدتعم هالقمصع 1عابل هدتاتنلا 018 011

 ب 0ع .0ءامتس ءصكمب 115 ةمعال ءماع عع لع ءييبقمتقو  وعيتطابق طمع ععرردم عما ضوهقز ا. ب : (نهدعاسقأم

 لع معععمهز(مغع ةطنلتأ هعتغ زاللطسل معيدمع عملت. .[لعدص ةلطس عدعاوطيسم ةعمتمقتا 0ع عدععمعتطبق

 هاططسسممتعز لتفممدتغقمدوتطسم,  عوعع ويعم ماتسسس ]أ طصمب (عييست ءيرجتكتس 5101 16ععق هالتنسممتعقق

 يماتسعمسععسر ءفديزاتق 10هد(ةمدع (هبعام» ةلعرتب قاع فط تصتكتم  هتطت , حتهصلحغتنس ءقدع :0نعلكو

 تع طسمع ]نطستتو ء4ما1]1 عوعو(  طرتستسس بردان وبحكم 5ععالقفدعق هممكصعأ 0ع عدلمتق  ءأ

 مدام مسع ذص 0عاتعاتم ةعمماومعمصتقو ءمعلتك عغ هممكتس ءاتقع مماطدكوتع تصل ماتطتعاتلتقو . 0

 10 ءعمز]داممع >10] ماو ءان لع ظيرمام. بع 0( همسسدغ ةععتصس لست ةعماعس ةععالممعق همصاتسعأا 0ع

 ةكطسكقم ةداطلت(غمدصسوم ةلتغعطسق رسطلتعت هعطجستو لع هدتلتغكاطسعو لع عمضتس اص 1عملتق هدتص ه1 انق
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 مهلك اضيا لوصف ةعبس هيف ر# كلذ ريغو راميتلا ىف مهتافرصتو نونألو لاملا تيب كناوعو ةيعرلا

 ىلع نداعملا نيناوق ىف رخآ اباتك تنيأرو رفكلاو مالسالا لها نم اياعرلاب ةصوصخلملا لاوحالا ىف

 نقلل كلما دلل سيب. هلوا ب نتجم . ف رما. امثيح ارصمب .اهعمج . ةضسنا اهنمو . باويا ةينامث
 ديحم] نيدلا ريصن هجاوخل ىسراف همان نوناق 17 لا ناسحالاو لدعلاب رمأي ىذلا

 ديحم نب ىلع نسل نال ةرازولا نونئاق 1” ١ [40» ةنس قوتملا] ىسوطلا [هللا دبع نب

 خلا كشراو ىدعه ام ىلع ىذلا هلل قمل هلوا 70. ةنس ىقوتالا ىعفاشلا ىدرواملا ىرصبلا

 لعجو بئارغلا ركب هباتك حيضوتل هفلا ةنس قوتملا ىميلأل فسوي ىب هللا فطل ةمّئاق 1#

 زمانك 1821د لق اكقاوف“ ىف قاثلاو ةيكرتلاب ”ةمجرتملا هيشراغلا ةغللا ق“ةلؤأ- نيَرتكَك لك
 هكذ قيس ىجاونلا ىف ىجاعالا سبق 144 2 [ىسيبلبلا نيدلا فجل خيرأتلا ىف برعلا

 ةدايسلا فرش ىلا ءادتهالا مكنو. ةداعنسلا ففو ىلا ءادتقالا نبق هرب _  تيمكلا ةبلح ىف

 ناميلس عيبرلا نأ خيشلل ءآدنقالا سيق 1“ام ىوبلا ىثرقلا ىلع نب دمحا .سابعلا نا مامالل

 نتطسعصلتم لدعطسق دلتتكونع معطاتق. - (ئدردغ (ءعماتسملا 011006 ةعواعسس ةععانمصعق مصاتمءأو

 نتدع ةزموتن]وع 0ع مءادسه هسطلت6غم5 ع ععصاع 1[هطقستتم علحصمدتتنت ءعغ تصل ل عانس ىرععامط ات طانق

 جوييصأ تعا لكس لئانرسسد 101  حلطس 0ع : 1عوتطتق ه0 : ععرج دسعأ لات ىدص مععاتم ءماتطسق

 زصت همغمأ  ءممتأمنا لتقل طاتطس ر عم ءدعتتتا ةهدععضرت]سسن را "نسما دم 4عقوعمأم  انظز تنوع

 مالنوت ممغعدغ ملل ءوتغر ماسصستسع ءمدسر1 عط غدكسم ر'أ ن0م0' ة(ه ةهرمتغت !!ظهحتف 106مز «ةعت

 قايكأمز" وتتأت دعوتتسسما عقوعأ عم طعصف 126م ءصع ل انمهوزأا عامنا حا 9369: 0 خمس -ه ةسن عطر ء0م0عدع

 1عووسر ةسفامز» ع لكطمز ون 27مو»- ه0- لأ |[ 11011 ل قة 1509/1ه]:] 158 ١ [ ةصمطع 3

 مع 18. لم1:1273 )  سصفعطتم]: ١ طوموزعو. تن 93603, 0 ةشام ع1 د جز جلع عار قمم

 11 عمهم ١ هحتعامع نطة05]071 0711472 8 دن 1101:متروت»: ع0 18ه" ]ل مع # ذطقتاتأقب ةصتو

 450١ (ةمعنا 28, 1" ءانا:1058) طفعطتمن أ !طهءلمتع ذكه: متت 18266 زعم هنا "نمل زدمأف مند

 لتعز ءءاعوسمع ةععجع 0 ونانتأ ةاع.. ع 9364: :(ةنضطفغ آر دا 1 دل]1ةهطر ةعطعلور نطقت

 1214/6176 ]: 8 ءرن 7 عتب 188/02 همس . . . ططمطامتتقو ١50 ةدعم]أ قصت 11 طلكتا ١ ةاناتلت

 80م1 ق- يمت" انق ءمرسمموتتك 10 ءلتغ أ لتنمو ةصلتععمر ' عصسمدحتتس مدتتملط 0ع ؟ءععطتع مونعت عتق

 ةلمومع مهلز5 هونك ممدلكععلم» 0ع 3ةعتك هلمماه ع ممتطاتك ساتلتاندمءاادح 0[:.9365ةهطةنل

 [ك1 4 معونطو  (عطتتك اقسعدطسسس. مصدق طتقامات عم , ! ةتتعاممع ل1670 - ه0- لأ 80/ ءنوم. ]|

 9366, (©ةطاط اعاد هط قرر" امعمتطت00 هداجتنوتكانا» 06 ممعام )عصام. آطضطعت دصعتأاتما هعاق

 يأ هدو ىهط طه/8ءإ ء7ق- مووجعنا, ع ١ 9367. 0 ةطق ءهل]- 1 ءا1848 3513 51 2كام]-هعقل عار

 زمقاناطتام ةستاهألمدتمق ه0  همرمعلتصن[ةغ6زص 1ءازاماتد مغ داعلله لزسكامع لتر عءاتمصتف ' دل

 ممطتل [مغعس معتم عت مهطنقرت ١ ةحنعام»ع طقم 41:5 477160 19 زج م78 07: هوب 19من د

 9368: 0ةطو ءعاسأ ءغن لق ةسقاتكتف ا ست( هنخ هممت, ةصسعامزع كطعتاعاط 48: 7"عقز * ى0/عضن مب
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 بلاطم ,ىرأ اوملعا خلا نيملاعلا بر هلل دهام هلوا ىتسابعلا ىمحرلا سيغ نب ذللا دبع نب

 دصاقملا بسحب ماسقا ىلا امهنم ّلك مسقنيو ئورخاو ىويند نيمسف ىلا تامسقنا نيبغارلا

 تاقوالا ةضراعم ىف فتصم ىلع لحال" فق ملو ايندلا' ىف" مدتتلا قى بغار“ سانلا نم رّيَثْكَو

 نيحلا لامج ٍجيشلل رارسالاو فورثمل ملع ىف [رارسالا عماجو ] راونالا سبق 11 هتفنصق

 5 ارق هنأ ةعمللا حرش ىف ىماطسبلا نمحرلا ىبع يِيشلا ركذ ىمرودنلا فسوي نسال ىأ

 قفومل وحنلا ىف رصتخم نالجكلا ةسيق 1. 2(رصغخم م.ب ةنس هفنصم ىلع باتكلا اذه

 رم رصتخم ىواخسلا ءوض ررغل ىواأل سبق كة. فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا نيدلا

 قوتملا ىكلاملا قرعلا ركب نا ظفاحلل كلام] ًأطوم حرش ىف سبق #1 ..داضلا ىف

 ىنسحلا ءامسالا مرش ىف ىنتجحملا سبق 1" ماللا ىف عماوللا سبق 1.“ ٠ [مم“ ظنس

 10 كلوأ [ددلا خنس قودملا ] ىفنكلا سامقرف نب تمكحم هللا ديع لأ ىيدحلا سهبت خيشلل

 8 عرب 45007]ه]: 8 عرب 450-ع7-«هليتصعتا لق طاعق. آمنتوجتخع ذاذ: طددحتك 1)ءعمر محدتصسل هددت كمرطتسم ءاع

 8هعزاعر امودتاأو 0عمزل عنو ءممعتمت م ءعصاتتست 1ص لددهق مدهاعم لت»10لنر, وسما عطتتق ع1 طقمع ؟ةكمس

 رع] طتكسسصدتم ةرععاممأ. [آلامدوانع مدع5 اتتقانك 2230همع ءمهقتلتل معمزرمدتأ طقطتخم ذص ماتتععم

 مدهانعت]دع لت لنطدس  ةطسلع طمصستصتست ممعصتغءسأتقع ذص طقع ل15 تكترتلل ةدصأر طعع 0113 0

 ملتم وسن ][تطسسسس 0ع همممدز6تمصع غءرصررعمانست ةععل مة“  (نهدص ممدست عت طاتصع !ذطعتسم

 9369. (0جطق ءا- ومع مم [؟5؟ ل ةرسأ' ه1- عقر ةع]ر ةعععمكاتق طنستمتتلل |[ تن ءم]11ةءا65

 جععممم كنس | 0ع لمءأ[تمد ]ناعوضتتس عا ةععدممتتست , ةستعام» عب ةطغعتلعط  كور#] - ه0 - 7

 لدا ء]را ورا 77و“ 11 ءلوم ع« ءعررب#. كاطغعتلكل كل ل-عآ-"ه]نرومت: قنا نع دمههكعدخغ ذص ءمتحسسس 0

 ج4 ]ذطصنسص 2مت»'هنر طسصع ]تطضتص هع ةصصم 807 (ذصع. 10. لاتل. 1404) ءمروتت 6

 1ءعزهدع.  (هرصرءدحلتسمت. - 9370. (0هطوء+ ءا1-هّز 1 ةصر ةمقاتطتالم مدمر علق 15٠

 (هردرب عملت عيمسس هان عاتساو ةتتعام» ع 110 :0هرزاع- ل - ل4 808/1008 ةتمتنح ةانط 117/- 1:5

 ]1دنلوغئو,. - 9371. (جطق ءادط ةلكأر ةمقاتكطتللم اعمق مهتسءعانمعم انطدت 27- 1821: 117 - طرا“

 خه ه68/4م2# ءلثأ ءمرسر]ءءاعصق. ظمتامدسع طتسواسق آاتطعت ذص ]اذاعه 127640 60031128

 مويا 93792. 0-11هط5 11 هطقعط 1105 دغ(غه 318111عو ةمقاتاتكام. (0هردودنتصس عما ةتأانق

 1ص 11همماام [ه 114:1: ءلئمسم, هسسعام»ع [1ةطلم لقتع 8ء8ب» ململل 81ةلتطتكميو ةمصم 23

 (زمع. 22. 31آهز. 1148) سمره ]. ح 9373. (هطق عل - 1 عك ةسسن'ر ةععوصقمق زنطتأقلل0

 ةماعملعصاتسس.  ؟1لعمطدس ذم انغعرنج لروب». -ح 9374. (0ةطق ءلادسنز (ةعصقر زهقت

 و40 معمسصت هم]1عءامستس هسعامرع هاطعتلعط فةاعضم - ءل - ل1: قلاثع 25001]هأ للواءمتسسعا 17

 (معمرجلد [آآممعاتاهر [مصصم 882 (ذمع. 15. قصد. 1477) دنمرعاتم ل. (نهردتس ءعصاقتألانق اه

 هز
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 نييوحنلا بهذمو نييلكتملا . فيرظ ىلع .ءامسالا : هيف رسف تلا ىسحلا ءامسالا ىذل .دمحلا

 هرسيلا الما :نيلالجلايزيسفت ىلع !(نيرينلا" سبقا. 18,6... اهصاوخنو._ ةراشالا ' لها :فئاقح.. عم

 بتاكلا فيحم ني.دمحم :نيحلا .دامعلا نيدلجام .ى .ىسحقلا .مدتغلا ىف ىسقلا جدقلا

 دييحا . ىيدلا رصانلا هتبطخ ىف هحودممو . هدا“ ةنس نم هيف ادب ه٠/ خنس قوتنملا ىناهفصالا

 هرهظ .ىف .نوطسم مسالا ا!ذعو.. :فسوي نيحلاأ جالمص ناطلسلاو ىسابعلا هللاب عءىضتسملا نبا 5

 ىف ىدسقلا .جتفلا .عمس .ىل لاقو . لضافلا ٠ ىضاقلا ىلع هقضرعو ئسذقلا جدفلا ةتيمسو لاق هتكل

 ةنش قوتملا ىلكلا ميركلا .كبع .ثيحم قا ظفاحلل ىلعملا دق 1.4 ىسدقلا جتفلا

 خيشلل فاكتعالا ثيدححخ ىف ناكمالا رحق 11 نامثع لآ عينم لصا ىف نامثالا ردق 1+

 دكيع نيدلا جات هدلو هيلع در م1 ةنس ىقوتملا ىكبسلا ىفاكلا يع ىب ىلع نيدلا ىقت

 ةودق_ 31 -!ىتاي-رانملا+ راصتخا, يف :قارسالا ء سحق: كات. :ناهذالا-فيكشك كامسو ابناهولا 0

) 

 غإز

 ممصتمو [ن)ءز مديلعاطعموب ونسأ أزأغج ةمعتأغ: طرهسك ءتر تأ ممدصتسم مان] ءطعو ةانطغ ءاع. . (هدددس ءماقطتق

 رز عدغ صمصتصم ه0 عهغممعس دج عامرجطجةت أمات :عغ لتقءماتممس  ععوتستس 23 عمت و

 ةمطاناتطسخ عممدات عمصحسص .هطاتوسع ةعمفسم ذم لن ءمماتسس منمجممتغمستطسع طقفضصتسونع هقذععأ ةستتت

 ؟ةضنل ا درتسو ح 9375. 0 ةطقب عال صل ع عامر 3ععءعصضقاتق 1ت2111213111 30 ؟0د0111ع2181311111 01

 ل ءام/-ءل- ل: دس (نمدودمتسم. . آ!1لع عدم تح 9376. 11 -(:اعنلط 11- (ن5ةنر هدولغاق

 6 ةونانعم لع ءهدعيسعممقممع 111 ءعمهم]جودمصتسما ا طلطنم ؟ه]سستسقو ةسعافالع 11740 - هل - ل

 11ه ]يموت ءل عزو 210ه]ءمبست»ءا 1و ماتا .ةعستطو رو ةمصم 597 ( ذهع. 412. (0 ام 1200 صحم[:

 1معتمتع ذطأ هطاةمصم 583. (ةهع. 13.٠ للهم(. 1187)و عغ وسمق ةه معهعاهكتمصع  عع]عطعقغي فهدصخ

 زال و:» - 1خ- لف: - ه1/14]: ل 1جردع4 لق عزو د ءارستسن1 علل 821ه ةططقعألم هغ ظدلتخم هذ0/1مع/ععلع ل

 18كم زاك ممدحعس دم مدع عمعاععامرأ عمم عنان فكامسعم : آمقعس مستر ةصواتتاو !ذطتتتا

 1-11" هلأ 111-( لفض ها 1]/-(عل]ي15.17/-1/ 01:27 هماعملتوج نست: ةورزنعلاع بيسر دتاو ظئ1هوس عمق

 ومنا عوسس ( 1-17" ه اثار للا (,ىمت) 0ع يومعمهاأت مدع آل ععمدم]لجتس هدنسسص. ع 9377:151- (:اعتلط

 سادالآ هد112, ةدونغام ط]ضلت هزاتسصمر  دسعام»ع 11ةطان لكاتع ل!10]يعتت»»:ءف كانا - هاد ع"

 11ه عاننر ةهممم . . . سمعتم. تا 9378. 00 عام هعطتس ةعن ييمصأتلهق ١ مط عال م3 0

 هرتئعتنمع ةعدطتسعأمتك ععمات5 0( (طسمفمتعمعب - 9379. 0حج0ع عا سلع ةصبا تتقسأت[ةق

 ممودوزطأ ]ئ(هف 0ع عدلتنتممعر, ودمع لع جعدتلسم ذم (ةدرأام معععواتمسع هيت ةطعام»ع ظطعتلعات

 1076 - 60 - ل1: لا: ءع» 450-ء]- ! مل( 5عءالعاطغخو دسم 756 (ذصع. 16. كلحص. 13535) مدم»ات

 1”لئنسك 107 - ءل - لغد: ىلا - ه] - معءاب|راط مءاتتمانمهعط» ]تذطعالأ ءهلتلتك 1'ءد[را لد ءا- هلع

 امقعع مامص. ج١ 9380. 0005 هآ]- هقدر ةعر ةقضعاتلهم ةهععجممستسلت.  ظمتامصسع ]ذطس 1167147,

 ع وبم دلو 10عءوطتعب حا 9381. (ه لع ءا1 -هةلتلعتمسو ءيعيعسمأمت 55 258

 ا 04
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 رضتخملا يف ىتأي اهفنصم. ىلغ.فلطا زصتخملا آفّلولم ةبسن_وفوب قروجق ياثل“.ب ىيكلاسلا

 ىف هركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ىنيدحلا لالخ ةناعتسالا -لحفا..فيفحت :ى..ةذاذقلا 1#

 وهو: .نيبلا .بيرغ_ مظن:. نم ١ نيعلا ,ىكق .1/٠ هقفلا : ىقاد,هتافلوم. سرهف, قو -امامت !ةيواح

 ىلع [.ه" ةنس ىقوتملا ] ىنالقسعلا ربح نب ىكعا ىب .دمدحا .لضفلا نأ. مالسالا خيش داقتنا "ىم

 5 ئعهو ةنوزؤملا رمغلا, ةكيكرلا تايبالا :ىم .هل' كيؤملا كلملا _.ةريش/ ىق ام. درج. قيعلا :ةمالعلا

 بحل ىرقلا مآ سضاقل :ىرقلا] 1.5 .+ - ةسفانم امهنيب كناكوا كلذب كمسو. تبي: .ةدانعيرا وكت

 [17 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىكملا ىئربطلا هللا دبع نب. كثمحا نيدلا

 ةءارقلا ملع 3“

 10 ةرئاوغملا تافالنخالا هوجو تبيح ىم ىلاعن هللا مالك مظن روص نع هيف تحي ملع ىوخو]

 زمومعلتعمكتسمس. ع 9389. (نه 0 نذر 00001 (نمهسو عملت. 1106 دلز ءءاتكس ءاقكتكتنلت

 عدا ه 000 (نهسمعسلتت .ةتتعام»ع 0عرتحهطتتلو 0100 ٌدص انصلا7عزلقتتتظت 20 عءّراتق ههانق

 رمءلعوعامس.  آل10ع دذمكد ةدط 2101/1 هعم». حج 9383. آظخ1 - نه ةغ02ةهغ 181 عغوط ءاعأع

 سدط و11 ء]- 1562180224 مجهعععوسدتمم 0ع لسقأح 1001 لعطمتغمصدعر ةنطأ 1هدستنتف شل

 ٠1و جدعمصتسعاتتت ءمصكظتعأم““ جلطتطءصلح ءىأو هحبعاماع لء7047- ء0- 0 هن(, همصم 1

 (ذمع. 4. لدص. 1505 ) دصمعطتم. . '1عدعغقطتس ماس 1نطعم 21402 ةممعضتتعو ءغ ذم ةهلنعع

 ةوتمامرصسب ماعم هد مءاعسأر وتقع لدعتقم»00ءصاتمتم نهعامسأا ع 9384. 42

 ء]-ةزمر 1عداتعد هعدلت عه ءمعسصتمعم همت ةعردجهأتمصتق ءغ مملت هننحتست هنصاتت. ةطعتلط

 ء1-ماخس لك: ط/ه7]0 ل ]رتنءل ظعوت» لل: عب: 11ه“ 4كقعم]ف7:6, [ ةصصم 852 (ذهع. 7. اط[طهتمأ

 1448) مممعسق]و دس طمع انطعم مطوهكمو ؟ءعقاتكو هدصصأ 22 عاتف ءدععمأ عقر 01105 ؟ذع 0015ةذصحانق

 ل8 ذم ظنموعدمطتم ( ذة”ءاز 21- 716181 111- !1ه:مهميزرءلا دلستمءعدغر  ءاعوأأ هغ ةعووم هكتس

 م]]1 عونك. © هملعتمععمأل سءلغعم عدصغ ؟ءعكستكو وعستتطتق طنصع دلت 0علنغو ءكتطت 1567

 تامتسواتع طممعمج هطاضعءاونلم ةمغومءع[ععوأان ع. 9385. [ ظ1- (ناعتءءم 11 ءققأذأ4 هدصت

 ء1- عقر اتطوع ونتم ذك طعصتومع ءدععلجاتطتع واتت [11ءلعلاعدس دتعطتسم مهام غعه0لأا,

 11ه1:آآ - 0 - 0: 4 آتتء0 17 ءزن ىكطلعللمط» 1هطع»#: 11ءكع ظطمطتتمو ةدمصم 694 (ذهع.

 21. لوو. 1294) دمهمزنم ]. ب

 اخي

 9386. آ1] 2 ءعا1- العز >5. طةرو ('هروصأ كن

 10 [11دعع ءدار دغ 1511 ةرج»» العاب انطتخ ل1ةركاذ]ر هأ - :هن0عا دحدعام» (عدامطتتو ءد 0هءانتسقر

 نسمع زص خمرتسمهك همس مهقزا1ممصتق ةعصممتق لتكعتسأ ةموستعتغو ؟تاتممع ؟ةسعتمماتت» 1ةعءاتمصتتتم ة
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 ةكلم "لئيلصحت ,هنم: ضرغلاو -ةيبرعلا. مولعلا نم 'كاذيتسا ؛اضْيا' هلو ةيرقاوت تامدقم هيدابمو

 زيبغتلاو !"فيركتلا» فقيرطت نع-.للاعت. هللا :مالك ؛ نوض : هت3ئاقو ؛ ةرئاؤتملا ' تافالثخالا .طبض

 1 + ةلصاولا ' ةزتاؤتملا .ربغلا'' تافالتخالا.«ثيحن .:ىم مالكلا مظن روض "نع 'اضيا هيف تحبي كقو

 لاقفم تحاض :دهركذ“ مهب».ىوثوملا داحآلا نع :ظيورم وأ ةروهشم تامدقم هيدابمو ةرهشلا دح

 مامالل ةعارقلا .اومسي نأ ىلع اوصلطضا ءارقلا نأ ملعا ةيبطاشلا رش ىف ىربعلمل لاق ةداعسلا

 فيرط ناولاق :ةياور عفان ةءارق' لاقيف.. ىوازلا :ىع فخالل فيرطلاو .اقلطم هنع خالل ةياورلاو

 يول قا“ لاق ئفقنا فيرط وار ٌلكلف وار ماما لكل نا امكف فالثل ًاشنم ملعيل طيشن ىأ

 مهلعجو مالس نب مساقلا كيبع,اوبا" باتتك ىف تءارقلا, ,عمج ربقعم مامأ لوا ناك شن يف

 قهتنا اة: ةيتس اان ةعبسلا# عش“ اكراق ! نيرشعو دطتسخ ايتلحا ؛ سيف

 قؤتملا] :قراوعالا ةنمكم .-نب. ىسحنلا 'ىلع ىنا مامالا كيشلل :ضيخم نبا ةءارق 1.

 ماسسطتاتم مدلتاجسدسد طقطتاأم.  لكزام معمم عأمأ3 210270510065  م18ع12115536 ةاتظات 80 معلستان

 ةهسعا معرس عءامامع. . ظةلعم دسحتلتسس معغتغ ءدع 05ةماتمتق ]ائمعتقع ةعدمطتعمعر ءزسمواتع

 يمقتلتسسس تم ءيددمدعدسلو ؟ةعملامتع ءععصتطتس ؟ةعاقق 1عععممعق ه ماسعتطسم عدلز(هه قعصصتا عا

 (عمعملا ع( مدمقتعمقهلتر هلتأهك حسغعسس ذم هرهأممع 101 ءءعععافأ مصعد 0ءمجتت ه6 همعتم

 مغ نسسس(ة(1همعتت (معصلقر كت تحد همععتمأ ممو516. 8 عدمعاوععم ذم طمع 0هءاتمد 0ع ؟معسصتق

 برد ممعز 6 هصنع همداتممتك 0ذْئزتسمع نسمع ن3[ عدطتق 1ععاتدمعق ؟ةدعلمع د ماسعطتم ددتقت

 (مدلن(أوع ةمععادمطتعر هعمل عقع ءاتمتسو ونتقع ععهلستت ءع]ءطصامأق همصقععتأقع ىدصأ 1 لانق

 مرتمءارمتد م0 مموزأ 1 ممعك مه عرتسدمع مماأهع ةانصغ هلع مالطا 3 هام وتأتك (ة5(01عو ونتنطاتق

 505 طقطعمطت ع  لكم'لمم ذم ءفدستم عنا ه1 0و عسنعلل له ههحتعم 874/2861 #6 ةعتمستأ: 5 كققو

 موتا 1هء(مععم (نهعومأ لتاتعمس دمام ةع قمك عمتمدعر تك 1ععالمصعتس (0هدومت يئاتعقتس [ءق"617]

 لصتحتسم عطسعنعمأو عععلاهت مدعم (مدلتاحسس [72642/] لم نملك عرفات عثر ونتنأ هط للام ةسصصقتاو

 أ ىتمس [/4هع] كر وننأ ع عهلزغورع مععلامصأع دصصصأتهان5 قات طلاع ذعتاسع (441"01 7| و

 11 ماعزر عا 0م 7م111 هأغ 1'هن8ع لدي 1 ءو]رفاتو دع هدتعم لتع عيقتاولتك ]ءعاتمستم اهلل ععطتتر ءا نتققت

 ةلمعملتلد آ[سصفستف هزغ عععلامغم» (مه0عمق ءغ ةتمودماتم مءعااوعمرتطاتق هله. ع 11 همع ]طة عءاووسق.

 آل 18 - ءقز عبء« ذم كتم 27مع]» مهتتحأو مكلتطتتق 1هتمتالاتق 1 عمتأهأع ءمصقمأ ءتاتقر 13 5

 1ءءانمدعو ةنمجتلهعت انطعم ءها1ءععتار قكقتع 0 عقل مع ظ عرب كعءا]مس» 1هتغو لتتأ ءكتللت 5ع[ عل

 رالزع 1عءعئمرتطسق مماتعمتستق عع ممغلممع هدم حتوتمأت ونسنمومع 1ةعءامرعم ؟عععمدءار أ همم

 222 (مع. 14. 10 عع. 832) دم نتتق هوان ع 1آوهع 1116. ب

 9387. (لعزد غه4غ 1]طص 131 هط عز طر عععومعتم (همعومأ نكاتعم 1 11071: )خذو

 دمعامر»ع هاجعتاعط هع( آردقس لطتع لآ 11هدوت: 8 ء» 1101م7 60 41 1ممتنق, [ ةصصو 46
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 دحرش نابهو نب دمحا نيدلا باهش. مامالا ييشلل ةديصق ورمع .ىا ةءارق 1م. .٠٠ [مع“ تس

 ىلع نب دمحم. اهحرشو.:ىناجكبلا زعاط. نب ديعسا نب كمحم نيدلا .سئش“مامالا خيشلا

 ةمدا ىف ثلثلا قةءارق كل ةديرقلا رردلاو.  ةديرقلا ثنكنلا ءامسو . قزغملاب . فورعملا

 اهنا. ىلع هتيفاقو .ىطاشلل زر رحب ىف اهمظن» ىددعلا  ىرمعلا دم ةليوط ةديصق ثالثلا

 5 ىزاوهالا :بوقعيو . ىرصبلا نشحلا ةعارق 30: ١ 1. ةنسأ جلا ىذ اىف مئاو. حزنت مك ةتامتتت

 ةنس قوتملا .ىرزجكلا كتمكم .نب دمكم .ىيدلا .سمش ةمظن ةذاشلا تءارق :11 . ٠ اضيأ

 ةلوا  ةيبطاشلاك [عمس»]

 الرا .ىمظن هللا سلمك. تدب

 زيزعلا باتكلا نم ةجرختسملا لاثمالا :ق ويربالا ةضارق.1*1: !اسوريب ؛9 ةنس ناضمر ىق همتاو

 10 بدالاو وحكنلا ىملع ىف بعذلا ةضارق 11“  -تارفلا نب. ىسح ىيحلا ردن .ةمالعلا خيشلل

 (ذمع. 12. 3كم. 1054) دمعتم ]. ب 2 9388. (]اعءن مودع ةهطت قةستو عععصقتم (هدهضت

 يتانعدن للا لبس. (0510هر : سمح ذطعتلعات ءهغ آسقس ه1 عم8 - ه0- 011: له 1» ع0 1 »م

 17” هلق ابن ءلتلتغع. . (نهددص عصامتتمس نص عدس ةعكتمدءنتصسأ هطعتلعط ءهغ طقس 97 عرربعد ءل-

 11هاءمتست»ءا ظظوءرن كهل ظعسس 1 لن" 8 ءززفسق ها ل1هأرمتستسءل 8ع 4كلقو دحلعم 1 هي

 ل1ءطدكو : هنلدك: همرسسعساههتسق ل11 - ل0161 لا - 1"ءماأ0ءا همم 1)] - 120»ع» 17 - مم

 1مقعيعسمطدق ءعوأان بس 9389. ( العز ءقمأ ع1 غةدل هغمر مءعععممأو (هدندمأا كتاعم عتسنت 0

 [سدتستم (عتسسل 2عععمقأ م ماتس همام طاسق.  .(هم104 1هدعدب مقس 110/1101 0 ه»# ل 0عءلق دل

 ردع ءغطمستمءمانعا هيكمم ص ةعصتسع طل جك م1652 هطغعوجدتمسم مدت مدمتار ةاه دك عطققأ

 هسه ءدرسرم] وصعصتمتتطا ءقدعأ. "لكس هفنرسسعماحعأسسما ةععمستاو ويعم اطصعممع طمتالطتزر ءأ همست

 920 (ذمع. 26. 1*ءان». 1514) ةطقماعزا. -ح 9390. :(اعذعءؤمع 11-151 هقذم 8-11ةق51و

 معمممقز صعق (نهجدسأ ساعدعو ةسعامةطدق 20م07: ١ 8 هو": هع 37”هعأط ل ]مارب ع 011

 [خ1 >0 اعز تقفغ ظ1- هطقغ ل20 2 عغر 1عءالمصعم ١ (©هردمت : ةصق]هوندع مم دتمع ع قط سقم

 (ةمطتست (مهلنغمع. - (نمصسصع» ه0 عةتممعس 374/1 8ع د هرعت - هلع 011 1110/0272 13 )ف

 11ه]رميس»ءلا لءسع,- همصم [833  (ذمع. 30: هعران 1499)]] دصمدكتمو مدس هولأاتتت 1 4

: 
 ااه  ةسعمأتلا :

 انني

 1معتنمنم حج ]ه0 1)عأ ءوسصغم 1 عانت 81111110

 قطوماعتغ طسسممع معممع ظمضملطقمأ هممت 797 (نمع. 27. 0ع(: 1394)) ت١ 9و3و9 ©ه ملطف

 عا -تط عامر ممسعمأم هع مدسضمستست 06 معمىععطتتم ء لتطعم  ةحعدمأم ةاتكم ر ةلعامدع لكم

 10 0هءنلمدتسم هطعتلعط 86ل-ءل-لا: ظ1هعمب» 8 ءري-عا/مب» منن - 9393. © ه»مغ0طقأ ة]- ل عط عطو

 مدسعمأم جنه 04 لسمطسف لمءامتمتك :ععوستسماتعو عع طسسصممتاهغتق داملتتع , هننعام»ع 1[هلله
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 لع .بيبللا "ئغم ةحتاف“ ىف .يردنا ام هيف عمج رعاشلا ىسيو بيرق بئانلا دمحا انالومل

 قم. ند ؛ةلؤاا 184 ةنس- هكا ىذا ىف غرف فلا اذه تاربتعم ىف هب رفطظ ام فخلاو فورخلا

 ققن ىف بعذلا ةضارق 198 خلا  ةقيرشلا بتكلا غب ىنتعي ام نسحا وحنلا ملع ريص

 دعب امأ هلو[ 601] ةنس قوتملا قاوريقلا ىدزالا فيشر ىند نسخ“ ىلع ىال 'ٌبرعلا راعتا

 خلا كداقبب كناوخا ىلاعت هللا عتما ه

 تانارقلا ملع. 1م

 بكاوكلا نم رثكا وا نيبكوك عامتجا وه“ نارقلا نا“ملعا ةداعسلا انتفم بحاص لاق]

 ةيراجل ماكحآلا نع ملعلا اذه ىف ثحيو كحاو سرب نم ةدحاو ةجرد ىو ةرايسلا ةعبسلا

 ىهتنا نيبعم برب نم ةدحاو ةجردذ ىف اهضعب وأ اهلك ةعبسلا نارق ببسب ملاعلا اذع ىف

 تانارقلاب هلوب,,ىدنهلا هكنكل ريبكلا  تانارقلا 11: , ,. رايزابلل  ماكحالا, ىف تانارقلا+ 11 10

 موذاجن 4كقر» ع4 ١117 - 17مم (20: عال 117 ءنوض طوعاوم (  هلل عونغ ذطتر وسمع 1 غ1ةهع اتطتم

 ل16عابس# ء- 1ءل[غ5 مموعمتعسدع ةمعععأم عدصغر 20 هملتصعس دجلمطمط ءلعتسم رو ءأ عد 003034

 ودحع زم ]خطتك طستاتق 00ءاملمدعا معهعمامماتمدتستم مع عصعرهأ. ةطعماحتغ مددعصمع 1211طتزز ءأ

 ةصقأز 41049 (زمع. 24. قمع 1639)و (عغ هركته ءقأ ذاق: آطبمتلءاتخا 001 م

 لمءوتممتم مره عقاممسانعهتسمس 1ععلغر .ونسمس ]خطت ءدىعع]] ءماتعسترست :ةتعوع طقطءطوصأ عاع. ب

 9394: ©0080 2غ ع1ذ ل2 ءطعطرا ءدمدعماو  ةتتكل. 19 ء]ءةءطتقا عمضتتماس :ةعقطتتتتتنو 0

 رادع رك 1هممبت 8 رح 1! ةو]زاع هلل 0م" مهمةس# را ةصسصم |[ 456 (ذهمع. 25. طعع 1063) ]

 رسسمعأسم. ' [معلرتزا 1(: ١ ظطوعردتعسوزه مرهعردأ 63015. 1 لءنهق ءدععاكدم 1ةاطعق 005 6186

 ةعاووطت(هاتع موه ول مءف 56006: هام. 5

 ا 9395. 11 عل - ءاعز» ةمقأ 120 ءاتمه هممقنعلا ق3 هصتتتلع

 اخ [ةسعام» ]طعن 11/1 ن/ب هق عملوا «لفءلغع:. 8 كمعر ءممعأعل] عاتمرت عد !ةهقهع ءمدصز انه عتمص عت

 لسمكتس "ةدغ م]سعتسس» © ةعماقم م]اهمعألق عغ ذص كلم بنسلزسق طتقضسكأهصتق عئهلصت. آم

 طع  لمءا[علموأ ' لع :معوهعددعتتف ةص طمع تتسلم :معمماع» .ةمققأء]1ة60ممعسم  هتاتطتحتللا 5ع[

 ماهمعاوصتتست ةتغ طمممتللهصتسص ةمدتصم ءهءعادع دتقمكتقمتم عهلاح هطوعمتعماتطسم ندنق عطتاتت.

 11ه عغ6ءمتتوا 1116, كحد ١ ا

 9396. 0-81 اعز مص ثغ 41 ءا1-ةط ]ع ةسر ءممق(غا]وعنممعف 0ع ةفاعم]هعته زسلت دهم 0

 دم واممع 271- 8 هسسرره». ح١ 9397. 151- (0]طعز ملمع 1-11 ءطاعر ءيفمصخاعالةممصعق 2ئ05]8عقو
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 ريمل تنيب فالا .ةعبرا ىف ىيدحعسلا نارق 141 ٠ عورفلا ىف :ىسراف ءيناوخا نارق 111:1 .ريغضلا

 ناهج كنوادخ فيخوتن  ميرك ركش
 ىنزارلا ليعمسا نب ليعمسا نيدلا دجحم ىضاقلل ةيعفاشلا عورف ى ةينكولا سارق 1.

 5 ليحكم نب فدمكم دماح ىأ مامدلل ىملاعتو هنادكجس هللا ىلا ةبرقلا 91 اه. نس قوتقملا

 خيش انالومل نيدلا هلطبي ال عربتلا نا نامب ىف نيعلا ةرق 11 2 ه.ه ةنس قوتملا ىلازغلا

 ةواميق. ,هبتك ن[ 100+ غنم“ ىوتملا ] ناكا تكلا يفابكلا ىمتسلا حب ب يح 10
 | (ه

 6 يمد نيعلا ظرف 1 خذا ىذلا هل كمكحلا هلوأ ديبز ىف ىتفملا دايؤلا نبأ نيبو كنيب

 نيحلا نيز ظفانخل مامالا ييشلل نيحلا ءافول ةرسملاب نيعلا ةرق 1. قآي حرش نيركلا

 10 قازرالا مسق ىذلا هلل سمت هلوا رصتخام [.4 ةنس قوتملا] قارعلا نيسألل ىب ميحرلا كبع

 حدسعامرنع معا ع/ 1ص0ل6. 10عدك  ءمدقأ(ءا]دكلمصعسو طمتسمع5 ءه010ل]16 - 9398.6 همم

 اعط ٌةم1ر عطر (نهمومت 1[عءامرعةر 0ع دعاتعتللا» لاتعلم 0عيمتكوألم. طءووزععب. - 9399. (ن اعز ءةم

 ء] - مد'0 عتسر ءممقاأع]]هنتم لدتمتتتتت م]دصعادماتتل طعص ع عمرنتت ك0و15 ءعغ ؟؟عصععتمس. 086301

 ردتلانح عمود و  ةتتعام» ع ل118“ 1ع /ءمو»ءمم 396/122, ةصمم 725 (ذهمع. 18. ةطلءعب 1324 )

 ردمرتأتم. !طمعازمأأا 1[:

 6 ءداتمم ةلمعس]هععد معم ةسحلتم .لمدصتمت هتاتهلتع

 9400. 1آ:1- دج ةزص آ1- 1 هلعس17 ءغر هممز هم ءازوهعق ءاعص ءعماقتعق 0ع مدعاتطانتق لاتتتق

 دادطتاتعت لععتجماتمرو ةستعام»ع (نةلطخ .71هز0- ءل- لا ةوربعأا 8 ءنن. لوردهمأ] 1! دقو ةصسصم

 750 مع. 22. الد. 1349) مدمن. - 9401.11- 6 :ط ءغ 115 411 ةطر ةمزنممز 0

 ح0 ]87د ]دس لهكتست عغ ةئعءءاقسم , هتعامبع آسف لاثع 1طل:80 ل110/]هتوتنءل اق ءنن ]101ه

 61م4 7غخو ةصصم 505 (ذمع. 10. لل. 1111) رمممعغتنم. حا 9402.6( 6همع8خعأا ءآ] - جتمو

 مءعارتعءردأم هعماأ لع ءىسم»نمطوتممعو ءعاتوتممعس جعالممعتم م1:2ءاع» هلل علت معع عددا ةقعط

 ممصس ةعستمسم "ع0للعععر دسعام»ع 810هل1ج ممداعم يادعتلعط - ءاتهاقس لطرد ع0 وي 11هز“ لل ءنا | ع

 ةطدطتكم 11ءز ةمدع ة81دكانر [مصصم 973 (صع. 29. لسل. 1565) رممةأن0]. 5 ضصدتأ (232ءاقطنتللو

 ونسأ ذا ذمعلمأا : .. آدم 1)ءمر نست ءأع ر 0ع تمر ودمع اصاعع ءددضأ ةصقتتم ءعأ 101+ ءاتقز 0و

 72,6401 81دك, مععنلععدما - 9403. 0هعععغ عآ]-دنم طخ سعّز سها! ع]1-طقطععءأامو

 ا

 معارت ععدتم هعدجلت. . (نهرحس عماوتق ذم ]أ طصصسم 1/1 عزم هآ-6 هلت: ءننر لع وسم ةملعه 510 6عصلانمت

 موا دس 9404. (00:عءعغ ء] - دهنم طخالسعم هعععأا 11 ع1 عا1- 0 عنمر :ءةارتعععدنم هعتلت

 معرع !حعاتاتمس هةم]اساتممتك 0عطتغمضتنسس رو ةسعامربع هذطعتلعط ءا طقس /27/- ظل (لااس 7 عقرنح ءل- 174

 10 لله - هآ - "ءآبات» ظوو - ء]رموءعن» 1»ءلمر [هصصم 806 (ذهمع. 21. لكل. 1403) مممعانم ٠]

 (نوصصرعملتدسسر ونن00 زغم آمعترزأ : آبحتتك آلءمر نسأ ع5 30 ؟نادتس مععءدو5وجهتمم اماعتت ءد]ام8عق
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 نبا مالميلا -كيع نب كلملا دبع نب ليك نيعذا ىنب ةفرعمب نيعلا نر 91 علا هدابع نيد

 هنا. هيف. .ركاذ:, خلا لماتقو.. اب ولعت مدآ نب. لغجا ,ىخلا »هللا / سمحلا . هلوا "ىومالا ىثرقلا نيعد

 راجلا م. ققتنملا . نيزلا :نعاومملا نقعب..ءامسو  نيعد ىنب .هلعا. بلاغ ركذ, ىف.اباتك, الوا فنص

 غوفو ؛ هيف: هيّلعو . مكاقنف ١ ةدم . بكلذ.. ىلع . تاضمو يبيسا , قب. :نلاخ_.ئب بانسنا . ىف ديضنلا

 ضيارفلاب  ملع . ىف. نيبهذملا . نايب . ىف+ نيعلا قرف 18.1 +31. ةنس, ناضمر رخاوا ىف ةخسف نم

 باتك هيف نمض غنس قوتملا  ىنيدراملا . طبسب.. ريهشلا كم هللا كيع. قا .مامالا خيشلل

 بعذم, اًبلاغ 'ركذو هباكتداو ىعفاشلا 00107 هيف نيبو همامتب ةيكلاملا بعذم ىلع ةيدعجلا

 نيركاشلا كمح دلل لمألا هلوا 1.1 ةنس ىف هيلع ىرقو امهباحصاو ةفينح قيأاو سمحا مامالا

 نامتع نب ىلع ءاقبلا نأ حصاقلا نبال نيظفللا نيب ةلامالاو حتفلا ىف نيعلا ةرق 7.0 خلا

 نيدلا نيز ىضاقلا هرصنخا خلا نيملاعلا بر هللا حمح سعب اما هلوا م.أ ةنس قوتملا ىرقملا

 دانم5 01ةتطاننإ هام. - 94053. 0هعععغ ع1]- هزم طأ] سدل'جز1ءع(غ 8ظءمخ 1لهةتسهو

 معمل وئومتتم ههنلتا معه ىودتاتمدعس 18هذتمتلمعسترم ةسعام#ع 110/6160 13 هنا لآ 0-ءاد7ءأا]

 186ر١ 6-480- وء]ار» 16 120مقر» (هب«عوزبخ 0مهجعدله.  ةآسعورتغ طلع ذكهن آطرهتق 1)ءور

 نبأ طلتمق 4قمست ذم امتطاتق ذطهز هععفا هغ مرتسمعق 0زنز5و5 ةعدذع ؟؟ه]ستغ اعبر عغ 5821258[, 56

 مسصسس  ]ذظعتتتت 06 ممالم»ع مههمأع ممهدس]دجتاتتلا ه0 286728 120627:  همرص]مك10155عو أ

 14 ها ]ءاماي]را» 67 - :ءءقزف 61 - دسننزا1 6ع ةسقنن ه7- 0م: ه7 -1:260140 لأ  هبيقأتط 8 عدن 14

 266 م4عأل مملطتمةهمدع. 1ماعععو (ودممرتف ةررهاتست» م2عاعولزاز نص  ءانتا) 7ع00م20511 أ

 هةقاتعودحتغي نم 1هعام طنع ]انطعع عمهطتق عقغر ءتزانق ءععردم] ست عدععاتلاع 115 1[ مس 0ع

 هممت 993 (زمع. 24. 2عء. 15853) ةطوماكزا(. حن و406. (0هع2ءعغ ءآ[- هزم 11 طءعّقم

 ءا- رص ه0 عطقط ءعزضو معاه ععرونلم هعدلل معع ءهعممدز6همعتت  عمتكاتلال ر 1136 1530114 68

 0ع زسرنع طعرمعلتغةمرتم 0هءعغر جيعام»ع هطعتاط ءهغ 1آصقست ق1 4067/01: 17101 ةنست علو

 مدلعم ىلع 716-107 لتععم عع ةممم . . . رممرأسم. 11 ماصنص اعهعافطتس ك6

 20 لتئدعتماتممتس 81هلءاعتؤمصسص 1مهععمتغعر أ 1 :كوماتنمحس 9747/01 ءزسفوسع 015ءزصان]هدتنتت

 ءدىممدسأ“ ط1 ءصدصومع آصقتسأ 477760  ءا قللتع 1هنؤرمهع ءمصخصوتتع 50ءمرحتتلا عم

 لعووتطتغعو  هغ الز طععر وست ذغم ةمكمتاأ:  ةهسق 1لع6 (ةلتقر ندفلعسد عنقالمق ةهوعصاأغعق (ءأ

 عطسسم() ءاعرر ةسصم 901 (ةمع. 21. 8ءمأ. 1495) ءمردت» هم 1ءععطوطتتب - 9407. (0011 ع+

 ءا-ونزم 11 ء4-1ةغط ىعم ءلادتسٌف1 عع طعزص ء1-1ة1غد ءزسر معتتوعيندتتم هعدلف 0

 1مم ءغ زملتمسهتممع ذصغع» لتتهك 0ءعدر ةسعام» ع 411 ءعام كلغ 8 ءرن 0 ]يسكت (نهدنقستأ

 1يممعم»عر ماعم لذه -ءاعامت]ب ةتمعم ع( ممم 801 (معب 13. 8قءرأن 1398) رممعطتم. '['؟ةعافطسمو 0

 ونت زغم اةمعامزغ: ةهسنلع عأ مسصلمتسس هرصتمت مهوعردتمدو ءاع.ر (ةقطخ 2 عضو - ه4 - 007
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 ىيرهصلاو: ٠ نيضيشلا١١ لصاصق + قر نيعلاب ةرقر مرر .ةقلثا/ظ فس قتلا :ظراصنالا جمس! ىب' تركو

 رهط ىذلا هلل .دمحلا  هلوأ .[د* ةنسا قوتملا] ؛ ىلكلا ميعاربا نب. كمخا رذ: نال نيطبسلاو

 ضفاورلا مذ“ ىف :درخآ الصفا رشع, ةقلق, ىلع بقز“.نلا :لماندالا «ىم 'اهنشلا  لعا بْولق

 تايلوع ىم هبضدتنا ةنس قوتملا ىواغبشبلا  نودوس ىب ىعل رطاخلا - عرفو“ رطانلا. رق 5

 5 رصتخضم رداونلا هضور .ى' رطاونلا ةرق 11. ٠١ سويعلا *“كحاضم ىف شسوفنلا“ةعرنت ىوتسالا اهباتاك

 م قعر منا لن فار حاملا اللا

 رعشلا ضرق :ملع 5511

 نم لب ةّيقاقلاو "نزولا تبيح نم ال ةيرعشلا 'تاملكلا 'لاوحا: ىع ثحاب ملغ و]

 2مم( ظعتن ل1هأيعيصتسءلا لينوف أر حمصم 926 (ذهعم 23,كلءءن 1519) دممجانجبمر ذصن عمزغمنسعم

 همم مجتا. - 9408, (هعءعغ ءال-ىهنم 12 علطقتا عال +فطعذ اعط ةز ور معتتوعنهنم هعدلخ

 لع مهعضتتمك لممصتسب  ةطعتلعط هحس ر_ ععمععهرحتسسا عا هعممطتسب م22عقامساتطتقو فتتعام» 6 لادع

 12ه“ .حلتنءعا ظوتن كلام فاؤ» طملعافر [دمصم 884 (ذصع..فّد. اللمع 1479) مممدعاسم]. . طنتطعم

 زاه اةهمعامتغ:  طدسك 1لءمر وسن ءمجلج ظسصصتاهصتس 2 ةهعاتطستق مادععدجتغ عاع.ر ءعانص 0 ءعتس

 مععاتممع5ك لتئكاهتطسطق عقار ونسحعستس دل انيسفت لع 1مل علطتغمسسس نعوم طوعتممع ةعزغب حج 9409.

 (0هعء( ء]1 - ممامأتعب م لل هعهطعأ عا اعط ةغنعر , ءةرتوعسولتم .هعتلخف ؟10عصغأق عا

 هط] ءءامس ءعماتسي , دطتعمأتق . ءموعتامسأتق و  هتتعام» ع كل 8ءن كسلا: 8ءقاط ءع]ةيمغو ةههه ٠ اء

 اني ردمعاسم, .,31ءاتوععر» 1دععالمستسس مدهاعت» ع تطعم هانم عاما بأ -دورتتو ل 00717: هآ-

 هقنو ذمكعتمأم ةعاععغادس طتع ءلتلتب - 9410. (ه »+ ءغ ءآ]معرع ةبامأذتغ ض1 ءدسلطهغ

 ء1ل - معر خ01. ءانتوععدأم هعجامحتس ذص طممأم معحنسص .ةتسعن] ةعنست. .. (نورصصت عملتممت

 آه كتم ءدمتتو . ع( ءمصعاسقتهمعس تن ذاعتطسطسنو ونتم40 زذاذ ةمعتمتا: آطبددم 1066  عامرته

 ءغ 1دد0لع ءممكمتعمم هع. .طعلسسسس ردد 0ع ءىمضلتم معع ؟هصلمس عماتسصب عءاتعأممتق ةعتاو

 ةععتسلاتت» 0ع نسهعم(1هدتانتق مععاععاتكو عع ةسعامابا همممب 868  (ذ دعم 15. ظذعرجام 1463 )

 جطقم] 16.

 9411. آل ءدعلط ءآل-ءطت. 1282هءاتمم ممعاقماتتل ةنمدتنع ؟ععاتو كصلعصلت.

 140 [11دعع 0هعارتسحرو دغ هتتعام» ائطتخن 21ر/14/ي ءق - ؟ءملعا  لتعتغوم لع  ءمملتغهستطتنق

 رىعءطمستتل  ممعالعمجمتس نم عضاأو دمتمتمع هاتممع دمعاتت عا طمسمءعواع]عداتوم ةعل ذللمعدسم



 فيل

 نا
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 تيبح نما رعشلاب :ةصاخ . لاوحا عيتت“ هلضاحو ؛رعش اهنا .ثيح .نم اهحبقو اهنسح ثيح

 و ,ضاوفلا ى«ردصلا. نبا لاق ةداعسلا ساتفم هلاق اهلاثماو عانتمالاو زاوجلاو حبقلاو نسحلا

 ةلوق ىف مامت ابا بخحاضلا باع امك هبياعمو رعشلا :ىساك ةفرعف

 ىف ريركتلا مامث نأ ىلع بيع اضيأو ءاجاهلاو مذلاب هتلباقم باوصلاو موللاب جدلا لباق ثيح ؛

 [ ىهنتنا فقلخلا فورح ىم امهو ءاهلاو ءاكلا نيب عمجلا عم هحدما هحدما

 ابعذم ىكلاملا اًدقحم ىسونتلا ادلب نيدرصملا ضعبل عامسلا صخرب عامسالا عرق 6

 عاعرلا فك بحاص هركذ

 ةعرقلا ملع 18[

 ىلع فورحلا ةياتكي لابقتسالا ىف ةتداحلا لاوحالا ىلا لالدتسالا هب فرعي ملع وعو

 طممز(وكع ءأ معدحتأاهلتق طقطتتو ر وتهلتعماتق ممعاتعج ةدصغ ع ممعاطو همضهقاتطناتسأا“ 8 عرق عون

 دعاكم ءمملتممعك ممعقأ معمررتدمك ءغ 0لمعععع دات0ءعأر نسهأعصتتق طوضطقع ءأ م2252عرو أ

 جلست ((ةملهع هغ ععوعمطقملحفع همك ءغ نجع ةدضغأ ةنستلتق. - 1طن: ههل»-ءلع0ط ص 17-171 عمال

 [لمعع عغار اموستأر ءمعمت )وأ عدعسست ؟عءاتسلر عانت طتنق معمطتغوم ءغ جل مستغمم ممعرت 85 ءمصقأت حلاتك

 انأ ال, ع. قات 1 ءررببنك» ه٠ وعمد هط لا قمع زد ءتهأتتكأ

 [دسلمر ادصلم ععمعيضموسسوا عغ طمستمعم دسععتس !جنلفصأ

 ريغ أ نسمصلم يتسن ععر» ءطعصسلم ور معوعط عجلق ةواسكق ب

 نستنه ؟هععرت ء/-:هل] ةتحع ]ةسلعس ؟هعأ /من0» ةلكع ؟زتم عطه مل] 6همممقاتتاو ها لانعأع

 ء]-هرنملآب ؟6هق ءآ- لعممت» هع ءآد عز (ذ. ع. عدلعم) هرررقصعسلتطتت ءرهأم  دمعنتعع قلع

 "1 عرردت» رو هل مءوعانكوسح ؟هععج هنن لع]م]م هتتت0ه6]/10 متكرر يدطحتم ةذسحتل عت هط ءدتفققمل

 ونمل ]1غ ععوع جتغاتعولعو ك4 هع 1+ مز نصعاهع ةانصأ |. ل

 9412. (حر0*2' ءآ]-حهرس غ5, ؟نآقاتكف ةتتتلاتلال ا معز ءقمععق5لممعلل 111115163عو 311105

 وييملحتس ةعوعرمات ةمونتلتسمم, "اكيصعأع ةهعاسملمو ةععاج 81هلتطتغم.  طهسلمغ !تطصتس ةتعام#

 همعرتم 7201 ه7 - "مم.

 9413. آ[لرص ء1-عمع'هغ. 10هعامتسد ءر لوعاأي (ءدوورتقماتت» 1[اععتق ةسصصأ ءامتاتتلا

 ل1 ل صقسلام

 [لمع لهءاتمم عدكم يىمعمموءااسعر لسه معد (ةصمرعع ظيطتعم ةععلعماعم 11 ععتم ه0

 طجتعحس هحلتوسحتس ةعقتطءملتع 1ملتعدمأتع: نسم 1هعغم دع ءزادك ىقات 0ع دقات 5عأ 00865118
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 اضيا هيف هلاوحا ريتعيف لمرلاك وهو بولطملا عوقو ىلا هعوقوب لدتسي مث لاكشالا نم لكش

 لمورلا ةلالد ىم فعضا هقلالد نكل

 اهب حدمي ىماشلا نيسح انالوا ةديصق خلا كشح مرق دمت“ اهلوا ةيدشحتق 58#

 نسحلا بيدالا رش املو اهب تيمسف كشحرق ظفلب اهردصو فشمد ةدلب نايعا ضعب

 5 دشحرقب اهلداق رهتشا نونجلا ةلسلس لح ىف نوجاملاب باوصلا حزم هامسو اهفيزو ىنيروبلا

 ساطسق 70 خلا لقعلا قلخ ىذلا هلل محلا هلوا ىخآلا وو مورلا ىف هب بقلو اضيا

 ىخلا هللا لأسأ هلوا ها". ةنس قوتمل ىرشخمزلا رمع نب دومح هللا راج ةمالعلل ضورعلا ف

 ىجرجلا ميعاربا ىب باهولا دبع ىنيدلا زع وهو ىلاجنزلا هحرشو علا هطسق نيزاوم لطع

 رما ىذلا هللا كمح دعب امأ هلوأ ساطسقلا ريسفت يف سايقملا ميحصت هامسو ةنس تام

 10 نماح أ مامالل ميقتسملا ساطسق 171 هد ةنس هحرش نم غرفو خلا ماكحالا ف طسقلاب

 كاردال اًنازيم هلعج خلا الو هللا محا هلوا رصتخم ه. ةنس قوت ىلازغلا دمحم نب دمحم

 ءىممعاسلتطدع. آطلوءا1تمح ةئستاتك ءعيغ دمعات ع ظومعأم لص هععمم 0ءعووتماتمق جمل عتسمسلا ( لكل

 ءق- "مس. [ظلتع يحموتع نتتهع 20 ععيط نمد عقال مععاتمسعمسأا 7260 ءلس0056(2 ؟0عمه05ءانهأتتكو

 حاامسعم دعوسسعمأهألم هءاعهتممع (مدثه) 1عولم» دا دمومسعصاهأتتممع 0هءاضممع ها.

 9414. ((ةمردط جدط1 01ععا6م  طقمع (هع(0هنسر نضتهع ذاه ةهعامأتا: 110101701160 0

 ةمقم120 1. ء. 81هطحسصسعل هردتمتتع مععم عانق ءاع.ر ل1011 همداعع طومعتزو كمبو ذم !دن0لعتس

 دلتعتزادك دتعت 5مععادنمدتسسأ ]ندس مم ءعمأ كمت م هكاتتاو 1016 500عال1 (0::051/:071 م1ةع5عتذت »هاو

 مضلع طسصع نطل جعععمت.  طتآلم1ه ودق ظلععمعت# 1881422 كس قلت ءمزرتتتت عدا هألتق ععقعأ أ

 جد0لس](ءموهدعغ ءغ اتطعم ةطلسص 71هت] تأ - :م1م6 82:1: ءزالنا لا 716]] 56ه]وءآءا ه©آ - زعل

 0علزةدععور ممعاه ء ذمدع هممصتسع (مم]مع]نل ذدعادستتغو ءغ 1لعص ءمعممدتعم طمد

 5 هممت عنست ةعععجتإ ذص 1طسسعلتدو ءغ 1لعرص ءقأ وست 2/- 4/72. 1 معرزا 12: آمتنق

 1آرعمر وننأ معماعرت هضعوجزا هأعع. ع 9415. ظ1-(هدغمغ5 81 ءآ]- جعل طر الصف 58

 0ع حرام دمعاأتعمر هسعام»ع انزنم 0هءاتقذتسم لف هل]هلب ل11ه] 710 عرب 0م" 7مم ]ق1 3" هو

 دسصصم 538 (ذمع. 160. كصل. 1143) ممم6ن0. 1ص طتسصع ]نطعستسو واتأ ذغذ ةصعامتا: 100

 لرودسر ونتت طئادحصسععم زسماتكتمع دمع دعوتملع5 م0011 ءاعءر طهع- ءل- أ: لكلا - ءآ- معابر

 لظعتن 1" لرا» لو»ز نر ؟دأآعم 2ءدز مدع لتعطمك ءعغ دصصم . . . دممةئةتتتقر ههللتتط ءعماممأاسا>» 01014

 15:1 © - »رابع لآ 1هرودقأ» 177- (نموننع ذمهعتماسسمسرو ونسنأ ذاه ةمعامأا: طعوعستةدو 106ه

 لادسلعو ونتتأ زم هامكتأتم لعن لأ1 نم زددماتا(نحت» م12هعمقعلأمززأ ءاع.  قةطقم]ألأتا ءمالاتتت 1

 هصصم 655 (ذمع. 12. لوص. 1160). - 9416. 11-(ه5685 151- لآ س5 أع ءالعاطر داماعتو

 160 مععامر ةتعام»ع ]قس قلنا 11780 ل10]رمت»7160 عت: 1101ه 1:60 6 ]هجمة ةطتو 5

 مع. 10. لنآ. 1111) رمتمز0.  (نهددر ةملتاتتسر 01100 ذاه اصعاصتغ: ةطرهتتلم آل تنل مالأ11011117 ©1.و
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 وو فاطنملا 'ىا نازهملا ساطسف 110  رغصالاو طسوالاو ربكالا ىلا مسقو ةفرعملا ةقيقح

 ىدنقرمسلا وكم نيدلا سمشل تاقيدصتلا ىف " تاروصتلا ىف ١ نيتلاقمو ةمدقم ىلع

 وهو يلا نيملاعلا بر هلل دكمحلا هلوا هل اضيا هحرشو فئاحصلا بحاص ومو ةنس ىفوتملا

  دامع ردصال هقلا هنا ركذ ميجاحك همجو لوقا لاقب بطقلل علاطملا حرشك طوسبم حرش

 نب كمحا رفعج ىأ مامالل مّتاَتغلا» ُىفلا مسق 76/0 ىنمؤملا ميعاربا نب رصخ نيدلا 5
 خيشلل ركتكملا مصق ىف ردتبملا مسق 121 ]1[  ةنس ىفوت ىفنخلا ىواحطلا ديحم

 نيدلا باهش خيشلل ىراصقلا 77. بح ةنس تام ىطلملا دمحم نب اجيرس نيدلا نيز

 ىلاب نب ىئفطصمو نيدلا ماصعو ىناسارخلا هللا يبيع ديسلا نيدلا لامج هحرش دمحأ

 كمحا نيدلا ءالعل خلا هاوس هلا الو دآلا مع هلا آل هلوأ فيرصتلا ىف ننم ىراصقلا

 كداصق 158+ ىلاقبلا هاش ىسشح هخحرش ناكرأ ةعبراو ةدعاق ىلع هبتر ىلاعربلا ىدنجخلا 0

 حسنعغم» طتاومءءعست ءووع ؟ه]1دتغ 20 ءععدتس ءمعمت6مصتق مهامعمس جعونتععملهسر 11]1[سلوسع ذم

 رسدز انكر 1هءلتسس ءغ مدتسستق ل1ئئ15ز(. - 9417. (0ه هامه ءعاددس (عةصر اهتاتسم أهاعءا]!ععصاتقع

 .1٠ ء. 1هعنعو. 11نع اتطوعر وسعدت ا عتن8 - هل - 0: ]10ه هبجت»نءل اكهبجم"ءمتن02 هرععتم 501“

 عتعغمر ةمصم . . . ممرعمناقر ء0ل0تأو ذم ممدعأ هن مصعست ءعغ لسمم لتعدءىاهنمصمع5 لأ 5ل5دق ءقأو

 ونيحستس ج]لغععو 0ع ممعلممتطتك جطووا]ستقو جلغعجد 0ع ممعمدتطانق معمطدغنممع طصسسفم أخ

 جهت. 1لعرر همرصصعماأقتلاتلتلل 00014 دس عءانلط ةعئمدتأور نيأ ذأ زمعامأاأ: آمسق 66

 رستم ملمركدسص لمرصتسم ءعاعي  (نهمدرس عما دتلسق جتصمأاتق ءقأ ج0 زمقاقع كمدط77عه133531 0 11

 ©6618 - م0 - 0: [هرحصتتاد تكاتك ىرآلز لع ةتتعامر““ عغ ىىطنعم ءعم““ ذص هردته 116/1478 ةعهتمدأا

 17ها]سسعم تاع سكواتع ]ذطرعأ 1لعرد ءوأر هع ةسعام» مهمجهغو هع زلطسسص ذم 2ه96مععدص متتمتقأاكأ

 1140 - ه0 - 01+ 311/101“ 2 ءر» 1 ليقت» كله ق#1 ةععاموزعستعي ع 9418. (حعس ءع]-1 هنأ

 نسمع ع] - عطوم ةتردر لتعتقأام م؟هعلدع ةثصع ءقعلع ءغ مدعلمع ةلمع رسم]ءقاته ؟ةعاهعر د

 جستعامر»ع آظرمقس لااع لمثرم»» مقل ارتتء0 8 ءزن 21ه]ءميضتسعل 1'ه]بام#: [همعاتاحر ةمصم [ 1

 مع. 1. لمص. 933)] ممءعاتم. - 9419. دعس ءع] -رسسطأءاعومع 11 ءعقسس عآد نط أ ءاعقطو

 لزوتعزم معستاتدصضسل 0ع ؟ءدموععصدلم طمصععم ةمممصحتس 1ةعيعا]لومأتم , ةتتعام»ع هطعغتاعط

 2و - هل - لق: ةهلم»ءازا6 8ع 11ه]رمتوجت»ءل ل1167ءال2, ةهسمم 788 (ذمع. 2. 1"عطع 1386)

 ستورم, - 9420, (ه5 88 كر ه101111115 02أا5, همعام»ع هةطعتلعاط 37867665 - ء4 -

 7]4دءع0. 0( هرمسعما(ةجتلم5 ذم طمع ]ئطستس ءلتلعصتما لعم/ - ءل- لا هك ءررنا 40ه/]0]

 12/075712 , 1 انجن - هل - لأ: تأ ل1: هرك# 17 ءد» 878. - 9491. 11- 005 3 خر ةاتلل 111115

 ءمصهأكتق. 1" ءدعطتق لع لمءطتمو عدم ؟طمضسمفصتسر نست أذ زمعلمأا: اللمم 182عده ءقأر ءاتزانق

 طعم عمعأج هصصتطسق ىرصتصتتمتم ةزمغر معع 1)ءدم ذص تمل ءرؤمستت متقأ 11غ ءاع.ر ةتتعام#ع

 474 - ء0- 01 كقلا»ء0 121 مزعت#0 801ارمدقر نمت بحس ص 1سصصلمست عصاتتت عأ عتتهأ 01 ةضعاتلم5 0

 لطوتمأ.  همدم» ه]ك]ب 8ءءعم]# عدرصصعماأوكمتستت 1ص تس ءلنلز(. - 9422. 81- هع
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 اهحرش #15 ةنس قوتملا دمحم نب ىلع ءارقلا خيش ىواخسلل ةيوبنلا مدادملا عيسلا

 كئاصق 70“ ..: 940 غنس وتملا :ىسدقملا١ ليعمسا. نب“ ىمحرلا ىلبع ىرقملا ةمالعلا غةماش وبا

 كناصق عزم ه.“ ةنس قوقملا ىزيربتلا ىلع نب ىيحي ءايركر وبا اهحرش ةراتخملا رشعلا

 انييو .قيدستل اق نب لوقا حدم ىف اهالوأ [150 ةنس قوقملا] ىزاريشلا ىلعال ةعونصم

 تابعشنملاو تاعصارملاو روكلا لوصا ىلع لمتشتو اًنايب نيرشعو ةئام نم بيرق اهنم فتشي

 اهلوا اهبوهعو ىئاوقلا ضعاوقو نازوالا رماودو

 راهب راي ميسن تييوك نشلك ىا وع

 اهوا ىلوفلا اهضاودو رد لا تافاتلا لك 1 يرختسي انيب !ه6 اضيا هحدم ىف اهتينات

 تحسام تمسق رعش وج ايادخ راوكروب

 اهلوا رهشيلع ريما مساب ةحشوم رعشلا عداتص ىف ناملس [هجاوخ] ةديصق اهيف عّبتت ةديسصق اهتتلاتو

 آكا -ه عط'مأ مم 0هع ةعماعس 0ع دحتمتاتطسق معورا عاوع 1دن0هطت]تطاسقر هسننامدع 472 عب

 /110ه/ءميست»ء0 1ءءامرسسس (نهمدصت دسمعتةاعمر ؟دلعم 867 مثم# لتعأام ه حمصم 3 (ةضع م 9

 الآدن. 1245) دصمعاسم.. (نهردتسعمامستتل ذه هه تع 0هءانكمتساتق لكل: ق7 نسمع ققل- 7 -

 هانتننتا ظظعرا آور»نع47] 710ءملاعدن (نهمدمت آنععامك, دسم 65 (لمع. 2. 0ع. 41266) ل01[نانقو

 همرسرتموانأأ. - . 9423. ظا1- (نددذنل ظا- 4كم طخطعر 60:1 /هع 0 عععس مهعاعءامعو لص ناتوق

 لادا ةمامتاورا 7" هلزرم عا لل: 1'ءاساستر دمصسم 502 (ذهع 16 كتع. 1108) 101115

 متت ءمامت انت ةععتممزا. -ح 94924. 5-11 0 ا[ 01-1 ةهعدأهأرو (05:10هع ةمانل م59 و

 ةهسفامعع ل176 ه1 "نست, [ةمسم 942 (ذسع. 2. كانك 1535) ردمتنم ]. 1ص مرتو 64

 كلل ةطمرنم4أ/ عمم ؟عجمعتماج ؟عرفتطتسع اهسلفأمسمو ءدع ننتطسم كمععلاعع هعماسم أ لعلامات

 معكم معممعمسأا ءغ لتكىماكتأ ممهقدصت.  (هرسمععطعملتغ ذللق 00.406 دصعاأمد مهتمعأمةلتقي

 ذسرإ رعد ءأ لعتحتمي معتلم5 دمعاعتءمو ءغ ععمعتو طمتصمءماعاعدت عءودلتق .ءممقعما ءعماتق

 ءا ؟ل(1هددر ءأ امعامتأا اة:

 © نو ءانزسك لهدصتعأ]ل1 هةعاسسم ةمعلاتق ”ةءرمطوتلل ؟ةهتق ةقأن

 هععنمسلم من406« ]ادسلعس ءزدملعس 3/71 ءعماتس نستمواتقعتساو ننهكممد ؟:عيكتطاتق (عةعاقأر

 وأ ةنموسلا ضععزلأ ءغ ةعردعمجت ممهددمكري ءغ قععس]هرانس ء(ارسعاعمصتس متم كتف, قكععدالمد '

 رسعارتعمس» ءأ طمسمءماعاعدأم مماتمعأو ةمعتجتاوتع 18:

 ©0 ططعنم ممجعرماعمقر تنل ممعقتم ممطتق ةامتطتنتم ىذا

 آم اهانه مهل« هسعام» (00 لمص [ آكطمز دع ] ىءاسك لع معنقظعتع سمعاتعتم ععهلقس

- 1) 

 10 معممعوستطتعز ءملعسوسع همدسعم ظكستعس .ل/(ةءال» جععمداتعطم زماعرعطسسس رنصهع هع ؟ةراب ءأ

 اسعاردأا 1( :



 انبي
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 هضق عمجاو" الحا نيرشعو ةعبرا ىف ىورمخكلا هل .لاقي لجر اهعمج ردنكسا ةصق 0

 نيب لرادتم ىكرت امعالك . ىورمخلاب رهتشا كلذلو اضيا تادّدكملا كلت وكن ىف ةرمكلا

 لمَ اهل ىمحلا هلوا انيس ىبأ سيبئرلا خّيشلل ةلاقم ناظقي نب ىتح ةصق 1580 ١ صاصقلا

 محا نب قمحم نيحلا سمش ىضاقلل مالسلا هيلع رضخلا ةصق 700 ١ ْنلا اليصفتو

 لالج نب ملاص ىوملا مجرت ةاشزوريف ةصق 708 م8 ةنس قوت [ىكلاملا] ىطاسبلا

 يل ا ل ا اك يرق سو سدو ننس نطاولا» تاح :يلس ناظلبملل .اهكرت

 كمحا“ لضفلا ىنال دمحا همساو لضفلا وبا ةتينك نميف دمحالا نصقلا 181“. ميملا نم

 دمحم نيدلا زعل ماكحا ىف ماتلا دلصقلا 120[ مم“ ةنس قوتملا رجح ىبا ىلع نبا

 نبال مجاعلاو برعلا باسنأ ىلا ممالاو لصقلا ه1 خنس ىوتملا ةعامجلا نب دكمحأ ىبأ

 (0نأ ةزعتغ نر 011ةءاوو دسمةعطقأت كمعتممت 00هعت» طهطعأ

 94235. ( اعذدددغ آه الع عم ل عمر طتقعضسضم قلعدحصسلصو نيحطت تع 1م عام لتعأاتق ام

 منعومك وسهنسم» 01هستمتطسق ءم11عويزغ 1ع طئصعمرتحتس تست ذص (منلعسس  هكععاأعت

 ؟ماسسصتهتطسق ءهمالععتغ 10عموسع همدصتصع 7ر/م7ءم# ةمعادستت 0 صمته طقعع ةعئتمأو ةنععاعو

 مدصأ ءغ زمام مهم غمزتعم ذم درسلام نقدتت. -ح 94926. (]لعاةدوغ طمربرب ظءعم آل هعغاعٌةصر

 طزدامرتح ظعهبرورأ ظورب 7”هءاع. "1'ءمعامطق ةطعتلعطت آكا - اظعوتم طن فنك نحن زغأج ةصعتمأغ

 ريدم [نعماتم ةسنصتسم ءأ معتم هتطوتاوه موماوو هانم. ب . 9427. (طزهددغ ظا-لكطخلطع

 طزدامرتح اظكازدعو عدن 1عدق طعصع ؟>ءاتار ةسيعام»ع (نةخلطخ فذيعيوع- ءل- لفرو الل هنت: عا لق ف

 ىل1ر»عل ظنوا [ا[هلئاعتتح]و همصم 842 (ةهع 24. كدص. 1438) ردمعابم. - 9428. ( 155ه

 1[ صمعط خطر طتماسم 2مم عاتب يحمس لاطماله ى(7:7 ظعبن لعامق ذم [دجهنعد ةسلافست

 ىوءقؤرت معلب رممككعأ ته !طئاممكدحس نضنلعمت» اعوصقأدلذ(2 غ 9429. (ناعزةهمغ آل سقاتألو

 طتمامرتو 1متر تأ ]عنق مممتعسم مهزأ. (0همهععددعر لع وتتطسق ماسعد ع ائأععه ل

 نعاعضلو ةنصأ ح 9430. 11- حقل 11 -خطتسحلو مممربمدتطس ]ه0 ةقتسانست 0ع ةتقو

 ويتطسع فمعدمتسعم 4 ا/ةهل]بإ عع همدحعس لالتنعا غر ةسعام»ع ك1 /هلأنأ قللتنعلا 13 ءنا

 47: 1+ هز“. همضم 8352 ( مع. 7. ل[هعا. 1448) دسمدتو. ب 9431. ظا - هعمل

 [1- 1 ةسسر سعمزرموتكتات عع ععاتمدأتتساللا 0ع ةامطتأتع معمعاتعتمسو هيعاماع 1طهتع ءا- أ

 لماء مدوت»ءلأ 7 ب قلابسعل 8ع ءازرعسمعي ةصصم 816 (ذمع. 3. كررع. 1413) مدمن.

 90432. ظا- (هه0ل ركع ظكا - كس عسر دايلتست ها مصاعمأم 20 ععمعه]هعنوق قكعوهطتسس

 هع طوددسس فمونمدءءعصلقفر ةسعام»ع طقطام 7”قتبر“ اثءرب ىكطلمأ/هأ 00ه" نخب, حلوم الانتا
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 فيرعتلا ىف ممالاو ىصقلا 1م*# 2 مف» خنس تام ىبطرقلا ظفام هللا دبع نب فسوي ربلا دبع

 ىف لمالدلا نيمق 1+ ري ةنس  ىوعملا#ىراضتالل بلاغ نب ىصرقاو ىب بحيحتبلاا ممل رابحي

 ءايبنالا صصق #70 هبنم نب بهول رايخالا صصق 470 رآربالا صمحق 16ه , عورفلا

 رصتخم ىرتستلا للا ىبع نبا لهسلو ئىراقلا ىوحنلا ةزمح ىب ىلع مامالا وهو ىئاستلل

 ةريماللو هيف فتص نم لوا وهو هبنم نب بهوو خلا هلبق ءىت الف لوالا دل دمحلا هلوا

 كمحمل ىسرافو 0#. ةنس ىقوتملا ىقارحلا ىكسملا كلملا دبع نب دمحم كلملا رع راتخملا

 [ىشراف ىسراوباسينلا فلخ نبأ ميقا ربالو ل ىرلعتلا ذأ دينا ردنا سو ددحلا يحل
 صيصق 4 لوصف ىلع وهو ىراصتلا بتك نم ءافصلا نوعمشل نييراوكلا سصق 1م

 دلوا باوبا ةعبس ىلع رصتخم نيطالسلا صصق #4. اقول ليكنالا بحاصل نييراوكلا

 10 مامذ نب زيدزعلا دبع عبصالا ىنأ نبأ ةريصق 70 يلا تاومسلا قلخ ىذلا هلل دمحلا

 اهلوا ةينوذ ىو فاكلا ىف قارعلا

 م450-ء7-قعم» ل1ئغغم ءهأ دسسم 463 (ةسمع. 9. 0ع. 1070) ممرعكتم. - 9433. 1821- 4

 نع ظ1- تكدس عيسر ذداملتسس» عا ءمماعساتلم 0ع لعوعتطعصسلت5 مممدتلمدتتات طلقأمتتكو ةلتعأمع

 1و1 متنت:ء0 عدن ظررراا» وت 6/1425 قكضوؤسةر جسصم .. . مدمزتاتم. ع 9434. (نةد

 ء0-1 ءا1ةأآ1رو جدموتكأتلم هنو عمامدتنا» 0ع هع ءعسلت5 لاتكلف 0عرلكوأتع. -ح 9435. 0155

 ع]- ءطع قعر طلق[مدلدع ل1053 مأمن. - 9436. (ن]عانةدمه ءآ]-ةاطعطج ةعو طقم

 وتعمرتتسل ههاتسمالانللل, ة11ع[6ع 11” ه]ي5 ظوت» ل1101:ء884].. -- 9437. (نططذةدق ءا-جصطآتعقو

 طتمامرعتمع معممطعغوسحتس و جنعامرتاطسق آف 4/2 وبن طمستم (هرستسوأتعم ءعغ (001ةمث

 1آرعءاممعور ؟نألعم 120072 لتعامور ءهأ ذهل ظل: 4ط0ه7]ه]ب "طم#16, تتؤاتك مدصم ءهلتتتت 3

 زمعامزغ: آردتتك آلعم معتمعأتمأمر ةصاغاع ونتعالت مان]1ه عم ءديماتاأتغ ءاع. طلع 1150عود عععتموعضتسأ انياب

 11” هآرآ» عبو 21هبءعاتات لو نحت مدتستتق طمع ةعوجتس عماتست (ةعاقكألاو ءأ ظككدصتع م22 عقام هات ةةأطلالق

 الست -ءأ - 0/1 1110هأرهتستتءعا 1 ءزا قلآا- ءآ - معلب 11هدم58112 11ه ”ننضر ةدمصع 420 (ةصع»

 20. لوص. 41029) مزمعطتا15.  ءعوزعع طقمق طتقغمسأوق مهكتتتناتأا 17110/76117:60 تن ال 8

 102620: تيعررا#ر عتأ ؟ءداتعأو 17416541 ةععدطتق ءدأر [ءأ كا مطاد» 8ع: 12 هلهرك 1! اطال" ]. بح

 9438. ( اعأوؤوه ءآ- طوع حعتو تسر طئقأمتمع ةممهأم]1هرحدسس (نطعتقأتب ةتتعامرع ه7 607: /0/-ذ

 آضطءم (نطعتمأتحماتق قاتم ةععانممعم لتكتوانم. ع 9439. 0 لعزددم ءعآ1-طقحك ها مر طلقأمدتقع

 جمموأم]هدحنس (نطعتمأت هلمعو ظدهموءاتماو ةعيتماوعي - 9440. (]عأةدق ء1- 5 ع1 ةغاصر طلقامتةع

 تسلغمممسضنتم.  (نمسمءملتتس ص ةعمأاعمت ءقيزغح 01م عطسطتنسسر ن000 ذه آمعارتا:  آمشسق 1)عهر

 وننأ معامو صعوززأ هاني و9441. 0جز5 لج آ[طصو قةطنت'ا هد طق, ©0040« زم 814 0ءعوذص عدقو

 10 دتعام»ع قلل - أ - تان طعون '1ءرسستت» المعطف, ددلعو ظطدو ل2 7مملم' لتعم.  ةذعتغأ ع

 ق4لاءطجسمتم ع( امعمأأ 18:
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 ىناجلا كيغالا كسم حبرو ناتسد ظفاحلا اهل ىو

 انا مهللا هلوا 0 ةنس فشمدب مايفالل رارسالا فشك هامسو ىكدلجلا نب ريمديا اهحرشو

 ىلع نسكلا وبا وه فيرز نبأ ةكيصق 777  نلا نايبلا نم تمهلا ام ىلع كدمحن

 اهلوأ اًميِب نيعبراو دحا بتاكلا

 هعلوي لذعلا ناف هيلذعت ال نا

 ضايبلا سبلو ةديقعلا ىرعشا ناكو ىعفاشلا بعذمب نيدنو ورمع نال ارق نم نأ ركذ

 غداصلا نبأ ةديصق #4 بفرظلا لمكتسا دقف فريرز نبا ةديصق ظفحو فيقعلاب متخكتو

 اء. ةخنس قوت نسحلا ند ليكام ىنيدلا سمش وو كتيببد ىفلا وكن َّق ىتش نوفخ قى

 ركذ سطفالا ىنب ةيترم خيراتلا 7 ةيدأو ىو دللا لبع ىب كمكحم نودبع نبا ةديصق 71 0

 ركذ .هناو دداصقلا تاهما نم ىو ىئريونلا اهركذ] ملاعلا .عياقو رثكاو ةيضاملا كولملا اهيف

 ©نأ طقمع (مثن0لمنمج ممعتمم1212 (عمعار لسماذ ععيم ةهعتلع ءمصقعوسعااتتت 0

 آخ هلمععسس مدع مما]15 هغ ]دقهعأكأ دلاتقءاتلال 8182227

 1/60 ءرراف» ظءري- ءاز لعلب طحصسحقعأ ةممم 737 (ذهع. 10. لتتع. 1336) ذص ءدنت 01161110

 1م وارإ“ ءآ- هو" ا» 787- كتف ةمهىترماستت ءمهدصممدكانتغو ونسنأك زاهد زمعارزأ: 0 12عدقر ممذ '1'ع

 1دديلقيستتق ممم ءدررموز(تممعر نيسمتس ه0طت5 اههمزعومأأ ءاعب -ح 9442, 0ةهقأله آطص 26ه عاعو

 يموغلع 41:2 /1م:همخن ل6 8ىتطوعر ؟نلعم 12572 2تم»ءنع لتعاتو نتتقمع 002013علطأ2 1 5ذانك

 ءبمغعاسعغ ءغ ذغه اهعامأأ:

 8611 تنص مءعممعطعس0ءعمعز معمععط ءمقأم عملت ءانتط 06 هيا

 رزدنت : 8ععءاع. للوع (ةتسعم لتعفست ةتلت»أ

 09 ستعدموسع 1ةءانمدعتس قلع قيس ةعونمطتع , هععامع ظطقظتانعمع طصستأعع 20ط8عععقأو

 طلعسم قلعم*ه"م ةسر]ءءامغكتع جلطو ؟عوالسعصغم نأهغاتتكو ةمطاتلاتتت قت ضم عم]أ صتنتا) 001

 ذملنهأ عا ل251 2م" ءنعخ (معن0هدم دم عمم( ءرع (عمعمغو  ءهعمأع لق ةيتلطالل» مع21عءانمصتق

 عملسس ةغاتوتزكدع ل1 لطدع - 9443.( دم( لح آطص- عاق هذ عطر 068400, لن3ع 583118 3ككاتللل 8

 ععمتستسوم6تعو ةدجمطابق نمعلاعع» معئوستتمت دهتلتطانق (مهعاقغر ءأ قارعروع- ه0 - 01 1 7164

 13 ب - ءلمقهنا, دل 17:- ءقوئنجأب لتعطمس ءاأ ةصمم 720 (ذهمع. 12. عطا, 1320) 220ناتتلاو

 ةريعام ع عرج طقطعأا - 9444. 0ح5105 آذم خط صر 005406 طخقأمة»تعه 110/بهتاتءلتخ 13 2

 4ن0ه/]هأزر ؟دلكو 2 قلل لتعاتب يسهع ذص 2804 عمعتمأا ءأا ءربتععلتسس» كرك 4510ةتتست

 هوصتمعأم  ©هرصتص عد هدأ رمعأو ممععق مرتسومو عغ مععصس](مق زم طمع (ةضفضتسس هعع معق 0

 ععدامك. [ 28م معء»# طمع يعصعم دم ©مه20مضدتس دصهاعتطاتق ممسععمتت , ةنعامععسومع طانل05
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 ىزوجلا نبا نيحلا لامج اهحرش [ ىهننا رباكالاو ءافلخلاو كولملا ربعاشم نم ةذدع اهيف

 44 ةنس قوت اهليذ مث داجناو هيف نسحأإ .,ىلكلا ريتالا نبا دمحا نبا ليعمسا اضيأ اهحرشو

 كللا ىبع نب كلملا ديع ليضافلا بيدالا اهحرشو خلا ةدبيبصق لعج ىذلا هلل نمكلا هلوأ

 هللا حمح كعب اما هلواب رهدلا ةديرفو رعزلا ةمامك هامسو ىتيسلا مث ىمرضحلا نوردب ىبا

 5 ةحيصقلا لواو خلا ناسللا ةينام انتنسلا ىلع ضاغا ىذلا

 رثالاب نيعلا دعب عجفي رعهدلا

 روصلاو حابشالا ىلع ءاكبلا امغ

 ىفنكلا اغبولطق ند مساق ايحرش تيدحلا لوصا ىف ىلييشالا جرش ىبأ ةديصق 18م

 ىز 1 ىف 2 نم ٍِ ند ل ,اجأ نما نوتسلا كاد نكح نايك هياكل ببضق بأ ةديدصق] 24 مرآ خنس قون

 10 اهلوا ىنلا حدم ىف !..1 ةذس قوتملا

 دورز بحكم ىم ئشتب الها

 دوجنملا فشاعلا دوف ئيحا

 نعاءطععتسم» معوعقر اآكطقلتكوم ءأ حتعمو معتم كمعف ىفدصتسعم هوم 01كم - 11دعع 111ع.]

 آم دس ءىفرستسعماقتتمس ةعوتممعضسأ لورسفل - ل٠ لاذ: 1انا ءازتمتسن ح ةورسمقا ]انا للسعال

 1لادنسعامااأ» 1 1ءاننر تنزانك هفدصسس ءعداقتتام ءوطععتسم ءمأ ءعجدهللع معمطممبتس. . 1لعجد ©0540هصن

 مصاتستنهكأ ءأ هصصم 699 (ذمع. 28. 8عرأم 1299) مدمرعاتتتق قام 0( هردتس ءما ممالك 12 ةمعامأأ :

 آيدتتمص آلءمو ونخ (06:40لعد 1ءععلأ ءاعي ح خلع طسسمتاهأتق ةطتلتمومع عع طعمع دم عتق

 اطر - أ - مع ورا قةطفمااهأر عرب 8ءلصت 1ظ1هل]» سن ممهكعح (0ةنتذع ةموتلتصتقي ءنزانق

 مدرستس ءمامتتاتك 114111161 أ - دهان“ 1 ل" ء”العا 7- لمزبب» ذمكيتراسم هيأ هع زكك ذمعامتا:

 و طعدعمتمدد آ)ءأ ادسلاعر وسن ةيصعت !ذهوتمف ممداعمم ءعدعماتحيس ةععسممتق اهععع قالا اع

 205400 ةمدد ذاه ةصعامتا

 لماما مصتسسس رجعتهمممع درج ةستقدو عع ؟عقاتعتسس لما1مدع هكلقعتاب

 لأ تع عجع ةايربعتت ةرععلع5 يدتمعماعق ءا ةعسسم#

 9445. (حدمهأامه الطص 1" دعوطر 005:10« ل1: 1”هسعان 1:84: لع لمعاستمهع امدلأ أ هصمعتمع

 رستمعتمتتمو ذص ننقتس ((يق»» طعن (001:لمع]رل آلهمعاتاحو حمصو 879 (ذمع. 15. لطحن. 1474)

 ملم عاتسكو همرستس ءمامسسس ءهلتلتأا6 - 9446. [(0حعأ(لم [طص ( دلطتنط ءعا-طةضصر

 ذم لهسلعس معمرطءادعر ةسعافمدع ةعيوتل 4قلعل]هعأر 8ءدن- ءوءرزونل كلماودسعلا 11زامنب ؟دلعم

 10 طار (0م4,]0 ءآ- انس لذعام ك دمصم 1006 (ذمع. 4. كسع. 1597) دصمعطتم. 6(هع(0ه زاه ذهعتن تكن

 كولو ءنع زسطعم هلمععتس طقصتس ةط ةتدقأم 7ع« 0عمقت همزة[ علو

 هنا ؟ور ميسقأمرتق هللتعأل زم تكونت 60
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 ةديصق 170 ' [ةرونملا ةنيدملا ليون هللا بع نب ىسيلكلا ىنايرعلا نامثع ييشلا اهحرش

 رجوع امل ةنس قوتملا ىناكصلا ىقزفلا ىملس ىنا نب ريعز ىب بعكل ةديصق. ىفو داعس تناب

 ًارقف اًرذتعم ءاجو اهب حدم معلص ىنلا

 لوبتم مويلا ىلقو داعس تناب

 لويكم كفي مل اهرثا مينم

 مالسلا هيلع لاق تيبثأ لاق اَملو ليق انميب نوسمخو ةعبس

 لومام هللا ىنع وقعلاو

 ىفوتملا .ىوحنلا فسوي نب هللا نبع نيدلا لامج ماشع نبال جورشلا نمف رئاظنو. حورش اهلو

 نيريشعو نامث ىف غرفو خلا هديبعل كمحلا ماهلاب معنملا هللا دمح دعب امأ هلوأ+ [01] ةعس

 ىدادغبلا رمع ند رداقلا كيع بيدالل ةيشاح حرشلا اذه ىلعو ] ٠,01 ةنس بجر نم

 ىدادغيلا فسوي نب فيطللا كبع ميككلا ىيدلا فذومو [دافاو داجا !.1 ةنس قوتملا

 (وددتس عما ةسسس ذم عقجص ةععمدتأ ةطعتلعط 02سم 0من 122/5 * ظعوبي 450ه7]ه) !1ءلنمدع

 ةموسناتسادن]. - 9447. 0 ده( لد 8 ةمدغ 80580, ©4506 عتتطو8[113518 5ءطأعلال 8 ء1قان م1

 مه رمععطتق هج وستطنسق 1ةمعلمزاأ 841 500 لنعاه. ل2ه'أ 82: 27م]ع:» عبي لآن 5301| عد

 710 ءع»١#, مهمطعأوع ةوعلتق جصصم . . . دلم2تتتقو طتتزاق !ديلعست ر نست معه عتق 11ءاعاعدس

 مءاذموس معمار ءقضصتمع م2ع01ءمكت(ا. ظدععدمدسلت ءدتمدد الط ةعععقؤزا عع 2علامجتات

 رزوععموزغ ه040 ب هغ نع مددعست طمع لتع هكاتعاس» عقار

 انزانك ؟ءدالئأو دعونل ةعرالأ زصقأمع همدعاتست عع ةعاكتاسأع ممص ؟علأدتكاتتكو

 مردود علتطتاتق . ؟ممقا امم

 ؟ءردسست 8 ؟عدطتق: ىرالدمالحكص ميتطت ءدغر ( 1عودطسص طلعز ءمصستسمكسست هتطأ ءقةعز““

 زمعامازعمأ عال بدت "ععاامععأر معهمطعأو ععةمومصلتهدع 01 لات :

 قلع ةمته ةرنانل 1)ءنصت ءةأ ةمعههه

 طاسععم ءدصص ءمرصرم عصاه عغ ةئستالتطسع ءيسمتمتطسع ةسصتامأغل ةمصغ  (نورصس عماقأاتق ءذأ

 لءسفا- ءل- لأ: قل 0ه]]ع] 8 ء» 7دبون ءدستسفاتعسفو ؟دلعم طا ظةعلق» لتعامك عغ عممم

 [761 (ذمع. 23. للم. 1359] سصمعطتسقر كزاتق ءمدصتس عمامتتامك ز1أه 1زمعامتغ: ظءوعستمدو 10عن

 1دسلعر وسأ طعمعطمعمسد» هع م2جعقاتاتغو وتم0 ]1دسلعتل» ةعجوتم ةوتق زمقمتعقعتا ءاعبر ءغ لنع

 ملععملتسم هعامكم رمعمدز5 1عزعط ةممأ 756 (ذمع. 16. كحص. 1355) ةطؤداسأمق عدل [440 طسمع

 قرص عمامضسسا تع طصصسصمفمتاهلكتق ةاملتمددك كط0- ءا- لق“ 1 عر دهم 8هعآلغ06. ةمصم

 1093 (ذمع. 31. 136«. 1682) دهم( تستقر عا1مدودقه ءوعععتوق ءغ مهللع معمطقتعمع علتلتغا]. ظوععم 0

 مرمر عماقتتم5 هةعمقمدعستمأ 8طت]مهدمربطسع 110:مهرا/- ءل- الغ 4ك50- ها - !هاأرك 802: 7”ةةدر“ك

66 1 



5222 

 حوت رطتخا] 58 ةنش 'قوتملا "ئمضللا  [ىطويمالا] دمحم نب ميفارباو 14 ةنس قولا

 ىطويسلا ركب - نا نب نمحرتا :ىيبع  ىيدلا لالجو. [ هبارعا ىلع رصنقاو ماشعه نبا مخبش

 هامتس اًيباتك ئدابازوريفلا“ توقعي“ نب تمحم رهاط وبا ىيدلا دجم فئصو 111 ةنس قونملا

 داعس تناب حرشو مأ/ ةنس قوتو كناجام“ قف هحنرتش مك داعس تاب نزو ىف داعملا داز

 راك هرقنب فورعملا دللا دبع سيسلاو ىلحملا ةبيشلا نب ميعاربا نب رداقلا دبع حيشلل

 وباؤأ خلا ءاروضلاو ءارسلا : ف نيملاعلا“ بر :دلل تمكنا "هلوا [... ةنس نم ابيرق هتافو ناكو]

 ةديصقلا كلت ىلع حورشلا ىمو [ه.“ ةنس قوثملا ] ئزيربتلا بيطخلا ىلع نب ىيحي ءايركز

 فيطل رجومرصتخم حرش وهو :عتافلا "ناخ ىمكم ناطلسلا مّلعم نيكلا ريخ ىوملا حوش

 هنأ ١ هيف ' زكذ “ ىزرصملا“ىعفاشلا "ىشرقلا  نابعتت» ىبنيكم:اهسمخو نتماعو: ىدحجملا ةوكذ

 هلؤا قات ١قعو ىتاسكلا خيشلا ريغ اهسمخ“*ىم عمشي“ مل

 ل ا

 126ع/10/02, جضسم 629: (ةصع. 29: 008. 1231) صمام - 8[ ]رأت طورت 10, عتستسعلا | ظلشببااغ]

 طرم[ /رتنقو تصمم 790 (ذمع. 11. كقص. 1388) طمعاتتتقو [ 01 .ءمتصتت ةاتاهتأانلا) 222مل قال نأ

 1لاندن 11ةء[رمت» ذم  يزكمصسعم .همعوتأ ءغ تس ءدعماتععملم ؟ءعطقستمست ا 1عزلممغ ةعوسمكلا ] د

 ل واذ - هل- لف: ىط0- هل -”هلسمت» ظعتن قطع عل ويرش, ةمصم: 911 (ذمعت 4. لكدص 1505)

 رسم عاتتتع. ل1167( - 0 - 011: لات: "1 امارق» 1101م1 عزا 7” هنأ 1117ه ط فلو ةدسمو 7

 مع 23.١ اللمس. 1414 ) صم ءعطشعر طخ ءمرصمدةتتغأ 0ع ددعاتو (06:406ع 8ةهها 50,

 2,60 ©]- 72م0 طك عت ماتم ؛ نط عحطت ؟ه]طسستصسع ءمرطس عماقأاتق ءعقأ. 8 عوعأإءرنعد همحصست ءعمامعت مق

 ةمضموعحتصغ  هانعتلعات ل460 - ه) - لق» عرب 18 ناراد» ظعت؛- هادا عالم للهلمآ]8 - ةوججنل

 لق 0لهل]مأ, دلوعه 11م« ءارآف»» لتعمتكوا | نتنل معدن ةفمتتتت !800 (زمعن 24: هةر 1391

 رسمراعص ةسطتتغ ل.  (نهرصتسعص(ةتانكا ءةزانق ذاق ذمعارتز: ٠ طرقمتتق 1م, دسصلمصتتت هصتصسمر

 ةوعدصلم ةعرضممعع هغ دلععرعوو هاعع دن  لاان 2مم 377هلبببو عند لقض 16م8 1 ءال" تر

 [ةسنم 502 (ةمع. 11. قسع. 1108) متمعامتتقإ]. ١ طل عمتودع 3810115 7/62 - ل - 01, معهعءعرأمر

 ةدلامصأ 21016160 161,42 احد عممتمدهتعو ذه طقصع ١6688060 قمكصسسلت ءتامتسنسس  طعع ةدحب

 ةلععا معا ءا ءاعووماعس ةلتلتكب !ءدزدك /11ءزل# عا عامهذذ ارت عماتمطعلا ؟عععصتسا. ' 6 هتصوتنت-

 ماتمدامس  حصت ”>ءللن01ذ 210 موت»ولا 8 ءرن ذك/10* 6/1: (نم»ءوار# 21و". كاطهطتكمب نحت هدفت

 دعا ممم ةيلتكتد5عر ةماعح ونسعموسمست  مهعاعع 8طعتاعط 7258 ١ ةحس ويستموسترم]أ قلق
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 10 مع00101ةدعر ةسسنسوستتع همسصعم ةععاصلتتت طساتق ععصعرتتم ةوذع. 1[ معممأأ أ:

 ردزع تكتم نوم طتتق : . 9 هم0عدصؤتاتع 801 ءانم, 1(.
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 ةنحلا تارسلا فيدصلا نب . ىمحم ىب كتفيدنفال : دابكلا كتكنلا داغس كناب ورش: فو

 ةيعيديلا ٠ :«ديصق 185+ خلا |! :دقيفوتب“ بادالا: لعا . .روبص.سرشا».ىذنلا :هللا  سمكلا هلوأ

 تكاوكلاب ةموسؤملا  ةدّوبلا ةطيصق 1888 + ..ءابلا“ى رم ةجح نيبال: جصوقلا+ نيدلا: رع هشلل

 كيكم هللا دبع خيا يذلا “فرش. خيشلل ”ةيميملا ةدربلاب , ةريهشلا  ةيَربلا ريخ تدم ىف -ةيرحلا

 هشفن "نم درج“ علطتملا . ةعاؤب دارا *امل“ 418 ةنشا قوتتلا :كريصوبلا مث ئتفالودلا ”تينعس نبا

 هل*اًيطاخم“ لاقف' تكلذ هلع "نع هلاسف موب عمد 0 اًضكش

 ملس ىذب ناريج ركن نما

 سفْنلا ركذ“ ىف“ رثتغا ةعس ”علطملا :ق ' رشع 'انثا اهنم“اًقيب ”نودشو ناتيبو سبب هدام لو

 نم ىف ةرشع ةحلوم ىف رشع ةعشت مالسلاو ةولصلا هيلع لوسرلا حدادم ىق نوثلت اعاوفو

 ةعبرا هداهج ىف نورشعو نانثأ  هجارعم ركذ ق ةرشع تلت نارقلا حدم ىف رشع ةعبس هب اعد

 (هرحس عمادستسع دلتسعق ةذص 807207 8060, نست /ل] - 81004 ع2 111010710 8 ءئا- ءع2001

 ىو طحم عطغميس ةسعام معدد طقطعغأو لقا - ,ث08ءا 171- ل عير لمل  ذمكتمادق قا عغ ةهمعتمأغ 8(1 :

 [رجنك [دءمو ونسأ مععامرجو متجمرضسسب طتسصقفمتاهغتق ةايل1همدمصتس جةتحتللوب هدف لتدرمددتاأ هع دع

 و4ييق. (نددألعأا ءا-ط و0( 1ع عغعرب 6مع40ل6ع لع دعاع هعممأع .03ءءعملتو .مددعامومتطسق ةطعتلعط

 ]ديد - ءل- لقد: 11 642/: هغ .لطط»+ . !ط1هززرم. . ؟"ض10ع هدمتم لض آذاععوم لف ب9449: (ن ةهعالج

 [1- ظمعل كار 0640406 , ىدحع مميستنسع 8:70عء/ 1ظمعادمتتغ ع نطدلم اررااأعا] هع 1*سلوعمت ءق“ك ذم

 1جسولعرس همالتست عع طمطتمتطسم ؛.ةعدعتلم دمقتومتام مق( 12 عولمتعغ ذم 21/8, عا ظطعتاعطسم

 51م ةرك - عل - ل: كني 40/67]ه]: لل ه]رمتون» علف 8ع كولا 19/46 و نأ .موذاعد 1054#

 مودم أت طهطتق ها ةهطمم 694 .(نسع. 21.لوربت# 12904 ) متمعطنتم ١ ةقار هينعاممعست طقطعأب ١ آلغ

 .ءعمعلتس»و طهطعععع 6مههلمع معمم 0 ذستسسسم , ءدعم هع هلتوس علت ! نمدستغو وين | دعلسوق

 موموتتمأ مملدععمعأ. نيس طمع 4ععلهدعأو معنص عع بم وسهعمت»عتمذعغر ةللع طسصع  هللم عمق

 معوممم لن :

 1 ,كةأمع مط دصعسمستدسل ةيصتعونمست اذه 10:1: 5ء/ء# 2

 (6مو:0ع يىماتمعأغ عمطتسس هةعتهعتماه لسا 3لععدنقو عع نتتطسق مول عزت مرا مركعف 1ماعم لس عملا

 زموعمعتسمغعو هعلفعترم . ةعوسعم ا( ع5 لع ةصتصسم عز دموع  بيتلتغداتطانو .ميجنسغعو ةعوتساق 0

 ممسك طتق !ءعدق !قكتحمت لحسلهطتاتطسقر طصلععأ عتصك لع ءزدم مهقعتاهتعر ..0عععسس 0ع ذعر

 وحن 06441406 م؟ععماتمستك 10عم هطصاطتعر لعععتت ءغ ةعماعس 0ع اهسلع (©هءدصتي امعلععتسس 0ع

 جدلقعءعمحم كلم ميص»علتك ذه ءمعال ىصاتعمه( أ ومععو  متوتنمأت لسم 0ع زنك طعلاتنه فقعععو

 ونسداتسم 0 عت 0ع 0ءمعععوعلممعر : هع ممععس نلاتنمسأ ؟عيقمم مععععج ه0 10 كرد .ةمصغمعلأ»
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 ىلا هب عفشتساف ميلاف هباصا نيح اعأشنا هنا ىور تاجانملا ىف ةعست راقغتسالا ىف رشع

 نم رخو قوعف ةكرابملا هديب حسمف همانم ىف معلص: ىنلا ىأر مان امو ىلاعتو هناكس .هللا

 تحدم ىتلا ةديضقلا ىنيطعت نأ ديرا ىديس اي هل لاقف ءارقفلا ضعب هيقلف راهنلا لوا دقو

 املو سانلا ىف اعركذ ىرجو اهاطعاف ناريج ركذت نما اهلوا لاقف كيرت ةحيصق ىأ لاق ىنلا اهب

 5 اققاو اًيفاح الا اهعمسي ال نأ رذنو اهخسنتسا رهاظلا كلملا ريزو نيحلا ءاهب بحاصلا غلب

 مهايندو .مهنيد ىف ةميظع روما هتاكرب نم. اوأرو هتيب .لعاو وه اهب كوبتي ناكو سأولا فوشكم

 ىف ىأرف ىمعلا ىلع هنم فرشا ميظع كمر قراغلا نيحلا ىعس باصا هّنا ةدربلاب اهترهش بيسو

 فقفت كينيع ىلع اهلعجاو ةدربلا هنع خو نيدلا ءاهب بحاصلا ىلا ضما لوقي الدق همانم

 ىدنع ام بحاصلا لاقف هموذ ىف ىّأر ام هل لاقو هيلا اجو هتعاس نم ضهنف ىلاعت هللا ءاش نأ

 10 هب ىفشتسن نكنف ىريصوبلا اهأشنا معلص ىنلا صيدم ىدنع امئاو ةدربلا هل لاقب ءىتن

 ةكيدملاو ءارشؤلا ةديصقلا هذعو كمرلا هنم ىفوعف هينيع ىلع نيدلا دعس اهعضوو اهجرخاف

 قةسعام» (60:0مسد هع قر010555ع ممععدغر كسل طغتستم]ءعدعتح همطءعراتق 1نلتذدعأ. 1(هوتع 4

 لرعتس همصاطعأاأ 0ءعممءءدطتتس , اه انك (م5:0هن» 1هاع»ممصع عال  طلءعاص0لع تكس هعضت8 عار

 مرمممط ءاحتص معرع ةمدصستتتتلل ؟10ل, وناتأ ةمدسس دتهستات !١عدعلتعأاد معدل ععاوغز نصلع ةدصتاةغ عطلت

 مععاتم ءعضمجلا. طعلسسم مهصع ءانتت مرسم ءدعلظعغرو مدتتمءال ن010123 أ هطوامتت ؟عصتأاو نان:

 لدورصتمسع دمت امودنتا ؟ءاتس دمت (00و0هسص ة1لذصتن لعقر وده معممط عادس !دتتلممأت. طماع2هعقصأت :

 0 تحسممسس (مع مدس 1 ؟154+ 111ع: اطكدسر ءةممصلتغور نتمع 5 ؟ءعطلق امعامأا: ىرظكقامع هآ

 5 رص ءصمعتمتم ةسسصتفمتتس ؟ “© 12 ءلتأر عغ قعسسعس ةذص هءعطالمدعتل طمصتستلالت ١مل. ص00 تكدنص

 182616 - 0 - 011: دمتمتكأع» ( 201 - هن 18), »عونك 1 هنآ“ 1[! ستستمر ءموممك أ ةذعار لعدعتطأ لاتققأا

 عع ؟رماسس 1ععتك مغ ألطت0ل همصصتقت هتللمعقر ةعععاتق ءأ قمتأع ججعأم ةتتلتععأ. 1صه06ع 1م5ع

 تست 1مسصتلتو ةايستنمتال م05>02)ر ع1 (ةكعتت همطقءعاتأتق عا (م5100 11دك ماع "ع5 دجهعمقق تعم ءلاحتق

 ءدغ تم طقع هأ دلاععو تاه. 00540( ه حتجاعتت ممتطتمسع 06"8 ءدحت هط©ط ءقتتكذحتلت اصعآهتاتتاو 0

 هو' 0 - ءل- ل1 1من عغ ععمكت ]تممتاملتسع !ادطوتنفطقغأ هغ مرتمزرع ةعهغر دن هعاتلمق ةتتتا 65عام

 "لكس ممر نننعاغوس ج]لتويعسس ؟1لتغ لزعوصاغعس: 3قلأ 0-60-876 دمتمأ ةأمانللل عا 1هع هطن

 و 0":8لمم جعوتمفر ءغ ةاتجعتع» هعما1مم5 تنمو ةيعغعم0عز طتتص 66)1 ؟1]0عمغع ةدصتتق طلق.

 كريس عدلا ةاماتسرم ءأ تنس 1116 قمع عودسك ممععمكلأاب وناتقع ذه ةدرصصتق ؟10155ع6م "1'سص 111:

 ]معمعم دصع صساأو وم ععقر نسحدع و”06 05عجكتت.  (نحضسمعم (ةمماحتتت طقاطعم ذص لهن عت»ل

 10 م:هرطعادعو نتم0 م42 همت موقاتتاأز ءاتزاتق هزرع دهصأأ[ةأعتال 1 ؟عانز 8511 1110

 8ء]رمد- عل - ل0: لعوررمرمقتغور ةهغ امثل -م2- 202 هم هعتلتق ةسممةتغمو ]ان ممتاتلن0ع هةهوأتتق
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 تبسو .هناشنا- ىف ىوري دقو ضرالا راطقا ىف اهب نوكربتي سانلا لازي الو ةريثك اهتاكرب ءاوغلا

 هحرش ىف ىكقنصم  ليوملا لاق. نكل انهه ركذ ام لوبقلا ىلا برقالاو ىتش هوجو ةدربلاب اهراهتشا

 دجو ظقيتسا املف هديب حسمو هيقتاع ىلع اذرب معلص ىقلاف معلسص ىنلا هتيورو همانم لقن دعب

 لاق“ مك ةصقلا رخآ' ىلإ ركذف يرخف هب حرفف هيقتاع ىلع دربلا كلذ دجوو هلك اًحيحص هندب

 ةناكجس هللا دافشف ًارقو اهبحاص ءاآجف ةديصقلا بلطف ضرم هباصا ءاربكلا ضعب نع ىور هناو

 اًيَيلَعو ملعا ىلاعتو هناكس هللاو ىهتنا اًنميت ةدربلاب تيمسف اذرب هاطعاف هتعاس ىم ىلاعتو

 م6 ةنس قوتملا كفتصمب فورعملا ىدورماشلا ىماطسيلا دي نب ىلع ييشلل اهنم ةريثك حووش

 نم نيصم رشع ىامثل ماطسب ةبصقب مت لاق خلا ءاملعلا ريداقم لعج ىذلا هلل دمأل هلوا

 ردب خيشلاو ملث» خنس لوالا ىذامج ىف ةارهلا عماجب جاتتفالا ناكو ما ةنس ناضمر

 نيدلا ىيحم جيشلاو [1* ةنس ىفوت] ةدبزلا هامسو ىزغلا محم نب دمحم نيدلا

 معو 0[18ع ءةصصعم ةر1عملعمو ءغ عمعمرستسس دن عجتاتف همصقمت عانت هدم ءمت( 2 طق جطاتصلةأو

 ءعغ طمرستصعم مع مدعطنتق (ةنردع ءزاتك طمصتق 10هعععع ممم 0عدزسسصس(. 1'عج0دمخكاتت 31662

 معتم 0ع ءزسدك همدصممدلا1نمصع ءغ ءهدتقكتقو 0100 ممدصتصسع له« ذمعادعتعت(. 8 هطقطتلتم

 رسحعتسع 10عماسعو وتهع طنع ممععدسستق. لة زدس 8آطددلح 110071:4/ء أ ذه ءمدصتت علا81510و

 ممعامع ةمرصملم ءا ؟تمتممع معممطعأوع همه متتدو طسصع مدلاتسس ذلاتطتك طسص عتق دمر ءءلققع ءأ

 ؟ءيرعماتق مطهمتطاتم (ءائتمدع لنعمل. '1دسر ةصوتنتاو ءائزعطععآه عاتق 02« اتق 10113112 58286112 أ

 مدللتسسس طسسعتتم ذمز ءءاتتسص عدم هعمل  طظرسق معن عمسلتم مععطتحسق ءاتتكر ءا وتهع

 مععلتودعمغ ءعمقمعع دمعتك هغ نسمع هدم ؟ءاتوسه. - 1 نءزملع: ؟ذع وستنلدس ةزععاهأطتقر اهوتنتأو

 ددمرطم جه ععطدق ءودع لزعئاد. 0 نهعقأسلاا ةعتطتت 6054 0هن» ر 013112 تنته 2108 جأطتلتقةءعأ

 1ءوزغ أ ةاولس هج طلعم ]1دحن0لهغم ءا ءةيوعلاذ5و ةدمحانم عدا دم 15عام ممعامع مدلل

 ممم 0علتغرو نملع ءدسصعصم طمصم هدحتنصع 2:06 ةمزرع]]جاتتص ءةا2 -  ظفعع زللاعر ةدلكو

 رسعازورع 12ءز ]دسلمأأ ء ء>ىءءامز ةعلعماتقه. - ةلسلن ذم ذلطل مرصع ءماقتتمو ءمصن ممكن ءااتطظأو

 سهغ هطعتلعط ل78 عري 1101ه: 1751 »ع ذاأر لغو ؟دلكو ل110عمتاتاةركع# لتعأدق ءغ ةسطم

 875 (ذهمع. 30. لدص. 1470) م0:ناتقو ءاتزانلق همست عمامتتاتك ذأم 1ةصعترتا: ةطهسف 1)عمر وتنأ

 1دغه رتعمصتست 00عءغمرتتس ممقانتغ ءاع. طك هع اس ةععع 82/4 لتع تصلعوت ءعوتلطم ردعمقتق

 [كددسحلطقم ةمصن 836 (مع. 28. ةخسع. 1432) فيس مموستمدع لتعم 1مععروعوأ ةسكعمل ةعتطعمع

 دم (غعصصلم معلسمعتم 1[عجمغععمقأ رصعممع لكمرسخلتأ 1. هممت 835 (ذمع. 9. 8ع 1431)

 هطفتلعط 8ءل»س- هل - لا 71هأءعستسعل ظعري 21ه]يميسسعلا (ءمعسغر [دمصم 984 (ذمع. 31. الآهمأ

 1376) مهماكنتتق ]و ءكتزانق ءمدصتسعمامعسم 17/-2 6064 ذمعت ماسك ءىن ع هقطعتلعلط 710/1 8-ع0ل-
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 نويعلا كرد ىع بحل دلل نمل هلوا 10) ةنس قت هداز خابيشب فورعماا ىفطصم. ئىب كيد

 بوركلا: :١ فششاك دلل مخمل هلوا ىكلاملا قوراهلا نب "سيئر ىب رحب ئضاقلا: حيشلا  اهحرشو خلا

 تايبالا ىف .تمرق ىذا هفلوم .لاق_ ةدربلا, ةديصق ١ يرش .ىف::ةدهشلا .فاشترا:|ةامسو خلا مالآلاو

 ةريثك بتك ىلع ىوتحا هذال جرشلا اذه لثمب ىنمكقت دحا نكي .ملو حوشلا  لجال ترخاو

 5 ءاضق نع الوزعم 14 ةنس ىفوقملا ىرانفلا بوقعي ىب هللا دّيبع نوملا اهحرشو .ةزيزع ةمج_مولعو

 ماسحو ىراصلا بوقعي ىب' هللا كبعو اهحورش نئسحا, نم وه فداقشلا بجاص لاق بلحج

 ىنمحيولا كيع نب دمدو دلل ةذس ىفوتملا ىدزبلا ىلع ىيدحلا فرتشو سايعلا ىب ىسح ىيدلا

 هدايبنا مدلل هدمح نم ىذلا هللا مح دعب اما هلو «٠» ةنس .قوتالا غناصلا نبا ىدومؤلا

 لامكو 01 ظذنس قوتملا ىوحنلا ماشع باب فورعلا فسوب نب هللا دبع نيحلا لامجو خلا

 10 حبع نب كلاخ نيحلا نيز خيشلاو م8. ةنس دودح ىف قوتملا ىمزراودل نيسح نيدلا

 امأ هلوا اًلصفم الوأ حرش 1. ةنس بجر ىف هفيلأت نم غرف [ 10 ةنس ىقوتملا] ىرفزالا هللا

 1101م1: 0ل طق ءرن 11] تاهركعر  ددلاعم ك]رعءةزطارعملع] لتعامم عا ةهصمم 951: (ذمع. 25. اطكمعأ

 1544) رصم[اتاتقر ءاتلانق همردتس ةدامساتق 110 ةصعامتا: طهسم الهو متستق ؟61860و: لاتقل ان

 هعجلتمق هعمل رممدقزأ ءام. حج . هةطعتلعط (نةلطت 8و“ طع: 18 هيرو اق عيد ه]- عمدا الهلئاعتكهو

 كنزا همست عمامتاتق 15 ةصعامتغ : نمسك آ0ءو متمءععمعع5 ها لم]ورنعد ةجعماعصأت ةاعنرا هأ ل851(“

 6] - ءارمن]ءاعا للا داع (هع10ع1 1ظ11- ظوض'لعا ةصككتماتتك قا فةسعام»: طله ؟ءموتطاتقر ةموتسكو

 طعمع معماععتو هغ ها مدصتس عماد انتا 1:عامتلهكاتق ةسدسص زا معسلم ةتتاعتم دمع ةتسنلتا محتس ءعداقتكتم

 مروعتستغعز . طلع دنس دمتتلام5 ائطسخمو ءغ دصفوممسس ا ١ معمل اهمال م2 160(6ةزقمتس ةقئاتتلل 01

 5 هموانسعيغ - آماله 016200111 وهنا 3”هعنأ ل ءداؤ”ة را ةممم 936: (ذمعنا ق٠ ذعر 1529 )

 سمرعاتستقو وتتأ هن دسم عتنع ]001615 ط[آدلعطعطعتق معصمطتق هطتتغم طتعر هسنعام»ع انططت 51-27 6ءعمقع

 (ءعواعو لس معدهعمامم(1ةدلستمق ءمرطتص عما ةهجنتتق دتمست عواد حا 2450617ه] آت: 37” هع7] و" خ ح

 041-0-110901: 1طهعدهمت» ظءرن-ءاوارارايعجدس كر ور هك مل د لاروت ره 18 7” ةعلنر ةسصف 898١ (ةصع 23 09.

 1424) دهم ادتت5 ب 1101ه: 0 ١ 13 ءلن ملط - هل - ”ه]رتنمتت 2 هبرامز» 008 لاررن- ءاداقع ]و ةسصم 7

 مع. 2. كدص. 1575) طهمعاستتقوا عانز انه مدت ءةمامتتاتما ذاه اهعارتغ: ١ ظعوعستسددن آلء1 1هدتلعر ه

 تكتزانك اهنلع منمماعت ءزاق معمر عادسضتتم ]آجل عد ةاعبات . لوب عل-لأر: هطله)/هأب طق ءنن آل عقب

 6ءدسسهات عقر نلعم 157 11و نر» لتعمبك هغ مصصمأ 7261: (ةمع.ا 23. اللوح 1359) دس مت"ةمانق

 ]6 ءدنا] - ه0 - ل1 110 عازم 12 [رمدما سبوق نسعد همطتتتتس 340 (ذصع. 16: لددل. 1436) دصمدتنتتق

 40 هطعتلعاط 7ع - ءل- لأ 161/180 8عءرو لل لم]]هل فكسع]رع»#ر ا [حممم 905 (ذمعن هن خسع. 1499)

 رسمعاستنق ]و ونتتأ ءمدص مهدزغ1ممعسد ءمردس ءوامتت دمعممع 1 عز ءاجاعممت 903 (ةمع 30. ةسع. 1497)

 ةطقماوستغ.  طعلستسس تقلق أ مع ةذمعتأهم مدعوم ءمرستس عمامطتق عدا عغ طنع بودصس عمامتكلانق
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 ىلذل ةيخا ' نبا كمدم  ىيدلا الالجو ةرصتخا مث حلا ديمحتلا خشيم ذل“ نمح تكن

 قب« دما ةيربلا 'ريخ دم“ ىف- ةييضملا راونالا هامس اضيا رصتخم م48 ةنس قوتملا ىعفاشلا

 نابعش ىف اًضوسبم اهحرش مق 90 ةنس مرخل ىف اهمتا اهظافلا لح ىلع رصتقا ركب قنا نب دم
 هسا قوت“ قوظعلا“ ردع نب' وصخ نيدلا ريخو“ نينغارلا ةفحاتو -نيبلاطلا ةعون- دامسو م.1 ةئس

 ةامسو م.6 ةنس قونملا ىلذل بيبح قباب فورعملا نسح "نب رهاط رفظملا وبا :ىياحلا نيزو 1+

 حرش وهو [ىكلاملا] ىناسملتلا قوزرم نب دمحا نب تمد هللا يبيع وباو اهسمخو ةدربلا ىشو

 ىربكلا ةقباسلا هقيانع ةدرب دمك هييبح ىلع علط ىذلا هلل ىمأل هلوا أ ةنس قوت ميظع

 نسل مظنلا لعج نم ممل هلوا الرا [نرعلاب ] حرش ىلالب ريهشلا ىفطصم نب دمحاو حلا

 ىلع نبأ ناميلس مهنم ةعامج اضيا اهسمخو ا. ةنس ىف همتاو اينات ىكرتلاب مث ملا مالكلا

 1. خنس دودح ىف قون قاص نبأ ىناكدايد سوهو ىرخاب اهضراعو 17 ةنس قوت ىنامرقلا

 راو زمعزمزغأ: طعوعسمتددد 1كلءز !دسلعر وست ممعصه ]12206 لتوصتتق هدأ ءاع. 1دنت ءانتط أه

 طرووتتف هممنةحتأ - لوما - لس لف ل1101 مستنعلا و قارتسضعا 2له]ه]]: ظطقلطتكمر هم

 8مل (1مع. 28. (0 6. 1459) دهمرعتاتقر ءانزاتق ءمسهلتات عضاقسأاتقس موت ططعوتاوأع ةصقتوصستف 277-4717847

 11/1 - 11001461١ لإ هجه0]  [ططعت» ءآ- [ءسونعا ذصكصتماده ها ح ىلارتسعا 8 عتنن لل 0]رهتزةننعا

 رعي م4882 8ء7ب», نت لص ؟هنطتق ءدعجآتعوملتق ةدطقتغغعر عغ رصعمدع 81هطفعع عد ةمسق 77

 نوع 27. 0ء6. 1394) جطقملوت(. "لكس دسر]1 مععرت .ةهقرستت عصام 1منعمقع هطق'طلص ةعممت

 809 (ذمع. 18. لص. 1406) : مدسومونتأ ]عا  ءهأ - 17:84: مع 0'1//عأ أ - "عارضا

 زك حسد تع 717 عقز# - ه0 - 07: 1610/7" 13 عزان (0 1707“ 41, ةصمم 948 (ةصع. 27. لزنت 15441)

 مدمن و ع 2 عقرو دعا د ل11: ىلا: 77:01هز) ع“ 1127“ ظعب» طلهدم»# ظه7ءاقر ؟دلعو 11: 119481

 لزعطتق ءعأ ةممم 808 (ةمعن 29. لص. 1405) دسمااتتتقر ءادزانق ءمدسسم ءماقتنأاتق 11” هنأرزو 17/-17774

 زنمدعرت ماسق ءقأ. ١ 10ءعرس قضدعس نستسوتت م1ز عداد "علل لنا - ' قكانع 450ه ه] 110/1777 <0

 ورب مللدعل 8ع ل1 ست 11 نمعام# [![هلئلكتاح]ب ةهمصم 781 (ذمع. 19. قرع 1379) ما" ةدتتقر

 تتنك قس ءمامتجأتق ممعمتق 18 ةسعءاصأتغ:  كبقتتق ])ءمر نحنا ةانزنع 110/10471716081

 مقللتتسسم ١ سيرعهع ةانهع رتتدومقع م: عععلعمتك ةمدععرع قممذتا اع. ع قاسم 8عتن 7

 مسلعم طر4/6 !لذكامدر !لتخ مدتكس نانا ءمرحتم ضاقت اس ا[ دعمطت عع ةعضمطتس ] ءلثلتغ زاه لم عمت عماعتم :

 آنقتتق ءأو الاتأ ممعقتس 20 ه:ة0م3 عدت هعتمم لهن 1ععتأ ءاع.ز مموأعو نعت عاتللل 011205101[

 ع( عمصم 1001 (ذمع. 98 8ةم4599) :ةطقم]اكتا 6مم 0ص ستضوتتم]ت قلقتلا مودم

 ماسعكمتا "ءللأل ةركدصخغ , نأ 5076707 11: ل6 (مج مساع, ةهمصم 924 (ذصع. 13. كحلت. 1518 )

 دسم" مسمر نات ءعأ هلتمس ةدطقأاتاستاأ - 11016711:60 1 ءزز الع ]ءاناق 17: كك (لأ , كدعد ةططتتللتتل 0
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 كجوكب فورعملا دومحم نب هلا ديعو مر“ ةنس ىقوث ىشعرملا ركب نأ ىب دسمحا لضفلا وبأو

 نيحلا دعس نب لكعسأو ةنس قوت ىماذخل ىسوم نب افسويو ا.5* خنس قوت هدأز دووم

 اهحورش نمو ىتفملا ءايركز نب ىيحبو [1.“ ةنس قوتملا روهشملا ناج نسح لأ ىنم] ىتغملا

 ىبقابقلا نباب فورعملا ىبلأل ىرقملا ليلخ نب دمح نيدلا سمش خيشلا اهسمخو ةدومل ىدص

 5 ىلوملاو ىلا نب ىفطصم هحرشو ةيربلا ريخ حكم ىف ةيردلا بكاوكلا هامس [081 ةنس قوتللا]

 نيدلا رحب نباب ريهشلا دمت“ ىلوملا هحرشو ىكرت رصتغخ وهو رصمب اًيضاق هنوك لاح فورعم ا

 ةدربلا زارط همسأ [1..) ةنس قونملا ] ىدمخلا مرمل جيش [ىفنامل ىراصخحقالا ىمورلا] ىنشنملا 7 5 بك )يهب 5 1 006

 لاق 110. ةنس هتباتك نع غرفو ملا ةغالبلا لبالب هنع حصفا ام حصفا هلوا ىحرش مث ةكيراتو

 10 كلوا بنطاو هيف لاطا كلكم ىف فلا ةنس دعب ىوتملا ىعئناشلا ىسدقلا فيطالا لأ نبأ

 مع. 2. 06. 1494) مهمتك - لاا“ آ/هلا7 ]ت2 عا ا ءتن #45 8ع" ل167” هعارغو دصتو 83

 دع. 2. ثكتنع. 1467) دمءاتتتك - 40ه711ه] 15ه: ل1هليتنال , ؟ات1عو لك يانأع ل1هليتاة ات لع]

 لتعطتك ع حسصصم 1043 (زمع. 28. لسص. 1633) 2101:1115 - 77/7“ 861: 117:56 ل 00214:

 ةصصم . . . دمماأانان5 ب 40*45 عن كع'ل - ءل- ل: الاسكا, [دصمم 1034 (ذمع. 4. 005. 1624)

 مهمه تتنكر 01 ع 1ظةدستلته ممم لتأ هءاعءطععمتست ظدنغ] - 7”هلوم 8ع 2هطمت' نو الآلتكا ح

 ءأ هطعتلط ىذاعسم - ه0 - لأ: 71101 مدج7»# ع0 1ع 12106117 11ه7ءا8 (نهءدصت آطبنععام» و, 0

 1:- ءقمما معجنات لتعامس |[ ءغ ةصصم 849 (ذهع. 9. كمر. 1445 ) مجم تحتك ] , ءانزانك 0351062

 5 لثآ - 1ع: 717 - 100" ءا ل جهل] طلع“ ءآ-ةء"برعأ ذمكتماتتت» قام ح 8 عوعأعت

 ءمرستس عماد سم ك206  ه] - هم ءمءلا6ء/ ذمكعت ماحتم ءكفدصصصص عسا دعتمو ءلتلءعحتسا 11:51 هر 13 نا

 18647: - 81هل1د 71ه: هكركو كتنحص دصسصعتع ]0015 ذص ةععومأم ظتصععطعاتتت.  (نهندتنت م15

 طععوتم هيأ ةتسولعع ةوتمطبق - 810112 71011مهن»ء0 الاسمعطت [ دق قل ارنوب طقمعطام ]

 عهطعتلعط ه0 غةدماسس 11علتم عمقعر ناعم ه2: 8ءا»-ءل - ل لتعطتع [عغ هسمصم 1001 (ذصعب

 28. ظءمأ. 1592) مدمعطتتتكإو ءاتزاتق ءهدصتن عطأمتال5 1 ”مدن 10/- 8062 زمهعتماتق ةقأو ءأ

 زو ةمعامزا: !حعيصلتعئتسدتسست ور ن00 ]ههعتلمتدع ءاموتدعصاتهع ءا]موتتاتسأتل أع. "1" ةرصماتق

 مات ممقزاأ1 مصنف جتتعام» ؟ءدنطتق ىو 1هتضت)© هام ذ. ء. ءمرمتسعمأةكلتتق ةطعاتق 20 طصعتل

 ممجلتعاطت5 ءةأ““ ةنوعمت 6ءووزأ ءا ةهتماتمصعتم ةمصم 998 (ذمع. 31. 0ع6 1589) ةطقما»أ

 تسر ةسواتتاور نصحع 1)ديسففعأل لزعاهكأر جطقم]اتكو ءقوعصأر (عطتماتق ل. ء. ةطقاتللل 998 نم

 10 ةطوماكأ معتستسس ؟ععطتق رراميوتسم ”هعا]# زن. ع. عملم» ددعتف معمم طقطوت““ دس ]معمم "ع

 ومرعطم رقم6 لذ. ء. مست عمامتتسم رمعتق معتم طقطعأ““ ةزومتظ حز - 8طعتاعط 7072-60-7

 1و ظء» 42/1 ه14/6“ 0002: ظطمطتغمر ممقأ ةصماتتت 1000 (ذهمع. 9. 0عأ. 1591) م0ه(ةتاتقو
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 ىفوتملا ىشكرزلا [رداهب نب دمح] نيدلا ردبو خلا ةمحر اًدمح لسرا ىذلا هلل ديم

 وبا ىنيدلا سمش هحرشو نافهللا ظثاغا كامسو :بوقعي نب سهم نب هللا كبعو 7 ذنس

 هرس .نونكم. نم رهظا ىذلا دلل سمخل , هلوا قويربلا ىسدقلا نسح نب مح هللا دبع

 نمو حورشلا نم اهعمج ةيديزيابلا ةيوازلاب ةينانطسق ةنيدمب هحرش هذا هيف ركذ خلا

 ىنخلا دلل. سمأل هلوا ةنس قوثملا ميدل ليون ىدنجلل ىيدلا لالج خيشلا حوش هحورش

 ىوينلا مردل ىف هنالما نم هتذمالت .ضعب عمج رصتخ# مرش وهو ملا مالسالا نيدب انمركا

 ىرقملا ىعفاشلا ىقشمدلا ىسدقلا ليعمسا نب نمحرلا دبع] ةماش وبا ةمالعلا هحرشو

 بئاجع باجحب ههجو تاكجس ىفخا نم ناكس هلوا [116 ةنس قوتملا خروملا ىوحنلا

 نيسح ند نسحو راصقلاب فورعما ىدزالا محا سابعلا نأ حرش هحورش نمو خلا راونالا

 ةرهاقلاب هاشنا. هنا هيف ركذ تلا دمحم روث فلخ ىذلا دومحل هل دما هلوا ىشلاتلا

 ةسرحكم كيعم دمصلا كيع نب ىيدلا رصان بيدالا ييشلا اضيأ سمخو اشاي ىكع ريزولل

 بنزمك هاسسصعم ءكفمتموتتتق ءعغ ؟ءعطوقتتكق ةعتمطست ءوأر ءغ 1( دمعلرتغ: آطهتق 10عمو ونت

 11601 موب علعج دمتكءتعم»لتح معجطسماطتف ددتقتا كاع. - 8 ءل» - هل - لأ: [11ه]نعستنع4ف لق عا

 18ءارملة» | 2ء”[ءد]خر همصسم 794 (زمع. 29. اللمع. 1391) مماناتق - 2450047 هأ 17

 ك10ه]رمدوتنعل عزو 765 , كسزطحك ىمدسصسس ءعماقتتاتكق 1ع ةا]1ءأ 61 - 1ه]رركفت» ذمكعتماتتك ةهأ

 ىزعروو - هل - 0: لان 45007]ه]. 111ه]رميررتتعا 1ع: 11هعم72 00052(  23672118 ,  ءاتؤانق

 يرد عمامعتسم 1(ه ةسعمتأا: آطبهسك 12عءمر وأن عدو ةطلتغم حععوسم هم جمعتنا ءاع. لدععدأو

 مع (0همقاممتممرمآ]أ ذص مصممكأعتم 80هييءسسألأ1 ءمرصتس عمادتلاتلل ءدع جلتتكق ءمصصت ءمامتمتتق

 ءي]11عععمصص ءممقععموتمدع - ةطقتلعاط لم767-عل-04: ]12 1ءمزع:لع !1[ءلنصحع ةصوتتتلتستتكو ةهطم ...

 رسمزنانقو تكاتزاتكق مرصد عمادعاتك 15 1معلرتأ : طهسم 18)عمو وسن مم5 مءانعأومدع [هلدست طصصم»ةكتغ

 عام. (نهردتص عمامعتاسك ططعوتقر وييعست نسنلمسس ءدع ءزانك 015ءلمساتك هع ل1 ءاداتم ذم نعطع معموطعأوع

 هةمصعاو هم]1ءعزنغ - منع هءاتهدتسحتك لقدع ى]رام»ع [ كلا - ءآ-”ه]ببسمت> 8ءت: طوتممأأ (005

 زد ءو]رعطم كطقطتاأوو (نهعومأ آرنعع(ام»ر 6عدستسمأ عنق ءأ 11ز5غهئز5ععدجطسقو ةسمم 665 (ذصعت

 2, 06. 1266) مجمعطتتتق ] , زاتك ءيدسس ءمامتعتستسق أه 1معلمتأ: طمعلأ ءمطتق ةتغ ذآلعو وست

 رمدز ءداماعم» 1جعتعت 1[سعتلممت عالم دمدتعدعس]هدكدتت 1طتسصتصتتتت ءهع]وعزأ كاع ل

 رح ]7:60 للنور ؟دلوم (مدو4» 0تعاسكص ب 1هعمت» 8و 0]1وءضو 1125/4, كزاتق كمرصتس ءاأ 355

 ذه ذمعتمتغ: آطمسمق آ12عم ادسلع معدعلت ىملمر وسن اآدععرد 1101من علك ىعوجتغ كع. اةلدسمأ

 ةتعامر», 5ع كنس (ندطتعمع 1[ بزعو 478 سممزبع ىدصرمومتدوعي ع 0 نتضوستمأت فاقت 103

 ممرعم مع0010316 ةطعتلعا طسسممتاهلتع ةاسلأمؤادنك لاممق» - عل لف» 8ع قلللا- ءآ - :هد» 0, وجنت
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 موا ةويشعلا| راثآ .ءامسوؤ , ىشرقلا , سمدم نب. نابعشو ,ةوبعب ةيكلاملا

 ميدلاك نيعلا عمد ضاف دق بلق اي

 لضافلا اهحرشو م.0 ةنس تام ىزاجلمل سسح نب دمحا نيدلا باهش مامالا اهسمخو

 ركب ميف ركذ ملأ هنيعتسنو هدمكن هلآ دم هلوا ىنيسلمل ىيحي ىب دومح نب دوعسم

 سمخ ماع تبتك ةخسن تيأر نييغارلا ةفحتو نيبلاطلا ةهرن هامسو هضورعو ةديصقلا

 هلوا ىنسمل ىيحي نب روصنم نب ىيحيل راكفالا يداتن اهحورش ىمو. ةدامنامتو نينسو

 نأ نب دم نب ديحا نيدلا رخف مامالا اهحرشو خلا ناطلسلاو ةمظعلا اذ هللا دمحا

 لكوتنو هب نمونو هنيعتسنو هدمكن هلل كمل هلوا اًطيسب اًحرش ىزاريشلا كمت نب ركب

 ثاحبا عم هحرش مث سوماقلا بحاص مهنم هخويش نع اهاور هنأ هيف ركذ ملا هيلع

 يف اهيناعم حرشو اهظطافلا لح ىلع ارصصتقم الو اهحرش نأ دعب م.1 ةنس نابعش ىف ةريتك

 امس تابارعأو تاعبطقتو مجارثو ديصاقمو ىدابم كعاوق ةسممخ ىلع 0 ادا خذس مودك

 ممم[ عمدورع ععمعععمه اطتغ ه0 (نه1] ءععتسس 1147:غفيصرع آ" هجر سس عمهع - ذاع ا ملف اق عرن ]10/1 هترغتعا

 نم عوفر كتلانق ممعتته 41147 ءأ - :ي]رمعا زمهعهتتماتتم ءقأ ءأ ةله ةصعامتخت

 0 هور, 1دعموسمع هعدلل ءمعاأ ةمقاقع ةعيصر أع مابعسغعق 021056 م01

 ب- آسف 571/6 - ها - 041: لآرتسعا ظعور» ل1ه]رمنت»ءعا 11ةلفتننو ةصصم 875 (ذصع. 30. كانط

 1470) دممعاكتتتق. -  طعوع6عععم ءمدسسصعم(ةجئ105 010 عيحبسا ءتع طعصع مدععتكتق ل1168: 1 تف

 ل1110 عنو 7”هابرع 109ءنان# , تدؤاتق ءىمستسعمامتتتتق ااناعاعأا ه]-17ةطاد» دمع '10]ررعأ

 ء- "عملو ةمكعسأماتك عوأ ءغ ذاه ةصعامتغ: آطهتتق آلءمو ونسعد طمق ]دتتلفتتتلق عل تهادزانق

 حسحت اسست مهمه زصم]هدئدتساتق ءاع. الاسد ءمتكتع ةطل لع ددعاأتم (م:40عع نتتملع ةذغ ءغ نقلتق

 رسعممسسو. كدي عدمادع ؟10ل1 ةمصم 865 (ذهع. 17. 0ءام 1460) 0ءةوتمجاست - 7”هابرو 8 د

 11ه:5:4» عري 7 ه]يرم طهعمتا6ر كانك «مدصتص عطاقتتتسك لال ا42] ءا- هرككفم» ةطمقعت مادته هقأ أ

 راه زمعاجزا: آهسلم 1)ةنرس ده ءةاهأع ءأ هونج م0م(عداهغغ مهعلتطتس ءعانمب ح  طصقتم

 1م أر» - هل - لا: ل ةرسعل ظع» 1101 متنت»تع# وبن لآ عاب“ ظعوت» 11ه]رءميست»ء4 كارت" عقر

 ترسم ءىسستصعمأمعتسك ةتسماتق ءمأ ءغ 162 1ةمعاصتغ: ًابدتتك 1)عمو ونتتعصت 0312118::13و تانزانق

 حسا نسسصس ذصم]هعجمتتنمو دم ونتعتت كهععلتسستفو اص وننم 180يعزهس» ؟ه]10ءوصستق ءاعم. ثسعام»

 مدس وأو دع (0م:10ه» جتعام3(ةأع مةعععمأامدصتو لذص ناتتااتق ةتتعاما (م51(1:1 ةعقعأر 0ع.

 "تصر ه04ز65 دستتلاتق وتدعم (1هدتطاسقر درصعممع هطق' طقس ةهصصت 809 (ذصع. 18. كدص. 1406)

5 

10 

 10 همدستس عمامأت5 عقار موقاأوتتقللل ملتطاتلل1 متن عما مهتستال 5ع مثار نانا ةذص ؟عضطهدحتس ءدعدأ1 مغ ممع

 دنطو(ن( عدن.  ه8ظوصماعماوه (0540هع دممعمذع الآهطقم» عد ةهمصت 787 (ذصع. 12. 1"عطع. 1385)

 ءيرصتص عمامطلق ءدأر م2هفمعلماتع نانتسونع ء>م]1 ءةهاتمدتم 1ةوعم ةعوسعمقر نأ متمعامأوهر "ع5 هل
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 ىقنذدل نسلملا نب دومدم نب ىسأمل لضافلل بوسنم حرشو نيبغارلا ةفحتو نيبلاطلا ةهون

 هذاغل هبي ركذ خلا ديمحكتلا ناويد ىف مالقالا ةنعا هيلا تيولا ام ىلوا نأ هلوا ىفجحنلا هي 00 5 ه 5 د /

 الغم نب ركب وبا القم اهحرشو ا! 1 ماع ظخخوسنم ةخسن تير اظوتُسبه هانعمو هبارعاو

 عماجماب ا.56 ةنس ناضمر ىق هحرش ىفنكلا ىلارهسلا ىدركلا ناميلس النم نيب دكيمحم

 ةنيضملا ةردلاب هامسو لا مدعلا مثك نم تادوجوملا ذجوا ىنذلا هلل ضمخلا هلوا رعزالا 5

 خلا ةديصق رومعملا تيب ناكرا هك ىمالك ىنيز نوزوم ةهلوأ حرشو 1. ةنس دحرش خلا

 نافهللا ةتاخا ةامسو بوقعي نب دكمح* نب هللا ديبع اهحرشو ىنيسحا رفعج نب رغنضغل

 ْضلا ملقلاب ملع ىذلا هلل دمحلا هلوا مكحلا نب ماوق نب لالج هحرشو #1 ذنس ناكو

 فرعثو ةيريلا فرششا بقانم ىف. ةيرحلا بكاوكلاب ةموسوملا ةديصقلا ىلع تعلطا دق لاق 0

 حرام مع م0مموز مكر طقتصتتات ةصطتكتتلو ةعومك10معتت ءعغ ععمسمات نعمت ؟ءعطمصتمسا 11ةدعلمص علت

 معومزععمعأنم  (نمدحس عماممتم نسلط 0علنغ 85ه ءآ- 1727: همع 10]رعأ ءا- ا عارشارارو بس

 طممع مدعم 1هث07: 183 ءز» ل1 ع]بت»70 8 ءدن- ءاالمعم»» )عزوز 11دمعاطاأحر كت ءهمطحست ءطاقتأاتق

 طتطاستكتع ونتأ ذغد 1معارتغ: مدعم وساتمةأتس انتو 20 05200 صدع ءهمدك عامر طقطعصقع قلق مت 0ملانتح

 دسصغ ص دصمعمم طلع ]دتتلع ةعترتأم معدعلت عملو ءاع. طلتووعمتغ ذطأ ءمرزمذع 0ع لنع6عممصتطتقو

 1 عرحت مءعطمتست ععوتصتت 2160م ءغ دوس عمم: هغ دععسملمسا 101 ةمصم 1076 (ةصع. 4. كال.

 1665) ةيتماتست ب 171671716 ك7: 8 وء]ب» عن 71 ءربأا 11]نهن»7» ع0 1و ل1 ءتالاع 89801ءةزرهانا 1ك"

 ىو« [حمعالأو.  (نهرصتصعمأ(هعاسكر نسعد رجعمقع طفضصملطقم ةمصخن 1048 (ذمع. 5. لهن

 4638) زم (عسمام متسمتعتم 42707“ مدد ممكاتتاب زاده ةصعامأأ: آطهدق آ0عمو نت "ع5 ءعزةأةما63

 مع متطتلم هععدمللم معمسعدكحتأ اعبر ءهأ 7727- [20س»ءا ]ظل] - 1100116 لق دآلهعن»]ع 107 - 1[ ءام7)

 1177 - 12:7 نءع# ةمهعت ماتك نأ ح  ةطمأعع ءمرسصس ءعمامتأم5 مععوزعمو 1116 همرصتس عمم 8تتخر ناتك

 (معام» هلصتخحاسمس طقاطوع ءهغع اذغأذ ذملرأزا: 5عكمم ر دسسعام»ءرد طسزاتق 0054066 ءاع. هلئات

 مرحتم عمامته معركز عمق رو ن1 165 1سعاطأا: 065106, كنّزاتك هدظوأتم هكمفأه لاتقأه 11مقاتتم

 مرت مموز(5 ةىار نتهع ةمود]ت آ[؟هنطوع هوعاوداتم ةع.ب 6 1م0/] هرم“ 88 عنج ل هزم“ 1103376 ةحعأ 0 عال

 طوطعع( - طعزم0ع ةعوطأعع ©6840 ىملطسسءمأقلأ هنت 086206//ه]: ظعت» ل10] هتزز1»ءال 13 عزا

 1آهعاقو نست ةسصصسم 939 (ذصع. 18. 0ع. 1525) ؟لجدئتأو ءعأ همرتتتتت عتاقتتا6 نانا: 4

 71-67 0علتك ح لءا47 8عءر» © مام» 8عبو- ءآ - مطعم كزادك مدت عماقتكتتك ذاه ذهعامأ أ:

 [دتتق 12م, ىروتتأ لمعمتا ( ةهتزطتسدتل ) معتت يلحصتسمت““ اع. 1رعععصلمصتر ةسودتغو م23عطع6 0

 (م:40ممج انكتلم 1/1 - ]عمات 1-181):"جرعا لآ اا عطقا» هدا" و ءا-ا عزرا ذمهتعمتاقس أ

0 

 عا
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 ةرهابلا هتازرجعم نم حشرو معلص هللا لوسر لئاضف ىف ىريسوبلا اهمظن ىتلا ةيوبنلا ةدربلاب

 ترهظ ةماركل هتارجعمو هكلاحدم رداسب كربتي امم رثكا اهب ىفشتسيو كربتب ةيضرملا ةراثآو

 نيدلا روذ حرش هحورش ىسحا نمو] 01 ةنس رخالا ىدامج ىف همتاو اهنم اهمطان ىلع

 نمو قولخكل هللا دعس خيشلا ارصتخم اًحرش ىكرتلاب حرشو [1.1 ةنس ىفونملا قراقلا ىلع

 5 جرش اهحورش نمو د“ ةنس غرفو خلا هتبثا درف لامكب ميظعلا ىلعلا هللا تماح هلوأ حرش هحورش

 ىذلا هلل نما هلوا 10* ةنس وتلا ىراخيلا حراش ىلالطسقلا دمدم نب دمحا نيحلا باهش

 خلا معنلا اذ اي ركشلاو كيحلا كل هلوأ حرش اهحورش نمو ملا معلص كم انيبن مدمب حرش

 ىرتفدلا هللا دبع نب ىمكل طوسيم حرش ةيكرتلاب هحورش نمو اشاي دومد# ريزولل هبحاص هفلا

 هنأ ركذو كمحا ناطلسلا رصع ى هفلا تايبالا ةمجرتو اًمبرعو اًيكرت اًسيمخات هيف دروأ ىرصملا

 10 هلوأ ءافولا نب دمكم ىيدلا لام اهعيبستو ةيكرتلاب اضيأ ةجرفنللا حردتت

 منلعو همرصتصع 2/1 - ظة”061 1/1- 7ع مأزءا ممامتس و عسفتم 8 :8"54 0ع ءتعطتغطسس !ععدات

 قتحتستن ءمصلنلتغ. ظلتعدعسلف ه معمرطءأو مداعدتم ةماعد لعمق ءغ عموكتمدتسم طعص عقع ءماتمع

 رسمصسسم ءمأم ]دععتوضعسس طلع ءغ قمتمدزمرنعم آطلعأ ععدقم حلما ؟ءاتوامنعس , 005400 عوسع

 طعم عطقعتم ددصحأتم مماتطتع ءالعدعتددر ودمتم دلتتك طيحصمتم ذه معمرط عادت عع ردك ددتعمعاتلتف

 ءةراقطتتو م؟0ماعع طعصعطعتمح ددتعدعات]ه5در نتهع ممعادع ةدصعأم هط 06540ه3خ هج 1آ)عوم ءمععقةد

 هدم. فمطقماعتكغ فمرصتسعمامعتست» ممعمقع كمسفلمأ 11. ةصمت 792 (ذمع. 20. 12 عع. 1398)

 [ 8: - ءل- له: 476 (نممدمت آعءام»ر ةصصم 1014 (ذهمع. 9. اكدت. 1605) دطم»تتتقر  كنزاتق

 و فرصتس ءصامساتق 1صاعع م22عقامصأاتمدلسسم5 ءقأ] - ه8طعتلعط 01-60-3500 16/ه1معا# ,  كتزاتق

 ءمرستس عما مجم تععأعع ةعهلمأتق ءأ ططوعلمق عون - ةسعاغم» ةسمصولاتق , ونلنت ةطصم 882 (1هع.

 1415. قرد. 1477) ةطقماعتغو عغ تتودك هفرسس عما مستتق ذاه ةصعرتا: طهسلمغعم» 1826 هعععافأ ةهغ

 رسهعمأ معممأاع» معع[ععاتمصعت» ةتسعت]هععصستر نتتهت> حجلطعسملوأ كاع. ب ه7ء]ئ5-ءل- ل

 ك4لاتنءلأ ون 11ه]رعتستسء4 (هعاملزسق وة للمخ ةصاعع مدعم حمصم 923 (ذمع. 24. كلحصت 1517)

 م02 نانقو ءاتزانك مدسسصءصامتتسم 162 ةمعامتغ: آطردتتك آلعمو وننأ ادد0ع م2همطعأمع ممداع

 110ه ءا (ءممله) لتكمومتأ ءاعم ع ةيبعام» ةممصوتتانكو نايت ذه ةةحمعع» آ[[' منعت 11114

 رموارم كوتمدتغ كا بؤدك مدمس عماقتتسم ذكه ةهمعمتغ: "اكطت ]هده ةهغ عموتتمعر ه طعم ءعلعتمدمت»

 مويعمم ءام. ا  (هدسعمأ معا ةيتم] أ ةةتستس ةطمصعتعع ةوصماتس 770716 170ه: 7

 10 را عمن 11056 >ءععمدصتع ؟5دلكمسم لقلت»ءل ءمدصومعمتك 188600503 ذطت ©مم10مص ستضوتنت-

 10 مانعدتحتس طنصعلمع عا ةعوطتعع ءأ معن ءامعدعتممع كععسم مدتاب همس ماو تعر هع 0654001

 ه1 عر" زءا عيمموتتع طتمقعأعع ءعر]وموعتمووعي - 8 عراعمم]ز ععس 8م« 0هند :ع001036 لوس

 ء0ل- ل1 1101 منةتتعلأ ولن - ءامورا , ءأ ذهمتأ أع



 فل

10 

 اني

10 
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 ملا نم بلقلا ىفءام ملعي هللا

 نب. دمحا نب.تمحم نب هللا دبع نيحلا فيفع خيشلا ىلع ةارقلا . دعب .نيسردملا ضعب هحرشو

 ىشاوح. قيلعتب هيلا راشاو ةضورلا .ىف .4. ةنس مركم ىف ىزرطملا ىدعسا ىسيع ىنب فلخ

 [رصتخم ] جوزمم حرش ومو [1 ةنس قوقل ] ىراصنالا دمحم نب ءايركز ىضاقلاو. هل حرشلاك

 رقص ىف غرفو ةقدافلا ةدربلا حرش ىف ةقدارلا ةدبزلا هامس ملا باهولا كلملا دلل مل هلوا

 اهسمخو ةيسرافلاب [16* ةنس قوتملا ىنتارفسالا هاشبرع. ىب ميعاربا] نيدلا ماصع هحرشو 900 ةنس

 هلوا مبا خنس قوت ىعئاشلا ىدنشقلقلا هللا دبع نب دمحا نب دمحم نيدلا مجن حيشلا

 جتتفلا وبا وجو ىتسبلا ةديصق 70. خلا معلص دمحم هبيبح ىلع علخ ىذلا هلل كمل

 اهلوأ م“. ذنس ىقوتملا [رعاشلا بتاكلا دمحم نب ىلع ]

 ناصقن هايند ىف ءرملا ةدايز

 1دوده ةعلغور وتم 0010ع ءوع حلت ءاسص ةأأ

 طعوععومعج يفدصس ءسامتتم5 ء0لتلعصسأ معمم ععمم» يستلمتسر ممداوسحسس (هع10مس ءمرضمسس ةاطغعتطط

 كركر - 0 - 011: 45021/7]: 8 ءد» 1101 مد»:7:0 13د: 4ك]تسعا عبي 11ه1هرك 8ءن طه« 4ك ه4

 11016 ءنم رمعمسع [81مطحس عم ةممت 560 (ذمع. 3. 8ءع. 1358 ) ذه ةمقدله 822:0/01 1ءوذأ

 [دزسك جلممادند ةتعمت 8 ءدغ ؟هطسع 11*10 [ءممعأب# 1.١ ع. ه0ممافكو دصفت عتصت هطتغعع 205معط5هو

 وندمت ءزمق  بيصسعساأ هس همها معععمأ - (0جقطخ 27ه( وعزا 210]زمستنعا 4كتاقتةو

 [دممم 926 (ذمع. 23. 2ءءع. 1519) طمعأسسق]و ءانزاتك هفدصتقعمامتتانق |[ طعععتم ], 21-2

 111- 1غ ةضعمأ ]6 ءالمبأب 101- 8ة0عء1 101- 1؟غة عمم ذمه تمتع ر عدعطتس ة0دمتعطتتس طقطعأاو أ

 15 ةمعارتا: اردتم 1آ2ءمو ءون طعدع#ءءعماتمسزسلا 6 ءاع. فةطومارتأ رمعمسع اةولكقع ةصصأ 58

 مع. 1. عع. 1521) ج 1هيج- ءل- لا |[ 15 ن]رقت» 8ءبن لكم هاداعأ ]برع مقتاغر ةصسمم 44

 (ذمع. 10. كدص. 1537) طمدتانق ]و وقالذ معجدزبو ةءعرلموزالا - هتموت م]12قأقتلل عمم

 ةعمنوسع ءع0010ذغ ةطعتلعاد هاءعززرج - ءل - لفي 21601, عيوت»ع0 8 ءتا كآتجعفل 8ع: كطلعااعلا

 (ه]معق] عي #0 ظكاطقطتكوم دصصم 876 (ذمع. 20. لكدص. 1471) ممم نانعر ءادزانق اذطعع 1( اهمعاطأك:

 آردتتق 12عمو وست 011[ععؤتس» هايس 1101 ه7:ء0 ؟ءدغع ةما] سمت طمصمبتك ءةتتقفد ةصلمنا عع.

 9450. (5104 ظ1- 8هدغذو (0هدغ0ل© 4511/ه1 ]1 [ للغ ظعءعرب 21ه]ءميررتتاع# ظعتطهع ءأ

 طمعاوع], مداعو ظهمعتع لتعات ءغدمصم 430 (هع. 3. 0ءام 1038) مم»عامتر وسقع كه ةهعامأأ :

 ©مساعمأتح عتع ذص طمع ءزاأه غعمععداأعت لعام عواتتت عقأ

 رز سكونع ]نعصتتم طمصمستس طقتتلا مانصتنت ]ةعااتتت
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 قوتملا باتنع ليزن ىرامرسلا محا نب نونلا هذ اهحرش دعزلاو فراعلا ىف اًنيِب نيتس وكن

 هلوا حرش هحورش نمو ةيسرافلاب ةنس قوتملا رعاشلا . ئمرجاإل ىيدلا ردب  مجرذو 40 ةنس

 فورعملا هللا تبع نيسلا] بللا حراشل وهو خلا ةيبرعلا ملع مولعلا علم لعج ىخذلا هلل دمحل

 ىوتاملا] ىنميلا ىرقملا نبا ليعمسا نيدلا فرشل ريكذتلا ىف ةيعاتلا ةديصق 7060 راك هرقنب

 5 ْ اهلوا [ مل“ ةنس

 ةلفغو رورغ ىف دامت مك ىلا

5 

 ريدا 3 هج رحت : 000 فر لوبا تشابلا 1 عدم كك قا ياتي وب كامله بكار ميشا 'اهحرش

 ىلا ربل ىلا بصنلا ىلا عقرلا نم اهبارعأ .فورح فلتخات ىتلا ةيوابرلل ةديصق 7م ءانلا ىف

 هلوأ [551 ةنس قوتملا] ىوحكنلا ىطلبلا ىسيع نب نامثع ورمع نأ مامالا خيشلل نوكسلا

 10 ماوقلا نسل نداشلا ىبيطي ال ءرم ىنأ

 ىمحرلا دبع اهحرش ةاباقلاو ربأل ىف ةينيمسايلاو [ةيهتشالاو ] ةيربعإلا ةديصق 12ه

 ء( ه0 هةعددعأمسكأو انقواتع ؟ءركاتق ءمصاتمعا 0ع ءمعمتغلمهدتطسع طمع معتطاتق عع كفمغمعمساتقم

 آه ءدص 221 طين: ظعوري لابسع# هع ةر هدمطتع ةتمكفط ةموحتلتمدعو وسن ةمصم 677 (ذمع

 25. 3121. 1278) ممءاطسق قار مرسدس عهاقسأامست ؟0ن0[ت[. 8 ةمتعع ةحس 8ءلر» د ع0 - لأ: ل

 طمعاحي دصمم . . . دهمانأتتتقر كسءاتضت هع مستاو هأ [ةعروتل 4ق0ه7]ه71] اخطعن سقط تعرامسهأمتو

 [ مملعم هلع” ءاعف» لتعامع و ] ءمدصتصعماهعتتتت ء0تلتغور وصخ ماه ذصقمتغ؛  ةهاتق 10ءمر

 ودت ةءلعماتحمس لاطمعممع ةعدطتعمع هءاتمدعمتا هه] 1ععزغ اعياد 9451. 151- 0 82

 آ:1-1' خ1 عار 00 هع10ه مدهدعمءاتعد ذص 10 لععتمعمف , ةسعام»ع ههه هلل لأ 1

 لاثن-ءارسمع»# 7 رضع [مممم 837 (ذمع. 15. ةكسعي 1433) سمعطتم ]. آممتغأ ذهن

 5 4محتس لتس ذم هعواتع عصام أ ددمقماتلا دعاس هغان016م مععوتقمعذ#

 عه هطعتلطط 1ط" ثم: ظعتي 71ه1ءعيستسعا 107ءعل6 رمعمعع !8[مطقمسس عج هممت 915 (معي 21. قم

 1509) (همكاهصس عن ممرم]] ءمسس ءمامتسستم د قلص هع موتا ع 9459. (©ه5108 1 ةنو ءاز

 م5106 زص 16 0ءدتسءعمقر لع نتتح ةدوسنو 10ءدطتع ع 9453. 151- 0 خ10 151 - ل هعط ق1 عار

 (0مو(06 ذص دتعطع لععطل ىدسممدتكدر تتدفق !اعدتممعم ظمدتعع هد 21مستنع ذه 101م, د

 1161:1نه ذص 126م مر هج 1[ءدبع ذه 10زءوبس لعتمععرد دمسعممكتعر ةصعغم»ع هطعتاعط ةهغ آصف

 انا كنت" 01من 8ع: لكدع 8ءاءان (هصصدمهاتعمو [دهممم 539 (ذهع. 30, آهن. 1163)

 سمعتم ]. 1معرمتأا 18:

 عم زك ةاتنسو ءاتل دصتصتتتع ماتللطتق 002عه035 ؟ةدتتقأتق ءأ هتععطتق م136عوغ

 10 9454. ظ1- (نه5148 ظ1-1جنطعءماع عع مع ظا-18هطغعط1عءع(] 86 5-51 كرست

 ماو عار (0مو106ه 3لم'ةطعرتعه , | 15:11 ءقعد] كا 7”هعجفسنعد لع معلسعاتممع معع هعوطتقأت مه علت
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 لاق هذا ىبهشلا ىضاقلا نع ىنالقسعلا ربح نبأ لقن] م.“ ةنس قوتملا ىديشرلا ىمكحم نبأ

 هلو .ةيبطاشلاك , ةيزمه  ضئارغلا ق“ةديصق ىربعجللو ةبيجع .ماعوأ هيفو هحرش ىلع تفقو

 اهلوا ةعامج اضيا اهدرشو اهحرش

 |[ الدنم عوضنت ادمح ىلعلا بل

 انليح 1 وب قل !اهلبيبلا وبا دلريقالاب يكرفلاد ا ملطألا ب مظن.. مقام. ةليقا قا: دور ضال هجين 6

 يظل ةدايجتنز 1801 دينار. [تلميا ةعيستوب يئن سمو علو 6 ى]  ظئس قتلا + ئرطلمل .قاغلا

 اهعلطم ةيسراف ءايمبكلا

 نيبج دمأ لامج نوج شيور نسح لامك رد

 نيحكصم..اودان  ىممل ىف وأ ىور .حابص ّزأ

 ةنكصق ١ محض, دككمدل ةقتاسنواط,. ااهضش .ةطاباألو !«ىوسمخو .نانقا: .انهتامياذ

 ىوتملا ١ ئرقملا .. فيعسب نب ! نامتحإلباة1كلا + وزمع“اؤبا اهحرشوأ!"دكيوجتلا ىف““ةيناقاكلا

 رطل - ءآ - "ه]نمت» عت ل1ه]نهتدت»ء0 1؟ءد]402, ةصصم 803 (ذهمع. 22. ةكسع. 1400 ) >ه01:تتتتقر

 فمسسعمامعسسس ذه ءوسص ءاتلتك [ أ 11: ظهرت“ 4عءملابنغ »ء[ععاب دع (نةلطخت 51:عجعطف 01 ءعماعتم

 حس لنجل سدع: ؟101 مرسس عءعمامعتسم لص ءددص متتعتف طفل معلمه 6ممتطعسق مآعصتتست. 10 عد ل 8*6"

 مو: 0مج 0ع قدعع طعمءعلتغعتم ءلتلتغ ه0 ذمماقع 8721254 نمع ذص 1ظ1هبمسم 0ععتسعماعسر ذم

 وناتقسست ءمدستسعم أ ةتاتلال 00002 هع مستأر عأ م2عاع»عد ماسعع5. 1همعامتأ 18:

 لددرستصسم ةعععامم ]1دسلعسر ونتتحف ءمدصتتماو جعم]1هعءطق هةمععسم 01 ةدصلنا].

 9455. ظ1- (( عدأ لم ظا - 1 هوماج عار 00:10« 121041 0ع >ءعءعمهتمدع 11لاذ همدصتعقم

 |[ لمسععمغم5 مموعرس ؟عركاتك همصاتمسعمق ل. (نهردرمعستاأ عدس 1سصقتل  طسسقمتأاهأ5 ةاتلنوةانق

 كط1/ء مده: لل ظعو» ق4آ0- ءآ- عارم 10و06 (نه»دست آطنععام» , ةمصم [ 488 (ذصع. 11. كقصت

 1095)] ممسك. ح 9456. (ن د51 1ظ حن117 عار 005406 دمكتسا: 3( 0صنق معدقنعع ةهتمأم

 0ع جاعطوجستمه عغ ليععصأغمو وستسوتن هعتصأمه لممع عموم ءمرركتصسعسد. 1015 ءطمم معلستتتل قط 15

 طمع عدأ:

 0 ههملم اص معمع1ءعاج ؟هعزعت طسمتلتم»عتم متع مدلعطعت(هلنمع ةدجج عمت وعتف 1مصق 1800

 ؟عماتقأوق م1001

 طروع درا عملمتبع زنك هعلعأ هدهانأتمسم ةمطم (عهامرتأ 2ه0ءدتق همكم عقلا 08851

 ؟[عرتتزاتق 11310113111113 65566,

 "لنسب ءمرصتس عطامتكتتتل معجق5 ءننط ذط عمت 5عمترستاأ ؟هأ]سصتتسع هعوق5ذم مدرس مع عطعماتتلت.

 9457. ظا- (ن حدؤلد ظ1 - طعم اع ار 0608140« 716 هعمبنن نو لع 0هءاعتسح (0ةطتنتل

 طعمع ]!اءعيعملتور دص وتتهتت» لكطتع قلص 0 (|نمسكتح 86د: 86ه( (نه»ءومأت آطنععام» , لم
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 ءايض ةمالعلل ةزمارلاب ةامسملا ةروهشملا ىعو ضورعلا ىف ةيجرودل ةديصق 1مم 0 8 ةئس

 اهلوا ىسلدنالا ىكلاملا :ىجروشل ىمحم نب هللا دبع ىمكم نأ نيدلا

 ةضورع ىهسي نازيم رعشللو

 جوزمم حرش وو [17“ ةنس ىقوتملا ] ىراصنالا دمكم نب ءايركز ىضاقلا حرش اهنم حورش اهلو

 نمر ةيجرزقل ةديصقلا موشب ةيربلا بر حتف هامسو خلا ضورعلا ملع عضو ىذلا دلل ملل هلوا

 ديل هلوا تلق لاقب ريبك حوش وهو ىسواقنلا دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحا حرش اهحورش

 ىجيالا يومكم نب دمحم نيحلا سمش اهحرشو يلا راصبالاو بولقلا ملعلاب نون, ىحلا هلل

 نم غرف ةومارلا زونك نم ةرماقلا نومعلا باجح عفر هامس حوزمم حرش وهو ىعفاشلا ىنامثعلا

 اهلوأ ةيرمكل ةلحبصق 0 محك نس لوالا عمر نم رشع سداس ىب هفيلات

 مركلا فلكي نأ لبق. ىم اهب انيكس

 1242 لتءطتق ءهغ دمصم 444 (ذهع. 3. الآه. 1052) ططم#تتنقو 011126218111121 01016. ب

 و458. © هعا415 ا!عطقم» ؟هز 17 عار (هعغ0له لمع ءزادسو لع ةعاع ددعاتتعد ؟انل50 م1

 قكتعاور هسعامرع تعم هءاتهدتسمو 1216 - هل - لف: كاع 71هارعتست»ءعا 4لآطلهق]ه] 8 عنا

 1101م ءل 12غ 1ممجج»ءزغ ىللع7دق [8[هلئلتاو. آطآسمعتجتغ ذهن

 (حيعستمأ ده عمفانتو عوار ونتن00 ءزانق دمعاضتمل 01لأان“

 طلروععم نرسسعماوعمد ذه عديم ةنتمدءضتسأو د (0ةلطخ 2ع متر( عنان ل101 هتوتسعا ل115 و

 [دمصم 926 (مع. 23. طوع. 1519) طمداسم]ر ءانزانق همدستسعماههتانقر 1011 ”هطان ءأ - ع”

 اخ هةممأب 187 - مهل 19/- 1غ مج”ءّزفورءا ذمهعهتماسكر (ءدعاسسص جلصتخحطس طقطعأو عا ذاق

 زمعامت4+: آةصسع عمر وسن ةعاعس دصعاس عدس هممل0خلنغ ءاع. -  لاسعا ظعت» كآط0-ءا-" ]يثق

 1826: 1161 ميب»معل 17ءعاممءوقر تيزدك مرستس عمامتستستك دصهعماتق لاه ةمعارتغ: .آطحسق آلعمو وست

 يلق هغ ةمتست هعتامد زلط! نداموعزأ ءاع.  قسعام» ؟محسستلم ىرآلزولغ ةنعام»““ هغ رىرظعم لتعم“
 دتح هط ةسنعاورتك مطتم 0يئئانمحناأ - هزيمردعس ءل- لذ: 1101 مس»سعلا كن 2101م4 17
 011ج كطمتكتاحر بتزانك فسصمعماةدتسفو 14770 ]!ءفزفات ءأ- هان 6] - نأيدنال "أ 11812 1111

 117 - 7[ نعل ذمهىتمامك يع ع (عدءس» جلصتخاس طقطعأل  ةسعام# ءزدك همهم 051100 عال
 لذو هودنم وسم رمعمعتف 1ضةطل' 1. هممأ 889 (ذصع. 30. كوص. 1440) ةطقم]1716. - 9

 1:[1- © ج5: 12012 151 - آ[عط حرص( ع عغر 606:06« ذم ]!دنيلعتت حمار ونسمع ااه ةصعامتأت

 [2زطزرسسق ذم رد ءعررمتمت» ةهنصتعأ 0116عات ؟لطتتلت و

 (0ن0 زمعاطعتوأأ ةاتستتقو هما عولتقللل 8115 ءلعوداه ءةقعأت

5 

10 

10 
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 دقو 17 ةنس قوتملا' ىرصفلا ضرافلا نبا ىلع ىب رمع خيشلل اًميب نوثلثو نانثا ىعو

 ةيسرافلاب وهو [+12] ةنس قوتملا 'ىمال,ل دمحا نب ىمحرلا دبع ىلوملا مهنم ةعامج ايحرش

 ؟م. ةنس قوت .اشاي لامك نبا ناميلس نب كمحا ىلوملاو ةعطق مظن تيب لك مومضم ىو

 خيشلاو ىاوذالا براشم هامسو ةيسرافلاب 04 ةنس قوتملا ىلادمهلا باهش نب ىلع ديبسلاو

 4. غنس قوت ريما ىكجاص نب نمحرلا دبع هاشملع ىلوملاو ىشاكلا دومحم نيدلا رع 5

 نبأ ضارتعا نع اباوج نيعبرا هيف مزتلا ا.ه. ةنس دعب قوتملا ميعاربا ىب هللا عنص ىضاقلاو

 داجاف [.0أ ةنس قوتقملا] ىرصيقلا دووحم نب دواذ خيشلا اهحرشو ىماإل ىلع اشاي لامك

 مت تامكقم ثالث هلوا ىف ركذو لا نيفطصملا هدابع. بولقل ىلجت ىذلا هلل دمحلا هلوا

 ىنيسحلا رصان نبا دمكم بيبطلاو ىزيربتلا هللا كبع نب قاكلا ىبع نيدلا نيمأ ىلا هادعا

 تاارقلا ىف غيلاد ةديصق 744. يلا لظلا لكم فيك كبر ىلأ رث ملأ هلوا ةئنس قوتملا ىقاليكلا 0

 اهيف لوقي 17 خذس قوت ىوكنلا كلام ئىب هللا ديع نب دمحم مامالل

 (0هداتسعأا اهعتمساأمه لسم5و ؟ءدذاتق عا ةطعتاعا» 0+ ه» ظعتن لل: 387: - ءآلات"0#]: ل112:غو همم

 632 مع. 26. 8عمن 1234) دصمعطتسست و ةنعامععرص طقطعأ  ةطسلغ ءمرصتس عماقتلم5 دع ءونض

 يدم ممدسعستسك نع 110115 7-40 ع]يبجمت: 8 ءتن لل]تنعا ل ةمضقو ةمصم | 898 (ذصع. 23. 00عام 1499)]

 12028 اتانق و 0111 معرمز عع ءمرهرط علا هطلق ءقأ عأ ةزصعات]هان112 7 ءزلقاتتت1ل1 .33عانتال عداتتتل 550م1

 رد ءاعستعو لسعات ءتمدتأ 310115 ك0 ظعءرا 8807ء21672 1871: 11 عن 67ج هقد]6 , ةصحم 0

 مع. 23. لدا. 1533) ممدعاتتتق ح هيون 478 86+ ذعار 11 ءرت20م725 ةسصم 786 (ةصعي 4.

 1" عار. 1384) ردمرعاكتتق و وننأ ءمردصتس عماوتملل مععقأءانا» 111م ة"ةان ءا- هلعتموع ةصقعتأت »وذا كح

 هاطعتاعاط لهم هلع 0: 71 هزر»0 ]1[ عآنخن ح ا1هل15 4ك 1ءجدأافأب 4ط0- ءآ-ةهاتسمت» عنا 51/65

 [كرصتستقو ةممم 987 .(زمع. 28, 1" عطس. 1579) مممادسق - (نجلطأ ذهن مولامأب طعن 18” ه]قكتاو موق

 دمصتنتت 1030 (ذمع. 3. قم. 1640) مممءاطتتنق رو وانت 1ةوعرط ةتطأ ةءعلرقلتاو دنغ ن3130ةعتسأد

 مععمممخد 20 ءد ءعاماقصالد لقععأور ونتمع هن 1[ ءز»نماجمع]م ءمصاتق لمنع لتكمادكوك عطه ب

 ةعطعزاعط 12 همنن0 8ع 01 هلت (م2عم7غر |[ ةستقم 751 (ذصع. 11. اللهم 1350) دتم5اتتنق ]د

 بتزانك فمزمسعف(ةينلتك ءورئعوتع هةععماتم ذه 1معامتغ:  طمننه 1)ةمو وسن ءمجلتطاتق تت]غمطتسنت

 ءالععامرتس هع معوتعاوأن ءهاع. 8 مهعممدابتغ ([معو مغهع1ه66ممق و  عأ م0863 مطل 533111

 17171471:-047:0-60 ل 1-1-0: ملأ لعبت له طلسا1م]ع 1'ءار»اذنخ هططدلختغ ح هأ ا0آ ءعلنعمك ل1017 ه1 13 عنا

 ال ةوق» 1310عءعمد# 16214ناق, ةمطم -' . .. دسمخاتنتتق و كتزسق ءمضترسعماهعسقك 118 1معلمتغ: كللمصمع

 ]دعس ة0عمأ قر نيمدزم00 هسطتنذتن ةءاعملتاأ كع عا 9460. (ن ده 104ج 2 2117 عار 4

 1م 72247 عدنمءده 0ع (نهعوصأ مءعععمفز هختطسم و ةطفام»ع طسقسس 1/1ه/ميوتنعا ظعتف قكطلامعااعأب 0

 8عءزإ 11471 (:هدمتسد أ عمو ةمصم 672 (ذمع. 18. لستم 1273) ردمعوتم. النعت اطتن
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 ىوناكت قاوق ىهمظن نم لب الو

 اديدزاو ىلامالا زرح ىوح اهل

 م” ةنس قوتقملا ىلادمهلا [ىوغللا] دكمحا نب ىسحل ةغللا ىف ةغمادلا ةدبصق 1

 رممديأ مامالا اهحرش ةخعنصلا ىق ىرصملا ن ىذلا ىذ .ةدبصق 1 ورهبك دلكم ق3 اهحرشو

 حلا هيلع ءانثلاو هللا دمح كعب اما هلوأ نونكملا رحلا هامسو ىكدلإل ريمديا ىب ىلع ىبا

 : ةدبيصقلا لوأو

 بج بج بيج بج

 باث. اًهلواعادوسب لق

 تريك ناعم كئاوف ترغصو تلق ناو اهظافلا ىطاوب ىفو لرهلا فيرطب اهفّتصم اهلعج لاق

 قنا .ريزولل خيرأتلا ىف. ةينآرلا ةذيصق ت0“ . عم ةنس ةرهاقلاب اهتعضوو لاق رودصلا اهنع

 مارا ةلييصق وعن نودبع نبأ ةكيصق ىف ارم كقو نودع نبا دبكملا ديع دمحم

 الوص مهاست طمض 1505عر وينص طمضصمءماع] هتله قضسمتمت 1مكعطعطعاللو ناهقع هم

 همر معاد عمل عنعصأر

 (نهع ةعصعم 1105 ءآ» هنممررغ ىفصاتمسعاأو أ ماتك ءنقل.

 9401. ظا- (0ةهغله ظا- 8 حسنوطقغرو 66406 ءويعطعسس لم]هدنع جلكعتعمس.  آنتطعع

 اهعتعم]هودقر  وتتعتت 165071: 1761: ل ]رتنء 11 هن اعدل ءمومدمطسمر ةصصم 334 (ذهع. 13.

 لسع. 945) مسم>[نتقو 0101. 10 عرص همرصتس ها 3211 113ع211111 2 عقل 0111205111[. ل

 94602.. ((ةقالجد طنا متسو 005/04 71*11)1 #1116 لع جماع جلءطوستعمرو وننقع 12

 امعامأغ:

 811 مهعساطتست هتتعهمكتتلت , 12153 ءاتآانتل لأ 1 عاتأ انو

 1[”ءاتذ همتوعو هدنلف منة علنا

 سقس 2700 هنجأ» عن ىلع وري 19:0" 320ءلغ مستسعما(مسمتس ذه عت ؟0نلتغ 77/- 22نومب»

 71-1 دمكتمطسمر وست ذاع دمعات: طعوعستمدو 2ءعأ اهسلع أ عامرجتو ءاع. 2 7720ه :

 طممعملتغو دموستغر ةسعام» عومسف 0نءعمهخ لمعمدسسو ةعامسعم لص ةماععمعتطتانك ؟:ععطمعتتس

 مهظاتطاتقر نتتفسوتقتا7 مدلن02 هزه هغ ءدتلتدو هعوسستعماه ةمقتمأت تاتلتحو وعتتطاتق معا

 هدد مءعاتسمأ. 127م7 ءحسص (ةطتعمم ةمصم 742 (هع. 17. كاتم 1341) هع همر ممقان 155

 للون(. - 9463. 81- 0همالم 151- 17 عأغر 0هم106« طئقامتتعو ذه 0لعداص عمقو 01[0

 1 -_ م

 10 1” ياعم كلطتع 21ه]ءمدستسعل لطلاء -سعزأل 1 ل6. 11 ةتمالج 0060:4001 1

 لان. - 9464. 0-11 ةقألح آ[:1-1 212 عار (م:6©10 ذص 1غ 0ءدتمعمق 0ع 00ءاممقهب
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 ءاشنالا ملع ىف ةينارلا ةديصق 4845 ...٠ .رم دكئاصقلا :تاوتا ةليقعب ةامسملا فكحصملا مسر يف

 قال طشل : ملع .ق ةيمارلا ةليبصق 1 ىاكتلا ناقاخ + ىب هللا, دبع. نب ىسوم: مخاؤم.. دال

 ىقوا ةغالبلا ياغي“ ءابدالا اهفصو ا“ ةنس قوت باوبلا ىنباب فورعملا لالع نب ىلع ىسحلا

 اهنم ظخلا تاودا اهيف ىصقتسا

 اهنانب اطخف نأ كفكل بغرأو

 رورغ رادب هفلضت اري 00٠7
 اًذغ هاقلي كملا لعف عيمجف

 روشنملا هباتك ءاقنلا كنع

 ةيبطاشلا ةديصق 1800. 8 ةنس قوت ىربعجلا رهع نب ميعاربا ىيدلا ناعرب خيشلا اهحرش

 اًهلوا' ىعفاشلا ةديصق, 98 ٠١١ اهحورش عم .ءاحلا ىف رم ىقامالا زرح, .اهمسا

 ئقراغم لاغتشاب :ىسفن ران تيخ

 نسدع معودادم ذص (نهرنقسم هعئطعملم -هطوءمعدملمم ءممالسعأ. 1طمععتمأه ءقأ 4 عآأاءأ 61

 111- 2002480, نأ ةاتمتند ؟10ءعملتست عوام -ح 9465. 1خ1- (نجده105 ظا- 8قهلكو عار 005406 ذه

 714 0ءععنمعمع 0ع 0هءاتسم ةاتلخ معلعماجتم  ءكاععدمأتم , ةطحعامد»ع للاع 210م 11:56 13 كتف

 4آ0ه7]ه] ]عرب 1 عءاي» 1ظ1):. - 9466. اظا1- (نحهأ14حج ظا- هنو عار  (منأ لمع ذه 14

 لعدزمعممه 0ع دع ةهيتطعسلت, هسعام»ع 4161 ءمعمت: ىلآغ ظعتح ظله[, ؟دلعو لا: - الع ماعاأب

 لأنو ءانادممم 413 (ذمع. 6. قرد. 1022) دصمتنطتم.  [ازعن طسسقمت(ةأتق ءاعودصأل م35 ةام0105)

 دسسسمتسسلت ءأ اعتطسععدمغ ءاموسعمساتمسمت.  ةسعام» ذطأ هرحصتم ةعضرنأسعصمع 1مقاعصسم ماه 0ع5ععهطأاو

 هغ زماعع (00:00«ع ؟ءععوسق ]1ءودصاكتع طخن

 يننلع دمهم طتهع ءددس اعتطسنعمع ؟عم](ةغعسر دنغ أملا ةءصطقمغ

 ظمصت دلتوستلم ونم4 ذم لمدنم ؟جمتاهتتم «ءاتنموتتع»ع 608515

 حلدتس هردصتق ناتقهع طقتصم حونأ - زمهعمزعا عد يدقاتمم 0أ1عر

 9 تحملم ؟م]استسعموب تطأ نندع 1ععلذأت 0عدعتمأو ةتصغأر [16 مرق عوعلاع 5015 عااتت

 كطعزلعط ظوسءمبو- ءل- 011: 1" عابفت» 8 ء»» 0همج» لمنع” ةر ةمصم 732 (ذمع. 4. 0ءام 1331)

 تم 2نللقو ءمرصتس عمامتلالال ذه ءدرت هع موز. -ح 2 9467. ظ1- (نحددألد ظا1- ظط ةأ1طأ و عار

 م5406 حج 81 4لعطغ يسوممتكامي كسك اناسلدخ طلة ت7- هتيم ياي  الذلع ةدجعج ]نغءعمس

 214, تطأ صحو عمادتتت نتموتتع 0ءعدعتتمأأ ددصأاب - 9468. ح10 5-11 طة1ذذو ©

 51 ر نسمع زذاه اآمعامأأ:

 [ررعمانمعأت5 عم زعملق ةملصسمع طتعمع ؟ةجئتأ5 ؟زأدع هععمأتتكو
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 اهباشم ءاض اذا :ىشيع ملظأو

 سيمكات . هلو دما :ةنس .قوتملا  ىدادغبلا ٠ [ىوليقلا ] :تمحا . نب مالسلا نتبع. رعلا  .اهسمخ

 ىنالمكلا رداقلا كيع ئيشلا ةلبدعق

 بذعتسم لينم ليفانملا ىف ام

 كيطالا ا ةنالا) دفان اخوالا فاز

 ةرييبصق 1741 >> ىواخسلا هركذ ىلزنملا ىرصانلا ليكم اضيأ رداقلا دبع ةذيصق سمخ نمهو

 [ىلع نب] ىيحي نب هللا دبع دمحم ىا خيشلل امهو اهحرشو ةيمال ريسلا ىف ةيسيطارقشلا

 ىكملا نالع نبا هحرشو مالكلا ىق ةينابيشلا ةديصق 18. ٠ [51 ةنس قوتملا] ىسيطارقشلا

 ةخسن ىقو خلا لسرلا ثعاب انم هلل دمحلا هلوا ىاعملا عيدب اهحورش نمو هتقيرط ىف ركذ اضيا

 10 اًميِب نورشعو ةعبرا ىسراف ةينيشلا ةحديصق 701 رم دقو] خلا اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا

 ديع ىيدلا رونل حورلا ءالجو اع نوسمخو ةدام ورسخ ربهأ ءافصلا اره اهتريظنو ىنافاخل

 الأ ملكه دصعو هطقعسسأأادغع لقط 0مم1عق35و ءةغو نطأ لاتكتعماأانق ؟1عععع ةهعارتأاب

 © متمعسم 1 عع ءدص >ع0ل01لذغ ةظهد- ءل - 01: 400 -ءه]- :ء[م» 8و: لكاردعا | (002/ءم# ]

 180ي1/0608, هصمم 859 (ذهع. 22. آل وع. 1454) مهم»ادتتق. 1لعجد (©هدقلمس ةطعتلتطت 480-67-0

 1 ييتصوتتت م11 ءدصلم قلسعتسمءض مستو ءغ طمع عةممصقتتتم 1:

 © ندع ءدغ ماع جوتقأأهصعف هوتتهأنم لمع

 طروعماوماتمستلتلو 01183عوتتفع 12 نات تهدأ 2 016عل6 عا م من18

 هنأ مة عاعرنعور اعداع هع اممار (نمداألهن»س 480 - ء - يلم ينتسوتتت م11 ثقصلم قكععاستق علة تأو

 11 1ع أ المد ظ»# 171 ءروعبتا# ادت - 9469. آاك1- ((ح5102 ]خ1 - 8هطمعءد» ق[1517عأو

 (1ون106 حج ه81/مع"145 0ع رتكحد مهموطعأوع ءمرصمودتاه ءذم مت 0عدتس عاق ءاتتتل «01111 6213510٠

 انئصوسع ]نط هطعتلعط كلت 7101, مستنعا كط0ه01هل ظعتن ة3”هلببرع | 8ءنن ى18] كرم ع" 58و

 | دمصم 466 (ذهع. 6. هعمل 1073) ممتع ]و ؟01لن6 - 9470. [1- 551:48 151-

 ةاطعاأط ةصاو عار 005406 81/628 م:41 0ع دحعاهمجطجوةتعميم ذه عتتقتتل 111: 41/47: 2:]1!1 مدتتأعت

 انني

 ىدرسس عمامستسا ةععمقتاو مغ ذم تطعم 1م ءم# فدستسعتمر26.  ةلطتم ىرسس ءعماقتتاتك 2604

 هل« ءم»6 ذمكىتماسم هنأ ءأغ ذنوج ةهعلمتغ: آدم آلءمر ونبأ ءهدع ممطتم 1ءعوغمو دصتقتغ ءاع. قكلطل

 ءريعممادع نه هعاتطتع: آنهتسم 18)عمر وست همذ ه0 طمع لمعتغ ءاع. [؟710ع ةتمدتنه]. ح 9474. ظ1-

 0ه5102 11- طغسأو عار ('هه#10 معههتنعو ذم الل 0ءعداصعمقر 0136 المنصات 011811101 815مل

 10 مماتنصسعأرو ةتتعامر»ع ]1[ ءارن7. 0( مع0هم ةزستاعك ذم ذك 0 ءدتصم عماعف ءمرص]موتعضتمأا 1/147

 ]1ع مور» عمر كزدك (0هث(0له ل161 ء7-ءمركك6 ذصقععتمأه ءعصاانتلت 010100113علصأه ؟عدقانكق ءممانم عا ع

 لاك - هل - لأ لال - ءآ - ”هآبتسعنا لانسر كاك (نمدأ0ه ل ء]اع ءآد”أ امكعتمأمح يعماتتلل 815158
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 ةمامو نوثلثو ةعبرا ىدادغبلا كوضفل بلقلا سيناو تيب ةّنامو نوتلث ىماجلا نمحرلا
 يرض ىلا ىرصرصلا ةدبصق 1808.2  اًميب نوعستو. ةتس ىزاريشلا ىرعل رهاوجلا نامعو.تيب

 اهلوا .اهلك ءاجحهلا فورحا اهنم تيب لك نم

 نوح ! ىن:يقلقما عمد يجسمل شعتتنا

 ةرورض ىف ءافصلا ةديصق 15“ ءاد ةنس تام. اًديفم اًحرش قايمركلا .تمحا ىلوملا اهحرش 5

 [:هم تنس ئوتملا قاراغلا ] ىناقثالا رمع ريما ىب بتاك ريما ىيدلا ماوقل امعالك اهحرشو رعشلا

 نب كمحا رصن ىنا ىيدلا نيعمل] ةينارطنطلا ةديصق 762 خلا ىلعلا هلل محلا هلوا

 هلؤا :[روهشملا ريزولا .كلملا ماظن حدم ىق ىع ىارطنطلا قازرلا دبع

 لاب لايلبلاب تّلبلب ىق لابلا ىنَخ اي
 صصخ ىذلا هلل .كمكلا ةلوأ ةنس قوقملا ىندارغسالا ىتشهبلا كمكم مهنم ةعامج اهحرش 0

 ععوانك مصماسعأ بج 100/8: 80ج 0408, كتزاتك (005106 4لداأ5 ءآ- مل ذصقعتتمأه ءعاطاتتللا

 اتئتمسأم ونتحاتم» 7ءجقاتق هممانس عا ع 07( 512ه, كقانكق (ه54 06 الدهن: ءآ - ]ءم4/27

 زمكعتمأه ممدههمأتمسأو هعدع ؟ةجقاتق ءمماتسعأال - 9472. (ن55104 ظا-5دعةد ذو, 22

 ىومومتو ع كزدم ةنموملت5 ؟ءةيوتطاتع ]ذغءدع دالمطقطعأتل هدحصعم ءاذعأ ممدكدصن“ 1هعلوتغأ 8:

 رددتسعع 20 1[دعموسمق هعدات جعععطوق ةطقأءةعععهل8ق.

 315115 كاقمع0 1ععض رم ةهصصم 815 (ذمع. 13. كم. 1412 ) 1201115, 601111110

 ملعدد ذص ءوبص ءهلزلز. - 9473. 0514ه ءا-هد1ةو (مهن0ع ماسك اوأتلكق 0ع ةثقو 01186 5

 ممعررو معععددوعم ممدادلماب كنس ءهمرسسسعماقهعتم.  آنامسصوسع ]ئخطنسصت (82:م67: - هل -

 16 ظ»سق» 0سم 1ا1ة علق |[ لف ةناغ] ظرمك» 8نتطمر |[ هممم 758 (ذهع. 25. طلءع. 1356 )

 رسم نانق ل, ءمدمممكستأ. 1معلرتاأ 12: آرهسق 1عم يععاوو ءاعع - 9474. 81-0

 آ1- 1 ةمخدع هه( عار 060:406 160:10: ةنت:1 , [ هسعأام» ع ل10111:- ءل- 011: كاتي لالهق»» دنت ع4

 ورح ل50 -ع] - ”هدجتناع 161ه ثبن6. 8 هتماه مغ ذه ]هحلعتس ل ةاعفت» - ءآ - ج:8 11! يمنع

 ءءاعطعمتستا, ءغ ةمعامتا اق

 (0 دو كزاتق ةصاصلاتق ]ذطعع هوغ د 21206ع202عر مععاتق ططعاتتلل ذط 280501ع22 ©0ه] ءءاقأت»

 طاسععم متع تس ءحرص ءوصس عصامتسم5 ءه0لن0لعصتصغو نغ 1101071160 13ء]:251:1 1ر21. ةصنف

 ب... دهمزأتنانقو ءانزاتكق مرسم ءعمامجتسم 115 ةامعلمتا: طدسك 1804م نست ععمسم طستم ةهصنات 18 عمص 012 عا

 ل1 ةاتمعأود ةمدنم ءاهاتمم ع معهعاع» ءعامعمق ع5 يصعواقم هعمقكتأا ءاع. (م:/06 ءعقأ دصتت مز1 5210ه ت طق

 ءغ جمعاتطعتت5 ممعانعتد ماعمحو 20 وسهع م2جهعععمأتسم تكاتك ؟ءعطوصمت مععاتسعغو وتهع 11(ععتذ 0

 ءدلعسر ةنومت 2 ءدانممع ؟ةهعته ةسمغر نغ متتللدكق ممعاو ءمعصعم ةنستلل ةعاع ءمهلعععملاب. ع
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 هاشبرع نب رهاط [ملاعلا ] خيشلل ىطاشلا ىور ىلع رشعلا تاارقلا ىف ةيرماطلا ةديصق 16مم

 ىكدللل اهحرش .ءايميكلا ىف مام نبا ىزعنا' :ةديصق 44.1 [ك ةنس ىّلوتملا] ىاهقصالا

 ئعو :ةيورملا» .عنشللا -ساترعلاب قل ةقولعلاءاعانيصقلا 15 ماهقإلاو .ارارتسالا تشك ؛ فاسو

 ىوتملا ىرذعلا مصاقلا ىب.«دكمكم..نب. نامتع نب. ىع.ءاقبلا نال ةيبطاشلاك ةيقلا

 5 فورعملا اشاي ىفطصم مظعالا ريزولا نب اشاي هللا دبع ريزولا ةديبصق] 1 م.أ فس

 اهلوا ىدنغا هللا ضيف كيهشلا مالسالا خيش حدم ىف 6*1 خةنس كيهشلا هداز ىليربوكلاب

 مدقالا كابنص نم كجيهي اذ ام

 ةينيع ةحلبيبصق 8 [ ةرونملا ةبيط ليون ىنايرعلا هللا كيع ند نامقع خيشلا ةسببه4تحذ عم

 10 كقو هما ةخنس قوتملا ىكلاملا كيحإ نب هللا دبع نب ىنمحريلا دبع مساقلا نأ] ىليهسلل

 اهلوا [ هريغل ليق

 و475. آخ1-(هقهزلد ظظ1- '[!' ةطنعأ و عار (60م10لع 1(لضتعج لتنأو عا لع لعععدتا ©هعومت

 مممعصك1 هدتطتك ه0 معطوعاطست ]نغءعحدم ءةمضصتست5 37/72 82همك مها عود ءىدصرتمدتاو ه 8طعتلعط

 [يدمتام] 16" ظع»» قل”هادافل 1ع/م]تسغر [ ةمصم 786 (ةصع. 24. 1" ءادتن. 1384) مهكم ]. تح

 و476. (هد(05 الكا - آه ع1, 6060810« آس - ء0 -لغأ1 80+ 1 ءسسك» 0ع دجلعطوجستحو ذه

 يحس ل270عء/غ مستسعساةساتت» ه0للتغ 76 مع]ررك ه7 - هود"ي» ممم هآ - هركرذ» ةصكعتتم تطل.

 9477. 11 - ((دعهأ10لد 11 - خلل ء1ج ءار 0م: ل /ةلتعد 0ع ءءوواعس ةدلتاتق (0هءوصت

 ممععمعأهمتطاتقو ندتهعر انا :5/07/282هصهو ذص ]ذأ ةدعدجت 2776 لعدتمستا ءهأ لقانا 6 ءعاب ل782 8ع

 0/11 ظءر» 121ه]رمتوت»عا لق ءتن - ءاعومت] 0 لس", دمصم 801 (ذمع. 13. 8ءرأ. 1398) ططماتتتكلو

 جن عاممعرت طقطعأا ب 9478. [(دقألد 11-11 ءهدنتع قط ل ها]1دط 2 حعطص ©6510« !١ بنت

 4 0ه711ه] طمعام, ظلت ١1 يتسع رسدحتست ل1:51هركه ظميانم, تلوم 12ر1 عاي0ع]ب ةتعاتو ونت

 دصصم 1148 (مع. 13. اللهن. 1735) مدسوتسسس ةانطللا. 0( هرهصمموزأذ ءيغ ذم !ادساعس ةطعتاءطأ

 ه1 - ذككافس 20161/1'1ه] 1/ عملت دمههماجعتم , ءأ زهمعتمأأا زامع

 هيل

 ©هممع معمم ديصمعتق هنأ لامك عمتلتق مءاتوستدع (ع يممعاقسأ#

 طمداعو ءديص وستم هنماذععص 7ءللنلذغ 21011 0/1 71ة/عملم عي يطغتلعط - ءآ - زدافم

 اهل م]رمتستسعا طة عملعارر زنك عتكمسس 17 ءانك حساس ءللقأو ءأ تنص طقع كمععسمم نت مات وصع

 ةنسحل هطغتاعط 01م 8ع 4506777 0متر ةدمعامع ]لآ ءلتمحع ةموتلت صنعي ءمررتتال مامأتق

 ا]. - 9479. 0معالح كتمأور عار ©من10لع ذه ملغ 0عمتنمعمم , ةنعام»ع [ كات عاق

 10 7-40 -هآسمت: ظعت قلطلما]هآ, ع قلارسعل 8][جلئلكتتحم مدلعم ] هو 2276 [ للعام ء(غ ةممم

 581 (تمع. 4. كر. 1185) مطمعطتمو ةأتع هاتف نسملمتس ممعام]. 1معامتغ ]امن
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 عمسيو ربيمضلا ىف ام ىري نم اب

 عقوتي ام لكل عملا تنا

 سيمختلا لواو [410 ةنس قونملا ىومذل بيدالا ىلع نب ركب ودبا] ةجح نبأ اهسمخ

 عمست ال تناو كادع اولاق

 مح نس قوت انيس. نبا هللا كيع نب نيسح. ىلع ىأ سيئولا خيشلل ةينيعلا ةليصق 1م 5

 اهلوا انيب نوتلت ىو

 عفرالا لأ نم كيلا تطبو»

 عملتو ررعش تاذ ءاقرو

 اهنم ةريتك اهحورشو هنع اهقارفو ندبلا ىلا اهقلعتو ةقطانلا سفنلا لاوحا ناببل ةقوسم ىو

 ففتا كقو لاق [ه.00 ةنس قوتملا] ىماطسيلا دمكم نب ىلع خيشلا وهو كفنصم ىلوملل 0

 ماب خنس رفص ثلاث هنع غرف تبنكف ناوخالا نم عمج سمتلاف مورج اعرثكا حورش اهل

 0 "1نر ودتن 1065 جععومم عغ هنلتقر ونانقع ذه در عمأع 52م3 صأاتكو

 "لكن عد م23عمورمق هردصتفو 01126 ةدعقزت ععاقه 611:

 |[ كت 86" ظوءب» لل ظلمبسعممم# مطتاه1هعنهع ةدسلتمسدقرو مدلعم ] 23 طهزرع |[ لتعطتق ءأ

 دمصم 837 (مع. 18. ةسع. 1433) مجمهنكتتق ]و عوضت ع115 هعانماذ عل .كمعءابسمءتمانممع ةدتتتأاو 01182

 رام زمعامأأ :

 اطرنعتمغ ةمتسنعأ نأ: ظغ د همه 31015

 و480. آك1- د51 ظاآا-خنصسأ وع ععر 00و40« ذه ل» 0ءدتلمعمفر ةتتعام»ع 8طعتلط عرف

 ران: 476. 110:ءق:: عت: 4506ه71ه]. 18 ظهر هصموم 428 (ذصع. 25. 0ءام 1036) طتم»ت0»

 1 مكئتمسأو 5: عيقاتقر 001113 مهتساتق طلع عقاد

 آ2ءوةووملتغ ه0 (ع دع ]وعم ءءاقزةدتسم

 قةصتسو نمت ععددلت5 دحر ءقامأع ءعغ دطقامءعمأته 23 قة

 مولع ةسغعس 10 طقطعغع دعجمسس عمار دغ 32 عاتق ةمتسقع مهعممع معهعلتأدعر مععععدأ نلتمس ةطت

 ودع امغوع عدت ءغ ءمهمسق 1ه(6ة5ءعلتغو ءغ 0تدءعووتس ه ءمعممجع ءعماتععغ. الآملعأ »تع

 ءمرستس ءعمامجتمو ذه عدس ةعمهتمدءصتصغو  دغ 110112 ةطعغتاعط 4/2 82 7101ه 1821412

 مسلكم ك10وهبن»سةر/ك عع لتعطتك [ ءغ دمصم 875 (ذهمع. 30. كدص. 1470) دطمءطتتتق ], وسن: ةلطسلكو

 اموسنتكأو همدصتسعماةعتت ذم طقصع (هع مدح هطآهأأ ةاتصأو 2033103 10[ ءمراتتل م85 6250 51طاتق

 ا1دطوعد كوس ماسععد ةيستعأ هج سمع مردس ءعمامعتسا معانعصتمأ“. 5 تردت زئوأادع -ح ةطعماعتأ 0

 كنس لتع (عماتم معمقت5 ظدكعات ةمصأ 837 (ةمع. 18. ةثسع. 1433) ذه ءم]1 هجم 374707/نةط0و

 ا
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 مورلا لضاف ىلوملا فّلع] يلا نيلماكلا حاورا كيا نم اي كناجس هلوا ةيخرعاشلا ةسردملاب

 دبع خيشللو [هيلع تاداريالا نم اًذبن اهتباتك ىنع حرشلا كلذ ىئاوح ىف ىلج ىدعس

 ةمالعلا مهنم مح عمج اهيلع فّلع سقو لاق [1.1] ةنس قوت ىدادل ىوانملا فورلا

 عضاوم ىف ةفسالفلا ع عيتو بانطالا ليكن ىف رجواو زاججالا لح ىف بنطا اهدر هتكل ىدنقرمسلا

 5 معرلا ىع هتدّرجف مادقالا ةلزم تراصف هيبنت ريغ نم اهيلع اًتكاس باتكلا رهاظ اهعوبني

 سيمخكتللا لوأو ىردصملا رودعحذم خيشلا اهسمخو وششدلو

 عقربلا تاذ هنك ىع لئاس اي

 هدايربكو هتمظعب دتوتملا هلل ىمأل هلوا ىديحالا ءاقبلا وبا خيشلا سيمختلا اذه حرشو

 تاذخاوم هيف دروا ةنس قوت ةماركب ىفطلب فورعملا ىفطل نب دمحم ىوملا اهخرشو خلا

 10 لامح نب نيسح هللا كيع دكأ نيدلا ماظن حرش اهحورش ىمو كقنصم ىليوهلا حرش ىلع ةربتك

 خلا جاورالا هنردقب عدببأ ىذلا هلث نيكل هلوأ ةئس ىوتملا ىلاغسعقلا مت ىذيإلا نيسفل بأ

 ء( هرورته هدأ ماه: طعوفعلزءوألم 'للطأو وتأكل ةمزتتاتك 611عع[01:12 101111211113

 ع. [ 32[آه112 ظسسعاتمع عض تموذستتق 02*36 3ء7ع32 حلصمم(وغتمصتطاتع طسوسق ءمرصتس عماقتتت

 رسمه عزم هلتطسعو كنس عده 0ةعووتطءعوغو ممصصتتلا» 20] ءءلغو وتتقع ةعمع ءك هطاس] ءنقصغ]

 عارعزاعط قلقا -ه] - "هما 210م 068 11ه00402, ةسصم [ 1031 (ذصع. 6. الله. 1622) ] 1301:3115:

 3حآسأا1 دءنعتو هتك هلصماولمدعع 1عوزممعو زص (©مم10هنج ء«0لن0ءحتسغر صاع همه حتع 0065 ةلطلانك

 ىويربم"ءمتتلنر جاكاحتسعم 5ةعرتاتكو انطأ ططوولمم عققو مماتتغو نطعيتتق عا لقالتق 015م3

 هع ىمضقت مطتلمدهدامدوتنع دزه 10عزك ةععدطت5 ءوأر نتتم112 1همك لص ةعطقات (نهنهطأ 160

 ويمعععملمك عقار 118 دنع لص للك جةمون عدءع»عغو طتصتتسع 5620 1هصاعلت 1هل1ند8ع م 1 ةوتتع ون

 1111 10عز هكلعممتمدخ ءئحصغ معلتطسكز هيوم جسغعسس عمللتر نتتقع جاتك معا ةظظوععتط 01عام ةتئأ

 هممورلال نه يووم. -  هطعتاعط 71هينو» 116 يتسعتسوم ]1 ععود همه]1ععلا (65404ع هك ءاتتال-

 ةعرتم ان مصعسو نتوقع 12 اصعارأا :

 (0 خدر ننأ لع ءةووصغلم ةمتسقع ؟ع1م هطاععاوع نتهععأ5 ب

 عم قىرسسعساةسضسمر ننعست كطغعتلعط 46218 ءعم قللرمسعل# ذه طقمع كسءعسمءتماتمصعس ؟لنلتغو

 زمعجزغ زاد: آصف آلءمر رصحومأ 8عءعرهانه ها دصدز ءىاهاع طصستعم ءاع. - ل1هالح 7101 هنت علف

 لود طشارلاو ؟اعو طار 86و ميسم لتعامك ء دصصم . . . دممدنتتك و ن1 1ه1158و ننهع ذه

 ندرس عمامسم 81هآ1]هع 710م: ةركعزب معرس ءطعملعملف ةدصغو ذه عدم حللعنا حج لالة! ةاس-ء0-

 10 كان كآله7]ه]. 1108 ءارا 8ءنن ل ءعدأآ 137 ءو- ءكابموعقت ,  ممتستتتم ل806 م0ذاعحو 04

 لتعطتق عغ عممم . . . رمماتانقر كتزانتكق مرت عمامتتسمم غم 1صعارألغ: آةرهتتق 1)عمر ننأتأ 8
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 رهظتس .اهزومر نبا نا تدرا لاق كفنصم حرش هتباتك دنع ىدعس ىلوملا هدروا ام هيف دروأ

 لالج لوقعملاو .لوقنملا ىواح مظعالا انالوم ىداتساو ىخيش نم ةكرابملا .ممهلا دادمتساب

 ىقاعمسلا ديدس اهحرشو اًدتحم ئفسنلا اًدلوم ىنياقلا هللا ديبع نب ىمكم نب ءايركر نيدلا

 ةنس قوتملا همكالا] ىكاطنالا دواد جيشلا اهحرشو خلا راهقلا ىلعلا رابإل زيوعلا دلل دمال هلوا

 رصح ع راونالا رون سلدقت هلوا سيئرلا نيعا ءالج سيفنلا لككلا هامسو اًجوزمم اًحرش [!... 5

 ضايف هلل كيل هلوأ اجوزمم اًحرش ليلخ نب ةزم> نب ميغاربا نب نيسح اهحرشو خلا ايارملا

 ند كدحاولا دكديع حرمت :تورش نمو ناخ مياس ند كارم ناطلسلا مسا خلا فراوعلا فئاور

 ةحداقلا ةديصق 12.1 ملا حاورالاو سوقنلا هتمكحب عجبا ىذلا هلل ديل هلوا طسوتم دمحم

 اهلوا ةنس قوتملا ىدنقرمسلا دبحم نب دومكم نب نيد ةحتاقلا ديوكات ىف

 السود“ ناعتسملا هلالا نيك 10

 دج ةملستاتك مرهلساتق طصحتا ءعاع. قةسعام» ءدلعسس مععطتطعأار نقع 810115 8402 مءءطتطاتععقأو

 بنس كفرصس عصامتتتس١ 4::211061/ 71 0عءعوهتطع»ءعأ, ؟'هآ]دتر دصوتتغر 10عم5 6540( هعم .0ط5ءعتتعوو

 ع6( ل3[ 8عزلع5 ءدءيازعممعر عغ عدصع هدات01 هددت جهتحتلام جمععتءعماطتتنر نتتطاتق 2-1063

 ماعز ]اسد ءغ ريعهعععمامرعر دفعت 81هللدتس ددهعتتساتتت كع747- ءل- 011: 76106: هض4 28

 11ه]ء مدت عا ظعر» 0 ءقلعللع] (مقدخ مهاد ءغ نعطع 2 ءدعر“ همتسملس» 1ءاذعت(ةكذغو وانك

 وسحع (هدلتانمصع حالوتد ءغ سمع عداتمسمع ءمصععمأو [سعكدسأ ةعوتتع اعطتنتأ - ذء0/0 الوز”(

 تنزانك ءمرصتس ءماوجاتك 12 ذمعامتاأ) طدسك 1)عم مههعمت عمو هددصتمماعسأتو ء>ءءلقوو ؟1ءغ61

 ةسسسرتم ءاعي. - غ8طعتلعط 1207م:0 147:2»4 | ءةععدقرو ةصسصم 1008 (ةمع. 14. لقآدل. 1599)

 رم نتتكر | ءكتزاتك همرستصسعماةدتاتكر 1/- 120/11 11/ - لورد 72 ع6 ههرمد: 11[آ- 1؟ ءورأو ةزمكءعت ماتنكر 5

 ععرعغس» جلصتحعطتس طقطعغع عغ زغذ ةمعامتاأ: طمعا ]نت01511111 2111115 11111[532 ع3أر 01

 سغ ةمععملو ائستغطسم قكسضعيسم ءصطعنع ممددوتصا ءاع. - 1 هثءقنا عءزا 1 ]بقد» طعن طل ت26

 8ءرب 126/7, يتّزدتك ءمردتطس عماقمتاتم عدعاطسست ج0دتعطبسا طقطعع ءغع زاو ةصعئرتا) آمسك ام

 ةسجعن]1م5 طعم عطعءامدضصتس ]دمععتاوع لنئاتطتعماأ ءاع. 8يتماسم ءىأ ممهتمع كظسدااقصست ل14

 ظعءب» د ء]ا: 12 ]ر مري ح لآل - ءآ -همم],20 عرب ل1011 هدمت ءلر  كتزادك ءمدتتم ءطاقتأالق 1لأ انك

 1ماغعرت ءعاععمو عدغ حيسطتغبو ءغ ذاذ ةصعتمتغ: آطرهتتكق 1)ءمور نأ ةدرتعساأته ذاتك 3211205 أ

 ةردلسأسك مرمتساتق مرمعععوجتا كعب - 9481. 11- (ند5: 42 1-11 ةنطقأر (6:40ل6ه [[حوقطق

 لع طممح مهكسحع ةسعهتمع ]ععاتمصعر دسعام»ع 1101 عتجت»ءا عني ل11ه]ت»70 18د: ل10101164

 ىوروم«ءمدن0غر ةصمم . . . :ممزن0. 1هعمتغ ذاقن 10

 3 ]دنع طعتر كسزسك جديتحتلتانست معاتطت» و نأ طعم عر01ع زها ععع[هأ

69 1 
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 دكيع نب ىلع نب كمدحا بانطذل قال نارقلا ئا ىف ةدبصق 110“ !|جيفطم اًحوش اهحوش م

 بظلاو  ىقوملا رصتخضمو ءايبنإلا :صصعقو ملاعلا رابخا ق ةديصق 180“ . . ١ىدادغبلا .قرقملا دللا

 [ىعناشلا ] ىاوسالا عيبرلا نب. ديحا ىنب دمك ءاجيرلا ىال كلذ ريغو ةفسلفلاو تيحتلو

 تبي فلا: .ةدامو.. اغلا . نيثلث لاق نآلا ىلا كتديصق .تغلب مك هتوم لبق لمس "د, ةنس قوت

 ةيبطاشلا ١ نزو . ىلع ..تايالا .فالتخا . ف ةديصق] عم ةدايز ىلا يانحت ءايشا ىلع ىقبو از

 ةيدأر ىعو مما ةذس دكلوتملا ىناهفصالا ءاوقلا داننسأ تيدا ند ميعاربأ نب برع نب رهاطل

 قئرزولا نبال , تاداقتعالا| ىف , ةديصق 1م ا عباديب اهيف .ىأ رهاودمل ؛ مظن  هامس

 ىقداصلا يح ظفاذ اهحرشو ظفاذمل ,نمدم ىيدلا زرع ريمال- ةيسراف ىيوجاتلا ى ةجيصق ةمل

 ىرقملا هلل كدكيع نب ىلع ند لكيدا بازدذل ىنال غر وهشم ةخنسلا ىف ةرديبصق ] لاح رصتخم

 10 كرايم ند دللا دبع ند ىلع مامالا خيشلل ءاظنا 3 اةحببصق ] مح [ خدم قوتدملا ىدادغبلا

 1لعرد ءمدصسص عصام 20صم[هغمصتطسع هغتلتطاتق ماعدتسس ذه ءدنس ءههدص]تمةاننأ |. -

 (2510 11537 آظا1- (ه هصر (هيث1406 0ع ؟دتطتاتق (0هعدصتر ةتعام» ع لقا! :5 64

 10: 4782 ظوت» كطلمااعل 8هع]لم#0 (نهمدصن آنعءامرتعبي ح 9483. (0ةعا41ج 1 ةلعططم»

 ء1- ةا1عرسو (مه/06-٠ لع مءطاتك ص دصتتسلو ععقاتقو معمرطعإومتس طتقاموتتكو ءمسسر ءهعلتم

 هلع لست لتعم, صعلتعتسمر 0هءاعمسم هلل (1هدمعتمي مطتامدهدطتم هلتتكوتتع عءطانقر 6

 41ر4 1ه]رمتستس عا ظظعري كلرسعل عرب ءامءآاا' 0وملنع [ كاطمظتام], همصم 333 (ذهع

 2. كسك. 946) رصمتكتم.  ثصاأع دصمانأعزت ةساعظ70عهاتتقو وانه 7ءدكاتق 005:06 جده طمع

 صمتك ءمرصمنءطعم0عرتعأ:  .(نعمضتست عوتساأكح ءةيجستم هتتاتعهو ءةيممصلتغو ءهغ همدصتتللف

 نري ردتطت جلطسع ععولممتك وسمع ةنععمسلم ةتصغ ءغ قمرسرت]ةصلق. -ح 9484. [0ةع(لم 1 :!ططغلقك

 ءلا-ج عمار (0مم4له زم 14 0عدتمعمق 0ع مءيدستس 0 عسل اهغع جه دهعصفاتعملللا ةملستمتق

 ىهاهاقط أورو هسعام»ع 1]ق» عتب لصوط عن 16 ليانم 8 ءرن لاتسعل 1وه]ي تاغ 1 ءءامردم

 (هئممأ هعتقأتهو ةصضم 786 (ذصع. 24. 1"ءطع 1384) صهام. ًامكعترأو هنأ اواعت»

 ء] - 3عمم]ر» كت ممكوق همماتسعأ معه مةهدق]. - 9455. 0ةقامه 11 ءل- 1 غ1 ق0

 0ع 501 ةعاتسساتق, هتتعاممع ق7: - ءلزروبسن. - 9486. 0همه112 11 ء1-[ءزال1 0و

 معردأعد 0ع جماع (نهمدستس طغعصع 1ءوعملأ ةسعام»ع استمع لهتن-ء0ل-ل: 1101 متوتنءعل 11-181 هلا

 (نمرصس عمامسسس طععع د طقطتم 71ه]رميس» عل 5-17 لع ذس ءدجص ءلتلتك - 9487. [© دمام

 11 ظ1- 8هسصمحه, (240ع« لع ظذسصصح صماتعةنطتحرو ةتتعامتتع كلتا, 4 ]رسعأ 2 رن

 4/8 ظنا كلطلملاوأ, ظمعلللملع (نهمومأ آطنععامطعر ةصتم 476 (ذمع. 21. للجن 1083)

 10 رممجطنم ]. - 9488. (0هد(لم 81 11- 1 غر, 00:10« لع ائاوعه لع, ةهسعامتع 8طعتلعط

 ء( آ[صقتس 4/2: ظمر» قلالعلامأ عن 11ه معا 71ءسمععت. 0( هرصجمدستاأ ءحص 20 ]1 ععوبص
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 اهلوا : اهخرشو !تاءاظلا. اهيق : عمجو' ءاظلا“ فرخ ىلع .اهأشنا ىزورملا

 ظحا !ذاايضفك“ حرا ملغلل ؛ابلاط: اني

 ظفألل ىو تكلا ىف فيفوتلا كقفاوو

 قوغملا .ىوكتلا هيوطقنب ريهشلا كيح ىب ميعاوبا هللا دبع ىال ةذغللا بيرغ ىلا ةديصق 4

 اهلوا [0.- ةنس ىقوتملا] هيولاخ نب. نيسألل هللا نبع وبا اهحرش. [] ةنس 5

 ٍرقَك اذ. ةاوقالا ىلع عيرلا مكجاه لع .الأ

 عل نأ. غنس !قوتملا  ىلبتلملا“فوطلا: :ئوقلاا' نتبع ىباناميلس يدلنا [مجانلا ةدضقب

 بيدالا خميشلل .ةءارقلا ىف .ةديصق 1810 ٠ ةءارقلا ىف وم دقو نابعو جيشلل ؤرمع لأ ةءارق ىف ةحيصق

 ىبطاشلا لاثم ىلع و هثأ ةنس كلوتنملا ىسلدنالا :ئزئاعملا دمحم نب دمحا ني دمد هللا دبع أ

 [ىقفاغلا]. سنوي نب ىّجرم اهحرشا ىرصحلل عفان ةءارق ىف ةديصق 19 ١ ءارقلا. ءامسا اهيف حوص 0

 1ع, ذانأ نعود اناعجو ل ةستمامك ءمهوععوتاو ءهغ فسسعسامعتنست ننموسع ءلتلتك 1طهمعلصتغ

 05406 ذة:

 ١0 د ونانأ هعاعمأتمتل 02عج35ر هذ طخ 1ءاذءلادغع 1ماتعطتقو

 ركغأ ممموت 0عمانه لتستمو (ع ةععملدأ ص تنمو ءواتومسلم غرس ءرت0 13 ع

 9489. (©ةد(0ح 11 عطقعتط عآد 1هعطقغ 64:40« 0ع مومتمدهتطسك ائمودمع ةعقطتعدع

 وومطسعي ةمعامنع قللت 45001]ه] 167 ي]م» 18 عد 71ه ]رميطت»عل (ءدسحسهأ تعمر ؟انلكو لوركا دنع عفان

 قزئءغم ءغ دممم [323 (ةمع. 11. 1ععب 934)] ددمعكمم. (0هرصس ءهامتتسل لص طمع ءقتس عضو 01104

 ا زاهد زمعامتأ:

 ق3ععو مم 16 ]لهضتق دامت مرحتسم ءةممعلاوكتكو مغ تما 0عوعسأم تك نعم ةسعات] (هطاننلا

 ]10 عوركن01 31111115

 كدي 410ه]1ه] 17هو عقب 8 عد 18],م7ممعءتأر [دممسم 370 (ذهمعن 17. لملم 980 دسم امتتك) ل, 601016.

 9490. © حج 510ه 11 81 ءزرم- عل- همر 0م: (0ع قسستممعم 0 عمانه)و هسعامتع 2العزتس - هل - 1

 507عضوزا ازا 13 عزا 67-410-ءممم# 1متر 1آآدمطدتتامب دمصم 710 (ذمع. 31. الآهت. 1310) 220110. -

 و4دوأ١.1 0820551 كعتر ممن ةطخ ةسسعسر 065406 0ع عءعمجأوسع (هعدسأت تكتاتعد هط لق#

 لل لهلفر هسعامت6 8طعتلعط 77ه 547. ؟ض10ع هدرعد ىدط "من. ح 9492. (0 ج51 11 عاج

 عز ةقأر 605406 0ع 2عععمعتممع (هعوصن يق عمي ةهسعامر»ع ؟طعتاعط مطتامامعم قاع كل ه11ه«]

 1101 هتنت»: ع0 8 ءر» 4 ةرتجعل 18 عج ل1ه]يعجست» ع4 ]71 ءارأ»# 4سضلم7 م8, ةممم 591 (ذمع. 16. آلءع

 1194 مهكم. 8يترأم أدل هععدرتاسس هل 87/4/28 معوجمكتكسسم ب همدستمم ]1عععورصتتس (نهدهصت طخ

 لتوأازمعاع ملت ءةصاسعا ح١ 9493.2 0هع(0ه 11 ءلعز»ءةمأ الل خ11: ©مو40ل6ه 0ع معععمكت ومع 0

 (©هرىومت نتانعه هذ 2 ةهكقر  هسعاودرع 11هوجو. تش 210هززن 8و ةكسمد [ 61 4ياعلف], كتعو

69 * 
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 10 ةنس ىفوت ىوحنلا دللا دبع نب دمحم كلام نبال اضيأ ةءارقلا ىفو 1.. كنس دودح ى قوت

 كيمحا نيدلا رخفو [08] ةئس قوقملا ىدادغبلا] طايشل طبس [ىلع ىب] هلا دبع دمد# قالو

 تاارقلا مظن هل تيأر ىنالقسعلا رجح نبا لاق] ه5 ةنس قوت ىنادمهلا حيصفلا نب ىلع نبا

 ديعاوق ىف ةديصق] 181 [ىهتنا نايح وبا هحدمو ةيبطاشلا مج وح ىف رومر ريغب

 5 [:1" ةنس قوتملا ىفنل ىكرودلا ءايركز نب ىفطصم. نب دمحم نيدلا رخفل كرتلا ناسل

 47 0 [ه11] ةنس قوت ىفسنلا ىدومل ديوملا نا نب ضمحال مالكلا ىف ةديسصق

 اميف ةلبصق 1 [ هلخ] خدم قود ىوحكنلا ىطفقلا ميعاربأ نب تيشل ةغالا ىف ةليصق

 اهلواأ ةنس قونملا ىلخخل ءاوشلا ىلع نب ليعمسا نسال نا بيدالل واولاو ءابلاب لاقي

 هقيزعو هنوزرع تدبسن نأ لب

 10 نيتملكلا ةاهم هدامسو [ 11 خذس قودملا ] ىباخل ساحنلا نبأ ميهاربأ ند كمح اهحرش

 ةصصاتتللل 000 (ةصع. 10: 5ع 1203) 2201ةاتقر 011111162083111 158 ةعمامسأا.  طرموعأغ66ونعو لع

 نناتعم ءىفضمستعم ةهترمععمت 1101من عن ق4طلمأ]ع]ر 07 هنت ءللقر ناعم 101: 7

 لتعطتق ءا ةمصم 672 (ذمع. 18. كسل. 1273) دمدءاسنم حج قلاثع 1101 هنطتعا 40ه1]ه] [ 7

 ل16 8«ىال فلفو ددلعم ] ىةآا 7111- 16هيرورغأ [ ةنعامه أ دسصم 541 (ذمع. 13. مص 1146)

 رسم عاتق ] ع 1"عطار» - هل - لأ: ملال»ءا 8عءأ» 478 هد: - ءآلومأ]ل 11ءرلمن18 ,  ةملف 5 م

 26. لوصت 1354) طمالاتتق. طا: 11هزر“ 4:ءم]ن8:  ؟71لفو آموانتأاو 121عادأ نقلت 1ع

 مهما عمهم 2عععصمانمصعت»ل ةط ئللم ةزمع ةنللقك جدتتعامرتادأ5 طماق همر ممدز(جلاا عأ 66

 رماسسعم ءقعستمستمق :574/2ةءدصت همرضم]ءءاعصاعس. آطهسلقكتأ نص للاب 1101/1 41:] تس

 9494: 03124 81 ءقحك ةنل ]خذ ةذض ظ:1- 1 نعلعر 00:40« 0ع ءءودلتق المؤدحع 6

 5 معتسمستقو ةسعام» ع 1"هاب» - هلع لأ 7101ه 60 7 ل1 تاهركده 8ع: 2مقمم را 102011 عجن

 [[دمعظأور هصمم 713 (ةصعب 28. كم 1313) رسم م]. دع 9493. (خ814048 11 ة1-لغ ع1 ةطقو

 مدنهم 0ع دهعادرطو ةتعدو ةتعام»ع لكقتشع# 7 ءرز لامه ءل ل11ه]ر»1408 27ءوعرو ةضخم

 [599 (مع. 20. 5عمانم 1202)] رممعانضي هع 9496. 082204 +4 ءا16-1 عاتدخغر 0698406 0

 اتموتحي ةسعام»ع قاعقا]ا 8 ءرا 1 نلراش ( رك عدم ةان نمر ةسصم [598 (فع. 1. ©06. 1201)]

 مامر و. - 9497. (ةع43 61 دصقغ عمعذا1 طنا الغ 56 ظ1 ع [١ ةحعر ©0106 لع

 رممعاطسكو وتقع صمت اذاعه 776 هع 717م ةغئطسضامعو  ةهنتعام»ع مطخلم] وعم ل ا16 ةربدعأب ممن

 1لودان04/ اظءدو ىلا هاعصدمل 11ه«7عءمضو دفمهف أ. سمعتم  آمورتا ذاهن

 اع وييحصلو :ءاعتق ةدتهتناة]طنم ل15 أ 7١

 10 ةلماءموتسءلا  ظمدن 2اس اا 1161ءاطغر ددلوم ةظةرمد ناسمل رمق لتعم | عغ حمضم 698 (ذمع

 9, 00[. 1298) ممعاستتق ]و ماتم عمامسهتسسس ذه ص ةلتلتغ 7لءاباا ةا-! ه7[ ها ءننا ادق عض مانت
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 ىفلا ىلع كيوت معلص ىنلا مدم ق ةديصق عقم خلا ناسللا فطنم هلل دمحلا هلوا

 روسقملا ى ةديصق 121 5 ةنس قوتملا ىطانرغلا [ىيحي نب] ىلع نب دمكمل تيب

 ةديصق هلو 108 ةنس قوتملا ىوحكنلا كلام نبا هللا دبع نب دمح نيدلا لالج دودمملاو

 نبادمح ىيدلا سمشل فطنملا ىف ةدبصق 0. لاعفالا ىف ةديصقو ءاظلاو داضلا ىف

 ىف ةديصق 4005 رومهملا ريغو رومهملا ىف ةديصق كد 7و ةنس قوت ىلاخاحلا رقظم 5

 ةنس قوتملا ىرازقلا ناكصلا بدنج نب ةرمس نب بيبح نب ميعاربا نب دمحمل موجنلا

 قوت [اًقنأ روكذملا] ىوصنلا ميقاربأ نب دمح بيبح نبال وحنلا ىف ةديصق د.“

 اييكاد ةلاويد واس انئئنلب قاؤربلاا كراع لق زواورا#ب لقطتطت ٠ خو: لاتنخ 3 نيخلا !ظففلو .ةنس

 نب نسحلا [ىلع] نأ ئيشلل ةميهلا ىف ةديصق 48*  [اًرخاتم نك نأو] ةيبجاحلا لكاسم

 ا سس قوكملا ىتادعبلا نيس لل

 ون زم زمعامتا: آطردتتق آ2)عمر ونبأ 1دعتاو انغ !ذهمواتخ جعاتعات]د أع معمصتسعأءأ ءاعمم - 8.

 0 حو( 81 دصهلاط ءعا- هعطتو ©6540« ذم 1ددنلعمت مئهمطعأقعو كسك 1لعن5 معمجتاتتق هاو

 ماسك لسم دسصتاته ءةىوستس ءمصاتصعمق رو ةتتعامذع ل10 هتت»ءل 8ع: لآ: [ 2ءب 7”هلع ]

 61م( هممم 715 (ذمع. 7. ةكمدع 1315) دطمعطتم. -ح 9499, ( هوه( 4له 1 ءعآ]-رح ة عقاد

 نع عادسس ةدس 0140و (هقنلع 46غ ل16 طععتت 11ءل4هس دمتخ طقطءمأع ةغ طقطعمكعو دتتعام»ع

 ل ءاذا - ن4 - لأ: ل1 ه[رعتسن» عال ظوتن كطلعلاعل (ءعمستسمأت عمر ؟انت]وو ط1: 217:7: لتعغاو ةغ دمصم

 672 (أمع. 18. لدل. 1273) ممعاسمب 10د (ه204هسس ءلتلتغ 0ع ]ناوعتق 2760 ءهأ هاو هغأ

 (مو0مدخ لع ؟ءمالقي. ب 93500. (0ه51043 11 ءاحس هساتعو ©0110« 06 1هعتعدم ةسغامذع

 كايورررو - 60 - لأ: ل21ه]رهرست»ءل ظعتن 21ه عم ءل١ 1ك!ه18/ 47غ ةهمو 745 (ذهع. 15. الآدهنه 1344) 5

 سمعو. ح 9501. (28103 11 عا-سهطتساكقرو 0684406 لع ؟هطسم 2هبمشم ذطكتعمتاتق

 ءا ممم اهقتومتاتو. ح 9502. (ن3852:04ه 11 ءاد-صهّزادنسو 60:40« 06 ةفاتم1ووتهو ةنع5©

 110101120 1 ءرن 1 لغتر» ل عتن 11548 1 ء): كهيسمت*ه« ظوتن لونلهأا 12" ءمف»# 10 هتتنت»ءلتك

 دمنلمو ةهسصم .. . رممزخنل. ع 93503. (25104 11 ءا-موطتبو (م4ن(0ل6 0ع ةرصاقهتكتو

 هديعامعتطسق الو/ءوي»س» 60 ظءرو كا ]يفمور عدستمنقاتعم [سفلم ]!دسلمأمر مدلعف ط5: ظهطغا6 لنعام

 ءا] همصم . . ؛ دصمعأسمو ءأ له" -ءلس لأ: 110]ء ميت ءع4 18ه: ل11 هرك6 12ةنءلبخ آآدم عاقاأفم

 دمصم 713 (ذمع. 25: ةكمدن. 1313) دتمعأطتم. 1لنع هدددغ5 ناتدعقاتمط»ع5 د 147:5 مجهممهزأوق معا

 دنموئمأ]وم مدعاعو اعدعامجتغو [ ]زعءعغ ععتسم متدتا]. ح 9504. 0ةهو:4 11 ءا-ط 21356

 (م: 00 0ع حقاجحممفتصتهو ةسعافتع هطعتاعط كلاي [ 47] ظمممت» ظءنن- ءاطعمذعنن آ8هجال ل1, 0

 دمصمم . . . ممعطتم. [معامأغ اق
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 عقوأ سفنلا ىف ىددعلا لوقو لوقا

 عمسيو هيلا ىغصي ام فقحلا ىفو

 احرشامي هنن ىقرايح خركو. ىوحتلار ىمضللا ب يمحا> نب يم, ماشعب قب هللار جبع وبا .اهحرش

 هلو :ةيضايرلا .مولعلا ىف. اعراب ناكو :مكاحلا مايا ىف رصمب ةلزف. ناك. لماعلا نأ علوا ىف زكذ, اًيفاو

 5 ةدببصق كه.و تاقيطلا ىف دعاص ىكح ام لع .١ ينس تءدح 3 0 ناكو فيلاوت اهيذ

 اهلوا اضيا سفنلا لاوحا ىف ةيفاقلا
َ 

 قون ضاير نم ىضقت  دقلو

 فلاتر ىوقتا تان دام

 يلا هدمح فح هلل دما هلوا رصتخم حرش ةديصقلا هذه حورش نمو اضيا حرش اهيلعو

 10 اهلوا فيرصتلا ىف ةيفاكلا ةديصق 4 ىناودلا لالكلل

 0 هد تياطإ

 [رزنو - ةععرمم ةاصععتلاتق ]ا 5مألندع معمعاتمأ له 1062[

 ا عماد دلتوسأل ةصعفأر نت0م0 حجغاعصاتستال ةذطأ] همتستتسا ءأ ةا5عق 02116(

 كاع 40071ه]. 1110]رهت777:60 17 ءن» 4 ]رنعل طمأن ا(عدستمحاتعاتك و ل50 ل281: 1و1 ممم

 قلزءاتعو ولتأ هسمم 657 (زمع. 29. 12ءع. 1258) زدعتغر 013105[ ةكلانتلل 1216851111 3180 0

 ءلتلتكو ءا هط دمتألم مهمتتقأو هنيعام»ءرص "عودمهساأع 2437 (نةطتعمع طقطتاوعوع ععذم 0هءدتمتك

 5 رددكط عمه علو عمود مسلسل ؟تتكدع. 1 ظل)ع دزه ]اذطئم5 مص ممدتنتغ عا كدعد ةمصتتتتت 430 (ةهع:

 3. 066. 1038) حتسعتار دك ل080 ذه 1 هطععنا مهموم ح 9505. ظ1- (نةد10 5 آ1- 0 ق1 او

 م5406 ذم (ني لعلم عمكر نتتهع مههلتعع 0ع جلع ءأاتطسق دصتسمقع جعلغ ءأ ذاه اهعامأات

 1غ لدحرس هع لعمتمأغ ع معهم 11021015ةذستق

 طوف معتم ءاععدصأتم ءءوبتقأتأاج ءغ ثدنلعم»ع ةراعملت06م هدمهأتتق»

 1لعرد ءمسيسعمأ(ةعتسل ذم حرص هتموت“  قةلئسع ءمرمس ءعمامتتتق ذص طقصع 006840622 101

 ل 6ء]م]- ءل- لا 12ءدمذ»# ةنعام معجم طقطععو طععرتم عمغ هع دسعأرتا ةكه: طقم 1 كل66 (ةلأقر

 ننمل رح مدعععطنتع عام. ع 93506. ]-(دعئ0ج 15-11 ق1 ءار 00:10« ذم 127“ 0عوزم لك

 لع عدمت 1مم هتندلو ونتتقهع ذاه ةصعامتا:

 10 لرزوعوم ب عغاذم مضسحتمع دمعم امقاتصأو نانقهع طأ ةاتكط عتانه

 ة4ععلمع 1عاطتعي واتدع أم عم 505 نه 05115651
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 درقنملا دلل كما هلوا 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا كيع نيدلا لالج اهحرش

 هه. مم ةنس مرح ىف رشع عباس اعرخاآ سلاج ةثالث ىف اهتيلما لاق خلا فيرصتلاب هكلم ىف

 اهلوا باداو ظعاوم اهيف ريهظلا نب. نيح نيدلا دجحمل ةديصق

 دبام  تامهلا ىلآ يطا ّك

 ىئوخنلا ىباب فورعملا ىرزوتلا فسويا ىب نمد نب فسوي لضفلا ىال ةجرفنملا ةديصق 0.

 ذخأ : نيح. اهمظن حجرا لوالاو ظفاحلا ىترقلا راطعلا نب ىيك نسحلا ىال ليقو ةنس قوت

 ناب هل لاق. .ةبرخ هدي. قو الجر ةليللا كلت همون 'ىق لجرلا كلذ ىأرف هلام نييلغتملا ضعب

 ىهتنا دل بيكحتسا الا .دحا هب. اعذ .امو مظعالا مسالا ىلع ةلمتشم هذه نأ دقتعي سانلا

 بركلا جلوغم جدق ءاكسر نس قوت ىرقعلا ءايركز نب ىبيك اهحرشف ةعامج اهيلع ىنتعا دقو

 ل ءاذيآ] - هل - 01: 40 - ءآ - "ه]ت»مت: 8 عدن لآن 8ء» كميرا جصصسم 911 (ةصع. 4. لكسصع 1505 )

 ررتم2ن115 و فرحت عمامعتتتلل لص علل ©011م05نلئغ, نأ 15 1سعامأا: آطرهتتق 1066و ونتنأ 180

 معوعمم لت5مموز(مصع تصتعاتك ءدأ ءاغع. ظسسصر موتا زد طانق ءمصقععةتطاتق 01 ءاقكلو 022

 تلعنمسحتسم 1م لتعم كعماتستسسا 0ععاستتتا> 21عم5ز5د ل1هطممعع عد حصصأ 884 (ذهمع. 25. لآدم 1479)

 زمعالتام - 9507. ((دذأ1لور (0ه5ذ0ه 11670 -ء0- 0:1 210/1 ه1: 8 عن - ءآاده]قت“ , عتتهع

 زوره عم ءلعو هغ ءاطتعح ءمصاتمسعأ ءأ زأذ اهمعامأأ:

 رحصع ملتح ةضاصتقأل 20 دمعت "علت

 9508. 181- 02514 ظ1- آم 1 عرار عغر 00:06 بتعوجص ج05 عدقر ةتلعأم "ته 1

 آثر عدن 110107760 132 7” ددارك "1 هتنسع"#, نلوم لظتو- ءاربو]بتم# لتعاأو ءغ دصقم . .

 ددمعاكممو هزكعر نغ هاأأ ؟ها]سصغر [ةقان 4ك 812/]:معم:» 7”هآبررعم 8 ءرنس ءلما1(»  (ن0ه"ءو]ت. 8101

 (مرسعم هرأمتم 'معمعع ول عغعب هةععمقتغ 1١[1ع ءعدحصر تكتسح (ععدصماتق 11]2 ال15 ءزانك طمصضق 51 5210155 أن

 11016 طلع طمدصم ءوزوسو ممعاع معع ةوسمتتسلال طقشستصعات» طققأوسب طععععمل دصقمتت عد عه علقو

 وبأن اللزدأ مهمتسحسو 1مونتأ, ع00ذ5, ءعماع ع زماععطعأم. 1” "دص ةمرتلم ءاعرر ءوعأه عاتق 5

 مهماقم 2ءداتطتك نع ذم اندرو 6 عم»»ع# 1رمع]م# مهموم. "1 ءعماع عزو ء7عماط## دصححلات طمتصتسعق

 (0مو10ه 311ج ممرصعم طلعت ردهجتسسسم ءومصاتم ععتر ءأ تمل وستع 1ماععمودتاف (002106ع مالععدأأ هع

 معاوغور 14 عز ءءعياع ممععلا ؟هاعمانتك. ب 1 آهعع ز]1هي. - ةلآسلا زم هو 010

 هرعردسس ممدس عتمه و 16 7”ه/و6 172: 6(]27071:07 (نهعدصت آطرععامار هطلت . . . 120110115 ان اك

 يرستس عما ةعاسق 1761/1: دموع" ع7 - جمبط ذمععتواطتك ةهع ح عطعتلط 2101647160 18 ء»

 101متر عل 1)ءآزغو [ةمصو 947 (ذصع. 8. ل[آه1. 1540) طلمزنتتكو اتاك 0ز0111681 31و

 17/- ]رمدمارر»8“ 10/- آرم]]ءأ الاخ هور" ا» 707 - !11ركع عا ةمك تماسك, ذاه ةمعامتا: طلقت 5
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 ةجرقنملا رارساب ةجهللا عماوالا هامسو 18/] ةنس قوتملا ىجدلا ديد نب ديس ديشلاو

 ىراصتالا دم نب ءايركز ىيح وباو لا تابركلا جارقئاب انرودص مرشىنم اي كدمحن هلا

 هلل دمحلا هلوأ ةجرفنملا فئاقد زاوبا ىف ةجهبلا ءاوضا هامسو 10 ةنس قوقملا ىعفاشلا

 ىلع ىرزوتلا مامالا ةديصق ىحع هيف لاق [دأ ةنس ىف هحرش نم غرف خلا بركلل يرفنملا

 ةاومحا حبا حمحت/ هللا بع, قادوا اهحراش, ىنابجيلا_ بمر ىلا خيي جيجا: يان علا اونا اةلاقيام

 هلقن عم هتاقيط ىف ىكبسلا نيدلا اق ةمالعلا هلاق ام ىلع ىترقلا ىسلدنالا ميعاربا نبأ

 خيشلا اهامس ةكيصقلا هذهو شفخالا هتبتاو ليلكل هكرت ىذلا بنل ركب نم وهو لوالا

 ابطاخم اهمطان لاق بوركلا فشكل ةبرجم ىعو لاق ةدشلا دعب حوتفلاب ىكبسلا ىيدلا جات

 لقعي نم ةلونم هليزنت دعب لقعي ال نمل

 10 ىجيرفنت ةخمزأ ىايشا

 ِمَلَبلاب كليل نّذأ ىق
2 َ 

 ىرصبلا فسوي نب ىلع نسأل وبا مامالا خيشلا هحرشو كلم نبا اهسمخ انيب نيثلثو سمخ ىف

 "1"عر ونبأ مععامرم ممقاعج 0ءعمعءال عملتق مم ءضمرعتطسع ةعطتلخقعدم ءاعم - للان 7هلببرعو 7مل"

 8 ءر» 0101 متست»ءعا ملددة» ظذطقطظتكحو جمصم 926 (ذمع. 23. ])عع. 1519) دطم»طنتنكو هانز اق

 ىودحصتسعساهتنتتك و 40/64 6آ- انءارز ءا لا ادن 0 ءءامقتع 11-187 ركع" زءا  ةصكت ماسك , ذه

 معانا: آدم طعم ج ةمالت لطيلتمع ]خط عدسات ءاع.  (نهرصست عداقتلالللل 32520 881 (ذصع. 26.

 و كمر. 1470) ةطوهاعتغ ] 1طدعع (هم:10« , ذهوتنتغ, اعداع كآن 7هط 645 لاسسعلا عن كل: 0

 آظءرفإر# ردم ءعمادمقأم»عر طآسصفس 1هبمعت*: هسعام »طعم طقطعأب ةتجع للان 45هل/له]ب 710/,هت»ت»عل

 اء: لالتنءل طظوتن 1 ارات» م0058 0( "ءو]فو ددغ حذع 00ءاتكدتدسسك 10 - هل- لف همها

 ذم سستك 1 هز هعفاو مهتم1 اعهلتاتمصع ج00ذ(8ر لتعأتاو ءغ دمعاستتت كعءرنلل ةعوستاست 0000 7

 مههعاعصمستمتعو 47ر/كمع] مءععلجتعسلس» ءودع ةلهطتتلب  هطقتلعط 10د ه0- لأ: ىومطم طقمع

 (هث1 لمسح 11/- لها 8000 ت7-:7200ء/ ممتستسمغر ءغ ده ممطماتمد5رسحتس عددع 0غ ها

 رجم ءضمرنعت جطقاععععصلسم. 8 وععو حاتوسعسس د11هوستكدس طقسا ةصغعأ1 1 ععص(غءطتر ممهاوتنقتلت عانت

 زغه ممددتغم نغ 1هعدس ةصاعال زععصاتق دعا

 10 1لندغمز حتس نحلل ء>ع2ععوقو © 220ه, ؟1]10ةماذتسز 0عمعال علقت

 كدتس ممرع انه مصسمتس ةصلتعمجتغ 1هعاتاتقل).

 لاو 1117: (مث6 ممر نسمع اعتوتساأف (يتسواتع ؟عتقانك ءمماتمعأو عتنمعاتم]ذ عت كععاتس سعت مانمضع

 هسحتغو ءهغ هطعتلعط هع آسقس قل: !1مممم:: لآ عرب 7”ىببر“ 8مم ىفمدستس عماقأتك عقأن



 ا
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 ىف :ةجهبلا, اونا هامسو ىعفاشلا ىرباقملا .نسح نب .نمحرلا دبع دماؤزلا . زيشلا اهحوشو

 طسب ىف ةجاتنبملا راونالا اهحورش نمو بوقعي نب دمحم نب هللا ديبعو ةجرفنملا زونك روهظ

 ديع كيز ىأ علاصلا خيشلا نب دمحا سابعلا ىنأ هيقفلا خيشلل كلكم ةةجرفنملا .راوسا

 رداقلاب ىدبملا مدقلاو. ءاقبلاب درفت ئذلا هلل محلا هلوا ىداجبلا -لصالا ىواقنلا نمحرلا

 ركب ناب. ىف" ىاثلاو مطان :خيشلا .ةمجرت' ىف لوالا نيفيرعت هلوا ىف مدق خلا مسنلا ارب ىذلا

 بويا نب دمحا نب ديم  لضفلا ىقأ خيشلال ةجرفنملا نيمصت ىف ةجهبلا ةفحتو ةديصقلا

 ةيكرتلاب ةجفنملا حرشو نيعرصملا نيب ام لك ىف اتيب كاز 1.0 ةنس تام ىعفاشلا ىقشمدلا

 حرش 3 ةجردنملا مككلا هامسو 177 ةنس قوتملا ىولوملا ىورقنالا كمحا نب لبعمسأ تيشلل

 لالَح' الثقل متنءاي اهقيدر ةيميم ةديصت 8 |. خنس ناضمر ىف دنع غرفو ةجرفنملا

 خيشلاو ىراخابلا لما ريمالا اهدرش [18] ةنس قوتولا ىمورلا كمكم ىب كمكم نيدلا

 1لعدوسع ةعععدتصاغ كظطعتاعا» ةقععافه 450 - ءا- هام: 8ءز» ظلمعمت: ل1ءعءمطق»# ظطقظتتكهم

 هدزانك ىرسسعسأةهتق 4711047“ ل - نءارزءا لا اسمان“ 1من ظنا - لله ع" ةرعا ذصع تماسك

 ءداو عا 05ء20ه/]ه] عوت» 171ه]ءمتست»ءل ظعتن 7” معن.  كلئسك ءمصصتس عطاقتتانق و 2071- ل1100“

 11111161-117 لل طمعا هدد“ طا 11: تورك عن ةعا ذمكتواتك ءغ ؟ه]هسستصع ماطر عآط عطقاتقو

 معطعزاعط كمضسمعممكدا ص قلاع معلانمع قآبت» ع0 ظلتطمسم ذطعتلعاطأ معمطت قكقدع 2ءق0ل ق4كقل- ء]-

 معلر»م»» 8 ءزايرم ع دعطع للءعما هرتسملصتس دسعاممعست طقطعأو عع دمعتوتا ذهن  ةطهسق

 1[دعمو نتن ةداتق هط جعاععمم عغاذم جعاععمتنلال ءعدقاقأو ءهيعدامت معهلضصمو هدردصتمهاأعصأتو وانأ

 حملك نععموتزغ ءاع.  طعدعمستمتع ةسعام» لسفف ءةدعجازءدالمسعمو ييقعتنل مطلم# طلموعهمطتقمس

 معطعزاعطت ممععوفع ءمصغمعغعر ممداععتم» دصسعاضسما (4م5: هع 0ءعدعتطتغ.  كذطعتلعط قادتنا هلألأ

 111ه]ءمت»نترنءل اء كى د»دعا عدن ظبط 10 نوعو]بعلع ظطمطتتمب ةصصم 905 (ةمع. 8. تسع. 1499)

 رام مانقو ءانزانق ءمسصعماةحتنق انكندلم 10أرعا . ءآ-نءعآبزءا لا 7 ءلأرندغ قنا - ]1 ء”ارعأ

 دمعت عمتطته عدغر ةماعع نأضدتصوتع ةلمعاتلمصتمست عكس . طعيمتقاتعاطتستس 1 ءطقاتتل  ةمقعطاتتا»

 (هددتس عمافس سس اسععت عسسل 11-10 1ع عرب 17-11/ 0:0 ء»ةزعل ل ء]رمب»]ع 11-17 تنزع »رز عا ذصق عت جانت

 كطعزلعط رظعجنمأ7 8 ءري ىلرتسعل لسع" ءمز لل هتناعمغر سن ةسصم 1042 (ذصع. 9. كلغ 1632)

 رمرسنتن5 ءوأو ذص (00معث(0هممح 171: ر/ك عع ءلتلتغ, ءعع مددعمدع ظحصسفلطقس ةصصت 1040 (ةمع.

 31. كلدل. 1630) جطوماوت - 2 9509. ((د عال لآ »أع عار (مع406 ذه 2117+ ل عدتصسعطهدو

 بيزات 82 لةر“ك ةتكع ؟ءعطج طمصسمءماعا بتم ؟ءعقسسم ءقمصتمتم ةمدعتعج 6-7 هتننمت» 0 ؟هو!““

 ةسمغرو ةسعام»ع الآعماف لع/ع/ - هل - لف 27101 مدوتسعا 18 ءرو 710]يمروتسعا ظغمنعو ةهههم |[ 32

 مع. 18. لدا. 1273)] سمءعأتم. ظظسنع لقلقد»ءا 8و1 يىدصتسعسامتلتتتل ذه عوض علتلتكو
70 1 
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 مالكلا ىف ةخيميم ةديصق ةدأ. 51 خنس قونملا ىكرتلاب ىساويسلا [مرد نن] كيذا دبع

 عداتصلا ىف تيب ىقلا وج ىف ةيميم ةديصق ه1 رم ةينسلا ناقعلا ىف ةينسلا ةردلا اهمسا

 وم ١ ١ نب تس "قوعملا“ ىقشفادلا ٠ غاضبا ليها قي ىمح ١ نيدلا -سطعل: ,ئونغلاو

 هع ةنس قوتملا [ىوحنلا ] ىجاطرقلا [نسمل ىنب] ديح نب مزاخ وكنلا ىف ةيميم ةديصق

 5 لأ ىلومال ةيميم ةديصق هدأ" ١ ةيروبنولا ةلمسملا ىف ىنغملا ىف اتايبا اهنم ماشع بأ ركذ

 مارغو بلطم ىميلس دعبأ

 ىجباذل نيدلا سرغ خيشلاو كملب خئس ىوتملا ورهمهأ ىلجاص ىبأ نوحرلا كليع ىلوهلا اهحرش

 َر وتيملا اس ك0 خس قونملا ىليندلا نبأ ىلذل ميعأربأ نب 6-5 نوحلا ىضر اهحرشو

 10 خيشلل ةيوكنلا زاغلالاو ىجاحالا قق ةيذوذ ةديصق 1هأ ىدوعسلا موظنملا ىلع ىدوعلا

 اعسوتع ةطعتلعط 450 - ه7 - »)10 |[ ظعر» 7101ه" ءرب» ] 54م56, ةسصم 1049 (ذصع. 24. هه

 1639) ملمعأمتق, ءانز انك ءمرصستس ءعمامعأاتق اتقعأاأع ةعصتماتق عوام. - 9510. (ند5 14د ل11 دم 177غ

 (م:10ه ذص للف 0ععتسعمك 0ع دصعاحمطوستعمم 19-271 ه"ءا 35-271 رافعا زا ءل-هعامق0ا تآ-ك 011166

 زممهعترمأم. 110ع هدمه. - 9511. (د5102 قآلنسأ]# عار (05406 اخ 1147: 0عةنسعمك عا لتتم

 كيعزاأعرع مئسستلت دمتاتد ءممكالصسعمم 0ع جعاتطاتق ها 06ءامتمستقو ةهتنعا[م7ع هر ءررتع- هلأ -

 1101ه: 1 ءرن- ءاالمعمت: 11: كةقع] 10 سعدارعاف و ةمصم 720 (ذسع. 12. 1" عطع. 1320)

 رسمرعطن م. - 9512. (دم10ه 11 سد( ع عار (4م510« ذص 1147+ 0عدامعم5 0ع ةوصاقتتو ةتتعأم7ع

 11 يعض عبد 7101 مست»ء0 [ ظوءرن- ءاايرمعم» ] 1"00(  زعم |[ 6ءديستسحتتعم ]و ةصصم 684 (ذمعت

 9. 3[دج6. 1285) ممدحطتم. 15 21ء]/7» ءدع ءد لسمو دسم اتطعو 21عق»م# ذطممعصتتغ ص

 ونمعو(نمصع 0ع كسىمطعوصعمي - 9513. (ند5102 اطآكتسأو عار (0510ه ذص 1148 0عقذس القو

 دمجفام»ع اط10115 47: 1ن01:0 عر 1101 متست»عل 11602, ةهمصم [ 982 (ذمع. 23. ةكجع. 1574) ]

 رصمدن6ن0.  ططزسق ملال طمع ءةأن

 انياب

 لكس ممدغ كت /عندم جاتوتل ةسمعععقأر ننم0 ءمصعان مزدعععع ءغ 0عمزل دنقعع ممدعز54

 (نودصسص عمامسمس ص عدس ةعتموععسسأ 810115 7-2450 - "مقوم: 1ع: ه1: آكستعو ةصتم

 987 (مع. 28. 1 عطتتم 1579) دممءطسستق - هطعتاعط 6 همث- هل - لأ: 1767ءالزن - 1؟4]60- 0-1

 10 7101, مت»ت»ءل ظعتي 1 نطف» 11هلعءالغ , د؟دلعو ةطاس - ءا]لرمتالعل# لتعطتك ءعغ دصصم 971 (ذصع

 21. كسو. 1563) مهاتتنقر ءكتزانق همدستمعماأههتق 2/1- ل]1ءانا]رال»» طنا - 110: هاه 7171 - 1211

 1//- 50108 1مكترراتق عوأام - 9514. (0ةقأله للديعأو عار 0605:1406 ذص لل 0ءوتمعمق

 ءعغ ةءعماطتحعزسأه نمو ؟ءروات5 همماتسعم5 0ع ]1هعلق ءعغ هعمتعرسمدألك ععدتستت ه1 6لقو 3110601
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 هد“ ةنس قوتملا ىسلدنالا ىبلغتلا بل نب كمحا نب [مساق نب] حرف ديعس ىناأ ليلخ

 ةدييصق ك5 اتيب نوعبس ىهو اضيا هل هحرشو خلا ناعذا ىذ ديح در دمحا دلوا

 اعلءايطتللا دم هكتار ا ةياينزلا يوجتلاو ىف دتتافلا

 نارقلا ةودلذأ مرا نأ اي

 8 ةانلون :8قييصق 1و4 ةنس قوتملا ىناقاكل ىيك نب هللا دبع نب ىسوم محازملا قالو 5

 هلوقب اهل اخدام هتديصق رخآ ىف ىواضسلا ركذ ديوجتلا

 اهملظ ىف رداح كناب ملعاو

 ىناقاكل ةديصقب اهتاسق نأ

 نيدلا لالج نب كيبرضخ انالومل ةينون ةديصق دأب ىنافاكل ةديصق ىلع اهلضفي هناك

 هلوقل اهب تيمس امثاو نيتليل ةلاجت اهامس مق“ خنس قونملا اشاي لمحأ نبا 0

 ىمظن ناطلسلا اهيا اي الأ

 ماعزاعط 7876/71/7 قلقتع زعل لهما [ 8ءتن (معن» ]  ظعت» قكاتدعا ظعت» طعاا) 1ع

 47064752, ةسصصم 783 (ذصع. 28. للدم(. 1381) ممعدم. 1معلرتغ 12: ًآطرهتلم 1)هردتستتت

 ردع !1دتت0ع هلتر وسحلتم هطعلت عماعدت 0عععأ ءاعر عغ ةدتعأمال 15 هلل 83:111113[01111160

 ءهلزلزإب. - 9515. 181 - 05104 ظ1- السم 1ععاأار 6:406(6 ذم لا( 0عءعدتنمعمم 0ع همام

 (©هموصسص طعصع ]اعوعصلت , 07:0ء1 هآ - ورك ةمكعت ماو.  (نورصتس عتمه( عن تس ]!ذاععد

 مغ زمعلمأأ 18:

 0 نأ (0همدمتسسا ععااقجع عا عرس عماعت“ ءتمذأ

 زرع ءةدقعس ع 451: ]ممتنة ال154 ظعب» قلطلامااعأ ظعت» طهلبررم لك1ةءمتاغو ةصسهم . 5 .٠

 ررتمرعامتتكرو ههعسعم مرد مدمأأ. ع 9516. 510ه للأذسأو عءعغو (0م54 064 ذه ل747 0 ءوتم عمق

 لع جماع (همدمسم طعصع ]1ءعععصلت. مءمؤم#» ه4 طمعسس (65:40هع دمع ةص ئللتستك !دتل عت

 طقعع لتعتغت

 [ئغ ةعلمكر (6 دمام هطاغتقم ةمزسدعمست (65400ع ذلا1 1ةعع5عو

 0 نمملم عدس بنت (05406 1/0141 ءمدصووتوك بج

 دع هأ ةونن» (09:40ه6 1| ايعامناأ1  مجوعاعم عام ح 9517. (نةعألم للدسأو عار (6©0:10 ذه

 را لععتسعمك, هنعام»ع 81011 همدخو 12120/"اءوع وت: لعافا - هل- لأ: ظن كىلت»عا 2هعأز6و

 دمصم 893 (ذمع. 17. عب. 1487) مجمرادسم. الوصتسوكلا ءونح ك0 76214136 ءأ لاه

 لزأأو هذأاه زفات 10

 1عوا[عععئمو 6 كسلغذسو قمع 0

2 
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 نيمللللا لافتا ةناع

 اهعلطم

 ىنيب كعبلا ىف ىوهلا داز كقل

 نيقرشملا 3 نايلا نحو

 اهلا نا وك نمل يوك بير صخر دالطلل اجلك ا ناك تنل عمم رن

 ناشلاو فصولا ىلع هلل كمال

 نالطب راثثأ قع مكذل زخم

 ككل. هلوا ةنامئامثو نيتسو..فيت  ةنطر قوعملا ؛قنامشلا كدلؤمأر نبا محلا, النم ءتيملك اهحرتشو

 ناخ كمدم ناطلسلا حتفلا نأ مسا هيف ركذ خلا مالكلا ديرجتل انرودص حرش نم اي حمد

 10 حي خيشلا نب نيما كم لضافلا ىوملل ةيشاح ىلا حرش ىلعو ] ةديصقب هحدمو

 ليح رهبكلا طظفاح روج ثملا ىيوهأل حرش اهبلعو لوقلاب وىخو أأهأ خدم قوغملا ىرادكسالا

 رادقم 2 ىقبو ةمامثأ ئه برذ أن ىنح ةرهع رخآ 8 ا خدم قوتملا قسح جان نبأ

 ()مدتق ةاتطتغمسمت عقأ 20عانك جتتأ لاتقكاتلال 106 [11110-

 [متاتسلال جان( علا ءمضصتمستق طمع هقأن

 (ععوتغ لهدم ةدسمعر لتس ماعم رتع ءغ ةدلتععمل 26عو مات قتلت

 1ماعمدلاسمت ءععمغ عك ةزستالعر نتم0 1ةماعت ملعب هيأ جعقامأع ءغ طتعتتع هت عض علل

 5 9518. آ8ظ1- ((ج 510 آظ1- أ حصا و عار (موث406 ذس الث 0عجتسعمق 0ع دصعأقمط وست عور 3601

 ا1ما1د 76277016 عج دمم0م آادتتلدأم. 1هعلجأا 18:

 آدسق آلعم معمم سدلت(مغغ 1دسلمطتلل هع( نسلتغعممع ةدطاتست ر

 هنأ زه01 تسد 2 ؟ةصتامأتق ؟ءقاتعتتق ]أ ط عرق.

 ذاك عداد قك/د» عل 7 ءر» 115م 121, ميرر472 ةسمعامدتك لتكءماتلاتقر ةمصم 860 (ذصع. 11. 8عع. 1455)

 ء( ونمم0 ء>ععلتغ مهمداطتتتق , همست عمامتناننلل 1ص ءوررط هعضتردأ 12 ةسعامت ءصاعت» : "لثلطأ

 ]دسسقر ه5 'لسر وأ مععامزرو ممداأند ءومععأع 055ممددتقاأت ه0 معادمطج ةتعمس ءكمسضع ةهغ لتقاتسعاع

 ءعممصعصلحتس ءاع. طعمعممدستغ ك هممصعص ؟نآاهصن 4511/ه1]: 71ه]ءمسس»نعال 121/45 ذب

 تتزانك ]دسلعت (0م40مدج مدت ممدانتك 40[  727م 474 مددت ةقاقتلاتتل, 101 عم عاتق نطق

 (مصماطسس ءمماتمعأ نسمع ةيىساتعمماست 810115 طعصع مدعتاأسق 111011هت»7:0 11701: 18 ءتت-ءادأر عقلا

 10 71ه]رمتدر»ءلأ 17ع7:0/7 7, ةهصصم 1151 (زصع. 10. كمر. 1738) مطمةطتتتق,ر ع]0هذوق ةعطلموأ

 ]مرحوم ا1مالد 1101 م760»7 1 ءران- ءا]راز 1ظ1«ته7:, ؟نلعم 11( 8آدعمتتك لتعاتك ءعغ ةصصم 4

 مع. 8. ة[مم(. 1741) ممجءاتلتقر 50 ظصعتلتل 51864 ءمز212:عطا[قتتلان113 112 6313 011205101, 8
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 لا دئاقعب :انرودص , حرش :ىذلا هلل :دمحلا .هلوأ ىلاعت هللا .ةمحر ىلا قوت انمي رشع ةسمخ

 ةنيدملا ليزن ىايرعلاب فورعملا ىسيلكلا نامتع حيشلل حرش اهيلعو حلا ةعامطلو ةنسلا

 ديع ركب ىنال ةيربلا ريبخ حام 1 ةدرتولا ةلببصق 1 ح ورنا نم هعمج ةراونملا

 نبأ نمحرلا هيغ“ طيشلل' ةيبوضولا ةديصق 400.2 مم. تس قوتملا ىعفاشلا ىلخلا ميركلا

 تامهمل اًعَماَج '”افيطل اخره اًيحرشو 1106“ نس كعب قوتملا ١ ىراكتسلا ”ككشم“ نب 'سمخا 5

 اهنا آمن "نقلا م" فانت“ هدزبلا' ايخاتمل' اعيؤبتلا" رثككملاى ةنيَرَمَح ةحبصق“ هن *“ وقولا

 اهلوأ' ةيوبنلا عدادملا رثكا َتوَح

 ءايبنالا كيقر نع

 هامس مث ةيكملا حنملا هامسو [10“ ةنس قوتملا] ىكملا ىمثيهلا رج نب دمحا خيشلا اهحرش

 هلوا ىحراإل دوعسلا ىنأ خيشلا مداخ ىكلاملا لصضفلا وبا خيشلا اهحرشو ىرقلا ليضفا 0

 دتكو وتتانتات لدنل» ميمرنع عق5عأ نع ءابتط طصتععغر ءهغ نتصل ععتسا (ةضكتتال ؟ءعفاتق ةلطنع

 ءروماتزعممل] ءىدعمأر ستقعرتعمل15ع لزولتسدع هع امهلعمق 02ع2عاتت. 1 [معلمتغ همدصتت عما35 نق

 رام: آنهتتق 1عمو وننذ مععامزرد ممدأنه 80ع) ةعنعملتق جقدعع]اةضنس هكليصصفع أ وهمه ةلقانق

 يرستستسمتق 0ت5ممكدتغع ءاع. آطلءدتوسع هطعتاعط 0/6 12ء7لو+ 81ءلتمحع ةلطعأتع آموتاتصاتقو

 منلعم 0 متن# لتعاطتكر رص ءمامتأاتت» ءه01036 ع ععورتف همستصعماهعتق ءاععامس ]. - 519.

 1[ 1- 0 هدأ 3117-81 ءامأج عار (0مع1406 ةتم عدل ةعتق ذص ]ةتتلعست هراتسأ طمدستتانتال  ىعق[هطاتتلو

 ةنعام»ع كلان وا“ ىلآ0-ءا- [يعم» 67]18ءع#5 ظطقنتادو همصم 858 (ذصع. 1. كلهه. 1454)

 رتتمرخطبو. - 9520. آ1- (نح510 1150-151 طسأو عار 005406 0ع 1هتومع ةدعكتر 5101

 ةطعتلاعلط 460 - ه] - "«]ين»61: 1ع: لآيتسعل  ظعءد» 118:7 ٌهءطاتم#ر ممقأ ةممصتتست 10253 (ذمع. 5

 10. لكوص. 1616) مدمع6تم. 10عرد ءمرصتم عماقستاتتل لص قرت ةعترتدتغ ءاععدمأعت, نمت ههلطعق

 لع ]1ه(نلمصع ةوعرتح ننهعقالمصعق عرقه هجعق اههعاوأغل - 9521. (0هق1 02 1[ ةنص 2137 أر

 (مين8لع ذم 1لموعم 0ءعوتصعمس 0ع تعطتكتطسق معمرجط عاف !دتتلهطت]تطسقر نسم ةتعاما» 005400

 ظلم ءلتلتع ءعغ © ء7- عم” ممستمسقهكل غر, بتنطص عه م]طعستهك 1 عاياستت مئهردطظ ادع

 1حتلهطن]1 سس همصاتصعمأ [1هعامأغ اة:

 © نمدصملم ممددعما معممطعأمع (منت جلع ةقععمل ءععر دع طن ةةععم1 57

 (0مرصتسعمامعأمسو ذص ءدس ءىفرسممةمعضتس ةاطعتلعال قادم 8ع: 1 هز» 171 ءئا]رعسغ 11ءاجطفر

 [ةمصم 973 (تصع. 29, كسل 1565) دصمعطتتتقإو كزاتك فمرصص ءماقتتاتك 27/- 3811ه: 101-1161

 ذمدعكتماطتك مموغعو نطدلسس لركل]ع ء]- لين" (ذ١٠ ء مموعماممتعدتسمه ءمعمج طقفمتاةهلتق) 0

 جعوورتغ - هطعتلعط 46:2 مر/مل/ ة[هلئاتاحر ؟ةسحسالسم هطعتلاعطت كقت* عم لمة, دقاق
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 كم نب] معنملا دبع نب بمد اضيا اهخرشو خلا ماظنلا  عيدب نيز ىذلا هلل سمخلا

 دود لعبا مدلسألا خيش فرب مدلسالا خوش ىللوملا اهللدلتو 1“ خس ةبضبببت عمم غرف ىرجولل

 فورعملا ىسيباكلا ند نامتع خيشلا اهسيمخنت عم اهحرتش مث 11 خس قولا لبيعمسأ نبا

 ىف ةيداملا ةطيصق كما [اًطوسبم اًحرش ةرمع هللأ حسف ةرونملا ةنيدملا ليون ىنايرعلاب

 5 ةركذ وأ“ خمس قوتملا بتاكلا ىسدقلا ادع د ديد ىنيحلا فيدل ةيماعلا ىتدكلا ىماسأ

 قوتملا ] ىرصملا ىلع نب ومع ضرافلا نبال ةيماملا اظل ببصق 1“ ىغبني امك باعبتسالا

 هلوأ ليمرلا رك ىم [ 17 ظنس

 ىَط كيبلا .ىوطي ناعطالا فداس

 10بر هلل كمحلا هلوا ةينايلا ةديصقلا يف ةنيبضملا راونالا هامسو: مهضعب دحرش

 نب ىلع ىنيدلا جاوس مامالا خيشلل مالكلا ىف دكيعلا لوقي ةدبصق ك1ها*“ خلا نيملاعلا

 ورصتس عمامته 1( 1معامتغ: ًابدسته آلعمر نبأ هه مدع م0عاوتاتلال ©3012[011 010331[ عع. بس

 اعدجوانم 110/0111: 60 13  ءزب 450 - ءآ - مجمزن' رن | طعنت 11101رميوتسءا ل 0:2, نيتك متاتلمسم

 ه؟ورسصتسعم امهات ةعيضامأ1تق معمل ةصصم 983 (دمع. 12. ةكم>. 1575 ) ةطقماوتك دنس عاتم] ا بعلط 3

 ه00:لز4 831ه1]1> ظطعتلعط ءاآ- زةلاخسو ظلطبمق ةهطعتاعطت ءآ1- زةاذس 4مل 10147160 13 ءد

 1مممق/ار دمصم 1166 (زمع. 28. 0عءام 1752) مممعطتتقر عاب ةزيستتل بكس طقع ءامعتسةءضتناتموع

 هاعتاعا» 0 ]مهم ظعبن+ءاكءلغوء 81ءلتمهع ةموستلتسسفو ؟انلكم 0نميو# لل ءطدقو هنزانق ل( ددد آل ءانق

 ]ودعدس هيسوصاجسوتع 7عللهأر ظيقتتتق فرست عمامأتق ءقا]. ب 9599. آظ1+ ((هق 0ع آظ1 1: ق1 ءاو

 (مم( 06 ذص 3 0عمتمعمس 0ع همرصتصتطابق ]ضطمصسسو ونحتأ زذض هءاستستق 253 أان1و 0

 5 هزرو» ور ءلس لأ 110 1عميوت» ا 8 عر» 10!1هتروتوع» (00و2 ظتتطهر ةمصعم 712 (ذمع. 9, اهتم

 1312) مهمدتتاتم. ابدتسلدأ (نمدؤ لمس 11: 1هز» ذه اتطعو 12/17- آ20مء» ر ءغعو ديغ دمعامتمتو

 مسالطسسب دتعاتست .ةلطست ةءلمو ونتك 0ع طمع دمععدتسعم(غ6 ]تنطر .ءهمرصمموتعتتغو ءةغ طعصف

 رملي( ممعرم هدضتسصتلق ءكوصما1 ءا ةمودبقأم >تكصعاتلهو ويستطاتك هتسنزو هطقاسأءاجتلل ةقارو 118110

 ايغ هوس عمابتس و 6 هممت عمتكو دوأتق ءأ معنا عءعاع (اههعادمكتع ممهؤتأا. ح 95293. ظ81-( هله

 آ1- آل خ17 عغو (0ه:40ه ذص 7” 0ءعوتسعمك ءعا دط 01ه" 8 عن ىلآؤ ل1", ؟دلعو لات -ءا/ ف”

 لل1نأم [ءا( دممم 6032 (مع. 26. ورام 1234) دممعسم]ر دصفاأتنم 18411/ ءمدسممختاه. طهعامتخغ زاهن

 0 بو وست متلعماو ءةسعاتسد معمم ءالتق 0ع5وعأام معدوعنهمقت

 التزم جلتوستم كمءعابق ءمسسعساهمتستس ذه ءعدبس ع0لتلتغ 20/- للسما" 1001-21 ءا ذمكعلت ماتو

 40 ونبأ 165 ذصعامتا: آطبدتنم ط2عمر ميحيصا[معتست لمدصتوم ءاعع سب 9524, 251:42 الةعتآ] ءاجوطلو

 0مم(« ررالزلغ دونك“ لع معامجطوة تعمر ةبيعامدتو هطعتلعاط هع ا!سقس ثق” ر-عل-ا1: ل18 عد
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 اهلوا: اننيب .ىاوتسو 'ةتس قو :ةنس قوت. ىفنمل ىقناغرفلا ىتوالا .نامثع

 ىلامالا ءادب ىف .دبعلا .لوقي

 ىلاللآ مظنب ديحوتل

 اهرخأو

 قيساومءنللا قحذإ  رفدلا+ ثأَو 5

 ىل نجد دق اًموي ريخلاب نمل
 اهحرش [ةيفنكل تاقبط ىف ىميمتلا هلقن امك ه1 ةنس همظن نم غرف] ةلوادتم ةلوبقم قو

 مظعالا داوسلا نم اهتعمج هيف لاق ةنس قوتملا ىنزارلا ركب ىلا نب دم مهنم ةعامج

 اهتيمسف كلذ ريغو فيلأتلا رجومو رعزالا ردلا نمو ىناسكلاو ىواكطلا نمو ربكالا هقفلاو

 م11] ةنس ىوتملا ةعاملل ركب ىبا ىب دمحص نيدلا وع مامالا خيشلاو داقتعالا نم ةياده 0

 [رصتخ وهو ىلامالا ءدب حرش ىف ىاعملا يرد هامسو خلا نيدلا مناعد ديوم دلل جمل هلوا

 ةيماللا ةديصقلا نأ ملعاف لاق حلا ءاقرعلا بولق رداصب هنايربك هيت ىف تيفات دلل دم هلوأ

 011 ةض 7: 1لء]# ]1؟ءععجارلرم [8دمعاتادو دصصم . . . دصمالات0. 00( دكلطعأ 5عائهجأطلأه 502 771قاتقو

 عأ 1معامأا 18:

 رزعزأ ةعروتم طلعز1 هط ةستأم 100

 0 218153111311011 0212210٠هءنضتمسحتس 0ع همئامأع ط)ءأز دس ءقعصتمع 320 1مقاقع 30

 : ظصعت طسصع طقط#عأ دقات 30

 آكأ ءيو معع متكقس 216دجل طل عدس 1هكمعوطو ا هان عأدو 5

 كولن ردم ةمقعمكعتمعر نست هتطت دلتوتم 016 طوصح م28ءوأمتق هلم

 [©هرصم مدن ةمصعسم ©0240« ءع]ر ننحع 1210ع ءيىردمعمطقغعو ءنغ ةغاتس هددعتاسم دمهصتطاتك 77 ءطقوكاتتو

 [دمصم 569 (مع. 12. قو. 1173) ةطوماعتاو نأ 1 ءبف»ق ذه 1هل معنا آلا - 4 م

 31مل ذم ءدرص ءمرصتسعساأقتت05 ةعتمو ءتاتصخر نأ 1101م1 86: ل8 8ءب» ظفسقو ةطلم

 .  دممت'ةدتتقو انت 20560(ةانمصعق هع ةدع 8-2727 ءدم60 4-7171! عمدا, 1111-101 4-1 ءاتمتج 1014585

 11: ايرنر 1-191» 0“ 4-111أرمب» , 21 ءا-ام]ز“ هلئتكوسع ]ذطعتكق كف]1ءوتمدع ءغ انطحلم

 »8: ءل- 218ع40 ه»مهعدع مهسوغع ع هطعتلعل ءغ آسصقس 1هتن-6ل-لغ7: 710 هرت»ء0 8 عن قكآلذ 8 ءآب»

 10/- لءممعر ةمصم [ 819 (ذمع. 1. الكوع 14416 ) ] ممتتتقر | كتزانق ءكمرحات عما هتلالق 88 عالاقو

 1026] 7678-67 لأ دآم" ةطء8'0 هآ- هبمكن]# ذمه تمامع ر زذاه ةصعتمأتا:  آةمسق 182 عمر 15

 مءانعزودمتق دل كعمل ءأاع.] تزسك ءورصصس عمأمعتسفك ذأه ةمعلرتغ: ةدنسم 1)عم, مرهع يدق 0

 روز ءىاماع ممعمتلعو 5زكسك ءمملطست ؟لرمزناتلا ةمتساأةلتسس  هطقانمعلسسا عاع, 5 عاهقر
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 اهدئاوذ ترثك اهم رغص ناو ىَ ركك ةينيدلا لماسملا ىف .نيدلا لما ساقع سعاوق ىلع

 اًحرش اهتحرشف ةطوسبولا بتكلا' نئاوف+ "نم: تقلع ام بترا ناب اهراتسا عفرا : نأ .تدراغ

 ةيمالسالا ىناقعلا يف لاثملا عاطم هتيمس تالالضلاو عّذبلا لما دقتعمل الطيم تالكشملل اقشاك

 نيدلا سمش ميشلاو ةيماللا ةديرفلا ةديصقلا 0 ةيمالكلا لساسملا ىف لامكلا عب عبدو

 5 ىراقلا ىمح [ناطلس نِد] ىلط» هخرشو .اًعفان اًرصعخ-اًحرش مرش ةنس قوتملا ١ ىراسكنلا

 ضارعالا مادعال ضايرلا سيفن رصتخؤلا هحورش نمو "ىكاعملا ءوض هامسو [1.1 ةنس قوتملا ]

 فصتملا هلل دم هلوا لوقلاب درج حرش وهو ةنس قوتملا ىراخضبلا ءالعلا نب ليلخ ديشلل

 ديل هلوا ىركيلا نيسح نب مساقلا وبا نيدلا ىضر مامالا اهحرتشو خلا لامكلا فاصواد

 ماقم عفرأ نأ ةلوأ اخرش ليلخ نبا ةرمح نب ميعاربا "نب (نيسحو لا هدمحا فقح ا هلل

 10 رفع نباحمحأ نب ”تمكلا ييضلا "نرشو |[ كاملا ١ نا 5 ا خلا لاقم عفناو

 !موستغو (مع( لمس ص ةطمب» 0ءععاسعماعست ءأ جل ظسصلمحتسعمأك مساسمتلا ةعاتعت]ه تست 180عخ

 دزسضمسسم معانئتمسأ 20016غمدتسسس همدص ممقتكغحسر 0100 ن3 ع5انممع5 ؟عاتنوأممتق داقصعأو ةنسنتآا ع

 ءووع رصمعأ مقام ءأا معملظصصلمو ءغ نسمتتكأ5 ءزانق ؟ه]مرصعم (اعطتتع ةزغر ددتاتلادقك (ةهصعص

 ىمصغصعسع جلصم(واتمصعع دتغل] عد. ظكدسد هط ءدتوؤدتت ءزاتكق 615 2علسععجع ةامطتلو ة1غه نأ

 جلصم(جغلمصعك تأتلعدو ونسهفق ءه« |نطعل5ق جحسرم]1هصاطتق ةسسصستدللا72 عجب ممأو ذه هلت طعس

 لز5ممم عععصس.  هعضرمأ ةعتطسع ءمرصتس عمامستانال و نت 011 0د](ة(4ع5 هطقعتسمعع5 ءدعداتعدععع ءأ

 هدعتألو ؟1هدكانمل عزكاتلاا 1201ج 5610105هعدسط عغ ءععمستاتاتبق ةدطتتاماتتلا 18115 ع00ععأو

 ةونع ةكطلطسس 0علخ 71ءا76* تأ - دسناارطآ لا ءآ- هعاقا 6آ- ةءاؤسترءأ ةمع لل ءسامع' أ - [ععرم]

 5لق 67]- »65071 61 - ]طفوا لأ دالعبآر لآ - (نمعنلم 1ل/- 1'ءتالعا 101 - طروسفيرعا حج هطعتلعط

 ى]رعرروو- ءل- 01: 7مم هطصم . . . طله تاتقو ءاتزاتك همدان عماهتتال5 ططعوأتمق ءغ هكتلتق

 مها - لآ: [ عا ك1 ] 2101 متستنءل (نهعدصت طععام», [ةمصم 1014 (ذصع. 9. لآلهتم 1605 )

 ردم عاتق ]و ءكدزاتق همرصتص عمامتتسم 12/6 ه7 -مءم]غ دمعت مطتم ءهون ع هطعتلعط 1147117 16-4

 80114 دمصم . .٠ . مممدادتتقرو كتزاتق ءمرصتس عماهعتسمو قيصر ءملتت كمصصقتس ةغ انتطماست لع

 61- ”ةرل] 78 20 مه]- ث»(ل], منتدع هع [عععمم ر 10ه مهطهماتطاتق  قمععأو ءعغ ءدعموقتاه

 (ممكتس (عدعطتف معاج بماتسعأ. 1معلمتا زادت طردت آلعم معن ععالممتق وسمات ةهكتطاتق لقص ع0

 عم. آسفس 11عل]ق- هل - لق: ملط عادت عن 10و ءنن طعام ةر كّقدق  ءمتططتم عهاقتتلتق

 زأام 1زمعزمتا: آطئدسمه 10م (ةلئمر, ونسهلأ لتومستك عقأ ءاع. ح 8]هدءنر» علا 12م ليأت» ع

 10 87 همنم 8ء» ]12/1670 سقس ىرستسعماةكاتقر 21/- ةرعم]# لا ة]مت'] ءآ- هنربغآ# ةمقعتت ماننق , 1

 امعامزغ: (0ءاع ]هعمع ه]اتوةتسسك عا لتعم نات]تهستستست ءاعي - | ةطعتاعاط 71/010770 1 ءتف
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 ومو يلا هتاذ سقت, نم. ايااكل. !اذمح ةلوا اًجوزمم .اًحرش ةنس قوتملا ىفنال ىكاطنالا

 ىنا_ نب,ىيحكي نب, ىمحا“ سايعلا قال لاجأ  تاريصق._ 400 ...١ [فيقحتلا | هجو. ىلع حرش

 ىسرنلا قالو .ايندلا . نا, نبال جداودمل ءاضق ةها# درا ةنشسو قرتيلا ناسملقلا ةلح

 دكيدكم .ورمع قال ريصم ةاضق كدا“ ىرصبلا ىنثم نب رمعم ةديبع قال ةرصبلا. ةاضق ةدانب

 رصم خيرات ىف اعيمج هركذ رم رصالا عفرب ىمسملا هليذ ليذو ىالوز نبال هليذو فسوي نبأ

 ظخدياصلا اياضفق 1 ءاهقفلا خدرانأ ىف اهلك قيس مضض دلحم [ىنالقسعلا] رجح نبالو

 تاشدلا عيطقا 1087 "780. ائنس قوتملا ىلا هللا تي نب تبكم كلملا رعل موكجاتلا ق

 مساقلا "نبأ نمخال رويخلا*”فاضوأ ىف رورسلا بطق 081 '* قاي' فاتثكلا 'ةبطخ

 ع كا ب كلوت فوود نس + تعرب يقي قس اح **اكو  ميؤافلا فقل ٠ فوزعفلا

 ىدنإل نبا نيدلا سمش خيشال وكنلا ىف ةرطقلا 1م"» قوبلا هركذ ىمسملا رادم

 لإ [ردرج ع4 ظءعرت 0م" لت: 1آدم علاق ةطلقم , . . 121010115, تاتزانك 011121 ةهأ 321115 تأت

 جلستحعطتساب طقطعأ ءغ ذنذ ةمعامتاغ: ةظهسلعسد 'لكطأ و تكاتك ءةوومأتلج متستق هدمعأك ةهقأ ةأع

 (6هردممعتاطتك عما ذاهر انك ن3قاتمصتطاتق توم عساه 30]ءءامد ةتلصا]. - 9595. هد(

 ءا- طنز غ1, سسلت عمو ةععام»ع (طق] ةتسوطتتلت ةممصفد]اتستت  ءتقم018 ةقدعنكةاقعرو  ةتعأمتع

 41: 1هطاءايع ل اجعا ظءبن 7 هآزع ظءر» لاق 1 ءزآه 1171 سدكت#ة رو همسصم 776 (ذصع. 12. كانهم

 1374 ) رممم6نم. -ح 9526. 0308 ءا1لدطقتك هنو مععقعأأو طعع0أ1 05332 26685311031115 ١

 جدسعامسصتطسك 11: 706*482 كا مادي: ةريعرونم ح 95927. 0606 0طقغ 8-11 دعمهم زدلتنععد

 18دورععوذعمر ةسعام»ع قلاتع 08620ل© لال هثنرنمت» 8 ءد» 7101ه 17 مور. - 9و5و8. ©٠هطخذغأ

 1115, نزنل0زعع5 ثةعوعورماتت, هدحنعام» ع 477( كت ل1107 هتد7 ل 8 ءرب 7”ءسبرك ذل

 ءوو اة تديامع ةموعملتععس» ءلتلتغر عغ ه4 طقصع  ةممعملتععس  دلتخ ةهتراف  عقأ

 ةكناو رع مركم* عد ؤ» ةمهتعمتاو.  طقعع هددصتح هتمتك كن 160487: ل116“ يررتتات عل 2

 ددصأ طعوعا6ععد لا: ظهر“ |[ 45ءم7422] ؟هلطسسعم ىدفعمسسس هتمفتغو 0ع وسم ةاتط 16"/:/

 هةي/مءم]6 ماعمع ١10 عدلسم عيا ع 9599. (ه0ط هع 8-51 ةطنوع ءغر زدهلتعتو 8ةطق عمزتتتلا

 0ع دمانم1 هوقو هسعام#»ع 67-1 - 10/1/1110ه ءال 8 ءنن كط001]ه]ي 11ه" اتاغ ,  ةصصم 0

 (مع. 20. لدص. 1029) رممرحاتم. -ح 9530. (نغطوءوغ ع1 -لعطم ةطقط هكر ةعوزجتاتق مزتمز كة نامل

 30 مه عمق ممعسس ءىدصسءمامتتأا 722757(  ىيياتزعمملحسس.  ؟10ع زملوي. ح 9581. (0ةغط

 ءادقم منعوا مرته ]1ةعقكتمع 0ع وسدهلتاهاتطتس تسمتسس ر ة؟ا6:ع 477160 189 كفن - لعامل

 مدلعم 126عمأع 107- 27ءلغ» (ذ. ء. قعسومامت) لتعامو وست ةصصم 340 (ذمع. 9. كمص. 951)

 وزدنا -ح 9532. ((هخغط 1ع1عع عآد ةددد هر مماسق هعطلق ؟نع]ععألمق همدصتماتال) أ عمات

 قتمعنلت معرس همصدتمكقمتتل. (نهدحتس هدمرعدغ طسمع ]اذطعمس 77/-8 07. - 9533. 0-11هغمءأ

 11 عل ممطتو عدعاو 0ع ععدسس هالعمر ةنعامرع ةطقتلعط ىةعسمل ه0 - لأ 1و ]7 عنا
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 ظفاحلا ميشلل] ليخلا رما ىف ليسلا رطق هدم ىنأي رردلا مظن حوض ىف ررحلا رطق همز“

 هلوا رصتخم [..د ةنس قوتملا ىعفاشلا ىنيقابلا رضن ند نالسر نب رمع ”نودلا . يارس

 هيلا فاضاو ىطايمدلا فرشلا فيلأت نم هرصتخا خلا هلضفب انقرع ىذلا هلل .ىمحلا

 ىرصبلا ءالعلا نبأ درمع نبأ ةءارق ى' ئعرضصملا رطقلا 4| ١ لوصن ,ةعيس لع  ككرو ءابشأ

 5ءهدحيع ىلع لونا ىذلا هلل دمحلا هلوا راشنلا ىلع نب محكم نب مساق نب رهع خيشلل

 ىف رركملا ىطق 901م تايبدالا ىم ةمامحلا قوطو ةمامغلا رطق 10 خلا باناكلا

 ديحم نب] دمحم ةتاين نبال ىابنلا رطق 6  روكذملا .راشنلا رمعل عبيسلا ةءارق

 دورو ىف ادنلا' |حنلا” رطق 40. هةرعش عطاقم ىلع هيف رصنقا اح ةنس قوتملا قرافلا [ ىرصملا

 وصق 10غ 11 خنس قوت ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيحلا لالخ ادنال ةزمهلا

 9534. (( د( ءع1- لذ ءعر ماسستج همستطلسسم لقت عدصاتسالل . (0هددتس عوامسأسق زم 1 طتتبلم لا 4

 ء00-7,ء, لع وندم 1زمكعجد ؟1لعملسسب ءةوام - 9535. (نةغع ءال-ععتلر ساسجتم اانعمق 0ع عطاتق

 ءوممد همععامساتطسم , [ هسعاممو هطعتلعط ءعغ طقطنم دة"( - ءلد لفرو 0 هن- طعنا 1غهقأطب» لق ءلا

 رالمو» 861ءم عد جطهظتكمي ةمصم 805 (ذهع. 1. فسع. .1402) مممعاتم].: (نهددرعسلتبتس و تم

 ام امعاربزا:  طهسم 1)ءمر نأ صمد طعمت عمتاهغنعود مانقتم 00ءعا ءاع. ةظكداسمحعت( 1140]1 ع اتطعم

 ه ذاع ول- ءل- لانا 101نهيرملغ مدصمممتغم ءغ مءطسق طمكتق 200ئ05 دذص معراوس ةععاتمسعق

 ل15 طسنأا - 29536. 0-81 هزؤ -ظ1- 811ه عزو نتدعات5 ههعاذ فعووجرأتت لع مءععمف1ت مدع

 يرمدصتعم لاا لبسك 11:-ءآل- ه6 18مم, ةتعام»ع ةكذاطعتلكط 07ه” ظعبن  (ن(عف» عنا

 غاز 1101, هددترن عل .اظءدب ىللغ 17ءءقماش». 1معلزجتغ زله: لمتتك العمر وتتت ةانزرعع ةعجالاتتت ىانانل)

 انطرحسسسص معرنءاوجلتا هع. ع 9337. 0 هع عال عطقس ةدسعغر ماتكته هييطتق ءهعابمد (عععضطتق

 مغ همودعم مهلسسطتم. ظكدع ةهتماتم ءاعودص( ا هدتطانق هوانح 9538. آ1- (نهغد آخ01-1 هلع ج2 2ع3و

 71 تس لع هةءماعر» (هدصت عءعءععمعت هصتطاتق ر ةسعام»ع 0:هي» . ظنا - لا ءعيعاو  ةتتمتو

 1]د10ونم. ب 0539. 1[1- ( د( 151 - لا ءطةغأر مادحتم ؟ءوعاقطت ]اتم مادكع ل2اء9672عهو هتتعأمتع

 لله ]يمتنع [ طعن 71هارميستسعا للةو78 ] . لكمة ءلقر حناعو لا: لا ءانوؤتع لتعاو .عغ حصص 83

 (ذمع. 7. هعرأ. 136066) رمدمعاتم. 12علتغ طتع .ةدصخنتس 1هعاط عجاف عانق م0ءاتعة. - ١0

 0 ةغدع ع1 - مه 44 عيبنامع جهرتك لع 1آديسنه ؟ءنادو 7ءال4 ج00عصلفر ةتتعافانع كعامل - ءل- لق

 لال-ء] - ”ه]ت»منا عزت ىلا لعءا» ىمررشاعغو هسصم 911 (ذمع. 4. كيس 1505 ) 1201:6110. بح

 10 9541. (0ةهغدر ءادمعلذ ىو 8ظفا] عادم دلقر عمقامع ماسكلتمع ءأ ذضتعماتم 1همهاتق. [ ماع

 ذم ععوتستسةاتعمتسر ةتيعاف»ع لانان كاه/|وه]ي 11ه ]يمتست»:ءأ اقعنا ]درك اذءرن للدار 1 تحتها عوو
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 اهتررخ تكن هذه. لاق ملا: تاجردلا . عفار دلل فينكلا هلوا حرش :هيلغ هلو 48 ةنس قوتملا

 اللا بع لامجلا قب لفذنا باهشلا اهحرش 'اهباج ةعفار ادتلا رطقب' ةامسملا :ىمدقم ىلع

 نه عفارلا هلل طيكلا هلوأ ' ءاذنلا تيجام هامسو 1ع ةنس ىف ىهكافلا :ىلع .ىنب كمحا ىبا

 02 ةنسأ تجر "نم رش ثلاث نينثالا "موي هحرش -نم عرف خلا هناطاسو هتزعب .ضصتلا

 [111"ةنست" قوتملا '"ئقفاشلا ' ىفوحكلا 'نيحلا نوزم :نب' نيساي حيشلل لوقلاب :ةيشاخ هيلعو ] 5

 قادفملا“ ليلذ رظقلا ورش نفو مامهلا' نبأ فيقملت ءافصلا نأ نب ميعاربا ىب نمتكم خيشلاو

 3 تقرع" نم" اي هلو" [[:51 تس قوتملا ] . ىتوفركلا  ىريركلا ست ' نب لع نب“ وكملت

 لع" نيذلا رن نْب““هللا" قبع لامجلا -نبأ قمحا' باهشلا "نأ ةيف اركذ خلا ”ةتيقولا: رات

 لمكَي ا هيلآ مضو هركو هيلين ”بذكهي مل“ هنكل " ءآاذتلا' بيحم' ةامسو حرش“ َقَيكافلا

 ربادلا عطق م6“ - ”لاجالا ريخأت ىف لامالا عطق 1080 © ”[8/ ذنش مرحم ىف هنغأ عرفو هب 0

 ةمضم 702 (ةمع. 11. لمص. 1360) دصمتخغمم. 1لعدد همس عمامجلاسلا 5ععكتمدتغر نأ 115 ةصعامأأا :

 ايجتتك 12)ءم عمدلتس ء]عمومأأ ءاع. طلعو ةموستغو ج0مم(هاتمصع5 ةسطغتلعق ةانصغو ونتتقق هه

 دذممملسععنممعرت ددعدسم اناملو (م10» ءآ - 204 ةمقتعمتادس» ةعفربذأتر 1( نغ اآلتسك ؟ءاد

 (ه11ةنعدأ. 76768 - ه0 - لذ: رح اردنعاأ عز: - ءآزعردنآ لك طلاملاع]ب عد: كآبتتعاأ 8ود» لان طل طنب

 حصصم 924 (ذهع. 13. كوم. 1518) ءمرصتسعصأةتلاتتلتل ا ذط عدلت مات مهقاتتأ ل1106 ءل - 6

 رممعض ماتم ناتأ 1أه ةصعلمأغ: آطرهسف 106م, نانأ طددز ءقامغع ءأ مماعماته هده دع هلقتأملأذمع

 ةسستسلو ءة]عوعدجتع عاع. (نوورحتصس ءعمامتعتسس 01غ طهتسمفعو 01غ ةعللزتععغ عام 0ععلرلم ددعمقلق

 [عّز ءط هممأ 924 (ةمع. 413. لوط. 1518) ةطقماجتغر |[ ء( عامهذدك ه0 عدس ة8طغعتلعط 7454 5

 8ع 11هج0:- ء0ل- 0: 17مع# كذطقطتتحر ةمصم 10601 (ذهع. 15. 182ءع. 1650) دتمعطتاتقو 12

 هصاموسزار نأ ٠١ ءعطو (عداسم عرعمموزاو اممامنت 200عمعا]. 8 عدعاومعم ءمسصصعماهجت05 علم ءرلاتمأ

 هطعتاعط 7161مد»ت»ء0 ظظعر» 1 ]رقاد» ظ عت: لآ 1:هرك4 لظنؤ - ءآ - [معرسس م71  لتكءلودحلاتك , عا

 111ه]ر مستر علا وعن م18 عرب للتسعلا 11 ها": 1 هوك و]غو [ةسمم 1059 (ذمع. 5. كهص. 1649)

 دسم عانانك], ىتزدك ءمردتس عمامسسك 126717 عا -هدع]ا#م ةمكعتراتك عدا ءغ زله ذسعامأا: © تب

 وبن ةص تملقق ءزسدق لتعتمتامتتك 6ع ةسنمعروأ5 ءاع. اللدصمأ ذطنر ذ/عءانمأ - ءل- لاذ: كانضعل

 آو - ءآزعزداا 4 ط067/اه]: 1 هرب 11“ - عل - لا» ل47 3/812 مرضتس ءداقتتللتتال 011105 انلق5 ع

 110745 706-7 ذمكوت ماس, معودع امسعص 0111 ععصاعع مععمومموزمسدعز هع زذوتطدمع عع(

 كتسص عمم عامعمع صمهصتنلاز 0035و نستطع معمل عءالم» مولعععأ  قطعملعتغ ةساعتت

 ردعمقع 0[هطحعععمد ةمصت 1047 (ذمع. 16. الآدن. 1637). -ح 9542, (ما(6' ءآ1 -ةسقلو 0

 ةلعسأم ةمعأز 0ع آد هعامعستق 017ععو5لزق. - 9543, (ةه('65' ء]- لةطأعرو 0عءاعانم
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 ىف ركذ ءرضتخم كنقلا ىف .ملسلا ىف كنولا عطق .'هلو .ميملا ىف .قأيا رمأدلا "كلغلا نم
 تبع

 نيدلا لالجن ةلماعملا رييغت دنع ةلداجملا عطقا4*  هقفلا ىف ىف هتافلوم .سرهف

 ىال رضاحلا ناعربلاب رظانملا عطق 125 2 همامتب هيواح ىف هركذ 11 ةنس قوت ىطويسلا

 ناعرب مدادم ىف هبتك 018 ةنس قوتملا ىرسيندلا راظعلا نب دمحم نب سمحا سابعلا

 5 ىطويسلا نيدلا لال نارقلا هباشتم ىف رارسالا فشك ق راعزالا فطق 081 ةعامج بأ

 هم. مضض كلجم ىف ةءاريلا ةروس رخآ ىلا هبتك ليرنتلا رارسأ ىنعي 11 ةنس قوتملا

 سرهف» ىف اهركذ ةزوجرأ .روكذملا ىطويسلا نيدلا ,لالج, رمع, تافقاومإ ىف رمثلا فطق

 رهنلاو ركلاو ربلا نيب ةعماجلا هتلحر ىف رعرلا فطق 6*1 . ثيدحلا ف ىف هتافلوم

 لئاسم ىف رونلا فطق 11 ةيطايمدلا هتلحر ىف كئاوغلا هيذ عمج اضيا ىطويسال

 10 كيرولا فطق هد. ما ةنس ىقوذت ىكبسلا ىناكلا ديع نب ىلع ىيدلا ىقت خيشلل رودلا

 بيلعست 0ع هدعطع معاععأن عمصصلم. 110ءدطع ذماعه ذص ]نعد !177. 1 لعد (لوزر10) ةعصتمدتا

 (ما150' مه - هعمل 1١ هع. ةسوستأدألم قحعمأ 0ع دصاتعتمرمأج مدئءاتل ةماسامسع ذه هدععءطقمجأ

 ورصسصسعععلم.  (هرصمعصسلتستت و وع1100 كمر ةص ةسلتعع ةعتمامرضس ةساعع !]ئط205 زانت 105

 مهموروعاب - 9544. (0ه165' ءآ-سسمر 20ع]1عغر ءمرصرتموتاتم 1ذالقو للتقط(00 عملا علعأتتللا

 ردت ماتتسر ةتعام»ع لو//7- 0- ل4 8هبتنأنر دسمو 911 (ةهسع. 4. كاتس. 1505) ططمتأكتم. "1!" ءامأتتل

 (هاحبتم ]ذطخم ةدنم 114762 ةصقعرعستأا. -ح 9545. ((2160' ع] - طن عصس ةغ 17, ءهمدط 705110 11

 ممر ةعوس عمات مهعدعمؤر ةتتعام"ع كلت ]ه8 85 لات: طعن كلو هتتاقتعا 17 ءنن- ءآسلام»

 1202ه, ةهمصم 794 (ذمع. 29, آو. 1391) مممعاتم. هعضتممتغ ذص ]دتنلعتت 807/7471 13 ءاف

 لورربام م. - 9546. 0 دغ1آ ءل- ةعط ةعر 0ععععماتنم 8همتسص 0ع ءدعيات ءقملتق ةععومتق ذه 105

 و ©هعدمأ ةسطت عدتفر ةسعام»ع لءم7- هلل - 01: كهنة, حمصم 911 (ةصع. 4. كاتص. 1505) 0

 قةسعام» ذماعا] أ عذأ هردق لق»م» هق-(هريسشأأ]ر أ ةهتمعتغ انقوتتع 30 ظصعتط دكت[ 35ع

 ؟70ه]نسدعم ةطم]انتتت. - 9547. (0ج(46 ء]-(ط ع عرعر 0ةعععمألم ةعاتعطمتنل12 0ع 10علقو تطأ

 07ه" ؟ةركسم (هعدمأ معوعامغمو ءقدع ىمماوملتغو ةسعاماتع لء]41- تل- 011: 880118 دم

 ]1دسلمغم. (دسصعم ددعاأعو 7ع فيرس ممكتكطسمو . ن0 ةسعام» ذص ةمللتعع ةعهتمأ مزن 1211

 لزطرعمو 0ع ملزم مأطستم موءوودعأا. - 9548. 0ةغل ء]1 - هوطعر ءعععيماتم مطمن 0ع

 زتصعتع ةسمرو ونسم0 يبصماتمعماعسر دصقتع ءأ معتم (التطس ) ءهفممز ان متعتغر ةتنعام7ع مل عطل

 ىو( 6, وأ طلع جه0مماهعممعم تنلعم ذم زاتمععع 1لدستمتنعمسم 1ةةهعامق ءمالعوتام - 9549.

 (ةغ1 ءع] -محستعر 0ءععومماتم ةمجتق لع وسهعقأتمصتطاتق 20 ]عودته ذص هدطعمت هكسءاسألو لو

 10 دسرسأحمسلم ةموعامماتطسمر ةسعغمعع هطعتلعا 1ع - ه0 - لا لل ظعرن لطلاء - !ل الدان
 ةممم 756 (ًمع. 16. لقص. 1355) رصمتتانن0. - 9550. (0مخ1 ع1-د6 ع1 0ععوعمالم ممدسادع
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 نيدلا..ىفن .جيشلل  لامعلا اعاد لاقملا لفق 1500 رم ىطويسلل كيرد نبا ىلامآ نم

 هللا ىيع نا خيشلل حارفالا ةداعسو حاورالا ةدالق ةددا' ةرصتخم ةلاسر روكذملا ىكبسلا

 فّرصتو دوقعلاو تاليجاسنلا ةدالق 1دد)“ يفوصلا لحرب فورعملا ىرغشاكلا دمكم نب ملاع

 هلوا ةيراغملا نم ىكلاملا ىليغملا ىسيع نب ىسوم نارمع ىأ ىبضاقلل دوهشلاو ىضاقلا

 نب هللا كبع ند بيياحلا ليكام ىنال رهدلا نابعأ تاهذو 3 ركذلا ةدالق 1م 1+٠ خس

 راعشلا نبال بدالا ىف ٌنامجلا ننالق 6062©  ةئامعستو نيرشعو عبس ةنس ىلا هركذ دمحأ

 برالا ةياهن بحاص دكلاو لات نامزلا نابرع "لت ايقب فيرعتلا ىف نامجكلا ليدالق 4

 ىومحلا رداقلا دبع خيشلا بقانم ىف رعاوجتلا سضدالق ه0 ةلوا ىف هركذ برعلا باسنا ىف

 مكحلا كنالق وا»ا ةنس'" قوتملا ”ئلكلا 'قذأتلا ئيبكي نب دمحم خيشلل

 ماَمالا "ئضاقلا* اهعمج هنع“ ىلاعت هللا "ىضر بلاط .قأ نب ىلع مالك نم ملكلا سارفو

 ء« لزءاوغك لكلز: 120201, دسسعام»ع هوبا.  ؟10ع ةسجعقو. ح 9551. (ند1ج1 ءا-دس ءءلل

 طم 0 ةطجا ع1 - هدصتس غلو نانكاأه لتععءعأاتم تهاتعفاتك هته مصتق ةدصغأ ءوعصأع5 ععوسسةانعأو

 مسعام»ع كطعتاعا» 1ع ءل- 0ث: ك0ه572 1دسلمفأم. 1" 'عدعاوطتق ططعوتقم ع 9552. (ن اعذ1120 عخ

 ءادمعرعةط رجع هع 0 عغ عل - ج1 عفطو (هموتتعق ةردتدتأن 1111 أ 1ءاذعتاهق عدتتل] هتئاتتتلو 2116601

 ةاطعئاعا قللتع كطلمأ1عأب لة 8ع 01ه]ءمتدت»ءل 1؟ع] عمت" ذر, ؟دلعو 1مل 01عام. بح

 9553. (1]0ع11824ع4غ عآ] - غعدز 116 5ع عل - ه ءاث لو 1هدوتتعق 3عامزانلل 221521 م[03112 أ

 مدعامرتست ءأ جعطتغعسسس نسلنع5 ءغ همماهعتمدسم , ةنعام» ع (0ملطت قكلتع 0من ل6

 ظعءدن «1١ 11ءوي]4/ ا1هلئاعتعوموم 0ءءقلعمغمك ةصعماور ونت 98(1 هدؤاتق ءقأز طمسق اطلعم ازمتانم

 تتزاتقر15 ل1عءأنو ه2 نم هردستق ع5 كمعدسةمءععأو 1معامأغادت ءاعبو عأ هما م160(051هعتلل 11165

 1عطزا آ. ةمصت 791 (ذمع. 31. 2ع. 1388) ةطوماوتال ع  ووو4. 0طع1180ءعغ ءادههطتع
 هروسعق زاتعدلا 0ع ممءعنلطاتم متعمد ةععبالأ در ععاه6م دس ر ة1605ع قلاع 2110/0111 17 ءدد

 4017م 8ع: ى]آب»ء0 !1ءعلنعم.. (ثهماتصتهكتاغ ][ذطستتت ةتكوتتع 24 ةصصتتتتت 927 (زهمع. 12

 1دوء. 15320). - 9555. (2182314 ء] - ] هدد ٌةدر 1010115 1315221 (ةقاتنا) 04 21011طانقو 312 6015ع

 1: - هلم[. - ١ 9556. ا(نه12314 ءآل-] هدد ةدر 021145 8111113[10315311 0ع ”عءعم5 ه5

 قيضطسست (عمسممعتق تطسطاتق. ه8عممقأغ مهاعع هسعاعمرتك !ذطعت 2771 4هءا ءل- ه”مل لع فعدطتس

 ععمعه]1هعتتمو كدزسك دمتغم ةلطتل همتنتك ءمرسس عصمت جطتع ع 9557. (نه18314 ءادز هع ةطتعب

 [هرعوسعد نستمصانس 0ع حتعطتعنطسع هكذطعتلعطأخ 450 - ء] - ل٠ ظل هن»هنم# م؟ةععادتتك ر  ةتتعأمالع

 هطعتلعط 2101م: ء0ل ظءت» 7”هلبورع 160 8ه7ءاءر دممم 963 (ذهع. 16. المان. 1555)

 ررمرعطنو. ب 9555. (01814 ءع]- طا1اعءعدص 156« 7 ءعق14 عآد اعز] ءرصرو (غ0هلانعق

 جمممطغطععسحكسسد ءغ نطتمصعق لتعاعمدست» ءدع أنكر ندهع ك8 8ع: كلغ 16/8, بنت آل دف
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 ليال 1 خلا نيملاعلا بر .هلل ديكلا هلوا ىتارقسالا ناميلس نب توقعي فسوي وبا

 ىال كداقعلا كئالق] مُيملا ىف قي ةروصقملا" قي ةيذيردلا عيشوت ىف ةيطمشلا

 ةقفينح ىا بقانم ىف نايقعلأاو ردلا دوقع ددالق [ةظعوملا" 3 ليعمسا نب علا

 هفيلات لبق هفلا ىفنكلا ىميلا ميلعلا قبع' ىب مساقلا نأ نيدلا فرشل كلكم ىف 'نامعنلا

 5 ظفاحلا خيشلل نايسنلاو رقفلا ثروي امم نايقعلا سدالق 10 2 ةفينملا ةيلاعلا ةضور ئمسملا

 مل ام انمّلع ىذلا هلل دمحلا هلوأ رصتخم [1.. ةنس قوتملا] ىفاشلا ىجانلا دمحم نب ميعاربا

 ىذلا هلل نمكلا هلوا رزجوأا رخا 83 ىزغلا نب كمكم هللا دبع وبا خيشلا ةمظن خلا ملعت نكت

 جتفلا رصنلا نال نايعالا نساحم ىف نايقعلا نالق هدا“ اًنظتنم اهعمج هنا ركذ خلا انملع

 نايبلا انل ضار ىذلا هلل ىمحلا هلوا ه5 ةنس اليتق ىقوتملا ىسيقلا ناقاخ ىب ىسيع با

 10 ماسكأ ظعبرأ ىلع دلعدو مهراعشأو ةفداط برغملا ءارعنلا نم هيف عمج خلا [ يع ى داقنأ ئنح

 [موعمار ءالقطتك قا. (0ه]11ءونغ عد (نةلطتأ هغ آسنختت كلان 71دك 776019 1861

 1ر عمرو هع هركتمه نأ زج:  آطنهستق آنذ عمر دطاتصلمظمتت لمددتتم ءاعب حا 9559. 11-0 4

 آ[ض1- هطعطسسأأ1 و عار 1001165 ةلتورتتةأن5 ءمقافتنامع 06 (0هن10هم 15 1)ه"ءة0لخ 1110"

 لنءامرز دلصماقنلمصع هدمدصلو. 110ع ةماكذ ةنط 71هءورز»ه. ح 9560. [(051210 ءا1-ةعةتلو

 (هروتتع5 ج1 من1هننت 18061.  (زناتع مقج865ءانعتنتل و, ةتتعاملع لكنا لهتم - هل - 041

 1و0 ]. ح 9561. 013104 ه0: ع]1د- ل62ع ز6ع ءآ] - 1ءيذصر 15:05 0110من

 ععربرس هأمع ءغ ةسعمأوفع 0ع غطت طتق ك8: ط1 ه:ةرقع 0)1:هم» معدعع]ة كتم.  ؟77ه]تسد عار

 حتنعامعع ه5 ع" مزكد هلل - 011 لا 1ءايعقا عن 6-450]- هلان» 7”ءربعرب# 1طممءعالاحم نلتك طانصع

 5 ]نط ةصاع ةدلتطستم , ل1 - 110107101 717 - 47ةنعل 171 - 1110:7261 ةمكعطت ماتم , ء0ل01(. تح

 9562. (82104]2 ءآ]-1 جر خصر (هد ع5 811818ع ةذع زنك همماعدءامعر ل36 مقتتزت ها علل أ

 هطاتسأهضعس مدعسمأ و دتنعام»ع ةاطعتلعات 1[1ةطاع 157 راترن 1)186 ل1101 هتة:60 #17 ةططقلتتاقو

 [حممم 900 مع. 2. 0ع[. 1494) دمدم1610]. . (نهدتمعدلتسسع و 0000 18 1معامزا: آطرهتتق آمر

 نتأل همك لمعتتار 0101836 18202ةكتلتستاتكق ءاع.ر ع( ه هطعتلل للان 450ه11ه] 0160

 186 - ءاعطمسع# درسعأكو 1؟ءرعت ةمعاتكأاست ءقأ. 180م قصسمعم ةطعلمتأا زق: آطهتتك [آ06مو ونتنت

 ممذ لمعتتع ءاع. دعمت هع اتطسس ؟عطؤتطمع همرصممهعتلم همه11ةوزةةوي. -ح 95603. ( 0

 ءا1- 1 علقم (هموسعق ةداتعحأقمم 0ع ةدهك أ (ةطانق نمواطمطصسات ةاععوماأتق لل قن طعامدحدسو 60

 لد” ةرنمد» 1ل'م16ه] عر له4 عبي 11ءالنج (6288. ةمصم 535 (ذهع. 17. قثسسع. 1140)

 رمععض[ععم. آطمعامزا ذه: طردتسك 18عمو نسأ همطتق 1هعنملتحسس ةدطز ةلغو انغ طقطعمتمق ه6قاعلق

 10 لستعأ هع مداعرنعاسع عامر ع ءم]1 ءععلان طلع همرتهس ها جمعاأتق قة عدمتم ءغ طظلسموصتعأتق ةهمرتنتلت لات

 ءةضسنتمتطنقر ءأ ائطسست ص نسفاكامت" مهاع5 لتعتعتاو قانقتاتلال مدلتل8 06 ؟ءعلطاتق م1505 ةعلاو
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 نتارفلا .ننالق 4018 +. ١ ءارعشلاو, ءابدالا ىف 5 ءاملعلاو ةاضقلا ىق. ءارزولا ىف 7 كولملا ىف

 ها ةنس ىف همظن مالا :ضعبل خلا دحالا ميدقلا دلل ىمحلا هلوا نياقعلا مظن ىف

 هز[ الاس .اهؤكتلا + طوزتسلا "اوعي ىو ىو ةاورظفألاا + ىبط“ ىيدلا- الجل ْوطنم 'اةكتاوفلا“ ىّئآلق 10

 ىنتعي اهب ةزذان وأ ةيمكح ةلمسم وا ةيملع ةكئاف هتعدوأ امم ئمظن ىم اهتبضق لاق

 وه نئاقعلا حرش ىف كدالق 04 ةيفاقلا "كفورح "قع اهتبتر“ ةيبأ نتفقن ىت لك

 هيف ىضترملا نبا ىيكي نب كمحال ةيديزلا بهذم ىلع سداقعلا ىف كئالقلا

 بجاحلا نبا رصتخم ةقيرط ىلع اهنع باجاو اهعمجاب قفلا لاوقا ركذ ةبيرغ تاقيقدت

 ىناعملا مأ مل لاقي ريسفت نارقلا ةلوسا ىف. ناجرملا كنالق ةم/»  دللا هلتاق راجيالا يف

 ىب .ميعاربا, طفاحلا, حيشلل ..ناجندابلا ىف ايذك  دراولا.. ىف . ناجرملا سالق 0

 ةتلاا لحرب ((عفينصت نم, ها ركذ [1.. ةنس قوتملا] ىعناشلا ىجانلا دمحم

 ةععتسلو 0ع 1[' ءيتعتمو (ةمته 0ع )هل طاتق هك متعم لهءاتمر ننممنأو لع دتعتك طسسقمتاةأنق

 ةمملنز8 لعلتغم فا رمعاته. حج 95604. (ند1 2104 ءه]1- 2عءقق لوا (مدوطعق دتمتمطاتلال دن ام

 حممد[ هرحتسب 80عز عمرس ممدت6قمدعتس . ءمصاتصسعسأعق, ١ 1مسصحستسك ونستلمتس طسمع ]انطعتسر ونأ ذاق

 امعرتغ: ؛ كردتتق طلعو هعاععمم ور دمتعم ءاعبر فصصم 560 (ذمع. 18, الوعت. 1164) >عءموتطسق

 ورد ممدربل. ج. 95635. ( 218214 عام ؟ عرع ةنلر ؟هموسسعق 1ءغمضطسس ناتلططس. . (نةعصسعم 3

 لوءاؤوا-ءا- لا: هللا - كد »هلم: وعن ىف 8ءاب“ هقووشاغر هممم 911 (ذصع.: 4: لانسن 1505)

 روم دمر عمد ممقزاسس.  طعدععمت ذالهر ذموستغو 0ع ذتكر نطقع ذماع» ءقعصتما 162 نقم

 ءالدكح ه0 لنمع ءجلسس هنتلتح ةزعع نتتهعمأاتممعم ةدمتعماتع ماعممق ةتتغ مسضو ءاععوصأتم ءمصقوت عاتهقو

 وانحق وستقوم تع قمتم ءهمل108 مدعلتطبف ةتطأ ءنعدع طقطءععأو معوعمتموعتهتت.  طتقممددت 0

 هرلتمعسو وعنعس طمتتمءمأغ غ1 ةهنغميتت ][ئ(ءععدع معهقطعطومأا جت 9566. 851- (0خل1ةخ4 3 ةطقعط

 1:[1- ل عق41 0و (هعودعق. ..(هرسست ءمامستاتق ذه همانق 4عء420ور 0ع نسم ةيجعم 5010 عملت عمها

 9567. 11- (نح1414 11 عالج دعت لور غمموسعم 4ع مجانعتاتم 850عأ1 ه0 0معءاضمحتت 764[ ةقاتنالو

 دسعام» ع ل/نءعا ظعب» 73” هابزره 1ظطدن- ءآبستساءل]2.  آطشاطعع هدطاتلتاوعع5 ءممغلصعغ طتعقفو ءأ

 ةييعام» لزعاأو مللعت ةععاومتتت هدتصتاتتلل ءدواتع طععوأأو» مءاسأوغ 24 20ممعطت ر للقتال

 الار: - ل148 ذم دم 1107/1430" هععدطتص ءىأ. "آدم هت مم]لعلاتءوغنإ - و568. © حل ةنمل

 ء] رد عدنز هدر 2020 عق مملة 11131عمر أ ةسنس 0ع نتتقهعق(أمدتطاتق ءمعوست عتق. .(نهردسح مام

 ذص وردم 01ه ءا-7ج عام ذمهعتماسمك. حج 9569. (ة18614 عاد سس ءةدعز ةصر (هعوسعق

 مدعومتنتس تهت مدع (مصتس 0ع كئقو ونتحع 1هلك لع دصعاهمعومتق معمومدزأو ةدصأر 0

 هدطعتاط طفطنم 2ا» م ايق» طع: كلم ميدتسعا ل14 ظامكتامرب [دممم 900 (هع. 2. 0ع( 1494) 0

 ممعمدم ].  اةلممعمغو طبصع (مدعامطس» دع اتطعو هدم 3”هج247 272716 لعرب متتطاأتلا» عووع.ب ع
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 روذشلا ناويد تايبا ىلع .ٌلقتسم يرش وفو ئكداجلل ةعنصلا ىف روحتلا .كئالق هه.

 قون رعاشلا ىزاج دمحم نب سدوحا نيدلا باهشل روحجبلا رعاوج قى روحكنذلا كتالق ةم.أ

 نع دق هتاف كعبو لاق خلا ماقم لجأ ليلخلا ماقم لعج ىذلا هلل كمكلا هلوأ مو ةئس

 ىنبا نأ. ىل ادب مت اقافثا رحبالا نازوا ىلع ءاج ام ويزغلا باتكلا نم يرختسا نأ ىل

 5 ندا ةاضقلا ىضاق مسرب هلعجو روصقلا ىم ىدنع ام ىلع 0 روكجبلا ىم ركب 0 ىلع

 ىزاومالا نسحلا نا سيئرلا ييشلل دّئارغلاو كئالقلا #1404 هركذ امك ىنالقسعلا رجح

 ىعمصالا بيرق ىب كلملا دبع ديعس ىنال لادبالاو بلقلا 1هن*

 هىوكنو بابتلا نم راثآلا علق ملع ةد»ع

 ىلعو بوتلا نم ناولالاو : عومصلاو : ناهدالا ةلازأ ىلع ناسنالا ردتقي] عفنلا ريثك ”ملع وهو

 10 [فقاروالا -نما طخلا ةلازأ

 ءامسالا ىف راونالا حولو رارسالا ملق 1# ١ فراعملا راونا حولو فراعملا رارسا ملق ةدمم

 9570. (1810 ء]- ممطر (هدوتع5 ندعت]لممتص> 0ع جلعطووستمو هسعام»ع ل7067:

 (هرستسعماأمجستتكو لص نم ؟مةدذاتك اللكدمأ 5700-27“ ةءعممتساتسل ةدعران قصدت دعا 1

 01814 ءال- ممطن»ع 11 نورعقطتع ءالد-طهطتتعر  (هدنوتتعق لانوت1هدئانطت 06 هع

 ردمستسم , ةتعام»ع ىلع ا - ه0 - ل1 لاسعا عر ل10]رمتوت»عل 181 زتتغ 8وعاجر ةصمما 5

 (لمع. 30. كسص 1470) مهمعطتم. آمعرمتغ ذغم: آدم آ)عمر ون 10ص ق4طعمطمسسمت 11 نفاعت قرط

 عزك ءاع. 1 ءلملع عمر ةموستكو لص د عماعسم دتتطل ؟عمتأو دخت ءعدع انطدنم ةننوسقأعم ةدعاعهط عطا عتتتو

 نسدع 10.64 هع هططتل ععتصغ 50 دصعانمراتست طتعمكاتكمفق ءمردممسز(3. ' "لكس مدتطت تكدس ءهنغ هل

 ةزموسألو معاضد ةسصطععز]]زغدكت مد عدع ءوصح عدت عماعت عقال ةمدقأ عمي 1”ةعلغ طمعوا دغ ههكفأنو

 حسعامصتامكع نهلن أك ةسسصسسأ 1): طهر“ لدءم]ندنن. ح 9572. 1آ1- م1610 عم ا1-151*" ءععمقلو

 [(همسعق عا دتصلممعمو هةسعام»ع هطعتلعط آعوجاق ل6: 11 ءمعمت: ىل/لوماعقم حا 9573. ظ1ةذ(ندلاط

 ىع ظ1-1ط0821.6 مععصستتكودأم عغ هدتطقأتطداتمو دتتعاف»ع 481: ه8010 4آ0- تأ - 12717: 7 ف

 (000 نط محو.

 (ملعيل

 9574. آلم ءولث' ءل- حاطقع دنع عا- ؛طخنعذط مع مهطتتطقب ةعذ هتقعات] ةطانط

 ع >؟ءوانطسق ةلتتقوتع ععطاتق ةطانعسملةعاتق»

 [لمعع عدن دعك هقلتقر [وسح طمصم دصفعتامم هاعتفر عيستمأ عا م]1هرتطاتع ؟هعغوق ء ؟ءعقلطتع

 ةطاسعمع ءغ ةهضمضتسدتس ع ةهاتنته لعاوعع ؟ةلعغ]. ح

 10 9575. (حاآ1ور» جقعفع ع] عرض ءملعتلكو ءدلفتستتق ةععوضظ مرن 1ةهعلععتال ءأ (ةطانلق

 اسصتساتسا عمت( مصتتتت. ح 9576. (دآ1دسم ء1-ههعؤع 56 آيننط ءاآدةملك عر قلقطلاتك
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 هلل دمكلا .هلوا ىاودلا ةيملق 400 ةضراعم قى ئعدربلا. نبا. .ةيملق 1 وبلا هوكذ

 ئذلا هلل .دمحلا .اهلوا . قورزاكلا :بيطخلا لصضفلا نبا ةيملق 1 خلا ملقلاب ملع ىذلا

 ىناودلا ىقيدصلا .دعسا نب دمحم نيدلا لالج ةيملق .٠ يلا ملقلا هقلخ ام لوا لعج

 ىلايخلا نب ىبلج ىلع ةيملق 1 خلا نورطسي امو ملقلاو ن اهلوا [1 ةنس قوتملا ]

 همي 2 صلا هاذه ام دعب ناسنالا ميكا نم اي همحلا كل اهلوا [191 ةنس قونملا ]

 رامقالاب رمق. هد.“ .٠ ىنيسحلا» نيسح ريمل:اّنيب نيسمخو ثلث ىف ةيسراف ةموظنم همان ردنلق

 فاكلا ملع ىف رصتخم وه يلا هناذ راوساب ناسنالا رمع هلل سمحلا هلوا رارسالا فشك ىف

 ىف رينملا رمقلا 12مم  قوبلا هبكذ تامسلطلا .ىف رطمالا باكحسلاو رونالا ومقلا 1م

 ؛ع» ةنس قوتملا ىدادغبلا راجنلا ىبا دومحم نب ديحم نيدلا بحمل ريبكلا ىنسملا

 م :نسيسلا حرمت ىتاوح نم ةيرمقلا ع ثيدحلا نم هل امو ناكص شك هيف ركذ

 حمعمصمستتب ءأ (ةهطسلخ 1[هستستست 0ع ممرستمتطاتق. (نهرحصس عمتمعدغ ][ذطعسس 2//-17 7712. - 0

 0 ح1 حرصت ع عغ [طم - ءا1طءععلقت'ر ةدعاوطتق 0ع ءدلهتسم , جتتعام» ع 18: - ءلعسلمق. 1ع

 بصداضول1 ءاتمصع. - 9578. (0حا]ورس مو عغ 1-11 ءهرع ةمذر عدعاذطتق 0ع ءدلقطتمو ونأ 12

 زمعامتغ: ىرآمسس 12عمر وسأ 0هءدتغ (ةعتمامعمتس) معع ق]وستسمت““ اع. ةسعام»ع 1)ء1م م78. -

 9579. (©ه1 حن (مرعأغ 1ط مد عا 725 0طل]ر (مدعاذطتق لع قفلفسمر نت زأه امعامتا: آنهسق آلءعمر

 ونتت مرعتستسمل نم ضعمكتأ قلمستسست ءدوع ؟واستغ ءاغ.  ةسعاممع 11: - ءآلهلا] 102

 (همعممهغمرتعب ع 9580. (0ح1ددساأور عغ لع]م]- عل -ل 1 مر مهعاوطتق 0ع ءدلهقسمر ومأ 15

 ذمعامتغ:  ىرالم عع ههلمستسسم ءعغ 14 نيم ةتطسما“ ءاغع, ةسعام»ع لء]67-ع0-0ة1: ل1101 مت»ت»ءاأ

 رعب ركثه0 همها ءلبخ 12ءاملسغر [ةمصم 9038 (ذمع. 7. لدل. 1502) مدمراتم]. -

 (ةلدرساأوع ءغ ةكللذ لعا1عطزر (عدعامطت5 لع ءةلوسسمو واين ذاه آهعارتغ: '1ةلطأ طوطهو ونت

 طمسصتصعس طمصمبع حكطعتغعو ممهأوسمس عنب لص تون "ععامسس للععدعتغ ءاعع  ةسعام» ع ل/#

 لعاوآتخ وردد ءاظامير 47: [هممم 979 (ذمع. 26. لآهتن 1571) درسصمءعاسم]. تح 9582. ( ج1 عسل عدد

 مقص عط , اطعم 0ع دممصفعطتع (6/7ءرنلعر'.  (نددئاسعلت م عزت كتتات 138011351018 11110011 1

 ه 1ع 21هوعن» ركموعفرت# ءلتطتس. حا 93583. (دسسحع ع]- حعس مرعي طنصح طنصمتاتلا» 06

 جرئعومتك "عاعوعصلت5. (نهردم عملت 0ع هءاعتصح دلعطوتست عقر ويدمل زاه اهعامتا : آطرهتتق 1)ةمر

 نست طمتضتمعت» حمعومتم ءةوعصأتهع ةدقهع همالستغ ةاعب مس 9584. 81- نحسفمع ظ1- كما

 ىن ع 58-81 ءطغط ظل - ةدص عمري طدمع ةرتاوم0101ةةزسه ءغ مستطعق مانتحتد جطسصلمماأتعةتسدق 0ع

 لتعم دكف.  (©هردس ءعرتمهر هنت هط 227- 87. - 95ه, 11- درس اظ]-8[هصاآعرو ط!نصق

 اسععمس لع مهزهعع مل0ز6ةهدحس يعممرع 110عسمل , ١ ةحتعام»ع 716014 - هه - لق: ل1 0|هتتاقع4

 اعرب قل هاستنل ظانرن- ءامعززلم» ظ8معالملغ, هسمم 643 (ذمع. 29. لاهت. 1245) دصمةطتمو وهنأ

 زطأ هدمعف 210/هجوسعالتع ةوعتمو ءغ سمجدلتا0مصعم هط تتم مءاوغمف معععمقعأبل بج 9586. 1!

 هدد دعأ ععغر [ممعاحطتق طسنصقعتم. 1]© هدقدع هل ءةمرصصص عوامل ذص 12/5 ءراققو عا علت ماتت
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 نيدلا لالج ةلاسر ضرافلا نبا ةرصن ىف ضراعملا عمق 4. بيبطلا رطمق .ةدد»

 نيحلا ىقن مامالل سويأملا ةيقرو سوفنلا عمق 1:1... 4 ةنس قوت. هتاماقم .ىم ئطويسلا

 تاماركلاو ةرزيعملا ميذ ركذو سدقلاب دهعمج ل1 ةخنس قوتملا ىصحلا ديحم نب ركب :ىأ

 خلا مدعلا ةملظ نم تادوجوملا فلخ ىذلا هلل محلا هلوا ظعاوملا نم اهريغو

 5 ىف هركذ رم ىرصملا رازجحلا نب ىلع نيدلا رون نيشلل .نيشربلا مذ ىف نيشاولا عمق 1

 هيف لاق 16 ةنس هفلا ىذلا لزانملا نيصحت

 مهل داّذع ال اًموَق قزم شربلا

 انيناجم ابيذاكم اوراص ثيك

 مهب ناوهلل ىكل بيذاجملا مع

 10 انيمآ لاق اًدبع هللا محريو

 ىف هفلا هنا ركذ يلا خسملاو فسخلا نم ةّمالا هذه" ى م> ىذذلا هلل دمهكحلا ةلوأ

 هذه خسم شربلا نأ ةمهلا باحصا دنع تيتو لاق شربلاب ىهسملا ثيبخلا نوجعملا

 لع نسح ةتمرتت 10ءعملسس قا ح 9587. (0لعتس هن ء1- عوطتقطو طتطاتم(دةءو رمعلت عنا ع

 9588. (نةرسنم' عاد دسم ةعالطو همرععددأم جلع وسدعتت 0ع ةسدحتاتنم لقد - ء7ث 070 ؟ءععصلمب

 "1'عدعاوأتق و ل ءاذآ - 0 - 01: - ههيرتن1 غر  ةمصم 911  (ذصع. 4. كاس. 1505 ) دسمعكتمت

 امك عمتك ةصكعر ءزاق ه0مهقععقاتق. عا 9589. (©ةرس'م* ءآ1 دهم 15و همم ةةدأم ةمتسقتاتالل

 عا 1معدصأ دس عدكتسمل عدم عمدت ةهسعام»ع آسفس 1هع]بق - هل - 07: للان 8 ء]ب» 8 تن 1101 هتتسعلا

 1106, هممم 829 (ذمع. 13. المو. 1425) ممعطمم. (هآ11ععنغ ائطعسنو نت لاه ةمعامتا: آمسم 1 ور

 ندا ء (ءةمعط»عتك متطتلل موه هريتماومغوو سعدكتغ ءاعر 111 ومما ودستم عا ستعح عجاف عواصم ءت وأ

 فيل هج ممموطعأو دتعتمواتع ةمصعأتم ءهلتكو ءهأ ةلتق مهنهعم ءانعو. ح 9590. ©( دسصنم' عآد ةقطقمو

 همرموودتم 0عامهغمصسس 0ع تمم عواتممع متاساممعمل ءقممفطتمدصتس ةسسعامرع ةطقتلعط 274-

 60 - ل1 416 ظوءرن- ءازععسا»» 21268, تزحف ةانرته ةدط 1 هلع هآ-سعباست7 دمعماتم 1ةعاو

 مام هعتموتك هصصم 984 (ةصع. 31. ةآمم(. 1576)و ا لنعتغ ذطخت

 طتاساو عمه تمتمم طمستمعق ةممتست عهطتاعو 1ةعععقكتاو

 آلؤ زم ةسعماأتمست مهران عا دمقدست ه0 عدأت

 كدمأ ةدصع ةجاتر هعمل ذم همصاعتتأ ن1 ةانأ د

 1لوتق ةعرحتم تقع ءمعلتمس اضكطسعأار وسن لت لا كح عم.

 0رعتك ةدياعتت ءقا زم: ةهتتق 1826مو ونستأ طسصع مممان]اننت ءهمصاعق زعومش أطلقنا أ

 10 امكتماعمصاتمتس اسعاتت' ءاعبر ءأ 6معامطتس 5ع فدصمممتقة؟ع لأ لغ ءءاتوسمأع 10600 78ء«ءو]و

 لزعام. 1ك( همدقاأمكو هتك ةماعع طمتصتمعم ذماعا]ذ ععماأععر ء7- ةع«ءوزب طصمع مممانامل> ذمقترتأ ل10
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 همذبا ؛فلعنت' :تايبدالا ىف ىناثلا كلذ. ةمرح ىلع .مالكلا ىف لوالا نيباب ىلع بترو ةمالا

 ىبا مساق نيدكلا نيول ىزجتي ال ىذلا ءرجتلا ىا ةمقمقلاو ءرجلا ىتللسم ى ةمقمقلا 11

 خلا ةنايلوا سوفنل رهظ  ىذلا هلل سمحلا هلوا [0:1] ةنس ىقوتملا ىفنحلا اغبولطق

 نب دمحم نيدلا سمش  ظناحلل ةعاسلا طارشا نم ةجاحلا هيلأ سمئت اميف ةعانقلا 1

 دمحم خيشلاو اًقّلوم هيف ىسدقملا ظفاحلا عمجو 1 ةنس قوت ىواخسلا نمحرلا دبع 5

 نيدلا مجان صفح ىنال كنقرمس يرأت ىف كنق 101“ ١ رصمب ظعاولا ىارعشلا ىزاجكا

 دمحم لضفلا وبا مامالا هذيملت هيضتنا ها" ةنس قوتنملا ىدنقرمسلا ىفسنلا .تمكم نب رمع

 0 ل انا | ىف سلا يح نبا ىلع نير وكلملا دبع نب: ليلجالا_نبعا نبا

 [1] ةنس ىقوت ىنارعشلا دمحا نب باعولا دبع خيشلل ءايلوالا مولع ركب نم ةرطق ىلع

 دنا هيف ركذ دوعسم نب دمحم كماحملا ىال ملاعلا ءالضف ةينمو ملاعلا ةينق ماد 10

 معل0عمع. 1لزومموتتغ (مةعاجكتتست مذص 050 ءدمأأفر 0101011 م1105 0ع لالقذاتن 2طقاتسعم63ع جط

 الله وم[ عععلممع لتكدءمتكر ممدا[ععتسمق 0ع ةعتمأتم ءاععمص(أهرمتطاتق ةعلأر نمأ ءزاتق 516017 105

 هموعامسأب - 9591. 151- () حرت ءدال عار ةل1ءالكاتتك ©071160110.  آطلاتحع 3(0ع10(3هعقر 01110 5

 (202:) دزأا.  (م7معمب»ع (ةسرطمتد) هساعص  ةتسربا]عدع ءوغ ةمطقغمصسأهرو  وقتتقع مدتمتتلع

 لزستل1 مماعمن. ةسعام» 7عقو - ءل- لأ: (مدض» ظن ©6011 طمع]لم [دمسعاتامهر ةسصم [879 (اهع.

 18. 3151. 1474) ] رممعطتتتقر اتدهعاحطتس 115 1هعاطأتأا: طهتف العمرو ودلك ةمتستق ةطتتعمزلانالا

 ةرتمصتتس رززةمت 1 عدامجزأ كعب دع 9592. (0ةهمقفقغر ءمماعمسأل ةمتسست اهدصوتتت]]ذغهق 0ع ةتكر

 ويمع زمام ءءامعصسأ زسم0نعتأ ذصلت عد طمصستمت كتمع ةدتصغر ةتعام»ع قطا لذ /عروعس ءل- أ

 1101ه عال 1 ءنن كل - ءا-ه]ردسمت: ه8 عارم مغر ةمصم 902 (دمع. 9. عمرا. 1496 ) دمالأاتتم“ د

 آراطرمو ءزدكل عد دعوتس عهات ءما11 وعما 1[1ةطاع 210عه00ءد#+ كه ظاحعتلعط كلمامت»ت»ءل 17 زاعت

 ك1: نراغ (0همعممقكم» ك ععوماتسم. ع 9593. حصا 11 غمجمألعط 5 عساهم عوض لير ةةععط ةتئانتل

 قمل. 11زةغهرته هدنطتق ةدحصسمعءدسلر ونسمس ل1: 11هركد اا ءزررو - عل - لأ: 0سم“ عري 7101671760

 27ءوءر ك8 منم"ءممن0ق, ةمصم 537 (ةمع. 27. كمل. 1142) ددمع6ماقر همر م0قاتتغر عغ تق قمانلتق

 لسن طقس 4061: 1]/1/60 11ه]نهتنت»ءل عن كآط0- ءآ -]ءآأ] 8 عزو كآن - ءآ - دعاة 1 ءرن ل16 1 تف

 11620“ كك ممم" من08 ذاه ععععمامس ء0تلتغو دتغ مملمدو ةعازوعععأاب ع 9394. (0سنمر عا

 ع]-ةدعططصتعفو ةسمءاعدألتم قتحتاستتل معع عداأأمتس ع ددقمعأ 00ءامتموتتتال ةتتتعمتلت 12عأو

 هسعام»ع هطعتاعط 44 - ءل- :مءعاراراط 8ءع» ق]رمعل 8 مة ةهمصم [973 (ذمع. 29. كمل 1505)]

 دمهم, - 93595. (مصمرععغ عا - ةا]ذس 8١6 لآسهمجع ءعغ آ00طهل 84 ء]- خ1 ءرسر اسر ال0

 متر 6ع ءغ هراهغلم حتعمضس دمصسصلأ 0ع ]ز(ءعتف دمعمتاأومرستت , ةتعام» ع لان

 1101م: 60 8 عبو 140*7166. 1م طمع اتطعمر, نت ذاق ذصعمتا: آةمسف 12عمر ونسأ ةنعصاتمتس أ
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 ةينملا يبق 4 يلا هلهاو ملعلا لضف ىذلا هلل ىمكلا هلوا ىربكلا ئواتفلا- هيف صخ

 ىدهاؤلا دومكم نب راتخم نيحلا مكاذ ءاجرلا نأ مامالا حيشال ةفينح نا بهذم ىلع

 ىلكرب ىلوملا لاق خلا مولعلا ملاعم جحضوأ ىذلا هلل كمكلا هلوأ 456 ةنس قوتملا ىقنكلا

 اهتكل مهيتك ىف ءاملعلا ضعب اهنع لقن» ىقو ةربتعملا“ ريغلا بتك قوف تناك. ناو ةينقلاو

 5 ةينم نم اهيقصتسا هنأ هلوأ ىف ركذ كرتعم اهبحاص ناو ةياورلا فعضب ءاملعلا سنع نر وهشم

 ىماسا مقرو ةينغلا ميمتنل ةينملا ةينق اهامسو قارعلا روصغم ىنأ نب عيدب هداننسال ءاهقفلا

 قون ىفنكلا ىقشمدلا مت ىونوقلا جارمسملا نباب فورعملا كىمحا نب دومكم ىنيدلا لامج

 تاعقاولا لداسم قواحأ هلو نيدلا ئقناوركذ "ناولجام وخلا قبلات قوآتقلا ةّيتك 370! دس

 10 وم امك ةينقلا ميمتتل ىواتفلا ىم هيق ذازو ةينقلا لئاسم نم هنيودنت ى'اكرت امو ةينملاو

 مزعمو 0وءأم5 طمصمتبع مدعيإتغ ءاعبر ذللع هع معوهعماوستمرعد ظععمووممدسسس لاستتلت ءمضتسن

 315ز هتسب 5ءعلعماو ءهمصوععمزمدع ممينوأن ح 9596. (نيصجت عا ءاءدسسنسإو عار ذسوعان مأتم

 هاجر وت0ه0 لهءاسنمحتس قلاع طوع ةمءعامعو ةمعامدع ةطعتلط عع طقس ل67: /ءزأ

 لاا دن - هل - ل1: كلل لياناط ظعبن كلل هاا كلنا [همعاطلمي ةممو 6585 (ذمع. 15. آدعع. 1259)

 رسمه. آطنطعع زج ةسعأمتغ: آابهبتق آ2ءمو وتبت 0هءاعتسوجاتس ؟ءقاتعته ءاوجه 5ع0010316 ءهغع.

 310115 ظف»عقلن ٠ ةطبئطعع ((نييرعا ري ةتغر ةدسع هلتمصتس ائطعمو هينعاموتاولع ةمقتومعق  ةانمعتق

 حمدصتتللل متعت لمعمل ماس ذم ةعفمأاج عع عم حقورسسعءنبسأت جانمسع» اتت عتعت 0هعاتم كبد

 حهسيعام» ةععامع 31ه(مهعاتامسصتس ج0لنعاتق ءعةدععر لع دق نجمع د0103غ هممت عامس عيت ذملعمت 2ع

 رد 520عز طقطءطعمأ .كلدعسدع زللع هط زمتتمر مماتمععس انطعت موعاعس هع عدع ل11 ههعا ءا-رك وعول

 و مه:هعععما مدع ةرتم 104“ طق عزي ملاذ ]1 مدبوب» لعلم ءلتكم دجتسقتةدعر توسع ة(جطسب 50000

 6/ - ةنتتاإءأ 18 1 عانسا» طا - 6( /يسيرعا .لعلتك  !هيصدتمم !!ةطعمضببج ءغ ةطكاتمدصبس مجتسق

 ازغعمو صماوحتتاز عب هديعام» اذطدت لياطملب همددجو 8:ع/نعءا ؟بيفرستب عيسم»وخنر وبول هدعاتن نعود

 اناطرت (5نعا/ مدياعتسم ءتيعععماوتجس عمصاتسعا. طك مجدفاأع؟عو ل ءسفإ- هلع لنا للعلا 4

 رخعت» لادءل طمصعللح مجدوتبلب [؟ىصتت عغ ممداعج طدسهمموأ ةموسزاتسدكرو ]1و9 101:-ء/دع”"

 لزعأسس عا ةهمصم 770 (ذطع. 16, ةكبع, 1368) دهمعاسقر زب ءمزامسعم ءموجطتقهتعتأ. 10 عجب هلت

 انطرحتح (ن0/ا ءاوعءاميم# ةمجعضأ ماس عا لدتمطسع م1 مستمتطابع ععوممدفهد زيجتلتعو مصقمعسغعتسو

 وسعدت 1ع ق- ءل- لأ ىرسسعيسمعمغر ءغ ائطسمي 247م2 ءلئلتغو وتل معوعفأع» ن2 عقماتممعق

 140 هرعجتس 77” عمم( ءك للسيرءا ذالهج .ييموسع ءمصاصعغاو وسمح طص ءمسمومعسلف ازطعو عا

 همدتقءرمعو عا همه 2001036 ععدممصقد نادصمتعج ه0 !انطسسس (؟0122ر ديغ ةجاعو 01ءانلا عقار
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 ةنس 'قوتملا :ىعفاشلا .[ ىناعمسلا] . ىمكام نب روصنم رفظملا قال دقفلا لوصأ ىف عطاوق

 ىهتنملا, هيلا ىقوشتيو ىدتبملا اهب لقتسي كلجم دكئاقعلا دعاوق ىف عطاوق 66 [*01]

 ىلاعملا ىنال  لوصالا ىف ةيحالا دعاوشو ةّلدالا ىعاوق عورفلا ىف ماكحالا سعاوق 04

 وهو بارعالا ضعاوق 11.8  مالسالا دعاوق 1 ىحنقيلا ندع نتا نامتع نب. قيحا

 بارعالا هعاوق حرش ىلعو ] هحورش عم فلالا ىف رم بارعالا ىعاوق نع بارعالاب ىمسملا

 فيلأت ةيربلا كئاقع ىف ةيردبلا كعاوق 1. 2 [ةمالعلا حيشلل ةيشاح ىرعزالا دلاخلل

 هيف دروأ خلا فحلل انادع ىذلا هلل ديحلا هلوا رصتخم ىناهفصالا رمع نب رضخ نب رمع

 للملا باتك ىم هدصخش مهماهوا عفد داراف انيبت ةوبن ىف انعزاني ىم نيلكتنملاو نيتلملا ىم

 قعاوق ةيفاكلاك رصتخم وحكنلا ىف ىورصبلا دعاوق 14. ىقناتسرهشلل لحنلاو

 ىنوملل ةلاسر تابيلكلا تخايم فقيقحت  ى تايلكلا دكعاوق 4 ةيميث نبال ريسفتلا

 مدصم]عصلسمت. - 9597. ( حرس خ41 11 هقرثأآ عل - 11 ثكطر دعوس ءصأفك معضعض م2132 0ع

 1كسسلهس عصاأتمص هما بتل هرصتست 10 عأ ر حجتعام»ع 7:012:01/:467 ع“ ل1 هناقتل“ 1862 110 10111:4

 [ىوءمب'نيوعغ] كطمظتاور ةممم [ 489 (ذمع. 31. آ8لءء. 1095)] دممجاتم. ب 9398. 052 8غ17

 11 درك خن0 ءالد- دع غزل ةعويسعمأو معععساأمسأو 0ع ةمصقلمست عمق مماتعس ]هايس 80عام

 الولسدعمر 20 ونتم0 نعو مععبص عع كلغ ها بيزايك 0عدز0لععأنم مطمج ءعاطدق 18 لاطدت. حج 9599

 0 هر قم10 ءل- طلع ةدسسر ظتملحيصعماو ةامطتكمدتاتسب 0ع مهماتطسع لدعم ةععدسلة ج15. - 00

 0 ورع خ10 ءا- ح0111عغ ىع هطعرسع ةطخ4 ءا1دةعطخطط ءغر 1دصلقتس عنا  ةقكاتتت عه هطانم3 عن

 ]وعز ممطدمأعو لئاععامجتس ع مهتم ع متتع , هسعام»ع قل اان ار عا]خ كد»ءل طعنت 0ا|رتضاتا 1ق ا

 0ه» 7”هعءويرنب ع 9601, (ةس ت4 عال - ت51 ةسر ظسلحتسعماو 8ل0عل 1هلقيستعوع.

 9602. ( ج1 814 ءا-1+ةطر (طعمععسمتو 2عديتدصستسس ظصملتسس. ةطبتطعب ماعمع همددتسقاتت

 آلا - 5-1 هنا ءهنم480 ءآ ه6, كدّقاتك ةادوتد ذه 0117 كس مدس عماممتتك ةهنعصاتج 1هعاه قام

 [44 ييسصسعمامسسور ونعصي 12/4120 4عابعت*ةذج اخاطحج (هنماقل هلع جنط ةهتوعتا ذاطعتلعا

 06ءقنلددأسصتع . عاموودق  ءانلنغ]. ب 9603. ظا- دج غ4 ظاد- 8 قصار عع 11١ هعقخل

 ءا - ط ومنو عغر (طعممعيسويوب 8ءلبع- هءل- نعد 0ع ةماتعدلتجه 0ءعأ1 طمتصتصسم. (نهيد عملت

 حط 0سم“ 8 عب لكلضلا» عر 0مم 1وراو]مس# بدرس مموتكجسجم ع0 ذاج ذمعتمتغ: طمس 1)ءور

 وبا موذ دل مءع(ونعس لوعتغ ءنعم  ظحطتطعغ ذطأ ءدع لكييحطتق هةعواتك ف ذنك نست 00 ءاضممتل

 ةامودإ دجعجسب معمول وعدم ذل1ههر وست لع معممطعأتو مجورطعأوع ممماعأ ىماتج ممق ليقطدكومأب

 ءررصبسوابع طلال سعتنموعغمدعج عءعمعال وجو عملك ١ ةقعودسعمسال مدهاعسس ممانمععت» دع ه7 عع

 دايما ءوافينأ للقلعا مع 2لءليعا ذطمكوتواو ةهعوععووتكلي حج 9604. (ندس ةنل 151- 8 دمع ءزلأذو

 ممودادع ععوستس هعأعوع ه 8هق»عم# معمممدتاهع.  (نهمدسم ءعملتطس ل (نفرمع ةذدصتاعب -

 ج1 314 ءل- ( علدذزع, ؟ءعوملجع ءدععوعدتك ءمههصتعوعو ةدسعام»ع ط1: 1سم ب 9606. 0

 اك 1- 0 ج40 ظ1 - ل عاج ةغر «عودلهع كمموع 06 كتقوستمت ةهصتطاتق ه0مصاتس 11915 ععقمل أ نما
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 لزالا ىف ملع ىذلا هلل دمكلا هلوا 11. خنس قوذ هداز ىريكشاطب فورعملا ىفطصم نب دمحا

 طباوضو فئاقكلا نعاوق 14.6 2 ةمهملا ثالثلا لئاسملا ىف ةمكلا ىعاوق 1 خلا هتاذ

 ةلملاو فحلا يات هتقو ىف مانالا ىدتقمو هدهع ىف مالسالا ديشل فوصتلا ىف فئاقذلا

 رشعو ةمدقم ىلع مسقم وهو مارهبب ىمسملا بوقعي نبأ مالعلا كلملا دييأتب ديوملا نيدلاو

 5 اًحرش هحرش مث خلا اًدمرس هتافص ززعتملا اًذبا هتاذ درفتملا هلل دمحلا هلوا ةمتاخو دعاوق

 ىف هتيوح رارسأ نم هدايلوا بولقل رهظا ىذلا هلل ىمحلا هحرش لوا ىف فتصملا لاق لوقلاب

 هناسدحأو هلضفب قر ىم ىلق ىلع دروأ ام حيضوت اذه دعبو خلا تانييلاو دعاوشلاب ةيعولا

 نع رذتعا مث ملا فئاقكلا كعاوق باتك وهو هنانتماو همركب هنتم ىف ام ىناسل ىلع ىرجاو

 قيوخلا_نموملا, يع نب نسخ ءماسقل عبرا ىلع «ىسراف ولداسلا يعاوق وكر, ميك علاكألا

 10 ربجولا ىلع عرفلاو لصالا طباوضو عرشلا سدعاوخ 1 ءامشنالا دعاوق ىف ىرفظملا

 معمم لعظمتعملتكر دسعام»ع 810115 417760 8 ءر» 1151هركهر ؟دلقو 151,1: ةرد*ةهع1]006 نعام

 ءا ةمصم 908 (ذمع. 22. 8ءرام 1560) دممعاتم. "1عدعاوطتقر ونبأ ذغه ةسعامأغ: آطهدق 28هر

 نأ مط جعاععمتادغع هقوعماتمتل ىاتقطمل 00عممرز[6 ءاعباج 9607. (ةهحك ق1 1-11 صصص عار

 ممعوجمادع دمس]نطسلتستق 0ع ونستهعما0مدتطاسق علطتتق ععوعتمدتستو. ع 9608. 038104 ء]-

 طوعقأع رع الط ءويقطتغ ءآ1- ص ءءعقتعر اطعمعوصمتم ؟ءئتاقطتست ءأ عءعونافع ةتطاتلت6اةغدطل

 لع تدفمسم. هطعتلعط 1ك]آدرست هدقع ةعامأكق ءأ قماتمأعق وسعرط طمصستمعق ةاتثا (ةلتر و5

 عموما (0هعممج عجل( هكتمر ةععامع ة[هططسس علنعدع ءهغ مءاتعامدتقر وست ظعصسقملم ةسرت عمو

 مممؤمعام» هاو 00ءانقدتسسم لكل» 7”هعنطر لعموم 8ءقبسم» تعطتق , آتطسسس ذه معقم ع1 هه عطار

 5 لعععر (طغعممعصفلم عن ءمصعاسممهتم سعت للوتمتغر عا ذكه هدرذاتق هوان  ةظمسق 1)ةمر ننث تق

 حعاععمتتسا ءقوعمأاتم دصتعاتق عا لم هعرر مت ةعمتتتت نتته]1(هاتطانق هتف ةتتوتك(ةدلطتالق قا ءاع

 طموععو ءمسسست عطامعتتال ءمط ممقانتا رو كنك ؟ععاد (ةدعطتق هعممدأتاو 20010316, ءغاوط ةمتاأتو

 قرض ءمامعتت:  آةنهتق 1)عمر دتأر نتن ©0701طاتق ةطتلعمزلاتتال ةقط ءامتناتللا هةدعماتدع ةالقف 8

 لم للئلزملامغع (ءداتسممتتق ءأ هعودصس ءصاتق همس دصفصتكعواوكتغ اع. 1ءزملع ؟وعم طقفع ذأ

 ءكمعه ءةدصتس ءدعممدتاأمو ونتهع طعانك دردتطت معع ععدتمس ءأ طعم عوم] ءملمس "ع ءاقكتاو 10 عدت لصنع

 دمع ]ذمودحتس دصعمتل مع ععمعجمءلاماعرم ءغأ طعمت عودت( ةغعل وسمع ذم (ةدئم 1ءعدمكتع دتتقتأو

 عع طلع اتطعع (مدماغ0 ه]- ممعانع مغ كاع. "لكس هع هحععدفقلب نتم0 طتستق 1همعدتم 116216.

 9009. (دتك غ14 ءآ1-ععدةنتلو معودلمع ءمتمام]مهعمتت ةعطعم0ةمانتلت. آنطع»ع مععو5تعتق 6

 ممعدلت5 ةاتلأ ءاععممتمستم ذم وتماكتما» ممجتاعم لتعتفكدت و ةتتعام»ع 11661 17 هد) رخ1آ(6-0/- زير

 10 161 م:مهجرر#: 11هاعم/ عنان - 9610. (0ةحقت4 عال -ةطقمت' رجع ططغعنعةمطتغأ ءآ] -ه1]5 9ع

 ءل - ومنا, معودلمع ]عولق أ قفسممعف معهم عاما 0رانتت» ءأ ةامطتأمرتتل زاتعتك 0ءععاسةغ منت 4
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 ىكلاسل ةيعرشلا, نعاوق 101 ١ 415. ةئنس قوت. ىعفاشلا ىطالخلا» ىلع نب دمحم لضفلا ىنال

 ةنس قوتملا ةنيدملا ليزن ىقشمدلا] قارع نب. دمحم. نيدلا سمشل ةيدهحملا ةقيرطلا

 ىوفصلا ميعاربا نب دمحم اهحرش خلا مالسالل انادع ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخم [1“

 ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عمجلا ىف ةقيرطلا ىعاوق 101  ةيندللا بهاوملا هامسو قارعلا
 خيشلاب ريهشلا ىكلاملا ىسافلا ىسلربلا محكم نب دمحا لضفلا نا نيدلا باهش خيشلل

 اك هلل نمكلا هلوا كعاوق ىلع لمتشم رصتخم ىيفم باتك وهو [+11 ةنس قوتملا ] .قورز

 مالسالا ذبح كماح ىنأ مامالل مالكلا ىف كداقعلا ضعاوق 94[ ملا هدجم مظعب بجي

 دمحم نب نسح نيدلا نكر ديسلا اهحرش ه. ةنس قوت ىلازغلا لمكم نب دمكم

 قاورشلا نيدلا ردص نب نيمأ ىب دمكم ةمالعلا ىللوملا اهحرشو ] 0 ةنس ىقوت ىداباوتسالا

 ىتالعلا نعاوق 11 [ذلا دوجلاو ريخلا ضيفم ايو ٍدوجولا بجاو اي ةلوا !." ةنس قوتملا

 ىققوتملا ىفاشلا ئقشمدلا ىدلكيك نب ليلخ دكيعس نأ ظفاكلا ىيدلا حالتق خيشلل عورفلا ىف

 موقمم عت !اذطعخ 227- 17” هزار هدسعام»ع 1:::48/ه7]0 11ه هوتردعا عجن ك7: 1212212 ةطقطتامب

 حصصمم 675 (ذمع. 15. لمص. 1276) طمجطتم. - 9611. ظ1- عع 810 8-11 طق و عار

 مءودادع 1ءعتلسمع تك 0هلمعو وطت متمسم 21014772015 ةعوتتسأاتتك, عام ع ه/عورتو - ءل- لأ

 111ه]ء منن ءل 8 ءرو ظ"نع [ 12 نمءعاعمجم !8[عقتمهع ةمودتلتسمو ةصصم 933 (ذمع. 8. 0ع. 1526)

 دصمعطتم]. .(هدرصم ءعملتسس , نسم 1ذغه ةمعامتغ: آردتنم 182لعمو وسن سم5 20 1ك]دستنست دعا ءأاعن

 (ودصدسعساهسسسم و 10/- /11ءما]25 20/1 - ق2ه4001:41/آ ةذصقعت ماحتتتت , 1110 /|ه717160 8 عد: 11/4

 كور عم# 1ءض ءهلتلتكت ح 96012. (ندحذن4 ءع]-[دعاودغر مءوتادع ملزدع 0ع 1ععع ءأ

 معتامأع ءممز ههععصسلهر, هسعام»ع هطعتاعات كعامل -ءل- 01: 4511/00/7 كن عل 8 ءن 1101 منروت# عاف

 ظمم»ه1/[مو+ ]ع+ الآهلئلعتام, مدلعم 8طعتلعط ءءء لتعأم | ءغ حمصم 899 (ذمعب 12. 0ع. 1493)

 رسسمعاسم]. نع ائطع» طععوتمر وننن ذاع دمعامتغ: آطهسك آ)عم (ملتمر وسدلتق دصقعمتاتلتلأ زانق

 عامرتوع ممكح عمتعمو ءدغ ءاعو ه0مم(ه6هدتطسق ديتلتطاتق م]عمسف ءوغ ءغ ععوتلوك فصغمعأب.

 9613. 0 عفته ءهل- ةعقن4 2 1 - ]ع عل ةردر (طعمرمعودمأم ةعات علمت 850ع1 لع ممعاممط3ةتعقو

 جتعام»ع ١ ]صفت لانا م7780 121هززءأ - ءافدافس» 2101 مستنعا 8 ءر» 1101ءمود»:ءل 6 مهك4]هو

 ةمصم 505 (ذمع. 10. كتل. 1111) مدم(نم. 1ص هي ءيمىرستسعماةمتم5 ء0ن0لععماأ 5ءيجتل

 160 م7:- ه0 - 011: 11هعهت» ظعتن ل1هانهيت»ع# 4ق1ء”5408غ, دمصصم 717 (ذصع. 16. الهصأم 1317 )

 ردمدسنق , | هغ 010112 هءعمعدتسسك 1101011160 13 ه2 1طن 18و مل" - عل - ل17: 8 ]| د"ةماقاقو

 ةممم 1036 (ذمع. 12. 88عام 1626) 72054تان5, ءاتزانكق همه عماأمعتمق أه زمعلمتا: © "د

 واتأ ءددعمأله معع هع معععقدمسو ؟سععتف ءغ طوصه عغ طعمعطعند ]دععتعتق ءاع.ل. ع 4

 0 هد 410 11- كل ةجنر طعم موصهأف 476 - ء0- 0 نعو 0ع داماس لدعتف 0عتع مأتم را ةنعام»ع

 ةطمتاعط ه6ه/ع]- ءل- لا: 1آآةطاع كلا 8010 37164717 13 عناب 122702 12ه عوابعلب# ؟طقظتاهب
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 ىدخرصلا [دلأ كيع. نب] كمكم ىنيدلا سمت خيشلا هيصتخا [دعاوقلا دوجا ىو 01] ةنس

 دمحم نيدلا سمش حيشلل نيلصالاو فطنملاو لحجلا ىف دعاوق 10 ا خنس قوتملا

 عورف ىف تعاوق 404 0 [هفيناضت نسحا نم وهو] هدم ةنس ىفوتملا قاهفصالا دومحم ىبا

  خنس قوتثملا ىعئاشلا ىمرجاجالا ميعارباأ ىب دمحم كماح ىلأ نيدلا نيعمل اضياأ ةيعناشلا

 ىئارقلا سيردا نب كمحا سايعلا نأ نيدلا باهشلو هرصع ىف اهب لاغتشالا ىلع سانلا رثكا 11“

 01 ةنس قوتقملا ىزغلا نامتع نب [ىلع ىيحلا] فرش خيشللو 1 ةنس قوتملا ىعفاشلا

 عورقلا ىف تعاوق 1 هيلع دازو ىونسالا زاغلا ليخداو اهنم ىنتتسي امو ةدعاقلا ركذ

 ةمجكملا فوركلا ىلع تس 77 ةخنس قوتملا ىشكرولا هللا يبع نب دمحم نيدلا رحب خييشلل

 ديع خيشلا رصغخاو نيدلكم ىف ىدايعلا ىنيدحلا جارس هجرت رداظنلاو ةهايشالا قف فيس امك

 نإ ىكم نب دبكم خيشالو دنغم ىف هركذ مللصالا [10] ةنس ىقوتملا ىلارعشلا دومحا نب بامولأ

 حصمصم [761 هع. 23. ةلمع. 1359)] سصمعطتم. | طءوعم(حماتمسذنسم (طفمععصقطتتم عنها ] 03

 مزرعزلعا هزعرمع- عل لقد 11ه هتنت»ءا |[ ظعت» كطفلهلاعأ) ] زوم ملقر ةمصم 792 (ذصع. 0

 [روع. 1389) رسم وسمو ذص ءرزامتسعم 0عقوزلب حج 9615. (ةى810 11 ءاج)5041 ع ءاد

 رد ة ما 16 5 عام مما عامر طعم ع ءعدقأم لع غهدتعقي 1معتعوي مهكمعأمتتق لمعيصمأ عاق ءغ زدمتلأ هأقو

 همام ع هاجعزططاطط ف/عروع-عل - لغد: 110, هبوتنعا عت ل1 هطربستن0 لوما نتاغر دمصعم 6858 (ةصع

 23. لمص, 1289) سمرعطبم.  [ةسسعسومبع طلع لئطعع ذه هراتستق زانق ةءعصلصأاتق]. ح 2.

 ركا -(مح خ14 11 [هعن' اكا -هطعم1 11ج عار (طعمسعردمتم 0ع 115لعجس ةعاتعات]لك لادعم ةطقنانعأ

 لعرتحتم تع , هسعام»ع 11041: - عال + 011: ماتت طل ةت280 2710]ءمد»ت»ءا  ظعت» 1 نأيأت» ل ار ء"تنغ

 تاردطتغمر حميم 618 (صع. 20. قرع. 1210) دصم»نيم.  آئزسك ةهعءان ءزانق عادم هدتتلغتتس 18

 ززارعو ىدعانوملو مءععووطحمكتعو أ ةئئستلعو كطفعتلعاب ذزعابواب - ءل- لف: كةطت1ماذااع كىلآتتعلا

 1 ءنإ 10. (007/ل/ كذطمطتننمرو هصمصم 684 (ذمع. 9. للمسن 1285 ) مدمعطتسقرو ءغ هظةطعتلط

 ىكاروع»ون ع[ ءل - لقد للغ ] ظعوتت 0اارسن» 6 /يمهتستر ةهمصم 799 (ذمع. 5. 0ع. 1396) مجم نتتقو

 ءلتلعمبس(أ.  طلبع معوريلحبس تكبد ء>يععماتمدتابدق معهممدتغو ننهعقألوصعق وعم هطقعاتكقكم

 اددعرتأا ءأ مماله ه00ئ6 ب 9617. ظ1-((ةجح فن4 11 ءعآل- هدا, (طعممعسدقهأتو 0ع ةعاتعسلتق

 زاتسصم لععجهنتمو هسيعاممع ةطعتلعل ه8 ءل»- هل - لف» 21هاءمسسعا عرف لىطلعولاهأ 21 عدانقو

 دصصم 794 (مع. 29, للمز. 1391) رسصمعأامم. ةعويسسعماتس ه0 ]1غععوه هلمطقطعات  لتقممددتغو

 ديغ ةدتصعو ةاياج 2ي/ - لالا مع ]لأ - 1 ءاسكت» ءمسرس علت 01361111 ءقأ. ذا"( - هل - لا: طال

 نوررتتس عمامتساتتا) لممصضيس >ه1]هصتلمتسسص ةعضمةتغو ءأ ةاعتاعاط قلآ0- أ - :مءاراراا عري للابتنعلا

5 

 فو

 10 هزيم”, همصم [973 مع. 29. للصلع 1505)] دسم عطبتبقر, ءداغمسعس جنعطعأومأ ءمصقععلاو لتقل

 ذم ةيم (ءرعات ءوسيصعرت معد.  هطعتلعط 77161 مدوندع4ا ظوتح للءعااف |[ 8 هدد ءاارمدمت: طا »قب



 فيز

 اناي
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 ىم. انيكلاو كدمحا ىلآ .مهللا هلوا [ه., ةنس قوتملا تيسود نباب فورعملا ىمافلا ىنسحلا

 نيدلا لامج ردب نب'نيسح كيحم نال [ةحراطملا] ىف كعاوق 11+ خلا كئامعن

 مجنل ةلبانكلا عورف ىف .ىربكلا نعاوق 11 14.1 ةنس قوت ىوحنلا [زايا نباب فورعملا ]

 خيشللو ىرغصلا كعاوقلا' هلو أ. خنس قوت ىلبنكلا قوطلا ىوقلا دبع نب ناميلس نيدلا

 ومو] 6 ةنس قوت ىلبنحلا [ىدادغبلا] دمحا نب نمحرلا نبع بجر نب ىيحلا نيز

 ةدديم كعاوق لجو هنأ مهضعب معز ىتح ةيلع رثكتسا هنا ىتح رهدلا بناجم نم عفان باتك

 [ليق !ذك كلذ ىوف هللا همحر ناك لب كلذك رمالا سيلو اهعمجاف ةيميث نبا مالسالا خيشل

 ىماشلا ىفاشلا مالسلا ثبع نب زيزعلا دبع ىيذلا رع حيشلت ةيعفاشلا عورف ىف ىربكلا فعاوقلا 1.

 قرغشلا كعاوقلا هلو ىميلكلل' ناميالا بعت نم نوخأم اهنم رثكو ةلثم قحال سيل 41. ةنس قوتملا

 نيذدلا وع ىضاقلا بتك دقو خلا مهفلكيل سنالا قلخ ىذلا هلل دمحلا ىرغصلا لوا اضيا هيف

 ناعم م4262 21266( لتععتك ءغ هصصهم 507 (ذمع. 18. لسع. 1113) طم»امتنق ]و 1نطتستم

 ءزسكلعس دعوجستعمت ءلتلتغر وست ذغه ةصعمتإغ: 0 1آلءنهر ءيم '1'ع ادسلمر ءغ اهددق 'ذطخ

 ةتطسغمع هط طعمعظعزو 'اثمحه ءاع. - 9618. 81- درب هن4 81 |[ عل دس هغقم عءطمخغ]ر :ءعودلقع

 0ع [0ذ5مدكنهغنممع], هبعام»ع كانا ل1101 متست»عا 110عءقزو 1 ءزن 188 ءل»" ل ءزجمآ- ءل- 1 6 جسصتصهأت هو

 |[ تنلعم 1طن قيرذع لنعأو ؟ه] همهم 1 (مع..11. ةررنم 1282) مدمعانو, - 9619 11-002 4

 آ81-لعوه طور (طغعمععدمتم سسمز ونه 0ع حعاتعماتو لدعتم ظدمطملت اذن 0 عماح هانم, ةسعام»ع لرسم

 ء0- 01+ كه ءةميفت: اء: قلقه4- ءل- متم '!هببرك [آلجمطملتكوو هصصم 710 (ذمع. 31. آهن. 1310)

 رسم»ءاطيم. 1لعص (طعم ءءدحتم دصتنممعو ( 11[-انه:مم4:0 طا-كمعابسم) ةهتمدتام  ةاطعتلكط 2 عقنسعا-ل

 ظعءرب 1غءزءان ىلا -و1]- «هايسفت؛ عت كاتسع# |[ 8هو]/لو#0] آكحمطهتتكمر ةهمصم 795 (ذهع. 17

 المع. 1392) رصمعأمسقر [!ذ طعس هغتلعتس ءزانكلعرم ةعجمس دان ءلتلتك وستتم غةصممبتك هتتعهعملتف

 متنسععمطمكدمو ديغ ممكن 0ع هزدق مممعقأممأتم ءءعمامتسعم عةةعار تغ همصهانلاف ءمصغعمل0 ءععصط

 ةلاسسص عءعوعم]مم لتكم يددعر وسمجعمتس ةتعام»ع هطعتلعا - ءانهاذس طل - 1 ءنسكرم ىدعار زمك ءماققو

 ء( هها]1ءعتووع. 1كع5 دحباونص متماسع ذأجه دع طقطعأب هععلر دغ ل1 قامت ةدسعأم» طقع ةمقمتعتم»ع

 دممعرنم# ءدأ ل. - 9020. 5414-81 16-11 ه طع, (طعمجعررتقأف 123028 0ع ةأةطنأتق

 لادعم جطقطنتانعتن كععاع هاتمر دسعام»ع ةطعتطللط لعع - ءل- 01: قال - ءآ - هعأاس 8ع: كآ0-ء--ءاند»

 كلمت كطمطتكمم همصع 660 (ذمع, 26. للمع. 1261) مهمعامم. ةنطعمع دعتح ةتستلعس طقطعأو

 ذطنوسدع هع همععع كلععط هآ - مفي ج [آم1»# ءلتكم دصصلغح معاتلح ددمأ. [10لعد اطعم ءصقأو

 متممعو ءزسكلعمد جععمسصعمأاأ ءلتلتغو ودمع ذأ زسعجزسصا: آةهس5ذ 18عمو وسن طقصتمعؤ

 ىيىءمكتغر نغ تك هلظعتد مهعدامسملم دس ععمرنعأ ةغع.  ©ةلطخ ةطعج- ءل- الأ: ل101 هتوت»#©4 1 و

 ا 13
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 حورش ةثلثو ىربكلا ىلع تنكن ثلثو حورش ةثلث ىانكلا ةعامجلا نبا دمحا نب ديحم

 [فورحلا ىلع ةبترم هيقف دعاوق اضيأ ىشكرزللو ] م11 ةنس قوتو ىرغصلا ىلع تمكنو

 باجا ىنارعشلا باهولا كيع ييشلل ةيهلاألا تافصلا ىلاعمل ةحضوملا ةيفشكلا كعاوقلا

 هلوا 1/1 ةنس هدمثا فوصتلا لما ةقيرط ىلع مالكلا ف نيدحلملا عم ةدراولا ةلوسالا نع هيف

 5 ىقوتملا ةركذتلا بحاص دواأد يِيشلل تالكشملا ضعاوق حلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 دويحا نيدلا باهشل تاماقملا دعاوق 1/* ١ هتركذت لوا ىف هركذ !... ةنس ةمركملا ةكمب

 [دمحا] نيدلا باهشل ةموظنم ضعاوق 10 مو ةنس قوت ىزاجتا ىجرزضلا دمحم نبا

 ىلحكلا ىقابقلا دمحم نب ميعاربا نيدلا ناعرب هحرش [..:] ةنس قوتملا منايلا [حيحم] نبا

 باهشلا هص4ش هيفوصلا ةقرخ مكح لصا ىف ةيفاولا حعاوق 105 ةئامعستلا دعب قوت ىسدقلا مث

 10 ةيفاولا [ةيقاولا] دعاوق 11" 2 [4ل1 ةنس قوتملا قوصلا ىديبزلا] دادرلا نبأ ركب ىنأ نب دمدحا

 ]7:0 11: - ءآز عمم 122:08 اعود مستمسعصاممأ 55 ءا احمد جلصماداتممعق ذه طعم عوردأو

 رسدز هرهه ةعتمستغر 600 عسوتتع ءمصتتسعساهتأم5 ءغ جلمماه6مصعق مط 121020138و ءآ ةصمم 9

 مع. 1. لآلمتا. 1416) هطتتم [72ءمممدلف ييموتتع طعم ععسمأم زسدعتلتعو ةعتممتغ ةععتصسلانطت

 [زغئنعدق 01 ةممدتام]. ح 9621. 11- (ن دج خ10 51 - لك ةمط 217 عار (ط عم تقلق رد ة 011 ةطانقو

 ودمع ةدعوستعمأد نتهل تهد لتكتسدستسا ءتدعممصتتسا. هةطعتاعط 480 - هآ- :مءارارمط 1م"

 طع 80 نندعقاممعقر نطهع هتنتص طقععءتعت5 0ع معاممطوةتعو ةماععء0عطوسغعو ةععدص لدن

 رمممعتم (طغعمدممطمصتسس معةممصلت( ءا ةسصم 961 (ذهع. 7. 8ءء. 1553) ةطوولكتعغب آتطعت»

 زاه ةسعامتغ: آطمحق طعمر هسملمضتسس مدرصتسم ءاعي - 9622. 00ه 814 ءاددس هةطلطتا او

 (طعممعوصمتم ييهعذتمصستست 011 عئلتسس و ةتتعام»ع 12من, !1ءاعاعمع ةمصم 1008 (تمع. 14. كانك

 1599) مجممءادم. 10عسد ائطعصتست 10ج /2ءق ءلتلتكو تتوافق ةمتالم 102 عتتته19 001131126111018[. عت

 9623. ( ه8 814 ء1 - دمع ءةدص هر (طعمضعطتهأت ©0005 ءقكاتانلا١ و ةتتعام»ع لل ء76ث0 - ل -

 ل160 طع 01ه ميسسعلا 1ع" ءزن 11 لوعغو همصم 875 (ذصع. 30. كدص. 1470) تمن. بح

 9024. (نددح 214 01 ةصغ عانس ءار اطعم ءعوسدماأم 5 5761م ط-ءل-ا1: [ كاسعل] عن [ 7101م ءل]

 11470, همم [8587 (مع. 20. 1"عطع. 1482)] مصمعاتم رو ددعاستعع رص ممفتاه. آه عد 80/7: (ع1-

 ءل - لأ 1" آرات» عد 1101 متنتسعا (هل عفط, مدتستسم [آآهلعطأ هع ممدأغعد 111 2050]جح هدحتست

 1صوتتلتساتقو ممقأ ةصصتتلال 900 (زصع. 2. 0ع(. 1494 ) د201:تتنقو 011111162 [87111111 5011251.

 9025. ظ1- ه5 410 157-81 خ41 غر (طعممعسمتم معجلععاح 0ع معتسعتمذو هاكات

 ىعواعرم (طعموممطمصتست ةمععام6. 81عاتمضعص ]تطأ مدعاعس ك/5(67 - هل - 017: ل آرسعا 1 عبي

 10 ل6 ظعءاص ةاه- ءامءللل0 [ 2ءاا06 5ك ةممم 821 (ذصع. 8. 1"عطع 1418) تمت( انتتق ]و

 ةيقعرمامس ؟لنلن(. - 90626, ظ1-(ةهحك ش104 [177-51 قف ءلعزج ءا] 1178113-181 عار 01
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 دمحم نب ىلعل خلا داصتقالا ةيادب ىف هللا كّسحا هلوا رصتخم ةيفاكلا ةلفاكلا نئاقعلاب

 خيشلا ىلوملل مايصلاب مايقلل ماوصلا ماوق 1: ىلازغلا ةييصق أ نباب ريهشلا ىلع ىبا

 ىلع نشحلا ىنال تلحم: بطلا مولع ماوق 10+ ١ ىورهلا ىراقلا دمحم ناطلس نب لع

 فيطللا دبع فوسليفلا ىدادغبلا ىيدلا فذنومل ةغالبلا نيناوق 171  ىقهيبلا كيز ىبا

 ريهشلا ىفطصم نب دكمحا نيسلل فرصلا نيناوق 1(. ١ 1 ةنس ىقوتملا فسوي نبا 5

 ىسوطلا نيدلا ريصن هجاوخل بطلا نيناوق 11#  ىلالب

 ةباتكلا نيناوق ملع 1#

 طئاسبلا فورخلا روص شقن ةيفيك هنم فرعي ملع وهو هتاعوضوم ىف ةمالعلا ىلوملا لاق]

 نمو فورحلا كلث ريوصت لهسي فيكو ةباتكلا ىف ىدتبي بناج ىا نمو ملقلا عضوي فيكو

 [ ىهتنا ىشعالا حبص باتك نم كحاولا بابلا هيف تافتصملا 0

 مدرستسملحر نتتقع جت بتآ]ه5 10عز1 دد]تس أدعو ءغ هيل 8 ءزعصأاعق (تعضأتتتم (نهطتم ع2 0111125: 4

 11ه آمعتمزغ : آطدسلم 1ط2ةسن دط ةمتأم ةاملتخ 2ععان ءاع.ر عا 472 88ه: ل!101هت1160 162 ل7

 61م7: ,  ؟دلعم 151: ىكطغ (ممعاله قلتعطتسس , جتتعام »عت طقطعأا ع 9627. (ن حرجة

 ء]-ةمحدعرو ةرسر لاتكأو غم جطقاتمس ءماسسم 20 ل ءزسمتسس ةعاع 1هعاعسلتسسو ةنعام» ع 2

 ةطعتلعا 4/2 8وري ىنااأرع 71ه ه»0»7 11 ء»عبم# (نهمدصأ آنعءامرعب حج 9628. (ةككب ةنص

 هآدتدم ءع] -غزططر زوما هلم 0هءاضمممستست 72ع0نعمدع.  ؟؟هلطسسعالر 31105 +

 47: 8ع: 27ءن0 8عءنايمعلت. - 9629. (0دسفةستس ء]-ط عا ةعطقغر ءةمصمصعق ءاموسعمأتقعو

 ةدسعامتع 7110: هر ء- هل - ل11: 4آ0- هل - 7هاؤر“ك 8ءرب 7ع 8هعجال602 ططختلمةهواطمر ةصصم 629 5

 (زمع. 29. 0ع6. 1231) ددمزتابم. - 9630. د ةمتس ء]-هدمعأكر ءهمصمصعق 1ه116ة>1ةطتق

 ععمستسم تن عدعر ةنعام»ع ةءعيوجأ14 لآل»ء0 هد: ]1:1هركهر ؟ه1عو ةطاآ# لنعام. -

 ©( هز[ ةمتم ع]-(ذططر فمممعم 0هءسصتممع معان عهعر هنعانم» ع 1[1ه]ع لا7]هقأ"-ءال- 011: 1082. -

 963292. آ11د» درع ةصستس ع]-اعز(غطع4. (ندمممعو ةعاتق ةعهتطعهلأ

 [310ه11ج لمعغقتموتيسسسك ذه هءامتممتتت» هطز ءءانق: 1[وعع ءدأر ةثغر ه3 ةقتكو 008 0

 بوممةءأكتكر طجستتمم ]زغعمدعضست ةتسم] أ كس مامععصسلتر نتنم 220060 ءد]ورتتتق 46565015, 8 0

 لهغئوعع نص ةعتطعم0لم ذمعمت عسلسم ءغ نتح ته طقضتس ]زغةىدعتس 1هصصقألم 1ةعئلتم» ةثغ

 معل0لعملقه. 1مغمع ةتمأه لع طقع دعاع طع معصم ءةزتغ ]ذطعخ 3087 ء7-معزع مءقعععصلتتتت 0

 عون 1[وعع 111ع.]
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 قاوقلا ملع “*“

 [ ةيناقلا ملع ىف هقيوعت وم كقو]

 نب نامثع ورمع ىنال ةيرعشالا كناقع هعاوق ىلع ةيئاهربلا ةحيصقلا وهو داشرالا ةوق 1ع

 فوصتلا ىف حاورالا توق 5*4 2 نلا نيملاعلا بر هلل ديحلا هلوا ىقلالسلا ىسافلا هللا دبع

 5 قو 1. نس دودح ق'ايح :ناكو [ىصخلا نب] ىلع ىب نيسح [نيذلا لامَج] خيشلل

 ىف بولقلا توق 4 ١ جيرأتلا ةجهب ىف هللا ركش .هركذ دامج نب ىلع نب نسحل خبرأتلا

 نب دمحم بلاط ىال فوصتلا ىف ديحوتلا ماقم ىلا ديرملا قيرط فصوو بوبحملا ةلماعم

 هلثم مالسالا ىف فتصي مل اولاق دادغبب ز*.4 ةنس قوتملا ىكملا [مت ىمجعلا ةيطع] ىلع

 مامالا تيشلا هصتخا هلثم ىلا فبسي مل مولعلا هذع ىف مالك هفلوملو ةقيرطلا فقئاقد ىف

 10 رهاوج ىم بولطملا ضرغلا ىلا ٍلوصولا هامس ةنس قوتملا ىسلدنالا ىومالا فلخ نب دمحم

 6033. 11د ء1- ءةحع غ2. 10هءئتمح جادو اطتص هتناتطت»

 | 12 ءقصتاتم طسّراسك 0هءامممع هتيم ةيط 61- هايركأور ما تدع" عم0ه ءعدأ]. ب

 9634. ((هرو 3: عغ ء1 -تعدطقلرو حله ةنععءاتمصتم عءامع. 2 (م510له 1011فل عأا قا هه

 (طعممءوردحتد ةهاتعس 1 هدحتسم 150عأ1 4ع1ه"ةادسحس د قللت قلبس»# 01ه: 8ءرب 450ه1]7ه]: ل ايعغ

 ى7:747ءعم همتماد»م لسعمجتغ دكه طه 12عمر دحصسملمردتست هدرصتصم ءاع. - 9635. ©ةسغع

 ءا-ةعحك ةطر ةلئسعمكتس ةتعتاسسس» 0ع (طفمدممطتمي ةسعام»ع 8طعتلعط | لعمم7-ء0- 01]

 1108621: 1361: ل18 | ظورت- ءازتد# ]ر .نتتأ كمعد هسصتتتلل 960 (ذمع. 18. 1آ82ءع. 1552) متعتا

 اطعم طتقغمصتعسك ءزرسملعمس اتطلنم يدعس قا” هلاعآب ذه 18ءأزعءا ه]- 1047:7:  ءماطتلت ءالت01ةلأو

 11 ممه7: عر 418 .ظوت» ل ءبمفل ةمعاممعتم طقطعأا ب 9636. (جسغ ءآ- عم ]نط ر هلتسعماتلل

 ىملتسس 0ع مدصتصعتءأم لنا ععات هع 0عةعماماتم دتمع ةاملتمدأ ه0 ععملس .0هءاضمقهع ع ددصم

 كرب

 1دومر دسعام» ع كلاتع 1: 1101 متوتسع# قطعت لل [ كلرهر ممتممتم آعهجعدع مععكتءدعر ممذاعق]

 31ءاعاعمع ةموستاتصمو ةمصم 386 (ذمع. 25. لحم. 996) ذم دعطع 8دعطلدل ددمعطتم. 0 مانق

 (طعمومدطتعسسو هبتك ةلستاع ةمغعع 1ةلوست جقدععامف 06 ةدتطاتلتناتطسق دتمع مموقاتعقع 0

 ممر مدزكدع نعلك6اتك. ةسعام» معمعاونعد دطم0لم ةتءععم01 تناتكدع رص طنق 01ةماتستقو كتزاتق

 معمم عءاتمسعسس معصم دصوسمتم اعاتنعتا.  كطعتلعاطل هع آسحقس 7101017160 اء 161ه“ 2

 ©مدررملقر مصمم . . . دصمتناسسسك ر ءعماامرسعم ءزسق مماتمنه همصاتسعساعم» عا 777- 57*0”11

 67 - جا مهل]ب هآ-دضنهلانآ دقن قءعما]ب» (ممنا ءآ- مابإط ذمهستمامس ءلتلتك ح 9637. © دسخ

 10 ءا-صمطخغفزر ه]لطسعمات» ءزادق ونتنت معععقدع طقطعأ. (نمرصتس عملته ذه هردق 11:17 0ع

 مدهاتطسك لستق لع هاتقر ةنتعام»ع ل/7760 عرب ظلهسلمب» 8ع. قكابسعفب دلعوم لله
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 ةشعدلا بيطخ 5 لكيدحأ نب دومحم ءانثلا نال توقلا بابل هرصتخمو ب“ خنس ىقوتملا

 رم ىذمزتلا عماج ىلع ”ىقتقملا توق 9+ ٠ 0+ ةنس قوقملا ىوملل
 شوبأولو ركاسعلا دوق ملع

 زييمتو مهقازرا ةّئيهتو مهلاوحا طيضل ءآسورلا بصنو ركاسعلا بيترت نع ثحاب ملع وعو]
 ءاقعضلا ناسحا قوف ناعجشلاو ءايوقالا ىلا نسحيو فيعضلا نع ىوقلاو نابل نع عاججشلا

 امو بورامل ةسيلا مهل ىهيو ناسحالاو فطللا عاوناب ناعجشلا بولق ليمتسي مث نارقالا نم

 ال نأ معرمأبو حالفلاو ريخلاب اوزوفيل حالصلاو دعزلا مهنم لكل رمأي مث حالسلا نم مهب فيلي

 ةعيرذ ةلودلا لاصيتسا ىلا هتاف ةعيرشلا ناكرا نم انكر اولمهي الو اًذهع اوضقني الو اًدحا اوملظي

 هتاعوضوم ىف الاثم هل لثمو ريخل وبآ ىوملا هركذ

 حرق سوق ملع 11.

 هلوصحو :ناولا فالتخاو هترادننسا بيسو رتو لح بادو متو لح ةبيقبك نع تحاب ملع]

 قلزئنغم كغ هصصم 783 (ذمع. 28. لآدم. 1381) دسمعاتم. ظّزسك قرصتامدسع , 100545 ل1 - هن
 مهيتمأهر قكطدم ]اة عننا لل هليد»تن0 8 ل]ر»ء4  ل1عيسعنم# طلطسس (نههعتممهتمدتخ نتتطتق

 1دءطقطعأو ةمصم 834 مع. 19. 8عماب 1430) دممظ سمت, ةعامععس طقطعأأاب ع 9638, (©ةسغ ءاح

 رس عطغو لعذر دلتسصعماسسس هناك 20 ]انطصتس لوتس#' د 1قلعق ءلتطتتص. 1710 ةاتمعقم بع

 9639. 11م ءي14 ءل-دوٌةلعز» 6ع ءل-]هوعئعط. فعف ددتاتغع5د ءعأ لينععق ةعاع

 نئدعامسلا ءغ :ءعععملت

 [ 1186م هيا ةعدر ونهع 4ع هممهاتطتعملتق .ءدععماتطتك عغ لسعتطدم ذكه 015ممصعسللقو تأ تعق

 هءلتمممم هأغ ة6معملتد مهعدتنع ممودزمسأاو .0عوسع ةامعمستم وندمعرتا هط ةعمهكتم ءغ 1هءاتطنك هط

 رهقسحتم لتمنسودعملتق. 1هعاطتم أ ةاععصسك ماسك طعمع6 أ (مططتغع وسمت ذومهكت5 ةصكعت

 جدعوسدل ءعةز دس ممعمسمكتسا ةمتسمو ءممعتلتدعع ةتطت ةاملعغ مسكنه ةطكممت5 ءا طعصتومتاوأتق

 لمحتس ءضاتق و ذتك هدمدطس ]ئمععط عع قعسم مدعوغ مدح عصتعماتق.  ظوععم ةنمودلتق

 حطقعقمعماتمسس عع ممطزاهغعرر ءمرصحس ءملهأو هنغ طوصتق مغ 1ءاز قاماأع مماتهمكتتك ءمدوسع هعتصتمت

 رمز هسضمس 1دععرعر معوسع 10ءلععج مزوامعقر طعوسع مدعععمامه 1ععنه ميتسمتتم معواتئععع لدطعءأز

 ودن عمتنس ذكه دوزغر 20 معم0عماحسس عءصوصسط]نعدس دتمتد سصتيصتك. -  اططماله 412 1ةلنعق»

 لز5كماتمسدع معمقممءرص ةهعأع ذم 0هءاممحتستس .هطز ءععاته .عغ ءعدععسسم]و مدعم موصل. بج

 9640, 113 ءددتتق ءهمجوط. 0)1ءامتمح ة5عاتق ع]ةةاتق.

 [1آدعع قمعاتمحر وتهس 461 [لرع» ىسصعتم ودمع عع مدعاعتس 0هءعاضمهع هقهطيتعدلتك ءعذع

 مساغو ذص مها ممعتت عأ قستكددتال هعانق ةععاتق ء0ع]ءقاتقر لص ةممسمع ةععات2أ3ع ءةتتقة هتلر 01027
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 ماكحاو اًنايحا ليللا ىف رمقلا ٍءوض ىو اًريثك راهنلا ىف هلوصحو راهنلا قرطو راطمالا بيقع

 [ىييبطلا ملع نم هذعو ريل وبا هركذ لاوحالا نم كلذ ريغ ىلا داسفلاو نوكلا ملاع ىف هتودح

 نمحرلا يع نيدلا لالج هبر فرع دقن هسفن فرع نم ثيدح ىف هبشالا لوقلا 11

 ىف بوصالا لوقلا 118 اهمامتي هيواح ىف اهدروا ةلاسر 11 ةنس قوت ىطويسلا ركب نأ نبأ

 ةنس .قوتملا] ىفنأل ىمورلا كمكم نب كمحا مامالا خيشلل ةلاسر بجوملاو ةكصلاب مكمل اناب

 لوقلا ؛# ١ ةمئاخو نيتلاقمو ةمّدقم ىلع بتر علا همكح ص ىذلا هلل نمل هلوا [.

 لوقلا 186 2[. ةنس قوتملا ] ىرصملا ىفقنلل ىفطصم نب حونل ريكالا مل ىف رهظالا

 دبع نب ديحم ريل نأ نيدلا سمش مامالا ئيشلل عيفشلا بيبخل ىلع ةولصلا ىف عيدبلا

 دمحم اندّيس ركق فرش ىذلا هلل نيل هلوا [1 ةنس قوتملا] ىذاشلا ىواخسلا نمحولا

 10 ةرعاقلاب مل] ةنس ناضمر رخاوا ىف هفيلأت نم غرفو ةمتاخو باوبا ةسمخو ةمدقم ىلع بتر ملا

 مدر عاواعرل , ءزاتق م0856 ماسكلتممق ج0؟عطاتتتلل عا 1208326 عأ 165مع1هو 0161112 م6 01

 1معوتسعمسأ علل جغ دنت نصح مع ممءاعتت هةم1عملعصغأعو عغ ذص ءعات]د5 ةهوتتتكتاو 01 طانق

 رص طمع معصم أ هممتق ءأ 0ءعوامسعاتمصتق دطتتق0لم جممممعأغور ءغ نتتهع حجآأه ةاتصأ 0101364 طتتع

 معمم سمعسأ ]. -

 9641. 1:1-(ن حدت] 4-11 دطط حطر لتءطتس دمالتقوأسانل2 0ع [2201105ع: 01 5ع مقاتل

 مموعزأو كدصع [مدمتساتلالل  كانات112 008عه0هونأرو 056[326 ل67671- 0 - 011 450 - ءآ - "01/1101: 114

 لآ 8ء[ن» كميرا حصصم 911 (ةصع. 4. لاتصع 1505) رصمتاتع. "1'عجعاهطتقو 11322 5110 12

 هانز 1مكععتأا. - 96042. 1:[1- (نحد] 45-11 جطو قة عاتنتت 5 ععاتقةأ 011112 06 ]0110و

 ونت00 مت( داعرت عا ءددتعددتم ء[ط عل ءماعم نطل ع25و]1ة223 ةمععاوغ رو جتعام»ع يطعتلعاط ءهغ ا!صقس

 ل 1نرنء0 ون ]101رمتست» عل 1مم [طآدمعلاهر [ةصصم 717 (ذمع. 16. للدم. 1317 ) ممماتم ٠]

 "['مدعاجطتق و ونتتأ 12 اصعامتغ: آمطتك 60)1 و ءتزاتق 0605 عأتتتلا 7 ع7ا0111 ع5 عاع.و عا ةه

 مدعأ ونت مدعسم لسمك 01 55عماوعلمصعم مغ ىقمسعا سك هدعتت تمت طاتخغاتس عوام ع 9643. 81- (ن دست

 1[ 1- ق غدطقمعرو تعط متهمت [ةداتقوتساتتتال 06 مقتل 2 معععومتمسة مدع 11ءلعاعدسهو 36605

 لاآث/ ظهر 11ة1هركم #7126 1آهمعاادر [هصصم 1070 (ذمع. 8. 8ءمأ. 1659) مدماتم |. -

 9644. 1[1- (( س1 18-151 علق 1, لتعكس ءهمدتأتتلل 06 م1006[760 قات عن 011 ةءاتتتلت 1211 665501:ع3و

 حدنبام»ع هطعتلعط ءغ آسقس ه7 عرروو - هل - 01: لآ 01:1[: ععق» 1101ه: 13 تن كآ0 - ل -

 ىو /رمبم# كطحظتغاموم [ممصم 902 مع. 9. 8عمأ. 1496) دمهان0]. (نهدصممد5زةمصعتس !نطغار نادت

 ذه ز[معامزا: آدستق 1آ2عمر نين 0لهمرصتسأ ممقاتت 710777260 0لنوعمتادغعست عامدتج هعمقكتا ةاعمو

 انني

 40 عغذص معدع[مالممعسل ور عصا1صولتتع ههرزأد عا ءىصعا]هف55صعتت> 0زةاطاتأطتق عقار ءدعوتصأع 5

 [دسحلطقس جممأ 861 (زمع. 29. اللوح. 1456) (نهطتعدع ةطقم]رتا. 1لع ءملعصت ةتوتتتل 0
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 اًقيدح نيعبرأ هيف عمج ةنس قوتملا كيزم نب كيكم ربي نب مركم ضيفلا نأ مامالا خيشللو

 هبيبح ردق ىلعا ىذلا هلل كمل هلوا ىخوبش ضعب هلوقب ظعاولا برع النم هلوا ىف ركذ

 نمحا ىيدلا باهشل مامالاو موماملا ماكحا ىف ماتلا لوقلا 1855 خلا تالامكلا جوا ىلا

 [مامالاو مومأملا فقوم ىف رخاو] ه.. ةنس قوتملا ىسهقنالا [فسوي] نب دامع نبا

 لوقلا 66#1 ' ماهسلاب ىمرلا لضف ىف ماتلا لوقلا 10« 2 مامخل لوخد ىف ماتلا لوقلا 91 5

 لالجن ةلاسر ىلولا ثيداحا ىف ىلؤل لوقلا 11  لوالا لوقلا ةمدقت ىلاث ىا طارقبل ىناثلأ

 ىف ىلجنملا لوقلا و لب امامت هيواح ىف هركذ ىطويسلا ركب ىنأ نب نمحرلا دبع نيدلا
 ئطوطجطلا رداقلا ديع خيشلا نأ قالطلاب فلح نم نع لمس, هنأ هيف ركذ لولا ىيوطت

 امهدحا ىلع عقي لهف اهنيعب ةليللا كلت ىف هدنع تاب هنا هب رخآ فلحو اذك ةليل هدنع تاب

 ال هّناب ىتفاف اوقدصل مهدنع تب ىلا ةعبرا لاق ولو لاقف هلأسف ييشلا ىلا !دصاق لسراف 0
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 عز ءزلعط ءغ آسف 487: ]/ع8ل]ي 71ه ]رعت ءرر» 8 ءرو ا“ لل وأروتست» 0 8 عزو لآل ءنقلر ةسصم . . . طق 0ةةتتتقو

 وييدلءدعتماو مهلنغمصعد ءمالءوتغو ءغ هط تستغم ؟ءععطلق ررمتلدسس 8طعتلعطمصتست تن عمتاتتت““

 711 رن8ع لي'ع) (0همعتمممغم »عج ةنئمت عدا. عوده ءوغ ذه: طمسف آلءمر وسن لتومتاهغعس

 لز] وعن عدن تع ععدلسم معيض[ ععنممتسسا هعاقتقدتسستس ء1عجوجتا ءاعع - 4. 521-ةل

 1[ 1- 1 ةدسرم 11 جطلع رح ع] - سد ةرد ن1 15 ع1 زد ةدتر لن عاتتت معج1 عانقت 0ع ةاهط35و

 وددع ةدععمرسس ةمانقاتغعسس (172470) ءغ ءزدق ةدععم ءكىقعءعاتت ج05ىتماطسس (71هت170) ةوععامسأو

 ةهسعام»ع ه7 (5 - ءل- 01: ليتنا عزت ظل 8 عدن [ 75: ] كقكركعم)ءنءو ةصصم 508 (ذهع»

 29. لضم. 1405) م7600. | ةلئسا دءتماطتس 0ع 60+10 ججذغو وتنعات 171417: ءأ 11١

 هععتموأ]. - 9646. 81- 0 حما ظ1- 1" ةسسسر 01 ءطتصص معضل ععطتست 0ع طولمعم زقنغوص0و. ح

 9647. 81[1- (ن حدب 1 1.1- '1' ةدددس رو لتعطتس معج1ععاتصت 0ع ةعاع ةدوتاأوك دما عسلن. -ح 9045.

 [51- نحسن 1 151 - 1" ط ةمنر ممدعا1 ءقتمدصستص ططنمموعضهعتف !ئطعع ةععتسلمف 1. ع. ةععتصلتق ![!طق3

 مرستسسز. ع 9649. .0-81ةهن1 1ظ3-1 ع1( و ةتعطتص هت0لعم5 0ع ة01665متطاتقو وتقع 4ع

 حيستعم العز ةومعغم قكععتس ءطاتسأاتت'. 1'؟ةعاهطتقو 0612 ةتتعاما» لء]41-ع011-0: قل (-عا-7" 17107

 8ع مهل 8عءق» كهيبتياغ عماد ةنم 2402 ذمكعصتتغز هغ مماتسك انطلطسص طقطعأ 17/-(ه::/ 707-

 ل11607:]ء]+ لأ 1ءامم10 ءا-مع]2. اللدسمغ دتعامت لع تعوم دلتوتتم هع عمعجطتتت ءعةةعر ن1 100

 ماع ممقتأام لدعمج 1 5ذءار ذطعتاعطنسس 450-ء-ع ل“ 1'ءزا7ك 8 حمسل هع همءعاعسد لاحت ءورتنل

 ءودع.  (نمداعد ةلتطك وستلمس ءملعس لتعمءاتم زمغععممدتغم لدعقك عع لطم ةرنق0 هع ءةهلعمم

 رمددتس ممعاعرم مررت 0ةطنتل ءة5عز نص0ع نتوعقأتم ءىأ هعأقر متتتال ص 21(ءمماتاال 11603 نا

 ىلعمعأ. قوي زعطتع مسماتستت ددتقتغ 20 8طعتاعطسسرو نسأ عمومععت“ 11]1ع : 1غ هن سهطتمال

 دلك دع ةم0 ءمذ معمم وعاوقمدع 01 ءععمأر ؟عطتتص 01عععصأ.  (هنه 0ع ءددتكدو 8601/14/2 7 عقر 50



504 

 مالسالا ذبح مامالل ليجنالا ريغ ىم ىلع درلا ق ليمكلا لوقلا 10. . امهنم دحاو ثنحي

 ىرجوجكلا طلغ نايب ىف ىرهوجلا لوقلا ؟هأ ه.١ ةنس .قوتملا ىلازرغلا دمحم نب دمحم

 دمحم نب. دمحا نيدلا باهش ييشلل نميلا ىلا ذاعم ثعب ىف ىسحلا لوقلا 1ا» ١ [عءوج]

 نمل :لوقلا باوجب ف ىسحلا لوقلا 11ه“ ه.د خنس قوتملا ىسدقملا ىليلخلا [نامثتع نب]

 5 ةعومكام بترا نأ تدرأ لاق 1.52 خنس قوقملا هداز وذنب فورعملا ىيبك نب هللا ءاطع ىللوملل

 دحال .اهيف لوقلا نوكي ىتلا للداسملا نم ماصخلا عطق كنع مهعفنت ماكحلا .ىم ةاوخال

 اًيضاق .هنوك لاح, ا. ةنش ذجكأ ىذ ىف اهمثا: نكحم ىف .هلوق دروجفب وا, ةنيميب نيمصاختملا

 ومد - 11 خنس قوت ىطويسلا نيحلا لال ىنسلا ىع بذلا ىف ىنسحلا لوقلا 1102 درتسزمب

 [ا1ع نس قوناملا] ىراقلا ىورهلا دمحم ناطلس نب ىلعل دكيعولا فلخ ىف ديدسلا لوقلا

 10 [ىفاشلا نالسر نب رمع ةمالعلا ] نيدلا ارسل :بئاغلا ىلع .ءاضقلا زاوج .ق بئاصلا لوقلا 1

 لعوتغ قدس لذ حسو معاتأتتاتتلل عقذع معرل اتا. - 96050. ظ1- (دس1 1-81 ءعرسأ1و لن ءاتس

 ءاععدمق لع مءامغمسلم ءدر ونت ءهتقموعاتطس .ءمصع مضلع ةسعامنع طسقس 1107761  ©أ - اة

 11101 متروترت عل 8 ءب» 71101, ميوتتءعل 6 !مجعنلة و ةمصم 505 (ذهسع. 10. لتلع 1111) مجمظغن0. ب

 و651. 11- نهسل 3-11 دسط عمار لتعامس لمي/ ع” نودع 0ع ءدعممذتكتممع طقا]ا نعلم ل هصتتتل

 دميلوست. [1'هقععتلسك]. ح 9052. ظ1- (ندسل ظ1- مف دصر لتعطس مهمطمكس 06 متتققتمهع

 ل1011 ذم آ يدحصمتسو هةسعام»ع هطغتلعط مذاعافط- هل - لأ: لآسعلأ عن ك10/]:هتراتنعأ [ 8 نإ

 01و ] 1ظعاماأ]: 210ءمل0ءدنر دمصم 805 (ذمع. 1. فس. 1402) رمم»طتم. - 9053. ظ1-

 ©( حد] 11-11ج 5 حصر لنعغتتت م20طهطتتلو 245م0ه81112 ءمماتسعمق 20 وندتهعقأ10معت2>: .(ننن#

 مسعام»ع ة[ه15]1 4146ه ظعورن 3” ه]يهو ؟انأوو ال مياعئعلعأا لتعأام هع دمصعم 1044 (ذصع٠. 17

 و لدص. 1634) ممعطبم. آ'هايتو ذموتتنكر ةهستعتق لسلتعتطاتق ةجالموعص 015ممصعتع 115101

 نسدع زنك هكت]تك ةهددعأو تنبح همصاضم 7: ضمنه ءةدعغ لتضصسعسلهو وعضهعقاتممصانل1 0ذغمو 01185 انطاتك

 جلوعددعتمستس لاتععز نعمملم ةزكتع مععطو مسام ةماععرممتغم دللسم هكافمعأ. 1! هطسسسعمي 4

 معمم طعت'ا طنززرعأ دمصت 1033 (ذمع. 21, ةسع. 1628) هطقماعتغو تنس ص نتاع 2547©

 زدسقتعتم رصتصعتع ةنصووععءاسك. - 96054, ظ1- (هس] 11 - ظهقحصو لتعطتست م20 ةاتتتقع

 قةرماموعند عدلنقنممسص مدنممطعأوع ه لوام] - ءل- ل4 ,قويرعا# كعصصأاهو نتتخ همضسم 911 (ذصع.

 4. لسص. 1505) هطتتكب - و965د. 81- ©هس1] 5-11 0140 لنعغتسس ءهممعتسستنتت 046 ءمر ع4

 مموعلتعقممت, دسملت دلتوستل يءعمطعتسس ءةدعر ءمصاتنتتتلل ءقأر ةنتعام»ع ل/غ عدن ذهن

 7101, متت ول 11« عمق (0هعودمأن آيععامععر [ةمصم 1014 (ذصع. 9. 81ه. 1605 ) مصمدنبم |. ب

 40 96د, 51- 0حسل 181- 8 ةنطو لنععست وعام اعملعمقو لسللتعلسس همصاه ةطقعمأاعس اعتنقت

 يوعر ةيعامرم [وتعم لوعانكوتسم] 5من - هل - لاو [ 0سم“ عن ظغمفاذ»] 801 ءمعفم |[ذاطهظتتملو
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 ىلع نيدلا : ىقت مييشلل ميبذلا نييعت ىف .عيحصلا لوقلا 0 [ه.د] ةنس قوتملا ىنيقليلا

 خيصفلا لوقلا 101 ٠بيرالا فئاغلا لوقلا 1م 01 ةنس قوت ىكبسلا .قاكلا دبع نبا

 برعلا نيدلا لالج ىلوملا اهعمج ةعومجم لوقلا 1. روكذملا ىطويسلل عيبذلا نييعت ىف

 مث ةينطنطسقب ةمككلا بتاك هنوك لاح هيدي نيب ةعقاولا تداودكلاو .ةربتعملا بتكلا نم

 قولا ىف فولأملا لوقلا 11 ٠ رم امك نسحلا لوقلا هامس اناعضا اهيلع دازو هداز يون اهذخا

 [1. ةنس قوتملا] ىواخسلا نمحرلا دبع نب ديكم نيدلا سمشل فورعملا ركنم ىلع

 ةمالعلل عيبلاو :سئانكلا [ماكحا ] ىف عبتملا لوقلا 102 . رم سوماقلا ىلع سونأملا- لوقلا 5

 ىلع كلا ىف ليكاملا لوقلا 1/06 ٠ مبا ةنس قوتملا ىفتحلا اغبولطق نب مساق ىيدلا نيز

 نك ىذلا هلل كمثل هلوا 111 ةنس قوت ىطوبتسلا ركب قا نب ىنمحرلا دبع ىيدلا لالج ةلاسر لمقملا

 أمئاو ةينتتلا ةغينصب ىصيصخ ءافشلا باتك رخآ ىف ارق ماوعلا ضعب نأ هيف ركذ يلا فارشالاو ءاملعلا

 دمصمم [805 (ذمع. 1. كسو. 1402) ] ممءطتم. - 9657. 81- ندد1 8-81هطتطو تعط

 معد 0ع 0ءعدانصمحملح طمواتو ةدععتلطعءعأم هامور دسعام»ع ةطعتاعط 1هع7ق- هل - 041: ىلا: 8ع

 6-450/- خلني 8 ء5ء8فر دمصمم 756 (ذهع. 16. كوص. 1355) دطمجأتم. -ح 9658. 151- نةسل

 1-11" خز أ .81- قل عءاطر لتءاطتست م23عدامسق عأ ةهرزعمو. ح 9659. ظا1- ندساآ 81- !ه ةأطو

 لزعحسسمس هعتصلمس 0ع 0ءدانسحملد طمحام ةدععتظعأم ماهر ةتعامدع المتر / ج00 ]1ة0366.

 9660. 81- (ن حس1ر لنءامصس. 8" ع]16ععر وسمت 810115 لء/4/- ءل- ل2: قلبم5 ء اتطوعتق صقعمت

 حمعوالترمرو ألك عغ تقر نتنهع هتان ةعملطو عقوعغ لص علطتسقلل (نهمقادصساتسم رت ه]ز(دصم ةزطأ عن عمتقق ءضأو

 ءدال ءعععوغ. ظمدائوو 3عببجملع]ب ءدحص ةدسقتغ لنص1 مودع ةهسعتغر ءا اتطعمر دتغ ةصغعو 01 ءادصت

 ءىؤر ةكلطسس» 17- نم: 1]/71- 8هعمب: 0ءعلتثا - 2 9661. آظ1-  ندساآ] 8121414-11, 01 ءطدص

 سقزاوكطست 0ع معامؤدتمصمع عمرتتلت, ن1 0200 185 ءعغ جعوتتتتا ءقغ زمن م20طقصغو 216605

 دعو - ءل- ل: ل101 هته: ء0 ط1 ءزو ك0-عآ-«ه]يبسمتو هك ءا]فمتر [ةممم 902 (ذهمع. 9, ةءرغ. 1496)

 رممعطتم]. ع 9662. 81-(هم1 1ظ81- 31[جم در لتعطتصست ةةستلتقمع ءمصاته 1عدعتعمال »0077148 

 1106 ةدرتهشم. - 96603. 1[[1- ندا 316-11 غدططتلو لتعاتتت ءفقصاتمتناتل2 0ع [ ةاهطتاأتق |

 هةرممهعمعمك ع عصام (نطعتف(كتدممكتست ةمععامساتطسق و ةيتعامرع رتعم 00ءاتقدتتتم 262711-60-11

 (ام:7» ظعري 001م علب آآدمءاطامهر ةمصم 879 (ذهع. 18. اكدت. 1474) سمتتطنف. ع 664

 1[ئ1-(ن دن 1 31-11 هزدس ع1 لتعطتس ىفصاعقعطتتت ءغ طغعوو 0ع معكبكفصلم مععطو ةصتتقأ(8(غ0و

 دسعام»ع لعام] - ءل - 01: ل4 - ءآ - "عآد: 8ع: ىكطغ 8ع" ههنا ةمصم 911 (ةمع. 4. لدصم

 1503) مم(نم. آه طمع ةوععدطتو وننأ زغه 1معارأا: 1ةنهسك 10ءعمر وننأ ءهذ ؟اتنم5 006605 ءأ

 ممطت]و5 طعمتومسك ءدغ ء(ئر ةلتوسعسم ء مدلعم ةذص قمع ]ذاع 37و ؟هععسا 1181:5456 [ظهدسصسه 0

 لسحلأ 1ءعتددع مقمسفأو كسل هممددعم ةألموم]هعع ةزغ 8 عتممتغ اهتاكدع 20 بست ؟عااتاةم 410113. ب
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 ديع ند ىلع ىيدلا ىقت خحيشلل دواد هيزخذ قئ دومكملا لوقلا 11 هدر ىف بنكف درغم وه

 ىطوهسلل  ةلاسر :راكذالاو تاوهحلا ىف راتكملا لوقلا 100 ١ ما ةنس قوت ىكبسلا قاكلا

 ىكيسلا قاكلا تبيع نب ىيدلا نقت خيشلل فكتعا اذا فاك ةلالد ىف فطتخملا لوقلا

 ةمالعلا ىيدلا باهشل همحا مامالا كنسم نع بذلا ىف تدسملا لوقلا 1/1 "روكذملا

 5 ال ىذلا ميكحلا هلل دمحلا اهلوا مم“ ةنس قوتملا قالقسعلا رج نباب فورعملا قع ىب دمحا

 لالجن ةلاسر فطنملاب لاغتشالا ميركت ىف ىرشملا لوقلا 1 خلا صاقتنالا هيلع هجوني

 اًمامت ةيواح .ىف:اهركذ اضيا هل ةلاسر هيوملا فقو ىف طيشملا لوقلا 14. .٠ :ىطويسلا نيدلا

 11“ - [ممم غخنس قوتملا] ىعاقبلا رمع نىب ميعاربا ىيدلا ناعرب مامالل فورعملا لوقلا 1101

 قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا كبع ىيدلا لالخ ىنغملا قف ثنحلا ىق ىنغملا لوقلا

 10 ناعرب :مامالل تيوجنللا لوصا ىف تيقملا لوقلا ؟ا“ ٠ اًمامث ىوؤاكلا ىف اهركذ ةلاسر 3[ ةنس

 9665. 151- (ن حدن1 151 - 81 حطتس لو دوعطتتسس ]دتتلمكنت>» 06 تتلمذ 5 1220ه7م10 عه ع

 ةسعام»ع . هطعتلعاط 1 هعزق - هل - 011: ل18 وزن ىلطل- هآ - نر 8 ءالعلمر ةسصم 756 (ذهع.

 46. لوص. 1355 ) دصمعطبوم.ب حا 9666. 151 - (حس] 151 - 38[ هلعطغةعر لتعنتس 5 عاععاتت

 0ع معءءلطابق عع ةمكمءهاتمطتطاتق 121.2 "1عهعاوطس 5 ىهي18 هلتكتق. ح 9667. 11- 0 دست

 آظ1- 8[ هزعطغء4غدكر لتعطتسس ةطعتصاتتلل 06 دتع2عم0لع نعدمتتر ولنسقصلم 2 جقفت لدتتنق قار

 دستعام»ع هطعتلعاط 1 هعزق - هل - 01 1861: 4لظطل - مآ - مو 8ءقعزمو سملو ]دهلوغم. ع

 9668. ظ1-(نةهس1] 0165004-11 20. قلتعخست طعصع لتعععاسست. ةيوامعتد همعتتفق 400

 دط آسف لكقبسءلأ ةلتكتو هدسعاغماتع تعم هءانعمتسم ه87ء م5 - ءل- لأ: ل1110 8 ءهرا م:

 ل4 دن ه]/118, داوم 17: 10هرر» لتعام أ دصمم 852 (ذمع. 7. اللمع 1448 ) طدمعأتم. 1 آمعنمتغ

 زج: آدتتك لآلعم ةدمتعمغرا تص نتتعسص 0عريستستتكم هتتلافست لسن ةدعورموأ ةأع. ادا 9069.

 آظ1- مسيل 8164-81 ةطعدعر لتعطسص ةماعملعمق 0ع معمطتطعملم 1ههتعقع ةاصلتم. 1" مهعاقكانقو

 دتتعامدتع لوا47- ءل - ل: كميرا -- 9070. آ:1- (ةس1 آ1- 8[هدطعجرعوجع و لو ةكتعطست ه1

 رمعع ماتمصسصاأت دنت 0ع 1ععمغو 710:مم1 لأ. 'اءدعامغمع, ويتعس 1لعسد هوتيل ةتمستأ ءأ

 دانم ل4708 (هامصع امقعصتتأا ح١ 9671. ظ1- (ن حصل 151 - ل1 حتعاك1ر  لنعطتلل 80اتملل و 8007

 آسفس 8ه"رارن- ءل- لف: 8 لرات» 1ع: 0مم“ 8ءعار [همصم 885 (ذهع. 13. الكقمت 1480)

 سمعتم ]. ع 96072. 151- © حس] 151 - 81ه عط نذر لتعاستلو نما ةصتستنتس ءمصاعماسست "01و

 لع معز سستم ذه هرعتنع 21,عابق. "ا هدعاهطتمر عسعتص لعام - هل - لأ: كلف - ءآ- "هامل 17 عنو

 مللث# 8 ء]ب» كميرا هصصم 911 لمع. 4. كدص. 1505) معاق ر ةعترفتا ءأ امطدتت ةانم طم

 10 ةمهعرمنأ. - 96073. 11- نهسأآ 0160114-151, لتعطتتت وننم0 معتمءمتم ةعاتف (02ةصستم

 طعمع اءععصلت مسسسملع لموعغر ةنعامعع آصف 1::80ران- هل - لق 1 ]ياد» 187 تن 0105

 لإ
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 نب .ىع اطايخ .در .ى رصانملا لوقلا 112::  همد ةنس. قوت "ىاقبلا !رمع ىب ميعاوبا ىيدلا

 دمكلا هلوا 1| ةنسس قوننملا ىعذاشلا .مالسلا دكيع ىب دمحم ىب .تمحا باهشلل رصان

 الأ ةمركملا ةكمب  ىقرواجم . نيح هتلمع ىلع تامركمللا نم ةةلمكافمد فلعتي لاق ملا هدحو هلل

 خسن هنم رشتناو ىلاعت هللا هملعي ضرغل ةريهظ نب دوعسلا ىنا لامجلا اهيضاقل هقبسن أ

 ىلع ىبنملا لوقلا 10.0 . . علاطلا رحيلا ىف هركذ كلذ هرسو هيلا هفيلأت بسن كثيح ةريثك

 لوقلا 1 >2 ىواخضسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش خيشلل رعلا نبا ةمجوت

 قذاتلا ىفنحلا ىلكلا ىيك نب ىمكمل برعملا ىمورلا نم نارقلا ىف ام نايب ىف بّدهملا

 لوقلا عماجلا ىراخيلا حيحص متخ ىف عفانلا لوقلا 1 ا وعملا

 [10.] ةنس قوتملا ىفنكحلا ىرصملا مجان نب نيزل ىقشلا ىرتغملا ىلع نرلا ىف ىقنلا

 دمحا نيمسلا نبا] ظافحلا ةطمع بحاصل زيزعلا باتكلا ماكحا ىف ريجولا لوقلا 9

 أ ماما نيهجولاو نيلوقلا ركسلا ىف هركذ [ 01 ةذس قوتملا ىبلحلا فسوبد نبأ

 8 معمم, هسمم 885 (ذمع. 13. لآدم. 1480) مممرتنتم. - 9674. ظ81- (نةس1] 151- لآ[هدةقآعر

 لل ءطصس 0 ءقعملعمهك لع معاساونتمسع 4/1 286: 2لمءعق» العم 22/1047 لتعانو  ةتعام»ع

 376 (ئآر - هلل - 01: ل 11760 81: 1110]رمتست»60 8 عدن لآط0-ءا- :ءاؤس  ةطقطتافو ةهضصمم 1

 ملمع. 29. 066 1524 ) سمعتم. 1ظلنع !نطغءاطتتمو وست ةغه ةصعامتغ: آبقتق طلعم همصتعم ءان.د

 زموتنتأر نتوعمالممعتال همععأهغ معئاتتسر وتتهع ددتطت ةل]1 كأوع ةعوصأ.  (نهملععأ ةاتلتلتو اللا

 31ءاعاعمع «ءازعزمصتك هقسقدو ىمرصتت هرممععر ءعدةلوتتع ءزسك زهقلتعت لكوضفا- ل - 013 0

 [آ76 1مم« معهماعع همصقتاتتسس رو ونتم0 آط)ءهنه ةعلغ  ةططلاو ءةععسصراطك قط عم ععوصرم»ع

 ةلحتل عحطحصطتتعر نصمم ءزدتسص فرص ممدتاتم ؟عءرتم ةسعامرتا ةلضطنعاتوطتس 180م ةععععطس ذم

 18/- 3 كل“ 171-7]/1* دهس وطمت ع 9675. آع1ع(نةهسآ 11 -الخآ6همعطاطظنر لت ءاسنص 0ع طتقوعقمطتق

 ل61 - ءامممانلأ مممغاست ه1 عمم ةسعامسع ظاطعتاعط فز عوررع- عل - ل: 21ه]رهت»ت»ءا ظنت 480-

 ه7 -ه]د»منا اه عء] ]راما حت 9676. اكا1- (ن حسا 151- 81ه طق ل2 0 جطو للعطتس) ؟025ععااتتلتل 0ع

 ءةعومولتكممع معئطوخس ا 1كم حعمسضتس ذم !ذمعدحتس ةعمطتعمسس (عمصق] دك مضكتسي نسمع ذه (هرهشفم

 1اءوددماختع, ةسعام»ع 7101 هربت ءل ا ءتا 7”هارع ظله1ءاز: 10: آ[آدمعاامهو ةصصم 963 (ذهغع.

 16. الوان. 1555) مممطنم. - 9677. 151- 0حس] 1-11 خذا, لتعامس هلع 0ع طمع هزرعكتف

 11/150117 17/-ل د د 860/1//ي»# ءهلتات. ع 9678. 181- ( حس 115-151 6لعزر 01 ءطتنتت

 0ع علمك ممع ةسصرسمطأ دسعملدعأد طمع ءماتمر ةطعام»ع 2ءو ورع ل ءزدس ل1 [آهمءاتاهب

 ةهممم [970 (ذهمع. 31. ةسو. 1562) ] صوركم. ع 9679. ظا- حسا 181 - 5[: ءّز أجر لنعامس

 طرعععع لع ةزدطقع طنط ةسعدمأت. هعئتممتغ [ 18:- ءاوعروتت» كلارسعا 8ءرن 7من“ 101ءأنغ ]

 اتطرت 0 0ء/ ه7 - وزر لع هسعامر, [ةمصم 756 (مع. 5. كهص. 757) رمدأستتق ]. آهسلحعتع ذه

 هرمرع قوز. -ح 9680. 11- 0ةس] زم مع 55-181: جحوط ءعاضر لتعم لدتم ءغ موعلمطعق 0انهعو
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 دبع ىلايورلا نساكملا قاو 805 نس قونملا ىعفاشلا ىلماحملا كمحم نب كمحا نسحلا

 نيحلا ىقنل ءاشنالا ةوهق 1-2 ٠ نادلجم هر» ةنس لوتقملا ئعفاشلا ليعمسا نب دخاولا

 انعجسف انءاشنا ىنسحا ىذلا هل كمكلا هلوا [:] ةنس قوتملا ىومحكلا هَح نب ركب ىلا

 ىف كلذ ريغو ةرشانملاو كيلاقتلا نم كشنا ام هيف ركذ خلا هديمحتب ةيدوبعلا نانفا ىلع

 5 9(م“#  باوبا ةرشعو ةمدكقم ىلع هبثرو ميركلا ماقملا نأدلقنو ميدنلا ةوهق 18 دلحم

 ةنس قوت قوكلا ناورم نب ىسيعل وكنلا لوصا ىلع سايق

 ةفايقلا ملع 38

 انهم دارملا ومو رشبلا ةفايقو رم كقو ةفايعلا هل لاقيو رثالا ظفايق نيمسق ىلع ةفايقلا

 ةكراشملا نوك ىلا نيصخشلا ءاضعا تاميهب لالدتسالا ةيفيك نع كحاب ملع وهو

 10 ىنبل صوصخم ةجولا "ذه ىلع .لالكتسالاو امهلاوحا رداسو اكدلولاو بسنلا 3' ناكتالاو

 حسمعغمرتطتخ اآصفس 40/1, عدهنا 17:0 17د: 1101 مدراتر:ءلل 1!1ء]راملمت]# ةطقطتتمو همصم 5

 (ذهمع. 15. لآدم. 1024 ) دمام ر أ 41: طر ءآانطمات: كا - ءأ- عايازقل 8 عزا 1دده2هق/ 1

 مطدظتغأمب ةمصم 502 (ذهمع. 11. ةكسع. 1108) ةصاعض1 عع. ططنم ؟هاطسمتسو. حا 9681: 0ةطخأب ءأ

 ءادتمعطق عتسسسست 511 العوده معتمر دتتعام»ع 18078- ه0 - 01: لاقثاع 8“ 8ءنا 10])ءأ

 رلمرجمم6, ةممم [837 (ذصع. 18. ثسع. 1433)] دمم>6ن0. 0(ةمه ءوأ زأه: آطهتق 12عمو نتن

 عاللسس همداعتتس ءاوعدصعغلمععرم طغعصعجو]عماتف هسه 20]نحهغ ءغ ه4 ؟هعقق لغتك لتكتمت

 مهمنمم عم 1د0ه6هدتطسع ءزرسك عطوعغطستعع هممذ 1هوسعمأعو علغ ءاع.  ظورعم ]ذغءعوه مع01عتنأ

 معوتومر وانتطسك اسمعو 0عصدمسلةصسطتعر 03 م1مدصهتد مدكعماأتم ءأ دانه ددقسلهأ8 8 85غ ءهلاعوةصأء»

 5 مره ممقتاه. 7! هاطسصعم. ح 9689. (0ةعطخعأغ ءا د معلتسر ةتصتتللل ©0012م010215 هغ مهمه

 دعلتق ةتتوانقأوع. آطتطعع ذص مهع1ه60ممعست عغ 0عععست ءدجتاق 035مهدلانق قالي - 683“

 011285 هلو هدرتآ] عاد مهطختو عهلمءمقكتم ةنمعع معاسعتمتتق ةزمامعات عمو ةسعامتع 6

 ]ذ هدو ل116": مايرن 12لأ و ةسظم .1201:6310 . . ٠

 9684. آلدص ءا1- ءاعزز 4ع(. طوءاأتممد ععمعد]هعتهع ءدع ممعيسطعتع 0 عصومفاأعقه ل8.

 [آ1دعع ععمءدملموتح لسم]ءدع ءةأر ععوعم]هوته ؟ءدانعتمصتسر نانهع ءاتقدد ةدف 05 لات "انعام

 معمدعوسعسلتر لع ونه ةانمره للعطستت ءقأر هأ ععمعد]لموته ةدعغوعممع طقستمتست 8عاتتقعو 0

 ونسح طلع 01ةدويتطدت. 1[كدعع 0مءاعلسح 0ع مونمصمع نتته علو وتنه هدعغ 1؟مهدتأق م 6مل هام

 10 معجعمصمحتستسا لسمعستس 0ع ىرصستتماممع ةاماعر ءمذ اماعمءءلعمأع هغ دمتاقأع ذم ععمعو]لمعتو ةغ

 هرتعأتمع هلتتموسع ىم0ز16هصتطتتق ةللتق ءمرصسصتتمتطسع فمعاسلتامت ةعذ مهم ممأتممتق ءزاتقتل001
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 انك ةيوبنلا:غبستلا ' ةئايص' ' ىلا لوك صاصتخالا ةمكحو . ملعتلا "نكمي الف برعلا نم .جحلدم

 نما بسنلا "توبتو كسحلا ثتبخ ثروي امع مهتنسلا ةناص+خ مهب صخ ءامكحلا .ضعب لاق

 ىناعتو . هناكجس“ هللا :نيقيلاو + لالدتسالا ال“ نييختلاو :سححلاب ملعلا !ذع لوصحو روبلا داسف

 همادقأو .هءاضعأو  هدلختو. :ناسنالا ةرشب عبتت هبحاص نال رشبلا ةفايق ىا.هب ىمس امثاو ملعا

 بحاص نوميلفا نأ ركذو هيف فنصي مل اذهلو ميلعتلاو ةساردلاب لصح ال ملعلا اذو 5

 نا طارقب قيفالت كازاف 'هسفن ىالخا ؛ىلع بيكرتب لدتسي هنا هنامز ىف معزي ناك ةسارفلا

 اهيكحت ثيحب ةروصلا مكحت نانوي تدناكو اهب اوضهن مك طارقب ةروص اوروصف دب اونكتمي

 ممالا لكو اهومكحاف .اهنودبعبو ةروصلا نومظعي اوناك مهنال هريتكو اهرما ليلق ىف هجولا ىلع

 دنع اورضح املخ. انيب ' اروهظن ريوصتلا ى .نيعباتلا ىم .ريصقتلا رهظيو كلذ ىق مهل عبنت

 الا وهو انزلا بنج .لجر اذ لاق .مت اهيف رظنلا ىعماو اهلماتو ةروصلا ىلع فقو نوميلفا 0

 مسدمحتسع طلتنهق 2100/7 معمررعتو ءدغ ذمغع ةعوطعم همعوسع لتقعأت مماعدأر ءا طسواتق معهم ءاهاتق

 مموتعماته 20 مصدق عدت مصعس ععمعدلمعتدع معممطععغعوع معععللتغو دغ مطت]لمةهدطحتق نسنق»

 لزعزغ.  طءمررتح دساعسس ذللتق طقعع جعه ءدغر نيم ءمرحصص ائنصحتقع 25 اثق ممتتمأأا8ع ةاتظأو

 ومع سمس( مغعرم ممطتلتغهاته مدعتسمغر هغ معهماعع ءمصاتمتمس 5ءمء10]2وزهع مدعتغمغعس ه

 عمعرمتست5 قدحصتتمصع.  (نهدحرردعدطتع ةعق ءمصز ءءاصعج ءغ هرتستممعر ممص 7260ءةمهتممع أ

 عراد همعمتتممعو .هةدلكو سمعاتنم»ع ]1كلءز !دسلدغن هع هعععاسوز ةعلعماتمه.  ططلعاأفه ةسكعتت ءزأ

 هر ةركعا ءا- 6مداع»ر سم0 وتحت ءزصق عممتت» ءدأغر هدي( عملمععمب طمصتستق 1ةعاعال و ه4 ءتو

 غاز ردعرساطروه ءعغ معلعم زمل]ءعةالتئودملم مععدعءونتكعو ءغ طقعع لمءاتمم معوتتع ةمقاتانع00»2 هعوتتع

 لمععملم مرد مدعجطكعر ءدسوسع هط ءدسقكدتسم !اذطعا لع ءو ممم ءمرسدمولا ةمصغ 2801 ةعمممهر

 ةدتعؤمر# ]1 طعن لع مطجقتهعممدستعمي ةانم ةعيدم منع ءدع وسن موز لمصع ءمدع]ه0لععع ممدقع صعل ءعطقطتت

 0ع ذموعمتم معممعتنم. 1(ةوسع لتةءربنلت طتمممععوأم دعم ءعاسعمغم طمع معمطقعع 701ه عمتها

 عع مررصدغمس طاتمممععدأتم ةسقفئتم عد 20 ذلطس ممجغععنمأ 622 ععز ءعمتس ةعاعتل هاما كلفت

 ميمطع هدلاسعمتمغو 1(غ8 نغ ةصمعأمعم مع ةزمعت]وهق ممجاع5 ةلكع مه 02ع5 هذوع ملم م8عق

 ةنستللتسدقف جلس _ءوععما تت عمق طمممعدععمعغ ع( ج0هعهععم6 1 نموسع 20 ةعععسس طقمضصتمعق

 طعصع 1مقاطتعصتسغر سغ هدصصعق نممدلا عمو ذم عه ءعععووملذه ةعومععءعماتع عغ كفه مدتس ع

 رون( هغممعق هع ءعودع هعات ههطتهتتمع ةسمدععم مممماعدععمغ. ننس ذوتاسع 20 هل عدتمدعس

 معمتمدءمأو ةهغاعمأع طجدعمتم 1مكمعدتغع ءغ ءمصقتلءعمكتاو هغ معصتاأتق ةودص همعمممنععع ةاملنتأ

 "لكس 1ةمقعاسقو ونسعست ؟تصتس ةسفعم معاعمععغع:  طانع متعو ةذمودتغور ةعمماهاتمست 0علتطتق عقال 0

 رلمسل ؟عدتس !هودعمتم , ععوممملععممغز طقعع ةسصقعم طتمممععوغءعرد ءعقعمأ.  التطتلمسدتمانقر
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 هولاساف :ىدصي .نأ ئملعلا لب .ال .لاقف طارقب ”ةروصا هذع. تبذك..هل: اولاقف عا: 'ىم :ىرحي

 ءامكحلا كيرات“ ىم ىسفن كلما .ئكلو انولا بحا قزؤميلفا :قدص لاق .هيلا !ةوعجر املف

 قوت“ لامحم ”ىيحلا شم. ىآ: نب ..دللا .احهخ. :مظنو ئعفاشلا مامالل :همانا تفايق- ام

 نيدلجم ىف ليالا مايق 11م1 ١فلاو نيتلكث ةنس ىف اسينغم ةدلبب قولخلا رمع خيشلاو 1.1 ةانس

 5 ةركذت وهو تادلكم كلتا. ى كباوالا . نيق ةنس قوتملا ىزووملا وصن .ىب مكمل

 كيياوالا كيف 1م 7 خنس قوت مونكم ب رداقلا دبع ىب كلكويدا ىنيحلا جان خيشلا

 ىعفاشلا .ىلوغازلا . ىسح  ىب ؛دتمحكمل -[كلذ ريغو ةغللاو هقفلاو ] تيححلاو ريسفتلا مولع.

 تأدلكام عبرأ تمغليب اهلعل اهينرو مولعلا اهببخ عمج ةعومدكام نيعبسو عسن ىع هدأ ةنس قوتملا

 ىففحكلا ىدادكلا دمحم ىباركب وبأ مامالا خيشلا هحرش هقفلا ىف ىكباوالا كيق 3

 10 ضيباوالا كيبق كلكم ىف موتخملا .فقيحرلا ةامسو ةدامتامت ةغس مونتانا عقوتمللا

 دلكو ةعلعمأته رهعم ه رعتادتع ممص عمعلت6“ اآملععموونع برص. ع  [علتععدمغ ةعكككتع همن

 آن مممععدغعسر نأ:  ظععاع طواعسمم لنعتعو ةصوتتغ“ 10 ءلتطم ىدسص ةعمرههعمصتي هك دطتطن

 نور ورم. ح 8[ وعع دع طققغممتم مطتاهةمدطمسصتس معاتكو ةاتصا. ح

 9685. (ن اعالج ة,غءغدم ةسعط , [اخطعع 0ع ععصعملهوتم ءدع دصعساطعتق ءمعممدءعدلقب ةمعامعع

 1ددخس ه5/0/ن/.  ظحسم ؟ءعموتطاتع 2ع00ل10 عححصخ طه7:00677ه]: 13: لع ى]ر عرربعع ءل- اش: 7101ه عاب

 مصمم 909 (ةمع. 26. لدم. 1503) ممعتسقو ءغ هطعتلعط 0جم» 121276672. نحت ذص دتتطع

 31دعمعماح ةهصصم 1030 (ةمع. 16. اللوان. 1620) ةعتموزا. ح 9686. (نطعذجفس ءال»1عزلب

 اما] ىقمفكسس عالم معن همعاعسس. ططدم ؟هاسستصم ه 111060 16د: االميب» 11 ءمءمجقر ةهصم ا...

 دامرعنممو همر مممزاوي ت7 9687. 010 ء]- هع ةطخلرو مومهععتمأتم 01 عاملات 118110

 لكمنم ؟مالسستسمو ونتمع ]لنطستست مدعتسهم عمل عد ذطعتاعطخ 01-0-1107: لآسعلا 1 ءد» للآث0-ء]-هلق»

 8م. 11ء/اسرو ةسصم 749 (ذمع. 1. لمدن. 1345 ) ممداتنو همصاتسعمسأ. تا 9688. ( 4

 عالم هدك غطخ لو معمم ءععماتم لنعامدحتس كنود عت 0ع ء>ععوعمأ ءممدمت عمر .0هءاضمح (عهلن6ههقعمم

 |[ زاسممعسسلعمانم ر 1عدعتعماهوند هلتتموسع  لتهعتماتستم ].  هعللمععو دس ونتحح 110م1 176

 آل منجم: 2ع كطحطتكم, نسكت هصصمق هعراسمعتساه ممتع مهانق مصمم 559 (ةمع. 30.

 المرن. 11463) هطلتغو لمعءعاعتممم بي]]1عوعلغ هغ لتقممعستا. 1*هامقمع اتطعع .ونسحاتتمت» ؟هاطسستما

 مرسم] ءءاناتس ح 96089. (هز0 ءل-مسةطتلو معع5دوتماتم 03عام ؟دعهعتستل 08 قاتع قد

 مسهل عماتم. (نمسصس عمامسس» /7/- 1غ ملأ للا لل ه7 اراد ذمخت ماحتس ءغ ؟0]تنستمع هفزص مينعط عمانتل

 40 هطعتلعط ها آسفس لطي لظعوأن» عري 7101م موتنعل لل0000+ [آآجمعطتمم لسعد هممت 800 (ةصع

 24. 8ع. 1397) مدماستمو مرد ممدانتك. -ح 96090: (ند104 ءعل- جدع ةطخ لو معمهعسماتم 01 ؟امرضتنت
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 ىلع ىب ركب وبا هحرش م. خنس قون ىعبرلا مههاربا نب ليعمسال ةروهشم ةديصق ةغللا ىف

 فورعملا كئاوفلا مظنو ديارشلا .كيق ... خنس دودح ىف ىفوتملا ىرصملا ىدادحلا

 ميملا ىف أي ةينابعولا ةموظنمب

 [نودعتسس. 0051406 0ع ]1ء>نعما1موتد هماتقدأسميم ةتتعام» ع طدترتعأأ عنا لعاب 1عطمأر دمصو

 480 (ذمع. 8. قرع. 1087) صمعأتم. (نمهروتس عماممتتنت ك1( 8ع“ 8ع: لل 11000408 11887

 هلرمعو ةمصنتم 800 (ذمع. 24. ذعر. 1397) دممءمسقر ءهلتلتك - 9691. (ه1:4 ءا-ةطععةنلر

 مععدءعتمألم ل1عغمندت» معع معوتممع5 لتسصت] عدغمرضتتت ع( معاهتعج جلمم(وعنلمستست نات! نمد

 يمرس مموتاتم.  (ندصسعم, وع1001 ةطدام ظز/ - 11ه: اندنعا 17/- 17 هاءامسفرعا ذمممادتكأو ءأ ذم

 ازاععد للن» اجاتتك 0عدععت ماتتل» قام ع

 انا طةاآذظر 78ا”ل815 6111. 7068111 51111٠
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 كفل 1 0 ب

 ا 1 ورد الا ذك
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 4 00 8 6 7 0 ١ : 5 0 مام 0 0
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 ذي ل ريحا, بالخل نا ل ل رو ام ع سل
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 5 : 1 اج ووو هسا 75000 000 : "0 ١
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