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 انت

 0ع هعاعطعءوملم آللهم - هممععو-

 عدس 1. لع لتنوصت(غدغع طتتزانق
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 لسحطسك ظيدعم عطعام عم | 507. 10. معم ضيكم نبأ 1١ نصيحم نبأ

 ل01“ ءأ 1 . *19. - ]طه 3[هطعزلط طنه ]. آطص
 450. *5.مرك0 مم و طوقط طق ععغ ع ةصطات201- 8310ه !طعاقأم
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 2 ١4 هك

5-0 

 هن ه7

 7 1 تغار 839

 ١ ٠١ كلي 1. لاوض# ١ 5

 57 داب هسا ©

 : 4ك

 ومقر كر 111

5 701 228 
 0 64 ا؟يراتلاو تو ا

 يلنا ١ :

 نلت 141 1 م4321 35 ا
 0 ِح 3 07 0

0 3 0 57 



 فاكلا باب

 ناسللا مصفاب هلل محلا

 ىف ىتغملا حوش ىف ىنهذلا فشاك 111* عتافلا دارم نب دمحم ناطلسلا ةراشاب دمظن 5

 ا

 121 ىلاب بجاحكلا ىبا رصند# موش ىف زونكلا رهظمو زوميلا فشاك 111 ىلاي لوصالا

 لاجلا ءامسأ ىف فشاك 719 2 قأي ىيطلل ةاكشملا سرش وفو ' ىنسلا فقداقح نع فشاك

 دنيمكلا هلوأ باث نس قونملا طظفاحلا ىدذلا ليخحأ ند لييكحام نيدلا سمت هللا لمع نال

 اء1821 0 0131 1131 آ[1:1 4 1.1114 124 77

11001211 

 9692. 81 - 1ع قغاطأ1و عغر قعصعم 011105210101113 5: ع5قانت1113 !عتعتلهعانتتت "150 ل

 لزعطتس و هديتك جعءطعاج مس جعمطتعع ةععامطسص ر طتص جتماعتس 20 هجلتسعسس 1غ ءعوضتس ذه

 ممعدزعدتس !ةمصعسمتسل (عجمف]إهطتتل عقال امعامتأ أ:

 آردتق 1[)هوم 0ه231020© 5113و

 ء( 7101 متروت»ءلأ 1 ءدن 11 ءآغ اظعب» 11 ءل]ق - هل - ل1:  لبنع/ م »عمق ؟دلهو 12404182 01 ءاتحتلتو

 جما معمم طقطععو ونمت رعاععع ذااسأا 311دعمععزدع دع سمصلمام ةسدلاقست 110/611:60

 1170 1ظدودعممغمدأ5 رمعممع كطق' طقس هصصأ 815 (امع. 13. ثمر. 1412) ةءعتموأزأا. - 6

 آل 1- [؟ خطت 87-851 عط عمتي حو ءاوغم» ةمععم]جغلجسك.  (نهردس ءعمامسسك زد !خطصس ||

 لع ممتسعتمتتم زدعتفر 0ع نسم زملعد ل1 ئعطتعب. - 9694. آ[عةقطنل ءل- عمرساتم 8ع 810 غئمطخت

 ءا] - اعم ماكدر 2عتعاوغم» جعمتعس هطتتت ءهأ زصلعدع (طعقدتتسم عدس 2طقعمط 0160712 00111111 عال( 2115

 د همسمعملتسسس 2)1- ء71/لءاتر, لع ندم زمكعه 10عدغتصس - 9695. ظا1-]لع ةعطتنآ هم

 طق عت ع ع] - همم عمر هز ءلهغم» ؟ءعوع هغ همطاتلتعق (2ه016هصحسم ءمد 01 هصتق. .(2 هنت

 ةص هماتق 11/141 د 160882 ءلتطتع. ؟ضلع زملعدي - 9696. ظ1-]لكةقطت1 11 2 هر

 ءآ]-ءازز غ1, ءءعوععادغم» 0ع هممرصتستطاتق مهل( هده مستسم , هنعام»؟ 11ةظات للان ب

 ى]مرربع - ءل- لأ: 11ه]رمتست»ءل 13 ءرا ىلاتسعل 1)هءابعانر ةصصم 7485 (ذمع. 13. ثم. 1347 )

 دمرعطتم. نع زأاع هعلتكتع: آدتته ءاأ ععوامع 1)لعم اعبر عا: 114م ءمرصمعسلتتتس و همم
1 
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 دفع

 ىف ام نود ةمسلا بتكلا ىف ةياور كل نم ركذ ىلع هيذ رصنقا ىزمل لامكلا بيذهت ىم

 عو ةعبرالا ننسلا باحصالف م الا ةحضاو زومرلاو بيذهتلا ىف ىتلا فيلاوتلا كلت

 ميحرلا دبع نب كمحا ةعرز وبأ هليذ 7. ةنس ناضمر . ىف هنم غرف ىهتنا مهلك ةعامجللف

 5 لادلا ىف رم ةردلا عفانم بلاطل ةرغلا ىنساحم فشاك 140 ١ مل“ ةنس قوتملا قارعلا

 ضارمأ ةفرعم ىف ليولا فشاك 711 ١ هركذ فبس لوصالا ىف هحرش عيدبلا ىلاعم فشاك

 هلوأ راطيبلا نيدلا رحب نب ركب ىنال ةفطرزلاو ةرطيبلا نيتعانصلا لماكب فورعملا ليخلا

 تالاقم رشع هلعجو نوالق نب دىمحمل هفلا يلا ءاطغلا ليسملا ءاطعلا عساولا هلل دمحلا

 ثداحلا ىف لوقعلا وأ -ىقفاك مآشلاو .رصمي ةريغو هللاو برحو هيب ا 5

 10 مالسنسالا لأ ظيبفاك 12.53 ناطقلا ناهربلا ىب نهحرلا دبع ىيدلا ىيزل ةموظنم لوسرلا لكاسمب

 0ع مدل016[مدحسأتس دعدع ]1طعمصتسم و تاة1 115011 اله7/4/ أ 011861101: ه0, ءه« ]ذطط0 5

 61- [خءررام7 هج 11م2 ةهلتكو ءةدءاتدعاطتللل ءعأر ءغتذص 20101532015 115 51215 30111671و وان1 12

 ]زطرتمق هعرع 2ءعادنممعتت طقطءععمأ ةهعععماتق 115 هددصتطتاتقو 01136 1ص 15!1!1 ةء1م35و 0110110123 12

 1ر1 - 11046 رمعدأألم 1[, ملطظتل 11101321111.  ؟1مأ1ه معاع دع تلقته ةاتطأو 2183ا161 111

 17, وأ جتعغم>ع5 نات ة 101 فمدع» 1ص016هغو ءأ ]تاءنقطنتل 4247و ونتنو هءعاعكأا 0[3116آ5ع58

 ةمستصسمأتتم ةزئعصتعدصغت. طلدعع زل[ ع. -  فمطومارتغ 01غ معصفتم ظمصسدلطقم ؟1هعوتسم

 حصصل 720 (ذصع. 12. 1ءعط». 1320)و ءعغ ءهمصاتسسقكلا ]طعس لق 270*ه آرت ل ءتف

 لق67-0-*ءارات» 1” ء_غر ةهصصم 8926 (ذصع. 15. اآلعع. 1422) رمدمزما15. - 96097. آ؟ ةةطخخ1

 رد ءاط دادس ءا- عطم عع عار 2عرع]دغم» ءاعودسأ(أةطاتتلتط ةم1ع200ئ35 ةذضط 012120013121 لات5قو خ1 لا

 نكات (دنعم اتطرسا ,20“»ءا بتمعتأ. آ106ع ازغععدرد ,247. - 9698. اك ةعطتك معقسأ ع]- طع 01و

 معو عادم ةعماعسغمسسم ]اذطعت 2604.  (نهدحس ءعماقعتتتك دم اتطعسم 2602 06 معتصعأمأتقو ءانلانق

 هيمو ذص اذاععد 712/7 رمعمالم 1هعام هواي - 96099. الك ةدطنل ء]- 1 ءعز1ر 2هنعا1هغم» قلت

 امسوعماتق 0ع ءمعصتغممع دجمطمتتتلتل علمتم انتا, 11150 7201827 58110168712-67: 1. ء. !ذطعت مع[ عاتق

 لسمتستسال حعالتتنلالو ةعاتق ةعالزععغ ؟ءاععتسههمع ءغ ءهنع1105 0هددةصلنو لنعاتقو وتنتل 12 ا!هصكمأأ

 [مسك ط)عمر نسأ ةسصراد طغعمعظعأد ةتطستغ هع همعضتسعماسس ( ][خطوضدلت(دغتق ) 1هدعاسس 0 عستغاتك

 ءاع. للاي ظع]» ظع» ظعل» - هل - لو دمعلتعتك ؟ءاعرمتسمتلاتك ]تطتاتتت و ونتنعاتل ذه 0ءعععرم

 ل ءىءراونتممعم لنماصطستغو ذص 1ةهكممعتت ل110/مورزت»:ءلاخ5 عدن (نم]ننن١ دهتممتغو ةطلوتتع ونتتهع

 اموع ءا ونمع مهاع» ةلئاونع ذص قةعوورمأم ءأ هةوعلف هدعموزظا] ؟انع18826 21070ةاناأ. - 0

 [عغم(ز نآلأ ءلا-هءعشذلر انطع» امغءالت عوعمالم مدعلتغ5 ةسكلعأاعسص5 0ع ةتكو وتقع اذه ةعدترلو

 10 ]ءعمانن لتحتصسأ جععللعيضتسا. (نمضدعس 2 7617: - هل - 041:  لآأآ - هل - ”ه]رررنلتا ثنا -

 0/1/7 مدس ممكدتاستم. - 9701. 1 82117ءعغ حطل ءال-1ةا(1 51 ٌةددر (هعغ06© ذه ل7011 ل عةألط 5
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 اهلوأ ؟ن. ةنس قوش ل ايارس نب ردزعلا ديع ىيدلا ىفص مامالا مهشلل ةيعيدبلا خريتاك 10.“ دك. لس

 ملعلا ةرهبج ىع لسف اًعلس 50 نأ

 ملس ىذب برع ىلع مالسلا اوقأو

 ةيفاك 1.“ ملا نايبلا رحس انل لثح ىذلا هلل دمحلا هلوا ةيهلالا يداتنلا هامسو هحرش مث 5

 موظنم بانك وهو 10 ةنس ىوتولا ىوحكنلا هللا ليع نب لدمكم كلام نبال وحنلا ىف ةيفاشلا

 اهلوا اهنع زارتحا ةيبجاحلا ةيفاك مهلوقف ردقلا ليلج امعالكو هتيفلا هنم صخ

 دهتجا هيف امب ةدافا ىون

 هدقر نم ىذلا هلل سوكلا 10

 هدمكا فو نم فيون

 لع معتمعأمتتك ؟ءاتوأتمصتكر ونهع متعتك 820ءعدد 81هقلنستعمسس ةسصم]عءاعصاتطاتق ةدللعلاو 15

 ةاملتتك هءطتمسدستسسم ةعءطم]همءدعسم هع طمع جممسأعو ةا1عام»ع 8طغتلعط 2627: - هل - 1

 (0ءوزخ كطقطتاهر وتك ةسصم 790 (ذصسع. 11. لكوص. 1388) ؟لدءعنف - 9702. آ882117 ع+

 ء]-طء3117ءغر قعحصعم جماع هعمهأع لتععملأ سك عت عماع»ع 0هءعمنر ةنعام»ع ةطغعتلط ءأ

 آد ذس كرك - هل - 01: 67-410 - هديا 186: 56” ظل, ةمصم 750 (ذهع. 22. الادهم. 1349 )

 رم 0. طمعامأا 18:

 51 20 مممماعتم هكله70' ؟ءمتقر 1ماع25معج 0ع متعتستق ممصاعتت طقطأ(ةطتطاتقو 5

 آطأ مععأعع هدل]سأعسد ةعوطتطاتع ذص 107 هء/عرر» 1 6ععملقطم

 طموغعو همدصتس عصاقتتان1 127/7 - )6147 17/1 - 47ءآبفور عل ذمكءعطت ماحتتم 012205انتغر وانت 15 ةصعامأأ

 1ليجددتك 16م و واتأ ممطتق ةمعدصأةطت ءطأطتتظ 07310515 0 ةوزهقع هممععق5وزأ كاع. ع 03

 اع خ11 جم عا ظ8-1ط غ417 عار ععدستس أنعم معاجم ءمزج موو( داععسم ععوسست ةاتعفع اذ/4 أ

 ءدعماعمم , ةتتعام» أ 11: 11:7: 1101 هتسترنعل عنا 4[ 0لع7]]ه]ب 6(ءدستس تعمر ةصصم 672 (اصع. 16

 كمل. 1273) ممجكتمو وتأ ءدع 1115 ل /ر/وورعسم 20ء]ذ وضعت مدهاعتم ءيعععمسأأ. آناعموسع ]طغت

 1:7- 72 (لا رع ءأ 107 - لوو ءأ دمدعمأ م>عاتل كانصاو ءأ تكن 1ع ةلازرعا 117 - 11(: ةفرعأا 1ع

 5/4 لتعععع ةماعمغو نغ هط تلاو ةطأ ءقحتعوف. 1طهعنرأأ (0:10ل4 اه:

 زرزءنأ 187 117:7 7101/4111: 31 عمو

 نمل طتنع ةرستنم ةان015 ءا]دطوعوعتغو ءمملتعع نت]ت(عع ةزطت م20هممقانتأا :

 آرجتتق 1)عوو 5 ءانزاتكق ععهأتذ جانتعتلأ انتل ع0 140

 © نم5 ج0 5ع 1303 ملانن) مه عصاعمأءأ" 01 5موقانتا
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 نس قوتملا اضيأ حمحم نيدلا رحب هدلو حرشو امكن هيلع فّلعو ةيفاولا هامسو اهحرش مت

 ىلع ىب دمكمو ا ةنس ىقوتملا ىنرغملا ىلكدلا شاقنلا نب ىلع ىب دمحم ةماما وباو] اا

 ىومحلا ةشهدلا بيطخ نب دمحم ند دومحم ءانثلا وبا اهليذو 141 ةنس قوقملا ىبرالا

 ةيفاشلا ةيفاك 9,ع [اهحرش مث همم ةنس ىف اهمظن ةباصالا ةليسو اهامس تيب ةدامو سمكب

 هلو “أ ةنس قونملا ىلينكلا ةيز وكلا ميق نب وكب نأ نب دمحم ىيدحلا سمشل اضيا هيف

 باسدلا ةيفاك] م تيب فالا ةتس غلبت ةيميم ةديصق ةيجانلا قرفل راصتنالا ىف ةيفاكلا

 [1 ةنس قوتملا ميككلا ىقشمدلا ناكبع نب دمحم نيدلا مكنل باسحلا ملع يف

 بر هلل كمكلا هلوا رصتخم ةلاسر ىناجنزلا لوقيلا رع حيشلل باسكلا ىف ةيفاك

 فورعملا روع ند نامتع ورمع نا نيدلا لامج خبشلل وكذنلا ىف ةيفاك 1. خلا نيملاعلا

 فيرعتلا نع ةينغم هتريش ريتعم رصنخخم 1 ذةنس قومملا ىوكتنلا ىكلاملا بجاكلا جاب

 "لكس فرست ضاقت 1ص ءعدص ةهلتلتاأ 207- 77من( ما ةمكعت مانتلو ءأ جلسماهمصعق ةانطاتل عد

 عاموددكتتا امقامع قرص ممختا. طعومأ6ءععم مس عمامستمو علت عما ظلتطق ةتتعام115 ظظ ءل"-؟ 0-01

 1101م1, هصمم 686 (ذمع. 16. ظعطتخ. 1287) دحماتتتك - | كانا 1ظد(تنم 1101:01:10 1 ءتا

 17: ظو»- ءارنمععاد] 12ءااملخ ك1لععا 6غ ةصسصسم 763 (ذمع. 31. (00أ. 1361) 70010115

 1110ه: 17 ءبن ل8 1]»ط8/8, ةهسصم 686 (زصع. 16. 1"عطع. 1287) مم؟تتتق ع ءعأ ةهممعم 01 ءعرم

 نمنأ 0 ععم1 010111 115ةاتا011, 117 6ع47ع1 67 - ةووطعا ةمكعكت ماهتت و 1//*451:عتذ 11011110 1271

 111م م11 عل طل متمعم# طلتسع (همعامصهأغم35 دتعطتق آل ءطغطعغو نست طمع ءقعسعسم ةهصمم 5

 (ذمع. 1. ةكسع. 1402) همرصممدعتا ءأ ممقأعج همروت عتامتتانات ه0ئانغ ل. ح 9704. ]1[ 1117 ءأ

 آئ1- كط ق1 أور عار مضسمعم ةزستلع ععدتستت هاتعاتللو 1؟1ععءلط عدلا 281 غهع ذ/4لازعأ  ءدعرأ ةءهقر

 حتعام» ع هزرمروم - هل - لفن 1110110111160 1 هنن 248 عزب" ظعل» (هيروخنس- ءازرمسقررءا [ططهمطحلتاقم

 مصصم 751 (ذصع. 11. الكوع(. 1350) متمدئانت0. 10عدس ]ذطضس ءزاتكلعدد اناداذ 1ك ل161 0

 0عاعومل ءدلحف دعمك 2)/نوامستسم دععامه قرط ممقاتت[ا. نمد لع ذط 2107 لعدتمتا ها ةعدع

 ىعركسلل دتللو مدصم]عءننم». - 9705. [(8117عءع+ ءا-طمددؤط 21 ةذلس ءاد-طخققعةطو

 انطعع ىسممتحصاتطسسف هتك عتعمك 0ع حعاطسعاتعم, هتتعام»ع 17 ءزدر» - هلل - لف: 1110 هتزا17 0 ّث ءلا

 للفم 12: ءو]بع/ب# ططتلمعممطمو جحمصم 621 (ذصع. 24. لكحص. 12924) م010[201|. -ح 6

 [[1-آ6 21137 ءعغ 11 عآ-طنم ةطر انطعم لع هعاطس ءاتعم هديل قكعمقر ةتتعامتع هطعتلعاط ةظةتتد 4

 2ءدارز من2. "آل[عجمعاحطتق طععجتمر نتك زاه 1صعامتا: آمتسك [)عم رو دصتتصلمصتتت 0هدتاصو ام.

 9707. آ1»1-]لع8117ع+ 11 ءعآ]-محطتع , انطعع هناتعتعمقر, هنعام»ع كطعتلعاط لع770/- هلل - ل4

5 
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 ذاب

 10 لات لد 0اأرردم7: ظءبن 0مم !طاملتلكتلم (ءدسسمأاتعم, داعم ةطاد- ءالمرزنا للعام ءأ

 حصنصم 646 (ذمع. 20. قصرت. 1248) 201610. (هدد معصلتاتلل ع5مل1[11112 تان, 01100 (ةطا
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 اهيلع لاغتشالاب سانلا بكا دقو فنصملا حوش ىلع اًحرش [1.* ةنس قوتملا ] ىماشلا

 ىوحنذلا ىندابارغسالا ىسحلا ب للوكام ىنيدلا ىضر خيشلا حرمت اهيظعأ ةرماك اهدحورشو

 لادن ااهعحدرا انك هلعئاوؤوحتلا تعكاإنتاخ+ الو" لب 'انهيلع !تفلوي ٠مل -(ىطويسلا" لاف

 4م“ خنس 3 ةقيلات نع عرف هب درغني بهاذمو ةريتك تاحبأ هيذ هلو هيلع اودمتعاو سافلا

 قوت ىضرلا حرش ىلع ةيشاح فقحملا ىلاجركلا كيمكم نب ىلع فيرشلا ديسلا فلعو

 ىدابارتسالا دمحام ىب ىسح ىنيدلا ىكر ليسا كف ناظو ةيسرافلاب ةيفاكلا حرش كلو ماا نس

 ةفقكملا ةيشلل ؟يشاحك :ظسوتملا "كعوا نإ« نس“ قوت أرييغصو لوادتملا وعو [خلا هلالج خمظع

 ةلوأ ىنيرملا هللا كيع ند دويحومل ىرخا ةيشاحو لديكم هدلو هلمكو هلمكي ملو روكذ ملا

 ممدستمل5 ءهع]عطعاغوغعمل همصقععاتأا1111 ءقأغو ان ةتطمأ]10ع 0ع5ع21م[1086 كاتر ءع15606لع 55111115٠

 1لعرم دم ذلاطس0 ءمدتصعما(ةجز1111 ©011م08انأو عا ]ذطعم دمعاعم م عءرعد مرض مموأأم (ةادلانتم

 علنا 77 روما. 81 ه11د طممدت»» [ ظءر» 7101من: ل ] ظوتا:2 ذا فسقر | ةمصم 1024 (ذطعب

 21. لوص. 1615) دلم2تتتقر ] همرط11 عطاقتأاتللا لس همدصرس عصامتتاتل 311ا681ق هعمل ممتاز طمصسصتمعم

 جتغعتل 1س همت معسلت1 565010 دتات]1ات12) 026186 م0811ع112[و © عمزجن35105[1262 11110

 ممل عععمسمسأ. هطعتاعط 1860: - هل - ل1 1110ه: لأ 8 ءتن- ءل8 مدعم أ ؟1 "نة ني 07 حطام

 ءةوتسل مهنعتسلالط هععت مدت هتلر (ةدأغ ثمي72. ةاستلتق دذص !ئططاننص07 202 0122051615 عقأو

 سم ددهز هع [طئءمتست عئوستا 31 6مالاتتلل م2185 انتل 205 2ععمتتقهأو هعواتع 0100 20 دسمات نلنم عد

 رسدغعتمع هم]11عءامعر همعوسع وننم0 20 ةسطاتلعسم ءمعمتةهمعتم معجاتسعأ. 1ططمرسأمع5 10

 1س هم ]1عععصلم ؟ءعددصخكت»# ءأ 20 ءزدق جمعام2زدأعط7ت م207؟02ع30. ةثسعام» 1

 «مم10535 عأ 73135 هراص1ممع5 ء] 1ه8ع25انتغر نان1طاتق قط ج]تتك هىمرصسعمساأةمتأذق 0151ه ع1115 ©8(و

 ءأ همرمممدز(مصعتل ةصصم 6083 (ذصع, 20. ال[آدعغ. 1284) جطوم]»مزغ.  ه5ءرجنال كطعسأل 2472

 1101م7 لوز ممم ةدتادغم» ةدطاتلتكو دصصم 816 (ذصع. 3. كمل. 1413) ده01[ان115 و, م5

 20 ءمرستسعسأةتكلات11 1260/2 - هل - 0423 ءمصععطأمذتأغ و 10عمت ناتع 012111621311113 م1851 6م012 18

 11 كلك عا ءه0لت01. 5عيججن0 مقوس - هل - ل1: 1ظهعدت: 17ج 1101ءمدوت»ءاأ لدا ء»هطايلت طل 50و

 ةسمم 717 (ةصع. 16. لدم. 1316) 21071115, 15عق 011112131105 ذه 71 ل164 ©0110 5ةنأأو

 رسدز هنعرلر 1011170112 77 /ءأ طق ع1أ مات أ م13عاعل عاعت"مد اكل انفك ل11110 أ 2120111

 قل ةماععصعلتتسو [وتتأ ذأج ةسعامأغ: طردهم 106م معم ممدعمت(نلأصع ءزاتق 208 عىاهأتق ءاع.]و

 مهعوررأتل ةدطغلتئدزسسك 0006 ]حتلهطتق ع]مدددهك ءلتلزغور وسمك امم[ ععامه ءاتوتتتكر أ

 1101م7: ء0 التخسك جطوو]عز6.  ةلذحع ع]آمددوعر نتقك 1101م1 60 1آء 4كط0ه]]مأ ]14
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 ىبلكلا رمع نب دمحم نيدلا جارسلو خلا مالكلل ةنيز موكانلا لعج ىذلا هلل دكمكلا

 ىقوتملا ىلع نب ليعمسأ ىرشو [ناخ دمحم ناطلسلا متافلا ةناطلس لدأوا ىف قوتملا]

 ىناعملا ةيبحمب انبولق فرص نم اي محلا كل تايبالا حرش لواو طسوتملا تايبا ةنس

 دمحم نب ىلع نب دمحا نيدلا لالج حرش اهحورش نمو ةيفاولا فشك اهامس خلا نايبلاو

 5 نم هطقتلا خلا مالسالا رونب انرودص حرش ىدذلا هلل دمحكلا هلوا ةنس قوت ىناودجكغلا

 رصتخم عشوملاب ىمسملا رتفد ىف اذك ىصيبخلا دمحم نب ركب نأ نب ىمحم نيدلا

 ءاينس ىنار وكلا لبعمسأ ند لدويدحأ ىلوملل خيشاحو اضيأ فيرشلا نبسال ذباح ةبلع جوزمم

 10 حرشو د1١ ظنس هديتك لا ميدو ةلداب ةيبرعلا ءانب عفر ىذلا هلل دمحلا هلوأ جدشوملا

 راوناب محضوا ىذلا هلل محلا هلوا عاجش هاشل هفلا نامرك ءاملع ضعبل حعشرملا تايبا

 همر22ممقاتتار 13 121م1[: ًالبقتتك آلعمو ونت 5(ع1135 هىط3726241112 10015[013 556 ؟>هآطدتأ

 ءاع.ر ءأ ا" ] - هل لأ: 1101م عا 8 ءو 07ه طه7ءعل2ءر [وست دمئتالم ذسلاقسهطتك ةسالغقمت

 1110/1017111:60 ]12/47 آكدعراتعمهأم515 101اتا5 ءقأ |. 1هد204/ 867 ل72, ةصطف . . . 11115[201و

 مرستس عمامتجتتتتال 12 7ةرةانق 1 ماعم ءللتم زمكععغم5 كمدظممدنتغو وسل 15 1سعامتغ: "!ذطأق 1وتتقو ©

 لكتو نائ1 هك0ه202 ممدأ22 20 دسم عرم ةعصاعمأل ةتئانتال عا ءدعممدزغلمصتك لتعنعتك ءاع.و ءأ لكهعأبإ“

 1//- 17 لأ ءا 1مكءكت ماتتك هنأ. 8 جعاوععد مست عدأةلم5 دس 1ك ملط م0511عداتطأا كول /-

 ه0 - 041: 417:60 1361: مآ عري 1101متر ءاأ 6/070 ء1م2728و ةططم .٠ . . 1001أاتائ5و انا

 5 همرستسعمأهتكلتتق 12 1معاصأتغ: آطردتتق آ)عمو ونتت ءهمجلذ ممداعجد !][!بستمع ءانونممتق [ةق16

 لز5ةممقاتتغ ءاع. (ها11ععتغ دس ع ءمرصتصسعمساةهتق ه0 10ءمق هطقعبج معد ءدعمادسفم 005, هعوتتع

 ةعمقاتال !ذط[1 1م(ع220عدعلمصتطاتق ع( «عةممصعتق دصقتتغو صتقأ ذص !1هعلق عههتق ءأ هععاتلاة.

 «(:هرحتس عصامتاتك جتتاعتال لغه آمعامتا: آطرهسك آلءم ءمعاسم ةغءعا]15 همدفمال ءاع. ع هع هطعتلكط

 ى/عترنو - هلآ - 07: 17101ءميروتز:60 17361: م8 8 ءآ» ظعوتي ]11ه1ءميسدرسعل ]1ك/]هطغ:أ ص, ؟سهلعو 1آ1: لآ

 1آ]ء[ن» 12/684564 لتعطتق و دتغ زذص ههلنغعع ( ]2 راء») 71همهمعابد]ابم] ةصكعتمأم 1ءعلكتت. كانك

 مرستس عما دسم 30 ونسعد 57710 كطععأأ مدعاغع عالمدددق ءهمددممقاتتار 2عولل5 ءقأ ءأ (ةدءاتتل

 حلصتتحكتس طقاطعع - زئودسوستع اطآطمالح قل 7:0 ]لف ءنن ل ء0ه4/ 12١7 داق, كتزاتق عامذذدع ل110هد]رداععأب

 امكعصكمأدع ءا دصمم 8589 (أمع, 30. لدم. 1484) ىسممدلاأمع زاج امعاررإات2[: آطردتتق آلعمو نست

 10 ةمتعاتعمست ]1 معانمع حعوطتعمع مععيست عماتق ءغ مهطدغلمصدتطاتق ءدعاتللا ءاع. (نهرسست عمال

 1م معىدانق انطعأ 210مهعاعام]/ تع نسألقتس هعابك 1آكععصمستمع ص 1دده عود كهطقطت 7070
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 [ىسيقلا موتكم نباأ] رداقلا دبع ىب دمدحا سمكم وبا ىنيدلا يو حلا ىنيدلا جهنم هتيادع

 ةنس قوتملا ىديعسلا ىرش هل لاقي ىمجتلا ديعس نيدلا مجنو [01] ةنس قوتملا ىفنحلا

 نب دكمحاو ةنسح تاكحبا هيفو فنصملل هيلع ىذلا حوشلاو نتملل احرش هلعج ريبك وهو

 لمحكم نب سلسمدحأ نيدلا مكانو فلأ ةنس دودح ىف ىثوت النم ىباب فورعملا ىلكلا دمحم

 خلا باهولا ويزعلا هلل سمكلا هلوا بلاطلا ةفحت هامس نيدلكام ىف ؛0 ةنس قوتملا ىملومقلا

 قوتملا ىناهفصالا ىمحرلا دبع نب دومحم نيدلا سمشو ىنيدلا مجان لاقو لوقلاب حرش وهو

 رمع ىب كمحا نيدلا باهشو ةعفان تامدقم رشع هيف مدق ىضرلاك ريبك حرش وهو 04 ةنس

 ىدنهلا موش ىلعو ىرويناجلا هللا نايب لضافلا انالومل ةيشاح هيلعو ةنس قوتملا ىدنهلا

 ىردنكسالا ىريبولا لمحم نب دمحا اهحرشو روصنم ىيدلا تابيغلو ىقورزاكلو ىناقوتلل ةيشاح

 مرسم ممونتغو و0111 18 ةسءامتغ: آءهدتق 1آ1)ءمو وهنأ !طنصدتمصتطاتق 0عاقق ةماتأ ؟13115 "عع

 ال[ سمندستا ءاع. - 2 107 - ءل - لأ: لقاع 7101هتستسعل قكآسعل عزا 450- ءآ- ه0" | 117

 11ه: (م2ث2] طقم علته ةصصم [749 (ذهمع. 1. ذم, 1348 ) ] متم>طحتتق ل لا ءزدم - ءل - 2

 ىكه40 4761125 جطقم . . . 102015أةتتلكو انؤان5 011118( ةكأتنتق 102عاتنق 0/1 - الاله" لأ - 51

 1١ ع. ءمرم77 ءمادتتتتق 50401 2ممء]]دطت.  (نهدن707ع213711113 عات72 ءعقم8ع 0116 12 12ع6111 أ

 آس ءمرطتتط عما ةعتتلللا و 01112 311051 15 (عدئطتتل 0122081116.  (نهمانهعأ 2116939 65

 معمطوه - ك0 عبي /11هارمتتر»ءل 1101ءقة,ر ؟دلعو لاد» ل11 ءرناع ل1ءعادق ءأ ءلتطعد ةصطتتلا» 0

 (ةصع. 9. 0ع. 1591) ممجاسم5 ل 17/ءزتو - ءل- 011: 4/9: 861: ]101161111120 (نمت018 , هجم |

 727 (ة1مع. 27. الوان. 1326) 2202تاتقو ءاتؤانق 0111181311118, 10/7 عا 61- 1/4) اطقعاأ »أانقو

 لستم ؟ه]يستمج ءمرهم1ععنطتع ءغ ذغو ةمعاجتخ: .آطرمسم العم ممعاعصاتر !ةطععدلل ءاع. 82 ةعاعطعو

 ءو مصاص عمه (عدريكتك 20032 طقطعغ نينحع ءدعم1أعدصاكتتلو 1غ 3[ 70ءلطاتق وو 667/““ ءأ

 وعفا (03عت 2/ءزود-عل-ل ذللك دط طسّّسق ءدعم]1 عدم صتطاتق 0 هاتس عاتقهم انا ب ألن ءزز18- 60-0

 11/1110 ش1 ل: 67-460-”هأرسمت» 1وره]478, ةصمم 749 (ذطصع. 1. كما. 1348 ) 1011115

 كزادق مرسس عمادعتسمق جسما نلتسع ءمدصس ءعماقتأ انتا 1607/6 - عل - 04711 عونه عا 0عععتت

 ل155 ءماهنتمدعد تقالعم معدعيدتمددعك طفطعع ه8 ءقا] - عل - 041: 4 |رترنعلأ رق ءنن 0م 11271102, ةتط و

 . رسمعطتتتق , 20 تتقدم مرهم عمامسمس» ل10115 ممداعع طعصع مهعصاتق ظءزاتن-هأأه]ن ل 8

 عامودوه ءهلتلتك ةأنهصوسع 10016 , 12 دع”: عا 6 ]| ةزرمأ]ر - هل - ل: ل1 هتنوارت» بس ل ارززن ال لق لف

 110101110 7/مانعق»# ]1 عةعربل عمم ا8[هلئلكتادب حصصم 801 (ذصع. 13. ذعمأ 1398) ممم نسمه - هذطعءالعط

 1ع 8 ءدن /110]ءهت»تنءل كو عمق, [ةمسصم 906 (ذهع. 28. كمل. 1500) متمداتتتتقإ] - 4/6 - هل - 1
7 2 1 
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 لح ىف ةيناصلا لهانم هاش ىسدقلا ىونسالا كيكم نب كمحمو قماقكلا كفشكر فاك

 كلوأ ىضولأ ىضوم 1 ىدييبملا بدهم اح مه انالومل خيفاكلا حرتشو موا اكمدبب قوقملا خيفاكلا

 نيدلا رون ,دم>ا نب نمخرلا يع ىكوملا نأ مث لا باوبالا عيمج ى ابلعلا ىم هللا دا

 5 ن

 هناش ىو مولا لوادتملا وعو ةتكابكلا كياوفلا كامس ه3 نم تادادز عم اهامكأو هوجولا

 ؟ع* نس قوتملا ىنارفسالا لمحفم نب ميعاربا نيدلا ماصع ىلوملا بتك نقف ميظع ءانتعاأ

 ىلعو ] ةيفاكلا ىلع لمكم مرش هلو روفغلا دبع ىلوملا عم شقانو عضاوملا رثكا ىف در ةيشاح

 ىلعو ([1ل. خنس دعب قوتملا ىدركلا هداز النمب ريهشلا دمحم ىلومال ةيشاح ماصعلا ةيشاح

 ,0 هصاوخ نمو هلوق ىلا خلا دماحملا لوم ناحس هلوا ىركجلا نس ةقيلعت ىماجلا لوأ

 ل1: 1" ءروؤي»ن - 11 هلت» كارما 1101م منضت»تء0 علان 710" ءأع (نمس1ما8. |[ ؟ءععمدصاع "ذسلاقطو

 ه6 1001اتتتك ]و ءكلاتك مدت عصاقتأ ن5 ل1 0م/رإك ها - عممنقع ةصكعتأ ماحتكق عون ح /10/011:64

 ]قنا 1710/هيروت»ن6 1 /رورنعم6 (0056. ةجصصم 808 (صع. 29. كاتصي 1405) 1201[ا1118و ءاتلانق

 مسسعمامهسك 11-1 ن17:7 17/5 لوا أ 7417 12-117 لور عا ذمه عت ماسك قا - آللآ12]101 505أع>

 114 11 0ثءن»: 171162008, كاك مدصتصعمأهكلاتقو ل11ء”ل]6 ءهال- "لع اصكعهماتكو 112 ةطعاأمأأ

 آسمرع [2ءز ءءاوزددلزرسج عدا ص هرصصتطمسقك هعوماتزتز5 عام. - "لكس ط1هاله 450 - نك - ”ه/رةن071 17

 1ر60 171 - هل - لأ: لاسقر ةهصصم 898 (ةصع. 23. 0 عام 1492) ده 01"انهنقو 60110113 81:11111[6 ©0111-

 ممددتتاو كنت مما1هعدتت مهعاعتم جلصما(حاتمصستتت» نات]أ تنص ءدع بحس عصماقتلاك ةص 71 للان 011

 و مهعقامماتىةتسم ءأ معي عءاتمدتسم 1مم عضستكر ةاتمم] ةددعمأاتكق ةانتك 2001 ةئوتع نس 1-110

 11/- 121م4 ءأا ةمكءعلمدألا. آظلطتع مرصتسعصساةهكللتق همذاند ةعامأعم (15(51ةةلطلالكق ءقأر ءأ 0

 لع عم دتعت هتيسحتط ج0طتنطسعستسا. 15 10115 1م - هلأ - ل11: 11 ]يرأتنزا 170 0

 1/6" هسسم 943 (ذمع. 20. لسصص. 1536) دك0هدناتقر ع]هةدوه ه0 تت> ةعللمذزغو نطق

 سصحلغنم ]1هعز5 لوسضتسصس معاسامكتغو ءغ تس الآما]]1د 450- ءا- عامر» لتهءعوامكأت(ا. 10ءعجد

 يقعرسس عمامسانتت م عج1ءعانرم 1 /77/- 1( (ل(وهعا ءىمدسممدتتغار [ ءان 20 عاآمدذوه 1هميس- هل - للنت

 ةلما1د 717101, متون» عل 1602, نلعو 111ءتن:ل/ مهن لع] لتعاتك ءأ ممكأ ةسصقتتللل 1070 (ةطع. ةء

 8عورأ.م 1659) مجم(ننتقر عاموددك هلتمق ء0لتلتغ]. كلل ةمئاتسسم ءهمرصسعمأاةكتت كمت ةهصأ 193

 جه0مماونمصعم ةعضمةءعتمأا طلمعمتا 10ه/"ةر هتزاتكقك جلصمافأد راه ةصعاصطااتظ[: 82ه علن ءدانق

 10 عزا لمهردتصاتق 5 ضمنت ]دت0هطأ]ل انت ءاع.ر عغ تكوتتع 20 ؟ءعطو ررآكأ 1161 ءلاتقآ

 مدعراتنم ازاوعدع ةطركثب» وىاكع معءعاتمعمار ءا ل[1هلله ل76 ظعب» قلس»هللملر ىتّقانك 2020(ةال6 اه

 زمعزمز(: طعمعلزعدندق هلأ ئل]ل1عر وسل ]اصعاتقنال صهمكداته71 5ععم70ةغ1026 6012205110 01سن
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 هللا ىيع بتكو رسكلاب وجني هلوق ىلا ناخ ناميلس ىب ميلس ناطلسلا مساب هبتك ملا

 نم ىده ىذلا هلل دمكلا هلوا ىماج الثملل مالك ىلع ىماسلا لوقلا اهامس ةلاسر ىرعزالا

 مزتلا ةيشاح ىونسيلا ىسوم ىب دكيحم كمالعلا ىوملا فئنصو خلا نايبلا فيرط ىلا ءاش

 ه-
 ىماكلا فيملت ىراللا روفغلا دبع ىلوملا بتكو (.0 ةنس ىف اهمتاو ماصعلل باوجلاو كيلا

 هفصن ىلا ىراخيلا دومحكم نب هللا خءصع كمكم ىلوملاو 17 ةنس قوت هفصن نم بيرق ىلآ

 ىضيفب ريهشلا نوسروط نب هللا دبع ىلوملاو ةنس قون يلا خيادهلاو ةيادذيبلا كنم هلوأ اضيأ

 ماصعلاك نيشحملا عم اهيف ملكت ىراللا دمحم ىيحلا ملصمو تاعوفرملا ىل !.1 ةنس قونملا

 سشرعو ىدتقرمسلا محا نب كيحم هاشوا [1:1] ةنس قوت ةريثك ددأوف عمجو روفغلا ديعو

 ىديمكلا كمحا هجدرفو 11 ظنس قوت تاعوفرملا رخآ ىلا ىلحلا ميعاربا نب دمحا نىيدلا

 حرش ىدنفا دروقب فورعملا رمع نب دمحم خيشلا مجرتو ىرخا ةفداطو 1!.* ةنس قوتملا

 نب رهع نيدلا هيجو ةخيشاح ىماجلا حاولا ىتاودح نمو 111 خزس قوتملا ىكرقلاب ىماجلا

 عوسسم عدس تكعملتحتع هان.  هعتوممتغ عدس ممدصتمسع ةسلغمست هءاط» هزت 501ءقرضفتت لك افا

 دموع 20 ”ععطو ىر؟؟هءو]خ ركعوب:ع ةلعتطتص. © -: قا لاملاعأب لسع" امهعاهطسم ءمدصصمةاتتأ اع
 6من: 171-ك مدد: هلع [ءآأيدرج ]17 لال نيلو ل اوف ذمكصت ماصتمو وعتأ اج آصتعأت مت : ًابدتنق آلعمر 0111 2

 دماغ ه0 متحمس ءاموسعفضأتمع ه00هعزغ ءاع.ر ءأ اظ1ه115 4//ممنعأ 1101, عتروت» عا ا ءتن لالة نص 6

 عاموودكر تطأ 1عوعرم ةتطأ ةسومدستا ءد ونهع 150 -عل-17: 0لن5دءةسععدغ ءاساقساا ءأ 1ع031:عات علو

 دمصم 1035 (ذمع. 23. 8ءمأ. 1625) جطوواعتغ. 310115 450-ءا-جا,وركن» طرا: ل70 0ت5ءجاتماتكو
 عمسم 912 (ذمع. 24. 0[آدت. 1506) مجممتتقو 20 تسنلتدس هكسمعلاعل ءمرطتل ءلاقكأ1 31[

 ةوتمونغن - اطهأ1د 7101ءمووتنء0ل ة1وددوعاملامآب ظعتن ل1هلر170 801م7, ةسصم . . . 1101اتلتكو
 مدضتكعع هل لتستلتحسم مدعاعم , ءزسسوسع ائطعع ذغه ذصعتمتاأ: فقطع '1'ع ةمئاتسم ءقأ ءا لتعأاتق
 هن. ا10115 450ه1]هأ عد 1من, ؟دلعو 1'ء201غ لتعاسمك ءغ ةصصم 1019 (ةصع. 16. للممأ
 1610) ممعتتتكو اقلاع 24 همدصتسو» 121 ميروت»« هماهساوه - 110871:]:- ت0 - 0 1101

 1مم هسصم [979 (ذمع. 26. ا1هثء 1571) ] رصمعتتتكو وعدأ ط4 بنس عامدةهغممتطتق 0نقطاتاهأو
 ء. هن. تنص 1طدانن- ءلس لفن هع 67-450 - عامر, هك رمتللمك جلصماواتمسعم ناتلعق ءما1 عمل
 510/1 1101, ميونت» ع0 8ع: مل ابتدعا ظمروم»"ءمتنلف ح (]يمسع- تلد لا: لات»عل 1ع: 1#
 114/عل6, دمصسم 971 (ذمع. 21. ةكنع. 1563) ممعطسقر نكونع 20 قصعتس ءدربتاتك 0ع همدصستستطاتق

 01 مرور عاتك - (0هجمأزسم ىلآت»ءا 11هد2ء2ل, حمصم 1024 (دصع. 21. لحصي 1615 ) 12010115
 ءغ مسالا ةلئن. - هطمتلعط 1101 هيسوت» عا 1ع: 07ه , نلوم (ند0 طر ءعرنلق لتعاتكق ءا ةطو
 996 (زصع. 22. المال. 1587 ) همز"تاتكو 0121140( ةتأاتتلل كم0 ذص ائطصوعاتقتلا 116م
 ىدمفأتاو ءغ ه0 عامدووك ذم بيسقعس معءاتسعمأ ذلامعر وتنهع 2 17 ءزاأب - هل - لأ10 0107“ لمع

 و
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 حرش ةيكرتلاب ةيفاكلا مورش نمو خلا نيملاعلا بر هل دمحلا هلوا ىناجنزرالا ىسحملا كيع

 رصتخم لغم وفو ىدنهألاو ىماعلا حونتت تام أ اخذديي ذو لح 3 قودملا ىدوس ىلوهلا

 بتك ىيدلا لامك ىضاقلا نب نيدلا سمشو اهبيكرت لوصحمو بارعالا تالكشم لح ىف فاك

 ريغ ةيسراغلاب هحورش ىمو هفيلأت خيرات وهو حاتفملا متف هامسو اشاي نانس ريزولا مادخ

 ءالعو ناخ هللا ديبعل فقص ةنس قوت ىورهلا نيمآ دمحم نيدلا نيعمل كيسلا حرش يل

 نم بحاول ىاصفالاب ىمسم باتك هبارعا ىفو ةنس ىفوتملا ىتثوقلا دمحم ىنب ىلع نيدلا

 فسوي نب سمحا ضيشلا كلول فتصو ةحتافلا ريسفت هلوا ىف مدق ةيدارملا ةلودلا ءاملع

 ميعاربا خيشلا نبا ةيفاكلا حرش نممو ةنس ىوتملا ىويسوطلا اباب ىجاحو هتراشاب ىينالسلا

 ةيفاكلا باتك ىلع ضارتغا فلالا هذه ةيفلالا باتك ىف لاق ةيفاكلا حرش ىف ةيفاولا ىفوأ هامس

 10 قياتك نم بدطيلف اهبارعا ىبع عالطالا كارا نمو ةيباهشلا فادح باتك نم اهنطقتلا

 ايحاص امتنك نأو هيشاوحو [أذه ىاتك نم اولفغت ال نوبلاطلا ناوخالا اهيأ اي ةيفاولا قوأ]

 70-67-4150: 47>ء»رمتا# ءلئتكذدع ةدصغ ءغ 1غج 1ةصعامأاتط[: ًآطردتتك آطلءم و ددتتصلمةنانتن

 كمرسزسو عام. -ح  (هرمتسعصسأدرنمق ذط 2/7 - 7(12نء6 ةنععاعع هةءعتمأم5 ء01لعصتسمغ 12

 كري, كركعو ةضطصاتلل 1000 (ذصع. 9. 0ع. 1591) 120161115, ©انلا15 0111262©6[ة5ل05 نقر

 رمدتعس تل مهعاعمل ع مالطا علاقعتأق لكم( عا 1127:0141 (دطولتت312 211183110 6[105 06م 1012 08و

 طرععوتع ونتلعمب ءهمار مغ ةدلظعاا د0 011س](دغع5 11عدعلقطتتلال ع7تل5011131685انل13 ان113 01ه

 ال1 دمتم ملط ممق1 أ همأق نته عمات هدتطسخ هم]؟عملهفر ءأا هريعسع - ءل- لق: طلق 300115 2267:4/-

 005-60 011 10 1350عزلل 5625501113 ادمن 20معقلمع ةعكلمدأا عا همدستصم عماقتلم 1

 لكما ءآ - رك 47 0ءعلتكب نست ةتستنأ] (عدحرانتق مدت م05ز(خ مدته ةنوصتلعهأ. دعو 2/1 - 5 ءيإل

 لقوم قدستسعصامعتمق مععوزعمو علتلعصتسا 71047: - هلآ - لأ: ]10110111160 17/111: 216 ءامنر ةصطو

 . زطهزظأانا5, ودلأ 1ط 1270عا> 056:0ه1]ع] 76 /رايراؤ هعهتمدأاو تأ ل76 - ه0 - ل1: ل782 2ع

 1101من عل (نييآتر حصمم . . . دم01نتتق. طلع ؟ءدءئقمدتطسق 2( كرمع ععمسستساتعتم ]طعم ءدمذادأ

 ةلركذمأ 1صقعكأ مأاتقر 01 1ةأجئاتن> 0م عاستس ذص حدتتاه 7101 ةتعام عد طقطاتتا. اكدعدأ 1 ءقغلمص عطل

 مملسمع كدمأمع معمهعرصخة زار ءغ ح طلخم ةطعتناعطأ قل ةدعلأ عدد 5”7هل“ 67/1418 هتععلا ةأنتك

 ةعضاممتأ , هلتسموانع 11[ 1886 "1م ةزر عمق حصطم . . . 1201اتتتكر «3]010. - (ن0هرم111 11

 ةذص 72 لا منصر ه1 1 7 - هماللاور عا لا ةطمم]ب 1/- 12و عاأ ةمكتماسسم, ظلت ذطعتاعطا 1/و

 عصصم . . . 120[تاتقور ©0103, ونصسأ زذص هقفرأتأع لع 7/7 1معع ازاعتد 7. ةممتتتأو 3

 ءمماتمعأاو ننمع ءمصاصضم ]ذطسس 72 «نرعا لتنععملد طفطعم. كءع]ءعون هد ءدع انطعو را - 0

 10 2/7 - 51:1 عار ءغ ن] مععاتتمألاتك 1[1ءدعلمصعمق ءزاده ظصملعو ءمعضمهععع ءاتررأأاو 0

 معاوغ ء انطرعم رصعم [ لكل ءآ - ممر عار مطأتت 0 مه حستعتي اصوتنتكب ةامل0نهقلو مماتكع طاتصع

 رجعتست ]تطعم مععاتعععع ] ءزسكواتع ع]موهتقر ءتقسقأ اذطعأا /6م/د/ مر“ ءزاتقواتع ع105ةهتاتالا

 ندب



 م

20 

13 

 هلل ىمحلا هلوا يلا هليدنقو ءاربكلا ةدنامو هايبنزو ءارقفلا لولكك امهّناف هيشاوحو فاشكلا

 قوتملا ] ميعاربا ىب ليعمسأ نيدلا ماسح ةيناكلا مظنو ةنس قوت خلا ناسنالا فلخ ىذلا

 نيدلا رصان ىضاقلا ارصتخاو ةذس قوتملا ىزاريشلا ىضترم ريمو اهحرش مث [1.1 ةغنس

 علل ق قا ةحرشو كم غنس قوت يرش. ةيفاكلاا لع علوا ّبللا هامسو ىئواضييلا هللا. شيع

 ناعربو 111 ةنس ىثوت ةيفاكلا رصتخام ىف ةيفاولا هامس ىلامجلا ىلع ىب ليضف ىلوملا رصتخاو

 ةيفاكلا لثم رصتخا نمم كيعانو ,*# ذنس قوت ىرقملا ىربعكلا رمع نب ؛ميفاربا , نيدلا

 نفاوذ ئونجنومكلا سايلا نب رضح عمجو ةنس قوت ئاقولا ىئولغملا دومحم خيشلا نب دمكامو

 ةلوسالا هامسو هتالضعم لح ةفيطل ةيوجا اهيلا مضو هتالكشم فشكل ةيوحنلا بتكلا ف

 جهنمب انص2 ىذلا هلل محلا هلوا ةيسدقلا سفنلا بحاص بجاكلا ىبا باتك ىلع ةيبطقلا

 نيرخاتملا ضعيل ءاصيبلا رد اهنمو ةيفاشلا خف ةيفاكلا حورش نمو خلا ناميالاو ةيادهلا

 جنع[منعو ءوووك. 1[دعع لدم دلت ةعتماج طقطتاوغلم نتقفأ ةدتضأ مهتتمءالاتللا انك

 رسمك د مزسس ءغ (ةهطساف معلم عام ذللطتخوسع ]ددصموم ءاع.  (نهرمتص ءعمامتعتسم اه آمعامتأ): آهسق

 آرعمر ونتأ طمستسعال 023816 ءاع. 1 ةيدتطاتق كفل( منس >ع0للتلتغ ظهداردس ءل- لا 1

 8 عبو 16 نلراتنر [مسصمم 1016 (ةطع. 18. لمت. 1607) ك0 2اتتلك ]و  لا1 2051668 011118

 ونن0ون16 1م عورات هةعك1مدزأو ءأ 171“ 271016074 512 مدسغر دصصم . . . ممزأتتتك. (ةقطن

 01-0-2705 48 0ه171ه]: 862074216, ةمصم 685 (ذمع. 27. 1" عطتخ. 1286) دهمدئتتتقو ّذص «مز(010 ع

 1 - 18م5 ذمكءهت مامن ءدصت 7ع0عوتأر 10 عيصوتع ءمرصتس ءعماقتتاتلال ذل 1مم ملط مةاتتغو واتت

 ذه !ذ(ءنه طرف فدستم ءاصم؟ةطتطتع.  عوععوعوو ءمتغمرسقم ءزاده ه؟اتلعسعمغ ا[10ل]1 00/1

 عن 48 لعرسض6 78, ةصصم 991 (أصع. 15. لقط. 1583) دطمعاضتنقو ءانزاتق ةماغمدتع 77/- 11 111

 لآ 7:01 1 هعدم» 11آ- 12لكرعأ ذصععتماع هنأاب ةهأ 80:اءايس- هل- ل15 18 ةراس» 8 رن 0نو» لون قوس

 (هرممأ طعععمعر ةسصم 732 (ذصع. 4. 006. 1331) مطم>تننتقر ء ةدصع جلصتعمطت]ز5 هنأ نارك

 ومدن ائطسس وسهلتم 20/- 76/ل(وهمأ هونغ ذم ءمئامددعم ؟علتعنأ ب هغ 101 هتمتسعلا 18 عرنعاو]ر عقل

 لهاا 21هجأراءنم2 311 هركوغر ةهمصم . .. . ططمآةتتتك. 2 طموعاععوو 8007" 8ع 1/1 اع

 72:2:/:101م6 جلمماهتمصع5ك هغ]عو هم]1ءعوعتغ ء ]ائطعتق جمسسمتاتعتك ه0 ]10عمو ملازم

 هطقعسم »عم تعمادمعملم5 ءغ ععومومد 200105 ءاعودصأتمه 20 01 5عدلاهلع5 ءزاتق ه1]0؟عملهكر

 ائطسسوسعر وست زله اهعلرتا: آ1رهسم 12ءمر وست ممذ معين متهم مءاتعاممتم معنوع ءغ 50عز ![طوعمعتا

 ءاع. و ظلنآ - ظونمفاءأا لا - انمالأوءأ هاه [قاغط 11: - ءاطازتط ؟القط مآ - همك هآ - ملأ

 مهو موز(. آم ءمرصتص عمامستم ذم 1 (نرمسس ممكك0 ممسستصفأتع 1/7/7 - 1ولرر/عأ ]17 - 57 لزرعأ ءأ

 801- 12071 11/- 862014. 115غ همردتس ءصاممتانكر ناتأ عععضأتمطنتل لتعم لمتد دعاهم طقطوأ

 ء 168 ةمعامتغ: (0مانلسنتس م81 2متتمت هقأ 10, 0ع نسم ]ذ(عنهع هع ؟مععه ةصدصأتقمأ أعور
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 ةيشاح- ىلعو ةرابعلا ليس جوزمم حوش ومو يلا تاوصالاو فوركلا هنع ريخم ءادتبم ريخ هلوأ

 لليكام ىبد مياردأ يشل اهدوج ىدابعلا مساق ند لديحأ نيحلا باهشل خبيبتاد ماصعلا

 خيقايلاو 1 5 خمالعب ىوفصلا ىسيع نيسلا ىلا ةبوسنم اهضعب دتكسن شماوه نع ىنوميملا

 ناطلسل اهبتك هاش ابايب فورعملا ىراضبلا دمحم نب ديس ابابل ةيشاح ىماجلا ىلعو هل

 لعج ىذلا هلل دمحلا اهلوأ ةيناطلسلا ةيشاحلاب اهامسو هللا ديبع نب ىيدلا عاجش هداز

 نوسروط نبال ةيشاح اضيل ىماجلا ىلعو طقف لداوالا ىلع هو خلا هّلظ ضرالا ىف ناطلسلا

 خيشلا ةيشاح هيشاوح نمو يلا ليخلا ةليوط دمكلا ثحابم هبلول كمحلا «ةلوقأ (ةلوا

 ىلعو يلا مدلكلا ىم ملكلا برعأ ىذلا هلل دمكلا اهلوأ رهمأ لضافب فورعملا ىنقوولا فيردتنلا

 دعب اما اهلوأ 105 ةنس قوتملا ىفاشلا ىجادالا ىوفصلا دمحم نب ىسيعل ةيشاح ىماجلا

 تيعجو ميعاربأ نودلا ماصع ىتاود صخب بانكلا غيبتك" تادتبا لاق يلا معذلا ىلو هللا وح

 (ءمرعطدس ةلصتكبس طقطعأ ءعغ ظهعئاتكق ةماع]]عءاص هوا. 440 عامددوه 1:ةن»- ءل- لة1 5161 48-

 ه0 - 01 4/10 1 ءد» (نيدن» 46502 مموهده عامدكمك ةعهتممتاو ونقف ةطغعتاعط 15/412 211

 1101 هيرنت»ءل 71ء ممتع د مماته ععممأت دنت مديمع وتسهل تطابق ؟عوععاتتا“ ظدصتس مهعق ةنئوام 4* ْىذ

 ممادأد 20 5ءيجرج10 15ه ىوركعبم# مءاءمعملد عقار مدعم ؟ءاتوتته امقانتلل 211610 عدت طقطعأ. كل لم

 نمرصتس عمات ممرتعم عامددده ءلتلءعصحتصاأ 8650 ذعر 0 ظوت» 11ه]ءعتروت:ءا 801/7" ةو تل

 8مل كم7 لتعانكر نعمأ عوق ذص 1ةدتتمنععم ك7 نسي لع]1 ذ10زان- ءل- لفن عله 0[ ءةلمعااع]

 مدسمدمدننأ ءأ 1ل1- آ11:] نو 1/1- 57ه نع اآمهعصتمدتا. 1طصعماتسغ 12: آطهتتق 1)عمو ونحت

 ترلغجصتسم ذص عضد تسصطعتمب ةدتقتل عة5دع ؟ه]1نأتغ ءاعبر أ دمتاتتلال اهضاتتتلل (220[ة 0 - 11

 11751, ءانلاتق عامدددع داود ةصعامأزتمسأ(: ؟؟ءهعطو ءزادق ررآقنق ءزاتق 011ة«ءام6“ ييهعذأتمدع5 ع

 1دس1لع ءممالصعصغ نطعرتسم ءا ظتماسم (ئهعامص0لومه ءننيب - هطعتطط هطععتك م/م قر م60

 للا 0/12/] طير“ لتعطتقر كاك عامدددع ذه زمعجتسمأا: ًاصتتك 10عمو وننأ ؟ععطح !امعدقع

 جرعهطتعمع ؟هعدصلتتتك ءأا مادعتتتق ءاموستاتتر لاحت هزتهغأم ]مهو تاع. - 1و6 8 ءنن 11164

 كور/عم2 172 ةطحاظتاور ةصصم 955 (زصع. 11. 1"ءعطع. 1548) دصمةانانقو ءاتزانتق ع]1مههووع دكه

 اصعارأانه[: ظرعوعست سدد آ) عز ]دلع طعوعلءامضتس ]1ديتوزأمرت5 ءاع. [آهععمأر ةصوتتتار 20 عم 55هق

 ءممقعصطءملمم هط ءملغمسمع عاموددضتتسس 1دتنع ءل- لأنأ 1 لبف» ءدهوسع ةزعا1و مل" كل مماقهكأم

 جه همدصتتلاتف تاتلتطسع ا10ه11دع همداعتن 7+6-480- عامر جدقمم اهتم متطاتقرو ونحهق ةذعاو ©: لل"

 ةزعمل12ه91, ءا جهط ءمو وتم 7م4مع مدستمعكتأ 00ءنلصوع دماصاقأتو ءهدع دعصاعماتتلق القوتتع
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 قوماملا ميعاربال ةيشاحو 150 خنس كلذو اهبابتلو اهل :تمانطعلاب# :نيغاكلا »نتا نم ىسيبع

 صع ةمالعب ىوفصلا ىسيع كدأوف نم اهيف درواو روفغلا دبع ةيشاح ىلع ايقلع ىفاشلا

 خيشلا طخ نم اهدرج ماصعلا ةيشاح ىلع اضيا ةيشادح هلو يلا هدحو هلل دويحلا اهلوا

 بطق ديسلا] فقحملا دانسالا ىلا ةبيوسنم اهضعبو لاق هتخسن ىلع ىدابعلا مساق نب دمحأ

 نب كمكم ىب فحاسا يلا لوقيد ةيفاكلا حرش ىندملا مرح ليون ىوفصلا [ىسوع نيدلا

 ضفخ نم عفر ىذلا هلل دمكلا هلوا حضاو فيطل مرش وهو ىولهدلا ريبكب ثتقلملا ديمعلا

 ومو ] بجاحكلا نبا هرمع نأ نيدلا لامج حيشلل ةزوجرا ةيفاولاب ىمسملا ةيفاكلا مظنو يلا

 ندب دوأد رصانلا كلملل اهمظن زجوألا روطسم ىلع امظن زمججارالا للضفأ نىم وهو اضيأ [دفنصم

 فورعملا شويالا ىلع لضفالا نب ليعمسأ نيدلا دامع ديوملا كلملا لضافلا اهحرش مت خلا امعنا

 رصعاتمعئطسك ذم مهعماعس ؟عصتأر واتق5 عامدذدع 1ع - ءل- للمخ ذه 1 ةرورسس فمصاتمعسأا: ز4

 نم ةصصم 951 (ةمسع. 25. الآه[. 1544) 1جناتنتتط عقال  طمدعاع»عو 1[ 1 1

 مهطقكتاأو جلصم(و6لمطصعك 1ع8عور وتلقع أه ةصعامتشظأ: طهستق 126م نمتعم ءهاعءر هه ظ.طظسس

 لن0- ءاجارمركت همصقوتمدتغر ءهأ هذئأم 4' ل ةرممدتلم جلمماهتمصعق تاتآعد 1دمع ,كععم#

 ءعطتطستغ. 1لعرس عامددده 50 عامدذده 1470 - ء4- لوز ءلتلتغر ودهق دع ئتكر وسمع 5طعتلعط

 4/7760 167: (نم527» 455002 كدتح ءدعدتهك ءآوغأ دططهمتتر ءةتئعتضصمألو ةاتم ءاععتق هددتسوزك

 ج05 ء ص مدععدك ظمصتس مدلقر ةهوانتأر اضكتطتعسلم ءوأ رد دعتمأعم ةيطاتلتغعتسم [ 5 عرج 0 (0017-60-

 1ث0] وك عم# ددعتت ةعمات 11ءلتمعمعتم ةموستالتسمر وست ىدصتس ءداقعتسسال ذص 11 1/ هع

 لن ءلممع ءدلعسر ونتق 15| نمع 8 عن 110|نهتة:0 ظءض-ءامتسفل, طصصمتتلكعع 1؟ءاا» 77/-1) عم:

 موعممرسأت هه نق رو 12 ©هه12م0مع200 تكاتق ءقأ. (نهدتسص عصا دتتاتك ء]عووصق ءغ كقعدم ءقأر ءأ زا

 1معامتا: آطدتك آلءمر وبنك نص ءل1ععغو وست طسسصتلتاهغع مععسدتغت» ةهأع.  ؟ةيوتطتع معان

 1ءزمس مدس ممسزات5 12 ةلورمتم اناحنلم طا - 71 نوعا  مههعدوتمام 5ءللنلنغ |[ ةنعءام» 1آم5ع ]

 دا عتلعاط لعمل - هل - لأ: لاتن قلضن"ان 1ا1:- ءا]ء ارنا. 07 ئععت طقععر نسما مدصممكت(تمصتق ةعاعتم

 20 عءوتلمتم منعا 2ءروس جااصعأرور م2هعقامسأاتمةسزتم# ها.  ةسعام» هحعص نص طقصمبعت 7/-

 11621 11/-1/ 52" 102 هدم: 8 عءتن-ءارسم وادا عت» 1كم 11نوطتر سن ذللم معدععتلع ععدستساتعمتم

 (مةهعاقك ءلوأر مط ممكن ءزاتكواتع همددعم ةص معهع[داتممسع ]دلت طسع ءهدععداتمل (ندعصعم ذاه تهعتمأا

 ادتتق 1066 مرنم طعمعلعءتتق نتتهع متل

 اكسس ىسسعماأوعسس ذه ذلاطسل ةوىنمدتغ 2/7 - 1 لاننا 171 - 11ءاهزب )1 - 11همهيروفل لسال-ءل- ل

 اهدنهأ) ظورن- ءاعزكلامأ ل1: 1و دلع ىنلرنط 1]1- ]1عسفا (]آدسحاوع م1 سععرس ) 01615 0

 د( حصمسم 732 (ةمع. 4. (0ن6. 13231) 2101[تان5, وانأ1 8(1 0هرفاتك عما: 1رهتك 1)ءمو ونت
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 نابعش ىف هقيلعت نم خوفو ةيفاكلا مورش ىم اهريغ نمو ةموظنملا هذهل فتضمهلا حوش ىم

 ىنانكاسلا ىلأرالا دومكم نب ىلع نب دمحم نب دومكم رش ةيفاكلا مورش نمو 7 ةنس

 ىماجلل ةيفاكلا حرش ىف ىضرعلا باهولا نب رمع خيشلا لاق طسوقملاك لوقلاب رصق## حرش وهو

 تعطس اهلأظ" مامأ" رد هلل

 ىماسلا هملع ىم هلاضفا راونا

 ابرط انعامسا تركسأ هظافلا

 ىما.إل افص .,م ىقست رمل امنأك

 ىلينكلا نبا وق هلثمو

 حقنم حوش بارعالا ةيفاكل

 ىماجلا ىلا باسنتنا وذ ىناعملا لولذ

 امّناك ىلتت نيح ىلجت هيناعم

 ىماإل افص ىم اهسمدش ودبت رمشل ىف

 (ةىتمطتسوتمس) معع ءدلفستسسم 0ءانتغ ءاع. (نمرصتس عمكمتأانق ءآءودمق ةهقأر ءتلاتق 2020866 هعق

 ىرستل عصا طستمو وتنعال جديعأم» زجذع لص طمع هةعصعم 2022 م0528ل, ءهدع د]قتقوسع همدصس ءماقكأتق

 ذم ركمركنمم هممكعىتموأاغ عع قرم مموزك مدعم ددعمقفع ظطقطفم هممت 722 (امع. 20. لقص. 1322)

 جطقمالت(. 12 ءدتوسع 11ه: 8ع» 11ه مبهت»ءا عزت لآ: عد: كل هارت 4 ن8 5411م

 يىرسسد مادام طعععومب ذم 72 نرمسم ءلتلتغ ذكذر مغ ةمآ1ه ؟ءعطو اعدعاتع هدئممقأأاه 16]20ءىعار

 ينعسجلسصم لمص ذص ءفمرصتسعمامكتم دمعلتم ةدبعو 1دبلهغم 1ظةعاتست ءقأ.  هطعتلط 06

 8من - معطر 0072 لع ىسسعمادعتم ذه 1كم د لف هلئتام طهقعع همعءمتك

 [عمووند مدعدامأ كمعمعسعو تتؤدق مدعستأم لحس 0تلنسسص 8

 آن لمعاعتمو ةدده ةمطاتصت ةداعصل106ع عرضت ءاتعرا

 ظزانك مءرعاطم حسععق ممدأاعق5 عوتتلتم ةصعطعمماو

 © نوقأ ؟ملزمتتمل ع ممعنلم ]ف مم100 م0 مام عاتتك.

 مزسنالعد ةيمغ ذللل ؟ءجوسدق 101 1:

 آد ازطعدسم رءميرترم 0ع ةومامحت ؟عرعتمدسسم ظصفأ أنتن هورصعت صاقجهتاتق 5ء1ععاتتق ةعطلمأنق ءقأو

 (©دزسق ةعماعمكتمع 1معزلعد ذمغع]] ءءاحت ةدبصغأ ءأ ونيت لمس ةتعام»1 (عتطاتعسلتنق ءقأن

 ركزاك ةعماعماتقع نححصلم مءعلامصاتت متاعماعق ةممهظعصأز 011851

 آمنت ةزمأر ءانزاتق ه0ه1 ع ممعدلم اذطصنمألم ممملن(.
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 ىرصملا ىرشوذدلا هللا دبع لوق لقمو

 امل رودصلا حرش هب حرش هلل

 هماكمتكا كيراهر عا“ راطعلا فاك

 ةيداجع ىلتك نا عمسلا ركسا لق

 رمال نم فورس ورغ لا ركشلاو

 خلا ىرابلا ميدقلا دلل نمكلا هلوا ىشعرملا سايلا نب سيردا ىب محمل ةيفاكلا برعمو

 اهلاوحاو ظافلالا عضو ىف تامدقم رشع اهيف هردص ىف ةمدقم دروا لوقلاب لصفم حرش ةيفاكللو

 ىليبدرالا ىسحكلا ىنا نب هللا دبع ىب ىلع دكمكم ىأ نيدلا جان مامالا حرش ةهحورش نمو

 دمحلا هلوا ىضرلا حرشك ريبك حرش وهو 04 ةنس ناضمر ىف ىئوتملا ةرهاقلا ليزن ىزيربتلا مت

 نازل ديكس مركم ىنم نيقب ثلتل هديوسن نم غرفو خلا هللدزم قاكيو ةمعذ ىقاود !كمح هلل

 تيتك دق تنك هفنصم لاق ٍضَلا مالكلا ساسا هيلع ىنتبي ام لوا نأ هلوأ رحتخم ىرش اهنمو

 اك [ععع لعدد ؟ءعودتك 460/ه1]عع 1) ءرويو]بعر»# 2118278 همصاتمءاهأ

 [رععءوزسع هوغ مرصتسعماقجأاتك ر نعمتطاتق ةصستسأ همداعت 20 1مغع]]: ععصلستم 015م0211811و

 كزستلتف تصامصتطتاتق جدتغ ؟10علطاتق ع ءدل]2عع م00 ءاتصاتطاتق.

 آ1معطوتمتأا 3ا31عقو اتللل 111183 ءزاتق 722 5ةعل131عطأات7“

 © تنل متعتتتل © [1معطعأولتمو >6 2011012 عقأور © م0610 عصا

 12كم ؟هعدلتطتق ةصفاضتتتا 71010717260 1: 10495 طعن: ل1نوق 111 هواقو تأ طقعع

 معععممزم غد آمعامزاأ: ًاردتتم آلعم جعاعنمم هطعهام71 ءاع.و ةأ اص /ك ل1010

 طقطغعسدتق ةأصعاتلهق مههاعق همرزمدزةدزنسع ءدءصات ةماعتسو ونانأ ؟ءئطه ءدئممدتاد اهصااتتتلت 18

 طجطعأ(. ةسععغم» حط ةمتألم معدع1و غل ممعال طقطعغو وننهع 0لعععلت ءدهررتأطذ م2جعطت1س5ذ ؟هصهأ10أ

 لع ديكس ؟ءعطوضتتم 1لقواتع نمنع طع معع0صعمأ ل.  ظورععم زص ةوعص ءقمرطتت عما قتأتنتل 0101

 آ[دفس 10] - ه0 - 011: لاتع 11ه1رعيرنتبن عل للغ عت: قل[0لهلاع] عن ل52! ءمعم#» (نةطتعوع

 ةصوستلأ سصقرو نأ معتسست 1ص نعطع 0”,/2ء824/, ةععتسم 21ءقماسأ طقطت(اةهعتغ ءهغ دمعممع طمسقلطقم

 ةممتن 746 (ذمع. 4. ةط1دئ. 1345) ممتنع ءقأ. طلنع ءمرعس ماقتل الق ة12م11610186ع 10

 ]لغ6ءل]14 - ءل- ل016 جعومهأ ءغ أذ ازصعامتاأ: آرمسف آ)عم (علتقو نتهلتق ءراتق طعمعلعأام 3عومخضتعأ

 ءغ أ سدصعممدع عيوكمع معوممملعدغ ءعاع.  ظملسصمتس ءمرسمعم([ةعتت همدس ممد14ةهمعتت اعطاتم للع

 جمأع ءريعدصغعم دصعممعتم 81طهطفعععسم ةصصخل 742 (ةمع. 17. لكسص. 1341) جطقم]إالت. ططنع

 معن معغ ءمرم طعمأدعأستق ططعكتمرو نملك ذه ةآسعامأأاأ: (نعزتاع متن 3111115 110 111103121«

 هردغمالتك متالكبع أع. هك مدءعدتطو ةتغ جاتمام8و 06 ءزدك (ععصتمتق ءأ 5ءواتألفوف 83

3 0 
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 ءالعل هادعاو تبجاف سالقلا كلت مظنأ نأ حارتقالا عدارخب ىلع نوكلي اوقفط هقتاقح ىلع

 حرش وخو ريدعذ ند ىفصأ فيقحتلا ةياغ اهنمو :تطخ 83 هركذ امه ىلع كلم اطع نيدحلا

 كد ةركذ ىدنهلا ةلمالت نم وثو خلا ماظعلا ةمعنب انبلع معذأ ىذلا حال دمكلا ةلوأ جوزمم

 ىب دمحا نيدلا باهش انذاتسا ىئاوح الا ةيناوب تسيل ةيناكلا حورش نأ لاق هحرش حدمو

 ةداغ ءانس ديف نققح ةذأو اهرهاط نم اومهف اهب اوفتكا سانلا نم ريقكو ىدلبأ تلودللا رمع

 ىلاجرإلل فيرشلا فيمات ىزاريشلا ميعاربا نب ىلع نيدلا رون فيرشلا حرش اهنمو قيقا

 فورعولا كمدكم ند ىلع نب هالأ كيعل ةيفاكلا لح ىلا ةيوايلا اهنمو مث خنس ةذيدملاب تام

 ىلا 1 ريوصت ىف الو حرش ىلا بلاطلا جاندكإ ال ةجوب جدال مالكو جحضأو ردردمب خلواد تملا

 اوس ودود نسوا و دج ىف ىجواسلا دمكم نب ىجاح ريهمالا ريزولا ىلا هادعاو لاثم

 جلمماهئنمصعد 24 1115 ءممهظعسحسلهو ءغ 0ع صمصصتنا]أ5 ءزاتق 1001[01265ا15 25

 ء]ععدمأع5 ج0 ةتطات]ل 1 هععدم ءدعتس 1ه03عه 60م معست عيطتطاست. التعت 00ءان اال 1113

 طقق ةنمطات] عد 1ءعاقوعمسأو 5ءلاعنهغلق م8ععلطاتق 1ساعظ م 08115 5111111207616 2 116 معا[676 12ءرر ع؟اتلأو

 نأ طقعع تملتمستتت2 120مت]15 هءلاإهو هعجاع ءهمرممممع7ظعزل. 8 عععلطسق ة1عاطتت هه(051ععال.

 © طغتلأأ كىدصتس عراقتأانلا١ 4/- ©0 - 011:6 41 1672و ددغ ّذص مجعآ1هأتممع 11م5 601211120188

 ممرعم كور( ور 1المعا» فس عماقتتتتتل خص 1مل هصتح ءلتلتغ 01 هنعا ءل-1 هع عزفع ةصقعالا مانتكللو

 ونأ عدكم جلستحكتسل طقطعأ هع ذغو ةصعامتا#: آطبمسق آ)ءمر ونت طعصعألعأو ةدتق 12331128 18

 ممدو همصخت]لتغ ءاغ.  ةتنعام» ءدع 01 ةكماتلأتنق 2122041 1تتغو 0116112 0111501 6[0111111111013© 

 فرست ءعماقعتتمت 12:06.  (نهسسصعمامسأ ذص 1كم 1ميمتمتخغو طلاصل1026 0ماةأنق "م5200 6هأو

 ملدأ عامددوه ممدعععمامز5 صمداع 516765 - ه0 - 01 ل10 1361: 01 0» 7

 ءريعزمأدفو ءهغ مصل طمصتصعس لص ةعطقات ءّراتق ؟ءطظطمطاتتت 651011[>2 3601116511159 0

 ةماعلا نعمصت 1116 ةسكعسس ةدطاتلتطع ذص دعوسست عمال 1مم نكتار .ءمدستت عطا ةتمان11016 <١

 هن-1 ه1 علقم ةمكستممتا.  ططعتصلع ءمرستسعصسأوعتمو ةععتممس ءعتصغ آك1-هطعسأأا 0-60-210: ملل طظ ف

 1اس ]رانا ك1 سن, ك1 عسأركل ل07 م76 لتهقتمسلسقر وست 01ءلتصمع حصصم 862 (ةضع. 19. 6.

 1457) ممراتتت5 هوأ - 4ك50ه7]ه] شون مآ: هد: 1101 ميجتننعلا 1 ءالساسق ؟دلعو لءلءأن - 4

 لزءاسكرور تيزاتك مرصد عماقتأ انس 1/- طل 621 214 101] 1/1 - 11( ءأ 1صقعكأ مانتق  عوأ ءأ 12

 ةدعارزا: 1هسق 1)عمر مجسصلمصتست لمصتمم ءعاع. 8عضموزا رجهتهتطسمللال (1136قاتمصتنس 1هاع]] عانت

 [معالزسم عا ]عع معتسمتسأ ةضتتم انطاوتع هاطقعطك دعمهم مه عصر ءامعذ ءععمموزاتمصسع ءغ ل1 ءاتمصع

 معرعق متعه ااه انكاتكر نأ ةا10أ1 555 معوسع كرد ءعرامم هعواتع عرععتطرأام هندنق ةأأ 20 (102(1825ع5

 دصتصم ء[لم ععملمق. 15 ءرزعم اكستع ظل هز ظظعءت» 310 هترا7:0 كمممعز# كدنعو ةصاتتللل 700 (اصعب
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 فيل

_- 1 
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 ىذلا كلل كمكلا هلتوأ اهيترمو اهرصنخم خيفاكلا طرباوضو نتملا نم ومهم روغ رصخخم جوز حم

 خيشلا درو حلا مدلك ره شيارآ تيساأ ىولك زأ ىا هلوا ىورهلا نيمأ دمحمل ىسراف خيفاكلا

 خفكتلا اي ىباطلا [ ىوحكنلا] تبات ىب هللا كبع نب نيبسح نب ميعاربا ىيدحلا ىقت

 ند بوقعي حرت مدور نغفو ىوغصلا حرشك رم حرش تحسأر قوسح حرت مدح وردت نيو

 ومو خلا لوصالا سضعاوقب برعلا ةذغل برعأ ىذلا هلل دكومكلا هلوأا ضوع ىجاح ىب سمحأ

 حوبرتش نمو ] مم خنس لوالا عجبر ىف هفلوم ريرخ نم غرف ىماجكلا نم اهمجح ريكا جوز

 هنم ريكأ لب اًعمجو اًمكب ىضرلا حرش لثم وهو ىتيدحلا نيدلا نكر مامالا حرش ةيفاكلا

 تاصالخلو ةيفاصلا راوسالاب ىمسملا هدورش نمو [خلا 0 دمدح لوطلا ىذ هلل كهكلا ةلوأ

 16. هءمأ. 1300) ءورصس عصاأمستسسل طنصع طععععم :هططتلتل ونت اعدام 112 2110 طقط عا
 تأ هرج هط جمعامرتك ؟ءعطتق همه 0لتكانس جمعععأر مءومالقك هحباعتس 2 ون مع ذص طععوتسك ءمصاضقط ءدعأ
 هغ لزئممصعمعء(. 1معجتغ ذهن: طردسع 19ءمر ويت ععماتق طسسقماتتل م؟2ءاتاتأا ءاع.ر ءا 21-1
 177 - 1[ ممر ءأ 7117 16“ لأ 1121561 ع] - مهآرتم م6 تا -1ءعبأرك امخعتواسه ءقأ - لل 0|نهتتنعل
 م47 11ء«ءم2ر كانك ءمرصتس ءصاقجتالك موكهتعع ةعئمأاسق اه ةسعامتا: 0 'لكنو ءانزاتق ؟عئطاتتس
 تتزاتقك15 هدول مصتق هعمدس عمال عوأ عام. - 8 هطعتلعط 16م7 - هل - 11/1411 ل١61

 1105631: 18 ءرن 450هل]ه]. عن 1 ايط11 #1 [ 0عحسستسهاتعادق ], كتزاتك ءمصتس ءهاقتتسق ل/- 10 عا
 377-777 كور عا دمك ىتماسك نأ. [آناووسع همرسسعمسأ(دهتاتك ؟عتطو (عدعطتق ءعممقتأج ةلستتعاق

 طهطعع - عطعتاعط هع آسقس 1 - ء0- ل: 11: ل2له]بت»10 لكزعسفت كذطقطتام سح آه هل عنو

 كتزاتك ءىرستس ءمامعأاتك ؟ةعطف جعامرز5 ؟0عع را >ئتكك“ جه دانتك ؟0عع ىرل1 غم“ لتماتسؤعانتا ءأ زا

 ةصعامتا(: طعتستسسم , وتم ؟سصلحتدعصاتت> 02 هصتك هتاتاتط ءاع. - 11 هن071: ]1غ 51  ءانزانق
 ءمرصتس عماقسسقك نأ ذآ1ءر ندعم همركعم# ةععلممتغو (ةدعانسصس ج0صتسكبتم طقاطعا ا

 ىلع 8ءن 11476 1مءل0]:, كزمسك هفمرستس عمامتتسك لاه ةصعمتا: آطحسق آ2لءعمر ونت !!صواتقتم
 قةجدطتسس عععملجضتس مملصعأتمهلتسم ؟صلمس ءماتك ةدمطز نلغ ءاعور نهغ ةسطتاب تقفز هد ءعقأ لأخ

 يكرسسعم(هعتم. 1كزدم ةعقما5تممعتس ةنعام» رمعممع طعطأ 1 هممت 8453 (زمع. 22. ة1هت. 1441)

 جطوم]رتتغ - [ آ[سقخس 1801: - ه0 - لف: 1ط04/16«80, كّزادك ءمرصتسعضأهكلانك 0150ه 1026(51 أ

 دال ئعملذ ءادقتم وسناعم ىسسعمامسمتم 86074 - هل - لو ةئستلتقو ةع0 ذللم 212171101 ©ىأو

 ع« زكه زمسعترزغ: 1ضسق 160 مماعمانووئيسم (هلتكو ونهاعس 80عاع5 عتطاسسسما ءاع.] ب
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 هلل ىمكلا هلوا ىناركلا ةيطع نب ميعاربا نب ليعمسال ةيفاكلا ةمدقملا فشك ىق ةيقاشلا

 هدالمأ نم غرف ويمم ريغ هنع اجوم جوزحم ورببك حرش وو خلا تاوصالا هل تعشخ ىذلا

 فورعملا نويدلا لامك ىلومالو ىويسوطلا اباب ىجاخن [يفاكلاأ بارعأو 715 ةذس ةرخالا ىدامج ىف

 نب ليعمسال لداسرلا قاك 1. !."+ ةنس لوالا عيبر ىف هنع غرفو ىكرتلاب هغلا ناقفق قاب

 5 ريركت ىف فاشلا ىقتاك 1. ويبعتلا" قا اكول 013 [ه] ةنئس قوت ريز ولا دابع

 ىلاك و1 ىقاي بجاحلا نبا رصتخم حرش ىف بلاطلا ىناك ؟1 ىناب فادشكلا ثيداحا

 3 ىقاك 1“ تاءوضوملا 83 ركن شرغملا ىيعإ ىب لومسل راغيدلاو معردلا باح 2

 10 ىناوهلا باسعح ىف ىناكلا 1! خذا نيعمجأ ةلأو ليدكام يي ىلع تاولصلاو نيملاعلا

 111:47 8 عدن: 1 (ء]راد»» آل هد: كانه ظملس ان, كدقاتق همدحصتصس ةطاقتأ ادق /7/7- و" ان» 07 - كأم ف لك

 10ة]رإك 67 - 17000021161 © - لكبر عا ةمقءععتماسع هدأ ءغ زاد ةصعامتا: ًطرهتتق آلعمر نأ ؟0ععد 5ع

 ةتطز زملسصغ ءاع. طلع مرصصس عماقتأتلك 113عما15 ءقأ عغ (ءرعاتق ؟ععطق ذه جلستتتو طقطعأر نأ

 تمتع لتئاأنصعاتت ممددالصأ. زاده هءعصما1مصعتت دطعمذع لكمسصفلأا ]1. ةصصأ 795 (دطع. 7

 لور. 1392) ةطوم]وز(. -  ةوصاوحتم 100311123 12 ]نان 221161 ةعممتهاتلل 877[153  الان

 نأ 147: ظمانم 1و ةرعم# هأ ال1011 12717 - ء0- لفن, ؟نلعم ىلع ءمركاو# للعام نتنأ1 تطعن

 مع موزأ عا معصدع ظعطز] 1 حصصت 1028 (ذصع. 9. آ)عع. 1618) جطووأ]رز(غ - 9708. آك كن

 ءا1]- عءعدقأ 1و انطعمع ءعيزمدغماتك هعضقطعمسلتع ةدلتطعت عجقر دسعاماع 15:7:01/7 16د: لال آظا- الط دكر

 و ةمصم |[ 385 (ذمع. 5. !"عطر»ب. 995)] ممم. - 9709. 128113 ءا1- »دع قةر 11طوع كمهدرسمتت

 عمل عاعمع لع ةدرص متمرس 10( عع معاون مصعب. - 9710. 12 هلأ ءا-ةطقك !ذطعع ةدوصقسأاتق هنآ عطق

 لع عملت( هدئتطتتق ص فبددتسعماأمتتام 72675 /لنع هطوتتم ءمصكعتطعصسلتق. آ710ع زصكتق. ح

 [عقمقأ ءلا- غةلتطر ائطعع ةذبلانمسأ1 ةملطعزعمق.  .(نهردسص عمامسأاتق 1ص هدد عسل تنتت 157:-781//6و

 لع ندم ذصلعو ؟10عدختت8- - 9712. 1-1 خ11 11 طاخققط ءآ1- لذ ءطعدص ١6 ءعا- لن مة

 ازطءع هداتعتزعمك 0ع ءمرصماتأةصلتكق لعدعطستق ءغ لعمدعتتمر جتتعام"ع العتةااءآ 8ء» 7 هوو

 11651882. (نهدرصتس ءاتتم1ةأت ذه ظ1- 11هننل] ن1. - 9713. آ1-آك 211 11 ءل-طأ1قذم

 ]11 50. ازطعع هةسالعتعمك 0ع مدت ]ماتأغات 11028135و 18 0116112 01211162131105 5151م5 الا:

 5/8/7 |” ءر» () 2 ىذءزمع/ة ور دمسصم 714 (ذصع. 17. فة. 1314) طمة"احتنتقو ءأ ل"ه/ أر“ - ه0-

 لكان 8ع“ 110 موروت»:ءل العد: - ءاطرمعمب» 8]1201 طسكطتسعاتفعاتقر ظءعانا- ءل- 0لهنا]منع 7[/5 ةيزكلاتكو

 10 حصصم . . . 2201انتتقر ءانزانكق ه0هز712عصضادتنانق اه 1زهعاصتا: آدم طلعم ددسصلمان13 012120و

 ءا مرمعععم ةانمع ءةزرسق رر:هرطعأو 7110/مت:ت»ءل ءزسقوسع [هستلتلق اهأذ هاعع - 9714. 11-1811

 1١( ءل-طتخققط ءل-ط هرج ةجتر انطعع دست لعمق 0ع داع ملص ان [3201 036 1286110 ©22172عءأاتكو
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 انتر يع ذيول وفاور 13: قاتامامو 0. تاعوصوتللا قا زكت. غطسللا, نب مساقلا قال

 [ "#3 نس ىقوقملا ىوحكنلا نامثع مجتغلا ىا] ىنج نبال شفخالل يئاوقلا حرش ىف ىفاك 04

 قرصلاو وحنلا ىف ىداهلا حرش ىف ىفك] 1+ ١ قأي بيبالا ىنغم حرش ىف قاك

 ىف ىقك 1001 همم ةنس هفلا ىفاشلا ىلاجنزلا ىلع نب باهولا دبع نب ميعاربا ةمالعلل

 كرك ءاضعالا ىلع ناقربم بيبطلا شرز نيبعلا نب رصذ ىب ناذدع رصن دا خيشلل بطلا 5

 ىف ىفآك 1 ىواسلا نيحلا ردصل ءارغلا ةديصقلا حرش ىف قاوقلاو ضورعلا ىملع ىف اك

 فكسال ضدارفلا ىف ىقاك 4. ىلا: ةنس .ةدلوم ىجالفلا .باهشلا . هللأ كيع نب دمحأ

 ةنامز لها هب ىنغتساو ه.. خةنس دولت 3 قود ىنهجلا ىدوصأا ىلاقرولا ىضرغلا فسويب نبأ

 جاتعام» ع قات: 1عاموقرتا 172 عدن - ءلعوبض].  (نهدمتس عطط0ه1ةاتك 1ص [ضذططو 10 2215.

 آ15-1:1خ11 11 68104 1ظ3160-1ط2070عط ه1]1د ظا- 1[ خ11, !:طعع هيآتعتعطقو وحلت

 2001 حرصعماو ءمصاتمسعأ !اذطا: 1101ه0ل 6-0 ج4 1/7- 717 ل(. 1 710١ع ةصلكطوم. - 9716. ظ]1- 1! خ11

 11 ةطوعط ءعآل- ءق5 ت11. [انطعع هةناظعزعسك.  (نمرسدص عماقتلان5 ص !1ذططاتقت 6'( :نل7 0ع

 طمسمءماءاعداتم هط قل //ركمعأ» ةلتطتم , ة1عا6> |[ 46: ره آع 01[: ((عةسسفأتعم و ؟10150 ]

 151: ل0702 |[ لنغعغم ءغ حصسم 392 (ةمع. 20. الو. 1001) رصم»غدم 1. - 9717. ظاآ1-1ك211 1

 ءطوعط ةلسعطصأ عل - 1عطاطر !ائطوع ةدلطعأعصك. .(نمرصس عصاقتلاتك5 12 1اططتسص

 7515-671. 110« ذمككود. - [9718. ظا-آك ةكأ 11 هطقعط طظا1- 8 8201 ائطعط ةدتكتعأ عطقت

 (ورسسس عمامتتتك ذص طعس 82402 لع ةرصغدسل ءأغ 1عدتمسع 1018103110111 3121111186168و 21101

 بزعم 0هءاتكدتسم 15 ]رات» عنا 4ك آ0- أ - همءارا/آط عدن 47: 7ءسرزا»# كطقطتاأمدو تنل 0

 654 (ذمع. 30. لوص. 1256) ةةتمونزأل6. - 9719. 1811-81 11 ءا1-غ1غط طر انطعع ةدللتعأعصق 5

 لع دمعلتعتسد هةععدسلسام دمعردطعود 0تهممهتكتع ور ةمعام»ع كذطعتاعاط قك4قتع 2لهعد» مق 71م7 مع

 رالسو» ظو»» - ءآهةو ع2 اآلعلتعم. - 9720. 1811-1 11 ة][سصعأت ءآ1ل- ة:20ط 177

 ءل- قرب ة11, ![خطعع هدا ءنعمك ع لمعاعأتمتق ةعاتم رد عاتتعمع ءغ ءطواطتنسماتتلل.  (نودننل ع[

 زد (هعأ لمسح 1]1- © رمم»أيب هعام»ع ظكمل»- ءل- لن: كيم ع 97921. 1-11عخكذ 81 11ص عت

 ءآ1-حمعتلط 256 ع]-ءونع ةقتو از طعع هسا عز عمم لع لهءاعتمسأم ةعضاتق دعاس أقع ءأ ؟طواطتل هلا

 جدتنع6مع 481 7ه1"7:0 7 هلبرم 18 دن 472 عدو - ءاابما1آ 1 ءاتةسنغر ةصصم 5302 (ذطعب

 11. ثسع. 1105) مطمزتخغ30.  ؟'ءعونطسع زالطسسص عل0101 ذقعء765 - ع0 - 011: 477:60 66

 450ه 17/2, ونتأك جهصصم 829 (زمع. 13. الوال. 1425) صهطتق ءهأن. -ح 9722. طا1-

 [ك8غ11 11 ءعآ] - /عع8ن0طو ]انطعع هددت ءنعمق 0ع لهعسجتمه طعضعلت(اوغعق 015710 عصلأو 2112605

 لو 1مع عرب 7 ود 2ءمعل7خ كم»لع 7 ءسعمبافر زمعتم طععءلتاقعتأ عمقتتمو ءلكعت ةضطاتللل 0

 لمع. 2. 8ءمأن. 1106) همعطنم. ططسزسق اذ طعن طعمع عامر نسأ ناتلأفر 00ه ءاعتمه انطعتو دوغ م1020



 دا

 وو وحكنلا ىف لمجنا/ ةلثمالا ةرثكب حضاو كرابم عفان وهو ثيراومل ىف *ميدقلا بتكلا نع

 ىلع هحرش هفنصم لضفب اوفرتعاو هنم الا ىميلا لها نم دحا هقفتي مل لجو ذنمو مساك

 ىسوم نب دمحأ نب ىلع هحرشو] #7 ذنس قوتملا ىقفنكلا ىلكيلا ىسوم نب دمحا نبأ

 رمع نب حلاص هللا جبع وبا هحرشو] دّلجام ىف ةقارس نبا هحرشو [:» ةنسا قلوتملا ىكرلا

 نبأ

 خيشلل ةيلبنكلا عورق ىف ىقاك ؟د» ىدوعسملا بحاص ىفنكلا ىحتانلا نيسح نبأ

 [ 1. خنس قونملا] ىسدقملا خمادق نب كمكم نب دمحأ ىب هللا كيع نيدلا فئزوم

 مر“ ةنس قوتملا ىفنكلا دمحم نب دكمكم ديهشلا مكاحلل ةيفنكلا عورف ىف قاك 1*

 لقن ىف كمفعم باتك وهو هعماوج ىف امو ة*طوسيملا نسكلا ىب كمكحم بنتك هيف عمج

 طوسموب ر ويشمل وو ىسخرسلا ةيدالا سود مج خياشملا يه :ةءامج هدحردت بهلملا

 موته ةعوانع كمماتكق هع ]تطوع ععدصسماتعسك لورررع] عار ةعواته]1 ع5 ةععماأتمق ةصاتوتتمعتطاتق 6

 طعم ءلتغوتتطسك 1هعتلع ءهدعععع مموقتتسات قمع عصام اتاسلم معوموص0عأم هغ هدع 010 هزات( و

 هدردصعم ال عرصمممع لسع كءممخسلات ذم طغعو0تغفطست ءىتقدتم طسمع مما اطر ةعوسعطقساتتر

 لمءئتمحسوتع ةستعامعتك ةنمود] دععس هعممدءءطحمأ. (هرصتسعمأةعتمو ذص هن 010 ءمتصا 42

 اء لاتدعا ظورب 715م 8هزوءآت آآدمعاتاحب هسصمم 9 (ةسع. 4. 066. 1331) 12010115

 | 4/6 ظوت» قابسعل عري 11:4« 1072, ةصصم 9 (ا1سع. 4. 0ع. 1331) صداق ] - مل»

 قو” 0مر كنزاتق ءهمردتصعمأ هداك 101 هندعم همرسرم] ؟ءاناسع - [ لاي 4500717 7 7

 00ه" ظعءر» لط8 8 6ء]ب» 80 ه:77 كوم تاندلتاحر ةهسصم 714 (ذصع. 17. قم“. 1314)

 مرا ناتك |. - ط0 ءدلعم مع ةيتممتغ (ةلطخ قاب 71ه هصسسسءلا 101 110 د01:

 [1دمعاظأور ائطعت 21و04 هسعاموز. - 9723. 1-11عم1ز1 ع1 عمور آ:1- ط1[ هم ط ول 12 هاو

 انطعم دسك عتعمم 0ع مدعاتطمسم زعم 11آهصطدلت ا( 0عمتك هانم, ةسعام»ع ظطعتاعط 710:موركا ه-عل- 1

 كاامدآأسأب عن: لات»عل 17 ءرن 7101 هرسترر ع0 17 هرب نملة: 111068000652 [حصصم 620 (ذصع. 4.

 1 ءطت. 223) سصمدخخسم]. - 9724. 1311-11 +1 منع آ:1- [[دصعل1لع ءعغر انطعع هديك كعصو

 لع مدعاتطاتم لدعم [آدمعقاتعت لععتعهلتكر هسعامرو مطتامةمراطم 7101م عل 18 عم 1101ه عل

 [لدمعالاد مدهمساجرنعر ةمصم 334 هع. 3 لسع. 945) 0 (0ه11ةعزغ طتعو ونتهع ذص ازطعتق

 110ه هتصت»ءلتك عبو - ءلالمعم» حسرات مهدت احانف ءزدقاتع 5رت]1هوزو مععوءعتماح ندصأر ءأ 11100

 هنعامل(مغعسص هطاتمعأب نححصلم ج0 هءاعتمحمل ةءعءاجم م200ءدمصلنتت ءىأ. ةلسلان كهطعزن]ءطذ

 5 دوم لليكام يأ ىضاقال انضيأ كببذو [«7 اكضدبي قوقملا ىعفاشلا ىكسكسلا ىلا ركب كيا

10 

 عا

 10 ءمصتسصعمامسمو ذم ]نطصتس ةععامدعستسأر نأ 57 عرررو - لرسوم مكعمم7/ن0, كانك 0101016 0-

 (مهعهتسهق همددتصع 11هاطونرا 777 - كنسي لبو ٠١١( ©. همرسسعماةست ةسرات ةع”مممع) ام عل هدانتأو
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 نب سمحا مامالا هحرشو اعريغو ةيادهلا حورش ىف طوسيملا فقلطأ اذا دارملا وهو ىسخرسلا

 ا ةنملا قوش ..ملكتملا ,ىرابنالا . :بوقعو خد ليعمسالو 806. ةنس .قوث ؛ اضيأ !قاجيبسالا روصنم

 قالو رم ىودزهلا لوصا حرش ىفو [هرصتخم عم] واولا ىف قأي قاولا حرش ىف قاك 0

 ةيعفاشلا عورف ىف قاك ةنس قوتملا ىفسنلا ىيدلا ظفاح ماماللو جدربلا ديعس

 نب سهلوكم ىيدحلا نيعملو ا“ ةنس قوفملا ىفاشلا ىريدزلا ناميلس ىب دمحا هلا دبع ىال

 قوتملا ىسدقملا ميعاربا نب رصن تيشللو 11 ةنس قوتملا ىفاشلا ىمرجاكلا ىليهسلا ميعاربا

 نساحملا ىالو رصتخم 5.8 ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىزارلا بويا ند ميلس حتفلا قالو 24. ةنس

 ا | فة راوخللو ؟لعورعرللو [ !كييش هر: تس قوتملا ١] قايوولا .لاميعمشسا ني ١ دخاولا سبع

 فسوب علا سصضع نبأ طفادكلال انلحم رشع خدمي 3 :نكلاقلا عورذ ف ىقاك كب“

 1لعسوسع ةزعمأ عوار 0113200 لص اتصلك ءالقاتتلل 15 ءمرستت عطامتتتم ص هراتق 12120461 دلتتكوتع

 انطرت_ق ل7 - 71هقوت1  فمدستس ءات01ةطتعر م3116 ععوسع طسصقست 4/7760 161: 171ه751“ 1111و

 حدمصم 480 (ذمع. 8. كم. 1087) طتم1ان115. 157617 171: 7” 00717 4ك: 11ءاهجطجوت دقو ةمطو

 331 (صع. 15. هءمأ, 942) ممةسقو ]نططنصت ءزانكلعسد انننلا ه01لل6 - 9725. ظا-[< 11

 11 ةهطوعط ظا1- 1[ ق1, !ائطعع هد ءلعصسق.  (نمدصسس عماقتأاتق ذه 2/- 77 نر 0ع نمم ذم ]نعد

 ]18مم لزءئءاحتعر |[ كتم ءمتامطتع |. (نمدرصصس عصامتأتتق 1 2ءج0ء:م11 اخططسس 27- 051/7 ةتصلعسم

 ةكسلسسل معهع هع ؟ععار نأ داتمظ5 ؟10ءعملسمست ءقار مهتتاع(انع لكلا( الهتل 13 ءر0ه2*: ءغ آدطمذس

 11 لادم - 0 - 04 2 ءودعزلا , ةصصم . . . 12015اتة15 , ةعهترأو طتتقاتق اناتلأ1 0011

 9726. آظ1- لك خ11 11 عه: ظا- هطق1 117 ءغر انطعع هدا عاعمق 0ع مهعاتطاتق ناتهتم كةطقت

 عمت هتتمو جهتعام م طاتق لااع 4ك لسع #/7160 1 زن 507ءارربت» 768 عر" ذطملتاحو ةططم 7

 (1سع. 14. عطر. 929) مدمادتانو - 1711041: - هل - 0:1 71010111160 1701: 111ر1: +

 ليرعء2 ذطحطتاذور هسصم 613 (ذصع. 20. كمر. 1216) ماناأنبو - ةطعزلاعال مم» عم

 1/418 1110عه00ءد2ر ةصصم 490 (ذصمع. 19. آل عع. 1096) مممجغبنم - لااا / ه1 ه5 لاننا لق

 121/0 ]عنج كاطقتتكمم هسصصم 404 (ةمع. 13. للصلع 1013) مممعاتمر ونتتأ ءمدسر عملت ةعالمتأأ

 - 457:77: 6]را 5212 450 - كا - ماي]رتلا عدد ]ل هدنهقأ 1( | طخ حسصصم 502 (ذصع. 11. كلو

 1108) معارج عتسم ةانطاتأ ] - 72م" عمن - 121,01عم"عست7 6و كانك [ذطعط نسممكنم» 10ه ءعزءل ه5

 رمز هرنع5 ءمصاتسعأا هردسأ جدعتتتا> ع2اهأأمصع ءهمععصاأععر ءهغ ج0 "جالممعللل عقأ ةعاللنأتنتقو 011م0

 ءزان5ك هاطعتلاعط 8ءوععتم# ذص 1ءزلساط ةءعدطتق عقال طعوعمصكتت أطل 2005(ةصتعماف 2هتتامدهي

 9727. ط1- آل خ11 11 [+هرجاث' 1آظ21- 81811112 عغرو ]زطعع دبات عتاءصق لع مدعاتطتق لاتتأق 0

 د1ملت ]عن عأن لعموم. © هتمسلععتست ؟هلطسصسصتصم , هنعامرع ![لةلئاع 1أ1 قال - وأ - رعم» 7من
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 نب ليعمسأ كيمكم قال عبسلا تأًرقلا ىف قاكا 10 مك* ةنس قوذ ىطرقلا هللا ضبع نبأ

 ىنيعرلا دمحأ نب حيرش نب كمدكم هللا دبع ىنالو ريتك ملع ىلع لمتشي عن و بانك وغو

 ملكتملا ىكملا نيكدوس ىب ليعمسا رهاط قال ال عيا ةنس ىققوتملا ىليبشالا

 5 ساحنلا نمحم نب كمحاأ رفعج :عال وكنلا ىق قاك 1“. عب خلس قوعملا  ئفتحكلا

 قوتملا ىطانرغلا شنابلا نب دكمحا نب ىلع ىسحلا وبا هحرش ”. ةنس قوت ىوكذلا

 راغصلا ىفاكل مرشلا كلذو رردلا كامسو ىدنكلا ميعاربا نب هللا ىبع دمحم وباو ها ةنس

 ىبالو سالف نبالو [.# ةنس كلو ىبكرلا ىسوم نب دمحا نب ىلع هحرشو ] ساحنلا ال

 ىسحلا ةياغ ىف ومو 550 ةنس قوتملا ىوحنلا ىسيرملا هللا دبع نب دمكم لضفلا

 10 1,١ خذس قوت ىفنكلا نب ىلع نب ةكرب باطخلا نال ةلاكولا ةءانص ىف ةلدالا لماك 90*

 آنا ىكقلعا]م] (00"ا:82ر ةصصم 463 (ذسع. 9. 0ع. 1070) رممرخطنم. - 9728. ظ1-1 4

 (1 عا]-طعزعءوقغ ء]ل-عءطثل, !ئطعع هنللعزعمم 0ع ةعواعتط (نهروصأ ؟عععمقأ هصمتطاتقو 3116105

 لا 7101مت»7:60 1 ءدربتمأ] عر: ىكربتضعا كهءممطاوت طع»ءمزر ةصصم 414 (ذصع. 26. لهما

 1023) ممءانم. 11 527/47٠ 1لتر دتغر طسصع !ئطضتسو [مانعه ؟ه1نسصتصه همرصرم] ؟ننعماعطت]و

 نست رمال تعمق عا ةمععازسعم ءطم01هصتق ءممامددع عما. آطاطعتس ءزادفلعس تدلل مص ممعنتغ

 از ك50077]ع] 11101 هترنرر0©2 طعن: داعم" ءا]ر عزا ل ارتدت ءل 1؟0ءقزت# 1ظه185118غص دسصم 476 (ذطع.

 21. 3151. 1083) مرور6ننس. - 9729. ظ1- 1[ 811 21 . . .ر انطعع هس عتعمق 06 . . .و ةتعأ05ع

 5 للا 1" لءردماآ ظوبا ذتنلزف لل ءاطفن طممعاللم 81ءادمطجئتعمر ةصصم 646 (ذمع. 26. قنا

 1248) دمر. - 9730. اظا-اكةغ11 11 ءعا-مهطختعو اذن طعع هناتعتعم5 لع ععقلطتل 12و

 جدتعأم»ع 4ك ادع ل ه/م» ل ]رنعا آءرا 11ه متوتنعلا لع آمع (نعدتستسحاتعمر ةصصم 338 (ةصع.

 لل. 949) رمممعختم. (نهروسعسأه1105 1ص عانت ةعضمةءطتصأ قلت /|/نعمتا قلل8 عد: ىلع

 ]ف هنا - ءاا[ايلندأ ممم ناغر دصصم 528 (ذمع. 1. ظلمت. 1133) ملم ادانسص - لاا 160

 قكنام1هأ طور 1طن" نلغت» 1لع21:08, تؤادتك كمدصتسعمامتتستق 100-2" 1طمهعصمأتاتك عة. طلع

 جاساعتل ءمرسسم عمامتساتق أص /ل/ - 12 (لاأر هج كمعاربات, همس د م1 /عمع ءعلتاعتتلو 012005115 عوا س

 [ 47: عهد: للرتدعل ظعبب 8لهيم 10888, ةدصصم 732 (ذصع. 4. 0ع. 1331) صمهطنلق]. آتططسو

 ءزسهلعس نعدأت ءلتلعحسأ لادن ل"ءا]من كه قادما 21ه]رمتست»عل ظعتي لطلمااعمل ل 8

 (ءمرصتس جال عاتقو ةصسصم 655 (ذمع. 19. لوص. 1257) رصمةغنتكو ءهكنزاتق ]ذطعع ذص م01 ةةلنستق

 10 مسستسءردطت7ل. - 9731. آعمست] ءل-ج0111عغ انطعم معمل ءنانق ةنعانت) ع01650012 064 55

 جلتعمهم معع معمعنضمسلت, جننعامرع ل١101 نغط ا ء»ءابم عدن لآ: 18 عءرا- ءا]عمينعزلاو ةطلت”و 5
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 نالسرا ملقل هفلا ةنس قوتملا ىسيلفتلا دمحم نب ميعاربا نب نيسح لضفلا ىنا ىيحلا

 ىلصوملاو قلو ىجايراوبلا ىداهلا ند رضخ همجرن نادبالا كشك ةفبلات دعد ىبمووأأ

 الكم رشع ةثلث ىف ضيراوقلا لماك #97 2 ناميلس ناطلسلل ةيسرافلا نم بتاكلا انكسم

 نترك لو "نم 'ءيحبا [ىقبا قرزكلا ريقالا - (ىباب «كووعملا !نيلحتم» نب ىلع, ئيدلا" نع خيشلل

 [ىتكلا] طاوطولا ميعاربا ىب دمع نيدلا لامج هيلع فقلعو 11". ةنس .قوتو 11 ةنس ىلا ىهتناو

 4ع ةنس قوتملا ىاسلا ىبا بجنا نب ىلع بلاط وبا هليذو +ام ةنس قوت ةديفم ىتاوح

 ةنس قوتملا ىئمراطلا نيدلا مكن انالوم ةيسرافلاب مجرتو 101 ةنس ىلا تادلكم سمخ ىف

 بيب |. لك ءاشنالا ىف ارهام ناكو ةغيلب ةمجرت هتراشاب ر وميت ىب هاشازويم ةلود  نامعا نم

 ىسوجكملا سابع ىب ىلع هفنص ىكلملاب فورعملا بطلا ىف ةعانصلا لماك 1, ١ ريسلا

 ىف رشع ةلاقم نيرشع ىلع كو انس نب ىسبو رهام ىأ ةلمالن نم وهو خلودلا كضعأت

 (ذمع. 106. لصل. 1208) دصمعاتم. (نهمانسعأ ءمصلنغومعو. - 9732. 1كةسأ]1 ءا- غلط ار

 آنطءورع معع1ععطتع 0ع 1مغععمعاجغأممع 50132101110: نانأ1 ز15 1هعأمتأا: آطهسعك آط)ءم ءاع. ةطعتلعط

 ىك/ تل" جر تأ - 0011: 17/0077*417 110627: 181: 18 لركر»» 18 عد» 1110 1/مت»7760 177152. حصص . 6.60

 1201لاتق و 1م 1370 عالط (1]7:/::07 4787/7 15708 معىج1 نع تنط ةععمقتاو م0سأوتتهتل» ]1 ططاتنم

 511/101 6©]- 05007 كفمدس مودع.  آطكحسس 121801" 1ع - ءا]را#0 85نئطحرب نحت تس انعطع 8 ةعقعأز

 مهتم ءع5أ ءغاذص نعطع ل1هدسل طفطتأاةكتأا هع اصوعمسم معجذلتعو ّذص 1250 عرج كان1اهصأ 51١

 ( طتضعأعع) (عهمداسلتلغ. - 9733. آ[ك ةصأ1]1 ءال-(ءحع قعأ ]طر ]ذطعع طئلقغم1 ق7 651

 '1”[معلععتس ؟ه]سصتممر ةتعام»ع ةطعتلعط طمع - هل- ل11: 46 ور 2101ه 60 ل عتسع» أ , 0

 لا: - «1سما]4» للعم عع حصمم 630 (ذصع. 18. (0 66. 1232) مرمر. 1مععرتأ ئطأ ا ه ؟عطانلات

 1صلنلمر ع 20 جصصتنت7ت 628 (اسع. 9. لو. 1230) م20عرععدذاتق عقال لوت»ن] - ل -

 1101077: 1و: 1 ن]رفر» 11 ءادماغ |[ لكم152], همصصم 718 (زمع. 5. لآكهم 1318 ) 2ل01(انالقر

 عامددده ننلع5 50 ءءنغر ءأ قكآدع 17: ل2 8ع لمزعأا 1: - ءلعاقر ةهسصم 674 (ذصعم

 لاتص. 1275) رتمرأناتقو ءمصاتساته أ 0طعتال لتتتظوتتع ؟01تسصتسالاا انقواتع 20 حصصانت» 6056 (أمع. 8

 لوس. 1258) ءمرسمودكتتا. 10115 همداعع» )عزو - هل - 0: 1 عرض , ةصطقم . . . 1201[اتا15و ان

 ءرع دتضمم الطقأكتطسعك ذه داك 216 ه1 4/1 8+ 1م ؟دتاو غار مغ ذص اتطعو 12645

 67 - ثة 6“ 1ءعاطتت هعاع ءعاععوصاأعع ةعكتطعملا ءدعععالط هتك ذللتسع هسا ؟هعتص لحنا 1م ع7 م1 عاهل 0 3

 معونة همصم[1علب - 9734. لكخست]أ] ءل- عزم هاو ]زطعع ةعالكه دطع0ل1 قع معج1ءعااتقو

 ماعم 7167ء#7 للعاتعو ونتتعات 472 8ء» ق8: !١[آحعدع و 05 ذفمدداسك كابو 71/1 17

 86 8مم ذه ؟هكمدعم 44700- ء0- 0ءعم7ءات لسمطسخ ه]هستمتطسك دصفعمتق ءمرصرمكاتتأو
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 هباتك لوا ىف اهركذ نيريبك نيكلجام ىف ةريثك باوبا اهنم لك ىف ىلمعلا ىف رشعو ىملعلا

 وهغ هتيمست اماو لاق بلحلا ةعانص ىف المك اباتك هتنارخ فتصا نا تببحا لاقو هحدمو

 نيدزج ىلأ مسقني بيطتملا هيلا جاناج ام لكل لماك عماج ومو ةيبطلا ةعانصلا لماك ىكلملا

 ةعستو ةئامثلث ىملعلا ءزجلا اذه نمضت ام عيمجو تالاقم رشع هيفو ىرظنلا ءزجلا لوالا

 5 ةعبراو ةئامتس هباوبا عيمجان اضيا تالاقم رشع هيفو ىلمعلا ءزجلا ىناثلاو اباب نوعستو

 راطيبلا ردبلا ب وككب أ فيلات ىرصانلاب فورعملا نيتعانصلا لماك 1م اباج نوتسو

 دومكلا هملوأ باوبا ةرشع ىلع ىوقكج نوالق ىنب سمكم رصانلا كلملا ليطصا, ةرطايبلا دحا

 نم ليخلا لاوحا ىف وه ةرطيبلا ةفطرزلاو ةرطيبلا ملع ىف هفلا دنا ركذ يلا ءاطعلا عساولا هلل

 هس  همزاول رباسو ةميلعتو ليخلا ةيبرت نع ةرابع ىه ةفطرولاو ضرملاو ةكصلا ةهج

 10 هيقغلا جيشلل باسنالا ىف لماك 1« ةنس قوت ىدابايلعلا ىيدلا ماسكل ىواتغلا لماك

 دلاخ نب ءايوكز هدج ظرهس مبيخ عمج 70“ ظخنس قوتملا ىنميلا نيعد ىب كمحا نب ركب بأ

 ءغ زم ؟زوزمأ ل1ه5وءم(ونلمصعمو زذغه تمنت طانتغو نغ 0عععسد (طعمتعس (010ءردولتتع مههتنتس

 (مهعاومعمأر ءغ ةزمعس]وع ذم مدسلاو ءةهمتاه لئ510عععمضتعو ونقع هط ةمئاتم !ذط1 ؟ةعوصقع(. طق

 ءاندسص 40100٠١ ءل- 0ءم1ع1 ]دسلدغو ءغ: آشطعماءععر ةصوتتتغو متم ءهّردق طاط]اطتماطععو ]1ذططنتس

 مو[ ععاصسص 06 ممعلتعتسو هرم موداتأو ءانتل همدمع» 2/-1117ءع7: ( :ءعتنأ) علف. (نمداتسعأ

 هردمتو مع ععاعو نستطاتق 226403160 65( همراتقر ءغ له م8165 01885 01915105 هقأز 0118211113 721101

 ةممعان]152(8 ءقأ ه( لعععرم 0155ء»(ةغلمصعق مرض م]ةءاتأمتر عأ ىاتتلالل 8 318ان1[168و 11183113 5

 طقعع (طعمجعتعو ءمصامسعأو (معععمأج همههعتسأا# 20513 ءدرلاذ ءةدعو1مأ6 8وعو 60866510

 مرةهعانغو هدأ مده (ةعودع 0عععرد ل155ء(هغلممعق ءهقمدطم]ءءاتأانكر أ 8انك0188 68م1 ل1113

 ةءردعأتماد ونيهان مع ءتعم1م6م. - 9735. 1ك ةسسزأ1] ءل عزم ةدغوأسر !1ئطه2 مء21ععءانق 0

 جمعاتسل , ؟نل]عم 2من وده للءعطتق. 11كم هردتقو نتت00 لآ( 86“ 161: - 619607 و انطاتق

 رم علت ءمرصتسس ؟ءاععأ سمت هدكتست 1ص ةامطتتلم 717:11 1 عق» ل1101,هن1160 عدن (نه770: ءماطزب08ةاتتأو

 0ععورم فرمتزغح ءمدسم1عننطتع ءأ 1غ اصعلجتا7: آرهنق 16عمر ]زطععولذ ]دعوتأم2] اع. 10 هع

 06 حرام 7ها(ومتسمسم ءأ ةهعاع ءودم5د لمدممعملأ1 ةععلممزكدع ممتعه. آلله ةعق هو (2ةعاقأغو 018

 فيي

 عمم هغعرت ءغ مممجنطاتست ءواتماات11 5م عءاهصضأر طقعع ؟جانئمصعت» هوتتمق ج]لعصلق هغ 4هءعصلتو أ

 م(عمعجر وسمع كل 1118 مععوددوعتم ءهطقعععم(ا. - 9736. آ[عقستن] هك 2هععقطس1, 1156:

 معوممصةمزكاتنل لعل عمان  معع1ععاتق , ةعام6 110م7: - هل - 041: 4/22602و ةصصه . . .٠

 10 مممرنن و. - 9737. [1-1عةس]تل 11 ءا١-ومع ةطو انطع» معم1أوععاتق 0ع ععمعق]0عللقرو ©

 ةزعزاعط كسصفعمدختن] غم لطي 18 ءب» 1ع: 4/160 ظعرن 10ه: 7”دعتونو ةهصسصم 752 (ةطهع. هع

 [كءطع. 1351) ممعطتم. (01!ءعزغ زطأ طتمععدمطتمتس هحتأ ةدن 7ه ةرراع آ88ءتن ل 0[147 0113773



 فول

 نأ

0 

 كب“ عنمز ىلا نمجلا ىلا ةعم اومدق ىيذلا بقعو ةيقع ركذو نمجلا ىلأ مداقلا ىومالا

 تاعوضوملا يف هيك ذ خطوسيملا نم وعو ملسأ نبأ عاجش ىنال ةلباقملاو ربكلا 3" لئماك

- 

 جحمسلا نب 'مساقلا قال ىداوهلا باسحلا ىف لماك 1. بدحالل باسكلا ىف لماك

 دمكام نب دكيسلا دبع غابصلا نبال ةيفنحلاو ةيعناشلا نيب فالخلا ىف لماك 18إ

 نيدلا سمش هللا دبع ىب دمحمل ةيعئاشلا عورذ ىف لماك 17 يب ةنس قوتملا ىفاشلا

 بيترت ىلع هيف ىشمو نيقيرطلا نيد هيف عمج | خنس قوتملا ىلصوملا نانسلا ىا نبا

 نب فسوي مساقلا نال نيسمخلا تاارقلا ىف لماك 1ع“ ةضورلا محك نم بيرق وهو ةمئنلا

 تيقل لاق ةءارق نيسمخ ىلع ل.متشم وهو 086# ذظنس ىثوتملا شضرغملا ىلطهلا ةدابع ىب ىلع

 ةرشعلاو  ةعيسلا ىلا اهتبتر اوغلب نيذلا تارايتخالا بابرا نم اماما نيسمخو ةسمخو ةنامثلت

 2 ةترغب ”ارقو كالبلا فاطو .قرشملا ىلا برغملا نم لحر هتاف نيسمخلا مت ةرشعلا هيف ركذف

 نانأ آل هطصدصحتل ؟عصتأر )1150116 00516105 7عععهقعأ م610501164[05 011111, 0111 01111 0 آل 0

 معمعطاتسأو نكل1ع 20 كده جعاونورل. - 9738. ظا-1 ع ةدض1] 11 ءع]-عطع مع عاد

 رده ءّمط ءاعغرو ]نطءع مععكعءامه 0ع جعوسهأممع معا 5علسع6تهصعتت , 655[2110ع كلان ك0

 157 4عء7عر». 40 !نطعمد جيصم]1 مدعو مععنتمسعأ ءأ ذص هرعطع 111070111 011111211101101.

 9739. 1 16-1 ةرسأن1] 11 ءا-طخ1ع ةطر !خطعع معمل ععاتك 0ع دعاطسعاتعمر ةنتعام»ع قلااهآ. ع

 9740. [[1- 1 ةردأ1 11 عءا- طخعةذط ءادط عرج ةجأ1ر ]ضطعع معع1أععاتق 0ع ءمطمات13108عو 0112©

 ز1مععمتم ءدعععءعءاستر هات0أ051ع ل از عموم ءرب-عاعمبس لبس 9741. 1خ1- لك ةسخال 11 عا -ططتلقلو

 ازطورع مع[ ءعامق لع لت ءعدتاأمأع اماعع ذطقظتأمم ءأ طقم عآامفر ةتتعام»ع 480- 6]- 5ءز/10 1 نا

 11ه, متوت» عل ةاطهطظتنمرو ؟دلعم ةطد:- ءاعما اب يعآب لتعأم ءعع هصصم 477 (ذهع. 10. 81هت. 1084)

 مرمرتوبم. - 9742. ظا-آك ةسنا] [1 6مم ظا- 5طد 11137 ءعغر ]ذطعع مععاععطتق 0ع مدهعاتطانق

 زدعم هطقطتنتعا لععتجهاتهو هةستعامرع 11101 هبوترنءل 8ع: قكةالعااعأب ى]ءعررنع - هل - 0411 1 ءن

 ل2 /وةرنشت» 21ه م2], هممم 771 (ذمع. 5. لسع. 1369) صطمدطتم. (0ه11ءوعزغ ذطأ تاتحتسواتع

 لتمءماتسحسص ءغ لئعممدزات4مصعمست» آائتططأ 262 تيديربع# ةععدات5 عقال 1 آرنطعع معموع ةعععلت6 4

 ؟ماسسعم هرعتتف معمبرل)رم/. - 9743. 1-11 خسز] 11 ء]- ءطنءدقغ ءآ-طعطةسقتمي

 انطعرعع مععقععاتق لع نستموتتهعاسأ2 (نهعوصأ ؟عععمقأ همتطانق و ةهتعاماع قل 11: 1ءايعترزا 7” ةلعدابرك ]7 كنا

 471: ظعت» قلاع لع آل هلتنع]خ ل1 ه«عاآبسةالنر دمصم 458 (ذصع. 3. آل عع. 1005) رمماتم. (هددر]ءءاتكتت

 ونتموسدعأمأم معنعممز معمق.  (نممك عمت ةموتنتا, كسل عععصأتم ننتموانهعأتسأو ناتتصسومان ع [تةسنق

 جم عامعا(هكتم ءاععامع ءغ معمطدغعمعو وسأ لتعمت(دنعر» "عععمم ت5 هماتتت 1ل]15 ةعراعتم عغ 0 عععتس

 (مرعومأ 1ععامعتطسق جعوسمل عيد بصقععتتأ ةنصأم عاصم لعععس ]لهم نصت 57و 118

 معمععمدزوصعس دصعمطم726. 1 غعع [ععلغ ع ععولممتطسق هعءعنلعماملتطسع اص هتعماملءةر معدووعتةكتأ
> 4 
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 فلا نم ةمدالا نع ةءارق نيسمخ عمج لماكلا هبانتك فّلاو رهنلا ءارو ىلا ئهتنا ىتح اهريغو

 ديزي نب كمكام سابع ىنال ةغللا ىف لاك 1 اقيرطو ةياور نيسمخو عستو ةنامعبرأو

 [ىطسقرسلا ] ىقزاملا فسوي نب دمحم هحرش 0 ةنس قوتملا ىوحنلا دريملاب فورعملا

 بادالا نونف عمجتي باتك اذه لاق يلا هاضر غلبي اريثك اًذمح هلل دمحلا هلوا أو ةنس فن

 لداسرو ةفيرش ةبطخ نم رايتخاو ةغلاب ةظعومو رئاس لثمو فوصرم رعشو روثنم مالك نيب
 نأو فلغتسم ىنعم وا بيرغ مالك نم باتكلا !ذه ىف عفو ام لك رسفي هنا هيف هيلاو ةفيطل

 نعو ايفتكم هسفنب باتكلا اذه نوكي ىتح اًيفاش اًحرش بارعالا ىم هيف ضرعي ام حوشي

 ةادرلا»ا ىمري نيكو رتملاو رءافعضتلا٠ غفرغمز ف ماك بتمر اان اينخعشم| هيسختا كي 0 0

 10 [أًءزج نيب“ 1] او ةنس قوتملا ىلاجرجلا ىدع نباب فورعملا دمحم نب هللا دبع سمدحأ ىنال

 (رعدقر 6طقعمهع ةذص دلتتكوسع تعطتطاتق 1عمالمصع5 0ع مءءومهاقدع (هموصت طقطاتتغو 4هدعع ذص

 (عررمم (عممق دعس ةزغمق معز عمتك تطأ [ذطسنس 747077 ىرسمودتتغ. (0011ععععدغ ستموسةعتسأو

 معمعمك1هصعقر جانعمل(هغعس ط!صفسمطنسست ءدع دمتالع نسمحلعتسععصغأف ونتنتطول3عزل ل98 0

 مءاونممتطسق ءغ (2ه036هصتق لذته ةععدطتق. - 9744. 11- ]1ع ةسخ1] 21 ه1-1هعطقغر انطعت

 معم[ععاتق 0ع ]!ا!مهتحر ة0[0ع لاا'آ[عطا[ ع ل1101 متون»ءلا طعن 7 ءجفل ((حدسسقاتعم رو 0

 ل1106 0"»ء0 لتعغم ءأ حصصم 285 (ذمع. 28. لهص. 898) دطماأاتم. 11101/07111:60 181: 7”ندداز#

 11/2216 [كممهعمءاة], ةسصم 538 (ذصع. 16. لاتل. 1143 ) 2201:1115 601101116513311112 18 0

 ةءتتموأأر ءأ 41: /|ءسعمت» 76 1 ءرو ذ01ءةزربفتت: ظلآ- 47 ]ركمع] (عةدسستم هات ءاتقو ةصصم 315 (ةاصع»

 فني 8. 0132[. 927) رصم:(ات5 و ءابر» ةزع ةتتعامتاودأع 1101م7 لتك (2د01036غ ءهغ هدقانق عقأ زاهن

 لجسم آلعم ءمرتوددر وننهع ءزسق ماهعأتأم ةداتمأدعأأ ءاع. 1لنع الطعم ذموتتاو ؟ةعلقق قانا

 طسسحستامكتق ةمععتعم ءىمىرسم] ءءاتطتخر هدتدتمصعتس ةم]تاقطت ءهغ ج0 جعاتق مءوعدلقتس ]1 عدافطتو

 معمم: ععطلم ؟ن] عداقر ممم عمعاتعد [هعدصلمي 5عا1ععاذسل 022 (10ماتللل 5057:1111 ]35[ ءاللو [ 2(

 ءاععممأعو. ر7-ل//ر/معأب 1عععم ةتطأ عمتك دغ 01 ءاتمصعم عدجتتمععق هدرهصعقم ّدص ]تطعم هطكتقم ةتتك

 حكم ءعماتتلل هطوعاتتستسل ءدعر] 1 ءعمرتعع عا 1هكصمف ؟ءعطمطتست 1صق]ءم ةوغعلق هممت عما 38عااتتكو ا

 طلع ]نطعم مع عع تمهد ةدلآلءعععع ءغ زأوذ ءعووعأ مدهدكتق ور نأ 20 حجات ذه ذا16 هةمان ع0

 معمم ءرتع ددتملتتع مععع5ددستلتلط ءةوعا0 9745. آك1-]لك ةسنآ] 11 مهزعن1ءععغ ءعا- لطم 18

 سى ع ءا-سس هغم سلعام رصاص ءاآ عمر عر اذطعع معضل ععءاسق ع فعمتغممع ؟ءعادغمطتست ةانطا ءةاهع

 10عز ء( 50ع رماهصع 0عءقنطسامدنتس , جتتعاما ع لاا لاتضعأا قلطللهل]هآب 8 عزت 110, هتراتنع4ف

 10 ل074, ؟دلعم لا 40/6 لتعام ءأ دمصسم 365 (ذهصع. 10. هءعرنب 975 ) دصمعطتم. آطلتع ]ذطعتتو

 | ندأ ةعريمعتدأم ؟مهقعلعسلم5 ءمرسم]ءءاتاسع ]ر ةماعا ءمه معج1ءعاتقةأسلاتق ءقأار وانك 06 لسقأه
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 قفاوو هانعم همسا فباط ىكبسلا لاق ةمدالا دامتعا هيلعو ليدعتلاو رجلا بتك لمكا وهو

 نزمح لاق نورخأتملاو نومدقتملا ىضر لوقي ام ىلو نومكحملا مكح هتداهشب هاوحف هظفل

 ىدكع نبأ باتك كدنع سيلا لاق ءافعضلا نع اباتك فنصي نأ ىنطقرادلا تلمس ىمهسلا

 ىلع ةقث ىدع نبأ باتك ركاسع نبأ ظفاحلا لاق هيلع ديزي ال ةيافك هيف لاق معن تلق

 ال ظفاحف لاجرلاو للعلا ىف امأاو هيف ةمجت عم ةيبرعلا فرعي ال ناك ىبهذلا لاقو هيف نحن

 دمحا سابعلا نأ خيشلل لماكلا ةلمكت ىف لفاكلا هل لاقي ريبك ليذ هيلعو ىهتنا ىراجج

 لماكلا رصتخم هلو 1 ةنس قوت ةيمورلا نباب فورعملا ىليبشالا ىنانبلا رغم نب تمم" ىبأ

 رمحالا تيربك 10  هتاماقم نم ىطويسلل ىواضسلا عِيِرأت ىف ىواكلا 104 ١ اضيأ

 [10] ظخنس قوتملا ىنارعشلا دكمحا نب باهولا دبع خيشلل ربكالا خيشلا مولع ىف

 ,ناضمر ىف هنع غرف تاحوتفلا نم هرصقخا ىذلا ةيسدقلا راونالا جقاولب ىمسملا هباتك نم

 رمحالا تيربكلا تيربكلا 51 هتزعل ىوري الو ايداد ب تّحكتي رمحالا تيربكلاو لاك 17 نس

 معاجغمرتستا م20طمصضتسل عغ اتمعمطوعتست ةعداتسهالممع ءغ لتقاتسعأممع جعاتطأو 30 ©5011

 جامع مع 6 مغعسم طسصهتسمأ 2ععانجعات»6. 1ةطتلطسع !]1طعأو نغ 580872 (ءوأادطتتو 317عان0[126821 5657020 أو

 ؟ععطاتستواتع ©1111 5ءقان 008ع516. دع ءزدق (ءواتسممأم ]016ع3 ةعماعسأتمتل 01>ععطاتطصأاو أ

 مرلمرعع5 ءأ عموم 062ع5 ءالذغد تكتسح مادتتكاتت 3ممهطوعتمأ.  طمبادم مئمر»# ٠ 18 ءاتأر ةصقختتتأو

 حج 124ه ع0م17:2, تأ ]خطءاتنص لع 2ع]دغممتطانتق كاتكم ععامع 203 ءمرصعممع7نعأت ثص هممصر "ع5م0201و

 1[ طرتسص 157 4041 دمن0ل (ع طوطعو 3 - 1و لز»ج). -  طنع هداطعتاو هتغو متطتل »081 ءأ

 2001 ممغع5دؤ. 112867 157+ 4:2٠ اطشطعع» ل68 ل0131 ذصوتنتار 150ع لتعمتتق ءقأر 1115

 كومو جلستغو6 1" 'ءواع 22هء7عءق86 ][أمعتسدست 32 طتعقس طقم ةداتق ءدلل عطفك ص طقعطتتاع

 معروزعو ]حطو دعم 0( نم0 جتاعتل 111051868 1عدلمع5 ءدقوتع ةانط0145 ء( 5م

 جااتسعأو هعرعغع معطل 1(غ5 ظعططع 221102398 (عطعأر الغ ءات121 0 ءط[هك]1 208 ممو51. - 1826 عع

 11ه. - ةطعتاطط ل5: 1هطؤ:5 417:60 8 ءد» 2101من: ءل ظعتن 21وركهمج»ءز 80ه 151841 و

 بنالعم 167:- ء7سنرورم لتءعطغتق ءغ دصصمم 637 (ذمع. 3. ثكسع. 1239) 115[1201) 10

 رسدعمسدتال 20 عبس هلنلتنأ 77/7 - 1لا] لآ 16727 ءا 71/7 - 1ك ن7/] ةصمععصتماهتم. 10 ءععسج أ - لك 1

 1م ءماغمرسعم عوز. - 9746. 1221-51 11 عغوقمالعط ط1 - 8 ءاعط غ1 !ائطعان ل510

 كك ء//رمممأ1 ءدحتاعتلم انظعمق. (نهمقعدذاتقو 2110ا6»ع الورم 2. - 9747. آظ1-]121 1غ 151 - كط ص 35:

 ديل ماطسع عمطعتمم 5. جست 064 0هءاتمتك كهطعتلعطت دههحتستو ةتعامر»ع ذةطعأتاعط 450-67

 18 عدو لات»ء0 ظك]1رمث" نقر دصصم [973 (ةصع. 29. كلم 1565] ممان0م. 11ءا1 معدد ءزاتق م3510

 هع انطعو ةرعمومأ نع ءآ- هما" ءآ - هلع( زءأ ةعاعوتخر وعطتعتت» تع 111 - ]011/1 ءديععت مك ءتقأم

 قةطوماحتغ ممعممع طمس حلطقص حسمأ 942 (ةهمع. 2. لاتل. 1535), عا: آلع انطعو 72/- ]41 /7-

 ل 77297, 1موتتتاو ةعرط معا" [0ه وتتصل, 2غ هط :ةعتاونعس ذلل1ع هممص ءععصتختت" - 9748. 1:1- ]8152141
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 قولا .هركذ. .ءامسالا د ريكالا» ىايزقلاو

 لصف

 ةفاضالا نع اهديرجت عصي ةد قلاب ا كضتكلا 8

 باتك كيرا ناهبلاو ىناعملا ىو هيوبيس :باتك -ىيرا وحنلا' ىف :فلطا: اذا :باتكلا#ِهدّدآق

 5 ىرودقلا رصنخام هقفأأ قو رهاغلا لددع 92 ييشلل رزاجمالا لدالد

 فلالا

 ١٠.1" نس قوذملا ىرزجلا ليمكام نب كراجم رمقتالا نبال تاهمالاو ءابالا تانك

 سنج هللا يع ىب دمحال مارجالاو داعبالا بانك 1ةأ ةلبيع ىنال لاحبالا باتك 6.

 او ةنس قوتملا ىجررشل سوا نب دىيعس كيز قال لبالا باقك "1٠08  ةنس قوتملا بساكلا

 10 قوتقملا ] ىلاقلا ىلع ىنأ مساق ىب ليعمساو ه1 ةنس قوتملا ىلنابيشلا رارم نب فكسا ورمع

 ةينبالا بانك - 1/0“ [ 5 ةنس ىقوتملا ىلاتسدكاسلا كيحكم نب ليس متاح قاو مها ةنس

 را ةلطروسددع رع طا- 1" 1عجقشع ظاد- كلعطةعر ةسلمطتسع هتطقعتت ءهأ (طعتظل 3ع 20831113 0ع

 ممتصتمستطاتس. اطبهنلهخنتع ه]ط 27-6.

500 

 0ع ازطعأقر وممصضتس اناتلل معع هم22ععال معع ةدصأ ءدوءمار هذ جهلمعتعم همددتمع

 1110 21 ءاعطأم

 حمداح. 9 تنمملم دس تصل ةىقانتس [اذطعت» ( /246) لتئاسعر هذ لع ععدتستسةلأ1 عه هعاللم ءقأو

 انطعرع ىءممءن/تب أ 0ع لمعاستمو ةعماعماتمستتل ءأ ءهدعممهزهصتق رو ]ذطع»» 726/27 ©1- ةزاس ه

 داطعتاعط قلل - ءل- نقم ءلئاسكو هذ لع لزادص عمت عصختمم ءمسرتعسلتسس (01"00:0 ةصاعاات عتكاتت. ا

 آاطعأو وسمحت تكنلا معدعسستق5و ؟ءنطو م2145 ج ]ذا ععج 17ر6“ معا ملال

 9749. ]لعز16مط ءال-وطغ رسعع ءع1]-هرسسفط ةغر ]لزطعا“ مهاعتتتل عأ ددهأان185 8101©

 11ه" ء]ع ظعر» 010ه]ءهيست»#ءل ل ءسوع»ةر ؟دلعو آظاتن- ءلما]رف» لتعام عع دصصم 606 (ذصع. 6. لانل

 1209) مدم6ن0م. - 9750. اك 16 خط ءعا-دط ل غل و اطعم ؟زعوتتتال مامتنانلا 400047 018131:011111و

 ةنعام»ع قللت 0 ءنلم. - 9751. ]كتامط ءل-دطلعل رع ءلد عز عقسر تطعم لتعأطمأتهتاتس

 ءأ هم ممدتسسو ة11610ع 4/7160 ظعءت»: قل طلمل]مآب لفروع ثنئاطتسعالعمو تطلقه . . . 101:10. ل

 9752. آ[عنغ6ؤط ءال-نطلر انطعع لع قسعلتمر دسعام»تطتخ لانا 7ءاا كيل 17 ءنن لبو لك] متنا" ]فو

 دصمم . . . مممااتم - لاثع لتس”( 8و رمع ظعري ران كار عئان/ناقر هصصمم 256 (ذمع. 9. آل وع

 8609) مممرانو - ]51701[ ]ت12 ('نعقر»» لاثتع ىللغ ('/غ, [ةدصصم 356 (ذصع. 17. 12 عع. 966)

 10 مممرننم - ءأ لاا ظل مان» كذمآرآ ظعت» 110/غهدوتنءعل رك عزءءامضعر ةهسمم 255 (ذهع. 20. آل وع

 868) مم2دم]. - 9753. لكتز(غْغط ءآ]-حطمتورةغر انطعع لع ؟مهرضصتع ععوسستلا ةلأعلقو ةه05[00©
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 ضارمالا ىف ايمدكيبا بانك 10 ةنس قوتملا ىوحكنلا فحسا نب حلاص ورمع ىال

 دكيعس ىبأ بانك هو نانسرامبب ىف مهجناع ىضرم صصق نم اردثك هيف ركذ طارقبل ةدفاولا

 قومملا] نركلا [فحسا نب] ميعاربال تاومالا عاين باتك 01 ليكألا 8 ىر وبداسمنلا

 ىوتملا رع نبا ىلع نب دمكم ىنيدلا ىيحم خيشلل داحتالا باتك لك [ امو ظةنس

 ىبسن مو ىضرا ىلا ءامس نمف ىنه ىلا عجراو ىنع ىنبطاخا هيف لازا ال آو لاق 4م ةنس

 يف قوكلا داحتالاب ةلاسرلا هذه تيمس ىضرع ىلا لوط ىمو ىصقن ىلا ىماربا نمو ىضرف ىلأ

 اما اهب تيطاخ ةيناحورلا عبرالا روصلاو ةيناسنالا ةرجشلا ةرضحب ىنيبعلا داهشالا ةررضح

 ؟/6م7 4 ضلا نايبلاو دوجلا ةمزا فكلام نانس نب رخص سئارعك ىلا فئاقحلاب سراوفلا

 ك5 ا مال لاصتالا بانتك 01 رس و كدراق قرانا هرىنكلا ناكتأ باتتك

 نب ىبج همجرت ميكذل سيلاطاطسرال [ناتلاقم ءامكأل خيرأت ىفو] تالاقم عبرا ةيولعلا راثآلا ىف

 آر 4 »7 كم/نز ظعتت 1: /رمع ((عدتطتت همر ةتضضصم . . . طمأن. -ح 9754. آ[عنغاممط

 ءطخ1لعتستو ةر انطعع عمال عصتمسسس لع دمعطتق ممل ةعاطتتقو  ةنعام»ع 1[ ممووسدغنع. آلف

 طز جعوعمامرضتسس طتقاملوهك مهعكهأر 0005 15 2050ءملطأ10 كتله عنو. - 9755. [ن(ا مط كطنت

 5ج10. ]انطوع 0ع دعنظعأأ5ر هتعام» ع قلاع ههنا 7 نعملرو»ن.ا ع 9756. 1!عزافط ز(طذل

 ءا- حس ةغو !ذطعع 0ع مععدععساممع م تمتنتم , ةتتعام»ع قط ارات» |[ 8ءنن 1: !رمع] ظل غو

 [حممم 285 (زمع. 28. لدص. 898) ممزدنم]. - 9757. لكتغ6غط ءل-ز(غعنقط قلو اتطعع لع

 هصئ(هنعي ةمعام»ع هطعتلعط 110/1 - هل - 0111 21101 منست»ءل 1ع: ل12 ظل لمهن دصصحم 8

 مع. 23. لول. 1240) ممممعتم. المص لعدتتو ذسوستغو طل مصععتست 064 مدع ءم]]1هودنأ عغ دنع

 مءاننم 30 طمع 2عمععنو 06 ءمعأم زولك 20 (ءنعدتس طعم 35 160 ععصضعت"ع 30 هانم

 ستطت ةصممدتكتسو 2 دع ءمصاعسداأتمصع 24 لتئدم]ساتمصدعتس دصعدتم و 8 !ههعتاتلتسع رمعد

 ح0 عدس 1دننملتصعتس. [طمهععكترمدأ طسصع ةدعافتسس 2)/ - 1/1160 1. ء. تمتاقهكرو نتتهع ذه

 رمز ءةاواأع ءدلكألا معهعععمأاتمهع دسطقأعصساتملتك هن دصمز ءقامنع ةاعدسسماتم طسصسصقفمتب عا 1منمع

 ودمتم ةمتسصكتمهلع5 ننتطسخ جللمودم» دهملم ءوستأعم ةديصأ كد ةمطاتلتطاتق مز (ةكتطاتقو نتنقع

 ةممصقأت5 ةزسستل ع5 ةددصغ ةدعقست ظع ىندو» ]ا1طعجهلتادنتم ها ءاموتعصاتقع طقطعموم (ةصعصأتق

 عمم - 9758. اكن ةط ا((غتلط 6غ ل2 ءآاعط هتك ةمر ]أذ طعع لع ءقرراتتق طعقأت ةقاتللل 201181110

 [رزددءءاوألم ةهنق(م(ءلزؤ. - 9759. [لعكتغ(مغط ءل- 1 غانم ةلر ائطوع لع ممزاسمعاتنممع ءمطاتصاتهو

 هسعام»ع 1: طمع. - 97600. اكتغذط 11 عا-دغطةع ءادول عجاج عار اتطعمع لع سد عاعمةل 5.

 © نهاتممر ل15دءةي(مللممعم [ةلكتعرو نأ ذم 11ظنةغمصد مطتامدممطمستسس ]1ععتاستو لمقع ]و ةتتعام7ع

 كسم(ماع1ع ظطتلمومرطم. كده 7”ه/يرعم ورع 814م ؟انار ها ىلا هعمملعع كمطعملزةز معتق
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 وو ىسحلا نب دمحم مامالل راثآلا بانك 91 ىسدورفالا ردنكسالا هص2 فيرطب

 ظئاحكلل حرش ةببلعو راثآلا نم ةفينح لأ نع هيبذ ىور ام هيف ركذ هقفلا بينرت ىلع رصتخم

 روصنم ودا لاق ىيفاشال ةمهاربلا ىلع دثرلاو ةوبنلا تابثا باتك 1/1 ١ ىفنكلا ىواحطلا

 تاوبنلا 3 قنص نم 0 ىناجركالل محيجيرتلا تانك 3 ىف ىدادغيلا رفهاط نب رعاقلا ديع

 5 5 مهدي ل مل طووشلا ق ةةينح وبدأ ةهسر امذا ىناجركالا معزو جسن هلاوخم ىلع هنال ةل عبد وهن

 ىف ةباصالا نيبع ءامسو ىطوهسلا هعش ءوجج ىشكرزال ةباجالا باقك كا“ للح>١ هيبللأ

 داغسالا كلذ ىف 6 ىلا ىدبدحلا ردب خيشلا فيس ىكقو ةباكحصلا ىلع ةشداع كارد دنسأ

 دب دروأ انامك لمعت ىدادغبلا رفاط ند ىلع ند لايدكام ند ىسكاملا ديع ر ودعخم وبأ

 ىلع نب دومحا ركب ىتال مودعملاو لوهكملا ةراجأ ىف بامك 101 اًثيدح نيرشعو ةسمخ

 10 نيبعبرأ ع تترملا داهكلا ىف داهنجالا بانك عكاز“ فس قوقملا ىدادغبلا بيطخلا

 ةريبغ نبال فالتخالاو عامجالا بانك 4 خلا همعن رداظن ىلع هلل محلا هلوا اباب

 زم ءريرزامردعم همعوزاب - 97601. لكنا(غط ء]- جاطةعو 1ذطوط 01 ء[065ا111 عأ 1

 رستضدطتألسسسم ةهتعام»ع [هدفس ل110]عهت210 ظعءب-ءا]رمدمت:.  (نهدهمعصلتستس 20 زاتعتف لتق ءةماتسحت»

 لنزعممدزكسسص و نطأ] 1هعام ءغ لتعاجم طتعمطتلاط ةمعلمزاتت» م20 مطعاقع ءدع جا1650251264 ل

 11ه: مع مهتتدأ. 11ةطاع 1'ه1مممم# [آدصعالظأود ءمسسسعسأةتئلاتتط ده ذلطتل هممت - 969,

 رعيزغمط اةغطط ةغ ءالدصم طوع عار ]ئطعع لع معمطعساد مئهمطعأتمو ءأ «عاصاقسل0ت5 8 ءعوطتستاتقو

 جانعام» ع اللا - 5/1/2. كلا 11هينوت» قلطل - هل - هنآرق» عن 1اطق» ظمع]لم 02 ذم > ءاساقتتماهع

 انطرن 1 ءمزأأا د لملم هلئتأتت © هتعسمواتعو اصوتتتأو 06 معهمطعاتتق هةععمقتغو طسصع ]تططاتست

 مععاتأا15 ءقأو هالك 20 ءزانق د( مصعتال 20120212 عأاتت. 015 لات 1ظمد:ةركم 0ع ءمصلت(هصتأطتنتق

 داون عرتكر عم هد معاستمع ةانمعتدأم عقوع ل0»زمنا ]1012م عندك. - 9763. اك خغغط ءعال-1] ةطعاو

 ازادعرت معدرومك1مصتقو جتنعام»ع 767/ءو]بل. 1 !'"جفعلعس]لانتقو ءاياتك رد ء]أمعتت مدطاعتت 5<« 2

 ءاامرلمع ةمقعتسلا 427 ©7- 2ءمنلءا/ ةمكصتمأادع 0ع زتك ةمعلمكتست م8غمرطعأدع 201160 صتطانكو

 ونم5 470 هتمم] ورنا ءا مرعءرتا. قةع هطعتلعطسس 8ءل»- ءل- ل ذم ةيئطغعسلم لع طقع ع

 مهععوعرام» لكانر 11011517“ ىلا - ©آ - دسم]و1: 1861 11101ممرنت/:ءل عزا ل76 عز 111/17

 اآظمو/ لن (#0 ممدعع ءعاتغ ءغ اتطدححسسم هبصكععتغو مطل دتوتساأل وتتمواتتع (201هصعف ءدعطتطاتتا. ح

 9764. اكتغةط 11 زر ةحعأ ءاد-س عر طش]ا 6ع ءآ-سم'ل 1 دحر ]خطعع 0ع م20اعءالمصع 5ءالاتلل

 اعممادتستلت ءأ مععلت(دصتتمو ةتاعام»ع لاتع 88 ءآب» مل ةرنءلأ 1 ءد» ملل: (نههعتمدهأم» ع معالم 0عصقتو

 ةصصم 463 (ذمع. 9. 00(. 1070) رصمعاتم. - 9765. آاكنغئْغط ءل-1ز(1طقلو ازطعع ةنسنتللت

 هم1011 0ع طعا]]و هةدععم ذص نتتهلدعتساح ءفصتكأح 015ممعتانكر ونانأ ذأد ةصعاربتا: آطمسكق 60

 مرنم ءعلستتم ءزدق طعمعط كلم هام. - 9760. آ[؟كن(ةط ءآل-1زرعذ' ع ءآ]-زاعطغأ]ةكر !!طعت

 1 أي
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 فاوشالاو عامجالا باتك 1ك [01. ةنس قوتملا ىلينكلا ىلاييشلا يمحم نب ىيج] ريزولا

 "ام ةنس قوتملا ىروباسدنلا رذنملا ىب ميعاربا نب دمحم ركب ىنال ءاملعلا فالتخا ىف

 3 15 ىملا وكت ,ىإ ١ تالاقم ثالث وهو طارقبل ةنجالا :باتك 11 ' ١ سانجالا باتك 9«

 ةباحصلا رئاضف ىف ىاثملاو داحالا  تانكأ 1: ءاضحالا” ن وكت" قل" نينجا ؟نوكت

 ةديبع ىال مالتحالا باتك 1ك [١ ةنس قوقملا] ىسلبارطلا [ىثرقلا] ناميلس ىب ةمتيخ

 ديع أ خيشلل لايتحالا باتك بن: [ا11 ةخنس ىفوتملا] ىرصبلا ىوغللا ىنتم نب رمعم

 باتك 1,“ يلا هل ىغبني امك هدحو هلل دمحلا هلوا ىذمرتلا ميككلا ىلع ىب دم هللا

 ةيصاخ هيف ركذو اهعفانمو اهصاوخ ىهلالا داشرالاو هرظنب جرختةساو فنص وطسرال راجالا

 باتك 5 [ةنس قوتملا ىلوريبلا دبحأ نب كمكم ناكيولا ىئنالو ] رح فينو 0

 بانك 0 .مل خنس قوتملا ىسخرسلا دمحم نب ديحا سابعلا ىال وكلا ثادحا يف

 ءممقعمقاتك عأ لز5دعصكاتك , جدتتعام»ع آ[1' يذع |[ 7 عليه ظع» 210]ءهت»ت»:ءل ك2[ منا 1[ةصطدلتادب

 ءسلوم | 1 ظمهاء"« [ لعام ء ةصمم 560 (ذمع. 18. الو. 1164) مد انم]. -

 ا[كن مط ءاد1ل سف" 5ع ءال- 1 5طع هكر !نطع همصق ءمقاتق ع 05ع29جهصتق ءعدع هلام معمهمأ لعساتق

 لع ل1 ععدزأهأغع هرتساممستنتل 1م عا 71105 00 ءامقر ةا1ءغ0م1ع ل1( طع“ 11107011160 17611

 13 كلن - ه7: 01:02“ 4:52, ةصصم 318 (ذصع. 3. 1عطط. 930) رممعغنم. - 9768. آ[نخأممط

 ءا-هعز مةقو 1]نطعع ععدمعستس. - 9769. لعكئغمط ءا-هز امم عار !ئذطعع طتمممععدأك

 1هءام لص 6ع5 0155ءرحالمصعق لتوزكات5ق - لع مدقععماع ةمعضممأاع ععمتاول] - 0ع مهقءعومأع

 1هءانن - 0ع مهقععصأتطاتك معرس طعل_و. - 9770. آت غّغط ءآل-دطقمل ع ءآ-رمس ءعاطٌةصتو

 انطعع هم عدسلمعتسص ع( طاصسمستس لع تعا تاتطاتكق ةمعلمزاتتل م0 مطعأغمع م؟معقاقمأ(تطتتقو ةتتعأم5© َى

 11 قا رمت 6 1ع: ذك07ءةردمت: |[ (6»ءءارن] 7«1”هلم/مد2,ر [ةصصم 343 (ذمع. 7. آهن. 954)

 رسم م]. - 9771. آن غمط ءال-نطغتل ةحسر !1ئطعع مم]]ناتمصتق ه0ءاات773عو 2110056 ملل

 0620ه كل هثوم» ظعتن 21011 متم معتم“: آطنعاعتعمامعم , |[ ةهصصم 211 (ذمع. 13. قة 826)

 رسمعانمإ]. - 9772. لك غقط ءا-1طغأو ٌةعغر !خطعع كءععسممو عءانمصتقو ةهتعام»ع 5طعتاط قاب

 لكافسأ/اهأ, 710ه]ءمتست» عل طعن 472 1م ةلسم ططتلمخمرطم. آمعامتغ ذه: آطمسق آ)عم ةملثو

 ال6 ءانز» 0ععع ءام. - 9773. [كتغمط ع1 - حطز ةعر ائطعع 0ع ]1جرتزلتطسق. (هردممقنتا

 قسم( ءاعدر وسأ آمععمتم ءغ لتعتمح مفاتن مصع ؟لعتأعق ]1همتلسل مئهرعتمهم هأ نان (ةاعق

 معتسسم ءازونلا. 1عععمد عع زطأ1 معمم ءاماعم ةعجعععمامصتتل 1همتلسسس عه حصمات تق. [ ]6

 ءملعس مع هممت قل اد »ء:آروتت 1101, منرت»عا عرب ىلاترنعل 18811, ةصصف . . . 101[ |.

 9774. الكت (غغط 1 ذطق ةغط ءا]-ز جرعرعر اذطعع 0ع هعاص ةقضقمر هنعام» ع 41 !هط اأو 4

 اظعرن ال1ه1رمنوت»ءال ىعء”مل]دءعر دمصم 286 (ذهع. 17. كوصب 899) ميمعاتم. - 9775. 1كتغقم
5 3 
5 
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 طارقبل تاددحالا بانك ةخنس قوت ىوكنذلا مالس نب مساق كيبع ىال ثادحالا

 ىذلا هلل ثمكلا هلوأ رصتخم قرع ندأ ىبيدلا ىببكام خحوشلل ةيدحالا بانك ب

 ةدحولاو ددعلا رارسا ىلع هيف ملكت اضيا فلالا باتك وهو خلا لبق هتينادخو لبق نكي مل

 قارخالا باتك 0 ىضترم كببسلل قرلاو زارحالا باند 170+ ١ هلاثماو ةيجوزلاو ةيدرفلاو

 تيسك امي "سفن لك ىلع: مداقلا "هلل ىمحلا' لوا "11. نس قوتملا ىشوطرطلا نايخ 3 1

 بانك 10 ةخنس قوتملا ىزارلا محا نب دىعاصل باسنالاو باسحالا باتك حلا

 ةلمسم "علاط':ماكحا باتك ؟ن17 7 انس قوتملا ييسحالا افشوب نر نانا 0

 ةيدرو اشاي دمحال دفا ىباج مرههد فورعمأا لايهكام ند دووكامل ىسراف ايابخو ردامضو

 ماكحالا باتكو دووكم هجاوخ باتتكلا سهشل هفلا نلكم يساكنلا سراف نب نيسح

 ءاد-وط ل ةغطر ]1 طغت ععطاتتت 2018111112 31110 لان 0086201 (نم5 271 1611: 967/1 1 ةتطتتت 0و

 ةصصم . . . من0. - 9776. آل غة6غط ءا- عطل ةغطر !ئطعع طم ممعطهأنلق 0ع تعطاتق 20818.

 9777. [؟زغخط ءال-حطو ل رج ءعغر اذطعع تمتاوأتقر هنعامجع هطعتلعط 21011 - هل - 041 م

 ه8. (نهرممعسلتسس رو ونت00 1( ةصعامأا: ًآطرجتتكق 1لعمو ةصاغع ءانزاتق نض13[عتلط 202 وأ

 معه مرتسق هممه"عمق ءاع., هأ 120145 /-ظ,/ةهرع بسموتع 1مقعرصض تخدع. آطلاعدععا 1 قلدت'ه82 ع

 جرعوضتق طاتتل علو 811805 و صتتتطلعتلا 1طلمهكل5 عا مهعاقو ع ةأست]لت طانتق. - 9778. ا[ 1غغط

 ءا-وطع م اجمع عاد عم ءقر انطعمع حصا ءامصتس ءأ ةهقعاصسم تستر 311166 57710 11160/: م.

 9779. لعن(غْمغط ءا-غطع ةعو انطعع ةهمعوسلتتو جنعام»ع لطف“ ظعت» الل هناا 1607156 و ةسطم

 160 (ذهع. 19. 0ع. 776) ممرعأنم. 1آمعلرتغ )(2: آطمسك آلعمر رروتتل ءعوأ ةاقصق 8117615 0

 ةمتسحتا (هطقعجهمك ءوبص) ذه عمر نما مهاعهعز(ا“ هاب - 9780. لكن ةط ءال-ةطققةلط 5

 ءاد- حمو ٌةطر ]!ئنطعع نسحصأ أ (دكانتلل ءعأ ععصمعتاتللو 21101016 ١020 ]طعنا ىل/0©:7 طعفت#و ةصلتف . ..

 رم معان. - 9781. 1 غ6مط ءال-ةطعغعفآرو !ذخطعع لع اوعم ]لا - 4 / لك ر ةانعامت ع 2

 17 كن 7 ودير“ 1106و ءقمنر ممم ... تن 0؟(اطم. - 9782. ]لعت قط دطلعقس (ةل1' سعق'5هل عار !ذطعع

 عمات( هز طمعممءممأ 18(0عقاأومأقر 35عهصم7ا121 1طعمأأ5ق ءأ معزكاتتلل 3013112. 0

 آظ وو 11ه]ءمت»ت»ءلر ؟نلعو ل114 عرب لءاعأا# لت ءادقو تتسم 1هكطوءعدد ل 160 8نيابمع همتس]رمسدتأو

 م( معلذزم معمدع 8[هطحعععرد حصصل 941 (ذمع. 13. لدلك. 1534) نص مهع[دن1مطمعالتل عأ (15عق

 015: ءساونتممعف لتكن طنتأاب - 9783. [كنغقمط ءال-هطلع ةسر انطعع ةعانماهعأاوع ]ه0161318ع.

10 

 فيي

 10 ؟؟ه]سدعمرو ون1001 72/هزع 110861 1 ءنن 1: جاتمصتتتلل هتئيدعام» كا ءشعو- ءآ[6/145 117

 71ه]يت»00 معروزعع مس ممدتت“ آطتطعمو ءزدهلعس نعلت ءلتلعصما 761ه: , 1 ءرار دأب
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 ءايبنالا روهظ لاوحا هيف ركذ ردنكسالا ظعاو نافطصالو ىانويلا هاشولكنتلو ىصيبخلل اضيأ

 سمرهلو ىدوهيلا رشب نب للهسلو ىوريبكلو ىزيربتلا ىردنكسالا سيلاولو ةرهاظلا بعاذملاو

 فالتخالا باتك #1“ ميكحلا تخبونلو ىريطلا ناخرف نبالو بساماكلو ميكحلا

 سمخ ىمع .٠ ةنس [رخالا عيبر رهش ىف] ىوتملا ىفاشلا رباج ىب ميعاربا فكاسا ىنال

 نمَولا قالتخحا باتك 1م ثيدحلاو هقفلا 8 عمتجا ىمم الضاف اًمامأ ,ناك ةنس نيعبسو

 شقخالا باتك 1/م ١ دونهلا بتك ىم ةنسلا ليصفتو ةيودالا ىوقو درابلاو راكلا ىف موولاو

 صالخالا باتك كدب عمرو نس ىوتملا ىوغللا لبيعوسأ ند ىلع 8 لبسي نبأ هجرت وحكنلا ّق

2 
 ورمع ابا ىضاقلا نا دادغب خيرات نم يالحلا ةمجرت ىف بيدذخلا ركذ ىرصبلا ىسحلل .٠

 الك 0 لل انه كل نمأ | ىم رادل ,لاقذ, امأ هلا دئاتك يفارق ىحت دوما. ىقارتقوت١ ىلاملا

 هل نأ ورمع لأ ىم راوقأ اأذهف ةيقولا تكنلا ىم هلتقب مكح 09 اذه نم ءىث هيف نكي

 (مدععتق , ءفاعو/رمبني# كلعدعحصل1# هددععجلمعرو ونيك ءه م70 ة72022غغ6 نع 20؟عداتتم

 معمر طععمسضبسوس ع 0لتىةكماتسمم دسمصت[ععامه هرمععادسأر 1ه/ءعمذ ىلععدصلعتمتتق ر 16م

 1 ءار» غر ههأآ ظعءقن 8ةءار» 7” ءاآرتعلغو لق ءعصعع طاتلهدومطسق , ل صدأ , 1طن 1" ءم»وز ابا

 1 هز عمء, لالوؤمؤليا ططتلهعءممطسو. - 9784. آ[؟ت( خط ءآ]- :طططغن]1ةكو انطع# همأامأهصتاتتم

 همصاعم ءععدضتسيم ةاعام»ع قك ادن 1 |ءمع آان” ئأرا» اعرف لزق" كطقتتاهو 0111 28805

 يبتنموسع ههغنق | سعممع عطل 1[1] جممأ 310 (ذمع. 1. لآمت. 922) هطلتغب !دتغ آم ةطلاتك

 ءمسلت6ممع معدععإدعممر نسا ععلعماأتمتس لانعم عا (مهمتنمصتنست ةعوسف اعوتتتا. - 9785. ظن(

 لعط غال ةغ ظل - لام ل ع ظ 1 - 8 نسر اذ طعع هدتمستمصاستس 15 ءعم5وهاتنا آصلمهطابنا ءعغ ططاتتت 2 عمن

 لع ءدلئلمرو 1ءكوتلمر عل ءئمصسعم(غمصتسص دتضصطسق عع لتمنلسعام ةصصخ لتعتم1نمصع. ظدع انطوتق

 آم لهم عن. - 9786. [عينغمفط ظا- لع ط[دفطو انطعع قل غ/رععابخ 0ع ععويستس ة عمر خه

 وييعص 4/6 ظعت» 1 ءسعفا طعون عما وعدم , ؟نلعم 187 ه4 لتعطتم عع ةصصم 4538 (ذصع. 3. 18لءع

 10635) مم( تسمقر ءمرصسطت عماتي 5ععا مدنا - 9787. عن غمط ءاآ-زاعطل ةقر اذطعع ةزمءء21(ةاتقو

 ديعام»ع 1هعوتن امو". 11 - 1ع! هلاغط ذه طتعاوضسصته 18دعطلخلءعمهأر دنطخ 0ع طعما ةعتغت

 (ةقطخ كقطع قسمي !احلت لتامر هتك ذم لمءاتمسج 82//يخ ييدستممملو ؟ءيددطقمتس 0مدعع ذه

 انطعم دط ءم ءلتغم معد !عوعععأ ةدهر ءعاوس. 0 دهعع عمات: آلملع طقعع ةدسقتما# ظ4//4] ٠ 10ج

 انطرنمر معةممدلتك 18/1/46 حد ظهعوت» فسممدتام. "1سم ذل]1ع: ]1ءعمئعتعب انتر ءنلاتق 538 مال

 مععئعتع ممطنع !ذعع(6 ةسلتحتسسعم هممت ]اتطسسص 147/1 71ءلعاعمعرو ءهأ مع دمه ن10عصا

 طسردم ]هع ][ئ(ععتلف ذطأ ]ءونطتع. نم لتععغم نص مععدملنص ءىدع ماماستل 11 هعع ع اتطعم

 2ئ/ - 7/0161 71/- 11 نةيرعأ معاتاج دما.  لندع (ءداتسممتم قلق ق4بسستأ ةتاعس هورتفععأو ]مطعستم
5 
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 ركذ تالاقم ثلت طارقبل طالخالا باتك 1مم اعلم “ىف نم لو وهف صالخالا بانك

 كرادتك 23 اهجالعو ةليكلاو ضارعالاب ةفرعملا خمدقمو افيكو امك طالخالا لاح هبف

 م ناتلاقم نالخالا بانك 6 ىومالا هللا ديع نبدا ليمكم نوحرلا كيع ىنال نالخالا

 رشح ىتنذأ دمامث ن وكيو واسرال نابانتك امو راغصلا تالاقم ىم تالاقم ىلامثو رابكلا تالاقم

 5 اذك ىنايرسلاب تالاقم ةذع سويطسمات رسفو فقحسا نب نينح هلقنو سويروفرف هرسف ةلاقم

 ىنالو ملسمل ةوخالا باتك 11 ايندلا نا نبال ناوخالا باتك 11 ١ رابخالا رداون ىف

 قوتملا ىسايعلا زةعملا ند خللا ديعألو ىهلسلا نمحولا لمع نذل بادالا انك 1 دواد

 5. ةنس قوتملا ىناركلا هللا كيع نب دكمكم كلملا وع روهال ءابدالا باذنك 148 م11 خس

 ىنادمهلا راطعلا ىمحا نب نسح ءالعلا قال ثيدحلا ناسح ىف بدالا باتك

 10 قال ماغدالا بانك ىبيدالا صفح ىنأ مامالل ةيعدالا بانك 4 *مم ةنس قوتملا

 1/5/:/1 هج 1طمعم7 هعمتمأتللل ءىدعر ءأغ طلع معلستتق ةتغر ونتتذ ةطقم]طتأع طمع ةععتتتم ةطاانتل

 ةعكمام (ممعاموزا - 9788. آ[ غغط ءآ- ةلعطل ةغور انطعع 18مممععداأتس 06 طتتشصم+قلأطانق»

 "معد ]لأ طعأار هطأ لامع هرصصتو اعدعاوغر نت3قع عأ نتهضأتاأوأع ءأ يتقهل1(دغ6 ةمععاقأو تتقق01عق

 مالمعمأار ءأ معمع[د عت ممعمسم طقطعغأ لع ءمعمتغتممع ةرحص مامرسمكتا» عغ دمعاطملم ممعلعصلأ] ءغ

 لع زمن ءمصننس هته مصعب - 9789. آ[؟1غغط ءال- حا طآ] ةعو ]زطعع ءاطقعم ت22 2105©

 قاالتع قلق - مآ - "مآرتسمت» 1101 مم77»ء0أ آظعر» قلطلم/لع] (0مهجو جلد. - 9790. آك1غةط

 ءا-ةلعطل ةعرو ءاطتعحر وتمضتست لهم ]ط0[ 20 دهعمو دم2دلأنذو هعغم 20 مهع8عع مععاتم ها

 [لنسسصواتع هراتق ق4عم(م(ء]ءرد جسنعامعود طقطععر ءغ مامصص ةسمملععزسم [ئطعمو ءمرصماءعاتطتك

 [آماععممءامكتق عدا ذلاسال ظوعمطععتسفو 11072: وو ل: [ممعاعدممأت]أ(. 21 هععم ][خطعمق 'ل'طعستقاتانق ىلإ

 ةررتمعع ا[ماععمسعاهطتمس عدا. 1 طآكوفع ذم اتطعم 2/ءمولن» هل-هللرك م 1[ععمصاتخب. -ح 9791. آت قط

 ءع]- حلعطتعةمر ]نطعع ؟عداستستر ةتتعام»تع 151: ل270. - 9792. آكتأأ6ة8ط ءآ1-

 ه]ءطمرتب ءعر ]زطعع [عداععمت(ةلتقر هتعامرعت طاع 110م7: هع ىللقدي آمل. - 9793. آخ( أذ

 ءا- ج4 طر ازطعع ةاملتمصسس طسسقمأ(ةأتقرو ةستعامزثتطاتق للقنأي 4لط0- ءآ- ”ه]يبررهت» للم//ءلرا# ءأ

 كالعأامأ 1 رن - ءارسم'1ءدع م4885, دمصم 296 (ذصع. 30. 5عمأ. 908) 201610. - 4

 اع ذا غ5 ع]-م لهط ةر ازطعع ةملتمدمعحسسس طتصسفمأ (هأتقر جا1عام»ع ظلت 1 ةندن- عازل لل 0160

 18 عنا م0077 11ه”"نسقغر هممم 420 (ذمع. 20. لحص. 1029) دصمرعطنم. -ح 9795. آن (غةط

 ءا-ءعلعطر ازطعع ةمهنكطنتممتكق 0ع معمطواتت5 ئوزرستق (تهلتمصتطاتق , هستعام»ع لاثا'عأاع 150

 1[ 6 لارزدءأ ل114 11ه لاق, مممم 458 (ذمع. 3. 13 عع. 10605) مممدتطتم. - 9796. اكتغةط

 10 عل - ح0:1:عءغر ]زطعع معععهكتممستسم , ةتعام»ع [آسصقسص ق4قت, طلهركذ طسسممت(55(8 56101050.

 9797, [عز(غ4ط ءل -1لعط دهر ]تطعع لع زمهععاتممع ]ز(ءعدتتتت , هعامزتطاتق كلتا طق



10 

37 

 سيقلا بلاط ىأ نب ىكم ضمدحم ىاو 16 ةنس قوتملا ىناتسكسلا كيكم نب لهس متاح
 ى

 ةديوح نب ىلع نب كمكم هللا يىبع ىنال تاودالا بانك 11 [1*] ةنس قوتملا ىرقهتا

 دعسا ىنيدلا ففوم هصتخا نييناردنكسالل راودالا بانك 01 هم. خنس قوتملا ىوكنلا

 تانك 1 هدو نس ىقوتملا نارطم نباب فورعملا |[ بيبطلا سيجد ند] سابلا ىبأ

 ةيرطعلا ةيودالا ف ١ هصنب هعماج ىف راطيب نبا بعوتسا سديروقسيدل تالاقم سمخ ةيودالا

 #* عخومصلاو روزيلاو تانتاينلا لوصا ىف * لوقبلاو بوبكلاو اهتابوطرو ناويكلا ىف " هيوافالاو

 نيتلاقم اًلصتم هجويو ةيندعملا ةيودالاو ةبرشالا عاوناو مركلا ىف ه ةراحو ةدراب شئاشح يف

 دبع خيشلا ةيودالا باتك رسفو ةيودالا ىلع ملكتي ملو هيلا بسني نا ناويكلا مومس ىف

 خلا هقلخ كرادتملا هلل دمحلا هلوا باتك ىف راطيب نباب فورعملا ىقلاملا دمحا نب هللا

 ىبالو ةلاقم ةرشع ىدحا ةدرفملا ةيودالا باتك سونيلاجتو ةيودالا ةفرعم ىف فيسلا هلو

 تيأر امف ماوقال ةدرفملا ةيودالا ىف اًبانتك رشع ظعبرأ تحفصت سونبيلاج لاق ىزاوعالا نأدبع

 ىن/:7 1 ءنا /11ه1 مرن: ءل ك5ءزءوام88,  ةصصم 248 (دصع. 7. لآدم. 862) طمطاتمو ءأ لآ«

 1101م7 ل116 7:1:# ظ عدا 41١2 170 (منع2 (نمعوصت آنعءام»عر ةمصم [437 (ذصع. 19. كلب

 1045)] رسم(. - 9798. ]ك1غ8غط ء]- 021 ةغر آائطعع 06 مدمعانعدلتعق ععدسس ان علقو

 دعم" ع لااع قكل0له]]ه] 1101 هيتاتنءلأ 127: 478 عدن 11 هتباعنلو (عدسصتم هاتعم, ةصصم 350 (ةصع

 7. 315غ. 1155) مه:[ن0. - 9799. ظناغقط ءل- حج 0 ةدعر ]ئخطعع معع100ه511 111151636 هط

 م4]عرعجصلعتستك ءلتطتق. كزاتك ءماامسسعم ءمات مودا ل110:0هرراء- ه0 - 0111 4كم آ86:: 11و

 [ 86 ل266 ا1ءلنعدق ]و دلعو ل20 ل11ءام7 لتعاتك ءا دصمم 585 (ذسع. 19. عطا. 1189)

 رممنانق. - 9800. آ[[1غغط ءا1- ءلل 1ع عار مدهاعتأتم 22عل1 25 101ه5ءمه1015 وستسوتع ]ذططتق

 مصقأقمقو 01105 157 8561م (هغم5 ذم لوتس ج0 .50عرد ؟ععطوضتص7ا ةمهععتتالا 8 عتستق

 ]طمع لع مدعل1 نقيس عصأتس ءأ تم عتمعمأتق ةعلغ ةعمر 2( ءلقر كععاتص ل5 0ع حصتس ةلتطاتق مالا 201

 طسص مس طاسقر ععومتمق جالصسعمغعم اممعطر أ ءعمنطاتق ءعغ هآ]ععلطاتق رو (ءةعاتصسصق 0ع ج01قطاسق ماآوص(قانو

 معررت متطاتق عأ ةمععزعطسخق عيسستست وعنه نه 0ع طععطتق 1ععتلتق ءغ ءدلتلتعر وستصساتق 0ع زن طق

 ممؤخت][عمغمدتتس ععم ءعلطسمص ءع معلن عويصعماتم معاقل ]!كق.  ظعمطوعتغ معدعاعععم دمرمعملت ءعم

 لسمختس [1طعورضس ءمصغسنمسمت 0ع ؟عمعمتق ةصاصفلاان07. 2( نهع ةهأ [ل10ه5ةعم2101 (عطاتعسل2 ءةةعأر

 رمت متسع 1ط1 0ع م علت عدس ءصاتع لز5دءععجعأ. 81غ ععتوس عللعممت 1216م عادأتد5 ءععأ 5طعتاعط

 4500714 ونا ىلكآونعل /11472ءقفر ؟دلعم ظاد» عفن م» لتعم اص آلتطتعمر ونت اذ ةمعاربتا: آهسع

 [)عم معد ةادهق هلعواوم "عممرجممأا ءاع, علم ءامداس 111 (ءمعأ ذص ءمعمتامصع 20016 قتلت 0

 (ج]عمسك ننمودتتع هماتق نم0ءعارد» ]مطعوصتص 0ع علل ءممت عماتق عتسسرص]ت كطاتق ءقمصتمةاتتأور ءأ

 آآ1 41047 4/ممج2. (حج]ءعمتتق: 1طسقم عدل اهقاتأأر 11010[0112ععألا> 01525011132 2111011111

 عععمأو 0ع م1علتءهسعمأت5 ةتسما]أ ءلطسقرو ةماعر عد ممدعم هملأتتست» 15101 معجععاتسم [)10ةءم21015
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 بانك ةم.أ درخأ ىفتقاأو هذنع لخا هدعب ءاج ىم لك سدير وقسيد بانك مىم مذا اهيف

 نبا ىلع نب نمحرلا سبع يرفلا نال ءايكذالا باتك كم.“ نذالا باتك همم“  ناذالا

 ىجمصالا بيرق عب كلملا ديع دكبيعس قال زمجارالا تانك 4 [51/ نس قونملا ] ىزوجكلا

 نيمحم نب دكمحا سابعلا قال تادعالا ىف ىقيطامترالا باتك كد [ 114 نس قوتملا ]

 و قود ةفيندح ليأ ند دامح ند لحبيب ع جدع 3 ءاجرالا باذك ك1 م كم دعب قوتملا ىسخرسلا

 [ىهنتا انبداكحصأ نم يعدربلا دبعس وبدأ هيلع كضقنو هتاقيط ىف ىمههمتلا لاقو ] ا خمس

 خيشللو متيهلا نبال ةيلكلا كاصرالا بانك 3 مرن ةنسا ىفوتملا ناجتربا قباب كفرردفلا

 لوا سايعلا ن5 ضعبد ىلع اهضعب نأو خئفسالفلأ ناكرا 83 تانك 5 انيس نبأ يي

 10 ةعبرالا بهاذملا ىف ناكرالا باتك كةمأأ كل خنس قوتملا بيبطلا ىسخرسلا دمكم نبا

 ازطرنمر عغ هدرحصعق نان1 م05[ انتل ؟عمعاتسأ 1ه0ع ةدتصقءعطتسأ 111 نقودع 72علاوأق ةععاتلا ان.

 9801. آ[كز مط ءآ]- حلعةمو اطعم لع مععدععملتد مععءءاطنق. - 9802. نغةط ء10-1ةصسو

 ]زطعع مععسزددامدصتلق. - 9803. لكتغ6غط ء1- جدلا ءاعأعورو 1نطعع دعمتتنعع ةصاعلاانععسات هنو

 جاجعامع لك ادا المهر ل0 - ءآ -ه]ررسمت» عد: للغ 151: - ءازتوييسقم |[دصصسم 597 (ذهع. 12. () أم

 1200) مرمر6دم ]. - 9804. ]لكن68(1غط ءآ1 - ةعؤقز أدر ]تطعع ممعيسددتطتتس 077562 01 أهةنتلو

 جسعام» ع 4اد كمال 4ط8- © - »67:1 وبن (معقطل لعفيسمف, [مصصم 216 (ةصع. 18. طظعطتطب 831)

 ممكنه ]. - 9805. ا1كتذ4غغط ء]1 - حعاغطس ةغاعلعإو ائطعع ةعتاطسءاتعاتق 0ع طتتت ءااقو

 حسعام»ع 4طن: [عانافع 42 عا طعنت ]71ه]ءميستسعلأ ك5ءممط]رعقر ةسمم 286 (ذهمع. 17. كوس. 899)

 و ررمرنمنو. - 9806. آ[؟زغغط ءاآل-اعز هةر اطعم لز]دغكممتقر .ةنتعاملع 15171017 8611 164

 رعرب كآن 11همفركعر همسم 212 (ذصع. 2. ثمدب 827) دممعأتم. | 1 عسكر ذص 1 هلع:

 (©موكتنو طسصع ءزدق انطعمسر ذصوستخاو للي كعمل 8ءلعم' لتهئماتممع همدانقع ة85ءوله همص

 ةهزمع هطاععءامالممع لتسدومنتأا -  مععم زللعي. - 9807. [عتاغفمط فكعدط عرسأ10 عقم 1نطعت

 قمءاطتسصعلأن. - 9808. آان( غمط ءل-تعءوط قلو ]ئ طوع مععاوع زمقاتاس(تهصتقر, جنعام»ع هطعتطط

 ل0 - ع7 - :ءاميت» ع 4ط0- ءآ- «هلتصعتا طماط, د؟سلعو قال: 1ع” ءزمت» للعام أ ةسصم

 536 (زمع. 6. ثسع. 1141) مممخ6نم. - 9809. ]ل6 6ط ءا-ةدعوذمل ءال-اعم1113عغو 165

 هطوعرك وتمص ةقاعمممتست ةضنس تما ععمدلتسسم و .هيعامرعتطسخ القبي - هلل عفاط عمو هع هطعتلكعط

 آمون 158 ىكنيرم. - 9810. آكنغمط 11 ةعالغقم ءلا-[ءا]ةغعز1ءغر اتطعع لع مدهعقألتتق

 40 مطتامهمدطمسحس ءغ هلته هلتتم هتات معمطهتتم , هسعامتع لانا |مطاناع لاتسعا ظظعتن ل101 هتان علف

 ىممم7]وم )1ءلتعمر دصمم 386 (تصع. 25. كعم. 9960) رسمدنطبم. -ح 9811. لكتغةغط ءاد- هعلع ةسصو

 ازطوع ملمس عمامرتسس 0ع 0هءامتمتق نتهأكنم ةععامسضتس هناطملمدعجضتسسر ةنعامجع ةطعغتلعط
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 بهاذملا ىلع لمعلا مت داقتعالا هيف ركذ ةذنس قوتملا ىلذاشلا ىريدلا زيزعلا دبع خحمشلل

 هلو ا. ظنس قوتملا ىداطلا قرع نبا ىلع نب دمحم نيدلا ىيحم خيشلل لزآلا باتك لا

 ىمحم ىديس خيشللو كنعمو لزالا ظفل ىلع هيف مكحت حلا لؤي مل ىذلا متادلا هلل دمحلا

 نادك هلم ىوتملا ”تمحا (ىب ا ليكم نب" ىلع ىزملا وبا هحرش ' كداتشلا ىردتكسالا' ءاقؤلا

 باتك كل 0.١ ةنس مرحم ىف همتا ةيدبالا راونالا رداود فيقحتو ةيلزالا رارسالا فشك

 ماع "4 ةنس قوتملا ىوحنلا برطقب فورعملا مينتسملا نب كمكم ىلع ىنال ةنمزالا

 ىشكرزلا ناخ رداهب نب دمحم نيدلا ردب ةمالعلا خيشال ةيعدالا ماكحا ىف ةيعزالا بانك ]

 قوقملا ىراصنالا كمحا نب دمحم نب ءايركز ىضاقلا مالسالا خيش دصخل 18 ةذس ىقوتملا

 450 - أ - هتناد» 1262" كام لسق/و ةمصم . . . رممكأ10.  طصتستس 0ع ةعاتعتلتق 50ع1 0تعدانامك

 لعتملع لع ذللاتق 015كماتستق ءممهعمت ءعماع» ةوعدلم. - 9812. ]عنامشط ءال-هععو]و !انطعع

 جعاععمت أهتم و ةنعام»ع ةطعتلعط 210/8 - ءل- 041: ل1101ءميعتسسعاأ عن: 48 1: ملتهطق 1و

 دصمم 638 (زمع. 23. لدلك. 1240) مم>غ10,. 1هعلرتغ طلع غ2: آمدق طعم جعاوعسمر ونت

 مسسوتتورط ءوهع 0ءولصستغ ءاع. 110 ءلسس دذطأ 1ظهعلغ 06 70م هننعآ ءزاتكولات# هعصقات. 1ع

 ءملعرم مع ةهئتممتغ ةطعتاعط ذعر #ل# ك2لهاءعتست»ءل 11- 117 ل 1و ءرنلو»# كم0, ذه كتزانق

 اند 451: ]رص س00 لآ عد 110 ],عيرن12 عمل 86د: مل عمت ءل, هصطه . . . 1001ااتتتكو 011111 0

 لكم وأ ءآ- 0ث" ث»  ءآ- هدنعآأ وأ 226 101 ءأع 0ءامامم»  ءهآ- هما" هآ- هل ءلأ7ءأ ذصقءطتر انتل

 علزلزغ عع معمقكع 31طهطحعععس ةسمأ 907 (ذصع. 17. لدل. 15301) ةطووارتان - 9813. آ[ز(ةط

 ء] - حورم1سعغو 1ذطعع عيد ممعتتت و 21105ع كآن 472 11070121760 1[ عزو - ه7رجموأ عزو“

 نرءدستسفعت عمر نلوم (61206 لتعاأم ءغ حصصم 206 (ذهع. 6. لسم. 821) رتة[نو. -ح 4

 | اعز غٌغط ءلا- عمطت مع ءعغر ]!خئطعع هعمدتس عمامظدت» 06 ةامطتأتم مععماتممستساو ة0ع(م6 ةطعتطط

 لمءفتسدتسم 8عءلت» - هءل- لفه 1101 متنوبعاأ 8 ءدن 8ءولت» ]12م1 7ءممععافم هصسمم 794 (ذهع

 29. ثمع. 1391) ممختم.  هطعتلط - ءاتهاقسس (ندلطخت 7مم ظو» 1101 ميضتسعل 2

 لك ةووعاأ ل مم478ر نأ ةصصم 9260 (أمع. 23. 1ءء. 1519) هطتتغر مسعاأتمجه اذطعأ ذص ءةيزامسنعم

 دال ءوزنأ 1618/46 ءآ - هدارشوبءأ ذهكهكتمادس ]. ح 9815. آكتاقمط ادانزا]ةط عسطقس17 ع+

 ءا1-طءط ةتسر انطعع 0ع حعاع دمتسمع همتسملتسس 20 دع مدطعملت. 815ه ءعامأنم طعس ءاتكر

 وتد ةسم(م(ع1ع5 ةسغءعمععامطتق ه5(. طلع ]انطعع انكدلكم 7142+ (1. ءه. لت5نومسلسق)

 1مقاعمتانو هو( - 9816. [[1غغط ءا-1زةغؤخطق ةصر !ائطعع دممعمطقاأ1ممتقرو ةتتعام»ت أ 7#
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 نب محا هللا دبع ىنال ةراشتسالاو ةراضتسالا باتك ةنس قوتملا ىنزارلا نايفس

 نبا نمحا وفعج قال ءاقستسالا  باتك.ةل» ٠0 ١١ عبس يوعملا ”ىقاتقلا [ىريرتلا لكلا
 بذوملا ىلع نب نيسحلا ىأ كيشلل ةماقتسالا باتك 101 04. ةنس قوتملا بيبطلا محم

 1م [1*.. غنس ىقوت] ىوحنلا دمحأ نب نيسح هيولاخ نبال دسالا باتك 0.

 رجكت ىذلا هلل ديحلا هلوا تاناويكحلا ناسلب ةءوضوملا تاياكحلا ىف صاوغلاو كسالا باتتك

 ىدنهلا مسأر مسأ بانك 1م“ وطسرال موكانلا راوسأ انك كم خلا كفصو نع ىسلالا

 هحرش ضرع نبأ نيدلا ىبيحكم خِيشلل ءارسالا باتك ةدلد ىقهمبلل ءارسالا باتك 101** --ِ

 لكشم حرش ىف هابتشالا بج نم ةاجنلا باتك هامسو لوقلاب دماشملا حراش هذيملت

 مهيعاربا هوخأ ركفمتو حايصلا نب وس بانك هناعرب ىفو داشملاو ءارسالا باتك نم دداوقلا

 مساقلا قال بالطسالا بانك م“ 118 ةنس قوتملا ىنامملا] هبنم نب بهول تايليدارسالا باتك 1

 ىكوركتر اير لط4سنر هصصم . .. مممدان م. 9817. لكتغمط ءل-1ةؤزطلطط ةععا تع ءا1-ذةأذعط ةععاو

 از طوع لع مجمرع هغ فمقتلتم طدعأ مهممتغم معاعملم رو ةسعام» ع مانع 4 0/ه171ه]: 471:10 لق دو

 ىك0/عنرمم: 1ءارملعن يذطحظتكوم دسصمم 317 (ذصع. 14. عطب 920) مممجطنم. - 9818. آك1غمط

 ء] - 1[ ة(15 قو ]زطعع مععءونلمصتمو نغ آنه ةععمو ماسعتم اذطعتععأر ةتتعام» ع 481 لوز

 ل1 8ع 171ه3مبجت»ءل !1علتعم و حصصفق 360 (دصع. 5. ل07. 970) 10[2201. - 59.

 ]كغ مط عال - 1و1 ء قس عاأو ]نتطعع 0ع زسماأك ص معطاتق لاذع ءأ ءانواممتق 22010211 ة1عو

 حمعام» ع ةاعتاعط ل81 1نمعءفن ظء» ملآ# مامعنهدننل 10ه علقاتنم. - 9820. آكتذاذط ءآ1- ةة2لو

 ازطعع ]عمصتقر هسعامرع 1ظ[موعقت» هد: لتسعأ (ءدستسحأتعم ر انان]عه كل 1ك10107:662] لتعأم

 [ءغمممم 370 (نمع. 17. كسل. 980) ممحاتم]. - 9821. [؟زغغط ء1-عهدل0 56 ءل- عطش قو

 ]زطورع 1عمدتق ء( هجلعمع. 11ظزمغؤمعتمع !ذمعدح هصتسملاتتتل 012م05لا[هعرو 0186 1[ اطعام:

 [دنم 182ءمو نسعص 0عقوتطوعع ]نمعسمع دصتمتسسع ممدقنمأ اع. - 9822. آكتغافط ةقعقم

 ءل-ممز نرسر انطعرن قسم( وم(ءلتذ لع ةعوومتم هنلعصتس. - 9823. آ[كتاغ6ط قةقتع ةق ءعدصر ]طع

 ملوثة ممنوعرب ]ملت - 9824. ]لعزخغمط ءل- 1 ةهعقر انطعع زاتصعتتق 20 ءاتتتمأو ةا1601015ع 1868/6/8.

 90825. آ[كغة6ط ءآل- 1 ةءؤر انطعم زاتمسعستم ممعامعستب ةنعام» ع ةطعتطط 1/6-60-041]/110: 11: 1.

 آم يبتسص 0تك5كمساسم, آتطنخ 711م7 7220 ةماع مع عقر ءفرستس عسا ةتأتتتلل ؟«انلتغو وسن ال عنطه عاطف

 ييمادسمأد ج0 ءءاه طقطعأور هأ 10145 ءق- :ءلزمق تأ. ء. التطوع اسستستادأتمق ه ؟ءاتك ةسطت عدتاقخألك

 هزجع ءديادممحأم 01[ عسلاةاكدسص جلصما(داتمصسسست ]نطعت 2/- مهما قه لظا- الهدا ذصقعات م انتق

 ءىن(ا2 844 زلطسص معمططملسس 11هعمتا 1 عءرا- ءاممططم] ةعيتمانتم ةأصسعاتلهتتع ه010ذ6غو 4

 11غ (ماع» ةطوملاكزا -  وهد6. ]9غ ظ81- [هءون]11عةغر انطوع 0ع 1هدهتلتعاقو

 مس

 يا

1 

 10 هسعام»ع 17 مزبات 8و 01هعانارت]ب [ 7س, ةهممم 114 (ذصع. 7. للفم 732 ) دمماناتم ].

 9827. ا[عزغمط ءل١٠دق ( عما ةطر اتطعع ةماعمادطتتم ةحبعامتع لطن /ءاعقتس ادام“ اعنف لل 0161111164
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 9830. [؟ةز(غ6غط ء]-حدرسٌّ 56 ء]-حطاع ةسرو !ئطعع 0
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 املا خلال 8 اوهدحأ ناباتك وعو 4 ةيقتت قوتملا ىطانرغلا حسلا ند ليمكام ند عيصأ

 لمعلا 3 املأ نافبلان هيف هلو مداد الأ 8 اباليطسا لمع رع لوأ وخو ىرازغلا بيبيصح نبأ

 سيطاوطسالا بانك 1“. رز”. خمس ىوتملا ىيدارسالا ناميملس نب فدحسا بوقعي نال تاسفطسالا

 مساقلا 2 هتافصو ىلاعد هللا ءامسأ ناسك كرت ىملسلا عبدصأ نئد مارع ىلا هدانساب دولا ةمضدبب

 ىلادبولا لما ىب كيعس لعس ىال ءامتسلا بانك 10ه ىو خنس قوتملا رز ولا دايع نب ليعمسأ

 1 خنس ىقوشألا ىجاحلا هللا دبع ىب دمدحا مساقلا ال ماكحالاو ءامسالا بانك ةر*“| هز" نس قولا

 1 رو - ءلعمرس'] 6/6012, ةسصمم 426 (ذصع. 16. للمال. 1034) مممااتم. دتصأغ كتم آذطقتو

 نمضنتس معمم 0ع ةمكاعسم عصام ؟دلعم 451ء"765 لنءغم ءغ 06 ءدي]ت ءعدالممع 1هراضقع ءزانق

 مصقأع 10ه طتقو م6510[05 0ع ةصقاأتطاتت> عاأ1 11511 3علغو أ لص هعدطتتم ءأ امتوتمأم قمتأو

 1ةمموزأن دتسأ. 157172 عن ظه845 1 عع نحت مطتستتتك 1صاعت» لآصهطحصصت ءلقصمو حقاعو]وع

 طالت ءمصقاتساتتعأأو 0ع عملعسس 1زمكاعوتت عمأم ةءطل موز(. اللام ةءطترأد 04 عم 2012م05انتأار 3

 معتسك 0ع نكس جقاعم]ةطتت 7161171 1. ء. ذم مادمتاعم ءدعمهمقأو م6[05ة2أ5 0ع اتقان 1]0:(25ةطأخ

 ادعم ءق- مم/مع .1٠ ء. هصسمتتلت5 ماسعتطاتق زمكاعسعأأ ديزل - 9828. لكذ1اؤغط ءل-1 5 غةلأقر

 1[زطوع لع مععاتعد ( ى«ه2/ع) ج0 لنزع ععملسسل 1جعاوه. - 9829. آظناغافشط ءعا]- 1ة(هءاعتةةأر

 ]زطورع لع ءاعسعصسأتك , هتنعام» ع كاتم 7” هع 1: لرمع وبن 807ءررجفت» 1هقلأغر ةصصم 320 ( طع

 43. لود. 932) مممد[نم. - 9830. آ[عكز1غغط ء] - 1: درس ةااأقر !ئطوع 0ع دمطعاهعمصع

 (هم3ممعامو# - 9831. لعكزغ6ط ءل- 152 تعقل امر !خطعع طآععس عاتق 0ع ةقمطم0ءع1و. -

 [عكل ا( ةط حوعؤس عال ععط ةسر ]خطعع ةععءطتوععمأق 0ع ناعض 2201815 عمااتتالت 016 ؟1026[1113. -

 90833. ا1ك1غ8غط ةدسؤ رززطغآ1 11 طةسفر ]نطعع 06 همدتستطاتق ءعأ م0ه1108ع 210

 ؟ا"نطدسمع. '1عد01لذ6غ هد لزب, 8040 ظمعم»» 17: 45007771 ه5: هلأر [ةصصم 368 (اصع. 9

 تع. 978) مدم>تتتك |, ج05 :8[1[ع 0721 1 عءد» لعام 507]ءررب# اهاعط م 0ةذأق. - 4

 ا[عزاأفط دعس ج11 عطور ائطعع 0ع همدصتستطاتق عا جاامتاط انام 1061 ء>ئععاقأو ةتتعاما ع 2/4

 1و هقغ] 86 4610 1! يعمر دصصم 385 (ذهع. 5. 1'عطعب 995) رممرجطنم. - 9833. آك 1غ

 ءآل- حدر خو ]ذطع» 1ع هممددت دتطاتق رو جةاةعامع لتي ه2ع' 0 5ع10 17 رو ل ]1ترنء0 ل1620 ةطحو

 539 مع. 4. لسأ. 1144) 220110.

 0ع ممرصتصتطاتق ءعأ داوطتأتف و ةتتعام"ع ل12 71عيدقت» ل [رررتعل 8ع للاعلاعأب 102ءازةى ةصصم 9

 غ3 6
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 نم .قوتملا .نيسحلا نب. ستحل مامألا  :طفاحلا]9,ئقهيبلل ؟تافصلاو كاسل[

 ىفاشلا سيردا نب دمحم مامالل نييقارعلا فالتخا ىف لئابقلاو ءامسالا باتك ةدل“ء [ ود

 راتخي ةراتذ ىليل أ ناو ةفينح وبا اهيف فلتخا ىتلا لئاسملا هيف ركذي !.* ةنس قوتملا
 تاقيط ضعب ىف !ذك فيطل باتك وهو امعريغ راتخايو امهفيزي ةراتو ىرخالا فيزو امهدحا

 5 ىروباسيبلا ] مكاحلا ليكم نب لمكام ديمدحا ىنذل ىنكلاو ءامسالا باتك 5 ةيعئاشلا

 1م ىنوبيلاأ هركذ موقالأ روغلاو مظعالا مسالا باتك 41 [ م خنس قوتملا ىسيباركلا

 نيحايولا ءافسأ ناقشت تاتنك 17 اضدأ ىنوبلا ترك ذ موخخ مولا زفكلاو موةكملا مسالا باتك

 ىنال ىاقتشالا بانك 100“ م15 ةظنس قوتملا ىجاجؤلا هللا دبع نب فسوي مساقلا قيال

 ساحذلا ليح# نب دمحأ رفعج ىنالو أو نس قوتملا ىوكنلا جاجؤلا دمد نب ميعاربا فقكسأ

 10 |٠ خنس ىقونلا طسوالا شفخا ىخايلا ةدعسم ىب دكيعس نسل ىتأو + نس قونقولا ىوكذلا

 (زمع. 24. لوص. 931) درممعطنم. - 9837. لنغفط ءآ1ل-ةددسف 5ع ء1-ة11ةغو اذطع» ع

 ممدست متطاتق ءغ ةغسطساتمر ةسعام»ءع [ فطتم طآسمهقس 4/160 1©156:- ء11:056111] 8621:021فر | ةط”طم

 458 (ذمع. 3. 8عع. 1065) ممءانم]. - 9838. كنغةغط ءل- حهرسش 5ع ءا1- ءةطققلو اذطعت

 رمردز مانا أ اعتطتسست 0ع لزئئذ عدد 1مدعوسمتلل 00ءاضتمو و ة1عا6م»ع آسصقتطتت 1110/011160 ّق

 104 5طحظتأور هصصم 204 (ذصع. 28. لدص٠ 819) طته2ن0.  عممععغ ذطآ ونتتقهعقأ6م»عقو ع
 ويينطسم لن: طمسفرم ها لا: ملف طرعقام ذملعع دع لتلك ءعصدصت. 01000 جاع عع م2ةع1ءاتتكو
 رمملم ذسصعمطدكتعر ممملم ناصسسوتتع ةصمطمطقغ جاتمصسومسع هرتصتمسعتت م:3ع122[.  آطاطعت
 ء]ععدصك دار دبغ هلوقدعع سهعلمم ه5طقظتغوضتسس (ءوامصانك. - 9839. لكتغقط ء1- عة

 وىبع ع] - عمم ]نطو ممددتساتتا11 عأ ©0عضمازلتأ ه1 05[2110ع لانا ل1160 64

 8من كلم]ءمي»ت»ءل [ 1! ىالدت»#» 16كم ناعن] طسلعتو [ةمصم 378 (ذصع. 21. ةدن. 988) مدمداتم].

 9840. ]عز مط ء]-ز درو ءع]- عادورم 516 ء]- صا ع]- ج عزك جدت و ![!طعع 0ع 2011126 0

 ء( ]يستمع جعاوعمم. 1آ1دسلمغ هس 2/7- 2102. - 9841. ]كن (66ط ءآ1-اةعدسس عا1ددس هلع مث

 نبع ءل-زلعومج ء]-رم عزعط عفر ]نطعع 0ع ممصتصع هععاتقم عا (طعقدتتتم ةه طقم
 1رجسن الدخن ءاتحصص ةهط 27- ظني. - 9842. ]لك1عمط 1ةطغتنغعشع ةقرسق ء]-عءعقطتسو

 ]زطوع 0ع 0ععتسدعكممع ممرصتساتلال طععطقستمل 000هاهتلاتللا و 2116601 411:1ءاوةرر» 7751 60

 410ه/7/)ه] 7276, همصم 4153 (ذهع. 15. الآدتا. 1024) مراسم. - 9843. لنغفط ءآل-

 ذة طغأ1 ءقعو انطعع ءاجسم]هوتدعر ةهنعامرتطنق قللثع ل: ءمع لا” ظعتن لل هأنهتاتنءأ 4]]2]

 ©6مديصس هأنعمو جمصم 315 (ذمع. 8. ل[آهم. 927) سموانم - لاا ل هز/م» ىاآبتنعا 18

 10 7101 مدمر عل 8! ملام 6عدستس جات عمرو ةجسصم 338 (ةصع. 1. كسل. 949 ) ددماأاتنو 74

 لىوغ0 ورب 71ءم”ملعم 8هل[طفر نلعو 101 - 41 ]رمعأب لك 7 - ليععمأ لتعام ءا ةصصم 221 (ةضع

 فرز
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 فورعملا كيزي نب دمحم سابعلا او 0. ةنس ىفوذ ىوغللا كيحا نب نيسح هيولاخ نباو

 ىوغللا كيرد نباب فورعملا ىنسحلا نب دمحم ركب : ىقأو 5 ةنس قوتملا ىوحنلا دربملاب

 [1.1] ةنس ىققوتقملا ىوحنلا برطقب فورعملا رينتسملا نب كوك ىلع ىأو [”71] ةنس قوتملا

 باتك 182 174 ةنس ىقوتملا] ىوحنلا يارسلا نباب فورعملا ىرسلا نب دمحم ركب شو

 نب دمحأ هللا دبع نأ مامالل ريغصلا ةيرشالا باتك 1258 ىسخرسلا مامالل ةعاسلا طارشأ 5

 قوتملا ىوحنلا ةبيتق نبأ ملسم ىب هللا لبيع ديكم ىال ةبرشالا باتك 4 لبنح

 ىنطقرادلا هركذ ١01 ةنس قوتملا ىراخيلا ليعمسا ىب كمحم دللا دبع ىنأ ماماللو 8/1 خنس

 ريحامطصأ باتك 16 وطسرال تالاقم عبرأ ةيديدحتلا ءايشالا باتك 45

 باتك همم. 2 40[1.] ةنس ىنوتملا ىاغصلا ىمكم نم ىسحح مامالل دافصالا باتك 4

 ةبتع نب كمكحم رفعج ىنال ةغللا ىف فانصالا باتك ةما ايندلا قا نبال لاملا حالصأ 0

 26. 126ء. 835) ممعطتو - 1270: 8ء» قاسعل آطعوتعم1 هومر تلكم 105: 11 601ه6ا]
 لئئنئغم عع حصصسم 370 (صع. 17. لدل. 980) مجممجذتم - 4ك ل1 ]ماانوع 21هأءمتستت عل ظعتن 3 عال
 6ءدحسسمأت عمر دلعوم 7108ه" ء0 لنوم ءغ حصصم 285 (ذمع. 28. لقص. 598) مجمان60 - لأ

 8عءب- 21011 ميو0»7 8 ءرب- ءا]يمعمت: آنعوبتعم1]ه عمر نلوم 187 100ءن0 لذعأام ءأ ةصصم [1

 (زمع. 1. لكوص. 933) ]] ميمرذتم - لآن 476 21101677160 8 ءزن- ءار هدأ عناق" 1 ةططتتت 10و

 عسلعم 001005 قزءم ءغ حصمم [ 206 (ذمع. 6. لدص. 821)] مرام - ءأ كلآاع ظعءأ"

 11601/61701760 13 عري - ءقعم»# (ءدستس هاتعم , ؟ه] عمو 19 - ءامعم»مر لتعأم |[ ع ةسسمم 316 ( مع

 235. 7ءط. 928) ممعانم]. - 9844. زن غمط ةدطعقغ ءا1-ءةمغر !ئطعع 0ع ةتوصتق 2053 5

 معد عععمصتمر دنمعام»ع طصقس 8 ع«مم وي, - 9845. [ناغمط ءع1- عوطعأط ءعو !ئطعع دتصسم#

 لع ممه]ءعماتم , دسعام»ع ا!سفس ل4: 4502477 ىك]جعل عربا [1هننمل. - 2 9846. اكتخاؤط

 ء]- عوطعتط عغر ]تطوع 0ع مماس] عمات, دسعامعتطتق 411 710 مدبتعءا 460هل1هأ 8 عءتن ل

 151: (01 خ56 دسم أت عمر ةسصم 276 (تمع. 6. الآكمت. 889) رممءاتم, ءأ آسفس قلاع 4 0ه/1/ه/
 171ه]ءمتروترت عل 8ع لدم 80114, ةهممم 256 (زمع. 9. آ8لءع. 869) رممجأتم. آطهتل هانت 8
 12ن«هءوارن. - 9947. ][عزغامط ءل-ععطعم ءا]- ععط 0101ج ءعغر اتطعن سفانم» ةعنفأماءاتق
 لع مءعطسق ه0 ةعقمتءغلممعتس مععانسمعماتطسسص. - 9848. [ركنغ6مط ءع] - 1ةنعسفطاعر !ئطعغت
 0ع ه(مرودعطوجع# - 9و4و9, ]عزغامط ءل-دق 444, ازطعع متمعس]هحدسر ة1ءام»ع [سقس ط6
 86 71ه]11م:»60»7 ظهجافتقر همهم [650 (ذمع. 14. لآدم(. 1232)] رممءاسم. - 9830. ظتغفط

 1و1 خط ء]-صسص ذآ, ]زطوع 0ع عع مست ]زمعأ طعمع جلستمستكاأدملمم هتعام»ع 1/12 487/0701 06. - 0

 98351. 111 غئمغط ءآ]-هدم هو ائطعع مدسحعسس 0ع اخمعدمهر ةحتعام»ع قلاع لعزم» 10/6764
6 
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 [0] ةنس قوتملا ظحاجلا ركب نب ورمع نامثع ىال مانصالا باتك همم" ١ ىناكيولا

 [18[] ةنس قوت ىخابلا طسوالا شفخا ةدعسم نب ديعس ىسحلا ىال تاوصالا باتك كدا“

 نب رفعج نب ىلع مساقلا ىأو .1 ةنس قوقملا ىوكنلا برطق رينتسملا نب دمحم ىلع شاو

 فورحلا ىلع رصتخم [هأ5 ةنس قوتنملا] ىوغللا [ ىلقصلا عاطقلا نداب فورعملا] ىدعسلا ىلع

 ىدادغبلا رهاط نب رمهاقلا دبع روصنم ىنأ مامالا خيشلل ةينيحلا لوصالا بانك 108

 هيف ركذ ملا غباوسلا معنلاو غلاوبلا مكحلا ىذ هلل محلا هلوا 50 ةنس قوتملا ىجفاشلا

 ةذمدإ +١ كايدخكلاو ,ىارلا ( ىعاوق /لع .ةلمم رضع سمح لضإ لك حو الصا رشع ةسمخ

 لاوطالا باعك كم1  رداقلا دبع هكذ ىفنحلا ىربولا ريمح مامالا جيشلل ةيكضالا باتك

 نوناقلا ىف ناحيرلا وبا هركذ امم ريثك طلغ هيفو محيحص ريغ هركذ ام بلاغو ضورعلاو

 قوتملا ىلاهفصالا بيبطلا ىومحرلا ديع نب كيمحا هيودنم نبال ةبرشالاو ةمعطالا باتك اد.

 116 0166ه 1611/4802. - 9852. آكت(غط ءآل- حددقسرو !ائطعهع 06 10ه]ت5رور دتتعام» ع« لكآال

 0171717: متاع ظءب» ظفلطت» ل ف]رقاسو ةصصم [255 (ذمع. 20. آ2ءعع. 868) ] مممز>1نم. - 5

 اكن ة6ط ء1- ح5 ةغر !أطوع 0ع ةماعرز ءءاتقصتطاتقو ةتتعامتطاتق 401/1501: 9040 لق ءتن 111650

 806111, لوم 11 - 471رمعأ 1/- ليسوا لتعام ءهأ ةسصمم [ 221 (ذصع. 26. آطعع. 831)]

 رسم و - لام 478 71011111:60  17 ©2 - ءاررب مو( ءعروؤ» ((ةيستسهأت عم و 3180 ('0105 لتعأم

 ءعحمصمم 206 (ةصع. 6. لسص. 821) 12101610 - أ 411 /ءاموةزز> م72 عد: لهم“ ع الا#

 ميل: |[ 52ع,:1/2] آعدعتءم1هعم, | ؟نلعم ق0: - ءه7عمن10* لتعغم ءغ ةسصصم 515 (ذهمع. 22. آمعاأ

 41121) ممم؟6ن0 ]و ءهتزات5 مد معملتننت» ةلمطقطءانعنع 0نةممودزكتس ءةام. - 9854. آغ1غةط

 ءا- هون 1 ءل-ل 15م1 عغار ائطعع 0ع معتمعأمتتق «ءاتواممتقر جمعام»ع هةطعتلعط ءهغ طقس لكلام

 1110151 ل0 - ءآ - ءيآرقس ظود» 1 أق» ظمعأالا لن كطقطظنتخمو ةسصصم 429 (ذصع. 14. 0ءام 1037)

 رصمعأنم. للعم ذاه زمعامتاز آطردتنق 1046 كاهن( هاا 8783112 أ طعص ع1 عل ممن13 0010501:

 لوغمرت ءاع.ر عغ صتملععتس مهتسعتمأد م:01عطغر ونتهع ةلصعتلل نستصلعمزت» نن2عقا5نمدتطانق 4

 1ءوعع لدلنعل1 ءا (2جل0ن(1مصتق ء>ءعممداتتلا. - 98355. لة ذغغط ء]- ه0ططنوءعغر ]نئطع“ ع

 ةمتسملل لنع 1821074 ةدعتطءعمملمر دسعام»ع هطعتاعط ءغ آسف طل ةدنم» 17 ءاع»: [[ةصعلاق

 ملق60-ء- 02" بحس ]ةدننلهغ - 9856. آك1غ68ط ء] - حازنخغ1 مع ءل- همدثةلطرو ]ضطءع

 ]همعاطسلتصتتس ءغ ][جنملتستتتل. 0 نهع 1طأ ءمرصست عال 0130101, 111871113111 721:41 38 6

 جاذزعمو ةاتصغارور ءأر انا 4176ة]رايتا ذص ]77 - ن7: (ععاهكتتو ]نطعتع دتلاتك طحن

 اننا

 |- م-

 عر

1 

 10 هوما مع - 98357. كن (مط ءآل- حغلخم عا 5564 ءع] - ءعوطعأط عار انطعع 0ع كطتق ءهأ ممان1عطاتقو

 جتعام»ع 477:60 ظعءد» لآل - ءآ- ”هآوعت»» 1 م]اتجت آ1آءلتعم , ؟دلعوم ةظاد» 11:0عءمءق]ع لتعم
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 ىنأ خيشللو هم* ةنس قوتملا ىانكلا شرم نب ةماسا ةلودلا ديومل رابتعالا باتك ة1مم» نس

 قوتملا ىفنكلا ىخلبلا لضف نب مكمل داقتعالا باتك 1 بلاغا قب قع ل ىشكلا

 لاصخلا باتكب فورعملا وهو ةدضملا رهاوجلا ىف اذك نيكتكبس نب دومحمل هفتص 11 ةنس

 ةرمح نب كمحا نب دمحم عاجش ىنال هنا هطخ ىف ةنكشلا نبا لاقو ةنسلا لعا ديداقع يف

 مر## خنس قوتملا ىفنكلا دمحا ىب دمكم نب دعاص [روباسين ىضاق ] مالسالا دامعو ىولعلا

 هللا دبع أ مامالا نع ىورملا داقتعالا باتك ناتدعتلا' [مامس "اناعك ” انصيا " كفتض

 ىلينكلا ] ىميمتلا ريزعلا ىبع نب دحاولا دكبع لضفلا نأ خيشلا ءالما لينح نب دمحا

 كيحا ركب ىأ مامالل داشرلا ليبس ىلأ ةيادهلاو داقتعالا باقك 111 [*!. ةنس قوتملا

 فلخلا فلخ ىذلا هلل كمحلا هلوا 266 ةنس قوتملا [ىذاشلا] ىقييبلا نيسحلا ىبا

 هناو عورفلاو لوصالا ىف هتفرعم ىلا فّكملا رقتفي اميف فنص هنأ هيخ ركذ ملا ءاش امك

 هاقنناو باوبالا ىلع بنرم وهو فلكملا ىلع هداقتعا بجاي ام نايب ىلع لمتشم بانك

 ءعةوصصم . . . رمر6010. - 9838. [ك1668ط ءهآ1"1-1طفشعو 1ئطعع 06 ءهدعويدمأ]و هةم16500و

 جسما مت طدحخ 1106ه ل - ه0 - 0616761 م5276 18 1: 111:50 15261:62  ةهصصم 584 (ةطع. 9

 اذ[آدمغ. 1188) م»غت0, ءأ 5طعتلعط 46:1 عدم7:: 472 8ع 6 ا]ئ58. - 9859. اآكتذ غ5

 ء]116-1ةغو انطعع همهكعدد1نمدتمق 506ءأر وسعس 1108271720 18601: 10017 8هل//6 [طآدصعألاقو

 عسمم 419 (ذصع. 31. كوس. 1028) 220111115 و 116 12 27/7 - لء:6:72» 21/7 - 1100/2761 1ءعئاتت و خط

 1دجممععس 112/101 13 هنن كا [اءجا» مد ممكتتأ. 1هعادصتتا اناتلام 12215 67 -!ة:ن7 لا

 هعا20 ه]آ7] تق - دهن, ءأ 85 - ءلماف]تنم مهاتمصع ةعهتواتتدع طقطتتو ءزاتق ةعا65عات لع

 ك0 21101ءهدسبر:ءل ظعءر» ل120 وب ظمسدم ىلكلحتم ءعةقع 03علغ. ةطتطعسس ءملعدم اتادلو

 1/0 ذمقنعمتاستم [ )]00عدع 27نمه6ةعممتم ] 110 - ءاقدانس» 56020 1 ءنن 111010111160 لق 2

 ل1:0 [دمعاظأوو ةصصمم 432 (ذسمع. 11. ه8عمأم 1040) مدمطتتتقر ع010316 9860. آ؟1غ8

 ء1-1غ1ءغ850و ]انطءع 0ع دعاتعتلتق 50عز جهسعامرتأوأع آ[صقسأ ل7 24500711ه] د17: 6

 18هبن547 (؟جلن(ن5. 1آلزءامعجتأ همذ ةطعتلاعط 461 رهل1:7] لآ0- ءآ - :ماي/720 6 لظل- ©« - ههأتت

 1م []1لدمطةلئاعر همصم 410 (ذهع. 9. ل1ه1. 1018) مم2طنتتق]. - 9861. آن(

 ءع]-ز”"1ءق04 76 ءآ1 - طن 187 ءاعر ]نطو همصلعددزوهصتق 520ع1 ءا 0نعاتق 320 ؟لهن22 5ععا3©

 مماتطد عن مدتقر هتعام»ع آسفس 461: 8ء» لقت: ءا وعن ءاللمدءق: ظوءفامعءلب# | كطقظتتم]و ةطكو

 458 (ذمع. 3. 12 6ع. 1065) م2610, ًآلمآط نسر ونانأ 1غ8 1ه61م16: ًآطرهتتق آ0ع6و نان1 ع5 ©5211

 ونتعرس 2 لتده لتس ؟7ه1ستغ ءأع.و 311605 56 ©010م051155ع 0106 06 ذك ماةصعامأ15 ءأ ةامااتأتق

 علو وعمرو وينمصتس همعمتأتخ مدع 20ء]1 ه5 عنو هطقاستعأم هردنق هذا, «0عمت 0 هصعتلل ل116 «0ا"ان10 11|

 «ىصاتسع"عرور ونان8ع 120ع]15 هطوانتعطتق ءمص5غع1>2 0ءطءودغ. ًآراطعاع ّذص ءهجأأه 015م051605 5أو
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 رجح ىبا ىلع رق امل 1[ هنم اكنساا (قوتملا ]«ىعاقبلا ايرمعا با ميعازبا ١ نيدلا) نافرتا لثلا

 زاجتالا باقك]] 7 مل] ةنس ةرعقلا ىذ ىف هنع غرف داقتعالا بانك نم دازلا ريخ هاهسو

 دادعالا باتك 142* وطسرال دادعالا بانك 1.17 [ىرعشالا ىنالقابلا ىب دمحم مامالل

 ىف اهنم دروااام اركذيو ناذعالا بتارم هيفا كلي "بيرعا فيلات وهوا ؛ةفارسا نيالا ندكشا

 5 ىيحم ركب ىئال راطعالا باتك 40  ددعلا ىف اهقفاو وا ماكحالا ىم اهيلع بتر امو ناوقلا

 تالاقم كثلت وطسرال ةيماعلا ّصارعالا باتك 444 نس قوتملا ىرغاطلا دواد نبأ

 ارك ةنس قوتقملا بيبطلا ىسخرسلا دمكم ىب دمحا سابعلا قال شاشعالا بانك

 ىال دابعالا باتك 1 تالاقم عبرا وطسرال ةويكلا اهب ىتلا ناويحلا ءاضعأ بانك 110

 ةنس قوتملا ريزولا ليعمسا دابع ىباو ةنس قوتملا ىناهفصالا ىدهملا ىب ىلع ىسكلا

 10 بامك ةدالأ ةنس قوتقملا ىنادعلا نسحاملا نب لاله نويسحعكلا ىنال لتامألاو نابعالا باذنك

 ءزاوسونع مدكغع5 ممانم »عم ا!سفنم 1601: |ر امنا - هل - لأ1: 167" ن/رأت» ظعءرت 01ه 1ءعوفر [دصصم 5

 (زمع. 13. ال1[هجن6. 1480) رسم»نسق ]و ءانتتط م:2ه510ع 410 طلهز» كنس 1ةوعضعأر ءمتغمرسقع

 زنمعستأا زك نر ه] - هاب ران: ]لك ةاأيط هل- 712 عمل امهعت مادعو تن3132 126256 آل0'123'21عغ حصصت

 801 (ذمع. 29. المول. 1456) ةهطده]رمت6 - 98602. [لكنافط ءآ1 -ئز ذعر اتطوعع لع ستعد

 لن نت مدتق هدعععا1 عصاتهمب ةهسحعام»ع 1ص 1101: هتراترنءا ظثعءتن- ءاناعط أ /[امناغ لعمال هنخ]. - 60

 [نامط ءآل- د084, ]زنطعع ةيتماماعاتزه لع مسسعتتو. - 98604. آلكتامط ءهل-82080و انطوت

 لع مسدعستو ؟ه]مسصتصع ءمرص متن عطعمماتمر ةهتتعامرع ل52 ك0ممعم. 3" ءعاماتس ةلضوعاتأةظعو 18 لتتم

 هلل سعف طتتتال عوالانلال لوانع طانلالع1أ1 همست ءاللل018طأانكلو (ا01 ل (202320 0601111018[ أ 5(ة8(10و

 ننمع كنه ذممت(سصأكاتتر جنت نتهع ءانطلل لتكر دهالمصع منسعتتا طقطتلامو همضك عدلاتلا. - 6 رز

 [ركغفمط ءل- هل عذعر ]نطوع ءرععيقدأتمصاتطتلر, ةتعام»ع لانو ظوام» ل10]يهتاة» ل ولن كل 64
 11غ, ةهمصسم . . . رصمرامم,. - 9866. [ككامط ءل- هؤعفلط ءا1- ةضصيسلإو ءار نعد انطوت
 قرجنة(م(15]6 لع ةعلعمنطسك نصانءمةولتطسو,. - و80607. زكنزاؤط ء]- هئطةقطو انطوت
 دتلمضتسر ةسعام»ع لان !هطانارع لاتسعل عر 71هءميستنعل مكع»مطلعق اللآ1ءلتعمو ةصصم 6

 مع. 17. لوص. 899) ردمرانم. - 2 98608. ا[عكزغْغط هئلطخ ءا-ط عتتك ةصر آتطتخت 4110( عانق
 نسدغمم# 0ع دمسعسطتتف ةمتسملتسس ؟1(ةلئطاتص. - 9809. لكتأةط ءا]-ةهثع خ0و انطعع لع
 (عواته ةقزعطتقر هسعامرتطاسخف قللت /]ءمعمت: مآ: ظعورب- ءارسعأبل# آر ماكتاقو ةططف . . . اق01:10و
 هأ 151 ق4قاايل ةوررم4] آل[ يىزتمو جدصصم .. . سيمبل. -ح 9870. آكت([ةط ء]1-ةجذم 19 ©
 10 ء] - حرص ةغطت1]و لئطعع لع رءتعتق ةسعامرتاملع هبه ءريععضرنلأا ط1وننلع ءهمصقمتعاتأقو 015[8110
 لروح عفرا 11:77 8 عم ارسم ]رعت مياه, هصسم . . . رممزتانم. -ح 9871. آكذاغةط ءآح
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 ام.« فوتسلا ١ ,بجيطلاروةيمازسالا + ناقيلشساا ىرزا ككتكسأ بوقعي قالا «كودآلاو  ةيدغالا

 ؛م. ةنس قوتملا ىاغصلا كمكم ىب ىسح مامالل لاعتفالا باتك 1ى* 2<فيلافالا باتك :ةمدا'

 نبال ثيدحلا ةاور ىف لاعفالا بانك 1مل ينيعاش ىبالو ىنطقرادلل دارفالا باتك 1

 اكليلإ يبيع ليعس قالا 'لعفاو .لعفا بانك 1 ةيفلالا مرش ةيشاح ىف ىاقبلا هركذ فيرط

 1, خنس قوتقملا ىوكذنلا هللا دبع نب دمحم كلام نباو 11 خنس قوقملا ىمصالا بيرق ىبا 5

 قكاسملا ءانف هيف ركذ ةئس قوتملا ئراخبلا ىيدلا ءالغ خيشلل ةينفالا بانك كم

 ىاييشلا رمع ىب دكمحا ركب قنأ] فاصخلل ةلاقالا باتك 1مب» رصملا ءانفو رادلا ءانفو

 ديحا نب وحكم مساقلا نأ خيشلل ةعبسلا ميلاقالا بانك [ 1 نس ىفوتملا ىفنحلا

 دارملاو يلا لوالا عديملا هلل دمحلا هلوا رصتخم بستكملا باتك بحاص قارعلا ىواميسلا

 قوتملا نك ادبع نبا فورعملا ىلع ب ديكو ءادزقالا تانك نداعملا مهلاقالا تى .م 0

 هعطل1 »عع 566 ءآ1- هلع 1ع ءعغر اذطعع 0ع كطتع ءغ طعلتععس عصاتقو ةتتعام»ع قلانن 1

 1و مع وزو 507ءةربمت» لدهن 81ءعلتعم و ةصصم 320 (ةصع. 13. لقص. 932) ممم. - 0

 ركزغمغط ءال-ح1ةلا1 عر ]ذطعع لع ظمددعتم. - 9873. لكتغ6شط ءال- 11181 انطو» 06 هءمكو

 مصر نعدغمستم 1هدحسحر ةتعام»ع طسصفس 11هعمد: 1 ءنن ل101 هتوتنعلأ ذيعأتا# , ةممم 650 (ذهع.

 14. الآه. 1252) مممانم. - 9874. [ك 1 غغط ءا1- 180 ]تطوع لع ةنموعس] ةعتطاتق ماتت ع1 قو

 ةهنعامرتطاتع 127ه ع0111:6 ءهأ 1 كامارو. - 9375. اكتغْمط ءال- ح7ةلر ]ائطعم ؟ءةمطوعتست 0

 مءعاوغمدتطسك (2ج0زهصسسس , جنم ع 162 16ه  آطدسلفغ بتسد 286عمم ذص عامدذزه هل

 ءمدسس عما هس اص 4 /كرمم. - 9876. آت (ةغغط ة1531 ع دكدلر انطعع 0ع قرت 2ةم1 3

 ءاأ هسمععلدعنكتعو جسعاممتطاتق لقكااع همثاآل قلاع - أ - »61:7:  ظورو (ن0»ءن] ق4وعسعق', هصصم 216 5

 (لمع. 18. عطا 831) ممطتمو ءأ 71ه]رمتنت»ءاأ طعن ق4طلمللهأب (»ةستمسحأتعم و ؟ن]عو0

 2014/18 لكعأام هع ةصصم 672 (ذصع. 18. لكدلب 1273) مدمرانم. - 9877. [؟نا(ةط ءا1- ءع2هنو ءاو

 انطعع لع لعدم ععنمصتطسعو هسعام»ع هطعتاعط 4/6- هلع لأ: 180777, ةهصطقل . . . 12010

 ارزعدععتغ ذطل لع لعماسدعنممع غصماتو قمرصتتق عغ نعطتم ردهعمدع. ع 9878. آكناةط

 ءعا-1ءةلعغو ائطعع لع حعطتر ودم رصعطءدمكتف ةهصخكتق ع[0ذ سعر ةتعام»ع [ كانا 8ءآم» لعل

 8 ءو 0مم" ذاءةروق [آآدمعاتمر ؟هلعم ] 727,م::4رع |[ لتعم هع جصصم 261 (ذصع. 16. 0

 874) مممعانم]. - 9879. لكن غْمط ءال- حءملغم عآ1-ععط*ةهغر ائطعع 0ع ةعماعس لتسقأتطاتق.

 (هدحسرد يلتمس 2 اطعتلعا 46:2 1ءمدق» 1101 هتستنءلا 1861: قل1ننجعل كضنسممت ]عطل اتطعت

 14181 6ععما حدستعأم»ع هممكععتماسمو 0100 دكه ةصعت مز(: 1آمسق آلءم معانا 2012111113 1621013

 مرستسم اع. آمغءالتعتغ ددط ءكتسحقنطسع عاهل]ا ه8. - 9880. ]لعز6مغط ء1]-1عغغ4143و 0

 اكئطءع لع ةستنمغأمصعو ةسنعام»تطاتق 1101 هيرنن»ء0 181: ل7, دلعوم 1871 قلطلء# لت م ءأ
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 ليوحأ نب نىنسح ديعس نال ةيضقالا بانك ةممأ ىرصهلا ىدع نب كمكم او ب ةنس

 ىودملا ىلابيشلا نسح ىب .لمكم مامدلل مارك آلا بانك ةدما' ل خنس قونملا ىرخطصالا

 نب دمحا سابعلا وبا ةيبرعلا ىلا ةيئانويلا نم هلقنب رما دقو لكش ناصقنب يسنلا ضعب ىفو

 ىف نيدلا ىقنت هركذ نوراهل برحلا تالآ باتك هممت  نيدلا ريصن ةررح هللاب مصتعملا

 نبأ ليم عوسأ ىب زيزعلا ىأ نامؤلا عيديل ةيناحورلا تالآلا باتنك ومده ىهتنملا ار دس

 ىناوالا ىف 7 تاعاسلا ىلا آ عاونا ةتس هلعجو ىقترالا نالسرا هرقل هفلا ىذلا ىرزرجلا زازولا

 فيرابالا ىف ه ةقيمعلا عضاوملا نم ءاملا يارخا تالآ ىف * ةرمازلا تالآلا ىف “ ةبيجتلا

 نب ميعاربا فحسا ىقال لالظالا تالآ باتك دا ةيكرتلاب ناخ ميلس ناطاسلل مهصعب

 تالالا باتك هني هيف لاطاو مع نم رشع سداسلا ىف هلمع ئمباصلا :ىناجركلا نانس

 حصصم 347 (ذمع. 25. لآدم. 958) ممن و ءأ 451: 11010111160 171: 408 ل1185 2. حج

 9881. اكنغمط ءال- حءلطن ع ءغر ا!ئطوع 0ع زسلتعتتمر هدتتعام»ع لات زهق طلطسدمت» 8861: ل60

 1164/8 و ةهصسصم 328 (ةصع. 18. 0عءغ. 939) مممرعادنم. - 9882. [ك ضغط ء]1-1طعفطو 11عا

 0ع حوعرعدعمصسمعر جدسعام»ع آسفمت 1101 هبوت2 ف عدو ظ1هعم7» 5/1622, ةصصم 187 (ةطغع. 0

 ][زعع. 802) رنهرغنو. - 9883. ظنا ط ءال- هلعدعو !ئطءع 0ع هةمطقع»أ كقو 60115

 ة1عمعادم ءغ '1طعملهوزم. '1'ععوه ]تطرأ ءغ نانتصسوتن 3 عأطأ2 205:اال 151013عو 0111110 15 01

 ءرععسرمأتك تصه 0ععدأ. لكلام (د ل آترنعا ورد - ءارضماهعقتن 1|62ع) ءمذ ع« عطقععم هعاالتواع

 زم ]حمس ضدمد[ عصا لدققتاو عا لالموق» - هل - ل15 1عءمومم111 أ ؟0011ءاءتأ. ح

 ركامط ةهلقغ عادطحعطرو انطعع ظمأ 0ع مهعطتستم طعالت لمقر ييعحد 16ع782- ©0- 041: ذه

 كى 1061 67 - 1111 مدستس بممرندأ. - 9885. آ[كتنغمط ءا-حلمذغ ءل- عدطقساأو» عغو 11طعال

 0ع ةمكاصسسص ءعماأتك مهعسسط أل علقو نسعس للنت ئدعدلاسدسس (ةهصممادتق ق1: ]مهغس 1 ءد» آهدت:هأأ 1 811-

 ا" ءتيدنوتت لوعة ذه [ةهكوهعتم 0:(هءاكتلهع (هم»هآب مثله ءمدسممكاتتا ءأ ذه ةعاو ةمععأعق

 لتمعتطستغو وتمعتتس معضد 0ع طمعتق ةعلغو ةععتص0لو 06 ؟هقتق طتعهطتلتطانق و غءةماله 0ع

 1مماضتسعمأ(أ5 هرععودصتءأقر وعتمتنأه 06 مدهعطتمتقو ونستطاتق جوده ع 10علق معهكتصلت5 ءآاتءلاتتو

 ونتتصاأد 0ع عساأسعمستتق ء معاعتطسعرو هدعرعه لع [هرصتق ءغ ظعسعتمق همصصاتل]ال 5. ًاطلطع» 18

 آصعامزا: آردتتق 1)عمو هرردتق جماتق ةدهع 12 01ممجتطاتق ء0ع]ءواتطاتق 0ع 200 م001عع2أ(1

 ءاعرر ءغ هج رتعم نسملحس كسلاحمم هىء/» 7277 امععلعع (مهمق]ه عنق هوان - 9886. آكن(غةذط

20 

 10 ح1هغ ءآ] - ح(ء1غل]ل, اتطعع لع ذمكاعس» عماتنكق هدعماطهعرأ نق. لقاع 18مم 11771 ط4

 ه1: ل 07م6 بدت ةعزعام 0ءعلسم جعامتأتمق ةصصم هممقعتطععع ةمععربزغ ءغ 1هطعاتتت 5

 ذم عم ممقعزوملم ءمصفتسةزأ. - 9887. آ[كتنغمط ءهل-والذغ ءل-هّز(طءأ ء1-ة5017عا4و
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 الا (وجنلا ىرجا نير نيبح نللا قبح قالا كال باتك] نار. قزاخلل_ ةيدصرلا .ةبيجتلا

 اكدر |ادكفيلك «نقرشتا) سمكا للا مسعني لالا" نا "دلو ىلإ اركذ 0*1 ةنس:: قوتملا هيلا نيان

 قيوتملا ىزيرقملا ىلع نب دمحا نيدلا ىقن خجيشللو مشاه ءانباو رشع ىنثالا ةمدالا اضيا

 زاغلالا باتك ةممدآك  مهادع نم ىلع فقحلا نم تيبلا لآل بجي ام ةفرعم ىف وهو مه ذخنس

 كلام نبال لاأدبالا فلآ باتك ميو ةنس قوتملا ىزاجحلا دمحم نب دمحا باهشال

 نب دمحم مامالل رفكلا ظافلا باتك 11 | 4: ةنس قوتقملا ىوحنلا هللا دبع نب دمحم

 عضوو تاربتعملا ىم اهعمج ىيفنكلا كيشرلا رديب فورعملا كمكم نب دومكم نب لبيعمسأ

 ةيا“ [/1.ع ظنس قوتملا ىفنحلا ىراقلا دمحم نب ىلع ضيشلا هحرش] ةمالع اهنم لكل

 نب هللا كيع او ١14 ةنس قوتملا ىجتمصالا بيرق نب كلملا دبع كيعس ىال ظافلالا باتك

 بلعتلا ىبحي نب دكمدا سايعلا ناو * خنس قوتملا ىوغللا دايز نب كمكم شارعالا

 ]زطعرع لع ةمهاتصس عماتق م12 طت]1طانق دقامصمرستعأسو 26601 1مل. - 98838. [تخمط

 ء] - غ1: !انطهع 0ع ععصتع مهعممطعأوع , ةسعام»ع قللاع 460لهلاهأ: 1105621: عت: #لارتضعل

 0عدسس تعم و مدلعم 1658 72747همء27: لتعغم ءهغةسصم 370 (ذصع. 17. كدل. 980) 60610

 نزع هط ذمتامو ععماوسسم معممطعغلعدس ص متوتسكأ وعيتسوتتع ء]همههعع لتس لل: سم0 ءعاص

 1رددسمم وسمودع عع طممطتست لدضست معهععمتعم»م ؟عععمدعأ. ةطغعتطط 1 هع8ق- ه0 - 011: د أذتنع0

 رمد 472 71ه نر ةدمصم 845 (ذمع. 22. 8[دنت. 1441) مممتتتقو 0ع ءدلعمتب تع ةعكلمسأا ءأ

 لع ىعمتغمدع زوعسسص» ءوتأر ودهع 1هستلتقع معممطعاعوع ذص هءاععم5 تلطاتتعسل9 ءعةةعهأب

 9889. [كنغئؤط ءا-د1عط عر انطوعع دعمتنعههطتس , ةتتعام»ع هع - ءل- 01 ل760 لق

 1161من ءل [ةزاسأر ةهمصسم 875 (ذمع. 30. لمص. 1470) رممجنم. - 9890. اآكن6غغط ظل

 ءا-دط 081, ]ئطعع 0ع حعانعتلم معصم صاتست, ةتعام»ع 7110ه: ءل 18ه: 4لطلعلاهأ

 وءدسسحت عمر ؟سلعم 157 11478 لتعام ءغ دةصصم 673 (ةصع. 7. للصلع 1274 ) 72016110.
 9891. [كنذغمط ج14ةغ ء]- ]عم عر ائطعع 0ع ؟معئطسع وسمع زسصمز ءاماعس هنئعمت عدم. طقس
 11ه ]ءهت»ستن عل 8 عدن [عتسومأأ 8 ءدو 11]1ه]ربستنل 8ء 010]ءميونعل [آآدم عظام, ؟دلكو 8 ءال”-عا-”ءقأفل

 لزعطتمر ءده ء اتطعتق 50 لنومتك هى]1ءوتنغر ءغ ةنمعد1م5 ةنول]م مماهعت. | ةطغتلط 42
 2721ه1مست»ء0 1آكدمءاتاجد (نهمدصأ آرعءعام» جمصم 1014 (ذمع. 9. الآهت. 1605 ) ءميصتس عماقتتانتل له
 نط ىرسممددتغ]. ح 9892. [عنغمط ءل- دا قغمو [ئطعع 0ع ؟هعلطتانتق مانق عزئمأ 1 ءهص ات طانقو
 دسعامستطسع 4قدع هع10 450 - ءآ - »6187: عجن (0ءنط قلعتسمت' , ةممو 216. (ةصع. 18. آل عطق 831)
 رجمسعاتم - لقتع 45001]ه]: 8 عتن- ءم »طخ ]110]/هتات»ء0 8ع: 2ةيره0 طعدعتعم] وعمر ةص0صم 3
 (ذزدع. 24. ةسو. 944) رممامم - هأ لادضاهطاناع ىلاسعا 8ع 7 هانيرم 110|ءا) ا0جةتصتسفلت 0و
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 نبأ ىلع نب دمحم نيدلا ىهيحكم خيشلل فلالا بانك 1م“ مؤإ نس قوتملا ىوحنلا

 ةيدحالا ةلاسرلاب فرعيو خل هتيناذحو ىف دحاولا ىمح ةيدحا هلوا 1 ةنس قوقملا قرع

 هحرش 16 ةنس قوتملا ىوكنلا ىنزاملا لكمكم نب ركيبل ماللاو فلالا باتك 1011 لاق امك

 ىسيببح ىب ىلع ىسحلا ودأو زمر ملدبب قوتملا ىجاجزلا فك اسا نب ىوهحرولا دبع مساقلا وبدأ

 باقلالا باتك 1840©  فاصنالا ىف روكذملا ىدادغيلا ىيدلا ففوملو .٠ ةنس قوتملا ىامولا مكان

 نب نمحرلا دبع جرغلا ىلع ىنالو ”ي. خنس قوتولا ىوكنلا دمحا نب نيسح هيولاخ نبال

 ناب فورعملا ] ىلادمهلا نيسكحلا نب ىلع لضفلا ىنالو ه1؛ ةنس قونملا ىزوجلا نبا ىلع

 0 م. ةنس ىقوتملا ىزاريشلا نمحرلا كبع ىب دمحا ركب الو [88/ ةنس قوتملا ىكلفلا

 ىقوتملا ] ىخالبلا رمع نب دمحم رشعم ىال فولالا باتك طارقبل ناولالا باتتك

 0 ماع فلا لك ىف ملاعلا ىف اهوانب ثدح ىتلا ةميظعلا ناينبلاو لكايهلا هيف ركذ [#80 ةنس

 ىلع وطسرال تايهلالا بانك رايزاملا نبأ ديختنا بخضتنملا ىف هذيملت ركذ كلذكو

 حمصم 291 (صع. 24. للم, 903) ممءطنم. - 9893. ا[: غغط طا-ظظان4, !خطعع 2/7 ا

 1[ 11 1/7 - 47ه04764 , ددغ ججبعام» لتعتغو ؟دلعم ةصقععمأتق رو ننعسس كهطعتلعط ل1018 - ه0 -

 1101 ه711:7:60 8+ ل72 ]11+ لمملق2غ, دصصم 638 (ذصع. 23. لدل. 1240) ممءغتتتقر ه0ئ016 ءأ اه

 هرعداتق عةأن آلمزغق5ه !جدلن5 تصتعأ مص ءزاتق انصلأدغأع ( ممهزأه ءدأ) كاع. - 9894. آن غقط

 را -ظ114 رى ع 1-11 ةسر !خطعع 0ع حعاتعتلو 7و ةتتعاماع 2ع“ عت: 1110/12111:0

 6 عدستس هالعمر دمرم 248 (ةسمع. 7. 01د. 862) ممم2630. (نهدتتال عه2أ1313105 طه ءاتتلل 501أ]ر5 عاانلا

 ل ارد” 7عاموتن» ك0 - ه7 - ممار»م»#» ظوء» 3].1مع 2ءزّزارتغو هصسصم 339 (ذصع. 20. لسص. 950)

 و 1م هان, ؟أ 451/1 عم507: 476 عدن طع« 1601:1178 ةصصم 3854 (ةطصع. 15. 1 عطط. 994) 12011115٠

 ]ع ءدلعترد» مع ةعتموأأ 7110مهرااع - ©« - 01 80ع10408 و ةدط هرعطع لآ - 17:5“ ةاتزاد

 ءمرحس عر هر:مانق. - 9895. آ[ك غغط ءآ] -ح1ء طر !زطعع لع ممرصتستطاتق طمطم 211 لقر 15

 ]1 082211 17 ءزإ لجعل (ءديسسفأتعم , ؟انلعم طا: 1(12ممتمعءق]ب لتعاأم ها ةصصمم 370 (ذطصع. 1

 لدا. 980) همعانم - لات 47: 1'مهز لان - ءآ - "ه]رترنمتا 8 ءرو ملغ 12 -ءازعتسن ةسصم 597 (ططع»

 12. 06. 1200) مممدنم - 411:://ه0/1:/ 478 8 ءرد- ءا]رمدعترت لل ءرنلفتاق , [؟دنلعو 11:- الع

 لخئءغم ءعغ دصصسم 447 (ذمع. 2. ذم. 1055) مماتم] - ءأ لقكآتع 8ع“ ىل»ء0 86د: 4آ0-ءأ-

 «م]17101: ك1", ةهمصسم 407 (ذسصع. 10. لكصص٠. 1016) مممعكنتم. - 9896. ]ك1 6غ8ط ءال- 215 ةصو

 ]نطور طامممعضوكتف لع ءمامعتطتع. - 9897. ]ع1 غغط ءعا-ه1] ذآ, !زطعع ءطتات قله

 كاع 11م ءارد» 110|مد»172ع0 عتب 0م" 8مل[ [حصمم 272 (ةطصع. 18. كدص. 885) مجم5انتاتق ]و

 10 طنع (غعصر]و 0عووتطتع ء( دعلتظعأد سدعمتظعدهر, وتهع ذص هردطع غعمكمضتس ةتمومأتق ددتللع

 ةمصتق ءدعدامتعأم ةأمأ. 1!خدلعسسم 18 711مسنورم» لتك قمدتلسم ذص ءيتغمزتعو هنأت م0010: 5ع ععاو

 زمقعرضتتار (مهعامغ 2 9898. [[كذ(غط ءآل-11عط1 عةغر ةعتداماعات5 ]اذطعت دعاهم 351 010
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 وباو ىدنكلا ثاطساو ىدع نب ىيكو نينح ىنب فقحسا اهلقن نيينانوملا فورح بيترت

 هللا ليع قال ةرامالا باتك 21 0 سونامروسو تالاقم, ةلع فاحسا ىب نينحو ىنم رشب

 دابع نب ليعمسال ةمامالا بانك أي كنس قوتملا ىفاشلا ىريبزلا ناميلس ىب دمحا

 نيسحلا أو ممدقت نم ةمامأ تبتيو ىلع ليضفت هيف ركذف [ م5 ةنس قوتملا ويزولا ]

 ىكيز نب دمحم هللا كبع او 8ك ةنس قوتملا ىلزتعملا ملكتملا ىرصبلا ىلع نب دمحم

 [جاحلا نباب فورعملا ] ىليبشالا دمحم نب كمحا سابعلا ىاو ٠.1 ةنس قوتملا ىطساولا

 تالاقم ثلث وهو طارقبل رشع ىنثالا بتكلا نم ةذاكلا ضارمالا بانك 11.1 كدا ةنس ىوتملا

 ريبدتلا ى ا لهسملاو ىصفلاو كيمكتلاب ةأاوأادملا ىف " هيف غارفتسالاو ءادغلا ريبدت ىف ١

 تالاقم عبس وهو ايميذيبا ىمسيو ةدفاولا ضارمالا باتك هلو مامحتسالاو لسعلا ءامو رمكلاب

 لاقف ضرم ىناثلاو كحاو ضرم لوالا نافنص اهنأ ركذو اهريبدتو ةدفاولا ضارمالا فيرعت ةنمض

 ةسماخلاو ةعبارلا ةلاقملا نا ملعي ىيرسفملا نم ىريغو ىلا سونيلاج لاقف ناتوملا ىمسي

 ةوععمملسمت هعلتسعتم ة]مطقطءأان ععوعع لتةموقتاأ. "1عدمماطت] هدم عمذ 18 هع 161: 61و

 ة”ماورم 86د: 408, ةلالسساما|رقةلع 1121108, ىللفع ظقعأت» ل4هل1هر 1طلهداعت» ظعتن 1ظ[ءمعو وتحت

 ماتععم [زطعوسو يضدصقكتاتاو هغ 8رعلممسم. - 9899. ا[ غغط ء] اس هد عار ![خطعع 0ع مهدع1ععااتتقو

 دسعام »ع 4ك: 4506ه71ه]: 411:60 13 ءنن ,58071ءةررد م7 208 ع2»# كظاطفظتاحو ةصطم 317 (ةصع. 146

 ["ءطع. 929) رممعطتم. ح 9900. آ[عزغقط ءآ-ذس هد عار [ئطوع لع آسصدسمأااتب ةاتعام»ع ل 51104|

 8ء» 4660 [ !11 بتعمر هممم 3853 (ذمع. 5. ]عطع. 995 ) مدمءاسم |, وهنأ 4/6دس ءءاعتتق

 مه عوعععملمستس ءعودع رمممفاعوأر ءغ لسك آ!صفسمأامق ءمئاتس 0ءعقعسلتاو ونت ذلططمت م8 ععع35 عطاتضأ

 1لعس ةععسعماس اههعامعسمأ 417 |]ءودعقت ل1ه]رعتستنعل 8ءدن ]6 محم: 1*210هسعاةاه ![ءاهس

 مطوستعسمو ةمصم 463 (سع. 9. 06. 1070) دم دتق - لكان لااعلاهأب 110]رهتهت»ءاأ طعن 2680 5

 12و46, هسصم 306 (ذصع. 14. لانص. 918) دصماانتتق - أ 461 1هط اند للزتنءلا اون 10/771110

 1154/1, |[ ؟هلوو 161:- ءا) كرز لتعاتقص ءأ] ةمصم 651 (ذمع. 3. ل[همأ. 1253 ) 1201:1115.
 9901. [عذ مط ءا- حسد غلط ءال-ط قل 0 ءغر انطوع طتمموععدخنق 0ع مممجطتمق جعبأقا ظءعانصسعأ
 ج0 لسم0عءأرص ردك ةعترأهرو ةهغ معد ]ائطعمو هفمدصر]ءءاتااتع و 0101:1113 م1110115 08 060
 وزعم ءغ لتمعاأح لتلتنوعماعع همصكءععردملد ةعتغر ةععيصلاتق 0ع تعهالممع مع 10108
 مط]عطوعمرصتحتسو ءأ مدعلتعتسمس جلع هما عماعسو (ءماتسك 0ع معولستسع معا 5111113 0
 صسافدمت ءغ طعلمعم. 1لعرد هردق 0ع مدمدعطتو ممجج]هيتطسق ءيفرصمموستا 1متلعستمسسس تكنلم
 ةمقتنعمتكتسر وننم0 ةءعماعس انطعمو ءفسر]ءءنطبع.  ةعودس عمران 0000 ءأ 0علتغ 60

 هن( ممعطوصتسم مممانلةعتسس ءغ معوتسعم  ءهغ مممعطمو ز]105 ليم ععمعتت ءمرصص]ءءا لتعأاو

 نسمع مركتسك نمانتال ءتهلعيسوستع رسمعطتسست همصاتمعفأرو م05( عجلات 12015طاتتت و 011619 2

 (1. ه. مسمرعطنسسم !ععطقلعسم) ؟هعوجت لنعلكت ©د]لعمتتق: عمو اموتتأو ءأ ةللل مجوعاع# طلع
20 
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 تسردناف ةعباسلاو خسماخلاو ةعبارلا ىف رظنلا سانلا كرث لاقو طارقب ركاذت ةسداسلاو

 نع ىهنلاو فورعملاب رمالا باتك 11. رشع ىنثالا نم سيل وهو طارقبل ,ضارمالا باتك 11.

 عيبر رهش ىف همتا م1 ةنس قوتملا ىسدقملا نمحرلا دبع نب فيطللا دبع خيشلل ركنملا

 م ىدوعسملا لاق [1ه5 ةنس قوتملا] ظحاجلا ركاب ند ورمعل راصمالا بانك 112 هد“ غنس لوالا

 ليل بطاح ناك امثأو رامسلا رثكا الو راجلا كلسي مل لجرلا نال ةيانعلا ةياهن ىف باتك وهو

 911 هيف ئسامتلا دوجوب لينلا نم هنأ نارهم رهن ىف ركذ ثيح نيقارولا بتك نم لقنب

 هز". خذس ىقوتملا ىرشخمرزلا رمع نب دومكحم مساقلا ىنال هامملاو لايكلاو ةنكمالا بانك

 ركذي ملو ىطيوبلا هعمج [1.* ةنس قوتملا] ىفاشلا سيردا نب دمحم مامالل مالا قتك 11

 140 نذوملا ىدارهلا ناهيلس 6 عببرلا ليايكام وبدأ مامالا هبوب ناميلاس ند عجبر ىلآ بسيذ كقو كيوديبأ

 زمامعمرعاعو همس 1عممظجصغر ]11ططمق همعدتق 1131561118 0111581112 أ 5عماتتلا1121 521118105 هأغ هط

 1[ مممععدغع دممتمسأتلع ه0ه102م051605 ءةوعر []ذططتتت مدل1تا112 عا [ءطاتتتتل 06 220215 مهمان] 51 انق

 جوعرععو عا هععمسلستم ءأ ةعدعطتتم 12622021264 20صتساتعمات طآتممومءعضهغلق ةوذع. 11 6ع]ءدعواتسأو

 جتا تس 0هءان ةاملتنحسسم ]ذطعل نسممأتو عتنتسأ1 ءأ ةعماتست ن3 06 ههستمذو طق معج1(01 هانا

 9902. آت غةمط ءا- ةحسعةلطر !ئطعع 111مممعهوتتم 0ع رصمدطأخو ونسأ 50 ءزدق 000ءعءلس ةلساو

 ممص معمان مع( - 9903. آلك1غ8غط ءآل- حسم طخاالطس د عان11 156 ءا]- موطو هص عآد ات م ]عقتو

 ]زطعرعع 06 معدعععم(ام دعودتتأل ءأ 1آهغع؟016غ6م ةمتونتو جانعام»ع كطعتلعط 4850 - ه7 - م16“ 17

 ل00 - ءآ-”هآربت» 01: 7110ءه00عءد2, ةصصم 856 (ذمع. 23. لدص. 1452) مممزا00. ٌةطقماعتاغ دمعطقع

 5 ظعطأ 1. هممت 853 (ةصمع. 24. اعط. 1449). - 9904. ]كن (ة8ط ءاد-عسق ةعر !ئطعع انعطتتتسا

 رمد عم تاتتل , 210056 لت"اع ون ظمل» ل ة]رقادر [دممم 255 (ةمع. 20. آلءء. 868) مدمطتم]

 116002٠ 11غ ا]ذطععر ةصوتتتاو ىاتتال113 تاتتتذ 1ةععصلتتك ءقغز جتنعام# ءطتتت 101011164 282

 معيمحع أ عمكحتك هعوسع همصكدطتس]هلممعك ممءعاتعمسمق 1معيسعمأ هك 1غ: اتلومه همعات (ةماتنت ه011هعأغ

 هرصسصتم دم1ةعءعمقو عا ء« ]تطعاق طمستستتست ؟ةصئ]و لتتم 5111151 انط1 9؟. «. ةنسلتدع

 ق1ءطعقص مدعاعرسم ئلزان ءىدع لتلغور نتم0 ذص هم هضمأ؟ملن]13 1زمكعص] ةضاانل. - 9905. [ 1(

 ء1- رم اعام ءا 56 ءال-ن15ط81 7ع ءل-سأج ةطر !ئطعتن 0ع 10كرو دقصاتطاتق هأ 3035 6

 1ع عز: 11ه 11010 183611: 06ه 2مهتسم/ وداع عةر ةصصم 538 (ةطصع. 16. لدل. 1143) تمن.

 9900. ]ع1 غقغط ء] -هدسسر ]اتطعع مسهتعقر ةتعام»ع آمقتت 1107 هنز»1:60 ع: 1 ل15 كطقتادو

 [ةمصم 204 (زصع. 28. لكسص. 819) د2060]. (0011ععتأ كدت 80766216 و 0133 15011168 املا

 10 هزاعمأتم (ءاعتأار نته مه ماع 1116م 126840 86+ ه907عنوم» ىئاطسكتق قا( 1 كغعمتس آطصقتل

 لكان 1101 ه711:60 ]5681 1 مر» ك507ءرروئب» 71ه #0 (ندطتعمع جدعالتكمتتق ءاتنط اص ءةمتتم 01ةأءطانتاز
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 كسغذ ىلأ خيبت لو خب دديغذ ركذي مل ةناف ىطيوبلا وو هفنص نه نود كببلأ بدبي مذ راه24+)

 نبا لاق ةطسوتم ةدلكم ةرشع سمخ وكن وهو تامهملا ىف لاق ءايحالا ىف ىلازغلا لاق امك

 لداسملا ىلع هبترو ةدوبو هدرسف اباتك نوعبراو فينو ةدام مامالا بنتك ةدعو هيقانم ىف رجح

 71 ةنس قوتملا يفاشلا ىدرعسالا نابللا ىب محا ىب ىمح نيدلا سمش خيشلا اضيأ باوبالاو

 ٍجاَح نب ملسم مامالل عابسلا دولجكب عافتنالا بانك ىلباولل ةبانالا باتك 6.

 ىنال ءايركز محم نب ىلع ىهلا ملع ىف داقتنالا بانك [حعيحصلا بحاص] ىريشقلا

 نمحم ركب قال راذنالا باتك 11. 11 ةنس قوتملا ىخلبلا دللا دبع نب دمحا مساقلا

 ىوحنلا رمع نب جروم هيف قال ءاونالا باتك 111 ةنس قوتملا ىرهاطلا دواذ نبأ

 ركب او 5 ةنس ىثوتملا ىوغللا ىدعسلا ماشع ىب لمد ملك“ قالو 115 نس قوتملا ىرصبلا

 دايز نب دمحم هللا ديع ىنأو 7 ةنس قوقملا ىوغللا كيرد نبداب فورعملا نسح نب دمحم

 [1.8 خنس قوتملا] ىوحكنلا ليمش نب رضنلا نسأل ىو ”٠ خنس قوتملا قارعالا نباب فورعملا

 20 طسصع ةعتطتع ع1عععطدطختع هععا1ععغم ذ]1م ونتث ءمر2ممودنأ 2 كتتعأما7 ط1 7

 ءدأو وان1 هعواتع 5ع همرصتس2 16 هعوسع !]ئطصسص هتطأ مطستغو نع 6 معن: ذه 717 - 116

 (ءعداوطتت. - آس 8//- 1101م1 ٠  طتع ]تطععرو ةصوتتغو وتتصل ءعلرم 1عجع 7ه]طدسصت0مو 8

 مصاتسعأاو ءأ 151 1ظهز» ذم 570741 8دصعوجمتعم : لسن عتق هعمل مامااتلل 1108121 عه

 وينج لعدوتسأو ءغ هسوماتم ءدعم1ب6.  (نهمغءدعدتغ [طعسسص ءاتقسر ذص ءقمتأو 01 ععدوتاو أ هععسس لات

 12 عدالمصعو ع ءةمتأم 015ةممددتغ كذطعتلعاط قر عرربع- ع0 - 01: 11101: متوتر عل 18 ع7: ل ]رت»0 17 عتا-

 6711ءاالامج» 1.202 ظطحلطتامم ةصصم 749 (ذصع. 1. ذا. 1348) ممءانتتق. - 9907. [عزغّمط عا

 1م خط ءغر ][[خطعع 0ع حصتسم ععوزرأ دون داتقر 3ا121055ع 175:7. - 9908. [[(غط ءآ]- 1 ماأ11 نو

 ]نطءع لع بتغلتادأعو وندتتوع ءدع ؟ءعدصضتسل معااتطاتق ءقمتطذتعو حجسعام»ع آ[صقطت 1108707: 1767

 4]11067] (001ء2, [ وحن انطصسسسس هذه هوىتمدتأ]. - 9909. 1[ غقغط ءعآ]-ذهماغأع غ0. ]!ضةع>

 0عاععاتق 0ع لمءاعتمد , وسفن 471 8ع: 2101م7: 27مم 0ع معطسع لتكتستكق طقطتاتتاو

 دتتعام»ع 41: 1ءموةرر» لارتتنتعا ظعت» كآطلعللمعآ هلع دصمم 319 (ذهع. 24. لوص. 931)

 مرج. - 9910. [[ 1 غ8 ءا-ا1ص 0 ةعر !خطعع مممصتامدأكو ةتتعام» ع قكقتن 18 ءل» 07604

 آهن 1 هم10 1/22, ةصمم . . . 710110. - 9911. آخ خط ءعا1]- حصتجعةر !خطعع 0ع 510 ععاطتاتق

 ءمرتستمنانع هععدقاتو 6[31م3طدق كلدب 120 ل1107 ه1" 13 زن 017101“ 180512 2 ةطقتت 3160, 0

 195 (ذسمع. 4. 0ع(. 810) مممدحطتم - لكآاع 71101471: 1110| متر:17:0 8ع: 17 ةءةرات» 002

 آمر ءم1معمو حمصم 245 (ذصع. 8. ةثمط. 839) رصماطنتو - 4571 8عآ» 110/0111160 1ق

 11مم آنعاوتءم1هعمو ؟ن1عم 181: 12020 لتعغم ءاأ حمصم 321 (أمع. 1. لكدص. 933) 2201510

 كاان كللمأاعأب /110]رعتت»ءق عد: 27ر60, ؟دلعم 181:- ءام682 للعام ءأ دمهم 333 ( طعم

 24. ةسع. 944) مممرمعمنم - 47: 1]هعه7: )م07 8 عءرن رد ابمتضءتل ءةديستتقأاتعم , |[ ةصتم 4
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 دوأاد ىب لدوحا ةفينح ىاو .٠*٠ ةنس قوتملا ىوكنلا جاجولا لوحم ىب ميعاربأ فكحسا كأو

 ءاونالاو ءايشااك ملعلا م برع لدنذع ناك ام قلق اذو هبانكو 6 اكمدعب ىقوتملا ىرونيدلا

 ملسم نب هللا دبع ةيينق نبأو فيرعتللا ىف اذك كلذ رجغو نامزالا لبيصفتو حايرلا باهمو

 نب تمدات ىب نايجشلو ىمصالاب فورعملا بيرق نب تكلملا كيعو ا ظخنس قوتملا ىوكنلا

 ىلع رهقلا لزانمو ءاونالا ةذرعم قو ةاحنذلا تاقيط ىف ىطووسلا هةركذ ىنادجالا نباب فورعملا

 مات ةفرعم ىلع لدتا هتاف ءفينحالادلا "بانك تفر ف هانيلفك اور اناممكا ةربتك بتك برعلا ةقيرط

 ىبأ نع ىككيو هريغ ةظثرعم قوذ اهعاكساو اعراعشأو كلذ ىف برعلا نع ةدراولا رابخالاب

 اهب مهتفرعم هلق ىلع, ٌلدت بكاوكلا رما نم ةريثك ءايشا امهريغو ذةسانك « نبأ نعو شارعالا

 هيبذ تخا ىذلا فلا رمبغ نم ءايشأ ميبذ ركذو مهلا ءاط3لا كئسي مل فرع ىل اضيأ هذأو

 11 اهنكامأ ىع لقتفنت بكاوكلا نأ داراف ةخعاضملا ةفخو ءاطللاب هسفن ىلع اهب اداذ

 مع. 28. لسصص. 819) مماننم] - لاا 1: ]ءمع 1 ]رار» 8 عند ل01111160]/10 7ز]0] 6 ةطحتم تأت ع0و

 دمصم 310 (ذسع. 1. ل81ون. 922 ) دممرتانم - كلانا طل هتنؤزإم 41١:0 عت: 1007م1: 126667" 8و

 همصم 290 (ذمع. 5. 1آ)عع. 902) مدم2(نم. ءانزانق [!ذطعع هدرصصعمت قةعوطاتس ةعاعصضأ1212 ©0عأتو

 عزلععتتل ءعمظنتتلانع 00عدقاتك و 11جا6دنق ؟6مام1انتظر 0151ةلمصأتق ةصصق (20م011123 211011111011

 معكتتت همم م1عءاتكتت. 1غ ذص ههمتأع ءهدنمموز1هصتق 1ءعاطنتت حج 450ه 161

 (ردسسمتاتعم , ؟دلعم لطم (01ءملم للعاغم ها هسصصم 276 (ذمع. 6. ة[ون. 889) م0110

 لاا - ء- 1: ءأ1/: ود: (60"ءقطر ددلعو لعسم# لتعام ج دارعنف» ظع 811|1 ل ءلا 2002"

 نأ انطسسمص آكطملأ هع 0:/710:160 |[ ةطططدعألدع ] هعضتممتغ ح هطعتاعط لقلي 1: ارمع 1

 16و 1هد»هأ7] 1 عد: ىلارتسعا '1هنط070ه::, ددلعم آظلطدن- ءلهز0058 لتعأم و وعطعتط 501/112 ةذط

 (01جوقتطسخ دست دكت عمتنستل ءهمرستطعتل0121. طلع ءمعمتاتممع هععدقتتوتع ةل0عصتت» هأغ انمهع

 ةؤوعممتطسك ةععدصلسس مهعاطملدسص قعوطتتست سل اذطعأت ةعضماأت ةتصغاو اص ن0 ععمعتع ]156+

 لا 11 هدر مع جطخم]ساتعئتسسسسق ءأ معج1ءعالتسةزرساتف عى(. 1 لتع ةصتلس 20 ماعمحسس طتقغم218ع

 جمعامرجت1 هع ةعوطاتس عهد لع عع ج01 غ3عو ءمرانسس ونتنع قعسأتمانتل عا هع م( مدانتس 117: ططلت هملانتم

 مومتغلمصعتم انتمهتس 20مقاأعدغو ناتهع ءمعصت(1هصعتت ج]لمتلاتتلل ةانمع12ةأغو أ ءهدع 21[011[3016

 آان: - هلم اؤ1, طة: -]لسسنعمع حلتمتسدتسوتتع دمبلامق ع5 ممهضفت ةاع]] حصص ههاتتقلل ةلاتط عهانعقو

 .جع ءرعللعرد ةسعدطتتسس طمزاتق ععمعتتق مماتاتدن» م100هأو ءأ هث1ع 3مقعر 51 م6ع101[21 655ءأو

 ءمسمرعم ذللك ممص جااضطات عنعأ.  ظعومععععو هدلتممق معه همرصسس عتمه[ طقصع ةعاعصسألقتظ 00

 ةمعمعاممأعدر تحسس طلع (مدعامعع اصععمتأ ةلاتقوسع لص هع زمانتل ©11:01عق ءأ (ع211613 5

 لمعأأ هممتحس» ههلععع مسطأتعع ةمععتغز ةصم تأ, اتا ةاغع]]دع 10635 ةدنتق 111[120196210. -

10 

 بز

10 



- 

035 

 ملا ةعدبمو لقعلا بهاول كيكلأ ةكلوأ رصخخم ضرع نبأ ىبحلا ىوكام خيشلل راونالا باتك

 ىقالطسقلا نا نب دمح ىب محا سابعلا ىنأ مامالل راكذالاو خيبعدالا ىف راونالا بانك ] 111“

 ةروشو كياوغلا م هدازو هررصخخا مق ةمداخو باوبأ ةينامدو ملقم ىلع 5-5 4 اخ دبي ىوتملا

 ىيكم مامالل هلئامشو راتكملا ىنلا لباصف ىف راونالا بانك 111 هلصاك هيثرو راونالا عماول

 ابا دامو لدحا ىلع هبثر هأ| خنس قونملا ىوغبلا دوعسم ند نيسحكلا ديكم ىنأ خئسلا

 عقومبيم بانك وهو *ةباسلا ىف معلص ىلا راهتخا باب هلوا كيناسالاب نيتدكملا ةقيرط ىلع

 بجاكلا ىبأ ةديقع ةعومكم ىف مالسلا ديع نبال هحرتشو عاونالا باتك 4 [ حلا ادج

 ع نأ هلا 0 نب رايح ند ] كويحام نايح ىبا ميساقتلاو عاوذالا باتتك "1

 طظفاكلا خيشلا نيكجحصلا ىلع ههداوز درج نابح نبأ مي دعب فورعملا وو هز“ ةنس قولا

 نامظلا دراوم اكمل موا خس قوتملا ىفاشلا ىرصملا ىدهتيهلا ركب نأ نب ىلع ىبدلا روذ

 [ ك1 ئمغط عال - دسك ةعو !ةطعع طستمتتتتو 300056 كةطعتلعط 21018 - ه0 - 01: 31 لمعمل.

 (نهمصت معسل تسر ن0 12 ةصعامتا: آسف ءأر ونت عصفت 0عللغ ءهأ مدلتمتلللا 21563916 هاأعم د

 9913. [اك  غ؛غط ءا- حمر ةع 11 ء1- ج035:2 ءعغ سى ع ء1- ج0 لع ةعر اتطعت طاستصماتتلل 06 م2ةءزطانق

 ء( 1)ع13 1م70ءوغلمصتطاتق و, جتعام>ع آسقتت 41: هل65 مل]آبت»ءل 8ءز» 1110! هتراترتعل عبر

 452 1ءمد16167:2و ةصصم 923 (ذصع. 24. كحص. 1517) 2201630. 1آ015ممقتتا ءانطت ّذط م3100

 هءعام ءدمزغوه ءعأ ءمصع]سق10صعطل. لس ذص عمتغمدطع2ط همها 1610111 ه7 - هردنماي»

 آمكعصماقتمو اتقن 20115 20سم( مصتطاتق دتتحعتغ هغ ه0 015موهت(نمصعست ةععطعأاو وأ ل1 ععموز ا. ع

 9914. [ك1ذغ6ط ءلا-حصمسةمع 11 غع0لطقت]ل ءا-هعطأ ءعادس هلعطعغق» 6 هطعس ٌةنآلأطنو

 انطعع طستنستسم 0ع معضتأتمق ءغ زه00115 0هانتطسق معموطعأادع ءا1عععأ م22 عماقصأاتطانق رو 05[316©

 آسفس 210/6 - ءآ - 510171:61 لاا( 110ه1ءعتضت»:ءل 1/11- 1810ععزا ع 116م0 8ءعآرعمةر دمصم د

 516 (زمع. 12. اآوجأ. 1122) 2056010. 15)1مموزأتكق ءقغ لص تهعطأغاتتلل أ انه1111 جاتك 4

 (مدل1 هدمت هرحتس مجاتمصعتس 200355 ةسسعامتطاتقو ءغ معتستتت هقماتغ 06 0عاععطب ممزطءادع ةعلأ

 مرهع ءعغنعلق هدمصتطاتق. آااطعع ؟جتقاتمدتسم هرصتصع ةءعلماتق]. - 9915. [ع1 قط هل همت ةأو

 اتطعرع ةمععزعمسس.  (نمرصسعس(ةعاتق ننعست 157 480- ءا- ءءامو ذم بنص ةعصتموأا ذم 57110عم

 اندر 4678406 هط 101:- 117:5 ءلتتن ]1ءعتطتخعب - 9916. آلكتزغذط ء]-جصلعلل' 564 ء]-

 (ءءةعسر اتطعع ةمععتعستس ء( لتجتم1أ صصص [ وست ءاتقت» هه747 11 1طن ؟دلعم

 ممستصحكتت , | ةتتعام"ع 2110| ءهتت»60 [ ظءت2 11ءاراءاتن 1 ءلن لاتصال 130:12 1 ءرساتلف , ؟1نلعم

 ل6: 8 ةانر» لتعام عع حصمم 353 (ذمع. 19. كهص. 964) مدم10[1. 1آعدععستاأ 2001ه: ءعمأج

 ءزدم ج0 تنسسواتع 52/47: كطعتلعط آك1 - طقفقاأم لالا - هل - لأ: 47: عدد 418 8ع" 17ءق1] عرس 0

 1410" كطحتاغدرو ةصصم 807 (صع. 10. لكدل١. 1404) ممعغدتتقرو اذدوانع انكملسس 0عانأ 17من"
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 علاضلا ديحم نب نيسحل لابجلاو ةيدوالا باتك 1 [نابح نبأ ميحص كئاوز ىف

 رمعم ةديبع شيال جروضلاو 11 ىوصلل قاروالا باتك 6 سل ةنلللا نؤخملا

 مامالل فقولا ماكحا ىف فيس فاقوالا بانك [!1 ةنس قوتملا] ىرصبلا ىنثم ىبا

 ىدكصانلا نيسح نب هللا دكيع هيصخخا ا" خنس قوقملا فاصخلاب فورعملا وروع نب كمحا

 ةخنس قوتملا ىلينكلا بجر ند ىبحدلا دز خيشلل روبقلا لاوهأ باتك 1 ةنس قوقملا

 ايندلا أ نبال لاوهالا باتك #11 - مصلا رادلا هذه هدابع نكسا ىذلا هلل نمحلا هلوا

 تالاقم تالت هلو هل رشع ىنتالا بئكلا ىم طارقمل نادليلاو هابملاو خيوضالا باتك 110*

 لوصفو هايملا ةجرمأ فرعت ىف "” ةيدلبلا ضارمالا ىم كّلوتي امو نادلبلا ةجرما فرعت ىف أ

 باتك 122  ةيدابلا ضارمالا كلوي امم رذحلا ةيفيك ىف " ضارمالا ىم صلوتي امو ةنسلا

 1-61 هيت: ار)ا لأ ءامايغل كهأرأأ 1اد: طفططنم]. - 9917. اكتغفط ءل- حس0ل15ءأغ "ع ءا-ّلذطقلو

 ازطورع لع ؟دالتطتم ةهغ مصصمصاتطسسقر ةنعام»ع 110و6ءم: عن 716ه]رمتوت»:ء0 لكم, ةصصم 380 (ةطع

 31. ا[ه. 990) رممعطن م. - 9918. 1_كتنغفاط ء1-ةسعق عر !ئطعع ؟0115متسو 3116601: ل407. -

 9919. [؟ءن(3ط 3-11 6 11- [ طق: ءّزر !!طعدن 0ع تطاتطاتق لاو ءأ 12102: زو 01[2116©

 لقت 0 ءنله 11هثروم» 8عءعر» 11011 ءمين»نم معد, [حدممم 211 (ذصع. 13. قد. 826) دمم»اتم]. -

 9920. 1[ع4ز163ط ءآ]-حسع كر ]طوع 0ع مدسدقتك زد ةاتماته ذه 47601: ]- :0هوك 137103 أ3و

 هسسعام» أ آسسس 4/760 عن لص ءر ؟هلعم 11من(” لتعم هغ ةسصم 261 (ذصع. 16. 00

 874) مرمادنم. 460ه1]ه] 8 ءن» آلط0وءنز» [!ئ182, ةصصم . . . 1001101155 عانلل 15

 ننوءويز(, - 9921. [كت(6ط ةهطت81 ءآل- ءمطشعر ]نط ةمعمرتنتا 5عمانل نط هاتنالو 107

 ةطعتناعط 7ع: - هل - ل١ مر ظعزعط 1[دمطدلتكاحر ةصصم 795 (اصع. 17. اللوم. 1392) 010

 [1معامزا زج: 1دسق 1)ءعمو وست طقصع لمرصتتتس تهان]غهدئأطاتق ةنتكق 0هدهتعتلاو 06016 ءاع. ح

 99292. [عنزخغؤذط ءآ]-دطخب هلو از طعرع ةمطوضسسو عام ع 15 402:70 نو. - 99923. آكخ1غةط

 ءل-ةطختت1 ور ءغعدرس و ءل- سنعمل مع ءل- طسأ1لةمر انطعع 1[ مموعضدأتق 0ع ةقيتطاتقو ةقتنتق

 ءغ نرءطاطاتق. لد ءعوعمس ص ءزرادك 0000ءعءلسس هعمل ماتقر ءأ "ع5 8 همرصرت] بنان مانكو |0100

 مرتستتك 0ع ذمه ءداتئدعنممع غد معمم عمامدخسم نعطتسم ةعتأ هع مممزطتق نعطقمتمو وتتأ 1250

 هرتسماأتعرو ةععتصسلمع لع زمو ءداتعدلممع اعدم ءععمس عضامزانتلل جوسسقتانتا ءغ ةسصق عاصم 051طانق

 رتمعطلئوتع وننأ 1م0ع هرئسصاكتتر (ءعاتتك 0ع هالمصعو واتح هط زنك ءهالعطلاتلط هلو 0118

 صمرعطوو نعطوصمو عتومتمسا. - 9924. [عنغمط ءال-هجورقس 6 ءا-1ءربقلأر ]ذطعع ©

 اب

10 

 ون

 10 لتزعطتق ءا( ممعاتطاتق, هستعام»ع 41 1ماانارع 1101ه ع]با"ةر ةسصم . . . رتقانأاتو. ح

 [أكناأةمط ءل١٠دورجعقس ع ءعل1-1ءرملتر تطعم '[!طعملهدتأ لع لتعطسق ءآ ه0ءاتطاتقو ةل'لعو انأ
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 نوصغلاو ىيالا باتك 18 ١ الكش نوتالثو ةثالث وهو راهنلاو لبللا ف خسنلا ضعب قو

 قوتملا ىرعملا هللا دبع نب كمحا ءالعلا قال ةسارك اندامو' فلا فدرلاو ةزمهلاب فورعملا وهو

 ناميالا باتك 11»  تثيداحالا بنتك نم لبنح نب دمحال ناميالا باتك 110 ١ 84 ةنس

 رهاط نب رهاقلا ىبع روصنم كال هلوصاو ناميالا باتك 3 قوتك اج. كيشح ةلئارقبل

 ىوحتنلا مالس ىب مساق ديبع نال روذنلاو ناميالا باتك 11. ١ 701 ةنس قوتملا ىدادغبلا 5

 ةخنس قوتملا

 ءابلا

 انلكت “حم ظةئس قوتملا لرع نبأ ىلع ند كمكم نيحلا ىهكام خبشلل ءايلأ كاك

 ا ووزع باب قاينللو, وطسرالا .هابلا "باتك 91+: 1+ قاّمقرو :٠ ءابلا "قردخ راوسا ىلع ' هيف

 اهتفرعمو ءاودأ ةعبرأو ةدامعبرأ تامالع ىف نادب بانك 1 ةيضق نيرشعو سمك وهو طارقبل 10

 ذص كءعدملو ومملهس» 1ءوتطتعر 0ع ممعاع ءغ لتع. (نهرمم] ءءاتطتع امتوتسأو (65 وانت ق8.

 9996. [[1(غة4ط ءا- عزلع يع ءا1- عطم هدكسو !ئطعع 0ع جعطممتطاتق معجم ءالتق ءعغ ؟ةطدتقو 0

 انطوع ظمبسعم ءأ 1726 دجمعالداسع. 111116 لسععمأات وتداعع مت مصعقر دعامة 41:11 160

 8ع: 45067127: 71همب",ر ةمسصم 449 (ذمع. 10. لآدم(. 1057) رجمزاتم. - 9927. آك غ8

 ءال- ءاسس مصر 1خطعع لع زسسطسع زدعدملتق و هحنعامانع 47260 طعن طلهمانمآ. 18 ءعاتصسعأ 4

 ازطرمو معز مج015هصهرنوع. - 9928. رتغ6ذاط ءل- ءاسفقسر !نطعع طنمممععدأق 0ع لاتتع

 قايصحسلم. دل عدسق عدل ماعم معءاهنت5 يأن - 9929. لكنامقط ءلءحاسقص 6ع هقئم]أ1طخو

 ]زطءع لع 5لع ءزدموسع مهتم ءمتتم و هتتعام» ع قاثع ل1ه:5» 454 - هآ - ءايلن» ظعتف 1/1

 86هج70402غ, ةمسم 429 (ذسع. 14. 0ع. 1037 ) دمدمدطنم. - 9930. ا[كتغة6ط ءا- عاسفس

 ىع ءا-مه4 5 :ر آانطعع 0ع زدعتطمسق زاسدملتق ع "هان و جتتعام» ع لالا 02620 (نةق5أ11 1 تا

 لك ء7//مم71 1723010231160 و 3810 . . . 10[2201. ل

 لا

 آراطعتا ويمص تكتلأن معدعوتاسوؤو ؟ععطو 82145 جه !]1غعطذ 064

101111 

 99314. [عنأماط ظ1- 8 هر انطع» !ئ(ععدع 8, ةيعام»ع ئطعتلعط 04-60-12]210: ل 64

 8ظءرب 47: 1١١ 4مهطفر دمصم 638 (ذصع. 23. لصس]ل. 1240) مم>610. 1)ز5مداهغ ة1طإ 0ع ةععوصتق

 ازغئمجدع 84 لسمطسع ؟هلتتق. - 9932. [ن(غ6ط ءآل١طةطر انطعع قيتمعماعلتو 0ع هملتطت. آل

 ءملعرب ةوتروزأ ,زلعرب/ل. - 9933. [؟يامط ءه]- طهغعطةعر ]ئطعع 111مممءععهأن5 06 ن1 ع2 طاق

 ام معتم تتسواتع م20موهز مصعد ت5( ع طصسختع. - 9934. [؟ز غ5 طءأ40 صر ]نطو مامعتع01ه15 0

 لع ةهلتعتتم وسهلعتم ععمغمطتنل نا2601 1202طوطاتنتل ممن 014 ه0عصت1مهع. (نانط210 3

8 4 
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 يدعي قوقملا ىماشلا ىسنطاليلا ليبيكام نيدلا سمدت خيشلل عدلا تانك 91*ه جلع روب

 ىسافلا ىردبعلا جاكلا نب كمكم نب كيمحكم هللا دبع ىبا خيوشللو طاحاو هيذ ىسحأ

 سحومكلا هلوا ثقنم ىب ةماسال رعشلا مولع ىف عيدبلا باتنك» 1 مب ةنس قوقملا ىكلاملا

 هنساحص ركذو رعشلا دقن ىف ءاملعلا بتك ىف قرفت ام عمج هنا هيف ركذ خلا مويقلا ىحلا هلل

 نب هللا دبيبع دمحاأ ىنال ةدحاصفقلاو .خعاريلا تانك هلذبلا بانك 11+ اباب نيعسنتو

 نمكم "نبا قيحا# نئاتعلا آل نيوككلا رمائاواذزيا قاتاتك 12 دس قوتقلا للا نبع

 لبعيسأ نب ليوكام ماماللأ نيدلاولا 3 باثتنك 1181 )مآ خنس قوتملا بيبيطلا ىديخرسلا

 ىئوتملا بيبطلا دمحم نب كمحا رفعج ىال ناتلاقم فهبلاو صربلا باتك #1 .ىراخيلا

 ممص (مجعاوأت2. - 9935. آخ1ةغقغط ءه] - ط١102و 11طعزت 20183111112 8311118[566:و: 1

 ما عتلعا ىكرعسع- هل - 011: 11010160 1867/4056 ذك ممي»#6و ةصصم . . . !طمآأتتهرو 0111 ©8581

 ع 00ءاتكدتسع لتممسةحتغر ءا ةطعتلكط للاع 45 0هللهأب 7101 متتت»ءل عت: 1101 هتضت»ء4 13 ءقا-

 61/477 450ء,» لظهجم ا[هلئلكتاذر ةصصم 737 (ذصع. 10. ثتحتع. 1336) متم10[1. - 2

 ركز عم ط ءع]آ]- طع 01و, ]نطعرع جعاتكق هعمهأع لنزئعصل1 0ع 0هءاعلمتقه ممعاتنعقعو 2116101

 0: مودم 1ءد» 11ه: ءمجلع.  آطتشطعع ةغج ةصعتمأاأ: اطدتتق طلعم لعمر  ةعيتم]اععمم ءاع.و أ

 جتنعغم» هع طلع هكم]1ععتودو مهععدغر وسمع ةطص ]تطعلق ؟تعوضمتس 0ءامدنتنت 0ع ممعقأ متتمطة

 حط ةصسمعمطد لتسلم عتعم02 لنسمعجدد 1ءودصخغاتعو ءاأ ءاعووصأتقق ءزاتركق ها ؟زائ5 ءأ 0112

 مروعاوعتعو 20131210( هطتتت0 618[. - 9937. [[4[1ط ءآل-ط ع 01, انطع 187:- 67720: 1ءددخن لع

 جحراع هممهغع 01ءعسلتو ءغ هلتت ]نطد1. 1 "ءوزغ 111غ همصحعأسا# 0111520116 ©8718. - 056

 ]زغز6غْمغط ء] - طعلعاعطو ]انطوع 1ةهععامستست. - 9939. آك1غخغط ء1]- طءعنهغ ©« عل

 1ءدةطقغر اتطعع ععتصلمع ءأ مععدمأاعسمع ءا1موسعساتأدعر ةتتعام"ع ل01 لآلتنءال

 ]عن لطللم7عآطر ةهصسمم . . . مجمله. - 9940. آ[ك1غ8ط 11 طعع4 ةعرعذس عآ]- هز ذو

 انطعع لع ئتلومعع لتعرحتس ةهسصتتقر دة0[10>ع 451: !مطارايود ىل|رت:ع0 8 ءنن 1110| هتتنع4 دلع هطلرو#

 31ءلزعمر ةمصم 286 (مع. 17. لكوص. 899) رممرناتم. - 9941. آ[ك1غغط طاع» ءل- د غ1101 هو

 انطعرع لع مزعادتنع مدععصطتتس , جتتعام»ع آسف 1107 ه110 1 ءد» ]1 ءرربمفأ 80/1". -ح 42

 [كافط ءآل]-طوعدق ركع ءعا-طدطقعر آاتطعلا لنم 0ع !طعمجد ءا مانت عتسعو ةتتعام»ع لا

 لمم» لارتسعل عن 1101 ميست»عل !81ءلتعم, ةمصم 360 (ذمع. 5. اللون. 970) دممدظغنم. ح

 10 9943. لعكتغئمغط ءل-طمءطقصسر ]لتطعت لدم 0ع 0ءعسمصفهانمصعر جتنعا[011طانق 470540166 بأن

 1. آس هود 71ه:موزل ء-ءعل-لك اظهعآبلم ل8 ةدط /17/- 11ه“ كىفسستم عتمة نق 0155 »اة

 تكلي عد
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 ىوتملا ىقشمدلا ليعمسا نب ىنمحرلا دبع ةماش ىال ةلمسبلا باتك #18 فاصنالا يف

 تواد. قالو ىقهيبللو ايندلا ىأ نبال روشنلاو ثعبلا باتك 10  اًرييغصو اريبك 110 ةنس

 نسحلا ىال اهماكحاو اهحوتفو نادلبلا باتك 110 رهاط ىنأ نب دمحال دادغب بانك

 لل رونا مكن جياوغلا نيتك .تاتك, ىعو- نس“ قوعملا_.رعاشلا ١ ىرذالبلا "ىيحي+ ند .كمخلا

 ىرامرسلا هللا كبع نب دما رفعج ىنال ءانيلا - بانك -84 اتم” باكك ةرهك 5

 لويلا تاعك فيجب 017 كفو «ةينئاندايلكا لتاؤيا'“ زيي »ع يدون ع زتس «قوتملا

 هردعتخشحا ك )””. نس قوتملا ىناورهقلا بيبطلا ىليدارسالا ناميلس ند فدكسأ بوقعب نذل

 بانك 5110 سديلقا بانك حب رش وعو ريركتلا بحاصأ غالبلا بانك 110أ طارقبلو

 ةرطيبلا باتك 11ه“ خم دبي قوتملا ىودكذلا ىلاخلا ليكم ئد ناميلس ,ىدسوم ىنال نايبلا

 ىدنهلا قاناشل 0

 ممكتموزا6ن - 9944. 1ك1غقط ءاآ-ط ءوددص ء1ءغر ]نطوع 0ع طمصصسلف ررالوستمع آ)ءأن“ قزق و

 ءأ رصتسما, ة؟ا55ع 401: هك هترنع 450 - ءآ - «ه]ترا01: عدن 1ظدد:هقغآ 1)ة7:ءداععآعفرو ةصصم 5

 (زمع. 2. 0066. 1266) مممدطنم. - 9945. لع غنط ع1 - طواط 6ع ع1]- ممةطشعو !ئطعءت

 معدوم م ءلاأول ممزق عا عودت ع ععاتممتق 120001012 , ةءغمهتطاتق 1 ك2 16 , 8 ءقارمعأ#

 ءأ 4ك: 12هميءل. - 9946. اكتاؤط 8حعط 084 ]ائطعع 0ع تعطع ظدعطلق0و هنعأام1ع

 477:60 18ه #45 1مم“. - 9947. آ[كخ1غذط ءل - طنآ1 ل خص دبع 8هعمطتخطق 5؟ ©

 حج طلع ةردخط غو 1ئطعط 0ع ديعطتطاتق , ءدعتصوتتع ءاءماتع 0210 هتطاتق عا هذاهنأ 35و 0

 4171/0301: 4ك آرت ء0ل ظعت» 7 هلببم 87م 0لعم»# 8هعاهر ةهسصم . . . 1201010. 111غ ]1طعاو

 ونعرس رمز: - ءلم0له7» ]1دتنلهغر دمتتلال 2تعطا7تق هواي - 9948. لكناذط عام ةعر !انطع#» 5

 ملزمزن. 9949. [عتغمط ءاآل-طءدقرو ]نطعع ةداعنعأت7ةعو 211؟10ع 481 لهزم» 110

 186: 4ك60له7]ع] كمن ةو حصمم . . . دصم1610. ًآلزعتمانكق ءوأ لص قعتع هقماأاهقو 0036 3

 لع ةمهاتطتأتق هدععادع لكلتع طم ور/مع دعدمأات -ح 9930. آكتعغمط ءآ]- طوسلو !ائطع» 0ع

 تستمد ججعامرتطاتق للتو 7”هعط 15: عمع 13 عد: 507ءقرروا» ]ل هد»هق]غ (نهق»هماتنق ال1ءعلتعمو ةصطم

 320 (زمع. 13. لدص. 932) مم,ن0, ءغ طتمموععدغع. 1116م ممدغعد !ئطغاتتت ةاناتاللا 18

 ءمزغمرسعم ههعوز6 - 9951. اكن غمط ءاد-ط ءاةعطر !انطعع ةدتتعتعسدع. 101036 3607

 انطرأ 171م.  (نهدصسعماوممتستك ءقأ ةذص ]اذطصسس طمعا لذ - 9932. [تغّمط ءعالدط ءعّوصو

 انطعع كعمموزاتمصتق رو دسعام»ع كلان ]11:54 ك901ءروأر: 8 ءنن 11هأيمتستر:ءلأ ]122/118 (ةتطتتة أو

 دصطم . . . 210610. - 99753. اك1غغط ءآ]- طعز652*ءعغرو ]نطء 06 جماع ؟ع265108113و 0

 ةعام»ع م5716 001
8 
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 ءانلا

 جاشنلا بائك 910

 روع نب ىلع ظفاحلا مامالل عبتتلا باتك 61 وطسرال تالاقم عبرا فالتخالاو نوابتلا

 ىلا ند ىو" م بائك 6 .! ةنس قونملا يبكي ب قمح "(نتاتنوزدلا "د

 ليواكتلا بانك 0 ةلع هلو نيكحصلا نم يرخا ام وهو 5 ةنس قوتقملا ىطقرادلا

 5 هيف صخ وطسرال تالاقم ىندملا رهبددت ىف بانك 0 خماس قودملا ىرجكسلل موكانلا ىف

 0 ا يدوم قا باتك | 1 ةلاقم ءاذغلا ريبدت هلو تالاقم سمخ ىف نوطالفا لاوقا

 باك 5114 وطسرال خلاقم ةرك ل تْلا كانك 51 رهبكلا سغورأ ناةلاقم ببيطلا هريضحإ

 ىوقملا كييشلا ماسي فورعملا ] زيزعلا دبع نب رهع ىيدلا مادي لجالا مامالل جيوارتلا

 1#  ([مينكراكب نطوقملا ىهقفلا] ىتاترمتلا ليعمسا ىب دمحالو ءرج [مه ةنس اديهش

 10 ناتسالا هل كلتا" كريت علا امك 1194+ قرصملا“ سحيمشرالا ةلاقم"ا ةيداذلا )| عبرت كاك

 اراطعت ونمستتل نادلل معهعردتس5و ؟ةعط[م 72146 ج !نغءاتج 1

 اا 01

 9954. آ[عزغ8ط عآ1-غةّزر !ئطعع همعمصقعو جتتعام#ع 4/1160 عت: 7 هليعرم ؟لعم 1[ةه-

 ء7مميومءر»ب02 لتعأام | ءغ حمصم 301 (ذصع. 7. ثسع. 913) طم>نم]. - 9955. آكذعغمط ءا١٠-غءطةتعمم

 وى عم ء] - ]اعط غنا ة1, نطل ةعنمأ6ماعأت5 نتهأاتم» 0ع همصاعقمأتتد ءأ لل أسزق. - 9956. آ[ كغ

 ءع]1-([ععوططم اطعم 01 5وستعتمصتق ءمصاتستتقعو هتاعاممع [اسصقسس ءغ طقطتت ل/# 862 00ه

 12ه م0128, حصممصم 385 (ذصع. 5. عطا. 995) مطمرغتم. (هماتسعأ ءدو 01186 تع 110011

 ىو ءاتعدتا, هع ز[مكعنمست ادغع ][جطورون - 9957. الك ذغقغط ءاآ1- (ءعط قة أ ]ر ]خطعات م

 5 06 حقاتقو ةنعامرع كةردتور هصصم . . . 120610, - 9958. ]لك4ت3(غغط 41 غءلطت»ع عل - دج ه له صو

 اتطعت ونتتنموسع ةضسع(غم(ءاتق 06 حدلستمستةاعقصلو ععماتط]1 عه. 1ةدعءعوءمسزأ ذطأ بكت 0ع]ةعات ”ءطط

 ط]دغممت5. 1ع ]نط 0ع هلت عصاغمدتسل 7ععاطتمع 501 موزأاب - 9959. ا[ اعط 11 غعغ0طاو

 انطرت لدم ظسطل ةآدعمأت 06 جعوجمرطاتتظ و ن1 م2هعععصأءا> 20علنعتمت» صمص طقطعمأاو ؟10عصلن

 موعنممعي. - 9960. ا[عزغمط ءآ]- وهل ءاععععأو ]انطعع معيد 2:د]15 ةءع0(15[ع]15. -ح 21

 ركن أغفمط هل - غءعةحاأطو !ئطعع 0ع صملتك هممعاتطاتم دطعصكتك طظفسملطقم معععقصلا. 1"ةقعت ءنلتتقر

 ةمعام»ع !ط[!مقسص لطم ئمصعدتسم 210؟ممهو - ل- لا: 0م" عنا قلل - عا - همنع, |[ ؟دلعم آل

 2//- 51,110 لتعأم ر ونت 1032(وتلاننظ ةمصم 536 (ذصع. 6. ةفسع. 1141) هنطتتا]. طلع ءدلعس

 مع ةهتمفأأ 4/60 طور آءا»7(6 1 نسما مع)# [لدستكءممكتل دكر ننأ ذص نعطع طظكقماععم] لمصتع

 10 كلتسسم طقطتتنا]. ح 9962. 1ك غذط عععطا ءل- 0 ةنعوغر انطعع ةععطتسعلتمق ةعور ماتت

 ونتج01ةغدعو كءدنلا - 9963. اك غغط ءل -(عمغ(( طر ]تطعم 015ممقز(1هصتقو ذه نة1610 13 ع1 5[
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 ىنزاولا ءايركز نب دمحم ركب ىنال ءايميكلا ىف بيترتلا باتك 1 ىنئاوفسالا فحسا وبا

 ةعنصلا لأ ىواعدو نيبرجملل لمعلا بيترت هيف ركذ ةمحرلا بانك اضيأ هامسو نيبرجملل هفلأ

 ليمج اضيا هيف سوشو ةمحرلا بانك هامس ىذلا رباج بانك اهضيقن ىلا لمجالا موتو

 1111 ةنس قوتملا ىوحنلا ىمحا نب ىسحن وحنلا ىف نامجرتلا باتك 150  ةمحرلا باتك

 نمحم نب ليعمسا مساقلا نبأ نيدلا ماوق ] ىناهفصاللو ىميمتلا ىنسكلا ىاآل بيغرتلا باتك 5

 باتك 1790 2 (دانسالاو ثيدحلاب نيتدحملا ةقيرط ىلع 04 ةنس ىقوتملا ىميمتلا ىحكلطلا

 عافالا .سانجا رداسل هعاونأ بيكرت ةيفيكو هتفرعم عبتت هاف سيحاموردنال ربكالا قايرتلا

 قوتملا فوسليفلا فسوي نب فيطالا دبع ىدادغيلا فنوملل قايرغلا باتك 0 تايكلاو

 ةيكرتلا باتك 17 77. ةنس قوتملا ىناوريقلا ىليدارسالا ناميلس نب فحسا بوقعي قالو 1:1 ةنس

 ىرازقلا بيبح نب ميعاربأل ةركلا جوطسن امك 6 رصغخ ىيدلا ماسح ديهشلا ردصلل 0

 اق: 12 12هع 1و/ عمت ءمدصسص عمات ءلنقتكلل - 9964. نغفط ء]ل - ععععاطر !ائطعت»
 لزومهوزنمدتع 0ع ةلءطوسستم, وسع قلطأع 8ءاس 2101 متست»عا عت 20707 16  ءهعم ءاتك
 ةىتموزغو هأ ةطدام 7646 م7- «مقدمع# سموسع ذمكاومتعت. 12 ءووتطتغ ذطخأ هضلتصعتط و تنم
 هعموعأتو هرععدملسسس هتك ممدكن] هامونع تعوض ةاسلتتك قلعطوعسطدتمع 0ءلتغمطتتمو ءأ 1
 همت فرستس ءماهأسك ةقأر ويتطاتع انطعع لول" 12165 ءا-سم]سوعا ذمكءتماتق ماقطع 5
 هوا ءأ مديتاعع هسصسسوف ]ذطعا 22/45 عل "مارد ع# ءمرضتس عماهأتك ءقأم ح 65 آ[ع1غةط
 ء] - عممز سدس مر [خطعم زماععممعاتم 0ع ععوسس أ عقر ةتعاماع طل 1 8 عدد ل /ورن أ 01731103110

 ةقوم . . . ممرعانم. - 9966. آ[عتامط ءا]- عدم عطتطر ]!زئطعع هه ممامسعمسكقر 0126 80 طوصق 5
 هعاممأب ةسعامرتطسك قلق 17 مممت» 1 ءستك»ق هلو هآفتاق |[ قم ات»-ءل-لأ11 لات اعلم ل ةةضهأ
 رجمرو 7101ن مروج عل 1ه2]7 1 عرمكستم ةمصم 457 (ذمع. 13. آل ءع. 1064) رمم»تمر وان1 20 220 لخنتل
 نىدلن(ه مدع وراس راه هعكممتل هغ ؟مصصتلم ىرلللدععمجتا هممطتم ال. ل.“ عع ممددتصستطاتنق 0
 زماميمموزاتع هغععءاتع ]. - 9967. [عتغمط ءل-عل موقع ءل- هلع طهمعر ائطوع قصلعمتسةعطت
 سددزمع 0ع (طعتدعم. 1لزغ همتعصم ءمومت ةهمعتم ءأ هنممعال هدم 705110815 ءّلانق 50
 ىراأعوك هرصصتف 11معرمتاتتل ب ةمعمعصأتت») ج02عل2 معج5ععمأت5 هنأ. - 9968. كناأفط
 ء] -(نزموج قعر اتطعع طععمعمع , دسعامرتطسك 210ه ء- هل - لل: 450 - ءآ - 14147 61: 75ه
 ر06ج7046 ططتلهعمرطم, حممم 629 (زمع. 29. 0ع. 1231) دصمعطتم و عا قلآثع 7”معأأ 16
 [ر6رو 590793111: 0178-1 (0ه2»”همايدغو ةصصم 320 (ذصع. 13. لقص. 932) رمم510. - 9969.
 رعزغئئط ء]-غءج اعز و ءعغر اذطعع مدمعدات مهمتك.  (هرسمعسلتسس , ةسنعام"ع اهل" - هلأ - 01: طا

 876140 ]18هث جن: - هل - لف. - 9970. ]لكتغمط ععدغالط عآل- ]عم ع عغر ائطعع 0ع مادمتةمطقعدتمو 0
 ةدحنعامستطسك 15 ]رؤرو 18د 1048 ل ءبامن ةممم . .. رممزنم ع 8(غ0]ءطتةعم (013010و ءاتلاتك
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 ىردنكسالا ىمورلا ستب هرسفو ةيبرعلا ىلا تباث هلقن ىذواقلا سويملطبلو ةنس ىفوتملا

 سفورل ناسنالا ءاضعا ةيمست بانك 10  ةيقابلا راثآلا ىف روكذملا قووريبلو سدنهملا

 باتك 1, مت نس قوتملا ليلخ نب هللا دبع لثيمعلا كال هباشتلا باتك 11 ١ ريبكلا

 فحسا قالو رفاظ نبال تاهيبشتلا بانك 110 ةنس قوتملا بتاكلا نوع ىنال هيبشتلا

 عا لوا ىنال فيكصتلا بانك رسأ» خنس قوتملا بناكلا ىراينالا ديحأ نب ميحاربأ

 قالو تيداحالا بنك مم اضيا ىنطقرادللو ا," ةنس قوتقملا ىركسعلا هللا دبع ىب نسح

 باتك 4 هما هند قوقملا ىملاسلا ىتوطرطلا ىولبلا رماع نب دمحا ىب دمحم رماع

 1 7 ةنس قوتملا مهيركلا نبا دمحم نب ىلع نيدلا باتل فيرعتلا ةلحو فيرصتلا

 هه
 ) رمبعهلا بانك 8 ىنج نبال بقاعتلا بانك خنس قوتملا ىلونلا قشاوولا ندح بأ

 ائطعاتس 17424 دعدطتعع (عدمعتلأغ هغ داطتق 1اس جعاسق كلل ءدعدص لعاصتنتق © عمدت ءادتق 121ر1

 عوز مغ 88»هدقر ةحط للآ- لا ]اءا» ظآ-17 نءعطقرءا همدصسص عاج م1جأم. - 9971. لكأغقط عود 19غ

 ح0طق ءع] - دعفصر ]ئطعع ظسك 81دعمأت 06 ءمعممجت5 طسسصقمأ مق( 20111231108. لح

 9972. 1[؟ذغ5ط ءآا-ععدط ٌةطهطر ]ازطعع جعدتست]ة(5مأ15 لا111136و 211005 7

 4500117 8ع ]121ه1/1, مصمم 246 (ذمع. 28. لآدم(. 860) مصمرحاتم. - 9973. آك:غط

 ء]-(ععدوط طاأطر ]ئطعع جقولست]دعمصتقو جتتعأم »ع للاي ىلبي# 85قكزطحو ةطصطصم . . 20058310. لح

 90974. آ[عزأؤْمط ء] - ععوط طاط ةغو ]زطعع دموذُست] ج1 هطتتتلل و 2111011طاتق 151: نا هأ

 1:1 مع 1 ايآرأت» آءد» ىلآسنءعا ليسقف»#: 5ىتطحم هسصم 312 (ذصع. 9. قمع. 924) 22016310. -

 9975. آت( غط ءال- غهق'ط 11, انطعع 0ع هعاع 1هعموعتمطتعع 1هوسعصسلتو ةتتعام 1 طاتق 481: 164

 1105071: 1 450071711: 4لدةء”ةر دمصم 382 (دمع. 9. ةآكدعأ. 992) دجماتأنم حج 11" 00و

 زانق اذنطعع 20 ةتماأذ 0ع عع عدلتاتمدممتعتو معجاتسمعأ ب" أ لاآاع قكبردق» ل110/101111:60

 117:60 17 عا 418 13 ءآءم# 1م اهود]ق كنلنمقر ةهمصم 559 (ذمع. 30. الو. 1163) >مه>10. ل

 9976. ]ع1 665 ء]-غءورأ1 56« 80114 ء]- عدت 1ر ][خطعع 0ع 1 ءدعت 1هطلقتتانتت أ مدلل لان

 لعقمت(هصتق, دتعام»ع 10] - 60 - 011: 478 1361: 11101/04111160 187:- «100:2]رقن»» ,  ةطصط0م 9

 (نصع. 11. للموت. 1360) ممرنم. - 9977. آ[تغ6مط ءل-غةهععطتعر انطوع 0ع لتستساتال70و

 دعم تطسق 401: 7هارارو مربعا 10د: 7هلبوم (ءدستسمفاتعم , ؟نلعم 11ه 1ءز لتعام ءأ ةسصم

 291 (ذمع. 24. المت. 903) هدمداتم , ءا 11101 هت»1» ل عتن طلهعمتت 1غ0:مادؤ 171/8, ةصلتتف . . ٠

 10 سمرعا6نو,. - 9978. 1[عءنغمط ء] -(ءؤمثءعمطر ]نطعاطسو من نمستاملنستكق ءمصاتساتقعر 311056

 لاول, - 9979. ]؟نغ(مط ءع]-(ةئط عر اذطعع لع دهرمصأ هالات 1012م2 عاهأنهصعو 01

 تب
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 ىقشمدلا ءاش برع ىب محا نب باهولا كيع نىيدلا جان خيشللو ظعاولا كبعس نبال

 فسوي ىأر هنأ هيف ركذ ىنامركلا فدكسا قالو 1.1 دنس ىقوت تيب فالآ ةعبرأ وكن هيف ةموظنم

 هب ام تبوح سقو الأ ءىث قناتك ىف ام لاقو هسبلف هصيمق هاطعاف مانملا ف معلص فقيدصلا

 نبا نعو بيسملا نب كيعس نعو لايناد بتك نمو ميعاربا فكت نم ليوأتلا فخا هّناو

 لخدملا هامسو باوبا ىلع وهو رصتخم فياقلا بلاط نأ نب ىلع ىسحلا ىالو نيريس

 هللا بع ىأ ظفاحلا مامالا خيشلل ةرجهلا ملاعم ىم ةرجهلا تسسنأ امب فيرعتلا بانك]

 نم غرف 760 ةنس قوتملا ىرطملاب فورعملا ىدايعلا ىدعسلا فلخ نب دمحا ىب دمحم

 دوعسمل ميلعتلا باتك 11م  [خلا ةبيطلا ةبيط فرش ىذلا هلل دمدلا هلوا ؛. ةنس هفيلأت

 ىدسلاب راصمالا لأ درفت ومو دوأد ىال كرفتنلا باتتك 11م ةخنس قوتملا ىدنهلا ةييش نبأ

 ءامساب راقعلا ءامسأ ريسفت باتك 118 بطلا ىف عماجلا ركئاسأ ريسفت بانك 1100“

 167 ه0 (نمهدعنمدودغمنع - ةذطعتاعط 107 - هل - 01: 4آ7-50- مء]]5 1861: ل1720 1 ف

 4 هاو[رم] 10م ءعاعطفر ةمصم 901 (ةصع. 21. 58عام 1495) 210110 و ال115 ©3316 011311101

 قرمءلغعع عموما متل ءمسسم] ءءاتات» - للان 15:76 1267112 011 1231518[, 5ع ل517

 1/1 - ك52002ع ذص ةماصم1م ؟10155ع نتخذ ةزطأ] يستعد 0ع0ءمتغور ونفتص 12011621. ظغ: اللد

 ععقور 1آموانتاغو ذسص 2260 !اذأط20 ءةأؤوز وتنقتم »02 عتجمعظأق هزتترو 5ءعوتنع 01غ 1101

 دلل ءعمرتعدس ع« 1هاتتك ةطءوطعست ةىتماتم آلدصنعات5 ءغ ه للعأل ظون- ءهقرسمعرمط ءأ 151: 5

 دامسقتس5ء. 716501::451: 478 182: 452 17:5 1م2ع ءمسصوعسلتسسس ءلتلتغ ص ءقمتغف ل1 5قانلا

 هع 2ئ1- 11607147 ةمهىتمادسسم. - 9980. |[ اكتامط ء1- غمز, !خطعع 0عقصتا1مصقق 00

 زمغعع ةزومج 1دنعدعو 00126 1نعزعما[ع5 هعاعطوسغو جتنعام»ع ةطعتاطط ءغ طآصقس 1135:

 كةلد]]ه] 17101 ه1هت,2ء0 8 ءدن ل انتبنع0ل عد 1ك12م1هرك كه'02 15402, دلعو #1116 لتعم ءأ

 حمصم 7605 (ذصع. 10. 06. 1363) دصمءت0. كطووه]رستغ ءمرص ممس115هعا2ل 3220 740 (1ظع.

 لل. 1339)و عغ هروزت5و ءقأ 12: ًآطرهتتق آ)ءمو وننأ طمعا نعطا5 1[ءلتصمع عامرتو هعصقكتأ

 ءام.]إ. - 9981. طتغقط ءل-(عدئلتسو انطعع ةآمكانغمامصتقو ةانعام»ع ل1680 182

 11202, هظهظ0 . . . 12010. - 9982. آ[[ك1غ8غط ءا1- غءع1 د0 0, ]1طعط 5عم32215صأقو 0

 1سعم]دع معطتسمت 222 هن٠نم ذه 2201( 1هصتتت» 02م0 طاتق 2021غعط ل15 5عرر3220123 5011112101

 دستعام»ع للاب 10مل. - 9983. آع1غمغط غءآ1]ذة1 كعدسملعاأع و !ئطعع 1هاع2م2عاهأ1هطتكو

 وينعسس 4ىتهبن» ص ءمعماتق 0ع ممعلتمتمه ةءتمكست ءلفلتأ. - 9984. لكتاذط عادت ةقسق

 ء] - ه"ئءقدعر 1نطعع زمغع2م2عاونلممتك همرمأ ماتت 11م1 مع عععتطم ممددتسةر 2116105 0

 ؟0100د:32 7ءاعئعب - 9983. عز (غٌغط ءع]- عغع1ه 1, ©01011ع3151115[2 18 (0013ه111 211101©

 لا: 117ء]ب (نمهوماردن. - 9986. آعكذغمغط ءع1- ع1 د1 ءمرستم عما هتلانق أه (00قصاتتللو 311107
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 قرع عطق ناوا اذهف لاق خلا ىغلا نم دشرلا نيب ىذلا هل دمحلا هلوا نيرخأتملا ضعبل

 ع ةرلأ !؛قف جارخا ريخأت 3 خةيبكحلا 8 فاالسالا للعيد تاياوولا رمسافت 3 عقو ىذلا فالخلاا

 هنم مت ذأ همسر سرنا ىذلا ىوقتلا يورخ ةنس ةدامعست دعب وه ىذلا ناوالا اذه ىلأ

 ناو هللا فْلَخ نريغيلف مهنرمالو لاق ثيح ناطيشلا تارومأم نم وه ىذلا رييغتلا رمأ

 ام ىلع نس ايست دعب 2 مكيبن نيد 0 هدوم دعب معاص ىجنذلا باكعال اولاق دوهيلا

 ليق نم هسفن لمكم وهو ددجكملا نأ اوملعي ملو ارظتنم ايبن هنوكل ايفن ةاروتلا ىف هودجو

 بتكا ال نا تدصعف ةيكرتلاب ىوقتلا ةلاسر بتكا نأ ترماو لاق مالسلاو ةولصلا ةيلع هدور

 تايآلا بنتكا نأ ترما ىلا مث داحلا ىلا ىوقتلا اويسن ثيح داسفلا لها ىصق نم افوخ

 مدوقتت بانتك 0 طظوفحاملا حوأ ىف ليف ام ىلع كلذك بنتك امك تاعطقملا فوركلاب

 باتك 101  وطسرال تالاقم سمخ ناويكلا نوكت باتك 1مم وطسرال ناتلاقم ليدحكتلا

 ماسمأ ثيححلا ىفو 1060 نس قوت شيطاب ند لبيعمسأ كّكاملا نال لصفلاو زمومفلا

 (عورتق نوع 15: ارهتتق [)ةعم ععمعاورلم 125111102123 35 هط01ع

 [10ع موغ غرد ماتقر 1طااتتاو 1[همعاتتط 30 ةة01عمصلحنلل 02507761813010

 وقانخسص مدس ءمادتأ1 هزم مصتطاتق 120115 متتعل م05[ 018]103ع5 ءتءموأأ 5

 ل7110 2ععءا10115[2 111

 015( صعاتعس(1 عءأاع.و ه١

 "لكل ةقهمز عصاه

 عممتنسس ذم لت]هغنمدع طسّزانق همردتتت عمأدتتت مة ع1 عاعسلأل 50 طمع غءالتماتقو (1186 م08 5

 ةططم5 م(ع[دعأتم ماعادأتلكق غدار ءكنزاتق ؟قأتعتاتلل مآهطصع ءهىغ هط]16ةطهطتتلو 011310001110633 8

 مدصلمغم ءمعضتمأ1مصتق ةطضعلل 122 مهصهتغر 000 ءدو مدهط0هغ5 هجلعوصقهع ءقأرور ونا عصاتق لعن:

 آنا لولوعأ هءعر[6 م2همطعاهع رولنأ 1106م0 )123 ععامأقتل ءأقو تغ انوطا 1[ غطا 58ءهخاتتتلاا العل.““

 (0ءراع مءاتونم م>هرطعاوم ؟ءداعل ممهاأا 8 500115 م05[ ءزال5 1101[عرلل ([13عزاتللا :

 ةمصمق 26عم07ةطتاتع ع ومكه عماعمأعتل تكور نانفع لص 28ءصافأ6ءانعطو زم عط عالاتلأا 26881216 8ر 20

 مهمط عادت ءدع5مععادضلانزت عوفر عا معقعلعمأ عذر "عم0؟دأ16م1:عج 110/هير17160عدم 1موتلل 6556©

 ةماسكم كام 20] تامتل. 1ك( دمصلمطتس متطت ءىأو هتأر انغ اعهعامطتتلت م1اعاهأألق انصعأاعع ةعتط عاطل ذ

 جأ مم ةنتطععع ةأماطتو ةطصعمق هفمصقتلتسس معجععسمزلاتتل طمصصتماتتل , (113[عطاتق م1ةاهغعزط 0

 زصسمزعاوكعد طقععءالعممب معلعضصتمأ.  آصص رمتطت دممصلهطبتل ءقأر دنع كانك (هدوصت معد

 مماغؤ8 ةععاطعع عصر دتغ ةععمضسلتتت> هرتصتممعتلل طمصتمتتتال (ةطدتلف 1ةغورطاتست» ءدعدجدأه قام ع

 9987. لعكزاغط (غجدعورتسس ع1]- غجقط014. ]ئطعإ لدتم ق3عزوإأم(ءاآز5 (ةطاتاوتت 0

 مصاص ءماعو. - 9988. ]عكز6(1ط (غءاعدتتتكلمم ء]1 - ط عزك خمر انط1 ةعتماماعاتلق نستطوتتع

 لع ععمععدنتممع ةمتسدلتسل. - 9089. لزك1غ6ثط ه1]- ععرسولاز ٠86 ع] - جق1و !ئطعت

 للم( معاتممتكق أ ةعممسدأأمصتفر دتتعاماتع 4512 :هز0 ]1ءد»مأغ7] 18 عدا 814: ةممم 655 (طصع.

 19. لوم. 1257) ممعاتم. 71هء/نو اتطسسص ءزسمسلعمد (نادلأ لع مع ىيدلتكمدمستم ل1036.

_-- 1 
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 كحك ل1118 ىطشرالا لقنعلا تاتك 111[, ,وطشرال «!ناتلاقما ” .راوينحلا :«لساتتا جاتك

 دمحا نب هللا دبع دمحم ىنا نيدلا قفوم خيشلل نيباوتلا باتك 11 ١ ىلبايلا هاشولكنت

 مث ةكئالملا ةبوث ركذي هيف ادب 47, ةنس قوتملا  ىلبنحلا ىسحقملا ةمادق نب نسمحم نبا

 باتك 117*  ممالا هذه داحا مث مالسالا كولم مث انيبن باكتا مث ممالا كولم مث ءايبنالا

 ىباب فورعملا فحسا نب دمحال ةبوتلا بانك 0 اينرلا ىأ نبال لومكلاو عضاوتلا 5

 ىف رذحكلاو فسالاو ةبوقلا باتك 140  ملكتملا ليعمسالو ةنس قوتملا ىناجزوجلا حيبص

 لزناو بحلا يرخا ىذلا هلل محلا هلوا ىرهوجلا هللا دبع أ ظعاولا مامالل فنتوملا

 ظفاحلا ] نابح نبا خيشلا ىال خيبوتلا باتك 1180 ١ ةنس هريحت خيرات خلا قزولا

 برلل اح ىعلا باتك 0 ١1[ ةنس قوتقملا ىناهفصالا لكمكم ند هللا دبع لوكام ىنأ

 تافصلا تايقثاو فكبيحوتلا بانك 1 طارقس بحهذم ىلع وطسرال بركلا تاوعدبب 0

 9990. 1[؟1غ85ط غءدمددأ]1 ءآءط هزت ةسر لكدنم ةينقم(ءال15 ]اخطأ 0ع ععم ءعونلمدع 1م

 مصاعمستو. - 9991. [5 1غ8غط عآ]-غءمدع م1 ]!ذطعع ةعتوأ6ماءاأ5 0ع اعدصق] جن وصعب. حل

 رك غمط 1 ءداعاسعط ةطر انطعع 1ءمقمو/ ن1 828272. - 9993. آ!عكنا6ط ء]- عر ةطتمي

 ازطعرع معوزج1ت ةنعصاتسمسو 0[211ع كذطعزاعاط 710:مهرك77 ء- هل - 01: لكاس 1101 هت»17:0 4007107 12711

 رم [رورن عل 18 نو 111601, عتوت» عل لعن (000ني»م 2110ءم00لءدغ [8دمطدلتاهو جمصم 620 (ةصع. 4. 1 عطق

 4223) مممعطت0. ًالزممسغدغ جط ذمتأم 0ع ممعمتغءعمسأاتح ةصسععآامدتسر ءأ معنعتغ 20 مم عدت عمات ةنض

 مط مأطعامتطاتللل و 1ععاتتل م0 م1110123 019725011112 , 5001011112 م170م98[12ع 2051531)و 0

 81مطحسس ءلهصسمرخدسص ءغ ةذسعتن] هت ذص طتق ممجدهلتزة. - 9994. [عكز6غط ع1-غع780ط60'

 ىع ءا-طمهسشلر اذطعع لع حمتسأ ةدطستعسزومع هأغ مهاتعساتهي ةاتعام»ع 11: 42:10:11(. ب

 9995. ا[ 1غغط ءا- عدسط ءهغر !ذطوع ممعدت غعماتهعر ةتتعامتطانق 471:60 عدن 1 طرمع ل هنت عز 714

 دداعم طز موطأ لتععم ءعغ ممم . . . ممم»اتمر ءأ 04+1:7/ ![1ءاهجطوسأ ءن. - 99906. [تاأمط

- 

 ءال-عوسمط ءغ 56 ء1- حووأك 56 ء] -طج 0 ءءر الطعن ممعماأأ عصأعأقعر 210ءععمرز5 ءأ قتتأمصأتق 0

 ةدطتعم غءرتمم»عر دعم ع [آصقت» 41 4850ه477ع] لوبر]آبعب»# (نههعتممهغمع. آطمعلمأأ 1[:

 اردسم 1)ءور نانأ هلم عرو عال أ عغ عع 20 دتاورم» مهععععدمصمق ءمءعاتأاتق 0ءعمتأااتاأ ءاعبر أ

 ةصصم 736 (ذمع. 21. ثصع. 1335) هعكلمأته هوا. - 9997. آىنغماط) ءا-عةسط(لعطر !اذطعت

 ىرسستسهاتمصتقر ةتعام"ع 41:71:11: 11: 11 اان [ آآدلظتت قلاثع 7101 ءميستتعل 460ه4//ه]

 ظعءرن 1101 عتست»ءل ظو/ماوقعر ةسصمم 369 (ذمع. 29. س1. 979) مممذانم]. - 9998. [كتاغمط

 ءا-غءرب جل ل هطو ]انطعع ءمصععموزدمتق ج0 0هرصتستتتت مع مجعععع (ةودمم»ع ةوا1] 1 قملخ تق

 هىكتمدزأ قةسن(م[ءاعع ةعوملسس 15كماتسحتم ه8وءععهاف. - 9999. ]_عنغمط ء] - حسطأ4 0

 سمع زعغطط86 ءع]- هز[ةغر ]ئطعع 0ع تلك نمئاتك آلعإ ء( لع حاتعسهمصلتس» جات طانكتقو
 ١
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 ميظعلا ىلعلا هلل كمل ملوأ 11# ةنس ىقوتملا ىروباسينلا ةميرخ ىب فحسا ىب دمك ركب قال

 دبع ييشللو #٠ ةنس قوتملا ىديرتاملا كمد نب ديت روصنم قالو ءازجأ ىلع وهو خلا

 ىناهفصالا] هدنم نب فحسا نب دمحم هللا دبع قالو ديحولا هامس ىصوقلا حوذ نب رافغلا

 نيملاعلا بر هلل كملل هلوا رصتن# ىلازغلا لمد نب دمع كماح ىنأ ماماللو [*15 ةنس قوتملا

 5 [مع ةنس قوقملا] تيكسلا نبا فحسا نب بوقعيل برعلا مالك ىف ةعسوتلا باتك ا!.... 2 ّضلا

 يانتلا باتك ىم وهو مساقلا ىب نيسكلا ىدهملاو ايندلا ىقأ ىبال لكوتلا باتك ا...

 ماشم نبال ناكيتلا باتك !..." ىدنهلا ليبق ىنال للعلاو ضارمالا ىف وعلا اناقتك ددجتلاو

 ءاتلا
 ىقوطالقالا ”سلقربل ةيبوبرلا ىا" ايجولاثلا " باتكا [...5 ةرق نب تبات"”؟ناغكا 0

 10 دس قوتملا ىقشمدلا نامتع وبا باتكلا اذم مجرذ دقو ةلاقم ىسدورثالا ردنكساللو

 جم عامدتطتخ قلاع ظعان» 1101متر عا آظعرت 1: [رمع ظعد» اكارمهماسوم نلت" ةصصم 311 (ةطعب

 21. كمر. 923) 220610 و ءانزان5 !][1طعع 15 ةصعامأا: ًاردستق 10606 ءه>ءزءل5وهر مممهعمم عاعمو ءأ ذه

 1جحوءاعان105 015(عنطاتغا5 وأ لك 1710751“ 11107017104 182 11107101:1:0 ]110161902 و

 حصصم 332 (1مع. 4. عر. 943 ) هدمحننم - هطعتلعط 67-450 - جام عن 1117 نمر

 هتزانف !ذطعع 2ل/- 7177 ءاراأ ةصكعهت ماتك ءعةأ - كا 450ه7له] 11101/ميرنتز:ءل ظ2ءر» 1 آرمع عدو

 11606 |[ 1و م]ة722و ةصصم 395 (اصع. 8. 0ءغ. 1004) سدماتطتم ] - طسصقست للان 140

 11ه ]روت 1ث عل 8 ءدن 110ه]ءمتسهينعل 6 /ءمسن/غو تتؤادك هفمسسم ءسلتتتتت 1( ةصعلمأتا: آطبهسف العمر

 رمت ه0مخدس 0هرصتنصم ءنني - 10000. ا[ عغ3ط ء]- عةسقأ1ةه غر [نطعع دسمان دخل مصأق اه

 هروغممع ةسعمطتس ر ةسعام]ع 7”هعا ظوءر» 1| ءمع 11: - ءامةلاطاقر [ةصصم 244 (ذصع. 9.

 4م. 858) ممعطانم]. - 10001. آت عغمط ء1- غمزك هلعاعم 1, انطعع 60هعلدع اص 1

 لتعتسحو ةتتعامتتطدتق 107 42:70:06 عا ظلرآ - 1161/08 71/7 - 11086272 1261:- 6105210 تكن انك

 ]نطو ه« ةهتمأام ل7 - 1 ءدام]غ همم 87 - 1ءزملل00 هسسمكاتك قام - 10002. اكتغشط ءآع

 عءزكوطط هرصر انطعع همتمهاتمصتق 0ع دطمعطت_ق هع ةصقضستةهاتطاتقو ةاتعام»ع كلآثاغ (ه1

 11:02. - 10003. آخ ةط ءآ- 1 ةصر اتطعر ءمرحمصقتناتتلت و 3111056 1011

 لال

 آياطعأ ونسمضاتتت» انادلل معهعستموم ؟ءنطو 72145 هد ]ضخ عته 64

1 

 10004. آ[عءزغمط "1 طةغطتغطرو انطع» 1/811 عر (نمم»مع. -ح 10005. آكأتأغغط ءآ1-

 10 عغطةغ16]15و انطعع (طعم]هعلمع 1. ء. لمءاضتسمع ءازعزودصتق لاتسهعو جنعأمةاطاتق 00

 ط]وعممتعم ء( قكلعتععملعم قمطعملنمنعصعت. 1ظدصع اتطستس للثع 0/17: 11)1ءد]نعآ أر 0
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 وهو طاحأو هيف عمج [08 ةنس قوتملا] ىتسبلا نابح ىب دمدم ظفاحلل تاقثلا بانك 1

 نيسحلا ,نب رفظملا روصنم ىنا مامالل رامثلا باتك |...« ١ يىفلا اذه ىف نيثدحملا ةدمع

 ئىد تا 3 0 06070 2

 [1 ةخنس قونملا] نابخع ند رفعج نب للمدن

 ضحملا ريج باتك !..23  فورحلا ىلع بترم رصتخم [ه*. ةنس ىقوتملا] ىرشخمزلا رمع

 ىرونيدلا دواذ ىب دمحأ ةفينح قال ةلباقملاو ريثمل باتك !..!“ طاحاو هيف مضوأ وطسرال

 دمكملو 801 خذس قوتملا ىسخرسلا بيبطلا دم نب دمحا سابيعلا ىئالو ما غنس قوتملا

 وبا لاق هيف فنص نم لوا وهو خلا هلعا وع امب همعن ىلع هلل كمل هلوا ىمزراودل ىسوم ىبأ

 . طممعطمانقو مهصقكنل)(. - 10000. آكنغقط ءل- ط1 ءةغو اذطعع 0ع متعتنق 506 لتعصتكو

 ةسوامرع طقطلت 2ل101,عبستءا عزت ظءةاا» 8012, [دمصم 354 (ذمع. 7. لقص. 965) ملم"اتم]

 وأ دسو]اتمسزسدع ءغ 0ل0ءعقلموأتسع معرض عمدعامكأ6. ك0 طسصع ![!طغص 520110 صقةكأأ

 د0 جلصتستعسالسس» 0هءالتسفع ةدهع ععانرطن م[. - 10007. آت غمط ء]1 - عططتس هنو ]د

 7 رس عطسسرم 21عام ع طسصقست قلادع 11101: 111016767 13 ءنن-ع086121,]7: 17 هإ 0

 00:08, ب

 10008. آكذغنط ءاد-اغط ءرب ةطر ]انطعع ععيصتتسء72هصتق 20 معرض 2301 65طقتأ قنا عطل علقو

 ؟نعامدع لتع 110 /ءهتن7:ءل 4 آ0له1]ه] 18 ءدن 2110/ءمتستتنءل 1 ءن لوم“ 8ع: 11: اتا , تل عم

 481 1ءرعنزن] للعام [ءغ ةصصمم 369 (ةصع. 29. لدالع 979) رم»غتم].

 آاطرت ويمص اناسلت معدعرمتنسم نطو 72/48 جه اتاععد لا

1 

 140009. آك1غقغط ل ةسفعطو انطوع» لؤسضووءقزت. - 410010. ][عكنغمط ء]-ززطغ] 5ع

 ءل- ءرسلاع1معغ مع ءا- م1 عفطر ائطعع 0ع ممدصالطتقرو 1هعءلك ءغ حودتقو ة025(16ع هطعتلعط

 4817 ءيعةرو ل1 ه/ن1010 وزن 0م" 2مصمتايعاعت»ةر [دممم 538 (ذمع. 16. كداب 1143) دمما"تم].

 (همرس معملتسس ة]مطقطعءالعع ءمدسممدتكتسل. - 410011. آن غمط ءال-ّز ءعطع عل -سمط طر !ئطع>

 لع علسعاتمدع مدد. اطلزكمسعمعت( ذطأ ءكمععدتسع عا لمءعنمدزيسع. ح 10012. آ[كت(غوط عار ءطع

 مع ءا- ص هعقطء]1ءغرو ائنطعع عءلسعغلمدتق معع جعوتهأت6تمهصعتتر ةتعامرتطسعك لكان 7

 4ع ظعتب 1) همنا 2)1::ءامع»#, ةصصم 281 (ذصع. 13. الآدمأ. 805) مبممخنم - للطي

 4 /نت»ءا ظعوري 21هءعتست» عل كءموزياوت آ8[آءعلتعمو ةدمصم 286 (ذمع. 17. لكفصت 899) رممزرتم

 21هانعتت»ءل 1 ءرن 21ل:عم 32/1, مهماي» عديم,  تزمك اتطعع زج زهعمتا# 1طهسك 106م معو زانق

 طعمعقظعتتم (هلتكر وسملأ لتومسس ءوأ ءاع. 1ظلتع هدأ معهتسسعر ونت 04 قلوعطعد» ةوترقتأ قاس
 9و
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 همامتو ربكلا لامكب اًفورعم اباتك تفلا ةلباقملاو ربجناب اياصولا باتك ىف ملسا نب عاجحش لماك

 نب تمحمل ةلباقملاو ربكلل فيسلاو ةمدقتلاب ىلاتلا نئاتك ىف ةجكحلا تمقاو هلوصأ ىف ةدايؤلاو

 هنا ركذ ىذلا ديمحلا نبيع ىلا بسني امم ةدرب ناب فورعملا قركحملا ىلع ثرلاو ىسوم

 اياصولا ىف اباتك فّلوا نأ تيأر هلج ىلا بسن اميف هتفرعم ةلقو هريصقت ىم تنيب امو هذج

 5 نم لدعا هلل دمحلا هلوا نحكم ةلباقملاو ريكلا باتك روكذملا لماك قالو ةلباقملاو ريجتاب

 بانتكأ "ارق" تاسست ”ءاملعلا "يرتكل 5 رظنلا تك ناك دنأ كد تلا ملع نم مكحاو مكح

 ناكو اسايق اهقدصاو الصا اهكصا ةلباقملاو ربجلاب فورعملا ىمزراوكلا ىسوم ىب دمحم

 ريكالا باتك ىلا فباسلا نآك ذأ ليضفلاو ةذرعملاب هل راوقالاو خمدقتلا نم انيلع هل بج امم

 برقو اقلغنم ناك ام اهب انل هللا صتق ىتلا لوصالا نم هيف امل عرتخملاو هل ىدتيملاو ةلباقملاو
 ع

 10 تفغرفذ اهحاضياو اهحردش كون ل هيف تيأرو أرسعم ناك ام اهب للهسو !ةعابتم ناك ام اهب

 12 8/ كمر ظع» قلعءعاءر» ذه اذطعو 17-711 هدنبراب 81: ة]ءارر» همم هآ - 120م5 8121م  (نماطت م 05انتو

 دسوستغو !ذطصنست مام 22ع»ضم4/ ه/-رزعا» مماطتنت , ن1 معمم بعام كلععطعوع 0هءاهلتسقتل أ

 ج001(ةسعصأو 20 ءّزابض معتمعتمته مصاصعأز ءأ ةععيت عصماتم اص لتطعم دصعم ةععاتصلم ةمهلعل 871

 انطعو 21ه]ء مدور ءانك عفت 21::نم لع علسعاأاتمالع معا ةعواتن مال ممعتلل مكطقق مهطاع5 ءأ ه0

 لدملقق هققعو 210110766 ةتتأ تم +ماعم لقدر 8مل« لتعاحس ّذص 115 "عاساأقتع 5000115 03

 30 لل -ء] - [مهزتت640 جتتعأ05عالتر, علال انلئ11111 1113 0انلل1 8ا0انلط ءةدع 05 عتغو ؟"عاسالتغز أ تكدس

 لم زز5 !1هءنكر نتم5 30 ةلطست هز هععرد عاجلتغعب زدهطععز]](ماعرد عأ ةءاعصأقمع

 0ء[ععععورجر ةاهكتتلرو نأ !ذطعتنس 06 م2جعععماتق :ةلسعالممتق معا 10261[260112

 5 آ1لعرس لاي معكممت7 ]دسسافكتك ]زطتضتس 0ع حعوبمأتممع ممم معلسعألمصعتل ةعهتمقستغ ؟01نسستمع

 ءمرس م"عطعمكاتسسر ن100 زغه ةصعامأا: آرهتك آكلعم ةزوغبغم لمقاتمعت ءأ 0هءاعتسه 0061051 اع.

 ل وعوعأ ةطنر هع !ذطعمو حتتسمدنات 0هعءعمرضس 0ع هعااطس ءانعم ةات010ةأةدزسع 1ةعلقسعز التت

 معيمسم مدت [نطسس 1101م7: لذه عت: !1هنو 16 1ءمدما»ءسنرت اناملو طلال ءار» مع ]ل-1-1 1

 اممتعمتطسسس مع معامتم ؟ءئاقدتزتمم هغ دهدسس عماقأمصع متات مع عءاتمدتسم.  ظءمالمعأ صتتم

 ج0 هد ةععماأحر وتتطاتق ه همطتق معلممع5 مهعاعق اتطسعطلمع ةزصأ تأ ناتهع انأ 11م1

 ءموعوسأو ةا1نامععتت هممصد ةمآنس رعالت 20عم083ءعدع ةعل ةءزعماتم ءدئنع]أ ةععر تتلت مالالاتق 0

 ج0 ]ائطستسص معلسع(أمصتق معرع ةعوتته(1هصعتط م12 م02؟20112 ةعععم5ءضتأر امئاتتسللل 63 06 ©

 ةعمصضطعسلا 1ععوعرتغ ءغ ماهمع طماع ذطأ معملستئعءرتا معتسعأماحر (نتطسق 1)ءعنق طمطأتق 8

 جمعصضتتغو 805 20 ءممدنت ءمعصت(]15صعتت م7:0مأتق 36-200 ونتنمع 1هدعتاتق 17612018 ءعقةعصأ ©

 10 ءمعمت غن مصعتم عمدننتم نسمع لتاظعز]تهرنع ءعةدعصغ ممطتم ةمعئاأ مءعرد 5عل01لل6. 1101 ةساعتل اه

 اذ طعم وتدعم مصعد ر ا 32012 11ه[ م8عاوأز هصعمتل ءأ ةهدعم]1 ءمعلمصعتل هدلتقأاو ءأ ءزع زل5 15
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 هباتك ىف ىمزراوخلا اهركذ ىتلا ةتسلا بورضلا ريغ ىلا اهرثكا يرخي ةريثك لاسم اهنم

 هركذ ام ضعب هيف تممسرو ةلباقملاو ريكا ىف اباتك تغلاف هنييبتو كلذ فشك ىلا ىناعدف

 غلا هحرشو هحاضيا ىمزراوقل كرت ام تكحضواو هحرش تديبو: هبانك  ق 'ئتنوم (نب تم

 مب, نس قوتملا بيبطلا دمكم نب دمحا رفعج ىال ناتلاقم ةبصحلاو ىردجلا باتك ا.“

 وهو [*## ةنس ىقوت] ىديرتاملا ليحكم نب كمحم روصنم كال لدجلا باتك !..

 فيرشلل لدكلا باتك ١..!  ىعفاشلا ىدنقرمسلا ىسرافلا كمجا ىالو هقفلا لوصاب فّلعتم

 نامك اقيبوطي نانويلا ةغل ىف ىمسملا .لدجلا باتك اا ىدمالا نيدلا فيس هحرش

 ىلا لقنلا كلذ ىدع نب ىهحكي لقنو ىنايرسلا ىلا نينح ىب فحسا هالقن سيلاطاطسرال تالاقغم

 رسفو هرصقختو هريسفت ىارافللو ةذماثلا هللا كبع ىب ميعارباو تالاقم عبس هنم ىقشمدلا لقنو قرعلا

 ا..0 2 اضيا هرسف سويهنوباو ةنماثلاو ةعباسلاو ةسماشلو ةسداسلاو ىلوالا تالاقم ضعبل ردنكسالا

 80 ةةنس قوتنملا انيس نبا هللا ثيع نب نيسح ىلع ىا سيئرلا خيشلل طسوالاب فحلملا لدول باتك

 نان3عوألز0معف هعمدتقكأ1و 01131111 07]103 مدقق ص ج]أهك نتقتت 11155 ةعدع ةمععاع5 0303165,

 1201م« ءوتران + زر ]ذطرعم هكمرصتس عت 012ج. - 00©  1جعاتتت ءقأو تنغ 20 طقق عمم0لجملو5 ءأ

 ديان ءمملوم ةهدععزاومع» ءغ اخطسس ءمرضممصعضعست 0ع 2علسعأ6ممع مع جعوتجأأ0هطعتل. 02101

 طز ةزعمتق همدصتسلاج ءمحتتتر ونتحع 1/01 هيوت»ءل طظعبتب 1مم ذه ]تطعم فدستسعاتا028كلاو ءزاتق

 ءهدعماتمدنتمدعسس لتمانسحت , ءأ وسمع 727067 ءسسن# ةعماتذعممجع ءغ ذصماععم»ءامهكأ هرهتقتغر ء>عماتعالأ

 هم. - 10013. آ[عنزغمط ءعال-ز ءلعأ 66 ءآادطهقط ع( ائطعع لع ؟دعتماتم ءغدممعطتلاتق. طلانقع

 015دةمامن1 هصعدرو جسدعام»ع 481: لمز/م» لنج ء0 ظوت» 11018ميربتب»ع0 !8[علتعم , حمصم 360 (1ططع٠

 5. الما. 970) سمعان. - 10014. [؟ذغغط ءاآ-ز هلآ, ائطعع 0ع غهمتعور ةتتعامدتاطانق 1#

 1105" 11101 ميضتتنءل 8عءرب 710]ءمتومعل 21ه1ء”ا02, [دممم 333 (ذمع. 24. ثنو. 944) دهمالاتت0]ر

 ىتتزسق آ1أطع» ممتمءمزو زادك د5مععاهأر هأ لاق: قل /»عال ]لابو ىمرسم" عمل كطهطتاه.

 10015. آ1كذغْمغط ءآ-ز ءلل1, ائطوع 06 غهمتعدر وسعد /22/- ه76ةرك وتموت أ ه5 ة ءل-

 م66 ةءعجاتعدت. -ح 10016. آ[كتغقط ءال-ّز ء0], ازنطعع 0ع 0هءامتمسح 2ع0/و نعدهنل ©1882عءأ

 انمودح هسه (همزعدس ةممعالهمغ. (0عغم انطعت ةعم(ماعاتقر وسمو 1« 2مع 8ءرن 1102 ءقرن ذص ]أ كاتقتم

 ةرمتدعدس ةمدمقكدلتغ - 1طحمع دممادتممعست 7 هوم 8عرن ىلع ةعدطتعع ؟اتكا 22 سععأعأا

 ةعواعرم» انطعمو ؟ءعاتكر ءأ 1[ ]راو 8 ءرن 460ه71ه]ب ]ذطتنتتم هءاوكتاتتت. 47 ن)2 [نطتتسم 1211م

 (ةهكدم عدا ءعغذص ءمتغمدسعم «0ععز(. 4لعدعدمل0عع ممدصتتلامسو ]نطو زها معاقأكتق ة«قأو 5211111

 ةعدعأتلللو 011156018 5مل 1121118و 00133112 و أ 412120111115 01100116 07115 ©3705111[. -

 رككنغمط ءا-ّز ءل1 ءا-دماطدع طنا ةسف دغر ]تطوع 06 (همتعو هع اتطعم سعاتم (قا/ث64)

 1همدسحطتم و جدتعام»ع كذطعتلاعط 8و5 462 47: 80هوعفر» 8ءدإ 46 0هآلاعأ آظا1 كان هر ةصصمم 48
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 ىفوخملا] ىجذاشلا سيردا نب دمحم مامالل كيدكحالا باتك ا. ىدبدرتام روصنم شالو

 سخرطسرال امهيدعبو نيرينلا ى.ءهرجح بانك 1٠ نوحلا روصن قررطح الكش رشع ةعيس وطسرال

 سيئولا ىأ سخراو ميلاصلا ىا وطسرا لصاو ىنج هب بر هفيلأت نم غرف [الكش] رشع ةعسن

 مامالا نب] قداصلا ,فعج مامالل رفجكلا باتك !.ل“*  اففخم فلالاو واولا اوطقساو اوبكرف 0

 هللا دبع نأ نيدلا ىيحم خيشلل ةلالجلا باتك ا." ١ [15. ةنس قوتملا رقايلا دمحم

 هلوأ 1. ةنس قوتملا ىسلدنالا ىمتاضلا ىساطلا قرع نبا ىلع نب [دمحم نبإ دمحم

 بتكو اهتاراشأو اعرارساو ةلالجلا ظفل ىلع هيف ملكت يلا وه الا هملعي ال !اذمح هللاب هل كمثل

 ناميلس نوب .تيحأ نم لنمحم اايراث بيطخ قالا لالكدا تانك | 017 هم, ةنس هطخإب

 10 روكذملا ىدادغبلا فقفومال ىدنهلا باسأمل ىف ىلإل باتك [.. ما. ةنس ىقوتملا ىقشمدلا

 مع. 25. 0ع. 1036) مممةنن0. لقكآانا 1!1هباونن» !]1«اء»902 لع ءداعتسم 7ع ةعتتمستام ح

 [عيتز(ةط ءل-ز ءل1 لور !ئطعع 0ع عءطسخ همكتمر دتتعام»ع آ1سصقتم ل]11010111:60 آد: 1045 ذطقألل اق و

 [دصصم 204 مع. 28. لمص. 819) دمم»غنمإ]. - 10019. آك 1 غغط ءاد-ز ءمعةطر آذطعع كطلتانكعأ

 ملم ءععدعتتم ةتعام»ع طنمموععمعنعمب - 410020. اكن اْمط زاعسس ءذ ءا- ةطعرسق 56 ء]1- عقدت 31

 ىكع طم” عاطتس هر اذطعتن ةعمغم(غءات5 لع طهعمت م05 صتطاتق ءغ لتةأهصاتتنق ةهآزه ءغ ]نطقعب

 معوراعملععتس ظعتسدع. رلمعأ» - هل - ل ]ذطسس ءمقاتنودحلا هأ معمل - 10021. الكت اةط

 لزادسعأ عاد محو ج1 عءاص 56 ط 05:0 ءزطتسقمو !انطع»ع قعناممءطت 0ع مطهعصت ت0نصتطاتق أ

 لزة(مصاتتسق للصمت ]تتستصتتتلتل 50ه]ز5 ءغ ]طتصهعرو تهاتزاتق ءهمرظ م0ةزا0مصعلتل 2200 2726 (؟ دصكأع

 نطع مز ةطوملعت6. انلملعوعت علمت ظعسسدع. ًلودصعم رىر3ةسمأةهععطاتق“ عجمتحة كانت هل ور 04“

 1. ع. هراتسساتكو ءأ ورومء]مو6“ .٠) ء. مل سععمو. لص ءمرصرموزانمصمع جتتاعتت ]نا عنقتم 17 46 ءأن

 10/76 ةزكع [[دسصعحسس كمر 1 ءعةوونم ه]وععضتمأ. ع 10022. آت (غقط ءآل-ّز ءىلعر انطعع 0ع (ةطانلق

 لور, ةهسسعاممع طصقسس لفزرم» 1/]1- كنلنع |[ ظوبي آخا -طآسخسس ]1101ه عل طلال 8نع]ق» (هصهعمللو

 هصصم 148 (ذمع. 27. 1عطع. 7265) مدعانم]. - 10023. آلكن(ةغط ءل-ّز ء1غ1عغر اذطع» ©

 مدمز فامغعو هسعام»ع ةطعتلط 2171ه]برة- هل - لأ لادن لالدلامأب 110]ءمتست»ءل [ ظعبا ]11ه متتاءل]

 اذ هنا 78 11 لكهآق '1ابر: 16 مماق»ست 4:1:0لم7عدغر حصمم 635 (زصع. 23. كل. 1240) 0

 ()2لز( 11 1:

 فب

 آدتتك ])عم مع ]طعنص (ةلتقو وننملعد معلم ةعأأ متقأ 15 زمهع ءهاع.و ها طل

 لزىمدغمأ لع 7هءع رورزء//(7ءاك“ك ءزدع متساساتطاتق جعوستو ها زمللعأز5 هءعات]ا)5, ءأ ططقطالا 8

 حصصم 628 (زمع. 9. المات. 1230) ةءعرتمةنلا. - 10024. [آ[ذغغط ءاآل-ّر ءاغلو اتطعع لع

 سحعمتطملتصع لتعستمحو جنعام»ع لاثع 16 /ها1ط 1) ا” ةرراع ]!1ه|,وتستسعا طعنا لادعا لق تف

 10 مةو/ءةررجمت» 101 نهعواع]قر هصسصم 810 (ذصع. 8. كدص. 1407) دصمرعانم]. -ح 10025. آكذغغط ظ1-

 ل عازر الذطع» ءقكمستف لع خئممع آسلانعم , هسنعامرع 110:مهرلإلاأ - هلل - لأ 18هعالغ08و كنط
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 رادنيلاب فورعملا ىمحس نب هللا دبعل نآرقلا تاهيبشت ىف نامجلا بانك ا. فاصنالا ىف

 كيز نذل ةبنتتلاو عمجلا باتك ارا وداطتنلا نوحيألا كيع نذل ةخءعمكلا بانك [..لذب

 نيحلا يارسل قرفلاو عمجلا باتك !.21 ١ [15 ةنس قوتملا] ىجرزرخلا سوأ نب كيعس

 ئزراوخلل :ةرهمكلا تاتك 1.0“. 0 ةنس قوتملا ئنمرالا لذهلا ديكملا ىبع ىب سنوي

 راهزالا ضايرو نانجلا بانك [.. [ ميجلا ىف رم كيرذ نبال ةرهمكاا بانك ] 11. 5

 تالاقم سمخ هفردشتو سنجكالا بانك !..“* [ةنس قوتملا] ىلع نب دمحا ديشرلا ىضاقلل

 قوتملا  ىعشمدلا "ىلع نب ميحرلا ديع بيبطلا] راوخدلل نينكلا بانك !..*  وطسرال

 كك وطسرال ةلاقم تاعانصلا عماوج باتك !..م ىناغالا ىف روكذملا [16 ةئس

 ناميلس قالو [1. نس قوتملا] ىرزجلا دمحم نب ىلع ريثالا نبا نيدلا زع ميشلل داهجكلا

 7//-17:5/و !د10وغ0.- 10026. آ[ع1غ8ط ءآ1-] هدم در !نطعتع دهم عدس معانا 0ع ةهقتستلههصتطانق

 013م1 عأقو 110 450017 6] 611 1101 ه7: ءامأرو دل عم 80:04" لتعم. ح 10027. اك خط

 ءا-] هدس'دخغر !خطعع مهمه عمتك ج60 41 ل0 - ؟1- ”ه]ربنمتن 77ءدايرنم - 10028. اكذ أ خط

 ءا-ّز حست*' 56« ءعال-عمععطصت(ع ءعغر !ائطوع لع ماسصعدلت هغ لدملتو هسعام»ع قلقا 7ءنفل 10

 ظور» لاو ةء1!هد"ءزة, [ ةمصم 215 (ذصع. 28. عءطع. 830) ممرتم]. - 10029. ]ك1 (ةط

 ءا-] عرس رع عال-1ةععر [ئطعع فمز دصعالمستك ءأ هةعروج هاتمطتقو ةا161056 اة( - عل - 4

 آي عمو 1886: 7-4450 - 17:ء)10 62-1100 4من عزنا, ةصصم 725 (ذصع. 18. 1)ءع. 1324) دمعي.

 10030. آ[ك1غقغط ءا-ّز ءعدصعط ءعءغر انطعع ؟]114ءأمصتقو قا1ع6056 71/1010[: عتيززإ)#. ع 5

 [آك غ8 ءاد-ّلق عسدط عع ءغر انطعع همعممدعتم 1ءدوتنعم1هعتعأ ةط 1288 120620 ما1ءعاتو 0ع نسم

 ذم !نغععه لوو لتعطس» عال. - 10032. آاكت(غةمط ءادّزذم همر [انطعع طمعغممصتس ءأ 1 ةعأح

 1لمرحتس , ةنعام»ع (ة0طخ 72/7 - 1:6د40 لاننءل عن: لغو | ةصمم . . . 21016110 |, -

 ا[كز(غط ءع1]1-نزم5 دلع هطعمععا1زطخ1رو انط21 ةعاقكنماعاتق نتتتنصواتتع 06 ععطعلع ءزانقوتان#

 ممطز ان (هغئعب - 10034. اكتغةغط ءآاد-] ءصتمر ائطعع 0ع معامر هسعام»ع 10ءآءانما“ |[ 480 - ءا-

 ن1: ظ وزن ل12 12سم ءو[عأم 01ءلتعمور حمصم 628 (ذمع. 9, لمحت. 1230) دسمتاتم ]. آهتت0ةادت

 دص !ئط20 4عج/مم#. - 10035. آت (غةط رز ءرجذست' ءل - هزمةقأر اذنطعع فعن( م(ءاتق ع

 ههمعتلام ةعاتسس. -ح 10036. اك غْمط ءآ1-زتذط 20و انطعع لع طعا]و ةدععمو حيععممطسم هطعتاعط

 لدمتت - 20 - 011: 478 طوعا 11ه وتضتنءلأ ل عءع»ة و ددلعم ظن: - ءاما]رأا» لتعام [ هك دصصم 0

 (ةسع. 18. 06. 1232) مماتاتم | - لاا :5901ءاأت: ظلمنا 17 ءنن 1101, متهتنعل 1601/19, 0

 [حممم 388 (ذمع. 3. كوص. 998) مءنم] - طسفس 460ه/]ه] 8 ءن- ءاسماف»عأب [ ظلهتااهمأفر
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 ىلاملا ىطرقلا ريذن نب تباثلو] قاوشالا عراشم ىف امك هيف فلا فّلوم لوا وهو [اا ةنس '

 ىنامركلا ىنابيشلا رارم نب فحسا ورمع قال ةغللا ىف ميكلا باتك !..ل»د 2[. طنش قوتملا

 هجو ىف روهشملاو ةنس قوتقملا ىورهلا هيودمح نب رمش ورمع ىال ليقو !.1 خنس قوتملا

 ملف هنم ةخسن ىلع تفقو ىوغللا بيطلا وبا لاق نكل ميكلا فرح ىم أدب هنا ةيمست

 5 ناكو ثيدحلا بيرغو نارقلا ريسفت هعدوا هنأ ىور ملعا هلاو ميجلا نم ءادتيم هدجن

 ليمش نب. رضنل  ميجالا "تانك ل“ هنوم دعب ٌلاقفف هتويح ىف خسني مل هب انينض

 م.ع ةنس قوتملا ىوحنلا

 ءاكلا

 جات خيشلل ىلولا بلط ىلع ثحلا باتك !..خ. طارقبل لبح ىلع ليحح باتك !..*

 10 نأ ظفاذل فيلأت نم عادولا ةجح باتك !..50 4 ةنس قوتملا ىدادغبلا بجنا نب ىلع نيدلا

 حصصم 181 (ذمع. 5. ل1هج(. 797) ممعاتم ]رو ءهتزدق ]طع معلساتق ءقأو ناتثو انك ذه 116د1142'

 1 - هو]مممع 1ءوينطتخو 06 طمع جعوسسمعمغم ءوأ همس مودتاتق ل [ ها 17587 8و: 11 ءلتأ»

 مهن ا1هائطتأور هسصصم 318 (اصع. 3. عطس. 930) مممعاتم]. -ح 10037. آك1غ8غط ءل- (طتو

 انطوع 1ءهدعتعم]1هعتعت5 !ا(ععدع لوو.  (نهرمممقاتتغ 4ك أ: لدو»ع 18ه: جمع 13ه: 11121“: 82

 1ك عنو حصصم 206 (ذصع. 6. للصم. 821) ططم7غاتلن5 و ةل17عر ان هلتخ ؟ه]نصأو 4816 411"

 كى مبربقو» عدن 11 هترنلهمنمءق]ع 1ظلءت" عمن, جحصصم . . . طمماةتتتك. دع هرتستممع ؟نلعوتذ 11ه

 نكدلم ر/-لؤو ءدحح هط ءدتتقودتم اصقتعمتاتق ءةأز 00100 هج ازغعنه لوب اةمعجأدأ. دع

 5 ريعرل1نثمامعسق : 1صعالتو ةموتتأو دس ءدععتت م]انتلو 0500 ةدللد ددع]1 6ع 1061 ةءاعمألقهو 1

 حج ازغئعتو لوس امعاجاعمم ةصكت عطتتلالق. طن طعمسم 1116 (طععدتتسانسا 1ععلقدع 2301601-15

 (ورجصأ ءا ؟ععطمضتس (2ه12(01مصنق م؟0همطعأتعدع ؟جعمزطاتتل.  كءعرسمءتع زلطسست ةععاتتلل اعطاتتأر ان

 ءم رلاتم ممص 0عووضطءععطتص. كوسم ممهغ ءزراصف دممساعط معئلتغتقه هواي - 10038. اآكنا(غةط

 ءال-ّز اسر !اذطعع لع اناععد لاو, ةهتعام»ع 27هل)» ورد كة مر»ءت7 دست 23 6مو ةططصفم 4

 (1مم. 28. للصم. 819) 201610. -

 آياطرتل نتمدتتسس (تكطنأأت معهعيرمتسوو ؟ءعطو 22:65 دج اناععو ]7

11000 

 40039. آ[كتنغمط طقطل هله طهطلر انطع» 111مممععداتم 06 ةدتم عت[ 0مءاهن م06. -ح 20

 ركتغفط ءلد-طقأطغطر انطعع ةديعماتمدستك ه0 نسهعضعملسس 8لطسسسو ةتتعام»ع ةطعتلعط 20ل-

 10 4 - 01: 4/6 ظعءرن ل:]ءآان آهعآ1ل6 02, ةصصم 674 (ذصع. 27. كدص. 1275) 10[:12201. - 7

 اكناغط طهزز ءغ عل - جءلق'ر اتطعع 0ع موعومتممأتممع 721؟01ءاتمدتفو هط 11ه لكلام
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 محلا بانك !..5» [م1 ةنس ىقوتملا ىرعاظلا ] ىسرافلا مزح نب دءحا نب ىلع دمحم

 وطسرال دودحلا باتك [!..5ا“ دّلكم وهو ةنيدملا لحمأ ىلع هالدا نسحلا نب دمحمل

 لالهلو 0. ةنس قوتقملا ىناوريقلا بيبطلا ىينارسالا ناميلس ىب افحسا بوقعي ىنأل موسولاو

 فيي

 مدح 0

 نيعاريلاب هللعو هحرش مث هحلصاو بساحملا دمحم نب دمحم ءاقولا وبا هلقن ربل بانك هل

 قوتملا ] ىطالخلا ىمحم نب ىلعل هقفلا لوصأ ىف رصتخم دودحلا باتك !..5' ةيسدنهلا

 1... هتكلم ىلازغالو [1 خنس ىقوتملا] ىرصيلا ىوحكنلا ىنثم نب رمعم ةديبع او [.+ ظنس

 [ءاذل ىف رم دقو هقفلا بيترث ىلع نقم كفنصم ةمالعلا ىلوملل ماكحالاو دودحلا باتك]

 ناويحلا ةكرح باتك هلو وطسرال تالاقم ىلامث تاكرحلا بانك !.2ي0 ليقرح باتك ا..54

 دجاسملا مرح باتك !..8» ةلاقم ضرالا ىلع ةنداكلا ناويأل تاكرحو تالاقم عبس اهكرشتو

 1101011: 0 478 86د: ل110 آد: طلمست» لفة عغ | هن ةو ةصصعم 456 (ذهمع. 25. آل ءع.

 1063) مم»>غتمو] ءكمسصمموتامك. - 10042. 1ك( 6ط ءل - طهز زو ائطعن 06 مععءومتسدمصع

 11ععءءوصقم  !ه]دسعسو ونتنم0 71101807760 عر: - ءاللمدم» ال1ءعءلتمدع اهعماتق 0تع(893(. ب

 10043. 1[؟1غةط عا-طم 0354و. ]انطعإ هعلعلس ةعندغم(ءاتؤ لع علمت غمصتطاتق و ممععم 1غط21

 لم 0ع ءمماضد 01 ءنمصمع عظمت غهصحتسم و م51 ةضوانع ![ذطعا كتم 0ع 0ءعوعتم 02 0

 (ممزعدصستتس. طلع ممغل5 عظمت نهصسسم هعتمدتأ للان 7 هع 10 1عمع ظءنن 501ءمبمت 1”

 (ه2هماير# [8[ءلتعدك ور هممم 320 (ذصمع. 13. لكدص. 932 ) مطمطتتنتقو ءأ 871471 | 826: 7 هام ]

 186 71081: 1822 معو قص عالاور [دممم 245 (ذهمع. 8. كمال. 859) طلو نتنق [و 601

 قسنماتمواتق 618ععءادقر ءسزانك !]خطعع 722145 ءلروؤ“ ةمعءعصتماتق عدا. "1 طدصفات]لتا عانت

 1101ء متع 18 ءرن 110: هيراز7: 60 جاتممصتتللل ءعتئقعامال» ءأ >ععمعمما ذأ.  "لتتل مل112عطغقأطتق ءقأ

 ءغ ةعوعسسص عمم ععمرس ءامن عم ءزانق م20مهه16همعق معمطوجتغ. - 10044. [كتغقط عل طم 00ر

 آتطعع عظمت ةمصتسسم .(نهدرصمءصلتست 0ع معمعأمتتق زادعتقو جدتعام»ةطاتق 2472 2861 60

 1/1116, [هصصم 708 (ذمع. 21. لسص. 1308) مطمدطتم] - كاع 05206 ل10 هن07 لع

 110111 من»6ه وم اعمسصتسهتأتعمر [ةصصم 221 (ذمع. 26. 8عع. 835) ممعطتنم] - ءأ 6| مهغأفو

 تزسف 1نطعسصم ممد520عم. - 10045. [آ[ع؟تنغمط ءا]- طم 0504 رع ءآ1- عطل قةسرو 11طعء5

 0عقمت تمص ءعغ هاوس غمدنتمو 26 ع 0810115 00ءانكوذسم 11056111: ع]. '1'  عدعادك ج0 7105 علل

 ][1طعمصتس زدعت لن ئءمصتست 1ةممدتطتكر 04 وندم ةدتمدم ؟10ع ذص ]ذهنه 224]. - 10040. آكخغمط

 1[ ح ءءاعا1, انطعع 8ومدعاتن (4). - 10047. آخ غةط ءآ1-ط دع دلع ةغر انطعأ ةعنمماعاتق 006

 0ع مهمطتسمرو ةعماعسم انتطعت 0ع ممكن ءغ ةصحاممتذ ةستسقلت سس ءغ ][ئطعع 0ع مممأغت ةصتسقلتتتت

 زم (عرعو 1هعامم - 10048. آكنغمغط طمعسععغ ء] - صعق ش]14 انطعع 0ع ةةمعءاتاقأع

10 7 
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 لاذلاو لادلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو نيبسلا ىو ةتسلا فوركلا باتك !..81  ميعت ىنال

 |...  بئارغلا هيد عمج [00 ةنس قوتملا] ىسويلطبلا دمحم نب هللا دبع محم ىال

 دمحا خيشللو ةنس قوتملا شرغملا نمحرلا دبع خيشلل امهصاوخو ددعلاو فوركلا باتك

 مث هلامعا طباوض هيف صخل ديفم ىشكارملا ءانبلا ىبال باسكحلا بانك !..دأ ىقوبلا

 ىنابملا ةقينولا نيعاربلا نم هيذ امل ىدتيملا ىلع قلغتسم وهو باجكا عفر هامس باتكب هحرش

 فّوملا هيف ىواس كلذب ريدج وهو هنومظعي برغملا ىف خياشملا ناك ردقلا ليلج باتك وهو

 ةرهاظ ةيونعم للع ىلأ اهيف فورحلا حالطصا نع اعريغو امهنيعارب صخلو لماكلاو باسحلا

 نباو ىلصوملا ىلحم نبال باسحلا باتكو ةقلغتسم اهلك ىعو اهتدبزو فورحلا وس ىكعع

 |.“ 2 ىيتكح نب لومشو [1 ةنس قوتملا ىيدراملا ميعاربا نب ليعمسا نيدلا سمش] نيولغ

 باتك !..*  ىدرويهبالا دمحا دافحا نم كنمشناد نسل نال ىيبطلا ةوكح ىف 20

 ععرسم]هرصتسر انعام ع قلاع 2مءر».. - 10049. اكذغقط ء1-طم عنك ء1-ه16غوغر ائطنأا ع

 ةودع ]زائنتم ذا: د60, 1210, 1, 1247 ءأ طله ن1, ةسعام» ع كاع 1101 هتنةةءل 450ه/1ه]

 8ع 11ه]نمدنتتنعل 180101 نوسعقر |[ ةصصم 521 (ذصع. 17. كدص. 1127) ممن ]و وانأ طقع 58

 هزمودادعع5 ]11 عوز - 10050. آكتذغغط ءل-طمءاث1 2١86 ء5-1ه 064, انطعع 0ع !!(عتق ءأ

 مسعف ةممستسوتع نسمه] (هعطسقر ةنعاممتطسخ هطفعتلعط 67-450 - "هليوم: 110عأذ»292 و ةسحو

 . سم»(دنمر ءأ هطعتلعط قاموا أ - ظايضف. ع 10051. لكتغمغط ءآ1]- طاعذطو 106

 حم طسعغنعسك هلسملسس تاتلتقر ةذص وننم 11: - ءالودت:6 11ء42ءدا# ءودلقك ؟ءعاتئدلتسس

 ةممتضتتم تكانت 0ع]1ععطب ءدععوموزأ. "لكس ءهمرصصعصماأمسأتتتال ذه ءنض ء0نلنغ ظهركم* هآ] - م

 لنئءطسصص عغ نعمسمأ ه0 زهغءاات ععدملاسص هدتئستم 0115 عتلعتط مئهماعع ةعوسسسعماو صلة عانق

 ةم1103هرتطسنخ متدععر وننمع 1طل م20ممدزكو ةدصأ. آطتطعع رمسلا مععاتل ءقغأر ةنسوتاتع هطعتلعطت

 ©عوزلعماأتم رمدعمت ؟هعلعطممأا عا ىدصع طقع هء1عطعتغمنم عدن لتئمتتق. ةسعام» ءمتس طق ءانتم

 انطرتخك 11:م(5ط أ لك تم17 عامدجتج ءءعاهكو 0130111112 318ان111212 م06101عاز3 مهمل 6>عء1مقلاو ءأ

 ((عمصتصسم]هعتمس ]غيتس ذم نم نكأأدغحسس الص معجم مأعاتتهك م20م0ةز[10معق5 10عاعوهق ةطاتأقأت1 او

 نتطتق ةععاتتس عصام عامطت]1 ءعصاسع. [1آلدع ][[غعئوضتتم 3عدضاتلللا ؟مصاتم عما عا عق5وعصأتقتلل اظ111231185

 هرسمتم هتغعتت 011 عئلتج ةنصغ 1هاع]] ءعات.  ظعوعإوععو ]ئطخم5 جعتاطسعا1عم5 هع ءالاتتأ ]7#

 1111/1[ 11هتندة]8 , [ كر عنف - هل - لفن: 1هدنمأآ] ظوتن 1« نآيادس الفله ] , ؟هلوو آان:

 لتعاتس [عغ ةهسصم 6037 (ذمع. 3. ثكسع. 1239) رصف( انن5 ]و ءأ اذعنالع طوف 7” هلله.

 هبل

 0 10052. آ[عزغئغط عل - طعقدقر اذطعع مدلعطعمع لع مطتلمذممطتمع ههاتتمللو 0[31آ6 70

 10/1 م ]تطعن نحت ءةدع معرماتطسخ لعله قلل معء»ل2 هنن - 10053. آكتغةط ءآ1-طمقس
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 هلل محلا هلوأ ىميكحلاب رهتشملا ىنييسحلا لييكام نب لييكاوأ مالكلا 8 عيقلاو نسحلا

 ىسلدنالا كشر نب دمحم ديلولا ودا ىضاقلا هصخل خلا هاوس دوجولا ىف مكاح ال ىذلا

 ةخلاقم سويملطب باتك قد ام هقيأر لوقا ةذم وبسبب ءىتن دوجوملا اذا لقن باذكلا اذهل

 باتك ا..٠»  تادلجم ثالث ىف ىدادغيلا نيدلا فذوملو يرذ نب كلملا دبع ىالو

 عفانم ىلع فقو ىتح اهعفانم خذرعم ىلع ةنس نيعبرأ موأد سدير وقسيدل تايبنلاو شدئاشحلا

 ىسنوتلا [ىلقصلا ] مالسلا دليع نب دءحا فيرشلل خكصلا ظفح بانك !..ه: وطسرال تالاقم ثالث

 نايسفلاو ظفحلا باتك !..ه. اباب نينامث هبوبو دمحا ىب زيزعلا دبع سراف نال هغلا رصتخم

 ىلع نب دكومكم نب ىلع نب دمحم رهاط كالو [نمأ خس قولا ] ىنيدملا ىسوم نال

 هلوأ 1م ةنس قوتملا] سرع نبأ ىلع نب دمحم نيدلا ىبيحم خيشلل فحلا بانك 1

 نع ع1- ءمططو !اذطوع مسدلعطعتغ لت صتق ءغ دعمت ملأ صأنق 06 عام7513, 31100 + 60

 18 ءر» 710107:1:60 1105622, ؟هلعم قرا - 1 ميف»# لتعغم. آطتططتسسو واتك ذاه 1زمعارأا: آرقتتف

 [)ءور م2جعاع ن1ع23 208 ءقأ 1ماع» "ع5 هععداقق )00ءدع ءاع.ر (نولطت 2481:0610 160

 18 6ءرو 10514 47007:92, [دصمم 520 (ةصع. 27. لوص. 1126) طممغاتتتق ]ر ءانتان 0ء1ععات ة>عععموز ا. ع

 10054. آكتأغّمط ءعآ-طصدو ركع ءعآ-صفط ةدندر ]ئطئ1 ق4عتف(واعاز5 معو 06 ةعمقت عأ ةعمقتطتلتب

 ل” عدمم]دأأمر سغ لتعدمأ, طسزنق ]خط[ دتصتسع ةممماتتاو ع مهعق (هصخكانتل ءةدعتواته [ذططق ةعافاتأم

 18/101 قيصعسو 1ضوات213 تل (0نلظو ءغ ذم 2عمهاعسصمعأ ةءعصتمأغم !ئذطفع 1عوتطتت. ظدصلعسم

 رمدهغععتحس عد عامسضسسأ 461: 450 - ءآ - 7:ءا27 86د: 1همهز هع ل!!10:مهركراع - هلل لأ: 7100

 تزاتع !!طعع اعد ؟ه]سصتسو ءمسصو1عءاتابس - 10033. آ[ك1غقغط ءعا-طحعط ةزنؤط 16 ءا-

 معطفغو انطعع طلزهدءم21015 0ع مع طععطوعتج. (هدهسسمتا 1116 وتهلعدعأتسأت2 ةسصمق زم

 نمعمموءعملتك طعرضط حصص ؟عطتاتطتتق تغلتطاتعو لمدعع معوررعت ءغمغعع تغل] عمق ةعطتستتكلو 28 6عقق انو

 ممن عتتس عغ علسلا دنس معدمم1ءعععغ. "لكس ةعممتأ ل5 كيان[ هذودنع عنق 00ءاتأأ. - 050

 [كغعقط ءال-طجصلطلط ج1 ءال- 115 ع4/ءعغو انطعأ ةعنق(م(ءاز5 معه 06 ءةىيطم_ءاواتنمسع 4

 مطتالمهدهمطتقس. - 410057. اكن غقط طخ(آأغد ءعا]-ةزطط ءغعر ]انطون 0ع هههقععودصلو ةوصتاقأعت

 (هرسمعملتسسو ونت00 ةطععأك 417:60 1: ىلآ0- ه7- ؟ءآأرر» [ 517 ف1/8] 1 هننعد# لانثن م0

 450 -] - هدنادم 86 م4760 مدس ممكاتتأ ءغ ذص هءاموتصأد ءدمتأك ز15أاعهطاتتأاب -

 ركن غمغط ءا-ط1 غم 56 ءآ]- صتنوفمو !ئطعع 0ع 71 مدعيسمرتوع ءغ هطاتعأهصعو 0151[3116طانق

 4لآثاء 11هوه 1160/2, [دمصم 581 (ذهمع. 4. ثم. 1185) هطمداتنم], ءهأ كانع 1 ]يق ل1101 هتتةزت:60 0

 لظءر» 478 86د: 11ه هبوت»ءل عت: 2472. - 10059. آكتغّمط ءآ]-طقععو اتطعع ؟ععااهأتقو

 ةسوكم»ع هطعتلعط 710/18 - هل - لأ: 27101 عتوت»ء0 8ع: ل: لا[ لمملفر |[ ةصصم 638 (ةصعب.
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 عيشلل ةقيقحلاو قحلا باتك ا... 2 [ضلا دوجولا عيمج نم دحاولا تاذل هلل نمحلا

 عاجاش ند ليكمل عورفلا 3 تاياكدحلا بانك لكلا م مدي قوتملا ىلاوغلأ لايكام د لوداأ

 ىروباسينلا برح نب كمحا هللا دبع ىنأل ةمككلا باتك ا. ىواحطلا رفعج قالو

 1 ىكمربلا صفح ىن“ امهدلو لام ىف نيدلاولا مكح باتك !..1)“ مد عرش قودملا

 51 11 ايندلا نأ نبال ملكلا كانك" 6 عاش ند كوكول ماركلاو لالكلا بتاتك

 خنس دولل> ىف ىثوتملا ىلاهفصالا بئاكلا لعس نب دمحا نيسكحلا نال بايتثلاو ىلكلا باتك

 ثراولا كيبع نب ليعمسأ نب سكمكم رصن ىنأل رصتخم بايتلاو ىلدكلا بانك ط٠. .٠

 اهفاصواو رقبلاو لبالاو ريمكلاو لاغبلاو ليخلاو مدا [ناولا ] ىف باوبا ةتس ىلع ىجدملا

 ند مهعأربأ فدكاسأ كالو 1“ ةكمضديب قودملا ]| ىرصملا ىنتم 0 رم ةلدببع ىنال مامكلا اك 1. م

 10 ءاقمأل بانك !..«.. طارقبل ةقردملا ىمأمل باتك !..1 اد ةنس د.حح ىف ىقوتملا رخل فحسا

 لل. 1240) مممزخاتم. [معاجأا 138: آطرمسق [1عمر ن0 معاط ةقوءضأأتلل3 5113113 11161 011265 8

 سعوأوق نملعات5 هوا ءاع.][. - 4100600. آك1(غةط ءا-طقعع 8ع ءآ1]-ط2عء]اع1 هوغو !ائطعع 721

 ءاأ 76ه( ةاتمر ةتتعام» ع هطعتلعط ل260 80: 7101م: 6 /متنا/]8و 3110 . . . 1101:1110. بح

 10061. ]حنخغشط ءل-طا1عةع ةغو ]خطوع ههه 0 ما 06 موجات طانق لاتعأق 06217ةألقو 21[ طانق

 111ه 8 ءد» كوز” ها قلاع لمزكم» 1ءارمممن. - 10062. آكتغقط ه1 - طتلعسم ءأو

 انطعع مطتامةهدطتمعر جتتعام» ع لكان 45001147 44/1060 1501: آل هن[ 7ث ط, دسصم 234 (اطغب

 5. خسنع. 848) ممعانم.- 10063. اك 1(ةط طملعسد ع1- 12110 عاصر !ئطعع ةعطأانلل 0

 0ع همتطسك ظلتمصسم , ةتتعام»ع لات ظهرك ظوء,:ءزمن. - 10004. آاكتغمط ءهلدطق]ذل 56

 ء1-طه ع ةسم !نطعع 06 مععطسم 11تاتق ءأا ذلاتعتكمو هنعام»ع 17101071:1:60 136712 87070.

 10065. اآكتذ غةغط ءا-طخاسر اتطوع مهاتعمأتمعو ةتعامنع 151: 452:10 نم. - 10066. اآكأذ مط

 ع1]- طمآ](1 يع ه1 - عطا1عةطر 1نئطعع هدطقتلظع510111111 أ عقال و 2110106 01

 4/11:60 ظور» ذهن 0 1هرماغ»# 5ىتطمي لتمعءعو دمطتتلال 350 (ذصع. 20. عطا 961) 201:10.

 10007. آلك 1 غقغط ءا-طمآ11 56 ءآ-عغطتجع ةطر ]ضطعت هدصهطت ع2[ 0110113 ؟أ ؟؟عقاتتتلا1! . (نهطنم متو

 و100 لاراب لموعد“ 7101م2 طعن 1 ءذ»هأ] 176 450 -ءآ - مينا, 71هل1176 ذص دعتع ءةمتكو

 015ممقتتغ 0ع [ءهم]1هءتطسم] طمصستستتلال و 011015112 10111011111 351020131111 081161011111 0

 ءمرحتنت يع 0112311(جاتنطاتق. - 10068. 1 (غمط ءآ-طحستس ةرنو ]ضطوع طقلصعأو 8

 كلاثاع 0 ءة0ه ل1ه'»م» ظعرت 11011ءمياننع هدة [ ةصصم 221 (ذمع. 260. آلءع. 835) دطممةاتم]و

 ء للاع 1! ءمع 1 نايا: ظعت» 1. ]مع 1له"82, هكمعو ةصصتتللل 283 (ذصع. 28. لوطي 898)

 10 رمممرغننم,. - 10069. [عز[غةغط ء1-طوده ءآ]-صمطعأ؟ء غرو اذطعع طتممم عوق 06 1طن

 هضلعمعنطسس. - 10070. آعكتغةغط ءعا-طمصمعل 566 ءآ-سم عط م11 عامر !!طوع 0

 فيي



 ميقا 0

10 
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 ةنس قوتملا ىلبنكلا كمكم نب ىلع نب نمحرلا دبع] َج رغلا نأ ىزوجكلا نبال نيلفغملاو

 بائتك بأ فوركلا ىلع ةبشر مابه خمس قوتملا ىزاجكا ليحكم نب لديحأ باهشللو ه١«

 0 ع قوتمولا بيبطلا لايوكحام ند لويحأ رفغعج وبدأ هجرت ببيطلا سونبلاكذ تاهوكلا

 نبال ءاننكلا باتك !...» فاصنالا ىف روك ثذهلا ىدادغيلا نيحلا فانوم هريصخخا قيدارساللو

 فحكسا نب نينح باتك ا...“ خنس قوتملا ىضاقلا دمحم نب هللا دبع راقعلا ىنأ

 ..او ةخنس قوتملا ىتوطرطلا دكيلولا نب كمحكم ركب ىنال عدجلاو تداوكلا بانك [!..«*

 |.  ىدرواملا نسحلا نب هللا ةبع نيدلا بطق ديعس ىال مماوجلاو ميداوحلا بانك

 [نيدلا نكر] ىنامركلا لضفلا نال ضيكلا باتك !..« ١ ةلاقم ولدسرال توملاو ةويكلا باتك

 ىرغزالا ماماللو [ةنس ىقوتملا] ىوكنلا مالس ند مساق ديبع او [ه8“ ةنس قوتملا] ىفنحكلا

 دامع ىضاقللو [ ىنيفعزلا هللا كبع ىالو ةنس قوتولا ديهشلا نيدلا ماسحو 1. ةنس قونملا ]

 هغ طعطفطتسر 3116056 401 |/ همز [ 40 - ءآ-"هليتسمت» 8ءن ىلا ءرن 7101ءميست»ءل آآدصطدلتاق]و

 منلعم 10-ءز منسم للعام [ءغ ةمصم 597 (ةصع. 12. 0ع. 1200) مم»اتم], ءأ :57675-60-

 4 1رورنءل ظوتا 1101ءمست»ء0 ظلةزةتنغو ةصصم 875 (ذهمع. 30. كنس. 1470) 1205630, ءاتزاتكق ]نطعع

 ةءعاتمظلن11 ]11(عرهه 015ممدزاب5 ءقام - 10071. اك 1غقط 'عال-طمدص7 2734, ]ئطع» ©داعمأ

 مدعلزعز 0ع ؟عطعلسمس 0126عصاتتقو واعمل 411: لوزلم» 4ك ]1:60 18 6ءد» 11101ممين:ت:ء0 1160لت تكو

 حمصسم 360 (ةمع. 5. للم. 970) م0 تتتكر ©0112عطاقأتق ه3[. آل6 ءدلعسم ع ةهتمقتأ 1967و

 تزانك !خطصسس 110:هرراء- هل - 0111 86ج, ذص 1//- 175لك هولطتل ع721013115 و 11 0

 مداه تعلن. - 410072. 1ك 1 غقغط ءال-طمصدخغط قر !نطعع مععز نعوضتسو 300م (نةغ0طخن 77

 1361 1101/1116 0, 7150 151 1*452عءعم» لتعاأم ةغ ةصصم . . . طممةانم. -- 10073. آكنغم

 1[ هدد عاصر !ذطوع 11021 ظونا 11مم. - 10074. آكت ا غط ءا- طق قلن غط 56 ءهآ]-ط1 هلو

 ]1 طورع ععرحتست ععوصاأعا» 3عئ0ءصاتتتتل ع هدعطاتتتلال 2015011010, 81101056 41: 1267 +0

 1 ءن- ءمء]10 161 و/# , ةمصم . . . م0110. - 10075. ]كت (غةغط ءآ-طهنعذنز "6 ءآ-

 ل عك ةدد 1 طر 11 طع عسسل 2 عععمدودتأ ةطنلا عأ 35 طت عدمت ةعاتطلو 30 لكاتب اكه140 0017-6-0

 لة هامااهأب عدو - ءا]رععمت» |11نممو»سلن. -ح 10076. ]كت أغةط ءآ-طقعجلا 56 عآد ةانأو

 انطوع قعتسغمؤغءلت5 06 منكم هأ سصم(ع. - 10077. [؟ت 645 عا ط عز قطر ائطوع 06 مدعصهقأاتانأ5و

 ةسعامتطسم [ همز - ءل - 011 ] 4511/00/17 1ك عمرمن# [آدمعاتاور [دصصم 543 (ذمع. 22. دن

 1148) ممماناحم ] - لادن 0056820 (0موةر» ظ عدن 5 ءاميرو (ءدستسهاتعمر [جصمم . . . ت00 ] - ]سقت

 مله ]عر [ةصصم 370 (ةصع. 17. لل. 980) جمعتهم - 10:7: - هل - 011: 11/] - ه81ع740, ةصققو ...

 دمحم - لاا 4607ه: 7: رك عن" 1:] - (نةلطخ 01-0-1710 ةطقم . . ١ 120110 - 1 ان 1#
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 د [551 خنس قوتملا] ىسخرسلا ليهس نأ نب دمحم ركب ىنا مامالاو خنس قوتملا ىيدلا

 ىناغمأدلا هللا دبع وبا ةاضقلا ىضاق هحرش ىفنكلا ىفقثلا ىجرملا خيشلل ناطيحلا باتك

 بعصا نم ءاملا ليسمو قرطلاو ناطيحلا ىوعد لباسم تدجو كيشرلا لاق اضيا دبيشرللو

 كئكلانغ ام تميويض حيقنتلاو بيذهنلا ىلا رقتفم هنكل هحرشو ئجرملا باتك تيار كاملا

 ةهنأ هيف ركذ خلا ةرهاظلا همعن ىلع هلل دمحلا هلوا ىجرملا باتك حرش ديهشلا ماسحللو

 علجل ب ناكو امارم لكاسملا بعصا نم هايملا ليسمو قرطلاو ناطيكلا ىوعذ لا دجو

 خيشلل اهذم اح لجو ىنح اهلئاسم نم انباحصا بنتك ىف فرغت ام عمج نأ ىردص 3

 عيقنتلاو بيذهتلا ىلا ارقتفم نكل ىناغمادلا هللا دبع ىا ةاضقلا ىضاق حرشب ىفقثلا ىجرملا

 قاقحسأ ىف ١ باوبا ثلث ىلع بترو هيف رمالل اليهست هبيوبتل ةمدقم ىف ليصافتلا ركذو

 10 ليكلا باتك !..«1 ىراوبلاو ىدارجلا ىف " طداحلا ءانب ىف لاصتالا : عوذجلاب طداحلا

 اظءا» 1101, عيست»تءا ظعوت» لق ظملآ كءممططعتر [مصصم 544 (ذسمع. 11. الآدتع 1149) مهمات ].

 10078. آك1غغط ءال- ط1 غةسصر ]ذتطع» 0ع متحف ر ةتعام »أ طا5 ةطعتاعط 11677: 17هءهرل آدم ءالاهو

 ص تسزسك !انطعسس (نةلطخ كتمععرستخ كلا 4600710: 1)هن»ءعجآرفتا# ءمدصتس ءالاةتأ0112 ©0102 0ةانتأو

 ءأ 27- 116:40. 271 - 18ءد1840 آطمك ءعصتو ةطقلخاتتاو 011368610265 06 ©ق131553 1111501111119 71 871111و

 جاسعمصتسص دذص 011 عئل]زصنق ءووور هغ 77ر6 1ذطصسنصت 7101 ءمرصتس عتامتل1111016:

 مععمومت مدع ز116ع ءا فمع ءءاتممع ءعععز جلل ءعأ زعتطتعص وتقع طلع مطوجوظ0. 110801:-60-02

 ]7 - كعك عيسموتنتع ءمدصتس عمادعتاسل ذص 1/41 ]تطتختس ءمدصممكتتاو نأ 1128 ةصعامتأا: آطكردتنق

 آلعم معجم ءّرتك طعسع علته دممدصت[عداتك اع. 1ع نمموتع ل1علكر وعد13عقألوضصع5 06

 فيز رمان مزاتتل , 1ةهانت> عا جاععمرضتس 20 0 عئ]]خ دقق ونيتطاتق هوغ052ع21 ممدوذغ معهاتم طع.

 1]غئعمغخل عسر ةلتغر لص ةصتتلم ع191]50 انا (02عةأنوصعف هد 0ع "ع نتتقع ذه 50581 مأن5 110

 سسعمتتل ةةةعصأ لتكم ءعقدع هما1]ز ععععصاتع لمصعع ةرعل10ععم ءدضس ؟10عععس ه هطعتلعط 1167

 11مم مدس مودئاحتم تحتص ىفرستس ءصافتتم 1كهلنعم ةدجععسأ للسن قلطلعااعلع 12همعوأ )اة:

 ذلل1ه (مرسعم ععمعمتاتمصع ءأ قرع ءءاتنممع ءوعاوغ. - 18عععمقالا ةاتأعتال ةأهعانله5 165650

 مويماع5 ةص مهعاماأمدع ه0 ءدربتكم ائطاتل مئمممصعسلهر دتغ 530ج 31 عاتت عادات [هعالتتتق 2ع0065أو

 ءغ ائطعسسس ذم اعله ههرتأح لتكممودانتاو لان01191 ملت 0ع مهمه 121110111113 00

 (ماتسعأ5 ءمزط م0515 ةقيلاأو كععدصلتتتت 0ع ءمصات عاتق 121111011111 ءتئيقأعانءانوصعو 1ءعطاتاتتلل 0

 10 حمتصم ل متطسسق 1عتتطاتق عا دعتصلتمتطاتع ظففتف. - 410079. آ[كزغغط ءل-طتج عار ائطءم ةعتواماءاتف

 0ع مدععطحصتعمرم 0ع وننح مدعاعمعو ةعصتموءعضسسأ لاثع لسن 1 مع 1761: 11100 5/1628 /114و

 حصصم . . . ملمةاتنان5 - 0[4ه71]ه) طعون 1108] نرد 1) ري عمو" جسم هات انقر ؟ن11180 1012 ©
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 ةنس قوتملا ىثوكلا ىوغللا قارعالا نباب فورعملا دايز نب كومكمو ةنس قوتملا ىوحنلا

 ىلع اوبّذك ناميلس وبا لاق ىنسحلا نب ديحملو ىناجزوجلا ناميلس قال ليكلا باتكو

 اذنم  نيدلا ىئقت دهكذ ىهتنا قارول ليخلا . باتك امثاو ليحلا باتك هل سيئ دمحم

 ىحلا باتك ا.ه ةنس قوتملا ىنميلا ىنآدمهلا دمحا نب ىسح سرتفملا ناويكلا باتك

 [ 1: ةنس قوتملا ] ىوكنلا رفعج ىب هللا دبع هيونسرد ندال تيملأو

 ءاخلا

 نب رباج خيشلل ءايميكلا ق صلاخلا باتك !.دل“ ٠ ىدنهلا روماسل قاضلا باتك ا..ل

 نا

 ةعنصلا راوسا هيف ركذ [[1. ةنس قوتملا ءايميكلا ملع ماما ىسوطلا ليقو ىسوسرطلا] نايح

 رمحم هللا تبع ىقنأ خيشلل ءايلوالا متخ باتك !..دد ىمتاكلل لطاعلاو ىلاخلا باتك [!...*

 بوقعي فسوي ىأ مامالل جارخلا باتك !..مث [!ه5 ةنس قوتملا] ىذمريتلا ميككزا ىلع نبأ مسعلا 0

 لزءطتق عأ ةصصم . . . 202011115 بل" ل110/116711160 1612 2110 1ك طبعت 6010عاتك و 710150 1810-

 ء7مع852 لتنعطتك عغ حصصمم . . . 220 مانه - مموز10 أ اناء 5076117:1: ل ه1 ءزارنؤ ح هع لل 0| هتروتع0

 ]8 هنن - ء1رمع47:. 1ك ءعدصأ ادنتصعاط و ان[ لآ: 507ءَقررامم72 (ءعداهطتك , ل10/هت:720ءعدتح ]ذططنتم 0ع

 رمععططمتعو هك مةزةذعر 77« عءانتت 211622 (ه] عدد ء01015ذع 10عدد لتعز(. طقعع 1]1عي, - ادععدغ

 داو 1هعآم - ءل- لو. - 10080. آاكتغط ءا-ط عءاعقس عآ]-دط 014غ ءمأ1قرو !ئطعع 0ع طعقاتتق

 رجموعئطاتعر ةا1ءامضع 116507: 1261: مترف ءا 11 2١04712 2" عربعببت [[همعاتكوب ةصطقم . . . 110130.

 10081. 121غ6ط ءآ]-طعجرو رع ءاددس عاأو !خطعع 0ع ءتعتق ءأ 2201انتقرو 21161055 7

 ا ءرن لمزم» (عددستمهاتعمو ؟انلعو 1571 120هث1هنمعق#] لتعأم |[ ءغ ةصصم 347 (ذصع. 25. ا[

 938) مظم610 |. -

 كل

 لياطعا وسمضتسس تطكتلأ معوعدتتوذو ؟عجطو 1215 د ]خغءهطذ 6

101111 

 10082. آ[1غةمط ءا- اعط قكأر !ئخطعع هءععدلانو, ةمعام»ع كمون آ[صلم. -ح 10083. آخ

 ء]- اعط ه1 1 هر !ئطعع ءةدوصاتمع مامدع 0ع قهلعطوستمهرو جسعام»ع 5طعتلعط لااق» طعنا 121 هه

 [ 1262, ةذك عر نغ هلتت ؟ه]طدصغرو 211/52 ةمععة5زئعمممم ةعاتك ة1ءطوستعدعي ةصصم 160 (ذمع. 19.

 06غ. 776) ممءغمم]. 10عةويتطتغ ذطأ ةععدمم ةعاتنق دلعطرتست قمع. -ح 10084. [كتغمط ءكع-اعطقلت

 مع ءا-مغأ1], انطعع لع روعاتم ءأ ؟هصمر 200>ع 11112. - 10085. آكذ خط اعط حعوس

 ءا-دن112ةر ائطء» 0ع هتعنل1ه ةدصعغمصسر دسعام»ع ةطعتلط لكقتع كا 0ه1]ه)ب 14

 ظوءبو ل8 1مل ططتلمعمدطمر [ةصممم 255 (ذمع. 20. 1آ)عع. 868 ) صمءطتم ]. - 10086. 0

 [كنغغط ءا- اعط دعئزر ائطعع 0ع عنطسغعم مجم عماسكر جمعءامرتطسك آسقمح كاتع 7”عتر“ 71
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 قالو اب. خنس قوتملا بئاكلا لمكم نب دكمحا سابعلا ىالو [ا١1] ةنس قوتملا ىفنكلا نبأ

 باتك ا...« دايز نب نسحلو ىفنكلا ىزارلا ىسوم نب رصنلو رفعج نب ةمادق يرغلا

 ىلبنحلا قرخلا ديبحا نب هللا ديع نب نيسحلا نب رمع مساقلا ىال ةيلينحلا عورف ىف قرخلا

 ىنيدلا فقنوم دتحرلت ءابولا مايأ ىف هنءارقب ماوكوبتو ةلبانكلاو »ع ةنس قوتملا ىقشمدلا

 5 محرشو ىتغملا كامسو [1. ةنس قوتملا] ىلبنحلا ةمادق نب دمحم نب [دمحا نب] هللا دبع

 ءارقلا ىمحا نب فلخ نب [دمكم نب] نيسحلا نب دمحم ىلعي وبا مامالا خيشلا اضيأ

 ىفاشلا فافخلا فسوب ند رمع نب دمحأ ركب ىنأ خيشلل لاتصخلا :تاعكا بك ىلينكلا

 باك !..1. 2 تاعوضوملا ىف هركذ ةنس قوتملا قرغملا نيدلا نيزت نياطخلا باتك 1

 ىأ نب هللا خبه نب] كمحا نب رمع ىيدلا لامكل همالقاو ةسورط فصوو ةباذأو واحلا

 10 تامالعب ةآدتيملا ةاضترملا بطخلا باتك ] ٠.1 44. ةنس قوتملا ىلكلا ىليقعلا [ةدارج

 ةيعمج. : ةبطخ + لك 222000 قوتملا ىطورشلا كمحا نب ديمكم ىنيدلا ىقتل ةاضقلا

 186د:- 11م0 ءزلاو ةسسم [ 182 (ةصع. 22. ظعطع. 798) ] مممدماننتو حج 4651:8555 41160 1

 1110من: ءل 5ىتطحم ةهسصم 270 (ذصع. 11. لول. 883) ممجنم - 41: !/هنهز (000مم110 1

 لمار ورم ب 177هع» 8ءري العدم ظنسق [طدمعالم - ظلمعد» 861: 260. - 10087. اآكذغمط

 هز - اعط1مو ءالعأرب ]1 طوع 0ع موهعلطسق زانعتق طقصطدلتغمعأا 0عداك هأتقر ةتتعام»ع 24811605811: 01807“

 7102-1260 ع2): 1861: 40ه1]ه] عن ىلآسعلا 10 ءءارعت [ططقسطهلتادو ؟هدلعم 1212"هعزق لتعأم

 ءغ ةمصم 334 (زمع. 13. ةكتع. 945 ) مم6ن6. آطص طنصع ]ذططا©”نصو ءهدنزاتق 1ةءانقدع قسط ل168

 (عردرمربع معدل ءعمامع طعمملن ءلمصعتت» ءقمامقسأو ءهفرسس ءماهتت105 ع0لئ0 ءننصأ 110:0هرلاع - تل - 2

 5 460ه11ه] [ 8ءن مل]رسعل] 18 ءرن 21ه]رمتستسعل طع (000لن»م آآدمطدتتكمم [ةصصم 620 (ةصع. 4. 1 عطا

 1223) مممعخسق], كانك فمرصتس ءعمامتتاتك 2/- 10عام ةمكعت ماك عى ع هع 8طغعتلعط ءهغ طقس

 لكان 71: 11070711160 18 ءتن- ء]رمدع1)» | 8ع: 1101 متن: ءل ] 16 121071هرك طعنا 0

 17- ]1'ء,م/ي 1[دمطد]زات. - 10088. آ[[ك1غ8ط ءآ - اعطأ1مة آر 11طعط م2همد1ةاةطتتتت 120011 قو

 جانءامرع ظاطعءزاعاط 41: 87" لق ]نعل 1ظ ءر» 01م“ آن: 7”وبرك 1216177“ كطقطتاو. ح 09.

 لعيزغ6مط ء]- اعطهغهو عامر ]ئطوع 0ع ءءوداج 1ةهلقأر هسعام»ع 2ءة:- ه0 - 01: 1118و

 حمصم . . . :م6ت0. آبهتلمكتع ذص م/ - 11ه. - 10090. آكتغذط ءال-طعطقأغو !1لطعت

 0ع ةهضصتماتتح و ءزانق ععتاتفو 0ءوءرتمانمصع 1ها]زمصتت» ءطقتأذع ء ءهله21011139و8 ©

 11 71::617- ه0 - 017: 07ه" 18 تن 41:60 [ عهد: آل: طهاعلام] عن لآ: 3 ءميلع] 0ءمقل# 180ه71ءل#ر

 10 حمصسم 660 (مع. 26, اللم». 1261) رمم(دنم. - 10091. آ[كذ غغط ءآل-اعط هغوط ءا-دسستتأءلط هلو

 ]1 طعرع عمدت حست ءممعادطتتتال ةدع2هتانتل 2 ةزعمتق لال سس ةصعت مت عصاتاللو 21161016 8-60-1:/16

 11101/01171160 1 ءد» مل ]د»ءل 81,0", ةصصم 725 (ذسع. 18. آطلعع. 1324 ) مممداتتم. آمعتمأغ
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 تالاقم ثالث طوطخلا باتك !.8  (اهانعم ىف ةعيدب ةنسح ىو هراتخا ىضاق ةمالعب

 ةغللا قف صالخلا باتك !..2 2<سديمشرال ةيزاوقملا طوطخلا باتك !..1* وطسرال

 ةيفنكلل .ديف رصني 1 ةنس , قوقملا ىقامرقلا ىلع نب ناميلسل تايفالخلا بانك .[..0

 دليدحلا هلوا شرع نبأ نيدلا ىيحم خيشلل ةؤلكلا باتك .[نن طارقبل علا _باتك

 اهنم ركسلاو اهبرتشو رمخكلا باتك ٠ ملا تاولخلا ناضتا هدابع نم ةوفصلا مهلا هلل

 ىودلا ماظنل خيفنكلا لوصا ىف نيسمخكلا باتك]] 1 0 نورشعو ىتنذا ىو وطسرال

 نب دمحم ىلوملا هحرشو اذهب هامس ةئس نيسمخ ناك امل هفنص امل فنصملا نس ليق ىثاشلا

 ردع+بد هلل وسد ناك لاق هدأ خس 3 تأ ىعفاشلا س.وهكند رههشلا ىاراغلا ىهزراوخلا نسحكلا

 دام وتألهم همصعامسعو لنعز آل عمععتعر ونسهع مدل ءطعتع ءغاذص ددنم ععمعتتع هدنههأ3ع ةاتهصأو 3 هزم

 لول ن5 وندعرس ءاعوتز6 - 10092. اك :خغغط ءا-اعط مانع انطا ةكعم(م(اعات5 عد لع ائمعتق

 1مكععهطت ]ا طاتع. - 10093. الك 1غغط ءال- اعط هغنغ ع] -دد هغعزج غج17ءغر !اذطعع ةععطتس لق

 0ع !ذمعت5 مدجدلاءلز5 - 10094. 1 1غغط ءال-اعطخا غدر 1ائطعع مدع(ةهعلق. مد 1ةهدءنعم10-

 علودرن. - 100935. اك ذغغط ء] - اعطغ1241]1عةغر ]زطعع 0ع ونسدعدا5مصتطاتق عطا

 076217: 137: 472 (نم”هت7م72غ, ةحصصمم 924 (ذمع. 13. كوصي 1518) مممزاتتتكر طلع [ةصعظامق

 جلز نجت. - 10096. آ[[ك1غ68ط ءآ-!اعطعم] ل, !خطعع طتمممععدأتكق 46 1طنتعوأتت78. - 7

 [عكز(6ط ءاد- اعط هال ءعغر ائطعع 0ع ةماتغلتصعر هتتعام»ع 8طعتلعط 110716 - هل - ل11: 11 4.

 1معزمز( 2(1غ: اطبهستك 1لءم, ونسأ ك]غمدأتطاتق هكدتق ء]عءءاتمدأ د15 هراهتتممعتت 5011303 صان

 1مهرزعورلا ءاعب - 10098. آ[ك1غغط ءا-اعطوردع يع ةطقمعطأطو 86 ءع]-ةدلعع طافط ةب

 ونندعدنومدعد فعم(مأعاتد عتوتمسأ لسمع 0ع حتتصم ءزسكوتتع مما ءأ امعطعوسلت "1. - 1099.

 [ ا 1غقط ء]1 -لعطوسعاأمسر آاتئطعع ونيتمسواتجعأضأ2 ةصضمالال72 0ع ممتس نرتأكق 1[هم عة

 دسعام»ع 11و - هل - 01 ك1 م5177.  طرووءعاج دعاقهأع 1دتغ ةتتعام», وعستصسوات3عأطأ2 ةعأل1 ءعأ

 حمصمو مهكتقو ءاتدص ]طع ءىرصمممعطعغعر ءةدرطوتع هط قسقددتص» تكنلق ل16 هن زمعنعمت 1

 اآطها1دذ 71هارعيستس عل 1 ءدي- ءاممعمت» 16 1ءمامد" عمربن لو ناعم كى عنو ل7 - ]1,2 0تءاتتقو

 مررت م عمامج اتا لص عاتتلت هما ممكنأتاأ ءأ صمم 781 (ذصع. 19. قمر. 1379) دطعما]»عت( عاصم

 ا[ معمق ذم تعطع 4عوزماأت ءةززأهلأ هع ةدعقعوفذعر ممضاعتم لص نركطع (038(ة221112176و 0

 دم نعطع ظءدفذدو صتأ0لع عمت مستكوع لنعأ. (نهدرحتس عمادتاتق أه زسصعامتا: ةهسم 18مو ونتنت

 داومو همرستسعمأ(ةجتت ءاعروجتغ ءاعر ءغ (ععاطتق ذاه: آنهسف 10ءعمر وست لتنومت(داعس 20عءاتتتم 10

 عءممظمده تنم حجآ1ووندنم ء]وروعتغ ءاع.] - 10100. آك1غخغط ءآ-اعط ونتج ةغق5 ع1 -طاععطاقر
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 وم امك هلل كمكلا هةلوا ةلاقم نيعيسو ىدحا ىهو فاكلا ىف ىقوصلا نابح نب رباج خبيشل

 تاعك فاكلاب ةقلعتملا ءايشالا صاوخ نع هيف ثحب ملا ميركلا هقكحاسمو هلغأ

 وطسرال تالاقم سمخ ريخلا باتك ا(. ١ ةلاقم سديمشرال اياوزلا ةمداقلا تاثلثملا صاوخ

 نب دكمكم مارح ىخا ىنالو 10: ةنس قوتملا نأوضر نب دثمكحمل ليخلا باتك !.[.*

 قالو 5 ةنس قوتملا ىدادغبلا بيبح نب لمكم رفعج ىنالو ةنس قوتملا ىليكلا بوقعي

 [ا5 خنس ىوتملا] ىوغللا ىنابيشلا ماشه ىب لدمكم مكحكم

 لاولا
 ةيزوكالا ممق ىبأ ركب نأ نب دمحم نيدلا سمش عيشال ءاودلاو ءادلا باتك !:.#

 نيسحح نب ىسبع دكمدحا ىآل ردحلا باتك !!.ه باوجو لاو وو [ نأ ةنس قوقملا ]

 قازرلا دبع خيِيشلل فاصوالا ررغ ىف فادصالا ةرد باتك] 4 هيس قوتملا ىفسنلا

 ]1 طور معمم عادم 113] 05, ة110[ئ6ع ذطعتاعاط لم 2ع ظل هنو نتن 'آ'طعمجومطم. آطتطتطأ ةعماتةعتطا8

 نماتك 06 ةلعطوعدتحرو ونت 128 ةسصعامأتصأ: ًاآكبمسق 1066 (ج]تقور ونتنملأذ ماكو ععدع70511236 8

 لزئومرتك عقأ ءغ وننه]ل عرس معجعطتع ءاع. 1موستعتغ ذطل ذط مع0همج1عا8[ع8 1عظاتتلو 0826 4

 ةلءطبجسصتمحسم معماتسءوسم(ا. - 10101. ظنغفط طاعطةرجق55ؤ ءآل - مماطه11ءععغطةغو 11طعء

 قمعطزسعلتكق 0ع (عتدصعجت]هتنم 2ععامس عت] هنت معهم عاهعلطاتق. - 10102. آك1غغط ءعآ1-

 رعط عنعر نطل ةعائم(ءعاتك وييتصسومع 0ع طوصمص. - 10103. ظظكنذ(غةط ءآ]-طططعألو انطع» 0ع

 ءهوستقر دعامرتطتق 7101من 16 162016, ةمصم 657 (ذمع. 29. آلءع. 1258) دممعاتم ح

 اقع 477 11ه" امو 171012 مب»ت,نعأ هد: 7”هعط ل87: هسمم . . . 10130 - لثع ق3 هك

 1101م1: 0ل 86: 180515 80جآ/,0008و ةهصصم 245 (أذمع. 8. دمك. 859) طمرأنتم0 - كآن

 1110م1[ كلهأرمبست»ءل وبن 11ةداءات» كا عقطانسق آاطرعدتعما وعم , |[ ةسصم 245 (ذهع. 8. ةم*.

 859) ملم نم |. -

 آراطط] وتتماناتتتت نجلا معدعيردتووم ؟ةعطو 82:45 ه اذناعتق 7

1 

 10104. آ[كز6غط ءل - 03 ع ءا- 0 ءرج ذر ]نطعع 0ع ممعطت5ق ءهغ رمطع01 ءةرسعسأق ذه

 ويدعم مصعد أ معومممعد 01ةممقتطتك , ةنعام»ع ةطعتلعط ذقعروم - عل - ل11: 11101611160 17 تف

 ل5: 8ءابم قلن هير - ءآزمسةءار [ةمصم 751 (ذهع. 11. الآمتك. 1350 ) مهتم ]. -

 410105. [عءزغْؤط ءال- ل0, 1ئطعت“ تسلملا111 8ة06[16 471: لسع ل256 1861: 1

 27ءومزك هممم . . . رممعطتم. - 10106. [اكتغؤط لمعءعأا ءا-دق 0 هكر اذطءك

 موعطعمضتس 0ع 0عووكتمانتممتطسك وسمات (هطتست مددهتعأس ع هممهقمأءاتتقر, هتتعام»ع ةطعتلعط 7]480-6-
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 دوجوملا عضو ىلع بتوم ومو 07 ةنس قونملا ىطوقلا نباب فورعملا دمكم نب دمحا نبا

 [ةرغازلا موجنلا ىف خروملا ىدري ىرغت نبا هركذ اًدلجم نيرشع ىف داعملا ىلا ادبملا نم

 موو ةخنس قوتملا ىركسعلا هللا دبع نب نسح لالع ىال رانيدلاو معردلا باتك أ.

 ىوحنلا ىرابتالا فحسأ نب ىمحا خيشلل ءاحدلا باتك 1.1  ىايرحلا باتك ا.

 دبع قأو ىرهفلا ديلولا نب دمحم ركب وبا مامالا خيشلا وهو ىتوطرطللو ]1١[ ةنس قوتملا

 ديع نب دمحم هللا كيع ىنالو #7 ةنس ىقوتملا ىروباسينلا [دعازلا ] برحح نب سمحا هللا

 ثيداحالا بتك نم ىربطلا ماماللو ىلمهاحملا ماماللو ىزارلا متاح نا نب نمحرلا

 سابعلا قا مامالل تاوعدلا باتك 1!!! كطاكنلا نحاضل تانيبلاو ئواعجلا :تاتتكر ا

 دمحا نب ىلع ىسحلا ىاو #7 ةنس قوتملا ىجناشلا ىرفغتسملا لديكم نب رفعج

 قوتملا ] ىناربطلا [ىمخللا دمحا ىب ناميلس مساقلا نا ظفاحلل]و لك ةنس قوتملا ىدحاولا

 كمحا ظفاحلا ىقهيبلا ماماللو [دانسالو ثيدحتلاب ىنيتدحملا ةقيرط ىلع 1. ةنس

 هتيم 1361: م [رت»ء0 8 ءرب 21ه]ءهتس#7 علو دل عم 161:-ء/ههمءاغ لتعم ءغ ةصصم 723 (ةصع. 10. لوم

 1323) رممءننم. !زعتنمأت ؟ه]سسصتمسو 24 هضقتمسعسال عءعتاتتل ءتعتقأعصاأتتتلل 35 12160 311121 511

 ح0 هءئعست زه0نءز1 لتعم لتعمهدتكأو. آطمتلوغ هه 11: 1ع - 6ء«02 [1115غ0:10عذهمطتتق اه

 117 - 71هزه» 271- 21" ]. ع 10107. كت غعغمط ع1- لت طعس ع ع0-1ل1 معو !][ئطعط ©

 لعدعطستع ءهغ لعمدعتتأنر ةتعام»ع 451 11:11 هدمت: 186:2 4508711: 2”4357167و ةصتم 5

 (ذمع. 18. 066. 1004) ممم. -ح 10108. 11 غقط ء01-1+ع عر ]خطعع 06 غطعرت 3 ع8. ح

 10109. آ[ك3ذ غ8 ءل- هر ]ئطءع معو مصتتلر 316035 هطعتلاط 48760 8ع: ط1 مع

 4:8 6©ءمسسسدأأ عمر دممم [ 318 (ذمع. 3. ظعطع. 930)] ممممغتم - هطعتاعط هغ طقس

 لكااع ظعوا» 171ه]ءميستسعل 8 عنو - ءامءاا0 1", ؟دلعم 1'هت”اد]خ لتعم بس ىآتع للاعلام

 411:60 8ء» 11ه-ط 77:51 [ ةعءععاج] , ةممم 234 (ذمع. 5. كسع. 848 ) من0110 - ل

 40ه11ه]1: 1101ءهت71760 8ع 450-ءا-ه]ترنأيتت 18 ءزن ل56 1 ةاقمب 1: يمن ٠ اسصقس ]16/141218 -

 ءغ [سمس 1هطع»#. 5ءىاتمعمأ [ذطعأ د0 هتماأو 0201 1هممعم. ع 10110. آل[ غقط ء1- 0 عقزكت

 يع ءال- طد وع عأ1مقأر !زطعع 0ع ءةسعوتم زدهت01 لق ءغ معمطوعنمدتطاتق ه710عماتطاتق. عمل موستأ

 ةسعام» !نطعخ 27- 110144. - 10111. 1كخغ6مط ءا1- 03د: ةغر ]ئطوع زمهمعهوهمصتنتل 1آلعأو

 دسعامرتطسمع ]سقس 46: /هط 6:5 ل هركم» 8ع: 010]ءمسترنءل ]1101ه عآرا# ةطقلتاهو 300 2

 (نصع. 11. 8عمان 1040) رممعختم - 4ك اد” 1]ءممعت» 4: 8ءن 4آتضعل )1771202, ةصصم 486 (ةطع

 1 "ءطع. 1093) ممءانم 18[ ةظاع 4ك 1ءايونو 301ءقزهقتن عي ل اسعلف طملاساق] 16867 تاو

 [دصمم 360 (ذمع. 5. للم. 970) ممممكتم , ونتتأ 2هصع 120165 ه ه1 0112 113 ©081م0ةانأ1غ ا

 ممستسلم رز 1 عهلنل3نغ ممطزع الل. ل.26© هعءنعطبس» هغ ةمعامرماتمت همدصتمو 1م 2م0062عغ] ح اسقطت
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 دعاصو [رهييكو ريغص تاوعدلا ىف ناباتك هل مهم ةنس قوتملا ىدرجورسخكلا نيسحلا نبأ

 ةمدالا +سمشلو تيذهتلا .ىق رج با ككذ: [ىنسلا بحاض] + كزاد , قأو ىلماحملا نيسكاللو

 قوتملا ىناعمسلا محكم ىب ميركلا ةبع كيعس" عقال ةيوبنلا :تاوعدلا "بانك د[.[|* ىناولكلا

 ىفوتملا ىريمكللو [5. ةنس قوتملا] ىناهفصالا ميعن ىال لثالدلا باتك 01“ + مها غعئس

 ىديمحمل ىعاودلا باقك ا.ه وطسرال هةفنو مدلا باتك ا[ ىطسقرسلا تبانلو ةنس

 قاردتكسالا راجآتلا' سوينولبال ةسامعلا وداودلا' بانك 3 ةنس قوتملا ىلوصلا ىنسح نبأ

 ىلا "يروا 'قساسملا١ هيفا !ةيدنا“ قاقسأالا"رودلا بنانك 1“ ةلاقم ”قاصملا“ جس الو

 ىدادغيلا رهاط ب رداقلا ديع روصنم ىالو تالاقم عبرأ اياصولا قو ّن وملكتملا اهامعذسي

 ىبشاجملا لاضف نب ىلعل لودلا باتك ا! 800 ةقلس قونملا ىتنارقسالا كك 1

 ءا آ1ذلطخات 4كنعل اظءر»- ءلللموعق» 12105 ءمرا02.  ؟ادلعو 8ءقالمع/ع# لتعأام أ دصصم 58

 مع. 3. 1236عء. 1065) م مءاممو ونانأ [ذطعاتست دتدز هدنعست ءأ رصاتسم »عزت 0ع معععوعنمصستطاتق ؟ه0لئلنغ]

 - هانل - 11هنءانر» 11ه]راتسن]لز ح لطي 8عمن4ر [ حك همرعمتق (عهلئةمصسس ةعتمقتا |

 آدتلمغ ءزدك !انطصسس 258 ظهر" ذص لا - 1ء]زلعنط ها ذطعسم - ءامتسسعا 110/0118.

 10112. [ةزاذط ءل - لهه18غ ء]- معط ءزك17 ءغر انطعع 06 مععءونممتطاتق م2هرطعأت علقو

 ةتتعام» ع لاتع كمأ0 ملط - ءآ- [ععساو عزو ]101 هبوبنعل رك عرب منن ةصصم 5062 (ةصع. 28. 0عءام 1166)

 رسمرتننم. - 10113. آت غمط ءهل1- ع1 ةتآ]ر ائطعع ةعواتتس ع1 21101011 طاتق لكاناا 7

 ل م/فتتر مصمم 430 (ذصع. 3. 006. 1038) ميمانطتم] - طلسم” و هضم . . . 1201:110

 1 نانا ىكمممعمون ني - 10114. آكتا6ةغط ءل- لمدد مع معا1غطتطتر التطوع ةعماما[ءعات5 لع

 هكممعاتتسأ5 مهظن5امصع. - 10115. ل1 غقط ءآ1 - 0 رك ةطخر 11طعا“ 1210112 ع187/101:ا0110و

 هتعامدرع 1110[ مترنترن عا لذ ءبن لل هععنا كمت, دمصم . . . طممعاتم. - 10116. لكن غةط ء1- ل هدك ند

 عادم عدم ةقق ةغر انطعع لع كععدتلتس ةعوع ذمكلتعوسم (ةموعصاتطسقر ةنعامكتطتق ةقموا1همتم ةوطعو

 اذعممعم قكلعرعمدمسلعتمم هغ قةعوطتسعلع كعور ماتم. - 10117. اآكتاذط ءل1- لةهدتعو 11طعال

 هرتطاق. ظعوومددتغ طلع ةسعامأماعاوو قع د عزت نأ هقو نسنطسخ ماطتلمدممطتن دعاه مطوة أع

 اتكتصمأانك.  عوعاعععم نسهأتم» م12عمءمامدتست [ذاطعمو هلل(. 1[ لعرر تيوس ءعمااتلل 120[ ةكانضأ

 لا 11 هضوءا» ىلآل- ءا- هيآرا» ظعوت» 1ظالق» 8همعارلللقغ ظطقظنامهر [ةصصم 429 (ةصع. 14.

 1037) رمه1نانك ]و ءانزاتق هما معسلتسست ددتنلاذ ههرتاح زانكتق همدض]1 ةءاتغاتتو ها لاا 6

 11 /رأت» ظهرا 2101 متوتتءا ]لور عم مضار ندخل ةسصم 418 (ذصع. 11. 1"عططم 1027) هاطلتخم

 10118. [عءن خط ءل - كمدك ءعلر اذطعع 0و مهقاتمستس و هنتعامر اتق ل76 ظوبب 1 ءلاطلال]
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 11 هم خس قوتملا ىومكلا كلا ديع نب توقايو 51 خنس ىثودملا ىوحكنلا [ ىناوريقلا ]

 راجل ايوككماا ناكوأ ىشوزلا# ريوصتلاب شئاشكلا ' هيفا رونق" ميككلا سوديروقسيد ”باتك

 02000 رمق ] سونامرا "تعب ةئامتلتو نيعبرا ةئس' قو 'ميدقلا ىنانويلا وف "يذلا ققيرغالا

 لهج ام يارختسال الوقين ىمسي بهارب سلدنالا بحإص رصانلا كلملا ىلا [ ةينطنطسقلا

 نامجينلا ليسو سس نةطصأ مجونو شرعا ناسللا ك١ سو دبر وقسيد اك رهقاقع ا م

 لاذلا

 اكررا [***] خنس قوتملا قارعالا دايز نب ىمكام هللا يع ىنال بابدذلا تاتك 1:

 بانك 1. [".] ةنس قوت ىومالا هللا كيع ىنب دمحم نمحرلا ديع قآل جيبذلا باك

 نب دمحم ظفاحلا] قالودلل ةرهاطلا ةيرذلا باتك (.|1* اهعارذ ددع ىأ ةيعكلا عرذ

 قاي هريغلو ايندلا دا نبال ركذلا باتك |(. .[١ ةنس قوتملا ىراصنالا دمحا

 |[ ('ه2 ه2: ] ((عةهسستسه عمو ةصصم 479 (ذصع. 18. ةكصع. 1086 ) دصماتانمو عا 7”هنلا 2 عا

 450ه11ه] 11ه «262ور ةهصسصم 026 (ذصع. 30. ل0. 12285) ممم. - 10119. اك 1طن

 ارز عمم ءان 105 هر !خطوع طز1هدءم21035 31ءلتعز, نطق ماهصاأقع ةعتستم طتتصقعأق 2عم22 عقعه 218

 دانصأ 3ع مانع هنأ ![!طعع !ذ(ءعتلم ععوععتنر نمقع ![1(عىوع 1هص163ع ةصان026 ةانطأ. ثصصم [7عععا-

 (مداسم ونته0عدععماسم (ةصع. 9. كدص. 951) طمسحمتم [أذ سم ءضوأم» 8رمدماتسسق] 20 2//-116712/:-

 12/- مث ةصلحلسكأدع ؟ءوععس مممههعطتتست ر ءانت همدلعم 1 عم]دتتق ءظوغر ططاقتأاو 01

 ماهماغحضصتس هلعلتعدستس 1ص اتط»م طل1وهدءم1035 هطحتمر نندع 1معدزر1 02غ ءةةوصأر زم [طعانقتل

 ججدطأءدند (عدصق1 معا. 5 ععمطقماتك 1صاععم »ع5 8دقتلتت ظطلطبق !]ذططصس 12م2 ءاهطتق ءقأم ع

 [اطعت نممصتم انتكدلا مدعرط1ىذو ؟ءنطم 52/45 ه انا عنو 7

1 

 10120. اكن غمط ءآ1- ل هاطقةطر ]أ طع دمتتقءدتتانس) , ةانعام» ع كلت 400/711 111 11160

 لعدن 2240 472062, ةصصم [ 333 (ذصع. 24. ةكسع. 944)] رصم» غنم. - 10121. لكن غةط

 ءا1- لعزط طر آاخطعن 0ع طمدتتكر هننعام»ع قكآثن 4كلل - هل - «ه]ريتضمتا ل!1ه]رمبوت:ءال ظعتا لك آلدالعلأب

 (01833:208 و 210 [310 (ذهمع. 1. 311. 922)] رتمزننم. - 10122. ظكزغمغط 02221

 1-11 جنط ءعر ]انطعع ةدياعمقأإ همتك اكمطمقع 1. ع. مسسصعتل ءزاتك نآ]سهتانتلت. - 10123. آك1(ةط

 ءا-لجه عنج عغ ءل-عمفطت عععر آانطعع معمععمتعزن هدصعامعر هنعام»ع |[ طاقطام ل 0/6114

 1 ءلو ل ]نتنءل 41:57, ؟لعم] 12ءةم]نط2 [ نعم ءهغ حصصم 310 (ذصع. 1. الالهت. 922) هيمحاتم].-- 0

 10124. اكنذغ8قط ءآ1- 0 ءالعءر انطعمع أمم ءوغنمصهتق 1)ءأر جسدعامرتطاتق 181 452/0174 ها هلم
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 نب ميعاربا فحسا ىنال ةبيغلا مذ باتك ا."  وطسرال ةلاقم مونلاو ركذلا باتك ا.ه

 الم ةنس ىقوتملا نركلا فحسأ

 ءآرلا
 ىلاركلا بتاكلا ىحكيسملا هللا كبع نب ديكم كلملا زعل حايترالاو حاولا بانك [.أ

 5 باتك ا.  اهمومسو تايتكلا سانجا ىف كنهلا ىأر باتك 1 [1 سلا قوما

 |. ةنس قوتملا ىمباصلا نسحملا نب لاله نب دمكم ىسحلا نأ ةمعنلا سرغل عيبولا

 ىف ةلحرلا باتك !.4 ١ تاينلا ملع ىلا ءايلاو نونلاب ىابنلا سايعلا ىنال ةلحرلا باتك

 ءارلا ىف رم ةمكحلاو بطلا ىف ةمحرلا باتك !.*# ١ ىدادغيلا بيطخلل ثيدحلا بلط

 ىلع ةمحر نيشميكنم نب دمحمل هفلا نايح نب رباجل ءايميكلا ىف ةمحرلا باتك .[.أ““

 10 ءانغ ال ىتلا اهبيلاساو ةعنصلا لوصأ هنم مرشو هب ىلاعت هللا ىلا ابرقتو نيعودخملا بالطلا

 وعزعمر 06 وم زملعد 010ءانخ. - 10125. آ[ك1غ8ط ءآ]0-1جز]عع «”ع ءآ]-ه2 018. 1آنلعال

 قسم( 01ءازذ لع مدعيسمرتو ءعغ ةمرصصم. - 10126. اكتاؤط ةةرسنطتل ءا- عطا1ط ءغر آائتطع# 0ع

 وتم م ويدالممع هطاععءاماأ6ممتم هطقعماأسس, ةتتعام»ع لاا 1: ءمع 15 نطراس 8ءنن ةطعانمع طلمسان#ب

 حرصم 285 (سع. 28. لوص. 898) 220510. -

 آرنطعت وسمضتت تكنلل معدعيمأ 55و عمطو 72145 جد !نغءاتق 6

111011110 

 10127. [[زغْط ءعل]- عءمط رجع ءا1]-1>غ1م خطو ]انئطعع ملمت ءغ طتلقعأةغلق و 2مع105ع

 ]ديدن - ه0 1101 هنن: 60 18د: 460ه]]1ه] 11هعهططق]ف طه ند 5ىتطمم ةسصم [420 (ةصع. 0

 لوم. 1029)] رممزتخننم. - 10128. زك ئمغط عدأز ظ51- تنص لور ]نطو هرتصتمستق 1[م002ا92 ©

 ععمعرتطاتع ةععمعمطتس ءمضتتسوتتع ؟عمعصتق. - 10129. لكز6غ8غط ءآ1-ءطآ'و طتطع» ؟ءةلقو

 جتجعام» ع 6 رم" تآ - +1” هدا لادن ]ع معمتت 1110176127160 1862 1:77 عبو - ءلرسمآ/د21: ذةطقعمر

 حصصم . . . سسورتانم. - 10130. آ[عتغمط ءل - عاطل ءغار انطءزن زاتصعتأتقو 3010ه 5

 17ءلم4غ, ودك همدصعم جط همام طععطقمتج (ة7» ها - مءللغ) مهنتك - 10131. آكأ1غمط

 هل -عنط 1 وعر اتطوم 1اتمعتك 06 وسسدهععءعملتك ةدلن(همتطسم و ةمعامعو 1من 8هعان0 02.

 10132. [كزغ6غط ءل- عوطسص ءغر انطعع مزئءتأنوملتدع لع مطعلتعتسو ءغ مطتلمذهمطتقق. 110

 ازغئئندس م/م. - 410133. [كتغمط ءل - عدطس ءار ]طع رستم لتعم 201 3عر 01113 ل527“ 261

 10 71101011601 عدن 111ءرج ]قس ءع]ا# دمتكءعمتعم لأ كهعاتق ءعطتل]1 050212 1501112 06ر00

 ناب

 لع قلعطجستمه ىرسربمفتتتغر ءأ دتغ تطعم ةلتطتس 50 طلءنسص معاع2عأ.  عوعاع7عو متمعأ8
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 ةفرعم ىف ١ لوصف ةعبرا ىلع لمتشم اضيأ ةمحرلا باتك ديزي نب كلاخلو اهنع نيبلاطلا نم

 نانس .نب ميعاربال ةماخرلا باتك 1. 2>صاوضلا ىف * ريبدتلا ىف " نازوالا قف ” 6

 ةدرلا باتك ز.اخ»  يناهربلا هيلع ماقاو هرمع نم رشع سداسلا ىف هملمع ىقاصلا ىناجرجلا

 معلص ىبنلا ةافو كعب تذترا ىتلا لدابقلا هيف ركذ ةنس ىفوتملا ىسرافلا ىسوم نب ةميقول

 هيف فلاخي اميف ىجفاشلا ىلع دولا بانك !.!“ ةرقلا نمكم ىب ىلع ىسحلا شالو

 |.ا#ب 2 م, ةنس قوتملا ىفنحلا ىرصملا فحسا نب ىنسح ديعس نأ ىضاقلل نآرقلا

 06 لع ديلا هلو ىسدوونالا ردتكسال ءىت نم الا ءىش نوكي ال هنا لاق نم. ىلع ترلا باتك

 فاصخلل عاضولا بانك أم ىنبعلا نم تينت تاعاعش ىم هلأ نوكي 5 راصبالا نأ لاق

 ثراح كعاؤلا ميِيشلت فوصتلا ىف ةياعرلا باتك 1.1. خلاقم وطسرال تابوطرلا بانك 71

 تيداحالا انعك نم ىراخيبلل قاقولا تانك !.أ ممخ»* نس قود ىساحكملا ليدسأ ىبأ

 جاتك ءهغ ممعاطو0لمو همععدكتمستق ءدعمات هناك. 17284720 8ع: 3 ءسغ0 ةاقحجس 1طتحتتت 1156101013

 هع موك ولأ 0136101 5ءعءملممع5 ءمادط م1 عءاتأكتتو 0113211112 م5122 06 12م10ع مطت]ه5همطمصتتم

 دولتك, هععدسلد 0ع رمعمهمعكو ع2 06 مءعولستمع 05ع578200و 000 06 مع0م36118(121. -

 40134. 1[ 1غقط ء1- عه اعطةسحر !]ئطءع لع وسهلعدمسأع 50121. همك ءعأتأ تتح 157411 18

 كد: لموعز رن ذك علقو ةعلععتمم حطصصم5 ههااتقر ءزاتقواتع م2052 هدعس 2ج6هصتطسق هاهطتلتسا(.

 10135. آ![1غغط ءآ] -21040ءعغو ائطو» 0ع جومودأوهأهو 05151[33طاتق 71711106 18 2

 1/4256, جصطم . . . 1020630و وان1 11 طتطاتق 5عععمقءأو 0036 م0856 710( ءل> م:0مطعأهع ةط

 ءزدد ءاتوتودع 0ءعقععودتساو ءأ هددت ن02ع ماعم ز]1ده ءهغ ة1هداتسمو ةءلالنئدومغ - [سصقسم

 1101ءهته22:0 1 كدن 0مم“ ]11م عآ202و ةهصصم 207 (ذصع. 27. الاوت. 822 ) ممطت0و و11 10ءعدد

 مهموم - هأ قاه:77ممثه1: 478 8عءن» 1101ميجت»:ءل (نم,«ءوزرتم. - 10136. اكتخفط ء1- 2200و

 ازطءعر وسم 87ر2 دم زتثم ععكططامكتعو دطخ 5 (نهمعدسم عءععقتغو جتعام»ع (نةلطخ 45: كهل

 11 هده: 8ءر» 12 طرمع 11: طدصءاقكويب ةمصم 345 (ذصع. 14. الآوكأم 959) 120110. - 27

 ا[ غةمط ءا- ع2 ها1و صمم ءةآ]هر ائطعع 2ءاتاوأأمصتق ءزاتكر وانأ 5(ةةدلغو 5عالل 20ططلقت

 هرع رع 86223. 5يووزغ قلعرءوص0ءع ةقمطعم055ةزعمقتف و وندأ م؟دعاعععو ![!طعاطس» هلتلتأا نهد

 ءموو ونتات1 ؟02(عملاتت0غ(و 115م2 ههطصتعأ 20115 ءهدع هعتلزه ءطدص معصاتطاتق ءاللعإن,. - «.

 ركخغقط ءآ1- غ14طقنو 1نطورع 0ع ]دعامات , ةمعام»ع 27 - 17ه:؟(يئك د 10139. آكاتغةط

 ١1١ه غشقط غغر انطوع فعدؤم(ءعات5 0ع طسسموصتطاتق. - 10140. آنعغمط ءال- 127 عغر !ةطع

 هطوعمردن ممتعه 0ع ةدقمسم, ة5ءا5م»ع ةطعتاعط دقعءعأو ط1 8 عنب 4ععل 30 تت111 223101 عر

 دسمم 243 (ةصع. 30. قمع. 857) مماته. - 10141. [[1غ4ط ءآ]- ع1 ءقعر !!طعع 5ع29021311ر
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 ىىيسردقملا ةمادق | نب دكمحا] نب هللا بيع ىيدلا فئوم خيشلل خقرلا بانك 1.“

 ميعاربالو فلا اذه ىف قرطلا حصا هقيرطو ىناذول لسعولا بانك ٠١ 1". نس قوتقملا ىلينكلا

 ةديفم ةلاسر وهو حلا باتكلا لزنا ىذلا هل دمحلا هلوا ىحلاصلا عفان نب نابعتش نبا

 ئد ليها م ىلع يأ ىضاقلل نيقياورلا كا 1 ءامدالا نع ءابالا ةياور بانتك أ.

 اثم  وطسرال ميلاقالا ىف اهلامغاو تايناحورلا باتك ا. ١" قينكلا ءازقلا نبا ننكت

 ىداطلا وع نبأ ىلع نب كمكم ىودلا ىبيحكام خيشللو وطسرال تالاقم ثمات حورلا كانك

 ومس ةامسو جعاقبلا رمع نب ميعاربأ ىيدحلا ناعرد هرصغخا ةخيز وكلا ميق بالو 1م ةنس قوقملا

 ىدحا ليع ليمتشم ومو حلا لامكلا تافصب فضتملا هلل ىمكلا 'هلوا هرم نش قوت حورلا

 ةيوولا باثنك [!.أة. كالا تاجاللع ىف خةيدنهلا ىتو ر بانك 9 اهنع باولو ا نيرشعو

 دمعام»ع 2087. "1" ءدلتغعمصعقه ذد هم [ججعاوسأاتتت. - 10142. آ[ك غ4 ءآ1- 1 ءعءعدخر ]1طعت

 مدام سا ءمعلتحعو ةنعام»ع هاطعتاعط 710:مهر7 ء- ءل - لأ: 450ه711ه]ب عد: | ك]ت»#ءعل ء:] 0600

 /71106ه00ءئ2 [آظدمطدلتاذو هصصم 620 (ذمصع. 4. 1"ءط. 223) رمممرتننم. - 410143. اك 1غةط

 ءا-ءدسلر اطعم 0ع لهءنتمم ءدع 8عمسم ذم ةععمم 0ءعوعتماأتم ؟ةقعاسمم لأ, ةتتعأملع 71 -

 ][!دالمو جنتتهتل>ل 12 طقع جاع 5عوعتن أ انكر 01121111173 12515512085 ءقأ ًطدصلعاتل معادط (3اقكأأ

 1" ]رؤ1: ل3 ءد» كك ]را ة /يرو 13 عدو زال/رلا* ك7, تنزسك اهدعامكتق ج0همغد 6 هصتطتتق تكتل ةةتنستق مآ عصتنق

 زم آمعامتغ: آطردتسف 1)ءمر نحت ]طغت جتتعاتقأاتتل 2ع7ء]ووتزأا ءهاعب - 10144. [ك 1 غقط ءآل- عدد التو

 ازطعرع لع هعاع ةدعتاأومم لدعاعملت, هسعام»ع لكققع 8 ءقب» ]1]110ه777:60 18د: 1101«هرك 1هعاقهب ؟دل ع0

 11:ممزو' للعم ءغ دسصمم . . . مه10.. - 10145. آكناؤط ءززل قنوع ءا]-دطقرو عا560و

 نسحسس مداععع دهمعغ0متزأهغع طلتمسضتس ا8ج010عمتصغأاب - 410146. اذ غغط عل - عاتك قش عا عامر ]1طعت

 لمسحستس ءاونتمصستسو جعام»ع (نخلطخأ للتي 7”ه:7: 1710 ورردتر»:ءلأ 1361: 11101011:1:60 1 81:-ءآ]/ عر“

 [آدمطملز(هغ. - 10147. آ[كتغغط ء1]- عن طةغصآأعةغ 256 هند ة]أذطمر !ذطوع ةعاق[م(ءعال15 0ع

 حصاستف ةمزساملتطسك ءمضسوتع ذص طمع مسملم همععونلممتطدن. - 10148. آعغ1غقط ءل- عنذطو

 اندر“ .ةيسوؤماعاتزه (ععو لع ةمتعتكت. 12+ ءملعص ةيتمدعحتسا ةطعتلعط 71016 - ه0 - لا

 110101: ا ءر» 47: آاد» 4ممطق 1هيرغر ةصصم 6038 (ذصع. 23. لانل. 1240) جهةاتنتت5ق - ادد

 هبة - ءآز ماتقول ءأ ر ىكزاتك ]ذططمتت 801/7 - هل - 01 17 ه]ياد» 13 ن2 010“ 86عمقر ةطتم

 885 (]مع. 13. لآممعأ(. 1480) طم تتتقرو أذص همتامرسعس ال“ ت7 - ]8 ةسقععمامنل 1>021123-

 [معلرزغ زم: آهن [)عم نسما (داتطنق معج1ءءاتمصتق امقتعمتأاعع هدمهأغم ءاعرر أ ؟لعتساتل انقل

 علا

 10 ننحهعد(ل مصعب ءأ غم( لعد معورمصسقم مماصعأا - 10149, ][كتغقط ظسفطم اا - 11120171

 انطعرع 7ةىزمع آ[ملمع 0ع ؟طاصمتتنتل ءكتكمأأ5صتطتتخب. - 10150. آ؟كخ1غ6ط ءادعتت و عار ]اذطعد



59 

 ةخنس قوتملا] ىنطقرادلا رمع ند ىلع ىسحكلا ىالو 5هم ةنس قوتملا ىقهيبلا مامالل

 ىرسلا نب دمحم ٍبارسلا نبال حايرلا باتك ا!.ادأ عاجل ةماوكلاا قروب وهو ١" [ نق

 نب هللا كيبع كمحا ىال ةسايسلا ىف ةسايرلا باتك ا.ه" [*1] ةظذنس قوتملا ىوحنلا

 ىلاونب فورعملا موصن انالوم همجرت ىنانويلا ردنكسال هفلأ' وطسرالو ةنس  قوتملا" هللا نبع

 هملعم وعو اسينغمب اريما هنوك لاح ناخ كارم نب ناخ كمحم ناطلسلل !.. ةنس قوتملا

 يف ١ ردنكسالا روهظ ىف ةمدقملا ةلمكتو اباب رشع ةتسو ةمدقم ىلع هلعجو همان سرف هامسو

 3 ١ كسلا ىف 91 مهلا ىلع" ق 9١ ريصلا ىف" ه ءاضرلا ىف © 'ءايحلا ق1“ ةمامالا ىف " ناميالا

 ١! ةلحصلا ىف * ةسايسلا ىف )“ ملحلا ىف " وفعلا ىف !! ةافاكملا ىف !. لدعلا ىف 1 ءاضسلا

 يدا ةتكايرلا تانك 1.10" ٠ ,لنكسالا'  ةلمكتلاو ةروشملا بوجم ىف: 17 ءارزؤلا .تادآ ىف

 هيقفلا ناسح نب دمحم روصنم ىال ذر هيلعو ىناهغفصالا ميعن قالو وطسرال تالاقم عبرا

 0ع همصكمءععطت ( م"همطعأدعزرو ةتعامتطاتق ]سدنققت 86270272, ةهصصم 458 (اصعب 3. آلءع. 10635)

 ردهم , ءأ 4[: || ءمدم7: 478 1862 07م“ 1)ه"معم12و [ةمصم 385 (ةصع. 5. 1"عطط. 995)

 رممدختم ]و ءانزانق ![ذطعع ونستنمسوتع 1هقءعلعسألو5 مرسم]ءءانطنعخص - 10151. اك 1 عغمط ءال- 1 عطر

 ]تطور 0ع -ءصاتقو ةتع[0"ع 1110/10101:60 1568 - ءقعع»# ةسسسفأتعم و  ؟ان150 187: - ه1نع»»

 لنزئزعنم ءهغ ةسصم [ 316 (ذصع. 25. 1اءطع. 928) ] ممتن. - 10152. اك 1[غغط ءل- 1مم ءاو

 آنطءع معمعتمدطتك 06 عدطععموتمصعو 2116106 ل81: ل /درنءأ 0620هلاعل وت: 460ه17ه]ر

 عصصم . .. 202610. مق4ةع0(15[غع1عو ةزددتل عدد ]نطصتص 4ةلعدعدسل»و 3136ع0لم5160 012م0 ةانتاو

 ويعد 11011خ ممدأاعع 77د, داعم م'ءمم76 لتءطمق ع ةصصم 1003 (ذصع. 6. 8عمأم 1594)

 رسمعناتقرو كانلاوصم /617:171:60:/110 721:7: ظءر» 11100 12141: ةصاغعت م1 عاهأاتك ءقأر كنت |

 11د عمعدزوع ءوووزن,ر - 1 دتغ 8سلأوسأ م2عععمام» ءغ اتطصسس لهم - من»ء] ةمقعكت متو

 ءهأغ تم م22ع1داتم معو هعلععتس ءدمتاأوح ءغ مصع] سم5 هدعتم 01 ذاهتطانتكغ عدعأ نم 0ع ك] ءديوصلمت

 هلع عمكت جعتأر هدمادغ مكتستتتت 06 20عر ةععتصلستت 0ع [مهتطتقأتتو 1عااتاتللل 06 7628 ؟عاتت0أ 3و

 نتدمأكتتت 0ع هممغعسأغم حصلت نان1 51112 06 موك عصختقو ةعدعطلتل 0ع ةصاسصت ؟ء]2[51[عرو 0

 لع ععدتمستس جعاممع رو هعاوكتا2> 0ع 1[1طععدلأ(دغعو طمطتتللط 06 لاق 5و ععاطلالت12 0

 معرس م عموما مصعو نه0ععاسنت» 0ع ءمملمصحت مسعر 0 ن060ععزستتتت 0ع دطةصقاتن عا 01 5عو

 0ععلرستتست 0ع عدطععمدغأم سمعو 01133612 0ععاستتنللت 0ع 5001عاة[عو و011 هانت 0ععاطلات 12 0ع

 مجمع طاتك آ7[1ءجاعورتتم, هعدعطتتلل 0ععءاسستتتتل 0ع معععموزاأدنع ءمصقت]اتت. (نهدعاسمأم 1ع شل ءزءومل20

 حوز(. - 410153. آاكنغمغط ءل-»1ع8غ0طقمغ مع ءعآ1- ءل عطر اذطع[ ةعتمام(ءاتك وعنهم 0

 1مم كمانمصع 2202110116 ء]ءعدصتق. 106 ءهوملعمسس دععتتت عدأم ل آثاع 70ءق» آورمآ تانغ هءاتمكتأاو 0

 تزف !ذطسص لكانت 11 11هاروتوت» عل عن 11هددعأس (م0موزبغ كدسكءممعتلطدك ةطقظتامب
5 12 : 
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 قوتملا ىوكنلا ىجاجؤلا ليس ىنال ضايرلا باقك !.!5* مب خنس قوتملا ىفاشلا ىترفلا

 فص هبحاص نأ ركذ لا وع الا هلا ال ةمعنلا ركاش هلل دمحكلا هلوأ ءايميكلا ملع ىف ةنس

 ربعصألا ضايولاو لامكلا بانك

 ءآرلا
 5 لمكم ركب ىقال رعغاولا باقك !.ادأ ىنناكيبسالا ىلع مامالا حيشلل داولا باتك !.اهد

 فحكحسأ ند نوحولا ديع مساقلا وبا هرصتخاو] 5 ةنس قوتملا ىوكذلا ىراينالا مساق نبأ

 بشلل ةجيدأولا ملع 3 بانك 1ءأن؟ [ دازو انضعب هيلع سدقتتأو 1 خنس قوتملا ىجاجزلا

 باتنك 1 ىسراقلا تسشدارز باتك !.!ه» ةاس قوتملا ىلكلا ميحاربا ىب نيدلا سوغ

 نياوقلاو كتاوزلا باتك !.1 وطسرال ةلاقم نامزلا باقك 1.186  قارفعزلا هللا بع قال ةاكولا

 10 |[ ىديوتاملا باكصا رابك نم | ىنيفغتسرلا ديعس نب ىلع نسكلتا ىنأل مولعلا عاوذأ 8

 حممم 367 (ذمع. 19. كسع. 977ر دسمزتنانقرو معاه. - 10154. اكتغشط ء1- 1780و
 ]زلوم هيومن ماك مدمنك 0ع قلعطوجستمر ةنعام»ع لاا ذهل 72677472 (ءةستص8ع0و 8ظق0 .٠ ا.
 مدمرعانم. ةيئطوع زاه زمعلمزاأ: ةهتتك آ12عم مجدعسستت 0هممصأل. لمص ءىقأ 18لعدك هتقأ الآع
 امر ءأ ةيعام» ممعقأو م22عععمامم عت ةيسص !نطخس طالع عننا 66 ]طلا-لغ 0/0 1/0/1147

 لع عملعررت جتوتتل عمم 601270510118556.

 آينطرأ ونيمتتم تكاتلل م2هعرستق5و نطو 72406 د ]نا ءته

1 

 أ
 10155. [؟ناغمط ءل- 80و انطعن همك عذر هنعام»ع 8ةطعتلعط ءا ط[صسفس 4/2 1:91.

 10150. [[نغُمط ءآ]-عمطتعر اتطعع ؟1هءعصاتقر, ةدتعام»ع للان عانس 11ه1ه71120 ]عنا ( ع1

 ارا 6هسسمأ عمر ةسصم 328 (نصع. 18. 06غ. 939) مجمماتت0. [ 4616 1ءمعق» 450-61-- 1
 8ع 1 |رمع 7ءزز ميار همتتم 339 (ذصع. 20. لدص. 950) ت05ناتقو اتت 12 ءص1601262 ©0قم11و تهانث
 دمصصتللك ج005(مسعماو دعاعءاتمدود هلز ءءنغ]. -ح 10157. [كتغمغط 11 ةلس ءل-عفتعز ءاو

 ازطوع لع جماع ةدكسسو م؟2ع01 ن غسلت 7ع2رعا ةنءاهر هنعام»ع هطغعتلعاط 6075 - هله - 01 م

 1117+ 1«11ءانر هصمم . . . رممدنانم. - 10158. آ[كتغمط 2ث ءعةقلسمطغو !ائنطعت 2020هقاتت

 مورووعي. 10159. آكنغمط ءل-ءءاعؤغو اتطوع ءكعوسمةوممتنتسر تانعاف7ع كل: ل 0هل1ه]

 27/عممرون. - 10160. لعكتغةط ءل-عءوسفمر !انطعع ةستعغماعاتق 0ع (ةيصووظعي. ح
 10 [ع1اغنط ء]- وسمت 0 6 ء] -؟ عرج مت 0 ر ازطعع ج001(مسد عصتم تن عا 20هم(هتمطتنتلت نم

 لع لمعاسضمحستس ععصعتاطسق و ةتتعام»ع ل12 1]رمدمت: 18 عن ذهثل 10510 عابا116و [ 0111 ءاغ
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 قوتملا] ىقهيبلا مامالاو ا©] ةنس قوتملا لبنح نب دمحم نب كمحا مامالل دعزلا باتك

 نب كمحم مامالاو .٠ ةنس قوتملا كرابملا نم هللا كبع مامالاو [ريغصو ريبك مم ةنس

 ىأ مامالاو ةنس قوتملا ىرجالاو ةنس قوتملا ىرسلا نب دانهلو ةنس قوتملا ىعشلا ديحا

 اوعيمج نيذلاو بميت نبأ لاق دىيدحأ مام دعوا بانك كنوز دمدحأ نب هللا لبيع عمجو هللا

 كلذ ىف فّمص ام ليجا نمو بابلا !ذه ىف ىور ام نوركذي فئاقرلاو دعزلا ىف ثيداحالا

 دسالو داتهل دعولا باتك كلذكو ةيحاو ثيداحا هيفو كرابملا نب هللا ديعل دعولا باتك

 ءامسالا ىلع بوتكم ةنكل لمحا مامالل دخولا بانك هيف قنص*+ ام دوجاأو امعربغو ىسوم نبأ

 مك نيعباتلاو ةباحصلاو ءايينالا دعز اههيف ركذي بنتكلا هذهو باوبالا ىلع كرايملا ىبأ كعزو

 لاو ةيلكلا 5 مهبعل قواك نيرخاتملاو نيمدقتملا دز ركذ نم مهنم نيفنص ىلع نيرخاتملا نأ

 لذ5ؤوكمدلتم 1114 ء1021 كمه مدتطسع ةدتغأ]. -ح 10162. آت غمط عا عوط لير !انطعع 0عةمز عل عطا

 معرس ءةدعاععممقمتسل و 33اممتطسم 1مقصت 477:60 1 ل1101عهت»7:60 1861: ط1 هننهعآ, ةصصم 41

 (زمع. 22. ال1آهن. 855) مممطتم - آسف 8621/4«, [مصمم 458 (ذمع. 3. آل عع. 1065) 120510و

 وحن مهز هععست ءغ درمزممرععم طعام عماتمع انطصص ءلتلتغ] - آسفس 46 /هلاهأب لذ ءزن-عآت» 0 ةق" أبو

 حمصم 180 (مع. 16. آدم. 796) ممءكم - آسقست 1101/6111:60 1861: 4كات»ء4 ذهن[, ةصتو

 . رممرامو - 1761/0 867 - ء7عع»ةر ةمصم . . . ن0 10 ب لرم»# و 38820 . . . 1101610 ل

 آسفس 461: 4506111. 1]4رترنعا 8ء»» 11م 11مل ةصمم 234 (ذمع. 5. ذستع. 548 )

 ١ مرمي و - 717عقو - لاع 12هم:0 , ه0 بدك [ذطعخسص ءزدك ظلتطق 400هل7ه) 2001[ ةنص عطاه

 ةعتموزأ. طروعاوععو 460هلله]ب 8ع قلاسعل ج005دسعمتم د0 ]تطعم 5/0 هط طصقتس

 477060 ءةئطس نمآ]ءعتام 1-130ءنضرعم: متر ةمودتار مهن 6هدعم ءمالتعدما لع جطقاس ءداته

 ءغ لع 0مءئتمتك ةمتسام]ت طنع ععهلهتس 20 1ع مععصاتطاتقو دطعسأ هعطاسأو 01136 ه2 0ع

 رع 7ععع مءادنم هزم(. ظغ زماعع مهزونج طسنسك ععمعتك هعتماأه انطع» ظنا - 20/0 ءعأو

 وببعرم 45067]ه] 8 ءرن- ءارسما »عب ءالتلتك ذم نسم ءه0ز(همعمه ةمظسصمحع ]1عوسصخكتت.  طكزانكل عد

 ءمه016ةمصتك ةسمغ انطعت 77/7 - 7070 حط عمال, 4عع0ل عري قليعم ةلتتكومع ءلتأتز 8غ

 ممهعداجمنمدزسسنس 000 همدصممدتاتتس ةذغور هراتق 7070 يأ حط طصقس 4/7260 ءلتاتتلت

 جعاورمعم ةعمماستم عدا كأم هغ هعلتصعات همدتستتتلل 5ع هتك, عأ !اذطعع 7610 ل ا/2-عآ772:0847”ءآبأو

 ودنأ ذم ءدرزأه 055ممدلتكتق عد(. آم طلق ةعصمأتم جطقاتسعساته 1ةد1:0ة دع م0هرأط ء[31ان111 50

 مجمد طعأوعرو ةقووعادعتمتم نأ طمق ةعونءطقمكتت. 8210565 ةتاعتل 08[31ع5 ذه 0110 62

 لزومطسسمكتع.  ةلتت جطعغتمءعماتمس 1دسلمسأ طصقز هدانتت 1101011 أ 7ععضات من12, 1غ 0

 77ه ذص همعجع 11/7761 ءأ 4ك ا/عته] ذص ا هركتمءأ ءآ - ءهركتمءارب ةلتخ ةذص 2-5
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 ةيفوصلا مسأ تدح نيح نم نيرخأتملا ركذ ىلع رصتقا ىم مهنمو. ةوفصلا ةوفص ىف يرغلا

 ىتلا تاياككلا مك هتلاسر ىف ىريشقلاو ةيفوصلا تاقبط ىف ىملسلا نمحرلا دبع وبا هلعف امك

 اهضعبو ميحص اهضعب ةلسرم تاياكح نوركذتف هلاثماو سيمح نبا لثم اهدربج ءالوم امركذي

 يلع بح هّناو بلاط ىنأ نبا ىلع هيلع لخدو صقي ناك نسحلا نأ معركذ لثم اعطق. لطاب

 5 سيق ىنب فنحالاك هباكا نع ذخا امّناو اًيلع فلي مل ىنسحلا نا ةفرعملا لما ففثا دقو

 ضايرلا باتك بحاصل فاكلا ىف تادايزلا باتك (.146 دواد نب دمحم ةرعزلا باك !.!“

 ىباب فورعملا [دحلملا] ىيكج نب ديحا نيسحلا قال ةنيزلا بانك (.© ريبدتلا ىف هفلا

 رغي هر مد ىق الو و 3 م٠. خنس قودملا ىنلاتسكسلا لكمكم ىوب داح ىنالو [.1 خنس قوقملا] ىدنواولا

 10 تاعاشلا تانك [ ىدادغبلا ] بيطخالا! فحاللاو فباسلا باتك 1

 ممععمأ 1 هتطاتع ةمطق15وامصغ حط هم دصلع عغعرطمماظعو وات0 2011612 5111011112 12ع]1ةطاتأنغرو انا

 67-450 - مآرب 5017 ءررب# [1ءعتغ ذص 1هطهمعأاأ 217 - ذلكبروأ أ (نمء]ءق»# دس قتق 1

 رءزسلعر وسمح ال11 مهمععوسأارو طئلقامطتوقمق همصصتت]ا1 هداه ه3>ععطاتسأ ءأ ةءمدههأل22 6010عطاتطأو ان

 151 10,127+ ءأ داستلعدر هغ معمأتممعتل اصل أعلتتطأا 0318121001012 11526 هع هدععلم1 ةه11170و

 ونيحستس جاتقع ؟ءجدعر دلتقع م2هةانق زل( 9ع ةانضأو 0118115 ءقأ طتقأمةأ9ر 11080141012 235527155 و

 دنص ةاتطتغم 30 بنس 472 15 451 17:5 ذهاتوت عار تأ 121050113711 506111111 935155 ل٠81

 قع هرصصعق دتعأ طسوسق 0هءاستسمع عمهتت ءههمقعصأتتمأ و همميتتس 4/ةجس همط 1؟10155عو ه0

 5 مماطتست هط زادك ةمعلتق 10(2203هع5 ةعأوعمزةدعر نأ 8 477هرك 8عر» (من6. - د

 [أ نغم ءل - ءمط و :عغر ]زطءزع هؤول]1 دع ؟؟ءعمعجتف و هتتعام»ع ل1110/0111:60 1361: 1ظل01010. ح

 10164. [عءزغأذط ءل- 1720 ةغر ]!ئطعع ج001(ديسعسأ منت: 0ع كلعطجسدتم. 101016 ةتتعام» ]ذطقت

 1171- 7]18140, ءأ مدسممفاتتا 0ع مءععئستسع طسلاتق ةكاأق. - 10165. آكتغذط ءآل-:ةاصعاو

 انطع همدمحتسءصاأتم ةاتعامتطاتق 451/1051: 417:0 طعون 7هلبرو | [آدع»ءانعم ] , ؟نلعو 1207:-

 ه1مامممعءرنل2 للعام [ ع دصصم 301 (ذمع. 7. ذسع. 913) ممدجكتم ]و ءأ للان طق ذعأاآ عنا

 11101071160 ك5 ءز عوام, ةهمصم 250 (ذصع. 13. 1" عطا 864) مماته.

 آياطعل ويمدصتس نكدلأ معوعرتتو5ؤو ؟ععاطو 72145 ه !ن عنه ك1

 1١

 10 101606. آ[كؤ16ؤغط ءل - ءمطنغ >6« ء] -1خطتعو ]ائطع» ؟1هاغم215 مالطالل)١2 80 11[

 معمم ءمتعماأتم ءا ةدطقعوسعماتم, ةسعام»ع 1[هاأط [80عال40:]. - 10167. لكتغذط ءا-ذةقأر
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 ءاملا تالا تاعاس بانك !.م 0 غةنس قوقملا بلعت مالغ دحاولا ديع نب دم رمع قال

 دمحم نب ىسح مامالل نيكلاسلا باتك 4 سديمشرال ةلاقم قدانبلاب ىمرت ىتلا

 32 كسلا بانك 1 خصلاخلا ىف !ذك .ةذاغصلا سايعلا قالو 45. ةنس قوتملا ىقاغصلا

 ىسوم ند دمحا دعاجام نبال ةعيسلا باتك] نيسلا ىف رم برعلا تاغل. رصح

 وبا هحرش فنص ام لوا ةرتاوتملا عبسلا تأارقلا ىف وهو *0» غنس قوتملا ىرقملا ىدادغبلا

 ىوحنلا هيولاخ نبأ هحرشو ةجكأ هامسو تادّلجام ثلث ىف «٠ ةنس قوتملا ىسرافلا ىلع

 ةخعنسصلا 32 نيعيسلا بانك كركر [ دنننم عم نيحرشلا ىويذع تكلم دقو ز* ب. يدم قوتملا

 كويكام ند ناهبيلس ىدسوم نال لاضنلاو فيسلا باتك (!.!“ نايح نب رباج خحيشلل

 كوحاأ هللا نبع ىنال ةر وعلا رغس كانك | ".و نس قوقملا ىوكانلا ضماكلاب فورعملا

 ميعاربا فحسأ نال نارقلا دوجحب بانك (.100 1 ةنس قوقملا ىفاشلا ىريبزلا ناميلس ىبا

 آنطعع طمءم1هعامطاتتتتو 05[2116ع قلآلثع 0:0“ 11010111160 1367: 40 - ©آ - ؟مأي770 2101م

 11:1ءقو دصممم 345 (ذهمع. 15. ةذم». 9560) ممم. - 10168. آلت 6ط هذمغ ةا]ّذغ عآ-صقو

 [زطورع فعءطتسعلتق 0ع هكعموورلعتق ه. 0ع طم»ه105عتت5 طجعلمدس]أ كفر تطأ ةوتتق معع عه

 (هالزطتخص. - 10169. آك16غ8غط ء1-هة11اعاسو ]نطءوع 0ع ذئقو ونت 518 ةمتسادلت 1مععلسصأو

 دمع مرتطسخ [آسفس هممت 8ءنن 110]ءهبوتنءلا ك5 هع متن#و ةسصم 650 (ذصع. 14. الآكدتأام 1239)

 دسمان مو ءأ 451مل[: ذهعآاف## و هغ ةص ل1 > 1ك1412:01 1ءوعتاطتتب -ح 10170. آخذ (غهط

 ء]1-وهءطعءطر ]نطعع لع ءوتتقذذرو وتنجح 0151عم31 ةيسدطانتس لمعان ةءمتطتاتضاتتكل. 15106 ةدمعو

 ]زئععدس ميري. - 10171. [ظككتغمط ء1-ةءطوغر انطون 06 ةءعواعتسم (نهرومأ 7ععع5510 هل انقو

 جاتعام ع 4/160 8١ ل15 8هو1/002 (نهءوصت آطنعءام»عر 50156 158 11070120 تعأم

 هغ حسصم 323 (ةمع. 11. 1)ءع. 934) صمته. طلع معتساتق ءو 0ع ةءماوعتط (ه:ةصق

 معععمم1هصتطاتق 2 ماسجتطاتق ءىصل10لع 22015 1ذطعع ءهمصمموزأتق و ذط 011612 471 م7

 1من”: 52 و جدصلم 377 (ذصع. 3. 191. 987) 122013115و 31110111[601111162 6511113 11

 12:0 - 1107721 ةصقعكأ مأا13 0112م 05انتأر م3116 0116 157: - 47262/:1/[1] ةطحتم 31 ءاتقو 352120 0

 (لصع. 17. لادم. 980) طم02ناتقو ءمدطتم ءداقتطلا112 01016. 20556031 11051111101164 0

 تنبسص (ءةالكت ل. - 10172. [ك316غ8غط ء] - ةءطالسو ]تطوع ةءماتقععمدمتاتق 06 كلعءطجصستقو

 هنعامخع ةطغعتلعط لاطف» ظوءوري هيون. ع 10173. آكنذ(غ8غط ءال-ووطع مع ءآ-هذ10طقتلر

 ][نطعرع لع كبعناتمك ءأغ لدعم ]د 6هدنك ءءماوستمعر داتع[0:ع 4ك اان آآه 90731: 17 لن 10/101111

 6ءدسسفأتعمو تلوم ظكتض60/] لتععغم ءع دمصم 305 (ذمع. 24. لنص. 917) مجمله. - 14

 رعت غةط ةدغع ءا1- دسم عغر !ئطوع 0ع (ءوعصلتمق مهطتعدلتطسق, ةسعامدع ك1: 450ه1]هأ ل170

 ظءرو 8012م4 2مطعء»: كطقظتامهو ةدصصم 317 (ذهمع. 14. اعط. 929) مدمدتم. ل

 [كتغذط همز ظ1- 00ه 2'هسر ]تطوع 0ع د0هعوصلم (هءدصمر, جتتعاموتطاسق كقطع 1: اءمع 1 ا]رأن»
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 ىرقملا نارهم ىب نيسكلا ىب سمحا ركب ىنأ جخيشللو امه ةنس قوتملا ىركلا دبكم نبأ

 أى ايندلا ىنأ نبال باحسلا باتك ا. [1.*1 ةنس قوتملا ] ىروباسينلا دعازلا

 ةيشحولا نبال طبنلا رحس باتك ا.د  ةقرلا ف ىسحكلا ىب دمحم الما تابحسلا باتك

 ليوحم تيرذ نبأ ركب قالو ةنس قوتملا ىرصيلا ىنثم نب رمعم ةديبع قال يرسلا باتك 0

 5 مالكلاو وطسرال ةباطخلا ىأ اقيروطيرس باقك ا.ام. ١ [01] خنس قوتملا ىوغللا ىسكحلا نبا

 هللا دبع نب ميعارباو ىرعلا ىلا ةلقن 0 كك لليق فوسليفلا ىسدورفالا ردنكسال هيلع

 دمحا رفعج ىال تالاقم ثلث امهتاواطمو ماسريلاو ماسرسلا باتك !.اج >> ديارافلا هرسفو اضيأ

 ةداعسلا باتك ا.ام“ - رشعم ىال رسلا باتك (.ار" .١4 ةنس ىفوتملا بيبطلا لمكم ىبأ

 فلاخ ىذلا هلل دمكلا هلوا بطلا ىف رصتخ# لايقالاو ةداعسلا باتك !.م*  ةدابعلا ةفرعم يف

 زار مم نوخام وه !ليق ”لارقأ]] ةعيزأ 82 ين كت غلا ميوقت نسحا ىف ناسنالا

 ]ة ءراإ 116ه1رمت»1:ء0 11ه"آ88, ةمصم 285 (أمع. 28. لوس. 898) مطمءاتمرو ءهأغ ةهطعتلعط قكقتع 28عبوع

 ل |1260 اق عت - ءل] عمو ءقز» عدت 11| زن 175118 ةعععاح (نه»دمت آانععاماتعر [حصصمم 381 (دصعت

 20. 38122. 991) رده2ن0]. - 10176. آن غغط ء]-ةحطقطو ائنطعع 0ع دسطتطاتقو 0

 171 4210: هر. - 10177. آككتغمط ءل-ههطعطقتغعرو ]ائطوع 0ع (ءععسعساتق. 1ل1ءامكأأ

 /110/01:1260 18 ءرن- ءل]لمعمت» ذص دتعطو آادععو. - 10178. ]لكن مط ةزطع ظ1-ةطقغو انطعت

 لع ممععاتوأتك للدطحأدعماتتسس و جتتعام»ع ل1: - ءاممآبد]رارم. - 10179, آككغقط ءآ1-ةدطعرو

 [نطعرع ءمطتممتتر جتعاما»تطاتخ قآفع 056:06 1716 دردهت“ 176 111011707110 13091 8و هلله .٠٠

 سم نمو ءأ للان ظعان» 1210ه]رمتستنءعا عر - ءلقرمعم» آانعدتعما] وعم , ؟دلعم ةظط 102020 لتعأم هنن

 ء( هسصم [321 (ذمع. 1. لدص. 933)] ممعغتو. - 10180. آكغ(غغط هءوعاغت»(ءر !ةطعع

 قمت ماماءازق لع حيتاع عطعاممتعو ز. ع. لع ءككمودعمامهر 06 نيم قلعوفملعع قمطعم0تةز عمقتق

 ططتلمعموطسق لنمةءماملمصعتس ةعترسأا. 1ء'لرمع ذاعسوتع 117 م]رات» 8 ء: 450ه11ه7: عدس

 مردطتعع (عممقتلتقدع لتعتتصطتعر ءهأ 1م«نلغ ةماععم»ءاوطتص عقال ع 10181. آككنغمط ءآلع

 هععودؤتسم 56 ءا-ط ءعوةسر ائطعع 0ع ىجتتم ذمكلحسسداتممع ها ماعتسأا لع ءدعسسوتتع

 تدسصوكأمصع. "لسعد لتعدءماوتت مسعف ر جتعام»ع قلاع لمنركم»» ل100 8ءر» 110]رميست»ءل آلآعلتعور

 حصصم 3600 (ذمع. 5. اثلمزت. 9720) رجم تم. - 10182. آ[ع؟16غ8ط ء]1 - ةز>>,ر 1ذطعع ةععومأتو

 دسدعام»ع لات 711م و]يم. - 10183. آت امط ءل-ع عل ءعر ائطعتع طعون طملنستق 06 ءمعصتامصع

 «هتلكتق العز. - 410184. آ!*كزغنط ء]-هءءم لع( رجع ءهآ] - 1 طفل, انطعع طءعدتفتلتصتق ©أ

 10 8معطتصقع ةععتصلمع. (نهمدمعملتسسس دمعلتعتسو ننم0 زاه زمعلمتغ: آرهسف 1)عمر نسأ طفستصعلل

 هماتسمع ءىممفاتكمعأمصمأ مص عماعماعتت ععمكزأا هع. طمس طتنأنللل ءقأ ّذص ن1101[12 8[016و أ
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 ىوحنلا ليمش نب رضن نسل ىال حالسلا باتك !.م ١ دنهلل ركسلا باتك ا.» ءافشلا

 باتك (.امي ٠ 2 [140] ةنس قوتملا ىوغللا ىسكحلا نب ثمكم كيرد نباو .٠ ةنس قوتملا

 راج خيشب فورعملا ىنيوجلا نسحلا نا فسوي نب ىلعل ةولسلا باتك] امم  ةمالسلا

 هصخل وطسرال تالاقم عبرا ملاعلاو ءامسلا باتك !.0) ١ فوصتلا ىف وهو 8# ةنس قوتملا

 هريغو ىلع وبا هرسف اضيأ وطسرال ىييبطلا عامسلا باتك !.116 فوسليفلا ىسدورفالا ردنكسا

 ىف روكذملا ىدادغبلا ىيدلا فقومل عامسلا باتك 1 ميلاعت اهيف تالاقم نامت وهو

 قوتملا ىليبشالا محم نب دمحا سايبعلا ىنآل هماكتحاو عامسلا بانك 7 فايصنالا

 ىخلا ”ةوملسلا تانك 1.11 وطسرال تالاقم نامث نابيكلا عمس بانك [.11* و[ تس

 ىم طاشباهوس هفلأ باتك نم هيفو ايواسرب لأ ىم ىساقوفلا ىادسكلا ىطبنلا اقوبراي هغّلا

 نباب فورعملا ىلع نب دمحا ركب وبا ةيبرعلا ىلا ةيطينلا نم هلقنو هعمج امم اقوقرقع لسغأ

 ع« ]زطرعم ىمدركم هيسصخكتضت ءقدع 01 كنت. - 10185. ا! 1غط ء] - ةهاعاعقعو !ائطع» ع

 ةدععطوسم. مسك 1سلتعتسال. - 10186. آف ئغمط ءال-ءز]ةطرو ![!طعط 06 دعصتقو 1015

 41:11 مععد: ذهل" 8ع كمر ع7 عدس حأتعمر ةسصم 201 (دصع. 30. لكدلع 816) 20230و

 ءا 1101م1 60 1 ءين- ءامعمت» آبعدعتءم1 معمر ؟دلعم 165 100»ء20 لتعم ءعغ ةمصم 321 (ذصع.

 41. لوص. 933) ممن. - 10187. 1ك1غ8ط ءا-هعءاةسعغو انطعع 0ع 1ةمعماسس]1 8ع. ح

 140188. []اك1غقغط ءآ1- هء]؟ءعغر ]اتطعع 06 تدصوعت]]1(هغع دصتقلتق. 0مانق 4طع050همطتعءاتتاللو

 ةسعام»ع 4151770501: 472 1882 7” ءةنرك ل 022212, ؟دل1عم 816271: 217 - 8 زادت لتعأم أ ةطتنم

 463 (ذمع. 9. 066. 1070) ممم:6ن0 - 10189. آظناغقاط ءا]-هءءرم5ق 566 ءآ]-ة1ءرسر ائطتت

 ةراعام(ععاتق نسمكنم» 0ع ءمع1م ءغ مسملمو نتنم5 كل ءرعدم0لعع ةقجطعم 01 ةزئصقت5و 2طتل0ةهداطاتق

 تنص 0ءا]ععاب ءهديوومموزإب - 10190. ك1( ءال- ءعروذ' ع]-عغقطتأأ, !ئنطعع ةعنع4ماعاأذ ع

 مطوقزعو دسقعس](هعغلمصع. 0 عءغم ]1نطعت دمهاطع778غ8 ءمصاتصسعصمأعقو 01105 481 2472 هلتتوؤتع

 1ماغءععمر معاون هس. - 10191. اك 1غ8ط ءآ1- هس هن, !ئطعع 0ع ممتتقأ أقر 31160ع 111016677 6-

 ه0 - 01 80570608. كدط 15من محمص عسم»دأنم م. - 10192. عتغؤط ء] - عزرم 2 19

 حطلع ةرسن ط1و ]انطعع 06 متقأعو عءزاتقوتتع 5ععاتللاذو جتتعام ع 41178805 ل110 176

 1101متر ءل 151814712, ةهمسصم 651 (ذمع. 3. لآدم. 1253) ممم6نم. - 10193. آ[عز(ؤةغط هورس

 ء] - اع1ع ةصر ]نط فعمق6م(ءع]ت[5 هعغنم 0ع مطوعوزعد حسفعت]له(مدعي - 10194. آ[ 1 غمط

 ء]- ةمرس ندعو ][!طعرع لع معمعمستق , ونسعتاط» 7” 070:26 3": ءا#7 (نطح] لدعم - أ[ حطقأهعاتكو انكطتق

 8ءممممةن 46 ةمعم]ور ءفمرسممختتأا. طاسعد ءمماتمعأور ونسمع ع ]تطعم ه ه:765ءعآلماأ ر تتطتق

 4: ههءمتنع6 ةمعم]ور ءلتكم فا]ءععتام قلطتع 8ءاس لاتسعل عزا 42, ؟دلعم لادن 17ه!
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 زيتكل مسلا" اى: "تكا ركذ ةبفوا تايرلا" باو ىلع نبا" كا كناط» خا ىبب نع الماز دمك

 ىدنيلا عم هردسف تالاقم سم ىدنيهلا قاناشل مومسلا بانك خفااسلا ممهالا عم

 ىخالبلا متاخ ىناب فرعي للجر ةيسافلاب هلقنل ىلوتملا ناكو ىدنهلا [دكنم] ىسرافلا ىلا

 ىرغوكلا ىب فمحا نب سابيعلا نب ىلع نومامال لقن مث كمرب ىب دكلاخ نب ىبيحيل كرس

 ريبكلا ظفاحلا ] مصاع ىا نبال ةنسلا باتك !.11 ىوماملا ىلع هتءارقل ىلوتملا ناكو هالوم

 اراورإ
 كم ديب قون ىدادغملا ليدحاأ نب رهع] نيعاش ىبدأو )"مب مدس قوتملا [ىلابيشلا ردع نب ديحاأ

 خيه مسالا او ] ةخاس قوقملا ىمرادلاو اخذ قوتملا ديعم نب ميككلا كللا كيع شكأو [ م

 نبا دماح نب دمحم نيسحلا قأو [#ا» ةنس ىوتملا ] ىداكلالا [ىزارلا ىسحلا ىب هللا

 ىف ءامدقلا دونهلا بنك نم ججنلا ةروص باتك هريسفتو ناش»هدنس بانك ىرسلا

 ىلاركلا ىحسملا هللا كيع نب دمحم ككلملا زعل باوجكلاو لاوسلا كانك 6 بطلا

 فلخ ىب دمد# ركب نال ناضيبلا ىلع مهلضفو نادوسلا بانك 31 ©. خنس قوقملا بئاكلا

 لكن ءاتقر كانط ءهدع الصوتحج ههطهغدعد ذه دعته طت ىدص عدصقأاتاأ او هغ 476 86ه: 45: 11:5 41:60

 10: 4/8 ءأ 18::-ء] - ءةزرم7 لزعاوك عحتصأم  (نمرسصس عاتت0ةم15 1ط1 ]ط1 0ع ؟ةدعصتقو 8

 رسلان ع« مممادلتق معن5انملق هعمل مدونه[. - 10195. آك16غغط ء1-ةهرصاتتو ]ئط11 10

 لع معمعصتكر نست 374م4 1ملتسست جتعامع عرج طقطومأ. اظمق [ 2/ءنء7ع] ةآملتق ءه !ةمعتف

 1ملنعو ّدذص مععد1ءدنحتص (عهصقاتتات. ططستع (عدصق]دغمست معجسزءهعر نتقع 8وضسمس ]10326

 ]ذ ءنن 12/1120 [1هعاه هدام ذه لتع 11 ماقن»»: 8ه#111 لتعاتك متهعأتتا. "1'"دنع لل: آش 2 - 8

 ]لذ ا 711:60 13 ءدن- ءآز مير ]رمت»# اتطءعاحتقور ست ]ذططتسصس 71هت»00 معهع]1عععصلل دجتتصستتق طقطتتتاو

 السم ذص ءزاتك انكانتص (:ةمقان]ت. - 10196. [ك 1غغغ5 ء]-ةدص دغر ]ئطوع 06 حمصمر 01[3110طاتق

 [ [[خظقكع ءامسمكستسم 2477260 1761: لست ه2: , ؟هلعم] ك6: ل62 لعق | لتعام ءا ةمصم

 287 (مع. 7. لوص. 900) ممم»نم] - | 01:ه» 1ع: لآ1:60 ظععالا 202, ؟150] 151 8

 [01نغم ع ةصصم 385 (صع. 5. 1"ءعطع. 995) درممداتم ] - لااا لآلهق7عأ» 11ه]يأدت 86: 1040و

 حصصم . . . طجم"أنو ب 10م2, ةصصم . . . م0510 ب | 41: 1ءممق» 1ظ1ةةه1-ه0]1] 201-74

 لع ] م1116 [دصصم 418 (ةذصع. 11. 1"عطاطم 1027) دهمدعانم | ب ءأ ك1: 1105621: 61111160//10!]1

 11 مانا ]د -ء7معمن. - 10197. آ[عن( مط هزم لطتعط ةصر ائتطعم 922:0725/1411 ©انؤ15 1 1

 معرت ظوعتعحست ؟معطتصحع ةععتصلمع ةماع2مءامصأتت. 28 ءعاتسعأ 20 آانطعمو ؟ءعوئعو 1ملمدتسم

 رنعلزنوو. - 10198. لك1غ8ط ءه]- هوهريذ] 56 ء]-] هك طو 11طعاظ 01136511011113 أ

 معوممصفما:ا111 , 0[211ع لظدتن - هاربا: 11101/211160 16 460ه1]عم]ل 111050818112 11ه لاف

 مععتطحب حمصم 420 (ذصع. 20. كحص. 1029) مممانم. - 10199. آن غغط ظ.1- 8س ةصو 115

 0ع ةتتم جلطتع طمستمتاطسع م؟دع[اعععملتف , هسنعام»ع للان 16/1 110]/هتطن»ءل 1861 1216710لكو

 قرب
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 نا

 -ب -
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 ريتك ىلع بالكلا ليضفذ فلا هنال هنم سعبتسي الو 7.1 ةنس قوتملا نابزرملا ىباب فورعملا

 ردنكسا هصخو وطسرال ةلاقم ةهومملا ةمكحلا وهو اقيطسفوس باتك !/.. 2 بايثلا سبل نهم

 ا ٠ قرغلا ىلا ىدعب نب ىيج ءلقنو :قايرعلار ىلإ ىشبدوباوةيعان «ىبادودلقتو قسقوإفالا

 [لث.# 2 فوصتلا ىف وه ةنس ىوتملا كيزه نأ نب دمحم نيدلا فقفومل ةحايسلا باتك

 هنم سمتلا نيح ردنكسال هفلا وطسرال تالاقم عبس ىهو ةسايرلا ريبدت ىف ةسايسلا باتك

 ةسايس باتك |."  وبرغ دقو هتبيغ كنع هيلأ عجري اروتسد هل نوكي ايش بتكي نأ

 هركذ رم ةيلمعلا ةسايسلا هلو ةريبك ةنيدم نيعبسو ىدحا هناب هيف ركذ وطسرال ىندملا

 ورمع رشب ىنال وكانلا ىف هيوبيس باقك [..0  ىرغشاكلا مامالا خيشلل تاقايسلا باتك [..

 ىوحنلا هيوييسب هويقلف كلذ رثكيو حافتلا مش بح ناك هال هيوييسب بقلملا نامثع نبا

 ةيبرعلا نم ملكلا ام ملع باب اذه هلواأ سلجم ىف ا. ةنس دودح ىف قوقملا ىثراكلا ىرصبلا

 ةمتاخ الو ةبطخ الو بيترت هيف سيل باتكلا رخآ ىلا اذك باب اذه اذك باب اذه مت

 منلعو ط5: - ءارب عموما لنعغم عغ ةصصم 309 (ذصع. 12. ال1ول. 921) طم»610. ل ءع ةوأو ن4

 جن ءاغمعرس 2ئ1عيصاتتو ءهنتص ]ئذطغتصت هععلمدء2لغو 010 م205622عغر هقصعو طتتتآلاتق طمصتستطاتق

 بءعواتطاتع 1ةسلسغم معه ع1عععملمو ءوووهي, - 10200. اك ؤغ8غط ةان1ءوأ1ءدر ا!نطعع ةعلقا5ماءاتف

 لع هممطتعاأتعتو ظالعمعطتم 1. ء. 0ع مطت1هدممطتت ءقماتمددر ينعدم كل ءءعدصلعع 4ةمطعم لت ةزئصقأا

 بنس 0ع]1عءام ءيءومدتأو 11571 لدم ءأ للا ظةوقآ» ةجتقععو ة7”هلوم 8ع: 402 دعوطتعع

 مءمعمتسأمم - 410201. 1 غغط ءل-ه1عةطقخغر !أطونع مععءومتسةغلمطتق 530286. 561م

 (طعمدممطتعاتتتت و ج11؟0ع 110:هرزاع - ©0- 017+ 110101120 182 تن 452 3” ءدبألرو ةصطم . 6. .

 رجمزرن6ن م. - 10202. آ[ك1(غ8ط ء1-ه1ع8و5عغرو ]نطعع 2ةءممصتق 06 :ةعمانطان عنو هلصستنست ان

 هءعماعرس ]نطعأ مم]1(11غمصنتتس و 0105 ةعتدغ0غع1عد ةكلعدودسلعو ءهمطتممكاتتارو ءانتتل طلع قط ةمكم

 ؟ءطغعسم عماعع معاعععأو تبغ ممصصتاتلاو ةءعاطععءأر نتهع ءأ 2ععدلف ءوةدوطصأ 30 نتتحس لام جطوءصغأع

 معمم عع ممعه5عا. آطتطعسص ةعوطاعع ؟ءعاعتساأا - 10203. آت غ8غط ه1ع825عءع4غ ءآ1- 206 00ه مو

 ازطعع لع كقحتغمطسست» ءعوعلست0ع.  ةعق6[60ع1ع5 1ط1 هةعرطتقعتطا2 2311 طعطط 0 )203 

 ءفرستس ءعرصمر26. 1[ لعدد !ئطعتسص 0ع مءواستمسم معهعاتعم هعهتممتأ ةاتجتتص 1211081111. -

 [كنذ6غغط ءل- 512 ةعقأر !ائطعع 0ع ؟مدعتم طم0ن5 ]1(عرلك ةعوطأءأق طتتتقلع73201و 8116015

 ةهطعتلعط ءع طصقخس 124: عارم»#2:. -ح 10205. اآكتذغّمغط 8زطدحع عاطو !انطعع كة ممع77ل1 0ع

 درماقتتو ج11ءا6مع لك انوع 188]ب» ليو 8 ءد» 01| توتن مع" ]ه1 عدس ةلتعمر طمط م1111

 ىو وتمءق]ب (وتتم0ل ه0هعءعدد [ 8:2] مددهلمضتسم [546] حيسفطفغ ءموسع مقههضطسق ةلصتمو ععع 501عط8)

 فعصمتسأسهغم ءغ قعد حصص 180 (ذسع. 16. ة[وعغ. 796) مممجنم. ؟ه]سصعمو 0000 8

 آصعامزا: 1ل0مع ءكدماتأ ءقأر ونان0 ءتدعم]1ذ ءقطتتو 0010 ؟ءعطف ةزصغ عون 121162 3535123

 "لكس ءدمزأد هع ءهديلماسمغو وناتهع طمع ءهغ ةل1صل (عدعاوضصأاو تقوتنع 20 ظصعتس !]ذطعاو ونت
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 ليلخلا مالك ىم هيلع ىشحو طسبو ىفقثلا رمع نب ىسيعل عماجلا باتك ذخا هنا ىور

 ةهترهشل ةيوبيس باتك ناك ناكلخ نبا تايفو قو عماجلا ىف مدقت امك اريبك اباتك راصف' ربغو

 ًارقو هيوبيس باتك نأ ملعيف باتكلا نالف ارق ةرصيلاب لاقي ناكف نييوحنلا دنع اًملع هلضفو

 لاق ىنح هنولضفي ةيبرعلا لحمأ لزي ملو ىهتنا هيوبيس بانك هنا كشي الف باتكلا فصت

 5 ىلا ةرطضملا مولعلا ىف ةفنصملا بتكلا نأ لاقيو دلثم مولعلا نم ملع ىف باتك لمعي مل دربملا

 وأ هتلمس لاق امثيحو ليلخلا نع هتاياكح عيمجو هريغ ىلا ياتحي ال هيوبيس باتكو اهريغ

 دودرو تاقيلعتو حورش هيلعو اج باوبالا ريثك وهو هناتسا هنال ليلخلا دارأ ظفللا فلطا

 قفاريسلاب فورعملا هللا _كبع نب ىنسح ديعس وبا هحرشف هب مهلاغتشاو ةمدالا  ءانتعأ نم تآشن

 ىسرافلا دكمحا نب ىسح ىلع وبا هدسدح ىتح هل نيرصاعملا بجتا احرش مس, خنس قونملا

 حا

 015ممعزا مدع زاتكأوذور م؟هعاواتمدمع عغ قصعاسعأهصع معا. ةسعامععسد !ذططتسص لكمت72* ةهط 2

 1261 00“ 11ه عمرك هرم مودزكدتم ءمجاقذعو طسصع ةصتم]11 0355م ءغ ة0ه1(2(0هصتطاتقتقت 71

 جانمضتست نع الم ] ةوتتق5دع هلدسصكو ان 11طعاط ةطتمأاتق 673062عار نأ ةاتماظع هانت 2//-ل 1112

 هين. آس انطعم مذ 120/11: 111- 11 رميا 1ءععاطدتتب اتطتطاتس 9201:2621 0ط هعاعط11 أعل

 ءأ مهعدامساأتمس ععدستس لعلك ؟ءدولطسس ءهةدع. ظدفعدفع 01 ءءطقكتت : ررآطععأغ نات10ةهطن 1111136 “و

 ءا هرمصعو ةءلعطحسغو طتستصع :82501662/1 ]تطسستسس ءةدعر ءغ: ىرطلتستلتمس ]تطأ مدعاعس 1ةعااتو

 هع مسالا هعدهغ لسطتسسو نستم 52656661 ]خطعع ةصغف]] 1: ععدلتتق ءةووعأ. - 1وفع طقهعاءعصاتق. ح

 6عمسسمأتعأ ةعمطتعت تس مقعمتل ؟2ععرعع ءأ هءاعجتق ]ذطعلتق مرهع1عمعع هممد 0عقملعتتاتسأاو انا

 11ه8م””ءل ٠ آطص مسلاد 0هءاعلمقو 3ءءمعغر ]تطعع طتتتع ةتستللق ةءعهلمطتق ءقأام 2812ةء(اعه26عد

 لنئصسكر اذطعمو لع لئ5ءماتستمق همددمودز(م5 جلتتق 1ئطعلق ءقععرنع طمط م085ر نتن 8[ ]1 ططاتقل

 ىنالمممء1]7 م05510عءدغر هعاعرتك نس 1هعأ]ع ةتمءععمسنعلعتع ممددع. (رصصعق ءّراتق طلق(05186

 121074170 ةدساحع ةاتصغكر هأغ هطاعتسواتع لأ عت :

 عن

 وو ج3 عوزكت] ءدع عمك“ جاتا ا0ط1 125 11 1ام

 ]هنتتتكات1, 72/0/4710 ةلعط103(و تاتا زانق م2220ءعمام2 ءقذع(. ًآلاطعا“ طمهعطتنتلت ©ةرمأ ان

 متت ءعئنست ءهمدصم]ءعاتكتعو لص ءانتطماتع كمرتتس عدادجعتترو 2ه0ه1(2[(0هدع5 1عى102عو ها( 2ع

 عى 0ع ءددتقذو عمهأم نأ ةسأمأح ةدصاأر ن100 طصفتست تل: ععصاع ءانحت (2دعاقطومأ ]اتق 060

 هءعاتممأأ كدصأ. للا كمال طلمعمت» ا ءنن 4007/ه]ر ؟ان]150 54( لتعادك ءغ ةصنصم 308 (امع.

 لدتع. 978) 2201:غاجانكو مللت ةكأتتلال لل ءاتلال 52 مقتأو 101 اهصاقللت ةزاتل 2عوتتقها]ءق ةانأ 580120118-

 نمصعسس ءيعاامطوتو نا لالثع ل78 ظلطهدمت» اعزب ىل/تدعل 1"امةوعو ةسصم 377 (ذمع. 3. الآطهل. 987)

 10 120111115, اتت 1251018 م15 ([1161:2أات1ر 113 0201320( ة31115 ]عزل 20206311012613 2

 جممرأع ةديصوردععأر نمقتلل لص طعس ةعهتمك عه. 8 موفإورعم همزرتتات علاقتك ةءأموأأ 77517
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 قوتو هدعاوش ىوكنلا ساحكنلا كيكم نب دومحا رفعج وبأ حرشو مه ةنس قوتو اضيأ

 "مو ةنس قوت اضيا ةدعاوش ىوكنلا دريملاب فورعملا كيزيب ىب دمحم سايعلا وباو ا". ةنس

 هتكن حرشو 7 هنس قوتملا ىسلدنالا ىوغللا نابا نب دكمحا هحرشو هيوبيس ىلع در هلو

 قوت رغصالا شفخالا ناميلس نب ىلع هحرشو 1 ةنس قونملا ىدايزلا نايفس نب ميعاربا

 [ كب وبا] جاوسلا نباو م8 ةنس ىقوتملا ىوحنلا ىنامرلا ىسيع نب ىلع ىسكلا وباو 5 ةنس

 ىكلاملا رمع نب نامثع ورمع وباو 11 ةنس قوتملا ىوكنلا [ىدادغيلا] ىرسلا نب دمحم

 نب دويحم مساقلا وبا هللا راج ةمالعلاو [14 ةنس قوت] ىوحنلا بجاحلا ىباب فورعملا

 ىلع نب دمكم نب ىلع نسحلا وبا هحرشو [هدعاوش] ها". ةنس قوتملا ىرشخمزلا رمع

 حرش ىف باوبالا متفم هامس هدهاوش ىوحنلا فورخ نداب فورعملا [ىليبشالا] ىمرضحلا

 رهيغصلا ىنيدولشلا ىلع ىب دمحم حرشو 1.1 ةنس قوت لوقلاب جوزمم وو باتكلا ضماوغ

 ىطانرغلا ميعاربأ نب دمحا رفعج وبا فلعو 14. ةنس دودح ىف فوتو [اًديفم اًحرش] هنايبا

 ىض”مقركأ طلطتكو ةسصم 385 (ذصع. 5. 1 ءطط. 9935 ) طم >غنتتقو ءأ 48 لهركم» 41160 76

 11011 ميمر» عل (ءدسسسس ات ءعنقر ؟نلعم 72/45 لتعاتق ءغ حصصم 338 (صع. 1. لكل. 949) 2205تا05و

 لتعاو معمطتسكتم دعوات ءسنغ. 10ععد ؟عونغ 411ه راع ل2101 ميوتن عا 8 ءرن 7” عال (دسسمهأت ءتقو

 ؟انلعم 710زهء4 ل3ءاطدق ءغ حصصم 283 (ةصع. 28. كوصع 898) 220111155 0111 ءأنةللتتل 0

 ىضؤمممءق/1 ءلتلتك. (نهدصتس عداد م5 عدهم مدان عانس لك 771160 17 ءنا مل[ ازن ل41:0ه/152 آم عتعت ت0أو عاتقو

 حصصم 382 (ةصع. 9. ال[آدعغ. 992) دممجامسك حج 177/4172 1611 كورت 7: 2/601, ةسصم 249 (ةصعب

 24. 1"ءط. 8563) 1202ت115و 0111 302063100865 عءّزاتق ةدطغ1110:ع5 ءدعمانءدتأ - 472 26#

 ىك07ءق1 7: 47 /ر/مع]ب الاآتسمك, ةصصم 315 (ذصع. 8. 015:6. 927 ) دممةاتتتتق ل 471116501 45

 1[ ءدن لوم 1غمدرو72 712 عديصتس ةاتعتق رو ةططم 384 (ذصع. 15. 1"عطع. 994 ) دجمطاتتتق - [ لل

 18 ء]“] 1110]/هت01:0 ظ عدن - ءاععت»# |[ 2مج/]0/02] ((ءدستس هاتعاتك و ؟ات] عم 177:- ءو عم" لتعاطتق ءأ

 حصصم 316 (ةصع. 25. 1"عط2. 928 ) دممعاغتتت5 - لآاا لد 0171111: 181: 07ه ط[هلتاتاو

 6عءدسس ات عاتقو ؟]150 42672 - ء4725,/1 لتعطتق |[ ءغ ةصصم 646 (ةصع. 26. فة. 1248) 1201611115 ].

 1ع 0هءاتهدأستتك لا"ه71/1هأ] م61: 7ءّمعةرو ل1101: 1 كنت 0 هن» 7هتسم] ]بع عت" أر ةصصم 538 (ةطعم

 16. لال. 1143) مممعاطتتتقر | لذ غاه معمططساأتمإ] ءةدئممددتك 10عصوتع 1ع 41: | معهتن ل6 1) ءنن

 1101 ه111ع0 1 عن لآ 11ه0/7 ءدبن# | 1154718 ]] ((ةهنستص حتت عاتق , ؟ت]5ه 157 1210ه لن عاتق ءأن

 حصصم 609 (ةصع. 3. لادص. 1212) 122011115, ءاتزاتق هات: ةطاهتتاتق ل11 راه] ©آ- 081665 لا 51077

 عمم :7١80 21/1 - 12215 ذمصكءعتمادق ءىأو ءهغ ءد (دءاته ؟ءعطو جلضستتتد طقطعأاو وتقع 0

 ءعماتعدسكبع حج 11010111:60 121: 472: 517م6 اطللاتسم», لنتمءعو ةمصطتتتط 660 (ذطع.

 اوان. 1261) 120تلتقر 0111 ]115 ؟عطقاتق 8261026 601211003 ءدعم] 1 ءاتتا. - لكؤ لهز/د» 60
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 ؛عم ةنس قوتملا اضيا فقلع ىنيبولشلا دمحم نب [دمحا نب] رمع ىلع وباو “م ةنس ىفوذ

 ىانعلا دمحم نب ىمحا سابعلا وباو ه0 ةنس قوت ىليبشالا دمحم نب دمحا سابعلا وباو

 هللا ديبع نيسكلا وباو 10+ ةنس قوتملا ىقلاملا ىماذجلا ىيكح نب ركب وباو 0 خنس قوق

 وبا ىلع نب مساقو مم ظنس ىفوتملا ىومالا [ىليبشالا ىنامثعلا عيبرلا نأ نب] دمحا نبا

 هيف ذر هحورش ىنسحا هنا لاقي 1. ةنس دعب قوتملا [رافصلاب روهشملا] ىسويلطيلا لضفلا

 فسوي نب دمحم نايح وبا نيدلا ريتا هذخا رافصلا سرشو ذر حبقاب ىنيبولشلا ىلع [اًريتك]

 يف باتكلا ماكحا درجو رافصلل هيوبيس حورش نم صخاملا رافسالا هامسو هصخلو ىسلدنالا

 ماش نبال تكن ملعالا حرش ىلعو ةنس قوت هدعاوش ملعالا حرشو سيركتنلا هامسو باك

 نيسحلا ىيك ىب هللا دبع ءاقيلا وباو ه.. ةنس دودح ىف قوت ىمخالا دمحا نب دمحم

 *.) ةنس قوتملا هبويع ىطرقلا ىسوم نب نوراغ رسفو باتكلا بابل هلو 11 ذنس ىوت هتابيبا ىربكعلا

 الا ل لااا د هلل ا 2 كلا كا ع كلا

 86 11: 601001: ةهصصم 708 (رصع. 21. لاتطصم 1308 ) 2015[انا5و أ لآناا 8

 06ه“ | 8ء» كلاربضعل ] طظعوتن 71ه]ميست»ء0 871ءامبااتنغو ةصصم 645 (ذصع. 8. اللاهت. 12437 )

 ملم نتنقر 1ةرتتورع5 (دصغنست 20م0(ةغلمصعق مق ءضت مد ءطاتصسأ. 8 هرعو ءهورصسصعساه2108 6010ععدصسأ

 ل1: ما انارع لآ ء0ل ظوءد» 7101 مس»سعل 1815178, حصصم 651 (ذصع. 3. اللآهتأا. 1253) 01

 لادا هاان اع 4 رت 60 عدن !1101ءمت»سترن عل 01:82, ةصنحم 776 (ذصع. 12. لكاتص. 1374) م

 - ل3: ظوءأ» ظع»» ةظهلبررم لول سعاد»# ل11ه7]معلفو دسصم 657 (تطصع. 29, ال عع. 1258) 12011115 -

 لادن مم عنز 0620ه]]ه]» 1361 ل1760 [ 8ء» 48م ءان' 01ارتصاتاق 151542 ] ()8759١ة0هو

 حططصم 688 (ةطع. 25. لوص. 1289) 201:15 بح (5(0أ1: 16 ل1: لىلآانآلع0]/] 11و

 [ فوعدم»ستصع /// - كهرب" مماكدق ءغ] ممكغ ةسصتتلال 630 (ذصع. 18, 0006. 1232) 1205[ا118و ا

 مدرس عمامتساتك ةذط م0هعقاوس(تكةسزستم همسصعتدتتا 01د.  ةسعاغم» ذطأ |[ دسسلام | ءانغدسلت

 ءدحتكذد همصطتو ى/6/م1,6422 مهاملتغر ونسمع طستع دصهتعتلتلم 0ع0ععمر] ءودعصأل  ةذ0م7/ هن

 همدحسس عدامستست هعمذأ قل انع 11ه ارت: ]101 هترن0»7 1 ءنن 7 دةلإك لد:0ه/ 82و 150 41//41--0-2

 ل1ءاطتقو ءاتص ءمتكمونمع ؟هصصسمتم مصاعد تتأا 1-11 ورم ظل/-1101ه05/:/,1/:1 11811 ت10: كة ملم ءقأبت

 7:1 كهررثكم ذمكوتمامع. طعءمعأاونءعح ؟ءعملقم هاتطا»مو ععوعلددم ذم اتطسس ةنمعساةععس 177-1740

 صفع مانت 60د ععدذأأا. /77/- 4:/هررن و جصطم . .. 1107اات115و ءزاتق 016ه مانمطقصأاه 6220 ان1و

 ءا تم طسصع ءمرمس عما ةتتتست ل1101 017:1160 132: مانعا ةطرم/لبتسفر ؟؟اناعو آند طلة ة4ت» لت عااتق

 عا( هكعد ةططصتتللل 570 (ذصع. 2. ثةتتع. 1174) طمانتنقو 20201 مدعق ةنطات]108ع5 5ع مقل“

 لدا[ ءعأام قكطلعلاد] عت: ة3”هلبرع 110دءنت: 088عء”ةو ةصحصم 616 (ذمع. 19. اللمع 1219)

5 

10 

 ىلإ

 10 ممم1ن35, ؟ععاتك انطعأ ءدعممددتك 10لعمدوسع 5م علسأ] دنس ءزانه هلتلتغر أ ظلت" 8610

 (0282, ةصصم 401 (ذصع. 15. ثسع. 1010) رتمداتاتك , ءزاته ؟1ئ5 هقاعط016. 1لءئصسلع
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 ديكم ني ىلع غداصلا نبأو هام ةنس قوتملا ىوجكنلا كمحأ نب ىلع شنذاب نبأ هحربتشو

 1م. خس قوت رسجج راصتخاب فورخ نبأو قاريسلا ىحوم نيد هدبف عمج | ىلهييشالا ] ىلاغكلا

 ىماذجلا [راخفلا نبأ ٌؤ ىلع نب كيمكم حرش و ديويبس ىلع ةوارطلا نبدأ تاضارنعال در كلو

 قوذملا ىودنلا نامرجمب فورعملا ىلع نب كمكم ركب ىبدأو 7“ خنس قوتو ءاكشم [ىقلاماا]

 قاكسالا هللا كيع نب دمحم هللا ديع وبأ هتايبأ حردتو دعاوشلا حوش دلو ب مأو 5*1 نس

 ىديبزلا ىسح نب لدمكام ركب ىالو ةنس قوتملا ىغارملا ىلع ىب دمكام ركب وباو ةنس قوتملا

 ىرعملا هللا يع نب دمحا ءالعلا لال ةهيويبس بانك حوضشو بانكلا خينبا م. خنس قوغملا

 "عم نس قوتملا ىئزاملا محكم نب ركب نامثع وبا هرسفو ل. خنس قوتملا هتايبا ىوحنلا

 اليا  ىيحتسيلف هيوبيس باتك دعب وحنلا ىف اريبك اباتك فنصي نأ دارا نم لوقي ناكو

 ىسرافلا ىم ىلع نب هللا دبع كرسف مك ىسرافلا ىلا ىدنهلا ىم لقن ىدنهلا كريس بانك

 مدس ءمامعأمو ةععتمدعحنسأ 478 عزت قلك رنع0 (اعدسستم جالعاتقو 1150 1857: 84025 لتعاتق أ

 حصصم 528 (ذصع. 1. اللول. 1133) دضه1أ115 - 472 ون 21101 هينت7:ء0 ]طك انمناغ |[ ة5151/2]ر

 ناعم 161 - ءلوممع] 01ءغمق ءغ ةصصم 680 (ةصع. 22. فكرك. 1281) 220161115 0111 2 21 2 15

 كة« را عا 151: 121077 113 ءمصقاتمتعلاو 116 05 5261026 م1053 ةه>عء»مع2عأ. 1 لعرت هوي

 و136 101: 1 "نمو همصاتخو 51 ه:062] لتكومادتمج ءعهأر ؟ءاتأقكذ ا, ل110 1رمتةتت:ءلأ 1 ءنن لآ: |[ 1 011-

 آل عرار لام ] لملستت»# [21هلمع1ق], ةمصم 723 (دصع. 10. لوص. 1323) 0:طتتتقو 106م5 طاطخعأ

 011501105: ع5 ةعممكدستاأ ب 461: 8ع" 310/1 ه721060 13:١ ملغ ا(عددصستت هات عاتق و 11150 4

 لزءعاسم ءغ حصصم 345 (ةصع. 15. كم. 956) 115[2201و 90111 202 3550116. 10عرن> 18

 مرجمطوتأتم ءدعممزاتلأو 7615115 311[ة1> 4ك ]1 450ه77]ع] 11101071110 1867: 450ه11ه] 1571: (للاو

 حصصو . . . 272011115 و ءأ 4ك لا . 82 ءآب» 0101 هير»770ل آن 418 116” عاغر ةصطصم . . . 100115

 1هرسسقك ممم ععوستسلت 685 ذص انطعم تقتامأوم لادن 8ء]» 110 1عمتةت»ء0 عن طل هده: 760

 دصصم 380 (ذصع. 31. 81د(, 990) مجهطتتتق. 1)ءدتوسع ءهددتت عداد مم ذص !ااطصص 5262/1

 ءلتلعحصغ 451114 4/7:ءل عت: ق4 له7]ه] 21همج"ة, [ةصصم 449 (ذصع. 10. اطآهتأام 1057 )

 رمزاتاتق ]و وانأ1 وعت10013عأزطأ2 0026ععصتممع5 ءمصقءعصمةأأ معوتع ةطقماوتإغ - لكلا 11/4

 117:71: 18 1:- ء1ن ع2 2707 (ةسسسحأت تك رو ةصطصم 310 (ذصع. 1. 1151. 922) 1202تا5و 11

 ءرمانق ءدعمودتن 1[ - أ قلاع 01/7111: 8 ءآب» 18و 71101, هتدترتءل 11/272. ةصصم 248 ( اطعم

 7. 81226. 862) م02تنتتقر 0111 ًطراططتسم 1ماع2م2عاهطتق ءعوأر ءأ 01 ءععع ةم]عطوغ: تأ !اططتنصص

 سهعستس» 0ع ععوسست العم ممقغ !ةط©طصص ه28م7مع1]2 ةءرتطععع ةتطأ معمرموتعتأأو 211001

 0ءاعمسعوطتص - 10206. آك1غ8ط 5عزع ءلعر انطعع ىء”ءزن آصلتر وسن ء اذصعده ةصلنعع ةذص 0

 معيمدزءددس عمصقأا هدد ءىأ. د /450ه/11ه] عه لكل: ء« اتمعته معجذزعو لص معمطتعممست معدات
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 ىقوتملا ىرصيلا ىنتم نب رمعم ةديبع ىال فيسلا بانك (ل.4  ىويعلا ىف هركذ قرعلا ىلا

 ظارقبل مولا ناليس باتك [:' ”ةهتافرضو مئامشا" ى |[ ها مسا قودملا

 ىبشلا

 سوت ىكاأا ى" ازيبكا اباتك ««يهاطمو ىف "غلا ىعفاشلا بانك 117 دارو كك5ك ١

 نب كيحم نيدلا ىيحم خيشلل نآشلا باتك ال رصمب هفنص اطسوتمو !دّلِكم رشع

 لا ناشلا ىلع هلل جمحلا هلوا نآشلا مايا باتك وهو ةنس قوتملا قرع نباج فورعملا ىلع

 [دتل مانع زص همعجع 0-27. - 10207. آكتغ6ذط ء5-1هءز 1, آانطع» عاملتتو ةتع[051طانق

 ل1 0620م 11هثوم» طعن 71011رميرتنس هعد" و ةسنحم [211 (ةصع. 13. كدت. 826)] 2001:0115

 لان 117: ذعألآ 8 عءد» 1101 ميوت»ءعل ك5 عءزءوامقر ةسصم 250 (ذصع. 13. 1"عطع. 864) ةزتعه 8

 (صع. 7. ةلآدجعأ. 862) ممماتتتقو ءأ لادا: عيون: ملل: عر: لهزلم»» طعنا ىلا: كه' لن [كةءزتاا*]

 آبعرعنءم] معد و [ ؟نلعم 162- ء2عم11 لتعاتقص ها حصصم 514 (دصع. 2. لمدن. 1120) 1205115 ]و

 وينأ لع عاجلتت همدصتصستطابق ء ندم]أ(ةاتطنق ءيزل - 10208. آ[ك1غغط هعالقس ء1- 0 عدو

 انطءع [ط[زممموعهأنق 0ع ةدصعستستف م"01105910. -

 آاطعت وسمدخنس انكدلت مطدعستمكسم عالم 72/45 ه ]نا عنه

 1ع م1

 10209. [عءزغذط هطققشخسرو انطعع 57401. -- 10210. الكت غغط ظاآ1-هط ةخكتنو 1ضطعتل

 م/م نر نأ 0ع 0تئءعماتسم ةدح ]ذطسس حسردآ] سنت نامتم 1 ةعلست 1عنع 701ه تساتتل أ 121110

 مما مدنا.  (نهدصممخاتتاأ ذم قععو مام. - 1029211. آ[[8ت(غةط ءل-ذطقمو ]1ضطع معوعماتأو 20601

 هاعتاعط ل101 ة- هل - لق: 110]رمبضتنعا 1 ءنن ل/غ, مدلعو 11: لممآاق للعام ءا جسق ...

 رسمت نم. آرنطعت» عىع لع لتعطسعك مععماتلو ءهأ زمعامتا زاه: آطدسم آلعم للومتاهأع ه6 5ةلط0

 ءاع.ر عا لتودعرتك ذطل حسعاغم» لع لتعطسك هرهصتطاتقو ونتأل دععماأنم ن100دنت اهقلعطعق قانا.

 10212. [؟ت(غةاط ءآل-عط ءطقط 6 ء]- طخ لسر اتطعع» ةعنمأوماعاتز5 06 ج001ةةووداتق ءأ ةعطع

 ا

10 

 10 لععمتعرزام. - 10213. 1ك( 86ط ءآ]- وه طتام 56 ءآ]- وعزل از طع طتعستق ءا ةعقاقألقو 2005©

 كاد 1111 ذهأرآ 1 ءرن 1101 مروت» علا هك ءزمدانتاقر ةصصم 250 (ذسع. 13. 1" عطل. 864) 1201:1110. ب
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 ىحكبسملا هللا لبيع نب دمحم راتخم ريمالل ىوهلا لأ رابخأ ق ىكسلاو ىجحشلا باتك ا[.

 لكينكلا ىربطلا ريرج نب دمحم رفعج نال روذشلا باتك !لا0 |". ةنس ىفوتملا ىلاركلا

 نا باحصأ نم دكعازلا ىربطلا ىناكشازلا ورمع ىال برشلا باتك 811 1[. ةنس قوتملا

 ىرهمسلا كيزي لأ نب دم ىيدلا ففوم ميشال ناقيالا مرش بانك ] ا. قاقدلا ىلع

 هام ةنس قوتملا ىقلاملا ناميلس نب دمتم هللا ديع قال ريبكلا سرشلا باتك !.» فوصتلا يف

 خدراش ىف ىعذلا هركذ ىرونيدلا ةفينح نال نايبلا باتك هب مرش ةدلجم نيثلث ىف وهو

 اكل كيال انل راتخإ ىذلا , هلل .سمحلا هلوا ةسيخلاب ةمدالا: طورش باتك 1.017 .[مالسالا

 ىسوم نب دمحم ركب قنا ظفاحلا مامالل ىداسنلاو ىذمرتلاو دواد ناو ملسمو ىراضبلا جلا

 ..مب نمت لضفلا نأ ظفاحلل ةتسلا طورش باتك [.0. هد ةنس قوقملا ىمزاكلا مزاح ىبأ

 [5*1 خمس قودنملا] ىردصملا [ملسم نب ىوع نب] للهم طورشلا بانك اكرر ىسدقملا رهاط

 10214. آك16غ8ط ءآ-ةط عز عد زر ء ع1 - و ءاعودر 1نطعت دم0ع20م215 عا متفق عطل ع0:ل136 0ع طلق(

 حدطمرخع دمام 6[2116ع طن م؟جعدادسأأ ةداطلاتق 1110/0111:60 1361 40ه11م1 7

 110472, ةصصم 420 (ةمع. 20. كوص٠ 1029) ممم»تم. - 10215. آك1غ8ط ءآا- ةطم 0237,

 ]1 طءرع مدع عس] دعاسات ةتتكأ 1 طا ءاقتاتللل و 2116101 4816 ل مزركم» 11101 هت117160 186 لوسا» 1 هط

 [لدصطدلتغور ةسصصم 310 (صع. 1. ال1هت. 922) مممضتم. - 10216. آكتاْمط ءآل-ةطقعطو انطعد

 مماكتقر 0[21166ع 411: 41711 7651170118 1 هل ءر"# جقععامي نتنآ1 ءدع 01ةكمدسسلتق قلق: 47 7ع

 1نز66. - 10217. [آكن[غمقط هطقعط 11 - 1ءقصر ]نطو همدصسعمسادتلأ ذص 727 - 1عم» ع

 (طعمةهممطتمم هتعام»ع ذطعتلعاط 710:مهركه ع - هل - 04: 110101717160 1361 457 7” هجن ك0 قر»

 10218. [؟ 1غ8ط ءا-ةطوعط ءآ1-اععطاعو !ئطوع ءمسصحسعسامكتت 223ع2ل. "1! عتساأ2 1701انتتتأ 8و

 وتتنطاتخ ك1: 4 ومأ1هأب 1101 هتز11:60 1 رد 59071ءضضننت ]147هعقر همصم 525 (ذمع. 4. آ[8 عع. 1130)

 رسمعتاتق و ]تطحن 2ع( جا كلان منوم 22)1:ءممء»# ءلئادسم ءعم]تعاتتا. (02010 10121

 هس 1267662 زص طلتمامرتح 1كلذصت]. - 10219. آكذغقط هطمعأتغع ع1 - حاسم عا ءآ-

 اعط حرس ع عغو ان طع ءمصلئهطتتتلتل و ينانتطاتق 152016160 ناتت 20116 120312011112, 1207/8 و, 7و

 لاا 12016010, 2-1712, 1 ءدفيرةر حلفتتعاأو عار دتتعام»ع 1طسقس 1آذقاأم ك7 2867#

 110 1ره1117:60 131: 1150 18: ظل سقت 11 عقت»#و ةصصم 584 (ذصع. 9. الآوتنأام 1188) 220110.

 [سمعامزغ 1(: ًاآردتن5 12ءمو ندأ همطتم [ه1ديستعس ن2 ؟ءاذ ءامدعتت ءاعوزأ هع ح 10220. [ 1(

 ةطمعأ6غ ء1-ه1غغعغغر ائطعع ءمصلت6مصتتتتر ونتتتطاتق 1مستتل ةعدع 205:3 أ1 كاتصأو 01

 آخ 017*411 1101 مدست»ءل ظعن 1هلق» 110ءمل0لءعم2. ح 102921. آكتذاغّخط ء]- ؟هطم 110 0

 اتطوع مصلتعقمدسسسر ةسعامرتطسك 11:47 |[ 8ء» 7 هلع ظورن 11ه:71] 18مم, [دصسم 245 (ةصع
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 نيسحكلا نب سيحكم ركب ىنا مامالل ةعيرشلا باتك !.1* ١([ىابيشلا] ىنسحلا نب دمحملو

 ةفرعمو ءاودالا تامالع هيف بطلا ىف ىدنهلا روشش باتك (ل8“ .١4 غخنس قوتملا ىرجالا

 جذرطشلا بانك 1.0 هيسفنتب كلاخ ىب ىيحي رما تالاقم رشع وهو اهتيوداو اهجالع

 ىلوصلا ليكم نب ىهيكيلو 1 غةنس قوت بيبطلا ىسخرسلا دمكم ىب دمحأ سايعلا عال

 5 بعللا ىف اننامز ىف ضرالا ىف نم ملعا هنا هيف“ ىداو ايسراف فنص نورحاتملا 0 0-05

 لوككمل عاعتشلا باتك هليق هيف نيفتصملا ركذو اهلاكشا لكشو ةر 0 اروضا روك كنلا

 هللا "كيع كبلولا قال سلتا ءارعتش بانك '!لا*ا ]1١[ ةنس قوتملا ىقسنلا ليضفملا ىبأ

 هلو“ .كتالاقم كلثا وطسرال ءارعشلا «تانك - ملت 1:1١ رع هتساةوثملا» ىطرقلا_ نبا لكل

 نيسح ىلع كا ل خوشللو سروغاتيف بهذم ىلع ناتلاقم رخآ باننك رعشلا ةعانص ىف

 نايح نب رباجل رعشلا بانك ا. 5م ةنس قوتملا انيس نىباب فورعملا هللا دبع ىبأ

 10 بحاص رصت نب ىسومل ذظعفشلا بانك 4 [11. ةنس قوتملا ىسوطلا فوسليفلا ]

 8. قمر. 859) 0110 ], ءأ 1101 هدو: 18212 - ء]لمددت: | 51,ءء[م:12]. ح 10222. آاكتخغُماط

 ءا]-وطعم( مغر ![ذطوع 1ععتم رو ةسعامرع آصقسس 481 ط1 ءآع ل11011هت»1260# 13 ءتن+ ء]/08227: ل7011,

 ممصم 360 (مع. 5. الموت. 970) رممرغنم. - 10223. آ[كتغةط هطعءدطع ءعو انطوع :582دم ع”

 آ[نلذ لع مدعلتعنسحو سطأ هوت مأام12213 120011112 عأ همعيض](10 01113 611136101111181 أ

 مم علتعدس عمغمسسم 1سلتعمساأدت. آل ءوورد اذطعأار ونسمذ 7 هلم ع 1214780 دان لاتققأ ا. ح

 10224. [عنغمط ءآل-عطتأع ءدز رو انطعع ط]سلخ اةنصتصعاس]هدئاتنتلو ة011[1طاتق 40:85 مل 1170

 آه 1161م: ء0 كم,مماودت ا81علتعمو ةمصم 286 (ذصع. 17. لكوص.ي 899) مممزاننم حج 7 أوم

 آ عزان 1101متر: عل كمين, ءعأغ ؟عععصللمع 0100911 5110, ت01 مع151 2ع 5ةعز2لمسلتأاو عأ »م2 ه6

 ممعمعوصأكتم عاممتدكتع هع اطدلخ اللتطتك طقع هممداننو ةعاقنع ذص 10م( (ءركدتانلل 01:56 معه 155

 ءووع. 12ءازمعوجتغ ؟مكصحسحت (ةطسلقفع ][دنصتصسعا] د2156ع ءغ 1عاتعمق 0عراتستعتأاو 05650116[2116و 013

 حمغعو 06 طمع اطن006 هيمو ءعاسأ معوعوقعأا. - 10223. آ[[ غغط ءا1-ةطم نر !نطعنت 80105101و

 دحاعام»ع ل11/7/:1107 ظءدن - هلردور/ 4071:01:17 11 عوعزلاو ةصصم [318 (ةصع. 3. 1" ءطع. 930)] 20110. ح

 10226. [؟ز(ٌغط هطمحدعُم ةصقلح] سفر !ئطعع ممعادسضستس ةكصسلمل ان ق15عو 310105 40

 410211ه] عدن ]11ه]منضت»ءعل آند - ءآرمتءل]7 رو همم 403 (ذصع. 23. كاتل. 1012 ) طممة(ن0. ب

 10227. [ع؟ءناغط ءآل-هطمةهعذر انطعأ ةعمإماع]ت5 (اععد لع ممعاتق. 10لعيد ]ذطئ05 ل05 لع

 حراع ممعؤنعو ةععسسصلسس 01 ةءار]أ صحتص 8واطقعمردع ةععتموزأا - 1ع ةتعاتتم ءدخاتلال 261851

 تطعتاعا ظعوت5 لاتع ل7: آهوعق» ظء» ل له7]هآبر ؟دلعو 167 ذة لتعاتكق ءأ 320 8

 (زمع. 25. 066. 1036) ممزنطتتتك. - 10228. لعذ(غغط ءآ]-وطتخعو !!ئطعط 06 ممعقألو ةتتعام5ع

 ١ لاالف» ظعبن آظ1هيورف» [ 1مم ططتلمعممطمو ةجصصم 160 (زمع. 19. 0ع(. 776) ماتم |.

 10229. [عزاغط ءال-عءطم1ةهغر ازطعع 0ع زدمع ممدوءةوأدصعتت» حاتعممتس ةدهع ة20]همعضلتو

 عا

- 1 
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 نب هللا كيبع ىنب كمحم نب هللا دبع ركب نال ركشلا باتك [!.“. نسحلا نب دمحم

 سخر طسرالو “.٠ ةنس قوتملا .ىوحنلا ليمش نب رضنل رمقلاو سمشلا باتك !.* ايندلا قا

 ىسوم نب دفمحا ركب قال تاأرقلا ىف فاوشلا باتك .[.'*# >وعمش باتقك !.”** ١ ىنانوملا

 هامسو ىتج نب نامثع متفلا وبا هحرش "٠ ةنس قوتملا ىرقملا دعاجم نباب فورعملا

 فورعملا ىيكي ىب دما سايعلا ىأل ذاوشلا بانك !.** مم غخنس قوث بسنكحكملا 5

 دمكلا هلوا “م نس ةدعقلا ىذ ىف هغلا ىربعجلل ةلاسر هيفو ٠11 ظةنس قوتملا ىوحنلا بلعتب

 نأ ومو ةعينشلا ةعقولل ةعفار ةلاسر هذه لاق لا يوع ىذ ريغ اًيبرع نارقلا لونا ىذلا هلل

 ةياور حيحصلا ىف ةدراولا ةعبسلا فرحآلا اورصخف ءاوشع اوطبخو امكب اوبكر ءارقلا نم اموق

 ا د 22 فرسو نماحام نب ركب ىلإ ةعبستا اكسمت اذاش اعادع ام اومسو ةصوصخم

 بستحملا باتك ىتج نبا فتصو كلذ ىلع ءانب اهليلعت ىف جك هباتك ىلع وبا فّئصف ةيدرعلا 0

 ج1ءغم»ع ل156 862 1 هد» 2710]:ه71172لذك ظءد»» - ءا]رمدمتا ةعدوعاوم. ح 10230. ![ك1(ٌة

 ءا-ةطمالع عر ]نطعع ععدانقستتست ةعاتمستقو هتعام"ع كلان 8عء]ب» ل5077: 126 0

 رعب 0[ ءةلهااعإ طعن ل621: موم. - 10231. اكتخؤط ءا- عطعسق مع عل - ءةقرسقت

 [زطوع 0ع ءملاع ءغ طصصقرو ةسعاموتطسك 2ه0]» طعم هاروتمءتل (ءةيستسفلتتعمر ةمصم 203 (ذمع

 9. لل. 818) رصمتطنمو ءا قسدامععطلم ءهععوم. - 10232. 1نغامؤط 8طعءدسنتس آنطعم

 مزسمصتق. - 10233. آكل 1غ8ط ءا]-ةط عع غ0202, ائطع» 0ع 1هء3مصتطاتق (هعوصت كال

 ىفصاعةهتمر ةنعام»ع لااع ظعات» لاتنعا ظعتي 1156 (نهءوصتن آنعءام» عر ؟دلعم ل1: 0

 لزعغم ءعغ ةصصم 324 (ةصع. 30. للم. 935) دممطانم. 4ك: 1/ه1]: 01132 183612 ل717 ةصصم

 392 (ذمع. 20. للم. 1001) دممجطنانق و ءمهستس ءصاقتتاتتل ص ذلطست 11081628 ذدعععت ماس د

 مرسممدنت. - 10234. اكذغّغط ءال-ةطءدجش ل202, اتطوع 0ع 1ةمدستق (0هدوصتن ةسهلهونقع

 ىفصاضدستك, ةنعام»ع لا: (هنااع ملاتدعل ظعتي 7 هلبوعه (ءةمسحسماتعم , ؟دلعو 170765 لنعأم

 ءا حصسصم 291 (ةدع. 24. 8و7. 903) دصمعطتم. لول ع»# 0ع ءملعسم ةعومسمعمام ددعمفع 0'122113ع+

 همصأ 718 (ذمع. 5. للدهن. 1318 ) [نطعاطسسس ءمدصصموستغو وندأ 118 ةصعتمتا: ةمسك 182عمو وننن

 (مرءوسسم ةءععانصلاسس ؟ءود]قف اذصوتقع ةعمطتعمع ةتصع نل]ذ معمم ءعوسزامأع عومءامجتا هع 11

 [نطءالطسمر صوتك 20 ةدعمعسم ادصماتعم هل هصعسم ؟عمأ]]عجلمسس ةهصماكتم هين  ة1دلغ ءةدصتس (هعومت

 1ء«ءئممعو ةتصع سللم ءمدقتلتم دصحتغ ءأ ءقععسأت ماعم ععرص جيومعلتمكتكر 01916ءعمو ةعماعم زم

 2/0 - هه/4] هطحوتمك قتموسسسكءتطسمغ (عد0تةمدعس ةزسوس]دععسم ةسم]؟ءاعصأغعور هغ ناتهع مرة عاعد

 طف 1ءوبصختع ةصهلموتدع همصاعدعتمك دممعااهصغر ةءعراعتس كلامه 1عء(مجعو ةععاتنرو 06 وصتطاتق

 4لاناع ظءأ» ظعتو 71074160 ءوتك  لححص ة11هدحسص 0نطتغمأم 24 1صمسمو ]انمعتدقع ةعقطتءوع

 ىدصقتتغو وع 0ع ءدصتعذدد قلقتع #47 [انطعسس ةانست /27/ - 7)210ء/ 0ع ءمصدتتس جن مصع 1ععامطتتتت 10

 دعس ءسغلم دمانصتغد ءمدسممدنتأغ ل115 عععداتق ءمصقعاتق و ءغ لق لووء# انطعتصس 6//:27101ع25 ع
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 [ىطنزخم حلا لوصف ةسمخ ىف نيبف ىضوف سانلا راصو اهنع ةجراخلا ىا ٌذاوشلا ليلعت ىف

 0 لا مإإ ةنس قوتملا ىرصبلا ىنثم نب رمعم ةديبع ىال دراوشلا باتك

 ام نمضتي باتك !ذهف لاق ةنس ىوتملا شرع نبأ ىلع نب دمحم نيدلا ىيحم خيشلل

 باتك ا" 2 ضلا ةيئابرلا اياصولاو ةيهلالا مولعلا نم بلقلاو فحلا كعاوش هب قّأت

 5 باتك [!.ا*م خنس ىوقملا بلعت مالغب فورعملا دحاولا ديع نب لدلمكم رمع ىنال ىروشلا

 ديهشلا ردصن عوهشلا بانك ا اهندلا بأ نب ليوا

 داصلا
 ىزاجنا هلل دمال هلوا رصتخم ىقوصلا نايح نب رباج ةدام سمقل نم ىقاصلا باتك 1.8

 10 نتيمشلت .نكسلاو ربصلا ١ باتك_ هريغ اذكو ةقرو وهو خلا نارفغلاب لضفتملا ناسحالاب

 1ءنقلموصتطسع هصه]1معزدع فمصعدمتتك 1. ع. 0ع ذتكر ونتتمع ءعاتذ ؟ءععماقسس !ذصواتقع 3581036 816

 ءيدعماو هموم عمأتم قمصظعسمسلت5 ء0نلتغ. (نمس طمرستصعم ةلصع لدعع دصلتعأاو 5و0 1 عاطأاتكو

 زم نستمواتع ةععالمدتطاسس مورد كعيمقستا عام. - 10233. آ[كتغ8ط ءل- وطء ةع10و انطع»

 ممعرسحكتسا ممم (ةمعمم لتس مععدمتسمر ةتتعام»ع ق4ااع 01620« 21ه نعم طعن /101]ه111:4 1087و

 دمصم 211 (ذصع. 13. قمن. 826) رسمته. - 10236. آ[كن مط ءل - هط عدو ةط1 لو ]ذطعع (عقاتتتطلو

 حجعام»ع ذطعتاعا 11012-عل-047: 110 متن: 0 8ع: 247: 1: 4”هلفر ةصصم ... 12011310. 1لتع

 ازطععر ةموتتغو ءمصكاتسعغ 0هءامتسمم لتحتسمه ءا سفصلدغد 0هردتصت ةماعأهلتوو ن0هن3ع ه8

 ممن (ةكتق هغ همعلتق معمات] ةدتصغ عع - 10237. آاكخ1غ8غط ءال- ةطسعقو !ئطع#» ءمصقتلتتو

 5 حسعام»ع ق4اتع 07ه“ 11101 هت60»117 1: 450 - ءآ- مايقال و ؟دلوو 6101م1: 110:15 للعام ءأ

 جررطتم . . . مممرناذن0م. - 10238. آك 1 غغط ءآ]-ةطعط غ4 ةغرو ]نطعط غةقاللل0210111112و 83111016"

 لدم 8ع 4ك 6ع. - 10239. آ[ك166ط ءال-هطعءوأط رم ءع]- عدؤهأ عر !ئطعع قصتاعأت ء( اع

 1هدعدعر ةسعام»ع آدقسس 4ع 8 ءآب» 4 0لهلاعأب ظعرن 710[ ميستر عل 17 تن ىط011/'2: ان. - 0

 آ[عكلغقط ءالدو طمع اذطعع معمرستل عداتمصتفر ةهسمام»ع 11/1 - ده“ ط1 - 53/1/40.

 آراطعأا نينمدتست انكدأأ معهعتستنذو ؟ءنطو 72/45 د اناونو 54

111 

 10241. ]كت غمط ءل-هةكأر اتطعع مدعر 50 ونستنسوععماه ةعكتمأو معك طعطقو 8116056 ل6029

 رع 11ه نم: 'لطعمكمرطم.  (هسصمعصسلتسس , ننم0 دكه 1صعتمتغ: اآطبمتتك 1660 طغعصع# عتق

 10 ممردسم ععمصأتو ههم0هطصهأتمصتف ععدكم لتماأسععم عع. 1"هآلتسسر نن00 ؟ه]15 ةلصسعاتلو ءة>ئءامتتت ا. ح

 10242. لكزغغط ءا-ووطع ع ءا- ه5 حاعوصر ائطعع موالعمأتقع ءأ نت1عات5و 31161016 8/76708-
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 قال خيبصلا باتك 1.6 «مأ خنس قوتملا ةيزوكلا ميق نبأ ركب نا نب دمحم ىيدلا

 فانك سعع م. خنس دودحح ىف قوتملا مجاشكب فورعملا نيسحلا نب دومحم متغفلا

 رادع وطسرال مقسلاو ةكصلا باتك !.*تم بوقعي ىد ديعسلو ليعمسال ةباكصلا

 ساطسقلا باتك هيضقن ىو رمحالاب فورعملا ىتخنلا ليحكم نب فكحسال طارصلا باتك

 نومكم نب دمحا رفعج ىال عرصلا باتك !.22 صضايفلا نب دمحم نب ىلع نب ضايفلل

 نا نب ىكم نيحم قال ءزج ىف ردابكلاو رئاغصلا باتك !6# 4. ةنس قوتملا بيبطلا

 ىوحنلا ليمش نب رضن ىسحلا قال تافصلا باتك (.11 | )ب غنس ىقوتملا ىسيقلا بلاط

 ىلع ىناثلاو ءاسنلا تافصضو ناسنالا فقلخ ىلع ىوتحكي هنم لوالا ءرجلا .* خنس قوتملا

 ريطلاو مفغلا ىلع عبارلاو طقف لبالا ىلع ثلاقلاو باعشلاو لابجالا ةفصو تويبلاو ةيبخالا

 مركلاو عرزلا ىلع سماخلاو مجنلا ةفصو ضايخحلاو رابالاو راهنلاو ليالاو رمقلاو سمشلاو

 رينتسملا نب فمح ىلع قاو ىهننا راطمالاو باكسلاو حايولاو راجحشالاو لوقبلاو ءامسلاو بنعلاو

 ه0 - 01 31ه]رهر»#7:ء0 ا ءد» 468 ظعطم» لا: (نمييورس- ءازعتسةوءار ةسصم 751 (ذصع. 11. اطلآدتأم

 1350) ممعنبن م. - 10243. [لك16غ8ط ع1 -هدطغطو !انطعمع مسهلعطعو ةهسنعام» ع 461: ]/ ه1 04

 آ867:-ء7]موءنن, ؟1 عه (2هد/, ضو لتعأم ءغ قلععو ةصصتتتت 350 (ةصع. 20. 1 عطع. 961) مم»1 0.

 10244. آ[ك 1 غمط ءال-هدطقط ءغو اطعم ةهعاعاقأكتقر دا10[هخطانق 1دد»:601/ ءأ اله10 ا عدد2 7 هع

 10245. آ[ك 185 ءآ]-ةهةزططعاغ 6 ء]-هععدوس !خطعع ةعتعغماءعاتق 0ع ةدمتاأدغأع عع رتمعاطو.

 10246. آ1ذغقط ءآ]-هءزعةغو !انطعع ممصغق © عطعصسقعو جتعام>ع 1مم 1861: 110

 ره مقر دل عم كلطابسم»» لتعام.  (نهصطود عسص 0تةمداقأ 1 هيرو ملأ]» 8ع: ىل]: ع 01ه] رعت عل

 1ث هدد - ءآ1/ عبور 6071 ذص 1ذطعو 1 - (نهى1منع. - 10247. آكاأ عفط ءاآد-هورعتلو انطع» ءمتاعمدتةعر

 جد1عغم-ع 416 .لمزمت» مل آ/20 ظعءدن 11ه, متستنعل ا1آعلتعم و ةمصم 360 (ذصمع. 5. اللمع. 970)

 رممرع6نم. - 10248. آ[ع1غقغط ءال-ه5دعط ة1ع 5ع ءآ]- ]ع عطةنتعر انطعع 0ع معدعوغأق 208 081 طانق

 ء( ممتسمرتطاتق. 1جععتعساسك , ةتنعام»ع لكآتع 7101, مترن»:ع0 1116118 عند 458 17:7 00252( و

 عصصم 437 (صع. 19. لد]..1045) من0. - 10249. ]عز (ؤغط ء1- هزة ![خطعع 0عقءل ما 0طتتنالو

 د1ءام»ع 4 ان' 11 ممده71» 1ا/له0]ب» عزب 1]5ءمز»ء2] 6عدستسهأاتعم , ةصصم 204 (ةصع. 28. كدص. 819)

 مممع6م06. 8 "جهعاءصلاتق معاسستتق ءمدت ماععاتطتع 0عدععت ماتم صعتتل ءمصق تت هطصنق طمدصتساتتلال أ

 نسمات غقطتس ؟1عيستسفتتتال ور ةععاتص0اتق (دطععصمعد]د هدم مءعداتو ءأ دع0ن8عأج ءغ 0ع5دوعأ مان مصعتل

 12026111111 أ 71311112 معا 120265 و (ءرألتتق 50105 ©3126105و 011315115 0178و 3568و 8501ةطتو

 اطسصحستو همءاعسمو لتعتلر مان(عمقر كداعدممقق ءغ 0ع مالمطعتال 3850100, 0138615 5218و 516عقو

 1783و ©0عءآاتتت , 016ع2جو جعطو»عءعةو ؟>عطغم5وو م115عوو م]9105. - ودعم 1ز]1نع. - ارطا05

 ءزسكلعرم ةكتلت ء0لن0ءحدصأ كآن 478 11010117260 183 ءرن- ءآررإموأ ءرنأ» 61 ةلطتتلا ان عاتق و 0
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 قوتملا ىدادغبلا رهاط نب رعاقلا دبع روصنم ىأو "1 ةنس قوتملا ىوكانلا برطقب فورعمأا

 تافصلا باتك اه. م4 خنس قوقملا ىعمصالا بيرق نب كلملا دبع كيعس قاو 51 ةنس

 عاق هش ةوسملا اهدوملا ئوزولا“ ىلع. نب اذكلملا' نبعل"تاناخالا ايبا السير 801 5

 نيحألا" هلو رفتكا# ىوشبتسملا» ركبنا" ىب"ننلحا قب "نبكلا# ىندقلاا تا

 م. ةنس قوتملا ىرجالا ركب ىال معلص ربق ةفص بانك |." خلا تايفخلاو رسلا ملاع هلل

 مل ىذلا هلل سيحلا هلوأ ماورالا ضعبل رصتخم تاصعلا عيفش ىلع ةولصلا بانك !.ه)*

 يلصفو ةولضلا "عم 4 ظةمدقم لع نكرو ةلوالتملا بتكلا نم ةعمجا الا اهنك ١0

 نيعبرأ ىمو ةولصلا اهب تدرو ىتلا عضاوملا ىف " ةولصلا ةليضف ىلع ةلادلا ثيداحالا ىف !

 ىف اًمكتعم اهعمج مالسلا هيلع ةولصلا ةيفيك ىف ةمئاخلاو ىررجلل نصحلا حاتفم نم القن

 هب ذئنس ىقوتملا ىكملا نيكذوس ىب لييعمسأ رهاط قال ةولصلا باتك 052 11 نش اضم

 (60م1م05 ليءطدتك عغ حصصم 206 (ةصع. 6. لتصل 821) تما نتن5 - لكم ل1105 67-450 - هان“

 آمر 1ايلرق» 80ج 6, دحسم 429 (ذصع. 14. 0ع[. 1037 ) مممادتتق - لقاع ذهن 46(

 67 - 176/1 18761: (0"ءنط ملعبسمقوم جصحصم 216 (ذصع. 18. م عطط. 831) 22011115. - 120.

 [ريخغعمط ء] - وزأ1ْذغ 66 ء] - حل ةغو اتطعع نتتهل ا جلاتتلل عا اطقأتات1ل16101101118و9 8 01 طانق

 زدعجزا ععمعتةنتمر ةتتعام»ع لطم - © - ه»2ءآ1/: اء ىلآق 11ء”ءام# مادع؟هتلاتللل 1138150 ةقو

 489 (زمع. 31. 126. 1095) ن10[0. - [ فك ٌةغط ءاآل-هدقةر اذطعع طئاقنأاوأف 6

 طوعسلتم و ةهتتعام» ع 1101هي:7760 13 ءنن م آرت»ءل اقءتن 2 ظعا» 110ءاهلواعس#.  (نهدصعسلتاتتلو

 نما ذه زدعامتغ: آطردسك العم ةععدصم ء( هععنلاو ةعلعمسأل ءاعع ح 10252. لكتاغط هز ؟ءخغ

 يطعر ]زطوع 0عوولماتمستم ةعمسلعطعأا معممطعأوعر ةهتعامطع قلاع ظول» لزم", ةسصم 0

 (زمع. 5. المو. 9720) رسمته. - 10253. آكتاغط ءل-ةةهلفغر ]ئذطعع مععءولمصتق ةانمعتل

 زواعرعنعوومرع آةممطعلت عصغتتل و 3116605 00د آططاتت03ع0. (نهدسم عطلتتتتل و 0100 ذه ةصعامأأ:

 1يجتك 12عم ونين ممص لعوتستغ دماج] دست ءهملمدهتع ءأغ رمهطقا عاتق ءةذه ءاع. (0ههوععموأغ اع

 ء ]زطرتو 1ععالمدوزسأ5 ءهأغ لس مدع1ماتممعالل 0ع ةعطقات 10215[712602 ءأ لدتق5 56661028 015م0ةانثأو

 يحض ةلغععم 0ع هل0ز(هدتطاتق جعلغ مهعقامساأمس م2ععدالمصتق مهطهصغتطاتقو ةلغعطو 0

 ]وقمو ويتطسخ ممععدعتم ةلله ذص ءفصقتنعطملتسعتس معطل. 0 نهلعدعتستو ةنصا !10عأ ع 71ران/

 67- ممن 2 لعءعوع"# ءلتكم مكوسساللل هغتس هىدع]اسك1ةصعتل 0ع ؟ةعلمصدع م؟ععواتمصتق مهما عام.

 (ه]1ءيزغ طقععر تكس ميعصقع 1آدضصحلطقص ةصصت 991 (ذصع. 15. لقص. 1583) ءاتعامدتق# 2

 10254. آ[؟زغمط ءآ]- دل ةغر ا!ئطعع معععدأتممتقرو ةا011[10طاتق

 11 1 هدر»نم47] 1870و دا لطان» ]11ء7آقر دسحم 646 (أصع. 20. ثبات. 1248) 2101610 11 70
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 10 زر غءةرحرأ]و ؟ر5وعاان15.
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 مع
 ةمدالا ناعردو ىزورملا رصن نب كمكمو فحسا نب ليعمسا ىضاقالو دكيلولا ند رشب ةياور .

 ةلمج نبأ نيحلا لامج عخيشللو ىنارلا ىثعملو لدبع ىبالو ىارفعزلا هللا دبع ىالو ىلالجلاو
 حالصلا باتك !.1)  ثايغ نب رشب ةياور نمل ةولصلا باتك !.'ه» ىئاهقصالا ميعن كالو

 باتك !له»  ايندلا نأ نبال تعمصلا باتك ال40 ١ [7.0] ةنس ىقوقملا ىسهقفالا مامالل

 باتك !لا5  [#م ةنس قوتملا ] ىوحنلا ساحنلا [ديحم نب دكمحأ ] رفعج ىنال ةعانصلا

 ءامككلا ىم روصلا راوسا عيتت نم لواو أوطسرال تالاقم ثلث ال ما دوجو اهل له روصلا

 فلا ىلع ةلمتشملا نيعبرالاو ىنامثلا روصلاو اهرارساو عبسلا روصلا باتك فتص هناف نيطالفا

 نبع العسإ قال ء ضيبلا ( مانيأ: موص «ىفا تانك [.“. ةتياجلا !اككاولكلا !ىه ايكوك لش قلو

 دلجم ةريكتملا ةضاخاسملا موص باتك 00 0 ه# ةنس قوتملا ىناعمسلا دمحم ىب ميركلا

 ةينامث نم مايا ةتس امهموصب امهموصتو نيموي موص اهمزل اذا هذا وهو ىيذاشلا ىمرادلل مخض

 82/71 ورد - ءقمء/0 ةءعتاتك ععأ - (نثدلطخ 8ظةدب»هق 8عد» ]لمع - 1101 متنت»:ءل 1 ءتان ل057

 111 ه٠ مون - 18011: - ءلمقرروررنعأ حج لءام]خ - 4ك: 450ه]1ه] 20ه ء مايرد حج لادن لانها

 - 71011 ]1ع ج هطعتلط لوف - ءل- 011: 151 لوتد7ع - لادي 770عءقرر» 1وركس]ر 118. ب

 10255. 116 ءآ1-ههلةمخغر انطع» معععوانمصتقر ةتعاماع 1110164111760, ندا (20110طصعطل 220/71

 ظءرو» 6727/7 ةععدجطتق ءىام - 10256. اكن غغط ءا- هول ةطر ائطعع ةدلطساتق رو هنعام»ع [سقتم

 فقر عم عدن, ةصصم [338 (ةصع. 1. لسنل. 949)] معتم. - 10257. [ك16غغط ءآ]-ةوسغر ![!طع*

 هاا عداتتم هنعام»ع 1[: 457:70: نم. - 10238. ]كت 6ط ء]-ةزصققأر !ذطعط ةعالقو 2005©

 كاان لهز/مت» | كان ءل 8 ءرن 01ه]ءميستسعل] لم /مع (عمسسفأتعم ر [ةصصم 338 (ذصع. 1. لاتل

 949) ممغنم]. - 10259. 11( ط ءال-ه هد ءءر كعنم(م(ءاأ5 ]1611 ةمععاعالاتتلل (55 و 05مم

 ءرععاواوسأ »عع مع. ظرعلتستتقو ونان1 1265 مطت]هدهدطم5 جئعوطق 5معع1ع7ا012 مع156عا115[0 ؟ةأو

 طاوغم كلغ. 1طنع انطعتصت 0ع ةمععزعطاتق 5عماعتلو ءقتاتتلل 3عقصأق ها 06 ةمععأ ءاناتقت 2

 هعغم ءماطص ممداتتأو ن8ع 521116 ج00 ععزس ةأع]] دعس 11:عقماننت «1]](005هغلمصعق ءمردد متن عطعط ل126.

 10260. [[ك1غ8غط 11 ةدسس 277 مدص ءآادط طر !ئطعع لع زءزسصتم 01 تس ه همج111216 01100-

 كسنتي (عضاتن لععتستو وتقع لععتسما هع ودتصغك 0ععلستو ةنعام»ع ىلاراع الدنا 1672-61-40 عزف

 11010 ه101060 ك8 درت” ينن8و ةصصم 562 (ذمع. 28. 0ع. 1166) مممجختم. - 10261. لكتاأذط ةدحنت

 ءاد سس هدؤغءطققطمغر اتطعع 0ع زءعزسمتم ؟عدتسمع مهعافع ممعدقأكاتخ ةدصقانتسأق مهمل 16

 1[جطوعوصغتق ءغ 721ءممتسع مع2عمعلتاأوع.  ؟؟ه]وسصعم هئاتم]اتل و 311606 127ر6 ؟كطملتاق. 15

 1(ه هع طقطعغ. (ههسلم ؟عيمتسج لءز نصتم لسمعصتس ل1 عدس 2305:1668 عقار ]لان 11111 2101[عللو 10

 بس للم زوزسمتم لتعكس لسمطتسر ةعدع لعد هوعووغ زصاعم لعععست ءا همم لتعقو ذاه انا 5

 لتعم آمتكتم ءغ عمه لتعم ّذص قمع طسزانق ةمداتت ل ءزهصسعأ. © ههلقأ ل عزسصتم اعأطتت 01 اننا 11
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 دقو نيموي دكيزتو بجأولا فعضت اهنا اهلصاحو اًموي رشع ةعبرا ىلا !اذكهو ةرشع تسماص

 ىسحلا ىب نيسحلل مايصلا باتك اا"8# ١ بّذهملا حرش ىف هدصاقم ىوونلا بختنا

 ةلديضلا باتك 1.“ ىكمربلا صفح قالو فاقخلا باهولا دكبعلو ةنس قوتملا ىزووملا

 ةيقابلا راثالا ىف روكذملا ىوريبلل

 كيحمو 11 ةنس قوقملا ىطفقلا فسوي نب ىلع نحل: ىال ءاظلاو داضلا باتك [!.”

 ىنيوجلا مساقلا ىال اياكضلا باتك !."ه [*1 ةمس قوتملا زازقلا ىناوريقلا] رفعج نبا

 هللا ديع ىتالو [1) ةنس ىقوتملا ىفنكحلا ىنزارلا ىلعي ىنأ] روصنم نب ىلعملو ىنزاولا

 مريمب ريهشلا ىمكم: نب“ دودحم قؤملل 'دامضلا "باتك "لك قاقدلا ىلع قالو ىنارفعؤلا

 0 فحسا نب كيحمل نيتدحملاو ءاهقفلا ىم عايضلا باتك [."» ور#| خنس قوتملا ىلج

 ءوار 00م بنعق لعزل دمسمغعرو 51 ل ءزانطصلم 002610 01 غطتست رو 0ءءععدس 0165 لءزاتسةأغو ءأ ةأزع 60

 دقوتتع 20 لذع5 نتهأط10:0ععءلنست. 1طصلع ءللظعتاطستو انك ةمداتتتال ل ءزانستت هذطأ ة!طصممةتغ كاتمأ1ذععأ

 ء( ط[لسنتس 2006. 2لءمءم2 حععسس عمانتل, ن0 (ءعسلتغ طقعع لتعمادأوهأتمو كح 0ع1ععاد

 ىسصسصعساأمستم انط»ت 710ه هلع ةصهععدتأام ح 10262. اك تت غ6غ5ط ء1- هز ةدسر !نطعع زءزدصتتو

 ج1ءامعنطتق طلودع» عبو - ءلاممدمت» 111ء":مءعدعقرو دسصم . . . 120110 - 450- ه - 6

 1/ - 1/7 ار - ملا: 11 هركذ ظءبردعء[خ. - 10263. ا[ ئغّمط ءا1-هع10 ع]1 عغر !خطعع طلغقستعةع

 اط عمم ءاتعدعر ةتتعام» ع 88112 ةدط طا - ل1 ظل7 - 8 ءجاورءأ  ءمدحتل عا0[01:8. --

 5 آياطعت وسمصتست انطغدلغ معد عيوتدوو ؟ءعطو 82:45 ه انغععه 14
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 10264. ا[ غمط ظا-آطل طق مع اك 1- '[' عذر انطعع 0ع !ن(عتق 1274 ءأ له, 011[86طاقق

 11:11 هد 011 476 1 ءدن .ط ودار (نمزكا 2, ةصصم 646 (ذصع. 26. طمع. 12483) دمممجانمر ءأ لل 162:4

 ]نب لمهن" |[ (02"ءاممتن# (نمعسةسسر ةمصم 412 (ذصع. 17. كمت. 1021) دمماأتنف |. ح

 رعيغفط ءل - لطحط ةجفر الطعم ةدعرتل كمدستم و ة1ع[051طاتق 481:1 وشنان 301662112 16

 11هه1]ه وز: ]1هئند» |[ لدي 71: 1غندغ [دمعظتمر هسصم 211 (ذصع. 13. قمع. 826) مممجطت0]

 ملا: كلادمدأاعدأ» 70: ع ايدنن - لآ 47: 12-117ءءءاينم ح 10266. آت غةط ء1- ط هس ٌةأَتكو

 انطعرع حععدصمختس معصاتقو ةاعام»ع 010115 21ه]يزن:0 8ع 1101 متستنعلر ؟دلعو ل16 ءررن ل 22

 10 لزعءغم ءغ ةصصم 931 (ةذصع. 29. 0ع(. 1524) ممءاننم. - 10267. آكنعغمغط ءآ1- ط1 عفو

 اطعم لع تك زدتصتقءمصقتت]غمتتتت ءا 3201605 هه هاكات ةعهتماتقو 0126 معناه ةاتطأو 831605©



5 

10 

111 

 نافيضلا باتك !.ل"م ١ ([ةنس قوتملا ىفاشلا] ىورهلا [ىدعسلا]

 ءاطلا
 هم. ةنس قوتملا ىلحلا ةكيمح ىلع نب لسمكم هللا دبع قال ءاطلا باتك 81

 هلو ردنكسالا ىلا بتك ملاعلا عدابط ىف هلو تالاقم رشع وطسرال ناويحلا عئابط بانك [..

 ظحاجلا نامثع نال عئابطلا باتك !.: تالاقم ةرشع عبس ةيعيبطلا لداسملا ىف

 ىنيدلا ماسح ديهشلا ردصلل ربصعلا خبط باتك !.!*ن ةخلاقم سقورلو ثيداحالا بنتك نم ميعل

 باتك !.ةبا خيبلحلا باتك انضيأ ىلصوملا روصغم نبأ نب ىبيكلو "م1 ةنس قون دكضتعملل مايالاو

 حسم سس بسب يي صبحي ل ل بصب يباب ساس سس

 ك1ه]ء موت ء0 ظعت» ]12 ]مع [ 8602 ] 17ءمعءم# [ 5طقظتاهو ةصصم . . . طل0110 |. ح 2.

 1[ 1غغغ5 ءعا1- ط1 ةصر 1[1طعع طمقمأان12.

 آاراطعت- وسمصتست كتلك معه عرمتودو ؟ععطم 82:45 د ]زعانف 1
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 410269. ظن ّمط 1-11 خر !خطعع 0ع 11غعكه 1, ةتعام»ع لكآتع 2450017 0770

 ]آف هنن 478 1801:6106 11011, دمصم 550 (ذصع. 7. الآدمي. 11535) ممءنتم. - 10270. آ؟1غ35

 (جطةز1* ءآ]- طع15ٌةمو ]خ51 ةعاوؤم(ءا]أ5 0عععتط 0ع دصئسفلأ انت طهأ123. 10ءعر2 0

 رسستسلا اتمتع ءععمأ ههكتعم 20 ةقلعدرومملعتس ةءعمتمعأتاو ءأ ةءماعطص0ععلس» ]ئطعم5 0ع نسدععأمدتاراتق

 مطووز لق. - 10271. ظناخاذط ء] - قط ةزز' انطعع 0ع مهاتتتو 3155ع 4كا#

 لمتد. - 10272. اك 1 [غمط ءال-عوط ةتت !ائخطعع لع مهماتعت. 15)1ه:همامأم 111011

 ورب - ءقعويوق» كطتتتأذحع 0ع وتقعد مهصتطتتق و 901135 1262:41 8 ءزن ل1760 111:78 م0 05

 1لدعم (عماأتد مدع5 عدأ !ذطع1إ 21022. - 10273. ]لك18ط ءع]-(1ططرو ائنطع1 ةعداماعاتق

 وسنسوتع 0ع ممعلزعاطت. طلع ءدقعرم مع ههتموزأ كلي 2/مءنمر زاك ![ذطعع عم(

 مصاتسعأو ءغ ظسكتق نتتمواع 11طعااطسست ءلتلذ. - 109274. آ[؟1(غةط عدطاطط ءع]-جةزمر ![طعد

 0ع موسنعسلم ةاتععم 1153151111 ءدعم,عق50. (نهرم معسل سنت و 210>ع 11/ - ا١ذها» 1171 - <04

 60-110171 - 041. - 2 10275. اكذ1غمط ءآ1- غدط1(]عطو ]نطلع 06 مءعطاتق ©0القو 23116101

 ل1: 1عط ان ارو آنت ءل 8 عدن 110],عت»ت71 ع0 هعءممر]وت ![ءلثعم و حصصم 286 (ذصع. 17. لدصم 899)

 1201610. (0012م051116 ءاندتصت زد 12؟هعر2» اكطقلتآدع /110:16ع20]/0 ةععتص0131112 112625ع5 ءأ 016٠

 ا ءارم ون 451 2لهبيو» 21هنم272 انطسسو ءزدفلعتم نطل ءانلتغ - 10276. كتاف
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 ديحم كلملا رع راتخملا ريمالل مادالاو ماعطلا باتك !."» >سناحشرال ناسنالا ةعيبط

 0 ىكاكسلل مسلطلا بانك + م. ةنس قوتملا ىلاركلا ىكسملا هللا ديع نبأ

 ةرق نب تباث حالصا ىف ىسوطلا نيدلا ريصن هررح سقولوطوال بورغلاو عولطلا باقك

 يف فقلاوطلا باتك !.'م >> ىدنهلا مطمط باتك ا...  الكش نوثالثو ةةسو ناتلاقم

 5 نا خيشلل مهتافصو مهدامساو لاوطلا باتك |. 8 ١ ايخرب نب فصا هجرخاتسا امم مدارعلا

 ىنال تاراهطلا باتك !.اءا* فوركلا ىلع ىوغللا ىدعسلا ىلع نب رفعج نب ىلع مساقلا

 نب فمحم نب دمحا ىلع ىال ىالخالا ملع ىف ةراهطلا باتك اد. ىنيوجلا مساقلا

 بتر علا كوحذن ىعسنو كيلا هجوتن انا. مهللا خلوا 15# خنَس قوتملا, هيوكسم لا 02

 ع ةداعسلاو ريخلا نيب قوفلا ىف " ىالخالاو قلخلا ىف # ظمكحلا ىف ؟ تالاقم ةئس ىلع

 10 ريطلا باتك ا!,ال» ةضراعلا ضارمالا ءافش ىف 1 ناسنالا بيذهت ىف ٠ ىالخالا بيذهت ىف

 ىوكنلا ليمش نب رضنلو "6 خنس قوذ ىلاتسدكاسلا دمحم نب لهس مئاح ىنال

 (جطتمأ ءآلداصسم ةصمر ةمءطتوعمستم ائطع لع مهكدعم طمستسسسسل. - 10277. آ[كأ1غةغط ءآل-غةفس

 ومب ع ء]- 0 ةدمو !انطوع نطل ءهغ هطوهصتتو جنتعام» ع آظأ - اسخن اا - 8[ه]طعطاقت طدتن - 7:

 1101 م71:60 ظعءد» 4 ةلهلاعدأب 71هنه6 512:1 ظلطعم"تضقو ةصصم 420 (ةصع. 20. كوه. 1029) 201:10. ب

 10278. ]1غ 1 غمغط ءآ1- غز15 ءرسسر انطعع 0ع (دلتسسهأتقو ةتتعام»ع 59م 482. - 109279. آك 1غ

 ء1-غ013' مع ءآ]-عطم نطور ثسغعم]ورءأ ]!ذطعد لع هة10لععتست ةصعطظهصالاللا! 015611 أ 6

 1[ عءوموممتتزغ تس 2لهعق» - هل - لأ: لكنقغ ج0 سصدعصلهاتمدعتم 119211 167 (نمه. آشطات

 لم ءأ هنعتسأو هعدع 5عصرهع, - 10280. آ[ك 1غمذط '1' حسدغددسر ]زطعع 2 هسا هتسن ][ه01.

 10281. آ[كن1غ5ط ءآل - غدد قل1 أر !خطعع هطقعطان هل مصاتللل >معا0ن(ةقظاتتلل 0ع 1123211121

 طرتستسك ههه معماسانا 45ه“ ور: 8ء7!منم. - 109892. آكتغةغط ءال- اذار انطعع ©

 [ ةدمسدكم ] 1هدعاتمرتطستمر ءدضتسومع همدسصتمتطاتق ءغ نتهلأ (ةاتطاتقر ةهتتعأم» ع كذطعتلاعءات 9

 472 ظءرو لهزكم» 8ع: لللض ذم' ل2 طرعرتءم1موعم. آلأةرمدتاكتق عةأ ه]مطقطءانععي - 109283. آ[ك1غةط

 ءآ] - غوط ةءعفغو ]اخطعع 1هاتمصتس و ةاتعام»ع 41 |ءايدقنر» ل0مءعقض2. - 109284. آخذ ئخط ءآ1-

 ا

 ( حطم عار :انطع» دصسصلتاتعأت لع لهناعتسم 120111, 21166016 لات: 4/6 411:0 17 عت 160

 1 هنو 3 م هنأت 1[: 112 عممءق], ةسمم 421 (ذمع. 9. كحصم 1030) معتم. 1آمعتمتغ ذه: 0 آل ءاتقو

 ممق 20 '1'ع مدحت ءماتستتق ءغ 20 "1'ع (ةملتستتق ءاع.ر ءهغ ّذص ةعدع ]خطعم5 015مموزكنق عوأ - 6

 مطتامدممطتو - لع ءمصقاتكخأكتمصع طمصتستكق ها مدمرتطانق - 6 لنةىتستسع دصاعال

 10 طمصسس ءا 1ءا1ءل(وغعرم - 0ع ةمقاتكتم عجلتق مممرمتطاسق - لع ةمقالتغت عملم طقستصم - لع ةةوموال 6

 رجم عطمختست ةعع0لءعصاتتتست. - 10283. [؟1(ةط ءآ1- غعزمر !ذطعع ةكتتسلتو ةا0(10هد1طاتق 41 09

 هون 18 دن 110]ءمدوت#ءل كءزءءاممقر ةسصم 248 (ذمع. 7. الآدعأ. 862 ) دصمطاتمر ءأ 117007 لق لف
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 وطسرال نانوهلا ةقيرط ىلع ركسلا ملع ىف سواميط باتك 1

 لظلا باتك ا.ثل» >ىسوطلا دمحم نيدلا ريصنل ةلباقملاو ربجكلا ىف رغظلا باتك !.

 تارهاطظ بانك 1 هرمع ىم رشع سداسلا ىف هلمع ىلاجرجلا تبات ىب نانس نب ميعاربال

 نورشعو ةسمخ خسنلا ضعب ىف الكش نورشعو ةتلث وهو نيحلا ريصن هررح سديلقال كلفلا 5

 اضيا ميقس ىردربتلل هل حرشو مقسلا ةياغ ىف ةخسن ريغ باتكلا نم ىل عقي مل لاق الكش

 هتروصت ام ىلع باتكلا نم ىل ىءارت ام تررحو اهبيف رظنلا ترثكاف

 ىليبشالا ىمحرلا دبع ىب فحلا ديع دمحم ىنا مامالل ثعبلا ىف ةيقاعلا بانك 0,

 ىزوررتوت7] ©عديصتم جنو. - 10286. لحي غمط 1س ةسنقر "!لسدمعاتق ةسنقأماعأاا5 0ع ةقأع

 رمقعأعو 80 521026313 6183660111112. ب

 آياطعأت وتمنت ناملأذ معدعرمتوذو ؟ءعطو 852/45 ه ]ضعه 14

1 

 10287. ]1165 ءال-( ج1 هدر ]خطه ؟عءعغمرتدع 0ع علتعأ102ع معال 102[30112علللو 2161015

 11 عوؤ»- ءل- 01: 1710 مروجرربع0 لرردن. ع 410288. آ[عكتغةغط عل-غج111 !ئذطعع 0ع هتسططقو ناتعتل
 11/7: ]8 دن كة دان 87د: '1]رايطقخا ل 07716, 0 ععزتستتللل 5عتجأتللا2 311111113 28615و 6018205101[. -

 10289. [[1غُمط (عمطتءّمغ ءه1-1ء] ءعلعر ظسعا1 015 ]ئطعع مطقعسمز2 201118 نعال أ 681- 5
 0 - 010 م6«ءمومم؟16. ئلثد ءهدعسسراو متوتصكت معد ظواتتقق ءمصاتصسعمأر هلله ؟توتستل لان 5011+
 رلسموسدتسرو ةسونتأو دس دصحصتق ]زطعت- ةععصمامسم دمتطت ؟عماأر لستم دمهتعتتل2 ]!2طمتقتعأ
 ممصت م تمصع. 1جلعرد فعصتجا6مسع ]1جطمعوع ءورصصعساهعتاتكق 2 2اس ةعتمأتق. آلاسلا سند
 ممدتأ ذص ءم 1ءعوعملم ةاملتنو ءغ ينهع دتطت ]ئذطوعأ مهعاع5 5ع هطانأ ءععسصأرو ءهقو انأ 8 قنا

 0هم15210و 56082011. ل

 آاطرعت ويمصحتس ناأسلت معوعردتسذو ؟ءعطو 721465 ه ]ذا عنه 7

1011 

 10290. ز[ءن(اغط ءل- ةءاعأزط ءغر ]ئطعع قصتك لع مووت ءءاتممعو ةنعام»ع طصقتت 1#

 1101ءه1:1:60 40 - ءآ - |/معع 8 ءتن ل ط0 - ءآ - «ه]يتسمت» آل ءآرآرأ]: لك اأو جطتتم . . . 1110110. - 0

 [كةغمط ءآد-ةلنس مع ءال-ماأءعد]]ذ سر ]نئطعع ةعلعماأتس ءغ 0زةءعصاتقو ةهستعام"ع [ططقتطمف 0

 ممقاتم مهددعتتسم لقدر 11ه 2810م7: 8ءر» 114521.  آمعتمتغ ذاه: آطمتسق العم ةءعرس تا عططتتتت
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 لاوسلا "كقيوطن جداصنلاو نياععلا "لع ؟لابحتتام“ باك اوفو ملا تومي ال ىح هلل محلا هلوأ

 ىلع تادايعلا باتك !17  مامالا ىع لتاقم هاور لاقي ملاعلا نع باوجلاو مّلعتملا نع

 فوتملا ىفتكملا] ريزو [ىنابيشلا ةريبه نب] كمحم نب ىيكج نيدلا نوعل ةيلبنكلا بهذم

 قرع نباب فورعملا ىلع نب دمحم نيدلا ىيحم خحيشلل خلدايعلا بائك !.]لز* [ هنأ. ةخضس

 ةنسلا هب تقطن ام هيف ركذ خلا قوا هناف تبحلا تمحي هلل قيحلا "لاا 30 نشا فوت

 دمحا نب لمكم ناكرلا ىال ةيعاتصلا بدارغلاو ةيعيبطلا بداجكلا باتك عا ١1ةزدابعلا

 تاجتنريتلاو مدارعلا“ ىلع ملكتذ اناغل "لاقو ”ةيقابلا راثآلا ىف كركذ عا“ ةنسا قوتفلا دردتلا

 نيباترملا ةدمفا نع ةهبشلا ليزنو نيفراعلا بولق ىف نيقبلا هب سرغي امد هيفا تامسلكلاو

 خضم قىوتملا كش فورعملا ىورهلا ظفاحكلا رذنملا د ليكم نومحولا كديع ىنأل بداجلا

 .سانيم ىضاق ىب كمدحم ىلوما تامسلطلاو تاجنرينلا ىف بئارغلاو بناجحلا بانك

 رس عمال ءاع.ر ءهأ ةرتاتعسألم5 20عز] ءأ درممستاو ءمصاتمسعأو همزظم 272605006 ءقأ زاهر ان 015ععدق

 ناد عرودأ عأ هعلعمج "عدمم720ءدغأ. 2710/27 بيس هتتعامت(دأع آ!صقست (2010155ع 01 ءزاتتلم.

 10292. آع416غ6غط عل - 1ط8غ0ةخغو ]انطعع 0ع هلآكلعت5ق كسلغتك لتعتمسأ ه0 01 ةكماتسحمل 5ععاقع

 طآدمطدل تن ءدعر دتتع[01ع 411: - هل - ل1 3” هآبرع ظعتا 10/1, منسسعل | ورا ظلها عن"

 11/1 ] 11 بنعمر [همصصم 560 (دصع. 18. تلمس 1164) رسسمنم]. - 410293. آت (غةط

 [ر[1- خط غ0 11 عار انطع» 4ك00له7/ع]مدسم, ةتتعاما"ع ةطعتلعاط 110718 - هل - 011: 1110 هترا121ءا لق ف

 م47, داعم لن قلممطق لتعام ءعأا حصصم 038 (ذمع. 23. لد]ل. 1240) مدمزطت0. ()عقانق هنأ 12:

 آرجتتف آلم بتس ]دنع معاسمع ذانصمأ معز مقتل طقعع معد! ععاتوةأته ةهوأ ةاعرر ءأ ه8 1601و

 نيدع ا[ًذصعدمع 40271/عليمرحتس ءامعنتدع ةععمصاب - 10294. اكتغةمط ءادوز ةنط ءل-غوط1 137 او

 ]ان طعرت مدت دعتت[هزاتتلل 22[ ا01:ه] اتت عأ 1عالاتلل) 12131111 120113111111 211010 04

 110/1 م1180 طق عدو را[ ع0 ]ظفنق,ر حصصم 423 (ذصع. 19. آلعع. 1031) رممز"اتم. (20هز01181

 هن ذص 1/7 - ل1" ]ل - 8م ع/قبعأا , ءان 1"هماوهععم اصوتتتكوم 05 ةرماتاهطتستاتق 06 313[126312 25و

 [مهعاص حت مهصتطتتم ءأ (ملتكرد مأتم ناتتطاتق ةرتاس ا( ماتسس نمله ةعاعمسأالت عل زررتطات مص انا أ 2

 طقعمت (مصاتسص لسطت(مامصع ]زطوععصختس - 10295. ]عت غ6ط ءآ- هز ةتطر !ئطعع ددتعمعات]هآلانتلا

 رددعماتسر هانعامع لا"(, آ) ءرب 11 ءعقرك كلو ةصصم . . . ةمماأن0. آهن هات هلط لا طةمنممء

 10290. [كتغ6مط ءاد-دز ةأطر ازطعع رصساضهعس]هرتنسرو هتعام»ع 115117 لااا لآن - أ -

10 

 10 0101 متهترنعلأ ظظعتان-ءاد»متالدعق" لل ء«عيمضر مدلعم كسل للعام تأ حصلته . .. 101:10. - 7

 [كن6غغط ءآل-دّزةأط 6ع ءل - عط معمتطرو ]ذطع» مدتحعات]0زئانللخ أ 7عالانللل انة ة(ةلانئ13 0

 [مهعام هل هدتطسق ءهأ (ملتكسماكنو هسعاممع اطاملاذ 710]ممبست»ءل اطالع زادلنعأ5 7/1115. 80[ عا
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 بداجتلا باتك ار ىفنكلا ىلامركلا فوود ند دووكاولو بتكلا 3 لددجوب ل ام ةببق دروأ

 اهبخو تايولعلا 8 | تالاقم رشع ىلع وعو ىرورسأا همجرنم لاق امك قرغم لجول بسدارغلاو

 ىف « نداعملا ىف 4 رصانعلا ىف ه رداظن اهيفو تائيلغسلا ىف * نامزلا ىف  كالفالا ىف " رماظن

 دع باتك 8 نجلا ىف !. ىوقلا ىف 1 ميرشتلا ليصفت هيفو تاناويكلا ىف + تابنلا

 عبرأ لكعلا امك 01 م. نس قوتملا ىعفاشلا نقلملا نبأ ىلع ىب رمع جارسلل قوفلا

 سدارعلاو سرعلا باتك [.7”.أ اضيأ تالاقم عبرأ رخآ باتك هتافص ىف هلو وطسرال تالاقم

 ىعقاشلا لالجلا غداصلا ىنسحلا نب دمحمل عورفلا ىف نييقارعلا باتك ا." ظطظحاجلل

 لتخا هللا لوسر هموعتي اناكم الخا كقو ئسركلا ىلع سلجب هللا نأ هيف ركذ ةيميت نبالو

 باتك (ىق. تأرق .لاقو تاومسلا هيسرك عسو ىلاعت: هلوق ىف رهنلا ىف نايح وبا هركذ

 ذطنو وسمع زص ]اطعتم همس نصحت عمتس ماتت.  طااطستس ءزانهلعس تاملت ع0لتلتغ 1121/1110 13د: لل هنن

 12متر: [[طهصعاطأم. - 10298. كت( ذط ءعل- دز ةنط عع ءآل- عط هع متطور ![!طعاط 201753 ان] 0

 6غ معردتسلا 1ص قل ه1 هكاننلو 016[200 10 كن ءعوصمر نأ ه0 2 ءزادم اصاععمعد لتعز“ طل15ممكتطتق

 مي( زد لعععبم ]!ط7مم5و ولتم1112 م1125 06 ءمعممرتطاتق ةدنم عع مر طاتق ةعلغ ع ةذص مما

 ةزستلتد .ءمرسم] ءءاعصغج لتكممدزكتك ءعقأ - ةععتسلاتق 06 هعطتطاتق ءمع]ءةاألطنق - (ععاأسس 0

 (ءرصمورتبع - ن031ن5 و 011 5ععات>ت>لان12» ءقمزأو ةزستلاو ءمرسم]1ععاعطأل2 015ممعلغتق ءقأو 0

 معممرت طك 1م1ععلمرتطاتك - وسنتصأتق 06 ء]ءمدعدغق - ةعدختق 06 معاقلا]5 - ةعواتسلاتك

 0ع م]وصغلك - هععاوجاتك 0ع دصاتصقلتطتتقو انط1 ةصقغمطن12 معع ةزصعاتلذ5 مههاعع 0ءعوععت طلت ع

 صمصتتق 06 ؟زعتطاتق - 0عءععءزستتق 0ع 0وعيسهردتطسق. - 10299. الك: (غط ه0ع0 ء]- 71و

 ل1 طعرع لع دصصععم هععاقستتل و ة0[10>ع لق - عل - 0 07ه“ عت: لل: 11 - ءاتم]مسعع]فا أ

 ةطمتطتاأمر هسصم 804 (اصع. 11. ةذسع. 1401) ممم. - 10300. آ5 1( 68ط ءا- ح01, ةعمأ(ماعاأق

 اذطرت ودهنتمع 0ع لدفاتأتم, ءزرسملعصسوتتع 0ع نسمه! (هلطاتع زدقهكتاتمع هردق جلتتل نسمانم» !]1طدتق

 نمصكاوسك. - 410301. آلكتغغط ء]-هعد رع ءعآ]-دعوؤت سر ]اذطعع 0ع ءمصلاتعع عا ةممهكأكو

 دسعام»ع لمقام. - 10302. آاكتذغمغط 1-11 خءلعازوجا(صر !انطعمع 1آءمعمصماتتت 06 مههعاتطاتق

 لاسم 0ءمعاج هنتر ةسعام»ع لعءاا- هل- لأ 2101 ميوتنع6 ظعرن - ءا]رمعمتا لا - كنة عاب ذاطهتامم

 (نورم صعدت هعهطتتخ جط ///- يكوون - 10303. م[عكن(6ط عآ]- جعدطر انطعع (طعمصل ءزاتكواتع

 0عوجهتماتمصتقو دسعام»تطاتق 2110/1 هتوت»ءل ظعتن 01مم ؟دلعم 11: لآل ذاعتنم للعام ءأ

 دصصم . . .. 501:10, ءأ 107: 1 ءضضكوعو نسأ مهتهغر آتعدسس ص ةم]116 هةعلععع ءغ !هعتسم

 امهصعسس عءاتصوسعععر نسمع ]1[ععدطتق آلعإ هععتمع(. (نئهردسسعسسوعهأ طمع قلاثع ظلمهم د

 ءمدحسسس عماد مز 7 - م7262 ج0 1هعتست (نهدصتعاتتل: رىرذخصطتغ ةسماتن(ملتطع هعلعق ءزانق
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 نامثع نب دمحا نب دمحم ريبكلا ظفاحللو هطخب هتروص ام ةيميت نب دمحال شرعلا

 ةعسأ ىوتملا" وكلا "تلمح لبا ليلتك نقولا ينعم ةنس قوتملا ىبعذلا

 نب ىلع مجنملا نبال در هيلعو [اهب برعلا راعشأ رصحو ]] نفلا اذح عضو نم لوأ وهو اه

 ةنس قوتملا ىلاغصلا ىمكم ىب ىنسح مامالل ضورعلا باتك !.”.ه ةخنس قوتملا هللا كبع

 نب دكيعس ىسكلا قاو .٠ خنس ىقوتملا ىودكنذلا جاجؤلا دمحم نب ميعاربأ فحساأ قالو

 ىوحنلا كرابم نب سديعس ناهدلا نباو ا” ةنس قوتولا ىخلبلا طسوالا شفخا ةدعسم

 جتفلا ىالو 75 ةنس قوتملا ىوحكذلا [ىميجكالا] فحسا نب حلاص رمع ىاو ه1 ةنس قونملا

 ركب ىالو 6. ةنس قوتملا ىوحنلا ىقزاملا دمحم نب ركب نامثع ىالو رصتخم ىتج نب نامتع

 ىقييبلا ىيز نب ىلع ىسكلا ىالو هد. ةنس قوتملا ىوكنلا ىنيرتنشلا كلملا دبع نب لمكم

 "ما ةذنس قوتملا ىترقلا ايندلا نأ ىب ركب قا ظفاكحلل ريصلاو ءارعلا باتك "1 2 قلَكم

 يع]من “ طلق مطلق: آطعوعن ذه ائتطعو 27 - 4ءأب ةهط لان ءا 8و: 1ع ءلكأو قلتلك

 قسم ةوتمأمرب ودقع ةعوتاسمسأتت. آطاطعسس ءزسكلعس انكدان ءلالتغ طمطخت ااهئدست

 رعب 4717060 عزا 0177: 1)>:ء,ءل2ر هصصم 748 (اآصع. 13. كمال. 1347 ) 1201611115. -

 410304. [كز6غ6ط ء] - حما لطرص ]انطعع لع حجاأع طعاعستعم , ةهنعأام>ع 1276/17 18861: 41:60

 0موسصسهأتعم ور هسصم 173 (زصع. 10. 31د. 791) معتم. 1لنع معمكستتق 0ع هد 1نطعتس

 فرد ممدتتا [ءغ ممعرسهأو ةعدطانس ءزسك ءءوملتق ههعععتتأ]. (نهداعع هنس ل7: 22: 4500/17ه]نو

 رداعم طن - ءارممسمزز رو لتعطتك ءأ ةمصم . . . 22010115 , ءاتاهنمصعتت ء01036.- 05

 ريكغ قط ءا]-دعم0طرو ائطوع 0ع ةمعاع معاتعدر جتتعامرتطانك طسصقصت 110801: 126: 04

 ىمعجار نقر ةهسصم . . . رمممامم - لاتب ]1 انمع 1انميلرف» طعن 8101 ءمنست»ءعلا 2ر0 ((؟ةستسهأتعمو

 حصصم 310 (ذصع. 1. ا[وز. 922) مجمرجاننم - قلدنا معمتا 5010 ظعرأ !1ءو' ملمع ظ1- ل! 1ركععأا

 1/7 - 4/41 807872, ةصصم 321 (ذصع. 1. لوس. 933) مزاد و - ه8ه40 86: 1108:

 (ممسسحأ6تعم, ؟سهلعم 182 - 670ءارآارم» لتعام ءغ مصمم 569 (ذصع. 12. ثنو. 1173) 22056110 -

 لقدر 0م" كغ 8ء» ]18 ]مع [ لعست] (ءدسسفأت عمر ةسصم 225 (ذصع. 12. لم. 839)

 رمان م - لآ 1/هل'] 0/777: عن لنا عك همرط معدلات ةعكلصسأأ - 4ك

 [رعءرم عري 7101متر: ءلأ 711(سنب# (عدسسفأت عمر ةسصم 248 (ذصع. 7. لآدم(. 862) همن

 لان 867م 1101متر: ءلأ 13 40 - هآ - رمعأ#]لعب ه1, عير[ عسؤرتل 1( ةلالل160[13و 310 0

 (ذمع. 7. ةل[كوم(. 1155) رورو - لكان |]/معمتا للان: عدا 2726ع:0 8ءة)هعأق و ءانلانق 5
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 10 مماسسعم ءمسرععطءعدلتان - 10306. ]لكتاذط ءل-ةمجدق م6« ءا1-ةوطعرو !ائطعع ةمكمءطنصتت

 ه( مداتعصاأ6وعرو ددتعامرع !1آ1ذقاأج, لق4طتع 80“ 8ءز» 45210: ن6 (60"ءو]رغر همت 281 ( طع
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 !ل".م 1م خنس قوتملا قاطخلا محكم نب دمح ناميلس نال ةلزعلا باتك [.“.

 ءاملع نم ناكو خِحخحاب فورعملا] ىوحنلا دمحا نب هللا ديبع صتفلا ىنال ةلزعلا باتك

 قاتسجسلا دمحم نب لهس متاح ىبال بشعلا باتك !..1 ركاسع ىبالو [عبارلا نرقلا

 قوتملا ىوحنلا هللا دبع نب نيسح هيولاخ نبال تارشعلا باتك !.[. 1م ةنس قوقملا

 باتك اضيأ هامسو ةيشحو نبا دمحا ركب نال ءايميكلا ىف ىيرشعلا باتك [.#إ .١ ذنس

 (.رثإ# 2 ىبراقسا ىف تدفتسا ام عيمج اهيف تركذ ّنال مسالا اذهب اهتيمس امذاو لاق سئاوغلا

 بتك نمو م1 ةنس قوتملا بيبطلا ىسخرسلا ليكم نب دمحا سايعلا نال فشعلا باتك

 ىرعملا هللا دبع نب دمحا ءالعلا نال ضسعرلاو ةظعلا باتك !."* تالاقم ثالت وطسرأ

 هللا تبع] خيشلا قا ظفاحلل ةمظعلا باتك [."#* ١ ةسارك نورشعو ةدام 561 ةنس قوتملا

 تيحكلاب نيثتدحلا ةقيرط ىلع وهو 1 خنس قوتقملا ىنايفصالا] نابح نب [رفعج نب دمد نبا

 13. ا[دن6. 894) 7202610. - 10307. لكز1غؤط ء]-ه521عغو ]1طع» هةعععدودق ؟01تصاقكتتو

 دعم ع لكاتب 507ءف11 1: 11 هن»0 8١ 1101 هيرن0©77 ]12121158 ةصصم 388 (ذصمع. 3. لوطي 998)

 ممن 0. - 10308. آ[ك 1غخط ء0521-1عغور ]ئطعع ةعععدوؤاتق ؟0ه]1تصاقعتر 112015 11*21

 056:0 - هل1ع] ظعد» 4 ر/جعل (تئدسسفاتعم , |[ ؟دلعم لوق/رمطلب لتعامو وتتك هذ 0هءاتق ءدهغ

 دوعتلا وسقعأت], ءا 158 4كءعم»“. - 10309. آكتغقط ع]-هوططر انطعع ععوتستسأقو 3116105

 لاا 1طن ه5هآآ 1821: 271110]110 8 ءزءوا م72, ةصصم 248 (ذصع. 7. الآههأ. 862) طهمآ1اتن0.

 10310. [لك1غ55ط ع]- ج5طقعقغو 11طعاط طلتك 5011111 062311011118 311105 11056121: ل 4

 450ه]ه], (عدستمحنتعم , ؟ان]عم طز» 121,ملمممءقن]ل» لتعغم ءةغ حصصم 370 (ةصع. 17. كدلع 980 )

 مسمع م. - 410311. ا[ 1 غقط ءآ-أع طعاسو ][ئطعع مسسصعتأ ؟1ءءعصقتتا 0ع ةلعطومأقو 2605©

 لات 8ءز» ىلك1ت»ء0 ظء»» 71 هدايه. اظالمعتم انطعو انطخدلطسس 0ءعلتغ 2/7 - 1 ءممغل. آمقتومتكأ

 سو اموت طمع هممصتسع (ةه6012121000, نت00 طل هردصتخ همغ391 نأتالتقو ونسمع ص 11 طع طاتق

 جعوعم1, - 10312. آر1]ط عع ءعآ-زنطعر انطعع ةسمتتق رو ج16 451198045 4/170 161

 3101 ه7860::1 كى ء"هم]وغ 81ءلتعم و حدمصم 286 (ذمع. 17. لكعصي 899) ممد610. ك1 ق(0[ لعق

 وننمودنع همانق ]ئطعوصتس تست 06 جسم»ع ءمرض مودات. -ح 10313. ا 1غغط ء1-1غ26ع4 15

 ء1-جهط 0و. 1ملطعءع ممصتغمصتكق ءعأ دطقلمعسأ هع. (نعصطختتطص ؟اعاضأأا 6172102[0113ع3و 1015©

 لكةدضامأا كآقنعل 8ع 450ه71ع] 21هعمم»ةر ةصصم 449 (ذصع. 10. الآهمأم 1057 ) 22015610.

 10314. آت غمذط ء1- حائدرم عار انطعع مدز ءةاماك لتعتممعر ةسعام»ع [1ةقاق 41/5162
 | 4 0وه11ه] ظءر» 0101 مستسعل طعن لملم ] ظعتن 11: اناناتا [ ل هرثعآكتنخ و ةصصم 369 (ططعب 9

 لول. 979) رمممغتم. 5ءعسضتق ءوأ هلم 22016هصمضمصتسص ؟هعصتت]د 20طتطأاو رى 120101

 ممطزو زلزل. ال.“ ءغ ءمرمتم ء7201265 1(2(051[211طاتق. (0ءاءطعوغ ذطأ سنهز عقامأعتتل 011مل
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 خيشللو [رداونلا رابخاو ةيولعلا ىم توكلملا ٍبداَحت نم ىلاعت هللا ةهظع نم هيف ركذ دانسالاو

 رصغ براقعلا بانك !."أو ةنس قوتملا قرع نباب فورعملا ىلع نب دمحم ىنيدلا ىيحم

 مسن دادحلا نأ نئظاو ىكيسلا لاق ىطامنالا هنع اهاورو ىنزملا اهحلو ةلمسم نوعبرأ هيف

 لقعلا باتك !.0# 2 ءامدقلا ثكونهلا ضعبل رصقخ# ريقاقعلا باتك !.# ١ اهلاونم ىلع ةعورف

 م ىب مدحق نب دوادلو 1 ةنس قوقملا بيبطلا ىسخرسلا دمكم نب ىمحا سايعلا ىنال

 ىنظقرادلا نع ىنغلا يع لاق ىلا لاق 7.41 ةنس قوتملا ربكملا ىرصيلا ىداطلا ناميلس

 ريغ [رخاو ديناساب هبكرو روكذملا دواد هنم هقرس مث هبر دبع نب ةرسيمل لقعلا بانك لاق

 ىب ناوميلس دقو مث [رخا كيناساب ةيكرذ ] اجر لأ ئب زيزعلا دمع ةقوسو اكو عم. بي لكيئاسأ

 وهلا دكيع نبال ءالقعلاو لقعلا انانك" “و ىهتنا [رخا دكيئاساب ىتاف ] ىرجكاسلا ىسيبع

 ونيمتعستم 12 دتعدعماتق ءعمصتكتع دماتتلأا دصكتمت طت]أ5 و ونتقع 02مم هت ءطأمز2 5معءاممسأا أ

 معراتتس ةمعتتل طتقاغمعتهم صهضمأ ]. آنئطسسس ءزدتهلعس نطتلخ ةطغعتاط 210718 - ه0 - لل

 11ه ]رعت ءل 8ع: ل1, ؟دتلعو ط1 كمه)2 لتعاتع ءغ ةسصم . . . 12050115, ه01016 - 5.

 [لكتغمقط ءل] - جءةقعاأطو انطعع 0ع ةعمجمازددتطسق. (نهردمعسلت دس ونته0:ةعاصأف

 مصاكتسعمسكفر 01185 11026112 ماتطماتك م20 ممداتتأ عا ءزانك ةتعامتاهغع سنا امدهلن لن.

 (0ماسمعر ةصوتتغأو 21600401 هماتق 2077* ج0 ءدصتص ءدئعيصم]فت» ءننص جام ةصتلقوع. د

 10310. ط!كزغذط هذ - ةءقعاعأ»ر ]ئتطع» م]دصكممانتتل 11601 ةقاتللل“  (هدت معطل انتظر 8105©

 نتملهس آطصلم 7ءاعنو. - 10317. آلكتغاشط ءل - عع]  انطعع ذمغءا]زععمغتهعو هتعأ0طانق

 ك4كات'اهاالع لارتسعل عبو لله]ءميست»عل ظكءممم]بعف 0[ءلتعم, همصم 286 (ذصع. 17. لكحصي 899)

 هتمراتو - [1) هما عزان (هآراعت» عن 501ءقمسسك» '1ايرغ 8هم»# 7101 مطآ, ةصصم 206 (ذصعم

 6. لدصع 821) صمتأتف. طمعا: ٠  ق4ط0- ءا- عارم, ةصوتتتاو 12ه«هعمامةدس 0تتعتذنع اههلتأو

 انطرت 4ع دسعام» عع 11ءةوم»ع 8ءر» 460«هططقار# معو مص 10همن:0 ]دسلهطسس عت ةلطسم

 فليب

 ةرترسأ مانتقدعر | ةلتدكوسع] هسعامرت(اهغعد ددتطقأ تأ ةدتعدع جط تتم ليطععددقر ننهمه 11ء2نه»م طهطسعتأام

 ]رعونملع 7ءنو لاا - 67 - هدأت 8ءن 4527"ءزاي ]نطتحتتم ةانتك أ مانتقف© و |[ (عدتسوتنع هلثتق

 جم نا6م1(ةاتطانع ةدطقأتطدكتم ]أ طصس هرسممدتتمدع]. 10 ءدتوسع ه07ءمرسف» 8 ءن وه 8ةزددغ 0لعدتتم

 ائطصتس ظعغم ةاتطلاتدءاموع [ هم ةموتع ةتتعام ل (ماعد ءأ آمقع تهدم ]. - 11دمع زال هم. ع 10318.

 رعكتغفط ءل- هعا هع ءل - هءهلقي اتطعع ذداعا]ظععصتتمع ءأ اماعا] 1 ععماتاسل و ةا06[10 177547

 10 ظوتن قلا[لهل]مأ, (نمماساتخر ؟دلعو لا 450 - ع - 8ع," لذ نو هغ دحصصم 3 (ذمع. 9. 06. 1070)

 رسمرعسم. - 10319, !؟تغاةغط ظاآ1- 18ج اذطعع 4/غ- ءل- 01:نعسمف, ةهنعام»ع 8طعتاعط 1 عولق
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 ىنطقرادال تيدكلا ىف للعلا باتك ا[. 56 خةفس قوذ انيس نبأ هللا دبع ىب نيسح ىلع

 نسحلا ىنب صمكم [مامالا] فيملت نابا نب ىسيعن هقفلا ىف للعلا باتك [.#'

 لالا اذققلا "باوُبا | لع بوبيملا "للعلا باتك 1.“ ناتبكس ؛نِب  نايفسل للعلا تانك 1+

 للعلا بانك رورو زب حدس ىوعملا ىنزاوأا لمدكحام متاح يأ: ند نمحرلا لدع ليكام

 |. [51: ةنس قوقملا] ىزوكلا نبا نمحرلا دكيع جرفلا ىتال ثيدحلا ىف ةيعانتملا

 اه ةنس قوتقملا بهبطلا خملاعلا نب لع هنأ نب لويحاأ نيحلا مكانل ضارعالاو للعلا تاَمك

 للعلا باتك 4 بايسالا حرش لوأ ىف هركذ اضيا نييناردنكسالا عماوج نم وهو

 بردح نب رمز ةمايبح ىال ملعلا تاعك اباب نينسو ةتالذ ىلع سونيلاكل تاجاللعتاو

 كيز قا مامالل ميلعتلاو ملعلا بانك !.)م [# نس قوتملا ىدادغبلا ىتركلا دادش ىبأ]
 ى

 بلاط نأ مامالا خيشلل بولقلا ملع بانك ] 73 "1 خنس دعب ىقوقملا ىكلبلا لهس ىب دمحا

 كانا 472 1ظ10دءخ: 8ع: 4ك طلمعل1عأ 1: كة منو ةهمصم 428 (ذصع. 25. () نك. 1036) 1201610.

 10320. اك غمط ءآ11-1ع1و ]ازطع ءممعتمأ ل مصتتتل 12 1220115 صتطاتق و ةنعاما»ع 1007601718.

 10321. اك خط عا- 11 عار اطعم مد ماأأمصتتتلت ذه لاتعتةما10عهأ125 , 311056 154 1861

 |[ آ[سصدصت ] 711ه1هيستنتءع0ل ظعء»»- ءاطرمعمت: م؟دعععمامتعبي -ح 10322. آظكتغؤط ءآ11-1علو ائطعم

 مره مال هطتنتسم و 65[211>ع خوركر م7: آب: كمال. ع 10323. آت غغط ءع] - 11ءآلو !اذطعد

 ىقمععمس مالم صنم هععسدصلسلا ءدهمتأك لدعكم10ءصاتقع للخاعتطتتكتقو جتعام»]ع 4ك اان كل 0/11 هتت:11:ءلن

 ك0 - ه1 -"ه]77:01: ع2 42 ظطاماق» 2101 مدوتنءل 1طمعقوم ةهمصم 327 (ذصع. 29. 0ع(. 938)

 سمعان م. -- 10324. 1 غمط ءعا-أز1]ءآ] عل -سهاغءعمعقطتو عار اطعم مران مأ1 021111 1

 لع ىدلت6ةمصتطسع و دسعام»ع 41: آ/ه"«ز 4 [/0- ءا-هارتسمتان 1اند: - ءازرستسةر |[ ةصصحم 597 (ةصعم

 12. 0ع[. 1200) مدم>6نم]. -ح 103235. ظنغفط ءال-11ء1] رجع ءعا-دعةلطر ائطعع كع

 رممعطمرختست ءدتتقدأ5 عغ هو مامات ةأاتقر ةت1عام»ع لاا ءزتنن - ءل- ل411 4/ترثعل 18 ءرن قل م0 18 ءرن- ءأ-

 (7:ءا !ا1ءعلتعم و دصمسم 652 (ذصع. 21. !عطع. 1254 ) ممعطتم.  ءعنصعغع ةزستلتق !طعع مل

 هعاأ م0110 4 ] عر مص لس ط هان ةوممردستمو ونتتل هط اصتألم ءمصسعماأدست آص !ائطصص 27 - 7

 مرسم عت هرجع. - 10326. ا[ غقغط ءا11-1عا1 ع ءا- 11 ةز ةغر ©6ةاعصت ائطعع 0ع 101

 ءدرتقوزو ءغ تعدم صتطانق. كهءعرددعتساو اعد همرتأتغ. - 10327. لك غمط ءعآ1-1]ط دحر !ذطعت

 ةععداتمهع, ةهتعام»ع قكلاع 1 ءةا]رمتسهم 2701ععا» عدت 11 هنأ | طعن ذآ ءللعل طه ناطلع ]7 هجأا 0و

 دصصم 234 (ةصع. 5. ةكسع. 848) مم2ن0]. - 10328. اك غغط ءاآا-زطظص» 56 ءعا- عما (ددو

 ازطعرع هةعزعملدع ءأ آمعاتأتأتهصتع و جسعام»ع [مممضص قل ق7 7ءقل ىل17:ء0 عر كذا مللت

 مم5غ حصصتنتتل 322 (زمع. 22. 1)عء. 933) مممعطبم. - 10329. [ آ[كذغغط ةآلدس ءع] - ءماشاو

 آازطءرع هععمكتمجع ءمملتسصس و هسنعام»ع ذطعتلاعط ء( آ[سصس قكآتأ 107:5 7101 ه77:60 71867 ىل/



 1آ20

 ةرشع ىلع هفنص فودصتلاو قالخالا ىف وه 4 ةنس ىقوتملا ىكملا ةيطع نب ىلع نب دمحم

 عتفم هلل دمحلا هلوا سرع نبا نيدلا ىيحم خيشلل بقاولأ مولع باتك [.“. [ باوجا

 يف دامعلا باتك ا.”#»  رغملا مساقلا نال موجنلا ىف دامعلا باتك !.““| خلا مومهلا

 رمعلا باتك ##”٠( ىلامسرلا فسوي نب فلخل برعلاو نييناربعلا ةقيرط ىلع ركسلا ملع

 ىناب فورعملا رضح نب ماكل ةلاقرزلاب لمعلا باتك !.##  ةلاقم وطسرال هرصقو هلوطو

 باتك 1.“ ةنس قوتملا ىلار وغلا فكسا ىال لمعلا باتك !."*ه ىدنكخملا دومحم

 اضيا فرعيو طارقبل سهعلا باتك [!.* ىلصوملا روصنم نا نب ىيكل ىهالملاو دوعلا

 هطرش ام اوفلاخي ال نأو هب اوديفيل اضيا هنوملعي ندلو نيملعتملل هعضو ىناميالا باتكب

 كهعلا باتك (."» 2 ةعاذالا ىلا ةثارولا نم ةعانصلا هذه لقن ىف ىقبت نأو هيف مهيلع

 تكاتك. خلا مراك الأ ىبعااي مكيبلا ديعلا بانك اذف ةلوأ رعاكم نابح ند رداجكل

 176:1: م16 1116712, ةمصم 386 (ذمع. 25. لدم. 996) ممدأن0. ةعتغ لع رممهتطاتق ءأ (طعمةمدطتح

 ع( زم 0عءعرن قىرتأح لز5ممدلطبتق ءهوأ]إ. - ..410330  لك1غغ5 هآ]نسصس ءل - ؟ةطخطو ]نطو

 لمءامتسمستنسسل 1ممعلغم »تك كيستسست ةانعام»ع ذطعتاعط 710/8 - هل - ل1: 11: ل052. آمعتمأتأ ااه:

 1ددتق آ[2ع6م م20م0515 3مع1 عصا عام. - 103314. آ1(غ6غط ءآل-ذددق 0و ]زطعع ءهماسص»3ع

 جحماعم1هعتور ةسعام»ع 401 7ءموضرو /11هعابسء ار. - 10332. آكتغمط ءآل- سقف ل, !خطعع ءم]سسمتع

 لع حمام ممعأعم ج0 0هءاضصمسم طل عطعدعمستسب ءغ قعوطتتسم ر ة0[116ع 72167“ 1361: 77ه

 112مل. - 10333. اكن ا مط عال -حسرع 56 ادسن] أطلت ١6 ءددعأطأر ةعقأماعات5 ][1طعع 6

 رزاأدع (ةصتسدلتسم) 1ههعتاملتصع ءهأ طعوززامأعب - 10334. آ[؟كغط ءا- حصا ط1! ء»عءفلء او

 ]زطعع لع سك زمقاضتس علان 7" ءا/عأر ةدسعامت" ع ]ل1020 طعن 1له0ل]7» 1210767208, 4 ١١150

 111:20 لذ نم. - 10335. آكت1(غط ءآ]- حلو ازطع»ع همعمدنمصتكو ةاتتعام7 ع لقا: ةظ:/هع

 للدار ةمصم . . . ةممرأنم. - 10336. آت غط ءال- 50 مع ءعال-صس عل ةطترو ]طعن غعةاملتصتق

 عا امقاضتتال عما مة"انلظ 1115101110, 211106 770/16 1761 42 111 مووت“ ل]!1هن8]:082. - ©

 رك غ6ّمط ءال-دطلرو طتوموععضدتم ازطعع 16ءلعمت5ر وسأ ءاتهتت لانصقز نعه201 ]1طوط ل1 علت.

 (2011ممقاتأأا ءاتآلل أط انقاتللال 015ءءعمصاتاتلل أ مالاتلال) 0100116 0101 ][نطرعاتت7 006عضغو ان( ©

 معان ءهدرادمغو هاللعتتك نسمع تك امزانمعمأ 5 5![هعزدصغ ءغ ص ا"20عصله معاتةلصهع ه6

 زم معجرقزئأدصغر نأ طعضوبلز اهتم مهتمه تذص مسط]انعسسم 41 ؟ت]ععطاتعب. - 10338. آكذ[غغط ءآل-ةطلو

 انطعع [هع0عمتفر ةسعام»ع لفات" هن لل هنو. (هرصمءعملتسمسر نن00 1كم ةصعتمتا: 1طلنع !!طعت

 (هعلعرتك ءىار نم0 ؟هطتق طصحصلمر ه ععمع"هدمرصسس ؟لزأإ ءاعمب -ح 10339. آن غمط ع1-هطاشلو
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 )1 ايل
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 10 ]انطعر مهععامضصتسوم ونيتطتق 5ج]1مدصمس 10هك1لل5 طلتك هرحصعم ععماتمو ءغ لهعست مسعف ؟ههصقاتأ ه1.

 10340. آ[ع1[غمط ءال- هطش ل, اتطعع مهعامستسو هنعام»ع ةطفتلعط 67-450-موءاناراأا» 8ع ل64
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 فاكلا ىف نيعلا باتك !."إ [10“ ةنس قوتملا ] ىلارعشلا ىمحا نب باهولا دبع يشل

 لدلكل ليقف هفلوم ق3 سائلا تلتخا ةغللا ىق :نيعلا باتك [+» ' ضايرلا' باتك بحاضت

 !لقو هيف فتص نم لوأ وهو رمهزملا ىف ىطويسلا لاق 1,0 ةظنس قونتملا ىوكنلا دمحا نبا

 الا اناثكا ةعللا ىف ٌبتكلا لصأ لوصحملا قف نيدلا رخف مامالا لاق فيلاوتلا لوأ باتكلا

 رتكا لب هلمكي مل هنا هتاقيط ىف ىاريسلا مالك نم مهفيو هيف حدقلا ىلع روهمجلا فيبطاو 5

 ليقو ىناسارخلا رايس نب رصن نب ثيلت وه امناو مهضعب لاق هفينصت نم هنوك اوركنا سانلا

 هلا هلوأ هبشي ال اذهيلو .تيللا لمكو نيعلا فرح رخآ ىلا دلوا نم ةعطق ليلخلا لمع

 ىلع لبقاف اًميظع اًعقوم هدنع عقو هفنص املف ثيللا ىلا اعطقنم ليلخلا ناك زتعملا نبا نعو

 تام دق لياذلو ىرخأ ةخسن هدنع ىكي رو قرتحا هذا ىلع قفثا مث فصنلا هنم ظفحو هظفح

 ءابدالا ميم 32 توقاي كلذ دروأ كطمذ ىلع ةوامكيف هرعع ل عمجو هةطزح نم فصنلا ىلماف 10

 مم مدان [حسسم 973 (ذصع. 29. لدل. 1565) ممعانم]. - 10341. ظنغفط آظ1- ةئسو انطعت

 مل لع حاعطوعستميم وسعت ةتعام» ![ذطعخا 27- 1[ةرولأ ءلتلتكغب -ح 10342. آت غةط ظ1]1- كئتصو

 ]زن طءرع كتر. مدع 1عدعلعم]هعتعتسرو 0ع زاتذ ةاتعامع ؟له1 00عءأأ 53513 5اهأ اتا[: ع 11

 ونننلعر» 12/107161 18ء» ]نعال (ءدصتت تان ءاتكر ةططصم 175 (1صع. 10. 3151. 791]) 1101[اناتكو

 زل]س0ل ءمرصممدستددع 01 اتت. المران ذص لأ - لل هعام»م ٠ 1 ]آذغ مهتستتك !1ادتغو 1اصكتتأاو نانأ1 ط0

 جموس مكمن 5ععامغم (مجعامجتغو ءغ انطعع ذل1ع معلسسك ءقغ عد لع عع فرص ممدتطتعز ءأ ]طقس

 1م ر» - هل - لأ ذص 57٠]«11  طعمعتبتست» ]ذطعمطتنمت 0ع ؟هعئطاتقو وننهاعناتق رض ]1عدلعأق

 (مجعادصاستو !ذط عع قلقري ءىغر ءغ تلعن طمتستمتسسم 12 عم لكتب ء2ه2060 ءمصقعصألاو عأ ءعدع أقر و

 وبيندع كمر ذص 1 ءنهعلا لتكماتادغو مداعاو 121677 تدع دمت ةطقم]كلةذعز هغ ماسعتسأت

 طمصسصتسس معوعحصغ []ئططعتص جط عم ءعوع ءمرص مدام. طمطانتت جاتوتتتق: (نعماعر ةصوتتتأو

 1رءنا]ع 1861: ل" مو» 8 ءد» رى ءررا» 7121601472 ءزانك هتعام» ءقأام  ةلئثأ 7276747ننح مها علت

 (مصختتس جط زدتغم هقونع 20 طصعتس ]1ذ(ععدع ق7 ءمرصممدانتكدعر ةطعقا] دجتكعلل 3501115

 لزعتصاو ءورطواتع هأط ءددتكددتم اصتاتتتلال 8 80ع ءدذع 015 ع25ا011. -18712  ©17:0' ا عددا 3110513[

 مهسسدأدتعو 71/6/47 هع ج40 رغما 2عععوتددع.  آطتطعتس بص 1116 ءمرصممدتأةذعغو طلع (مصغأ

 برر 1ععلاأو دغ ممعيسمرعمع مهطلمعع سعت معععغو عغ دصعصم12ع لذ صتلتقتت مهعاأعتت 20101

 نم هعئم جحععزلتغو نغ !ذطعع ةعصع 0ع]عععاتع. كععمصلاجت>ل 122[310  عتئععئتزن ]ان 3م110 عانت

 ممر ءرععاتألار ءأ 7670677 01100114 ءاتللا 12201نتتك ءددعأر لأ صلت دطت مههعاعتال طرعقاأب 111170111

 لزء(معز(. الزج جدساعت» جعاوألك معا ءم]1ععععتسغو ءغ معاتوتتهل7 م21(غعتت> 20 220011110

 مسكمعت5 موعاأتنه ءمصآعععمسرأا. - 1 طدعع 5 7” معا دذص 1100]زءز» ءآ- هلهأاع 1 ءآعالاتتتأ اتق.

16 1 



005 
 هد حج

 كفو. بلعت لاق ةوشحكج نأ لبقأ نم فوتو :هباوبأ": تتر" ليلخلا نأ" ىوغللا كتبطلا نأ 15

 ةسفن ىهوسو هببقاب فتصق ليلخلا ىنوس فئفني نأ ثيللا ةح هدلحو نيعلا باب هنم لمع

 5 سانلا حدف اماو ليلخلا نم ال هنم للخلا نم هيف ام عيمجكف مسفن نع ىكك وهف اقلطم و4

 ال ام داسفلاو للخلاو طيلختلا نم هيفن نيعلا باتك اما صداصخلا ىف ىنج ىبا لاق هيف

 هل مصي ال هنا هيف لاق اًبيرقت *.. ةنس قوتنملا ىوغللا [ىسلدنالا] ىديبزلا [محدم نبا]

 همامثا ىطاعتف هلامك لبق كله مث هلصا تبث ليلخلا نأ هيف ىطلا رثكاو هنع تبقي الو

 10 ةكسنلا فالذخا بلعت هركذ ام ىلع ليادلاو للدلا بيس ناكذن هماقم كلذ ىف موقي آل ىم

 ىنمز ناسارخ دالب نم نمعلأ بانك كرو امل ةاعلز) م2 نعو هنامأور بارطضاو

 1/8 آطعدتعم]ه عدم ههه هعدع لن تاسع 2/4/1 /هس []ذطعأا هقردااف للةزرمهقانتد5ةعرو تأ 101

 ووعي ةصاعوسمتل هو دتعر] نععتأم "[1"دسر نأ 170 /عل (هدلتاو تع نساتلمتس معاك ءقربتلم ءعدعربأ ع؟لأو

 هررتخسعو ةهماعرل عع هرسصلق 2م621[0(هقرو نسمتل زا ل0عأال مرمعائلةدعصاأز نصح لع ءدتتقنح ]نطعت

 0ع[وءعاب ][دطمرطدغ. ل2 1]غم]ممءعنآر (اعداع اهحلسصغو 1270717 ةمامسص ]1 عدت لق ءمصلععاققعو

 لرعقا] حاتاعتتل ءاتنتك أ ةذعر تأ ؟هتسمحتت 7270/1 مسلط] أ حرص جتتععتعأ.  (نهردمقاتلأا اعأأتت "عال 3و

 كعتتع 1مكاتللل 12/4/07 1. ء. حتطلعاتلال١ هل2ععتلاتلل 20111128516 710م[ءل“ 211101ع12و 0110 1[ اننح

 حسم ]ودعتك عام لمس نسمصلم لنعتغ زطخ ,, 1276/17 عن قل]ر» عل لا ءناكك لك, م/1هتلل هل عمل عقأو

 نب ء( صحصلم ةطعمامام لتعع ىطتعتأ 767071“, عع زرعسس رت عامه إلال1 6ع ةاوما 1 عمرنع ؟نلغو م

 سغ هرصصتلم ؟لاأأهو ونسمع رض لذطعم زصكعضتدصأاتتتو 2012 /0///7270, هءل رمقأ ةنصغ اتطن

 لودس دعم نام مءععدالمطصعتس طقضضتساتللل 001001 جاغتمعأغأو ونسهنل ]ذطغعع 7270741. ةدطتلأار طقعع

 مدمضعأ ]طار لبق دعس انطعخو ررل- 76[/مىمى.٠ آد ]زعل لقرب امصاح ىصلنقلمو ؟105(1أذ[55 أ

 يقرضررأأم مععصمسأو نع رسامأتل6© لن5ءئمس]م نصت 1270/0/1 طقصع دعما ععصاتمتس الطزنا8316[1ع 113

 ]زئنعدغو صعلسس 1670/4/0 ذردأن. قلاع ظعا»» 7101ممستسعأ آظعت- ءارمعمت١ | ظعتن الل« ]

 72ءانا لق | 47::هم7/ر86] طمعا عم]هعمكر قلععم ةضصصاتلات 380 (زصع. 31. آدجا. 990) 1201[

 نسسأ ءمزامرسعص آلنطعأ ىصقععأزاأو رص ءد طقعع طمطعأ: 1آنطعع 727070 طفت 011001

 عوأ مععتتع عانللل جاتع(معزر) هعدع نمصقأامأ. 18عمعودلعع ءصت”نض هرباطأمو 7210/71/انتت 111

 جتتامعمدرتطأ ؟نصلحسس عوام ل ععتمسعر اةنص هساعس أاآلنل مععتعدعر ةصاعوعسمست طتاتتللل ءةذعا. 18هقاعو

 40 ح0 ظصعتس برص معضل نععتنع طمتضتصعم صقأأ ةتضاو نأ دضاضتنلء انا ز]16 عز رهعع5 ءظقطأز 2 -

 زد مع حتا مسدس ىسققم عنتمعععسلم نا. طع( نسسحمع 1م'ل عا معماملتار 015 يقتاقتع ءععسرزاة أك

 ء( جنعامعتاأدطتست 0ز5عضعمدضأأت معمطحصأاتا. قلاع ل7: 71/- ('/76 لزجرتعسع (مهللاانت: آطاطعت
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 كلوا اوناكو هنع هباحصا هلمكل هفْلا ول ليلخلا نال راكنالا ّدشا هباحصأو وه هركنا متاح ىلا

 كلذو متاح لأ نامز 83" كاتعلا وهظ ةخادوط ظلم هدعب تضم اأو لوهكم للجر ىم كلذ

 نم ةيف عفو مه عيمج 0 لكلولا نمو هيلا ءامالعلا نم دحا تغني ملف "ه5. خنس دود ىف

 555 ام فالح ىلع نييرصبلا بحزم فالخبو نيينوكلا بعهذم لح وه انتا وكلا قاعم

 امهلوأ نم ىسايضلاو ىابرلا طلخ هيفو ليلكلا ملع لماح هيوبيسو ليلكلا نع هيوبيس 5

 لالكلا نكو هرصخ هنم اباب ءىث لكل انلعجو رصتخملا ىق كلذ عيمج انبّذهف امعرخا ىلأ

 دقو ىطومسلا لاق نيعلا ىلع كاردتسالا هباتك ردص ىف ىديبزلا مالك ىهنتنا كلذب ىلوأ

 هظفل ىف أطخي هذا اماو ىاقتنتالاو فيرصتلا ةهج نم هيلاغ ةّيطختلا هجو تيرف هتعلاط

 هيف ىدق ال قسنيحو كلذ عقي مل هللا كاعمذ بذك ةغللا هذه لاقي ناب ةغللا ثيح ىم

 كلذ لتعم باكترا نع هزفن ليلخكلا ماقم ناك نأو نيب وهأ اذعو بيتوذنلا ىلأ عجار راكنالاف 10

 م4 نص ع معمدتسعتد اكطمعةممذص غعصممعع قات مل نمأ يصمسمكد عار طستع ءزدهوسع 0ت5ءأمساتق

 عوكل كدتسه هاه ءىأ كدكصأعأم. ه1 عصتس 7270767 ذالطسسص ءمرصموعتتةدعغر 0تهءمسلأ ءعماع زاده

 جمعا مرمتغدأع تس ةصاغم لسحعتعس ءمغو ونسأ طقق مدعاعم دصسعاتسك ةدفاتسعالع م0م[0555عضأو لتتقلال 8

 رعممطتك. ]طدءعزصلع عدتست كنت 1هصعاتتتس ةمداتستت 722عاعمتددءعأار ]ذطعع اةصممعع قللقتن 17/1

 1. ع. كرعو ةسصتتلل 250 (نصع. 13. 1"ءطع. 804) حرردعتتاو طعع 01150113121 15110111111 0021010

 كرس معممرعاجلا.  ظعوطحخم# ممم 111ه هرتصتم عمر نتتم0 هدحطعق 710 م109865[031 عظ111180186و

 يدهع ص ]ذطعم ]1عودصغعسعو صمصصتخا 20 (نتلعمفتس 00 ءاضاصمتل ءمدضممعتامع ةدصغر 10ءموسع

 مماضدعتمع دم ععدمتسس» 0هءاتمسمعر 10 نسما رصتصتسع ءمصقعسأتغ كنت تقر وتتقهع 87706106 1]و 5

 ونسأ 1ةصساععمعع5 عع ءماسصعم 0هءاعمسمع 72/0711 عار دع ءلاتك ة3عامر1(ةغئغ 0هءع(0 1طنع

 معماتسعغ ىصقتعأم لص ءةرتغع 0ع ؟ءعاطتك ندهأكتما ع ونتتتسوتتع ]عدس هل طصتألم ةتكوتتع 4

 طظصعسس. .0رصصتج طقعع جساعتم ذط ءررتغمزتع 7ععموطمالأرلالك عغ ءاطعم0ةكتستاتنقو ءأ ةأصوتاتق

 معمل 22 عمتص عماتك ءقمرانغ ص عج 0علتستسك نهم ءمرس م7 عطغعسل ءععوطتتو ءغ ءعمافع 70474[7دع طخ

 ععاداتق م2ةعاعا هقعاع70ه5 رقت 0 [لمعع 7ءطغلغ ذم مهدعادت1 مدع اذطعخ 7/7 - ]1:07 7

 10/7 - 4ث درمررعأ. - قمه #11  طعوأ ]اطعم صوتا ءغ 101, ءةيوضعم مامعتسمو ذص ءةمرتأع

 لع ةعدحت 1هسمتماتم ع ءاجتم]1همأو ةصك عصتتأو عا ءعصاع ةنتعام» ؟ععطم عم ءةظكهأرو 118( لام

 1لزهردج !ةصعتحع همععادغو نتهض0لم لئن: طلع دطملدك لن ءعمل1 1ةه]قدتق ءدأاز هع 12 عانق

 معمطتطءدغإ دكدتد 1دلقاتم 1معدصب صمد طقطعأ فمعوسع نصت ان]]دق خد ععمصلأ 10عدق ءةقأو هعلو

 هغ مدغعأ ا[ مز:هطدغلم دس 0ت5 عمدأأ 1م صعتل ءملتأر ]ضخ نعا 767071 ملناألم ءدععرطاو هزأ جه معتاتلال 10

 هلستاتسس» ءمصظعأ هصعو معوتع م؟0طتطعحستات و لتتم ردتطاتق 20نعأدتل ْدضط ]ذطدو ممصقتاتا5 أ
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 نممو فيحصتلا نم ملس ىذلا اذ نمذ فيحصتلا اماو هيلع دامتعالاو هب قوثولا عنمد الو

 تر بيط وبا لاق ةنس قوت قوكلا ةملس ند لضفملا بلاط وبا نيعلا ىلع كاردتسالا فلآ

 جرغلا وبا مظن دقو دوهعملا بيترتلا ىلع سيل هبيترتو دودرم ريغ اعرثكا نيعلا نم ءاهشا

 اهنم تاهببأ هبمرد 38 ىرئاعملا هللا لبيع ين خولس

 7 ءاخلاو ءاهلا مث ءاحلاو نيعلا

 ءافكا فاكلا مث فاقلاو نيغلاو

 اهعبتي داضلا مت نيشلاو ميكلاو

 ءاط اهدعب ىازو نيسو داص

 لصتقم ءاطلا مث ءاتلاو لادلاو

 10 3 اهدعب ءاكو لاذ ءاظناب

 اجرخم فورحلا ىصقا اهنال نيعلا فرحب أدب هنأ نيعلا بحاص ركذ لضفملا بلاط وبا لاق

 حل ءّزاتك ةنعام ص اواعتات 2ععاتت؟ةلللاتق. 30م0 ةرباعرت ءععضمرعو لص !1عععضلتس ؟هعئطاتق مره ه5

 جاالصسعأو (عستصهتس ءقغ لذطععرو نست ه ؟لانتكه ءزسهضسم01 ةصصئانل ل5 هنأ -  ءوعاعععو ما

 1 ه1 11ه هل, 17:/0 طق رن كه 7مم 11 ةصصم . . . 201 نانكر ةذاتمرت] ءلئع ةاملهتغو ننمع دم

 اذاطدعم قلق دعوا ءءاه ؟10ءععسطبس. - لاس 1يوينأ ٠ طاسعمم ةموستأو ءدع انطنخم قلق ؟ء؟ناقسأاتكو

 101011 112ل]ل01 ]ردكس مم ؟ع[سام2له ءدار هغ للزعمممأألم 20 1ها(ألمطعلال القات 160ع)[3111 08

 ءوأ امعام. 4ك المممز ىكه8متدع آظعتن لااعااو]ر :71/١ لع لتهجمدتاتمسع 1نلتغ ؟ءعجوسقز ءاع

 نانتطاتق طمق ءملسل ءاال015ةلانق

 آرا - 41: ءأ 78/7- 8غ. انس //- ]6 ءهأ 1171- 6

 انا لا - (ن قرن ها 2/1 - (0نركو امس 20/- ل1(“ ةدعويسمل ءقم

 آنا 8/7 - لارض ها ]1 - كر اننصع طا 12140, لتقل 5 ع([ أ أنك

 مم أ كن, ءأ 7م ءأ ممدأ طقق 1

 آنا 717- 72/7, كا 711 - 16, اطنتات 1| - 14 مال ن3

 10 (ندس /1/- لها, 1) 47 ءأ 1, ممذغأ ءده ]غو

 آنا 1رامر» هع لآن ادعس 1/ - 1غ ها 1- 2

 اننا 217 - 11 ها ]18/- 11” مم ءأ 717 - 117م ءا طلا- 7

 اانا 1 لن 3لو/م للان:  ةسعامدب اذطعأ كتسر ةاصوستك اصعارأتا د اذاعه لق ننمل ةنعءامام

 هرتم رمهسعر نصلع معمصستصعأوأأم ءيياومهطتلتق معصلعأر ععيسماتةدزتس9و عوام نما 5:/هنمعءقل

 كاب « +
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 اناا نعلاب, تاجب لاق قلو لاق اخرخم-:فوؤزتحلا يضقا!!ةومهلاا# نا هيوبيسدركذ. :ئئلاوا لاق

 هأدب ةاحنلا تاقبط ىف اضيا ىطويسلا لاقو ىلوا ناكل فورحلاب اطالتخا تشاو مالكلا ىف رثكا

 ةينبا ددع نأ ركذف ءامسالا ثادحا ةلثماو صاختثالا ةينبا ءاصحاب مث فورأل يراخ قايسب

 نم ىسامشلو ىعابولاو ىقالغلاو ىراتنتلا عم عبرالا اهيقارم ىلع لمهملاو لمعت سملا برعلا مالك

 ىتانثلا فلا رشع ىنثاو ةنامعبراو فالآ ةسمخو فلا ةدامثلثو فلا فلأ رشع ىنثا ريركت رهغ

 فلا ةدامعرأ يعابوأاو نوسوياو :تامتتسو فلا رشع لع دبل ىتالقناو نوسوخو خالسو ةناعست

 كنآ 3 جير اذفو و وهلا دنع هلقن اميذ ةنزاوملا ىف ىناهفصالا ةرمح هرحكذ هايتس اغلا

 نرد ذل ةليكت ىحتزراخلا ليكم نب نمخا  فنصو 7+ ةنس قوت ليلخلا باحصا نم

 5 ففصو نيعلا تمياذ بلعت مالغب فورعملا كدحاولا كيع نب كويكم ومع وبدأ عمجو رمعم اس
 و

 لنعلغو مععوتاور طمسسمسس ]ذأ ععدعمس ةرععاوتم الله هدتك موعاع معيد( ةدتش للا عةةعر 20

 معوممسلعغ: م81 لزدعتةدعغ ىرد [!ذاععه قلق ةمعربرأمر ونسم0 هدعوزددت_ردع ذص هطداتنمسع 0عءعءاتظاأأ

 ءغدرسمجعتسسع كنس [لغععلس ءمصكقتم لن دع““ ءعرغام طمع معهعمامماتسك ؟انلددعأا, ع وترا # 010016

 زم (1]0جموتطاسك ععدسس 2 عمت 01 لع: ةسعام» ةمععربتأا ائطعسس حط هعلتمع هدئعكوص 01011: ([11

 ]ز(اعرهع مطمصات مله أات1. "لسا 20 عءصتن ءطهاتم معلا م10ع5علتاتط 101123110111 ]061501810

 عمدت جات ءملتتما عغ 20 1معصفقرو ه2 نستطاتق 011183 0111111[ ات.  (نهردنزل ع10186 0عصأ( او

 هروغلممتك كعدطاتست نقتاقأوع ءأ طماتكأ(ة[أهع 10111ة1انلل1 عملا 21 ءقلاتلا) 5عان6 0112 11361101

 ءدرتتسلم هرعلتسعمو وننهاعماتك ةأدغ لسهطاتقر اعطاتقر نسما م عأ نساأسواتع ]1 علق ءملطإ08113عو

 عاسع هرصصأ 2عمفءاتالمسع 0000عءعزعم ءددع ددتا] عده اععععماج وسامواتع تلتف ءأ ننهل لص عععاهق

 لس م0عءعءاطتر لغد ان[ 2011183 0لانة1011 ]11(ع2دطاتلال 1101111 عصااتال 205224عهأ2 (8[0100113818 ةعالو

 ممدستساتتال عسسل ]ئ( عوضا دضلعكعتعأسأأ ددتلتموي طماظتماتللل 010260101 ]1(ععوطانتل 0010115 8

 ممدهعتسأاك نصه دصتلتج ءعغ يسهل عام ععصأمر همستصتتللا نانتضصواع ]ئ(ععوضنس نهلععتع5و ستلل عنف

 ءعمانصععمأم همصهعأسأد اهنو ستلأو عغ هةعدععمأو. لدععودغ طمع 1هسعم لآ ؟رمأفتنق ذص ]لكو

 ل1101مم عن ءاو ان ءدع طا ؟10ءدضاتقر 0083 1عالانلا) ععد5اقساللا» 08[22182ع5 ءزانك 300101113(

 (صجه01لعضنماز ءغ هءضاسسص ة1للد0 ءدار ءدلحو دضعاز ومع 12عز هعلعمالمهر ءد ءمصملتانمصعو انك

 جمعام» []ذطعنص جطقم]؟ عت - 11 معع زلط[ ع. - قل ءننس جتتاعلللو 100[, +01

 للم لان» ظعءراب ذ/ءمد»عن] ((عدستسحاتعتقو /لكام1//7 لتككرصتلاتخق حصصم 204 (زصعب 28. كمص. 819)

 رسمرعطمانقو ةمائملتنعاتمدعسس و ءأ قلت ءأ اظعرب 2101, ممتسعل 12م عزاز ءو ةهصصم 348 (اصع. 14

 لآدم[. 959) سماع( تاتقو ءمسرت] يصعصابللا علتلتزا. -  طعوععئوععو قلت 0سم 310/1 ءأ

 لذ ءلا كىآ4 - ءآ- منان قر ؟دلعو 6 اءماوتس "لامعا لتعاسعر هد ءما]ءعيتار نسمع ص ]ذطعم لق
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 طالغا نم ريثك ءىث هيفو نيعلا طلغ ىف اباتك بيطخلا قاكسالا هلا دبع نب يحكم

 وعو ىطويسلا لاق نيعلا صتف هامس هب اًقّلعتم اباتك ىنابتلا نبا بلاغ وبا فتصو ءابدالا

 هاضر غلبي !دمح هلل دءحلا دلوا ىديبزلا نسح نب دمكم هرصتخاو عفنلا ميظع باتك

 هللاب رصنتسملا مكصحلا ريمالا هفيلاتو دعم رما باتك اذه لاق يلا ةيدل ىفلزلا بجويو

 5 لك عقواو هيف لتخا ام ملصاو هيف رركملا مالكلا لوصف طقساو هوشح فذحو هنويع فخأف

 نيخلا نييرصبلا ةيلح ناك دقو هنع تبثي الو هل مصي ال باتكلا نا لاقف هعقاوم ءىث

 لجر نع آلا وري مل نأ هنوعنريو اذه نوركنب ةياور نع هملع ,اولمحو هداكشا نع اد

 برعلا مالك فيقثت مارو. هلصا بيس ليلخلا نأ ديف ىظلا رتكاو هباحصا قاروودت 02 كل

 عقاولا للخضلا بيس اذهف هماقم كلذ ىف موقي ال نم همامثا ىطاعتن هلامك لبق كله مث

 10 بآل :اباضولاو . نيحلاو_نيعلا_باتك 1 ان طارقمل ندبلا ب نم نيعلا بانك!“ ةببق

 هرتاعمو ءةعةدعماور ةهأ ق10/ تان: ءل عت: لله« 1: ظل - لكآ118«4 لتطتةناتلط متت مهكانأأ ©

 ءمسمرضطسم لذطعأ قمر ذص نسم دسنلغع ماطئالم[هعمصتس 5أانه هداعصسلاتصأاتتو عأ لآثع 6/706

 آان: - ءلا عابر منا ]ذطت”نست ءمصآععلتغو وستت هرداتق لق تدعاهأ هغ لكمال ملأ - ىلقد» اطصكعكأ مانتق عقم

 ”['عواع كمر لم طنع انطع سلات ضتعاتق ءدأاور ةهيسقانع ال0720 عت: آطلهعمت» 2ءاناالن ده

 ءيزامرسعم همقيتأ ننهع ماه ةصعامأ(: طهسم طآ)عم (دلتخر ننمع ءزاته طعصع؟ ه1 ةعماتهسس ءمصعتأا هكر

 عا حرجاتل عدت م[0هرراصولاتأل[ةأز5 علظذدلاتللل 2عععقذدتللم مرت هرهغ ءاع. 1طنصع []نططتصتو ةصسوتتتاو

 مالتعأ زاسوممتأ ءا ىسرممأ اكستت لهلعجع 71هث/هينعت»» انل]م] : ءاتتج نمتلعس ةتتعامال ةععط ءعاجت مانت

 ىصاعمحتاور نك ع5 عمك ةداسمق ءالوععععور ةسمعضلادد 0عسضعععاو ؟علسضلهطأتلقو ولتتقع

 حاتوتمتلل هدالمصستلق معم0لعجعمغ عمءانلمصعتس و 2عةعاص0عععغو تطأ 1هعده 0عاععاتب 1ةط02ةطعاو

 5 زطأ ءمرت ععرععأ عع معه هريصصعق ماتم 0]1عم ممصعتعأ. آاتطعسس ةساعس 72/2/41 1مععملم 10132

 حععمرل 1100ج عددع للعتاو ةتسوتتع زلأتسم ءومع مهلتسلتلللا 01[3110:عات ن1 21126 #7055 مال0طوتأم

 ىلع هعصدعم ءريقاتاتغ [2:حعععمع أت سنسرو نسأ لهءاسممهس ه2 7276/46 لنةءعاراتللس# معاعطعدغو هك نانهع

 لمعتدععمأا (مهلئتالممع رصعس مر( عع (عمعسضعماو "عمر مطفصأعق هدعصأم عا عز اعاعصأعقر 0م 3200010 لت

 هممصتمأ هتعامسامأع هصتسم لنك ءارس[ هدد ذعممأات نعمردومأه ءقدعصأ. 8 روعجملعأ ةساعتس همتستمر

 لء/م// هند جتعام7 عت مرتتصأ ءمصقتلتل طدلقكع ءغ كرداك أ ك5عر نأ !امعانه ةعوطتعو ععماف عا ةععاتظة أع

 (ممعامرن عانت, ةطعاطعاع ماننعد جتلعتلو ةضاعوتتمتال 3طقم]تغتتلل عودعأغاو معجال أ ةقع. "لكس ]نطتناتنس 15

 نتلمتسس حاطقم]عصلست ةمقععرتاو نمل دصتصلللل ع مهل" ءعةذعار نعصتط /[/70/470 ةتاؤأال ان عطعااتت. طا

 410 اطزع 1ظممقه ءدغ حتغمسضس ذص لتطعوم حمرمعءماتسس. -ح 410343. آلكتغةغط ءل-ةنصر 11مم ىوغلك

 ازطعرع لع هعتلم عمورنعم. - 10344. [؟كتاقمط ءلدوتم 6 ءعل- لعزس 5ع ءآ]- ا عدقةجعقو

 ازادوع لع مععتستد مدندأم ءأ عرف ةللعسمو سدا عصاتق لص (عةامتس علال الالل ه>عظععضهأر 15
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 نييعلا
 اة م غوف بجيطلأا ند لويدحأ رذعج ىال نامناقم ىدتغملاو ىداغلا باتك 1

 2 ىعفاشلا روع ند لود مجدرس

 كدر ار : كودو : ةهرا ند ىتر 5١ طا ةمل ءادغلا بانك [.*ع زك ارش عونو )>2 خدش ا ةرق ىف ةيمدمرا .م ا فاد ةعلفد

 ددغلا باتك هلو اهبايساو خيدغالا لرىلع ىنعا طالخالا داوم بايساو للع هنم دافتسي تالاقم

 ىف ضماوغلاو بدارغلا تانك 1171 قافتالا تح بانك 1.*م |[ 1 خنس قونملا ]

 بانك !.*ءأ م اك دبي ىقوقملا بذئاكلا ىدكسملا هللا ليع ند لايكحام رادخم رجم قرملاو

 ند كلملا كيع رودعخم ىبدالو هل خس قونملا ىلأهفصالا نيسدح نب ىلع جرغلا ىبال ناملعلا

 ل 1رت»» علل ظعت» 0م كذطقتظتامم ؟هلكم لات كم” ءنأب لتعأو ءاأ حصصم . . . هتمانأتمر ءأ 7107 61160

 آف هو - ءق/لموهتو كل ءنأر (ي118. ب

 آاطإللا نستمالاتتل اناسلأ معوعتستسنكو ؟ءعطو 77/45 جه ]خا ءعج ع
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 10345. آكز1[غْغط ءآل-عط841 5ع عاد هعطغءعلن1 رو ]نطو معوصلعصاأتق عا 02518ع.

 ©مسك لسمطسع ]طلق ءممقاقمكر 0100 قلع لمالم» قلقتتعا 8 عءرن- ءللاماأ6 رو ةصصم 360 (اصعب

 5, للمرت. 970) مم( نانكر دس ءمقاعلاام كس عمتمع 1م رمعسدع ؟دلقتع ةصمأ 348 (صع. 14. 1[

 959) جطقه]1 16 - 10346. اكت(غغط ءا-عطح لفقر 1طتمموععدتاتم ]ذطعل نسحاتنم» 06 ؟1عأمتو ع

 نتتتطاتق ءداتكددع ءغ ءاعرصعمأو 122([ءم2ل1ه10108و 0136 002ممرعز5 طسسقمأ طاتأ1 لان[ 1111220168

 فموعممدءاتصساتخ. [1صاعا]ذ عأغ جساعتل ءيلتقذوق عغ ء]عصدعمأاج حجآلئسصعس(م2نتت. 1[لعصت ]ذطعتص

 عاوسلنساذ5 ةمكلمدز(. - 10347. اكتغمط ءآا- عط حعفنط ةغر ]زطعط 1هععاز ةتئاتتلا 80 عاتأ 11111

 جسعامرع آ"طتلماووم مءوععامنو 4/6 ظعتت [ 21ىعم طءنب] كعقل 71ه عارة قدا0ه1:51, [ةصصم 3

 نتمع. 7. لسل. 1274) دسمءانم]. - 10348. لكنا اغط عطوعقتط ء]-1غ(1[ةعو ]نطو معن

 مصعملتدع مماهطتا نص. - 10349. [عكتاقط ءل- عط وعوتط رع ءا-عط هز ةسا1لطو ]ضخ طغت

 معراتسم دصتعمممللط عأ هععمسا](ةضحتل. 1 ه]نسعمر جنعام تاسع لانو رثوع» كم'ا 8ع قلل1/ه/

 6 ممن: عملو ةصمم . . .. دضمزانمو ءأ طن 8موارلمم ع 1033530. آلكزاْمط ءلاد-عطقعع 856

 ءال-ههمعو ]أ طعع لع هدطسععسأوصع عع ؟ظدنتغامو حجنمعامعع آاكستاع 2710/1/7“ 1101 وتستضعل 17 زن

 4للوامااهأي 10ه 828 ظىتطحر دصصم 420 (تذمع. 20. لحص. 1029) دصمرعامم. - 103351. آ[عزاقمط

 ءلا-عطتا]سفصمسو ]انطعع لع مسععتمو هسعامست طاق لاا ا/م»مز ملل: عنج لمدعنس 1كمآتاو

 ةمصم 356 (ةصع. 17. ]آل عع. 966) طمصاتم و ءأ قكلتأ 77ه: لآل -هآ - دما: عزا لآنسعل
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 ند للوحأ كتيلعْلا ىبأ ىضاقلل ةميرككأو انغلا باك ! هز“ مدع قوقملا ىبلاعتلا ليدحاأ

 خيشلل ميصاوعلاو ضماوغلا بانك !.,"هز“ "1ع خس ىقوتملا ىيناشلا ىكملا ىروطلا هللا كبع

 فورذل ىف نيبغلا باتك !."ه* ه*. ةنس قوتملا ىبرع نبأ ىلع نب دمح نيالا ىئيك

 ءاغلا

 لاتمالاك راسو سافلا ند رهخشأو راد اميذ دفنا خواس ند لصضفمل رخاغلا بانك أ.” هم

 ىثوتملا بببطأا ىسخر سلا ليوحام ند لديحا سايعلا ىنال لاغلا انك !. ها اهحرشو

 ىنوبأل نامعلا 0 نايبلأ حاولا ىلع نابلاب ةوسرو ناسللاب داق بانك !."ه امك طمس

 ىامكرتلا هللا ,كدع .ىب:سيردال ةسارك. ىف ةوتفلا باتكا 01 ' 72م8 دنس قوتملا "قرقنلا 11

 116/7282. حجصصم . . . ل مزئ6نم. - 10352. آن غاغط ءاآ١-عطحمف 5ع« غدطعاستطتو ]ئطعءا

 لع دمام ءزسكوسع اآصاععلذ نادر دسعام» ع (نةلطأ ل ط1 7!هنرورنأ لاسعلا ظعتن قكطلاعلامل "1 ار عبس

 711م2 كطحلقناحور ةهصصم 694 (زصع. 21. م5. 1204) رمز[. - 10353. آ! 1غ

 ء]- عطوة ةسالط دكع ءع]-درك ةئاسسر ]1نطعع لع معطسق هععبلازذ ءغ ةلتاد 011 ءئاتطانكو

 حسعاممع هاءعتزاعط 71018 - هل - لادن 7101عءمدون»ءاأ عدن لل: 1اد» كمل ةصصم 638 (ذصع.

 لوا. 1240) رممعاتم. - 10354. اك غقط طظط1- (طمنصو انطعمع !ذنأععدع 6 عمق 0ع ]1 ةلقكانتل

21:15. 

 [راطرعلا ننمتتس انااا معهعيستقوه ؟ءععطو 772/45 هج !ذ(ءعه طل

 ا

 10355. [؟ز1(ئ4ط ء]-+ملعطأ1عو انطعع ععصتست ملعات5مدد 51216 (ضانعاتط 170/00/07 لذ

 ىم/متر»م 0ع ززه هعصاعماأللق ءغ دهمجممطلععرسدألف ءمدض م0ىاتتاو 010136 1طصكأقل 7109 ع1طأ 00

 مغ ىرصس ءعمادتت ّذص عج زماعع طمستمعم م0ممعهأو دسصأ ءأ ؟ةدويمصاتل. - 10356. آت 68

 ءا- 4ه]1و ]1زطوع ةمعان1ءونتنر هسعام»ع كقلاتاهطااع لاتسعا اطعم 71ه هيستنعا ذء"هطلوق

 314لأعمو ةجصصم 286 (زمع. 17. لهص. 899) رجمج(نم. - 10357. آان( ةط خط طنا 1 ةدصو

 انطمع ذمهععمامم : 1مسصعتدأ ]ذمعدقي ءغ ؟ءععطق لأوتاتك ذص اهطاتلتق ءدعممدتكمصتق 0ع دانت

 امامنا ممتع ةدعمعدأر هسعام»ع 77/7- 87(. - 10358. آكت(6ط عل -1زاوص اكع عا1ددس عل ةطقطتو

 [زلرمر» حصل نتن ءأ ممم عءاتمرتس هبعاتعصسأمدتتلر حجانعامرتطسخ رو ءقرر» 8 عنا 11هتانسااأ ر ءاأ

 درو“ [ 0///ةرنازا ءر» كم0 ]17 ءر» 01ص ] 1)نس6 (نهددمأ ]1ءععصلأا م23ععع7أ07عر ةلظو

 444 (زمع. 3. 3آهل). 1052) رسمرعانم. - 10359. ]ل؟ز1 قط ءل]-1سغ015937 عار ]ضطعط ةصتتللت

 امععماتأت لعععر» 1هلتتك ىممقاممفر ةسعام»ع 105 عر: لطلمأ]عأب "ام عسفلا# [آ1همعاتاهب

 فال
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 قونملا ىملسلا نيسلل نب دم نمحرلا دبع ىبا خيشلل ةوقفلا باتك ا." ىف

 ةخسارفلا تانك خلا هدابع صاوخ ىلع هلضف راثآ ؟قفأ ىذلا دلل ليىذلا كلوا [1“] 00

 ىلع نسأل ىبال ىسراف ح 0 ١ ا اهيندلا ىبأ نبال جرفلا باقك !.”“ا* ةيادهتا

 كولملاو ءامكحلا ليواقا ىلع اًلمتشم ةلودلا ماوقل هفلا ةنس قوتملا ىدادغبلا رصن نبا

 3 دركحكذ كلاوغلا 5 ند نوح ,نماح ىبأ ماما جلاصلا روغو جحئاصلا نيب قوفلا باذنك

 ند دكومدحا رفعج وبأ هحرش بيبطلا سونيلا قرفلا بانك ا[. كواملا ةكيصن بانك

 فح هلل دمأل هلوأآ] ”[) ةذس بجر ىف هنم غرف نيتلاقم ىف ا. خنس قوتملا بيبطلا سويد

 [1] ةذنس قوتقملا ىرصيلا ىكم نب رمعم ةديبع ىبدال قرغلا بانك !.”كام [ خلا هلليدح

 10360. آن غةغط ءل - 1نغمهذك زك ءار اذ طعع ةمتسل 1ص ععصاتتو هاتعاماع ذاطعتلعط قانا 6-40/- ر

 11101عهيرنت» ع 1 عدن - ءل]ر مو عقر هم7/ءردقر ةسصم |[413 (أاصع. 6. كمر 1022)] مطمتتتم. 1هعامتأا زا:

 آ.جتع ][)ءور وننأ 2جمداتطت علاه طعصت عمتأهألق 59غ ىاتزن عل م10 1ل115 ءان](هالاتلال 5110111111 11151( طالق

 ءرعمرترت ؟ه]نتغ كعب - 10361. آكئتافط ءآ]- 11 ذه ءار ةعقماماءعاتم !ئطعع لع مطجست ههصمسأ

 آنطستس ءزتكلعس ةتكدسلخ ءلتلتغ لعطل» - هل - ل11: ل7101رميوت» عل عدن 07ه" ]غسق هصمم 6

 (ذمع. 6. لول. 1209) مممعابن5ك. - 10362. الكت غغط ءآا- [ععقن1لطرو ائطع» 0ع لمءاعتمج

 طعمعلزؤئنعع لتس1لعصلل. طلنلن( دسعام» انطعخ 220م ءل. - 10303. لكتافط ءا-آدعهزر

 انطعع عدسلتتم هسعام»ع 181 ل2 70سم. -ح 10364. الكت( ةط [دعمطر !اتطعع 20 ءعءعطتاطععصلنتم

 دمتستتست جل ل81 عمد07: 78 ظ عرب [المع» ظمعل ل401, ةصصم . . . 120150, لط 1950 1:علط 0/17

 م0 - لعوم/]عا معردأ ع ءمرهممستكدق. (نمصاتصسعأغ لنعأه طمضصتساتلالل ةهدرت1 عطانا عا 16عا112.

 40365. آ[[ 1غقخط ء]-1عع عدو انطعع 0ع ءوستكو جتتعام»ع لات( ظل (مان»» امأآ 1 عبا ]11071 هدر عأ

 ىعءزوو1م722, هسصمم 248 (صع. 7. ل1دع6. 862) دصماتطنم. - 10366. العزام ط ءا]-!1دععو اذطع»

 لزةوترستمصتم ماعم عتسمتال طمصعمكس» ءأ تر صطممعداأسمر ةمعام»ع آهدقست قلاتأ 2] م7270 :71آ0] (ةوتنعا

 1[آ 60د: 1101, ميو77:ءل عما. (نهدححص عت هجغ ةنلت لص اتطعو رامعقاما ه] - ننم7مزغ ع 007.

 الكنز غئغط ءال-11ععو (ةلعمز 38[علنعز لع ؟دعتت5 دصعلز ؟بواتز> هءععان5. لكأآت' لوز“ قلاتسعلا

 1861: 171161ءمي»7:60 ]11ءعلتعدكو ةصصم 360 (أمع. 5, أ. 970) 1001:[انان5و 18 عانلال ©0111111ع85[5 11

 قسمدختتس ]!ةطعمرصتتسو [ونأ كه ةمعتمتا: آنهتتق آلعم (جلتف رو وننمأ نص د ع7عاتت ءاعب] 0012 20ةانأأو

 هغ رمعموع 8ءزعط هصصأ 342 مع. 18. 31من. 953) هطوعمو]ون(/ - 10368. لكخغ1غغط ء11-1>ععو 0

 ائطعع لتوتستسسم, ةتنعاما"ع لكان 0 علم 11ه سم“ عن ]110/1/ميرنم ]18 05":, ةصصم [ 41

17 0 
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 عبرالا تاوذ ناسنالا هيف فلاخ ام بانك اذه لاق خلا هدمح فح هلل سمثمل هلوا رصتخ وهو

 ىباو 14 ةنس قوتملا ىجمصالا بيرق نب كلملا دبع دكيعس ىباو ريطلاو مداهبلاو عابسلا نم

 فحسا وبأ ىيدلا باهش ىضاقلا فئصو .١ ةنس ىفوتقملا ىناتسكسلا دم نب لهس متاح

 ىبالو خييمالسالا قرغلا اق اناتك 150. كنس قاوحملا| ,قووللا مدلا 2 نب هللا دبع نب ميعاردا

 5 كيع نب كم هللا لبيع ىالو *!. ةنس ىفوتملا ىوكانلا جاجفلا ىرسلا نب ميعاربا فحسأ

 نب _نمحترلا قع لرغلا» ىبال ةيسورفلا بانتك 8 هم. ةنس قوتملا ىلثلا هجديمح نب اهلا

 راهقلا ميركلا رافغلا ميحرلا هلل دمأمل هلوأ نييرصملا ضعبلو ه١ ةنس قوتملا ىزوخل ندا ىلع

 ىبأو ةئس قوتملا ىلاغسكاسلا دمحم نب للهس مئتاخ ىبال خدحاصفلا بانك [.“. يلا

 طارقيل ةماكحلاو كصقلا باتك !.”» انما خنس قوتملا ىرونيدلا دوأد نب دمحا ةفيندح

 10 ركذ..[ هم. ةئس قوتملا] ئدعارلا دوم نب.راعخم.ءاجرلا :ىجال نداصفلا !باقكا !1

 مع. 13. قة. 826)] رسمراغنم. (هرسرتعملتسسم ر نسم زاد اآضعامتا: آطهسف 1266 هلتكو ونسهلت

 لزئيماتس دا ءاع. 1لتع ائطععر ةموستغو همصاكتصعأ لتهعرتاشا عضو وننمل 1زماممءءعلتغ صاع طمصستسعتم

 ء( نيتحلصتر ءلعقر 1عرئمم ةعلزععا ءا طعماتمم ةودماأتل عد ء( ؟هاهنتلعفك. طاطعمس ءزاتكلعس ةععسس ءصات

 هلزلععسصأ ققتع كمل مال - ءآ - »عن: عرب ('ه" عناب ءاموعقوم ةسصم 216 (اصع. 18. 1عطع. 831)

 ردم اساتخر ءهأ قلاع ظفار كهل عرب ةله]ءميسعل ظعزعدافتقر ةمصم 248 (ذهع 7. اطلآقهتام 862)

 متم نانس.  طرموعاونعم (ةلطن ىذ7ءافآ - هل- لفن لاقي آط؟اءمع ]1اس ظعتا قكطاملاهأ» عا

 ل 7/عرربسر» 11مم دمصم 642 (ذصع. 9. كدص. 1244) مهمعاسقر !ئطسس 0ع ةععاتم اماوست نع

 ورسممكستكو 1لعسدومع [ءءعنديصأ لان 1 !مع 1 ا]راد» علا - ءلوعت"أ ]0]27  1( ةتطتطلت أ تاتقر

 همصم 310 (مع. 1. ةطآمت. 922) سمدءاساتكور ءأ قللنع قللامااعل, 1101 هشتنعا ظعنا قكنالعااهلب

 رعد 11هردءنلع آطلم/ءانر حمصم 550 (ذصع. 7. لاله. 1155) طمداساتق. - 10369. لك ذغةط

 عاد [هعامتج هاب اتطعع لع حمام هوسعداتتم هتعام»ع لات الم»مز للا - ءآ- ”هأرتنمتا عت: لا

 للرب - قزم عن هصسم 598 (لمع. 1. 0ع. 1201) سميعاسم. قعوررداتسك تلمس [ذططسنص ءّزاتضل لذ

 معمم ءعضأأ ءلتلتكو ونتت ذاه ةصعارأغ : ًطهسم للعم دمتم عت عمعلتو ءلعسعستأتو دضتنل انت م2060 ةضانتو

 آ

 هسصتنناعضنأ] هع. - 10370. لعز+غلط ء]-[ءوقطقغي اتطعع 1دعدصلتةقعو هن051[0طانق

 راع 11( كمهآلآ ظعرب 21هأرمتستنعا كعزعءامتاغو ةصتم . . . 120110 , عا لكلا( لل هناةركد

 ل 1ر7:60 1 عراب 12 هومر 1)رنعيمع»ةور ةصصم 281 (زصع. 13. ط1هرن(. 894) مجمرأتم. -ح-

 [ ز(خط ء]- #ه54 سمع ء]- طخر ةرس ءار 11ئخمممعضدنتمس انطعع لع ؟عموع هةععالمصسع ءأ

 10 بعمر طاات] هتان اتقان. - 410372. آ[ك1غذلط ءلآل- #علطٌةنآ]و ]زطع“ ددعرهلتغمآانل3و 310101

 مادا" زا 3له1 راس عرب 12له]منع0ل 2/208, [مممم 6055 (ذمع. 18. ظلعع. 1239) هدمةاتنم].
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 3 او

 اك

 !ذهب ةقلعتملا فئاظولا ىجوف ظعاولاو سلاجكملا ىف انوع نوكيل ناضمر لئاضف عمج هنأ هيف

 عمونص لباضف * ةليل لك تاولص لئاضف “٠ حووأرقلا لئاصق روي علا لماضفا) ١ نضع ارهشلا
 عدهم - 5 1-0 - 35 2 َِ 2 -5

 ةارملا ة>ملل> ىلداضف م مود لك تاولص للداضف « عموص ين ليداضف 1 هموص تاوعد لداضذف ه

 راكذالاو تاوعدلا عماجو لداضفلا بانك !.".“ موي لكل موصلا لباسم !. هيف ماعلا ريشل ما

 دمأمل هلوا نلج [1*/ ةنس ىقوتملا ىقوصلا ىزاريشلا] فيفذل ىب دمحم“ هللا ديع ىبأ خيشال

 لداضف اهيف ركذ اباب نيتنامو نيتسو نيبنثتا ىلع اهبّتر] خلا اهكمس امو ءامسلا عفر ىذلا هلل

 |.سي“ [نيعباتلاو داقولاو ةباحصلاو ءايبنالا ةيعداو تادايعلا رداسو تاولصلا ةيعداو نارقلا

 فحسا ىبالو [01] ةئس قوتملا ىلاقلا مساق نب ليعمسأ ىلع ىبال تلعثاو تلعف بانك

 ىجروخمللا سوأ نب كيعس كيز ىبأو .٠ خةذس قوتملا ىوكنلا جاجولا لمدكم نب ميعاربأ

 3دعمأ ةطتر ةعطامأع5د رمعدكتو طعس ملطقم همععاوتدم هع عم ءممقتاام ءم]]ءعتدععي دغ هعضس 6م اتق

 لع ازغععتد طقطعمسلت5 ء مهعوعمعاأتعتم حسحتا ند هكععععأ. 1 طمكتعمأأا حساعتل دععأج زآ]دد

 رردعمم عر ةزععاممأ1و عوذع طفعع لعععرب حج 1. رمععلام 4/4 - 2. رج ععأأاو مظععهات 11117 17 74"67]

 ممءاتطسع آد حلطقمصت 1جعاعسل معتم - 3. د عطتأج 1250311011111 0118115 20عام 1م عاعط 0313 ل

 4. ممعجأد ل ءزسصتال ءملعمس ممعمكع هطوععهمل1 لع و. رم عصام مععابتل اه ل ءزنصأم طازانق رت ءمعتت

 اسمان( نعم لدتسلم ع 6. دم عجتاذ 210م05111 ] ءزاتطلال11 562583201 - 7. 1152 0

 لدءز ةتمعنلت5 لن عطسق 1جهعاعملحضتس - 8. رمععاأم طتمتم1ءععئأر نصم0ل ؟عصتصفع طمع ردعصعم

 1[جعزرتساأ - 9. طوصقو 011364 18 1121135511111 طان16 116251 10م113 5112[ - 10. 026(0قازمدعد لع

 لءزاسمأم ةزمعستلتس لتعطسع آمهاتغتعسلم. - 10373. لكت(غٌغط ءع1- 7 ءلط هتلر ]طعم رص ع هان

 ء( ©012ماتق م5ععات7)) عا 018ء1م»نن2» ءععا]ءدزدمهلعمرستتت و ةا1عام»ع تطعتاعط لاب ,7

 ل1 هاروت عل  ظ عن - ءا/اءهزكار | كم" عم كرا و. جصصم 371  (ذهع. 7. كدل. 981) همطانم |.

 آماسسسعمو نيم داود ةصعتمتغ: 1طردسع 1)ءمر نبأ ءمعاتتتت ءدفاضتتتأا ءأ ننحع ةنمخذ أ]]سل ةدصغ

 ءاع.و [ ءغذص لسععمأو هعدمعأتمأد لم ءىدومتتم لتكممدتكتس ءى(. آقهتلمأ حنعامر» هز ء"انأع5 (ئمعدمت

 مزه عقامصسأ( عقر 1ص50ءملممعف م1ععاتت)ا عا عاععج تلات ه1 علقو معععم مائهررط ءاه71111, 50610110

 معمما ءعمعو طمصستمتس> 525060111111 عا 015 ءلرات]هركتن» جققععإ هطتنت مهنا ءاقع ل. - 4

 ا[عزاأذط عودلغعم 5ع ح1ج1 هر اذطعع لمع7ام أ هر” ملل6 ءانطع مكتسسمع معكذمطهع [مهرتلنقع ؟ععطأ

 معصسفع ءغ ننهت(أهعرو جمعام أخ طتق قلاع 472 1 ءدردمأ/ ل عزا ('نئعن» ]لآ - (نم7:, دصصم [356 (طصع

 17. 1[)عع. 966ز] مدمءانم - لقكآتم 1: لرمع 187ه] غ7 عزت كلما متاننعأ 76707 11( ةتلللل 8160و

 هسصم 310 (زسمع. 1. اذآدت. 922) ردورأنو - كان 7ءقماأ كنة 1ع: لبو لع|/هتن”ءز# و, حطو

 2153 (1مع. 28. 1"عط. 830) رسور(نم - ءأ هدمت آعءز»> دال" لج, هصضم 371 (12©. 0

 7. لدل. 981) مممعغتمو كتزاتك ]ذطعع هسسمتسست رجه عقامساتمعأ دانك طفطعبعب. -ح 10375. آن غةط

17 
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 دايز ند ىهكيو 11 ةنس قوتملا ىوكنلا برطقد فورعملا رينتسملا نب دمكم ىلع ىبال

 هريقفلا بانك !.ل"با نسح نب دمحم لوحالا سايعلا ىباو «.٠ ذنس قوتملا ىوكنلا ءارغلا

 خئالغلا بانك أل“ ويا 00 قوتملا ىدادغيألا ىلع نب ليدأ ركب ىبأ بباحخال هقفتملاو

 عفر كدا نا ا رو 0 56 رول كرم م.م ر 8 . مم أ اماه مول د دبي هود د ةفبييكسأ كس مم طسق ميككلا ملا ةةيمو لا

 ةرس را ل 5 ي 2 هذ 2 1 ىاد 2 5 اياك 1 ودا اطسأ كيلعملا اقول ..د اطسق انضيا ةبمع اباب نع ىنتا زكنب اعلا أ

 بف ملف ةيبدعلا ىلا ةيسافلا نم ىيمح تملا ضعب ةمحاتو همانزرو بناتك سددلا 00100 0
 رم هيض 2 نما نويحر نععت رس رد اناثز - رر

 نونغفلا تاعك" ل1 حلا ءىت لك برلأ هلل ديذدل هلوأ ءامدقلا نم مووأأ كك ضعبأو ةيياخو

 10 3 وىخو مواعلا عاوذا [جميذ عمو [هاأ* | مدبب قود [ يلين ءاثولا كأ] ىدادغملا لبيقع ند ىلعت

 [دجأ1و ع ج14هلمر اذطع لعمل ءأ هك” ملمع ةلكع (ءعكاتقع معكقمدهع ![05113ع ؟ةرطا رنكلتلتع أن

 نيحسمعر ده عامرت طع للتي ل472 7101 هرون»ءلأ 18 ءزاس ءارببموا عربقر» (مدستسهأت عمر ؟نأعو (0ا7نأب

 لزعإم ه6 همصم 206 (ذصع. 6. لص. 821) درصماتانتم - 71ه 1 عن» 2 ةررالا للا - لك هت"(

 (ردسسحأتنعمر ةهسسم 207 (زمع. 27. ا81هن. 822) رصمرعأتو - أ قل[: !هانااع لا - لكامل

 11 /رونرونرن لأ لق عرب [للهعمبنر. - 10376. آخ(ذ3ط ءآ]-[حعاعغاط دعع ءال-رسوهغ(عآو ءاعأطو

 انطعرب زسسصم مصقنلا“ هع دعم ةاهللمدأر هسعام"ع لان 8ع“ لارسعلا الثعءنع لل ظمعاطلاة غر

 مالوم 72//ه/46 لتعم كه ةهصصم 462 (ةمع. 20. 0ع[. 1069) رصمرانم. -ح 10377. الك غمط

 ء]-(ءا]ةطقغ ءل-عسسصسأ »ع عغار (نهمدن طلت 4ةماطسعةملعاسمع رمطتلمةمرطت ازدعع لع هععتعتلاتكه

 رمنسصحعمر نسعس 5ءضعتسم [1ءاتنمع ظلتسم طكسسسحعسم ءدع اذصعاتح مننسمعم لد جظوهطتعحس اعمصقأتلاان

 (نمصاتصعأغ لسملععتر» ىرتاأف. ثةسعوطتعع اتطعصتسس ررعدعاعنعم ؟ءتاتا ('١05ه ظعت» اربع ظمأ ان ع]غو

 [ئنماماارتسكو ءا قانا 701« نر( ظعرأ )هلم ظعرب للنت طءععوتت ؟ععم ههصقالدللم هعاعالق

 كرز

 معر[عع(لمرع عا ها ءمرمعععلمر.  طتع اتطعع ءانهس مععقأعع معلللادق ءدأار ةهتسسيلتتع 8 ءرددع

 ]117 مرعب - ,ممنجع/ ممدصتسهحس(أ. 1ماععمرعع5 نستلمتل نعمت ىرض (؟ةصقادأتهصعتس ةتئفطأعع علل

 رعع (ةرسعم ص طقع ةماععم ؟عاهات5تهصعر نمعلات 30200501 ةاتعامد» !ذطعصتعمع ؟هأ]صتاأ 015م0511هصعتمل

 مرستس هد ءأ ريع[ ععالمم ب هصتسدل؟ ءعاتستتق. - 10378. اك قط ءال-آءاةطقخغ ةرعتقاماعاتم

 (ءمورعزود ةتكع لع دعرأ كتلعتعو لذطعإ لعععتس. آةتطعمو ءزسكلعس انننلل ةعضتمم ءةئمصأ 7

 الما“ اان 11 مهاءاتورم ءغ دتع يتلمس ماعز ؟ءاعرع5 لمعاتق نلت فعاتقو ءانزاتكق ]لطعتل“ 1(

 10 آمعارأزا: 1دتت5 آلعم هردمتسل مءعتانتلل لمرسأامم ءعاع. -ح 40379. ال؟نئغغط ءال-2هصتشتصر !طذطعتل

 لمءعاستمحسصتتت. [ قلاناا'/ مم ] للغ ظعتف 0عمنا ظمعا/لمل [آظدمطقلتئاه]ر ةمصم [513 ( اضع

 14. قرر. 1119)] ردمعاستقو همل1ءعتأ طلع 0لهءامتممتتسسس ععمعتم ذص (هه01 مععصأتق ةعماانملط8
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 ىراخكيلا ليعمسأ ىد دم كلا دبع ىأ مامالل نناوفلا باتك |. 5-0 ةدامعبرأو نيبعيس

 هعماجب نم بقانذا بانك ىف ىطذعرتلا هركذ "ه1 خذس قون

 فاغلا
 ا 0 1 هللا دبع با د وحا العلا: قالا ةنمذو ليلك .لاثم/ لع فناقلا باتك ن4

 (0 1 رشح ىف هريسفت حنمضتي فداقلا رانم تانك هلو_مثي ملو ةسارك نيتس ىف وهو خ1 ةنس

 دومحم رمع شالو 71 ةنس ىقوقملا ىوكنلا ىنتم نب رمعم ةديبع ىنال لدابقلا بانك 1.1:

 كيمكم نب نسدحح ىلع نأ فيرشالو 55 خةنس قوتملا ىوكنلا بلعت مالغ سحاولا دبع نبأ

 باتك ,!.”,خ انندلا دا, يذلا روجقلا تانك !لاني“ ةنس قولا ةباسنلا ىلاوذل دعسا نبا

 باتك ا.د هنع ىسيباركلا كأور ا.* ةنس ىقوقلا ىيفاشلا سيردأ نب دمحم مامالل ميدقلا

 بانئنك الم 198 خود قود ىكللا مد ىربطلا كللأ لبيع نب ليدحأ نيحلا بد فاقلأ رمسكب ارقلا

 7ه]1ن101متطاتق. - 10380. آخذ غغط ء]-1عءرك خ14, ]انطعع معءعددتصتا ه0 لزمءعملستس نات[ انتو

 هدسعام» ع آسف قلن لااعللهأ 1101 مدون ءلأ عرب لهدرنمقا 1801/4, ةمصم 2560 (ذصع. 9. ال وع.

 809) مجمرعأتم. (نمردس علت 018( تلد 1 رة دعق اح لن غأ هدأ اذط©طعو 71-7727 عرين عطانا ةصععطت ماه.

 آماطعأ ننمضتس اناأتأأ مهعستمقمقم ؟هعطم 72/49 جه ]ذا ععج (0(ل

1000 

 10381 اآكتافذط ءل- ءفنتكر اتطعع مطوعع5ت4عممسست ه0 ةءععسردا سس !ذططخ (ه/نأو عا

 جدسعام»ع كاتن 71ه( ل آدءل اظعت» قلطالعللم]ع 21هم7”ى. هسمم 449 (ذصع. 10. اطآلمعأ. 1057) ؛

 رسمعطبم. كءدعدعأزماه لعععتس ؟115]0ئمننس 1هقعلعتلألر ونم5ذد همص ج0 ظطصعتس معضل تستتأت 10لعص

 انطرتس 11 ءدبم» هلآ - ءنموزك 1٠١ ع. هاعمستل ؟لهنط مطوع5ت هعصمتسأ 1]طدعاضهسع ءلتلتغو نست ةخعطعاجتمت

 ءرعمووز(لهصعبم لععع» ؟مه5علعسلا» مصغعصعاأ - 10382. اكن غمط ءل- ءةطقةتلو انطعت (عتطستتلال

 جديعامتطاتك قلاتع 0 ءنلس 71 هثرعم»» عر: 321011], متع (©عدستسحأتعمر ةصصم 211 (صع. 13. ثم

 896ز ردمرانم - لات 0ر»جو» 11ه1ءمينترنءلأ ظعت» كلانا - ءآ - :مايآ تأ (1/01منرب 1170 ]عأر 6 دطحتلت 8160و

 دمصم 345 (أمع. 15. كم. 956) مممرنننو - ءأ آظ] - ةطععأأ قلق, ل7: طسهعمت» آهن ]710]هترهتزاعل

 الار موه ]212:42 ععمعجما هعنهع عمهم, ةصصم . . .رضمرعأتنم. ع 10383. [؟ زغقط عاد ءمطتتو

 انطعع هعوس] ىمصتسر هحتعام»ع 17 47/ربيع 10384. آك]1-آ؟تذ مط 1ك]1- © حلتسو اذطعت

 ؟ءاصقو جتعام»ع طسقست 110101160 عرب 1045 كطقلطتاحر جصقم 204 (زمع. 28. لص. 819)

 دتوز"610ر تكاتزان5 211060511866 ءادل> (8452"01 (”ه010لذ6. - 10383. ا! خط ءل- ءاعتعفةر !نطعت

 طمدمت(هلتاهنعتع , ةسعاد»ع 71071[ - هلل - ل مدسعل ظعت» لط047/م]ر. مهتم "!لطغعضفهلتقر

 طمس 831ءالعدع ةموستلاتسم, جمصم 694 (زمع. 21. للمون. 1294) مرمعانتم. - 10386. ا[ ذأةط
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 قوخأا ورقم ىعيمتلا 5 باب فورعألأ سايعلا ند ىسوم وأ ظناشل مامالل عبيسلا تاءارقلا

 ىورد [ ةعيسلا نم ةربخ ىلع اعفاذ ةبذ مدق ] طقذ ةعيسلا اءارق ىلع رصخقا نم وأ ردع عربي

 د للوحأ ركب ناك هيف اوفلاف هدعبدو هنامز ىف سانلا ماقو ريرج نبأو ىفوجادلا ىع هيف

 ىلع وبأ هدرش كلذ ردغو ىهتنملا كفل ومو *ياغلاو لماشلا بحاص مذ ري. خس قوت ىبارسلا

 ند 306 لبيعوسأ رغاط وبدأ اضيأ حرشنلا ذو رصخخاو ناديي 07“ قوخألا ىرقألا بلاط نأ ن م

 قال تاءارقلا بانك !."م» [بستحلا ءامسو ةذاشلا' تاءارقلا حرش ىنج نبال طلغ اذه تلق]

 راصو باذالا لوا اهدقع باوبالا ىف لودصالا عيمج )ه5 خذس قولا ىنطقرادلا رهع نب ىلع ىسل

 ملا نس قودلا ىلاءيي كسلا كوكم نىب لهس مناد أو فيملاغلا ىف هةقيرط ل وكلسي هدعب ءارقلا

 ه] - لزرع ةّمأ هل دع عطا ]نطعر معععممأ هصصتت (نمجوساأ ةعرباعتسو تعامل ع اصف 11م1( مل(«

 رقع 8 مدر - ءلملط8اع 1 عبوس (نمعحمت 1ءعععصلا معههعععمامععر ددلعم كاز 1107010 لنعاو ءأ

 حسمم 324 (ز]مع. 30. للمس. 935) ممدتطتم. 1ط1ذع مدتلسلاتق 1انلأو 0111 12 5عععصسةءعملأذق هةملزق

 ةموافس 1ععامرضجس (نمعمصت ]1ععاتممتطسقس ةعوستعكل(. عمر ”هدص تطأ هعاععتك ةعراعست ةضاعممفانتأ]

 هأ منهعام ل امأع 102/1416 ءهأ لطا77 ل عر*1 انكاتق هوا. 155 وزعم ءهأغ رممعاتم طمستمعو دس آذطعم

 اممعاوصسلم جمعدوأأ عسمأو ءهأ هعضارأم لط ءعاتللل ©01270511ع7112و 115 416 1ع“ لارن»عءلأ 1) مد

 روم هع مرمر همصم 370 (امع. 17. لصل. 980) منمهئاتتتكو م0110 انعام !!ططقتتتت 5/7 4702/ ءأ

 امور ماو ءهلتكم» اتطس ةلطسا عامر دلت. قات( ىللع لل معمب» لظعتب كك ارزدعل لك مردعت (نصحسصتسهلل ءتقو

 مرزلم 377 (]مع. 3. لظآهل. 9897) ره01(انل5 و 111 عاتللل 811101111[1©00111111  001م0 ةانأأ 11071

 زنمهعص ماتت. "لدصص قبر 71101 مسنراءلأ 716]ي#1 عرب ملطف 1/25 (نمدعدصت !ءعععملأ متت عععمامالو

 مصالم 437 (زمع. 19. لصل. 1045) رصمعطتسقر طسصع تهمل ع2133:11111 12 ءرصالم1ت عه 1ع0ءوأأو

 قمصوسع ةنستاأ رصمام ؟ععلاأ قلنا 1هلق» لوسربمأأ طع ]لكما لدنام/اد#ر ةمصم 455 (ةصعب

 4. لوص. 1063) ممر تتق. آن ءدتوسع 0// نجمنا طز: لدم 1 عم1 لتمءمسلاتق ءملطتل ءماةكلاتللا

 هلزلتزأ 3/م7//معمق زمهستماسسس. | آلتعر ددغ ءونتلعس هرتتصمللر ءكظهأاتلللا قا.  (ن0ززنلال عا ةكلاتلل)

 هحاص 17ه7/معنا ذمه ماس لق: لضم ذه 177 - (] ما 178/- 81 لسلاعأا همر م وكاتتأ |.

 10387. [عزغئنط ءا- كعزع ٌةقار ]زطعرع 1؟عاتمصستللل «01ةط1عقتلال11, ةانعأم1 6 كانا |4501: كلا

 [2مرب 0مم» 102/معماب#, جصصم 3853 (ذصع. م. 1"ءطع. 995) رصمدتاتم. (نه]1ءولأ معتم ءاررهلعق

 |ععالمصعع رص ىمتاتطسعو نسمع زصتالم انطعت هزعمدتلاور ءأ (هروهصأ ]ععامعقر ننأ 005[ عاتتض

 عة موعضتماو ءعمصلعم حتمتس ةهلتعضتما. طظرمعلعس انتل اذطعمد ءلتلعضتسا لانا ظلما ذولا

 ]مدا 7101/متزر» ملأ ه9 مز معالم, دصصم 248 (اآصع. 7, آآه. 85602) 120111115 -- ك1 خط
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 مب. خنس قونملا ىودكذلا هللا دبع نب نيسح هيولاخ نباو بلعتلا ىمبكج نب دكمحا سابعلا أو

 ىاو مالس ند مساقلا كيبع او ىراصنالا سابعلا نب لضفلل ةءارقلا باقك تاءارقلا بتك نمو

 وه دفاجم نبال عيسلا تاءارقلاو ييطقلا ىيك نب دمكحمو ىوحنلا دلاخ نب لضفلا ناعم

 نيسخل ىب ديحم ركب ىال عيسلا باتكو دعاجم نب سايعلا نب كمدحم نب دمحا ركب وبا

 قوت مالس نب مساقلا كيبع قال تاءارقلا باتك ربتعملا نم فنص ام لوأ شاقنلاب فورعملا ىلسوملا 5

 نيكل 220 0 يح نب نحل ره ةعبسلا عم انراك_قورشعو ةسمخ مهلعجو )1+ ةنس

 ىضاقلاو كحاو رصم ّلك نم سمشل تاءارقلا ىف اباتك عمج اهم ةنس ىقوتملا ةيكاطنا ليزن

 هيف عمج تاءارقلا ىف اباتك فلا ام ةنس قوتما نولاق بحاص ىكلامل فكس نب نليعمسا

 الفاح اباتك عمج ىربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبا مق ةعبسلا مهنم اًمامأ نيرشع ةءارق

 ردك نبا يحل ىبأ نمكم اركب قا ه«دبعلو .1*٠ ةنس تامو ةءارق نورشعو فين هيف عماش هامس 0

 مث نع خنس قود ةرشعلا لحا رفعج ابا مهعم لخداو تاءارقلا ىف اباتك عمج ىنوجادلا

 417:60 اعرب طه اروع له اءأب حج ها 87هععاز» اظعءعر» قالمللم] (تمملطنطت أ أ كاتك و اظان] ع0 2/7

 11,6610 ءم]ب لئعاسك ءغ ةهصصم 370 (زصع. 17. لسل. 980) دصمرأنانك. طلطدع ءاتهسس مععاتسعلأ

 انادررت (1:: 414 مدس ممدتا د 10ه07:71 1 ءدا- ءامالآ امد رادوءاير», لانا 01620 (امعقرر» 13 عدن د ء77ممهاو

 لا 171ءملج ظ'علل/ ظعر» اكلنا  (تهسنتسحاتعست , كللعأمتةتنعل عت 7” هلم (ن4144. ا

 1[لعئعمهأدصع5 ةعراعسس هل 4ك ظعا» قللتنعا اعرب 21 ه1/عترنتز»ءلل 18 عرب- ءلماراامع ب ؟ ل50 ا

 1100720 لذ1ءغم, ءلئامهعر ءأ اتطع ًانعءامتس هعرباعتسر ةتتعاما"ع قلقا عا“ لل 0]رمنروتنع

 آف هو - «11/موع3): 1711 هتع72/6 , نلعم ل نءعنعدإب لتعام. آطتطعع رعتتساتق جاتعام21(ة[ع ءممقزأ نانالق

 ذل 1ك أ - آن” م1 عدا ههمده»هةتاتتك هل للان 0انعنل ('نعنر» ظعتب كد ء]منمر ةصصم 224 ( صعب

 23. ملون. 838) مدمعغنمو 001 2001615 ةللتق ةعراعوم 1ععاممتطسق ءمرجوصتعل# ؟زعاصال ن3 طا

 ]ععيمرعو عععصقعأا. 1ططنصع 4/760 1261 121017“ ]عر 2101,هتنت»ب عل 14 ةساتمءطتمع

 زصوتتلت صاتقو ةصصم 258 (زصع. 18. الو7. 871) طئ015[انالقو 85ععاتأا5 ©ع(و وننأ [نطتتانتنت 0ع

 معععمدس أ هدصتطاتق 1ععامظسس ننتصوتتع 2[1 ءم]]ءعزغعو دغ نعطأ ءهرتتاملل كتتوسع دنصاتلل هاا طات عر عانت

 (ةلطن ةوبجمفا ظطعتن طك اءمع 81هلئلعتاحو ('م01(7 لتهءئرنلسس ةهمصم 282 (ذمع. 2. لاله. 895)

 رسمعكمنتم و 1ذطصتنص 0ع 1ععءاتممتادع ءمعدصتعتو ءمرصممدانتأغأو 1ص 000 5ءءعمعلمصعلل ؟لأمأاصأت

 لسحس هرتتتس 1صاعر ءعمذوتع ةعراعتس 1[ععامضتتس ءم]]1ععزغ. '1'دسس للان لملم 2لنهآروتوترنعأ ظظعتا

 لعر»ؤر» لماع ةر ةمصم 310 (ذصع. 1. 3[هل. 922) مهما مسصقو ]نتطعتتس ةسرداست» ءمل]1ءعولا لكما“

 امكعض ماتسلر 01 مآات5 ؟لعامأأ] "عععصقأوصع5 همصاتصعأ6 آاكزادخ ةععاانق لآن طعن“ ل10/ 011:20 -ه )0(

 لذ عن ل1170 13ر١ 01ه“ ]ط0 ةممم 324 (ذمع. 30. المرن. 935) مطمةاةنانكر ]نطااتنن 0ع

 1ءءمنممتطاتع ءه]1ءعوذأ, تطأ هءاعرت5 لاني لمز/هن"اتتص ةنطاتللا 0لعععر» 1ععامضتنت 30]ععلام "1'نس
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 افرح اهودنساو هيناعمو هّذاشو نارقلا فورح بارعا ىف نومكقتملا ةمدالا فنصو دداجم نبا

 نب ىيكيو ىنارعؤلا عمبوألا أو نأدعس أو ليضفلا ند سابعك نيعباتلاو ةباحصلا ىلا افرح

 كلك ةءارق باتك !ءمع موهغو دفاكام نبأو ىعافولا ماش شأو ىمضهلل ىلع ين رصذو مدآ

 بانك !.م1 [عيحصلا بداص ىراخيلا] ليعمسأ نب دكومكم هللا ىيبع ىنأ مامالل مامالا

 و حردتنو تالاصذالاب اهتاجزامم هيف ركذ كلادكم رشعم ىنالو ىدنهلا هكذكل رهخصو رببك تانارقلا

 ىلاحوهلا دكمحا نب شارج جقف نال تانارقلا باقك !.. خلا عوجوأاو ةماقتسالا ىف اهنوك

 يازم ىلع ناسنالا ةمسق بانك [." ىنانوهلا سوفيطسرال كادعالا ةوسق باقك [.ل*]

 ب

 10 ىلع مهتافصو مهدامسأو راصقلا بانك 1.1 تادوجوملا عاوذأو ةوهشلاو سفنلاو نامؤلا ماسقأ

 1ارر» 11هزمنا ةوتوعتل. -  ط[سحتسأ ؟ءاعضعق جماعتس !ذطغمق ءهمدصرمددعطتسأا 20 01816ء[65و

 [هررتتقك ةصمه]هعاودع ءمصاعدعأمم عا ةعماعماتوض (نمدوصت ءةنبأت نمصلففر ءدقوسع 20 ]زغععحتس 1(

 معات] ةكتصأو انا جد8(021(10غع ةمءعامستست معهمط عادع عغ لزق ءأ متل هحنس 11105 ةعوتتعصاتاتلل 21161 ا07و

 نأ 4اراثو 13 عز - ءكآلملاا , ملت كه' لفتت , لات ا»]ءانا1* 2هل»اننغو 3” هلع 2: له: و, 11057“

 ]رن عرب ل7: لهل هت: , ملاثع آلة ءةراش» لعل ةق', لادن 2لهزوآال أ ةلئتي - 10388. الكتأُمط

 العز ءممأ آ[عطع]1هكر ازطعرع لع عءععومكهاممع لسحست //0/هر6 ءمدصتعحو ةنتعام»ع طقس لال

 ملة لمأامأ 11101, هتورسعل ظعرب 1هربعفا [ مالو ةى وسن ذعلقل ءلتلتغإ]. حج 10389. طكنخفم

 عز - ءلعز عفص مغر انطعم ءمصقأء]]دكتمصسسس 01]208 ءأ دمتسمت“, تانعام"ع 22 عرنرعأب آد00. م4

 1711 ئ/مب» يتموتتع ؟ه1تنصعمس ءلتلتكو لص نم ءدضتنال زتتتعأ10طعق ءانلال ءماد] نص عاتمصتطاتق ةة[5010عاعزف

 ممععمفءاو ءعأ ءهدعمازعدغو ونسماعمساتم 1ص مععاج لذصعد ءا تنص اضعاتسةأالمطع ةممههعتأ عام. ع

 10390. [عكن خط ءال- العز ءمصّ مغر ]انطعع ءكصفاعا] حاتمصتتتسو جاتعاماع 481 [/ ه1 |: ل عءر»“نع]ب لقط ءنا

 لزرع 11 عربلارو. ع 10391. ]كت ا مط ءلعادرصعا ءال1- 20120. فعداأممأ ©:ةععز !خطعع

 متسع مدنتل» لزمن مهزوصعي. - 410392. لكتنغمنط ءاطلعسعا عآ]-زصق ةصر !ارنطع»ع لع لت نمتامصع

 طمتصتمتم ةععتصلمتس مهاتستمع عدت معد واستر ةلط طلتم7وععدأع جل (0ء(محتمساتتل (286535علل

 وورد هضسمتانتل صر ععمامدخعرر هعمل مانق. - 10393. ]كن(8غط ءلعزدهرسعوي([ ء]١٠هطم د نثغو

 قيتوام(اعازه اذطعأ معه لع لتستةزممع ىصلتغمماتسر ننوع زذص ل1 ععملم همصقاتكتعس 0ع ةاتصا. ح

 10394. ]1؟68(1ط ء] - ءاعاد سر ةسقاماعلتم اتطعأ ؟تعتنصات ةءعدعو لص وهتتتاطاتق مه6[5ع5 [ع2701:15و

 جمتسمهعو كرصللز(والس أ ععمعتام معطانتلل ءهتءاقاءصاتاسس» 7عععمةءصااتكت. - 10395. لكذأغفط

 «]-ءلطا1ةقممعر !انطعع لع مه]لواتتعقو ءمضست هممت صتطانق ءا مهاتتقع 0ءعةيتماتممع هلمطقطءانعع
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 نبباب فورعملا ىدعسلا] ىوغللا ىلع نب رفعج نب ىلع مساقلا نأ خيشلل رصتخم فورحلا

 رنا ىبرحكلا ميعاربال دوهشلاو ةاضقلا باتك [(." [هأد ةنس قوتملا ىلقصلا عاطقلا

 ىف هركذ ىدوعسمال براجاتلا ىف اياضقلا بانك !."'»  ةيزول ميق نبال ردقلاو اضقلا بآتك

 قوتملا ] ىدنوارلا نبا ىيحي نب دمحا نيسلمل نال بيضقلا باتك !.89  بهعذلا ورم

 هيسن ىلع طولطخللا عطق باقك 1... ىئىجررخلا" رمزا 41101# لابعمش" قير“ مزار [ 1*1: تلم

 باتك 1.6.1  ةلاقم هيسن ىلع ىوطسلا علق باتك هلو ناقلاقم ىناردنكسالا راجنلا سوينوابال

 زييشال فيلات اباتك رشع ىنثالا ةذاملا ظلمج نم ةظعنصلا ىف رمقلا باتك ا*5.8 ١ طارقبل بلقلا

 [دهتركذت ىف دواد هركذ ةيشحو نبالو 11. ةنس قوتملا ىسوطلا] نايح نب باج ىسوم ىا

 ةنس قوتألا ىرونيدلا كومكم نب دكمحا] ىنسلا نبا مكب ىأ ظفاحلل ةعانقلا بانك [.عر*

 نب نينح هلقن تالاقم ثالث سونيلا ةيعيبطلا ىوقلا بانك !..ع [اميندلا ىبا نبالو

 لتزئممدتكتق. (نمرصمعصلتسسر ةتتعام»ع هطعتلعط 451: /ءمعق» 42 ظعءر» لمازلم»» 8 عرب للا 500

 ىةضءع[07/: ] ادععتءم1هوم , [ ؟نلعم 2 - ءامما/46* لتعام ءغومسمم 515 (ذمع. 22. ا[وم(. 1121)

 سدمصمنم]. - 410396, اكنغفغط ءلا- ءملطقتغ ع ع]- عطه طنت لي اخطعت لدلتعاتس أ هم(8510انلو

 دسعام»ع لا" نارا»» ظلما. - 10397. اكتافط ءعل- ءةلطق ركع عآ]- ءولقسر ]ز طعم 0ععععات

 جعاععس1 ءاأ 1دلأ مهدعلطسلالو ةتتعام»ع 117: نمور - ءآزم ستر مل. - 10398. 1!عنأاشم

 ءل- ءدلط 8ع هو انتطعع معمجمدزنمسسس 0ع ءعموهتعساأتتكق ه ل08'1164 ملص م 05تاانقو 11 انا

 ذه 210] ءق- لعع/عط ]دسلمنت - 10399. لكتغفط ءآ]- ءقلطتطر ]ئطعع ءمقتف ةعاتو

 ةسعامتطسك ل1 [/,م5ءم:: ملانسعلا ظعءت 2 هارزع ة8ارن- همام مءا#ر [ةمصم 301 (ذهع. 7. كعب

 913) مورانم ]ور ءأ كلان 2620 86140 ظعر» ميو 121مجءزنب ع 10400. آعكتاذط ول

 ءا-ططهغشءغو ةرما]هدتأ ؟ةهطست !ةعممسعت ]لتطعت لم لع ةععاتممع ]امعمتتتل نطو

 1لعرم انططتس (0'068 م7 دما 1٠١ ء. 0ع ةععاتممع مآاهمتعطاتنت مطهربمسانمدقأه 0101.2

 10401. اكن غةغط عل -ءوالطر طتمممععدنأم ]ئطعع لع نوجلعي - 10402. [عز(ٌُيط ءأ]- نقضت 31و

 اطعم !سمهع لع حاعطوستم. طءوعانمعع جهال عدس 0سملععتس دتماقب ونهع لطتع لهده لاا

 8و 116647 |[ 1058, مصمم 160 (طصع. 19, 0ع 7760) متم انانق]ر ملت 0من [ 11 17ه ءاراو

 وسموسعو نأ 12من طع كاتح 16لس7 "عا رسم عصمت»ةغر ]تطعم ءزدملعس انطدلت ء01016].

 10403. الكت اةغط ءآ1- عمفقمغر اتطعع دمتسأ فماعصأتل عا (ءةصوستللت, ةسعامعتطسع 111502 لاس

 ظءلن» [ لارتدعا ظعتي 3لهارعيسم»عا 1)ةوعمع»ةر مدلوم ] 1 - ءاععببم [ للعام أ دصصم 4

 (ةمع. 21. هعمل 974) دصمرأنهر عأ 0000 10404. آك1[غط ءآ]- هزت

 ء1-عجطأ(1ورععغر (دلعمت لع ,معب]ماتطسك ههغدعهلتطسع لتطعأ معو.  ؟7ءءاتغ عمو 170ج مند 8 عرب

18 5 
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 قوشملا ] ىوحكنلا برطقب فو رع رمهخ سما ند لكوكام ىلع ىال قاوقلا بافك [!..ه فدكسأ

 ديعس نسال ئاو 1. ةنس قوتملا ىوحنلا باجرلا ىمحم نب ميعاربا فحسا قو [0:4 ةئس

 5 سايعأأ ننال ىوحلا لوصأ 8 نيناوقلا امكو 1 مم خمس قوذما ىوكنلا ىقزامأ للميتكام بأ

 مما.مال توقلا باك ا. 1. ظخذس قوذألا ىبطرقلا ىراسصنالا ئجرودل دوعمسم نب لكمدأ

 هتاواذمو هعاوناو جفلوقلا باقك .1٠8 وطسرال ةيدوبرلا ىلع لوقلا باقك 8 [ ةذس

 10 لخدملا هيلا فاضا مث فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا ففوملل سايقلا باتك !.61 قاعاسلا ىبأ

 1م: للسعي. - 10403. اكتم ط ءال- عقد غ1, [زطعع 0ع طميسمءعمأع]ءاتاتق ؟7عدقانالل!!. 1ع زتع

 ةععامةءمسصأ لانا لل: 7101 مرو7» ءل عت - ءار»ووءاعرت» مجسم هات ءاتقر الات]كو 00/09 لتعاتك

 | ءأ هممم 206 (زمع. 6. لمص. 821) سطمءاستق] - قلاع 1: /مع آان” ةارات» 136: 1101 مقات»ءلا

 1[/- 72ءززار (ةهسسهأت عمق ةصمم 310 (تصع. 1. للهن. 922) رسما نانق ب ل10 |],مع0ه)1: 5010 لق ءزا

 11 عل ظدمل1]نر ؟هلعو للارهعأن ل ا- لكيعما لتعاأمم ءعأ ةصصم . . . دط م5 نانق - 241 /هطاو

 17101, مرروررن لأ الث ءرإ 72عقنل ((عدستسهأ أت نقر ؟نلعم /1/هلنمبت»ءل لتعاتق |[ عغ ةسصصم . . . 120101305

 ط1: 1هااننع لآنعل ظعرب !1ه1ءمسندعل ]آء] طق [جدممم 651 (ذمع. 3. لللدع(. 1253) دسم( انان5 ] ح

 ءا لان 1//0رناينا طق عآب» عرب 7له]مسرررررعلأ 11ج (ردستس_سهل أ كتقر ةمسصم 248 (ذصع. 7. طلقت.

 862) ردم ننق. - 10406. آكنافط ءعا1- عرج ةصامر !ئذطعع ةممصسس لع عءازئوتمستك مهتم عءاربأت#و

 هسعام» ع قك اد /اهأاناد ىلاررسعل ظعر» 1 عمنا 12 [ءمسنت” ءزذ لدوودؤر»: (هاءاقر ةصصم 601 (أصع. 29

 كسو. 1204) رممدننم. - 10407. لكتغمغط ءا- هنغر اتطعمع حلتسعساتب ةتعامذع طنصقمت ل27 ©أو

 دمصم ... ممم. - 10408. لكتاغةغط ءآ]- ءودنق 5ع ءع]-غ6ه هر ]ضطعاط ةتعتق ءا ةعاتأتو

 دانعام» ع لأننا 2ءعنل كال ظظعر» ىلع لك! مجءزنغر [ةدصصم . .. مم1[نم]. - 410409. اخذ غةط

 ءل- بىدستأر قسم( داعأاتم (عهعاقأنق لع ةدسنللم زططمعرهنم. - 10410. اآكتامط ءاد عسل عصر

 لزطرتا لسم لع (هنسصتصتطتتقو ءمدتتنلط ععم ءرتطاتق ءأ معيد علتتكر هنعام»ع لان 10701“ لنا( لق هنا

 71101ميرونعلأ 811ءلتعم و همصم 360 (ذمع. 5. لمكت. 970) مممزرخنم. ل7: ودم اتطعتتس ءّران5ل عل

 حعويمسدعسأأ ىفيسممةنتغور عتعد 1مهطلر» - هل - لأ طابا - ءومماغ ه0 طمعتس معطلمتلال

 10411. [كزغئط ءل - ءلاعزز ممر ائطعع لع عملمءمجألمصع هزاع 0ع ةزنتل1هعلقستقو ةجاتعاملع

 ةالهمدزلاء - هل - لان ظمعل لمن, لع نسم ةسراتح 0ع ذص //- 1ث(ري  كععتسك ءل 2001014

 ماض لس عازهدعتسو م5جعلت ءدتص عصاقر ءدمممز(1همعتل ءأ لعيسم مقا 230 طعللتو ان[ 0101811105 1

 عا

 1 مسح
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 باتك ا."  ناتلاقم وطسرالو نوبعلا ىف اذك تادلد# عبرا ءاجن ناربلاو ةرابعلاو تالوقملاو

 ةيقلالا حرش ةيشاح ىف ىعاقبلا هركذ ىزورملا يصن نب دمحم هللا دبع نأ مامالل لبالا مايق

 نامعنلا بدجاح ىبال نامقلا بتانكع ٠

 فاكلا

 ةنس قوثملا] ىوكنلا هيوتسرد ىباب فورعملا رفعج- ىب دللا كيعل متملا باتكلا: .باتك 8ع 0

 قو ةباتكلا باتك ىنعملا نوكي ةينيكف باتكلا ىنعمب ففخم ىناثلا باتكلا نأ ليق ع“

 تاعوضوملا ةمجرت ىف اذك ىعما بسحب بسنالا وهو بتكالا باتك ىنعمب ددشم ةياور

 نيحلاصلا نيفاربو تامارالا باتك 87 2 قارعالا نبالو لالخلل تيلوالا تامارك باتك [م

 ك1 ١١١١ ةيظنلا | ىلا بحاص "هركذ ليلا , "تشب ميقاربا ىب دنحف 'هللا سبع قال

 مولعععمأن.  طقعع ذص 2ل- 07 ]ءعسماتتك. كسعفأم(اعاود نسموتتع 0ع ةجلاهعتعستس ]ا طعمو

 لسمو ءعل1لز6. - 10412. اك 1 غةغط ءاعاعةس ء1-1عزلرو ائطعع لع هزككعنم هممعات ( ه4 01000

 [دعزعملمقم) ددعععملأ , ةهتعام» ع [آ[سقنس قلاع قلآ0ه71]م] 110/1, مدوتربءل عرج /لمع» 11مم عيب

 (ورمس عرس مرعهغ دس 2 ءمم4* دس عامددتخ جدل ءقمرصتسعم(ةعاسس اص 4 //ة نمل. ع 10413. آ[عكت ا مط

 ءا- ءطتعفمو !ائنطعع لع ةصعئللاله ءمصاعت قطسعر جتعام»ع 21: 11072 1ه70*» منن.

 اراطعت وسمعت انكتلل معهدعرستمس5و ؟ععطم 72/45 جه ]ذ(ءتتح 72“

 اق

 10414. [لعز6ةط ءا-ط1(غغط ةنعع ءال-ططهغغئمط ءعآ١1سس هعءعسسسر !ذطعع ةعكماتممأ5 ةتكع 5

 ةءطم]دع دعاتق ةهتمامرتوع معج1ععامعر دتتعام»ع 45007]ه] عرب لزم“ (ةستضفأتعم رو ]ع0

 لاند: 120051 هيمء]ر ل1 ءغ6م [ءغ حممم 347 (ةصع. 25. 381ه. 958) رصمعادم]. قتلئتأ لتعتسأو ؟0ءعص

 دععتصلدتس ©ل- 8245 ةذصع 1651010 ]1ءععملدسس ءةدعر دغ اممم [ة14ط 10ص ةنومتلءععاأ نتمل

 1561-1 1. ء. هءمتممعسز جلتأل [عهلدتصغأو 67- 27/45 |ءععملتتسل عقدع 7-2011  كتنم

 1ءءع/لف ل, دع 1لعرجب ذأ نما هل مظ1عق 1. ع. ؟عطماو ةعاتع ةوتماممتودع. طلقفع !1ءعالم ءمعمصع

 دعمماتم طقطتغم حععمس:» 003 ئسدزسد عوار دغاتم ةماع؟ممءاماتممع ]اذطخت 21ه 1 (  طتتعأعم)

 1ءوزخنضس - 10415. اكن غمط اطوعقةسفأ عال-دسل1 عقر ائطعت لع ممتعدعتتلاةو وتقع 551

 ةومعأت مهدات هع ؟1عتطسق ءةلسستصأر ةمعامطتاتق ل 7 - 170777 هع 11: - همن«. - 10416. ]لع ذغّعط

 ءل] - اعوعمعةسماأ 686 طءعوؤطتمص ءال-عقلأطغأصو ازطعع لع ؟لعمرتسما هه21010113 12153عان]15 ءأ

 رماطحأتممتطاتم ؟تعمطتتل مامات دسم أ !ععاتفر دتتعاما ع لاتع له//0] 1110], هتناتزنءآ لث عنا ]ل ار" رنا

 زر مرج كرممع م/-7ع17.  (ن5هدحتس عت 012( بسد ةانعامر» ]طعن ر/- 72مر»» [2ز7-رط) هن يووريبم 10417. اكن( قط

* 18 
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 ريصت ةررحو اتعب سسك ووو 2ك 6 كرا كر ا ىف كلا تام ؟عكلصا 1 قولوطو الز كتمان دل كانك افلا, ادب عش لا

 هكاردأ نع غمبرعلا لأ ةلقان "هميف رودصقل تاردادصأملا ضعب منع طقس ةرق نب تباث خدكراصأ

 5 ىفو الكش نوعبراو ةينامث تباث خكسذن ىف هناف بيثرتلا ىلع نيدلا ريصن رركف ةيبرعلا

 تناك اهثاف ةرداحلا ريسكت ىف سديمشرال ةلاقم اهرخآ ىف فذلو نوعبراو ةثالث فحسا ةخسن

 لكمكم نب لهس متاح نال مركلا بانك ٠5 قر ىكذدملا تاردادعلا ضعبد ىلع ةينيم

 ىروباسوفلا برد ئىد كدويداأ هللا ليع نال بردك بانك اكرر [ اس ٌوةملا ] ىلا نس كحاسلا

 ةمدالا سم مامالا هحرش ىناييشلا نسحلا نب دمحم ىنابرلا ماماللو 7 ةنس قوتملا

 اذه نم بيهيطلا هيلا جامحكب املك ىوضتي تالاقم ثلت وهو طارقبل ربجلاو رسكلا باتك

 ع] - ]عم عار ]زطعع همطحععدعر همعام»ع طل هدمتا ظءرن-ءاعماة وز. - 10418. آكتأ(مط ءا-اعهع عا
 ء] روم ( عطل جمع ءألع عار ةسعم]ورع لع ةرطقعمو ونتتهع 120 ءادتع !! طغت ر يعض 1/انقا ]عع0ع12011
 ه( 78 نوار»- مل - لن همر ءدعتام  (نهماتسعأ جساعتط ]ل ططتتص انطلتلال عا 0ن0م0ععاست 1211585. ل
 10449. ]كزغغط ء]-]لعم جوع ركع ع1]- هدهغم رب ةصعاأر ةععطتسعلاق قكعوورماأتت !ةطعع 0ع
 ةمطمعرو هع يلتملعمر يسع 17 488/ عرب (نمه ؟ءءموممكأ(. كةهمصتتلادع ةساعتس 0 علم 1( 0ص عل
 ودنلءعمتصأو بسس 1صاععمععذ انطعأ ةعمطتعمم عده معمماعت رسعماأتك ةسصطءععئلل]دغعس عا طعطءات لنص ع
 مرو مرتع عمل عع دمص ممدقعأ. ادام ءلسم ةقعم]همتغعتم 10عمد طسزسق انطعأ لت نأ عع ءمرصتص عدا ةكلاتتلا
 ةيتمدأاو وسعرس 1ع7مع ع 11هعنن ذم ا! موممتسم ةعوطتعمس اهقصقاسلتا. اوقف“ - هل - لأنا
 هن ةععتصلاا» لتدمموز(4ممعس ءمرمععدتغزر تعسرأاوع ةملس 1/4621 عسهلعدوتساك هعأم
 قودرعمم هفصاتمعأار ةئعدماوع 10 7/معزأ ينملعدعتماه اععه مسخ.  قل01لذغ ةسغاعم ذل 20
 قرعتس ]طخ ةععطتسعلتف لع ىدسمسكوكتمصع كععتاتو وستنممع نست همصهصاتآللذ5 لعاتصت(10هتطانق

 ىلإ

 ىرسص عصمت مأتم ةمصتاتكسع. - 10420. اعتغنط ء]-لع ءمعسسر اذطعع نكوعر دعامات ع لك اان لل 0
 وألا 8ع ]1ه]ءمروصسعل هعزمءامسعر [هممم . ..دضمةطنم]. - 10421. ]كزغغط ءل-لع عقاطو
 ززاطوع لع ونسدعذاترم هسعامتطسخك لانو ل0041 لار»ءل ظعتا طلمبات 17:78 ةصمم 4
 نوع. د. ةكسع. 848) رممحاسم - ا[!سخس 2لوأءوسن» عا 8 ءن- ءازرمعمت: 8|, عاطوتق ؟انلعو 11 ءاناناتاف
 ر لكزئمر زم سزدق تطعم آسفسص 5م عرربع هآ - مقررسعا 2له]رمتست»سعلا 8ع للسعال ظعت» لق قدا
 يمر م7154, هصصم 483 (أمع. 6. طله(. 1090) رصم(انانق و مدلل عما قتال 5ع مقزأ ل هأ 8
 مل - مقورسعأ 1101ماين:. - 104992. لعزاغمخط ءا-لعودو» سظع ءا-ز ءطعر 1ةنمممءوعهألق ع
 موعاسعتس هغ متمسعأسسه اذطعل (معدر ونسأ همصته ءمصاتسعمأاور نسهع رنعلتعم5 ءدع طقع لمءاتلسد

 1 مسح
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 رز 15 لربع نال !ةلاقكلا تاعك 16 .١ عاجشا نبا نمك :تارافكلا"باتكا 1:60 .١١ ىغلا

 رمملسم ماماللو م1 ةنس قوتملا ىطرقلا هللا دبع نب افسوي ربلا دبع. نبال ىكلا باتك

 درس ىف ىننقملا ا ةدايزلا عم ىهذلا هرصتخا ىروباسينلا مكاكلا ديحا قالو ىماسنللو

 وبا ءاج مك ىماسنلا باتك اهلوطاو اهلجأ نمو ىنكلا ىف ظافحلا عمج كقو لاق ىنكلا

 26ل ةنم فسحلا بعذب ةنكأ ارغس رع ةخعبرأ 8 كلذ لمعو دافأو داؤف مكاكلا لوحأ

 تثيداحالا بنتك نم ىماسنلا ماماللو هتدزو هترصاخاو هتيترف مجاعملا ىلع ىنكلا بيترت هناعارم

 مم ةنس قوتملا ىراخيلا ليعمسا نب دمحم هللا بع أ مامالل ىنكلا بانك 5

 هلعل ءابدالا ضعيل ضيرعتلاو تايانكلا باتك !.00  هنع لقنو محا وبا مكاكلا هركذ

 هركذ ىرج املف *.. ةنس روباسينب اباتك فلا هنا هيف ركذ مجلل فيفخ بانك وهو ىلاعتلل

 ًاشنا هنم ةخسن نافناب هرمأ يرخو نوماملا نب نومأم سابعلا ىأ مزراوخ هاش سلجم يف

 ععاوأ معععددع عوام - 10423. آلك1 قط ءاآ- اععز 1 ةع غر !ذطعع 0ع طمصتق هرعدتطاتكو 3116601

 1101ه: عل ظعد» كمر. - 10424. اآكت مط ءا- [ع ع؟1]28عغر ائطعع 0ع ةممصقأهطعر 015[3116ع

 1171 4504. - 104235. آك 1 غْمط ء1-اعم صقر ]زطعع لع صمدصتمتطتنق 22ع[مه111لقر 5

 157 450- ©1- عر»» 7 عترك عنا لطلمل]ه] (نم"ا482, ةهصصم 463 (ذصع. 9. 0ع. 1070)

 رجوع م - آسفمت 11087 رن - 7 ءءاورز - هأ قلل: ىل]آن»6ء0ل 11 ]من» 2/15  كدؤاتك ]1 طااتت

 لرععارعت# زد 1س ءماامسد عم, ل1101 ءرنلم لا د0" ءآ- [عمننم ةمكعكت مادطلو ه0معوعلأاو تا[ م1183 8

 ه00ءمعأ. 20/- 11 هرككاستر ةموستأر ]ذأ طمق لع صمرست هتطاتق دن ءامصجت م1 لق ؟م]1 عوعطاتتأر 0121 0111

 ريمععل موزسدتساتك عغ ةسردأ أ ةدتسسم ]ذطعع وأ 7 ءءميأ. طسصع ةءععاتانخ هنأ كاتي ل /ردعل لادا ه/ظقتلاو

 ونتأ م0555 50 ل1ةءعصلسس تاتلتق 200103 ءعغ طقعع هيصصتج نسما 050ععازسس غمدصتق همرص م عطعم 01(. 3

 ق4عمسعس !نطعأ ةصكمءعالم ةوغلق 2201ةقغ9 عقار كنت 2116101 01112111 11011111211113 101

 لزةمموز([ مدعم دلمطقط ء(لغعدسص هععاعدعععتا. طن 1عتكتع لل5ممقتتت ءغ ذأه مصاعقتتر نأ مان

 ج00ءععرر.  طعوعععععو ]سقم 2 ءدمهي# ء« ]نطعتم (2هلت6هصمتتتمق ]ططسسصت ءزانكلعدت ةقواتتل ءعأل

 مدويعددز(. - 10426. الكت ةط ءآ-اعومم هر آذطعع لع صمصتستطاتق دج عامطوتل ا كقر ةا1عأم7ع [8 0

 كاع قللاعلاوأ» 2101 مت»ت» ل 8عرت ]ءرببمأ] 807/7, ةهصصم 256 (ةصع. 9. آل عع. 869) 0

 اكسنت همص هوا نس قلقا ل ]رتنعل 1/- 8 قضي !دسلحأر كعل ماسعم ءاتقس ءهدع عم "عات]ذ[. - 7

 زعكز4ؤمط ءلا-طاس غرق( 5ع ءعآ]-غهئعالطر اتطعع لع سصعغمصوجستتك ءا د]1ععمهتتكو ةاتعام7ع

 ونملحسس مطتاهأوهعمر كم(ةقدع 176م7082.  آتطعع» عع 1عوتكق ةددطتكتو ءأ جتعامر» هه518(, 5ع ]أ طااتنات

 تعملو للتةدطتتعمع ةصصم 400 (زمع. 25. كنع. 1009) مص ممدنتةدء. آطص 0235عققاتا ن0

 مههعدعسأع 12101مهت" ععترنع]ر ]رو 411مل اع 111هتدتو 8 ءن-ءارب متو( قه دس عطلتم عقدا آةهعاج ءأ

 طلع مدهسلحاأتست 0ع018وءار نغ ءدئعرد ]ورع ةتطق (2ةصقطل 1( عطعااتتو 2ا1ا017 2012205110 طتق عأ 113
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 ىمسملا وهو باوبأ ةعست هلعجو هييذهتو هبيمذت ىف فتانو هبيترتو هباوبا ىف دازو ىرخا ةأشن

 ىدنهلا همكنك باتك 4 وطسرال تاعيبطلاو تايانكلا باقك 1.81م ةيانكلا ىف ةياهنلاب

 يشر نبا .ديلولا وبا لجالا ىضاقلا هصكل وطسرال (ناتلاقم .داسقلاو نوكلا باتك (1

 قاحورلا 0ساببك باتك مارال كيلا نايل ا
- 

 ماللا

 نب لهس متاح نال بيلحلا نبللا باتك (.#8خ ١> ىرابنالا ىبال تاماللا تانك |[

 "51 خنس قوتولا , تحروخلا سوا ..د تبيعس كيز لاو [] زذئس قودملا ىناتس ءاسشلا تفك
 و رى )رز نكو | 2 او ىو اح :

 طارقبل موكاللا تاعك “١ ىرصملا ىنتم نب رمعم اة لب بع ىب# ماكاللا تا رو

 10 ةسايسلا باتك ىف نوطالنا لوق هيف صخل ناقلاقم وطسال ةّذللا باتك !.عا»»

 رجغلمصعتل ءمصلتطات[ةكالأو هةهمااتطتتق ءأ لتقممكتةمصأ 2012 125عالاتتأو 51111113111 ءان1ةلل1 ةذصه ]ذططم

 معهع1ونت مسمع ةصهتتتدم0ل0م ءغ مععمما] أ عسصلم ممدستاور ءأ طقصع ممكهسم 2عععمق1امصعطو ا- 1م عا لا

 [را-127:6ا 1صكءكأمأدتطلو ل0 201ءل2 قصات 0زةمودستأا. - 10428. آ[كتغمط ءال-طتنسفوع ةغ( 78

 ءا-هطأ ذا ةعمأ6هأءاتق اطعم لع مععغمصوستعتم عن مهام هلأ طابق. - 10429. ]عك ذ غةط لك عدلع عطو

 ازطعرع ]ملأ /عءعبرز عز. -ح 10430. آاكتافط ءل- اعدم 1١6 ءعا1- #عدق ل, ةعلدأغمأءاتع ائتطعت لدم لع

 ععمعرهأل مدع ءا مضت مأالمصعرو ن0 12عا]1 ضمه (نةلطخ ةلاسماعمدتسسع لك اة /مع10 11: 1051

 47:06:52 01ةلئاعتاد ةءاععاج ءلنلت( قلعرعودسلعع فةمطعم لت هتعمدت5 ]ذخطسسس ءزانكلعس كلت

 ءلزلتا. - 10431. اكن غ8غط ءاآ-]لعععفر انطوع ععونه لع حقاكقر جتتعامت ع 121051147“ 17 ف

 1,ءانااون لن. - 10432. اكتخغةغط آك عزط ةقو ازانعع 7[عءالامدأ طر اننا ع

 ل

 ااطرتا يسمسضتسس اناسلت معهعيستسوو ؟ىععطم م64 ه ]1 عه 1رمت»

1111 

 10433. لت غفط ءل-] خس ةغر انطعم ]!زغععوصضمتم طراتااو ةاتعاماع ل اننا-عاورن ارز. -ح 4

 ]عفط ءال-1] ءطعص ءال-طهلتطر انطعع ]ادعاته ععععصاتك ءا لساعتقو ةنعامرتطانق قات ظلالة

 ذمأآ العري 11هأرمتسترنءل ىكءعزءءاوينعرم هصصم |[ 245 (ذصع. 7. لآهمعغ 85602) ] دصمتانمر هأ لاا“

 2,620 ىذه ظعت» ملوح الكام ءغر ةصمم | 215 (ذصع. 28. 1"عطتنب 830) ] دصماناتنو. نت

 140 آلكذغفمط ءل-1خز ةسر انتطعع دعست, هسعامرع قات 0870م 11 هنروم» اظظعتن 1011, مينبم 13 0ع. ب

 10436. لدغة ط ءل-16هطشنسر 111مممععدتتم انطعع لع قميعصتطسة. - 10437. اآكتذ(غةط

 ءل-10702ه14. فثعاوؤم(غءلتق لع ؟ه]سمادأع اتطعت لسمو ذص نستطاتق مماتماتح ونتدع ©الدغم ذم



 ه5 ةنس قوتقملا] ىرصبلا ظحاحلا ركب نب هع نامتع ىجدال سصوصالا بانك 1.75م

 [111 اذنسا قوتملا]] ٠ ىعمصأالا يرق( :ىب" كلملا' , نييغ كئعش- ' ىبال '"تاغللا" "باتك 14

 09د انيسا نبا اةللا] نبع "نب "نيسد ' ىلع ىبا سيدرا خيش تفخاوللا تاعك(

 نب دكمحا سايعأا ىربذل بعالاو وهالا بانك [.87) ماقعاو حولا تانك 1.51 © خذس

 سببل هنأ ىلع هرخخحأ ىلإ ةلوأ ور ةييؤ ىهمالح ىي ا خضع قوذملا ] ىوكذلا ليدأ نجدأ

 نب كمحا نيسكلا ىبال راهفلاو لكللا كا! 1.1 خلا هيقبمو هددبعو فلخظلا

 ( مصولزانو لزرئوروغأ ةعاوماج (هوعاوجزاب - 10438. ]عناق ع]16-1 هةر !ذطعع لع ]ةاعمصتطاا ىو

 جدسعام»ع قلاب 00/777 017م“ ظعر» ظملا» لف]قاع» مود, | ةصصمم 255 (ذمع. 20. ]1ع

 868) رممءانم]. - 10439. الك غامغط ءا1-1هعطقغر انطعع زلتمسحتطتس, هنعام»ع قاب ةذقل

 4 - ©آ - 76781. لعد: (نمد" عناب مل عدمت, [ةمصسمم 216 (اصع. 18. 1 عطب 831) ردم[10]. - 10440

 لعكزئقنط ءعل-1عسفطتعو انطعع عععدص جغاتصعصاتان11, ةنمعام"ع ةطعتاعط عونه قكقاع ل“

 110ععءم: ظعد»» ل[لم/لع] آطاد» كاممر ةصمم 428 (ذهمع. 25. 006. 1036) رجوزأا1ن. - (<

 [لعكنغقط ءعالدا1حسط 6 ءآل- ءول ءردر ازطعع (هطستلقع ءأ ف]لوروتن. - 10442. لعز(ةط ءل-] حطت

 سى ع ءا1-1جنطو انطعع هطاععاوعممتمق ءأ ا]دهدقر جعام»ع قانثا'[عااناد ل1: ءلأ طعنا 2107611160 5

 ىوءرم[ن )روق 01ءلتعمو ةسصصم 286 (ذصع. 17. لدص. 899) رممر(نم. - 10443. آع؟ذغمط ]ءزفهي

 اتطعر ىوللمود ءواكك ةسعام»ع 1105م: عرب قة/ت»ءل (تعدستسهأت عمر ؟؟نلوم طز 7ك ه7]هتمعن] لنعام

 [ءغ حصصم 370 مع. 17. كصل. 980) مسمجحاتم]. فللط زمتازو د0 ظصعتس جتعام#» اص 1 ةربن 060

 طلق هنكنع ؟ععطنو : طلمعع لتعأتم م هنن ةعهطتعمي معوسع ئل]ذر ءةحصصوتع هط ءقنعمحتس طاتتع

 مرد معصلتم و ونتم0 ذاه ةصعتمزا: ًآنهسق آ)ءم ءللعتعماألو نأ 7ع5 هلعهأ26ع ءالزقاة80[و 08

 ممملعمسأ عا دن ععد((ع5 عرضه صعمضأ ءاع.ر انانلاده 1]]ع ءوغ لونغتؤ. 10444. آاكتأ قط

 ءا-1ءز] رك ع ءل - معط ةرسر اذطعع همعاته عأ لتعتر ةسعام»ع 411/]/م5عم» ]تجعل علا - هالو

 اردت ءم]معمو مصمم 3953 (مع. 18. 0ع(. 1004) دطمجان06. 1'طعملمعتسو ]ز طغت لممطسقو لست طانق

 (توتنماأم (عءعد ةظعسعدع ج0لزغمثع ةسماور عتصلعتس (نداست 0علتأر هأ زاكمعت» - ء0- لرإ 1ع 10

 عمه ©0171ع3ئعز(.
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 طخلا ىف ةهبتشملاو نادلبلاو ىكامالا ىف هامسم فلتخاو هظفل ففثا ام باتك !.م

 [6ه بانك 1 [هد* ةنس قوتملا] ىلادمهلا ىمزاحلا ىسوم ىب دمحم ىنيدلا ىيزت

 عب دم 0 قوتملا لباخ ند دللا لبيع لقبمعلا ننال هامعم فانذاأو دءظفأ قفا

 لويحأ نب كويكام ناسيك نبذل وكانلا ىف هيف نوينويحلاو نوديصبلا فلهذا ام بانك

 8 نك سبباةدنمأو وطسرأل :خلاقم خعيبياحلا للعب م بائنك 1 1 زمخدبي قوما ىوكذلا

 ىباب فورعملا كويكم نب دللا دبع كيعس ىال رظنلا لحام تانك 05 معلص دوأد نىمز

 لوصا ىف تاذوخاملا باح 10. [ هدد خس ىفوتملا ] ىاصوملا ىعناشلا نورصع أ

 ىوسنأا دمحا ىب ىلع نسأل ىبأ دانسالا وشو ةرق ند تباث همجرن سليمشرال خيس دنهلا

 تاطسوتملا ةلمج ىلا نوتدحل اهفناضا دقو [ىسوطلا] نيدلا ريصن هررح الكش رشع ةسمخ

 اباطعت نسمضتست اتاتلأ معهعرستوذو ؟ععطو 82/45 د ازأءنح 7

 اا 0

 10445. لكز16غمط ص زغ(غد1جدعج ]1د1(غجمطمو ]زطعع 10عمرزتنن ءعأ نعطأاتللل و 0110111

 ممتسعم ءمهعكاناتلللو 0115ج ننص ل11 عتكانتال ءعأ عع ماانلد ةلططت واتح عقار 3ا016[160 276211-0-01

 110 1ءعن رو: علل  ظ عن ل150 13 تقر»7 لل ءرتنلكد1, [جسصم 584 (امع. 2. لآدهأ. 1188) مممجاننم].

 10446. |اكنزأغثط سف 1[غةكدعد !]دك1غدمطم مع زطططغدال هد سهم ةطمر ]1ع ءقطاتتل

 لعااتنال و 0113118 10غ هممعجانتأو ةعصقان5 01 عطار هسعام»ع لآن طهن» عقاد لط0له7]ه]ع 1

 1212/4/1, جصمم 246 (ةذمع. 28. ا1هم4. 860) ممجانم]إ. - 10447. اآكتغغط سقف زطططغدأ ح1

 اكا1- 182 جه عارعدنس 56ه 14-1 ن1زع ن2 11طقر 1نطع“ ناتوعقم[1011113 658112131182101 0ع

 ونينطسق ععوتستس ولعل 8وفععصمعم ءغ لكهسلعمقع5 للد ءنكد داهاسسصأر ةنتعامرع 110/ه111260 ل] نا

 ل /دررعل (مدسسس تتعمد, ؟نأعم 11: 7ك عقئوبب للعام ءغدصمم 299 (ذمع. 29. ةسع. 911) 2001510. -

 10448. ]كت امط طق ط2 ء1]-عحطاهغر ةسضقاماعاز5 ]طوع معاذر ط7 قلت عمان3.  اراططاتلاا

 ءزسكلعرم (نكدلأ طسصمصع0لمءلع5 ةءضمعتار نست 12ة51015 جعوتم]زو ؟نتأا. - 10449. آكذ عاد

 سدلعط ج07 عادم ماع ةدعر ممتن قتلاتلل مون ةلانهطصتعر ةاتعامع لان( ذوأاأ لطادااهأ 1 اا

 11ه مرت عل للهند: كذطمتظتغد ؟نلعم كاز: ىلع 0ء»وو لتعام |ءا ةمصم ةقَم (تصع. 19. 1”عطص

 1189) مممءنم]. - 410450. آكتغ6مط ءاآ-دس هلعطتش لع ةغا قةععطتس علتق جقداتسأام ةزالع 8

 لع معتصعتمتتم ععمس ءارتاعتد. '!'عدمفاسلتا هد ل (ط6/ 13 عرب (نم»« هتدطأتععر ءا دلت ةماقأ عت ر

 4/8 ورا مل/رنعل 2/ءععبمت يتصل ععتسس ظعسسممك ذصاعط م ءاهكدق ءقأر 2لهعأ" - هل - لف |[ لئن ]

 حدساغعتل ]ل طعتسص ءمرععدعلا. 1[ ةععصلأأ] هعق ءنتت ماندو ]زطخقصنست 1 ها عتتال ءلأتوزاتتات 30] «ععطاتسأو

 هيل

10 

 ا

10 



10 

 ىلا
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 باتك !.*هأ 2 ١ تاذوخأملا ىف سديمشرا .باتك نييرت اهامس ةلاقم ىسوقلا لهس وبا لمعو

 كناوق خذو خيفلالا رودذملا ىقارعلل اهذع باوكأاو نيجحصلأ تييداحاأ نم فهعض ام

 مك. خنس قوتملا بيبطلا لمحكم نب دومحا رفعج قال ايلوخيلام بانك 1م تامهمو

 0 [15.6 خنس قوتملا ىعفاشلا ] ىقهيبلا نيسحلا نب ديحا ركب وبا اهعمج اسم

 قوتملا ] ىوكنلا بلعتلا ىيكي نب دمحا سابعلا نال ىرجحي ال امو ىرجكي ام بانك

 جاجنلا ليكم نب ميعاربأ فحسأ ىناأل فرصني ال امو فرصني ام بانك [.هد [ 11 خس

 كانك 1مل ىوحنلا بلعتلا ىيكي نب كمحا سابعلا ىاو 5 ةخنس قوتملا ىوكنلا

 باتك 1.0« 80 ةنس قوما انيس نبا هللا دبع نب نيسح ىلع نا سيئرلا خيشلل ثحابملا

 باتك ٠.56 [ه. ةنس قوتملا] جفاشلا ىقايورلا [ليعمسأ نب دحاولا ديع] نساك ىقال ىدتبما

 ءأ قلاب ذولي (نمييع# ]تطخسست ءمطتمقاتتأار 1 ءدزرأ ١ 11215 ل51, عنرب068# لا © - »ه7 دأب

 1٠١ ع. همصقطتق [اذطعأا ةقععاطتس عاتق لع جعدسسمأتلس 1م5كل مات. - 410451. آ[؟:(ةطاسق لط 01د

 ستخص حطقلتغعغط 8-11 ةهطغقط عزسر ]اذطع»ع (مه016هطتتتتل هنط]ءدأمع 250ع1 ذص لسمطاتقت 7

 هطوتحسسس ءأ ععةموصكأم 20 ءدكب ةسعام»ع 1ع درج ددط قل /ر/رعا !دسلمأم. (هصاتمعأ !ذطعب

 رسله 50 لتسءئعداسصس نأتأته عا نق ع5ا15065 ع285101عو. 10459. [عءنغمط صقل ؛لعط 01133

 ازاط7طعع لع مهعادصسعط هاته, ةسعام»ع لقد لوثركمب» ىلع ظعر» 17101 هوت»ءل !1ءلتعم, دمصم 0

 مع. 5. اللمع. 970) رممعغتم. 1سخقنم ]ئذطسسص ءزسكلعسم ةطلخ ءلتلتاكر ونستتص م؟2عقاقصأ أ ةةتستق

 ءزار5 ةعرتمأل5 ماتت عون. - 10453. الكتغمط سقف 552202 ددتلاع (100[865عقو 8

 لادا 8ء[ب» ملاردعل ظعرب- ءاموعفس 8مارمع7ل [ كطقظتكاحر ةهصصم 458 (ذصع. 3. 8عع. 1065)

 ردجمعاسسمر ] 06 عم مآ! ءوعتغر نهم لع جئتأو مطوزرط عاقتاتللل 70516 0110111 1110166111 16161[.

 10454. اك1غغط سف عدزمأ 6ع صف ا! عدز ءأر انطون 0ع ءم ننم0 هتستلع هنأ هأ سمول

 ممص ةئيستلع يار هننعامدع قلاتن1هاافع قلاردعا عرب 7هلبرع 17م'7ءط (ءدستمهاتعم , [ةصمم

 291 (ذمع. 24. للم. 903) رمهرنتم]. - 10455. ]ك1 6غط سقف عدصقتج11 56 سذ لق

 عهسم ةمأ1ر اذ طعع 0ع لععاتمةطتلتطسع ءغ ذملععات مهطت]ئطاتعر حسعغمسطسع لقت: 1:عع 1/1

 ل عرو 7161 مدوبسعا (ءمسسسهتتعم , مناعم 227- 72ءززير لتععم هأ مصمم 315 (ذمع. 8. ة[آهمعأ. 9927)

 ردهم و ءأ 41 1هطااع ل]آتنعا 8ع: 7 هلم ]ملء (مدستسهأتنعم. ح 10456. آ!عزاقط

 ءا١رس ءعطةطتغطو انطعع لتممساوعلمستتس , ةتعام»ع هطعتلعط 11 ناد قاع 478 17هععنس 8 عم

 4له7للم/, 17 ىذا, دصصم 428 (ذهصع. 25. 066. 1036) رسصمرادم. - 10457. ]لكن غئنط

 ءاددسسطغءلتو ائتطعع ادعتمت صاتقر ةدسعام»ع 4512 7رجعآبامن |[ لطل- ءآ- مالا اعرب ةطعسمأ] ]

 1غ م6 تطمظتاأور [ةسصم 502 (ذمع. 11. ةكسو. 1108) ردم2(نم]. - 10458. آ[ءزامط

19 :37 
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 داعملاو اديملا باهك ٠1 ىترقلا رصن نب فدكسا مهيد !!ىالث فايداخالا نكلالا

 ناورم نال ادلجم نيتس ىف سلدنا خيرات ىف نيبملا .باتك 1. تالاقم ثالث: ىلع وكو

 لكوتملا امك 1 ىعيبطو فطنم ىلع لمتشم ىعو 018 خذس قوشملا ىلولا كيع نبا

 و ىف درو ام هيف عمج 1| خنس ىوةملا ىطوبسلا رك تأ نب نمحرلا دبع ىيدلا لالج خيشلل

 نم ديعخلف هفيلاتب رمأ لكوتملا ةفيلخ نأ نم هلواأ ىف هلاق ام دب هتيمسن هجوو ةيموولاو

 تاتلغملا ةبامكا, 1.1“ ىرهظتسملا ىف ىتاشلاب ءادغقا لكوتملا دايو بكلاسولا بانك

 ثادنكايا امزدلا ىبأ نبال ةوعدلا ىباكام بادتكلا 20 سدبمشرال ةخلاقم

 10 ركب ىو ماما ىنتجملا باتك ] 1 ىدهيمتلا ىمتم ند رمعم ةديبع ىبال زاكملا

 ءام سس طغع لخير انطعع تعمصتقب هنعامانع قكاني ظلط00ح عارم لمع ظعري ل هعم» (00ءوأرن. ط عاتسعأ

 ه0 ]زطرعوو (عدلز(1زومورنوو. - 10459. ]ع1 غغط ءاد-سعط لم طع عا]-صعقلو اذطعأل (اعع5د لع

 طوع ءهغ ج]غورعد وزاي. - 10460. آظ1- ا[: غغط لئ1- 31ه طآصر اذطعع كوعتص لع طتةامعتق

 [آز مدصتمع. هعرعدعأتسام ؟ه]هستسقب ةنتعامانع لان لل ء'مانا لل همنا علا لع(/16/7ر ةصلتم 9

 ادع. 5. كسع. 1076) 120110. - 7-١ 1 ء] -ردمأعءعءدل ل تأسس ءعآ] دمه ل ج11

 ززطعرم مءععوسم طعصع ل عيسوصفأمسم لع ععاتعجأهصتق مهتصعأ مأتم ةنعام» ع 7(1147:1: اعلن لانل-عآ-: معاق

 حمم 704 (صع. 21. 0ع. 1362) رسمغنم. (نههانسعأ ]وعنعو ءأ مطجةزعق. - 10402. الك ذغةط

 310-11 عرج جاعاعضز ا, انطعع 3/ه1ءعيمم// 71 لع زتك ؟هطسق معععومتمتس ءأ طفعطقعتقو ن0قع 10

 و ©هءوصم !ععدصختع. هطعتلعط لءام7 - هل - لان لطف - ءا - "هارسهتا ه8 عرب لاق طعام كويرتااقر ةسصف

 911 (صع. 4. لسص. 1505) ممم( نهسنقر لص طمع ]زطعا]و هرصصعق ؟هععق ف]1ءعتغ !!معمقع طقط ءةةذمقعب

 معروزأ ءفعر 1ملتعمعر امععلعمعر عاطمعأ6هسفعر ههطقاأوعقعر ةرعلقعمعر طغط#ةتعمع عا طاتتتل3عوعر 0118

 زم (هرعجصم هعءععتجساتطت[(. (هسيكددصو تع اتطعم قنمسطست ذلطتست 0ع0ءعتغو رنتمطقغ عمور نتممل

 صنم ]نط لنعغعو آكطملتكسس 210/ءمم// 7 دمهصلأهمنع , دنغ !ذطعع دعويسصعمال ل5001

1) 

 كورس ممم عزت عا نري - كورا # دم عاتمعد زوم ء اتطعم 2/ءعم//ع معاتتك هتنوسع نطل 1101 ءامه] لأ

 لعلتغو ى/معزمسص استامسق, ونسأ !ذطغصس 21ل0هء/هاع/ن»# ممرصأموكلا. -ح 10463. الكت عغةط

 ءل - سماطملا ءععطةغب قةععطتسعلتع انطعع لع (ضقمصوعتلاه. - 10464. آكتاأذط صعزةطا

 ءا- ل ةنك ععر ]لزطعع معععسسس نسمع مهامع طقطعسغأسعر ةهسعامرع طارد ىلآ ل1142

 ) [عزغئط عل حدس عز ةعر انطعع دصعادمطمعدصتسم جيعامتع لاثع 0 ءقام قل هثرربمت» اظعتا 4

 عرب ربل - 10406. |آعتغأنمط ءلدسسز (عصقر تطعم هعاععاو يفضاتمعسمو وانك أاه اصعارتغات

 (:نععملتسسع طعم عاعزم [3ءز معمصعه همك زاهر نغ هو ]هسملتطاسم ممهعلتععسنمق ءاع. صفق لأث



 فاز

10 

 ا
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 كمد لاب اندنع هللا معذ سركن هلوا 7. ةنس قوتقملا ىدنال ١ ديرد ىب ىسعكلا ىنب دمكم 0

 بانك رم [ ةنسكدسملا تيداحالاو [يهانشولا مكحكلاو خيكفملا ىناعلأو خقد أرلأ راعش ةيالاو

 مآ خمس قوقملا ن اكيضاقب فورعملأ ىادفجز :ودلا رودعخم ئب نمد نييدلا و كف مام امالل رضاحملا

 مل ادعو خنس قوتملا ىرصبلا ىفنكلا ىارلا ىيكي نب لالهل ةرواكملا باتك .٠

 كل قل  توضنإ مب ىمول جراخملا باتك !.20.. وطسرال تالاقم ثالث ةبكملا باتك

 ىاعم لع لهتشت ةنماتلا نأو تالاقم ىلامث هنأ ىلع هتمدقم 1 مجرت انو تالاقم عبس

0 

 ىغلا لغا تحي !لع انمود ىلإ دردعع نون ةدبيغم اطورش اهيف طرتشاو ةدايزو عيسلا تالاقألأ

 8 م]ب» 1101 مرردتزت عال 8 عزان - ءا]عمعمت» 8 عدب» آ00: عنا ق4 علو حصصمم 320 (ةطصع. 13. لقص 932) 2001105

 طسراتق اذطعأ حسعام», سرد ءمصاتسعتع لنعلغ ؟ةهعلذ ععمعجو طلقغمعت دعست طعصع ءمدط م08[ ة5اتكاو

 معمطمعمل ععمجت(هكتك ماعممصتتس , ممعس مكنت ةرآاعملت لمعمتسس , ةعماعصاتممستال 20 هت] عصاتستس

 معلزئوعماتسس , ةممرطغط ءعصحكتل» هممتعمسأتهع ماعممصتسس ءغا (مه0ت(نمصس معمطقطتاأسصت ل.

 40467. آ[1غمط ءآ- سس عط 84م ط1عر ]لزطعع جععئومصتست جماطعمالعمستسل , ةتعام» ع ]دق

 لو ]ير- - ءل- 07: 1 هعمت» 8 عزت 210ه آلعز عدلت , دلعم 007471472  لتعأو ءأ دصتتط 2

 (زمع. 6. 12ءع. 1193) ردممانو. - 10468. كنا ط ءاآاددصم طقتتك عععار ]ذطعط ءما1هوستتو

 هسعام»ع 121/ 8ع 7” هطرع ]107 8معب»# [11دمعظأادر جدصصم 249 (زصع. 24. طعطط. 863)

 رسوم نم. - 10469. آت غقط ءاد دس عطجطط هع ةعتمعماع]زو !ازطعأ 1يعق لع ؟عطاتق 2123602115.

 10470. اعزغا6ط ءادس عاعط ةعأازو انطعع لع دمداصتس عماأتق ![0وتعضهلأ1و جتتعام"ع كآلتاذ4 ل3

 رالمو.. - 410471. ظ1- اع غمط ظ1- لآ نلعط طاعو ]زطعع ءععانمدعي» 1هعلعصق ع !1ععالمطتطاتق

 (تهردصت , دسيعام»ع 0161 هتنتتنتعأ عتب 4ك 0ه7]ه]ع عرب ظولاعأب لع مبيلعت# (نهمدصأ !1ءوعصلت

 معهعععر(امعءر ةمصم 310 نصع. 1. ة1هن. 922) ممموئبم. - 10472. ظن غمط ءاد ص ةلطعت عة

 ىكمما]1هدنأ 1دطعأ انوممنتتأ قلعرعدملعمأ ءغ ةادنط ىصدتتءل !ئطغعأ ةعواعتا 5ععا1021111 0

 لع مهكمصتطسم ]أ صعدعتسا ءاتظاقه 5112.  طاطسعأ كندص ع اعصتع 8وعممما أ صمعاتلال 110101120 1 عال عادأانك

 دوآ]د معتمد موجع دعانا (غو وتقع ةعراعمت ]نطرعمو ءمرت مععطعملعطقأ. (ننصص عجم ةعقطأعع

 ع00ءعمعدعر معدعاوألم 0لهعدتغو مدععاعسب للون هععغم ءمموقاقعع ]!ذطتاعو []كطغاتتصتواتع 0عاةلام0

 ءمرس مععطغعمسل ءعع حعوجدس ءعمأذ ]ئطعورصتص ةعراعست ءغ 2003ه عمامب 1اطلوسع معمممدت مصعق 21551

 ج0 لتدءعملسس تكن]تةدتسمع. آ1اهوسع حط ذلام غعيدرمعع جف طسصع بتكوتع لتعتس كاع 00هعان

 طسصع ًانانصتمت هعاوتاتلال 003عا84غ و طعوتتع 131662 نأأ]ستد ءزاتق ؟عداتنعتسا» عمم ءطعمل ععتصأو

29 
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 كولم كنع اهترعل كولملا رداخذ ىم تناك اهنال ربخ ىلع اهل نوعلطي الف ةلاقلا هذه نع

 ةعبرأ ومو ةنماثلا ضعبو تالاقم عيس باتكلا اذه نم دوجوملا [ركاش] ىسوم وبدأ لاقو نانوب

 ىارخل ةرق نب تباث رخاوالا ثلثلاو ىصمتل ىسوم نب دمحا هنم ىلوالا عبرالا مجرتو لاكشا

 نم مدقا وهو ركاش نب ىسوم 'ئنبا ىيحاو نسحلا هكلصا رابخأآلاا ارداونا 3ن 3ك

 ىف ببسلا ناك عونلا اذه ىف هفيناصت نم رخآو باتكلا اذهو ليوط نامزب سديلقا

 اهنم بابسال دسف باتكلا اذه نأ اوركذ مم ام ىلع نمز دعب سحيلقا باتك فينصت

 لجر مهظ نأ ىلا سانلا ىدبأ ىف اف فخم لعجو هركذ ىكاوناو سرد هذأو مةةدكسن باعصنسا

 0 تالاقم عبرأ هم جاصاف هيلع ردق ام عيجاف سدنهلا سوقيطواب فرعي نالقسعب

 ىمكذ ساكنفلا ندم "كادك» 1 ىنزاوأا لتاقم نب ليد ةبيلع ىعدمألاو ىعدهلا 2

 هنأ ىلع فيقحت هيف ىورم ماعلا ىف عداش روهشم هنا تاقولخملا بداجع ىف دماح وبا

 م*يءاقنس قوتملا ىودنلا نجا نب نيسح هيولاخخ نبال .ثتوملاو ركذملا باتك 55 نا

 نان001 م؟هماع» رمدعمتتلال ]م1عالتنلال, 01100 مكلصعأمم5 ععوععأل عز كاهادعطوصأاو ذض (! كةلتظأ5

 طمس ممل معتماتللل 18عممدتاتكق 5ءممهطمخنت. ةءعراوسم , ان قكلاع كله« [ كملف“ ] معهطتطءاو

 اذطعأ طسزاتق همعرتتم ءأ مهكذ هعءامهكأ نا36101 11 عاتتتك همرصرب] ععاعصق ةزئقاقلأا. 001311101 7110165و

 نأ اص العمال“ هل- هاا" 1ءعوئاتتت , ل1: ءل ظعتي للعم طلسم ةعوطاعع ؟ ءكاتأر تأ لعق

 ممداعرتمرنعد 1/8 طم (0ه»« 11ه"(.  آكطععم عمم ءااتصأ هتاتق 11ه507 ءأ لاتعلم

 11ينمع ظعرب كة مل طلتت.  ؟حدتغ جيباعسس كرما ]وصتسق دتتلاسس اعصرماتك ةصاع آسع]أ1 لعد. طلاع

 ززانعرع مغ حاتتل هردتكق حط ثم ءعلتطتس ها ةزيستلع ةععاتتس ةطاتلال (2هعامهطق ءهانقسقتلل ةاادل ءطاتصأو نأ

 [ضنع]10لع5 ممكغ !هصعتم اعط ]ماتقو ان[ 121000 ءهمدتتلت عا201ةأتت123 عقار ]ل طللاتتلل ةائاتللل 012٠

 رداورعدمأ معد عاع عمر طمع هردق ماسمعطسق 0ع ةتكؤتدر ه0 نسمق ل1 عسالاهقه ءععصماة عاف !1[عوعصلت

 ه( ز[ماعا]ز[ ىعصلت معمم عدا ءممعمأاسم ءا هال (ءعدطتس ءذع ءزانكوتنع دم ءلات 011323 0ع1ءاهسر انتل

 زم موي عو ءمصعتكسسل لم دتهماتق طميصتمتسا ؟ءصلقدعر 0هصعع تع ةقءدلهدتاور ؟هلوو اتم ءلاتق

 ©( ءمرد عامعع لزعاس5ذر مهل عر نسل نسمطأنلا» مماعرعتأن هم11عععجعتغو ءعغ ن36010 ءزاتق ط5

 مععموممر ومنع نأ معدانامعسأ(. - 10473. لعتغةط عاصم ل0لهن 5ع ءاددسم لهغ هل عأطتو

 ززطورع جعامعتم ذم زسلتعتم ءأ ءعتر ددتعامر» أ 71ه هننت» عل عنا ]110عاما77 لا سقم - 10474. اكتاةط

 ردع ل( معا( عآ] -دمط عر اتطعمع تعطتق ةعصعمع. لاثع 11م0 ذه كنق ءا-دده7ظ أ 601 هكا هاو

 نينو زادت ءعاعطععمب ءزدكومع ؟هيسحتس لص هرتطع (ءععدتنتس لتحل عداحتس ءار انغ م2:0طهطأل 1 ةذلط#

 (مجلتادص ةزغار أذص 1طلتسمحمتم ءوص وزاأمرمو عةدوهي. -ح 10475. لكتناغةغط ءلآ- مم ل ةلطلع عد

 نام ءع]-رص همك هص همعاطر !انطعع لع ممرصتصتطسعس ممهمهعنلتصأ ءع( ةعيصتصتسأ ععصفع7ل5. طلع اثق

 ةنتمععستسأ [لمدمب مت لرسدعل ((ءمسسنحلت تبتكر ؟نآلوم طا لك! م/07معق/ للعاطتك ءأ ةصصم 0

10 

- 1) 



 لال

 مه 0

 ا
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 »| خنس ىقوتملا ىوكنلا نسح نب دمحأ ريقش أو 7. غنس قوتملا ىوكنذلا ءارغلا دايز نبأ

 لالكب درفننللا هلل نى هلوأ خذغابلا دامس رصخخم الاب مدس قوتمولا ىوكذلا ىرابثالا لاوكام

 ركب ىأ هنبأو "8 ةنس قوتملا ىوكنلا ىرابنالا دمحم نب مساقلا كويكم ىنأو خلا ةيدحالا (

 أو هنم متأ كحا لمع ام ناكلخ نبأ لاق ما. ةنس قوتملا ىرابنالا مساقلا نب دمحم

 00 لوك © نقم نباو [ ناسيك !نبأ باحصا ىحا] دعجلاب فورعلا نامثع نب دمحم ركب

 ىوحنلا مالس نب مساق كيبع ىأو "م“ ةنس قوتملا [ىوحنلا ىرقملا راطعلا ركب ىقنا] نسح

 قوقملا ىوحنلا [زازأل نب نايقس نب كرايم] دم نب هللا دبع نيسخل ىاو [0* ةنس قوتلا]

 ةارملا باتك !.*إ 2 [هتقبطو ىنج ىبأ رصع ىف ناك] ىنالجعلا تمد نب مساق دول, قاو 05 ةنس

 ند ناوواس دوأد ىنأ مامالا خيشلل ليسارألا بانك اب رم نب جاجا ةمجرت وطسرال

 (تسع. 17. لصل١ 980) ممدانتتك - لكان ظل 017: كه]آ 8 هز: 1101701170 ١ ءزعواامنخسس ىلا ا/هان]ب

 017/17 187 لغو ةسصمم 392 (ذصع. 20. المو. 1001) دطمدناتتق - 770716 186: 4

 1ر1 - ]عمم ((1جتمتظ جأ1ءاتقرو ل20 207 (ةسع. 27. آهن. 822) رممطاتات5 ع لك 507

 4 ]بعل عرب 11معم7 (؟ةدمات هأءاتقو ةططم 317 (زمع. 14. 1"عطرب 929) 1201115 - 7

 لهل هن» 417:0 ]1 ءر» 08280 111 1)ء27ءز76 و ةهصحم 273 (ذصع. 8. لوط. 886) 220110115 ل

 لك ءررجم] - عل - 017 480 - ءآ - ”ه]12012 8612 11107617720 478 /عر»# (1>ةتصلات جا ءاتقو 810 7

 (لمع. 17. لطآلهل. 1181) 22010115, ءانزا15 همت م عدلت 817ج/عأ اصكعكأ مااتتلا 112 آهعاررأأ: اتتك

 آ[ردوم سحز ءدامغع بتمئأوأل5 015 معأم عاع. .--  قكآدع 71017 هتروتز:ءل  (ةيعقنني عدن 1101 هته:

 ل4[ (ءدسحس جات عاتقر ةطط00 304 (ذهع. 5. لدتل. 916) م0 طنتنت5ك ع طاتزاتق ةلاتتق لأ 86/7

 11010121260 ]ل ءرا- ءلعمدتر» 4:87, ةمصم 328 (ذصع. 18. 0ع. 939) متم>غانتنك و ءاتزانق !اططوو

 (عواع لاؤ» 721077142, همعلتم مء»1ععانم »عرج ءمصآععأأ حج قكاقع 8 عء» 1101 متسع 13 ف

 01 ]نفت ؟نلعم لمن ل لتءعامكر [اسصتع 015ءكمست]ومدست 157 72 22ث1] ح 17: ل10 ءعنت» 110/6116

 ا ءرا 1105071: | كانا: ظعطن» ل114“ (نهمدصت ]1ءوعملا مجعععورام» هغ (عجتطت 21 ءانق] و 3880 3

 (ذمع. 19. لقص. 964) ه0 طتات5 - ك7 08630 (0,عة7» عر: 597/7: (ةسسطت هال عءاتكر | قصقو

 224 (أمع. 23. للم. 838) مرماتتتق] - 710*481: عمز» 408774: ظءرن 1101 هتضتسءعل [ 11007"

 آرب كورك فنا ظعرن- ءقر مج نع] (هستم هات عتكرو ةسصم 325 (صع. 19. لوو. 936) 2201111115 ل

 ها 0:]417 0( ىةر» عن 1101 متهتجعا كز7/016, [وننت اعصوممتع 1011 لة 7101 ذل ءأ ءزانك

 ءداععمرأوع ةسصتنلا ع2 ]. - 10476. آل 1(غط ءا١ردأ1 هج غر ةعاقأم(عء]زذ ![!طعع 0ع ءرععتأمو

 وندعرد ظ16]ز]6] اعرب 211ه“ حدموطزعع عماني -ح 10477. ل؟زغغط ءآ]-صععقأ]رو ]ذطعت

 ءمانأم]حعنسس ءممعلمتعملومستت , جعاأمرع كطعتلعط ءغ ][سفسص 407 1) 01010 5907ءةررب مينا 17 عنا
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 ماماللو دودحأ مامالا اهنع لا ىنلا لماسملا بانك هلو [10 خنس قولا ] ىناتسكسلا تمعهلنأ

 ركذ [ 17 خنس ىوخلا] متاح ىنأ نب سيردا ند كمدككم نب نمحرلا دبع ديكام نأ ظنئاخل

 اهيئثدكلا ىنأ نبال تيلكلا ىف تارافكلاو ضرحلا بانك 11 باوبالأ ىلع لسسرأ نم ههف

 تالاقم عبرا ةيتالوبع ؟لكاشم كانك 4 متاح ىال كسفملاو لازملا باتك 1

 5 لئاسملا هلو ةليسم  نورشعو ناننكأ ىعو  ركشسلاو رمخلا ترش لباسم 5 ذل ك0

 [ مل“ ىسواحلا ىبدلا روصن هروح دكت رشع خمناوذ كوداو ىسحلاو فيدكام ىو

 تاقفاسملا باعك (ع#“ ةلاقم [. ةنس ىفوقملا فوسليفلا] متيهلا نب ىسحلا ىبا

 مل وزنملا ىكعءزعءاممنر [دممم 275 (لسع. 16. ةآدت. 888) مردمءعاسسق]. [1لعس طذطعستس نات3عقأتوصتانس

 ىرت ممدانتغو نسمم آصقنس 4/7260 مع0ممدن عضد  آنتطعتسس ءزانضلعس نكداأ 71ء_معق/ ءعلتلتغ آ[سقس

 1ك لقكآتا 1101 هنت: 60 4ك طا - ءآ - "هلررسعب» ظعتا 24101 هتبنتت»عل عت: 1 ل15 ظعت» لىلآدذ ظط الة

 |ةمصم 327 (امع. 29. 0ع[. 938) دطمم1[انانقإر 10 0110 ء05 معا ءقمملأق ععءعصقعأو و01 ءمأةأ05]ةق

 بصععمءصنمأ. - 10478. لكتغؤفط ءلادصهعهلط دع ءا-!عءا1ةغعةقغر الطعم دهمعطأ ءأ

 طمرتمستلال هرعت, (اطتطاتق ىيتستمم ءدييزهصسأات1. 1!عدعاوأتك 2201165 مهتألاتق و 31210ع م1

 لثمن. - 10479. اكتاذط ءا-صمعذ] رع ءا-سصم]آ1ذ علو ]لذ طعر مععنست 0

 طوطعسالانللل عا تمرعظات ماة1انلل , ةاعام»ع لقدع وعن. ع 10480. آاعتنزاغط سعد ةنل

 رد طهج وعنا ةصاج ءار ةهعنأمغءاتك ائطعأن يسحاتم» نسهعذأتمصسسس لع سهغعتتمه. 1ع ءلتلتغ ؟نعتمأأ

 لحتحك نامه عقأ5نممعع لع ممكب اللصأ ءا ءطعلعإولعر ءأ ننهععأتممانلا مطور قلعداتمت !اطعم5 لعععمم

 هغ ةعراعرت. - 10481. [؟ز1غ5ط طنعدقطحغع عا-عدط ]ع ةلر اذ طعع للئ:ج عصقأمصتق 810

 ماوصحتسسس عا ةمطقعيتعممتس, هتتعامس انك 7101, موت»ءلر 17لهعم7 ا لاسنعلا ور ظلئتق ل152.

 تدمع ظعسعمع لعععتس ءأ هعامرو نطهه لالمودا» - مل - لؤرو اللعن ؟ةعموممرذي. - 10482. لكتغفط

 رمذم ةطقخأ عاد ل ةنععغر ةععطتصدعلتك ا! طعع لع لتيسعمفتممع ءاععاناا عزاتنق 116 ©6011 م1013[3[11. -

 10483. ]لعن مط ءا - هنع طم !ذطعع لع لتس عمقتاممعر ةتتعامرع لاناع ل1: 110507 13-4

 1[ ءتن-م1]عةارعرس | ططت]هةمرطمر ةمصم 430 (ذمع. 3. 0ع(. 1038) مهمءانم.]. - 10484. آكتغةط

 ءلدسم م ةعوغر انطعع لع حتكتطسع مهالستفواتعو ونتهع مم عاج م502عصاتتق مههأع هم]عصلقع

 10 مدلسمكنعو هسعام»ع هطعتلاعط 7 //ع7مب#ر [هسمم . ... ممدأن0]. - 10485. ظككتغةط

 ءاعرو ءدةلتمر [!طعملمعلأل ائطعع لع طقطتغمتممتطاتك ل00ععاتت 8عات؟ق5 ©مه(1هعطقو 010م1
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 ا اة :تيدحلا 3: !ئراسلا باتكمال نيدلا ريصن هررحو ىكيلعبلا .اقون نب اطسق

 ىنطقرادلل دكاجاتسملا باتك !.ثمم 2سدنهملا ىرصملا سكيمشرال ةردآدلا ىف عيسملا باتك

 [*عم ختس ىفوتملا] بلعت مالغ ىحاولا ديع نب دمكم رمع قال ىسكتسملا بانك 51

 كا 1 ملا تانك 1801" "نامعلا بألا مانالا ويب نيتغتسالا باتك 1

 قوتملا عاطقلا نباب فورعما] ىوغلالا ىدعسلا رفعج نب ىلع مساقلا ىنأ خيشلل ريسلاو ىشملا :

 000 [درا5 بل ندالو] متشا نبال فحاصالا باتك [0 >> فورحلا ىلع :[وهوا هو ةنس

 ىبال ةحئاصملا باتك !.ةو [خنس قوخلا] ىجرزوخلا سوأ نب دبعس ديز ىبال رداصملا باتك

 مجاسكل دراطملاو كداصملا باتك !.21 ها ةنس ىقوتملا قاعمسلا يمح نب ميركلا دبع دعس

 00 0 2 امفلإ باتك ١251 + [1*م: نسا قوتملا  ىشنملا ىسح نب دوم عتفلا ىبأ ىلمرلا]

 (هواه عراب لريعمب اظمعأةط ء[زإن ؟ءعاتأ ءأ لا دق - ءل- لغو عهعمومواتزام. - 10486. اكتامط

 ءادس عد ةمتر !انطعع لع هدهل ءعاوعأتم مهل (1همعمق ءمماتمعمع. - 10487. [كت مط ءا- دوم ةوططقأو

 قلرععءطزس علتق ©6عمردعاعدع كعور ملل 0ع ةعمافصعسأام ذص ءكععدلو ]!خطععب. 10488. !ن مط

 ءآ]- رس ن5أغءز 24و !ذطعع ءمدتصت و 00326 ءعطعوأاط2 ءدءلهاتتط ةطأاتال. 31155 ع 17601711.

 10489. [[غغط ءأل-رس سهم (دطق حصر !!طعع ءمطاتسصر نان36 م0365 ةدتصأاب ةاتعام»ع قلع (0ج مج

 هلل واءهت»» تل عن 464- ءا- :مهاأقا وامس 1مل ءنر [ةمصم 345 (ذصع. ا1ذ. كما 956)

 رسمءدم]. - 410490. لكتنغفط ءا-صسقغععطغ1غطتقمو !ائطعع ءعمصتص ,ر ونت ةمحتلأطم هناتتلأ

 طمستمسس 1ص مامعدمأ جدمعام»ع قة: رم موت. - 10491. طتغلشط ءا- مهمسعطغةهعتاأب اطعم

 لع زنك ؟هءاطسقو ونهع مانمع5د ةزوسأ 8عدغممعك جلست دمك. - 10492. [ك؟ غقط ع]-رصس ععطتتأ د

 نبع عا-هعءزعر [نطعع لع ؟ءعطتق 1مععلعملا ءأ مما ةعءععملا, هسععغم»ع هطعتاط قلقدن/عامعرب

 ل8 8 ءر» لهزكم» كمن ل7 آانعاعتعم1 وعم ر [دنلعم مث - ءلعم114: لتعم ءعغ دصصم 515 (ذهع. 9

 للدم. 1121) سمءانم]. آلزةمموتانق ءدأ ة]مطهطعاغعع. - 10493. [عنغنط ءل-دس عع ةطنق

 انانعع لع (نمعوصت ءملتعتطسق, ةهسسعامر تطاق طا: ظءاراعأب [ ثغ لاس كلن 12 هنمل ل. - 4

 زك غغط ءال - رس عد ةلنعر !نطعع لع ةمظصتا أ 15, هننعام»ع لأنا 7670 كه ه10 17 عرب كلو 11/02: 74و

 [ةممم . . . ضمعانم]. - 10493. آلت (غمط ءل - دسم د ةكدط جار اذ طع لع دتساتمق هع ةععلرأ هاتان

 دوا تاه مدع, دسعامرع كاتع 5ع'ل ل ا/0-ءا-[ عدا عرب 210ه]رءميرتسعلا يعرب ننغو ةهصصم 562 (ذصع

 28. 066. 1166) مصمعغتم. - 10496. ل؟تغئغط ءل-سس ءةذنال ركع علدسس ءعغقعأ لير ]زطعع لع

 امماصتس عسغت5 ؟ءمدصلا ءعغ ءعصدطناتع , ةسعامدع |[ 467: 1/ه1]: 11هلردن0 3 عزا همم ]أ

 ععيتطد ءكعودمتم»ءعر هداوعم] 2مد/ 4 [لتععام ءغ حدممم 350 طمع. 20. 1”عطع. 961) دسمان ].

 10497. لكتعءفغط ءا-:دم لطغععط عار اطعم لع دعععمتسعوي وننهع ةعععرراج هط داتوسم مععاتستت

 ءععمعععست عهد ءمملتغمصعو انغ ]نعصنتت ءمرصتاتتع ةتأر ةتتعام»ع ك1ل0/ هسة عا عري .؟1ءمز/ي“
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 م وطسرال ةغلاقم فاضملا بانك !.*1م "14 خنس قونملا نييقارعلا هيقن ىجالتثلا عاجتنت

 ريصن ررح ىكباعبلا اقول نب اطسق لقن نم ىدنكلا هحلصا امم سوالقسبال علاطملا باتك

 نع ًالضف هنالطبو ىلاحوولا داعوملا بانك !.ه.. نيلكشو تامدقم ثالث ىلع ل.هدشب نودلا

 رباكلو وطسرال نداعملا باتك !.هنأ معلص دواد رصع ىف ناك ميككلا سيلقدنبل ىلامسكلا

 5 ىبأ نب ىبكل ضيراعملا بانك !.ه.ا' نيعلا ىف هركذ وم اهبايساو اهللع ىف اضريأ نابح نبأ

 ىودكنلا جاجفلا نب مهعأربأ فتكا أ ىبال ىلاعملا بانك |.ن,ز* [ اس قوتملا] ىلصوهلا روصخم

 ىجأو |", زعم قوقملا ىوحكنلا لبو ند ريضن نسل ىباو ا ةاكلا قحاف وغو )|. خمس قونملا

 | ها [ 1 مدبب قودملا] ىركسعلا [ هللا لمع د نىسح | لالف ىبالو [ »م يدعي قوشملا ]

 10 هلل دمأل هلوأ رصتت# نادم> نب فلخ نب ديد نب ميفاربا فحسا ىبال تاركعملا بانك

 '11ءازج آ[مهعدصمسسص كامصفءممقت] غمر ةصسصم 266 (ذمع. 23. تسع. 879) رصوزان0ه.-

 [رعيزغم6ط ءادمصم لط ةكر قةسعم(غماعاتد ]خطعع لع ععاونلو. - 10499. آطئتناخفشط ءآل-س ءعغمل ]و

 [آرجموزءع]ز5 ]ئطعع ةصقهمطمرتعتك ةزالع 06 جقءعمم1هصتطاتق هزوصمعتت»» 0ع]ءقالتتتترو ع تاطانق

 مرجعه هصتطاتع ءغ لسهطاتق 8عسعلق ءمصفاقمق.  ءعاتسععغ ه0 عوه ]نطع0و5 ه (065105 عد ط4

 آ8 0078677: ؟ء25هدر 105 181:06 ؟ععموممك ذأ ءأ معصم 0ك[. 27 0ق047-60-17 كانتا ©0117 ععأات

 ءلزلز, - 10500. آل غ6غط ءا-دس ءق0ل ءا-عسط ةصئنر ظطسر علم ءات5 8طت1هةهمطتر نانأ أ

 [روونلتعق كتغو ]خطعع 06 عءعوتج2عءالممع همز ة]11 ءزاتكوتتع ؟ةط8(1(عر 0026 432[ عقأو نأ

 مموج ععالمصتق ءم2مم2هلز5ذ مسللذ هدردصتسم هزأ معصألم 1هعزعملو. - 40501. آك1غةط

 ءادس ءةلتنمر ةعمأغوم(ءعاتك !ذطعع لع دصعاولاا ملتصأق. لم" 8 عدو 11011474 (1(1100عو 11[ 0

 جدماعو ةدط 12/67 ء7- 7266027: ءمرصتمعتال 0121118 ءىأر ]ذطعتص لع ءدعتص م1 معامأ15 ءغ ء]ةرن عانق

 دعت موز(ا. - 10502. الكت غئقط ءآل-سعءةعألطور !ئطعع موعوطم] دنس و جاتعأام»ع 10/10 1مم

 ملا 71هو0“ /11هسون7غو [ةصصم .. . مهط0]. - 10503. آكنغغط ءاددس عةصسخر ]خطعت

 ةعماعمأاتمتاتتل 60ةطاعدتاتلل, ةا1عاهرعت طم لقت 1: ءمع 11417: لق نان - ءاتجعز] ا 1 هللا 2160و

 دصصم 310 (امع. 1. 3181. 922) ممم[ت0 و ءهتتزاتق !ذ طعن ك[مصق عوار تصلع ةتعأم» 83111[011042

 166:75 1,(َ طقحتفتاأ - 4ك 1*1 ءمووت: 17607" عدو ى]ءمروعت7] (ت؟مدمدتمهاتنعم و ةصقطم 204 ( ]ه٠

 28. لسص. 819) رجمرأتم - لأآاب طعنا 11101667" :] 8 ءرو م (تةردتمةأأعمو ةصقم 5

 زرع. 4. 0ع(. 810) ددجمدغاتم - لك آاع لمر/م» /]ترنءلأ 17د: ]11 0]رميروتبرنعل )01/5 هطلت أر

 [مصصم 338 (أمع. 1. كسل. 949) رممرانم] - ءأ لانا ظل:1/ | 115ه: 8ء» لكآ0هلاهأب ] م5767

 [مصصم 3953 (زمع. 18. 066. 1004) سمسم ]. - 10504. آلكتنغفغط ءال-سص هز 12ةغر, !!طود

 راع دعت[ هدكتست رنعهعاعت» مهام مللت ءلتامرداسر هتننعام»ع لاني 1: 87مع 11غ: 18 تن 1110710111164

 ]7 نم ]2/1070]“ اظءزو ظل مدمج مرن.  (نهدصر عملتتتسو 0500 زاغه اصعازتأا: آبهتك [])ءم مئهرراع# ءععقعوألقتل

 را

 1 023 مح
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 هل
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 ا.د  راصتخالا ليبس ىلع ءايبنالا تارجكم هيف ركذ خلا هتافصب دوبعملا هتاذ ىف دومحملا

 ةنس قوتملا ىفاشلا ةمالس نب دمحا نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا ىبويلقال يارعملا بانك]

 عم تالوطملا نم هريغ ىف امل عماج فيلعت ا!ذهف لاق يلا هدابع ىلع نانهلا هلل دما هلوا 8

 هقلا ىملاسلا ىسكلا بيعش نب ديس نب طءح روكش ىبال يارعملا باتك ا[. [م هلق

 اللا يلي ميعاربأ لعجو | هليقي ملف رانيد فلا تيقرلا نوراه ءاطعأ مهذا .ىبأ .نأ .ىأر امل

 ني . 3-22 نيرشعو جارعملا ةنرعم قف لوصف ةرشع هيبذ بتكو رهاومل نم ةءاؤند جرخاف كطاسرب

 [ ميررحلا دكيع] مساقلا لأ رمامالل جارعم ا باذك !.ةه.“ ةيفوصلا ىواخذ بداص ةركذ جارعملا

 ىف ةفرعلا باقك [!.ه.ه يلا هردعاتو نيدلا نوم هلل ىمأل هلوا [115 ةذس قوةلا] ىريشقلا

 ىيدكام خيشلل خيداقنت:ءالأ امينا ةغرعألأ باتك ه1 :يمالك 0 2و ىبرعلأا نويدلا

 طظفاحال بابشلا ىلع 9 ويشلل بكي ام خفرعم باقك ا.دأ. هلم نبالو مهعذ نبالو ىقهببال

 دممتت ][ددلقهملم ءع معمراعم» حجااعتطسأاو ءملاعملم ءاعر ءغ رتعدعاتأاو 15 ءمرصم عجل 35152 ("ةعامأ

 حج معمورط عالق معوعأاعع مهامعمتلب ءلتأوب. - 10505. [آكتن مط عاد تع ةزر !ئطعع لع 205ءعصعاب

 ممرطععمع ص ءيعات ىصاتومهأاتمصعفر جنعام»ع هطعتلعا» .ه7ع7مط - عه - 017: ل [نجعلأ آل ءنن ل0

 آمر كء[مجم كاطقطتتحم مدلعم (نم7ةنبلل لتعأم ءغدصمم 1069 (أصع. 19. 85ءعمأ. 1655)

 [معتزمتأا 12: ًآطردتتع ]آل عم كل]لامعتطاتق ةدتق طعصع[هععماأل ءاع. ةسعام»: [طلقعع ءمرصتل عما10[8و

 زموتتتاأور نافل الأ5 هزأ مهع2 جهرططتغتو ءد ءمصاتسعأر وتهع اآص هلآلتق !ائطعتق ءممأ10م51 هز طانق

 ]ءععمماتس»]. - 10506. ظك1غغط ءا- صن عةزر اذ طعع 0ع جلعععمعت 2110/41011علأ5 ذص ءمعآت

 ىصاتعمه(6مصعق. (ئهرص]تمكانتا ءاناط قكآت# ىو[ 1110/متزيتت» عا عزت اذ عيربرتل طع كارمعقا 5

 166956 كم7,  ءكتتح 11من 1:ءد140 ( 1م /رغضسم) اظعتن 10 عر» دمتااع لعمهتتمىر وتتمف

 طلع ممصو عدععامعععأر لمععر عغ ادتص 197/4712 13111111 511 13م عأات113 51011111 125521:ع عأ (ةطااتللل

 ععرالط ل قكئاتتال 1182611113 1212011 22م1 م0122( م0 حط ءعع ؟106عععار ععتص طمع ]ذطعم 0لعععرد هععالمصعع

 ممععترمىنأ 0ع ءمعمتغنمصع حجلهعءععمعسم ٌدللاطسك ءه دتوعتص(أ لع ةدوتعسا] عا ةععدم0 3052عقكاتك

 ءمصقتلأم. 1 ع1ععغ طمع دسعام» !ذطعت 1/-]ءا ممتن 171-ك برر عا ع 10507. آت أ ٌغط عاد تع شزو

 ائاطعع لع حجلهععممهت 2101م هعلتك ذص ءمعلأ ءمصاتعمهاتمصعكر جنعام»ع طاسصقس 4176511

 [ 7-40 - مة ]] ('هءاعض»ءر [ةهصصم 465 (ذمع. 17. 8عرأ. 1072) مطمأتم |. 1هعارتاأ أ

 آردتع العم ءءاتعامصت5 د0 نغمأ عا حتتحتااجامرإ عاب ع 10508. ل1 غةغط عاددص ةئع11 عار ]طغت

 ءموعمتأتمصتخق 0ع نتندععأأ1مصتطستق لمعسصسفتم 80ع1 ةمععادساتطتكو ةتعام»ع كةطعتاعط 110/7 ة-عل- 1

 1/- 476م7. كدصغ ننهععانممعد ردعامجطو مز ئمعي -ح 10309. [؟تغمط ءالددس هئع11عغر ]ذطعد

 ءىوعمتا6ممصتع , جسعامتاطاتك 267:7 مع7ف , ةا رالمعر» ءهأ آظأ» 171هرنلعأإب ع 10310. آكتاأٌةط

 رد هع11ءغب لأطعع لع ءمعمتاوصع ءمدصتتتر 0023ع ل05ع265 هةعماطسع لعطعمغر ةنعام»عو 187

 يف 20
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 ةسدنهلا ىف تايطعملا باتك اندأأ [هم# ةنس قوتملا] ىمزاتل [ىسوم نب دمحم ركب قا]

 تاعك أ.هأ] دكت ْن وعستو اذديييتح 2و روبصن ةررودحو تمباذ هكاصأو فادكدأ ةدرع سدح قال

 رملا دبع نباو [2*1 ةنس قوقملا] ىورعزلا ملسم نب كمح ىزاغملا باتك ا.د" ١ نيرمعملا

 ىفنكلا ىراصنالا يمكم نب نمحرلا كبعو 14“ ةنس قوتملا ىطرقلا هللا دبع نب فسوي

 ىفوذالا كيعس نب ىيكايو م ةنس قوتملا ىدحاولا دمحا ىب ىلع نيسكلا ىاأو ةنس قوتملا

 ةرق نب تنبات تاضورفملا باتك !.هإ# [12 خنس ىقوتملا حملا ةيقع نب ىسومو] 11 ظنس

 اذ نشد قوتسلا+ قاعتعلا كبكت» ني ىسح ؟مامالل لوعفملا تانك لن ةلاقم سلجم الو
 كاس ل كش

 ىفطصم نب دكمكم خيشلا هينك رصتخم ىكرت لوميخلا لاح ىف لويقملا باقك ا!.هأأ

 |.6ع خنس وتو ةمتاخو باوبا ةعبراو ةمدقم ىلع هيترو لوتقملا نامثتع ناطلسال هداز ىضاقب ريهشلا

 | 4, ظعام» للماروستسعل ظعتب قليمإ] 1لحضتمعو [ةصسصم 554 (ةصع. 2. للمس 1188) ضم |.

 10311. آخذ غقمط ءادس هأغةهجع ها ظسعاأ لنه اطعم لهغمضصتس 20 ععمس ءاضتحتس عض معمق. ةعهطاعع

 دس م ععاتغ 1 /معر يسعصلمكتا ءا تععمومما أ( 1 ناقار كا لا عا - ءلا- لف لتلتععماعمع ءاتسفكتا

 كاسأ همدمعأتساو نيل صوانع [1عنضدعيب - 410312. لعزعغمط ءا-دسم درستس ءىاضسر !1طغعط ةعامأع

 مرمرتععاممتن. - 10513. [؟6(1ط ءلا- سعءععط غمار !ذطءط ءدىمعلتك1مطتنتتت طع]]112ة5انلللو

 هسععمستطاتك 110/هر»وت»»ءلأ عرب 710:ن» 7مل هنمفر [ةصصم 124 (ذمع. 15. للم. 751) دطماتاسم]

  ة”ةنتبرإ ظعرا لاادلاعل (نم"اهاغر ؟نلعو آطات» كللنل0- ءا- 6ءر»» لتعام ا حصصم 463 (ةصعت

 9. 0ع[. 1070) ددمعاتم - لآل - ءآ - "ه1 ترث( طع ]101 هترتتت»تءلأ قليتندام»: [طهصعاتاهو هطلت . . .

 رحمن م - 47 ///م5ءقزا ملل: طع ىلادعل 20*11, همصم 4608 (ذمع. 10. ثسع. 1075)

 ردمربنم - ا وأوم ظعءرب ىكءهقلرو ةصصم 194 (ذصع. 15. 0ع[. 809 ) رممرانم حج |[ ني

 طظعءر» 0ءانس 71ءلعن2ر ةصصم 141 (ذصمع. 14. الآلدت. 758) دمتم ل. ح 10514. اك ذغةط

 ءل دس جلع لط ةغر اذ طع لهامصست هلع 0ءعامتامحتسر ةنعامع 1 انغا طق عنان (4“0011 11 01

 ممل. كسصغأ (ضعزصاأم دعدع طعسكهعر عا ذص ممطصاتل]ل5 ءدععصرت]ةتطانتق (ءعلتطأف 011361101

 كععتروأع عمه همرع عدلا معا - مل - لوب.  ةعءطتسعلعع ونسموتنع ]نطتننست ءزاتكلعتس ناسلت

 مصمقعض روزا. - 105135. ]ع1 ةط ءل -سحكتلو اتطعس هممددتصستق ؟ععاتر هانعامانع اسقنتت 86828

 آءزب 111 مسسعل ذمع]مت هصصم 650 (ذمع. 14. اللمع. 1252) درسمدعطنم. -ح 10316. اعز مط

 ءادرص معطل لزطععس ةعمضنتت ننقمع عئوأذ ةايصأب  (هردمءعملتسس ةنععاعاتتس 0ع همصلتالمدع

 يي

10 

 رز

 10 ءعوسمرختلل لص مه عاملات نصعسر ونانهأكاتم1 ءممزأم ءغ ءمصع]ا سكته صعتس لتئقممقتكسس و ون0100 كذطعتلعل

 الل هاروت عا اظعدن 1لتنامرمر ؟نلعم (مل)/ عم لع]ز لتعامك عأ حصصم 1044 (ةصع. 17. لكدتصي 1634)
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 هود ا كه دبب قوغملا] ىوكنلا دك 3 لويد سابعلا دل دود وولاو روصقملا باذنك أ ذأد

 هيلعو مجكولا فورح ىلع 267 ىو )07. نس قوقملأ ىلا ودلا كوحا ند نوسح ةيولاخ نبأ

 ىوحكل دودوملاو روصقملا بانك !.هأ1 | به دس قولا ىردصيلا 11 نب ىلع خوبعت نذل َ

 ىقابيشلا] دع اب فورعملا نامثع نب كمكم ركب ناو 1. ةنس قوقملا ىوحنلا ءارغلا دايز ىبا

 ديع كيعس او [ ةذنس قوتملا ] ىوغللا ةملس نب للضفم بلاط ىاو [ناسيك ىبا باكتا دحأ

 ىمايدلا قوكلا ديبع نب دمحا رفعج ىاو [111 ةئس ىفوتملا] ىعمصالا بيرق نب كلملا

 ند هللا فيع, نسأل عياوب لا ظنس .قوتملا ؛ ئوحنلا  مالس نبا مساق كيبع قاو ا“ ةنس قوتملا

 خنس قوتملا ىوكنلا كيدحأ نب نيسح هيولاخ نبأو 5 غةنس قونملا [زاودل ] ىوكذلا ليد

 ىرسلا ند مههاربأ فيك أ ىلأو ربا قودملا ىوكتنلا رغعج ند ىللأ ليع ةدوخسرد ندأو ا

 رسمعغسانكور كنلأاوصم (0//ن7(7 هنعزدو هعهتررمأا. - 10517. ل؟زأ6ط ء] ءدصم ءممق عرس أو

 م4ر1ة(ماعلات5 معماءىمدسم عممضتس ]تطعأ داوتسكأل اععنو ءغ معم] ءععمصسص عممضتس دس معمطا يدقغوه ]تطعن

 معو. - 40518. لكتامشط ءعل - طصهعوتع كع ءع] - صحس 01440 ]ذطغع عوضا همدطتقتتلااو

 نسحع ذه المع هم ماتم أت تانغ ]00 نعمان و ةتعاأم »ع 47:78:51 تنال 8عزإ 0

 6رمسسمتتعمو [ةمصم 332 (مع. 4. هعراأ 943) همعاتم]. آم طمع آاتطعتسسو وننأ ةلزطقط ءانعم

 03 5ممدتاتك عار عرسس عصاقتتسسلا ةععامقتأ 1108عمز لق عزب م ارتسعل 11 سلفستر ؟دلعم ل1: ]61 اهم معف]ب

 لزعاطتك ءغ حصصم 370 (لمع. 17. لدتل. 980) رصمعاتتتس. 18عاما هتتمصعتلتل زانق لاا 1 وفسعم

 ظعري ط1 هموم لمعت #و ةهصحم 373 (ذصع. 24. لآكهت. 985 ) 201[اتات5و 05:]0111انأأ. - 10519,

 [كتغةط عل هج عددشع ركع عل حدس جس ل14 أر !ذطعتع عمصتست طمستسانتلو 0184 لص آصف «0م251 مت انصأ ان

 هع معملسعس معن. اباطعمو طسزسق اناسلا ءلتلععدما 7 هوم 8ع 2ةرال 17-177 ء»مب ةمصم 7

 مع. 27. للدن. 822) مدمءأانتتق - لآن 8 ءآب» /101/6111160 17 هنن 1/1 [ 57/6 6], ؟سلعم

 لمثل لتعانعر [ودتأ لتكءررسلسع ل7 71 ءةئوب ؟دنأا] - قانا 10:8 11ه/1/7]20010 1] عرب كه عت

 آنعدتءماموعدكو | ةصصم . . . دصمر(انانك ] - قلاع هلهغ0 مط - © - دعاة 17 عرب (©0ه"عنط كعتسملب

 عمصصمم 216 (ذمع. 18. 1ظعءطع. 831) دهم جانت ] س قلاع ل6“ كاتضعلا ]7 عنب 7ك 1/

 19621 ءدربن و ةجسمم 273 (ذمع. 8. لدم. 886) دطمجأسسكع ع لكقنن 0620 6( ميدزج 860+ 91|(

 ©6عمسرسمألت نقر ةمصم 224 (ذمع. 23. المرتب 838) معاك - ل1711 معو: ل0017 عرب

 116/1 مت»وت»ءا [11مهسسوس] (6عمسستسملت دمر ةصمم 325 (صع. 19, لوول. 936) رصف اتاك - 170 عرب

 آف ءر» م ترجع 6 مدستس حاتنعتكر ؟ن]عم ذرب 767 07ممعءن]ب لت عامك ءأ جحمصم 0 مع. 17. لدل.980)

 ردم سسك -- 4001/41 عرب ل3 م/م (مدسسسهأتعنكر نلوم 120»وع/ممعتزب لتعاسك ءهأ حصنم 7

 (آ1مع. 25. ذاورا. 958) دسم تحتك - قلاع 1: ]مع البا 17 عرب - وعر 7101م عا 760
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 ىوكذلا ءاشولا دمحأ نب كيكم بيطلا ىباو [1. ةنس قوتملا] ىوحكنلا جاجرلا كيدكم

 ناو "1 ةنس قوتملا ىوحنلا ىنج نبا نامتع حتفلا ىباو [ةنس قوتملا بلعت ذيمان ]

 ديزي نب للهكم سايعلا ىباو )1 ةنس قونملا [ ىوحفلا ىطرقلا ] رمع نب دمحم ةيطوقلا

 ٠" ةنس ىقوتملا ىوحنلا نسح نب كمحا ريقش نباو [.5 ةنس ىقوتقملا] ىوكنلا دريملا

 نبإ] كمكم نب عيبر نيدلا فيفع هحرش 115 ةئنس قوتملا ىديزملا ىبحي نب ميعارباو

 [*ه1] ةخنس قوتملا ىوغللا ىلاقلا مساق ىب لبعمسا ىلع ىباو كم" ةنس قوتملا قوكلا [دمحا

 ىف ناك ] ىنالجكعلا ضويكم نب مساقو ةنس قوتملا ىلتسكسلا دمحم نب للهس منا ىباو

 لوك ركب ىباو اه" ةنس قوتملا نسح نب دمكم مسقم ىبأو ةنس قوتملا [ىنح نبأ رصع

 8 ةذس قوقملا ىراينالا ليد نب مساق هيداو )6 خنس قوتملا ىوكذنلا ىراينالا مساقلا نبأ

 ىباو روكذملا ىنج نبأ هحرش ٠ ةنس قوتملا ىوكنلا ىسرافلا ىليأ نب نسح ىلع ىباو

 ند لكي نكلام نبأ مظن هأ. خذ قوقولا ريزولا [ ىلبذدل ةرببيف نب ] ليد ندا ىيحكإ رفظملا
 ى

 (رمستس هت عسكرو [مصصم 310 (مع. 1. لآهت. 922) رسوم ا18] ل ق7 7/8 ل110 هت: لق ا

 ءكااتنعا 8/-71 هيارد]رل 0عمسسسحأت عتقر [ 21/«' /ءات لتهءرتلسس ةمصم . . . سمانا وسنتق] - ك7 أر ماو

 0| | نرن م7 ]ارا ل نوزبق (ن جلا ه1 تانقر ةهصللل 2 6 20. كورت. 1001) ملمزأتنا15 ب الل 01116

 ]لذ عن ()ززنم“ | (م 12 ((2هسسسملاعاتقإو ددلعم 22 - ء/عياةرع لتعاكتك عن مصمم 367 (100.

 لسع. 977) دممة ناك - ق1: عنان ع 7101 م7هنءل عدن 7”ءعنلأ 21ه وب" ءأ هدد ند هال عاتقر

 |[ همصم 285 (ز]مع. 28. لهم. 898) ممالاننق] - ل1770 8 مهد, 11مم (62ةستت 31 ادقر ؟١انلع0

 لا ك/م/ ع“ لتعأاسك ءغةهصصم 317 (صع. 14. 1”عطع 929) ددمرعاانتكص - 1 ن]مارر» عا 3 هل

 زمن /غر هسصم 225 (لمع. 12. لمحت. 839) ممدئاسعر اص مزانق !ذطصتص لكزز ءل-017: 161 ل 04

 110/6111 61 | اثءز» مارت ءل] 1و هصصم 052 (ذصع. 1. ةردال. 1283) 1ل01(اناتقو 01111١181

 هماسرمدن اا - قلاع ل47: 1هررجمأأ اذ ءرب (0(ىةر» ((/6 آعدتعم]م عنف, ةسصم [356 (لسع. 17. آل ةعب

 966)] ردم نسنك - لانا ظلماضة» ىهأرآ اذ هرج 7101 متمبجعلا 8ءزعدامسقر ةهصصم . . . 001:15

 ( وة: اتعب ل21هارمتوتسعل قلز[(ن68, حصضم .. . ةظم15اتلتقو |[ تأ ةعونملا» طكقت» لوسط ؟ظدنا] -

 اكان 01هءوقرب كلها مدوتدعا ظعتب 1لهععسر همصم 353 (ذمع. 19. لوص. 9604) مرمز>انتن5 - لم

 ]ن6[ 110ه متجزر»ءلأ اعرب - عمدت قليدام# (ةعمسصتسهأ ل عاتقو ةصصم 328 (ةصع. 18, 006. 939)

 نم"ادنا15 - (نمئدة»» اثءرب 21ه, مسور»ءعل لعام # ءزدك مماععر ةهصصم 304 (ةذمع. 5. لنيل. 916

 هدمد“أنان5 - لاا لل: 17 هدم: طع: لاددعل 1مم (هستسحأ عنق ةصضم 377 (طمع. 3. ااه

 987) سمرا تانقر لص ءهنزانق !اطصسس 177 لمروت#7م دط000 ءمررتتم عادت 012 جألتق مرات عنا ةكلتتتال 0مل 0101

 لاا: ها درز عر 7 هاربررع ظعرب 2له]متمسعل [ طا: 11هلعن»« آكدمطملتاد ] 1[ يزمدقر ةهصصم

 ق0 مع. 18. ثلمحرت. 1164) رسمنا ناتق. ل2 ءمالاعرد دعس ءعنأم 10!1ءوتوننعاأ اضع لطلاعأأن]
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 لا
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 نب نيدلا لامكل دوقعلا ةيلحو 10 ةنس ىقوتو اهحرش مث عيف ةديصق ىوكذلا دلا كيع

 اهلوا ل" نس قوتملا ىدزالا . ىسح نبا نمكم ركب وبا !كيرد .ىباو ءاذل ىف وم ىرايثالا

 عونملا ىلا مكر ديل

 ءاوهلا ةقرافم رطحاو

 قوخأا تلعذ .مالغ :دحاولا دبع ىب ىمكم رمع قال موتكلاو نونكملا بانك !ها» . هل اهحرتشو

 دل ند نمكم ركب" نال ندالملا بانك ا[ دوأذ قال محالملا بانك !.هأأ رت م

 لاق يلا هتموميد ىف لوالا هلل حيثما هلوأ رصت# 808 ةنس قوتملا ىوغللا كيرد نباب فورعملا

 رمضيو هانمسر ام ضراعيف اهيلع هركملا نيميلا ىلع رطضملا ريجما هيلا عرقمل هانفلا باتك اذه

 | هاذ سمرهل ريكالا سيطاللا باتك [.هان» ملاظلا باذع ىم ملسيل رهظي ام فالخ

 ىكبلعبلا نمحرلا دبع نب [مالسلا دبع نب] رفظملا نيدلا ردب خيشلل بطلا ىف حاملا باتك

 (ءوتضتصهأتعمقر ؟نلعم طل 21474 لنعاتك ءأ ةمصم 672 (زصع. 18. لصأ. 1273) د205(اتاتكو

 (م560مدد ءمرم موكاتتأر لص نلتنمملل ةعضاتق ءمرطتت عطاد5تنست» ءلنلز( - طمع موعاتسعأ ءانوطم

 انطعع ك27رءأ هلآ - هع ج 1ع ءردفل - ءل - لادو ظمص- ءامسطم»# ىدسممكتكتكو 0ع ونتم ةادجنتف ةص

 []نائمرد 2146 لنعاستس ءعأر ءأ قكقني ظعا»» 7101م7 أ 18ه, 11 عمت: ل407 110 17: 7200

 للعاتق ءأ ةصصم 321 (اصع. 1. لهص. 933) مطمزنانقو (054 مدد كىلص ممخانتغر نانمع ذأه اهعارأا

 ىلوا1 غغ 2د0ءمع 011م( طاق

 آنا( ءقكتع جقرعلال 1[

 1ل عرس كىرستس عصام اتسم ذم ءمص ءلتلتأي ع 10520. [عذامط ء] د ءالعمتمل 1١ ع ع] رد عالع عافت

 انطعع (ععات ءأ عامر هستعام» ع قكاثن 0من“ /1101متهترنعل 8 عدن ل480 - هآ -:ماي]]70 6101ج 18ه عأو

 دصصم 343 (زصع. 15. كمر. 956) طماطم. - 10521. آ[نغمط ءل]- صعاةطتسر اذطع»

 مممعاتمرصتس ضسعمأماناننم, ةتتعام»ع لطم 10مم. ع 10522. آ[عذغمط ءادرسم] ةطتخصر !ئطعت

 ءزسك وست ةاساأعغ ةمغءالذ نعنع, هسعام»ع قات 8عءاب» 010, مترسدعا 18 عل ءالمعمت» آر عجتعم]0 عمر

 نلوم لاب ط2ممعءلأ لذعأم ءغ حمصم 321 (مع. 1. لمص. 933) دصمرأسم. (هرسرتعملتانتت و 04

 ذاه ةصعامتا: آدم آلعم معتصم م جعاععمتأوأع هته ءاع. 1طسصع ]ئطعتسر ةصوانتاو 0112 051118115و

 سنغرو وأ 11 ءأ معععمدأأ منع دعاسق 20 لسعفصلصسص جلتعتطعر لانعدمتع هياعتس ةططم»عءأر ه4

 ذالسسص ىماكسعأد(. 0( تحع لحتص ه5اهطت أتاك طعصع ءهدعدردتمعأ ءغ ءكحبص هما ةكتاتللا 01"

 نانحع مداحسس مرئمصتتصأتدأ كعاأأعأر نأ ه2 م0عمد 105]10[ع 101116[ تد]لكلات5 مهزا. - ع2

 لعزعفط عل -سعل] خغ(ع, ظعضمعأاتم ائطعع دصفزوع 2174/45 تن ءانه لع ج]ءطوتلأو.

 10524. لذ غمط ءآ]-صخنلطر انطوع ءدلتق 0ع علت لسحر هسعاورع هطعتلعط 27مل - مل- لو

 ]نا - 110107 ©" | !ذء» لآ - أ - :ءاذس] 8ع قطا - هل - "هلم 0١8م7 للا ]آ) زر: عون ع/#, ]05 أ
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 سونبلاح بنك نم ةربتك كناوثو نسا ءاينثأ هيب يركذ كه. خذس دعب قوتملا ىقشمىدلا

 0 قونولا ىوكلا رؤعج [ نب ليكم | راهكذلا نبال رداوخلاو جملا تانك أ .هأ*ه اعريغو

 ليع نب 0- رفعج ننال توكللألأ بانك !ىهدا'ب وطسرال تالاقم تحس ىكلأأ باذك | ,ه*“

 عنص بداجم هيف تعمج لاق تلا ناوكالا نيوكت لبق ناك ىذلا هلل دمام هلوا ىتاسكلا هللا

 تاباوجو ىيدحكاملا تاضارتعأ كلذ ىلا تهووضو اهداكايا ىف خمكشلا تركذو هتكمام 3 امير

 ملعو توكللا بانك !.ها'ع هاذدقنعأ اهبذ ) تسر ) نأ كلذ ىف رظانلا ملعب اهذع نيققحكملا

 ىسأمل نال كولملا باك 1 فورذمل ىف بانك ىلاث وهو معلص مذآ هعضو ىخلا توريكالا

 رمقلا لزاغم تانك 1. [ 5 خةنس قونلا] طسوألا شفخالا ىكايلا انالعسم ب كبيعس

 ريغ ىلع اهلمعو بكاوكلا تايناحو 0 ركذذ سمرهلا باوبأ نم اهسينفا هنأ كبف ركذ هكنكل

 لاهم 3 رفعج سايعلا نال تايساناأ بانك ا.ه“ هيك (ةقرول هةريغو شاطونشالا ةخقيرط

 ةصصتتتت 650 (ذمع. 14. للجمع. 1232) دصمتنامم. 1 عقععغ طلع معد معمطوغلمم هه[ 15

 ردسألأوهك ه0 لتئعملسس تانأعع ع لئطعتم ©هلعمأ هغ حلأمرضيوست. ع 10523. آ[كتغمط ء]-رسمآ]ةط

 ى ء عادم عرك قلن اتطعم [مععاتمستسس ءعأ ههه هل مصاتتل 2ةطهطاتنلو ةنتعام»ع |[ 71101 مددت»علا 3 ءد]

 لملم" 1ع(, ؟اتلوو 1ظا1:- هاتر عززمب» لتعام ءهغ حصصم 402 (ذمع. 4. ثسع. 1011) 010

 10520. [؟ز(ةغط ءل عسسل لع, قعمأم(ءاتم ]زطأ ةعدع لع ءععمم. - 10597. [عتغةقط عل سهل اعاقأو

 انطعع صسسملأ ةصكت عت طتاتع, هسعامانع قلاع لوزم» 7له]روستسعا ظعرن قلاطلاملاو] 12:8.  (نملل ءععئر

 اصوستأو ص طمع انطمر نست لاه آمعارتا: آهسق ]عمر نست !دتأ ةصاعوتنمتم عال 0عطعأب دا لعق 056318

 هرعاواعمعمأ ءاعر دصتعمهعاتلمب نسمع طلته همداعع زم ةصوعات5 ةدتق ؟لزلتار عا ةدجتعمق همصقتآ انس

 ءرعممدست اص سستضمعملا5 زللتع ءيعمصلتع مصعمتعتتتتلل. طلتك 200101 ءعحر نسمع طفعمءاتعأ هطّز ءءءتصأ

 ءغ( نتهع 24 طقعع مطتلمعموات ةدطاتلعو مععدممم ل ءحتصأو تأ طقتلاتللل ؟عتلاتللل 110105(5الق 0605و

 ممم ةلررسمو ءقوع زم تع يندع ءطولترمانق. ع 10528. [عن أ نط ءادسس هل ]عانت دك ءذالس ءادز ءططاتأو

 انادعرع رصسصلأ كدطقأحصاتعتستلل ةص عمر مم: عمضبتت ءا ةععمتتم دصاتسلأ ةصتشةئاتنلل 21103112. 1طآانز انف

 لمءامتممع كلهستسك معتستسق ءدقاتاتا هتتعامتو ءاطنع ازطعر ةععتسلتع ءنغ لع ]1[ تحسس 2عقلتق.

 10529. ل؟زعغمط ءل - رص هان لعر الئطعع عءودسر هنعامتع لت ]رمدمنن كسلا عر 11مل

 ]مالا ؟هلعم قلل معأر قلل - قبىما (رصعلتسع) لتعأاو |[ ءغ مصصم 315 (ذصع. 8. للممأ. 927 )

 رضمراسم ل. - 10530. لعتغةط سصعصقنأ] ءا- عرس هعر ]ذطع» كاهللتقصتتللل ]ا1886عو (انعللل

 ]ع عزا[عع] ءمرظ ممكاتتا. آطكمسضتست همعصتازمصعتت هع هع عيرئاأاانق [[1عينضعاأاتم معاتتمقع ههكلقأ عا

 لزودعرتأ لع حصلتستق ةاعالمتضتسس ةرتتساملتطسع طفضتسواتع 51 ءاأ ([هعات هلو 10026[78و ن8

 نسمع ذص انطعو» ةءء//منىدع/ب هات حلتلكق ءزسف ]زطولق هزطوعمووأوه ءعوأاي ع 10531. !؟ 1( خلد

 ءل- درهم ةقع طقأر الزطعع ءمرمععاواتمماتتلتل , هتتعامتع قا ]ماااع ليز و» ظعرا 110ه مترةتنعلأ

 عا
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 دل

- 

1 

1 
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 كفل

10 

 1ظظ09

 نوو | ىدنوطلا#ىيدللا ١ ,نيصن  ةرودع «:سحيلقال زرطانملا تاعك [.ه“» ٠5 ٠ !غنسا قوتملا قرفغتشسملا

 باتك !.ه”ه فيس لقو تيرلل «نليخ ليواتي باتكلا . اذه ىمس دقو خدك لما

 [ للعلا تابثا ىف روكذملا ىذمرتلا ميكحلل ىقانملا باتك ] !.ها” ايندلا ىأ ىبال تامانملا

 ةغلاذأ بحاص ةركذ ىماطسيلا نسل ند رهع ىيبدلا ءاببضل ةخلوعلا فلأ نم بانك !.ه*ب

 ىركسعلا دللا كيع نب ىسح لاله ىال ةاضقلا ىلا ءامكأمل نم مكتحا نم بانك [.ه*

 دكلوتملا ىكيسلا ىلع نب نيسح نيدلا لاف نس د ودعا نمر تانك !.0ز*" اهو خنس قوخألا

 قوقملا ىناهغصالا ىنتيدملا ركد ىنأ نب كمكام ىسوم سال جلامص 57 ص كادت نإذ* مدس

 قوتملا ىفنأل اغبولطق نب مساق خيشلل هذج نع هيبأ نع ىور نم باتك ا.ه هدا خنس

 ١010ه جاز, هممم 432 (ةصع. 11. ذعررأم 1040) رييمعامنم. - 10332. ]لع 1 غق3غط ءآ]-رد عض ةغ2 11و

 طسعازلتق ءاعردعماع هزتاتلعور ونلتهع 5كعاجهعأتضلأ32 0نان1101(8 8عات125 تهمصاتسعلا. ق3ععاتتوأع

 مءامهعاوتت1 رالهعؤ» - ءل- لف: الهند. - 10533. اكن( ة3ط رههمصةعدلطقغ عال طم 0154

 قس م6 ماعاتم انطعع لع مصاعد 01 ءانمصع 0 علظصت(1هدداتتلتت. -ح 10534. آل غٌغط ءعال-رسهدذءدلطقأو

 انطعع ءمصاضه0لنعءغمصتعقو هةتعام»ع طسقسس كلطلم7/ع) عزب 171051: 11١ (001ءندم 1)1زب ومع“

 [دصمم 276 (دمع. 6. الآلدت. 889) دضمرن0 ]. ًالزدمسامغ زط1 0ع مصاعد 01 ءانقمصع ا

 دسنأتته ءغ ءعر]نءومغ هم صعقو وعستطاتكق هعدغ(0م د2006 ةآ]1هع ءمصمعئاتمتت ممهدتلصغ. ؟طنع ائطعد

 ءالحسر ان لتس كنماج لتعطتسسم ءقار اناسلسس رعدع هع 1ععأ 107م1 201/1177 ءا- ملة.

 10335. لك غقط ءآ1-سصعصةدسس ةغر !ئخطعع ةمسعتمتسل , ةتتعاماتع 181: 4827011. ع 10536.

 |لغكزغقط ءاددس عءمفطتو انطعم معن معمطتطتغمسنتسر ةسنعام»ع لانة لعع ططتلمعمرطمو لع

 نم كانرررو ذص 1(/نم1 ءل-2767 لتعانس ءقأل6 - 10337. آت مط دسمص ه11545 1آ1- 021 عار

 انطعع لع عمر ونحت اذطعضسسس 0:7ء/ فىسربمدستغر ةتغام»ع 10/1 ةجراه- ءل- لق: 01ه“ 18 عناد للم

 ]ق6 6/ 772. (نمرصس عطلت م1736 ءانللل ةانعاما" [ذطعت 72747 عا. ع 10338. !كت مط دصمص ذط ادلع وردد

 ساس ءا-طماعددسف 115 ءال-ءولطقغعو ائطعأ مطتلمدمرتطمطاتطتو واتأ ءقلتقذوقك ةالقق 061م

 لسمتنعئطسك ندعافطمسك ةهتتعام» ع لاتع 11:17 11هدمت, 8 عرب 7]4067ع] ملعابع»#ر ةصصم 395 (ذطع

 18. 066 1004) رممدكتنم. - 10539. لكن غ6ط سطمص اةدردمطم 11ه ععتمر ]نطو ءمدتاو

 نستطاتع همدصعم 110هدعر» ءىأار ةسعاما»ع لعرب - ءل- لأ: 110ثءازا 18 عن 476 هما]لر ةصصو 89

 لمع. 20. لوص. 1322) صهنم. - 10540. ل؟كنزغذط مصهص ةدددهمطم 8 لخطر ]زطعع ءمضصتصر

 نيتطسخ همدصدعس 8477 قار دتعام»ع قلاب 11:56 11107 هتزنتنتعل 17 عرب قام 8 مز 71 ءلفر

 لور ع] مقر حمسم 581 (ذمع. 4. ةكرع. 1183) مصمرعأتم. - 10341. ]عنغمط دصحم عوللم جم

 ةطقطت هص )ه4013ط1ر لتطعع ءمضصتتسر ونسأل ةسعامرت اقع سهاماتللا 2(051[211( رت 21 0اطنل

 دعوت عمان2 201100 ع5 7عاعطاتاأا و جع(م5ع "ذطعتاعاط 0و ربن لق عرب 2 0017/1/07( 11 حص علاه



 10ظ0

 نب ىبكي ءايرك از قا مامالل نورشعو دام ةاكشلا 5 ضار بانك !.ه5 ماك خمس

 يم ىفلسلا رهاط وبا هذع هاور [هأأ ةئس قوتملا] ىناهفصالا هدنم ىب باهولا كبع

 ع نس قوتملا ىئريشقلا جاجفل نب ملسم مامالل دحاو وار الا هل سيل نم بانك

 باوبا ةرشع ىلع هبتر هفلوم ىلع فقا مل ديفم فيلات ةيعدالا ف تاقبوملو تايجنللا بانك ]

 بانك !.هم حلا معرساب دابعلا نأ هقعاطل هللا كدشرا ملعا نيملاعلا بر هلل حمل هلوأ

 ّئ ل كيدأ نيس كالو )"ىلإ ةئاس قوقملا ىركسعللا هللا ليع نب ىسح ليحا يال فاطنذملا

 ىلأ ل.خدمولا كقانملا باقك ] هز“ ريم 02 دولت 8 قوقملا ىناهؤصالا بئاكلا لاعدبي

 اهلا تانك |1057 [1مأ خنس قوتملا ىرماسلا ميانغ ىب بوقعي ميككلل ىهلالو ىعتبطلا

 جرغلا نال ةخذزاوملا كتاقكالا .١ فاصنالا ىف روكذحلا ىدادغبلا ففنوم هرصتخا نوطالغال

 نب ليبي عويسأ كيوملا كلملال ريغص ىيزاوملا بانك خذس قوخملا ىلاهفغصالا نيسدح نب ةزمدح

 دمصم 879 (نصع. 18. ة[من. 1474) مصمرعطب م. - 10542. لك غةغط سفص ةقطق دصخص ءا-هوطقط ءأ
 مدز د2 7ع 15 طعام ]نطعع لع تك معممطعأوع عمعلتق نأ هعطاطتللا 5181211 22808 1711 عالاتاتأو
 ديعاورع آسقنت قكقع 701م را 7 هلم عت قلطل- ءآ- ءءار/اأا ظعلن ةلعسلعأ» طهر
 [ممصم 511 (نمع. 5. لآمن. 1117) مصمم ]. ًآطهتلمغ طسصع [ذططتست ةتعامتأف 128111101110 5
 رفاقه 17,7 كمر. - 10543. ][عذ اخ ةط سهم 1[ عزدد 1عطم 1118 ءدعكأ 5 ةطق لو !ذطعم 1ع اثقو

 وتطسع هصنك مصختسس عملت مصتك ةعام» ءقار ةيفامع طصقمس 710ع]هن: ل ءنسعا/ عزز (00ع/627ر
 ةدسصم . . . رممجانم. - 10544. [آلكت مط ءاددسسمل 18غ 856 ءآ-دص نط 1 ءةغر طئطعاط 2ءااتشتو
 ونسحع هداسغعس أ نانحع معيمت عتعرم جللعضمسغ. (نهردمموتاتم نكتلتق لع 7م1ععوأل5طاطاتقو انّ ان
 جما معرب ءدعم1معمعع ممص ممانل. 1لزهممعزاو ءعقغ زص 0عععتم ءمرتأو ءعغ زاهعلسأا 18: ًآبهتتق
 لرعمر ممصلمصتدس لمرستسم. عامك طبر عتتعرص ]لعتق ج0 ةدمتس هطعلت ءعصانحسس طغعصف لتععاعتاو
 ني]عغمععد رانك هرصصع5 ءام. - 10545. آكتغمط ءآ]-سعهسخغأ ءر اذئطعع 0ع !هعتععر ةتعامهلطاتق
 اذن 4]تنعل 11هعمب» عبرا كطلع7)هعأ ملع/ع»ةر حصصم 382 (ذمع. 9. لآدتتام 992) رصمانمو أ
 مقا” !]رموعفرا لك ]ررنعا ظعرا كمن ]1كيلو 5 نىتطمر كمععو دمطتتتط 350 (ةصع. 20. طعطقغ. 961)
 سمر و. - 10546. [[؟نزغ6ْمط ءا- سدماتعر !ائنطعع لع 1هوتععر ةماغ00دعالمصعلال 60211135
 رص لمءاضتمسمتس مطحفتعمس هع عامر طوعت ىصر هسعامبع ططتلمسمرطم 7 معآ عت 71_60
 ىو هسصم 681 (صع. 11. كيس 1282) مممسنم]. - 10547. اكتغافط ءل١-ستسفر ]هغمصتق
 انادوع لع ةعصتصع ععصتخملت, ينعس 1101مهرا/ء-عل- لغو ظعجأ لم لر ةانإتاتف طه ]117 - 175ر6 310335

 ص يسم عملتسس هوعوزل - 10548. لعكتغفمط ءل -سمس ةمععصسعأر !ئطعع لع 01 5ممولامصع
 ةستلت معلعس ظممالتسس ص هروتممع ميعاضتعم ؟عأ] دعطوعحتطتستعمر ةنعامتع لا المهر لل 01-0
 12 6رإ 11هععخ» 1لتر ةهسمم . . . مممعانتم. -ح 10549. لكتأغفط ء] رب هرجع ةماصر !ذطغعت
 06ه ]جرتلع مطئامكمدطمسس دستسمع, هسعام»ع 716/17: 710ه:عميروعا لوما ظعتي ىلع [1ةسهلفع

 ند
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 رز
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 كهءادكلال ةخباكحصلاو تعدمأأ ل2 نيد ةغقئاوهلا فامكس 5 02/2 قوتملا ةايح بتحاص كع

 نوكأ
 ىلعأ ند كايحإ ىحاقلا ىبأ سامعألا 0 تعبقاوملا بانك [.موأ نامسلا ]كب عس أ |

 باتك !.هدز“ ىدنهلا هكنكل كيلاوملا باتك [.هه) [”*ه ةنس قوتقملا] ىعفاشلا ىربطلا

 امنوا ىلكأ نبال تومأأ بانك أ ,هوزت قاعكلا رع ند لويدكام 1

 قوتدملا ىسخرسلا كتيمكم نب دكعحأ سايعلا ىبال ىناتلاقم ريبكلا ىقيسوملا بانك !.هدد

 ةسمخ ىلع لمتشم ىقيسوملا ىف بانك ىباصلا ةرق نب تباثلو ريغصلا ىقيسوملا هلو اك ةنس

 نوذالتو عجرأ وطحسرال تاعوضوملا بانك [.41 خلا نيملاعلا و هلأ ديكلا ةلوا البعف رشع

 رهتشأ لم نيدواوملا باتك !.هد« ناملاقم دودحلا اهب موقد تاعوضوم ىف ىرخأو ةلاقم

0 2 0324 

 لييعس كيدز ىبذ تابيإإ بانك . يزول ميك نبأ ىوبدلا سوفتو 7. خد ىوخمأ ىخاهفصالا

 معصعتربعر ةسمم 732 لسع. 4. 0ع[. 1331) دسمدتاتم. - 10550. آعناقط ءاددصم 415 ءمأب

 ائالعع ىصكح عمت ءعماتمع طساعع 1[ةهستتتمسل ك10/ مرن مالته ءأ ءزانه ةعدعع]و عب ةنعام»ع []1ةلاب [

 كموق/] مط عسررن مر. ع 10351. اكتاةط ع] درس ءدك عاطل ]ذطعع هامكتأهكانللل 161111701111115 31121016

 لات اهطاع لارترنعا ظعرب هلآ كللرزسع] 1هاعب»# كطقلتتكمب ؟دهلعم ات -م/عمعع لتعأم [ءأ ةصصم

 335 (ذصع. 2. كسع. 940] دصمتكالم ل. - 10552. ل[كتاغغط عآد عرج غ110, ]ئطعم [ عزت 11

 مهاملأانتل , ج0عامرع مك عزب/غعأب آضام. - 10553. 1ءناأط عاد عك قلأو ائطعع 91011 جمس

 ةمعام»ع (نةلطت قلقا 8عا» 2701 نرنرببع# 8 عمب 0ههن* لاأيآل/ 10554. آت( خط ع]- دل ج1

 ائادءع لع سمعأعب دسعام»ع لان: لآل النبأ ع 10555. 1! تا ًةط عآ-دد 15 1 ءالعأو هراتع 0ع

 سسقتعج دضهزدع ع لسمطسك اذطعتس ءمدعافسعو ةسعام»ع قات 7مل امو ق]تتعل 187 عزا 710ه هتربزررعل

 معمم // يب دسم 560 (1مدع. 17. لوص. 899) رتمرتكأا0. 1لعرد لع رسسفتعو ]طعم تصفر ءزرر

 ءلالتا. آظعدعاععج 1 مطقأ طق عرو (هرا»ن كاع اتطتخمسس لع طحتخت و ءمرطزنمعاتتاو لانأ عستط 0[ ءعاد

 همعالممعك ءمدصرتطءات عصلتغ ءعغ تاه ة1مربتا) آرهتتك ![)عم ميسصلمعتت لمضستسم ةهاعيدب 10556

 [ركغفط ءادحسمس لطنقغي _طيعأماعاتم اطل اهعماح نتهأل101 0ع هطزءعازخ. 1 لعدن لممع

 !ةازعم# لع هطزوعأزو ععتربعتاو ونستطسع 0عقمتا1هصعع همصعأ أ! اناتلتأ انك. ح 10557: 1ك

 عاحس هسأأ لنم اذه عاداوغع حعط طمع طقترومءءدلتع ازور لع ععربا1ط للا طلعو لد ربمكأ 0. 1 ل عرس

 1ك نردلا (لعأ 6ءامعأ :دتعسفتس مدعنت ءلتلتأا - ١ 10558. 1عناعُملرا 31-121 علط ةلالا ال

 قل ءاننر ةحتعام»تلناتخ كلت ال6 عر للسما 17 نع اااعالو] ا؟/ مامن ةصصم 430 (اتع. 3. 0ع

 1035) دصمءعاسمر ءأ ذأ ءرون-ءل-اأ: قاد (هبرزر نس -عزميمعرما دس 10539. !عءئاأخط ءادس 1

 انتم لع جوستعر ةهنعامدع قلتع 7مل ك1ق0 اذ مب رانو 5776771145210-711110/ 2:15(: 581117 كرر
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 نب هللا دبع ةييتق نبال مادقلاو رسمملا باتك ا.ه "لو ةنس قوتملا ىجروشلا سوا نبإ

 نمجلا خبرات 3 عر ةركذ نوعمبملا بامك !.هأ' خلا ع ءام لوف ءاقر لا سلا

 نونلا
 سوالوقين هرسف ناتلاقم وطسرال تاينلا باتك !.ه# طارقبل نانسالا تابن باتك !.هال“

 ىلا سدكاسلا كمكم ىب لهيس مداح قالو رق نب تباق حالصاب نينح نب اقحساأ همجونتو

 نستح ند ىلع مهعذ وبا كدر ىرونيدلا ةفينح ىالو ةنس قوتملا ىعمصالا بيرق ىب ككاملا

 را تابذل) بانك هلو فاصنالا قف روكذملا ىدادغيلا فاذوم هرصخخأو )"به كنس قوتملا ىرصبلا

 ضينلا بانك !.هأد "5 ةنس قوتملا ىدادغيلا ىوكنلا بيبح نب دمحم رفعج ىالو اضيأ

 830) مرمرنم. - 10560. اك 1غغط ءا- دطصعأ1زوأز» 5 ءأآ- ءاعزت0ل ةطر !ذطعع 0ع ]1010 20

 ء ]سلم ةدوتكمستسسر ةتتعام»ع قلطلاملاع] اق عءر» 1105]ن:» 6 >ةهسستمفلتعم , الان150 1262 00062

 لزعام عغ ةقصصم . .. طمره6نم. - 10561. اك غمط اك1- ل1[ سر !ذطعع اناعنوع 1140, ةتتعأم©

 تماطعزاعط 4/70 ءمر حصصم . . . دصمدطتم. [1صعتمتغ ذاه: ىرآكأ لعصتةتسداتكق لع ءمعألو جولتقلل““ ءأ

 لعرر ا ةذو ءعدأ هلله جلظ0115 ءام. - 10562. آن (غةط ءل] - هد عاس انصر ][:طعاعط ؟05غان28أ1و

 1 هتن"]# ذص ل 01" ة]أ» لأ - 3” ءرروعتت 0« تطتتلل ءا11018[. ب

 آاطعت ونمضتس انكنلل مههعستمنم ؟ععطم م2145 هج اذه را

11 

 10303. لكنا ط همعطقغ ءل- هد مفسر 1ططممموضدأتم اذطوع لع لعماتطاتس دهقععمس(1طانق. ح

 10504. ا! 1غغط ءآ]ءصعءطقأر ةسعم(6م(ءعاتم ائطعأ لمم لع مادصاتتقر نن05 1 ؟ملدتق زطاعلط1عا[ةمتق

 ءدأ ءأ لو اءمع آظم»» 1ظله8 عقر: ةللتاج 11 مط8/1 ظعءرو (0ه»« بسعصلماتمسمع ؟ءطاتكط ًطتطعمق

 ءزسكلعس نكسلأ ةعتممعصدمساأ لااا طلاق ذهل عرب 7101 هئاتاءلأ معزودام2168. ةصلقف . .

 طهزدنان5 - لااا ةعءضاأ كم0 طعنا لاعد 161م ءزن |[ ©ةهدستتهأ أ باتقو ةصضطم 215 (ةطع. 8

 [”ءاطرع. 830) تمر[ اناتق ] - لآتع هما قلاب - © - 67»1]: عزو (هر»ءعنا» لعتشمأو قطط مت

 رضسمدن[هنانه - لات 17 مدام ]ل)ةردعبمءر»# , تنزع ]ذطستسص للتو زو ءقررب ىللغ ظعتو 1لهد07: طق 081*و

 حطصم 375 (زمع. 24. آمل. 9853) سمرا ننقو ءاتاهكأا ها 210:6هر/76- هل - 01:

 ددتمرج ذم 2/6 ادسلمغعدق دص ءربتامرسعم ءهمععلأ. 1لعسس لع ماهضتتق [نطستنس هلت هللللو

 هزل

10 
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 10 عا مورتناعر لاني لمت“ 11ه1متستسءعلا اظعرب ةظلمااآ معج]لللل (ة؟ةصتت ها ءاتقو 31110 7

 (1مع. 8. كررم 859) صطمت(انات5. - 4105635. آ[؟زغئمط ءل-معطء لطر قةيتدعماءعلتق !ذطعط لع



 مكين
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 قوتتلا قاوربقلا“ لادارسالا نانميلس * نبا كدت" كوهعي "جا قفوأ] ' قينارسأللو“ دلاقمىظسرال

 ةاكنلا بانك (.ه1 >فاصنالا ىف روكذملا [فوسايفلا] ىئدادغبلا فذوم هرصتخا [1. ظنس

 نان تس ةوعملا انيس نبا "هللا يع نباقيسشدا قلع نبا ”سيدرلا خيشال تادلجم ثلث يف

 نر للتسلاو ناكنلا بانك 1012" 7 ىدّتهلا ' قاناَشلو ”وطسرال اعرارساو موجنلا بانك

 قوخلا ىنابيشلا دارم ىب فكسا ورمع ىباو ةنس ىفوتملا ىلاتسدكسلا كيكم نب ليس مناح

 كبيعل وكنلا باتك 1 ةنس قوتملا ىعمصالا بيرق نب كلملا كبع كيعس ىباو ةنس

 ىوكذلا فددكدساأ د جلاص [ ىمرلل ] روع ىبأو فور ىلع بئر ىملسلا 31د 0 نمحرألا

 بانك (.هنبأ قودصأا 0 ند رباق نيداجم 22 باذك !.ةال» | 5 خذس قوتملا |

 كانك (.هيبإ* ةمدبي قوقملا ىدهجحعلا روجوج ند نيسدل را لييكحام ىلع ىذا راهسلاو ءامدنلا

524 

 . 50 3 .ء.. ّ .. 50 1 0 1 5١ 1 ١
 ناب ىببالو ىربكعلا ىجكاشلا جرغلا ىذالو كي ل يني قوذملا حارطلا نب وسع ةرعاوشنلا ءارشسملا

 جرا ءمتمرسنلا> مالكا. [ قاع )عنا 1: |رمع طعنا 50/عاربؤونا (هق”هممناغر كنأوم ]| طعما

 للزءلم5 عا هصمم 320 (تصع. 13. لقص. 932) دطمز[انانق ]. ]ذأ طستنس ءزاتهلعيد ةعومض عضلات ءلتلتأو

 ونعر» 1707م هره ء- 60 - لأ ظمع7008 |[ ططتلمعمرطتسع ] كدنط مرير“ ]دسالمكأمع ذص ءمتاكمدس عم

 60م1 105366. لكزز غغط ءآا-معز خغو لزطع» ءعدملساتع#. ؟1"عه ؟0ه]نلللأ 688 20101

 كهاطمتئاعا 1[1عوتك قات 472 ظهءعاز» ظعرب مقل طلهالعآع لارن كسر مصمم 423 (زمع. ه3. © عب

 1036) رممرطنم. - 410567. لت اْمط ءعل-همزلرل 86 مهقعقضأط كر ةعامأماعاتم ]زطعع لع

 ه10عرتطاتق ءمضتسوتتع ؟ةعطسع دععدصت5. ئ/ميمع 1ملسم ]ئطعص ءزدهلعس انتا ءهلزلزغ.

 105308. الكت(قغط ءآل-دحطأ] دكع عآ]-دعملو اتطعع لع ةيتطسع هغ رصعا]ا عر ةدسعامعتطنخق لل

 ]ل ماق» كهلرآ 13 عن 1/1101 متزن عا كعزءءامتاقرو ةصصم . . . درصمانانو - قات, قلرورنو 1 طرمع 17 ربت

 2 هالو ذ/!,ءةلمقةر جمصسم . . . ررمرتاأنو - ءهغ قلاب زلهأغل قلطل- مآ - سعب 18 ءرب (ن»من]ر

 كوم م4و ةصطم .. . 220100. - 410569. آكز1(غ6غط ء] - مدطتت, ]ئطعع لع عطول 218

 ةسعامرتطاتخ 44 - ءآ - ”ه]رررمت» عر 2طموععب كم/عصر ونحت اتطسس حلمطقطءانعع لزعممددتا ءأ

 4ع 0« كفانا ظعب 1.]مع [ لعتست] (عمسسهأتعمر م ةمصم 225 (ذمعي 19. المر. 839)

 ممر نم. - 410570. آكتغغط ءال-هملعط عطر ]زطعع معد ةعاوعاوستتل.  ط)نم ؟هلسستملب

 10571. لك غغط ءادصم لحس قغ 838ع عآلم مردل كلكو ةهسعام»ع لمان“ طعن ظل هنررراب ك1

 انطعرع ءوصحتح هصنست لتعأ ءغ ممعاتك (عصرماتق مماهملو ءغ يصافطساحصلم امممعتععصألالللو 2101©

 ل4اناع 416 ]1هأروتهتنءعل 17 زال ءاليمدعت» ظعرب لمتسابا» قزعستب ةسمم ... دصمرانم. دع 1052

 اعخزغافط ءادصتعقذ ع]د-عط عزك غلاع عار ]زطعع ؟عسلمملانل] ]م70 عاجل تكاتلل و 210611 طاتق رى

 1761 - م7107", تضطللو . . . 10["101 لااا“ ا/ “رز ك1 7]غ 01مل مر'# - ءهغ ااا منال

21 
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 ءابشتلا بانك ] [.نما“ 5 ةخذس قوتوملا بجاد نباب فورعلا بئاكلا زدزعلا ديع نب كمكم

 سوهنولبال روخجلا ةبس* باتك !.د.# [لزع هلك تادّلجم رشع ىف ريبك هذكل نءرابخاو

 ىو اك ةخموهفم ريغ قرعلا كك خاوقنم *بئاقلاو تباذ والا مالصأ ناملاقم ىناردذكسالا راكنلا

 ىطرقلا ىيجنلا ىيفاربا نب فحسأ ميفاربا ىال مداصنلا بانك امد ءامكحلا مدرأت

 رصن ندا ىبيك) ند نسلم ىلع نذل مظفلا تانك رك ىمورأأ وطسرالو فد قوتنا ىكلاملا

 باذنك 1 طارقمل خفنلا باتك _ !.هبح وطسرال ممددللا ثفن باتك !.ه«ب ىناجرال

 أذكو اذ اريسفن (سرو لبي م ردعثو درسأب باذنكلا !ذو سويط سماد حراتو ةببذ دادحا ابيذاذ للقن

 ردنخسالل هصيخالتو ىبرعلاب دجوي كفو اضيأ هلمع سيئاراثاو ىلابرسلاب كردبمف سويف يذسأ

 نم شرعا كك سومطسماد روح ام افاكاشسأ لقنو فيرطملا نبدأ عمجو ةقرو ا وكذن ىسدورفالا

 لله, وتو دن عا اظظعتن كلل - ء] - هعاج ظتتطحر دلو ةطادا 1(]غق لتعغام أ حصصم 421 (1ذهع. 96

 لوم. 1030) رسمزنانم. - 4103573. [اكذ غةغط عاد متع هر الطعم [عيصتممتتنال عا طلقأم121236 قاتلا

 لآدعمسك جتغعر» !مذطعع يع لعععسس ؟ه]هسصتمتطاتق ءمصقكفسقو نللتقهع 010218 ]06055 ةانهأ ل.

 105374 ]لع (ًغط صهقدطعءعغ ءل-ّزه ل ثعر ةمماالمصتن اةطعأ ![![عممتتأ كل ءدىمملعتمت !]ذططا لم

 لع ممالمصع هلكع م1هممر(ممع جل دس ةسضاطتسعاتعمتامللت. 2 عامععسد 17424 ضعت أهل تغأو ءأ

 ممداععأمد" نمألعسد جتدطتعع ؟ءعرواتك عوار جلو نلت ذط طلقغمرتج مطت]ه5هماطمزانن2 1ءعلتلات»و 0

 1ماءا]1 عنان. - 10575. لكنغغط ءآل- معدةتطو انطعت“ ءهدعطم7(ة(1ههانللل و ةانعامع لا

 الا" ا]رفد» ل ارمع ظعر» 18 م]لرف» لال ءزاطخ (نمرءانقع 1[8هلئطلتغمو دصصم . . . دممأت0. لع ف[0[عإعق

 [خسسصمعسخ ]ذطسحس ءزسقلعس ندلاأ علذ1لزاا - 10576. لذ غغط ءآ- مهغمددسو ]!طعع ]70 عقاقو

 دتاعام"ع لاتع ملل: 11«عمت» ظعت» 7 هلم اظعءرب رالمع» لمدزوبنت. ع 10577. اكتنأفط ههكاط

 ءا- ل عردر فعدأم(ءاتد ]خطو لع ةدصعستمتق م0فده1مصع. - 10578. آاكن(غغط ءا- »ه1 ةلعطو

 [لأمممععدتتم اذطءع 0ع طععمتم (اعداتعن]دعألا - 10579. آ[كت(ةط ء]-همأكدر ةكعندأماءاتق لع

 ةهصتصم لذطعأ [ععذر ننم5 هردصعق طم عز» ذم اتصواتمسس ةرمهمعدسس (مهصقأتلا. 8*12هع مدسلسلتتم

 (مصامس 1ءعضعتغي لعتصسلع معتم ةععيصلمتسم ؟ءموزدسعتل ءعععوزمسم 1ععزك6م لص ماد ]ا طغعنص

 "ل" ءرصت اتاك ءمرصتات ةمامتنأانت0 5ع21مىلغو ءأ لآطدععلمتق بس ؟هأكلقمصمع م0120 12( عززت" ءاهأاتق

 مو(6 ظسهلعيد ملم ظزسم] أ ءللتك ءاتلا) 5و هعع 1هاععمءاوغنك ءعةأر هأغ ضلع 1ءعلغ 'ل'عهلاعق.

 طروماوععم زمام م عامغاأم ةعوطتعم ءدعدام(. آكدع اذطعم ممععم قل ءرعدصلاع»ع ةمطتم ل1 ةز ءعصقتس دن عاود

 ععاوعام علتلتع ص ءعمطتتس [ععع [آماتتلق. 1 - ءانفا»لع ةعماعماتهق هلاتق عقلك 1 08عق ءع>0ع7 ملأ

 ()ندع "[!'طعستعاتاتك ةععاتتمجأع ءدئممدان علو ءأ 0011ء>ء2وأرور 4: 7مع ءدععررت نأ اتللطت 11

 دووسعمسم ذم انمعتسحسس جعدجطاعحمسس (عةصقاتلتا. "لكس ءوالجغم ممعاتمع ءىءعصرملو داع مال عا101(8 0
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 نمحا سايعلا او رابخالا رداون ىف اذك ةديج ةذكسن عم ةلباقملاب هكلصا مت يدر ةخسن

 نبأ ىلع 3 لييدكحام ىيدلا ىودكام خوشللو نمت كم ديب قود بيبيطلا ىسخر سلا لييكام نبأ

5 
 و

 ىقودملا ىقشمىدلا ىرماسلأ اكاذم 0 خقللدحد خيشللو ماسقأ ىلع بدرو ىدالعلا لييدكلم ا

 لا اك رألا .نيرقنلا ,باتك كامرا>,  ؟قاولكلا + اغمدالا' سمشل ١ تاققنلا“ بانك :!.هده + .٠ 11. نس

 مغنلا باتك هلو 1.١ ةنس قوتملا ئوحكنلا كمحا نب ليلخلل لكشلاو طقنلا باتك !.هللا

 ىهمح خيشلل حاكنلا باتك أمم“ ت1 نس قوتملا ىدايزلا نايفس نب ميعاربا فحسا قالو

 قاكيرلا 8ديبع نب ىلعل ةضوعبلاو ةامنلا باتك ل: قرع نبأ ىلع نب دمحم نيدلا

 ىدنهلا هكنكل رامعءالا ىف رادومنلا باتك ا.هدم َن وداعا ءاموت_ نك ءاغليلا ىدحأ

 داكلا ىلابنالا كبحأ نب ميعاربا ,قحسا نال نادلبلا رابخا ق١ ىحاونلا ؛باتك .[.هدئا

 ىثوتملا ىرصبلا ىفقم ند رمعم ةلببع ىبال جك أىخلأ باتك !.هدد راو قوقملا

 مععمورمروزإ ءغ ضعصلدكختا ل 1[ آ1هعع ذص انطعو 8ءمم(ل/» ما- ى/رام» !1ءودضاأاتل. - 1 [هرعم

 ][زطءومو» لع ةصتسح ءهلنلعدتساأ قلل مطلع لآرتد عا ظعتا 37ه مدروتز)تءلأ ذعموط أعم 3816 لل كتضو

 حصصم 286 (ذصع. 17. لمص. 899) ممعمستق - ءغ هطعتاط 2لوأرر- هل - لا كةلماأوترازنعا لثعنا

 رك 76 ةاد» لملف و حسم . . . رسم انتتك.  عدعاوععود آ[سقس 11 - ءل- لأ: كللمأ هتتاتزنعأ طعنا

 07ه“ 1]غندم لئاطسسم لع دصتسح ءأ ةمتسأم مص نوداتتأو زانق مماتمه 710/ هنت ءأ اا

 هعرمرهتتس» ءلتلتغ ءعغاتم مدعاعد 0تةممدستاور ءهغأ 0عمتوسع هطعتاط هملمعم طعن لل ازا كرت“

 1021 ءو)ع]6خر, مصمم 620 (ذصع. 4. 1"عطرع. 1223) ردمعماتق. - 105380. آ[ك 1 غغط ءا-مه1ةعذأم 5

 اتئطعرع يموعوغممسلو هتنعامرع هر عرربو - ءامقرممأ آلل07/ممراق. ع 10581. اآكتأاةط ءعال٠ صلت ءطلقو

 قةسععءعطتععمتك ]زن طعع 0ع حعاطعإتلعي. ع 10582. آ[كتعغمغط ءا-ههمءعغ مع ع]-ةط علعاو انطعت

 مسمعامصتت» عا :هءداتسسس و, دتعامتطاتع 7276717 عري قل/رت١7: ل ((عحدصستت همر ةططم 170 ( 1.

 3. لصل. 786) دسصمعأسمر نست ءاتمسس !ذطسس 0ع ععنامتتممع دطاتقأعو هعمل ستار ءأ قانا ل16

 آنت" 1 زن كمركرو»» 2و لقر همصم 249 (زصسع. 24. 1”ءطخب 803) رته[10. - 3

 لرعنغةشط ءال- منلعةطر ائتطعع لع ىمىصزسدعتم, هسعام»ع كطعتاط 2له/ رة ءل- لا 210 متضتتعل

 اظعءد» 478: 1ار» قب: هلت ع 103584. اكتغةغط عل -صحسل عع ركع ءال- طونش لطقخغي []خطعع 1معضاعةع

 ء( كسلتعاه. كءععمدتأ كلغ ظعرت 0 عنلع 1841/7 تك انلئاتق 10( عطألال112 11[ 05

 11ه يوغي ع 10583. آ[عكتاغمط ءل- مست ل ةعر اطعم همععلستستسق لع >ل1هع ةعاهأتطاتقو

 دنعام»ع معمر ع)ب [صلم. - 10586. ]ل؟1غقط ءادص عزك ةطقر ]ئطعع ععوعتمصتتتت 0ع طلق

 اءعععدصتسس , جنعام»ع لآ 1 ]رم 17( /غت» عدن ل/تدعأ ملي: ظعئطحم جصتم 312 (12 ع.

 9. كمر. 924) مرمرع6غنم. - 10387. آ[؟ذ(ةط ءآل-ص ءرج ةلعأاطر !خطعع منعا هتان, 2110105ع مل
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 هبخ ىدنهلا لشفون بتاثك لارا ىماطسيلا كيز نأ بقانم ىف رونلا باتك !.هدح خذس

 ىسخرسلا :نمحم نب كمحا سابعلا ىبال ايورلاو. .مونلا .باتك 1:01... . .ءاود اكتاموراداد ةدامم

 ىسدقملا ىوحلا ءابض طظفاكلل باكاصالا يبدسذن نع ىهفلا باقتك ا!.هأأ امك خنس قون

 بانك أ.ه“ بهذلا 20 ق رك ف ىدوعسمال لامكلاو ىهخلا فاتكا لكلا زاد قوتملا

 5:+ىئبال ناجرهملاو زورتنلا باتك 115 هكلصأو فحسأ نب نينح هحرش وطسرال كراينلا

 وطسرال تالاقم ثالث رصم لين باقك !.هاد ةنسا قوتنا مجنملا ىد. هللا)ىبع' لم لغ ىسفل

 وأولا

 وتلا [يفاشلا] ىرصملا ليعمما نب روصخم نسل نال هقفلا عورذ ىف بجاولا بانك |,

 1(( 6 خدي قوخألأ ىركسعلا دلاأ كيع نت عيسحح لالغ ىتبل عمشلو دداولا اك أ.ه ري 0

 08 ض0 111ه” رجمت» رق عتب رللما ]مجم معة, حصصم . .. 10[1201.. - 10588. الكت: اذط عآ- منتو

 زتطعع ]دستصتق. طدمعورعتعت» قلاع 2ءنلا 82عام. - 10589. اكتاأفط ثةدسكءةطقلر

 انطوع مل مور عامل آصلت.  (نهمغصسعأ عمانتل 120805 عا ءعطختست "عزت ءلأو. -ح 10590. آت: ط

 ء]-موسرل 1564 عآ]- »د17 8. !ازطعرع ةمرصصأ ءأ ةمددصللو 311610 4577145 4/1176 117

 1101 ميرنررن عا دك ع»م7//]عغر ةصصم 286 (ذصع. 17. لهصت 899) رضمزكنم. - 105391. ا[ غغط

 عاد مهطوتي انطعع نحم 2 ءموماأغلممع ععمعد]ه عتدع ةمعامااتت>» م0همطعاذع متمطتط اتتكو ةاتع105ع

 1021( - لل - 011 7116م0 0عوفر ةصصم . . . رمم1انم. - 10592. لكتاأقط ءال-دمطوعا 2

 ءا - اع رد غلو ازطعم ةماعلا ذععماتمع ءاأ معم[ءعالمصتو. هعصممتا 116م(, نتتت عدلت 112 ل1101:1]

 و © - لعع]عأاب فحصت ع مندي - 10393. لك: غغط ءادصعءعمجتلعر ةعقغماعاتف انطعع لع ةأءعالتق

 ءدلعماأتطسعوم ننعت>ت 1107 عا:» ظعر» ل مع ءمدسصتصسعماأاوتأتم 1ةمكاتناتتعتا عا «226ع6[20851. - 4

 ]يغلط ءعل-صعازعأتم 5ر6 عاد دس ءطععءز مدر ]لزطعع لع ممكتأ ةمصأ مهلطسعأر10 ءكأ 0

 حست صقلتر هتتعام»ع لاا ]ع مدمن: مآ: لعن ىطله7/]ه] الط ءن-ءآ871]17701107و قللت ٠ . . 1101:1140, ل

 10395. [كا1 6غ ط 11 311ه, فعن ماعازد لع اللزاو 4عععماأت !ذطط1 معه.

 آراطعت سمسم اناسألأ معدعستسدم دنععطو 7245 د اذاعه 7 دم

 اا

 10596. اكتنأفط ءل- ةزأطر اطعم معععدددعتت 0ع مهعاتطاتق لاتكتف ةععاتس0ههتقو تانعام7ع

 10 41| رمعمتا 21هتنوا» طعنا طوربمأ/ كلم | ذطحظتاه], دصصم 306 (ذصع. 14. كدص. 918)

 رسمت م. - 410397. لكن(غةط عا -دع ةطن ل رع ءا1]-ّز عسل ان طعع 0ع ةذسعسلةتكت ءاأ مآاسعولتو

 دتعام» ع لان( 11:7 11 معم7: عت: 4007747 مل ؟[عةر دصصمم 395 (امع. 18. 0ع. 1004) 201:10. -
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 نيدلا سمش خيشللو 18 ةنس قونملا ىفاشلا ىزورملا رصن نب نير كولا فاتك

 باتك !.ه1 ١ كلجم وهو 0. ةنس قوقملا [ يفاشلا ] ىقامكرتلا [ىعمذلا ] ديحا نب دمحم

 كلا ر ىدر دلل |دهحلا ,اءلوا !ىرشيتسملا»ركب ئبأ ب «.نمخلا! ىب نيد نجملا رجال -ىجولا

 فشكلا ىف ىبلعثلا هركذ ناميلس نب لتئاقمل هوجولا بانك ا... 2 ةدحاو ةقرو خلا ءاهبلاو

 ملسمل ناآدحولا باتك تارضاحملا نم هوجولا باتك 1. ةءارقلا ىف كلذ لعلو

 الا هل سيل ىم وهو 11 ةنس قوتملا ىراخبلا ليعمسأ نب كمحم هللا تيع ىبا ماماللو

 كمحم نب دمحأ سابعلا ىبال خيهلالا ةلحولا بانك (.4.* ١ ةغباحصلا ىم دحاو تيدح

 ضماكلا دمحم نب ناميلس ىسوم ىبال شوحولا باتك !..2 ١ ا ةنس قوتملا بيبطلا

 ىبأو ةنس قوتملا ىلاتسدكسلا دمكم ند ليس متاح ىباو [*.5] ةنس قونقملا ىوكنلا

 10398. 8 1 غغط ءا- تاخر ائطعع لع لتعي نيمزتم رهمصأع ٌكطعفأوأ 532152 م13 عاتط أ ن1, 21011 انك

 ال1016: لق عر لاا معر» ل1 ءرنمعدبم كاطقلتامو ةصقم 294 (زصع. 22. 00عام 906) 1205610. عءأ

 مار عءزاعاط ىهقعسوع ءل- لا 21ه1ءميوتت عا ]عرب قلانضسعل |[ لطط-ءارعات# ]| "لك /عرضفتا | ظطقطتاح ]و

 دصصم 730 (زمع. 22. ل1دعغ. 1349) دض0ه1غ10و تهنتزانكق ![!طعع >0ه]1نسلطع ءمضترت7 عا عر 0161115.

 10599. [ ك1 غقغط ءآ1- 1230 !نطعع ءةديوداونتعمع [)عن ءمصاعسد]دالومصتق ءغ ءمطقات7 ءا0815 كا

 ءو عامرتدع ءدسمددم جتعاطع ل110107:1760 ظ عزت مق تر: ءلأ عد كلان ظعات» 2لهعا ماعأبعر*ة. آل” هلتتلل

 سصسصرو 0200 ذغه2 ةمعلمتا: ًاآارندسك طلعءم عامرتمدو ءغ ةراعصمل1لم ءعغعب 10600. آك 1غ

 ءاددك هز نثطر ]اتطعع مهملمطدنت 181011111, 211106 ل1107 ]13 عزت كذ07عاززإ مت.  آطضتنلهاتتك

 110:7 ع2 ذص طا - 12(معآر/كو ءغ [هءامهدع 0ع 1ءععلمصمع معدصتعد معنطل - 10601. آك خط

 ع1 - هز طو ]نطعع ملم0همتستن ؟ةعلمت7ل. مده جضاطم]هعتعنرست. - 10602. آخذ ةط

 ءع] - ىجهطلقلةصر 11طعع جتعام21(ة0112 هزه عاتأةكاتنال , ةجا1ءام11طاتكق 270:72 ءغ آ[سصقللل

 لكااوعلاه] 2161 هتروت»»تءل طعن لدم 80م1 مة, ةصصم 256 (ذمع. 9. آل وع. 569) دصمتاطتم. كعأأ

 لع ذتقو ونكت تسمن [هصاختت0 -(ج016هصعتل 2 كمتك رمز طعامع عءع]ولمنلل رن1884811111]10[.

 10603. اكن غمط ءل-دعوط عع عا -11]حط أع عاب ائطعمع هصتامتتخس لأ صقعر ةاتعامن هع

 رق [رتزوعا طورت 21ه, متست»ء0 81ءلتعمو ةمصم 2860 (زصع. 17. لمص. 599) دوز[. - ح20

 اك1غغط ءا- سم طتنعطر انطعع 0ع ةععلم. 8ةكمععصما قلتو للعم هو /عرربمتب 8 عرب ةلمأهتت# عل

 ]را - 1| مت: 8ل] (عددصتس ةهلتعاتك و ةطصضصم [ 305 (ذصع. 24. لادص. 917 ١ ] :دهزنانك لكان 111

 56/7 ظعءر» 23101 متهترنعل 8 عزءءامتت#, ةسصم . . . دصمةاتتك - قلاع آلمفل قطا مآ - م27

 ]ذ ءزإ (00"ءنل م وترتمقغ رم جسم . . . متو 1نات5 - هأ قلن ذعن0 17 معمر عرب [1ل0ن عرب ال /ن 01“
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 نع اهدجو ىتلا لاثمالا هيف ركذ ايندلا ىبا نبال دجولا بانك ا.ه ميد دنس قوتملا

 فورعملا نيزولا + دايعإ :نو+ نيعمشال» فاررولا اسك 1مل هداسلا  اريطم هسالسا 20 0
 ندب كمحمو ةنس قوتملا ىسرافلا دمحأ نب كمكحم هللا دبع ىباو ةنس قوتملا بحاصلاب

 سانئيعلا نبأ هللا + دبع نب ىيكنيا نب_نتنمكم ا ركبادذ لبالو:ا هللا !هلع' ورا ل ايه ل ل

 5 ىبأ بجنا نب ىلع نيحلا يان ييشلا هليذو نسل نب ليلخو ةنس قوتملا ىكوصلاب فورعملا

 باتك !ك..١ ١ ىنورملل عرولا باتك 4.0 ١ 4/2 غنس قوتملا كلجم ىف ىدادغبلا ىعاسلا

 ركذ يلا هقلخ ىلع هقمعن ممتملا دلل دمكلا هلوا ملسا نب عاجش لماك قال روذجلاب اياصولا

 فقيسلاو_ ةمدقتلاب .ىاثلا باتك ىف. ةححلا ماقاو, همافتو ريجلا لامكيبءاقورعم اًباتك كنا اذ 3

 امي هلوا . ىف ادتباو اياصولاب ىف. باتك فيلات .ىأرف ىمزراوملا ئشوم' نب قم ةلياقملاو ربك

 10 اياصولا باكي فورعملا فسوب نب جاجا بانك ىف ام ضعمبو ءاهقفلا هتوسر اهم اهنم لهسي

 حصصم 275 (ذمع. 16. الآمن. ة88قر رصمءاستتك. - 1060035. لكذ6غةغط ءعال- هز لو انطعع مك عصات مضت.
 لزب قلل للسير طلع معمو ءعطتم ءمال ععتغو وسمع ه همصصتتلال5 تهز هدكتطاتق م201عءاه 1ذهكتعصتا»
 ]خو مساللاد جد0لز(5 دسعامرامكغع معجمعونم لنك. -ح 41060600. آكنةغط ءعال-اهءدعق !خطعع 0ع

 15 ميزسم.  هوتمدعسدنمأا لطدرت»هأ] ظعرأي قلالاننل [1١ ءيتسدعو تلوم ئ0/26 لتعطتعق عغ ةسصصه .. .

 رو هرخانننه - ق4: ق0لع7/ع] 11101 هبرو1: كل 1 عر» 4 ]1رززنعأ ]لن ع2. ةهصطقحم . . . 12011115

 راطتع كا لهللعأ 1101 هتتةتتث عال ظضعتا 0أ,للنغو لعءآرعد]ربر امرة لااا طعام ]71ه مبرت» ءل ع 7” ه1

 1[ 400ه1ه] ظعرن- ءاماط العر ؟مدلعم كلتي/ 86 لزعاسك عا حصقصم . . . 1201"اةنا15 - عا 07

 ]عرب - ءازمجمنر كزدخ طنط هطعتلعط 107 - هل - لأ: لال: ظعتو ل»زعأ آلات: - ءاعفق ظمعأ»ل 40و

 حصصم 674 (ذصع. 27. لسص. 12725 ) دصمرساتقر ؟0]نستصع ءهمصاتضتتقكلا. - 10607. آل 1 غةط

 ء]-ىنوع هت لنطعع ةهطقامعساتهعر هننعام»ع 11ءممربتب ع 10608. لكتافط ءل-دك ءعدةجم

 هول

 طزنلز ه ل هرثدو اذ طعم امكان( 10 مملتعمس دعاطتس ءانعدعتسو ةانعاماع ك1: 16 (1:/ 51,0000

 26[1ر» ملع7مير». 1[معزمزغ زاذ: آهتتك آلءمور ونسأ طعصءلعأو دانه 12 1ع5 هعوأهق معطل عءأام 0

 ىصلعرتا ءاع.ر ءغ هستعام» مههوهغور هع ائنطعسس ءمرصرمةسأقدع اناأنأم 76 ءرتم6] أ - زعات»“ ©

 1هرساتوم]م 1١ ء. ىرط ويل ءعاتم ءا ةطقماستتم دلوعطعدع““ زمقتعمتاسس. 3ةعوسم عداه( هصعتس ذص آتطام

 ةوعصسلم ام ةامطتلت زكر دع مرلمدنعق ممساعم أ مضصصعمهاسسم اذطعو 2)/-ل7 ءارر» مع 110-2 مما ءاعا ه

 1101 ءعتروتر») عل ظظ عرب ]81:ىيم ]12(,ممور« عجرم علتكم لع[عمس ءا. "لكس ةتطخ اتطعتس ءمدترتهمعدع مالم م مكانتك

 هدي
 10 لع زمقات(ماتمصتطانع و تزاتق زمتالم ؟هعزلزمصعم ءدحتنس ةععتصلاتلال ةاماتأه لات ةءمصكات][هظاتلت أ
 ممصصتتالاو عمرتنسص معهعست((نغور نسهع زص لتطعم ةصقاتز6ساتمصاتتال 2 117707 طعن ]دن تم

 مممممصاتصانر. 0نمع ءدعر]1مالممع ءممعرتع ممص ممدقعمأارو ءمسضنعماقكألم طصقاتاتتأا و ءأ
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 اكيحص .اًنايب مهردلاو رانيدلاو ةلباقملاو ريجلاب هنايب ىغبني ام نيبو هيلا ياتكي ام حرشو
00 

 ضعبأل ردصعتخم تامكأو ةايكلا, اياصو+. باتك 1 طسوتخخم نيكُم 8 فيطأ فانك وخو

 ءايبنالا اياصو ديف عمج لا !ران انيلعاو انسفنا ىفن نأ انرما ىذلا هلل كمل هلوا ءاملعلا

 ىسخرسلا ىمكم نب دوحا نيابعلا ىال سروغاتيف اياصو ىف بانك !.. ءامكشملل و .ءابلو الاو

 ناو ةنشإل قوتك | ىدتهلا يسباركلا !نمحم , قب ىمحال  اياطولا ؟باتك 1.1 ا.“ تنس قوتملا

 قوتملا ىواكطلا للوكام نب كنود رزعج أو اكد قوتملا ىرونيدلا دواد ند ليمحأ ةؤيباح

 تامك ير. د دانلاو يفتك لدا ديت ملكت نارقلا]افاي كاوسان(ق[ لاصو بانك !.ا11] , .[ةغيس

 نِبب ىكم بمكم نآليالك _ قا. تقولا ..باتك.!.1 ةنس قوتملا ىرفغتسملا سايعلا قال ءافولا

 نيعبرأ ىلع ل.هذشم وو خلا ناسحالاو لدعلا ىماح غلا ؟ةاويذلا ةلوأ رصتخكم ىتسام كلا نيسدح

 رهاتمصع ةمصق 0م ءاضمسمتس هل وعاطتمع ءغ رمللمصعتات لعضمضسمدننلل عأ لعمعطستمتاتتل مط قللت تل لاننا

 ؟هعمكتأاو تطأ ءعحربمدل ا ]مفعل ءدتانللل هررع ءوعرتع عز همصقةضافضعاتلال ؟10عطقاستل ائطعت» عا ءعوومم

 مدع رم] سستصع دتعلتل ةسياتلسع ءقمضرتتنعانعصفاتم. - 10609. اكتاذط ل عءعقرعل ةهل-طةجذا

 وك ع عز رس عرض مخور ]انطعع رتهعععرباو عمصاتضعمق لع حئلاح ءأ طلم7اعو تنعام»ع (000قهن» 110

 لمعام. (نهرسرتعصلتسسو ننعم ذاه 1ةصعابتا: اضف ًالعمو ننأ 205 ممقررلعأ زمهمو ءغ [هدستاتوتق

 رمدارمم زعصع زداععرم» اهعمامعع لامعتا ءاع.ر ءأ مظهعععوررأاج ماهزبأ ءامتاتلللو 85ه[ 0110111 أ

 مات هعمرراط مرخص ملل ععام عىصالصعأات -ح 10010. لختامط 11 د عءدقعن طز غطقعط تل هو

 ائاعم لع حسععتم مضتصتطسع اطواطخعم وعر ةنعاما"ع لان اهاناناع قل]تنعل عتب للمأ  ننعلأ

 ىكعرم//ىنو ةجصصم 280 (زصع. 17. لوص. 509) صيمرتانو. -ح 100611. آل؟ز1 قط ءآ]- 5 عدقجذب د

 ازادعع لع ]ءودلته ىرسسرسامصلتس. هعترهعسسأا قكاتاعل لظظعرب لل وه/رموتنعل لك ءز'مل156 طصسلانقر

 تلتلالف . . . سمرا نات5د - لان( ]1ظ1 ناار لازربعأ اثعزب [)نمن(أ ]1)نراعزمعز" [, ةهطلطف . . .

 رد هز“ 115 - ءهأ قا, لم ىر» قلانناعلأ اتعرن لله, منيربعأل ل ءامتممو هس . . . 12010111185. بل

 106012. لحتاةط رك هعلو انتطعع ةمعوستمت(أهصتعق لع ةععمستم رعتسمع (ئمعدمأ كنه مأمع. الامد عملا

 ذاذإ حسعامر» جل ريرتسمتلل كنمعمامستل لملن/ع عدرا 1 عمصلوسلم. - 10613. الكتاأط عادل عاقب

 انطعم ذماععاهتتعم ةتتعامتع قل اتا [اامع ةلقهذاعع/رر' ا ةصصم . . . سيمر م.-- 10014. لك قط

 ءال-دع معآ انطعع لع مدهسعم ذه !1ءويعصلم ؟وعع /ع7/(ع [مععصلاعو هسعام»ع قلتو ل70 ونس عل

 قلل ءان/نق طعن ملغ 1مل !ءيعضلأ دسمعتعاعمو ةسصم |4327 (تصع. 19. لسل. 1945)] دصمعامم. 1لعس

 انارنتت» لع مدسعد نعرتلععام معرتردزأا. -ح 10015. ل؟نغمط ءلددك ه علو اناعع لع ]ءوملتعر

 هايعامرتع ةذآ1مالذ ممداعو ة> ين“ الثعرب 11نجعنب لع عرررممعال. (نهرسرعصلتسس طمع طله ةضعاربأات

 لجنس للعم لسمعاتاتمس ءأا طعصعه] ضاتمس لعاعملعضتت ءاعبو ءا تص نيملعمعاصافه ءةمربتاف ءأ

١ 20 
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 قوتملاب قاريمشلاةاوللا | اجبع نبا عوسحا ىيعتسا ىبال ةكوتبالاو قولا |باتك 1:182ي, :لئاسمو اناث

 نب كمداو "ثم ةنس قوتملا ىوحنلا ساكنلا نمحم نب دمحا رفعج ىاو [70] ةنس

 ناتسا ناك] اًريغصو اًريبك ىساورلا نسح نب دمحمو 81 ةنس قوتملا ىوحكنلا بلعثلا ىيحي

 هلو لسح؛ قب ىمحم!مسقما«نباو .ةنشإ قوت [نييذوكلا ىلإ ؛اناتك عضوا نم, لوا وعد سانا

 5 ةنس قوشملا] ىرايذالا راشب [ىند مساقلا] نب دمحم ركب ىةأ ماماللو ا"ه* خنس ىفوذ مانلا ندع

 [قرقملا ] ىلادلا نامثع ورمع شالو ىدنواجسلا [نيدحلا ناعرب ] ماماللو حاضيالا هامس [1

 نيحلا ناعرب ماماللو [71.] ةنس قوقملا ىوحنلا ٍباجزلاو ىفتكملا هامس [788] ةنس قوتملا

 نب دمحم هللا ىبع قالو ءادتقالا فصو هامس #0 ةنس قوتملا قبعه مرن

 ديع دمحم ىنأ خيشللو [ديف دوج] "مع ةنس قوتملا ىوحنلا ىرقملا دايغ نب دمحم

 10 انادع ىذلا .هل سكمحلا هلوا: رصتخم [101 ةنس ؛ىفوتملا ] ىداوزلا ومع ند, ىلع نب مالسلا

 بكاوكلل تافوقولا بانك ا! ةروهشملاو ةيدرغلا فوقولا هيف ركذ يلا معدوقلا ىيدلل

 نيمعماممعم للحتمسسمسا عقيب 10616. لكتغفط ءلاداحهعأل »ع عا- 1 طغ106ئ انعم لع رهتتستم

 ع( زمتاأتم ذص ]1ءيعملم 1جععصلتمر جسعامرتطاتخ قب ذمأل ظمعمت١ ظعت» فقااماأو] 54و

 هلم [368 (نمع. 9. كنوع. 978)] رسمرانو - اقع لزم“ ىلاتنعأ ظعلا كاوأرهنوتتءعا 5

 (روسسمازعمر همضم 338 (زمع. 1. للسلع 949) رسمرتاتو بج قكازرنعأ ظعني ١) هاوع "11 'لءأن

 ((دسرس هالعمر ةمصم 291 لمع. 24. لكلمات. 903) ردمرابم ب ل107 منت: ءاأ اظعنا طلمووتا 11071656

 نأ ]طعس دمحز هرععس ءأ دمتسمرععرب ةعتارردتع ءعغ ةصصم ... هطلت. [ طبتغ دصهعتماعع 22561

 ع( مرتست زماعع اكسل عممعع اتطعأا حسعام» ةيماتازأ - مان 321هءعس 210هأرمتستعا ظظعلا لل 0501

 ممم 332 (مع. 30. لمص. 963) رسمرناممر نت ةرترقتهكتس رناعصنست 0عاتأ - آ!صقس لاا( عرب ناي ه7

 رلم]يوتوت» ع ]7 عن - |[ ءاعيعض» ظعرب] اثءعاعلاو» لينال ةر |[ ةمصم 325 (ذمع. 18. © ع 939)

 مسام ], كسزسخ اذطعع اناساسس /2/- 70/7, مجهع هع ؟عتأن - طصقس [ م متن- هلع لقت ]

 همز ارم مءزنلف - كلانا قس“ 0(]ستا 101/16 [سهعتمأتم !ءعيوعصلت ]ور ةصمم 444 (ذمع. 3. ال1هت.

 1052) رسمرعأسمر كزنم !ذطعع 2ل/(//هر/ امهعترباسمو ءنأ - 2 لرزمر (دسسهأل عمر ةضمم [0

 (زصع. 1. لامن. 922)] رسمرانم - طصسقسس 8م اناس ءلس لأن: طا نأرات» طعنت 0سم“ له'أنعر

 حصصم 732 (صع. 4. 0ع[. 1331) سماتاسمو نمأ ]تطعم انادلنس 27” هورك ءآ- رانا 0ءعلتأا كلاب

 لق 00//ه]ب ]]10]هسسرربعل ]3 عرب قل ه]رمرستسعلا اظعرب للطقم رصسدعتذاأعو !]ءععملا عا (عمستمات عمر م0

 334 (مع. 13. ةكسع. 945) سمداسمر |ونأ ءيعمعتع لتمستهعتا] - هع هطعتلعط قلتو ل101 تستسعا

 ١ لا - عل - عمارر» معرب م8 8عرب 0سم" مي ممر [مصصم 651 (ذصع. 11. كريس 1282) سسمعانم]ر
0 1 

 تنزف كرسرتعملتسس ذاذ ةمعتزتأا: ًلهسم ]آل عمر وأ همك ه0 دمعات ويتقمعتت 1 ةعاقنلل لنعأأ ءاعب

 اانأ مددسعمم رمعأمت ف عا ممالمرنعم (همعامأل. - 10017. لكتاقط عاده عنك قغ ١-١] لع عع ةطتطب



 كلب

 يلا
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 رورعلا ةدجتع نب, لع ىسللو ىال» ةلاكولا, باتكا!!كامأ» ١ نانونيلا | ةقيزطا ,لع رحسلا١ ملع ىف

 ةلمسم فالآ ةعبرا هيف )"44 غنس ىفوتملا ىيفاشلا ىلاجرإل

 0 كلا 1 يا ب «ىبيسلالللا يعاب ا ءامالل رديجلا "تانك :]:1117 نس رهلا سوطوواجلا "تاقك

 بتاكلا" كعس ىب سكيدحا نيسحكلا ىال ءاكهلا باتك 7 هذاور هركذ ه1 نس قوتملا

 كلك 0 ا ا عنا اسجل "تاعك 11“ 0 ات در داحس أ . قودملا 4 ىايدتمألا

 لمتشم وهو ةعنصلا ىف كلملا لقرف باتك [.1 ميقلا ىب دمحم هللا ثيع نال ىدهلا

 رة [ضادعلا بحاص نسشوره بانك 1.14 ” ةريطق 'لساسر .اهنم. لك ف .ابانك وثلعا عبرا لع

 ان طعع ءموعمتغمسسست 51[ عمدت ءعرعامتبتم لع هعاع سمعأتعم هععامنص لمن (نهععمستست لتهعت مات صهنلل

 10618. آك1غ8ط ءآ - هز طعذل عغو ]لزطعع معمعسةها1مضتق و ةتتعامع قكآت ]مدمن لك 8ع

 ملآ6-80/- هنأ - ل0 5 3 -6/ - هنأ لمد كطحطلاأهو ةصصم 306 (ذصع. 30. ةكسع. 9726) رسمز[0. (ئهصاتضعأ

 لات24101 دطت]1ج 112686101211111.

 آراطعت نسمتضتتل اتانلأ م؟تعرصتدسو ؟ععالو م(: /مل جه آتناعرعجو 6

 ال1

 نن19. ات (غةغط عا د-طةقخم اذطعع !زاععدضس طلكر هنعامرزع قكانا طعام للم وتروت»تءأ 187 ند

 نمور: مقليالر١ ع: (نعدسستسةاتعمو ةصقم 328 (صع. 13. ()21. 939) ريقرعانم. - 10620. ]كت اعط ل

 ا 1- 11 قلك ( نمر انطعسع [آععصعاتمد طلي مةه/(ع اصح عتأ دادس. - 10621. [خ خي غط ع]-طتط هغ اذ طعد

 لمدن ةسعام»ع آصسفص قلاع قلااعااعأ, لل واروتوزنءا ظعرا ل بينا و[ ا ةصصم 256 (ذطع 9

 لزءع. 869) رسمعأتم. (نمردر1لعتلل 02جأانك هط ئتغر ننأ ءزسعص !ةعالمصعس (؟ج0110عءطنضصأا. -ح 9

 [نغفط ءاد- طنز هر اتطعع هداورعمعر هبعامدع قانا موعتا قارنرنعل ظعري كمنلا قة نمارعناف اذ ئطقم

 كرعو ةسصاتتال 350 (1صع. 20. !ءعاطع 961) رسمرانم. - 10623. ا قط ءادط ءلفجمر انطعت

 رساتصعداتنات هط]جغمصتس و ةنتعاماتع لامار للطهرءانن. - 100624. لذ خط ءاد-طم لهو انطعت

 مءعيىدع عءانعامصتع و ةنعاورنع قلاع قالع//عأر للمابونيسعل الثعنا - كعمل اززاب - 1(.

 [عغعمط ظن عءلاعأ1]11 عال - سعاتلعور انطعع !1ءععوعلاتأ سضصعتمت» لع كلعطوستحه. .('همكاوغ

 نسمح همرعلععزرس !انطعتعو نسأ ةاموسلا (عمعامانس ارغعوعزمرتعو ءمصاتسعسا. - 10626. آ ( خط

 آ[[1هعهنعط عدطر انطعمع ()عمدزأ طاساأموتمكاتللل جللعامرتس. ]11 سامرتم عدا ؟ععاتللل التلال 22010111 أ
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 باتك ام, 2 ىخيطللا ناسللاب ناكو ءايبنالا نم مهيلا ثوعيملا صصقو مورلا كولم خيرات

 ىبال اهفيفختو ةزمهلا بانك 1.11 ىباصلا ىسخ نب لاله نب دم ةوعنلا سرغل تاوقهلا

 ىفوتملا ىجمصالا بيرق نب كلما كيع كبيعس ىبأو ةس ىفوتملا ىجررشخل سوا نب تيعس كيز

 ةسحنهلا باتك 4170 2 ةنس ىفوتملا ىوحنلا برطقب فورعملا رينتسملا ىب دمحم ىلع ىباو ةنس

 خيمأ تماصلا ىباو 5 ظنس ىفوتملا سدنهلا ىطانرغلا دمدم نب عبيصا مساقلا ىبال ريك

 تمد ءاقولا ىبال باتك ةيسدنهلا ”لامعالا "ىفو. هاف نسا ئفوتملا" ئسلدتالا'ريرعلا | نيَعا نبأ

 راكرمتاو اهذوالاو ةرطسملا لمع ىف اباب سنع خلك ىلع لعح سدنجلا ىناجزوبلا كيكام نبأ

 ًَخ ىلأال هفلا هنأ خبيب مكذ خلا رانك ا للعافلا هال جمكلا هلوا ةيبهلا امك 1 ناكشالاو

 نب دمحا سابيعلا ىبال ءاعابشلا بانك ةرسفت نيعبراو ةمدقم ىلع 9 كيب

 هدوذخ سرد ند عج 32 هللا لليع نابزرم ىنأو خم دبي ىثوتملا ىوحكفل' .باعشلا ىويحاي

 همه وألم مئمرطءامضتنس 20 1لا]مم مصاقئمدصت ااصعتم [جالصه ءمصقععأرراأوه. - 410627. آك 1 عقاد

 عءآ] - طعغقوتت ف غو [لذطعع ]دمهتاللا , ةجانناأمآع 6 /مم»» مآ - :ة:رمعأ 1101 هت»هن»ءا 13:

 ]هنن - مارربم]رونرب كمال. - 10628. لكتامذط ءع] - طحسضسنمو !!طءع لع ظمتسسدع ءلاتقواتع

 جلاوعونامصع. هعضموءعصتسأ قلاآاانا 7ءناأ كمآ عرب ىلع 1ع( مجءّزار هصطح . . . 1110161115

 اانا ك1( لآ 0-عررت م77: 13 مرج (0مز»٠ علل مق ىرسمتم دصصم . . . تقرأ نانك - هع لقت 2/8: 1760

 الط هرب - ءقرتنمو/ عررا» ( مست ها أ تمر ؟هيلعم (هل»08 للعاتق ءغ حضطم .. . !0101:[انا15. - 10629“.

 اك 166 ءل-طعص ل عدعغر اتطعع لع ععمرسءأسم هلهز هع, هنتعام طاع 41 /ءمودف» لعام 1 ءد

 ةلواوتترتءلأ ان]/ مت (لغ (نعمرصعاعكمم ةصصم 426 (صع. 16. للكوع. 1034) طمةانم, ءهآأ 1*1

 01:00 اثعءعزا كلطلل- ءل- هعاص ل١ لماع ةصصم 529 (اصع. 32. 0عأ. 1134) طتقالأن0. 7 رك

 هلآ من17 6أ  طظمر» 7101, مروتبءعأ 8سم (ءعمسعاأعج [اتطستس ةععلرعتأغ 0ع هزنعضذعلمصتطانق

 ععمرزرمءاماعتق , تنبأ (معلععتس مرتاح لعلاتغر نسحع 0ع هرتععماأمضع تاتكلا ©2380 5 15160[6011و

 ضصمركلو ( نسمسامزر نكرعألم ءأ 8بتنامس معارك. - 10630. لذ غقغط ءآ]- طاقهغر ]ئطعع لع

 حها2مصممللأه و ناتأ ز(2 آصعارأأ: آهسك للعم حجعامرلا م2جعقادضأاةذأرللو ءاع. كسعامال 23518أر

 آل [زمكههععرت 0//ع] ظعرأ دع هعياموأددعر ءغ [لتطسس ذص معدع[دنلممعال ءأ نن20ةعاطأو

 ىورا1ءدعمصعع لزئةرمدنلا. -ح 10631. !؟زاغط ءاد- طلو قر اتطعع لع ]ز(وكتك جلمطقطءاتب

 كدءساموعضاتتأ 41: /هلامي؟ ىل/ننعأ آف عرب 7 ملم '1]م'لعأل (؟ ملط 0أ أ عاتقو 800120 .. . 11101015

 ه١ ل1 71 ءمديمااتا لاللع77عأآب اذ عز لن طمزي 1)هرنوداوتمعن] (1؟جتللللل 2115و 8311180 . ا. .

11101111118. - 
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 لاب

1) 



 ةنس قوتملا سرع نباج فورعملا ىلع نب دمحم نيدلا ىيحكم عيشلت ءابلأ بانك [,د

 ردنكسالل هفلأ بولطملاو بلاطلاو بولغملاو بلاغلا باتك وهو اوطسرال ميتيلا باتك 1“

 باغك 1.11م نس قوتملا ىلاهفصأالا جرغلا أ نب كدناخ رسعلا دعب رسولا بانك [!.17*

 ىساورلا دايع نب ريشزأو اهيندلا نأ ىب كيبع ىنب كمكم نب هللا بيع ركب ىنال نيقيلا 5

 دحاولا كبع نب لمكم رهمع ىنال لييللاو موجلا تاعك ؟( زب ميظنلا رحلا بحاص هركذ

 ناويلس ند دوهكام كمال راهخملا نامعنلا بدم ءاهقذ نم رايبخالا . مالعأ تناَتك ا.“

 لاق يلا قحلا نيدو ىدهلاب هاوسر لسرأ ىذلا هلل سوكلا هلوا 11. ةنس قوتملا ىوفكلا

 ند نم راصمالا ةاضقو اهتفلا ىوذ نم راصعالا ءاهقف رابخا عمج ىلا ىنقاس ام هللا معن نمو 0

 آراطعأ ونمظتنتل نادال1 معهعستقوم ؟؟ءنطو 7572145 جه اخاععد ال

111 

 10632. آ[[81غ68ط ءل- عذر !ذطعع لع ج1 ةععوسم !][:[عدوفع 7, ةيعام»ع ةطعتلاعط /110717-60-

 زله ]نمت»17: عل عزت 471, ؟دلعم 1ظط7 قلمحملق لتعام ءعغ ةصصم . . . 210110. - 10633. اك عفط

 ءز ع ءاغاسسر ]طعم متس آمعمسرمهةهطألأمر نمعست عت سأغم4ع] عدس مج هءعدود كل عئعهصلأ عمت هقانأأ

 آرئانءعر» 1لعرد نكنلسصص ملهع هع ؟عنأا 1 - 01/1 مع آلا - 11هعارآا» مع رظأ- 14/15 همع

 17/ - 1141/18 1١ ءه. لع ؟لسمععماع ءعغ ؟1ءغمو 01013ع»عمأع عغ ننهعقزأوم. - 10634. آك1غةط

 ع]-عموهع طو'لو ءآ]-مقعر الطعم معمدرععاأوغلق ممقأ ءملمستاهاعتت و ةاتعام» ع 12/4120 لش نإ

 45: 1/هه] 1ع م/ تار ةمسصم . . . دممصانم. -ح 10633. ]ك1 غةغط ءآا-ععءعءاعتسر !ئطعع ءءماقع

 ىوعمتأغممتك. ؟ىتمدععنمأا قادن 8 ءن» لآ هل1هأل عت ]101 مترنتن عا اظعتت 0 عقل ظعتن 4171

 ءا 70]ع7“ عدا لقال ]1غم,مايع2غر تنزع ]تطعسص هتعاما هرعهتك 121 - 100“ لآ - ١ ءاسك

 ووصل عرس هوك. - 10636. لعكتغمط ء]-عوستس 536 ءآا-] عز]و !ئطعع 0ع لتع ءغ »0أعو

 حمعام»ع ق4انثن 012ه" 2716ه]هتهتربعا عزا قلل - ءآ - ماي]رتلر ؟دلعو 010/7: 1م 1ءأاب 01 ءغه. ب

 10637. ]لععغوزط دئافست ءا- حاطط ٌةعر طدسصسنقع مههعقاومأ ل ةقتطل 3011 151011310121 0

 قل

 راسك ءمصقدل انه ةععامع لامنممسنأ ءلاععات دوعصاتسس , ةنعام»ع ١3آ1ه11ه 11 هزت طع 801ءة201 منه

 1مل جصمم 990 (ةمع. 26. لهم. 15382) مرمدجن0. [1معابأا ز[ه: آءدسف ][)عمر واتأ 1ةععمطتتس

 تاناترت كلل 112 ععاه ءغ ءاتنعاممع ؟ءضئاوتته رصتقتا ءعاع. ةسعامع: ظمصم طمع دص طعصعءلتق

 لترتصتقو ةصوصتغأو و00200 مرصع 30 ءم]لزععملده طلسامعتقمه لاهل سقعمصقانل هانت ةطارناتأل أو وتتك

 (مرد ممرتطاتخ معدععغعأتق ه معهمطعأو ممداأعم زملع هقوتع ج0 كطعزلعءطمو ممداه5 طانلاتق 15
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 ىتنلا داليلا ىلاأ انرماست ىلامالا ضعب ءانثا ىف انك كقأو ىنآأوالا كلت ىف انخكياشم ىلا انيبن

 ءاهقفلا ناب ءادبد ىف مالكلا نافع قاسنا املكف مولعلا نيناغفا تارمذ نم ىضاقلا اهب نوكي

 ايتفلا ىوذ تاقيطو رابخالا مالعا بداتك بتك ىلع ىنوثكف داهتجالا نع كيلقتلا  ىوذ

 5. بسك ىلع مهتانعنعو مهد بيناساب نيرخأاتملاو نيمدقتملا انخياشم كتعوكاف راصمالا اناضقو

 مث خؤببادح لجأ ذل انذامز خياشم نم ءاماعلا ريقامج نع مهقح 3 ةءعومسملا خيمحككلا تاياكد

 ىيناتكالا ١ اجيب[ ىتعإ اذكار ا" هوا تاقبطلا "ق ءاكتكك ن وخروملا نودا تقلو ا معلا هللا لوتتا لإ

 لاق تثيدكلا ىف ةتسلا بئتكلا 1.11 تاياككلا ليبذتو لما فادرأ عم تانعنعلاو

 10 ىذمرتلا عماجو ئمداسنلا نفسو دواذ لأ ىذسو نيكحصلا ىف خسمخلا بتكلا حالصلا بأ

 لوملز5 معوودممعتس لد 01 لك ءغ هلنعتت5 ؟عععملتز5 ءدعععا]سعصتسأ. (نهم[دطسلدغأل الطلق 230115
 ممعازطسس همصصتلات5 كنس 1جسصتلأ هعلطاتع ع اعععتل5 للطن عععتقر ننملطاتق ازماعع ءعاععد 0لهءاعتسقع ءأ

 صملز(1همأك جعوسس عصاه ممهععأمدغ لع لسلتعام رستصعتع لتس ماتاةهطحكتت. 1645[000( ءانتظ 0116 1من

 نسون موعم زم ةعممصعملد لدعتعءعمصكس]غمهضتنص ءغ هطعتلعطمهدتسص [1هلدتسأ ءقتتقذد (ةطولمخصتقللل 10

 يصمم ]نانععع ؟ددودتأ ممقذأ ةتتصتتقر 11105 رمهتعلسسمسل مهعاعس اصعاتكأمس اسك عصتسلاتق هم(! هطنق

 جقووع] ومسرات ةععامع ممهاعقعر نأ 015مل 2 م22ععءعرتإ67ع 2012 0182056ع1:ع2أر 50116 0
 نود( دامستتم مععنق 2 ل111 ععماتكدأدتم ؟ءعاكوأتمه ةصك عقانئدنمرتطسق لتمتسوعسعععصأ. طلصع مع
 هرياأومسمأو نغ ةدنضصصقق ؟عدعأل!همتنص طلقغمفتحستس ءا ءقععوعمرتمم السل كقمضتست ءغ ملل ءانتت طم
 و بورك تهطتطابق 82هععصغتسمس همصقعضتطعععرس.  (ن0ه11ععأ زئتكتع كطعتلءطمع همدععمو م؟105ع5 عا
 وورتورعد 001155 ةتعا6م تا هاتطتتقرو ندتتطاتق انقأ ءىقصأرو ءقتاتلال 016 5عدلأ م 0عاطععزر5 5عألو ع1 8

 عمم لستم (ءصماتك ننعم ؟لدععضتمأ ع ءقاععمءاوقر وعدتطاتق ةدطزاةعملا ءةدعم6 طلق ةدطصعتعنت

 نوموعقألممعم ممهلمععقر نسمع لم ممانعدأستم ائطعتم معدمممعج لسع لتعم ءمماتسعماتطاتق ذل1هانس

 جاع مرن(وغع معاعمتساتكو عا 20 طصعتل مهجنه صعع 200101 طتاطهقر 0136 دع 018 7110110

 لمععمرصتس ؟ءاعطومعصمتسسص لع زئللتق هنععمص(ءعمتصخكتعر ه هطعتلطتم ذصلع ةءعئللععأ اعيد ممهتق
 ممداس نقوتع 50 لقي 2همور/ع عم ءع لعتسععرع# مععاعم نكوتع 20 ]ععوطتسس طلعات. طاتقامرتعت
 نسزلعسس ]ئطعمس لع ءكمموتطسم فرس مموسععتساو هعوسع اهصعم تلاد 5101 وستتم جعععصةءعملتق

 حتتع(0:1(جغنططتق عغ ءدعتتص ةعضتع لعلمععرو معاجم دنقوتتع 20 مرلوتالالا 21010101613 8

 نبوردوطتم هزار زغه نأ ةليصاتأ] نتتهعدازقصعع 200ععأ ءهغ مهنعدغأمصعف ةانطصعءاعت عا. -ح

 10 1-1:1عمهعغمط 5-151 16غ6غءاغر اتطعأ هعرع يممصتعت لع مجدل(: هصتطانس. 1'عداع #16 - ءلمولطأب ]خطت

 وانتسوانتع ةسصمأ كم4 نأعرنادعر 1907 عز: لأنا 10ه مخ, ههردعتت )قمه 11 تا ل ربت 1 ةناق لتنال ح
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 كلقي ملذ ىسدقملا رغاط نبا اهيلا هجام نبأ مض نم لواو هجام نبأ بانك ادع امو ىهتنا

 ءاهقفلا ففتاف سانلا هعبات لامكلا هباتك ىف اهيلا ىنغلا دبع ديشلا همض حصص املف كلذ ىف

 هنأش نم ممتحلاو ناجتحالل هيف ثيدحلا ىاسني نأ هذه نأش ناف اهلوبق ىلع نوثدحلا

 ىعدا انا لاق هتاكف تبكو تيك باب لاق اذا بوبملاف لوبقملا الا هاوعد تابثال دروي ال نأ

 كلك ذنلاا  لردنيا | نع !نإلفا انكيخأ انت« لْيلَداباداذكو: نك ةينالغلا ةلسملا 4. مكحلا + نأ

 لمهيو اضيأ كنسملا بحاص ىقتنيف رمالا سكعني كق ىكل لصالا وه اذه لاق !اذكو اذك

 نفس يف ىرزجلا نبأ نيدلا سمش لاقو ةيفلالا حرش ةيشاح ىف ىعاقبلا هركذ ىنسلا بحاص

 لوضالا عماج بحاص لعج اماو ثيدحلا ظمدا دنع ةتسلا بتكلا سداس وهو هجام نبأ

 ةيراعم ند نيزر اهعمج هل حالطصأا وهف هجام نبا ىنس نود ةتسلا بتكلا نم ًاطوملل

 اطوملا ف ىذلا كلام هقف هيف ركذ اضيأ باوبالا ىلع بترو [05] ةنس قوتملا ىردبعلا

 [1دعع ز|[عي. - هنأ ررعوعأعم» طمق هاننات ععدأتتر [!طعع ءدأ نط لقت 114لع)ر مسسربمةتكاتق. 8عاطانق

 جحسععسو ونمأ طمع !طعسس تللتك ونيتصسونع 20] ءعلار ؟دتغ 17: 1/1“ ل110عم0ل0ءوقر هعوتتع [ةللت عه

 تلاسه أ زم طقع مع حموعمفلا.  (ننس 5ععو ءممقأدمععأار كطعتاعطسس 4ك80-ع7- عارمتا# ذل

 انطعسم ذص ىدم /2ع7747 يستسوتاتع ][!طعاق دلز ءلعمعر طمستمصعم ذص ءزانك ةعما ءماتقسل 015 ءععدعطتمأو

 دنغ نابع دعمممنأ 1 (مهلت(1همهعأأ زآل1ه5 ععدع ءمرضرتءمطقت عما. 115غ حساعتل اتخ مععات]أ هع عقار انأ

 (مهلزأ56 ذطأ عءادنك دل ج6 ءععسلمس معمطوتتممعت ةضسعطك1 2(. آه ءعصلس وننأ ن؟هطقعع ةاتلعأو

 ]روم ءددع دتهق رههأععس ماناهأو نغ 20 10 ءمرسمعمطقس لمس ننقل ءمماعملتغ همصصتقأ (220110صدعق

 هرسمتستل هرتاصتقمع رعمططغدك جلسته 15 جساعتتر واتت (1(2201هصمع5 زذص ءةهبتأو 0ت5زررمقانتأو

 وندسلم لزعتغ ررطمع عا زلطسأ قمصان طمع 10عجن عع هع هذ لزولغ: 15عم ءهمماعسلم معو

 ذم ونتذ ن2عقأأ5 11[ ؟ءعووندعر عودع طقمع عال ز]]دسر 10 نسما رعمطعاسع عمو وننم0 همطتق

 وتالحس جدسعامسغوأع معهممطعأوع لتعتسأ ةصاععممدتأو (مه010ءعتغ طمع عا ذللطسل. 1[معو ةموتنتأو

 [سصلحتس ءعصاستلل ءقار حجاامهسعم ع5 زماعلسس ةه؟ععاتاأسعر نأ ءاتهتص جمععم» !انطعخت 21هءننمل

 (مه0ل16هدعس ءاتنوعملم حلصتععسع ةسعام» ]ذطخعت كومعب هستععس(. 1غه لتعغع 2ءعمم ذم عامة دتق

 جهل فمستسعماهعستل أد 2 /كنعسس. -  ك] مربع ءل- لأ 1 - ءاز_ ععع»# ]ذطعدست الوتاعتت 1ث

 21 ء/با ةءعرعطتست ءةدع ]ائتطصتس ةعرع ]زطعوعصتس عع هرياصتممع ]طقتا 01011 152011082100

 لزعز(. © نمل حساعست ةسنعام» ز]ذطعأ لمرربت* م7-معب/ ]زطرتنا معرده01هغ60 ]ذطعم مموتنعرب

 آد: 116 ءابأ ذم ذالتك هعدع ائطعتك يمممتعتم همسسععمتب طقعع هرتمأم ءأ ءقأ رععسألأهعتق. 77 عع

 ]عرب /1107مةرره ملطلع»ة, حصصم |[ 534 (ذصع 28 ةسع. 1139)] دضم(نان5, ]ذطعءم5 ةعدع 1!!1و

 لص دتصاتللا ءمأ]ءوتأ ء( معوعاعععم ذم قربتاه لتورمكتتأات (:همدلعسحأ طال لاهعتخردعات( عصاتقتللو

 نسحس 3/1م/غعغ ذص ك2لممماا4 ةمخععمتاب ءأ ذمهعئترراتنمصعم قرتكسسب ننمع 8071/6 ذه كهلأ]
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 لوصالا عماج ىف ىرزكلا ريثالا ىباو ىراخيلا باوبا مجاّتو

 خلا ككلا ملع كس

 نيع ةعوضوم اهضرم خلازأو نيبعلا خكص ظفح نع ثدحابد ملع وهو بطلا ملع عورذ نم

 ةلاسر نيبعلا بيكرت نيلاككلا ةركْذت عيذ تفلا ىتلا بتلاو ] رهاظ هعفنو هضرغ ناسنالا

 5 الاوحا - ىف ركفلا | خجحبتت !!: نومعلا اووص» !نيعلا لاوحا ىف.نيرلا فشك . ىنويعلا ءاتش لكلا

 ىلينكلا ئب ميعاوربأ نب كمكم حيشلل لكلا د 1 3 لحتلا َن وبعلا لكك 0

 1 حلا بايسأالا ابل يي دي م بد نك لييدككذ اهلوا ءاضفم ةخلاسر [1] اك ديب قوةملا ىباحكلا

 اهمظن توك كوام نم ىيدلا ركف رصع ءارعش نم رعادش مدر كين موظنم ىسراف كماذ ترك

 14() ىسواحلا ىدسألا ىصاخم رعاشل موظنخم ىسراف ةماذ بسيا.هتنوك اك ةماهفانت نزود ىلع

 سرهف ق هيك ذ ىطوبمسلل ةغيدأ بارعأ 3 وهلا لبيع ىلع ردلا را [ىمسواحلا ىبسو درغُ أ داننسا ]

 طوطعأ ب طرعوماوععو 187 - 67م1 ١] لءعوع»# "هل (1هصعف ]زطرءورتلل هعدع 15 5110 لم7712' ©7]- 7

 1 11211111 ©0283 6881[. ل

 10639. 11 » ءا- عت ط غ1ع62 طذمعد ءمىللوعتم اللتسعسلت.

 [ركوعع حرك معمان معغ ه0 معلتعتسحتس ءأ نتمعتتغ لع ةدصتاقأع هعسدلا هع2لقمسلو ءزاتكلاتع

 معطو لعمع]]عملم. (0طر ءءاتصص ءزاتكق هعتلاتك طتشصحمتاتكق عقار ءأ ءّزادق ظمتق ءأ تاتلأتأمده مه[عام

 | اءاطرت لع طمع جماع يرسمممتات ةسصغ طن 1 علم" ءأا هآ - [عارراماارب بس 1 عطفا هآ- هقا س ]عدنا

 67 - ]نمر - ك1 عزك 61 -هبراورا بس 72 هداك ه] - "ءقر» لا هاردمأي 6ه] - مقرو ب" طلوبمعر» م7 - 0/118

 161461 67 - 1ع عت“ للا هلاصال ©] - ارهعز» بس 11ن» هآ- هيرب ب 2101م لدن دعال ح ةلتتإ. حج

 10640. لعكوط] ءآ]- هجعنص ءع]-صفطلر تلاتكتمص هعيلمضتس ععجفعتل أ نننت 0ع عه

 ندحعمات“مصع ءمالوست اللتطمعملت, ةهسعام»ع ةطعغتلعط 2101 منسوتسعلا ظعت» آان" لرات» آ8 عن - ءكلرمتنانهأف

 114/ءمغ, مصمم [ 971 (ذمع. 21. كسع. 1563)] مممر(ت0. "!عجعادأدق ص هةععازضضظعق 15]0اقاتقو

 نانآأ زأذ زصعأمتا: آهن 0ةرضاتك "طلعو © 'ل'تو ونلتأل 211558 681158581013 ه5 عاب. - 2

 نكمل مد

 زعم أ -صةسص عطر ]ذطعع (تدصلمدتتل.  ظوعرسج معجوأ؟اتت> 2 746844 م0ءادر (0] 12[

 (هرورمعع م7 - هلل لف (نهعلمسصسس مهتمسعأمأك هتك ددعأتم قفضدتستق ث/(/-1م6) ءماطتح

 رموز. - 10642. ]ع عر ةطحعماط -مةفس عطور اطعم 7ععو/ معانا. 8 هعصج معاقل ءاتللت 3 20ا5و

 تتزاك فوعممتسعا ممعاتعسست 4/6 1ئي# ءعىاب رص ممدتكتتت. [طستغ ذللاع مهعععمام 1ص 004

 1ورض.] - 10043. ظ1- ا[ ععع جلد كطل- عاط عمور معلتكانق 20 ءعااقتتعا تاتللل رلآز0[-<7[,عر»»“

 لع 8ةعجتممدتطسس ىعروتك ءقردصتعت 2مم]ت طاتقو جسيعامزع ىو. ادا ونتع هط عم ذص تهمللعع

- 1 
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 نبءركب نأ نب هللا دما دلجم ئئسراف . خيراتلا ىف هديرك 1,12 ٠ وحنلا ىف ى'هتافلوم

 نم وو ريزولا دلمكم نىنيدلا تثابغل هقلا ظنس قوتملا ىنيوزقلا قوتسملا رصن ىنب كمح

 فراعملا بستكا هنا هيف ركذ مهنيب اميف ةكحلاك هلقنو همالكو خيرأتلا ىف اهيلع دمتعملا بتكلا

 ثحاب#مو ءاملعلا خذ سلامي ةخقرغةسم ريزولا تاقوأ امأو هكللا لضف ىبيدلا دهشر رهزولا ةمدخ -3

 نوكيف ةريثك ةدافتسا سلاجملا اياوز نم ديفتسي وهو اصوصخ خضيراوتلا ملعو اًمومع مولعلا

 رعاشلا لاق امك لهذلا ليوط نفلا دجود هتعلاطمو خيراوتلا بتك ةعجارمل اًيبس كلذ

 ةعسأو لوقلا ناكم تدجو كقف

 لقف الداق اناسل تدجو ىلا

 ضيبي مل املو تعيد فلا نيسمخ وحن ىف اقباس هئامز ىلا دهعلا لوا ىم اًضيران مظن دقو

 بتكف هل ةيدهو تقولل ةلاجت المجم اروثنم اًضيرأت عمجج نا عرش ةسلاجلا كلت ءانثا يف

 ععرت مام عسل ةانط ءمرزأع عموم 21 نئمعي. - 10644. ( 1210 عطر معدعقامسأأ ةةأنن2 ءدع ططقأمرلق

 آلما]سصعسم , و100 ط1 هت (0ه7/]ه/ ظعت2 4188 ا عآب» ]عزت 11 هتتت ا ظعرب لال هع» 21051 هناإلا (نمعصأاقو

 حصمصم . . . د01 انا15. 6 /41/]-عال- لفداو 111 هلع ميراج عل آآل عوعم معجمتعع ملص م مكاتتام كاتتم ءطوختت اه

 اتطرعتع طتقاأمأت كنور نستطع م22 ععلراتع 20653 طقطعكتعو ءغ تقع ة0عا6م عمهتطدغ ءأ ةلنتملع معاتأو

 حعوسست عمأأ ]عم ةسمغ لص ن2عقا1همتطاسعر نسمع زماعع طلقامصأعمو ءجودصأتك. طدععدغ ةطأاو 5ع

 يمىومت ل ممعم هتطأ مص ممعومدعر نص هال آ8[' ةوتصتس 1و1 0- عال 1 ه01/ه//ه]ب ذص [ةتضتتل ةأان

 ءعووع(. '[[  عوزعسك جساعتم كتبت [عرطماتكق (هأن710 12 ؟0مج5عققتطاتق ]1غععدعتتك ؟1عمطتتت 00 ء[6مانتل

 م( لتدومأكاتمصتطسع ه0 015كماتسمست معضت سعصاتطاتس ص دصلك عطواتلال عغ ذم ا؟2ءامه05 طاقامأد

 مععد] أهعلاأعع ءمصخسل ءىعار ءغ ةنعام» ع ءمم5عدوتطاسم ]!اععدعت5 ةماتدضتق ددسلغتمت ءعط101[ضةهصأق

 زرمتعاختتص ءدررعععأر طمع دس ةطمتلأتعو نأ 1غععبست 1( عطمصتلنانع ][ذطط05 طتوامعتعمو موعام7عأ ءأ

 ]ءوععع(. (نهرصم ءععتغ ةساعسس طقصع ةعزعسات5تمس همم ءععلاستك 2001 (حصس عداتم ععهك خامس انغ ممعأه لنعتات

 لمهتعمأم عام ءمضسصرحانتم هععوتممتك 1دغغ مهلعصأعتالو

 ىلع ةمدتعمأم ]!معسمتسس 01 ءعداعتم : لمص دصتأ تت 01 عااتلل عقأن

 لدتل ءماتش ممكنا( 8:عععلطاسع طتقامعتحتس هط ذصتازو (عددرتم 15 80 هعاقأعمل 5112111 102 0

 2ءرتع دمت]تطانق عكست رتطمععع0ءععاعبس. © نم5 ءتتص لص 12علزتك طلق ءمصقءععتطاتك طتغقلع صمص

 ءىعدعمتط ءرنعأر ةدستس الس ءمالز عععع ءمعرزغ طاقامعأدست معا ءقاعأ هعوللممعر ءدع (620701ع 010351

 ء6 (ءرصممرإ ءمصقتأءمدر ونسدتص آ['ءرزعم لمصمم ه3عجعع(ا. ]ص عج ةدسنات 218 00152171051+

 طتغامعتحتس ممرات ءامعنسل و 1لمدعانتل كد امام ور مهلصعت مانتط و آ8[' عمزئمصتسر هط كلعست ادلع

23 37 
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 ىو لولا بابلا :كلضلا لوا", ىلا ةحتافلا اتمتاخو باوبا انتسوا” كتاف" لع "بترو نايك

 ىبنلا ريس ىف ثلاثلا بابلا [طقذ سرفلا كولم وعو] مالسالا لبق كولملا ىف ىناثلا بابلا ءايبنالا

 ةيومالا ءافلضلاو ةلود لك ىف الصف رشع ىنثا هيفو ةيمالسالا كولملا ىف عبارلا بابلا معلص

 نيوزرق لاوحا ىف سداسلا بابلا خياشملاو ءاملعلاو ةتسلا ةمدالا ف سماخلا بايلا ةيسايعلاو

 ريخستلا فقيرط ىلع كولملاو ءايبنالا باسنا ىف ةمذاخ لوصف [ةمنامت] ههثو

 طسولاو رديكلاو ك5

 فورح عم يزميو هللا ءامسا نم مسا فورح عطقيب ناب ةعطقملا فورحلا عضوب ملع وع]

 ةدوجوملا فوركلا بيترت ريغي ىتح اهلها اهنرعي قرط ىلع لمعي مك رطس ىف عضويو كبولطم

 ءامسا اهنم فخويف ”لوالا رطسلا نيع مظتني نأ ىلا متو مد ىناثلا رطسلا ف ل0

 [ ةداعسلا حانغم بحابص هلاق هب ولطم مث ىنح اهب لغتشو تاوعدو كلم

 (عردرتمرع دموانع 20 1ءةرسراتق يضرب مةزاتمصتق طتتزاتق []ذطعت 1. ع, ج0 حسطتتللال ةعزبأ108561[عقألالانل1

 رن ععوزسان127. الزسممهاتتا بسس تصد م /(ة/مدس ى. 1طص(1700هعاتمطعتلو 8عتع ءقررأأام عأ ممعأ نق ٠

 1داممل معالم ةعلغ لع زدتاألم صعوالممستع ع ربع مهتتسساتس 0ع معمرط عاتم ةصغع ا10لط حست عل عرج

 عععتصلامس» 0ع مءوئطسق جصغع 1ةآ]ويستعسنسست [ ءغ نينتلعت» 0ع ةملز5 عءجووضنتت "ءواطاتق ] لح

 (ءعاتسسس لع حتغأمج ءأ دطممرتطاسم 1ععمأت للحتساأ ع ننهتنأمتلو 0000 0000 عءعءزرس ةععازمسع» ءمصاتسعأ

 لع ةزمعس]ز5 0وعممفانتز5ر لع معوتطسخ هط 1[كاويصتعسأ (عصرتمرع 11ةهععصاتطاتقو 0ع (نطولا]اه

 © مووت جلد هع قطارةمتلتهص - ستماسص 0ع [آسصفستق دعذور ل115 0هءات5 ءغ هطعت]طاطاق

 ةعدعاسل» 0ع طتقامعتو ع«( نسهل] أ اةلاتطسبك بتعطتخ (مجبعا# ذص |[ هعام ] ةععاتوصتطنق - ءمصعا دعم

 0ع ععصعه]هعتتك مرمردط ءامضتس عا عوار 115 نغ ةستتتمو طقتستسسسس ةتطال لعام علك عاب

 10045. آ]ر») ءا]ل-العوعورع ع ءع]-طعدأ. مىعه طمع ع! زلل]دل همدتعت ل1511 18

 ةزسون]وم ]ز(ءععده لتمدماععملأت ع تكرس ]زن[ فلق ؟ءدطتلو ونتم0 10 ونتو0 3111115

 معررسستغو ءفمسصتقععسلأت دصوسع اذ معتم 0 ةممصعسلت, لمصعع طقع ءممغاماتل 21100

5 121210112 01311111115 0000 10 

 |[ [لمعع لمعاعتمو 0هءعغ ]ز(عءعمه ةعرمتهلمهق (ةصوتتقللل ةعهلزرأ أل هصتق ءمالطر ع2015 عم 0

 عوتطعمععر دغ ازاوعدع حلتعمز سك همستمتم ماعم ممسنتصم لتعتسم (ةصوتمتلل ةععأرداتمصتق مت 3

 هدعورتعمكتت" ع ءانتط ]أ[ ةرتك ناتحع هز)أهأكتتلال 11111111 ءدعم1ل لاند 111150عوضأتتل 1صوانع اذصعو 082[ 11

 "لكتس ؟جسضنق جاتو صتطتتقر نتنمق طسراتخص 00ءارتسقع معدلات 20عممىعانصأو ع1 همها عد1 عما عال 3عااتتكو

 نأ لز5ممدزازم ]ز(عردضنتل 1ص رمدتالله لأصعو 125عهأه10113و اان 18 ذ5ععانتلو عا زذص 0ءاعدتق

 لعزمععمو ]أ معتم دصصساأ عانس, لمصعع مرتسسم ]اذصعو نأ 7عق رقد ممهاساوأ عاو ةعتع هل مهله ةأان

10 

 اهيل

 10 آملع صمصستسم جضعع]هركيند ءأ م2عععق م00عدصأر 11 0110100111 اتقان ال18 ممصتأاتلو 0هصعع 10 ننمل

 هرماوع حطعم]رزانر. -  طلمصسع لعقمت (نمدعتس هط حسعامرع ]خطرت 117710 ه7-ععملعأ ةاتلط أل 115 |. ل



109 

 10 ب دو مكام اذللا واكل مساقلاا ىلا! ةمالعلا» مامالل ليزتتلا :فقئاقتح ا ىعفاشكلا "118

 نيرشعلاو ىناثلا نينثالا موي ةوحض هفيلأت نم عرف هإث. ةنس قوتملا ىمزراوضلا ىرشخمنلا

 رمغي امب مولعلا ءالمأ نأ هتيطخ ىف لاق ةدامسمخو نيرشعو ةينامث ماع ىف رخآلا عيبر رهش نم

 ىف ظحاجلا ركذ امك ماع ىذ لك هيف رظنلا ةلاجاو هيطاعتل متي ال ىذلا ريسفتلا ماع مدارقلا

 ايندلا لأ فب نأو ملكتملاو ماكحالاو ىواتغلا ملع ىف نارقالا ىلع زر نأو هيقفلاف نآرقلا مظن 5

 نم ناك نأو ظعاولاو ظفحأا ةيربلا نبا نم ناك ناو رابخالاو صصقلا ظفاحو مالكلا ةعافنص ىف

 ةوققب تاغالا كلع نأو ىوغللاو هيوبيس نم ىحكنا ناك ناو ىوكنلاو ظعوأ ىرصبلا نسف

 الإ قئاقللا كلت نم ءىثش ىلع صوغي الو قدارطلا كلت كولسل دحا مهنم ىدصتي ال هيبكُن

 امهنع ريقنتلا ىف بعتو نايبلا ملعو ىناعملا ملع امهو نارقلاب نيصتخم نيملع ق عرب دق لجر

 ليوط تاعئاطملا ريثك ظفحو فيقح نيب اًعماج مولعلا رداس نم اًذخلأ نوكي نأ دعب ةنمزا 0

 10646. ظ1-اععدعطصعطقك دص طقعذتع ءآ]١٠-اعممأ]و 0عاعاعواما“ ؟ععئاقأكتللل ةانتطاتل 0

 معجععاجعمصتكق لتس صحعر جتعام»ع []صهتتم 0هعغلمذأست0 4ك 1 عمور لا»هلاطع] 110111110 لذ ء)ن

 011ه" 7مم 1]ود]عر»# 72107عم« عسب, حصصم 538 (ةصع. 16. لدلك. 1143) مانطتم. ُكطعم] 1غ

 ءزاتك هماظممدوز(مطصعلا> عت ممع د22 ن(150 01ع1 !نطقعو 111 1510عدزتلا15 526112015 11ةطقأك

 آ8عطل 11. دصصأ 528 (مع. 1. كلمت. 1133) ملأ, عغتذص مدعم ممع: 1ماعع هدتطعق 00ءا515تكو

 آسوانتأاو عد ننهع م2حععامت6م 0148 ءا](ةاتطاتق ةدععمأو ءهيععععأ 1ص ع»معاهألم 01821638 6دأو

 تتزاتك كاتل016 نسملكوتع ال1 00ه ءادق طعبعتتع موك ءع5أ معواتع 132ئ16م ءغ معمدزرععع ءمعأأمذس0لم هع

 علععع مماعدغو دغ لف7 قاد ذص اذطعو 2لواعتت# ظل - (نمر”هنو 1. ع. (نهدرصمموتاأم (نم2جصأق ءهوطءوأم

 لمعدتأ. ظأ ءعراغ لاتكاةءممكان ]اتق ءاقأ 3عوتته] ع5 ههم5 ةءعاعصسألو 0ععاقأهدتتلال 111016طاتتا عأ 5

 رولز ءامرحتس 5مم ءعوععأ - (طعم]ه عدم عام مطوستأ يك ءعامأ ةصعم]دق دتتصلأ ةعاع دعاقمط و قأعم

 نام معمر عأع ع طاقأغ6م210115 17ع210111 م1115 5عقأقتاتلا! عمقتلال5ه عاقأ (عمهع10151 12120113 معلن انك

 ءووعأا تهطل 76-167 هب نم - ههلم» دعمت ءاكأ عععع]] عصالمرعتق ءةدعأ امععصتل عغ ءاموتتعماأ13ع

 ونححس 110عم7 طمو»# - ععمستسمالعتك ءاقأ هموصتاتمدع عئدستت 2163 ماآتف مم]1122ع( نتتمطت

 ىووموممءعن] - 1ءدتعم]هعنك ءاهأ 1معس]ل(هدغع هدتق هدصصتف ؟عءعطوعتسص» 0121ةءعمطتتت ععو عت

 مهدات م عأه2ع موووعغ ع عمراتتل 26120 52213 طسلاتق هعلعمالمع 0ععتصع عع دل ءعععغ معع تللقس

 ؟عماامكتست ءزدق ةمطات6]أندل ءدعج102ه2ع ممدوعغر 51 55011 5011011 >ععءعمعاطأ5و 01 00 ءاضمأك

 لسحطتتك (نمعومستت مععتأأ جملاع» ءغ مدععتماتع ةمععاوماتطاسمف ءعىععااتار ل0ءاعتطسه 5عما عم أل 80

 عا لمءامتسو ءدعممدز أ 1هطتكرو 01 120111131 22222 م0115 112 20118213 ءققانلال 12015111026 ©1(025111151و 0

 ممودخغوسهتات ءععع2دك 015ءاماتممك هرتصعك لص 5علتل 5118113 007 علانأ. 8 عوعغعععد لسمهطاتق !صلولز5

 لمع طسم و زسمللتعتم حجععلمرع ءغ صعتلمأ9 مقاما عاتق ءعد5دعرو دمان] ن2 1ةعلوقعو ءمصقات عاما
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 رثغلاو مظنلا بيلاساب ةبرد اذ افرصتم باتكلا ةلمج ىف امّدقم بارعالا ملع ىف اًسراف تاعجاوملا

 املك .ىيدلا ,ى. انتوخا تيأر نقلوا فصريو ”مظنيا كيكو. فلويو) مالكلا»بترب فيك لك

 بتحتلاو ' ناسكسالا# قر ؟وضافا 'كتاحلللا ندا ماعللا نقع مهل تزرباف هيأ ريسفد ىف ىلا اوعجر

 اوباف تيفعتساف' ليزتتلا "فئاقح "نع فشلا "ىف مهيلغا لمأ نا نيحرتقم لا اردنا 07

 ىف ةليسم مهيلع تيلماف ديحوتلاو لدعلا ءاملعو نيدلا ءامظعب عافشتسالاو ةعجارما الا

 املف باوجلاو لاوسلا ريقك اطوسبم ناكو ةرقبلا ةروس فداقح ىف مالكلا نم ةفئاطو حتاوفلا

 ةيعشلاب انا اذا اهب لحرلا تديططحو ةكم ءاقلت تييجوتف هللا راوج ةدواعم ىلع لزعلا ممص

 شطغعأ .ساقو ند ةزمح ندب ىلع نسكلا نأ فيرشلا ربيمالا ةينساحلا ةحودلا نم ةينشلا

 كياوقلا نم نسح نامض عم ىو أ 0 تأ هقدر ّط َّق تذخاذ ةبغر 5 ءاو 0 سافلأ

 طمصستستست ءطملتغمصتتت جطتصلمفمعر ءعععسلمم ؟مدعئمصمسصتب طظطصماأ لاس 1لضصتقةألع اعمعضعرو آذطعت

 (ماننك عئوستس هللعأ فهءزويمء/با موعمتاأمدع عةستصعععر طعغصع ءرعععزادأتق ءأ ؟ءعمأتسمق اص 0 ه8

 ]1 عدادع ءأ ةماسأمع نكات عأ عام عا ءطصاتو ءعةذعر ءأ ةعتكع لعطعأو نتمتت000 مواع5 05201015

 هلأ دحصلدع ءغ فمصممصعصلمعر نتمتت00ل0 ءاأو عماتمدع همز نصععملدع ءعغاذس ةعالكق 1011م

 معلزئععصلدع علصاأ.  ْهكهعرع ءمطامعرلأر 1مازلع5 1ظعم5 عءآزعأممتقرو 1[010عةعاتضوحتتع هط الق

 مرد رم ءا] داطقرو انا ؟عركاتلال (نهرندصأ عارم معضعسترو هنطاتلعس هلتوسمتس ؟عضامأعتم» 0118 عانل هات طانق

 هاقاضتعامس كتم ؟ءاعجأر: ماعصم دهعصتت !دنلمعع عا جلصتعمالمصمع جللظعأ ءالاتقم.  '!"هملعس دضع

 جلل ءعرتمسأ معاعمأ عذر نأ ارقام ءمرتس ءضاهيانلا)> 01 ء[منعتت و, نسنأ عضل اةاعق ]ذتط81 لتكاما عاعادغت

 ةنط(1]1ونعو هغ (ءءامه مةعلعاوععأ. ظوم معمم ءةيعتذكدأ5مصعتلل هرباهأل جاغضللو ت81 0

 جعععمعرضنصأ.  ظمازسك 1لعرص جه دصع صسصمع معاتعزلاتصا ءغ ةدتطلل05 عاذعلوطلق مه(0005 ءأ

 حودعع]وه لمعانتسمعر لمقاتاألهع ءا دصتاهألك لمعاتمدتسسمق 20 عمتها ا[ مله هع 1صاعطعءلءعععسأت

 [مونتع انه (نهمعقانمصعرت لع ]ز(ععلق لتعادكتأ ءمرصمعصل3دهتفقو هج ونتتطاتق همصصتتاادع كالتعأدع

 اسعارباتسمأو ءأ مديضاع»د ل1ةماتادأأمصتق لع هتطات]1(هاتطانق كدعوأادع 820عم7"ه«ر 0136 5ةألق ]هاه

 ردع عغ رصتلاوه نمدعقأ1مرعم عغ معدمممقد ءمماتصعاطوغ. آطلءلصلع هس ءعيهازةةتتلاللل ةطئتاطت

 ءودعار نأ مكمزع جعلعج العز ععلزىءءعسدر ؟ءعدتضص 31ءلعاعدتس زاعع ؟ةععععتس ةطتوتتع لهدصتعتاذ سس

 ى]]وءدععرسر معمرمعأاسعتس طال 1زمكتعمأ ءريعع]| ةصاتععت5تسمتت جعطقق 1270ممر10ةطسنلو 1ةكصللانللا

 ممادزا عرض لادن مدم)؛ مل ظعت» اظل هسوعم ظعتب 77 ء)آامعر نمسك 0عءدأالعتتلم ةصاع طمستسعك

 حل عمازددزرتم (دعردطمغ ءغ تماللز(ادغع ةعطماممك دطعمع جهسلتعسل] ةجععزلاله 18ععاتقاتت 158

 لور عركم ةئاهنم 1181 عقواتل قاتل م10 طععك أ هععتر جلاهتسعلال 00هز01160121:10 105عءالانأ 1م

 جل نم(جاتمصتتت>7> 24 لزئةءعصلتنت> تات]لز انت ه؟مرأملزللت. ث3طقمانأنه زللآع ءقغ ءةملعتس (ءةطر0عأق

 ةموغمر ننمل اصمععمتس اكطقلتأ مع قلاع ظعاي» طنا- كن لللع ١٠١[| ء. ةهمصمق (اهذو 12عضلذعق امعذ
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 نكملا ."تيبلا اذه. تايأ نم ايا الا: امو. ةنس:نيثلك نم رثكا ىف :همامت رقي ناكو دنع

 بتك فاشكلا باتك فغص ام لواو داقتءالا ىلزتعم ىرشخمزلا ناكو ناكلخ ندا لاق ىهتنا

 هرجع ةييهلا هذه ىلع هتكرت ىتم هل ليقذ نارقلا فلخ ىذلا هلل محلا ةبطخلا حاتفتسا

 لاقو ىهتنأ فلخ ىنعمب مهدنع لعجو نارقلا لعج ىذلا هلل دمكلا هلوقب هريغف سانلا

 مولع ىف رظن باحصا ةقرف تءاج مث ىنيرسفملا ءاملق ركذ دعب راكبالا تعاون ىف ىطويسلا

 هباتك راط !ذلف ةقيرطلا هذه ناطلس وه فاشكلا بحاصو زاجتالا هجو كردي اهب ىتلا ةغالبلا

 اذ د00 تدكت لاق ىلجع لق فصولا اهب دنا مفنشم ملع املو برغلاو ,ىرشلا ىصقا ىف

 [دحدمي هيف فنصملا لاق ىذلا باتكلا وهو] اركشو

 ددع الد ايذدحلا ىف ريسافنتلا نأ

 قاس ق0 ىردعل اهيف سفلو

 ءغع لعععر» 0165] لدعقطوغر 11 ءعغ ةمدغم (عوتمأاك ةسصصم5 ةه>نءلعودأع دل طمع مع عملك

 عووعب ب 1 [مع عدغ دمت هعاتلات» عدع تدر نتهع طستع ععماأأل جتتواتقأ2تع 0عطعمتاتق. - 1ةأه

 داصأر ناعم 21005 ررظدع[دأند5 ءلوأ. - 1 أ 7211/1 ن١1 2 مسمأل وأ عة ةمودتاأر 5ععاقع

 310" ئئيءات6دتتس جللزعاتك ءلهك.  (ناصصص مالأنضاتلال  ءملطتم ءطاقت انتل 7262757(  ءممكءدتط علم

 ا1معامعرعغر معدع[دغكتمصستق ءىمضلتسما 12 ءممكلعمهكزأ: آهسنق العمور نسأك (هعدصتتلال 063914

 (8/م7هعم). كحسس عم ءأ طمع مععممصكاسست ءقاز [ل نص طقعع ةصستنأمام ؟عاتسوتتعفقرو طوق

 ازطعتس ةططمصعءطتمغ - ةنسطق6طتغ ةعتكدع ئ15[]1 ؟ءعطل5ق طفعع: آردسف 1)عمر نسأ (02ةصتتتت

 [ععنغ (]مم'لع). ١١ يطسصم !1هعععع (زمم'لع) جساعص 3710'(ةععاتاه ذلعس ةتوصتظعدغ وسم

 يعوجع ([ارم]معم.) -  طهعع العب مدام زج اذطعو 2ث ءما] ل ءآ - هط]او» ءمدصتمل ءاط 5

 (نمروسأ ةصاععممءاتطاتك معلمعتطسك ماه مععوتاأ: "لكس ةععام ءديفاتكأتغ وسهفع ّذص ءمماعس ما ةطلتق

 ءاموس عداتمع لمءاعتمتم لعظم ءعدأر نستطسع دطملسك ءا عهتتم ىسرععط عملتكتس نسم ءدعععا] ءماتحس

 سستم عدس لنعالمصتك ءمدهمستعمم مععدمأءسقر ءغ ةتتعام» ]خطرت 7عد7م7من“ك معامععمو ععغ طسزانق

 1ماعممرمعامسلأ ةعلقو ءدضوتع هط ءدسقددتت ]نتطعع ءزده كذص ععيصمانةةأسضسقهف 021 عماتق ءأ

 0ءءلعمأتك مءولممعم هءاعتنعع لتهمءرئيعطدكتعس. آ1نشطعأ جسعاما» تنل ءمدص معان طقطوععاب

 طقمع دمتععسغع ةزطأ معمرعتو ذه كممعملتصعمام 5ع مععورعمتندعر طعمعقءعصاتحسس 0مسصتمأ همت

 ممهعاتودمك ءغ عممتتمهك ةئعمق [ممم ةتمع طهومع ]تطعن ةدأ اآهسلع] طقفع لتستغات

 (نهرتتتت عمامعأتل ّذص (ئ5هعدسصتلللاا 1ص هعطع (غءرعقتاتلال 121011111611 كان

 قع معع متاح دصعفتس ذم تك هنللمم ءديمامغ 1[عم7و]راركو درصعم جعونت مهتقصل نقد
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 هنودارق مولا ىدعلأ ىخغبينذ تمذك نأ

 ىفاشلات فاشكلاو ءادلاك لهجتاف

 زرطسو ىبو ىدص دقلو فاصوالا نم بابلا اذه ىف بجي ام ىلا اريشم هتيطخ ىف هين دقو

 ةراشالا نابا امب ىرشخمرلا ىصق الئاق فاشكلا ىف ىنيقلبلا هبقعتو قو :بولقلا ىف هماظن

 5 كعب اعضو كق ةريسي قاروأ امهعمج نانف حجرتي فيكو نايبلاو ذاعملا ىملع ىف هتعارب ىلأ

 ىنيقليلا دراوتي رث لوقا رابخالا ىم ىقلتي امنا ريسفتلا ملعو ليلد تاماقملا ىم ريثك ىف امهل

 تيدادالا نم ريسفتلا ىقلن راصحنال ىرشخمزلا سملو كحأو لكم ىلع ىرشخمزلاو

 ككنلا نساكم !ظتسا نم ريسفتلا ىلع ددازلا ردقلا نأ هدوصقم امئاو دحاجب راثالاو

 د

 10 خل ب 2 ببلاسأالا 0 نارقلا 3 م نامبو ركفلا اههف ليعت سب ىنلا ىناعألا فياطلو رقفلاو

 أ ط1 طعصع لت عأ ءتماكر 20 ءّزادق 1عءاتنوصعتم 3551006 16 5605 5ةكر

 حور 1ص م10 عصاتو 220: طتتق هدأ عا 726:7:/ةر6ك دممعلتعأ زمماقتع ةدصتادأعلل "عقاتأ ا عه 15.

 الص معجعاونلممع م2هعععماأاج 0علت6 معمم ءاهنع5 1ةملأزئتصق أذص طمع هةعاومألقع ععمعتع

 معععددومرل مقر ءأ ءع2غع 20 >عئتاودتعتلل 10ءاتكاتق ءدأ "ععاعوللتتع [هعاتتاور عأ طقعع ءّردتق 155610 طه

 دصاتستق طتعق طفععوع هغ طعصو. ب 8067عععم# 1مكععاذأ ل مصتطتتق ائطصتس 722د757 كر معاتغ طقعع

 ل1 ئعمق : ذاد0عأ 2عسضم/ل/تث1عب»# زتك ونتتهع ء>ممكالا ذلعمأ2هللع 1هععصتأ م[819)306[35و 8

 ذد لمءاكهتمج ةعصاعمألهمتلل ءغ ء>مووز([هدمتكق ءدءءءالل ست ثغ ننأ معجععد] عدغ لدفع 00ءاضتمسعو

 1135 مهلنتعو ؟ه]ز5 مرت م"عطعصلسطأ عا 086 م05[ 16202115 50010111111 7010 معأ26ع ءغ طمطاتلا)

 هدوءءامضتسن لعصستت>7 20 جععق ممجتم212 01ععقاذع كدماأل ءهغ وأ طمسصتمتطاتق ءاتلقع ءةذع

 ل1عطعغ ءعصتصم]هعأو و 0103 4كط0 - ©«7عم]ل“ ةنأتأاتل و ءانزان5 75أأعلتز5 ذع77672 16155

 عوغأ ءهغ معبععع تللاططسب جععتسص عمانتل 1ص 200115 1هعله ةامطتلتعع مماعوأا.2ا ةعق ةتتعتل

 زماععمععاونلممتك ءمعدستعمع ممصصتقأا ءدع (2جل116هصتطاتع طحستتا. - ظوسنلعسمو معدعأأ ٠

 10 هعمسعم. 1807ءعجعمر# هأ 27مهسمراد/ع»# مع دس اتط0 01010 عدن 10عم ةصكلععلل ءوطكت عملا

 معواتع 70170/1/؟]عر١ 8 ءددم 07 ءدسككدتم رو 0000 طعععتأادغلك ها3010 10161 01عأ102619(3 5

 ءهردع ج03 6هصتطاتق مجم مطعأوع ءزاتكوتع 50ءلماتتت طفصتقتأغو اآسصلع طفستعتتا مم5ق56م همعووتخز 30 4

 مماتتك ةماسمت عملتو دتغ رمهزانمس م"عاتل 1سعععرد عمانتملو 00100 ذص 1طساغعع معاه هصعتات علت ءأو

 هرع ء]زلعمللع ءىرتدنتتع ءاععجصأللك ءمعزاهأأهطتتلل! 21118111111 186ع[ع(116 01610110113 أ

 ةعماعسأتتق ةاتط(ت ]أ طنقر نستطاتق اصععصأ 0طن ةعاعم ءدععرتعاتت. عأ ةعممدلأتمم1 101118100111 أ

 نجل أ (جكتللت 5ع2220015, 011264 (نهرعذضط0 م10م1138 ءاتللا ه022151 15 ]ه5 ء5أر 011 2

 لصسحستس 1ل]دضتسص 015كرمآأ محسن ءمعمتامسمع ءدعععالت6“ ()رصصع هدلصت 0152 م]أصهكان12 8م طاتق

 1 دي
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 ا 0 ندا !تعاوقب« ىف كرحي.االو,ىعاوقوب ًالوضأ..عوذ..لتكل .نالا نيملعلا .نيذم قا: عربا مالا

 نوفرعي ةباحصلا ناك دقو ىوغللاو ىوحنلا !ذكو ةغالبلا رارسأ نع لزعمب ملكتملاو هيقفلاو

 ملو هبارعا هوجو نوفرعي اوناك امك هتغالب هوجو عيطلاب نوفرعي اوناكف ةقيلسلاب ىرغملا اذه

 داآ بمد املذ, هباكأب نم دخا امهليجب نكي مل هنال كلذ ىف .نيغونلا نايب ىلا وجات

 مكح ناكف عيطلاب نولوالا هكردا ام اهب كرحي سضعاوق ةغالبلاو بارعالا نم لكل عضو ةقيلسلا

 ىف رهتشا نفلا اذه ىف لفاكلا وه فاشكلا بانك ناك املو وحنلا مككك نايبلاو ىناعملا ملع

 باودصلا بوص نع هيف داح لاوةعالا ؤهمم نمف هيلع ةباتكلاب ن وققحملا ةودالا ىنةعأو قافالا

 ه6 < 2

 نمو باجأو لىكشتساو جقنو حاضو شكام نءو بارعالا هوجو نم ب ىنأ اهيف هل سشقانم نمو

 2لح كتك نوقف زجواو لل ردصخخم نمو دقنأو جكصو دنسأو ىزع هقيداحال 3 ركم

 فايصتتالا بائنك 1 ىكلاملا ىردنكسالا رينم نب لكمكم نب ليدحأ نيحلأ ردصان مامالا

 مصاتمعاتل معلصسعأرأل5 ءاأ م"هعععمأتكق معلتسهمهتقر جعع 01ةكترداتصمه هللو عدع ئللتك ةلتسق 015ءاساتسادع

 مروعععرماتم 1صاع]] اعتادت .1غ5 نسعقءمصفن ]دق ءغ دمعاوجطوةتءسق هانللوس طقطعع معمل مد عت

 حرعوم مان ءامومعصأتدعر معع رداع ععوتسللل 21 ءانق عا 1[عدتعم]هعاتق.  كوعزت مهمطعأقع ةساعتل

 هع دربتق 1موعمتتق 10 طعدع ةعمانعطدمأو وننم هدنهنلم اهاعمل ءضعار نغ 150016 ءمصقتلتق ءاموسعصأتقع

 زم (نمعدصم ءمدقمأ عاتق ع 531512 00 عدد 121000 ءمعانمةءءعمأر نانم ؟ةعامم [[ةدتمسمس ءزدق صقل نصل

 رهالممعق كمعممةءعطقمأو طعوتتع عرس هط ءقسقكدتس ءازرب] ةصفات5تممسع لا دعست لنمتاتنل لأ ةءعامأ أ هتان

 زك طمع مهاتمصع هرتانق ءرذت 00100 هسالنق نعمررطعأوع ةمعامضننس عمق ةعمم1هطوغ. 10 ءزملع بس

 رتعت اللل ةمئععمتو ههادهملا مطهعلتال ءدعداتصعأ] ءعدءلأر مدقق 003عكتم 11ةديلمصاتلل 170 ة]اتنلل

 هه( ءه1موسعساأتقع 20 ءوعسلمتس جعاتكق ل1ىعقأمت ءأ م22عءعماتق ةاتط] ءءاه ءقغر وناتتطاتك ءقكانلا)

 معراتتال ©00عط10(1معالل ن0هه25عوتتعأطهطأاتللر 0113111 1130853 13118 025ععءانأ] ءعدضصأم. 0

 جماع لهءاعتمحع ةعماعمأ ]3513 ءأ ءدممدتأتمصتق ءدلعتط ءوأر (03ع عطوتاتل)10[(38وع. ع  (ئانس

 اناء 2ك ءد/د/ مارك مدلعممتتق ءعةدعغأ طسزسق ععصعتتق لتهءرداتصمعر هله زانق معا 1ع215ةتئان1 هزظطعللا

 لتحد] عداه عوار ءغ ط!صهتسأ ةنطات]تودأرسأ ؟ءمتاقأتمق ةعطبنامأمع5 همععوحس رممصعطوما ذم ةععتربأتق

 لع عم ءمرصممصعسلن5. مفقلزأ هد للقات صتعععتمأاو 034 0هءاممحس 310*(ةمعات(ةعاتنت ع0م]ءطقضأو

 تطأ ه "عنج 15 1م عراعسلم دطعطعوهك ةعهنو هلتت كنس عم لتدر نأ ةتطاتمأ 0ع مآسطاتق 11ع2ءل0ماتلال

 ظصحلتسسس 2ةهصتطاتقر ناتهك م10 0ذانتأار هلتأ عامددمم ةعمترتكءتصأو نستطاتق ءةدعر] 1 ءقطاتطأار 5

 هدو مللت ععمصأو عا 20 !1وءم5 هطوءدعأمعنر نسمع ]زطعسص ءمصاتصعاتع رهاهطومغو ؟عةربمط 0 ءلاتضاو

 حدللأ (ض2د01(ه صعق ءأ ةصمهعطأاوك ء>ا22>ععزاتطأر 0ات385 01:11814[2100 مدتلسلأ 3اعا[01153 11د[ طم 05

 ج0 (2جلن(1هصهعسمم ؟عءاسأ ءعبصغ ءغ قرع عدرعععتمأار ها ؟عوه 5 1هلقتك ليكن ص>ععضعسصخأو ]تأ ][ةططاتنت 0

 لم ءمااأممدعم 0عءععتمأو ءانأ طععكأل 720060 هتعاتمرو اذخطعا 76ءع/ود7 مر“ ءععاععاو زمكعععطوما.

 لماع كللمقر وسأ ءىصاخف عبس ةضرددعضتسأاو ؟ستغ [سفس رال(ع»-ما- لغز: رف /رترنعل آف عرب 110101760
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 هالقو [1 ةنس ىقوذ] لادم اهيف ندسحا بيراعأ ىف هشفانو لاوتعالا نم هنمضت ام هيف نيد

 فاشكلا نيب امكح هلع فاصنئالا بانك ىف ىفارعلا ىلع نب مدركلا كيع ىيدلا ملع مامالا

 3 ماس نب افسوب ند هالآ كيع نويدلا لاهح مامالا امهصخلو ا 000 قود ] فايصتالاو

 تفذطحو فاشكلا نم فادحتنالا هيف ترصغخخا لاق 7ك ةذس قوذ ةدابز ريس عب م فيبطأ ردعنخ

 5 هدد اجاجتأ هبلع مالك ريغ نم هيجو ىلع ىرش +3 مولا مدلك لققذ نم هب ةخلاطالا تمعقو ام هذه

 ةكجحصلا ةديقعلا ىلع ارصتقم اهلثمب ةنسلا لها هيس ىف ىرشخ#رلا هب لباق امو هل اًناسحتساو

 5 وكذملا باتكلا ىناعم نم ايه عدا مأو ليوا ىلع لله>و لليلد نم اهنم ةيالاب فلعتي امو

 هللاو هلالخاو هفعض- هجو تنيب كلذ فلاخ امو هدلاحب هنيقباأ باودصلا هنم افقنأو اهف

 َّ 10 روهشملا ىبلكلا فسوي نب كمحا باهشلا هذيمان هالذو بارعالا ىف خ+شقانم نم هرحب

 18 6هرو 171014“ 15, عءرب0عر»# 31ةلئلكتلميم [دصصم 643 (ةصع. 29. 3[هن. 1245) دتمظتاتق]ر ءانزاتق ][!طعدع

 1( زمكنت ماسك ءعىام لطأ لموصحفاأو 810:(ةمعاتادصتنس ءععربمدتاور 0036 7225/5/ ريك ءمصاتطعأو

 ع( يماعم ةنيعامععص لع همصمتس]اذذ ةدهئممتطسع ؟مقات طق لزدر نام.  (نمصا7ه1:عوأاقنسلس 1هعاأ

 [عدازطع. طكدس ةععداتق عدا اسكس 1 /ررن-عا-011: قلطل-ءا-[ عتاب ظعرب لل 1”نعطقر |[ ةصتم 4

 (أدع. 4. فسع. 1304) ملمع تنسخ], نسا !اطعسس اى(“ ةععارمتا لئز نلتعحصلاأ] ءددتققح اطاعاع هرعت

 1/5/7( ءأ 1ط1ءلنىمر/كك  ظماتمتد مانتسعكوعسع لتطعأن ةعربدعداتسس ءلتلتع [طصقنتس لعمل - هلل - 0

 ل0011, ظءرإ 7” يدبر العرب 11 ءارامتسر ةهمصم 762 (زمع. 11. لوزل,. 1360) 120111115و لم

 ءرزامزسع طعالمب ونسقع مدسعو 2001(ةسعماأم ءمصاتسعأاب - 1[لتعو اصوتتأاو 11/75” دس ءراأ م10

 نقععأ ته ]هعلقو نيتطنق ؟ءرئطد ءدع لتعاتقه 7262:7577 معاتتاور عا عقعفعاتل هلططلقو (1126 54 ل

 معرس ]داتمك ءا نطعضتكق عدو للعالم 7ه77047/ى1,عر"1 ةققاتتللك عاقغر صعبوتتع ذط لع

 ءا هر عمطحعلممعتمس ؟ةرتاسكق 0ع نطم (ن10عصت ؟ةراطو لز5ةءءماجكت علوأز 7ع5ةععاتل عه عاتدلالو 00 طانق

 مرمرراعر» مهل علت ألد جه /كممم/ئث/ىعر"# ذص كسمصصلافك رم“01ة[5 ءعاتتت> ؟6ملعرط د00 1انق101©

 ىعرعمزت عمار ةعولن1 عوععصق لذط كدصف 10[1ع) مص]/عددزوصع ءغ جكعاتتلل عطاتقر 0086 ؟عزتواتللل 111ه

 مرمانوصاعر» ةمرععامصاأ ع( ام(غععمظعاملمصعتص حلل ءعممتعدسس جلصضتغطتسأات اكلوللمسس .(ةنصعم

 ععماعصاتهتتنل لذطعت !دسلحأأ هرضتفأ. طه زعتاتعر نعتقع 1ط1 ءادنص ؟ع20 ءهمطقتانم 600م قعااناتظو

 (ملته مءعاتصتتتو نسملتح ةاتصغز نستمع جاناعللل عأ ؟همصاتندتلف ةانطأر ءاكررمفاتتو (113[عطاتق 111111181

 ها رن هدزاماع !مطمعحم(ا طعمه حسغعس ةتتتلت ننس 1هاععممملتأ ةععنضتلنطل. -  [طهعامأل اقر انآ

 10 77هقرضستل اهودحاتسعر طسقتس ل/م»ء0 مءةموصلعهأر ءغ عتع 0عتصععرسر دغ ةتستلل طخقلم ذه لتطعو 0

 قرا ورك معاصر عمات -  طسفس قللت ط8 ميرو ذم اتطتتم 8ملر» هوما هحتم 1! ةرعلمصسس صل ان

 عمعربع ةسرتانعدمأر ءزادقنلانع ؟ءدات علته 1م عدت عودانه هدأ لزةهتاناسق 57 ءمأب - علل - لأ: ىلانءا اعنا



 عمو ل ردرفد قى دويدكم لخبو هناكذ فيقدنو هناغل .فبقكتو 0

(0 

5 

5 

0-0 
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 نيدلا جات خيشلا صخلو امههبارعا ىف ىسقافسلا كمكم نىب ميعاربا ناعربلاو نيمسلاب

 وكلا نم طيقللا ردلا هامس درفم فيلات ىف نايح .ىبا هكيش تاشقانم موتكم ىبا

 دوعسم نب دومكم نىيدلا بطق ةمالعلا ةيشاح هيلع بنتك نممو 01 ةنس قوتو طيحملا

 ىسح نب محا نيدلا رخذف ةمللعلاو [!1. ةنس ىفوت] نيفيطل نيداجم ىف ىزاريشلا

 لجأ ىهو ىبيطلا حمحم نب نسحلا ىنيدلا فرش ةمالعلاو 71 ةنس قوقملا ىدريراجلا

 عورشلا ليبق معلص ىبنلا تيأر امدان لاق لوقا تامضص تادلجم ةتس ىف هيشاوح

 هنم باصاف معلص ىبنلا هةتلوان مث هنم تيصاف ىلا راشاو نبللا ىم احدق ىنلوان هذا

 ملف ىبيطلا حرش اما 5“ ةنس قوتو بيرلا عانق نع فشكلا ىف بيغلا حوتنف اهامس

 تاهاورلاو تيداحالا ميكصنو تاءارقلا هوجو نييبت ىم ةرشننملا هيدابم داريا ىف ادهج لاي

 نايش هيفف كلذ ع

 1كوب 1167ءل2, دآعو ئعربأ#» لتعادقر ءأ 80|(: - هل - 1 1 ن]رارر» آظظعرن 1101 ه1011:ع0

 كور يعمر انأئسلاتكونانع اصقاتأا نأ 1 همعتت ؟1عدعلمصانتات ؟صقلأاتنلل 5ععاجأا5 عوأ. - كةطعتاعط 107-60-1

 ][ق ءنن 201 ء[ءام0» , دصصم 749 (ذمع. 1. كمر. 1348) رته؟[انات5, عقر همه55 نن2ع كظطعتلعط هداك

 كا 8«( لتءعععدت ذتسعسألهسع ]!ذطعو م - ]غ2و»» لآ - طرعع]بأا ده 11 - ظمأ“ ط1 - 1

 ةمهعترنام ةعاوعلجم ءلنلل(. -  لماعع عادودوغمد عد لك ءءاو]مركت  ظدععممسا اذ" 00ءانققتماتق

 (0016-ء0- 041: 321 هلت 0 ظعر» 11م0 ]زم ةعقر [حصمم 710 (ذصع. 31. ة8لهت. 1310) مممتانقإو

 نسأ لسم ؟هاسستصسح ءاععيمأتم ءمصقعضممتغ ح متع 0هءالتسدتسساتك 10 7ي]رز» - ه0 - 0171 471760 8 عا

 11هعم)» لمع ع2, حمصسسصم 746 (ذهمع. 4. الآهذ 1345) ططض32تاتق - عغ وزرع 00[ 5ةزلال الق

 ذ/و» بس ءل- 041: ط1 هدو: ظعرا 1101 ميبت»+ءل 1' هية[, ةمصم 743 (ةطصع. 6. كانط. 1342) 1201نانو

 كنتزانك ع]1مو5وع ةعدع ؟ه]تسصتستطاتك ةصم]تكق مرضت »ءطعمسقدع م22عوأو ما ةةألل 36 625621111. بل

 كمر ز(خ معرعأا.م 1114: آل10للر ةصوستار رعت ةمرطماللا1 م10م1ةعاوتل رو هماعولمطتقلال ع]لددعفع طقق

 عمرتتطعرع ةصععم ءعدتصر ممعس]لامنس 1دعاع ماعصتست هدتطت (مهلعمغعتس مهتطتوتتع ةصطاتع0[ع21. (0عمأ

 ةىز6صت* ممعج]سنص ءغ طتطت. لكدصص ذلاسل معممطعأوع ع001ل5, نست ءعدع عم انتطت(. آنتطعسس

 لكما ءآ- جارعنا» لا [مداآرك هلا ليرد تهآ]-ءفاس ةمهععت موتا. تمل جلتاعلل ؟ملطنال ع0 35من

 101717041 جكتمسعغعو مسللطسس ةذطأ 105سم ةاملتسسم ممدلكتست ةذص مه1عععصلتم معاستق ء] وح عماتق

 2من م]ع/رعب[1 لتكمععمتمو وننتهاعمساتق ءدرمدزألممع همصاتمعصأاتا" 1221 ةتئاتلل (نهعوصأ 1ةع(لمصتتملتو

 مرممعءاتمسع تجلت مسسس ءا مءاهعكتمماسسسر ١٠ه 01 ءعنلمصسسس ة1لاطتك مطهمجتمماتتت 0عمأ 1102 6و

 ءان جعءاتتدأم هموت داتمصاتس هاطقعسعامدحتس ءدعم[1هعدعممعز هغ متستمسس لذ !ععماتمسي ءمصختلتغع هل

 نمهعمالممع5 ءزسدق مصكعسهملدق. 1لت5 ممداطقطتاتمس عد لدحع ُزص عم طعصع هطقععلدملقع ةدتضأت

 آلمو معمر تنزع ءمصلتغم ستمتسع حج اذطععم طمستمت» ةععماتك جعطتاعلم معصلعأاو عم هععمتااتلو

 نسمل طنع !ذطعع (مرسص عملتلع يسرتمدتاسع ءىار سغ لن[ 5عألع ةزغ ذم ةماله105 عزاتك 172ععقكانق
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 ال نيصح ىنصحو نيبتم بانك باتكلا اذه نأ وهو ةيرايتخالا لاعفالا نم نيل امهدحا

 تيح هفلوم هركذ ام اهضعب طدارش هل لب ةرهاظلا مولعلا ىلع.رويغلا دركمب هملع لمكي

 هليصحت نكمي ال رمالا كلذو داقو نعذ عم هيلع كرو درو هيلا عجرو انامز عجر دق لاق

 مجحلا ريبك هحرش راصف ةينايبلا تاكنلا داريا ةرثكب اعلوم ناك هنا امهيناتو كجحلاو ككلاب

 نب ديحم ىناتكتلا نيدلا بطق ةمالعلا بتكو دوقفملاب دوجوملا طالتخاو دوصقملا ريغ يف

 ىبيطلا ةصالخ وهو ءايبنالا ةروس ىلا لصو مان ريغ هنكل هيلع 1 ةنس قوتملا ىزارلا دمحم

 فاو ومو ىمعوليكلا لضافلا حوش اماو تاضارتعاو باب لك ىف ميقنتلا ىوس هيلع دزي مل

 عم حورشلا لاح نوكي امك ابترم هحرشي مل هنا اهدحإ ءايشا ةثالث هيف ناف هحصاقمب

 ىف فلزي ام اريثك هدنكل اهباوجو ةياورلاب فّلعتي اميف هدهج لذب كق اهيناتو نوتملا

 كذرهت مدعل مأ ىرظنلا هدادعتسا روصقل هنأ ىردا الو تادقعتلا ىف صخرد, فراضملا

 معرعاجورتع. 0( نمكع 1ع11 ممط م0[عقأ رو ان[ 0015013112 ]عال 01ةءأم]أ صقتتانلل 2( 1110

 موردتغممع ةععاتس عماسمسم 7225/5/(م7ك معصتكتق اصاعللت عدن ةعل طقعع امغءالت ععماتم ممل 11ه صتطتنك

 حلفارأ ناله عقار ناتقتاتلال 10812 74107: عر» 6 زددع ؟ءععطتع طلق ةزعمتلظعدهغ: الع( متع ذللاع معت

 ]1همعتسص (ءعرصرتاتق أه كس طمتصتمتطاتق ءعصلتاك ؟عمووطتق ةلغأو انغ دلم060 ج]تم5 ءهمصقاتل عار

 رت0ل0م حط حج]آتت5 ءمصكتنل لعامل نأ 21000 حلأ1م5ذ ؟عاسادععأر >22:000 حط ةلئتع ععاتأ2عاتت ل 00

 دعمسصعمل آصععصتتر ءأ طقعع معد عقار نسهع هعوتع ![عطمخع طم]عقأم معوتع 561010 3عوتتأ 11 ان1»

 ملعورو رنعو عم قمقاحأر ن0 ؟عطعتد عماعع ءمزجزم5ذد 0ء]ععامغت" ©0عاامهتمصتتللط ةانطان 0

 حماعر» عطعغمعتعحسص مع00عصاتستت معم]هكلمصع. [(دوتع ءهمردط702عمامكأ15 ءزاتق ء؟وقأتأ ةهتط[”لتنق

 مماسصتصمع ذص ةمداععتمو ننقهع 20 مععرط ممج) معظات 0عطدغو عغ 12, طغ 0136 311ععمله ءعقعصأ

 كننل زلم دملكءعععار نقع جطعق5ذع ممدقعص(غ. ورسوم متع لمعاتقوتساتق (015-60-011 10:0

 ][ذ عز 1101 هترنت: ل ظلم "1 ءارا منان ةصصم 706 (طصع. 28. ذعرخأ. 1364) 1001"غاناتقو 011110 2[ة1ل1-001

 آو 72عم1/و/كهرك هع ممتاأو جاكلمتسعلل  ءاتتلل 10م ءع!ععاتتص 8عآازوتتا ءاأ اهصانتت 20 هده دنت

 ممموطعامستسس 1. ع. دلععمتسمتل مكملات معمطالعصلا.  (نمهدغصعغ ة1]1ع معالم عرض مههاعتل

 يىرصس عصام 16/46 هةعاععغمتس ةتصع نلآم ج0للز(جردعصسام مهعأاعت ططعلععمط ءعغ ءلمضتتم

 مصقمءنانتص ذص ةأمعات]أت5 ءهصتاتطاتق ءعغ حر نتحع ءمصاعق لتععصلو ءوقع ؟10عءعرللعطاطتت. .(نمصتع

 رد ءمادتساسم لأنا طعصع ممعضتأت كل/(/7 ماعصع مصاتصعأرو ونا136 6[3110> ل1نعع ةتطأ م0 ممكاتأأ.

 ركمع حساعرب (معه رعق معرضا صعما.  ظعلصح هم مصقافغو (ع1100 ]طن 7265/5/4 همس جل

 هلتصعتس نيم ةعرعتمأاتك ءقأ همرصرط عمأ2510 ءعغ معجقءعاتأكاتك و انا ذه ذه همرطتت عماقتللق عدت

 عملءغو نأ (ءدعطتصت 20 ءعاست طفطعأ - ملاععجو ونسمل هتستمس 011ععضغمسس ةلطنطستغ ةض

 تك, ننمع (مهلتز6نأمصعست عاأ عد ةمععامصأارو نتتقع ج0 طقصع ءعمدعسلدس معمل صمعسأا.  ةعاوسس عم

 هحعرع ذم ]هءعزد ةمعتقأتلك ]دمقدأ. معوتع جمعرتتعتل 200005 ءدءعمعلتار عن معقعاوو نأكل 120

 نا

10 

 يا

1) 



-_ 
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 لصو لوقا لاقب حرش وهو قربابلا دومحم نب دمحم نيدلا ليمكا ةمالعلاو تالوبقملا ىف

 نيدلا دعس ةمالعلاو 1 ةنس قوت لا بوركلا فاشك هلل دمحلا هلوأ نيوارغزلا ىلآ هيف

 ملو ةرابعلا ىف دييقت ةدايز عم ىبيطلا ةيشاح نم ةصخلم ىهو ىنازاتفتلا رمع نب دوعسم

 ىلا اهيف غلب ص ةروس لوا نم ةعطق حرشو سنوي ةروس [لساوا] ىلا اهيف لصو لوقا اهمتي

 رهظن نم هل ام سرشلا افعو 1 ةنس لمزوا يف فوتو. دل ةنس قب اهنف غرف رمقلا ةروس

 هب لغتشاو ةصرفلا توف هنكل فيفلتلاو فيفوتلا فداطلو فيقدتلاو فقيقحتلا ىلع هلامتنشال

 ىلع باتكلا اذه نأ هنم تققحت قف لمعلا نم غارفلا لبق لجالا ديرب هاتاف هرمع رخآ ىف

 نب ىلع فيرشلا ديسلا ةمالعلاو تلا بقتت مل ةردو بكرت مل ةرهم ماوعالاو روهشلا بقاعت

 افودو ةرديلا ةروسأ ىم الثم برضي نا ىيحسي ال هللا نأ ىلاعت هلوق ىلا لصو ىناجرلل دمحم

 4: ديب قودو ليبيا خيشاح ىلع ةخمدت اح بيل يع ليد ىيدحلا ىببدك ىوألأ بتنكو مآ 07

 (كتطسعصسلسم هزغ 1معجاتوع ؟جعاتلاةنتك ةمععاتلهالكدع معمرتاقذع ءهأ موهعهأوع هص 0510 مدغم

 ءرىععععلاونتمسأ ص "عادت ممتطاتق لائ016ئمصلتعر وناتقع (ةصوتتقلال) م؟0طدع ءغ ؟ءععوع جلست ([عملدع

 عمزمأ - متع 0هءاتعدتستتك 471:67 - ل - لف 71011 مد» دن ءأ ظعتا 110/1110 88 ع1, هصمم 6

 (1مع. 24. 1'عطط. 1384) 2201115 ءاتلاتك ©01121ةطاممأاتك انكوانع 20 ظصعت» ةنعواوع ةوعوضلقع

 مغ (ععاتدع معمل سعطتك هنأ عأ زاه امعأمتا: آمهسف آذعم ةمالت قيملت دتطاتق انطععدصسأل ءاع. آلان(

 آملعر»2 ؟هدسسلت :  رىرآلاعلا ةتتعامر “© هغ ىرعوم لزعمن“ ح تع 0و ءاتممسأل اك المهن لأ - ملأ -

 1/1660 ظء» 01060“ 1 ل/اةعفت»# و تتزدك ج0لمماهختمدعم مماتمععتم مهتاع» ه عاودعته

 راه هعاعءعامع هدسخك نغ للعالم دمهعتق معالم عععءاتخ. اسده ممص عطقماعتغعو ةعلو هغ ءوستلعم

 ةعلمر تقوتع 20 اصئاغسم هدعجأمع 77005 ذ. ء. لععتسممع مع576ملأ. 8123 عغ62عم كورلا 871

 هعمعتا ذم مدعاعرم هط ذمتألم .8هعولمع لعل ز. ع. (معععتلوع هعامكلدع عوالم 20 ؟هعهأقن» د

 آمتصسمع ((مدمهب) 1١ ع. وتتصوتتهععقاسمتلل نام[.  ةطعم]جتغ تنص صمم 789 (مع. 22. كوم

 1387)و ءا ةصتاألم ةسصأ 792 (نتصع. 20. ]آ2عع. 1389) ممرامتق قا. 1آزع ءمرصتس ءهأقتأا5 810

 ممص طقطعأ تحس معدسص ءغ ةتطاتلعم ءممدتءغلمصعس ءمصاتسعوأ ءأ ءاعودصأت دصملم ةئمعنأمف

 موينع5 هرهغلممتق طعصع ءمدرص ممدزأمه ء هعلتمحهأمك هممز دصعمأ. طعوعاعسمتعتا اهرصعم (ءزطزاتق

 همم مصتنتمو عأ ءمرتتس عصامتأانتل 1ص ضع ائذأدع ل عصتست ةععتطعس لسن كدتقععمأأاب 2(1 ا( "18 انك

 ررتمزخأت5ق عاتتال 0211188 عأو 0113112(6[32 0هرنان5 جطعم]ءرعوأ. لود ؟ءعو ذدلع مرام 02201

 طتتصع ]نط معمر ءمماتستتماأمتا د عصقتتتتل 6غ حصصمظتنت» كعضتعتس ماجللانسم عرصحم عع ز ملم لت

 ءأ مدت عدض أحست مم مع210:تاقهتت. - 1 [آجمع ءيو - رتع 0مءانمدتساتق ةعرجورنل كطععأ6ا ل7

 ظ مري ك1له|رمتستسعل ل0716, ةمصم 816 (ذمع. 3. قرد. 1413) دصمعأتاتكر وانأ انقلانع 20 ؟ةعطح

 هنعمأوع ةععمملهع معو« ذمكعتمامع ىر(]) تعز ممص ءعصطععءعأا دع معمممصفأ ذم ممعهطما دب

 حلتوستل “ معموعمزإغ - ةآملاح 2151ه: - هل - لأ 72101 متساسعأ 8 عود مآ - 1! 0اأط 7 دمصم 1

*+ 24 
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 ىيع ىلوملاو كيزياب ناطلسلا ىلإ اهادعاو خلا مالكلا رح هب حشوي ام فقحا نأ اهلوأ
 نع ةبوجا ىلا راشاو ىنيوارعؤلا رخآا ىلا ١ بتك .رابجالا يبيع. ىبب ميركلا كبع وع, اضل ميركل
 نانملا عديملا معنمبا هلل محلا هلوا ىزارلا بطقلاو ىنتارسفالا نيدلا لامج تاضارتعا
 نيدلا ءالعل ةيشاح كيسلا ةيشاح ىلعو ماه تنس ةرخالا ىذامج ىف هةيشحكت نم غرف يلا
 ىلع اشاي ناك 60 ناوملس 0 ليحأ ىلوهلا بذكو ماب دس لية ةرودمب قوتملا ىسوطلا ىلع

 ىيسلا فيملت] ىورهلا دمحم نب رديح نيحلا ناعوب ىلوملا فّلعو 1. ةنس قوت ديسلا
 وكم ند ىلع ىلوااو م1“. اس ىودو دكيسنلأ تاضارغنعأ [ نع اههبذ باجا فناشكلا ىلع ةيشاح

 ةارهد مالسالا خيش ىلومللو ] 1١ ةنس .ؤوتو كعسلا ةيشاح لماوأ ىلع فلع ىكشوكب فورعملا
 نع اضيأ باجاو نيدلا دعس هدح ةيشاح ىلع ةيشاح ديفحلاب فورعملا ىورهلا ىيكاي
 بتاكلا هاش لكدمح نب ىلاج نسح ىلوملل ةيشاح كبيسلا ةيشاح ىلعو [ دبيسلا تاضارتعأ

 مع. 13. ل1همغ. 1480) رت هر نانق |, ع1 كار هزاعط -ءاز دامس كة« ارد عل-لغنا ()ل 47“ 1آ) ءرإ 2 عاوو5ووق مرت ممقنتأ ا؟10هز1و 11 مععمنن لءاعاتخ 8عرب 81ه ]رعتستسعل ع1 | ل” عيبا #] 5تطقم |[ حصصم 55 ءلزلتز(ا, طلوع ءاتحس 20 عوهممدلتك, نسمع ه0 طز ءىعروا]. ا*هدخم ج0 عامدددمه 521 117/40 لن عءاتتك رو 401 عومزلعا [هلوردز [طآعمومادع ظطدتاو 20 ع105ةدوق وينقل - م4 - لورورأ هنأ ةءطملام عامدذوصس 80: 0- ءل- 011 وءطم]زو ءممقععممتاو [أأ مدع رسملم ةلمااذ 7/2 11 "عمم ن0 1101ه: ءلر ؟نل عم ]16ىأز# للعانك ءأ ةطقم 978 (1مع. 5. كدص. 1570) 120انانقو ح0 1امتاتاتتال ج0 ]زطصدمص 72 6:7ث/(لو تطأ 20 عه مويممدلتا], وسمع هع ندز بيعمل. اامالذ ل 111 1ر1 عر٠ عمن | 5 ءورررنلخ لذئكماملانق إب, ةعصم 830 (نمع. 2. المر. 1426) 1205[ انا03و | عاوددوق ةلدد عودت نيمرتمام و همصاعو هعيرزقل هعكت مسلك 1١ه1]ج يور: اروس تل - لفرع 11ءقلع» علا 11011110 هأ 111١ج 47روعل 8ورب ه01ءزسفن علا 1 ءرربااممعآرم , ةسمم 40 (زمع. 23. لدل 1533) ملغ ليون, كدسمت ءعمصلهع ةطقلف 7 صم. 20. عطا 1482) ررمر(ناتقر هلق عاووودق ةءرهلمةأغز لورووملوز ةموصلم ةصصمأ 825 (ذهع._ 26. ظل ءع.ي1421)ءا قل عامددده هلأ 1أ: - ه0 - ]جرود 1[)وو طعمعقعأو كمل عععمأتو 8عاانللا 6115 جانعاؤمرمتو طعصتول0ه ءاق.و جطقم] نأ رد عسقع ىصاعو 7ورريم/ ]روب عر»: لتعم ماتأهكت علوا ( هروب مووز ل ممعروت طقشاتسم عاودوهطاتتالو 10 اه زصعامز ان : عع مههمموعو 20 هو ةلودتعهغو 008 ل عررياي] - علل - لير» 4ك دعانا عا (هاإب - هلل - 01 لغتنا عاودعقس نقولا ه1 ةوعرر هةععوضلوع ءغ (عرالمع 51588 لإ - 7 م ]رر» ننععقرا لل عاهكاتللل ععرعت موأأ 1١ها11ج 480 - هل - [ععزانت» الث عا رلذل - ءآ - زءانادث“ (110011و بناوو قلانوإ - ءأ - ع7" ل1 ءاتقو وان [)ز عصا هذال 110, 0 مام ماس هرهلتمصتق 0118 عيب. ©زطولأغ عده ةدلاقسم 13 ار دعنا (نمع. 21. 8ع. 1495) 201١[نانقر |1553 عةعتردأاأ ه0 مالهةكهق كعب ملذ, 0ع اد رمعزرا ان :
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 فاشكلا اهامس تادلج ثالت كو لوقا ريسيلا اهنم ركذ امئاو نيروكذملا بيلاسأ ريغ بولسأ

 ريبكلا ظفاحلا نب دمحا ةءرز وبأ نيدلا ىو خيشلاو هم ةنس قوتو اقبس امك فاشكلا ىلع

 نايح قاو ىقارعلا ملعلاو رينملا نبا مالك اهيف صخل ىنيدلجكم ىف ىقارعلا ميحرلا دبع

 ىطويسلا مالك ىهتنا هثيداحأ ميرخت ةدايز عم ىسقافسلاو ىلحلا [نيمس نبا] ةبوجأو

 ىطويسلا هركذ ام ريغ اضيا بنتك نممو ها" ظنس ةعرز وبا فوتو لوقا مث ىاكلاو فذح عم

 و ةنس قوتو فشكلا هامس كلكم ىف ىنيوزقلا ىسرافلا ىنمحرلا دبع نب رمع ةمالعلا مامالا

 عاطم هرمأ نم هفيلأت ىلا راشا ها ركذ خلا دوجولا رونب نايعالا رانا ىذلا هلل دمحلا هلوا

 ةيمستلا هيف سيلو معراونا نمايمب هطينتساو نييضاملا ةمدالا ىم هنقلت ام هيف بنتك عرشف

 ىهيكي نيدلا دامع ةمالعلاو فاشكلا تالكشم نع فشكلا ىف ررحا نأ ىلا راشأ لاق اهنأو

 ىشاوح نم فادصالا ررد هامس نيدتكم ىف ىنميلا لضافلاب فورعملا ىولعلا مساق نبأ

 ظماء/ي ع2, ةهصصم 85053 (ذمع. 1. فنتع. 1402) 205طنتتق رو واتأ همكتهت ةعتطعملا 226هصعتم

 مععانأ615. عدا ه هالمقطع عاومدهدعتسا م22عععاعماتسم 015 طوول. 8دعومست عطلت اهطكاتلال 78[

 معامدذدعسسسو 24 ونفق ةءملؤتغو ءمرضصتس ء2023.  (هصامعمكتع ردك عالمدددعو وسم دتطت

 هاردعرعمعع ]!ءعدغر (كطسق ه1نستستطاتقر ونتتقعو ان كات22 12021[ا0131 عقار 1مم عضمأع ةانقأ

 آلا - لك ءءاندأنار هله 7/1 - 1ع ءدارد]رارك - ءغا كطعتلعط 117 لأ - ءل- لفن لكلاب 7م" « ىكتتعل اخلتسع

 آلةظاأمأ سمعيصمأ قلل - ءآ- "ءارف» 1ع.  طتع لسمطسع م]لسستستطاتسعر وسهع 1811 - 7701103“,

 آلا: - ءل - ل1: 1ع: كه قلاع 11ه لتعرستهم يصار ءأ [ لأ كءسفن] 11ه/ءانأ ءأ كك لعنو#

 مععدممم ل ءعدصأ ممالمععط مدعاعرم ةعاعععج ءلتقتغ ةتسسأ ةسعام (عملز66مصسست ء اذطعم 7كععزود7 ل

 ءازعأأدعمسس مم ععم. ع 11 دعع عهدمأر نسهع هوز أ دممصتتتاو ذأه نغ ؟ع] ععموعقمعتل 7ع]أ

 200ءععرد. - لقلاتع 2ته”عر وتم4 جلز ز[ععملاسس هعمقعمو ةهمصم 826 (ذهمع. 15. ا! عع. 1422)

 رم ما5 ءوأاب 2موععوع ملعمدو نممد الدرر, عععمكتتأاو ذه 17/7 - 1][ءد]57(لك هءعطتو د ءالاتلأ

 آ[صدفس 0م ءانكئسسسسسك 0207“ عزت قلطل - ءأ-”هلنسمت» ]مير ةعغ (مجماستب همصم 745 (ذصع.

 ل[د1. 1344) ه1نانكو ءانزاتق ؟01نسسعم 20/7 - 6]7مءارر6ك ذمكععت ماس زا زهعامأأ: آمهسك 1)ءمو

 ودنأ هعجاو5 !][سسصتمع ءدتكاعملمع ز]]طتكاعدحأا ءام. هع هدعيغمكسو عدم لتعتع هل ]ئطعس

 فرت مممعملتاتنال 2 "لعمر ءانزدخ هته هلهأم هطعلتعسل هم هز. [1(ةونع هع زمععوزووعي ح (0همهعترةتأ

 اطنو وددع ءدع !طصقستق معلقاتمأق جعءعمعردأ ءغ ءاذعبععوأ ءةلسطسأ ءتند ؟هلتكأأق معان ت10 طانكو

 ودهع ءمرضصسص 1سغءااععساتتم لعطعمعدع.  ؟ةعدصب وست نبض 30 ةععطعم لص ءديعاوكتاو 8

 ممصتممغم ل1 ءغوسع مهم: 11!1ع دمع دطمعاأفطبك يغب نغ ةععتجمأم ءةدعممم ملقم ءكتعمم علل

 اذا رععدرع/ كرك 01! عدا (هغعمه ح رعتع لمءقعوتساتق رتل - ءل- اله آر م 1771 (05317: م 1627و

 ءتاعو 807- ل م ل]/ 7//- 7”ءضعبب# لتعاسك , وقمت ءىمرصرمعت(ممعتس  لدسمستست مل هسصتماتتت 7"1707
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 اهفلا ىرذأ خيشاد ىذهملا للضافللو هه. خس كودو بز"و خمس رغص َّق كفيلا م غوش فانك

 ىذلا هلل كمكلا اهلوا فاشكلا كقع لح ىف فادسدالا رردب ةامسملا :يشاكح نع همغارف دعب

 هركذ ام اهيف اروكذم ىيطلا ةيشاح ىلع فقو امل هنا اهيف ركذ حلا ميظعلا هذارق لونا

 داعش فادصالا رردو ىيطلا ةيشاح نيب عمجاد نأ دارا امهر يغو فاصنالاو فاصتخنالا بدحاص

 ىدورهاشلا دكمكم ىدب ىلع ىيدلا ءالع خيشلاو فاشكلا ضماوغ فشك ىف فارشالا خؤكان

 لييكام ند ليليكام نيدلا طف خمدلعلاو مالأ اس قودو مه[ خس اهذع غرش بكف دعو رموهشلا

 ليك رقاط وبدأ ىنوحلا ليي مامالا خيشلا هذيط٠خ ح ردو 2 خم ديب وخل ىزيربغلا عسح نبأ

 مذ فاشكلا ةيطخ للك فاشل ةيطق هامسو مآ« ةنس قوتملا ىزاريشلا ىدابازوريغلا بوقعي نبا

 تع قالثالا' ةقكب ”"بيصا' لوآلا نا كذو فاشكلا ةيصخح ىم فاشرلا ةبعت او اذا 1ك

 مالسالا خيش هلداوأ ىللع فلعو ركذ ام هدلواو م ةنس لمعلا داعاو فاجحعالا ةريغم

 61- 050(“ دج: !متصاعأ# لا - لك ءءادأكرك ةمععها مامات رمعمكع 51ع» ةصصقل 738 (ذصع. 0

 لال. 1337) ةطوما]رتغ عع ةصصم 750 (ذمع. 22. لآدم. 1349) طتمالأتتات5 ؟قأ. 100/17 37 عزرا ءتافو

 ممعاونو111 عامدووه 120»ء» ه7 - هنلار“ لأ املأ هعل طال 1عءءارد] رك ةطقماتجذ غو ةلتقك 011011

 عامودو5ك مرد ممدتتغر (عطقع زغه زصعتمأطص(: آبهتتق ]1)عم ونتتأ (0هىجصتتلال  ةاماتلل 113810111 تنل

 موجع]وكزا ءام. للورعدغ ذطنور كس عامددده 21 بهب#ن 2041 ]ءعاعذعأو تطأ هه ءمتتلالل ع2101:815ع12أ[ 11و

 نتحع حجانع(م ع5 ]ذطعوصتست 1715/2 ءا ظنك ةلتتوسع هلصم(ةج زةدعصاأر 5ع ءمطراتم ععكع 501ان185ع

 عامددوه 1021/16 كا عامدددك ةدمق 120ع» هآ - هدلمرك ةمكتمامق. آطتطعم ذصلع عمهغم اناسلانتن

 0عقنغ 101 ءا ©]- هدأ" ارك لا !معار عامتساتاة لا طا - 12( ءدابد]رارك - كةطعتلعط ل16 - ءل- ل

 ل7: قعر 0101 مرورربعل كافل لقر ؟دلوعوم 210متر عل للعام وعنك عامدهده ةصصم 856 (ةذمع٠

 23. لور. 1452) جطقم]»ز6 ءغ حصصم 871 (ذصع. 13. ثسع. 1466) 20: اتتتق عةأ ح الأ 00 1

 0601[ - م - 04 1101م مد» 7ع ]ظظعد» 7101 متوت» عل '1'ءارا رن ]نسق هسمم 766 (ذصع. 28. 5 ءربأن

 13064) رسم: ننق ب" 161 عا" - هل - لان 1210/7 18 عزان 07ه“ ىلا#لاو ةسمم 948 (ةصع. 27. لما

 1541) طلمزنان5 - عأ 7م: ظعرب 11هدم:؛ '1ءا»ةهضر ةهسصم 804 (ذصع. 11. ةسع. 1401)

 رسصمرعاستنق. آم م:دعاوتن1مهمعس 72(عع/ب7/ مرت ةطغعتلط ءع آسفس 0]110 - هل - 017 لآ 1/7

 101 متو ءلأ 1آ عزان 7” هعانا» للة سنا ل# ك] »عقر ةصصم 817 (ذمع. 23. طآهتأغ. 1414) طظ01ةتتتقو

 دست عماد انتل مصر مةانتأ (نمااءا ءا- 1طمدآرت ]از ]8 [مآلآ !طماأعا ظلا- 1ك ءد]عأ رك ططكعتل انتا

 طموواعو زغعضمس ةعضهمستاو هع طصستع مسسعماوتم انطدلسس 0علتغ 8هوعااعا ءآ-”ءوابدأن اك 01

10 

 فرز

 10 م/داطلعا ]7]- ]16 ععاو]كرك صمم عرس ءمدستطت عماهتأ ان للعلا 5ءعات 1طاعاللاتتك 2111118 55و 61

 (نردرتاتم اهمررزمع ءأ ؟حرستق زصععتعرءأ. 1( ةهونع ءمرد ممول ةصعس ؟عمفماتتغ ةصصم 7608 (ةسع. 7. 5عرأب

 1366و هك مرتورتك ىردتصس عمامتتت ؟هلألم عد عناور نسهع ممم00 لزءءطوندع. - هطعزاعط - ءاتقاةس
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 ةرقيلا ةروس طشساوأ ىلا غلب ىنازاتفتلا ديفكاد فورعلا ىورهلا كمكم نب دمحاأ ىيدلا فيس

 رادع 32 ةدطلع ىرق نيح حتفلا فر وس ىلع ىدامعلا .يكحام ند كدوعسأأ وبدأ كوُذأو 1.1 خمس ود

 لامك ىلوملا اضريأ ةدعضاوم ضعد ىلع قلع قرممو |. خلس قوتو ةلمأوأ ىلع ىتفالا رفعج ىب هللا

 ىيدلا سهم. خمالعلاو خيكتافلا خاودلا ءانيلخ نم لامك كرد فورعمأ ىلامارقلا لب عوسأ ىنيدلأ 5

 كالا نىسحاأ رح وو 01 كيدي قولا ىتفلا اشاد لامك باب فورعملا نامبلس د ليدحأ

 قوخلأ ىنزارهشلا ىديم ىلوأأو ليلا ىلع اهرثكا فياقشلا ةبشاح 2 هداود مع ةركذ ام ىلع

 قوتو لاوةعالا ةنع لازأ ىراصنالا ع نب دمكم خوشلا مهخم رضكف رعتخملا امأو كم1 نس

 راقشلا ىلاقلا ىقاريسلا حتفلا نأ نب دومد نب دوعسم نب دم نيدلا بطق ةمالعلاو 11 ةنس

 “1 خس لأوش نم عسانا 35 دكمثأ ىلاقلا قاروسلا نويحلا باطق ومو ريسفتلا بيب قد ةأهسو هرعصلل 0

 عون - لأ - 0411 417:60 ظعتا 210/]/ه770170 11 عر٠ عدم 1 عر ا مح فت:ة, ؟دلعم ظلمركت0 لت ءانق ءأ ةططمو

 906 (زمع. 28. لدل. 15300) مطم>جتسو 1ص 1صئاتتت» 7265/5 /(يذك هةءطمات2 ءمصعععمودتغأر ءأ هه

 رد علتدتس كدتصمأدست هععاملهسد 2 60عمب»« م0 ع ءعددانك عدا. - 010115 4ك 7180110 ظ عد 1111,/110عل

 170/8, حصمم 982 (ةصع. 23. كمال. 1574) 1001[انات5 و ءاتكلل 013123 هم 125 ء>ءم ألن( مطصع 2

 دال عا عد رك ءمد7 نر“ 1 ءععععاتع 20 ةدعدغعدسس لما: عامدددك ءمرت م مكانتكو 01135 ت10 0

 67 -17"امدم لآ 0007067 1 ©ردة» كطوير» عا لرآ - 1'ه1'] ه1: ل1 - 1ك ءداعافرك ةمعتوعمتكذا. -  طهللد

 ىكورننم:م]له] طعن ل مزمب» خالط سكات ةصمم 1021 (ةصع. 23. 1 عع 1612) 2201:3115, 2311165 5

 ج0 ءزاتف ةمأأتاتلال 011م0501. -  ظعوععوععو زداعع ءعمذر ن1 20 همدصتتاا م5 71265757 (نأ 5

 ممكخكم ةعطماتح ة0عمععدععدصأر ؟نتغ 810115 12 ع747 - ءل - ل11: ل هندهأ] (007اينر1 772, ؟تلوعو (00"عأ 5

 لع ءترنم/ ل3ءعاتقو ونتت اص ؟لستعس 0هعءانه ج0 دددلمقس 21701 هبستءلاتك طدعوتعمهامرتم [0نتأ ع دع

 لمءاتددتست5 ذ/يعروع - عل - 0:1 4ل]1رت»ءأ عرب ه8غ07ءرجفت» آكا - ةآسكاتر ؟نلعو 181: لك عن اآماعأم

 لزعطتك ءعغ حسصصم 940 (زمع. 23. لدل. 1533) 20115. ءصاتك !ئطعالطتقو نغ ل47هأت(60ء] ذه

 عامووز5 20 ]1طعسسص 57/ءعممع لنءلغو ذص مه عقامصسأتمدأللق ءلاتق ةعهلمأأس ماتت 2221. 11501

 ءلزانك ممسك مما هع 20 هءعصلماو ءعدأ - هغ اة1ه1]1د 21702 ه1 سنر ةصصم 956 (ذصع. 1

 1"ءعطع. 1549) 11115(1201. - 1مأ11018151111 © 71697570 0 مأ13117 113811211 ©0816 عع1اتطتأاو نأ

 تطعتاعط 110/1, مستر ءل عتب 478 47, ةمسمم 662 (ةصع. 4. ال07. 1263) 2101ةنا5ر 0انأ1 01

 لمعومدأد 810*(حجعات ئعدسص علما ءععصغ معيمموتا - متع لوعاتعدتساتك 0017-60-00

 ل عر 1160 عزب 110ه1د»0 ا ءدن 42 آ/ه1']: كلا (017: ك1/مععا" , د؟دلعو (06هل]طب - ءل- لزج 0

 هل" (47غ لتعطتك و ونت ءمتغمرسعم دسعاأ مدد ةمعطعأومأ ءىمماتمعداعتم 1ع هآ - 1 هتان"

 1سكعص معزا ءغ لتع ممدم معمكت5 كطعغعتشاتتول ةصصل 698 (أمع. 9, 0ع(. 1298 ) ذم نعطع 5طتعقت
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 ضعبو هلازتعا لازأ يلا رورسلل احاتفم ميركلا هباتك لعج ىنذلا هلل دمأل هلوا راريهش ةدلبب

 مظنلا زيجو مجال ريغص باتك وهو انايبو الخ ىالغنالا عضاوم ىلا مضو مقنو هبّدهف ةبانطأ

 نيدلحم ىف ةفيطل ةيشاح هيلعو ةفيرش تادايز عم فاشكلا نم معالا ضكحم ىلع لمتشم

 غلبو هيف سرد نيح هينك ىناكانزرالا رمع نب ىلعل بيرقتلا تالكشم حيضوتب هامدسف ةدبقم

 5 دبع ىلوملاو خلا هباثك راوذا ىدابم ىف راكفالا تراح ىذلا هلل سمذل هلوا ىناثلا ثلثلا ىلا

 ليزنتلا راونا باتك خدم تارصتخالا كيسو 10. ةنس ىقوث كلو ماد ريهشلا نيسح نى لوالا

 روحو لاؤتعالا هنع لازاو داجاو هصخ ىواضوبلا رمع ىب هللا دبع ىيدلا رصان ةمالعلا ىضاقلل

 ىف هركذ اقيس اهك نوفكاعلا هيلع فكعف راهنلا طسو ىف سمشلا راهتشا رهتشاو كردتسأاو

 نب هللا دبع نيحلا لامج ثّدحملا مامالا هثيداحا يرخ نممو 41 ةنس هقافو تناكو فئالا

 10 لضفلا وبا نيحلا باهش ريبكلا ظفاأل هباتك صخو 71 ةنس ىفوتملا ىقنلمل ىعليزلا فسوي

 جطوم]وز(6. لص ءمتغمرسعر وننهع زله 1ةمعامزا: ًآبحسق العمر نست !ذططانسس ةادتتقصت ه0مطت] ءد

 لوععرم عدت لل معدسص ؟ععلغ ءاع.ر م؟هعععماج ل10 *(ةمعات أ هعاتتص همصصتتل[ ةقوتع ةطصطقععع معقععمأات

 8سوععمومموزغ ةععط عاج مسمر تهفيستسملتسك لتوعدذتزغ عع ]وعلق هععسلا6هدتطتق ءمملهاتمصعتلل ءأ

 ءهعرموز غل مصعتت 20] علام [راطعرب عما ؟ه]نسصتمع اءعصاباق 002ءر[102عولمتتع ططعكلأذو عأ ها

 جلضم(حعت ممم ععمك 1 هدتننس ءدع 722م7: 4ن” تنص 2001حيسعصلتسق ءداستتلق ءمصاتصع(ام طم طقمع

 ءرزامردعر» علمددوه ءاعووصاع5 ء( جلصم(وغقمصتطتق ناتلتطاتق ماعمهقو 110/11 4

 177 - 1ءع»أ1ط ةصقكقترداهمو 4/6 طعن: دروع“ ق4 عزم: لسماع ؟1]0نسصتصتطاتق ءمطت ممقاتتاو 0

 [ءءقلموعم لع 72كءد/م7(نص طقطعععأر ءهغ هل ةععبسلمم (ءعاتقق رم م عقؤنم عقال طآمعلماتسمغ !!!ةع

 و زم: [هنق العمرو هتزدق ]ذطعع (اذحص هتعتتقأنق 65()ر انا «0عألهللمصعق ذص مهصسعتمتتق انتطتتتلا)

 هزاند هطماسمءلممغ ءاع. - 101١1١ 4 0-ءا-هنماعء] ون 110ععءقنار ؟انلعو 011 10ءاعا لت عانس ءأن

 مصمم 950 (أ]مع. 6. ةرع. 1543) متماسك. -ح  ظعلمععر5 ةتاعتم ءرجاامس هنن !نطنخ 2 نت“

 وردت عداقتنان5 ءقأ 47مم“ ءل- 1ءروسأ] ةذصقععتمأامك ءهأ هج نسولتعع 0هءاتهداسم لق - هل - ل

 رام600/116] عرب 01ه" لق ءةل]رلمم# مس ممكتادك. اسوم ءوتم ممله ممالمره ةعاعوأت 010 :(ةمعاأ (ةصتصت

 لموردماأم معدمحتا ةععاتجمأاع ءككتسمتتا نسهع 0ععقدعمأ ةدصمأ ععع ةاسلستك ءغ امساك ةرجل عمله علان

 موعععنأ اتق ءدأر نتهصأم 5ه] صعلتم لذع ءدىقر]لوةصلعدعأ. 1(دودع دتكت ةغملتته 0علزةةمنسأا

 ةستسمتلت هرتععوتسل زص اتطعم (عمعامملم ممكسعتتتماو ان ةانزنته اص ]ضعه 2//ر/ك ]هكتاتق ل1 ءاانتل ءقةأن

 10 82ء2ل] امض دممم 692 (زمع. 12. ]لءع. 1292) رممجاعرم هطزتأاب - لماع ءعمقر ندأ 80161003
 هع [معءارو]مرك ياعمح دمع ظدتغ ]سمس اههلتاتمممستسك لعبما-ءل-اغ: لطاعلامأب ولا طاق
 7/4: آآدمعلقأم, جمصم 762 (صع. 11. للمكت. 1360) مدمر نطلق, ع تزانق لذطدخم [13807 ةاتلات الان
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 تيداحا ريردكذ ىف فاشلا فاكلا هامس بانك ىف ,2 ىبأ ىلع [نب دمكحم] نب دمحا

 ام بعوتسا رجح ىبا لاق مم“ ةنس قوثو رخآ كلكم ىف هيلع كردتساو كلكم فاشكلا

 ثتيداحأ ىف ام طمن ىلع اهيجر# ةيوسنتو اهقرط نييبث نم رقكاف ةعوفرملا ثيداحالا نم حيف

 مأو ظراششالا فقريرطب ىرشخظمزلا اهركذي ىنلا ةعوذرألا تيداحالا نم روخك كذاذ كنكل ةيادجلا

 ىنوكسلا لباخ نب ليكم نب رهع ىلع ىبأ فنصو ةعوقرملا راثآلا نم عىل ايلاغ ضرع ؛

 اهبا هريغو 'ىيدلا رخ مامالا ىف هيف ملكت فاشكلا ىلع رييمتلا باتك [01: ةنس قوتملا] قيرغملا

 نامتع ىب كمحا سابعلا ىأ مامالل ةيشاح فاشكلا ىلعو ىكيسلا هركذ ملاع هب باعي ال

 ىللعو. ىاولكلا نيسكلا نب فسوه لضافلا ةيشاح ىشاوكلا نمو ءانيلا ىباب ريهشلا ىدنزالا

 0 عكا نأ ةلوأ ةولصلا نوميقيو ىلاعت ةلوق ىلا بيطخلا .ىبا ىوملل ةيشاح فاشكلا

 نيدلحم ىف ةماث ةيشاح فاشكلا ىلعو خلأ ماقملا ىضتقمب مالكلا ردص هب مشوي

 تاببدأ ح رو [ىزاولا باقلا عم كببذ شئان ] ناواعجب فورعملا ىلع نيدلا جاع لضافال

 ك1 6]ر آت - هلأ - 011: 41 ار ملارآ ل ]تت ءل ظعتت [ 0210| مترجز»7 ءل 8 عد: ] ملل: 17 11077 , دصتتو 89

 مع. 7. لآدم(. 1448) رسمعكسسخ, د عامه ذص ءمتامسع 777- 16( 70/7 - 1| لآ 10771 7

 1/7 - 165/5( ةمسىتمأح ءأ ؟ه]هدستسع همت م؟عطغعمعد هةعموردتتتل ءلتلتكو ءغ دلتم ؟ه]سسضتمع

 نودع لععودع ذص زلاو ]تطعم 10ءععصاتع كتمم]ءع ةاملنلت. "!'ءداع 1ث» ظهر ذلاع هردصعد

 مجلز(6هصعه ذص ]انذطعم 7265/5/7 هطكافقو 5 همم 1موزو ؟1ءرطتق معهرطعأوع ععاعرطتسأو

 «م]11ععزأ ءغ مسلاغت5ق ءهىغ زص ءعيممصع»02 جتعام امان ةعلمع ءهغ زص عععصةعمللت5 اقر ونت

 مرتست عمه هعلمأم ءمصقت عمم نمغر ءقلعس عهالمصمعرو نسمع از0 اعه1(01هصتطتتخ !ذططخ 17 لنه عا

 ؟ءعممتأتس. ' كلاوقسعس م8جعغئئضستمأا دداتأأهه (ا2هلئ(1هصعمس 1مكز5 ؟>ععطلق م20مطعأقع 531512[ 8و

 ونهك 7متر م// وعر # ]ووزكع» (همسكتتس ةزعمت عدغر ءغ ماءعسوتع ستمللاقنس ددعصاتممعاتل ![ةعاأ

 (مملز مصمم ل186 لع لل ءازه 1هعاتدوللتع 80 امانا مركمررط ءادع زمقزه عمرنا ؟ علطلق 1ع1عااتط أم,

 رار ملغ 0: ه» 8عر» 2101من ءل طعنا ]لع1ه1] ذءمغ 21لهعا»ة 68و [ ةصصم 717 (ذصع

 16. ةآدع6. 1317) طمعاسستق], 20 72277 4ن ]خطعسسص 1ع مدصومكاتتأر انط1 غعقاع ذءاءم

 لع ]آ]سصسصحسم عقل - ل - ل هلئتموسع دهم ممامصع 1هوصلتاتتتر نه 51151 00عال طلتسألاا

 ءرعمرمطعدصلأ ةانصأاب - 2 عوعاوععو ج0 72ءداع/ رك عامدذده ملط م مماتعطاتصأ 1113123 5-٠

 117160 17 ءن» 01/7: لكحل#, ممسستسع 1مط11- ل8 ءوتت## مماتق - دلع طعصع مطعطلأتق 7“

 1 ءلن - 1/منع77: 1101من: - آماله 1 - ءال م1486, ونسأل (ةصاتتلال انق(ا1ع 20 ؟ععطق 81812

 ةععات208ع ىو طغ داهنع 1جعلسمسأا 0181006128 “6© م20ع2عقذاتكق عقال.  [آمعلمأات0[ عله5ذ؟دع ا(:

 آلزعمزكةزروتتلل و 0100 م1 هعأرنزاتتط 01ج مصتق ]وعم ءمصكو عمت عضاأءعل“ هرمهأالل ءاع. -ح  (([هذددد

 حل عماصص 72عداو] الك كت طغعصع دسعتألاتك 4/6 - هل - لأ ل6, دسلعو 1” 7عيممت» لل ءادتكو

 لسضمطسع ؟ه]تدص1متطاتك ءمرصر[مخاتتأو | تطأ ءكندح ('01] - مل - لن لانج لنو]دلزةادنعإ. ع ]آم
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 ضعب نأ هيف ركذ ملا باشكلا هب حتنفي ام ىلوأ نأ ةلوا رصتخم لضافالا ضعبل فاشكلا

 ءاهز ىو باجاف فاشكلا تاببا حرشه نأ لصفملا تايبا حرش نأ دعب هيلا راشا هناوخا

 دفاوش حجرشو لوكفلا ىنح ءابدالا رثكا ىلع اهقداقد ةيفاخ عطاقملا روقنم اعرثكا تعيب فلا

 ىلع تامكاحم هيلعو] باهشلا هركذ ةكم ليزن ىلصوملا محكم نب رضغ تادلجم فاشكلا

 مدعلا ةملظ نم دايعلا يرخا هلل دمحلا هلوا رابجلا دبع نب ميركلا دبعل طقف نيوارعزلا

 ليلج بانك] ىنزارلا ىيحلا بطق ةمالعلل فاشكلا حرش نأ هيف ركذ [خلا دوجولا روذ ىلا

 نتيبتكف تاضارتعا هيلع [ضرتعا ىدارسقالا دمحم نب دمحم نيحلا لامج ىلوملا نكل ناشلا

 لإ ةنس هيتك يلا رومالا كيلاقم هديب نم اي كدمحن تامكادملا لوا تامكادملاب اهتيمسو

 نب ديد نب رمع ىلع ىفأ لضافلا خيشلل زيزعلا باتكلا نم ىرشخ#ولا لاؤتعا ىف زميمتلا بضتقعو

 سوماقلا بدابص لاق حلا نيملاعلا ب هلل ىوكلا ةلوأ قردتنهلا جهنملا بداص ىقوكسلا لباخ

 بمرعسم رو وننأ زص /ك2د7/4ر6“ 1عيدصامعر دتع نمتلحسس طغعصع دصععتكتع ءمرصتم ءماقتمتانتت طق عكت عدن

 يمرس مدانتاو نك لاه زمعامأا: (نءراع معهعمامصاتسدتستنسس 2 عمم انذطع» ةمعامتادسك ءاعب ذكرنا
 زاطزو كتسص ءمرطست عمامتلانلل ل0 1:عرقتانك  [!طوق /110/هئو؟77 جطقم]؟1ةدعغو هط حدستعم 05003232 5ع
 زنك امكسست عقذعر نأ ىرستس ءماقعتاسل لص ةعممسم 62[1د15/4ت قمع اطعم ءأ. طزاسم امتاسع مات ععاطتنق
 املس]ةزأ.  [وعدبنتسلو ناتماكانتلل نانتض عنخ ةصتلتلم ءةحصب]ءأر سهزمع مدهك ؟؟ةوت عصاتق للعم ءطقأق
 معأمتك نسمعتس ةمطانات(مغعد ماسعصستس مطتلاماهونه زتهموسع 00ءاتمسدأستق هععتلأةع ةنصغ طمعمد
 معمطحماع5 ]عمدت ارت 1ظلهللر» اظعتن ةلامارميسعلا لمست كلآ ءاعلكمع ذمعحتلتستتق ءمدصسس ةصاقتتم
 مامعمس 5ه]نستمسس زمماعهتحتاو نغ ف/يعاوأا - ءل- لا» ممعسدت. |[ الزز هلتعدنمصعس ةذماعت
 لزوعرممم همتصستممعم لع ]هه ةماتم ةععيصلمع ءأ (عاتنمع ظةسسفامعر ننهع دكه زمعامأتا: طقتنق
 [٠ومر وسأ يال غممع5 ددم5 ع (عمعاطعأس طمع - ءعاتجأ ءعصألقع 1 ]نععررر ءدعلقاأعمأأمع رر0ا8ة>عا ةأع.و
 اقل - ءل- [م»نرو ظعرب قال - ءا -رزعاؤم» ةهترمتغ]. طتعتغ ذطلر ءمرصس ءعمامتتاتتمل 2 00ءالق متن
 0وا8 - هل- لو ]مجم ذم لك عداع/كرك ءلئتطسس []تطستس يدع سمحعتسأ معاتل. فمعمسعم 810115
 ل عزرا - هلآ - 011: 3101 /منوترت عل 8 عرب 1711ه]ءميرتوعلا مل ءععع»مع] ماسح هقصانح عستط للقماتكقا
 ]وسع مع ج0 ةعتطعملمس ةععلمتجتب !ئطعموسع نسأ زله ذمعتمتا: آهسلعتستتق '[!'"عر لص تانلانق
 نمت ارسم معرس ءكمكعع ةدصأ هأع.ر ةطلسس 0لعلأ 7101[ععبومل. كذعصئممتغ حصص 721 (1هع.
 31. لوص. 1321). افطعسسس 31:ءاعلارمط هآ - 1عسيرفس هلع لع لتفاتصعالمصمعو وعتدتقع طاع
 2عمرجم//ىو]رعرتلا ممهعععراو ][هغممءاأتأمستتس عا (هروصسص ةنكواتقأاننس 1هعلعسل2 ةلار ةعهتمقللا
 كار وزلعط طعصف دصعسأاسك قطتي 478 0من عرب 71ه]ميستسعل عن لكامالا 5 ءايتسع ةسعامال ]خطانت
 للامر 31هعارمنع. لللع ذلك زصعتمتا: طصسق آ)ءمو دصسصلمتتاتن لميصتمو ءاعب آلعغ جتتع407
 ]ودنعأ ©سمبئ مهضسمأب لمعاسك جلتوستم, تسزمق دععطع دتعر نست رسسلانست ةاملتأ ذص ءعماز عع
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 فلخ لصالا ىف ناك هنا هيلع هل فقبلعت ىف فاشكلاب نيئتعلا ضعب هئيتاو ةيلطلا ضعب لاق

 !دج طقاس هلوقذ ةحضاولا ةعانشلا ىم ارذح هريغ وا فتصملا هريغ ةرخالابو لونا ناكم

 باوصلا نع لوعمب لوقلا اذخم نأ ىلا راشأو راكنالا ةياغ هركناف ىداتسا ىلع تضرع دقو

 جتتفم ىف لون ىفو لزنأ ىف ةروكذملا فدالحالا هتوفيل نكي ل ىرشخمزلا نأ امهدحا نيهجول

 امناو لازتعالا ىلا هنامتتا ىم فنأي نكي مل هنا ىناثلاو كلذ نع ةيلاخ ةملك لقنو همالك

 تيأر دقو عيبق هناب لبي رثو ىنعملا ىف حيرص وه امب هبيقع ىلا اضياو كلذب رختفي ناك

 رثأ ىع ةيلاخ ةفينح نأ مامالا ةبرت ىف ةيبتضم مالسلا ةنيدمب هلي طخب ىلا ةخسنلا

 فاشكلاو ريبكلا ريسفتلا نيب عمال هريسفت ىف ىناهفصالا نيحلا سمش لاق ىهتنا حالصاو طشك

 ةيشاح ىف رديح خيشلا لاق اجلا نم فخا هذخأ ام لك نا تدجوف فاشكلا تعبتت

 ناسنالا دوجو هدوجو هلضف لامك روص ىذلا هلل دمأمل هلوق دعب ثلاثلا ءزلَل بيرق ىلا فاشكلا

 0 ٠ ا قديما قي د اانأشلا# عفو ردقلا لعاةباتكا:فاشكلا» باتك ا ّناف ةعبو يلا

 726/51 رك ممكدتأاو 1ص ةعطماتتق مصظضسمغو نتهع 20 اللص ةععورعتأاو ص ةععط عارم ؟ععطاتنال

 مقملمعم (طل ونه ىعمكتع (نمعدصتتتص) لتعتأ ][0عم هتتعم/م (ععجعادجتغ (نمعدصتتتم) ]1ععلر عا 0 عتطاتتال

 جمععمععرص حسغ جلت نمعملمسس زلط مدععب ةمادتستمع ماط]أ نقع متاتادقدع.  ذغ ءمضوكتاغ ل1

 بءعطعسس ةواعع ذص عم نسم لزعز6. 31ه صمعاأعدك] 1هعاتتلل م232ععع2ر011 1160و 0111 عال 2661515111

 معمم مطمكتتاأا هةتئعمت86عهمقرو ة1![سل لتعكس معمدرقاتك 2 ؟عرتاوغع حطغعضعدتعع لتمطاتق 0ع ءقلتقدتقم

 طعت؟سصتسست 7هتز:ه/ ]دعب # ممم ده [نتأو نعت ةدطات]اهاععر نتهع 0ع مععاطتق هتتقملم أ ©

 ل15و ىعملا مهغععتعم معهعطءطحمغر لص امتأم معهعاقلل مهمتك ددتقع ؟تععنعمأو ءغ ؟0عءعلت ءاعوأأ

 حط ءزسكسملا نتهعقأ1ممتطسق عءعطمأاحتس. ]طن ءلصلع 2هتسم//ئأبعر»# همس ةصلتعمفأكتق ءقأ عاعطرت 5

 ذم مدس عت ة110(هج ءاز مصر ةمدنم ؟ععم طمع ممدصتسو عا1ملمطقكتط ءغ رطهعاعععو له ءالككات

 هعدتتمستسق ددصلغم ءمسصعأدغور ونسمع ءادمع ةللمعسس لمءاعمحس معملسصأر معع ةصلوستمتل 120

 ءدمتعملحمست ءدعمكلا. ال101 ءاتمتص عرععرط مأدع 2 دصهمات 6[30م215 ةععارأطتتط ص انعطع ةدلاتأتق

 ظوعاطلد4 عغتص ةصسلم طصقسأ قلاثع 11هن:ةر/م عءععمصلتاكتتسو 000 هدصمأ 5عداتعلم 235مع2ع ءأ

 مرععالمستو ءهصعطوغب - 1[معع ز1]]1 نعي. ذر عرروم-مل-لن طم اردت ص ءمدصتص عماقتأو كواتتهمأعم

 لفت, ونحت ءمرصتس ءطاقستسلل دتقعمتنلا» 1 سنأ ءعغ 16 ءءاردأا رك ىمز نصسوتأ: 1ءدث1 لو ةمواتتاو زرعت

 مدجعغع5 ةامكجتلدك مع25ععامنغتك ةانللو ءأ نانهع 276110/:] ورع[ عقاد ءاتأو 2 0]]77] معاتأد ءعددع

 ةموسعصل. -  هطعتاعط 27عء7لعر» ذم عامدهتد دل معد/ع///ر نسمع معمدعتطتع 20 مدماأعمت (ععاتمتل

 ررممععلسمغو ممذغ ؟ءعو ررآقتو العمرو نسأ معج1ععالممعتل رنعهعداأمصاأتقع ةالهع هعيرععأنو 0

 [هرحسممستغع عع طمتستمعس هماتسع ءمصفأ تكس 1ععلات“ ءاعر زاه معمعمتاأت طعوعرمتسستك مههعرد ((عملتق

 (ءعرائع ]تطعع 76عء7ء// مععاتأ درت ةجأتلا ءقأ ءغ هصسنل2ع حجتنيعام اهتم و كت عأذستلتك ةماعت

 انطعمك حسعامسدس ؟ءاعطنتل ممص ؟10ءاضت , معع مهع زم ةعهلمأتلس عععصاأ 511123 ءىوع 1201111.
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 ت.عمنجأو نينقتلا ةرهطا ذخ ذاك ةقيبشرلا هيبكارت ةذاقم ىلع تقفتا ىنيرخالا كفاك ىف هيبيبش ورد مو

 نع والخ ال ذأ ضرف ولو ريسفنلا ىف هدعب باتك لكو هدقاعم كيبشنو هدعاوق كيهعمتو هفيعأرب

 خىلع:؛ةوالدلا: كلت نم ايش ديف كىجدالو ةرالطلا اكلت دل نكي ال هل نيليق انتا ييوطعلاب بدلا

 ظقسو ,لالشلو!'ءاطألا ى:عقو الا ةييكارتا: نم ابيكرت ريغ املقو: بخ .لاشيو ا درتأأ| ىفقتوا قلو نأ

 كلذلو د الو هذه نيبع الف ربشل ةقبقح ىع تعشنف اذأ هلك كلذ عمو للؤلاو طيبيذل فئاوم نم

 قيرط كولس هداطخال هنأ الا راهنلا طسو ىف سمشلاك راطقالا ىف رهتشاف راظنلا ىديا هتلوادت

 هلالخاو لازغعالا لطاب ىف ةيلصت طرفلو برالا ةقرح هتكردا بلطلا ىف لامجألل هلافغاو بدالا

 تئاطبأو ا هقنور تحشد أرومأ ا مزخلاف لامكلا نيع ه«ةباصأ لامكلا بابرأ لذاجاب

 اهنم خيلاعلا ةهتبتر تلوخذو خبئاضأا هدراوم تاقيبضدو خيفاصلا هعراشم تردكتف هأورو ةرظنم

 عواطي ال اهلولدمو هاوه دعاسي ال اهنومضم ةينارقلا ىالا نم يأ ريسفت ىف عرش املك هنأ

 (رودرعد دتعأ اصععصأمذأ ءعملتاأةممدع دمعأم طعصع زمقاسضاتعأأ انطق ؟506ع 0055 عطالله ذك 11151018 ءزاتك

 لزئننمصتستتص عمك أ (دكتك رنألعممستتس ءهمضرمدزا6مصعر ع اذصعاتقع 078601112 11151120151112 0ع

 (هرسأك عا يسهل (ماتطسخ ةعصمصتق ءاعودصاتم هماتلتق ىمصحعمتسما. ةتطتل هعواعدتغ ذص 1ةعلطاتق

 اداعع م معامالممتع قعدمأعدع "ععاع مصممات( نعم لتمر أص ل عرصهصق جل 1 هصتطاتق ءزانق ةمأع ءممعاطص ه2[

 اد طنصلحسءصاتقص طصصع ممصعصلتم و ذص عهعسعأسستق ؟تل]ءنعصلتق. آطص مصللم !ائطعو ممدأعج لع

 ماععمرنءاماأمصع همعدصستعد م10 مهقزغ6 ر ءاقأ نتتق !عععس ةتطأ 12 ممددنعاللأو نأ دتاضات[135 عل

 |عوزددزرسرمس ءا ةسطات6 ]أ ةمايصمفق هدم هردتأغاأدغرو نتهضصله ءكصت 7225/5/7 هقرسمدت هلت ةتستلتق

 ؟عماتقأمك مهمزرهعأر معع لزض كم ؟ءداتعأسم كذانة11(هغلق ةللطتعك ءعصتكتعو ننقع طستاع معهمهتح

 واو لامس الاه ءزالكق حجانعاما“ ؟عقاتعاتلهق 7سم 7//ى/عر 1 1ةممامأمهأغ ءانلتعتع اماععمد همصملت 1 هدع

 حعون أ مددرنع ةاملعحأ. لكهعم همرط م مدلل مصعتل ءزاتق لنءالمصانتلت ج]توتتتق !كانأ3[, (انأ5 10 1101عق

 مه( عزام املسعمأاتع“ ءغ مرعهع [1هعله آصطعاعأل5ق ةهطغععطونلمصتق ءأ !دروزوصتلق ءدلهغز ءغ (مسعم

 هلصاسم, نلتفطلم لص ؟لعلتولللا 1ع1 226015811 11115[(120 و 0ع( 1علل 10583111 20116 5عقات عانت

 زوكعصأ#.  [طآكحصع مط ءمسمعمتس ةاهل0165هراننط طقصاتق ]!ذطصتص تلاع ءهلاعملتع ؟عطوهطأو أ

 ءيعم]ءدلستغ زآللع ةملتم اممهامع اص سعلتلم لتلع. فةغعمسعسم ن0ن00 7كةهتضم//و]لعت*# جه 515 تكتل

 حلتتعق طسسممع ةععملا حطعتمجتا هغ ؟معوعتصسلع هع ععععتعع ذص ممداملجسلو معع]اءدعلاو لات علقعتك

 مممعمددز(مازه ءتتل لعمععطعملتغور ءغ نسمأل صتضصتق (عمهتع ءروأ ؟ةط0م11113 110( ءاأذ(ةطتصت

 لمعرت ه(تلط و, ءعغ طمصتساتا7ل معرض[ ععامستمتت طمصمبعو 0لعاعععامطمتر جلقمععأاتق هعتلأ آ!طصالألن

 ردها ءرتم]نك ّدذص كترص كصاغعرؤانق عما.  لحرص معصم دص ]لذطم هدم معو هللعتعع دئطأ !ءععم

 هعمل مستاكر نسمع ءزمق ةرآعملمءععس ءغ طقصمععسس لص عامر مزعل قص 1 ءلعطقماأ ءز تقوتتع 30ةزم ءءالنتل

 ء( مساءا( ملتمعس جطم] ءطدصأو اه تغ أصلع ةوسمهأتممءعق ءزاتق ][ا!وسألمع اتعطقتضعصأاتتو عءعمامهعانأد
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 ريغ نم ةتكن الب ةيالا فرصو ةدماج تافسعتو ةدراب تافلكتب اهرهاظ ىع اهفرص هاهتشم

 ريتكتلاو بانطالا ىف غلابي لد ةرورضلا ردقب ىفتكي ةقيلو هللا مالكل فيركت رهاظلا ىع ةرورض

 ةيفكلاو ماهذالا ىلا ردابتت ىتلا ةرهاظلا تالاودعالاب انوك شم هارقذ ريصقتلاو رجعلاب م2ود المل

 ءايكذالا ىم درو دعب دراو الا هلئابح ىلا ىدتهي ال لب ماهوالا اهيلا عراستي ال ىتلا

 ةييصمو ةميظع ظفأ هذهو ىافآالا ءالضف نم دحاو دعب دحاو الا هدياكمل هينتي الو ناذحكلا

 نع لفغيو ىنزأرلا لاق ام معنو هدابع نم نيضترألا هللا ءايلوا ىف ىعطي هنا اهنمو ةميسج

 ىف فاشكلا بحاص ضاخ هنوبكيو مهبكي ىلاعت هلوق ريسفت ىف هدانع طرفل عنصلا هذع

 بتك ىف هلثم بنكي نا لقاعلاب فيلي ال ام اهنم هيتكو دللا ءايلوأ ىف ىعطلا ىف ماقملا اذه

 مالكلا كلذ هينك ىلع ةهنارتجاب فيكف هللا ءايلوأ ىف ىعطلا ىلع ًارتجا هنا بهف شحفلا

 همامز ىناق تالامكلاو لداضفلا راهظإب فششك هنأ اهنمو دكيجملا هللا مالك ريسفت ىف شحافلا

 جوسحع ةتسرمأو ةمومفأتمدرو علل عععماسس ءغ دلأم لتعمت (هلتم ةعلعم زمكععتم» 1765 عأب (011011 5 0

 ملط ؟ كاست همجمستعاتل ذم عع مع ءامسأ ةصعأمأتأو ةععاتتل أت ءزاتك 0م1318 30206815 ل02 52+

 ء( ءّزدك همماأثم ةللتطع 0ءعزلععتم صمم عءوةرمصلع(. 1)ء16ء()( نصت 3 هعطقات 510 61

 1م ععمعءاه تم هتطاتك ءممغم»(أ5 [جصعسأ 01 ةنانع عأ ءعواأت عدم متطاتع ءموعاتق عغ [عتلتقو عغ 7عزقاتتللو

 واتأ دهواترص عضأم 1ةصعيعصألم50 ءقععغرو هزمع ]13 26عءووزأؤأم جه ععموعأات 0ءعمرنتتعأ ه6

 معه ءعصعسلم لتءعاع لتعتسم.  .[ننمهس دس 1ع ةعوست ءتددعأب هطن مععومعزامم الاه ذمعادعامطتلتد

 ىو. مغ سملسم ءيععلتغ ذم ةسطفعتطسم ءهغ ؟ءةىطموتانعر مع زم ءمقمزءامم عرس اطصطعءأا] عتق

 ءا ةمظعست (هلتم آمعاله6. 1 (ةوسع ؟10ءد ]طعس 00ه عيم دنت 110( ءاأ معامل 213011 ع5أتق 7ع1عاأ تلال

 وننقهع آه هعس]1م5 ةمعاتععانطأو عغ 0ءءاتلاتعر ناتهع 5 هعطعال 202 118 «ع]هرت(اور ©3211: 0

 20 ءزدك ]ادوسعمو ةماممدمألعملم5» ممدهتعأ طتع ءأ زللع دترمصتما ةعانأ وزان أ 1052105011121 5

 200ه عاطتمر ءغ ءّزاتك ل0105 ؟ةمكس دصسق 216296 ةمتس ل ععانغ ؟ وتعلم (عوصسم عنان نق. 11ه

 معهما عم عممجت ووتساه ءقأ ءأ سهما هتدلمسم. .1طنع مععاعتمعأب و100 مده]1علزعغنم نعمو العز

 ةةصعأم5 1م هه]لغمعتطاتق ءزدق مرهع هءاععتو ععونغمو هطاعوءاوغ 8( مسملءطصتص» هنأ نتن00 م27

 لنزع: ظعمماو# متستمس مءراتهمدصاتقتل (لتتح 7ع أ هغعتم مععما1() ة5غع5 11دك ةدطات]1ه2ع5 ذم

 اماععم ءامصلم 10م ءمعدمتعم: ةسصفطتأع هوق (آل هتكزو ءغ (أمعن) حيسفطاتما عبس“ م22 عاععمطت ان

 آه طمع !وءم حسعام» 72ءد/ئ] ارك طمعم] ماتم ستسهم ذم فلسسمأةملتم دتعتم 6)1ز ةدمعاتم

 عك ءزدكسمل1 معو ئطأ هوتمغم طفصلدجتأر وسهف معجدتطععع طمتسصتمعمم 10( ءع]] 1 ععصأ عر

 سمس ععمعغ ذص ]طعلق ةوع01018. 1غ 15ع دص ءممهأللل هدوم هدمءامو 18ه ممل ل1 خنق

 ةصك ءعواتتز 011012000 جساأعمم زان01ءدصقسس لع عمور 0100 عءطط ءّز دهسصملا1 ةهجل10ل5 دذص ؟ءعطم

 [ذءز دسودسعغأم 1ماععم»ءامصأم ةنيتطععع همصفانو هز(4 ل [آنع مععاتسعغ لعاصسلعو 00

 هداعمأوسلت5 ريعوعع(مماتطاتق ها معج1ءعاتم آموعصتتأ 1هعس](ةاتطاتق ةانوععذأ10هعو 00111011
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 لزهلا ىلع تينب ةريزغ الاثماو ةريثك اتايبا اهنم دروا ةرضاخل سمئاقنو ةرواخل فداطلب فوصوم

 5 *فيبظو هنهمو داخالاو رفكلا ىلإ ضيرعتلا لبيس ىلع مهيسند ةراثو ةريجماج مهذع ربعي ظراضف

 ىدمأالا [ىلع] ىيدلا ءالعل بولقلا فاشك (.0  راردالا ءاملعلا ةقيرط ال راطشلا ءاهغسلا

 كل ملع !.12

 ىداباحوذلا رمع نب دم نيحلا روهظ خمالعال ماحوالا عفدل ماهبالا فشك 81

 أ بقانم قى راثآلا فسشك .٠ 41م خماس دادغيب ةيب حن ةسملاب ةهفلأ ىفنكلا ىراخظويلا

 (جلودستسل عغ هراصتممتتكلل 121111112 1310113112 م181هعازر 1112 011ععط5 ة]عااتتاو أ 000 ءعء1[2

 بورتأ طمرصتساتتل 0ءامرمتست ه.ل1صع5 معتت (ءرظمقه لتقمععسأ طعصع همظنطأو 7011:01:56 11 عا

 هربصصعم 0مءاعتسمم لص نصلك عمدت معصتاكتك (ءصنعضغو ةهرعععال ععع اةهسسعص ءلاععمصاطاتق ءهمللاموستت

 مرمالطسخ ءغ معهعقامس( لق ءعتستمق ءمصخت ععسومصتق ةاملتتق و ءدع نيتطاتق 0ه2دغ1هص1 جل215ءءغ متل

 مورذتق ءأ م01 ععطلو ءهمرتمددرو نانم101» 120حت عطاه لذدع ]060 ءأ 120عءالتق م0512 ةاتصأ ءأ

 نسم ؟1ةسصفع دع زعمع ةعتسضتلتمق ]1عممرتم حلتسعماأاك معاتصأ. '1'هلتخ ةنتكعصص د2ةععلزعاتع

 درانل جقوععاوم لسقاتألمع ءأ تملتاهألق (1. ء. 3810(دمعءاتاوهز ه اععع ءا طعصأع ةدصه ج]لتعسق

 م هريصأ6 علمع لكعمتوسع معياتسعأاو 0100 ثادصصتامق ءأ هكقععادك 1[ةلدصتقسل هعاط000ه2>عم5و ونانت

 عموععرم 1عأ ءاععذتسص همصقاتكطسمأاو ؟ءةهطتق ةتعمتطاتق ءمدضسعيسمه(. ل1006 ءهمذ 0ءاعموور» عد

 ممرساتممهأل 0لمعرسمأت5 0ع لععععإم حجطقمانسغم طمضستصتق ][]نطععتتس جعطاغطااتلط 6[26892ع5و 060

 مورعطزو زسرصاتعدألكق لص اضمتتلس ءأ حجاطعتماألكق ءمه طاتتطء1لهغو ءأ طقعع ءقأ مهللف 5210130

 ممتن لمستسم دستصتسسع ءمصقاتعأتتلم ؟ذعمرضنس 00ءعمضتس !ذطععهلتسس. - 10647. آك عوةطقط كل

 ء] - ىلا طر لعاععغم» ءفمملتسسو ةهنتفاما"ع 4/6 - عل - لف: |[ هك78] قلدبقل. ع

 10048. []] رر» ء]-]عدعط1آ 6)[1ءاعتأوج ع(اعءا6صلقم

 10649. لع؟معط#4 ءل -ططّغنس 11 لهآكك' ءأ]ل - حسط ةسر 0ءعغاععم2لم لسطتاةهعمستق هم

 0عمعااعملهم هرلصتممعم ؟دممقر هتتعامتنع تعض لمعاتهكتسام طه ملرأر» - هل - لثد» ل10, هيرنترنءل ل عتا

 0م ]الا هااملل# مالو [آممعطتاو. 5 بيتممتخغ ذص 8دفعطلدلأ ءيللععام قلوعامتبوءت'ةزرع ةصطو

 063 مع. 31. كس. 12069). - 10630. آكهفطغ ءا-جغطةمعر لعاععألم مءعضاتتس 50(ةطتلتاتت.
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 [ع. ةنس قوتملا ىفنأل ىومديسلا ىنابالكلا ] ىتراخل دىوحم نب هللا ىيع مامالل ةفينح

 اردمان تممانب هلوا ىلامجحل معلص فسوي ةصق ىف رتنو ,مظن ىسراف حاورالا فشك !.كها

 ملكلا عماوج نم ةثوروملا ةجرختسالا مككلا رعاوج راتسا فشك !كه»” ١ يلا مياشكرب رس

 اميف راتسالا فشك [!.ك» نيشلا ىف رم ىونوقلا نيدلا ردصت نيعبرالا ثيداحا حورش نم

 قوتملا ىقشمدلا [نابهو ىب فمحا نب] باعولا نبع نيدلا نيمال ةءارقلا ىف راؤبلا هراقخا

 رارسأ فدشك !.00» نس قوتملا ىودزيلا مامالل ريسفتلا ىف راتسالا فشك !.068 داو ةنس

 ادد فورحلا رارسا !فشك_ 101: _ , . غنس !قوتملا .ئعفاشنلا  قالقاملا. ركب .قا :مامالل ةيتطابلا

 رف, ىف هركذ ءامدقلا سيماون كتعو ءامكذل رارسأ فشك 00 فل ىف هركذ فورظلا ىناعم

 هتكت ايلك الاوس رشع ةعبس ىلع ىنيم راكفالا مهف ىع ىفخ اهع رارسالا فشك !كه»

 م١ ةةنس قوتملا ىعفاشلا ىسهفقالا دامعلا نب محا نيحلا باهش ئيشلل ةريثك ةيدزج لك ادعم

 طوم عوج عدم لاتع 1 هنن هعر هتعام»ء آسف 4 0هلاع]ب 8 عدن !]110]رهتتةتث عل ط1 | لك ءاأبآن ايلات

 رى ءا//11:2::801 [[دص عاام دمصم 340 (ذصع. 9. لدص. 931) ممدءانم]. - 10631. آ[كجوطق ع1 - قة: ةطو

 0ععوءاتم ةمتسكستسي 20عام ع لعن.  لطتطعع ]ذئدغو ءغ ةماسأو همدغمسع معجقأتعع ةعهلماسق 0ع

 طتقامرتو لمدعمطتم وسن ذه 1معامتا: "للم ممرصاخصعو ( آ2لعنف )و ]ذطعإ ة1مئالانلظ 376110 عاعي

 10652. [[ حءط1 د هغةعّز ءعدع غط1ع عا ط1 ]ع عدتر 0ءاععأانم 5610111121 512111135 320م 111 م

 (ءوععمغتسمو 003ع ع للعالم ععودجت هاته ماعمت5 ءاتعلتلو عغ ءمصوتت علاه ىاتطأع (نمرردتت ع813151115 ءذأ

 20 هوا1معده نسنهلعدعأماو 205( هدستسص جه اهل" - عل - لؤرت (نيرنعمم# ةتماسك.  آ/10ع عانصتته ده

 ]نئنعد ن/ير. - 10633. اك حعط4 ءا]- حج ءعورمرو 0ءعغعءانم ؟ءامصتس لع انقر وتقع عت 10

 معععمدأومع ءمرععمتعو ءءاععتف رتدعاتلتاو ةهتعام»ع نأ - ءلل- 011 4كآ80-عآ - معابر | طعنا

 ]رت عءلا ظعدن 17 «)اتد] 10م ععاع]#ر ةسصم 768 (ذهع. 7. ظعرأم 1366) رهمةان0. - 4

 [عجذط4] ءعا1- جوار 0ععغعءانم ؟عءامطتتتال. (0هرردرت عماقتتاتك له .(نهعدطتنلل و 21166غ65ع 1صفتم

 ظءسلءممةو ةصصم . . . 100156010. - 10655. ]لعددعط# جهعوذ» ظا1مظ ةغزس1 7 ءو 0اععانم

 ردو س6 عمل مكسسس دع عمتامضصسم , 20عام»ع ]سفن 47 عا“ 8همع[7]مند2 كطحطتافو 80 . ا.

 رسم م. - 10656. آد هط/ جعومءقع ع]- طمعا آر 0ءاععألم 31632011011 11423510132 أ

 لعوعرتمأالم ةعماعماتهستسس 1ممعصاتمدمزئنتل. اهم 0هطتع ةنط لو". - 10637. [[جدعط4آ 35ج

 ءا- طماع ةرصفو ةءاععأنو 3ةءمممتاتلل 11هنسل هدجا عماتست عأغ لتضتمأاتم ؟ءاتسس مادأ105هط متم

 ىءععئرتست. آطدتلدطتع ةدط لو. - 10638. آ[ك ددطق ء]- ده عود 0عاوعأاتم ةععقط 010113 0ع

 تقر ونهع 1م( ءال أ ععماتمع دصعصتتستل هععاتلاه كدص(. (همالمعاسع هعرتاعسم ل ععلصستا ناتهعقأت هصتطاتت_

 تما» ععىدلتطسعو 1م نستطاتع هنستلأذع ةيصأ ن0هعقالممعق5 ممهنعم] ةعععر ةمعامرع ذطعتلعلط ه7ع/ مال 10

 ء0- 0411 4| ت:ءال 13 ءتن- ءآة/(0 م رمد ظطحطتخور هصصم 808 (ةمع. 29. لكاتص. 1403) 0
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 نع ةبوجا هيف ركذا بانك اذه لاق لا نيعم ذلب ءايشالا لجوم نيلاعلا بر هلل سمأمل هلوا

 1 ءاملعلا راكفا اهيذ ريكتت ةلفقم بواق ساوح كاردأ نع تايفخو ةلكشم لكك

 مئاغ ند ليد ند مالسلا كديع [ند] ىوحلا زع خبيشلل راعزالاو روبطلا مكح نع رارسالا فيشك

 ناو نم دافننسا خلا هدعد ىف بيبو أ هدرق ى دكيعبلا هلل ديد كلوا خذس ىقوقلا ظعاولا

 ةزدرا رث 5 راوسالا فشك رابتعالا لعمال ةظعوم هلاح ناسلب لك فطن امو ءازالاو دامد-لو

 ىجوذل كلما دبع نب روامان نب دمكم ىيدلا لضفا ىضاقلل فقطنملا ىف راكفالا ضماوغ نع

 ىنيوزقلا ىتاكلا هحرشو ,ىفدنيلا عيدبلا ىبال ةمهم ىشاوح هيلعو. 1*1 :ةنسأ قولا ىعفانشلا

 ىلع لمتشيو خلا محتفتسا ىلاعت هللا دمحب فشكلا لوا [10 ةنس قوقملا] ةيسمشلا بحاص

 ىناروكلا :ليعمسا نب تمحا_ سابعلا قال رايخالا ؛!ظمسالا ,ةءارق نع نارسالا) تغشك (0)] كرت

 0 نسّلو شمعالاو نصيكم نبأ ةءارق ىلع لمتشيب ىروألا مظن ىلع حوش وهو [.1* ةنس قونللا]

 هلوا لاكشالا ةياغ ىف مظن وهو ىرصيلا

 آصعازمتغ زج: آطرهسك العمرو مدسصلمدنتست [هطلللم ع5 مدتسلالا7 نلظعدضأل ةأمع 30] نأم»ع ءاع. آم

 طمع اذ طعمر دتاأر ععةممصقج "عللم د0 نسهععأ1أمصعق 01115كاآعمو نتحع ءقماتل ةعطقالات 111 01 امن

 نلوسممرستل هععاتلاوع ةدصغ ءغ همعااد6مصتطاتق 911011013 00 ءاغم5ان113 56110119 181110[.

 10039. ]8 جحوط4 ءاآل- حدمعةعر لعاععألم جقعدصمالاتل01 016 ةمممطأطععاتةأ5 تكالاتلل2  عأ 0131و

 هانعام» ع ذاطعتلعاح طعس - ه0 - 011: | 8 ءرن] 67-40: ءانرر» عدن آرت عا ظظعت» ( عيدا (نهمعتمصهاأما و

 حصصم .. . ممرمغ3ن0م. [هعلرزاأ ز(2: آدسق العمرو وسأ 1ص م؟هماصوعلتت1 216 ةانج ةطقوصق ءغذم

 جطقعمسألو ةهاتخ م70 مأمولاتال5 عدغ ءاع. 5(غن0عغ لزوعععع ءرع حةماتس ملئ طاتقو طعطاتق اصهصتسةأتق هان

 ١ك ؟1هرتطتع مهغلممع هده اص م11 علاه هغ ننهع ذل]ه همصلتاممل هدتقع ©025عه2162[ع1 1001011111, أ

 مواعيد رم]دصغع5 نستطسنخ (هلتح ءهتعدع ةدصأ 200ءدرأتط. - 10660. آلكجنطق ءال- ةععقمب

 لعاوع(نم حعءعوصمطتل 0ع هطوعسرت(واتطسم همعئاوأأمصاتتل, جانعامرع (ندلطخ لكرزكلفما - هل - ل

 11101 01هترن ع 17 هرب 11 يرن (يممعر» ظءر» قلطل- أ - سمان ]161:0 6ءزن كطقلطتاحو هسصم 649 (1من. 26.

 31و. 1251) دصمء؟(غدم. آنطعع لع ]هعتعدر ذص نتعتت 107 - ه78ع04* ظعردلع)ر# عامدذدع هعمأ

 ممد0عمانر ءأ 781858 (نمسجيماراغر (هدعاحاتك 1هعتعأ ك/عسوكورعا هسعامالر [ةصصم 675 (ذصع.

 لنص. 1276) دسم: ماتقو ] همصسعماةهستاتتت ؟1)010غ. آننطعمع معزز ذغاذ امعلمتزا: ف آدننلع 106

 هرعععادأز زمعالرأم ءام.ر ها ةععالممعم مماتسعا - 106061. لكهقطقك ءال-ةقعؤعرو ءةىسانءوم

 جبور مانو 13 "عععصقأم همعدصتعم ارت هتال011113 710طهدعانتلت ءتئءر0صلأاتلر 311610:

 ل 1رنعلأ ظ8ءر» ]لور»01] ]لعن [دمصم 893 (ذصع. 17. ]لوع. 1487) مممزن[ن0. (نهدطنل ع81[0 ان

 وأ زم فقسسعم لعععر 1 1ععالممعع مرمصاعمكف مث 7101/عةوانانر لبسمد]أ ءأ طلطمدوتنل مع“

05-7 1) 

 مما معمسع. 1لل1سأل ءفضسمعم ل1111 تا (ةالطاتق ةعوام( ءا ذاك اصعامأأا
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 رشعلا ىلع ةدايز الوأ

 لودلا عمبر 8 غوش يلا ماركلا ظرافسلا عم هداتك ,ةامح لعد ىذلا هلأ كويحلا حردشلا لوأ

 لوصف ىلع ةلمتشم ةلاسر فوصتلا ىف رارسالا فشك | نوسمخو ' ةعبرأ هتايباو م1. خنس

 فلاآلا 8 9 ىودؤهملا لوصأ حار راوسالا «ىفاسسك اركيانزر هزم كم دبي قوتملا ىنأرعشلا للضفغلا

 طلست اهيف رارسالا فششك !.1 2 ميملا ىف أي راونالا رانم حوش ىف رارسالا فشك 0

 ىعئاشلا ىسهفقالا داوع ىب دومحأ باهشالل ءاهقفلا نم ريثكل ةليسألا ىلع هةيشراو ءاردلا هب

 ىنيقلبلا ىسكلا نب كدمحال رايخالا ةداسلا ظفرعم ىف رارسالا فشك 1 م.١ ةنس قونلملا

 ملعلا لحضذ م مط كبد ركذ يلا باوصال ىداهلا هلل جيكلا هلوأ رصخقم هديب قوما ىفاشلا

 ىدادغبلا بيطخل ىلع نب دمحا ركب ىا ظفاأل مامالل ... ىف راوسالا فشك 11+ هلقاو

 آمهعلمأم معانات ج ]دنع 1)عأ ءقعطتعال زل 11

 آلغ ج003ةرد عمات هذغ ه0 0ءعععيد (نوهعوصأ 7عععم8100عق

 ع( ءمرصتس عمامتستتك 11ه: ًطهتتق 1آ0ءمر ونت ءمذر ناتأ (0هعدطتتلال 1012051( (عمعصضأر ةتطلاتل تكتل

 جحصوعأأ5 ععصعرموزك ءقذع ؟ه]ستغرو نأ ؟هعاه طمصتمتتست هماقصأ ءاع. فةطقمادتغ سعصمقع ظعطت' ]

 دصصأ 890 (أصع. 18. لدم. 1485), ءأ ؟ءعركاتق كانضأ 00120113عأضأ3 001[0113. - 10662. آلكجدط+

 ءعا-حومقرر 0عامعألم ةطعدسم7017. 1!'ءدعادكطتق 0ع (طعموهرطتم ةععالممعس ءمماتس علقو 810101

 راد كلم ظعورب- ءقعمدمت١ 1ع. - 10063. آ[عوعط] هل دم عمر 0 عاععألم 35632013

 'آ[عمعاوتمك (طعمدهمطتعتق رو ةتعام»ع 41 ]/ مانيب 2101 هيون ءل 17 ءرب- ءآلمللآ كام قر ةسصم

 538 (تصع. 16. لدا. 1143) ممجنتنم. - 10664 1؟جوط4ل ءا1- عومقرعو 0عاععألم 35630011011

 (مصستصعسامعتسم ذم ]ذطستس 0577 حج 2عج0مومم ءلتتسسر 0ع وسم عديده ص ]ذأ عضه 7772“ لتعأسست

 موا. - 10665. لكهدط# ء]-ةجقعقجعر لعاوعألم دععوصمتلاتلا.  (هرسسص عصامتلالق طه []خطصبس

 111 هتان" 67 - همم" و لع نسم ذص آزاععج 21+ لزععئبص. ع 10666. آ[كهمهط#/ ءال-ةقعقتو

 لعاععاتزم ةععدممتسسم 0ع جاز هسصعمأتمو ونتتطسم ؟هلادعتم ءزادنوسع ]!دوسعأ لتهععاأتوصعق ه دضانأاذف

 لاس مءمدكتلان5 معمممدتاحع مهآنعدصأو ةسعام»ع ه1 عآراأا - هلل - لن ىل]تنعل عزا 11:0 ك4 ليقف

 كطفأكنتاور ةسصم 808 (زصع. 29. لدم. 1405) ممرمأتم. - 10667. ]لعونط# ءل-ةععقتر

 لءاععالم جمعدصمسدسص 0ع ءمعمتاتممع مءازعتودمضسس مطمطمضتسر ةسعام»ع را رتنعاأ اق نع

 مع عن كطحاظتاميم ةسصم . . . همعطتم. [1سكعضتغ طستع ءمضمعملتقر نسمل ٌزاه زهمعاصأأا: آهاتق

 ][رعمر وسأ ه0 مءيضتادغعس لسعتغ ءاعبور ممصصتتلا» لع مءوععامماتح لمعاعتموع عا لعام

 لمععمرتس. - 10608. لكهعط4 ءل- دق عقم 0ءعاععالم ةععوصم سنت لع . . .ر ةسعامرع اصقنم

 آفظنأم قاع ظعام» قارسصعل عد م78 (ههعممهتمعع 1دعطقهلعمقتو ةممصم 463 مع. 9. 00

26 1 
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 راوسألا فشك دامعلا نبا خيشلل ... ىف راوسالا فشك 08 عفر نسا قردلا

 يشلل فاكلا ىف ةينون شو قارعلا مامت نب زيزعلا دبع عبصالا ىأ ةديصق حرش ىف ماهفالل

 لأ نىيدلا كبش مامالل راومعالا فشك |. ىكداكلا رماديأ ند ىلع ند رمدبأ مامالا

 راوسأ فدك “٠0 تاوابحلا خؤكت ىف طظعاولا هيكذ ىديبدلأ كيعس ىأ ند دكودا ليضفلا

 5 لمتشم ومو ىلارل ىقشمدلا رمع نب ميحرلا دبع دحوالا مامالل نيلايقل سيماونو نيلاقخملا

 راوسالا فشك 1.1 ىلاثملا راوذا فصوو ىناعملا رارسأ فشك اك“ المصذ نيتلك ىلع

 خذنس قوثلا ىنازاتفتلا رمع ىب دوعسم نويدلا دعس خمالعلا خيشلل ىسراف ريسفن راربالا هاو

 ىمورلا فّومال وهو ةعنصلا ىف ىنابرلا رسلا بحاصل راتسالا كتعو رارسالا فشك 0

 .تاراشالا فشك ا! [:هداخو باوباو ةمدقم ىلع وهو ] ىقينزالا كيب ىلع ىنعأ ني

 10 ىومالا عماجلاب نذوملا ىضاقلا ةدلاوب فورعملا دماح نب دم نب ليد ةيددعلا ةيفوردل

 10720) ررمرعانم. - 100609. آعجقطل ءل- ةععقعر 0عاععألم ةقعقطمإلاتلل) 0600555257 5001
 كلمزاعط ةنر» رسل - عل- لير. - 10670. آكهدعطل ء]- ةععفت آ]ز] - ح6ط خردو عع
 ويمعوممعسس لص ءرصتسملمس 1مغعاأزععماتميضس. (نهرصتسعماةعاسم هطعتلعطل ءا [آطسفسا 1/0171
 7 مرإ رهن 8 مرر 1710 عرس" ل لعزل ذه (معلصس لع ةلعطوجستم هط لان اهدالع' قلل - ءا- ههأتن
 عرب 1و ور» 1«ايعربم ءلئاحتس ءانذص مةكوم لعفزسعماعس. - 10671. لكهقطأل ء]-ةقعفتو
 لعامعالم ةجعوصم» نسر ةنمعاممع انصخس 18 عوار - ءا- لانا قانا أل هللا را /ترتءلأ 1 ءنا 451 ك0
 7/ءنقو07.  ('هردحرسصعس هرماسع ه 1(: ظا- 17 يناس ذه 101رعأا ءهأ - ؟مامما/. -ح 10607
 ]خوفط# معرعقع ءهل-سم]لعطاقلتمر لعاععألم ةيعمممتانات ةاتم ءطت عماتاتللل أ 18011011010
 و مموعماتوأ5دامصسم ةسعام»ع آ!سقس لا - قلنلما قلطا- ءارتءارأت» لطعت» (ل16)' 10 رج ءعانعأ طل 70
 [.نطورع (معزسأو هععازمصعس مصالصعإ. ح 10673. طظمفطل حممعذسع عا - سع ةصخاو 0عاععأانو
 معوض مسنرلل ةعماعمأتجضننس عا لعموم ماتم !هصتصسس مرتسهع انه[ هع. ل 10674 آ6 حوطأ
 هز -.جمرؤم ربع © لل عغ كل - هطر أعور لعاوعأزم جرعمسمرتتالل عأ ههكهأتنق 1501:0118 ل1501
 (ةودصس ءعمامسأمم لذص (نممومسم مععدت فقر همعاممع يظطفتاعط 0لهءانهمتسم ثمه'ل - هل - لأ لل قل
 8 6رب (نمم» 1م سمو جمصم .. . سمرا نم. - 10075. لك هقطغل ء]-جدر لة 6 طل دخلع
 ه]-جماؤرر لعامعازو مهعمصهمرسرض هغ لتضتراتم معامضتس. ا هئارمتا هسدعامتل اذانونذ 7 - ىر»»

 2/18 متر نصت لع جلعطوتستم عزا للعم - ©عمععتم دعئاذععأ لل 2ع لآ اء 11/7 //
 ٠١ ء. يرد ممدلتامع لتعاتق. [آتطعم للومممتاسس ءعياذص مسمع تمم عسر هقربتلم عا مصفأ نعتمم علاق |. -
 10 زوو26. [عدمطع ءل نمط عون عاد ط معن أ رج عغ عاددلع ل12 عغر لعاععأالم ةصلتعتدتئاننس معا
 ازاوجوه هأ مسسسعتمم , ةسعامعع 1101, ممرويسعل اثعرب 7له]رويمتسعا اعتب آطلمتضسقل, ؟هلعف 100
 87- 04016 لتعغمو نسأ معلتكسم ؟يتأ هلأ جعلعسس يقاطعلعملعس (تنصهزت 201 عمنا ءا ات [مكمرعرلل
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 ام يلا باتكلا هدبيع ىلع لؤذأ ىلاا# لل نينا هلوأ ىنيدراملا ىسهع مظعملل دفلأ

 رشذو ةيفوصلا تارادقالا فشلك [.1 ىوكلا كوحم د كويك ةيفوركلا تارادشالا فدشك

 ديع خيشلل ناكالا بهذم ىلع ترلا ىف داقتعالا فشك 81 ةيانمدل كسلا تاراشملا

 ىلع هيدر مدأ ةخذس قوخألا ىسىدقملا [ مناغ باب فورعاإ كمحا ند ] نوحوألا كبع ىب فييطالا

 جقفلا ىأ خبيشال سانلا لاوحاو لودلا رييغت ىف ] سابتلالا فشك اك الصف رشع دحا

 ةقياذل لوا نم كبيق رداد خوراتلا 8 ىعئاشلا ىسدقملا ليدي يالا نب لليد ئذ دواد ند 3و2

 ةداشلا اع ىف رامالا فشك كلا ةيفنلا عوق 3 ظاقلالا فشك 1ك |
© 

 ناميااب انماع مع كلل جمكلا اهلوا لاسر ىو ىنستحلا شرغألا نروممجم نب ىلع خيشلل

 تار ةعالبلا فشك !.ام“ بتكف ءارقفلا ىئم هل ىالخالا نم اهعدتبا ةعينش اروما

 111ه مادا حءتت1 طدع كلل 8/4726 مدس مددت. آشطعم زو اصعارتخت ارهسق آاذ؟ور وست اذ ططتسن 001

 عمركم ىانم "عطتع]ودزأ هام - 10677. [لكدعط( ءل-اةطقغعقاأ ءعآ-طمعس1أ 7 عار عع

 10678. ]لك حءارآ[

 عاد هطقعفع ظا - هسكأو عار لعاءععاتم 1هلت مص (طعمدمرتطتعمطسس ءأ متمرد عمأتم منها 0طن

 1هلزعتمسسسس معز ![!(ععدقر ةتعامتع 110/1 هنتن:ءأ 18 عزا لل هارمتستنءل 71

 ممستمحالت تنص للهطغمستتس علت عمرضتنس. - 10679. ل؟جعط4ل ءا-1غ1غءقلرو هحربات فالم 50ع3 له

 معامغمتتممع لمءاعستممع ةطسمتمع 1/40, هسعام»ع ذطعتلعط ق4ل60- ءآ - عازر عرب فالعلم را

 |[ عرب لكلسعل ]| قلمءسالعءدةر |[ ؟دلعم آان 61/4: لتعم ء] ةصصم 8360 (زصع. 23. لوصت

 1452) رصمزتاتم. آناطعع ذص ددنملععتر» ةععؤلمسع5 0تسرومهزاته عقلي ع 10080. آ[عدعط ؟

 ءا- 111 طةمو 0عغععءاتم لسطت(حغتمصسس [0ع دصاتغ هلل ممتطاسع لوم ممل ةطانتط عك ةامغتق طمشستماتاللو

 دسعاغمصع تاطعتاعط قلما 101 مدرورسعاأ عر 12 هنعمل 18 عزب 7107 مترنتر»تءل 8 عرب - «لمولل

 /110ءم0ل0ءوء6 ظطحطظناد. ]آلتكامرتحر ونسمع هط ذصتاألم هضعمؤنممتو ةمعتصتا ء هل ةصصتسس 1

 مع. 21. هءرغ. 1495) مممومعلتاسعخ]. - 1006081. آ[؟جعط4آ ءعآ-ح]1ةغمر ءهدرات قللق 10 عانتلل

 هطقعدعدضتس لع مدهاتطاتق لاتعتع طفصعلكاتعن ةععدص0وملتق. -ح 10682. لعدفمط# عل تس ثد' عاب

 ربان ىلنتم ةصمعستأ لع هلكعأم رمعتسعت مهتم دهممههقأتعأ و هتتعام»ع كاعتاعط 472 عرب 11 ءسب

 هله علة[ طعس. "ل ءدعامطسخو نمت ذاه ةصعلمتا: آطهسم 1)عمر نست لذه ممذ معءام 806 ءأا

 مءاتنونمدع 01هطمسسعلأ ني طعم عقعتك صلتسلتغ ءاع. ةادعسمأ جسعامزر هع رصعصعع 8[هطقم عدن

 دصصأ 913 (صع. 21. كر. 1509) لطلدسممعم ذم طمصاعد ةكزا]سمعممع5 زغف» 1ةعلعدع ءأ ذطأط عمق

 [؟هعلدم ةصحعمتمدعو نسمك دسمصحعأطمسك نستلفتص 1جعاع مص معوبلتس ه0لت ءامع همرتمم زدعاتاات عدلات

 ادم هط ءدتكدوتت ةعرلمسزأال - 10683. [[ةعطأ ءا-طعا]ٌةعطقأرو ءهدوات ءمالم ءاموتتعه(186و

26 
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 سيلدتلا .لفأ .بلق نع سييلتلا فشك 10 ةنسا ىفوتملا ئسرافلا ناملسا نب رمش نا

 1| ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نمحرلا دبع نيحلا لالج خيشلل ثيحالا نغب فياعتنم

 نب ركب ىنا خيشنل ريسفتلا ىف نارا تثتحابملا فيقحت ىف ليزنتلا فشك ا.د

 نبالا باسال !ىا بابلحلا | كفضشك م ى.. خنس دودح ىف ىوتملا ىفنلل ىداددل ىمدكم

 5 رس نع ليلكلا فشك !ءادب ملأ ةئس قوتملا ىواصلقلا ىسلدنالا دمحم نب ىلع نسل

 ردكاس باص هرك ذ ىدفصلأا نبدأ حالبعأ لال فصو ىف لاكلا فشك !.ادم ليومتلا

 5س رم مكأل صوصف حور نم باتكلا هجو نع باححلا فشك 4

 9 نع نارلأو باكعاكلا
 سرفر

 10 للخد :ةلوسالا ليماح نأ هيف 0 تش ىنم اوبلطو نإ [ىدموم اهذع عل ةبدرغ ايس

 جنعامرع 100م0 أذ ءزا 01م“ الث ءرب كارتر منا للم ةع, ةصصم . . . 1201610. - 10684. آل جةطغق

 ع]- غءع]طاعر 0 عاععأم ةسصطتعستأحللسو 003 001 5ع]جدأمزنان11 01[306ع5 01100113 5

 عةعوتنعطألاتل> 3معطلانك. "1'عمعاونن5ق ج0 معد (:جلن(1هصمتلحتل معجاتصسعصمقو 0[211ع هطعتلعكط

 ل ولن - هلأ - لأ: كطآ- ءآ - "«آتسمتا عزت لان ظعقم» كمويرسشاةر جصصم 911 (ةصع. 4. كدصع 1503)

 مرتان. - 10685. لكددط4ل ءا-عغعصمأ]1ر لعاععغم ءععادنمضساق لع عنه ءمعستا مم

 ند عداتمساسلل ءأ 1زماععم»ءامكل مهمتك (نهعومأ د]] ءععمرتعودع.  .(نمصلس عمامتلاتك أه (001:ةصتلللار

 ما عزاعا» قلقا 8ءعب» عتب 201م متوت: ءل 0008«11 [آظدصعاتلهم كتعو ةسصاطتتلال 800 (اصع. 24. 85ءمان

 1397) سمور( م. - 10680. اعدفعط#4 ءال-ّزز1]ط فطر 0عاعءالم همععسعسأل 0ع ةعئاطست ءاتعقو

 حنعامرع كات //ممعمت» ل7 اظعرت 1101 مروتنعا ل:لمايعق (ه7عمممغر ةصصم 891 (طصع. 7. لقط زل

 1486) سنمرعانم. - 10087. لعجعط(/ ءال-ّز ءانآ1, لعاوءعام ءّزدك و200 ذاطسقأكع ءةغ لع

 ممعوصم ]هعدم]ءامصلتل6. - 10088. لكةهعاطل] ءعل-طقلر 0عاععالم ةاونتق 0ع 0عقوهل مالنمصمع 23عالأو

 جاتعاماع ىو/م]ر - هل - لا كمر مل.  (نهرصسعتسمدهأ !ذطسصتسس ةتتعام» هرعاتاق لن“ هل - 01/11, ءان

 ىوم/م/- ملل لفر اذمومستكو ةسسستستاتتت ةاملتسنت جلطتطتتتغ لص طمع [اذطتنو همطتممصع2 00و 5

 ذم جهلعععملح مهمصمتسهكأحر لاهع لص ءمرضرتمةزالتممع ؟عرئطوعتنس ةمهم 017ءرقمزكانتلل ءاأ كمأه

 ةعتماستم ةأستلتسسس ءععصتامل همتطتا صمص ؟ععلغزر جافسعم ؟؟عواعتم !دقهعاحتممع ليقدما] نلقع ةسلانتأ

 ءغ ملصتمتم !ض!فعصاتمتس هلردتزعأزاب - 10689. آ[كمعطل ءا- طنز ةطر لععووانم 7ءاذ لع 1هعأع

 ازطرل. (نهرورسعم(همعأاتس ذص لذ طتخسص 10عنزع ه/ - 72/ععررنر 0ع نتتم كاتماه للع(غات171 عوأ,م - 0

 ]رعمدهط4] ءا-طنز خط رع ءل- عقم, لعامعالم معلأ عا اصلتصستعسأل 0ع 19216 10101[0118365نز

 لوعررممسملو ةتععمرع ى/ منن ذصاعح ةيط للعلن [/-ك1 م" هتننوعا ادساحتو. اصعترتتت و ؟ةعطتقو

 10 نسطسخ لسحع تلاتصمع كمسمتمع اصعتمأسمأ: ىرللزع: (نهدكنعأتم ج0 لمسصتستسسم لذ! تعادلت““ ءان د

 ىآلزع: (همكيعأم هل لمصسصتمصسص طقمضصتصانالا “ ءعاع. آطباطعع ءىصاتصعاو ةصوتتلاو 100[18368(0عاذ

 ةامعم أل هععدر سمك هصعاعمأعم ص لهعصسممعع رستطل معمرمقرتعتساتا ءغ نأ 80 هوه معقممملعععتن
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 زم دادسلا ءاتلثلا خامل 3 ل نوذامت اهمف بوذكم ةقرو ك4+ة 3 بلك ذر ىدص 82 ةباع

 حجورش نم بولقلا بابرال بوجحملا بج تشك 11 ؛:م ةذس بجر نم ىيرشعلاو

 [16 .. فيس ىناضليالا .ييز حرش ىف ىسراف .فداقلمل فشك 1 اضيأ رم صودصفلا
 عطعوس

 .1٠ خنس قوغلا ىشاوكلا فسوي ىب دكويحأ نيدلا ففنوم مشل ريسفتلا قف فيداقألا فشك اذ

 خ+ 5 6 3 5 خر ٍِ 3 ددتلل ةخمتاخو ىنيداب ىلع خلمتشم خلاس تداكدلاو ىلا تايدح ى تناقل فشك 111

 نب ديمكم خيشلا اه صمنخا ملقم ىو [40. ةذس قوذلا] ىدكللا نب كمحأ ىنودلا باهش

 هلوأ فداقدلاو يردلا ىف فداقأل فاقد هامسو ىعئاشلا ىنيدراملا طيسب فورعملا دمحم

 باسح فقيرط نم نسحا ةيكلفلا لامعالا باسح ىف سيل لاق يلا نيركاشلا دمح هل دم

 ىلع فا مأو اهننب اوعدعأ نيم دقالا ةقيرط اوك رمثو ذ ردعع قت ةامعت سوا ىو ةيسنلا خيسملاأ

 فيرط ىلا ةراشالاب اهمذ لاطا هنكل ر وكذملا انكريش ةمدقم ريغ نفلا أذ ىف ةيئاش خمدقم

 د سع معالعرعاتم(أ. 8 عوععغع» عج م2512(, ءانتلل 01 طقق 0018ع5دأ150ع5 م20م0802116 5ةمععأع ءةوصتق

 اسلسخغمس»ل 1ماعهقذع عأ زم هع [ه]ذذدس [عطاتلتسةءر هاتأ 02عام عأاصأم لات3عقات1م صعق 1صقععت ماهع ؟نأ 55 عه

 وج ءمتمدع طمع ممعءاع [ععامع (ءعاتقعر ننأ1 للتع5 ظدععأأ ؟1ءعداسال5 ةعدطتق 2 عصقأق [أءّزرعط ةصصخ

 935 (ةسصع. 11. طعطط. 1548)ر. - 10691. آد هطخغ طهز هل 3 سدحطر اذ طر 0عاععالم عام

 معان مزئستك همملهغأم هطاقنم.  (نمدصس عمامسسق ص ]تطعم /22/-1هعبئئر لع نحم مدعت رضملم ةانراه

 لزعطترل عوامل - 10692. لك جدطق ءعاد-ط جءةتعر 0عاععالم ؟ععااقأاتلال . (نهزطن10 ع1 311115 م 15105

 ص طا 7] 1871472-11, لع ونتم تاتمسد لنعأتتت عوام - 10693. آ[كجهطق ءال-طق عت عو

 لعاععألم ؟عوتاحغتطلم  (نهرسطصعصأةكلاتك 18 (00عةصتتتظ, حجامنامع ةطعتلعاط 710:مهرا ء-ءل - ل

 4/7: طعن 7و: الك ءماد/ةر ةصصم 680 (ذمع. 22. كمر. 1281) 120110. - 4

 [كجهدطل ءعا- طهوعقتعرور لعاوعألم ؟ءوئاقأتتللل 0ع ءمردت ماتأات 515301011111 351102012101111 أ

 ععمترت ن1 هدكتتل.  (نهرصم عملتاتسل لم ءىمتغأو ع ءممع]س ع5 هصعتص ءمددم]1ءءعاعيصق رو جمعام»ع ةطعتلعط

 ىلع[ - هل - 047: ل1 عل 8 ءزن - ءارس عزلة, [همصم 850 (ذصع. 29. لآدم 1446) دطمعأانم

 [ةدعموع عقار ودحس هطعتلعط 2/01 مترنترتءل ظعتت 7101ميوت» عا كاطهظتتمم ؟دلعم هلا 71/11 م

 ل1ءانمقو ذص ءمالمسسعسم 10 ءعممع ءأ- /|هعاقع لآ 6]- لعر»ء] همم هآ- لععممع ذصقعتأ ماهتطت 0 وأم

 [دعامزغ زل1ه ز(ه: آهتتك آ)عم (هلتكر ننملأ ععوتلمم مععماعم 1[ نص م2هعللعمسغ ءاع. اننللق

 سعاطم لمقر ةصوتتأو ام ؟جالمطع 0م ءطدأتما 112 0ء]ءداتسلل م20طدغالم» عدا مدالممع 720 م10

 مءعاجلكدعر 01136 ممدأ5 3عاهأع أه نكات ءقأ. 18 ع]ت سعت" انمأ عمان طت عاط هلدنست 5:عاعتطات1ا2 2150م1[

 ل عس]ل ع مغعصر عغ مسالدنم ةصقوعاعأ اةدعم وعم ص طمع ععمععع ءمرصتنم0هنل م22عاعع 18350 ععم

 مطعتلعطأ مهمداعأ ]دنلمتت. قغعمسعم ذطخأ 1[وصعتق عن ثمر نسمل رص عاطف لستص ؟؟عغءانا 0ع هطقأط تو

 (نةغعستتق جمععأج لعلك ءغ عتئمتم ( أ طاتقلمنات اناتكانل و انت طانق متنا عالا ةلوصت 1 عهطأاتلك و 1150
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 1 ىهفذا فذحو حاضيإأب هدرصتةخاذ ةبدوعسص هترابع ف لصف رابغلاو حوتقفملا نم نيمدقالا

 10 “ل ةنس قوثملا ىعئاشلا ىنجابلا كيم نب ىنيحلا ءالعل فطنملا ىف فداقلل فشك

 جرد ين نرد اوتنمك ل ىرهدالا ١ نيحلا ريتال رصتخم, فطنلا قرافداعل 5

 يع .نب: ىلع نيحلا , ىقت .حيشلل نسدانكلا ,ميمرتب ىف ,سداسدلا يفشك (ا10 0 نا

 و
 ةناطلسي مالسالا زعم .هلل .تململا هلوا  ارصتخام .هنم .بخضتنا مك .04 ةنس [قوتملا يك 10 داك

 هرخأ ىث لاقو نيج نم هيلاطأ كلذب ليعطحو ءاماعلا ىوانفب ىدالدل ند كمكم

 كدلا فشك ماع- 84

 تاراجتلا نم ةيدرال مدانصلاب ةقلعتمل ليل هنم فرعتي ملع وع ةداعسلا حاقفم يف لاق]

 اةيرضأ امردكم تاميم نك نم «كلذ ىف سانلا ريرغتو توقابهلاو لعلالاو دروزدللأو نوسلا ظعنصو

 ل11 عدلأدع نسمعلحص ذص ءزسق لتعأممع هرتأو عما. [ةدوسع ]نط دس ءررتغمرسعم 1غ هلععتو نأ

 نكمسعتسس همك هضعتل ءأ قايم ءتااسم ؟عووعومعرن. - 1لدقع ز11[عي. - 10695. آكجدطق ءعادطق ءذت ع

 لعئوعانم ؟ءععامطتست 0ع ط]هعتعمر ةنعاما"ع 4/6 - هل- لأ ظظعت» 11ه 1عءعيرنت7ءل ار كطحطتاحوم ةصصم

 714 ()من. 17. ثمر. 1314) مرمزتأنم, - 10696. آ[كجدطق ءال٠ط قع ةت عر 0عاععألم 71مم

 (ودس معسلاتسسس ![هعتعتس و هنعام"ع ل11" - هل - لا: لطفا". - 10697. آكجهقطق ءال- له عار

 لععوعاألم رسمه عمض أمنا.  (نهدصدس عمامتنسم 1ص !ذط٠طسسص 1107م" ء١, لع نحم ةمآعح 01 عمدت

 10698. ل؟«دمطقغ ءا- ل عدةتعر لعاوعأتم تاتمستس هعءععان] غمد لع عقامهتتتقمس0لق هةرط250عاأقر

 هسعامعع هطعتلعط "لمع - هل - لأ, ل: اظظعر» 4كآ0- هلآ - 7( كهل, دصسصم 756 (دصع. 16. لقص

 14355) رسمزئكتم. ودغعو ءدع انطعم ءمتغمرسعس دضعأأ مرضه ءمصاتصعم أعلا ©001علأور 036

 معزز(: آطهسق !ل عمر نست مماعدامغع مده ءاتوزمصعس 08[هطحسس ءلتغعفتت عا1021056 02002231

 ءام.  للدعمع اطلر هع طاقامسضتحس ةعئمذأةذع ةرصمعمودع سله عمعس 111620ةهلجتدتاقمفعو للتقع

 هصصم 879 (صع. 18. ة1هئ. 1474) ةععدسلمسس ءلتعاج ؟تعسمدننلل 00ءامظننت لانك لتعم دتتصساق ع0

 تاعئاعطا قللت /معو 1101 مدون عل ظعرن طم 07 لتعسدأو هذ. تهمه ماعد 150ءاأ ل[هطحسست ءلقصمر

 نأ هس معاعطدغعو (عهلعطقطتس. 30 طصعس لتعأا ...

 10699. 11د اعدهط4 ءا1- 0 حلعاع. 1طوءسمنمم هاتظعتد 1عاعععصلتو (هتطانق

 رز نعوأامر" ع5 حلتتق مل ع"عع5 جلس](ءرتاسهق ةهاانتنت

 | 1ث /:ةرر»ةهنلعأإب ذص اتطخو 71راث] هال - ءعملعا لتنعتت: [آطظوعع ءقأ عد لهءانلسقر
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 ام حمعنلكعتم موعصمدءانصأاتتر طمع رع ءاسمملتم ةهعافع مده( عتامعأ ظهعاهر طاتاجتتتست ة7ئا6 [هعاتتلال

 ادكصملأ ][دماتلعسيم متطتمتستر طوقعتساطتتسم ةمععاممساوب ةغ اعجملعف ر نيتطسق طمسصتصعق ه]1هدع زم

 طوع مع مللطسصاسس. [11ظدؤانه 0هعءاعاممع معان عاست كتنص ةماعلا ننس ةلار لت! ذععص(اهععتط ءّزاتق
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 فيشك ىف غلاب راتسالا فشك ىف رانكملا باتك ىلا عجراف هيلع فوقولا تدرأ ن فز و كايدصغت ع

 ةخنس قوما ىسندنالا كلما دبع نب دمحاأ رمماع ىنال 5 حاضهأو ىىللا“ قمشكا الع

 0 ره خييطاشلا ةدبيصقإت زوخرأأ لف كلا نبأ ةطيعشلاو لمد ملع قى روهشم كانك

 صبييك ببدح خامسم ق' امامث هبوادح ق2 اهدروأ ىطوبسال لاسر تبذل نع يزل .اعتتك

 كيع ند كوكحفم هللا كيع نذل ةخلاسر تين اب لمعلا 8 ثررلا كك ١ معطل ىخلا

 ألمع اباب نيقسو ةعبسو ةمكقم ىلع هيتر خلا نيبلاعلا بر هلل دمأمل هلوا ىزملا ىمحرلا

 ىراصنالا دعاس نب مهيعربأ نب دم نيدلا سوش مامالا خيشلل نيعلا لاوحا ىف قدا فيشك

 ثلذ ىلع 5 يلا ةياع ءانةلاو كللا له كعب امأ ةلوأ 725 خنس ىذا ىلافك الا نبأب ,مهعشلا

 ركذ قب, ةتلاغلاو ايدول نيبعلا ضارمأ ركذ ىف ةيناثلاو نيعلا لاوحا تايلك ىف ىلوالا تالاقم

 د دلل قي هلوأ نيعلا لاوحأ 3 نجدرلأ 0 كلب عاذأ نافسو هردح خا 0 خطيسملا خيودالا

 لع مازمصعتل 8عازسوتتتتلا5. )نم ل51 عدلت ععم7جهأأ اق 00ع205ءعاع هاهو 1ءعع ]1 طسس

 717 - 1101:1117" لأ [معأرإكل هل - معاه ةصكعصأماستصو نأ 1ص ءعاعععسلت5 طلق ةععمصتق جحس]اتق عا

 عروذزد ةقا - طقمعع 111ه.

 40700. آلح:ط[1 ءآ]- لحلعاع تظع [لطقط ءل- ءطحلاطلعر لعامعألم مصل صعتوطت5 ءا

 همدودا]دسجألم لسطت(د(15مهلق و جاتعاماع . 47: لب“ لقل/ت7ءلأ اظعر» قآلد-عأ -ددءآأ]: ل14

 دصصم . . . :ممدن(غنم. طلع انطعع ذم لمعاعتسو جهات ءامطاتللل ءأ هجأتك 072ع5أنعاهاأ61193ع 0

 ءعوغ جمعامرتؤهغع. - 10701. لك جدطل ع1- عمرص اذ تو 0عءعاععألم عطل علل 30117. 200101111811115

 اد (منث1 لمنم 51,4164 نعر لع ونتتح ةاتمعف 01 عطتتص ءقأان - 10702. ][؟دعطآ ءها- عوزطر لءاععانم

 لصطتت لع ةتصن اآملصقأأ. "!'عدعادأسق 0010141, نعتصتعتال ذا ط7 /4م# اهات زمكعتاتأا. "!'عدعامع ذأ

 ننممعقأنتمصعتت» 0ع ةزصتت 1سلسفلا م20مطعاوعي - 10703. آهعطقك ءا- عوز طر لععععأتم لمطأت

 لع هرعردغلمسمع تكتل داصوات ععم1»عاضاعم, 0[2312ع لآتع 4ك 7/«0مأ, 17101, منوتت» عل 1867: قلط-عا-

 موم]تهت» ل1 ع6. "1'عدعاوطتكر ونتتأ 1( اصعامأا: آبجتتم آلءمر مسصلمعتست لقصتمم ءةاعر ءازض

 مجعد مصعتا» عا هكعدئقعأسأج ه5عرتاعلل ءهدمتأح 0ز5ممكز(ن5 عقاب - 10704. آحوطل عا]-ععاصو

 لععئعع6م ؟عالأذ لع حل عع( مدتطتتق هعسلتو ةهتعام»ع ذطعتلعط ءغ ط[سصقس اه عرروو-عل-لهة» لل0/ 0171160

 آظ هرب 1" اي]47 عزت كم0 مقدم, ؟دلعوم 1271: - ءام/ر/ مينغ لتععغم ءعغ دصصم 749 (ذصع. 1. ثا

 1348) رتهزرئكمن0. [آهمعامأا هراتكق 13: 8هعغوسحتسس ]دتتلز طبع 1)ءببن ءع]ءطعطوجت7مات5 عأ 5

 عز ءوزرساتك ءاع.ر عغ لس (رعه ]زطم5ق لتعممدتكتس) ءقأر 011010111 مكل1015 06 ج(ععازمصتطاتق هعاتللت

 آص نم115عجذانت» ةعال هععسضصلمع 0ع 0ع5عع مازمدع متطمعطوتضتتال هعات]أ ةزصعن]ةطاتتتل رو ([عطاتتك 0ع

 لعوععمالممسع معدد ءلتمسخحست هت ما أ عاتتلت.  مععاعج ذلاسأا اص عيذامرصعم ءمعوتأ 1 ءزت» أل لك مد/إ أ

 مقرا لأ ه]روم47 ءا» م: امكعصت مامتمر لانهع أه اصعتبتغ: آهسك العمر نسأ ؟لماتلل 201مم115 عأ 3 ©
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 لوصن ةماثو ةمدقم ىلع بترو نيبيلأ فيشك هباتك نم مهما درج هدأ وكذ خلا رداصملاو راصبالا

 فيض اك دلل ديكلا هلوأ اًجوزمم احرش ىوانألا ىلع ىيحلا روذ خيشلا ديرجدتلا كلذ حار مذ

 رد حرش ىف روتسلا فشك اد | ةريخل رس نع ةريغلا رقس فشك ا..ه خلا تاملظلا

 ىقوتما ىونوقلا فحسا نب دمحم نيدلا ردص خييشلل رسلا فشك اد.« وه روثنملا

 مأو ردكلا بداص لاق ىعيمتلا ميكاب 5005 نوثرعم سانلا نيد لوادننم بانك كءنانمو

 أ. نوزخملا روخلا فصو ىف نونكملا رسلا فشك 1 ةمجرت ىلع هفّلومل فقا

 ادبأ فيس عدادبلا لوصف نم رصتخملا عماوللاو دنارفلا ررغ طبيضو عئاوملاو دراوشلا فشك

 2200 ف 5 هثافلوم سرهث ىف هركذ اضيأ ىطومسال ةلولولا فصو نع ةلصاصلا فشك

 10.“ مامت هيواح ىف هركذ ىطويسلل ةلاسر ةبانتسالا ةلمسم ىف ةبابضلا فشك اا"

 زل]نماعوكزا ءهاع. الورنوغور مع عممجزمرته ع التطعم 7( عءقرك ءق- "علو همست ةاتلل  عأ ط2691[ علل
 عموم مولزمدع ءغ ءيزغمرسعم ص ممعاوأأ5 معتم ءا (معه عععاتممعم لكاس طابتقوع.  هعرتسم 8ةطعتلاب
 راو - 01-60: 47 110هدو(وممغ ذص طقصع ءيتامسسعس 1 عزت"( تمدستت عطاقتلان10 5ع نكتغو ل01 [عائأنتلا
 هلررتدعامتص طقطعأ عع زاذ اصعرتتا: آمسف لالدءم (عصعطعتو ]دععيو حهعععضا1 ءعاع. ع 0

 [عومط 1 هزاع ءل- عط عزم عغر 0عاوعأم »علت امهتلتقع لع ةععمسم معدات ؟طماتمستس مت عقال سه.
 107006. ]عمدط+4 عز - همعترر لعاععالم ذعطمضتسس.  (هردسس ءمامتنع ةص !ذطصتس /7- 120

 [27- 710:01, لع نبم ةنررد للعام قام - 10707. آلكجمهطل ءآ]-عزععر 0عءاععأم ةتعقستو
 حسوعامرع ةطعتاعا هويلر» - هل - لاو 17101, منوت» أ عرب لءآرمع (ةتعمقر ةهصصم 673 (ذسع. 7. كل

 5 1974) رسمءعاسم. -- 10708. ]عههط4ق ءل-عزع» ءعآ]-رس ءةرتسر لعاععأاتم ةهئعقست >ععمصسللا1 ءأ

 ةوعصاأتقع ع]ولوع. (هدصوسعصأهمأسق قاتم م[هزدلقق (نهروصت ةتتعاقأأل ؟زئاناعق عا نألأل(ةلعقو

 نسأ سلع ذم رصهصت طن طمتستسس ؟عيقماستر نست ةنعاممعص ]ذطعت مطل 105هزداطاتا 2:

 هعوم لزنثتصأغ قةسععمر ]زطعإ 7220" دمللحس زصكتعمتر ةتار ؟لاهع ةتتعاأم715 0ءقعطت م[1هطعلال. --
 10709. ]عووط4 ءع] -وزرعرع عل - ص ءاعمتسرو لعاععالم هععوصأ مععمصلتا 0ع 0ع5عض ما هصع
 ]نداوزو ننرععمر وأن. - 410710. ]ل؟حوطلق ءل -عط عر ةعن4ل 56 هال دعم ءالفسأت و عع

 ةمرمطغط ءعسفكمتس معع (عمعمم لتحما عمامصسسس كغ تسمح عصام لت! عئاتطسس ها همصقعتكتوألم مظهع-
 عامصات7مستسمسس ععا؟متسنتم ررعصأتك ءأ لتعامصحص ةررأ] ءعملعمغتستس. اكمتغمدسع ءدع ]ذادرتو 7
 ءل-اءلازرع' فمكستمأحب لع نسم ىاندته لتعإستل ءقأا.ن ع 10711. آ[كجقطخك ء]-هةح]ةه]1 عار
 لو(وعازم ,معيمرتمك لع لعوويتمانمدع (عررنمع دصماسك. 5عضاموستا ةقميرم//ر ونسأ طسمع (؟هعاهأ انتل
 زو زملزعع دعم ماممتس ىذانمزان) ةانط ءىفرتغاع لع مع (مهلز(1وصهعتلمو- طعععطصق عا. ح 101
 10 [عوقط4 عل - لطم طقط عار لعاوعاتم معطسلمع لع سمعداتمسع ديطقاتطعسلل وتعمتتلا  هعهترقتا
 اناتط ("جعاضأاتلل) 907/10/64, واتأ ءدتللل [01ان13 5110 م1402 1زصععرعاتتا. -ح 10713 [ حذطأ
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 نع د لاظزا [ةفشصك زال روكذملا ىطوبسلل اعلا ان فغملاب ءاغحلا نع املا ف

 قار ى ىد ن ى 2 2غ فاصنالا ةكلاتلا ىداازتعيلا ب كينولا 1004 :فلظللاا يعز عييدعلا |(تقحو ل 'ةيوبلا ق1 ةئاوق

 ؟! 1 ١٠911 تنس قوتلا ىطويسلا قيحلا لالخ ةلاسر ىملل لضف ىف ىمعلا فشك ا.د

 نيسح نيدلا ردب مامالا يشل نيدخوملا ساقعو كيحوتلا فداقح نع ءاطغلا فشك 5

 ىطايمدلا ىفوصلا ىنميلا فيرشلا لدعالا [نمحرلا كيع نب نيسح نب فقيدصلا] نبأ

 ةولصلا نع ءاطغلا فشك ا.  ىماطسيلل ءاعدلا ةباجأ رس نع ءاطغلا فشك !.!»

 خيشلل] نيتقرو ءافصلا ناوخال ءاطغلا فشك ا.  ةنس قوتملا ىطايمدلا ظفاحلل ىطسولا

 زع خيشلل ةمالا هذهل علخلا رسل ةمغلا فشك ا.“ [فوصتلا' قف. لوثقملا نيذلا باهش

 ةمدالا رداصب ىع ةمغلا فشك ا. 5 هرب قوتولا .ىكملا ىفحا  ىب نمدكم نيد 0

 ء] - ةرسر> عار 0ءعغعءاألم همعضتسعمأت 0ع ممععوألمصع ه؟ىات ان2أ15 معععئا0111173 0201052211021 5و

 جتتعامرع كور( /2 1[د0لهغم. - 410714. [لعحعط] عا- مم 1 ٌةس عار ل عاععألم دمر 501136 مع

 رف عأغ طنع (مدعاقطتكر (تعدد 110:0هرارا ع - «أ - 1:1: مقل 0 - ءآ- 7مانر“ك 11: 3متر ظم حلال ل# ةاتطتنح ا

 20/-15/7“ !دحلهتمم ةععأمستا, 0ع دعاع هدمهأع لتععملز. - 10715. آكهقطق ءاد-حسقم 11 1دلطل

 ءأ- طمددمس هو 0ءاععاتم ءمععئامأتم لع معدععأدماأتمه ؟[عطعتق. 'آ'عدعاوطتمو ةتتعام»ع لع - هل - 1

 كم1, هسصم 911 ()مع. 4 لمص. 1505) هنمدانم. - 10716. [ظ1-ل؟جدعطغ حص جطلط قس عا

 طمس 2 11 عاددج وعل, ءهدعياتعوغم م2هعععمام 111 1ععالمسعتات 1ط1ه77 54عام مهال58 هز ععأ ةهأ ل تنلا1و

 وندع 12/7 ءأ ]ظهر عجم م10 ممعاتأاو جتعامرع طلوتانو ةصصم 963 (ذصع. 16. 3لوعت. 1555)

 رسومعطنم.] - 10717. لعحدط]آ ءعال- ع طا1خغقر لعاععانم همععتسعصأأ لع ؟ءعئاوغكطتسع لمعاسسمع لع 5 3-

 تمم آ)ءعو ءغ حعاتعساأ5 طسعأتر ن105 ©علعمأعع ذص هصتننال آئ عتحت» حصصرت] ءعاسصأاتك, ةانعام»ع ذا عزاعط

 ءغ آ1سفس 8 عال“ - هل - ل11: 110دءقزا وتب - [ ء1م2004ع ظعر» 11 0ععقر» 8 عزا لطل-ءا-ه]رتسمتا] 7

 ك7 6" 7” هروب كرا 11مل. - 10718. لكدعط4آ ءا1- عطتغفو 0ءاععالم همعمتسءمأت

 0ع جععوممر ن0 م2عععج ؟جادع طفطعسأتعر هنعام»ع 822ع/ مم: 2. - 10719. آ[[كةقطآ ءعا- عطتخغقمي

 لءامءألم هرععتس عصأ لع معععوتمسعر نطمع 2علتود لنعتاتعر ةتنعام» ع ط1قطات 1211412 حطو

 . مه[ن0. - 50720. ل؟جوطأ ءال- عطتأفو 0عغقعازو هرعردتست عال أط 0111111001012 1801

 مسمع ماتم. آطلدم 1ه]زو |[ لع (طعمدممطمستس لهءامتممر ةنعام»ع هطعتاط مزعل - ءل - ل

 ادا ع1 ةعام] 10721. 16ج هط4 ءآ]- عط هددت عار 0ءاععألم هطقءاتطل(ةأل5, 01364 0ط ةعقطاتال

 ععواتسس طفصمضدعت دعمت طسصع ممراسأ دمت لآهطحتستس ءلهمتسسم مععصتأاو ةمعاممعأ هطعتاعط لت ءل-(0472 0

 11010101160 1 ع١ م1760 716712, ةصصم 835 (ذصع. 3. عطب 1451) زكمز[ان0. -

 [عغوفط# ء]- عطمرس 2 عغر 0ءاععانم هطقعتسأاةلتكق 0ع مععدمت ةعتاهتع طفت هكاتلل و 2116101

5 27 
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 قود نم ايو باوصلا مهلم اد مهللا هلوا كلملا ممدخمب ريهشلا دللا دبع فققحملا خيشلل

 حيشلل ثيدحلا ىف ةمالا عيمج نع ظمغلا فشك [..“ خلا باطغلا لصفو ةمككلا

 هنأ ركذ خلا نيملاعلا بر هلل كيل هلوا ؟0* خذس قوتملا ىنارعشلا محا نب باعولا كيع

 باودا ىلع اقوم ىطوهسلا عيماجكمو ىناريطلا مجاعمو ة:ءلسلاك ةدودعملا طافش بنتك نم هعمج

 لاقذ لالدنسالا "لحم هلأ كبك ركذي 8 هذأو اهيجرخم ىلا ثيدادحالا بف زعد ملو دقفلا بنك

 اذك ىلع تمككسي وأ اذك ىلع هباحصا ارقي وأ !ذك لوقي وأ !ذك لعفي معلص هللا لوسر ناك

 هريركذ ىق تدهنجا هرخأ ىف لاق بدأ وا رابتعا وأ ةظعوم ىلع تالمتشا نأ هلا ذصقلا ركذدبا الو

 باتكلا اذه ىف هتلداو الا بهذم اهنم كجوي الفذ معريغو ةعبرالا بعاذم ةّلدا تبعارو

 خيشال ةمذلا لحا ثاريم ىف ةمغلا فشك ا.د هتافلوم ٠ سوهف ,ىف) ةركذ "ىطروسال

 مطعتطلط هدطغلتسسذسصم 450ه7/هلر ؟هلعو 1107/1, ءق- د27 للعام. اطناطعع ذو ةصعامأا: 0

 [لءتكر نانأ1 10 1هذمأغقو 01100 7 مان11 72عأا110116 ءقأ ءأ ناتأ 0غ ررذد ماعصأل ملت عأ 1

 هعرمرسمررلق “© عنب - 10723. [[حدطخغ ءا1- عطورصسصعغ دص ] عدشأ1' ء1- هدد »2 عاو عن

 هطووىتعغقنذق 0ع غهمغ(م مممدلم آ1لهطحسصس ءلعصم و جدمعام» م ةطعتاعاط قلل - ءآ- :مء/765

 ل ]7:60 ك1 م16, ةصمم 963 (اصع. 16. للوات. 1555) م00. ًآطعع» 0ع (مهل1(1هدتطاتقو نمت

 ذام آصعأمأأ(: ارحم العمر ممدتس0هزئات72 0هدمأ1ض0 ءاع. للوععوأ قامو 5ع ع ةعضمأتم 18220110

 511111313 200[هل(ةغع 110عماتاتنتل ءم1]1ءعلودعر نتقهأع5 جتعام»ع5 ذلاأ ة6دع 201م 0113 12011010

 دنمسغو ع انطعأو 710هززءرن د لهل ء”م08 مسسوموأاتك ءأ 5711ه عأف ( 71ءزوس# ) هنا ةذكه انا

 ج0 ءدمتاأقر نت3ع ةعهطتربأو لا210162 5ءوتتانطأ ات, 015م00عع(ام "1'سدلزمصع5 هممصصت51 30 9

 معاعرأو لانأ1 عوق معلنساأ 5051م6 22320358(. هع مصأكتتلال ع3 م0 مم2 عع 01 عأأو 0136 115

 معمطوسأ ممقكدام(. ظهمسساتق لتئعملأ طلق ناتكتع : ظدعلعطوغع !ععدطتق طلعأ زن ةثجو : الزءءطقأ

 زم د مزرلع: 8همءأن معممطعأدع طقمع 1ععلممءررت 5عوتنعطومأ» لع وزع: "!'ةءوطقغ مئهرطعأاو

 طمع ءعغ لآ]سل جتلتعمو. ووسع طلوقغمعتحس !1جعات 0ع نيم 0101362عطوغتت 29258غو سصلقأ هلأ

 مهمه عمعاتعجر جمغ ج0 مصتالممعتلو 30[ 101:12 م71360عمأه همصماأت 0ع عا. كل صفع : ؟كدتط ال111

 اصوستأو ممدكتأ ةاملتسم ص انطعم لن! ![ععماو» ءمصممصعملمر ءهغ ةععسسعماو 01 5قصاتسقع نتتهأتتم

 ةععامضتتل هرءاطملمدعحعتسص لتجعل( *عدمعتعأور صعع دآ]اهذ 111ج 015ءاماتسو هك عطاأالكو

 ونحتس ذم طمع لزطعءم حععسستعمأتمف ةزا رهطوأه. قةطوملعتغ هتالحمست []ئطعأ ةءعامأ1مصعتتل 0

 مءعمفأ5 1عزعط جمصأ 936 (ذمع. 5. هعمل 1529) ص نعطع ا][زوط. - 10724. اك حج ةطا

 ءال- عطه رسصدم ء( عم 10-11 ط حصتس عغر 0ءاوعأم هطقعتساوهأتعق 06 ؟هعدلل 1227272111 01[3116ع

 كم1. (نهرصتس عرط 018غ (مجعاحأستل 1ط 1ه01 4 هعطل مامزلاتت11 50011117. - 10725. آ[ةةطخ

 ء] -عطمصس ءغر 0ءغءءازم هطقعتض امام لع (نطعمأ0ومتمق ءغ لملهعتق ةدط ءلتعمعغعاو ل1هطقتسسم
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 ضطهرأت ىف ممغلا فشك ا. ١54 ةنس قوتملا ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت

 رطتخمم ضورعلا رداس ىف ضومغلا فشك !.,0 2 ةنس قوتملا ىليبدرالا ىسيع نب ىلعل ممالا

 ضرالاو تاومسلا فقلخ ىذلا هلل كمال هلوا اباب نيرشعو ةعيسو ةمدقم ىلع تيقاوملا ملع ىف

 ىف ضماوغلا فدشك ضهااوغلا فشك 1.0 خلا فيالع الو دمع ريغب اهعفرو

 هلوأ رصتخم ةنس قوتملا ىيدراملا طبس نب دمحم نب دمحم نيدلا سمشل ضدارفلا

 نيدلا ىيحن هذا ضماوغلا فشك باتك رهظ ىف تيارو خلا ءاقبلاو زعلاب درفنملا هلل ممل

 عورشلا ىف ضماوغلا فشك ا!“ خيرصنخسملا ببطخ ند كسلا دكيع نب لكيدكلا كيع نبأ

 امل“ ةنس قوت روغصلا عماجل .5 ليكم دروأ ام ضعب هش ىكذ ىناودنجهلا رفعج نبال

 فشكلا] 1.7 ىفصر هال لوسرأ! رايذأو راخلاو تايالا لكشم نم لوقنملا ضماوغ فشك

 ةلاسر فلالا خمالا هذه زو اجيك“ نع (فضخكلا» بد [ نآولع نبال ضراعلا ددهلاو ضدافلا

 رت ءلهطمرتال 515:عماتطتتقر, ن1 طهعععلعك ءمصفأتطتتته أنكر 656[20ع ؟طعتاعط 160ع#7 - هل - 0+

 18: 450 - ءآ - ل6 5072و ةصصم 756 (طصع. 16. لوطي 1335) جمانم. - 10726. [عوفط1

 ء]-عطمس عرصو 0عاعءأنو غءمعط#7داتتلت.  طلل5غ02:12 مممات]0اتئ3, 331056 472 82 10

 1006546, ةصصم . . . دهمرءانم. - 10727. لكهمعطغ ءا- عط حست لطو 0ءععءنم 11 سل

 لع هردصتطسق !هدوتغ كتمت طبق. (نهردمعملتسسس 0ع 00ءاعتسه عدكمطتك غءاط مورا لط م12612( 15ه عطا

 ء( مولمغ هةعواعسل ءممتأذ 01ةتطسغسست و و100 18 1معارأا: آطرهتتق 1)ءمو ننأ ©06ع105 ءأ

 (هررجر» هععوجتا ءعغ علسع دل عاد عمألق ءعغ ةتكم عصفأ همتطاتق ءعوريزإ ةهأعمب ع 10728. [عودط#

 ءال - عط جدع فسأ1 طر 0ءاءءانم هطوءةتضكمطتست. - 10729. 18جمعط# عا - عطوحسس ةسخفط

 0ءعائعواتم هطوءمعتأمأكتللو 2116056 ك5 عرزاو - ه0 - 04 111076711160 18 عزب 11107 ه2ت» 0 1 عري

 ه8ض04 207 - 114801712, ةصطقم . . . 200160. (هرصمعمسلتستت» 0ع زاتتع طعععلذ(ةعتم و و4

 18 ةمعامزا: طدسك آكلعم دمهز قادغع ءا جعاومتاوهأع دصتعم ءاع.  ؟'101 ةدباعسس ذه (اةنعم آاتطتت

 1ع هوا ء]- جام مات 20/1, ءزدق ةهتعام »عج نع 110/6 -عل- لأ: 187 عنج 4580- ءآ -همع]ت 0 8 عا

 400 - ءآ- ؟ءزرزر 20 182 121014 711 - 110ث1مموء”أزع ذ. ء. ظلتخل (0همعممهتمرتك ه4 ءمآ] ءععتسم

 10161 م:ء" رع. - 10730. اك حذط1 عا -عطقتع ةسصخلطر 0ءاععلم هطععتسأ هك لع مهعاتطتق

 لاعم هةععتسلهسمتتقو 2101660ع 4181: لهم" 1101:0012, ةمصم . . . >مم100. 1 آمععتتا طلع

 رتوعاعت ءمرتست , وتتقع 110/1 هتنترنءل ذص لات»6* همع]رأ» معهرمداتتأام ح 10731. آ[عقمدطتك

 عطس ةستلط ءادصفم ءنآر لععععأم 5 عد] قطن هطقعتجمعستل , نسمع لص ؟ةروتطسق

 ءمرمدمت ءلكر للعألق كهعامددسم معممطعامع ءغ طتقغمستتع معمجمطعأوع (مة0ز()5 هطختمع ةدصأ ©

 116تهرك.- 10732. [11-]آعدعطأ4 1-11 ةئقطر 0ءاععانم ماعدم ءأ ةدحت اذ سنس ةجرهم عقر 2106605

 1 41مم ]. - 10733. 1-1:1عدمط 4 دص سمر ش5 عد عغ ط علمتطت ع]-هدصتس ءغ عاهل

 2و
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 لطاإب هذاب ةغس فلا هريق ىف ثكمي ال معلص ىنلا نأ روهشملا ثيدأل نع هيف باجا ىطويسال

 ىلا .لجرر هي ءاجو  ةهرشاعلا هامل ق عقت ةميقلا ناب ضعب ثيحال كلذ ىضنقمب ىتفا دقو

 فشك 1.“ امامت  هيواح ىف اهدروا ةلاسرلا كلت ريركت لواكف مقل كنس لوألا عجبر هش

 هوجو نع فشك [.0“ه امو نس ىفوتملا ريرولا دايع نب ليعمسال ىبنتملا ىواسم نع

 نا علا حل 0 فشك 1.0“ ىرقلا بلاط نأ نب ىكم دمحم ىنال 5 تاءارقلا

 بارعالاو ىقاعملا تيكن ىف فيشك !.ناثب خنس ىفوث ىرهبالا هداز انالومد فورعلا رمع نب للضفم

 د ىلع نسحلا ىأ نيدلا رون خيشلل كّلجحم ةعيسلا ةمدالا نع ةيورملا تاءارقلا للعو

 قدح ىلأ كويكلا ةلوأ مى[ امد ىودملا ىوكنلا [ عماجلاب فور عاأ كوقايلا ] ىلع ند نيسكلا

 ومو عاطقلا لكشلا رارسأ نع عانقلا فشك ا.« ملا هقلخ ريخ ىلع ةولصلاو هدمح
3 

 10 ةأوأ ةبرع مد ءمسرامف ةلوأ ةيننك ىسوطلا رمجصخال سوالانام ىكأ نم ةةلاقلا نم لوالا لكشلا

 ءدودا]ز مدغم هماصتمستق طسصع مماسا مس ل[هطحسس ءلهستتست مااتق دستآ1أع حمضصمو لدتتق5ع. "1!'؟2 ن3(

 ام نم كدي (؟ج0لن نخل مصعتس ]دغع معهمدعدغحسس و م80 مطعاحسص ذص ةعجس]لعمنم ةمتلأع ةصصمو همص

 ردهص عرعر 2017213 1هلعدسوتع ءدوع هداعصلتغ. الزع نستلحست طستع (؟3016هصأل 0277 عط] ع2 عت“

 معد ممقا112 76001016, 1هدكع نغ 7عقات؟ععأتم 120161101013 ةععاتلم 0ععاسلم ءعوعصتوأ. ًالذع هلق

 طمع معدممصختس» معممكع اعاطأ 1 حصصتل 898 (ذصع. 23. 00غ. 1492) ؟عععمج ثم /ةدنض ةلتل(و

 تأ طسصع (7جعاوأتلا» ءمطقءل ل طعععأت [لصكعظمسأا عاتلال [0[ان1115 114702 ةاترم. - 10734. آك حدطأ

 حدص دس عدم أ 1 1- ل106 عد عءططتر ةعاوعأم كساستمسدكتممانتال 110161981, ةتتعأم»ع لدن: وأأ

 ]لذ با قارا ل "1١ يزعمو ةحمصم 3853 (ذمع. 5. 1"عط2. 995) رسمر[0نم. - 20735. اكجوطقط هم

 ىهزذط ءال-ءاعاءفقغ مع 11حلتطقو لعاععألم ؟ةهتقتكاتتط (ن01ةصأ 1؟عام01211123 10

 (عرعاستتتم ءاننط جتنعام1(دادتص ؟ذتق ؟؟هستكوسع (2ج01هعتطسعر ةهتعام»ع قلطلثا 1101 هتان: ءلأ 117 20

 ]هرب ل02 12725 1ءوعصلت درصدعأةاأعل. - 10736. الكددطل 11 . . .ر لعاععأاتلم لع. ..ر ةتتعام1ع

 ملاعق - هلأ - لأ: 710ه ملل,ل1,17 ظ عزا »م كلمات[, ؟دلوم ل1ءمانينةمفلعا للعام ءاأ ةصصحم

 . رضمرأنن. - 10737. ]لكدعطآل 11 مملععغ عاد ءمصأ 56 ءآ1-1عةطو 0ءاعءالم 0ع

 عمطات[زمالتطسق ةعصاعماتمكسنص ءأ ؟عءدعئمصتتست طصقلتاتتل عأ (ءعدءاتطاتق 1ععالمصاتاتلت 0

 تنس جتعام ل( دكت ؟1لق جاتقررأ ألم ةعراعس [طصفتس مانت 820115, ةهنعامرع كطعتلعاط )117-60-4

 را اردنا مععتا للغ ظعزان- ءا]يم دعانا ظعرا للغ [ ظاعتنال] (ةهسسسملتعم ر [ ؟نآ]مو لكاتت#' للعام

 هغ] حصصم 543 (مع. 22. 01من. 1148) ردمر630. [70ه]مدت ع2 و 01100 2(1 امعزمتاأ: آطبهنكق ١0[

 (ةلتقر ننحلأ لتعمسك ءدغ عع طعم علتعالم ةدتمعت هراتنصم طقتضتساللال 01210111111 عاع. -

 10 [كمحدط4ل ءعا- ءاعام ذر لعععءعالم هرعضتسعمسأل لع دععوصتق 8عاتتفع 5عءوضاألق 8لكع 56ع[٠0115

 رلمعع معتسحم ظعاسعم ءىأا لتطعت (ةعانن 5مطم عت ءممدس لآ ءعمعادت. 5 ترقتغ 27مم“ - هل - ل1:

 رمسيس مععقزء عر دنس (مدعامكتس ذم ةعدطتعحسس ]!معسمس (اندصقأناأ(. 11هعع نةصقاونلم 18
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 ةدع .رهضتو اهذم لك تالاقم سيخ ىلع 55 خلا رصخل نع ةجراشل داق عديم 3 تا

 ىقن خيشلل عانتمالا ةلوث ةدافأ ىف عافقلا فشك 1.06 داغأو هبييف داجأا 151 خنس قوذملا

 ةلوأ ىركهجلا راطعلا ند ىوحأ ند وكام هللا لبع لأ خوشلل عابرالا مدير 3 عاذقلا 0

 لق: لكنذع خبركلا فشك 1 نيمسقو 2 ىلع ا خل عاطا نمل ىططعم ا ىلل كوكا

 أ. نيتسارك ىف [6 ةئنس ىوتلا] ىعذلا دكمحا نب دمدم هللا كيع ىنا ظناحلل ةبحالا

 قوتملا ىدييزلا ىلع نب نمحرلا دبع خيشلل ةبرح ىنأ مامالا ءاعد حرش ىف ةيركلا فشك
 نب دكمكم نيدلا ىبكم خيشلل فوركلا ملع ىف ىلالا ملعلاو ىلكلا فيشك [.ه و5 خذس 0

 1معزمزا: آربدتق 1آ)ءمو وأ مدز22115 3(21«:1غع5 ءآالعتاأار وناتقع هزلص علال 211111151113 620184

 ءام.و عا زص نتاطلما1ع ]1ط205 لز1(5طاتأ3 ءىأو واتأ ءعامعض]أ]1 مآان2ع5 1عان185 ع 65

 ءمرصمععطعسلنسمأا. - 10739. [جدط4 عا]- ءاطتم ذأ 0ءعاععالم همععتسعماأأ 0ع مصاعطل مأ 5102

 ءعواوأتعو ءأ هدلاوغعممع 10 ءععوتكط مدس ءاذوأوذد. (نمرصتم0ع عا ءوعععوأوب ةءتتموأأ 8

 لإ ]17260 1367: 012ه" (6071:80, ةصصم 6560 (ذصع. 8. لقص. 1258) 20 5[ا1115. - 10740. اك حدطخ

 ء]- ءطألسقأو 0عاعءاألم همععهتس عءصأتل لع ةعمقس ماعمم 01غ(: رىرالتعأت هطقاهعسأتل ةععقعاتك 31056

 هز ءزاعاط 1 هع7:4-ع0- 047 478 17 ءرن 7-7-4150: مل كمارو ةصصم 756 (ةصع. 16. كدص. 1335) 220130.

 10741. اك جحدط1 ءا1- ءلعامش ا, 0ءهغوعالم همعطتطعمأتر 0113 12115123121 ]!1؟لاقطل ععقع م1505 انكر

 دسم عام»ع هذطعتاعط 107 - هل - 0: 450-ءآ- ”ه]ت»م7 عدن 18:17 عر - ءارلا" علب كذطقطتاهو

 حصصم 690 (1مع. 4. لوص. 1291) 120110. - 10742. آ[حةءط4+ل ءعآ] - ءاعام ٌق', 0عاععأأم 5

 همعرتسعمأت 0ع 0عدععئماتمسع وسه0؟ةصاتسسو 056[216ع كةطعتاطط كلان 4650ع11) 110/11:

 1201: 41770 ظعت» - ءلما1م» طعام. آمعمتغع اذطعع )ز(8: طهتسك العمر نت 115 0غ نتا 06عللاتالا

 ءاعرو عالم مجع[دأن15أ5صعر» ءعغ لتقف مه,[ع5 0190م5 عوام - 410743. لعحعط4ق عآ]-!عمعط ءاو

 لعمسأسأم دممععمجعتم كتص ةسقأأل ةستاكتسااتتكو 110105 ع آطقطام لكلا 450017101 0

 16ه: لاء 12ه ءآالعا2, [دصصم 748 (ذمع. 13. كمر. 1347) مم[د0 ل. 1"ةقعلعنأاتك ؟1عاصأأ

 10ه1]1هدتتص. - 10744. ل؟جدوط4آ ءاآا-]عم»طءغر ءرت]دزو 120ع20115.  (نهصتتات ع3151115(2 18

 ممعععد ط[صفتبصأ كاتم 805ه , ةسعام»ع ةطعتلعط قلق - ه7 - "ه«]رترنمتا 1862 478 7ع8408- حمطم

 925 (ذصع. 3. لوس. 1519) مم1610. - 10745. 11 - 1ج:ط4 طا - اك هآ1ا1, ءدعماز نفغم 0

 ععمعرهلا» هع لمعاتمه معهطونتمست5 ءعراوع 06 لتعءمالتمح ونسق] أ (جكنتلا 25030811113 11( عاق

 معمم متن سس , ة1ءام»ع ةطعتاعط 210/8 - هل - 0: 1101 هبررتر»ءلأ 8ع ل72, ؟دلعو 151: 8
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 محلا هلوا :سفنلا , ءاقبإ :ىعإ سبللا فشك [:84 ١ «عاةنس :قوتملا قرع نيابي اةقرردلا

 الك اهامسو ةديصق اهنم ّلك ىف ةرشع لوصف ىف بتر رولا فئاقكلا ةفرعم انمهلا ىذلا هلل

 سمخلا لداسملا نع سبللا فشك !.22  ىلوالا 8حيصقلا مسا مسالا !ذهف مساب اهنم

 سبالا فيسك بم هك مدعم قودملا ىكيسلا ىيقاكلا كديع ند ىلع نيدلا ىقف خيشلل

 5 فشك !. ثيدحلا عرف قل هتافلوم سرهف ىف ةركذ ىطوهسلل سمشلا در تيدح ىف

 فيس ماش نبأ ظرببس حرت 8 ماقالا كشك يلا ءى.هلنب ةيشإو 3 ىذلا ىلل وكلا

 رهيهشلا كوحا خيشلا نب ميحرألا ديع خوشلل تاحالطصالاو تاخغللا فهدشك ا!.«هإ

 دمكلا هلوا (.1. خذس دودح ىف راوذا مساق ناويد ار امل باهش خيش هدلو) ةفلا ىراهبروسب

 (مونب هيلع ناك ام فشك ا!دم#“ ةيسرافلا ةغللا بتك نم هيف عمج خلا نيملاعلا بر هلل

 لزوم هغ حصصسم 638 (ذمع. 23. كمل. 1240) مممزنغدنم. - 410746. آهةطق ء1-1ةطقرو 0عونلسأو

 لسطز(ةكلمصتم 0ع جعاورمستاودغأع دمتسمع. آنطعت زأذ زصعمتغت: طدسك 1)عمر ونسأ طصمطأ5 ءمومت(1همعتم

 ممم دكس 1]مقوزعه ولا ءاعبر ءعغ لص 0ءععرم ةعءعالممع5ك لتكاعطاتكتك عقار عتهع ةزصعانلوع (0540 هلم

 صا معسأ. طظهمم هرمصعق نكدالم ةممتعمتعستاو ءغ طتع ناكسا]سق نسلق مدتسنقع (084006 أم

 10747. ][عجنط4 ء1-1 جحطقر 0عردتلسأن٠5 ةسطت(دنلمصتق 0ع وتتصوتتع 01136510 طتطاتقو 205

 ها عزلعاط 10ع]ق - ه0 - 011: م18 86د: 67-450 - آمل كه م6716 هصصم 756 (ذمع. 16. لقص. 1355)

 رنمرننم. 10748. آ[هعدهط4آ ءآ]-1حطقر 0عمسنلدأ5و لسطت(إدعمصتق. هعمل مدأا ادور

 (مجلز(نمصسع : رىر0تكدع 501 عغ هععزلتتك“, ءأغ طسصع (3ءاهأانلل ل12 1820164 5عطلم[01ا019 0 عا

 1واعع ةعتماأم عجل (هصهسعتو ععععممع. - 10749, لكهقطل ءال-!1 1 غطقسر 0ءعاععأاتم ءاعطستستف

 لع ؟جعزع ءمرصتسم نانأ (ه1105) هاتسم طمضسصتستست هقوتستاةهماأو ةتعام»ع ةطعغتلعط اه عضن-عل-

 111071,01:11160 187 ع 171 12ج ءءعاعن.  "امدعاهطتك ذاذ ةصعأجتا: طرهستك آلعمو وتتت كنس هتتللد

 رع مرسمدعمتأ ممامو6 كاع. - 10750. آ[[موط4ل ءآ1- 11 غطةغسو 0ءاعءانم ؟ءادوستمتك.

 (©هرحس عمات اتك ذص ]تن طدحتس ىو»ء/ حط 16: 11227مممر» ءعلتغتتسو 0ع نت 51212 0111121 عقال

 10751. آ[[حدط# ءل-1ه عطقغ 66 ءعآ1- 1511 ةطقفك دات مأتم ؟هعاتتت 0131605 ممرات ةلاتل

 هع لزعؤنممسسم (ءءطصتعمحسمس. هعصموتغ 5طعتللط 4ط0- هل - «ءاراس ظعت» 1لا- ذارعت]ا» لاا علو

 مالوم ىو ماعم" لتعاسفو ذص 1دكهععس لتت ةدن هطعتلعط م7745, ءكدنص ءلتعح ةططاتللل7 0

 40 (مع. 25. آلءع. 1650) طتحكحسسصم (ئضنربأ هبننماب» 1عوععوعغ. طم طمع اتط70و وست ةزغه ةصعاطأأت

 [دستق آ[لءمر دمان20هندس لمدصتسم ءاعيو ع ةنتماتق 8ءموةدحس» ]1ءىعنعموعهمطتءل5 هه11ةوتغب

 10752. ][عحوط4غ سف طقفصم ه]1عزطأ1 8عءسس 0طعءعزل رصن» ءا-لعم1» 86 ءا-آاعدلةط
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 |.نوز“ ىقشمدلا نمحرلا كيبع نب ليعمسأ ةماش ىنال كيكلاو بذكلاو رفكلا ىم كيبع

 ىونزغلا نامثتع نب ىلع نسحلا ىأ خيشلل فوصتلا ىف بولقلا بابرال بوجحملا فشك

 ماشلاو رصعلا لما حالطصا ىلع تالجسلا نم ةلمج هيف دروأ لاق خلا روطسملا باتكلاب

 نيكيحصلا ثييحتحح لكشم فشك [.0أ قاناي حرت 3 قراشملا كنك لوم

 ضعب هرصنخا نه« خلس بجر مات ىف ةلمه غرف هأ خنس ىقوتملا ىزوكللا نبأ جرغلا ىنذل

 ام هيلع فطعا مث ىناكصلا ىنع لوالا ثيدحلا ركذأ هيبترت ىلع هركذا نأ تعيبيحاف فاد

 ىراخيبلا دارفأ مث هيلع ففتملا ركذي هنأ هبيترتو راصتخالل اًيلط هظفلب هلنسم ىف هنع درو

 نع ء] -]عع10و 0عاعءانم اآسومأزءامتتمو ؟ةصئ]مودعصأتمقع ءأ ج05 5و تأ آلخأ 08620 0علنغأ

 داتصأو ةانعامع لكان ك1 ترتع 1د11017] عنا كل - ءل- ”هلبسومتو 11 ءو]بعبلم ع 10753. 1< حذطخ

 ء]-مدوطز ثطو 0عغعءانو ءدمصتتص 011264 ]328 ةانصأغ لذط 129012 01036021121. آنطعع 6

 (طعمدهوطتقم ةهعام»ع ظطعتلاعط 461: /]عععمه7: ل78 ظع» 0/111: 6 ]هه ءامتر ةصطم . . . 101:10.

 10754. آ[[جدطغ ءا]-سصسمءعاتغر 0عاععغأم 1ًمكم]انععماتتت 06 ءلءعدصأتتك ةعاغمزاتللو 20105

 مارعزاعاط ظوءلر»- هل - لا 1ظلهعم7 18 عا 7 ءقرنس ءل- ق1 02ه“ 8عءد» 1148515 1107عا2, ةصطقف 9

 (نصع. 10. اللهت. 1377) ممم6سم. نع ذص ]أط20و نتن ذغه ازهعأمأأ: آهتف 1)ءمو ننأ لانكأع

 لاي01ئمغ ءغ معع !نطصصت ةءعامأتلال 1.١( ع. (نه2ةطتنا1) لاتكقأ ءاأع.: كقععمو ةموانأو 0

 جحعامطتس لات8101ءمصتسم ةععسس لمست 01ءغممصعتم ةعوم هل دست ءغ )د01 سس 8ر81 93ع (ءعاص] عوق.

 10755. آ[[حهطغ ءعال-صعوط ةعاعو ءىماتعدغلم ]ذطع1 2716م7 67 - هددصأت“ 6آ- 266161

 (نمرسصس عماقعتسك ةص طسصع !ذطصسر 0ع نسم 1ةمكعد 01 نعاني. - 10736. [عجدوط# طمقطلعتل

 ط حل 1 غط ظ5-1 جعطغط ءاسر ءعماتعدأتم 011 5عمل(دطتصترو وعصهع 12 (15(8201صتطاتق 515

 هدأ هءءاتككانهأ. ةععصتمدذأ 41 آلم»هز 16:- ءآزرعتاسن, دصصم 597 (ذهسع. 12. 0ءغ. 1200)

 سمع نانك و ءغ 016 هءعئملم معمقأ5 ظعزعط ةسمأ 576 (زمع. 28. 31آدز. 1180) جطوها]»16. الذع

 ومأنلهسصس لمعءعطتق ]انطستسص ةذص ءعمزغامرسعم ءهمعوتغو عا: ل15 ةطمودتغو ةنعام» عرج 30161053

 ممصسن1125 ج21عمعع ممص 0115 عئ] عه دبع لن[5ءل]عدر داامسعم هتطنل معمجوكدتغو نتم0 6ع

 حالععمء(. 1[ غهوسع للذس ت5 مموزامصست ةعامل5 ءممكت ءعماعمأعا» ج1 عدكم كتمتتو أمكن 100

 ا2ج01105مع5 معععمدعم ءدع جهنعام2(1[غع ةمعلل م0هماطعادتع ععاوامف. 1طللف ةيطزادستتل ءهققو 003

 ءرع ةمعأ] 2هعا6م9(51(غع 15 ءزاتك 1105240 حال عرماتمأكاتكر عغ (10[عر» زمدزق ءّزادق ؟ععطلق ءا ططعطتامأت

 دنان0عصق. كسعاغمرت5 حساعتم ل15مودلتغلم طقعع ءةدغو دنع مدتتماتلل هوه 2201 1هدعد 212هغو 6

 (ناتأتطاتق هرصصعو ءهمصقعصضأأات2[,) 110111 ءققو 0035 5هآاتق #2077 لعأص0ع ءدفور ونتتقك كهلان
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 ردا فش ك |. ناك خذس رخآلا عمر 3 غو جرفلا وبدأ وهف لاق تلق اذاو ملسم مذ

 داجاو كانك حرمت 0 لاق ه1 خمس ىوقملا ىذهملا ةللبكب بقلاملا نامماس ند ىلعل وحكذلا 53

 مك هرصع رخآت عم لدارالا قيس لكشملا فشك باتكب هقيمس اًقنسصم نيبداقملل تقنص

 11 لسرملا مالكلاك كيقملا سيل اولسرا دق املك هيف تدق لوالا . لضقب ىرزأ رخآ

 ىضاقلا ةءامج نبال ىناثملا هباشةم نع الهلا ”نق تنكس داججالا ريسفت ىف داعلا فشك

 خيشلل ةلاسر ةيالا هذشا غلب املو ىلاعت هلوق ىلع مالكلا ىف ىلاعملا فشك ا./#.  ىنهودلا ردب

 ادا"  قأي ًأطوملا مرش ىف ىطغملا فشك ام ع نس قوحملا "كشك ارلاا "كولا اردن

 املا ب ا دبع نيدلا فرشل ىطسولا ةولصلا لضق ىف ىطغملا فشك

 ىسحح نب عفترمل ةلاسر بيجملا عبرلاب لمعلا ىف سعات [ ا.ه ةذس قوتنملا ]

 2 كا اداب نيسويت ىلع ةيذر جلا ملاعلا فاذ ىذلا هلل كوكلا هلوا عفدرم نبأ

 71هو7نرو مملمم(. كغ يسسمصلم لتعم : ررآل1 ءزغ 111ع““ ةصغعا]خععملاتك هدأ 4ك: /مممز. هطقمأ]ا أ

 رمعمدع 1عطغ(' ]11 هصصخ 746 (زمع. 4. اللآكدت. 1345). - 10757. ]لدهط4غ ءال- مم هوطلعتلو

 هعراز ملم 5[01عد]لغدطتص. آاطعع ععوصسصتسس هالعاتقر 3110162 4/8 8عء» ه0/ءسمتن رو طمصم112#ع

 116م0 ]117 - 7 ءرممت»# معممسدتسهأم ءا ةصصمم 599 (ذصع. 20. ثهعرب(. 1202) ممرغ010. آه

 ردو عماقتسام ص ]طن كانتا ءععععأتع 01 نع: آلزةءءعماتطستق ]ضططنصت 0م121ممقاتأو ءانأ 1

 1كم ي]ررك ءآ - سمولرأتا 0عل1. 8 عوعععلتغ طلع معلمععور ننمطلكز5 عطر ع "عععضأ1 05 ةأ. 0غ

 عمرا وعمد رمععتأتس مئهععنعلعصت1 سنس هطاعععامصغ] طلغعرمتم طلع دتة20351 هزلطأقو 01126 0

 م( ]زطعرنع ممداععمو لمعدعضتصغأرو جغ دصفص0دخنللل 205 عنا ةمقاقع هده مصتق !!طععقع أ

 نعوي]وءامعي, - 107358. آلكهقط4آ ءا-سع8مل0ر لعغئعءأتم لادع ةهلغعتنق 0ع ءدعماأذعوالمدع

 معمل( هتف صىعوسللن, - 10759. آك حهط] ءادس ءةصتر لعامعأالم ةعماعمأت ةكاتتلت 0ع ةطقطت عانت[ ا

 مسمع ةسدعدأمعرو ةهنعام»ع (نةلطخأ 8ع" - ءل- لأ, ؟نلعم 11 - ل ءرربمم 01 نغم. ح- 0

 ]يعط 1( عادس ءعةصتر ءععردأ ]مالم ةعماعم 1 ةكاتتناو انآط1 0ع ؟ععطتق ءمعدست كق 015ةءداأتتلل ىرأ 0

 حاتاعرل معز عمتاغ 20 2هطتقأاذلل 3عاهأعلال ه511811“© عا نلتتقع 5عويلتتان1115[2. "2'1عءا8ةغان5و 011عللل

 تا عزاعط 8 عل»- هل - لف 2ءماعء]فر ةصصم 794 (ذمع. 29. أللوال. 1391]) 0115[2201و 5011 م51[. تح

 10761. [[حمطغ ءل-دصهعطعغغمر لعاوعغلم (غععال. (نمرسصسعصامتتانق 1ص ]ذطصتص 1و

 لع وتم آمكلعد لنئءعاتص - 10762. لكدمط1 ءالدددهم عطه اأو 0ءاععالم (ععات 0ع معكاتك

 ممععونامصتقر نتقع معلتج 0زءلاتدتكر ةتعام7ع ال/ر عزك - هلأ - لأ: لآ( - هآ - ههتازرنتز» 12: 12 1ه1هزك

 11د ماقر |[حصصم 705 (ذصع. 24. لد]ل. 1305) طمعطتمإ]. - 10763. آلكجوطخغ عاصم عطاطو

 لععئوعا(نم جحطقءمصلتكتاأ 0ع همعرتهغلمصع ءنلل 012303 هغع ةزطتت 105أ0[100. "[!'خجعاهأاتقو 1

 11167“ 176: 115ه 18 ءنا 2171ه“ ءكمرصسممكاتتغ ر 3( زمعاتا: آطكبهتتق آلعم و ونتنأ 111010

 ىيءوولا ءاعر ءاعذص ينتمون ةعأ1ها8 ءةصتغم للس(عتطساتق عوام -ح 10764. ][؟جنط4 ع1 دس علع اكللو
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 ٍتاتك وهو كلاسملاو .قرطلا نايب ىف .هكلامأا. فشك ا. ةيفنكلا عورف .ىف موتكملا

 نيعاش ىب ليلخ خيشلل نيدتجم ىف اباب نيعبرا ىلع ايترم اهئاطلسو رصم كلم ىوتحي

 فشك ةدبر هامس اباب رشع ىنثا ىلع اًبترم اباتك نم بختنا مث ةظنس قوتملا ىرهاظلا

 باقنلا فشك ا. يلا تاجرد ضعب ىلع هقلخ صضعب عفار هلل دمكلا هلوا كلامملا

 |.ىا/ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نا نب نودحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل باقلالا ىع

 ناميالاو رودلا كصاقم نع نايبلاو فشكلا !.“24م ١ فبس بارعالا ةينغ ىع باقنلا فشك

 فحسا قال نارقلا ريسفت ىف نايبلاو فشكلا 4 ةلبانكلل هلعل تاقبطلا بتك ىم

 عتتفي هللا كمحب هلوأ 0 ةذس ىوتملا ىروباسيمنلا ىلعتلا مهعاربأ ند كمكم ىب دمحأ

 تداوح ةخذرعم 3 نامبأاو فتكا واما خلا مارهلاو باطهملا ماعانتسو ةقبيفوشلو مالكلا

 لععئومزنم جطوعمملتغن. 1طتطعع لع مهعاتطسق لاهم طقم علاتعنأ ةععاتس0ةعلنق. - 10765. [عععط#

 ء] رس ءعرد قا11 ]عو 0ءوععنمألم مئ0ى1معاقعتتال ةانتطاتل1هعو نطأ 513م ءغ زانم عاج 1025132١

 ركزو ]زن طءع ععومست 4ةعوجرمألت ءزسدوتع 0 1(هصعق ءمدصم]ءعالطتت عغ ذم ههطانق 01 ن1 طا

 وسدلعدعأماو ههمزأو ءمصالمعأ. هءععمسأتغ 5طعتلعط 7272717 ظع» ك1 م14 11" 2#, ةهصطقلف ا...

 رممع تنمو ونانأ هعضسم دمعاتم»ج اذنطعأ ذص ءمتغمدسصعم ءمعوتغ زص 0 ة500عءعتست ءقمتغو لت5ممدتاأوس

 ها 50::27ءام ]ل26 أرك ءآ - هرج عررنم/8 ةمكءعصت ماهتسو نعلتقع 113 ةصعامتا: ًطردتتق آ)عمو ونسأ همهههتتللو3

 طمرستمعمه هضعمغم5 ئذص عئجلمس صمصصاتلام5 ء]عوعوغ ءاعع - 10766. لكجمط# ءآا- منعقطب

 لعاوع(نم همععلرسعمغ 0ع ءمعممست هتطاتق طمصم»ءلطعأ5و ةتعام»ع هطعتاعط لع7ث7 - ه0 -

 7-40 -7ه]رتم7: 2 ءر» ملطن ظعان» كميرا, همسصمم 911 (ذمع. 4. لضص. 1505) دئ10[01, ل

 40767. لكهدط4 ءا-ما1عؤطر لعاععننم همععتسعسكأل. (نمرصص عصا هتكتاتق ذه ]ذطصتصست 674

 67 - ”نقر 0ع ندم ددمرد 01عام عوام - 10768. ظ12-1هعطق رجع ظ1- 8 ءهعةمر لعد ماتم

 عع هعمموزاتم ءممقت]1هعدتصص معضل ملأ معممطعأتعدع ءهغ 2لعز.  ظءعاتصعغ 20 ]ذطعمو (0]جعمتستلو

 1هماوعدع طدصسط ]1 (حعتصسص. -ح 410769. ظا-1كدعطأ رع ظ1- 8 ععقصب 0ععععلمأالم عغ عهت2م051 10و

 ةسنعام»ع قللتع 1 ]رمع ل آرتر»ءأ عرب 110/0تزتترتعل ط7 ءرن ]1/1 121/1 ال1982 حملت

 427 (ا]مع. 5. ملم. 1035) ملمر1ن0. (نهددست ءطاقمأتتق رص (نهظدصاتنتسو 001 125 آطعامأ6: فذ 6

 آلعز هعدغنم زمعامأغ ءزانكواتع جانتكتأأو 011325198 عغ هماهأغه م205م عع 1201م 5821108[6 ©[,

 10770. 1[1- ]ل[ حذهطغ مع اظا]- 8 عمر لعدهترألم ءغ ةدئمموتالم 0ع ءمومتأمطع 960110

 عجرم ممر. .(نهرستص عت هجن هط 22-17. - 10771. طا]-]آكجوطل مجمع 1-11 ءععفصمو

 لعودععتماتم ءهغ ءيممدزاأم و ججعام 5ع قلاع 27107 ت7“ لآل - عآ - هرجع 8 عزب 417160 7 عدد

28 0 
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 متعاون

 ىماطسيلا لود ند نوهحرألا كليع خ.مشلل ةيهاملأ راوذالا تافرعو ةرعاؤلا رارسالا ةخيعك بز“ رم

 راصتخالا ةياغ لح ىف رابخالا ةيافك !..م يلا ةيناحورلا فحصلا هب تردص ام ريخ هلوا

 لويد ند لدمدأ ىيدلا ىرس ماهالا خبشال بيبيطلا رو اشم نع بيرالا ةيافك م فدس

 هنأ هيف ركذ لا مكحو تادوجوملا روكن ىف مدعلا فويس مكح نم اي هلوأ ىفنكلا ىقلعلا

 ىلا اهادعاأو ٍياوملا ليدعتو ةكصلا ظفحل ةنماض ةلاسر فنصي نأ داراو ملعلا تيب نم

 مناهلا ىبال ةيفلالا ةيافك 1.« ةمتاخو تالاقم ثالتو ةمدقم ىلع بترو ويوري لوملا

 يف ةيادهلا ةياهن دامس 1“ ذنس ىفوتملا ىراصنالا ىومحكم نب ايركز نياحلا ' نيز 'اهحرش

 كم نيدلا سمش مامالا يِيشلل ىعلبا ضرا اي ذأ ىف ىعملالا ةيافك [.» ١ ةيافكلا ريرح

 1114177 11ءام/ن88, ةهممم 430 (ذسع. 3. 0ع(. 1038) رسوم. - 10772. آ[كحوطغآ هز نط

 ءا- عطمرعرر لعاوعانم ؟هعزعضستس ماهل ءطعتغتلتسع مصلاتلهعدسس ةعماعصاتمم ][ذطعأ مععقموأ عمل ةطقم

 (مرصس عصامسامق 1ص ءقمعصعم 11: - ءال مت ل/1 1/6 ةصقعا ماتت ور ع ونسم ةاتربات2 عانت

 عونا 10773. آ[؟ح'ط عع ع] - عدومعؤع عال - ءمطا1 عار ركمنأز 4 حجمعدمظ0 ان 21(ءعالأأاتلا! عا

 ا: ]هسصتستتتم ذررآ ءعملعصخغأتتل. (نمدص معضل سنت 0ع ممت هأطت©قص 1آ)ءأ جتئعممأتك ع 31131 طانقخ

 ]ز(عرمدستلال 3؟ءدمأقر جاتعامع ذطعتلعل 4ا0-ع/-«]ببضمن» عزا 1107 هترو7:ع0 1285| (ملزث#. - 4

 ]رعدنطءع ءا]-ّز وسذل رع فئعدكذغ ءال-طءعسفلر 72كم'56 مسا ءطعت املأ صنق أ لك ”هركذأ

 معمم ععنممتكق لع همصتستطاتق آلعأ جسنعتقأ أس. ًآطاططتتمو ونتن1 ذه زمعأمأاأ: 0ما11111182 32 00

 هاذه هماماأهلته آصعرأتسماأ ءاع.و ///-13:112 ماقتل ءا2013[. - 10775. آ 1182و ءغ ءا1- حاعطط ةاو

 ءىمربأد ممالك دسضتسس ذكاتالعاعمك.  (نمرسسعصسادعتسم زد !ذحطصتصص 0 716أ 61- اناقة", 0ع وتتم

 عتمه لزعاتل)1 عوام - 107706. آك11ةورعغ ءعآ]١٠وعاطرو زسواتكمأم هملطعتاعسك ةصاعلا ععطانق

 ىدصعسأ(هانممع ردعلتعأو جتعام»ع هطعتلعط ءأ آ[مدفص عر - ءل- ل11: ل1 عءاأ 1861 10101: 0

 /م/4مع/6 [1دمعالاو. كدسدغ ةسعام» ةص طمع ائطعم رو وسن زغه ةصعتمتغ: 0 1116 نتنكت ع120105 »مه

 عماعمأمع ذم زسعسا]أس معطتست ءدتمكا(ءةداتسمستا ةدعلغ ءأ زسمعرتاتتت ءديوكععأ اعبر وع 4

 (ةسنلتحسس أ عمدناننلل لمعاعماكاتتل معا معتع ءغ (مدعامأت1ل 5051طعع 70]انأ55عر وناتأآ 6ع

 ننمقءععددصلوع ةدمتادأم ءهغ اوصمءعدتم عرأأ 2200ععوصلأ ءمصغمعسع(ا6 0( طغتات64 ةعسسن 310115

 ]معمر ءغاذم م>دعامالمصعتمو (معق ]أ طعمو عغ ءممع]سقأتمم عت لتةمموتتتا. ح 10777. 151129 ءغ

 [[:1- 41117 عار ذمقات اتألم هتك ءتقعمف ماتت عرأ نأ ]1 هكتتر ةاتعام» ع 11971-ع7/8111. (  011111 نأ م

 اص ءعدسصر لال: ةنعءأ 11-1 ءأ لا 1هقرر*أ“ 1لا - 12! رءأ ةطقعتل مااتلال , ©0112 0ظاتخأ 276211-60-14

10 

 كا

 10 7ه/ م” ظعتا 110/1 هتتاتتثعاأ لمة, ةمسم 926 (ذصع. 23. آل عع. 15319) زز11115[:01. -

 [ع1187ءعا عاد حاس هلأ ذمكاتكتأأم دك عز عمق مع2جقمأ قعأذ لع ؟ءعود ءهمرمومأعم رو ع58و

 جطعمعطع ( حوتتحتت 1312 )““, ةننعامرع هطعتاعط ءع آسف ذر عرربع - هل - ل: 11016111160 18 عزا
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 ىف ىرج هنأ هيف ركذ يلا باتكلا هديع ىلع لونا ىذلا هلل ىمكلا هلوا ىرزكلا دمكم ىنبا

 رخا اًموجو بتكف ةياغلا يالا ىف غلب ىكاكسلا ناو نارقلا زاجعا ثحب سلاجالا ضعب

 ىف ميلعتلا ةيافك 1 ىولعلا ىنيسحلا ايك ىلع ديسلا نب ايك اضر ىناطلسلا ىلا اعادعاو

 ىونرزغلا ىكزلا نب دوعسم نب كسودكم كماحملا نا نيدلا ريهظ مامالل ىسراف موكنلا ماكحا

 ظفامخل ميشلل بلاط نأ نب ىلع بقانم ىف بلاطلا ةيافك !..دأ هدكاستلا#ةكيافك 1

 ظخيافك 1. هنس قوتملا ىعفاشلا ىجنكلا ليكم نب فسوي نب كمدحم هللا دبع أ

 كب كلل نع اقيك دلاوا ةدرفملا !ةيوذالا+ ةفلوم «تكر : بطلا ىف بيبطلا ةيافك 1مل“ ٠ ”نيبئاطلا

 نيدلا ىيز خيشلل مالكلا بارعا ىف مالعلا ةيافك !.م#* ١ دصاقلا داشرا ىف اذك حخافنملا نبال

 ةيافك !.مدم [مللم خنس قوتملا] ىرصملا ىراثالا دوأاد ىب كمكحم نب نابعش كيعس ىأ

 ىفنكلا ىلضفلا نامثع نب ريزعلا دبع دكيكم ىبال كلكم ىف لوصالا ملع ىف لوحفلا

 نمحا نيدلا باهشل ضنارفلا ةيافك م4 ١ ه* ةنس قوت ىفسنلا ىضاقلاب فورعملا

 1101 ءمدوترنءل لعدنعت» م.  آبتطعم ذاه !هعلزتأ: آهسف 1)عمو وتنت هعجلم ةنم ]ذططاتصت 8عانقأ ان

 _معمع]وكلا ةاعرو عغ ةمعام#» اطل مدهتقأو 18ه همه3عدذات 010082 ]1[عطوجلم نا13عوزأغتتت عقذف 0ع

 دمتعو لزء(لممتق ءهمعومت ومع 71 567747 نسع عممر؟زةدززرتع 0ع طمع عدو ذطت 1هءاناتل)ل 556.

 قعاجسعم دمهم ةتمدتأ جلتقك ءععماتعمملأ عدعمصعع ةععمتسم, عغ !ذطخس ذدلغعصسم 12076 4

 18 ءدن- ءءء 478 22 110ععمنف للتلهع هططتلتاب - 10779. 11187 عغ عآ1- عدلان دلو 0

 امداتكتعمل1 همك عت عمك 0ع جقاعم] وعند زهلنع لمعه.  هععلمستاأ ممعوتعع آسف 1507-0 - 0

 417 1: عآم 2101 متست» لل 8 عزا 231م0 عن - ءاسعأطخ 6 1رمهردعبمل ا - 10780. آكتخ هج ءا

 ءا- ةةتلر ةصكاضسأتم دسملطعاعسو نم علعصاأؤ. - 10781. [؟ 11ج عغ عا]- غةغ11طر زمكانطسأخم

 هسا ءاعصد ؟انلزهذز. ظوصعوعو عنك 4/41 8ع: 452 1078, هسعام»ع ةطعتلعط هن فقام لكلاب

 لاكاعلامأ 1101 عتدتر»تءلأ 18 ءزن 7”هوتبرك عدن /710ه]بمتست» ءل 12 عرار كطحطتاهو ةهصطح . . . 120110.

 10782. [2118عءغ ءا- غةغ1ل1 طامو ةمكاتطساأم هس عن عصم ةكيل1هدمطسسل. ع 10783. ![؟ 11من ءأ

 عا -عوطتقطو ةمكاتكتغم هيك ءلعمسم ددعلتعأ لع دصعلت كمه. طلعرموستع ةسعام»“, تغتذم 1:70

 6/1 - و20 1ءوئادت و دمعلتعدسص عصاه ةزسم]تعتو عغ ءمصرموأاأو ج0 همعلتمعس جلمطمطءغنعس ذم

 آدم عوج 167 - ءارب ورك ة/]تن. - 10784. آ<11[ةجعغع ع] - جللقسر ةمقاتطتغم ةسكاعأ ؟دق

 ىملز( لع 1عدتمصتطسعس هموغممتك :ظصفالتطسعو ةسعام»ع هطعتاعط 7ءعنوع ءلد لأ ىلط "00

 8/0” ان م7 ا عدن 01011 متنترنءلأ طعن 12هنمان0 مل ا]رايمغ لل, [دمصصم 828 (أهمع. 23. الكورن. 1424)

 صمد نمإ]. - 107385. آ[.115وعء4غ ءع4-1هطتشآر ةدماتتساتلم ةدلاتعاوسم ؟زرمعمتل ة>ععا] ءماتاسسمل

 لع لمعأنتسم معتسعأمأمضنتط. الوا]سسسعم , جدستعام»ع لكان 17107 هتورسعل قطا - ءآ - هجقع عرب

 01 لظم18]0 1مم ءاختمم ؟اتآاوم ظلا - (ه2]0 1]/ - [7مععر/ لتعم عع حصصم 5333 (ًسع. 8. 8عمأ

 1138) مرنم, - 10786. اك 112ج عغ عل -[ عع قنلطر ةمعاتنسأأم لاتكتم طعععلأ(مستأ هدأ عز عطقر
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 مساقلا ىئال ةيفنحلا عورف ىف ءاهقفلا ةيافك زد [ه. ةنس قوتملا يفاشلا] مداهلا ىبا

 ىضاقلل دقفلا لوصا ىف ةيافك ز.دم خنس قوتملا ىعنكلا ىقهيبلا نيسحلا نب ليعمسأ

 ام [56 ةنس قوتملا] ىلينكلا, ءارفلا [نيسحلا ىنب] كمحم ىنب دمكم ىلعي ىأ

 ءايوولا رمميمعت قر ةيافك |! فاصنالا ى روك ثذ مهلا ىدادغيلا فئومل جيرشتلا ىف ةيافك

 5 ىدحك نب ىسيع لهس قال يلا هلاضفاو هننم ءافك هلوا اداب نيثلثو نينثاو ةدام ىلع رصتخم

 ليعمسأ دللا دبع ىال ريسفتلا ىف ةيافك ١ #١ هاش مزراوخ نومأم نب دمحن هفلا فوسليفلا
 رهيسلا 3 ةيافك اى 0 خخ دبي لعد قوتملا ىروباسيمفلا ىربكلا ريرضلا ليد نأ

 حرت ىف ةيافك 1.1“ 5. غنس قوتملا ىروداسمنلا دمحا نب ليعمسا نمحرلا دبع ىنال

 أ.ه تالاقم تمس ىلع دلكم ىسراشف بطلا ىف ةيافك 1.11 قاب ىرودقلا رصتخم

 10وخو دللا راج ذيملت ىكملا نيدلا ءايضل يزومتأ حرش ىرجم ىرج بارعالا ملع ىف ةيافك

 جح1نعام»ع ئارعارابات - ءل- ل1: ىآتنعل عرس ءازروت» | ذطقطتادر ةمصم 887 (ةصع. 20. ظعطع.

 1482) ردم نمإ. - 10787. آخ 1187 ءعغ عا -ع6 ءدطقر ادقاتكدأتم هات علق لان115 مه 5مل هان

 لع مهعنطسق زدعع طمصعظا1 نإ ةءععادضلةعئتقو قتعام>ع قالا 1عاموترز» ل هدرنتهأ7] 188 61:- عم

 ]رءنرمع]م [ممعاتافو ةمصم . . . 22010. - 10788. آ[2118وءعغ 11 هع51 ء]-11ء'طر آمان كتم

 ةماعلا ءعصمه لع معلمعأمتتلق لاتعلم ةءلنعساتمع رو جهتعام» ع (نةلطتق قكقتع 7” ه']8 1101/هترو7:0 لق

 هال هارمتوت»ءل | ظعن- ءا]رمدعت» ] ظا- ]ءر»م [8ةهمطقلتادر |ةمصم 458 (ذهمع 3. طععي 1065)

 1106010 ل. - 10789. [[118وءغ 11 ءا1- ععودطعتطرو امماتطتأم هدا عأاعمق 0ع ةههغ01213و

 ةتعام» ع 1110:0هرا ء-عل- لأ: ظمعآلالغ هدط 175-1 ءمدصتسعطم معوأم. - 10790. آك 1183 ءان

 [1 غةطاأع عاد عسج هر امماتكطتانم هنا عتعممق ع ةمرصمأت هتصت 1262م 2عادأ1مهع.  (نهدسر عمل تان

 ص ءعصختسس (عتعتمأو لكمم ءدمتأو لت ممدتكتس عغ اه 1معامتعسد: آطرهسمض 1ط2)عم ةالتقر نتقلتق

 ءزانق طعمعط للم ءغ دمعتك ءمصتتعصتغ ءاععور وسما 406: الهر 1ع« ظعءب» 7هطيسرع ظطخلم5ههاطتتق

 اد [هجمععد 1101 هتوتزب علتك لق ءفن لآ هتان: لك مهمدت" ععرردع]ر ]أ محمص موكدتكا - 10791. آك1 1237 ءأ

 11 ع]- عزل علتعر, زمقاتكتسألم هد علعسق.  .(نهرحتس عداذتلالك أص (ن02ةطتنللا, 31105 لان 11

 ]آ هترن0أ ظعءر2 مل]رسعل ]121م 112 لالة ثنا. ممهغ ةصسستتتت 430 (ذمع. 3. (0ء(. 1038 )

 امج, - 10792. [ع1187ءعغ 11 ءال-هزرع عمر ةمقاتنكاسأم ددلتعتعم5 .0ع ط10وععدمطتتقو

 دسعام»ع قكأتع قال - ءا- "هآرتسمت» لدن»مغ] 8 عزا ل ]رربعل ىلا ةر د ةمصم 430 (ةصع. 3. 0 أم

 1038) مدمزغنم. - 10793. ]1163 عار زمداتكسانم عمل علت عصق. .(0هردسسس ءامجألالق اه (ن0 21م 2

 (ه0:7هذم لع وندم 1زدلعد ل1 ءعندع. - 10794. آظ1182ععغ 11 ءا1- تططر ةمهالطتغام هان عا لق

 0ع معلزء لصف. آ'ه]سسسصعصم معيقز نع ةعرتمأتل2 ءغ زص ةعدع ]ذطغم5 015ممق16013. - 1070.

 [6118و7 ءعغ 11 زآطس ءعال- 1 ءمطر ةصماتكتللم هس عأتعصق 0ع 0هءاهتسد 11ةدئلمصتتتلت 18111181 86

 10 نسممأ ءمرستمءمامعتت دتتععس ذسصماعع ذص اذطصص 177: ع) , ةتنعام»ع 101ه - ءل- 011: ل17

 لف"م//ه1 لتهقكمسنالم. 1لنغ ]انطعع ؟هعئاتك ءوغ ه4 ةصغعء]]ز:ععملسس ءعغ معلمسعتمت9 لمءاعتسقع

 نهزز
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 ا

 تفدارتو هولا انيلع ترهاظت ىذلا دلل دمحلا دلوا بارعالل لوصالا عماج ةرابعلا لدهس بانك

 بحاصو فورحلا ىف * لاعفالا ىف # ءامسالا ىف ١ ماسقا ةثالث ىلا مسقني وهو حلا هوامعن انيلا

 مث بابلا مك ةمسقلا الوأ عضو فئصملاو لصفلا مث فنصلا مث ةمسقلا الوأ عضو يزومنالا

 ىمرجاكلا ىليهسلا مهعاربأ نب دمحم دماح ىنال ةيعفاشلا عورف ى ةبافك 1 لصفلا

 عم زاججالا ةياغ ىف ىعو نبأ نيدلا باهش هرصتخاو ك2“ ةنس ىفوت لسماسملا رثكا ىلع اهلامتشا

 نب ميحرلا دبع نيدلا لامج خيشلا فنصو 1 ةنس قوت كلكم ىف واول نب ىمحا بيقنلا

 نيدلا سمش خيشللو #7 هنس ىفوت ةيافكلا ماهوا ىلا ةيادهلا دامس اًباتك ىونسالا 050

 ىف هركذ معي مل هنكل ةيانعلا هامسو دثيداحأ ىضويسلا جرخ اضيأ ىومحلا ريهظ نب دمحم

 قوتملا ىوغللا ءارقلا دوعسم نب نيسح ةنسلا ىيحم ماماللو ثيدحلا ىف ىف هتافآوم سرهف

 ىعفاشلا ىريطلا هللا دبع ىال قورفلا ىف ةيافك !..؟ ةيمجلاب عورفلا ىف ةيافك هاا ةنس

 نايحو ند ىيدأ ند باهولا ثكيع ىنويدلا نيم ةبغاقلا ّ ةءداقك آب دبي ىوقملا

 /1ءدعتممسم ظمملتسس ءمصغمعأ. 1معترتغ ةساعتم زاغ: 1 مدك آلءمو ءنزاتق طعدع5عءأو هان عا 5

 هرمههعمأر ءعأ ءتزاق 137015 لم ءدصعمأو ذم 205 0ماتلاتف هع 560111121111 ءاع.و عأغ 15 ع8

 مههاغع5د لتعلكاتك ءوأر وطقمالتل معطف 0ع ممرمأ هتطانق ةعلغو ةععتتلو 0ع 7ءعطلقر منتو 0ع

 همدكتممتك مدعاتعساا5.  ةسععم» ائتطعت 2مسبععر معتسسم موطأ مهماعممو طستع ةسطز أعلغ عم ععأ عطتو

 ةمععاعأت ةععغلمسءاللز 50816 م0 ممصتغ مهعاعمسو طقصع ءدععلمتغ هقما1غو ءقهانأ هعع(1ن.

 10796. آ!51127عغ 11 ورع“ ظا-هطقةك أ 1م عغأر ةمماتكدأم هيك عتعمد 0ع مهعاتطسع لا

 ةطمكتاعأ ةععدملهعتم, دسعام»ع قكذتع 1س ل101, هسس عل 8ع ]نأ ج 50/6278 ل( ع7

 ةممم 623 (نمع. 2. لوص. 1226) دممعاسم. 1لنع ]ذطعع طءووزاوغأع ةاصعانل 221 ءممعمأعاتا5 عقار

 ويقسوسدتس رماسعسصسمفق نه عمانمصعو ءهمصامعغ 1م ءماامرس عد 01 هستت »ع ءملت مز" عطعمفوتال م

 فمءوأأ 81م -ءل-ل17 ل رت»ءل 8 عري لضأو ؟هأوو 70-8 ءعلبط لتعم ءغدصمم 769 (ذهع. 28.

 قلك. 1367) همءعاتتتقر ءأ ةطعتاط لءسو/-ء0- 61-450--ءآكر» 8 ءزن 11هعم7» 1751 ءامتر ةصمو 89

 لمع. 26. كسل. 1370) دممعاغتسسقب ]طعس دا ءونأ 81- 18:01 21ه ه1 1/1 - 11/1/61 1.

 رانا ئءءانم د0 طماط هعامه(6مصعف ]طرت 1277/4616“ ذطك عت ماتت و أ عسسوتتع كذطعتاعا ق7 عرب و-عل-

 ل1010 7:7:6ع0 2 ءران '1ه]أ» 171هسوم# ذم, (ج0لئ(1هدعه ]ئطع1 دءدعتاب ةغ ]ائطءالطسم

 لا - 11ه ءا ذصسلع هداتتمو نسعس ذص ةملتعع ةععئمامعسسم سمعت أهأعع (عد0أ1(1هدمعأم ؟عععمق أب

 سمص ةطقومارت6. طرءوعغعمعد 1مم 010/8 - ءادتن»ءأ 110 ثعم+ 8 عن 71و10 ]17  - 17 عرسوي

 آءدعتءما]ه عدم ]طعدص 119/4764 0ع دماتنعدلا لدعم 0ععتسدأتق معطقأ نم ءماز1 موال. - 7

 آ[ك1487ع+غ 41 ءا1-1ه ع3 هر ةمماتطتأم دن نعمك لع ةععانم 5عم222أ 15و 32121056

 4ن0له11] 1هطءر-6 كطقظتافو ةسصم . . . مورو 10798. ا[ 118ج عأ 11 ءا- ءقلذج ءاو

 امقاتكدسأأم هس ءكعمم لع طمتسمءمأء] دان عمون 316105 1/1161: - ءل - 0: كال - ءآ - 0 عا/يآ
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 طايل طيسل ةتسلا ىفو ىوغبلا مامالل ةءارقلا ىف ةيافك !.041 2 دبث» ةنس قوتملا ىقشمدلا

 كيع هم ىلا ضيشلا مظن رشعلا ىفو ه6 ةنس ىفوتملا ىدادغبلا ىلع نب هللا دبع سم ىأ

 ةيافك .(....- *  !ًاهيورو ةيبطاشلا نو ىلع. 8.1 ظنس :قوتالا “ىلشاولا . هيجولا|/ىموملا دبع | نب هللا

 ةامتسو حرش لع [شيو ]ا تس قوتلملا "قرمْيَصلا نيل" قي»ةتاولا ةيقبوللا ت11

 ةياحهلا ثيداحأ ةفرعم قو ةيادهلا حرشو ةيادهلا رصتخ ىف ةيافك ا.ه قلك 375 ا

 ىفوتملا ىعفاشلا ] ىردبعلا ديعس نب ىلع ىسلمل نال فالكل لداسم ىف ةيافك !ى.“* نايتأي

 ىلع نب كويدحأ ركب نأ ريبكلا ظفاحلل ةياورلا ملع لوصأ ظخفرعم ىف ةخياقك !.دما“ [ 21“ خس

 نب دمحا ركب نأ ىودلا رونل مالكلا ىف ةيافك زد. [ال» نس قوتملا] ىدادغيلا بيطخل

 ىذ دلل ني هلوأ هردحتخا مث مهم. مدس قوما [ىفنذل] ىراخيلا ىقنوباصلا ركب ىأ د دوومدك

 1[ نا 477:60 ظوءر» 717 هطافنا 12 نسععارععنعر هصمم 769 (ذصع. 7. تهعربأال 1366) 22056110.

 10799. [11ةجعءعغ [1 ءل- ءاع1ج ةدغر ةمقاتكتاام ةيلللعتعمو لع تلالعو ءمههستعد ةهط اآسقس

 ٠8ءعجاممم#ء, ءأ لع ةعدرجع (نهمومأ ءعءعوههتهصتطنق ه نانا ظا- 12 !ءه«نوذا لان 21ه أ هتنتنعلا

 4ك50هلاه] ظعت» 47: ظمعالة 02, ةصصمم 541 (ذصع. 13. كتم. 1146) رسمعاتمو ءلتغقو ءغ لع

 لععوررب (هموصأ "هءعمقأز همتطسق قعصعم ه0 طهيعاضتسا (021لهع 5/4/2842 ءز دكونع 11 عدد

 عطجغسسس» همهم عصاعتم ه هطعتلط قلاع كلو متستنعال قلللعلاوأ ظعتن للول- ءأ- رنا

 11 6ز4/: 11 عقل, ةصصم 740 (ةصع. 9. كال 1339) جدمكأتمر ءملضزن ملام. - 10800. آك 11237 أ

 11 عال - ءاعأ1و ةحر امكاتتماتم هيا عتعم5 لع مدغم ءاس هات مصسعر ةتنعأم» ع لآ عمدت ل200---0

 اق هزي 110660 كءرسء نر همصم [ 386 (ذمع. 25. لقص. 996) ] متمزكأات0. 80 و5أعو ءكفزستل هامان

 رص ءدرص هةعيلمستغ ؟0ه1نستسع ءقمسضصم»ءطعصممتم ءغ انانأو 15/40 ذصقتعمتأاتتت. -

 [ك1133 عغر 1صقاتكتألم هما عن عصف. ظمتغمددع ]طذطنت 1ط1:/ميعا ءغ ءمدستصسعطأةكألاتق 15 عاتلللو أ

 ازطعع معز رع زمهعتماسمص 0ع ءمومتغممع (مه0خ3هصاتسن ذص 170 4نعا ؟ءاونذمنتل٠ طلع طقق

 م1لع ذمالعو ذص 2:0 ول. - 10802. آ[كز[غئجعغ 11 سعففن] ءل-ططخلةكو دمهم

 دملاءاعمك 0ع وسههعمنتمدتطسق طعما هوأدع فماعور ىيددعر ةتعام»ع لاا |[ ر مدمن: ىلآغ ظعتن كهل

 م 0/ءر-6 [ ةطهظتامر ةسمم 493 (زصع. 17. ملمع. 1099) منمرطنم]. - 10803. آ[ك11272ءعغ 1ذ

 سولع11ععغ ههننل زالس عا1دعأزب غم ءغر دمداتكسألم ةيللعأءص5 لع ءموصتانلممع ممااضس ءازر1 05010

 لوءائكتممع اههلتا1ممعم ءاععوصلت, ةسعام»ع [[ةظام ء1لومتممأسم قللتع 8ع“ للتناعف ظعنا كل أف

 1ك ما 8هعارلئلن [دممم 463 (ذهمع. 9. 0ع[. 1070) دصمراسم]. - 10804. ل112 2غ 11

 ء]1-]عءاذسر ذمقاتغساألنم دسك عت أصم 0ع اطعم]ه عند ةعطم]ةقاتعدم هنعام» ع لل“ - ءل - ل41: كلأنال

 ان ء[ب» ل]نسعل عرب 71هلتستعل عرب للطن 8عءاب» كلم واط" [ آ[آهسعاتته | ةصصم 0
 (زم؟. 14. كم. 1184) ردمرءأتم. 1هداعو ]زطعسسرو ونبأ أه زمعلرأغا: آبهند العم مقز ءقاقهلع ءأ

 اتي

 ناي



(0 

 يلا

2 
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 لالجن . . . ىف ةيافك اد.  ةريبكلا ىف كداقعلا حرش ىف ىازاتفتلا هنع لقن لا ماركالاو لالجل

 نيدلا رون خييشال مالكلا ىف ىنعي ةظياحهلا ىف ةيافك ادا نس قوتملا ىنالركلا تيسلا نيحلا

 0000 07 ةلمعلا وه امر منه نصحل مك قوباصلا ركب نا ىب كوم ىنبردمحا نما ىا

 ةيادهلا ىف ةيافكلا باتك فيلأت نم غرف امل هنإ وكذ لا ماركالو لال ىذ هلل دمحلا

 لوا هصّخلف زجوا نوكيل بابلا ىف ةدمعلا وه ام هنم صخلتي نأ باكتالا ضعب هنم سمنلا

 باجاذن رصنخم 506 مهضعب لانس دنا هيف ركذ خلا هءاقبو هدوجو بجاولا هلل كمل ةيافكلا

 000001 داما نإ ديم ,ةنيفلا مقر ةداقك انما . ١ [ىوكذلا وه عباتكلا لاذع تلق ]

 ضرالا ىف ةيناثلاو كالفالا ىف ىلوالا نيتلاقم ىلع بترو شناد ناهج هامسو ةيسرافلاب مجرذ

 ةياور ىف دحد ةنس ىقوتملا ىعاقبلا رمع نب ميهاربا نيحلا ناعرب خيشلل ىراقلا ةيافك !...د

 نب دم خيشلل رصتخ عوطقملا ىلاوشلا عبرلاب لمعلا ىف عونقلا ةياقك ا. رع قي

 عامرلو ءمصعمزناتم عاع.ر اص عماأمردعم 20ءوأأر ءأ 2 ءرك امه # زصلع ذص عمت عصاقمتم اج أس مقا

 للا 4071004 عق ص ءةرتأع 0ع معععدغام ععوك 1 هعتطسق حققاتستقلا. - 10803. [؟1183 ع4 .11٠.٠ .و

 امعاتطتتم ةملطعتعمس لع . . .و ةسعام»ع لعام[ - هل - لذ: اذ ءيبإ #0 ٠ 30 711١112 . . 11101110. ب

 10806. ا[ 1 [خجععغ [1 عاد ط1 لةج عغر اهمداتطتأتم هدا عاعصق 0ع لزعوعالمدع ج0 عععاقمل

 .٠ ع. 0ع (طعم]موزد هعطم]ةهقاتعد ور ةننعامرع 8طفعتلاعط 274 - هل - ل1: 4817 ط2: عا اتا  لارتنعل

 ]آق ءرب 11هلرد»:0 ظعرت» ل82 ظعا» كملت. "لكس ءد زصلع ةعاعوتغو نتتهع 011851 ءقماتأ 13

 همصغور ءغ اصعامأأ 2 لذعغغ0: آطدنه 1كلعم مهز قامأع ءغ عامرتو ءممكوأعاتم ءاع. وصعقأو

 ىسرمموزغنتمصعسس اتطعأ 12 7/هينءا لا ءل- 20421 تنس جطقم]؟1ددعغعر عع جه ونسملهس 01 ةءمانتإو

 0[1عجأ1011 ع5دعر انأاو (11826 ءهزابأ 2ع هددءوصاأو 5ع]1ععاو ةعمدتهاتلت «0لعععغار هغ !ذطعع طعععتمت

 بدلع ع(. [(دوسع مما مه ؟ءاعوعتأام 12/7- لك ة/يينعءا زاج ذةمعامأتا: آهسم ]1)عمور ءةدعتماعمألم ءأ

 جماع ملاهغع معع عع معءعدوورتأم مع3علتغم ءاع. آلطأ صهتعوغو ؟كتمتت> 001620922 2 هع معلقة ءو

 تغ فرس معسلتتتس ءمرطمممعععأ. ()ماهغم ةوتاتع ةدالد1ععلل. [1ظ[آذغ [ئطععر تغ ءويتلعتلت مانأمو

 زل1ع ءدغو ونيعس دتم05 12029 1:صانق ل. - 10807. آ1127عءع+46 غ1 ءاد-طءعازجغو زمقاتناتتأنو

 هسا عمم لع حقاعمدمستأوم ةنعام»ع هلل 01ءمنورنعا طق عزت ل1 ء مثل 21 ءو' ملم.  [للع ]ذططاتت0ل 65[

 ام [زمعسحتس معضدأعدتس (؟دمماتأأ غر اعدممادانمصعسنانع لمنال نننع] ذصقعالأ مأو111 1132 0

 ائطعم5 لتكمددستك, (عتمضبسص جلغغ لع هدئطتطاسق ءمع]ءداتطسقر ةلاغعع لع غعععو جعلان - 5.

 آ[[ 1[ خجعأغ ءا- قعزر امكاتطتتلم دسك عاعمع !عععمرتم (هموصتو ةتعام»ع ذطعتلعط 207 عن- عل -لن

 1 ني]41 طعن (د»ه» 8ءعفقو ةدهمم 8853 (ذمع. 13. الدهن 1480) رصمعأتم, كعزأ لع لقا

 جم مءامالمسع (مدلتاأمصصتس. - 10809. آ[كن[ةععءغ ءآ]- عيعصتأو زمقاتسالم ىعدتكلا عل عدق

 يمصاعمسأأ لع همععدت5تممع تنت ن130عجصاأع ك7 عرببم/غ ةععاو. آكمتامسعر نسحسص ذطعتلعل 1101:6111 0
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 هلوا اباب رشع ظخسمخو ةمدقم ىلع هيترو عدوملا رسلا راهظأ هتلاسر نم هرصتخا ىنيدراملا دود

 فورعملا ىلع ردي نب دم ىلوملل فيرصتلا ىف ىدحتبملا ةيافك اد. خلا نيملاعلا بر هلل دمأل

 تاءارقلا ىف ىربكلا ةيافكلا ىعو ىهتنملا ةركذتو ىدتبملا ةيافك املا د. نس قولا | لكربب

 ا." ها خنس ىقوتملا ىطساولا ىسنالقلا رادنب نب نيسأمل نب ديد رعلا ىال رشعلا

 ىبأ ليدحأ د ديد هللا كيع وبدأ ىبدلا باه ىضاقلا اهمظن ةعالا ىف ظفحتملا ةيافك

 تي

 قالو 7. ظنس ىف منع غرف ىمعالا دمحا نب دمت رباج ىبا مظنو 11 ةنس ىقوثملا ىيوشخل

 نييلاعلا بر هلل دملل هلوا بيدالا ىسلبارطلا نادجالا ىدحا ىب ليعمسا نب ميعاربا فقحسأا

 اهمظن ةدومخل لاجرلا تافص نم أدب مالكلا بيرغ نم هيلا ياقكج اميف رصتخم وهو ملا

 نيبلاعلا بر هلل سماخل هلوا 7 ذظنس ىفوتملا ىلعبلا دمحم نب ليعمسأ ادفلا وبا ىيدلا دامع

 تاكرهلا لأ ىب ىلع 2 ىال ياذو رهدعلا ىلع ةيجاولا ءامدلا ىلا جاقحلملا خيافك !.ىلا* يلا

 آف هنن 1101متر عل 1718048 « امهعاهكطت كانه آل ادن]نات* ع - عس» مه - سلام" ةذصخعتتمأو ءةدعاتوحمتماو

 ءغازم مدعلد6نلممعتلس عا نستس0ععتست ءدمتأح زةممدتتا. 1سعامتأ )(2: طمسف 6)1وو دمتطص لات

 لمرستسم ءعاعب - 10810. 118ج عءأ ء] - طسط غءل1 و ةمداتطتألم ةسدكآعاعمد عمصألق 06 1!عدعات

 [هرسسهمستتم , ةنعام»ع 810115 7101, مدوتنءا عرب أ 472, سلوم 8«عت7ت لتعغم عغ ةصصم 1

 (مع. 3. 3151. 1573) دم", - 10811. آ؟ 118 ععغ ءا-سسط (ءلتو ًامقاتانالم هان عأ عك

 (مممدأ5 ءأ لل طعع دصعسمعتمالتق معم[ععم. 1طلدعع ددهزمرع ءدغ ةمماتكتاألم دم عتعسق 06١ ل ءعععمم

 (نوزحصأ عععمفأ هصاطاتقر 017[202ع 4ك آان ل هدي - هل - ل 1101, وترو2:: ؟0 ]) عرب - ه7705عق)+ 13 611 ّلث 01:7“

 201/28 71 معضاغر حسصصم 521 (دصع. 17. لمص. 1127) ردمرننم. - 10812. آغ1187 ءعخ

 ءا- دسم اعط مل 1 1( هر اآمقاتكمأم ددلاتعأتعسم دق 20لهصاتق دمعت م عنهم 0ع 1عدتعم]هعأم. 1عاعأنعع

 ءحررتت هيىرضصممداتأأ (نةلطأ ىذ57ء7مآط - ه0 - ل: قللت قل50ه7]عم] 1110/01: 17 ءد» 160

 1 187:-// ]عمم مم ةصمم 693 (ذصع. 2. ]0 عع. 1293) ممم[نسنقر أ ةسواتتع ك0 لاولف» 1101164

 1[ ءر» ملت: ء0 مرمر نك مت ممدز(أمصعتلل جصصم 770 (ذصع. 16. ذكسع. 1368) ةطقم]ال(و ءأ

 لآ آ.؟'ا/مع آان" /كدر» ظعد» لودد»مأ] ظظعبن» لت ءال لزءلوطظ 1هن60705: طظطتلماه عاتك و ءاتّلاتك

 لزطورع زغج ةصعامتزا: آرهتتم آلعمو مداتص[هضنط> (أهزصنزن0 ءاع. 1طلطوع ءمردمعضل1011 عقأ قق

 مصدات معطف 08ةغلمصتق ل1 ء(1ممعف ؟معأامععذر ننتطاتق هراتق عمها. [1هعامتغ ه نته]!(ةأتطاتق 11010

 1دنل حطت ]تطاتق. ظورصعم ]ئطعمسص ءزسملعس ةتادلأ سه عاسعع ءىىصرحفخستأا 17240 - هلل- لا

 ]دمك 1 ءزن ل0101 مدت عل ظم'اتر ةسسصم 7604 (ذمع. 21. 0[. 1362) رههةتنان5 وص انا 0

 راه زمعامزا: 1هسق [)؟مو ممسمالمعدست» لمرصتمم ءهنمي - 10813. آند عغ ءآ]-رسصمطغمل

 112 ءل- لنصر امقاتاسأم هيكل عت وصك عدم عانتسأق 2ءعععقومرلأر نتعس 1نت0م]ة52015 1 عالطأك

 ءاللصلععع لعطعأو وسأ 31 ءاءاعحتم معععوععامفاتسع 1طلوتع هةهعتج هطلاأر ةسعام"ع لا( 807 لآ

10 

10 



 الو

 مح مظع ىذلا هلل دمأل هلوا م1 ةنس قوشلا ىعفاشلا ىشرقلا ةريهظ نب دوعسملا ىأ نبا

 ةيجاولا ءامدلا ماكحا هل عمجا نا هللا ىف ناوخالا ضعب ىنلئس لاق يلا مارثمل هللا تيب

 ةررحملا ةيافك 1[. ةخمداخو ماسقأا ةعبراو ةمكقم ىلع هتبترو هتبجاف هللا تيب باح ىلع

 ةرحلاو ةيبطاشلا هيف عمج مظن ىنصأمل ىلع نب نيسح ىيدلا ىقتل ةرشعلا تاءارق مظن ىف

 فخالا هل لهسل رثن ناك ول نا بالطلا ضعب سمتلا مث عضاوملا ضعب ىف ىطاشلا فلاخو 5

 لاوبالا ىملع ىف ضاترملا ةيافك الد 5101 ةنس ةدلمل ىذ ىف خارفو ةررملا  ةفكق. هامشو- ةرثنف

 كالا مالكلا ىف .كيرملا ةيافك ا.ه خلا ىرابلا ميكلمل هلل سمك اهلوا ةموظنم ضاينالاو

 نب ىمحم هللا كيع وبا اهحرش ةديصق مام ةنس قوتملا ىرئازممل هللا دبع نب محا سابعلا

 ةيافك حرش ىف ىيدسلا ميهنملا هامسو [015 ةنس قوتملا] ىكسألل ىسونسلا مامالا خيشلا: ةيغسوي

 5 ةنس قوذملا ىفاشلا لليد نب لكيببسأأ كيع غايصلا نبأ ردصذ سا قدام خدافك !.مأب ديرألا 10

 ةمس-للل ا

 ورب 451 ءه1:41 عد ملط رس عونه 8ع 1هعم]ه (0"عوزبخ ؟كطخظتاد دصصم 889 (ذهع 30

 لوم. 1484) رمم»610. آباطع» غ2 ةمعاصتا) آطهسك طءعمر وسأ معععوعتمهغنلممعتت 50 ةعقعم

 11 ءاعاعدع ةدععدتم دممعمأ 1هعلأ ءاعن. 4 سعر ةموصتغو معاتتغ ةيستعاتق ننتلمسم 115[063:0و نأ

 عاوانأو عأ هم]111ععععرت لع هدصعتتتطعو ونتتع71 0ات1 5ةدععدتط 11 جعلعمم ؟كسذأوغ ةطصسم] وصلو

 عزئم رستم ءالطصلععع 0عءعطع6“ 0رماهغم ةوتطس» ةدالق[ءعأر ءغ ]طعس ذص معهعأ فأل مطعتلل و 018601

 موراعو ع( ممعاسقتودعتت لتكمودست. ع 10814. ظا- آ[ك11ةجعغ اظل - لآسط عع ءع عاب اطعام

 من11 ءلعمف ةععاتطتأع ءمدص م0513. 0( مدتق 20 عارت تطل 0ع 2عععصع5إ هدتطاتعق [عععرل 1 «ء[عمرناتست (0ةطتو

 جي ءامرع 1 مع]86- ه0 - 0471: 1105632 عر ل77 11012.  (هدؤدسحتاأ ذص طمع قعسمتسع ©0540

 571751411 ءأ [/-1) 01 م لتعدءماتغ جتتأعتتل 1ص ةلتواتما 10ق د 5772832. 20 دغوج هل وعم

 وتالدسس معنلغو انكر 51 1[ئىدغه هردغمصع 1ذطعع ءمدتمومدلكتق ءدوءغور 12عآلو» عأ ةةدوغ ه0 5

 ةمععءالتععملسس. 1غدوسع يبس !نئكدنه هوكتممع ع0ل0لن0لت هغ ةععئرأم دصلع ةمهغعمر نسمل رمعصعع

 اردد طنزز ءغ ةممأ 959 (صع. 29. آلءع. 1551) ةطقما»تا قطان 0ءعلنأ 107ركعأ هآ-ا مر« ورحم

 40815. [5148وعءعغ ءا-دصهعغ8لطر ةصقاتغسأم هسا ععصس5 عدمعجأل 06 لسمطسع لمعتمتم

 هعتسمتاتتلا عغ 220تتن11 35[ 3512.  (ندعصسعمو ن1100 1غ2 1هعمأأ : 1آدسدق 1366 م ءلزعم ةوموصأت

 امم - 10816. آ21183و عغ عآ-دص هعغ0 ةمقاتاسألم همك عتعمس ةقوتعممساتك 0ع دم عاج طجست قر

 دعم »ع 41: 1هناع ل انتنءا ظعتن 450هل7ه] لعمر ةهمصم 898 (ذمع. 23. © عم 1499)

 رسمعطمم. 0060( هو ذص وتحت ةطعتاعط ءغ آصسفس لقتع ق4طله)اه]آ 3101 مدهت»ءأ 1 عزا 7و“

 كويز 1100406, [ةصمم 895 (أهع. 25. لوو. 1489) مممزتطتتتق ]و ءملطتم ءهأ 81511118 011 م0ةهنن

 هئ1 - 112:16] 10/- 86040 لا دامت 1ك ةيرعأ أ - 10040 ذصكءعكتاتنتت. ح 10817. اك ةجعغ 0

 ءا حرص ءوفتل]ر زمماتطتللم هدلاتعأت عمق نهفات مصتتللو ةا1عغ056 قلتم 1ا1مع» 40 - هآ - دهررنل 17 د

 1101 مرمت»ءل ةطقاظتكخمرو ؟هلوو 1 - ءاممطللنى]ر لتعم هع ةممم 477 (ذهع. 10. الآدت. 1084)
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 نب كيحم نب] ميعاربا نيدلا ناعرب خيشلل خيطبلا ىف عمسملا ومو خيصملا ةيافك ا.د

 قنواخم لك ىطعم هلل كمال اهلوا غةلاسر [1.. ةنس ىفوتملا] ىناشلا ىجانلا [ىقابيبقلا دومحم

 قوتملا] ىجفايلا دعسا نب هللا دبع مامالل كقتنملا ةياكنو ضقتعلا ةيافك اد صلا هاده

 تاعك ءاهلا] قنا نايا ىكتيلا بنازم كل ىهقنملا ةيافك ا.د“ [ ا, نس

 5 خيافك !.ملثا ىناماسأا لييعوسأ خأ نبأ وهو فكحسأ نب روصخم خلاص ىنآل هفنص ىروصنملا

 ىف كسانلا ةياقك [.ىانس اباب رشع ىنثا ىلع خلا ىذلا هلل دمأل هلوا تارطنقملا ىف تقوملا

 2 باتك هيذ رصغخا خلا مالسلا راد ىلأ معاعدو فلل فلخ ىذلا هل كمال هلوأ [عسانلا

 نم هيف ام ىكلاغ ,لقنو ىجورسلا مامالا خيشلل خياهذلا ةياغب ىهسملا خوادجلا حرمت نم

 رجوعه. - 10818. آاك118و7جءغ ع] - مهذأآلعطو زمكاتاسأتم هيك عتعمك ةسقعسلاةصاتق 1. عب

 حملزئصخغأم هزسصع هطعلت عصاأتك لع معاممعي ةتسعام»ع هطعتلط 8م”: - هل - له: 12 نلرات» | 6

 11ه, موتر عل الظعرت» ]1ه]ت»0 (06ءقاللاغ ] 2/٠ ظطمظتكمم [ ةصمم 900 (ةصع. 2. 0ع 1494)

 ررمعانم]. "1عدعاوطتكر نانا ذاه زصعمتغ : طدسق ]لعمر نست هرسصمتطاتق طعستمتطاتق ءظعقأتم ؟ءءامسم

 هتدست 08غ مءاتنعإزمدعتت» عام. - 10819. آ[ 81182 عغ عال س مه د ءاع1لرو ةمقاتكطتلم ةسكتعأ عدق

 ىولعمأتم ءهغأ دمع ءةممعمأاتك, ةسعامرع ]سقس 0[4ه/11ه) طور قلعق'عهل 7 مةلأقغر |[ ةصصم 38

 مع. 7. 8ءمأم 1366) مسسمعاننم]. - 10820. ظل 1 ةجعغ عل -دسمأ ءطخر ةصقاتكتأكلم ةدللتعأ طق

 مجمتععأ1.  (هرصص عصاقتتاتك ذه 0:!1نءأ ءأ -هناناءلغر 0ع وسم ةذص ]ضعه 2142 01ءءا6تتط.

 و 10821. 511 ةجعأغ ظا8-1[هممأ5ع أر ةمقاتنطتألم ةداتعاعمق 111:01.  هءعامستأا ةتتعام# ده

 محجر: عوج كادر هنآ, 1110115“ عمتي 1: ممع طلتت 1[: ةاتتك 1251:0147 الا: 112. -- 0

 ]عك 1 مور عع ءا-رس ه2 ءءاعتزأر طمقاتكطتنألم هيك عأاعمكق 08قء259ةغ0م235 طمضهتمتتم ذظ نع طانق

 311هطجسس عله ممدعضنست لع نسهلعدمغتطاتق ةم]وعتطاتق. طاطعع زص 0د0م0عءععانت ءةهصتغ2 تق ممقلاتقد

 نأ زاج زصعزمز[: آبهتتد ]عمور وسن عاني. - 10823. آكن11272ءغ ءآ]-مفعألعو طك 0

 هنل عن عمد لعموم 0ع ماتطسق ةدععمصتس 11ءاعاعدمم عت ر ننقع 12 اطعامتا: ًآارهتتق آلعمو ونت

 طمتستمصعو ىعمكتأع ءغ 20 لمدحسست ةدل]نأق ؟0عووزغ ءاع. هعئتمدتأ كذطعتلط ءغ آسقس 7من

 1[ 1 ]راو 17 نم 11ه علب ءنغ [آدمعظتحر | وست زماعع ؟تعمد 0هءامذ ةععدسلتخ همست 2هدتغ]و ءأ

 زم طمع ءمردم ءعملتم اتطعتس لع مععءوعتمهغعممع 81ءاعاعدسو ع« ءىرسسعماممعم ذص تطعم 11204 1و

 61 ةوءأ هآ- مليء ذامهعترام هع هط ىطعتلعط ءغ آةسفس ذعر ءلتكم ءديععع موتا ءغ ماسهتسقتم

 10 موماعرس طتقغمسحستسيم نسهع ص اتطعم 1ععمصاستس ع ءمرصسس ءضاقتأق طص هزانق لال عن( ظلا-

 حط 7-40 - :ءللم» ءلئاسم ءا ءه اتطعختم معسلات هآ- «هيفلأ» ءهأ طا ظعمسلل هلأ - 1ع

 جودورتمأ(. آطنطعع معهع 1 ممعتم ءغ لعوعسم ءهزتاأو ءمصانمعأ.  عوعأوألم ةواغ لع ةععاتت21015ع



 عا

 ىف 1 تاوفلا ىف + راصحالا ىف « تايانلل ىف 5 ةرمعلا ىف ه دارفالا ىف م عتمتلا ىف  نارقلا

 حرش ىف هيبنلا ةيافك (.ل مام ةنس ناضمر ىف هنع غرفو فحاوللا ىف !. ريغلا نع مذ

 رماحلا ةفرعل تقولا ةيافك [!.." خيعفا هلا عورفلا ىف ةياغلا مظن ةيافك !.لم 7 ةيينتلا

 خلا نيلاعلا 2 ةل] يا هلوأ ا ةيفك ىماقولا زيزعلا كلكيعأ رصتكم تحوسلأو هلضفو

 ىكلا رخخ نب ديحا نيدلا باهشل عامسلاو وهللا تامرحم نع عاعرلا عك

 ركذ خلا هدابع ىلع وهللا نطاوم رظح ىذلا هلل جمال كلوا 9 ةنس قوتنا ىعفاشلا ىمثيهلا

 ىف ظلغاف عامسلاب فلعتت عورف ىع لاوسلا عقوف 10١ ةنس عيبر ىف سلجم ىلا ىعد هنا هيف

 معمعومامسمهأتمصتك لعد ماتمصعو ءىقمتاتاسس زق معهصعامهلتطسعر مععطسق 30 هدد 1ع ءعصلمس

 معععوددعتقر عأ مماممع ةععصلت هطوءرروملج - ءةمدغ معتستتست 06 داما ءأ ؟عدأتأت هقعطم ج0

 معمعومهغنلمصسعتس 11ءلعدممتس ةمءءامفصتع هع ]هكر هطن ه0 ءملعدمتو 31ءاعاعومج معم1ءءامجت

 ممل عماتتسأا - هععاتظلتنتا 06 جعأاتو تم معمعومتسمسم ؟:عداتكت 17و ةصقسكتم هول عر 111 مما

 ععسدماسسص 31ءاعاععمسمب ءغ جعلت ءدامتس لروما متوزاوعلس عمماتسم لع ةعاتلو 010 م ع2ءوعأصةطق

 مسنست ةعلتءتلممت نيرو ء# ءغ مءعاتتم 177م معع ذمغ عع دلل سمسم 0ءممدتغم ههاعمهتطسع موه

 ؟ءقاتكم 1/7 نمم زغءعدسس ةملسكتع (ةصراس 11ءاعاععمسسس ؟نوزاوع د 11356012 06 جعاو ت0

 معمءعومتسحسك ةماسسم ءعدماسس 01 ءاعاجمسسم 5كمتاهع- وستصكتم لع ةعااتو 0110 مع2عوعأمة25 5ه]ان0

 عوععال ست وع ملتوزاأوع - ةعوعاتستا 0ع ةعنممتطاتف 1111 كانه - عمم ستتم لع آدم ءلتسل عانت ةو

 وانتطاتق معععوعتمسفمو 2 كه]عممتطادق معمعوماسةكلمستك صمص هتك لمد مءانم ءامع - هءقعست له

 رسمرأع عم عملمو - همدان 0ع مءععءوعتمجان ودع مم ج]غعرعم - 0ءلستتسلا 06 ءعاوضلمك عءطنع مل

 معس جئتم ءعمنتطسع. فطوداعتغ حسعام» ردعممع ظدسملطقم هممت 5 (ةمع. 26. 10 ءع. 1421).

 10824. 1غ1183ع+غ عادم عطتغطو ذمعاتطتالم هد قكعصع جنون 1مءع]ر(1.  (نهردرس عماقمتالق دم

 اتطسدس 7ع ق47 , لع وسم ةتمعد لتءامصم ةهقأاالا 05 آكل 11827 ع4غ ص 2 رم آ1- © طش عر

 امماتطتكأم هدا ءاعسسد عدمصع] دخن مصنع معاضعمع ]نطعت 6/61 ءآ-ةةلبافعأام» لع مدهاتطاتم لاتعأك 5

 هطمظنتانعأ هععتصا[همتتق. ع 106 [ك1 187 ءغ عآ]-دع هع( ادمماتكأتم هدأ عصف عود م 015 24

 ءموما 6 مصعتم ةعءاتق م:1]116]3 لتسعمت ؟( عاده ءزسموتتع هدو عمات عا ماهعدع مدصعاتوسع طمع ةمصاتع

 ع( ج معاتعع ءمعات د0 ذلامل مععاتمععمأم نمعدلت (نمدسمءعصلتستس هط 67-450-هتءاد 1000

 ةممم 874 (مهمع. 11. كسل. 1469) ءممعءطت ماستر ونن00 1[غه ةصعتمت[: آهسق 1)ةمر مدجصلم مدس

 كمرستسم كاع - 10827. 12م1 1 ءاآ- قه 350ءقللم لانك عمانتل اءددعع هت معاتتت 2 ]هز هع

 رسسقأعد معمطتطتغتمر دنعام»ع 57مم -ءل-لمب 47سم عرب 1107 111/1: 17 ءءا] ءرمم "طهظتاهمو

 ةسمم 973 (نصع. 29. لدل. 1565) 22020. آمعامزغ ]ذطعع ااه: آهسم 1)ءمر 01 ءاتأ [معئطتنق

 عمتك لمست فكلتتم 1سلمصتس زهاء ل1 ءزغ ءاعو عأ م3118 02[23110 , هع متعطصقع عطا" ةصصت 8

 مع. 20. كوص. 1551) ذم همدق ءددانتم 70قسم اطتواتع ن3 داتممعالا مموز(220 ءةذع 06 ؟امانات
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 لاول

 [ نجد ] نييرصملا ضعبيل بانك ىع ه) ليقف هماق وأ همهف ََز نم ىلع ثرلأ ىفو اهنع باول

 #2 ر عع 5 3 خ نفل ! 22 هيلع . ةيلا 7قنار اضوار ا غلابفأب ءاطسمالا عرقا ءاضا:كعيلاعب كلذ ودل قا كابا

 ةيردنكسا ىضاق ىدنكلا دامعلا ريسفت ومو ليزنتلا ىناعمب ليفك ا.ل» >> باتكلا اذه

 ىرشخ ولأ لاق لاق اهذم غرف اذاذ تايآلأو خيبالا ىلعي نأ ةببك هنقيرط قروبك ةلاجم ندرشعو

 َّ وكي امو هيجوت ىم ملا جامي امو هشقانم ىم هيلع اود ةدعيتأ ىهتنا !ذاذ ةمالك قوصيو

 ناك هذاف وحنلا ىف هيف هرظن رثكاو ريسافتلا نم فاشكلا ريغ ىف ةعقاولا تادايزلا نم انغ

 هنفرعم 8 اماقتم

 مالكلا ملع ا.ه

 محفل داويداب ةيئاحلا نياقعلا تابذا ىلع دعم ردنقد ملع وع تاعوضومللا ىف م وبدأ لاق]

 0201 1 لا ايي ويروي ياض تك ساكسةنستسح تست تح ستخ ةشح ل ل ل

 ةوتصسلومتتم رصتفتعحتسم همععاممأاتطسق. هلأ جدرعتع ءهأ ةوععع 20 هه معوموصلتا ءغ ءملعتس
 رملم هود معتأاوحتلاب وومعسس زماع]] عمق دسغ قلوسسم تاس ىفمرسستقتغ“ [طتوسع ءأ لتعاسم
 موأ 0ع ]خطعم ح وتملدسم 11151 عوق انك 313! ءلعز (ةطظمرال عمت مامر ننت لع ةه1؟ عدله طقع ن3 عةأاتمصع
 عممعز عع ذم ]أطعم 1و” هد هديب تعمم هك عت. ططمصع يموسع !ئطعتس ةعالخعتل مع[
 ء( ممداعو ]ذطصتسر 0ع وتتم طلع جعلنا و ©6010 م08انأأبن - 5. 1[ ءر11] طأ] سعقمست
 ع]-ععصعت]و ةممصقم» مجم ةعماءماتتك هءاهعنممتم لتعتسمع.  (نهرصتس عماقملانق أه (002ةطانتللو
 دسعام»ع 1110 - هل - لا 1من: ©ءدستسهتتعم ةل]ءرعدسلعتقع لم0أنغعر ةصصم 720 (ةصع. 12
 [كعطع. 1320) رسوعكتم. 1"دتغ زصاعع ءةمذو ودأت بعطغعتم 0ئهمدكقتس ةصلق] د هتقع ةاطأ ءاعوععةسأو

 نع زطأ لععوععمعاز ءزوموسع ءىرسسءمامعتك ]ذتطغعع حسرانق ءقأ ؟لوتمأل اه ؟م]1نتلأ0لو
 يرجم ع عطعملعمع. 8[ء(طملمع جساعس وسفنص كعوتتاس طقفع ءقغز 11عولاهغ ؟ةطفاتتلل 806 »1تتقءقو
 ه( معامكتممع ةطقماساو لزععت طنعتغأ 2هيسمطلوع]رع, تنؤسك ؟عنطه 0عسععمو ههكععام نم
 عام هو ةتطزاولغعر ودفع ءىصاعج زللطسسص لتعمسعمأم وصغر ءأ ؟ةكته عتقع هق معهطوص لة
 ماع عاما ودعم معععددمسو ةنمأ ءأ ه001(ةيسعمام طسع معقعععسلفر وتدفع ّذص هاتتك ءمرضتن ءعماقتأتق
 زو (هردمانست مردعأوع 7[ ععزد7 رك 1ءععدصتاتس. ظعدعاعمعو بص ءفمعمتعممع عئدتستس 23 م3ع ءاطتضعاءأو

 جل موو ععمست»هغلعمم ةميلتسسس ممم 2015 هونع هوصخاتلت ا. ب

 (نسنو. 11 رد ء1-اعع1ةدد. '1!"طعم] وه وتد ةءطم]ةقاتءقن

 [ قطن” ]لي عقم ذه اتطعو 214رانلر ءل-مءال عار دطأ لع هطّر ءءانك 0هءامتمحعمسسس ةكتكو طعم طقطعأ:
 '["ادعما]معند دءطمادعازئوو لمءاتمج ءي وار تتزدق همم 0هويسدأه ءاأمتوصتق 10 ا حس سس 0

10 

 عا

10 



 فيل

 كاز
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 لبقو نيمدقتملا دكنع هتاغفصو ىلاعذو ةناكيس هللا تأذ ةعوضو#و اهذع ةخييشلا عغدو اهملع

 حمحم انيبن نيد ىلا ةبوسنملا ةينيدلاب اوداراو اًدبعب وأ اييرق اقلعت ةينيدلا ساقعلا تابثأ هب

 ديحوتلا ةرعوج حرشب كيرملا فاح راكفالا راكبا ١ هيف ةفلوملا بتكلا اصطلم ىهتنا معلص

 داأدسلا ليصحت  ةينسلا ةفكت سيدقتلا سيسأت ىيهمت حرش كيدست راكفالا ليزنت ةّلدالا

 دداقع ع راونالا علاوط ط فئاكت ص مذلكلا ةكبز زر زونكلا زومر ر ديحوتلا ةرثوج 5

 اك قسالق [ى لصيف, ةداعسلاب روق .ف ,راظنلا ةدمع .بلاطلا ةدمع نويع .هتاقلعتمو ىفسنلا

 لصفم فقاوم حابدصم دصاقم ةيلاعلا بئاطم ,نوصم لصخحم ررغلا -انفم م ةياقك فشك

 لوقعلا ةياهذ ف روردلا كرادمو روخلا قراشم ىدنةروس تألفقتعم مولعلا كرام للعم حرش

 [ىداع ةيادع ه مادقالا ةياهن

 همصاتعسمعأ ممهدتصغو ةزسنتل 20015 ءةمحدس 21عا112ع15(2 عءغ هرتص] 05131088

 0 ءءمنصت ءلمك ءةدعصاتق هنأ 1آ)6ز ]ةد0دا1 ءهغ هديءءاست ءزانكواتع جاالطاتأو ءدع هعماعماتو

 معاعتس.  ةلتثأ هطز ءءطتتس ءكانم ءقدع لت ءتصغ ءصقر ناتهأءعماتق عمق هقأ 17 هءعمانمدعو هأط] ءءمتطل

 لوك ءووع مماسمسغع هماكاتسر عطهأ ءماتك دلهعتق هسسغ دمتعستق ذه مع0طوسلتق لهعيم دنع ؟ءاتعتدصتق

 معددطتم ءغ نيسمصلم رردءاذ وأددتع““ لعمار عانت عامم عدد ماعلا ددصغ 710 1ءمدوترن ءمتك معهمطعاقع

 سموا ةنصمع# ن0 هو]سك ذأ عع طعصعلزء(65. 1دعع ممانورو كاتسأو 0012ع عدو 111ه ]ذط0

 ععاعوز1. - ًارئطعأ دتتاعست 0ع ءو 0هءنتمم ءمرط مم5111 ءدع هملتسع ج]مطقطء( ةعوطتعل ةددصأ

 طخن 461:4 ءآ-هرك# ةر» - 111م هلم", همدصتس عمامستاتك ذص تطعم لوم عل م7 مبررا 17

 ءآ- 02م8 - ىلده» ء]- [ءاذم - 4ةوثزرر - 1ةنرومن س 11 سار ع 8677 67 - [67ميررو

 1ر60 ء ةوتمام طسمع اتطسسسصس مععاتنسءدانوه - 1ءاوت»وءأ هآ - هل7]عأ حس 1 67 - 0/7

 - 165040, همدمتم ءهاةتأاتك آه 1 عضال ب 1همأو أ - 1ءعلإو دس 7/- 10/17/61 217 - 567:42

 1 ه5 6 - :ءللم0 - ل ءمآرت»ءأ ءآ- 1 هبيآرال 17و م - [هدرززرو ل 1 67 - [:67ممز]2

 هدة - 1 ههمن18* ءآ - 01:1 ميز - ل 7 2/1 - 1 ءدعز6 ءغ ةىتراذ ذم طسصع ]ذطعسص مرق موز(

 - 09ه: - م06 ء111-1آ[ - 0106 ه7 - 01 اوأررم ل 17 هددي 7*8 7و

 نم - 12هدارر - 1و سس هآ- جارم»»ءرم - 11ه1ءمووو] - 11 ءورررو دس 1]8- 5

 ظلا- 1/1 - 116ءامونل - 21م7 1117م7 ةزرك - 716ه معد47, مدصحس عطا ةكتسق ذه لآ101/هدد0]

 - 710/: ءآ-01نورو سس 7101 هعملاا 5 هددوءوربللخ - 111و]ب يرسم عر م همع 11160, 77 ©7- علم

 - ل1 طرا ءل- همز - 1716م 7 - ه0 مرر 11:02 - 210.
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 ثتناي ىنس#» هرم وذ مانب ىأ

 ىزاريشلا هللا دبع نب ىدعس جيشلل ىسراف ناتسلك !.د“* [كولسلا راوطإ هيف نيب] دح

 5 ةيبسراف تاكنأ 0 ايوتكم باوبأ ةمنامت ىلع وشو خلا أرىادخ 1 كلوا 481 خنس قولا

 ةليضف ىف " ءارقفلا قالخا ىف 7 كولملا ةريس ىف ١ ةبيجع فداطلو ةييرغ لاثماو ةيبرع راعشاو

 مناد +37 را فاعلا رهثأت ىف 7 مرهلاو فعلا ىف 5 فعلا" ىق' ٠ تقضلا اوفا ىف + ةكانقلا

 ىلوملاو 11 خنس قوت اهبرع احرش ىلع ىديس نب بوقعي هحرشف 401 ةنس هفيلأت خيراتو ةبحصلا

 ناطاسلل لرعلاب ايبفاك اًحرش حوحو د 114 اكمدبب قودملا فرار عل أاذ افور عاأ نابعدت نب ىفطصم

 10 نأ ركذي خلا ىلاعألاو نابيبلأ ءاملع نم ىناعج ىذلا هلل جمل كلوأ ناخ ناهملس نب ىفطصم

 ةريسيا "قرط قى لضو ةريثك (عضاوم ىف ًاطخا لب ةيسرافلا ةغللا ىع الفاغ هحرش ءاملعلا ضعب

 10830. 6 ن1 خ 1 عرصو عمدعاطتتس طمدأأ طعررز».  (نهحسعس معدسزعاتتو 01100 اذه ةصعتمأتا

 <( '1'سو تالق هماضأ0تع 010110010 هقأ عوذو 00عام

 10831. 6117 قة - مك >2 عطو ]ذطعع عموعاأن 0ع (طعمدهرطتحو حجسعام»2ع ةطعتطط 18/1

 ]) كن - 105671 1 عيادة: كة ماعغر ةصصم 887 (ذصع. 20. 1"عطع. 1482) ممم. | ظدممصلا

 ذطإ جدتعام#» 52105 هعطع5 دتزأذع همته اهلتق ل. - 10832. ©1115[ طو 1508811101189 216015

 هزعزاعط ذم'لغ ظعرب ق4ك60ه7لع], ك1 م" (جقرو ةهسمم 691 (ذصع. 24. للعع. 1291) دئ10[05. (00مانق

 ممعروزعتسم نن00 زاح ةصعأمأتا: ماله للعم ءاع. اللزسممدتكتست ءقأ لس 06[أ0 هت2أ[19 أ ٠ 1قالق

 معرمزنمو مدس مععطعملتع عع قةضفتمم ةعوطتعمي مهههطم]وم عوعدق ءا [دععاتقمم مملكقق.  ظعلستتس

 ىمدنغ جعزغ لع حله ءغ رسمت طسق مءعوسسصر ةععاتصلسس 0ع 1زنلا01ع 10 ءموتمطم عسسل و (عقاتاتست 0ع

 رمعرتاخ5 فعصغاعمسأل ةصتست نم همت 0ع عزل عماتل ءمرصتص 00ل5ر نستتصأاتلا» 0ع 32101:ع (عأ ]115 عصااتاعلو

 ةعجاسست 0ع زسصطععت]]ذغذغع ءا ةعصععأنأعو ةعماتسلالل2 06 لو ناند101 علتتعدأا1ف «>50عأاورو 0

 لع مهكلمصعر ونسح الأع طعصع مهمةأنق زذص فصقاتعاتلأصع ةتانغان5. '"!1'عدصصاتق ([10 1

 ءدا 1سلغ ةهصسصضاتق 6560 (زصع. 8. لوص. 12538). -  (هردس ءطاقتأان171 32ةطاعاتتل 12 10م ةكلانل

 عوتموأأ 015*770 ظءر» ه5 عرفنا 47غ, دصصم 931 (زصع. 29. 0ع. 1524) دطمزاناتكو ءأ 1م

 11:5( هركم ظءرن كك! م' طنا, ؟دلعم همر لتعاتم ءا حصصم 9609 (ةصع. 11. 8ع 1501) 2201 تهتقر

 ىتتزانق همرصتصءعمامتتامم ذص 1؟مهمدععسم كظنلادصأ 11:/هركم اء 80/ءقررامت: لكطم7 ةعدطتعع ذه

 ةناماتك عقار دن 0016515(5 ددالق[هععععغو هأ زاه زصعلمتا: آهسف آكلءمو نسأ مع 1ص 00الف

 راسك ةدمموزأممأك ءهأ ةعماعصاتميسنلل ءةذع ؟ه]ستغ ءاع. كسعامع: الذع نيبنتلهت»ت 00ءانقو ةثأد

 يرسم ءعمامعتسسس ةععرئتا ]امعدحسس معروزعمسس طحسلا تتعممفرو دسم ذم هنانلاتق 10نك ءوقتتلا ءأ

 كل 53

- 1) 
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 رخآ ىف مث لاق ةفيطل تايباو ةفيرش راعشاو ةبيجع تاظعو ةيدرغ تاياكح ىلع اليعشم ٠ ناكو

 هفيلأت نم سيل هداز ىلع كيس ىلا بوسنملا ناتسلك سرش ليق ةيساماب 10. ةنس لوالا عبر

 هنم لباقو هأر هنا لئاقلا اذه ركذو ةجابيدلا ىف همسا بتكو هذخاف ىرينملا فيلأت وه لب

 ال | ةدرش |(, ةنسارفوتملا انضدا. قعمش  كؤفلاو_ ةنساقوتملا سانهم خو .ثمحم ىضاقلاو

 وبا وو [دحورش ىسحا وجو ا[... ةنس ىفوتملا] ىدوس ىلوملاو صلا ناياي نى سايس ةلوأ ايكوت

 كوملاو 1.1 ةنس .ةوتملا ىشيعب صلختملا ىوريتلا دمحم ىلوملاو ا. خنس قوقملا ىوسربلا

 قوتملا ىوفكلا نيسح ىلومللو 6*1 ةنس ىقوت هنجابيد ىلع سرش ىعمال ىلومالو ىوطرقلا ىفيعض

 عيمج نم رخوم وهو !.ه ةنس لاوش ىف اهب اًيضاق ظةكمب هيتك عماج فيطل حرش !.ا" ةنس

 اشاي متس هجلزوك نب نيسح انالوم دللا ىف هوخا هضيبف ةدوسملا ىف ىقب هنكل حورشلا

 ةهج مو ناغجزورفا ناس داوسو حراشلا ةمجرت اهببذ ركذ ةخجاييد بترو ىنبس كاد فورعألا

 رص اتاته ؟دعئلتطاتق ]1دمددعز6. 28 عدعاوععو !زطعع طاق(معلوك مهعوقه ءمصاتطعأو 120ه118 15153و

 دعستسو م2جعداذسأألق ءأغ ؟ءروادك 12ععامو. ةطعماعت سدغ لتنعتك 20 ظصعتم ظعطأ' ]1 ةسصت 7

 مع. 20. لدص. 1550) ص تعطع ةسضسوفأو, ع  (نهردسل ءماقتلانلات 18 06147151478 , تو ان5 6

 ىكءبرور 0 ىل72ج040ء/ ءىدع مادادصأر جلتأ هط طمع ءىرص مموزأاتتل عقذع طععقطلأاو 1110 ءّزاتق 20150

 2108 عددع لتعتسا. 1ل] نمد ءمرصست عداقتلاتلل «عمتقسع عأ مهمتال ع 5101111 01261161 125135155 +

 آ1لعرد غءوانذ مهمه 5ع ءانتط ؟10155ع ءغ ءما]دنمصعسس 106 1ععلو5ع. وعل ءمررت7) ع213110

 ةعتمدعمدمسأا (نةلطخ 711017720 عدت 71445 و حمم . . . 120اتتتقر 1أعددومع 0810113 ه7 ع7 #*و

 حصصلم 1000 (ةصع. 9. 0066. 1591) 11115[2201و 0111 01112162131111111 111212112 51 ممأذأ

 ةصعامز عصاعرت: لدنك 1مكصتأاو ءام. - 31511 #5707, ع[مصسصصسم 1000 (ذصع. 9. 0عء6. 1591)

 1201611115 و 5:[]611 ©811115[0121262 6011113 م135[ة 2155111115 ذأ ] - 411:11 عوم1, 0

 1017 (ذهع. 7. ذم. 1608) معك - 010112 71010171760 1777م2, ء«معصماتمت» ع 60

 م472ع/2 ءدعتمق ءغدمصم 1016 (مع. 18. قم. 1607) ممعطسق - 110112 27ه (0071 ممم

 اة1ه115 1رم7022. دصصمم 938 (ةصع. 15. ٌلشتع. 1531) 120101155 10 115 011111161113515 11010

 مما ءمرسمءءابعمل1غ - 810115 2708ءم» لك رثنم#و ةمصم 1012 (ةمع. 1. كانص. 1603) 1115[2201و

 ودمت فرسس عماقساسسا ءاعودمأاعسم ءغ فمتمعاسسم دمعمذع ذطعتكر مل ةصصأ 1005 (أصع. 15. ةدنع. 1596)

 ةعممستار كنس لهللنعتك دمسصعمع 11ءلعاعمع ظطبصععععامع. 1 طلتع ءمرصتس ءطاقتأاتك هدرتصأ اتق م0551

 ءىار جائاوسسعس معلستك اذصعت5 ءدعمعدطتق ممدصقزا. "لس !22أع ءزادك >ء]أوأمطع همها ا

 31011 مموأاع» 110هوعقز» ع2 6 ةندعءازرءأ 1غهءاءعررب 2هعآمرب ؟دلعم 10ععقر»# 1 نادرو ءاتلط 46

 ءرعدععت موزأ ءغ معدعاوألممع ةسكاكاتتعلاو ذط 0113 5113111 211010115 مدرسات ع2ا13211 ص328(, عا [أطنم

 انكدلسس 001[ 80517: كتم زعنفت» 1٠١ ع. طمسصامع (عمعطعدع 1]1]سفاعهطق. - '1نععأعع 0501
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 ناعسلك : فيلات خيرات ىكرتلاب ىدتفا دعسا ىوملا

 دود وأ تافينصت نبيع نامسلك

 نامسلك نيع مه خيرات هددت

 ايات «جساومسلا دينكم اذى محلا ىناحلا_ شمع عيشلل فوصتلا ىف دابأ نيشلك [.ى»اع

 « صنم ىم بكذا مذ هردمتخا مث ةخذس قوقملا مهدأ ن .رد دووكام خيشلل ىكرنذ ءاشناأ نشلك

 سم ىم موظنم ىكرش راوذا ىشلك !.ه“ه نيتلاقمو ةمدقم ىلع هبترو تارابع حضواب

 تايؤذل فشاكو تاقيقكلا ىشلك ا.د“ تاببا ةسمخ ةدبزلا ىف اهنم رءاشلا كيب ىبج

 ىنامعلا ناويدلا ىف خامعتسملا خيكرشلا ناسللا اهأوم 3 هفوكدت تمسو لخككذ ىلع رصخخم ىكرش

 سراش نيخوملا دن < | .ىل“ب ءةيطخ 3 ةركذو ناهماس ناطلسلا ممعا 8 ءافرظلا صعب هغأ

 10 1. ةنس ىف ىسدح طابتراب ىوذثملا تاهبأ ىم تمهد دام كو له ىولوملا ىدعاشل موظنم

 (مدصداس 1( ١10115 45 ه0 طر ءرولن. - 1['" 'ءعدصماتقر ن110 105ه ال11 0120381110121 قأو مطل ءأتتت

 نلاتسزك طاتؤاتق ؟ءدقاتق ؟0ءأطاتق :

 10 ةدتأاتل11 م301155111111193[1365 ]115 06111111 .652

 آن( ز(2 ءزادك ءادطوطم عطوتات 1023 1ةعااتلال هقأ 4273 ١

 زن م, 8ظرموعداأمماز ةهاستسسم آلمددعتتي ناتتطاتق ؟؟ععطلق ةمصتتق 691 (]صع. 24. [) هع. 1291) ةنعص1162111.-

 10833. © 115 طعس هطقلو ممددعتسس كلانس 0ع (طعمةهمطتقهو جهتتعام»ع ؟طعتلعاط لن عررنى-ع00- 4

 417760 عدا 1101, مسوررب عل كف ممدتن. ح 10834. 6 1]8هطعست امقطأ ممددعست 5اذل1 مذاق
 فيل ء]ععمصاتم. 2 8تموتغ مععلعع 8طعغتلعط 21ه]د»سن4 عب 1/01معيسر ةصصم . .. 1هم050115. "1'انسم

 لزطعستسل 1ص ءمتاأمرمعدط ©0ءعلاأر ءدع ن3 لعدتتم م0102 ء]ههتقةزتل5 0161086 انقال58 0

 ه]1عويز(. 1[1جمع (ناتنمحم عءعمكت هصعتس دم م؟هعاوأ6أهمعرس عغ لسمو ]طعوس للعممداتتا. -

 © 311 ةط عدت حملك قرر 2هكدتساسمت !انتطلماتلل7 ١ 180هعردج نطعاعاتتللم 0100 20 نصاصتمل عال 0

 ممعاوع 721170 86ءع مععاتسع(ا. آعوجصكمس» دع هم ذم ءطععفأمصهتطته 2ك60ءا عستسكستع
 ممرونو. - 410836. 6 101ةطعصاأ غوط ءاعاأ قو 170531111113 ©08ع10213112[21 366111863311112 أ

 موجع]جأمر" جئعوجضم7112.  (نهدد معضد لتنال 11علعات11 12 مه]22313 ءأ ةعدع 1655 لزوم هوز تتلو

 وننم0 0ع مدعدامصاتتق ائصعسمع ةتمعلعمع ةعتأر ونته ذص همصعأعا]هعتك هاطسفمتعأاف تأت 15
 8ممتممزأ أذ نمتلحسل 1مععصتمداتق (1ءوتممع ؟انأامصت :507عرنم72 و ناتعال 15 م1361911006 ها
 هم]1 عمصأ يرستل عراق هأب ع 410837. 6 ]1 ةطعسأ ءل - عدسط غلو :هددعاسست 00عرصقأتمس 0ع انهلاة[ع
 10 [آ7عأور ةسعام» ع 570/208 111 ءم]عم#.  ظوعمج ]معكمأ كتللو طل 110 111111 18761505 5
 716/7 عوم# مانا طعم معتق هعلتمع دعركمعم ةصصم 927 (زمع. 12. 1ءع. 1520) ونستمءاتم]1 ع3
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 قرودملا دواد خيشلل فوصتلا لما نيب ةردأذ ىتلا سمخل اود ىف تيحوتلا نشلك !.د“»

 1150 ١١ ىرغلاو  ىكرتلاب هلاوس نع: اهيف باجاو. ىلدمحا لوق ءرمآ نم ريمال :اهفلا خلاسر

 هلوا ىسراف موظنم زار ىشلك

 تخومأ تركف ارئاج هكذا ماند

 ىريربتلا دومحم عيشلل ىشلكلا راعزا هترظن ىفو فوصتلا حالطصا ىلع ةبوجاو ةلوسأ ديف 5

 ىلع نيدلا رفظ»ه هحرشو ويربت نم خسارف نامث عضوم وهو نفدملاو داوملا ىرتسيشلا

 ىشخبرونلا ىقالبلل ىحعفالا ىلع نب ىيكي ىب نتيكم ىنيدلا سمش زخيشلاو ىنزاريشلا

 م ةنس ةيلمل ىذ ىف هضيب راجعالا جيئافقم دامس ايس جيوزمم حرش وهو احرش ةنس قونللا

 دومكم نب هللا ةمعذ اباب خوشلاو خنس قوتلا ىسيلدبلا نيدلا ماسح نب سيردأ انالومو

 ىلع هرقب فورعملا زيزعلا دبع ىلومال زايذ نشلك !.». 2 اجوزمم افيطل اخرش ىناوجخنلا 0

 تثمات دس [ينطتطسق ءابضق رح الوزعم سرب ىلا ىفن نيا ءلاح ايم ديي مح 35 موظنم ىد رد هدأز

 مع00:01. - 10838. 6 ن15طعص ء]-غةسط 10و هددتأتانتت 0ع تألق نصأأوهغأق ]061 لع

 قمعسأتك ونلتأ ه0116 5150111 0111 11211111 لطعءان] ن2 60م5( 1106 1هاعط (طعم5همطمق. "22'1ء[0غنقو

 وييعر» هكطعتاعاط 120م0 1100 ءمومءر«عرن# اكدصتتم الط 1011112 /107(  4771:6078 كمل م0كاتتات

 [عوممص0عغ 151 30 ءّراتك 0012ع5ةأتومع5 نعنع ءأ جعوطزنعبي ح 10839. (1811ةطءعصأ 7

 1808311111113 3168201113.  (نةهعطت عر مع25ز ءاتتلو 0100 ذغد ةصعامأأ :

 ركل هرصأسع ءزاتكو 111 321102312 ©3[081ع 00ءانأ ل

 ء( نتدعماأزو معو ءغأ عععممسقود ءمماتمعأ ةءعتسلسمت» عظمت 2010عاقتط (طعمدهمطتعقطت. كل ءزانق 5

 ةزئستل أ نلت معدد ىعصعت لس]م» ء] - جاز/علمو مدمس ممكدلكتتت هى.  ةسعام» [مددعلأ ءعدا هطعتلعط

 110117210 1 ل" 2, عدت خص ك160 1ع 2ث1 2 مهاتك عا ةعماتأ]أ اتق ع5أز 0101 10 عاتق 0660 5

 ه 768ه 015ه. 0( هددرسعماأدعأمو لص ءمتسعم هع مة ععاتسأ ل1101 ه]] ءت* - عل - 04: ل/ ذآ عغ

 ب 8طمتاعاط هعمل - 0: 1101م متست»ءل 1 عرن 7”هلبيرو عونا لك: ل1زغ لا ةمدق ل طعطلود]او

 حمم . . . 1201 انانقر ءانز لق ءمرت10ءماهجأالق معرطقأعع هع مأاتق اءعدعانست ج0سصتعلكملل طقطععب ءأ

 116/4111: ©7- ”زمس ذمكىتمامك عما 0ع بد ءعرعدععتموتأ صعصوع آلممنلطت]] ءأ ةمصأ 7

 لمع. 8. لدص. 1472) - 810115 همداعع 10715 8 هرج 10د( :-عال- ل41: 820/458 ةهططم . . . 1[

 - م( 8طعتاط 856 1م ءام7]هآ 8ع 210110 77071 ةماتالر كدزادق ءمامط عما متأاتك ءأ ععةطق

 (ءدعطتسص جلسستجحاترتا طفطعأا -ح 10840. © 81هطعصأ مآ قنو 70585113111 5انمن1160261012111280

 (دعسعس اسععت عسر 01001 110115 67-4850- معقد, ؟نل عم ( »01 ل ءاعا سيلعب لت عاتكر 0ع جاتممع

 ءمملز6ةهمصتخ دنمع قمصلألتغو كنت 2 )00135 ماتم عنع (نمدفادسأأ ص 0ممآ]11 ةسضصم 1043 (اصع.

 غ7. 00

-_ 
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 تيب تاببأ ةعبرأ

 لكنش هماخ خدرات ىدنزاب

 لسيلبو لك سنوم رشفد

 5 ةلوأ

 هاكن هليأ ىدلوا هللا مسب دم

 تايبآ ميك ةديزلا ىف هنم ىديعأ موظنم ىكرش زدروذو لك تنل ىزيرعل لمو لك اى"

 خيشلل موظنم ىسراف زمرهو لك !.د*# ىنامركلا وجاوخ تايلك ىمو ىماج النمل ىسرافو

 ةيميث نبال بيطلا ملكلا ا.د 41 نس قوتملا ىجنايملا دمحم هللا كيع نأ راطعلا

 10 نب لليمدكم نيحلا سمشو مدد ذائذس قوتملا ىنيعلا لويحأ نب دووم“ ىنيحدلا ردجب *مالعلا هج رن

 الك خلا وجرملا لوسملا هناحبس هلل جمال هللا بدأ نس قوتملا ةيزولمل ميق نبا ركب ىأ

 كاتس. 1633) ءرتتمأاتك 1م امكان]هنتت (ن9 ماتت 5ع]ءودععاغنت. - 10841. 6801 ع ظنا طتنلو

 عمود هغ ]ن5عأمأو. (نمعسسعم اطتقعأءاتتترو 0000 1607/2 م0ءاهر ةططم 971 (ذصع. 21. ثحنع. 1563)

 ل0215, 2012 ممدن1. ا1طص ءطععدؤمرس هغطتح 7506 ع211101 دع عم ؟ةرتوانق ![ةعتصاتت. آم مع

 ءدحستستق طلع ؟ءرودتق 1ةعااتت

 معرتموأأغ ]1عماقسك ءدلهستسمك طمع ءططعوض0عط10123

 (00عدع ةصتتسساتتلت هط]ءءاوصف 0ع عمد ءأ ]نق ءاطأق

 5 (ندعسعسم أم ةآمعامأأ

 ["هرحدف م:00عرد ]نا ععدع 86 ذص 8:77:07 ذغذ ةممهتعأ 35م ععااتتم

 10842. ©6111 5ع 1111و عمدد ءغ ؟لماتللاو 0[3110>ع لموؤدت#. - 10843. © 111 15 لل هال ان و

 م0535 عغ 2081 جحصطصل اصتالاتتل. ظوعسودو ةتتعاناتلال 2 1104082 01270511111 32 010 152 1

 (مع53 ؟ءرتكاتك 1ععمصخكتتر ءأ معدوزعادنت ءزانكلعسم نادلأ ده ال[ عدله لم»# مملتكتسص. 18عوع(غ6ععءوتم

 فرممرنع همعركتتل 112/1071 ]2ع 07:2 فمعصعم ءملعسس اتكتلم ةصقتومتطتس 1ءوئاتتاتب. -ح 644

 ©6116 11 سعرس تتر 055 هغ 11سعصتت#. وعده معدوز تسر ةيعامجو 8طفتاط لقنن 1/7

 11101 مدل 111ءياةز رو ؟دلعم ل114“ لتععم هان دصصم 619 (ةصع. 15, 1ا"عطع 1222) مموعنم. ع

 10845. آ1- آك ءاذس آخ1- "1 حج جت1طر هددأتم كاتقكأأفر 3ة05[16؟ 101: 1 عقله. (ن0دح 83

 140 زم ءدرت 5ع موعتسأ ؟ل8 00ءاتموزستتق 8260“ - هلأ - ل: 1!1ه]ن»110 1761: لآ0©:7 42112, ةملو

 855 (1مع. 3. 1"ءطال. 1451) 12011115 و أ هذ عرردو - هل - 01: 111014111:60 1آ) 61: 2452 1867 182

 انهت: - ءلزماسترءار ةمسصم 751 (ذمع. 11. لآدم. 1350) 20 5اتتتتقو ©115]11 811115[011211161 2

 1آمعامتا: ًآلردتتق آ)و؟م عدصعأمرور 30 011617 معاعطق ءأ 5معر325 5ع 0027 ةجا1( هام. ع د
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 [.ىلت ةيزوجلا ميق نبا ركب ىأ نب فم هللا دبع ىال ملاصلا لمعلاو بّيطلا ملكلا

 نجرلا دبع نيدلا لالج يشل راكذالاو تاوعدلا نم روثأملا ىف راتخألا لوقلاو بيطلا ملكلا

 نصخلاك وهو خلا بيطلا ملكلا دعصي هيلا هلوأ رصتخم 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ ىبأ

 تافاعلا نع ةفينح قا ةيرنق ى ةفيرشلا تاملكلا 1426 "2/2 ةئس' نابعش ىف هقلا نيصأل

 هنأ هيف ركذ خلا فال لوقي ىذلا دلل كمثل هلوا ىفنأمل ىفطصم نب حون ملاعلل ةفيخسلا 5

 بوذكم هناب باجاف هيعذم فقح ىف نايعالا تايفو ىف ركذ امع ىونوقلا هبايحأإ ضعب ليس

 دا تايلك_ ادا هيذك نايبو هثر ىف فئصف نيمرال مامالل ثيغملا نع القن لافقلا ىلع

 ىدشرملا ىلع نب دومحم اطعلا وبا نيدلا لامك وه وجاوخ تايلك !.م. 2 بلحلا ىف تشر

 ةيناخليا ءارزو نم ىقارعلا ىلع نب كمحم نب كمحا ريزولل ءارعشلا ضعب اهعمج ىنامركلا

 تعبيد فلأاو ندرشعو خسول ىلع ةاماشم ى هيف لاقو لوصفو باوبأ ىلع 5-5 ىلاعألا هرم ميقا 0

 ىف " مكعلاو ظعاوملاو تععنلاو ديحوتلا ىف ١ ماسقا ةسمخ اهمسقو لامكلا عئاتصب اعامسو

 ال1 - اع عانردم ظ1- '1' 2ع 1 طر هدهأتم 53115 عا ةعانم ماهر 32015 كآن 45001]ه] 1011160

 ا ءرن 452 ظعوان» 1اد» (نهيروة- ءاسمتاستوءأل. - 10847. ظ1-]آك ءاتس آ11- 1' ةعوتطر هدوننم

 ةممجتم ءا ععسم ءاعععمق 0ع معععلطاتبق ءغ دص»عمءهالتممتطسق آل عز دقت ءعاعطعدتتم. (هددمءصلتتتو

 وتم ه هطعتاعاط لءاما- ل - 07: 40 - ءآ- "هآرتضمت: علت ملال2 طعام همز اغر ةمصم 911 (ةصعم

 4. لص. 1505) دممع6نمو ممعمذع 8طق' طقس ةمصأ 874 (ذهع. 11. كسل. 1469) ءمصمموتأتتت ءقأ

 ءع 18 ةصعامتاأ: كل ةبسص دتتعتاأ 022010 ذانه915 ءاع. هتستاعو ءهدغ هرععأ د 1 هعغرنم ع

 10848. ظا1- الك ءانسقغ ظا- هط عما 1 ءعغر ؟ءعطق م23عءامتت 0ع كلان 1ه4/24 ه هتوتق ةانلاتق

 ماتجعدحسلمو جدسعام»ع زعم 00عام 2: 8 ءرد ]151هركم طدصعألاهق. آطتطعت» ذأذ ةصعلمأأا: آطبقتتق و

 عمو وتأ معصتسص لزعأا ءاعو ءغ دتتعأاما»“ زلط عم ه3:83غ ةيصتعاتتط 06عه0هن2 011ةءامصت ءدع

 (نيوعمم# لع زثك يتق عدأتكدءر عتتهع اذه 717 يمينا ءآ - نونو 0ع زادك ةءعءاه لتعاه ءوووصغ 116

 معوموصسلتا, عد دممعدتأه عدو ةسمعمم77000 0017/1 ءغ ةدسخاه ءدع تطعم 71027411: جلط 111م

 ءا- /[مر"هبر: عارم ءعلتكم.  ةسععم» زوتغدع 30 ةلطسصت عءادادسلسسل ءأ دعما ةعج

 مةمهتمدزامب - 10849. ظسا1](:عشغ 1طص 8مدذط لو هرععد هدصصتت >2علنعو 181 7208/01. ب

 10830. اك س11: ةغ اك طمز و همعجد هددصتت 157:7 - هلل - 1:1 لك آتن' آما 11ه]ب71110 عر ل72

 21751208 لعن ةتنغو ؟نلعو ةك1مزتع لتعأت. 11]00( ءوتغ ءد ممعاذ نتلقتط لاتقذال 0

 ال7 تذض 1711/1 سنعأ مل]ررسنعل عن 2101 ميمتسع# عن 2478 1 عطفو كغ اذه ءفجتاه تأ هععاتمطعق

 لطئتمأك ءدوسع سنللع متوتمأت وستسوتع ؟ةذاتم مسمر ءطعملءععع لن نع. 0© مععو انغدلم ةمكاعمتكأا 0

 قدمو” 707- 1(ءرمن7 ءغذم دتصواتع مههأعق 0تعتسأاو ودقماتلال مدتتت2 ءقضصتم2 ءهمصاتسعأ 6

 لهومسقنع دصتغمغتم ]2ءئر 0ع ءاموتمر مدعوعمءلغعتك ءغ ةممزطتط ءعووسهأتمو ةععاتصلف طعم طأقو

* 30 
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 زوروذو لكو نوياء#و ىامع ناباقك امو تايونثملا ىف ه تايمعملا ىف * ىياهتلا ىف * منادملا

 اًبتك رشع تس قع ةلمتشمإ ,ىدغلم تايّلك .!هدها:...ا نهماق“رهوكوراوذالا بةضورو هان لامك

 سلاج# ردو هجابيد ردرقت رد ةلاسر 1 ذنس ىف ركب نأ ند دمحأ نب ىلع اهعمج لّداسر عيسو

 ناتسلك باتك ةياكح هس رد كولملا ةكصن رد فقشعو لقع رد نأويد بحاص لاوس رد ةياكك

 5 عدادب تابيط تاعيجرت تاثلثمو تاعملم ىئارم ىسراف كداصق قرع كداصق همان ىدعس ناتسوب

 ىف تايلك ادم“ تادرفم تايءابر تاككضمو تايثيبح تاعطقم ةيبحاص تايلزغ ميتاوخ

 هلو حرش اهيلع هلو بولطملا ضرغلا ىف روكذملا ةقيقر نبال نوناق تاملك رمبغ وهو ل

 ىسندنالا تمد نب ىلع نسحلا ىنال ضدارفلا ىف تايلك ادم" ةديفم ةيشاح اهيلع اضِأ

 140 ةنمدو تليلك !.دحد ةيصاو خمداو سعاوق ىلع ىعو خلا ءابشالا تابعام ع رغم هلل نمل

 عمات ععمانأ] هل ممعقر نعمقمأم 10هعموععمطمقر وستساأو هةضتصف ل11 //يرن عمم 0 ءاق. 1ل3عع 5

 لنطعمو ءمسمءعطعسلنسسأ 11/011/6 أ 1117/7, ءأ ((1] ةغ ل ءممسر هع مهوعاعععد طع

 معماتمعمأا 11-716111: ة111:ءآرر 1غ نا ل/رعأ  ءل-هتننمارب» تأ لك عيمآرع»-::رسعآر. ح 10851. آكد111غ

 مد للو همعرج هرصصتم ه041'0, نسفع 5علععتس انطنغم5 ءغ ةعماعسم عد عاهكتك همرصم »عطعصسلتتسأو أ

 هط 476 82ج لامعا عرب لطف 8ءعا» هممم 726 (ذمع. 8. 1ع. 1325) ف]1عءام ةيصأ همم

 جتاعس ذآ112: "1ءدعامأمسكر ننأ مه ع1جغل ممتع 10مم اتطعأ ةمئالمنم ءدعررملا ع هوصقعوواتق ![!(ةاطهتأت

 تس طلقعمرتتق - نممعقاألممعق ةتتعامرت5 122ممررإ ع لع عونممع ءأ ةيصمرع - 06 ءمصقتلتتق

 1[ ءوانزب - (2ع5 طاخامرأوع سس ( 117:51 رو ح العا يرا ب العلة -1:نرروعأآر - (0510هع ةعوطأ هع ح (054-

 لهع مءعزأ نوع - ءمامعلزو ل ةضصاتمم 1101ه ةهعوطأ تلمو مءعطسأعلم ءأ امتعلعأق ؟0هتطاتق مدع

 و ةامصاته ءأ ةىضمتمم 1101 هل/ها]روا لتعام - مستمد ه "عمون مسمع ممعاستو عطوعاطسستو ٠ ة1طهالاتتلل

 ءا ةعدكتك 1 0زاوا للعام ح ةادهكأو ب هرصهاو - 7110 مناغ» ةتكع مضصمتساد ةصصانلل ةلئعمهغم»لت

 01 عمم - حرس وامه - 500ه]1 لم - ةصصتمم طعععتم»و ]110ءمااهنز1 للعام - ]ةهعلكو ءهأ ةىنعلاف

 ب مسستمسم ننهأ0نم» طغعستك((ءطتمتسص - ةزمعن]هعتو. -ح 10852. آكن11:2ةغ 11 ء1-عغ1ططو

 هرعرتته هردصتم 0ع ددعلتن ممر همص ءهممآتسلعملح تنس 727/74[ 11: كة ومع (هبناتو ةمقعطتماتقو

 ديعام»ع طارت ]؟ نعااعم ؟ةحرته ذح ط/- 0 رهت*ل] 7117-1 ]دتتلهأم. [ل عدد لص عد ءماطالال

 ء(ا مدعاعععد عامدعقق تالاعو ءلتلتغب - 10853. آكس11:جغ 11 ء«1-[ءعةذنذ0طرو هرعه

 هرصصتف لع زسعع طعضعلتامسمر ةحتعام»ع لآ ]رمدمتت لآ: 8 عءز» 7101 ميرازتنءال 4100/15:

 31ةاتاعتأهر دمصم 891 (ذصع. 7. 1[)ءع. 1480) 2201600. 1805 (عم وررتزات عما قتلنا 112 ع2 ةع1أ مقل. ح

 109354. ل؟س]14]1حةغرو همعجج هرضسصتم. آطعوئان# ذطأ اهدعاقطنتق 5و ول 5712” آطننطعع ذو

 10 امعارتا : طرددسق ])عم نند]أ (هأعق ؟عاطاتتن راتطلانلال هععوصأت ءاعرر ءغذص ؟انطت0ةلط عتاقرو 0

 ءا م"ةعععمن سم لتم(متادادغتك ءةقام - 10855. آكهلنلدط ع ط©طتسسمطر 1/1107 عع 1) نمل
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 ملشبدل [ىدنهلا] فوسليفلا ابّدِيِب هعضو سوفنلا بيخهتو قالخالا حالصا يف بانك وهو

 رويطلاو مئاهبلا ةنسلا ىلع باتك وهو اًريزو هلعجو هسأر ىلع اتلا عضو هفلا املو دنهلا كلم

 ىلع هب ةئضو ماوعلا نم هيف ىصقالا هضرغل ةئايصو اهنوبعو اهنساحو اهنونفو ةمككلل اهيزنت

 ىلع ةيوتح ةيفاو افكت بايلالا ىلو ىم ةعامج بايلا اذه ىف فنص دقو ماغطلا ءالهجلا

 فس ام لكو بايلا !ذهل متاف لوأ ناك دليلك بحاص نأ ريغ ةبيجت رابخاو ةبيرغ تاياكح

 بوجو ىف ١ اباب رشع ةعبرا ىلع ىهو هراونأ ءايض نم سيتقمف تاياكحلا رداون نم هدعب

 ىف " مهتيقاع لامو رارشالا ةمتاخ ةماخو ىف ” مامنلاو ىعاسلا مالك عامتسا نع باننجالا

 ةلفغلاو لامعالا راضم ىف ه ودعلا كيك نم نمالا زاوج مدع ىف * بابحالاو باحصالا عفانم

 وفعلا ىف 1 كقحلا بابرا ىلع دامتعالا مدع ىف م ريبدتلاو مركلا ىف + ليجعتلا ةفآ ىف 1

 [لزع [خطعع ؟ءعودكتع ذم ءمصلمءصفه ل15 هعئطسق ءعغ ةصتستق همم ععملتقو عأ ءمدط مهةلانق أن

 حد 8:0مهغ مطتئالمهدمدطم | آسلم ] دم ءمرصتصملسسس 71245: ع7نيبأ عوتضص 1[صلهزطاتطت. نعت تانك

 جطقم]؟1ةدعأر مءدع ءمظممحلال ءّزاتك 2مل 122 ممدانلا ءانتت ل1164 1[: عماضبسا ؟ععزأامل طنطعع» ةماعلا

 رز( مرت م0165 ءدغو غ 0101830مع065 هغ 2؟ع5 !1هوسعصسأع5 ةصلسعدمسكتع 20 مطتلمةممطتةطو

 ءةزاج ؟دمتمعس 0هءاعلمممو ةعماعساتقق ءمصعاتسالفق ءأ رطهعم464وماعو طقع مدس ]لطعطع عع رباتكع

 عدم مرسم عملققر عغ 20 ءممعتلتسا ةيتسصتانتقر 01100 ذص ءمصتنمصعملم ائطرتم ةععجأتق ةأأو 11 عانق

 عءاوملسم ءغ قمغعد ةغملغمد ةهعملعم ظعستغعع غعمعسملسص. قطان متع ءم»لهغ ذم طمع ععضعلع

 ]1 طرعم»و عج[ عععمو ءمس ممكن عطاتمأو نانا طلقامعأتقق مهموم ءأغ مهه2ج(1هصعع رمأ8ق ءمسرر ؟عطفعطلابصأز

 دغ ةسعام» !ذطعأ 222م/47] معاطستتك ءىقأار ونتأ طمع ععطتتق مم222201 2مععاتتأاو عأ هسسصعق طلقأ0118

 عورجهع ءغ ةزهمعن]ه2ع3دو نان3ع مم5غ ءانتلل 86[231252ع ةتصأر ء ]هسصتمتطسق 1111 نك ةم]1ءرر0لعصالتطاتق ةانظأ

 معاتأوع. اراطعع طقفع ءدرتغأو نن86000عءلست ءمصاتسعاأ: ظعاستتست 06 هم ةعتاأور 00100 02195ع

 لعطعستك ةط جسلتعملت5 لعاوغمرتو ءهغ هدمت عومتق ةععمك 2 ممتطاوق ح- ةععدصلامتس 0ع ضع

 رسما أ عممصتس 1مكعاتعأا ءغ ءةرعتكم ءمصمس 102168 ءلمضنس ميزوععم عورات 0ع ءمطقت00ت5و 8

 عمعأزأ ءغ حستعأ همطتم حععتمغ ع ويسهعأنتت 0ع ءمر وننم4ل مدموسمت» 0عقزصعتع 0عطعتناتق

 قجععع هط تصتستعأت لماتهع - نبيتمؤص 0ع ةمعمس 0لتر نسمع ءدع معواتوعماأله عا اهعاننأد

 هرتاسماغنر8 - ةعروطنتط 06 مععتعسلتق همتستقع 2ءوالصوالمصتق ع ةعواتساتت 0ع مظانلعضشأ12 أ

 كيععمسمربأ قعصاتم ءدتأو ع هءامجستم 0ع عمر ونسمل متصوانفمت 820هعزوسس مميعتع 0عطغساتق ذم

 تقر نمأ ةزستن](ةغغعرط ةانقءعرب عنصأ  ممصتس 064 مملمصهأتمسع عع ذصلس] ععمالو ح 0ععلتساتلا 0ع

 معساتس عه مصهتطسم عغ فسر صمدت هدتطسم ح دصلععتسسس 0ع مععت تنام ةاسلتأ معرل ةالقتل 2056201

 ءغ ءمرسسر ونانقغع آللتتق دن0ل1 ءقلتقسو معمعداتق ء]هطاتماكمع - [لنم0ععزسسس 0ع متقضتا ءانل1ه6 ءأ
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 لكوتلاو ميلستلا ىف 12 راذغلاو ىداضلا عامتسا بانتجا ىم كولملا ىلع بج اميف 1“ راقولاو

 هلا ىكح دنهلا نم هجرخاف هيوزرب هل لاقي اًبيبط لسراف هليصكت مارو ناورشونا عمس املو

 ابارج نيسمخ لاملا نم هاطعا هنمدو هليلك حاستنال دنهلا نالب ىلا ميكحلا هيوزرب ثعب امل

 ةرشع وه ىذلا ماتلا منرطشلا عم باتكلا اذه يرختسا املو رانيد فالآ ةرشع بارج لك ىف

 5 مالسالا ىف همجرت مث ناورشونا ىرسكل ةيسافلا ىلا ةيدنهلا نم هلقن دنهلا دالب ىم ةرشع ىف

 ىقوت ةيبرعلا ةغللا ىلا ةيسرافلا ةغللا نم ىسايعلا روصنملا رفعج دا بتاك عفقملا نب هللا ديع

 ىف ىكمربلا كلاخ ىب ىيحيل ىنزاوعالا لاله ىب هللا دبع ةيبرعلا ىلا ةيسرافلا ىم هلقن مك ةنس

 دلاخ ىب ىبيحكيجل ميككلا ت.كابوذ ند ليس ةومظنو ٠0| ذخذس 3 ككاذو ىدهملا خذالخ

 10 بورضب ةبيرغ افكنو اياده هل وهسو هيئاكف هب عومشس اهيبكح برغملاب . . . سلدنالا بحاص

 نوماملل نوراع نب لهس فتص كقو [هنمدو هليلك باتك هل ريسو ةيناحورلا صاوخلا نم

 عوج (مغع - عمال 0 ععلستتلل 0ع عمر ن000 2ءعوعق ءقجوتنع لعطعسمغو مع معج6005 م01 ةصغ ءأ

 م1001 (معع5و ع ناتو71111 0 ععاسلات 0ع جدعوتتم هطلت ءأ 80عأو زد آ) عن. - 4775/2101: ان

 لع طمع آازطعم حسلل ؟155عأ تس واتع 5أطل همت م3232 هانم عظعأو 12601 نست دمططأ2ع 207ه! أنو نأ

 ]نط©طرصم ءدع [ملزو «عمممأهععأر عم رماقأا. -  (ننس قلبنند] "من7: مطخلمةوماطتتتلل 801هءااهءأن اص

 مءعامدع5د آ[ملتدع ح0 0عوءوتط عما اذطحسص 120/71/47: هع 10 ةرونعل» دمت ع7ءار 0315011381263 ل

 0ءعلتكدع للعلتاتع مععاتمسا13ع 213151 م15و 01136 ةزدعتأو لعععسد متاأو 0 عصمت هانت ةهصماتصعاطةهأم

 [نعزسلع بصح []نطعتسم ةلتمتت] ءتصت 1[جلماتسءات] هطتتت 1100 معج1ععامو نتنأ 0عععتتت 38عوق ان 00

 يىصاغتمعأو ءدع ]ملتح 76م355[02عءأنو ةانتلت 15 12015عاظ (نطمس»هز5 لبوة« موت» ءدع ائصعاته !طللعد

 1ص معجوزءدنرت (ئةصقاتأأ. 'لخدصح (ءةدمم»ع آهاهسصأ 4007]ه] 1 رو - هلت»20070' لآاع لموزك مب

 711م ةططققألهع ةءمتطقو ةسصم . . . طاقم أتناتعر ع ]ذمعاتق معتوز عفو ءانتط اص ]أ صعاتقتل 181

 (ممدفك تأ. 8هدأؤودر تكس 11708 اآكطقلنآد ءعةدوغر 46500717 82 آل:/7 ل/وماتتت ءتع !ذط ان

 معرمزنم دس ةعمطتءحسد عدس ص 1ة؟هععسس دعس ءاعتلمع 77م7 م ظعري 1214/80 ةسمم 165 ( اضع

 26. ةسع. 781) عا(. آم ءزدهلعسم 7”ه)ندع 8ع: 121/20 ]دسلمأتو 111011 ها 1141

 11 يسخر 1ةهكومعسم ه0/] ظعورن 1اليطمطل# مطتلهكهجطتتك ]1ذ طعس مدعاعتعع ءديهمدكلا“. قع

 معنعموتودع 1ععاقر ممعادع دسصتلاو لعممعمو كمدم 0ءلنغ. [ 217:7 77نعن» 0رمهجر ج05 شه 1513

 معلسععمو مطتلمدمحطتسس لآددععاوستسست ]طعنت 1لطنص ممد510ءنع دنل12ع226.  ههعلمقألا 1 [ةما

 ءز لممح ع ماتم علت م2أ1053 ءانلال ؟ة2115 هانطسق مععساأ ةعطاتم مطعم التعلق طدتاغاعطق. 0

 (معغم ذللع معتمعتمأ اتطسسس 1267107: كت 180 ةمبعماب (اعوسفتسأسأ(]. دأالمز7 ور 11ه +0

 لب

 ) 1ك١
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 وبا رمأ مث هلاثماو هباوبا ىف هنمدو هليلك باتك ميذ ضراع هرصعو هلقن بانكب هءوجرن انانقك

 هوظنو ةيسرافلا ىلأ ةيبدرعلا نم هلقنف هرصع ايل نم دحاول ىلاماسلا كمحأ نب رصن ىسحلا

 لأ ىلا ىوذزغلا دوعسم نب هاش مارهب رفظملا وبا رمأ مث :يسراغلاب مظن نسحا ىكذدور ةرعاش

 ةمجرتلا هذهو عفقملا نبأ ةخسن نم ايناث هلقنف كيمحكلا دبع ىب دمحم نب هللا رصن ىلاعملا

 مث ةقلغملا ظافلالا دارياب بهسأو بنطا هنكل نامزلا اذه ىف هنمدو هليلكب روهشملا وع

 ىليهس ريمالل ىفشاكلا ظعاولا ىلع نب نيسح ىوملا اهبذهو اهصخلو ةمجرتلا هلع ددج

 ىمورلا] ملاص نب ىلع ىلوملا مجرد مث ىليهسلا راوذا هامسو ارقمب نب نيسح ناطلسلا ءارما نم

 هامس فيطل ءاشناب ىكرتلا ىلا ىسرافلا نم ىليهسلا راونا [ىسيلع عساولا ديعب بقلملا

 اضرأ هصخلو ] ىتفملا ىدنكفأ ىويدكاإب ىلومال كثمانك هماذ نووبامح صخكلمو | خاس ىثوذ ]

 ةسارك ىف ميلك ادم  ([اًفيطل اصيخلت !!1 ةنس رصمب اًيضاق قوتملا هداز نامثع ىلوملا

 انطسسس ملمءع7م]ب ءغ ملع»ه] طمكعءتأاتللل ©0102م05انتغو 12 010, 0000 جغاتنسعأ 30 ءقمتأت ءأ

 جمما1م عمور انطعس (07171هع7 هع 10م7 ةسصتافأتق ءقأ. "اكتم لاتققات 50170710136 +

 راثهع» ظعر» مل/»64 دصسق ؟ة؟هزاتنت 00 ءامصتطل ةاتك (ءطممدأ15 ءعنتط ءدع ]نصوح ة2:ةطتعم ذم

 معيموزءدسس عمممأتلتا, ءا 18غ106ءوم ممعاجه ج4 ءزاتق ةسلقنل زم ؟ءعدانق مع251؟05 هميععونف 6من

 ةعراسك لاا ارعناخ لمعت هلأم]ب عدن 7101, هتهت»ءل 18د 4قكطل-ءآ- آرمتر»10 لاتككا 103

 1:77:01 :ه]7 ءر ٠ ظ عار" متسعآراب]» 13 عدو 1116م0 ةاعتست 6ع ؟ءكعتممع 181: - ه17700176ع كتل

 ىدصقاكتلتك ءغ طقعع عدا (عمهكالدغمر نيمع طملتع صمدصتمع 7207177 أ 106م7 ذصع]ةتكاتتأز

 جانهسعم ةصاغععم» عم ج]لوهغعتق ؟ءعطتق هطقعتستم ]هكتق ءا 1[هصعتق هى  طممع ماعم عاما 0

 010115 20ءعء» 8ءم 47: 1اء]ف# (همعامدهأم» ص هجوم ؟[؟ مزجت 807677, طظستعت 4

 دساحسس ةسلغفست ظ0هدعب 8عءرو 8ءنعم ار لعمتتم ءالمكتار ةسرانأمكتا ءهأ همرععوبتغو ءأ انكم

 لمن هو]رعت]ل ةمعتومتكتا. "1سم 10115 472 8ع كلب [1 نسق طمصمتصتلعع كآل-ءآ-مايعت“

 4/1/2 ههموممدستسهغتق ءأ ممم 950 (ذمع. 6. كم. 1543) دطم:(ناتقر] لنا“: الم]رعت]# 0 ءانمصع

 ءاعءودصغنأ ع ]ذمودح معيدتعد ذم ةنسعلعمست ؟ععاتغو عقم صتوسع انكدطسست 1171/1411 - 117716

 0عءلتك ءأ [ ةطركاة ءارلمس»-ءل-01:] 21101 مبستسعل ل ع]بب»# (ههوسأو |[ حصصم . . . >م0:نانق ]رو ]1 ططاتصت اه

 امودحس "1ععمعمعسم نممفأساتا. طعوعغوععد 810115 77ه7ربم 1/ ع0 الآ دكان 1111: نز] 141-1117 6]

 1م ءمزكمرسعم ص (ءععاتحتم مدعاعسم مصاعد عامس همعوتا [؟م0لعدوسع 2000 810115 0/71: 70و

 ونت ةسمم 1139 (ةصع. 18. فسع. 1726) دممعأتتتك ءدأر نسل ل0165 دهسصعتع ذه انعطع 8115

 طصسوءمءطتت ءاعودصتوم ءمتغمرسعس ع مو وسكعءامسس ء0تلت(]. - 10836. 1ع عاصر 028161:
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 [:1 ةنس قونملا] ىنيقلبلا يارسلا نبا دمحم نيدلا روذ خيشلل بداصملا لعأ ةيلستب فئلعتي

 ىلاعْمل سمشل ةغالبلا لامك ا.م» [ىرزوجلا نبال] رهدلا ةديرفو رعزلا ةامك ا.ه«

 ةكصلا ظفحو مومسلا عفد ىف ةحرفلا لامك ا.دمأ ١ [.“ ةنس لوتقملا] ريكمشو نب سوباق

 ضلا ميكحلا كلملا هلل كمحلا هلوا بيبطلا ىنوصوقلا دمحم نب دمحم نيشلل رصتخم

 5 دومحم نب كيحم راجنلا نيدلا بحم مامالا زميشلل لاجرلا ةظذرعم ىف لامكلا ا...

 ىليعاميكلا ىسحقملا كحاولا كبع نب ىنغلا دبع ظفاحللو] 1“ ةنس قوتملا ىدادغيلا

 نب فسوي ىنيدلا لامج ظفاحلل لاجرلا ءامسأ ىف لامكلا بيذهتو [1.. ةنس قوتملا ىلبنكلا

 هنأ ليق عاطتسي نأ-نظي الو هلثم فلوو مل ريبك باتك وهو #7 :ةنس قوتملا ىرهلا' قكزلا

 مث اًذلجم رشع ةتلث ىف 7 ةنس قوتملا يلق نب ىاطلغم نيدلا ءالع هلمكاو هلمكي مل

 40 «اهسو ] اح نس قوتملا ىعذلا ليحاأ ند ليوكام نيحلا سمش طظئاحكلا هرصةخاو هعخل

 [”حهعاعتألسك لعععرم 1ه]زئمضتصص و وننأك 20 ةماهغتتتس دكل11نعمداتتت ةرععاقأو ة2060ع هةطعتلعط

 ران - لآ - 017: 21ه هتردت»ء0 1 أد: كة" - ءل - لفن: 801 عننقو [ ةصصم 791 (ذهع. 31. 1ع

 1388) ردمرع(تنم]. - 108357. ]لك ءرسدغ ع1 جدطعر طدطعتت 110طاتنط عا 20318315118 161020115و

 | حسعام»ع 160 - ءازمتست ]. - 10858. آك عسل ءل-ط ءاةعطقخغر معج7عءعاتم ء1موتعمأتةعو

 جتتعامرع موتو - ©1108 (ن 15 ظءز2 77 هعابسءجا», |[ةمصم 403 (ذصع. 23. لكدلع 1012)

 1ماعم1عءام.] - 10859. الك ءرصذل ءعا١٠1[ءعمعطقغر معضل عءانم 1دعاتاتمع 0ع 0عمعا1] ءعصلتق ؟ءعمعستق

 ها( ةدمتاودأع همصقعظ؟هم0دم ةتعام» ع ذةطعتلعط 1101من ءلا طعن: 7101 هينا: ءل (نمننداداأ 1 لق ع١

 5 0هسمءعصسلتسسو و0100 1( ]معامتغ: طدسق آلعم مءوأ ةدماعسان هلع. - 10860. آ1- ![؟ءسفل

 11 رم هن: ع11 ءغ ء] - عزز هلو ممه1عءعانم 0ع ءىمعصتغلمملع 7110110011, 0111 م1111 11530161025 عااتأ ءطاتطظاو

 حسمعاممتطسع كذطعتلعلط هع آسصقس 110188-ع041-0: 27 ءززا» 110 1رمتستسءل ظعبن 71ه]تتتث0 ظد عا 0و

 دممم 043 (صع. 29. لادن. 1245) مم»دم, [ عا طخطخاع ل60 - ءل- عآارملا# لطعت» 450-ءا- ه0

 11106600658 ل ءربمل72 [ظدمطهلتامر حصصم 600 (ةصع. 10. دعما. 1203) مممدانم] - أ 1ءارلعأأ

 1/7 - ]6 ءل04/ 1١ ع. (نه22ععاتم هرعجتك 1 ءرمم7 0ع ممرستستطاتق ؟ملهدئدست 111هدضانحصو ةتتعام 2 عةوم 7

 ل ءضفأ - هلل - 01 7” وةك ظعرت- ءاجعأل 71 سنر ةهسمم 742 (ذةصع. 17. لدص٠ 1341) ططمدظاتم. طم

 ]زادعرع دمجعمتتق عقار هنأ ةزستلتق هتتلأاتق ءقأ مرد ممقتاتق طعع ءدع ءمصتتلات 21 021010126 01

 مماعرن(. مط جحسعام»ع همس 20 ظمعتت معجلاتعاتق ءقذع لتعتطنت, ءغ ةطقماتتغ ةانست 4/-©0-

 10 71ج /117ءام6 1 ءرن (7:4/0ز, همصم 762 (ذمع. .11٠ اللوك. 1360) مدمتانقو لص (؟علععتست ؟01انستستطاتقم

 "لكس ممانمرم ءزسق ة5ءاءوععتما هغ تم ءمتامرسعم هتهءوعدتسأ [آ1هلخات د[ عرسو-ءل-011: 110]1هأءهتست»عاأ

 ]ذءزن ملاتنءل 12 >ءارعا# ر حصنم 748 (تصع. 13. كمت. 1347) ددمانأانائ5و [0ا1 ءعربتأ0مز78ع نان انت
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 كودحا سايعلا وداو ًاظوملا 3 نم مهيبلا فاضاو 715 خس قوقملا ظئاحلا ىقشمدلا ىلع نبأ

 نب رمع ٍيارسلل بيذهتلا لامكاو ىطويسال كداوز هيلعو 0. ةنس قوتملا ىركسعلا دعس نبا

 ىف ةدمعلا بحاص ىشردنالا ظئاحلل بيذهتلا رصتخمو م. خنس قوتملا نقلملا نبأ ىلع

 ىقشمللا ةيهدت نب لو>أ ند ركب ىأ ىيدلأ ىفتذ ىضاقلل اضريأ هردصاخكمو فارطالا رصخخحم

 نباب فورعدا ىلع نب كديحأ نيدلا باهش ظفاكال لامكلا بيذمن بيكط“هتو مدا ةنس قوتملا

 درفت ىذلا هلل محلا هلوا تادّلجام تمس ىف ريبيك ومو مم" ةنس قوتملا ىنالقسعلا رح

 ظفئاحلا بلو ىنغلا دبع ظفئاحلا فلا ىذلا لامكلا باتك نأ ةهف ركذ يلا لامكلاو ءاقيلاب

 ت دصقف لاطأ هنأ 0 بيكهتلا اهيس الو راثآلا خامج ةفرعم ىف تافنصملا لجأ نم ىزهلا

 طظناذل مم هرصخخأ ىذلا ساكت نم فسكلا ىلع سافل ضعب رصخقاف هلوطل هليصتك نع ممهلأ

 0ءلنغ 115-10 111- 1 ]لدا ] - لع ظعا» ظعمتن ل61 مهرزل طادصطدلتاحو ةهصصم 804 (أهعم

 11. ةستنع. 1401 ) رمتنطتك - 11م ه1 عنو - ءل- 01: 27101 هتوز عل عل: ل1: 1011: ءعداععلو

 جعصصم 765 (ذصع. 10. 006(. 1363) 220151لتتقو 0111 1105 30]ءءأنأو نلئ1 ]ض 77 - 12

 ممدصسأ مدمن" - ءهأغ لآ: 7ع اع م ارت:ءل عر: كمثل لع]عت»ةر ةصصمم 750 (ةمع. 22. ا1[8هك(. 1349)

 رسمرعأتتنق و 30 هنزانك ءمذامرسعم 5077/2 ج001هسصعسأامد 20 عنك. 11جن7] ط1 - 1ء])لجأاط 1١ ءن

 جطوم] سن مدعسس !ذطع1 1670لج45 ةعهتمدتاأ "از - هل - ل11 0201“ ظعر» لآ: 1[1:-ءار»ب01معع]ةاو

 دصصم 804 (ذهمع. 11. 4كسع. 1401) دم تاتقو ءأ ]ذط11 167046 ءعمانمسعم 1151[: 2706و

 جاتعأم1 ]1ط21 #0706, ونستأ ءماأمرم ع ءمصاتسعأ 10115 - زاعطتوتع (ةلطخ 76عزق - هل -

 ىلانع 1ظعاب» عتاب لاتسعا ظعت» ىارمارلءإر 12ج عدارععخو ةسصصم 851 (ةصع. 19. لآدم. 1447)

 سمسم نك. - اطرنطعع 15-1610 1ءاعلدأأ] 27 - لع ءرربم] ةط 1آ1ةلاع كارعآروا - هل - ل11 لعل

 16: ل72, ؟دا]عم 101 11هز» ىلعدعمالت»# للعغم ءأ حصصم 852 (ذدع. 7. للآهكأ. 1448) 22015130و

 ؟0ه12مهوزأاتق 10280115 هقأغ ءأ ةعرع ؟ه]نستما ©012م1ةءاناتت. آمعامأا 216612 3(1: ًآبدتتق آل64و

 ونانأ دعاععمأ(هأع عا مع[ععالمصع ةئصعات]هعلتد ءقأ ءاعور ءغ هسعام» اطال همهمععتغو !1طقتصت 77و

 ونسعسس [1ةلاب قلل - ءل - جارم»ب# همسربمداتاا ءأ طلذطام 211جم >ععموممكذأو 1ط م17عا05أةذاطسلتق

 ععلمأت5 لع ءمعمت(تمصع ةدتسنل 2ع ء1[هغمزانتت عأ 12 ءامزانتال 50ءأم1انلل ما0]مأط ءامدع عغ 355 ع31512]0و

 نتا 11105 دععستأ ددصأرو ماتللءطهتكأو م13ععاماتع ةا0[ةلظ 86ععمعصمأ(10صعتلو طلقأ 0100 ءّزاتق 01[3112

 صلتستق 1[هصعاتك كلغور ءأ سعضأع5 م؟هرباعط ]د(06003طعتت م12115 طعطعاع5 ةذطأو 0113112 11[ م5

 ىمعمتأ 1 هصعتل ةلتطأ همدصْصةعمعع ممهولس(أ. آظغ جعوست عةءتصغ همصصتت]ا1 طمصصتصءع5 ]1 عع 0

 انطعو ممع/زك نسأ ءعرتاموسعم ءمصاتسعأ ةط [آآذظاع 10 ععب عا ءلتافدسو ءغ قيجتأابتتال 105 11

31 .37 
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 بيهذت نأ مذ هارو ام ىلع عالطالا ىلا سوفنلا قوشنت ناونعلاك ىع اهذأ همجارتو ىبعذلا

 ةقيرط ىلع هرصتخاو حيرجتلاو فيثوتلا نم ريثك لامعا عم ةرابعلا ليوط ىهذال بيذهتلا

 باتكلا هب لاط ام فذحو ةصاخ نادوجوملا ليدعتلاو سرا كيقي ام ىلع رصتقاو ةويقتسم

 نأو هنم هبشا تاضيشملاو مجاعملاب كلذ ناف ةيلاعلا هتايورم نم اهجرخت ىتلا تيداحالا نم

 و باعيتسا حصق خيشلا نأ مث باتكلا ثلث وحن وهو بياع كلذ نم فّلوملا فحلي ال ناك

 ةخمجرت لك ىف مجكملا فورح ىلع كلذ بترو هنع ةاورلا باعيتساو ةمجرتلا بحاص نوهش

 مل لجرلا نأ رهتشا اذا ونو دكحاو ءىث ىوس هيف ةدداق الو ةباعيتسا ىلآ ليس ل 0 ل

 عيتتف نينثا ةياورب كلذ نيع ةلاهج عفر دافاف رخا وارب هل ديقملا رفط اذاف دحاو آلا هنع ورب

 مهخويش ددع داز نمم ىروثلا نايفس لثم ىلا تدمج اذا امو مهم هنع بيقنتلاو كلذ لثم

 0 رهشالا ىلع منع ةاورلا نمو لجرلا خويش ىنم رصتقاف رذعتلا ةياغ رذعت هباعيتساف فلالا ىلع

 ممصصستقأ 161ه نلط 1مقكأمك ةاتطأغو 0126 ةصئنلم5 ءاتمزلتاهغع ةصععسلنسصاأ عد 1عععصلتو لانقع

 ممصع طقق ]داعمصت. آاططولملع انطعع 1 ءلعأأا 21- 1ء]ءلجأأ جه ك2 ء]ر عانت تقدمه تس ١" طا 11

 1هناسلتسع 1[حطمعدغو ءأغ ةزسحتل دسلاأم معدعاعستغاتغأر نتقع 50 همصلظعستمتظل0ل3 هع 23

 ءالؤذغاو ؟ةهلعمغ. 1ظكمزغمرسعسم جاجاعللل عدع عم ج(ممع ععاو ع ءمرص7:ت2:003 همرياععلاأ ءغ ص لق

 دعوت أ عدت ننمع لزمه اتصعا1مصعس 0 عةزعصسمصأ ءا[ذاأمتتتتل مظهطمتاتالل جل انس م0طتقر 01136 71365 6النل

 زطإ هععامرتسم ماو عا ءده (م”هلل(1همطعف معقععتتأاو نستطسق !!طغعع ][هصوأم» ءزدهقتأو عا نتقق [ةعالع

 ءرع ءزاره ءكلؤذاتم مءاماتق ه0 (عسرماتق مهمطعأمع جقععملءماتطاتتك ءالعوصع ممددزو. اخلدنس لد

 مدغم كمام جللععءدلأ رسصمعأف همععطتق 71ءمرزة» 1.١( ءه. ةصلتععو هلمطقطءانعن) ها 21

 1١ ء. هطعز]ءطمسضتس طتمععدمطتمع) ونسمتس طتبتع اتطعم ءةصكعضتا. (نم0513 ع5 15 5ع طقطعأو

 و ردامتسع دلع جةسنعام» ؟1(نعئدا1مصعتل» عزطأ] ءمصانوطعتع مماع6(5  [طلمعع ءيزاكمر»تع (ءطات وتصل

 نكرمعلزاعر مدهاعس ةضعطعأا»مأ ءةدعراعأ. ورحم مهطعتلعط 2/7 عجم ماعمع ءعدتصت ءتهتنع ةلطأ م20 ممقانتا

 ءزان5 م22عمعءما6معدر ءنزانك ؟ل(ه 0ع5ةءيضتطءعطحتتع 1]!هدوسعو ننأ ءّزانق ةعا8[0281غ6 (130110صعق

 رمعمم] ءتضأكر عا طمق هدسصعق ةص ةزصعتألتكق طاموضدمطتتق ه0 هملتصعس حجلمطقط ءاتعتس ل158 اتت

 قئامسعم هتهاععتم طقعع ءىغر ج0 نسمنس جطقسسعسلمسضن صتتلااتنتت مئهعكاللنسلل ةانممعاتأو 26

 تاالسم 1مسعاطتق ا1صلع معلصصلمأاو 5أ اتطتاتلال «>ع0عمعزهأس. (0نه200 طلقت 00عضاأأ 111 قار 6

 وترت دممصتقأ اتصالات ؟ع]وام معدن دم (مهلعصلم دتاتر ءأ نتهصلم طامععدمطتسخ ج]اعضتسمل 1ع]5260 ع

 زمكعصأأور عم ءمدكعوستأاتتخ, انا 1عممردصاأتح جطقم] نعد طانزاتق عأ ع]1026(2 01101111 0

 معتم عدت. لع طمعع ةزمعسلم 0لعامععمو معدد عوتأ ءأ معدد ع5ان[ة11 1265 عقأ 1

 10 9 ددصلم زوزاسع ذص (2هلن(هصحتسمسو ةصعالتقر ونسملتق كوركرمت» 11من" # مغر ع01:0111 كهطعتلعطت

 متصن ءئتصت دضسأأل] ع ءةرعععلسضغو طمع ماعصع ءصتسعتهتتع 011تن](و5 ءدع(ععرتت ءقأا. 1(ةواتنع ذه

 عطعت]ءطتخ ةلتعدز انه رنا ءا "عاوكمجتطاتقو ناتك ءزاتكق 031[310[ة(ع 11[ 11و عاات17 582015 مه
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 خوبشلا ركذ ىلع رصتقا ةطسوتم تناك نأو ايش فذ مل ةريصق ةمجرتلا تناك ناف ظفحالاو

 هيلع داز امو نيخيشلا مقر هيلع ىم ىلع رصنقا ةليوط تناك ناو مقر مهيلع نيذلا ةاورلاو

 “ك» ةنس رحكنلا ليع موي دنع تغرف بيذهنتلا بيذهت رخا ىف ريح ندا لاقو تلق هلوقب داز

 عسات ىف بيرقتلاب ىمسملا هراصتخا نم غارفلا ناكو !ذحاو ارهش الا نينس نامث هلمع ىف ماقو

 ىنب كمحا ةعرز ىال هليذو ىعمذلل فشاكلا اهنم تارصتخ بيذهتللو م. ةنس رخآلا ىدامج

 018 ستمر 23 طلس قوتملا لينلل تجملا قا نب ركب قا رصتخمو هل" ةنس قوثملا ميحرلا ةيع

 بيوقت هامسو ايناث هرصتخا مك بيذوعتلا بيذهتب ىمسملا [.#0 ةنس قوتلا ىالقسعلا] رج

 لامكلا بيذهت ىلع ةدايز ىراخبلا ىف ىيروكذملا لاجرلا لاوحا ىف لافتحالا ددآوف هلو بيذهتلا

 ىلع ىب دكمح“ ىيدلا سمشو ه5 ةنس ىقوتلا ىركسعلا كعس ىنب دكمحا سابعلا ىنأ رصتختو

 أوز ىطوهسألو و هر 3 كو و ريبغو اطو رمي ا ى اا د1 ا ردسلل, ةماعلا لاجر ,ى ةكذتلا دامسو. هيلا هريغو اطولا لاجر مض ةشمدلا 0

 ءكمعتمدتستس ءغ دصعسسه متهم 71 للك( معاعامدأسأك ةعوستعدعأ. سن م051 طا0قوععمطتو ططعاتت5 ء5أو

 صتطت] ععووعدتاك هذ علتأل ةسطتغتقو ء«0م5 غدصخكتت> ؟كطعزلعطم5 عغ 2ء]وغم »ع5 عطتتتال ع!( قات عا“

 ممتن همت أ صتطاتع ةزوصتتتال 5عاأمأتتلل 22(, 51 1هطعفر ع05 132111111 22111116186 51615 2

 ممدستمتطابق جه لسمطاتق هطعتلعطتع ( 450 - ءآ- جآمبن# كغ 21: :2) كلوصتتللل م05زأا012 58[. 08

 ممهعئعععد جعععلسماو 20036 ؟ععطو 20]ءعغم ررل1 نم“. 185+ 27عر» دال ظمعتسم ]ذطرإأ

 8//- 1 ءارلجأ/ ٠ ةطودماتأ عدو ةصوتتغر 01غ 1عداو ةدعتظعألل ةسصخل 712 (زمع. 9. ة[آكهن. 1312

 (همكاتسكتغ ةسماعسل 10 عم معععتعسا[6م هعغم جحمصم5 م22عاع ةنطتتللل 11425127. 1 ملغم21 6 عءدع

 ءمر 216ء45 ةمكعىتمأامم 01غ ممصم هتعمفتو لمسصفلت ]11 ةسمأ 808 (ذصع. 29. لكدص. 14053) ةطعواسأو

 ءوأ. اتطعسس 1/046 ماد8ععد زم عماغمدرن عد 20معوععتسأو ا( 1267/682, كتزاتك ءماأأما) ع 70514“ 5

 ةسووصترمأد عدغر طتسزاتقولتع 6021152118610 و 011811 471 2707“ مل ]ت20 طعنا 4ك 80 - ءآ - ”ءآرأ ذو

 دصصم 826 (زمع. 15. ][)ءع. 1422) طتورمام5و 5ءللمدزأ - قلك 8ء]“ 18 هإ] 0

 [دمطدلتغدر ةصصم 804 (ذصع. 11. ثذنع. 1401) متم ناتق - 1 110“ |[ 45601111, ةط00 8

 (ذمع. 7. لآدع. 1448) طمما"غتات5 ]و ءانزانق ءراامتتع 45-1670 7717آ- 1ء]لعأط ذمكعتتوأاو ءقأم

 "لكنرس ءدبص زراعات ءدععععروتغأو ء طقمع ءجاامردعم ةععتضلمس انطناو 1 ءعمأأ ]17/- 1ء] لعأأ

 ذسمتاعمتست(. آل اذطسسص 1 عمم ءآ-ة]رارك7 لع مم لت هصتطسع ععاولنمطدتل مهتتص هدانا أه ]خطو

 ظم//ر متم ءمدصتس عم عداماتمت ةععمفتاك نست 2001هسعماو ءىصاتصعأ 20 1 ءالجأأ 71/1 - 16 لذا

 - مم11:0 41: 1هطن اراد مل رت: ءل ظعتن كءه'ل م4وث[عر» أر حمصم 755 (اصع. 26. لقص. 1354) 12015نتن

 ب ه]رورررو - ع0 - لان: 1101ءميوترنعل عت: م72 12نمععابعافر ست ؟ءاهنم»عع معتصم ذص ]ذطعم 0

 21هممل/6 ءغ حلتأك ءمسيسعت70ههغم5 ه0]ءعلغر ءغ ءمتامسدع ةناساسصت 1607 ة»ءأ لا "لأ

 ءآ - مو, م»ءعإ 0علذ6غ كمر نيسموتع همدطتسا ]ساه ؟ع]دأمنتت 20582 20 1 ءالتسأأ

-21 
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 نمز ىف ىنناأ مث ةخكسن ممغ باتا اذه نم تيينك دقو رخ ىبأ لاق مث لامكلا بيلين ىلع

 مهل نمذ لصالا ةخخسن قو ةخسنلا هذه شماوع ىف رهظن ةريثك ءايشا كيف تقل لاغتنشالا

 ىف هركذ, رج نم اهمظعم_ 1 ظنس قراذج ةريثك_مجارتاهنهر تقلل ىلافايتحلل

 ةياور ىلع عقي مل هنوكل فنصملا تفذحو لامكلا بحاص هركذ نم اضيا تقللو فيلاوتلا

 لالجلا ةسانك ] (.41  ىهتنا بيذهتلا ىلع داز ام عيمج درجا نا وجراو فئصملا مهلفغأ

 ىذلا هل سمأل هل.ا اشاي ىجاحب فورعملا ىلع نب ضخ ىيدلا لالج بطلا ىف رصتخ بانك

 قوت ىرصألا نيعأ نب نيبعا بهيطلل شافك !.ملل' ملا مدوقن نسحأ ق ناسنالا فلخ

 10 ناك ةرخآ ىف لاو. وكتلا ىف لوألا باتكلا بتك ةدع ىلع لمتشم شانك تانكلا اذه هلو

 ا [ هفلوم ىلع فثقأ مأو باثب مدي نايعش نم لوالأ سنع أ 3 هفيلاتو هةعمجج نم ْغ غلا

 12/- 126747 ج0]ءن. آطلءوزملع م5: طرب" 5يئممأر هتك ماسكه طتتزاتق !خطعل ءدععدتم]و. "1"نسس

 جتا عالو ءانتلل 12 ]خطو همصممصعملم هععاتجدأات5 عقوورطر 1ط1 ذص دماتلاه5 "معو ةصعالأو وعاتقع ذه

 سمت وت متطاتق طلاق ءةدئعيصمأا ةمردععطوم(. 1106 ةسععم ءءععرسمأ مس ةععطغعأومأ طلعو ءا نادت

 ءععسماسس م05510ععر 1115 ةتطغ ه001ديصعماأو ةعوتأت تع ع هاد0عدغ. طعم ةملع طا0ععوجطتقق

 ماسعتستوك ةسصم 746 (ذصع. 4. 0151. 1345) طهعأاتق 81110, 011311111 11288228 2815 اه 1215

 همت ممولغت5 0ءءانجضتمأ.  آطس عمذ نمنع 105 ةصعألتو ل005 ةاتعامو اذ طا 72747 هماطتتات

 [عدوعاتل ةاناعتلل ؟لاهنط ةانعامكقر نمممتمست هتن]]دنت ع]ونلمصعس» ج01( 1هصتق ءهمصاتسعأو 116أ

 عجن ممددتك دغ جلطسع ةمعدتمادك.  تعاسلت ءمرتتست طلق ععدمطتلق ءا عوق طقهعأاتق قاتل +

 5 طاموعهمطتتنم 1: ةلسأخ ةغ ع اخطعو 21 - هود عرب 11 - لكما د 17ءدنزهر# ةلتكمو نتتقهق ة1101

 مععا]ءدعععوك عا معضم دمع ]ذطعاتس هدهصتطاتق ته هتئ0ةةذعر 0136 30 7//-1ء7ءلدأا 0010ه. ح

 [وعع ز11نه,. - 10861. [لككسم هد ءأ ظا- ل3 عا غلو ونتكوتنتلذهشع لوع747- ل - 04101.  (نهدن) 0

 ردعلتعاسسسو ه5 لءام] - ءل- 001: 1210/7 ظعتن كلن, ؟دلعو 11076 نعام لتعغمو ءلتكتللتلو 0

 ز(5 ةصعامتا: ًآلدتتق 1آ)عمو ونسأ طمصتصعاتتل هانت ع هفمصقأتأنأ 112 078عقلل1 هأع. ع 10862

 زكسمسم ةقطر طدملعوامع هلع 201 6غعمر جدتعام» ع قلم 8ع: ملرم» ]1:16 آ!1ءلتعم و ةسكم

 385 (]1مع. 5. 1["عطط. 995) دصمرعاطتم. - 10863. ][ستصم ٌةدطر طوصلعءإمم ةزككع ؟801663و

 نتدع 1(غه اصعامات2[: ًآكمجتتق آكلعمور هنزانك ةعلعمأته (ععصتساللا» ان]11312 طهطعأاو عأ ءانلاتق

 ][1طءععدلتكده مسالسس ظصعتص كاع. قةسععم»: 11غ انطعع 5(7/ ذمكوتماتكقو ةثار مالتكعق

 10 ]لخطرنم5 ءهمرصرب]ءءاتكاتكلو (01:1111 211111115 ع2هئ16[11112ه21 (5جعناوأ6. - 1م 8مع: 1ظ1تزانق ]1طة1

 «011«ءاتمدعتم ءغ ءمرصمموز(نمصعتل , ةصسوتتتار مدتست5 لعععر» قتعطسق ممعصقتو هطق' طقس ةهمطت

 727 (زمع. 27. لم7. 1326) جطقه]1. كتسعامرت5 ممرطعس 21005011812 ]هوأ]. - ©«
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 ىزارلا ءايركز نب كيم ىروصنما ةشانكلا !دأ5  ىقارعلا بيبطلا سكب نب ميقاربا ةضانك

 فرعت ىف " ءاضءالا لكش ىف ١ تالاقم رشع ىلع 2 ربمالا ىيأ ند فحكسا نب روصنم ةغلا

 يف ه٠ ةحصلا ظفح ىف * ةيودالاو ةيدغالا ىوق ىف ةسارفلا نم تالاديتساو نادبالا يازم

 3 5 كويشسلا جالع ىف + تاحارإلو ةرابمل تاعانص نم لمج ىف نيرماسلا يبات ق8 يتلا

 ءاغلبلا تاراشأو ءابدالا تايانك !.م“ اهجالع كيرجتو رمل ىف هيلا جاتك اههف 7 للعلا

 مظنلا نساح هيف عمج 80 ةنس قوتملا ىعناشلا ىناجرمإل دمح نب دكيحا سايعلا قأ خيشلل

 هايلا ملع ىف رارسالا ينك [.م«“ 2 ْخضلا لامكلا تافصب درفت ىذلا هلل دململ هلوا كلجم رثنلاو

 ريركلا خوراتو رهاط نب زقعم ا دمع ناطلسلا خلود ىف تاذللا عماوجو حاضيالا نم مجرتنم ىسراف

 بتك ىلا كوريي هللا ءاطع نب ىلولا هللا ةمعنل ةيسراف ةلاس ىف لا عنك ابك“ ارك انش

 هتيجانك !.141 ةيسرافلاب هتالؤس نع ىخلبلا نيسح رعم" نيحلا نيمشا هكيش* تاجا اقتاهيف

 اكسس ةقطعغ 1ط عفط أ دسر 8دصلءعءاوع ةتعع دقن ءعد 31ةلذعن آحدعدسأ 1174 8 هدو ع7 نوع

 10865. ظ1- اك هصسصفمط ءغ 318-81 مماأعأرو ه1 ل1101: ةءدعر عيتهس ل1101 هتن77» 0 17 ع1

 ةدامت“ةزرا 1غ ظطصستعو 11هت:51» 8 مهرب 18مم 8 عرب لقمع همز ممداتتأ ءغ زط 1ءعءععرد

 !ذطعمو لتفاضقطستغكو عتمتاتتلل معتستتق 06 1هدددق دل نط هتان 3816 ة6ععا20115 06 151102

 ععرصم ءعقس ءمأأ مجموعات ءغ دست أه مصسال دعم طوع هعممدست مع (ةعاتسم 0ع متعتطسع ةلتس عصام

 عا خءرت ءلتدالاتسل ح ناتقتك 06 مدع ءعروصسلو هدة( ننتضأات5 0ع ءلتعوأل مدع - ةعدعأتق 6

 معوتستسع طمستستتتم همءاعتت ءمداهطنلوه0 13251 ععطأ]1 11213 ل 56م001115 06 51111113

 هددد (ءمعاح ف]1هءعسلأ ؟ععصلتقومسع ددتتصتعملأ ءغ تلم ءحتتل - هعاقكتتق 06 ؟ةدصعمأو تنقص

 - ممصتاتق 06 ةهكعضسمت (ةاتطسم - علم 0ع تمر وسهعتم ةصاطتقءطانق معماتا ءماتطاتق 2 عععةوولأ9

 تاتصغو ءا 0ع كمعذد تتعهعممتق ءمصتس ةديموزانممم. ع 0866 آ[كأتسةجع غ4 ء6-1ه 0 ةطقو

 رسعامصرتستقع مطتاه]هعمرتسس ءغ هلطسعأودمعع ءاموسعماتست. ةطعتاط م 11760 17671

 11ه ]رون ل 7072 ؟طقظتامب دمصم 9 (ةمع. 10. 81و. 1089) مهمءطتسقو 1ص طمع ]ذطء0هر وتنت

 15 آصعامأاأ: آلروانق 1آ)ءمر واتأ ةغامتطتناتق معج1ععالتمستو اتصتعاتك عدا ءاعرر هم ععتستمسا ][!:عوقاأمع ©غ

 ةمامأةع هدأت مصتك مه]ءط ءععتسم «011ءوزك - 10867, ةلعدص] ء] - ج5 در (] عةواتكالفت 02

 0ع كمءفتمد ةءاسسلكساتسسو مععوزءوو.  آرتطعم ندمك] وأنك هنأ م هةعهمأتك ةعوطا لك 27- ] /

 ءهأ لءمات»* ها - [هلعلعأنا ذه دساح ؟دلادمأ 11071 ه1: 7/7 - /1*10 ءديتي ل2 عنا 1727“ و  ءأ

 ءهنمم5ءرلأمأاتك 3220 6 (ةمع. 15. آ2ءع. 1422)»,. - 28. ]ع4 حصر 12 ع علاعط [ذو (طعققلتااتقو

 نلان1 »ل02 ]1366.6 13 واع مععوأءاتقو 1ص ن0 را! ءاه77ه]ر 1177: 8 ىلا (ه7]]ه] 66

 معوموصفو 0ءوءعئموتغر نتتهع 5طعتاعط ةدسف 87 مرررو - 7 - 07+ 110جم 1710: عق 8071172 ح0

 ن3 عدالمصع5 8 56 م؟0ممدزاأةقك معدقزأن و لوهلوروغب ل 10969 آ[6غدهصز 1م ع1 ع1 - كف 2و 6
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 مححأ راوبالا زنك 0 تاييبأ اءوعدسد ةدبزلا قي اهنم ىودكا خديييبل نم موظنم ىكرت لالا

 هركذ كلا دبع نب ىلع نب سيردآ فيرشللو ةنس قوتاا ىككليلا هيورشب نب ديد رابخالا زذك

 ىفطصمل ىكرت خيراقلا ىف راكفالا جذالو رابخالا وفك ا.د نويملا خيران 3 ىجرزخكلا

 هبف هنيب دقعلاو لكلا لوصف دامس اباتك منم درج مك نينس تس بنتك ىاعب | ضاختملا

 5 دودح ىف دارم ىب دمحم ناطاسلا رصع ىف ماظنلا يف ليدل 1 انمل ةييسو لودلا ضارقنأ ركذب

 ىف صاوغلا ةردو صاصتخالا ونك (.م.“ صاوخل ةفرعم ىف صاصتخالا ردك زري“ 1

 نماقلا نرقلا لاجر عم ىكدللل رمدبأ ب ىلع نب رمدبأ ىيدلا زع لضافلا خبشلل صاوشل ةةرعم

 ىنثا بوب هذا ركذ خلا نوصملا ركذب هدايلوأ بولق رون ىذلا هلل حمال هلوا فشمدب هفتص

 ه-و

 ءىءء[ ٠ث

 حرعوضمت" 17. 8 وعرسمح (نمعاعتتلات 530 © هتصاتممعر» 7 /4ع مععات معطعرو ءهتع 0110 18 27- 4

 مموتعررر عركانق5 1ععتصات7. - 10870. لكجدصت عآد حطم ةدعر (طعفققتت1 ال5 77110111112 ]0111112[115.-

 10871. ]عودت ءآ] - جحلعطط ةعءر (طعمدتتمالك طلقامجزةكان1ل.0 5ع جدعطاتسأا 110710111160 661

 18 عو]ر»ءومءن] 8071726 حصن . . . 17107 انا15, أ الث ع"ةرك 1015 1 ءد» ل76 ظعب» 4كط0/077]ه]ر وىكصّلاتق

 ازطسحسم 1( جبر دس طتمامرستج 1 ءعصحسقع همرطت0 عر1018غ. - 10872. آلعدصج ءا-حاعطط ةد

 نع آم ةءاعأط ء]- ح1 لع ٌةعر طععدسمتق طاقامضمسسل عا !اذطعع ءمعماادأ1لممعم [ععاسصلدسق. [11ةامدنتف

 ءطعمدم]هوعتعد ه .71:ت/هركم ءمومجمتستمدأم ل76 ةربهللم ةعدع ةصطصقالاتتت انعلعع كعطلصأو. "اكس

 ا[زطسصس 105:17 ءل- ]477 مع ءل- معو ةمكعت ماسنت 1ص0ع ءدءعاعدجتا. 1طأل 1"طعم دست ة>ئممصتأ

 زماعرتات 0وعمدمأأدستل ءزانقونع ءمتككم [عدعكطعمسلتك ور كد ةتعطقق هلت ملقا هاله صلق 15

 (مممرعع كسلاحصأ 7101 ميرن770 1 ءر» 11:0 كقكدعو ةصطاتلل 1000 (ذصع. 9. 0ع[. 1591)

 بزلمرععن - 10873. ][عدمج ء]-ز]عطغتع دقو (طعفواتكاتك م10م05ل[1هطاتلا١ ؟عقاأ11©[ةقاتلا) 0

 ىعمتأنتممع حتس6مطتل همدصتستطاسع لتدةصتخر []ذ(عوتقر صنم عالق هلتتقونع ةطعفمتق ]10 م11810111.

 410874. ]عحص# ء]-ز1]اعطاآد خفر (طععوتت1ا15 021020811102111 211111[111[55 أ

 تستمهغمرت5 06 ءمعمزالمصع ةزيسضاكتغتلل دمرط 1 صتطاتق للكحتتصتقو ]!1(ءةرئلقو صتتنل عالق 1010118113

 (هردممدوسدتا 5طعتاعط طعمع دصعتتسم ]هع - عل - لا ظن عزرا“ طعن ل76 عراب 1/10 عربف» لول عطور

 ننأ ةععدلم هععاوحتم آ0هنتار آنويسدنعأ. 1هعأمتغ اذتطعم» 1(: طهتتك 1)عمو نتأ «مل5 هقصعأا0م اننا

 ةوممرستتال زدت عماعلمصسمع همرصأصتف ةانأ جععوصأ 1]!نقاعنوغ ءاعر ءأ جتعامر» رطل مم وهغعو هع لتطعتسس ّذض

 لهملءعزس ءدمتاأح لتماهقطستمسع ءا نسمع ءءامصلم طعما ةععومم ءطقعدعاععع [ملتعم اصكتم] ؟1ةقعب

10 

 10 7ععزغ لدتحم ردها عقر نتمتنانللل ان0ه 06 ةستسملاتطانع ةعتار د]اعرنج لع عطسق ةصقفصتسا هاتقر عا هط 0

 ندين 1 7 0 9 هوم وممصزأأ ندع م1هطومأم ؟زاتاعق زآ]وه معممرتمق هر مومرعنطسق عضل أاع» ةصل هع عرعر عا ]أ طانلق

 لع رتمساتطتس جععصاعم معوعووقعأ. طرصوعإؤونم 0ع معطنق مطوتقتعلق ةعلغر عغ ءءاععم مه اذطتت
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 راوسالا فك !.»  ىماسالا زنك !.«| ١ باذآلا فك ا.د فورذلو بطلا نم هرثكا قابلاو

 هغم يرخاتسا ىلا وهو نفلا !للا زوصا ,نم لهلج باتك وهو ةسمارهلا سمرهل رربالا رئاخنذو

 اًحرش ىنبابلا هاقرلكنت هحرش تاقاطنتسالا باتك ىومالا ميعاربا نب شيعي هللا دبع وبا خيشلا

 ىف لصأ وه ليلج باتك وهو ىدابعلا قحسا نب نينحو ىنارتل ةرق نب تباث كلذكو ابيرغ

 رمع نب كيعس نب كمن هللا ضبع ىال راكفالا حقاولو رارسالا رنك !» >فورذلو قانوالا ملع

 ملاعلا ىف ١ ناكرأ ةعبرا ىلع وهو كباشم ىباب فورعملا رومزاب ىضاقلا ىجاهنصلا ديعس نبا

 ىف ا ةيفيلكتلا ماكحالا ىفو رمعلا ىف " اضيا لوصف هيفو ىلفسلا ىف ” لوصف ةرشع هيفو ىولعلا

 ءالع نب مح ىيدلا بطقل امعملا ملع ىف ةامسالا ا رتك أ[ءدضل1 2 اضيأ لوصف هبذو رشنلاو مشل

 ديع فنصو خلا نانإل نكاس ىوعد رخا ناسللا هب فطني ام لوا هلو ةلاسر ىكملا ىلع نودلا

 ىهعملا زفك ىلع ىمسالا زارطلا هامس !ريغص اباتك ىخلبلا ءاكبلا ىباب ريهشلا دمحا نب نيعملا

 رسددعتسما مدعم مهعمعتمجس دمعلاتءومم ءهأ ][زاععوصتمت 65[0021119 0هعاوأ6. - 10875. آك ةسق

 ء1- ج06 طور (طعددتتستم ةاسلل هدمصن طتتصةضت(8انق. ٠- 10876. اآكوصق ءعا]- ح5ةٌةدط1ر الم

 ممرست سمته. - 10877. 1عوعط عءع]- ه5 قعر (عقومت7ا15 256382011111 عأ 00013 6

 مزمعسسر ة0؟6من6 طاعموعأم طععمءابصس. طنع !انطعم ذللطبعأعتق ءةار ةهغ ذص طنصلدص عصاأتق طاطلانق

 لمنىنسوع هسسعمهطست.  اظدع عم ةطعتاللل لأ 450ه7لهع) 3”ه157 لعن طة لأب. 1 23

 انطسدس 15/271 عامأ هءاعوتتاو وندعتط 16717:/ث]م/ 8وطو]هصتاتق ءمرصست ةصأقتأ0 ءمعقوأم ةصقاعاتتكلاو

 رزاهميدع 77521 186: 00ه 110م", ءأ 1102ه: هءر» ]آه آممع ل6508, هىنهاتك ]1نط عت

 ممكسمستسمعس عنغ لص 0هءاعهقمم نتتهلعدهغمطتسال ]3 ةرم همت م1013 عأ ]1(ةطوتنانتلل. - 10878. آك ةط

 ءا-وهعمم مه انمدب ةعءاعأط ءه]- ع1 لع ةعر (طغقوتتكاتق 350380110181 أ همررأه6 10[83[0081ه عد

 1ععممصلمفسغودر ةصعامت ع 46: 4650ه7/له]ب 7101, ميروت0# ظعت» 5040 86د: 07ه عت: 5040

 ىو ]0016 بتعطتنم ةعوسدتكر دلع 1 110ء]م نزل لذعام. آتطعتع ص سهاتم# نلت 2

 لزدتمسم هنأر وممصتنست متقن 0ع دصسملم هدر ءععلم»ع جوزغ ءغذص 0عمعتم ةععالتمصعق لتقأعلطاتكنس

 نا - عععتسلسس» لعق رمصضلم زمقععتمرع عغ مدهتغو» زص ةععالممعم 0مل طنا عقأ ح (ةعالتتتل

 0ع رتثغأو ءغ هاهطدأتك هلظعتم معمعفاوسلو ةسمممعساتطسق - نيهعأنتلل 06 ءدءامعتسم ]001610 ءأ

 06 عمون مءالممع ممم ممعتمتر ع مدهت اعد ص ةوءالمصعق 05 5(هكطسغكسسم عوام - 10879. ]1 72

 ءل]-عورسؤر (طغعفوممسس همتصتساتتم 06 0هءاعتسد !هوموعوعمطمعدسسر هقعام»ع (001أ - هل -

 1101م: ء0ل 1ع: 47 - هل - 01 ملل: 11م. "1ءوهعاوطتقر ع5 اه ةصعأمأتا:  رتتساتتت , 004

 المعده ءاذوستكمتر هل غتستتتسن ءقار 0000 طقطت (ةغور ومعه ل ةمزطاحست 18506816 هاعرو ب ها 400-60

 8ع 41روءعل 8هلغ78 , ؟هلوم 8ظ62- ءقلءربجم ةقتعاأمق ر ]تطعن دمتصسم عدت ءمصتمهةانتأ للا - 1147 هت

 آئ/ - 4 وون ه4 1كم ©]- 00141026+7 1مقءلتمانتمس , وعضانأ همرمتس عهاقتتأ ةمقاقهت ذص 1ل]دتت قاع
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 فدا نأ نودلا لامجت موظنم ىسراف ءاهتشالا زنك طم. 59 غنس ىف همتا هل رشلاك راصف

 هيف اأوفنصو اومظن الا ايش دكجي مل هنا هيف ركذ لا سايق نى سايس هلوا الحب فورعملا

 ىف ناحكلالا , رنكا ؛!ىدنل“ . , . ربكالا :ونكا 1م ١ .ءايطالا تك [.ةمت 1 ةمعظالا!!فانصوا ١ عظنف

 ملع ىف حاولالا زنك ادد»  ةيئارونلا حارفالا رسو ةيناحورلا حاولالا زنك ا.د“ راودالا ملع

 5 نب] دومحم نب دمحم نيحلا بحل ماكحالاو ريسلا ظفرعم ىف مامالا زنك !دمأ ١ حارفالا

 رارسالا زمرو راونالا ونك ادم#ب ١ 1“ غنس ىفوتملا ظفاحلا ىدادغبلا راجنلا [نب دومحم

 وفك امدآ ىويلا هركذ ءامسالا ىف رهاطلا كلملا فورح حرش ىف! رهابلا زنك ندا

 موظنم ىكرت عدادبلا رنك .1.٠  هلبق روكذملا هّلعل رفجلا ىف هركذ رخافلا رسلاو رعابلا

 رفك ا.41  ىكرتلا ناسللا ىف ةامعتسملا لاثمالا اهيف عمج مورلا ءارعش نم رعاش ىعاوكل

 10 ةغاليلا زنك مك ةنس قوتملا كمحا نب ىلع نب دمحال رصتخم ىسراف ءاشنالا ىف ةغالبلا

 مطوم]رمتغ عسدبص ةصصم 993 (ذصع. 24. اآلعء. 1585). - 10880. آدم ء]- 1ةطغتطمو

 لرعددستق كتمأ01(هغلق. وعدم مععدزءاتتو 0000 لءت70/ - هل - لأ: لان 1: 1ءمعر "حلوو 0!1107]

 لزعاذتمو مرت ممقاتتا. آطصعالمأأ ز[2: آطكبقتتق 1ضل706ع255 ءاعر عأ ةنعأام7 ه6(2118 هتتآل]وطت زها عصتتت

 رواععتدستر 064 ننح 202 70612363 011م05ا0عر2126 ءأ ةعهلموعهاسأ. 1" ءععلأ 1علااتال 7155 6

 ننم](جانطسك5 ءلص]تهدتتنلت. - 10881. لكجحصت ء]-هاأزط طقور (طعفقتتكاتق 2260160111112.

 10882. ظا-لعحمم ظا-قعطحمعر (طغعمدتتساتك همت سانق. ع 10883. آكوسمق ءآل-ةلط همر

 (طغعمدتتستق 120011 هطصتص لع ةعاع دانمأعم. - 10884. لعدمم ءعا-ةلاعةط ءال١ عسطفسأإل ءاو

 (طعفجسستق (هطات]ةضتس ةمتع(هلتسس أ ةععمستتتل عمن0لتهدس ةعاط ءاعمسسل. -ح 10885. آحمد

 و ءآ]- حانك ةطر اطعقدتتتاتق (هطاتل هانت 0ع لهءاعتسو عوهسلأوضسنل. - 10886. آل[ عدم طا - آد ةددو

 (طعدوسعتق ]قست 0ع ءمعصتألممع 10111111 ءأ ةاهاات[هاانتان و ةانع[0ع آلف 110/1: - هل -

 10 1ر هر لطف عزان كللهآت» 10 | ظعر» لل ]رت طعنا - | ©7»ءززا»» ظمع] لم لغر. ةهسصم 643 (ذ طع

 29. 01هن. 1245) ردمرأ6ن0. - 10887. أخحصت ءآ] -ةهطصلا هكر [طعقدتتكلاتق !انللأ1 10111 أ 8

 جمعورر مرن. - 10888. [ك1-آكحصم 13-121 ةطتعو (طعقدتتكات5 ةمألعملعضظق. (00ه12111 115

 ذص 1107 ءآ -همملمأع ءآ-1ن/ن» لذ. ع. ائاععمع ةهصععلأل مدع لع همدستصتطاتق لز[1صلق. طنط

 طسصع / - 8مم يسيسويس مرمي -ح 10889. 11-لكدمتن ظ]ل- ظةخطنع سمع ظال - قزم

 101 - 1" خلع طاطعغو (طعقدتتكاتق ةمآ]عملعصف أ جععوصاتلال 71عا00قانل13.  (نهردلل عا101ة(11 1ص ]ضخ طعه

 لعزت» عع 1هرامهذع 1لعص ]تطعس ءقغ كت مهمعمعلعصاعمب - 10890. آلكجصت عآادط ءه0لق7 عأو

 (طعقوتتكاتك هعمل عما مزناتطل 5ع1120مز5.  (نههصستعم نعل فاتته ذه ([110 6 (601:2 م0عأه كانتا 3ءانق

 10 مهدنععطتم ءما1ءععتأ ذم اتمعاتم ادتعأأنو نقزأوأق. - 10891. العدم ءال-ط عل ةعطقأو (ط عةقانتانق

 ءل1موسعساأتدع لع ءاثآم معلعدارت ءاعودصأاع. (نهرس رم ءصلتستال معزكقت ءانتلل و ةاتعام؟ع ل//1160

 ل6 ظعري مل]ر»ءلر ةصصم .. . صتمزتأتمب. - 10892. ]لكوصق ء]-طعء]ةعطقأرو 1 عةوانكانك
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 نبال رهاوجلا زنك ا.هكز“ هدلول هرصتخمو ىلكلا ريثالا نب ليعمسا ىنيدلا دامعل كلكم

 تارضاحم او د تيراوخخلا نم ءاينثا دب رمبك باتك ومو 7 ةنس قوتملا لمد نب ديحم جاحلا

 ىنأ مامالل ىلجم لوصالا ىف يجححلا ونك !..7* بيترتلا ىلع ال فرطتسملاك تاياكحلاو

 1 ىهزراوخلا دوهكام ناواهبل فقيئاقكلا زغك اكد ىقهييلا ديز نب ىلع ى مسيكلأ

 قوصلا تاءاقم نامب ىف ىفخكلا ىفخلا نك ادق بيشو نبال ةيهلالا خعنصلا ىف ةمكدكلا زذك

 خيشلل أرانو اًمظن فوصتلا ةظدبز ىف ىنأدلا وفك ةمئاخو طامنا ةظينامثو ةمدقم ىلع

 نيدلا جاد ' روسلا لداوأ فورد ق3 ررخلا رنتك مك |. ىكناوزيكلاب فورعأا دكدويداأ ند ىلع مامالا

 عورش 3 فيداقدلا زغك 1 7” خنس قوقملا ىعئاشلا ىلصوملا كويكم ند ىلع مهيردلا ىبأ

 ل. ةنس قوقملا ىفسنلا نيدلا ظفاحب فورعملا دحا نب هللا دبع تاكربلا ىا مامالا ييشلل ةيفنأمل 0

0 

 كنز

1 

 ءاموسعصاأتوع. آنآ دسعمر ةتعام»ع ]د00 - ءلل- لقد: 1ةندمقأ ظوتت- ءقمل]طك» 2ه/ءلا.  آ1خرت املس عاج

 ءزدك جنعام»لعق ظلتسك ءلذلل. - 10893. لكدصس2 ءا٠ز ءرعوطت#ر (طعقولتتكال#  ععا0111311011و

 دمعام»ع 110 ]ر متت ءل 18 عز 1101رمت»ت»ءلر ؟نلعم 11:-ءا74]] لتعام ءهغ ةصمم 774 (ذهع. 3.

 لدا. 1372) مممرغمن0م. آراطعع دمحعصسعو ونتأ طاقم عمرو ةصاطم]هعزععر ههه ههمعق ءمصماتمعءأ

 انطرت 2/ه:1ه1هع امدامكر دغ ةلمع سنل]1ه لزةرمدتالممع هغ هعلتمعي. ح 10894. [خدصفم عال-طمز ءزر

 (طععدسمتق جععسم مامن 0ع معتمعأمتتق.  !/ها]طسعمر جتعام»ع اسس 4817/0501: ىل] عزب

 2,620 8ءنرمع[لت. - 10893. لكدصمسم ء] -طقع هل عر (طعققتتطتم 5: عت اقأانلللو 211610 51

 111770 1210:6017" ءيببر» 2. - 108960. لك حمم ء]- طتلعسس عار (طعكدتكاتق ةقررأ ءصاتقع 0ع 10 عاقع

 مطوجقتعمر ةنعام» ع 15+ 71 هزع)ت ور. - 10897. الكا - 1ع دصخ آ1- اكط ج1زر اط عقوتتتتق عع(

 لع عروررمدز(لمصع ععدلسستا ةوصعاتأولكتق اطعمدمرطتر ةتعامرع ظل0هداتن - ءل- لقا 187000154, ةصطف ...

 رممزخغنم. "1'عجعادأتق و واتأ ذم زمعارأتا: (1]0جتعدتسانلل و ون00 هعانأأل 1]!انكقاكهصاتتل ءاع.ر ءاأ

 ريرعهع1وننممعسو هعام عمععاعسو عع قممعأ نهتوصعس ءمررامعأا - 10898. ظ1-آعدمم اظ1- آل ةصنو

 (طعددستعتك 1115 لع مندغمعتم ممالتمعع (طعمدممطتمحعري ءمعصتماو ءغ 02ج 6معتل م2058ل03 «0هأتم عمق

 هسعام»ع كاطعتاعط ءغ آصف 47: عني ل]تمءار داوم لكما للءا(م. - 10899. ]5 2

 ع]- ل هععدعر (طعقدتتستك 13مم (ةعانتتل 0ع دممصموعدصتتل أنك ةصتألم كانعدأمتانللل  م0ةأاتقو

 دانعام1ع "1 - هل - لذ: 17: - ءللم"ءة]رةرر» ل ظعءرا 7101 سنت: عل ل1 هننودت78 كطقطتامه ةصحم 3

 (صسع. 11. لود. 1360) مممرعننم. - 10900. لخجصت ءع]1- ل عءوت عر (طعقوتتاا5 ةانطان 11[

 لع ريهعاتطسس لوضع طآقصعظاأتعأت ةععتس0هسعتمر هسعامرع كطعتلعط ءعغ آطسقسس 47! ع»ءاننأ فا 74

 الذ ءزا ىل ]7160 رو ؟1ع0 1آةلاادع - هل - 011: 77ءءعز لتعام ءأ ةسمم 710 (ذهمع. 31. ةآكهن. 1310)

 رتمرعأنم. آرتطعإت زغئد زمعامتا: آطدسم آلعمر نسأ ةعلعما(لمست هدصمتانق ةععنلت5 طمصماتلع هذطقكتا
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 مع ام ركذب قاولا هيف صخل خلا هبرح ىلعاو راضعالا ىف ملعلا زعا ىذلا هلل دمامل هلوإ

 ءاطلا ةدايزو انباحصا ةياورل واولاو كلا فاكلاو ىعفاشالل ءاغلأو وفول عارلاو_ةجمحملا تللو

 ىعايؤلا ىلع ند ناوقع لكوكم وبدأ نودلا رف مامالا دح دحر شف ءاهقفلا هباع ىنتنعاو تاقالطألل

 حرت ىذلا دلل 5 جاوأ دوره 0 د ةىلا نمدز :هنكأ ةببث ا فياقكلا نجحمبت كا

 زاجيأ و دوودكام ند ليوا ىلوأ لا حرتنلا الذم رصخخاو يلا ةهنوادف روخب نيفراعلا بواق

 نب دومحم نيدلا رحب ىضصاقلاو اضيا همساب هامس ىمزراول دمحا ىنيدلا ىيكمو لالخا الب

 جد ليتسو ام ل نأ ةلوأ فداقمل زمر داش 06 قود ارصتخم احر : ىنيعألا دودا

 نيدباعلا نيز ةمالعلاو هللا ركش هحرشف لاز مث دساح نحكتما دا هيف ركذ يلا نايبلاب ناسللا

 ىوعدلا باتك رخآ ىلإ هيف لضو فئاقدلا ونك حرش يف فيارلا ركابلا داماسو قرا كح نو

 ٠,٠١ خنس قوت ةدسافلا ةراجالا باب ىلا غلب ةلوادتملا خسنلا ىف ناكل هفيناصت ضعب ىف هركذ اذك

 ء( ةوسعس ةاننللل عجلان لنئدتاواتس 1هعدكلتا ءاع. ةسعام#» ذطخغ ممانمذج ]ضططأ1 77م( ةعاععلا

 نورس ام ع5 2عععطقءمق ءققاتك ءأ لانه عقاتممعق همرسرن] ءءاعادق 0ععععامالاتتات ل ا015101605ان111 عأ 0ةقالان

 لاتعتق. طودستغ ةساعس ]!اععدس 246 50 زودت ءدصلسم لات طل ه7:ةر مس كثر ج0 ةأئمأ 1 ءمصقاتس

 كاان 7 يرعب 81+ دهم ةنعمتظعمدسلسم 1101من عل - 2ث ه0 ةتومتظعدصلادتتل كوره ح

 ل( دل ةزئعماتطعدصلسس ت7( - 12(لني ه0 ةنومتظعدسلس 211472 - 717 نيم جل ءاونتمصعتم

 جه5عنأهرتنرلس ةععاقممع ممدارعقع ةزئمأ 11 ءدملمس ل ءغ ازا عد 20 كنب عته0لذأ5 د0 نعم ع3

 [هصاعم ّدص نضل ع2دانللل. لمس مرد علال ذص اتطعم ءدودازرععصلم كتوم زجمذاتعا هاو نا طسفللل

 له ]ارز - هل - لق: لآتا ]101 متتنتر)ءل 0 ارد: ظظعر» ل2 2ءةلمقر دصمم 743 (طصع. 6. كابس 1342)

 زل هزاتناتقر (ان1 ءمدنلا ءما قتال 11411 ءآ - |[رمسعاقع 71114 لا]ق 27:1 01105: 111111 ©] - لععونع 1 عم

 اد ممدزا16 ؟عردع مهاسعدع ةدتطا16 ]أ (ةاسسر ونقع اص اذطعو كه © - لءعممع ةيصاأ "ءعمهلأ 3ع.

 لطتسع مست عطاةتلانسلر (نأ1 ماه 1معاصتا: ًاهسق العمور ونسأ ءم2لد ءمعضمةءءتاتاتلال !انلللأع

 لسعاأتق هنت لن]دامعتع ءاع., ل[كهل15ذ قلقسعل عرب 2له)سل ذص ءرتامدسعس ءقععيتأنب طص طقع

 طرعوإمسم دتدع نستلوسحس اأانخ ذصح عصئاسع - مورععو 110/416 - هل - 011: ىمل]آننءاأ 12101601: عدتالا و

 وننأ همدسص عصام سم ءملعس جععطعاأومأ انغملم ةمقتعمتحت ا ع (نةلطت عل - ءل- لذ: 1

 آف هان مل /ن2ءل مل, حصصم 855 (ذصع. 3. 1"عطاط 1451) 2ك 05ةتاتقر 0101 011111162311101 طلعات هز عال

 1ع منوس ءا-امعمقع ةمكصاماسس ءمصرتمدنتا. 1آللنع ذاه ةمعزررأا: (نعراع ءدععنع]] عج(15ةلل011119 0

 ]اذ معسه ةما]عملعمع فمعرتأ هردع ءاموسعماتقع ءاعر ءأ ةتتعامت ذطأ طهتتمهأو ةط اضكأللم هع اعطأةأاتنا)

 ءةوعز اللسم ممقاعج اةمكتلتحسس 0عرتمدربتقنع - هبل هأ/م] حجت 0ل0هعءاتدوأتطلاتق 7611 -

 ]ف نا 1لهزءازر» 21, حمصصم 970 (ذهع. 31. ثسع. 1562) 12601[اناتقر لانأ همللتنلت عالاه1510 (1(انلانتال

 لعلنا 2/7 - ظول» آلا - 1غ ن2ع لا ه]عبأب لكهياتب ءا- 0ءعلمقع. 8 وموج ءدوسم ذطأ عدا انقواتع 80 طعلال
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 نييكسمب فورعملا ىورهلا نيدلا نيعمو خلا ىوقلا هريبدتب مانالا ربد ىذلا هلل كمال هلوا

 باطشلو [18] ةنس قوتملا ىباأل ةنحشلا نباب فورعملا دم نب ربلا دبع ىضاقلاو ةنس قوتالا

 مث. ةنس قوتألا اعفان احرش هرمأ ىرتسقو ا“. ةنس دودح ىف قوتملا ىراصح هرقلا مساقلا نأ نبا

 نب ميحرلا ديع ىيدلا نيز ىضاقلاو ةخنس قوذ ىراصخحجوقلا ىلع ىب بمد نيدلا سمشو

 دروأ |..5 خذدس قوقلا ىسدقألا مناغلا نباب ريهشلا دمحم نب ىلعو ما* غنس قوتملا ىنيعلا دومد

 اسردم هنوك لاح ه«داز ىلابب فورعملا ىلإب ند ىفطصم ىلوملاو متي رثو ميك نبا ىلع تاذخاوم هيف

 ةقرع ىف همئاو ةيئاخدارمب روهشملا هعاوقلاو لئاسملا لح ىف دئارقلا هامسو نامثلا ىدحاب

 ةنس قوتالا فئارطلا نسكسمب هامسو ىنادمهلا ىلع نب دجحأ مجصفلا نبا زنللا مظنو !."| ةنس

 زنكلا حرشو ةنس ىقوتو رنللا مظن ىلع زمر حضوا هامسو مظنلا اذه ىسحقلا ىلع ييشلا رش دم

 ةحورش نمو 7م خذس رصهب قوتملا ىلامركلا ميعاربا نب دوعسم حوتفلا وبا نيدلا ماوق خيشلا

 انطرأ لع ةهعالممعر ددغ ذمذع ص (008بت 5عطا مامات ءمرطس ءاطم22.  كلاأحسعم ّذص ء>ءعطملاق

 ص ممدمتطاتك طمستماتسس ؟؟:ةضودصاتطاسع معطر عصتغ انواع 30 قماتغ لع 10ءواتممع 110 1[سعنمأأ

 مرمر عماقتتق ل(: طهسم العمرو وست طمصتمعع جءوعتستمع هدم 521100 طملءعوخب» همي

 2111011: - ء0- 01 11 ءمقر ؟دلئكو 116م8 لتعامك ءغ ةصصم . . . دسم ناتق - (ةلطت ق4 67-80- قمرسر»

 8 ءرن 110 مدوتنءا 11ه7ءنقر ؟دلعو 8طن - ءاو]بعاببع لتعامك عغ دصصم [961 (ذهع. 7. 26[1ع 15531]

 سمعو ب للا - 1210414 اعد: 42:1 ءعضو (ه» ه1 ]موفر ككعح ةصطتتللا 730 (ذصع. 25. 0غ

 1329) ممم من5 ب (ةو»ء راع ر ةسصمم 860 (ذصع. 11. 80 عع. 1455) دصمعاتتتتكو ءانز الق 6011111 61-

 ةسسم ص ساتلتطنم هسسععهتع - م عروو-ءل-0أ: 1101, منسم ءلأ ولن 47غ ]عامر ةصصه ا...

 سمعك - (نةلطخ 2وقن-ءل- لف: قلاءأ- ءأ- "ءارا» عت 71ه]تستا ل لقضغر ةمصم 8364 (ذصع

 28. 064. 1459) رسم( تانك - 4/2 ظعرا 11ه متستنعلف 7106000ءدفر ؟دلعم طاد»- ءاولراسن» لت عامك

 ء( ةسصم 1004 (ذمع. 27. كسه. 15395) رممعطتسعر نن1 رمآسعم اذص طل 27 عنس ذمه ععان5 ةهةأر دغ

 ءمستصعماأةعتسس ممر ةطقماستغ ءهغ ة1هل15 21:ءاهرك علت ن7, داعم 8 ها 0ع]ب 0145و 01

 معك موزغو كتسس !1ععالمصعم ذص صمم هعغم ءما] ءوتمتتسس ه0 هعاعس 2101 مدهت» علقم (همماحماتسم-

 مماتغمصحتس طقطععععو ءمرصسعم(ةعموتعر ننعتل دس دتعطع 0عقك حمصم 1036 (ذهع. 19. 5ع

 1626) جطعماعتك اناطسا]سس لعلتا 21- 1"ه» 10 لا 1017 ءأ- د ءعافا مع هآ- منماقلو ؟ان]جم جم( عدد

 لاع 3107/1447 ع1 لنطدت. 31ءاضتعع اتطسسم رككعسس ىدسرمدتا قك]ننسعل 7 ءن لآ: طل سلا

 تلوم 12د: - ءايمعأ]/ لتعأتك ء ةصصم 755 (زمع. 26. كوص. 1354) دصمتاستك , طقصعوانع

 مرسم مقتاتمصعتس انكتأو 710.1ه]ردعت» ءا-1ه”ننم ذمعتومتكت(ا. كس ءدسص هةطعتاط 47: 710م0 يب

 3520 . . . 11011115 و 01111عطأق1711111 ههمصاآاععتاأ 7]4:0ه] 17"هد١ ه6 1هاجت» ]ل/ - ل( 12:

 طمكعت ماس. - آس 27 - 26مم ممك10 همدصان ءضاقتتانا]  كفلط ممداتتأ (8ماو - هل - لد

 46 01/*1/ 21ءم00 عي 1[ نلرارس 16 عنمفمر يدك تس نعطع ]8[آندع حصصم 748 (نمع. 13. كب
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 ناخيس , هلو: ىلإز ' ىب ىئفطضمل كعاوقلاو لداسملا .لح ىف , ددارفب ىمسم مم جاوزمم جرت

 ىرمعلا ىسيع نب نمحرلا دبع حرشو [رم ىذلا وهو ] خلا معنلا لدالجاب هدابع صخ نم

 زنكلا كسانم حرش ىف زمرلا كلاسم متف هامس ٌلقتسم ءرج ىف ميال باتك هنم ةكمب ىتفملا

 دمحم نب دمحم هللا دبع أ نيدلا بطق] ناطلس نبال زنكلا حرشو فالثخل نم ادرجم

 5 «ذيملتل ] تاقيلعت هيلعو [15. ةنس ىفوتملا] ماشلا ىتفم ىقشمدلا ىفنأل [ىدكاصلا رمع نبا

 خيشلل حاضيالا هحورش نمو ندعملا هحورش نمو ه4 ةنس ىوتملا ىسنهبلا [حمحم خيشلا

 رصتخمو خلا اميوق انيد انقزر ىذلا هلل كمال هلوا هلوقب حرش وهو ىراصعجوقلا ىيحكي

 فشك هامس ىزارلا دمحم نب دومكم نب فسوي نيدلا لامج مامالا خيشلل ىليزلا حرش

 [هزيم] .ىنارهطلا : ىزارلا! دومحم نب فشسوي, .ىيدلا زرع هحرشوإ ىيحلا | ديشر ,هحوشو فقداقدلا

 10 رصتخم وهو] ةرعاقلاب ما“ ةنس لاوش نم رشع عباسلا ىف هفيلأت نع غرفو نيدلجم ىف لوقلاب

 نيدلا ردب ةمالعلا حرش رنكلا حورش نمو [ضلا ناسنالا قلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا ىعليزلا

 1347) رم ان115 عقأ. (نمرسسس ءماقتأت ادق 111:5! هركمع 10 دن ع7 ةاتإآا و ©0111113 61110136115 0111 00

 علستدعامسلا طمطعأ هأ 16:0 لأ آ7هآ] ت] - 1: ءوؤقآ مع ءك- مدمم20 امكعهأمانق عقار اه ةهعامأا :

 طعومل1 ءقطتق وزأ آل عدكر ونسأ كل]غم»عو مدم5 مئجعقاقمأ(أعةذتنسصتق طعمعلعأتق مععسات دعاغع» هعمقكلا

 ءاع. لكل ل-ءآ-«م]رببجمت» 8عءد» 1.« #0 آلآ ءاعاعدع آلآدكأأ ءدجستغ 0ع معععوعت مهئعمسع 1جةعاعسلم

 ةأدعت ]دعت ءمرستس عماحأتك عقال ططمتع يسم عمتممم انكطتلسسص 0علتغ 1ظهل'أ د2ءعم]ن أ - "هند لأ

 علمت 12611517: ]1/7 - ]كمبو ر ءغ هرصمعتلل ءقصاط09 ءطذأتقسل م22 عاععضست خلا.  (نمرصستم عادات لانا م

 11-11 مدع م[جعاعع عد ء0لتقتغ |[ (0015-ءل-لأ لا ةةلهعلامل 1101ءميست علا ظعتن ]10ر1 ءال ق ءتن

 01ه" 5721:] 12 نسمعود]رعزبم طممعألاو ظوصحدع لامكأتر ؟دلعو 201 ذب7/ن7: لنعطنق [ ءغ ةصصم 0

 (أمع. 6. مع. 1543) ممءسسك], 30 نسعتم [015كمسداسك ءزانه هطهتلعط ل1101 هتت»ءل ] 86/16 54و

 عصصم 987 (زمع. 28. 1"ءعطع. 1579) ممم ننكر 20هم0(ة(1هصعتلل ط2عو105عط2ظ ©018م05انتا. ٌكلئاتف

 فلاب

 «مردات عماقسأاتق 20/7 71م 0عد» زمكعكت ماسك ءدار هلتسقر دعس هطغعتلط 7 هورس (]4:,7" ءهلتلتاو

 1047-117. 11غ ىدستم ءعمادتتاتق هداه ؟ععجطه ةععطعأجمأ وسمع ءدعم1أ ءةممطتت 20صنأتءاهد طقطعأو

 ءا زاه آمعأمأغ: آطهسم آلعمر نسأ صمطتق ءاتعلومسعسم ععاقتس اتم طال[ عاع٠ . (نهدصاتل عما 851010

 26274416 ؟طعتاعاط ءأ آصقس لعسا - هل - 011 7”ديبرك اظعري 11ه]تنتا0 طعن 1101611:0ل دق

 ذم ءماامرسعم همعوزأ 7[هت]رر“ك ©0-7ءعاينع ذصعءكت ماقتل.  شلتاتق ءكمتصتس عدا 35115 0101:1113 501100

 ]ديدن - 60 - 01112 77و: طق عنب 111010 ظن لب نغ حسعامسءص طقهطعأر نتجت ؟ءاتطه ةععط ءاججت

 ءرعمموزأو 015 3 مدعأاو ع( ىرسمموأ 6 هصعست 03غ ةعماتسم وععلرسم رمعمقأ5 هطعكالل1 ةصصن 3

 10 (ندع. 15. لدآ. 1371) (هطنءدع ةطقم]رت(. [1[معع ءمتغمسع ءمرستسعضأقتلا 8 7262/41 ه01م05ةأأت

 ءداو نانهع اه ةصعلمزغ: آدسق 12عمو ونسأ طمستمعس يعوجزتأا ءاغع.]. 40 ءمرصدمعماه8105 ره

 رك] - ]عمم ءاتدس ذل1ع معماتمسعغر وسعسط دتع هءاتمستساتق 8ع“ - ءل- 041 210/0 111204 8 ءتف
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 ىذلا هلل كمال هلوا فداقلا بلطملا هامسو ىفنلا ىريدلا ىسيعلا نمحرلا ديع نب دمت

 دماح نأ ىضرلا حرش هحورش نمو تادلجم عبس ىف همامث يوزمم ريبك حرش وهو خلا ةيانعل

 نمو فيمعلا ركب بحاص وخا وهو مه. ةنس ىوتملا ىكملا ءايضلا نب كمحا نب كم

 بجر ىف هنع غرف يوزمم حرش وهو ىفنثمل ىراقلا دمحم نب ميعاربال صلخاتسملا هحورش

 ذكلا نأ هيف ركذ حلا هتيادع زونك نم ءاش نمل ءاش ام رهظأ نم اي كدمحا هلوا ميجن

 راكفا كئاوفو نيمدقتملا ءارآ بابل فداقح هيف عدواو حرشف هدعاوقو نفلا اذه ررغ عمج

 باتك ىم ا 6 رش و2و نيرخاتملا ماهخ ىنيدلا نيز حالا ايكفش اهيشدلاق نيرخاتملا

 ةماومثأ رح سيد ءاضقلا بانك م سيل للصو كن لصصو اهو خك رغم خجابيدلاو ةراهطلا

 افك دس أ لأ ى يحلا ن اهرب يه

 لآل - ءل-"ه]رتتجم1: 1/7 - كاد 111- ][2ء»: طقم ءاتلد مدت موذتنأأ هأ 7227 - ]1101آع5 11 - 1ع

 1مدععأ مكتا.  (نمرصتص عما قجلاتك 113عضانك وأ ةعماعتال ؟01نتصتصتطاتق ءمصفأدمفر ؟ءعدئأاتلالل 20

 طجطع(ع ءغ أوه آمعامأأ: آطهتتك آ)عمو تتزانكق ءنتذدع ءعاع. ةلزأ ءمسسعماأامتلأ اص 117 - 16011

 ءلتأ ددصأ 2 1860/1 - هلل - 017: لك آاء ظل نن0 110 1عمتت7 ءل 867: ل [تتعا 8ع 121 - ءل -

 71122, حصصم 838 (زمع. 1. لدص٠. 1454) مطم1خنمو ونتتأ 1؟تأغعع جةنعامرز5 !ذطقأ 27- 82017

 ]لا - 476 وأ ح دط 1817+ ظعت» 7101 ميجتمعال [1دمعاتلد (نهروصت آطععام »عر ءتلاتك

 فىدحسس ءمامتسك 7110ع0//148هع ذمهىتماكتك (ءدعطاتس جلمسصتعطتس طقطعع عغ معمدع ظعزعط هممت

 907 (ذمع. 17. لل. 1501) جطوه]سغنق هو - ج 381011 هموأطو 82” - هل - 01 01720“ 611

 راث6زءق»»و دونك ءمرحس عصام اسمك 20/ - )لةمار» 1/1 - ]اع 58 دامب لك مهدات ءا- لععو7ع اصقعالت مأمن

 زاد ةصعلمتاأ: آطردلم ذ1]صسنو ونتتأ هتك ؟نلغ (طععدسعم5د ءعاتذوزودت5 كهنقع 00108 5016 5ع”عءا]هغ

 ءام.م.  ةسعاعم» ذط1 لزءزغو ]انطعتسص م22 م2جعقامس(أدذتأنرسمو طسزاتق 0هءاعتمتع ]1101636 عءأ

 1نسلمهسسعسأو ءم]]1ععنو ءمصاغتمعلع. 3016(1 011116213111111 11 1117 0121©6م05انأ[و 112 00

 76213665 0م1610811113 011515511311111 13666 م1011111 1أعالانلال) عأ 15116أا15 110

 رسد عام (عمرعسسص معععمأ 1 هنت جاطتلتغور م2دععتمانعو نغ 200ذغو هطعتاعطل مهمدسأ ء [مدانأق

 2,67: - ء0- 047, نتتأ1 (اته51 ةزعز]|ينل "عععصا[ 1012 عدا. (نهردتاتت عهداقكلال5 [عدعأتتظ 20121

 طهطعأر ءغ مدع[ دت1وصع م2دعاعضمأةذه 2 ءقمأأع 0ع مدع عوغمسع ةصعلمأام (ناتتل 3111615 24

 ]وهجتس لع رمتغعملم زم قعععععسم ذم ءقفمزغع 0ع )هلل كم معمر عطتقسعأغر ]مقع ذص 03260

 طتلتككاتكق ع5أر جماعوتتقتلل همست عمأدعأ ال112 ةطقوا]عععوا - 410901. آ[ددج ءعا]-عةعطاطتم

 ءاآ-0 17 ةكر (طععجسسماتق ةععامأ ممتن همت سألت ناتم عععصهاأتلر ءمصاكتم عصك )001 ات12 06 (ةعطقم معو

 لام 2101« ءل مجأتتك ءأ 12015اناتق هذغر جامعام»ع ذطعتلعط 80ه« منن - ءل- ل1: قلاع ]5 مع



 !ةةفسقت يعييبم
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 هلل كمل هلوأ رصتخم كيفم بانك وهو ةنس قوقملا ىقشمللا ىعفاشلا دمحم ىب ميعاربا

 دمحم نب ىلع نيدلا ءآلع ةمالعلا مامالل نارقلا ماكحا ىف ىنمحرلا ونك] ا! ١ ْضلا ميظعلا

 م [رابك تادلجم رشع وكن ىف وهو ما ةنس ىفوقملا ىعفاشلا ىرهاقلا سربقأ ىبا

 هلوأ ظنس قوتملا ىنيسال نسح نب نيسح ريمال موظنم ىسراف زومرلا زنك

 تسركيد ىأوه أر معبط زاب

 ةداعسلا ونك 1.1.0  ريبعتلا ىف قوماملا ايورلا رنك !.1.* >-ىالخالاو فوصتلا ىف رصتخم

 خصوصخلم ضارمأ ىف ةغلا ىلصوملا نسأل ند دوم ىيدلا لامكل بيبللا ةمغبو كبنطلا وفك

 روما[ |. ملا هتمكحب ءاودلاو ءادلا فلخ ىذلا دلل دمحلا هلوا اداب مشع ةعبس

 بايش خنئسلا ىبحكم لجالا ميشلا داروأ ىذعي داروالا حرستا ىف دابعلا زخك 0 نيفراعلا

 117/147 عزو ل1101 هيت: ءأ 10 نم عع/رعرت كذطحطتاحو جصصم . . . 7206610. (نهدد معسل ن2 4

 ئئءعملسسس هكلزمدتسانسو 0000 ذغجد اآصعامأأ: آهسم آ0عم رممدعسم ءاعع - 10902. [ظ ح2

 6]- 2 ح1 123119. 215 راو عع قعلتق لع ءاماناتم (هعوصتلرو ةدسعامر»ع آسفن» 00عانةدأسن0

 0-0-7: 478 ظعرت» 71601,مروتر»ت عل عزا مل ءاقعر»عو ('ن]ن»# كظطقطتافو ةصطصم 8602 (1طع. 19.

 رم. 1457) دصماتكنم. (نهمالسعأ قكسدعو وععرس ؟01]سسصتمه 012]122]. - 10903. آل حهد

 ء] - عه رج 11, اطعقدتتشساتكق 1م01 21ه.  (ةعصعل» معذز عانت 25 طدصتط]و 11095677: 867 لقط 4

 11 0ثءم)6, ةصضم . . . 220510 و ءعلتغتسلو 01100 13 ةمعارأات

 لأن مانق همام 2١22 جلتفتل ةعوستأاات1 ءانر1 015 علل

 عع ءمرطمعصلتز نتن عد( 0ع (طعمدهرطتح ءغ دسمرتطتق. - 410904. لكدصم ءعآ] - عسرنوف آك1-

 31 حرصا صأو اطعقدساتكق ةمرسصألا 11ه(: ع1 0ع ةماعع نعام( مصع 5011112101:ا110. - (0202

 زعجص# ءع]-وعؤنلع(ع ءعا1-همء1ةصاو ءغر (طغعقجسستق طعدغ ن6 مللمتق دسوةالعمتع 06 «ص! 0

 كمردأ صحأتمصسأس ةملصضاو]لزه. - 10900. لعهجحصنم ء]-هءق4لعءعغأرو (طغعقدتسساتق طعوات(تلتصتق لع

 ممانز]زعغماع ؟ءازئزاماألس لمستصه(نك. - 10907. لكجوم# ء]-(عطتطرو (طعقدسعتك 21عللع1 عا

 عوزلعمتسس ؟يعلمأأ. هعصممأا 76 عزنا - هلل - لفن قل هارت آل ءرن- ءا]مودمت» لل هتندتلت لع ددصمانطتق

 مععدأ ةضطسعو ها 21هزل - تل - لانو هن“ 8 عءرن- ءادنا)امزا ىارعزبع- ءل- للد 7” دنا ظعتن دملا؛

 126 76]1ئ0/ هاطعملتك. 1يتطعع زم ةعراعملععلس ءقرلتاو لزكرمدتاسممس عقار ءغ زاه زصعأمأتغ: بهاتف

 فرز

10 

 نزإ

 10 12عمو نأ همورتعساتم عدم مرمر طاسسس كا ءعسعلتسسل ننعمؤتأ كعب ع 10908. لعوست ء1- علك أو

 (طععدسستك حالحسس رهو فات عمتس زم عض علتعسا5 سس. ع 10909. [عجمت عا -مطط مر (طغعدونسكاتق ءاتأ[نزاتالا

 آ[زعز. (هرسصسءصامتنلانك ذض ممعأانموربهق مرتهمأ عمه ج هطعتلعط زلادماضمممتسسم 1/هلمهرق- لقلت اناعأ
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 تاعقاولاو ىواتفلا بتك نم لوقنم كلجم ىف دياشملا ضعبل حرشلاو ىدرورهسلا نيدلا

 بئاجتلا زنك (.166 هرك هطخب نكاسلا ىروغلا دمحا نب ىنعل هلوقب ىسراف حرش وعو

 قومك 1.117 ه.: ةنس ,ؤوتملا ىلازغلا نمكم نب كيحم كماح نأ مامالل ةدعلا زنك 1

 نارقلا ىف درو ام هيف ركذ هقفلا بيترت ىلع بتكو ةمدقم ىلع دلجتام نآرقلا دقف ىف نافرعلا

 هلوأ [نيمدقلا مسم ىف هبعذم هفنصم رهظا امك ةعيشلا بعذم ىلع] ةيهقفلا ماكحالا نم

 فقئاقح ىف موظنملا ىلا مولعلا زنك /(.#1 حلا باتكلا هدوع ىلع لزنا ىذلا هلل كمل

 ىسلدنالا ترموت نب كمحا نب ديكم نب كمعم خيشلت ةعيبطلا ملع كافور ةفورشلا قع

 ةعيرشلا ىملع ىف ١ باوبا ةسدخ ىلع بتر حلا هتيلزأ ىف ةياحب الب لوالا هلل دمأمل هلوا دلجحم

 يف ٠ ىمدالا لضف ىف * حورلاو سفنلاو لقعلا ةفرعم ىف .” عدايطلا ملع لصا ىف ” ةقيقللو

 ىطويسلل عماولل عمج بترم وهو لاعفالاو لاوقالا ندس ىف لامعلا زنك !.11* ١ ةظضماغلا مولعلا

 ه7 مين - ءل- 04 كموره” سمع ءلتكمك. (نهرصسعمادعتسعك 32 0000ه هكطعتلعطم ءمدس مهقتكتقو

 عما سستسع ءمرضر ءعطعمعاتق عغ ع ]ذطعلق 0عءععامضتست نان 0100م11157 ع 23115531011 101عصهقألالللا

 ربعالطبق عدا. كفا جتاعللل متت عما 315105 7 ععق1عع ةءكلردأ انقر نانا 5: ءينطو (ءدعاتق ةتعر 05113 [

 جنز ءءاه طقطعأور ءزددكوسع ةتعاما 4/8 1861: يلد ءل 6-1 عمار ونسأل لص 10مم (علطاتق ةانقع

 روكع»ء)ب طفطتاوطوغ. - 10910. لجحه2 ء]- هز ُكأ طر غطععدلتزاتق 101113111011181. -ح (١

 ]1ع حو ءع]-64 40 عار (طغعفدتتتانك رم 252 انقر ج0ع[0:ع [هنتسصس قلاثع ظل ترث: 1101 هنو: عا الث ءنا

 17101 مير:7:60 6 [,ءسعن/#, ةمصم 505 (ذصع. 10. لحل. 1111) ردهم. - 10912. لك حط عا]-معآ1ةصر

 (طععدتتست5 عمت هصتق 0ع لدعم طنلعماته ءمعدصتعم. 1 ؟ه]سسعس ص مطهع[دالمصعمت ءأ !ذطانمق

 ج0 هىلتسعسا ةععتمامةانتال 0ع لانكع كمر ]نمدزأت121. 1 عععصععغع زطأ] عةاهاتأو ]2101 غهو وعنقع 1ط

 (نوروسم هععتجستسأار | 20 هعءعنلمسمسا كطتتاأمعنتلو 10 ج0عام» دمهع ةص ءةرتتأع 0ع معلتطانق

 جطق(ءعوئعملل5 ةععاقست دنهل م2001]. آطتطعتم راه زصعاطتا) آرهتتك 1)عمر ونانأ 5عرالم ةانم ]1 طاانللا

 موو ء]ووزغ ءاعم. - 10913. لك حسه ع]-ه 1ث صن ر اط ع5قتتكاتو 00ءاهأ 128111111 عأ 81165 11315311

 طعمع ءممز نصعأو 0ع ؟ءماغهغنطسم 0هءاعهتسدع ]عونك ءغ ةتطل] أ (ةهاتطسق مطووتءوعري ةسعام»ع ةطعتطط

 1101 611:1220 ظظعءر» ل11 0]عءمتتةن» عل 13 ع7: مه ]درتعا 1 عزت 1 تدمت»ا ل41 لم72ع2. 1 ه]طسسعمر 148

 زاه زمعامزغ: طدسم طلعم ريعلسم ةتمع 1زمتاأم زص جعاعهتاهأاع ةنه ءاعبر ءغذص ننتسولاتع 8

 ل ةررموزكتست عقار ناممزاننل رناأتماتلال 0ع 00 ءاتمد 1ععتك ءغ ؟ءعئاهأتم ةعتأر عععسصضلامستا 0ع معهتسعأأم

 لمعاعممع يتهاتامغتست ههامصملتسسسو (ءعاتسم 0ع ءمومتالمصع جاتمصتقو ةصلطتقع ءأ ةرداسأ انكر

 وننقعأملال 0ع معجعماوسغأام طمستستكو نمت انللا 0ع 0هءاعمتع هطقعسعض هعتطاتق. - 10914. [ ح7

 ء] -هدصتس هلو (طغعفقدتتماتك هزت عطا منس 0ع (22016هصتطسق ل1 ءمصنسس عع 1ةعاماتنل.  (نمصغسعأ

 ل1 ةممهن(1هدعسس ]اذطعخ لوو ءا-] عمو * د ىكمرناغ علاتت ءغ ديسعج تس ]اا عطه لفرن ءملللتلل عاات058ألو
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 زفك 04 فراوعلا زنك (.15 50+ ةنس لوالا ىدامج يف دفيلات  ىعا عزف ملل قل

 ىفنشللا ىواتفلا عومجام بدا ليهعحا#ب نب لكوحأ مامالا خيشلل ىواتنفلا زذك 10 نيعلا

 نب جتفلا رصن نذل ديتاوقلا وفك 61 مالسلا دبع نبال دداوقلا زنك 11 نينا وتلا

 ََ مرو ةداعسلا رارسا ىلآأ نيكصاقلا و ..1. نس قوت دنالقلا بحاص ىسيقلا دمحم
 و

 5 1.1 :ومرلا عيمج نم لكشا ام لح ىف زونكلا ونك ٠ ةدايسلا راوذا ىلا نياصاولا

 مجنملا ركب نأ نب دمحم نب رحيخ اًباب نيثلث ىلع ىسراف بالرطسالا ملع ىف بابالا زنك

 هيف بوش ”قمرعلا ةبعا نب, سك لباسرلاو .ءاشنالا .ملع ىف ىشراف. فياطللا وفك 1.

 فورعم نب فقلاشل كتبع نب دمحم هفنص ىسراف ةغللا ونك !.1 ابوتكم نوعبراو ةعست

 هريح _ ةافرشلا ىم ناليك نيطالس نم ايكرصان نب اهك نب دمحم ناطلسلا مساب اهشوم

 10 ةيبرعلا تاغل تاهما رثكأ هيف مجرتث خلا سايسو دمح تاغل روذك رهاوج هلوا عساتلا نرقلا

 سا ييببيببببببب ب سبب بيبي بسس حال سس سس
 ككل

 ءع همرصمموتانم رصعمت ع كورسفلمأ 1. ةمصخ 957 (ذمع. 20. لقص. 1550) عطقم]ان(هو عوام -
 10915. ]لعصر ءع] سك خ11و (طعفدتتلالق عطق7 م1011. - 10916. كه صق ءعآ]-هأضهو
 ليعددانماتق هءد]ن. - 10917. لعوصم ء1-1ءاملكأر (طعقدتتتاتق 0605ءامالانتال ل110 16011
 (©هرسرمكستغ 5طعتلط ءغ طصقس قلقسعل ظ8عي كله ءمرسسعلا [افمعءاطاهو ةانعا01 آانطرت ة1هز'
 67 - ركعانيمملو (اتأ1 هططقم . . . 1202نانك وأ. - 10918. [ 5 2 ع]1-1ع15 8210و ل1 6ةوانلا5
 همعدتغقمهسس ساتلتسس و ةسعامدع ةارن قلطل - ءا- ءءاميس. - 10919. اكهس# ء«1- عزك هلو
 (طعقوسمسم ءمممئاتمصست نأاتلتطسم. هعصضربوستا قلاع ثمود" ل مها']» 77/017117 نس ض1, 0
 . رصمرامانكر ةانعام» ]زطعتن (ه20(/7ل. - 410920. لكوصت ء]1- ءمهز لاأطر [طعدقتتكانق ع01انل1و
 5 نانأ ه0 جععومد ؟ءاتعغهنم (عملسمغر ةهغ ةملتعأتسمس ءمصتتسر وننأ 20 طسسصتسق لمرد صه 1 همنق
 معمر عملت. - 10921. لعجومم ءاآ1-لعمم نمر (طعقدتدعاتس (ط ع5ولتظ هانم لع ززد حعمت عراق
 هرسمتطاتق ننقع هطقعممو ةنصغ ةما]؟معملتق. - 10922. لكدمت ءل-1هط ةطر (طعققاتكانف ردعل ]12
 لع لمعئتمسد همام جهقاعم]هطتت, ةسعامرع 11ء20ع» 8 عن للم]روترونعا عزا للف ظوا» ةقاكهاطملتل»
 [ينطع» موروزعع معيتمكتم ءاس اهتوأساأه ءةمرتأه للةرتمدزاد5. - آ[؟حصع ءل-1ءاقأتلو
 (لءةدنعسس ءكعومصا6تمسنس 0ع جماع ةانلل معلعمأستم ءلاعودمأتم ءغ ءرتقأم]ةعاتسر ةانن016 آل 1
 ]آ) ءتا لانو - ءا - درننتننرو لكم ممر ونن.  طتطعع معزمتعع ءمدصزررمداأانق عقأ عأن نند0لهعاصأه 2015 ءالا
 نمماتصعأ مموهترراتمصتمص ءةدعسربادو. - 10924. لعوصت ءآ1-1هعط هغو اطعقةلتكاتف 1 ءرع1أنم10عزدعو
 وييعس 21ه]روزرستعأ اقعرا قلل - ءا- [لرالنع لعرن كله“ معرمتعع ةعكت سلا 05 هأاتللا رمد أ هع
 10 كدلافمأ 2101 هنون»ءا ظعرب ]كرا 13 نب 1لمع» 1ك نو 6لهمعممتسر عدل ذص كلكتق ةعونأأ صممأ
 همطز]زطسق هسسععدتمس. .[معرتغ لزطعم زئمن 6ءعسدسمع (طغععدسعمتست 1عدعت عمأ0 عمتناننم ]وانق ةانل
 ءا عيماتمسسس جعالم ءاعر ءا ةييعام ذص عم ماسستسمدو اذانمد ركتسمتكلمق |ءريزئنم1هوم5 ]امعاتقع
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 همامت ئيراتو سلجم ىف وو باب لك ىف رداصملاو لاعفالا ىرفو رخالاو لوالا رابتعاب ةيسرافلاب

 زنك ا. ١ بضختنملا ىف هركذ ىزوإل نبا روصنم يرفلا نال ةظعوملا ىف نيركذملا زنك

 هللا كيع نأ خيشلل صاوخدلو ءامسالا ىف بلاطملا زنك !.9 ةيفنكلا عورف ىف لئاسملا

 ىف بولطملا ذك 1.1“ دصغخم مظعالا مسالا جارة سا ىف مسلطملا وفك 81 ىسلدنالا 5

 1.11 م.. نس دولد 98 قون ىدركلا رضدح ند ىمع نودلا لايخ بو مضأأو ساوكلا

 كور و,| ةنس قوتملا ىللأل ىلينأل ىبا ميعاربا نب دمك ممضملا جارختسا ىف رهظملا رذك

 ىف ونكلا [:10#* ١ خلا هدامعن ليوج ىلع هلل دما هلوا ةلاسر ريسكالا ىف زومرلا ككف ىف ونكلا

 قوتملا ىقشمدلا ببطتملا ىرماسلا [اجنم نب] ةقدص خيشال ديحوتلا ىف ةلاقم روفلا

 ب قموملا كيع نب هلأ لكيع لمتحام 0 رشعلا تاءارقلا اج ك7 |[ رو "). خمس 10

0 

 نال

1 

 حمدطإ ءوع ص !اامجتمست مععوأ مصل اعمصقأتت]أ أ, هلت طع معلطسل قات عأ انا اتطت 2511111 50 انا ]1 هل

 ععرعوأم.  ظعوعععععو ؟ععطو ءعغ ممددتسمو ةعالممت5 ذم ةذصوعات]تق ءدجتأتطاسع ةعردتةزلأكن  ؟؟ه]سصعم

 ءوار عا (ةرصواتق همت مه5ز(1هطصتق ءزاتق ةطؤه]نأهع ... - 10925. ظا-اعدصع 110-11 صو

 (طعددستعدم 0ع1موذادق ءا هعطلزق ءمعاعقاتم اصماءانق. 8ع110ععر ننحسص 7ع 01هلخ ]تاهو ةصصم . . .

 رتمز6نان5, «00عع551غ6. - 10926. لك ح م2 ع1 - مم ه 0 جلع اعأ اصر (طععدتسعاتف 3103[1غهعاتصت آ)ءز.

 () منك مدعدعم ءاتعاتت حط 247 ]/هم»هز ل1715 17:- ءز منسف ملص هتان.  (نهددصس عتمة( ]14

 ذص انطعم 21:7 ءعامأت. - 10927. لك دصق عآ1-دد عد ٌةتلر (طعقوتتكاتق 0112عقأتمصهاتتل 0ع مههاتطاتق

 لامصم طاقم عقانعأ 0عتع وأد. - 10928. 1عحصم عآد عغمل]أ1 طر (طعقدتتعاتق 01 5لانأ 5[ 0

 لع ممرمتصتطاتع لتحاتسأ5 ءغ ؟تزعطباتطسع م2همعتتق ةطءعوصتق و ةتعام»ع ةطعتلاط لقت 7

 ك7 لمه7بون. - 10929. ظ1-آكةهصع 3160215-11 عدد و (طغقجتتات5 (ة]1أةرد هانم طلاتط1 5 0

 ءازعزعملم ممدصتسع ممدحتسم هزاع 12م10ع مطت10هذهدطمصتس. .(نهرد معصم لزست7ت. - 10930. 151-

 لعجدص2 81-51 ه(غ]1نتطو (طععدسمتك وننقمعقتأم5 0ع قكمععتلتق ءغ سشملتق ءقفصعملتو ةتعامرو

 لعترنط] - ل - ل17: )هه ظءر» ظهلا» 16702, لتلسمعد ةمصاتتم 800 (ذهع. 24. هع 1397)

 110000 10931. ظا-لك حمد ظ1- 31 تغدط هر (طععدسعتق عاععاسق 0ع ءاذزععسلتف هععدلاتقر

 ةسعام»ع 116ه]نهتمت»ءل طعنت آان" ]تو طا- ءاارمساما# 11ه1ءافر ةممم 971 (ذصع. 21. ثسع. 1363)

 رام نم. - 10932. ظا-اكدمت 11 ؟ةلل عال ع هددت (طعكداتعتفق 0ع ةمععت طلتك 1175( طق

 1دجمزلعسس مطتامدمدطمصتس ةمعععؤوصاتطاتق. "1عدعاهأتكو ونسنأ زاه ةسعربتا: 1ةهصسق 8عم مم

 «ممزو5أ15 ءّزدق طعصعقعتته هع - 10933. ظ1-1آ؟ حصن 11 ءع]- 152, (طعقوتتعاتق 064 ةةلاتأع

 1رزةدءعامألم 0ع لمعمصمأع نستادأتم 1)ءزو ةسعام»ع ظطعتاط |[ 8262 66]1101:67] دك قؤا»

 11 عءو]رعل# ا1ءلتعم ر ةممم 620 (ذصع. 4. 1ءطرع. 1223) رممعاتو. - 10934. لعوم# 1

 ء] - ءاعزمءةققغ ءآ] - حعطعر (طغعقدتتماتق 0ع لعععمد (هردمأ مءءعمعت هصاطاتقر ةدتعام» و ل
33 .37 
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 كداوف هدازو ىنادلل ريسيتلاو ىسنالقلل داشرالا نيب هيف عمج- ع. ةنس قوتعلا :ىطساولا هبجولا

 دمحم نب دمحأ سابعلا نا خيش ةرمهلا ىلع ماشعو ةرومح فقو ىف رنكلا !.1ه

 بيغرت بحاص هركذ ريسفتلا ىف ىلاعملا رنك 1.1 «مر# ذمس ىقوقملا ىرصملا ىنالطسقلا

 كولسلا ةيفيك ىف كولملا رنك [.1“م وم ىنامالا زرح حرش ىف ىناعملا زنك 1.1 ةولصلا

 5 ضيوفتلا ىف ! باوبا ةسمخ ىلع ىزوذل نبا طبس فسوي رفظملا ىأ نيدلا سمشل رصنتخم

 زارسا . نود": برض ىلا !ادللا,ىمحكلا ؛دلوا بدمرلا! "قبو ظضرلا .ى ةييايصلا قالا" سلال 7

 ماحالا ىف ىمعو ىجاح نم زنك !.18 40[ ع ةنس قوذ] خلا اروتسم اباجح رادقالا

 ةرهس ق3 نيدحوملا رنك [.1. ةنس ىفوتلا ىاحكلا ىلينكلا ميعاربا نب دمحم ىمعم أو

 زنك رك ك1“. خذس ىوقملأ ىبلاحلا ةدبيدح ند ىويحكي ىط ىبأ نبق ىنيدحلا حدلص

 101نبأ قمح ' نوتلا" تاهشل  قراوكلا نم ناسدكلا ١١ قا ىراوكلا![شنكا 10 تيقاوملأ

 1101 هتروتر»: علل 4 له11ه] عزت 4ك 0-ءآ- دة نق» طعن - ءتمعزأاط 17 معقاقر ةسصم 740 (ذصع. 9. لان

 1339) رممر6ن0. (نهدز نستتأ اذطأ ]ذطعسص 175740 ه ('0/47:258 ءلئاتنتت ءأ 16251“ ه ل 8

 مرد ممدتكتلل و ءأ م0735 جلمماهنلمصع5 نأأتلع5 5001016 410933. ظا-آك هس 11 521

 1[ حرسددو 7, ء ط1 سط ةدد ه1 11 - 1 دم 5 عار (طعقوتتكالق 06 موتتكت 0118011 110116 ءأ 41

 دنمع» طمبودم !جعاسمأار ةنعام»ع كطعتلعط قللت ]عاام ىل]رردعلأ 1” هز 110711160 2

 /71ة:":و ةجصصم 923 (زمع. 24. لوص. 1517) رصمرغنم. - 10936. آكهصت ءآ1 - دس عفسصلو

 (طعقجتتماتك هعطاعصأتماظاتللل. (0هردت:ت عطا[ هتلالق 12 (00جضتتلال و 01112 6[21» 1ذطط1 161

 ءآ - 50441 ءهماصتت0ءع1202هغ. - 40937. لكجحط2 ءع]-دم عقخصأو ا[طعقوتتلال»ه ه1

 (نمردس ءةماقعانك 1ص لد ء7- هب, 06 ونتنم ةنمظح ل3عانت هواي - 10938. لكدصم ء1-

 رد 0 1[ نلعور (طعددتساتك مملصعأ مانت 0ع مهالمصع ؟5(1ع ةمتعاأوللف و جتتعام1ع 2/6715 - «0 - 19

 م 11:1:01:01] ك١ 77و: 11: - ءازر ميسا هعرماعر [ ةصصم 654 (ذصع. 30. لقص. 19256 ) دجم»انق ٠]

 يمرس معصلتسسل ذص نمل صلاتع هقمتأت 0تةممدزاسسصت - 0ع 0عرجمالممعو 0112 ونتق العز حعطااعام هع

 فرز

 مرداس (()( - لع ممقم]داممدع ممدغ هق]مست(ةغعزل - 6ع مها عما - 06 كه2[ة20 0

 ب 0ع حطوانصسعماألو. ]معامزغ )غ8: آجتتق 1آ0عمر نسأ ةصاع 3156385 0ع عامالاتلا1 811011111

 هطغععءاغنتل ممونلا ءاعم. - 10939. لكحدصع رفض طق كف 596 ةدالتل مو 41531110015 0111113 0103

 دعست عرمدأه مم مممتتمأ ءغ هءعدلامصغ 0ع ]1هوعتله ءغ 1هعموعتمطتعو ةتتعامفع 1101 هت»1760 الط ءلا

 11و: 1ظ1ه7ءاز [آدمطدلتكحو ةصصم . . . 220ه1[ن0. - 10940. لد صم ءآ ٠-ما جططت 0 (طو

 (ارعددتتساتفق لص انماتنل العد ءسصعلعمأتنلل. ظاموععدمطتم م/م: - هل - ل1 ةتتعام"تع 4

 10 ظء»» ظهنر»ن لع [آآجلعطأرو ؟دلعم ظن: 486 بيب لتعغم ءأ ةصصم 630 (ذصع. 18. 0ع[. 1232)

 110 10941. اكدصتع ء]-] هزه قف ءلعاأأر (طععدستاتق طوحوعأت ماطمالانا2.-- 10942. [؟ عمق

 ءال-ط دك عت تتطتلله ؟لععئأصتتلل همععاأذأنمعستص 0ع مسلعطعمعلمتق ةماعع رماتعأاأ]ه هو ةنعام2©
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 نب حروصنل ىكوق باسكحلا ىف ةمئاعمك 1.17 ميو خذدس قوتملا رعاشلا ىزاجل ليوكام

 11 رعغاوكالا زوذك ار ءاذارد خذ دس ناخ ديزياب نب ميل ناطاسلل ةينخك هللا كديع

 تيدحأل لما اسك ىذلا هلل كمال هلوا رصتخم فالكل ريخ تيدح ىف قنافكالا ا رونك

 ىف ثيدح نفنالا ةرشع هيذ باتك وهو !.إ ةنس قونملا ىوانملا فورا ليبعأ يلا فردشلا ءادر

 نيتيدح رطس ّلكو نيسمد ةظةفيكص“# لكو. ةدام ةقرو لكوإ ثيدخ فلا سأرك لك سيرارك ةرشع

 رذ قال بلح خيرات ىف بعذلا رونك 8 مككلا زونك 8 هجرخم ىلا زمرلاب

 بختنملا رد عب ليذ هد“ ةنس قوتملا ىلخلا ىدحلا قبأ ضيق ميعازبا , ناهربلا نب :كمحا

 هقفلا زوغك 1.980 هركذ فبس ببلد رد هليذو اًندض ثداوألو بلح نايعا مجارت ىف

 200 دعس ىورملا ىفنحكلا ىشعرملا ركب نأ ىب لديحأ سايعلا ىلأ خبيشلل ةخبيفنكلا عورذ ق

 ع حما بسسس
- «" 2 

 قثء]رآت - ءل- ل: ق]رتنعا 17 رن 7101 رتب 11:] 42:2 80ءاهر ةمصم 875 (ةصع. 30: 1مم. 1470)

 رممران م. - 10943. لك عمق صم 17 عار (©ةمحمست نعد لع ةعااطسءعاعو. 1رتطعم 11115101159 01

 لمعت طع 4ةط0ه1]ه]1 5 دلاحسم 97م هرب طا ءنأاأ 117 دمصم 3 (ةمع. 24. كوص. 1517)

 هعمل مدنا. - 10944. ]0 7 ءادز هحقطتعو (طععدستت معاالللا 311111. - 10945. 16 7

 ءادط ع عقل عر (طعمدسسا ؟ةضتافطس لع 0مل ةهصتطاتم هراتست طمضستمانتل صعجام انتر 21غ

 71-401 - "6161 1101: 62, ةصصحم 1 لمع. 6. ممر. 16921) ممل (ت هددت معصم لذ انطت و 104

 12 اصعامتاأ: آسف آ0)عموو 11 1110 مدللتم ممطت] أ (هتتع ةصلستأ هع (نهداتمعأ [ءعععرم

 ردتاتع عدلتكتممسل ذص لعععد ؟ههععملا» لععومب 10115 ءمصرم] ءء(عمات طاق كتادعتلا 1هععنءعدأت

 رمتللع عدلت( مدعم ءمصاتصعماو ةامعتأو 10119 ءعدضتتم و ةاضعات]دع مدعتددع 01152011381518

 ةاصعت]ه ع ]اذ معدع لسمفر 1مل واتم انكر ن1 عد ء]1 تتعطتمأ. - 10946 ]عم صشت عآد طلع عصر

 (طععدسعست ةرممطغط ءوصحكتتتت. -ح 10947 آحمد ءآ1- 0 ع ءطعطر (طعفتتتعا ةلتكتت 111502

 هعطتم طاملعطر ذم وننه قلقنر 12م“ ]رسم آف ءنن-ءاام اراد: 1 ]يارو كن 107:-67هز هرج 17071

 ةسمم 884 (نمع. 25. ة[دمغ. 1479) دممعامسسقب ]طعس ر/- 7)ورءر 8[ - 1111 ء]طبمآت 0ع طتموعدرطتتق

 عتضمصتس 11مل ءطعمعتسمس ذل سكاعتسست ةغرعطم ععقاتس همصاتماتقهتلا. 1آدعع حممعصلتدع مصاصات قم

 ذص اتطعم 2و" 171- 11هأرعءاب ل 00 دكتماف د2عطأ10 12عاج عوام - 10948. [عمم 7 ع116-1'طو

 (طعكدتتسا زدعتكمسناءصاتقع له مهعاتطنق زنك !11دمءعقانع مكععاتس ادعت رو جسعاو»ع ها عزاعط

 كات'امانانوع قارتدء# عرج لطف 8 زم ]11 مر”ووزرب [1آدمعالور ةسصم 872 (ذمع. 2. قةدسسع. 14167)

 1ظ01[نن. - 10949. ]1207 ءادسم عطعدستمر (طععدتمت كتمالمدسسم , ةسعام»ع ؟طعتاعاط

 آعرجنم 16 (2هدهم ءصلتتتتلو تطذ مقععفأر ماسععو ه هع معنتعسءعر دغ ]تطعم ل6 لهءاعتمو

 ءممز نسعاتممتق ؟ةعمعوعوع زماع» ؟نرعو ءا]لعلءصغعو ءأ ءالععامكر دسان] ءغمدستم عغ جع(1مصسس
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 رابخالا هنك 1.0. لوصف ةعيس ىل بترو فّلاف ةيقرلاو تامسلطلاو .تاجرينلا ىف اًفيلأت

 ىلع .ىكرت خيرات و»وا [ 1.4 ةنس قوتملا] ىلاعب "فورعلا اىوملا تبع نبي حما :مقِو ىفطشتلل

 ىلع رابخالا هنك ضماوغ حرشأ ىتح ىردص ىل حرشأ بر هلوا !..1 ةنس ىف هضدب ناكرأ ةعبرا

 برعلا ةما ىف ىاثلا نكولا [ ميلاقالاو] ممالا رابخأو فقلخلا لوا نم لوالا نكرلاو خلا ىردق

 رابخاو ةينامثعلا ىف عبارلا نكولا راتاقلاو كرقلا ىف ثلاثلا نكرلا ءامككلاو ءابطالاو مِياشملاو

 دادعالاو فذولا ملع 8 داوهأا ةمك !.1هأ سبادو بطرو نيوهسو 5 كببذ نكل مورلأ كلامم

3 
 اه
- 

 ىف ةخصالخو دارهلا كفك !.1ه)' مم. ةنس دودح ق قوتألا ىديِملا 0 نيدحلا فريش

 ىعانتمان دادعأ فذ ودكلوح هلوا هيف ةطوسبملا بتكلا نم كلكم ى.ناق دادعالا

 |.1ه)*“ ةمئاخو خمدقمو حو, ةثلث ىلع كمَترَو ىسواطلا ىلع نب دوك. نب بوقعيل خلا

 عرس مدغط عال عدستتل همدان ممم عضم. [دودنع ةء1مستأو عا [ذططتست 1ص 5عماعلال 5ععا10065 015م0 ةان1.

 10950. ]عم دوطعم ءآ1- حاعطط ةعر ةدطقأاوسأتم طلقغمرأ ةطاتلا7! . 111ةامائ12 ان عا1عقر انتم

 13 زن 41170 ظعتن مل آط0- ءآ -مءم/]عر ؟تلعم ل6 لتعطتق [عغ ةصصم 1008 (ةتصع. 14. كلم 1599)

 رامعاغمانك ]و ةهمصم 1006 (ذصع. 4. ةكسع. 1597 ) متغل0ع ءديدععممأأ ءأ دس ونتتهأانم# 1ان] كنت

 لزئ5ممددت. 1آ1معلمزغ زئغ: 1)هرصتصعو لزعممصع دصتطأل مععاتكر انا ةانطق(وصاتقطت 06عام[

 طزفأ(م121 جا 0اتةطأاتلال 2 1026© 271 م0[عدأو ءدي]1ز نعمت ءاع. 1"تلعتس ءطاتتتلل م111121112 هذ

 زمزم معضاتست ءهسعدامتاتللل 1سعامتغر ءغ طتئامدعتمك ممم ]له صتسص |[ عع كتسدغس] ءصقت18[

 عععتصسلانت2 3عأغ 0ع مموسدأ]و قعوطتسر 51(, م0: طاتق ءا ععطاتق ععقاتم مهمطعاأاقعر اكطقلت [ةعاتقن

 1ءيزنسمستسر مهجر جلدمصتست ءغ قططقعألدعتسر ءغ ءهمذ متعمو 00ءامور هطغعتطلططموو 5ع

 ء( مطتاموهرطمو معوعمقءار وست ةعهترأام ؟ءاذوسعمتمساأ - ماتم 0ع 1'دععمسنقساق ءأ '!'ةهكعهستك --

 نسدعطتسم 0ع لوصممأتم هاطسفستعو ء مرموتمعأدعسسس ععرأ 8رمدساتماأ طئلقامرته. ةعامسعمس ذطن

 زممماتأو مماتتمر ةمعاتلأذ تلاته ةلسصتعتج ةدصاأب -ح 1093531. آله صطم ء] -ددات7340 و ةنطةأا8

 دعم ءاتأأ 0ع لم ءاعتسم مدتست عم5 1ص نمه0:داج (هلتسسدت ةصتعو 01 ةاعطتتعم لتر ةنعامتع الع” رد ءل- 4

 ل718 7س, لكدتعوح ةصصتتللل 850 (زمع. 29. آه. 1446) دضمزدانم. - 10952. آه هطم

 ءا-سدنع ه0 ةنطقأومألم ءدعمءاتا] ءا مدونه ءئوستقتأام 0ع هس ععتم ص نم201غ2 (هلتقسةطل أه

 ل ةاصضاط د عصلتدر دسعام»ع 7”هعنا» 17 ءرا 1101متوت»عل ظظعتت ملغ 1هبمتبد». !١ هطتتسعل معلق

 عمضمانتسر نن00 ه0 ةععئراإج لع طقع جاع ةيسرب]1زمرد معيضاسعغ ءا زاه ةصغعلابأاا: ًةيهاتق

 ( [2ومز معم مسعف دصكظمتاتق ذم وننهلعدأو (ةهلتكسمصتعو لنك نطاتعسلله ءاع. الاسره ةلكنتت

 ءدإ زم (مع5 (ةطاتآدقر ممدع[دنتممعسس ءغ مصع]تعلومعيرت. -ح 10933. ظ 1 - آك ءرزه؟ ةقطأل
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 رابخالا بكاوك 1.62 قأي [ىامركلا فسوهل] ةيناطلسلا فقاوملا حرش ىف ةيناعربلا فشاوك

 1 ردصم خيرات قاب ةرهاولا مويانلا بكد ذم نم ةرهاجأا بكاوكلا !, هد ثيدححلا ىف

 نباب فورعمللا رمع نب لمعمسأ نيدلا دامع ظناحلا خيشلل زدراقلا ىف ىراردلا بكاوكلا

 ىراردلا بكاوكلا 5 ربيبكلا هخيرأت نم مبكتنا [* ةنس قوتملا] ىقشمدلا ريتك

 لضافلل ةدربلا ةديصق حرش خيردللا ”بكاوكلا] +٠.0 فيس ىراذولا محيكحص حرش جل

 ةمالعال ةيرودلا تاماكنيلا ىف ةيردلا بكاوكلا 1 [.سإ ةنس هفيلات نع غرف كفنصم

 خلا نوكسلاو ةكرحلا عدبا نم اي هلوأ رصتخم وهو كصارلاب فورعم ا نب كيمكحم ىنيدلا ىقت

 نبدا روذ ىنعي ةمذأر ونذلا ةريس يف خيرا ايكءاودكلا 111 ةمتثو نيتلاقمو ةمدقم ىلع بتر

 «دلوم ركذ ىف لوالا لا كلامملا كلام هلل دىمحلا هلوا باوبا ةعبس ىلع رصتخم كيهشلا

 امهذ 1 هعروو هدغز ىف ه ملاصملا نم دذلبلا ىف هلعف اميف ع مساع قل 210675 7 ا

 آ1- 2 هعطةص17 عار مءعزظعاواتمسمعق معمطوصأعع. (نهردس عصاقتأان5 زذه 1/- لأ ما عء]بووك ة/-

 5:71[ 1:421 [3 3”ىدةر/ك 12 ءر١ 2702 ءلتكتك] و 0ع نسم ةصلعت لنءعءطتتم. - 10934. 1 عزك ةلعذط

 ء«1 - عاعططةعو هؤءالدع طاقغمومتمعست» 0ع عع (خد0ل10(1صو218. - 10955. 16-11 عزك هلأ

 اا 8 ةطخم عار ةأعا]دع كمعع هم1اعملعماعو. 1ماغامرسع ةعاععاتمرد طلقاممتمع كعوجمأت 70-1 ند

 2/- 2/24 ةصكءصتمادع ءمصاتصسعسكرو 0ع نسج زصاآعد 01 ءعات7ت. - 109536. 15-11 عزك ةلعاط

 آظ1-1) ءءومتأر ةاعالودع ةلمصاكنتللهصاعو. 1طآطمامممرم ونسحس ةطعتلطط ءهغ طقظام 1110-60 -

 ل ودرنمق] ظ عزا 0و" 10: ءءارعأنر ؟نلعم ةظاتد» لك عال" لتعاسك [ءعغ ةصصم 774 (ةصع. 3. كسل. 1372)

 1مم2انانكو | م0102ع22  م621[21 عدع ةان0 02676 طققامرز نوم #1020 5ءاعيزاب -

 اا - عج ةلعاط ظ1- طءعءعوعأرو ةاعالوع هةنمال]دصاعق. (نهدحسعمساةملتانق ذص 20771

 ][نطصحس كء/قرر لع نسم عندو لتعطتست قاب ع 10938. [51- 1[ عرب ةاعزط 1202137-11 ءار 5

 ةاع]1دع ظدلوعمغعم. (نهرحتسعصس اهتم ذص (0510مس» ا 0ءا هج طعمع دععتأم 11050111:ةع]ب

 ءلتكدكر وهنأ ءزانذ مرت مموز(أهصعتل ةصسصم 836 (ذصع. 28. ثنو. 1432) ةطوها؟16.]. - 09.

 آظ1- ل6 عك ةطأ1ط 11- 1آ) هءء(ع ءعغر ةؤءلالذع ةدلععماعو 0ع طمضو]هعتتم سوات عنو ةسعام»ع ذك

 لمءانهدأسم 1 هع)ة-عل-لأ: كلم]ءعست»مءل اخلتم متعأ ؟دلعم 71)/-1! ع0 (ذ٠. ع. ةماتمصسمتطاتق) لتعاتم

 (نمرسمعسلتسسرم ونت00 ذاه ذصعأتمتاأ: 0 "لتر وناتأ 111(200 ءأ نايت عاعت)ل مكتتسات# ©5عهقأتل ءاعر

 ء(لم مدع هن ممعسسر ممم ]ئطعمم ءعغ ءمدصم] عرس ءعصاتتس 15( ئطتتغنطت عقاب - 10960. 151-

 آ[عءرعةلعإط 8-81 هععارج ءغر ةاعالدع ؟دلععساعو. 8نموعمجطتم 21 - ءل- ل1 11ه

 (نمسمعملتسسر وسم او زمئرتغ: آطهسق 126م عءوومتم ذسمءعومأت عامر هزم ةعداعتت قرت

 ل3وممدلكسسس ءوأ. طعس ءممعكمغ (ةصراتق لا'7-ع0-ل1 همهاذاع ءغ نسه]أ(هغع5و - ةععنصلاتتت 0

 ءزان5 لاددألغأورو - (ءعاتسست ذاع عمانتل( ة(عللل - ناقه( ان11 265 ءققو ونانه5 لص (ةهاأق مءجعوزاأ

 ويتمكسسس جطقاتسعماتمست ءغ د00 ءرهأت هدعرت - ةعدعطتتل قعسصتممي انت طاتق ]ةدنق ءزانق م2201 ءقاتك
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 ةديصق سيمطنذ ةيربلا ريخ حده ظيردللا . بكاوك 11 هتاوزغ ىف “ راعشالا ىم هب حدم

 ئعوامملا ؟فوزلا نبع" ىب نهد ةيفوصلا" ثقانم“ ف كيرلا ؟ككاوك "قاما 7كاقلاا قب 6 كلا

 انو راشننأ للعب موقلأ نم ةذعامد ىلع علطا ام عمجو آل خمس قوخأ ىردعألا ىدارل

 ركي دل ةيريلاة ريح كيلو 9 :ءيردلا تكاود هركذ وم ماغرالا هامس باتك' ىف ٌباتكلا

 تكاوكلا | 1.11 جلا ىعدالا روص ىذلا هلل مال هلوا ىماطسبلا  [ىشبحلا] قمح نبا

 ىب نيسح نب رداقلا دبع للضفلا ىنأ ميشال ةرخالاو اهذدلا تيس ءاهلو الا عامتجا ىف ةرهاولا

 ةعيسلا بكاوك 11 [ 117 كدب ةهفملاذ مدد ناك لوم تانك وثو ىلذاشلا لزمبعم 0 ىلع

 فيس ةيوبنلا ثيداحا حرش ىف ةيدوضلا بكاوك !.10 قاب بجاخل نبا رصتخم حرش ىف

 ةقلأ ناجأأ بوضقب رههشمأا ليكحام ىيسلا ند رداقلا كبع كمكم ىأ نويحلا ىبحكم خيشلل

 اةيدح نيعبرأ بك ذأ خلا نيتملا باتكلا هديع ىلع لذا ىذلا هلل كمكلا هلوأ 1.1 خذس

 ب ععوالسلالل١ عم علت (1هصعق طعالن نوه. - 10961. 12-181 ءىؤلطتط 126-1 >>: عار ةاءالذع

 [ن]ععماعو لع ]دلع هراتسأ طمصتتساتتلتل. (ناسعتسعءضتمأتلم وستسوتتمأ ءعهأه ('ه5106ع 1810 عأو

 0ع ونتح زم ]ضذغعرد ((ن“ لتعاستت قا دع 10962. 11-121 عزك ةلعزط 12602217-181 عار ءاعاادع

 1ن]ععماعد. طدمعوومعنعنك '!اطعمدممطمصحس و جتتعام7»ع 2101ه: 1 عدن لآل - هآ - "47م

 11مم 1ظه00له0/8 21122, ةهصصم 1031 (ذصع. 6. لمح. 1622) مرم»طتم. (0ه11ةونأ 5

 مادته "1" اطعمجم مطمضتس نمم5 ءمعممز ععوتر ممقاونهن طستصع [ذطصتسس اص ؟ان] عاتق ءلتلتاو ةص هم

 انعم 1ع ةصهعضماأم رو ءهنزابكق كانزنا2 رزتعصأنن 1وعاو هنأ. - 10963. ظا- آل عع ةلعأط

 [ئ1-1) ه»عا(ع عار داعالادع طباوععصاع5 لع مهاهل 1 لتق هراتست طمتضألا1115 056[216 لآاع ل ءرب»

 اء 1101 مدوتنءل |[ طل هطعءو]ظ] 8ةءامست. آطمعتمتغ اتطعع ذ(غ: آهسف العمو وننأ طمتستصعت

 [هرررت هكا عاعب. - 10964. [آ!" [1-١ عر ملعاط ظا#7-1ثقطت ع عار ةاعاللوع هراعدلعماعق 0ع ؟ادتق

 عومعأتك كت لمدصتصم طسزاتق عا جاغععاسك متصلا يمعععومملتذر حسعام»ع ةاطعتااط 71

 ل0 - ءآ - نايل“ عر 11 هدعاز» عت: م77 عرب للمماعتا ك1 م لعت77.  آطشطعع ءهعملتأتهطصتق مآ عطاتقو

 دزاتك كرد ممدزاألم ةمصم 894 (اصع. 5. آلءع. 1488) ظمناد هنالك, - 10965. ظطا- اك عراك ةلعأط

 [ن1- 5 ءطدخغر م]ومعاأمع ةعرراعتل. (نهددرس عمامتتلاك 1ص ءمرسمعضلتاننت 157:- 77( زانت , لع نسم

 دارج ل1 ءعابسص. - 10966. اظا1- ]لع ءرةلعأط ظا- آل ط سنو عار ةاعل]وع ]نععماعو. هعصمدلا

 طسسع ىرسسعمامعتسمت دع ]اذطصتص طا - لأم لقا ]لأ - 7 ءان عمار عار 0ع ننعم ةدتمكه للعطتال ءقأو

 ةاعزاعاب 8210/8 - ءل- 017 لانا 71ه1,متةتتعل لال - ءآل- هكلقر» 8 ءرو- ءاععرورتل 1101 هتتانتنعاو

 مملعم (060/0 ء/ - نم: لت ءاسكر حصصم 1019 (ذمع. 16. ][آهج. 16010)ر ءأ هدقانق ءعقأ 2(1: ًلبقانق

 [)عمر ودتأ 5عركاتم ذا ]نططننت كلتلانل11 7عزلعاهكأذاأ ءاع. هء]وءعاهه طخ ءمالءعونغ نتقلطدعأسأه

 (مملز( 1 هدصعفر ناتهقع م2ةعءعراج ناتلتق ه0 طقمع ءأ ح]1اععدتس ؟تادسس ةمععامسأته هفمصاتسعمسا. لل

 زز
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 ىنعم نمضتي مظنلا نم نيتيب ثيدح لك ىلع لعجو ةيداعملاو ةيشاعملا عئانملا ىلع ىوتحكي

 0 ا كرك دكا ماه ناطتعلا ]ب ناب قمح ١ ناطلسلا للم لااويدحرش مكي توج

 هلا خنس قوتملا ىريدلا دكمكم نب دعس نيدلا دعسل تاومالا ىلا تاعاطلا باوذ لودصو

 قع روكلا 1.1 ١١ ىراخضيلا حورش نه ميل ىف رم ىراضيلا ضاير ىلا ىراجلا وثوكلا

 ىمسملا ةياقولا حورش نم ةيجسوكلا ةنس ىفوتملا ىسلدنالا دامح نبال رودلا

 ةردلا بكوك ىدانلمل نبا هركذ ماكلمل نيعم بحاص ميسوكلا ىيدلا ماسحل ءافيتسالاب

 سايعلا قال شرعلا ىنلا مالك نم يرضتسملا ىردلا بكوك 1. ةيناحورلا مولعلا ىف

 ةرخآلاو ىلوالا ىف دمكلا هل ىذلا هلل دمحلا هلوأ 021 ةنس ىوقملا ىشيلقالا دعم ىبا دمحأ

 ثيداحالا نم هنمضو مجكلاو برعلا ديس مالك نم مجنلا باتك عضو امل دنا هيف ركذ خلا

 ةرشع نم هجراف هضارغا ىف هيعاضي بانكب فادرالا كل باهشلا باتك ىف سيل ام باذدالاو

 ىردلا بيكو ك 10 فورذمل ىلع 06 ةروربم تاملكب هينخ تيداحالا بتك نم ةروهشم بنتك

 ةزصعتنأهم (2ج0ز(1هصع5 لضم5 1ءرقاتك م12 م05انأأغر وان1 ةعصقاتلل 12201 10صتق مضت 16[ ع عال.

 "لكس قمت عماقتاتلل لذه عمق ءمرص ممدانتأ ءأ ةدلاعمم 4177260 لك ]تن |[ 01112 1:ءعم] هطادلأا.

 10967. اظ1- اك عر ٌخاطأ1ط ظا-لل ءعوعاءعؤغر ءاعللوفع ]سعنلوع لع 2 علتان 31004 1

 هرعحتس , وسمع رممعاستك هطاتنصودسار ةسعام»ع هون - ءل- لأ: هدم'ل 8ع 2101, مدجت»عأ )1  ءات» ار

 حمصم 867 (ةصع. 26. ةعمأ. 1472) مرم10[1. - 10968. ظ14-1 حداأط عع ظ1-ل عار 11

 اع هينا ]نع 1ص طمءام5 8067/47 2ءم5 [سعمك.  (نهدتتسعمامعهاتق ذه 2077716 ]ذططتص لمت: لع

 ودم ذص ]1غ ععد لو# لتععتست ءعدال -ح 10969. ظ1- لك جدت ج15 ءعآ1- 0 حدو طظامأانق ءاطعاتلةكتفو

 دتعامر ع 157 11 هتوترن60 472007112, ةهصقم . . . 1001010. - 10970. ظ1- ]عج ت5 عز أ ءأو

 امهعامأتك ]1041566 7ن2/.  (نهسسسعماةكلتتق 12 122/- 11 ةءايزرعأ , 1ءا4/4 ذصععتت ماتق.  (هدطط]مةانتأ

 1108417 - هلآ - 011 120156] و جتعاما ]ذطق1 210411 ءآ - ماتت. 17106 1111 - ه1 42112.

 10971. آك ةدلع حط عال - له عءعغر ةاعللاج دمدععمدعامع 0ع 0هءامتمتق همس هلتطاتق. - 10

 آسا- آد دلعوط ظا- الن هععأر ةاءعلا1ذ ظناععصفر ةنتعام» ع لآت'هاااع ل]آرتنعا عن: 11م0

 0ء1 م2, حممم 549 (ذمع. 15. للدهن. 1154) ممعطنم. 1ظرتأمدبع ءدع لن غلق معموطعادع ةعوطتعتو

 وسندع زاه [معامز[: آهسع ]لعمرو ست ]دسك مطستأت# 1ص طقع ءهغ ةلاععو ؟هلكأو ءعاع. قةسعأمال

 مدععوغعو تنسص ![ذطصصت لل - لال ءزررن 1121: 17 كه ءيرونأ 177 - لكه] مع 777 - لز ءزرن همت 05اتتةقعأو

 اوسع (مدلل(1هصعق ءأ مهعععمأو متمزاتنل 1مقعطن أ ةدعأار نسمع ص اذطعم ق7 ع708 - م0- 021 دما

 اآمهنعماأ ععماسع ءمصقطتتقدع عر دتغ لد !ئطعسص حلطم ءدعلرعععع ءمصقتلأ1 15 عأئست]تطتتق «012220-

 ءاغسك. طاتنصع ذلل]سس ع لعععست ءمعرمصتس اعه05(هصمعأ هعنس ءعءاعطعععمستو ءعاعدجتكت 4ةل ةطمعس

 ءمرسم] عد عصأنست طفطعع ؟مععق ععومع ءموصتكمع ءمصكتمعسقر ء( [خطصسصس ج0 هملتصعس حاطط ات تت

 01ةممدنتأ. - 10973. ظا- آ[ حن لعدط 181- 1 هعءأر دأاعآاد ظن]ععمف 0ع عطقتشتلل 8163 ة05[16ع
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 كول هلوا [7] ةنس ىقوتملا ىوذسالا ىسح نب ميحولا دبع ىيدلا لامج خيشلل وكنلا ىف

 غيفمك كبد نب وىكذلاو دقفلا نينفلا نم جوزهم باك وهو يلا ناميلا نم مهذأ ام ىلع هلل

 4 وثنو فاشدرالا خد سد بانك نم هتاقاطم عهمجو خي وحكنلا لداشمللا ىلع دقفلا مجيرخكت

 ىف” !ءامسالا “قلا» باوبا عبرا !(لكأ ةيكز. ةظورلاا + موب ىقفارال, ريبكلا حرشلا نمو ليهستلا

 ىف هركذ ىطويسال كلكم ةضورلا بكوك 1.17 خقرفتم بيكارت ىف 8 فورحلا ىف “٠ لاعفالا غب

 ميدل 3 7 ىراخولل جيحصلا عماج حرت َّق ىراسلا بكوك .٠ رداوخلاو بادالا سرهف

 تكومز<ىابملا-تكوك ] 1 ميل ىف رم عماو+ل عمج مظن ىف عطاسلا بكوك 4

 ىفطصا نهذلا هدابع ىلع مالسو ىفكو هلل نمل هلوا ىلالوكلا رداقلا دبع دللاب فاعلا خيشلل

 لايلضل“ازيبعتلا' ٠ لوضا> ق.«رينملا "تكوك“ ارم ذج# اكوتلا“ككو لوا أ كلملا

 ها عزاعاط لوس - هل - الاد: لطل- ل -:"ءافر» لظعتت طل هعمتا طلوتن عملو دصلتتم |[ 772 (ذمع. 26. لاتط

 1370)] مممرعأسم. آاطعع زغئع ةصعلمتا) اآلهت5 آكلعم معو ءا1موسعسأتلط نمهللظ 00ءاتتأ ءاعبو ءأ

 مرصست سنعغ لسحف 00هءامتسمق زانكلق عا ععوجستل ة(1غمع. ف4سعام#» 5جا1مصعال ءتئممطلاغ زانق 50

 ويمعداأتممعد ععمسس غل عوق ءاتعلعسملا1و عا هرصصغق ءزاتذ م20705ز[15ه23 ععمع1ظهأعق معاتأقع ىةاتصأ

 مدع مععدصرباو اذطعت 1/7 /نر همسسعساهتلم اص طا - 1م'!أ/, مضت عضأقكأف 016]1212 110

 ها 777- ]ضئم0741.  آرئاطرتتسم ّذص ناتهأتما“ هدهرتأك 01 ةممقاتتأأ - لع ممصتت ما طاتق - 06 7ءعطزو

 0ع مدوجع(1منلز5 - لع ءمرصمموز(مصتطاتق لل9ععوزؤ. - 10974. آكةهسلعوط ءآل- عهسلط أو فاز

 ماع]]1د مس لمعل.  آله]سصسعمرو و0100 ءقموير#//2 ةععلموزغ ها نص ذملزعع ةعضمأمننط 12 ]ئطتتق

 مطت]ه]هعزعز5 ءأ طاقأ مر درئانس ؟هتدضاتنت ماعصتق معععمدع6 - 10975. ظ1-1عةسلعدط ائاآ1- 8 ةدعتو

 ماع]1ج بعاسسم صمعأت معد مععدص#. (نهرساس ءصاحتسامك ذص 207/411 لاسة' كهمزف]و لع وننتم ذم

 ]زائرتج لوري لتعكس هيا - 10976. آظظا1- اع ددلعدط اك! -ه ةغز'ر ةاعا]1ه ةدلععصق. (هرتمح م0

 رمعاس عد انطسا لمتس'م ءقدزءممسسق', 0ع نسم ص ]ناعرتج لوو لزعطنسس ءقأان -ح 10977. [آلك ةسلعدمط

 ءا]درس ءطةصستر ةاعاللج ةصفاتكتأمرتتلا عأ هعردعل ةعصاعسأأةرعاتتط رو 06[2101 310113 1150

 410- م7 - ج]منا6 1المارياسعت ك] مسعر دمصصم 1143 (ذصع. 6. لدل. 1730) ددمزتاتم. .(نمدحدست م[

 رو طمءوءونمصمعع جه مهطعتاعا» لك“ ارا/هأ, كقلال- ءآ- نلن» 12( 0م07 ءهلئغمك ر نأ 1( ةصعازتاا

 لجسم آلوم ع( طمع ةدلاءلع(ر ء( ةدلسع ةدمع» ءزسق هن]غمعتطاتق نممذ ءاعوزاأ ءام.]. -

 ١) 1 - ][عحساعدط طا - 31ه و طعتعر ةاعلاو مئتاعصق 0ع 1هعتنوقر جةتعام»ع 1101011111160 ل

 181ه ميسترتعلأ مدعلل (0ملع, حصمم 808 (ذمع. 29. لسع. 1405) رممرعأنم. - 10979. ]كج نلعوط

 عل رص ءازلعر ةاعاله مهام ءامأق ءأ دعسعم "['نرنعوتتتت. -ح 10980. 15-11 ةملعدط 010-11 صلو

 واعا]و ]نعوصق 0ع معلصعأربزتمق زصاعع مر ءاماتممأك ةمررتمسل م2017. (نهرصمعصلتانتت و ةتعام"ع 7/11

 1 مسح
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 ىطومسلل رويغصلا عماج َح رش قف رهخالا كك وك !.امأ ةخنس قوذ ردعت كم ىرهاظلا نيفاش ىبأ

 لودصلا كبع نب ىلع نبدا ملع حيشلل داقتنعالا ىف داقولا بك ىك 1.1“ ميدل 7

 داقزنعألا ناقك م داقولا بكوك ا.“ ىطويسلا هد دش 0 00 قوتملا ىو اتكدسلا

 داقتنعالا بانك نم دافذذأ بل نس قوما قيل ببييبدح ند رمع نب نسح نبحلا رد حيشلل

 كويكم نب ردت , نأ خوشلل جارعشا تيداحأ ىف جاعولا بكوكلا ٠.107 ىقهمملا طظفاحكللت

 ردعخش# ملأ ىدهلا للعا ىم هملع نم هدابع نم ىدع ىذلا هال دمأل هلوا ىماطسيلا ىشبذل

 قاف و نوكلا ملع الدحه

 ضعب ىف اهدودوو اهلاةثماو قربلاو كعولاو ج واقلاو راطمالا ةبيقيبك نع ثحاب ملع وع]

 و عفذ بيسو رخآ نود نامزالا ضعد قو ضعب نود داليا كلذ رهغ ىلآ رخآلا رضو اهضعب
6 

 |[ لاودالا نم

 ا عرب ك1 م]رفرت 1هم/]ق"ةر ةحصصم . .. 1ص0م030[1. - 10981. ظ1- آ[كجستلعواط 31-51هملعر ةاعااج

 انععمو. (نهرصتس ءعصاقعأسق اص كم/41/(7 لم»# كمعجارت , لع نسم ذص ]زا عه لو للعامل عوار

 109892. خ1 - آ]ك حنلعدط آظ1- آ1[1' ءءععقلر ةاعللو دملعمم لع 25061 ءوملعددزوؤصعر ةهنعامرع هطعتلعط

 ل: - ءل- لأ: 47 اظءزن قلطلأ- ءآ - ءميرنعل مثذعط) ممر ةصصم 643 (امع. 29. الآدت. 1245) 2010

 ىو ءمدسس عصام 1ص طسصع !ذطصس ءلتلزا - 10983. 1-1 دسلاعدط آ51- '١1 ءءعءعقشو

 هاعا1ج جعاعمم عع انطعو 1/2عم0ل ءديعععمأامم  [ططسصع !ذطعصص كظطعتاط 2 ءل»- عل - لأ 1 هع

 17672 07ه“ ظءدإ 11هاغط 1167ءقخر حصصم 779 (ذصع. 10. 3لهل. 1377) م5ناتق و ءدع [ذطعو

 لعمل هعاععاسحم ءعلتلتغر كراع هسعام» [1ذطام 8ءنمع/ت# هناي ح 10984. ظآ1-آك< دسلعدمط

 [01- آ١١' ءططخ]و هداعللج ةحسسعج لع جلت( مصتطسخص هلهععودسس» 7108 هن»77لأ5 ذص ءمعآت

 ءممانئعمهأ1هصعق ةمععادساتطسكو هتعام»ع كظاطعتلعط قلطتو ظعر» ظمت» 7101 مدوتتءأ 11 ه] ءعأر#

 182514722.  (نمدرسمءعدلتسسر ننم( زاذ اصنرمتات: آسف آل عمر ننأ ءعدع تلم عتطاتق ةدتتق عوق اها عال

 مععامع معاتعامصت5 جقدععأدم طعصع لتعتأاو ننم5 0م عدتأ ءأعب

 10985. آ] رد ءا-اعوانص الع ء]1-[عدذل. ١1 ء(عم201 عاق

 | [[دعع هى هي لمءاضتسحرو نلتقع 0ع صهاتتتتل نآاتك أ ج5كاتل0و 11911111, مصل أ", أ كاتكتق

 ةاست لأ نتط نتع مطح عصمت لمص عا لع عم نسمعتتغو نمل ذص جلتأك (عرعتف 1طكال عطلات ]نو 0

 دلتتك صمص اصح عمت مانت, هلتتك اعد مدتطاتق ءوعصتسمغعو دلتتق صمص هىتعصتملأار 06 ءقلتققوو تانك

 جاتو مطهعممرسعمو تاتلتح ءتصكر ةلته م0ععوصأو ءا ننحع ةلتقع ةدصغ معاذ هلعنالمصعف].
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 فشعلا لاوحا اهيف بنتك ىعونب فورعملا حوصن نب ىيحكيل ةلاسر ىكرث زار رهوك ءاما

 قوتملا نكماللا «"نامتع| نب ومحل ءوظنم ناكوجو ١ ىوك 45 !:.* نمي فوتو ءارتنو اكن

 هلوأ 16 نس

 مدوك لاح بسح هك شمي ناز

 5 2605و لذاك هن عئاص زأ

 ناطلس خ هاش ءارعش نم قراعلا دومحم انالوك ىسرافو ارثنو اًمظن ىكرتلاب قراعلا هحرشو

 همدبم كا ذخدمبأ و روسلا ببييح 3 ريمدناوذ هدوجانسأ هناويد 3 روكذهملا

 ةذاهكلا ملع ا.لدح

 مهب مالعتسالاو نيطايشلاو نال ىا ةدرجاملا حاورالا عم ةيرشبلا حاورالا ةيسانم هنه داوملا

 اهيس ريسلا ىق ةروهشم 0 ِحيطس رخالاو فقش اههددا نانعاك مهيبذ رهثشأا كقو برعلا
2 

 10986. ]ع عركط ععأ عقمر ععيططللل ة2عوضأ. "1!'دعادأتك (01علعاتقو 158 000 1/7/6 لق دف

 رالمعت/ , ؟نلعم ميم لتعطتك عغ حصصم 1007 (ذصع. 23. لول. 1598) ططمالأتا5 و 211ععءانمطعق

 جحسمرأ5 [!عدنذ ءعغ ةماسغو هوغعمصع لعوعرتطز(ا. - 10987. لكنت 16 ل ءررلع همر مأله أ

 ءمحو ادهمرته. (نهضسيعم ه /71ه]ر210 عزت 0/1111 طرا, ةهمصم 938 (ذصع. 15. ثسع. 1531)

 11210120 و هملط م0 ةأأانل0 و 00100 ز(ه ةسعامأأا :

 م4 صاغعولاتقلا) 0ع ةادكت 17ع1 م83ع8معءااغ 01232115و

 55 آم وتتمتلا 118 0ع هظعداما"ع

 مرصد عمات (نصضعا عت ذص طمع ىعسصعم ]ئعدلف ءعغ ةماسغج هدهاتنمسع #4 ةععسدتاو

 معموزعنس ةلمالح صمقاعت 710/770 مقةر/ ممعاذ ج0 حدسالحسسص كنتلاقصأ ْثذ/م7"ه,# ٌذط قاتم

 اداتدمم !جتلهأت. ]1ع نال عر“ ذص كتم 1له845 ءآ ٠ ىنعءعز» طئتتطصع ءموزللللت ءاتاقتللانلال1 1

 ءووع ل1 ءغ ؟ه1لع مرعمطوأغب

 10988. آ1] ١ ءآا-]اعوعط ق2ع(66 1110

 آم(ءال أ عت(درع ىنط لن مهانمصع ءمر2ع]اولنلم عجز اتناتللل طتتطلة820 201م01ع م1301 غهءاحس

 تت كرز أن طاتق 1صعمرممرععتمق 1. ء. تر ععصاتلق عن 0هعرضهصتطاتقو ءأ مععءاتصعاهغلم طمشتتسم

 همع 06 ج11عءانمصتطاسخق مدهاتعنل هيئطستق ذص رصتتصلم ععمءعدألمملق ءأ 0115 م[10215 3م281عطاة انقر

 10 01اجاعطاتق م1جععأاتع ؟اتأات[ان111 (ءاطرماتق 5مععامص[. كهعرامدأ»16 هود زماعع ةسعوطعق ءدععطءعااتت ايي

 [معادج سعرتتضأ جاتاعتت هال هم لزحزمهغامزع5 لات0و 01101112 هج]اعع ه72ععرور ج]اعع عاقب

 لزءان5 عقال طلتقامعأح ءعمرتاتنل ءدع هتماتو طاموضدهمطتعتو زمممانتغو ءهأ معهعمعضاتس ءدع !خطت0
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 عالطالا ىم معلص انيبن ةقعب دعب نيمورحم اوناك مهنكل ىدرواملل ةوبنلا مالعا باتك ىف

 دعب ةناهك ال هنا تاياورلا ضعب ىق دري ىتح معلص ىنلا رون ةبلغب اهنع نوبوكد#و تابيغملاب

 نم معلص هلوقل رفكلا تارامآ نم وه لب مهيلا ءاغصالاو ةنهكلا فيدصت نآلا زوج الف ةوبنلا

 موتكملا رسلا باتك ىم موهفملا نكل دمدكم ىلع لرثأ امب رفك كقف لوقي امب هقدصف انعاك ىا

 بستكمب سيل وهف سوفنلا ضعءب صاوخ نم نوكي مسق نيمسق ىلع ةناهكلا نأ ىزارلا رخفلل

 كولسلا نأو هيف ةروكذم ةقرط ضعبف' امهب :لاغتشالاو "بكاوكلا ةوعدو مدارعلاب ىوكي مسقو

 مسقلاو هباستكاو هليصحت ىنع كلذ ىلع زارتحالا بجوو انتعيرش ىف ممكم فيرطلا اذه ىف

 لفغت للف هلكم ىف هيلع هينتف ةفارعلا ملع ىف لخاد لوالا

 خيشلا طبس نب ميركلا ديعل ميحرلا نمحرلا هللا مسب حرش ىف ميقرلاو فهكلا 4

 هيف ركذ يلا هتأاذ منك ىف نماكلا هلل دمدلا هلوا ةنس قوتملا ىلينكلا ىلناليكلا رداقلا دبع

 هضعب عم 011 هدجسمب عمتجاو هخيش ىقربجلا ميعاربا نب ليعمسا ىيدلا فرش خيشلا نا

 رل* 7و7 67 - 1:0[ مجمبرمعأ حج 11/ممءعر»2 ءلتكم.  ةكادتصمعلط) ممم ملتددز5معللل م0 مطعأوع ممهاعت

 1161 مدوبببعل ىفموعمتتممع ءانتط ةطلتأدمعنتط مكلالوأأ ءغ هط ززه ؟زءاممتجو ]1سعأق معممط اقع

 معمطتطتغل عدصاأر نغم عاونتممع ل3023 "عمم ةهغتعر 0153 مهأغلمصعللالا م05 م>هردط ءا18223 0

 جصرماأإسو ءديزداععع.  ثغونع ج0عم صتصع ممص جصم]أان5 ]زءئانتل ءعقأ لت»1مهغمدمتطتتق 10 ءدد

 تلطستعرعع عغ حتتععتت م2جعطعءععز مغ مماتدق طمع ةتئومتسات عقأ لس مأ ءاهأتفر ءانات م؟0همطعأه 012 عطاأ

 ورولتأ لل 1 مدغم عر جلز6 ءزسكونع ؟ععطتلق لعد طقطعأر ءد "عمعمطقأر نن36 1

 ععمعادنغو هدصأ.ن6“  ؟؟ءةعسساأوسس عرب عدع اطعم مل/ - هور»» لا - 71لهطانأم» د ]هطلت - ءل - لأ: تف

 ءلتغم ةماعا]ز عتغعو لت تمهل مصعتت لانهطاتق مدعاتطتق ءمصقاقععر حلاععحتم هممدصتتاالو ةمتسأتق

 طصمرعترنأك معهررتوررت ءدوع ءا دمتمأ7ل6ع 501010 ءمدلم21211 م055عر ج](ةةهزلت 15

 0حعردم مست ءممعأمعع ةاع]] حصص ونتع 1م5:0ءواتمصتطتس ءغ ةاصلتم رص تأاعدوتع طقع ة2غعغ 6510

 رددمتل]دع طسردق مدعن5 معاطملأ ذم ذآلألم اتطعو 0عوعرتطتتماكتعرو جالجسعم ءهدنص دتملط اأهععلن

 1م ]1 ععع ممداأنو ؟ءاتكسل عدا.  [طكمع زعتاسع ءمملتاأ ومع معععدددسم ةط طقع جام ةتطأ ءمصصم تمم

 ء( هؤننلزو حعويست"عملج ءو( ءقكعصلاتنللت. ظرحلمرب موعه ج0 حمام 2 م؟2عاع7تلا15 1

 ءموممدءعمل3 مععاتسعأ. ظظغ ؟دع جل عدبس كم 10عم ةصتضساتتت0ت 307ععامك 0عاع 0صءعاأذععصق علق.

 10989. لظا] -الكحدط] رع طا - 18ج ءاعاسر هةمعاسمعد ءغ (ةطتلق. (هددس ءراقكلاتق م

 1هرحصسلمست رىراللهددامع 1[ عن مجتذععت معلن ء( ءكعصعصاتق“ر ةدسسعام»ع 1-40 - [ععر»رر» 1 عزو ذغأنا

 7117 - 51 ءا[نز 4 10- ءآ - ءيلتر» لك ]منج 1طمصسطهلتاودر هصصم . . . م0110. 1معمرتغ ]!طعع ذة

 ادت5 ]آ)لعم دم ةتطقعومألو ءووعصاتتع دنهع ]داعصأل ءاعبو ءغ ةهبيعام» ذطل ممععقغو هطعتلعط

 ىه]عر»وك- ه0 - لأ: ]وهرررمأغ7] 8ع 1 (لاتر» ل ءاع"ا# ةستم يدع رمهعتذأمتصر ءأ لص ءزانك (عطتملف
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 ىتيعس نب .ناميلس' اعاورب لداسم»:تايناسيكلا !.19.-: ىلع نب ,نيسأللا طبش قرغلا _ ىتتللا

 تاعوضوألا 83 ترك ذ قافوالا بوكر ذو قافتالا يفك ركرإ) نسحلا ند كمدكم نع ىلاسبكلا

 راوفالا. نافرعو رارسالا ةيفبك !.11 . اضيأ, وبلا هكذو

 نارقلا لازنا ةيفيك ملح [.11

 ىلا لوذ ىهشالا حصالا وهو لوالا لاوقا ةثلث هلارنا ةفرعم ىف ةداعسلا حاتفم بحاص لاق]

 نيرشعو سمخ ءا ثلث "ىف امكنم كلذ دعا لرن مك 8لحاو ةلمجا ردقلا اليل انزل دال

 ءامس ىلا لون هنا .ىلاثلا ةثعبلا ىعب ةكمب ةتاماغا هدم ى فالتخالا بدك 05020001

 هللا ردقي ام ايل لك ىف ىيرشعو سمخ وأ ىيرشعو ثلث وأ اردق ةليل ىيرشع ق اينكلا

 لاقو لئاقم هلقذ لوقلا !ذهو ةخئسلا عيمج ىف امجانم كلذ دعب لوذ مذ ةذسلا ك 8 هلاونأ

 ععراز صكعص(05 ممهةعاصأ2 2015:عار> ءأ مادععق 51105 0مم عتععه0م5 1ا155ع.  (نهرتممؤانأ ][1ططاتضتو

 دصوتتغو هن( 20 ونندعدا1هصعتت "عدممر ل عععرس 1؟عماضم ةرتاصأملتم لتحتممع 1]ععلذ عمدمأا عغ رت عتأع

 جعمام مههعلتا ط7( 0-ءل-لأ1: 7 هام لعن: ىل طة[ ءمعقس اظندعوعق لله عآن":56 1105 ءفرتأ ]لوران ل

 معو ماني. 10990. خ1 - لح عاد ثدأ1و هاكر 012 عقانمم ع5 7196250: عدعر (1135 90722110: عنو 5040

 لك ءاو م76 ةهتعام تا هأع لل هإهتةتزن ءاتم ظظعرن-ءاطرمدوبا اهدل6نلتك ع 10991. ]حك عز11 وج ءغ عآ16-1غ118 و

 1هررلتد ءمصتتعصاعضأ]ل 2ع ءغ ءمرسرتمكلاتم نته0جامعسنص (جلتكقتس ةط] عمانتل. 0001201111013( أ6111

 ]قرا - 11 هنا, ااا و  ءا طا- ظيم يتموسع ءزاتك دصعصأ1هصعلت هنأت - 10992. 1[ عز1137 أ

 ءا]- جمد هةر نمملأذأه5 ة2عوطمت تلت عأ ءمعصتانم 1ن201811111.

 10993. [1 د اع عز1 1ع ءغزصنذ1 151- هجم. 10هءامتنمد ؟جأ15مصتق رو نان علت عاهل مصعق

 (نهةصأ 06 ىعآم لعررتأةذدع ةزمأ

 [كسعام» انطعتن 7/1ان/ كد ءءملعءاإ٠ طلع ءدامصعو ةموانتغر ونته عر ء]ةاتمصع5ق 0ع ءمعأو

 لعرستزىدمع علمغو (ععه هطاتنصعمسا هرراصتمصعع.  طرشسصح ءدوسع ؟علقؤزسم ءأ همالقدتسمو طقعع

 ءدان ]0 ءمتتككانق ءوأ ('هرمساتكق لص رركتساتلل ؟0ءآسست م0عاع 0عععأت (1 ععدتسو 5ةعماتنتلل 65

 [مسسهلطغص) (غهذنق نصم اطمعأتت. 1206 مع ممهاع5 ءععامولتتع عغ مصقاأتكتغم (22م01ع ع9 عا ةأانق

 ءعدأ معرب ؟توتسأ] (7ع5 حتا نن120116 20[ ؟1عتدأ1 20ءاأعق ةععاتطصلا21 131135 011835 56011118 ان1

 لع ةممهألم ةعماعماتمقر و0000 م؟موطعأاو 31ء]ءلعمع ممهغ مزدوأوصعللت ةكاتهلال 0011111101815 51

 كدععتضلمه هرباصتم طفعع ءدا: ]1نءرصتعواتق ءىغ ذم مكلستنلال همع]سصت مغرم ز؟تعتمات 20نأغع5 4

 ةتستسمتم ننهصلفتم لعظصتغمسس جتنا رعت ؟لعتمال اعد جربغ رع ؟لعتمأل ننتموانعو عأ ةأصعانلأق

 ممعاتطاتق (ةصاختتم 7عكتع]جاتتت ءقأر نطمصمأاتتل> ]طلعه 0ععععإم ةدتم 0لعطصت؟عئهأغرو ذه هدتصتأتاتق

 ائصعتأ5. (0نم 1هعام معرن ممهاعم ءهغ فمقاتكأمكم (عصرمع ص هرضمتطاتق ]أمعاتتق عزتعاهغعتق قام
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 لوالا وأ ىكوا اذه لع .فقوت مك لمتكو هلوقب ىزارلا نيدلا رخآ ركذو ىدرواملاو ىميلط هب

 دانا نما ةعاتحم «تاقزا ىلا اهجنم | كلذ سعب لزن مكاردقلا ةليل هلازنا ىدتبا دنأ ثلاثلا

 لاق نم مهنمو ةءارقلا راهظأ لاق نم مهنمو لازنالا ىنعم ىف اوفلقخا ءاملعلا نأ ملعأو تاقوالا

 اققلت هللا نم كلملا هفقلتي لاق نم مهنمو ضرالا ىف هادا ليربج مت هتءارق هملعو همالك مهلا

 نيخلا لاق نم مهنمو هيلع هيقليو لوسرلا ىلإ هب لزنيف ظوفحملا حوللا نم ظغفحي وأ اًيناحور 5

 كلذ ىلع خلاحلا ور تاملكلا داكيأ هلاوذأ نوألوقي ىلاعت هناذب مداق ىنعم نارقلا ن واوقي

 لولا 82 مث حوللا ىف هئايتأ دركم هلاوذاف ظطظفللا هذأ نولوقب نيذلاو حوللا ىف هتايتاو ىنعملا

 هنأو ةصاخ ىنعم لاب لون ليربج نا اهيناثو ىنعم او ظفللا هذا اهدحا لاوقا ةتلث معاص ىنلا ىلع

 كيلق ىلع نيمالا حورلا خب لوذ ىلاعذ هلوق رداظب ىكسقت برعلا خغلب اهنع ربعو اهملع معلص

 هذورقب ءاهسلا ىللفغأ تأد برعلا ةغلب ظافلالا هذجب ربع هذأو ىذعملا هيلع ىقلا لدريج 5 اهةلاقو 0

 طادمع همتستنمسعتت 110127 د01لذ, ءدسصوتع طلم/ 76 ادتاتك عقأ ءأ ل10 ءز02٠.  له7]رت»-عل-

 1[ عن عتنه 1ع 110412/1 عما عصاتقتال ءملطتال ء21050 ءدوتنع ج0تأغأ مم(6ع56. "1س لص 120

 راه جكتعر نأعاتنل طقعع هرذصتم ةص معلم 11153 م23عآعععومالو هزي - ؟1'ءعاتج هرتمأم طقعع ءعةأ

 [مععرزا عع ءاهنتم ممءاع 0ءععءاتر ءغ ممدغ طمع زمتاتاتتل (00جطتتق رب عزل ه7 [عق 2 عال ع]ةغاتق عدا 015 6عهزق

 (عردممعتطاسع هدرسمتطاتقر نتطانق 8عدأ ماتت. - 8لمعر ؟تعم5 00ءام5 7ةعلقم ةعواست ةهعصاعمأتقق 6

 ةزئومت 6 ءدعلمصع عمعءاهغ6ممتمق ةزكع 0عسستةك1همتع. ةلئتت مسدامسصغأ ةللمقس ةزئعصتظ ءمجنع ءآدعقس (هددصت

 1ءءلمدعتم- - ةلتتور ©6ةطعتعا نص معمرطعأوع ؟ءعطق عيه امقررأزتهق5ع ءةنس وتنفع 111ه 1ععانمص عد

 0هءتتمدءر عغ طتص 6ةطولعاعدت هد 20 (ءةرعدتس ممهاههذدع ح هاآتتر ةصععاسم هء]ءةىتاعع هد حللاقأت د

 ةماضاأملل ةعععماسدءر هبغ ء اهطسله 21ه7ر/ اد رص عسمعتقع دتهطلقمذعو طنصت نت أك 20 معممط ءامس

 0عوءءعملتقدع وسع 111ه ةمقماعدمهدو - هلتتر ودنأ لألءقمأو (نهددصتتلال 2عتل ةزعصأ 2ع مع 1) عانس

 1ميدعععادردس مكس ءدعتقاعماعردر عمذ 01 ءعععر 5ءمع]دن4ممعتل كللتاتق ءعودع 1هععععرو نأ ؟ءعطق ءأ

 [زغئععدع ءرعتمادسأ وسمع ز]!دص ةتومت عدا مصعسس 1آهلتععساأر عغ طقصع ذم امطاتاو مصقتوطقتعز انك

 جحمغعرس لتعومأ ءنصت ءقذع ؟ععطسسصت ةلسطم]ءدعر ءدع طمعتست هرتمتقمدع 7ع ع]ولمصعتل ةزوطأ 11315

 ةزسر ]1 ءعرد رانك ءمممت عمه لممعسس ةص اهطس]و. - اطلءعزملع 0ع تمر وننقع راه مطعاأمع عت عادأو ةأضأو

 ع5 ملوعمأ هراصالمصعم.  ظرعلسو عي عددع ؟ءعطتس ءغ ةعماعسأاتمست 01 لغ - ةعوبصلم (ةطعتعا عد

 ععماعمألهق (مماتمست 7ع9ءاهقمعر معممطعأوسس عمه ل103 مدع لذمواتح جيوطتعو ءهدعربجعقدتسدع ءأ

 ععدكتس ؟ءعطا1 لتعتمأ: ررآل ءعممدتتغ ءانسد ةدتعتكتق 10ءاته مدرع هواك طتتتتات“ “© ءدئءاع7101: عازل ءقذع 0

 حرسرتا ءرعوبررر ب (ءعا0ج 6ةطعتعا عد معممطعأوع ععصفتتسا اصقمأ7ةهقدعو ءغ ممر ععامسص طلق ؟ءعانتق

 اتقان ءددع أص لذ معتق جعوطتعد ءغ ءمعالأ ةصعمأ]دم (نهردستتس ]1ءعععع انصعاته ةهعوطتعق. تم
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 ريسافتلا قف تدجو تدرأ نأ كلذ ريغ لاوقا اهيذو ىهننا كلذ دعب كلذك هب لوذ مث ةيبرعلاب

 [ىطوهسال ناقتالاو ىواضويلا ىشاوحو

 قاكلا نبع, نب" ىلع, نيدلا »ب ئقت صيشالا ريونفلو' رمذل 2 ميوقت' ىف ريبدتلا يبقيك 1.118

 فحكاسا ىنال ةخحاصفلاو ةغالبلا ركب ىق ةدحايسلا يفك 1.1 «٠ خذس ىثوتملا ىكيسلا

 5 مل هفببلات رثكاو ةبراغلا نم ناك ةنس قوتملا ىوحنلا ىجرردل ىراصنالا كهحا ند ميعاوربا

 ىطويسلا ةاحن تاقبط ىف اذك هطخ ةقدل 1

 ايميكلا ملع 4

 اهيلا ةديدج ةيصاخ بلجو ةيندعملا رعاودل ىم صاوخدل بلس قرط هب فرعي ملع وه

 هانعم هي ميك هلصأو ىناربعلا ظفللا ىم برعم ظفللا اذهو مجحلا ةيمال حرش ىف ىدفصلا لاق

 10 ريثك لاقف نيفرط ىلع هيف سانلا منا ركذ ام لصاحو هنأش ىف فالتخخالا ركذوا هللا نما اهنا

 خيشلاو ءافشلا»/ بانك نم تامدقمد هلطبأ انيس نبأ سلال خيشلا مهنم هءانقماب مهذم

 [جععغم هت م0060 0زغغم ءىكتط (نهدخنتصم لعدعوعرلز دوو. -  طوعع ز]| ع. - 223 ء[امععو3 16

 ءانخس هطا[صعمغ ةعماعماتهع. 030051 عده ءمعممةءع2ع ؟01عرتقر لص ءملطتال علا ةكتأك 2م2ةطأعأقو

 زم عاموعتك ه0 862014641 ءمسس عمامته عأغ تذص ]ذطعم 1/ءمن د موا ءلتغم دمك عمأعق].

 10994. ]6 ع1117عءعأ ع1 - عل طاأعر دللم 2ءعاططتمساكق 0ع "ل00 ءأ ممنعم 7ععاع 3عقأاتطت 3015و

 حسعام»ع 5طعتاعط 1 هع[ق - علل - 047 4/8 1 ءرع لط0ل- ه7 - ار كهل3]7ر ةصمم 756 (ذدصع. 16. لوطن

 13و5) مدمن. - 109935. ]ل ءا117 عا ع] -هزط ةطحخغر دأنم ههاهاتممتك اص 10211 ع0 ان 6

 و ءأ معتسلأدعر ةتعام»ع قللناي 1. ]هع 117777: 18 هز: ل ]ترب ءلأ ل1158 ]2/1 6]02:1 1 ةتطلال 10و

 حصطم . . . 2202110. 1 نتغ طلع 81ج ععامصتتسر عأ 10801 ءزاتك 50151م[011513 م38, ان 18 (ن]25ةأأطانق

 ععمسته هلل مطمن ه كمر( /6 ءلتغم ]1ععئاسعر مهرراع# ةععكماتممتك عصا ل(ةاعتط صممه ص ]نععتل

 0101268 ع5[.

 10996. آ[1 ١ ءا-]لعاصأ1و ع طوعئذنمد ةلءعطعستقعب

 لآمعع ءدأ لمعاتمحر نسح ةاتئمصعق فموصمةءانضأنعر نن2])(ةلغع5 معمجزلهق ع ةاتطقاةصاتتق

 ردعامل ]قم ءدعاعمطعصسلأا عع ممتد معهزاأ ءاهاعتم اص عوق اعمصقأ ءععوصلأ. فوركعلق زص تماتتلل 0

 ند قسضسصمعم ]رات ءا ©آ - هزءر» طحعع طقطععو  ؟"هدع عاصر ء لتموسد طعطتعمتعم دع ةعدطتعممم

 (مممفأمصسمأم ءغ هج لسمطسع ؟هعلطسم ّمكت» ءه نم/ لعتكملو ءقار ننهع ةلوطا عوضا ءونط 8

 ]روم هرتوزدعتل لمعععع.  طعدعإورعج فماعدتسمم لع 0هعاعتممع طقاتتت هراصألمطعق ج]1ع7او ءأ

 140 ةدترطت779 عمرنا ناتهع لزعأأ طمعع ءع(. طآمستمعم ذص عد زن03 فمه ذص لتقف ةطعاتطا 31[.

 لآسأغ1 عمصتتس ةامكاتانضأر ءحدض سزصتت7) ع ه0 ءل7ععاتصس جللسعأ رسمدسع. 1(ه ةامنستغ هطعتلعط

 ظعوجنم 117 كير نمت عدلت ؟هطقنال عا اصهمعتال ءةدعزم معه]1ععمسءصتق ]ذطعأ ى/عرك# 0 عيسمصقأتدأ
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 ىف لاسر اضيا ىدنكلا بوقعي فنصو هراكنا ىف ةلاسر فنص ةيميث نبا دا نيحلا ىقت

 تهذو نيقيلا نع الضف ةعانتمال ىظلا ديفي ابش اودروي مل مهنكل عريغو نيتلاقم اهلعج ةلاطبا

 ىف الصف دقع ةيقرشملا ثحابملا ىف هاف ىزارلا نيحلا رخف مامالا مهنم هناكماب نورخآ

 فيزو ةيميت نبا حيشلا ىلع درب لىدادغبلا ندلا بقا اننا نيدلا ,.مجن خيشلاو هناكما نامب

 لئاط رع 5 ىدنكلا بوقعي ىلع ىنزارلا ءايركز نب دكيمكم ركب وبا ثرو ةخلاسر ىف هلاق ام

 قداقح اهنم اًيتك هيف فتص ىنارغطلاب .فورعملا ىلع نب نيسال ليعمسا وبا نيدلا ديومو

 وأ بلمس غ وبصملا نوكي نأ اماخ سقنلا نح كبك ام رثكأ صاصو لآ نى ع لاؤد نأو 0

 لودصفلا 2 نوكت ل ََك هيشب سوس ا رومالا هلله نأ دعب هناكمأ ىل رهظي ملف ىسكي

 الوهج ءىشلا نك اذاو ةلوهد اهلوصنو مزاعأو ضارعا ف لبد اعاونا داسجالا هذه اهب ربيصت

 - هطعتاعط 1 هعآزق- ءل - 047 4110 1871: 1 ءاتتنة/ عر ت1 اطدعاهتتتللل 30 ءقرص ؟عر2هطةط لنص

 ةنهزموزأ ب 81 معن6 122702, نت م3116 (عدعادأكتت> 0 0هطاتق ]11طعلق ءمدصم»عءطعصفنست 114

 ج0 ءزانك حصدت ا داعم دطمصكأضذملهنن - هغ حلتتع ةعامسعم هتطتأل ج2 عطتصأو 01100 ةانقرتأ لمص عل

 [معاقهغ عدس 20 ءقععذتس 200ع1 سمس ممدةءو معلن 001 كدنضتل هعطاتتت. - هلا عماله

 ءدرص 20 ءقمععختست 200نعأ1 ممدقع ةساكتصفم نع, نغ آسف /لهطأت»- ءل - ل1 8 معمرو ونسمأ ]ذط20

 ل1 ءا م1211 11 مع/بةءعفرعا ةععامسعتس 30 معماططملسس ةصععماتتغو ءددرح 20 ءا2ععاسسص 2003ع3

 ممووو - هطعتاعط 2 ءزورن - ءلل - 041 1 ءدن 700*457“ ظمع/ ل0402 , وعما كذطعتاعطتتست 1812 117114

 معامامعع ه600عغ ءأ عد 5علمعئعتأأ ونتحع 1116م زع عهعاوطب 01 غع2وأ. 7 عطس 7177108 ةتتأ ع

 لدغ اعزب“ ل107, هترنتز:ءل ظعتا كملت" هني 1سم حهكتمصسع طقس طمصعفأو عءاباقأ هغ 1107016 0-

 047-60: م 16 1ءدرتمأ] 1105عمزن عنان لكن, متلعو 10عام لتعاتع, نمت ماسعي ةعتربأك لع طقع

 لمعاتسم ءمدصرحهددتأاو انا 11 هءامنع ءل-2/25/1/ 4047 , دطأ ما هطحاحتسم ءدلل عدقع ددتمألال ء[164 123

 ءرعموستا عا لادن كانعسم ء[ناذأبم - 18د عاععءج كمرك علف همهصتتلاذ عمن هطدساتاتلل عأ

 ءملوغو حكععغ طلق ؟ءعطلق : (نهدععلتسسعر لنعزغ هطعتلط 1 عولكر دعم ظصعأ ممهذع ماع 0

 جرتوعمأ] عغ 3:ععصاتلال ]2151214260 جتتكأر 12106210116 2 رابط 102211118111 ©0111 117[281و

 نندع زم عم دس ماتته ءلصغز جدأ لسعات مطت]هعممطتعد عطر عطتطتتلا 0غ 311[ 1صأانك 015501131115 ه1

 (ممكمسص ءدعاعامكءعدف 1ملسعدطتعر طمع 8ععأ ممددع دمتطتل طتمتلل ع قرت ة7عار 032001100

 طقق معو ةعمعت طز1ع5 معمطوطتاع ءوأ صمم ءددع 016ءععماتمهم ةرتععل عدقر نستطسم 1112 ءمجممنو رم

 ةمععاعم هس عساأتتر 5ء0 ةل]دع مماتسق نمه]11(هغ6ع5 1؟هعطبتاهع ةانصأ ءعغ ننه]أ1(ةغعغق صلف عع عهاأعقو

 م ممن عجم 011عععماتقع همم عمع 1عممأمع ةاتطأر ءأ نت8200 عه 1ع3[20 ءةأار 0
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 لطباو هءانتما ىلع ةفسالفلل رخا اج مامالا ركذو هدانفاو هداججأ لصق كصقي نا. ىنكمي فيك

 لاقف اهناكمأ ىلع اضيا صخلملا ىف ٌلدتساو اهئاكمأ ررقو هريغو ميشلا هل ررق ام كلذ دعب

 ام>ءاينم يدخل لكيوع مصب نأ بجوف ةيمسملل ةكرتشم ماسجالا نال تباث ىلقعلا ناكمالا

 لكو ةئازرلاو نوللاه هريغ نع بهذلا لاصفنا نالف عوقولا ماو :ثيبتز ام رقب لكلا لك عصي

 نبأ وكب وبأ ىكحو ريسع هببلأ اقيراحلا معن امهنيد ةافانم الو هباستكأ نكمي امهنم دحاو

 ىق لاق هذا ىاراغلا رصذ نأ خيشلا نع هقيلاعت ضعب ىف ىسلدنالا ةجاب ىباب فورعملا غداصلا

 نكمملا ىف اهنا الا ناكمالا تحت ةلخاد ءايميكلا ةعانص نأ نداعلا ىف هباقك ىف وطسرا نيب
-َ 

 صخكشف ذأ كلذو دوجولا اهب ليسي ندارف فن ُ الا مهللا لعفلاب هدوجو رسعي ىذلا
 ار

 نم هدانع رثكي اميف هتداع ىلع سايقب اهلطباو سايقب اهتبتاف لحال فيرط ىلع الوأ اهنع

 تازلغلا نأ امهو باتكلا لوا ىف امهنيب نيتمكقم نم هفّلا سايقب اريخا اهتيثا مق عاضوالا

 [عر1 ١ مماعدأور طغ نت15 20 ءدع م200لتععملده ء( معمجلعملدعه (ءعصلقهغ# آطصقس ةلتلع ءاتحرس

 مطت]هةمردط مخ ةهنعسس عداه ةلاععأا دل قلل ءطوتستمع ةسرتمععتطتل1(هاعس معمطقسلقتمر عا انس ا

 هعومع هد لعيمهصقاأعهغو تقمع لاد» ىيتنم دلتتوتع ءمصاعمل ءععوصغو ءغ ممقدقتطت لش اهغعدت مصل 1

 ةانلع(6. ]لص انطعو 710 ل/ لمع نييموسع 1غ نعع ءدص ه0 ءللععءاسس ج0لدعأ ممدعع طلق ؟ءةعطتق

 عام0لعأ مدمهمقأعدعع. ظ8هوقزئانت]ذ(هه ءموئاوطتلتس هتك ءععاه رصهمعأز كم1 ممتد عطاس ءم12م01211[ةاتق

 ةردعتو ةتصأ“ [آصلع معععدددتعم ةعوتتاستر انا ةئزصعاتلتق نتتطاتقونتع م1 ممهتطاتق همصك عطاقضأو

 ناتهع هدسصتطاتق هةععسصلاتت»> هد ونتهع تهمصقاقسأ همصكعصضتتما. 000م0 لوتلل ءققانللا 1

 (مدعامساتس ةالتصعأو (ممدقلطتاتلده معئامجت مماعقألو وننم4 جستن مط ةللم دصعاقلام هقامدنع

 ءا ممملعتنع لتعز نصعاسسص ءةأر ةلصعتل نتن 0000 ونتع دمعامأ ]نس ةنععتس ةلاعضنس ةئطق ه0 نه ععتنع

 مماععأو معع ناس وع ءمصز نصعاتممتم دسم مات علق قام (نعراع مغرم هته ه0 طقصع نقصر نضعاتممس الل

 ءالزعزعسلدسس لن[ارعنلذزذ ءدامي ملقا ظعا» ةآانا - ءاداقعل قالمة ر ؟نلعو لطانا ظيزو

 (قلك عصر هععز لتعأاسكو ذص نتملمحس ةعضتربأام هدم كان ءزاعطسس لال لمع طل مولع لتدتكدع همتلفأ

 قيعق(ماعإعو زص لتطرتم 0ع دصعاملال 1ملتصتم ءدربمصتغعو ةعاعس طرستعمسس 30 دعق سععاتسءالعو

 نسمع ج0 ءالععاسسد جللسعأ مممقتسغعو صتقأ نمم0 زد عطاتق ممدود طتلتطاتق طاتلات عظعااتكتو 010

 نقاد عا (ممعاهاأتمصعس ه0 ءالععاسس ج00هعععع لنا 1عللع عكر همتقأ ![هماع ءةهتقققع 20عع0عصاعق

 قمت ءعمتهسغو عيستطاتق ءالععاتم ةهعئلتف ععللحاسع. ظعوطوسلا حساعس كتمت طقصع 1همقعللاان»

10 

 فرز

 410 طماسسص لع حعاع معاطملم لتكون مكلمصتق لتموستسار دنا عمص ج1 0ءلسهاتمدصع ءمصاعسعأاو ءأ

 دلتح ةالمعاسحتتمصسع زضتامس ءةدع ةععيسلمس ةدمتص ءممقنسعاملنصعسس رجنمطعأ ص ]ممكتاتةصتطاتقو

 وانحستسس ءمصاعمت ءاماعسس دصتت] ان ماتعمجع ة(م0لعأ,  طوعاععسم ممانمعاصهاألمطع عدلت 012 108و
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 ىف هضعيذ اهضارعأ ىف وه امناأو اهتابغام ىف سهمل امونمد ىذلا فالتخذالاو عونذلاب ةليحأو

 افلتخا كدأو عوذ تحك نيمشلا ََك ا *+بمئاقلاو خيضرعلا اهضارعأ ىف كضعبو خببتاذلا اهضاوعأ

 ناك ناو لاقتنالا رسع اهتاذ ضرعلا ناك ناف رخآلا ىلا امهنم كحاو ّلك لاقتنا كمي هناف ضرعب

 اهضارعأ ىف رعاوأل هذه رثكا فالتخال وه امذا ةعانصلا هذه ىف رسعلاو لاقتنالا لهساف اقراغم

 لاقو ةمالك ىهتنأ الح لوب دمع خضفلاو بهذا نيد ىذلا فنالنخ الا نو كي نأ كيلو :يتاذلا 5

 اًيهذ عنصي نأ ربدملا ثارأ أذا ىراصنالا دعاس نب ميعار د نب كمت نيدلا سمش مامالا

 لك( تبعك عايجا ةعيرأ ىلا جامحيف نيرعاطلا تيربكلاو فبيزلا نم ةعيبطلا هتعنص ام ريظن

 ريسع امهنم كحاو ّلكو هنامزو خبطال ةلعافلا ةرارخل رادقمو هتيفيكو نيئزمْل كنيذ نم دحاو

 ا ىلع هبقابو ةلئم رميسك الاب كخع ربعم ا وو ءاود رت ناب تكلذ دارأ نأ امأو لليصحتفتلا

 ةبركتلاب بكل 0 07 بوهذلا نوأ [عيسكبو اهم ؟ىيناتخ رقتسيو 55 يو متل 10

 نددت 0تحطسخ معهعرمتسوزو فميسمممتغر وننقعس زصتاتم ]ئتطعأ ءدعراتءوغ.  (همعاوسأ ءهمر وتم

 رسعاغدأاذ هردصتم دصتاق ةمععزعإ ةأمأ ءغ لأ5ءعسصعمو و100 اصاعع عدها ععععلمأو طمط 01861 عه لن

 عزغ تمس معاسستأالك'15 عمضتسلل ةمطعغد ماتم هعلتس 3ةعع10ل عماتطاتع اهصاكنتمسو ءأ ة]أوصمصاأسسس 015 ءصستسأك

 زم عدووماأتة]لتطسق ءمعدصت جععزلعماطسعرو عءغ دلتوسدماأتتل ذه 3عء10ءصاتطنق 10تدتانؤ. 1م

 عععاتسلاتتل ععماتق عم ءععمتأتعكو 01100 1520116 م2185 نم1 5مععأعأ ةدطز عع ةععللعمام 03 5ءد5ج

 عز(2 [آلمحوتتهعوتتع ءصتم) طقساتتلل مههان12 12 1]2غععون» مهصقأت#ع م0([عدأور هغ هذ 260عمق

 ءووعصالمأع عءدغار (عهصقلتاألم ءىغ 01 عئاتكر ةلص هعمدعدطتتتر !1معاللذ س2. 1011 2دلاغوه ؟عئور 5

 ونتتذ طقعع جه مععصلاتك, عدو هم16 ل1 ةنسستسع هدتكاتت مآدتعأتل ق1 طقتعاتتال كانط[ 2013

 (صعائ][[عيعدصسر ذم ءدعسم 2ععاللعمؤلطسم ءىدعململأ طسقو ءغ معمطقطتاع ذملع ءهعغر لتعم ءعتصسصعسصو

 وننم0 ]ماع ةتتكات11 عأ 31ععماتلا 1هاع7ءعادأر دماصلللع 518356 ءوووي - 1126هع 1أ7:-7: مة ج]ر.

 آسفس ىن/رعسم - عل - 01: 210]ءمررج7»:ءل 13 ءنن 1"( ]غ7 1 ءران 8/20 اع" ٠ 0 دهصلمو ةصقتتتاو

 حمال عدع حسسننس 1ةعععع ؟دلغ حلتومم ملم مهطتته]لا ةتستاع ءدع حيعمعم علعم ءغ ةدلمطتعع

 ماتعتمر معععددوعمع عا داتصأ 026001 ع5: 0 نهماتأَق5 ءءعراج ةتسوتتأ ةعنصت 111ه

 عمعمعاععنتت» عغأ ليسهل (د5 ءعدامر ءهغ ءعرتاسق 700005 جعقاتق كعاممعا» عءاآلعت ءصاتق ع همها

 طسرانق سمل). ةزمعسألدع طقع معد حساعس 0115عل1عد ةيصغ 20 ج05 مت ععملسست. © دنملقأ جدعان عدع

 زا1س0ل عم ءالعععع ملأ ونسم4 معد علت مدققتك 20 وسما ةزوعمت ظعمصسلسم 9. ء ؟ممعع ظطاتعتت

 تتكتكتتو 11]1نلوتع جعععصاأم (عتطاتلغو ا[ 60 1015عدأاتلل عألتتع ذه 520م1[ عهان11 1151011167 0

 1مط حج ععءعوك عغ ءم]مععس هسا عغ ممهلسقك ءأ ةملستأر طقعع 2دعأدتم ةديعتضممسل0 ةدعصعوتت

 ع( ءموممدععم0ل5ج معععقذمتلم ممدأت]تغر ان( 226101212 أ م10م8[1716(ع5 هام عانأ ة1ع53 0

035 3 
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 ىف بعذلا نوك ةلع ىف نويعيبطلا معز ىحفصلا لاق ىهتنا هتقشمو كلذ رسع ىف ءافخ الو

 ليسي الل هنوج ىف هتجاف ندعملا تيربك هيلا هبذج هبط لمك امل فيبيزلا نأ ندعملا

 كلذ ىع دقعنا امهجضنو امهكبط ىف ةرارل تباذو !دحتاو اطلقخا املف تابوطرلا نالهس

 ةيسنلا ىلع امهوازجا طاتخاو ايقن تيربكلاو ايفاص فبييزلا ناك ناف نداعملا بورض امهنم

 تارارماو تاحولملا نم الو سيهلاو دربلا ىم ضراع اهل ضرعي مل خلدتعم ىندعملا ةرارحح تناكو

 ىف آلا نوكتي ال ندعملا اذعو زيربالا بهذلا نامزلا لوط ىلع كلذ نم كقعنا تاضومألو

 اذه لثم ىلع هديب بهذلا لمع ىف رانلا ناسنالا ةاعارمو ةوخرلا راجالاو ةلمرلا ىراربلا

 هتياغ ىلا لوصولاو هيلا فيرطلا ةفرعم قشي امم ماظنلا

 اهراؤم نأ فيخاب اهراد ايو

 لاوغأ كلذ نود نكلو بيرق

 هذه لما عدخو هلعفب ةعيبالا تدرفذأ اهل سافلا لعذ رذعن هقلاسر 2 ىدنكلا بوقعي رك ذو

 [هودز]لتاسس ةععاروأم ءيحسأصعأ عأ ][مكتعقاتوعأا. طآحصع صهاتعمتل 51 ؟10(2ءامهظط0ل0 ءدءمعمرل عع

 ع( موممدعءعرنع ةاملعأر مهدعستمسدع هول1هعتمست اعممامع ةدصاأر ءأ لأ عد]اهك طسقاتق ءمصع]اقأهصتق

 عا رسم]عداأتح مهعساتسعر» ]واع - 1[وعع ز11جلي  خموركعلم٠ (متسممأتع ماطوقتعأور ةهواتتأو

 ءمرتكدوزت>) 1081هجالممتك جتا 1 1هللصص ءةدعر ن0 ؟هلتسفع ةدتآنأطتتت 315ععطأاللل 15111و

 نتنحصلم رانك ءمعاتتد معز[ عءام ءدأر ج0 هع داضدطقغعي 11ط[سلوسع زعاات# ملط ةىانلق 515 ع2 انق

 ممعمصلهغو صع ]1نسالمعتنس امكادع 1]نهأ. طلءزصلع بكتص طغعمع ملت ءأ3 ع ءمصآاتقف ىعان2غ أ

 زم نمت 20ج] نعرضتمأ عأ ههلمدت زص عمانتل معا دتلل عأ ردد هأتت71(ةأعطل 5ع ةطقأما1 81و 00 علت

 (عررت ممرخع ءدع 0110006 ؟ةهجئلوع ةردععأعم دم عام] ]هات ءفدعتتل ةطاتتتر 2[1 انأو 51 3158[ 0

 لععوععدكتتل» ءغ ةدلرد أدانت" ربانكاتللل عقار ءأ ءمزاتلل م2163 30 هء[ةئ2 002011026113 126

 عرتصأو عا قلم ؟هلتممع لدقأنق هنأ نسملأأةهغع ءغ يسمصأت(ةهاعر دغ هتطتل 10[1ءاتتأل عك ةعع1لهغ ءدع

 رن عمربع ءأ حسلتاحأع صعوسع ءدع ردهاعرلت5 هلع ءمصلتاتقر هسفتلق ءأ ةعالتقر ءمدعسنإ ءاسع 10

 مرنم ][هدعاامنلأدع (عرت[رمزلتق ةتتكاتلال ما01158ألضان10, عا طمع هطدعادلا نحت ذط 0ع5دعطال5ق 6

 (مصاكتتسص ءأ ][ممالتاطسخ ههما]تطتتق [مصصحاأستس. (0طقععك معلم جساعسم ةعصتقر ل3 طمرستسا 15 0

 دعم 20 زالتسم معدعععمأال طمحصسحتل دةصهمات اممات(تعص0ه ءعةغر ج0 رسم]ءداتقق معان سعاو نان اانق

 يوصتأتم تدمع جل ذللسل ؟هئرسحصلاسل عا ج0 ةرتسساتللل ءزاتق ءمصقت] أنس معا عدتعم ل1 م1 عاتل اان

 ©( لمرححتم ءزسقك ازص سضسمصأع 0ععاتكأرو ه0 151 ةص لان

 ©عووتسوان2 عقار ءأ امللدعات 72016 ©8123 51015٠

 قمع 1220208 ذص اءمعامكم هدم: آطلزاتعأاع ءدغ طلصتامتر اآصوستأر 1ةععطعو 0100 ان

 [مععرتع ةتطأ ةماز مموعرع دكت(“ "اكد مسالم ع( زعممجدصاأتلقع عمه ةععاتكمأو نتت طقصع ةقاعتل

5 

10 

 فرز

10 
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 كلذ زاج ولو ةعيبطلاب امل االثم ةءانصلاب ام ناكل ىعيبطلا بهذلا الّثم يانصلا بعذلا

 ةعيبطلاب امئاخ وأ اريرس وأ افيس كجحن انكف ةعانصلاب امل الثم ةءيبطلاب ام نوكي نا زاجت

 نوكي وأ غوبصملا نم راغلا ىلع ريصا نوكت نأ اما ةغباصلا رهاولمل اضيا اولاقو لطاب كلذو

 0 نأو غباصلا لبيك غوجصألا ىنغي نأ بجو رجصأ عياصلا نك ناف نايواسنم أ رجدصأ غوبصملا

 عغبيصلا نع ايرع لواآلا هلا ىلع غ وبدصألا ىقبيو غباصلا ىنفي نأ بجو رويصأ غ وبصأل

 309 ٠ |( ةرباصملا ىفب امهناوتسالا !ىحاو. .سنج نم. امه راغلا :ىلع ربضلا ,ىف ايواست

 نع نيتيخاا نم نو نيركنلا مح ىوقا نم ةيناثلا أ هذلهو اغويصم الو اغباص امهدحا

 حاقفلا راوكاو حوارماب ليصك مجيرلاو مارجالا كاكطصاو سدقلاب لص رانلا دج انا يالا

 ةخعيبطلاب دجوي ل نأ ريبدقنتب مد تاجاوألا نم اردتقك كلذكو روعشلا نم فتي ل3 رداشونلاو

 ىيبطلا رمالا لوصح ناكمأ نم انمزلي الو كلذ ىغفنب مرأمل انمزلي ال ةعانصلاب دجوي ال ام

 ءرىععرععمأر عأ 3580 عمصأتملال ءمالانللال 1؟8ناأقتلل عا ؟ةصقلل ءعقذع 0ل0ءعار نست امقم] ءماعت" لع ص عا

 جانا ءأ ةعععصأا عاممتدماكتع. - قل ععودعتأ هعوعدصأعع اذ ءمصع] نلدصأ: ذأ جمكانلال 13عأأ انتل

 حرترتم ههأغل50 جعوصنملع ءعةدعأر ء1ل7ع عع عانت نأ ن100 ةعاع 1هعاتست عودعأ عأ ععوعأغ ةعوسدلعو نسما جط

 1مكو 2316112 [دعااتلاا عأ 22115111 ءعة5عار ءار نأ طمع دلصت[غعصلتتتالت, عوذعغ ء0م2ععل عطل انتر 12[

 مهاتكم جعواتجلع عةدعر ها صمك عاذلتطسسو جتتغ ا(طخقصتتلا) ةاتغ ةهضاتأ انااا 51 م01110111[28 115م

 معمم ععوطاتقو 0000 جطقسعلامسد عدا. ظعوعغععععو لتعتسغت ه8سطخقأوماتدع م ععصأعق ه1 مط خأةهصات و عق

 ةنصغ 1ص زئومع 1عععصلم هدطقغأوساأللق (معاتقرو جتا (1معاهع ءمصقاأمس(1هعع5 جتا طمع ءغ 11|

 ءمصعأةمأتد دعوسف] عةز لهس هذ مععصسق ةكانطقأدسألج ءممعأ107[32 عقار مععععددمجلو 5ءلض أ( ان, نأ

 الصعأد معلتتك نان9112 (1هععاطق همك( ا01, ءأ ىهأ الصعأج ءمصهاقسأ]1 01 عقار 2عععقذوكأم 5عمضتل انآ

 نأ لص ععالق ءمصكعاتتل 15 عأ (لصعأج 1211113111 5113111 21211111115:3113 11211118 ©3111[20111 ©2015 15

 رععرت 2م عوغو ءأ ه1 جعوسنه]ع5 ةدصأ ءمصقاأقسأتلمه اص لزئصع 1ع7عه00و 20 اتضانللل ععطاتق 760 1[1 2ع

 مممرماعع دعوسمأل (مغعسس ذم زعمع ءمصقادمسأاعع» ةسقاأتسعسم00و نأ صعاتتتذ المععملأ) دتس طقطعدأ

 معوتاتع 1211113111 م2121. - 110ع 5ةععاتطلاتللل 31:عان111ءطأاتلا1 12 31 عانت عطألق م0[ 215515

 ءوأ ج0 ءعمعمعمضست 1 ممةدتطأ1]!(داعصد 0عاعسصلعصاتستل. 1ظعقرمصلعصأ جتلغعللل اأو 1 15[ علل

 20 ءقععطتس 200هعأ ممدسع ءمصماعسصلسصغو ه0 معاسك ال10 جععسس عصااتنت: 1 عرر ءعلتساتق 1ع علل

 علومأت ءىمصعضأ 1 عملزد ءا ءما]1لعصلاتق ءمعممعتطاتعر ءغ معصختست 11ةطع]]15 ءدععزامعأ ءغ !هلاتطاتق

 ا1متا عم علأأر تانك همزرتعم عمها هععرتأهغم2. ههأل حطم 1 ةعاتن11 21012 موجهر1 عدع طمتلعم 0

 ءع( ز(ه هدعررع ءدع دصاحاتخ15. ل ءزصلع ممهت]هغأم طقعع مم5ز(5و طماط 101عاتأكلا] 81

 ع0 همص 1زم1عطأج أت 1هعانعأ12. 20طل5 ععضعاطستت 202 121م0012 طمع 2ءع21عو 46

 قل
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 ءاوتساا نم: مولي الا هنا .ةيناثلا | ىعو لملدلا ىلع. :تفوقوم"ىمالا+ا لج»'سكعلا ! ناكمار ةطاستلاب

 ضعب ىف ناكرتشي نيفلتخللا نأ تفرع امل ةيعاملا ىف امدواوتسا رانلا ىلع غويصملاو غباصلا

 لاكثملا ىقلا ىمارغطلا نأ بلطلا ىف هرمع ففنأ نم ضعب ىكحو رظن باول !ذه ىو تافصلا

 سنايرم نأو فلا ةنامثلك ىلع لاقثملا رخآ ىقلا هنا مث بهذ فلا نيتس ىلع الوا ريسكالا نم

 5 ةيرام تلاقو لاقثم فلا ىتدامر فلا فلا ىلع لاقثملا ىقلا ديزي نب كلاخ ملعم بهارلا

 ىزغلا هلاق ام لصفلا باولو نيقفاخل نيب ام لمي لاقثملا نأ تلقل هللا الول هللاو ةيطبقلا

 ىرن سيل ءايموكلا رهوجكاك

 ميلا ى“ ماذالاو لاق" نم

 هلوق ىف فلالا ىلع حاولا ءاقلا غبصلا ةياهن ناب حرص فلا اذه ةمدا ةلمج نم روذشلا بحاسصو

 10 ارهوج ىكقعلاو للألل فطاب داعف

 فلالا ةدحاو نارهنلا ىف عواطي

 مصع]سكأمر ععرط مهالكدنلل 356 طصعأ مم55عر ص05 قصعلعالع ءمعتغو ءهمصاعمسأاتلل 111 2055

 هعل معد مهطدغلمصمع لعمعسلع(. قىل ةععتسلاستل ة5عاتطت عدخطتتلل علقم عتعسلتنست طمع لتعتطخت

 ردع جعوسملا همصقامماأتم ةنطقاممغتمع (نمععمأتق ءهأ صعامع ذص ازعسع ةستقأسعم00 هلضللت#ع

 معععددور10 ءالعلزأنل ءدرلانلل> 11]360102غده 1ص عءدوعطأ)3 153[23و ءات12 طعصع 5عاوقو 3

 زن ءعرهمو طمصاتاصع5 همصصتتلاهه ونسه]ل)(هغعق ءىمرصيستتصعق طقطوععع. 10م جتتاع)]7 111

 جععم 7 ةالاتك ءدعمومطلعصلستم ءرتتاب. -  آالزع نتل0ة23 6 0111 11131131 18 0113615ع200 53 20

 ][حم1لع ىمكدسسعتاو همعتدغأور 160ع7 ناس ممطلتتق 2111عم/ ءاتدتكتل ماكلتطلالللا 6

 متاتنطسك 1/:17,عم7 جحتتتأ مهعدصلأ اصلتتخسعرو نت 5620 حجااعصس 11211 ءام] ءاتتعتكأاا 1عءعداتق

 رستلتطسخ 71 1,ع ددجاءمتحع ص جتتاكاتال 1002:02عج ل1دعتحسسست 20د قعطتنتت 770/201 17 عدا

 5 7610 ممعتوأسدسس ]عطور سدتمأوسس 11 #/1عم/ ءاتدتعت جدلستقءملتقدع 0ععلعم ءعماعمتق 00 ععصاةوتنع

 رستلتطتتك هع [هطععمسلأ. 81هعأنو (نهرالعو : 2ءع طل دس اديتتأار طتقأ آل ءانتق ءةدعاي 7

 عمداتسملسا ؟عم]ععع لز عععسس اماعرع مع]اأ ءأ (عطرنوع ءهدعامعرتأ(ة(ع5. 1 ع5ممطقاتلال 31166111 10[011365-

 معرت ءمصا ه1: ععددتص لنص عمق ءمصاتسعما ءقر نع11836 6 مدت لتعلات

 منطقأوصاتمع ]مقام ج]ءط7ختصتعمعر ناتقت12ل 3 26111126 5110 15

 ]أعرب ءرت6متص و ءاتلتل (مردعم هرحصعق طقمضصتسعق 10 ع2 (361عم05 15 عاكق عا[.

 ]أ حسعام» انطعأا ك/م لع نأ لص ةعضطأمع 51101111 طاتز الق 21115 معطل أل ةق11101ئ0113 1158111

 لزوعراع لتعأكر ةتسسانتلل ععجلسس (ةصعانتفع ءهمصقاأدسع مر ننم0 هتصتتسص 112/17 دجتلتأااتق

 10 زملهأتتنو طمع عزفت:

 ]وسع طعمعلظعأم ةماسغتأممتم ءعغ يفملءمكداأأممتق (( معاته) ءمصك ء2كد عقأ ص ةانطكاهصاتقللتو

 (0ندع ءدع تلاع زعمتطابق نمت هطغاعتسر ءلهغن
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 ةخعاذصلا نأ نوهعزلو ءايميكلا 3 زوخر ةذمدو ةليلكو ىريرعلل تاماقولا نأ مهضعب معزو

 ةييلك ماج تافنصم ىلع هقلقاف بعذو برج نم ضعب بنتك دقو ىاربلا رودص 9 ةز ومره

 ىلا بذك رساك الا تننا ام رخاوالاو لداوالا رغ ةلاقمب ىذلا اذه ىداصلا رفعج

 8 نأ ىدفصلا ريكذو ةرهع كلذب ىنناف ءافومكلا بلطب كدسف 3 لغد ىف كو رباح ككانس

 ربدي مهضعب هب نينتعملا نأ ملعاو هب ىرغم انك نيمرال ماماو فيقد نب نيدلا ىقن خيشلا

 ىف لصح ال اه ةريسي ةذم ىف ةريثك تاجارتما لصدحل رانلا مح ىف فبيرلاو تيربكلا عم

 ناغملا نوفلوي مهضعبو قاش لمع ىلا ناتج هنال ىرطلا بعصا اذهف اًليوط انامز ندعملا

 سايتلالاو هابتشالا مهل لصحف سايقلا نولهجي مهضعبو اهمحو تاّزلفلا نازوا ةيسن ىلع

 خجيتنلا ىلا نودنهي 0 مو ةرارولاو ضميلاو رعشلاك تاناويبللو تادامألو تاتايذلاب نوكدمتسيف

 ةيمعتلاو زاغلالو ىجاحالا فقيرط ىلع هتيفيكو ريسكالا ةعنص ةقيرط ىلا اوراشأ ءمكلل نا مث

 عيصالا وبا لاق ءاشي نم ىدهي هللاو مهبتكب ءادتعالا ىلا لييس الف ةماع ةكلصم همتك ىف نق

 حمصصتت]]1 جانغتضلةظأ انكر (00م5عدذاتق 247“ خوطم5 ءأ 720271707:  ءهغ 72ه 0و ءكتعق

 يىمكصعمع كلعطورستمع ةهلتعتمب ءغ همتصفصسعو جل ءطجصصتمس ةوصطم]ل عع ععرجوعع ءماقأقمل ءققع

 ذم ظودعمك ةصاتوسمضتنس كعورمأت غعصر]وعستس. 1غ متع ونيتلفستو وناتك ءالمعوهز ءصاتح ء«ل0ءاتق

 ]جطورع هع /ءونغو بنغ ةمالذ لقلصلم ءإ هقعععءامعو هرععتطسخق ل821, لم مبجتمك 11/7 - 50

 رسهعأدأملر 1مهعهتمدأأ: 1طلنع ءىغ ة]1عر وسأ ةعلمرالو - ءومو وأ ةصاأع ؟زععتصأ ع ةءعولانق

 1ء[ءا]زغ6. - "لكي ممص ع3 صلقأ ؟[مدعام» (# 4ر27 - هغ طعصساتاتك نمل ([6 ءدانامام» عنو 1؟ةعان

 (روطن) ممستممكت(. - 1116 جسععسس ذم ننهعععملم مطتامدمدطمصتست ]دمت لع طدعصاعست ءمصاتسال0

 ءرععرعتتغو عغ طمع ةانللم ؟تغقست معج01031غ. ىوركعل# ممهعدغو كطغتلاعطسس 16076 - هه -

 011 طعنا 1)هع[قع ءم ظسفت»# ءآ-[رممهممعنو طستع هات 0علتغمو 1دتققع. 1غ ةلقفو ةلئمق

 حمض ءمءععمضتس ةأس01هذوكحسس ىنلمطسعع ءغ حعععسعغم عذكم ذص زعصتق 300:6 1هوعدصأاتسةزطم

 ءمصز نس ععمسلتم ءهتاتر نأ رهاتأاهع هيتكاتسدع طععزت (صرمتع عتومممأكتعو ونتهع ص ؟0لتسه معا

 1هموسسس غعصماتق ممص عأومحصأتك. 1طآوعع ةساعس اذه هسمتسست 0115 كللتسسد ءوغر وسم ةذمع

 ]جطمعع ممما1ءعدأم زمتعت معوستأ. - ةلتت هعاملاذ 20 معمجوءاتمصعتلت ممه0ءطاتنت 3عزاتلاا 05ةز | ان

 ءمصسستوتع دسم]ز5 ءمرسرتممسمأ. -  ةلتت ةصهلمعتدتس دعممجومأاب نغ ءمصل/تعإهمع ءغ لتطتاملممع

 نعطءصختت.  ةسحعتلتسس 1عتكتع 2 مادصاألق معاتطغعرو عءطسق دمهصتسسةأتق ءغ ةمتسف]ت طانقو نأ

 ضصتطاتقر هاتاكر ؟ءعا]ور هغ طق 20 ؟ء]زءعرم ءديتكتتتل سمط 3005 ءاتطأ ان. - مرسم مط110ةهرطخ

 متمتسر ونتج ]ذمتك مطتامةدجطمعطتس مدعدتأ ممدقتأر ءزادكواتع ههنانسدنل 1آهلنءومأ هع 4121و

 ةعمتئعمدحأسسم ءغ 10عموممطمصتتسرو مح ص زآ16 ءعءامملم بتتعه هسمتستت ممصعد0و عقار ءأ عر

 معوستأر نغ 1ءوعملت5 عمرحتس ]اذطوتم لمءعدستتس. 10 دم ةساعس لتععتاو ودع ملا - لا /هعارم"
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 ةمكلل هذهل لصاولا ةئاكم ىلا ريشي قارعلا مامت نب ردزعلا كبع

 كلم: هتوي ملا امي ترفغظ» سقف

 ناساس نب ىرسك الو نارطنملا ال

 ةيحاص نامعفلا الو دنع نبأ الو

 ّ نافع كسار طر دق ىذ نكاد

 ىف هليصحتو ىباج خيشلا ىلا هباستنا نيب نأ دعب بستكملا حرش ىف ىكدلمخل لاق

 ىلع دروي ةديدع ارارم ملعلا اذه نع ىللقني نأ كلذ كعب دارأ هنا ميش ىلاعذ هللابو منمدخ

 تملعو هدارم تيمهف املف دارأ ام الآ هللا صأيو ةيادهلا دعب لالضالا كلذب ىل ديري كوكشلا

 نع رجعو ناسالا نانس هيلا تددعو ثحبلا ناديم ىف هترضح ىنم هلخاد ىق كسلا نا

 10 امذا لاقو ىنقنتعاو ماقو ملسلل جنجف ماحنالاب فأل ناعرب هيلع ىدانو ليلدلا فيسب مايقلا

 وم رذح ىلع ملعلا ١ع ىلل2ا نم نكتلو يكذم كاردالا ناكم خقق ملعأو كين نأ تدرا

 ىلغ6-0/-هتدادن 167 1 ءرستسمت» 1نعزغ ععجلسس ةصلتعدمع لت عمتاهأتم ءزدقر نتأ طقع مطتامةهدطتق

 115[13(101 ء5أو ءءععاصتأ:

 لكن 10 جقدععساسق عةر نن0م01 مسالا ؟عوأ ةقععوسأ همماتعتأو

 اح ءوسع لسمطسق 71:1:0لع7, همعودع آكمدرعومأ كةهقمضألةعو

 اذ ءونع 1ادنو آل 20 هعودع لطم ربمناو ءزادق هنتضلعمو

 5 اذ ءوسع 11و 2-72 7” ءدعر: ذم 158

 لق7لءعغن زم قستسعصاأمتتم 1ص !اطصنس /1/:(عاءىدمأ ر ممهاوللتقللا ؟مللقانءأ 0115 لتلو (118 انانللل

 مارعزاعطم لوقت“ ىمز همعأسك عمار ءأ مومتاتممعتلس ءدممدادتغر عسحنه ةأطأتص ردك 1هسسلمان

 قرت مه مغ : مع لن ةنس ءيقءاقسسسو امومتغر لانعم ور زللسس ممهاعنم اعيسممبع رضع ةط طق

 حرتاع زاعضدسل ةاوتع زاععسللل 350عمهع ؟01نتد5ذع. آمر ععتأ دصتطت لضطأقو وننتطاتق مط ء2101عالن

 ردع 1]ملسععتنع ؟مالستكو ممهاوسمتال 8"ععامتمس ؟لمهس ستطل رسمضدأهكلتغر عا ]ل عنك متل ؟نلا ملهعاعت

 10 نتم0 7ت](. لحس تهتتط ءزاتق ءكمسقتلتنست 1صاع]]ءرعاعدعص ءا ازص ءزانضص ةاضكلللهو طلع ءقؤع

 مرد مععانسس طقطعععمم  ذص مدلمعماعد زصومتةز(أمصتعس ك دسع هاتر ءغ ةتقمألعسس !امعنمع زم

 ءانضت مم(مددعأل. ملغ متستخق لعطتلتق ءدضدلر نسحتس نا عادلزو جععسسعماأل 1هعاتتت ([ع2عظعأو عأن

 رميت( منتق معمطحأأم ذكذ صاعد ءابتص ]نهصانصاتمكل( ر اتغأ ه0 عتاعماتسس ج01 ععععانت. كل مدععتس

 140 ةعتطت# ئمعاتسحأتق ءدمكر ءاأ ةيصععصق عا ئذص  كف]]مسن دضعاتتط 1ضكهلعصق: الهاتت [ةصاانللاو أس

 ءهديعامرسمكلتار (عماقتع (6 ءأ دعوات ععجلتتلطل موممةوءعطعر ننعلال لص ةهءعاعمألام ةظالق 556 نانأانق

 عيوععب مغ صاع طسزسق هضاتق [مءامرتعو قساتمصعتس اتق ععممتعإت عملتخ جلطتطعممر وأ ه اع 00ءامأس متت
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 نم فقحتسملا ريغل هقعاذا ميرحو ملعلا اذع نامتك انيلع ضرتفملا نم هنأ ملعاو كنع ذخأي

 دقعاذا ىف نالو ةبجاولا رومالا نم اهلح ىف ءايشالا عضو نال هلا نع همتكت ال ناو انعون ىنب

 ةمدهم اننامز ىف تراص ةمكحلا نا انيأر دقو مهل عيبضت هلا نع هذامتك ىفو ملاعلا بارخ

 ةقوس نيب ام لا ىلع اوعمتجا دق ناويأمل لهجا نم نامرلا اذه ةبنطو اميس ا ناينبلا

 نوركذ يو ارقفلا, نوركاذتي ؛اوذخاف نولوقي ام نوردي ال نيذبعشمو ءاهد باكتاو نيلاطيلا ظعابو

 مهنم كحا عمتجج ال كلذ عمو تاباكأل فراخرب كلذ ىلع نوتايو رهدلا ءانغ ءايميكلا نأ

 تادلوملا هذه ودعي ال موقلا رجح نا عم بلطلا فيك نوردي ال دحاو ىأر ىلع رخالا عم

 بلط نم ىلع ةكصنلا انيلع بجو هذا انيأرو ديعبلا لالضلا ىف مهتعقوا مهنالاهج ىكل ثالثلا

 نوناق ىف ريبذل ةيغيب موسوملا انباتك مهل انعضوف ةيفسلفلا ةفيرشلا ةعانصلا هذعو ةيهلالا ةيكدل

 هلل زدت ىاخبلا, ةلاسر فو ويسكالا, فيبقى رينملا ,نسمشلا ' انعضو  مكا ريسكالا .بلط

 0 الا كرمي ةاهسملا انيسا]ىبا لاسر: ءبقو نيثالقوا !تسا ةعومج ىف نفلا اذهل ةيلقعو

 جمعلمأزعس(. أ ةعلهقر معععقدأ(ةاعتس ه0مطتق مز نصعامتم ءةوع طقصع ةععضاأتو» ءءاوصلأ ءأ

 معماطتط عملتو وناتمتستسانق اساعد زهامه همدأاغأ ممرتسات لتعمل ععاسس نست ءي زسلتعمسأ ةذصأر ءأ ىمماقق

 لتزوممع دتعم5 ءعدبص صمص هءاوصلتو ممنس هلكعاتستس ممطتع ٌسصربمةتكاتللا ءقأار 2عق دام 10عم طعصع

 م]1هعدمع. ظطدتص ءمتس لتعانأعدمعع دصتتصلم مععصتءزعتس مدتقغر ؟تعمو لتوعممو ةسافعس ءقاقعع

 طمع معجلععع عد  آ10عحدسق هءماعو رمطتلهدمرطتقسس همداعد ةعاقأغع ؟طتصلمس ءماتق 0 قاما عال

 زئتو مه عمعرتاتنسم ءقبص هذ ءداتمددتسر 0000 501551 طسزاتق غعيطممدتم ذص هاملت ةهتستق ةصتصسق]ت طاتق

 ماس ءععهصأتتو نه1 20 جطقسعلد وناتدعوتنع ءممعاتكالاتهأار ننهع طمستصعم ةطز ءءان (عدعاممأ ذم

 [هنم جوعمأعق ءا مادمأ ؟هصتق دعطانق هرعيحس ممهكهمأ عذر ءا معطسلممعق ءدلآاتلل عا معدععات عاق عقر

 وننأ معمعاسمأ ننهع لتعدسأو نأ ططن]أه ؟ععطق 1ةعععع لع مدسج ءعامأم آمعتمأسمأا ءأ هلالضسمقساو

 ج]ءطورتستمسس لتحزغممق هععنلا ءالععتتعو ءهغ ءلذله طقعع مهع هات مصتطاتق طعملدعأم ؟دعواتق

 ةزمطتل أسمك ءغ طمع ممص هطقاوسأغع طع اتستتق ناي10عرت عمانتل تانك 3]غعر0 لص اتطقللل 01110

 يفمقءعمأتغ. لل ءةعلسمأ نسمدل000 جتك مةعادسلد ءزدهونع ةاتلتؤ ءماعصلد لصغر عصقتلل 181

 1جرمتف مطئلهدمداطمصدسنس كل1هنسس سمت ءمعرمضتسر نقع ع (ة288 علوصسم انكر ؟0عمأ 1 ةص عل

 ممص ئةدمفعمعلتكت8. 50 زعممعدصاأتح وننذ ]1جطوءوسع عمد رص ءىعممعسم زهلمحتاأ حج ءةعئاقأع

 ععرمازمدأرناتللل م. ظنك دكتسانك 1عتاتع هلك عتاتلت» صماطتم زئصرتهعتااتن) عدقع عمذ 12100علعو نأ

 مطتامدمرطتحع لتسعأتسمع ءغ طستع ةعات ةسنعتقأمع مطتامدهمطتنعمع 0علععع عع عازم( لطم ةموزئانتم

 تكسس ]ذطسص همداضتس ظاعأإوإءأ ءآ-]ء]ر وار“ لا قلن( 16ه ء]-ةليعت» ذطق علت مالتللل 60111005101

 "آا”"تنسص 10/-ذ]ر ءرربع ظا-11601207“ لا اهلع]أع تآ- ة]بعت» ةترمتستتك. 1 ؟حعاعععم 01"7(/1707 2 دعاهأاتق

 ةانتسسحأتسلا (عاعاسأو ةعدع دتئسسءصأذ طسّسق جعاتك ءمصاصعأ ءاأ طتقغممتعم ءأ ؟هاتممملام. ]1)

 ءداعس دونغ (مهعامادك طا ذامع 112ه1 ها - هزننط ةصقعتت ماتتق.
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 رباج هنع ملعلا الع رههشا ىم لوأو نايفس ىأ نب ةيواعم نب كيزب نب دلاخ مالسالا للغا ىف

 ىصوأ ٍُ لوقلأ قداص ماهأ فرح رداج اهانقروأ خوكح لبق دلاخ ةلمالث رع قوصلا نابح نبأ

 كرتو ةفالخاب هل فرتعاو ىلعل ىقو هنال كلذو فجنلا بارذ ىف كسااك وهذ هتنرت ىف باط

 هلقع اعاضترا ةمكح لاخلو شيعدتلا عاوناب مهلغشا ىكلو لاصيالا ىف هل اببس هللا هلعج نم

 ءاج نم امأو ةديدع دداوف نم هبتك نم باتك ولخي الف كلذ عمو نامزلا بسد هوارو

 نب عبصالا وباو ىزاولا ركب وباو ىطيرجالا دمحا ىب ةملسم لثم مالسالا ءامكح ىم رباج كعب

 بداص ىلع ىسلل وبدأ مامالاو ىهجيمتلا ليمأ نب كمد قداصلاو ىمدارغطلاو قارعلا مامث

 خعامج نأ ملعأ مهنع رخاتم ىكدلختلو ميلعتلا ىف داينجالا ةياغ كهتجا دق مهغم لكف روذشلا

 طعاسنتق وسأ 1صاعع ل1هطحستس ءلهمق5 لع جاع ةلغعطرمتعم ل155ذةدتتا ]خطعم5 عامه هل موتا

 جرمامعر» ءاتدتسأ ء( 1عمتلتك ددمتعمعكتس عممداتتأا ءغ ![ذطعمد رخطت1هدهمطمضس 1ءعوعلأو ؟دنغن 0

 1261: 7 مدنا وري 7110م1: م 8 ءر» ل8 كظوركئ ذر ءغ مدأسستتق, معك 00ع11 همعطتألم ةكأتف

 1معامسدأاو لكوملق» عمرو ظهير يكدر 12147801 لنككمسس]سق. آطلزعاسس ءعدتس ءوأن تل ءطوعستقو

 مطتامدوه ماتو دععدسو عقار ءتزانتك طعععلعو دمك ل482“ زمكاتطتتاو نأ ءةددص ةهط طآسصفتسم 7 ءمل1

 ع( 1زماعوعم رمحههلوغمطدنت مهاظممم 20ععمأ6. طلتع هلهععرد ادد ةاتجن عر ءرءطق] هطقغ ذص غنتصسانلو

 كاتو آن[ 121150115 ([65536 /)ءرور“ك هودع 10ععءاسعز 1لوصع ءعورح هط ءةسفذدسو 0001 2لعود ه0

 ممهعقانان(أ, عا اكطقل أ [هطتس 0ءعععوزا عا ا[طتعمكت 5ع ةمداتتطص 2طل1ءووؤز( هكقكومر نص ماطقلم-

 عممطتحسس طذص متلك اذطعتك لتعم ءعوزسمب (2هعامم5ذع.  ةلئامسسعم ؟عءيئاوغعرم ةققععاتق ةدتق لنعصتق

 مسم010لل6, ع هرصصتح زاتكأم 1و عم ج0 معدد جععمتزت1 20039365 ةعاعطواتع 115 12010316, 5

 لرعتق 1م ءد م«همدعممله ذال1أ دسحتاام 0علت6. اللتطت]هصتستتك 11105 ؟ةعلتق ةاتلتلؤو 65

 (عمستأو عا13ع رد ءراعلل 10 561م01عرط ءممزأ1ءلعطحمأ ءعغذم ةطقسمسلتق ؟عطمدعت ؟10ءطقسأاتت 5

 عممازعماع# ةمقاتكتأهع ءقتتكذدير نلاه193 اعط ممر1 مصل عمات عمال رت عمم عزف عغ مصقتأت ادد ]نط عصاعت

 جرت م1ءدعتق ءو(6. طع طمع ممم هطقاقمأم ةأموسلد ءعزدف ةءكمأاو معدععمعماتق دماتلاتق تاتلتطانق

 عمواعواأ.- هدأ ممخأ ل46 ؟ةمعتتمأ مطتلمعكممطت ة[هطمسس ءاهصتر /71هد7وهترن © اق هنن ل0

 1167 ع4, ماتا عآم" طك تنار ل17 1هعالم' عرب 1 عررضتسفت» ل نع]قر 10 عار يرق, كلغ كل هن هت#ة1لأ

 ]لذ هنا ل1107 1 ءدجف»ست []همذس لآ: ]/معمب» 476 اتطعأ 5700ج جسعاأم», هدهسعو اللأ ةدص 00 ععمل

 حرام معالم هردصعف ءمصاعسل ءطتصأ. ل270ءعز# ةناعللل اذ5 م0و(ةر10 1انأأ.

 كةعادقر مطتلمدمماطمو محس]لغمور [ونتتهل عد ةتصغ 2ءسرممع مطتل]مذهرطتتنر 0ةأ(طقسعقر 8راطقعمىةهق]و

 تنس طقصع ةعاعم لتعتسمس زم طتععست م؟0(ءهطععع ؟ءآل عضار مهعاع5 طمهاتتكوم أه 56 55
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 مسج لك ىلع لخد ام ةيبراجتلا مولعلاو ةيقطنم لا ةوقلاب اوفرعف ةعيبطلا ماقم ىف ميسفنا اولعج

 أولمعف رخالا ماسجالا ىم اضيا كطلاخ امو ةسوبيلاو تابوطرلاو دربلاو رأْل ىم ماسجالا هذه ن م

 كلت ةلعل ةلعفنملاو ةلوعفملاو ةلعافلا تايفيكلا نم صقانلا كيدرتو كارلا صيقنت ىف ةليل

 اوماقاو ناكملاو نامزلا ىف ةفلتخملا ةيتاينلاو ةظيئاويأملو ةيبارتلا رساكالاب اهنم داري ام ىلع ماسجالا

 فيفعتلا ماقم ىواستلاو كيومجتلاو كيربتلا ماقم ةيقستلاو اهباهتلاو نداعملا قرح ماقم سيلكتلا

 ةخيفصتلا ماقم ليصفتلاو رعوجتلا ماقم ريطقتلاو نييلتلاو ببيطرتلا ماقم فينختلاو عيمشتلاو

 اوذختاو نيكمتلاو داحتالا ماقم كقعلاو مييرمتلاو نايتلالا ماقم ليلكتلاو فحسلاو صيلختنلاو

 ةلفان ةوقلا ةديدش ةفلتخ تاريثأت ىلع وت لعفنم ريغ العف اًلعاف اًدحاو ايش لوصالا رعاوج

 ةيلقعلا تاسايقلاو ةيوامسلا تاماهلالب كلذ ةفرعم لوصح ماسجالا ىم قلي اميف ريثأتلاو لقعلا

 11 عملو مجالمصتك ءأ لهءاعتمت5 ءدعمعع عصام م؟0طقهأتق ءمعرمدععتع تلد عطتمأ عظجلاتنت ءد10515و

 [مكوعمرمتمو طسصتللاهغعأق ء هزععلاهأتعر وسأ هدأتسعنل)5 ءدع زآل]ئ5 ءمعممجتطاتق م26همدتاق هزار أ

 نتوع ءدع م2 ممرهتطسق حجاآاععت5 ةندوسأاو ءهتط7 جدلصتخعاود طقطعمحمأا. ظومعم حعاعر» 0عاعقط عدم

 جلطتطصععتمأ ونسم0 ذم ج2ءعاتمصتطاسق ههاتعد]ت طاتق ةعالسلو هغ موقمتكتو ءهغ مهماع» 1]1[هحتم

 فرعممصتسا زم (ةلعطل كنق همه ؟0]انصاقكتمال مه ةصاغتطاتق ىاترر عظة عانت, عأ 8246200و

 ونتم4 ذص 15!]1]1 دطتدصعاتت> ء5أو م20م08510 ءمصكعصت_ءصاأع“و ن100[ ذط06ع ءازدتعلأ5 (ععطعطأتو

 حصته ات طاتس ءهغ دع طععطتو مدعدأتق (ءةيطمور2ع ءغ ]1060 039عرعز5 جققعوتتل ؟1]70عالات2[و أ

 قمح عميس أ14مصعتس ذم ءدلععسس جلطتطاسعستسغ 10مم تقالمصستق ءغ ةجلمرتعس ؟0للزمدتان]تو) 010

 ]عم مءارت عععدنلمصتقرو ءمدوعن] دكمصعتل عغ ءعدعوسهأتممعتتل 10عم ةزععولممتقر ل عرس عطعتمص عر

 رص هععدسص ]1ييعادعأمسمس» عغ هآ]عبسص 10عم زذععاعدتممتق ءعغ 1][ةصتسعماأتو 0عداتل]دكمصعت» 160

 موك ءعيدألممتك طذص ىعسطقأةصاكتمهسر كسطاتسق( مصعد 10مم ءكمست ءوالممتق ءأغ مانت عدأت همتقر 7ع10(03-

 معبد دس مادا ععوت عغ ةم] نغنتمدعسم 10عم دمتا6 عداتمصتك عاط0]]! عصاتقر ءمدط]م ههز[109 علل 11

 ءغ ىدوم] دعلمصعسس 10عم دتصتممتق ءغ مصقم]10لةئل ممتع. هسطعأ4وصاتمم مطأص عل مامزاتزلل 112811 1للل

 1عععرحتصك ؟هعمل(ةغعسد ةععصل1 ءةدعععععصاعسم عغ متلل]دنس تس دمص ؟1]70انصادتتملتل م8162[

 ناتدع >ججلم5 ءمصاتسعوأ ءالكععاسك ذهل 1213ع2812 ءدجع»ععصأمو عه دممعصأت# عكس م1032 تت

 مسملعمصغعور عغ حلم ءالعدععتت ذط عي ءم2م618. زط ونتتهع زمعلتغو ءمعصتمصع عمات

 ةمكمأ 72 هصتطاتع ءمع]ءعالطاتع ءغ مهم ءاس ده( هصتطسق ةصاعا] ءءاصحلأ طق ءغ ةعمددهآ أ طاتق يرن أ

 ردلعر» مهممع 8ءم]1همعملعتسك عغ قصلعومصدعطتتو ءغ حاتت ذص ءمرصمممعملأ5 ؟عدمهغت

 عمصأ (طععتهعتور ءممل/ءعاتممتطاتعو مئادلتقر ءمال]وجتتعو عصم]دعاتم.  ؟زععم عماس عت ل050
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 خضماغلا ضارمالاو رشبلا نادحبأ اوم ىلا ةبسنلاب ةدودالا ىوق اوساق مهناف مارملاو لاككالاو بوبذلو

 تاعارم هعب ةاوادملا ىف هب عفتنيل ادحاو ءاود سبايلاو بطرلاو درابلاو رال ىم اوبكرو اهيف

 ال ءاملا نأ ىف الوأ رظن هناذ رمل ريسكا ظعنص جارختنسا ىف اضيا طارقميد لعف امك بابسالا

 ىع اسمخ> رمكل ضاوخ نم دكجوو بنعلا ءام هذال لادتعالاو ماوقلا نم ءىش ىف رمل رداغي

 ةغباصلا ريقاقعلا ةيودالا هيمكرت لوا نم عرش ذأ طخاف راكسالاو حيرفتلاو ةكدارلاو معطلاو نوللا

 فدكست_ ةركسملا مك ةحرفملا مكع ةحداولل , ةرطعملا, مك معطلا ىف, ةلكاشملا مكه دلا 1 ل

 ليلقلا فيضإ اذا اسباي !ثحاو ءاود تراصف تدحتا ىتح تاغياملاب/ اجباقس تالا 6

 ملعلا .قرقي نأ :ميكح لك ةداع نم نأ ,بلطلا ةياهن ىف ىكدلخل لاق اوطسا دل 030 عيدص

 بذكلا خيقب ىلع ةمدقتلاب اهملا روش صاوخ كيك ضعب وم هل لعدعو اهلك ةينك 8 دلك

 57 0 امكو ا د عيمج نم رباج 0 اهك ملعلا ةدايز نم هب اوصخخا اهل

 اهكو ةخيترلا هبانك ىطيركاللا صخ امكو ميهتافملاو جيباصملاب ىمسملا تدانك هيك نم نىويدلا

 20 معممم1(2هددعتلل علت م عطهتات عضلات ء0م1نمالات1 طاتتال 30011011 ءغ 120طوطتات 1ص 115 13غءعصاتالال

 ءععوممتمغعو هغ ه ةمطقامماتتكق ءدلتلتقو ؟ءكقوعتلتقو طسستلتق ءعغ ةلععلس دتطتتللل 1611260110112 6011-

 ممكن عرتمأار ا[ ءدع عم هدتكذأق هم0:طورضتنت هطقعجل وتتم ذم دجعلعسأام ناتللاأهقك هم ع3 عااتا و انغ

 [رعمروععدغع5 نسمونع 1ععلأ زم ءاتحتعتم حتصتل جههاتق هرع عءاتزءعسصلم. طصصسسسس ءصتنس 14

 ةمععاوكلاب نك دولته مم لاتقأح ناقصا تأهأع ءا تمل (هتغتك ءمملتانمصع 1150 011111110

 ءددعاب صمتم ]1 نممأع انآلهع ءقأر ءا نتهل1[هغعم حتلصم م80 مكلقق نآن100116 ءق5ع 11ه عصتأو ©60101عطقو

 ةمممععرسو 00هععرسر ءدعطت] ةعدعلمصعسر ءطععأولاعتس. آلا زعتكتتع مالتلاتلات 1 عاطل عال 011201161

 امءععمتأور مادمامف دجعلتعمم ةيسسصقتاوب ناتهع جوصفنلال 6010ع تست لص ععععمأر ةتتات مآهصاقق 53201

 ةزست]ل عر لعاصلع ءدقر نسمع هلمععسم ةعتسلعتس هرتعههنعماأو لعصتوتع عدعطت]ة232[عقو م0550

 امعطرمصغعق, "اكس ءدع مآاهمأتق ةزععمم ذص ماهل عععرم :ةلععأغ عع ][ضنسممهطسق ةععتعمدكتاك لمدعع

 آص دتصانلال كقطع عقعنعطقمأو ان انتهاكا عزت ةلتانتل ةأععاتتلل ة؟20ءعععصغو 01100 مهتتلاتن1 ص 5

 20 نغم (1مععاطدغت. - 1 طلمعع ءدع ةعتقأماعاتق (مدعامأات معاناه هانا.

 للعم ذص انطعو 2|( ءا ءا- هلع ٠ انود ءدار ةصوشتاو هط هدطصتطاتق 1101615 7عععمأتتتلو

 نع 0هءاعتممس دتصتك عكذدتم لص درص متطاتق ةاتتق ةععلماتكق لزةمعتمسع (ممعاعسأاو للا ةستعس 0هءاعهممع

 ةعصا مانت (1000لحدص مععسأأجرنع جخغاعتطاتقمأاو نت00 ونتهقأ اه(500ع[100عللت 112 ؟عءاع73 8

 ووو زصللتعدماأرور معهرراعتت عدو نتهع 1111 مععب]أزدعلاع» عع صاصعطأل 011308233 5ةأغ16م56 ه0

 دسرات 6عدصلمسد لمعلم ةصقعت م عطسصأ. آه لكمقعر» مدئهع هردصتطاتق ةانتق ةععامأتق ]1طاتس

 رو 9 نا مععصأت “© 1زمهعتماسص مععنلأدععس ّذص همام أ عاعتك ةصاعمممعصلمتت قذف ؟هآدتأو

 11100061 60-ءل- ل4: اذططصحس ةدحسست 1//-11ءءواؤأب مع طال ليافأرر لل هز ءر' م18 !ذطااتتس 1-0
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 ىلاعت هللا هملع ام متكي ال نأ ملعلا طورش نمو ىكدلتخل لاق حابصملا بانك ليما نبأ سصخ

 جيرصب عطينا نأ اهيف طرشلا ناف ةبضوملا هذع الأ ماعلاو ماش ىلع اهعفن دوعد حلاصم نم

 هذهل رهظملا نأ بجتلا نمو نومهفي ال ىيخلا اميس ال كولملا اهب ملعي الو اثبأ ظفللا

 دقف كسأل هيلع متي ىمل رهظأ نأ هنا اهدحا هوجو ةّدع نم هب ءاليلا لولخ دكصرم ةيفقوملا

 1 ل منال ءالبلا!!لؤلخل بدصرتا ويقال[ يباح" سافل ابولطم دنع ام مزال« دالبلا» وب لاكي 5

 ناغ هنم هيلع فاخي كلملل هريظأ نأو هفالتا ىلع نسل مهلمح اميرو هدنع نم مهبولطم

 هتلود دنع يرضي هنا هنم ليخاو امبرف مهتلود ماوق هب نال لاملا ىلا سانلا جوحا كولملا

 نك بحاص لاق ةيعوملا هذهل لصاولا دنع ريقح هلك ايندلا لامو اميس ال لاملا ىلع هتردقب

 ةتبلا ةعفنم هل سيلو هرضي هنال هب فرتعي نا هل ىغبني كلذ هتقيفح ىلا لصاولا اماف ةمكأل

 داشرالاو ةدكيعب اماو ةييرق امأ هسفنل اهجرختسي فقيرطب ملاع لك هيلا لصي امناو هراهظأ ىف 0

 ءأ 1657 لمترما ]ذطمدسص 17/1 - 11 ءارام]را - ل ررهءئتسهر ةموستأر نم0ن هدأت هع عاد

 عدا نغ مسللقمم ععرص ءءاع نسم 17 ءدق 0هءدتغو ءهغ تمسك هات]تزأوه ذم هردصعف طمستمات)

 هعلتمعو ءلسملقغو ءدءءومأام زا لمصمر ونتم0 طقمع ]1ءعمرص طصمممتغو هغ لمءاعتممتسم

 ماتسوتتحنات لت5ءأت5 ءعطل5 جمءعاحستاتق , مه6ع ءورص معلمعأمءمه 00ءءوصتتقر طم 10315 05و

 ونت ةمغءال أ ععماتكد همم مءعدعلتا كدسصأكل 18غ هدصع متسس ءدأو و01 طمع لمصتتا7 دم

 [سععرم معهم وجعععتغو عدتص هع ءةلقست(ةاطنم هلكعرعو د را]15 مهعلطسع ةمعتل ءمانطاتف.

 طمصحتستتك طمع بتمستم. هذ جماعم ندد لنكومأع لمءءغو ودعم طهكت1لته هددصتسم ءمهلظعتاو

 مكانس ءءرأع ءدملجستامع هلتعتعاز 10 ةصتس نت مم8510عغ معو عوغ عط هرحصتطاتق طمدصتصتطاتع د

 نسمه عدزاه. 1 [ل2عع حساعتس 10ص لمع دقألم ةمعتلعمفت : مدس ذل 3عاتظ[و 11[ 5ع انقل

 معطعممعمغع» 0ءعوزلععدصغ كك متقمأاو ءأ ةدعمع 1211012 20 عدت معطل عملت 124101.

 عزملع هذ ةعافس معمعتمت مموعغو هط طمع عن نسعملست» عون 1 ءولطسم ءمتس 212[

 ءءاعجم5د طمستمعق مععتستاه هراتق ءقأب نن00 15!1 ءمحصتصص عءععمسم ةامطتاذ مخ كغ 56

 ,10ءعمع ةتطأ عتمأ دمك ذللددم معومسست ةلطأ ةعمعرع ممدقع 71 مععدصستقع رد معتتلتك 00

 ار طععدم طقطعحأ ظممح هساعم طسرسك لاذع هط تتم لععمت لسصعتس وسن ]اندم لمدن ءمعما1110مع

 امتاتهغأ ةسصغل ةسععم» انطعتن زعم ه7 - [ةلبسعا (0ستر ةموسدتغو 3ععءاتجقأمنلال طاتزانق ةعءصانقع

 ءموعماكقممعتس ةتطأ ءمدص موت هعتغو طع هد م01 غععت دممط ءمطالعصتغو هت م01عددأ5 لحسم

 مسس كك ملغم عغر معوسع نآ115 هرصصتمم تاتلثأاوعك ذم هو همعععملو دس ذالطسس ءلسم0عمعأ يم 0

 ©متعتم متع لمءعامك ممممتعت هع دتح ده ذللتطسم معنم ءمعماألممعال مع25عصتغو نا1318 156

 داملثم ةذمكعمتغر ةلعع معممتموسد 1112 هتغ هزجع ]همعتصوته. 1ذع زوءءوصأأ (ةماتتت خ0
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 الا كلذ ىم تاهيمو انيقلت هدنقلي داننسال ةيهلا ةيانعو ةميظع ةداعسب ناسنا ففاوي نأ الأ

 نأ لك دج مدع هلو بئاط رخالاو ليصأو اه2 لح[ نافوسامف عمت او نأ وعو روغ 5 ةردحاأو ةيج يه

 وذ انيفنقأ نكانو ىهتفذا نوقعلا فالبالا نمو رمحالا تييريكلا م زعأ اأذعو كابأ دمنكي

 انيقك ّلك نم ريما اذه انباتك نأ الا بستكملا حرش ىف لاق انبتك نم هانعضو املك ىف :ءامكلل

 رذط نوف ليمعلاو ملعلا قت خيره اههذم كحاو ا نافذ رووسلا ةياغو روهخملا سحوشنلا هلك ام

 بنتكلا | ملعلا الذم فريقحكت نم ءىث هنوف ال هدلعلف انيك ىم طقف ةتالغلا بتكلا هذجب

 رهسكالا بلط نوناق 8 ريبيكا ةخمغبو بسنكملا حرشو تاداهش.سالا كفوا اذ 0 ةفلوملا

 ع بيرقة لاو انيس نبال بداجتلا ةأرمو ىراذيلل ةلاسرو رهسك الأ فييقكاذ 8 روذهلا سمهشلاو

 حاقفملا ملع 2ك حايدصمو سايدعتةخ الا زنكو ناعرجألاو روذشلا حرت رورسلا خياغو بيبكرذنلا رارسأ

 ةمكذل سود ذو ةويحرلا جيباصمو خيككلا ميتافمو ركفلا جدا بلطلا ةخياهذ هحوشو بستكمو

 [ خمكحكلا زخك ِ

 رسمتسمعتس دهاتستاو نغ رععم ذم ىثه ممعم]ت دعت لمم همصكعصتقما عدل ممط م01قأ م18ع1 18و
 نغ طمرصم 1(ءازعزادغع ودحلمسس ةزسوس]ةمعأ ءغ تنته لتعتسه تانلط 2120 6ع015[72© ©0102 11088[ 11:و
 ننأ بسص جاوعرد طعصع 0هءءدغ. ةغع سمتسملم طمع 8عكأ م0655 يعلعصلسسا ءع5أك نه
 هواه مما مهاتمصعو ص قلنم مطتلمعمرطت فمع ءمتسماب سمضتتس 31غ 0هءاعهتسق ات
 نسصطسكطمر جلغعع ءزدم ةيلتمودمه ءوغر للم جيتاعرم ه عع زسمعاتهتع طمط ]م20[قأنو نغ طاسصع
 جماع هءاعغز 14 نسمل ةريلتطتتسع مدطعم ءغ ؟ةهمتعودأم م2هععمقهمأاع 18511015 عقاب 11
 طوعاومرق. -  طوععتغ لن70ء7غ ١ امد مطت]لمذهمطمتناسس ؟ءدانوتتكق ذص هدد هزطانق هع مانق 515
 زمعمعلتساسا, نقع هممت ممةانأرساتق. - 1ص ءهمرسرت ءضهأه110و 010مل زم 1111 عدم ةعكت ذل
 (©ي(عر ةهتغو طلع ائطعع هيصمتطساسس درصعتم ةهتماتم, ةهيععواته 21- ىارعرسع ظلا- ل1014 ءأ 011
 67- ممر“, كمسمر يأ ها لتماتسعاتم. [لاعنودع ءدلس ةتاتق مرهعمعمازق هأ نقانق [0ءامتسم
 بصتمعار ءأ نسأ طمو معه ]لئطعمو ةما1مو ء ةعتماتق ممواعتق ممه510عاو [01[ةق5ع صتنآأاه 15عقو

 ننحع جععاتسدامسس طسزسق لمءاتسمع ةمععامأ همومصقأل0طعاللو ءاتلل [ 1٠
 [آاطرت لع همعاع هلعطوتستعم ءمسرمةتلا طق قانصكن 11ه عاين ه]-ةث/ةع]ر]ر 041 - (ن هررحتا عاج هللا
 ص 111-777: ]| عما س 8عاروروا ءآ-1ليماا» لا ءائاتن اهلعأت 11-61 وارد - 8]/-ه] ءرروع 11101147-101“ للا
 اهأوأطم ها - نليوار» - 'الكعهماهاسدك 801 ]ءاراخ ب 1طن: داسمع اللف”ها هآ- هزففان ب ظلا- لءعسلا
 لأ هوس أر» 6هأآ - ارنليلط بس 6 ايرعا مآ - عمر“ ب (نهرصسس عسا متألق له 7/1 - 51,0 لتيا» ح ظلا-

 ت2

10 

 بز

 10 70ر1٠ يرو - 1 مروري 67 - ةلباراةعارع بس لل - 71 ءانايا» لا ةاد» ءآ-1»:ةركاذلا بح ]1/ - 111 /دهأ] عا
 (©هرسسعصأةسسم ص طسصع اتطعس 1١7 ميرعا ءل-اهلعأط ةسكعتت ناسك - لال ءاهقز مآ يعر١ - 11 «رككاأا

 ها طزمأ مع 71ءوايلا]ب هل - «هزررسعا ب 11 لهننم هآ- ارا]سعا ب لغم تأ - !1ة]بطعأ ].
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 هيمي 1 رفد ىف كرك ذ ةيناحو لا ةدابسلا ءايويسو خيناب ملا فاعلا كيم 11

 قازغلا دمت نب دمحم دماح ىنا مالسالا ةح مامالل ىللخالاو ةظعوملا ىف ىسراف ةداعسلا

 هتيطخ ىف لاق امك نيسمتلملا ماوعلل ناكرا ةعبراو ناونع ةعبرا . ىلع - بقر: ”هنه تنس - قوتملا

 ايندلا ةفرعم ىف ثلاثلا ناونعلا برلا ظفرعم ىف ىقاثلا ناونعلا سفنلا ةفرعم ىف لوألا" ناونعلا

 ىفطصم نب دمحم ىوملاك ىكرتلاب دحاو ريغ همجرت كقو ىقعلا ةفرعم ىف عبارتا قاوتغلا 5

 نويدلا ماسح ومو معاش ىقاكسو 12 ةخنس قوتملا عاش ىلاكنو !... ةنس قوتملا ىلناولاب فورعألأ

 ةينطنطسقب 1. ةنس نابعش نم طسوالا رشعلا ىف غر ىنيزكردلا ىقاكسلاب وعدملا نيسد

 سلا حرمت 52 ءانغلا انهيت ا باجاذف هللا الإ ملا ال ىلاعم نع نآأوخالا ضعب هلا 10

 10997. اكاست عمه ءا-هءقلعغع ءال- ععطط ةصسلج عار جلعطورستمه طعدتملتستك للصم

 ءا مطقمأةهسفعم تعج كهرستمةهغتمصتم ةريتساهلتو. 1مسلقنتع ذم 27 - لو. - 10998. 1

 ءا1-هء 40 ءغو ةلعطوستم طعدقاملتصتق. ممم معجكتعاتسل مهههعم ءاتعاتتت ءغ ءاطتعسمسو ن4

 طفس 11هززعا - ءفدأ من لاش 11هقل 2101, هتجتسعل 8 عب 101ه 06 / م2078 ةصطو 5

 (لصع. 10. لدتا. 1111) 22011118و م21 م0ءانتأو ءأ زم ندقأسم» (نت]05 ءغ وسهم ال ءتس عصاه

 غ ذص م1جعقوغلمسع لتعتار دس سقاس دتاتل ان (ملتصتق طمرست دانصن ونانأ (ةلتذ 0عءع5زلععوصغاأ لتعئتطمست(

 ل خسلسك معلسسع 0ع ءمعمتانممع دصتسمع ةملأو ةععتصلاتق 06 هموصتغمصع هدصتصتر (ءداتسك

 لع ءمومتكمسع دصسصلتر وتتقهاتق 0ع ىوصتغتممسع تاع ؟ططكسعدع.  طاسععم ]ئطصس زم ]أ طعاتقتل 5

 اسععاعدتس عمصقأسأل ءعتصغو نغ ا1هذ15 7101 عيست»ءل 19 عرب 1154 هركر :نآاعو 11 د16 لتعادم ءأ

 ةصسصم 1000 (ذصع. 9. 00[. 1591) دتمةأناتق - 2160/12 50عام, ةسصصم 4 (1مع. 2. 1.

 1508 ) دصمتاسانق - 110م1 - ل ٠ 011 11هدءانا 12 نارا طوعءاهر لمه 567/52 01 ءاحق

 ءاأ ةصصم 971 (ذمع. 21. ةكسع. 1503) دممط(تتتقر ونانذ 0عءعوعسس دعلتتع 0زءطسق رمعمعزو طق طكم

 ةمصأ 970 (ذهمع. 31. كسه. 15362) (همعاقماتسمدو]ذ ةطوواعتأ اممصق]ةتمص عاسوتتع 1601

 ءا- 278ث طصككامؤلا. "1'عدصعطتلتغ ص 1ةكهءرح ؟نآلاةمأ 50762171001, ءأ 1216و تأ طا عا

 ممعاممممعتس ممص 20 طصعس معطلسحتغعو ذص 1؟ةحوععسس كنلامسأ 8ع ع 10999, ا[ 1

 ع]-ه ع8 0ءغر د]اعطوستم طعما( ملتمتق لذوءمساتك ادع ةمتسكملتك ةاسلتموتؤ ه هطعتلعط

 210/16 - هل - 011: 11: مل"هآ2 دتراق. "11 ءاقانق 2عوممصقماتتز1 همصغتطعأ 20 102122[011365و 0

 وتحتس !؟عقأعع ندتلفتس ةمتعساملتخ رعمموعدتغ 6 هءعماءعماأتتكقو ونن36ع زم ؟ءرطتق ررالمص هنأ آ) نق

 هتمأ كلاوط““ ذمهدصأ - 11000. اع( س15 ءا- عطمصسقر ةاعطوستم تاتلتاهتق. هددت صامتتانق
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 رويهأ نب درك كرم ىذ دوودل خظعومولا 3 موظخم ىسراشف بواقلا 11 أ. 7 ىنسكلا

 مث“ ةنس رخالا عيبر ةرغ ىف هماا ىناوريشلا

 ند ازطصسس ر/ - ةومأ لظاأ - ظ1هءباعر 0ع وتتم ه8 لزئغئنرص موي - 11001. اكل سنو
 «]-عملاروطو حجاعطوتسسأو ءمعلطتست. 8 هعلسه معطف ءاتللل مهعوعم ءاتعتسس , 0000 ك1 مليت آث عزا
 12ر١ عإر لعمل عرب لقررا» هارا» مام ذمكتكتم رمعممتك آكعاأ' 11. همسأ 892 (مع. 25. انوع. 1486)

 جطوم 101. -



5 
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 ماللا باب
 اذا دمع ىرذلا ىلئاسعلا ١ كما يسال ةيندتلا ,ةكلشلا رويدتا ! ىق ةييبلا ءلأللا لاول

 دلاللا 1]..)* ةمتاخو نيبابو ةمدقم ىلع بتر خلا انبولق ةدكص ظفح نم اي كل اًذمح

 0 |ند اديك نب .نيمحاا سابعا ,نالا ةينسلا ءيلاللا" ]ع رم ةيبطاشلا تاربضاف خيباكلا

 ىذعيد ل دعقلا حرت 8 ةكيدرفلا ءكلاللا أ.ه 01 ادم قودفلا ىنالطسقلا هكيرطخالا وكب

 لمد ةلوأ ىزوجكلا نبأ جرفلا ننال ظعاوملا 83-2 ءلذإألا أ. ءاكلا 5 م ةييطالا

 ىلع ا بطخلا كرم طظعاوملا لبق لكاترا ناك 0 كم كل يلا كمر ماعذالا ىلع هلل

 سكودا نب رهع ىيحلا ندز ميشلل ةعبرالا ةخمودالا مجارذ ىف ةعءماللا ءىلاللا ا. فوردككا

03-3 

 ال1811 01101131 111" انآمآ 4 ]111114 اخ للا
 11( 12ا1انخ 1“

 11002. آطا-آعنلأ اكا- ] ءطلو ءار دتقضعممل ادع هلتاعصسأعق لع ععوعسصلم ءممماتخ ةةصتاقاءر

 دسعامعع 5عرجز10 1101من عل ]11808 طلع/علت. (نهدسصمءعسلت نسر ن0 ذه ةآصعامتأاأ: آمهسل عد

 ”ل"أطأو ونتت1 هدصلأهأعلل ءمظلل1123 20511011113 052158:35 ءاع.يو ءعغ ّزذضط م22عآ1ه(102عالو ل0

 11003. آ1- آس ع خ11 ظ1- ل ء117 ءار 1

 هماعملعماعو. (ئهردتصعمامتتان5 11 (051 لمص ك1 اطار عار طل 6آ - هبت ةمقعطأ ماهتسو 0ع

 ءحمأتأم ءعغ مصمع]هقأهمعتا> 1 ةممقزكاتلا1 قام

 ننح دمتم لزءانصت ةنأاي - 11004. ظا- آس عقؤلأ ظ1- 5 صاع عار د31 عمجأ 5ع م15؟[1053عو

 دنعام» ع 451: 7مل 0/5 لت: ءلأ عرب 110/1 متت عل طع م7 ظعاب» ]16| ه145 (نمعاءآمن18, حصطو

 923 (زمع. 24. لوص. 1517) رسمزانم. - 11005. طا1-آطءعذلأ 1-11" ععال ءعغر ددتعمتل اع

 اهعمرص مهعهطتل عد, (نهسصسسعمامعاتك ذه (' مد لمس 59141 نعار لع ونسح تمص !ذاععد 12126 دصعسأتو

 معاه هدا. 11006. ك1 - آب ءعةلتر صفع عدعتامع 0ع د]1هوستتق ذص ءمصعلممع 53072 7312611 قزطانق

 مرهعرس ةذتفر ةتعام» ع ل1 رمز آظارى-ءازرم يم. آطمعمتسسأ 2(1: آم آلعم معم طعصعل ءعماتنج

 ةعر مز( معمم ءاع. ةسعام» ام طمع ]أطعم د]لامولستف ءمصقت عمم او 01134 ءدع (عالتم01ع 00121011 انق

 ددعرتف معا 15ءضوأ ءدملصتع ةازرطقط ءاتعع لزةممددتأات - 11007. اظ1- طع ة]1أ1 1-81 ةدسا1قأو

 رسدععمسأادع دمتعهصاعم. ظامععدرتطتمع نسماتما» امنه منت هدكاطم لهدم صو ةتمعام»ع هطعتلعط

 2,621: - عل - 041 01ه“ 1 عزو ملارسعل ى]عردتسا' 1167ءانر همصم [ 936 (ذمع. 5. ذعرأم 1529) ]

 سمعان م. - 11008. ظاد-آةعفلاأ1 31-11 هعمل دغر ردهتعدستتأامع 1هعانعتتع 0ع 1220110 طتطانق
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 نبأ تاعوضوم سصيخا اذ وو 1 07 قودملا ىطوبسلا ركب ىليأ ئى نهحرأأ لديع ىبدلا

 نيحلا تامهم نم ناف لاق يلا لطابلا :لطبمو فقحلا فحم هلل ديكلا هلوا ىزوجلا

 اباتك يرفلا وبا عمج كفو نيلاسرملا ديس ىلع فلتخاو ثيدحلا نم عضو ام ىلع هيبنتلا

 حيحصلاو نسحلا نمو لب عضولا ةبتر ىلا طحني مل ىذلا فيعضلا يارخا نه هيف رثكاف

 ىم ثيدحلا درواف هراصتخاو هداقتنا ىريمض ىف ملتحا ام لاطو ظافحلا هيلع هين امك

 ىيقعلل ءافعضلاو ىدع نبا لماكو مكاحلاو بيطخلا خيراقك هنم وه هدروا ىذلا باتكلا

 ىنأ دانسال افذاح مهديئاساب مهريغو ميعن قال ةيلكحلاو ىنطقراد دارفاو ىدزالاو نايح نبالو

 تلق هديزا ام لوأ 4 لوقاو هيلع تهين ايقعتم "ناك "نأ مك ةمالكبا طيقحأ) امك مهيلا جرغلا

 يف ىناقزوجلا ميعاربا نب نيسح هللا يع وبا ظفاحلا هدروا امل تزمرو ملعا هللاو هرخآ ىفو

 غرثو دلي. خس قب عر ذأ مث ثيدكلاأ عضو مككلا ىلع نيفنصملا ففاوشب امالعأ 2 ظر وص

 كانم مموز 1 ءتكر ةحنعام»ع لعاأ] - ءل- 011 لآل - ءآ - "ه]تربمت» ظعتن 468 8ءآب» ترة ةصلو

 911 (]مع. 4. كاتظ. 15053) 5 آم هر ءدأر ل036 م0102 دع 1116101141 1011" ه

 ال1: - ءازمبسأ1 هعاوععاو ىماكمعأ ءأ زاك ةمعامتا: آدم آل ءمر نست ؟ءضاقتعسس هةم]10ع ءمصلعالةأ

 ء( ؟ةممتاوغعس زمعلغمسص عللتغ ءاع. ةسعام»: (نعراعرو ةصواتتغر "عقم عدأ عءاتنوتممتق ععوكأ هةذأطل8

 جحمتنتم5 20 ءوده جلع ومائععع (مهلتغ1مصعقر ونمقع ةانمم3(051ع ءغ !حعلعسلم !ععدغمصتس مهتسعأرع

 رعامع ءغ هععموتنأدأوع دانصأل كحس 4ك اا ار مهر ةطاد- ءازمسم انطسنس ءملاععتغو تطأ هانلأقق

 (جلز مدعم ةدط]عداوع 50ع1 معاطتتتق هعالمأم 122203516 ل864 2ع ةاتمم10[051ه15 ونا110 عسل

 ععجلسسل 1ملععإمععرد حكام ععطوسغر 1210 م0115 12 مع0مطولنزه5 عغ بععت5 طقطعسلدع ددصغو نأ

 لوسس 1«لاعغ همتسهل؟عماعضتسأ. طع ءرع [ممعم غعطممعع مجتطت ذص مهعصاعس ةهعالتغو ]ا ططاستل

 اللد لعازععملم مععاممعإمعع عغ ذص ءدتامدسعم "علذوعععع. [(حودع (؟201هصعس ءدع ]خطغتق

 دااطتأأو ءدع نيتطسع ذلل]ع عده حات]ءعدغر تغ هرع طتقأملتو 1([7,هاأ 1 ءأ ظل 41:11, 1ع املتض0] ]1

 ل01, 121,ههركأي 0 عمق, 11: 11 طال اردأ كا ةجلفأو فقرا 12: هعماد:ةذ, ظل: 1نبعأ لادن لاو عقتتو

 جاتتكوسع اذطعافرو ذغج نغ ةلئطتتل ةتتع6م2(21[ع5 نستااتق انهأ ءة5دعصغ 3006م عرصر جتتعأم3[151[ع5 5710و

 20 نسحك 47 /همه] م>0؟0ءةكذأر 1عءع5ععدتعلل. "لكنت ءزاتدق ؟0[5لع132 هععاتأاتك 51011 6

 عئجلجتكتسسم ءدعمستمفمس ناتمع ل1 ةدععاتتار عغ تطأ ءعصفتترتت ؟عمرعءادعملعملمق ءةدعأر 10 هطقععاو تتلو

 ءغ زمتأم ءدرتصس ننهع 200101 ؟عءععاطستص ررلتعم““ ممعتتو ءغ هل ءةمصتص ظصعمت رركهلاته د ع]1 05

100 

 ا

 10 ]آ)عزإ ةءنعماند“ “<. لخو حساعسو ونندع [11ةظات قلتي قكالعلادآ, 11و ءعفر» طعن 1 اد" ]فكنت لادن عءاملا؛

 جلع, ةزعام ليس زصلتعدكتو دتغ يصقعمكتتلل 2عاماننص زص (عه01(هصتطسق نسل ءةطلأ5و عصنقك

 دان م0ةز 1 لوم عمد ءرنعمأار ةزئومتعمعضعر». 1معلمأأ ةساعتم دةكطععع حصصم 870 (امع. 24. كلن
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 دالد ىلإ تنحار اهنم خكسن راصتخالا هجو ىلع اآدح لباق. كبف تابقعننلا تاكو مام خمس

 ةريثك تاعوضوم قاكلاو طوسيم هجو ىلع تايقعتلا ءاقيتسا 1. ظنس ىف هل !لب مث روركتلا

 ىرغصلا لوالا ىلع فلطيف الوا اهيلع ناك ىنلا خيل ىع بانتكلا جرد للعفت جرغلا ادأ تيتاف

 ةلضفملا ىلع ةالغلا ليضفت ىف ةللكملا كحلأللا ا[... 2 ةلبقملا ءىلأللا 3 ىزبكلا#, هذفو

 لوشرلا حدهم ىف مظافلا ءىلأل 1.1 2 روثنملا ءدلأل !.11 2 اضيأ ىطويسلا نيدلا لالجن

 ىلع ةدبيصق نيرشعو عسن تمظن كقو لاق خلا تانئكشلاأ# قفار ل سر حدم ىذلا هلل دمحلا

 دعي امأ ةلوأ باوبأ ةرشع ىلع رصغخحم وخو ىبللاعتال كعوس ام ندا فورعأأ رردلاو ءملاللا

 !أ أه ميحلا ىف رم ىذورورملا عماجلاب فحاللا (!.# يلا ءحالا ىلع هللا مح

 1465)ر, ءاأ جطقما»لتغ صمم 875 (ةصع. 30. لتس. 1470). آظه طمع اذط6 مععمدتعأ ]10عأ ءعطؤات8

 مماوكأ كاتصغأر نأ ؟دغم ءرلغم72ع ممءان]هكتلأ. طظحدععسرد] انتل ءزاتق 12 [ع5125 1 عممانع ءمكعف

 معمرعمتاز نمن0م 12عغم حصمم 905 (امع. 8. ةسع. 1499) ء] لكانت ءقأر 231006 332 م11025ع أ

 1دمامعع [1هءمو ءعمقترند ؟عممعطعملءملم5 ءللتصلععع عغ (2ج10(01هطع5 21139 60

 201 نعععر ننتج ع 457: ]/م»هرزأ ؟ءىطح ءكصاتتمس 32عضأاتك.  [(ةوصسع 20 معدد ةعععوولاور ءغ ]خطفت

 مسمع ؟هركت2 5[1دعع حلأو حط ءدر نتحمل م1113 م23ع 5ع طن1ععهغو م0011.  كحص معتم»

 معععمسألم دساصم#؟ر طقعع رطهز ما 1ه 112811 ةطقانلا١ 01ه عقل - 11009. 1 -آعذا11 81-

 010 ءط11ءعغو طقععةعزأوع 1وتفأوع. ح 411010. ظ]-ةطظ ءعذلذ .81- 116ه1عج11ع1 ع+

 رصد ودعلادع ءمرعمصموع 1ماعدعأمنع 06 ةععاج © 076110ةتئاتت1 ةععاقع 17107/00170771( 115112 م13 6-

 1عمعدلهو ءملعدت لعء7ث7 - ءل - لأ دمر ةدسعام]عب ع 11011. آعّذلأ ع] - جعماط ة5ر

 ردد عدت (هع هوك مهمتك ةم]نادع. - 11012. آس ءملأ1 ءادص كامتتل رو 203531156 م0ءا2ن6

 1جسلع !1ءعدأل معممطعغدحستسس تلاسأرو ةنعام»ع 8طعتلعط عع آسف 480 - عآ - »071:10 17 ع

 لن ]غ1 طعن 2101, ميمتردعل 8[1همطدلتغمو مهتستاتت> ةتكطأك لكي, نص 280ج)70601 1م 0

 آمعزمزغ ]ئطعع زغغ: آردسعك 1آلعمرو ونت 1ععدطتست ةاتاتلل ص ]ذططو دسعتقأم 1ةدتاتطاتق معدعلأ ءدغأ

 ءاغم ةسععغم»: (هرصمودستو اآمودتتأور ؟لعتسأل ممتع (0:4045 ج4 هعلتمع» حلمطقط عانعاتتلو

 ونتدع ةزدوسأدع (علعتساأو نماتلال 1:عرقاتتل ءمصاتمسعم. 1ةصنغ ءدلعسم ]زاععدو 2 نتح ةهعأمأأاو

 ودهغعمسق طمع 8ع ممتن - 11013. ظ1-1آس.عمال1] سم ظ1-1)هع عر صقتوم71136 ءأ

 اتط100عقو حجنعام »ع 17/287.  آطشطعع ةمعادصتتاأ نكتلو ل47عمعت: دج عمبرب70# 1. ءه, 8عوعماوسمس

 عدلت ننهع 20191. (نهردد معسلت ند») دس لعععست ءقمتأو لامست طتتأطننل و, 0100 5(1 ةسمعامأأ :

 طعدعمزددد ]دسنلع آ)عز معم ءزسعك طعمع#ءعلأو ءاعب - 11014. ظ]1- آب ةطخعر ءمددتزنا علت 1

 هرعرت5 لمر02' 2 11ه مء,»مم لعن ءلتأرم 0ع نيم ذه !1(ععج لار» )عمان3 عقأام - 12015
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 جيبصلا عمال 1. مو خس ىقوتملا ىجاجرلا فكحسا ىنب نمدرلا دبع مساقلا نال تاماللا

 ىف رم ىنتملا ناويد حرش ىف ىزيزعلا عمال |.“  ميجلا ىف رم ميحصلا عماجلا حوش ىف

 0 نس قوتملا قرذالا رباج نب ىسح هللا دبع ىنال هقفلا لوصأ ىف عماللا |! لادحلا

 خنس ىقوتملا ىوحكنلا ىدادغبلا دمحا نب هللا دبع دمد“ ىقا] باش نبال وحنلا ىف عماللا

 ةغللا ىف باطولا اهب ًالتما تادايزو بابعلاو مك نيب عمال باجكلا ملعملا عمال ا. [هل»

 مب خنس وتلا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب كمح رثاط ىنا ىنيدلا دج مامالا ممشلل

 سمخ هنم لمكأ رادقملا ف ىرعوإل لاك نم برقي كلم لك كلم ةدام ىف همامت ردق

 لاق رم امك طيخل سوماقلا هامسو نيدلجمم ىف همتاو كلذ نم رضتخم ىف عروش مث تادلكم

 جمد كلام نبا ةيمال (!ملل ><ىواخضسلا هركذ هرصتخاف هراصتخاب ىدلاو هرمأ ىلامركلا ىقتلا

 اهلوأ لاعفالا ةيمال ىعو 17 نس قوتملا ىوحنلا هللا دبع ىبا

 اكا- آنس ةخغر ان ععوع 1ركت# , ةتتعام"ع قك اناا ا|ءموقتنا كقكآنلا- هل - "ه]تومتن ظعتن 15 طمع 2779و

 حمصم 339 مع. 20. لسصم. 9530) مدمرخانم. - 11016. !1- آس ةسأ' ظاد- 5ةطاطر !1طعهذ 5

 ممل ءطعمس ءةصلغا عمق. (نهرصسصعسادهتتك ذه طرأ - لابس را - كه)اطر 0ع نسم ذص 11 عته ل»

 ليون هو. - 11017. اظ1- آسخسأ' لظا- كعاأدت1و !خطعع 520105 ءرستأأعطق 60

 (هرحس عصا دعسمك اذص /710/ءتنعءلا41 طلتك حصسسصو ع ننم ذه [نغ غو 12247 لزعأبست عقاب ح 1.

 [ن1-طسخرسأ1' 11 ههش] ءال-1ء'طر انطعع هةماعملعم5 0ع معسعأمتا5 لاتكتقو ت105[10ه 4

 40ه11ه] 11 ه«دمه١1 آظعر» لاق“ ىللععء"62,. ةسصم . .. 1201م. - 11019. ظاآ-آطضسساا 11

 ء]-مهطختعر انطعع ةماعملعمق لع ععدستسماتعمر جتتعام» ع |[ كتي 710 مبنت:ءأ 4كط0ه71ه] ل علا

 ل4 /دنءلأل طمع لول (عدسسسهتت عمر ؟دلعم ] ك1: - ءلامد]د]رلاب [لتعام ءغ حصصم 567 (ةصع. 4.

 مهعمأل 1171) سمرعانم]. - 11020. اظ1-آ.ةسأ' آظ1 - 31هأ1ددس ط1 - 0 ةطو اذطع» لع

 1ءرعنعما]هعأد «جلأتدصسك ةزئمهأتسق تعد هلانهو وانت [اتطعو5و 2107م» ءغ 046 ء( ج00 ديسعساف

 مم نص عتأر نستطع ناععق نصماعمأاسع همعام»ع هطعتلعط هع [دقنس ل1هزل- هل- 041: لآثاع 1187

 1010111760 17 كنا 7 م نأ للة ساطلالف كارت" هعقر ةهمسصم 817 (اذهمع. 23. لآدم. 1414) 00

 [ياطعع هذ ه0 ظمعتس معجلنعاتق ؟نتقدعغو ستللع ؟0ه]نسصتصم ءدعم1عع5قعغو نانت3ع ةامعاتلل م20مع

 ح0 ؟ه]نسسعم اعرعنعن ذآ ه لمي]رعر»# ءلتاألأ جعععمدزةدوصأ.  ©ءجلععلغ (ةطااتتلل7

 رم]نسصتممم ع نمتطاتق ءمزغمردعسم لنمطسخ ؟هآ]تستستطاتق حدطسمأ تاعن ءهأ للا - ن8 1ل1- 10/1 1و

 نا( ةاتمر"ج للعغاتلالل ءقأرور 1مقعاتأ مامن ءاءاعهتعلا. 107:8 - ن0 - 041: 711267111112 ٠ الل[ جتق مغ عاو

 موتأغأو دمعامرا !ئطعمسص ذص ءمتغمرسصعصس همععسلسس ءفمصسعملقهكتتأز ننم آدعأام 111ةر نأ 5

 محرردغو طقصع ءرزغمرسعم [ععزان - 11021. آر ةغدضأور ءا آ[طص ل1 ةلأتلعو (همغ له ذه ]ذغءندست

 لرامز: لعداسعستس . هتتعام» ع ل]1101,متروتتنعل اظظعز» قلطلملاع]) (ةسسهأتتعم و ؟ات180 1851: 11471/

 لزع(م ع( هصصم 672 (ةصع. 18. لصدل. 1273) رسمدغنم. عزا 0ع ؟ءعئطلق ءأ ةصعامتا اة
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 الحد هب ىخغبأ ه0 01

 كم الأ هناوضر ىم غلب 50

 ةنس قوت رصنخم حرش وعو خلا كناوف ىلع هلل دمهكلا هلوأ ىيحلا ردب دمحم هدلو اهحرش

 لاثثمالا برضو لافقالا جف اي ىمرضكلا رمع ىب دمكم هللا ديع وبأ مامالا اهحرشو 4

 دمحم هللا ديع وبا مامالا خيشلا اهحرشو حلا فيرصتلا ةلع لبق فرصتملا هلل دمحلا هلوا

 كلوا لاعفالا يمال حرش ىف لانملا ليهستو لاقملا فيقحت ةامسو ىلاسملتلا سايعلا نبأ

 فورعملا كمكم نب كمكمل مورلا ةبيعالا 1[. خَلأ هلاعفأو هتافص ىف درفت ىذلا هل دكيمحلا

 انيب نينسو ذءسد ىف ةدبيصق فرعلا جارسسو فيشلا ةخييمال ا ىبلحكلا ميككلا نىداب

 ىنوقملا ىكملا ىعف اني | كماح ىنذغم ىضرعل أ ىرداقلا 6-0 اهولأ لليع د ردع خيشلل

 3 اهلك يلا لزالا 0 تدمج معذ 5 م ىلع نيملاعلا بر ىلز كديكحلا اهلوأ ا اخ ديب

 ابيقاو ةدافالا فقأومو ةداعس ا حين هاهدس رهجك تلكم 5 ايد مدت 1 خدكبصنلاو خظعو ملا

 ليجتتق [)جو - تتت وسعرسوتحتسل جلت ؟نطعأت6 معمم مدزسأ 6 ©1110

 ['جلتقر وسقلتذ5 هط عم طعمتومع ءدعععماو ةعم 10م1

 آم ءدحص عل" - ه0 - لأ 7101مميوسع0 ظلتسك جتتعامتعكر همصم 6 (1مع. 16. 1"عطع

 1287) 5[20و ءمرضت0» ةماممتاملل  طععوعد ةعطمعتأو ناتن1 1( 1آمعامأ[أ: آردسق 1)عم معم

 مجوعمعم(ت5 ناتلتطسع ءائعم. آه ءةصلعسم آسقص قللثع 45001767 7101ه 17 عرب 0و

 11 ه0/1ءزرم# هدمت ءمامكتسس ءمصسممدتتا 1”ه/], ع) - ملأ مع 121م5 ه7 - هسا[ ذصعوتس

 ماتسو ونتأ مغ8 طسعامتا: آهتك 1)ءمر وست 0زممصتغر ةطصاعوانمللال قمع ل1 ةموه1 5طن

 جع0لمو6 عمم - زغعسوسع 5طعتلعط ء آسخس لقاع 4500777 1107 همتسعا 18 عرب - همطابو

 1/6118,  كتؤاتك ىدستنت ءصاقتتاتتك 107116  هآ - رجمعأبآ مم !1مي']رإ]  م] - سرر و] للا 1077

 طلو 61 67- هرك م7 ةمكىتماتع ءدأ ءهأ ذاج ذهعأبتا: آرمحف آ[)عمر ونسأ 1م جااضطتتألتك ةدتذ ءأ

 جعلك همتعسم ءوأ عام. - 11022. آيفسارءعغ 14-181 ردو (0ث10/6 لكستم عمانتل ط7

 لعوتس عمقو ةسعامطع 110101 عل 17 عرب 1107 01هترنع] 1167ءلة, ؟دلعم 11: - ءااعمطنو لت ءاوم

 11023. اد ةرم 17 ع( ءا-ءطععأ] مع 81 عقز هل- 1 »1, 006106 ممطتات اهتم ذص رند لععتدعمف

 ء ا!سعععمد» فومتغهمتعر ةسعام»ع هطغعتلاعط 0صسم» ظعرب قلل - عا -سعآاأاط 0 0

 216876 كطهظتاح للسلع 1ط[هل عطعصعتر حصصم 1024 (مع. 21. لحم. 1615) 1101110. 6

 دعاكدوأمأه ممرنعرر ؟ءعرماتك مصاتسعمعر نسمع ذأج زمعتمتا: !؟مسع [عم مسصلمرختت» لمصتمم

 مم طعمعقءأتذ هط ةعاعمتتونع ةراعصلءعدهاتطسم 126 12[ععاج همصات]]( ءاع.ور هأ ه0

 مهعهعمع(لغعو عغ مممملتأج ءمضأمعأم 8 ععتدع زر ءولل همصتنل ءطاقمت نر 5ع مذزأ( 21300 6

 مرصع عطعصقتتتلل عع 7707] 67 - هما 0ءأ مو 1167027: رك 67 - زك للا  ةصك عدت ماتت. ©0054
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 تاحوتفلاك راصف ةيفوصلا تاملك ىم اريثك كيو ف عمج تقرشا اهيرات ىل لاقو !.أ» ةنس

 ىنامثعلا كمحا ناطاسلا هلوا ىف ركذو هللا بانك نم.ةياب: تعبت لك حوش متنتفا 520

 ىسارغطلا ديوعلا بائكلا ا ىلع نب نيسأل ليعمسأ ىنأ نبدأ نرخ مجكلا خيبمال لن

 اهلوأ دنامز ىع ةياكشو هلاح فصو ىف ه.0 خئزس دادغبد اهمظن هأ2 خةنس قوذلا

 1 لضفل نع ىنتناص ىأولا خلادصأ

 هلوأ 75 ةذس ىققوقلا ىدفصلا كييأ نب ليلاخ ىيدلا حدلص اهحرشف ءابدالا اهبيلع ىنتنعأو

 ةيمال حرش ىف مجسنا ىذلا ثيغلا هامسو خلا تدان ند رص حرش ىذلا هلل دمحلا

 نشحاو : لزهلاو , لال“ بئارغب انوحشم راضق دارتتسالا كيرط ىلع اربتك' اين هيف ارث لأ محلا

 10 ىئوتملا ىسايعلا ىنومحرلا دكيع نب ميحرلا كيع خيشلل خيشاح حردتنلا كلذ ىلعو عيماجملا

 هدلدأوذ ىم ةريبك الو نري غص رداغي ال ىردفصلا نأ كرب ركذ ىربمدلات حرشلا رصتخمو 91" نس

 دصصم 1017 (دصع. 7. ثمر. 1608) جطقملوعتغو عا 20 غءةرصرتتق ©010م0516هصتق 51م2 قص لانطت

 اتقاتق عوأ ؟6عع هءا”هعم# 1١ ع. ماتاءطعتتلتصع ةمآاعصلع6. لطص ءمصتسعصاقكلم طئات]أ85 570عقر

 ون3ع 32م0 '!'طعمدمرطمو دس نك ةاتصأر ؟ءم11ةعأأو نغ !اذطعع ةذستلت5 يهل عععأ همعتت 17-1

 1/1- 1167/4 /ءا. 1 [ماععمءامأتمصعتم ةتصعات] هتنل 1:ةطودلل 1:عطذا1 هرعهتأ ع اتطنعم آلءأ ةحعتنأم

 ةانتضسأمو ءأ استلام ءّرسه كسلادصسست 4/1760 01172712 ءمدستس عت 02ه. - 11024. آب ةدرسأ و عا

 ءاده] ءردر (0هوث(06ع ظعءععودعصتس ذص طت# لعمتس عصقر واتقتلت 110169160 - ءل - 011+ لان لونه

 1105621: 1 ءن م7: ل1 - كي»د10ل 2/- 1ع هير كذعتطدحسم عامتتهي ةهصصم 514 (ذصع. 2. كم

 1120) مدمددتقو 8دعطلدلأ1 حصصم 505 (ذمع. 10. لدآ]. 11411) ج0 [عوويتطءملقتت ذاتك مقل

 مصل( هصعرتل ءعغ ه0 غعددماتك ةامانطت 0عمآ1مءدصلسس ءمرصممستت. [1معامتغا 1119 ذو:

 5 6 عم عرعمةلزامك ةمتست دمع ه ]عازتمأاع ه؟ع2كوكأأ

 آر( لععاتك ممدععامساتمع دمع هممهتأاو بكت هاته هنصهتص ءعمأه 0ععقوعصأت

 اع ةمملتتك طسصممت(هاتم 0علتغأ تتعدس طه عد ءهدعياتعمدساو ممددععتسأ. 1(  ه47م]ب - هل - 0

 1101/7 161 1اءآ: كه ع02, حصصم 704 (ذهع. 21. 006. 1362) م5015 011111160185111 م

 ءحس ءلتلتا للا - ]رعقازع هلآسلتست ةدعمز ءزنن لآ ه]رعت']ر آطراتسكرعأا ءآ - هرعررج امكعكت مانتلل , عنك ذاق

 1معارتا: آطردتك ]لعمرو ونتأ مععطذتك ءعمرطتنتر ونتأ طسصقمل 25 ةاتلأنج ءلمعأأ ةدتصأو 00111100

 للدممصلا ءام.  (هرصدصعيسمعدغ ذطأ عد دجسلاهقر نتهفع ممص 2ءعءعودوتلم 20 معرض مععاتمعضأو

 غم نأ انطع» مدعتق ةءعماعمأتتق ةعتتق ءا ]0عموتق ؟عم]ءابق ةزغ ءا ص هراتستق 57:110عتق ماتت عال ءااتك“

 40 آم طسمع ءمصسعما(ةعتتل هطغعتاعط 67-480 - "ءاارب عزا لطل-ءآ- ”ه] تاتا ىك81:58 0

 903 (ةمع. 16. للم. 1555) مممداتتغر عامدوؤوه ةعفلمةلاو ءانتطلما1عم 10عز7112 183

 ءمعوأأ نمأ ذطأ هممهمأر فئوركعل# مسآ]] دن جحصصمءواتمصعتلل نأت] عطلور ةزكع هلأ 01]223 5156 ل1801
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 رداع » لوقو «كسلالد تاك ةيبمزعامللا'اةيرزَع نموت علقم كلا 'ملطا عرش“ اليه لاقتتي عمقا | ع اهرهظأ الا

 ةربد>م تناك أذا سفنال عاصي ال

 لاح ىلا لاح ىم لقنتلا الا

 211 بداح ماو نص .رش< ىذللا دلل ىلا هلوا :هص قلق ةبالطا قع زيزع هباب ىف بيرغ وهف

 نيحلا رحب بيدالاو 11 ةنس قوتملا ىربكعلا نيسأخل نب هللا ىبع ءاقيلا وبا اضيا اهحرشو

 علا قورداانة عل الوز ىقاارصتخام ةلو 10 عش قوقملا "ىيئاطحلا امه قير ركب قنا "ىب لمعم

 ىف ةيلطلا ضعب نأ هيخ ركذ يلا ضارتعالا هيلع هجوتي ال ىذلا هللا مح كعب اما ةلوأ

 22 هلرعلا ىكو | ةماطقيسو + نيعستو عبرأ ةنس رصم ىلا لكترا امل مث هددم ةيردنكسالا

 ام بنتكذف حداملا كلذ تيكيت داراف ةرببتك تاطقس هيف ارو اداسف بكترا دق حالصلا دكجوو

 ةيمال نم مهيملا حاضيا هامسو ىوحنلا ةعامج نبا اهحرشو لوقا لاقب تاضارقعالا ىم هل رسمت

 ممهعاعمساكتمدعو وسنس ذص طسععم معماعدتععمتا. 1كدع ةععولتغر 0000 0ع 0هءارتودحد اءقمقأأ 8

 ل0مءائتسقسر 0ع ةمصمادعكتمدع 225 20 ةصصم( 00ص عطل 8318ةتطرو 18351 1 ءادنات م0 اقع 5ععات 3117 :

 كذا دمتسحع ونتقصلم ءدؤغ طعصع تةمودتاو هرم ءدأ ©0057 عم1 ع2 5و

 تحتم نأ لع ةامطب زم ةاقاستم ةلتسم 608110110 (132568(.

 1106 ءورغع ص قانم ععمعاع رجالا هاكات 06 عدأ ءأ جرد هاه016505 طقحتست 5عالاتتلل 10

 رتدكمسم مععام طقطءاطتس. "لكس هنعاتم»» ءمرصسءماقعتت ذه ءةستغعمرسع ةءاوعاق ء«0103غو 01086

 1[ ةمعامأ 6: ًآطردتتك آ2ءمر نست مععاتق ءمظاتسر نات طسسقفمتاةأتق ةاملتتع علان انصار 015ممصتأ

 ءاعمم - طوءوعاعععو ك1[ عام 450ه77ع]7 8 عرو - تمور 018 ءةر ةهصصم 616 (ذصع. 19. 137+.

 1219) مدمعط6تانقو مدس دامس ذص 00540هنم ةعطتةتأو راعسوتع ظطن]ه1ه عاتق 8607“ - هلآ - 0

 110 1ر ه1: 1 ع2 452 13 ءآب» 18 عزو جور 12م6, ةسصم 828 (ذمع. 23. الور. 1424)

 مامرضانسق. 1[ لعرم معدله مصعتم طغعععسس ءفرصسءعساقست ه3 ر/عل41 هلنلتنغأ 07 آ- 7

 اسم ءعاربأهسطر انقع غو 1دعاررتا: 8عوعرستسدو 6 [روأر ذص نانعرت همصأ7201 616 ممر 7ع

 ءاع. للدموع ةطتر ةاسلتمدسسم ننعسلمسس لعدم لعتصسال مرسم دا قتت هن كور 041 13110255.

 مص لعتسلع حمصم 794 (ذصع. 29. الو 1391) قت دءوس لنه ءءوووزمدعأرو ءمسس عمامسانلل 1ةعلأ

 ءانتسواتع 1ه120115 معاتنأ ء5دع زهاع]] ءدعنغ(ب آسصعءعصتغر ساعت ( 7 - ؟0/أ]) ننم ةاسانأ

 8ه14/:- ءل- 011: كلر عل# ةنعمتلك ةكدع) ذمأءععل سس معععدأاتلال ءمصتالاةل55عرو ز1طتواتع 211101

 ةةعماسق [ةصدسس ءودع متلتع 1للسس ةوتكع ]دس هأ معدد معرض عاد ملعسملم ءمصحتم ععع ؟ه]انتأو

 ءا ةعلمأم دمصلقكتك ونتقع ءمصانة 01 ءدملف هع هك علو هططتأ ءةمتصغو ذاغذ دنغ هده هط لاأاتق

 مععطتق ؟هنطسق ررلتعتع زل1 م“ هع لتعم ءوم““ لوا دعم عرعأ. 18ورعو 787: ل ءزربإ مم 6 تل 3 اك

 همصس عماقعأانتت ملص مدانتأ 107:47 67 - 707 ءزر» برب 111/61 7 - هز عت# 10 ءأزرااتكل, ان
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 مل هيحراش نا هيف ركذ خلا تاعوضوملا مككمب فداقكلا فرع ىذلا هللا حوحب هلوأ مجتلا

 ىلا هادفاو اهحرشب هتعاط نيعتت .ىم اراشاف ّلمم : لوطم. نمو للخم رصقم ىمف ليلعلا اوفشي

 مساق نب ىلع اهحرتشو ناطلسلا ىنسكلا دمحم فرشالا ككلملا نب دمحا سايعلا قنأ

 لامج ديشلا اهحرشو مجتلا ةيمال مرش ىف مجتملاو مهبملا لخ دامس عسا قوتملا ىردطلل

 هلوأ مجحلا ذيمال حوش ى ملعلا رشن هامسو ىمرضكلا [كرابم نب] رمع نب دمحم نيدلا

 ىددفصلا نأ ركذ ىدفصلا مرش نم هرثكا دوج هنا هيف ركذ خلا نانملا ميركلا هلل محلا

 لوصف لايذا رجو مالقالا ةنعا فلطاو برغأاو بجتاو بهساأو بنطاو بعوأو هيف يواف. اهحرش

 نجلا .نوجش ىف. لسرتساو ا نونف ىلا .نونف ..نم دوطتساو روغاو دكذاو رعواو لهساو مالكلا

 لل نع هيف يرخ ام عم اذه ليصختلا نع زجتلل اييسز لييوطتلا هككلذواص | ىح نرحل

 دعاالبأو كرك لك 3 اه هلضثو هءاقد قيلت 3 ىننا كلو تاذدكك يننسم ئنم ىلا 83 ءاملا افطو

 زم زمعامزا: 1صسلع 1)ءا1و ونسأك ؟63[61118 هدعم1هعوغم هطّز ءءممردس ءماتممع هعم05 عمق
 هطمملزع هع.  طزعنع زطتو زصاععمرعاع5 ذتكر وهنأ ءدءعماذ ءدعلمصتق لءعوزلععنم 11د عىمضعماغو 60
 وازع( معلمععو ترص ةلتأ طعووتمدعم مدمس ةلللععمعضأو جاتت 1همعتمرع5 (ةعلتتتل هلعمت عطأز
 زاموانع 1لأزلانلللو تهانأ 2121 202 م055أ نرنتس هطقعوتتلا1 11 م12عخأة5عاان؟ و ء>)051102618 ءّراتق
 نوورعرومسع. مرسم عصام اتألم 451: 1مطاناع ل ]ررسعل  ظعرن - ءآرسعأة لع ظلا - لعادل
 71ه مرورب ع0 [1عىمنم هطادلتكم  طعتسلع ءمرصسعمأةمعتمق لص ( نو( هلت  كملط م0511عااتطأ ل6
 مرر (عن» 1هطعرانر همست . . . ةضظ118[01, ءانزانق 0111122[ ةكانق [1 17 67 - ن0 |رعتت» ©
 67 - ةم'] ءدرن لأ ء]وبأب راسك ءأ ءل- هزعت» اصقعتت حاتتق ءأن كار ءزاعا لوسم/-عل-لهشن 110/ هتروتن ل
 آلا 010“ [ أذ كا رال هانا" ءزن] طل هلأ“ ءتزاقو ءادز ان ىرسس عمامته اتق , لالمد]» هل - هلعرب» لأ ءامنأب
 1رايتراةز عا معآ هزعرس ذمععتت مادتق و دعنا: طرهسه آ)عم ععمع5050و طعمعلمعم ءاغع. ًآالاعلا
 طلو هع سرهتجتسمللا ءزاتق مهلظاعال © ورسس ءصاقعلم كمركعلا1 ةعردعهاتس ءدءالقجلق5ةءر ءأ
 ورحت سد مرعدأر هكمر/علمدنص لص قام ءمزالتلل 0 نررطلو مام نمانأ زههعوك 1 عصاه ءمآلءعاذقوعو
 ناورعتاك ءأ ؟دفأسك لز5مماممهدعري معو هراتمق ءأ طمعقق عمنا ىدعر ءدلفستق طقط هذق [:عالل 1 عاقك و
 ع( رمتمود لد عمدمعسس هعهاتمست8س مههاتاتللل  ةزنععانل ا ه«لزلزهدعر ه]لتمه ]هعمد 1ةهعالتلوععق
 لل ةدعر جلتمع ل115 ءكلتمععمر دصملم زص ةلاتتس 56 هحعام]ز[ةدعر رسملم ص طم 5ععال1ققعو
 هط جازم ةععماتمع ععمعبع ضمصقت هدم ذص ةلتسلر عالم ؟ةعلقق ءاملزز ةعوععرت ءا هعوات ععصتتقع
 لووزع دتمك هع ءللابلتسدءر بأ طقعع ءعيطمدزكقه هقفيققح عععأر نأ زم(ع]]زعأ ءمرستد طا ةكلانق
 ءزاتق ممس ممو5دعغز نن0 ةعععلسسأ انعبزم زاده لمعمم نسقع ءملمتسنس لمعامت مهرس 36 عاتق
 لعلععمعدمك ةكمعم انمصعر ءعلتعمساتم ءا يستقوستلتتق هانقع معجاسممأأ هسرععم هاهماتطاتق ةنستلتقو
 (ملزووسع زمع ءعطعصاتعر وسمع ءاموستن أ اتطعتق زملعرتع ممم ]ز نمار ذسصم نسمع ؟ءعاتلأة5ع ءأ

) 1) 
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 حورشلا نم هعمج ىوفكلا نيسح حرش ةيماللا حورش نمو هءامسو هتياور ةلادعلاب لخي لب

 نمل ادمح هلوأ 118 ةنس مرحم ىف ةينطنطسقب هفلا ىفنأل رضخ نب لالج مرش هحورش

 ند نب عدو و ى ىكفر فز يا ”داقمكحا ىلا باينتو ' ةنسا قاوتهلا ىنداودغبلا :يبرلا ناكككام" فعجا ودأ ا ..ودلا! تامع

 دم نيدلا لامك خيشلا ا رصتخأ ىممو م“ ةنس قوذو داجاو ىشايداولا ىسلدنالا هللا دبع

 سوالا 0 ىرغنشلا ةللبدعق و ب رعنأ خيبمال أ! اذه 4و 07 قوخألا ىريمدلا يم بأ

 اهذوأ ايس نب ندلهك ند كيز تمغد ىب توغل نس دزالا ند وشما ند رجل نبأ

 جكيبطم رودص ىهمأ ىذب اوهبقأ

 > هنآغك

 ليمال مكاوس لما ىلأ ىناف

 د10 155م 1مغءوعل(أدغأ ؟1غهع دمتم 0164 عاام عطل 211 - 1105621: ]11/1462 1 51185

 ج0مم(غهغخ مصعد ءدع هلتتق ءمدصتصسعمأهعتتم , هأغ اثلور/كعل6 ءهغ (ندلطتت لعانآ - ءل- ل1 11

 ممععمدزغاور ءأ ممسصتسع 20036 ءد مص ءاتم12(, 0126 1)ءربنؤت»28 مصاعد لنءعععوغ ح لءاذأ

 وري 12120 طامم ءاقغد , نأ (هدهادسأ1 صم ممو]ت معممع 381هطقعععمم حسمت 962 (ذطع. 26. 20

 1554) ءمرصص عماقزأ ن0 ءملط ممدانأغ 12 1ةمعارر1 عمم: آره0ع12 ءعأآو ونال1 205 1558

 ءىممدوزامصع ج0 مءاتنعأ5هصعر» لسعتغ ءاع. 1 طلتع ءمردصعمأةكلاتق 1ه16212علتتق 2081028

 نغلع5 مصغصعغر عغ مدتتألم ءممازمدزوع ءعىأ قرصتصعمأادتتم هط 17 - ءلزعروأم ءلتغمم -ح لاا

 لهم 0101ءهتسترنعل اظعتت 4/2 1مطمق 8معأا لفل, ؟دلعو ط2 (0- ءل- ل17 لتعطتق ءعأ ةطقح ..د

 رجه( ننفر ءأ ءععععأوم 2000 :5/7ءارأت - ءل - ل11: 4ك]رتتعل ظعت: قلة لعلاع] 47:له]عدخ 1717 س02051و

 حصمم 739 (ةسصع. 20. لدلك. 1338) ممظاتتتكق و (0540هل2 031201111 قغقست 5ع0010ءعمتسأاو أ

 ةاعتلعاط 1ع عرجم/ - هل - 041: 1101 متت: ع0 عزت للدم 1)ءزرب672, ةصصم 808 (ةصع. 29. لاتطم 1405)

 رممعطبتتقر عدل 1م ءماغ مستعد كعوتنأاب - 110235. آب ةهدساأرءغ ع1]-ةعوطر (مع( لع ةعدطاتتل

 ذه 1رث# 0عدتسعمع, حتتعام»ع 1ع ع رع: 1 ءرن- ءكمتنك 8 ءرن- ء1ه]» 18 ءزن- ءا] مزز عزت - هلمتنل

 آظعءرن - ءس]هتنا]» عزت 822:1 27620 ظعرت 1لعه1:1م7: 18 ءزا هك ءالاير حج (نهث10ه زكج ةصعامأ أ:

 قوتغعر ظلتأ مددهاعتك 1023عر م661053 ]11110210111111 501:1111[165 5111532

 رسوم ءءىاع حلتتق طمتستستطتاتكو ناتقهلال 705 ءقاتقو 103815 182576 0-

 (هرسرسعصمأة سمو ذم ءحسص ةعهتمدءننصأ 4كآ1:/هطآاو لك]رتبءل 8ع: 7”هطيهو "انا وو 1/0/ءأب

 ل1ء6ن5 - 71107701160 1861: 40 - ءأ - |هانرك 11071 ةماهرن# ع تع 00 ءانضؤتتططتتكق 2"5/1/:/7/0110و
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 يلا ماهذالا برعم كك دهتكأو مهلا كذاكس هلوأ بحكلا بكا ةهامسو ىرش.3 هولا خمالعلا

 لأ مظن تاءارقلا ىف ةيمال نيعلا ىف رم ىواسلاو بجال ىبال ضورعلا ىف ةيمال !ءل“

 ةييطاشلا اهب ضراع [ خس ىقوذا ىوعنلا ىسلدنالا ىلع نب فسوي نب كيد ] نايح

 2 دكيعلا لوقد ةدبيدعقب فورعألا مالكلا قف يمال 1[.ل“ح مظنلا ىف داهم زراف اهزومر فذ حو

 مامالا خمالعلا حد رش يلا للثم ىعو هبش نع لج هناكس ىلزالا دحاولا وهو هلل كمال هلوا

 ىلل قيكلا كلوأ م1 مدس قوتنا ىنسكلا ىسوفخسلا فدسوب ت ليدكام ىالأ لبيع وبأ كيسلا

 كرابملا مظنلا اذه حرش ىلا ىلاعد لق لاق حل ةتأوذو هناطلس ىف عساولا هلالج ىف ىلعلا

 ء - ني ع

 هنيجاف اح رمت هيلع عفصأ نأ ىنم ميبذ ىىدتسي بونكمبو ىلا هطخإو هنم ةكسنب هفغلوم ثعب
 2ع

 نم هذخا اًرجوم اًحرش ىناكل مساق ئيشلا هحرشو خلا عاصلا هداعدو هاضرل اًيلاط كلذ ىلا

 دياتك رصاص عصا هت لاتك و 4ع ءآ- هرمآب امكعهت مانقو 12 اسعامأا: عوعلتعوطتك هله "لكك ©

 [رعتنر ءغ ][دنلحتساتق "1'ع ممعماع5 مانرتهماعرر» عام. -ح 11026. طةفستوءعغ 11 ءال- ععاملطر

 (معقؤلمه ذص آطرف» 0 ءعدزمعمك 0ع دعأاع طعاضعحرو جتتعام 11 طاتق 101: - 717:5 تأ مدن ومني ع 110

 دسمعو 1ص ]نغمعد مق. - 11027. آةطسآأو ءعأ 11 ءال- ءاعاع ذة غغو ('هنث(0ه أه آظرفت# 0 عةتمو عاق

 لع (تهمدصت ععمعمكأ هصاطسقم نسحتس لكان 110 ات# [ 11 ه]رعتز)7 7: عل اظعتا 7” هيب طق عدا ىآ:

 (عدرستس هع ءاتقر هططصم 745 (ةمع. 15. ل1هئ. 1344) مظه5اتتتق ]ور ©010م0ةانأأ. 1طسصتاهأاتق ءعقأ ذم

 (هع4 لهن ك1 م1211, تتزادق ذائأد معصمكتغر ءغ ءعمكتست 10مم ممدصتمو مدد زص 0ة5هع عة

 معمممونزا. - 11028. آر مة 1و ءغ 11 ء] - لع عز خسر قضصصعم رت عاهم طوقتعسم اص ]1 [عطلقتت

 لءعوز معمم ؟نأعم (هث406 ىر7 هع ءاآ-ملل 1١ ء. الزعتاغ ةعركاتمق““ للعطتسلو ءانزاتك 5كا1م12 15 ]11 عطه

 «(ي رمعمام [دعاج هى(  ةطعتلعط هع اآ!سقس |[ 5ءععونا لل هاافع ] قلارسضعل 8ع قلآلملاعل

 ل عبق مو [ةصمم 897 (ذصع. 4. لو. 1491) تهز( اناتقو (13«!(054 ءّلاتق0ل ع2 ةلئعاتتل ع1[2 ©0100 ةاتتأو

 نسمع أم آمعامتغ: آطردستق آل عمر نسأ نصتعاتق ءأ جعاع2متاتكق قا. عدعلتءدطتق ةذغ ةآ1عر ونأ هلك

 حاتعاتقأ نق ء5أر ناتحل» نأ ةزدصت] رد ءغ مدععست طقطعمع ءاع. لم ةوصص طصقم 000( ةةتستنق 55714

 لآ 450ه]]ع] 111017 هنوتر)ءل  اآ8 ءن» 7”ةىةبرك كه عروترو# 1لهعم18. ةصلحع 895 (ذهمع. 25. 807.

 1489) 7201:غاتانتكو 01111 [ةكللات1ل كءلأمذأأر نتا 1( اصعاصأ[: ًاردته ][)عم ذص 314(65]2023 ةانه

 هديععاوزكدأزلطو ور مماعوأاومأع ءأ طعمعلءعماأتح ةتطتمأأددترت0 ءاع. فةتسعام»: ذل 011

 طسراتكق ءدضصتمأك [هسكأت ءمصرممصعصلتتنسرو ةهيتتتاو تانعأ107 ءزانك 116 ء>ئ2لامو3غو ون1 تئعطت مأانلل

 ررتومتت 5112 5ءى1 مامن ءأ ][زغعىعوق ددتطأ هنتعتغو نتتتطاتق دع 1طا391(1(, نغذس ]ل110 ؟0هلئ1136133

 وزن م0مءععرل. [طلتلق معععاطسق أذ ةدالقأءعأر دغ مادعععع عا ء(غ صك (ةهعممأ !ذطععولا ؟عةممصل ءنع

 هامل عمعر». هاطعزاعط ( عفر 1ك / مينغ ءاتحس ءمدستمس عطاقتلاتلل ط7عكتعرت 1ةععلأو 0203 © 110
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 هود نب لليلخ ىنيدلا سرغ خبيشلل 55 رغطلا ةيمال ةريظن ىف ةيمال [ىسوتسلا مرت

 لوغلاو نالرزغلاب لغاشتلا عد

 لوالا كمايا نم عاض ام كيفكي

 اماشنا ىقوصلا محم نب دعاص نب دومحم نب نيدلا كيوم ئيشلل ةيمال ![.“.

 اهلوا 111 ةنئس . عشقتلا ,انطاختت

 لاملا الو اهيلعا عفني ليل ال

 لالقأ فقيقكتلا ىف ىرورصلا الو

 فلالا ىف رم ةرصتختم ءايحالا بابل [|.8* 2 تيداحالا باب] |(. * 2 ىسراف رش اهلو

 فيس تاراشالا بابل !!.ثه رم مالكلا ىف نيعبرالا بايل ![.*ع بدالا بابل !!.*ز*

 ند لكودأ نسل نال ردصنخق# باسنالا خذ عم ىلإ بايالا ![.* يلوصالا بايل [[.* ةركذ

 مءمضول1 0ءعمممرمعأ. - 11029. آةستوعأ 11 همام 1 ءعأ آسف 17م4 1-11 هعط عشت

 (موأ 0ع زص طلفت» 0ءععتمعمدب ونتته كةطعتاعط © ور»ع- هل - لل: 110717 8ءد» 7101 هدهد عل ف 0/51

 [دصصم 820 (ذهع. 18. "عطل. 1417) 200111118 و ]| 009540/011١( 10ج/7 م11  ءّزاتك 0116 111 ءأااتل]

 آس وكن.  ةطمعامأاأ 18:

 كزمع (عمعرجأ جرم0ع طتئصصتت]هاننا) عغ ءقعطت7ا1111 6101160111111 :

 لوس نطأ ةدطعتاور و00 ع زءطسق (دتق معن معتطتاتق م67016312 قام

 11030. آس خطت 17 عار (0:406 ذص ةرث» 0ءععتسعمع,م نسهتت هطعتاط 2110متر ءل - هل- 1

 ]3 كن 11101110 8 عن ك0 8 هر» 21101 ميدت»ءل كار ةدممم 691 (ذمع. 24. آ)ءء. 1291)

 ءمرس ممكاتأك, 0( 5ع ةمددسصت ج]]ووسعععانع. [1همعمتغ ]12 1(:

 لل ءلاتع عوتتأ م105ا186 كالت5 م055655هعتطاتق هعواتتع 01148 :

 2مووععوأزو مععععددعلأ ةتاعتالو هل ؟عدكانتات 0113535, 101011016 مق 85[65 قام

 لس ءدملعسام ءمدصتس ءمامتلتاتك معدوزعتو ةديمأاقهأل - 11031. آم طّوط ءآ-وط غ4( عطر معلم

 ىدلت6مداتس. - 411032. 1كب.هطغط ظآ]-[آطعفم مطعقلسلاو. 1 متغمصع ائطعت 1714 67 - 07و

 0ع وسم دس !ذ(ءتج 276 لتعطتت» عام ع 11033. آهطقط ءا- ءلعطر مهعاسلاو ه0

 طسسصفمت(ةهكعلو. - 11034. آئ.هطقط ء]- جععططتم ر معقس]]1ذ وتتق0ئجعأمأو

 معمم طور وزءدصتسس. 110 ع سمعو دس !!(ععو 7276 - 11033. آ8س.مط8ط 81- 1آهطةعشأو

 سدعلسااد ]اذطعأ 17444, تتزدم ددمعد ممعمأنم 1دعاه عقاب -ح 11036. آ.مطقغط ء]- هدئثلر

 مدعلسلاو مسمع متوددص. ع 11037. 1-181:هطغط ز]1و مدعأ1 عع عا ومع ٌةط©طو 68

 دس هومز( ممعالل ععمعج]0عأزومتتتلل.  (نهدت معص أ ت103 , ذا 0110 31م1 481770201: 417:60 13 تا
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 تيجرختسا هقو لاقو نفلا !ذه ىف تافنصم هيف ركذ ةنس قوتملا ىرعتشالا ميعاربا نب دمحم

 مث لالقالاو راثكالا نيد يف تطسوت ىهتنا باسنالاب فيرعتلا هتيمس ارصتخم اباتك هذه ىم

 |ءل“»  ىهتنا بسنلا ماع ىلا الخدم هتلعجو اهنوطبو لدابقلا تاهمأ هيف ركذا بابللا تلمع

 ىقاعم.١اف .'لفواتلا» بابل ٠ راكبالا ىف روكذملا ىدمآلا نيدلا فيسل بابلالا بابل

 و ىفوصلا ىدادغبلا ميعاربا نب دمحم نب ىلع نيدلا ءآلع خيشلل تادآجام ثلت ىف ليزنتل

 هلل ىمحلا هلوا 5 ةنس ناضمر نم رشاعلا ءاعبرالا موي هفيلات نم غرف نزاخلاب فووعملا

 ةدومل فاصوالاب فوصوم ىوغبلل ليزنتلا ملاعم نأ هيف ركذ حلا اهركقف ءابشالا قلخ ىذلا

 لعجو كيناسالا فذحي ريسافتلا بتك نم اهصكل دئاوف مض عم بختناف ةليوط اهنكل

 ||. 2 هب فلعتي امو ثيدلمل بيرغ ىرشب اهنع ضوعو اههريغ ىماسأ ركذو نيكحصل ةمالع

 10 فورعملا] ىفاشلا ىنامركلا ئرقملا رصن نب ةزج نب دومكل ىيدلج# ليواتلا بداحو ليراتلا بال

 /1101/611:11:60 ظظ عزت 11( ]رادر» مل ى]ءمث"ةر حصص . . . 180201 تاتقر هرعت لع طقع 00ه ءانتسا 011

 ندع طتقرو هتك []نطستس ططعك1هععرد ءةعاضوجتو 1-7 هث"رك 82 1هن15ن5 ةصقءتتمأاننت. الغ ةلتم 1060 :

 "1س 31ءلأزدس دطأ 51523 1281 عقكاتك هان 11ه طلقات  ةطم]1ت ت01 طعالل ع علا

 انطعتسح 1/006 ءمدت ممكاتتو له 010 م13ععأمات25 أ طاتق 123 01عق3 ءأ 2ئ1201ع5 16ععطقاتلو 6

 1م(200دعءا1مصعرل ءى5ذع ؟0هآدل لص 00ءاعتسمتلل ععدعه]0عاقتانلل1. - 11038. آب.مطةط ء]-ح]1طّةطو

 رجعلسا1و ءمعلتسستو ةا01[10ع عك - ءل- 0111 1208و ةاتماتح ذاع ل677“ ءآ - هر" 1دتحلوأم.

 11039. آسمطةط ء1- غددك 1و رصعلسلاد ةماعيمءءاوالمصتق (نمىدصت ج]1عوعمرتعدع 0ع ةءمغعماتتق

 5 عمءادغممتقو ةهسعام»ع ةاطعتلعاط 4/76 - هل - 011: ل76 عر 7101 مبرر: ءل ظعت» 151:11 27

 ذا ؟150 727 منسنز» لثعأم.  "لعأج 10]نطتتص9 و 0110111113 0182051102612 1عءظأف 01315 أ

 آمعامأأ وسنلعس لنزع 0لععتسم معصفت5 ظمسمفلطقم ةمصتل 725 (ذمع. 18. آن عع. 1324) ة6قه1116

 لدنك العمر ننأ 2عق3 082351 3(1 نأ 0ععرعأم ةانم هقق ةانط] 1 ءعطعأ ةاعر عا ة01[116 از طع 18 :

 خطأ لتعتكر انطسس 11ءم]خن» ءآ- اعنا د 8ءعاعم# ةلئاتس مطمزعأ ءاهاتطاتك لتعنلصعاطتست 655

 1دم0لع لتوصتقو جاادسعم همتستك [1ههعاتست. 1جوسع ددعاتوزه ءزانق ةعاووتأر زاد انا 89

 نألل عم ع ءمرستص ءصامستتمق همعومتعأم ةاتستسماتسس ءدئعععرمأاقمق هأ عام 1(ةاتطاتق معووعاتق 20065

 آنامدسومع ه2/4/ ةنعام همماححتاب ةاد]مم حلتمسضس ]أ طعوعاتس ءكفدصتم عال هىهكأ او ءا 8[021(2ةطانق

 ءرعم]1 1 مدعلمصعست ؟:ععامضتسا ذص امه ل5(هدتطاسق ةصتتقأ (ةغمتست ءأ نقع طاع مععاتس عطخ انطق (انن ا.

 10 11040. آس. هطذط ءآ]-(غهّكأ1 6 خر ةنط ءل- غدحعأ 1و سعقلسالاو زمماتكتات مطلق عا دتطة عانت

 زماععم"ءاهنتمصتق ج]1ععمرتعدع. الدم ؟>ه]سسصتمساوو 11011113 83110101 110/1110 161 0

 ]ق ءرب لل هع» 1ع عرس كطقطتتو (نهجدمأ !1ءعععصلتل معهعععماممر [؟نلكم 107 0-67” فذ. هب



5 

 ا

209 

 زوريف نب ليلخل كيعل فيرصتلا بابل [إ.8 2 ه.. ةنس دودح ىف اًيح ناكو [ءاّرقلا جاب

 روكذملا] ءارقلا جات نيحلا ناعرب مامالا حيشلل ريسافتلا بابل !!7 ١ نس ىفوتملا ىونزغلا

 ىف نامربلا باتك ىف ركذ خلا قولخضم الو ثدح# ريغ نارقلا لون ىذلا هلل كمال هلوا [افنأ

 هركذو هيف ام رثكا ىلع المتشم ريسفتلا اذه ىف طدارشب هيف هركذ ام نيب هذا نارقلا هباشتم

 ىوغبلل بيذهتلا بابل [(.* رم هيبنتلا بابل ([.عا» ١ بئداجتخلاو بمارغلا باتك ىف اضيا

 خيشلل رحصلا بابل اا. ةنس قوتملا ىزاريشلا ىنيدلا ىيك ةمكحلا بايل ام : و

 أ. اةاكشأ او جيباصما عدرخكت ىلأ ةاورلأ خياد» هامسو رع نبأ كصخك] خذس قوذلا ىوانأأ

 قوتنا زدزعلا دبع نب دكبوكلا دكيع مزاح نال ضنا رغلا تفاعلا: ره نجيبيرغلا باهل

 85 ةنس قوخألا ىعناشلا ىلماكلا دكبحم ند دمحا نسحلا ننال دقفلا بام) 6. اخنس

 قوتملا ىقارعلا ميرا كيع نب ليودا ةعرز وبا نوبدلا ذو عاملا 5 رص خخأ أريغصو أرمييك

 1ععئمرستس ءمعدصتعمختسس ءمعممح لتعاتك ]ر كععو ةمصتتت 500 (ذمع. 2. هع. 1106) زين(.

 11041. طهطقشط ءآ1-غءدعا1, دمعلس]112 11عدعاتق 1021281111190 © لآ - 7677-1 37 رو

 لك" ادب 1من: عم.  ةصصم . . . 1201610. - 11042. آس.مطؤط ءال- +غء2ةعتعرو طعاملاو

 مرسم عماأج171 01113 073م 1م2102, 026[212ع كذطعزلاعط ءهغ آ[سصقس 58077(: - ه0 - 17 67 - 00م

 [سسنلم ]دسلحغم]. 1معمتغ ]طعس ز(28: 1سم 1عور ونت (هىوصتتتم 2ةعواتع 06 هموم ةدعتعأ ءما عدم

 معوسمع هععدطتتس معمءاوجتغ ءاع.  قللمصععغ ذص اتطعم 27- 8011: لا [ اهنازأط | 201 عد141]

 7/0/- (007* ه2, هع ءور ن0تتهع 1ط1 ءععاتكق ءممل1(1هصتطاتك فص ء202859 عطار ذص طمع ءهمرصتت ءطاوعزم

 موضعا عر 0111 21331203111 م315(عالل عمااتللو 01136 1طأ4 ءمرتنتت ع2ل0121عطتغور ءكمصاتسعمأ. 1سم ل عم

 أس انطعو للا - 61ءممنقط دمع 1- 4ز065 ىسسعممكونل. -ح 11043. آمطقط 1-11 عمطتطب

 معاسلاو اذطعأ 2 عجم. (هدصسدس صمعجتتع ةدرعوهي. ح 11044. آب مطقط 1 1- 1 عط ل عأطر ردعلسأاو

 انطرأ 46-10 جه ظءو]عم# ءلتك. 1106 ةدتجعو. - 11045. آ8.مطغط ءالدط 1 لعرم هب ص ءعلسللو

 ةدماعسأتهعو ة1عا0م5ع 110/82 - ءل- لأ: 812 نسعو ةسصم . . . طمم»انم. - 11046. آمطقط

 ء1- هد لع معاساأاو معععممتنرو جنعام»ع ةطعتلعط 210م حمصم . . . دصماغن0. 111 هععرم ءزاتق

 مدهاعسسم طا 11هزت» ذم ءمتغمدسعر 1120 ءأ أ -"هدماأ 21ه اد]ل"أز 01-101 ءداطخا مع 111-111

 ةصككت ماهر ة5ءاعءامجم ه010316. - 11047. آيه طةط 11 - ©طهعاط عاصر معلسااو ]انطعت

 6/015: , لع وتتم ةدتم2ج 710ءدغتعب ح 11048. آب.مطةط ءل-4ءعمةزئلطرب طعلسااو زاتكتق

 طعم ءلتتمست, ةسعام»و كطان 1ع 4طل- أ - ةرمتسأل عدا ل 50-ء7-مه تو قطط . . . 111016110.

 11049. طس.هطةغط ءا- 1 ءاطر صعلسالد زدععكمعصنلءعصاتقعرو هتتعام»ع قلات]ءمعملا ]تن ءأ 8 تا

 ه1هارعتست»ءل 21مل ظطهظتأوب همصم 415 (ذهمع. 15. لآدم. 1024) سصمعاسم. طظلنأتم دهز هع

 ء سصتصسمر. - [1مقنت 17” ء]غ - هل .. 411 كاان 7607« ل]تسعل عرب لقكآطل- هل - «ءآاس 1 مع]ر
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 ىسوم ب مه ردأ ىودلا نار خيشلل بايالا حيقنت حرشو بابالأ حوقنت امس مل“ ظخئس

 زييشلا رصتنخا مث [ىهتنا جدال ىلا هيف لصو ىواضسلا لاق ] هم“ ةنس قوتملا ىتفاشلا ىكركلا

 حيقنت مدرك دامسو عيقنتلا اله 14 خنس قوقل ىراصنالا كمكم نب ايركز ىضاقلا مامالا

 لوو مككلوفلا : يلا نض لا بابللا حيقنت رممركتل دشرملا باعولا لضفتملا هلل كيل ةلوا بابللا

 5 حرش قف بالطلا ةفحأ هامسو هحرش مث منع ىنغ امو فالألا هنم فلذحو كمذعملاب دمتعللا ريغ

 نبال ةيشاح هيلعو خلا هافطصأ ىم هنيد ىف هقف ىذلا هلل سدمألل هلوا بابللا ميقنت ىيرتكا

 لوصأ قبايل لام اضيأ ىنيوأل ىلملا دبع نيمرذل ماماللو مث ةنس قوت اضيا [ىلماحملل

 ىتسبلا هللا يع نب ىلع ىسْل ىالو ةنس ىفوتملا ىفنأل ىدنقرمسلا دمحا نب دمك هدقفلا

 10 :ئالعلا .باصلا | .ةيلست 1-3 بابل 1 يلا غاعو غلآ الب فيالخل عدبا ىذلا هلل حمل هلوأ

 حمصم 826 (ذهع. 15. آلعع. 1422) دسممعطسقو [ذططتص ذص ءيساامدسعت 00ءوأأ 1 ءننء[نأ] طلا-ط

 زمدعصمأامتس. .(هرصسصعماقعتتتسم ذم طقمع ءمتغمرسعم ةطغتلعط 8و تن - هل- لأ: 1 هلا 18

 رللوبوم 1عع»ءآم ةطقطتكذو ةمصم 853 (ذصع. 24. 1"عطع. 1449) رطهزأماتقو ©018205ا01[. | '1'ءدأاع

 معمل ممن ذطخ دا ةيسغع 06 معععومتمهألممع ةدعرعف معيض عمتأ]. ح  ظدملعس ءياامسمعم 1ع

 مزعوزلعط هع [سفس (نةلطخ 2هكمت" أنا طعن 1101ءمتستنعل قلندذتةر ةسصم 926 (دصع. 23. آل ءع.

 15319) مدمر تنتقو لعصاتم ءالعععرةزأو عأ 8اتهقع ء)أ0118[1عو 0118© راه آمعامأأ: ًآكمتنك 6

 طومعقععصاتمه هغ ![أطءعدلت(اةهغع مهدعععا ا عداتم ؟تهسس 20 1 ءنعطنا طظا-ظ0[آ دععاتك أع 01751 5ءاطلاتنل

 ءومعوزع 0عهدممفأسومأت ءاعير انكدلسس 1 ها" 1 ءنعافا طال طم5م5 علت.  كلصماةتتمدعق

 تانلع5 ج0زءلغر كتك نيدتطنق 2063 طقطعمله صمد ءووعن ءءيضاتم#ج ةسطقأتاتتاو 0102ع3أا16هعق

 مراسم عرقدك ءغ عده نيتطاتق 1عءامرعو قعععع ممدكعسأ ؟عقععاتتا. "[لئسس لص عقللل 0111111 1 تا

 01016 170ه1ركعأ 67 -101/ لأ ءارعبأ» 1'ه]رر'ا» 1 ءيوعطتاب طا- طماط امها ماسسسم (ضتأ 15 اطصعامأأت

 جنك ]آ)عمو ونتأ ءأ نعيم ءاعوتغ ةصغاءعل] أ ععماتحس ةدنقع طعاتوزوصتق علل( ءاعب - 10 ةةوق

 رد 7]/م5ث5 ةوتمامه ةاد:- ءاقرمطم7]: 11ه1ءقغر |[ ةمصم 971 (ذهمع. 21. كسع. 1563) طلهاتنتنق ]و

 ءلألن( ءعدموسع انأدلم ذم, 21 - ]رمل 5 1مقتوعمتكالا ع ة(عرطوتتع ءمالتلا عهأ 315105 لكعام1-ع0-4

 11م7: ع0 1 ءر» 4طااع 8ءزب»ءر جسصمم 891 (ذصع. 7. لوص. 1486) 1طظ01اةنان5و عأ 4

 1070716-61 11 لطل -ءآ - معان[ لممعنرن. ع 11030. اك1-آس.مطغط 11 ههّش5ت]1 ع]11-1ء'طر

 ردعاسلاو لع معتم عأستتم لدعم ةيفاممتطسخ 1101, هدرزر»ءأ 18 ءزن ل ]رترتءأ كه هتسمت" ءمنا#0 [آآدمعاتأهمو

 10 حمصم . . . رطمرا ن0, ءأ 41 !]ءععمتت لآ: ظعمت» لطلعلاعم/ آمءاغر بتزاك ]ذطعط ةاه ةسعاصتغت

 [دتق آ1)عور نمأ 2ءعطاتق هععوأتلد ءدءانأعماتمس ءدع همتطتلم لعلتغ ةأمع عع صاع 2عءعلعمأع ءأ قاف

 عمم - 411051. !81-آ.مطغط 41 عءو]1عءعغ ءال-سمردقطر سطعفسلاو» 0ع دللالعأم ءهتكتف
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 ظخعيدسس ىلا هةِبف غلب باصملا 6 هلو قاروأ ىف ىبفاشلا ىسدقلا بوبا نب ىلع نيدلا ءالع

 اضيأ 9 بابالأ تل هرصتخخمو فلالا ىف رم باسنالا بيذعت ىف تامل از .ه)“ نيرشعو

 للا نما هلوأ ةنس قولا ىدحجسملا أايركز ند ىلعل بائكلاو ةذدسلا نيب عملا ىف بيل !!.ه*

 مهعأربأ ب كود باسكالا [ماع] ىف باول !!.ه* دقفأا بيترذ ىلع يقر خلا دال ىلع

 رصتخم حرش ىف بابل !ا.ه1  ميملا ىف أي تاماقملا ىلع هدر ىف باششل قاب نعد نرلا قناكاي

 نيسح ىب هللا بديع ءاقيلا ىال وكذلا 5 بارعالاو ءانبلا لع قي تاعن 11 ىلا ىرودقلا

 ىنيدلا نءز خبشلل ةلبدعق باأرعالا ملع 32 باهأ أ هذ 5111 دمع قوخألا ىوكذفلا ىربكعلا

 رصتخم بارتلا ملع ىف بابل ![.هأ 1 غنس قوت هل اهحرشو ىدرولا نبا رفظم نب رمع

 آم ىدسلمر هسنعام»ع تعم 0هءانددتسم 4/6: - هل - ل: 47: عرب 1/15 000.2 ظطققتاق. 1"هآتنه

 ممدصتنلاعرو ذه وندتطاتق ءمدصسملو جئت ءعنسص ءمهكوأ ةصانق ؟راماسأ1 ةعراعات 7ءعععطبق عمانتل. لح

 11032. ظا-طهطقط 11 غعطلع(ط ءال-دصق ٌةطر طعقاسااو ةززء مععمومت10م !ضخط1 4745و

 لع ودم ذم اذائعنه 2/6 لتعطتس ءىأا. طمتغمسع قةسفق طنط 7877- 77 1مم عطاره قوه

 دعاء ةاتم2 601012111022[ ءقأال - 11053. 11-آسوط خط 4 ء1-ل حرستا طءوذص 11-

 هريس مع( 7ع ظ1-1ذ(غةطرو مدعلسااو ءمصز نهععملتس كددصصو عا (نهدممر 311255 6

 8 ءنا 2مظمت هنأ 710عمط8212 ةصصم . . . 010 1لزوةممددتغ ]طعس وسن ةذغه ةصعلمتا:

 ايدسم آلءم معو ءزسه طعمعظعءتم ءاعر ه0 هعلتمعسم ذه ةعئماتق لاتظ1 01615 51861111. - 4

 ضسا-آسمطغط 41 [ةاس] ء1-طتمعةطرو سعفسلاد 0ع ةعئتاطسءاتعور ةسعامتطتق 7107ه

 8ع 1 هلا كسرنا, [:دلعم 1 - هامات نعام ءا] حصسم 749 (ذمع. 1. كرم 1348)

 سمعاسم, ءا (نةلطن 2 هةرو ظءن لاسعل ]1[نم]رن. - 11055. ظ1-آسمطذط غ1 ءهك- 4

 18 1[طصع- ءالعط عةطقطةطر طعلسلا» 06 عامنا 11: - ءل]مع]د] لأ , نست ءوطاعد

 (نههقعقدادك (21ءءامسفا) طه نةدممع ةوىتردءعوأ  ؟ذلع ذملد ذه ]نامه 77 ا 110506.

 81 آن مطةطر دعلسااد 0( هردس عمامعتسم ذص ءمصصم ءملتسسم (000:41, 0ع نتم 1ملطو 1ع, ل

 11057. ظا-طمطةط 11 11ع1 ءل-طخمُذ 5ع ء]-1'عقطر معلسا]ه 0ع هةسدوتع زم0عءاتسم طاع

 (ةانه ءغ 1ءدكتمدسسس ظمهملتسم. آتطع» ععدسسمأات عمق ر ةتعام»ع لة ءعأي 4500107 عنب

 110عءج:: 0/1ءارعر»: (مهسسفلتعم و ةصصم 616 (ذهمع. 19. طآكومغ 1219) 110110. - 1210.

 ضسا-اطمطغط 11 ذل ءآ-ز'عوطر طعلسا]و لع 0هءطتمو 2ةحتممتستا صقل ان (25 40و

 ةسعام»ع هاعتاعاط كعءقن- هل - لل: 0سم" 8 عد 7101م7 ع" 1طتن-ءآمع» ل2 10 عند «متحتت تأ كتل

 آه ءدبص ةعيتمسزغ ءغ ةصمم 749 (مع. 1. كمر. 1348) دم05نهنك عوام ح 11059. 1]8-آ.وطقط

 14 خلس ءال- عمم فطر طعقسااو لع جماع هسصمسغوملأ 105 لع (نهررت معصم لت انو 8601©
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 نب نيدحلا جيارسل تاداج# نسس ىف باتكلا مولع ىف بابل !.6.  قانولا هللا دبع ىا خيشلل

 روهشم ريسفت وهو ةنس قوتما ىقشمدلا ىلينأل لداع نب ىلع نب رمع صقح ىأ لداع

 كبع نب رافغلا دبع نيدلا مجن ئيشلل هقفلا ىف بابل !!4 ١ باعكعالا لتاضف ىف بابل 1

 خلا لالإلو ةمظعلا ىذ هلل كمال هلوا ,صتخم وهو 115 ةنس ىقوتملا يفاشلا ىندوزقلا ميركلا

 5! عيال عايبنالابب نصلصق "قا بانيلورلزل# ليوافالاو هوجولا ىم باحالا مظعم هيلع ام ديف رصتقا

 ا.د فيس ىنزارلا نيعبرا رصتخم ىف بابل |(. (><بختنملا ىف هركذ ىزولل نبا جرفلا

 قودملا ١ ئسلدنالا ديزارىبع», ىبإ نمد نب" نيحا ةفالعلإ خيشال بادآلاو ملعلا ةفرعم ىف بايل

 نيحلا جات مامالا ةمالعلل وحنلا ىف بابل !.11 ملا لاح لك ىلع دلل جمل هلوا ماء ةنس

 ىلع هللا كمحا هلوا [ىندارفسالا] لضافلاب فورعمل فيسلا كمحا نب دمحم نب دمحم

 10 برعملا ىف " بارعالا ىف | ماسقا ةعبراو ءةمدقم ىلع بتر يلا هيدايا بوعك نم تنقسانت اه

 ماطعتاعط للنع ل50لهل1ه] 7عيبمالت. - 11060. اظ1- طم طغط 11 هآ]ننس ظ1-ةع1 قطر هلت

 0ع لمءئتمتك ائذطعأ ةسسعدقأأل.  اهعدع ؟0]طسسصتسقم 05[316ع ذة” ] - ء0- 011 عر: ى0:7 401: طظهركذ

 01ه“ 1761: 477 هد: 4077 7)ةن عدمت طحصطولتاوو ةطصطقم . .. 50[201017. ظللتع 0111111 5

 1ص (نهرعدصتسسست 1معادضستأا. -ح 141061. ظ1-آ.مطقط 11 ؟علطقتال ءعال-عوطةطرو معلسلاد ع

 رم عمت ألمس كهعامانمتل م20 ما ءامع. -ح 11002. آم طفط 11 عل - 11 ءطر دعلسااد 0ع لاتظأةمعاتل ءعتأ13و

 دسعام»ع هاطعتاعط 8 ءزرو- هل- لأ: قلو - ءآ- جز 017“ 182: ىلا - ءل- [ععمؤر» (نمسانما»# ذطقلتاهو

 حدصصلم 665 (زصع. 2. 006. 1266) مظم2غ10. (نهرد معسل ت2 00100 ذاغه 1ةهعأمزاإ: آطهدضق 0

 رسدعمت ءعصاأتد ءأ رسصحز ءةاماع هعسهغم ءأع. ةعوبتعرتا ذطأل ذه ثق ءه>ممدز61مصتق 220015 عا

 لزءلقو لاتهع دطدز مع ةمعلمتلل م؟همطعأدع مدعق ةسر]ودعو عقاب - 11063. 81-طظهمطغط

 11 ءالعاؤو5ذ ءعآ]-حصطتعةر سدمعلسلااو 0ع طتقامصتك معممأطعاوماتتتل و 211610 481 17/070]

 107:- 1]ميردنت.  (نهدمتس عدته جانت اص /ل/ - لل: ءعامأت. - 11064. آا1-آم طّوط 11 دس هملعطط

 (اجحهدع دعطقتنم اكا1-ظةعار طعلسلاو. 1طكمزغمددع ءدع ]زنطعم لماع: هج ظلتم ءهلتغمر ع

 ندنم ةدتمانج ؟10عملتسل» عة. - 11065. ظ1-آطمطةط 1 معن 1ءعغ عال -زذطدد 156 ء1- 0 ةطو

 رم علسل1ه 0ع ءمعمت(1ممع ةءعصاتمع ءغ ]ئغععمصتسص ]11طععدلتطسسم و ةسنعام»ع هطعغتلط 00 ءاندوتسم

 411760 ]ظظ عدت 1101 مد»ند عل آطعرت ل450 "هطآطش]ف مل: له1ع2و ةهمصم 328 (ذصع. 18. 0ع. 939)

 رم 610. 1معامتغ انطعع زاد: 1جستك آ)عم مدعم هردسأ ةاأوأت عام. - 11066. آخ1-آطبمطةط آكأ

 ءا- هه طع علسلاو» لع ععدتستس عاتنعمر ةهيعام»ع آسقسم 00 ءاتقدتسم 107-60-0 10

 10 ظعرن 71ه, متون: عل ظعتن لاتنعل ك ع عل-له1 | 1هرعمضدق], ؟دلعو 1027-11 لنعام. آلأ5ممقانتأ

 ائطبخسسسرو ونسأ زاهد ةمعمتا: آطمسلم 18 عدبص مجم ةعونقفطتاا فماماهواتع ةعرتتع طعص ع ل01

0 

 ءزاتك ءاعو 10 م22ع[هالمصعللل ؟أ نان6101(3 م81:(عقو 01185011 م1108 06 1عدءاممتطاتق صه خانك
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 ىناعم او ىواحفلا فينا ىلابااو ظافلالا ريجو باتك ومو بارعألل ىضنقملا ىف * لماوعلا ىف “٠

 اذك بارعالا ملع ىف بايللا بلب ىمسم هداوذو هنجاود>ل طباض هذاومو وحنلا عيرافتل ىواح

 كداوغلا و كرما فال لال وارق ىلع ىفخ ال بايللا تل 9 رك هيقنلا هحراش لاقو دتجابدذ ىف

 تحايبم ىلع وطنم ةيبرعلا رارسالا فئاقد ىلع لمتشم مظنلا زيجو مجال ريغص سضاوعلا مج

 نيل هلوا حلا رصعلا ءاملعو رددلا ءالضف نم دحا هحرشي ملو ةيبدالا مولعلا حيتافم ى ىتلا

 ديكم نب هللا كيع نيدلا لامج دكيسال بابيعلا اهنم حورش هديلعو خلا مومغلا مامغ عشاف هلل

 فورعملا مساقلا نب ىيكو 00 ةنس ىلوالا ىدامإل ىف هفيلأت نع غرف راك هرقنب فورعملا ىنيسال

 هلوا ندلكم ةنس قوتملا ىلاقلا دوعسم نب دمحم نيدلا بطقو .٠ ةنس قوذملا ىنمدلا لضافلاب

 هنأ هيف ركذ #1 نس لوالا عيبر ىف همتا خلا نارقلا راجت ةفرعم ىلا اناذه ىذلا دلل دمذل

 مابلإ ةكهاس قوخألا ك.فنصمب ربهشلا ليي د ىلع ىوحلأ ءذلع خبشلاو ىندارفسالا نم اريك دافتنسا

 دعوتك هععدصسلد 0ع ممدصتستطاتع 0ءععءاتسةطتلتطاتور غععانو 0ع :ةععصاتطاتع نسقتأو 0ع اذه لزعا1ممتطانقو

 ونددع 2ءعروتممعس 8صمق]ل رص ممدكتن]وم(6. آطاطعع لتععلمصع ءغ ةاعطعأطتتو ططعروأق ءقأر ا

 ع( ةعماعمأتت5 ءاعووصمر ؟ةهلقق مههغع5 ءغ ج2( ءتدف ععدسمت ةءعمع ءمرصم] ءءاتطتتب نتمع ص طقع

 ؟مستلتمعسف ءأ نينهع مدع (مةجعامطتلاو هدصغر ظصملاعل# ءمممتعسفأو ءأو مغص 3ع12162ع

 لزعطحسص ءىدار ةطتاسصص ]طل 7018-7 لا ةآر» ءهآ- »ن5 معدع هع 1عها. 1 الهع»ءاطا و وعدت

 مرسد» عمامعلاسال لص ءانبتط ةععلمدلاأ: (نءمأاعر آصومتأو ]!ذطعط» 7ق5 7 - 708/8, دغ 71505 0 5

 ردتمتسع ]1دغعأ دمصتلاأوك 20هما(هنلمصعم نأتل عع مصاسعأو ءمطتطت003 ءممأ1055 م23عطعأو 501312112

 عمتك ءةأو ل1 ء1ممع طعووتقرو دععدسج ةدطغلتف اذصعسمع جعدطت_ءقع ءمرمم]ءءاتطتع ع 01 ةوتتت-

 ةزالمصعم فرس معءطءصلتغو ونتهع ءلآوكتعم 0هءعتممستس مطتام]هعتءععضتست عسصكل لسلطنفق جتتغعتم

 عةععبلا دلع طمععاطتقر هتتلأات5 الذخك 00ءأغنق 3و1 ءمرصتس عدا371111223 15 ءاتتلتط هةعكمفأال [آمعمأأ

 2ئ/- ]8,055 زغاذ: آطدتك آذعم همتطعق ةم]16]1]1طمل5ت صنت 015معا] عصا عاع.  (نهروتسعصاأت7105 م

 كس مرض ممكن عضتمأ 5عي710 لءما - هل - 011 450611 183 ءزن 111010121770 110967712, 1310

 راكع" ءرطم» لتءاصخو عنتت ءمدصممكتغمصمعتس رصعطصقع كمصقلمأ 1 هممت 735 (مع. 1. هعرأم 1324)

 ةطقما»تغ عع همرصسصعماأمستم نكساسسص /27/- 5['0 0لعلتغ ب 7”هلرع 8 ءرن- ءاعامتترا 37ج عتاو

 سلوم طرا - 107:17 لتءغدك ءغ ةصصم 750 (ةصع. 22, لآوع(غ. 1349) ددمءاتتتتق لح 00018 -©0- 0

 /1101:011117:0 1ر2 11680 701 - (8//0, ةصطم . . . 120113115 و 0131 010111421311112 750111118

 ءمرم معطعمسمسسلب ءغ تنم معا مز عصاعتت :  طردسم آ)عمر ونسأ »م5 50 معمت(ةهمعتت 01 ءنمصتق (ههصخ

 ستسمطتلتك معمئنع لسعأع ءاع.ور دمعصمذع 1ظعطأ' 1. ةصصخ 712 (ذمع. 9. 3151. 1312) جطعماكأ(

 ىادععدك هع دسلكس هندت12001 ءدع 1وركع”ي16 هعوتمقدع - 8طعتاعط 476 - ه0 - لل م4717 عند

 1101:0117: , ؟دلعم 1108ه7:ةرثع] لتعادق ءغ ةمصم 871 (ذصع. 13, ثسع. 1466 ) 70151115و
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 رمضي ام قحا نأ هلوأ نيدلجم 3 هطخب خبودكملا خذكسنلاو اريخك 500 ةيدرعلا لباةيو

 موملا ىف ةينوقب ضايبلا ىلا هلقذ ففتا هرخآ ىف لاق خلا ماقحلاب حانتفالا صف ىف ركذلا لبق

 ىبدلا لامك خبشلاو ما ةئس ةارهب هديوسذ مانا كا سلقو م51 ةلس ناضمر نم ندرشعلاو نماقلا

 5 هال دمأل هلوا بارعالا فشك داما نعاس قوخألا ىمارسقالا ىزيربتلا للمدك نب دمك“ نب ديد

 ةنس خوات اياب لدوق خلا هليؤنت مككم نم ماكدحالا راهشن سال ءاملعلا رق عفار هلل دءدل هلوا

 مث ةنس ىقوتملا ىهيرقلا هللأ كيع نب دكمحا ىيسلا قلك راك هرقذ حرش ىلع ةيشاحو م

 10 امو ىواضيبلا بل ريغ بابلالا بل ىرشو ىندارفسالا بابل حرش ردكذملا حيسلا نأ ىل نيبت

 ننأ جهممم 828 (زصع. 23. اثلموأ.. 1424) ةطقم]و أ - 7101 ه717760 1861 011111418 7/26 244©2و

 ىسزانك ءمرستص عمامعتسك ةسملمعو عى. ةلطدلغو ص طمع ءورصس ءماقتأم عطقلل771201636ع م13عءعماق

 ةنسلحس عصاهلتو ءغ نتدعدهمعق ]زمعاتقع 21ةطا1عدع معمممصت(ا. اكدععسرم] اننا 203011 ]115 5011م1

 لسمطستع ؟ه]سسصتمتطاتق ءمرصمعطعصلت اان ءغ ةآسعامأا ز(2:  ؟77ءةعمدأسل ان 01100 3طقعمصل ]ن7

 دماغ زمممءهئممعتس آلءعأ ذص مها]ذ ةمععمصتق (ع2883 ةزوتللوغق ءاع. آلا( ةسعام» د0 معتم

 لتعتأ [للسل 1عىمدتأ متاث0ع عديعدعضتمطتست عوأ 016 زءعوزسلم هعامعم ددعسدتك طمس ملطقم جصصق 9

 مع. 22. ]12ءع. 1454)ور معكستك اتصسعتك جياعرت عجم دأتال عا ه0 ظصفعسل معجل نعانست عقأ 1[ عطدأقع

 دصصمم 829 (1من. 13. اقلو:. 1425) - 8طعتاعط لون - ءل- 011: 71ه 1ءميرجتر»:ءل 8 عتن 310] هترا12:0 ل لا

 5 71101/01176011 ءار»أديغ م4 ىعر»ايغر ةصطم . . . 7001ااتتلك و اتؤا15 0121102 عطاقتأ انك 171265 /رك 67 -

 ادكععمأتك غو زمعامتاأ: آرهسق العمر نأ ]!ئطعتصت عععاقكتا وننم م2035 !نععصأ ءاع. ةطقم]أغ

 ءزانك همر مموز 6 هصعتس دصعصفتطاتكق ةسمأ 740 (زمع. 9. كسل. 1339) ةصصمس ؟ل1عأضأأل 563ج 115٠(28

 قماتسك كىدستص عماقتتللق رولا 7/4561 ؟ل-هركعغ» 1. ع. كانطتت 3 0عاأهكأممتتلا) 5عاععأف 06 ةدعموه1 100

 ىعرممرتك 35عمطمتت» ع ءمرسس ءعمامستمق !هعمرصتسص 01 عئاأ صصص ذم لتطعو نقط ه7- 7م“

 1آصق عض ماك 118 1معامأا : آردسك [046 حتتعام 1 (داعتال 571501011 00 عمانتل 30 ةاهنتتأو عدع ؟ عما عطألاق

 مع ع]جعنممتو ةدنمع معج5مأعتت5 م؟00نععم0لج ء]وعدصاأل ءاع.ر ءعغ مرت مه586ت5 عقأ طه ةات1طع

 42 5هاسلع (1. ع. ]1خمطعودق) ةصمم 728 (ذصع. 17. للم. 1327). 22ةعغئورعد عامدذوع ه0

 فدصتس عمامسسال لامع” ء/ ]م1 هلتامع ءةديمامسغار ءاأ 8عيجوجن0ل ل]تسعف طوب ى4ط0ه77ه] (07:41724و

 10 حصصم .. . 70202(ناتكقو ]عزم ر2عو جلصم(دالمصعم ةععلمسأا.  ظوداعجح درستطل ةمصماخنتغو 5م

 1[حسلهكتتت ذه 71050 هدا ]آو عت" قرن علتاطتلال ©0111113 213111113 01120511155 عر هأ 00111 7

 آه 7رانا ه7 - م1868 ستمتاسع ءقدع رباط ه 86201462 ءلتاتتلل. آلاعرلتتع 15
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 نيقبلا لصحو ةيبشلا ىقيذث ال ثيحب هذيبمات هب حرص نيد رياغتم نينتم ىلع ناحرش

 خيشلل عماج رصغخم بكسانولا باي اا. قام ىونتملا باتكذنا 8 ىوذعألا باي 1

 خيادهلا حورش ىم بابل 01 ملا حضوا ىذلا هلل ديحلا هلوا يوزمم حرش وهو

 وه ىواخضسلا لاق يلا اًييس ءىث ّلكل لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا هلثم فلوي م الناح

 نبال ريرحتلا رىصتخم ىف لوصالا تل اانا راح ىبأ انخيش فيناصت ىم هسلتذا اهم

 كيحم عيشلل ةيكرت لاسر لوصولا ةقيرط ةفرعم ىف لوصالا بل ا[.  ءانلا ىف م مامهلا

 (عرعاتست (ةءامغ مادمع 01 ؟ةمددصت. طلوع لتدءمسلمك ءزانك 0أذءناع لنعتغر دغ هسآااتمت هطلت

 ععرمدمعدأ ءغ ؟عتامم ج0 ]نسال ءدعماورمدغأو هنا. - 11067. اك1- 1م طقط ظ1- 01 ةنثم عاكأو

 معلسا]و ةهمغعلءءامه]أ5. 1طمتغمدمع دصعاأ وضد ءقعصتمسأو 7116/77 عم2 ءمماسعطقرو 0ع نتم 2

 710ءوننرب. - 11068. آم طقشط عل - »معصم ٌةدزلعو معلسلاو همعطم تس ل1 ءاعاع 3201118 ©

 كاعزاعاط عملته عامللم] كسل ااءاءلعدع ةموصتلتسم. (نهرص معضل ت12 0مم1051112و 01100 1

 ةسعامأ(: ]لدنك 1)همو ءدوسع معج1ععاتةدأ»12 عاع. 4762 عت طدتن1/م1: ل1101 متو1»ء0 (نهموصت

 لرععئمرج عع 01ءاعاعدع ةصويستلأصدكر ةهسصم 1014 (ذمع. 9. ل1هت. 1605) طمتتتقر 18 للطتل

 ىفرستس عصامعتستس ءمرضممىانتأ م7 - 71 ه57م7]: لآ - ]1016مم5581 لا ]طا - الل هدنع:7: 0-1 م

 ةسعععأماتسلو نانا (ءدءطنتت» 20م ادعكستات طفطعأ ءغ زأذ اةصعامتا: ًاهستقك آلءمر وست ءامعع ءدعرممتأ

 مع. - 11069. ظاد آم طقطر هعلسااو. (نهدحسعمغمعتمم زم ]ضططتصت 1220467. - +(

 آ.مطةط ءال-مم ءنلر مهعلسااد ع1دلمصسست 0ع ؟هعلطاتق ممم ة2ةهطلعتق ةغ (ءقصق]هلتقر نقع اه

 (نوججصم هععاتس"ت صارو ةتعام"ع لعام - هلل - ل1 480- ع - ”ه]رزز701 1361: 488 8 م]ب» كم 1و

 حصصم 911 (ذصع. 4. لدص. 1505) م0210. 1لنع ذص كانه 11عم» ل1 قغعر ]ذطعتنصنت 0ع ل

 موجع]جتمصتك هتسوت]حضتنت كد جأدزانلا) ءغ ؟ءرقانال72 3ععععر ءغ طسمع ]دن0هغو و0300 ]!كطعت

 «ممامداتق هزار تأ ةزردتاته طمص عزغ مج ممقتأتق. 1صعارزأ ز(2: آطبهسنف 1)عمو ونتأك ءاتلكأق 1عأ

 ءددتدددرت 0علزغ ءاع. عما ممم:٠ 1نع انطعلا سهو ةموستار 20 عمه مععاسعأر 01105 5071/1408

 هةعيتمأغلمف هطعتلعطأ همدان 188 27هر» بيسوت]دعتأكب - 11071. آيسطط ء]-هذث]و هتتع] ءاتق

 مسمعتمامرنتنل. 1اكمتامردع ءدع هرعتع 1ه]بر»أ» ةلط 11: - ءا]ر عيونج ءلتامر 0ع ونتتم اذا عطه

 10ءدؤيس. ع 411072. آهن طط ء1-هةنلر هاتعا عنق معهتسعت مامن لع فعصتاتممع 513ع 32 ه1

 ععدلسم متاأمع همتساملتك مععوعمتعسل1. "1'عدعاماسو (نتعت نفر ويعسس كذطعتاعط 2101م مدو» ءلر دلع

39 37 
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 بارعالا ملح ف بايلالا 55 | نإ“ كئلاثنلا داره ناطاسال اهينك فودعتنلا 8 ناج ىههب ورههشلا

 لضافلابريهشلا ىنارفسالا - نيدلا :تفيس كمحا نبا اطمح نبا دمع نيدتلا باتا وها ىتارقتالا

 كيسلا هحرش يلا مدقلا نم دحوملا هلل حمل هلواءرنصعخم :قوابضمبلا بلي ريغ وتلا 0

 تافذندصم نم للا أو هللا لبع ةمسأ نأ ةببث وكذ هبا خماس قونللا فيدرهثنلا 6و نب دللأ ديع

 5 ىذلا هلل تيل حرتلا اذه لوأو ىنيموقرملا كويدكام ىب معذأأ كيع نيدلا س.حودت مخكفألا وبل

 ىنارصقالا ليعوسأ نب ىسيع ىيحلا نيعأ خيشلا د دو | خلا مامسلا ةعفترم ةيبرعلا لعج

 ىلكرمب فورعملا ىلع رمي ند دمحم انالوم هحرش بجال نبا هكرذ امم بحاولا وه ام هيف ركذ

 10 نم ىوذوقلا رافغلا كديع 86 كبرياب هتحراشو ءاهكذالا ناكتماب فورعملا وغو 11 مدبب قوتملا

 جرح هامسو كتاوفلا ريثك اًجوزمم اًحرش ناخ ميلس نب دارم نب دمعم ناطاسلا ةلود ءاملع

 21 هاكر لتعادعر ص ةدجمدعس كسلادصأ 1ع 111. 0ع (طعمدممطتم ةءتلوذأا. -

 1آبسطط ءآل-ةلطقط 41 زلرسم ء]-زعقطر همسعاعتس ةماع] ]1 ءءاسسص 0ع 0هءامتسج 11تءل0101

 قمهتتسسس.  (©هسرمعستا 1( - هل - لق: 11011مدهت»ءأ عت» 2101ءمست»ءا 1822 مآ 56ةزك-

 01-60 1؟/ء”ةمضدقر ؟داعم لةلا77 لتءطدعخر ةدسعام» اذطعت 12277. طص طمع ءمصمءصللاتللتلو 40

 حمم بت زان ح 2ء7ل7مممم# علتكم ءممكت مل عصملاتتس ءمأ عغ أذ( زمعامتا: آبهسق العم حط هددصت

 جعاوعستامأع نمزعم ءاعىر هةءويوجتل ةطعسأك 460ه/7اهلع ظعوت» لات ءلو ةسصم 776 (1طصع.

 لص. 1374) رممعأتاتكرو ءمررتس ءمامعتالل ةععامولغأر أص نت0 ههقتهأر 5ع 4500/1ه] ةممع]اةكت

 5 ه( ]أطصسص بانل ع« هةعترراتمص لمعءامرتكق دهعمأ 101 فه ءررتو - ءل- 011 لل - ءآ - 7701 61

 111010111160 173 عر« عييرمنرب# ودعي  (هرمسسمعصادتلاتق ذ[ه 1هعامأا: ًالبهتق آ)عمو وننسأت 1!معاقتل

 دم طت يمت بستصعساأتم ةديععاددتس عةدع ؟م]ستا ءاغع. [طرءوعغومعو 5طعتلعط قست - ءل- لف: 0

 1 ءر» ]1ء,:447] م4 ىع»نم آظدمعاتلحر دصصم 727 (لصع. 27, لللوال. 1326) 1201| اتانكو ©0111[ 15111

 عع مدنأ]. - 11074. 8س.سطط ءا-ولطةغط 411 زلسس ء]-1'عقطر هسعاعتم ةهأع]]عءانتاتتت 0

 لوعائيتسو ةعدعزمصتتتال ةصق] أ انتزت. 15رذ(مرصع ءقأ ءدع ]تطعم 2ك (لازعأ جه 86201462 ءةتاءععطزرأقو

 تتزادك رمعماتم ةانمرمه ؟معام عما.  (همغمعغ ج0مماهغلمصعق نتاتلعق 1]!نقاععق ءغ هكقعوقرو عا

 هطقومر وك ممعم ممعمم عدس 0من عمه لتعاتممع طععرأ ءعغ راتتق م10مومعاع ةأان0 أن قةنعغمت اطت

 عي دصس ءصدمعملر نمهع ءدع أقر وتقع 9-10 /رثط هرستعععدأ يىسسسعتتمةه05 ةدصأ 1

 40 همواع» 1101 مرجتبعل مرر رغا» 47غ, مدلوم 8ة»عنل# لتعاسم عا حمصم 981 (صع. 3. الآه. 1573)

 1201(نانكر ذ0 عدلا ملل عماقسأ الل ؟هلظ موكا 7//11872 6]- هاته ورا 1صكعتلأ مانتتلل و 1 علت 11

 182/610 17 عج 0-4580 - عامم/7 م" سمعت وتسع ةمعاسم دل دسلفتس ةنلاهسأ 110/, هنت عا
 11" 8ع كعلم 16م ىزموك يىرسمسعمأةمتسق (ءعديطتتس ةلصتتعاستس طقطعأار دصاتلاقق
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 ايلا حوردت نمو ىلكرملا حراشلا ىلع تاضارةعأو ثدودر هيف كداوزلا ىم هب ذل امال كيداوقلا

 خلا ةنلا باوبا مهمالك ىف ةملكلاب اوبرعا عمج ىلع عقذ ىذلا دلل دمألل هلوا بتكلا ةصالخ

 لك ١ق افابلالا تين, 11.01) 511-01 ةنس ناضمر ,.وتخاوا ىف ١ ةكمب «رواجلاا قابنوكلا! ىلعا ىباجمك

 فلا عاوذا ختس ىلع بئر ىواسلا ىدسالا رهع نب هللا كيع رداشعلا ننال ىسراف باتيك

 يمال رصتخم ىسراف خيراوتلا بل اا. ةامحر نه لاك | نطو كلما بجكع نادل اء دعصل

 ليعمسا ةلود ىف هفنص [11. ةذس قوتملا] ىبشلا [ىقشمدلا] ىنيوزقلا فيطللا كيع نب ىبك

 تالاقم ثتذلث هيفو مالسالا دعب كولملا ىف ث لوصف ةعبرأ همثو مالسالا ليق كولملا ىف " نالصف

 باسنالا ريركح ىف بايلالا بل اا.« 15م ةخنس ىف هنع غرف ةيوفصلا كولم ىف © باوبا ذنسو

 نوبل لذا ةيقوللا ةلاسرإ بتحاضل .فوصتلا ىف رصتخم ىسراف بييللا بل )اخ 2 وم

 ركب لل نب نمحوألا ديع نيدلا لالج خيشلل ةخلاسر بلح داويأ نع باوكلا ىف بلبلا

 وهلممادا1 مدعم نأت] ع5 همماتسعأر أ ل/6"11001] تأ -زكء م4420 72  ه7],همع4 81/78 11111 هآ]- 0

 امكعتسأت5 ءدأ. 1طعاسأوعع ءغ مءاعل] نمنع ذطغ ةالعأ 82«عجن/نأ1 مست عمامتتاتللظ ةانأ نق 10عاقم

 طعمومهعمجعو 11016711260 1 ءز١ 478: ]كهل ن8 ءمصسنم ءمامتكت انتل أص آراب 111 ا1منععأ ءهآ - 5

 سكس ماسسرو ءعلتلتغو نست زك اآصعامأا: آحتتق آل)عمو نست هرسصتطاتقو وناتل ذط 0121086 ةاه

 لزةأمعاأتق ءأ كمعتم بتكتصأات ؟10ءاطاتقو ممعأدق مه220351 جمعظنأا ءعاع. (نهرتا0017١ة(05 111م ءقغ

 ردم عغعصمإ1م 81ءاءاعدمم تلغسصتق لعععسس لتعطنع سضعممتس ظطفتسفلطقص ةصصت 941 (ذسع. 13. لال

 1534). - 11073. آسدطط ءاآ-حاط ةطر همسعا عيه ذداغعإ] ءءامتسس 0ع جعئاطست ءالعق.  (نمرد ممكاتتأ

 معروزأءع ك1: !هد]اق» 450ه77ه] 1آعز» ()1»هن»“ م4ععلن ركامم# ذص ![ججهر عسب كهل" - ءل - لردك

 7717-67-40 ظ8عءر» 478 8ع»» ظل هبوب لر أ لص ةعجع ةمععلعس لتواأمتطستأا -ح 11076. آس سطط

 ءال- عرج خعالعطر همنعاعس5 طلقامعتةهصتتل. (نهدرممعصسلتسملا مععفقت كتنسر 0000 است 7”ه/رو 1

 ن0 - ءآ - 1414 (نمدسمأ»# [ 12م ءداع؟ن] كطتتغمم [جصصم 960 (ةصع. 18. آلعع. 1552) دهه[اتاتق]ر

 1س دسساد 1572201471 18: 11 ءنلع» كو عم# ملص ممدانتأ ءعغ ذم نتهأانم مدعأعد ل1 ةأعطانتا

 معتصم 0ع تغأه معمرطعأدع ءعغ لنم0لععتس طسهتصتق جعزأ عغذص لسفق ةععالممعمس 011598 عقا

 عءءتصلد 0ع مءوتطسع جماع ]كل حدس له 01311101 8ععا16مماطاتق - (ءعانو 0ع ءوتطاسق ممقغ ]ذأ ن0

 لم (ماطسق !ذطعلو نه دعرع ءةمتغطاتكق - ودهم 0ع عءوتطسخ لجعمدمأمع ىوركتلدعسسلس.  ةطقمالتا

 ةسمم 948 (ذمع. 27. قمر. 1541). - 11077. آنسطط ءآا-حاط ةطرو مصنعا عبق 1ماع]] «عاانتتل

 آظععمعمتغم !ذطعت ق4 دكنمقر لع نسم ةتصه 7710عملتمت» عدي - 11078. آسطط ءآ]-!1 عطقطو

 مسعاعب5 ذمغعا[أ يعمق. (نهرسمعملتسساط مععوتعتس ع (طعمدهرطأتحر ونتم0 قانعام» 26[ أ

 آند ء[فزرعأ كرس مودات. -ح 11079. آرهطق ء1-عع] عطر ةدلماأتق هلي مومننتل. 11 عةممصقتم

 0 معممموزازهمعرت» 1[د]1ءطعمهعس. "'1'عجعاوتدعي ةتتعامر ع هذطعءزلعط لع7م7-علا- ل: ملاذ[ ----1
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 اذا دوق !ىأرق #كقاو «ةيلعلا, فقوف ؛ييلخيإ, ىلا! :مالطالا د باشك !لشغو 11! يختل قوتملا ا

 لب شماهلا ىلع بئنكف هريغل كلذ فرعي ال هداممتأ نيبو ىلاعذ هللا نيب ريفسلا وه لدا ربج

 بحاص هركذ سرغلا خغل ى م مجكلا دك امم. باجاذ ةكذلملا نم «رمبخأ كلذ فرع لق

 ةخفرعم ىف فرطلا ظحل از. ىدنفا هدد لضافلل ساوفلا ةجحل از. سماقملا ةايسو

 5 مم“ خْذس قوقملا ىرقملا ىفاشلا ىكركلا ىسوم نب مهعأ بأ نيدلا ناعرب خحيشلل فقولا

 ىفشل ىحل ازد 05 غخنس قوتملا ىركسعلا هللا ديع نب ىسح لاله نال ةصاخل ىلا !ا..ل*

 دوأد ند لما ةخفينح ىنال 2 0 امم تابب خس قودملا ىبلاذل لكيدأ نب مشهاهل

 لود ركب أو نر“ كما قودملا ىتنيسلا ىلع ن د لويكام ىلا : نبأو ردك تس ىوغملا ىروذيدلا

 10 ىوكنلا ى ةلاملا نسل نب دجحأ رفعج ىالا ع عيسلا تاءارقلا ىف عمسلا تال !!.مك “4.. خذس

 16١ 458 عقم ك5مهيراقر دسصسصم 911 (ذصع. 4. كاتس. 1503) دمم12غ00. ءعوععمتغو ةصوتتغر !1!طعال

 لمن [ط[1دلعطسستو تطأ 1عععغمع نيتلحتس عبس اصفر عالم  آ1لنغ ذطأط ردع لأ >كتة5زعرور ©ةطستعاعسس

 عمات 1ماععءعودمرض علت عقدع ماع آل نصت ءزاتكواتتع م20مطعاقهقز ه5دلغءمه2ل  طمط ©00518عو

 رصاتصاتق جلتت5 ةصععاتكق عطس( ء5ددع. 111م جسععسس دطدععأسأل ة05ءعلمدزأ: آلصصم ممالتتكقو نأ

 مصقامغو طمع ةجلتتق ةصععاتكق ممتصتتق ئنطسغعكتس عقال 18 عقرمم0عغ ذآالآأ دس طمع (عدعاوأطلا ح

 11080. آس.هز] عا عا1-حّزرسرو 1مععصق ءممأد ءمعصتا1مصتق ء ]ذصعاتق 28ءعووتجاتتالل.  (ن0دت11 1:

 طمع هردتق هسعام» [نطط1 717 ءثأ7ءا هآ- مءعممنل. -ح 11081. آسم3] ع( ء1-1ةعرج غش14 ةمععسق

 ةممزد جلصم(حغلمصستتست نأت]تسسس و جتتعامر»ع زعم طعصع معدجتأم 106067 ال هزت. - 19

 و طه طغم ع]-عمعلو ةمدمععألم دتكعسمك هعاتلاتم !ا!صتق لع ءموعمتاممع مدتتكدتانتط 1ه 19ععصلمو

 جدسعام»ع تاطعتلعط 8و [نمتو - هل - لا: 18 ]رأد» عرب 21هعوم لععء12 ططقلطتاح (نهمدمت !ءععصقت

 م22عععمامرعر ةصصم 853 (1مع. 24. 1 عط. 1449) رجممر(نم. - 11083. آدطص ءاآ- اعط ةقق عار

 1جلهد طمضسصتسسسص صمطتل1هتصت ءعصتصعأ2أ10و جنعام>ع قلاع 17:17 11 «عمت١ 860: 4كطلدلاع]

 لمع: ور ةمسصم 395 (ذصع. 18. 0ع6. 1004) مظه[نم. - 11084. ظ1آ1-آطدطص ظا-اآكط ة1 ذو

 ءماتنصعادألم ةيطستفكدو ةتتعام»ع 115/7: ظظعءر» ل]رسعل 1ه7عق2, دسصم 577 (ذصع. 17. اطلقت.

 1181) مرمر[نم. - 11085. آددطص ءاآل-ةسدس عغر 1هلقد ؟ت]وعأ ةصادصعأه(10و ة116051طانق

 لكااع 11 0211/04 مل]رتتجتءل عتب 1) هبمننل 1262 ءامءع»#ةر حصصتم 290 (ذصع. 5. [) عع. 902) طتمالأتو

 1101م1: ءل 1 ءرا ملل: كءآاراةر ؟دلعم 317: ظل نق لتعام عع ةصصم 733 (ذصع. 22. 8ءرام 1339)

 رس مدخن - لان 8 1107 هت»1:60 ظعرن - ءآ]رمدم7 276102 151,54/2و ةهصتتم .٠ . . 172101110 بح

 10 7101 هتروترب عل ظ عت: ملابت»ء0 1م[ اتا ؟هلعم ل81: 1151من لتعام ءغ صاع ةصطتتتلل 600 (ةصعب

 10. هءرت(. 1203) مرمر(. - 11086. آسه0 20 3( عل - هدأت, 0عاذءأدع ةهسلتغكنق 0ع ةعراعتل

 (نموهصأ ععععصقأ هصتطاتق و ةتتعام ع لأالث لزمه“ 7/120 طق عزا - ءا]طعمعمتا 11471 ء]با 1 ةطتتت قا 0و
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 نب ىلعل نيدلجم وحن ىف ماجتالا ممأ خيرأت ىف مالحالا ةّذل ل!ى4 .١ ظنس قوتملا

 قارغتسأ ىف عمسلا علل 1[ءدح [10] ظخنس قوتملا ىسندنالا شرغألا لحي عدبي نب ىسوم

 هنالا تناوع عرمجو ملاعلا تادرفم قرغتسا نمل اًدمح هلوا هداز ىربكشاطل عملو درفملا

 قوتملا ىدفصلا ىكبيا نب ليلخ نيدلا حالصل عمدلا فصو ىف عمسلا ةّذن 1 خلا

 فصو ىف ءارعشلا اوبنطا نق لاق خلا ملعلاب امس نمم ىنلعج ىذلا هلل دما هلوا ةنس و

 ىف ىناثلاو عمدلاب فقّلعتي اميف ىلوالا ةكيتنو نيتمدقم ىلع بتر هفصو ىف اوغلابو عمدلا

 نم ةمدالا ثيدح قرط عمك شيعلا ظل 1.1١ اَباب نيثلكو ةعبس ىلع ةيقتنلاو ةشبتست

 ءالعلا قال ةموظنم مزلي آل ام موزل [[.1 دم“ ةنس ىقوتملا ىالقسعلا رخ نبا ظفاحلل شيرق

 ةسارك نورشعو ةدام مجكملا فورح ىلع ىنبم وهو 881 ةنس قوتملا ىرعملا هللا دبع نب دمحا

 ند طمحال) ريسافتلا نم ليزنتلا ناسل [[.18 ١ ظسارك دام هحرش نمضتت موزللا ةحار دلو 0

 دمسمم 728 (ةصع. 17. ل07. 1328) ممن. - 11087. آر.2 007غ ءآ]-حطأ] ٌةرردو ع عع

 ةمغءا1 1 ععمغدستس لع طئقغمرتك مممد]هدتست طقعطقعممتسس. ع ءنغعم» لحم نم]1نصتأ 28و 206015

 ل16 ظعتن 21:66 ظعرن ذهل 21هعاعتابخ 0»4ه7يد2, ةمصم [673 (ذهمع 7. كمل 1274)]

 سمرا م. - 11088. آه 0420 26غ ءا- هوست لء1ءءامنم ةسلتضتق لع ماعمد ةنمعد] همك وتتم

 ع( مادعدل أ (ةغلق 2ءءووق1ممعو 6 125/17 ةررد" سا 0عء]ر..  طنطعتع ذا ةصعتمتا: آهسلعال ءأو

 وست معه متصلا ةتموسأممق ءغ هرصصته طعمع علمستسس ةممدنتت ءمدتتم005 ماعمو ءاليلزاع جاع ع

 11089. آ2020 2غ ءا1- هوست 0ءاعءامعم ةسلتاغتع لع لععوتمانممع 13 حوال 31011 3116101

 هه14/:- ءل- 0: 16141171 8 ءرن 15عء]: كهر/ك20غ, دمحم . . . دممح اتم. آننطعم زا 1زمعزمأز[: ًلوحتق

 1كلعمو وأ دضع ءدع زتق عقده ؟ه]تتغو ونانأ هءعماتمست ةداتل هعصأ ءاع.نو ع( جنع0م8: ل1ندلأاق حى

 ؟ععطقر هتأر م0عاهع 1عءعطسمأ ذم 0عمىتطءعصملتم 1جعموتمستم ءعغ هرصصعم تعمد ةصاعسلعصتمسغ ذه دله

 معطتم معمملتف ءدععءوسعملتع. آتطستس ذم كسقع معهعستعدوف ءغ ءممعاسكزومعم لتمتطستغت

 طرتم» مءدعستمدد لع ذتف ةعتغر ونسمع ]12 توصقق ةمععاقشأو ممد[6 عجل مر“ لع ءعدعتست 7عاهغلمصعرو ءأ

 هممعاسعأو ذم (كوتساو ةءعرغاوت ءهقمتاح لتعتمو هنا ع 11090. آر.د00ءغ ء]- عتمطو

 لعاوءمتم دتاهع ءهمالتوعملتم (هلتغعممسس 1طسفسم تت 0( "عنو7ر تاز عمصحتس هم عامتأ هات طاحقر

 ةسعام»ع [1ةظام 121: 11هز» 4ءءماثسنر هسصمم 852 (ذهمع. 7. لآممغ. 1448) رسموا.

 آب ممن دق 18 رمل ءعرمر فضمعم لع تقر وسقف ةلتومتق (7. <. ممعاقز طفت مععععددجعلم دأطأ

 هطدعمددمله ةسممصتك ةسعام»ع 411 1هأأ لك]تسعل 8و 250/17 11 همة, ةصصم 449 (ةطع. 0

 الامم. 1057) سمعتم. (نعمخسس متوتمسأت ؟ةععأ دلت رمادجساتك نستمسواتع مدد ممعز[1 ءغ ]11(ةء2ةماتتل

 جلمطقطععم ةدرءععامدعغ. 1 لعدص ائطصتس ء عمم ءزسمسمل1 1همءاعسلتس مصقامساعتت ءأ 184/041 0

 ءاسامدييؤتو ةمكعرت ماصتس ميس ممكستاو نانت ءمرصتم عمامعتسم ذم قعصسعم ءمماتمعأب ح 11092. آيا هص

 ءع(-غعصعتلو اتموانه 2ء؟ء[دغنممتع.  (نهرسسعمامعتسم ذص (هعومتسمر (ةهتتعام» ع قلآترنءأ 174
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 ىمح# نب ميعاربا ديلولا نال ماكحالا ةفرعم ىف ماككلا ناست [[.1“ (لضف ىنأ نب فكس

 خلا همكح ىف لداعلا نيملاعلا بر دلل [سمدلا هلوأ ممل" نس ىقوتملا ىللذل ةخنكشلا بام فورعملا

 متي ملو همظن داراو ةيضقالاو تالماعملا ىف اهلك الصف نيثلث ىلع هيثرو بلحب هناضق ىف هفلأ
- 

 ءاملعلا نم لضافالا ضعب نأ مث ةيعاركلا ىف نيرشعلاو ىدلأل ىلصفلا ىف فقو ىلب لسالا

 5 ىناتلا لصغلا :ىم. ىودعلا . يناقش :ميماربا . نىيدلا _ ناعرب ىعو :نيثلثلا , مامتإ ىلإ ةلمكت عيتك

 خغللا ىف ةمكحلا ناسل !(.1* خلا لامكلاب فصقملا دلل كمل هلوا نيثلثلا ىلا ىيرشعلاو

 ءارعشلا ناسل !!.5© 15.4 ةنئس قوتملا ىرانغلا ىلع نب دمك ىسرافلاو سرعلاب ةجوزمم

 ىدر ىراصنالا مركم نب كم لضفلا نأ نيدلا لامج ص 5 يمصنأل خغللا ىف برعنأ كسلا 11 اف

 بيذهتلا نيب ةيذ عيمج تاهكض ت'احاكم كد 8 وفو أإ خمس قوةملا ىردصملا ىقيرفالا

 10 ةغللا ءاملع تيأرو لاق خلا زوزعلا بادكلا ةكتافب اكربذ نيملاعلا َِب هلل كيكلا هلوأ سوماقلا

 1ارمع اظعرب لكن طل «للرلر. ع 11093. آان ةس ءآ1عط هلع لع ةدر !!هعاتم لذ ند 06 ءمومتاتمصع

 داون امان.  ةعضصدتا لال آ6ع10 1 مرا طورت ]101 متوتنعا 1له7ءةة, ؟دلوعو 11-6

 لزعأت5 ءغحصصم 882 (لصع. 15. ةماط. 1477) ه105[اتانقو 0010113 12110652 ل001 ن5 ذه نعطع 1لقه1عط

 ةصععع عانس آيتطعس زغهو ةصعامتاأ5: آدم آلعمو ممسصلمعنتس لهدحاسو ذص ةانم زاتل31 ألو زادقأو

 ءام.و ءأ الص اضوامأه ةععالمسعس 015ممدلكتق ءقأغو و36 هدررلطعق 06 جعاغلممتطاتق ةمعام]ت طاق ءغ

 (0عطفتطاتق ةعسصأ. طن جبنعام# دمعاعتعع ءديدتتقتم ؟0ه]1نتغو هغ مع ةععطعأإو ماس نم10 عند

 جطومهاعتغو ةعل زم هععالمسع ؟لميعقاسشف انضه لص ءدرزأع لع مءعطاتق ٌةصعظق()5 008111011818902

 مرعمعواتق 7ءاتناأتق ةدمطسأ(ن(06. آلعاملع تع ننتلحس ةماعع لوءامد رسعتتااتقو 801 ث1:- هلل -

 5 1[ نفت لكاشات: قل لعمق, اصلع هج هععالممع ؟توعدتسم ةععاتصلا ءمرسرت]ا يد عصاتتللل 506 4

 طمعتس ةععانمماتتس (هتوتصأه ةءصتمسزا. !طلوعع مءععمدألم زاه زمعامتاأ: آمسك 1آ)عم معج1عءالمصع

 ةزدعتن]لدرأ هعصوغم ها(. - 11094. طانؤذص ءآ- طئلس ءغر ائنمعسه ةدرتعس(13ع. آئطعت

 اءدتعم]هعأعدم ةعوطأعلم ع مععوأ لم ؟هعتطسق دمتعاطتقر ةتعام» ع ل10]رهتنت:ءاأ قوتنا لل 17 ءلة يو

 ةصصم 957 (ةسع. 20. لوص. 1550) صمرصضعمم. - 110953. آتنقذس ءادقطهدعذر !ذمونه

 ممعاومسسس. 8 ءرونزععبى - 11096. امادذم ظ]ل- ةعدطر !ذمودح 4عوطسم. آطتطعت 162610 عت ءاتقو

 ةسسعام»ع هاطعتلعط لعسفلا - ءلل - لأ: قادم لاا 2101 متست»عا 8 عءرو ]1ه]عم* عن لثة" 1ر"ا علف

 ركلة, ةسسمم 711 (صع. 20. الآدت. 1311) صمتطنتم. هعدع ؟ه]سستصم ةتهمأقر ّدص نانتطاتق ةانعأ01

 اعدعنعو 1 ءارلبجأار 21ه11ع:منس ر ذقن ءزدهوتم عامدددقر لعرساءع»ءا ءأ 1]]رميرعا هومز دهاكتا

 10 هىل1[معسوسع ]انطعأ ىذن/4/, عءععبغتد ءد(ا. [1معلمتغ ائطععو ذص وننم سلاه ة001(ةسعمأات هل

 (ن70065 ءىدع لتعتصاتعر ذ(م: آهسمه !1)عمو دسسصلمستس لمصتسمو طمصم هرصتمع ءزع معلسق

 انطرأ ةسوتقأل ظنعدأو ىربأم ءاع.بور ءغ ةسعام» ذطلت  ؟7103, ذمودتغر ؟متعم5 1 ةدننو عأ6
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 كلسملا رعو لهنمو كالهملا رسع بلم امهنم دك نأ ريغ فقيقحكتللا ىلع خغلالا بنتك تاهمأ

 مداعأف برع نأ دكدعقو مدقو رك لذ جنم مهعفمو ادلع أدر وم سانا عروش ةعضأو ناكو

 خيشلا جل عيتاف فرحو 00 لى كلذ عم وحنو ةراحقلاك اعركب قو ةر لاك خغللا حج 32 هنأ

 احصلا بيترث ىلع باتكلا اذه ع حمجح ىق ىلاعت دللا ترخكتساف هيف ام عبتتق ىرب نبأ
ََ 

0-3 - 

 نبأ تيارو هدقعو هلح راعشالاو لاقمالاو راشآلاو رابخالاو نارقلا تايأ نم هيف ام ىلا اناضم

 كلذ ىف ىعار الو اهلحم ىف تاملكلا عضي مل هنا ريغ ةياهنلاب كلذ ىف ءاج دق .ريثالا

 معين ئدزرنم5 لسم] 1 كم ءةوعء ععمءعاكر دهلتمدرو ونتنأ ءعععوأم ؟ععودأتل ةتمأ ذص هىق]!ئذععملمر دمتطتتك

 ذسص فرسممصعسلمر حجاتمدر ونسأ ءوععوتع ؟ءيددتأ ةتمغ نص ءمسمممعسلهو ستمتسع ذه ءي]]ذععملمر

 معوسع ذص ةعتمأتن5 1ءهد0عءما1هوعتعلك 7101 مسدلعطعت هءوسد !ةهدعتعم 1ء)لهأأ هآ- ]معارما ةط

 111 «د7م» ءلتغمر معوسع معض1ءعانلمععسم اذطعم 7101م م هكععوسع ذص مهتسسمتتتك طسوسخق 0هءاعتمسقع

 ]نطرتم عع معد طقطعأغتسعو هتقأ ننم0 تاععوسع (طغعمدتتستع ءىأ 013115 عئلتأذ ه0 ةستاغاعملاتت2 أ

 30112610 جععععؤات 35مع18و عأ ءمزلاتتلا ءمزط م0510 طمصتمتطتاتق 10 ءننتت 0015 30136 5

 ءدتكذد معاعملسنت معدعاستغك 3غ 11105 قط هم جععاتتاو نت3ع م1105 م026203 عووعصأ م081م0ةانأأ

 ع( ممدامممعم0لد م22عممداتتاو 5631036 حعمطأ أع ]ونتأو جغ طوعطقعع ]10 ءتأتف ءدأر 12 انآ

 طمتصتصعم تأعلاتقلا1ع هدان55213 ؟ع]اذ مون عرععمأ ءغ جط ةععتمالم ٌزداألق 5ع 3ءراعععمأ. لع طاتزانق

 معأ ءدسكفد متنلاد حلذو ءدغ متقأ لأ5ممدتممتكق معهكلزأ55 ءهغ عمملتقو 1ص ءةمتأأ5طنق ؟ةعاعملتق

 مصقععأألم. لعب عب«ةدنس نات 0عتط 5101 ءفمصصم عطلتتتلال ةانان111 6ع2ععأع 035موقانت ةذعر ان 1ععغمزطانق

 ءزسك حععمسءصانسس !؟دعلل]ع 20 ةصغعا] :ععملسصم ءهىدعغر 1لعموسع ةلانل ممتلطتتص ]15 20

 رددصتطتتع 7ءعووععامسعز ةاغعصسعم ذم دقرع ]زمعدمع ةجغمطأ دصقأمر» عقأ عغ ذم ءّراده مهكأ ؟ءاسخت

 عمجأنو. طمع جعععلأاو نع ةتتعام» 1م ؟70ءلطاتق 1ءععملزو ءطجورععع ءققواتع معمر ع2علعأام 5

 ممغوتأ !ذطعم هطعتلعط 1072 عبر ونتأ دععتتمس عمانتل ءّراتق ةلصوعاتل]هأأنل ءةدئقأت 08516. كحد

 طعمعع ما عمالحس لتعتسحتس ممععلطستق جلتكلو مغ دمتطأ معممتغوه ءىدعغ ذص طمع ممداعم !ضطعم

 ءماان ئعملم ءممك عمتعمغعع لتدممدتغممأ ذم !عدتعم 52747 هطقععددامعر 20015 مآ عطه 525ه

 (تهدصقرو 1220115 صتتتتتو عء11ه(0ه1ان112) 50ءأ0 زلات! م20 مطعا3عو مظل عئطا1مطاتتتا أ 0

 ءعمموز(1ممع. آلزلأ1 ءاتحصت 1اند:- ء7ما]ط» 0ع طتخ ةدحس 7| مونعءا لهتم ةععاممأةذعز ةأاقهتط عض

 ؟معع5 1وعم ءممتتعمتزعمأأ ممص ممدانتغر همعواتع ذص زااذ5 ]!ز(ععوه ةععلتن1 معمق ه0 ؟جل1نعق ءدصتتم
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 اماو مهبتك ىف ىرفت ام هيف تعمجف هناكم ىف اهنم الك تيعضوف اهلصا نم اهفورح كداز

 لكذ تلقث وأ تءاحر وأ تيعنص وأ تلعف وأ تععمس وأ تدهناش ديف ىعدا ال ككلذ عم

 ايعواف اعمج ىكق ىرمعلو الاقم لئاقل ةكيس باو ىرعزالا اهيف كرتي مل" ىواعدلا" ةخف

 فيرش نأ نب كمكم لاق قرفث ام هيف تعمج ىننا ىوس ةليضف باتكلا اذه ىق سيلو

 5 طخب ةرهاقلاب ةيفرشالا ةسردمبد ىابسرب فرشالا ةناودكب برعلا ناسل ىلع تفقو دقو

 دووكم باهشلاو نامح وبأ مهنم هيلع ءانثلاو ةحدمد ءاملعلا نم عمج طوطخ هيلعو هفلوم

 تادآجم رشع ىف برعلا ناسلب ىمسملا ةغللا ىف اباتك انيس نبا سيئرلا خيشلا بنتك دقو

 رجل رواحلا ناس أ. بملأ لوالا بسديمذ يمه طاغ كفو رهظي مثو هنود 8 ىقب ةنلل

 10 مان تفاطل از. 111. ظنس قوتملا] ىرضبلا ىنثم نب معم ةنسيح 11 د1

 جععولعماع5 2هدمعدلا. 8 هدسأ زوزكاتتك 1060عق هرتصعق 10م6 ةاتمو عأغ نتتقع ذه 5عأمأأ# 1110110

 111ه للقم عنو عةوعصغ ص طمع لذطو ءملل1ععألم 8 تطت]هرضاساتتق (دتعت» 2012 ع]1معلمع» طق

 لزئعولم: (نهعدتص جلطه عدغتق هد خلطت 1طن ]دعاس دزتلات12. تتتاأ جدنللاا طمع دع هز

 للتسك عزست ءهعاعطءمععاستم هسسغ طمع عغ ذللطنل عمار دسغ طسع ذاطسع ةغعع ؟غععلور دسغ طمع هغ زلاطسل

 معمعغلت ءغ ةلتتعم (عه0101. دس ءعءماغ قلسارعت»# هغ ل67: كةعر نتم0 طقف هدرصصعق )وعامل ةمتق

 لزءنلممعم حكاتسعأو معستمت ؟؟عيئطاتس زلات ج00لععع ععاتوسععتصغز ةذططمو معاك 511212 12دن2»و ذالك

 لسم حتت هدصصعتس رضا ععامتس ءالسل ععتصغو معوتع مدتطأ تللطص عضم ءقغ لص طمع آذطتهو

 مزخأ ن000 لز5معج5و ءمصععووز. 7101 دهد»ءل عر: ىاآض ىك1عمر/ك٠ الثلتو ةتغو ]خططت

 5 ]روز 17 - مله ذص طئطانماطععو طروأ"ركت ظعر دعم دس ملا ءعوتنم و وهفيرع (نهطتتتع ممطتت

 جن عامرتز5 ةعملتغتتل. طا دصتتلا) ؟ذئ1 هع ]دنلع» ءغ معوععمسمت2 هله ءعضموععدسأاو ة1ماعا

 هود لاا ظلها نت: ءاأ ذاعاآنط - هل - لا المرسل. حج  ةطعتاعط ظعجتم 2: هن ءاتمس

 انطرخسس لع ازصعسح ءمرص ممكتأا ]1رةث(1 10/7 - مله ذصكعصتمامت» عا 0عععرد» ؟هاسستمتطاتق ؟022-

 معا عمهم رمعهاستق (مسفعم !طصعتم ءةديمدأتق دمهصسمأغ معع ةص ماهط]1 حصص م2001. آص ءزئ02:عات

 جتغعرل» هرسصعق 1مع10عضصتصغو نات1 م810ععرد ةلاسسس ]ذطغتسس عت اعطت عمتسأا. ع 411097. سنة

 ءل-عءزعرو الذمعسه ةكلتنلتل و, جانعام»ع ل11“ 47 ءارا» 1لءمميرضرو جدمصم 906 (ذصع. 28. لانل

 415300) رممرخانتم. - 11098. آرنعؤذصم اآئ1- 111: +ةصرو ءديجصعم اضتاتصقع 1. ه. !ذاطعت 0

 410 ء2104-7/ زمهعككتمأتو لع نسم ةملعح لن ءعانر. - 11099. آسسمددثو طاآا-ةذعوطو !دنعمطعق

 ةموطسصعر هسعاماع قلاثع (0 انعام كلم'وم» عرب 2101]رممتنم ظمعت»:. [ةصصمم 210 (ذصع. 46

 ممر. 825) مرنم نم]. - 11100. آس عغم 1 عادم حسد عطر اذ طعرع هععالمماتللل. نهم مقا
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 ءامسالا ىف ةيدمحالا رارسالا ف ةيدجبالا فداطللا ||. 2 ازريم حمحا كيسل موظنم ىسراف

 بحاص هركذ ثايغ نب رمع ىنال بابلالا فئاظوو بابحالا فئاطل 1. وجلال ةكرذ
 نم رصم قف قراصت (وميقي والا راجخا فياطل 1.“ لوسرلاب لسوتلا ىف لوصالا ةقفاوم

 زيزعلا كلملا هلل كمال هلوا ىلجم ىف ةنس قوتملا قتاحسالا ىطعملا دبع نب دمحم لودلا

 زكر مدد نش .ةكحاحجلا نىذ» ىف ةقيلاتك نم غرفو ةرتامتعلا رشاعلاو عساشلا ىف ركذو

 ميشلل تايولعلا فور رارسا ىف تاراشالا فداطل 0١.[[!  ىممسملا تاراشا ىف ءامسالا فداطل

 نب ميركلا ديع مساقلا ىنا مامالل ىيسفتلا ىف تاراشالا فئاطل ا[. خلا رارسالا كيب رادا
00 1-3 

 ةدامعبرأو رشعلا لليق دقنص رميك ريسفذ وهو نينامثو عست نع م5 ةئس قون ىريشقلا نزاوع

 نباب فورعأأ لييدارسأ ند دومكم نبيحلا ردب مشل عورفلا 5 تاراشالا فداطل ا!

 دمعام»ع 5ءيجج10 41ةر»معل 71ثعم. - 11101. 8ظ1-1ط,ءعاقن؟ ظ81- ةطز ءلأع عار ةدطات ه8

 جالمطوطء( لع جععوست5 ممسصتمسأك قل7ب» عم. ططسصع ]زطعصدصر ونت 0ع ممددتمتطتق ةعلتأو /2/7-

 272 همرمتسعرل م23. - 11102. آس. ءاخذ11 ءل]-هطط خط 76ه [١5 ءاعذن+1آ ءعآ]-هلط ةطو

 لزععو 1عمزلج 011ععغمردستت عغ ظطصعاتممعق 020101121, 01[211>ع لكآت# 01ه“ اق نإ

 آدسلجنتع» حط جتعام»ع ]خططا 110مل هعمأ عل - 0517 لا 6آ -1ءمءوونا قط” عوتإ7 ع ع 111007

 آعغقأ141 حلعطط ةع ع]- ج18 عار طلواأمرتمع ءاعءعدوصأاعو مصماتون أهلك 0ع أك 0عمهقأ لاو

 نددع ذص كععورمأم 110م عزلات111 عدئعع2ءان عطانا, ةانعام»ع 710/1 هتروت»:0 عزت قة - هآ - 07

 11ه ع12, جمصمم ... 2201610. آه]سسصعصو 0000 ذغه زصعأمتا: آهسمق 1)ءعمو 2ءعأ 18 كانو

 معورم مماعمأ]1 ءعاع. ةتتعامر» زم م23ءاوأ1 مدع ممددعم» كانلغقمأ ك1:5/ركم ءىعاعطعدغعو عغ !اطصتص

 ذم ةماض50 تعال هدعتم, 0 عععست ءقفرتأو عغ ءمصع]سع5أ5ةصعتت» لتةرمعنأا. (ةهمزاع هممصم ءأ عع

 لور مهعنتمس هاطسفمت ءدنم 0عدوتطتغو ءغ ]زطعأا مص ممتن مدعم دصعصقع 1021لطتنزز ءغ دصمت 3

 (ةمع. 15. 0عءغ. 1623) جطوم]وزغ - 11104. 8س.عاذأ11آ ء]-جحدرد شر هنطأت]3[1[ع58و 0

 0ع ح]ا]طسف5زهدتطات5 همدداموأزن,. - 11105. آءعاعمنت# ءا]- 1 هطةشعق أو هددطغنل1(جغئع5 هلل تهل ةصتتنال

 لع جععدمتس ]ذغئععدصتس ةسم عع منمسل , ةنعام»ع هطعتاعط 1 ع8ق- ءل- لف: قلادة مالطا لاتعمل

 عرب 478 7/1 - 812 (0ه»ءو]رغر ةصصم . . . طتمركأ 10. [معلمتغ !!طعع اه: آبهتتم 1)ءمر نلتأ 1

 جمعمممعمنل قكععتسل ؟ععانأ ءاعب ع 11106. آم ءعامأ#1 عل اعط هع قار ةدطات] (ةهغعق جلل نق 0طاتنا»

 (©هدصتس ءمامستم ص (هعدصسم هنمعماتق, يسع آسمسس قلن /ءموف قط ءآ-]ي رعت 8 نت 11 ء ماتت

 (هوث]نعاز»# حمكع حممتتتت 410 (ذمع. 9. 01215. 1019) ىسممؤتتغ. (0طتتغأ طلع دصصم 463 (1هع.

 8ءردا. 1072) 5 هعءعاموأزمكم ممكتعرت مهانق.- 11107. طعافزن1آ ءادأ هطةع غرو هنطات]1(حأعق

 جالسعتددحم لع جعنعنلاتم زدعتك ةععمصل هعتتقر ةسعامرع ه5طعتاعط ظعول»- ءل- لثو كلماته 10
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 هيضتقت ام بسكب ناسنالا لمك ىذلا هلل دمكلا هلتواأ مل“ ةذس ىثوقلا هنوامس ىضاق

 تالوطملا ىف ام رثكا نع ىنغي باتك وهو ليهستلاب ىمسملا حرشلا هيلع هلو خلا هتءكح

 خامل نأ ىو تايفالخكل ىلع لحد سعاوق ىمضب تارابعلا زجواب عورفلاو لوصالا هيف عمج

 لوقت اهلعاف رتتسملا ةيضاملاو فسوي نبا لوقت اهلعاف رتتسملا ةءعراضملاو ةفينخ ىأ لوقل ةيمسالا

 و عمجم بيترتك هبيترتو كلاعل ةيلعفلا ةلمألو ىيفاشلل ريغلا عم ملكتملا ةعراضملاو دمحم

 لك  ءانقأ * قو "اهلك «ياقولاو رتكلاو زامحألاو عمجلا“ لكاسم“ عيمج يق“ ترواو ءازدانااألاا وكلا

 نال ءاحلا ”لعجو ةروكذملا"”بتكلا ىف زكذت “جل لصصفلا' كلذ 'نيداجم# لما (321 ارك

 فلالاو كلامل فاكلاو ىعئاشال نيعلاو رفزل ءازلاو كود ميملاو فسوي ىال نيسلاو ةفينح
2 

 هنوك لاح هفأا كذو ةربخعملا رمغلا ةخلوادتملا نم ىلكرملا ليام ىللوهلا هلع لو دكدودال

 نب دومك رصن# وهو تارواكلو تارضاخل ىف تاراشالا فداطل 1 فقيذزأ ةدابيد اسويد

 10 بضتنم هّنكل ىاوملا بتك نم هذخا هنا ركذ علا رخآلاو لوالل. ارخعاو . الوأ !تمحملا هلوأ لنماك

 1؟"(4/, ؟داعم ةطارزا (ل]يغ ىةمممرتع للعام ءغ ةصصم 823 (ذصع. 17. لقص. 1420) 010

 طمععموممر» طسرسق انطوت نست زاذ زمعارتا: آسف آل عمر نت طقمستمعتس لق ©0ه3[77216482و 01086

 عورتعمك ةاناتل ءمصختاتسل» ممقاسآمأو معه[ عملا ءاع.ر ءأاتس لانعللل 311101 ءملاتلال عمقا ان 1

 زمهعرتتزر(اتتل همر مفاتتاأر طتطقتعللل 2 مدعأع ءعمطاتنتر عننهع ذص ةعضرأتم 1هصعأتمرتطاتق 1ةعدصأانكو

 ىرعرع مماعمأ. ةسعام» طغععأ لتععملأل ععصعلع دتكاتق اطأ ءهأ رعاسممأمد ءم]]ءعأأ ةماتلعلم

 لاسم ءا ةععيصلميأمدر 200315 مههعععرراتم ؟نص لمس عصاملتطاطقو نطقع 0112 عقاتماتعق ءم(11501 5

 ]سوست هرننم لعيسوصفاععصأ. كزعمت 8ءعمصاست 1آ11هع عمر نتمل م"هممدزأنم همدصاتسملت5 0 عانس مه

 11ه (رمع 1هلتعدأر جمجئأقأدقر ءكتزاتك ةععصق ءع]آونتق ءةأر لتعاستت قكاان 7 تركو م12 عاع أ ااتكللو

 و تزانك ةععمد ءءاماسمه ءىارو لتعاسم 7101م2 ءلتقر معتسح معكذممم ماسعدلا»# ةمضاقأل لتعطتسس

 ىلا, معهممدتأتم ؟ءىطقلتق لتعاسس 214/1.  للزؤممدتالم اتطرتل عع دعطرتعت ءقلعتس عقار

 ننمع ]اذطعاأ 77ءزرسم' هل - مار” عير ءغ حمعام» ٌخطق هريسصعمق نسم عماتمصعق ]طصوصتتس 11ءز72*و

 1101:1117“ , 1ك دن هع 11 ةءاررعا حللعمأاب ءأ ذم 0ءعاتكساتل 5ععاتمصاتللل 510 عان] ةلانلل

 ررتمررمصتاأ ةهععمسضءصاأم طسرتق هععازمصتق جضق]هعدقر وننفع رص ]ئطتلق ءمضنسعتل018115 صمص

 هععنسلان0(. 110( ةزئعمسس ![ععلأ قللت لل هناةلهعر الانا لااا ة”ىالكتر الغ: 110]هت11لأقو

 27 هاد, لرد ك1 لاذ, 12 210771 17/م 4 ل نه علته.  ططملله 11ه]رمتضن»:ءل قت عقلن طسصع

 لزطصتسسرو ونعتل جنعام» رص نكهطع كزعمرس ءازح ءمرتععتتع ةصمعااتكاتق ءملطمقانأكو 1ه ةعلتماأتق

 مس عتعمأ (ماتمدتستع, نسمع طمسل اهصان جعداتسسمسا0و ةزصأا. - 11108. آعاقت1 ءا-ةزةطقةعقأو

 10 ةنطاز]زامغعد جل]سف5هصتتصت٠ مسك جصاطم]1ه وزعت ءغ ]1عرتلتق ةععصممتطاتق مآعصتتتتو 160

 110110 8 عرب 3له1مميستجعل. (نهدسسروعصسلتسسو وعصن00 أه آصعأمتغ: طمس لعطت مكتسفتل عا ان( ملل

 سستم ءغ تالاألسم ءاع. آطلزعزغ هنعامرر هع 1100 ءدع ةءيلصاتم 1]010]دكتتط ةاتللة1556عر 0
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 خيشلل رمبك كآج تاءارقلا نونفل تاراششالا فئاطلا 1140! ٠ فكيسااامك :ئغابارقلل روز سلا تلاج

 دلل كومكلا هلوأ 5م 0-0 قوتملا ىفالطسقلا ركب نأ ند ليكم ند ليحأ سايبعلا أ مامالا

 عففلا ميظع بناتك وو خلا !ريسوَفو انماع اليهست فرحالا خعيسلاب ردزعلا هداك لونا ىذلا

 كاردا ىف ةراشالا فيداطل اهيدصخا الا .تاءارقلا نونف ىف ةريبك الو ةريغص رداغي ال

 فيز

0 03-0 

 خوشلل ماهلالا لأ تاراشأ 0 مدلعالا ماكل انا خذا ىغطصأ ىبيذلا هدامع ىلع مالسلاو

 ىلع رصخخم رارسالا فنتتاكو راكفالا تفالحأ ||| |“ خذدبي قوغملا ] ىناشاكلا قازوأا كيع

 اداح ى ا هرييظالخالا ,ىغرع ةتايبدالا قرر“ خيراغلا ىف .تاسائيسلا_ ماكدعا ىف. ! ؛باوبا  ةسمخ

 ءرزغمرسع عمار نسمع مماتمرو اذطعأ لم7نط ءل- ءمس» حج (68نع]ق ءلتاتو انغ د72 01 >عللتاتقو

 وع]وعامه نماتنسعأاب ح 411109. آر. عامت 1 ءع] تعط ةعقار هدطاتلت (هغعد د]1 نقل وصتتتت 131135 (0881

 معععممزإ وطعم ز[ملتعمعمساتسصسر ةهمعامرع هكطعتلعط عا آ[صفس ق2: 7هعالان اع أ ]رتت: عل ظظعتت لل ه]رعتتتر عل لق عا

 452 8عءب» (0مء/ء[منننر حمصم 923 (ذهع. 24. لحص. 1317) دصمعأتم. آ'0] مند عط 2طةمطتتتلو 01000 2

 ةمعامزا: آردتتك 1)ءمو وننأ ]1ططاتصت ىاتاتلا) 311عاتكأان1» هعوراعتت 018]ععاند "ةعع]دجتغو نأ طلق

 ءزدم 1عءانممعم ؟جعئازودعرم ءغ ميصصملتودعرم معللعععغ ءاع. طظفغ اتطعتن دمعسمع تاتلتاةكتقو

 ونحت معوسع عممكحأ هد معوسع ]عدتتمرو ذم ؟ةعت5 (نمعدصأ عععمفتمهتطاتق معععصقعلع هدصلا(1[.

 11110. آ[.عا من1 ءاسمزعط ةععاأر ةدطا6] (هنعد ج]ط]سمتممأف 0ع مه عصمت عملت5 م0511 هطصتطاتق ةعما عل

 ماهصعغمممسل. (نهردم ءعصلتسسس ذرص ىعدع ةععاتممعع لتزرتكنطل. -ح 11111. آب عاقتك ع] - 1| ةسر

 سطات ]دامو زمقاتنطمنت ممتع 0ع حلل سهزهمتطسع لهءعماتسس. (هددربعملتسس 0ع لأ ء(1هصتطتتع (ععطصت عاق

 '["ط عمى م مطمصتسو نسما سل طفضمس ءدر]1 ءقالمدعتس ءمصاتم عار ؟ةأ16معوتتع ءا1عودمأتل 5عءانض ن0

 جلطة طعضتس لتئاعتطسغعسص عدغ هع زاد 1[مرتزا: آنهتتق 126م ءغ هداك ةتمعتت ءزانق ءانأ 051 طاتقو

 ونمو ءاعوزعغ كعب. - 411112. ا. عاقمت,ك عل - 11 ةسر هدطات] جاع زمهاتاساتمصتق 0ع دل! هكق10طتطانق

 طمتستمتسست ةمكمت همس , ةمعام»ع ةطعتاعط 480- ءل- «عععنع 16مع]تاق, [مسصمم 730 (اصع. وع

 0غ. 1329) سمدسم]. - 11113. آر ععقن1 ءا-ةكلعؤم ركع [عةغعطنل ءعا1- ةقعقمر ةنطاتلأ(ةاعق

 «موعئادتتممتتسا عا ععتعا]هغم» ةععمصم تنل.  (نهرصرتعملتزنل طل 01120116 22115 0152081 انو

 وناتمرسس معتسانتلت 0ع ةامعنتتك ةمتغ ةد]سأعم ممط]أ عمم طممتم امقاتطتكتم جلز نتكمصلتو ه5ععسص ننال

 لع طتقاغمرتمهي (ءءاتسن 0ع رتكو نتمع ج0 طسسفمت(هاته ةاملذجذ ءغ( طمصقف ]ز(ععدك معهن معمأو

 ندد ند 0ع ئتكر نسمع ءاطتعحسسم ةرععاممأو نستماأسس لع ععطبع ءيعماتك هتعهطتاتطسق. طلع

 انطوعو ندعرم 1مععق» 8ع 181معم» اعدوم»ءع ذكهلاأوصت ه07ءزربم» ]21م2 ل01 عتس دماتس دع !انص وعلق
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 - و ريزولا اشاي مهعغاربال هفلا ناخ ناميبلس ناطلسلا ورح ق ةاضقأا يه بح

 نيحلا سمش خيشلل تانيبلا شوقنو تايآلا فداطل !!!!» ىعلقلل راونالا فداطل !!!1*

 قوتملا ىروداسينلا مامالا يشل مككلا فال خظعوملا ىف رورقتل. فيداطل 54

 فياطل 1[. ةينابرلا فداطل 8 ةيوسيعلا راوسالا ىف ةيفخلا فداطل !||إ١ نس

 ىصمأل ىكودعلاب فورعملا ىلع نب ليعمسا نب نامثع نيدلا رخفل ةيمالسالا جيراوتلا ىف ةينسلا

 هاشنعاش ىب ىلع نب ليعمسا نيدلا دامع هرصتخا هل ريبكلا خيراقلا باتك نم رصتخ وه ليق

 هيف ركذ خلا رومالا ردقمو روهدلا روصم هلل كمل هلوا ريغص كلكم بويأ نبأ ةامح بحاص

 نبا كضور ىف هافقو لإ ةنس ىلا مهريغو ريثك نباو ركاسع نباو ىعذلا خيرأت نم هرصتخا هذا

 ىرسيندلا راطعلا ىباب فورعملا دمحم نب كمحا سابعلا نال ءافرظلا فداطل ا!" ١ ةنكشلا

 الت بادو آان" ه]يار» 12هعزم دصصع 936 (اصع. و. ذعر 1529) ءمرصرتمكانأاو اهعامتغ 12: طردهم آل بطن

 ]جيلع (ةسس اسس ءصقمي ناهس عءدع 1ملتصحف طقتستستق طلق ءاماطمق ءغدصمتم عدم (غهق طص ![تنععست م2001

 عام - 11114. آب عاذأ11آ ع1 - دمك ةعر هجطات] (هاعق طسصلتمال 0, 05[3110ع ('م/م. - 215

 آرعاذأ1 ع] - ةجقخغر ةنطغأ] 1 (هلعق 7 عكقاتالال1 01301601012 أ ةاطةعأطعق 0 151

 ءكمممعستسس جمعام»ع كاطعتلعط ىك/عرسددعل-ل1:ن. - 11116. آعاقتلآ ع]- غءءعاعو ةدطات 1 (ةغع5

 ممل تان مصأك. 0مانتق مه2جعصعاتءات7ت. - 11117. آس.ع(8غ11 ءآ-طخ1لع ءعدمعر ةنطا11 13غ

 جدمممطغط ععصفاطسمر ةمعام»ع كاعتلعط ءهغ آ[سصقسس 27546, ةمصم . . . 12010. - 1156

 [ر1-1.عغاقز(؟ 1]1- طق 1 19 ءغر هدطغل] أ (ةغعد هععتلاذع لع ةععوستمق لعق ةمععاقسألطا35. -

 11119. 1-81. عاذن1 115-51 عططغصاأو» عار ةمطان]تاهغنعق للزوتموع. -ح 11120. ظ1-طعاذتك

 [ئ8-1 عمار عار هةمطا(]ض!(دغعق معععنمووع لع طتقعموتتك [آهادستعقر, هسعام»ع 17/17“ - هل -

 011111 1 زن ل رنه عر: ملل ظل معغر ؟دلعم لله: لتعم. طقعع ءمتامددع ءققع لة علاتتت

 ع« ممزمرأ ردم طلقامرتم ةدععععمامفرب نسمطت 11:0 - ءل- لذ: 1 هدنمأأ عت: ىلل8 ظعت» ذافطةةءانغل

 117: - نا [[ظديسحاأحع مل[ سععم» ذص ءرتامرمعم تمععزأ. 1 ه]سسصعل مقالا قار 0100 ذمغه

 ةمعازرز(: آطردسم ])عم (سممرح 1هسدمأأ عا نعم لز5مممعمأ] ءاعرر ءأ ةتعامال ة1ط ع0 2215158أو

 هع زلاسل هدع طئماممتح 12عءءاان, 11: 4ك ل1: 1؟عءا]رث"أ دلت اتت واتع اتكواتع 20 ةططانتلل

 721 مع. 31. كعص. 1321) ةيععومدزددع. طظسسص 187: - ؟م] ءآبباو ذص كده آطهتااأ ©آ- علام:

 ةععاتأاتق عوأا.- 11191. آب عاذأ11 ء] -1 0 21 ذر 1ة20ءاتقع 10 ععمأ 05010110, 2105 +5

 ل1160 18 نان 1101 متروتن عل 120 عقئع»تر ؟دلعم 8 -ء7هلاؤب» لتعام ءا دصسم 794 (ةصع. 29. 07

 1391) رسمرانم. - 11122. 1-1881 ءانأ1؟ 4-11 عطعر ةدطات] 1 (ةغع5 0عءععسر ةنعام»ع هطغعتلعط

 ل ]رترنعلأ 8 عزا لل: 18-17: - 11193. اظا- آم عاذت1؟ ظا- خ1 ءزكلت ع عار ةريطاتلل(هغعق عاتط]أ لت ع

10 

 فيي
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 | ماسقا ةعبرا ىلع بترم ىسراف ةيتايغلا فئاطللا |!  ىنوبلا هركذ ةيوسيعلا رارسالا يف

 ركذ موظنم ىسراف فئاطل ||"»  هاعدلا ىف * ىالخالا ىف 7" هقفلا ىف 7 نيدلا لوصا ىف

 نأ ركذو ضورعلاو رعشلا لوصا ىف الوصف دروأ مث ةةنيدلا رومالا نم الوصف هلوا ىف دروأ مذأ هيف

 هتيئاخ ىف هقفلا فداطل ىف هحلو داشرأ هضرغ

 كيندرك مماذ نيلوصالا ا

 نيلوصالا ىف فئاطل ا!!! هقفلا ىف فئداطل [[1 ةديفملا فراعملا ىف ةديرفلا فداطل 4

 قوتملا ىوحنلا نسعلا نب دمحم مسقم نبال فحاسملا ةزمه عمج ىف فئاطللا

 خس .قوتملا ىتعلا رابجلا كبع نب دمحم رصنلا قال باتكلا فّئاطل ((“, 2 سمر» ننس

 وعدملا ىنيسعلا نب دمحمل رصتخم ىسراف ماوعالا ماكحا ىف مالكلا فئاطل 11

 0001 افباطلا اا و يرنل» ةنس ىف احب ناكو :بكاوكلاو سوزبلا تالؤلجم عيف ركذ محانملا ترسب

 0ع حعودمتم كعحسس ةمععادماتطسق. آةيمسلما ائطعسس 777- 8رررز ب 1114 آظ1-طظ  عغقأ 1

 ظا- 6 طنوع ةغطتوع هغر ةسطاتلتاهاعو 67 ا]ب - هل - 011 آطاطعت معجقزءانق طه 011211101 8[

 لتدتكسكر, نسدصتس مسه لع معلم ءمتتم مءاتوتممتقر ةععبصلو 0ع زسععم”نلعماتنهر (ءءاتنح لع

 ءاطتعدب ونقمام لع مععءوانممع ةعزأام ل 13 آب ءغةتكر ةنطات]ل(ة[غ 6و. (نةمصعم معدست كتر

 ءكاتزانخ انعام ءزاند امأأ1م هع 5610 ع3 مءاتوأممتس لنه عمالمصعف ةرتءءاوصأعق 21008111556 1.

 ال"سسصس ةععاتنممعو لع مهتمعرستتق ممعقأت» ءأ ةعاتم سعات وع جدللععغو هغ لتعتا هع 10 ءعلمدور نغ

 ظلتسس 20 لتكءءعصلمف ةتطات] (ةغعو لادم للهم ةممات طن عظ عا. آس ءزدق همصعاسةأوصع طقعع 1 ءعرتصأانا :

 [1هرستصعم طسصع آتطعسس ونتست ؟همردت أوت ءدعءأم عع عصأو

 اذ همسصعس لعلعمصسأ 72عام رك هآ - نعنع

 1٠١ ع. ةسطانلأ(هنعم معلم ملتمدسس زانعتق ءءءاعدزمماتعل هغ فقحسلتم بدع 16 آ1-1ط ءغق 11

 ظ 1-1" علل ءعغر ةدطغتلت(هغعو ةنمودأهععو له ءمومتأ1هصتطاتخق تاتلتطسو. - 11197. آءعاذذ 1

 11 ءا- 41 ءطر ةدمطان]تغهاعو لع زدععمستلعماأنقم ع 11 طءعغمزأ 11 ء]-هددل عاصر

 ةسطغن ]1 (هغعم لع معتمءأمتتم لاتتتك ءعواعمزومالعأل عغ ككوتلزو. -ح 11199 آظ1- طل ءغة1 1و

 ةسطات]1(هغعق لع مادعدلا 11دسصعدع ءملتعس (نهءوصتلو ةتتعام»ع 11: 110هدانر» 110 هترترنع0

 لق عرو - ءا]رمدمت: (مةسنسةأأ عمر ةدمصم 3 لسع. 19. كدص. 964) طمزنأنم. - 11130. آس. ءاذن1

 ءا-!عه((ةطر ءاععوصغتمع ةوضطحصتسور ةسعام» ع لت رتمم» 7107 هنت 8 عرب 7-67-1501 ءاآ ن7"

 0/2. دمصم ... دصمعاسم. - 11131. آءاذن+ ءاآ- لع عامسر ةدطاتات(ةهغوو لتعدءراةاتممتم

 لع ةامطستتم ةصصمعدسرم ةسعام»ع 7/01: هتروت عل اف هد-ءا]رمدعةرتقر كهوف 31-771هد:ءززفم ةجررعااهغم. 0

 (هرسدرد عم ل حصن معوقتءعاتسو ذك نائ0 2ا10(غم1, نانأ ةسص0 3 (1مع. 22. خدع. 1400) ؟1:نتاو ةملنعأهر

 ونن3ع ةنوده ولتقعأ ء( مادمعأاذع لهصغر موءععمووأن ع 11139, ]. ععمز4 آب ةسسأاأر ءعووم(1 8ع
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 ركب قال فراعملا فئاطل ازز*» نوكاملاو لزهلاب فلعتم فيداطللا عمكامب ىمسملا ىكرت

 فيداظولا نم ماعلا مسومل اميف فراعملا فداطل ا! نس ىفوتملا ىناولخخل ىلع نب محا

 و ؟لو اس قودملا ىلينكلا ليدأ يد نوحرأا ليع بجر ند جرغلا نأ نوحلا نآز خيش

 روهشلاب ةقلعتملا فئاظولا لعج خلا رابجلا زيزعلا راهقلا كلملا هلل دمحلا هلوأا ظعاوملا يف

 17كاوذا ةوشع ىلع يت خلا ل لا هللا "كود دكعد (امأ ةأوأ 0 قوتملا ىبلاعتتا

 #* ةيمالسالا باقلالا رداس ىف “ مهراعشا نم اوبقل نيذلا ءارعشلا باقلا ىف." لئاوالااركذ» قف

 ىف « سانلا تاقبط ىم تاياغلا ىف 1 ةعيبط لك نم نييقارعالا ىف ٠ نيمدقتملا .باتكلا ىف

 10 صداصخ نم يزومنا ىف !. رداونلا حلم ىف 1 فراعملا نم ىتش نونف ىف ٠ تاقافثالا فيارظ

 1رمرجةةمهع. آاشنطعع اهععلعدمق 11 ءزرربم' ءل-7ءامور“ك امك ماسخو ن1 ]06ج ءأ 1دععاتهق معاسلةصاعق

 مواز معن, -ح 11133. آس عافمن1آ ءالددس ءقعأكو هدطاتلأ(ةغعق معصتأ 1 هطاتتلو 3ا01[10آع للتع 1 ءب»

 411:60 ]آعءرا ل16 ]ل 01متر, ةصصم ... جهنم. - 11134. آب عافأ11آ عل حدد عةعتلتو ةتطغلااةأغ ع8

 يىعمتأمصاسس ع ءععععلاتتم متتقر سهفع مموسأو ه0 هما ءمصتم ا]1 ءلاعطممم ءمصعءعمتعمسال معمم

 هيصكر ةتنعام»ع هطعتاعط 27ءقن- هل - لأ: ىلا آر مت" هز لق را 1غ ءزعأت لال-ءا-” ه]يتسمتا طظعتن كف اراسعل

 [[دمطدلت(اعور ةهصصم 795 (زصع. 17. للمال. 1392) رسمزتأكنم. (0مانق م013عه2عاتعاتللار 0004 1

 زمعامزا: ]آرهتت5 1066 ءعأ هرسصت مماعصأتو حاتعنمأمر ةطقماسأت زصسمعرعتأ لمرستمم ءاع. ادعم ءااته

 لله ةزمعس]ت5 رص ءعمقز طابع ءهدععءوسعملم لص ءمصععععسم لت هأعطتستغ ةععجصلاتست رص عمقعق ةصصا كعأ4/-

 ل مل- 081 لتكتعمو. 1معمتغ د هيعممع ة8الهطقسعس عا 0لعقتمتغ ذم سعممقع المل اطئنززر ع“ "هامعدلتق

 رج عمفز طاتق ءوه ظكيصعاتممعم جعاعطستغو وتهع لص 115 ءزععععملدع ةدصغا ءأ ظمتأ لص نمرة عقدات ©

 ممعمز(ةعصازو. - ]تطعم ءزسكلعس انادلأ 12عام رك هل -همءل” كو ونت 2(1 اصعاطأتا: 11ه عسأسسد

 1جنلع 1)عزو هط هم زمئاتسم هدهالمصتق [هعاعصاع5 ءاع.ر ةعضترقأا قلاع ل1 0هد157“ ل ال-ءآ-1:212]

 1ر7 عرب ]1101 ميرنت»ءل 11 عام]نطغر جبصصم 430 (دصع. 3. 0ع(. 1038) 1ك01ناتكقو عانت 1ع 11 0عععتم

 ءيرمأأو لتعاضقطستغو نسمكسس مضاسنلل 0ع مهتصعت متلك ةوتغ ع ةععنصلسس لع ءمعصمتتأ متطاتق

 ممعاوستسس طمصم# مق عتذر وست تالله ممستممه هج قعستستطسع هيتس لمح عحتصسغ ع (ععاتسس 0ع ءاتوانتق

 موممتستصتطسع طمصمس عزم [ة]ديطتعتو - نييمتاننل 0ع ةععاطتق م2هعععلعصاتطنق - نتياطأابلات

 40 0ع طمرصتصتطاتق كتزادقكلت5 طمععمتتلر ونتأ اصعاتصهغتمصتطتق ةصصقأتق ل نعانطأ ان ع ةعاوأانل 0

 ءدع(ععصتم ةمتطتق « ءلمممزطسع طقمضصتمتسس - ةعراتستال12 0ع ءمقتطسم 16؟تتاتق 1عرشل15 ل

 هءعامكسسمس لع لزوعموزم ىعمتالمصسم ععمفعضاطتعق - ممدتتس 0ع 1ةععاتتكق !10عمرضنس 1عما106ننت -
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 نزاشل نب دللا كيع ند باتأ نب ىلعت ىلامز ءاردعش ركذ قا ىناعألا تماطل أه نادلايلا

 خيشلا بقانم ىف نذملا فياطل |( 4ع نس قوتملا ىدادغبلا ىاسلا نباب فورعملا

 كيحكم نب كمحأا هللا ءاطع نب نيدلا ات حيشلل دلجم ىف نسال ىا هخيشو سابعلا ىا

 نأ نيدلا باهش خيشلا لاس ند ليل ف كد 1 لا عا ف نانكلألا !؟ةناشلا

 عمس وا هنع لقن ىذلا ىلذاشلا نسنما ىنأ ةكْيشو "لسرملا ١ قراضنالا "ىلع نب قيما !ناّبَعلا

 ىنب عيمج ىلع معلص ىبنلا ليضصفت ىف ةملقملا ةمتاخو باوبا ةرشعو ةمدقم ىلع هيترو دنم

 0 0 دلع ىف © ةتايرحم ىف >2 ءتداهش ىق :"٠ هضيشب أفيرعتلا ى-١ :ةيالولا ماسقا ركذو مدا

 ُ للغأ مالك نم لكشا اه ريسفت ىف « ثيداحالا نم ُى سف اعرف اهانعتم» قا عاكت- ىلا «تايآلا

 0000 لاستا ىف ةيناثلو ةباعدو معركذ ىف ا. رعشلا نم.هلاق اميفا 3 :فئاقدل ىف همالك ىف م فئاقلل

 0 ىلاعت هلإإ خمعني تدخلا بوجو نامي قأ ىالخالاو نذملا كمال || )دب هلأ تلوم

 لععزرسسم لع اعماق ؟جيعتق ع عطانق (غ21ةت112 مععات]1ةهلتطاتق. -ح 11133. آس ءععاذأ1 1 ءا- سس ءعمصأو

 دنط ]1 (عغعم ةعصماعسأت هطتنط 0ع طلقأمرته مم عامه طواف (غءططممكتقر ةع[6ع ك8 عنا لتازعأب

 اظظعءزن 4فالملاعأ» ظعتن- ءلافست» ظموللملقر ؟دلعم ةظازن- ءقدزق لتعام ءهغأ ةصصم 674 (ذمع

 57. لدص. 1275) دممرخانم. - 11136. طعامأ1آ ءا-صتس عمرو م23عقاقما أ ةةاسصه طعص ءظعأقم

 طومعوعوم عمم هطغعتاعطت قلق امهطننع ءزادعوسع لمعامرتخ قكطقتس/لرمعمت» ددصم ؟0ه]ننسأمسع مرت 1عد

 طعمعسم, ةنعامرع تهاطعتاعط 10 - أ - لف: ظعنا كق4افمالاعأ, قللاسعل عن 7101 مدهتنعا كامل

 157ع7:0عر"#, ةصمم 709 (ذسع. 11. ّلسص. 1309) ططمزنغتم. 1 عععممسءغ طق ءمربتمسس دل لل[ 61م

 هطعتاعطت معانات - تل - لف: لآ !هانااع قلاتضعا 8 ءرن مآ: مقلبندو»# لليوم ءزدهودع 0هعاموتق

 للدار مععتن ك1 ولعتلغ رى وحدحع ذللتتك ةسعامرتاقأع ةعععرب ءعرقغ هلأ ءدع ءزنك هع هنأ ء2هغر ءأ

 ائطمسمص ص مدعو مصعتسر لعععرد ءقرتتح ءعغ مصعأ هد هتمصعس لتق(عطانتغ طعوعأأم ةعلغ لع

 مدرطعأو هردصتطاس هءعاععتق طمستمتطاتبق مجدهعأعععملم ءغ ععدلممك ةدصعاناهأتم معععمدعأ. (ةهجانأ

 معاسسم 0ع هطعتلعطتأ هدأ 0عدعترمامسع جعيزغ ح ةءعنصلمسس 0ع (ءداسممسأم هم 1111 لهغنن

 (ءراتستس لع ععطابسقرو نقم ءزعر ءعلعتخ عواد ننممعأاملل 06 ءزاتم ةءلعصأم ع وتسأل 0ع زذذ (همدصأ

 معدل طسقو 0ع نيمعاتست ةعماعسأته لتهدءئانتغ - ةعداسم 0ع (مهلن6مدتطاتع لننمق ءدعرمدانأا --

 دعماتسسسام لع ءعممدزاممع لنعامضتص لت( عئاطسسو ننقع 5136 ةماس أ هلتس ةقدععأامع ءمسم ءأةعنمأ

 - هاوس 0ع اتكو ننهع اةمذع لع ةدطغلت(داتطتتق 0هءاهتمسمع ةمتسأهل]ت5 للقق ءجانتا - دمطاتتل

 ةضستمتطاتك نتهع هععلصتغ ح لععلدسست 0ع ]دل هات هدتطاتق عغ معععلطسقر ويتتطنم آل عدس امكتم مكن

 - مغ ممع]نذأ5و لع ءمصاتستتخح ئعمعمألهوعزدع هعيتعر ونه ةتعام» هبل زان ةلقععولزا. 4

 11137. ][.عغقن1 ءعال-ستنسعس 56« ءا- حعالعط] ةعر معدععاوماتمهسأسدم ًانعهعلظعلو أ لم[ 6عر

 نستطسخ معمطوتدعر ةسعامظعرد مععععذدتتم !هوسأ لعطعمع لع عجم 1)عأاتم هلأ عوفاتلتر 01
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 دفلا ةمتاخو اباب رشع غتسو ةمكقم ىلع 1,» نس قوتملا ىقارعشلا باقولا دبع ميشال ىالطالا

 ىلع خيشلا هتبمانو هيلا ميعاربأ خيشلا ةتلتلا هخابشا ىالخا نم درواو هسفن بقانم ىف

 وأ ىلع عب هللا معنا اهم هلوقب كابصقت معفلأو قالخالا للصفو ىلضفالا دمدحأ خيشلاو صاوشل

 تنس تانذا مقاومفلاو خلا نيماعلا بر هللا كمحا هلوا باوبالا سرهف مدقو اذك ىلع هب هلئا نم

 5 ىقوتملا [رمع نب] دواد [.يكللا جيشلل بطلا ىف ياهنملا فدالحل ||" » 2 ةدامعستو نينسو عيس

 كدوهدكام نو لدويدأ خوشلل [ىكرذ] عماد ا 08 هترك ذل لوأ 0 ةركذ |..1 ةئس ذخكموب

 لزق ةيناحورلا ةيددعلا فراعملاو ةيئاروغلا ةيقثولا فداطل (|12. ]1 ةنس ىفوتملا ىنامارقلا

 الازد خنس قوتملا بيطخل ىقاكسالا هللا تيع ند يمك كوللا تاساذ 3 رهجدتلا فطل

 ىال ةيعئاشلا عورف ىف فيطل !(1 نينح لئاسم مظن ىف لئاسلا نكخو لك

 10 باوبالاو 0 بذكلا رهجك داك 83 اكسب قولا ىدادغبلا ريغصلا ناربخ نب 9 ةسوأ] ند ىلع ىسدل

 كطعتاءات قلللا- ل - مءارا/ نط ك7 "نين, هسصم 973 (زصع. 29. لدلك. 1565) 02600. ًآلاطعتل

 للكأكالك ءقأ لص معاهم معو ةعالععتستب ءةمتأح عأ ىصع]اتعأ6معللر عأ 01[3130* عاللال ©0120 5انأ

 1ص ]دنع ؟1عااتأكاتللا 51131010. عوف( وععو تعا ساعمق هطعتلعطمعتسس !5للت111 511011115 12601 5أو

 كاعتاعطخ طناف ل11 ء28ط(7, ءزده لت ةءامساأ هطعتاعطت ل27: ل/- 76! ممموممو هغ ظطعتاعطان 60

 كرك ل7676, ءاغ حزما عك ءعأ طعصعلعأو م2دعرسزسمأق ؟ععطلق ىراكأ عدو طعمعظعأت5ر ونتقع آ)ءنق زم

 ردع همماسأ]لا““ ةزكع رر02هاأتدب نمسح العتق طعصععم]سس ذص طع هع م؟هعقاتأتغو ةل1صل 1صةتلهصل ننصح

 عدوان“ ةأدوسأدنتسص (عهعاحكلتا. عجعرستمأتاأ ءيمتاسلال 1201 عنتر ءعأ ]خططتصر ونانعالتط 12010 ةدصم

 967 (]مع. 3. 00[. 1559) مدت ممقانأتأر 115 ءدعمرقاتق ءعقأن: آطبقتلم آ0)عاتااتر !121110011111١

 و عب 14138. طءعغمت]آ ءعآ-سصستسطقزرو هةسطات6]ز(هنعق 5ع.  (ماتق 126ع0]عاتل7)و ©

 كا عءزاعاط 12 مدموعل |[ ظظعءر» 0مم ة[1ءلتعم], 31ءاعاعدع ةصصم 1006 (تصع. 4. كسع. 1597) 120110. ب

 (ومسصعتس هرتهغ طسصع انطضتس ةهط ةصئاتم ةدهع 1ءلع/ نر" ءل. -ح 11139. طكعاقأك مقس عطو

 ]نطور ءاعووصاتمسسلو ةنعام»ع كطعتاعا» ل دعا 18 ءرن 27101110 (م”هتربوتاغو ةصتتم 971 ( اطعم

 21. فكسع. 1563) دصهدخاطنم. [ '!دسعاعءع]. - 11140. ظ1-انعاذن1 ظا- آ[1' ح1 ءاعار ءغ ائ1-

 رى عةس 1 رع ءعأار ةسطان]ت(دغع5 ونسحلعدغمضتنال [هلتؤستهصأعمااتلال ]نأ ص 0501:0111 عأ ءمعصأل أذ هطعق

 نتج از ا[هكتتلال 2111110112 ؟ما11[ةل]ئاتلات. - 11141. لآسص([1؟ ءع] -+غءعلطاآعو ل15مموز(هطتق

 ممدعمامساأله 0ع معامعتمانتت ةدمتعساتح ةدلساأتم ماسمطآ]تعمع ةععووسلادعر ةتتعام»"ع ه0 160

 آرب قكالم7ا4أ 1:1: 1ظ7- 7617م /46, حصصمم ... ردم[10. - 11142. آسا1آ ء]ل١س ءةذتلب

 ةرطات]ز(هه نسدعمأأمصتاتتم ءعأ لمصح ننوعظعماتق. 181 عصتعم سه عمأأ مص 170726271 0ع دصعلأ لسحق

 10 كرمعتسصسءن كت ماأن٠.. - 11143. آسعاأ1آ 11 ء]-[هرث' ظا-هطحلت 1و عار ]ضطعع ةتطاتللق 0ع

 ةعاتعسلاس زانعام هطمظنتغاعأ لععتحجهاتمر هتتعام»ع كلت /|رمدمتا ل47: ظعت» لاتنعا 1 عنا 4

 آلا - كوع ]را» ظمجآا لم 0/2, هصطم . . . 30[1201.  ؟1' هلع 113عفانلال 22>5ع1ه13 018361101 1105
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 ىلقابلا دواد خيشلل ةيضرلا ةفيلحألا |!*5 رم حاتفملا صيخلت رصتخم ىف ىاعملا فيطل

 رهاوأمل كلت تعضو ىتلا ةيدزال اهتانيهو تادرفملا رهاوج تالولدم نع ثحاب ملع وهو

 هتاميفو روج رفوج لك بيكرت ىم لصح امعو ىصخشلا عضولاب تالولدملا كىلتل اهعم 5

 تادرفما رعاوج هعوضومو ىصخشلا عضولاب اهل عوضوملا اهيناعم نعو ىدرج هجو ىلع ةيدولل

 ىناعملا مهف ىف ءاطخل نع زارتحالا متياغو ةيدرال ىلاعما ىلع ةلالدلاو عضولا ثيح نم اهتاميعو

 ةرابعلا خقالطو تامولعمللا هذهب خطاحالا هتعفنمو برعلا تاماك نم مهفي ام ىلع فوقولاو ةيعضولا

 نأف ةغيلبلا لاوقالاو ةكجصفلا تانيبلاب ىناعما ساضياو مالكلا ىف نتفتلا نم ىكمتلاو اهتلازجو

 مغ ددألألع متعتسأل همدعس ءقفرصتاأح ءمرضرت] ءءممعمعر تتزانق 01ةممقتالم ططتمأت6 23[ ةهطعلل 5[

 ععواتتأاتك 1غ2 دغ [!طعع لع رسعممأطتم ه0 طمعتت ؟ءز ءعاتم ةزأاء. - 11144. ].عا(1؟ عل دم عةصتر

 اتطءع ةعماعمانمستس ةنطاتلل». اطمتغمسع اذطعأ 7678/45 ه7 - سلم ر لع نسم ةدتماتكك ل1 عدس

 عوام - 11145. ظاد- آي ععا[إءعغع ظا- 1١ءعلطأععخغر مععقمع !عمالقعر ةهنعام»ع كطعتلعط

10 10727 

 11146. آس ءآ-1هعطق+. طع

 للوعع عدأ ءد 0هءامتسهرو 0026 06 صمم([مصتطاتقو نتهض ةهدتطقاحصأأقع ؟0هعتنت ةتسامل ا كسل

 ىمماتسعساأر لعوسع ءدتتتس !هنطلتق مهعاتعسا ةعاطتق نستطسق ةهلسغادع زللدع ةدطعأوماأمع ج0 طققف

 ممالمصعم ءدعدءأمدعملدعك هاسوس] حاتم ةمكتعصأوع ةتصأر مم.10 لع أئذر نلقع هن 01031102

 كنز نقالأ5 ءعامعن ]دع ةدطعأدماأتدع ءّز نكوتع ؟[هدطلت5 مهعاتعس] ةعاطسم ؟"ةالقمع مهعاتعسمأهعأ ءالعأ انها ا7 د

 عا لعمتوسدع 0ع هزئعمأ 5 ءدعلممتطاستق نصحعتأتأاور 30 ونستمك ءديمرعأسم عملدف ؟0ععق ةذمعس]ةاتنل 116212

 صمصتتس(ن5'. 0( طز ءءاصص» 0هءامتمسحع ةتمأ ةنطقامماأتوع ؟هعسصص هطلت م] أ قاتلا ءمدا1110116 10118

 عوغلمسع طقطتاو مرلسن(65هع ممدل(مصتل5 عا ءةصسصصعلدانمصت5 ةلعصت 6عقاتوصاتللل ممعأ أ عسل هطلت

 لكزدك طصتك ءهعممتطتخ ذص ءرئتادصأو ءيعمرع دم ةماعا]ز[ععملت» ةزعمأ 5عولممتطاتق نكات 10

 معععمأأ5 ءأغ لص از5 «معممةءعملتفر نطدع ع ؟0هءزطانخ ةعمطسس اآماعأا ءعاس مععءامأت مات. ا( 15

 عروق ءعممت6سع زم ءمعصتا6أ5ومع ةسرأج طقعتس ععطاسس ءقمعمت(ةعنمت ءغتم 1هعئاتأوغع عغ منكاأمأع

 ءرعممعودلقمت5 دموع !جعملأوأع لللءعدد مماممع ؟ءعطتق حاتوتتل ءعمسصعأوملأ ءا ةعماعما 5

 لعصممماعدتمسمع ءلوعه ءغ لتقععأو ءغ لزعازد ععمعزطسع مععدمتعتع ءدعمممعملأذ. © هملعأ
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 ملع لك ةقيقحو ةيروصتلا بلاطملا نم فيرعتلاو ةيظفل تافيرعت ىع ةرابع ةغللا ملع ليق

 نوكي ذاف يقيد صننلا بلاطألا ىم ىهف ناك ام م اهد تاقيدصتلاو 26 اياضق ىو رك امس

 رداس ىف امك ةلاصاح ريغ ةروص ليصحت هب دكصقي ذل ىظفللا فيرعتلا ناب بيجأ املع ةغللا

 ةروص نييعت ىظفللا فيرعتلا نم دوصقملا لب ةيمسالا وأ ةيقيقأل موسرلاو دودأل ىم فيراعتلا

 5 قيدصتلا ىلا تافذلا مل اهذ طفالاآ هَل عوضوم 2 مالعبدو هلأ تفذاببل خلصال رودصلا نجد نم

 10 ذأ ىقبي نكل يقيد صتلا بلاطألا 3 وهذ ىنعألا كلذ ءازاب عوضوم طظفللا اذه ناب

 أاهناب :صخشلملا خنبعلا ظاغلالا ىلع اهبيف مكح م اياضق نع ظرايع خغالا ملع نوكي

 ةخغللا ملع دكصقم نأ ملعاو] ةيلك ةيضق نوكي نأو دب ال ةليسملا ىف قالفلا ىنعملا ءاراب تعضو

 بلطيو اظفل عمسي ناب ىنعما ىلا ظفللا بناج نم بهذي نم مهنم نال نيبولسا ىلع ىتبم

 10 لتصل ايدك أوعضو كف نيقيرطلا ىم لكيذ ظفالا ىلا ىنعألا كنا نم بهذي نم مهنمو دانعم

 1ءرتنءمامعأد ءعدعمعتسءرتع لتعلم 0عقطستال مسعف ؟١؟ءعطعضنس و لمس لعطمتام 30 طم[102ع5 0

 مصععمراأمه معا سعأر ءعأ عرج هرسصصتق 00هءامأتسهع طهأغتتكت2 ءّزاتق م؟0ط]1عطت3غ53 ةذاتصغ 1.

 م20 مموز(15 صعق نصلك عيدد] عم ءا 1هجطت3(2ع معاك ءدق مع250ه5100ع5 ءأ ن02عءاتطولاتع جاتو, تنغ ال15

 مرهط] عرصدأو 20 همال1مصعق مععاتمعدسأو ل036 ]عدم همأ5مع5 ؟مط عمار نصت هعلاع 1ةدلعم]هعأه

 سستمتسسع 0لمهءاضتسصو ءد(.2 40 طقعع ءمتسص ده عءععممملعم. 10ءاقصستغممع ؟ءنطقلا] دمتعستلع

 (ءملتكتع 20 10عمس معمممدز(1هصتق صمص 2ممهععماعمم عنطأ 1هعسدمصلفمستر انغ طمع 8غ اذط «ءاعمزق

 0ع مت (1هصتطتكر ونته]1ع5 ةددنصغ (ععوصاصهألمصعو ءغ 0ءوععهماأ16مصعمق 2عدملع5 ةسغ ممدتتمة]ل عن. لع

 ممسك 0عقمت1مصع ؟ءعطقلا (ءعملتكتع ه0 غةدصتصسف سلمت 10عوت ءدع 10لعزق دططقمت 1 عقأتذو الأ

 5و (ءععرصاس 210 5عقمأعأ ه1 أ ©0ع205ءدأاتختو. 30 عدت غءزطت1 231203113 1256101111 556 6

 ربععطتسسلو انأ ةعتكتت دماصتسع طقعع 0عطصتالم مععسات2510معطتل 10191320823 ع0 "عةراعاةأو 111

 طمع حتععطاتس م(غ2 ممدتكتتص ةزار نأ ذللأ هائعمت 8عدالممت عةممص0عدغز طقعع ءمتس 03ع5أنو 4

 ءومه معماتمعأر نا3ع معوذ ا هك15صعرت 1هحتدمأل ةعامسعم طمع عمانتل عقار نأ اانا 1

 لولتعزود ةأدعس]دعند ءدعممتسمأو ذم ننتطاتق 0ع ؟0ءئطاتخق 0عظمتان5 ةذصوت]ةعتطاتق هم ل016هغنمو

 وننم0 طمع أذ ممصتتساتتكر نأ 1!]11 ةزعمت 8ءعدغلمسأت وننم] 1 ءتصوتتع د م20طاءرددغع عةممض0ءوضأو

 ج0عموتتع جعععق5ؤدت"ل0 تتار نتن1112 ةأعمأ 8 عدغلم ه0 لتس نصا عرذد]ع ءمصاتسعدأا

 | دءنممر ه4 10, ندم !1عريتعم1هعأو ةصاعصلهأو مماتقةت دانت 0نهطانق اكله معمم عمتكللا  هةسدصأ

 دتسر نأ 2 70م 20 ةزوصأ 8ءدغلمصسعتل عم مع01 علق ءدصأاتتر 01100 ؟هععس ةتيل1 عملفتست ماتهعط مغ

 40 ع دل ءزاتلك ةزئعمأ ءداكلممعتلل 013عااتسا. للتأ هج ةزودمت 8ءدالمصع 30 ؟هءععردط م1011 ل8 ءانطأانك»

 لوس نأدواتع 515 ]ئذطعمو ءمرص موقت ععاتمأر ان( ن0 ؟؟عا] عمغ مع عمتععطأو 0112506 0010عمز3 طعانأكأ

 هللستد ءمرصتس ملمس 211عععاجغ ننم0 ص هلاععتأعو ءمرص ممدز(1هطع 2201611 عهذعأال نأ 6-15
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 بيترت هقيرطف لوالا رابتعالاب عضو نمف رخآلا بابلا ىف عضو ام هعفني ال نا داغتيم ىلأ لك

 امك دوصقملاب رفظلل اليهست الوصف اهلدأوا رايتعابو اباوبا اهرخاوا رابتعاب امأ ىكهتلا فورح

 رابتعاب ىأ سكعلاب اماو سوماقلا يف ىزاريشلا نيدلا دجمو ىاحصلا يف ىرعولل هراتخا

 فالتخأ ن ! مث بدالا ةمدقم باتك نم ءامسالا مسق ىف ىرشخمزلا هاتخا امك اباب سنج

 رك نمو. نارقلا تاغل درقيإ نأ ىلا هيأر ىذا دحاو ىمف ىتش قرط ثادحا بجوا دق ممهلا

 درفد كك ىلاو ب رغألأ 3 ىزرطم اك دقفلا تاغل د رقي نأ أ رخو كثير بيرخ درغي نأ أ

 وى دنوصقلأو بيرغلا م ركام ىردكاي امو م 5, ر و 0 ال1 ني رعلا» ماظنك !اهنركم 'ئىاكي امو مقؤُئاصقُو برعلا ءاعشا ىف ةعقاولا تاغللا

 ءامسالا بدال باوبأ ءامسالا ةينبأ 0 ظخغالا ّ ةفلوألأ بنذكلا تاجاذل عاوذأ ساسم قع دا.شرالا

 وتدع مهلمصعتم طقطسعستماأو هملتصعسس [1(ءىوضتتا> جلرنطقطعأل 1غ ةععاتلل ةاتطغو 1[ 21000 0ع3

 مدغلممع طقطتغو ءدصتست ][1(عجوضاتمل عجل عل 31:13 10 02 مأأهر عأغ ؟جأغ1ل6مدع طقطأتأو عدتاتتل 1( علوان

 مانت ه]لتسسس زص هععاممع5 20 14 ونتم0 ةمععانطقمسا [هعئللسق جققعوتت عل ن12 ل15 مم2عظعطغو ان

 طحصع مجهاتمصعا> لوتن]عت»# ذم كام ال1147 هع 71هزل - ءل- لادن ]قر اسق ذط (0715  ءعاعتأم

 معدعختلتكو ممملم ومزعع ؟ءرددر زغه ءمتلسر نأ ؟جاتمصمع طقطتغمو !!غعئدعتسس 10نانا2 111 لان

 اللوم زم ءدمتغأور ءغ مجنممع طقطتخم ][ض(ععدعمسل همر امتاتملتنطت لص ةععالمسع5 ل110ءععصغو نأ

 طقصع تمس 17: 1و ذه طا - 21هزرربت] ءغ 2101همر»ةدق اص لأ - 210ج[ مماتم» عد طقلطاتل ا.

 © نأ جتاعسب جاغاععدسب طقمع لهل 5ءعومعمأع5 012 م05116112غو هم نن0 701ءططصغ طقع 31600

 مع عمعصتسأاو 1غ ععمعلت ؟0ءاننط ءمومهأ6ممع ننه0:0» ةلوصت 8 ءدغلممتس اماعال 5ع مال 11 0

 ءم11عءاه ءمرصح ع ءطعص ل عععمغ ءغ ةنمعتلتل5 ععمععتطتق ءقماتغ مطهمدتتتستل (عاطتت عطعطأو ان 707110/:/-

 ععر»# طحصع تمس ذم عه مهمعاع اذطعخ 210ءمل0 »عا ءآ- ءلعا ءاءوتار نتهع طمالأ02 [؟30[ 8.

 1) عزز لع ع0 ءاتلال 201 111115 01112111113 5عمةا15 ء55عأو 017عمقدع 20136 0 ١1232

 زمجعم أعط مطب. طمع ممعصق اطتراتأأاو 6غ 0ع (نمعدصأ هعموجوتتت» (3عا3عغو آ]]اننتت و هنأ

 عموععو اماتكل دامك, ناتهع ص (مهل16همتطاتق 1[ععسمطتعر طاتصع نغ 1ءدءنعم1هعتدس لسع 01 ءقنت ةأذصعاتلة عت

 اتطرعم ءوسرد ءءطعمل ءىعار دغ 11016 ذص آلآ - 11هعاب»ن6 عكر ةلطسمو ان 0ع ؟0ءاطاتقر 0(

 رس ءقمعصتمتطاتق ءغ (نحهن ل15 ةكعدطسس ءغ 10 ععصسق حجلتت5 هءعارألق ]ءعاتصأاتاكو 5ع721221118 3867 عأو

 تغ طمع زم اذطعم 26 عمن» ءا- عارمب5 [جهعاتصت عقال 111 هرصصعق 10 ةمععاهظاتظأو انأكو انتل

 ؟ةعلدع معععدوزاهلع5د ص ععوعع عمار 7ععام زلذه لذه ةدازد[هععععمأاب -ح ةنطعا 0ع !عجتعماوعأق

 مىدسممدزغأ ةدصغأ طتم اودع ء !خغءعد 1/٠ ل ادقةهأ ءآ - نورا ىلا ماهت ءآ - ءلوآر بس لأ - رمل 6
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 تابدارغلا رحب ةغلبب ب: برعلا ىسلا لاعذا  تانغالا :ءامسا"ءايشالا "ءامسا | لاعفاو“ءامشا ,لاعفالاو

 بيذهت ةمدقت كولملا ةفحت حاحصلا نامجرت ىاحصلا ةلمكت مجاعالا مجارت رداصملا يات

 س رداصملا ةدبز ز ةغللا ناويد نتسناد د ناسنالا قلخ من ةرهمج تاغللا عماج ح ىرغزالا

 حاح ص طقتاملا ةرهش ش رهاوذمل كلس برعلا مالك ىزاكم ىف بدالا 1 ىماسالا ىف ىماس

 كك غ رداوأل دوقع ظفلتملا ةدمع ع ةيلطلا ةيلط ط ءامسالا كح ىرعولمل ماك مجعلا

 ةغللا رنك نيعلا باتك ظفحتملا ةيافك ك بدالا نوناق سوماق ى ةغللا هقف حويصق ف ةغللا

 نبأ تاقلثم برطق تاتلثم م راونالا عماول فاصولا تاغل ىونثملا تاغل ناآرقلا تاغل ل

 حاحصلا راتكم مكحم رابخالا فداطلو ليزنتلا بدارغ ىف راحبلا عمجم ةغللا لمكم كلام

 خمدقم بدالا ماقفم برغم ىلامإل رايعم راوذالا علاطم رداصم راونالا ىراشم بدالا تاقرم

 [زيجو 8 ةياهذ نايتفلا

 »6 1/1 - ارك لن - را وترتب مع كرك“ ] - مقدور هل -هع]ور اب س لعرب هآ -!مج] 1 ب دارك” ان

 ]لا - 47ه - ع اتاععد 84 ظويآعارعا حج ظولب» ءا- عام” قان دس ه اتاعتو 1 17 ءآ- هعدالا“

 - 16 رت: ءآ - هانز رب س 1 ءاسقاءا لا ذةارا]ب ع 1 ز هسا ]لأ - هةر ايلر 1 'هلررعأ هل- 0/17

 ب 1 ءءاقراعا - 1 ءاراحأا طا - لعآرع»: بج ه اتتععو لانس لاصق هل- [هو]راا ب ل عسا عر وأ بس

 ءاالاععد 11٠ ]لع ولع ءآ- نيماو ع وه اتاععد لل(: 1)(رنواعرب - ط2ةمانن هآ- معروف حج ه

 اناععد 74٠ 2هطلأعا هآ - زر: ءونيلزز» - ء اتاععو الازد ٠ كرر لأ ه] - هعايرررل ب الار» هآ- هلعا لك

 ةنعزاست | عأ» لا - »مآل - ذنازب ءهآ -ز عمو ]راج سج هع اتاععو كاران كارما" وأ هاد ن]/ءعما ب

 ء اناععد ذل. ىذ:]رآ ءهل- هزعرب - كة ]راطب لقا - ل عن]رعرعن دس كولر اور ءآ] - هعررباي سه اناعطو ل

 1 عا ءآ- ١ه)ءارعإ - ء« اناععو لقرا٠ 0 0عءا أ -د»0/ءاهرلااد حج 0 ع0 ت1 -زءعممأر» حج

 اناوند 01 مقان (ن] م” انا ءا- [مولرما جاء انتعتو 1: ل" هعالب حج 8كةثآر ءا- /معارما حج ء اتاععو

 (0/ 0( رروإو ٠ 010: ها تلعب حس ع ]اتناععو ةكفل ٠ 12 رابعا هآ - »د01 ]هزاز ادع ح لك

 لارا را - طك مناد ءآ- /|هياروا - ع انتعتو طرا ٠ طمعآفا لظلا- انمر”هسهد ةطءموأفا طلا-1 انعم

 - اطمد/ا 117-111 يدار - ةطرعامارب هأ - نيما» ب هاتعععو للقسم: !1101147/|ءاآرأأ 00

 71ه هس//1ءاآرابا ةاد» 7210/1: - 21هزوساط ءل- /|موماما - ل1 هزردم أ - 81م“ لا عليمن" مقآل

 6هأ - اعزاتنأأ م6 71ءافنر“ ءآ- هز ليان - لل هر[ مورو ب 711/1 نع“ لق/ - ك1, مير س71 عاريا ء] - ءلوأآر ب

 1 هدرا نع تآ - هندنمات» - 11 ءواملق» - للعاف]ن* هآ - هننما» ب 71 نا» للا ل سمان للم عارة

 لاب

10 
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 10 - 711/16/, ءآ- ءلعأب - 21هعم0لندعأا ءا- لعلب حج 21 سماع هآ- /معلربمل ج للنار لسعم#

 ءآ- /موءآ ب ء اناععو ائانه.٠ الامآبعا هل- روزا ب لةةذاع هآ - طور ب العا هآ- هلم

 7 ءءاأ ءا-زااررارا - 7! مير عا ح ع اناععو 17 يم ١ 11” هزادم].
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 نكس قي سنا رش مالك ءادخبأ هلوأ فورد ىلع ةينرم ةميسراف ماع عئرووس خل [| ]ب

 تمحغالب راعشا عينت رد تعفك ىرورسب وعدملا ىنانثاك كيح ىجاح نب مساق لوح وو يلا أرو

 صخحفت رد فم دنشيم عقاو جايقحا رخشبي سرف تاغلب راعشا عبتت رد نوجد امأ هديد

 فوش | تحسن ناشيأ ماسأ ليدصعفتا مكس هدوذاسش آ..م خلس رد هحااس فوردعم سرف تاغل 5
 ف د

 كاكا بحد 2 ىرخف»نيمش:ىامج ناعم ١ قوراف  ماوقإ مُْيعاربا فيلأت ىرينم ىمحا همان

 8 ىسوطلا ىدسالا دمحا نب ىلع روصتم ىأ ةلاسر ه ىدافر نيسح ةلاسر 8 ىهبوا ظفاح

 ادادنلا ليوم .٠ هاتودنع ,نمح ةلاسر « , ناهفصالا- نيسح .هاشازرمم نب ميعاربا ازرئم ةلاس

 ءالضفلا تادا ! ىدفص صفح نأ ةلاسر ٠١ ىماسالا ىف ىماس حرش 1 فال دمحم فيلأت

 تسسه فرح تشهو ىزاح ىزاين موظنم تاغللا عماج "٠ ىولهد دمحم ردب ناكيضاق 0

 قفنصم مسا هك ةلاسر راهجو دشاب ناشيا بتك رد تافلوم زا ضعب كشاب ىدهذ ىسراف رد هك

 11147. طه عاطقأ 85ه 21 [عدتعمم معددتءانش أل0/721 28ءعوودف ح]مطقأط ءانعع للهم هةر أاتتلو

 ونسمل غد 1معاربأ(: ]مئاتسمتل 022610صتق ءهاتزانقالاذ "151 00ءغ1 ءاموسعصاأتق ءاع. - 7110/11:

 (ادززر» ظءزا ظل: 2101 هنستسعلا 1ك نت]ةننغر ةسعام# طسقتخص ]ذطغأا ؟نلعم ومص # للعطتق - لع

 هع زمدو ![هوستغتع - دداسلاننس هريعجدع ممخنلا 12 0معطلطانق ممعالعت5 ءاموسعصألد آ]!]نقاأعأطاتق

 رسل غمطننس ةععارب(مانل ء]لدمهدزعمرتتس ةلصعن]داتس ءدعقسأص 22015. [صاعتعو مععععدوعلم 1ذطخأ

 1ءرتعم] معز قعدطست ءغ ءعودعس ءغ ةعهلربأد جتتتت]لأهك13و ناتهع خه هلتضأانلا 118طتطاتق

 نءعرددصأتكو ءعأ اممربزءلعملو ععومأ. نحس ؟ععمزم عععصأتم ذلاتق ممعاتعتزو 1ععاتنمصع (عقصقءانت ع

 123] 01 70 ءاتللا معطق 1 0ققان111 7211113 تب 21ءلعأر 500110111  ءلاتق 5111111111011 20

 - 5 2عرددعسس ممعع5 مع ممل ءعرتأتأو ءعأ ممهانسهلال ةصضصم 1008 (ذمع. 14. كسل. 15399) هعلععتسم 5

 ]ءرعتعد سقما 5 ءاأمأمه - عمماننس 1( تل1 ةامعانلا ةععتعوأم معععصتمأاا طلع دعوتتتته ن1 : 1. 767"

 21م1 ءأر ل ]ن»:ءلتق لهن" 8 حل ةاء»]رات» (0] مات لو نعلق محصور ههتاتس ع 2. ]11 ناتو دتتعأما

 لعءعرربن]: ى]بعرربو لوز ابرز اس 3. ةظلرعأ ها-ه]رااطر ةسسعام»ع [طذطتاق لكياعآبرت ح 4. 1! هن ءأو

 دسنعأامع 1108621: 71” لفيرز - 5. 14: /7ءأ , ةتعاما"ع لآراع ك1 هئن5117“ 472 عزت لآ ءلأ لد عل

 لوز - 6. 1غ: ث1ءأار هتعام» ع للقدم آل قر» ظعرب 31 هدأزا] آط7هدعن» ]ومآ رن ع 7

 1ث 41ءار ةسعام» ع ل11ه]روت»ت»ءل 11 نا و]رولا ح 5. لله ممنون هآ -رثمل]مأأ د 1107 هتةتراعلأ

 ةطرقرزك كمر ممكئاتلالل - 9. (نمدصتص عصام انك 0 هل(772 لأ 67- نوؤرربز ب 10. 1757 ءأر  ةتتعأم 1

 اان 11/5 ىذهرعلت - 11. 4001 ©] -رمل1 016, هسعام»ع (ه17]/0راينن 8 ءل» 171101 عرروتنث عل

 12 ءارا عوز - 12. لفت هل- طهعامار ةسسعم هج ل! اناعق للعم مدرس ممدتأدتص. 00عام ]ذ(أأنهع 0

 ةاتصأر نندع 1م !امعمد 8ءعئدعتس [هعنس ممر طقطعمغعر ةااوسعال همصصاتلا» ؟؟ءعطق تح ئللتق

 ملل ممدزأو لط ءمزلاتلل) ةعالمألس 121 عمان ن1. 0 نه6101 ]عدرعتعد ددتصسماه حط ةاتعام رت طاتق 5ع اقو



326 

 مامتلاب أر مىتككاسم هد وذات نبأ دنا هنخاس طولخم رعب أر ىسوف تاغل دوهذ مواعم [ناشيا]

 كساب هاش مسا ,كذ مث دشاب داوذعا ثعاب ان دسيونب رباك راعشأا زا تألل < ننس م

 زغأ ملع اا

 5 [ ةيكذلا ةبوجا هيف ةفلوملا بتكلا زاغلالا ف فلالا يف فيس]

 هلوأ رصتنخم ىزوللمل نبا ىلع نب نئرلا دبع جرفلا ىنال كلولا ةكصن ىلا ديكلا ةتقل 51

 هنم ىأر امل مساقلا نأ هدلول هفلا هنا ركذ يلا بارت نم ربكالا بالا ًاشنا ىذلا هلل دمأل

 نالجكلا ةظفل ااه. ملعلا بلط ىلع اهب ثح اهيتكف ملعلا بلط ىف يل ىع ناوت عون

 نب دم نيدلا ردب خيشلل ةعماج دعاوقو ةمهم لداسم ىلع ةلمتشم ةمدقم نأمظلا ةلبو

 10 يلا باتك لك ةكتاف هلل دمحلا هلوا رصتخم [ 18 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ] ىشكرزلا هللا طبع

 نتتمدكتتت همدصتماه 1عممأج ةانطغرو 100653 معد زعمم ءكينض ة2هطتعأق رمتتغعوم طقطعمأ - ممهالن قل

 زعزع هعلععتس طقعع ]عدعلعم دمهم كءكلرراأه هدصصتق ءهم]1ءعلغو ؟00ع53 ه20105ع5 أ 16ع9105عقو

 ونسنمهق طلع لعوعيتطععع هسللتسس ؟دتقدعغع ناتللاداتقر عةععاتتغز ةهغ ماسعستف ؟هعزطاتق هل]15(12 3

 مماطدماغعق ع همضمتصتطاتخ ةعضا مامن ء]دهذتعم دنت 2001للز انغ عودت هط هةلتققدلال 01[2110آ1 5

 اقطع عانت ادءزملع هممددعم ةطغطن كقانع اص معدعأونلممع م1201[. ب

 11148. [! سه [هعطم. !)0هءاعتسو عضل مللت 2611و

 |[ لع ونسح ةدمته ذم اناععد ر/ن حدط ل/عارموس لأءاسسس ءدأ. [ماع ةءعلبأفه لع عد عمون مى نكن

 ندسسعسم عدلت انطعع ظا- ظرزامنانءا لا لادعءآنورعا].

 11149. ط11غءعغ ءال-اعءطلر ةظعدعبق نععمرتق ه4 ءمهقألتطسس آلام 0لهصقلاتتتو 015[210©

 رار هن" هز ملطل- ءل- ”هأرتسملتا عزت ىلق ةظاننء- ءازميست. (نهدرسمعصسلتنتسو ونت00 ذا ةصعاطتات

 [رجتق [آلءمر نأ مهاععتل مهأات متع لت انما ع رمام] ل عضع صعوكتا ءاع. قةسعامم ]خطصسس 1ل10 ةاته

 ملط 7عايدن» دع فرس مكاتتمسع طمتضمتأو كد ةعوصتأاتع نتهلهسي نلتهع ةأاتلأنسل ةعكن عانت انماط قو

 ذم (مهعامسلتق انغعدتم عدس ]دطمعممعع متلعمعأ.  ةستنمتغ ذعتاسكر نأ طمع (عهعادكت 20 ]1[ءاقتاتتل

 ةاملتاتست ننس ةدئلاوععأا - 11150. آةهقغعمدغ ءاد هزل ةصر ؟ءةيطسسس معمر عظهصأتق عأ طاتتقمال

 تاملعماتق. [لهدعمععر نستمع (نهعقالممعم عمك أ ةداسمم ءأ :ءونلمم تصلك ءعددلع5 همصاتصعأو 3161016

 10 هدعزاعاج ظعلم» - ءل- لفن 201 مسرنعل اظعرب قالعلامل, 2ع عفاف [ظطقطتتامر ةمصم 794 (1طع»

 29, الور. 1391) رسسسضاسم]. آكص طمع ءىيسضرعملتسسو ننقل ذه ةصعتمتغت: كل لهسنلاع العز هرسصتق
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 نوحوأا جف ءافتسو اجوزمم احر [1” خذس قوخلا] ىراصنالا لمكم نب ايركز خيشلا اهحرش

 ىف ىرجوجلا طابخ ذر ىف ىرعوجلا ظفللا !!!هأ يلا مولعلا باوبا حتاف هلل دمثمل هلوأ

 9 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا ديع نيدلا لالج خيشلل ءاسنلل ايورلا ةلمسم

 ررد ظفح ىف ةباحسلا رد ظفل ا!(0© ١ ىسالا عفر هامسو هصخلو ءاسكلا لابسا ديف فلو

 فئارلا ظفللا ||ه“ بدم ةنس قوتملا ىطلملا دمحم نب اجيرس ىنيدحلا نيزل نيدزج ةباحصلا

 نيدلا رمان نب. .دمحم نيدلا .سمش ظفاحلل ةرصتخم .ةسارك .فدالضلا ريخ نلوم يف

 وو ا نعج قوما [5 ع يسللا ,عال طيقللا هب ظفل امن ضقنب طيحألا ظفللا ![!ه# م نسا . ةوتملا 1: فشمكلا

 اهك رابعملاو قرفلا باتك خضراعم ىف وو [ ةنس ىقوتملا] مجكانللا ىباب فورعملا هللا كيع نب ىلع

 نمحم نيدلا بطق ىضاقلل معلص مرتك ىنلا صداصخب مركملا ظفللا |[م» ءافلا ىف وم

 ةيلماكلا ماما. ىنيقلبلاك اريثك هيف سانلا فّتص كقو م1 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىرضيخلا

 [خطوع هعلتضطبس ءاع.ر هطعتلعط هدم" ةررا ظعت» 7101ه ءل قدي [ةمصم 926 (ذمع. 23. آل ءعب

 14519) مهم ناتكر ] ءمرستس عصام 1/1 ]» ءل- "م1201: ]طق عال مااتللا 6011205انتغو وانأ1 دعانا

 جلسصتدعنتس طقطعأ ءهأ زغئه زمعارتزا: آهسنم ]آلعم ممجعغوه ل0ءاعأمدتلات71 32م6121ةمأ11 اع. ع

 11151. طا -آط د1( 3-1 هسط ءعأر ؟هدع ةيتطقاوماتمهللق 0ع ءعطتافملو 0عصسعمأف ل أ

 هاعتاعاط لعمال - هل - 011: ملا - ءآ - "ه]رتتمتن عزذ 4188 8عءآب» ههيرشاغر دصصم 911 (ةصع. 4. كانص

 13505) م62 غتان5, طلع وننهعدا5هصعسلت ([22ءاهغو صاتصت) ؟عيصتمتق 1ص م0350 1)ءإ1 205م ءعءاتتق

 ءممععدذاتق هز. آطلع ءملعسس دعوسسعمام ]تطعسس 4):2/ 204-67 ةعهلتمدتأو ءأ م0ا11058 ءّلاتق

 ةعمدع هس ءلتلتغ ص ءماامسنع 1هرك'م' ءل-هدأن ذمهعكذ مان. ح 11132. آد1كغم» لكوع» ع]-

 هعاط شط ءغر ؟هدع مانعتممع ءممامددع هسطتو لع هيقععدرأاتو ةمعامطسسم مهزمطعأوع مصقععكاةصلتق“ و

 لددم ؟جهعنعسات, ةتنعام»ع 2641:-0-60أ: 8 زأم 8 ءرن 2101ءميست»ءل 1167ءا3ر ةمسم 788 (ةطصعب 2

 [ءطع. 1386) سمعتم. - 11153. ظا- آه 1غ 181 - 1[ ةنعر ؟هدع ءععععوند 0ع مهادلتطاتق هراتست

 1ماعع صعمغمس.  (نمدسمءصلتسس لعععسس ؟هاتتق ءفمحصمععطعمفتسر ةعام»ع [1ة7(8 ه7 عوم - هلل - 0

 110 1ءمتتن عم اعرب عقر - ءل - لاو 12 ةنسعوابعأفر [ممصم 842 (ذمع. 24. لمص. 1438) مدمج( 0]. ب

 41134. طا-آطه1(غم 010-11 طاغر مدع لتمدم]ساتممعتلل ءعمزاتتلتل ملت م]عءاعصقو ونتقع ]اتعلل

 معمر ءءاصض ءهسصمعأوغر ةتعام»ع لاا /1ءععمتت لآ: ظعبن ل4ط0/له7]ه]طب ر ؟دلعم 11: - ءآررجمت عز 2

 للعام [ءعغ مصمم . . . رصمعاتم]. ه8عسضئربأتق ءقأ طتع انطعع ذم استاداتمسعست هرعتتق /27/- 106 6

 8ئ/- 112* نون, دغ ةدمطد ذه !]1(ءطه 14 لنءعطنسم عقأانس 11155. 151-11( 0164-151 ]اع ومع عضو

 ؟0هدع ععمععم5د 0ع ءزععماتطاتق معممطعأوع معمععوطتاتكق مععسا أ ةعتطاتع معماهنعر ةهنعامتتع (نهلطأ1 0

 (0هاآث- هل - 01 21ه]ءميمتسعل ]12/,ءةلطم»# كطقظتكمي ةصمم 894 (ذصع. 5. 182ءع. 1488) مدمر0-

 الثعت معو ماسععد ]ئطعوو ءزسملعتس ةعوسسصعمال ءفمدصممدانعإلاهأو ان 1280/67 عانا6 , رست
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 ند لياودكام نب دكوحأ نوبحلا باهشنل معاص ىلا نكاد 8 مركملا طظفالا (!(د8 ىطووسلاو

 ناجرملا طقل |!مأ ىو نبا يرفلا ىنال نيحلاصلا تاياكح ىف طقل اااه. 2ىزول نبا

 ثيدحمل ىف ىف هتافاوم سرهف ىف اهركذ ةلاسر ىطويسلا ىيدلا لال نال رابخا ىف

 5 عامشلا كمحأ نب ومع نيدلا ندز خيهشلل نامعفلا ةخفياح ىنأ كئسم نم ناجرمونأ طقل 56

 جرغلا وأ خمشلل هرامكمو كاك بطلا ّ عفافملا طقأ (!11 ود خذس قوتملا ىيلكلا

 عفانلا رانخم ناس هرصخخأ مذ اباد نيعبس ىلع هلعج ىزولا نبأ كمدكم نب نويحرلا ديع

 ىنيدلا لالج خيشال فارتالا مضو" فاوطألا ١ مل“ 117 يلا باوبالا حتاف دلل دمحلا هلوأ

 10 نب ليعمسأ ركب نال ةضراعملا نم ىوونلاو ىعفارلا نيب عقو امهيف ةضراعلا حمل 11117

 7111 - 12011/16 ءأ كمررمل 2. - 11156. 1! - آس ه1( 0816-151 اع عع عرسو ؟هذع ععصععوةد 0ع

 وتزماساتطتع م20هماطعامع مععدلت دعطاتق و ةهسعام»ع ه7ءام6 - علل - 011: ل ]1رت»:ءل 8 عزرا 2101, هتراة160

 12611: 460-ب] - ؟ءامب» كطقظتامرو [ةهمصم 931 (ذصع. 29. 0ع. 1524) مماته ]. ح 7

 ]ره نع( عال-ٌّز هرد ةصر 0عءعاععاتق دصهت عمم أدعو جهسعام»ع ةطغعتاعط عغ اصف لقا - أ -1

 1ل-ءزمسن. - 11158. آكسهعغع 11 طتلطقعفغع ءعا]-ءقلتزطامر وستقوستاتندع لع طاقغمدلتق

 ةومعامرتس ةتعام»ع 4ك طا(: المجهز 1861: - ءازرميسمغت. - 11159. آه عأ عال ءدعز ةهر 0عاععاتق

 روك مكان د7 عدس مسلسل. طآطتمأمءتمع ععمام نصر ةانعامعع لعأ(7-ء04-0): ال018. (ن0 ذل علا 015(

 طسصع (ممعافتسسس ذص ةهلتعع ةععاماأمضنتم ةانمالاتلال مص ءدرتزأع لزطعمصسص 12201 (ةهصهعأ هزاتتلل. بح

 11100. آسجعأ ءعاآ- سس ءدعز كسر 0ع]ءعاتق ]ه5 ةكاتلال 1031عه71(ةتستت ع !ذنطعو 21هدتاداأ كلا اب

 آل هدا مع المدمن , ةسعام»ع ذاطعتلعط عقرب - ه0 - لف: 0سم“ عد ىلاد»دعا كلر عدس 1107 عطأر

 مصمم 936 (ذمع. 5. هعرال 1529) مصممات. - 11161. آهعا ءل - سءصقلأ', هرنااموع

 هطوعمعدكتممسس تاتلتسس 0ع دصعاتعتسمم ةسعام»ع كهطعتلعط قكطتا ارم هز قلطل- هأ - "هلرترامتا 8 علا

 1 هارمتروتنءا طارت - ءازرمبست.  ؟!ه]سسصعمر ونتم0 ذص ةعماسمعأسأج ءىمتتح لتعتمتا. "اكسس الطن

 امص ءمزامردعم ءمعونأ 7107/1 ءآ - +( ' ذمكىتماحتمو عممع زاهد 1سعارأتا: آطمطق العم ممااةق

 جدمعرتورأأ عع. - 11162. لدحستس ءع]-ها(عم] رع ططحستس ء]-داعقلر ةرتا1وعع هانت

 ماتم عرضت ع ةعوسافلاةهطاتلل عا حجلز ءععالم ءىسسضتصملت(ةغاتلظ, جمعام»ع كطعتاعط لع/م/ - هلأ -

 لن0-ء]- "هأرتر01 ظعزا ىلا طع" كميرا ةر ةهصمم 911 (ذصع. 4. لكاتص. 1505) 1016

 140 '[عدعاجكت5 ةععسصلاتت» هضلزدعتس حلمطمطءعاتعتس اج لزعموولكتكو ان( 1متاتانت» 8201616 مصانتلل

 معورزءعءامرب -ح 11163. آسدصط ءل٠ةعا1لطحأر جلهم ععانق 1عكتق هعملمدتنتس ]11201013 0

 ىقماعم1ءرذأدر ونعنهع اصاع» 17 تأ ال ءممبم# ماعز ءعدذتغر جدتعاماع للاناع ع]ب» 8ورنم4] طع
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 ءام نم فلخ ىذلا هلل كمال هلوا حاملا حمل 118 ىفاشلا ىمولكنسلا ريزعلا ىيع

 لدي رثنلاو مظنلا هيف عمج ظئنس قوتألا ىريطخل ىلع نب ىعس ىلاعما قال خلا اناسنا ناويمل

 راوذالا تاحملل 0 قاوقلاو عجسلا فورح رابقعاب فورال ىلع بترو هعءالطا ةرثك ىلع

 ميثاربا نب كحاولا دبع نب دمحم مساقلا ىال ميظعلا نارقلا لئاضف ىف راعزالا تاكفنو

 امأ اهلوأ ةرصتخم ةماقم ىنيمامدلل رديلا ةكل 8 ميظنلا ردلا بحاص هركذ ىقفاغلا

 نبا مامالا خيشلل فورحلا ةحل !100/ خلا ةنسكلاب ةئيسلا ىيح ىذلا هللا دمح دعب

 ىنأ فيقعلا رصمب ءابطالا خيشل بطلا ىف ةكمللا 1114 [11يةتس فيوتملا كايبشألا] . ىيعيسلا

 قاليالا ,ىم «رصتخا نتم ةفينعلا ةيدرإل ضارمالا ىف وهو ىلينارسالا ىراسلا روس نأ نب دعس

 عذا هيف ركذ لا ماقسالاو ءاودالا تالكشم ةظةحمل نم ىنذا ىف حرش ىذلا هلل ىمحلا هلوا

 لال - ءآ - هديا لك ء را[ ع7مب كذطقلكتاو. ع 11164. آسدسلط عال صمآوعطو ةراعملم» ]ععتو

 مهمه مدسمت 1عمال سنس , ةهتعام»ع ل1 مز1 عا: ىم' 0 8معدب ل72 7170142. دصمم . .. 2205[.

 آم طمع انطعمر نست ذغه ةمعلمز[: آطهسخ العمر نست طمضسصتمعتال ءدع دوسه ةصتسقلا هيوقعتأ ءاعبو

 ازئدنمع ءغ ةماسغدع همدتممتك ؟معلستسم ءم]1ععتغر وسمع سآت م]ز ئىيد 1 طعمطصتس 1ععاوم عم

 معمطحم(. طتسممدستغ طعمع ةماطم]هعتدتس ج]مطقطءانععو ةذغج تغ هعلتسعس 11! ععوصتمت 72022060-

 (عاعمامصدسرم دس ننمع ه؟مععتستساد عطواطستءوع همدالممت5 عغ معمكهدع ءغ سوءاعأ أقع 0 ععلزماتساو

 ةعون عجمان. - 11165. آسدرس هةطقغ عا- حصر قع 56 35 د1هطقلأ ءع] -جمط هدر هما ءد 08

 ]سسستمس» عغ ه0معع5 هعتتص 0ع معمم: عاهلتطاتكق (نمدمأ جتعاتقأأ م2هعقامصأتطسقر ةتتعاوتع

 ل 10 ]عايعا» 1101 متدت» ع0 ظءر» قل طل-ءآ - ماتا 18ه: 15قغاس 0 1( عطلت. (نهدمسم عت 01 تأ

 ائطعدس هسعام» همعرتم لآ - [)نم» 101 - 7لءاعنرو. - 11166. آجسطقغ ع]١-طءلعر ةماوملمت

 انمحعر ةسعامرع 72 ءررب مز2.  (نهمععدوتعك طععوتقر وننأ زا 1زمعلمزاأ: طءوعسزددد ]حدصلع 10و

 ندأ ممهألج هرععد طمصتق ن1 عهغ ءاعيب - 11167. 8هرربطصغ عاد طم عامك, ]1هوعتد امامتأتق

 ا]نئمدستسو جمعام»ع ذطغعتلاعط عع طصقس 187:- ء7ععار'أ [151/5478غ, ةصمم 669 (ذمع. 20. كتتعت

 1270) منمع6تم]. - 111638. ظا-ةآردهسطحغ 11 ع]-عغلططو ]1هعته ةصانتأات5

 طعامععمو هعلتعمومتتم كعوعر ماأمرانن2 (عاتمعتدمسأن5 ز1مفأوصسأك قلقت# ىذم'0 17ءر» ل52 607/7

 ىمممض ]لىو417غ طصصع (ءعدعاتصصر ونسأ 0ع همعطتق مهعاتعتب]ةعئطسق «ذماعماتد معئاأر ءهدنع ل7[ عف

 جاتتموسع درمعلأ لع ءعديععععموزأا6 آه بص 7101 د047/)ء» - هل - 011 11101110 4 ةرنا(88 , د0

 11: - ءلمرتع/7 4/8 لتعاسعر ءهمرستس عمامسأات0) ءههدط ممدانتأا 10م5 ©] - ءة]رآلمأ ذطقعاتأ ماا 011 0

 ةمعاربت[: آطرجتتك 1026 , وسأ كاتاتكق متعأت هعصلأ 01د](دغأعد مممعجطوعاتتتل ةطللللا عأ 05

 لزةداممغ ءعاع. "1" كععسص ذه !ذطعلق همتسصععوتت للعلا ونسأ ءع]ءطعلغوأعرد ءممكععاتلل ةلمأو 2وا0©
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 ملع ىف ةحمللا 04 حرشلاب ننملا يوم ملا هلثم تارصتتخاملا ف دجوي ملو رهتشا امم

 وحنلا قبلا || ١١ (ئفشاكلا هركذت ىستحا نب لع /ىبادقللا ءىبعا يطلاا!ادنلا 5

 ىسلدنالا فسوي نب دمد نايح ىنأ خيشلل خلا لوق ةملكلا اهلوا باوبا ةعبس ىلع رصت ىو

 قوتملا ىوكنلا ماشه ىباب فورعملا فسوي نب هللا كيع نيدلا لامر اهحرشو 5 ةنس قوقملا

 5 للمدكو 21 خنس قوقملا ىدرولا نبا رفظم نب رمع نيدلا نيزل موظنملا اهيصتخامو 1 ظنس

 مدادلا كيع نب دم هللا دبع وبا مامالا تيشلا اهحرشو طارقبلاب فورعملا ميحرلا دبع نب

 ىدرورهسلل ةحمللا !10 خلا عبر ىلا بانا نم د هلل دمت هلوا مل“ ةنس ىقوتملا ىوامربلا

 ٌقوتملا نييمرمل ماها فورعملا ىنيوأل هللا كيع نب كءاملأ كيع مامالل خل دالا عمل اللا

 10 نب ىنويدلا فرشأ رصنخم ءالمأ هيلعو ملاعملا دامس اداتك ىدلع ىنزارلا نيدلا رخكف مامالا

 ةزستلع دلتا زماعع مرسم عملتو اصل عصتالا عاع. (نمرجتص عماقت10 (عدوطنتل 230دتقعاتاا. - 9

 1[ 1- آر. حسطقغع 11 ذلس ءاآادطم ع1, ا1عوتم ةماتتاتق 0ع له ءاعتمح ]1[ عطقتاتلا1 1175168و ©

 1سعزبن - هل - لفاد» 46 0لهلاعأآ عرت» ىلل6 ظعري [ظلمعمت».  (نمسصسصصس سمتدغ ![!طصتس 27/7 - 1( 5/1.

 11170. آ.جرصطدغ 11 عادم عطختعو ]عورته اماطتغتك. (نمدصم ءمللتاتتل 0ع عدول 3569 18 5 عما عل

 دراي 01 ةممدلتكنسسو 0000 دامه ةصعامتا6: آلمدع لنعطاتسصص ( عة) ءاع.ور ةننعام»ع هطعتلطط ملل

 11/11: 1101 متن: 0 1 ءد» 7 ىةك مل :له7/د2 و ةصصم 745 (ذصع. 15. ل1ةثل. 1344) 0110

 (ةهردس عمامسسسل» ذص كلل ةععتبدتأ لعسفأ - هل - ل11 4قكة0/ه11ه] عت» 7 هدير“ (؟ دست هت ءاتقو

 مداعم 11 2 ءا/م» لتعامك ءعغ ةمصصم 762 (ذصع. 11. للم. 1360) مردمراتتتقو ءأ ءماامست عد

 عمر مز طع ءمصاعتءادست ءعدع عون ءةهييعععموذأ 7عازو - ءل- 01: ()د:ه»" ظعرت ل1هادم]) ءت* ل3 81:- ءلمعت" 2و

 حصصم 749 (ذمع. 1. ثمر. 1348) مم>(تتتقور ءأ 11101,مترات»:ءلأ ظعت» كآثل- ءآ - "ءارك» , ؟دلعد

 رمعرم/ هذجع ]آل مممععدأاعم ل1 ءاس5. ظعدععوعءعو تطعتلعط ءغ آسفس قلكاتع 400ه/7ع]: ل11 0111111:

 18261 67-40 - لكق7» ظ ءينرروامعةرو ةصسصم 831 (طصع. 22. 0 عا. 1427) 1011015, 0111111621 ةكملانللا

 ص مرسم عصلتت» ءلألزعغو ونسأ زغوذ ا[معأربتا7) ًادته ]لغم (دلتقور وسملعرد ننأ عقار1ةنءعءمضص 4

 كمرستساتس ىةسسصت "علتغ اهصنمععاتإ اع. - 11171. ظ1-آط دس طحغأرو ]ععلق ةهااتتأالقو

 2 ؛ هد 5 رموز ور١: عبمعر٠ لن, - 111792. آسودرح جن 0' ع1 - 0111 ءغر جللأ حععاتنات علامة 1310. تا1210ع [سقنال

 ىلإ

 مآ0 - ءآ- »ءآف]: ظعرب كطلملامأآ لومءةنافر ؟دلعو آان ءآ - ارم هتدعقز» لتعم ءا ةصصم [38

 10 (زصع. 29. كم. 10853)] جمدمعانم. 115م ءممرعسلتسس ذاذ ةصعرتا): آطهسق العم مماعصأتب

 ععاعمأتو هصعمامرتر هةدماعماأأ ءعاعر ءغذص ةععاتنمسمع5 لت داعهطسخغسس ءىةال آسف طي7]ت" - ءل - 11

 رعمعم ذم تللطسل انطعصس لن ءامحتتا 777 - 21ءم/نر» دمعه عمت ماسر 1اعسوتتع العرس ءلل- ل01: لق ءلا-
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 ىرضيخلل تاقيطلا ىم ةيعفاشلا نايعال ةيعملالا عمل |)0“ ١ خنس قوتملا ىلاسملتلا

 فلانا نيك" نبا" امتع مع «خرال ةيبرعلا ملع ىف ثذحتلا ةيفيك ىف ةيلدجحلا عمل اا

 خنس قوتملا ىناتسدرالا محا نب ضمد عيدبلا ىإ ةعانصلا عمل |[ 5*9 ةنس قوتملا

 ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج جيشلل عضو نم ءامسأ ىف عمل اا

 ميعاربا فحسا ىأ خيشال هقفلا لوصأ ىف عمل || ثيدحلا ىفب فلعتم 11 نس قوتملا 5

 نامثع ورمع وبأ نيدلا ءايض حرشو اضيا هل هحرشو 701 ةنس قوتملا ىزاريشلا دمحم نبأ

 05 هلآ دبع نمحم وباو نيدلكم ىف 147 ةنس قوتملا ىدركلا ىاراملا قايذهلا ىسيع نبا

 جارسلا ىلع نب هللا كيع رصن ىال كرت عملا 111 هلمكي ملو ىدادغيلا كيحا

 مداهلا ىلع نب ضمحم نب كمحا سايعلا نا خيشلل باسحلا ىف عمل |4«1 ١ ةنس قوتملا

 ملع نم ةريسي عمل هذهيف لاق خلا نيملاعلا تت هلأ كمكحلا هلوأ مدع نس قوشملا ىسدقولا 10

 67/77 نرجع م7106, ةصطم . . .١ 7001اناتكر 01 ءاهنوه طعععتم عدعطتطاست(ا -ح 11173. آر مدد 50' ع1- حارس عا7 ءعاو

 مدقتأ زمععمتل ج]وعمتم دتعمو زماعم كطمظتامم ميه عقامماتمس تسمو ز]]دهاععصاءع. (ن]جهمعم هطقظتع

 امعنسر هدنمعام»ع 7211ء2ل]يم»:. - 11174. آس مدصوم' عال-ّز 0 ع1 17 عار ؟جلتأ ةنعاتق لل ةرانكم201

 لع عهنلممع معد ص لمءاعتمم !![معدمع ةعوطتعمع رسم] أ! عصلمضتسسر ةتتعامع قكآتا (01:0»

 1861 11601:متوت»ءا 721/72 عقر مصمم 635 (ذمع. 24. كسع. 1237) مدمزانم. ع 11173. آس 01280

 ءآ]-عزم ةدخغر دلتت ةعاتم 1. ع. هاته همسصمأع 0 ئعصلتو هدعام»ع 1101م7 ع0 ظعت» كللتةءل

 4706و1 4712, ةصصم . . . زصمزئأنم. - 11176. آسومدس ج0 11 حددد د درجه 15208 ط قه, 53011 0

 ممددت هتطاتك عمصمتم , ننأ 2201 هصعق هدم ممةزات لدم عءام] ععمصأو ةنعام»ع كطعتلعط لع767-60-0

 480-ع-"ه]رت7 011 18 عدا لك آ58 18 ء]بب» كميرا, ةصصسم 911 (تصع. 4. لكحص. 15305) دصوعاسم. ![!11غ [عمعاقلاتك

 20 ععرد مجلذ6ةمصمعمست معرعان سعات -ح 11177. آمرسوم' 11 ههرثأ] ءع]-11ءطر 78011 لع

 معممعتمتأته زدسقر هسعام»ع كظطعتلعاط قكقنو 1 مع آلا اق عدن ال101 متهت7ءا ذآ" مهنقو  ةلطو

 476 (زمع. 21. لآهن. 1083) رصمتاتم. (نهردت عصام انت عانقت 12 !1اطااتتت 0202051136 و أ

 1لعدرد ؟عععددمأ 1921 1جرام - هل - ل1: مارتن م نروت» 0 ]رنات اق عزا لوم طل ءالحررامت كهل مم طناق لكس و

 حمصم 602 (زمع. 18. ةكسع. 12053) مدم2(تاتكور ءاتزاتك ءنيرسرر عما دتمك 00طتق ؟1]0نصت أ هت طاتق

 مصاتصسعطتع ءهأ قاتم 71061 هنستنعل قلالعلاعآ عرب قلقتسعل ظمجللم ل, نحت صمص ةطقم] 1[.

 11178. آس مرد 20: 21 ع1 -غعدمدك ه1, مدلتخ 3ع (طعمدمرطتمر دسعام»ع لاني هع لطالما

 لف هنا ل6 1171- 5ع, جصصم ... رصمزنطنم. ع 11179. ]يمدد ه6 11 عا-طتقةطر طهلتأ 0ع

 جمتاطسءعانعدر حجسعام»ع كاعتاعط قللت 7ماطلارع 7]4نربعل 8 عرب ل01 متروتنعلا عزا لل: مل

 11660062, حصصم 887 (زمع. 20. 1"عطر. 1482) رصمرعغتم. [معلربتسمأ 1[: آطهتتق طلءمو 0

 مجاتس لمركننمد لمدصتمم عاع. قةسعامو : طآمرستتس 1201همجمل غعماتتمزاننل ةج1 (طتصق عال عمال 08211011 و
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 دمحم هحرش ىلاعت هللا ءاش نأ ةعفان ضئارفلا ىف عورشلا كير نم اهتفرعم ىلا رقتفي باسل

 1 خلا هلال فيلي ا!ذمح هلل كمدكلا هلوا ىنيدراملا طبس دكمحأ نب دمحم ىبا

 شماه ىف ةنكشلا نبا هركذ ىفنحلا ىنامكرتلا نيكديب نب سيردال عدبلاو ثداوحلا ىف عمل

 رطافلا ميكلل هلل كمال هلوا ىنيوإل ىلاعملا ىا نيمرتل مامالل مالكلا ىف عمل اا. [ذكم

 ىقوقملا ىوحنلا ىلصوملا ىنج نب نامثع حتفلا ىنال وحنلا ىف عمل از“ خلا ميلعلا

 تاكربلا وبا هحرشف ظعامج هيلع ىنةءعاو ىسرافلا ىلع نأ دهخيش مالك ىم هعمج 1 خنس

 دودتح ىف ايح ناكو ىناموكلا ةزمدح نب دومحمو هز" ةنس قوتملا ىولعلا ميعاربأ نب رمع

 ةلثا ةيع "ٌباشحلا " ىباو هل" ذنس' ىقفوتملا ىطساولا مساق نب مسافو رتكف هل ©

 خنس قوتملا ىطسأولا كمكم ىب مساق رصن وباو هلي ةنس ىقوت مث مأو ىوكنلا دمحاأ نبأ

 نب رصان مساقلا ىباو هر" ةنس قوتملا ىزدربنللا بيطخلا نبأ ىلع نب ىيحكي ايركز ودأو

 حرش ب اك م. ديب ىوتمولا ىف افلا كسا ع وسد وصنذ ودبأو وا اهدي قوتملا ىنزارهشلا لييدأ

 جتا عأ هراتق ءقأو ن1 لادك1 طعععلتاوعأم هرععدسس لمعع ةمعاربأامل كسصغأ هءاع ؟ه]ةصاغع 66

 تان] ع5. 71010111160 13 ءن» 1710 1عءمدروتر» عل 17 ءد١ مل ]رت ءل 58851 ل1/ - 1101:8011 همدستل ءاتاقتأاتكال له

 عمو ةملمدلأر ناتأ زاد !معاطتزا: آطهسق العم (هلتكر وننملأق ءزاتق 81(65]213 600056216 ءاع.

 11180. آكس.مرد 26 11 عا- طمع قلزاأط 56 عآ]-ط 10ه, 53011 0ع ءةدععصاتمق ؟عععصاأع» 3عع10عط-

 طوق ءهأغ عءاطسق همكتمو ة01[1ع 10788 آد: 8620ء]4: "ط7 [ععرتن م18 آل هصعأام.  (نهددلتل عال 013

 انطسس 1ة1:-ء7م]ر عاب ع زم هماغح دقت" عاسملا دصملم اةاطوع...- 11181. آب. مدت 260' 11 ءا-لع عل ةددو

 مجه011 0ع دمعاومطوةأ نور ةتتعاماع 1171من ©آ - ]رمد 01711: لااا طرراعوا]# لمتمعتتا#. آطصعاتمتسمأ اة

5 
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 و آدتنق 1آ)ع6 ةدرتعسالو هظعهام71و ةءزعما] ءعاعبع -ح 411182. لب.مرمو60' 11 ءآ]-صهطاالو "5011

 ععمسسماتعأر ةتعام»ع ل1 1/نل'] 0/1ننملا 1ع ل ةنتاق ]11هنينق78 6 ؟ةستتقلتعم و قلتم 82

 مع. 20. للمر. 1001) رصمغسم. (0011ععزغ طسصع اذطضتسس ءدع زتذر نتقهع هطعتلعاط ىانتتق 5

 ل72 12:4 لته مسامح ءععوخغ. اطلطسلاا تتعدسس ّذص هم ءدعممصعسم([0 ]ممقتن علان[ أ 01011 5

 ةعكترندعضسسأارو انا ك7: ءر»ءالأ ()دهد“ عت: آليا: مل7عمنور ةسسمم 539 (ةسمع. 4. لكل. 1144)

 رسجمرعاما5 ب 110/1110 ظظعءدا ظل هتدعم 12 عدم, نمت قلتعح ةصصتتلل 500 (اهمع. 2. 58عام 1106)

 بزدن(6. 10لعيس ءرياامرسعص ]لذطرأ ةهلتلزأ - (م عقب اطظعرت ((مدا» ]1 دقاق ةسصصم 626 (ةصعب.

 دورت. 1228) رممرانانكق - 4067707, عز: مل]ررمعل 6ءهسسسحأاتعسعر ؟نلعوم ها: - ءامامدأ دار

 لزعاسم ء( حمصم 567 (ذمع. 4. 8عءعرتأا. 1171) م1[نتتقو 0131 م1112[ ةكلانل17 208 2طق01916 ل

 لاا 1]مو» (0نعض» عنا 11ه]متوتضعل 11 يدقاقر ةهصصم . . . دممةاننتتكق - كاان 2مم" ةرنرغ 7”هلاإ

 ا ءنا 7: آاد»- ءالاماأأا 1 ءار»اعغر ةسصم 502 (أصع. 11. تسع. 1108) دتمدانانق - لا عمدا

 رال د“ 16د ل]1رجعا كك (سنغر هصمم 507 (ذصع. 18. لسص. 1113) 12015انان5ق - قارن لوو"

 11501: ظهر لدعلا 1" نقر هصصم 487 (ذصع. 21. لوص. 1094) 1201[ا3ا5و ©0111 رانك 155انك
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 كراجم د ليبعس ليكام وبأو 4 مدبب ىوتملا ىربكعلا بدمع ح د دللا لبيع ءاقملا وبأو كتامدأ

 هل لثم ال ةرغلا هامسو نيدلكام ىف اريبك احرش [0511 ةنس قوتملا] ىوحنلا ناعدلا ىبا

 ىقوقملا ىدادغبلا ىرجشلا ىلع نب هللا خي» تاداعسلا وباو 4. خنس قوتملا ىوحنلا ىلعكلا

 نبأ عمالا حرتنو ه5. نس قوتملا ىبلكلا ةديمح ىب ىلع نب وكم هللا كيع وباو 0“ خنس

 قوتملا ىوحكنذلا ىلبرالا زابخلا نب نيسحكلا نب كوحا ىويدلا سمشلو ىلصوملا ناحهربلا

 ةمكحلا ىف تاعمل |10*  قأي ناشباب نبا ةمدقم حرش ىف ةيلماكلا عمل ازد“ ١ 1, ةنس

 ميعاربا نيدلا رخف خيشال تاع ااامد تاراشالا ىف روكذملا ىدوبللا نبا نيحلا مجنل

 ءدعماذ نننغن - قلادة[ ءعأا 480ه71]أ 8 عدن 10ءعت: 01نقلعمضر ةسصم 616 (ذصع. 19. الآم. 1219)

 مامعنانو - لآتع 110 هتو7ع0 كه 8 ءد» ل1 هانار»ع]ب (ىديصستسهلتعتقر ؟150 11: - 2

 لتءات5 [عغ ةمصم 569 (أمع, 12. ةسع. 1173) دتم2اتاتق] ر ءكانزاتق ءفدصطل عدا قتأانقو 20/1- 61017 عأ

 1مكعرت ماتقر 1ط2عصات5 عدا ءغ لممطسخ ؟ه]سسسصتصتطاتسق ءمصاتسعأتاتلر 22ععر 07م1 10

 ممم هطقامسغعر مدععتس طقطععأ - 481 1ءايدقر» (0جه» عج 11411 1 عروفيسأتاخ لآ هنادة]1, هططو

 442 (ذمع. 26. الآدن. 10530) ممسك - 41110 عر قك60ه/]ه), 11ءابمال ل2 طا 12متر

 حصصم . . . 120نانو - ىلآتع 8ءآن» وري 7 هلربرم لول هايت»# ]11672ءغو ةصصم 657 (ط]صع. 29٠

 1آرعع. 1258) مم( ندد - 170501: 8ءر: قل ]نعل 1م ةءققر ةهسصم 477 (دسع. 10. آوت. 1084)

 رسم انان5 - 451 11/45411 412 8 ءدب ظل هدمت 2//111 ((؟حيستس هات عءاتكر ؟ا150 اه ميرجءقر» لتعأتك ءأ

 حمصم 601 (ذصع. 29. ةثسع. 1204) دده1نانق - 411:01 11 :ةطءاهملاع] عنا لآ: 8/7 ] عت

 8هعلملق, حممم 542 (ذصمع. 2. لدص٠ 1147) ممم( تتنك - ءعأ قلن 4ك العأامأ» 2110]عهت1220 ل

 478 8 ءدا 110هدرنءةله 8 ه/ءالنر دمصم 550 (أ مع. 7. آالآدهأ. 1155) طله 1( ن5. آل عداولتتع 5

 ذص 77/- ]رمزر»هم' ءلتلعحدتسا 187: - ءآطمر:]رايتت لل هتنعنآا أ كاك ارعرجم - هل - لا: مل آرترنءل 13 تم

 ظ عري - ءال!ء مان نس ط8 (نعهسس هلت ءانكر ةصصم 637 (ذصع. 3. كسع. 1239) مهر (انا5.- 11

 اكا -آ.مرسدم' 1-81 ةسأ1ا1 1ع عار ءدلتأ لكقدع ع( ندق/1.  (نهدصس ءصاقتكأانق 1 ل110عم 00111

 دط طن: ظنلءءعاوملعد ءلتغمدسر لع ندم اصلطد ؟710ءوغدع. - 11184. آد ج8غ 11 عا ءطالعس ءار

 مجلزههمصمع5 0ع مطتاهدمرطتح و جهتنعام»ع رالعزد» - ءل- 04: 1ا7:- ء/202[0 0ع وتم ةاتزتل2 18

 1:/- ]1741 درمعهأأم 1وهعاذد مام - 11183. طآهرسةهّمغو 15(2018همعق ور ةمعغ6م:ع هطعتلعط

 له ]ر» - هل - لا: 1 ]فرو عرب ه1 عابس 1 عفر همصم . . . درممداتم. 1طمعمأسمغ 12: لاقت

 جل1ج1هدعذ ؟دلعدعتس !1نعأك معلسعأمتأ جعاععمأل (عيمت ءهماعق) ع عءعولمطع م>2عدألل1 128ععءءقةأ
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 نيققكملا اكودسأ كيييكحادعو ىقارعلا ىيدلا مخحف للماك خوش كك كمذو نأ رد حلا مركلأ ىحو

 ىرصتخم هدمفش مكذل صودعذ تنداقحت ىوزأو كلدسأ هكلبيسر ىوذوقلا ليوكام نيدلا رحص

 ملع راثأ عذرك ماذ تاعل فرداقدح نأ فراو# زا كنج دعمأ يل ىلا نأ ببسي لآ نأو ةدروأ مها رذ

 تنحسأ مهلش دند ىماذودكنذ هكمنك ماذ لد كدز ناز هك نأ خاطسأوب امأ اديي نأ زأ نافرعو

 هس

 خسف .كيد ىم ارراكناوا در نأ نوج ..ريخ ريقف» ىياو: دنا هديشك .نآرم.ثر مقروء هحبلقتا لقا

 خوراشلا ىف ةعطق دوب فلنخكم نقم

 ريسأ ىماج نيسأ ىجسه ماياب

 ةماسأا ارامازاعللا ع يبخ

 تنفاذ فييثوت حرت ىوبأ ليو سنب

 «مالقا تالو ارقم

 ادب نق هنممتا لاق ثاو

 ءمامتأ خدرات لاق ا

 انطوعدلت(هغلع (لتكامدعز) ءغ مقالك (ضطاتق ععمععمدزاوأم هام. طم عغعططمم"عر ونت0 هطعتلعط

 مععاوعاتق طل ه]ار» - هل- لا: 1 نع]م ذم ةملعادتعم هماتقأتلاتمق ةععجاجأممتست 0هءاعتمسمقع اطعممم-

 مطتعمع ةدطغقلتسسأسطسمعتمسم ثمل" - ءل- لأ: 1101م ميروت» لأ (نيوعنم# معاك ءهعدعوأو عا تع زاده هع

 مممعمعمام ؟ءعاادأت5 هدطات ل1 ةداسمفع حععدمج ]تطعن موب هن - معو جتتل1عطقغو ءمصصم ءملتانتم

 ءورسم طعععع ءمالععتغ نسملر تت ممممتتلامذ ؟هلنئم5 ع ملعب طسم ؟ةعلغذطتسس !1!جعصتست ةاتطع

 (لن1ةدانسمستس ءمصاتسعت عار طرمسممأ 1. ء. ؟جلتواتممعم ممدطتسهكلا. '1  ءعقاتمتد 0هءعاضسقع ةدتط-

 (للوعت5 ءدع عم كقعع هموم عصا. .(ندسص ؟ععم حط لتقر نأ طفمقتس ؟هنت قتال لط 10313111 265575

 موك 1 قتق ل11 دعععمسض عام همصصتتا]1 ع ةعرعم زصتغجنمعمنم مععمرع [أمعدس اهتممطقغتمصتق ىدترم ءل'

 عم لمدععستسك عار تنص زل]ع ةمصعطتق تق عع عمسلتدع لتعتممع ءععصاتق طقصع معه ط1(2هدعتم

 دصتس 20 7 ععاعع عار معععمك1 هرصعق (ءةدعابق (متسادأتهصتطاسع دط عم تعم [دعاتك) ل19 ععووم ءهديقاتاع

 منصات - 1 عدمهمعماسس» كعمصم عحتستن0 1(2ءانتلو ( ]ص 110 1032 01101010/0 ,ىرآاسدتم ةطقو] 1“

 حمانا 8586 (مع. 2. الآدع(. 1481) ةنوصاتلعدأ) :

 ل0742: لأعطتتق ؟ذاأدع 2001255 هدأ

 [رءدتك 1زعأطتع ءزنق لزعطسق زانكأم5 ؟ل(هع جعااتق مةعطعدغأإ!

 ىلا طسمع يبسس عما معمل معتتصتق ]معتم ةىمصقعس طعملسس ةيحعتأتدننت للك اصانتل 28عاه08 عذار

 ليا ععأ هيعمرع5 ءدلهتطتمزلانللل 85110111173 001 5ظانق»

 آغا وتهحصلم لت ءلغ: ىرآطكسسص جطقمارت“ “ب, طمع ل1 نغم

 كارساتأ] (ةرصراتق , ن00 ]1ع جدل طصعتت» معطل نأاتك ءذأو 8

10 

10 
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 لاق حرمت ىماشل ىملووالو ءوضلا "انو [ م5 ةذس قوتقملا ىلايفصالا ىفع ] نوحلا نداص خحح متن

 مح تايخلا 3
 دست

 تاعرذخ هىصدلخ ىأ فد لاب وذ

 تاعنتمم زأ نتفناي نكسب كشاب

 ىاي دوخ رد كك نك دوجو ىقنور 5

 تاعمل صوصفز اين دك ىرس

 فيالو لح ى ىانث هلوأ تاكمالا هامسو لوقلاب ةيسافلاب ىزارمشلا ىلع راي خيشلا هحرشو

 ةعشا هامس باتك دمحا نب نمحرلا ديع نيدلا رون ىماأل ىلومالو حلا سايق نى سايس

 نب ىوحرلا دبع ىنيحلا لامكل وحنلا لوصأ ىف ةلدالا نعمل !|مل همك. ةنس قوت تاعمللا

 قاقتشالا ىف ىارشالا ةعمل ا|م4 الصف نيثلث ىلع بترو [ه0« ةنس قوقملا ] ىرابنالا دمحم ون

 تيكن ىف ةعمللا دلو 111 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج جيشا

 ىرغملا ىلاركلا ىمحا نب ىلع نسحلا ىال] رامعالا ةكربو راونالا ةعمل ااادح خعطقلا

 آم ءمتسرحعصسلتسس اللطسل ممقن- ءل- ل |[ 4/2 1/5142 هصصم 835 (ذمع. 9. ظعربام 1431)

 سلم عاستتم ]و همرسم عمامته مسسم ءلتلتغ 27- 12/1 ةممءطا ماتت.  ظءوعاعععو 110115 لمتو# ءمرصتس عهح

 (مرتستس هعمل مةتغو 1ص زانق طمع طمع لنعغعت

 آلأ نيتمص ةععصاأتمتس انملاهغألق آلءلر اه رعد ععأمماتسذأ702 ءقدعمأت 22123 ©« هتطتاو ععقاقتاتتلاو

 1آءرطتع مقصعأم ءوطتكو طتاتصللال ع 211 مماعةأم

 112[1 هعاعسأتد ةد1عملمر» ءدغ ءيتمأاعماتهع ءمصطعتعأمع ؟00لق "كنار وتعطل لص اع رم ]25عطأقو 5

 لطعدطاتللو ءانزالق م055ء5دذأهصعالال ءدع ]نطو 10م ممدعمم# درستمستللع 3و1 115

 ع( ءمرصطت ءصاقتلتللالل  ]مع1ق1ا0112 طر6714/41 ةصقعطأ رغاتتظ و, نانخ ةما1ه >ءعطو (ءةدءاسع ءدعصاتعتاو

 جدلرستدلو طقطعأ ءغزاو ةممتا) آطمسم امظمتاأو ءأ عامفتمأغم لتعمه ذسسعمسو ءاعو هظطعتلط

 آلف 47: ىذا معن ع  طءمتوسع ا1ه115 8 - ءل- لأ: 4كط0- ها - ”ه]تومتن 8 عزان قلل علو

 مسلعم لوبن # لتعاتك ءغ ةصمم 898 (مع. 23. 0ع. 1492) مم>غتتتقو !ئطضنص ءلنلتأا 1/74

 لئ| - طرمبوممأ ةمكتماتستم. 11186. طمسهغع ع1 - جلز]1ءغر مهلتدكم ةعودس لامن 0

 ممتسعأمأت5 ععدستت ةأنعأق و ةتتعام لع ]6 ءتنامأ - هل - لف: كلا - ءا - "هلتسمتا ظعرن ل01 متت: 0

 لام, |[ دصمم 577 (ذمع. 17. آهن. 1181) رسمت م )ل.  طنعرتمددتغ ][ذطعسصص نص عاما

 معولممعق. - 11187. ةهسأدغ ءعا]-ةخةطعةعر عملتمألم ةراعملمرمتع. ردك ءةييسماهعتعتسو 0

 ةسعامر ع هطعتلعط لعامل - ءل- لا: قال - ءآ- ”ه]دومت: 18 ءرن قط. عاب" ههيشاق ةصسصم 911 (ةطصعم

 4. لانس. 1305) سمرساسم. 1لعسص ]نطصتس ءزدهلعس انننلخ 27/7 ها هىتمدتأاب نأ هطقعط5 همم عق

 ةمطغنل عن ذم هردقه 21- (/' ها مماتمسعأاي ح 11188. آرمدسسفأ هل دمت ذر درء 1[ هع ةلعدأ

 عاد هس ةعر مهلتمهأتم ][نستسسس ءغ ؟ءاذ لامه (ءةرسربمرانتلل 8(11عو |[ ةننعام»ع كقكاا'ااءنومتا كلاف
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 ىطويسلا ىنيدحلا لالخ خلاسر ةعيسلا اسال ! ذب وجا ىف ةعمالا 111 ةءارقلا ىف نامؤزلا ةعمل

 ىطوهسلا نيدلأ لدلك نعمل كاردال ظعكر فيقحنت ى ةعمل ([117 امامث هيواح ىف ادروأ

 ىشيبرلا ىفوكلا هللا مالغ نب محا نيدلا باهش خيشلل ةعبسلا لخ ىف ةعمالا ![ز1*

 3 5 ركذ يلا امس ودل ماعلا ل.عج ىذلا هلل سمكلا جأوأ دحر حا م تاياوملا تكاولا عماجب .تعقوهلأ
 ور

 عيدلب مجو ىلع هرصخخا مث رطاشلا نبا جدز صيخلت ى رظانلا ةعوذ بانك الوأ فلا هذا هيف

 لول حج نيينخس 3 لواددلاو داصق رشع ىنتا 8 هتلاسرل ارصاح لامعالا نم هميذ امذ واح

 ىذلا دلل لوكلأأ هلوأ ىطوهسلا مىيدلا لالخ خلاسر خعمدكلا مود صئاصخ 8 ةخعمللا ] 111

 اعضب تايصوصخ> ةعمجلا موي) ىدهلا باتك ىف ميقلا نبا ركذ لاق خلا خمالا هذه صخ

 10 خءحدملاو غيرلا للعا ىلع ترلا ىف ةعمل 11 اهباعينسأ بنام ةركذ ام فاعضأ ةدامو ندرشعو

 17 مرد 417160 11م" ادق 11ه عابس ق»0هل:د6 م دمتم 637 (ذمع. 3. ةسع. 1239) دممزطت0م]. ح

 11189. ]يدرس دغ ع] - ط ءلعر مدلتمأم !][نصمع. (نزعسسعءضمأتلم دمعاعتعد ]ضطعخغ 2ل/ - لملف

 رت -كمعاا» لع ةماتعدلت» لمعتق 0ععلطهغتق. 1106 ةدرعو. - 11190. آرهرط' 5غ عآ- 5 عدط لو

 مجلزدننم غعرمممرعت5 4ع 1ءءلمصمع (نهعوصأت نكسانعو. - 11191. ظ1-طهساوغ 11 عزاكأذط ءغ

 عء]-ءدلالعأ ءع]-١-ععط دغر عهلزؤوألم عءورمموو ءمصاتصعم5 20 ةعراعست نائم ع5اتمصع5 5ع00148و

 حسعام»ع لعاول - ءل- ل1 501712. ةلعرأ (مدعاجأاتللل 11ه عمااتللا له 5110 114160. - ١10

 1ردرسوغع 11 عغمطعاعاو مولع هع مهلتقعم 0ع ءمعمتالممع جععتتهلأه امعاأذصهالمصتق ءهةردتاتق

 زمام معععدملسس ه0 لتعسس 1عمعهتم مءعماع ذهغعل] ضخ ععصلسسو ةنعام»ع لعال-ء0-047 01142. -

 11193. 11-281. دردهغ 11 طه]ل ءل]-هعط دغر جهلزذ(0160 0ع هم]سأنممع ةعواعتلل رمآة2ا351011و

 هسعغم»ع 5طعتاعط ه7عقمأ - هلل - لذ ىلآسعلأ 8 ءر» 0 1,م1» ل/7/ه]: 1ك 115:12 ده عدم عمانتل

 ىاطعلعملع اقلعانزخ 21ه:ممويرعل لماعمممتسم. لكدتسدغع ص طمع ءمسضمعملتقر نسم( ذغذ ةصعامتأت

 انني

 [ردتع 12عمو نأ ةءاعماتمس ةمآلعمت عودفع ؟ماستغ ءاعبر مرتساس هع !ذطصتس منعا ©/-1 د87

 لا 1ءازاطأد 24] لا: - ءام]ركاا» ءمدهوممفدتكدع. 8 هدهاعد طسمع صممكه دةلكلمصع لص ءمالمردعم 18

 ىمعءوزأر نأ همعمهغلممعم وندهع دع للم ةمععمتسماتع ءمرسرتء ءطعسلعععأر اعدعاهكسنسوانع 0100 عانم

 مععانمدتطسق دمعاسكزغ ءغ مطسلقم ةعددعإمام ءهممقتزوممولا. ع 11194. ك1 - طآهيسوغ 11

 اعططق هلق زعدستس ع]-ّز هرصهغر هلنولنلم لع معمررتت5 للتعأ ؟؟عمعرتو ؟لئ(تاتطاتقو ةاتعا05©

 لعمال - ءل- لاو ىهننال. 'لءمعاوندجر وسأل لذاه زمعلمزاز آدم 1آ0عمر وننأ طتصع منان
 ةأطأ معممستسم ءددع ؟ه]ستغ ءاع. "1" عداع هسعام»ع طا: - ءاعميرو» ذه اذطعم طا 1002٠[ !)خعأ

 40 ؟عمعجتمر ةهتار معمم ءامأعم ةسمغ ةيسرصاتلتك ءعمفتتم ؟ذعتمأأ1ت جغوتع طمع لترت[ تتم ءقتاتتل ء5أو

 ودحع زم ةعيرتع هملتماسس ونمأ ءوه ماعموم ععععمفعمغ ىفيدسعسم؟دمانت. - 11193. 1 - آب هرظ'هأ
 41 ءا- ١2044 جاه دطا ءا-_هءزعط سمع ءعل- طز ل'هغر مدلتهألم لع معاسنقهنتمسع طفشأماتتل 8
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 ملاس رهعم ىنال داف الاو لاوذعالا ىلفأ زنسشلا للفا هيذ فلاخو امو داقتعالا لوصا ليامم 5

 تاكربلا كال رصخخم رعشلا ةخعئنص ىف ذعمل 31 |[ 00 قوتملا ىورهلا هللا ليع نبأ

 اا يلا بابرالا ف هلل نليدلا اهلوا هاياب خد ىوتملا ىرايهنالا ليكام ند نمحرأا كيع

 فيرط ىلا اناده ىلا هلل كمحكلا هلوا كلكم بلا ىف ةيفاشلا ةيودالا ق ةيفاكلا ةعمالأ

 ركذ [ندهملا كولم نم لوسر نب رمع نب فسوي نب دوأد نب سابعلا ناطلسلل ] ملا فحلا

 اماسقا مسقف ًالادبا هل ايلعجيو بطلا ءاملع اهيلع صن ىتلا ةيودالا ركذ هنمضت نأ هيف

 قولا ىسافلا ىعيمتلا مساق ند لايكام هللا ليع نال ةخعمل ااا تاجناعألاو ضارمالا ركذو

 ليحأ نب رمع ىيدلا ندز خيشلل ةيلبعشللا تابيدالا سيمكن ىف ةيذار وخلا ةذعمل 508 اكد

 ةيناروذلا خعمل ا[.. عومسبو رمهمضأا ىف ام ىرب نم اي اهعاطم 14 خنس قود ىلا عامشلا

 ومرتم 0ععازسجطاأاتلا١ أ 1عزلاتتلل 2011210011 5أ10105011121و 31110ع كاتم 111ه ررجو» دك ي7خر+ 8 عد

 كللاعل]ع] 2 ءمءممةضور ةصصم 433 (ةصع. 31. تسع. 1041) طمآزضأت0]. آطتطعع معمط] ةصدلم ءمصاتمعأ

 معلمعل مام عدم 120ع1 ءعغ لمعردسدتأم ننتطنق ثتدهصصتاهتع 2 31ه( ةمعاتاتك ءهغ ةلتتق طقع2عانعأف

 لزةدءمازس صال -ح 11196. ظ]-آدس'تدأ 11 ةدصقأ الدو طتلو 2301310 06 جمغع م0عا1ء5و

 دتعام» ع 4ك 1:16 ء”ء[ءأ لآل - ءآ - "ه]رتتتمتت عزت 0101 مت:7:60 لتنال" ةرى ةصصم 577 (ذهع. 17

 ل121. 1181) مجمءغتنم. (نهردمعصلتسسو نن0م0 ذه 1آسعاصتا: آهسق آلعمو لمرور: نوزان1إ1 0

 مم. - 11197. ظا- آر هردذع ائ1- آل[ ةلكتذع عار ؟هلتقألم ةتاتعت عوق 0ع عيد علتتق ةةصمهطا1 طاق.

 !آه]سسصعم لع هطعلزع ممر ونم0م0 زاه زهعاررتا) ًآاهتمق ]لعمرو ننثت همك ه0 تمس ؟ءتلاهغأتق لدعأأ

 ءان., [ةسعام»ع 5نلاقم 2/- لك اناناد العرب 10 هنمننا عن 7”عىدلك 8 مرن دن م» عرب 17 عدت ماتسعأر ع

 آلعصدعمعممأ]. ًاللزعتغ ذطتر دعوسس عمغتست [ذطعا ععععمقت هصع دج ءلتعدس عمامالاتنم ءمصاتصعالأو 0113©

 رسعلنءلصقع مععخأأ لعدتنئسمكع ععاصتك ةللادوسع طعلتعتسمع ؟لعع5 ةسماتسعتع ؟نلغ. آلاكةعنأ ءدتذم

 روراع5 ءغ رممطوو ءعغ عمصهأتمصتق ردعاطولمو ععععمهعإ - 11198. لخ1- آب هتض'ةهغر 201510و

 دسعام1ع قك ات قلآلالم7]م]ر كأ10/]رمت717 عا ]عزت ('مكةرر» 1 ءررببفت»# 1 معقرو ةططقم . ا. . 111010110,

 11199. ظ1- آر درسدأغ اكا1- 5 نعةمأو ءغر ؟جلذدغم آدعألجو ونسهع ؟عقاتق ( 051 أهع ل1

 حج 8067677 ءلتغذدع نتاموستن]زعوغامه ءهمصاتصعأو جتعام»ع ةطعتلعاط 27عوم عل - لفر» 0101“ أت ءا

 ل1 ءل 1ل27ءل2, داعم لا - ك]رعرمرمم' لتعم ءغ ةمصم 936 (زصع. 5. عرابي 1529)

 آمزنسس ءىضنتمأق طمع عدوا: 0 "لكسر وننأك ؟10ع5 نسمع ذص رنعمأف هطلزأه ةدصغأ ءغ هتت015.

 11200. 18 1- آد مادغ اظا - ل نعةلصأور ءغ 11 ءآل١-دسعم40 عاد ءطط ةصتو عار هلأ ذم 83

 معمتءمددع م"ععسص 0هردتماعممق ءقمصاتصعمق ر جنعام»ع هطعتلعط ك7 ع»عرك- ءل- لأ: ل [رترنءل . لت عد

 4178 8 ءدن 7” وةك 70/ - 88 (6ه"عع]تر ةصصم . . . طجمر(تنم. [آسعترتأغ ذأاذن طهتتنلم 10 عندا 6
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 1 ءاغ3 ركذو دنحالا مو 50 تاعاسأأ تاوعد ةببذ ىكذ يلا «قببذونا ودمي ىلع هللا كويداأ

 معنملا : مدادلا دلتا نمحعلاا لوا  !رصتخم .اًحرش اهحرش مك مثو مك نينئالا مويا ركذي مقا عاش

 فياطللا وفك دامس ةرمو ايميسلا ىف اهعضو ةروهشملا ةعمللا ىلع ةمكقملاك وهو افرح مشع

 ةيناروذلا ةعمالا تاقوأ حرت 5 خميذابرلا خوككلا قاورأ كامسو ىماطسيلا كدودحام نب نمحولا

 ليكم نوحلا وع خيشلا ىلع رصهب ةعمالا رق هذا ىكذ حلا هديعي فيطالا ملل دمكلا هةلوا

 8 زيزعلا هكاولا مسا زيزعلا ءاوللا | |*هأ مك | ةيلس | كما م غرشو م. ةنس ةءامج نبأ

 عوضوملا ثحابم لح ىف عوفرملا ءاوالا ا[. فاصنالا ىف روكذملا ىدادغيلا فنوملل ثيدأل

 10 نطاوم ىف ملعملا ءاوللا ا." ملا ملعلا ءامس نم لزنا نم ناكس هلوا هداز ىربكشاطل

 طعمعألتعم ءزانك هستتلام ءاع, ظعواعرأ ذطأل مععععم طمتتمستتل عا 2 1عدتلف مالتطلف 1طعارأأو ان

 مر:عئمعو مع ةزصعاتأ]وهك طمصقف ؟هعلعسلمفق معمجمصتغ. "لص 20 1ةعلمس ةععاتصلمتت معطوأتا ءأ

 لعامععمو ه0 ءع(وروق. آم ]تطعن لردع ممكاعود. ءمرضتسعم[ةتتاستل طغعكعس ءلتلتغو نتخذ ااه

 1زمعامتغ: طدسق آلومر معععممأ طعم ع عامضنس 1[ةععيتغمعل1 ءاع. آالزعتغ دطتر ةعاطتع [ ةععدصتسا] !ذطات

 117 - ]رمت 1 1/7 - 11 ءءعابا*ءا ةرععتتقئسعر ءأغ تذص صمصصات]ل[115 دععوصتق ملهم هععسلام ء( ننققأ

 جعصتعسهأتعم 1هوننتكد. 1طللع ]ذطعمع نسعست ذص هءلععتس ]ناععمق لتعتعأغر م201ععمرس ءعدض لتنقل

 مصاصعأ ذص ظل - 1رمسن'مأ طا - ]1ءودارآرءار نسمتتت 0ع دعاع مطقصأادقسس3عم11602 022م 0ةانتأو أ

 جاتمك ةهتصلعسس انطعتسر نمل 5(1 اصعامتأا: طهتق العمر ةءعصاأتمع ةمتادلتق 086011 ءافنو 10

 5 67 - 7ءافيزرك ©آ - "| 116/61 لآ هددت ظل - طرمي'ما لا - اا فو عا همدصتسهك.  كطعتلعط لطل-ءا-

 _مو] 18011 قعر 111ه ]رمترونس عا لظفعا يروق ص ةعدصح ءمدستت عجاقتتأ انتل 4762 ءأ-],؟[ساعأ ءآ-:"ءاآان هتاف عأ

 لأ هآرمن'] هتاعأا ائا-ظرعيو'ما را” ةوقورما ةصكعص مام ءلتلتك نت ةاه ةصعتمتغ : آدم العم تكدس

 عمركم ىذدم طعمأوسع دععماأت ءاع. ةثسعام» ممكظكوأ هع زص نعطع لالتمع 2ل7- طرميوثم# معدععذلع

 كاروزاطم طع - هل - لفن 7101 ميوت»عا ظعب» لءرضمم جسم 807 (ذصع. 10. كسل. 1404) ]ءولققع

 مرستسعص(ةجض امتناع ةسصم 841 (ذصع. 5. لسل. 1437) جطوو]؟زةدوهب. - 411201. آ1-ط18

 آ[:1- ةكعمامو ءرعنلطسسص دطهعمت ةعانتتط طماستمع م/ - 11 ]81 11/- لدأتت هماط 7 05لأ112. آماط عت

 لع مع مهلئانمصحتتمو عهعس 110:مدراع - ءل- لأ: ظمعآلالن ةدط طأ- 175مل“  كفلصتلل ءالط 0 ةأنانق

 مرد مموننا. - 11202. 151 - آرنطع خخ ط1 - 81 عع, ؟ءدعئلط سنت ةذص ]انتل ةاتط]قأانل 0ع

 40 عهدعقاتمصتطسم هططز ءءان ةماحت حلتقر ةتتعام»ع عد ةرتت»ةسنلع]. تطعم زام اهعارتلا: 2822 علل عقانق

 هز للاعب نسأ ءمعاتاسق 0هءامتسمتس 7عالعاونتزا هام. - 119203. []1- آبنزج غ آظك1- 010ه هأ11 عصر

 بمد ]ل1 ننس ةنعصتو صماهكست» 0ع ]هعزهرو ونيتطاتكق معمم معمرطعامك مجععمطتعرو ةانعام»ع (نةلطت
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 ماع ذنس ىقوتملا ىرضيكل دمحم نب كمحم نيدلا بطق ىضاقلل معاص ىنلا ىلع ةولصلا

 هيف ركذ ىماطسبلا  نمحرلا دبع خيشلل قاكحالا معاو ى قاوشالا جعاول !!.*

 نبأ نيدلا ىيحم هخيش ىم اهاقلث راوذالا حاولو رارسالا مقاول اه  تاياكحو فئداطل

 تس قوتهلا ىفنألل [ىروقلا هللا ديع نب] نيكديوس ىب ليعوسا نيدلا سمش زميشلل قرع

 حاورالا ةويح ىف " نيفراعلا بتارمو فداقمل ىف " ةيهلالا بسنلا ىف ١ ءارجا ةعبس ىلع

 سفنلا ىف 1 لامعالا ىكعت ىف ه ءايلوالاو ءايبنالا ىلع ةدراولا تالونتلا ىف * اهاوق تاقلعتو

 تادلك ١3 راوذألا ”كقاول كلذ بيكو ءامسالاو . ةطاحالاو. ملعلا قى 7 توهشأاو ةيررلاو

 قوتملا ىئاشلا ىلارعشلا محا نب باعولا يع بعاوملا نأ خيشال حجم ىف رايخالا ةداسلا

 الأ فقيرط 8 م4 نودنقو ىنويذلا ءابلوالأ نم خذءامج تاقيط هيف يمك لاق 1, خيس /

 هعاعنا علخ هدايلوا ىلع علخ ىذلا هلل دمأمل هلوا ىهتنا رشاعلا ضعبو عسانلا نرقلا رخآ ىلا

 (001]ر - هل - 01:1: 1701 متت عل ظعتت 01ه ]رمدصت7ت ءأ 72122 0ل]ءم أ, ةصصم 804 (ذمع. 5. انوع. 1488)

 رتمراسو. - 11204. آس ءعركفذزز ءل-هدطصةع 11 ل عزك ةتز ءل - حط ل قعو ةعلمرعم انطت لت مسن

 زم مسرأل]ئ5 هعجامضس ؟١هللع ملوعتمر ةسعام»ع هطعتاعط قا - ءآ- "هلو اعلاف. 101 عدا

 زاز ةعماءعماتوك [هععاوم عا مهرها وصعق. - 11203. آر عرك ةعاعتلطل ءادومع عمر 1١6 آب عدت نط

 عء] - حصد مك عر عررترلاأت5 مععممو 1ععتنصلفصاأعع ءغ ةعر]عءصلم7عمق ]نطلضتتللو 0105 كطعتلءلط

 لى عرربو - ءلآ - ل١1 ]لىءررب0غ ]1 عرا ىذهرمعنلعطفنا | طعنا كاءلعللم] من: ] ]11ظدمعاللدر تصل 6

 مع. 26. قرر. 1248) رممزئا ننكر ه كاطعئلطم هدم 270/6 - ءل- لقد: كانا لتمأق ةعععور ءع[وأم

 لرزئزعأ كسصأ ذص ععراعتلل مه1اععرو نللقتاتللل علل و 0ع معاماتممتطاتق للعاستمص ةعأأغ - ةععسصلو

 0ءارءعمت(ةللطسم جععومتق ءغ لهءامعسس ةرتتضاملتلتست هدظللصتطتق - (ءعالج لع >1( هزل انا

 عا رمتأانأ5 ؟زئتاتلا١ ءمزانزل عئجلز ابو - نسمتاود 0ع ععععا]هعلمصتطاتق مهرطعاأالق عا همهعاتق

 عمعمعزرا» ءمعازأم5 ءمصاتص ععصاز ابق - نستصاأح 0ع جعالم هئااتق ]1 عععص (ةصقعت علل عدازطاتق - ةعالاق

 لع حصاتسم جلهم معاي ةرارتاملا ءهغ ذماستامب [) عل زص ][)عم - ةعراتسم لع هةعلعصالتقر 600821102

 ممر ععامر همرستصتطسس5 عا حلتتذ ةئستاتطسعق. - 11200. آعر قعلعأط عل -هصتت طلو ةرتاطأ اتق

 لسسصتمو 1ععمصلهصغعع لع ءامععتاطسع رضع م( ءمصتتس ةمصعأامزانالت. 18 ه]طسسفعمر جمعامر»ع ااطعتلعل

 ارد رج ءما]راط» مطل - ءآ - ؟معأرآر بط 13 عزب ا ]نضع كمن كاطمطتامم ةصصم 973 (صع. 29. للدأب

 4505) مممرعاتم. طظدعععجرست ذطتر هتار مماتمععنل ]رمز[ عززت ءآوهمدعه دطضات][هزكاتللل 531101011011 4غ

 مس مععع ذللم5 رص حتد ]ذعز زرصستاملتأ ةدصأر نقوتع ه0 ظصعتس كععن]أ صمصضتل عا مهجاعتت 0ءععلضللت

 عمممن]ز١ - 1لمعع ز]]1ءي - 1رئطعع زاك ةزصعتربرتا: 1هسق 1لءمر وننأ عمصعأمو ةزنم5 ؟عقاتطاتق

 عمل] يصد متانسك طعصعل كمرناتلل 510100113 01م2151( ماع, ةسعامرع هند لتع لععتسلم نيستا 11ظأ#
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 نم هيف ركذو رصمب ةدامعستو نيسمخو نينثا ةنس بجر رهش رشع سماشلل ىف هنع غوف خلا

 ةدامعبرا ركذ ام ةلمجف ما هرصع خياشمو !.. خياشملاو !؛ ناوسنلاو 1١ نيعباتلاو + ةباحصلا

 هيف زكذ رصتخم باتكي هليذ مث ريغ ال موقلا فقيرط فيرعت هب دارا :اسفن.نورشعو  نانقاو

 ىف رثاملاو ىخافملا باتك ىف معانركذ قابلاو هرخآ ىف لاقو هرصع ىف رصم خياشم نم ةءامج

 5 ىدحا ةنس ومو اذع انرصع ىلا هليذ عم راوثالا حقاول رخآ ناك لاقو رشاعلا نرقلا ءاملع

 امك ؛+فقيرطلا ىف مالك هل :نم الا ءاملعلاو نيعباتلاو ةباحبصلا“ نم ركذا“ عل: لاق ةطامعحت ند

 خا .أ هيباع ترق وأ ةبكص هب ىل ناك نم هلا مهتكردأ نيذلا ءاملعلاو ةخينوصلا نم ركذأ مل

 ءافلأ 38 7 ةيبكملا تادحوذفأا 0 بكت ذمولا يبس ل قلا راوذالا جقاول أ". هيلع كوعلا

 ليضفلا ىنآل جماوالا 1.5 روكذم ا باعولا كيع خيشلل امءالك اضريأ 7 رمأ تبريبك هرصخختو

 10 ةيلمعلا ةيكمل ىف ىلرشالا عماول 101. آب راونالا علاطم حرش ىف رارسألا عماول 1:1 2 ىناولا

 ]تعز ءل دمصمأ 9532 (سع. 15. ةط1معغ6 1545) ذص ةكعورمام ةطقم]»أتاو 1طاوتتع 50 ءلمالاتلل م10 مط عا

 رتئعأسأ] يتهأتهرخر طمصمتت جق5ععادسضتلل ه0مةعأضأه ن1 5016و 1علطت 03110184 06ععطت عا ةءعواعتلو

 ما عزلعط مددت 0 نععصاغمسر ءأ ذاطعت]لع طمتاتست ةانأ 3علتا 0ءامعأه2ا3 5عدع 76ع0عا8عأر 13غ 5111111118 «0111و

 نمد مرضسس عرسمعدغر 00201 مععصامع تواصلت لسفع ةتصغ معجدهصقع. طلته هيسصتطاتق 0عاتمتعع

 (مماتنس ؟؟ه]هتغ تحس 503: ةان ءمضنست ةمتسضامل عصر متل ةلتمسل. 12 ءزملع ]اطعم طغععتمرظع ءمصعستتقكاأ او

 ذم نسم سمأ]غمد 5طعتلعطمه هدأ ةعأأ ذص ةعوعومأام ععععمس تا, ءغ 20 ظصعتتط : (ع[62هقر ةصسوتتكأو

 ص اناطسمرلا - لل وم]أرت» همع [لا- 71 ءاما]“ لا ه1هنناي ءا-عمن) ءآ-نم]رقر» ءهماطتمعالل01 ةكل الط اتقر عانت

 4طوماحتو معععتغعو انطسصس طعموعأن]ب ء/- هموت" كس ةهنمعملتعع ج0 طمع صمقأضتس 2ععاتست

 5ةز. ع. جل ةجمصتتتس 961 (زصع. 7. العم. 15353) همماتماتهأاد. طظ ةمعتتق مهمطعأقعو ةاهوانتاو

 ءممنتسولانع جقوعن]ز5 ءغ رزعتق 00هعءالنه صمصصتقأ 05 عععصقاتلور 001 06 ال15 ةماتغادلا1 2٠و

 [ءءعسمتو نتعس حلم ملنننص ء اط عمسمرطتق ءأ متعلم 0هءانك جةعوسهأل أ طانق عمق اةصاتتلل 011111111018151

 نيتطصمعمس تطأ ؟ةستلتقما مع ؟دتكر ةهسسأ ونسمق مهعقألعف ذم 1ةءنممصتطاتق طقطست ةنغ نستطسسق

 ربع عمه مرسم عرج منهن ع 8116 رنعمرستمأز. ع 11207. آب عزز ةءعاعخط عاد ةسحك ةع عال - عم له 17: عار

 عوترمتأامك ]طنستمم لتعتسه ؟ععمصلهصاعع. طرمتغمرسع عا دع انطعو 717- 1 هان]أنا طا- 11ء] او عأو

 لع نت هاتما"2 01 تعلتناتقو تنل 0ء]ععاب !ةهعاه. كلأح ءصز(0216ر ©انزان5 2018 1110115 ه3

 رسعصاأتم ؟معاه عقار ممسعص ]2:81 منوم مجمع ةع عما. اناععومع انطع» طغت ]عطس | ةن ةكانتن

 لكق0-ءا- ؟مءابامط حسعام عري طقطعأاب - 11908. زكا - ]ب عرك ةسصخطو ةمانتالممعق 1ة9عقو 01©

 10 لا /دللا ]غنسعن. ع 11209. آب علك ةردأا عال -ةهق عفر ةرآعم ل025 308201:1133. -00111111611( 

 معتق اذه لل ءا(/2* ءآ- هببمفت, 0ع يبم زصاعه ؟10ءعمننك. - 11210. ]ب عال ةدسأ' عا1-ذهطعةاعو

 عدا ءملمععم امغءالت ىعماتمع هرتعساتك ذص مطئاهدمرطتم معمعاتعمي لمس عماتعم هع تعطقمه 0ع اطصعقع
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 قوتملا ىلاودلا ىقيدصلا ليعسأ نب لليد نيدلا لالغ ىنالخالا مراكم ف :ةنناونملاو ةيلونملاو

 ميشال راكفالا عماول 11 ملا ءاطعالا بجاو مانب مالك ساقتفا دلوا رصتخ# ىسراف 1.١ ةنس

 ىال رومالا عماول الازلإز فرت مل مقزبم ىنماشلا نرقلا لاجر نم ىكدلخا ىلع نب رمدبأ

 نب ىمحل لسمو ًاظوملا بيرغ مظن ىف راونالا عماول |( 2 خنس قوتملا ىطقسلا فحسأا

 ةلعقلا ىَذ ةكعحت, ق غرثو خلا !لو2> ةداوعت ىلع ءللز 1 ةلوأ ىعئاشلا ,مللصوملا ليكم ؛

2 

 ةكاملا كيد نب ىزدزع ىضاقال بويكا رارسا عيبمج 8 بواقا راوذأ عماوت اا ناب. كم

 اهدودحو نييلوصالا كنع ةيكل ىنعم ىف هفلا [218 ةنس ىقوتملا يفاشلا هيقفلا] ةلْليَشب فورعملا

 كدعل نذل ملع ّق بوبغلا رارسأ عماوجو بواقنا رآوذا عماوأ اا نيقفدلل خاسأا ىلع

 3 لاقو تانك خدام نم اهجر د دس ةلاسر خذي قوتملا ا _ ىماطسيلا لاه دام ند ىمحرلا

 ةيعدالا شروع 52 كخلا» ةزفعلا 14 للا و17 ةرائافملا كاكتكلاك انيديأ نيد وه ةءماللا ةردلا باك
 6 8 و قى 7 35 -_ كل ٠ 02 - و

 رمعمأتم دممااتتل ععمعهمدتخر ةتتعام»"ع لعآ(7-عل-0أ: 11107 هتنتنعأ عزت لهل ذنلقعطف لل تضوتاقو

 حمصسم 908 (ذسع. 7. لدل. 1302) رهمجاتم. (هرد معصلتسس معجوتعمتل و (000 أه 1معامتغ: هتان

 ةعرسلمصت5 2 هملصأتمع ءزاتكو ل1 مع هع معععمدمعلم ]دعوتفت» اعبي ع 11211. آعاك ذأ ءع]-

 ج1 اع ةعو هماعملممع5 ءمعتاوك مست. 5 عضرمستا آلحصفمعأ هطعتلعط ل70 عروق“ عتب لل: ل7 لن عظفو

 نأ ةععدأ]وم هعاوحتم [[هرنأأا. - 1129212. آه عرج ٌخرض أ ع]-هرضتت؟ر ةزآ علم عع 2عطاتتلو 8161016

 رك 15 |مع كظيعما#,ر ةصصم . . . 10[205. - 11913. آب عزك ةدلتأ' عا دهم ةعر ةر]أ عم

 اسستمسمس. (نزطئىسقععمأتم دممعاضعو 01 ءتمصسمص !ذطعوصتس 1107مهلام ءع 105/01 اطتتقأأ[ةقانلاتو

 هسعام»ع 110/ هتروت:ءل ا عر» 7101, ميوترج عل ]1 هبىقنغ كظطقطظتكم. 1هعترتغ ذل]هو دام: 1هسف طعم

 مم ءزدك طعم عظعتأو اهلزه ءاعبر هغ ةسعام» رمعلأُم هدعصقع !1آنلت'لعهن لعغ قصصخل 7270 (ذصع. 16.

 قةسع. 1368) جطقم]رز(62 - 11214. آب عرر نست: ةملل قع ع1 عم ا]نيئطر ةرآ]عملمع5 ن1

 ءمملتسس» لع هدصصتطسع لز1ءعا حععوصتق. (نهردمممتتأ (نلطخ لكعنعت ظعتن قال عءأ - عت

 [لسممعمصمسلادخ هطهقتغم] ر مدلعم 57عملعم7ع لتعغتم |[ ءغ مصمم 494 (ةمع. 6. ملمع. 1100)

 رسمءاسسم ]و لع ةتومت 8 ءواتممعر نتهع ؟هعأ م7 مانقءأ ذ. ء. رردتصم»““ حط لسعة ءعمصعتأان5 مالسعأ 8

 (عءماموتحع لموسحغعدع ءغ زسسم ككتلتم (عدعامماتطمسم اتطستخمس لعوسع ءزادك (عستس أ 10ص أطتتق

 ععمعرا لتععسلل همك ءعمتعماأععرو نم 00ءامرععم ةعلعماتقع اطعم دمدطتعمع مععتغتعمأنلا 111[111[1.

 11213. آس. عاكمسأت' همت شع عآ1- ءماشط رع ل ءعكفسأا ةدعقم عاد عطهجعنطر هرا]عمل0م5عق

 ]طسستصسس ىقضلتسم ع ءعتامغع5ك عمر أ ورمعج ةععمصم سنن 8عضاتسا 1معتمت طتلتمسسصس 0ع لمعاسمم

 ننحا 1 (هكدسص ]نغلق معمممتممساتلت. "1'عدعاحطسقر عسعلت لآ - ءآ- "م]رتضمتا ]طعنت لل 0]رمنةتنعل

 ظفار [1آدمعاتأحر حصمم . . . دضمر( تسكر ع ءعماستلل ةعضراتم هعاعمسلا“ آم اتطعو /22/-1) هدا" ءا

 ظنا - طرا ةما»  آلتع اتطعع عمامة, هتار ونت تم دصهمتطسع ممداعك قار جمعامم ا هلعس طقطعأ

 انطوت عمصعأأ ء( ؟ءعدتللا ريهعجأو ذص ىكزسع (طععمتسستم ذصاتستم (طعوصاتع رعععوا5مصتنلال 1هلعأو
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 امل قافآلا .سمش ىف لاقو 'ىهتنا هنايلوا نم ناك :هدامساب .فرصت نم. ناف_ ةيودالا لشرق ,ةرذو

 سمش ه«امسو هريغو فراعما سمش نم ةديفم كداوفب هتلمكت ىف هللا ترتسا راونالا عماول لمك

 ركب نأ نب دمحم نب دمحا سايعلا نأ نيدلا باهش يِيشلل راونالا عماول | ىافالا

 |" # 2 [فاكلا ىف راونالا باتك ىف رم كقو] 10“ خنس قوتملا جفاشلا ىنالطسقلا بيطخل

 5 ىنعم ىف نءعوملا قرملا عماول [|+ ىقوملا هركذ تامسلطلا ىف رارسالا قراوبو راونالا عماول

 عماوللا  سبقب .:ىمسملا هرصتخن, هلو ىموملا ,ىدبع تلق ىنعسوو..ىامس الو ىدضصرإ ىو اه

 ثحايم همببف دروأ باوبا ةيمنامذ ىلع وهو ىناليكلا ميعاربا نب ميركلا دبع ىيدلا بطق خيشلل

 كمل هلوا مظعالا سوماقلا باقك نم عساقلا ءرذمل وهو لاق تاراشالا لها ناسل ىلع تارضتمل

 ىنوبلا هركذ قوقرب رماطلا كلملا ةنطلس ىف قىوربلا عماول !|11 يلا هدامسا رهظم هلل

 ع( زانق م236معمأج مععاتمعج ةاعهوتلسس معيض ءللمتست عصا. (0ن1 ءصلقس ءّزابق طمتطأ هذاك

 ]1 طوعع هدأ ةعتار أم هدمعاتك طلءز طفطعامع. - 1[1معع ز1!إع. - طع تس اذطعم هقعن» ءل-هركع :

 طمواغوتمسو زسومتأر ]!ذطفص 7رعممب»#* هل - هبوموت» د0 ظطصعست معطل نعاتك ؟ظنتغر العدس مععتطاتق

 جلتتم دغ ؟هسعأع ةللطسم !ذطعتسص هطقم] ؟ عععيم معدعععماتك تاتلتطاتق ءعدع هرعرتع قى عترنع ©7- 76مم"

 هلئتعووسع ةععرصأاتم ؟عماءطسمو ءتوسع همرد عم ث/عررت» ءآل-هركمع 0علتأاب ع 11216. آعرك ةردأ

 ء] دمك ةعر هماعصلمععد ]سصصتصتنستو جمعام»ع هطعتاعا» ك7 ءامأ - ءلأ - ل11: لاا هانادع ل0

 176١ 111012م1وت: لأ عزا لال عاب“ 1لآ- ]6]رماغط (نمداءعلمبب# كطقطظتامهو ةسصم 923 (ةصع. 4

 لوصم 1317) دسم»6ن0. [آلء طمع انطعم لوس ةدتماتح 15 ]ضخ عتق لك رك ىدط ل714 ءل-ه1:7مم7“ ل1 ءاانتلا

 5 دال. - 11217. آس عزك ةرسأ' ع] -هصتت لم 816 ل هرج ةعاع ءعآ]-ةهقع ةكر ةم1عه005عق نك

 ءغ 1ن] عدس ةععمسممنتس لع (هلتعقس أتم. .(نهرصتت علت 01ةأانخ* هل ]لا - م7. - 11218. ]سعال ت21

 عادطومع عاد دس هطتسصر ةراعملمععو ؟دلوسسم درسعلتم همعاع مااعصأتق 0ع ةتوصتل ءهالمصمع للعغغ

 واح عودتع (عررم رصعح معوسع ءمعآستم مجعاتست رجع ءمرصرت_ن عاطعصلتكر هغ دع مرض عاطعمللا همز ةعطالأ

 ردعأ 20 عازم“, دسعام»ع ظطعتاعاط ('018 - هلآ - لف: ىلا - هنأ - [ععر»ار» عت طا ]رأن» 122/141:2. 10 عدس

 ءمزغمرصعص ]تطعأ ءلزلتغ ('ماو 27 - ةرعبمرسق' زصقءعتأ ماحلت. ةفععط ءاجماسس مذط 0عأم قرد

 لزئاضطستغو ص نسنتطسع لتهوستمأ(اهصعم معهعدعسأ أ هعانتط (نامتسوانع) دئمقمانعمتنمتل» 01 عاتمدت [10-

 ةممطمصتست هقصضكت عماعماعر" معملععأ. ]للسل مهعاعسر جتأاو صمصهلال (مرسوأ رتقهتعللل1 ءالاعتاو أن

 1صعامزغ زام : 1هسك [آ)عم ممستمم هدفه رضهسأ[ةدامصأأ ءاعمب ع 119219. آب عرك ةرسأا' ع1 طوعات

 ةماوملمرعوو مظتاعسضتس لع كملامصماأم 116/111 21/- 1ملرن» 8 عر«عنع.  (نمرستس ءا20186 ]1 ططاتتم

 10 7277 - ينبني - 11220. آب عرك ةسأ' ءل- طم عءطقسمس زرع (ةرمغأ1' عال -طءرةفصر ةرل عمله عق

 جنون ءمأأ ءأ مهطحال6مصعم هعرتامع ءهديممقتالمصتق لع ةعماعماتتك (نهرعومت. .(نهدرصسس ءضاقهتأاتق لط

 (نمورحصتت طععحتمو ونسأ زعم طهعلمتا7: آبهمسع ]لعمر وست ]هنلعتت زماألتتلا» (0ه1هه] هنأ 55
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 ناعما عمأو م ا اازإز ميا حةقب نيعاأ نيسح»ب ىن ل لليد لداضفلا الا خ لل خذارق عةتقم نيد

 عمو هكر ٍِ و حو ا ع عماولا ((» ديلا, .ىيدنانرئكقل | [تاقضلاوإ ىللا ءامسشلو 2.2 3 تانسلا عماول

 ]زاخر ىومالا مهيأربأ نب سعب هللا كيع ىال ىقوجلا ةركذ فيرصخلا عئاطم 35 فيرعشل ا

 خنس قوتملا ىلدملا كمحم نب دمحم بيطلا ىال مانملا ريبعت عماوج ىف ماقملا ريوغذ عماول

 نا 0121, نسحلا||ىال_لباسملا» اياوز ىف لئالجلا عطاول 114: .ىيحوتلاب , عماول 1

 عماجلاو رصتخللا ثيداحأ ىف عماول |[ [ن5.8 خنس قوتملا] ىيفاشلا ىسارغايكلا [ديكم

 مذ ىف ةقرشملا عماوللا 1111 «مع ةنس قوثملا ىزولمل نبا طبس ىلغارق فسوي رفظملا ىنال

 ةيردبلا نيعبرالا نم هكا عماوللا 5 مدلكلا نوف ىف هركذ ىطومسلل ةقلطملا ةدحولا

 لياخ نب دمحا ثيداحا جيرخت ءيهش ىضاق نب دمحم لضفلا نا ىيدلا ردب تايورم ىم

 فيد م اةيردح نوعبرأ وغو يلا ءاملعلا لعذ ىذلا هللا ليه كعد امأ ةلوأ ىدويللا نبأ

 ؟وا]ستأ ءاع.و هدسعاداع كقلآاا' ار علااقأ 710ه7ه«7177ء0 187 مد» 1آ7ظهوعزا 727 - ]1نأرزو - 11

 ]بعدت خرظا1*' ع] - طءعفصرو ءماعصلمذع5و ءدرمعزامملسو. - 1192992. 181 -1عد؟ كدسأ' ظ1-

 ر ءيروعتنمةغو كماعمصلمععد كمعأت. (نهسسسعساممتانق ص همدصتسو ءغ حامتطسعم طعئلر ةنعامدع

 لكس اب» - هل - لفرا ظمست. -ح 112923. طعاك ةدسأ* ءع]- غمئعلكر ةرباعصلمءعم لعظمتهصتق

 لع همتطسخ ائطعتأ دعانئستنو هسعامتع قلاع قلآاملالهآر 7”هئلب 8عنب 17 لس 0 دقك ل ةلقع

 6هدسسصعسمدعدطتت هلط طا - ظرف. - 11224. آب عرج ةدسأا عطل ع عا] دس ع ءةسر ةربآ ءصل0م2عق

 111 نماع دال مصدتق 1هعن لع معدععءعرباتم اصاععم 2 عاماتممتق عود 0101 ع2801051طاتقو جتنعام»ع ل اةع'/-

 ةهنز نا 2101من عا طعن اله متضتمعا لل ءالعءننر ةصصم . . . دصمرابم. ح 11993. آب عر ةفستا

 ء1-( حسط1 ل و ةم1عدلهمع5 0لهءئزسدع لع نصمم 1)ءو. - 119596. ]عر مست ه1-لءامنا

 11 عمرك ةج8ق عاد ءدةتلر درداعصلددععم هنود ءعصامضصتتت 0ع ءعءالسلتخق ةطلتاتع نتقعمأتهصتتللو

 ةيعامزع 401 | مددت» [ ملل: اعنا 31هايمتسنسعل] 12 نول ءرامدع كطقلتامي |[ ةصصم 304 (ذصع. 20

 كلتا. 1110) سسمعننم]. - 11227. ظ1-1آ. عج ةدسن' 11 ةطققتغط 0101-11 طاودمقت 16

 اظل - ل ةدست', ةماعملهجعو لع ىدلتمدتطسع ]نطعوعسسص 2/07//هوم» هع لاسف' ,  ةنعاماع

 4 طت ارنواديمز] ء ١ عبر (1:ىلان ىنانأا لانو ءآ- كزمسعت ةمصم 6054 (ذصع. 30. لوصن 1256)

 سمر م. - 11228. أ -آ عدن ةدسأ' 3155-121 طعت قعر ةرتاعملمرنعو هرتعصاعو لع هصتاقأع

 ةطقمإ نغم رستمساتسق ع( ةعتمس]هةتسع ءمعمعملف. 8س بدتغع مو, ءأ امدعاماتسللل لص ةعهتردأاتق

 ةانتق د2 ءامرتط رت ةزعلم عععوممعإ - 11229. 8ظ1- آعرر مست 1:!1- ١10 اطار عغر ةراعملمعع5

 ويتحلسعتسغم هلت( هصتطسخ علت - ءل- لان ]دسسعص ءةمدضوعضاعق. 18 عل»- ءل- لأن لا ارملالا

 110/1 ملةةضءل عزا ('ل]رغ كارماناع] طق اهجلئاتمصعم ضءاتلذاأو ءهأ قل/»دعأل ظعرا للعآأا

 آلات - كلمات. ءده ممتسسم ]ذاععتق ءمصعتوسمكت(ا“ طظلكدم ون0130دعاصغات (10()120صعقو نان36ع 18

 ط1ضعارإ تن(: آحتلع ][)عز معدعستتسدذر ونسأ 1ز805 0هءامه ءعدع ؟ه]سنغ ءاعبو 01201181
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 [ىتوكوشل] ناهقع ن 2 كاملا كيع ليبعس ىنال عماو عماول ا ىفاشلا بادكصا نم اماما نيعبرا

 لالجل ىواقفلا ىف قاوفلاو عماوجلا ىف قراوملاو عماوالا ا!!! م1 غخنس ىقوتملا ظعاولا

 ةيحالصلا متانلاو ةيحالسلا صداوللا |!" ١ ةينابرلا راونالا عساوت» ااا لقظووسلا قرا

 جتاول ||” *# بع ةنس قوتملا ىطلملا دمحم نب اجيرس نيدلا نيزل بودا ىنب جيراق يف

 5 ال هلوأ روقنمو موظخم دس قولا ىماشل كوحأ ىب ىنوحرلا كيع نيدلا روذ اذنالول ىسرأف

 ةيسرافلاب ئقاوك معساكلا ١قيسألا دحر دن خلا كيلا دوعي ءانك لكو فيك كبلع ابق ىصحا

 اكيرس نيحلا دز يشل نيةدادحأا حورد نوفراعتأ حول 11ه نيش حردش وىغ لبق اضيأ

 ىيدلا ىدز خوشلل ىكايلا ذعمدو ىك اهنتنلا ةعوأ نار بح حنس قوتألا ىطلملا ليودكام نبأ

 ماما ركفخشلا ةولول 1111+ خاسدح ةماقم ىو ةذس قوما ىعفاشلا نوحرلا كيع نب روصخنم

 10 يك ديع نب نوورلا ديعت كنسلا ةخةودد# ثيردذل ىف ةولول 1 ىلع "ىد ومان ءافيصلا أ

 ونندلعدعأسأدك [طفتسمن12 ءدع 015ءامدلأ5 ك7 عءعاونوع دمنصأب -ح 11230. آم عاك ةدضألو

 ةماعملهعع5ر ةهسعام» ع قلاع ىذعقاأ قانا - ءآ - عازب عزا 01من [ لك1عمت115:72] (0ةامطع ةةعتوو

 حصصم 406 (صع. 21. لدم. 1015) رممرعغتم. - 11231. 1-11 عرب ةرسأ٠ا 86 اظا]1- 8 هك ةعاع

 1 ءادز هكؤسأا زظآع عل - [ عرج ةعاعو ءةرباعمصلمعع5 ءغ ظتلاعتعد 0ع زله ععورمطقأ# 0011016ل5و

 ننمع زهصععصأأم ءغ لن دز تصوعصأته لن ءنصكتتتكو ةتتعامه لءاأ7 - هل - 0111 5501112. - 0

 آ[بعرعؤضن1ط ع] -هصتة ع ءع] - :عططقسارععغر متامذعع ]نتتلصمان11 0151011117. -

 [ئ1- 1. عا ةأ1ط ظطا- ه1 1 ةغطا1و عا رع ظا- ل1 ءدمقتنط طا -هد]ةطل]و ءغو ملأ015ع5 10103

 ءغ( لمدد هعمل - ءل- لوغو. 11 مصتم ظووسطأ لمصمم و ةتعام»ع 7عقتن - هلل - ل41: ع" 1

 1101من: 6ء0 11ء7ءانر دصصم 788 (زمع. 2. 1"عطع. 1396) رصمرأدنو. ع 11234. طب عزل ةتطو

 5و مزامرععدر ةهسعام»ع 810115 همواعو 2الاؤ» - ه0 - لأ: قلل - ءآ - "ه]ترن67» 1 ءزن هلل]1:60ل لامتطق و ةطلو

 . رسمعأنم. ةماطم]ه وتو معردزعو دمادغد ءأ ]ذ عداد هعواتممع ءمصاعتءملهور نسمع زاه اآسعامأأات

 للدم ممدود همنتسءععممسع عامجتمسم ةنحتت. (0نممنم0ل6 ممدوتتس؟ لكحفت هرسصتق5 ]هننق 30 '1'

 ممل( ءاع. لص ءدرد 537310 76 2عم]ب لك عرار" منن ءملستل ءلاقكأا012 221111 معطقأ ءاتتلت ع010165 وان

 ءيمموذته ءقدع ل لغنسعس - 411235. ]نط ءل-ةعاقم رع ظشط ء1-ه6041ءلعامر (ةطانلق

 عامل ه5دمركنت» همعمت(1مصتكق كماضاملتلق ءغ ةرتعتكتك ؟ءمئامأتله تمتص 1هم5علتعمالانتظو 001

 كار ءزاعاط 7عءقون- علل - 0غ: كك ءر» زا ظعرب 2101, متهتسعل 21ء7ءانر ةحصصم 788 (ذصع. 2. ]1"عطط. 1386)

 رررورمننو. - 12236. ]رج ندا ءع]-هطقلعأ 5ع [) عساؤؤغ ءآ]د-ط ةلعأر اهكماتأته ن16؟عهأتق ءأن

 ادهجحسمع م]امءدصاتك, ةسعام»ع 8طعتاعط 2عءقن - هلآ - لف لل هرعنا طعنت قلطأ - ءأ - "014|6

 عطمظتاهو ةصصم ... ةممد[0ن0. (همقعقؤند ءافووصق. ع 11237. آنسالسعأ ءال-(ءلةلعلع هكر
 1 هيل

 رسدععمعأم ءموتاحأت ممتع, ةسعامسع آستس لانا /ءهرك ا]مق» عري قلل. ع 11238. آبسلات ءاو
 سددتعمعكو 0ع مدلل( هدتطسق عسهق لا - أ - ه]رزومتن طفلا ل80 - ه7 - م ه]واز» )1 (ىنا6 ذطهأتاهو
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 خيبمبم اةلرصق ةتوصملا خويتملاو ةذونكملا ةولوللا 1[ 7 خنس قوتملا ىعئاشلا ىطساولا

 0 عب .. 34 ءا .ةع# هم! , 1 ء.مزلل 5

 ظولوالا زبر هلم متت قودملا ىضطفقلا ىوانفلا ميار بأ د كم ميدن سدح ىال خغللا ملع تي

 ركوكلا ةروس .نم هجوالا عمج ىف نونكملا ولوالا 1!!! كركم ىف وغلا قال طغاوملا ىف

 ردصغخم ىروصيلا ىللأ ءانحع بأ ىبيدلا ف ديديب خيشلل نوكافملا م2 هكمأوأو كاعد هلوق 4

 هخيش نأ هيف ركذ خلا رانلا نم هتظفحل ةياقو ميظعلا نارقلا لعج ىذل

 ديكحم خيشلل روتسدلا عبرب لمعلا ىف روقنملا ولولا زار عمجحف هعمج ىلا راشأ كداوف هل
- 

 خلا رافغلا ميركلا دلل نوح حلوا اباب نيتالثو ةسمخ ىلع رصتخم ىنيدرالا تنب ىبا دمد نبأ

 هيف ركذ [1| خنس وتلا ىراصنالا] ءايركز  ىضاقلل ميلعتلاو ملعتلا مور ىف ميظنلا ولوللا [1*ا»

 زاهر حلا لمعلاو ملعلاب هقنو نم فرش ىذلا هال كمل هلوا ا رصتخم اهدودحو مولعلا فاذدصأ

 حمدم 744 (أمع. 20. ل11دن. 1343) دتم2تاتعر كاصع ة0ءامز)(هأع ؟عاسلز(6. - 11239. طأ-آانسأا عا

 آ[1- 11ءاطع مام ءغ سنع ظلال آل ءعاسعأ 316-1 5 حرج لن عم عأغور دممتعمعام ععمسلنا2 ءأ

 نسلم ج55ء29هلدق. ('0دغ لهم ذم كآلاد» 0لعدامعمع 0ع !عدجتعما]هوعتهر هنتعام»ع كانا ا]معمتت اكانعنا]

 186هب 17114712 117:42 (نهزلا 2, ةممم 598 (ذصع. 1. (عغ. 1201) صدقات. - ص0

 1[1- آمن أن عار هت عممأاد. )مانع مدع هع ءالعاتلا, 21655 فق ط1 ارد»هز ل أنن-ءز ماجن.

 آى 1- اساس ظا1- 01 عاعسعأنمو هندععدجتاو 2ععمصضللاه. 5 عج]110عع ]5 ععومطاتسل 12122 م12ءاهأ1مصتق

 ععمععمستس هج كنعهأو زك« ازرع زصملع هعوسع 20 ؟ععطح (نمعدصت ررظغ ذلاأ عصتصأ ؟عاذععد“ك جاتعاملع

 تاطعزاعط ىذعزرك- ءل- لغاز: آان: قلايعأللمآ معي.  (نهردمءعصلتسسو ونتمل زأه 1ةصعارتأا: محق

 ])عمر نات1 (002جصاتلا) 311عاتك أ اناا طلق نأ ءانكل 121110115 [عصعشضأو 111110 عاأاتلا» 02118 1ع 0

 ©6ءطعممدع ءددع ماسلا ءاغع. ةسععم» ذطأل ممععمأو كطعتاءطسص هس ال7 ء) م - ءلأ - لأ: ق1 تتعل

 ]آظ ءرا 4/77ع0ل ظعرت 4كلل-عءآ- عمعع كمتءاسماغر نصح ![ععاتمصعسس ]تطعن 1 ةطعا عا - نع" عم

 معمعقألع ةطقمارستدنعغ عع حلممعفعئنممعم نغلعف 20 زللطسسص ؟ءعلسدعأ طسصع اذط©غتست هما! عم لتتم

 ءمرسس عصلهقدع.  دآحملهغم زعتكبس هداه ععلبي - 11242. ظاآ]- آسسالسو طا 31 ءعماطا#و

 مدهععدمعلأو ةمدهكو لع هرععمغع1ممع ص نمنه0عدماع ءدممصتقو جمعام»ع 8طعتلعاط 110/متوتتنءلأ

 ظعءتن 0101 هتنت»ءل آظازن ظننا ظلآ - كلممنلك.  (هرسرعملتسس لص اهعتصأحك نانتصواتع قرأه

 ل1ةممدتكسرم ونتم4 زغه اصعامتا : طهسخ آ)ءم ععم ءعمومو ىمملمومتمرت عاعب ب 11243. طا طك ملت

 آك | - 3 ءاماسر مسهنعمعتكأم هعلتمع ءمصزنمعأجح لع سرسالتأاهأع لتزدععملا ءهغ لمععملاو دتعام»ع

 (ةفلطخن 2ءظم»ةزركع [ كراعفس نثر ةممم 926 (نمع. 23. [7)ءع. 1319) مدمرانم]. 1 ععممعغ زطأ مع

 م ءامتمحستس ععمعرو ءمضتسوانع عظمت ممعد. [[ظمع ىسرتعملتسم راه ز[معأمأتأ: آرحسم ]العمر ونت

 ءم5 ممطتلت(مغع هعصحأر نمد ةعاعمأأو اطعم ءءعازعم ء( معمعازعو طعصتومع ملزانكوأ ءاع. دس 1! 4

 ا 11
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 نبا لوم عيطمأ قالا طغاولا ١ يق .تايولوللا +801٠ ناجماو# قلل ىوذت :ئاجكلأو اكول

 ةكصن مث هسفنل دفلا لا ىوسف فلخ ىذلا هلل كمل هلوا م ةنس قوتملا ىفسنلا لضفملا

 هباق اهيف رهظتساو هعفن اهيف برجت امم ةدحاو ةئام لك نم اهرصحا كلذ نم راقخاف هريغل

 هك لنلا « قع لاس كالت طولا نارا اياب نيثلثو ةسمخو نام ىلع ايلعجو هلقع اهبرغتساو

 م.« كنس ىفوتملا لمنلا عاركب فورعملا نسح نب ىلعل ةجحهل |1220 2 ىربكلا نيدلا مجن جيشا

 ضعب هفلا اهبارعاو تايبالا تالكشم مرش ىف سلاجملا تامحدص ىف سباعلا ثيللا [1"ع»

 يلا نيبملاعلا بر هلل دما هلوا دّلكم ىف فورثمل ىلع ايثرم رباكالا ضعب ىلا ابرقت ءاملعلا

 ءلوأ سابع هاش رصغ ىف *نيرخاعما « نما سمكا دل“ نيدافتق ميكلف 3 وذتكاتو ١39

 راوخ كفسفاح !اقهجرأ وكلا

 ىزابقشع ادراك هذ ىلد

 [رئ1- آمان 6 ظا- 31ععز ةصر طمع عدتألا3ع 028]212ع5 عأ دماط07ع5 1؟ء(مرتطاتق ةعرتتق أ

 ]جععاعا5 هطاقناتعي. -ح 11245. ظ1-آطس]117ةغو طامصتلت3 8110111180[1028218311 0مانتق م3136-

 معالعستو و0000 زغو اصعامتا: آاهسمق العمور نست ضعوحتغ ةهغ زصاعومتتت ع001016 ءاع. للعسل

 لاو 0101“ 21ه ]11/ ظعءدن- ءاتس ورك م ل1147 1 ءدعزلار ةجمصم 315 (ةطصع. 3. 1" عطق. 930) 1201"[اتتتقو

 عزطأ ذمذأ ءمرصممدنمتغو لعتسلع 20 دمصعسله5 ج]ل105. [1عوتأ جاتاعت 1206 م553ع2عةوأو- 8

 1ماعرعإ هز همم صعصاغعقو ءأ عتالعبس ء ةزصعس]تق هعماعمتق نظل 152 001طانق ارم 111

 ءردعمءر6نس ءودعا ءزمومكونع ءمس جمجعتلتسات لزمكتعمأةدعغ ء نسمع دصمطق الآ ةتمعاتادعأ مآ ةطقق

 قوم موز ددعأ. (منصعق مهههعمعقعفق لص هعصاتتلل اطعاتسأف نأ 0016 ءقرصلأو 011هذ(. - ١06

 ]سه نست ءغ ع]1 - 1 خاسر عمئعطعمعأ5 ععمءطعسممد15. "1'عدعاوأتق 0ع 1ة0ط؟90ءودغئ6م5ع آلعلر

 هسعام»ع هطعتلعاط 3'ءززرو - هل - لأ: للا - 71«مل«. ح 11947. آب عطر ءار !اصعاتقو 3116606 ©

 1 هن 1ظ1لهعمتنر "نأ ع6 ]1200 هآ- ممم لتعم أ ةصصم 307 (ذصع. 3. كانص. 919) 1201:6110. ل

 11248, 1-11 ءعزغط ظ1- ل طاقر ]160 ةسفاعممق لص ؟1151]0هصتطاتق همه «ققاتاتلل 100

 ل1 عانت[ (جأتتلال 5: ءللقانالل11 ؟01:1120116 11عتئلمطتتلال 11081 انئ10و5 0113111 511 0110112 0005 01205انأ

 جلتغاتت>» 20 حجلأويسعللال الززاتللل م11201م6123 معاتأتكات5ق. آل0ه]سسصسعطلر 00100 ذغغ ةطعأأا#: لنك

 [ر©رعمو دصتتصلم سنن لمرصتسم ءاع.ر ج]مطقطءان نع 35ممدز(اتت2 عوام ع 11949. آظع113 19 ع

 31 عز هانصضر ]7رعا7]م ءأ ل1 ءزرار. (نهرسممختتاأ معلتعتق مذ, بكمين. 10 لعوم 1داعطت 8

 جانعام» رمعمادلتمق ءدحسستماللل ءقأ ءغ ؟تعتا عاصممتتع كطقطت 46845. ال110 ءةمعسعم مة

 اضعاردأا :

 0 دأ [آ)ءاتقو م20 ماعظ 13208313 3113111113 1

 (نمزع رصتطتل 03 ]001121 31110105011113

 و

10 

 فب

10 
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 خيران تريم خدك سن ىبأ د مك

 د ل2يتكوملف رتل ام كتمناتنلا خذسلالاد [هيشحف 3 ءارعمشلا مظن لذو نونكامو ىلوأ ]| هو

 ند ةىالأ ليو تاببدأ كدب ةلبوأأ 3 دفمم مدأ دس 5 مج ن اطلس حادم ىونذر دألأ ىدعاشلو

 ىناكانب يم تكل ىسوعو ىلامخو ىوسرولا لباخو ةفياخو 4 اك دبي قوخألا نوبحلا سود ت١

 ةأوأ ىقفئاهللن ةييسرافلاب اماو انمِمب رنع ةاس ةىدبزلأ ىل ةنم

 6007 نى تاكنف ١ قلك ماكل ض5 1 ١

 1ل"عدمسم ءمرسممعتاتمصتق ءقىطستمتم طنع ؟مدطتم 5111

 رو [هؤستص طمع ةععئ ماتم ةسمرع "['نزك“ ب (ةتواتقنا» ءططوصم ععقطتتلل 2 هز ول ةأ

 11230. آم عز15 لع 31 ءز دنس 7267© ءأ 211677717. 8معاجع هددصتاتاتع (عتطاتق اذ صعتتم 1[! هعدصن

 طاقغمعتحس ءمعستأ متطاسق هعاءطءدصتسغاو ءهغ سععتعم وستلعس انمعته 7101411160 1) عزان ا907ءررب ايزا

 170570401,  جدحدطحم 3 (لهع. 16. 80. 1555) ظ02(انا05و ©115]11 2011ع2 20عاأ1 انآ +

 عدا. طاع ءّزصق ءقضصتمع ]1ءيدصاتتت كلعاسأأ اتطاتق 5 عكقانخ اص لثآ- 7 طلءاأ - ك1 7707" عرب عر

 ءمعمرسأهماعم هدالامصت 10رءرسر نست ةصصم 1 (1مع. 20. كرد. 14760) ةطقم]؟ز(. طظدع زانق

 ءةمهستمع هعدع ؟ععداتك ذط /77- 1ءعتمصابات - 171700777 189 عرب رإع كرر عززرز و - ع - 0

 ةسصسم 909 لسع. 26. لدم. 15303) متو:(نانو لكادأ ارم - 1610/17 17 نعوم 711107

 144, جمضم 4 (12ع 2: 1151. 1508) 1101[ ال1135 ١ الل الك 12011162 720 عا[ز 0 راءزم/2 معاد

 هم/1] 18 ءزن لءام7, ةصصو 3 (تصسع. 29. لدا. 1365) هلم اتانق - 711“ 4777 راء, هم

 906 (ذصع. 28. لنآ. 1300) 0[ تانعر ل01 ءقتطع ةانقع معمأهلأ اصكععمتا. لكدع عم ؟ءعودمع هعالععزمب

 اذه 2// - تاطلعأا 1ءعتصأاتا. ل مرعزعم ةعتترب» ءانصأ 2/1 ةركنر ءمزسعك ءقمعصعلت 8 ادد عادلا :

 [آكسنع ائتطعمر نسعد معمصد «مللل 70 5انأأو

 ك0(ع ءده ءمصاتسوعمأا ةلعصتتلال همز10هطدت5تمصتق طعصأ كن.

 لمع لزئانعطمس لتس مدد تعمر عد طقطععم ةلاسلوتع قللاملاوأ 11 , جمصم 927 (ذهع. 19

 آدوء. 1520) متم ناكر 1ملألم ءدعضتمتق ممدانتغ طعصعلز ءنمص عر ءةرباحأ ن1ان5 ملل 71 عنقه( 101

 ةتعاهعاذ و ءاننت لئتتق كهعورتق لموت هوعععن دب 77 76/05 ءمو ةصقم 723 (ذهع. 18. عع

 1324) 220120115, ءاتزاتك ءدتلل عم معماملتد مدعاعسم ءممماتأسأغ عع زاه زهعامأا

* 44 
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 زار هنازخ لحب هداد ىأ

 سدسالا تاعجارم نم بيرذ هنزو م١1 نس قوما ىماشل ليدأ نب نودحرألا

 ©( "لنور نانأ 0ه801 1طعفدتتتان12» 5ععلعأذ 120158 ح

 1177: خه ءا عر: ار ايل: ب" 1721, موريغر»# - هع 10مل ممهاع لالا( - هلأ - لذ: كلا - ءآ - "ه]نوتا لق

 4ةررعل لاستمو هسمم 898 (زمع. 23. 0ع[. 1492 ]) دسمة[ 0111 ؟ة1ط10 ه2 12714 ءأ

 عودا 1116/1711:67م11 هدا 1ظطهركأ ومر عرب 1ع.  طآلعاضسس ءزادنق معممع ةعععلتك ت0 8

1776151111111 563 7 6)]11111. 



 كك
 ناك] ىلادوعلا ىرقلا ىلع نب دكمح جرغلا أ خوشلل روسلا بيتر" ع خراوقلا تاام !!1"هأ

 علوا قوزاغلا ئرقملا ميركلا كيع ىب كمحم نب رمع ءاقبلا أ ضيشللو [ةئامعبرالا دودح ىف

 هللا كيح ىب مهعاربال نييعبرالا :تردر لال ىف نيعألا ءام] الاك يلا دقا> ىلع معناا هلل دمذل

 تاور ءاهشأ نم: ىنعي' هظفل فلتخاو هطخ فلنا ام !(مورع ىدنوّلل فيطلالا ديع نبأ

 ىوغلا ىسادنالا انابلطي اهل محا نب دمحم نيسأل ىلع نا هيقفلا ظئاحلل نيكبيحصلا

 ىعهتجالا بير ند كاملا كيع كلكبيعس حال دانعم فلذنخاو لا ففذا ام طه [ 1 اك دبب

 كيور د ليت سايعلا أو 1 كم ديب ىوذأ أ ] ديماح نقد ىألأ لميع لقيمعتا أو ا"أه اك دبب قوخملا

 11111 010111 111" آن1:1 1 111184 1111

]110121 

 11251. 01823( 151- (02هصر ةعوع ةلعمأ 1 ءقاتمصعم ؟هعل5 مم ص (هعوصم 30 هجلتص عد

 تاسداأممساسس ءعمسامفاتمعر ةسعامعتطسم هل علل له هز 17 هنأ 8 عدو ]6 11 ءسلأرد# (0هدومن

 !ءعيعملأت هندعتمأعمر, [كععد ةصصتتلل 0 (لسع. 25. ةسو. 1009) 8هءعصاع], ءهأ هطءتلط ل

 01ه" طعن 21هطءمتصتسعا عري 4ال- عاد مسكر 17 عب (نهءدصت ]1ءوعملأ دصحعأةانمو نزانق

 ائطعع غد ةمعتزررتا: آطهسم 8عءمر 01 ذم ع5 ةنقق كعماقم طعم ءلظعتو نمكعتأا هام. اس 1159

 [ظا1 - 113 31-151 ةنصر ةوانه ةردعراع 1سعصق ءأ ؟هعتلع طحسعت ملام (0ندلهعأمغح (؟ة01(هصعقو

 ةسعامدع طا” نارا عب قلاللمااعل طع لط0-ء7-اهانو“ لع هزعرنلن. - 11253. ١14 :غجطوكو 5

 اططقغعمطم رع زططادلهكه ]ج1 ( مطمو همستممي لات0 اننا همام( ات انه2 30 رد ناتعر 10

 لأ ءيدد و(“ 1ماعا]ئكدصكتع همستسد ءوعسس رد داطمونع نذه/4/ طءرعتادر نست ("ج0ز(غهصعق

 1ةاتلءراتساو ةسعام»ع 11202 هه ةهفضعدلاو 4 ل6 11ه عارن 21101 67:ن60 8 عرب ل47 ع)ل

 61من ل ا ماه 52, ةصصم 498 (ذنع. 3. معرأ. 1104) مممدكسم | ل 7

 ال15 1(عودأدعد ]د 1(عوطم ربو ١ اعط ه1 ح15 دس مم ةطمر طم أضقر 0110110111 1:02 تمصقءصاتأو

 هعمقاتك 0111(, جنعامدتطاتخ قلق: ىنونل 48 - نقد ربع 1261 (060ءن» مورربمأر ةططم 5

 (ةصع. 28. 1"ءطع. 830) رصوزلانو لاء هتنعاام قا لما7ه]ب 17 عرب 12107 ءااأ , | ةصنم 4

 (1مسع. 28. لص. 819) سمتانم ] - قا هأرآانأع 1101ه عل 8 ءرا 7”ععأ0 11هةورسو]
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 نبأ وو هيف ا!دقبأ )5 خنس قوتلا ىديزملا ىمكي ند مهعارباو خةنس ىقوتملا ىوكنذلا درهما

 ليوكامو نويديزملا رخك في حدو خمس نوقس ةدباع كننأ نأ ىلا ةببذ لمعي لود مأو ةرشع عبس

 0 2 : ن 0 2 3 2 ؤ06ئآد هل "نيل "5 تتمنا ".1قلبلا# "بى مزلا 9957 يلا نك طفلا (اسفشأ ام 0 6/1 دس

 5 باذآلا سرش ىف باملا ا":  هر** خنس ىقوتملا ىلاكمهلا ىمزاكلا ىسوم نب دمحم ركب

 ةفانالا رثام !)ه60  مالكلا ملاعم ىف مامالا رثام ا|"هم 2 ىدنقرمسلل ثحلا بادأ ىنعي

 رحصو ا. ةنس ىفوتملا ىرصيلا ىنثملا ند رمعم ةديبع ىال برعلا رثام |0556  ةفالخلا ملاعمب

 نيدلا ثايغل ىسراف كولملا رثام ||. ١ ةظنس قوتملا ىماظنلا نسحلا نب دمحم نيدلا

 لد هم. خاس دعب ىفوث ريسلا بيب> بحاص رمما كئاوخب وعدملا ىيدلا مامه نبا

 10 ىئارعشلا كما نب باعولا كيع نيدلا باهت خحمشلل رشاعلا 3 رقلا الع ىف رخافملاو وقاملا

 (مورسس جاتعم, ةسصم . . . ددوزنأنو ب 11/47 ظعتي 7 هلع 3 ءسفلغو ةسسصم 225 (ذهع. 19

 رلمر. 839) مجمعطتمو نتا ]طن كاستتتت ةعماع50عءععلص) ةطضصم5 طهأاتق ةعهلتطععع ةمععمتغو معع

 رااند معمامدعامعع لعقتتار لممعع ةعريقععصقتأان5 هله[. 1]( هعتدسأغتع 0ع عم 3” ءت2010وعه

 11107/01711160 11 عزب 11 معمت» كك هتا18. ةصصم . . . ةجمزنأنو - لانا 1:ءانلأأ ظل نط ءامأاع] عدن

 معز عر[ 80ع1/ل4 06, ةهصصم 542 (ةصع. 2. لكدص. 1147) مممزانم. - 11255. 013 21 22ه

 ]حب مطم ركع زآ[غدعدعج دسم 5ةهسس ٌكطمو طصمضتتمو 10 ءمياتتط عأ انكطتتنتط ةععار أ 12

 حرس طل عمتأدغع ]جطمعدصاتسسر ونتتهن12 0عةزوئصهأتلم انطق ء20ءعردواتع ءأر 0ء5ةزوطصقأتللل 0

 لز عرار دسعام»ع قللدا ظعا» ل1101 متع ظعلت ]1:ىم ]ل (سقت»ق طل ءت»0م28 جصسصم 584 (ذطعم

 5 2. ل[ورغ2 1188) رممر(تنم. - 11250. آ1- 31[حذط 11 ةطقعط ءل-ه0ةطر ]1هونق 2عاطعأتم

 (نورحس ءعصامسانك ةذص آ]ذطانتنسس 4005 ©] - ةه]راد جك ميسو" ءلتتل#غ ءعلتنتس. -ح 11257. 31 ءقةغعطتتع

 11 - 1س صر مص ت عصأج [طصقصضأ 0ع ؟ءدانوأتق د0ءاهرطوةزءوع. - 11258. 31ءةمغطتت

 ء] -زم مخ 1ءغعرو مدمصتسعصساج ءطصاصعمسأأمع رمعع ةزوصج لكطح]ز1هغعنق. - 11259. 01ءةعطتتع

 [خ1 - قل عوطرو سدمصسعماأج ةعدطاتسسو ةتعامرتطتتق للان (0ارعنلع ل11 0'ثرنم»» طعنا - 40

 مير حسحم 210 (ةصع. 24. ثمان. 525) دصمرضانمر ءأ هول» - ءل- لق: لل هأرمدوتتءا 1] من

 رك ةاعمن» 6, دصمم . . . دجمزننم. - 11260. 31ءةغطت# عل هل 1ث لعو دطماتتن1116268 6

 همماردأاأ مععدأعع 6( ةررالا] - هل - لفر» القرا لل ءرربيرر من - لع لقا, ةدعاما» اتذطخخ 1ظلهط48 © - دقق ءل"و

 ]100//12- عررب» ءفمعممدمأ صهأاتك ءعأ ممدغ ةصصتنتتط 930 (ذصع. 10. للورت. 1523 ) مه1115[:01. ل

 10 11261. 81-151 ءةغاطت»ع تع آك1 .. 81 ء/ةلع طاعرو صسمصتس عماد عا عامرتقمع 0هءنسعصاأت 0ع ال15

 لمعانه ةععتلأ لععتسأر, هتعامرع هاطعزاءعاط ذرعا - هلل لأ ىلطل- ءآ - :معارآابمات ظعر» ل]تسعل
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 كيرغأأ ردزولا ىلع ند نوبسح مسالا ىذل روذحلا جلم نم ووقاكا ا!“ [ 11] مدبب قوخألا

 قوتملا ىديبرت اهلا لايوكحام ند ك.ليكام رودعخم ىنآل ةقفأأ لوصأ 2 عدارشلا كخام اة

 !أ1" ةنس قوخملا ىوغللا سراف نب دكمحا نيسأل ىال ملعلا ذخآم “ع نيرا

 قوتملا كارغلا دمحم نب دمحم دماح ىا مامالل ةيعئاشلاو ةيفنلل نيب فالكل ىف ذخملا

 لالجت عبتملا ذخأملا [808  فذخأملا نصح هامس هتيوقتل رحلا اناعك قنص ف كادنس

 دكيع نورصع ىأ نبال رظنلا نحلم از“ “كما خذس قون ىوكنلا سايأ نب نيسدح نويدلا

 سدبهرأ تاذوخام أ هدم مدس قوغملا فقشء«ءد ىضاق ىعفئاشلا ىلصوملا لامكام ند دللأ

 ادكآ ةاطسوتملا لمح ىلا نوتدحل اهفاضأ دقو كلكش رشع سم ةرق نب تمباث همجرت ةلاقم

 فينادصت نم ةينوماملاب بقاملا هب فوخاملا 1 ىطسحملاو سديبلقأ نيب اهديك اهذءأرق مزاي

 طقتلملا وهو ىوانفلا لافي ل ىرضاعلل ىرغصلا ىواتفلا ىف كك دايز نب ىنسحلا

 قلم, دصمم [976 (ذمع. 26. كم 1565)] همجامم رح 11969: 1134-11 طش دم أدق هن هاذ

 عادطق ل اك 5و رسعسهةصلم ءدع مهععد غنم متاطسم 1عمالزم ءةواتألرو ةتتعام»ع 4ك 1 1ءايدت 110 وعءنب

 لف ءدن 4/2 /1هجادةذغ 1717 ينعم. - 11963. ا[ ةهلعط3 عاد ةط عع ألو م1 1 ءعانتم

 لع معلمعتمتته لدعم, ةسعام»ع قكآثع 71 هدو 2107 هتستنع0 8 عرر 11 هأن هت 11116402, دمصم

 333 (ةصع. 24. ذسوع. 944) طتم2غنو,. - 11264. 01 ة]اعط ءأ - 11 نر مامتزن 35110 5168و

 جمعام»ع 410 05611//1: م ارتنءل 1 عزان 17 يرعو اعدت عم1مكم و ةصصم . . . رلم»( نو. ل 15

 ظ1- 11ةاعط 202 + ءا-اعط11 شكو معمدسدقتاتس 0ع وتقعد 0مصتطاتق مصار ءعوزو 1ع

 [1دصعطأوس ءغ 8طقظتاممر, ةسعام»ع آ[دمس لقرب آل تنقل 1101متر عرب 7107 هرربررر ع 6062و

 ةصسمم 505 (تسع. 10. لدل. 1111) مم[00. 2هداعج د0 السم ءىصاعسسم هلسسصس ءغ ةاوطتا : عدلستس

 جلخ ائطعتس هتموت سن نطلسم عن هأ - سوو علل(. - 11266. .1- 11 حاعط ة

 ا[ 1- 01 هغجط طقلو عءمعععمعتسست همصعأقصأءزع معانكطتسو ة1عام»ع لعام - ء0- لأ 170 عءنإ 7ع

 ل045 (ةسسحأت عمر ةسمم 1 (ةاصع. 11. كرم. 1282) رسورنمص. ل 167 011 حج اعط 2

 ءاآ- »214738 م1011 اصوستمت أل مصتقر ةتعامرع 4500767 8 عرب 0/17 71 7

 ةطهظتاو (ةلطن طدسقمءءممر سلجم 11 482 0و لتعم ء همصم 58د (لمع. 19. 1"ءطا

 1189) مممر(نم. - 11968. 11د ]اعطا ل عع لل ع ؟ط عرض 10 ءعور قةعءعطتس ءلتق ' ]طمع جمددس-

 (مرطتس ةتكع ][سسفأتنات, وناتقع 1811 17 عزو (ورسو (ممهقاساتل“  هدصغ وستمسلععتس عدعدعر

 ءا معععمغنتمعع5 طمع هردتك هس عركم ]نطعمعستم زم عرس علت مكرم 30] ءءعمتصغر وست ةصاع» سعال عد

 ء( قلسفعءذاسست ]1عوعملل هيدر - 11969 ظا- 01 حلاعط ن0 طغطخر 14 وسم متاعصلاما

 ءوام نع انطعع طمصمطأ ع 8ل] - ل1011  «معط ملط أ 0 انق هعصامأتق 17هدمدن1 1 0

 نتطستك» ءغ مط 15401 ذه 777 - ]عابر 1/1 - 80ج كمدصتن سم1 جأبتا ع 11970. 11مل

 ءا1- 6 ( 8151 عم وطامرتانلل 06عع2عغمسنم لاتصال ءمصتست, 1[ لعدص اتطعع نندلسسو ع7 |



304 

 نيسال نب دومكم لاق امك ه1 ظةنس نابعش ىف همنا ىفنأل ىدنقرمسلا ىيدلا رصان مامالل

 ىدادغمبلا ىويدلا فقنوم هرصغخخا ىميههتال ءاقمأأ ةدام [*أ خديم ريا تكا رخآ 35 ىندتو رسالا

 نب ىهع نب فقسوببأ دفا خلا ددحلع نم آل كحاولا هلل نوفل اهلوأ ةرصتخم لاسر ىسرافلا

 5 هإر ام ا".  مومسلاو تامومسملا عاوذا ىف اهلك اباب رشع ةعبس ىلع ةلمتشم ىو ليلخ

 مدلع 8 نيطاسسالا ةأور ام 1( ىطوبسلا نيدلا لالخ 5 ةذاسولا ىلع ءاكنالا 3 8ظدامسمأا

 رايخا ىف نوعاولا هاور اه ام ءزج ىطوموسلا نويحلا لال خلاسر نيطالسلا ىلع لوخدلا

 مث هسفنأ ةيرحلا *+ماقملاو ىدفصلاو ىدرولا نبا ةماقم هيف دروأ مح نبال نوعاملا لذب

 10 دم نيدلا سمشلو خلا ديعلاو ىدبملا هلل دمأل هلوا لضم هامسو ءاملعلا ضعد ةرصتتخا

 هع زمر هأ ]سقس ل ععف» - مل - قرر كوم” عيل [آدمعاتادست جتتعام»عطل طقطعأو وست دم عمقع

 مطحن طخم ةمصت 549 (مع. 18. لآمع. 1154) ةطقماستاو تغ ل116 18210 188 ءزن - ءل]1موعق» 0وز»:وأر ن2

 زص طصع 0ععععت مازدصتق ز1][هعدسصص 1ص ءاوقدعمه ( 7 ءزرتنمء) هطوععووكأأاا -ح 11971. 81820 0عأ+

 ءا-ط عع ردماعستج ظضسمأاهلتس ؟ذأهعر ةتتعأم»ع 1118.  ل101:مهراراع- ءل- لا: 8مم

 ةاتمرو كت 7-27 ءمر/ك ]دملهتأدم طسمع [ذأطصتصص ةص ءكفيسرت ءعملتسست علعوعتاب - 411272. 31200 ع+

 ء]-طقعقاأر ردهاععم دلامع عغ هدتألم ةهماتطقع 2 ءملجست(داتطاتق. "!'عودعاونبك طععوتم» ما3

 زمعامزعصم : آطردسق [آنعم تصلعم هرينصأ 0111610 هقععصأأ عاع.و ننعزت> [طسفمقت 11107017111160 17

 لا 1 6ء]ن» 1ر١ اعق 7 ”يركو اعرب 0م“ عد» ]1ك1/م1] كمفمسومكتتا. 2 (هماتسعأ 0عععتم ءأ

 ععراعرت» ههصلاجو 0024 هرصصت و2 0ع معطاتق ؟عمعصمم 1مآععاتكق ءعأ ؟ءعمعصط]5 38مان1[أ. -

 0314 ءعدمهطم ءاد58ة40 ءغر وسمل رتتعت مأكل لع دتاعملم !ععؤتلو 0عءععووصتصأل 8 ءعضلووتأ 5

 ل ءام]- ءل - لاز) كمر. - 11274. لآ ١ هك ذطم ءعآ]-هقفغاسر وتنم0 معطعأ معمق ؟عاعتاتالأ

 لع دععدغم د0 كملامصسم5 جلتطت. 1"جععلعسلسس (اعدلت(خهدسصتو ةهتعام»ع لع74]- ءل-071: ه0.

 11273. 314 :ءرن حطم ءعاد-دع نص 11 جلعططقع ءا-(ةننمر 0000 ههه5ع129810ع5 81

 لع طلقامعأو معدان] عماتنمع ععاععحدساأب ةتعام"ع لع7(7- مل- لؤ» 5هبببشا. ططسصع ]ذطاطاتتاتو نان 18

 1معارأتا: ًاهسم ])عم معو ه0 ءتاور» 20ععع5ددتمع ءأ 1ذاأم ءععاععرمو لعقصتعمسأال عاع.ر ع2 ©

 1آ1 007 67 - 17/1 حط 1ا١1 ظهر" ءةلتكم ةيءعععممتكو ةطتوتع ءممقععقتتتلل قدا - ءارمعت ل11 ءأ

 كور ع ل41 ءأ ردع ءىذانتم ه هع امهم ءمرسرموتاسست ءأ ,/- 1200" (نما زمكعتت مالنتلت معم1عط6. "1"نسن

 متع نستلم 0هءاسه ءيتزامردعم دع طقع ءماغمربع 110/مثث4م7 ةمهععتناهتس همصهآءعلأو 01134 8

 امعامأأا : آدم آل ومر ععمتمب عدامرأ ءا "عونه ءلاوهلامر1 عاعي ب ه]عروم-عل- لة: 110/هتهنتعلأ 1

 هل

 (1 اي
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 خلا هعنص راقأ هتينادحوب دكحاشلا هلث محلا هلوا ىلينكلا ىجنملا دمحم نب دمكم نبأ

 ]ذك معطص ىنفلا نع ةيورم ةيعدأ قو ةعدب ثرودح 74 ظةذس نوعاطلا 3 1 امل هفلا

 هل اه ؤز]ذمب 1 خم قولا ىفشاكلا ] ظعاولا ىلع نب نيسحل بعذملا 3 كب هلا

 ىف هنع غرف حلا ةنسلالا حالص وحنلا لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا مدد ةنس قوتملا ىعاقبلا

 00 ل لاقل نب تيويل ليج بيبطلا عقم 3 اهر]إ#». ملل غنت كوالا ىدامج

 دنع ءاودلا ةعفنم حردشو عماجلاب مس أ راطيملا ىبأ تادرافغم نم هرصخخا ريبكلا نباب فورعم ا

 ذيج نم حرشلاكو ةيج نم رصتخلاك وهذ اهكذي مذ ةيودا ىماسأ دازو هاا نم رهتشا ام

 ىف رخالاو ةيدغالاو ةيودالا تادرفم ىلع لمتشي امهد>! نيباتك هاعجو ةيج نم د رفم بانككو

 110ه[ هترنتت»:ء عرف 1ه]رمتست»ء0 11هد:ز6 [آدمطملتتكم ]ذطصسحسس ءزدهل ع انادلت ءلتلتاب وسن زا اآمعامأأ :

 ابوتتق آ) عمو و111 118112166 5113 110111118 هر عانت كان01012 [ع8اهأات ءاع. (2010م05انأأا ءاتلللو 01

 (عرسممعع معدات مانقع ةسمم 764 (أصع. 21. 0ع(. 1362) ذمومتعمأت5 همكقتتم ةععاوتم مهملتعو

 10ءعع(6. (نهماتصعأ معععهانمصع5د ءدع دتتعام»تأقغأع معممطعأمع امه0ز(85. - 11976. 11

 طم 04 أذ عل -١دت ل عطقطو وسم0ل هدحصتسم 220ع35ة15123 ءعقأتسم 00ءانتمو ةةءامع 0100023 عو

 هسعام»ع 110887: ظعتن 4/6 [ 16516 ] (نههعتمصهغم»عر [ةصسم 910 (ةصع. 14. لسص. 1504)

 سمر نمإ. - 11277. 8182 12 عدمادعطصت ةمعطم ءا-اصع مر هدأ ]!ئةمعتقعو وتم طمدسم

 ءةممعنع معوستغر ة1عغمنع هطعتلعط ءغ آصفس ظم»]متو - ءل- لأ: 1 ]رأت# 13: 02ه“ 8 ءءايأر

 ةمصسم 883 (أمع. 13. للدم(. 1480) ميمحاسم. اسمع اذطخسص 0ع ععوستس عقر وست ذأه اهعمأات

 دسم آ1لعمر وسأ ععدستس هاتغعدسس ههلسغعب ]!صعتدعمت ءددع ؟ه]ستغ ءهاعو مهعمففع كمصقلمأ ]

 ةسسأ 836 (أمع. 28. كسو. 1432) جطقو]رمت(. - 11278. 012 12 عوقوم ءآ- غةطقغط ز ةطآمط هر

 وتهع معلتعاتك ةوممردنع هعوستأو ةانعام»ع 7«دتروك 8 عن 1هددهأ] 16/10ههمتز كطقلظتاه 10

 لان - ال عاا» .01٠6 1 متغمدسع ءوأ ع اتطعم 21ه": ةهط 181: - ءاطعناط» مده مموتام ءأ

 207 - لات: 1مكىتمأم. ةسععم» ناتاأ(دععد عءعرمعلز] ءدعممعستأ ةتدسل بيتس ءزانر5 015

 ممالكدلستمو عغ همرمتامو معرت ءلتمعكتتس , تهع 157 - هلا عئام» ممم ءعءعمدسععدغر 800105, دنغ

 هط طقع مدعغع ]ذطعع ءمتغمرصدع زمهاقع ءةوعأب جط تالله ءمرصتصس عماقتتل ٌةصقأقتر ع طتمقاتق ةعهترأم

 ةزمئملهعأ ةأسصتالتق. 1لزةممعدتغ ءدتامرصعم ذص لسمو ]ذطعمقر ونسمع ةلاعع موصعلتمع ةتردجا نق

 ء مساكصسعساأدر 6]2غع» ءمرصرمدلأه ءمصالصسع(. ظلم عسلأد انطعتم ةصاعمل نعال مصعتلل م2367 05انتأو

 نسدع معود]هك ءغ م2ةعءعماج طصع ةمععاممأتد (مةءاهغر لتتهأعطتاتك ءمرتطت ءموصتألم 2

 ع8 ةماعوسمسس 1118 ةععتسوعسف عدمت مهسلم علصغ. 1تطعأ مرض مموزنمصعسس دمعمفع كورس ةلعت 11

45 3 
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 همسأ ناويحلا باتك نم بتاك ةيكرتلاب ءمجرتو .11 ةنس رخآلا ىذامج ىف دعمج نم غرفو

 اميف ! لمأساو :متتطخ ىف هركذوإلا تلاغلا «خراختا ارم [ناظلتسلا نصعا يندكرلا نك

 ال ىانثو لح ىن دمح هلوا بيبطلا ىدنفا نانسو ملعملا نيدلا دعس ىوملا نم لكشتسا

 داز امب اصوصخو راطيبلا نبال عمال هلصا ةلالجب هتلالجو رادقملا ليلج بانك وهو خلا عي

 5 ءاضعالا 5 ناسنالل ضرع هلل عفت قر وهشم تادرفم عفانم ةنم مهضعب عمج هبلع

 اهركذ وضعب ضتخي ال اًمم هداضعاب فلعتي ام تناك ناو هفارطا ىلا سأر نم ءاضعالا بيترت

 عساتلا 30 ناميصلل عئانم ثرفاو نورشع ءاضعأ باوبأ ةدعو نورشع اهتدع باوبأ ىف اهدعب

 دكيع نب رمع صفح وبأ هم ءليجح ثرشل عسو 5ل ام (!*.5 ةريذالا نبرشعلا نم رشع

 ىذلا هلل سمأل هلوأ ه١ ةنس نابعش ىف ةكم نم هبتك [ىشناهملا] ىترقلا رمع نب ديكملا

 لال نبال رصخخم تادايعلا نم ةلهجم فلكملا عسب ل" ام خلا دكبيحوتال انقفو

 عمصست 711 (ةصع. 20. ل15ن. 1311) هطقم]؟ذغو ةتسوتتع 110567: 1361: 4كطل0 - ءآ- ه]رت» هنتر ةءعاتطو

 مطسممأتأ5 غعددممعع ةنلمصأ 21:0 11مم: 111 نتتعللل 168 171361811086 1013و

 زم انمودحس نعععمسس (تهمفأتلت(. آنطاتم لن عدسلاهغعم ةصعتلتك ةسصحتلتسس د 10115 ذه*0-ع0-4

 م01 عودورع هع كدا طر عببل# ممعلتعم معاتتك. '1عدممألدغعلم زا( زصعامتغ: ًاهسف ةصطقصتات أ

 ممهعل1 ندعم ةسسعموو ءاع. طلنع ]ذطعع دسصحعمل جعقاتطل 320115 ]050116 م1عأأ1012 322 0

 ةععط عاج مأ 121- ل ان02* ةط 181:- ءلءنامب» ءلتغأ هغ معدعععءاتس ءدع 2001ةسسعسأاتق ]2016ةطصل ند

 ءوأو ننهع ج0]ءعز6لل  الثع ننتلحتط 0هعءانق عءدع عم ن366[11]12ع5 5ء22ع0101112 511م2

 ممن مورس مهدت ةدل]سادتنع5 ءمل]1ععتغر وستطسنق آمهظعستأ(ة(ع5 ءانعقصمأاتك و 0102 طهعتطط2ل5 طسسقستك

 جحععالسماو ءأ درمعسطعو ه2 ءةهجتكع 1صلع دتقوتع 20 مع0ع5 طدقصتتكولاع 20 هيلتسعتس 015ممقدتأم

 © نملكأ ععصسعلتجو ونسمع ممعرسطعو طسسصقمو ةممعامماعو دمعضط»#و جللعتأت هءع2غ0 معمم ءأ

 مدعنلعت]دعتك ممص ةدصغو طقعع ممدغ ذآ]1ه يمتع ءمددلتق دذص ءدمتاتطاتق همت ع21022غ ؟1عاصأت

 متس عمر 1لعوطنتنع دانت ءالان5 ءهرتأأو ممعرم ط تقرضتنست ءدعم1م6. طعضعلتو مدععو ةدلاتاقعتف ءقمتأع

 سنصل عوز ءعوزردمم ؟عتمأل ءهمتكتتلل م0ه5(ةطامراتستل 5عردهدخأاتس اند عادغب -ح 11279. 31212 تع

 ءا-ممهطح 0 لزغط ز حط]مهطمرو وسمع (2ج0165صهعأاتك 1مض20185ع 0عواتتا. ©هعمعد طسانتق ]ضطة1

 ةعمدضدتأتس ؟لتلتأ لطب 1ظ1هركذ 0م" 1 عزت ىكطل- ءآ - 1:71 عزت 0مم | 81 ءيرمت12:12] (00"ءد]ل#و

 ونأ ءدع تعطع 831ءاعاعج معمدع ةطق'طتم همصأ 579 (زمع. 26. ةكرس. 1183) ةروأغت. آمعامأأ

 ذللع ز(خ: ةردسس 1)عمر ونت سم5 ه0 5لعرج ص نطتتلل) آل ءاتتتت ءمدض17006 015مموقتنلا ءانع.

 11280. 1183 15 معدددم ءعا-سمهلعوه1114ةطالسوطم طستص ءعال-1ط 84 ةغو هلككعأد >ءاتذوأوصتق

 مأو, وانتوع در هنأ آ1د معععوووعتم هطقعنسجملو ةاتصار 1200126 طعغوتتلا. (ن0هطهرن عدل أنو

5 
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 فرز
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 باتك نع ءانعلا ليزمو ءانغلا جنام الاما ةنس قوقملا : ىغارملا رقعج نب نيسح هللا كيع

 كيمحا سايعلا ىال سناكم ىنب ءاجه ىف سناملا زان“ ءانبلا رش وهو ءابلا ىف رم ءانبلا

 بيدالا ىرم» بيرخلا ىوام ازد“ 98 خنس قوتملا رعاشلا راطعلا نبا ىرسيندلا دمحم ىبا

 003 ةيرشل لعلا رظالا» ظبلغت قم ؟دإو ام: ىلا, ةزيدقنس قوتملا قاديملا سمت نباهيمحألا 5

 ريسكالا ىف ةيمكنلا ضرالاو قرولا  ءام ام "157 خنس قوتملا ىطرقلا حمد نب مساقل

 ةلاسر مستو فد ةلبصق و ىعهيهتلا ليمعأ نب ليكم هللأ كيع لأ لضافلا مهيككلل

 عماول اهامسو ىكدللل ىلع ىب رمديا اهحرش ةظفللا هذهب ًادتبا دنا امل لالهلا ىلا قفممتلا

 دعازلا لئاسمل ىعام 4 خلا هتمكح فطلب عدبملا هلل كمحلا سرشلا لوأ 8 ةنس 0

 ةسعام»ع 4/220 عزت ل7: [ 17 ءس0م08] كطقظتامب ؟دلوم 158 747 016م ءهغ حصصم 8 م

 17. هع. 1007) رممر[ن0. 1تطعسسص ءزسهلعس حععدسصعمأأ ءمصسرمفانتا 7 50706, ءأ 6

 ةمنع معععدسلأ لطم قلاع 450641]ه] 110دءقز» 8 هرن لوم 111( عجآرقو ةصطم . ,1001013115 . ٠

 11281. 31ةسنط ءال- عطومُذ ظنع 3102141 ءل - عمذر لكمصقغم» هتتلتاأهأتق هأغ هوددو] دور

 رصم]ءةاندسس 2 انطعم 7/7 - 82م4 معصم عمق.  (هدستس ءصافعتسم ص ]زطصتس /27- 1074, 06 ولتو

 1س !ئغعده 84 لتعطس هواي - 11289. .11-21ةمز5د طنز غ طعسأ ردد عال ٌةمتفر ةلقعوت

 لع ةلتتد 0ءانؤئئوءءداأتك ددلتتعم معهداضهتم وعملت دسعام»ع 417 1هطانأع ق]رتسعل 8 عرب 7101 هته

 12ه: ءةوع»# طهعاهر ؟تلعم 37: - ءما1م لتعم ءعغ دمصم 794 (تمع. 29. 809 1391) 12201110. -

 11283. 0128 ءا-عطةماط 7ع 31 عءو ء]- ج4 (طر سقصعأم معععورتم] عأ مهقعات11121 8111

 طسسممتاهغنم ةاملتمدذر, حسعام»ع قك]تن عل 8 دن 1101 هترتتعل 11620416, حهصم 518 (ذهع. 19. 5

 ا[ عطس. 1124) رممعاتوم. - 11284. ل15 23545 رمزم (ةعطا1آعغ# ءا- وستر 8

 عجوكتحو 0026 ءمصلعد مماطنتت تست معمرسات] مدغم ةسصغأر ةتعام»ع ( يعرج 8 عنا 7101ه

 60:11:62, ةمصم 643 (ذهع. 29. الآدت. 1245) دطمردنتم. ح 11985. ل16 ءه]- ا, هعوع وبو

 ظا-١ ةعلط 11 - ل ءزرس 1 ر2عأر ذوات“ طالت 32105 أ 1203 جماع ةمطر عا 06 6

 مطتامعممطمصسحو دسعام»ءو لادن قآل لهل1ه]: 7101, متست»ءل 17 عرب ل67 1 ءزروفت»# مطتالهدممرام

 طعمع معضأم. (هعفلع ينموستماتعمتمه ءهأغ نطلم 1 ةعم]ءأ ءآدعأ سم وه ءادانلا 1 ورا 502

 عماتك حل طصفتست““ ةسكتومتاقر ونسمل ةسعام» ج 70عع ,ى/عرربع هد آصعامأ[. 1/20 رزان آل ءنإ

 ل6076 آلةدسومع رمعمعع طعطأ* ١] ةمصت 746 مع 4. الآه 1345) رم عوطت 011117 عطا 01

 طع مازا8* 67 - هرظا» ءآ-همم01مأو عا ل هآرمب]ب 21011 مدصتسموع ]71-71 77/-17”عر» عع همم [7/- ط7 10

 217 - 1 ءزررن ع4 ذك لذ ماتت 60م1 مهداتتاور ن1 18 آمعأمز[: آطرهتند 1آ)عمو نسأ 0ع صمام 2يعدعتأ

 طعمتومتاونع ةدررتعماتس هنن ءممقتلتل ءاعمي -ح 119286. 121- 11ةطن ل ]1 دم ءعذن] ءآ]-+ةطقلو

+45 
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 نيدلا باهش دفاولا مامالل نويدلا ماكدأ نم ةسسم نيهسلاب ةموسرملا ةمدقملا ىلع رصتخم

 اا رعاش ىعنصأل ةنع ىللا ىضر نيسح 2 ّى قيد د اك 8ذاعس 5 ]محب ليا

 ىلأ ل د ملا 8 لوالا تانك ا وو ىكاويسملا ىويدكاي عى 0 ليس ىال بطلا قل تا

 5 ةيعيبالا رومالا ركذي مل اباتك عضو هناف لاقو ةءانصلا لماك ىف سابعلا هركذ ةمدقملاو بطلا

 نيناوقلا ركذ ىذأ ىنح بتكلا فيصل كفر عم اقل بموت عءوس عم دكبباق ولأ ةخيعيبطلا روغو

 ةيعيبطلا رومالا نم ءىش ركذب هعبتاو عساتلا بابلا ىف ةيودالا بيكرث ىف اهيلع لمعت ىتلا

 زا نعبني, ان ليحاتوا رخوما نا نيدو اانمانميدقت»ي لم ١ هكلذ ريغو :لضارقألا للعلا 15

 ةاقتنملا ةئاملا |06. 2 ةياكح ةدام وهو فوسليفلا سادهف نضيشلل ةليل ةّنام |. ١ مّكقي

 10 ىدلاكيك - للديلخ كلكبيعس وبدأ ىقشمدلا] ىدالعلا نودحلا حالص ظفاذل هاقنننأ ملسم مودك عم

 رخفلا ةخخيشم نم ةاقتنملا ةداملاو ىذ.مرتلا نم ةاقتنملا ةداملا هلو [ل ةنس ىوتقملا

 ]نطععر ونسأ متدس ه0 ننهعقاأ1ممعم هطعتلعطأ ةعععامم ةاععمتك ةتتعام"ع لوا( - ه0 - 01: 50/1 و

 حصصمم 911 (صع. 4. لدص. 1505) رممزأختم. طلمعع ءمرصسعماقألم طععدأم»و ونسمع ةذغذ ةسعامتا

 بدسم آل عمر وسأ ةاهللانست لاتعلم لتعتسأ همطئ12006ع 202غ ءاعر ةععارأم ءعةأ ه0 اهاعم لن ع1 هط علل

 ناندام تةءرعوعأسغدح ننهع5اأمصننلال ع ةاهطتأتق ءاتعامصتق ءمصقتعس دامس نتن [طققطت

 ك5 ءاأ - هل - 011 ى/نءل ءهلئلتا - 11287. الل 15( 5 عقل ءعر ءعدغست !1عا11 ن2( عق. ًالاطعتل

 حل ةئمتاتتلتنصعس هرعتتم 1101 ءما ءا-عمم0ل6 0ع طتخامدتم طل 0دءقةتر بدأ آل عاتق معممأتغتتتق ةذكو

 حكم 10( مدل ممدز( نق. ع 11288. 81- 0آ[15غ غ1 ء] - عزططر ءهعمفسم انطعأل 0ع تعلن ءلضسقو

 جدتتعام»ع« للاي كولا ظعم ظعرا 73 هلسرهع /11ءد412.  ظعستتس طمصضتسس ءعماتتصت ]اططمصتصت ةصاطم-

 5 لسعالنممعس ذص هت علتعتسحسس ءمصاتنصعأ ءا م201ءععمرسصعسو. آابهتلحغ ءةببس للاعع ذه رك ماقأ

 67-ث7:م601. 1للاعو ةصوصتغر ]نطعتنس نت10عمل ه0م12ممةاتتاغو ةكاقتسعال 1'ءالاتلال 7137512311012 أن

 ممم مطوةزعممتست ة]11زنصخصظأت]اتتلل (ةصااتلال ©0011101120128غو عار كس ةعاعست !]نطعم5 ءمحص ممصعسلت

 مهسالسس ءهم]لععععو هعلتصع جدلصتم لمص ةصعمسس72000 , نغ 204م ععوت]وقو نن3ع ذه 0012م1

 رن علت عويس عماتق هاقععكهملفع ةدصأر ]تطعم همصم معمرممفغ ءغ طستع مهعاعتلل 5ءالاتللل زر 51من

 عاتطز انها. "لنص هد نسمع 1زمظعصتاوأع5 ءأ دمم2طو5 ةمععاوسأ ءغ هلله معماعظاو ها مظهع-

 ستكغنغو ننحع هممك عماعمسأعإل ممدأمممعملم ءةعوصأ ءا مموءمممتغ 00864 مج عرس ((عملج ةعوصأ.

 11289. 3115+ !ءعزا]1عءغر ءعءعمختصت ه0ءاع5دور جهنتعام» ع هطغعتلعط 1/7045 مطتلمدممطم. سمع

 عمات طلقؤمرمتمعب. - 11290. طا1- 311غ 111 - 010 ص[ءععدغرو ءءماكتتلتل (201102ع5 ©

 10 ةهه]أآرو 710: ندخن هط آطقلطتنت ىذهانآ - ءل- لف: للي |[ 12 نسعوآرعااخ للاع ذمال لك1م11/1 عزف

 162/602, هصصم 7601 (ذصع. 23. للم. 1359) طمد(نم]ر ةع]عءامع. 1لعصد هعطااتتتقتلل

 مدلتغممسسم ع« 1س نلس هغ عماسستمس ةلتقتت عه 71ءوزرازطما لط"هأر»- هل - لاأن ةعاععأاقسم
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 ديع نب ميهعاربا ىيدلا ناهرب مامالا خيشلل جاحكلاو روذعالا جانكيو هملا رقتفي ام 111

 هيف نحلي ام || ملل ناكرا هيف ركذ نانقرو [04 ةنس قوتملا] ىعفاشلا ىرازفلا ىمحرلا

 نب كمحا سايعلا وبداو 5م خنس قوتملا قزاملا دمحم نب مكب نامتع وبا مهنم ةعامج ةماعلا

 وبأو ةنس قوتملا ىلاتسكسلا دكمحم نب لهس متاح وباو [71 خنس قوتملا] بلعتلا ىببكاي

 ىرصبلا ىنثم نب رمعم ةديبع وباو 510 ةنس قوتملا ىقيلاولمل نبا دمحا نب بوهوم روصنم

 ءارقلا دايز نم ىيحيو ةنس قوتملا ىليقعلا ةزنمح نب بالك ماديهلا وباو 11. نس ةوتملا

 صوصخلم وهو . ةنس لي قوتملا ىديزلا نسأل نب دمحم ركب وبأو /.+ ظنس قوتملا

 هلوأ لوصف ىلع رصتخم ىزوإل نبا ىلع ند نمحرلا كيع جرفلا ىأ خيشالو سلدنالا ماوعب

 معي ام بايلا اذه بتك نم بختناو هيف ركذ خلا مهثو نيبو موقو مّلع ىذلا هلل دمحلا

 ةنسلا نايب ىف ةيردلا ثحايملا ]] 1!:ز» حلا ردنيو هلامعتسا لشي ام نود ىوايلا هب

 6010166. - 11291. 8153 عء4+ةءاع1» :1ءنطتن مو رجةطغش] ءآ]- 2 065:غءةدسأ1ا» 1؟ع

 ءا-طقزر هد ونهم ذه عوام 81[ءاعاعدصم ءمصسمءةمأ ءغ نال معععوعتسفسأأ هراتق 8126 أ

 مععءعدددعأوب ةسعام»ع 8طغتلعط هغ آسف ظهارو - ءل- ل: ]م ]8 ءر» 40 - ©آ - هر يد

 ملء: ظطهظتتنمر [ةهمصم 729 (ذهع. 5. للووب 1328) دصمدخاسم ل. لدم ]نهر ذه ننتطسق

 ميمعععمأم معععوواسج(مصتق 11ءاعاعدممع معاسمتتت معععصقوأب ح 11909 رعا]طقص 11طخ

 ء]1- ةئصنس ءغر ءدع ؟0ءعقر ذه ونتطانق معمصصسصءادصلتك لعام عه 8 يمدءعمغع سدسلا 6

 طقع مءر تغ كطتن 0172 18 6زب» 8ءرن 7107 هنتر ه1 2116, دمصمم 248 مع. 7. الهم 862)

 سمعتك -- لاا اهزاناع لات ءال 8: 7”هلبربرو 04:/1:/ءان , [ دصمم 1 (ةمع. 24. لوس. 903)

 سمعتك ] - لات 111م هه]/7 8ع 7167ه ع 567681016, حصصم .. . 20(ةنانق - لاب

 117:51“ 11 هت115:]1 18 عد: رع 1لادن-ءازءامفلا عقر همهم 465 (ةصعم 7. 5ع. 1072) 200111115

 اقع 0520ه 21ه هه“ 8 عرب 7101/1 هب 8 هدد"#ر ةسصم 210 (ةصع. 4 قرن. 825) 2201611115

 4تضا]ءءةلفت» 1ععاانط 8ءرد 11هسسم 0ءمنب ةممو .. طتهرامنق - 1 هأرو 16: 0

 آلا - 1ع, ةمصم 207 (ذهمع. 27. ١[هخ 822) ممم تنك ا ]11 18 ء]ب» 1110 هتراتر» ءل 18 مرر ل1

 2,052202 و هصأع جطهطاناا 0 (ةسمع. 31. ة1آهغ. 990) 12101[انا15 و 0111 12ه (3ءادص05 1؟هلذد

 معمدتسعأ 2 هصعر نتقنل ؟انآعسمك 4كصملد] نعنع ةعوتتتا او مععس]أ ةعئاع»ع ؟ءةعووننع - 8طمزاعط

 4#ادالد»هز 4آ0-ءا-هآبردمر» 8هرب مل لاند - ءازعتسلو كزاك ءمدممءعسلتستم ذه ةععاممعو

 لتعلم ءهوأغ ءأ زا اصعامتغ: آطدسف 12ةمو وست اممانكتستغو "ععاع لتعتوتغأر كممو ةهدعممصستا ءأ

 لمععغ ءام. (ندسص» 0ءاعءأت ءدع انطعتم طسزسم ةعومصعما ءع جهعمغر ذم وستطسم طمتستسعق

 ماععدسوتع مععتعات مسكت ء»«ءءماتق ةلآذقو وتتمالاتل» انقاتك ةهد0ه]تأ05 6غ موعانو وأ هاهي

 11293. |[ 81 - 31 ءطةطتنغعط آظ1-1) ءع212 ءغر لة ونة هماعملعم(عو 0ع 0ءووىتمالممع
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 ىكصقمو ةكتاف ىلع اهبتر لاسر ىلأولا حون ىلوملا نب ىبكي بيطخل لضافا ةيرهقلاو ةيسمشلا

 ىبيدلا لالك ةخلاسر ةيكرودلا ةلقمأا 8 ةيكذلا كتخانملا 11 ١١[ خذس ىف اهمتا ةخوتاذو

 فّلعتم ئكرود دالب ىم لاوس ىلع درو قف لاق امامذ هيواح ىف اهركذ ةنس قوتملا ئطويسلا

 ةيملعلا ثحايملا ىم ةعبس ىف ةعومكام ةيعءايسلا ثحايم !!5  دالوالا نالوا ىلع فقولاب

 تدحامم 1 زاروشب قفملا :تافجلا ىفنكلا ليمكام نب دومكم ىب دوعسم ىب ليصأ

 ؛.1 ةنس قوتملا ىزارلا يدع نب ىمكم نيدلا رف مامالل ةيداعما بلاطم ىف ةيدامعلا

 1 بس

 مجداخذو نيفلاسلا ا ءارأ خريف عمج 4.1 دس قومملا ىزاوأأ رمع ىب ليمكم ىنيدلا رخكف

 عصصتق ها]دعتق ءا [صصقتتك. '!'عدعامأسقو نمعلت (نمصعامدهأم» طعسمع دطعضهأتق 770110 1ظث 11--

 7 27 - ]7 نننغ دع 1زماظ00تعالممعتت و ءمصقهزتألتدتنتت عغ ءمصعأ] ههأوط عت 01ةممدانتا ع ةصقم

 1114 (زذصع. 17. 8121. 1702) ةجطوه]؟ذ1(غ]. - 11294. 21-1:[1ءطةطتغط ظ1-1 2 ءلع17 ءاأو

 1م ءدانئداتممعق ةسطاتاع5 0ع نسهعداتممتطاتق 2)1ءومر»[عوءتق. '['طدعاقلتاتقو وعصتعطت لكعان] - ل -

 رى 01/74/2, دططم . . . 1201مالكو م10 مهذانأأ ءعأ هدم 122472 ماءعمسس 1مقععمت. ةلتطتو ةصوانتاو

 وننجعمألم رماكدد ءدأ ءدع نطو ال ءاكرتعأر وسمع !ءعدله هعوماتطاتع 1دعءاد ةمععاهأ. ح

 آ:1- 31 ءطةطتغط طاآ- 5هطقلو عغر لتئوستقتهصعق ةعماعمةه12ع. 5ي110مع 0ع دعرغعست ءاع

 ونمعق ل مدتطاتق 0هءاعتسمق ةمععاوماتطاتقرو ءدععوعفتس ةعللأ ععغ معوصأتعدسلو (00ةصتتتلو ([3011025و

 رد عام مطوع ةاءعدسصرو معامعأمأد لاتعتقو [] هعمل عماتمس] و 00 ءاعتمسحست 5عماعم(أةقاتللل أ ةع>2081110-

 متخر ج110ا0ع ل او /110/ هترةتز: ءلل 4/8 آظ عر: ال54 ط8 ءر» 11 ءو' نأ عمرا 71ه] ردت 8 عزا 110161111160

 1821/02 [آطدمعالادم 81دك تعطتعق هطتعؤتب - 41296. 31-1 ءطةطتغط ظاد 1س قلو

 امتحن عداتنومتتممع5 طرنل - ءل- ليلتعدع 0ع ننهعقأ أ هصتطاتكق ؟تادس دلاععدتت ةمععاوماتطاتقو 3116601

 آسفس 1 مه/رر»- هل - لانا 11ه]متوتسعل 1 ءزن ردم" 1غنععر ةسصصم 606 (ذصع. 6. لدل. 1209)

 رسم نم. - 11297. ظا - 31[ عءطةطتنغط ظأا - 010ه ةطعت]ع1ععغور نسدعقأ1ممعق هنا

 للسصستصماوع رمعصأتم ةدماعماألحتس ةمععامصتع5 0ع رعاه مطوةتءو ءغ مطوقتعو. آئتاطعت دمهعماتك

 بمآ مستمع مس ءدامهم ذه ظرأ - 71ءءمعنل ةعودت مهتهسلنعر جنيعام»ع ]سقس 2/1/7 - ءلأ- ل

 111010111160 1 عزت هم 1غ مسن ةصصم 606 (ذصع. 6. طلدسل. 1209) رصماتامم. (ن0ه11ءعزأ زطت ل ععدعام

 مطتلمدمرادمرعسست 1:عععرنر> ءا منعاسسصست لاهل مصعق ءدع ءمضننت لزعانق ءمصعاأس0لعملهق , ذللتقوسع

 ماصك معورمملز6 لتكن جتتاعتت» 18: طجتتق آلعءم بتصلعم ء ةعرر مزاععضصلاه[4 عووعها13ع
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 ماكحا ىلع لمتشم ىناثلاو ةيلوا ةمسق تادوجوملا ماسقاو *ماعلا رومالا ىف لوالا ةمتاخو

 لوقعلاو ةوبنلاو هتافصو دوجولا بجاو ىف ثلاثلا باتكلاو نيتلمجو ةمدقم ىف تانكمملا ماسقأ

 نوكيل تاسايسلاو ىالخالا ىملع ىف رخآ بانك فيلات هرخآ ىف دعوو سوفنلاو ةرشعلا

 صخالا ىلا هنم الزان رومالا معاب باتكلا اذه بيترث ىف ًأدتباف تايمكحلا ماسقال اعماج

 ىبا ريزولا كلم نيدلا ماوق بحاصلا بتك ةنازخ ىلأ هدعا هنا هتبطخ ىف ركذو صخالاف

 دعب ةقبط ىلع فقولا ىف ةقرشملا ثحابم !/50  قوتسملا ريزعلا ىيع نب ليهس ىلاعمل

 كك 06

 نيفراعلا تاماقم ىلا نيكلاسلا ىدايم رولا روبعتشلا ىدايم ار يلا ىصخي ل كود

 يلا ناسنالا فلخ

 ةطقماسلودلسمع ءغ علهغئومأمع ةتمودلمعأ ءاعر ءغ مولسمعم ذم عن اتطعمو هع مصعاسكأ هصعتم

 لاك كطاتتكو نتمعاتسات معتستتك 0ع ععطاسم ءمرصطت نصتطاتق ءغ ؟عطتتت هدعز ذا ةطغت تمل ععمععطاتو ؟21هدع

 مماقضتسس ءقوعماتةلتسم طقطتتم هونغ - ةععدصلامك ةامكنأفه مرسم ءطعملتغ ععمفمتسا ؟عدئانتا

 مموو1طئاتسسس دص معدعققعتممع ءغ لنهطسعك معمجموث(ةهمتطاتق - (ةعاتسق دعنا 0ع ءعتةأءعماح

 جطوماسكور ءزدك جات طسغمو معممطعغمر عموم ذهغءا] أ ععمأتتلم هغ ةمتستمو ءغاذم قمع ائطمن

 جلتسس ائطعمسص لع لمعئتمستم ءاطتعمع ءغرمماتؤلمهع ءيرسجممععع معمدستغاتك دغ هدمصعق 00ءاعتصسمس سم

 مطتامعممطت ءوصضتس مهعاعو ءمسصرمءءعطعسلعمعع آه ةتعمممعملم طمع اطعم آمعامأا 2 عطانق

 مادصع ععم عدلت طنق ءغذملم عمملدغس معمعععلتأدع 20 همععتد] 1 هعععر هقوصسع لتس هم عمل ةدزسقق

 (ممودغ 1م معهعقوغعممع مهمه هع تلامس طتطاتمغطععوع معلسعمتم © ما» - هل - ل 11 ءلتلع

 171 تاع قادس عل ه016:7 عد 4كطل- ءل- هعاع 710:1 هسر/ لمصم هطاولتعووي ع 119598

 سا - 11 ءطةطتنغط ظ] - 8آ[هوطعت قعر ودقهعفاتممعع درمعمأع زآ]!سصسصتسقأم 512565136 06 1ة«عداتقو

 ودمع ه قلتتق ه0 معمماعو عع لعتمععمو امحصكعسمأغو 3120ع ظذطعتلعل 1 هعزق- هل - 0: 908/7:

 دمع ءمتغمرسعمر ودمع ذغه ةهمعترتغ: آهسلم عدس ]3506 روس صعد ءاعبو ءانتتت 0ع]ةعطت ءدع

 هرععع هدم ل[ - 751 711 - 21هءابت» عما ءععععموزأام - 11999. 11ءطقلت ع] - قطز 11

 ةساءممعءاواتمصت5 ةهرسصتمعمتس. ح 11300. 31ءطةقتن ءآ-ءةالتلعاأم 112 6 ءةرس

 ءا-ةمعتكلمر ذمته عمصاتتسر ونانأ 80 عملاق ةماساملتسس ةقمتعمساو ةهنعام»ع 8طعتاعط عير

 478 8 ءر» 11ءنمت 211ه علمة:طغو [مصصم 917 (صع. 31. ألآهه(. 1511) رتمعت0 |. (نهرسمعصلتاتطنو 0

 نتم0 ذغه ةمعترت(: آرهسق 1آ)عور نأ طمصستسعلتا ىعوكتأا ءهاع
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 رعشلا ىدايم ملع ادرك

 داويأ خكام لبيبصعت خم ضرغلاو مود مود بيدييبحاد سافل راعشا عينت يه لصخحات ةيدايمو

 [اهيف ءاطخلا نع زارتحالا هتياغو ةيسانفتم داوم ىلع ىرعشلا مالكلا

 ى حرش هبالعو ىلاكانوأأ مهياربأ نب باهولا كيع نوحلا زعل فيرصقخلا ىف ىدابم ا”.

 ىف هنع لقنلا نم ىدردرادكلا رثكأ 10 خذزس قوت دادغيب غرف ذأ هرخآ ىف ركذ ىداهلا 207

 ىاكسالا بيطخلا ىللا ليع ند كيكم هلأ لبيع نال ةخعالا ىدابم از خيفاشلا حرش

 تاوعدلاو ءامسالاو تانونكملا فوركلا نازسا +“ تاياغلاو - ىدابملا“ غ1. 1)مإ نك ةردقلا

 باتك ه] لاقي فيس بانك وهو ةخنس ىقوقملا سرع نبأ ىلع نب كيكم ىويدلا ىبحكم خيشلل

 ةلوهجامللا فورثل ىلع هيف ملكت تايالاو بداجكلا نم مجكملا فورح هنمضتت اميف ىساغلا جتف

 11301. []1 د١ رص عط 5041 ءا1-ةطتلم ةتف 651311[202 06[ 10

 [11دعم حعك ننمعرتأ 0ع ءاعمصعمأتق ممعاتعتقر ونتتهع 1ص الا 1آدقهعتسةه 201 ةذأه ةنصأل م0

 ءد وينهاتأوق مرسم ةيحأستر 0113 م0عقتص 36 86001056 تهنيتستاتك جستغ هط هد ةططم#ععطتتقو أ

 طوعع ءاعردعمأاك جماتل ؟ةهيتف طمستمتتتتل عع26232 1258198 ة5ان2[. (0)ط] ءءاتتلل ]115 856 8

 موانمصع طقطتغو ء]عرسءصغمةان1212 ءزاتق جصقه]0عمدصت ءدع ةان01م ءهمصاتصاتم 15الان113 20 ذه

 اسحعأتسمهص لأ معان صعصاتستات. 1 طكلسق ذمتاتح همدد]م 2122م1 ءدع ةان01م ةزصواتلة كلو 00 8

 ممعالمو طمرصتستسسسم ؟:ءئطتق ءةدعم ءةذدر نتقأأه 7212 طقشستساتتتل عع2ع172 210011820, م15 115

 © نمل جسياعتس ل1ه جاع ءمصقعوسأل ةا0عتطتتقور 3عوضن16[151 1هعاتل(هغلق ءقأاو 0310م عللل 0 ع

 رسدغعرعتت5 هصق]م عتق همصكعصاتعساعت» مطملعضعطلأو عغ ةاتطتتالاتك5 الطلق 18 1026[7718© 0

 ةرتععامكتتر نندع ذم ةل1ه معماعععملمه همرستستلال ممهق1تسأ]. بح

 11302. 11 ءطضقلأآ1 11 ءا1-( ءدعا1ر 1متاتح 06 1[عرعتت [011035111 311010156 ]دندن - 60 - 4

 لاا - ءآ - ؛مءار/اأات ظعرن 1غ 2ءزوتنق. 1[ لعمص دس طسصع ]تطعن .ةمصش ءصاقتلتتتاظل ل101

 1/- طل م06 زمهىستماستسو مص ءانزانتق طصع جهكظهأر مع هس طقعاطله0ل1 ةصصم 654 (اصع. 30. لاتطت

 1256) جطقم]1؟1ةذع. لمبجع”ل6 ذم فمستسعمسأادتعتم ذص ك7/0ن/ونمس دهتلاو ءدع زل1م نعاتتاب ح-

 31ءط8غةملأ1 ءا1-1هعطقأغر ذمتاتم اةهعددعر هنعام»ع لاا لطاعلامأب 7101ءمتوترنءا ظعتن لكل انه

 17:4( (نههعممدأم عر ةصصم 421 (ذصع. 9. لدم. 1030) ردمعانم. - 11304. آ1- 01 ءطقلأ 7

 [1- 6 طم و مغر ةصئاته عا ظصعفق 0ع حععومتق ]1(ءععدتاتتل هطلت( ذر همدطت مت انق ءأ م1ءععوأت هطلطاتقو

 ةهسيعغم»ع ةاطعتلعط 72101 ة-عل-لغ» 1101, هبوت»ءل 1 ءرن لل: لا قلم_مطق جدمصم . . . دجمعاتم. !آطلتع

 انطععر لع وسم ةسط انعدام 1 هل']ر ءق-ى/رممق لحس ةمربا72 لأ ءطتنم عقار 1مقعقتطتااتع لع زتق ددتكةهعالأق

 ء( هزئملك ء>ءاءدم»0لز صهعتتقر ننمع از(ءعرنهع جلمطمطء(إ ءمماتلصعم(. كسعام» ذه ءم 0ع !خ(علف
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 ىف راركذ ريغب افرح رشع ةعبراو راركتلاب افرح نوعيسو عضب ىهو نآارقلا روس لداوأ ىف ىتلا

 كماح ىنأ مامالل ىمذلاب ملسملا لثق ىف تاياغلاو ىدايملا اه ةروس عيرشعو عسن

 قاي راوثالا قراشم حرش ىف راعمزالا قراهم !|.6  ه.د ظنس ىقوتملا ىلازغلا دمحم نب دمحم

 ىلع ةلمتشم ةريبك ةدوسم ىطويسلل حاكنلا مساوم ىف حابصلا مسانمو حالملا مسايم !!"..

 هراعشالاو عجحسلا ىف * رابخالاو رداونلا ىف " ةغللا ىف " راثالو ثيدحلا ىف ! نونذف ةعبس 5

 هنم صّخل مك لاطتساف اسارك نيسمخ وحن تغليف هابلا ىف + بطلا نف ىف ؟ حيرشتلا يف

 [ىفصرملل فقيقحتلا ىدابم ىف فيرطلا ىنابم] از".» 2 حاشولا هامسو هرشع وحن ىف ارصتخضم

 ا "0 نقلا ىوتملا ا (يقلاملا روثلا "تبع" ىد "قتمخال قاعلا فورح قى قابملا

 قوتملا ىدرمزلا تباصلا نباب فورعما ىمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمشل ىناعلا ىف ىنابملا

 ىردصملا ىراصنالا ىيحكي نب ميعاربأ نب 5 ربعلا مءعانمو ركغلا معايم اناسازإ) نابب نس 0

 زمعدعم]هىعأتمرو وتوم ّذط 1ملتالأ5 13( ة7ا012 1ععاتصأت#عو 0155ع2ل6.  هدصأ ةساعاتل 1115م تكتسح

 معمعاتأت5 هةعمامجعأدأ2 ءأ ج]أوسمأ طتتقل عمر ءأ 202 عم عأتأ2ع 0311010 ععانت أه 51 عأطأل 20560

 مسوق. -ح 113053. ظ1- 3آ[ءطغلأز ركع ظظ1- 0طةجعفأو ذمتئاتقه ءعأ ظصعق 06 هءلقأ55©

 81هطحسس ءلدصت مع متطسغسأسسر كملهعسست ةأطع (نطعمغتمسسستر ة065[0ع آطصتس لاآثا 10

 1101:61:10 1883 كد: 11ه1ءمينت»ب ءل 6 [رمججن7, ةسصم 505 (طصسع. 10. لاتل١ 1111) 220510. - 1130.

 31ءطةعتنأ عل عمدط قعر ؟دل]وعاتعذ 1102113.  (نمرستال ءاتاقتلانك 11 116 د/] 78 ©0111-7, 0ع ننم

 زملعو لزععؤترنب. -ح 411307. 31 ءطةعتس ءا- دأ1]1ةط د ء ل1 عد ةعاس ءع]-ةزط ةطر ملقانق

 مات]لءطعدعاتتتل عغ ةزئطه 01111111 5ءطاتقأ 211111 [12م051طاتق ءمصراتعأأ 50ه]عمصتطاتقو 31101

 ىو. آطاطعع طهزم» معرسأتك ]أصعأق (دصختتلل ة0ان1ظ ط1[ ا5و ن1 5عمأعلا) 1

 ععوعرتو ءمرصم] ءءاتكتس 52016 هصعق معهما عموم ءغأ ءاللوأف ءزاتكق 50010601 - 16216010 عاقنت - 5

 مهمه ممعد 1ممعمأه5وق ءغ طلقامعتود - هردغعممعسم عطواطتستعقتال عأ ممعوأم - حمم

 - ردعلزء لمحل - عغ لمءعلتمسمست عاتسات]ةصالاتلال. طاوم]ءغ ننتسواتهعأمأذ 1ءةطع مآ]دعسأ عانس

 نستسأهصعقر عأ كت متستق [هصعسسص الألسن ءدوع 110ءلعإور ممالم22 ءزسق طص ءماأماتع ه010لأ

 717-11 ع4 ذمكعتماأمر ونسمع 0عععس» 1ععع مادعسا دعس ننتصتمطع5 ءمصاتسصعأاب - 1

 [31ءطةصأ ءل- مماعر ةدصلمتسعما2 الثهع 06« ذمتاتتك ىمومت(أهدتق هسطانتلت هعتقر ةنعامدع

 1هىهرك ]. - 11309. 31-11عءطةصأ] 11 طمعنل] ءآ]-دس ءصتر ؟نصلهسعمسأا2 06 ةئعلتق

 ]زئععدعتتس ور ناتدع ةعصاعسأتدك ءدعمرللات ن2, ةجعام"ع 477260 01: لآل -ءآ - د“ 11 1هع]فنر

 ةصصم 702 (زمع. 26. ذكسع. 1302) رممرا نم. - 11310. 81-1:1ءطغصأت 11 عادم ءشضصتو

 1سصلمسعصغجح 0ع ةءعماعمسأتتك , ةهسعام»ع ئ]روعررتع - ءلل- ل2: 111ه]1ءمت»110 1 ءلا لأ - آل - 10

 2هدمم»»ه08, ١ ؟دحلعم 1 - ءاواؤعلب لتعم ع ةمصم 777 (ذصع. 2. لدم. 13753) رسمزأانه. - 0

 11311. 31ءطةطأز ءال-1ز][عوع رى ع 831 ءم ةطنز ءلد-ت'ط ءعر مد]ءطعتاتلت ضعف هممت ةانهطانللل أ

 تقع ععسرم] هضدسر جتنعام» ع 1101101070 ]وتب 157/9 8 عرب 7”ه]رعم لبان: 1156 لك ءاطقو
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 قال. .!ى أدتبملا 1118 ٠ [ تاداجم» عبرا, نى 1101ه تس قوتقلا -طاوطولاا فورعملا ىدكلا

 نقتل وابا قفا تاعيملا از ةنررس ه.» تش قوعملا قايؤرلا :لئيعمسلا نبا نخلاؤلا نكح | تناك

 جذانيا نب دمحم نب ىسيع ئيشلل كّلجم ةيفنلمل عورف ىف ىغتيم |" 2 ريشب نبا

 كيصلاو ناميالاو ةعاركلاو بسكلاو ريسلاو تادابعلا ىف وهو ء"ع غنس همثا ىفنحلا ىرهشرقلا

 هللا كليع نى توقاببأ نامل اكيعلا اه زوعوأاب اههربغو نيكيحصلا نم ثيداحاب

 رصخخم هلو ىسراشف ىفسنلا 000 خيشلل داعأاو اذيملا 111 ازال اكطدعب قوتملا ىومكلا

 ىسلدنالا فسودب نب كمكم نابح ىال فيرصتقلا 35 عديم ا“ فقئاقكلا اللدود ىوسم

 يفنكلا ىدنقروسلا كبقفلا للايدكام نب وصن كتببالا أ طوسيم اا“ م زك م ديب قوقملا

 عاجشلا, نأ .ديسلا .مامالا طوسبم:!(19- ١ .نئماثلا لصفلاب قف .ىئدامعلا هكذا 5 ل ا

 ماعم 77 ءنممم1 ل166 ءأ ةصصم 718 (مع. 5. ةلهمعغ 1318) مم600. | 0 نقلا م1 ؟1]0ه1 ه8.

 11312. اخ1- 3١1 سطع لم 11 ٠١ . .ر ةصتاتتتللل 0ع .. .و هستعأام ع« لك آت: آن عأر د11: 4كط0- 97 - م10

 عزا لة: 017 ]؟:بمناغر ةهصصم 502 (اصع. 11. ةكسع. 1108) مممزأن0. - 11313. ظ1- 1١د طع

 11... ةمئاتستل 0ع .. .و ةسعامرتع 1: رمع ظع»» 8معوابا». - 11314. آك1- 3[هطغءعطقو

 ءعرعاتأم لع مدعاتطسخ ندعم [آدمعظاتعأ ةععتصلدعتسق. 1'ه]دصعصرو ونسم0 ةهطعغعتلعط لوو

 1101من: ءل  ظ عر لدا ةددءعز ('مممعارعإب»# [آ1دمعالتأد ةصسصصم 734 (ةصع. 12. هعربأاب 1333) ةطقم]؟1 6.

 م4لوزأ لع ءدععمعءزانتد معازولمصتقر لع نسمع قكععو طعا]سسمو وعن قعقأاتر ؟عر70طهلأوطع 5عالاتللا

 1م عا دامضتنمو لاتظدت ل عصاتقر ؟عصها10هصعر م؟عالم ءمصلس عال مصتقر ةيساتممعو همه]انع16 ءعأ 10[01905و

 لب

10 

 و عا ز]معاأربرزا ز(ذ:  آطدسم آ)ءعور نتأ طم5 طعمكزأ عا جهل مءءامنس انتدنت لمعلا عاع. لص ءعدياععسألق

 ءةررتاتطسم ةسعام» ةنصعسأامك (عهلتانوصعق ءدع تنموتع 80747 ه]ئتكوتع [ئطعتم ةثعاتق د0 ةتتعام »ع5

 ماعماأ11ءدصلم» دتهاتك مرم1عرن6. - 11315. 31-121عطل5 ع 31-11 عملو ةمئاتسسص عأ طصتقر

 ةسعامر»ع 7" معانا ظعرب قلطله/]ه] 11 هبضمممةر ةهمصم 626 (ذصع. 30. لكم. 1228 ) دمم010[1. ل

 11316. اظظ|- 3١1 ءطلح مع اكا] -81ع4 0 طقعع متأد ءأ تاو ةلاععدر ةسعام»ع ةطعتلعط لكنا

 رتعوور/. طعمتءو. 10ص ءيتامرصعم دع عم تطعم ءلتلتا 2هطلعا هآ - رمعانع ذصكءترراهتلم

 11317. ]:!-31هط ل١1 11 ع1- [عوضل1ر اصماتاسأمرع دمالاتك 1ع 11 عدعدت 10213320111, 21101056 0

 11 011 17110/هتزنن: عل 17 كن 7”وتبرل م41:0ه7 يقر ةصصم 745 (ذمع. 15. ط1هئت. 1344) مرمزن10.

 411318. 381ءطسدث( ىةطن'11]ءزغطو ]تطعس همرصرت]ءاتق و هسنعام»ع 481 7/ءنا]ر 270م“ عد

 10 71ه[ مدوتربعلأ ىذمبوجم"ءمبنل# آ[لمصءعاتاح لستم ءمصكسل(مر ةصصم 375 طع. 24. آلآهل. 985) مط[

 (نمهررت1ت عضام1:5[ ءدتتل طر 07# زد هععازورصع هعاوحتو. - 141319. 38[ءطودتث(ا 151 - آدد هدب

 ائطعم ءمرصراءاسف ][سنسأ 5عرترنل قط /ء]مرز/', [ نحت متمزرع عمأع ةصصانتال 500 (ذهع. 2. عر
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 ىدنقرمسلا ىيدلا رصان دكيسلا مامالا طوسيم |(".  عابيرق ةدامسمكل لبق هتافو تناك ]

 ىئراخبلا ىلاواكلا لدويدحاأ اظن جدزعلا كدع ومالا سم.دت وغو ىاولكلا طوسموم ا دالال]

 فرب للوهدكام مدلسالا محم مامالأ وعغو هداز رغاوخ طوسيمم |[ ا قوقملا ىفنحلا

 |[ خمس قوشملا ] لكم رشع ةخسو ىف ه«دأؤ رداو ركبب ف رعمأ ىفنكلا ىراخكيلا نيسح

 بيس باقك ةخعااطم رمبغ نم هرطاخح نم بتكلا نم بادك لكي ا ىف هلاح بسد بن ركذو

 لايوكحام ند لاوكام رسولا ىلا مكدلسالا ردص طوسوم || )دع نيكحصانلا ى 22 اهمث ن .٠ اك ةواك

 اخذ قوتملا ىودزو :ميلأ لايخحام . ند ىلع مكلسالا ركاف طوسيم !] )له اكيد قوتقملا ىودوجملا

 نب كومكم هللا كيع ىحبأ مامالل تييدكلا ىف طوسيملا 4 ادلكم رشع دحأ ىف 20

 بانك 9 ةذع ةأور مياس ى 8 ابنزلاو نأو دار الأ ف ىلياشل 3 را اهل مدس ىقوتألا ىراخولا ليم عيسأ

 1106) دصدءاستتك ءوأإ. - 11320. 31 ءطدذغ 11- آدم مدر ]انطوع ىميسراءاتق طصقست 35يوم

 لال ةوقر»- هل- 0 ىكهرجم»ءمتن0ل2:. - 11321. اآعطردشذغ ظ1- 8مه1آ1؟ ةصخر اطذطعع ءمدصرن] ءاتق

 ه/عونوخ © هقتنعا ملال - هل - هسادع ظعرت لاددعلا 80]]ءن»# [آآدمعاطاهعر ؟دلعم 1101مل16 لذعات

 ع( ةسصمم 448 (زدع. 21. ا[ 1056) طمدغنت,. -ح 11322. 8[ءطوذغع اآعطةط ءىم8 40 عطر

 اطعم ءمرسما عاده [آسصقسأ هطعتلعط - ءكتكافقس 110101760 186: طهوعنز» 180ه1لمجت ][1هصعاتاحعر

 مساوو ظوأ» 121,4 1,عسكلعأب لتعأت [ءا دممم 483 (نصع. 6. ةلمع. 1090) طسصمعاست]. (0هتملععتس

 ؟م]سسدتسم. 1116 لسمعتسص 211ءائ7/1 جتعام» ءعقدع للعلنت. - 11393. 01[ ءطوذغ 8 ءعولعط ةذر

 لتطعرم ةسصراسم ونستصلععتس قنسواعت ؟0ه] هسستصف مرت مآ ععاعطقو نتتعس 5/7 عن و-ءلهةرنت وأ ل1070

 لق عزا م1170 ظعر» لآ كملرار ؟دلعم ىع»مطلعت لتعطتم ءغةوصصم 483 (ذمع. 6. الهمم. 1090)

 رممنانك رو لنءاوكتتغو ءننل لص انعطع آلءز وحل قععععع زمعاسممم اءمععءانل. 34ه ععأ ج0 ةصعس

 ةامعس]هركدست ]1ذطعورضتسص جععمسسم0لوغعغ 20 ءىصلزنممعست منه دهعض معلا صصلام مفر عام

 انطعم عمات ءهتمصعت ءدتقددع لتعاأتر طط نم 5ع حست عانت ةزصععتع 220م عماعملل م136د(1[ةروهام

 11324. 3[ءطوىاأ 8حج0ل- ءاتم] ةسر اتطعع ةسراسك هول" - ءقةءااس قلت ةرعع» 1101 متت عل

 1 ءز» 1101 ميتسءل 1 ءس0وءبمنر ةسصم . . . !طم5انأن. - 11395. 08[ءطعشذغ 1" علاعط2- عءاذ هل ٌةطتو

 اتطعع ةسراسم ل ه]]رت" - ءآفنا تن ملآ8 عزت 210]/هتررت» عا ]17 ءسلعمتب هصصم 482 (ذمع. 16. طالها

 41089) مجمد. اآنملععزست >0ه]نستصسه. - 411326. ظ031-1ءطعذثغع 1 ءعا]-طه ل( (طر خط عت

 ةسماسع 0ع نه0ت(ةهدتطسقر حسعام»ءع آسف قكآتع 4آ00/7]هلب لل و]ء متوتر ل 8 ءرن ]ل هردمفأ ظ0ه]] ت"او

 ةصصم 256 (ذمع. 9. آ)عء. 869) رصمز[تم. - هر عات6[018 هاتطط 174/118 ذه 1510و

 ءا هعراع 77 هآرآر عرب ى عار دس اتطتنو 1767 ع تذمكو 2801/4 ةسعامدتاهلع ءزاتق رد عضاتفم عطل

*+ 46 
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 نع نودمح نب هللا دبع ىنب كمكم نع هيورب هناو اضيأ هدنم نبا مساقلا وبا هركذو للعلا

 طوسيم ||""» فيس قاكلا حرش ىف طوسبم ا!(  هنع قرشلا نب هللا دبع دمحم نأ

 لاق م1. ةنس قوتملا] ىسوطلا نسال نب دمحم رفعج نأ ديعس خيشلا فيلأت عورفلا ىف

 قيل وسما [ىنناشلا بهذم ىلا ىمتنيه ناك مهفنصمو ةعيشلا هيقف ناك ىكبسلا

 ام“ نس قوتقملا ىفنأمل ىضاقلا ميعاربا نب بوقعي فسوي نأ مامالل اهنم رثك ةيفنكلا عورف

 فلا الوا ةدرفم هفلأ (01 ةنس قوتملا ىنابيشلا ىسأل نب دمحم ماماللو لصالاب ىمسملا وهو

 هاركالو ناميالا !ذكهو عويبلا باتك هامسو عيبلا لداسمو ةولصلا باتك هامسو ةولصلا لداسم

 نالف باتك ىف كهحم لاق بتكلا ىف عقو ام ثيح دارملا وو اطوسبيم تراصف تععوج مث

 ناميلس ىنأ طوسيم اهرهظأو ةدّكعتم دمحم نع ةيورملا طوسبملا تحسن نأ ملعاو اذك

 هدأز رداوخب فورعأأ ركب ىلوأ مدادببالا خو لم ّت درخاشملا نم خعامج طوسمملا حرشو اح ودل

 [دعزأ(. 2ءوعاعععد للا ةعيع»» ط1: 271ءر:لع]ر طسصع ]تطتخاتتتتل ءقمتطتتات 220136 016عهقو عاتتلل 56

 ءهدع ةسعام:(ةغع /110/1,هتن1::ءلاته عر: لللدعلاع] اظعتا 1آله710111, وتتناك اءقاتتطت0110111 لآ

 11ه ]مترو ءلذك ل هع ظع» - ءلداعر"ءعق ةععدطتق ذتارب جللكعط»عر ءغ طسصع ةانعام ف (ةاع 8281

 نأ. 11327. 831-11 عطسذخغ [1 ةطفعط ا1- 1[ ة1كزر ]نطعع ةسصأاتق. .(نهزظ1226218311015 مه

 ]نطعتست 2ك 0ع نيم ةدتمتتح لتعاسسل ءةقأالي - 11328. ظ31-1عطوذغ 11 ء1- 40ه عاث'و ]طع

 ةسرداسك 06 مهعاتطسق لعق ةععدصلهع تقر ه هطعتلعاط ذ0مأ0 لانا لموت“ 110/1 هتر10 ل) - 4

 1ر1, هسمم 460 (ةصع. 11. للمعت. 1067) طمممنمرو ©012م0ةأأنق. | 1!" عداع قمقزع 1116 لادعتسءمصع

 ديلكنن5 عأ ةععامام» كاطتتغستس ؟دتغر ءغازم ةععامع ةطقظتغلعدع جقدععاتمق متت ع1 هأانق عوأ]. ح

 11329. 31-11ءطوذتغ 11 ه5 ظ1-1ظدص ء14:7عغر []نطعع ةسرمانق 06 مهعاتطاتق زاتعأق

5 

 و 8ومعظانءأ ةععتصلمعتت5. []سعع5 طسلانق غن لأ ]1طعل ءدئقاقسكأو 03010111 018[2116ع5 75. ©. انه

 آ1مدفس لطانع 73”هعدببرك 3”هع1ط ظءد» 1 لم» [نلعرع آطلمسعألادو ةسصم 182 (زصع. 22. 1"عطا

 798) 220( نان5, هانز ن5 ]طعم ةسعءا ءاوعمانس ( 2447) ل1 هلادع - ءغ ط[سقست /110/011111:60 الط لا --- 4

 5/62[, دسم 189 (زمع. 8. آ)عع. 804) 1205[ا015 و 0111 711111111 ع1 م65[21 ةاطعاتأ 8

 ةرتاتت ]1 طصتتت ءمرت ممقاتتا. (نهمقءصض موزع عمتلطت 0082عقأ1نممع5 0ع مععءوغلمصعو وستطاتق ملت

 0ءلتأ 12216 ءا-ءم/غار تحت (02عقاتأمصعفك ع سصغمصمعر نته6 تنل 12204 0001-7 ملهع 5ع

 [ءرتصغأو هأ ةاغ لعزسععمو نتهعقأ1أ 5 صعق لع زانعدس عماتق ءأ ةعا00هتطتاتقو 20 ناتهق ةلأوات15

 جقاعأا6تع .١ آطلءاصلع نيمعقأ1مصعق مم اتصاتتال ©0111ععطقسكتعو انا ]أ طع همم مآ1عاتتق ة8280ءعصأو أ

 طهعع ءدأ ةزومتءدانم ؟هعزه 71ءقوتشا, تطاعسصوتتع 0ع آاتطعتق نكانعمهفاتت. 1101ه: ذه ]ذططم

 دلتوتم ذاه للعغ: هعزمقر ةععصمأاو اتطعا 71ءاودنا رو نتحع 50 7101ه ءالاق ةتتعا3[0151اغعللا

 رعاوزات تلو 8[11 ع5دذع رتتللا ع0 عأ ءماا12 5م6010ةأةةأنتا1111 11و: 11150. ن0 لق

 ى50/عمررن از: ل هنادنعزارت# ءلنلععاغ.  لآكدلا ذماعع مءعععماتمنع5 ذص للا - ]!1ءالدنأأ 1

 مرسمموسسعست مغر انا ةطعتلعط - ءاتهاقس قلقتع ظء” ؟دلعم 127 /ءعر د6 لء]ب لتنكتف و ءانزانك 11 عت

10 
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 زييمت ريغ نم مهمالكب ةطلتخم اهنا اودرواو قاولحلا ةمئالا سمشو ىركبلا طوسبم ىمسيو

 ثيحو ناخضيضاقو ىودزيلا مالسالا رضف لثم ريغصلا عماجلا مارش دلعف امك دمحم مالكل

 هنسكحتسا ىعئاشلا نأ ىورو مهتاطوسيم دارملاف ةريغو مداسالا خوش ةذكسن ةصالخلا ىف عقو

 مكدمكحم باتك اذه لاق ثيح هتعلاطم بيسب باتكلا للعا رافك نم ميكح ملساو هظفحو

 مصاع ىال ةيعفاشلا عورف ف طوسيملا 1*1“. ربكالا مك محكم باتك فيكف رغمصالا

 رفعج ىو ادّلجم نيثلث وحن ىف م. ةنس قوتملا ىعناشلا ىدايعلا دمحا نب ىبحم

 وو ىقهيبلا نيسكلا نب دمحا ركد قنا مامالاو ع“ خنس ىقوتملا ىعئناشلا ىبيحي ىب ةلمرح

 عبرأ نع 06# ةنس قوتملا !دلكم نيرشع ىف نوكي املع اهطسبأو اردق ةبتك مظعا ىم

 فورعملا] تمحم نب كمل رافسا ةعست ىف ىكلاملا هقفلا ىف طوسيملا |[ ١ نس نيعبسو

 طويصضألاو عيسلاأ تاءارقلا 3 طوسمأالا ١1 17 ممل“ خمس قوقملا ىسنوتلا [ىمغرولا ةفرع ناب

 177 - /11ءالو:1# -1771  8777 مماطأ ه3 ان: - عأ قه 7وعرربو - همز أ 1707111 آلغءةءوسع ة0أو

 هدععردماا5 ةسستتعام ءندع عنه 01ءغه ةتنصع هلله لتقعنلمعامسمع ؟ءععطعضس 7107 هت776015 ةهولعرمو

 رسملمو وانو 21عغ08ع5 مدس عمامته مننت ذط ل1 - لانة: 207 - 8كهعأ» [1ءلعدءمغر نأ 7707 روع

 ت12: ن» ظءسلاعمم# ءأ (نم1:]0 )هو ءأ دطقخ ذه اتطعو 1لك12745ء7 ءدععمماسس» ذطعتلعطت - ءاتداذسم

 ءغ حاتئمصسسس دقعءعاتعو ةمغءعا]ةىعصلا ةنصغ ءمصتسص ]انتطعا 21ءزوتنا ةصمععتمأت. 577/8 دسم

 نءاعرس ءصغع# معمطققمع (22لل6ج ءأ 2معا20213ع 22220355عز ءغ مطت]هةممطسع وستلمس ذصقل ءاذاسم

 نطيتقغتمسسك جسغ كملدعسك ممداوسهتس 241ءزو24 1ءوتغ 8لعس 31هطحتستس ءلدصمس ةسجا ءدوتق

 دار عمهنعماتك ءءعءاوسمغع: 111غ نا ائطعع 2/ه]2ميمسءلتق ؟ءقاعأ دمتممعتق: وسقلتق ةوتطتت

 ]ازطءع 7101ه /:عالز5 ؟ء5ذأكأ 0115]103 ءةدعو ءطعغإ - 11330. 21- 31[آءعءطوأذغ 41 مع"

 ساد هطقأك1 1ع ءعغرو !ئطعع ةسمانق 0ع ةعالعسلتق 20ء1 ةطقظتاتعوع ةوعتصلةعتفو 03(36 طاق

 كلاناع 4لعقن 21ه]ءمتستتعا اظعر» مل]تسعل 4كلزولغ ةطقطتنمر سزدق آاتطعع نمءلاعع هتوتمأو

 مماسستسو ءمحسر] ءءانغدع  لااع لمعت 11ه:ءام 8ء2 7”هلوم كطقظتامر ةصسمم 243 (ةهعم

 30. كم. 857) مدمرعخنم - 1سم 4كم 8/7“ ل1160 8 ءلن- ءا/مدعق» 8ءةةمعطت 11غ

 1مغعع ءزدق ]اذطعم5 مععالم ةسسصتسسق ءوغ ةسماتم5تدتنذوسع ءةعنلتالنممعو ءغ متعتصاأ ؟0]سستسق

 ءرءعم1ع. - ()طتتغ ز1]1ع ةمصم5 ةعماسخعتسا نا136101 طهأغاتق ةطصصم 458 (ةسع. 3. آ) ع. 1065).

 11331. .31-8:1ءطودخنغ 11 ءآ]-(1ءاط 4111-81 عزو ائطعع همسصراععو 0ع زدعع 11113

 لمدعس مستر ةيعام»ع /]110ءعتست:ءل لق ءرن 2101 متوتس عا 01:6'1د2ر [؟دل عم 81: لت: هركع ]7 معجب هر

 لتعام ء(] ةصصم 803 (ذصع. 22. كسع. 1400) مدمرءأتم. -ح 11332. .31-581عطوذغ 11 ء1- 0

 ءاعزج غ8( ء1-هءطات' ربع عاصمه 0 ططاشغ ]تطعم مدصعأ عاتق 06 ةعماعم (هعوصأ 2عءعمقأ ههتطانف
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 ىلع هلاعج نيحلا و صانذ مامالا طيس ىدذقو ودببلأ للودحأ ند دوه نو كيد فيو هثملل ىسراف

 ريكاشنلا فقيرط ىلع و يك سنا بانك ىوسملا اهو ميكاشن 3 0 تاءاو لأ لوصأ قى 1 تنتكا هلق

 ىنزارلا مساق نب نسح ىلع ىال ظغللا ف طوسيملا !!)“1“»“ الودجحم تاءارقلا لوصأ ىف “٠

 كيسلا ىيدلا رصان طوسبم !|"”# ١ [ريزولا داع نبأ بحاصلا مزال ىمم ناك] ةذس قوتملا

 5 خيشل تاببكمم اه كم دعم قوتملا ىدنقروسلا [ هللا كيبع نب ] ليدسح د مساق مامالا

 نع ةخبوجالا ّ اكن جي ا زاد ىوتملا ىفنحكلا ىراخيلا ىتسو دنؤلا مامالا مالسالا

 ثيدحألو نارقلا رهاوظب ةعدتيملا ضعب هب رهاظت امع هيف باجا ءاقلا ىف رم هيبنتلا تالاكشأا

 ىذداهلا بدحاصأ راشعالاو ساويخالاو ددعلا فالهذأ ةخذرعم ع رارسالا جحوبم ار

 د ٠

 ندمت نىدأو شمعالا انعأ .5 ردد نامقلا تاءأر لأ 3 مجهبملا اتاك العلا ىال راوسالا مو أ“

 10 طابشأ طيس فورعألا ليدأ ند ىلع نى د دللأ فثكيع لود أ خيشلل ىديزيملاو فاخذ راه او

 م( لع ممعاطسع دععسسداع معمصاتصس هن 3ه015. 8 ععدزععب دهسعام»ع ه7" ةرك ]101 هنود: عل الث نما 0

 17261: ل ]رن عل ك هدر مت" ءمتنلة, جعجماع اسحتسأ المعق»-ءل-لن»:. (0مددق ص اععذ اتط05 ل1515 0

 ممسك 06 معامعأ مأتم 1عععنلمماتسس ةعأأر ةععمضصلاتق 06 زنك ذص كاعودتت 215 هملتسعسم "علت ععملأ قو

 ءغ طخع ازطوع 72705 ه7 - 1معز]ف» هله 1هن١أ ع ءآ» 1ءد]را»" !مهعتماطتق دار اععاتسق 06 متطعأ ملل 5

 1عنلمصت ص (هطسلمم لن ععدامصتس. - 11333. ك1 - لآ طقأذغ 11 ع16-1 عط جر ]طعم مدحصر] ءانتق

 لع ]1وعتءعم] معتمر ةسعامر»ع لا ل78 11هعمب: طورت (ن عانس ظ؟غةسق, ةصصم . . . طممكاتم. |1*ستغ طلع

 مسنات دعم 77مم" ءهأ هن] 21 لذ كطل/0]. - 11334. 81 ءطرذغ لل ةقزع- ءل- لنصر ]ضطعا

 فيي ىرسرد] ءاصك هعووتنلذ طصخس (0مئىةر»» عزا آل0دء7 |[ ظعءنا قلط0له11ه]ل ] يتسم ءم06, "ل0

 رك مور»-ءل- 04: لتعاأت ءعأ دمصسم . . . ططوعأسأ. -ح 11335. 01 هط آعاج ةغر لذ اه 20 11 عطلتت13 ©01111110-

 ععماكتهي هةتسعامنع هطعتلعط - ءاتدافس آسف 7720516 10/لر و“ طلحصعلتاهو 83120 . . . 12016110. ب

 411336. 151 - 38[هطعط طتغر اتطعع داغمدتكسست عللعصق. (نهمعاصعأ 2عةممصقح 0 لن عانل (

 ذم ]زطعم 1عء847 هطحتممو لع نم ذص ]ذأععد 27 ؟1لءعوطتت٠ ظعكممصلعا ذطأ جسعام# 30 عه

 ناتهع 115 ناتأ 03013 5201؟ة1ئ10111 1ءالانال) 0010(5ةانق رح ءدءر]تنقتلو ءهلدتتم (نهروررأ ع( 20

 ععصفات مامعاسصتق [1هعزك دطمهمأ[ءع5ةامكتعروأام. - 411337. 38[هططت] ءآ]-دقعذعو ازطوع ةععوسو

 ءرعاطت]دعدصق 0ع ءمعمتاتمصع 0ز5عضكتستستق طاتتطعاتلا كتنسم]1 علقو 131261010111 )0111281101198  أ

 عصمت هركتتل.  هعضمستا هنعامر» انطست ملل. - 11338. ة8[هططتخر] ءع]-دععةمعر اطعم لعقد

 هحعطت]دعدمسف و هسعام»ع هطعتاءط لقكاب'لع]منص. - 11339. ]3-1[هططخنز] 11 ءا- ءاطعاعذمأ

 عل ..اط عرس هدر ]تطعم هعطت]دععدصق لع هععم (هعدصأ ععععصقأ1 هصتطاتق ءأ لع ععععصسأ هدف 4705/1

 10 ها 1خ7 7101متر ءأ 0ع 1ءعءاتممتطاتق ه 727/ه7هر“ك ها 7”ءج104 مدعم ماهتتفو جدنعام»ع ةطعغتلعط

 لدن 1101 مروتتعل لطلما]هآ عزت لل: ظع»» قلقرمعل 8هع7زلالنغ, ؟دلعو لانا 1ظ1- 0
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 قوتملا ىلاعتلا روصنم ند كلملا كيع ليعمسا نال صهيم ||". 2 ه2 خنس تام ىدادغبلا

 هنا هيف ركذ خلا احاجنتساو احاتفتسا هللا مساج هلوا سوباق ىلاعما سمش ريمال دفلا م“. زئنس

 اى ااهبترو | ىرخا ةأشن -اشنافا لكبو: نمقنو -هيف ادار .مك هجدرو نيح .ىلاعملا سمشا ىلا هادعا

 نب ليحا نب ليدأ مراكملا لأ نبأ خيشلل رشعلا تاءارقلا رجبهلا فقل نيعيس باوبا

 زجرلا رحب ق 8رهجملاب ىهسملا ةرشعلا تاءارق ىف اضيا مظذ هلو 'ه* خنس قوتملا هند 5

10 

5 

 نارقلا تامهبم ملع )"عزل

 [ ىهتنا بايسا ةس ركذو هبابسأ درس مث بابسا نارقلا ىف

 ىطوهسللو ةءامج نبأ ىيحدلا ردب ىضاقلاو مك امسع نباو ىليهسلل نارقلا تاوهبم !!***

 ناقثالا ىف هركذ ىرخا ىداوز عم ةروكذملا بتكلا نّداوف هيف عمج فيلأت هيف

 لتعم ءغ حصصم 541 (ةصع. 13. كلسص. 1146) مممعغنم.- 11340. 1آ51- 816 ططتزر !ذطعع ءعدعطت]ةنقطقر

 ويدعسس قلاع 8ظءرممأآ ىطل- ءأ - ةنءانإب اعد 71هسونا»» 11ءللة61, ةمصم 430 (ذمع. 3. 0م 1038)

 رسمععسسقر ائستعو ىذ/عرربو - ءربتءم/# ( ]5 ءكفسسممئتتك. 0 لنادع ةتتعام» زغاذن ةلودستمع عز

 [دسماكستس 1متلاتستل عا [عاتععس ءديتكتس رنظععوضم ءاع.ر ءأ مهتتهغو هع زلال ه/عونمو- عمي

 (ةسممرع هطغسأتةذعر وننم ذص ءّزاتق م؟جعقعماأته [سعرتام 1 نص 2012 2001036 جلته عةءعانتأو

 جدلتع ةلتتك ةسطقألغستكو نغ همه ن0351 ءعلئ(مصعسس جلمعمحتن عار ءا ]تطعسس ذص ةعماسم عااد

 هةمزأو لز5ممودل. - 11341. آ1- 01ه ططتنع 1 ءال- ءاعزءمذأ ءل-جقطعر ائتطعع ةهلساعتهملم

 ريسمأ[عععممس 0ع لعععتس (نمعوصأ 2عععصقأهصتطسقر ةسعام»ع ؟طعتاعط 1287 71*42: عاد ةربن 0

 ظءتن 11ه هتند»ءعل 8عب» 1227/ءآبر ةصصم 653 (ذمع. 10. 1"عطات. 1255) رصمعاتم. [1لعرد ءقعسعم

 لع لعععيم (نهجوصأ 2عععمفت هصتتنص جعاممتطسق ءلتلتغ دسعاعم 2 عرعس ءمرسرمدتاسلت أ 277 -

 111ءز[رعر»ءأا ذمه عءذأرد 1111.

 41342. []ر» طمطط ءسسذغ !1-(غه 52. 1)هءاجتسو 0115 طتنلال ط2 ('هنحصم

 5115م 6253111113 5عان 121[ 1

 [ ك612/1/,ء» ٠ ه5كممر ةموستك ّذص 0هءاعتسه 01 مصتنتل (0هعوصأ ةانقمءطقةتلانللا 20 ماتكق نال

 (ةصاسسنسملم (2هلنغلمصعست طتخغمعتعحس لععسسأ ممدخعر معع مهاتمصت نللنتس هروصتمم قتل نان

 مهغععع. 02دعنممتم ذللتسك (ءءالموتق ذم (همدصمر ةتار قتتقدودع ؟ةهرتقع ءدعهاممأ. 1لمق 0عتمععرتف

 ةلصعسلوم معوعومعغ ء( 0ع ةعرع ءمضتتسس لتمعراع لتمماناوأا. - 1186ءأ ز1]1ه].

 11343. 0160 طط عرس ةغ آظ1- (نه ”ةصر لأ ناه (ءءالمرو (0هرومت. هيت دءععسمأ لع تم ه0 627و

 كانتا 451: , (0ةلطخ 8ءل»- ءل- لا: ةاد لءسنم كه ىهراناقر هنتر دغذص 2)/ - 11من: ههتانهأو

 آس طمع اذطعم ةلممعوعنممعم ءدع ائطرتم !هسلمأتم تاتلعم همالعوتغ جلز ءءانه ةلتلق ء( مموزو.
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 نمل هلوا م.4 ةنس ىقوتملا ىقارعلا ميحرلا يع نب دا نيدلا ىلو خيشلل تامهبملا !ا

 دقو ديناسالاو ثيداحالا نوتنم ىف ةعقاولا ةمهبملا ءامسالا هيف نيب خلا لضفا ام ىلع هلل

 نب كمحا ركب أو ىرصملا دبعس ىب ىنغلا دبع دمحم ناك هليق ةعامج تامهيملا ىف فنص

 نب هللا كبع ناو هيف فنص بنتك سفنا وهو لاوكشب نب مساقلا ناو ىدادغبلا بيل ىلع

 برو بترم ريغ لاوكشب نبا باتكو هيف عسوت هّنأ آلا سدافن هيف عمج ىسدقملا رهاط

 فراعلا ناف رسع هنم ةددافلا ليصكحات ىفو مهبملا مسا اربتعم مجكملا فورح ىلع بيطخلا

 كيناسالا فذحت ىوونلا مامالا هرصتخاو هعضوم فرعي ال لعاألو هفشك ىلا اتكم ريغ مهبملاب

 ةريسي ثيداحا هيف دازو ثيرحل كلذل ىوارلا ناحصلا مسا اريتعم مجكملا فورح ىلع هبترو

 ثيرغل كاذ ناك مسا راضكاسأ مدعل هنم فشكلا بعصي دق اذه عمو الوانتم برقا !ذهو

 26 كلم كلا لليسبأ ةقفلأ باوبأ ىلع كانك كت ظعرز ادا نأ مث تامهيملا نم رهقك هنوك م

 11344. 31-11 هطط عدس غور ل1 ءانهمع5د (ععانم»عةر ةتعام»ع هطعتال 777: - ه0 - 01 160

 18261 460- ه7]- ”ءارا» 1ءقغرم دسمم 806 (ذمع. 21. لصل. 1403) مممكطتم. آطص طمع آذططهرو ونت

 زم زمعامزغ: آرهسع آلعم معم ذكر نسحع طعمععم]ع ]ةععتاس# ءاعب همدصتمه امظصلاع ةنومت ل 8

 ءدعمازئفغر وننهع رص غةءاتطسق (1(2203هصمسن» عغ ؟ءععطتق (ع100311010112(201 1ءواتطأاتتك"تو انت طاق

 (ءدلزا(ل مصعد 20 جسبعام»عو 2عاعطتسأ.  قةصاع عبرت 6١م مآتع5 زنتثكأ 00عاما 06 طصمدصتستطانق

 عم معتطسم آاتطعمو ءمرصممكس ععظسسغر ان للان 710]:ه1:11:60 لآل - كل - عارمت»# عدن 8010

 - ىلا عت" ملاننعلا عل: ل16 لا - 1ك م11 طا - ظهور الان - دل انتا عمت علم ودل مما

 تانزات5 ]مذطعع زصاع# عمذر ننأ لع طمع جععمتت عمأغم ةعهلارباأ ةاتطأو 1112115 21ع(10515311130111111 ءوأ

 لارا( مل المااع] طعن 1 ارق" 710عهللءدقر نحت جلهماهتتمصعق م؟عاتمذوك ص قات طئطعم همهل]ءعتاو

 حعمسعمس ممغلممعتس زل[ حضتس للعالم صسنس همتستق جئتم] 1 ءوقتتأا. آانئطعت 151 8د)/0مان]1 0

 رماستسع 20 هملتمعتس لت5ممدلتات5 ءقأز بس زوتاتع //- 72/4146 ج4 ]1غءيدعتس هلمطقطعءأت

 هملتصعس ل1 ةأضكتطستغو ذك دغ همدستمستق رر7208/عبرب““ مهلممعتس طقطعععأا. ةغ تم ثاتلتاوقأع ةصلع

 ءدمتعسملد .لز1عص]لغه5 هععصتاتل. ()اتأ ءطللللا 20111181111 16110111193 85031115 65و 601اننل

 ءرعماز ةغعلمصع ذللأ دمص هرانق ءةأر ٌزودقتاتك ةانأعتلل عمانتل 0[1عادسس اصكتعمأ» ع معةنأل. اكسمل عدم

 لا: ظعف]ر ع مومو]6 ]خطسحم آصقسس 27ءيمءم# ععووعاتم ةسمعام(جاتطاتق دس ءممعضلتانتت 5ع0ععأأ

 ء( ج0 هملتمعسس ج]لمطقط عء(لعنس لتكممقدتا ءعدماوعمف هممرصعلم ة0عل1 م؟هرطعأدع طقمع ذالقتسم

 دلتغعم دعس ؟عاعععماتق. ةلل1لز6 ءاتحس مهنعمف [2ه10(03معقر ءغ طقعع ءزاتق غ1 1هعئاتاتق

 ء( معمماسك لسعتغ 204 نندععأتأسست ءهمزعسلانت. از طت]هردتصتق 0111116 ءقأ ءهدع عم نسدعقزاو

 ء]1نمعسعو ونتاتت>ظ , نأ صمتطعم ةمعأ م؟هرطعأغوع طقصع ذللهسس (2201هصعست ءاعععمألق هردمأ

10 

 10 [ءعرصممرعع رص 10610011318 5ع1700ءااتاتق و ةطتصزللع 1ع11 أ ماهعا67ع3 انلاتق 106100114 850لانق

 رسان]غه5 لزءالومعو (ععازم»عس جلستااعع ممقوزا. لور» ؟ءالو لطااع /م“”6© ]ذطتئاتتلل ةاناتلات

 عععمضلسصس ءدهمتاح لسهم من لعضاتزدع لزوععددزاو دنع نصل طسصع زئه00ان1:3 ءدع ؟تالتمصع عمة
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 حيشللو مهيلع ةدايز عم ىوونلاو بيطقلو لاوكشب نبا هركذ ام عيمج درواغ كلذ دارا نم ىلع

 ملسُم .تامهيم ةلو هبارعا هيف ركذو مدت ظنس قوتملا ىعفاشلا ىلخخل ميعاربا ىب كمحا رذ قأ

 ىذلا هلل كمحلا هلوا رصتخم ىنالطسقلا ىيحلا بطق ظفاأل مامالا خيشلل بانقك ديفو اضيا

 صضماغلا عوذ ىف لاوكشب نبا ظفاحلا هعضو ام رددت هذا هيف ركذ خلا ايسن هلهال ملعلا لعج

 فقو هاو هباب نم اريثك كرثو دانسالاب لاطا هنكل هعوذ ىف اعيدب ءاجف هديناساب تامهبملاو

 بعوتسي ملذ بايلا اذه ىف ىسدقملا رعاط نب دمحم لصضفلا ىنا ظئاحلال فيلعت ىلع

 عمجي نا ىأرف :اريسي  .ارون | دانسالا مهبم ىنم.ركذ .ناب لاوكشب نبا ىلع داز هنكلو كلذ

 ضماغلا حاضيأ نم مجكملا نع حاصفالا هاهسو اههيبلع داز امبدرو فوركلا ىلع ةيترم امهنبب

 رست ادلجم نيتس لخدي وهو نايح ىال سلدنا خيرات ىف نيبملا || ه5 ١ مهبملاو

 جيجوألا ىقتذملاو جمبرلا ركاتملا “ب [ ىراقلا ىلع ىلوحعال نيعبرألا حرت نيعملأ نيبم ]

 ممم[ عصسءغور نسمعععملأ ةصنأع همععدتس ؟هعئازهضعرس طقطععع(6  قةلععأ ةز12]1 هسصتقرو ل036

 18و[ ممما], 1216146 ءغ ل ءمعمم# معمرجمودعطظهصغر 2005 ةسصسعصاأتق جتتعاأف. آتطعتص 1

 ممرعم علذلتغ ةطعتاعط 4ك 7[ حم»» 4 /دردعل ظعد» 16 ]راد»» طل ه7ءاز# ةطحلطتكوب ةصصم 884 (ةطع. 5

 831ج(. 1479) ملم( كانكر 001 ةندصات]ل ؟1عرعتقصعم طصق]ع5 همدتتستتلا» 3001016. 10 عدد 1

 /11هء/ض1»7 ءلتلتغ. طلع ءعملعس دعوسسعمام هطفعتلط ءأ ا[صقس طاقطام (0015-عءل-041 ( 051

 مدرس معسلتستل مص ممكتتاو 0100 1غ 1سعزرتا: ًآطردتتق آ2عمو نسأ 0هءاملمسمست الزك15 00015 طعم

 هطاتحإتممأ هطصمدتمس ءوذع ؟ه]نتغأ ءاع. آالزعتغ ذطتر نهمع 1طفظاأام ل21: 865/7:0:47 ددط ععطعالع

 لزءالمصتتتات) هطقعاتعدمان12 ع (ءععءامضنتل 200315 ةسعام ل ةاتطاتق لعمعوت مدععتاأو هع 3 ععاتتقأع

 معجمه عاومدع ءغ ز1ماء[|ءدذتسدع. ظودمتا زعاطتع ]ئطعع ّذص هدنم ععصعلع 20105 ءغ ةذمعاتلة لو

 جاادسعم جستعام»# جسمعامعلغمغلطسع 200ءعصلت5 !1دصعتم» ظتتأ ءغ دمتلاأك ونطهع طسع رعطاتسءالأ

 مروعاعمستمت. اطععتغأ نتاعتس ءمصتصس ءصامأ6مصعس ةط 1طلقظام قللتا/هل]ر ل101 وترازر)ءل لق )ا

 113 016ءم00عءد2 لع طحع ردها ءرتح ةععاراجتسر هك معد طمص م1015انق مععاع د عامكلا.  ةاامسس عد

 هوم [ذططسص 157 8ءع/مممم/1 ةسحتاب ن000 جالون قسأتللل 0ع 01ءنمدتطاتق (ءعءاتممتطاتق 10ءمضنتم

 ءرع جيعامستطتخ جا1هغمضتس 200103.  ط]دعنتا ةتاعتل ءأ ناعم وننع ععصاتق 01 ء(خ مصل 111 ةطاننم

 ءمصز نص عععع ءغ حامطقطءانغع لتئ5موصعانع. هدعرع ته همماح جلز ءنغ ءغ اتطعم نطل //-ًركذغ/

 ه1: ءآ - »0 ءزت» 118:1: هلآ ءآ- علا ةلل همع ءآ-سسمارارعرر» لعلتكب. ح 11345. 1ك1- 31ه طاصو

 اتطعع مادمتتك لع طتمغمرتح ةسصلملسكتدعو ةنعاماع للان 1هه/471.  (هداتسعأاتل ةعد2همع8

 ؟ها]سستنمتطتق. - 11346. [ظا-ال1[هطاص 1ظ31-1هئمر ا!انطع» ماهدصستق همت اتادمت 2112ه

 «ةهصسعسأهعتسك ذم نسهلعدوتساو (عدلتغممععر ةسعاممرع 31011 4/2 (هءوصأ آبنععام»ع ].

 411347. 11 - 010ه(غجزز» ءآ1 - ععطاطرو طتعطءوأما“ 106152311115313 11107213113 ء>ع26ععمق5 عا
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 ىيحك نب نيسحل ةسناجتملا ظافلالا ريحتم ||تم  هركذ قبس حيحصلا عماجلا حرش ىف

 هز*. ةذس قولا ىرش مو رهع نب دوه مساقلا ىنال ةأوولا ىماسأ كباشنم 88 ىراخبلا

 نارقلا هباشتم ملع [["ه.

 هنقو ؛ ىواكسلا ..همظن - ناقتالا ءى؛, ىطويسلا لاق امك ”ئنداسكلا ديف: ,كغفص نول لوا ]

 ميشلل نارقلا هباشتم ا["هز [كلذ رهغو راعزالا فطقو ىناعملا  فشكو ليزفتلا ةردو ناعرملا

 ىباب ريهشلا [ىعناشلا ىرصملا نموملا دبع نب دمحا نب] دمحم نيدلا سم مامالا

 نيحلا كبشوأو لأ هناذب كحاولا هللا لكم كعب امأ هلوأ رصغخم [1 ةنس قوقملا] نابللا

 مهعأربأ هركذ سوفخلا ةعقم ا!!!" ه)' همح ةذس قوقعلا ىلا ردذزاهلا ىلع نب كمكم رفعج لأ

 كيع نب كمكم ركب نال ةيفنكلا عورف ىف قفتملا تاقرفننم ||| >ور*“ داش فيصو نبأ

 هدعوربتسأاو مدكق م8هعممه0عءرتوصمس. .(نمهرصتسعمأهتتنتق اه للا - لوتس: طا - ذهل لع نسم هند

 ردعمأتم [هعاو وامل - 11348. 31ه غءطوعوعأ1ج ءلا-هل11ةغم ءالا-:10ه( عز ةس15عأو هممعع2لعق

 بوعطمصس ؟هسم نيتلعسس ةزستلطم» هغ ةزومت عدالمسع 015 عمطقماتلتو 05[3116آ6 1108311 1

 1و1رم 801 :. ع 11349. 31هغءدطقطتط هققست ع1 - 20 ةغر هماطتله ةتالطأ عانق

 مءادغمرتسر ةتعام" ع 4ك ط1: 1ع درر: لل هلت ظق عزان (0ونم» متسع اع عت"ةر ةصحم 538 (ةظع. 10

 لاتل. 1143) 10[2201.

 11350. آ[]1] د :»2ه(6عءءطةطتنط طظطا1-(نه مدص. الهعءاعءلسو ؟ءعاتم2ننتنط 101101011

 001301601112 1211م ع[10215(2

 [آلأ ىموأا م ذص 2/- 11عام (ءعاوطتت, مكتستقرو ناتأ 0ع طهع 0هءامتسه !ذطغتست ءمدصمهقانتكو

 16 ظدتكر ءأ هك ع[ لرممم ءمملعسس دصحت ءعمتحسس ؟عيمتطاتق لسوسمءتمستأ. طلءلسلع طع مععاتس عصمت

 اذطرخ 72/7 - 801 1ر ارو ج 1207 ءأ هآ - ة1عدعفا - 1؟معآرإ“ هآ - رج ءاررا# ج (نمارك هآ- دسار ح ةلئتل].ح

 11351. 316 غعوط خطاط ظ1- (نه جمر ؟ءةعطو همرتدستعم 100286 اطال عط معاها هطتقو 015[311ع

 عطعتلعط ءا( ا!سقس 37م عرربع- هل - لفن 1101ءمنضتنعل [ ظورت لآرتنعا آظثعءتن كلانا - ءآ- درا

 ةاطدكتام], داعم 17:-67/ءاار مب: للعام |[ ءغ دصصم 749 (ذمع. 1. كر 1348) دمام ٠] (نمصتم جلهم

 ودم4 زكو امعارتا: طرءدعستمدد 18نعز ادلع ءةدعمأاتم هيق تمتعت ءاع. - ل)ء 1لذلعس ةعهلمقلغ

 16ئ1/10- ©«0- 041: ل آناء ل كمن" 1101 هييوتر»+ علل 8 عزا مآ: 11ج عنلعت: تنظر ةصصم 58585 (ذصع. 16

 لوص. 1192) ردم ناتق. - 11332. 8112526 ع1 - صم 114 5ر همت ءقكاتق قلل 3110111. 20111111031

 طحصع اتطصحصس 17 مليا 17 هنا 11 يفرك كارالبب - 11353. 8[ه(ه1ءعع1ءقغ ءال -دجماغةل ذعر

 (مموصدعصأم لتدمععمد ننمعماتممحتسس همهقعمأت ةماتسسس 0ع مهعاتطسق زلسعم [آطهصعلظاان عملكم أاأ5

 لل

 فلاب
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 اعضو فقفتملا 1م كقكلملا» دك ؤرس ا, لقيا وسما ء اعنا « قؤتتمللا ووعدحلا + قراكلاةللا

 ىنزارمشلا ىدابازورهغلا بوقعب نب لاهدكام رهاط وأ نىيدلا ليعام خحيشلل 07 فاتنكأاو

 ا لم قوتملا ىدادغبلا بياح_3لاج فورعملا تمدباذ ىبأ

 تيبككلا ىذنم ملع 1”

 نتمف, ءىشلا كلذ هب .موقتي ام ءىت لك ىتهف ناويكلا ىم بلصلا فنتكا ام نتملا

 ىنعلا اهب موقت ىقلا هظافلا تيدحلا

 نارقلا نم روهشملاو رذاوتملا ملع ااه.

 00 | لدنلا !١ بهترتلا + ف كشوتت_ نا اهناش» قم ىلا»ةبتكلا , ىفو تاطشوتملا 1!

 ”0 اة كتر اا ركذلا لابتتكك د [نيوايملظيلا ا قيطان ملاك باتكا قو“! سويلقالا "لوضألا « باتك

 حتتعأم»ع 411: 1 ء]ب» 1101 هتو17:0 1ع: 450ه1]7ع] لعممج ءععابت [لهصعاأوو ةهصطم 388 (ةطع. 3١

 لوم. 998) مرمعنتم. آلصتع ءمرصتس عما متت 01111 ذص ذل1ه ةسقعض ماتق ةقأ مل - 110,0عع #6.

 11354. .316-1غغج116 ح0 طخشس ركع آظ 181-1 هلعطغه]111 هد عءع'هصرو ون100 ةعطت ماتت م8

 عزغد ل15 ءىوسصم عوار ةتعام»ع تهطعتلعط 71هز0 - هل - 011: كلا 1 ]ق» 1101من: 0 13 ءنن 7 هع

 لكامل الف ك1 نمت دصمم 817 (ذمع. 23. لآدع. 1414) رممجانم. - 113355. ظ1- ل1١هغغوكأ ع

 ى ء ظنا - 316 1غد 81 ونن0م0 ءقمصحعصتعملق عأ 0000 لزكم ءعقاتست عقار ة0[10>ع [11ةلظغات ءع]عان عطس

 آسفس لكان 8 ءآب» ىل1»ءلأ عر لل ظعراب 1! نطةأ, ؟دلوم ًظا- لك] 414 2ل1- ظوعل 002 لنعأم

 ء حصمم 463 (ةسع. 9. 0 ع4. 1070) 1016110. ل-

 11356. 11 »م ص عاص ع]-ط جل 1 غط. ًآلوءئزمو 0ع (ءدئات

 ؟/هدع هسءان» 10 ةتنومت عدغر ونتم0 ةمتصفست 0051 ةصتسق]تق كعءاتصبلهغ. طائل عازسلع 7

 هرسصسنه ءد زسلنعدغو ومتطاتق طقعع ]111ج معو هؤةطتلتغت7. لوس ؟هدع #7267 ع (10(8201صأطانق

 1151110203 عراد ةعات [عدعأا15 2111113 انظار 001 أطاتق 3 5عاتلال عطأات111 ©101[16111[025.

 41357. ا[1] د ءلا-ممهغءعرج كاز ع ءا-سعوططتع مختص ظاآ1-(ه هد. 00 عءاعنسد

 1عععلممتستل ءمعوصت ءدكاتتلو نان35 مآ1مع5 1[غ8 معا1عطاتمسأاو 06 011118 6025 عطقال5# 0

 ملغأ صمص مموةزغو ءغ 1عءالمصاتتلار 011315101115 01110 عدت ج0ع[051185 ؟ع>8 ءوأور 01116 ةناعلل

 1ءواطانق اامعسقع جعوهطأأءوع ءوصاتنقكأقم

 11358. .[:3160-1غع17جهةأغةغر !اذطعأ ةصاععرم علزإ. - 1اطرعأ ةسغععطت علتل أل ه0هزل11228101و

 ونتتطتق طمع مععت]زوعع ءدغو دغ ذص هنلتلصع زمماتاداتممتك رسداط عيد هاتعمع ةصاع» العد هاه

 ظظتعات لز5 ءغ قلد دوععماسم 8عغواعيسفعأ دصغععءعلقمأو وسهل عم ةدصغ ]ذطعأ 8مطقععتعمضبست ءا ةلتك

* 47 
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 باتكا :نيتدحملا» :نضعب اهيل فاضاو: نسوالانامل :ركالا: بانك اويركت' "3+ نتدلاا ؟ريصنا هنجب

 وه ىطووسال ةيمجاعلا تاغللا ىم ارقإلا "قا امانا لكوش لابن" سدبمشرال ت'ذوخاملا

 بعش رصتخم وهو راوكتلاو كيناسالا فخكب راثآلاو رابخالا نوتقم !|“. 2 بانكلا ىف هيكذ

 مم ا عماججب ىمسملا ناميالا نددت لال ,يباحصلا اخاف باقل الز“ ميكلا ا

 5 اك رمكما ”ةنتييح *نيالا تناتعاا [1“» ثيدحلا نفذ ىف هتافذوم سرهف ىف اهركذ ىطويسلا

 ىمسملا هباتك ىف هلاق ىذلا ةينوطالفالا لقملا [)“» م". خنس قوتملا ىوغللا ىتملا

 عاشور اكل م0157 يوكل, لعتلات 3 ىوطالفالا سلقربل :باتك هيف قايرس ا سايعرع

 ئرزدل ريثالا ئبا  ميركلا' دبغا نبا:ىماكم' قودلا (قءاص ني دككم" نبا هللا" لكن انا لا

 ملع لاق هركذ الأ ةباتكلا نفب .فلعتي ايش كرتي ملو بعوتساو ةيفا عفج 47 ةنسا قوتفلا

 0 لا ساقلار عفا قو ماكحالا خلدا طاينتسال هقفلا لوصا ةلوذمب رثنلاو مظنلا انفيلاتخت ناميلا

 هاستا عع ر وسعسهلص ملمس لمع - ءل- ل7 ذم ؟ءععمو5تقمصع اذط»أ لآ عمعاوت 0ع ظعاتعتق ةرطقععأعتق

 لزدعرتاع لنعتام كو دمسلاأ] ععءوملمرنعم طلق ةقعدستام هلع طعصسمتأم ةععطتس علتق 201 لاتمام ع

 11339. ا 8315-1 غءدج دلطلعألو انطعع 72101ءمم77271 0ع لتعلن ممتطاتق معععوستمستكو نانقع ذل 0

 ]ءودصاتت ةتعام»ع ثوان. 1710ع دمع هدط 7715 ظ7- 1101ءموطلقل. - 11360. ال1 هأذذم

 ءا - جلع طط ةع دك ء عا - ةغط ةدكر (ةدعاتق طلقأمزأ 31013 أ 1210111111 60601:00123 عق5ععاتق 2106051[ طانق

 ء( ]05 معمعاتاأتس. .(نمرسم ءملتسس عقأ لهعيسمتسسس 10عأ ةتسعاتا ةعاتسمو 1ل/-ل (ت12* 111-11050111:

 1موءمارماسس 0ع نتم دس اذ( عرتذ لوو» لأعاسست ععابتب 11361. 31-81 ءاط ةغطعغ 11 ةهغاط شع عا

 عدط ةطعغرو ]هعدتع ىصخ عماتق 0ع دسوصتتس ءعمأت5 همعاماثانل2 م0مطعأوع. هعممتأ لع77-60-0

 5 كمي(, نتن ![!طسسس طسصع اص تصللت نع ةععئرامراتتال 501:11 5ععاتمالا (2011هصهجعأت 3ع 20 مدت عرقا.

 11362. 31 ءاط ةلتطر تاس ععتمرم ةهتتعاما" ع لكان 0 عقله 711ه" 13 617:01-72|هتانةه آمعتاتت مآ 0عهر

 ةمصصم 210 (زمع. 24. قرع. 825) رممرانم. - 11363. [١-11 ةغعطقل 111-1:[1ةع غش ص17 عار

 مهمعدطم]وع ماهغممتعدعر نتمع ذم 01510عم رر6هعاوم 8ععتممتنق““ ةمقعضمأم هج 81ععمصع 31زاتع أن

 طرعمعاسك ظلدعممتعس» هوجعمصت لتقءقمساسم ءغ ةتعععةممع ]ذطعص ذص ئاامم ءهالزنلذ(ا. ع 4

 31-1 حاطمل اظ1 - ه ةتعر عععسراو لتعمل عدنممتسلو لع مععسلتم ةعهتطمقع ءا نمعامهع هطقءطلوصلتقر

 ةسعام»ع 102/1, جر( - هل - 01 11 مع»هن] 8 عدن 11101 ميرو77: عل لق عن كة قران - هل - لفد» 1101 عقيؤتر» عا 13 عزا

 ملل - ءآ - [ءع»اد» 11: طا - 41]رأ» لعمر همصم 637 (ذمع. 3 كسع. 1239) دضمظأ10. (0صمدص عال

 رسم عضتمس ذطتن مامصع ءللسلتك صفع تللقتس معصر نسمع 20 جماع ةععاطعسلا مععاتمعأاو مق عاعت»

 10 ممتعزأاور انضم لع ءد لزةدءعتأ(. 1)هعءئلنمج ءدعممهز(أمصتقر ةهتغر 80 6121م0 هع20313 1

 1[ عدلمتس ءغا ةماستاحسس 10 عتتس (عمعأ ةيصلعسر نسعلل ]هتف عرتم لاتكتكم0ءطاتقع 20 35عاتللا 8

 داما مضننس لمص لل عمضنتسس ءاآاولزعماو. الزرت لهءات 0ع ذللذ 0هءامتمسحه ]ئذطغمو5 همت مم قا عالاتل او
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 نم لمعا دق امهنم الك نأ ىلع ةحاصفلا رسو ةنزاوملا باتك الا هب عفتني ام دجا :ملو ابنك

 ةمدقم ىلع هتينب لقو ةعدتيم لبق نم نكت مل ءايشا عادتبال هللا ىلادعو اباوبا ملعلا اذه

 ةعانصلا ىف ىلوالاف دعوف ىلع ناتلاقملاو نايبلا ملع لوصا ىلع [ةلمتشم] ةمدقملاو نيتلاقمو

 ةنس قوتملا ىقيلاوجكلا رعاط ىئا نب بوهوم روصنم وبا هحرش ظيونعملا ىف ةيناثلاو ةيظفللا

 ىأ نب نيدلا زع فنصو !داشلا لثملا نساحم ىف رهازلا ضورلا هاهم اناعك مهضعب تفضلو

 00 11| دوهحم , مساقلا !زوبا, ةفتضو نيداسلا لثملا عا رتادلا_هكلغلا دامس اباتك يدلل

 ادالا دكلعلا نطق |رداسلا .لثملا_ يشن ءاملسو هيف“ دروب اباتك +. ةنعا قوتملا ىواتخسلا .نكرلا

 رداسلا لثملا ىلع رداثلا ةرصن هامس اًباتك ىدحفصلا كبيا نب ليلخ نيدلا حالص فغصو

 ىف تلم !!كو صاخلا تكلفلا نع رباح عاق دامس اداننك ىسمهع ند زدزعلا ليع ةعدطو

 010 ىقفكم لغ ودأ ةمك عضو ..م لوا ةغللا 0 7*1 قووكم 252م لا ملح 0
 فرن وى هت 60 -و 3ك - 06 ل

 جاغمسعس مسلطتسس 101, تصلع ةعتعاسك ءمرتتعسلأ ءعةووصغر معهعاع» ]1[ هآ - 20ماععتنعا ءأ

 ه7" ءار عوو/ما. 10 مم هطسءعدصلسسس ءىاز نلتضصتسوتتع راند طاتزسق ةعاتق فرتغم معو] ةدعاقع ع

 رز عرعتغ لحتس طل عنك سعر انغ م0502 نع ةضاعو ددتصتتسع ربظ8]0(ه ءةدعصأر رنطتطلاتس زنظ0 18د ءالر

 سمع عمسوتع (هاهسسص ذص مجهعافتتمصع ءغ لصسمطتق [ذطعتخ (عهعامحت.  طعوعطتتم [فسرععطعملتغا]

 ممكمعامتد لمءاضمهع ءدعمموتغنمصتقر انطعأ لسم دهعق ةللتطسك 0هءاضممع مطدعععررأاو لععلحدعقي زا

 نغ ربعتنمع ةعاعرب ؟ءططمعطاتست و م0861 62» ءملصزبمةزلعس علل ةعطقتلفق 32115 لمموطا 118غ عام

 (نمرسصسسعصامسسس ذم طسمع !ائطصس ءلتلتغ قاع 21هموت» لل هنآ 8ءن 488 1مل" ل ءما]اءلافر

 حمصم . . . معاك ع ةلطق وننتلحسس !ئطصص ءمسرمسدتا 2/7 - ]ضمنا 777-171 لأ ]رابعا

 طبا- 11 هاه ظئا- ذوق" ذمععستماسس. آل ءنسلع طعم - ءل- لا: ظعم قلطقاءملغ4 انطسسم ةتمقتاأ 5

 نكندام ظنا - ل ءاءأع ظا- 12 هاله لا - الهامل ]ل] - كنق» ذممأ جدتاستسو ذط نانعتات 477 /عايع نر

 21ه اظظ عنف - ءالرموءقنا ظلا- 1]غهءلتن 2ل/- كءاارمممغر ةهسصم 650 (ذهع. 14. الاهم 1232)

 سمعاسسقو ءاناهغلممعس هع“ ظنا - 11هالرعأ لآ - كو مع '1هيرب 2| - 1 ءاعأب 111- 1)(ينع

 امسدعرضترراةدس ءمرسررمذاتتأا. 8 عوعاعععو ذولأأر - ءل- ل1 1ك1,س/17 8 عنا ]1ع]: دك هر/ك علم  ]ذطتنستم

 اناسام هلمو»ءا ءا - !]ءامن» هاه لا - 01هل]ءعأ 117 - كنض» ذهكتومتاتتتو ءأ لكط0- ك- همام 8ع له

 ةلتس (م1:6' ها - لهانة» هد ظلا - 1'ءاع]ب 2/ - 182 ن» ذمه ىتماستم ءلن0ءعتصأاب - 1.

 ظا- 31[هغطم11 ءعغط 41 ذلس ءل-عدسلر هتمصونألاسس لع ةعاع ءاقعدمعتم ذم ةعوممه 0ءقعقرأتم

 ؟ةاتعتمةصلنر ةتعام»ع كاد: - 21ه - 11366. ظ81-1هغطد]11ءعط 11 ء1-1هعطقأو 0

 معد ئنلتغءعور نقع متم لل ءعوزه (ضطسم معاسصففع !ذ(ععمف ؟0ءدولتطاتق ةزئمأ 11 ءدانمص عدا 015: عدس

 ةلستغسمغ. طرتسسقر واتأ 0ع طنق ةةوئمدتغر ؟دنأ قلانع لل: 2101, هتروت»ءل ل7 عزا - ءازرتمىاعز117“
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 بصغلاب اعاوم اي

 قود ةخيسخيب ةاددمعر قارولا نيسككلا نب باهولا ليع مساقلا وبدأ نويدلا كيداس هد ردت

 ىاورمقلا رفعج ىب لمكم هللا ديع وبأ زازقلاو يوعز ندأو ىهمخللا مهضأ ردأ خيشلاو كمه ةءس

 5 هللا كيبع ىب كيمحم ىيدلأ لامكل تنلقم از سب نبأو © نس قوتملا ىوكذلا

 ىوكخذلا ىسوماطمبلا لايكام ند هللا كيع لايام أو 4 اخماد قوقملا ىوكذلا نتكلام نبأ |

 2 م ف د سل نا ىو احييك مدلك 015421 ع مود ةعامجا .207 كك ادلا 220, لامكام 1-04 ةفورو] يل" قركملا

 رهاط ىأ نوحلا لكام خيشللو ءازجأ ةرشع ىف هم. خذس دودح قى قوتقملا ىعاضقلا ليكم

 ةدموادح 0 رميغدصو تاحادم سوخ ف رجبك ىخو ملأ اك دب قونملا ىدالبازورمغفلا بوعد ند لايخحام

 40 ثلاقمو انتقم !!*كد فورحكلا ىلع 0 لا ثرحملا عدصملا هب فطن ام فرششا هلوا ءاوجأ |

 ((عدرصت ص ةاتعسقو ؟انل عم (60/0) لتعطتع ءأ دصمم 206 نتصع. 6. للصم 821) 2101110115. 001( م05انأأ

 ام عأصسأم ل05 ؟عدطغاتقر 0110151111 ]آنك 1( اصعارأا

 (0) 111 ونان1 152م 0علن(ان5 5.

 (هررحس عمادسمقس زم طسمع اذ طسصتست قصت هداتعااتصأ 86040 - ه0- 041: ماتا 1[ عيدنا ىكآث0--

 مرو - ه1, مععازو 17-101 همممع ذم سهعطع 8عطصععأتمي دمصم 685 (امع. 27. 1"عطاطم 1286) 1[

  ة8طمتاعاط 181 1رم]:[ردرن# حج ةارد: 26م1 عنر»- -ح لآن 40ه77]ه] 1101 هتوت»:ءل ظعتن لوز“

 (م7" مدمر (تءهسسسس هات عاتكرو ؟انلعم (هسسنس ل3ءاتق ءهغ حصمم 412 (ذصع. 17. ثم م 1021)

 5 رممزن(نانن5 - مها 181 0 0/ءت. - 411367. ك1 - 3[هغط2ج11ءغطرو ؟ءعطقو ونتقع ةضط 1150 علل

 زائورتزم نعد ؟معدملعد جلستغطسغو جةنعامتطتتق لعبا - ءل- ل11: 110 هيسبتءل 86: كطلعللاع]ب

 6مدسسحأتعم ر ؟تاعم 251: 7171 لتعغأم عع دصصم 672 (ذصع. 18. لدأل. 1273) دجمتأتم ح لك

 11101 مدت: ءأ 400111 عدد 7101 منسبجعل 180101نبردت ((عمسسملكتعمو ةسصم 521 (ةصع. 17. كحصت

 1127) ردمرانتم - ]هج - هل - ل1: لل ه]ءمتست»:ء0 اظعرت للآن: 8ع طا: لءعروؤعو ةمصم 819 (ططع

 1. ة[دمغ. 1416) مدوزاطنو لاب 1ظ1هركذ 07ه“ عر 111010121170 000102, ءكلكعف ةطللتخالا

 570 (زمع. 2. ثسع. 1174) ممء6نمو تءهاتزانق !ئطعع 0ءعععرم 1دقعاعتات» همصاتسعغتمع ح هطعتلعط

 0)110 - 0 - 011: لآل 116“ ل1101ءميدتتتعا ظعتن 7”معئا طش سوطملقر ةسصمم 817 (ذهع.

 140 ا8[دمغ. 1414) مممرنمو ولتأ طتهز هنعرت ]1 طصتتت للنتطواتع 1701اتتطلمات11 أ 1021201613 011010

 (مهءعاعس]هضدسص ء؟لللل. 1معامتغ ز116ع زغذ: 1>:ععع]] عمعلقسترسسسسسو 00100 12016105215118 5

 ءصاتصاتقغ ءاعبر ء( جا ]ز(غوهك ج]مطقطءا1 015ممدزغت5 هول - 11368. 38[هغطقسمف 15
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 3 ؛ موطنم. . ئسراف؛ ىونثم, 11". كرت زاكنالا»يراكبا",تائوقتم- 1 فاش ىشنتل

 ىخلبلا دمحم نب دمحم نيدلا لالج النمل تادلدكم تس ىلع سدسملا لمر تافحازم

 ةداط هيلع ىتعاو , فيوغتلا ل (ىغتسم'ر وهشم بانك وهو“ 1. ةنس قوتملا ١ ىونوقلا مث

 1 ةنس قوت اهسراف ىرورسلاب فورعملا نابعش نب ىفطصم ىلوملا هحرشو مهريبغو ةيوأوملا

 3 قوت ىكرت اصيا ىدوسلاو ريسبب فلالا دعب قوت ىكرتلاب تادآكم تس ىف ىعمشلاو]

 هامش «تادلكام , تاس ىف [.5 ةنس قوتملا ئولوملا ىورقنالا ليعمسأ ميشلاو [ |... ةنس دودح

 هامسو همي ةنسا قوتملا ىسرافلاب ىمزراوخلا ىسح نىب نيسح ىنيدلا لاذكو تايبالا عتاف

 خلا تياهنو كع ىى ىافتو تياغو دخل نك. كتمح هلوأ ةفئاكشلا زومر ف قياقكلا زوذك

 دوال تلح لن رخال لأ لبو. اظوسيم, احنا ةكرش ,قامثعلا ا. ثاتكلا !شسيكر مكمان هللا "نبع
 5 00 رد 17 رد 03 د

 تادلكللا نم انج نيذسو ةدامتلك ١ اك دبي وتلا كادج كل ري دعم. ل فورعملا ىلوملا فسوبد بخ ةذأو 1

 031ه عطقأ11] ءعغطر لسماعتع ءا اهنتماعدعر هيعام»ع 71:1يئن72 وعاوم. ع 113069, 11 ءعط 026117 تو

 لدعمه ءزسهلعس عطوتاطستر عتعوتمسعس اماهعاقم ءموتاهكتمستنتل مهام عصسأته. 1نعوز وو. ا

 11370. 31 عءاغعاطص ءركأ1و قضسمعمرو كانك 01 ذتعطق ءّزانمهلعس عطواطتست ةانصأ. 80هعرطو م عدس تل

 دعرع ؟ه]سستسم ءمرسر] ءءاعصق ءغ هيعاعم سرع[ ءنام 17 ميسعأ ةعرع معلم ءمدد مهدت 2 11ءدلخ

 لءاوأ - ءل- ل1: 21 هأروتستسعل 8 ءد 17101 هتستةءلر رهتستتتت اتكاطتق 8دللطو لعتصلع [ءمصتت آصوستلتسمو

 ةمصم 670 (نصع. 9. ةكسع. 1271) مممجانم. نع ]ئطعع همالم» هةر نقتل نأ 0 ع5ءرت مالهم ع

 جعوات 21 62ع هقعععع همس ممدقن. طلسم عم ءةدياتعجملم ةعدوعاوف هملتمتم آل ءعوتعطمعصس ع

 هأغ ةلثأ كتعحس ممهانعضاتمأ.  (نهدردس عمامسمد ص ينص علنلععساأ [١ 111:51 رم 8 عد: كرس 11

 متلو مد” لتعاسك ءغ ةصصم 969 (ذصع. 11. هءرخ. 1561) 11115[11101و 6عا0] 15 111

 معرمأ1نم ةعصلماتقه عدن ع [ى/عرس'# مدننا ممدغ مست 1000 (أذسعب 9. 06( 1591) 10115و

 تتم ءمرصت ءطامتلانق نه علعاتق ةعدع ؟0]هستسو همصسرت] ءءاتاسسع - ىير02, كدعو ةمصانتل 0

 (لصع. 9. 0ء6. 1591) رشم انانقر نانأ مههتأعل» نع همه موزأ] - ةطعتلاعاط 1عسمأ] 117:78

 11ءماءامأر ةمصم 1042 (ةصع. 9. لكل 1632) دسم2ةنانقو كنز نق همدصنت عمامجأاتمس ه5عدع 01 نأ

 وسما ءءانكتع ءأ 1 ةاقأر ءل- هلورنا ذصعىتراسك أ دج 1( عر - ءل- لأ: 17هدعام 8 ع

 لع مموت"ءتت# و ةصصم 840 (ذصع. 10. كمل 1430) 12010115, ءانزا5 ءماطلتل عما ةكلاتق 61516

 دمضماسك (ناساسس رمرهع هع عنخ 16د هآ - !رمعاينع لا هدد: ه]- 0ءءانم هأ ذكه 1سعامأأ :

 ادسم ةلصع (عصصتصمم ءغ ظصع ءغ عامرمتمه ىتمع هسصعتم ءأ رسملم اعيد ل4130ه1ه] ع

 2101و عل 0 ]يمنع ةيئطحصدس رجعتسععرمر نكت ءمرصتم ةماقمت امل جحططرنأ ابنت مدن ممكانتا ها 38

 ظمعتس معلست ؟هآسستمتم مع عمت“ ط1هللح 1و داعم 52:67 47/ لتعاتك ءغ هصصم 3

 لمع. 4. الآه. 1546) طمعأتنتنقو (76عع0[2 هعدجه وأمه ؟ءرقاتق ع ةعزع ؟ه]سسصتمتاطاتق ءاععتأ ءأ
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 كوكا هلوا] راوسالا تف نا ىسرافلاب لوالا داكلا تايمبأ 02 امضعب ىلخ نوح فوط

 رههشلا للمكم نب ىلع نوحلاأ ءالع خوشلا حردشو [ خلا مدس دلل انادعقو انواع معذأ ىذا هلل

 5 طظعاولا واهم يد دمع دح مامالا حوشلاو ماله دس قود ةيسرافلاب هذابجأ ضعب كفن صوب

 لن دمح هلوا] فوصتلا حالطصأو مها شم لاودحاو اهناحالطصاو ةيولوقلا ةخقيرطلا لاوحا اههف

0 

 10( ناخ ليحا ناطلسلا ع ةراشاب ةيكرتلاب اجوروم احر [1 زكمدبب قوشملا] ىساومسلا خوشب

 ععردضاتس ءلنلتغ ذص اتطرو لوءعق»ءا للا - 11ءا]مءبم# ةمهعصتمأم. 11ه طقصع هعال1مععصم آل ءعاجاول

 ]آل ءمصصتس عما متتتاتللل 1011 ءانلا> ةععأم» زا. ادع ءدلعس كذطعتلعط طمععقت» 16 لك: 8ءقارم عبو

 ماعم 7( 457رك (نهمعامممغمات لتعطتقو همكتان2 عا ءءادتس 1ععلا 712145 أ - د2 مو عدمت لا 81:1 ل اأن

 ]لا - 11 ءا/داعبم# ذمكعطت مانتتو ءأ ل هةر ظل مدمهتن لعاعأبت لص مدتتأعلال ؟عطقاتاتللل ماكأل01 5:0]ننطتصتق

 فرس عمامتستسلل معهكت ءانتلت همس مكنت لك 4؟/ رك ءلممب»م» امكعطتماستسو [ع1 1[ اصعامأأ: لرقتتك

 ]لعمر ونت طعمعلتعتد ذم صمد ءمصآععغ ءعغ مصممه ج0 آعلفست 80ءعد لسعات ءاعمع] - هطعتلعط

 ل76 - 60 - أ ىلا: ظعرت 2310]ءميست: ءللر ؟دلعم 710عهمتندوةركع] لتعاتك ءعأ عصمم 875 (اصع. 30. كسص

 1470) ردم 1اتاتقو 11 201111105 ععداتق 011112062133111 م ع181112 ةع11م51[. - 8 هطعتاعط ءأ

 طسفس 11هوعقرا ]ظعرب [ظلطموعتب 11مم يتموسع ةول]1هععص عدع ؟0ه]1تستتستطاتق ءهتضقت 0ع] ءءانن

 نومععمدتاب لص نتملل ءمرطنسس طاقتالل2 م ع1سأ ءاتللل ل 7م(“ أ - 0811 706 2761714 © - 7

 1صسعضتمأتلل مرض ممهنأأ. ططتع 0ءعععرب ل155ءم(هعلممعق م2ةهعطأةلاب لص ننتطات5 06 ممل110 هز أطاتق

 هرنلتمتو ]طل ءمكتمطمصسص 71ء7م7عبمرر ءزانك (اعضصتسم1هعأئأذر 0ع ءمصلت6ممتطاتق هطعز]عطمعصتنل أ

 (عحصتصم]هعزد ةسلمستسس لتمدعتأ. [1معمتغ زلل]ع ز(ذن: آطمسم آلعم ذملظمتلو ءأ استطت عضقق ءعان.]

 (نورحتس عمامتالف معز كنق اص ل11 ءا/ 1 ءامنر لعام ]راز» ءآ- همز امن* مع 7 عمال" ء]- 0111م7 ةطقعتت ماتتقو

 311 11هنعءمز» 86مرب للم عمت ءا-د 001 جتنعام »عرج طقطعأ ءعغزاو ةصعتمتأا: آسف العم ةدظصتاد ءأ

 سسعممو هانم طورعم هطعتاعط قلطل- أ - همءزألرو ؟دلعم ذ]عقأب]ب هكا ممعق للعأتك [عغ ةصقم

 1049 (لصع, 24. لمع. 1639) د 02[اتانق ]رو 012111 3:111113[68 [ا115 012مل 11 [عائأتنلا» 201د1 >عأانلل 1221 او

 ءريع سدمملحغأم كسلادست 4/760 ]61مب؛ هيتمكتأب ةدطقاأتالا هدتاعتت ذص 12016 معتصم ؟0] ن1

 1 اي
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 كذا ةببذ ركذ فيرشلا ىزاروشلا ظعاولا ىويكم ىب ىدالعل ىونعم راوذأو ىوذتم راعزا اي

 ظاغلالا حرش مث فورحلا ىلع ةيدرعلا ظافلالاب حلجم لك ىف ام حرش مق الوا ةجابيحلا حرش

 ىم هيف عقو ام جرد 85 تاياآلا عماج روكذملا هذذ لييعومسالو انضيأ فورد ل ىلع ةيسراغلا

 نيبح هفّلا ىكرتلاب ةلكشملا ظافلالا ضعبو ةيبرعلا تايبالاو ةيوبنلا تيداحالاو ةينارقلا تايآلا

 تاضارذعأ نع باجاو اضيأ هحردتو حراشلا ىواوملا ليعوسأ خميشلا راهظاب عباسلا دلكملا

 ةذس سماخلا ىلكملا حرق راح ىلا عاب اذا هذا ميف ركذ ةءيبشم ةغيلب ةخيوجاب هيف ىيركذملا

 دجوذ ا4همامنب علاطو اهمأرذشاف مآ خئسي اهغبانك ةخروم ىونتملا خسف ىم خكسن رهط !."ه

 كيشا ةقيرط لعا هركناف همالك نم هنا كشي ملو ىونثملا بحاص ىولوملا سافنا ى .ينم اهنا

 ليذلا ةليوط ةبوجاب مهئتاضارتعا نع باجاو اهحرشف هجوا ةعبراد هيلع اوضرتعاو راكنالا

 ذم طتصأامرمتود طتمزءومرجع ع 1عمصتع. اآمعم5 0115 اذوععد 21611,:عم16 ل7ةيرغ ظعر» 1101

 11/- 717 1: ك1 رديت 207 - ك1, ع»ةرك طنط ءمدصتس ءطاقتأو ات ءنعم لك س] ا“ 11161/16788766 4711“

 2*720عءوم7 ةمكءتمأم ءدمات عدلا. ةلدععدغع ذطلو هع معاساتلال م53ع100(12ع2) ءدئما1ءاتتفذعو 0ءاهلع

 جحتاعرت و, وننهع زم دأمعن]ت5 ؟هآ]مسصصتمتطادق ؟ععطلق جعقطأء لق ءهعمجعووو ءووعمغار 80 ه>ل1هعلص

 جامطقط ءلعتست ءديممدست ودع ءغ لعمتوتع 100ع3 مع2قزءقه جامطقطءأعع ننمواتع 1211م1

 ءوووه. 1رتدر»هغ7 12ءلء], رجملع ]د02 55 ءمرطتات عطاقتأا1111 ©0111 م0ةانتأ ل4718“ ء7-«هناأ اهقعاأ مااتللاو

 وناتأ ؟ءرواتق (نهعدمتر (220110هصعد معمردط عاوعر ؟ءعقانك ة2هطل نمد ءغ هممصتن]لاو ؟؟ععطق هطقءاتتأو 8و

 وندع ذص 21عام ]ءودصاتك (نععلعع ءعريرلتزعمك6  هعهعلمدأتغ ةبدصر ءانتطت 5عماتأ] ءعدصت 310112

 ممداعأ ؟15ءمءار ءهأ 4ك لء7عقلع طلتك بص 20 هةعضتطعصلمتت» ءديعز3ك16. 00551101113 عقأو

 11161 ءوم# ءعدع ؟ه]هسستمتطاسع همصغمعتز هغ ؟ه]سسصعم ذ5عماتسااتلالل ةممهتاأتأو 41100 ذطعتلعاط

 ال ء17647] 111 ءوم1عمم# دسم عمادتتأ ةنتعام» رص [سععتت معمانهتعتا. 1طص طمع نلتمولتتع 01110

 هممت موأغأو ةطاوتع 30 هود 1دعمسلع ءعغ ةععماتع 2ع5م0203[و نن3ع ج01:ععوورلا »ص6عوصأع5و 2

 لزدعرجمأ. للدعم غع تم عمر تنص ةططصم 1035 (اصع. 23. 5ءمأ. 1625) 80 ؟0ه]نستعو 16605205 عاق ان

 مغ متأ0ع ءدععمطعصملمسم معد عمتودعغر ءديعرد مامست ءقمكضأمأق ,116/7767م2 ةصط0مأانل55عو عانز انك

 ةعئتمألم حسمم 814 (ذهمع. 25. ثم. 1411) ةنوصهأو ؟نتددع(. طستغ ذلاتل ءغ (ماتصت 1ءعاأو

 سصلع مرسم ءعتغو 11150 ءدع هرجع 71ءم7ءعممأ1 ءةمعصتمأك 1161/71 عبم6 جتتعأام515 م7001155عو 26

 ديصماتتكق 0نطتادكتأغو وسأم مدد ءزدك ؟عئطق ءمصاتمءعأ. ة4قدوععامع رذععم طسوسخ هملتصتق طمع

 جععرتتسع مععدماتمأا ءغ نحكم جئعاتتل ءطاتق ءمصاعج عانت 0لنعمسامعمنصأ. [1هونع 0 ةللسل

 >ه]سصعس عءعر]زءهملسسص مع جععلستلاو ءا هدر ونتتلهمع ة07ءرةورتأ هطّز ءءءولنهصغأو 5عةممه5أك

 آ1ههعتمتطتتس ؟ءادادعع ةاد0عغ 2001( ءصغأف ةنمعرجأ]سأذ 1ةكاأتمر ونتتمزان102 ةانطللل2 طقفع عقار
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306 

 يي حرمتنلا ألوف لوأو مهل رستحو «ريبغ مدلكو ىمالك نيد قرفغلا نع مهروجكل اوركنا مهنذأ اهلصاح

 لابي عدس نيدلا ماسح قه ءايض ىأ

 ديزم ره ترقذف هدنياي تنتنود

 5 ىهيكل !.8] نس فلا ىورقثالا دمحا نب ليعمسال ىواوملا بادصنب ىمهسملا ىونثملا بخاتنم

 خه س كالفالا تحايم ىف ام ىلع هنابيبأ ددعو ةقيقكلاو ةذرعلا ىف كثلاثلاو ةعيرشلا بادذأ

 ماركلا هلأ اكربمد عح ىلا ماذالا نقودت ربخم || |* نإ اند نوتسو تاهت اغلا نورشعو

 لع ىكهملأ ىولعلا ىقيدصلا هاش كرايم نب ىلع نب كلملا هللا ديع نب نالع نب ديك

 10 تييببلا ىف * فوقولا لضف ىف "٠ ةرمعلاو محلا باوث ىف " تييلا لساضصف ىف ١ باوبا ةينامث

 بدالا ءاسأ نم دكيعو ىف 1 ماقملاو ىنكرلا لداضفو ىجسلاو فاوطلا ةليضف ىف ه ىنمو ةفلدوملاو

 نأ ج01 عدونا فمصاعو لتقعساعمأور 0100 ممعصسأع طعطءع(0062ع5 ةذصأر 011810 111 01311026139 15

 حط هءعدغممع حازمضتسس لتقاتم عدعلع ممهقتصسأور ءأ اصكتلتق مظعيدحسأنك. طلع ءمرصص عصأق715 18

 زمعامزا: آطهسق 1)عمر نأ ءةهحسعم 11167776762 ةماساتقهلع ةزسستالع ءعووع ؟مآستغ همعأات5 ةعواعط

 مانو عا 111ه ؟هلسسصسعس ةعرباتسااتلال 705[ م122ع12610826111 112 معلا

 0 ]ندع ؟ءتادأتقو ءهصقزع ءعاتعأامصتق ؟ءآلتعو

 "لكماتتال "عملات م22علتادست دذذأ لعصلق ؟2[ءاطل5 ءأ ةعاط معا“ 21186211:

 قلتح ةوا1]وعع ممعاتمجد قةضصتستم 7161/1 ءنم# مصاتسعمكر 125 آل/-11ءدم7عدم# ةصقعتتماقرم 1

 ]ف زا ل ]رت عل 4111م" عمم جتعام معتم طقطغعأو نيت عودت 7هازورمع طر عتنل# ةمصم 1041 (ةصعب.

 لصل. 1631) هفىدسممخستاو ءأ 20 هعلتصسعتس 1ةمدكسق 116171116108 1ص اكعق مه15[ع5 ءأ هعصاتتلالل 303

 فيز

 لزئيعموز(.  ظوعس معتصم هعتأ لع عععملتم دس هلتصسع هطوععزهمسلتقر ةععتصلم لع !1عوتق م22ععنعماتقو

 اتم لع ءموعمتالممع ءا ؟ءرتاواع. اكسس عاتق جاتأعللل ؟علقاتاتلل, انا اذه 11601211 تأ - هركاغ7#

 1ءعننستر ؟لعتمكأ ةعدع هدتللو هةعريععمأم5و ةعدومعأتساأك ء>ءم1م6. - 11371. 81هغطاع ةطقتنع

 ء]ل-حم در ]اذ طعع لعمأ لععتسس طمستمتست ءدعلاقسق ج0 جعاعتس العز جتعتقأقةنت م10115ةءعملتو

 هتعامرع 1101 منروتر»ءل ]لذ نا للا: عرب قلالعلامآ اطلا- 21ءل7: طظعتي ىلآ# ظعتب 21ه ءأع كابذأب

 510047: 4 /ءدمز 71. الامه ممكتاكتك عا تس هعام قفرأأقهو 0101011013 72151121112 06 ]11[ طانق

 (عسردا1 31ءالعدمت معدعم(أوماتطاتق جعلغ - ةععوصسلسس 0ع هرعتلام معزنعوكتس أ 10ملق ةوعزلوع ءأ ان1ة1148-

 140 تمدتق انو” -ءماتسسس 0ع معدعقأدساتم ةاوتتمستق 47 هركم ع نتقتتأانلال 06 3علع ةدعرج ءا 00

 للم ]رك هع ؟ةللتم النوم يتسكتس 0ع دسعسأم معممعودزممتم قععمس (عرصما نس 1 ةلعاعجصتسم أ

 ىسعفانم ماع 7/هرمدم ءا 11 ءم_ممصر لعونع ةصعسلت 1آدهالتم متععأ هأ ةاهعتمستق 100/417: 115 (تاتطانق

 ب ةعدرأتس 0ع ءمرصستأ 0 3هطع عمراتتالو 0انأ1 م122عءعرأاج اص طلق ةدعكتق هطقععكةصلمق مه]ع ءدعراعمأ
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 عغانم قي 1 كببذ باحال ايه ىذلا هلل دمحلا هلوأ معلص ءايبنالا ديس ةرايز ةليضف ىف م مزمز

 باهش خيشلل ماشلاو سدقلا ةرايز ىلا مارغلا ريقم 1(" خلا فيبذوتلا بايسا ةداعسلا

 ىشم اه نس نابعش قى هنم غرذ ىعئناشلا ىسدقملا كمكم ىنب دكمحاأ دومكم نأ ىيدلا

 ملا 5 ىصقالا اندككسم داز ىذلا هلل كمكلا حلوا ”5 ةنس وذو موقالا يهنملا ىلع هيف

 ىف مارخلا ريثم !|"* ١ ةيميت نبا ىلع نرلا باتك ىف ىنصحلا هركذ ىزوجلا نبال ىكامالا

 نارقلا زاجم زار" هل/ ظنس قوتملا ىدادغبلا ىزوجلا نبا ىلع نب نمحرلا دبع

 قوذملا ىعفاشلا ىرصملا مذ | ىقشمدلا [ ءاملعلا ناطلس زيرعلا ديع] مددسلا كليع بدل

 - ععواتسااتت> 0ع نأتلتأدغلطاسق مانأعأ يءرو عمرو ع هعامعاتلل 06 معتم 2151ج همصتق ةعمانل ءطخقت

 قكمرستسأ م20مطعأغدتاتال. -  آارنطعم غو زمعامتزا» آطهدستك 1)عمر نسأ طعدكم متمه ةنحتات1ا لتعتمست

 م23عمور وجا ءاعمب - 11372. 031 هغطتمع ء]- عط قمع ةدسر !خطعع بما لتمسعمت ءدىعئاممف 1[ 050

 هأغ ]حرت حععستم ؟م15ةعملت, ةسعام»ع كطعتاعط 04-60-576786: لآ( 11111110 أ [ررر+ ءل 2 عدن 171107: ه17-

 هعل 7160ءم00ءد2 ةطحطتام.  ةطعماحتغ عدس رمعمكع ظطق'طقم ةهصصت 752 (ًذصع. 28. "عطغب 1351)و

 م«6ءءعلتكوسمع 1ط1 15 «ععلمدأسمو عغ ةصمم 765 (مع. 10, 00غ. 1363) مطتاتق عدا. آل15ممقدتغ

 1ذطرحتسو ن1 158 1صءامأغ: ًآرجتتق العمور ونت (غءعرطم]دتتتت 20ةأعت10 111620501 ع طتاوصاتلاا ع

 جاتا ءاع.و 12 025 مه2(عدو نال351012 م2108 0ع م؟همز1ءاموطاسم اآلن دقءعأ م2 عةأمصأت "ذل

 ءزاتكواتع ظصتتنتت 0عدعرتمانمصع ةعلغو ءغ آط ءهدرزأه ع هععالمسءع5 05359 ©5[و م65101[051

 م«ةعداممسأ دسم (عصماأ] ل1 عودوا هتغقسأ 0عوععاطتا ءأ مهتم ءقرأأو ءأ ةععانزوصعق مجان ص عام ع

 41373.31 هغطتع ءل - عط دع ةدد ع1 - هةلعأمو ![ئطغعع تنبأ 01(ةكعتس نمت عامتت ءدعلامصسف 20طت]1ةذلسلت

 ![نعمرتتل, ج1ع[06ع 111: - هزم.  (نهرمتسعتظ0126 ءاتتلتل 2/7 - م72 ذص 8عاوادنممع 0

 1من مع. - 11374. ال[ هأطتع ء] -عطدع ةدسر !ائطعع تنمتلتادغعس ءرععلاقمسق ةعرواس] ءطقاتتم

 ةطعدطحسأ دستعن طلءإ منععملا. 5يضنمتأ 80*15 عنب 1]ا» 12ءنر»# ظطقطتاحو وعست

 (همعامصحهغم» ءغ طصحستتق 30 ذلطسسم !1ه عدم ظكتأ عغ حضطم . .. 2001[ا115 عضأ. (هددم عصا انتل

 طمع زم ةعراعرم ءأ ملوزمأأ هععالمسمعم هوا لتهممدتكتس. - 11375. 08[ه غطت عال - عطمم ةدنو

 [نطعع ىسمتلتغهغعرس ةمعمادصنسس رتعتقع ءدياوسكر ةاتعام"ع 41: /هدهز علا - ل - 01

 ظءر» 47: 1انت:- ءازرعببع# طمع! لولغر حصصم 597 (ذصع. 12. 0ع(. 1200) رصورعاتم. -ح 1

 الآ ءّز 1 181- ((ه "حصر سعاممطمعدع (نهموصت. هعئمستا 157 لكلا - ءآ- ؟ءالس |[ لكط0- ك - متنأتت

 كطمقتكو دتعمرصتس 0مءعمضدس معمععم» ]ر نست مككتسسم [)ةصففع [ لعتملع ة[زذعدع زمعمام ةدئأ
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 اا" " ىنارقلا راجم ىلا ناسرفلا راجم هامسو ىطويسلا ىنيدلا لالج هرصتخا [11. ةنس

 يف "سلجم. نام قع ؤهو رايخآلا كلاسمو را بالا, سلاجم [1أ7 ١ ىضرلا'فيزشلل زاكألا

 عفر ىذلا هلل دمحلا هلوأ ىمورلا دمحأ خيشلل جيباصملا ثيداحا نم ثيدح ةادام حرت

 ملازغلا لمكم نب دمحا ييشلا سلاجم ا ملا هباتك ةفرعم رادقمب ءاملعلا رادقأ

 محدزاو ظعولا سلجم دقعو دادغب للخد هنأ ىكيسلا ىبا ىكذ ه". خنس دودح ىف ىفوتملا

 نيحلخا ىف (سلكم نيئلكو  ةثلك . تعاين دارغيب ناهللا سراف ىب ىعاص هسلاكم نودو سانلا

 ناطلسلا نب نيسح ناطلسلا نيدلا لامكل قاشعلا سلاكام |!" 2 ريعلا سلاكم ا!

 ديثا عوج اسلجم نيعبسو ةعبس قو 11 ةنس قوقل روعي نب خوش رمع نب !ارقياب نب روصنم

 سلاجحم اا"“  ةيفوصلا جياشم مهيلاغو خياشملاو ءاملعلا ىم ةيسافلاب ارثنو امظن قاشعلا

 ا قب سلام ازا ىنيقاباو ىدلخمل تيدحلا ىف سلاكم ا!1مل* قارغلا

 ءا ةسصم 660 (زمع. 26. المرن. 1261) هطتتاأإ. لءاطآ- ءل - ل1 ىكههي/ 6 ءمتامسسعسم عع !ذطعم

 مدع عءدذزأ ل116ز ادع هآ - رمد" دنا ةاه 171ءزاس آل1- (ن01” هم ذمهععتماهتت. - 11377. ظ1- ل1 عز همر

 سعاممطمهعدعر ةتنعام»ع 20 - ذعار 1-11 ءلزرلي ح 11378. 81ءّر ةلن5د ءعا1-هطعؤم 19

 01511 اع ءال-علاعطو خر هممقعقدالق لا0110111[05 أ 9186 مأ0150182. كانط عال 01565505

 وندنأ ء>ءمموز(1زه معرس عصام "5011ه صاتنت ع اتطعو /7]1165:601 ىصاتسعساأو جتعامرع ةطعتاعط 24/1760

 لغو. اطعم زاذ امعامتغ: ابهسق آلءمر نسأ ةهسعام21(ةغعس ءأ لتعمتاهاعست ؟لهمكاننت 000مل

 ةعماتسل ننس 1200ه هموصتغمصتق طئطعل دست ةدتععأ ءاعم. - 11379. 31 عز ةالأ 5و ءممقعقةانق

 تا عزاعطت لقتسعل ظفر 7101, ميربب» ل رمد, كععدح ةصصتتتل 520 (ذصع. 27. لقص. 1126) ماتت

 ل07:- هوما, ممتدغر دع 8دعطلهلسم ةماعهقةعرو ءممفععسستتل مهظهعضعاتعاتتل 1صقاتاا أسهم ءأ

 طمتصتصعم ءىمرضم_عععمزك هعلتصتطسق هلقانعدع. كمن20 عا لكاسنع 271 - ]رعطاا» طمذ اهنتوتساه

 (مع5 همصقعمماتقر نك لسمطسق ؟ه]سستمتطسخق ءمصاتسعماتعر ًظفعطلملت جل جعاتق همهسقتمت مه

 اذطتت» هوصووودزإإا 11380. 31 عز غ]15 عل -زثط عرعر هممقعققاتق ءائعاترب]هلان11).-

 31ءّز ةث115 ء]-هعءطعط عر تءممقععداتق ةلتقمألاتللظو تانعام»ع 72 ءرننآ - هل - ل1: ]لآ - 1

 11056112 17 عنا - «ونن7/ ن1: 111 دود(“ 1 عزز لق ءةعمد" ع عرب ()رروم»» ؟كطعتلعط عر» "1س ةصصم 1

 (ةمع. 4. لسص. 15305) رسمتتأن0. كانصأ 5ءمانهعأزطاه ه5عراعلل ©005عقذاتقو لضظ و0اتطانق 01©

 1م عممصمأاعد ماع ؟تعمو 0لهءغم5 نع 8طعتلعطمور دمهجحتسمسس مدهعاعسس كاطعئططمو همكم 8

 ء( ةمانأ2 هرودالمصع معردزنمأ هه]1ععنانب - 11382. 01ءّز ل15 ء]- 1128 2و 025 قالك

 5ءعممردازهصلق. - 11383. ا8[ءزر ةخلت5 11 ءآ1 - طول( عطر هممقععداتق 06 مه 030110113518 و

 ةهسعاممتطسخ 11ه علق هع ظملء/ عرب. - 411384. 01ء]ةخل15 41 ...ر همصقعققاتق 06... .و

 تول

10 

 لب

10 
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 ةذس قوقملا قوصلا ىستدنالا ىجاهنصلا فيرعلا نباد فورعملا دمحم نب ديحا سابعلا ىال

 اد ا ةنس قوقملا ىوكنلا بلعتلا ىيكج نب ىحأ سايعلا نال سلاكم ابد هل“

 | اهلل ادلزاا ىتكلاتا .ىرقملا "ىسشؤوالا قراطنالا“ مّيَعاَربَأا ند رمعل مالشلا يلع فموي مق سلاج

 رابخاو تاياكحو راعشاو ةيطخب اهنم سلجم لك رقتسنو سلاجم اهتبترو لاق يلا اريقك

 ردز ولا ضاق روش اع رههأ ىكرت قياعنلا سلام ا ىوارغلل كاملا سلاكم ا

 همثا سلاجم ةينامت ىلع بترو هرصع نامعاو ءارعشلا ىم ةفئاط هيف عمج 1.1 ةنس قوتملا

 نم هدعب ءاج ام فدلاو ىك رغلاب مهيككلا ىنيوزقلا كك رايه نب كومكم هاش همجرذو م11 خنس

 تام ىوكذلا ىسكلا ند دكمكم مسقم نبذل باعت تاسلاكم !(*م ةخذس قوذ ءارعتشلا

 خجاذج فورعلا ىوكانلا لجأ نب هللا ديبع جتفلا ىنال ءاماعلا تاسلاكم م(, - رسمر» غنس

 فيطلأ داكم قى هنع ىوأولأ باو نبال هكلام نع تاسلادم | .٠) خنس لدعد قوقملا

 ةتنعام ع 24/1 ل لاتنءل ظعتا 2101 ممتعا كد ]ر ارت م ىو ؟نأ]عم 187: - ه0“

 لذدأم عا ةمصم 536 (ذمع. 6. كسك 1141) همرامنم.- 113835. 31 عز خ11 5و همر ءةةالقر ©

 416 اهانانفع. لانءا ع 7 هليوم 1م 6ءمسسمأتعمو ةسصم 291 (ذصع. 24. المرن. 903)

 رسمراننم. - 11380. 01ءز غل15 ءلعزوووغ آف انآ همصقءمقاتق طلةامرتوع لموقعمطتو 202101

 01ه" طعن 1 نلف م4 مع !1هلئلتاج (هدجمت 1ءيعملت دصحعتدأعم. 1معترتاأ انطعم

 12: آطهسم العم ددساكتس ءهاع. قةسعامال : للزدممدسأ طتقامعامسر دصوتاتتاو لط 008عققاتقو أ

 ةامعت]مس» هممععووؤدك مة ع[داتممع عطوغطستعمو .ءقمضفتمتطاتق و دقععهعمصتطسق ءغ طتقأضستق

 مامطآالعلةسنانه. - 11387. 1 عز غل15 ظا- 031آء11]لع17 ع4 60م5 ءةذانق 1عوا1و ©

 ا 31 غ115 عال - ص ع4 هل قر هممق ءدالاتق 11501 رد عرصط هته لل هظاتنالو 2105©

 111 47:11“ 77 ماب آل يتسم, ةصسصم 906 (ذصع. 28. كدل. 1300) 12010, 1

 (ها1ءعزغ ذطت طتووءهربطتمم ماسمعت ممعاقتطاتسل أ 9501012 هانت عزت مم1815 همععا011121,5(3 أ

 اتطصتسم وسعس ةمصم 896 (ذمع. 14. لوو 1490) جطقملعتغو ذص هءام ءمصقعدذاتق لتةممقتتأب

 آس ائمعسحس انهض عمم دس ؟ا؟ععانأ 577 110/411: ظ عرب 2106م" ء]ب (نمعيماتنم مطتآهقمجاطتتكو

 ةسمم . . . 2ئ01تانقر عا ءمذ ممعامق 200103, وست ممدأ ذللسس ؟اديعستمأا - 11389. 1 01

 ]عد ةغ "1" ط هنأ عطر مص[ قطان ومع 1/0 /ءانذو ةتتعاما» ع ل]]01روترت» عل ]] ءزا-ع]رمععمتب رج ةدصتلل 3160و

 هاناكو طار 710ءعر» لتعأم ءغ دصصم 53 (لصع. 19. لدم. 964) رسمرتأمم. - 11390. 11ه غ1 ءةذغ

 ءا- ه1 ةرسقر همدم/قطس]ةاتممعم تعوم لمعاممتسر هتعام»ع قلاش ]/وا']ع 0| ءقةله7]ه]ب 8 رد

 كاتنءل (مدستسفأتعمر ؟دلعم لم /رزمل]ر للعام ءغ ممقأ ةمصتتتقم 320 (زصع. 13. كوم 9321

 طم م. - 11391. [821]110ءءذغ هم 031 لذ لعو هممادطس]لةاتمصعد جه 110/0 مطو[ءعاهعو

 ةنعام»ع 27, 17 ]بطر نمت ذلاتسق ةنعاماوغأم "هامان [آ'"ه]سسصعس طعااطست ةلصما[ةا(6متطانق
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 هنوض ا". ذخنس قوتلا ىكلاملا ىرونيدلا ناورم نب دمحال ةسلاجكام [[)“ [ دداوفلا رمتك

 2 بخاشتا راعشالاو مككلا ىقننمو راشآلاو رداوخلا نساكمو رابخالاو ثيداحمالا كا 3

 اسب#ع فداقكلا عماجم ا|خر#» < ةسلاجملا باتك ىم ةسناوملا ةيذ هامسو مهضعب

 3 وعغو 0” خادم ىوتملا ىسلدنالا ةاكنلا ماصأ فسوب ند للوكام نابح ىال رصعلأ ىناكم]

 ىتولص لاطبا ةرواجتم ىف بسارغلا لاطبا ةرواجحم !|*'»  ([ةنماكلا ررحلا ىف ركذ خيرأتلا كرب

 ىينجام 00 هدح كس ىقوتملا ىطلملا للوكاإم ند ايجرس ىودلا نيزأ بداغرلاو في.دعذأأ

 8 ةرك ن 1 خائس قونملا ىرصملا خل ىأ نباب روهشلا ىوهكي نب دمحا باهشال ءابدالا

 ناسرف ىلع ةلمتشملا ماب نبا ةريخذ ىنعم ىف بدا بانك وم لاقو سيفنلا ردلا سبوطا نغم

 لذع وهذ رداوذو كداوثو بيبيناذو حامو بيببوياح و ىركذو بيسو لرغ ىلع لم شم ماظخألاو راقنلا

 10 راغخ اجيلا نال هقفلا لوصأ ىف ىيقكم !|)*؟ قري ىف ةضورأاك ةريخملا ىلا ةيسنلاب نييرصألا

 ناتلتطسع رماعمسسم]. - 11392. 3160ه 61 ءدعءغر فملقطسلة اتم رو هتتعام»ع 4/1160 1261: ل1

 12:رءومعءر» 01جلتلكتادر ةصصم 310 (ةمع. 1. ل[آون. 922) مممر[10. ل1دغعتلأدتل ءزاتق ©028ع5قأأ ©

 ازطعتع لع جل 6هصتطسقرو طلقام»عتتقر ء1ءعدصتتطاتق !هعزه مهع1م21طاتق هع( 015 12ععاغالقو ةمممطم

 (طععسهأغلمق مه قمعسصتستطاتق ةعاععاتق. طعدعد6وماتمع اذ طعل متع ونستلحست ءالعوتغر ءهأ ءماغمطل ع2

 رل01 اناث ءأ  ه] - هضهدماير: ءكعأ دوق 1211045 ظا- 711هزني/عوعا ةمهعهتمةزغي -ح 11393. آ!آ1ءّر ةسن'

 ءا-ط هع مأعو ه5ر110معوع مءيضتامكنللل. - 11394. [11ءّز ةصأ ءع]1- 252. ةهع]هعاذ [ءطط70115و

 دمعأاماع قلقا 1101/17: 110 1رعتر117ع0ل 10611 7” دهر 1:0 /ة/53, هدمت 160110111[3 111311105 0

 745 (ذمع. 15. 3151. 1344) ممزات0. 0مادخ طلقأغم1ءانتضو 01100 ذه /2//- 100 ء» ظلأآ - 74

 ل ىمردس عت مدطت1]. - 11395. 31هز ق5 ءعمععغ حطغذال ءا- عط هع ةتطرو ؟ةسنل1 ةهتاقق طعون

 معنا هد عءاغعملمعتتت 06 ءدعععددد جطماتغ6مصتق م؟ععواتم 1113 01221011 01ع1 عكا 5

 مهما عاوعو ةبعاما ع 768)ا - ه0 - 011: 8 6"ز اي اقعزت 110/611: /]167ءل2و ةصطصع 788 ( اضن. 6

 ["ءطرخب 1386) رصمعانم. - 11306. ة81دهزاءطق ءل1-ه0هطقو 0ع]وءانق 7120100123 10

 حعاتسس ةأام01هدمعدسم ةسعاما"ع هى ء]ارآب - هل - 0111 لت ءا فر 7”ه]برم 118512, ؟دلعو 1

 لا ظعءزام لتعم ءا جسصم 776 (دصع. 12. لكنص٠ 1374) مئمزن[0. (نمطتتتعل2018[ عاتتلل 18

 110ج: /145 ء/- لمد“ ءا-ونكو لتععمم : [1لتع اتطعت' طوصحم ]زغئععوه همصاتسعمق ءيلعس ءمصلتغلممع

 ء6 مهلمصع هم]]1ءءاصق ءةأر ونتج 21- ]1م[ ءا جل ل1 ظعوعفت# ءلئتاذر نسهع الأصعأ معا

 ةعض مامن ةماسأدع ءا ]زىدامع هرتهكلممصتم معععممع(. 1لنع ائطعع قعصتمم طاقصلو 0عقعضطتكو

 ادنلعم ل11 ءءامعر هلسممت(1ةمعسر ةسماأمرتمي ]دسلمغمدتهو هط ةعودغمعتقو معهعععمأاف نأتلتق أ

 10 ]ءم5د ءاعوممأ(1 ورعد. 11آزغ 0ءاوءاسم هربنا قةعووماتمو 1لعس مهلعأ مةهتممع هرعضتق ل0141

 طقطتنمو ونسم4 طمعغتق ذص 110ةهمواهسستو. - 11397. للسز(غءطغ 11 ههأ1]5 ءل - 1 ء'طو

 4عاوعاسك لع معهكمعت متتع لسسسعمسسلعصاتمعو ةسعامتتطاسع قطا" ءزأ كلل هاء باا» اثعنا لأ هارتستل
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 نم عاونأ ىف ىبتجحم !|"» ١ نيدلا مج ماماللو هم. ةنس ىوتملا ىدهازلا دومحم نبا

 هلوا ىزول نبا نمحرلا دبع جيرفلا ىأ مامالا خيشلل رصتخم هوكنو ريسلاو ةءارقلاك مولعلا

 ىف ىبتجام ||.  ىرودقلا رصتخ# حرش ىف ىبتجكم ||" خلا ءالالا عيمج ىلع هلل دمخل

 من. نس ىقوتملا ىسوسرطلا نيسنل ىب رمع ىب دمحا نب رابأل ىبع مساقلا نال ةءارقلا

 ىف رخآ باتك ىتجمناو قرلا رهز هحرش عم رم ىداسنلل ريبكلا ىنسلا رصتخم ىف ىتجم ا!!! 5

 ىلعلا انبر هلل نمل هلوا لوصالا عماج ىم هرصتخا ىذلا وه هلعل ىزرابلا ىبال اضيا ثيرحخل

 عماج ةصالخو لوقنملا ةبخن وهو ىفطصاا ثيداحاو ىتجاملا باتك اذه كعب امأ لاق مث ىلعالا

 ادا ىقيرفالا ميعاربا نب دا رازخل ىبال بطلا ىف تابرحم |!عا» "52 الئس قوتملا ىلغارف

 [فورشل ىلع 5-5 صاوشل ةببذ هج ىسلدنالا كلا لدبع ئذ ليح ىخنز نبأ ءالعلا شالو ] 1 خم ديب 106

 2,406, ةصصم 658 (ذمع. 18. ال عع. 1259) ممءانمر هغ آ[سقس /ءزت» - هل - 0111. - 118.

 اك سزاأءطغ [1 حم رسستس عاده 1نثددر 0ءا1وءمدق لع موعتم 0هءمتمتمر هع 1عءالمصع (هءومت

 اعد, طامععدمطتح عغ ةلئتقو حجهسنعام»ع هطعتلاعط ءغ آسف 41 ل/ه"هز 450 - أ -11

 167:- ءازرمتسس2.  (ن مرد معصلتسات 125 ةصعام)ا: طردته آلعم معمم هددصتطاتق طعصعءلأ5 عام.

 41399. 311]غءطقر 06ع]عءاتق. (نهردرتعمأدتأاتق ذه (نهرد معسل انت 0000711. - +100“

 ال11 غءطغ 41 ءع1- ءاعز ع ةعأغو 0ءاعداتق لع ةقاع (هظقصتتا> !1ةععصلأ1ر 31101056 0

 450 - ©1- 7ء8ا 07“ 12: ل0260 131: ()1»ه7“ ظعرت- ءا]ربم دعت "1ع ىتئقر ةصصم 420 (ذدع. 20. لوطم

 14029) ممعننم. - 4114401. 31سغءطغر 0ع]1ءءانك. ظمتغامرسمع 1نطعا طق هن15 207-8061 25

 رلءءمور# هلت. 110 ع ةاترعد لع ءمر تطأ ةتسدتأ 0ع ءمرصصسعساقتلم 7677“ ء/ - "08: 03 ءاحتتلتل ذأ

 فلتسك انطعع 71ر1( ءز ذامككتماتك مدهعئاعع 0ع (عج016همتطاتع ةعتأ ءغ هط 7182 - هللا ةع# ءعلتاتق

 هو. 1"هماومهدع ذللاع 1لعدت عقار نسعلت ءهدع لات#7' ءا-هو,7 يءعاوجتا.  ةطسعغم» ذاه ةصعامأأ

 ابدت طلءور لمرحتسم ممداعم جلغم ءهأغ ةنماعتتم ءاعر ءأ: 8عدعستعسدأ5 مهعرس أ ((عملتقو اهواتتاو

 طنع انطعع 0ءع]وعطب5 عه ءعغ 0ه0ز6هصعق ءمصاتصعأ مهمطعإأامع ءاوعات. 57110عع ءوأ معدل

 مدلل معد معد عقاوسم ءغ سم عاأزم»د ءقمسصمضعطعملتع ع لتطعو لورريت* ه/-معز/. 1)1 ةروكتأاو تتأ علل

 ءدأ لم ةعدع مدهاع5 ءا ممع] سم1 صعللت. - 11402. 3150 ءل-هادسسم 11 ٠ . ., عامرتم زمقتلع

 سدحعممع 06 . . .و ةتتعأم7ع 451/7201 هز] ءر١ 7 وةك علت (07:ة ج17, ةهصصم 654 (ذصع. 30. لطم

 120560) مدمرعننم. - 11403. 381ه د 2*عطقغرو ء>ءمعمتعص(13ع. (0مانق 22601212, 21101 طانك

 41ء0 ظعرن آان ]راد» 1م علق, ؟دلعو 181: - ءازرءععن» لتعم ءعأ ةهسصمم 400 (ذصع. 25. ثحنع. 0

 1009) ممءتدمر [ءأ 11١4ه 151 7مه]هن» 1101 هترات»ءل عزت قكطل- ءآ - ردع]ةلب 4027/58, (تصن3

 ذه هدم [اتطعم معممعتمم دمعلتعدس ءمامطتتت ؟لمامأع5 ءمل]1ءعتغ هع جلمطقطءانعع لتكممواتتا ]]. ح
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 قوتملا ىلينكلا ءارقلا [ نب ] دمحم نب دمحم ىلعي ىأ ىضاقلل لوصالا ىف درجم 1[.
 ل11 بدلا علا ١ تكلا لاح قار عاام فالخلا ىف كركم |!2.ه 2 *هم خنس
 لأ خيشلل تييدكا بيرغ 8 درجكم أ اثم خس قودملا ىعذلا لويحأ ند ليكام

 قودملا ] ىدادغيلا [ ىلصوملا ىكطملاب بقاولا كويكم ند] فسوي نبأ فييطلالا لليع لليكم

 بدرغ 83 رهيجكلا كباذك ةدع ل 5 كدب ركذ يلا كيرالا ىذ هلأ دكيهدكلا دكلوأ [ 1 زاك دب

 دا 5 ند نيسحلا د لب عوسأ مساقلا دل ةيفنكلا عورت 8 دريم ا ثتءريدتكلا

 لماما انو مح مدل مد تاداهؤألاو نيعماجلاو طوسبملا كبت ردصخخا اك دعب ىقودملا ىقهييلا

 ةخيعثامشلا عورش 5 ا ىتنخلا باذكا 8 عداد بلا ىف اذك ليذع نب فز ماماللو
 ل

 خقيلعت ىم هد مج تاحاكم عبرأ ىف 5007 خوس ىقوذملا ىنزارأا بووأ نب مياس جقفلا ند

 ليذدح نب سودا ماهذا ليداضف 3 درهم الزول أ دالأ نع ايراع ليماح نأ همدكيش

 ع
 يبجي بيبي ل بسسس 5-7

 11404. ا[هز دء»عل 11 عل -هورثأ]ر ءمسصمعصلتانس ةأطترن] ل لق لع مملمعامتتسو 210101
 (ةةللطز قاع )”ث]ؤ 71ه]رميسرتسعل عا ل1101ءمستسعل |[ 8 هند ] - ءل [كدمطد]لأاعو ةطط0ص0 8
 نوع. 3. 8ءع. 1065) رصمرمادم. - 5-١ لوز ح »جول 11 ءا- ططخلقلكو هورس عم ل ن1
 رسما 1 قممتسسس 0ع (طعم]هعأه ءمصا[ظ016788. 11406. 8[هز ح »و42 11 ءزنّز غ1 ءا-!عهغهط
 عزل وز( (مأر يرسم ءمملتسسم 0ع متعتف اعه0110طعق معمر وماتطسعو ونحأ ص ةعدع اتطرتق 20110 طتتتل
 قصمسأ م همرستل علل 01ةطاتتتل ةاتعأم176© م17 11101رهيوز») عل 8ءرن ل]رسعل 1068و
 حمصوم 748 (ذمع. 13. كمر. 1347) رس0156010.-- 10 310هز حممعبول 11 عطقعتمط ءا- طق ل غطو
 وس معصلتسس ةترسم] أ كةقتساتتلت 0ع وبورطتم زمومت ماتم, نسمع ص (نج016همهتطاتق 1ععتصأانتو ة05[116
 عزب نزاع ق4ؤتع 7101 مجوترنعل قال -ءآ-!هلقر“ لعرب 7” عنا | لذ ءلا 1101 مسرب عل 11 هون: ] معو

10 

 5 [ طمدمرتة هع 210ه1هأر]أ لذ ءأم ءأ 0 نوو نمع. 29. 06. 1231) مممحادم ]. 11غ ذم اذطالهو
 نأ زأو زمعامتزاإ: آهسك 66 عمر يزاععصم ءاعير 01غ زطأل هع طعلاأمرق ع ردوز هت كسم آذطا6
 لع ووعطتم هلت( مصتتست 1ومقأ(هأل5 ةدععمولهدع. -ح 1840 31هز ومعمل 21 [غهعن' ظاع
 [1 حم ء1137 عار كمرض عمل أتتتل ةزسم] 1 ءلسدترساتت لع ةعاتعتلا5 لاتكتق [1حم علال أن لعلك جأتكو 311601
 ران” /ءايعضر» 1همأأ لظعرب - ءاطرمععتب ظعبح قلالمأااهل رممرمععج ةسمم . . . رصمعأسم. آ1طأ [ذططمق
 71 ءاروتوا, ناطر اع لات #' ءهأ كفرا ةذك ع رى 00:حرد عصام زص ءمزاأمروعم «06عقأأو 18 0
 ةورتسم هورصس ءمامسامس ة/موت7 ةمهععرماسص ؟لتلذغت (ورضرعملتسسس ءزههلعس ةطيلأا طسصقتل
 760/67 مرن 11 هلجبعا7] ىدص موكتتتاو نأ لص 07 ءلع ر7علمير م ذم اطعم لع طععسةمطعمل تاق 1ءوزاد 1. ح
 11409. )1هز حمم عل 11 غم ظا-ه اقر زو عار ىسرمعملتسس ةاسرأا ءلقكتشاانلل 0ع مو( طانق
 زوم ة5طمطظتاتعأ لعرتحةهألقو 0© ل1 1/ها:]ر كار ظعتب 1ك لكفتنتر ةسلمف 447 (طم.
 10 2. خمرس. 10و5) رصمرأنم. (سهطتم# ؟0]صستمقرو 0086 © ةعطماتززو هطعتاطت هددت قلنن ططنستل
 زج عديعورمسأاو ريغ ةعوتس عراه هزاز[ "عا. - 0 حا مز حربا 11 غعلطفتل ظل - لس ةد

 رح طس ءلر ءفرسم عملتسسس ةتردمأا لقفل لع ردعيتنم مممعفامماتطسس طسصقسأ ل760 1
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 باتتك لوأ وهو 1م. ةنس قوتملا ىربطلا مساق ند نسح ىلع قال رظنلا ىف درحم 8

 قوتملا ىومحلا ذخ نب ركب ىأ نيدلا ىقتل فباوسلا ىرجام ![8)» فالكاو ف كفنف

 الإ اغيفضتو؟ ميجلاو/ يملا, رسكب ىطسحاملا عاش كيشلاو ليخلا!!( دانا ماني خئنس

 رد ركذم هنسانعم ىوكا ءانب رد ىنانوي ظفل سوتسجام اهلصا بيترتلا اهانعم ةيئانوي ةملك

 كلا! ا رماس ,يرضتسي :ةتموا مالا وه لب ةئيهلا اق فنض ام فرشا وفو رد: ىسخاتت ققنوم

 ١ ايد |( لضوتي فعاوقلا 'ةيفاركذي' ميككلا ىدولقلا نيويفلطيل بانك وو نفلا اذه ىف ةفلوملا

 نب ياجح هدو | فحاسا نب نيتح هبرعوربب ةيامصقتلا [عجاذأب خيضرالاو ةيكلفلا عاضوالا تايبذا

 نسح نب دمحم نيدلا ريصن فققحملا ميكحلاو نوماملا ىهع ىف ةرق نب تباثو فسوب

 بيرعت الول ليق اهحالصأو اهريركتو اهبدرعتد امرغم نومأملا ناكو #1 ةنس قوتملا ىسوطلا
- 

 هدرعب مل بانك ل ىلاذوملا ناسلب ةفرعملا مدعل خوككلا بئكيب سدا عفتتا امل ةرق ند تباتث

17111 

 دامت ءالمرأ ةعمفمر 21أم>ع 4ك: 472 27هعوز» 8 ءدا 0ع 1 عر", ةصمم 350 (ذدع. 20. 1"عط».
 11411. 3101 ش2: عل 11 عل صه( جر ءمدحر مات ةاس ما كممتستانتم 0ع !هعزعد

 961) درصم_عسم. 11لنع ]ذ طع معاساتق هدأ 6 (طعم]موتو ءمصاعم 7: عععد همت ممقزأ نق. دل 149

 031 ءّز عد ءاد د هرع غطت عو ةاملتسسل 1 ءعمطتمتا ذه عطس هنععاتم 31106 له ع]بن - هلل- لأب

 لاناع طعن" عد 1ظ1هززءا 11هيمممغر ةصمم 837 (ذهع. 18 كسع. 1433) مممر6نم. 11ءعدصات

 هرهغممع طسصع ]تطعستص 0ع ءوستم ع عامتستمع ءكنكقانق ءمددممقنلأا. - 11413. 8ظ1- 11115(

 تحس معمم ذم لسفطاتق معمعطسع ةولاهطتو هع ةنمع 1عنزل10 ذه ]7 كصهلتر كلست ةععقأتتلات

 آ1وعع مودع عجوععو ةهوأر هغ معمررتع ءمصقأعت تمص عد هاوما 1 عهخأز ؟ةهلتدع ةلتععأ مقومعمو ؟هجع

 م232ععهم ءىأ عا همصمكاس 0 عاتمسعتل 7202:2018 ةلوطت ه6. 1 "هوسو ءمأ ا

 معرتأمدر ةهتتلتغتع. طلع همتتك ]أ طعوصتس 712 عقامصأ [ةقارت هكانتال عقأ 0ع حقا هد متسأه ءمالتزمعت (01انكلر

 معا ممالسك هدصصتسس معصععم»ز عدو هو ءمتس ائطعت هةعمست لع طقع لمعاعتمم علتأأ مه 01 ةضسسأ

 ظكزسم ةسعاأور عمل عرددعسم (01هتنلذ دق مطتامعممطسم عوار نست زطأ ؟ءعتلقم معمجممتأ نص ل حست ءصاهل عقر

 وستطسع مل لعق متءعملهم ممهتالممعم معرمرتس معا ومأاعم أ (ةيرعماعمم ةتسسأ بس 318عان11 5

 ةامودأوم معد معمطحماتطسم معد ءمتاسا. 11ه عنب 8م ]ومع بدع ذم اذ دعاتمتت ة؟هطت ور

 امهمقاتاتاو ءأ 11ءزز( 8 هر 7” 1| لنا 17 مرو نر (عردممعع 31/مي»يةأ ءأ مطتلم عمرك

 ةسطغلتسو سس زل وعف»-عل-01 7107 رب ]ذ هدا 11 ععمت» 1”ى1, دمصم 6072 (ذصع. 18. كول. 1973)

 !ك0ر(نانقر 1( ىفصاعهتعءااتمأغو نأ 35كعاتتت عطاه معوععمع عصا. 71م ةماعمس ةهعهطت ومص ازطمت

 امةمقأ دل مس عدم رنععم عمت( 1 هرعت ءعاتتط جلا ع م1 ءعانمصس ءررل ةععات هاهنا ؟؟ عل ءرد ةوامر ©2111: أ

 كأعأدس همن لتعت مدمعاهكت مدع 171 8 عزا مرد طهط عع دكر ءعضاع معمر نست 0عصتاتقمع

 اذمودحع ععدععدع قععرعأب ء ]زاستم مطتلمكمرطتعتس ننتلت(ةععرس درت ءععأر ع هدصصتق ]ذطعت سعت

49 
 نك



3060 

 لليدكم هرصخخاأو ةئس قوقملا ىزيرجخلا مداح ىب ليضفلا هدرشو هب عفتني الو هلاح ىلع ىقب

 هريبغتي ىنع نم لوأو ةلاقم ةردشع ثلاث ىلع بانكلا !ذهو ةذس ىوتملا ىلاقملا رباج نبأ

 بدحاص ناماسو ناستح وبا لدين اذ هوذقتو ملف خعامج هل رسفو كلاخ نب ىوكاي ةييرعتو

 د فحساو اضيأ هاقن رام ند جاجحلا أ لبيق كفو هكبحصت ىف انقتاف ةخمككلا تيد

 5 خلاقلا سنو نينح هكلصأو تلص ىب مهعاربأ ءعلقنو لوالا نود احالصأ تبداذت هدكاصأ نينح

 ىروباسهنلا لليد نإ نسح نيدلا ماظن لضافلا هتحراو اك دمي قولا ىقورمجلا ها ند لمد

 هياعو ردر كلا رووغتد تاهسو يل اة باو وكلاب كمدلك ركدص نم ندرذ لكعسلا كلوأ

 طا

 زل11ع جعوطا عع ممم ؟ءععاتقدعأر اهاهعأاتق عال 321عأر 116(06 ©32 ©0 011150113111 115111111 0+

 1077 طعنا 11 نءاقر» '1'ءآت" عنو حصصم . . . 12015اتانقو ءهملز110عطامتأ ال113 12 طقصع (ةةطقأ هه علل

 ىرسممقستاأر ءغازم ءرتامسسعم ءدصت علععأت ]1101ه ءل ظعت» لطف“ 8ءا/1م78, ةصهه ...٠

 ردجمدننا5. كل حععدأسسس ةساعتل (علععتس :لتطعتق ءمصقاحغ. ظرءتاسسصقر ونسأ اللسل دللفح كمعسق

 اصلسعملاتس عغ ةعوطاعع ؟ءعاعملسم ءتعقكتأا 7 ه)روع ظعت» لكان [ظنتك.  ظاسسعم اصاغعطر عد

 (حملسمست ةانكقععمءعتسمسأر جاامسعم ةععسعوأع عغ ءععام محمد ءدرب1هد"دضتصأا. [(هوتتع 41 1

 ها كمت اتطسعا ظعفا هل- [ةيسعأ دنتعامال هتمصعفك ؟اضعق !صاعس ل عطعتصأ عا عم مع52156ع2ع1ا18[ و ان

 5و زم زأل16 هممت ععملم ع( ءسدعملحملم ءءمامس ءغ ءدعما1معدامس ؟1هنت 1081ع0ع2عصختنظ. "1!'ع2ل لات

 جساعرر ءةأر 1167767 اظعتي 31ل«1ه» نييمونع كليسفععماتست ؟عرطاتمدعر !ااعطدواتع 1700 17

 [10هد:ءمز٠. [1آحصع (ههمدادلمصعتس 21/4021 ممتد ءلتاممع طععموممالذ(غ 5 مك1م5ع 01 عةقن

 ]معوعاوععو 1( » العرب كهل( (عمصك]هاتمصعتس 1ععلار نسملطظ 1101 عازر 2ععموطم 116. عرس

 اذطرصتست اكتم ءلاتقرو ()77 07“ طق عدن - ءارمم»0/لاتت ءأ لا” ملف»و رسملعم ءكىفسسصتم علت 01ةاتق 1[ مد عاقأت

 ممصأ. 1(اه هعماع ص اء مالن» هال- ه1 الرا“ 1عوذاستك. لانا "عناب لل 01 متاترثءأ اظظعت» ءلارتنعل

 1 نقر حصصم . . . دمائأكسسسقر [ذطصتس ص ءمتامرمعسم 00ءعئار ءغ طعصع هجعضاأتم لال ةاهعتا-ءل-اأأا

 110501  طءزا 11101, مدوترتعل العملي # ىستسعمأةتلاتللل لص ءانتل ةعياردتغور نسنأ اطغه اصعاطأأت

 [ءداتكتلم ةمعلزد عدا ءّزدكر نأ هدها1مصعتس ةاتقنص 2 ]دنلع !دعوانمومتم ؟عازعلاهنلم ةصعامأا ءاعمو

 ءأ 1 ع/بربأ» ءآ- هلأ" ةمهعهأت ماسك هيا. 400 طسصع متع 0هءانةدتسساتق ( لة ءايلعأ» طظأ-

 10 عامعدمك ممصكععمدلأر ءا: ةلسمععدألو اآموسلتغر (مع5و مماأمع معععمدز5صعق ءدلفقاقسأل ظعلاسق

 (مدصقادنلم 17ءززمرأ عار ةععتسلفر وسمت 17421 سعملهكتاأر ل[ معطتم اععاتح 30 1 نقا
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 اعداحعا ىف خسنلا فلتخت دقو باوبالاب تباث ةخكسن ىو عاونالاب جاجا ةخسن ىف لوصفلا

 1 ليج نب نيج نيدلا!ىيك تالاقم رشع ىطسملا ريك .تالاقملا ضعب ى :لاكشالا نادعاو

 فماقدو ةفيرتشت تحابم ىلع هلامتشال هيف بتكلا لجأ وع لاق ىسلدنالا شرغملا ركشلا ىنأ

 ليوطتلا عم هيناعم بيترتو همظافلا ببيكرت ىف نا الأ اهقيقكتيب وع درفت دق ىتلا ةؤيطل

 لضافلا هيلا راشاف هدصاقمو هيلاطم صويخلات هيف ندرظانلا ىلع بعصي ىناللغتأ عون طرفملا

 ةيناعم ةصالخإب ىطلملا اموت ند نوراع نبدا جان ند سودر و غدرغ جرفلا وبا نويدلا لامج

 ردوركت لوأ ةيلكلا بلاطملا ىف اهيلأ جان خلوعملا تامدقملا ناوب هيلا اناضم ديلاطم حاضوأو

 لمكم ىب ىسح ىيدلا ماسدل دفنا يلا ةخياغ لك ةداغو 1 1 ا هللا لهدا ريصخلا

 خكسن ىف ام ىلع كدكش تمنقنو كلدصذ امقو ةلاقم حي ىلع لمتشم بانكلا لاقو ىساويسلا

 000 : 5 ا احكم 2م
 وخو ىانةرهسلا ىيدلا (رسسم ودم ]ىو لضا فلل ىطسا ل ا ردواعكاد حر .

 0 كيل ةلوآ نيرخاتملا ضعبل ئىطسحلملا حرشو كلجم ىف هتالكشم لح ىلع لىمتشم 0
 ئيئى ل

 عماسجت معاععاسع. 85 ععالمتع5 ةسناعتمل أس ؟عععممأ مدع طل ءززا(رأ همععلتعد ءاذم ؟عععددأممع 11711

 ءدمزغأو ممرص[صحصأت". لطص هدمصصنأ]]15 ععععصمك1هصتتنت 1 طعل5 مستصت عاتق 1]1]ةئانتت هععالمطتت112 ءأ

 عدس دعمت لل عرساتك عام 8 ععمعمتام حجتغعت»> تكلسهععداأنر ونهع 71071 - ءلد لأ 710

 1 عنا 11101/0111:60 ظعتت 47 1ء]متط» 2له عاب ةط2 ق4:0م72ع2 جنعام» عدم طقاطعأو لعععسم ]اذطعمق

 ماتسمع(. 1طللعو ةتغر معهعقامساتسعتسمانك ]طعوس ءدغ زص طمع ععصءععر نت لة 110

 ةمكهتومعك ءغ ةسمطان]أغهغغ5 ء]ءوعدصغع5 ءمصاتمعمهأغر لان 375011 3 عءءاتجتأه امدعادأخ مدع طلع ]طغت

 مرهعاعم هعاععم5 ةمتمعأر ملقأ 0000 1م ؟ععطتق ءزاته ءمسسممصعصد 015 ءعاص ةعداعسأل أذ 115

 معوعاعع ؟ععطمقز(داعمت دملج ءدئعع0عصاعسل ععطاتق 01جل1 ممزق ملم ءقزر1 01186 ©عططقأاتا , 0

 ندندع لزئعدع ؟عاتغ ةماعا]!ععصلأ عغ نسم (اعملهغ ءدعيات قمملأ 1ءععصفتطسسق 011 ءات](ه5 مهمات“

 1لعد هزنئعمتكعدغ متع طعصع دمعضتأنك لعن - ءل - ل1 ل11: /076] 1 عبار ( 6 ءومدهتسك)

 الق هز 10] - ءل - ل1: 1107: 8ر2 "1 تنه 21ء7ع12 ذص 015دءاهاتمصعر تطأ ءزاتق هعماعطأتقك كالت

 0عءاءءالص (مدععمغ ءغ وتل ةتطأ معاتغ زغجه كرات ءقغر دنع ءدعممقتالم معم] ءععمرس ع9015112 7212[ عط-

 رت 1 ةدوزظات172 200حدع و ونات3ع 1ص ن12ع5أزهصتطسع نص1؟ ععذةدلتطانق 0عدزلععدصات7. رمال هعأ»» - هلآ -

 172 ءءمومتاأتمصعتل, نتتهع غ9 1زمعامتاأ: 1طمسلم 1) عدت معتصعأ مأاتتال 011111111 م1123 م0

 ءأ مع هددستانتمل طصتتنا7 تاع. , 110ثمنر-عل-لهةن6 آل هعمتا 18 عزب ]1101 هربرت ءل 827م5 كملتصر 0ةاتتأو

 عه(: (0مدنكر ةمودتتأو ([معلععتسب ]ائطعمور ءعماستت نسج 0عدعتماو دتمهلا) 5ةععالمصعلل ءأ 5ةع2ععماقهق

 اموتمأو ظعدعممك مماتمسعأو نأ ذم ععععموتممع 15: [عمعاك ءغذم :ععموعمتاتمصع 172/1 110 عصلاتتال

 يم. 1م طقصع مءعءمعمتلممعتس كلسفععفأات متع طعصع هععتمتق ءغ هدطات] أ ةدتستتتق :ه/67725-60-1

 قديم” ءمنلغ مدمس ءمامجهتانتل ةعكمدتغر نست ءدعرات مامصعس ءزسه لن عسل ماكسس 50]هسستصسع

 ءمررت معا ءمفدرت ءقمصغلسعأ.  آلزع ونتتلمتات 7عععصضاتمازاتتل ةلزاتتلل  ءملز3111ع81110113[2 010105111

40 
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 هيف رطانلا ىلع بعصي هنا الا بعوتسم ىطسحللا باتك نأ هيف ركذ خلا ءادتجا كاب لوالا

 نابعص ام2و سوالاممو سومسو ذو اذ بانك ىلع هئيفأورب 8 لادا هنأ اهذمو هءطيض ردم عبد

 هصن ام فورعم ىبأ نيدلا ىقت طخب تيأر امهيلع فوقولا بلاطلل ايهتي سيل 'ناضييرع ىلا

 بسنلا وو ةروسكم ظلمهم لادو ةروسكم فاقب ىدوالق اهلك ةينانويلا خسنلا ىف دوجوملا

 ءاي اهدعبو ةروسكم ىازو ةمومضم مالو ةروسكم ءاقب ىزولف امأو مهتداع وه امك هيمسم ىلا

 هذا مث اهفارغج ىف كلذ ىلع صوصنم طايمد_ىهو هتدالو اهيلا بوسنملا ةنيدم مساف ةيسنلا

 ىنعي ىتيردنشال ليقف اهيلا بسن امبرو اهيف كصرو+ اهب ملعلا ملعتو ةردكلا دا رزحد

 10 وبأ لاقو ونيبلاك زورما باتك ىف هتارق اذكف مهتغل ىف مظعالا هانعمف ىطسملا اماو ىناردنكسالا

 نمأ زغغ زمعامتزا: آدم العم معلسم ةزصع زملألم ءاعير ءعغ دنعام» آم تكلسفعععأم ونستلعتس

 هرد دعت لتعتاأ مهاععتمس ءالادنكمطط ءودعر ذلاطنل (ةصعم م20ماعط 732185 ءةلتققدق !1ةءاممزطانق

 01 طعتل] (هغعدد عا ج01 عواتحس صعومعع. 8 عاصق ءةتقذو طفعع عقار نغ !أ طعم ةعاعمأتقست أ[

 ءا معهعاتعحتس ءمصزاسعمأر ن165]02 هرعجونلمصعق ةعاطسعأاتعوع ةانصغأ - ةععتتله طقععو وتم

 جتعأمر» ذم دتاتلأتس 0عرمهصقأ 17 جات1مصتطاتق ظعاتتتت هععوصضأع نأتغاتعر ونان5ع عانت 011عزل15 ءقأ ءأ

 1ص ردتن](ده مههاع5 ةعروجدأوك 0ز9؟1لل6ن. وعجم ذص عد ءمصقاطاتعألم م80 م10215[01 115301,

 أ عدد امغعال أ عععع لنطعتلاو ةزإ ل عمعالقهر وننم0 جسنعاغم#» ةذط 0ءعمر20همكأعه(1هصتطاتق ةانأق 4

 ن انطعم5 '!طعملمدزأ ء( 3[عمعامت عطتغاتكو ننم5ر, هنت 0151 عم ةتصغ ءغ ماسععو ءدعمانعهعلممعق

 جلستاادمأو 510 16ىانق معيسرزعععع معونتا. آطلزدععأو طقعع ؟ءةعطح 101 ددهصتت 16ع7غ# - ءل - 0111

 لا 010'/ ةتماوت  آطنعوتنتع زط ءدعسم]جعتطسق ععمفعت5ق هريهصتطتانق (#72710و نعتنقع 707

 تعم لعممسستسمملم زهق ععكتاو انغ طقعع 62جععمستلل ءمصقانعأال0لو هنأ. اكوسعس 1/26 جماع

 هنن 72 مءاداأكم همددعست 2ع]داتكاتست هىأ حط نعطع لعضاتطدغمصر 20 وسنفتت 00100 اانا ههااتق

 ءدأ ععمتتق ءلان5 ع1عط(انكر ءار د ذص هرععع (عغهاعسدعأ ععموعةرطتعم لنه ععاع ةعهلطتغكتعو طقعع

 نسعد اندستنعأ(او عى(. 1لءاملع ذم تعطعس كل ءعديدصسل تحس معم1ععاتق عقار تطأ دع ةاسلتتق عل1ل1

 ء( هطقورهكتمصعقم جقاخمممرسأتعمك امقاتكأدأا. دعم ءزاتق ععصاتق 20 طقصع نعطغعست 5ءاعطاتتو ءأ

 10516110671182 1٠١ ء. 15/1 عر10ء"(ردغ لتعئادك. 2 ؟7هدع ءآ-مرنكل# ( ةلسدعءعئاتنسس) ةهتتاعتل اه

 10 ©عدععمضستس اتموتح ىرص محتمل“ ةزعمت ءعوغر دغ ذص آلتطعم فقسطعمقتت (:هلعرتسأ ةدذع !ععان

 لدا" ءقآراتن ذه طل1- (نههن 10/- 11ءم لل لتعتا ورعآ - 2188182 دادافعأو» ( يعربامصر هلل

 معماتسق معز ملت هس نئكي)“, هغ مهم طقعع ءقار دغ ةصاققله ءمعااونلمصعت» 0ع هضلتصةسلتق
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 ققش عيشلل ىطسولا صخلمو ىهتنا كلذ ىف هيلع تنفقو ام ةياهن اذه تامدقملا بيترت

 سودروغيرغ جرفلا ىأ مظعملا فيلتاجلل هفلا ىسلدنالا قرغملا ركشلا نأ نب دم نب ىبك

 هلل كمحلا هلوا تالاقم رشع ىعو لاق تادايزب هلاكشا ىف فلاخو هتراشاب ىطلملا نورا نبا

 ظفاحلل ثيداحالا ميرخت ثتيحل ىف ةقاطبلا سلجم |1672 حلا تادوجوملا عاونال عدبملا

 نركلا ىلكم 11ه هدب شم قف ىعاقبلا هركذ ىرصملا ىنانكلا كمح نب ةزمح مساقلا لأ

 قوعملا ىومكالا ةيبلطع ند ىلع ناأولع خيشلل نوميم نب ىلع ديسلا بقانم ىف نوزمكملا ىع

 كولملا راتآ عمجم !1880« ١> ىنزاريشلا قرعلل موظنم ىسراف راكبالا عمجام [1201 7 ةنس

 سيردأ ى د ىفطصمل عار فلا قب رصتخم ماكحالا عب عمم 1م ىسورشل ىوبدلا ند 7 ىضاقات

 بر هلل ىمكلا هلوأ 122 خنس بجر ىف ةكوب هضومب كسير كد نأوأ اهسذنغمد دعيج ىوسرهلا

 35 رابخالا عمجام 11 دقفلا بنك بيهترتذ ىلع حبذرو يلا نيم طارص ىلا ىداهلا نيملاعلا

 معدعستددله ةزعمل 0ع(. ل 8 وفع ةيتطلل2 ءماطتتل ءدأور ونانلقهع 06 111ه عع زمزتعمت. 1قعع

 هله]هر6- تل - ل12. -  ظمتامدسسعم مماتمجد كلسمععمأ ءمصاتمعماعسم هطعتلعط ةدطغل ل ةةلسساق

 آله اوم ظعتن 2101 موت»ءل 8 عءزن لط اءآبا» 2لهعلب اخ ق4ينلماتبعغ ع دصحملدلم ةصاتقاتاتم

 ءسمأتممأ ةدسست 41: ]/م»هز وب ةربع 8ع 18من 21ء7ءال6 ىمدصموكتتاب ذط نتته م0 ما عال

 ج0 ءءاه 3001(عرصعمأذ 5 صستصعتم عنتر همنتط ءلاتك لز5ءولز(.  ظععع لءعععرم ]ئطعمو لن ءلع

 ظمزغمرسع جساعل مكه ذمعامتا: آكبهتتق 1)عمر وننأ 01عجعقماتتل ؟عواتللا ءديتةأءضاتاتلالل م5115

 جييعام هنأ ءام. - 11414. 081ع]115 ءآ1- ط1 [ة8عءعولأو ءمصفعمداتق ىرماتمأ112 هعنلأ““ 01 ءطتق.

 [رجهععداسمم (عهلتنمدصسسر وسهم طقطام 4قك177ءمد» 11هددعم 8 عب 1101من ءل ]كدا ل1

 مسكستتك ةععمأم دسهملهجل6.  (نمرحس ممعدغ ااطخسص 22ءعمم ذم هطعتلعطمصتس طلووعدجطتو. ع

 11415. 01032111 ءا-طمعص جص ءآ] -رمهط عنصر ]ئطعع لماناتمس 2 لقال 2ع2ل097ال8+

 طومعوو معسق ذعر ةلخ ملغ 8 ءدن 11ءقمتتر دسسعام»ع كادعتلعط 478 8ع ةاةرع 1ط1هبس معتمر دلعم

 4/ه1م471 لذعام ءا حممم 936 (ذمع. 15. ظعرأ 1528) ردمعانم. - 11416. الآ عزرسه' عا- عطل قةطو

 ءممكمرأنانتط ؟1؟ختصانتلل اماه عامان.  (ندعصسعم مععدأءنصت هط 07 كر مدعم ءهمدت مق (ا1117. ب

 11417. 31 ءز سد' ةغطغع ءال-سم ]111 ]عر هرت11وعع ؟هعامواتنت 10110180050111 1ععاتتللو 21161015

 (نةلطخ طمس -ءل- لاو 110منئنب -ح 11418. 81آءزرسه' ءاد وطلع ةرسر هورالمعع ةاهطت(مزاتللا

 مدس معصلتستس لع مهعاتطسك زادعتف 0ءمأ؟جغن5و و100 717ت/هركمه 1367: 3 ل48 11/85 عوم8 و تتلف

 ال1هوعمءوزوع 1ءءانمدعم طقطععءعأب ذطأ ءمالععتأ هغ سعممو [ءز عاد دصصأ 944 (ةمع. 10. لسص. 1537)

 31ءاعائدع متلع ءديمعوتموتع“ طمعتمتغ ذللطسل زغأذ: .آرجسم عمر هدنسصخمدتس لمرستمم 20 دمتم

 سفصت [ءدامس لسععماأ ءاعر ءغ ه0 هعلتمعس ]ئطعمصتس زسعت 03 فس تع ممكتاتتتا عقأان ع 11419.

 31عءّز رنة: ءا- جاعط طقعو 5رم110عع طاقامط أ دماتتل 0ع دعت طاتق 9110هائا113 21011111 م1326! ةكأكو
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 ناضعمر رهش ىف هب حبا [ نيدعاولا ] لاجرلا مجارت ىلع هيذر تاحاكم ىف [ 0 ةخذنس قوتقملا

 ىضر ربكالا فريدبصلاد ةداننك مجارذ ادتبا ] “هم مس رخآلا عمبر وهدت 3 غرذو “و. حمس

 خيا هيث 0ك خلا هوفع ىلع هلل مكلا هلوأ [بابحالا عمدعام هل لاقي هنا روهشمألاو ةذع هللا

 د مجارذ 8دابز عم ادواط كلذ ىوني اهلو ايواح ةدسا كاوب نوكي ابانك عمجأ نأ تيبيدحأ
6 

 باقأالأو ءاتمسألا مجم 3 بادالا عمجام 1 ةخباكلا بوبر مذ كيبورد 8 ىفتقأو خلا

 خذس ىفوتملا ىدادغيلا ىطوفلا ىباب فورعمللا دمكم نب محا ىب قازوألا كبيع ىيدلا لامكت

 ىلع بترم ىسراف لاقمالاو مكحلا ىف لاوقالا عمجحم |80 ١ ادلجم نيسمخ ىف هنأ ركذ
 ئىذ لجأ نىد دلحدل باورأ خدمي ةجثو تاقرفتنملا 8 1 اياب عن وعيش ةدقو تافلتوم ا 3 ١ نيمسك

 جديعام»ع لل10/ هنرتر+ءلأ اظعر» 1لهعمت: ا ءد» لطالم71]ه] ظعتا 110 مدوتر» ءلل 17 عزو - ءاعايدتا» ملط 7

 | كاطدكتاذو ةصسصم 776 (أمع. 12. كسص. 1374) طمعاتم]. اسف ؟ه]نستمه ةععمملددنتط ط10عئهمطتقق

 جاتعامرنتتت | هععات عمت ] (5جهل1 44 همعم معاعععماأتسلل 035م05112و 0001112 ط1هععدررطتتع 82166017

 [ح 51004 ظ- ملغم (لمدعمطم)] ممعسسع طظفسملطقس ةصصأ 750 (ذمع. 22. المع. 1349 )

 1مععمزا ءغ رمعمفع ظعطت' 11. حصصأ 738 (ذصع. 25. آلءع. 1356) ةطقةه]»16. ًآاطععو |[ وانتو نأ

 مدقاأمتم اتطتلسسص 11عءزروم' هل- هطامط منوع مع 1عتار] دله ةصعامأا: ًآطبهتنتق العم ماكو عءّزاتق

 مدلمدحغممع عاع. ةسعام» ذطغ اتطسسس 12/767 دل قلادع ,/لمعق» | 1ع ملال ]  ءماص مهدات

 ءفيصتس رتمر"مغ ءغ ]دسلتطسع معدقلتءهغ. لططعتملع معجم معمماعع 10معمع ذطأ !دتلهأم» هأ 5عمعاتع

 (لمصعم هطحتمم متسستف [ههموعدسصس زصكتعمتاو ءأ عمتامرربعم ءدزن عم هط 2 - ءازتمسس# ؟دعاقللل مهلا

 1م(. الكحلسأو ةصوستغو ![ذئطصمص مللت ععععر وست أللتسك هرععتم طسسصتمف ءمصاتصسعمأو ءاأ 20 نسل

 زللن0ل ععملهغ 10 ءىرسمءءطعملدك غد مسعمر نا طلطمععهمطتقع طهدهضمتلا» 30١ ءلقصأانا ءأع.

 لص تك 01 ةممصعملن5 هدلتصعس ذص ظل - 11 :7نعءا هطغعت؟ ةهطتنم ةععاسأاتق ءعقأام - 11420. 01 ءّزرسم'

 ءل- ح0 ةطو ةوالمعع مءعدلمضتتس. 1ملعتع جامططط عال عتق همرصتماللا! © 608201112111192 3116101

 لك ء11:07-عا-(/: ملا ل-عآ-" عجرم "عزا مل رت عل اظعزا ]110]رمرستعا ظلعأ ل0, ؟داوو ل1 - 7

 لزن(م ءا ةصصم 723 (مع. 10. لوص. 1323) رصمرتانم. © نتصواتةعاطأج ؟0!سسصتماطاتقك ©0513

 لزءلان. - 11421. 3[ ءرزرضحت ءل-ةعدكذل رو هوللمعع للمهن 0ع ةرتمزطاط عوض قأل5ق أ

 مم: عجئاطتتس. آطرلطعت» معرععز نك لص ل35 م45[31 للكل كاتكو 1311013 م1101 11ه 56م[2[113510 2

 ل1 ةممقتأد لع جمممطغطععس لتتم ءأ معموععطتتعق يىسساتمأ 0(0ةين ةعمقات 1هاعل 5ع ©0052 اأقو

 رموؤعرتمع لع زك هعتاأر نتدع مععات]ز دع دعمقات لتذأتمعاد هغ دعردتجقأم ةانصأر ةأ لان150116 28

 «قمصضصاتصعأت  (هرسممكتتا 4/760 امر, مررسعل 8عبب ل/سعلر نتتر ه مهلعع ذم نعطع آل ءيصةصاق

 كبلز

10 
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 لاتمالا بك نم ةلودلا بادتأا ضعبل هعم !دلوم ىساويسلاو ادلاو ىسينامدلا دوحا

 لامثمالا ىلاعم ىف لاوقالا عمجام 1151 يلا وجرملا كلضفو وعدملا تننا مهللا هلوا تارضاخلو

 5 لما تس ىف "وهو ركبلا "نيسكلا نب هللا "دبع" ءاعبلا "قا" نب قمكرلا نبع نب نم

 طبمسملا فياطل نيب عمجلا ىف فاطلالا عمجم ] ير اباتك نيعبرأ نم دعمج هنأ لبق

 ىلعلا هلل سمكلا هلواأ ةنس قوتقملا ىزيريتلا فيطللا كيع ىب ثمحأ للضفلا نال فاشكلاو

 هسفن دامس اذك لاثمالا عمجم !!51 [تاداجم سمخ ىف وع ملا ميركلا داومل ميظعلا

 قوتملا ىاديملاب فورعما ىروباسينلا لمكم نب دمحا لصضفلا قال فينو لقم فالا ةتس وهو

 لاق يلا مارك الاو نالكالا .ىدرذلا , !كيهد مالكلا ردبص هب حشو ام نسحا نأ كلوأ هأد دس

 رصتقأ اذأو عسأ رب ادانك هببذ ىركسعلا فنص كقذ ىوينلا مالكلا امأو ةريقك نارقلا ىف لاقمالا

 ةخلاودلا ءابيض ليسا ليجالا كديوعلا خميشلا نرأ ركذ مد املاغ ان عقو جيتك تييدح ىلع امه 0

0 -_- 

 ايودكم اهنيمسو اهّقغ ىلع ًالمنشم دعمج ىلع هامد نالسرأ نب كمكم ىلع ابأ كواملا ىفص

 ععصتكتقو لص تعطع الكوم مهكنق ءقأار هأ ءه ةعترمأتق م09 يطتملتطسم ءا ةصاطم1هعتعتم لص 12101:عاط

 بيز كلحس تع ةسلتعأ طسمع ]ائطستس ءم]]1ءعتغار نسأ ذغه زصعلمتا: 0 ]ط)ءدعو "لكن عة القو وانأ

 زمووءوغسعو ءأ طعمت عمتادم ءدأ "لدحر ّذط ناله ةرعق عرمصتزام» ءام. - 11422. 81 ءزدسقأ

 ء]- جعل ق1, ةوللمعع ل ئعمصتست 0ع ةعماعمساتتم ممم عمطتمطسسر هتعام»ع 1101:0760 اق علا

 460- ءل-ه]يترنعت» اظعءر» 457 6[1ءم قطاملاعدل ظعوتات - ءالرموعفزت لعام.  ذعجع ؟0ه]دسستصهو (18©

 هط هه ء نتدلعدعتماد !ئطعلق ءمللوعاو ءووع لنعيصغع. -ح 11423. [ ل1ءّزرسه' ءلا-ةلغقكو

 دوللموع طعمعظ عزمت لع همز نص ععملتعس ءاعودصتتتم طعوس 8عءوقا أ لك ءدزردأنر تقام

 4 [/ه017 ل ]1760 18 زن 7-4850 - ]ماكرك 1ع" نقر حصصم . . . 201600. (0تتصوتتع ؟01انلظأ 28و

 ننمصتست معلن 1( زصعلمتا: آبهتبع العم ةدصسمر رتهمهمم, طفصعل#عمو ععصعتمو0 ءاعب].

 11424. 31 ءّزر سح' ءا- حسخط هلو هوللمعع معموءىطامصتنس. ثسعاما» لآثار هلأ /ن»6ل لق

 11ه, ءل لال ثنا, ؟دلعم كل ءملممع لتععتم ءغ هصصم 518 (ةمع. 19. 1"عطرب 1124) دظ01:0ار

 مدع طسمع ةكتلسس آلذطعم لعلاتك وست ماسه ةعدع سستلته معهم: ععطتمطلتس ءمصاتصسعأ ءأ ذاق ا!هعارأأت

 طولعط عععتستسسلو نائ0 ملص ءمتستل 10(022مل5 هدعمهأمت, 10غ 1115 عنا ,,آمسل عن آلعم جهز ةاهغع

 ء( ععمععمهز[هغغ ءمصقمتعابم عغع. الزعاو رمز ءعطتملتمب ةصوستأ ذص (نههصم مداتأأه 1ععاتصأاتتو

 ء( لع تقر نسمع اص ءالؤتتم معمرطعأوع دمك ءعصتسم أن رو #4527 ]ئذطسسص ةععاممزغ ةزصعاتلةطعاتز

 ءويو طلع (هسعم ذم (2ج01(هصتطسق هعرتاتق ةعوسلتءةعمرو ننهع همطت5 مماته ةتلطاتاللا 110

 لكس مهم هع م ةاطعتاعطمو ةدطعألتم ةموعاوكقمكتسسمر لمدصتسمو لع مهمأتمع !دسصتمتي كتم زناتلل

 كةمامستسم قاب 47: ل101, ممت» عل عري ملي ءله» جل طمصع آاتطسسس كج ءمللت ىعملسسس ةسصربتتسلق مع

 ءةدعر نأ طوصح متعلذ هقالتق ىسضرععط ءملهغ عع معمر ءئطتل اعممعدصاتقع ءأ [ةلمتصت (عات701ع
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 امو كنف لاو ورمع ضاو كيز أو ىعمصالاو ةديبع نأ بانك علاطف اهمالساو اهتيلعاج ىلع

 ىب ةرمح بانك ىف ام ىلقنو اداتك نيسمخ نم ىتكا ىلا ةملس ىباو دكمكم نب لضفملا هعمج

 فيعاضت ىف اهجامدنال *جودزملا لاثمالاو بارعالا تافارخو قرلا تازرح نم هركذ ام الا نيسح

 فلغلا مقفي ام بارعالاو ةغللا نم لقم لك ىف ىكذو اهلداوأ ىف مجتملا فور لك ل اا

 ققرشلاو بعصم نب اطعو ةيرش ىب دكيبع هعمج امم ضرغلا مضوي ام بايسالاو صصقلا نمو

 مقفاو هيبا مسا ركذ رخآلا ركذ اذاو ةملس نبا وهف لضفملا لاق لاق اذاف معربغو ىماطقلا نبأ

 لاثما مث بابلا كلذ نم لعفا ىلع ام هيقعأ مث هريغ وأ ةديبع نأ باتك ىف امب باب لك

 ارجاح مّلكتملاو ماهفتسالاو رمالو عطقلاو لصولا فلا الو فيرعتلا يفرح كتعي ملو نودلوملا

. 
 -و

 لتصل ىدأم كمصاتسعدأ. آةهوسع اذطصضس لكان 0ءةلمعر لعتسسأأر لاانغ 2ءقلأخو مال ل77 ة3و

 رك اع 1"نلخأ عا ومهع 11هركهلاللمأ ظعرب 11]1ه],مدوت» عا أ ( 81هركملاعللمل) ظعتا ةكذعماعسسم

 نموا1ءوعرعدتب هصصتصم ماسق نستصوتمعأ ساه ![!طعمو ]ءوعتغ ءغ عع لعمعمرسمتك وهنقع ذه اذطط0و طه دمع

 1[ مدر [كموعنا زمك ءماتتمأ انكر ءدععراتس دسساتل عالق 1آمعدصأ هال مصتقو [ةطحتلتق قو طاتسس ةانلن مه

 مع مم: عءطتتق طلصتم ععصقم مهتهل1ءاتمر نسما هنعلتتق ءقمجتغقطنسق 20 نسمع مععنتمعماأب طتع ةللاع

 ةسسنتمأم ةدتصأ. 101ةريمدستغ [خطعسس ه0 ]1 عئدع دلزطقطعأل ةعوطتعأ عدالمسع ]11 عطقتاتتل اطلت ةللتنل

 طفطتغم. ة8نموتلتق ممم ععطتتق ةزصون]هصتص ؟ءعطوضتصت ءدصضانعهعلممعع ءهغ جلصماهنلمصع5 0ع

 (لعرعب 1هرس مضنتم ععوستسهأتعم ج001لل(, ونستطاسق هطقعسسأأاوه رئعتص 0؟ءعاسعر 1[ عاتواتع طلقأمةلدق

 ع( رعمجعئطأامعستس نهسمفمقمقر انت طاتق ةعصقاتق 1]1نقا781ءاانطز 0113 18 1ع انقاتق ال5 ءقأو 01136

 0 عت 16ر١ كاع" نور اا اظعتي للهم مار كارع»للق العال هاعماوسق تأ ةلتل ءمأ1ءعععقسأم

 © ندصسلم لنعنغ ,رالذعناأ لا - 11هركمل]رلاطلرم7“, لابو كملميسمم كائمتل عمار ءعغ نتهملو رره] ( عطاتست“

 نورستس صممت همسعس مماعتك ءزده ج001. ةتمعسلو قرتلح ةهط زتهق ةسعابتغر عسهع ذه [ذططو

 مدع 0 ءنلمع هسسغ ةلتمضتس !ءيدصختع. [لتق ةدطزتعتغع عد معمج ءعطتخح هم طمع ءغ تلطتل ءةمدتك

 معان صعصخغتمر نايتطاتسق كرس هر جاتكا [هدسمري ه نته 1صعازبأات2[و 0م10م1198 عدا. "اثنتا 2

 ممععماتموعاتنل م05 ععطتم هعيستمأانن. م١ ءوسع لممعضتس !1(عيدضست (/ نك لرموز ةعاتعسللو طعوتتع

 اناعمدع /2/نع نممز هصعاتمصتقرو ةعرد هاتمصتق سرب عع ماتكحت اصاععهعداتمستق أ مدأطتقع 5 عمتط0تانتلا

 معيددممع اج مهاتمصعس طقطتتتغو نأ ءدعنسص ءقتققم سام9ءعرضطتو لتمز نصوعععضانت.  (نهمتاع

 معمدزتلم ممصم همدصتساو لتعم 2عععصدءعصاانتكو نيتطسق مدمعاتزو جعرلماه زماعع ةعوطعق ![دعاح

 عنصأو ءهغ قلاع (ملععمتسلسم هقمربته ممدكته لل ءممضنسس علمك هعاننس ممر طعاوع ءغ لكطملا[هعانتم

 ا1ءعزالسم_عستلت م10 ممصتاست. آنتطعع رعهعمامسم از عنعلت تنل 70110/]ليدأرع"# ]1 ءواسهعأو ءاع

 ادكتتلتم ]ةطمرعدتنع ءمعرتتم كو نيعس هل ملاحنت امج/706 ذص (ن]دهمتطاتق ععقستالا1005111(2 011تأ
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 ىرشخمرلا بنك ضعب ىلا دمعف ايش فرعي ال ىذلا ةيسرافلاب هانعمو ىناذيمنلا راصف ميملا

 ةاحنلا تاقبط ىف ىطويسلا لاق اذك هتجوز عداب هانعمو ىرشخنولا راصف انون ميملا لعجكف

 ةهكملا ءاضلا نا ىفخي الو ءارشلا نم. ةيرو5 ىرش هنأ نط هناك ىئانحلا نبا ىلوملا لاق

 لامعتسا ىف ىرشح نر نم تيكنتلا نا رهاظلاو هجو الو ىنعم الب نيبلا ىف ىقبت فّينيح

 ةآراف شابوالا نم ةعمتجملا ةفداطلا ىنعمب هنولمعتسي رشح هنال ةديج ريغلا ةأرملا ىنعمب مجكلا

 ااا قا ىصقتسملا فلا ام ىعب ىرشكمرلا نا ىكحيو“ ةكلاص. ريغ وكت .مهيلا ةيوسنملا

 ىصقتسملا هفيبلأت ىلع مدن لاقيو اذج هبجتلو هرظن لاطاف ىلادهمال لاقمالا عمجم هيلا قو

 فسود بوقعد وبدأ لضافلا مامالاو ىعاضقلا ليدحأ نب لديكم ىيحلا باهدش هريصتخاو | ةهادذ

 صمستمأ 11مل ممر ركن دصاع 7102 ج01 ءعءار تصلع 50262 767140/782 صحاح دار ن3 لمه

 الموسته مععدأعد ةعممرضدصساعس ةزوصت عدل. طتصع 21620/476 ]خطت 27توعتتو/ ودرع: عيتعطلدطح

 عمزأ ءأ ]زن غئععدس 2167 ذم 0 درسصسافكتغ دصلع همدسعت 741:01 ى] ع١ 8 معهلتت(او ن0 51 تنصح

 داممأعوغ ندعم عيد ةانهتط جل عصاعتل. (0دققأ هرأاصهأتتك ءةذدعاب لتعتغ 31هلاه 711-117 و

 ع]رعر»# ءددع [1هرودحتل ؟"عر2تم[1هععرت ةعب ![اععصاتمتل م0عالعقتل 2 عع" ل عطاطهغعمسز ءأ ءكمدمع

 حممد عأر !رغععحسص 78/4 مسدصعأم لتداتصعاحسس اتصت ماهمع ةزصع ةلومل 11 ءدالمدع عأ 5 عقرت ععاتت 2130615

 31و مز [عدانصت عقار هللطسمإ هصعمس ةسطات] عجن ؟ععطمطتتت هع 7مم7 6 لص نق © عءعووعنتت 13[ع5عر

 ويحغعماتك 1عرمتمسمتس امطقصعمأوسم ةتوصتععمساز مهطت ؟0ءعطل /4ع/م7“ نكات مهطأ 30 تعاطف ءدع

 طمستمتطاسك دصكسمع عمرأتق ءمص قدس ةتعمت عمصلمسر دغ ؟[عيصتصف لص 11[ هت فانتم عم طقطتاد

 طقس طعمع ممعوأو عزا. طءدعاعععو 7ضمط دا ء'ةور لتطتخم 71هنامعع# لع ماتم ععطتت5 يىتسممسأ أهو

 116200: 111 عزورنم' هآ - هنن ]م7 ذم دمحصتتللال2  ؟عماعقع مهل ملان.  لطرممعع ةللطسس ءرعمستسة كغ

 ع( معطعيرمعصاعر» جلصتعدلغمفق ءدأور ع ممعصت[ءعماتهستل ءانت> ةاتطلتقدع لنءعدصغرو 01100 ]ضططانطت

 /110616عو#3 مدح ممكداتعت أر تهاندد 11 ءردرنم' ءا- هربا 47 مدععامساتو ءماط ممك1[1هطتق ع 0عدععت ماتمصتقو

 لن ءلممتخك دسمات(ملتمع عغ هطعععومعمصسس ناتلأ دس ءمرزه صمص 3عوانأ ه1 ه7عأا. - 1 طلوعع دع

 اربذم طا - لرمي دهمهصتتخ عررأم "عرعاتل. - | 71ء2لمين01 اذاطعسسس ذص ءعماأمت ع2 0083 ءالاتصأ

 ىذ/6]ر م - هل - 017: 1101, ممرنت» أ ا عرب ل]رببعلأ (هل]رعمغ عا آسفسص طغعصع طعضاأتق لان ) هعنأب

 1ودر 8 عر 1 لرا» 121,مممججن لل ءملوسات لتععت مسلس كتزانق ءرتامرسسع زاه زصعارتغ: آطهنم آلم

 ننع]مو ءهديعع]ووو ءدماصتعماأل ءام. آكزع نيتلهتس طغعمع رمععتطذتق جل حسلفمت هاطتسقمأ ءحللل ءاتللل

 رسعغسم مرسم ممدستغور ءمرم70ةز(1هصعرسولاتع جصصم 1079 (ذصع. 1. لنص. 1668) ةطقم]ر لاو تت
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 مظنلا لوأ شطيرقا ةريرج نم ةيدنق ةعلق

 الاخمذلا انفع نم كيكات

 هوسيسن ىم ةرهاط ةرعاظ

 [ ةوبر نم ةنكاك ةرضأز

 هجاوخ نب اشاي باكل رييك رارسالا عيمج ىف راونالا عمد# ا!( باسنالا عم 105

 ةءلوأ تالا ق رويجك موسع فذ وعو ىونوقلا ىيحدلا ماد نب ىلع هجاوخ د دأرم ند ىلع

 ععوس
0171 

 فيدااحأو ليوفتلا بمارغ 3 راكلا عمج# ] ا خلا نارقلاج اذا ىذلا هلل كمكلا

 ىرج ةلامكتو ليذ هيلع دلو 1مل ذنس قوتقملا ىنتفلا ىقيدصلا رفاط ليكم حيشلل رايبخالا

 سهش رصخلا ىحال عورشلا و3 ىسراشف قيركلا عم الا [ ,ممتالا ىجدأ خباهذ قيراط ىلع يف

 ىلعالا هب عبخت رعاشلا ىبناكل موظخم ىسراف نيزكلا 22 |1111 كك ند كيد ىنيدلا
 لا

 ءىععععلأسس هغطصفمتعسق (:ةصلئتخست ةعععيس ذص مقاتلو (نعءام هاقزلعععإ6 1طلطدعع ههم0

 ردا ءعاطاعم 1( ]سعال

 آءهسلمستتك 1آ]تنصر واتت طم5 م20ءرنطأج عم لهعانتأو

 نمل ل1 هعونلمصمأ ددنهع للك أ صمع امق عالاتتأ

 لآدم [عداحرو هلط هصصت 10علتا5غع ماتو

 ["15نلد طمعأأ ةمكامع اص «ه]1ع.

 1425. 31 ءّزسه' ءعل-عمدقطر هوا]1وعع ععمعد]هعأدضنس. ح 11426. 81ءعزدسسه' ءآ-

 حصل ةرخر ءمصعسضةانق [طسستصسص 0ع هرصمتطاس0ق ةععمصتقر ةسعام»ع 11(] 1 نلع عن ]21,0هزه

 4/6 اعنا ل1” ]طعن اكاءمزمع ل06 عرج 110هعءايبس- ءلع لفدن  (نعمت.  (نهدصس ءماهتتسك

 (نمرمدصتتنص دصهعماتك مآمعتاتنس ؟ه1تتصتصتتس و نحنُ زاد زصعاطتا: آبدسك [)ءمو ونكت ممذ (هىوطم

 لنعتولا عم. 11427. 381[ ءزسم' عآل-طتخط كر هممعتتكانق 11د ةتلانال 06 ل1 غ6 هصتطاتق عكتعد

 ادكمصتم لتكتصسمع ةصسنكل[مازمعتطسق ء( ةدطغ]تطاسم طتعامصمستسس ءاععمصأتتق , دنعامرزع هطعتلعط

 را 0111760 10]ة» كمل علت 1 ءعربغم همسمم 981 (ذصع. 3. للمهن. 5573) مممعانم. 10عرد

 قمصخستت هانمصعتس ءغ ءمرصرت] ست عصاتستس ]ذطعتب ءلتلتغ ء ءمصقعتت لهل 10ع1عدظاتق ىأو اتقللل

 آان - ءلما]رأ» ذص ل1 - 1م عا]. - 11498. 81ءّرزرسمل ع]-طمط 2 عاصر ءمصعاتتقاتق 01:3

 رسهضسم 0ع حهاتعسلتق لدعتع لعتك لتمر ةتتعاما"ع لكاآناا' ردوعر» دار عرربع - ءل- لقرب /!01111110//10 لق لف

 لو/مع. طآءيعوزنئء عم - 11429. 38[عزرسهل' ع]- طحط ع عتمسر هممعانت5ان5 00011113 183:11

 (وصصسعم معيمتعسمسر لص ن0 7؟16:/0 وعاح ل1,//ضدس ك7: (عم لعا عمتسعماتع سمعقتم 1هععاتق
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 قوما 2-3 ند ىلع ن .سكلا 0 يسفتلا 3 000 50-5 قيركلا مج ا لالح ردك سب ىزارهشلا

 ةعيرشلاو قيقا ملع 32 0 ىلا عم || [حردسإد 1/ نإ* كدب قونملا ىثنرقلا © اننا ىسحكلا ىبأ

 رقع ىنتا 6 خعالا عك نيركيملا عم |[ ىرجاسلا دعت د ل26 نود سمنأ

 ليذلاو ةلمكشلا تانك نعاو ىردوجكالل خوببرعلأ حادكضصو خللا جاَق بانك نحب عمج 5 كبك ركذ

 ةلمكملا» ىف هيك ذ ام افذدراو 0 هزمدلعو كرس م ىلع ذلوا رك ف م كرسمف هقيلات نىم خاصتاو

 رع نيركيلا عم تاعك ةاهنشو 2 اه:مالعو خامكتلا ةيشاد اههفدرأ مد ت هةمالعو

 ىطويسلا ىيدلا لال ةياردلا ريرقتو ةياورلا ريركتل عب كف عماد نيدردجلا علطمو ندبركيلا عيوي

 له هنأ ركذي ملو هيف عرش ىذلا رهيكلا ريسفتللا اذهل خمدقم هلعج هنا هناقتا ةيطخ ىف لاق]

 معردءعمكل5 عدا. - 11430. 31 عر دصق' عا]-ط حطت عتطسر ءمصعات1ةانق 011011111 113111112. -0020( 

 رد ءعمامعتات5 1ص (نئ5عدصسسو ةنعام>ع ق4 ]77| هدمت: ىل]1 ظظعرن 3106 ],مبروت2 علب ةصطم . . . 11011110. ب

 11431. 31 عءّررسصد' ع] - طوطععتس 11 عغعصقءمهلط ء]- طوطععأسصرو 6026211585 010

 ردم ستم» لع مساعته لسمعتنس» ([0معامصتس لذ عععردمأتمهي ةتعام»ع لع - ءلأ - لأ قلآآ - ءآ -

 رعب - ءللموم171 ورام (6م"ءودآغر حصصم 772 (ذصع. 26. لدل. 1370) مطمتتاتم. كعتأ 0ع زانت

 مزوون(ن بنو. - 11432. 31 ءزرسمق)' ع]-طقط ععأامر ءمصعاتكق ال5 0110151111 11315111 0ع 00 امن

 نتكمع ءماساملتع ءأ اءعونهر دسعام»ع كئ]عرررع-عل-لغدن 31061 هدانا عا 1 ءرن لل مو» كارت

 831 ءزددو' عا- طوطع عازم 11 ءل-16 عط عار ءعممعتتكماتق نهانا 111110112. 0مانق ] ء>ءاعم]0عز ءانتا

 لسملععأسد ؟ماسسصأ متطستع ءمصفاحمتمو ةتعام»ع ][مقسحت 110501: لق عزت ل10/1/0171:ع0 مع نتنقو ةصلطو

 650 مع. 14. ةذآهعأغ. 12532) رمماسنم. [معامأتأ [خطعع ز(ه: آاردسع آل عم (ةلتذر نتنقلأ عجتأ135 5

 ءاعر ءأ حمعامعأم عم بمز هم دعتددع هع لأ لأ اذطعمو 10 ءا-امع]موا ءأكتأااأ ءا-ه»هطأربعأ هل 12

 ءلتغمو ءغ ]أ طعمسس 1 ءبم77ع1 ءز هموسع ءمصك هاته تمصعتم ءغ ]طعس :927ع/ ج هع فرص ممدأ(65. [[ةوانع

 مماستسست نقع ءمرطتل 22022( كه ؟هاتممع طعمع ءغ مدعتسمع لت ةممعستغ ءغ ده طقعع ؟ءعطق ةذوئلو

 دول ممادح](. آكأو ءعرععتمأسسأ, عنانقهع 1ص 1 عطب 2ع كمردصتدمءا201815 ءأ ةنعلم 216 مماهأله ةاتظأم

 [لزد لسمطات5 عامددده ه0 1 ءقستلعءعا هدطز علا ءغ ةتعلم لم هتومدحت(ا. آطتطعم ندلسسس 11776“

 ها - ةه]رسءن» 0علتاي - 11434. ةآلعزرسو' عال-طوطععأتزس ع 31ءاغ2]1' عاد-ط عل عاصر

 يمعتمعاتك لصمستتل دمعأالل ءأ هعاسع 0 سمستتت 1هصفمتتال أ عمم "ععموصت(1همعتت "عا 10من

 نهلتغمصتسا ءأ فمظعس هالقصعتمل صل ءا]!ععماتمع ءدعدس ءمصز دم ععطق ر ةا1عام5ع لعآ47- 0 -

 لودر. [آم مدعواتنممع دست 1/ءم» ذللع عع طسمع ائطعتس ةماعمل نع لممعتت عققع ؟0]نتققع

 لزعتغ ذم للسن ءمستس عماأقتأ ت11 10825211111 12247, نسعالل هعتاطععع زمععرت ةدعار معع ا(ةطت عل
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 جاتك ال ثيبح ريسافتلا نم ديلا يانج ام عيمج اعماج اريسفت نوكي هنأ هيف ركذو ال مأ ةظمتأ

 ىف ّرم نيلالجلا ريسفت حرش ىف نيردبلا علطمو نيرحبلا عمجم 150 ..[الضا هريغ ىلا

 ديحا نيدلا رفظم مامالل ةيفنكلا عورف ىف نيرهنلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم |." ١ ءاتلا

 ديكلا هلوأ 1912 ةنس قوتملا ىفنكلا ىدادغيلا قاعاسلا نباب فورعملا بلعت نب ىلع نبا

 هيثرو تادايز عم ةموظنملاو ىرودقلا لئاسم هيف عمج يلا ءادتعالل امجنا ءملعلا لعاج هلل

 لئاسملا نم هنع لشي ام هيف .باتك لك رخآ ىف: ركذيو هاصنخا :ىق:عدباوب هبيتوت  ىسحاف

 دمحم ناطلسلا متافلا عماج ىف ةفوقوملا بتكلا نم هطخب ناكو باتكلا كلذب ةقلعتملا

 جحظفح باتك ومو 11. ةنس بجر نماث ىف هفملاث نم غرف طشكو هعضاوم ضعب ىف برض كقو

 ىب ىيحلا ماظنلو هلئاضف مج هلئاسم رحب هزاجتا ةياغل بعص هّلحو هزاجيا ةياهنل لهس

 «عحدم ىف ىناقوتلا بيقنلا

 موجضمأر ناعتسل انتل ةطقم] 1: ععلغ معع مع. ن1 ءلغ ةساعس اطتر 111 تلل ؟0ز5113 131111113 35

 يرسم ]عنان ءفمرصتص عماقعتم5 لص (01ةظ112 01822عقو 10[و 0111 ا112 م05510ع3غو 6عاع1515 0

 همرنععم ممودزا]. - 114335. 31 ءّلرس ه' ع1 -ط وطع ءاص 8 ء 01 ءغ18' ءا1-ط ء ل8 عاطو 15515
 لتمر انتل 1331111 عأغ هاته 3112 123112 م1عه83111111. 00111111( ع21311115 12 0111113

 يرتوصت كتل لع///ءق» لتعطتسيم 0ع وسم 1ص ]1غعطه 20 لنعطغدست ءعةأال - 11436. 31ءّزرسق'
 ء]-طوطعءزم رع ل1 ن][عءعم عآ]-صحط 2 عاطر ممعات15كا5 011011113 2131111113 ءأ ءهمص]لات علق

 لسمضستسس 1طتسصتصتست 0ع مهعاتطاتق زدعتق طقمعظا1ءز 0لععتح هاتف. آسف 1101:0176“ - ©0 - 0

 را 117160 17: 47: عنان 1]/م' 1ع 8هعالل 08 1[ظةدمعاتتدر ]50 181: - ءاعنض618 للعأاتك ءاأ ةطقم

 694 (زمع. 21. للمحت. 1294) رممعطتتتقو لص طمع اذطعمر نست 1أه ةصعامأا: ًآطرهتتق 1)عمر نان 8

 لمععمو ةاءا]وه ه0 طعمصع لتس ععصملست ءقوع ؟هاستأ ءاعبو 01ه عقاتنمصع5 (0001711 ءأ ءةتطعم

 11 هنا عوج ءأ تنس ج00 1(حصعمأتق 1اماعر هع ءمصزاتستكلأاو عا31220116 ءع2عم1غ 015ممةانأتاأ عأ 0

 دزمس ذم طمع ءمسمعملتم همدرصممصعسملم 1معععوؤاتك ءقأال ىل طمعتس ةزصخن]هتس 11طط02ننم

 ويدعم مصعك ه0 طمق اتطعمو مععانسعماعو معءعومقعأر تقع 32810 علقع ءمصغقتأهع ةانطأ. ظلانتق

 جسام ععدمطسم ماعم [اخطعمس (عصرات هقعطعلعدلتم ةدلافسأ 1101من ءل آدعماتعمهاأمالذ5 20 مأ05 نقانق

 1ءيدغم5د تعداحك هغ تس همدصتت ]نه 10ه دعقاأسععدس ءغذص ائاتعو ءوأ. كسعأام» هما2 7051( هط علل

 لع هعامحتم منعمفتمق ظعزعط دمصتأ 690 (ذمع. 4. كدص. 1291) ةطقه]16. ًآتطعتت عوق 20 21220113

 رسدم لمسلم ؟ةهعئلتم معمماعع ءعاععسمتس ءزانك 0 ءعملأ طعوعتءةغعسر 20 ءدعم]1ت عدصلاتتل 80[
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 140 ل11 عزازه معمماعع ءعععا]] صاتحسس لتعالممتم دمتعمست ر ءأ دطقهمع ءّزاتق (03عقاتمصتنتتل مآهطع ءقأ

 مدلك ععأسسم جلمماحن مصتطسع معهعقأوماأتم فصقرأعاتق. ا عان» - هلأ - ل01 ظظ ءنا-ءارن مع[ لا عا

 ذص ءزادك !حيلعس» طقعع للعأأ:
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 راز ركب نوركيلا عمجام

 ى-بز ىأ ركل 1

 اذا ناجم نيبعلا داوسل

 نيعب انبيع منخكسن تير

 ىثو نامعن بحهذم ىف ني

 نتأ ثتللا ف هل لثم ةرهبخ

 هراوذأ نسم قانفالا تءارض

 ن.-در بخل ىقتمم ىِديِت ل5

 نيبع بص باودلا رقز ىجس ام

 هظفل علوم لك 3 ىل حو

 نيد دعب ىلاوغلا ليصو ىلح ام

 فسوي نأ مامالا لوق ىلعو ةيمسالا ةلمّلئاب هايحاص هفلاخ اذا

 (نوصعات 15115 011011111 1031111111 111818 ةدءا120825 قار

 (نانزانك نصأ100 ع5 213] 025 202عمجأ أك ملتضس مت طاتق 0523236260 ةاتطخغر ءأ ن1]13 هظصةطت عطأم)!

 (نءرغع متوععلم هعدلأ (1. ع. ةععماختعج طسزانق ]ذططأ م2جعداقسأت5) ععواتتلا# ءةأار 0

 ظزاتق ءدئععمت م1111 311111113 210 311105 11

 آلطأ ذص ةععاو للان 21 هناةرمع م

 قلازتدونع ةععانك ][!طعع ءوأغ ال11 ةزستلتق ؛ تطنف

 [عونممعع غءرعدع م1 ءعملعمأغ ءّرادك طسصتستطانق د

 قة دعتتأغ ءمصكات عدق 11هننت ءم2ممستتت !1نع10هدص (عماتق ءغ آدصقعلب

10 

 انصع ءزسمه جستعام» 20 ةجزعمطدغعنمصعسم 2001353(

 آل ءةيصعاأذ ءقصلنلت ه0 ؟هماعدصد 30ه1ةصأو

 يع ذم ونتقكتم جتتعع ءزاتك ؟ععطسص امص 0ن]لعع ععةوصهط8 غو

 آلغ ءممؤمعادغألم ءكتدص ؟ةععتصتطاتق ممدغ ةءموتجعنلمهصعطت لان1ءأق ءقأن

 آسملذعوغ زم عم لنعطس طآدمقست ةدسست 41: 1هن:/ عر ندهصلم ل50 ءزدق 01ةءنرصلا زص 5 عداعصاتقتل

 جطغعسمأ ه ىف 015 ءعددسر مع0ممدلغمسع همدهتسق]ا, لنعامسص 1ص ذدنأ 4ة1: 7” نتنهصلم ل0
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 ةامجلاب هايحاص هفلاخ اذا هم“ مامالا لوق ىلعو ةيعراضملا ةيلعفلا ةلمجلاب هايحاص هفلاخ اذأ

 ىعفاشلا..فالخ ىلعو ؛ ةعامأل :نوذ راهب فحلا ةيوضاملاب ىفز فالخ ,ىلعو ةيوضافلا لكلا

 خمدالا فلاخ !ذأ بكلام مامالا فالخ_ ىلعو ةءامأل نوني ةردضملا ةيءعراضملا ةيلعفلا ةلمكاب

 مث ةتسلا عاضوالا ىلع ةعسلا فوركلاب لدو عملل ءاو اهب فحلا ةيلعفلا ةلمجلاب ةيفنحلا

 5 ىال هغلا يلا ىفطصا ىيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دىمحلا هلوا نيريبك ىيحلك 3 كد

 51 بفيديو 6 لاه حام نىيحلا سم هدنن حرشو للاب ردعخةسمألا فدسوبد 0 هللا لمع مساقلا

 ىذغملا 0 ىللكلا برقالا 0 لكمدأو 0 8 ةمصخإ مد ءارجأ ان هشنع ّى احلم كيد قوقملا

 ىل عمج جرس 3 عوسو ىف مح دم هسو لرعمتا ىسنبارطلا نايعش ب لاو حام ند لليحاو و عمجملا رش ىق عمسملا .كينشت ها رغملا انارطلا نايعت 5 |

 مهم

 جلا نامغبي ال اخر رب ىنيركهجلا ىم لعج ىذلا هلل كمكلا هلوأ نيدحاكم ءاملع 02 ناك

 10 خزس اةلعفقلا ىذ 8 ىفيااذ نم غرف زذنءطخ 8 ركذ اهك ناخ ماس ند نابي ناطاسلا ٍرصع

 كل را اتاتاتااتاتاتاتبتات6ا 222535311 2 2 ا 2 2

 هزممه لتئعرسسلا هرتصتمصسعس هقسه للك ءردحس ةعوسسمانك ملهممهتاتمصسع ؟؟ععطقلل ةمعاقأتب لتعانس

 آصفسأ 7101ممبدجت7 عل, نتهصلم لتم ءزاتق 0 ةءعاماتلا 0109 عئمد ةاهاات0أو م10 م05110هع ؟ععطقلت

 ممر[ ععالو همرامامصعتت 7/ورك هب" همصاصضمتتمتلل م20 ممدلاتمصسع معع[ععات انغئععد اج ماسعدلتاةلتم

 جلزوعاعو هرتصامسعس [آسفتضأ 57/6 ىقىصاعمتمسس م؟0ممدزاتمصع ؟ءسضطقلا ةقمعاقأن ه

 مامسمل املتع ةصعاربأ عصاعر ءا فصاضتمهس طسقسأ كل عل همتصتمم عسر نسهملم طصفتستم طلقص ءاتاتعتم

 ج03 ءعددأتكب م.0ممدلأتمصع ؟ععطقلتو نت 77مم مانبعدلتد هنطز نصعأل. هعدع [ن(ءععلق ةساعسل هعاع

 زملزعمغ زمماتأ سك مهصعف مرا طلاتلهقه. 8 ههغعوه ذص ازطعتست ؟مرصتس ع2[ 31لات11 (1010111 5:01 اتكلل !طانلال

 و معمم عنتر نامل ذغ2 اصعامتا: اليهتتكق [آ)عم هغ ةداسك ةنرعط ءزانقه ءانلغمعلطسقو نلالمع» ملةعاغت

 عامرمو ءاعوزعغ ءاعبو ذص عئواتمس قلان'اءالعتسأ قكلطتالملاول ظعر» )تيدر كةلمعا هييوق» ةت//هأب

 مصل ممقانتا.  عوعاوععج ءمصتسعماةهعامو ءهلتلعضتسأا دى عرربو- عل - ل7: للءأروهتة760 اثءزن 7 عار“

 0مم, همصصم 788 (اصع. 2. ]1"ءعطع. 1ةكقفز دسم ننكر ءكنزاتق مرضت ءماهتاتق 0 عععس [ةةءاعاتأمق

 يقصترم] ععاتكتت.  مماعمج سعاتمربو ءزسخ ذص ءعرباامسعس» هعاج 1ههقلعسل هددت ءهمعونغ - لاسعلأ

 8 عرو- ءلمع»مأل طل هلعأبتو تتزدج قيسسعفاأةدئتلتص كا - ل1, م]بر# ةمهعم انه ءقأ - لاربت»ءأ عدد

 ل10 1من عل ظعرب كانبرا "لع ناطم/وعق لل هع]يت»ننتر كدزادخ مدصتص عصا ةعئاتقر ل ق]114ك ءا-ررو وتدمع

 لأ قمم ر)- 31 ءرزومسم' ةمكعت ماسك ءأ لسمطستع ؟>؟هلسصستصتطاتق ءمصمعءعطعمةدقو ذاه ذصعامأا

 [يدسع [1)ءمر قتلت ع لممطسع مددضسطاتع اصاعضداتا6سص [ععلغو ةسصعل“ نمم0 صمص ؟علتصلتما ءانب

 كسعامرب ع مسسععل 5ز11هدكاننط لمععمرحتتسس !نتأ جعامأفع ةدالغفصت ه50/ءمررنمت» ظعرن ذءاأد» 11

 10 حد عمانتل ها ذم ن؟هعامقمسع عمرصتس ءمادعأأل ممضوأو ع مسرب مقز از ةصعتس لص انكطع [)ةنصتعاأقو

 ىسص تطأ زهلتعتك رصدمععع ؟نصععمعامتعر ضعمدع ظلمت ءم'لعع ةصصل 967 (اصع. 3. 0ع. 1559)

 مطسمادأأ - ظولم» - هل- لفن 012/1 اظ عرب مق4/رردعل لضم طلتكءدمع زسلعترعو ةصصم 855 (اصعب
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 نيزي ام فقحا نأ هلوا مضض كلجم ى هطخب هتيأر لوقاو لوقلاب حوش وهو عمجتسملا دامس

 كب ال ام ىلع ارصتقم هصخالف هلاطتساو فقصملا حرش هيف ركذ حلا سيطارقلا ريشبن هركذب

 بدم خس ناضمر 3 غرذو ةاس نورشعو عبرأ هرمعو دفنص هذأ هرخأ ىف ركذو مهلاوقأ نم جالا

 هامس تاحاحم .تس ىف فشمدب ىضاقلا قانعلا ميءاوبا نب ديحا سايعلا هوبا كدانلاجانيذنو

 فينشت هامس ىفنكلا ىرمعلا دمحم نب ديحاو 71 ةنس قوتملا عمدا جره قلق عبتملا

 ومو طايمدب 1 ةنس ةدعقلا ىذ ىف اهنع غرف ىرخالا ىلع مدقم وهو عمدا ىلع عمسملا

 ءايضلا كىمحا نب دمحم ءاقيلا وباو 4** خنس قوتملا ىنامارقلا ىلع نب ناميلسو اهب ىضاق

 وهو كلم نب زيزعلا ىبع نب فيطللا ديعو تادّلجم سمخ ىف مم# ةنس قوتملا ىكملا

 . ىودلا ناعرب حيشلا ليصالا ,عقخأاو ملا هلامك ةلامك طوحي ال نم اه هلوأ لوادتنم رينعم
 _و

 3. 1" عاطل. 1451) ل01[, الز الق 0011111315 17061 ءزومم ' ذصكعص مانق (ءحعاستس أه ةلطتعااملل

 طقطعأ نغ مععطم ءيدعراتعمسلم هللحصكمت عا ةسعام» عدرب][ءعمعلممعتس رنه عسيتووم ؟ئةمطم ,ىللعم““

 دنطزانص عدل. 17101 عن 2 دححمات جانعامرلت5 ةععاماأستل ءأ ؟هآ]سستملمع قدم ءمر مث عاط ع قاتلال .

 لقت ذم طمع همرصتص ءصاحستمر نادك ذاه اصعارتا: (ءرعام ل1 عمته علتستسل , ءانزانك 1 0ةالمدع | 2عاه

 مسصاتحتأتم ؟هلتمصنست هلم فأنل ءاع.ر ءمرلتست عا هت اتلل 16 [هزق مرضت عت هزظهأر ءأ عنب !]هصعأ مدن عاض

 امج عصاتنعأو عانت 1ص ءمزأمزل ع2 م0103 ءمصاعتس ءصاعلل همصما1ةطجتأو ا[ ءملط (ةطخاتتللل عتئمأ1-

 هةاتممتق ءأ اماععربءءاماتمصتع درسها ةعتمس ة1]ععع عاب نسمه 1ةعامر» ءمعععع ممم ممووع(, ©عوعاء2ءو

 ةاعمو 200103, ونستطاتق ماعم زممةزاأأ6ممعق ىذ/ هزار 117111 ءاأ لقلآرس علك 8عر» ظل هسطم# لت فاتسم

 عمم عصأتتكو ءعأ 0026 م10م0ةلالهطتتتتل عمال 1:عتةدأسوع هعدعصأ اصلن ءمحتأا قل طمعتس لل عتاو

 طحتمع هفدستس عما مت تتمر نعت دنعمعسع [8حسحلطتم دمصت 785 (دع 6 المع 1383) حطقمأاا 1و

 مع كاواصأ1 ننهأتم# ةصصمق مهاستس همدصرودانتمدع ح عا - هل - لأ لا” ماطاوع قل ]اضع

 طع طا نفر 0تيمطق زسلعجع آ)ددسحمعي ةهصصم 767 (صع. 18. 5عمأ. 1365) 0115و ءانّز انك

 هملصس ءسامسسم ةعدع ؟ولسستمم ءىمصاتسعأر ءهأ 77/- لل ءباع' لأ ءام]ب ]لا - )1 هزرر) م“  ذمخع1كأ 5

 عا - قاتدعل ظعري قلماآرمتستسعال 0سم: آ[آدصس عظام ءاتزانق كمدستم ءعماقتأاتق 168/11 ءأ-زردة عن

 هاس طا قل ءّزيسو' ذمه ماسك ءهغ ةصاغع مسمععس ذالهس مععومد5توصعتس ءولعتس ناسلم امخأ ع1( هلل

 مدس ممقلكتم عدا.  ةسعام» نس آلوستعأوعي تنس ئللتنع تعطزق ل ا10عدع ءةدعأو ددعممسع آ123'021:لعغ

 ةصصت 906 (ذمع. 14. 0ءأ. 1558 ) جطومارزغ - ه80/ءاسارت 8ع م7 00701114112, ةصتتو 4

 (ذمع. 13. لدص. 1518) طمعاتسسك - اا[ ءعأاب 21ه]ء متسع 8 عرب قمع 1021/11 - ©0- 0

 2167 /ر دصصم 854 (ةصع. 14. 1"ءطاس 1430) دهمر[اتاتقر ءاتلاتك نمزت122عضهأهيتاتك لانأ من114 ١0 هس

 ءواصم] عمان( نع ء1ان0- /-7هاةرك ]هرب قةأذل- أ - هع 8 116/2 كات ءمزللال1 هلأ ةلالانق

 سمعمم ةمعامرتاملع 11هنعغ ةموسع دسسل(مركتس دسفمتطاتس ععدداسع ر ةغ اه ةمءنرتنأ ن1: ؟للدب

 ءاتزان5 معر[ععاتم معج1ءءازمصعتس ءامحنص صم ءمرصممءاطعملز( همي -  قةععط عون مسن كةطعتاعط
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 نب كوه ىلولأ هحرشو ةنس ىقوتملا ىضاقلا ىزغلا دمحم نب ميعاربأ همظنو ةئسح تادايز

 نيركيجلا عمجامب نيعلأ رق اهنمو جوز رصخخم َح رش وهو هلوها ام لمكف عضاوم ا ضعد ىف

 مامألا ىديهتشولا قوزر# خيشلا ةيرذ ىب فاخذ نب ىسبع حورلأ لأ نب ليحأ بقاوهلا ننال

 ىف هفيلأت نم غرف ملا مالعلا كلملا دل دمحلا هلوأ خينطنلطسقب كيزياب ناطلسلا عماجب

 ىفنكلا اغبولطق نب مساقل همامنب سيل خيشاح كلم با ََح رش ىلعو عع خاس خككلا ىذ

 ةيشاح فئصملا مرش ىلعو هيلع ضعبلا ةءارق كنع اهقلع خلا نيملاعلا بر هلل حمكلا هلوأ

 خيعفاشلا فرط نم انضارخخنعا اهينخك ىعئاسشلا ىدارسقالا ليكم ىبا ليمكم نيدلا لامك

 تاذخاوم هيفو ةليلجلا كئاوفلا ىلع لمتشم وهو غولتايا ىضاقلا نب دمحم ىلوملا هحرتشو
 مهفذصمو خعيبشللا ةيقف خميشلل نارقلا ربيسغفن 8 نابمجأا عمد اد خياديلا حاردت ىلع ربك

 12 نر: مرو - علل - لقرذ 1" نلفسس  ظعرب قطاملاعل فص ءااهو ”["حعدطاسعد |[ هرتسصلمقس عغ مملرصساتل
 [روررومعأ] أ لعتصلع ة1تقعمع ةصوستلأصسقر عأ ةصصم 899 (ذمع. 12. 00[. 1493) 1ظ01[انانقو 16
 نم يزغمرسعم هفعوتغر نغ 2001(ةيسعمام 8 جلززئوععغ. آللسا (نةلطخ 12 نلرأت» 10 تف
 11و, مرور عل (رمعستر جمصم . . . 2ك مداناتقر ؟ءطقتطاسق كم عدس عت مقلم طورعو 1112 0

 مري مقليراا1/م/(عأرر ةهصطم . . .٠ 1201انانقو رس ءصامستاملا نكت] عود ءمصتممةتتأو تأ ('انعةز1ا
 (ها طمعا ذم مهتتاعسس 06 لاتك# العمبلتغوعتم سس عمامعتاسسال كدت م مدانتغو انطأ هقعطهأر 4
 رلرءوزرم زص ممصصت1 ]اذه 1هعته هعولت ععصاعت ؟ءطدداتتتل ع5قعو 5© زئزكدع ءهمرصما1 عع ”ءالعر 008ع
 زا1م معوي]وريعرتل. .(نمرسدس ها ةكمانق رمووزمر عمار نسأ (ةدعاصسم جلست تعنت طقط عام (20 120111 12-
 يتسم (هرمر»ءأ هال-هنرو 88 ق1 ءزرسم' ءا-انم]ر» عن ذصهعكت مانتك و نأ 18 زدعلمتا: آطهدشتق ]1)ةمو "عا
 نوحصا فعن وات ةاعب لطف ارو عماارنا قلطدضعل طعم قلطقا»سأب طوع الث عتا 1210/0“ ا عر 1) 2:01“
 [سفستسس هل ععسماسس نقاطعلعملع ةسلحصت 8في عقل (همماممانصم ممانغمصسسمر ؟دلعم ةاطعتلعط
 711 عر« مروع [ئءععزبن لم لتعطتسسر جنعامععتس طقطعأ. [طلتع ءلدق ىسربمؤوتاتمصعس هيعمقع طلت طتز] ءأ
 جمصأ 944 (ذصع. 10. لسص. 1537ر) ةطقماكزا“ كل ميسسصعم ا ةت انتم 101 1167  (نمعقا 0 6
 (011:: طمعا 11همعألاد 81055هق نومومم[ عامه معاتوستغو ونتمع كه ةسعاملانهأن [دان5 0[1مهو
 منصلورعنرت لمرصنسم أع. 580ج مسزأ ةهكو تانك ل15 عاتق ةاملزوذدق ]ذطعنص هع ركع
 []ءيورعإ6. - لص همرساس عا ةق1 مم ةسعامرتق لوسيا - لد لفرع 8101 ويستنعا  ظعتا لل وانهتاتعلأ
 م4 ىع"مرن ظطمظتنم عامدددم ءلتلتكب عسمق ةعامقللب انأ ممرساسع كطمكت هس ؟مصاعج 01عام
 طوعدتوسع طامالح قلم]بمسس»معل ظلتسق لنلأ تلق را (110/:ع:]  مرصتلت عا ممم مرطب 081[ و 4111
 هطةءعو وعل ممعق معا م5ةوق ءأ 266 رنعمرنعاط عمدامصعق 71195 8582[002 05 مصاص عأو (انأ
 ءوسسعسأةهعتمو ذه [180/نيرءأ ءمرس م مقال ع1ا 0[. -ح م1077 ل[ ءزرود' ءا-طءرعةسر ةزا108ع
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 كر ميديم. ف تيار كلو رويك وو ةأأأ كم ديب قوذملا ىسوطلا ىلع 0 .بكلا ند للايكحام رزعج أ

 عماجلا عماوج هامسو فاشكلا رصتخا دقو ةعيشلا ةقيرط ىلع ومو نامبلا عمجم ىمسملا

 م بائئكلا ضعيل ىكرت 00 م |( عرسو عورفلا ىف ناهبلا عمجم 1!

 يلا باتكلا هدبع ىلع لزنا ىذلا هلل دمحلا هلوا ناخ كمحم نب بيزياب ناطلسلا رصع ىف

 ةبعفاشلاو :يفنكلا ةمدالا تافالتخا نم راتخملاو رنكلاو نيرحبلا عمجم ىف ىمضا ام هيف رهظأ

 (معر# دم مجحعلا ءارعش ةركذت ىف صضاوخلا عمجحم |1087 مهدامساب ةيلينكلاو ةيكلاملاو

 00 ل لاق ىف هركذ ةمتي مل ةنكل لئارلا ةيغب ةامسو ىطويسلا هليذ كداوزلا عمجم

 نب ىلع نيدلا رون مامالا خيشلل دكيتاوقلا عيذمو كد اوزلا عمجم ] 157 ثيدحلا ىف

 لايدعم نم د دسحا بدكلا كدأوز كبد عوج مما كس قوتملا ىهقمهلا ناميبملس [نن] ركب لأ 10

 ءعرعمموزاألمصتق. .(نهرصصت عطاقتأ الك 15 (001ةطاتللو 01113 ]11115ع0ه510] 15 عأ 017 ءطتأ ات ءنك

 لمكمت» 1101 دوت عل عزرا ءا]رمعمت» اعنا ل76 1ىقر ةمصم 561 (طمع. 7. لوك. 1165) 1055و

 يدرس مهدت(. ةلدعمتسم زآ1ع يار 101 عمتس ءمصتس ءمامس متم لقاتت ءمطهصت عانت ل11771:6* ءآ-أر عزز ا

 مهتما عغ ج4 0هءاعتمحتس هطللاقتعاتلل 0012م هدزأاننال.  (نمرصتص اقتتال ل2 2د/د/ 0 ذم

 ءمزامسسعس ءهمعوتنأ لعماب»' ها -زامم2' ذمكهتماقسس. -ح 11438. 31ءّزرصه' ءا - ط ءرتةصو

 هول1وهع ءهدعمموزأتممتق لع مدهاتطسع ندعم لععتحوعنك. -ح 11439. 01 ءّزرسق' ءا-( عرج ةعالطو

 عوللموع طتعأممتدحسسمو ةسعامرع نسملحسص ةععتطو. '[نسعنعنعيب ع 11440. 11ءقرسم' ءا-طقهتك ع

 لذ( 5ع ءادص عر ةدذلر هج110عع ءدكتتتلال عأ 013ع5أ10طتتتللا 5158انأ 8151012 لان1آ15. - 11-١

 31ءزرمو' ء] - اعطن] ةللجةغر هوجل1معع سهععأ0تمصتس ءمصاعم7 يجمع 20 هضلتصعس اتطعت 5

 72عميرء/. كلذع يتلمس 1سصفعسم طسصع اتطعتسو ونحت ذغذ ةمعازرأا: آطرهسك آل عمو وننأذ 0

 دسم اذطسسسم عءععاوحأا ءاعبر اعصمم»ع ةسلامست 8( 6240 ظءد» /11ه1رمب»77:0 لكلا ةعقامقتاو ءأ

 ذأ نتدعمأ1ممعك مصار 01 عنك سقطت هدلاتتال 7011 6رك 11601010, 95/0/41 01انئا0, 76/2/1100 111118 أ

 مدن م7 تعمم ممرصتسع عمدسسصص 2003غ6 دمعضتتغ, نسهع ذص ل11 ءززبم' ءآ - [هأر”ءةتنر لكمتادت ءأ

 116011, 1جعءالوصغأب - 11442. 1 عّر دقه' عل - اعط ه2 5:5 هر ةوج110عع مم عاععتست ه0ط 1118511110111

 1نطعرع رمعسهعتملتس ممعاوعتسل مع28لعماظنلل. آ1لع ةدبعوب - 11443. 31ءّز صقه' ءا- عزك ةغأ لو

 ةرل10عع ج00ز(ديس عصام. ىكميرتأللع طمع انطصسس ءمصاتصسمتتغر ءا ةممعملتععس انسلم 2ع أ

 6ل-(60 زمكأ عمتك. ككاديصعس عع همص ج0 ظمعتس مععلسدعتأو عغتص اصلتعع ةعطت مامظانتال 800111111 0

 اتطرتد دلتا مصحستم مسرسسععمأ. -ح 11444. [01ءزرمم' ءا-هءرعقن4 رع ل1عمطقل 6«]-عازتت ق10و

 ةرلاوعع جل0زؤئص عمامصتسس ءعغ ةعماسعوم هطقعصمعممسم تاتلتطسسر جسعام»ع هطغعتلعط ءغ ط!صقس 0

 را - هل - 01 47: 8 عدد ملل 8ع" [8عءرب] ظكم1عنسفتس» 1لءءاط مستقر ةمصم 807 (ذصع. 10. كانط

 1404) ممع6تم. (:01!ءعزغ طن ج00ز(ةسصعمام ه0 ىعرع ائطعمو هلت ةمصسست ءقمممتعم5 ع ل0144
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 خءئس ىق الكفاح اباننك راصو ىناريطلل خاقلا مجاعمو ىلصوملا ىلعي شاو زاؤملاو 'ليبنح نب كدوحا

 قيم كلوأ ىدادغيلا ليد ند مناغ ليد نال تاناوضأأ عمجام ار [ رابك تاداكام

 رزوس اباد نيقلتو ةينامذ ىلع لمتشم وعو يلا نافرعلاو لضفلاب انبلع 0 ىذلا هلل

 ةياققلا عمجام اا فيس فدك سأ ىبأ خوشلا كممخذد حوضوت ىلع ناشعلا عويجام

 مياذأ مولعلا عمدام سس حاضيإلا دك مهضعب محرر جالعلا عمجام ااا كنارقلا

 ثنا 3 بدارغلا عمجام 1 [هز“ب ةنس قوتملا] ىفنكلا ىفسنلا دمدم نب ىمع ىيدلا

 عيذمو بدارغلا عومجام || هأ اك خس قوما ىسراغلا ل.ميعمسأ ند ىئاغلا كيعأ تيد

 نب كمحال ىواتفلا عمجم [!عم» «نه ةنس_ قوتم لا, ىرغشاكلا, ىمح ند ليك اا

 ل17 ءلز5 عزا 1 هدناطعآ , 8ءععتتأ, لاا 3 ه'آ11 11هبيوق#7 هغ اهتطسخ ل11ءام]ا» 1 هلع” ءأ

 ]زطورع هووقلتأ ممزمداتك هعدع ؟هآ]سستمه 1ةقطه نمرتم]ءءاويمسن]. - 11445. 01آ1ءّزدعق' ءآ1-

 لط حس ٌةمقأر هوتل]1هعع ةممهقتمصدتس ور ةتعام»ع لآن /110/0111:0 0 ]مناة ظعتن 110 /رهتتةةنعلأ

 82مع7ل/02. 1شئطعم زاهد ةمعلزرتغ: آطهسسم العمرو نست صمد ![!طغعضدلتاولع ءغ طعمعلعتتق تتستنلدغ

 ءئعر ءأ اضكوتسأه هءغم قمتأح مصاتسعأا. - 114460. 01ءّزرسد' ءال-هةطقط ةعو 0115م

 دسممأتممل قكععو ءةىيمموزاأتمصعست !ذطعأ 1 ءج0471 ه كطعتلعط قاع 1: معمع ءلتات. 1106 ةديواتتوي

 11447. 31 ءّرزرسصمه' عاد حعةن ل, هوالموع ةعاعس]هنحنص 50عأو ةسعام»ع 107/117: ظنا

 آ8 ءر»جارمتو عمق ؟لعم ظمأ علبفتب لتعام ءعغ دصمم 1014 لمع. 9. ال[هت. 1605) دمماغتم. "!ل'ننم

 وردصتس عمامعأسال ءفمدصرن هذانتأا لاا مق دن» هل -رك عر" (20 طمدعطت ماتا. - 11448. 1 ءّزرسد' ءع] - "1 ذو

 هول1وومع ةدصهاأت همتكو ص نانقتسس كلذ وانت لهدس همست عهاقتكلانلا هما زن مقانتا طال للم ةطق عال ]ر11111.--

 11449. 081 ءزرصد' ءعل-ه] نسر هرتل1]معع 0هءاعتسحساتسسسو ةة10ا61ع لا ءزتز» - ه0 - 0411 001167“ الط لا

 1101 متنرععل لل ءءورل [[آدمعاتكوي [ةسصم 537 (امع. 27. لال. 1142) دسمان م]. - 11450. 01 ءزرسق'

 ءال- عطقم ةأطر هولل1مومع معرمسس ؟ةسعااقأع اصقتوعمتامتل 0ع ؟؟ععطتق 0110ه صانطلت 1ه1151[ةأقر 0 0

 قال - ها - جارارت» ظعرب لوومأأ 1ع دمصم 529 (ةصع. 22. 0ع. 1134) رتم5أا0. -

 31ءّرزرود' ءا-عط ةمعفنط رع ال[ عمطت' ءا-هز ةئلطر هر110عع مءداتتت 16[721213© 1م

 عع( [ممه متعدعت] هتصتر جتتعام» ع ل1101عترنننءأ عزت 1101,مبرررررءل 12 251عجآ078. ةطلتو 5

 (دع. 24. لدل. 1303) طماطم. -- 11452. 081 عّزرسق' ءل1-[ءاذالأر 571104 10

10 

 10 لسض لن عمن هتعام"ع ل]تنء0 عري 71ه]رميجت»ءل عري لآن ظعزم٠ [1ةهمعاتاأهو قلطلتف ها. د

 مرعأنتم. ع8عرعتسم ءومتل 1ص ءمااموردعط» 00ءعأأ 72/1 هاتاعأ ] -رك ءاننمت ةصكعتأ ماقتطو 01136 1

 اصعمتغ: آهسلم آن بيس اهدلأع ةصتصعمسوو ءاع. (نممععقوأا خص و عع ا-!!1ءزتنم' نق عع
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 هنأ هرصتخم ىف ركذ لا ددعب اذمح هللا دمحا هلوا ليوطتلا نم ايلاخ لئاسلا بدارغ

 ىواتف اهلوا ماظعلا ءاملعلا بتك نم هيف عمج ىذلا ىواتفلا عمجم دكيوست نم غرف ام

 نب كمح خيشلا ىواقفو ىراخبلا لضفلا نب دم ركب ىلا ىواقفو ردصال ىرغصلاو ىربكلا

 بيرغو ىفطافلاو ةزو>» ىب ءاطع ىواتفو ىنفغتسالا نسحلا ىنأ ىواننو ىدنقرمسلا كيتولا

 عيدبو ىنالعلاو ءاهقفلا ةةكتو مساقلا نا طقتلمم صاصحلاب بستنم لا ىرشلاو ىقتنملاو ةاورلا

 نباو دوعسلا قا ىلوملا ىواتف هيف عمج ىفنكلا فسوي ند ىولو نيدلا ريهظ عماجو ىيدلا

 و
 كدارقلا عمجام ||[ مز ةففلأ بورد برو ني ىلعو ىداعس ىلوعلاو هدأز ىودو لامك

 قوتملا ىئدرمزلا نمحرلا دبع نب دمحم ىيدلا سمشل اًذلجم رشع ةعست ىف ضاوفلا عينمو

 ادلجم نينامثت وكن هذم لمك خروملا ى .ردرقءلأ ىلع ىب دمحا ىيدلا ىقن خيشللو بالا خس

 ىرصملا ى در اغلا ةتامذ نب كمكم نب لديكم ىيدلا لاود حِيشالو ماو ةذس قوذو ةرك تناك

 لماسم د حصن اهيذ رايدتملا 2506 :اوقلا مم 111ه قوطملا عجاس ىف هركذ “أح ةنس قون

 ممرتتمععد ءعيعاسذدد هرصصسأ ةيسم]1 ومع ءدعمموزغمصعو ءغ زطأ ل1ءغر ةعر ممهاوضقتل مكتستق [صعأف

 ال1 ءزتزنم* ء] -ركءاممم# 0ءدعتمعتدئدءعو ذم وننم ع !اطعلسص حتعمصتس 00هءعمطتتت 1]1نقاعتممت ءمآ1ع-

 عاددءأر نتتم012 معان 2211 ءووومأ ل ءااممم: ]120ه ءأ 1'ءاممم: هوو كملت طا- 16عل47

 1[ اممم قل طن عا 1210170 عدس ءآملالآ #8011 , ل ءاممز كذطعتلعطت 1101 هتدتسعل

 الق ءزن-ء7مءآ10 ىهتروم" علمتنا, ل ءاممن ملط ]م مددت 180كم ع ]رز عبد , لك ءافتما كاك اق ءرت آل هنسعم

 ه6( لااا ( 1رمت"أط ءآ - "ههمايأ , 18/ - /11:0:1ءعار (نودصحعم ءماوتتادك ل ءدداعو اكتطاتاتقر ل111 ءعوأ

 ل1: 1عمدةةدخ , 1 هأرعأ ءهآ -رثمءمأأا , 1 ءاينم2 4/1 ل ءالممت ظعلأ' هلا- لفن و لات“

 101:4 - ه0 - 04701  ءأغ 1]تناحءع 1رم7مهبر1# 8ءتان 7 ير“ مم ءطامعو ذه طقع ءرتامستع ءمآ1ءوعاقدع

 مععوممسهد زدعل1ن عد ل1ه11536ع قكقتن'7ك010, 11 1عءرنا]أ, لوفسنلءآابار آ1مللاهع كم'لغر ل

 لعررم72. آد ه0 هملتصعتس !ئطعمصتسس لادعتلذ ءممصتتت 015ممداتناب -ح 11433. 81عّزصق' ءاس

 [ءعذز 0 مع للا ءعمطو' ءعال- عرب غ1. هورل10عع هطقعع5ق(1هضان12  م15عا1053510112 أ 1هطق

 جلممعوغعمسستس ناتلتسست. (ن011ءععصتسغ ماسععو رو نأ ؤ/عترنع»- ءلس لق: ك10/ هتان: ءأ 8 ءد» 4ك آ0-

 آ] - 61111611 27/012071002, ةهصتحم 777 (ذصع. 2. لدص. 1373) دطماتاتكر ءانزانق ![!طعع هصلعكت عاما

 مماسستسو ءمرسرم] ءءانؤدسعص ح مط عتااط 1 0141-0-067:2: لان: ءلأ ظ عزا 478 11 هع لعق [1ذ0110(5عظدمطتتتو

 دمصم 845 (ةصع. 22. الآ1دن. 1441) 220113115, 001, 0 م211(عط ذه /ل/ - 1 ءلت/بءا [ةهعااتللل ءدأو

 هءاموتسغو [1ععع ؟ه]سستصسم ذه ءمرصم]ءوتزتغ - هع هطعتلعط لعدفل - ءل- لف: 2710ه]1رميروترت عل لقط 2

 ه1 ه771720 ظظ عري ل١ ءآارام 1كم ةءلع للة عت ةصصم 768 (ذصع. 7. "8عرأم 1366) ططه15غاتتنظ و خ03

 ائطرطس ةسسص ذه مزه را - 01 هامنمععع ىدصتس عرام»هكأب ع 11454. 01 ءز سد عا1- عرب 4

 ىعء ظا- آل ءا11, هرل15وع هطوءعوددتتممتسم نأ ]ةانتن عغ ة؟عاتتل عمانتل 0ع تقر ان طانق 018 قا 0هعق

2 



404 

 عمكام !!هد ثلقثلا دعب اهجوز ىلع ةأرهلا ليلكت تحابم ىف وعو خلا ماكحالا ءامس ىف
 دب

 نامثع نب دومدك ىكرت فماطللا عمجم !!م٠١1 هجمتا ىجاحل,  باسكلا ىف :ئكرت قعاوقلا

 5 11مم ضئارفلا ىف فئاحصلا مرش ىف فئاطللا عمجحم | ه4 1. ةنس قوتملا ىعماللا

 أ نوحلا باهشل سرهفلا مجكمل سسوملا عمجم اها فئيارطلا عينمو فداطالا عمجحم

 عمج حلا لاجالا ردق ىذلا هلل جوكلا هلوأ هد خنس قوما مح نبأ ىلع نب دمحا لضفلا

 م ىناغلاو ةخياوولا فقيرط ىلع ةذع لويد نيف لوالا نابودسق ىلع اهذرم دوب ىماسأ تبق

 نابعش ىف للوكو م1 ةذس ةرخالا ىنذاهجح ىف ان هاقل اب هقلع ةياورلا قريرط ىلع هذع انيش .ذكذا

 «0ن- 2

 10 نوذعملا مهكاعملاب نتعملا عمجام الا بطلا ق تاب ركلا عمجام 1 ما“ خس

 لع لسععملد تتعمرع (ع» "عمانلأوأه همست م؟هطةصاتتت و ج6>0[11ع 111:51« ه 1361: 7” هى“ كة ملقو

 جصضم ... 1201610. '!'عدعاهأسقو مط ن0 1تاتألاغق ؟ءجطق 1هعلغ 20 1عزط 210205113123

 رممالممعتم ءادعتس5 ءدعموصعصلهتسو م0ه5اولتهتلتل ةتتعسسسعمامها1 هصعس ط1: - ءم)رعاتننع هامه معتسمسس

 مومماتأ. [آصعتمتغ ]1ع زق: ًآكردسم العمر ونسنأ ةماعيم همطت]1(جغلق ذص ءمع]و 5136601112 01131

 رماستغ ءاعبر ها نسم عقال مصعتس 0ع ددتتلت عطعر ممقوغوسمس عع ؟عمايلتمأم ظيععأا ه دسسقتام 1ءوتغسع

 معلسععسلد ءييوسز_سهغ2. - 11455. 31ءزرسدو' ءل- قط قه10و هر116هعع مالهععءمامااتنل

 رمسسمسمدنسس لع ةعااطسعأانعمر ةدتعام»ع ظل(: لاسعزعأ. "ا" دععاععب -ح 11456. ال1 ءّزدسق'

 5 ءا-1 ءاذأ11, هجللمعع ءاعودصاتحستسر ةاتعام»ع ل110 ]من00 آل 01/1/1111 141142 ةلطتتو 8

 (أآصع. 153. ثكسو. 1531) ممرتامم. "1'نع نعي. - 11457. ةلءزرسف* ءل-1ءغذتآكرو ةرل10عع

 ءا1معدصاغتهتنل.  (نهردرس ءصاحتستتق مم ]ذطصس تذني7م“ك لع زدعع طعمععلزاههتم. ع 118.

 31ءّزرسد' ءال-]ءعئنزآ 5ع 31ءصطح' ءا-غهجؤن1ر 5وم110عع ءاععدصاأتقتاتلتلل ءأ 60

 ل1ءامرضانست 1عدالط مميت. - 11459. ط1 - 081ءزدسصد' آظ1- 11[هرج هع دزقر ةجلل1هعع ةصلتععس

 جامطهطععنعع هعلتمحعس طعصع ةاهطتلتعمم, هنعام»ع ه7ء)امط- هل- ل11: لاا /هلأرآ 471:60 1 تف

 ل6 1201 طهر, جحصصم 852 (صع. 7. لآدم. 1448) رصمدتطتم. (0ه11ءععزغ ذص طمع 1]نط20و وتتت

 12 ةصعامتا: آصف آلءمر ننأ 1نهغم ءدءامعرلل مظهعاطمتالا ءاعر همدماسه كذطعالعءطمزاننل قاتلا

 زاهر ان[ عمق ص لانهق مههاعو 01 ذاهتطس عد عار ننعتانتل رائ101 0ع ئتذ ةعتاك ه (صنتطاتق اذه ( "2011 هصنق

 ل101 ممدهاعرعلتم لع تقر ونت مددتلسآاتنتت 3 مع 915 (هل136هصتق ةانتلل5ءالان(. ال ءةءءارقأا ءانتل

 10 ةسسسسهاتتس (نةطتعدع صعصقع كوصخلعا 11 ةصمأ 829 (ذمع. 13. لل. 1425), ءا دمعمقع 5طق' طقم

 دصمأ 832 (ةصع. 11. 006. 1428) موج[عءعزاب -ح 11460. 31 ءّزرصد' ءل- سمر جة عطفك هزاع

 ءىعمععءماتمسضسس 0ع ممعلتولسه. - 11461. 81ءزرصف' ءآ]- سمدضص مط ةضر ةال]10عع نتتهع
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 قوتملا] ىفنحلا [ىرفاقلا ىطلملا نيفاش نب ليلخ نب] طسابلا دبع ئيشلل خيرأتلا ىف

 ىلع نب رمع نب دمحأ ىسكحلا ىنأ نيدلا ماظنل ىسراف رداونلا عمجم اا [11. خس

 عمجم 1117 ىسراف لشفاوفلا عمجم 1!“ ةنس قوقلا ىدنقرمسلا ىضورعلا ىكلملا

 عمل

 نادل نايل با! رايشوكلا,ىسكلا.ىنالا !موكنلا“ ,ماكحا/! ق١ لوضالا + لمجام :.!10 لقاسولا

 ىلع مكحلا ىف "٠ ملاعلا رومأ ىلع مكحلا ىف " لخدملا ىف ١ تالاقم عبرا ىلع المتشم هلعج

 لكو نيمسق ىلع ىسراف لاثمالاو مكحلا ىف لاوقالا لمكم 0 تارايتتخالا قا .كيلاوألا

 كمحال خلا نالملا كناسحابو وجرملا كلضفو وعدملا تننا مهالا هلوأ باوبا ةذع ىلع امهنم

 0١ نداطللا ءايلبالا_ردجلل 11500 +... 1ةالوم  ىساورسلا !كلاو !!ىسينامدلا «دمجا نب. همخناقبا

 أ لوالا بانك. ةرشع' ىلع ةصوصخالا ةغللا ىف هفنص ةنس قوتملا ىونزغلا فسوي نب ليكم

 ءاوهلا ىف فلعتي ام ملعو ءامسلا ةفرعم ىف ىناثلا هفاصواو هربك ىلا هلاوحا ركذو ناسنالا فلخ

 1زمقءعصطتختع: ةلمطحط عبس انكنألم ةصقتعستأان112. 0رمانكق طاقامعتعستت و تمام ع 5طعتاط 470-

 هآ- اامد11 [ عر: 1216/17 ظعءرن كذآ فلأت» ل1عءان (نل»] [آهمعاتتمم [ةصصم 920 (ةمع. 26. 1" عادا

 1514) مدمءامم]. - 11462. 11 ءّزرسسح' عادم عرج قل 1, هةر110عع 031 لمان 5810110111 2101©

 الة عار - 60 - 047 4ك اة 77م5 01: ل ]ت7 ع0 13 © )د: ه“ 1ع: ل7 11 ء]بجت 411078 كك هنز7 01" 601103

 همم . . . 101610. ءعوزنعم. - 11463. 01 ءّررسد' ءال-م ع1 82111, هو110ممععمع 01121010

 ةممصأع ءأ تلاد 1ععلذ م22ع5عهتاستال 5056عما0م1011.  ءعوزلنعممب - 11464. 81ءّزرسصه' عآد

 5 ءوفتآر هجال1وعع حعالسصم هه وتقع ؟ءآز5 ءمهمعونعملن. - 11465. 3[هز صع1آ] ء1-هوذلر

 ةرتستل كلانا مهتم عأ مأمن 0ع ةعاعمصمنستح زن01 معتمر جنعاماع 41: 7|, مده1 ]1ك15/] 1/41“ لذ نا

 لرءانز م: ل47. آطلتئةممدتكنست ة1للطنل ءةدع ماستغ ذص ونسهاتم ]نط105 و نتتماانللا م1115 0(

 ذصاعملتعانمصعر ءةععتصلسق 0ع ععطسق دمسصلأ )001 ءهدصلأةر (ءيضاتنق 0ع هز0ءعضتطاتق هتاملت علق

 لسلتعدسلتسر ونسمعأتك 0ع ءاععالمسع لتععسسس ةانمعذاناغ55د ةعزأالي - 11466. 31هزس عل

 ءا- جوك غلو ةسسصتسسدتتامتل 01 ءامصتس 0ع جممرطغط ءعورسقألق عع م09 عئطتتق. ه8سرمتا معكقأعع

 ل ررن ع0 17 تن م ]دعا 8 عزت مل1020لر ونحت ص ديتتطع 12 ءربم75 مطمعععدطتق ءغ دس نكطعو 8

 مهام ءداو ءغ ]ذطعنسصو ونسأل زاذ ةصعلمرتاأ) 0 1)ءةدكر "لكن ءدر ننعللال 1010211115, ءأ "نه

 عرعوأتمو لذط 02 كررعتال 8عممصتتساتكر عأ 20 '1'تحسس طعصعره]ءماتهتت ءمص]اتعأطللاتق ءاع.ر 12 8

 مورتاع5 لزكممدتتاو نانوتل113 (220ع لص ردأسعد ءقمأذأذ 015ممدزأد عوام - 11467. 81هزدس عل

 ءأ] - جور قر ةاتستطل ة7ز 10113 20111011101 01[211ع 1ر١ ري عرن 1101 01:71:60 18 رن 7” عتبرك 0 || محن عمو

 ةصصم . . . منمعات0. (نهرصممدنتغ ذلط]سل لع اذمعدج ءكمموأزعو م2هعقعضمأاتم ةصتطاتق م؟هراأه لكل

 لعععتس اتطوتق. ظمستتع ةعلغ 0ع ءمصمانطمغلمصع طمصتمتق ءهغ 0عدعتطتغ عروق ءمصلتئ(ةمدعتلت أن

 وتد أ ز(هغعد نمواتع ه0 ععهص له عوت(ونعري ع ةععنصلمك 0ع همعمتغممع عازر 0هعءاعلس9 ع0مااتتلاو
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 عباولا اهمذ ام عوبمجو نيضرالا ىماسأ ذر عم ىف تلاتلا كلذ روغو حاببرلاو لزاخملا نم اهمذ امو

 5 | فشمد سلب ىف هل خنس رخا ىف ةقرلان نم غرف خيسرافلاب اهرسف مد تاغللا ركذ ةفانكم

 زومر ةرثكا تايهلالاو تايعيبطلاو تايقطنملاو تايضايرلا ف ىسراف ةمكحلا لمجم ![1+

 هلقنو ءافصلا ناوخا لسداسر نم زومرلا ساضياو وشمل فذحب [نييناسارل نم] لجر هبخضتتا

 ىنيوزقلا سراف ىب دمحا نيسلمل ىال ةغللا لمجام 8 ىردلا ىلا ىسرافلا ىم مهضعب

 جيحصلا هيف مرتلاو برغلاك هرمغ ىف لوصفلاو هلوا ىف باوبالا ريتعا "5 خس ىقوقملا ىوغللا

 دحم خيشلل باتك هيلعو راجالا هيف رثاو ركنتسملا ىشحولا نود برعلا مالك نم حضاولاو

 ندع زص جقعع معصلعصغو ةأغهعمصتطاتع ][نصقع ّذص عمور ؟ءماتق جل]ئتقوتتع مطق عطمتال ءللق ح ع2( انت

 لع ءمعمتغلمصع همدعتماللال 11131012 ( 5ءعماعزل) عا هدصصلال11 15عملانللل 12 1185 تلة( عصأالال19

 نانمعأات5 0ع همدصتصتطاتق مآحصامتاتتل مهااتقأ عنتر ةهعطمطاتطلو 173110111111 11111011 عا هعاللا 1111

 نستسكتق 0ع ءدسسص عاتق ءعمصتتس ننع نمه]1(ةاتطاتعق -ةءعدأتس لع ءمعمت 3 مصع ةمتط ةلتتتتت انط عاتأ 0111و

 ونملعم ةدصغ ءوستر هتانلا جلاتقومع ةصتسحلتاو - ةعرالستسق 0ع ةصتسسهلتطاتق تصعسله طتقناند معدعلتناتد

 - هءامكان5ق 0ع جهكلطاتق ءا ؟عرتق ءغ لع ممصتصتطاتق هدصصتسسم عرات] أنس - همصانتق 0ع همددتستطانق

 جعل عاستل ءمرضاتتمنلتع 1مقاتنانل هعمل ع لععزرسسم 0ع همعصمتاتمسع ععصعتئاتسل طمشستستتتل أ

 كمععصتمتس ل11 عمدزق.  ظعتستسست ؟هععج ةزصعنأدنعد مماهغرو انت طقق معطقتعع 1م( ع1 م1عاهأاتا»
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 و ةطقماحت( ءميصرمختغةمصعسس 20 ظصعتس ةسصل 5601 (ذصع. 7. للمكت. 1165) ةذص تعطع آةسففعم].

 11468. 031هز رص ع1 ءآ1 - طا]لسعغاري ةسسسفتانتت مطت]هدممطت عانس معهكهتعع ءهمدط ممستااتلل ع

 لمعاضتمتم دصحتطعسمأتعلهر ]1هعلعلكر مطوقتعتم هغ دعامهمطو قل علقو نلتقع 1183208128 72815 عالا

 هاوعيعس5 لعد طسصاكمسس. 81ءاتمعد لئطعأ دحتع نتلحتس [ (طمعةمقمتعسق ] 2عةععاتق مههاتطانق

 ةنمعرعلانت5 ءا []هءله هطقعدعمجتطسع ع لتعم ءءاممصتطاسع 1زانوصتسص مدتها دتتق ءلهقعع ءدعمموتاتق

 ةعرمضماتس ءعلتلتك, آطتع يدتلهتس تس ع لتصعاتم معمدتعم ؟نلعقعت ذم ةساتعفسم نهمقكم]ل ا.

 11409. 321هزرس عال ءل-1هعطحغر ةسسمتساسس» !عدتعم]ه عبس , ةتتعامدع لان'ا]نمععاتا لااتننعا

 لذ ءرا لمع (نمعمانا# آعدتعمامومو ةممم 393 (ذمع. 18. 0ع(. 1004) رصمعاسم. طءستس ذم

 قربا طم هضلتصعس ةلطقط ءاتعسم ]ن( ءعدضتسم ظصفلأ تسر نتن ذم ةععاتمستطسق هعلتعسعس ةلمطقم

 طعؤئعسس اناععدصستسس ةمئاتقلتسس ةعوستاتتعر نأ طمع ذص //- 01هعار»:ط ؟جعاستل ءقار ءأ !عوعرس

 ةلطأ ةعتموزأ ممامتعع (ةضاس ةتعئطو لزعالمصتع حمطتعمع ننعدع ةدصح هأ مععةرتعاتهو ة>ئع]هقتق

 ؟هعاطانق معمرممطحاتع تقاتق قل مءقاضلمز ءأ معدععلمانع زم ءم طععوتتاوتن ةاسلستا 40 زلط
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 فلا هيف دروأ سوماقلا بداص ىزارمشلا ىدابازورهفلا بوقعي ىب للوكام رغاط ىليأ ىيحلا

 نبأ ماعوأ عيتت ؛سوماقلا بحاص نأ ىلا ناعربلا ركذ ةيحو هدانث عم هيلع هذخاو لاوس

 نم عودت نبأ عومجام 7 هياع ةدانكو ىل همبظعت عم عضوم ىلا 8 لمدلا 3 سرافلا

 ا!ذف ةدبك لاق ] نبا ذم بحجر 3 قوذمأ ىعفاشلا ىضرفلا ىدالكلا فردت ند دي نيدحلا

 ضد ارغلا 3 ةيضايرلا 00 ةرشع قو ىرغصلا هعاوقلاو اهدحرشو خيقرافلا هيف عمتجأ سيرارك

 ةيضايرلا لئاسمو ةليسم نورشعو سمخ ىفو باسل ىف ةيضايرلا لئاسمو ةلمسم ةئام ىو

 لكاشلا | دّيفوأ بترم ريع وفو, هب لاغتشالا ىلع نانلا :بكا دقق [ىهتنملاو طسوتملاو ئدتبملا

 مضر 1 مدبب قودلا ىنيدراملا طمس وح 03 2-0-0 نيدلا ردب مامالا خيشلا كمذر مث قر وكما

 ةطعتاعاط 71هز0 - هل - لذ: لآ( 1 ]ق» كله]هتا17:0 عزت 7 معا 1: علال ك1 »ارسم (م مخ

 حسمغم» [زططتسصت ءمدط ممقانأأو 1ص 000 111116 نتتقعقا15هعق م80 م0هذانتاأ عاذمس 1571: 11725 كاتل1811

 دسمدو 1مهعطتكتعي ءاذأ عبس ![ديلمغ ءغ تس ةصمعع طقطعأ. 201: - ءل- ل1 1107ع88 مهتتهأر

 دسعام معن (م(م1 طفلا نعتسهغععمصعد كاد: - ءار مج ةوخن ذه لآ - 21هززرمع/ دصتلاع 10علك مععذءعاتطكتست

 ءعووعر عاذهأ نبض رصتنلاف 1ةعلغ ءأ [دسلتطانس ءهلعجاب - 11470. 31ءررسأت' [طم ىهط عسل

 ءما]ءءاه 15 ىلرعب”215 لع دفاعم1]هعتد لهل ءاقعأد. 8 ءراتم ءدغ 20 ]خطعوخ ةسصر]1ورعو بسم

 را - 3[عزر سمن 1 ]لدص عل-1ععةأ1لطرو ءما]1ععنم 0ع لمءاضتمد لسعتق طعععلتاقعتتر ةننعام7ع

 ةاعتاعط كل: 4كط0لهل1هأ ىذ]رعربجو - ءل - لفتا لك2ل0]مدسيرب عل عت هآرع»ءرك 11-1211! 177-17

 عطفطنأور رمعمسمع [عزعط حمصت 777 (مع. 2 لسص. 1375) طمعانم. [آطلزعتغ زطأغن آلت نستمأ5صعق

 ؟هازمصتسص ةانصك ذص وقتتتطنخ اعهعافتق 7ع نءار مص ءعماقمتتتك زص نس عا ]خطعع 2-0

 [//-ك0 جارت« ءممزانمعأأ كاتسأر ع طقعع مهعق لعععتد يتصتمصعق ءمصاتمعأ. هه عقالممعف رت هأط عتق

 قعدع لع لدعع طعععلتغوعلم ءعماكستس دانصأار ن2 عقاتدصع5 دهاأط عد دغننعوع لع حعئاطس ءانعد ءاعتسأت

 وناتسواتعر ن02عدأ(1 مدع دل هاأط عيص جالعدع 0ع غعوافسمل ءعصاتق ءعماتتل. 8هررعم زطأ ءمصغلس اانا ([3 أ

 راثتارءا 1-7 وركاو لا 211154 ءا-دة]رام» هله ءآد«هيممودر نحت (طتص (113عأصأه 0113 عةأتنمصعق ءمصاتصعأو

 ء( اهدعاماندق 16/ر/ءأ 4118 ءا-د:وركتع ءآحعطأورعأ لا ءاددءداقا ظلا-لل ءابطفوءار عدن ةعددعأتسأه ([1183-

 ع(لمصع5 ءمماتسعأ. ادع طلق (ن0ه]11ععاتك ؟عدعاتصتم ءدمتأغ انعم ءغ نسأ 22 علتأك ص ةانلتأق ؟2ةةأاتت"

 ءغ وندنأ لدتص 20 دسسساتات ءمملت(مصتق ععجلسم معع»ءمتأ ]. طالسا1 دتع لمعان ذه طمع انطعم

 ندعافسلم ةاملتسس مموسنععتساأ جافهسعم ةللع مسالم ءععاتصس هعلتصعتم ةعوتتتااتا" عا ل12 عةانمطعق

 10 عمال عرس (عدعامنمم ءمصغمعأ. هظعكتسم ظةطعتلعط ءغ آسف 8 عار" - هل - لاو 111017 هترنترن عل 17 عا

 ه16ه]رمتوت» عل 521 - ءآرسم» لا, هممم 809 (ذمع. 18. لدم. 14006) مهمعامسقر نس ذص هلت معتم
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 مث خلا ىفكو دلل دماخل هلوا ىهتناو تلقب ريم امبرو كلما ام ركذو ضعب ىلا اهضعب ةيباشتلا

 ىيوتملا ىعفاشلا ىروشنشلا هللا دبع نب دم نيدلا ءاهب نب هللا دبع مامالا خيشلا هحرش

 دمحلا هلوأ بيترتلا باقك حوشب بيرقلا حتف هامسو كلكم ىف اعماج انسد احرش 311 ةئاي

 ىنيدلا روخل للصالا مظنو 1م" خنس رفغص |" ىف هضاهب نم غرف يلا هقاخ ءانف دعب ىقايلا هلل

 5 يأ خبتلا حرت عومجالا حاوردت نيو .4.٠ ديت دو لح 83 ىوذلأ ىوهشالا لايكام نب للوحام

 نيع لبأ خوشلا ناف لاق يلا رئاولا هذاسحا ىلع هلل ةييدل ءلوأ ضلاسلا رماسلا دهدا سابعلا

 اهضماوغ فشك ىلا اجاندكم نآكو خيقرافلا ىمسملا كداتك فلا ىنالكلا فرش نب ليوكم هللا

 ا 1 ١١ كحد قوما ىكلام ا نابلس كد دوأد فو وبدأ هتحوفو عماش دب هدو دن دحر ف

 دقوا 2“. نس قوتنا ىجانسلا لردك نب بيعش نب نيسح ىلع ىنال ةيعفاشلا عورف 8 عومجام

 40 عإو خؤس ىوذ اضيأ ىفئاشلا ىلماَكأ لأ مامالاو طومسولا 8 ىلاوغلا لويد نب لود لماح وبأ كنم لقذ

 ز(ه لتئرمددتتاو نأ 002عقالمصعق ةزسضت]عو ةزستلتطاتق ج1]0نعىعغ. (هرسحتعات012غ6 1112و وتقع

 جاتعام» معد عاعرعم 5 عائهأر عا ةدعوأاتكق ماه 2001غدصصعصساد ؟ءعطتق ررل1 نسمع“ عغ ررطقعع طقعأعالاتك““

 لزئانتصعستا. آصمعلمتا طقعع ءعءمعمتازم ز(اه: آطجهسته العم ءهغ ةتلللعلزا ءاع. "ل"هسس ةطعتلعط ءأ

 اسس 4507لهأل عنا ظعءآا- هل - لثو 111ه]رمبوت» ءلأ ظعر» لآلمعلاعأ ه1 عبد[ كطقظتاقو

 حصصم 999 (طصع. 20. 0ع(. 1590) زظ0ه1[انا5, 01112 عضاأدتلاتل2 مات]1ءططضتست ءغ ةطتبأات72 12

 ةعصموسأا ؟ها]سصتصع ءمصسمضعطعمعدسس أ ل]هل'], هآ-عمب أت ا: هدأ 12219 ©1-1ءد١ا1 ةصقعتل ماتتكالو

 نتن ز(ه زمعزمأاأ: آدم 1)عم ممدغ زماععت أتت 1عالاتللا ©5212 كامعرةألا1 ءاع. ةطعمااتا

 متاللحس ردم 0ءعدععت مانمصعتس لتع لسملععاسم ردعمعز5د ظدلفتن ةسممأ 983 (ذدع. 12. ةمانم 1575.

 هز رالا» - لآ - 017: 71101 هتوتن عل  ظعر» 2101, ميروتتتعا 0 و]ررجي16ر قععدح ةصصتتلل 900 (ذصع. 2. (0

 1494) مدمعتتخر ةععط ءاعمسم مجعاكم ق.لععسسفءعت ذأ. عدفعاعععد كطعتاعط قطن ]عاام ل رنتءلأ

 ]لرا - كك 111“ ظ/ - كم1 كمدصتس ءطاقتأاتللل 12 27/7 - ل1 عريس ' ءلتلتاور ودتأ ذا( ةسعامأا: ًآطمهسم العم

 مرنم ءزاتك طعمع#ععماألم ءهمرزمدد ءاع. هاطعتلعط قلل قلللعلاوآ, 11107110711: 1 عءر» دذ]رعر" إل

 117/70 2, ةصوتتتاو ]ذطنسسس 77/- 1م" ءااورعأا طمهعات ماتتللل ©0110 ةانأأر نان1 2م 08ز[10ه6ع 106010

 هاطقعءتت هانت ءقععتع 001 م0[ع2جل م  (هرسزتمسانأ 1عتاستع ءهمدطنط ء2أق711111 12 1311 1/7 - ل 17127

 اصقعضت ماتتالل. اكانمس 41,1770 1) م0 عرب ىئ50ه/ءنروم» !1جلئلتكأذدو ةصصم 863 (ذصع. 8. موال.

 1438) متم( تانقر همرصا ص عساهم ءهلذلزا. - 11472. 081ءرسسنت' [1 طه من ظا-هطق1كأ1 13 او

 نم]] عنخ لع مدعانطسم لسمك كهطقطظنتاتعأ 0 ءععتح هاتف, دتعامانع قلاع 2/8 110تءقرن لعن كارو ءقأ» 18

 1101 م17ع0 كنزة, همصسم 430 (ذصع. 3. 0ع. 1038) مدمعطت0. دع طمع اذطعو للنع 110:0

 10/101160 ظظعر» 7210ه/ منترنعل 6 |عمهن7غ ذه 7/7 - 77 هدفا ماسعمح جقدسسصةتاور ءا طصقتس ل/ع0

 11]رمق7خ كطماتغورو ةصصم 413 (زصع. 15. 01ه. 1024) ممم نانق, ]زطعتس ءزانكالعصت (ةغانأأ
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 هلوأ عوبنيلا ءاملطو ىلوهشالا ليكم نب ىلع خيشلا هحرشو ىفاشلل ةريخك سصوصن ىلع ل.متشم

 دمحم ةلودلا نيمآ فيرشلل فيفللا عومجملا |0 ١ ْخصلا ماودلاو ءاقبلاب ىحونللا دلل دمحل

 ال ىف .لك نم كئاوفلاو رداونلا هيف عمج ةباسنلا ىسطفالا ىيسأملل هللا ةبه نب دمحم نبا

 ىلع لمتشم كلكم وعو ةنس ىفوتلا سويلقلا جيشال ىتجلا عومجم !15 بيبترتلا ىلع

 ىسوم قال ثيدحأمللو نارقلا ىملع ىف ثيغملا عومجم !ا2م  ىعفاشلا بهذم ىلع ةبيرغ عورف

 تثداوحلاو لزاونلا عومجم ا هدأ خنس قوتملا ىلاهغصالا ىنيحلا ركب نا نب دمحم

 رقع هيلع ١ ةينا ءامكا كل ذك [سيلو .ئشكلاىلغل دنا .!مايجن | نبا !ىظ. ةنش» قوقل ,ىتشكلا- نولمأم

 ىوانذ اهذم ىواتف 0 عمجج هنأ ركذ حلا ءانيفيصالا تي انفرش ىذلا هلل حيكلا هلوا ىنودلا

 لاق كلذ رهغو رهبكلا صفد ىنأ ىوانذو ليضف ند ركب ىلا ىواقفو ىدنقروسلا ثيللا قا

 بوم ىلع ىواتفلا تاعومكام م! لوصالا نم رشع خةسوخ نع لوصفلا هلد تحمظنتتاو

 ء«لتلتك, ننأ هدمعا1 مدعم ذ/مر41 دسانلأده ءمصغمسعأ. 1م طسصع كدطعتاعط 2476 ظعت» 1101, هت: ءلأ

 051,77: همرستس عطاقتتتلتط ءعلتلتغ ل - 7عربقتن' زمصكعصأ ماتت, 0111 13 1اطعأمأأا: ًآرددتتك آ0ءموو

 جعاورمأ(دغع ءغ ةعيط م1( ععصتأوغع نصملعم عامي - 11473. آك1- 01 ءّز من' ظ1- آر. ع1[, ءم]1ءعاج

 نمل ععاتسول11ع هم؟د5د ع طاآاعاأوو حج1عغ0م2ع كذاطعسضأأ طرت - هلأ - لءعوماعأ 1101ه 1160 لذ ا

 1101متر: ءل ظعءر» 1ظلةطءامللم]ب 105:ء»# كرك مد# ((ءمعدلمعم.  (نه]11ءعلغ ّدص طمع آاتطعم عد

 رمت ةععمتص عمال ةغ هطسععووأن1 مصعد هأ116ع5 هرصصتق ععمععتور هملتسع اهسعم 2عو] عنعأام.-ح 4

 ا31ءزرسأت' ءآ] - »صه غءطخ1ر ءم]1عىنهو ءاععنتم»ور هتعامجع ىطعتاط (07ةن82 ةططو .. د

 طتمع610.  آ/ه]سسصعم جعانغت]1م5 لاتعت5ق هععامع 5طدظتاتعوقع 0ععا578غ05 75311017ع5 001112628. ب

 11475. 81ءز رست عآ1-دص هعطتاغط , ل1 ععام هرعرد ؟عععماأتق 0ع لكسقهطتق 0هءاعامت5 (نهددمت

 ءغ 2201 1هصتتتاتو 01[311ع قل آنثع 71:56 11101ءميروزر»)ءل قعد 58 ظعات» 116041: ]رمال 118, ةطتو

 551 (صع. 4. ثمر. 1185) ممدنم. - 11476. 1[8عر طشق' ءلا- معز ةمأ11] ع ءعال-ط ت7 كح

 لذأغط 5ع ءعأ] - 5 3 هلعأ مغر 57110عع ءقكاتتتللل لانكأق أ (11365أ أ ةطتنتال لان1101ة3ا103 510811 0

 ع( لسمطتحستسس. ًآالطغعع ءاعووصق 0ع ةعلعملتس زدعتك 1آممعلاتعأا عمتك هتف ةتتعام»ع هطعتلاعط ءأ

 آسقس 471760 ظعر» 21:56 136: 1كم 1 ءز» 11هردتئ» ]211 - 12ءو]آرد]فر هطلت . .. 101110. ل11

 راه ع ةلاتطتك ةستعام» عدد 47 رن-]عءءارد]# ءوعع هرتسهتاتق عقار هأر نأ 04-60-1007 0نععتاع

 لزعزغو معد زج دطتصأتسع هع طفطع(. 1معتمتغ ]تطعم زغه: آجسنف آلعمو نصلك مهمه معط لمردأ ماتت

 طمتستمتست 5عاععامضتمس ممطت] 1 غهحتتغ ءاعرر ءأ ةنعام» ذم عم ءم]1 ءعزددع لتعتغ لوا ممن 3١ <. عاام

 41:17 ءقا/1 ذك هنرنهت" من109 , ل ءانممت قلاع مات ظعر» 1'هل]], ل" ءاايدم# لادا 11 هركذأ د09] 5

 ء( هج]لل1م5 ]ذطعمو. 11آ1دع هععالمصععرور هتغور دع وتتصلععتسم» ]نطعأق معتسطقتلل» همررتم 081186 عا

 0:01هجغدع هررسأ, - 11477. 11 ءز رست ذغ ع] - عا( ةكك أر ءم]]ءءامصعق "عقمم250111113 ]1121010

 59 ١
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 نوحرلا لمع ىملوهلا وو روغعم نيؤملا نبأ خعومدكام ( 1+ ىدنقروسلا مامدلل ىفنكلا

 اهميح ,غصأ لوادنم وهو اضيأ ىدفنا ىنغلا دبع ع

 ىلع قفاسكلا ةعومكام ازا سرغلا تاغذ ىف سنالا خعو وكام |1103 لوالا نىم

 فقاوب تفلعلا هللا رصخل لا انهعاودل مدد م انيعاسم لعدجا ابر كلوأ باوبأ ةعبرأو خم لم

 ىلع د نوحرأا لمع ىكوهال ىواقفلا ةعوم جام وز تايباورلا ةعومحام ا مأ ىلا الا

 ظفحب انفرش ىذلا هلل محلا هلوأ تاداكم ىف ,“ ةنس قوتملا ىكلاملا قرغملا

 نارقلا بارعأ ىف كيجكالا

 ىسقافسلا

 لاقو هصخلو دعمك كيكحلا لذي كعب الأ دعم بعصو دوصقملا اذع هنع قرفهف بارعالاو

 عععسسلمس لمءاقمحس [آ1دمعلاةعتس جهنعام»ع اصف ةئيرنم مرن. - 11478. 01 زر ساق

 1 طص- ءارد ه7 0 , ءهما]ءءادصعد رمدعمتع جمن081[0ةغأله ه 310115 4650 - ءل- "ه]بترنهتا لق لف

 4177 ل15, ؟ هل عه 11: - ءاربسم معيب ءلأ لتعلم ءأ دهسصم 922 (ةصع. 5. !آ"عطاط. 1516 ) 1501610و

 قصععمأو. /40- ء7)عارمتا# طر عرالم مدضكعت» مال ءءامصعميم نطقع دطتت] نط لص ط1 ةطتطانتق 161531 131و

 ممعععدأاور جائخسعم ؟0ه]سستصع دضلطم12 م11051طتق ز]]!ذ[ 5. - 11479. 31 ءزدساأ و( ء]1- هطصقو

 م]1ءءامصعم طسسصممت(مغتق مماأ معتق. (0رمسم !عدعتعماهويتعسس مععوزعانسس. - 11480. 01 ءزدس ن5

 ءا- طا1ةةطو ءمل] ءءممعم دسضاطس ءاتنعج لص مهع]1هأ1 هصعتل ءأ 018110101 ءقرتأو ل15ممهز[8و 2605©

 رمع»ملامضأ 161سأ/ط7نو طمصمتتلعع 717 ءابرك معممستسمأم. طهعاماسمغ ع: 10هردتسع 208[الو

 دع ءىصهأسق همداع ءدعتكتس طقطءدصغ عتق همواعتق ععةمومص0لعماعسم ءاعمب ع 11481. 01 ءزرسات 2

 ءا1- 118378(. هه]11عءامصعج ؟ملمسضنست (2ج0ز(1هصتق. - 11482. 01ءررسأ1 24غ ءع]1-1ء(غ8591و

 نما] ءءممصعم معدممصممعستص لست لل ءمضصسسمو ةنيعامرع ق[0ا11ذ قلقا - 7 - "ه]رترسمت» 167 ل72, 0

 آان - كروم من60 لتعأام ءغ دممم 922 (ذصع. و. 1["عطع 15316) همعانم. ع 11483. 01 ءّزرست 2غ

 ءادحو غ ءاعأةغر همها! ءءامصعت قكستنتم لانكأ5 0ع مههعاتطاسق زدعلق طقصع#(1 1 ةععبس0ةمل15. ح

 11484. آ[1- 0210 ] 10, انطعع ءوععوعتزع ءمصخسأا عمه لع ةرصاحجل 11ةديتمصتتنتت 11هه] لان (012381

 دسعتنسأأو ةنعامرذع تطعتاط قلاع 1: مع آنا: ظعت» 71ه1,مسنعا كونعمون لله ع2

 3آ1م]][نكاوهو حصصم 742 (ةمسع. 17. لصص. 1341) ردم10[1. 1116 ]ئطععو وننأ 0ع 11ةدتمصتطانق

 (هرئدصأ ظصقلت طبق ماسعتطسم ؟0ه]هصتمتطسق ةعلغر ةصعاربتال مز(اه: ةهسق 1)عمو ونيت هم5 !ذطا0

 ةدتم مدعصدمعتمع دتدصلفملم همطت]تاهغ ءعاع.  قةسعغعم» ةطخ تطيب 2077“ حاد لال 4

 ءلتغتتس !دسلمغور ءغ مهالمصعسس هع لزعلزاأ ةزضاععم عانس (نهوصأ ذص ازماععر "عاوألمصع (0ةصق

 ء( ةومامجت 11ةدعلمصنس ظصفلأانتل ءمصرات ص ععضلزه ءقدع ةععنانسست. فة( وسعسم طمع هممقأع

 ]زدت ءإ هع م1عنع ةنطلستتعو ءهغ ءممز تصعاتمصتق لت عاتلاهه صمصصتقأل م05[ 5131111813 ةطلللت

 رتستستلننع ءمصاعضالهردعتلل ةانمءردأو ءدأ. "[ل'حصلعست همصراتصعاتن طعطع هءوولإ ءهآأ 8

10 

 كلل

 اي 1
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 ملأ امي دبارعا نم هيبذ ىقب ام تعويج هبلع سانلا فكع كق اباتك ءاقملا ىنأ بانك ناكر امل

 ه«ذمدلعذ نكمأ نأ هل ففي امو م خوشلا تانك ىلع دأز ام ىلع للعجو هباتك ىف خيشلا ةخوضإب

 ىفتك اف, ةددعن:م صاخشا نع ةنا متنا ةعارقل ا َن وكي كفو خوشلل وهذ ضارغعا نم هيف امو تماق

 اااه ةيلأ ىزغ اذاش وأ اروهشم ةءعيسلا ءارقلا ضعب اك امو مهنم سلحاو ركذب
 كا ا

 رديكلا رمجم اا ىرايخالا ىهشاهلا بييح نب كمكم رفع ىنال خدرأتلا َّق رميجاللا

 تاجاحكم (امم ها ةنس ىوتملا [ يعناشلا ] ىقاعمسلا_[دمد# نب .ميركلا نبع] دعس. ىال

 رمع نب دوم مساقلا ىأ دللا راج ةمالعلل تاطولغالا جاحالا ىف تاجانأل بابرا ماهم ممتمو

 1“ ةنس قوتملا ىواخسلا دمصلا كيع نب ىلع نيدلا ملع هحرشو هع نس وتلا ىرش ولا

 مظن نه نيزغلب ىرشخمزلل نينيجا لك بقعي نأ متلاوا نذلا اذه ىف بتكلا لخأ نم راصف

 باوبأ ةينامذ ىلع رصغخم بدالا ىساحمت (5©ك  تثيداحالا ءارخأ نك سفنلا يسال

 هوس عسأأ ص ءماامسسعم ]]1ءوعنأ. آرتطعم ل1: ءعمأوب ةصوتتغو تكددص اه عملات م115[313 ع5قعأر

 نغ متع لمع سنا ةانلتت ذه هوم نةعاوملو مممعرضعسأر 11ةدتمساتتط (0هعدصأ ةمحأت ننس

 ءءعمازءوالمصعمه ذص هم ممطتو عءاتءأمف ىتكسسس ززم ءمصرامستعلو ونسهع ظطعتلاعط انطعم دم همم

 امهعصتنععمغ. 44001 ةهسصعمأتم ه0 ائطسسس هطعتاءطخ ةسعام» !ناععدتس 2/2 ةهمممددتأت مغ هز 0110

 طمصت كك 10مغ6غ !هءادصج هطدتعصتاو طمع نموه مولإو للعم“ ةتعمت 5 دحام 8 ءزملهم (ن026ع طق

 مصاعد للعدد ةسصغر هظطعئاعطسس هو ةنعاوجعمب طحطعم(. 1آععاممعقو هصهأله عزوع همدان هر أوع

 و0051 ةسعامسأدأع مآسستسلل 9 ورانا ةتصواتأ] دعت هتغسصأاتكا ذم 00 معان © 0 اذن عادت 100

 ةعوتت1 عقءاكر 1[ععالمصعم دساعسل ٠101521565 جدنأ ةهطهل0 عام همم[ ةكلمقرو نان3ع 202[ 021 جاع هعماعررل

 (هعمصت 1ععغمددس ةعوسسماستو طق ةامعاتأتد ةااضطستغال - 11485. 11-1 هّز أ, اذطعع صصناتقق

 0عممصعمس. ©مانه طلسم تنصر ةسعام»و قاب لملم" 21ه]روتستسعا 8عن طمطتط 17 رربإ

 ل1 [ءان ارز. - 1146 آظ01-1هز 1 [1-1؟ءعطاعر ]ذعر اهتز م مماتاتقق لعرمصعممر ةسعاورع

 كانا كما [ 67-480 - ةعر»اررو 8 عرب 11010112116 ] اك كرب" يزن [ةطقفظتاه]ر ةمصم 562 (ذسع. 98

 ©066. 1166) متمزاننص. ل 1 01هطغخز ش6 ربع 016 عرس رمز سم رد عط ةسنا جرعطّهط

 ءادطةز ةغر اسكنق 1هعمدتس ءهغ ائطعع لع لعتم سانوءماتستس ءدعماعمم لع ]هونك مه( ]همن

 مععطمسمسر ةتعام»ع متعم 0وءنعستسم لاول كا فكن 11ه]بتنال 8 را دم 7س ور

 عالم" حصصمم 538 (مع. 16. دول 1143) دضمرعاسم. آم طسصع اتطسس 1و - ملل لرب ل76 17 ءرد

 كان - آ - :هرنءل عآم ةسصمم 3 (ًمع. 29. 31هن. 1245) 1101[ انانقر ءمرتطل ءمامسأانممت «010 1

 قانأ لم م1هعقامصس( 1 ةعتسزق طسزاتق 00ءاعتسوع طاتتل ءاهأتكر عا ةهسعام# ]1ءيعس ةئطن ه0 مةزغو 0

 ةلمعوتأتك لسمطسم اهعند 7هسو ]وأب نا ةعضاوسملم لمم ؟ةيعتطتس ءهمرسممدتاو ةانطز !نوسعأاب ع 0

 11488. 05[3 طع ءاطء+ ءآ]-محآنذر ةهصتسم 520ه ص عر معللعمس. 1ةهفعتعسااتع (2ج1(01هصانزا) ا

 11489. 31 ءطقةعتم عا-ءلعطر ءلءودصاأتمع تسلق ةصتستر ةتعام»ع لات )وترك 7”هعأر
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 فورعألا عانطصأ ىلا ايلا غن قود ىعفاشلا ىندارفسالا ناميملس نب بوقعي فسوب ىال

 ىف 4 عودو ربصلا ىف ه٠ بذكلاو ىدصلا ىف * بضغلاو ملال ىف "٠ سفنلا بادآ ىف 7 .ءاحشلاو

 نبأ نيمضت ىف حالطصالا نساحمب |1212  ةروهشملا بادالا ىف م ةورملا ىف « رسلا نامتك

 رهاط ىودلا زع اهمظن ه.0 خةنس قوتملا ىعئاشلا ىنيقليلا ىيدلا جار ندلسر ند روع حالصلا

 مساقلا قال ردأط لأ ىساحص [)81 >> م.. ةنس قوتملا ىللل بيبلل ىباب فوعلا ند 1

 خادراود ىسادم 11 نادللا نساك 17 "1 خنس قوتْما ىككابلا حا نب هللا ديع

 | 8“ زنس قوتملا ىدادغبلا راكنلا نبا كومحم ىب قمكم نودلا < ا

 ىعئاشلا ىرمعلا رمع نب كمح نيدلا سحدش خيشلل لالخ هوجو نامد ىف لامصخلا ىسادت]

 باتك وهو ىراضيلا نمحرلا دكيع ةمالعلل مالسالاو عنارشلا نيساحص [!*6 2 هت] ةلئس قوتلا

 دلمكم ركب ىبأ مامالل ةيعفاشلا عورف ىف ةعيرشلا ن ..ساتكم 41 [ادج عنان ليلج
 ى

 ]لف ءنإ .ك507ءا:ج دن ]ع ع« دن كطملتامم ةسمم 488 (ذمع. 11. لمص. 1095) مممز[نم. (نهدصم عطلات

 1س هعءام ءةمتأح لتمر مدتكستلو 01101111 من1 لللا1121 06 ةديععووملم طعمعلعءعصاتح ءهغ طع

 ةعزأو ةععسصلسس لع كلغ ةصتست مماتعتمدتر (غءضالسس 0ع هندصقا عام للصع ءأ لهو 011811112 0

 مءعرماغملنع ءا صصعملهعأامر نيمتمكتلس 0ع مهغلعصألم ءأ اص موال عصاتمي ةعدوطتسل 0ع ةععوصتق ءءاوطللقو

 ةعماتتستللل 0ع ةصععصتأ[ةجاعو هعاقكاتتل 06 مع2عععماتمق طسقمتاهغأتق ؟ن]عدهتطتاتق. ح 1-0

 031ءطةعذنص ءا-زهغعنلفطو مساعطع سلتصعم غعضستصم]هعتقع دقت ءععررادع لع ةمعامل(ةأع

 لا: - ءاعمام]را ةصاعع ممصعملف رو جسعاماتع 017ه“ 1 ءر» 151: هل - ه0 - لفدا اة ا

 ماطدكنامر ةصصم 805 (صع. 1. ثكسع. 1402) رصمتغن0. [؟'ءةيقزطسق ]طعس ءدعهتقلأا 12:25-60-04

 1 أ" طعن طظطهعمت ظل ه7ءابنر ؟دلعو 8ظ1-ءازرعالط لتعامك ءغ هصصم 808 (ذصع. 29. كسصع 1405)

 مرنم. - 114901. 31ءطغمأم ه1 1 ةطتعر ؟زءاناعق 212/210 ةطاتلقتل مان ءططةعو

 411: | ءايدنرر» قطللاعلام] طظعتت ىلطسعل ظمل[طقر ةسمم 319 (ذمع. 24. لوص. 931 ) 1201610.

 11492. 31 ءطقةقأم ءآل-طه]10 خصر مسلعطع(نلتصعق تهعطااتصت. - 11493. 01 ءطةقأس ععء-

 1 ةمالعط عل اعط هل ةاعر مسلعطسغ لت صعمس طئاقامرأ ةهتئانتلل 1 عااتللل 08عقاقتانللو 31605 ل!110/1:28:-

 ءل- لأ: ك1 هتستنعل ظعلا كلما ل ظانن- ءآنعززام طمع! ل002, هدمصم 043 (ذصع. 29. الآهتم

 1245) سمنه. - 11494. | 31 ءاطط ةئأاص عل - اعطخق هلو دسم0ن ةععسلأ ]دن0ةهطن]1ء5 لع :ةغملمهت طانق

 جدعون تعملأ انعزاأت ءدرعياتعهملتم , هسعامرع هطغعتلعط ك7عرجعدم ءل- لقت 27101, هيربرتعلأ عنان 01207

 07ه" كاحظتامي ةمصم 849 (ذمع. 9. قرع. 1443) رسمءانم. ع 11493. 81 ءطةقأذم ءال-ةطعءوت'

 ال ع ءاإ - 151 ةسر رتهعدأمساتمع ]طعوس ءأا []هل]هيستر ةتتعامع زئتعم 00ءاتقةتلتو 410-01

 8 م// م2. آطشئاطع معتمد لمدتساتم ءغ هاتلتمدأتسسنف]. - 11496. 81ءطةقأام ءهل-ةطءءاةأو

 مموعقامصاتمع ]1ععلهق 0ع مدمعانطسخ نسق هطقكتاعأل لءعاطدنتمر دسعام»ع ط!سصقنس 40186 2677

 فيز

0 

 ا

 اي مح

1 

1 
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 ليلق اهنكل ةييرغ لباسم ىلع ةلمتشم [40 ظنس قشونملا] ىئثاشلا لافقلاب فورعملا ىلع نبا

 هلل كمثل هلوا تادلجام ثلث ىف ةرهاقلا نم ةيلضافلا ةسردملاب ةفوقوم ةخسن اهنم دوجولا

 تقلا قلع" قعا لاس" نم اباوج» فلا هنأ هيفا ركذ ملا كيجملا شرعلا ىذ ديمامل ىنغلا

 |0م ١ *# ةنس قوقملا ىوحنلا ىنج نبأ نامثع متفلا قال ةيبرعلا نساكم

 ةمتاخ هرخآب فشللو ىتبكلا ديك صداصقل ررغ ىف ام نساكم هيف عيمج] ررغلا نساكم 5

 ناسنالا فلخ ىذلا هلل نيل هلوا عضولا نسح باتك وهو ةروكذملا ررغلا ىم تسيل

 كمحا سايعلا ىال سلاجلا ىساحم 1 [خلا ىالخالا ىف نيفلاتخم مهلعجو رشبلاو

 نساحملا !ه.. هل ةنس ىثوتملا فيرعلا نباب فورعما ىسلدنالا ىجاهنصلا ىمحم نبا

 ملَعا ىف لماسولا نساحام 1اه.[ ١١ امم ةئس قوتملا ظحابل_مل ركب ند ورمع نامثع ىنال دادضالاو

 سقنلا ةنساحص [اه.“ 41 ةنس قوتملا ىليشلا هللا دبع نب دمك نودلا ردب ىضاقلل لشاوالا 0

 2101من ءل ظعتن 4/2 ئارمعأرو ؟دلوم لا - "م77 لتعم [ءغ دمصمم 365 (ذصع. 10. 8عرأم 975)

 رسمرعغنم]. آطنطعع نسهععالوصعم 2ةهئقهق ءمصاتسعأر جاامتسعمل 18120 ط5 عمتأات. اظدععأامأ عع عرس مآ ان

 ئلسسن ؟01تنستستتسل ّذص مأمق نقانك !1ءودخسص ذم 3116لع2عوو 107:7 نعا (تةطتعدعو وسما 5

 ذمعامت(: ًاكردتتك للعم لتدتنر !1دسملتطسع ءعءاعطئقعصسلمرو (طعمصت لمرصتمم طدقز ءةاهكع ءمصقمأعاتم

 ءام6. ةسعام» 5ع ةىتموزمهدع لطأ مهعفغر نأ نا12عععصأت 06 ءقسمستو 1ةعلف معومومل وعام

 11497. 31ءطقعأم ءل-جعوط1 2 ءغر ءكعءودماتمع ا!ذمعدهع جعمطتءمعو هدسعام»ع 2411/17

 0/1107 17: لورد عدسات عمو ةسصم 392 (ةصع. 20. ال0. 1001) مدمر" انو. - 18,

 31 ءطفمأذمس ظاد طم عععر مملءطعتادلأ صعد الذطعل 670ه«. [ ةسعام» طتع 10ءم5 ءآاععدصأعقر

 وسن ذم انطعو © م»ء» هل- [لرمعاةع د ل101 هنست»ءل 277- 6]1عطا# همصسرومدتغم 1ءودماسعر ءمآ]ءعأأع د

 ءغ ه4 ظصعس ءقصع]سف5توصعس 20010ل0, ءدّزاتك ةععلتس عضاتتللل تسلل ع ءدع مرت 21036 10

 اتطعم ©/م«ع» حموسمكتس ءقأ. 1طلتع ائطعع فسرمموتانممع ءدعععااتغ هأ زاه ةصعامأا: آمسق 187مر

 وناتأ كلحسانلال ءأ ءزاتك م0ععصتعتس هطعدتتتا ءمدوسع 1آهله]15 ه(لطانق 01؟ءقم5و ءهىدع ؟هآادتأ

 ءاع.] - 11499. 01 عطقةقتم ع] -س عز ل1 هةر ءاععدصألقع مق ععقاتتتتال ]عرقه هاانللو 21101

 4انت'اهاناراع ىات»ء0 ظعتا 21ه]ءمت»1»ءل كندآرز» ق:0له]نعقر ؟دلعم 1انا- ءام" أرك كىفوعممتستسسأو

 ءأ همصم 536 (أمع. 6. كسع. 1141) 2051م. - 11500. 31-11 ءطقعأم ع ظا- خلط 50و

 ءاعودماتمدع ءأ ةنوصتلظءداتممعم فصاعدتسمعر ةتعاما»ع قلاع 0/]رتجات: لسع 17 عزا 8هلطت" 77]-ل ]15و

 ةصمم 235 (ذمع. 20. آالءء. 8608) ممءانم. - 11501.31 ءط قداس ءع] -1؟ ءعةتآلر مناط(

 ةعاتسس عم نم اذنك معمر ءعمنعملا لع لهءامتسم عمت ممهتسر نانتطانق ؟؟ةجأهع "عم ذمتانانتلا «عرروتاتظأو 0

 ةسعغم»ع (نةلطخ عل" - هل- لغد: ]710]مت»ت:ءل 8ءر: قلطلعاا]مآر ى/1278, ةدمصم 769 (ذهع. 8.

 لحنك. 1367) سموهغنم. - 11302. 3آهطققم ءمعغ ءآل-مهكور هءئامسعم ةمتسقع 0ع منال عطعه
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 "ملأ ظخلئس قوذ دكيبع ىب كمكم ىب هللا دبع ركب ىبا ايندلا ىبا ىبال

 ةماعلا علا“

 ةثداَقو خكللا كلذ ليصكت هضرغو نمانكل ةيببكرت ةي4ج نم وأ ةييعضولا هيناعم ةيد نم

 خه ىم بطاختلا ماقم هيضخقي ام ىلع و معلا نع لوقنم مالك فبيبيطت ىف ءاطذل نع زأر ندالا ١:

 عم)ر كبد اسما تتعكلا نمو ىهفتأ كسفد بيكرذأ تف صودصخ ةخيج ىَعف ةيلصالا ةبيناعم

 [ديرفلا دقع بدالا ةناحير ةينودملل ةركذتلا شامق وبا راوبالا

 فورعألا ليكم ىب نيسح مساقلا ننال ءاغلبلاو ءارعشلا تارواكمو ءابدالا تارضادكم |(ه.*

 نأ راطقالا رصقت ئذلا هلل. .سوكل هلوا“ ءالضفلا نيب ىفلا اذه ةدمع وعو ىللاهغصالا بغارلاب

 حععملأ مدالمصعو جتعام"ع قكلتن 8عءان» قلالعللوهأ 17 عنا 10 1ءمترنتر:ءأ 1761: 018620 , ١150 ال

 42/004 لزعأم ءغ دصصم 281 (ةمع. 13. للون. 894) 220110.

 41503. [] ١١ عا-صهطةقلطقعع+. 0)1ءامتمه م2016 عتمه 60

 | 41: 8ع]رعق» ص للاكل ءا- :ءملعا ١ طقمععر ةصواتتب 0هءاضهتسق عقار نتن 1ةعاتأ] 85 ءمدطرن 353غ

 جاتمطتس ؟ععطف 15 معم1عععملأو نغ 10ع0 ءغ اعدت م11 7ع5م010عقطغو 5ع2ا[عضأ1 3110111 011011

 معتسأ ال101 عأ معا 5ع م0ةتاقتكانلل الغ مععات] 1 هكتق عمالاتلل 216010 12 5121102 15

 موالنمصمع طقفطتام. طلصتق زادك لم ءفمصودمعهصلم طقع ؟جعسلاوغع ءععصت انكر عا تغت]لأ[85 11010

 ءرتاا للمس عتل كرمععامغ ذم هيدالفمصمع حط حلتتق ةقوستستأم اتذ ةععمست6[2005ع ءممكمصسةحطلقو 01018

 هععوقأم ررتاتغتل ةعضصمستق ممكذ(نلهأر ءغ نتم0 ةعماعماتقع ءزادك رمماتلاططل(185 ءأ جطقوأ]دتغع 515

 ءا نن00 مهم عاماعم ءمرص ممقلالمصتق زررقتاتع ردعلتم رص ةعاتم»ع ممخك(ن]هغ,. - هعع 111عي

 اطر لع طمع دعوستعمام فميسربمةتات ةدصا طغت ظععابأ * ءا-هارت ارح حج ل اناع (ننبوعأر - 1 ءاسإب »أ

 ٠ 117 01101: ءأ - 11 عة رنعا ءأ - لعاب ب 11/ - ]عل 717 - لك ء مال ] . ش

 11504. 381 هطقلط ةحعقأ عالم ل عطقر لتعأم ربصمرسأو ءأ مدتمهأه مطت10]10عمرتسد» عع ع8

 ممعامتاتسلل ءأ ؟تسمرضنس ءاموسعصأتالتل. عض ممأأا ق1 1عامعق» آل هدعر» عر 101: هتتنتر»ءل ]ل ؟/ 0102و

 ملقم طا - [8مع/رقا لتعاأدعر نست متم ءماسستمع طسزسق 0هءاعتمدع زماعت التجمع رد ععتغمو طقط ءعاتتت

 [معامزغ ]زطعر زأذ: آسف 1)ءمر ونتأ اهصانق ءقأر نأ اطدعابق (ءرتتذع ء0ءآتودتع ةصعاتقأأل0عق ةلظهأتو

 وتحس انك ءانسل ءفمرصرأ] عمال رموعتمأا ءاعر عام ؟تعتمأتل نيتصواتع عظطتسمو ءغذس ةءعءالمسع5 ءازض

 كةرصتأم لة صطسكتق ءقأ. 71هلرت»10 اظعرن لو هتنبتتعل ظءرو - لمس ءزددك ءةيتامسعس ء0ئلتغ له
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 [|ة.و حلا وخآلاو لودلل ارخآو ةلوأ كمل كلوأ خلاقم نيرشعو ثنملت ىلع بوم رصغخم

 تارضاحملا !اة.أ خنس قوتما ىفنذل ىواكطلا دمكم نب كيحا رفعج+ ىلا تارضاكم

 راهخالا ةرماسمو راربالا ةرضادح اة.« رداونلاو بدالا ىم سرهفلا ىف هركذ ىطوهيسال تارواكلاو

 هلل جمل هلوا 16 ةنس قوتملا قرع ىباب فورعملا ىلع نب دمحم نيحلا ىيكم ربكالا خيشلل

 هيف اباتك نيثلثو نامث وحن نم هذخا ملا راربالا ةضاحم ىف دئاوفلا سومش علطا ىذلا

 ءايبنالا نم نيلوالا ريسو ةرداسلا رابخالاو ةردانلا تاياكمللو لاثمالاو ظعاوملاو باذآلا ىم بورض

 ثيداحالا نم هانيور امو] قافآلاو كالفالا بداجتو قالخالا مراكمو مجحلاو برعلا كولم رابخأو

 عيدبو عنصلا بداجت نم هلثأ عدوا امو هبيترتو ملاعلا ءاشنأو رمالا اذه ءادتبا ىف ةّيوينلا

 خكحضم تاياكحو باسحالا ىوذ مراكم ىم اذونفو باسنالا نم اذين [ديف تدرسو ةمكأل

 عزوزسأأ] (عع5 !ئطعمو لتعتعدتسرو وننقع زاه ةصعأربأا: آرهاتق ماكل101112 ع م1(05عاتتات1ا1 زلظألال9 أ

 ممداععرررم عاغممب - 115303. 01هطقلط ةعوؤغر عءدرمممكفو 71201113 ءأ م31313, 3112055 1

 لهزم» 417:0 ظعتن 01ه[ءمتستتء0ل 1ه]ادمت [ةمعالظتأمر ةمصم ... زتورا10. -ح 11506. 151-

 31هط غ0 طمعةغ رى ع ظا- ل01هط قدك ءعقخغر 2ةةرممقو م201213 ءعأ مه2313 ءغ ءقصكقطانل ه0

 هعتموتغ قميي/, ونسخ طسمع [ئطصتسص ذص ةصلاتعع ةععلمغؤمضس ةممطنتل ذه مطتام]هوعتنعمق ءغ

 جدماطم[هونعتز5 مسسععوأب - 11507. 31[هطةلطقععع ءا-عطعفع 6ع ل105 ةصعمعغ عآد

 جاع طوع ةعرو ةععوسم ءاصهألم معهرطأ3 لانكا هدان12 عغ مص هطس]لهغعلم هممعاتعطسل هرراتلل 0110111 0

 هطعئاعطم مههحعتسم 2160/18 - ءل- 04: 11101 هتتةترتءل 1867: للة, ؟دلوم ك1: قلب هطق لتعأام ءعأ دصطم

 638 (ةمع. 23. لسا. 1240) مدمغ10. ًآنطعمع غم زمعامت ا: طرهسنق 1آ)عمر ونانت 501ع5و 50

 نغنلتسسم زص 5عطصسهءاسهغ1مصع ملهزظ62 لاق[ 0م1اننظ هعل181 10ه1نتغ ءاع.ر ع ءدع كيولاعع اهتمأصأق

 هءام ةعرل ماله همصوعقأذتك ءقألا (نوصالصسعأ ؟ةهعله ءدع 0هءاهتمتد مطتام1هعأالقرو مهعوعم ءانعأقو

 مموج ععطتتكو مهععهاتمصتطاتق عدهم عطاتقو طتقامعتتمق لذ؟دلعهاتفر طلموعدمطتتق معلسمالاتتل 1217

 معممطعامم رو طاقغمرلتتق مءعودص كعوطتتس عع ءعووعتس ر ءدءععصسماأ5 ععصع70ةز[15(3 1201011و

 ردا عدعملأ5 هدطلق ءمع]ءعاألك عا (مدعاطنتتتل [ةط22عر [ءغ (0ه016هصتطسع معممط ءانعتر ودقهع عامل طاق

 لع طصزاق (عرعدع ةسلتغم ءغ داتصلأ ءعصعوالمدصع عغ ءممقاتأ انت همعو 120210111هأ15 ةجعاأتق هانم

 عع همعوتطاتق ةدماعماتق ءممقتلتت دصتعمطت!ذطسقر وننهع طلءانو ءععووتغور ءعغ 0لءعامععمو عأ 1آمقعظاتأ]

 ممدصصلاه ععمعو]1هعأعو ءغ لز؟ععوو 0ع جععلممتطاتق ععمععموته طمستستتتم 20طت ]أ اهغع ءغ مم عهتكتق

 9 1 8 ءوممكمأ ءانتماءانلالر طلق(غمعأ دق متمانتال 2101عماعو ءأ ءدعطت]ةعدصأءعدر هسنقاأاعماتك ؟عاتنءامصأت متطتال لهصصأ 10

 ج28 عسمأو 411824 5عق ىاتصأر ن1 طاتقو ل1380 5ءعلادسأات5و 3011136 7ععصعقطأ 1و 26016 1813و

 ذم وتتطاتق هعواتع ملععااستت 2ءوتتع ءانلمه 1معدأ. ظدععست طستصع ]طعس دتعاتتت 01 ءاتق ةةاأم21عأق
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 خككدضألا تاياكذل تنذاك أذاو خيقخمو ءانك لك ةموضو خيلتمو اجود 1 نع ١2 افك كتم ذو رزد

 وأ نورضامل اهل ككض هنم تردص ةوفهل ملعلا وأ ىيدلا للغا نم روهشم مبتعم لجر ىف

 ىمسا الو سفنلل ةحارلا نم اهيف امل اهركذاف تلقنف اهيلا هنم كصق ريغ نم هنم تدب ةوفه

 امع اذه انك 3 اضيأ تكس كلذكو هم ردح رفوخد ىذح كلذ ةياع مهظ ىذلا صخا تلا

 5 حيجرتلا نم ءاوعالا لعاو ةفيعضلا سوفنلل قرطتي امل مهذع هللا ىضر ةباحصلا نيب رش

 رمصخخت رخاوالا ةرماسمو لساوالا ةرضاحم !!ةمم خيير تكيف امد هوذأ لو ةبيع ركذا ال ىنح

 ىلاغلاو الصف نيةلثو عمد ىلع بدم لداوالا لوصف 8 لوالا نوبوسق ىلع وثو هدد ىلع خيشلل

 مهن ىف هذع غرف يلا دكماح لكو ليه ناسلمب هديكذ ةلوأ لوصف ةخعبرأ ةبثو رخاوالا لوصف ىف

 فلالا ىف فيس تارادشالا مش ىف ىيصخلاو مامالا نيد تامكاحم ااه. 11١ ةنس بحجر

 10 |[ ديركتلا حم 1 ديب ىلع خمشادح 2 ىدهدكعلا ليدأ نبال دكيروكتلا تامكاكم ] أأوأ٠.

 ء( هطز نسضعوغمعتمو طه ءمونع ءمسصرت[عطعملذ هدصصع ]1ة108طل1ع ءغ طوصعفكتست. ظغأ ق0

 طزماورتوع عامل ءمصعزأوسأع5 لاتعأق همصخاس] تنل ةغا1ه 811826 30غ 111112 00 أنت 021266[2116 أ

 هءاعطعتأوغأع ءمصقمأ عالما م10 ماع" عمه عنط ج]لوتتعلال ءملطتلاسقاتلللو هط ونتعالل م22عقومأاع5 ام

 عتمدتم ءللاتص لان هغاتكل, جانا م20 مناع ءظ8مءاطر لص 01612 015 (عاتعطع 1ه0نعلخكاتعو طقض ةاتتطقأ أ

 ععاغدألأ هآ©ط 01ه أداأعتلو ناتحتلتل ةصلقلف 1206 3مل مع1502313 201 12012123185و 1ه 0113 131

 وننأ0ل ءمرممدعار مع لت ئعدتغمه ءزانك "ع9 عنعصلد ][دعلهطتس. 1 عععست عملعس 2006 ذص طمع طعم

 ]زطرعم ءادس ًئللهر 0ع نيتطاتق ةمعأتأ معممط ءامعر نستطاتق 10 ءانق م2هرأالتق هذاك هراصلم0 612 [عال عه

 مماعمج ععسوسسر دمعات عمق طع اصععصتتلق ا!طدطععزلاز5 ع( معاتأ ةصغاتطاسق 0ن]016دصلأ 513 3 118[ا07و

 5 نأ مات]1 انت ءمرصتس ءاتم2ئعزات 5غ صعع نات10 انهت مهطاتصأل عطتطو 0100 ةاتقمأ ن1 مدأ ةثغ 0ط80-

 ننس. - 141508. 31آهطةلطدعع( ءا]-دز18211 56 31ه ءوؤرد ءعععغ ءآ]- 5 ةلعطل) و

 ةعومعلمهألم مكمدسأح طتهز هركانتلل ها ءمصكدطتت]هغأم ممعاطتعسو عءوصلم نر ةانعام»ع ةطعتلعط

 4/8 1)ءلعء],.  (نهررج معصم لتتتتت ذط لتقف مهظاعق 015م0[, 0113111111 21101 1025[560 103] 0

 ءررس مع عطعصلتغ عغاتص هعتسأف ةعماعسلل ةععالمصسعد للك153 ءقأو 1101[205 ةععازممعم ؟عععم 1 01نان

 مماغلمعأ ءغ نسهاتتمإل ةععالمصتطاتق هممعأمك. ةسعامم طسصع آاتطعسر وعدت ذغو اصعامتأا: آه

 هس ائمعتم !جسلتقر ءهغ [حسلهأم»» نستكلم ءاعر دصعصمقع طعزعط هصصتل 998 (صسع. 31. 0ع. 1589)

 جطوم]ارتزغغ - 41509. 31هط ةلع عدد ةغر لنز نلتعوغن مصعد ذصاعع ]سقستت 1 ها ا)هعق»" - هلأ - 6

 10 (هردسعصاأدتستتك 1م !ذطصص /ل/- 4(4/:1, 0ع ونتتم ةنمرته زذص ]ضعه 7ك 01 عاتلاا عقاتم بج

 [11510. 31ه ط ةلعءورصغغ ظا- '1' عز عال, لنز نلنعدالممعق طماع ءمسصعط[ة5105 طم ]ل طتاتتلت

 11 - 1ءز»ا ل, ةحتعاماتع آلان ل/ننعل قعدت. 1| هددوع ه0 ءمرصتس ءعصاقمأانل1 18 7 - 1 عز”.
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 نيبو ةنس قوت هداز نسح اكب فورعملا دمت ىلومال ركدسص ىيمو ىناودلا نيب ةمكاكم ااهإ

 فسود نيب ةمكاحم] ااه رم امك ةيادبلاب ىمسملا ىسوطلا ىلع ىلوملل ءامكألو ىلازغلا

 هركذ ىريردل رديح نب دمحا داتسالل ةيدضعلا ساقعلا نرش ىف ىلاضاخل نيسأللو ىغاب هرقلا

 ردزولا ريش ىلع يما ىكرتلاو ىسرافلا ىأ نيتغللا ةمكاحم !ادأ" ١ ىدنفا ىلو ىلوملا هللا راج

 ظافلالا ىم اظفل نأ ثيح نم هيف خيسرافلا ىلع ةيكرشلا حجر ؟ةيدهم قالت ف أونب فورعألا 5

 ةرواجكالا ىف طاشنلاو ةرواحملا اها [اغا ظفلك ةيكرتلاب الا هنع سرفلا لما ريعي ال ذيك رخل

 ريثأ خيشلل ىصعلا لعا زمدرات ف رصدل زماكم |! هأه ىكيسلا ىيحلا ىقنل لاسر طابرلاو

 بحملا 9 هلمكي ملو 75 ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي نب كيدكم نايح ىنأ ىيحدلا

 اهعدوأ نس قوتملا ىعاشلا [ىلصوملا ىرسلا] ءافرلا ليا ىسأمل نال بورشلاو موهشماو بوبكملاو

 يحي راو تايرعؤلاو تايرهكلو لوغلا ىف مهل عقو ام نساحم نيتدحلا راعشا نم 0

 ىجاشوقلا لييكام ىنيدلا ءالع كودال لكاسلا فشك 8 لامك بويحام !اهأم ىقيق ةماذ

 11511. 31 هط هلع عدد عار لن] نلنءدختم ةصاع 10 مم716 ها 10 كهل, ةسعغم»ع 810115 1107 هنت عر

 مساوو 114زز طلمعمتسم4ل0ع]ب لتعام ءغ دممم . . . دممكاتمر ءأ ذهاعع 6 1ءمعن7: ع مطتلهعمرطمور

 جمعامرء 010115 478 1952.  آطاطعع ممداعجتمتر انغ قاتلت 210 أن12 هقأو #2606 ةصقعطت طلت

 11512. [ 316 طغلع ءرص ءغو لنز نان ءدغنم ةماع» 7”ءبرك (هن: عار وع]ت هأ 110عءنا 117

 (هدسسعمامسسك اص لادم عاقل طلال 01004 ءار يحعس 0510-171 (دحذ عت ةأع») ل ]رتنءل 8 عدن [] ءقلعر»

 م1 ه6 ىرسممكدتغ. انهما هس لآطملاو لا”مل7عأب 11” ءلن ير ةبلقم - 11513. 8[ هط هلع ءردعأ

 ءا1-1هعطق غءاتمر لنز نلت ءوغلم ةماعت لتقك ]طصعاتقفرو معدمز قست ةعئلأ عع ةعغ تع ءدلطلو 305

 114 م/م" 5١ ءذعمر ؟دلعكم 2 ءموير# لتعم هع دصصم 906 (ذمع. 28. كتل 1500) مممظ0

 طموعإوتع ذطأ !ذصعدمتل تطعأ دلال م عققأ قعر ناقه ءطتنتق ©ععووع ؟وععدس جاتوممتال نأ عوتل 77. <. 5

 ملىانم مممصتقأ ادععتعع ءدعمرتستتسا.] - 11514. 010-151 ط قرع ءعوغ رع 11-81 ءىوطقخغر

 ءفمملدطسإادعم ءغ طئامعتامم 0ع ءمرصتسم جت هصع ذص ةزتملم ءهغردهصهقاعطأت0. "13 عاقهأتتقر 6

 1م ع714 - هل - 0: كمازن. - 11515. لآءطةتع عا-طهقع [1 غةمالط ةطل ءآل-هفعر يضع

 مامرعاورصعك عم عصاموتسل لل هانت عانت ع0و عمانتل 0ع طتقغمعتح جعوسمأتسلر دتتعام»ع 8طعتلعط

 41/4 - هل - 011 كقلآنثع 11ه: ل101 هتروتنءلأ عزت 7”عتسر“ ل0 0ه7::ع, ةصصم 745 (ذمع. 15. 11ه

 4344) رسمدنطتم. اآتططتص ممص ةطووارتكت - 11516. 31-11هطتنطط رع 1 1- ة2آحططشطو

 جدتاتقمم أ ةسهأاتقو 11150115 ءأ ممأاتقر ه1ءام"ع ل11 !]/موه1: لآتنءل 701 - 1:76 | 217 - ركع

 ا16:5272] 8وعاور جمصم . . . دصمرأمم. آطتطتم ذمهعصتتاع ع معععمالمصتلت ءمعستأهتطاتق ء]ءودصع

 ةقولستمم نسمع 1ععع ص ]دل عسم ةيتمسمر تست ءأ 10د ةعصتمدءعوسأا. ح 11517. 01 عطحطاط ءا- 0

 مفس عطور انطعع ةسمسقر ةسنعاممع معقل. ع 11518. ل1 هططنط عل دط حر كتل هد عطاتلل

 حلال هلأ ةقلستتتلا» 0ع مسعد سه عقأتممتنت> ءدعممدلتأ1ةصعر جتعام»ع ا1١ه115 4/7 -ءل- لأ: 1101011116
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 هقرافي الو هلمكي هناملغ ضعب ناكو ملع نم نتم لك انتم ىبرشع هيف عمج مدا ةنس ىوتملا

 بوب ||11  فقئاقشلا ىف امك مولعلا نم هيف ظفح هنأ لاقي تقو لك هيف رظني ناكو ابا

 زونكلا فشك باتك نم مسق وهو رثنو مظن ىناتسدرالا دمحا نيدلا لامج خيشلل نيقيدصلا

 !ماسنقا ةثلك ىكعاخبترر 1.1 تلا قوتملا ير ولا» ىداوقلا, ركشملع ريمل:فولقلابببدا

 5 ةرشع هعيفو ةييمذلاو ةديمأل ىالخا ىف # الصف نوعبرا هيفو مهلاعفاو سانلا لاوحا ةيفيك ىف

 نيلصاولا بولطمو نييحملا بوبحم )الإ هدوكنو مكحو لاثماو ةقرافتم ىئاوف ىف " بوبا

 هيلا ياقحملا |#09 خلا انقلخ لمكاف انقلخ ىذلا هلل نمثل هلوا ىالخالو بادالا ىف ةلاسر

 نال ذاوشلا بارعا ىف بستحالا ا!" علا نيملاعلا بر هلل كمل دلوا رصتخم فطنملا ىف

 ناوشلا باتك حرش ىف بسفحام !! ا" ظنس ىقوتملا ىوحنلا ىنج نبا نامثع عتغلا

 10 711 خنس قونلا ىوكنلا يأ نب رفاظ ذاشب اد ىبال وكانلا ىف بسند (!!ه)ه 2 نلنواد نبل

 يدر ةمصم 879 (ذمع. 18. ل1هت. 1474 ) دصم600#. "1'ءعدعطتق ؟لوتسل]1 101 همصزادمتءلأو نأ

 ةزدعنألا لهءاعامحتس (عهعاقصأ.  ًالمسق ءّراتك ةعع5مطتس []ذطتناتتات ةععاتتل ممع326 1]50ءطقأر همم

 عدس معالسوسعمم ءغ هرصصت اعرض ع 1زمقماعلعمق. 18هععلمممق هممصصتلاقعر دغ 1ةعتانس ذه ملل

 م/ءعمضعر 1م ءم رصعسم713ع مع001015ةء لزعلطدع. - 11519. 3[ةططاشأشط ءا-ة201ءلعءهذمو

 جحيسفأتق لمعت ةساعمل تمر 206608ع ةذطعتاعط لعبوا - هل - ل1: قلددعل ك0"4ءدام2. ذر11هعع

 هدالمستم !!عدادع ءغ ةداسغقعر نتقع مدعاعتس !اذط٠طعخن 72 معد/7لك هل-7عمدرتود مرسم ]ءعاتطانل. ح 11520.

 831هططشط عاد ءملذطر ةسفتكتق ءوىلتسسر ةتتعام"ع 1/4“ 4/1514“ 11 ءمازون ![١ ةيتعو و ةستحم

 906 (ةصع. 28. لدل. 1500) متم. آطاطعمسسس لص (معد مهماوو لتكاتطاتتغو .ناتقتانلل ماأتلتق 0

 و مهغممع ءمملتغممتسسم ءأ جعغلمصستتس طفصتماتس ةوهتغ ها ذسم وند0عهعلساو هةععالمصعو ل1 ةأاعتطانغو

 عون - ةوعاتسلاد وسه]ل(هغعق ةمععمتأل طوصقق ءغ معدكوم اههدعاهأ ءأ لعععتم هقمتأه همصاتسعأا ح

 (عراتو هطقععهعلممعك نألأعق ؟ةعاقق. مهمه ععطتقي ةمممطنطعويسدعو هغ ةيستلته همرسر]عءالطتت.

 11521. 01ج ططاذط ءآ-سمهطتططاصرو هصحاتق ةتسفمأتاتتت عأ عدزلععتسست ءمصاعض0عضاتاتتلل»

 '[عدمافطتق لع طسسقفمت(هلاته ةاسلتتق ءغ مرمتطسم. 1معلرتغ زاه: 1جتق 8ءمو وننأ هممق أه

 هعءمكتك غ ةصلماعد همواعمسص معمل ععامسس عللعععع هع د 11522. 01-51هطغقز 11ةزطقب

 لع ءم نسم ص [1هعتعو هرررتع قال (نهرسرعملتسسلو نه00 اذ زمعأمتا: آهسق 1)عور هناتت 010

 لمصتمم ءامم - 11523. 014-81 طغءهأطر ]ئطمع ءفسصرباتغقسك 06 11ةعدهلقمتطاتق ؟؟ةعظ وزانت

 ةمدام وادع ءمماعمممعسس ظمهاتطسق, ةسعام» ع 412 ]/نا']ب 0ا]رسكت» 18د لسع (ءةدسسهاتعمو

 ةصقم 392 (لسع. 20. ةظوأب. 1001) سمعتم. - 11524. 151 -01هط غةدزطر ]نطعتع ءمرصرتان[ةهق»

 10 (نهرسصعماقتتسم اص 72/4 ءا-عارعما لست جل 1د» 210ز 780 علتكدمر لع ندم ةادتته 05 عاستال قام

 11525. اخ 1 - 01ه طغءوهنط 11 ءل-مهط طر تطعم همسمساأحمق 06 ععوسس8اتعهر ةتتعاملع 1018#

 16: مل/دعل ائهستسفأت عمر ؟نلكو 8مط عود موس لتعام ءغ صمم 469 (ةصع. ق. ةقتنعي 1076) 701610.
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 عباتلاو لماعلاو مر د بصنلأو عفولاو فروأللو لعفلاو مسالا ءامشأ ظر نع ناب ىلع ىكب

 هز“ 111 *ةذس قوذنْلا ىودكنلا 0 نب ىلع روفغصع نبأ هررصخخأو حد هيلع هلو طلو

 لصافلا ثدحملا [!هب رهسبفغلا ق روكذهملا ىلادلا ورمع ىنال ناوشلا تاءارقلا ىف ىوتكملا

 قوخملا ىزمرهمأولا دالخ ند نهحرلا لديع نب ىسدحح ليكم ىننأ ىضاقلل [ىبعاولاو ىوارلا نيب]

 غتلحملا ها" نطلا بلاغمو تيد .مولع ىف فنصو بتك لوأ وه رح نبا لاق 1. ةئس

 ىربطلا مساق 3 بربح ىلع. ا 0 َّ 0 1 ىلاغرفال ةركلا جيلطست ملع 8 لماكلا

 2 ح زَ ٍ وخد ىو يل عب د معلأ 8 هك أهل“, لبق لك كببذ فذدص عك لوأ ه2. هل“. اكفدع 1 2

 اا عورف 3 0 أوز“ باب نيكلث ىلع وهو خلا هدمح فح هلا يمثل هلوأ رصتخم

 ىعئارلا دمحم نب ميركلا دبع مساقلا ىأ مامالل ةيعفاشلا عورف ىف روح [اه** ١ ةيميت نبال

 1[)ءءعرر عمو ءدعمممعجع عتطأ مط6ممداتتأو 20113682 16213121 و م31:161318182 5 2010122 11151011و

 جععاتف 21151110 كعطصلأت الانالا و 515111113 لكعج#7 و 7عععمأعتل و 22م51011][051 5ءطأمأات7212. 10 عدد

 ءمرستس عمغمسسست طع طسصع [اذطعنص ءعلتلتكو نتعست 478 8 عزز 21171771 (ن؟ةتصتل ةلأتعانقر ؟150 22

 0و١ لكعأذتك عغ حصصمم 669 (زسصع. 20. ثسع. 1270) 20201[اتال5, 12 ©م11021ع92 ء0ععأأب. - 6.

 آظ1- 0316 طعغءعرع زر ازطعع ]1 ععام حقدعععتومف 0ع 1ععالمصتطاتق (نهمدصأ هصمأ]معأ36 هدا.

 كهنتمكأنأ لكل, ميس 2)1, لع وندعو هسط /ل7- 1 ءلعا» رمعسأ]م [قعإق عقأام دس 07.

 اا - 3آهط ج04 لذغط 11- 1 ةدتا]ر عدلت مصحعتاتك 01 ةأنصعدعمق | هاعع ج]]ءععدصأءرن عا 2

 (عمعمتعس ]ور ةسعام»ع (:ةلطتخ قكلتع 7101, متدترنعل 11 هعمتت عزت قلطل-ءآ-»ه]رتسمت» عت 110

 1غ 1701م0, حصصم 360 (أمع. 5. اطلمع. 970) رصمأدم. '1' عداع 11: 11هر» طتع اذطعع دل دلعت

 همأماممعتال معلا تتق عمغ لع لمعاعتمستك (؟ه0115همدعألو عماد ممك1 أدق. - 11528. ظا1- 1آ[هطد0ل 01 غط عأ

 رك ١ - 1ع ةسغألر ءدعمادموهنم» معمل عءععمك 0ع 0هءامتمه همطهععدس اص ماهصتأ عم 2علتئععسلأاو 36105

 /[11- ]1 ءمو] رون. - 11529. 831-11هطقع»ءءع 11 عآ-ططتل ةقر !خطوع ءممعءعاتق 0ع طعم1معأد

 نصاطم7ءعدودر جءامرعع ك7 477 110عع777 عت: (نيداس 'لهلع»#ةو حصصم 530 (ذصع. 11. (0ع.

 4133) رسمرعغطنم. طللتع ل]زطعع ءدع منلعت هراصتممع معتوتات5 ءقَ 0ع طقع 0هءاطلمج 601615. ل

 4115330. 310-51 طجعءععع 41 ءا-درص] طق] عءمطل” ءع]-رموه(عطر !ئطعع ©022ععاتق ©

 همععدغعلمصع تترد ننحلعدصأع 27«ى/عر».  (نمهدصم ءعصلتتستر ونن00 زاد 10؟)مأأ: ًآابهتتق آ)ع6 (ةلتكو

 وسدلأ لتعمتتق عدن ءاعير ءغ اموتمأد ءدمتأك ءمرصرت] ععاتادع م. -ح 11531. طا 01هطدعم عدو

 اذاطعع ىععععطس لع مهعاتطسع زدعم 1[1دمطقلتتعأ كععاج هتك ةتنعامرع 7101: 1 ءاررنأزرمم. ح

 ركل - ة3[هطدعع ءعر اطعم ءممعععاتق لع حعاتعتللق زدعتك :87هر/ةانعأ لعملك هأتكرو ةنتعام»ع [مقلل

 477 عايوةرر» مها - ءا- [ععرور» 8 عرب 7101 ميوتر» عل 1! ارا (نمجيمابان, كمعو جمطتتلط 623 ( طعم

 2. لوم. 1226) مرمءان06. نع اذطعع ةمغعع ةععادع 18مم علا ءقع جقدععاوق رمهعمو 1ع(
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 فشك هامس تادّلجام عبرا ىف هام ةنس ىقوتملا ىفيكنصال ىدنسلا فسوي نباادلحا+ قوكلا

 فالخ نايبو هبهذم ميقنت عم ةثلثلا ةمدالا فالخ ركذ هيف مزتلا رول حوش ىف ررحلا

 نيحلا فرش اضيا حرشو د ةنس ىف هنع غرف ىوتفلا هيلع امو ىوونلاو ىعفارلا نيب خيجرتلا

 هاهسو هرصتخا ىنامركلا ىديهفصالا ىمكم ىب دوم# ىيدلا جاتو ةنس قوتملا ىزاريشلا ىلع

 ةفيرش تاكنو ةفيطتل تادايز عم رركملا ىوح ام ىلع لمتشم كيناوقلا ريثك بانك وهو زاجيالا

 ةنس دودح ىف ىفوتملا ىجانلا لوهكحم نب ىلع نيدلا ءالع هرصتخاو م.؛ ةنس قوت هدحرش هلو

 14 ةظنس قوتملا ياهنملا هامسو ىوونلا فرش نب ىبحكي نيدلا ىيحم مامالا هرصتخاو 1#

 هطخب هتخسن لسرا دق ناكو نيرخأتملا نم ىرصملا ىدايرلا نيدلا رون حرش هحورش نمو

 رفظملا كلملل را |ه»» 2 وضولاب ىمسملا ىروزرهشلا ركب لنا خيشلا حرشو ةيدامع ىلأ

 هرصتخا مث 178 نس قوتملا ىكملا ىربطلا نيدلا بحم هللا تبع نب ليحأ .انثلا ١

 /10همعا ء( زمعامضتتغ. (نةلطخ 57 - هل - 011: 4760 1761 7”عددبر“ ظكذدلف 1151107: 6ارأو همه

 895 (طمع. 25. ثلوج. 1489) دهم1ن115 و, هملطتلل عصا ةجأان1 0136001 ؟01هنصأ مانا ص ءةانتت ء01لذغ

 1 هع/ر ءأ-اهد"ءر» رت د]رمت] لكا-لله]ءم»ء» ذمهعتمتسسمي ذم نم ةتطأ ]عوعسس ةسممفتا نت2عقأتمصعق

 (طعما1موتعدم ئتسس آطصحسمتلاتنال ءهمماعمر ودم ملكععععر ذاك نغ ةذسسأ 00ءامتمسهتم ةععاهم ةانقع

 ءءعماممدغممأ ءغ 2عءموصتاتمصت ةاتطزاوعععغ هغ نتهعداتمصعتت 0هطتمس ماعد 1472 هغأ |

 لع معمرتطاتق 0عزعععصلتك هداحتم ءغذص نحمس مدهاعرم علل عدل ءةةوعغ ةةتعممصععونم ةطقمادتغ

 حصصم 882 (ةهمع. 15. ثم. 1477).  عدعأاورعو مددت ةلأةقتانلات ةعطتمسأأ 8/7: ء* جك - هل - 0411

 8/ندننر ةصصم . . . ططمةةنانقو أ 10 - هل - 01١ 71ه]رر»0 8 عءرد ]101 هت10 ل 4

 لك عم, ةصسمم 807 (ذهع. 10. للصلع 1404) مدمءاتنقر ءمئامسعم ةععطعأجمأ ءمزطمهقانأغ

 2// - زمن زمقءهت مامتسرو نتتهع ج0صما(ه(4همتطستق تكتلتطاتق جطسصلمغر ءغ معوعأاوع» 2001(ةصت هاه

 ةسطاتلتنه ءا هطقءعهعنممعم ةعداهق ءأ ععععونمم ءدلعس ءمماتسعأاو ويقع لث/ - 101م" ء*. 1لعسح

 مسصتس عصاة ءلئلتك.  ظورعم ةععطعإوج جنس ذم ءيتامسعس ههءوعتاتسأ 4/6 - ؟0- 018 لآ:

 ا ورن 11ه/رهتتنءل 2776, هتععد دممتسم 714 (ذصع. 17. قم. 1314) دطمجأستتك رو ءأ سقت

 11ه - 0- 01 7” مأرإروه عد هرعت" ورك 771عمءمفزو ةمصم 676 (ذهع. 4. لانس. 1277 ) 101[اتلتكو

 هتز دق ءماامممع لأ - 112/47 ذمكععتمأو عما. (هددستس ءمامعتمو لعصتوتتع ءلتلعصتما 27ه" - ءهل-

 001 21402 ل1128 >ءءعصاتماكاتلم انطتتقر وانك ءدععيط مآسنت دطفمات ةانه ةءهطتماسسص 1160: عةدع

 11406 6ا دمتمتع ءا كذاطعتلعط لطاع ظعام» ]مآرب عسر تدؤدك هفمسسعماهكتتق 2[آ- 11ه للان

 امقءرتا مادق ءةوام - 11533. ظ1- 381[هط دعم ءد» 111 31 ءازلع 11052211-581 ءدر ]1 طعع

 اص !اةجومعسد 71/111 1101417 ء» ىدمممهتكتم جل ل1 1هطااع ل]تنعل عن 40ه71ه] 1101158-

 هل - 0 1 هنو": 21ء8[ر, ةممم 694 (ذهمع. 21. المر. 1294) رممرءأتنم. 8هداعو طعاتم»و ءّردق ذه
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 هرصقخا خلا مسنلا أرب ىذلا هل دكيحلا هلوا نيحيكصلا ماكحا هيف عمج ةدمعلا هامسو

 0 لا رحم ندعو“ انسخ "اراضتخا ١ بيدآلا""ىقشماجلا يعزل" نهارا < لجأ تمكم

 ةيطع نب بلاغ [ىنب ركب نأا] نب قحلا دبع ىب دمحم ركب نا مامالت زيزعلا باتكلا ريسفت

 مشفتلا ملعا ىلا فنص نم لجلا وه' لاقو نايخ وبا :هياع ىكا كقو م87 ةنس قوتملا ىظانرغلا

 باتكو صاخاو عمجاو لقا ةيطع نبأ بانك ليقو ريرحتلاو هيف حيقنتلل ضرعت نم لضفاو 5

 نب ميعاربال بويغلا مذلعل ىوشلا ىف بولقلا ةقرحم ااه صوغاو صل ىرشخمزلا

 اللا ا اال نك 11 لقنسا ةردحل نإ قوتنا رصم' ليزك ىونسبلا هرم نب ناخروميت

 ىبأ «ركذ ةيبكعاع لاودأ هلو فوصتلا 3 ل ةلع هلو ةحم ردعوب نطق م نيمركفاب ماقأو

 نيديعتملا نيدهنجلا دكا م 55 ند رصاقلا مهمه كركم || وزنك بيكلا ف ىف ىلينكلا

 راكفا لصحم أوز“ ك1“ خمس قوقملا ىللكلا عامشلا ليدأ 6 م نيل ندز جيشلل 10

 ءمزغمرسعم هعاعوتغ ظ/- (010ء1 ذمكىت ماحس ذم نلنق ةاماسأم لسمعسس ١0747 ءممز نصحت. [طآ1دعع زا

 رزمعامزغ : آطدسق آلءمر وسأ طمستسعق ةصتطتهأغم5 0ءعوكأأ عاع. ظوععو 7101611760 1) نإ

 10ءقز:6 12 ةنروععع]عم ططخلم1هودع ءمتغمدسعس اذطعت ءععععتوس ءهلالزاب. -ح 11334. 1[1- 31هط عد عدت

 آ1- 1[ ءّن أ مو ]انطعع همرعععطبقص طعععتمر ةتتعام»ع طصقست للثع 8عا» 1101/4770 8 عنان لطل-

 ها - ممم ظعت»» [ للان ظعا» ظعرن] 61 ن1[ ظعتت كلارع 61من: 12 ةهسمم 542 (ذصع. 2. كدصن

 1147) طظمغن0. (نهرص172 ع2[ 351115 18 (001ةطتتللل 311عانقأان12 و 01112 476 11047 130 طانق

 ءلعرغ. فةسعام», ةموتتأر ءد>ئععا]1 عصاتمةتسل هداتس اتصانق ءقأر نائ1 06 ءهدعوعمأ مطهمتعو 5ع ءطاتلأاو

 ءأ م2هعقامسأ أكدت م13 ننكر 001 ءقتات 3عءاتظ6(2 20ع0ع20ةءعملقسم أ مر ععاع 0لعةععاط ءملحتت م

 دانهععم ءاتصأ. آنطعع 10 قل 1نمع ؟ءعطتق رممعتسع رمهتععصقر نط عءعتساتقر 6[12عع2جللطاتق هع

 لزعااستو انطعع هجم ى1 ع1 ءدعوستمأ ل قدتسه ءمصرم]ءءاعصمق ءهغ ةسطغت]أ هذزتانق. - 5.

 ال1 هط همت ءوغ عال- ءماشطو انطعع ءمضلج ميسطسععمو 0ع لعمالععتم حسفاأت متععمسلت متو قأاتعمو

 نن0 3ة2ءدصمتلاتلل مع ةذأطلاا5 12ععءطقانق ء5أر حداتعام1ع 187:7 غد> آ) هنن "1 نين» 1211 13 ران ]]ط 0

 ظمونءمن كل ءوورمأت ةصوحتلتسمو كنعد حصصسسص 900 (تمع. 2. 0ع. 1494) رصمعأمم. 1ظرنغ طمصتم ةانقح

 ىلع هاتمسكر معد مر هطقلأ (عمعقق عن قسسمة2دطدتمم ا81آءاعاعدع ءهغ 31ءلتممع. "ادص هللة

 ذم 4قعوومأم طقطتغهعتغو ماتسعع5و (عمعاقكتق (طعمةممطتعمو ةععلمولا ع( رستعمم 55غ ءمصملتغأمصعق

 ةسطتتغ (نهرصسعسمءدغ هس لل»-ءا]رمدنان ه2 ذص 120 ء-]/مط عال, - 11336. 81ه طوع ز ]ع طان”ل علت

 ءاد ع ةقز عامر اتطعع دصعمأعد اعمهع هس ةدععئاممم !دسلحانممع آسفسمعسم ةاستسم ةضياتاتمصسع 10

 ء( ملزعاوغمع ةزسوسألهعأف ءمصقمتعسمضتسسر جانعام»ع ةهطعتلكط 7عءقن - عل - لزوم“ 1 ءنإ 0

 طلا- 5 عستنمو*' 11«لءانغر همصم 936 (ذمع. 5. عراب 15329) دصماتامم. -ح 11537. ![هطةدددل
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 ىزأ ملأ رهع نب دكمكم ىيحلا رف مامالل نيملكتسلاو ءامككلا نم نب رخاشملاو نيمدستملا

 امأ خلا حاولو ضارعالا ةدماشم نع ةةيدحا !لالكتا لاعتملا دلل ىمكلا هلوا 1.1 خذس ىفوتملا

 ىلع ًالمذتشم مالكلا ملع ىف أمتخم مهل فنصأ 5 للضافالا نى م عمج ىتم سمتلا سلقف دعب

 ىف  تامدقملا ىف ؟ ناكرا ةعبرا ىلع ابيثرم كداوزلاو عيرافتلا نود كعاوقلاو لوصالا ماكحا

 هرصتخا ديمكلا دبع نيدلا زعل ةقيلعت هيلعو تايعمسلا ىف * تايهلالا ىف ا" تامولعملا ريسفت

 مع ند ىلع فققحيملا ةمالعلا مرح ردقو 200. فس ىوذملا ىنيدراملا ن .اهتع ند ىلع ىن دحلا ءالع

 ىذلا هلأ دكيحلا ةلوأ ا[ ضفملا 1 لوقأ لاقد [ 1 مدس قوقملا ىقطنملا ] ىنيورزقلا ىبناكلا

 بترو ىنيوزقلا كيمحلا ديع نبا كيهشلا ردصلا نيدلا ىبيح هفلا ضلا ماعلا هدوكب ضافا

 ئذلا !:هلث "تمكلا' هلوا ؟ليصحل  سصيخلت'' ةامسو -ىئسوطلا "نيدلا ريصت فما هتك 050 1

 ح1 اعمع عال-رسصهغءءد0 لزصكتسص ١ع ءعادس ه(ءدلطط ططتغآسو 11طعاط 511111118113

 ىوعتاوغلمستتست ماطت1هدهمطمصضتتس ءغ ممعاحمطوعأ ءمرتتل مأمن ءغ "عععمأ أ هعانستر ةاتعام»ع اسقمن

 لكم] ]ر» - عل - ل: 1101 مقو77» 60 عزت لنج هن» 1غ سنو ةمصم 606 (ذصع. 6. لدل. 1209) 20150

 [يزطعم زأذ زآصعامتا): طهستك اآلعم رسحز ىامغأع نصتادألق ةاتقع متستق ا>عع]50و ونتتق120 11[ "ع8

 جععزلعمغع5 ءعغ ةدطقغوعصأتملع5 ةمخدعدمخناط عام. "للنص حجعأم7: 2 عوعستسدأز5 رممع1 4

 طا]سععو ل51 1ع[ كةألطلأا 216 م8ععئطاتق ج0 ءعتصأغو اخ[ 115 ماتم عهللتتال 01217026112 0

 (طعم]ه عاد ةعطم]هعاتعج ر نتم0 داوطتأو معلم لماما عا م؟2عءعمأج ؟نصلقس ءعماقلأه ءمصغتس عا

 ءرععاسمأك نتهعقأ1ممتطسم ةععدصلةعتتق ءغ 200 غمس عصداكتق ةانم ع5 جعصتق. الاستعتغ ذلطسل ةض ل1860

 [نل] اص عساكم 0ات0اا11 مانت رن1]180ءعمسس عمد ءمرصرعأ ءءاتاطتعو ةععادصلامسم طعم عرص قاتلت ةرن ععاتح

 آ[دصلم ج40 انوستلسس ءدعمامعدغموضدصت ءاررمدزأ5مصعتسر (ءععاتسمل ند عقاألمصعق 0ع مععطاتق ل1391 طتقو

 نتحمل ةعصاعسأتوك [دصلم جهعععرراوق ءهغ ةد]د حمعامز(هغعغع متحقق. 40 ةلاسا لهم » ه0 -

 لل - ءا- عمت ل ةءطماتح ءعلتلتكب ءزددهص ءجتامرد عج 4/6 - هل - 0411 4/8 ظعد» 0|]رتجج ات: للك 7204118

 حدصصم 750 (صع. 22. )آد(. 1349) ده01انائق و ©011م0ةاتأ[و ءأ هةعروأدغم» ةدطات]أ ةقاصتاتق 42

 اف عزا ()11ن“ ]عنا نأ (محمان»# |[ آسموتعتس , جصسصسم 675 (ذصع. 15. كدص. 1276) 12015اتاتق ]و

 فىسصعصاةمتسمل همصاععنأ طا 21و مدعم7 زصخعتأ مااتلتظو وعانأ1 ذ(8 1طصعامأا» آرهتتك !)عمو ونت

 فرصتستتسا ةانه !نطععدل ل (ةغع ةطتصلفصغعر ]دععاطتمق ءىقغ ءعاعبر ءهغ عمضصصسالم ىر01 منان“ هع ررلتعم““

 جم( مرز5 ءهأ زصاععمععاته ؟مظءعطج لتداتنصعتتا. (مسنمارث6 هس 1107 18- ءل - لفه 117-56(“

 1/7 - 5/6110 11: لال - ءآ - [رمتسأل  (نهمسيمكا# يصسصممستتغع ءاذص [نل]كسعصاأد لتوأمتطاتتام 200ه

 حءطعاومأ ةعمدمهكنس هلتلتغ ةععساماأم» ةسطات6 ]1 ةداسسك رن معؤ» - ءل- لفرو '1يققو ءهمتكمللل ءال11عو

 نسمع زغه زصعارتأأ: آجسك ال ءمر نسأ 0ععزلعرتسمل ةانأ 0عمعدومعأنسلل هزت صأطاتق عطانق ءدعاق(عصاتطاتق

 اد ءعديتماعمكتم !دععع ةسمعضاتكتغ ءاععب 1ءازاع 1/1 - 210/مىثوم/ ذمهت مدت. 1آكوع ةعاقنم اصاعتك

10 

5 

10 
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 ال ام نيمسلاو ثحغلا نم هيفو هانعا فباطم ريغ همسا ىذلا لَصَل ىوس لوصالا ملح نم

 ثحي نا بجاي ام نيباو هنيمسو هتغ ىلع لداو للخل نيباو عانقلا فشكأ نا تيأر ىصحي

 معرثكأ رجاي ملو هحرشو هحاضيا ىف لضافالا ىم موق دهتجا دق ناك نأو هنيقيو دكش ىف هنع

 مظعالا بحاصلا سلجم ىلاع هب فدا ليصل صيخاتب باتكلا ىهساو فاصنالا ةدعاق ىلع

 لاقي ليمخل |اةرابغ» ركذيو خلا دمحم نيدلا ءاهب نب كلم ءاطع نأويد بحاص نيدلا ءآلع

 0 ل و دكا  دماح ويا عصيخلت .حرشو 10 نسب زعصا|ى 'ةويرتخت نم, عرفو لوقا فيز: مك

 لصخحم [!هز* ١“ ةنس قوتملا ىمزراودل نيسأمل نب مساق لضافالا ردصل نايبلا ف لضصحم

 دهقفأأ لوصأ 5 لوصعكم !اهآأ أ...“ ةمس قوتملا ىعوخب فورعش أ حودصت ندا ىبدعأ ىكوهلا ةيشك

 [نطعمد لع لمعتمم معتصعأ أ هعاتطلر نسمع معهععامسع ذم هنهصتطسق طمصسصتمسست ؟ءعودمكتعب هننآلق

 ممدععوع ا-1/1ه1معده/ ءعدامك ىسزسعك (ناسلسع دمتستسم ءّزاتك ة2عاتتت علام معورمملعغ: ءمصاسعأ

 ةيتسص طمصف دصتحعام سهلت ةممستسعمم.  كامكمت ةعتعتع سقلتم ذللع ؟ععع ىزع هذ(عملعمعر ل2

 ءرعمامعهععر طوصف هتعتو دهقلتق زملزءوعع هغ ةربععتععر 0ع يستطسقرو تاعتست لنطتو ةذصغ ع ع8

 معمععددعم هتغ لتسمين عصلسسسو نتحسكتم متعأ د عع ات ععتسلت هر عرعدس 1م ع[عدددس ممهدععأمأع دم

 ءم ءءعماتعدملم ءغ مدس ءماعسلمر ماسعتستع ءممدمت مءوملمس لسلتعأأ دعوست دهتمتسع (ءطعمات طاقم

 اك مزغمسفع ةطدلسص لعلذت و [11-8/1ه1,مثعم7, عغ لمصم ءدحت هطغتلت مهل معأمأ ءع]دزودز»ل0 ءأ

 ةسسسسم 4/-ءل-0ل11, مدعاتت 4141 31ء]ز1: ]7 عن 8 ءآباي- علل 110متر رروعمزل1, -  ؟7هعطه

 انطست 21ه مدعم ؟هءعع ماع 1. هع لفعنإ املتعمغو طر و26 1هلقد ّذص عم ةنصأر 06م 007

 1٠١ ع. لعم ةأومتظعمأر هغ هتاتلحس ءمتاأمردوع 0عءدءعت ملمصعست» ددعمعع 821عع ةحصصت 9 ( 18.5

10 

 20. ثسو. 1270) جطقو]وز(. (©هرستسعما(ةعتسس ذه 727/- 1677/5 مب 110720 مل 1260 17 ع

 4/6 17: - ءاوأرقأات]غ مسممهمتك مدعاععودع ]عت -عل-لأ» 1و 19 عرب ل "هادأرا] 37 رك "14و

 ةسصم 943 (ةمع. 30. ل193. 1538) دضم2[ناتق. - 11538. 11هطةعدد] 4 ءا-ط ءعوصو ]ذطعت

 ةسسيسفتت لمءاعتمفع عجمدتاتممتع ءمماتمعمم جمعامرع 8607 1017-61 (0(يعظرر» 8 ءزن- 71م عقرب

 16/101007 ءج»6, دمصم 717 (ذهمع. 16. طله 1317) طمزطنم. - 11539. 11- 1[هطةعدعلب

 ائطعع ةدصتسحتس ىصنتصعممفرو ةسعام»ع قللاشارووعارب 8 عرب ]يرو آرعدعاتءم16معم و ةصصم .

 سمرصغنم. - 11540. 010ه طهوومهل ءاآ-الع ءلةرسر ]طعم ةنسسفتا) (اطءم[]هوعتنوع هءطول وكان عم

 ممالسعمق لع مكصعتمتته مءاتنعتومتس. "1 ءدعمقر وسعس اطكماله 7”ه/روه هدد 27مم, ؟دلعم

 راع لتعم ءغ ةمصم 1007 (تمع. 25. دل 1598) 120(اتانقر ةءعاموزا2 - 11541. 11 ةطقأول

 11 هقث] ءآ]- 41هطر ةسصتمو 6 مممعتملتلق لسعمم»ت0ءعمانهعرو ةسعام»ع 177]ر»- عل-
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 نب ديحم نيدلا سمش هحرش 4.1 ةنس قوتملا ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا رخفل طوسيم

 خذس قونملا ىكلاملا ىئارقلا سيردا نب دكمحا سابعلا وباو امم ةنس قوتملا ىلاهغصالا دومكم

 ديمحلا ىبع ىيدلا ّرعو , ةنس قوتملا ىاجرولل حيبص نب نامثع نب دمحا فقلعو 45

 لأ نب دومكم ءانكلا“ اوكا ىيدلا جارد هريصخخاو "ه5 ةذس قوتملا ىلزنعألا 2ذا حلولا هللا ةيه نبأ

 روسو أ اورتكتسا ن 4 انذار دبل )اعلا بئاطملا ًَ ترصق لذ مههلا ن 3 كبك ركذ خلا تيلوأ معذ 6

 هراصتخا منم مهضعب سمئتلاف معرتكا هرثكتسي مم ةفاطلو همظن ةفاططن عم لوصخل نأ ىنح

 تادلج ثلت ىف ىرزلل دمح نب دمحم نيدلا سمش هحرش مث باجاف هليق نم تادايز عم

 نيسح ىب كيكم نيدلا ج ىضاقال وغو للصاخلاب ىمسملا كم رخآ رصغخمو ا خنس قون

 1101, هررت7» عل 13 ءز» 01م“ ]1غ مجقر ةهمصم 606 (ذصع. 6 لدل. 1209) مممد>غ10. ًطتطغعع ةسصوأتقو اه

 ويعست كر عرربع - تل - 01: ]1101من عزت لهل 1 م]لنغو ةمصم 688 (ةصع. 25. كوصم

 1289) مهم تدتقو ءأ 4571: /هل ارو 1,70 12 ءرن 15 (هب(ري !1هلئلتكحو دصصم 684 (1آطع. 9.

 3[حغ. 1285) م205غاتاتكو همر212عاتاد15105, ءأ لك ]/د»ءاأ 13 ءر» 0/1/1112 طع: ذهطناف]ب ل 124]017و

 دمممو 744 (ذصع. 26. 01د. 1343) >101اتتتقو هأ ]لهدم © - لأ: لا -ءأ- [رمتز110 آه 7

 11 ءلايقرن# 2110:1هننع7ةاهرب ةصصم 055 (ذمع. 19. لوص. 1237) ممهع(تتتقر ةءطم]1تم علتلعصتسا. لكس

 مة"( - ءلس لأنا ىلا //طءعرام كلهل]بت1/0 17 زا 458 عاب" (0سعمفر ةسصم 682 (ذمع. 1. ة)ان

 1283) ممم تتنكر 185 ءصاامزردعت» ههمععأأ /- 1هلدأغ/ ةمكعلأت ماتت. 1طلقعع دهعمه هع]ءطعلغقأع

 لمر:ععغ [ءغ (مك(نعسدتسسق5 ءقازر ءأ زاد اصعامتا: 1هسلهسانق '!'عر © آل ءنقر ءغ ]هدتق طع ع 6012

 دتسانال ءىار نن2ع ءمرج[عر5 ءاع. الزعزغ هسعامرر جطصللتل05 طمشتماتلا!١ 115016 ©0 110821عق 85قع

 ننمعق(نأ مصتطستق جلاتقو دتغ مهتتعج طصالأو ءةةذع ءعمقعمماأو ذغه نغ اتطعسم 21ه/51/, جماد 0طقأ32(

 نووعزذدم ءّزاتق لتععمل1 ععصععع ء( ؟ه]سسصتستكق (ءصتتت[ة(عو 011121 مات 11 طأ115 0

 ءرتئاتسعمأ. لحس جط عم متع ينتلهمس معاتتغو دنغ //- 71ه]7507 ذص ءيتامدمعم ©08ء5عاو تانك

 ح00 1مسصعصأغج لع هم ج0 نعععا. آطآلنق معععاطسق هدو[ عمت. طن ءزملع ى1عرربجو-عل-ل11: 0

 ال مرا 01ه, هتةتتنءل ل عع" ةصصم 733 (طصع. 22. 8ع. 1332) 1201اتاتقو 60110110 13511111[1 51

 مماسستستسم ذه /// - 11ه/ود] ءمدصممكاتتار ءهأغ جآزو ءعزده ءةمتامودع 2 - 114587 ةصكءقأرأتو 0(

 زإه زمعاز[: ]1مصتتنل 1205 تاتق ء8اأو © دما ][) تقر ءغ ممهألاتتت ءهقطتزنات5 ةاتتتق ءاعيو (نةلطنت

 107 - ت0 - 0(: 11101 هترات»» عا طرا لل هوعر» 0 ده عمت [دصصم 656 (ذصع. 8. لدم 1258) زه05تتتتال ]و

 نأ كروررعمم# ءغ كميرا 6 (ءدامصأتكر دجانعامععدت طقطع( م  طلسعععو ةصوتنتكو انطعل ءهممأزم5زأ

 1 هدي
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 ةرشننم 8د ينام لئالدلاو ىواعدلا لأ رهغ ظراكتتم هما دعت بنك لوضالا قف فنص كقو لاق خلا

 تلصتا اًملو مجكأ ربكل هاماحتي عابطلا نأ ريغ ىنزارلا مامالا انخيش هفتص لوصختل باتك الخ

 رصتخا نأ ىلا راشا نازولا كيهشلا ردصلا نب ورمع صفح ىنأ ءاملعلا ناطلس ربكلا ةمدخب

 باتكلا لئاسم نم فذحا ملو تيجاف ىنعلا نود ظفللا ةهج نم اراصتخا لوصحملا باتك

 نم .لصاحلا هتيمسو ارشع غليي داكي ال ىتح اهيلا ةجاحلا تلقو اهتحابم ترركت ام الا 5

 لوأ 3 ىونسالا ةهلاق امك ىواضيميملل جاهنملا لخام ىو “4| خلس كل ىذ ع هنفتأو لوصشل

 ىئ ْ وتارغلل ىصقتخ ٍ جعنع جر نيبباقتك نم لو 0 0 الا[ ال[ ةيتعملاووىلاعلل ,صقتسملا ابلاغ امهنع 2,  داكي ال نيباتك مم لوصتل

 كلكيع نويدلا جان اضيأ رصخخاو ىهتنا اهظفلب اهنم اييرق وأ خكفصلا اههنم لقنب هتيأر ىنح

 قوطلا ىوقلا لبيع ند نابلس نيدلا ىببكامو بأ مدس ىئيوتملا ىلصوملا لاوكام ند ميحرأأ 10

 مرا معامتتس لاتكأق ءملط م ممزأ] ةاتطأو ؟25011313عم اطعم عرت212 ع 3؟عاتتطت عمأ2 1ص 115 015] عاد

 ع( لزذمععدد دسصأر هأ ][خطعسص 71275717 ج كطعتاعطم ممداعم آسفست 2 22 ءمدطم 1121[051 عع ءاأقو

 متعأ وننمل اسلم1ع5 طسسقما مهماعع ؟01سسصتمأق ةضتمأ 1501 معطل عاتنات 0ععاتس تأ. آم 5 عطل نأ 1

 لمععؤمرتز5 ءغ ؟زئمرسسم ءط101غهد111 ماتم كمأ5 481 110ر5 ل11 آنا 117 - كهل" 711- 0

 1/7- 717 عجم 1١( ء. [1طعدعتسس ءمصلععغمرتف) كت رضع 0علتةدعسصر طقهصلقكتا تطتو نغ !ذطنت

 /11ه151/ ؟ءعطج نتتلعسل لص ط2ععع ءمععععرس ر ةعصفاتتل علم زصامعأكتس عءاتصونعععتت.  طستع

 رتدم لوغم هطقععدسغعتق ةاتسصر ءغ ئ1[ج5 مصختس ]ذطعأ نمهعدألممعد ععقععتتر 0ع نمتطاطق 510

 معو ماتأو عدا عأ نستطع ؟دعأأ1غع ممغغدأ ةدمعع5ءلععأر نأ ءمتأمطتعر ءاتل اذ( اتلاننال 2/7 - 1712527

 17 - 150«11/ لعلتو حتحع مدعغعسس ؟ه]سسصتمتم 0ععزسمسم جااتص ععتعأ. طمس معصقع طل211طتزز ءأ ا

 دمصأ 614 (أذ5ع. 10. 3م. 1217) ح0 ظمعتس مععل ستعلن(. 1ل1غ ممن ءةار نهلع 8620/4108 ةانتتل]

 1172147 طقتسكتاو انا مو ءم# زذمتأم ءمرصس ءصامتتت ذص 2/- 112107 طتع ؟عءجعانتتق (ءعاهأاتك

 ف4رسنعغم» ]أ ططاتقت ىاتاتتلل ءدع هع ع 120527 حط 0, عم# ءمرصزربممزأم ةاتسقتار طلع ةدتاعالل عام

 1116157 ه 1ع ءلثأوم طهتتقتاب ءأ 22/- 01ه]دت7 حسحت اذ تنص معاتتأ عدع لهمطسق ]م!طعاقر 5 نعتتتطانق

 ماعمدسصواتع +زدع 0ءعءولتاأو هع 2710هءامععن 61رمدن711 تأ ل1161 ءرببعأ قانا 08]7ءقزنال معن", نأ

 (هأ55 مدعأمهف 31غ م20 معز20012 (غ05(0 710عععوص ءدع ز]ازه ه0 ؟ءعطتسص معالاقه. ع 1136عع

 زل1 ع, طوءوعغعععو ءمزامسصهق ء01لءصبصسأ 1 - ءل- ل7: قلآ0-ءآ-”ءاركتر» عزا 210/,هقةتلاعل

 /1ه272::7, ةهصصم 771 (ذمع. 5. ثسع. 1369) مدمر نانكه - 110ه]ر8- ءل - ل1: 5801ءمز2101 861 0

 410 - ء7- ميم: 11ه آآظدمطدلتادر حصصم 710 (ذمع. 31. )آهن. 1310) دمروا انانك س 20/-طذ(]غ

 1 تن- ءل- لا 7101م7 ءر١ 8 عزرا 7101/متهتسعا "1 ءاساعتم ةمصم 621 (زمع. 24. لهصع 1224)
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 بك ةخعو أ كم هيب قود هيلع لكاشملا نى ةخبوجأ ىرزذل فسوإد ند للودكام نيحلا سحودلن بتكو

 هتيخاتنا رصتخم اذه لاق يلا كاع ىلع هلل سمكلا هلوأ اضيأ ىزاولا نيدلا رخفل لوصخحملا

 لضغم ىويدلا رهقال ك7 8 لوصخحم [| نع“ لوصفو ةخمدقم ىلع هئيثرو لوصحملا باتك نم

 رمهشملا ليعمسأ نب نوحرأأ -. ةخمالعلا حمشلل لوسرألا لاعفأاب قاعتي امييف لوصالا ملع نم

 نب دمحم دماح ىنا مالسالا ة+ مامالل رظنلا كحم ا[ "؟150 خنس ىقوتملا ةماش ناب

 ه.د نس قوتملا ىلازغلا دسمكم

 هباشتملاو مككلملا ملع [!55

 رممرع( نو ل ءهأ فم/رعزرتو- هل - 0111 11101011160 ل عرا 7” عوتبرك لعتدعت»ة,ى ةسصم 711 (ةططغع. 20

 3151. 1311) ططمة(ناتك و ذط مل/- 7/ل«1م0/7 >ءعةممصكدح ج0 وننهعدانمطعق هةعهترةزا. ةعاعطعد

 11 ]ر» - ءل - لانا 1غةسق هع ]1هلدن/ مماتمكو ةعاععاو ءلتلتغر ءهغ طقفع ةجالمعع ذغذ ةصعامأا:

 آدم طلعو مجم ءزدق طعمعطعزتم عام. ظمتغمردعم طقصعر ةتاور ه0 معاة ععرم مهعاعسم ءدع !مط0

 116/57 ءاعوأ ء(ذم مدعو مصعتم عا ةععاتمصع5 0ًتةموهدتن. - 11542. ظ31-1ةطقاش]ل 11. ..و

 ةاتتا125 06 ...و هحنعاما"ع لااا" - هل - لان: ]10ه ملا07]0 1361: 01ه“ كلطعألت"ةو قطط ٠ .٠

 رتمر6نم. - 11543. 81حطغمثعةغ ء] -عط عوذسر ةعاتمصعم ذم ]هءلق ةدعرتق ا16]1لاقعر هع

 روز - ل - لا: 1” اغت» طعن ملل: 1هموئن [آ1ظهمعالافر ةصصم 758 (ذصع. 25. آلهع. 1356)

 رضمرنن نم. - 11544. آظ1- 010 طهعءاعأإءر انطعع معرس ءمعمتغمصعتس كمرض م؟مطقضق. (نةرسع

 معصاأمسسم ةص انطعسس 1101 لأغ ور لع ونتنم ددربند لت عانست عقأان ح 11545. ظ1-١[ه طق ءعءوع

 ستص ذل ع1- هقأن]1رو ءمرسر»مطاتعمتستستل ع لمعءاتمم مرتصسءرتامانطت 0ع زتقر نطهع ةعانمصعق

 اءيدنأ لتعتسأ ةمععامسأو ةنعام"ع هطعتلعط لمءقنمدذسم قلل - ءآ-"هليتسملا قع 1ءد»>هأ] , ن0

 ملاوي ى/رمت»ع للعام ءا حصصم 665 (ذصع. 2. 0ع(. 1266) مممحطذتم. - 11546. 1 ةط ةلعلع

 ءل- مهام هو ]طهرتق آزلطتم دصعلتغةنتمستق هةنعام»ع آسقنس 11هززءا تهآ - 17: لاب 10

 الا نر هتشترنءأ اثءعرب هل10ه/متضننعال (اءمهنأق ةمصم 505 (ذمع. 20. لول. 1111) طلمزتاان0. ب

 11547. [ل ١» عل مهطل]عدس 6ع ءل -دردماغعقط ٌةطأط. 1820ءنملسم ؟«2طمااتنال 10011311101

 مرمصتعمعضدنت صاع :عاملت5تممتق ءععامع ءعأ ىصاعح امععطاةعب

 !مءرعاتصعأ ه0 لهءاعتمسحم ء>ءعوعقأد همردصتعمع ةءعتضصلة توق.

10 

 ني

1) 



10 

 ]مرو

4027 

 ىنباب فورعما ليعمسا نب ىلع ئنسحلا نال ذغللا ىف مظعالا طيحملاو مكحملا ![هم

 ىلاعت هلئا ركذب هلوا ةغللا عاوذا ىلع لمتشم ريبك بانك وهو د. ةنس قوتملا ىوغللا ةديس

 ىلع هيبنتلاو عومإل نم عوملل ءامسا ريبمت هنمضال ام بدارغ نمو ةليوط هتيطخ خلا متتفن

 بلقلا نيب قرفلا هب درفغنأ امو ىسايقلا فيقفظكتللاو ىللدملا فيفخكتلا نيد قرغلاو تكرألا عمشل

 خينبالاو خلامالاو لاعفالاو رداصملاو روغصتلاو ع

 تايدالا هلع تاداك لت اوأ فورد فاسن ىلع بذرو يلا ىئاوقلاو ضورعلاو بارعالا

 "2 - 00 مد 2-من ام

 ةرطغ زبك تسود ايبيدح تقاع
<- <2 - 

 ع م - 2 933 0 - ها
 .٠ .ء.١ . م

 ٍِ 9 1 4 تناك ذكانيد دانة طرو دوق: ادعس
- <- > © 

 2 نتن سا  هنم 2 59 يا 3 5

 علك عبر ىو | تنذ ةض_مالظ

 11548. 01-11 هطاعدسم 66 31-1هطغأغ ظ1- 4ك عغعورطر !:طعط 1قطلال5 عأ 1

 مددت تستات5 لع ]ءدعنعما]هعتدر هتعامع قطع مدهت: ملغ عدن لعربمأ] آنعاؤتعم] وعمر حلوو 1اننا 0

 لزعغم ءا دصمم 458 (ذمع. 3. 1)ءع. 1065) مم»ن0. ل1دعصسم طتع ![ذطعع ؟ةعمم !اصعاتقع 13[ 5

 همدس م1 ءعانطتع عا آ1صعامزا ز(غ23: 4 ءءاعءطعداتممع آ)ءز 'لدعععاعأز 1ةمعاربألاللا15 ءاع. 82جعم1 853

 ءوأ مهدع[دالم 1[ههدعأتمرر ءغتس عطسم هه عاطسقو نسفف [!ذطعع ءمصاتسعأو ءءممتأات# 110

 ممرستستتت> مآ1معملتتت» 2 مآسعمل أ طاتعر ه0م10(2(0دصعقو نستطاتق 06 مانعدلأ] 6012م05110 120121111

 لزةتسعم ذصاعم حلل ءردلممعتس معدستت (ةألتكقلل ةلكع 51 دسم عأ ةصه]ه عاعدتمل 515 1ةعلاتتت 81و

 لزةءصتسعمسب 0500 معد ت[أهأأتمصأ] ]1[ءعطوتماتلال 1116136 أ ةمم0م16001(51 مععاتلاذ2ع ع5

 حصمتستتس 20 ؟1هصقك دصه]ه عتزدع ىماعمعأمف همدصتسأك مها؟هصو أ غتر مآاستعملتس مدت عكتو ل عطا 1151و

 ممرصامتتلل جعالمصتمر ؟؟ععطعصتس اهمعاأ صهاتممأق ؟هءهلتق 1مل' امر 1مل ععازصفطت ]11111 5

 ءغ مرد ممدز(لممتق ؟ععطمطتسو ةصق عع مصتق ءغ ةتسستلتستط ن03ع5ذاأمطتتتلل 301ععاننك. شك قا

 ]زاطرسصس ءمرصمعءطعملعععر 1موستأر هممصصتقل 1114 مماععأر لطتر 00364 00 ءامتسحتلل 11621011111 3562

 رت عامل عدن عا م؟2عععمأه طمصسمءماأع] ةتامضتس همععاممأو هرتاتسسع ءم]ل1عغ. آيتطغتع ل15ممقتأاتق ءةأ

 ح0 هملتمعس ]ائعئدعتس امتاتدل أتصور 5 نتتطاتق كدتصعاتأو طفصتل 15: عطقاتتتلالل ؟ععطق اهعأ ملت

 4لطوعمأ حصقأمر ءكتزاتق معظ1801512 (112عم5 1283616 مع5عاتأات5 51111و

 طوسأ سلسل اةهطكتتل !؟اع25 كهممع ممازبعطعودعر نسقع 0تلصنت جلل وص100(2ءللا ءّرات5ك 0

 لم] أو

 (نزاتم ؟ةعزعم مال ءطعمر لمس ذم ءزانك زم[مصاتهر مزعامتعس ممعصمتأعماأتك قماتكمتم جةطلتتعتاو

 (قوعس مزاعم م11 ععلددع معععدكس عقار وسمل زم ءزسق ؟عماس] طعم لمصتعت] دس ءمالوعدكأتا
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 و 02
2 

 - 2 25 م

 هلل سب -ه-ع-) د يزن |[ :رظاوسن
2 - - 

 612 اع ت دون سه 0312 23 2 م

 هدلجو عيباني ترجا حالم

 كفورح بيئترذ ىف اضيأ صانرق نب كيكم ىنيدلا رصانذ مظنو

 هاوس نانا رم جاب ل
 ن 2 5 --- - <

 مدح يمال رز
 ن -- ن 2 00 ِن ع 2 2 د 3

 ةطباور تدان ذأ ارو-هظ كيو

 200 9 52 2 ذهول 3 ا
 مكدكامب أ ا وف ١ د لل كك محلدل

 و 2 سمس ع 5 3 « بند 97 92 تضمه

 هطمباضو ْز وفد اضدأ ةفذ_صدم
- 

 140 06 مككللا م8 نا'ز“ خدي ىئدملا ميار ىومهرالا لاهدكام نب دوودكم ىيدلا ىغص حدبللت

 باعيتسا ىف ىللكملا هد. 2 لا ىرقملا ىلاكلا كببعس ند نامتع ورمع نال طقنلا

 ىلاعلا فالخل ىف ىلحخل !طممإ 0# نس قوتملا ىطفقلا فسوي نب ىلع ىسشكلا كد دكا د

 (ننزنق هعملأ حيصمع ءّزسق صدقأع جقععخس ؟عدسلنا ءداعع مععتستتمأو

 (نتزانق ماهل ءطعتأملأم 1هصغاع5 ةصماتل5 ءزانك ةعلعصاأتم لك هعاننص امكاقع ءكاطلتغ

 راك وق - هل - لا: 1101منوت» عل عر (1ضسمع ييموسع لع هعلتصعي نسم هع [ن(ععوع ذص طمع

 انطعم ءدععتمت نصغو طمق همصلتلتا 562 ةانق :

 تاسع ]عقم نطهفلهتتلر لانقع هماتتطهع ةاتهأ ةعصقات جة[ 0 مله علئ (ةكاتتلو

 5 "1"حموسحتس 1ملزن ع5 هملتستس اذطعتر ءنزانق علمت اأ1مصعق ىاتطللا1 51186 م0520 6513و

 الزوع معءامعر ّذص نتح ناتأ !0 ننس ]دمدولتمصتق نطهعرأأ ةمكع ]1همقانق ءقأو

 (ننزادك ةادالممعقر كنس !هموع زماعت هع ئعممامع ةتمغر هم 0زةاتصسعاتسق ةررربق8 عه

 [”عمماعععد !دعاحتساتك, 0000 صمطتق ءمصهاتعتن دغ اذطعسس 110/47 م05ع10ءةتالاتقو

 (نانزاتق ةنعام» ءغ !ئطعدعتسم لئن ععممك صمص دهتصتتق 1ءاذعتاوغع ؟عتقصأتعإ

 10 [[ءءمعمتاتمدعسس انطس ىوزت - ءل- لق 21هليتسننل ل7 عزب 7101م ميوتتعأ 0 عم 1ع[ ةمصم 3

 (لصع. 10. لوص. 1323) رسم (تاتقر ءنههكأذأا2ت - 11549. 11- 31هطلعةدند 11 ءا- سه ء؟قغر اذطعم

 قضت لع مدصهعاتق, ةسعام»ع لات, ليس 0ا1رسكتن 8 ءب كمأل 12 ن6 (هعدصن ]ءععملا دصه عأقأكمو

 ةصمم 444 (لمع. 3. للهن. 1052) سمدانم. - 11550. 31-11هطعلاد 11 زدافط 1 هزدط

 اء عاام انطعع صمصتلتطسس هدمهأتك 0ع ءمهعهاتممع ماعمج ؟ةكتل نقانق ؟هعأق 76/4, ةتتعأماع

 الاد“ مددت: ملل: ظءنا ة”عببر“ ل81- (نهركثغر ةهمصم 046 (اذصع. 26. شرت. 1248) صم أنى. 7

 ا ١-31هطهلا1ه 11 عل -اعطنل قة كك عل - ةلئثر ائطعع سمصتاتطسق هدصفأتق 0ع (طعم]هوزه وماط وان علق
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 [.ما ةنس قوتملا] ىرعاظلا مرح نب ىلع دمدم ىال !دلجكم نيثلث ىف ةيعفاشلا عورف ىف

 ىفوتملا ىزغلا ىيدلا ىضر نباب فورعملا كمكم نب كمد  ىنيدلا ردب خيشلل نانيشاح هديلعو

 ىيكمو 766 غنس قوتملا ىعذلا دكمحا نب دمكم هللا ديع وبا ظفاحلا رصتخاو 10 ةنس

 ىلذك رصتخم ىف ىلعأا باتك هامس اضيأ هرصتخا كرعلا نباب فورعملا ىلع نب ديحم ىيدلا

 ىب لمكم 0 وبا هرصتخاو فلسلا بعذم ىلع ةطاحالا عم تارددتدلاا نسحأ نم وهو

 [ خمادق ند ] ىسدقملا لويحأ نب لمكم ىنيدلا سمش] ثيدعحلا ىف كمكم !زهمزن

 ليوكام خيشال موظنم ئكرت خيدمكام ![هوز» ماملالا ىم هيصتخأ 755 خنس ىقوقملا , .لينكلا

 هرخحأ 5 لاق فيرعشلا ١ جان 3 روجيشم وو نامؤلا براغمب ىوسألا باك نم ةمظن تنتاك ىبأ

 خ*يدمحالا غلالد ىم دمحالا ىدع

 ةسيوخالا ١:ةنالدا 2" نيالا" "كيو

 زلاسمأعأ. 1 كوتماد ما نسصتمصمه 0ع مدعاتطابم زادعتم ؟طمظنتاعأ لعملك هاتف, هتتعام» ع قكآلاا ]ل 064

 47: ظعور١ ظمحت» لعنة, [ةمصم 456 (ذمع. 25. آلءع. 1063) مطمرأتنم]. كل ءد لمد

 عا]مدودصتس 1ةهقعلعمالم5 ءلتلتغ هطعتلعط 8عل» - هل - ل: 2101 هنوتنعا 8ع: 110]متروت» ءل ( [رمتتقو

 +ملمم 17: 1660/4 - ءل- 0 ل1 ءدك ءا جصصم 984 (زصع. 31. 3آههأ. 1576) 2201نانقو ءأ اه

 ءماامرسعم عد ءمعععدتمسما [آ1ذطغات قلالتع 480ه71ه] 1710ه1ءمبرنتر»:ءل 1 عزت ل آرت: ءل ]آ)-ءآرعألا ر  ةطتو

 748 (1مع. 13. ثمر. 1347) مطمدناتق و, ءعأ 27107 82- هلل - 041 111010111760 1367: ل8, ؟ل0

 11: - ءلمت"ه82 لنعطدك و ءىسزانك ءماامطتع 771- ]؟؟ان5 117آ- 7100114 لآ ج01 /1ءامعمت“ طآ- 7

 1مكعرت مو عدا. 1 لدعع عءملاأمرت جكاتتل رنظ2عقامماتكدأدص2 طقطعءانت و ءاقأذ 00ءاعهتسقتللل 71115500

 31ه طحسس ءلهممصتس ءميصم] ءءاتطتع. 18 عدعاوععم لانا 17هض/ نتن ل10]ر مترات: عا عزت 110ه

 13 عنا 7”وتارك 470075, ةهممم 745 (أصع. 15. ا11ه1. 1344) مطمءاستتقر ءماأمتسعم علتلتا /ل/- ل11

 11 - 4:1 للا 211/1 شعم“ 181 - 1101/7 ذمهععت ماهسس. ح 11552. 11 - ل15 طحسست ع0, ![!طعع دنا

 ]د 1لع ءءاعطءدصلسك 0ع عم016هصتطاتق. تى عروع-عل- 01: 7101متر ءال اق ءرا قآرتنعل ل0 عمال 2

 |[ ظءر» (0ه00:ع] طحمطهلتكحر ناعم 744 (ذمع. 26. 311. 1343) مممرجتاتقو ء>ععءع2مسأأ طقصع

 ءماغمردعسم ع ]نطو 1/مررب. - 115353. 1 - ل110 ط حس ع 0137 عار ءقعصتعلل 1111111111 ىو1/0-

 8متر: ءللعسسم““ ةصكعس ماسر وه1004 ةذطعتلعط 2107, متست»ءا 1 عءر» 121:5 ء« اتطعو 21 ءو] ا

 ءق- هءروم» مص01لت(. آلاطسل زاد امصماسأكو انا [ههعام»ع 0عدوضمالنمصع طصمص هرانق عةدءأا2ل كل

 امعتس جانعغم»» طمق ؟ءعوسف طقطعءعأت

 لدددع تدع عءعءامع م0011( 477760 ءدع م؟هعععوات5 "ععات ص اتت عاهطب 477160462 لهتتكو

 آنمتعت5 (ه/ه0) حممدمععغع آل ءانك ءدع 0هءامءأمج طقز ءةاماتق لتحت سمع ذص انهعامأات 24/7006161 0

 010م0
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 خلاسولا متخ ةلاسرلاب تممدخ امل

 ةيدمكملا ةلاسرلاب اهتقيمس

 ىسراف روبك وروسفل نيك ((مهاخ اذنمد رشع ةعستو دامو اكلم فالأ اعدم اهذامدأ ةخامحو

 دمحم ناطملسال دغلا مالو. خنس قودملا كفنصمب فورعملا دمكم نب ىلع ىيدلا ءالع خيشلل

 5 !!هده [ هرخآ تمير تماق ] ناصقت ىلع ىقب اميظطع ادافطا هيف راغخا هب ىوس كلذلو ناخ

 دمظن ىوارغلغما نوهحرلا ديع ىيدلا ءاهجل خيسرافلاب ظرسفم عوج ىف ةموظنم ذغل اخيلام كام

 ليد خبشلل ا اهدا م. خلس مركم ىف اهمذا ىوهيفاتكلا ىشخاب جاح نب نيك

 موظنم ىكرت ةيدومد ||هد» اضيأ ئكرق موظنم: 1.7 ةنسرقوتملا ىيدلار سمع كك كيلا

 ىركت ىب كمحم خيشلا ىب دومكم ىضاقلا نيدلا ردب خيشلل ةيدمحكملا ةريظن ىف اضيأ

 10 اباب نيسمخ ىلع ىعو ةظةجردلا لزان مظن هنا آلا 11 ةنس قوتقملا ىضاقلا ةفيلخ شمربو

 ناخ كيزداب ناطلس ىلأ هادعاو لقنتيملف كانه هقبتك دقو ةذليسولا همسا لاقي كفو

 ]طمع (عدعاوأستس (254/ءاز كبح طمصمسل ةععوعتعسم ةتوتلل1 !ءعدالمستق (”2:4/ء/) لتحتتسهع (ذ. عب

 1101/0171: 6015) ةعاأت]ن هو

 1"نباسسس هك 0ع01 27- 1: ع1 717 - أ

 'لكهختست ءمعصعي ممكدتعس دمتلتطسك ةعصختتس نصلعكتعتسات ؟ءيستطنتعق همصاتصسعأاتال. - 111554.

 31 ها جسس ءل 17 ءار اذطعع 2101, متسضءللعتق.  (هردسس ءطاقتأاتق له (0015ةطلنقلل 01]208 5 نعل

 كا عزاعط لك/-عل- لة( ىلا لعن ل1ه]رمتست» علو ؟نلعو 1105هداتدةكع]ب لت عاتق ءهأ دصصم 875 (نصع. 0

 لص. 1470) دصمعاسنقر ةنلاقمم الما مسعل 12مم ح تتزانك ممددتصع ناسلسسس معاتتغو مععقتعع

 رس ممكنا. ل1هدعتسمع زد عم 1:ةعطووتغوأتمس ةسمع لسعتأتت جتعامعو ءقسستعم اقتل عال للم عا-

 معاد مءاتعاسسس قا. [ع[ةغع زوم ظمعس دع ؟10زةدع ؟هاعم»]. ح 11555. 016-11 طحسسس

 017 عار (مةعاهتطتك ك10/ م77 ءللعتق.  اطلزءع16وصحستسم ؟ةيمتطتبق همصم موتك ءأ ؟1هقعتعسلو

 ال

 ءمرص مععاطغعمكسمست ءانتط آةهاععمرعاهاتمسمع معدمأأءهر ونت00 28ء7- ه0 - 01 480-6]-4

 11ه جامع ام عمن ذص !آهكوضعم 11 ه] مضض علت ل) ءنن 114]] ظمللواف لكنا طور علمت دس عاكتعع

 عمت موز ءا ردعمتع 1[3هطحمععرس ةسمأ 805 (ذمع. 1. لسع. 1402) ةطقماوتاب ح 411556. ظ1-

 31 ها حصس ء لن عار ممهاأعم قضصعم نصعاعسم 1101نمموو» علل عدس ذةمقعصماسس ة0عامرع هطغتلعط

 آ[1 هننلمآ/هأر ظعءرت مع ذارعزتم - عل- لف, حمصم 909 (ةصع. 26. كسص. 1503) طمصأتن. ع 57

 ا - ١[حطسا 012ج عار ءقضصعم انتعتعاتتلل 71ه717(ل1 دلت 1هقكعضتماننل عا ءمعستمأ ل1107/01/1-

 16ل461 ةاستاعب دسعامرع هطعتلعط 2ءلم-عل-لنب اكا-(نخلطن 21ه«لرسبل ظلذم كطعتاعطت 71ه, مر»ت» عا

 10 ظمرن 1 هوت“ 11 موقعا ؟لعمتتت لملتعتكر حمصم 911 (ذصع. 4. لدم. 1505) دطمزظأتم. 1ك( هتكعالل

 ىضسمعم ؟ةلتمرعتك مععاتأ يتصوسمعتمأح ءقمتأم قمصاتصعمفر نمم0 ةهاععلسس انتل 77-1

 مرمع عم عراب كم دعم ةللتل طمع ]عم صماوحتر ءهغ 210عوصغأ هلتل ودهع معو ةهزأا. 0طغملتا
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 ما زك دبي قوقملا كرفع د فورعملأ ىلع ند ليحل رذعج ىنال تاءارقلا تاغاملب طربخحم (! مودم

 ردصلا ند كنود ىيدلا جان نب دومكم نويحلا نامرجأ ىلامعذلا دقف 0 ىناعربلا طيحم 11

 نبأ وثو] ةنس قوتقملا ىفنكلا ىناخملا هزام نب ردع نب زدزعلا كيع ةمدالا ناعرب كييشلا

 ام اريتكو ةريخملا داهدسو هردع أ مث تاداكم ع [وىخو ىبدلا ماد دح كيعشلا لكدحلا ىأ
9 : 

 نب دكيحم] نيحلا ىضر اضيا ريبكلا ىناعربلا طيخلا بحاص نا نونظيف ةيلطلا هيف نوطلغي 5

 حابصالا  فلافو هتردقب حابشالا فلاخ هلل دمحلا هلوا كلذك سيلو ىسخرسلا [ دمحم

 نوقرفي ام انباحكاو رفظأ ملف تاقبطلا بتك ىف هتمجرت تعبتت ىدانحلا ىبا لاق خلا ةتمحوب

 عقو لاق ىسخرسلا طيحللا ريغصالو ىناعربلا طيخللا ريبكلل نولوكتف قيقلحلا 37 نطيخلا" ني

 ةيعرشلا لزاونلاو ةيمكحلا ثداوحلا لج عمدي ليلج لصأ فيلأتب 20 يس

 تقكالاو تادايؤلاو ربسملاو نيعماشملو طوسبملا لكاس تعوجن ىنامح لاح ّق 3 اذوع نوكمل 10

 اللسل ةداغئغصم ظميرعتأتل لطكاوتا. ح 11558. ظ1-ة[هطنغ طأغ 1هعطقةغ عا- ءاعتع ةقغر ائطعم

 مميضمم !عءلمصتست ءمعدصت ءعمضتس لنق]1ةءغ45 ءمرض ع عطغعملعمم, ةيعامرع قللت لعو»» ل]رعلل

 لون 472, ؟دنلوو لعز متع لتعام ءغ ةصصم 544 (ةصع. 11. لآهت. 1149) هلمرتاتم. - 1559,

 آظا31-1هطنغ ظا- ظوعط ةصسأو هععوصتاتق 41]8067:- ءا - ل1:ذعدك 0ع زدعع مءاضممهع 0س مسن

 لااع ططمدقر/كم جععمسسملهتغم. 85 ءئئمدتغ نص ماسعطسع ؟ه]طسسصتمتطاتق 20677 (موو - هل - لاب

 ل1170  ظ عزا 107 - هل - لأ: مقلاتدءل عزان 2ل1- كهل" 51-7177 ءآبأ4 8071 أيرإ مآ - 0قرستعا

 40 - ءآ- هدنأدن طعن هم ظعري ة8لفسعاب طوال: [11ةهمعاظاهر [ طاتنسم !ءةاستمه ملأ - اكس17

 ظئا-ك/,ء/40 11 0ىنت0-ع047-0:], ةصصم . .. ططمك[اناتق. 5 ءكئاتخ ءانتط لص ءربتأمرد عم 0ع 1

 1سكعت ماد.  هدعمع ةغم0ل1نهدز ذص عم ءعدصغر نغ جنان عضأر ةتعام» عرس ]ذطعخن 727 - 1

 با - طم ه1 ظلا- لع ءانأ» ءاتحس 1غءلآرق- هل - لفن [ 2له]ءدتصتسعل عر 71ه مستسءل] 5 تهلك 5

 ءعددع. 1106 حستعتم 1ةلفدسس ءوأ. آتطعع زو ةصعرتا# آنهنق ][)عم مماعصأأت2 هاه 60108

 يعمملل ءغ ممتقءععلعملتح ىده ء[لظعت عماتر دغ ةزاعم0هععو معتسقع ةنعوع 200626 عامي

 1اندن- ءالر 61406 0 ههعوتكأو ةصوستغر 0ن]ئععماع» عتغمس ةسعامستف ذم ]زطعتم (01ةععتاتتنلو 2غ

 ماكوسمتس ءقر صح عضل  ةعدععأادع ةساعسس ةععامع ممداعمع ص ءمعممتستهسهسلم مسالم 05 5س عم

 ماعم نصسوسع 11ن/أ6 هممت, ان سفز هععس اتطصنسس 227 - 71074 ]1707178-177 دصتمما تلف

 ظا- 31ه طا - كء»هقلعت هررعاا وما.  ةسعام»: (همهاتكتمل ذم ةمتسمو حلاو نأ ؟زخ0ه5 11105

 رستطتأ ءدععسربا سنس معمممصعععس جل ةستكفسلسس ذم ءممترمصعملم ةعط ءارنرتم ءهوعععونمو 04

 عروكتكدتسمد» لاتعكق ءهكسق مطتلمدمرطتعم» ءغ نسدعفؤنممعع ةئصسوس]ةععم ذم 1ءيعرد ءملعصأع5 0

 مس ]ءءععععمعرو نغ 203 نسعمأم ستطأ ءقععمع لص روتاأمع زعمت ملتمعت (ه116ععأ ة1عاننت

 وهنهعقاتمسعق !نطعوصتسس 27ءانزأ أر لسمتتاننس ل متز12 ', هور ع و 24041: طتق ننهععأ 1 مصعق 20010



412 

 ىدلاو نم اهددفتسا ىتلا كداوقلا نم اهيلا تموضو تاعقاولاو ىواقفلاو رداوغتا نضرسم 5

 ىف لاق ثييح معو ىناقتالا ىكل اهيلع لوع لئدالحب لداسملا رثكا تيثاو ىنامز خياشم نمو

 رمع نب زبزعلا دبع طيحملا بحاص ريبكلا ردصلا نيحلا ناعرب لاق نايبلا ةياغ نم نوذاملا

 طلغلا ىف عقو امئاو هل طيلا نا نظف ىهتنا :فالقل ةقيرط. ىف هزامد, فورعطللا لك للا لذا

 و نأ ريغصلا نيدلا ناعربل ةريخفلاو طيخلا نا ىلع رهاظلا ليلدلا نمو بقللا ىف امهكارتنشال

 عجرأ ىوضوأا طبيخحم !ةأ. هدتاوأ نوكي فيكف كيهشلا ردصلا ئىم هتيم لوقذ اههف

 ردصلا ءالعأأ نب نوحلا ىضوأ امذورأ ةبميذ نيجلك ىوضوألا طاح هك انضودأ هل تاداكم

 هطببتختو "7 مس قوتملا ىفنحكلا ىسخرسلا لليد ند لييجت ند للاوحام نويدلا جان كيببمكا

 ماشلاو ردعمب ةدوجوم ةاخلأ هذغو تاداكم تنلالاو عبرأ ىلاقلاو تاحاكم رمشنع لوالا ات

 وعو ىربك خسن ثالث كو ىسخرسلا دمك نب دمد نيدلا ىضر مامالا طيح دارا هصذ ام

 []زطعمصتسس نعمل, لكءاابم# ءغ 77 ني عنفمار عأ هسسمتطسخ طلق هطقعع؟وونتمصعع نغتلعم ةنطؤاتستتتو
 ندهف ه مهلعع ردعم ءغ ةطعتاطتخ دعويسملتطسخ مععععرأ. 11 هدعتسمس نات3عقالمالاتل17 م6111[815 تان

 ممموطهغممتطسك جتطدلتم ينحضتس جتعامأل امتع تاسصكتت. 1/1 عمت (مسعص 1ةللتاتعرو نتهتعصاتك أم

 ىمتأع رز/-ل1 ماس اذطسعخ 0 ء4يعا ءا-اعيرابو طهعع طقطععت اططذعاأ ظمسءفتت-عل-لخ للاكل" ظلال

 ]16 ءارار» م4[ 0ل-ءآ-مدأرب ]عنا 0:»هب» عرب لك هوا, ةهسعام» اتطتخ لل ه]غ/, 0ع دس عاطملو اطعم]هعتدع
 وامور عيددع ءاع. 0ملمهأسس ةعتطتتكر طسصع ةدتعام عميس ]ذطغعأا 2101414 ةىدعر ءةغتصعتلتغ ذم طمع

 يعوععس ءعوحص (مماسم هط ءقسمددتسوم نم00 ءهمعممسدعص كللت ليم ءمسسنمع طفطعما. (نعءاتمقتسع
 حساعتس معماطكس دار ةهعامععس ائطعوضتس للو]أا ةهغ طل م/ل]را»ءا ودع طم | مي-عل-له اللتسمت ءاطر

 5 نسما ]هعمو ءمصاتمعسغ جه لتقعرمنلم ءزده عر -ذءهل» طاده/رءالل جللولمد. (0همدسولم امأانع

 ءزانك مهاعر ةمعامزل عقدع مواعنأإ - 0 310-11 طاغ اك 1 - 15 ءلط ءعاكأو هععوماتقت !1:ع0/4-

 مل- ليزك نسمأتتم» ؟ه]سستممي عملعسس ةيعامرعيب - 11561. ظا- 1١هطنغ طا- ]1 علط ءاكتو

 هععمصاتم [2عل]رل-ءل-للعمع. اللانم ؟ما]سستمم ءزدهلعتس دعوسس ءماتر ةتتعام"ع 1؟عل]غ - ءل-

 ]عر - ءامأ ]]/ - كهل" [7/-1ل هنأ 1(ل- ءلحلقا ل1 ه]روروتدعل ظظعتا لل0// 01ناتزن عل 1[ عرب ل1 آر متن عل
 ىورم/ ]ردو [آدمعاتكدو ةسصم 6714 (زمع. 29. لدل. 1272) رحمتتانم. ظدعهاوسأ انعق ءزاتق 110/1

 نسمع معصم لعععس ؟0ه]سستمم ءمماتمعغي ةععتصلمخق نسمع سمار (ءةعاتسق مآاتتذ ؟هآ]نتصأطقم

 لكععم طهع معءعومهتوصعم زم كعوورمامر ةظومو ءغ !نسعلتم اصتتعسأنضأات1. 11 - ءل] 110/8 اه

 10 عامودأذ هل م/- ق)ممعءر» ذم رممععطم ةهسعامستق اهتاتم لتطتت ىواكأ معمعطمطستغ ذلاسال ذه /2/- 110/11

 بيزانه (ءدعامم طلع انكي هةنعمتظعمغ, امونتغر 21014 طسقسأ 180/6 - ءل- لان كلمأرمتةةتقعا
 عرب 71ه]روتررنعل هعمل ]عقر تزوك معععمج1 همعق (انعد ةيمار هقزمعر وننهع هماضاسع للوأأا
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 هيف تععمج لاق دصقل مث الوأ هفنص ىوضرلا هل لاقيو تادلجم رشع ىسخرس طيح ![ها“

 ةينيم لوصأ اهنا امل طوسيملا لئاسمب باب لك ادب اهيناعمو اهينايم عم هقفلا لئاسم ةماع

 اهنا امل عمال لداسمب اهيقعا مث ةعورنم لئاسملا لوصأ نم اهنأ امل رداونلا لداسمب اهفدرأو

 هامسو ةديرم عمال عورف ىلع اهنا امل تادايزلا لداسمب اهمتخ مث ةعوم“ هقفلا ةدبز نم

 خلا لالإلو دجملا ىذ هلل جمحلا هلوا اهقداقحو اهدناوفو بتكلا لداسم ىلع هلومشل اطيحم

 كماح قنا نيدلا دامعل ةيعئاشلا عورفلا ف طيسولاو بّذهملا نيب عمجلا ىف طيحم !هاع

 ا طيسولا حوش ىف طيح اهم ا.ء فنس قوتملا .ىفاشلا قبرالا ستوي نب مح

 بيبطلا ثابيغب رهتشملا ريخلا نأ ىب ملسم قا نب ديعس ىال ىسراف بطلا ىف طيحم اه

 بحاضلا كايع نب ليعمسال .تادلج عيس ىف ةغللا ف طيح ها هلمانت  لوأا قدرك

 رييه* ةئمزباس 1معادهتتاب دعلتو عارستسم2. - 11562. 3[هطغغ ظا1- ث عد 0 037 عةأر 01

 ةوتمدتأ 7270: ءدن.. -ح 411563. 31هطلاأ 8 ءعولططقعتو هععدصاتق للع”ه7/ىأ1 , وعان1 ءاتمتم

 177- ]8 ءل]رعوم# زمهعمتطتعتع. آل ءععرد ؟ه]دسصتصفي ونتتقع العم //رع# مطلتلتتلل ه012205انأأ. "1س

 ممعمرعو عمصتسا ةعمدمدأتسس ذص عماامسسع ءلتلت. (نم]] ءعيأ ذطلر ةتكر 102[01135ع5 ]1115

 ينص ؟نملهتصعماأتعو وتاتتطاتق تان معرذ أع هذانهغو ءأ هعمقأ طاتقو ن108 مصاص عطتأال  (نةمأه

 ءزدعتأو هج نسدععألمصتطسع انطعأا 21ءورا اصعامأاسمأر نان مصتقتل 18 115 مدكلطعأمأ2 1مقاتلا 1511

 ءامطت]ن(د. 11ئ5 هسطر ءلغ ومهععأ مصعد [ذطعأ لعموم, نيمصتمتت 5 معتطصعتمأ]5 1510111

 ععععلسمأ. طععتماسمأ عده ن82عقأل مدعم !ذطعأ لود #', ندتمرع 01136 ءاج مهعاع 5ع1عع(لم»ع لا

 م11 ءءامع ةسصأر عغاتص طصع ءدمتكتال 0013عةازوصع5 !ضخطعخ 7ر01 دلكعتام عتتترمع ونتقع 8(2001-

 ردعصغو ءممالسعمغ 20 ]ذطع37 لوت72' حعاعسام5 لسعلق 0ءعمتطوغعم». آطتطعتتت 316622 001 1

 امعارتا : طدسم العم عامتم ءا رسمز ىاهاع معدعلتغم ءاعر 110141 دجمعالدكتأ ونتت00 102[01135عق

 ][زطعوصتسم معهعععمأذ عمضتتس نأتلأذ ءغ ؟ععه ةعوسسعمأه ءمرسم»عطعسلتاب ح 11564. طا

 31هطأ4غ 11 عا -ّزحرسأز' طعزصس ظا- ل1١هط2020ءعط ع 151- 1[ عوز1غو هءعوطتتق |[ 38

 /171ه1م0ل0ععءال ءأ ]1 ءدأ( ءمهزدصمععمخ 0ع مدعاتطاتق زادعتق كهطققظلا عل 0ء1؟ةألقو 015[211ع

 11140 - ءل - 01 ل آداء 11 من220 11101 موت: عل 1 ءدب 7سمع ]ل»ط27: ذطحظتامرب ةصصم 608 (اصع. اق.

 لسص. 1211) ممرغنم. - 11565. ظا- 981هطأ( [1 هطوعط 151- 1['عدأغو 06ع3طتق. -0010( 

 رسءعمادعسد ذم !]ذطصتص 77 ءعقلر 0ع نسم ةمكعو لذ ئ عانت. - 11566. آ31-11هطت(غ 11 ع]- غ1 ططو

 هءءدصتق 0ع سصعلتعتمو. هةعئتممتأ معدوذزأ و قلطتع هم 8 عرب ىط2 ل1107: طعنت 471/677

 01ءعلذعدتمو ونأ همسدتصع ©7417 ةمعادمستاو عغ طسصع ]اذطعتسص ةصتاخم ةاجا دل 77227 ©0111 12012[. ب

 11567. ظ01-1هلط 14( 11 ءال-16ه عطدخأر هععوصم8. 0مانق 1عائتءم]0عأ ونقلت 5عماعلت 501112181011
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 تكاولا ديعأ خغالا ىف طيكم !!هثم دفاولا لياقو لخفالا رهخك زكام حد قوقملا ردزوأا

 ةيسرافلاب تاغللا هبف مجورذ 15. ةنس قوتملا اتاي لامك نىباب فورعمأ نامماس نب دومحا ىلوملل

 5 ةذس قولا [ ىنئاشلا ] ىنيودل فسوب نب هللا دكيبع للمكم ىنأ خبشلل طبيعحم ااودأ امقر

 ىقههبلا نيسح نب كمحا ركب قالو ىلارعشلا لاق اذك نيعم بعذمب هيف ىيقتيا مل 50

 ثيدحلا ماعب فلعتي امين هيلع اهيف اكردتسم ىلأ اهل قفن ةلاسر [مم ةنس قوتملا]

 فوركلا جراخم ملع اان

 فيرصتلاو ةءارقلاو طخلا عورف نم

 لايكلا هلوإ انيس ىبأ  نئيكرلا خيشال ةلاسر سابشالا ةقرافم دعب ماورالا ةيطاخم اهدا“

 دمنعام»ع ]وةر»بم1] ظعءد» قلاع "١71١ يوتعمر اناتأم /ل/- هةنلينطل هعسماأم ءأ ةسصصم 385 (امع. 5. 1" طا

 و9935) ردمرانم. الصلاد رمعءعرتطو [دهعزأ ءأ مدتعم5 طقطععأ ]10عمد معمطوصاعو. - 11568. ظا

 31هط6(1 11 ع1-1هعطقخغر هءعوصتتكق. ()مسق !عدلل6م]10عاعاتنللر تان05[60ع 480 - ©أ - 1:1 لاننا

 ل2 1ع« عمت جعلتطتمو حسطو 489 (ذصع. 31. اطلعع. 1095) مطمسصكأنم. -ح 11569. 31طهطاغ

 [ظ]- (0804طن1ر هعءععمماتك سل ء لق. - 11570. 38[هطلأ ءال-!1هعطقأغأر هععدسسعك آتصعاتقعر

 دنعامرع 010115 4ك]رت»ءل ظعد» ىكو/ءةردفت ؟دلعم ةظاذد- لع عدنم/ممعداع لتعأم أ دصمم 940 (ططغع

 23. لانل. 1530) مدمزأنم. آ5ءعع رمعردتن ع ةصاعع م:عادأمس# عغ ءةنصسلعسس ]1ز(ععوضسمت هعلتسءتال

 ععوسأا انظر نانعلت لكمتع/ عت, ةتعاتكوسع طستمطع صياط#و ةعطلتإات5 ؟0ععقه طالاغعنومقر علت اععقق

10) 

 و عن هأنم# ءعأ نسا1ضواتع !ز( علق كملطمموزأهه ص0(ه6. - 411571. طا- 3[ طآ1أر هععمصاتق. ةععارمسأا

 كادءعزاعا» قاع 71هاروتضوعل لطلماامأب لثءرب 7” يترك لمممعتبم | دطمظكظتاحإ] ور ةهصصعم 438 (ذصع. كب

 لسا. 1046) طم نانكر ان, (عقاع ذم“ مم. ذم طمع اذزطعو لمعانتمحس ةععامع هعطامع هعاعزأق

 ءدعناانقأ5 ممر اههعامك. سدعاءععج قاع ظعطن» قلارسع#ل طعن ططهدعن ظعتعمعأ# , [ةصصم 5

 (لمع. 3. لدععب 1065) مسا نانخإر (عمعامأسس همرط ]رت معكنتاو نسعس ةستطت سضتقلا. الص هم ةيينرباعوم

 للحج داسلستأار نانمع لم ءاتاسحس ه0( مصغعتمس ةررععاممأ عع دس 110141 هدستخذده ءهطهضأب

 11572. [] سس دس ءاعطةعزز ءال-طدمعحن ا(. 1)وعامتسج هظعدجضم ان 001طانق 11(عطدع

|1010 

 10 ظءوراتصسعأ ه0 مدعاعق هعاته ةعتاطعملت, !اعوعملا هع [مدددك ععدستشماتعع 1ععماعملل ةععوصسلهعافع

 11373. 31ه اعط ٌةغجط ءغ ءل - دعا ةطر ء«فم]]ل هوست كولكل (انانللل م0486 ل1 ةععمدستل ع تمعن أسس

 السمع ؛2ةهعاهتستل, نابأ أاه ةمعاصأتا : آهسنع [)عم معم ءممامقأو ءزسم طعصعط ملتع ءاعر ةطعتطط الكعوتف
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 ربكم ([هريات لاودكحام ىيدلا جاذ رومكلا ردصلا لاوتبنل اباوج اهينك يل هلاوذ ليزج ىلع ىلإ

 دال 3 ناظنلا رابعم_ نداوف ىف رايتخالا راتخم هذه نس, قوتملا ةيبصو نب, نيك

 ااه« رابتخالا رات لهال رابعما رانك .راتخملا .ىنلا -لع ةولصلاب انميتم هتفلا لاق [

 ىلاوغلا فحكلا ليع 0 لله اهينخك لاسر رادرهغذدلا للي ربيهالا اذالوم مدع مو رابغخالا راه

 ملقم ىلع انفرو لوا ناطاسلا رصع 3 ملاعلاو ملعلا لضف ىف رصم رادرغفد هدأز ىشواذل

 را ن اكد تل راك 0 و باو , مز. لأ لويدحأ .دد ك.2يكام | 10 ل اثالأ اعتأإلا .(مخكم أهرب ةومناخ بأ د١ د

 ناعرب مامالل ىواشفلا رانكم أأهدل' دادعلا ىف 7 حاكصلا راه | هدأ رويمالا تكذاف ىبأ

 1: ك4 ةءعطامذأأ "ع5ممهلعصلت «ةدتكدح نمنمهعمالتمم ءالتر 011510 2/7 - كم“ 70/ - 1( ءارأ“ 10 -

 هلا - 4 7101م0 م؟هممكدعتتهأ. - 11574. آكا - 3[هلعط ةططتعر همسمالات#و 2[

 المارمت»ستنءا علو طماط, دصمم . . . طمماانم. -ح 11573. 321هلططغقمع ء] - زطططغترممو

 مرموعدمماتعدتسسك !انطععم جعطتتعلم مدعم ماوغجك لع جلمماهغنمهتطسع تاتلتطسك اتطعت 212” نو»

 6/ - ماجا د67, ندع 00 ءامتمسقتس ةعصاعمأتههاتسر ءدعر0ةتاتمصتقر هعممأع لن ءئعصلت هغ طمصسمءماع-

 !بيغممدسس (عهعامسأو هتعام»ع هطعتلعط قلل 0-ء7-ءم]رش» عن قلال-عأ-" ملتزما 7 |[ هامور

 ةهصصم 471 (ذصع. 14. لدل. 1078) طمعاسم. ططسصع اتطغسر دموستغو ءمدصربمواتأل م1ععلطاتق

 رجم معممطعأد هممداعم ؟ءازعزغع» جلزانغدتق (دصوتتنمل) ؟ءعسسلمسس معجعقامم ل ععتاملا لص 195:0 ءزط

 حهقععادضتتس معجعقأوهمأزسةتنسه [أطععم معطلاعلم معهعمرراهضألاتتت. -ح 11576. الآه ]عطاقر» ءع]-

 لعطغتو ةعر ممهعقادصاتقمتسسه ]طعم جعطتتتم مطدعطمطتلام معو 310115 طمداعو ظستاع 0/10

 اطعددسسدتام (1) كا عءر»لمت). "1 طجعادتتكر ععط2 11101018160 ظعت١ قلال- ها - خمعمع 0م /# خص

 !هعوععس الءمزادنلءأن ةكعويورمات (طععدسعممأ لع معدععأ6ؤوصتتم 0م ءاعتممع ءأجتعت لمعأأ (ةوصربمرو

 هنلغامصأ قم /رجءل هعمتمدتغ ءعغاتم مجع[دتممعتطر اعته ءهفمتأم هغ همصع]ا هعهتمصعتس لتس عنطاستا. ع

 11377. 3160ه اعطغمذ»ع ءا-دمطنقع رى 6 ءعل- ةاط ةعر لع]وءننق ءقضتمالللل عا ]ع متاتطت 1106110-

 مهطتلتخسمس , هسعام»ع لات" ءة]رنن ل2101 هد 1 عزت أ آرتنعل ]1201م0 عزاب دصاع ةصصتتتلل 0

 (1مع. 28. 1عطع. 1058) صمرعأنم. - 11578. 31 هلعط غ5 عقم اعط ق1حعاطعاأطو هعاوعأو ءدع

 طتكامرتح 0ءعنلعمتتم, هسعامرتع 7”هلزو اثءزا 1آلهيسنلع آظ1ه«هلءانغ, ؟دلعو طلت للغ 11ه لنعم

 عا ةسصم 630 (ذمع. 18. 06+. 1232) ماكنه. - 11579. 3[هلعطغقس 151 - 1" طر ةصو

 دعاوءاو. ظمتغمرسع اتطعت 16 نتن لع نسم دمعت لتعاسو عيان ع 11580. ١1 هلعطاممع عل - طلع عرد

 م« ل1 ءطةفتنم ء] - اعأ1 عصر لعاععاغتك ةممرطغط ءعورتفكاتنت ءأ ءاععوصاأتوع ءا]هأاماتلالو 2110601

 4:71م 21ه وعارعأرف» طم لاق آمل. ع 11581. ل1 هلعطامتم ل51 - 8زطةطر ةعاععاقن

 اكمتغمرسع اعدتعت همر لع نسمع اناععد ه0 ؟لعدطبعب ع 11582. 11هلعطافم عآد ءاقتتاأب

 دا و
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 راقالاو, ططقل ىذ 4 راعتخم اهبل 1.69 غتش اقؤشملا“!ىاتيعرملا نكجمانا, نير انك الا

 !1هماع عمع نس قوقملا ىاضقلا ةمالس نب دمحم هللا ىيع ىأا ىضاقلل رصلا ططخ ىنعي

 ىزيربتلا لبع [نب دكمحا] نب ىلع نسحلا ىنا نيدلا بّذهم مامالا خيشلل بطلا ىف راتخ

 دبع نيدلا كىحم لضفلا ىال ةيفنحلا عورف ىف راتكم ااه. 11. خنس قوتملا ىدادغبلا]

 5 ليزج ىلع هلل وحلا هلوأ ام خذس قوتملا ىقنكلا ىلصوملا [دودوم نب] دومدم نب هللا

 هيف ركذ خلا اميوق انيد انل عرش ىذلا دلل دمحلا هلوأ رايتخالا هامسو هحرش مق ميلا هنامعن

 هتلوارتف ةفينح ىأ مامالا لوق هيف راقخاو ىوتفلل راتخماملا هامس ارصتخم هبابش ىف عمج هنأ

 جاقكي اعورف ركذو اهيناعمو لداسملا للع ىلا هيف راشأ احرش هحرشف احرش هنم اويلطف ىديالا

 ريركتلا هامسو ىقشمدلا ىلع نب دمحا سابعلا وبا هرصتخاو اهيلع لقنلا ىف كمتعيو اهيلأ

 0عاوءاصق معةممصقمستس لمص 01 ءمضتسر ةنعام» ع آسف 1207/1: - هل - 0471: 406 ظعتا ىلطق ظوا»

 11ج 14:41, ةسصمم 593 (أمع. 24. لوا. 1196) رسمرتننم. - 11583. 81 هاعطغاذع 11 ل تلع»

 ء]1- ططمخغمأ 586 ءع] - ةغط ةدنر ةعاوعام لع 0عقعع مات هصع 015:15 مط لل 311 م0

 ءغ رممصتتنل عضاما"ات2 , جانعام"ع (نةلطت قلاع قكلاعلاع) 7101 هروب: ءل 8عنا ذك ءايدعأ 00/13

 حصصم 454 (ذصع. 15. لدص٠ 1062) مم>ان0. 17106 2ك#ما4م1 11:5. -ح 115354. 81ه لعطغاذت»

 [1 عا1- عاططو لع]ععانتق. مسه دمعات بسر جنعام»ع ةطعتلعط ءأ آسقس 1101600 :0:أ - هن - 0

 كا رمدهتا ل478 ظعر» | كلدسنعل ظعفب ] آله ءآ 1 ءابتتعق [ ظمعجال ملغ. ةسصم 610 (ذصع.

 اذآدن. 1213) سمءعانم]. - 11585. 11[هلعطغذس 11 ه5 ظ1- طدص ءع117ءغر 0ع1ءءاتق ع

 مدعاتطسع ندعم [1دصعلطاتعأن عمتك ماتم ر ةهنعامدع 411: !/هل]/ 11هز0- هل - لأ: 4كط0ه//ه]. الث لف

 11/110 |[ اظءنا 21 ه0110] 71هئ27: [آدمعاكتأوب ةهسصصم 683 (ذصع. 20. اآوضأ. 1284) 0

 مجغعجد ذم طسمع ]ذتطضتس ونتأ ذه ةصعمتاأ: آطهسع 12م معو ءممزمدز5 ءزدهق طعصع#علتق ءاعر

 ءمرصتس مامن همرصصموانتأ لأ - ]/:!ءاةن و“ ةطصكعت ماتت , نات دكه ةصعاربتا: آطقسق طآلعمو ونت

 ممطتم مءانئامصعتسم ءءامم م22عمعمت مولا ءاع. ادمدع زطتر هع لانك عمعتم همم ءهلتانتت 11

 [لآ - 1101: !ءاذ» 71:7 -ركعاممم ذمكءعصتماسسم ذط ءموتع ءااذاجح آسفسأ لك( ظل هد:أزرم مة عاع» ءاعلو

 ءاعوزمدع. طلع اتطعم مسلضتسس ذص دمفصتطتتق طمستصس ؟عجئوةوطقكتت 10عموسع جط فم همست عضع

 خا

 ً(ةدئأتتتال معاتعرطاتسأا. (00هده ممددتأأا 1عأأتتاك كمللللال ع2 351 انئ0 11 0110 23115585 (10[11365هان111 ©3111

 دعوت عماد لعدم مكاعدتع 5600 نل0, ءأ مدعاعق لانك عمتك هامق جاطت]تاو ونستطاتق هزرراتق ءهأر ءأ ه0

 ونانقتاتلال ة1ءا611(ةجغعتم (دصواتحلال (ءداعرد عرامتل مع070ءو5كأ1 م0[ءاهغ. لات [مطآ[ 8 11:0 لث عنا

 ١ 47: ]رة ععارع/قر ةصصمم 782 (ذصع. 7. ثمر. 1380) مطمعامتتكو ءةمااموسعم ءدع ةكفطعأومو ءيععظ مست

 لا - 1 هد“ امكعتمامتم.  هعرتتسك ءمرستس ءعدامستسم ص تللسل ءمرصممدتتاب [وقسعس آسر عا ععااتللل

 مءاتوستا]. طرووعأءععم هىرستسعمأهتمو ه؟0لن0عضنصأ لعضم]- هل - لأ: قلاع 1 لطرمع آان" أيات 8 عا

 1 مح
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 4م كنس ىلوالا ىذامج ىف هرخا هفلوم ىلع هأرق هنأ هتيطخ ىف ركذ راتخملا هيجون هامسو ىفنمخل

 ىمورلا ىراصحارقلا مساقلا أ نباو قرفلا نم اهريغو ةيمامالاو ةيرعاظلا فالخ هيف ركذ

 00 مارب نبا ديكو راتخاملا "لح راتمآلا "دامس سايلا نب قيكمو 08: دشن قاايخل ناكو

 هللا كيع هللا دبع وبا نيدلا اذ همظنو اضيا ىجلبزلاو رافغلا ضيف هامس مامالاب وعدملا محا

 وكم نب كليحكم نب سمكم جاكلا رهمأ نبأ دحرشو 71 غنس ىوتملا ىراخيلا ىلع نبا

 ىسربشلا نيدلا سمش مالسالا خيش هحرشو ةخينملل هحرش ىق هركذ مب1 ةذس قونقملا ىلحلا

 نأ نب نمحرلا ىبع دمحم وبا نيدلا نيز ةضدارف حرشو ىقارعشلا تاقيط ىف ركذ ىفنلل

 ىويدلا مجان خوشلل ةءارقلا 5 رامخم اا اضيأ راهخولا حرمت هلو ماك ةخذس قوذ راهتخالا

 ميشال ةينامثلا تاءارق ىو [0. ةنس قوقملا] ىطساولا [ديجولا نب] نموملا كبع نب هللا دبع

 رك 11760 11هجون]8: 1[آآدصعاتاأم, كّاتق فمدصسعصاقتأ انه 16:17 1/1 - 7101/14 ةصهعت مانق ءقأم طص

 ءزاق معجعاد6لممع مههضدغر هع ةللطسسص ءمعدس جنعام»ع 1ةعلودع ءهغ 20 ءّزدق 8طعتلل 65

 كلمرس خلجأ 1. ةسصأ 652 (امع. 21. 1" ءاطع. 1254) معي عصتق5ع. ال ءوسدممفأعوأ 161  مدا5016 0

 زساعع هةععامه ل هن]ا"ةن عار 17071768 ءأ دلتئقهك - 11: 41: 1عءموف» (نم»ه] ]25478 180/112 و01

 حصمم 720 (ذمع. 12. 1ا"عطع. 1320) هزويتأ - 17101011:60 1861 1/0/5, تان اذك 011111 11

 11 - “1١1 1: آ8مآ] 111 - 1101:117» امهععتماتك ها سس ]1010101260 عنا 181/477١ ظعتن مل 1260و

 مل عو 2/- 12م ند» لتعاتكر زانق مرتان ءماقعمسم 1620/) ل-عامه هب طمقءطت وادق ءعقأ 1[ عالت 011

 2ءن]من. - 717 يدتطسك 7 - 11011ءاث» :علقتلتغ 1] - هل - لا: للان قكطلمااعلا كطلعلاملب 18 لا

 471 801/7, هسصصم 799 (ذمع. 5. 0ع[. 1396) جدهم نات.  ظورعطو ءهمصحتص عطا215105 821125 عالاتلأ 5

 اآارد: 1/74“ ظ1- 110]] 101!1/هت»1760 1 عزت 7101, ميرنتتةءل عزت 7101, ميضت»ءل 1710182. ةصتحم 9

 مع. 18. 8151. 1474) مممزكمانكر وناتأ طسصع ءمرصس عما قتال ذه همرصست عداقتأم ذه لأ -

 ءلتغم مرصس ءعرسمعهتر ءغ 8طعتلعط كا - ز[كامنس ف7 عرربو- ءل- لغو ك]ر نار١ نعق [طهصعاتأاقو تان انتقك 90

 [جعاه عنا ذص 1هطمعنا حج ةىارم' "ادق ءلئتاق.  (ةهرسغ اذطعت 2107/14 0ع زسدعع طعضعلتنمعم

 ىسسعسأمستم ةمقاضتتتا 7 عقر: - هل - لأ: لادن 2010]ر مصنعا 40 - ءآ- «ه]بررسمت» عراد 488 طعن

 لاررن- مرد [1دمعاتامر ةسصصم 893 (صع. 17. آلعع. 1487) مممءاماتكر عا هطعتلط (ئقر» ل ع

 (01:طمع]م آآدمعاتلهي ةصصم 879 (ذصع. 18, آهن. 1474) دمام (؟ه1(01هصعق ةدع ظلا- 110

 ءازعتتغو 1لعسسوسع مرصد عصساأمكتاستتل ذه 27/- 7110/!/ان» ءهلتلتغ - 11586. 8[هلعطاذمس 1ذ

 ء1- اعز ءؤهغر 0ء]ءءنت5 0ع ]1عءانممع (هعدصأن هستاعمر هدنعامرع هطعتلعط 2اءزورن - هل - 0110

 لطظ0ه7]ه] عن ىلآءآ - ءآ- هسا |[ 8 ءد-عاموأ]ر] 11-101 عقار [ممصم 740 (ذهمع. 9. كسل. 1339)

 سمعأمنم ], ءغ لع معءءمه5تهمتطسعك (هموصت !عءئمرصتسس هعغمر جسعامرع هطغعتلتط لطتع 8عان» لالتنعل
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 رصتخم ةذس ىفوتملا ىقشمدلا ىرب وجالا ركب لأ نب ىنمحرلا ديع مامالا خيشلل لبيكلا ملع

 ناتدامو ! نوتسو, .ةتس باويالاو لوصفلا ةذعو, باوبا_ ىلع, لمتشي اهنم لصق نيتلك لع 0007

 لاق ام ىلع خا هباب ىف ريظن هل سبل بيرغ بانك وهو 20 مظعالا كلملا هلل مكلا ةلوأ

 فلا وحن نم رخاوالاو لماوالا بتكو ةسمخلا راقسالاو ةمككلا عوينب ند هلا 3 ل

 00 غلا موق لك نم نيعذملا تاروع فشكو نيبذاكلا راقسا كتهف باتك ةدامتتلكو

 رصتخضم وهو 1.. ةنس دودح ى قوقملا ىئسامركلا نيسدح ند فسوبل نايبلاو ىقاعألا 3 رانك

 *مدقم ىلع ةلعجو [شماوهلا ,ى 'ابوتكم .لاثمألاو تعاوشلا ةفدحكيب ضيخللا 1 .٠

 م1 علا ادت ناسا ىف هدابع حالصل ثعب ىلا هلأ سمكلا هلوأ ةمتاخو نووسقو

 قوتملا | ىزركلا" ميركلا "ةبع" نب محم نب كرابخلا] زيتالا# نال ازتالا اتقان 65 طك

 ىوتملا ىلقصلا نورشب نبال رصعلا للهأ ملضافال رقنلاو مظنلا ىف راتكم 151. [1.1 خذس

 انءرب ل المسااعآ عبي 1 للماك. - 11587. طا- 31 هاعطاقع 11 طاطومهطل ءعءا- حهعةعو 0عاءعانخ

 لع حععومتمس عععاسلعملت5 عغ ؟ءعالتق ل1 ]حعععدملتع, هسنععم»ع كظطعتزلعط هع طصقس 4آ50-ء]-

 ]آ هر١ 458 ظعا» لعبام»# اطل ءععابعاتو ةسمم . .. 1ه61610. (نهرممعسلتسنتص ع لوعاعتمج جةعاتح

 ةعاممسسل اعلعامسأو ةععالممعف ءمرت م1 عءاعمقر نسم نمل مآنععع اص ءهمتأد للك ددع دانصأ. 536ع(ل6هعق

 حاناعرل ءأ هدمتغم مس عاطاتتل ءدعمأ هحغ لمععسأم نت ةعدجهعتمأاد ةعال. آننطعع» طلع ةذمعتلةعتقو

 ننأ زم امعامتا: آدسك آلم عءون دصححتسم اعبر ةنستلعس هدخ ععمععجتمق ممص طقطو آلا

 دعامر» 1معع زماألم ءزانم لاعلاور ماعم ةصصقتغ ع اذطدخق آ” عروؤبنم' ه]- م1ةطنوعار ء امدصاكق 01010011

 ( 117- 4 ؟رك» ءال- عالمبسوءازو ء لتطعتعو ونتتأ اصتاغتم ععصسص ءأ طصعم لعدععتطسصا (لكماو» ءل- هم

 7م هل- هما[ ]مزور ةمستسماتس ءدع سستللع كععزاع» (مععععماتق اطلق. 12 ةعوريتا زم هم ةماتلظعأو

 طقمتستستتس طهنعملهعتمسست هععسلاوي ءا صهعتأدم لهعاقأمعمنل هدضصتق ععصقععتمق ءأ ممرانلت هت03511

 م. - 411588. ل1هزعطاقب [1 عل سعتلسأ ع ءعا- طءوعصرو 0ءاوعاتص لع 0هءاهلسح

 دعماعمألدتنال ءأ ءهدعممدل(امماقر هانعامع 7 يب“ علا ]ظل ل وعانا ]6ع عزاز (5ءأار كلئعح ةطالاتللل 0

 لمع. 2. 006. 1494) صمرتاسم. (نهرصمعملتستسو اص نم مماتمره اذطعأ 17///ع |هعلك معمطقصأتطانق

 مغ مرنمدت عمطتتم معدععأتم ءا دل همععأتمعم ةعضطعمسلتع ةعاععتو ءلتلتعإ. آللطنلاتم معدعإأ هت لأمم عسر لانقق

 ريهمامم عع فمصعا تهتمصعسص لتس( عطاتتكو ءغ زأج هرعداتم ءدأز آبحسستم !)عمر وستتم ةدلساتعرم هاتلأ0اةئان

 دفعت لم طقم ها حلغععم متاح ردم ماأمرخعس رمتعأأ هع 7 11589. لآهلعط عمم 281 سمعص ةعلعأا)

 ءا-جطعةمعر لعاوعادم لع هتععاتطسم لدهامضحس معهععادعكر ةيعام»ع [ 110م” عأ اقعرت لل 0]رمتةنعل

 قمرا قلل - ها - [ءماتس لععع»#, ددلعم ] للت» كل هاطخ» |[ لتععم هع هصمم 606 (ذصسع. 6. كاتل

 1209) ردوءانم]. -ح 11590. 31 هاعطاممع 11 ءلدمماعسم 6ع عل ١صهاأطتعر 0ع]ععادم هزهالمصتق

 ازيدامع ء( ةماسامع طتعأق معمععامس أ ةهتستس ةماعرع ةهعوطهأ عك ؟هعانقرو دتتعام»ع لا 1865/01
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 © 2 املا ةع هيلو وكام! نا ناحل وج نيخش  رابخالار ل ماو ىف [ىاجخم 641 00
 م ىو . 055 هر . زر 59 _- ر

 بولقلا رام !ا51/ ١ حلا ميظعلا لضفلا ىذ ميركلا معنملا هلل دمدلا هلوأ المصف رشع دحأ

 بتك نم راقخأملا [|هل* ١ 1/8 ةظفس قوقملا ىكرتلا شمكب نب ىلع نيدلا رف نسحكلا ىنال

 كيحسأ دفلا وجعك باذك وخو ىنيركفلا بييطلا رورج ند ىودكاو ىن ال ةيكلفلا تارايتخالا

 تارايغذالا بنتك نم راتخكمللا !!517 ةريثك لودحفذ ىلع بترو مدركلا كبع مدانغلا ىنا ةخلوحلا '

 لك ليصفو اباوبدأ لج 1 ا ىللهح عبرأ هاعجح يلا ركشلاب دمعن ليو ذأ معذ نمذ دعب اما

 هكدا نيك م دع بطلا ى.لبف بأ تاراتكم هاذ اب ءاقالإر خرامإ و دخلا 3 53و الوصف كاب
 بوو 0 2 ٌى . 60 رز 0 . ل ّ ل - كر

 نااطاسلا يع ىف ىتغملا كاملا نجا نب ىلع ىيدلا ءالعل هقفلا ىف ىواقفلل تاراهخم ااأأ

 مزعل, دمصم . . . دمربم. - 115391. 3164 اع طغاقع ةاام عزك قلزذ م عاد علعطط ةعرو لع] ءعءادخ

 طلقت مرتمم عمتمدتسهم ءمصاتصعمكر ةتعام»ع ل1101 هيرنت»ءل عزت قلاررضعل كيرا“ (نهدنهسصتأ !عوعصلت

 رسدمتماعم.  آ7هاسصعم ص نم0ععلزس ةععالمصعم لزىسطسكمسر وننم0 ةذاه ةصعأررأتا: آمنه آلعم

 طعمع لعمر ععمععمدمر طعصأعمتاهغع ءعديتسنتم اصهتووأز ءام. -ح 11392. 81ه اعطاقت ء«آ1- ءماشطب

 لعاءءاسع معلطسسرم ةسعام»ع قل اتازءمدمتا ل ه]رر» - ءل- ل11: لل ظعرت ظعطتسععأب 'آدكعد ر ةطلن

 626 (ذهع. 30. للون. 1228) رسموانم. - 1135393. ظ31-1هلع طعمع سأنص طمغمط عا-لعطع

 1م ةعئمغ ع]-[4عاعءلع(2عغب 40عء]عءادق ع لالطعتمق ءاععنممتم لن عدن هقاعو1]معتعوع. آناطعتت

 سدعصسقر ونعد 4طن زل هدع 7”هلرررو ]1) عزرا لعرأ» 1 ءابتل# 81 ءعلتعته ّدص 1دهجم» عدد ا5عال60 - ءلاع

 «لاعدم]ءاذ كان [عارمسا قس كطل - ءا- زج عرعر ىمرسرمجدتغع ءغذم دععاتممعك سملافم لتعاعاطستك. ب

 141594. .31-1هلعطغذ» دمنص طوهغمط ءال-زطعطغ1ون ةعّوغ ءع1-1ء] عل 2 ععغو 0عءعالعءاسك

 اتطرعته ءاععمصتك لتععسس دقاعمأهعاعدعرو هدسعام»ع كظطعتاط قلاع 21هنرونا» ه807عقررنامت»  ظظعتا»

 ءاأرووعةزا العرب ظعم»لمدمعق]ب لا - طارة عرررخ 78/- 71هبعنات ةساطسعاتعم.  !ه]سسعمر ونتم0 1(

 زمعابزا: ظعدعست عدته معدعرسم أ [غعملتع. هنت طعمع عزو همصلعطأر ءزاتق طعصءعأذ ىظ8أ1185انم01

 جعالمدع هنععمأتع ءاعر عغاتم وقيفاسمإ# ةيسسقع 0تداعتطاسكتست ءقأ. هةتسوعات]مق ةانتطتلاه85 8110101

 دم ءوردأكه ءغ ةلصعسألم ءقمتاف رص ةععلمصعم 0عقععنةتار ءغ ه0 ظصعتس 1؟هطساهغمطعع طعععمم عابد

 11393. 831 هاعطغةعقغ [طم طمط ءلر ءهءاعماو سعلتعد ه0 هعلتسعس تعط 20501, ةالع101©

 اا ةلمانءل, - 11596. 1١ه اعطغةعذغ ]11- #عع ملجأ هعاوعأام ؟عقررمطتق 010112 لا1110160113ل1)

 لع زسعكردعسلعصأته. 476 - عل- لأزز ل: ظعرن قكارتضعل لعرست7ت (اعسرمتع ذنلأهسأ عانس لك/لا

 لسكن [ممصم 932 مع. 18. 00عام 1325) سماانانع ]و طلع ونيهععانمصعق ءمروعدةلأر 0035 ©

 ائطرو 77:عا دلتتدودع ءاموععمن. طمع عمسرعصلتسسرب نمل زاذ ةصعاربأا: طمسع آلعمو وست
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 بانك نمضتيو تامهلا ىلع لمتشم رصتخم وهو خلا نيملاعلا ةيادهل املع ملعلا لعج ىذلا

 كةيادهبو ةياديلا كدحوع اهلوا ةيادهلا تاراغخم هلو تارايذخا هل لاقدو هنابوطم طسيب ةياقنلا

 اضيأ عمجو ىتفي هد وأ ىونفلا هيلع وا جالا ذاب حرص ام ةيادهلا نم راقخا خلا ةياهنلا

 تاراذخكم أه كمه زخماس قود 58 امنفم ةذوك لاح نددومب ىتفملا ىوذوقلا رجع ىلوهلا

 طافش ضعب ناكو مخ مل باتكلا اذهو روك بأ لاق اهكيدكحصت ىلا فيسي مل تييداحا هيف

 ناوقلا ىف عرتكم ((01  حايفلا اذشلا ىف اذك مكامل كردتسم ىلع هحجري انخباشم نم

 8 ىزرجالأ رص كم 1 رمرطقاا قوغألا ىجاجزلا فر <يأ د ىهحرلا كيع مساقلا يال

 ةعلعماتمسلت ةأئصتتسا ءعةذع ؟ه]دتغ 20 طمسضتمعمه طعصع لتعتععملمو ءاعئر نتممعقأمصعق ع2291905©ع5

 مصاتمصعأر ءأ اتطستس 2 ءعميرءا ذه همدصم] ءعالاتتتو انغ سرد[ علاه عزاتك ءعدعم11 نع(. 1"ظةدلاتق ءراتق

 1111من عدا. [10لعرج ةعاععام ع اتطخو 1:/منء/ ءلتلتغكر وسمع ذأذ ةسصعامأاتطا: 4 اةدنلع

 "لكنه طغ ةمئاتسست ءأ 'لكدم لسعات 20 ظصعتت مم2عماتاتع ءاأع. ظ[1ععتغ جتاعتت هد ءهدع ط0 1و

 ورندع مع( ةدأرسو ععدع للة ععاع للعم مكتك, ةتتغ 0ع نسلطاتق 0ععععطتتت لاتكت لأ عاتل) ءاقاقغو هاهأ

 ه0 ونسحع 1ص لهصللك ع5مومفل5 لا5101615 م2010هءوأتت.  (ن11]0هعزأ م:جعاعععو 8101152 0107

 يدعم الاسك تعطتق آسلتم (4)ر حصصم 9853 (ةصع. 21. ة8[هعغ 1577) 120111115, 61113 1101111

 للسكن دس تللم نعطع ةنصوعععانع. - 11597. 381ه اعطغةعفأ ةءلاععاه. 5عأ1ووع 61111

 لاتعتف ةزمعات] دهان. (نوصععددزأا عدم هتتعام» ]ذطعا 11:0(هوءار نأ ؟نردرته ل1 ءعمص عوام ح 11.

 [031-1 هع طعم م عغ 11 عا-ط ج01 غطر هوتا1معع لع حلت نمدتطاتقو هتعام»ع طقطتاق 6/4/)1-

 هلا - ل: 710 ه1هترنعل ظعرا قلطل - ءل- ملقا 710عم0ل0ءعم [![1ظدصطحلتكد]و ةسصم 643 (ذصع. 29

 الآدن. 41245) مم(ن0. آعوعتم ةتطأ امزسمعلا ؟؟ةتاوغعدس كمادس ةعوسبل. ةغدنلسأأا اوعتاندع ؟ءهلاقأت

 عراتكدأسمع ذم تهل( هصتطسق جك عععصلتفر هعع تلاع حجاتسف ]ذطوع حعونملع ؟ءععئاوغأق كامل

 معهن[.  "['ءهاع 15+ 1كما]/» طلع اتطعع ذسموعأءءانك دصحمدتغ, ءغ ممصصتللل كطعت] طمس

 ممكاعمتتمت 12301( 1هصتنت عمم لهذا مانت ءانتت !اذطعو 71:81 ءآع جلط لل 7و علتغم مطدعأ ءاتادصأو

 تأ أد لا - ك1,ءاعأ آلا- 1 هيوم لتعاسمك. - 11599. 01 هلعطعغوعول 1 عل - قع د11 8

 مرهعععماو 0ع طمتسمعماع] هباتكر دحتعافر»ع قة: 1عاعدفرو قةالل- هل -ه]دومت» عنو 1: طرمع 7770و

 حصصم 339 (ذمع. 20. لسم. 930) ددهز(نم. - 411600. 1[3-11هلعط[دددع» آظ1-1ط 11و

 بفرص معسلات سنس ماتعهتمذتستنلل 0ع دمعلتعتمهرو ذص نتم 4/8 1 عر» /110]هتث1:0 1ع: كلآلملاف]

 ا1علزجتم,ر حصصم 815 (أمع. 13. كرت. 1412) م02نانكقر 0انه5 00ءامتمهق ءم12مم115 ءأ ؟عانعامصتق
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 قاثلاو ءتايلك ىف لوالا نيمسق ىلع هيذر خلا بطلا ىلع ناسنالا مهلا ىذلا هل محلا هلوا

 بحاحلا نبا رصتخم /!!.1 ' خلا هراصحتسا ىم ذثب' ال رصتخم !ذه لاقو هتايدرج ىف

 عورفأ ىف ارصتخم هلو .ابيرق قاي.لدجلاو .لونصالا :ىملعا ىف لئمالاو لاوسلا ىهتنم رصتخم وهو

 3 عاجاش ا رصخخ “ذم 1 م بأ عمم ىوتملا ىقلاملا عودي ند للايكام محدن ةيكلاملا

 قودملا ىفاشلا ملسلا لمع نبدأ لالوكحام ند ل.ديدأ ربخلا ىدأ ن ددلا باه ةاحو تش عورفلا

 ل عامسالا فينشت هامسو اجوزمم احرش هنم رصتخا مث عانقالا هامسو اريبك اًحرش 11 خنس

 ىقشمدلا ىنصحلا كمحم نب ركب وبا نيدلا ىقذ اضيأ هحرشو عاجش ىنأ رصتخم ظافلا

 ىنيزلأ لمكم نب كمكم ىنيحلا ناعرب خيشلل ىب 5 ىناعرملا رص رصتخم 1|. مل" خذس قونملا

 ىذلا هل دمألل هلوا لوصالا رداوذ بحاص ىذمرتلا ىلع نب محكم خيشلا دالوأ نم ىنيسأل

 ناميالا ىف ةمدقملا بنك خسوخو خمدقم ىلع وعو خذأ مالسالاو ناميالا معنب انيلع معذأ

 مصر تست(. [آمعلمتأ ذه: آاردسم آ)عمر نسأ طمصستمأ لهءاعصمسس 5 علتعقس ةمقربأعهكللتاأ ءاعر ءأغتم

 لنهم مدعاع5ك لتكتكامس عقار ناتقتكاتلل الما ن0 2عقاتمدعم5 ععصمعتظد ]1 عد رص علتعومم ءمصامعأو ممق1ةط101

 مدعلعم]دععد. ةسععم» طمع ءمدصم ءعصلتسمس لعل( هعععقدممعلم ةعيط معا" هععانتل ءةدع ممهاهم لمس

 ءاغمم- 11601. 38106 اططغدمدع آ[طم- عا طقةزأطر ءمتامرسع 677-1 لقطخ ءعرع انطتخو 11111

 6ع7- 5010/ 06 ءل- هب: لع 0هءاعأمتك معتم تماس ءأ (هرتعمع ةدععععماقوم 0ع نم 22072 016ءاتتت.

 [1لعرد ءمصصمعسلتسس 0ع مدعاتطانق لادكتق 7172( 0ءعتطوغأع ءلتلتغو دس ونتم0 710701160

 ل ءرن طهعمت» 1127هعطقر حسصم 771 (اصع. 5. ثسع. 1369) طظ01ات5, 010102181111121 5011 رسل[. ب

 11602. 31 هلع طغدهدع فطخأ 5طمز ة'ء ءمرسر ءعملتسسس قللت ه/4زم'1 0ع موعاتطاتق زانعتك 0ءعام

 هانم دس وتم 5/767 مآ - هلل - 41: لآن 7]غ/ عقر“ مل آرتبعل طعن ]1101 متجت»ءل آان ل آانل-ءآ- تعبر

 تادكناأور ةصصم 931 (صع. 29. () 0[. 1524) 1001:[ا3ا15, 6011112161[ 1111113 1188111111 01180 5انأأ

 1// - 114 ةمكعكت ماتت. 8 هدأعو عدي طمع فرص عطاقهتلاتلالو نانأ (ةدءطتلال ج0داتعاسست طقطعأ ءأ

 15/7: 61 - هدرا 572 1671 هآرتس 721011 هدم» لآ ك]1/مزأ* ةمكعكت اسك ةقأر ةتعع عمقا

 طموعئعععد دس (نمددمءعملتسم لاي ك1 001 1 عن ءل- 01: لاا عام“ عرب 1101م0

 آلا - ]151:2 111- 1)ندعءءاع] خر هصصم 829 (ذصع. 13. الوزن. 1425 ) 2201:اتان5و 01111016[

 ء«0101. - 11603. ظ1- 810ه ]عطعجددمع 1ظ1- 8هعط مخور مصر ءعملتاتتال 12077011-©0[--1

 معكمعتأغ ةتععاعع هطعتاعط ظم» ]يئن هل - لان 2101متر عا 13 عزا 17101 مدون ءأ ]117 - 7عنربخ ]لأ

 11056272, طلتسك كذطعتلاعطأ 21ه]ءمدبرعا 1 عرب م47: 77/- لضندمنلعم ةدسعامتتمك اتطعخن راءمم ل

 67- هع,7. (نهدسمعصلتسسس ذا آصمتاأ: آبهسك 1آ)؟هر نست ذص صمذ طعم ءعتستتل 8203 ءياععموع

 ءا 1صاععمهع ءمصماسأتا ءاعبر ءغأ تذص معدع1داتمصعت» عغ ننتصوانع !ذطعمو لتحتكانر» ءقأام 2 ع1دخنم

 56 ١
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 0 مك. ينل ىف ه موصلا ىف * ةوكرلا ىف ا" ةولصلا ىف " ةراهطلا ىف باتك ؟ ملعلاو

 رصتخم ا.ه عم ةنس قوتملا ىعذلا ديحأ ىنب دمحم هللا ىبع نال رصعلا ىتححم

 ىزيربتلا كمحا نب رفظم ىيدلا نيمال ةيعناشلا عورف ىف ىزيربتلا رصتخم 8 ىطيوجلا

 ىمولكتسلا ليعمسا نب ركب وبا نيدلا دج ئيشلا هحرشو ريجولا نم دصخل 1 كنس قوتملا

 5 قوتملا [ىلينأل] قوطلا ىوقلا ديع نب ناميلس نيدلا مكن هحرشو 2. ةنس قوتملا ىفاشلا

 قى ىزيربالا مقرلا داما ندا نشل ىئودملا ىكيسلا ىقفاكلا كيح نب ىلع نيدلا ىقنو ا«. نس

 ىومو ظذكمب ا. خنس قون مح ىبأ خابت نم ىطقسلا نيدلا ردصو ىزيرمغلا رصتخم حرت

 ىنكوأا كيع ىب لمكم لالدلو ,.[ خذس قوقملا ىيفاشلا نقلملا نبأ ىلع نب رهع جار سملا حرمت

 كيع للوكم ىنال ةيعفاشلا عورش 3 ىيولل رصخخم ا. ملأ ةذس قوتملا ىمعئاشلا ىركهلا

 دعزأ لع 606 ءدع(معمج هغ ةكعماتمي اذطعع معصم 0ع دجتتص0أءر ةععتصلاتك# 0ع مععءونعسعو

 (عراتسك 06 ء]ععورطمدعصقر 01181515 06 ل ءزانصتمو نات1 ه5 06 مععورتس 21108 53618. - 24

 [31-01 هزعطغعدعدع 11 دطممطق 001غط عز ء]-جقطعو همت م عه011112 15301610235105 3601131عق

 مصاتصسعسك , جتتعام»ع قكاتع 4500710] 7101 متوتر: 0 1 عز: ل70 ]ط):ء],عا2 ور ةصسسصم 748 ( طع.

 13. كم. 1347) رممرنم. - 11605. 1[8هلزعط عدددع اا - 2019 ءعزذأ1 و ءمدصمعصللتتتت 20-

 همءن1416.- 11606. 81ه لعطغدقدمع كا - '1' ءطعاأدتر همسصمءملتست 064 مدعغلطاتق لانعتق ةطقنانعأ

 عمت دكتقر 01100 1/1714 - ©«0- 041: 1101:0677 ع“ 1367 ل1170, ؟لعو 1/11- '1'ءات» ادن لتعانتق ءأ

 حصسصم 621 (ةمع. 24. لوص. 1224) مجم>اتسقر د ع]1هععرت مههاعتت ع ]نطو 2/7 - 77 عزام هدعععع مست

 5 (هرحسعسا همس ةص تللطتل ةءصتموءععدصسا /11ه)0 - هل - 041 لااا 8ع“ 1361 ]ل ءرت:01] اذ رنا

 مادكتكأمم ةمصصم 740 (ذمع. 9. لول. 1339) ممم د ب 1الوزررو-عل-041: 507111711: 8 ءزا لأ 0-ع7- م1

 7//-1 هر [آ1دصطحلتكد] و ةصصم 710 (صع. 31. 81هن. 1310) مممعانتنس ل 01-60-1007 مآ:

 1-61-410: 4ر6 كه[ دمصم 756 (أصع. 16. لدص. 1355) رم مز [انانقر تان اتق هملاتتل اتا ةتتانك 277-170 11

 ]لآ - 171:7 لا هام 7101 1ءامعم»" ق1 - 1 ءاتألعم ةمكىتماتم هنأ هول“ - هل - لا 77/7- 00014

 وننأ هطعتاعطسم طا: 11ه ؟دتغ عا حصمم 780 (زصع. 30. 4ص. 1378) 2201115 لأ - 060

 فة - هل - 01 0م ظعت» لل 1[ -ءاةرسم]مءععينب كطحظتكمم دمصم 804 (ذصع. 11. ةحنع. 1401)

 رده( نان5 - ءأ لمآ - هل - لأ: 1101 هسبدعلأ عرب لا ل-ءه]- "ه]رسملنا ظعق»# كطحكتاأمو ة0

 891 (لصع. 7. لقص. 1486) 2كه[ذناتق. - 11607. 81 هلع طغدقدر» 151 - لو زل ءاصأر مللت

 10 0ع موسانطسع زادعق ةطقظنتاتعت لععتاح هلاك دط لقدم 7101 هبت: ءل 4500777 8ع 7ع“ ؟ذط قلت هو

 ؟نلمنم لوصءر# لأئغم ءغدمصم 438 (تصع. 8. لل. 1046) دصمرئأ نمو هفرصرت0ةذأنلل. (0ردتللل 10١

 ذص ذلاسل ءلنلعصتساأ قللت وما']ع 80518, دصصم ... رممزأاناتك, ءأ لكان 1711ه1هرك 1:مءل]ب 1 لا
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 قود هيلع مدلكو تاضارخعأ هيف دروأ رصخخألا ليلعت ىف ريخعألا دايس ىلاورمشنلا كيدحا نب ضوع

 ةقرع نب لمكم نب لليكام هللا دبع ىال ضن ارغلا 3 قوكللا رصتخم 111. ن.. تف نكد

 جخيشلل وح ةايانكلا عورش 3 قرخكلا رصخخم 111 [ى“ 0 قوتملا ] ئسنوتلا يفوولا

 لودلا رصتخم 6 ىنغماا هامسو [1. خةنس قوت ىلبنلل ىسدقولا] ةمادق ىب دمكم نبا

 بتر ىارصنلا ىطالملا بيطقملا نورغ نب سويروغيرمك راب جرغلا قآل تلعام 3 خيراتلا ٌّى

 سوجاملا نييينأدلك كولم #* لدارسا ىنب كولم ا" لدارسا ىنب ةاضق " ءايبنالا | لود رشع ىلع

 برعلا كولم 1 نيرصنتملا نانوملا كولم م منرفالا كولم « نانوي كولم 1 سوجكمالا كولم ه

 00 0027 07 فناكلا لالر نم بفشارلا رصتخم ا[ا]] 2 لوغملا كولم ٠١ نيملسملا

 [.ن ضدي قولا ] ىقذناغلاب فورعملا ىبلذل ىرقم ا رعاقلا كيع نب بوأ ند ني نودحلا رد ماما

 ل ]ترجع ه8/670071:2, م05 ةططتتلال 300 (ذصع. 2. كظعربأ. 1106) 12101:[اتانكو ءانز ان5 01111116[ 211 1

 011-111 هطمت“ لا 104/1 ظلا-316ه1/,/1هعد" ذمه مادق قام  ةلعتأ ذص ءمر نتقع 30عام هانز ءءاه

 ءغ لع انطعم لتكمس(وغو ةسصغ. - 11008. 01ه طغوددمع ظا- 8 ةسكتو ءفمصو ءملتسس 0ع لدعم

 طعععلتاهسضمر, هسعام»ع قلاتع كقلالعأامأب 31ه]ءهتست»ءل 8 ءزن 101 هتتنعا 1 عزا لتمر [12/- 117 عر

 عامتل# ظا-ا1هتسععتر ؟لوكو ظطاسطال هنأ لتعام [ءغ ةمصم 803 تسع. 22. كحتع. 1400) دنمتاهم ل.

 11609. 31[هلزعطعغوذدمع ظا- لك طن عدعاعأو ءمسرعملتست 0ع مهعالطنق زدعتع ![طدمطعلتانعت

 لعمتسدنع ءمرصمددتغسم ه ةطعتلعط قلت عع دمه" ظعءرن- ءارمدعي [آهمطقلتاهر ددلعم

 ]با - 121 2هعلم 01عام ءأ هصصم 334 (ذصع. 13. ةكسع. 945) مدمطدم. آس زلال اللا ءورا علا

 450ه1]ه]: 1 ءتن 4 آرترنءل ظظعتن 1160| عنمتسعا عت (00سهم [ 21هعمللععن [ظةمطمتتكمب دممم 60

 (ةمع. 4. 1 عطع. 1223) مممكأطنتتك ]و ءكفلانات عطاقعأانتت ل10 لطا-1ل ءعج]رتن# ةصقعطأ ماتت. ع 116100

 310 اعط غجه دم ع1 - ل هده ءلر عمته ءعداتسسس لوعممم ءمضصس طئتقامعت نسر ةانعاماتع لنا الهمز د

 67[ عالت“ راق ظعتب 11ه طا- لل ءاماغ 01ءعلتعم (نطعقتعتممم.  ؟'ه]سسعم ذص لعععس لج مهعاتمهم

 ل1ةممدلتكتسمو ناندضتتال معتصم لع معمرط ءانق دمعتك ةععتصلا لع زن نلت قطاسق 1هدعا مع (اعضاتق لع

 مءوتطسبق [ةىدعاز (هصتسيم عضطقتهأف لع ءءعوتطتتخ (نطقل لهعمدتس لآدعمعدسر ننتصأم لع عوتطاسخ 311 3 عمل ن1

 هعرع(ه لع ءواطاسق (عمععمصتسو ةعرتاتسم لع ععوتطتق 1عممعمرتسر هعاهكو 0ع مءوتطتتع (نعهع

 يرحتس (نطعقأتجحممصتسيم تمم 0ع مءونطسخ كعدطتسس 3ٌل1مطقستس ءلمصمعتسسو 0ععلسم لع زعونطست

 81هوياطسلهمدسص. - 11611. ل1هاعطادعدع ظا- 18 قع طتلآو ءمرصر عملت ةانععضأتق ءزع هلق

 اتنسرأ1لم ةماغع12 مععاوسأتم.  (نمسس عصا هعئاتع لص (نهعوصسسو نسمع ةطعتلعط ءغع طصسفسس 8علت“-عل-لغا

 1101ه عدن 11 نانا طعن قالا-ءا - فلق للا - قلهعوس»: للا-لل ه1 ءآاناب حلوم 1-11 له هرا

 لتعأنت5 [عغ حمصم 705 (ذصع. 24. لسا. 1305) رصمءعاسسق]و هع رك عمعزع/ رك يعمر مدتغ ةتسسانل كتسن
 مس مح وع
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 أ باتك نيو ىودهملا ليد أ سايعأا نأ ليد اوذ نم تامكاتكملا عم كانشنكلا ا" نم هرصخخا

 يلا نيبهلا نارقلاب ملكتملا ىلأ كوكحلا ةلوأ ىباعتال نامملاو فشكلا نو ىدنقرهسلا ثيبالا

 هدامعن ىلع هللا محا هلوا ةيدامعلاب روهشملا هدرشو 21 ىف ىحالصلا رصتخم ا!

 يفند عورش 8 ىواحكللا رصخخم 111“ تاعوضوملا 8 اذك ردزوأأ نيدلا دامعل هغلأ خلا

 فانصأ اذوم افك 83 تء.عمح لاق يلا ىدينسأ هادأو ىدنبا ىلإ ني ةلوأ زب قود ىو

 علوأ كيحمو فسوي ناو ةفينح ١ لود نم اهنع تاباو ا تيثعنو اهاهج عسي 5 ىنلا دقفغلا

 لناكابجم ديدي ىدنقرمسلا لايتم ئن ىلع نبيدلا ءاهجب مدل سالا خش ةاحار 0 اح م 0 سافلا

 00 ّت د ىلع ىسحلا وبأ مامألا ناكو مح ردت رخآ 8 ىنناكابيسالا لاق هز*ه خس ىقودملا

 تمديد ليوطتلا نم ةياغ ىلع اهعمج ىدنقرودسلا ىريطلا رودحتم نب ليدحاأ مدصذ وبا طظنادل

 - هك 7 كك ول د _-- ا ب تس .بيسل ب

 دصتصس م05 ععوزمصتطاتعق لن ]001ءدصاتطسق دع 1ءما(70 41 1هل ط5 ل1760 01- /11ء1/لءام#, دع

 اناطعو 4777 ءقا]1 كمت مت"ءمتنل# , دع اتطعو آلا - 1عهعارإ“ مع ظآ- 8ءرا» ه 171ه:1ء52 ءهلتام.

 (تمرص معسلتستس 1( اصعارأتأا: اطبقتق طلعمر (ئهجوصتتسا معكقزرأ ؟انان1)1 ءطا7 21ه 21 أع. -ح

 831 هاعطاوددع ظطاآ1- 8 د1 ةطخر ءمدصمءعسلتسمس 90747: - ءل- ل11 لع حعئاطتس ءاتعقو ع ©011111168-

 (ةدلتلك ءزاتقو 0111 انانأم 2ل/- 1140/4 نعءا زةدعادتنتاأ. ةسعام» مدس معملتسات , 01100 ذه ةصعترأأا

 آدنلم 10 نس رنرخم ءزدق طعصعأعءأت5 ءهاع.ر 11” ةياخو 04-60-1110 هملط م0ةاتتار انك ةص ظ//-

 11م0 141 1ءعاضتت. ع 11613. 31 هلعط عغوددع ظ1- 1" حط ة151, ءمرد معضل ان 06 مقتاتأاتق

 زاصم [[دمعطنعت 0ءععتعةكتمر ونمم0 آسقس لكلا لهزكه» ىل]1ندعل عت 1101,عيسب»:60 1[آ1دصعلتاقو

 مملعو 2 م/مممم لتعكتك ءأ حصمم 321 (ذصع. 1. لكوصي 933) 101:5 و 1ععع2قأ1 028 011]1218 أ

 رستسمعأا ءمرضممخنلا عع 20 لتةممكتغعمصعس ذص فمرسرتعمل1م 71هدعربم1 هطقعع؟دغعحسس لن ععقؤتاأ آم

 طمع ]نطعم دضعمر وتأ ز(2 آصعأمتا: رىرآحتتك ]13م6 ©“ مرمتصست 03عغ0م اتت 01164 06 126 عضع

 للنت عدأ مموعم ءاع.ر ؟دتلقكرو اصوتتتاو زانكتف (08عقأن1مصعق ءم]1]1ءعأر ل35 2عععوووتأم 085205 ع1©

 0عادعمتسقرو ءأ ععوممصمد 20 زل155 ع لنءانه لاني 1ظ7ه1:/هعو لات( 7 درت عا 05

 عةدعر]1متأ. 1ططمصستسعم همدسمعصسلتأ ءياآز ءمعلمصسعمت» ؟ءطعغعس ءعماعر زم 58005 طقطاتععتصس(. 1200

 مرصع عسامسضسس ذض تلطسل ءفمسممخدتغأ هطعتلعط - ءانزهاذسص 12عام - هل - 041 47 عزت 1101 متت»عاأ

 ]لآ - "ه1 0”عه1101 ط1 - 1: غزت, حصصم 535 (ذصع. 17. كسع. 1140) 12016اناتكو ونانأ1 20 ظصعتلل

 ءرزدجص طهعع طهطععغ: 1سقتس 4107| همعم7 ل72 ظعري ملغ علب لتحسآ عدطدغ ونساتلعتت طقف

 ننوه عدالممعقر جااوسعلل عمق معواتع ءمرطممصع2025 ءكتعدكلاو هعوانع أد همعظع تمصمعقوزأ. ططسصع

 هععماس5 ءوأ هطعتلعط طقطاسس قل لدي 27هع» 41: ع0 عرب 11هبدود(» 1 هاعر»# كهيربم»ءمتا0غر عجتأ

 ءومذ ممالمصع متمحعتسلع همراوكو عا ؟ءيارمدد ءممععقؤتا. آ1(ةهودتع طنسصع ءقمرصتس ءضاقتأ امل ءدع للك

 10 خ
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 عووجيلا 8 اضوصخ تادايعلا ىف زاجيالا نم ةياغ ىلع هنيبذف اهيف تننكو اطسوتنم هنم أله

 لوا هقياور خظفل تركذذ ىواحكطلا فئنصم ىلع اهتيثرو عاوذا ىلع اهتلعجو اهلكاشي ال ام اهنم

 كود مدحت وداو خي خم دعب قود عطقالاب فورعطلا ل.لليكام ند لود ردحف ودأو ىهجتنأ اهنات عملو

 رميكلا مامالا وع رص حراش نأ لاقوو 6. خذس قوذملا ىقناكابيسألا ىرهطملا روصخم نبأ

 هلوا ىف رركو ةيف داجأ لاقو نيدلا سيفن هركذ ىئاجيبسالا ىدنجلأل ديحا نب دمحم

 رصن وبداو ىقاعووسم نم وهو لاق انداملع لاوقأ نم هيلع مدقي نأ ىغبني امو ىتفملا رايغخا

 مامالاو نيداج ىف طسوتم سوزمم حرش وهو ةذس قونملا ىفنألل ىردولا دوعسم نب دمدم ىب دجأ

 خذس قوخألأ ىفنألل ىنزارلا قاروأا ىلع ىب دلوصا ركد ودأو تادادم ةدع ىف 1*2 خذس قوت ىرمهصلا

 نور عععاع ءممعاسمه11 12علتقمل ء>205110ه15 51201 1052ععقاتقر هأ لص 115 01136 ©011عالأ

 طععوتأاوغل هاصلسا 1ص ءمراأع 0ع ءديعععأاأل]5 5دعجهتقو م22عءلماتع 12 هقمتأع 06 ءصتالتمصتطاتق عأ

 بعمل (همتطاتق. لوم ؟ءععم مععات ععماتمتل هردصعلال ءعزتاقعع ةانلان1 ءغ 20588 200ع»ع ىممقتانتم

 [تمع ءىرتأأت 0ع ءهدعععءلانتق دكدعصم ونتهعذاأنمصع5 ع ]ذطعتف 1 ءاممم# ءغ 0 ج0]ءعأ ءغ عدع ئللتف

 ءو معدءعءاتلو 01136 جمان علام ءدرزألك زذماتاتكق ممم كمم7عصأ7عطأ. آل ععددأ ن12عقأ1مصع5 اه

 هءرام5 ةمععاع5 ءغ 20 هملتسعس !اذطعأ 77 مةؤصت 01ةممدست. 8 عا٠صتتست 20 ؟ءةعطابص» هج دجغانأت

 وننتدع 2201016 ءغ طلق ةععدصلم 10عم ونتتذع ءم11ععععوست ةنطز ون. - 1وعع ز]1عي. - 1ءزملع

 مدس ءداقسأمو ةعصتمس ءطتطأ لاروع لمع“ ل170 عر 1101/متهتتنءلر دلعو 17/- 24عام 01 ءادتق

 ءأ حسمم 474 (1مع. 11. كسص. 1081) 2011115 - لكلتم 2لهع» 47170 18م2 171ه7:5147“ ط1 -

 011ه ه1 ]رعت 1ئ1- 1ءا4] غ8, دصصم 480 (ذمع. 8. كم. 1087) ممظأكتتتك. كلتا علو 1[ م0

 سدعصتنست 1110/011:11ع0 13 نا 411160 711 - 12/,هز ءرن0ف 11/1- 4:82]15:54  همدطحتم عال هكأاتتت> 1  طلأ -

 2101: /ءامدم“ ةعتموتعدع لتعدسأا. 2 21 نفوع- ءل- لا: طمع مهمعوأ 20 ءعاند ؟ةعطلق: 1ععععأم

 معدوم ءقأ آس ءمصمءعملأم طمع ءمرصخس عمامسلمر ءغدط ةمتغلم ءزدتك الله ءعمعاتك وننمع الاسكا

 الأع ءععئورتق دعماعصاتتك ممداطمطتغتك ءامطتعتدغر هعع ءىصكتعصتأر نغ تك 0زغعاه دآآذ عمت

 لمعاغمرتتس همداعأ (ءرص ممعت5 معهع1ععدصسأت#. 11 هعع ةدتصغر اهوانتأو ننهع ءدع ج]تتق ةنلألز1

 ل ندر 2 هو م1: ءل 1 ءرا ]1101 هتضتت»ءل ا عزان ]11م0 17-177 ءارعر» [آجم علاوي ةططم . . . 1101اتا5و

 ءكتزاتك همرصستمص ءماهعتسم (ءعدعامتل جلضتععاسس طقطعأ مدعلتت حسطتختق ءىغ ءغ 0لهمطاتق ؟0] انتل أ صن

 ىمنمعتتع - طصقسص قاع 8ءاب» ىلادسعل ظور» لل: [آدمعاتتمم ؟نآعم 777- ل ءووم لزءاتك أ

 ةمسصم 370 (تمع. 17. لدل. 980) مجمد نتته - قلاع 41061101 710517: 187: 418 9 عررب عرار ق0

 436 (لصع. 29. كد]. 1044) 7201(انا5, ءانزاتق مررت ءمامتتامك مآاستف 01 نستصو همدصر] ءءاتاتع

 لانا 8 ءاب» 4160 عتب ىلا: 71]7- 71 مأم 777- ]نعم آآدمءاتاحب ةطط0 . . . 1201115, ءانزاتق
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 رو نانا حرصا مدؤر والان ' 5: م..عيرا» قتيدطبسب حرسامسم لاق !لوقي دان عاش انكر قوازر تملا : لداسم دكذ نتا :هئادوءتادتلحتم عبرا قئطس 000

 ىواكطلا رصتخم حمد لمع ىلاو ا ضعب ىنلتس لاق يلا نيملاعلا ََّ هلل كيل ةلوأ دمدأ

 هد دو عورشلا نم أرمتكو نالذل لدعم *ماع ىلع ليتشي باذكلا [ْمم 00 ذأ هلل ةبرق متيجاف

 مامالا هد رو ] لا رغاوج سش.ماوه 8 افك ةنايكابيسالا ىدنجكشلل لويدحأ نب كلوكام اضيأ

 [ ءارجأ ةخسوشا  ىق 50* ةذس قونملا ىسخرسلا لهس ىلا نب دمحا نب دمحم ةمدالا سمدتن

 عورف ىف ليلخ خيشلا رصتخم 1 ءانلا ىف رم حاقفملا صيخلت مرش رصتخم !!8)1

 دمحم ىنيدلا لامك هدرش 7” ةذس قوتملا ىكلاملا قدي فحاسا نب لياخ ومو ةيكلاملا

 كيع نب مأر4و ةذس قوت رصخخملا حوضوت قى رردلا ءاهس ىسولبارطلا حسافلا نباب فورعملا

 لياعلا 2 نان [ىكلاملا] ىطاسيلا ليدأ ند ليد 48و 0 قونملا ىرممدلا ىكلاملا ىللا

 ةلمكق 5- روعي أ كما ىقيف ةايكي مأو ملك“ دس قود لياخ خيشلا رصغخم حرمت 8

 نمرصتس ةصاقستتك ]دطتق ءقأ ءغ نته6101 ؟01تستصتطاتق ءمرممعاطءملتكتك.  ظرم ةدره ممكن عأ1 15

 جاتعأمر معامل 03عدا15صع5 (ءدعاتق 21ععغرو بص ءدعم] 1 ءهعلمصعم طلق ءعطلق آسلتعوغ: الزعتخ

 7:60.  (نهرصتس عصا مهلاتق 19 1هعامتغ: آ1رهسم ]عمو مداتصلمعاتصت هرداصم أع. كنس 10

 رم عمضتست نن10لهس ور هتغو 2 دمع معاتتاغو نأ مرضت عصام أاتلل 15 012 معضل اننا 10/07641 018م0-

 معرعمل.ا  آهغله زانق ةداتقأععتو دتغ م0همأتق 20 1) بست 362ءلعععسر بكد اتطعم طلع ناتقعقألمصعق

 نمردتسانمعم مام 1 ءعرتقدك ءأ جعاتعت]لم5 0ععاطودغعمو محسلغم5 ءمرصمععط ءرلجأغ. 8عوعغعععوو تغ تص

 مماته همعويتسهلتطسق ه0 ا - ل ءمفأرت» لا - 1]0100نعأ هماهأتنتت قار 11101: عترا7:ع0 111 110

 78ر1 - 67:02]710 ]1/1/1 - 1؟ا02(]6 ءمردصسعماةتتاست» ةعكلمدتغر | ذأاعسوتع [طسصقست ا 67/75- 3

 11 0/رهترةترنءلأ ظعتا قلارردءل ظعري للطن كولا ىذعءممطاعغر ةهمصم 483 (ذمع. 6. لآدم. 1090 )

 رسم ممقر ءاتزاتق ءمرصتم ءمامعأانق نات موانع ![جقعلعتالتك همصغتصعأنتإ]. - 411614. 81ه لعطغهق د

 هطهمعاط 1" ءالعطاد ظا- 0آ111عغقطر ءهىصسعمساةهتتق طععاتام» ذص 161:15 11/-711ةركأ أنو 0ع نتنم

 اص !انغععد 14 لزعطسسم عوايل - 11613. 81 هلعطغعغودو»ع ظ1-هط ءزلعط 1عطمل ]ع همدصو عملنا

 تداطعزلعطت 2/4/7 0ع مدعالطسم ندعم ا1دلئلكت اعز لععتعهاتمو ةهسعامدع 1214117 8و 1*1 هع

 /// - لمد:02 ا1هلئاعتاور ةصصم 707 (ذمع. 18. 8ءم(. 1365 مممخطتم. آه زلطنل ءمررصنت 5

 همس ممددعاناتنسأ لك عزرام] - ؟ل - 011: 1101 هتاتتنءل 111 - 10801: ين, هلعم 11: - ءآرفوعةلل 0لتعاتق

 عا ةصصم . , . 520( انانكر ءاتزانق ءمدصتم ءاتاهتنأ نق /7/-]) هن٠عر» لأ ةمنن1]0] 1:/:110/1-7117 0501“ ةطصقءالأ مأنانك

 عون - ظعام» »و ظعبن قكللملام] 102 ءرمك# 3لملتلكتتكمب دمصم 805 (ةصع. 1. ثحنع. 1402) ه0 5غانانق

 - 1/1/1160 عزت لاتنعل 182:01 [11هلئاكتاذ]ر ةصسصم 842 (ذصع. 24. لانص. 1438) 10115[1201و

 هتزاتكق همرصستس ءعماهضنك ذوب ءل-ه/17 لا ءاممأب 11011, اهعمب» [لا-ك]رعق]بأب 1107/17 ةصقعءاأ ناتتك أم

 يابس (ةسعم ممص مع ءعلار انك دطتمتلل3 (ةصاتتلل ءلاتك مدعق ؟عقامتنعا. 1ص ةعتكتع ه0 سعت
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 ىقلارقلا ىيدلا ردب حيشلا كح مانو ىكلاملا ىفاقللا نيدلا رصان ما.مالا خيشلاو ىووذلا مساقلا وبأ

 اكل جنقف دامسو 11 خنس قوت ىمانتلا ميا بأ ىب كمدكحم ىيدلا سمش ةمالعلاو] ىكلاملا

 0012 لآ ىطاترغلا ةفسرب ىو .ةييجم هلا ييعووبا ةمالعلاو  ليلقل رصتخمب عرش ف

 ا 5 ندا نمسح نيءىيحا نب, مد# لصضفلا وبا ظفاذلو هرصغخا مت ارييك احرش ةنس قوتملا

 ىنمكم ىب دمحم كلاب فراعلا اضيأ هحرشو ليبنلا هزنملا هامسو +7 نس قوتملا قاسملتلا

 002001 ىردملا ىروهنسلا مح نب ملاس ققتل ةمالعلاو ةنس قوتملا ىلاملا ىنيعرلا باطخل

 ىنمحم هللا دبع وبا ةيكلاملا خيش اضيا هحرشو 1.1 ةنس قوقملا ىناقرزلا قابلا ىبع خيشلاو

 ةمالعلا مالسالا ييشو رابك تادّلجم عبرا ىف هقيأر دقو ا!.“ ةنس قوتملا ىثرخل هللا دبع نبأ

 طيسوو ريبك ةتلث احرش فلاو 1. ةنس قوتملا ىروهجالا ىمكم ىب ىلع داشرالا وبدأ

 لالا ىسانكملال ةيشاح ليلخ حيشلا رصتخم ىلعو [ نيدلكم ىف ريغصو كلكم ةسمخ

 ةامح بحاصب فورعملا عوبالا ىلع نب ليعم» ديوملا كلملل نيدت# ىف رشبلا رابخا ىف رصتخلملا

 مععلدحتاأ 4ك /ءارعترز» ق// - ل ءممعمم# هع ؟ئطعتئلط ءا طسصقصس 2هكعق» - عل - لك: لآ - ]نعم

 31211 نئم سس هطعتلعاط 8607 - ءل - ل1: 1171 - (نم ل 11ه لت لعتاه سس [؟تع 00ه ءاتهدأسانق ه2 عزر)ن-ع0أ- 11

 11101 ه1د»17260 1861: ]11 1 ءممييضر ةصصم 942 (ةصع. 2. لكاتل. 1535) طل016تات5 و, نات انت

 ىرسسعصادستتك 17 - ]1هان]ر 1171- لءآ17 لو ءارمنأر لل07/لمعم» ظل 1210717 ذطصقعكت ماتتق عهأ ح لأ

 لوعانئدتستتف قكلنم 450ه711ه] 2101011720 ]عزا 7 تء:ءارك لا - متنا, دلعو آلآ - ]1 ءمنعامع

 لزعأغسك عغ قطصم . . . 20201غاتال5و 0111 ؟0ل11111 21 ةقأ11112 11351011113 5051م516و 01119 5عاللانق 12 5625

 ىعوزنغ - 8ةلطخت 4111/6017 1101 هتزاتزن عل طق عزا مل [رتت»ت عل عدت 21ه ]رعت» ت7 ع0 عت كلل ءمتتع طرا

 177م7, حمطم 8542 (ةصع. 24. لاتص. 1438) ططها"أاتتتكو ءاتز انك همت ءطاقكأان5 20/7 - 1101:02:07

 717 - 776547 زمهععت ماسك عنا دع ممرنو 4777117-771 ه]: 110 هتت7: ع0 18 عزت 1101 هتدت»ءل 111-12 011

 1-7/7جم عزت آ!1حجاتلعأأدب ةصصم . . . 220115 - متع 00 ءان ةةزسوناتق ءعأ ةع2012غ6» همطات]أ هدأ ل15 م

 1[ 6و 1101متر عا طا - 5 عربا, همسصم 1015 (ذمع. 29. كم. 106006) مجم نتتق ع هطعتلعط

 450 - ءآ - لامع[ خ 177 - 72ءمءامعخر هصمصم 1099 (ذصع. 28. 0ع. 1687) ممر دتك5 ع هطعتاعط

 31دل نعت مسصسص قلق 450071] 11101 متجررن عل عج قلالعللمأ ظلأ - 1ك مجهع]تر دصصم 1102 (ةطعب

 25. 8عءرأ. 1690) ملم2نانك, ءانزاتق مرسل عما ممأانا) 01126001 1:01 نصت صتطاتق 203 0ل طاق 020م

 طعصعسس 101 8عطعتلعط - ءاتعاؤس 0هءقنمدتسسف 4ك اتا: [ة, ع1( ]8 ظعتن 71ه]رمتستتعل للا - 07/7 و

 دصصم 1066 (ةصع. 21. (0عأ. 1655) 12011115, 0111 1545 ©0111111ع2131105 ع01011, 203 05عاللو 1 0

 نستسوتع ؟01تسستماتزل عغ مات ممععز> سمعتم ه]انصتساتلل ل. - 10 ءصتوسع 20 ءمدصرب ع0

 ةاطعتاعطت 12/2717 عامدددع ءلتلتغ ]7- /11ء[نرد نون. ع 411616. ظ1- 111 هلع طعدقدع 1 حلاعط طق

 ءا-طدعط ععر ءمصم ءملتسس طلقغامعتمع ععمعسع طسسقمتب ةاتعام»ع آلا - 11 ء]]: 707 - 1001760

 157647 18 ءر» 7: 7771 - ظلوا, حلوو كن]غط 11م1 1. ء. ظرتسععود 1آدسمتعمدوت5 01عام ءأ
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 ضيراوتلا م نيش هيف دروأ حلا لاجالاب رامعالا ىلع مكح ىذلا هلل دماخل هلوا 07 ةنس فوت

 هريغو لماكلا نم رصتخاو ةلوطملا بتكلا ةعجارم نع هينغت ةركذت نوكيل ةيمالسالاو ةميدقلا

 ةيمالسالا خيراوتلاو لوصف ةسمخو ةمدقم ىلع ةميدقلا جيراوتلا بترو اهلج نيرشع وكن نم

 5 خيراوقلا نيب ام نمضتي هحرتقا لودج ةفرعم ىف ثلاقلا ةاروتلا خسن ةفرعم ىف ىناثلا نيخروللا

 ثلاثلاو سرفلا كولم ركذ ىف ىناثلاو ليدارسأ ىنب ماكحو ءايبنالا ركذ ىف لوالا لصفلا حلا نم

 خنس ىلا هيف ىهتناو ملاعلا مما ركذ ىف .سماخلو برعلا كولم ىف عبارلاو معريغو ةنعارفلا ركذ ىف

 ىيئوتملا ىعفاشلا ىدرولا نباب فورعملا رفظملا نب رمع ىنيدحلا نيز مامالا خيشلا رصتخاو

 نم هراقخا هناف اهلهج عسي الو اهلثم عقي ال ىتلا بتكلا نم رصتخاملا تير لاق .٠ ةنس

 10 اذامعأ رت انسخ ةدأز !راصتخا هيقلث وكن ىف هنرصتخاف كواملل الأ عون اذ ال ىتلا خايراوتلا

 ةرصم 732 مع. 4. 066. 1331) مه2:ن10. آلات >ه]طيصتتمسقو 0136 118 1طعامأات0[: ًآكردتتق آكلم0و

 نأ حنانك (ععصتصم5و ممدستتغ ءاع. ةلطتلتغ ةسعفعم» ذطت صمدصتتلا» ءدع طئقامرتتق ةصاوتتتق أ

 كاست عمر دغ ]زطعع دعس هرتملتق ءقوعار ءتلانق ةحعتللم أ ه0 1عءالمصعسس ]نطرئمرختس ةتتمألت 0طن

 ممرر مععات 1" عصلتنتا» ءةة5دعأ. اكانس ءدع ل2 4711/7 ءأا جلتتق ]ذطغلقو 013011113 1211111 مان ؟1عاأ1 01561[

 بو]سستسو ءدسب1عغر زد طعععع همعوزغز طتقامطتحس حدصاتوانقلل ذه م12ع1ه11052ع12 ءأ 0120116

 ممعالممع5ر أ زهامستعمسس هفمصتت عمتعسأاع» 0تةممعزاتممأ ائطعت 7247027 ج0 هدعلتصسعتطل ةضطط0انم

 لزوورموبتأ.  طرمدعإؤدنلم جتئاعطت (نع5 ءمصاخسعأ لتهدء[هغلمطعكر وعتتقتكانللل م151112 1118821812 015-

 ا
 ةءومقامصعتس 06 1110م (ءصمضتسس جاتممع ةصاعت طاعامستعمو (اعدعامتك ةععتصلم لع ءمومتغممع
 معععمسزإ همدان عما عدعطأ هعتغو (عئاتقه لع (هطسلع هطعمصم]هعاعد حط ةهنعامرع هجع08م8[13و

 نسدع اماععك هلله ذصغع» لت عرقدك ءعممعطقع همصاتصعأ. طعاصم ةععاتم مجممطعأمق معععصقعأ ءأ

 زهلزئعو 1ةردعاتاححسر ةععسصلم طئتقامعتحسس (نهعاهأ مءعانتلل معجم مانت (ععاتج طاقامرلقتت

 طار ويضمممتسا ءغ هلتمسسر نسمتأم تقغمسحتسس "عع ةعوطسس جماع آكل هسسسسر نايتصأف طلقامشتمل

 عمماتسمسا (ةرفعر ع ذطأ ه0 ةمصتتسصس 721 (ذصع. 81. لكوص. 1321) مرممدعوزانق ءقأام 10

 نسم عم لتسسس كطعتلعطل ءغ آسف 7عقز» - هل- لادا 0م“ عرب - ءهالسواع4/70* ةطقلتتور انانأعو

 1اردن-ءقمعر»ل6 لتعاسك ءا دصصم 750 (ذصع. 22. لآممأ. 1349) رممانكتتقو لص طقعكع عقول. (نهعطمالأو

 موستكو ةللطسل كيىصرعصلتسم» ع لتطعتم ءمصكماأدسر وتتت مدتنع5 طمس طقطعمأ ءأ نات01ئا023 01
 10 نجرععرتنع ممل ممد5نتطاتق. قةسعام» 1للطس0ل مدععتمانع ع انط»تكق طلقأم»1615 ءمصعععأاو 001 11

 ذص همرصتسملسست معتمعترداتس تهمللز ععاطدمكتت .١ [(دودع همصاعفتمتأ ذص كانهق (ءالالق5 ءلاتدق 8[235

 عوانمدع (هلتر نأ م2هعقاممأتح جنوععءانتلز 20 6ععل ءعصتست ؟عق ءةحاتاسلمهف عا 1ص0ع ؟عقععاتلو 0118©
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 رصختخم !ا هذامز ىلا ةليذو [ هاو خمس ىوذألا ىفنأل] ىباذل خنكشلا ند ليي نب لمد

 ىلع هدقفلا لوصاأ ىف رصتخم 11 خذخس قولا ىلامركلا ىبيدحلا ىقن خيشلل رصم رابذا ىث

 نم كداوذ مضو نازمملاو ميوقتلا نيب هيف عمج ىناليكلا ىيساخل ىميكح دم ةعبرالا بعاذملا

 مكل هباتكب نيدلا دعاوق دهم ىذلا هلل كمل هلوا اغا ىسح ىلا هادعاو عماجلو لوحنملا

 ةنس قوتملا ىثرقلا ءافولا لأ نب رداقلا دبع خيشلل ثيدحلا ملع ىف رصتخام 01 ملا

 ملاعل حضوا ىذلا هلل ديل هلوا ةنس قوتملا ىضاقلا ةعامج نب نيدلا رحب مامالا يِيشللو

 ىلع بترو هيلع دازو حالصلا نبال ثيدحمل مولع لوصحم ةصالخ هيف عمج يلا اليبس ةنسلا

 ليمكتلا ةيفيك ىف “ كنسملا ىف " ىتملا ىف لوالا فرطلا ضال ىف ةمدقملاو فارطا ةعبراو ةمدقم

 عن مدزسنع 2عدععوسلو ءةدعمأ. 1[ متأنم ءةمصتص ن03ع 200101 ؟هععسص رر0ل1 غم“ ممكست عغ20 سعال

 ررددللو مهعازوررع آلوز ةعزعمالونك.  طلوعع زل]1 ع. -  ظمزغمسمع نطن]انتال 1016717111161 طل -

 211671, همعمب»“ 0علتكب 111[دسوستع د٠ عم ]وعم ةصلع ونتتم 19770047 هاتطقأ1[ع58( 150114 30

 749 (ذمع. 1. مع. 1348) ءمصاتما ه1(. عدعاعععو مرسم معسملتسسم (نةلطأخ 487م0 1100

 186: 11011ه17:7:60 18 هر - ءلع]عاب»ع 17ه7ع+ | طمصعألادر هسصصم 813 (ذصع. 13. كم. 1412)

 1201115 ]و 1م ءردلامرل عر 00عوعزأ عأ 20 51111111 6111 ما158 1 11617. ظ1- 31ه ]عطع

 هدوم 11 دلعططقع 311 5عءر ءمسمعصلتسل طلقاممتودع ةعوعماتمعر جتعام»ع 5طعتاط 21هع7-

 60- 017 7277/26. هصصم . . . مرمرأنم. - 411618. 31[هلعطعوقدع 11 هدث] ءعآ]- 6 ء'طو

 مرسمعملتسم لع معسعتمتتم لاتعق 20 00ءاعتممتم ةععاقتاللالل 011361101 0500026 ة3ان13و 2161015ع

 1101م1 60 11 ه1: 1105702 716278.  (نهمؤهمحتغ ذص لاو آاتطعمس 1 ععمار» هغ 11م0 ءأ

 دمت 20 ءععوزومعع تاتاعع ؟ ل1 ءب]7 هغ لتس ح00503. 0 ططتلتغ مصمم ءصلتسسو 0100 1غ آصعامأ ا

 آجنق 1)عور نأ مهدعععمأاد عاتعجأإ0 متع معاس معتم ]ذطرنم ىانم معععمتعاتم ءممعتسمسمع ءدئمأدسقهكأا عأع.و

 11مدم::6 مل عارم. - 11619. 38[هلعط غدعدمم»ع 1 خس ءعالدط هل 1 عغطرو ءمصصمعملأنتت 0ع

 ج01( 15مم, هسعام مت طسع كطعزاعا» 4650 - ه]- ل1" 1862 457 7مممرإكع (نممءدزتر ةهطلمف .ء.6

 مممعاممر عغ كطعتاعط ءغ 1[مهقص ('ةلطخ 8 عل" - هل - ل1 عزت ل ءرضفمر ةهصتطم . . . 1001610 ان انك

 رص معصلتست» غ2 زمعأمتاأ7: آدم 1)ءمور وأ كلنصمهع معرتأم دتدرلا ءالقعع ةدعموذاتتا ءاع

 ©(6ه]1ءونغ زم ءم ددعازودو عي هسسح انطخخ 07472 ©7- ارملقا]ع دط آان: - ءنمأم] ءلتاتو 8

 جلز أر أ عرس معملتسسس ص رمهعاو6زهصعست ع نتهأتم» هممعتأبك 0تةممدنتا. طردعكمعم علت

 ملا مدعرل (مجعاقأر مهتطلم هز ععلعم اعدت ةععاتطلو جتعأو1هأعرت 1201[ هدتتللل مالا 1

 (عواتسمممتم ةامطت]ز[عصلمتمر (ءجاتق ؟ج(هصعطلو نانخ م20م15 ةتعاماوم اص جل أخهدع "نط 8
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 ةيفنكلا عورف ىف رصتخم 111, فشمدب 1م. ةنس نابعش ىف غرف لاجرلا ءامسا ىف *

 ىكان وى هتاقيط 3 ىعيمتلا لاق ] كه“ خماس قوغأأ ىكوفلا سربكب [ عاجش أ ] ىويدلا ماذل

 قود زجوهلا كاتو ىروباسونلا ىسييبأركلا ليد نب دكعسأ ةهحرتش [ىواخلا كوسأ ىرودقلا نم

 نب ةلمرح صفح ىنال ةيعناشلا عورف ىف رصتخم !!ة ىزاولا ريوضلا ىسوم قالو ةنس

 نب ك.دمكم نيدلا سمدشو د. خذس ىفوتملا ىلاعلا ىزاوأا ىبكيب ىب لبعوسأ ىنودلا لاكام

 10 رمع ناو 5.“ غخنس ىقوتملا قوكلا رفعج نب دم راجكنلا ىبالو ”.و ةنس قوقلا ىودكذنلا ضماشل

 1ماع2 ممل م0551, 011313 20121183 71501011115 0111 1151111 210105ع5 53011021111 511112

 قمطوم]وتغع ]لدرددمعأ دمعممع ذطقن طوص ةمصأ 687 (ةصع. 6. 1! عاد. 1288). - 11620. 01ه ]لعطغدق5

 11 [ه م1: ظ1- قص ء117 عار ءمسم عصلتطست 0ع مهعاتطاتق لاتكتك طآقصعألا1 نك 0ع2115ةغلقو 1105©

 را ءزدر» - هل - 041: | م1: ك06]10*] 8 ءطاسع '1'دععوي ةصصم 652 (ةصع. 21. 1 عطغ. 1254) طمطغ6»

 [ آلا 2 ءدجك»# ذص ةدته 1هطلمعما اعداهاأتتكب طمع ءمسومعسلتسس // - طل ممم ةصقعاتت ماانللتل ©0011

 ءفمدسم ءملتسس ؟هالسسصتسع دعوسمغ]. آس ذلطتل ءمرصتسعساوعامسو ةعهتمدعطتسأ 45 60 1 ءزتن ل10/]: 011116

 1167458 لا 5(, حصصم . . . 1ه015تاتقو ءكاتزانق ءمالطتت عضاقتأ ن5 /0/ - 11:ءدج ةصقعاكا ماتتق عقأو

 ءأ لاا اللهوم 8لا-12/هسا» لا-] نمنع م 11621. 31ه طلعطغومدع 81 عهده ظاد- ذطق1أأو عار

 مرسم ءعملتست» 0ع مدعاتطاتخ لدعم ثهطمظناءعز 0ءععلطوألق. هععلمد ءعتصأ 41 11ه 1

 زر ءرا 7”ه/وعر ةسصم 243 (لصع. 30. كرع. 857) مما ننقرو ءأ ل11 /هلأب ذعار ع: طل

 5و للا - غ4, [وندأن ةسصم 447 (ذصع. 2. فكر. 1055) ذم مددقعت طنطعم ةمطوسعمخاتق ءةا]. طص طانلانق

 انطرصتنسص كاطعتاعط هامع»» ظعبن 16د طا 11هءمل0لءعنر ةصصم 490 (ذصع. 19. اآلعع. 1096)

 رد مرخستقو ءمرسس عصام ءلتلتغ رز - عام" ع ةصقعصض مانت. - 11622. 081هزعطعءوددع كذ

 ءا- ءدرع ةكتو ءمرصر عملت لع طمسم ءماعاعداتعر ةدنعام»ع همق0أ اعرب /11ها معآ: 1 انة-عل0ءار]رلا

 0عمسسفاتعمو ةسصم 569 (ذصع. 12. ثسع. 1173) ميمدتطت م. - 11623. 81هلعطعومهوم 11

 ءا- ]ع عا ةسسو ءمسرعسلتسصس لع اطعمه عنو ةعطم]همانعو. هعمئمععضتساأ (نةلطخ 11هز0- ءل - ل

 الد ت47 ظعرا 7 هلو طلأ - ]؟ نس 171 - لكلغو دصصم 750 (زصع. 22. الآوعا. 1349) ةد201:[انان5و أن

 ى]رعرزاو - ءل - لق: 21 0ه]ءمتوتنعا عن لو مآ, ةهسصم 799 (طصع. 5. (0ءا. 1396) ةهمةاتاتقو 410

 رص ةرتاتمت [ذطعسص ةععتسم سس عسأةهتتتانتل ءهلللتان - 11624. 31 هزعطغعغوددمع [1 ع1 -مقطاكلو

 10 ءمرص معسلتسم لع ععدتسسةهاتعمب ةهنعامتطدق قلت للءونم 501ءقرربمنن عرب ]101 هبوتدعل 1-11 (120/

 (عمسشس هت عمر ةصصم 305 (ذصع. 24. طلسم. 917) سمءابم 1101 هت عاأ ظعتن ل هزمت“ طلا-لظع1او

 داعم 1 - ءاس عزز“ لتعغام ءا ةمصم 402 (نمع. 4. تكسو. 1011) رسمدحانم ح ىلا 0همن» هةآقأ
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 ةيعكلا هاكات: ىكملا .مراملا ىف همفلا ه1. ةنس ابيرق قوت [دابع قا ىباب فورعملا] ىميلا فحشا

 دبع نب ىنسح ىلع أو كلضف ىلع لدي وهو هدراقل اعدو اعويسا فاط هنم اداب غرف 50 ناآكو

 ىحيشلا ] ركب ىأ 0 فيطللا كليع ىيدحلا جاردس ةوظن خم ديب قوتنا ةدامع [تاأز ند عجوسحو كدب

 ىرودقلا رصتخم |١ء» حنس ىقوقلا ىديزملا سابع نب نيمكو م. ةخذس قوغألا [ىفنمدل

 قوتملا ىقنكلا ىدادغيلا ىرودقلا كمدكم ىب سدمحا نيسكلا ىنأ مامالل ةيفنكلا عورذ ف

 نييعمجا هلاو ىمكم هلوسر ىلع ةولصلاو نيقتمال ةيقاعلاو نيملاعلا بر دلل مال هلوا 5. ةنس

 ةمدأ نيد لواكتم ريتعم نيم نقم ومو بهذملا ىف باتكلا ظفل هيلع فلطا ىذلا وهو خلا

 هتءاوقج ن دك دلعي ةيفنمل نأ ةيعدالا راوذأ ايصم بحاص لاق نايبلا نع ىنغت هترهشو نامعالا

 آب 1 1ءمع ]178/- ل ءرسرد# [07- ظمعر»: (ءدحسعمت هات عمو ةصمم 225 (طمع, 12. خلو. 893) م2010

 قة 1 1مع 151غ: عدا 2101م1: عل 72-11 ءرارزر همصم 310 (ذصع. 1. ل81هئ. 922) ههه

 لق: ك1 0ع[ عقر» 417260 عن - ءاقرمعمتار هصصم 317 (ذصع. 14. 1 عطط. 929) طممطتم - لآ

 71601 متدت»ءل 11هعم7» 8عءزن 1*لرمع 7 معتق, |[ ؟دلعو لادا 45 42/50 لتعأم ءا] قلطعءلاعع ةطمو

 590 (زمع. 27. 1)ءء. 1193) مممتم. -  (نهرسم ممكنا طلع ءمدضمع201101223 15 536720 ةعزرأ0

 31 ءاعاععمم ء ءءوتممع [كق'طوعر ءغ نيم( عدعتصوتتع ءدمانأغ ةطقم]7ءععوغر ةعواتعم اكمئطمس ءكعءعتستتأ

 هغ مم ءزانك 1عءمرع هه ؟عأ. طمع عم ءزاتك م؟2عدامسأتةل2 0ءيممصقأعتأ - كاان ل2

 ]1 هعم1: 8ءدن 406711 1عيم]فسغر [؟دلعم 1مم لعم لتعغم ك] دمصم . . . مممجاطتم - [ ك6]

 1725 18 ءر» 1101 متوترب عل انعهنستس ةاتعم, ؟ ت1 عم آان ركع" لتعم عغدصمم . . . 12011110 - 2

 8ع [ 452] 0840ه, جمصم . . . هنماتمر ءكتؤانق ءمرضمعملتطسسم ه017-20-7(”32: كط0-ء1-1ه6]114 1ع

 لن: 8ء]ن» [ى]رعم]ف [آدمءالطام], همصم 802 (لمع. 3. 8ع 1399) رممعطسعر ؟عضوتطاتق 001014

 عع 71101 هتدتر»تء0 8ءت» 4ك 6طايع 7 ءجنلغور حصصم 313 (زصع. 29. لآلومغ. 925) 2201630.

 11695. 3160 ]ع طغوم دع ظ1- ((6 031 ءكيبدس معمل ن2 0ع مدعاتطاتع لاتعت5 [1حص علك 0621784أو

 هسعام»ع آسف 4قطت*7]رمععقر: م ]رترنعلأ عزت 0101 ميدتجعا (007 8هع]ل06 آ1همعاتله , هت و

 428 (نمع. 25. 0ع(. 1036) رممعطتم. (هدس م عصلتسسم كه سعات: آرهتتق 10 عمر دتات0 00012 00110

 ععردتم ءعدأم 10 بس (تصعصتتطانخ ءأ معععدتلم ةدتم ع ءزانك 1ةوهغم 71101رمتهت»:ءاأ طصّر نقوتتع [ةطتنلأد

 نمل عقد ءاعبر هغ هط ةعدععازو ءععادع طمم ءظاتعمع ذم دستع عمود ![!طعع ةممعا] ذة. 1" ءديكتق

 ءيغ هم]ز0لع فرص مموتكتكر مهعمفع ةدعام ل( ةاتمو زماعع [طدهسمو 5ةمععاوألمةتسسم5 52106 (علطتقو

 هغ مرسم كمستفر دغ ةيمم]1 وأ ءّرده 0عوععماتممأ هدر وعععلععع ممدقتستق. ثسعام» اتطعخ 112/1

 هداهم ءا-م0:”نء/٠ [آدمعالأدعر آموتتأر طعم ع0 ءاتمصعرم ءعدع ءزادم 1ععالممع غم ممرع معقاتل عمأنقع
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 ىلع دوق نم نأ لبق ىتنح و ةفلأ يم امهمأ نوخي كي هظذح 6 م كراسم باك وثو ءابولا مابا 32

 و ءلئاسم تح ع مهاردل اكلام نوكي هذاف ةك رهاب باقكلا منخ> كنع هل اعدو جئاص نانسأ

 حرش اهنم !ادج ةريثك هحورشو ىهننا ةللسم فلا رشع ىنثا ىلع لمتشم هنا عمجملا حورشش ضعب

 5 عطقالا لاق 27غ خنس قولا نيد ىف عطقالا رصن ىناب فورعملا دم نب دمحا ماهالا

 فيرشلا هحرتش ىم هب تأدتابأ تنك ام ميار مكناو راصتخالا كح نع ادحال احرش جردشأ أ

 ىف هدجوف هالأ نيد ,صاخأأ دوأذ نب نيبسدح ب رهطم ى د خللا دبييع نيسلمل نأ فردشلا ءايض

 باذكلا 1 نم ل لك 3 وكذأو طسدسملا (صضعب 99 لوقلا طسبربأ نأ علاه امنخالا خياخ

 مس 0 2000 2

 راتخم ىيدلا ل مامالا حرشو لباسملا نم ,انهفاوخا !نوع_باوأل جرحت سيو هيلع دمتعي ام

 هامس تاولحم .تلكر قب ري. يس .دودح ىق ىقوتملا ىدايعلا ىدادلاب فورعملا ىلع نب ركب لأ

 خفيعضلا ةخاوادتملا امج نم ىلكورب 4 فورعألا ىلوملا 0 جان بلاط لكل جحضوملا جاسودأ جارس

 ءةمادصغو ءأ [اأطعع ةدصع طعصعل] ءاتق عقأ. 0( نأ ءاتالل 1211001198 [عمعار ه118[02 م31 0

 متم ملغاتك5 عوار نأ للعود: 0 دأ عب هممت 2ئ32عاذأخم مأم !ءعوعزاور ءاودع ةص طمع !1ةءامصتق

 لئطعأ 1ءازءز(وععم معععدكتتكو هعغم ز11ع مغ لتعطعسسم5 هطاتسعأو ننمأ ]ضطعع نتقعمأمصسعو عماط ع

 آم ءىرسصسعسادعم نمله ]ذطعت 27ءرومم' 1ذطصس ةلطسست 500 ءعلسس دمتلتق 0136511011118 ©0111-

 مرمعطعملعع ]1ءوزانتل. - وعم طقعاعمساتق. -  طءضصسلا 151 0هءان 1 0

 مرستس عصامعأمو ءمص موت عاطاتسأو انغ آقتت 4717:60 17: 110 هتنت»:ءال آطلا- كعاه', ؟ان150و 14

 راثمو» ل1ءامك ءغدصصم 474 (ةصع. 11. لادص. 1081) 122011115, انو الق 001111162121115 00 3

 مصاتصعأ. لا - 4عاه' ٠ (نهمكاتأاتأل 32م0 ةكعر اطوتتتاو 011111160133111 ©011120267عر ([111 5

 ءمرد معملت1ا ءدئععلهأر عأ 705 هعرأاع ١101 5أتقو 0116111 ©011111162131ث111111 18 ©0111 120111119 071

 ءرععزاوأت5 ءةلدسسر ه7” 1216 أ - ؟آرع" كك لادا 1رموعاز 0ط]ءةلعأاعل 18عتن 111010161“ 1

 1105681: ظءر» 12 هدمن:0 ]1/1 - ل معق»- 721غ: - هل]م]ب هطغتل يئس ر نك كتتط رما]وطصع طغعكأ ةةلاتتتلال

 ءووع اصكتعمأا. لأ 705 20عهكتئأاتقر نغ ؟ءعينطد ءزدقه ننملحسس 2000 حصرا 8ععوتر ءاذص ةأدمانلأق

 انطعأ نسهعةأ1هصتطاتق ءزاتذت0001 معد معم[أععدتس ور نستطاتكق 12065 طقطععأل ممهدتغ ةهغ ءدع نتتطانق

 معدمممدد 20 ةزست]ع5 نسحعفأ1ممع5 معهدسأ ننعممأ - آ[سفس ال ءزدرن - ءل- لأ: 1101:1147“ لق ءلف

 1/110 771/- 74,06 [آظهمعاقاأور حصصم 638 (طصع. 18. ])عع. 1259) 1201:(انالقو از اتق 0111111 611-

 (مرلنق م2ع(1مدان5 عا عع اتطسق هآسستمتطاسع ءمصخاوغ - آ[سصفسس لكقااقع 8 ء]ع» ظعت» لآ: 10و

 ؟نلعم ط2س00408 لتعأاد5 ءأ كدعو جصقانلالل 800 (زصع. 24. 58ءمرأ. 1397) 120115, ان ان

 ءمدحسس ءصامسسك (هاطنخ ؟هأمستمتطاسسو ءمصانمعانع ءأ /ثآ - هز 7/1 - 11 ءاأاز 707]- /11:0/] /غ

 10/1 1412: دهم/ءاكر امهععمامم هدا. [آطممع 8طآطملتلهر ؟دلعم 2تعن/ع لتعاسقر ذه ئ]15]1 همحصنت 5

 ماسصعصمأ نمأ (010عسس (عئاتمدتستر جغ مدضتتم 10ل0همعأ همعع رددعموع 0:1[200(ةألق ةانظا. 805ه
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 هيقفلا خيشل لا جاحولا جارسلا درجو ةرمنلا ةرهوشل ناتو حرشلا !ذو ردها مذ ةريقعألا بخ

 قرونلاب ,ىمسملا ىزارلا ميعاربا نب دمحم هحرشو رخازلا ركلا هامسو لابقا نب دمحم نب دجا

 ىف ىونزغلا روصنم نب برلا دبع ىلاعملا أ حرشو 45 ةنس قوت ىرودقلا رصتخم حوش ىف

 5 قازرلا ىبع نب ميعارباو ةدامسيخ ةنس دودح ىف قوت ناوخالا سمتلمب ىمسملا نيدل#

 00 ]شا ةمعالا سمو 440 ةئس قوت _مامتب سيل ثذحخأ ىباب فورعلا [ ىنعسرلا] .فلخ و

 قوت نايبلاب ىمسملا ىناقوملا لوسر نب دمحمو ةنس قوت ةيافكلاب ىمسملا ىقهيبلا نيس

 لالجو [ديرفتلا هامس] 7. ةنس قوث تادلجم عبرأ ىف ىونوقلا كمحأ نب دومكمو ةنس

 خيشو ةنس قوت بابللاب ىمسملا نيدلجم ىف ىدزيلا ىنسحلا نب رهطم ديعس وبا نيدلا

 نيحلا رهبو ءاهققلا دازب هامس ىيدلا ءاهب ىلاعلا وبا قاجيبسالا لمحا نب دمحم مالسالا

 ىفقشم دلأ 1 ضي و 3و قت ىح ليو 0 ا ينعم |[ة ا عيباتيلاب (مسملا يلدا طا

 سيل "م ةنس قوتملا ىلصوملا ميركلا يع نب ميعاربا فحسأا وباو 1 ةنس قوت عيرافتلاو

 كس ذم طعععتسم ءمعوتأر ءأ يتامسعس انكماو 37-2727 هه]رءر»ءا 17-101 ءيرون»ءا ةمعتعمتكتك. ؟طعتلط

 لسعتم ءمصقتألتك 4/7260 1 عرب 1101 ميستت عل 8 ءرن 1لء8/7 ءمدصتم ءعماقمتسس»س 87-171 11-171 ءآبآز

 ]معز معمططمغعطسع ءدعمتغو ءغ [ئتطصسم دصلع ءعمهاتس 77/7 - 8077 717 - 771" مماطلة ك1[ ب

 ل10 [ءمدت»ءف ظعتت 17 ]فن 1 - ]1ع ةهمصم 615 (أمع. 30. آدم. 1218) ده01ةتلتق و ءانزاتك

 ءمدصس ءدامساسم لا - ال2 لع دالم»آ 1101ءامعمت“ 111 - (00078 ةصععهت مادته ءعهأ - ل ا* عاب

 450-ءآ-هآطنآر 8 ءرن ل1 هتاعتت» 6 رمد عمار كطعد ةصصتتتم 500 (ذدع. 2. 58عام 1106) 7205اةتانقو تانك

 ءمرسس عدامستسك لنمطسق ؟ه]سستمتطسعك ءمصاتصعاسع هأ 7107/ءررببعع هآ - مآب]ممايرا ةمععطت اتق عقأ

 11ر1: اء لان ل-ءا-"ءسسفع ظعتب 1كمامرل |[ 18-181 هضفع], ؟دلعم ة8:-ءارسم], م0017 لتعطتك ءأ 5

 حصصم 695 (ةسع. 10. كلور. 1295) 2101تا15 , 031 ءفمرطنات عادت لامن 1سم ع1 ععاسست ؟ع]ألتتنا ع

 قه عررنو-عامةنرنترنءأ ]ىت»01] 18 ءن-عا]رموعازن 82 مع]تر دمصم . . . 1001:[ةنتتقر ءانّزانك ملال كلا هتك

 ]كو ةيرءأ ةمهعت ماسك عدا س 1101, متستنعل عدن 11 ءمنا] 11/1 - 11: ءامنتر همهم . . . 1001:[انانكو ءانز انك

 مدحسسعمأ هضم 2//- ]5 بريتا اهعسعتت مانق عدا ]1ه]ب110 18 لن م4 ارتت عل (2بنوعمتب ةصصم 770 (ذطعم

 16. ةسو. 13068) ممتنع ءاتزاتك مضت عماقتأاتك ننقل ن0 ؟01هيستصه ىمصاتسعأ [ أ 7177-0

 1مهعصماسك ءىأإ حج لء[م7- ء0- 0: ىلع 5040 110161 ]رع» 8 عرب- ءا]معمت: 177 - 7 عجلت ةصطم ا...

 رمه2نانكو ءانزاتق ءمدتس ءمامسأاتك 0نهمطاتع ؟ه]هستصتطسعخ ءمصت مععط عمكسك تطل 12/-708 مدع

 هع [ءرغ ةظطعتاعط ءا ٠ زكفس كطتضةسدعأاا# اثءارا- ءل- لف: 11ه]عمتستسع# عت ق]تدعا 1188و

 كتزاتك ءمرستم عماقتأ انك 700 7 -ركمءم]( 1مكعتأ ماصق وأ ع 8عا» - ءل- 01: 11107 هتدترت عل

 4ةلدأاهأ لآ - دارنا [ 117- 12 سعوا علب 171- 1'ههطلم]مو2] , ةهمصم 709 (ذسع. 28. ةسع. 1367 ) 0

 رت 0ر"نانقو وانأ ءمرصتس ءصاقتام (ذكس]تس 72/7- 7771414“ لأ »7*0 ةزكعأ هآ- 05117 همع ءآ-1 رم * 0ءعاتخ

 - كاتب 1 ءمع 1 ]رأت» 8 عن ملآث0- ءا- [ع»اترو 31ه:م17غ, ةمصم 628 (ذهع. 9. المو. 1230)



 نيدحلاأ مايديمح حردتو 0-93 قوتملا ةرييمجح جاحكلا باب فورعألا ليها م 03 ا لكمدو ماهتنب

 حرش وو 01١ ةنس قون لكافة ون نكالمللا رى الاخ ل ىزارلا ىكملا قمدحا ىبا ىلع

 لح ىف لوالا ىلامكرتنلا نامتع ىب لليدأ جوبص نبال فقيلاعت ةتالذ ءيلعو عفان صخخدم كبغم
 رز

 ظرذرإ خمس قود [ اهيلع مالكلاو ] ةتندادحأ كي ثللاقلأو داس ره ةليعأ اهيف ىاقلاو ل ا

 ىرطلا تاهو [ "0 اك دبي ىقوتملا ىرفلا لاهكام ءانولا ىليأ ند رالقلا ليع خيشلا جرو ]
 و

 تذلا.ك نم لح ىلو ا”. خذس هدضووبل نم خرف لدالدلا خصالخ تيداحا ةقرعم ىلأ تا

 ىلا ةدحو ردت نمو ةكمدس ىودملا ىردوكلا خودالا سود ىنزاوأا رغظم و كمحالل تانك ىرودقلا

 راصةخالا كع ةردقلا 3 يأ ناكو ىئاشلا ىلصوملا نيحلا جان ليخحت ند مهبول ديع هريصخأو

 ردورعأتنانقو نا1 مرضت عداقسأاملا زر عض! ععاستت "عااد نأ ع 1101101:1:60 ك]رأوآر 18617 11ه

 هداوم 107:-61/14) 11 هدمت: لتعطتك ءأ دصمم 939 (ٌذصع. 3. ذسع. 1532) دهم داتكق ب" 110511:-ع0-

 ل12 عرب ل دنعلا لا 81 ءزطق ظل طنسقر حمصم 598 (ذصع. 1. 0ع[. 1201) 01[ا315و الز ان

 ىرصس عصاه انك و 127/561 © - 06127 لأ 1 ءروءلبأ] هل -دمءدمم7 ذةصكعصتماتسكوم 0هم(هل1هصعمق نأت] عد

 ىماكتسعأ ءأ طععكعتم ءىدسصملتكوتع عدا. لل عدس 4/7260 12611 011/1111: "4771:6111 , 10

 11: ه0, لخعادق ءأ ةصصم 744 (ذصع. 26. آمن. 1343) هماسنتقو ةعطماتخ اهماتعتح ءلتلتأو

 ننمتس منتنم 01[ ؟دلأدأع5 ءزادك ءدىعمات مسار ةععدسلم ننهعقأتمصعق (؟جعاهسأر (85 1116 هددتع عوار

 ء( غئاتح لع ءّزسق (مهلئاتممتطتم | ل1 ذ5عصصأ. ظعوعأاءععم ظهطعتلعل قكال-ءا- عملة“ طعنت 1

 11 1رمررنررنعاأ [لآ- (نم»ءعع]تر ةمصم 775 (ذصع. 23. لادص. 1373) 22015اانتتكر 120110523 0111103511

 ءالصتغ]و ءاأ طقصع ءمزامرسعمر ءكتزاتق هئا0لدند لعمعع مالمصعستم ةصصم 730 (امع. ك5. 0ع[. 1329)

 ةهطقما تاب 1| - 1هموع مع ظا- 11 ءىاقأ ة]ه سمن" ةلعأ هلرالقا] ]1211| دعا ءآ-0عامن] مماهتطقك ا

 [دءزدلع ى/عرروع ءآ - هقرتعا مللت ءل 13 عنا 0176-7101“ ]117 - 1! أنسعغ لآ - ]عع اع”ةو ةصطف ..

 رسمرعاتاتسر ]اذطعصتسص 0ع ءدعيانعملمصمع 01! ؟تلاذكتصت 1ض (00:7016 ءمدصمعض0ل10 ءلتلتغو عءغ اذه

 مرستص عصامتت5 !ذطغعس 71لاعامم نعتم(ات4 ه111121جكنك. (نهدد معصللتتت 1ص ءمزامرتعم ©068عأأ

 لا - ء]- "ءآركتر» اظعنا ]1101 متتن عل 10 - ل - لفرع 71من: كذطقلطتامم ةهمصم 771 (ذصع. 5. ُكحنو

 1369) مدممع6ننقر وننأ ؟مهعماأمنع ءدىيعععمعمل) ء( هفمماعدطعملت متعع ءديععالدتغو [ !!دلوسنع

 ؟مرىزطسس ع0للئلعتصأ ماستتعدر تأ لاننا ارتبث0أ ج01]ء» 17101 متضتنءل عرب ىلك'ملأ , ؟دلعم 110-

 ءة]رم/ لتعاسع ءأ حصصم 567 (ذصعب 4. ظعربأب 1171) مدم؟اسستق]ر ءأ ذا”( - هل - لف: لان ظعأل'

 []ذءنإ 47: 1/1 - لليبناغ [1هصعاتاهو حصصم 769 (ذصع. 28. خسع. 1367) رمم(تنتك. -  ةلتدع

10 
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 ةيادهلا ىلا ءاهلابو عفنالا ىلا فلالابو عفانملاو عيبانيلا نم لوقنملا ىلا مهملاب ديف راشا حلا

 الصفو ءاتفالا ىلع ةملعملا تامالعلا نايب هيف مّدقو اهئامساب اه دع> سوسو برعرلا» لأي ءابلاو

 اكن رأل نمو ىوتقلا هلا لج نوهيفو ةءامجلاو ةنسلا نايب ىو ءاهقفلا ركذو هقفلا لضف ىف

 :يدلا ظناح .هحشو تايعرشلا ىف ه دع نيلعت ىيعحفل لك لهوو هفتسملاو .تفلا بادأ يف
 ند رو رسما رك دربع 2 لل وه ىت دولار ىاخ ,

 ىتاوح ضعب ىف اذك مب خنس ىقونملا ىزاؤملا نبداب فورعملا ىردركلا دمكم نب كمكام

 لداسملا نم ىرودقلا رصتخم نم كش ام ةصالخل بحاص ىزأولا نيدلا ماسح عمجو ميولتلا

 ةركذ بعص ام دا ةايسم راركت ريغ نه ةباودأو ةبانك بيرد ىلع نيترو ىرودقلا ةليكت_تابس

 ءمستس ةماقتتتتق كمتغ' عالم 01و ع" نأ همء ءآ-»مع]7 14 ذصع عت مامم ءأ ؟ه]دسصتمع 60121 م1" عأد عن قانق

 ةسعام معد طقطعأ 7متر“ 17 زا 0جه» 18 زا 7”وببرك 277 - كب 17/ - 72( 018, ن1 ]ج0 17 ءطا»عء]ب

 1٠١ ع. معممس مهطعتاعطأ 02ه“ 8 ءععمس لت عطدق ءعغدصطم . . . 22015015 لأ آمعامتغ 111ع 13: آرحاتنع

 لدءومر نست 00 ءامتمحست مععامع ؟تهع ءدبص ءووع لمءاعمحتس آكادصت ؟ه]ستغو وسمع هماتسع 05+

 كم. 1آءاععو 2170+ همعام» ذطأ ءد ةنومتظعءعوغأور وندهع ءدع اتطعو 7”عربيل4* وع 7ئ/- 11161:

 0ءمعودسك ءعهن ]ف غععد 277“ اتطصتست قكبورك#و) 61- 057. 1165 124 ]خط تطاتت) 11704164 و 12

 8م اخذططتس 21هع]ب»ةو عع ءءاععمج ]تطعمو عدتق ممسصتمتطمس همماقأ عة مسزوز( ءدعم]11ءمغ1هم عدل

 ةأمممزانل2 00326 5عدممصفتك لان" 015 جمممم هم ءعودعمأو ءأ 5ععالممءعلط 0ع م2جعدامصاأتد

 قمعممصتلءصغنهع ءغ لدعتعءمصفت]ا أدر 0ع لءووتمالمصع كدمموع مغ مسستمتم 00ءع6معوص

 هراطملهدعمردتس ءممقعمعسقر 06 كتقر ننتطانق لمسك ءممكسلاه "ع0ل0ععع ]ئةطدصص ع ندتطسع صمد

 اككتاندس از لع معهعععماتم زدعتسءمدكدأاذ لهصأت ءأ ممعدصأت هطقءعودصلتمر ءعغمسم ّزاتعتقءممعانلم

 ةمسست عاملتت ءغ دست لسلتعتت !اءطندسص ةتغ تم ععطتك !ءعدلتطسع هعماوساأمع هائوصتس ]معزة

 'لكدسر دنغ آد عا1مهذز5 نستطتعلمس 20 7-7277 1ءعتاتع, 1ك ع - ءل - 011 7101 ه71760 17 عزا

 هال مهاروتةنءل ل1 - ل( ع»لع»ة, ؟دلعم 11: - هلة عمم” لتعاسمك هأ ةصلنو 7 (أسع. 5. آ2ءع. 1423)

 رسمعاسسقو ءمرستس عصاقسأسس تس ءمرضسرم ءعملتسل فرص ممكدتاب ءهأ 1270عممورو- هل د 0: 777 - 977 هج عاوز

 انطعأ 2/2/4:ءا يسدعكاتمدعم ملل ءيتغتس مصمعملتتك, هغتس 77/-ل مرر 5-7 جرا“, 177007“

 8:7 - 1مم, 87 - 110, 11 ءدب 1/1 - 1ع” عارارت#, تدم ءعددك ءهأ د ىمرسرعملتم 00074

 ةططمعععماععر همموسع ؟ها]سستمع 1 ءطستاءا 777 - (00لس امقعصمأاأم ءمسصمعطعملز(6. 115غ هه

 هءملتصعسم انطعت 72/712 ع2 ءزدعودع ةمتاح لتممموتغع مسللطص 9118 عةازمم عرصط ؟عرب عانت (ه 202 202011( عاكو

 ! متقأ ذطنر بسطت دصعسألم ءزسه لمع مءموءاتاممع همم وندع لوتس جاطما ءعهغ لن عزلتق ءودعا
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 ىلع هللا لوح دعب امأ سرشلا لوا ىرودقلاك ةلمكتلا هذع حرش مت خلا انقلخ ىذلا هل دمأل

 سس راد 5 نح 1 .نلاق ءاضت أ. ميسحكتسا ةيقفتملا ضعب ,لع .هتضرع ةلمكتلا باتك نتيتك امل, لذاك 0

 ليبس ىلع رابكلا خياشملا مالك نم ةجرطتسملا لسآلدلا نم ايش لئاسملا ىلا مضأ نأ ىنم

 5 هريغ معمجي مل ام دقفلا عورف نم عمجم باتك اذه ىرودقلا لاق هةيجاف راصةخالاو زاجكيالا

 مهذأ وهذ كوهذ نمو انباحصا ظفحا وهذ باتكلا اذه ظفح نم لوقي ىتاشلا ىلع وبأ ناك دقو

 هيف داز مث اريغص اباتك نوكي نأ ىلع هأدتبا هنال بيترتلا فلتخم باتك وهو انباحصأ

 بانك ءالمأ ىلع تمايع كقو اهيذونسم اطسب طسدسرب نعرأا زواجكت اماذ تادايعلا ىذعم للعب

 هب لقتسي ام فالخلا لئاسم نم درواو تاياورلاو عورفلا ناهد. هيف قمقعأ هحرش 4 عماج

 10 لدتعبيل اهب فقيلي ام هءورفب فحلاو دكيركتلا بانك ىف كلذ تبفوتسأ ىلال طسب كيزم

 دعببمجج حرت ىفوذساو بنقكلا نم هالفغا ام هد فحلا مت ءافيسالا "و هرخأو بائنكلا لوأ

 © تتر موتك طمع ءمرصم] ءص عصااتتلو م0560112123 00820711, 1هاعآ] أ عتاو 10عطط 3855عءعءاتأاتق عقةأو

 عز يرسم عملته لله ننتسواتتع 1ءوزوووأ - 1[وعع 1114. - 8ءعرملسم ذص طمع ءودضم] ع2 هانم

 وننمل زغد ةصعامأتا: آهن آلعمر نأ 205 هظعوكتأا ءاع.و ه6م3511011[111262) 36 هز 18 00/1

 ءمردم ةرلتسمال ةععاماتم ءةدعأر ءمرل مودنتغر نأ لاه ةهمعامأا) عوعستمدد !اهتلع آلا معم ءزانق

 طعمعطعزت5 ءعاع. (ندسر ةصوتتتاو []ذطتناتتلل 12872/66 ةعءها مستمد عدتر ءكانتلقتلل الثكه لاتكأا5ت ه0

 هطختلأو نانأ ءاتتلل همم؟0طهكأأ عا همر 20004 ءديععربأزام طعالتغ امرصعل 2 10عر انك (10(11368ط1طانق

 ممدصتتا]1ه دعوئمنسصعمساه2 ءدع لتمر( هال مصتطاتق كهطعتلعطهداتنت 232112021123 1026[12 ططعالا أ

 مدس معملتمدد ءالعتام 200 ءععصز ءزادك ؟هاتمه امتاسع ةهاتم[ عع. (00(:: 1لتع ]ذطعع ةصوتتاو 0غ

 و قسعتم دعاتعسلم5 لععتحهنمور نسمغ هلتسك انطعع دنع مرصع عطعصلتا. ظغ لااع لا“ 11 - كنعد

 لزوععع ةماعطمغ: مت طسمع ]ذطصتس هيعسمتبتام اعمعغر طلع مدعتلم 215 ساهم ةقهععاتق ةععاقع

 ممدكضودع مهمهجعاسع ءعععالتار هغ نسأ تس ذصاغعأ] 1 عتغو ءةمعستص ةصغع]] 1 ععصاتمد5تسيسم ءةا. اآطئطتت

 معممعممأإ همعق ل159 عرئؤدست للم مهمه ممعللل ةعواتت 1: هاتر 10-0112200 عسد الات عم ءمصقتلتم اطععربأاو

 نغ تمرض م عض ل1123 م31/ا111 ءعقدعأ. 'لكدص م0552 2001036 ممكاولتتقالل 110 ع1لأهل3 عاج عال [1011

 ةمععمستمت 80 ظصعتس 200هحععجو6. طع تكتسح ءدماتأ 0ع ملومععهغ6لمصع ةطقم]وتمةعأار ]11 ءععماتقسس

 هددمعتم ةزطأ ةيسقتغ ا!ذطوعع ءةديقمدنممللت. لمص همععدمسي 001 لتعاؤسلم آاتطتخم ءهمرتامذو 4

 الت ءمصصصت عدامصلضتسو 1ص ن0 جهال نان]ه5 لادعتق 0ءعجاكطوعمو ها عءعاونلممعق ءدعيممعاتع ةانقععإبأ

 ع( عوده نندعقالمصعق همصغغ 05 عرذدق جاطسلتو نستطتتق ؟هآ1سسصعم ةمعععس ءمأغم طقتنل هن3ةمانأ 0

 10 جتعءرعطتدنز طمع عمتسس ةعوتسم عمان ذص لتطعو عزت ماعمع ءا معن[ ععاع اعدعاهكأا ءأ ءّرانق

 حعاتعسلت5 لاتعلم لعيضتكهغعف جلز نصتاتر وننمع ذآلتق ءمصعتت ءئعمار نأ ذص جطقم]سأو ةعواتنس هان

 (مجعاما1 مصع متم مدعق آذطأأ ممداععتوعأ ةعوستقلاو هلهل عع(. لتع ءولمعءضانل ءدع ![اططلقر ن8
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 حرشو خلا راصمالا ءاهقن رداس ىلع ةلمال ىف ةفينح نا لوق ميدقت ىف ةلمسم كلذ ىلع مدقاو

 باهش مامالا حرشتت خو مدن نيو امد قوتملا ىروباسمنلا لييكام نيدلا دش خوشلل خلمكتلا

 اليح نيدلا ى هقفلا لعج ىذلا هل محلا هلوا ةنس قوتملا ىدنقممسلا دكمحا نيدلا

 ميركلا ىيع وعو] ةينقلا ىف هركذ ىغابصلا ميال وكرار ةللوحو هو ملا هدابع نيب انيتم

 كديكم رسملا ىقأ ىلع هقفت مامالا ىنيدملا مراكملا وبأ ىغايصلا ىلع ىب دمحا نب دمكم نبأ

 ىف دجوت ال ةميظع ضاوف هحرش ىف دروأا دق ىتجملا ىف ىدفازلا لاق ىودزيلا يمكم نبا

 كما نب مد سابعلا وبا مامالا مرشو [ةدوسملا شماوه ىف هللا راج نيدلا ىلو هبتك هريغ

 مآ ةنس قوتملا ىفنتمل اغبولطق نب مساق عطقالا نرش ىف ثيداحالا بيرغ حرتشو ةنس قوقل نويل

 ىرورضلا مهملا هاهم ىدمالا ميحرلا يع رش هحورش نمو ىرودقلا ىلع عيحصتلاو ميجرتلا هلو

 نم ] ىضاقلاب فورعملا هيقفلا مامالا فوع ىأ نب نسأل نب دا سابعلا نال ىرودقلا حرشو

 هرستمعرهك عا (ماحبتس ]ذطصتست ءفمرصتس ءعماقجتم ةطقماسغم ةصقاضتحعت. 0( مدطتطاتق 1ع(أث5 له13ةأأوط ءات

 ممدعرستهأ 0ع هرامتمدمع قلاع 11ه مع ذم انطأك ءكاتتال هزططتطاتق ءكعاععأم ددةعطقتاتللل ن1 طلاق

 لام كعمصسكتسأ1از5 معهدعأعععطصلهو أ نقع داتطأا ©0ءاعره.  طعدعاوعوو هطعتاعط 16ث740 - هل - 0

 1110 ]1رمررنت20 ,1١25481 ةصصم .٠ . . 13115(7801و 0121111 عطاأقطتانتلا اذه /22/- 1 عبر 7ع/ ءلالزان ح 1م

 مدس معسل تنال 000/41(  م0110 ءماطتنت عمأد7105 هع مدءننمسأ آسفست ه7ء7أط - هل - 011 24110

 هوترنم"ع6101و ةطلطم . . . 1801انانقر ءاتزانق ءهملطتس ءطاقتأاتق اه 1معامأتا: ةرهسف آلعمر ننأ قانعتف-

 ممسلعممس ص مءاتئأممع متمعتامدم ءعذع ؟ه]ستغ ظعصتتسسم زذصاعم كنلغمرعو عدوه هع ع [آسفسم

 4ادن دن ء] يت ةررع 460-ع]-7 »ارو اظعتا 21ه]رمتستسعا ظعتت ل]رصعلأ عزت ىللغ 71-171 ءلقنق, ؟دلعم]

 لغم ءا-مةروب»عا طادك مط وع]ف [لتعندك ], نحت مست عمامعأاسم ص ]تطسم 77/- (7نوزرعأ ءمتصت ءاتل 0181و

 |[ ءأ مردعهزلع قات ور عع 210]مدوتاعا ظعت» 7101 هنستدعل ]11/7 - ءيلعبمفم زدستم ةاسلتمكدس انتا

 ةيوانقلع ذص لا - 01:لاءاوت طم هدم ءمدمتصعمأةكتمو اسوتتغر ةصتس دلو ءيمتممعق نكتلعذ مههعمت

 ردجمس عمات ةغاطتلتاو وسمع ذص ه]تتع اذطعلمق هدمص ةصحعصتسماتك. آه ةععتممأأ 11”ءال-ءل-لأ: ل7

 ذم عامودزك مهعوتمسملتطسع ءدععسرملا مهكستم انمعتم ممععتماأت] - هع آ[سفسس 41: 1مط 8 اع 11107:07-

 260 17361: 11:60 ]10185182 ةصطم . .. 10115(1001. - 2 ؟7نععم زمانقز اةأوق زد 2011م اتق

 حا ق4ءعاع' ذص ىستسعضأدتتم حلاقتتق ( عفو ظعر» (6017/طظ0 عل [آحمعاظاحب ةصصم 879 (ةصع. 18

 الآحن. 1474) ممم نتتقر همدض:معراهأتق ءقأ. 10 عدم اتطنحسس /1/- 10 زأ]ب همم 11/- 10م ]راط ذم

 (م06 ء«لتلتكم -  اططعتملع يرسسعمامهمق ذص ءمسرتعسلتتتت 0007" 8ةطتتتلل عملات م0قان علان

 40 - ء- ”ءارا» 1/1- لضسقل#, كتزسك ءمدصتصعصامتتاتك 2101-21 صتس ]1/1 - ]01م6 ذمععت ماسك

 عدا - طسفس كدمصمعءمدقتل انه 4: [هاانوع مل نننءل ظعتن - ءلرمعمت» 1 عءر» قلطغ مليك [ تح
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 تالكشمو ىضاقلاب ةّيفنمل دنع فورعملا مرشلا وه لاقو هتاقبط ىف ىراقلا ىلع هركذ [نههلا ءاملع

 رظن هينو ليق اذك ىدنقرمسلا ميعاربا نب دمكم نب رصنذ ثيللا ىنأ مامالا خيشلل ىرودقلا

 ناضمر نب دمحم هللا يع ىنأ خيشلل ىرودقلا حرش ىف عيراغتلاو لوصالا ةفرعم ىف عيبانهلا

 نمو لوقلاب ىدتيملل حرش وهو خلا نيبكلاسال لييسلا حضوا ىذلا هلل نييذلبإ كلوا 71

 ىلينكلا كمحكم نب رصن حارشلا نمو ىتسبلا ىولعلا امهم نب نيسأمل نب رصان حرش هحورش

 وعو نووعلا ندح هد>ورش نمو [ ةدامتسلا دود ىف ناك هيف عدبأ نادلكم وعو ] ديقفلا

 نب] نيسح نب هللا دبعل يلا همرك فطاوع ىلع هلل دمحلا هلوا ةصالخاك يوزمم ىصتخ حرش

 دمج نيدلا ريهط مامالل ىرودقلا صيخالتو متفلا نأ مد“ ناطلسات دفلا كماح نب [ىسح

 مامالا يشلا رصتخاو 1. ةنس قوت دادغب ةيرصنتسمب ىفنكلا ىراكيلا ىداباجونلا رمع نبأ

 كام اطع ةراشاج 1. خنس قونملا ىلصوملا سنوي ىب للوتكم نب ميحرأا دبع وصن وجأ

 لمعءطتق آلعصسعمعمفتم], ؟انلعم /7/- (40/2 لت ءامقر عتتعلت 472 (نهندصت طبععام» ذص ةاتتك ماعلا

 ورصس عرتمرج(. طلع ءىرصمس عصامعتسكو 1طواتتاو ةرانل طدصعلغوف همددتصع 1- (4016 اهع]دتانتأ

 - ةهرمتزاعاط هأ آسصخس 47: 17]عقا]ر 1]معر» ظعت» 11601 هتترر عا ظعتا 17 ]ركد»» كك هتان" ءمتت08. نأ

 لئئطتعو تكسك ءهمسسعضامساتكق ناس 110811274 ط1 - (نمل(# منهع هع [عمأا - كذطعلعط

 اق: 450071 1101 هيرنت» ل ظعر» 1 هترنهل]الا |[ ظا- لكيست# ] ر تتؤاتك ءمالططتت عطاقتل انقر, كامل“

 1671884-61: لآ 1:07 ةركعأ 6 - هونأآ مع ءآ- 1اس” لا دارعمأب لا - (نم076 ةاصقعتماسكر ااه اصعأ ماا

 [ردنع آلءور ونيت تمتد 12علعساتطاتع ]1 انكاعضهكتا ءاع. (نمدم ممدتاأتق عقأ لط 6011110010112 10مل

 ج00115 (ءدعاتق ؟ءيطتقو ننمع ءدعي]1ذ مصاتت - رالوعق» ا ءرن- ءل]10: عزا عت ]1 ء]ررسأ ظل1- ل

 7/7]- [8مو16 - 271 هو» ظمري 71ه ميجتمءل لستم ءمسكسلاسق [آطهسطقلتامر [ ست تس ءمصنت عاقتلم ل0

 مم]سستسو ىقصاتسعسأع 201111 7121131 10ع2عمواتكق ءقأ ءأ قلععد ةصطتتللل 600 (ةصع. 10. 5ءرأم

 1203) مندعنأا] - 40ه1]ه]7 10د: 10د [ عا 11هع0م1:] عزا لل ةترنقاأر كتؤاتق «0101111[ةظأاتقو

 11م0 ©]- هربت ذمكعءعهت ماسقر طععكتك ءقغر (عدعاتسص جلصصتجتمسل طقطعأ نأ 27- 121:745ءاو ءأ

 اه زمعامأ(: آمسك 1)عم معم ةصعاتسهغعلمدتطاسع ععموألمةزادغأ5 ءزاتك ءاع. هعمامدأأ نلت اض

 (جحجمورنعسس كتلامصت لة 1/ها']ر 7101ممستت عل. ا١آءاتمعد ىدسمعملتت (000:,ةصتخ طقس 1 0/101*-

 ه0 - لا 1101متر: ©0 137 كرا روم“ 11 - لمنال الن ل1- هلل طمسعأاوهر ةسصم 60068 ( اصعب

 31. كسع. 1269) رممعاسانق و ونانأ اص هما! ععأم 27هء/مد "نع 8دعاط0ه0ءعمقأ !1ععالمصعق طقطاتتاو

 ذم ءرزغمرسع ء؟لزلتع. 1طعمتوسع ءرتكمرصعص ءمرصمعملتتو لوماتسق' ه]- عمر ءآ- ةارع”أعأا 80
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 10 سملع]مأال 7197 - 1آدمار» ملط 11مم دمع ست مامسم ذطعتلعط ءأ آسصتس لقت ]هع» قكاناآ-ءآ-” لأ
 1[ نإ 1]7170رمترا77: 60 13 رن 7”ومع 31هبيون]ن, ةصصم 670 (ذمع. 9. ثتتع. 1271) 10118[1201)
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 جمد اك دا ا ال6 : ى ل "/ 8م 0. 5 ىو لا ىلزالا دلل دم هلوا ةقينح تبا فامألا كم ومر للع .ةفد شلاةولكلا رعفا تح ءاكشو هيد 4

 نب] نيسحلا نب هللا كيبع نسحلا ىا مامالل اضيا ةيفنحلا عورف ىف ىخركلا رصتخم |

 ه2“ خذس قوخألا نيدلا نكر ىنام ركلا لضفلا وبا مدح شو] .٠ ةذس قوتألا ىف نضاضصخات فورعملا

 ىمسملا طومخحملا مدع كا م اا [ىودلا لو للا راج همك فذ اذكو مورلأ ددلد 8 ندم عنسم

 ا .هم دس قوتدولا ىنبعلا لودأ يد ثدووكام نبدلا ردد اا ىضاقال طبسولاب

 ىتلا خبعئاشلا نيد ظر وهنملأ ةسودكلا بذدكلا لدا وغو ةخمعفاشلا عورذ 8 ىلا رصتخم

 انا داشألا ييديتلا ىف ىوونلا هركذ "امك 'راضمالا لكى ةرداس ىفو ٌلوادت تكا اهتولواداتي

 لاق ىجفناشلا بهذم 3 فئيص نم لوأ و2 و 7 نس قوذملا ىيعفاشلا ىقزملا ىوببكاب نب لب عوسأ

 414 11/1: لا - لمممءتر»# عطس ممكدتتا. ظكمتامدسع ذاج امعلمتاأ: آرهتتك 1066 حعاععوبم ءهاعي د

 11626. 31ه لاعطاهدذدمع ظ81- لك حاط طخر ءىسوعملتسسصس 0ع ءةزرسكلعس زدعتف طمس عقاتعأن ةماتعسلتف

 0عتسدكمر هنعام»ع طسفس ل[ /], مدمن: 0 ءةلهل]هآب 8 ءرن-عا]رموعفا [ عن 12ءا]م7 8ءن 12111 ءتض]

 منلعو 2ل/- عم ل1ءغم ءا حصصم 340 (ذصع. 9. لسص. 951) 201610. (0هرصتصءصاقعلم5 زم

 اللسصا ءلتاعسسغ آسصفس قكآت0' ]مدعم ىلارت»ءأ عت 1101 متستسعل 707- 2001 دسمملم ]هل ةانق

 ء( حممم 428 (ذمع. 25. 0006. 1036) 11017 غاناتقر ءاتزانك ءكمرستات ءماهتأانق ااه ةصعأمأأ: آردتتق 10و

 1دسلتك دستعم ءدوسع 0 عمتمدتسدم ءاعم. -  آ[سفس قلقا 8ءب» 1101 متدتسعل عزت لل آآدم عظم

 ؟نآعم 2//- لعوومزو لئعذتق ءغ ةمصم 370 (ذمع. 17. للصلع 980) رممعأسسك حج [1801:- ءل- لأنا

 لدن آ/م7]/0 ]ع عرضاتنقر ةصمم 543 (ذصع. 22. الآه. 1148) دطم5(اناتقو لات1 عاتتلل تع 001110

 و0716 ععععمدتك هع انطصأم 2/- 1م ذمكتعمتحتا. "لد ذصلع ونتهعفاأنممعم هدءاعدتتأاو ءأ

 طسصع انطعءال]سسص ععاتوسمك هلق 77/- 1ر0 ةمكصتردت(ا. آناوعودع اعدعاذكتك ذص سس عاتد

 آص تكان ءةأو انأ لو" هلامأب 11 ءأأ ٠ ءل- ل ىسصسسعتضسم7ةهغأ]. ح 11627. 08[هلعط عددوع 11-

 31 هطأغر ءمتغمسع انطعت 7710741 777- 11 ءدأ4 ذمهستماوب جتعام»ع (خلطأ 0هءانمدأزسو 28607-ع0-

 لها: 01/0 عن ىلرتضعل 1/1 - لاق, دمصم 855 (ذمع. 3. 1"عطتع. 1451) رممرعانم. -ح 1.

 الآه اعط( عددمع 1 1- 11 هج ءعمزر ىسوعسلتسم 1/0201 0ع مدعاتطاتع زدعتم ةطقظتخاعأ ل عملت خنق

 رلذع هصسق نتتمسواتع ]ذطءوصتس ءكمعمعمسس ذماع» 8طقلتامك ءىغر نحل مهعاع» ءءاععمق هتاتمستست

 ء( لم هددصتطاسع دمهئمتخ نعطتطسخ لتصل عمات ةدصاأو نأ /0/-17 م عمن ذص للا-'1ء]رلسأأ كمتطتتل كلت 0 أم

 تمرسممخدتغ ذلاسا 8طعتاعط هع آ[سمسس ةظعسمأ] 8ع 77هلرم 717 - 71هجءربف 5طقكظتامر ةسصم

 264 (امع. 13. 5عرأ, 877) مد01(هتات5, 0101 م1115 عقأو نسأن 0ع لهءانتنمسد 5طقطنانعو هءطلمقأأاب

 رك
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 اوحرشو اورسف هممالكلو اوبتر هلاونم ىلع ءارطع ايذندلا ىم ىنزملا رصتخم حركي حيرش نبأ

 لوطم حراش نيب اوناك مث ارهد هب نوعلاطمو هل نوسرادو لاق ام هيلع نوفكاع ةيعفاشلاو

 نمو حيرش نباك ريسملا ريغ هقداقح نم كردي مل هذا فرتعم مهنم عمجلاو للعم رصقخمو

 نب حوتفلا ىأ حرشو 0. ةنس قوتملا ىربطلا هللا دبع نب رهاط بيطلا لأ حوش هحووش

 5 خيذامت وكان 3 ىزورملا ليدأ ند ميشاربأ قفقدكحسأ أ ح رو أ. خمس قوتملا ىفاشلا ىسوجع

 ةنس قوت رهبك وهو ىنزورملا رماع [نب رشب] نب دمحأ دماح ىأ حرشو .٠ ةنس قود ءاوجأ

 نيويسح ىلع لأ حرشو كم دعب قود كوع ممم م ند لايدكام هللا لع أو كمي ددب قود ىدوعسملا

 لدوحأ نب لديكم ركب ىنأ مامالأو حاصفالاب ىمسهلا مه. ةنس قوتملا ىريطلا مساقلا نبأ

 10 قوت مامثب سيل فىمحا ىباةنمحم ىيدلا سمشو' ه.. ةنس' قوت ' قاشلاب !قكتشولا شاقل

 نب نوسح ىلع أو © ذخمس قونملا [ ىدوعسملا ] ىنزورهأأ دللا ديع نب كلوكامو “4851 خذس

 ]اردو كرم ءق]ر ١ (نهدرسمءعسلتسسس 110ج ءدنات ةهتار ءدع طمع دسسصلم ةتتتعم ءدعتطتغ. هطعتلطل ءءاعدت

 20 ءزاده جاتممعالل ةءل ماه هاه ل15 ممدرتعطاتمسأر ءزاتقوانع ؟هجطه اهاع2م2عاهأ] عأ 11

 دابسا. هطقظتغمعر نغ ذللاع لتعتك ءزاتك دامللم علئ نلمدتست ةاتصاأر 1ةءانزوصعق 0ع عم طقطعمأاو ءأ

 لاسل زد معع [ههعسست (ءرسراتق ءدص[1هضدصغ: هتطت[لمهدصتمساتنق (هيسعم صمممتقأ ١61 ةطاعظر ءاعق

 10م عزو ءور 7ع] ءعمتغمرس هغمرععد ؟عطاتق 1ع معتطسق [دعاقصغعد ؟يعضتساز ءأدسدتتلال 1طغعل عمه ههم1عقؤت

 ةاتهأو 0311605 (جصخاتلال, ان 107 ىه//0"ءن/بر ءزانتق 002ع5أانمصع5 ةنطات]ل1معع5 همت م1 عطعض ل1 ةذعي

 (هرسس عصسامتام5 ذص طمع همدصموصلتاتللل 011م هذانعانان 2 45:1 /1هيبإ نا 1 مأرا» 8ع: لطلم//ه/

 5 1هقو»#, هصصم 450 (ذصع. 28. 1"عطع. 1058 ) درصمحاسق - 41/1/0147 عزرا 15« ظطقلتاهو

 حصصم 710 (تمع. 31. 811. 1310) هدمماستع - لاا 1 ]هع 15/7417: اظعتن لآرت70 7//-111 6777 2ئ9و

 حمصم 340 (امع. 9. لسص. 951) 2201اتاتقر هانز اق نماطتتس ءمامجهاتق 0نأغم كمعلغعم [ههعاعسلتق ءمصاتسعأاتك

  لقاع 110 ل1160 1 عءدت |[ اظقعأ» ظءرد] مليسق» لآ - ل1 ءرنمءدنقر ةصصم 362 (اصع. 12. 00أم

 972) تلواتانقو 0101 ءملصتل عام5111 1134010111 همر هداسن أ ح 1101:67711:0 عر: 3” ه]رببرمو كامل 3و

 ؟نلعم 1م: كم” ءم لنعطتق ءا دعصم 410 (ذصع. 9. لآدت. 1019) ممدجانانذ - لاا 450ه//ه]ب 11 0*5

 1[ نب قكلطلم77عآ 171م8, ةهسصصم . . . 11011115 - لآن قكةاآد]]م] 11107/41111160 ظعتت 11و ةئكأو

 حصصم . . . لم[ادنان5 - لات 4/8 آ10وثعا): آظعران-ءاععت» هلع, دسم 350 (1هع. 20. آل" عطا. 961)

 رت هاتانقر كنزاتق مدح ءمامتتق 2/-لرذل]ب زمكعست ماسك ءوأ - ]سفن لطتع 8 ءان* ل110/01:1260 0

 لك 1ررنعل 1/51 معاق ةصسم 507 (ةصع. 18. لكسص. 1113) 2ظ0(انان8ر ءانز اتق 601111162183 انذ 1م

 10 ةدمحصسانف (/17- 51, /) سمع دهعتعاسع ع هقمررع - ءل- لأ: 11ه ميربت»تءل 17 ءتن ىلترنءاأر ةمو

 049 (زمع. 26. لآوجأ. 1251) ضلم1نان5 و 0الأ1 همزهل1162[ةقمانا1!١ 202 حطقو]انذاأ - 64

 1820: ىلآطادأآءأ ل1 - 11 ءر معدن | 7 - 711ءم* (8], ةمصم 426 (اصع. 16. لوكنت. 1034) 720111115 -
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 0 ةنس قوتملا ىاتكلا محا نب دمكم نالدع نبأو 5. ةنس قوتملا ىجنسلا بيعش

 5 د لمد باتك هظافلا ريسفت قو ماإ ةنس قوتملا ىوانملا ىداذكحلا دمحم نب ىمم

 نيسح نب نسح ةريرغ نأ نبأ فلعو 1. ةنس قوقملا ىوغللا ىرعزالا [روصنم ىنا] دمحا

 قوتملا ىالديصلا ركب وبا اضيأ فلعو ىربطلا ىلع وبا اهنع لقن انتو خنس قوت ةريبك ةقيلعت

 هيلعو دوجولا ليلق امعالك كلجم ىف ىرخا ةقيلعت [افناأ روكذملا ] ةريرغ ىنا ىبالو ةنس

 كدمد وبأ خيشلا رصغخاو ا١** ةنس قوقملا ىروبداسينلا دمكم ىب هللا كيع ركب نال تادايز

 ىكازغلا دمكم نب دمحم دماح وبا مامالا رصتخملا اذه صخلو ةنس قوذ رصتعملاب هنع ربعي

 نسحلا ىنال اضيا رخآ باتك تارصتخملا ىم رصتقعم لاو رصتعملا ةواقنو رصتخملا دوقنع هاهس

 قوةملا ىناوسالا دمحا نب دمحم اجرلا وبدأ مظنو 511 ةنس ىوقملا ىدابعلا ميعاربا نب ثيش

 1" ةنس قوتملا ىراصنالا دمحم نب ءايركز ىضاقلا حيشلا حرش هحورش نمو "0 ةنس

 لانان م02 1105611: ظورن ذاءرمهقط طا -كموهزنر ةهمصم 430 (ذهع. 3. 0ع[. 1038) 220111115 ل

 الو]ءوتست»:ءل اظعتن 4ىلارتتنعا ظنا - 12ءاام7:2, ؟تلوم 1طن: لك 0/4 لتعاأتك ءغ ةصصم 749 (ذهع. 1 كرام

 1348) مهمءاستنك -ج آل مهارم 126: 2101 منوت»ءل آلآ - آ1هل0ل408 717/- 110: مغو ةمصم 871 ( طعم

 13. كنو. 1466) م0115. - الع ءرعم]ز ءهلمصع ؟ءععطوطت0 ةذهعاتلوعتصت 1101817110 13 كن

 لكسنعل [ كاان 21هئادت»] ظا- ملسع]رعب»# طنعدجتعم]هوتعضر ةطصم 370 (ةصع. 17. لاتل. 980) 22015غاناتقو

 انطرسس ءلتلتكب ءعأ طمدمت» طعنا 1105 ءازؤر ؟لع0 111 452 طمع" لتعأتك ءأ حصصم 345 (ةصعم

 145. كر. 956) دهمسستقر 5ءطماتم سفز هه ءمصقءععأمدتأر ءدع وتتطاتق كقاع ىك/2 1هلع»#: ماتتعد

 جدمدسسمأ(. عوعاع»عد قلاع ظعام» ظا- 5ه20ه/]476, ةهصصم . . . 12015115, ةعطمأ]تو ءلتلتغر ءغ

 1: ىلآ6 806ءر»ع [سصملم 1دهلهطتق] ةلتف ةءطملتمه ؟ه]سسصتمع ءمصصرععطعصقو همت ممقانتغور 2

 ناضدواتع عورتم 1من عماس معان. كل ءمدص معسلتسس امىدانصت لاا ظظعقب» لك 800/71: ظعرن 110/هتروترنعل

 الة, دصمم 324 (ةصع. 30. ل0. 935) معاق 2001ةسعماو ةه0لللنتغ. ادع عم ةطعتلعط

 قلاع 0101ءهي»تن علو ةحمصم ٠ . . >ظ0ة:ااتتتكر ءماامسعس تابلو 2/7 - 710:1هعم» ذصكت عمتاوطم ءه>تععظمقألاو

 ءهغ ممعازو هذ طسّراتق ءماامسدهع اطسصقصت 41 لل مناقل 1101 هت: ءل عر 0101رمتةندعل آ1لآ- 0 مت

 لعدم ةعودعهاتسي ءلتلتك, عع طعمع ءياغمسسعس اناتاو قلكتنعتال للا - 210/1 /امعو» مع 1 ءعوصعأ

 10/1 - /!10:1هع07 هدذطهتا أ. 8>دءاعععو ل121 معمتا ك]رعتااب اظءر» 1: لرات» طا - 45102 ةصلطوم

 399 (مع. 20. 3ءما. 1202) معتق حج]توتس ءمزغمدسعم عملعسس تطتنلم 2//-110:1 همم آصخعكت ناقل

 ءلتلنأ, ءا لكاس ءزام 010]ءهترةتت»:ءلل لق عرت ل ةرربجعل طلآ1- 0ثممنغر هصصم 335 (ذصع. 2. كسك. 946)

 رسمنا متقو نمت معملتسس» 2710ج عءرن4 ؟ءعوزطسع مع0010ل3. - لطص طمع ممععم ةطعتلعط ءعغ (:ةلطن

 72ه م»أراي ظعتن 216ه1,ميستدعا 707 - كود2, هصصم 926 (ذمع. 23. الوع. 1519) 101[اال5د
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 كنود طسوتلا ىف اباتك [ه ةنس قوقولا] ىريطلا كلها كأ نب كمحأ صاقلا با فقصو

 ىرخأ دعندبو غران ضارغعالا حجري كلكم ىف ىعفاشلا ىلع هضرغعا امين [ىيناشلا] نجبو

 نب دمحا ةمجرت ىف ىكيسلا هركذ هشرملا نال ىزوجللا ىسحلا ىنا حرش هحورش نهو

 ىلو خيشلل هقفلا ق تاق رصتخم ![05 2 اضيا هركذ ىرصبلا رابجلا دبع شو ىيج

 ىوقملا ةييتق نبال ثيدحلا فالتخا ىف فيس تيدحلا فلتخم !!1. 2 قارعلا ىيدلا

 ىنب رصن ثيللا ىنأ مامالا جيشا تايفالخلا ىف دلجم ةياورلا فلتخم ا!" مكن

 ورش نمو ام ةنس ىفوذ ملا هتاذب درفتملا هلل دمحلا هلوا كلكم ىدنقرمسلا دمحم

 مامالا خيشلل ىلجم ةياورلا فلتخكم [08* ١ خم زمرد نيلوصفلا ىف اذك اضيا ةموظنملا

 لاق هم“ نس قوقملا ىدنقرمسلا ملاعلا ءالعلاب فورعما ديمكلا ديع نب محم نيدلا ءالع

 تيتردالا ىلع اباب:ةمدالا نم دحاو لك فالخلا مسراوا ةئاورلا فلعل تاتلم» ليمتكا نأ تانك

 نوت عما متسأانل1 ءمدصم ه5انتأ, ءعأ 471:60 17: 45: ىللد»ءل '1هطعتةر ؟ادلعم 1881:-67ءموو لن عانق

 |ء( ةمصم 335 (مع. 2. ةكسوع. 946) سمع مانك]ر !ةطصتص ؟هطسسصتمع هفمدصم#عطغعسكاتس 01016 ونت

 حرءطزاعع ءددعأ ةماعر لله عنان [ءغ كر 2] 0ع ذتكر وتقع ة]1ع طستع هط]ءءعنوأ. قطن - لعدد

 هطز ءءاه صمام معمعاععو سصملم مءززعغ. انءدتوسع ءمرصتسعمساههتم5 ءلن0ءننصأا

 1817- لمين, زاك ءمرصتصعماقتتاتك 20/7 - 1105/20 ةصقعصتماسك , نأ ل2ثأ - ه7 1م طا1معطهمطتق

 ل11: علذه 8 عزان 7هلبرع كفسسعتسمت وتر ءأ ل10-ءا-] ءانوب» طرا - معبر 0ع كؤاتق ءمزصتط ام

 10/5076 مدمج( عع رمعمات مدعم [هعاب - 11629. 8164 اعطغدمدمع 1 - 016 طتسس هاو ءمتامتع

 انطعخ 7277- 1101 نروتسنا 0ع زنععر هسعام»ع ذطعتللط 277”ء7ن- ءل- لفن ظل - ظن عن - 1[

 3160 اعط (غد111 ءاد-ط حل( عطر ؟دتعأاممق هل 6هصتتنصو ةا60[1ع 151: (01ءةالمر ةمصم 276 (ططعت

 6. 3151. 889) مدمر10. كدس ةاتما2 ةانط 11/7/7277 ءل- 40417 0ع طمع اذطعم ل1 عاادنست عوار حس

 11631. 11 هلعط(ه ]111 ءل - عزز غنوج عار ؟ةهعاعامك "عاهنلمصتق 0ع ونتهع5داز هصتطانتق همصا15071قأقر

 دانعام»»ع هطعتلعط ءعأ اسقف كاد //ءقا]ب 1الهعد» اظعرن ال1 ه|ءعيروت»عل كهيوم» عمرنا ةهمعصم 375 (لهع

 24. 31ج. 985 دصدر(تم. ؟ه]طسسصعس اه 1معامأأ: ًابهتكق الوم عءوووصاأتف هاته 81090 عاب. --

 [ئسصلعتس نكمل سنت نمرسسعصأمتتمك 1ص 1 ءدعرك# 271هيبداعنن»ءا مكهع هع 1عتام آطكه ذم [انططو

 ل0511/ءمز: كذعاو د01 ةعيمتءمانرا - 11632. 01هلعطادلتآ ء] - عا ةوععأار 1 11اةق

 معاهعنممتك. ؟1؟ه]نسسعمر هتعام»ع هطعتلعط ءغ آسف 04-60-47: 1110/1 هزروتر»ءل لآ عنب لط0ل-ءا-]رهتزن10

 هيل
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 10 7/7 - كوررنم” عمنا , داعم 217 - 41 1171 - 47نرب لعام ءأ ةسصصم 552 (ذصع. 13. 1عطع. 1157 )

 مدمس مم. آم طمع ءمصسصرتعملأمو اصونتأر ننمعداتمصمعق 0ع 03: ىعمومأتم ءاونتمصتق 0عءعوورتطعتع

 ماستر ءعأ قمصغم رز ءععوودع ةلسفعسأهرضنس ةصاعع [دفتسم5 01ةءترداتسمع فرصا ةععموصلاتست هيلتص عطلت
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 باتك لك ىف اهلك دروأ اناو باب لك ىف اهلك بتكلا اودروا مهنا الآ انداتسا ضعب هيتر ىذلا

 ( كرسمس لأ هنا درفتملا هلل كمكلا هلوا ةلماك ا غ+مئذاش انك 5 لكوا 50# ك1

 ىظفراأللا رمع' نب ىلع ىنسحلا وبا ظفاحلا ءيف فتص لاجرلا ”هامسأ ىف فلتوملاو فلتخاألا

 الا ءىت مهنال سانلا ءامسأ طيصلاب ءايشالا ىو اولاق الفاح اباتك دم ةنس قوتملا ىدادغبلا

 02 ند قفا ركب وبا طفاكلا هنم لخا هدعب الو هيلع لدي ايش ةليق الو سايقلا هلخدي

 ةلمكت فلتوملا هامس اباتك هلعجو امهيلع دازو ةيسنلا هيتشم نمو ىدادغبلا بيطخلا

 هلعجو هيلع دار الوكام نب هللأ خيه نب ىلع رصذ وبا ريمالا ءاجو ما# خنس قوت فلتخملا

 ا دا ناتك 3 مهناك اه مهيلح كركتساو ©: ةنس قوت هيف ذاجا لايكالا هامس الفاح اباتك

 ىف لامكالا ىلع ليذو ىلينكلا ةطقن نباب فورعأا ىنغلا كبع ىب دمحم ركب وبا ظناحلا ءاج

 لامكلا عونفلا ألم 5 كيبناسالاو ىذسلا ةأور فرعا دييقتلا "1 رخآ انانك عمجو دلكم

 حقدزعدسفكأ1 رو ناع12> 213عاذأعط نن102213 2505[ م22ع5دععكةثأا. 1111 1صفنسسأت مصعم ]زطعوو

 هرصصعم زص ةذمعاتألا5 ءهدمتاأتطاتق ج2ععدطغو ءعم 50 ءمذ هطتمعق دم عامعتلل5 ]ئطعلق 28ععمر

 ءع ةزمودلاق وسحععأت4مصتطاتق هطقءععوهعلمصعم ةدطاتلع5و ءمرصصملقم ءهغ معمطدعممعتت معع1 ءءامسم

 2000. اشطع# 123 ةآمعام1(: ًاةبدتتك العم ءىووصخأط هلق نمزعو أمي د-ح 11633. 11 -

 31هاعطغه]111 مع ظا-لآ1سغد1114 11 ةهعدسق عاد عأز َغ]1, ممدصتس# ؟1201ا12  لان1 مطل

 201 10ههع5 م20 مد عدصاتسأو 1داعل دع لند هععمدسأتله ءأ ءمصععتعماأت3. طقظأتب لكآدن1] مدمج: ل7

 ا ءرب 01ه" 11- آلا" هعمانن# ظنا - ظمج10202, ةصصم 3853 (ةطمع. 5. 1"عطط. 995) دمماتتتقرو 0ع

 طمع جموس عصغعم ائطصتس هطعععاستتست مرض ممختتا. عفر ةسصغر م18ع هءاععتف لتومهو ءطزانق

 يسنصعتمأتم هاطم وعد مطتعم جععتعمتع فصعتومعطتعر همطتتمو طمستمتتت كنصاأر طقعع ءةمتس

 دتمتسع ءدع ععوملج ءغ دصقأل م عتق معمل عصا معع مدع ةعر معع ممقأ هع زصلتعو طهطعصسأو تأ ط

 ءدعصسست مدام 0ءلصتةكتك. - ندع 1125[ لكلا 8عء]» ل1160 18 عرا 472 177 - 7

 آلا - طمع 0602. حصصم 463 (ةصع. 9. () ع(. 1070) 2015 تاتقو دع طمع انطعم هأ هع 7707/6517

 ء-ةءانءا معاتتك اذه هماج 20010لذ6 ءغ ذصلع اتطصس 177- للهءاهآنإ“ !ءبستأءأ 177 - 110711 ه]ز7

 ىصوعدذزا. "لص آظطستع قلاع 2قاعع» 42 ظعرن 1 :طءاملاهعأب 8عبن 1184/4 ةدمصم 487 (ذصع

 21. لوص. 1094) معطتشخو طسصع ]ذطعسص همكتم 2001ه عسأتك ةتتدعتاأ أ هزتاتق 60م1 0ةاتتل

 ظنا - 11مه4/ ةمكىتراسس ءومعوتم مداتمصع ءمرصرتمعتتاو ةغاتص ةهلتم اتطعم هد هدسصصتمك ءمرصراوعع

 داملستار ندقع مجعععا ءصاعع ءالطعععدمأ. ططسصع هواتف ءعأ [ةلظكام قلاع 8 عزر» 71107 م60

 ظعت» 450 - ءا- عارم»»# [آهمطدلتاهب مدلعم طز للمعلم لتعم وست اتطسس 747 زم ؟مالسستس#

 ءمماتسسجكتغ, ءأ ائطسس حلطس ءمصسصممدتتأ ]لأ - 1ع 78 »م ةركعأ "0م  ع7- كهلنعلال 66

 ءآ - هم زمكععت مواسم.  [آلكدع ءاتمقسص مععاتمعسأ اتطعت 77/- 7[ عرببا7 ءأ طسزاتق (ن0:>ءءانم 1 ءابلعأ6
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 دماح نحال خطقن نبأ تانك" ىلع ليطلاو رح ىبدل ةيناولا ةرصوتو ىعمذلا هيتشملاو هبيد-متو

 قوتملا ميلس نب روصنمو [10. نس ىوتملا ىقشمدلا ىلع ىب دوكحم طظفئاكلا] ىنوباصلا ىبا

 نكل روهبك لبذ وو نار*» مس قوتملا ميلف نب ىاطلغللا نيدلا ءالعأ امهيلع ليكلاو “| نإ“ مس

 ننال ءارعشلا ءامسا ىف فلتوملاو فلتخملا !!/**  برعلا باسناو ءارعشلا ءامسا هرثكا

 5 لدابقلا ءامسا ف كفلتولاو فلتخالا 11ه )"بأ خماس ىونملا ىدمألا وشن نب نىسح مساقلا

 فلتوملاو فلتخملا |" ١ م نس قوتملا ىوحنلا ىدادغيلا بيبح نب طم رفعج شال

 .اضهأ فوركلا ىلع رصتخ وهو ىسدقملا ىلع نب رهاط نب دم للضفلا نال باسنالا ىف

 ىسدقملا ىدزالا ديعس نب ىنغلا دبع ظئاحلل لاجرلا ءامسأ ةينشم 3 كلتولاو فلتخالا !141*+

 قوقملا ىركسعللا هللا ك]دويع ند ىىسح ليحاأ أو انضوأ خيسنلا ديغهدشم هلو 3 عم ىوقملا

 140 ىيدحلا ءالع تاكوهلا أو وال ذنب قوتملا ىدروبدالا لليحأ ند للود رغظملا أو ل اكد

 زموعمتماهر ءأ [!ذطوع 2/- 71هءآراعطف]» جه 1)هءارعط» ءلتطتك تأ ]اتطعم» 1 ءاوق"ءأ تأ - مدنا ءانةأو
 ودعم لذر»» 11ه“ فسممكتتا. ةطئطعتسس عط 158 2/061م ءلتطس لاقن 111180 لظظءلا - 8
 [11 - [1ةظاف 7101ه لأ 161 1016 د1عآقور ةصصم 680 (ذمع. 22. ةماط. 1281) رظم5ةته ]و
 هممكتمان ةكتأو ذاع وتتع 11هدنوأ“ 1 ءدو ه5 ء7رنر حصصم 673 (ةصع. 7. كمل. 1274) ممم5ناتق. 11هطانكل
 سمسم ةممعصل1 نعد 4/6 - هل - 041: ل11 - 71هع)/ءاانق عن (74/], هدسصم 763 (ذصسع. 31. 0
 1361) رممرءامانكر اطعم سمز هت همصاتستت2 71[: 0 طلع رم متألق 7315[ 20111183 0

 ه( قردطسم ععمعد]هعتهمه ءهمصاتسعأا. - 11634. ظ01-1هلعطعهل111 "ء ظا-ل1نغهل111 ك1
 حوروُم عا]-ةطم جعقر مقمسصتممف م0عاقتاتلا صلع 5ع ل1508عمدصسأت2 أ همه ع5ات عطا 3و 0

 5 461 1ءايدقرر» 1لهعم1: عرت قفا“ ظلئا- كيس#ل2غ, ةمصم 371 (طصع. 7. لل. 981) 202610.
 11635. .31-1هلعطخغدلأ11 ىع ظا- ل1[ سغد]111 11 ةعرسسلق ءآ]- هةطقتلر همرصتسد» 110
 زواعع دع 0ز5ئنيعمدمأتمه ءأ فمعماتعماتهر, ةنعام»ع لاان لهم“ 7101 متنا: 60 طعرا آظلهطأآ ظلا»
 8[1مج]1/006 6 ءدستسحتتءمر دصصم 245 (ذمع. 8. كد". 859) رممزظا10.-- 110360١ 1آ:1- 010 اعط 511
 بم [:31-1ن عدلت[ 11 ءآ]-دصقفقطرو ععصعد]هعتوع زصاعع 5ع 0150تعردم(ع5 أ 1162[ 5و

 دتتعامرع 1/401*41/ 171101 هتستر:ءل عدن 1/11“ علت ملل: 21 - 710عم0ل0عد2. 1 ط1هع 0عةتموختع

 ورسم عملتسس ةلمطقطءاتعع فرصمموأكسس قام ع 11637. 31-11 هلعط عدلت ١ ء طا -ا1نغةلثك

 11 سموطغعطتط هقسق عال -عتز هلو 015 صعمدصاتم ةصاعر دع ءأ ىصوطتعمأته 0ع صمرست هتطانق

 متعممضسر نات متست (مملت(همعد معممدعمستسار ةسطتواتتق. هءعصمودعسمأ [1ةقخت 460-61-6

 آمر 9010 717 - لفعل: 7)/1- 7110م0ل06ع2, ةهسصم 409 (ذمع. 20. الآهث. 1018) طظ01ه35و ومن
 10 موعئاع» اتطسس 210:11 ءال]ب 6] - ررفوابعا ءهلتنلتغ - لقطع للسعال 1لمعمت» عب: للاعلام
 [21- 4ع مة, حمممسم 382 (زهمع. 9. لامر. 9992 ) مدمدنطسخ - لان رجواتن017ء» 110// ه1 6
 ل1160 77! - 4 مع« 0غ, دمصسم 507 (ذصع. 18. كحص. 1113) دمديسسك - لات 1ع»ه11 م 1م-عل-
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 ىمءرضتل ىلع د ىوعأ مسالا الو برعلا كانتا ّ +, كمدس قوتملا ىنيدراملا نامثع ود ىلع

 ثنبالأ ىبال ةيفنكلا عورذ ىف تافلانخم ا! 81 خراس ىوخما خلووملا ىردصملا ناحكطلا نبأ

 خمددقلا تافانخكملاو ىرماعلا مصاع ىبأ ىضاقللو نيلوصفلا عماج سرهيد 5 اك ىدنقروسلا

 ناوخالا ار لي 1 روصعلا لأ خدرات 8 روصقلا تارك ا روق فذ زمرد خياشمال

 نب ىلع نب دللا كيع ركب ىبأ مشل نارفكلا ةىذم مزاد داقنذعأ وأ للعذ ءأ لوق نم عقد يور

 لرشألا نركم 1118 مم. ةنس قوتلا ىربطلا هللا دبع نب رهاط بيطلا ىبال . .. ىف جرم

 كويدكحم وبأ نيدلا لامدح خيشلا وغو ىماظن خيشلل [عيرسلا رع تافدحاوم ى] موظنم ىسراف

 هلوأ ةلاقم ندرشع ىلع للماشم وهو ه)0 ةذس ىوخألا [ ىوكذكلا ] ني ند فسوب

 ميحرلا ىومحرلا هللا مسي

 ميكح جذك رذ كداكإ تم.ديمو

 ل18 86: 011ج » 1102044-711 دصصم 750 (ذمع. 22. آ)آهعأ. 1349) رجمطتتتقو ءكنلزاتق !!طعط لع

 ععمعد]هوزت5 كعدطاسسس هعتأر ءهأ 4: 7عمىمضن» 7” هله ع: 47: ظل- 1هل]» ربت طا لل و

 توأم موعدمطع , تلوم 718-ء7/عءارمب» لتءعاتق عأ ةصصم 416 (ةصع. 4. لآطهمأ. 1025) 2001011015. ب

 11638. 8 1- 010 اعط غ هلت ؟ ةكر ةعماعماتقمع ءمصاعم7عضذدع 06 مدعاتطاسق لسصتق طلوص علت عت عطاك هانم

 ةعتمدعحتمأ 41 *77ءنا]ر 117 - 5هند معمر, ددغ ذص ةطص01 عع ]خططا لمت #' ع -ركموت/7عازا 1ععااتتتو

 ءغ (ةلطأ ك5 لعرب 277 - ل4يرررنر». 17 ءامععع هعماعمسأتمهع ءمصانم7ءعرودع ج هطعئاعطتق مله 05112

 ةزو]16 ركهع ممادصاخت7. - 11639. 8[هلزعطو 00 ءعمقغأ عا1- مدرع ؟اموأصعق مانلأعقع 3561100

 [لزدأمعتو طمصصتستتات ؟ةعتأ5ذ ةةهعمازو ؟1؟عصات6لللت. - 11640. 316 ]عطح ل ل1عغ عآ1-جح]لعطتك ٌةصو

 هنقأامو 1مداععع 0ع1عملعصك همصاعو للعأتتتل 211[ 1هعاتلا) جلتأ مص[ عقذ10هصعلظ م2112]80 دع

 وستطستع ةصومأءعاهأتك دععتفدأتم مععععددسام ةلمعصمقسلو عقار دهسعام»ع ةطعتلعط قات ظعا» ل0/هل1هأ

 1[ عزا ل72 8 عدن 40077ه]7 عدا 1101 متل ]!1هتروت]8 ك1 عقاب.  آشطعع ذاذ اصعارتاأا: ًطضتتك

 ]نعم ععمععمدم و رسومك عامر ة>ععاقمر مهوعصتلعم ءاعم. ع 11641. 3لكةلعط+8] 11... .و

 ءوععمدسق 0ع . . ., ةسعام»ع 4 71|هبررنآط '1ا]ن» ظعب» لط0ه7]ه] 1 هلع ةر دصصم 450 (طصعب

 28. 1"ءط. 1058) طمأن. - 11642. 3١1 حلعطعحمس ع]- ج5 عةلو م1131110111[150121 2168131

 طوعرمم مععموتعسسل» | رمعاعم زعءر/* لعاعصسعمأم ] هفدس ممختكستس ه ذاطعتاعط لعرض - هلأ - ل11

 1101/0111:60 7” ودبرك مرن 710:مميرورءل [ 16 ءتازرعتم#] , ؟دلعم كطعتلعط 2 /جميرنم للعام ءا ةضنم

 597 (صع. 12. 0ع(. 1200) رصمرعطتم. (هماتنصعاأسع ؟ل متصلا !ذطعلق ءغ اصعامتأا 8

 حموداسع [) عز دمز5ءي160015 115585815,

 [آ1جعع كموكتع ءهىغ (طعقوتترل ةقرت ةعصاتق
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 لوالا عمدر نم ىنيرشعو عدرا يف ةوذأو ناجكنزرأ ىلاو ىككذملا هاش مارهبل دمظن سيدا نم

 | خيران ركذ اذكع] هدا سرف كوداجكاب زاوعا روخسأ جو خردس راغيد رازغ مذج اردو همك خس

 [ عر ىسرافلاب ىخكليلا رد مححورشتو اخأ رفخضغل ىكرتلاب مدحت ىيوشللو [ 7 اك دعب

 ىف ةمئاشل ىرووضلا لاوحأ ىف " تايباودل ىف " تايباطخل ىف ١ ةباقكلا بدا ىف ناوتعلا خل

 11ه ردزولأأ ريشجلاع رجعو [ ىروهجهتلا ارقياب ند ] نيسح ناطاسال فلا خ+ينتالاو ةيعدالا

 هركذ لاكيملا نب ىلع ىب محا رضنلا نأ ىب دّللا قيبع لصفلا ىال خيراتلا يف ةغالبلا نركم

 (حمسصعم ه0 معصاهلح معجاتسعأ و ءأ زان منمم ذلطل ذص ةهعوععسس 8ءا منا مالا لل ءناز عنف

 مرمع[وعأ دهعطتم قةعمعمز ةص همصلتلتغ عع لتع مزععدتسم نسمهأم ممعصسقت5 ظعطأ ] ةصصت 559 (ةمع.

 30. لوز. 1163) ةطوه]»16. 1116 دسعامرل ونتتسوتتع التت]ل12 (02831:101:1112 31115601:111  ءعأ 1

 سنا مد م4 7/مايدعممءعد لمصمم دصتقأل. | آه ذص طئقامتمه ] ل27641:- هن" [ ههتكهلاتكت |. كل ءأ

 معوممملعسلسسس عع ةملعس طعاعم 1,مو» عم 12ءةباعممر ةسمم 725 (ذصع. 18. طآلءع. 1324)

 رسمتك, |[ ها 2ك 1مزام ]كعب متنغر ةسمم 742 (ذهسع. 17. لدص٠. 1341) 2201(انانق ]و 1

 1161/1 عبم# مدس ممكاتعااتطأا. دكر عرض'# دص 1ةدعمرنعرس ُكعطحع 6 1,ه0]هتازكمت“  ءمطقتس ءاطأقكأاتللا

 ةنععن عانت ءأ 860“ [ل1- م7116 همدصتس عمادتكأاتللل معوقأ فانتا ع0لللا. - 11643. 81 ةلاعطعدص

 ء] -هععةعو مهرها هكلانلا 2203201022 0ع ةهقعزستتز5. - 11644. 31 هلعط ءدص عال -1هقطٌةر

 معمسكم مدت ةاتلأ معلعماتم ءاعودصاأتمومتك معدوزعع هةعماسس ه ل110ه(3- ءل- ل411: 110هدءانا طعنا

 471 72:1 ه/ طعوعلتعمامدعر حصصم 910 (ةصع. 14. كسص٠ 1504) رصمانمر عا تدص (تطدلسصت و ان

 1ه]15 عي مصع]تعزمصعتت» لتئةممدزكتت0 .١ 1صعامتغ 12: آطركدتك 0هرصاصم ءاع. 'لطتلطدق دعلأ

 ردعغاطملم ةءمتطءعصلتر ؟هاتسس معلستسست» 0ع زئكر وننقهع ج]10نعدته ةمععاقساو ةععسصلاتتط 0ع اثقو

 نهع ععدرمصقد ةمععامسأو (عزئاتتتط 06 ععطاتقو 01134 م12عاع7عم 2606553110 8

 دمك ءأ ءمصعااتسقأ6م 0ع مءءمالممتطسع ء( ءصعمرستتك. (ئهرصممختتغ ذلطتل كسلغحسم 12708عقا [ طا

 17 ةعهت" 0 1702| ها اصتتم ىل/اءارا» ![1١ يزعم. ح 110645. اظ1ةلعطةحص ءا-طعغعا ةعطقتو

 معمضاسمتن انس ءآووسعضاتمع. مسك طتقأاممتعسس , هتتعاما"ع قانا الملا 0 عةلملاعأب طعنا

 ط2 نعمل“ مل]رتتعأ الق عزت ل8 19 عرا- ءارببا/عم7.  (©هددتس صم: حاس هل ةسعام»ع اتطعخت

 ها - «رنمي. - 116040. 81 ةلعطعدص عل - 11 كطر معمرسأ نقتل نانظأ 01 ثننت 0ع مدهاتطاتق لاتكأف

 [1همعقنعأ ةععدصلمعتم, هسسعام»ع هطعتاعط 21هد7[]ر-عل-لغر 1ع4 طظعرت ليوم لتضلقتر [؟؟ نأ
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 ردلا ماللاو فلالاو ةياقنلا نونلاو رنذكلا ءازلاو راقخألا ءاشلو عيل ميملاف هذخأم ىلا باتكلا
 و

 ع هل كول مهل مديمسشسشسللل 6-0 دعخوس

 نيهدامو فالا ةعست هلداسم ددعو ةيادهلا ءاهلاو ةياقولا فاقلاو ىفاكلا ءافلاو تاراشالا فداطلو

 اقيرط ةيمترذ 3 رانخاو فريقا ءطخإ اسارك نيتلت علب احردش هتارابعل تك مد ناخ ديرياب

 ىلهال ةديصق ىناعلا نوخم ام نيحلا رحكص ريمل كرتلا ةغلب نوكم 118 انس

 هلوا هظيرأت همسا ىنزاريشلا

 دروأ راح زأ كك وأ عخص 1 اردزبأ كحعام

 و 3 ْز وأ راديدب لا ءورطق زا ام كاخ

 ناويدو نيبعلا باتك ىم هذخا سمحت هدلول هفلا ءاملعلا ضعيل كلد ةغللا نزخكم 84

 ىلز يمل هلوأ ةيسرافتاب مجرذو ناميصالت مجالا فورد ىلع 2 ةغايلأو 5 جاميدو بدالا

 1/2: 7005-6 لتعأم ءا] حصصم . . . 1201610. (نهصزاتصتعلاأ 15 عم 0عععر» (ءائكاتقو أ

 ةنطدلم اذطعأ كممغاعسم هزعمت طعدجتغر تصلع طقسمتاو تغ !ذاععه قلؤ» [اذطسس لعضو. اذناععد

 !انطددسص 710171, !اذاععد 7 []خطصسس لكم, ![ذاععد مث !اذنطصس ل ءعمرءا, ]ذا عصتك 1117 طراد

 انطرعمو 7120“ ءغ 1,261 ءآ- ورام أأ , اخ ععه 1 اخطحسم اك لار ]ضخ ءطد (0قك !خذططمستص 117 ةءامعأو

 انئمعم 284 اذطسس 8704161 آمل ءدععأ.  (نمداتسعأ مم عدت دئأ1153 د ععصاأوق ةعدقعتملاو 60

 نه عع(06مععو عغ دص م22ع[د6لممع هعمهأع دععتامأج ممهعدغر طك سست سس عألا3ع عد 0

 ةسلغاممأ 8ظءجنا 1ك ]ن2 دمدص0هعفعر دتغ طتصع [!ططتسصص ءم]]1ععععأت 'لخدصص 20 0126م عاظ ءلاتق

 ءدرعو] 1 قص لقتل عمدت علا 91511113 011م 05اتتأار 001 1011116 ةعطأ مأتتق 151 عأط12 م13 عدت] ةقطاتتتطت 5

 ءدعماععو هغ مهعلمصعسم مس]عطعدسمب 01ةممدزهصتق م22ع0ماقكزا. - 11647. 31 دلعط وم طخ

 10ه عطجأ 1آظ1- '1' هع لعور معمرص دمعات ]ذصعاتح 11و هععلامأستم , ة1عام»ع ظصتعم امل - ء0-

 لن:. - 11648. 31 حط طخعحمس ءآادس ءفصتو م201010131111111 5ع2أ عمان ةقاتتلا. 05406(  دل]ط 4/1/2

 ل72 ءمرسممدتأهر كزاتق انكم]اتك دصصتتللل ©0102 م0ز1همتق دهزئمأذ عه. 1معامتغ 1(:

 آدتتق [)عم ج](نعدلتطتمو 011 م1 211613 511312 170535 ءدع هةرامأ5 ءعاضة3أأو

 )ن1 ءدع عتأأف 2011053 1عر1ظ3لل 20515313 227211ع 1ع

 11649. 81 ح]اعطعدص ء]1-1ه عط دغر معورصأمقتأال121 ]أ معكتقع ةعهطإءوع.  ؟؟ه]سصتعمو 010100 15

 وحنلحس ةمعءطتك ظلخم هدم 1101 مي,117060 مده ممدتتغو ها هع اتطعم قكقنر 121 ماتن ءآ- ءلعأنو

 4)1] ©7- مودم ءأ 7::8ع7ع/ ىموععذتا.  طلتعممدودتغ ذللطسل ذم تكدس ماتععممتست 20 هعلتس عض

 جاوط حط عع ءأ ةماععرب»ءاماتمصعتسس معهذزتعدتم 2001036.  آرنطعع زكأو ةمعامأتا: آردتتك آمر ونت
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 اهعوج باودأ ىلَء و .تدنخككم نيطئاولا . نرخكم َن رخكم ا يلا كاكا 5 يبت هدم انمركأ ىذلا

 نوزكم ١ اهأ يلا ءامهينالا خخ رو ءاملعلا ملء ىذلا هلل لوكلا ةكلوأ ثيداحالا بقك نى

 نبال خغالا ىف صصخملا ١ هز“ دايك الأ حامترأ ىواخكسلا ةركذ نوزدك كملا خمياست ىف

 «لوأ 3 ركذ مككهملا ليق فلا هم كم قوتملا ىوغللا للميعومسأ 60 نك نىسحكلا لأ لبيد

 ىودلا ماد دح ند نامقتع ىب ىسح جاكل رصخخم نك صلخم !!"هز* هبيترد ىلع هنأ

 نم تاهبصاخم ان خلا اهيلع نمو ضرآالا ثراو هلأ ىوهحكلاأ كلوا خدي قوتملا ىسارسقالا

 ىمذلا صاخت ند سايعلا ىبال ىهحرألا كيع ىب للود رفاط نأ تاييلد- نم تيل ءاوجأ

 2 نم ارع نورشعو ةعبرأ 8 يدرك ةميسراف ةموظخم خخ ىضاقلا ١ خيددالا تادسويد# هد

 سصالخالا يراحم !©0 قي لوصالا رانه حرش ىف لوحفلا رادم |1600 ١ مجعلا روحب

 مامدلأ سنالا جرادم أ هد *[0 خنس قوتوملا ىروبشقلا نزاوع نب مهركلا لمع مامالل

 ممذ كسممو ءأ ]ز طعم معمرطعأمع طمصمهكأا ةهغم. - 11650. 831 حلعط ءوص ء]-5ةتادأسو

 مرمرض أ( انهكلاتللل .ءممعالممهامزانلت 520701012.  (نهرسم ءعصلتسس دص ءقصتاأف لذة ممهزغاتلظر 01186 ع

 لزطعتم (مهلز نهدحعتتلك مصعععدتا. ةطصعتمتغ ذللطنل ذأ: طردتق آلءمر وسنن ؟ذئ05 00ءغ45 طعتعلعق

 معمم طعغومنس ءهىهع 7ه1متغ ءاعم. - 11651. ظ1- 01ةلعط ماس 11 (ءعق112عغ عا - صفط ةائصو

 الو ءعون نعد 1ععمملزأامك 6ع حاكلتععم كعلم [!طععدسأام. (نمردس عدو رندأ هع ممن طسصع ]اذ طعضتس ا

 11 نم هل ه1لم0ل. - 11652. ظ31-1هزعطهقدذدق 11 ء1-1هعطقغر ]ائتطع» مععاملنةعلخعت

 تيرس ممدتكتس 0ع ]ذم عده ونانعتتت 4117/7/45ه: ل18 ظعءر» ]ودنهأ] آءعدوتعم]هعدقر "حلوو 11: 50

 لزعامم ءأ هصصمم 458 (أمع. 3. آ2لءع. 1065) ممر هسمقو ةصاع ][ذنطصتسص /1107ه7» ء6[)010. (نهدحع

 رسعرسهرهغ ءزانق 1متاتمر ةللطسست ه0 طسزاع هملتصعسس 05 مموزغتسص ةوةدوه. ح 11653. 11 هلعط 11

 ء1-1ءعفأ ل طر ءمرصم عدلت م011012عرت مههعاعتل لاتتأق طعطعلن(معأت عا ععامسم ءمصاتصعطقو 311101

 110]] ]ظل هدمت» 1 ءزا 0| | تنال: طعنا آل هءايتس- ءل- لقدن مل ءدع» يرض ةصصم . . . دمماأ00. 1صعتمللا

 115: 1ردتتق [)ءور غععوع ءغ ءمضتس نمت تس ألله ةانصغ طعععلن ءغع -ح 11654. 81هالعط ص111 ةأفأو

 جل( هصعد 1167],م7/861. 8 ءءاتسعأ ]تطعم جهل ؟ههعءاعتألمو د01( هدمت م5 عا عد ل1( 1همعذ ءمصخغتسعأ

 راقت 1ر١ هلآ ه]رهتطت» عل 1 عزا كلطلأ- ءآ- ”هلرضمتار ةهستعام"ع 1[18:- ءاما ا امك 10: 5

 ررععارءارنى.- 1103535. آك1 - 01 هلعط حسس ءدذغ 15-11 0 ءطقإت ءار دسم ةعاتس ءعصات ررطنل10علعت

 نناتصونع طعستعازعطتمطمسسر (نسمضنس ونتصكتست طغعتسصتعأت6 ءطتسس هدلاعس 1لعس طقتسم عماع] تغمض

 اروطعرع 0عاطعأزر ةدنعام»ع »مر ]كا - (نةلطتلل  (ندصصعم رنععست عبس !امعاتقتلت (عهعاقمسقر 1101161

 متعتزسأت نسم مع رصعاتمق معرذزعل5 مص ممدزاأنصل. ح 11656. 01ءلمرع ءع2-1هطتش]ر كتعانق

 ءوسمضتنمت جليستعةدضمتناتلل. (نمرسس عصامتتع ص [خطتختنس 11ءرنمت» ءق-هع(7, لع نيم ةملعف 01عااتق. ع

 11637. 31ءلفعأز ءا-زاعطل ةمر عمصتاأع5 هلمععيتاهاتقر هنعاممع آسف 6-450/-|عز'أ1» لق ءلا

 11 دما 006167, حصصم 465 (ذصع. 17. ذعر 1072) مدمعانم,. -ح 11658. 31ءلةدأز
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 هباذآ ىف + هخبش عم ديرملا بادا ىف " كيرملا بادآ ىف " هدنس ركذ ىف ! باوبأ ةسمخ ىلع

 ]لل حلا هل لوا الف ءىنن لك بلعأ قفجراداب هلا 3 لدا خوهشلا تالاقم ىف ه هناوخا عم

 لزانم حرش 3 10 بس قوتملا ىزوذل نبأ ىلع ىب نوحرلا ليع جرغلا نال نيكلاسلا جراحم

 كمحا ةلودلا ءالع ييشلل دراما ةهبشب دراطلا دراولا ىف يراعلا يرادم | 2 قأي نيرداسلا

 جراعألا جراحم 3 ةدلع دود تادراو كبد بك نيزك ضدي قوةولا ىلاخوسلا ليدأ ند لويحام نبأ

 ةعامج ليس هنأ هيف ركذ ىتاكلا مح ىيحلا لضفال لاصولا جراعم ىلا لايكلا يراحم

 جرادحلا 111“ باودأ ةيئامذ ىلع بترو بتكف نيراحلا رمخأ ةءعماج خبصو نأوخالا نم

 جراحم ] 11418 ىنانمسلا ةلودلا ءالع نيدلا نكر مراكملا ىبا مامالا خيشال يراعملاو

 ءا]-هرعر رلهع ةمءعزعاقأتم طنسقسمفعر ةتعام1ع [دتقس 761]1107-ع28/7: لآاا ظل »80 1110/1 011111:6ل

 ]هنا 1101م1 ءل 6 معهن, ةصصم 5053 (ذصع. 10. لاتل. 1111) مططمطكتم. - 11659. 351ع0 م21

 ءا- دق ]1 [طامر دتهع 1آهعمعلز ءصضسس 20 مههعقءصمأم 015كماتسمع ةمتس أ هلطسسر ة01عغ6م2ع هةطعتلعط

 كلكاحو -ءا- همءارارماط 51م2.  لطتطعتع زاوه ةصعترببتل:  طمسم آل عمر ميس 0م ننل لهددتسم ءاعو ءأ

 آم ناتأهلن1ع هدمأغ2 015م05ز[5 عءقأغر 0110111111 م1111111111 2[051[211[ع5 31عطغو وناتتطاتق 31101

 نقانه ءعوأ - ةععدصلاتنتتت 0ع عءودلتق جقرتتضعماأأ هطقععووصلتعق ح (ءءاتسس 0ع ءوسنلتقو 08

 جقرتتممغع زم ءمصقمرعلم تنص ةطعتلعطم ةنم هطقعع؟عدصسلمع ةيصغ -ح وممعتس 0ع 2عودلتق ذم

 ممكمرعأتم كنس 1ةضتطاتق هطقععورودمسلت5ق ح ويتمسكسس 0ع ءالقاتم ظطعتلعط مدحت ةعلأ. آااطعمع 8

 زمعامأ(: للدم ءدغ للعبه متقأ دمر وقانأ هدللاللاللال عانت ناله عتزنأ 121 ءقأر طعع طقطعأو ن1 0

 ريركتمرع هزأ عام - 11660. 3124 ةعأاز ءعل- دة! طاصسر ؟هذهع اآهمعظ علت عمانتل ة0[110ع 4817-

 لمت" هز 40- ءل- "ه]رت»متا اعتاب ىللغ طا: - ءازمتسغر ةصسصم 597 (ةصع. 12. 0ع. 1200) 0

 (مرصس عمامسسسك ذص ائطستس 2/1 ءن مقا هآ - :(ة ممر 0ع نسم زصكعو لنععاتعو ءعانصلعتت دلت

 رجوع هع 1عراب - 41661. 31ءلفعأ1ز] ءال-ةعئتزر ؟13ع ءادسلأف لع هعماعساأالك 12

 دمع عمزعسأع معع لسمطتسم ععطغا]ز5 ةهمدماعصاق. ةكطعتلعاط ل7 - ءل- لءممءعأ ل ]تدع عنا

 ءآ101:0111:60 1ظ ءزن مل ]تن ءل دك ةرجتن متاع ةسمم 736 (ذصع. 21. كسع. 1335) همكتتتكي طلع [ننسلس8

 دام عضم مم هلأاو لعدتمدزأر ونسمع ءعأ ذص اتطعو 2160م7" ]  عآ - 78م7 تان عاتل عطل عطقتتا.

 110662. 31ءع0 خ+1] ءا-طعرسفلو دذهع معج1ععانلمصتق 24 هةعولههك هط]ءءاهغلمصلتقو 1101©

 فرار مآ - ءل - 047: 1161 متهن»»تءل 1عم2]5.  طةمعمغ ذطقر مااتتع5 1عدلعع5 82 هع  ([عقاقتلل عهاتتلل

 معاتتددعءر 0000 طوصح ططؤاتق ؟1غ3ع ءأا ؟تاتتفع ءمصاتنصعوأ. "عع مسلا ةعاالتت عا 10 هعام 2

 لئداتطست(ا - 11663. 310-81 معنر رى 31-11 معزز ر: ؟13ع ءأ ةعولوعي ةنعام»ع هطعتاعط

 ءأ اسف قادت رد ء[نم» رد 1غه]نن - ءل- لاذ: 4 - هل - لعيصاعا هسا ع 11664. [11ء ل ةعأز



470 

 دحاولا دبع نب كمكم رمع ىال رصتخم ةغللا ىف تادايزلاو لخاهملا [ نانملا

 مدان مالحا يلهلا لاق مث الثم ميلهلا باب هيف ركذ [م*» ةنس قوتملا بلعت مالغ كهارلا]

 نوثلكو نحا انكلذ'ريغ املا "مقولا لقعلاو لقعلا"ثلقلاو بلقلا بوغلاوا ظالغ باند كال كك

 مامالل ريسفتلا ىف ليوأتلا فداقحو ليرنتلا كرادم 0 هبلع تادايز اهنم ةعيس اباب

 دلل حلمكلا هلوأ [. نس لبقو] أ ةنس ىقوتملا ىفسنلا دمحا نب هللا ديع ىيدلا ظئاح

 بارعالا هوجول عماج تاليوأتلا ىف طسو باتك وهو خلا ماهوالا ةراشا نع هتاذب درفتملا

 ايلاخ ةعامإلو ةنسلا لها ليواقاب ايلاح تاراشالاو عيدبلا ملع فئاقد هل انهضتم تاءارقلاو

 نيز خيشلا هرصتخا ٌلخملا ريصقلاب الو لما ليوطلاب سيل ةخلالضلاو عديلا لها ليطابا نع

 3 تيأرو ملأ“ مدبب قود كببذ دأزو ىنبعلا نبأ ركب لأ نب نومحرألا كيع ء.ليكام ودا نيحلا

 10 هلعل كراد ملا رصخخا هذآأ "00 خذس قودملا ىفسنلا ليام ىب لكيم ىبدحلا ناعرب مجود

 عا]درس ءهصمسقمو كتمع طعمعلعأ1]. ح 11665. ك1 - 11 عل ةاعطأ1ا ع 1:1- 2178 لةغو «عةاتطاتله

 ءغ ج00 ةصعسأمه.  (نهدصم ءعملتسس 1عاهتعمأ1 هعأتعستسو ةانعام1ع لاآاع 01ه“ /1101ءعيروت» عال 18 عت» ل80-

 ءآ - م6160 [دهءععأاجب ؟حلوو 6 1ءم1ن» 1لءم'لءط لتعام ءعغدصمم 345 (ذصع. 15. لمدن. 956) همام

 طرموممستا ذطل "7. ء. حمانا ؟؟ءطأل 7/0/7 1١ ع. عمص][اتقمكانلال 5مل هطتتتال 15 5018220. "!'"دس لن ءنغ: 210/]

 (جا1ععمرتعع) ةمسمته ةسصغأ لمضست ءماتمر همرسمتمه لمستعمساتك ةنصأ 76وغمه كوقذوعر ؟ةقاته ءقأ

 نمر, همر ءوأ رصمعمقو ءأ ططعمضق ءقأ ة1صاع][ض!ىعصاتمهو ءأ هلع ءعاعتق.  كدصأ اكلعاضأق 111211111 ©2طاقأو

 نممسنت ةعماعس» 2001(ةصصعساأم ىمصاعسعمأا. - 116606. 3160 ةعالع ءا-[ ءممأل ع طق ءةنع

 ءا- عود 11و مععععمالممعم5 "عتءادغلممتم ءاأ ؟عضااماع5 ديطاتلع5 دماء مع ءامتممتك هلل ععمطت عر

 هسعام»ع اآصقسص 11 (لااتت-ءل- لأ: لاما مآب طعن ل]سعل 7 ءىعزلاو ةسصم 701 (ذصع. 6. "عما 1301)

 ردمرعأتم [ةتكتعر نغ جلتأ ؟ه]سصأر ةصصمم 710 (أصع. 31. لآكهت. 1310)]. (هردتس ءاتاقتلأانق أه (001ةطتنلل1و

 نتا 1[ اصعامأا: آبهتتق ]1آ)عور نمأ ءةقدعصاألم ديو ءةديعيدأتق عقأ دانقمأتءلممع ؟؟آ1 1عطتاغعت» ةللمقه

 ءمسمرتست ءام. [طآلنع اذطعع ءوععوتسق ءوأ لص ءدعرآ1 قعلمستطاتق هال ععمرأءلمر ؟ةعاقك 11ةعدعلقطتنلل

 مهل سس ءغ 1ععالمصسسس [هرسمق همدصم»'ءاطعملتك نسدعمأأمصعم ةيطاتلعد لمءاعمهفع هعصقأفع لذ ءنعصلأ

 ه( حال غعمدغتممسسس ١ع اعوتغوعم 1ملل مامضتس ءمصاتمعأاو ءالؤاتق هقدععأهضتتال ؟انطلهع عأ 0005 ءلقاتق

 نمد انطتق امقاضتعاتتكو طاتعأق ًطمضصتمالا] ١ 1عتاتلال 001ج 00105(5ةورتست عا ءعئطمدتطتق هطصم-

 رعامضتنت ةدععرضأتقر عأ دمتمتتال ع ]هصعاتف ءىأ نموتتع 20 (جعلتاتتت و هعوتتع طغعكلم انكوضطتع

 (عمسان(دنعس. طصص كةطعغتاعلط 7عقن - ءل- ل١1 لطتن 7101 هتدترنعال لان - هل - "م]ربرتملا 1ع: كلانا

 اقع آان - ءامضنقر هصصم 893 (ذصع. 17. آ0عع. 1487) رصم استقر 200ه عصخكتق 30] عالق ذه

 ءماغمددعم همعوتأر عا لص طاموضربطتم 8010 هلع لاس 11ه]رودوتتعا طعن 110متر علا ا)ءدعزلاو

 حمصصم 687 (صع. 6. [آ"ءاع. 1255) سمسم ؟101, زلط /7/- 71ءلم ع ذص ءيتاماتعات 008أ55و

- 1) 
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 د كلولا دكيع ىلاعألا ىال لوقعلا كرادم ااا خبرات كءيضخفقي ام ىلع لوقعلا كرام

 مارا كرأدم 11 آم ةذس قون 509 مل نيبمرل ماما فورعألا يفاشلا ىنيوكلا هللا كديع

 كويحاأ نب ىلع دمحم تأ مامالا خيشلل سوغفلا ةاوأدم ([1 ىنالطسقال مايدصلا ككلاسم ىف

 ناعرب اذكر م از 07 51 0-0 قوتملا بهذملا ىرهاظلا ] ىسلأىنالا م 3 لحب عمس نبأ

 .. سلا ردع نب معنملا كيع ليضفلا ىنال نامزالا رم ىلع رصانلا هكلملا ركذ ىدم يق ناعنالا 5

 لوأ ىو فسود ىيدلا حالص رصافلا ناك اك همك ظنس ةرغ ىف اهاشنا ىتلا ةيسدقلا ةحدملا و

 مساطملا وزذكلا بحاصأ موكانلا 3 ةيبااع تاربدد.م 11 ةل تايدكقلاو تارشيملا ناويد

 ةببذ ع "1 كادي قوذملا ىطايألا نىسوع ند نامتع متغلا ىنال رك ة فمات رخؤملا اانا

 ىال نابيلا ميلعت ى ناسسللا مدوقتا للا لخدم ا لضاف الا هةضضراعم نم عيديلا عاوذا

 ل أ 111070 هاب, كود دولي 8 تام ىوحعذلا ىهحكللا ماش ئد 5 وأ ند لو ىلإ فديع 0

 ءا 1مهءاهمذع طخع اتطعع 7160م هآ - 7 ءدار نأ اة ماتق 0012م0511هصتق ممداد]دعع 510عاجت م

 11667. 31 ءلقعألع عاده ءنآر معجءءمانمصعم د عصتتتتلل , ةاجعام»ع لآ رربءأ]# ل80-ءا-بع7/

 لع قللادااس], ل0مءارر# كطقظتاهم ؟تلعم 2من ءآ- ارم" هنن عن لتعأم ءأ ةصمم 8 (مع 09١١

 كم. 1085) دصمعأسم. آتطعمس دسم عمل ءعامس مءالنوسأا. - 11668. 110 ةعنلع ءآ ادد عد طلو

 معمععماتمسع5 لعدزلععتت لع جئتم زعوزسصتتلر هسعامرع 008/117 11669. 016 021

 ءاد-صم تقر تتسوألم ةمتسمستسم و ةدعاممع كطعتلعط هع آسكس كانا 7101 هت»17ء0ل 478 7 رب

 لأدب عدن ك010 86: 17 هجب» 410ه, [ةءءاهع 17 ةعدع ج00 نو ءهأغ حصصم 46 (لطع٠ 5

 25. 12 ءع. 1063) رممعغسم |. - 110 آظ01650-1هططءزءغ طأ ءأطةصم ء«1- 20 هطقصو

 (0ه510« مأوعممدتطاك ددعصاتسس هعدمأح لع ةمدأتم م2ةعلت ةاتممتم 7167171 27177 مور 0ععدس نس

 (ةسممرتمرو ةاتعاما"ع 4:1/00/7 قط - نآ - زجمرب* رو 17 عرب ور لا ات12.  (نهرصممختتغ طقصع

 (نمدأ هدد 110-11 اعز 2/0 - (0001نء/ ذمه تمامسسوم ةمتألم ةصصت 9 (لصع. 5. كوص.م 1193)و

 نس ]لآ - ١ (يق» ىكوا]- لد 1 دار 102ع»ءعأ. 1115 ذمتام 772م1 10-601“ أ

 م6 ءا-نمل5( م1 جل هو ءلتات 1ءعئاسس. - 110671. 1160ج ططتر 36 41137 عار ةصوعاأ ةددرت عل وق

 0ع دقفانم1هوتو. 8عئموتغ هسعام» ]طع 77/ - ركود لأ - 1101ه7نعررنب - 11679. 11 - 816 ل-

 0 جاططنع 111 سه ؟غولعط أ ءو ءهمصغ عرس حلق عامرتةطسملم. (0ه]1ءوزغ طنع 7*1 ا 1

 لعن 1:4 117- 8ء7ءا, دصصم 0 (ةصع. 10. هءرأ. 1203) دطه5(اناتقر ال3015 هعموأع ل1 ءةدلز

 560619 ءدع كءرتلماتسر نات طاق 9105 هلل ةوزرروو هرمانوم27ءروأ. -ح 11673. 120-11 ]عطح]

 الو ععورعتسسم ءا- 11 ذةصو ةماعملنعاخم زد هم ءءاتنمصعسس آ]ذمودقع 06 دمكاتاساتمسع 00ءاعتسمتع 0

 ءعممدتاتمصتك, ةتعام»ع قلاع 40477 7107 ههتربءل 17 عرب كد ءلأ ظ60هن» 17:1 نم 717/- 1م ]را

 (عدسسحأتعمر لعد ةصصاتللا 0 (لصع. 2. ثدنك. 1174) مزال. - 11674. 11- ل10 عطغل
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 ىذلا هلل سهيكلا هلوأ دانعم ىف درغنم كان 1 اداب نينس ىلع وعو موجكاذلا ماكدأ ملع أ

 ىب كمحم نيدلا ىبكم خيشلل فوركلا ملع ىلا لخحم ا خلا جمباصمب ءاودشلا ندز

 ىوذكأا ام ضعب هبف ركذا لاق يلا كر أر مسأ مهطم كال كيدكلا هلوأ ك1. ذخذس قودملا وع نبأ ىلع

 ملع ىلا لخدم انا مهد خس قوتملا نجح نب ليح مدس م نال رعششلا ملع ىلا لخدم

 لوكم نب دمحأ سايعلا ىال موكانلا ملع ىلا لخدملا ااا. 1.6. نس نودح 3 قودعلا

 موظفمو لوصف خدمي ىلع بذو# ردصغخكم ىيصخللو ا 00 قوتدملا بييطلا ىسخ سلا

 -. دايعألا طف ىذلا كل كويحلا هلوأ )"ه4 خذس فلا ىمهقلا رصن الو ىذوع كرابه 2ك مس
 و

 الد زلس ةطلعقس عآد ممر نثسر ذماعملسعانم رص 0هءامتسحتس ةقاعم1وقتقع ل101 همتقع. 5ءائقج
 عزلأو قصااأحر 126 ةأضعاتأ2 35ماناتط 0 لز 1 عرسصأ. 1آنطعع اذ زصعاصتا: ًاآارهشق 1)عمو وانك
 ىوعاسس ]نعععمتم هرممجتا نام. -ح 11675. 31-11 ح0 لعطقل خ1 ه خله ءآ]-طم رن 1و 1م(

 ند لوعوتممس ىتمكمكسس دمه عا ءمسسس !كاععوضسسسر ةعام»ع هاطعتلعط 7-0-6],/210 غ211001
 [مزرب 47, لزرع م4"مطتر هصصم 638 نصع. 23. كول. 1240ر رسمرانم. اتطعم اه اصعاطأات [ر قالك
 [روو جحععومو دده 1زمقرباعممساأل ءاعر ءأ ةينعام» : طم عمر ةموستأر همصصتتااهق ؟1 3 ةزمعان] 212 ع
 هأ 0وءانتسمم همرضتس عض مةكتأر نسمع ]ناعععع ءمصمالصعاتأ. -ح 1١16 1:1- 31 حل اعءاطو1 11ه
 زآرد طاوع] زر يم عا دهغاط ءقلر زصاغم لت عأأ6 طه 31( ءاط مهعاطتمتمق همعرو 2108 عملتو 3616015
 مزم (8زهل). - 11677. ظ1-ل1هللعطمل 11ج ذلس ءل-هطقنعو زصاعملس عازم 10 00 ءاضتسملال
 موعاوسضتس هيقرعع مععطو ظصلعملا, ةسعاملع لانا ل 0 6ع 1101 م11: ءأ عز: ل 05011, ةطنو
 3ْوو (زمع. 28. 12 ع. 9653) رسمز[ن0.-- 26 [:1- 51ج ل1عطق1ل 11ج ذلسس عال-ةوطغلطو
 نوامولسعانو زم 0مءاعتسمس عملت ممسص رسعمطقمنسر ةنعامزع للاي 0/ 11001011

 آرب 40411647, /7/-7ئ طب ططت]مئمرطمرم حصصم 404 (ذصع. 13. لنآ. 1013) هتم510.-- 169١
 110-11 عطمأ 11 هتلسس ءلدس ةماتع رع ع1 11 ةطتر زهاعملمعاتم اص 1هعاععس عا م
 لع ععطسم لتحتصتمر ةنعام»ع 110:مهركؤاع - هل - لأ: كآنت 7” 1ع 18 6نا (1 ]مدا اراننا 0“
 1و مو] عمر كقمعح ةهصصست 600 (ذسع. 10. كةءعربأ, 1203) 110[:10201. 11680. 31-51 حل اعطقل
 1و زآ]ر» ءل-صمزؤ ننس, ذماعملنعاتم ص هقانم]هوتحس. 501 مقعالانلأ لا هطااع كلما
 1ر6 710, ميرور ل ركع" م/ لوم 81 لتعسمر ةصسصم 386 (ًصسع. 25. كمص. 996) م01: انان5 - 11/- 1/0/1

 1 تا

 بز

 10 بتتزانك همسسم عدلت ص ([ا01 1014 لزمممدزاسسص ءقأ ءأ هرهالمطع طاتتل لق 011
 ةسماسسر ]طع ةدطتاوعتق ها ةكعمضتم 00101 انه - ل روو» 77/7 - همر, عطل ةص0م 7
 (مع. 7. 2ءع. 967) قيسرمعانلل. 1كلاتك هريطه ذاه اصءربأل: آبهاتك [رءمر نبأ بي](ممع5 هلعقكأأ
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 ضعبأ موجننلا ملع ىلإ لخدم ااا الصف نينتسو ةعبرأو تالاقم نس لمتتشيو خلا

 ليواقأ نم عمجو خلودلا فيد هفلأ يلا نييملا ل كلفنا لل نا ا لضافالا

 اا 3 ه. نيمكانملا تامس ريسفت ىف © اهل نضرعم ام رقع ةرابسلا هبكاوكلا عدابط َّق

 كاملا كلل كويكلا ةلوأ ىبعييقلا نامتع حد زيزعلا دكيعأ موكانلا ملع ىلا ل للم ااا 5

 نب كودحال ةنييلا ملع ىلا ليخدم 11م 8" ظخنس قوتملا ىضانوغلا حوسلا كمكم نبأ

 جحضو اب سوبيماطب باتك ىلع ىوندا د ماكل رافع 3 اباب نيكات ىلع هقلأ مدانملا كمكم

 نيدلا ىيح خضيشلل كصقملا كلا ليحلم 0 نيعلا باتك ىلا ل> لم !!امد ةرايعلا

 تلك 3 روصت مم ىلع لوكا سفن وو دلل دويحكلا كلوأ ئارع نبأ ىلع ند لاوكحام 1 0

 مهأردأ ند دكديحاأ نبدا دايمع خوشل , ناسالاو ةقفلا للها للخدم ا! يل ىإ نم

 عاعلو ءأ وتتتسواتع ]ذطعم5 عا هعرعدعأماأذ 10[0113» 5ع( عت «012م1ةعاتأت1. 111

 0150-821 اعطمأ 112 ةلس ءعآادصمز تسر ةذدا002236 ذم جدقام0م10عتوسنر ونسدتس الأ" نستلم

 طعمع معيتاسم كعك ءل-0ه1:714ع مدس ممدنتا. 1آ16 لتعاأو هد هصصتق ل3 هزانننت ءمآ1]ءعتاأر نستطاتق

 ذم طمع 0همعءعاأهلمج هونك عوار ءغ ]أطعم وتتأ أه ةمعمتأا: آمسنم 1)ءم معوأو ١5ء20, معطومز اعصأت

 قو لص عتتصواتع ةععانمصع5ك لتدممدستا, نسمعستس معتسح 0ع حل ععانممتطسم علعممرطاتلل 20018

 همتارو ةععتصلم 0ع ودها (ةاتطسخ ههاسعملأطسق رادع ءامضصتس (ءعاتح لع اذكر ودنهع ةلاز5ذ ةععزلسماو

 نسمعأم 06 ءدعمازءئملمصسع مععاتعسمس ءهمعأت جقاعمصمتسمالاتتال و وعنأض(أ2 0ع حجدعتطاتق. -

 3[حللعطهل 112 ةاس ءآ]-همز نسر ةصاتتملتعانم زم هقاضم]هعأوس , ةتعام#"ع قلق - ءآ- مداد
 بز

 لعرب 01| سن (مالع2. [1هعوتغ زادت آهتك 18)ءمور 1ءوأار 20, معمةمأءلعمأ ءاعبر ءاذص لانه 011

 هوعالمصعم لت5مموزاو عوام. 11683. 815-11 01عطمتل 11د :]م ء]- طعم ل عءعدعخغرو اصاعو لعن

 آه ععمس ءاضتمسس , ةسعام»ع لآ 7ءيدن» لعانس” 1ع 11ه مسسعل 77/7 - ؟هرس 777 - 0100

 همم 426 (نمعت 16: كلو. 1034) همعاتم. ح 11684: 131-51 حل لعطماأ ةله آن عا-طءزهأو

 اصاضملسعأتم ذم حدعاعمصمسصتمسا, ةتعام»ع 47 عل 7 عرب 101, من72 ءل ةعاعوسمدسم.  (هدسرتمدتأاو

 وأ (ةسممرخع 11م1 (امتوتماأوح ءدمتاتطسعر .هغ ائطعسم عغهل]عددمعت لن وةممصع ءكدعلووتسدو

 مرسم ءطعملن. - 110685. ١31-11 0عطمل ذا1د !اعزاذم آ[1- لنصر ةماعملسعالم ذص !ذطعسصت

 مكون 0ع وتم ةدمتخ 0 ءاتست عوام س- 11686. 11201-11عطد] 15 آ1- 11 جة عدول, صاغ

 دس انطسس 277هعدمل, حسعغم»ع كطمناءط 110118 - 2 - 1:5 1101 هدهتسعل 8 هد: 247: 11: قط

 !ك6مزع ركع: لبدتتق 1ءمرب عع طوقع ]دع ةدععصاتؤازع هدغ زف ءمصكت عصا عصاعت, نمهع ص 1طاع]] ءعات 0

 نررلع عود عج زسسس معو ينل وريم, ماه. ب 114687: 810 1عطولا هطل] ه1 416 1386© ]1-11

 ةفصر اضاعملتعأتم ءمصاتس , ونانأ لاوس مرتسملءماتمسس عغ اتم عتدتس ءدععماسمغر ةهسعام»ع هكطفتاعط
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 ىكدلكلا ىلع نب رمديا مامالا خيشلل ريسكالا نآونعو ريجدتلا لخدم ا!!امم» >ىطساولا

 كولملا لزانم ىلا كولاسلا ليخدم 3 نماقلا نرقلا لاجر نم وهو دكفصب هفلا ةنس ىقوقملا

 مامالل ةعبرالا بعاذملا ىلع فيرشلا عرشلا لخدم ىلازغلا لمكم ىب سيحكم مامالل

 يوتملا ىكلاملا ىسافلا ىرديعلا دمحم نب دمحم نب دمحم هللا دبع ىنأ احلا نبأ

 5 نولهاستيو سانلا اهلعفي عدبو بياعم ىع هيف فشك دداوقلا ريثك رجح نبأ لاق 1", ةنس

 ءانف كعب ىقابلا ماودلاب درفنملا هلل دمكحلا هلوا لمتكي ام اهضعبو ركني ام اهرثكاو اهيف

 ٌسانلا ميلغت ىلا راشا_ةربج نأ نب هللا قبع دمحم ابا هحيششا نأ هيك ركذ ضَلا مانالا

 ىلع هيبنتلاو تاينلا نيسحتب لامعالا ذمتت ىلا لخدملا هامسو بتكف مهلامعا ىف معدصاقم

 مردكام عباس ىف هفينفصت ىم غرذو اهتءانش نامبو تماكشتأ ىفلا فداوعلاو عدلا ضعب

 10 لخدم 91 ثيداحالا بتك نم وهو اذه ريغ الخدم ىقهيبلا رصتخا كقو 0“ ةذس

 ارجل - عل - لارج 41ج و0 عرب 1 اقرا» 118عءزازن ع 11688. ا[ دللعطول هل]-ععلطتاع» يع

 ©( محكم عآ]- 1 ]اعدأ عر آماعملسعأتم مدتعأ1مصتق ج]ءطوستعدع ءغ تطدطسعق 1هما1015 مطت]هذهمط هانت.

 عممتردأأ هطعتلعط هع طصقس 160 عءرردف» ظوت» لآن لآ - ل2036 ةطضلم . . . 100110115 و 0111 1815

 دبزروع همعدلا هعادمحأت ز1]]نماعو5 ؟05مدتأر زم ننطع 5د1عل. - 11689. 381ج للعط21ل ءل-ه011031

 1١15 دعم ةجأ1] عاد سم ]1 نلعر زآمداتطسأم آمععلعسل] ه0 طقطتةدعسالج مءواسصو جتتعام»ع آطسصقس

 17101160 ادب 11107 مدون عل ([رمهزلن. ع 116900. 31د للعطقل ءعا-ةطقست' ءعل٠ةط عضال

 ةصقاتكمأاتس ]عونه ةمععمع ةععسصلسس لت5عأماتممم نسهاسمر» ةهععامتاتسل 01ط00هدعممعانتل , 21101

 آسخس 11: - © (يز قانا قل امقاعآ 11ه]روستسعل 1 عزت 11ه أر متروتتعل طعن 1101, هتست»علا لآل عسف

 5 #15 !1هلتئطتكم, هصمم 737 (ةصع. 10. تسع. 1336) دصمد(د0. 127: ظهر ٠ 1طتع اتطعمو ةصوتتأو

 ردنا (هه هطوععر هع ممعد تاتلع5 همصاتسعأو عأ هرتعاأما 15 ه0 ؟اا15 عأ 20535 "ع5 2معالأتأاو 01 طانق

 طمصستسعم ةمملعمغ ع( نسمع ةزطأ 1مهتععس طعمتعمع آصلسل ععمغ. 1ط1طهدننس 01]220 مهتق ءز1 لعمله

 ممصصتتلاد» جلصت(اغاوصلو ةدصأ. آتطعت ز(خ اصعامتاأ): آطهتق ]للعم حجعاععضتاه[ع 18100, م0[

 صاعد طمصتصتتست 12 ةعرط مز(ععماتتل لنتعفسأأ ءعاعبر ءغ مهجعوهأ جانع[01, كهطعتلعطتتتال ةاتاتتال

 كانا 7101 هتنتننعل ل لم7]م] عرب ل57 لعقب»ع دصهطتلهققعر دغ طقصصستصعم ةحه 0هععععأ ءمصقتلتقي

 نددع ذص دععملم ةووسعععصاكتس. ه8عضرمدتا متاكد هأ اتطسسم اتادملم امقتعمألت ع 27 - 1107/0

 10 1مل خرود»ءأ مآ - ثوم. ء.آمطولسعأتم ه0 مععط قكعصلمم حعاتمصعق ءمصقتلتتق طعصع زصهاتغنعهلتق

 ه( عدععزامألم ةصتسما"ا00) 30 معد نتهكلهنل 20535 ءهغ هج اطممم دك ععاعمأءقر نستقق ةنسربأ ءنامتهأاتكو

 ر هعمموزازهونع ءمرتتتص ةنعمز(سلتستمق. كطعءم]كت( ءزصه هىسممدلا1هصعتس 0للع ةعماتسم ةطعصتأق م 1

 3[هاردرععسد ةصصخ 732 (ذصع. 4. 0ع. 1331). 2رعنرمعر ينموسع آصضملتعالمصعتت هل طقع

 لزسءمعدسص 1م ءرتامردعصم عملتو نسمع ذص ]تطرلمق (2ه01610081115 11111811. - 0-١
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 داخل ىبأا نسحا نيشحلاا قالا لدجلا !١١ قدلخدم لا ٠ ٠ موكنلا" ا ىزركسلل .نيملاعلا

 قوخألأ ىترقلا نيسدل نب ىلع خحوشلل باسكلا ىف لخدم 111“ "بو خنس قوتملا ىكرادلا

 بيبطلا ىسخرسلا محكم ىب دمحا سايعلا ناو 150 ةذنس قوتقملا ىقشمدلا بييطلا ةملاعلا

 طارقيلو ةنس قوتملا بييطلا ىلاهفصالا ىمحرلا دكيع نب دكمحا هيدودنم ىبأو امل ذنس قوقملا

 موجكنلا ملع ىف لخادم ا: لتس قودملا ليمارسالا تيبطلا ناميلس ىب بوقعي قالو

 عبرأ ىلع ومو ىليجلا نابل نب رايشوكلو ةنس ىقوتقملا ىخلايلا رمع نب دمحم رشعم ىنال

 م لوصالا ىف ! يلا هننم افك دل دمكلا هلوا ةعانصلا لوصأ عمج هنا هيف ركذ تالاقم

 هقلا 'تارايتخالا ىف + اهينس ليوحتو كيلاوملا قعا مكحلا ىف “٠ مئاعلا روما ىلع مكحلا ىف

 نيدلا ريصنل موظنمو ىخركلاو ةنس ىقوتملا ىوغللا ةملس نب لضفم بلاط ىاو "هم خذس

 هللا كيع نب فسوي ورمع ىال تاءارقلا ىف .لخدم 4 نس , قوتملا |ىسوظلا» لايتكم

 83150 اعطمل ءا- غ1 حستمو آهائ00عام15 طا 01112[2 06 ةه2010عأوو ه0 777 - اة زعم

 11692. 81ج ل لاعطم1 11 ءا- )201 دامه لنعأنو 0ع غممأعقر 0[31ع 4111/05 1 هد011 176

 417:60 7/171- 12[, هصصم 375 (ذمع. 24. لآدن. 985) مممر[نم. - 11693. 1١ج للعطمل 13

 ءا-ط1س ةطو ةماجملسعأم 0ع دعاطس ءاتعفرو ةتعام»ع ذطعتلعط 472 8 عرنس ءل7عمععازا 00( ءع]قو

 جدصمم . . . 7205610. - 11694. 81ج للعطه1 1411 ءع]- عئنططو اداعملنعاأنم 1ع مهل لق

 هعئمدءحتصسأ للوزت» - هل - 011 4572 /ءانااع قلاتدعلأ ع لك ه0ل 1)ةرمعع]بعلم 0[ءعلتعتمو ؟نلعم

 61-181 /ن2ءا/ لتءاطدسص ءغ حصصم 652 (ةسمع. 21. 1"عطع. 1254) رسصم»سبك - لهن اناع ل ]تت علأ

 آن 21061 مدمر ءل كء»مر]دم 81ءلتععر حمصم 286 (دصمع. 17. كحص. 899) مهم»نتتق - ق7

 186: لاف - ءآ - «م]دومت» 1؟رم]رابن !1ءلتعدق و ؟دلعم 11 110 عمعت]ب لتعاتك ع جصطق .. د

 رسمه - 80ع"/1 ( آخ مممعرداعع) - ءأ كاتي 7”هعط 18 ءر» 5807ءرربا7» 15472 1١ءلتءتكو

 دصمم 320 (ةصع. 13. لوم. 932) رسصمعمنق. - 11695. 31ح0لعط2د] 11 زالس ءعآ]-صمز ذو

 اماصملسعأتم 0ع لمعاتسجه دماعم1]هعتعو. ةععرمدعتتمأ قلقتع 11ه او 7101 هترا77 عل لق عزب (0 هن"

 ظ عانق دسمم . . . رممدا متنه - 151 نا» 8ءهر» طرعاطغتت ل7, كزاق هراتق ص ننقأن م ]!ططمق

 01ممدلكترس ءقأ. لدععدغ ئطلر دع جعاتمق هقاعم]هعتعمع مهلتسعأمتو تهمل]1ءعلتقودعرو أ هزاتفر نن04

 دمصم 357 (أمع. 7. آلءع. 967) مص ممدستاو أه 1معلمتا: آطدستك 1آ)ءمو نسدلزد مك عمتأا ءلاتك

 طعم علق عزه كام. ارتطعع معتسسم لع معلم ءأمتتو جوز ةععتصلمفك لع مءتنص دمسصلت ةدعم]0 جن موعم

 (ىاتسك 0ع دكاعم]هوتد ععمءاط]تحعد لسلتعتم هدطر ءءام عا حصصمتانلل ءزانتق 00015151026 - 815

 لع ءاعءعالتممع لتعستس هسمععداناتمدو - لقد 111 110ه 07:]10]0 ]ذ عراب اك م]مترد و [آ عزعأ وآه علتكو

 دصصم . . . 1210111115 - //7- 7( 8//:01 ءأ ل وعؤر»-ءل-لؤ» 271ه هتنت» عل 1542, ةصطع . . . 1101[ انتتقو

 نتن ىضسوعم دعا ندزاب سح 11690. 31جللعطول 11 ءآ]- ءلعت هقغر ةماعملتعأنم 0ع (هعوصن
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 ىصييبقال موجنلا لخدم ىقهيبلل ليخدم عنا» ذنس ىفوتنملا ىبطرقلا ىكلاملا

 ركذ كيفم رصتم ىسراف ىسيلفتلا مجنملا دمحم نب ميعاربا ىب شيدح لضفلا قالو رم

 ةعيس ىلع رصتخم ددعلا ةفرعم ىف ددملا 1 نارقلا للع صيخلت كعب هفلا هنأ هيف

 ىذلا هلل دمكلا هلوا خنس قوقملا ىريعدللا رهع نبأ ميهعاربا نيحلا ناعغرب خيشلل باوبأ

 5 دلل يمكلا ةهلوا ىلادمهلا خوشلل فوصتلا ىف بوهغلا راردم .٠ لأ اليضفم ناوقلا لوذأ

 نقب 2107 جردهلا ىلأ جرد أ ءأ خذا ةر وهظ 8س 3 نطجو هروغب رهط ىذلا

 انو 1] خذس قوقملا ىطومسلا وكب. قا ند نوحرلا دبع ىيدلا لالج خيشلل تييبدكلا

 ىقوةملا ىوالدلا دوعسم نب ىسيع حورلا وبدأ اهحرش كلام بهذم ىف بتكلا ل ىم

 معععمم1 هصتطتتقو ةتتعأمع 476 47017“: 7” وترك ظعت» لكطلعللم]ب (نه:!هانغ !1ةهلتلتاغاذر ةهصصم 23

 (نصع. 20. 0ع. 1069) رسمعانم. - 11697. 010 عطقلر ذصاعم0نعاتقر ةسعامظع 862/167 ع

 11698. 31ج 0]عطو] ءال-ممز نسر اماجم0نعألنم ذص جةقاعئم1هعزولل. 801 مةعالاتلتأا (209456, 6

 زانق اذط٠طعو ةدمدد لتعاسس ءةأر ءأ 41: املا ظل هلدعأ ظعتن آان ن]رادر» طعن 1101م: ءلأ

 3ماعم]10هعدتكو وننأ ءمرط معم لتاتتال مععسز عانت ءمطتتت001ةةاسحتت هلتلتاأ عا هدهكهأر هع 110

 7767 لل7-(00"هب»» ظمتاأم ةعتموزددعب - 11699. 11 - 315020 11 دس 2:عا1 ءغ ءل- 2020, ةتتحتل انت

 لع ءمعمت(لقصع صلتسن هزم, ةمعام»ع كظطعتلعط ظو» ]متن - هل - 01: 1مرات: 11: 01د ه* ل مث أ ءت*و

 و حصصم . . . تا0ه00[1. (نهدم معصلت تسل 1ص ةعماعمتل ءهممتأو 015ممدلغنت»و 01100 165 1صعامأا: امك

 ]رومر نانأ (نهءدصاتتست ددات]اتتست متهعععأ] داعم ععوع]اوجزغ ءعع,ىج 11700. 01108 عال - عطمج نطو

 ماسكأو ءكيرامدد ةععمصم سر ةمعام»ع هطعتلط عسل. "1عدعادكتق 0ع (طعموهمطتقرو وتت

 زاه 1[معأربزا: آردتتك العمر ونت طنرصتسع ةذان0 3مم23عأر عا ذه 0625136 م3110158 6

 ]جئبغ عام - 411701. 310-1 عدز أذ12 عاآ-دد ه0 جر 15 هل ع]05555 (ءاءاتتل 83[18565و

 هسعام»ع 5طعتاعط لعاو/ - هل - لا ملط0-ه] - "ه]رترومت» 8 ءر» ل88 ظء]ب» كميرا ةصصم 911 (ةصع

 4. لمص. 1505) رسهم!10. ًآنطعااسق معوض (2جل1(1هصمعتمست ةمععاومق. - 11702. ظ1- 0160 15؟-

 رب عم عار ]زطعع ه0 هعاعرم طعمع ءمرسممةتاتق 0ع مدهعاتطسق لانس اطهلذ ]كت انعأ ه9 ةغعقر ©

 لااا ىلآلمها]عأ لآل -ءآ- ”هارتدمت» ظعرب - ءاعاوت» آلآهلئلتامي ةصطم . . . 202016110. أل اننن عقم

 101م ممهعمامصاتمستستق [انطعتق 0ع 7147281 ل15ءكرماتسقو ٌذط ءاتللل 116 011111161121105 01118051110:

 ل ارد 7" هدن]ب 15ه عنا 11ءم* 0 71/- 1آ)ءقممغ, ةهصصوم 744 (ذمع. 20. الآهت. 1343) 12015ا1115و عأن

 ىذءولزنا 1: 1من: لسا ا0[هلتئلعكتتاذر ةصصم 541 (دصع. 13. كدص. 1146) رصمالأنان5. (0ةلطخ
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 ةنودملا تالكشم حرش ىف ةطينتسملا تاهيبنت اعامس ىكلاملا ىصخيلا ىسوم ب١ ضايع

 رصتخاو ةنس قوتملا ىعداربلا اهبذعو مع ةنس قوت كتاوفو بئارغ هيف عمج ةطلتخملاو

 خوشلا اعرصتخاو 71 ةنس قوتملا ىلارحنكسالا كمكم نب دكمحأ نيدلا جان بيذهتلا اذه

 ىاسولا فلخ نب دمحم دللا ديع وبا فقلعو ةنس ىوتملا ىارعشلا دمحا ند باضولا' لب

 نشمدملا زد ةنس قوتألا ىلاسملتلا دمحم نب دمحا سايعلا وبا مرشو ةنس قونالا ىالا

 فاصنالا ىف روكذملا ىدادغيلا قفومال معلص دمحم انيين تافصب جوتملا ناويكلا رابخا ىف

 نباب فورعملا ىلع نب نمحرلا دبع حرفلا نأ مامالا خيشلل تارضاحملا ف شعدم [!..#

 دوج تموذق لاق خلا هاياطعأ ىهتنم 539 ىذلا كلل قي ةكلوأ هكا ةذدس قوخاأ ىدادغيلا ىزوُل

 ىلع وهو ىهتذنأ هكحلم نم باتكلا اذه ىف ىقتنا نأ ترثآو هحلماو هككاب ظعولا ملع ىف هللا

 0 0 داردلا نلع ىف © تيحلل مولع, ىف “٠ ةغللا فرصت قب !٠ نارقلا مولع. ىف [ تاوبآ ةسمخ

 لاا إلهلل7] 1و0 ظعر» للععم 7”هلءعءط# اآدلتلعكتادر هدمصم 544 (ذصع. 11. 1من 1149)

 1نم2انانقو ةصاص 2057 ءعوامصعمس أذص عن ءلئلتغو ونقه انكأتلو 777- 1:11: 7177-

 للا ءاندنأ» 1:0ءأ1] ق1 ظل - 1100ه: مة معتنتعأ دمع 777 - 1 امدنوصتا16. (011ءعتغ زطن

 هطدءررهعلمصعق معدعدم أ تتت]عق.  (نوموءععانمجعص ]تطعأت معءععممت دعست 22” 0ه2, ةممم .

 رسماسانقر ةعصمستا, ءعغ طقصع ءلتغقمدعس يسعصلمتمسم 17 - هل - 011: لت ءل 18 عدن 7107 هتتنعلأ

 1لع/ع720ء”(6, ةسصصم 709 (تصع. 11. لكسم. 1309) رممعاتتغعو ذه ءمتامسس عم «0ءوزأرو 1[ علت 011

 هاطعتاعط 450 - هل - مءارآرا عت لانسءل ك1م»ةضقر ةسمم . .. . ةطه5أانان5. لقانع 2450ه/1ه]

 لا ه[نمدرنتتعل عت: 1كاءهلمزك لا - 11: يانغ 201 - 0[مهننر ةصصسم . .. . رممزانانقر ةعطماتق

 ه0 معرس زا, ءأ لكل: هنانوع ل]تنعل طعن 110ه]ءمتستسعا 111م عكتاغر ةصصم .٠ . . ظظ01اتتلقر

 مدسسعساممسسا ءمرظ موكل(. - 11703. طا1- 3160 طتقطر اذطعع هطواسبءاهعزعمع 0ع طتقامرتو

 ةمتسفلتم نسمات (غهغتطستق معموطعأومع هممداعت 2101 متوتعا ىدعمدقأتب ةتعاماع 110700 ع - 60 - 2

 ظدوالفلف ذه ظا-1 دمر ىدسسس سمر وغم. ع 11704. 2160-11 طتعط 11 ءلدصسمط ٌةلط ةعقأو

 ائطءع هطاسمءممعزعممر ةسعام»ع هطعتلعط هغ آسفس قط /مج»مز قا - ءآ - طرا 8 ءزا م

 80هع/040, ؟دلوو ل21: - ءازتمتسس# لتعم ءغ مصمم 597 (ذمع. 19. 0ع 1200) 1201610. ا

 ةصغطم]هعاعسسسو وننم0ل ذغو ةمعترأتا: آدشسف 1)ءور تراك لممح همحلام طمع غءععصتسمماانك' عار

 ءاأ حاتعام»: اآره110ءدد [عزو اآموستأ ذص هءاعكتمو مدعهعمعاأتعو ءللععءملحس 511501 12102

 ةدصتقةتسه ء( 1ءمزلتكدتسهري ءغاتص طمع اتطعم ؟دععاتئدتسمه ءزانق لتعاأف ماهعاع» عاوعو ام 6

 مدانت. - 11وععم ز1ل1ه. - 1نطعم ذم ودتمواتع هقريتأك 015ممقتاتق ععأو 01101111130 1110

 لم ءامتسهم (نهموصأ (عدعاهأ - ةوعتسلسل 0ع ]ذطععم انصعاتهع نكات ةعزنبس٠ (ءعاتسي» 0ع 00ءاعأستق

 22016 هدهتتتم - ويددسسسمس لع لمء[متمتم طئقغمرستءأم - نيتماسس 0ع ندعم عم عن عزف و, عا ة6طةه]نانك
 ظ

 ظ
 ا
 ا
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 در ىف ملعلا ةنيدم ازمه هلأ ةنس رخآلا ىنامج رشع عبار ءاثلثلا موي دنع غرف ظعاوملا

 ؛», ةنس قوتملا ظئاكبد فورعملا دمحا نب دم ملعلا ةنيحم !1.41  ميملا ىف قأي تامهملا

 ىرشخمرلاك لوكفلا نم ةيئامث ىلع تاضارتعا اهنم مسق لك ىف دروأ ماسقا ةينامت ىلع هلعج

 ىكرت قافآلا ملع ىف ىاشعلا ىاذم ا!.+ ١ ةيادهلا بحاصو كيسلاو ىازاتفتلاو ىواضيبلاو

 ىبيسمل دكمحأا نب ىلع دجحاملا نب نيسحلا رفعج ىا ىيدلا لامج ديسال موجنلا ماكحا ىف

 عمج ىراقنل ىسراف بابا رك كلكم 11.5 اناب نيرشعو ةبنامذ تو ىسنالقلا ىقايلا كيع

 ركذ ىف بهذم ا! كرشالا" نيبال" ىكرت ' نسوفنلا "ك3 7 ةيسرافلا راعشالا ديف

 ةيعئاشلل تاقيط ومو 7.5 ةنس قوتلا ىكولعصلا كمكم ىب لهس بيطلا نال بعهذملا خوش

 وأ 1ءعتد اعماتح ءأ ينتلعس لتع 0ععتسلم نتتهتغم طمعمقأ5 لكمدس غ021 11. دصصت 591 (ةصع. 16

 ]2عع. 1194)ر. - 11705. 01 ءلأصمعأ ءآ]- 11 دمر نعطق ةعاعماتتع. 1ظعاظتأوألم !!طئ: 11و

 لع نسم ةذص ]نا ععد 71+ ل1 ءءاسصعب. - 117060. 3816عق1مع+أ عآ1- 11[ مو تعطق ةعلعسأ]3عو 3116105

 /رآ1 01 هتننززث عل اعدت ىلا: ءلر ؟دلعو 1/11- طلاع للءعغم ءهغ حصصم 957 (زمع. 20. لقص. 1550)

 رسمات. آاطعسسم لذص هعغأم مههغعق لت ستار ذم نتتطاتق ةتصسعاتلتق لدتطز(ةهغأمصعق 002153 0[06 5

 رموعمأمءمك مرماعطأر ننهأل عع كدصأ 7هت»ه1ل]رود]ر عت", 186207 دمت , 1 را سانا# , اعرب تل عا ةتتعأ0]

 اذزطن 270م عل. - 11707. 81 ءانقع ء]-هعطعطقعرو عدقأتق ةطفسأتاتتل> 0ع م ءاعتسد

 (مدعاستتلا ([عرطوع. "1 عدعامأتق نتظعاعاتكق 0ع ةهقانم]هعأنو هلأ كمعحرو ةهنعام»ع 5عيوتت0 لوم

 60 - 047 ملل آرام ل مزكم»“ ظل هععاز»  ظعتا 0]210- لس لا: 478 عزت ىل]ررتعل 110ثعقرا# 1 قلت

 لن. 11708. 381آءعلع مع ءعال- ه]نثرسسر عسمقاتق 00ءاهتصسدستتت 0ع ةقاعم]هعأند لنل1 613513

 '1'عمعاجأاتك معرعق1عاتقو ([116123 جاتعأم زد 12ج: 0 عادت 41 78ءءارأ ل 10-ع7-ا نر عزم (نم ]نا 57 هماص] 0ةاتتأ

 هعتذم دتعتسأ] هعام ءممتأم 01 ةامتطستكب ح 11709. 816 0 جلعاعت» ةطط طور ازطعم هدد عرسه هلل

 01]ءع(مرتتتت.  طهطعع معجقتعدق ذص وننم ال1 /م ءمضسصمتسد معدوأند ]1 ءعيتامت ح 10

 3160 7-0 حاعاعأ عاصم نثعر !ذطعع حصتتسقمف جعانعمكو 301016 آ[,:-ع7ءو]ت" رك "1س ءنععيبت عج

 1:[1- 316 0 حططمط 11 لك عزلعع ةهطمعنتلعط عل ج0 عطقطر ائتطعع ةممتعدأت5 0ع طاقامطد

 كاعزلءطمتختسس هةععامعر ةتتعام"ع ل ا1/:1/ هت كهأآ 8ع 2101 هت: عل ]ل7 - هم 771, ةمصم 4

 (لدع. 13. لسأ. 1013) ردمزنأ0. (نمصاتمعأ كممدعم كظطقظتاهستسر عا المزر#/ 7 ءزاتق 0108105023

 اح 1/1/1 - 1 ءزنارا], لات ل هر مرتو 0م" عزت ل78 1101-7177ه موم7, ةجصصم . . . رطممةاتمو اظل طاتتام

 آلعرد مههعمغو هةعام طاموعممطتم آسفسأ ذم7/7 )7 - كم7(: لتحت هدعو جتعامر" عت ]ذأ طتن ةتطتنللا

 معععر أ معاتتت ةععاتلا ننهرساأ ةةدعي -ح 117192. 3160-11 عءوططقط 11. . .ر ا]ذئطعع 3_1

 انني
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 ىأ بعحذملا ىف بعذم !!* انآ“ ةنس «ق' "اين, ناكو "ىمتلا فقدنا ند رمع صفح ىال

 هلا نس قوتولا ىدادغيلا ىزوكالا نبأ ىلينكلا ىلع د نوحرلا بع جرغلا ىال عورفلا 32

 هأب خس 3 ادوجوم ناكو ىناردنكسالا ىلع نب ىنسح ىلع ىنال وكنلا ىف بعحذم 4[

 كيمكام ىب ىيكيل اجاب نيرشع ىلع ىكوذ نالخالا قاوم الل ةركذتشنا 5 مونكم ىبأ كرك فذ

 ناخ كمحا ناطلسلل #1 غةنس ةينطنطسقب ايضاق هنوك لاح هفلا !.ه. خنس قوتملا ىاتسيلا

 ىلع موظنم ىكرت قاوشالا ةاقرمو ىالخالا ةارم [د4 ١ ةحودمملا ىالخالا نايبب ديف ىفتكا

 للمكم نب كمحأ ىنيدلا سمشل ةميمذلا ىف ةرشعو ةظديوكلا ىالخالا ىف ةرشع اباب نيرشع

 بدالا ةأرم !!ك» 11 ةنس هغلا يلا هريغ دوبعم ال لكلا هل لوا !..4 ةنس قوتملا ىساويسلا

 قوتملا ىكشمدلا ىفنحلا دمكم نب دمحا هاشبرع ىبال تيب علا كت“ يايسلاو' قاعلا 3

 لايوكام ىنيدلا حالصم ىلوهال ىسراف خيراتلا 0 رابخالا ةاقرمو راودالا قاوم 0 لا

 لع . . . ةعتمدتغ كلان 11هرذ 01ه" 8ع ]روع 1 معز, وعتتك ةصصم 713 (ذصع. 28. فرب

 1313) مز6 - 11713. 3106004-81 عةططحط + عاد: 0 عطقطو ائطعع دمدتعدأتع لع

 0ل1ةكتواتمه ةععامع د. ع. لع مدعنلطسم زعم لععتج لتمر ةنعاورو 45: ه»هز قلل - ءآ- "وا

 ظعتن لا: 8هعئ[لو0: [آدمطملتاه, ؟دلعم 4ا1:- ءازمتس# لتعأم ءع ةمصم 397 (زصع. 12. 0غ

 1200) 11714. طا - 316 لءوططوط 4 عآ] - موطختعو !ائطعع ةمدتتهكتس لع

 عودستس 16ه, ةانعغ055ع قلآثع 4/1: 17هدم77 8ءزرإ 15/67: نمت ةمصم 517 (ذصع.

 للدم. 1123) 2هسنغو ءغ دط 71 7171ه ذه 777 - 1021:4761 ماتت ع1101 3 ان. -ح 1115

 8311 5غ ءآ-جاعط 1 ةعر ةمععساس هممت زم دلواتمأأ ءدصتأو لتفاعتطسغكمتس رو 0 آه /إ

 1 ءن 2101 مترتتعا 71 - 8051/72, ةصصحم 0 (لمع. 3. ةثصد. 1640) دسمعأسم. (0هردررهداستغ طسصع

 ا طدعامأمسست اتععا نس ذص 1ه5هعءعرد ةدلامصستن 4760 2/1420, كح ةصصم 1022 (ذمع. 11. 1"عطعب

 1613) (ثهدعامسأتسمممآأ دانس عع لملنعأ5 طلموعععطتتم  قةعوس ءعوتغ طن ذم ءجر051102ع 10

 1جسلدملممتسص. - 11716. 3آ125غ ءآل-ةاطألءع وعم لا1ءقغ ءآ- حعطتتو قعر ةرععتلسس

 رسمت عا ةعولد عمل ءععلوعدس. .(ندعمعم مع سس زم ؟لمتمسأل ءدررتأه لتعز معتاتلالو 0110111

 لعععيسم لع معتطسع !ذدلقهطتلتطسعي لعععمت لع ءتاس رب ععمصلتم ةعسصأم كر عرربع- عل - 0: ل رترنعل

 لظ ءزا 1101 ه1717260 777 - ممم, ةصصم 1006 (ذصع. 4 كتع. 1597) دمء(نتتقر طسصع [ططاتصتو

 ومأ 1غ ةمعامتا: 11 هددصتح ةدضأو 20116 011150113112 م1261 عا ءانتط 0ه] انت ءاع.و ج220 6

 مع. 22. ل07. 1587) ءهماظ ممدن1غ26 - 11717. ١11 25غ ءعا- عءلعطر ءةمععداسس طسص قمت(

 0ع 0هءائمتمتق ةءعصغعما(تقماتاا أ ءىعممدز(1هصتكو لدم كععءلاع" متاتق 9 ءععدتتس ءمردرم] ءءاعسص ةر

 ةتعام»ع ل/تنعا 8ع 171ه, هنستنعل ]) نربعول عت [1آدمعقامر ملعم زن قكمهعاود] ]ب لنءام ءأ

 ةسمم 854 ((مع. 14. ظءطع. 1450) طمعانم. - 11718. 11128 ءل- ل13 ع 111 ءمأ

 ءا- جاططط ةعر ةمععداسسا معمتملمطتس ءهغ ةءةلد طلقغمعتمعحتست.  (مانق طئتقغمعت هدم معطدنءع د
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 ريزولا ىلا هادعاو باوبا ةرشعو ةمدقم ىلع هبترو 1 ةنس ىلا فلخلا لوا نم ًادننا ىراللا

 هجاودكب فورعملا ىتفملا ىسح نب نيدلا دعس ىكوملا همجرذ مث مورلا ىلا مدق نيح اشاي دكمد

 ىنعن رشاعلا بابلا فذحب تامهملا ىم هتاف ام ليذو فحلاو روكذملا ريزولا ةراشاب  ىدنفأ

 ءاحب ىف *مّلقملا هتالفغ ىلع هينو هلأ وأ هنع تاف امم ةريثك ءايشأ تروا هل خبراوتلا جانب ةفع

 ىقلا وبس "011 بِزح 'ماكح تايناساس +“ تاينايك ا" سرقلا" ىولط'» "ءايبتالا 11! تانلا علك

 ىسح رد 1 ةيروميت رد م ةيزيكتج رد + ةيسابع هع رد نيطالس تاقبط 1 ءافلخلاو معلص

 ا جحاورالا ارم اك كه مدع ناخ ناهبيلس ناطلس نمت ىلأ نامتع لا رد ) ليوط

 ىنسحلا قال ةييهلاو ةمكحكلا ىف كللفالا ةارم ! 3 >> ىنأي لوصولا تاقرم حرش ىف لوصالا ةارم

 ىح1هااو 210.711, - هل - ل1: 2101 مبستسعل 14-117": فسممختاسسر نك 5 صعواتمسمع رستصلت ةهعارتا

 ءا ج0 حصصتتنس 97/4 (صع. 19. لدلك. 1366) مع عصمت“ الزم ممداتلا زد م2هعاداتمهصعتس ءأ 0عععتم

 قمتم ءا ا[! يزعم 31ه1,عيسدعل طمععم هطصلتغو كس [طسسصعلتدسس ؟ءعمتععأا. 'اذدنص 10م1

 ممل - هل - لف: ظعور» طلمسدمت» آكا - ذآسكنتم ؟دلعو 121هزع طر ءرالف لاءاسق رو لاتقذات [١ ءوزعت ن1

 نص !ذ[مئعسحس اسععءلعمسز ذللنل (”ةصماعدلتكب همذتح 2001030, ءعغ ةدررم] عت ءداتنللل 2عالاتلاا م125105 انو

 ندع جنممأامعءعرر 1تعععدمأر ءعدععام ءمرتتأع لععلسمو وننم0 ةءعردعهغلس جلط عم ءعلتطتس انكنأو

 هامعانأ هنن 107 هل - 1ءاموت ا ددراتح 2011115, 20] ءعلأ. 8عم[لعرغ طحس]ا5 ءعوقاتتللل ؟عالاتلللو

 ندع جنعام عر ءاللاتععردسأ جانا حاط عم رعدعأاإومرصتقكد ءلومأر ءأ اصعاتكأقع ؟؟عةاتعلم ةمانط 201 ءعاتأ»

 طعوع[ماألم ةعلغ لع ىعماتممع دتادطلتو ءدرداتأ مدكلطاتتللل 0ع م؟همطعاتقر ةععتصسلاننل 06 5ءعاطانق

 [دعمدوضسم, (ععاتسس لع اكدر ةماتلتقو ونسمعأننلت 0ع ؟8دمدصتلتق ةعوطاتس مالصعا ماطاتقو 101

 لع دتام معمر طعاوع ءغ لكطملت عر ةعداسسس لع كمممتطاتم ةسلاوم هدانا عال ممع لطاط صقل ةقاننللو

 ةعماتساتت 0ع 0و مهفأنم لعرب[ فس لك ناتب هعءاهك انتل 0ع 21د 1لتقر, همصاتنس 0ع 2ظهعنونانو انماط عمو

 لععتسسس لع 0ومصفمأتم (0(طسمصتعم نقونع 20 (ءةوصماتق ةتالاذصأ ه907عة777: 161:4: 1. ء. جم

 ةصانلات 955 (1مع. 11. ط عطا. 1548)ر. - 11719. )115ه( ءآ]- حعاك ةطو ةرب عمل هند 811161111111. -

 11720. 3112546 ءع]1-هوشآو ةمععساسما معتصعأ م1011. (نوسصدسعط اهتم اأط ل1121 6-051

 لع نتم أداعو لز ئعاتع.- 11721. 81151( ءال- دلل ةلعر ةمععسلامس ةراتهععدضتس 0ع مطن1 050 ما

 ءا حقاعمصمتنتمه, ةسعامع للثا [[رمعمتا آل 01115]رنروعتنلل رقل] - لامع" لقر ةطلتف ء ا. . 11011110. ب

 11722. 311516 عا -طعء ل قع ء' ةمععسامسس ععضتس هتعمطتلا انصر ةنتعاماع ظ10ثعءقنا طق ءنا- ءآورن عل

 /1/ - 11من ءرنل.  (هرسمعملتسس معرمت نس لع ءمصلتنت1 هدتاطسم ةطعتلعط هندس ماسك هع قو]ء اب انف

 لص اضم معمعأمزد لزفمممتأتتسر ن00 لع ءمرحتس ال5 ةمزرتادل1 ةعزا6ن - 11723. 112غ

10 

 هج
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 ايثرم .ناسنالا لاوخا بلقتو نامزلا ١ ثداوح نم ريثعي ام ظفرعم ىف ناظقملا ةريعو. نانجلا

 ىعفايلا ىعسا ند هللا دبع ىمحم ىنا مامالل د. ةنس ىلإ ىلوالا نم ةيوبنلا ةرجهلا ىنس ىلع

 صخلم بانك وهو علا دحوتملا ىلاعت هللا كمح دعب اما هلوأ [] ةنس قوتملا ىنميلا

 نبا خيرات, نم. اينثو ناكلخ نبا تاينو نم نايعالا مجارت طخأو مهملا ةفرعل هيف رصنقا

 ىلع ىديس نب بوقعي هرصتخأو ىهذلل باوكلا مزتلا ثيحب نييفوصلا ركذ ىف بنطاو ةرمس

 هنم تطقتلا دق لاق لا لامكلاو ةيهلالاب ىدوتملا هلل كمكلا هلوا 1 ةنس قوتملا ىموولا

 اميف فقو لب هليذي ملو رداوذلاو بدارغلا نم هيف هعدوا ام هرخآ ىلا هلوا نم تععلاط ام دعب

 ظأرم أ باذه ىلادمعلا ىلع كيس لاسر خفابقلا ماع 5 لاجولا ارم || يزن ىعئاجلا ىفثو

 قار اك مدس قوذهلا قوطعلا ردع نب وضخ نودلا رويخ ملول رهبعتخلا 35 لاسر ايورلا

 فورعالا ىلغاوق ند افسويد رؤظملا لجأ خيشلل انلكم نيعبرأ وكن ىف ننامعالا تيران 3 نامؤلا

 ءا-ّز ءصذص دلع [طععغن عا]- جدعاعةصر كمععماانمت مطمعأمتو ءغ ءعرععيصعأانس علل وصانع

 لع ءمعمتغلمصع ءرىعصاتاتل> 121 مم1815 عغ 51ء1قكذأ ملت صححنتص ءمصلز(1هصتتتت طفتستسأك 11113011

 ل1 ئدتمسدتس ةعسر ةتتعام"ع آسف لاثع لل همت: 60 قلة لمللع] آذ ءرن ل0 11/- 7”( 178/- 7” ضع

 حصصم [768 (مع. 7. 5عمأم 1366)] رسصمعانم. 1لنع !ذأطععر د0 .ةصصمو طتعمع م20 ماطعأدع ح ممل0

 سعواتع 20 حصمتتست 730 (ذمع, 22. لآدعغ6 1349) لتس ممدتأتكر مماأ1555 (اةصاتتلل هع وعام همصاتسعأو

 ء( ز(ه آمعامزاأ: ظعدعستعدد !دسلع لطل)ءز ظدعععاوأ دصتعت ءاع. قةسعام» ذص ءمعصتاتممع 1ع

 عروك أ ةداطل هكا  ةعوتت1 عكار طلقعع درر طتقف ؟1هدكانت7ط 5مععاهأ ]55121011111 ءتع هزررعتع 71” لما

 لد: 1210771011 ءأ مدهاعسم ءدع طاقامتتح للدم ىكوربم»مع ةسسقتارو مغ [هموتم»ع رض طلع[غمدو

 ؟ل"طعمعمرتطمدختسس 1كستأر كه هغ 6/6)71ع846 ءععموصلععع !ءععرص ةتطت ةصومصعتءعأ. 2”7عانط عنا

 قعر 6 412 711 - ]8 ندف, دهسصم 931 ( دع. 29. 0ع[. 1524) ركمتانقر كم ععات]اتنال ذط

 ىعوتأر نندع ذاه ةصعامأأ: آمنه ]آل عم لتستستاهأع ءهأ معج1ءععاتنمصع انهتعم ءاع. (1]0ءعتر ةصوتتتأو

 ءرع اتطعمر ممهاوسحتس عدس ةط ةمتاأم ج0 ظمعتس 1ءعلر معه عزمود]ةععف ءهأ رتءةعر ننقهك ذط 0
7 

 رسم ممم ءهلغز عسسل عمرصعم مدامانسع ءمطات 0081616 هعمل ذطق ةدطقأتات(أ, نطق 37/2 ةدطقأ[ءاتوأ. بح

 11724. 3811526 ءاآ- عأز كلر ةمععتل ابل ل1013 كر ععاقأ هنن 0ع مطوة هودمرسأ بف. "[1'عهعاهأاتكو

 دتعام»ع لاذ عربا ل: 11-11 د لمربي - 11795. 811152 ء] - عدجعمي ةربععنأا دنت ةمطتطتتم

 'ل”مجعادأتق 0ع ذماععم عءامتتمصع عمرص مأمرحنس , ةسعام»ع ة8[ه]]ج ]7 ع١ - مل - لفن لك7]110“ 17 عند

 010م 41-17 ةمصم . . . ممر نم. - 11726. ل811 :*:هغ ءآ- د عدم 11 (ممالط ءعل- هع ةصر

 عمععتلاس» (عصممرتخق لع طئءامعتجح حتعمصتس 1]!نقنتسس. (0نهلعمعتساو قععاعع ؟0هأ]هنصتصقي

 هسعام»ع كا عزلعط قل !سماتمإ] ء» 7متر“ ظعتا (عاعلطاار دصلعم قطا للطن - ءازمنعت لتعأام

 ءا ةصصم 6054 (ذصع. 30. لذص. 1256) طلم110. 167682: قةل]عمنع نس 510ع5ر اهوتتأأار 5015
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 نب ىبسوم ىيدلا بلطق هرصتخاو ضفرتي هنأ مث. فراكيو سحي لب هلقني اميف ةقثب هنطأ

 فرصم هلل كمحلا هليذ لوا تادلجكم عبرا ىف اهليذو ا“ ةنس ىقوت جروملا ىكبلعبلا دمحم

 ىف انعرشف نامزلا ةارم ادروم اهبذعاو ادصقم خيراوتلا عمجا نا تير لاق خلا روعدلا

 هليذا نأ ترثاف اهدانثا ىف فتصملا قوت ىتلأ ىهو 10 ةنس ىلا عطقنا دق هتدجوف هراصتخا

 5 ةلاطالا دىقتني هيلع فقي نم ضعب لعلو نامزلا نم ىلاعت هللا ةرحقب ثيح ىلا هب لصتي امب

 «تعمسو ىملعب لصّتا ام تركذو .ىسفنل هتعمج امذاو اهضعب ىف راصتخالاو نكامالا ضعب ىف

 ىينوبلا .ىكوملا ىكرتلاب_مجرتو لاجرلا .قا باو. ءالضفلا طوطخ "نم عتلقتوب لاخلا ا

 هاشنهاش [ نب كمحم] هرصتخاو 1. ةنس قوت ىدوجوب صلختملا ريزعلا دبع نب دمحم

 ليذو كازربلا نيحلا ملع ظفاحلل هليذ ليذو ىروجلا نبال لصالا ىلع ليذلاو هانت مارهب نب

 10 خيراتلاب 2 اهناف هنربمست ىلع هلسح مم اناو ىدفغصلا لاق لرع نب ىيحلا لكعسأ ةارملا

 نسرس عمهم لدقر معع تس لغم رمععععع يعلم ذم ئتكر نسمع ةاتسملع ةقوتسمتغو هعال مماتسق

 معصم ل وللعوغ ءهأ ءفمصز ءءامك.  ظءوعغعوععد طفل علطتغععستس 015كماتسمسم ممص جططم#ععاب ع

 (001آ - نل- ل4: 215م ظعر» 7101 ميستتعل ظمملط ءزن [لتمأم»1هععدمطتسعر دصصم 726 (دصعم 8

 [رعع. 1325) ردمءامستقر ال طصتست ذص ءمتامرطءل 00عءعأأ عا نته6غ1101 ؟01نطتصتطاتق مص[

 [آدعع درمعملزدع زج آمعارتا: طمسم آلءم هةععداو لتةممصعسأأ ءاع. 42*12 ©آ-د عضم, اطمختتتاو

 مزئؤمعتدسنسل عمهم 101 ةسواتةدتصسفم ءعلإم ءممقتلام ءهم]]ععاذصص ءأ ةهوتق6أ0هصعتلل ر 150

 طجس أ دكنعر 0ن]ءلمءاطمتل. طمس 1عاااتت 15 ءماأمزلت ع2 ©02عء17ع 126ءر110ال5: 2غ 30 ةصطاقلا) 4

 مع. 30. لوم. 1256) لععدس ععع ز[مكعصترم 0110 202ع0160 جتتعأام7 1201اعاط ة5انطأ٠ا. 1ه]نأ ع0

 ]نطعمأت ةمتسام كظمععسأسسص تك همصاتساته75عر نلات36ع ءانللل م12ععمءا0[عماتطسق ءمطقععءعدغر تقودتع جم زإ

 (عمرتزتاتس ه [)ءم لعدامصحكسمسر ها 10م(ةمقدع طتع ؟ء] اللع نست تطعم ]ععتغتم جلتتق 1معلق دمتطسأمما

 مءعمطمدزغملعسس لتمنمعتعغو لص هلئلق طععوزاماعس.  ةممعسلتععص دصتطتل ةمكذ ةماتس تهم]!1ععت

 ءدودتع ملعئات 02 جك 000111 ةعاعصسأتم دماطأ هع هطغسلتاو انه عوتتع عدع 012 ؟1101:0111 آ0 05( 0زلان10

 جعععرإ ءعا ع ةعرلمالكق العمة 121[ ماانكلط أ 1071 قكآ7*1"ةزملا معاتل. ١[1ه]آ1ح> 7م

 1101م ررتءل  اظعد» كلل - ءآ- سقسر ممعاتعم همودمسأسع 1710702 هدسهتاتك ءأ ةصم0 1

 لمع. 23. ["عطع. 1612) سمعا دسقر [اخطعسس ادععاعع ؟ءعاتكر ءأ |[ 41ه متستنءل 8عد] 511 ةدعأف]

 الق ءزا عار وعامل لص ءواامرسعم همععلأاب -  قةععط ءاوجمسسس مهكتاعال مصاتمات ه1: 1 111-©7] عدو ءل* و

 ء( طسزدك هرمعمل أ ئعسص [1ةطظاع 1/» - ءل - لأ: ظاضتتلل. 871 - ةلن*هل/ ممدككو همصاتماتقتاتأ ا

 10 هم - ء] - 041 170+ ل هأآنر ءأا كهرك علم آطكعمر اصفتنتلو 1111115 اع ألك ىاتلالو 0101 011[211 110 >>

 اصتتلعمصاأر نستمع نبت طاقامعتمع دطهتعلا6ع همصتعضلا. آنعععص(اع5 ءصللط مق نأ اص ]زطرم
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 لاق نكاما ىف هنم ةفزاجملا ادص اهيف ةأآرملا نأ الا اهيف ركذ نْم نياعي اهيف نيرطانلا ناك

 ان .هل قيلع . لغطت_.ىقف هللعب خرأ نمو ريركاتلا ةياغ ىف هناف دسحلا نم اذعهو ليذلا ىف

 رصتخم .نايعالا خيرات ىف نامزلا ةآرم ا)ل» 2 امهضيرأت ىف هنم امهلوقن ناف ىدفصلاو ىعذلا

 باوباو لوصف ىلع بترو فقلخلا لوا نم هنكل ىوونلا فرش نبا قيكي خيزلا 'ىيكم 'ةامالل

 ىسراف ءافصلا ةارم (" ١ ىدابارتسالا نيدلا نكر لضافلل بطلا ىف ءافشلا ةارم 1+

 ةديصقل ةريظن ىعو ةئنس قوتقملا ىولعدلا وءرسخ ءدمل انبب نيسمخو تام 8 0 فل بببعق

 تاولصلا ةفحت ىق هركذ ظعاولا نيسحلل ىفطصملا تافص ىف ءاقصلا ةارم ال“. 2 ىاقاضلا

 هدأز ىلح هرظب فورعاأ زدزعلا ديعأ ءاميذالا لاوحا 3 سك رصةطم اما ةأرم |[ نه

 درمأ سنومل نيةداصلا ةاكشمو نيقشاعلا ةارم ١ ةدولدإ 1[ ىبال ] نيفراعلا ةظارم 1!“

 تابيبأ نضعب  هق حرت ةذس  قوتنمولا ىرامص <ٍدرفغسلا لجلخ" اداب خوشلا ند فسوب اهحردت

 نرمتس قسمر"جماكتع هعسلتق وسمعت ؟1لعمغر متعت وسمل كةمععتلسس دم همصصسلا]5 ]هءزع [انطن عام ع

 نص عمتأمتتق ءممععماطتسل ءةأ. آم قممعصلت عع: 1نزءعتص طمع ءعأ 1سوانأأو م50 م1ع1 12110131 ة

 ازطعع ءعدتس ءممععءءاتمدتسع ةعهترأسعس ءقأر عع واتت ممقأ عبس طلقأغمدتمتال هععطتزرس ءااتطأو 11 م1111

 /رءانعاز# ءا كرك علق ةذسررمعابمع ءأ ةصاعسرت ءعاتكع عن ؟15ل(ةطاتطأو مقدس (013ع ذص لاه نس

 نل]وىدص طتقغميمتتع ةلتسسلع معالج ةدصغار ءدع ؟عرععسالم عدا معانأهت. - 411727. +١112

 ءا- ءرسعؤص 11 (ةعااطط ءاع دلو غمر ةمععنأسس ؛ةدممتتمك لع طئعغامتم ؟رتعوعدس رن عع[0111111[8و

 ةهسعام»ع آسفس 210/6 - ءل- لأ 7" هلم 1] ءزا كارو« ورك 277 ءمعم# (نهرضمعسلتستسو 0000 (دسعص

 حط دمتغلم (ءوصممرتق ءممقعصممأتا ءأ ص ةععاتممع5 ءأ فربتأف لتداعتطاستوا ب 11798. ط1 رو

 ءا-ءط عءل1ذو همععدلمسل ةدصحغتممتع 0ع سعات ئكمهوم ةسععمرع طعغصع رد عنخ 2070: - هل - لرب

 45مل. - 11729. 011 هغ ءا- :دكفي ةمععماسس رماتصأةلس.  (مد1 له معاوأعد 1ص كك

 لعوزمعسمك ءأ 24 ةنستاتقصلتمعس (هدنلمع 121هءارق ده الط ]عءمون»عبم 1061/7ءوم2و ةلططف . ا. .

 امم و ؟012م9[051.  (نعصاختتس نن120038عأ32[12 1؟عروابه. - 11730. 311125 ء]- د14 4

 ةأ1 8( ءعآ] -دمسقأ21 قر ةرععتلاتتم مانكادأم لع جلاعتطسغتق معمما عامع ءاععاتب ةتعام»ع 17061

 (همئممهتم»ع.  (نهسدسعسم»دغ طلسم ذص 107زعأ ءا-عم7) عمار, سل 1 01125 ع1 -هد1 هو

 عمععسأسس رماتعتأهأتع.  (نهرعمءعملتستت  طتصعتعاتال 0ع ءمصلت( نمد طاق مدعمرط ءامطتمل و 216101

 لكنل-ءا-هجادر حلوم (ه»هآ لءاءااعنلعأب لذ ام. - 11739. (١115 عا- ةعأ 11 مو هم ععاتل انتل

 ةمس(ملتسس و [ةسعام»ع 158 ل"ه)2]. - 11733. 211ه غ ءآ1- ةعط1ءطغم ب6 ل1: هطاطت#

 ءا- ه غ1 ءاعامو ةمععاتأاتتل هلت ةصالاتتل ءأ ؟عمعداعو عر[ لل معسل , جةدتعام»ع 7”ةدرمو طررب" عرب

 آوت“ 8ع اظ1- كان عئاط 8 17 الاب 476 ,  ةطلل0 ٠ . .٠ 00115[101 و ملال! عطا 212 انلل
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 بر هللا ةفمحلاب هلوا انيس: نبال . رصتخم  ءايمركلا ١ ىفا؟كياجاعلا اناره ]دع دانمأ 2 يسقول

 ركذ خلا ءاقيلاب . درفت ىخلا هلل حرحلا هلوا راتهملا نب دمحم .دللا دبع قالو لا قيملاعلا

 ركذو عضاوم هيف زمرو حوتفلا ليبس ىلع هل رهظ ام هيف ركذو فنصو ةفسالغلا بنتك عيتت هنا

 ليثامت .اهيف ةارم ةروص اهيف ةرحخ ىف لخداف. ةعنصلا نع لمسو تعار ريد .ىف همانمقارلوث كنا

 ىرفلا قلإ نكت كياقعلا قأ مه || زو اهحرشب لعفلا ىلا ةوقلا ىم اهرهظاف هيقثا مذ ةلماثف
06 

 تاسشنذ ىنلا ليطابالاو ماعوالا نم كلذ لبق امو فلخلا ءادنبأ كيف ركذ ىدننا ىلاعأ رصغخم

 نايذهلا نم رابخالا هنك ىف امك حيحصلا لقنلا ىلع فوقولا مدعو لقعلا ةآقو لهجلا نم

 ىلأ ىكرت ,تانداكلا ةارم' لك كداوفلا ضعب ىف ةلاسر بولقلا ةآرم [)/ب ٠ راثكالاو

 ىلع هلع (.“| ةخذس قونملا هدأز ىجاناشنب رمهشلا كمدحأ نب كمدكم اذالوهل نيداحم

 ذم زل1]سل ءمرسررممسستغو لص نم 2همطضتلا105 ا عععتم 7272081 طر»»»ء]ب ةدعم]1 نتا - 11734.11

 ءادوز ةتطر ةمععسل مسلس دست هعمل هدضسنلل 0ع هل]عطوعستمر ةنتعامرع طقتر كله.  (نهددز عملتطتس 18

 زمعامتغ: آطرهسم الوم ر همنتملمتتتس لهردتصم ءاع. لقلأاتع قكةطامالاعأب 1107 هتر:71:ءال طق ءتا-عررن عآم

 لنطسسس ءيسملعس اناننلا ءلتلتغور ونت زاد زمعارأا: ًالدتق العمر نأ جعاعجمتاهأع انطلاق عقأت

 ءاعم. ةسعام» اذطعمس مطتلمددرطمعسس رممج1 ءععلمدع هع للعلا ءا ةععلربدلهدع اطاوتع هد مطهر 0811155 عو

 وتدع ةتطل مزح ؟مهمرتم العز ءهدعضسومعلتصمتتتل ةمعضاوم ؟طدععضمأ. [1سلتعدغ طل هطقعتعع همههصتلل

 ]هنمو (تطأ ؟ءمدوتس ةتطأ 10عطحغسعزو ءغع مع ممسمأ ةصاعس اذ 00ءعممطتم دصمصمعطت] 0ععءعملل15ةع

 ممرنمغ ع( لع حلعطوستح ةصاعععمعدكدع. 1 لطنسس هع ذص تلتعس]اننس 1ها155>2000عر ذه ونتنم

 ظعصتم ةرتععنلا 1دعجكلغو ذص نمم انضدهعتصع5 هع هطاتلتددوصغ. 1آطلتلق جااعمأع ءمصقأل يدتتق

 مروع مععاسم ءعدأاز ءأ نسمع رهعصأع همصععرب ءزنمأر ]ذأ تم ذأذ ءممقأ عمقهتاألاو ان 110228105 ءاءمآتم

 ورعان -ح 411735. ل11 مغ ءآ1- جعقز1لر ةرععسألابتس ءممآ1عةدأهضتتللل 0ع ةععاتق. '!'2ةءاةأانق

 (نصءل مسمر ن0هعلط 4/7»ءم آن موج أ ذاح 2( سب آ2هعزوع همسوممتتا ءا لم رماتهع[هالقممعتلل عا ةعرراعتل

 قربتلم لتماضهتطسلا. - 11730. 8115( عل - درك كلت ةرععاتلاتللل 12111100100123. (نهنترت مانا

 [نصعاعتسر أط ع0 4ل/غ ررعربلم امتاتسس نسضعواتممتقر ءغ طمل]نعتدهاتمصعق طلقأ0م116(15135 85

 لع (عرسرتمرنع هتعمل مصمعتس هماعععل ءماع ظغعاذم ممتعمأ نسمع عدو ز[عممرةصاتمي دصعمأتم طعط ءاملتمع

 ءا معواععأام (اههلئتغممتم بدع ةانلتم ءعممامع ةسصار نغذس انطعم هدم ءا-ه/ ليان ل عاتط هد عاق

 ءا ]هسحنتأماتم ةينسلقع ؟عداتوأد ةرربمتنعسأات - 11737. ل[آ11ه(غ ء1-ءم]ثطور ةرتععمل انت

 قدضلتنسس. ["عمعامكطتم ممصصتتللامع دلصماحتت1ممعق ناتلع5 مماصعنو. -ح 11738. 31ذ>5هغ ءآ-

 [عملص غر ةررععنأ] مل معضنتل ءيلقاعماتاملل. للدم ؟ها]سدتصح ه2 ةلمللج همداعنو 101ه عله

 ل ءرا ل/ت»6ءالر نلوم 1ال:1,(نارزسملعأب لتعم ا ةصصم 1031 (ذصع. 06. 30م5. 16021) 2201[ا10و
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 ةدبزو رهسافنلاو خيراتلا ىف ام خصالخو فاخلا ءادغبأو ءاميثالا سصصعق ىف ادروه ماسقأ ةمذاوت

 ىودطلغ ىجتاكب فورعش أ ىلع ببيسل امهعهوكانو بال لحسالاو ببكاملا عار ىف تالاقم سود ىلع

 خلودلا رخا ىلا فلخلا ءادب نم خدراتلا ىف ىسراف تانداكلا ةارم 16 خذس قوتملا

 هداز ىلع ىديسل ةيكلفلا تالآلاب لمعلا ىف تانماكلا ةآرم |! رعاش ىلازرغل ةيناميلسلا

 ىسراف نيققحملا ةآره !12“ ١ رفجلا ىف نينوكلا ةارم ا|ز#*» ١ تالاقم ىلع رصتخم ىكرذ

 00 دل يلاعقللا تاورملا ةارم""08عرإا ! ةعيشللا""بنك- نبق [ةصتخم]. لاسر: فوصتللا , ىف

 ملاعلا كاردأ 2 قاعلا قا مم ا قر خلا هركذ زع هللا يوك دعي امأ هلوأ باب ردع امو

 نيمسف ىلع ةيترم خيبكرذ ةخلاسر كولملا نأ رمد 1 كنذهلا ةقيرط ىلع ركسلا ملع ىف ىناسنالا

 عامجللاا بتارم] 115 ١ ىودلا ماسح  ئب نمحال ةظعوملا اقاثلا ىو ىالخالا ملع لوا ىف

 انعام دنعمأق. وتم هعام مههغع5 ل1 ذاع طاستاو 1( نأ 1ممصك ءعددعمأ طلقأمعلقتاتلالل م01 عا

 1مل 1ل1ع هظعوانمصتكور عا م0108 ءمالان]ر 0136 1ه طلقام12 عغ مرد تن عماهكأ15 01م ط اع

 ]ءعوصخكتت, ةع]عءام ءأ عدو طتقغمرتو 2ءوستت ءةعويم ل ةلاتكوأطله مصاص عظعضأ. 1ل ءعععتطاتساتتت قانا

 ععرداعر» ءأ 0عععرس معلم ءابانتل 0لوعمدقا وع. - 11739. 311:5( ءآ- 1ع هلم غو ةمععانلاتت)

 رعركاتلال ءطعجامتكاتتالل. 1' 'عدعادطتق (نطعأعتتق 1ص ن1 006 []ذطئ05 0لز5ممدوزاأتق 0ع نتتد0جدصأع ةزطاتق

 ء( حهامم]هطتم ةتستلتطاتعونع ةصكاضتس ءماتقر ةانعام»ع 8 عيز 70 48و ؟دلوو ]16/3 2

 لزععغم ةغ ةصصم . . . هانم. - 11740. 31152 ء] - اع ةتس أو ةرت عءاتأ انتل 5عااتللاا 01588710111

 حدنعام»ع 6 مجم 18هعام. [1لذدأمدرت3 معجمأ نع ةعضاماج هط ئصتاألم هسصعدمالممتكق انقوتنع 20 طصعتس

 ةسمعرأأ ه807عرب مرن. - 11741. لآل ١'جغ ءآ-اعوتمس مأآو ةمععات]التل 5 عااتتل) 07 قأمملانظ 0

 هع دكت مصع كانط ةصقاتانتل عصأت5 ةقاغم سمات علق ور ةنعام»ع مثعءرز 708 قل /ةعملعأب.  (نهدردو عملت

 تضعاعنتت زص لئذطعمو 01ةمودزانسل. - 11742. 01154 ءع]-]عجدت 2 عاشر 5م« 113 02

 زرئات121ن1ظن١101 هجمت هلأتن» 0ع (غمطتتلف لوو. 11743. ل811 5هغ ءال- سممطج ءءاع1ءطقمد

 عرتععس] متت ةعطتامغمدصت ةمطاتلتسس. "!'عدعادغتم معجدزعن5 0ع (طعمدمدطتو ع آاتطسصخق ةطلاتعأف

 طرعوز غم ةعاجوعأن5. - 11744. 581*3111 ع] - دس هدم زل قار كم ءعات] انقل ةطلقلل 0110111 26505010111

 جدسعامرع 176722.  (نهرصمعصلتسس ّذص ونستس0ععتس ءممتأح لتةممدتاسسر 0100 18 ةهعامأأت

 طءوعرستددد ][دنلع آلءزور دزسم ءعاءطعوغم ذم طوممرع ةزإ ءهاعب - 11745. 8115ه( ءآددس ءمصلو

 ةرععسلسس ةعماعماتهستسس لع ءمصعتمتعسملم محسصلم طمستستك. كعتأ لع دهعتح 0 01 ةنراتصمتس

 [ملمرخسسس. - 117406. 31156 عا عا! لعر ةمععتاستل ؟عواتتات. "1!عهعاوأنق ن7 عأعاتق ه0

 لدمع رهماعق لت هاه طتنااتقو لمتاتتلل ملمع ءاطتعممار رممدأ عام موعدعمس ءاتعج (اعهعاهأو 05

 4قكالمنعا اقع 11هدنس- ءل- لان. - 11747. [ 81ءعقغنط ءآ]-زز صقل, همعلتمعق ءمطع عالقاتق
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 لوصالا تتارغ ااا [ىسلدنالا مزدح نب كعس نب سلوأ لليد ىنال تاداقتنءالاو تادايعلا ىف

 |[ زك مدعي قومملا ىوراخكسلا كيودعأا لمع ند لاوكحام نودلأ ملع مامالا حبس“ نحلل ةءارقلا 8

 سصخ ىذلا هلل دمكلا هلوأ شرع نبأ ىلع نب كوكم نويحلا ىبيكم خايشلل ىوقنلا بئارم

 يقنك ٠ مولعلا بئاره ااا. خمدقم ثنات ىلع رصخخم يلا *نانكو هليح 3 نيصاخملا

 (أبوأ [ 1 7 ىوتملا ] ىرهاظلا مزح نباب فورعملا لويد أ ند ىلع للوكام نال اهيلط

 دمحلا هلوأ ةذس قوتملا ىرع نبا ىلع ىب دمكم ىنيدلا ىيكم خيشلل بهجولا مولع بئارم

 خس قوتملا ىلاهغصالا ىلع جرغلا نأ نب نيل ءاهقفلا بذا رم || نذل“ خلا موهفلا جحةفم دلل

 ([ نم )هه. ذذدس قولا ىوغللا ىلع 0 لكدحاولا كدكيع بيطلا نال ةاكنلا بدارم || يوزن

 ىلع خبل مم نيعبرأ 3 بئارهألا كان لودصأ 7-6 لب ميركلا كلكيع خيشلل ةخلاسر دوجولا بذدارم

 هذ حوت مث ىداشولا ىرعتشالا للايكام ىيدلا سرغ خحيشلا اهمظنو هميلعو هدوهدت بديياح

 ىتملا لوأ دوجولا بذارم نيدراولا فاهضالا دو دو ىحورلا ىرقلاب داكفلا مهضعب خموظنملا

 يىسسنمتك 0ع هككعتزس تدلكتك ءغ 250عز يىصكععدزىدتطسعرو ةسعامرع قكاتع 7101مل»ت»ءل ل]تنء0

 عرب كم'0ل 8 عراب 11هج7» لتنلعابعت]. حج 11748. 11 ءعوغاتط هاد هقشلر هعلتصسعم معتم ءارا ماتت

 لع نزانعو يىروصتعمو ةهسعام»ع 8طعتلعط ءغ آ[سصفس ط/72-ء0ل-0/: 110 1عهت11160 ألظعتت ل 0-ءآ-ت متع

 معمر مممار ةهمصسم . .. رطمدغنم. - 11749. 81ءعوننط ءل-غءءاكدر ععولدق ضمالق طلعتو

 حمعامرع هطعتلعط 11ه ة- هل - لأ: 11ه1ءمنوتسعلا عز: لل: لا» قلتمانع. (نهدسرعملتسس ذص اعتق
 مم]اعومرسعسم 015ممكتكتسر ن0 زكم 1زمعترتغ : ًطاهسق اذءمر وسأ مستمد اص لدسلع ءغ معدعلت عداتمدع
 دانه مععان] ا ةلاع» معوعاورا هع ع 11750. 31 ءدم ةغأط ء] - ه] نسر ععدلممق 00ءاملسقتناتت» أ
 عوم زتذ همععحس 0لهصلتر هةسعام»ع قلاع 31ه]رميسبت» عا 478 طعن كلارنعا ظنا - 1/178, اذان
 1طن 11مججب» لتعأام [ءأ حممصم 456 (ذصع. 25. عع. 1063) سمدهاسم]. - 11751. ل1 ءعفنتط

 هلروس ءع]-ركهططو ععملسس لمعاعتممعسم ةمكمتعهاتممتقر ةسعام»ع هطغتلعط كلما - ءأ-
 101م0 87 عر» 418 16 لب مطتر دمسم . . . رصمعأتم. "[1دعاوننك زاه ةهعارتغ: طهسسق آل عمو

 ةداع]|عءاصق ةمعرمزووأز كاع. ع 117392. 01 ءءعقغأط ءال- عه ءدط هر هعلتمعق لانا ةءمدقاتلا هقاتللو
 هنعامر»ع 11:0 8 عرب ملط ]مم هز ل1: 1ع/ملرامار هممم . . . رممهامم. - 11753. 01 ءعقغتط
 ءا-مهطغقغر هءلتمعم ععمستسها6تءةرضتس , ةنعام»ع لط10/(هيرراط قكطل- ءا- مللبقل ظعتن كلأف
 [رودنئءم]معمر ةمصم 350 نصع. 20. 1ءاطع. 961) رسمعاسم. - 11754. 8[ءعقنأذط ءادالا هن 10و
 يمملسم لزئدم] نالنمصتق مهكتعحع طسسمممع م لتحتمحس. "[!عدعامأسمو اص وسم هطعتلكط را 10-61-11
 ل476 ممم عتمته طمصضتتس عذلستتست ةععاتضلضنضت اضاستا10صعتل ةاتهلال 1ط[ء1293121 أ ععاعماأتمملل لم

 وندحلعدعأصام عممقتطسك ىيللءوعتغ. طمس كذطعتلط 6و و-عل-لغر 010]ر هنستعا ل ؟أل' 4 71
 بمموزطسم معل01056. "نص لص طمع يدعم دلع نستلحتس فسم عما متتانلل مئات هقانتأا 2لا- 70
 177 - 181/8 177 - 31 عن 110 ١17 - ه0, أبر عاما نلف 21« اياقأم ءا-ممزننل ذمق عت ماس. - '1"  ءاعاانق
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 نباب فورعألا نويدلا ءالع ىضاقلل خلاسر نالزغلا عئارم أ مهد يل دكماكحلل كماخ ىم 500

 ناملغلا فدصو 8 نالوغلا عئارم ا هأب خمس قوت ىدعسلا ليد ند ىلع رداظلا لبيع

 ةخسما ىلع وهو مم1 خنس قوتملا ىفاشلا ىجاونلا نسحلا نب تيحم ىوحلا سم. ىضاقلل

 01 تاكشلاو فورا "تانض قاب ”بسصانملا باراو "سانجالا' ىف باعلالاو» همشالا“ ىف 7 اونا

 لوصف ةثلك هيفو ةيتاذلا تافصلا ىف ه٠ نالصف هيفو ةيلعفلا تاقصلا ىف

 تايحارملا ملع !زاه.

 هحرش لوأدتم عفان رصقخم وهو دوعسم نب ىلع نب دجال فيرصتلا ىف حاورالا حارم ![ه»

 نب باحولا ىيع ىيدلا جانو ربقعم كبيفم حرش ومو ةنس قوتألأ زوقكيدب فورعملا ديا ىلوملا

 ىمورلا لليلخ نب ميحرلا سبعو ةنس قوت حارملا حرش ىف حاتفلا صتف هامسو ىفاشلا ميعاربا

 فيرصتلاو ةيبرعلا مولعب هباتك ىلع انعلطا ىذلا هلل دمأل هلوا روقكيد حرش نم رصتخم مرش وعو

 ز(ه ةسعامتاأ: آمسلعتس معمماع» جتعاسأع5 !]دس0لهطت]ءد ]ةسلوصأ] همي دس 11755. 1١1 هعؤغفا

 ءا- عطآهالمصر مءوغع طئصمس[هضتسصت. "[ءدعامطتقر ةتتعام»و © ةلطخ كلي - ء0- لأ 477 8 عرب

 لل هانعتستءا ده", ؟داوو 161: 67-460 -(عم]ز» لتعم هع ةمصو 7 (مع. 16. الآودعغ. 1317)

 سمصاسم. - 41175060. 31 ءعوغن' ءا- عطتعأاذم 11 زج هع 4 عآد عطتتس مر مجهتم طئمصتتلو تنال

 لع 0عءدوتماتمسمع مدععمستسر دتعام»ع (ةلطخ هقعرسو- هل - لا: 7107 هت1160] 187 عرن- وتلا

 لال ءامام/#7 كاطحاطتاور ةهمصم 839 مع. 22. 12و 1434) دسم[رغ00. ًآناطعع ذص ونانتط001ع قمرا

 015ممكزأاتكق عدأرو 0110711113 معلضلال112 06 همدصصت متطاق ءأ ءموعممرسأ صتططق ةعتغور ةععمصسلانت» 0ع

 ععمعمتطاتس (طمستسسس) ؟ةعتتم ءأ تعي نست دمدص عع طاق 1اتصعتته انتر عانت 0ع ها ءاططق ءأ

 جمعات 8 عاطاتقرو وناتقعطتسم ذه كنهك ةععاتممعم تك( ءئطسغكسس 6 ونتهل أ(جتاتطسع 20 ةععطلتاتمتو لانأهانم1

 ام (معم ةععاممعم 0لتئكقطسعتسس لع وسمات (ةغتطسع جط ةمتسم معم[ععااو.

 11757. آل دس ءا- صانع ةطلقو غ6. 2وءاعتسم معدن 2]ةمئاقهأأ ءأغ ]هعاتامم طع عع هطلت

 11738. 31ءءؤط ءعآ- دعرع ةطر وسنعق ةربتضاأسسس 06 عدم 10ه ماتم 20عام لقتل

 ل ءرن م78 عزت 116م0. (0هدصم ءملتسسم ان(ن1ع ءا اهتمستسسمو ص ونسمل 31ه115 ق7بضعل, ؟دلعم

 120241:ءمدت لتءاتك ء جمصم . . . مجمجتتتقر همرصت ءماقمتاتلال هطقععر هن( هدتطسم طمصتح مآاعصتتتس أ

 رسسدعمقع ةمعا51(ةانه فدسممدتتاز ةاعسوتع 1] - ءل - لا: 40 -ه] - مء]ر]ر مط 8عد 1س

 كطقأتاذو ةهه0 . . . 1101[ 1015و ىسزاتك ءىمدسسعمساةستستك 1ه1:], ءآ -/عااأ]ب ل دآرمن] 777 - 11 عسأي]ب

 اصكعصتمأاتق ءوأ - 6-470ا-"ءآران» 8 ءزإ 7 17112, هانز ان5 ءماللاال عطا قتتاتق ع 0110

 1)ة:ءمدجأ ءزءءء2 ماتم ءدأ ءهغ اه ةصعاربتا: آرهسع 1)عمو وست صمطتك ائطعسسص ةدسصم 00هءامتصتق

 !ذمودقع جعوطتعوع ء( ةءرسك ؟هعصقسس ءهموممدءءملسمست اططمءعانكتاأ ءعاعب - 181011
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 ىخلا هلل دما هلوا لوقلاب درجكم حرش وهو دوسالا نيدلا ءالع نب اشاي نسح ىوملاو يلا

 ىكوملاو نانس هرقو تناوفلا ىلع واح بانطالاو زاججالا نيب طسوتم يلا انبولق راكفا فرص

 ةنارخ ىف وهو رييك حرش كفنصم  كومالو 111 ظنس قوتملا ىرورسب !فورغم ا 'نابغشي نبا ىفطصت

 حرشو خلا ماغدالا نع سدقتملا هلل دمأمل هلوا لوقا لاقب حرش وهو هعماج ىف حتفلا أ بتك

 ناحكرب دامس ةيكرتلاب ةمجرت هلو لامك نبال وه ليق حالفلا هحورش نمو لاله نبال حارملا

 ىقنخل ىيعلا دمحا نب دومح نيدلا ردب .ةالعلا  رشو .15 نس ناضمر قا هقلا جاورالا

 ىمو ةنس ردع عسل رهعل أ نم هلو هقدص فيهئاصت لوأ وو حاورالا حلم امد مهد خنس قولا

 رميهيشنلا فيسوب نودلا ناس ىملوملا وو ناخس كر ةاعل ردامضلا بدادصأ حاورالا حأدر حو ردت

 نب دم نيدلا رحب خيشلل حازملا ىف حارملا !"م) [ةيحتافلا ةلودلا ءاملع نم] نانس هرقب

 اا. خلا هلاعفأ ليوح ىلع كلل قي هلوأ [1 00 قوخأا] ىفاشلا ىزغلا لليد نيدلا ىضر

 يدير حاد خينامةعلا خلونا 8 عدو ام ىجيقوتلا 5 ماحدا نبأ نوديرأ 7-06 ببذاكولاو تاللسأ هلأ

 رماو]م ا ءز» ىك6غ- ءل- 0ث 17آ- 4ع؟:مهملر تانك ءمرطتت ءطاقتأللتك 10عا5 م؟هطدمأتطتتق 01 هاتف

 ءوأ هأ عد مما ؟ععطف ءممامعأب ننهع ءدير]أ ءمصاتت ءاع. ]معازرتأا ز)(ه: آطهاتكه آ)ءمو ونت

 موزأونممعك ءمملتطسس همدمصتتس 0تعمممتا ءاعر ءأ دس ءلطس (ءمعأ اماعع متستقما ط7ععلأوهنعتم

 عا عئطمدز(ماعس جلصماقتتمدععوسع نأت] عع يىسرتنعطعملتاس ('ه»وأب منيو ا1١ه11حد 151 ركع

 186: ه6: متر داعم كمن # للعام ءأ مصمم 969 (أمع. 11. هعمام 1561) رسمءنتك - 11

 111001 عربر تنزاتك ءىردصمت ءدامعاتق لق عماتق عذأ عازم طتطاأ واطععد ل87 ل/م7* طرا ذص ءداطعلعدلت

 ءزدك جموع ماسع. .آننغعع ؟مرسصتلم ىرآلاعلغ ةتعامر““ ءأ ىلظعم للعم“ ءعغ ذه هيللأات»: آطهانق

 [رعم مزسست5 هدصعأم و ونانقست> 11[ مصاعيسأتا» 7ع00ءعععغ ءاعع ها ةخززا, 8:4. -  كلتسف

 ىوسصصعسأةمتاتق 17/- ]'ءامث]ب اصكعصضتطتاتعر ءهتزاتك ةتتعام» طار, مععب»م/ ءىدع لتعتاتك. 10عسد

 ةنسعزعمس دصق] جازم صعست 18627 م7: ءا- ه«مم]زب زمكعهت ماهتت ءهلئلتكر نسم ردعمتع طعس دلطقم

 حصمأ 943 (]مع. 20. لنص. 1530) ءيممععكتمدتأ. ©عدعاوععم كلم 00ءاتمكتستتك 80“ - هلل -

 111110 187 ملك]/»ء0/ م2 1آلمصعالاأدور ةهصصم 855 (ةذصع. 3. ]عطس 1451) 12015[ان5و

 ءىوصسعمادعسس ءمدضممعستا 11:7ن] ءل-ممامأ ةطغعع5أأاتللر (111 ]111221111 عاتق هرماتق عذار (000

 تم0عوتعتم(ت ةصصمخس مهأاتك ؟لتلتغر زاعسوسع جستعام#» ]تطعن 727ه مق», ونسأ ؟هماههذع المل

 كنار هل - 0 7”ىهبرك ددلعو (0م»هم]ب كوم لتعاتعر عما [؟أ ةصاعم متعم5 0هءام5 د0 دحتلاقس

 1101م1: ءلتم ظحعمسعمهأم عتق ةصعادعمستا]. (هردس عصامستام ناسلسس 0ءعلنغ 2غعدمم]ب ءل-هت"مام]ر.

 117539. 31-11 ءعوط 41 ءآ]- معطر نستعد 0ع زهعمو هدعام»ع 8طعتلعط 860" - ءل - 0

 111010111760 8ع 1! ءل]خ- هل - لف: 71ه]مروت» علا (لرمععت كطقظتاور [مصصم 984 (مع. 31. آما

 4576) ممرغتنم]. 1آصعلمزأ 1(: آنك [1)ءم مم 1دعاتد ءّانق ©ع75عوأ115 عام. ع ممم

 آ[316-01:ةةءاذأ 6« 11-11 ءاعمغاطو ءرزدأما]وع ع( ةيتراق. (0ه]1ءوعزأ طنع هي 01
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 دومححن نيدلا ردب مامالل ةعبرالا بهاذملا ىلع ةعيرشلا كشارم [إ4# 59 غنس قوت عداقولا

 دمحلا هلو عاقيلاو ةنكمالا ءامسا ىلع عالّطالا كصارم ب ةنس قوتملا ىيفاشلا ىمركلا

 ىطويسللو [قايس ام ىلع نادابلا مجحم نم رصتخم وهو ] حلا هنالا ىم رقاوت ام ىلع هلل

 ىقالطسقلل ةالصلا ىصاقم ىف تالصلا ىصارم [[ىكس هسرهف ىف امك متي ملو رصتخم

 ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشات عطاقملاو علاطملا بسانتو علاطلا كصارم با

 |/»  اهمتاوخو روسلا عتاوق ةيسانم ىف اهقلا هذا هناقتا ىف ركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا

 ىغلزلا ىقارم !7 ١ فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا ففوملل ةيناسنالا ةياغلا ىلا ىقارلا

 ه.١٠ ةنس قوتملا ىلازرغلا كمحم نب كمعكم دماح ىنأ مامالل

 لاقتالا زكارم ملع

 مسد لقث ركرم جارح ةسأ عقدت خدم فرعي ملع وه ةداعسلا حاتفم ىف ريخلا وبآ لاق]

 1: ملآرتنءل 1-11 هلأ”, دمصم 991 (ةصع. 15. لوطن 1583) 22011115, 01136 5627218211 2011©

 1سموععمك (ةسدموعع لج مهفأ5توع 0(طسفمت قعر مطمانأ "عو عطعمرعطتسأرور 5ءلامهةع5هأمب - 101

 ل1 عى ةهطخ4 ءآ-عط ءعاوغ, دتهع ءءععادع 1ععتك ةععمصلسس (10[113 5ععا[ه5ق 5000(07>ةقو

 جدتتعام»ع [مدقص 8 علر» - ءل- لا 71ه]بتستلا ظل هن وبرر تطقتظتاقر ةصصم . . . طمأن. د 1169

 31ءمءممهزذل ءع]-1غغ13]1'و هططء2ةامد ]210ةرععاأاتق ]18 2011103 10م2 ع 62121

 [طرنغمرصع ع« 21ههززءرم ء- 010م ععععراجب دغ ماعد ؟1لعطاعر] ونسمع اه زمعامأاأ: 1ءةحتق

 ]زعم ممم ءمصاتمسانت5 ءزانق طعم ءلعتتف ءاع كمر نتمواتع ءرتامرسعس سرب عع ععاجسم [ءاذواتتأو

 نأ ذص 1ه0ل16ع كام 232586. - 11763. 1١ءءةعدزمل ء]- هز ]1 ةغر هطقء2ونمرتو لمصمعسس 0

 ىمقتلتتم مسععونم متم ةسعام»ع ©هماعازبل. ع 117064. ١1 هج عت ل عا-غة]1 هطقءعو وعمرو

 نممغاعسط مآأدصأتق ءأ دئعادألم دمدنأاتك 1مل هرعاتنال ءغ مز نر ( ةدسمعدأ هس ١) ةسعامرع ه8طعتاعط

 لءا4]- ءل- لا كا - ءآ- «ه]رسمتب 8 عدن كال 87 عر هم/ 0/2, ةهسصم 911 (ذمع. 4. لنص 1505)

 مراسم. دوغ ّذص كاتم 1(ءقمنضر مع طسمع (عهعاقدكخس 06 عءاجاتمرو تان ال2 11م1 1011111 أ

 ءمهعاسقتمصاتس 8دجهأقعانتس مرت 0دانأةوعي - 11765. 31-81 ءءمعالط1 زله ءا-عط ةعع+غ ءإ-

 امقةم 2 عار ةءعملقع دل ةيسسستسم طقضستمتع ععملسمب ةنعاومم 111010 هر ع ءل- ل11: ج1

 ذه ظنا - 1و6 ءمدصسعسم »وام. ع 117066. 1 ءعقءاعت عا20112-1 ةعولدع جععوددنق ه4

 زرعيسر ةسعغممع اطصفتس قلاع [ةتسنأ لل هآ هنستسعل 7 عبي 11ه ]رهن ءل 6 ا ءمعااار هصمم 503 (ذهعم

 10. كلكد]. 1111) ساوزغا10.

 117627. 11 رم دس ءعذاعاأسجب ءل-هعط6 5 1آل0ءامءتدو ءعمارو 1

 60ع205ةءءعءصل أ

 [ 410:18 عق» ذه 2/1 ءآ - :ءايالعن ١ 11و عذار اآسوتنأأر ©2 0هءامتسوقر عدع نانت3 58610 0

 ءموممدكاسعر وقله هءعماضتتل ع8هتت(اهأتق ءمعممرتق (دلأ15) هتءاتسعملأ ]صك عمتاذتط. هكدط ممم
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 ةيفيك ةئرعم هتعفنمو لماأ ىلا ةيسنلاب لداعتي هدنع مسلل ىف دح لقثلا ركرمب دارملاو لوم

 [ىهتنا ةفاسملا طسونب اهنود امب ةميظعلا ماسجالا ةلداعم

 بهاذملا فالتخا ىف بلاطلا مارم ا!

 ةقركملا ايارملا ملع 83

 5 ةرسكنملاو ةسكعنملاو ةفطعنملا ةيعاعشلا طوطل لاوحا هنم فرعني ملع وع ريل وبا لاق]

 اهيصنو اهنع سمشلا ةعشا ساكعتاب ةقرحملا ايارملا لمع ةيفيكو اهعجارمو اهاياوزو اهعقاومو

 ىوولا عجشلاو "ن 7 2 ه١ ا4 و ذأ كاقلا ..لولا تأ صاخم د ةخغيباب معقم اه ١ ذاكم

 باسكلاو ضنئارفلاو ءايبنالا ىلع ةلمتشم اميب ىنيرشعو ةدامثلك ىف ةروجرا ةعبردلا |

 10 3 اوغلابو ىناشلا نأ نم لحاو روخ ةنامتامكو انرشع عمم اكذديي 83 اهيلع فقو ماسقا -ةعبرأ اهلعج

 عمود أ هاته ةساعسس 1ماعال ينخدع ممصعاسم لذص تكم8م6م1ع 1مك0ر 20 وننم4 (ساتصعأت2ط2) 1

 ءزدك طقطتختم عهالمصمع همعربمرم ةدماأتس ءصاتق همصكءطواتضأ. آنانلتاوه ءزدقه ءموصتالم ءوأ ؟هاتمصستق

 ءالل عت عملت ةعوسأ طعلت مدرب مزنانسا دلت عطمإزلانللل ءانت ةلتتقر 0032 طئلتصاتق 103808 ةاتطأو 12( 0عل عصام

 لز5اهصاتق. قمع 111ع.]

 11768. 31 ءءذس ءاأ-( ٌةلتطر لعدأل ععتسس ةأمل1051 لع ل15 ءمتأهغأع ل15 ءامأ أ صقلاتلال 1181101

 هععاجزان1ل1 01110002231111.

 11769. [1 سس ءآ-دععةجرذ ءاد-دصهطعأتءدأغ. !0هءاعتلسح ةرععاتل هزات 1601

 [ 4:1 ع» ٠ 1[طلهعع عج لمعاتسود ءقار ةصوستغر نت2 32ععالممءد !ذصعحعمت» 12010110

 5و ةدللق ام11عدجهماتسر علل ءدئدتانلا) ءأ !؟30أ 3111 20ع005عءانهأ انكر 1[ءةاتواتف 1هعور ّذص وتقع اصعألسمأو

 جضعسلا ءةمعتس ءأ [هعدر ص ننقع 2عمعظءاب أنصت, ءأ ؟ةالمر نمنح ةرنععاتاو ءدتقاتعو ء1 عنا

 طهوطعمأ عهلتتق ةماتك :ء1ععءاعمللق هط امدزقر عا مالم ةرععسلد» ءةمقاأتعد ءم]1هءودصلأ ءعغ جلا ةنانم

 ء« مءءوامصع ة]لغعمتسس ممصعضلل. آلازلتاده ءزسق ءالعمتع ذص هطوؤلتمصتطاتق نعطأاتستا أ ةععلتتلال

 همعناهغ ن1. طآطوعع 111ءه].

 11770. 8105-1 ءدطط حفتر ننهلتدأم. (ندضسعم رسعأتو طعرزعس تمرض مقاتل عأ [[ 89

 رتاعامأأ مءععداتص ءمصاتمعمقر 0500 0ع رمعممط ءاتغر ءمصممتطاتقر ءدع نستطاتق لتكةةنم طء1علل[ةأانتل

 معمل عار ةعئاطس ءاتعدر لهءاعتمم ]عودام فسر سأهملتر "علسعأأممع معع ةعوسمأ أ ههعسر ؟ععانله [هلقتو

 مز نصعاتممعر ننهع مه مامونتاهنع ععصاتللا ءاظعالاستكر عا ءعدر نسمع ءدع مهاعوصمأب ءأا كاعمغعإو

 10 هتك جلتتمسوسع ةعتأر ننمهستاأم ؟0هأنتصعصس ءزاتق ءدءاواتتلل هذا. (نةعسصتمت جسناعتس (زاسل نس © 2018-

 (هع 0علتك ننمل ذآلل سل ذم نتماغدسما ممهعاعس لتكتمل(. ظالسععم آ[دمست ةرتععاقألأ ةصمم 817 (اهع. 3

 للممأ. 1414) ةاسلتسم اص عم ررمقاتعرانمأار ةاهوانع هم ]جيلهصلم ؟ععع رسم لننت ءدئءعلاتطتأ. "1"انتلا
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 ندم ىضترم !!نبأ ره راجل حرمت ىف لجترم ا! كلكم 3 اًحرش كتك مث اهظيرقن

 نم وو ءافو نب ىلع هب ىللأ حم 0 ءافشلا ىدت عضترم || نيبز“ 3لداضشقلا تارانخم كبك

 نبا فورعم ا ىبلكلا مهاربأ ند دمعك ايصلأ ىوذ عبرمو امظنلا عترم اك خيا ذآ 07 ++ / مه : + : م. 0 ْ ع ءظأ را نا 1 ل

 با قاب راحكيلا ىقتلم أ ىقتلملا حرمت 2 ىقترم (زببه 91+ ةئس ىقوتدملا ىلينكلا

 نمركجلا برم !)»بب 2 فاقلا ىف رم ىرهوجلا تاضارتعا نع سوماقلا ةبوجا ىف نيركيلا 0

 جرم أ ببح | 1 0 قوقملا ىرغاظلا ىضوغللا طفاحلا ىتيسلا ىلع ند ردع ] ةببحلد نبال

 هللا ديع نال حضوملا جر ا تماق لاقب ىعفاشلا هقفلا بنك ضعب حور نم ندركلا

 ىلصملا جرم أبدع تعداد ند كيز بعدل ىلع وو هما“ ةذدس ىوقملا ىبعكلا ردعذ ند نبيسح

 ليحأ للضفلا أ ىنويدلا باهل ةيثبللا ةوجرت نع ةءيميعلا ةجرهلا أبدأ ةخينولاك رصغخم

 جبمأام» ءهفمسسسعمأمعتسس ءلتلتغ ؟ملططستمع ءمرسم؟عطغعسكتتت. - 11771. ظ1 - 31ه عغعز ءآر

 ا1طءزاسك ءدعنعرم ممعهلتم. (نمرمس عماهعتسم ذم [ذطصنصت كود2 ع7, 0ع نسم كانه ل1 نامت هوان 119

 آظ1- 31 سعاغءلطقر (ممعاوخسم ععمطتق. '[' عاتق 0ع ةعاتعتلتو لسععك طوصعلانعأ لععاعهكتمرو لص ودم

 ا/1:-041-60: 7 دبر (نممعم]غ, ؟دأ عم كا" ءدو لت ءاطتق عا ةسصمم 934 (ةمع. 27. 8عررخ. 1527)

 رسم نتف ن8 عقانوصعم ةعاععامم ءما1 عينان - 11773. لكس ع(عءلطن' (ط101 ء] -ىط ء؟ةر هنععمف

 ءرع درضسهستستق ةدههأتممتق عد لممحر ننقهع آل بق 4/7/0 ظ8ءر» 77 م دمت ع 5طعتلعطتم ةصموعات 1,

 11774. 31ء+غه' ءعا- عمزطقةي ممدكس ءقرععم1وضتتس ةغ لمرصاعئاتمس معصم لانك ءمتلت ةصممع

 1مععمهم تسر جاتعام»ع 1101متر: ءلأ 1ع: 171متر: 1101ءالغ , ددلعم 182 - ءاطرممطم#7 لتعأم غ

 دسسم 971 (زسع. 21. كسع. 1563) 720110. - 11775. .841-1ن:(ءعّوذ 11 هطدعط 1 -

 31 س1 غءعءذر جلقءععمدمم. (نوسصس ءعماقعسق ذه ل1: ءعم ءآ- 8ع, لع ندم ذصسلكعت ل1 عمم ع

 11776. 01ءعءّز عا- طحطععأزمر مرهطتتلال 01011013 1031111112. 1 عدموصعد 2 02050 د4 ءد

 مءللتكخرب ونتقع لوتنآ عر" هانز ععموأ.  ؟106 ةسمعد ذه ]ذ1(غل5 (0رك سل 107 31 ءءز ءا1-

 طوطع عتمر مطدكتس لسمعتس مفعم ةتعام»ع [11ةظلم 0م" 8ءرن 72 هءاان 1 ل»و

 مسلومإ 2ن» 12]رع [لذعم ءغ ممصم 633 (صع. 16. 8عرأ. 1235) ممءاسم]. - 11778. 11ءعز

 ءآ-ط جط ععتسر مءدغسسس 0ممطتتس دصمجتانتل. مهرس ءمامعتسم ذم ]تطعم نسعملمتس لع زدعع

 هطهظت(غلعم. آنانكتع ةسعام» عمصسسلا ررلتعتا ةسعامز““ هغ عجم لزنوك“, دس 11779 آ[1- 11 عجز

 آس 1- لآ[ سل طتطر معدات مهاعممو ةتتعام»ع قلاع 45067]ه]: 110ثعزب 17 ب ]اكمو» 1[ مط, ةسصم

 552 (ذسمع. 13. طظعطع. 1157) مممعغته. ًآشضطعع ج04 لهءاسامحس هءءاقع 7ءةلأ 8 1طن

 ءمرسمودز(نو. - 11780. 3آ1عمز ءا.سصمةدلاأو 81 ممععدصأتف. (ئهردمعملئ دست ]خطه

 للةرءا هذصتاعي 11781. 21- 11ءعز ءا [ظ1]- © طعزاط17عأر م281013 151158( 8

 طتموعهمطته عءءا]تر ةسعام»ع ه7 ء]أط - ءل- ا قكطت]/م7]0 مقتل 8 عزا 47: 41مم
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 خردل حرم ىف مانالا حشرم اثمدد داهكلا شرم !|"7 كمان قابروم || نرش ثيدحكلا

 قولخلا ىيدلا لامج خِيشلل نيكلاسلا كشرم !)م» راوزلا تشرمه ا! ره مالسالا

 5 ام. .ليللا | ءامجا' ةةيفتكو ىف ” اينبت تو داروالا ةليضف ىف ١ نيباب ىلع رصتخم وهو ةنس قوتملا

 تاسع ىف -تلاطلا ىشرع لاوع ملا اريثك اًذمح هلالا ىلع هللا دمحن هلوأ هب فلعتي

 هوه مد قولا ملأرغلا لايكام ند ليتكم مدلسالا خخخ ماما نييلاطلا كيدشرم أبو مواعأأ

 حرت نس قوتملا ىزودالا نيسح نب ىلع ىسحكلا نال تادلكم شع ىف كضرم |

 ىأ نبال نيطسوتم نودلجم ىف ةيعئاشلا عورف ىف كشرم ا! زجوملاو ىنزملا رصتخم هيف

 10 ربيجس طظفاب قد كام ماكحأ وغو ةدغ هديب قوغمولا ىفاشلا ىلصومأا ليكم 3 هللا ىليع نورصع

 ماعم 15 ظهر“ لنعغم ءأ دمصم 852 (ذصع. 7. لآدم. 1448) دممزجانم. - 11782. اظ1- 124

 1 اع ءءء ةط1و ءغ عال -هورك غ1 5 ء ع1 - عدل 1مهماعمأله 0ع اسردعمطداأنممع 1ءودلت 1 همدأل مطلق

 ء( موسحامأ1 همتف, هسعام»ع لعام( - هل - ل41: ىلآال0- ءآ -"ه]رتنمت» عن للطن ظ8عا» هدييالاغر ةططوم

 911 (صع. 4. لدم. 1505) متمعغن0. (نهردتس ء2205ةنع 1ص ءلاتق 1ه01غع ةعجازنأ مانت 15201610-

 مهي هرخنررل. ع 11783. 31 ءعمسط ةص-صةصسص عطر ]ئطعع م2دعاوعءان. -ح 114784. 01ه عون 4

 ءا-زذطةقر دم0ععدغمم طعالا ةدعركنب - 11785. 81ه عدطأ1 4 ء] - دم ةسر ععامل 1

 (نرسسعصاوس مخك دع ]ذطعتص ىذ/ن“هأ تأ - ثان 4ع ونعم ةانزرن13 016أالتلا ءوأ. ع 10

 311ه ءدطأ14 ء]-مم1 15 كدر عءءامر ؟1ةتامهأ لان. 11787. 1[8هعةط10 ءاآ1- ةةلذلعاسو

 لسع دتغمس درتاضستمل عي 0عععماتسس , هنعام» ع هةطعتلل لعام ]-ءل-لغ» طا - لك ]416ءاقار ةصتتف . ٠.٠

 مامدخغنم. (هرسرن ءعملتتستس ذم لتتم ءدهرتاأح 01 هت طتتخاتلال و 0110121 مالاان5 0ع 1ظع110 15

 معمل ن مرت هتئاتلللا 001ةلتل ءدتاتنال ءعمضتنسوانع للقرن مدزاأهصع همتارو م0ةأععلنك 0ع 2ج0هطعر 0112

 رععععم ؟معلعملم ريع ئدصاتع ءغ لع ذتقر نسهع طبع ةرععاوصكأ. طمعتزتا !ئطعع اه: طبقت ةطتانق

 ]رز عيس ربعم ءزانق طعصعط تق سهعممر نع ءاعمتج 11788. 01ه دطأ1ل ع1- غق1 1 طر لستع ةاتلأله51 ©

 نورصرتانأل هانت عطوان نمعمتامكنس. -ح 11789. 81ه عوطخ1ف ء1-( ةلذطاسر لانحع ةان010850اتل0و

 هسنعام»ع [ممبس طمززءا - انتر 11ه]1ءهيوتنعا لظعرت 1101, ميستسعا (مسنلءر ةسمم 303 ( طع.

 10. لنآ. 1111) ميمرانم. - 11790. 1[[1- 31ه ءىدطخ 0, لستر ةدينعام»ع 451105071: لآ 6

 17105681: 1/1 - ل ل4126, 210110 ٠ ٠

 عجل

 . رضمرتكتم. 10 ءءعرص ؟ه]تستمهر نان3ع همرتتم ءضامتأمو ءوتتم ءاذأ

 ند ©هسربعصلتسس 71ه عت ءغ ذم انطعسسس 21لنعي. - 11791. 81هعوطخنل 11 [هدءاث' اا

 10 8ط 8111437 ءار, لسحع لع مدمانطسس زسعنعه ةطمقنانعأ 0عتكحدلتق, ةنتعاماتع قكآله//ه] عنا

 ةالماروتروت» عل ة3لعودتا6 ةاطمظتامي ؟دلؤم آظاا لطق 0و, نب لتعم ءهأ حصصم 585 (ةصع. 19. 1" ءاناط

 1189) رممرعاسم. آطلانم ؟ه]سستمح هعلتقر نسهع ةاماسأح ةعومنس ءضاتك هداطوأم ؟ءرطتق طرنعز أ طانق
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 [نيحلج] اضيأ هيف كشرم ]1 اهيلا ىيبكلا يجفارلا لوصو لبق رصم ىف هيلع ىوتفلا تناك

 خذ>سن تمفقو ىكيسلا لاق ىعفاشلا ىنوبلا نمحرلا دبع ىب 00 نب كمكم دماد ىنآل

 نب فلاخلا دبع نيدلا يات دمكم ىنال ف ةحشرم | كا ةدسا ف :تايكم هاهقنم

 خيشلل ةيسرافلاب مكحلاو ظعاوملا ىف كشرم [(/48* هر غنس ىفوتملا لاوجلا ظفاحلا كسا

 ةدامسمخ ةنس دودح ىق قوتملا ىفنكلا ىسنالقلا دمحم نب هللا ديع ركب قا ظعاولا مامالا

 شرم 1 خنس قوتملا ىقمقدلا ىلع نب كلمحكم نسحلا نال هكملا 51 |[! كو

 [ىامعلا ديعس نب ىلع ىد نىنسحلا نمحم وبدأ وع] ىلامعلا ظفاكلا مامالل ءادتبالاو فقولا ىف

 ندب ىلع رصغخم لفاتملا ليدل م ا [ بيبكلا ةظرشتنا عم ىلا بييبللا بشرم ] ا

 أرشنب ءاملا نم فلخ ىذلا هلل كمكلا ةلوا ىقينزالا نودلا بطق نب كمكم خيشلل لوصف

 ةيانملا لوصاأ ىف ىلواآلا نينلاقمو ملقم ىلع ةخلاشر وتو ىكرت نوييساكملا كضرم 1 خلا

 يىصاتصسعمع. آنه لسعتطاتق لتعم ءمصقتتلاذ اص كعوورمأام 2ء00عطوسكم ر ةماعوسمس 10ر2 11[ نقأكتق

 ءو معمعرعهأ. - 11792. ظ1- 31 هعودطخلر لمح. 1تطعع ءزسكلعس ةعوسسعمات. [آلنم مماسستسقإ

 جدسعامرع للان 11780 1101:ه1117:60 ع2 1/10 هيروتر»ءل ل عزا لكل - ءآ - «ه]ترنمت» لأ - 7” عرروعاا#

 ةطدكناو. قهءقءلن آنعودجتر دهتأر ءّزاتك ءئعسسما]سسم ةطصم 468 (مع. 16. ةسع. 1075) ةععلم أتت. ح

 11793. ظ1 - 01ه ءدطت 0 11 . . ., لدتع لع . . ., ةسعام»ع آ[1ةظخاع لكان ل70]هنز117:0 17-60-72

 450 - ه1- ]1مم 8ع 8 عزا 4لععل لآ - ل عمم, هسصم 583 (ذمع. 13. ااه. 1187) 2201110. ل

 11794. 11 ه5 ط1 0 11 عا سد عك هنا 56 ء] - ط1]ع عدصر ل032 م353ع2ءانأق ءا ةمموم 23

 ءىماتمعمفو جتعام»ع كطغعتاعط ءع آسف ك7 88" 450ه77]ع7 1821: 111010171110 يل

 طعوعلزعدعم»ع طقم ءالاهر ءلععو ةصسصتنتل 500 (ذصع. 2. هعرغ. 1106) 2205010. 8عءعوزأنعي.

 11795. [:1- 31ه ءدط14 11 ءال- مدطتعر لستع 0ع ععدستس هان غجر ةتتعاأم»ع 4ك 11:0507:/1: 110-

 ]ها ءل ظءرن ملاذ 7/1- 1آ)سع[ةءلغو ةهصسصم .. . طماطم. - 11796. ظا- 31هعوطن40 11

 ءال- ا دعز1 مع عاد ط[غ14ر لسع 0ع 1هعتقر نطأ ص (ئهءدمم عععئ(3200 مقتتقذ 1214203 ةانأ

 مععلادألم 1معامت عسل عقار ةنعام»ع ا[سقس ءأ قطا | كادي 7101 هتستر:ءل ظلطهعمت» 182 ]8 18 عن

 ىهذل, ؟نأوم] #0740 [01ءغم]. - 11797. [51- 3[هعءوطخ4 ءا-] عءطاطر لستع م20لهغن5 4

 ممقمعاتسست ؟ةهستلتقعع تنص ةيصهغم]. - 11798. 8[هعوةطن4ل ءآ]- سصمعغعوططت]رو قتتتع

 سما عستس مهمات مصاعمط عصام. (هردمعص لتس لذص ةعدع ةععاتنمصعق لت5ممدوتكتسر ج16: 5طعتلعط

 110ه1ي وتوت ءل 8 عن (0ه1آ-عل-0لغ1 1س لجل آمعزمأغ 13: آطردتتك آلعمر ونأ عدو ![[نانم2ع طفرستس عال

 هىعورزغ ءاع. - 11799. 38[هعوطت40 ءا-صمط عز طاصر 322 ءمتمان[3 211011. "51م ع[ أ(

 اهععلعتك ذص م؟جعادلتض1هصعتس عغ له0م5 اذطعم5 ءفمدص مودزكتكر 01010751118 م1107 0ع معنسعأمأأ5 ج1(



4014 

 شيش اذلوامللا ,لكقملا شرما 1 يلا دمصلا درفلا دحالا هلل جيحلا هلوا ةعورذ ىف ةيناثلاو

 لب ردقلاو بناغرلا ةولص ريوجت هيف [ع]: ةنسا قوتملا ئرانفلا ةريح نب تامكم | قيل

 خماش ىال ريزعلا نارقلاب فلعتت مولع ىف ريجولا كشرم اا. ١ ةعامج هرجهف امهل بيغرت

 اخ «بئاطملا»| ىنشا» للا كالاظلا 5ىهرتا» زر خ ةماش قال ةءارقلا ىف ريجولا كشرم او.“

 مداهلا ناب .فورعللا ىلع نتا دامع :ىب..كمكم ىب, نمخانيدألا تاهش ”نئابعلا نال ةاشكألا

 مث] نلا فيقحتلا ىلع دلل دمحلا اهلوا *هتاخو باوباو ةمدقم ىلع ىهو ماد ةنس قوتملا

 نب دمحم نيحلا ءاهب نب هللا دبع خيشلا اهحرش [ةدشرملا حرش ةعونلا اهامسو اهرصتخا

 يف اجوزمم اًحرش بلاطلا ةكشرم رش ىف بغارلا ةيغب هامسو [11 ةنس قوتملا] ىروشنشلا

 ام. 11 ةنس نابعش نم رشع ةعبس ىف غرفو يلا هدمح فح هلل دمحلا هلوا كلكم

 داصرم ا.ه  قأي بجاحلا نبال رصتخم رش وهو ماكحالا ىدابم ىلإ ماهنالا داصرم

 رد ءانءمعر ممداعضأم» 0ع ءزدق مدعاتطسم لععالهنتم علام [1معلرتغ راه: آرمستم [آلعم نصتعمو ةمأتو

 معرس مزاععمم ءام. - 11800. 31هعدطتل ءال-رصهههأ]]1 رو لنتع مجععوو 12علعصالقو ©

 اللمااد ذوعربع- ءل- لأ 21ه, هست»جعأ ظعبن طل همتنم 1 عرفة ةممم [834 (ذهمع. 19. ةعمأم 1430)]

 رتمرع6ن0. 1ص عم ممععواأتمر ناتقع 1( ؟عواتتلو لانهكاننلا ءهنردأ لأ ةيسسقر انصر ءاطهملهمانست ؟أ ![ةأن

 جحر عراعملأ ءدسقفقحي همص ةماسسس ]ازعاج 0ععادعدأستك ةعل ءاتنحس د0 تاعمسوسع [ذطعماعم [هعنعسلمسم

 ءرععزاوك6تعز نتقهم؟هماعتع دسات]اأ اذطعنس 0عاوداوصانع. - 11801. 1[1- 31ه عءوطتنل ظ:1- 11" عز اهو

 لسدع طرعأبت» لع لمءاعتمتس (نهرجصاتللل 08م5[ 1011 ةرععامساتطسق ر جهتتعام»ع 481 57( ربع.

 11802. ظا- 010 ءةط10 1-11[ ءزاعر لسحع طعععتم لع نساعد مرهمتءقر 3101056 للا

 مزمررتع. - 11803. 38[ه»عطت ل ءعغ ءل- غة]لتطر لسع ةتلتمقأ 20 ةاسلته ة](1ةةزسنقفقو ©

 لاا'اهانان نع ىاءءآروط- ءل- لأ: قلارسعل عر 11ه]رميستسعل عد 1طسنلأ 8عس» قللغر ؟دلعم

 ]اردن - ءا/رم رب ل1عام ءأ ةصصم 8515 (ذصع. 13. ثمر. 1412) رضمزتأن0. لرئطعع ةيئاطسعاتعنس ذم

 مرمدهعاولم معرس ههرتزاج هك ءمصعاسكأممعتس للة( طسكسعر نسأ زاه ةسعاررزات آمنه 1066 ريم

 مومتغنمصع ةنطغللت هع. [ةءوعلسم هسعام» ءزسقه ءرتامسعس ءلنلتأ ر)/- ةرعانءا هام (؟)

 كلا - 11081206 ةصخىترماحس] , ءأا كادعتلط قطللعلاعأب اظعرف العار - ءل- لقد 7101 هتان: عل 8 ءتا-

 ءاو]رعرتد]غر [ةصصم 999 (زمع. 20. 0ع[. 1590) رسمرعأناتق ], همسسسعمأةتتاتتت طاعأنوعا

 ءا- "جارنا لق هارمجآب 210ء]نقلعا ءا-1/(1ط ذمكعترماستنم ءأا ؟0ه]سستمع همردرت ع عطعصقاتسن هس[ مقانتاو

 وننأ (عدءاسس جليصتتاسست طقطعأ ءا زغامك زصعلرتا: آطهسم آل عم ءهدر نسح ل)عصاتق عقأ ءاع. اانا

 حسمعغم» لثع ةعمالسم لععلسم هيعمدتو كطم' طقم ةصصأل 997 (ذصع. 10. الوان. 1588) جطقم]؟ذ(.

 11804. ال1 د44 ءل-دفغط ةسر دمتم هسربأو اهاع]]ءءاتتتت 30 معتصعأررأو هاه 01[0ان113. نمر“

 رسعصاأهضاسع ذه (نمرسمءعدلتسسم 107- ء//مرزنطأتر لع نسم ذهاكعد لزءعادت. - 11805. 1 لا
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 رداحاش ند لليد ند دللا لمع ركب أ ن .بدلا مك خحوشلل ىدس سرا لداعاأ ىلا ءاديولا م دايعأا

 ىف اهلك الصف نوعبرا اهيف باوبا ةسمخ ىلع هلعج ةنس قوث هيادب فورعملا ىزارلا ىدسالا

 ةجاييد ىف هلوا ساويس هدليز 410. انس بجر لوا ىف همثتا سفنلا ةيبرتو لوضولاو كولسلا

 فياوطو كولسلا ىف سماخلاو داعملا ىف عبارلاو شاعملا ىف ثلاثلاو ءاديملا ىف ىاثلاو باتكلا

 داشرأ هامسو دمحم نب دارم ناطلسلا رصع ىف ىراصح هرقلا دومكم نب مساق همجرت ةفلتك ة

 ىنال راروبالا كشرم رهمس ىف راوحالا كصرم اد. دابعلا داصرم ةمجرت ىف دارملا ىلا ىيديرملا

 ركذ طارقبل ىهلالا ضرملا اام.»  ريثالا نبال عصرم اامم» موظنم ىسراف ىفورززاكلا فحسا

 نوكي هللا نا نط نم ىلع هيف دريد هذا باتكلا اذه نع ةفرعلا ةمدقت حرش ىف سوذبلاج

 عءا]-هطط و0 ستنم ءعا-دسءطلق 112 عاددس ءقلر عله هتلغمعنس 1061 ءهدع طقع ؟زاو مطمرأ ذم

 سكس دسم ة1ءغ6ع هطعزاعاد رن ءززرن-ءل-047 قارا ظظعاب» 4011107 ا ءد» 7107 مترجد» عل 8 هدب هب مي]ب اي( عرع

 ل4عءلن 1غ عقر ؟هأوو 42 ةيرع]ب لتعأم ءغ دصمم .. . مطمن0. آتطع#» معمعقتءاتقو نلاتعلل 01[30*

 سعسمع طظعزعط ]1 هممت 620 (صسع. 4. آعءطع. 1223) دم تعطع 8نوقم ةطوواعتغ ءهأ ذص ونطتسوان#

 هةريزام لتمتطاتتكر وصقهع ن520دواصأه ةععالممعق همصامعسأ. ًاكوف هرصصعم تهمس ةمتع أهل عسر

 جاع مععس معج1ععولممتم هنو سأتعقع عظهلسست ءغ ةصتستقع علت عمت مصعمت ةمععاقمأ. (0ةهرانأ 1

 مموعقونمسعس !انطعأ همصامسعت هةععنصلمس 0ع طقع را ةعلتغر (ءةطاتستت 0ع معطتق ه0 ؟اةدصح

 معععوددرتتكر علته نلط 0ع كزغ5 ؟تكتعفر 0انأتصأتتل 0ع ؟ذه ةمترتأوهلأ] ع( ةمصعاتممتطاتخ 0156

 ( يعقب اعرب 821ه]رنتن0ل (نم" مطر ندطم»# اع مم» ع ذدلتخست 12” 00 عزت ل107 متست»علأ  اتطعتل 5

 زادك ىدصحخاةمدعسس ءاتلتغ طعام تأ - س0": له ءآ-ة»0 0 لا اهبزعرضعأ ]71:0 ءا- 00

 امهعرا ناهي. - 11800. 381ةععدهل ءاد-هط عقم هطقععهعمعتسست طقضستماتلالل هراتمل 012 0ع

 رمعتطاتق لسعتم مامظتسو ة01[0ع قلاثءع 1. لرمع 1//- ]6 رديء" 12.  (نةنسسعم معلطسأ كتل ع 1807

 آس310-1 د هددنر انطعع ععسسفاأتقر ةانعامع 18-ء7ه1]أ»م. - 11808. 31-11ةعدلمط

 11-81ةطخنر طتممومعضمتتم ائطعع لع دصمعطم لتحتمم. (هلءمسع دم ءفرصسص عطاه, نانعتل ره

 طعموممة نمو ةئسدتغو لع طمع تطعم لزعتكر ةسعامععرس ص ]1م هوو معباومهمدعرو وأ 1)ةدس

 هةسخدةتست دسفعأطأ كنز نخواتفتم ءةذع ؟ةلهو ةسكنسمت عصب - 11809. 38[ةعوعطقط ءعل-ءما]شذطو

 0ءم1لعمتسس ءمعلتسس ءدعمعاتلسسس. ءردزءم. - 11810. !1ءمءةز] عاد سدعلذود ءآ-وم عذب

 ةءعدله ج0 1وعدس ةدصعاتس مات فةتساسسر ةمعام»ع ؟طعتاعط 10ل-عل- لا: 41ننعل 8 عرب 1101, هت 10

 اظظعءنن هلاؤماله]آر 1:7 ءرنلع" نقر ةصصم 709 (ذهع. 11. كانط 1309) سورن[(نو.- 11811. 11ء» ع3(
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 مأد ةنس قوتملا ىلامركلا ىدمحالا تاموظنم نم موظنم ىسراف ةغللا ىف رصتخم بدالا ةاقرم

 هتامبأ ىمو خلا لازي ال هاشداي دكمح دعب هلوأ

 سب ملع كيلك دمأ تدغل نوج

 سوح تيان" نا لميصخ 25

 5 ةيسراف رصتخم ىرخا ةغل ةاقرملاو مولعلا ىف نيناوقلا نم انوناق نورشعو نامث هتمتاخ ىفو

 تاقبط ىف ةيعفرالا كاقرم !اما" ١ خلا هترحقب ءايشالا عدبم هلل دمحلا تلوا اباب رشع ىنثا ىلع

 م١ خذس قوتملا ىعئاشلا ىدابازورمفلا بوقعي نب دمحم ىيدلا دكام خيشلل خبيعئاشلا

 ىنزاغلا لاطبلا كيفح همنا ركذو هدالواو دمحا دنمشناد كلم خيرات ىف داهجلا ةاقرم !ادأ“

 نا دارم ناطلسلا مسا ةيف ركذو .ميوجح ىعرمب اموي نيعبرا قى 110 ظنس هدقلا راش اعل

 10 ىرج انمب. ءالعلا نبأ هيناك اشنأف هناشناب رما ىقوكحلسلا سواكيك نىيذلا رع كليا ل57

 ناطملسلا رهأ هات نم ءىت فريد ملو كودسأ سردنأ اهل مد تابكرتلا نم مهرصع 3
- 

 عا- عل عطور ةعوله مطتلم]هعزدع. .(نهردمءملتسس 1عزيتعم10عتعتتسا معطمأ لم ؟ءطقتطاتق همام 0قل 0

 ةلط 4/7608 لك, ةمصم 8اّد (ذصع. 13. ةكرع 1412) رصمعاسم. 1معاجتأا 12: هقغ ]دل عض

 طيلة م14 /ل ذم جعاععمتنتل لمكهصاتق ءاع. آلطسنق ءدع ءزاتق ؟ءجقزطاسق زاهد ةمهقأت

 ننس انمعنج 5ه15 هكهكتم ةءعماتقع ةثار

 آو ةععاجصسلو ءزاتق ةعاعصألل هنسأ1016عرص ءوقع م0[

 لس ءمصع]سمأ5وصع 5زمزساأل هعام ءقصمصعم لمعالتممهم ةرتعنامصاع» معهرتمصسصسصأاتك. فلئسل

 5 رعوعاعععم ءمسرتعسلتسس [1عدتعم]ةهوزعتس رنععوتزعتست 1/ء"ءمم ذمكءترباسست ءدتقاقغأو 0000 زم

 ل نملععزسب ءههصتغم لتداعتطناسس ءدأ ءا تاو آمعارتا : طكدسنم العم ع5 هرتصتمماعصأله ذاته ز1لللانل

 نرنعوسأن اع - 11812. ظا-ل1ءععؤغ ءل-دجع1217 ءار ةعولذ ج]ا0ةدتيسد» 0ع تنلهقدتطاتق

 تطمطتناوسسسس و ةجنعام»ع هطعتاعط 21470 - هل - ل1: 1110]هندت»ءا عن 7” هن ءان رقة مهنالفلت

 هطمطتكمر ةمصم 817 (نصع. 23. لآدم. 1414) هدموءابم. -ح 11813. 01 ءعءةغ ءا-ّزاط غ0, دءعولف

 طعالأذ ةدعرت. [لنمامرعتم "عوام 1)1:ةء]ررسعتنل م مضعلأ ءزدكودع 8لتطمعدسرم نتعلت تتعامل معز 0أ ءلض

 ه1 1//- ظهاان/ ظا- 6 /نسغ (ممعمهأمرت5 عانعمستلل) ءددع للعلا. هعيئممتغأ 4/2 هععنخ وستلقط

 حدصصم 997 (ذصع. 10. لمحت. 1588ز وسدلعدعتسام لتعطاسق ذص عطف 71 ارم نور ءا ممريعم ةانلاقمت

 11170 لعن خطأ دس دمعها. 8 رةعاعععو مهمتي ؟ءوعبس ةطعتسعل-لأنا١ 1ع ءاننمنع كك ازاء فلة

 10 رمدصلهقةعر تأ طقعع طلقغعمستو ةعتطععءاست. 1(ةودع 1 - ءام]اع ةزدع ةوتطو ءاععوصاعع ع8

 ععدامم "[لننعمهتس لعمءضمةزأر ننمع ءمرانس (اعسرمربع ةرعمضعرهمسأ. 1لءزصلع تهنبص ه1

 ممرسعم هطاتستممع 0ع]1ءخبسصسصر مغعع تل]ستن ؟ءداتعتسس ءمرئانتس نانهع ةنضلمةععوأ عءاتوتنتل عققعأر
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 هل لاقد تاقوت ةعاذ ىف نيظفحتسملا نم لجر فنأتساف هفانئتساب ناخروا ىنب ناخدارم

 ىلا دوعصلا ةاقرم ![م[* اذع هباتك ىف هحلصأ مث ارثنو امظن صقنو دازف 1 ةنس ىلع فراع

 نكرلا دبع نيدلا لالج جِيشلل ةيوينلا ءامسأ حرش ىف ةيلعلا ةاقرم ازماد ومه ثوأد ىأ ننس

 ناعرب خيشلل بيراعالا ملع ىلا بيبالا ةاقرم !م1 ١511 ةذس قوتملا ىطويسلا ركب لأ ىبا

 ةئلوم ةىخاا .ةغللا ةاقرم' 11/٠] 'ذما» ةةس قوتملا ١ ىعقاشلا ئكركلا ىسوم نب ميعاربا ىيذلا و

 ىكرقلاه همجرت مث هفلا ةغل فلا ةرشع تحس سوماقلا ىمو ةغل فلا ةرشع عبرا ىرهوال ىم

 ام رهاوجلاب فورعملا ةموظنملا مرش ىف نيهتنملا ةياهنو نيثدتيملا ةاقرم هاد

 مهد ةةتس قوتملا ورسخب فورعملا زرمارف نب دمحم انالومل نتم لوصالا ملع ىف لوصولا ةاقرم

 عم نيمدقتملا ىم ةلوقنملا دداوفلل عماج فيطل حوش وهو لوصالا ةأرم اهامسو اهحرش مك

 هنوكل لوصالا ةاروب نتملا ىوسي نأ بسنالاو ىضاير ىوملا لاق فيرشلا :طاخ اهعدبا كتاوز 0

 ةداغقس 210 12: عن آلة طتقامرتمس >ءلتصأءوموتت لال5ةذاأو 90113210 م16 2115

 وتتلدس مءدعقأ لذدعتسك ذم ءمماعلااو '1'هعؤك كنت ممدصعم كرك يمت ؟عصذتق ةطفانتل 762 ( هع

 11. حلو. 1360) 15 عقدت 5عمعاتتاب انأ 2013 300ءعع( هغ ةللو 265 هعقمعأ اعداد ءغ همانأو

 هموغلمسع ةءلمأه, "لكس ذص طمع ]تطعم 472 موءعومع5 هصعتم ذلادسم 160082011. - 284

 831 ءمءذغ ءا1- هه ءةءهله ة0ةءعىدهتف 20 قكقتع 122همم»ع01 ]خطصصتم همم عن, لع 010 8

 لتعطتسس ءقأام - 11815. 01-51 ءعءعؤأ 4117-151 عار ةءوأو تعععأم 1[ دعما 1 ءهألم 0111

 معممطعاوعر ةسعام»ع 8طعغتاعاط لء7م7- ه0 - لأ: 450- عآ - :ه]بسسمنو 17 هر 458 89 عب 501/712 0

 911 (آمع. 4. لدم. 1505) ممهزر[نم. - 11816. 31ءعءؤغ ء]1-]1 ءطاأطو هءوله ءمملدن هه

 مءئتمسحس عدعادصتس ةظمحاتطس , جسعاعم»ع هطعغتلعط 801 - هل- ل: 16م 8 عب 1

 16286 ظكطقفتتاهر ةمصم 853 (نسع. 24. 1ءطعب 1449) ممممطسم. - 11817. 01[ءةعءعوغ ءآ]- م

 1هعط دغر ةءدهلق 1هدعتعم1هعنعو.  ةسعام» ع لعبا ع»لل 1عتعم وسهاسم »عرس دتلتم ؟ةعطمعس

 غم (ةيصنرم ةءلعتس دسمتلتك دعدسسصعت( "آد طقصع ءىرصرموثلممعس ص اذ ص عتق 110

 (مةصقأتل1 11818. 31ءءءفغ عاد هطغء ل جام رب ء التثط هج عغ عآد مممص (عطاقصر مله

 لعمصستم ءأ ءدعامعتمو ةاهلتم م209ععءامزاتتم.  (هدمتس عماقتتاتك لص قمت ةهر ؟مملعم لال ممر

 لزءلمتسس. -ح 114819. 31آعهعءّوغ ء]-,هه41 11 ذلرم ء«1-ه5135]و5 هعوله معمععمتعم0ل13

 لمءئتنمد م«معتمتمصص (ءاتوتمهتك). 1'ةعطعر وسعس 1011ج ممقاعع 7101 هيستسعلا 8ع

 لك ء مد عت مدلوم 1]16ووءدم لتءعامق ءغ حمصم 885 (تمع. 13. ط[وم 1480) 110111115, 011110511

 طعتدلع ذص كس ءمسسعمساوسسم ءلتلتغ لعن ع]- و7 اصوءرا مات. الكا ءععدصس» طلع ءمدم-

 سعمأ معمم ءوأ ءغ جلممادكتممعم تلعم ج ؟ءععمتطسم معاتلفع تس 2003(ةيصعمأتم فمصكصعأب نتتقع 10

 رمعدق ءزاتق 38انق(2 5مم ء2(01 عدم 110115 72214012  (©همكجت عمت ءطأتاتك ءوار أو ا[ ([عاعأاك

 1127 ع1 ء]- 051:7 ممدمتص ءاستم كنه 0ع معتمعمتتف ءمرصممدز(سق هزار عأ مررت عداقتاتق ل11 1
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 لوصا ديس نمل !دماح نتملا لوا هانعم ىلا بلاطلا لاصيال لوصولا ةاقرمب حرشلاو هيف اعلم

 ةيطخلا ىف درواو ْضلا ميوقلا لقعلاب مدآ ىنب مرك ىذلا دلل دمحلا حرشلا لواو خلا نيحل

 ىلو هللا راج- ىلوملا لاق]. عورفلا بتك م زرشنع ةعبراو  لوطصالا بتك .ءامسا"ماامسا رك كرا

 ىضاقلا ىدنفا دكماح ىلوءال ىنيدلج ىف ةريبيك ةيشاح هيلعو ىماسالا ةذسن ةيشاح ىف نيدلا

 ىفطصمب رهتشملا ىداكرش ضعبل كلج ىف ةريبك ةيشاحو 1١.! ةنس قوتملا ةينامثعلا ركاسعلاب

 ةخنس قوتملا ىسوسرطلا دمح#“ ىلوملل ةريغص ةيشاحو ا!!!. ةنس دعب قوتملا ىراتسوملا ىونسيلا

 تاقبط ىف ةيفولا ةاقرم ا.د. ١ [ىهتنا ![." ةنس قوتملا ىريمزالا ناميلس لضافلل ةقيلعتو ا[

 ةنس قوتملا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم رهاط نأ نيدلا دج حِيشلل ةيفنكلا

 ىرسيندلا راطعلا نباب فورعملا دمد نب ديا سابعلا نال لزغلا ىف برطلا صقرم ادا هع

 ىسوم نب ىلع نسال نال بدالا ىف برغملا لأ رابخأ ىف برطمو صقرم !املا* 1 ةنس قوتملا

 ناسالا فردت ىذلا للا ليي للعب امأ كلوأ كنز“ نس 8 زول أ خروهلا ىسلدنالا لابعد نبأ

 عق) - نود, كدس ذام0ل1هذانس 20 ةعوسضس عصام ءزانق 1صاع]]!ععماسم لدعدغ. "1" ةدعانق ذأه آصعامأا

 لمجت102601ءالل ءعزاتقر 011 [0طتتصاتق م11261م101112 ء]1 عامصتق عقأ ءاعرر عأ ؟0مزئ110 21351115 113: ابقاتك

 1نعمر نتا 21155 كلدستأ دعصأع لادكأد طمصماوهكلا ءاع. طم معدعأدعنلممع ن036100ععلصت 0

 انطءمرتتس لع معلصعأ متتك ةللععع ءغ نسحغسم150ءعتس !ائتطعمو 0ع مدعتطاتم لاهم 0ءععتكدأق. |[

 ل ة_هل/لهأب 711: ء7ن - ءل - ل ذص عامددتك مممععأتس هلت طاق ه0 ءدععيصماسسصو تطأ نطدلل هماقغأأ ءءوصأت

 قمل طسصع !ذطصسسصم دئار 310115 2220 طر ءبنل# لال عتع ءدععطءتاتتنتال هأطتل ة2160111112 511111111و

 حصصم 1098 (ةصع. 7. 30. 1686) مطم15تتتقر ع]10م5555 ةتصم]دق 0 نمطاتق ؟ه1سستستاطاتق هومطت م؟-

 طعمفدم ءلتلتار زأعططوتاتع ع]مدددك ططدعسقك ؟01سستصع ءهمرت م1عطعصقدم 500111113 12601011111 15و

 ممدستمع 11:51 هر 1 051:67م2 11061472 مماطتق ءأ ممذغ ةصطتتلالل 1110 (ذصع. 30. كلتص. 16983)

 رممرامانقر ءأ عامدددك ممتنصم»عو ال1آ1ه115 710, مبوب ءل 1هبىئقر ةمصم 1117 (ذصع. 14. طمع. 1705)

 رتمعمنقر عا لعصاتوتع ةءطماتد طعصع مهععتنتك 50/عمرا متن ل ست»8ةر هسصم 1102 (ذصع. 25. 5ءرتأن

 1690) مدمر(نن5. - 1126عأ غ1]1ع. - 11820. 11-81 هععقأغ آ1- 11 عه[ 17 ءغر ةءولقه معن ععءاو

 0ع ءامهوتطسق طلح مع ظغمصتسم جتتعام» ع هةطعتاعط 11هزل - هل - 011: لاا 11“ 1101/هترا1:ء0ل 17

 171ه عا ل1: ةسنام لع ذة مسدقو هسصم 817 (ذصع. 23. آالآوتأ. 1414) طم. 1112

 ل1 هد: ءاعا5 ءع]- حج دطر دجال ءهدع ]0ءلق ةدئعطت]دعدصك. .(ندعصتسا 31218310113 0[311© +5

 رم 171:60 ]ظهرا 17101, ميرنترن ع0 ل201:ء2وءر»#, ؟دلعم 18د: - ءاماا1ز» للعام أ حصصم 794 (ةصع. 9.

 ا
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 40 كمر. 1391) مدمزدنطنم. - 1182922. 01ه ءاع15 66 0[3(عزطو نلمعدص5 ها ءهدءاتلوعدسق

 طلقغمرتح لعمان هععللعصاتق. آطنطعع مطتلم]هعاعاتكر هتتعام>ع لا 7] مده: 4: عري

 لعرب ىذه 40م7 ][لتكأام1هععدمطم رو ةصصم 673 (زهع. 7. كسل. 1274) ددممعاتم. آصعامأأ

 زم: طءوعستمدد 1ادن0لع آطلءزر ونسأ طمستصعتس م2جعاع هءاعج ةهمتسملأمنس ععصفعتت 201113514
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 باتكلاب تلغتشا برغمو قرشم نيب ةلحرلا ىف تلغلغت امل ىلا لاق خلا ناومأمل عاونا رداس ىلع

 بانك ىف روكذملا ضرغلا ىم هنمضتي ام ىلع وتكم وهو تابرطملاو تاصقرملا عماجب موسوملا

 نيب ةمدقملاك باتكلا اذه تلعجف برغملا ىلح ىف برغملا باتكو قرشُملا بح ىف قرشملا

 روكذملا عمال ىنبي ىتلا تاقيطلاو راصعالا ىلع هتيترو لاق هيلا لخدملاك نوكيل هتفنصو هيدي

 ناك اهم صقرملاف كورغملاو عومسملاو لوبيقملاو برطملاو صقرملا سمخ اهيف مالكلا اهيلع

 ةمزأ ىنكمي ىذلا ريسلا نم هيف دجوي امل عارتخالا ةقيطب هقحّلت ناكتا !كلوُم' وأ اعرتضم

 نا آلا عارتخالا ةجرد نع ضرغلا هيف صقن ام برطملاو هيلع ةيكم ىقليو هيدي ىم بولقلا

 ام عومسملاو ضرغ هيف نوكي ال امع ةوالط هيلع ناك ام لوبقملاو عادتبالا نم ظخحفن هيف

 [1 قرللا ىدرالاا لعم' نإ ىيكقو ] عمالللا قلك الك ناك ام كورتملاو رعشلا رثكا هيلع

 ضعيل ,يبعتلا بتك نم ايورلا ريسفن ىف ايلعلا ةيقرم زد بولقلا فقرم [!هان“

 ءاغع, ةسعام»: 0سسسر اموانتأاو لص لاتس عنع ماع ءوعلمسعد هت ءماه] ع5 عغ 0هعأل0عماد] عد 972535 عالو

 هععاتم هتك ءععوست نطو ل ممورن2* ءل-ه201 ]قدا همع ءآءدرجما" 6417 ا[مقهعكت مامر نتا عد ءمصاتصعطقأو ن8

 مهدماععرم ءفممفاتكسما ن13عةأتممستت 1م !نطعتك 27/-716و]ر»ةع للا 101 ءآ هدأت شع أ آلا-لل 7

 للا 101 ءل- هممع]26 معمممصعط»0ةمتتل. كه طسصع ]ذططانتت م>002هطتتتتتت 011351 556 501

 دللأ1 هررععأ م2جعرطتسداتتال عاتلل 016 ©0121 م0ةانتر 16 01351 12100216 دم زمأاتتلت ع55ء+غ. 1ل15ممقتأ

 ءانتم ر 1مواتأأاو 5ععات72 01112 م2165 1621 م0115و عأ ء]1ه55ءعقو نتتقك عونه ط1 ]!غع» ماعد هنن عمان5

 111ه5 غعردممتع موهغع5 معم 1نم006 هدداتمست5 ذص 2/7 - لمب»2' ]دن لهغم م0سانتأو 011120116 5انأ :

 عمتك 20 هد](هغلمصعسل 1ةمعئاونق - ج0 همعماتق 562532011123 1206م5 ل عطونا ل 104

 جسلت1 ممععو6أ - ةطز1ءلعملتست. - (ءصسخ 20 ءدلادعلمصعست 1ةمعلاقسفك 5156 ه]لتوسأل عوأ 670

 معع ج0 حج]أتمضتست ءدععرد ]امل همد2م0ةزتطلو 5158 20 10مم ]لت عمسمتم 119 ء؟عأاتلو 116 210726

 ء]دمدعرت ممك1 (همعهأغ م«هزاغع هجطعتل همعزاذألمطتتللل و نآن1 1عطق ©010زان12 لظ 1132115 2018©

 هءرغع ءهغ ةطسصتغأعا» لمع ءغ ءأ جررتم »عزت همصعز]] 3. ل  ((ءعطاتق 20 همز ماتق 5 عطهوقص لان

 ءج ءمدتم]ءءنكدكر ةذص نتتاناتعر ناتقع ممعأج ءمطقعوتتل ذ(00ءغرو ععدلسس معتست ءدييعصمأالف همه

 جاتس عسصسغز جااوسسعم ءدع ززه ءدلاعت» 00028 2011315 ج1]هن ن1, - © عصتتق ع52أ1012 5137©

 ماوهععسو 1ءةريزلسس» ونيتلعتم ءم]مععرم , جغ صتسل]طنند» كاتلزان12 م22ع هع 1ع>غو 010 2

 معاوصكتر. - (ءصتتق ن100 ءدلغعست جت01151 مماعوغ عد قصت مععط عصلتغو ونتوقع 12001013 203

 مآاتعت 17ه م1212 ع12 2012 ء>ء6علتص6. -  ©عءصتت5 حجطزا1ءزعصلاتتت عه همه(12عأو 0112

 جدبكأ دم1]0ءواتهتم عطوك1 هدنعرب ضعورأ. - |[ 1101 هينت:تءل ظعتن 110011 ظأ- 402 ةصطم ٠.

 دتمعطتتتقر ![لطستصت ءزامكلعدد نندلأ ءلتلتا]. - 411823. 01ه:ةءعءاعنو ءع]1- ءو]طر ]1ع

 م2053 (عمعرتمرجد تع00لعمن. - 11894. [31-21ءءءوءوغ ظ0178-1 11 عغعاوز» ءع]- 7و

 ةعواذ جلغو لع زماععمىءاونممع ةمرصمتهكنتل.  ؟5عصضترمتغ طمع ؟ه]سسعم 0ع ةعاع ءمرصصتو 1ه1675-
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 ىطويسلل ةلاسر ميركلا بع نبا ىلأ ميسنلا وكرم ا[امله اباب رشع ةعبس ىلع كلكم ةيراغملا

 نيدلا ردص يِيشلل نورشعلا تازومرملا المل“  راودالا وكرم ا!" 2 هقفلا ىف ىف هركذ

 جداصنو تاجانمو تارماسم ىف ىعو ملا كدمحبو مهللا كناحبس هلوا رصتخم رفظم

 ىدوعسملا ىلع نب نيسح نب ىلع نسحلا نال خيرأتلا ىف رصوجلا نداعمو بهذلا سوره !اد»

 5 الوأ فذص هنأ هيف ركذ لا ءانثلا بجوتسمو محلا لعا هلل وكلا هلوا نت ةنس قوتملا

 راصتخاو هطسب ام لامجا دارا مث طسوالا هامسو هرصتخا مث نامزلا رابخا هامس ا!ريبك ابانك

 نم كلذ ريغو امه انمض امم نيباتكلا كنيذ ىف ام عمل هعدون لاقو باتكلا !ذه ىف هطسو ام

 راثآلا ةاور نم راصعالا لما ةيمست عيمج ىلع انيثا دق انك لاق ممالا رابخاو مولعلا عاونا

 ىف "## ةنس ىلا مهالت نم مث ةباحصلا رصع ىم ملعلا لأ تاقيطو رابخالاو ريسلا ةلقنو

 10 ةفحت هتلعجو هاوح ام ةسافنل بهذلا جيورمب هتيمسو طسوالا ىو نامزلا رابخا انباتك

 مععاممسلت متع نستلحس 11د ادستتق ءغذصس ةعماعملءععتست ءهمتاف للماعتطانتا. ح 11825. 11د ]ع ه2

 ء]-معداأس خ15 1طص ىةط 0- ءعآ - ع ءعاسو ءعطاتالللا 81136 30 157 11-01-80: دلة

 "1"مدعاوكتك 5017/41, وضعت 12 ة5عدلماتق زات51016ل5ق ءمرصصت ءا10186.. - 11826. 1 ءءاعةم

 ء]1 ١3031 مرر هعماضتنت مع5100لهجصن. - 11827. 11 - 01 ءءوسنم ةغ ظ81- ةقمط عاصر 1صلتعأو

 ةمطاتلله ؟كعتمأتو ةسعام»ع ةطعتلط همهم - ءل- لا: ل1101 ههرزء».  (نمرسم ءعسلتسمس 1غه اصعامأأات

 طموعل 1 معتم "1" طتر ه طل وتقر ءغ د ]ددتلع لنه ءاعر عا ءمصكقطتتاه(0هطصعق 20 ءاتتتصةفر ه1

 ءكدصلءدالسو ءأ دمصتكم ءمماتنسعانب - 11828. 8[همنز ءا1-لهءطءعط ع 81ءةلتنس ءآ-

 ل ةرتط هجر متونع هرتتتعو هأغ 10لتصحع ]دمت لمعت مطعالمدمزتتت و ةا016[10 4ك: || مدمن مآ:

 11086311 1867 47: 71]7- 716:06 ةصصم 346 (ذصع. 4. كالت. 957) 1ةه0[01. ()ممانتق 150511و

 5 نن00 ذغه ةصعامأ6: ًاردتتك العم ]د10لع لتعسم ءا م2دعلنعوغلمصعتل طنع1ظع2أ] ءاعنو ءأ 2انعا07

 ممتستتتم هع ]تطصسس دمهعمتتسا ةءوعتموتهذع لتعتغ 48/ءام» ءهآ - هعررومبو ةصكءعهتماتتتط. "لكس طتتصع

 1م ءماغمرسعم ءمعوتغ نسمست آتطعتس 8[علتسس (2/- ل ىم) دممعا]ةحتتغ. آل ءاملع ذم ةانتستسقتلا

 هدا]ز[ ععتع ؟ه]دتكو ناتمع ؟انقأاتق 015ةععسع7هأو هغاتس طعععع ءمصاعدطعدتعر ونفع ةص اتطنو

 معوتع ]دغغع معوتع م22ععوزدو ت5ماناد7ءرونرو ءهغ لنعغ: طم طمع طععسأتم1 1نطعم 1هعتل

 عويس عدت 0عمممععع ؟ماطستستسقر ن100 ذلتت لسم انطعأا ءعغ هلله ةععامأام ءدع ل19 عتمه 00ءاملستك

 ءا ممماه1همانست طتقامعتتق ءمصاتصسعسأ. 1)ءلتتنقو ةصواتتاو 012183 011112 011213و8 001 15

 (ءعرم مم اطاتك 1دعاج مدعم جطتلتعص ععنبلعصتصغو طامعضهمطتقفو طققامذل35 ء]ةقهةعدلانع 0

 مءعمرتتس 2هل1لعضبصغأ ةهط جععم زملع ةمعلمصتس مهرطعاأوعرو ءأ لعصتوانتع ءمزاتتترو 011 15

 10 ةععتأت ةدصاو اص لأطعم همداعو 4771م1 هآ- ععرراشت١ ءاذس لأ - ليدمأ دقوتتع 30 ةطقانلال 02

 (زمم. 4. 8ءعم. 943). 1طسصع ]ئطسنست جتتاعتال انغاتلو ةصقتعمأ ال1 وو” 616 ©7606 ““ر نأ

 عوز لءعتسرس ةمرضتتم ءةديعزاعرضاتكر ولنحع ءكمصغتصعأو ءأغ لمصتس ءةدع ؟0هامك انزكتق هما!زلأطانق
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 كرتذ ملو هماع ىلا سوفنلا عوانتو هيلا ةجاحكلا عفادت ام لمج ىم هتنمض كق امل فارثالا

 هانعم نم ايش فرص ىمذ المجكم وأ الصفم هاندروأ آلا رابخالا نم ءافخ الو مولعلا نم اعوذ

 وأ "ريغ وأ همجاأ رت مر 06 سبل وأ كولاعم رع خحكاضأو سمط وأ هاميم يم انكر لاز وأ

 عوقوو هللا بضغ ىم هافاوف اناوس ىلا هفاضأ وأ اذريغ لإ هبسن وأ هرصتخا وأ هبخننا وأ هلذب

 ىيريتعمال ا ريعو نيملاعلال ةلثم هلعجو هركذف هل راكيو هرييص منع ركاعي ام هايالب حدا دو كمن 5

 عديم همعتو ةوق نم هيلع هب معذا ام نيببو هنبب لاحو هاطعا ام هللا ةيلسو نيمسوتملل ةياو

 لوا ىف فيوضتلا اذه تدعج دقو ميدق ءىش لك ىلع هنأ ناك للم ىف نم ضرالاو تاووسلا

 هبيلقزم زواكيلو هير رمهأ بقا ملف اق ةيلغ وأ ىوفو ةليم نول اعدار نوكأ هرخحأو افك
0 

 ىف ةلطعملا للعلا عرم [[د*. رظنلا جورم 8 رهصالا هللا ىلاو ةريصق ةفاسماو ةريسي ةكملاف

 ةلزعلا فلاوم !!مل“ با. خنس ىوتملا ىيفايلا دعسا ند هللا بع مامالل ةلزتعملا ةمدا ىلع ثرلا 0

 هطاوخسمو كس هد هرصصته ]11 ذممءععععع ةانلسترو 20 ناتتقع 2ععءعقدوتأاقق ةستمانلأا عغ ن3 5ةعأ5ع

 عصتسلأ1 ءاتمئاتظغو 2م نللدصت 00ءاعمل هوطاننات ععطاتق 260116 م21122 طتلوأمطت قه 06ءانل 10

 مرج عاع11طأسأللالك ز ع3 م0أ1115 معا ةزطقعاتل25 م3553 جلت 112(511111118 م150م03انأ108. نأ ودم

 32 عانت عطأ1 ءّزاتق 0110 م1312 317211[1211[و 311[ 32عات]انا3 دع عءّزاتكق 51711011018 151207611[ قتلا

 جاتوتم0 عدن عتسم ءكدصتست 061ع8ءجتأر هسسغ هم1ءص0هععرد ءقربتاأتق ج]تعتتزانق هطقعءاتعوتت ءرتأ جدأ

 م1111 معلا جاتأغ ةانطقألتغ ات عطلأغو 116 م0610112 م25عال>) ءعدع !ذطعم هةع]ءوعععتغ ةدغ ذص ط2عوع مصنوع

 ععرتاو داتغ 20 ه]لاتتل 211640112 م1226عاع7 205 عاات] ءعتكر ةلتأغ 950 2 20طت3ق 017ة2ئ50 3( عض طاتعطأاو

 سد زج لتسامد دللاتعودغر ؟ةسلل اه ءتس ماتطت نأ ءأ هق3]ة20211316645 13112 81357685 ءاتتلل [عهاأعالاو الأ

 ءدق مه ءصاعم 01 ععدعع ىتدع ةامقأاتم عدغ ءأ دمعمك ءزاتك 2((هصتاأد طقعععد(. آلءدك عدس طمصسصتصتطاتق م

 هءات5 ءدععيد م[ستم ءةودع ةزصهغ ءغ 0م عابس ءماتتلل ءد25أ10ءعقصاتطاتق ةزئصلتس ونانع 1طغع]] 1 ععصاتطاتقو

 ءاودع ءتتمتدغ نندع 0ع0ععلغور ءعغ ةصغعع عاطل عغ ؟110 ءأ جلتح طعمعلءعزو ونندع ء1 لقطات عتتأاو

 ءهدلعتسواتع 5ععادع 0ءعلتطتك هزار ءطعوغم» ءمعامتسب ءأ غعمنهع زداععععلوغز 1ل16 عدتص هدحتساتك

 ءوؤ هرمستسال عطنا م0[عصا15دزسصاتق. طلوع غءعععس]امسل ةستغم ]ذطعأ دطدعأ ممقاتت عا ذم 8826و

 غ عانت معوطتطءدأر ءادزاتك 1هعاتمهأتنم م20همعطفد هذا هتك 1آ250]ءصاأتو هدام ؟1ه]عمغج 20 هلع

 وذل 1هعزعملسم». 1س عمغع ةئتاندت ةطصم ءتاتلل 0هدطتسأ خانت ءأ ءزاتق ؟علتاتتت> ةانلان512غ: همم

 عدترل م9113 ع5 ءغ 1مغعع5د]] سند طععرعع. 40 1)ءبت 311123 012013 5ع0عنضتأ. - 118509,

 01ه 135] ءآا-ص 2422و مجهغ5 ءمصقز0ء2هق0مصتق. - 11830. 3[ءءط عرس ء116-1ع1 ءال-دضم -

 ه4 غ11 ءغعر سم1 ةفكذتسم 2ه0:طمتختتم هع2505 1؟؟ةصععمأتس (عغ آل بص طوممدأهمأ ءةدعتمممت عصاتتتتت) 0

 0ع مءعبغمعتممع [آسمسمصس [1[1ه(ةععاأ  فسسرم ةتعام» ع آسفس 450ه//ه]: عن لع'ه0 /]آا- 7و

 ةصسلم 708 (ذصع. 7. هعمل 1366) ممن. - 141831. 81ءعجغ]16 ع5216-1عغو, عةقلانق
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 [ىسا# واد ىيمازم !زم“* خنس قوتملا ىماطسبلا ىسحلا نأ نب ىمع نيدلا ءايضن

 ىطويسللا . ىهتشملا -ةضور رذ :ىعدرملا !ام+ا, .:نيدلحم» قازومدلا..عماقواب فارع“

 نبال قكرت :سوفنلا كوم. اا: + :نابخالا) :ئكوم ازد. ؛يرداونلا" "نم دست 2 د

 ظغللا عزم مل“ ىمورلا مث ىرصملا دمكم نب فرشا نب هللا دبع خيشلا وع فرشا

 فقلاخ هلل دمحلا هلوا 11 خنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب ىمحرلا ىبع ىيدحلا لالج خيشلل

 نم اهنم رشع ةتلتو دانسالا ثيح ىم ةغللا ىلإ ةعجار اهنم ةينامث اعون نيسمخ ىلع وهو

 خبيينامتلاو اهفداطل ثيبيبح ىم اهنم ةسماو ىنعلا ثيح ىم انضيا رشع ةقلثو ظافلالا ثببح

 ناغرب مامدلل ةخيفنكلا عورف 8 هيوم !ام“م ىهتنا اهتاورو خغالا لاجر ىلا ةعجار اهنم

 فقولا هيف مججر امد عفنلا جيوم ازد“ 01 ةنس قوتملا ىلانيغرملا ركب نأ نب ىلع نيحلا

 عععوددابق ءدع ممقمرأتم طمسصتمتتسو ةاعم5ع 127 01-60-7/0: 01701“ 11: 4آ0501]1*1: 18251 0114و

 حصصم . .. 1201610. - 11832. 831 ءدةست» آل جدع لو مدداست 1)هج1للؤو. -ح 11833. 1122]

 ء]-هومطتع 11 5 ءعءموج ع١ عا0-1هطتشعر متعأتلم ةرا1معم0هن35 06 ء؟ىعصغتق 6620م01111272. الام

 واسس امو. ع 11834. اك 1- 81ه 0 ءطخ 11 :دسلط 5غ عل - جد ه ةطخغءطتر همم[ ع712101 قات ا 5

 لع ماس لمسلم كمتعمسأتك. المير/2 طحتصع (2جعءادكتلل لص 5ع مأتم ةانتع 1هععاتجق ؟ةنقق ءمصاتس اا

 مرد ع2 02ه. - 11835. 31هةةلطلع1 ءا1- علطط هدو مئمط2(غ65 طققأم12182112 7115115.

 118306. 110ه مجه]علع1 ءعء]- صم 135ر مدن عدأم» ةصاشقتاتتن و, نعنع. هعصتمستأ هطعتلعلط

 4021ه 18 زا 1و1" رك عزا 171ه هبنت» علو ؟دلعم 11: ظرو]ر"ورل لتعاسقو مدلتطاتتتم 3ععوزمات

 هع لعزملع ظسسعءاتمع ذصوستا] صدق. - 11837. ل[ طوع ءآ1-1هعط هغو طوعطتغمص طذصقاتقع

 كممسز معو ةيعامرع ةطعتلعط لكعا]- هل - لل: ل40 - ل - ”ه]يبررعت» ظعتن ىكطق عاب" كم1, ةمصم

 911 (ةمع. 4. لكسصم 1505) مممدنطت0. آطنطع» زغو ةمعلمتغ: آطردتتك آ)ءم و ]ذموات85 عه 5

 معدصسأ] ءاع. ةسعام» دتمس ءمعوتمقست ءأ طمصلانتمس (2اأقتت لص ءزانق 015م05111086 10817عقاالك

 ءوأر ءأ 205520 ؟جالمصمعتلتل 1ص ععصعتل طاق ءأ ءهماغطاسق ءمصقاتغتعطصلتق ةصتتأو 011811 21210 2

 زممان ا عطوه.  (نمرسم] ءءاتأاتل ةا123[0 01110011381213 عع2ع18, 01101012 060 20 ]ذمعاتقتتل

 طقطتكو ةدتعام تاما ععاوطتمسكاتتر (ععلععتسل عدالمصع طقطتتو ؟0ءانتت ةتصعان] ةعاتصر 1860ععلس

 حاتد عدالممع طقطتغو ةزوصت 8 ءداتممسسمو نانتصوانع 1ةاتمصع طقطتلتو هطقعوعر هعتمصاتتتل ؟لععوصا8

 رعرطوضستمسو هعغم لعدتوسع 20 معتستغت؟»ه5 !1عدعلعم عضد ماتوقع جاتعام ع5 ءا 112016065 ةمععاه ضأن. ب

10 

 10 1آدعم طهعغؤعمسق. - 11838. 0162144-21. جللن(ديسعساد 0ع مدعاتطاتق ناتمتق !طآطدمعظاتعت

 ل ععتحهنتمرو ةسعاممع آسصفس 1807/1: - هل - 0: ]6 عزان ل88 18 ءآب» ل19 ع/114118و ةلططفم 3

 (امع. 24. الو. 1196) رمفزنطنم. - 11839. 116ع210 ء1- مهل, ةسودس ءماتنللت انان!1(ةألق مق
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 ةنس قوتملا ىعفاشلا [ىنالقسعلا ] رجح نبا ىلع نب دمحا نيحلا باهش لضفلا قال عفرلا ىلع

 ىلصوملا هللا ةيه“ نب ليعمسا دجملا ىال باستنالا هبتشم' نع بايترالا ليوم اه. مها

 صضاعلاو لوظلا ركذي ملو ظقف ءاممالا طبضب هيف ىتعا نأدلبلا ميوقت ىف ىيوغلا هركذ

 ىف تاهبشلا ليزم (|م** ><-صضايع ىضاق ءافش ىف رم ءافشلا طظافلا نع ءافخلا ليزم 18

 شيطاب ىباب فورعم ا ىلصوملا ] شيطاب ىب هللا ةبه نب ليعمسا نيدلا دامعل تاماركلا تايتا 5

 [ ن5 ةنس قوتملا

 ةحاسملا ملع ![م“

 ةنس قوتملا ىضرعلا هللا دبع نب دمحم ركب ىال راظنلا طخأم ىف راكفالا ةحاسم !زم6

 يف هتافلوم سرهف ىف هركذ ىطويسلا ىيدلا لالجن ةلاسر ةعراصملا ىلا ةعراسملا |امثه هلأ

 ىقوتملا ىشاشلا ركب ال ليق رصتخم كعاوقلا ةفرعم ىلع دعاسم ازد ثيدحلا ىف 0

 ةقتطاتسو تطأ مدتتقح م؟جعاوععدلح ةذأ ؟هعدلال 07من 6 ممهع20ةعو 311010558 7

 ىك7ء]ن(رط - هل - ل11: 411:60 ظور» ل47: 1أ» ظهر" |[ 45ءمامتا# ] ظذطقطتامو ةهصسصم 852 (ةصع.

 ة1د(. 1448) هدممن نم. - 11840. 310ه +11 ءآ1- 1:17 مطر 0ءمسدالدم» لتطأ ه1 مه15 35 ةتصطأ نأ

 [هءعمرحتسم ةزستلتسمت 0لعسم»ستسهتتمصتطاتقر هتتعام»ع 41 1رنهزل ل ؟ررنمأ] ظعتن طلة ةءاملامأ

 1100ه عمأ - ع0 - لق: طسصع 1تذطتطاتنسم ذط هرعظع 12عمق7» ©ل- 501001: هملطتم ء2101:8غو أن 3116101

 هام ععدمطتحسس همددتستست لمصاقدمأ آس عم ةزطأإ هنعمع طقطمتغو هعوتفع 7220 !10موعتأنلتص عاد

 معوستع 1جتسلتصسعسم 10ءمضدسص ءعقمنا. -ح 118414. 8[ه 11 ءا-ططحغف هص ه!11ةغد ظ1-

 8اطعءغقمر 0ءهمسلقم» هطوعسأومغأف هععبلامع ه ؟هنطسق اتطعت 2/7 -ك7وكم. 1106 ةدمرق !ئطتاتس

 ىو د (0ةقطخ 17607 ءهلتكطس. - 11842. 8107141 ءال-ةطم طعط ةغر 0ءعمس]ة وع لنطأ0ةطانتت 5

 0ع دمتعدءساتم تعمم 5دمعامدتس ؟هعاع لعطمتعسلتك ر ةتعاما»ع 117140 - هل - ل1: طوننهل] 1م

 11 ءاما1ه] ظعرن 8ناقع]ب |[ كلهن: , ؟دلعو لظاد» 1(8(ع]ر لتعغام عا ةصصم 655 (ذصع. 19, كقصن

- .| 02610 (1237 

 (١ آ] 1: ءآ]-:2ءدوط318.6 .11843

 11844. 3[ءدذطقغ ء1- ح4 لعمعرو لتيسعسمأم ءموعئامكنخمسسست 0ع طممكاعو نصلع مطت]ه5ممطت

 ةممعدس] حصغود طحسمءععتسأب دتعام»ع 4: 18 ءطبت» 1101 متن77ءل عت كآلاملاهلأب 0701-17: ةطقتفم 141

 نسمع. 7. ةلموو. 1165) رممعأنم. - 11845. 310-11 عةعدقأ 115 عا -دد 0527231 0

 | ه0 ءما]سععوسلسمو ة06[0 لءآأ]- ءل- لان ه8 0/1112. "['طدعاقكتكو (11عللل 12 12016ع ةءطلمأ م1512 0

 | هممت 22011 هصمت أ هالات همست ءاط هنوأ. ع 11846. 31 ه5 ةز'ل جط1د دمهذع1آعغ ءه1- هدحك ةل'لو

 جلز نعم همعصتعئمصتم 1ءعسسص ظتصلميصعسادلتسسس. (0هردجعملتانست , ءانزانق ةع[6» لاناع عزت"

 ا
 ظ
 ظ
| 
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 [ريرضلا] نسأل نال عورفلا ىف رفاسم اامث. رم ليهستلا رش ىف ضعاسم ا!زمث0 ١ خنس

 [صوصن هيلاغ طسوتم كلكم ىف] 7.1 ةنس قوتملا رعاشلا ىميمتلا ليعمسأ نب روصنم

 خذ قوتملا ىناعمسلا كيكم نب ميركلا كيع سصعس ىنآل قارعلا نك امس ىلا اسم 58

 ةلاسر اهيف ءانثتسالا ةلمسم ازددا ةيلجلا ثاحبالا هيف ةيميت نبأ ةلمسم [ادم» من

 5 بحاص لاق م.1 ةذس قوت ىجايفاكلا ناميلس ىد دمكم هللا كيع ىنأ ىودلا ىويكم خمالعال

 نامزلا ناذآ اهعمست مل فئاطل اهيف درواو اهيصحا الا ةريبك الو ةريغص رداغي مل فئداقشلا

 لك ليناق لاق ول هذال عقاو نيضيقنلا عامتجا ليق ول ىو مصالا رذجلا ةلمسم ادم“

 كقو بذاك مأ اذه قداصأ مالكلا اذود ردبخب خعاسلا هذه ىف ملكتي ملو بذاك ةءاسلا ىف ىمالك

 ءالقعلا لوقع اهلح ىف ريكت ةطلغم هذه لاقو ىرخأ ةرابعب دصاقملا نش ىف ىنازاتفتلا اهركذ

 10 حاشف هللا مح دعب امأ اهلوأ خلاسر اهذم لباس كدثو مصالا رذجلا خاحاغم اهتربمس اذِهلو

 1/- 5717/5/2, هصمط0 .. . 220505, ءقذع 01 ءلطتتتب, - 11847. 081ه5قز'ةلر ج0 نغم. (نهدس-

 ممعماوعتاتق 1ص ]لذ طصتصص 168747 0ع وتم هدمه 01 ءاننتتط وام - 11848. ظ01-1ءعؤكأتو

 موراعم عسلكتق نمصفمتعاتهع 0ع مدعاتطسم لاتعتق 0ععتع هأتقرو هةنعام»ع كالا ا]رهددت: 111011514“ 1 1

 1[ 7017 1 رست | ظ1- 121م" ] 8معاقر صمم 306 (ذصع. 14. لاتصي 918) مممزغ310. | ا ه]انسعم

 رماععسس علاتسسل دمهجعتنسمسل مهعاعتط ةدمعالمصعق ههصاسعمع]. - 11849. 01هةؤهع 112 ةةلعتم

 ريا - 1عمعو (انطعع) ه0 ةصعماوسس 1عدعوع دمتققاتقو ةانعام»ع كلان مذه'لأ لآ - هآ - [عوماد» 1ع

 1101017720 ]1/1 عر نيون ةمصم 5602 (ذمع. 28. 0ع. 1166) دممغنم. - 11830. 11 ع8'8ه1عغ

 آ1ذم 1 ءادم 1952 نعت13عقةأز15 1+ 1 ءنفنمع. آطاطعم» لتدودتقتانوصعق ءه10عماع5 همصهاتس عمق. بح

 11851. 31ءو5هاألءعغ ءا-1ةؤزاطمصمهو ننهعقألم ء>ءعوو(لمصأق. (نمصالسعأ ([؟3ءاهأ انو 8 0

 و 0مءقةموسم 710/6 - هل - لأ: كلآنع قا لعلادآب ل110/]هتزةت20 ط7 ءزا ك01ءفربامت لك هكر ةصتحم 9

 (زمع. 18. ة[وأن. 1474) دططمزلأاتمو ©«م202م0ةزأت13. ةسعام» !]خطعن ///-57ءعمفعم أذ دللددمسو ةلأر عال

 معاتواتتاغ معوتتع 11001113 260116 078]13ء12و وناتأط هلل ءالانتل ع8: ءهتغو ءأ لتعأد ءكعودصأتو

 11832. 311ء5ه'51ءهغ ء1-] 27

 عاود حرصت (12عدأ1ئم مستععت 1معالدطت]]5. 1لوعع وأ هد وسدعقأم: اظذذ وننتنق ل121:

 ذأ ج2ع2(و 01134 جا115ع5 (ءاتظ م0115 20501112 3110113

 (همقعمفأم لان د7ان103 10 م0ةز أ هصمتنلال مدا 2012غم1 هجن هطغاتسعأ. هذ نانتق عمتست ال. عي لتءعدأأا

 ©دكم ردعو هدرصصتق طقع طمرصح ءةدتصعتمام رمعملهعزسم قار هعوتفع هد طقمضع نستلونفس هلت

 مرهعاعرم ؟ عد ل11 معمدتصعأدتت تك طمعمسع ؟؟ءةئانت ءىأ جس طتةملهعزسم ؟ - ظوصلعتل 008عقأل0-

 مع 1 را نسكت ذم فسصتسعمسأدتتم ذص انطستس /ل/-71ءءمو20 جلتتق ؟ءةعطتق معمجمفتتغ ءهاذ 1لدعع

 10 نريدعفأ أمر دتكر ءمماتمدود ءةاز لص ناته ةم]1؟ عمله صعصختعق ذمغعا] 1 ععمغؤسس هطقفنم ء1هعاهع طقعض عمو

 ءحسصوتع هط ءمسفقدت» كك همسعم ل11هعابآشتمأ بأ - رمل“ تأ - هنت 0علتع آط)ه ءدلعالل

 ندعدانممع ماسعع5 (عمعاحاسق ةعسصغرو نع دللعو وست ذكو ذمعامتاأ: طرءوعيمتمتد !طوسلع اطلع
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 ةلاسرو ىشكرزال شيرعلا مهر خميركت ىف شيشكلا ةليسم [[مم)“ خلا تالضعملا ميتافم

 قؤتملا ] :ىرصملا :نيدباعلا نيز ميكن ىبال ةلاسر ةماعلا ةلاكولا قف ةصاخلا ةلمسم ا!زمع

 لجأ نيدلا باهش دعازلا خيشلل نيدلا لداسم تامهم .ىم نيتسلا ةلمسم. زادمم [1ب. نس

 نفازلا لياسمل كفاملا هامسو ىطويسلا ةحرش ةنس قوتملا ىعفاشلا ىككملا ةييرق نبا

 ةنس قوتملا ىليهسلا هللا كبع نب نمحرلا كيع مساقلا قال لاجدلا روع ىف رسلا ةلمسم ززددا

 ردهم / مم تي مكيص 8ع اورو در ِ 0 0 1 يح يوستلا ةلعسم انجب انوا 3 لل يلا 22.0 هللا يورو ةلممتم ركلد م

 ىازغلا محم نب نمحم دماح ىنأ مامالل ناتلاسر اهنم اهيف اوفلاف ةيعفاشلا نيب ىالطلا

 مدع ىف ىناثلاو ةطيسب ىمو رودلا ةيارد ىف روغلا ةياغب ىمسملا ىالطلا عوقو ىف امعدحا

 ءلوجعم !1هعمرصتسس 0115 عزلزانا) معو عمان5 ءاعع ح 11833. 81ءو'وهل] ءعغ عا-ط هم طاذطر س0

 طععطوع 708747 0ع 0ء[عملعملم هع ه”ندوأر دسنعام» ع 2ع/8ءو]2. اطلع ءداعتس 5ع حدعتصأ

 امدعامأتك 17240 - ع0 - 0411و همدمتم ءاأ 1515 12 عانت 271 - 10“ 1/7 - ]1 عون اطقعتت مأاتكو ]1 عال

 1 "رو ءآ - ه1 57,2 د 0015 ءل- لأ: 11- نمد ءآام»# ءعلتطتخ ءأغ آلا - ف عمات آلآ - 4 0ءازعأو

 آس وننم 130ع5 طععطوع معهعلز مصانع. - 11834. ط1 - 81 ءده5هالءغ ظا- اك طةق5ذةذأك 60

 مععتلت دستك 0ع مهءدعوغنخممع ءمرصتستتمأا مرضت (ع208. 1” !'عوعاوطتقو 31161056 26211 ©1- 0

 1/7 - 11161, 150 1867 - )هز عةر» لنعأام |[ ءغ حمصم 970 (ذمع. 31. فكتسع. 1562 ) 2201400 ]. ح

 11855. 11 عه21عغ ع]- ءزاغاصر (001365أن5 ةءددعأمأه 10010, 316105 ع هطعتاعط طا - م41

 (حهءعاو) ه1 ءارأ - ءل- 017+ ل ]د20 8 ءز» (نم" ءةلم ظا- 21هلعلا#: ؟طقطتتمفو ةططم . 1010 .٠ .٠

 ةدمغ نيهعدأل وصعد ععهزتمدأمدع 0ع ءاذئتمصعر ذص نتهك 5012412 ءمدصتس عما قتلت ءل1لذغ مل/-

 11110 78 1+ ءدن27 117 - 7720 زصععكأ ماانتتل. - 11836. 31عءد'ؤهلءعغ ع]5128-1ر 18651023

 حععدست 0ع ةصخعءطعتواأم هصمعاتام و ةتتعام»ع 451 71ءايدق» 40 - ءآ - "ه]رتنهتن 186: 4ك لهللعأ

 5061/62/1, دصصم 581 (ذصع. 4. كم. 1185) مم26ت0. 10 عود ننهع50هصمعات ءع0لذ0ل16 0ع ءمصكو ءععات

 لرعز عغ 0ع ءمدكمءعات م20مطعأوع مع عمرطملات12. - 11837. ظ ا - 01 ءد'هل عا ظ1- 1' عقدا -

 طور ءغر ونتدعدأتم 165:41 ن2/ لن ءاه 0ع 035هءاتمر ونسبهع زأماعم "طم نادم دمة عممتل ءع] ءدعت1 علل

 ءممدععم أو عد(.  هيئمدءعممأ 0ع ءد دسار دغ !ز!سقس 4كطلنع 1127120 11010111160 لق 2

 1101 متروز» ع0 (ءمهن7ة, ودت لحمد (مدعاهكت5 ء01للغر وعتنمتت) مهم ءغ ة10م1105 0ع ءدقتطاتق

 دوت ونأ 03 ؟هععاسص 20هتاغطدسأ, عأ 6م ءأ ءآ- جارهتا“ لا 0721 6أآ ءأآ - لمثل“ اهكعكأ]تأ تك  عاذأو

 مموؤئععامرب عا طعععأت مرر 117 - ( ]رهتا“ لا ©0-1لهين» ذمكعاأت ماتتقر ءةكاتك (جعاقأو انط1 01502111113

 حلم 6 غعدلستل ءوأا. 8عاعوعأوغ طلع مع16:عرد ءعغ هع عه لع عع ءدععيقوأ. الع ءقلعرم 0135102
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 كر ةذو تلكأ نتيسكع اذا اهنا مهضعب ركذ فيقد نبا نيدلا ىقت حيشلا لاق ىبسلا ىقتلل

 درو لاطاف كتقلط ىتم وا املث هليق فقلاط تناف ىقالط كيلع عقو ىتم ةلمسملا ةروص نأ

 ولعلا ةلّمسم ادم»  ىكيسلا ٍياتلا تاقبط نم ةتمجرت ىف روكذم وفو ىيسلا ىقتلا ةيلغ
 فاوطلا ليضفت ىف ةرصنلا فطاوع اهيف ةرمعلا ةلمسم 1 رهاط ىبال ثيدتمل ىف لوزفلاو

 5 ىتفا هبو ىعفايلل ةنسلا ىف ةرمعلا ,يركت ىف ةنسحتسملا رردلاو ىربطلا بحملل ةرمعلا ىلع

 ىف فيمعلا ركبلا بحاص هركذ ىروكسرافلل فاوطلا ىلع ةرمعلا ليضفت ىف فاصنالاو ىنيقلبلا

 ىكيسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيدلا ىقت خيشلل هللا مظعا ام ل1 هباتك رهظ

 رايك تادتيكم نيرشع ىف راصمالا كولم رابخا ىف راصبالا كلاسم ام ه1 ةنس قوتملا

 هللا ليضف ىباب فورعملا ىعناشلا ىرمهعلا ىلامركلا لمكم ند ىيكي نب ليحأ نيدلا باههنل

 10 ضرالا ناكس ىف ىناثلاو ضرالا ىف لوالا نيمسق ىلع هلعج 71 ةنس قوتملا ىقشمدلا بئاكلا

 معزا اذطعااده 1هطع]قفم ه 1'هءنن-ءعل-لغ: فذمارأع ءلتكتكم ةاوزاعاط 1هعطن-ءل-لغ: آان: 110ع7ء-
 زعزع وستلمسر امواتتأاو م0 م0ه5110صعطلو 00820200 1ه1:عااأ أنكر 91 8 مرارا. 1 !"هدسستأاو ءماتت
 وودعمالمدتمس ءفمصآ مرد مكمع وأ طقعع: (0دقصلم تر ءمصل اتاك 015511 ءات]مه13 نعال 1216 5115121 5و

 (ممص متماتك نانقنال) لتس ةماع (ع "عمانلتم لل 559 عقد قلك عن 0 ندصلم غم "عمان 01م
 رع طتق رحان]او طق همنا 1-60-1627 كمارجم بحس ؟ءامامك ءأ طقعع "عه طامععهمطتمع للتتتق
 ضع ذه 1هطهعأا 10 - هل- ل3 كما ذمكععام مهككهكاتك. ع 11838. 11 ءواوهل عا 61-0160 559 17
 ىقعم عادم هدننل]ر وسدعفألم لع سه]ت(هغع (مه011هصتكر ناتقع ةقععمقأو (تقوتتع 8 ماها عامتل)

 ع( لوهءومكأو لزعئطسع.  كوزع لع مع ههلن6هدمهعتج ءأ قطز 1مل" ةيعام معرس طقطعأب
 5و 118359. 31 وهل عغ عآد عمار ييهعقأم لع ؟كسزأولتممع ةدعكو اذه ؟ءقام 11ءطلعقطو 1]0]221* 1
 لزنم. قةعزأ 0ع ءو ]خطعع 4م61 6©] - 08761 لا 16/0117 67-1707006 76 7©  - ةلررا"عأ 8
 71018 - هل - ل1: 1مل عر»# ءهلتاسكو أ ]177 - 1آ1ه»ءر» 1]/- 110ث1ه]روعتنعأ لأ 01*1677“ أ - القرا'ءأ لكأ
 6]-ممءار زاك هعام» 77م6 هنأ.  ظه لع مع 801علعنا# لاتكأ ةعمهقات ]نلت ء«01016غو أ
 17ر7 و»# ]خطصدسس 177 - 11ه“ لأ 1 كللأ]  ءآ - ست*ءأ هله هآ -1هماركر وسع دتتعأم» ]تطتك
 777- 8 ه]رر» 17/- ملمس ذص (ةعيم ءزسك ىرسوعرممره6. - 11860. 81 ءقؤهلعأ سق ةهاموس
 ج11 طر ننهعقألم لع مهمموزالدمع رراسمتل ده مماتق عقأ آل ءانقكور ةتتعأم1ع هكا عزا 10م7 2-0-7
 76 86مر» 7-4780 - 74 هكمال76, هصصم 756 (زمع. 5. كلكوص. 1356 ) 10[2101. - 5-7
 311عءملزلع ءهل] - عطققرر دتمع هعولمعسسس 0ع طاقامرتله مهتصعأمواتللل 111880850111 115 امخخ
 10 ؟تعزمأأ ؟ها]مستمسم دسمعفدم ةنتعامرع هر عارفا -عل-0أ لآرتسعا عنف 7”هآرزف 6 22160
 1 عمر انا 0م": 12 نسعو]/رع]بن 5طقظتكو هع 5نتطحر دسلعم هاد, 1 هل],/ه0له] لنذعام ءأ دصلو
 749 (زمع. .1٠ ةرمر. 1348) رصمران0. آطلزوةرمددتا !ةطصتسص آه 01085 0281[ع5و 110 رام 0ع
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 قى ةاكنلا تاقبط ىف ىطويسلا هركذ ىنامركلا فسوي نب ديحم ىيدلا سمش هدلو .هليذ

 روكذملا دمحم ةوجرت

 نادلبلا كلاسم ملع از.

 باهش مامالا خيشلل معلص ىفطصملا ىنلا ىلع ةولصلا عراشم ىلا ءاقنكلا كلاسم [ز.ك“

 هلل دمحلا هلوا دلكم وحو 17 غنس قوتملا ىئالطسقلا ركب نأ نب دمكم نب دكمحا نيدلا

 |/15 11, ةنس بجر ىف غرفو اكلسم رشع دحا ىلع هبترو خلا ةولصلا باوبا كلاسم عتاف

 ىطويسلا ركب لأ ىب نمحرلا كبع نيحلا لالج خجشلل ىفطصملا ىدلاو ىف ءاقنتكلا كلاسم

 ضصاوخلا كلاهم يف صالخلا كلاسم ![,450  امامث هيواح ىف اهدروأ ةلاسر 11 ةنس قوتملا

 ملع 3 نكلاتشوللا اا ىدهيشملا ميحرأا ديعأو 1و كه ديب هوقو ىنيسحكلا كك مدر هللا رمأ

 عجور ممداءعتم لع ةصعماتك اعدم ةهتأ. كا عسم-ءل-لا: 1101من عل 8 عن 7”ةمعبر“ 16 عساي

 ظلتسك ةنععموتك عدس ءفمصاتماتقتتاو مغ 8074/2 ذص (]1ةعوزطسم عمدت 21من ةذد طاطموعومطتم

 11ه ]روت علته 1دتنلمأأ مه, ب

 11862. [!1 د دس عدةلزذلع ءا-ط 01م. 820هعءامنمو دنهل (ععو 111311

 11863. 81 عءد5قةلاأذلع ءا- طوصد1 ذر 5136 هءاطوصلهدعمعاتست 40 ءما02 م13 م2ععدأ10م15 م0

 معممطعغو ءاعمغئمو ةسعام»ع مادعتلاعط ءهغ آسُمس ه76768 - ءل- ل1 ق4ةسمع# 8ع 71ه هس عل

 ل ءن ل68 8ءآب» (021ءاؤ ةصصم 923 (ذمع. 24. لوطن 1517) 220610. 1/ه]تسدعمرو 000 18

 ةسعامزاأ: ًلرهس5 طعمو 1155 ممواقتنانات معة 5متق همعوعتءعصأل ءاع.بو ءعغ ذص 020ءعءلزط 155

 لك ممدتكس ق6  ةسعام» مدعمدع 18عز ءعط حممت 917 (نمع. 31. ط[1دمغ 15311) ةطوه]]1 - 24

 81 ءءذلتاع ءا-طمصمقأذ 11 ل14 عز ءا-رت15غ3 18 515غ همتمتممع5 02(طو00دعمطانرت

 0ع موععصتطسع معموطعأامع 7/01 ميم ءل ءلععاتب ةسعام»ع ظطعتلعط لو7م/-عل-01: 4 0- ع7

 ل عر 42 8ءآب» كمون دمصم 911 (ذهع. 4. كدصم 1505) دجه10. "1'عجءاوأتتال 10111121 5110 1

 1م5ءرلنا. - 11863. 01ءدةا11 1ع ءا-اعطولُذع 1 دطعط ]11 © ] - اعط 3358 ق5ةدر 5136 ةولاتأتق

 0ع معتعسلاق ؟ةستلتقمتسسر دسعام»ع 310115 477760 27 عرب 11 تاهرككذ ر "150 11/7: ةرأ ع7

 لعام ء( عمصم 962 (صع. 20. الما. 1554) طمعأتم. "1ءدعاقأت5 لع ل1 5مانأةخان مدع كعب 01 ءأ

 لع' ل1 فردوس 140 ةععسس أع ءعدستسةصلهب ونأ1 115 1معامأأا: اك دصتمع '['نمر ه آل نهر دوت تطأ

 ممتصتمتطاسق هعصهأغع ءائئن. 0( هرصس ءمامضنس ذص بص ءلتلتغ 21ه, هرجبجعل فار هل]وأ 7ء»ع)

 1106272 هسعامرتك لتهءماتاسعي ننت ةمصم 4 (لصع. 31. 3آ1ةعغ. 1576) جطعه]؟1. "13 ممل

 ءزاسخلعسس ةعودسس عمات قلل - ءأ - ”ءآرا 11 -  7 همام مدننا. - 411866. 31-11 ءءذلأ لع
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 داعج ةنس قوتملا ىامركلا ىفنحكلا نابعش نب مركم نب ديحمل مخض كلكم ىف ىكسانملا

 هللا ىنقزر امل عبو هنالا ىلع دلل يمحلا هلوا ةعاركلا نم اهيف امو ةكمب ةرواجملا ةليضف

 ةسراملا ةرثكب محلا لباسم تالضعم كقع ىلا تلحناو اثلاثو ايناث يحلاو هتيب ةرواجامب

 5 لخم دلو لحكم رهيغ احورشم اباننك 3 عمجأ نأ قزعأ ضعب لس خسادملا ىف ةرواجملاو

 هلئاسم ةموسوم ةعبرالا بعاذملا ركذ ىلغ ايوتحم هثداوحو محلا عداقو رثكا ىلع المتشم

 ةذرعمب كلاسلا ةيادف دامس ىدنيكخلا ىضاقلل نكلاسملا رصتخامو تيبجاف :خيفاشلا مجاحلاب

 سانا 060 عيطتسملا ىلع ضروف ىذلا دلل كدومكلا هلوأ باب رشع خسميدخ ىلع 12 ىكسانملا

 نب ميعاربا نب محم نيدلا ردب ىضاقلل كسانملا مولع ىف كلاسملا اا“ ١ خلا محلا

 نم هيف تمعمج لاق صل مالعلا كلملا هلل دمحلا هلوا [.*“] ةنس قوتملا [ىفاشلا] ةعامج

 1 ذلس ءل - سس عص ةقألعو دتدع لع لهءامتسم عى علت هحأقتنالا11 م ءطعوطأصس 210م5 5260236. 101هسعم

 حسمأسست و 0100 21101/01111160 18 ءرن ل1101يمد""ءزز» عزت كره آيتن 12 ةراوتن# طحصعألاقو ةلثلكم

 . ممم2نانكو همرظ ممدنلغ ءاأ لص (عع5 مدهاع5 015 ئلطستغ.  طءاصق مدعو لع ماتطانق ةعأغ ءأ

 مهعععمأاتم ذم زاتصسعرمع هطقععوردمسلتكر ةععتصلاو لع ءععووصمطتتقو اتطانق ءغ ةاقوطتألق مع5عقدأ-

 مهالممتق ةدععومع , اعماله 0ع ممععأم ءمستتم7جا16مأق ةذص اءرصملم 1[ءاعاعدسم ءغ 0ع زنك نيمع ذه

 ءد معمدععملح ععرضمططصلم ةنمغأ. قةسعامر» 12 1معارأا : ًانقنق آلعم مجم ءزانق طعمع#ءلتقر

 1[موعممزددأه طتقرو العده تنص طعضعأكءاسست ءمرضات07210ههأ15 1م (ءعودمأو 1[ءاعاععمم ءا مع2ععودلتس

 مهاتممتك ةوعردع اص دنع طلق ءغ عع ععمعاتغست ءمصمام]1تةقعار ءغ د001 01117 ءان] 3[ ا112 7 071

 0ع معععوعمتمها[ممع سمن ممانلتماتعت ءهغ قردسمعولتممع زد ةضفج (ةصررأأ ديتطأ ةمآسغل عةةءعصأو

 حل عمرضتللل ةتعمتضتتل ؟1للسكأاعمستس نستله 5 طع معاتتاو انا عأ ]ل ططانلات 001222021613 تعز 0111و

 صمص ][دمعسألسس هعوسع ةأءمتلعدسر نحت مآنعاسمو ن3 12 م؟5عمم1122116006 ءالعصتاتسا ءا 26 لاتصأو

 نمدسرمأ] ءءاععءاتتر هأاصأتممع5 0112610101 ةععامت انزال 0 طم له دعدتتاتسل ءمصاتس ءالعأر ءأ كنز الق

 ممماطوغعلمدتاسق ةدمتم لتما5 معاوع ءةدعصأ. كد هراهاتق ءلادق ةةهاتقأ عما. اظماغمسسعم انطعت 116847

 11 ل61 ت] - :ن]]1: ط4 دمه" ةرلكعأ ءهآ - معمم ةهمهعهكت ماهتل , 2ع ذاه2 اصعاآمتأا: لمده ]آلع0و

 نأ نه ءدع طوستمتطاسق نست ممدقتسا معععورتسماتممعرت 1هعلعسلدسس مجدعقعمضتمدتا ءاعبر (ةلطخ

 1 هزعربل#م ءلتلتغ ءعذص ونيتصلععتس ههمتام لتعمووستا. -ح 11867. آك1- 01 عوقلألع 81 ه1 نر

 ءاعدس ءسق ةذلع هتمع لع لمعءاعتمستق عااتانتل 10 ةدعاف م ءعواتاس210طع 90طق عطا 20000, 05

 (نؤلطتخ 8ظءعل»- هل- لغم 11ه]رعيستنءعل اظعر» آلا" نارا طعن ل ينم [ذطقتتام]ر ةصصم [733 (ةصغم

 22. هءمأ. 1332)] همه(ن0. آرنطع» زكذ امعامتا: آدسق [آ)ءمر عععأ هريصصتةءاعسأل ءاغ. (00112ععأ

 ذطنر دئار ةدطات]ل ع5 ويدعم( مصعد ممهتتمععو ءغ هلاسفتمصعق ح]اتمج15 ةه0ةعاطتقر ونهق مهعقعأو 8
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 ركذلل ضرعتا مل ىلإ عم هعضو ىلا فبس ادحا ملعا ال ام فئاقحلا تاراشاو فئاقدلا تاّييم

 عال لصف "1 ةرشع" ةلوصف اهنم باب "لكل تلغجو باوبأ ةرشع ىلع هتيترو رداونلاو لمالدلا

 تيقاوملاو مارحالا ىف © هريسو احلا يورخ ءادنبا ىف محلا ىلع مزعلا ىف " ةكمو ةرمعلاو

 ىف + ىنمو ةفلدزم ىلا ةضافالا ىف « ةفرعب فوقولا ىف ؟ ىعسلاو فاوطلاو ةكم لوخد ىف ه

 اما  معلص انديس ةرايز بادآ ىف !. هماكحاو لذحتلا عاونا ىف ؟ ةكمب ماقملا بادآو ةرمعلا

 قال ىسراف ككلامملا كلاسم !م41 فيس صيخلتلا رصتخم وهو ناييلاو ىلاعما ى كلاسملا

 [دللا ديبع نب] هللا ىيع مساقلا ىالو ةنس ىفوتملا ىناجرجلا ىلع نب كعاص نسحلا

 معنلا ىديم هلل ,نمحلا هلوأ ىخليلا لهس نب دمحا كيز كالو ىناسارخلا دادرخ نبأ

 كلاسملا امن. [اهندم]] ليصفتب مالسالا دالبو ضرالا ميلاقأ هيف ركذ ملا ديحكلا ىلوو

 ةماعد نملك ولانقلال ةعطتردأم 2022031 ءدتأ 60 3151111623 ءأ م51020811025 731065 2006

 لاوكت1. آطاطعتس ةذص لعععتسم هقيتاأم لتمتطسأ ءغ ةلمعات]و ءههمزغم ذم 0ءءعورم ةعءاتمصعم لت قتم

 تدمع ماس 0ع مىدعداومأتف معععومامهعأممتق ر هته مصتق ةةععوم الود»ءا ءأ 11 ءاعلعوم

 جواك دععاتصلسات 06 ءمدقتاتم مععءوعتمسممسلترو (ءعاتسمس 0ع ذمتاتم م01عءالمستق مع ععمتط 5

 ءا جدالمسع 1ص ه3 5ع ععععسلتو نطقت 06 ةصلسعملو مدلاتم 17و ءع ممكنمتم ةاهغمصتطانقو

 ص وستطاتق عاانق هع هطوءعمووملأ ةدصغر وننتسأنست 0ع زماعمتاب زد نط ءرد 31ءاعاعدو 6

 ممموعدمتممع كععدس (عسصراسس 11ءاعلدمسسم أ تنعكس ةهاع» 7مم أ ل11 ء«:ممدم ,  ةعاعأتس

 لع داماتمسع 47 هركهر ةعواتسااتللظ 06 معموعوعدت 20 ءاهتمصعسم 0-11ه/ةه/م ءأغأ ؟ةلاعصح 10و

 هءادكسا ع لمت ةهألتمانع ةلررورععأا هغ ممدعععماتم هعتم مسسم»ةاتممع ا[ ءاعاعحم ععءرع20لأ3و 00

 0ع ؟ةهتتق هاكلعأتتد ءأ عءاتعأمدع هرصصعم مناسك معمءورمتس غم صتق ةدعجدع ةطقم]» ءصلتر 0عءزستتسا

 لع مءدعععمأتم ذم ؟متاهتتممع ةءماداعطعت ةكمسصستمت مجم ما ء(مضتست هطوءوطووملزوؤ. - 11868. 1:1-

 31ءوةلاتلع (1 ءا-سعذمأ 9 هل-ط ءعقصمر "تقع لع لهءامتمسو ةعماعمأت عال ءأ هام

 ظمتعمسع انطعت 176/8146, لع نم دانمر2 ل113 هو( - 11869. 11 عع قانا ء1- معد غ1 11]عو

 ملوع مءوممتانسر مععمتعع. 8 ععمووسمأ للا هععن» 97 7 رج ]7 ل0702, ةطلته .. .

 هتماتتتكق - 42| ءانعق» ىلآاملاهأ [ د 0 ءةلهااهأر ] ظعرن 16م0 0 1, ه:«ايوايرون لح أ

 كاع 220 ل]نعل 8ءس ىهلر# 8ها7 ]ذر هنلسك !ذطعع زا( امعتمتا(: آطدسم 1)عور وسن طعم قعد

 ماس هقمكعرأ ءغ ]دتلع لنعمتودأسسم هنأ ءاع. قةسمام» زم كب كتسحفأح اهنحع عا 5

 31هطهست ص علقمتم ةدطز ءءاقق لععتطتك دللاتاأك ةعوعساو |[ سطتسمت ] ءةءعةصقأووم. ل 10

 | ظا- ل1ءوةلئلع رع ظ1- 0[ عرس ةلتلعر زاتمعمتم عملت 0ءدممأمالمصعم ءعغ مععمه. آ01لذغ 0

 ١ قكادضاهطلادع لقلآررصع# 8ءد 21هطءونمسمل ىعموز ]بوز ق1علنعسق و ةصصم 286 (ةصع. 17. كلكوص. 899 )
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 نبدأ هركذ لقوح نبالو ةخذدس ىودملا ىدوعسملا نيسح نب ىلعو رصتخم ىسراف انضيا ىسيع

 هللا كيع] ديبع نال كلاملاو كلاسملا ادا ىعفاشلا ىموكلا فسوي ةمجرت 3 ناكلخ

 كلاملأو بتكلاسسملا زم“ ا طيضي مأ هذ رهبغ اهفوتسم دليلا تافبص ركذ اضيأ كريذ

 ةعيس ملاعلا لعجف ليلا ىوتف ىلا كلذب لضوتيل اهيلا كلاسملا فيكو اهلخدو كلامملا نع

 لصفي ملو دكنسلا بناكع ىرخاو دنهلا مانصا هيف ركذي ةراث اًيكوك ميلقا لكل لعجو ميلاقا

 لاق !ذك هباتك لاط كلذبو ةلامتشو ابرغو اقردش قرا ركذ لب ندملا فصو الو ةروكلا

 ىمظعلا ىدادملا الا ركذي مل هناف ىلادمهلا ديقفلا نبا اماو لاقو ميساقتلا ىسحا بحاص

 نارصتخام اههمدانك قاف هبدادرخ نىبأو ظئاحلا امأو ىهايو ككاضي انبحو ىكيي خعذدو ةمذ

 رسمرعأناتق , 1 ةصوتع 4/6 8و 14و تيزاتق ءمرسرت عملتسستا ممطسزوع ةعصت ماتا ءههأ بس 24/2 82 ءف

 10[1وعقزب 1116م :02, ةصطم . . . 12015انانق ل هأ طز: طمتعمل, تبزانك [ذطصس 167: 1101171472 1

 طامومدماطتنم 7ىدركأ ظ7- لكن#7 ظطقتتادع ءمدتل7 ؟102013[. - 11871. 31-1[1عءدذآ1أ1]ع 5.

 31-11 ءرد ةا1ذاعور متمع ءا تعوصه. هعنرودتأ قكآني 0أ6نل [ ل460هل]عأ ظعت» قلقا - ءآ - هتختن ]

 ]لإ - 8ء»: [ ال1 - لكتالم7د2] , ةدصمم [487 (ذصع. 21. لذص. 1094) ] د201تانقر ءاتز ن5 !نًططانتم

 رك موروءقر»6 مرستسءاصمدغ. لقذد» طلمعءم/ يتموتنع ]اذ طضتس ءزادهل عدد اتادأت ءهملصررمداتأ ءعأ 621810

 0ءعومصت مالمصعتس هددصتطاتق مهعاتطاتق جطقم] داحس ءدءءءعماأذ طمتتساتلال 7107110111113 103م

 مرعمممررز. - 11872. ظنا - 31ءوةلألع رك أ 31-11 ءرسةلتلعر ملمع ءهأ :ءعمه. 5عهتمدأأ 4

 5 4061/7, لاند 1[ يتسع اسصتع لكطمءدعدصتعتي وست دطقعمم مطتاسةمرطتقع ءأ دقاتنوط ه1

 ععلعماأتج اسطساكطتق هك. 11غ مممعورتممصاعم ه0 هع ممل وعمجأا هدع زتكونع 0ع "ءعوصتق ن3 عقأالأأ

 ع( لع ممالمصعرو ونتلح 185201 مموقعصأ ءا نستطسق ؟دتتعق ه0 هد معع؟عمتعسلننت ؟عقعأر نأ طقع

 معمتاأ ومع ءدءعماتعمهأ10 [ءدلهتكاتللل م18عرهظدضعااتت.  "[!'ةرضدضسس هرتالعسس ذم ةعراعلالت 8

 لزحتمتك, هموم لأ ةوسع ءاتسحتتطاتق ماهم ءاحس جغاضطتتتغار ءهغ سدملع زطت 10له15 1م»لهانتطنو 060

 معو (عسعمع هامل مرماعهطتاع5 لعععتطتا. ة4امسعم هعوسع [؟جعانتق معا ةأطعانأ]دك مههاعق 7عععطقعءأ

 معوسع نئطتسم 0ن8(11211(غ6ع5 ءعتعممصتغو 5ع0 الزوق (مصاتلل معه عون أت اان" هععزل ءصاعمت و 0ه11عصاعللل

 ععماعماعممعتضواتع 5[عفانقر 002 همههداتممع ]نطعع ]همعأمر» هتممزك. 1اج مهععدغ ةنعام» اذطدت

 ل 1روهنا © - /1ءعايداتس و هان 11: - ءآلععافأ ط1-1ل نلفت ةتكر اتكطعق طله هدكعق (ةطكاتلل 5عععطقعأو

 10 دعواتع معوزمصعو ءأ طلقأامرتمم هدي هرئلتمع معطةءوستأاتت, ءأ معه ]تطعم ةصقعتانتاو 011364 1111©

 عز هممت عمت(. 1غد 212000 ؟ئ32232(1 جقععات ءعحتطت ءمدتت ع2(, 12000 5 عزلاتنال [11ع12281113

 مجدعلأت مأرب ملم عار رطم00 510عغ عغ ]هعوأان7. آنئطتت 21(لاادأ ها 1210040 ءابأ ةلتاعللل



5 

10 

2١ 

51 

 ركذ هبدادرخ نب هللا دبعل كلامماو كلاسملا !(ميإ“ ةريثك | ةودلف افينما لضحم ل دج

 جيساسط ىحاون نأ ركذو ةفاسملا نم رادقم اذك عضوم ىلا اذك عضوم ىم فيراطلا ّنأ هيف

 لاوحالا نسح ىلع رثكيو لقيو عفتربو ضفخني امم كلذو لاملا ىم !ذكو !ذك اهريغو قارعلا

 ىكرتلاب كلامما كلاسم ةمجرت ىدرولا نبأ هركذ ىشكارملل كلامملاو كلاسملا از.

 ىركا متاف دمحم ناطلسلل [سردملا] نيدلا ناعرب خيشلا نب دمحم ديسلا نبا فيرشل

 ةنارخلا نم روكذملا هجرخا ىسرافلاب كلاملا كلاسم باتك نأ هيف ركذ اغا رفنضغ ةطساوب

 اضيأ مجرت هنأ اضيا ركذو اضايب ميلاقالاو نادلبلا روص عضاوم ىقباو مجرتف هتهجرتب رمأو

 لامجالاو ليصفتلا نم هيف امل ةقفاوم ريغ لاكشالاو روصلا ناب هيف رذتعاو هتطساوب بتك ةّدع

 ضرالا كلاسم حاضيأ مسر اذه هبدادرخ نب هللا دبع لاق لامهالاو فيرحتلا نم هيف ام عم

 دق سويملطب تدجوف اهنم نومدقتملا همسر ام ىلع اهرماعو اهبرقو اهدعبو اهتغفصو اهكلاممو

 اهيلع فقيل ةجحدصلا ةغالاب هتغل ىع اهتاقنف ةبمجت :ةغلب اهنفص ىف ةدكذل حضوأو دود نابأ

 ءمرسمعملتمعدمت متستق طئغعوتسمسم ةرععتعس رقع هم ؟ععمصك هعع دصتلاو هأت]أئغ85 هدعزتم 00118

 وام - 11873. ظا1 - ل1 عءوةل1أ1لع رن ء ظ 31-1 عرس قلتلك ؟ذقع ءأ معوعمج. 5ص موزأأ 7

 8 ءنن 1221000, ونحت دمهعيدتك 0 صعسم زماعمد]1هعدس دعس معععمقعأر 0ان3طانق 10603 3 56

 1مدتععسس لتمادسأ ءأ ةملتعقأو نتتتصقسلت 7عللغتق ةدع اءدعاتطانو [عمعوع جلل ةطانطل 116 7150710

 معلس ملععأر 10ونع نتهغعماتق 2ءعلتأتم 129ةصخغسمع ءغ طعم ءاتصأو ةلصطت هامان أ انك أ 21151115, 10

 (سممعتق طعمورم]ءصالو ؟عرابن - 11874. 31-11 ععم]أاع 8 © 1:1 - 01 ءسل]1ألعو 136 هغ

 خعومقر 0[216ع 71ء"(/عءو]رل,  (هدصتصسعسم؟جاستع انطعع قط 18 - ءمع» 02.  آةنضطعسسسو 7

 1611407-61: ةذاطعتأط ادد - ءلوعوررفل 2101 هنصتنعا 8 ءن- ءآو]ب عازل 80ج أرند- هل - لرب [ 8ءم1عودمد]

 زم ةةكودعس ةسلافصت 2101,ميس» عل, تنم هعطعس فلك معع 6 /ه0] هتررمج كك ج10 ءاءماتع2855عأر

 آه انمودحتس ةسععاعدتس (مدصفاسلتا. آماععممعد ممععقت انطعسس 11ءدم787: هل - رو عر 6

 ءمرس ممتن ءةذع. ست 6 /1ه01هترثم» لعام ممم06 ]1دتلفأتك ءه طتط]] هاطععو ةلععمع

 0عمعمرسمتا ءأ 7ع لدقمدتأ. 11 - ءادع اعلنت هددت (عهصقأت]لتغو 10عم5 جسغعطت و ونستطانتق

 ردع ءأ كتسحأف ماطععمل2 ءةذءطأار 65 مءالونأأ. عوععوععو م3223, مآدعع5 هع 10

 الاتتك كعطقع هع (عةمقغت]أ ةذعر ةءوصع ءدععاتقدأ نسما (ةطسلقع ءأ عمم ع 0عوورتمالمصأ ]خططت

 معواتم د51 ءأ تص طعععع مصاعدعأافع مدتمتسع عععموملعممأار مجهعاعل 106م5 لعرعوكوعمو أ

 هرستقكم5 , وعتتطسق آ!نطعع !جطمعء6. 450ه71ه]ب 17 ءرب 01000667 ٠ 111 [اطععو ًامواتتأو

 0ءوزئمهاتمصعتس لمعدل 91 ةكاتنال (ة158ر ءزانك ؟ععممرتسم طمضتمت نانئع 0عمء2ت مانمص علو 2

 ءهأ 1ههوتسوست غمغعد تتلطدسدسوتع ءةدلعم مهعممع ىصاتصعأو 113 1023] 0ع5 153 0

 طغماعصحعسسمس 101 قمع كممع ءدررموات ومع ءوراتتسواتع 0ء5دوت مال مصعست ةععمست عمأتك مععةزرأ ءنتق

 امومه طدعطدتو هعمهفدع. ظدع طقع اذمعتح 1115 ذم ]ائذموتحسس ةةصقمت (ةصقاتلتر انغ 16م5 عمتك
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 ةروك لك ةنيدم اندامو فالا ةعبرا تناك هدهع ىلع ضرالا نحم نأ هباتك ىف سويملطب ركذو

 3 2 522 3 1و هع . 5 8

 زدرعلل هفلأ ىبلهملا لويد ند مىسحل ىزيزعأ اب ر وهشملا كلاماأو كلاسملا امم رودقم

 لالخ خلاسر عومشلا ءوض 8 عومسملا اقر مها ممم امد كما ديسنو دعم بداص ىمطافلا كلاب

 و معلص ىبنلا كقوا له لاوس نع اباوج هيف ركذ ءوج ىف 1 ةنس قوتملا ئطويسلا» نودلا
- 

 راربالا ةرضاحمو ايدرف ىئاب ةرياسملا حرش ىف ةرماسم اأمبب كحو ام بكف عيفتف عمشلا 3000

 مورلا ىف قوجالس لها عيرأت ىف كولملا ةرماسم |ا»» ره اضيا دب ترهتشا ربكالا خيشلل

 ةنس قوتملا ىناعمسلا دمكم نىب ميركلا دبع دعس أ مامالل ةكفاصملاو ةاواسملا زن

 رفعج نب دمحم ركب لأ ىرماسلا ثدحملا] ىطيارخلل قالخالا ىواسم اندم 3

 10 ىبيدلا لامك مامالا خيشلل ةرخالا 8 خيكاذملا نيداقفلا ق نرسم أأدمأ سان خضم قوتملا

 معمل ءرت عاتق جاجاعتل زم ]ذطتخم ةاتم 011311101 201115 0 عءعصأقق 11ع3 داتذ 3عاهأ6م 231353( 3

 عئعررو 1102انأ55ؤع.  ظءمودتمعأو ن013عللذأ5 دع انتطع (نمعس 1٠١ ع. 74ءار ل86 11032 م10م1164 0

 نطلع ةزودت6عدغ) ءغ ماسعطسق (نهعاتطسق (1هد5م51]. 10557 2. ء. ]في عار نهتنقع ١0:2 ةقهطتعه :

 (موعاتإلا (ع222ع ةأزوملت2عهغ) همصقافأ.  ظعمماعع 0ععععضما5تممتتت>ل ءهمررزولل طقعع عع5ق 011 عصلم

 (جانطاتق عغ هطقءعسسأداأتطاتق هةءعواعاأز ونته51 هعل[ع 112مع1812 طمرستمعو 1926678 م05ةءعطأب.

 11875. ظ1831-1 و ةاأ1لع رع ظا- 81 ءرسةل]لأ عر ملمع ءأ ءعوصق. ًآطلطع“ همرصتمع 4قعأت# ء]1قتكاتقو

 ونعر» طلمعمت» 1 ء)ن لآتنعلا 1101411258: 1" حاتستلدع لسا 6811ه] فةعورمأت ؟ءععأ ءماصم هةانتأ

 ع( ممرصأتمع ءزانق اآمقاوملا»ز(.6 - 11876. 31ه5ةسعععأغ ءعآ]-روس عدسات ءمصآذطاناةألم

 تمر ونتمع لع ]يستمع ءهصلءادضتس (2ج0ذ(2 ةدصأ. "!ةدعاهأتقر ةاتعام"ع لءأث] - هل - 041: 01408 5

 5 حمصم 911 (مع. 4. لسص. 1503) مهمغن0م. 1طعقمممقاتست اص طمع 1؟جقعلعسام معمممصتا 30 ن1836-

 ععقنمصعتس ععللتكسو صنت معمهرطعأم ءقملعادسم ةعععمل علا.  ءجوععنكبع عدا (مهلز(أ1مصعقو ع

 ننقق 1أمكعمعروأ عدول موز. - 11877. ظا-ل1هوةسعءع»ءأ 11 ةطمعط ظا]- 105ج ءى عار ا

 مصاقطت]دغم. (نهردسسعصس(مسسمس ذص ]تطسس 2710: و»ءار 06 نسم دتمدع 01ءءانظ. آنطعل

 71101401 م" عا ءآ - هاما حد كطعتلعطم سهحتسم 157 قلبمل)ع ءلتطتع ءعملعس همدصتمع ةمع]ةتانتأ»

 آ10لع ةدمرت. - 11878. 381هوةسس ءعىعءا عال - ههم1 3 لعو ههمادطتت]و تلم ئعونصت. طتقاوذتود 8ءآح

 زنعات لحمد ذم سس ءانه. - 11879. 3155-181 ةدفغ 86 1831055-81 ة1دطمأو :ةعءمهعال ه6

 ء( مدمكدأ ناداتمر هنعام»ع آصف قلقثأ هلآ قطا هآ - [عع»أر» 18 عءرن 7101مميوت»ءاأ [ل|-ك عز لاقو

 حصصم 562 (ذمع. 28. 02غ. 1166) ممءانم. - 11880. 31ءوةذكأ ءا1-دلعط] ةعو 21

 رسمرتسرم ةنعام»ع [ 46:1: 8ءاب» 1101م عل 8ءرن لهم" 1)2- كنيس 'اسوهلتاتمصهتتمر ؟0180]

 10 1-7277 م7 1 |[ ل1 نم ءأ حمصم 397 (ذصمع. 29. 0 عا. 938) مممنم]. - 11881. 310-11 هذه: عن ءاو

 لز5دءرم(معم هاملت هدديس ص ]دقاأععصلم ةعلعصأمع ععمع»ءعر ننم0 ]ذطع اعهعاون 0هءعصق لع 20عأ

 حرت لتقر ونيت ةداطبكءعرم ةككعستسأا ذم تاه ؟تامعدر جنعام»ع 8طعغتلعلط ءغ آسفس 60-12617:7ل-)1
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 ملف اهيف ام ىلع تادايز ناس دكسا فيرشلا ةرطاش ضرعد مذ كازغلا مامالل فاعلا خااسولا

 دو كارد باشا هاني ٠ ةلفعشم "ار اضف لوألا“ 'سسمقلا ن2 تكلاعلا جرخ ىتح دادزي لزم

 0 ناكرأ ةعبرأ ىف ةمدقملا كعب رصكنيو لوالا نكرلا رحص ىف ةمدقمو اهدعب ةوتاخ اهيلع

 لوضصا ةرشع اهتم لك قو لوسرلا ىدص ى عبارلا هلاعفا ىف ثلاثلا هتافص ىف ىاثلا هللا تاذ ىف

 خذس قوذ ظرباسمألا حرت 8 ةرماسولا ها ىعئاشلا ىسدقلا فيرد ىأ نباج فورعلم أ لايهكام

 نسحلا ند ليكم نع نابأ نبأ ىسوع نع عاجش نبأ لداسم ا ملا دس قوتملا

 1160/0210 8 عزان 17 تس زرو - هلل - لرد لق67-0- من70 العوم 11: - هرعت م» لذ واو ا(

 ةصصم 501 (ةمع. 29. للمال. 14506) رصمتختم.  هسكعءعرتا معتساننست "!عدعافأتست ةةص عام )7

 لغة 41ءا ظ1- (00ل:(نءاز آسفستن معن ذه طععمع ىمعمطعملسست. 1" دمب ععمع10536 ءزانم

 سعصمأت ةممعمطقسله هع هطغداتغ موعتاهغتمر 200ز(ةرس عمات» هه نسهع ذم ألله 1ءعوعععمأاتع ةتتععمل

 عوده. 1[(ةوسع 2006عمء معد ءدوتأ لممعع ءمدسممدزاات» صعق ءمصقتلتا معتسنت «>0ءلءعاو 1

 تغ انطعع ةهتولعععغ مععت]تةعتعقر صتعت ونمل ءةنصلعم عامان[ جلسنا .هةهتكاتلال مم ععت مان 0طن

 هملتمعسرو وسن تص 6 همم آتطعم ععمتطمسسب مءانمستا“ خل ةمعس ءمصع] هعزمم رد 200101 6غ

 ملام معست سل عسعمات رعدع/ وتل مصعتس.  ظوعغ معوعاوتتممعس ]ذطعع دل عتس ءواتع 018101

 مدس مرععط عدللأمتر عتمتاتنال معتستسمل 0ع ةةوءوصاو 1ع ةولأر ةععانصلامتت 06 عزاه حج( طاتأتقو

 (ءوراتستم 0ع ءزاتق ؟هعاتذر نانقتأانل) 0ع ؟ةطو عزام معممطعاعمع. _ةنمعداد 1داعسسعماو ل عععس

 مت معتررام ءمصاتسءصأغر ءأ م؟هعادنم 0ع 0ءقظمت(مدع ععمعرت5 طسراق 0هءامتموع ءهغ ءممعآسعزم

 06 206 همرلتد ءغ ائمودهع دعتك. 1م طسصع اتطعسم هذطعتاعط ركعسمأ- ءل- 0 1غ21017

 ظعتن 110/1 هدضتسءا 1)7- (هلون كطقظتاهر ؟هلعوم 11: مل ق/ عار لتءاسع ءا دصصم 905 (ذهع

 8. قنوع. 1499) دسم سكر ءمرصتس ةماعلا همدسمهكدتأ /7/-710و ميرزا هدا للا ه]عتآ 105-171( نع

 آمكعتمأسمسر ؟غعسوتنع ثمل - هل - لأ 77/7 - 72 عزز [1[دمعلظاور ةصصم 867 (أصع. 20. عم(. 1462)

 رسمرمسقر ءغ ةتطعتاعط ( عض طع (0011::طمع]ك [[هصعالأور ةمصم 879 (ذمع. 18. )آهن. 1474)

 طسممخسسق. - 11882. 31ءوةن] آطس ةهطمز كر ودهعداتنمممد 11: 810/1 ةسعامستامأم 1مم

 كان ملل مجهممدزاةعر وننت ةسعاممتاهأع 7101هستسءلأو 18 نس لوم [ 576284712 ] نقانق

 ءوا. - 11883. 01ءدمنا] ةكطن 8 ةعاسر وسهعقاأ6تمدعقر ةتعامسطسم قلقع عمن 1'!-(ةلطن

 ءهأ قلاع ظمتنأب 101- 28ءسن, وست لتدعترسلسس لاو ةواركت هنوغب - 11884. 01 ءوةزل
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 ادهلا نشخلا (١ برر سمكاما نع ىراقلا و احمجلا حاشا اذان هداكشإ لما أاوككلا

 ىئئوتملا قارعلا ىلع ىب دمحم ديعس ىال ناحتمالا لئاسم ااده/ 2 ورمع نب دكعسا لباسم

 اوبتك امي ةرصبلا لأ لّماسم ازددآ راكذالا يداتن ىف راونالا لباسم ازرم» هإ. ةنس ابيرقت

 1 ئواصيبلا كمحا نب كمحم اركب قال اهتلداو ”اهليلعت قوز" قسحلا نر نكات 3

 5 امل" رم ىنيعلل ةيريهظلا ىواتفلا نم ةبختنملا ةيردبلا لداسم !!م1 2 ىدروابلا لاسم

 زن“ اوم“ ةنس قؤعملا ىلازغلا دمحم .نب :نهكمانماح قا ”مامالل هيلا كك

 [ تايرصبلاو تايرصقلاو ] تايدادغيلاو تابيبلكلا لداسم !زى1 تيرقتنلا "4 ندركتلا لك

 [ايب] ةنس قوتملا ىسرافلا محا نب ىنسح ىلع قال [تاينامركلاو تايركسعلاو] تايزاروشلاو

 مساقلا وبا] ىداص نأ ىبا هحرش بطلا ىف نينح لداسم |!م١1  ىاولحلا لداسم امك

 10 ةعانصلا بابرا نا لاق يلا ةنامعنل ركاش هنالاب فرتعم دعح دلل دمال حرشلا لوا [ببطتملا

 لخطأ ةاآأر وعنتوعدانمصعد لكان ل71 ذءززيلمز,, ح 11885. 31 ءدذأنا كطس هلو 85

 4772 ءلتزع (نهمدصتأ آطععامرتقو ونتكأ ةنعامرتاهغع ل1101017116015 لق ءلا - ء772مع071 1انقاتك ذأ. لح

 118806. 31عءدذأ] ةع'50, ونسدعدأ1مدعدو 4ع هل ظمري قلبو. - 11887. ل81 ءعفتل ءآ- 1س

 عزطةصو ونهعدأ1مصعم اعماذمل]1 ءهتقددذ م؟هممدزأدع هط لكان 5040 1110/0110 ع1: الآ:

 لعل قسعو سمت 510 (ذصع. 16. ةآهت. 1116) ممعانم. - 11888. 01 ءدذتآا ءآا- وملك ةقو

 نتدعمأأ1 مدعم ]سسصتصسسم 06 ءعدتكأت ءمعئاةلتمسسم ررامستلس. - 11889. 31 ءوقةتآ]ل جعط] ظ1- 8 2558و

 ننهعدازوممعد 8مم ع عدمت 0ع تكور ونسمع 20 7701 مير:تر»:ءلآ  ظعءرن- ءل7مد07 ةعطتمدعطاتسأو ها

 ءدتدذز5 ءدصاتصت ءمرص م؟هطفصلتك عع دعو ءعماتكر ةتتعام»ع لاثع ظعا» 1101/0160 عنا ل10

 1آ86ءنل]راومن. - 11890. 31ءوذتآ] اظ8-1 خ5 عع016 ونتوعقأنمصعق 18070” 011. - 1

 5و 11 - 31 ءعدةنا ظ1- 8 لاو عار وسهعقأأ هصعق 8عل-عل-0ة1 درسع] أ هععتت نههاعست ءهتع للا

 1ل/ - 0744-1 61, 0ع عحتطاتق ةاحصره لتعاتص> ءقاور ه ءل»- هلل 01: 171 - #4711 5ةع]ةءاوعب ب

 11892. [:1- 31 ءدذزن] ظ18-1هعط082017ءغرو نسمعةأ1مصع5 ظفعط0ه0ءمقعقو جةنتعامورع است

 لآن 11110 71ه متهرتعلا 18 عزا 71ه]ءميورنعل 0(]ءمعن7غر ةصصم 505 (ذصع. 10. لكانل. 1111)

 ررتمزن6نو. - 11893. 31 عن ةأآ] ء]-( عرس عامر ن12عةأنزوضطع5 ةه>نع؟ككاها1مصتق 0ع 1!ةعدعت 101123-

 موس. 11894. 31-11ءوةن]1 آ1- 1[د1 ءطأو ءار وننهعقاأتممعق ![1]1عطءصق عقر 1 ةعط ل205 قو

 |[ (نجهمععممءدر 8مفعءعمقءد]ر هطتعقم عمم عمر | كفاعمععممعو ء( لكععسفمءعمقعت] ر ةتعام»ع لااع لآ

 110501: 17 ءزا مرج ءل لف ةونر ةممم [377 (ذمع. 3. لآوهت. 987)] ممساسم. - 11895. 1[3ءزةةنل

 آ[:110-1 11 ةصأخرو ونيننهعدانمصع5 110//مابننن. - 11896. 71ءدؤنآ] آآه ص ع1طو 8

 10 2[هدءءنيأ لع معلاتعتسمم ذص ودهق |[ 461: /ءايدنس] طا لاق كولن [1١ءلتعتق] ءمصتت ءماقتلاتل

 ةعيلمدأتار نتك ااه آمعامتا): آطهتتك 1066 (ةلتكق وسملعص مجعاتعمأ وهنأ ءزادق طعم ءاتعأو ةعه0ةعأأ

 ءا مرنم ءزات5 1290215 داعمأك عمماتمم هوزغ ءاع. اللعن ةعاتق مميت 1 ةداسنتر ةلاو الط ع0 00ه5عءطألاتلاو
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 نينحل لئاسملا“ باتكب هملعت متتفي نا بجي ملعلا اذه ىف اتنفازلا مرا" لع نا اوم 13

 ىلع هلمع اذلو ةضماغلا بلاطملا نم ايش هعدوي مل كىلذلو نييتعتملل الخدم هلمع هنال

 هيلا دوصقملا ىنعملا ىلع ثحبلا عضوم ىف لاوسلاب ملعتملا هبنتيل باوجلاو ةليسملا فيرط

 نأ ءتايار , مك. ىتاوكتا ,١ ىلع: فيلغتلا !فيرظ لع انزل ةيناعما نط لظووشلا ا عفجا نا. كيرف

 ى رصيتسملا هل حاتري ام هب بقحلا نا تيأر كلذ دعبو !ذرس ىناعما ةلمج ىف مالكلا 7

 سورط ىف باتكلا اذه ىلاعم عمج نينح ناكو نيددقمما ادج عفاذ بامكلا !لعو تلعفف ةييطلا

 باتكلا اذه كجوي كلذلو هرودسد ىف نينح هتيثأ امب اهقحلاو هدنع نم ههيذ دازو هدعب

 آلا فر تللع باستا ةأوصقو شمعالا ند شبوبح تادابؤب نين كاملا بانكي انودعم

 مهيحرأا كديع نيدلا بذهم بطلا خت راوخدللو ] ليسأ نوكمل رابك لودعف ةريشع قف اهقبتر لآ

 ىلع ىلوخلا زيزعلا كيع 90 لامي عدي لحهس وبأ خيقلا هيدرو 11 اء دعب قوقملا ىقشملدلا ىلع نبأ

 ننم0 نعم طسزسق 0هءاعتمحع ةاولتمددع ةاسلتسمت ةانانس 83 (0ههعداتممتطسمس 102 عضأ ةمعأم عم

 لعطعدك طتع ءةدتس وه لت دءومئتطسم ذماعملس عمم عد ءعودع ؟ه]ستغز ةادوسع []ذطعم همسلاحسس

 لتس نانت سأل( هصعتل هطقعءان تم آصكعطتتاو ءدصلعسوتع هط ءةسفددتتل ؟ةنان 1م( ع0 عدالمصأق أ

 [عدممصقأوصتق 1مم1عقداتق ءقأر انغ (ئهصلق همز اداعمسموممسلم ذص مهآدععأعو 0150 عماما1 همك

 20 ةعماعصاتحتلو وتتقتلل ةطأع هنو ممصعرتع ز]ه ءىمصكتاتزم ءدأو ج09ءئادننت. كحص دس

 رستطت يع فرسس عنامساسم ذم ةعماعماتمم ذماعاا همم لت نلوم ؟مدصم ةءطم] أ هداتست ه0 عاودددف

 دال ععمع. اططءوتسلع هءودلمصعس ذم ةعماعماأتتم ةسسسفات©مت معمممدزأز5 هءلتصسع ءممعاصم 6

 داوأتتز ن0 !1جعغم مآدعك هدتطت د00ءجع مادعستأاو لتهع ءاتتظر نات >لتءأدحلال 2ع أن انق

 معرس ماوععع هنستكر هط]ءءامعع ممدعتسا“. هدم مع ةملاج طنو انطعمع نتعمصتطاسس هنآ ةدزتصاتق

 مله عمن سام ةعوسمءصأه طسزسم ائطع ذم !هلئزم ةررمرمتك هفما] ءعوععوك نسمصتس همصهصضاتأأه لمس

 لس ءطهغ هتاللع ءدععععتطعطوأ.  طودغ 1ر07 عينت دسم ءررد لقط هان عةوأر ظعءرب- ءازرمدمت» لتكءمدلمتق أ

 ظاتدسم ةمعمرتم ذللتسم مءاتوسه ذص هدلتم عد ل15ممقاتتار ع3 0ع دانم هدا هغ كت ألق 000 ن2 33و

 نددع طمهدنع» ذم جلع ععددمتتم ةستق فصقتومحكت عد,  ظدسص هط ءةسيدحتس طنع اتطعع ءانحسص

 ةكتلسس معهع هع عع رسم عدانمسعف 1707عوأ تنس 200: هسصعصأتق 17018 ءزئءأرأ آ) عروسع7 مرر نورك“

 8ءءاتمصعم ]طع مس ععم نسم ععاتمصسس 2عءمصتسهلجتوع ةنصغب الكوم ؟ءرم ناتهعدأتممعم ص ل عععس

 ةععانمصع5و دمهز هرنع5 لتمأتطستو دغ انطعع (هعئلتسم دمتم يرسم »ءاطعسلت ممدقعأ. [ 71ه, ملعلععأت-

 60 - 0171: 61-410 - ”ءآرأرر» 8 عرن 476 12 عو]بعلا# معلن لمجمع معهعععمأمر, ؟هلعم 17 - 106) روما"

 لأ ء4دك ءغ دصمم 628 (مع. 9. لهو. 1230) مهم سسقر معاناه مصعسس طسزسق ءمرصسءعماهتأت ءلتلتأ]

 © نههعءاتمدعم ىطقتلعط قلن ىو هول عرب 410 - ©1- هديا 10/- 77/8 ذه معو هءءانوصعف
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 ىو ىف ىناثلاو ةيعيبطلا رومالا فرعت ىف لوالا باوجلاو لاوسلا ىع كيرجتلاب لوصف ةثلث

 وهو باوجلاو ةلمسملا ةقيرط ىلع عومجملا باصتقالا باضتنا هلو ضينلا ىف ثلاثلاو ةيودالا

 فل هاهسو بولطملا ضرغلا ىف روكذملا ةقيقر نبا اهمظنو رصتخم هنكل لصالا بيترن ىلع

 فرش بتكو .ةلماكلا ةلاسولا ىف روكذملا نيدلا لامك لصالا رصتخاو لداسشلا فكتو ,لماسفلا

 5 مكن اضيأ رصتخاو قداص ىلا نبا حرش ىلع ةيشاح نوناقلا ىف روكذملا ىضرلا نيدلا

 نب دكمكم ىلعي ىال لينح نب كدكمحاأ بعلم ىلع (فالخلا ليام ان ريخعملا قارنا

 سرغلا نبال وىحكخذلا 8 فاالخكلا الكاسم 11 5+ 0 قوةملا ىدادغيلا ] ءارقلا نيسح

 ىوكنلا زابأ ند لوب سح نيحلا لامجكو ] هكا خمس قوقملا ىطانوغلا كويكحام ند معنملا كليع

 10 ىسرافلا كمحا وبا هدرش عهبولا ناس 0 نيسمخلا لا 1 [ا١) ةخذس ىوقملا

 دم مامالل تاينوراهلاو تايئاسيكلاو تايناجرامللو تايقرلا لياسم 1 ىئاشلا ىدنقرمسلا

 15 ل15 ممددتاو نأ 1ه(ع220عداتمصتعس ءأ عةممصكأهصتع ؟هرحصحست ةطزاععمع(. هععنم ممتلسق 0ع

 لزئوملمتالمسع معدات ههاسهدلتسس ةعتغار ةععوصالود» 0ع ممعلزعوسعما(ماظانت ؟1مكطانقرو (ءداتق 6

 جحرئاعامسضنس زمن. 1[ لعس دعاتمرد انطعخ 2/7 - 1ءانل]مط ]7 - 11هزرس' ذم نييهعقأتمصعق أ

 معومممعو لتماضطسغع ةعاععاج ءلتلتغ ءغ هل هعلتمعس ةععطءاعمأ 01 ةممقتتاز 311682[(3

 عون ب © نمعدانمصع5 1 1! معقم ةدط طا - 01 م»ملال 18/1- 71ه17:5 ]ةهننلهطتق طذص اتطعم

 ]رانا 61 - 1, ءو//7 106 101هرك ءآ - ءاننل ؟عيكتطسع 5عللألتاب هأ 1غعرمفل - ءل- لأ: هدط 1آ-

 ]1/1 - 8ك م770/6/ ءمرصتس يجمد ماسك ةععطعأو ميس ذص عماامسسعس «0ءوتار أ هر ع« عر عل-0ا1: 1/-17ل]14و

 لع ودم ةددط 1//2- ('ن رمعمألم !معاذ عقار عامددمم ه0 ءمسسعسأةسانس طا: لل2 3127

 ءلنلتا.  ظءدعاعععد 2اءزرو - هل - لاا 11: - هلم 01, لع وتتم سبط 2 - 1:11 لل ءاتتتلل عقأو

 لب

 ةمءطعأو ماسسس ذم طعععع همماعحتتاب ءزانكواتع مهاع ى]رعروع- ءل- لأ 171- 1/0510, هدط 1-1

 1//-11هقعر»» 1دسلحكدقو ذص تلاسا ءمرصص عصامعتاسس ؟لنلتغغ - 11897. 08[ ءدذزنآ ءاداعطغ1ة كو

 01ه عقازومعس 0601101 عنةدع همصاضه [هءاعتسحسس ل72 لأ15 عرب 11 هبات, هتتعام»ع لآ 7

 ل1 متل ل ءرا 1لهثءقنا ]ظا- ل عممم |[ 8ل1- 8هع1لم #0, ةسصم 4585 (ذصع. 3. آل عنب 1065)

 رسمرانم]. - 411898. 31 ءىقةنا ءا-اعطتخلق5لكر نتمعقألممعق همها101ع7536 06 ععوط“لا 2168+

 هعئموعحتمأ قل اءل- أ - سمت رب عن 110]رمتستسعا 01 ماةلغر ددلعو طن (]رمت'ة- تلد 0

 لتعأسك ءأ ةصصم 597 (تصع. 12. 0ع. 1200) دمعتك |[ أ لعنأ- ءل- لأ: 110عءق)ا عاد كات

 10 عمستس هأتعانقر ن1 ةصصم 681 (ذهع. 11. قة. 1282) هطتتاب ح 11899. 01 ءوذنآ عل - اعط ةهرطق أهو

 ندعم( مصعد نان1 ص03 معأصأم الز ىهننت. - 11900. 31ء5ذنآ] اظ1- 18 ءطل' نيدعفأتممعف 1684 3و

 اص ننمق لااا لاننعأ لالة: 1]/-ك وو« ءمببلف كطحكتاأم ؟ودطتلل ةهاقتأ اتت ؟ل10ل16. -

 آ[31-1 ءدةنا آ؟15-1 20 ءلعاج أ(, نسم عقاتومعد 1ةععوممعر كورز ةصعمم عقر [كعزقةصتعوعر [آهعنضأ قعر
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 لادتشللا» لئاتسلم ازور منال هتسو قوت تالبلا» كلت. ى' هناصق  نيح  اهغددت قابيشلا نأمل نبا

 كيكم نب دلوءحأ باهشلا اهحرش مام ةنس قوتملا ىردصحلا دعاولا ديحكم نب لوحأ خيشلل

 ىوحنلا ماشع نباب فورعما فسوه نب هللا دبع نيدلا لامج جيشلل وحنلا ىف ةيرفسلا ناس

 ىلع #0 1. ىلاجرجكلا جلاص نب ا 11.1 ”» خذس ىقوتملا [ىلينكلا]

 00 | د1 | باكصا نم مناغ نب لصف لداسم |[11 >تايباسكلا نم اهعمج ىزارلا

 ا ا 5 للا لع نب توقعي فسوي نال موحنلا ماكحا ىف لداسم 04+ فسوي

 ةرعلاو ةرخافلا نماكملا ىذ هلل كمحلا هلوأ ةريثك لوصف اهنم ّلك ىفو اباب رشع ىنثأ ىلع ريبك

. 

 ونحدع آسفس 1101من: 1 ءرو- ءا]رمدم7 ك1 ءةئ[ننغر ةسصم 189 (اصع. 8. آل عع. 804) 21015[انل5و

 ءماآ1ءعتغن كس لص طلق تعطتطمسق زهللعأك رصسصعتع ؟نصععع ماتت. - 411902. 381ع5دذن]1 ءا1-ه1(غا1هو

 ندعم[ مصعد ةعدرجم وتساهم ؟لسوسننت , ج1عام»ع هطعتلعط قرع عبي 27101, ميستسعا طا - 10

 1//- 11652, ةهمصم 818 (ذمع. 13. لآدم. 1415 ) مرهمعانم. هطعتاعط ك7 ءاوأ - ءل - ل1: لان علا

 1826: 1101عمت»60»1 18 ءز» 7-40 - ؟ءاذيتسو ةصصم 931 (ذطع. 29. 0ع. 1524) 120161115, 18 5

 ءورستس عصا مستتنتت مدت ممقانتأ 1 ءاه7 »أ 20-1 لا اردن“ ل]10ءملاةرربعأ آطلآ- 7 ]رقل 1طقعالأ رأ111) بح

 11903. 01-11 ءدذأا 5-11 د4 هاو ءغار وننمعقاأتمسعق اتسعت 3ع 0ع عطقتتال 163[3و 2005©

 هاطعتاعاط لعضم7-عل-لغ1: ىلللعا]ع]ب 8 عءرن 7؟ىتبر“ [[آآجمطقلتكد] 0ءدستسمأتعم ر ؟انلعم 11: 115/2

 للعم ءعغدمصم 762 (ذمع. 11. الو:, 1360) مهمءدم.- 11904. 31 عدنا خلتر سمعدأتممعق كلذ

 18760: 507:7, ل0: نون. - 11903. 81 ءدذنتا كلذ ظ1- 1 ٌةعتر دقهعدأ1مصعقر ع(ان35 ل7: ظآ-ل تت

 هع 7187:4141 هم]1ءوزأام ح 11906. 81ءودقتا !" حلطلر وسدعداتمسمع5 هلل ط1 ل و

 وأ 01ةكمسانف [ىوءرك] 452 7ىببر“ منغ عح 11907. 81 ءوقنآ] 11 ةطلع ةس ءآدصمز نطو

 ويدعم ممعم 0ع حقاعمممرسأه )0016 مسمر ةتتعام7ع لانع 7”دترك 7” عنا 1 ءرن لل آلآ- (5(00 8.

 آراطعر رمدعمتتك 1م 0هم0عءععتزرم ءقرمتكأه 0تقاعطاتطتكر ل36 هةزدعاتلو دطات](أهه ةععاتقمصعق همها عطا

 1معامزغ ز(2: ًآطردسعك العم ؟نععماتطاتق عامل مدز5 عا مماعصألج ؟1ن(معنمدذ مجعلتإم ءعاع. الالت

 عرعجلت5 ةعاعصاأتقعر جلتأغر ءد5دع (عع5ور نات01221 ج1( ةدزساتق ءمعمتا1مصع ةمتسأملا 1.2 6. هع 8

 تصادم ءمماتسعأاتكر 1ملسلاتق جتتاعر» ةعزعمأته كعمقأتطاسق ءمصععمأو 1. ع. :2علتعتسمي عأ لاك

 ةعاعمألو ؟جغنمءلمصهألتمصع فصععرأت 1. ع. جقاتم]10عأو. جلس طتتصع دتعلتتتتلل 0118111113 120-

 طئلتئدتردسست ءددع زمكتعمأ ءزاتقواتع ةألتسمءعتد ةضاطسعات عديت وقع 5101 هغ ج01 غع5 ءمودتاأمصعتم

 ءداتقذدتكتنات ءغ ؟عمسعاسس ةقاعم1هعتدس لم0تءدعتمسس. 1كمأ ةساعس 1116 عمدلسك مدعاتس ععطعتةلاقو
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 ىو ماكحالا ملع اتانجو للعلا ةذرعم اهقورعو باسحلا اهدركش تدجوو اهفرشا ىطسولا

 لئاسملاو كيلاوملا ماكحا قو ةيصاخ هو تافوسكلاو نينسلا ليؤاكأو تانارقلا ماكحا هو ةيماع

 بئارم ىلع اباودأ هبوباف لداسملا ماكحا ماعأ عماج بانك فيلات تمير ف اهلهسأو اهفرظا ىفو

 باب نيرشعو ةسمخو دام ىلع رصتخم وهو هللا ءاش ام فيملت طايخل ىلع قالو تويبلا

 5 لليكام [ بيطلا نأ ] هذ5بمان ىلع ىلهأ ىسرافلا ىلع ىنال وحكنلا 0 تايرصقلا قكاجم ا.

 ىنسحلا ىنال ريصقلاو ريبكلا لداسم !118.1 >[اباش تامو] هب تيمسف ىرصقلا سوط نبأ

 ةبداتملل ةيفوكلا لداسملا 1 [] ةنس قوتملا [ طسوالا] شفخالا ةدعسم ىب دكبيعس

 قوتملا ] ىئودكنلا وكلا  [ىسملا] .دقال نب تيز نب :تمحا نبا ىبكحا ندا كوحلا حلا

 ةنس دادغيد هيلع ئرقو هحرش مث زاغلالا هجو ىلع وحنلا ىف لاسم رشع كو [هه1 ةنس
 10 دمكلا هلوأ هقفلا باوبا ىلع بترم رصتخم ةيعرشلا ماكحالا ىف ةيزغللا للداسملا 11 وإن

 دكمحال تارطنقملا عبرب لمعلا ىف تاررحملا لماسملا (1" خلا مالعلا ريزعلا مانالا ىراب هلل

 نانأ ةأمانأه ءمصاتمسعأ ءممز نم عاتمطتتلال مآ]دصعاهماتتلو 6 00015:عطقأمصاتللل 36201:012 أ ءعات مةئاتتلو

 ممعاتس ةرععاجلتق نست ةاهلنأه عد ممصتنس ههاهلتنست عا لسه عقاتممسسست ءمصنم]ءءالادت. ظغأ طقعع

 موعد زمويعمأ هدزدوأسم وأ عا طظعئللتسح.  [طةوسع []ئذطغصس ةاحطتت ءمرصرممءلعر وعنتأ 00ءامهتسقتس

 ماوس( مران ن2 عقاتمصنتت همصاتمسعت عار ءاتسواتع ذص ءدمزأه ةععسص لانس عطجلاتم ةزعممننل 200131

 لتخممدنأ. قلقتع ك7: 721-2 هينما لتععتمدلسخ ل1 هعزرنممعأ/ه/ل ءمدصو عصلتاتتط ءزاتكل عد ةككاتس عصأت

 ردم مدانتأ ذر ءعصكتتس ؟لمتسأل نتتمسواتع ءدممتأد تك عطسغسست. - 11908. ظ1- 11 ءدذزا ظطا-

 ( حوار دكر ييمعقأ1 صعق (نهعيتمممع لع ععدستسةاتعمر نانقهق لاا ىلغ 11- لل مسنعف لتكءجانلو

 هدم [ ك1 /هيررةا] لله متروتسعل لعرب 1ك(ئ5 للا - ('هع»: لتعادكت.  ةيمعا]دطفمكتت ةنتكعس ءدع

 0مم" ممدصتصسعر [وتن لدك عصتق هطتلغ]إ. - 11909. 381آ1ءةةزن] ء]-]لعءطاع ١ع ءآ1-ءوقأالو

 ييهعمألمصعق. آئطعم همز هع ءا ستصمعر دتتعام» أ ل ادار عدمت: اعقل ظعرت لل ء' هلع طلال لرركمعأب

 [ر2/-ميىما]و ةصمم 221 مع. 26. آ2لءع. 835) همعاسم. - 11910. اظ1- 31 ءوةةنل آظك1- لك س1 أ ءاو

 نمعفأ ل ممعم لكس أ ءممعم دتعتم آكمجلعط عمقتطتتق ]1 ءئهسنتلل ط0صقتاتتل 110105[5ل5 م0 3[7051عو ةانع[01

 مل نرنعل اظعرب )مآ طعنا قل آردعل عزان 7عنل اظعنا طرا عل فا | 111-ل] و1 ] طا - لك 612 ةطحتنت ه1 60و

 |دصصم 559 مع. 30. مكلمحت. 1163) رصمعاسم]. ][لءءوورد نسهعدأأمصعق 06 عدس 21653 68

 ىلإ

 معدن ئعسحاأتعم حجلادغمع. 1لعزملع ءمسصعصأةسستس زص [تطعتسص ءلتلتغو 0ع وتم هم رطدعقألع

 ]عىلممعد ظمعطلهلت ةصمم 552 (ذمع. 13. 1"عطع. 1157) طقطءطوماس. - 11911. ظطا-ل1ءةةنل

 (0 [[1- آم عط 212 عار نتمعقألمصعق ةهعصتنئعسماتعمع لع ةامضناتق 1ععملتطسس. (نهددمعسلتدص 4

 ىمزغو لدعم 0تكممدتكتسم , ننم0 زخم ةصعتتا)> طكهسق آلعم طمستمتس ءيعهأغم11 مماعمأتو

 همزة ءاعوأز عام. - 11912. [031-21ءدذنا !031-1هطدع2ءعذأر نن10265[2645 011غ[

 لع هرععواممع كسل نتهل؟حصاع ةمادعأ 110ءمننا عز" ما ذص ن0 ةعتصأف ءهرتأد للقزتمةتأةعو 31105
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 111“ اباب نيعبرا ىلع ىقناخلاب ريهشلا ىرعزالا [كمحا نبإ كمحا نب لمكم نبأ

 تالسفملا لداسملا 0 ةدكشنملاب لكاتسم 112 ىفنحلا اجرلا قا ىب دمحم لباسم

 [ميسفتلاو] وحنلا ىف ةروثنملا لئاسملا !18 ١ لزاونلا عومج ىف ىشكلا هركذ ةيقنأل عورف ىف

 لكاسملا .ىف ةيدهملا لباسم 11: ... 1. ةنس قوتملا ىودنلا ةمالس ىب هللا ةيه مساقلا قال

 71 ةنس قوقملا ىعئاشلا ىدرولا نباب فورعملا رفظم ىبد رمع ىيدلا ىيزل ضداارفلا ىف ةبقلملا 5

 ىتنمرالا كيجامللا ديع نب سنوي ىنيدلا جاردسل ةمدالا فالتخا 8 ةمهملا لياسلم 111م

 ىدنكلا نسح نب كيز نيدلا جساتل مجكلا بيترت ىلع ظذكسم 1 انه خنس قوتملا

 نال عورفلا ىأ بعذملا 53 بعذلا كويس ار “«|» نس قوقملا [ ىفنشل ىدادغبلا ]

 رشي يتسلل 111 هذا ةعس قوذلا ىليخذلا ىدادغيلا ىلع ند نمحرلا كلميع ىزوجلا نبأ جرغلا

 داوحالا تاالعف . نم 201 تا|كتسم اازنازا) ىرشينسهأا أ ند ليدأ ىب دكيمحمل رصيتسملل 10

 لإ ]ترن ع ط1 ءزن 1110 1ءمتضتتنءف 18 ء)ن مل طرتتع0 | 8 ءرن ل 11:ء0] ظنا - لكه]آعت"ة, دلعو طا - 1ك | متاةع

 لز لنوم. - 11913. 3[ءدفنا] 81هطعسس علر وندععأ6مصعق 11101/04111015 18 لف لآزم

 ]آدم ءلادتع. - 11914. [:1- 81 عدنا اك 1 - 3106 ةط 23232 ع4 ءار وتتهعقازوصع5 طعصفع ةاةط11]1غ8عيج

 119135. ظ.1- 31 عددنا 3104-1.281جعوهد]1 غر وسهعوأتمصعق 01 ذا معأدع 0ع مدهاتطتق زاتكتق 113

 معزانعت. آرهسلممأتع هط 1-1[ عءدابوآبز ذم ]تطعم 11ءزررب* هادو ءماستل. - 11916. آخ831-1 ءةةتل

 ا 31-1 حماغط 58 ءعغر وتد ععاأنمصءق 01 ةمععددع 06 ععوسل 1869 | ءأ هعوعمأ ءممهصستعم]ر 3116105

 لد 1ءايعتت» 18[ ءاملاعأ عدو 5 ءامبروم 0( ءدسستسهأت عمر دمصم 410 (ةصع. 9. ةآهت. 1019) 2106110. -

 11917. ظ1- 01 ءدذن] 81-11 6هط 202702 عءطعءخغر وتقعقداتمط ع5 ةععاتتت1غ 5ععمعصألا36 0ع 01136-

 ععنلمصتطاتق ءموصمرستمتطسع تدان معاند. قةودمأ 0ع زدعع طععع0ز(ةعتمر ءغ ةسعامر عد طقطعمأ

 2,6: - 0 - 011 0م“ عرب 7101017 ءر» ظطخاظتتمس, ؟انأ] عم للبن - ءقمعر» 2 لن ءاطتس ءغأ ةطصم 749

 (مع. 1. ثم. 1348) مه: ن1. - 11918. 1 - 11 عدن 1 11 - 3160 ط1 طن 21 و 8

 عممجتةدأسهع 0ع لتس عمتك ]سهسصمتل همتستمستطانكر جاتعام»ع 827 مَز - هل - ل11: 7105 04

 450 - ء- 1:10 1777- 4, ءرب12, ةهصصم 725 (ذمع. 18. ][)ءع. 1324) رممزنم. - 892

 آل 1- 1125 طجاط ةغو ءمعوسو ءد] هت]هداتتل م2220 هانت ةععمسم لدست هلْ دعست هلم طقطعأتو 161015

 10 - ءل - 017 720 1 ءر» 11هعمت» 111- لك1:0: |[ 11 - معا 0/02 1آآههعاقاه ]و ةسصصم 613 (ذططع»

 20. كرر. 1216) ممممانم. - 11920. 81 عم طلع ء1- 0ع ءط عطر جدتسصتسس ]1ودعاقعأاتلل 0

 مءائزمو هععامع 1. ع. 0ع ممعقلطسع زادعد ( ممطدلز(1 نق ) ةععدص0هعلتق و ةنعام»ع 451 !/ه6]

 40- ءآ - "ه]رت»:601: عزت آل: ظا- معلم #0 [حمسطحلتاو ؟]وع6 111: - ءآز منسق 01 نم ءأ 0

 597 (زمع. 12. 06غ. 1200) ممم. - 11921. 3155-11 عغءعءطوطتنع 11:1 - 22054645155 0

 ]تطعم ]دععمص منصاتمتل أ ةعععممر وست ءآدعع ؟10ءعع تسمتغر ةيعام»ع 71010111160 10

 ل41 ء0 8ءن 42 8ءاب» 10/1 - ]لهوءاعاو]رع»ن. - 11922. 1:1-!1هةأؤءّز خ0 رسام [ة184]2
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 ثيداحالا بنك ىم داحتسم !!؟* ثم ةذس قوقملا ىخونتلا ىلع نب نسكم ىلع ىنآل

 ظفاأل] ةناوع نأ يرختسم |1108  هركذ فيس عمجلا نش ىف عمجتسم [[1* ١ ىنطقرادلل

 عمنجا أنأ م نبأ لاق ملم جيك ىلع [وشو ا مدبب قوقملا ىندارفسالا فاكس 3 بوقعي

 اقيرط دج مل اذا الا اجرختسم ىمسي ال هخيش قوف نم ىف لصالا بحاص عم يخفسملا

 دلالي قالا ىلا دنسلا دوجو عم دكعبالا ىلا للصو ال نأ طرغشي هنأ داصاحو دكيش ىلآ هلصوي

 م اهركذ اهدرو هيض رد أند اهب ىل لد! ملأ تييداحاأ 3 جرح ةسملا طقسا اهدرو رذعن

 ليدأ ميعذ الو ةرك كد هج مح خسأ ساملا بنك نم 5”. خنس قوخلا هدخم نبأ فحسا نبأ

 هذال هنونمو هديناسأ ىراخجبلا ىلع جرح ة سم ىف 5”. خنس قوتملا ىلاهفصالا هللا كبع ىبأ

 ء]-جز 84, ةممجمطمنغم دع ةعانممتطاسق ]خطععدلت سس ر ةسعام» ع للاع 47: 710/531: 861: ل

 177- 1 عرار ةسمم 384 (ذمع. 15. ظ عطس 994) ردمرعانم. - 411923. ظ1- 381ههغءّز غ0 دمتم

 زعم عءمط ءآل-وط قل (؛طر ةيرعمطوأو ع ]أنطلق 001 هصهتتتنسو جنعام» ع ل1 - 140مل.

 11924. 0165-11 ءّر سه ', هول11وعع هممععقأو. (هردسعم(ةتئاق ذص !خطعست 1167720, لع نسم

 ةسمعو لزعاسست» ءيدامن - 11925. 01ه ةاولعطءوؤ ةكطأ ةكدعفمور 2110:1081" ه] 1١( ء. هرانق

 ةرا1]معمع (مجلز(خمصتنتت مدلتك ءلتأوع ةسمعطقأطتعاتلل و ءاتزا5 ةانعأ106 هونت ءمأانت» 1للتتق

 ةوللوودعر ونسهلع 8 مدعععمامرع ةنم ةعععمتغو ءكنطت 85عللغ ةنعام 21 (ةطننص ةهط طمع (ةلنغه

 ةعدتنم م«01عغ )و ءدع زعلت 110:7ة01 م؟ه1ءععءاتتتس و ةنعامتع | آ[1ةظلم 3 هعمل ظعم»» طمع

 1 عاين نلوم ] قللت ملمع [ لتعام عا حصصم 316 (ذصع. 25. عطب 928 ) دصمعانم ل.

 11 11هرت١٠٠ 0 نهصسلم, ةصوتتتكو طا - 11هءام7لت“#] ةتكع اذطتخ 110810111 0] ةتتعأمال ءنللل 8111015

 عمعط ءائربأ زم ءعصاتست ع؟داتمطع رت عت ط7 مطاننلل 5ع1ظلعأ 01[106(ةانطل 810012 م1260 1018عالل م1011

 ممر وععصات6سس همصكتعمتغأو دستصتسع /7105107/77 ةرربعا] داع ( معوتع ءزاتق همانق ل70/:/110510] )و

 مزمز ننهطت 00 متتل]أ دنت جتتعا4012[051 11313 1طكعطأأو 0026 عءاننط 301 مظ3عءعءر+05عللط 10م1 نمل

 علربعوأ. دع ةديطتللو اعلان عمانتل , ننهع 107 12هرب» لهءعغور طقعع عءعسلق ءالعتغستو هنغ

 117 - 11010177, هذ دتعامد1[ةاتطاتق مطهمتمءتطاسك متلك مماعقأر صمص 20 5ع20105عق م1010681

 0عطعوأ متعأ هأ هبت ءديعرقمسلأل ءدتتقددح جلتوستل ةلعععع مماعق(. آطماعضلسسر نطل ننهعقألم

 ج0( هصتطاتق ءدأر ننهقه مث - 710/47/17: جسعام»ت(حاتطاتق ربطمطقتتك ةاقطتلتعع هعودتغو طتع

 حج عامرن(ماعرس هددت( ععع عزطل معيستاات(ور ةلكع ءزسقتسم01 1؟ج16(01ضصعق ىلصلاتل هلل 5عظأع

 جنيعامرت(دخنست ةهط جحعءعطع6إوعوأ ةهسنعام»ع معمرمدزاو جءاعناب ع 11926. ظا- 1١ه ةؤةالاعط28]

 1 ءا- طه  غطر اتطع» 1له:غم8/«ر لع (ءدلتتأهدتطانق. ظدءعاموجتا عا 0عةوفمدتا 41:16م

 م40 - ءآ - "هآرتن هنا عزا ]1ه]رميربت»: لل عرا 1: ]مع آاد» ]1عرد0عآبر ةصصعم 470 (ذصع. 25. كانلع

 1077) رسمعطسقر ع مآاسعتسمتنتس ]ذطعتقر نغ دصعيسمرتوس 20] ن5 هععأا. ب قلاع 270ءمر» لاسعل

 8 ءرب ل0077 1؟/ه) فتان حصصم 430 (أصع. 3. 0ع(. 1038) ر01اناتقر ه1 ؟عزط 8160151( امم
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 دمكمل دواذ نأ نذس ىلع يرختةسلاك ةريثك تاجرختسملا |[10 ١ امهنم لك نع هيف ثحي

 ديحوتلا ىلع ميعن وبا جرختساو ىسوطلا ىلع نال ىذمرتلا ىلعو نمد نب كلملا دبع نبأ
 !1م  ولعلا هدصق لعج امناو ةحصلا مزتلي مل يرختسملاو ىعاقبلا لاق ةميزرخ نبال

 كومدحأ نب لكمكم نب كمكم لضفلا نأ ديهشلا مكاكلل عورفلا قف عماجلا ىم صلاختسملا

 نيكحصلا ىلع كردتسملا 81 سداسلا للصفلا و

 ىروباسونلا مكاحلاب فورعملا دللا كيع نب كمكم هللا دبع نأ مامالا خيشلل ثيدحلا ىف

 تأ ىف ىدامعلا هركذ "٠ ةنس ىفوتملا

 عع نيكيحصلا ىف ام ىلع عيطكدصلا تيدكلا ددع ىف هيبذ ىننعأ 78.0 ةخذس قونملا ظئاحلا

 ىذا امو امهنم دكداو طرش ىلع وأ اهييباتك ىف ةداور نع هاجرخا دف نيخبشلا طرت 26 ةأر

 ميكاصلا طو 5 تر 4 دا ب ند * ا 1 ا يل او ردد اهوتم ”ىحلو طاع لع قكي: ل١ 1 نمكحستأ 0[ ءتاوتتجا

 ركب وبا ركذ عيشت هببذ ناكو باسنالا ىف ىناعمسلا لاق حالصلا ىبا هركذ ةطاقتثإ ىف لعاستم

 عع معمطوسصتس ءمماعرعأتق ![ذأطعا 208م 4ةةمك علتلتك ّدص وتم 0ع طتق تهطسق ةذصعات]ت5 مهعاتطانتق

 وننوعرن6م - 11927. طا1- 31ه 5غدلع طعدز هغور ]خطا 0ع ج01 هدتطنك 27105101 0] لنعأتو

 ونمت ددات](1 ءدعدامسأو 1 11101:6711116015 1361: 450 - ءآ - 776717: 1761: رف ةررج عن د0 801: عن) 0

 100161015, ل آان 471 158-117 ج0 ل ربت* كه]أ] 18011, ءهأ للاي /ل0هءضسن د0 117-140

 حاط 157 121م ج وقربه ءعلتاأتتلظ. 171- 82ءعمغ٠ "'آ'هلتق 21051ه7/7ه] و ةتغو دصتستلا ع ءهدع همام

 جلت( مصاص معملعأو هع0ل ةسعام» ءممقت]تاسسم نن00 ةمععاوغ ذم (88016هصتطاتق 20 جتعامءت [ةغعتم

 ج]نسدزسددرطم 2ع7معوم035 عدوه ؟نل6 - 11928. .81-581ه:غةلعطا]و5 طخص 3-11 ةسصنأو

 ءمزغمصع هماتسو ]تط71 لمب»2' ع مهعاتطاتق لدعتق ع1 دغ5 هع]ععإه ءمصالطعلق رو 0107©

 1/017*416 710 1ءمدستر»ت عل 8 عزو 7101 مدجت»ء0 عدن لتس عءل , ؟هلعم آلآ - آم لآ - 0

 ل1ننم ع حصمم 334 (اصع. 13. ثسع. 945) رظ05610. نهرو ع7720186 ءدطت /2//- 11:08 د0 معتم

 مءءالومصتق هةءاءاممعم. - 11929, ظ01-1سم 430 علع حاد ظ 5-1 حطتغط ءاسر لنز هلأ ئقأم كنانعد

 20 تاصسومع .هم827 0ع جل( هصتطسقو جهتعام»ع هطعتلعط ءغ آ[صقسص قلاتع 450ه71]عأ

 ا ءر١ 4500117 آاكا- آفاق , ؟تألعو 2/7 - آل مة: 1/7 - 11من لو للعم هع دمصسوم 405 (ذصع. 2

 كلاتل. 1014) دممرعطتم. طصستمءرمعع ةزطأ] كتعدع طقطستعغع ذص طمع اتطعم (2201100ع5 م0835 و انا

 ءومع (مج0ز[(هدعس ذه تمطسق قم7/47 ععمععأذدع ممقات]حطقصأر ننقف ءومص1(01هصتطاتق 15

 ناس سمونع كهطعتاعط7] - هبتسص عد ذم لسمطاتق ةانتق هرععتطاتق ءدع عءاونممع ةءضمأم 3م 0لةطقمأ

 ب دتنأ ةدلغعرج ءمم0161هصتطتانق ج](ءعرلسق دتطلاتق 36601121003035 زمكتعصمت عطقغرو عغ كممك عمأعصأ عا

 اتم (2ج016هصتطاتق ور نسقك ءدع ةاته ءعتلتا1 مدع ج]غ9 معمطقق 0ععءادعقت لوك ءهدذع ماناوطقأر 1

 قملتغلمصتطتتخ ج]1غءععتم 0ع لسمطتع ممد ععةممص0عععصغ. 1رتطعع جتغعتلم عملت( ةمعتلر ةانط للتح

 (2جلز(لودعم ؟ةقع طقط عمكتتر ]دغحتص ءأ ةسررأوتنم ةعوستام» ع ص تق ءازوعملتق ةوكلق 30انان

 ءمأ هأ ةةعزلز5. اطلزنغ طمع 17 - ءلوم1م]ر. ح 17 - هك ءرربثأروخ ذه 1711- لسوعنط ٠  آتطعت ل100

 1607 عقر هتكر ه١ ةعءامع هطتتغعمع ؟ءداتوتتكق همص ]اذطعم ءدار ءهأ لقبي 8عطم» ل1 - آك1ءه1أط , نحت
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 ىراختبلا طرش ىلع حاحص اهنا معز ثيداحا عمج هنا ىومرالا فحسا نأ نع بيطخلا

 ىلعف هالوم تنك نم ثيدحو ريطلا ثيدح اهنم امهكحص ىف امهجارخا امهمزاي ملسمو

 هيف ىنيقلبلا لاق ىهتذا هلوق ىلا ديف اوتفتلي ملو كلذ تيدحعحلا باحصا هيلع ركناف هالوم

 براقي تاعوضوملا نم اكزج هنم عمجو ىهذلا ظفاحلا كلذ نيب دقو اضيا عوضومو فيعض

 5 هتلجتاف هحقنيل باتكلا دوس هنال امأ لعاستلا مكاحلل عقو امنا رح نبا لاق ثيدح ةدام

 كردتنسملا نم ةتس ةدوتحأ نم ىناثلا ءردل فصن بيرق ىف تدجو ىناف لاق كلذ ريغل وأ ةينملا

 ةزاجالا فيرطب الا هنع دكجوي ال باتكلا نم كلذ ادع امو لاق مكاحلا الما ىهتنا انه ىلأ

 ىبدذلا ىلا نب دمحم هللا ديع وبا نيحلا سمش هرصتخاو ىعاقبلل ةيفلالا ةيشاح ىم اذه

 رمع نيدلا يارس لصالا ىلع ضرتعاو [دجحصتو هلعاست ىلع هيذو ] مآثم خنس قوتملا ظفاحلا

 10 ميحصت 82 كردملا حبضوت ةياعو ةمءآ“ كمن قوتملا ىعفاشلا نقلملا نبا فورعمبأ ىلع نبأ

 ةتتعامرت داعم كلن 1*1 رمع]أ 17/- رس عبمن ةعيمتاست:  (نم11ءونغ 17-27 فسر اهموتتاو 5201105 عقر

 ننوه ؟عروه ءىوع هريتامهأكتك ءقأ هععجمسلمس ءىقصلتاممععق ؟ءضئامتته ه2 8ه[لش»# ءا 710ث]ان»

 جلردزةددقر ونتهع ءهمذ زآ]هه ةدتق هعزنط زمهعععتع ءعوعضتمأو (ع18أ15 ءهأ (اههلتانم ل7 - 1'عق»

 1٠١( ء. حسويصمتا, ءغ زل1ه (عهلتاألم: ىركأ تزن ءكتعممق ةسصر ءلانق كتعمذ (هلتطم) مدتطت تعمل

 دانك دم (2201 هممت ةصمعمطقسم ءعدع لتعتماو همعوسع الل مجم طقع (مه0ن(6مصع ءزانق

 هرياستمصعست ةيصر]عءامصابع. - 1[1هقع ز]1 نعي - "1'عهاع 801ع7لعم انطعع (مه0لتهصعف ةدنطا قاوم

 5لقعأز حلعموسع هدم مد زعمه ءمصماتسعأو 10 وننم0 7/7- 8 هلااع 1ظ/7- آ)-ء/ءل# ءكوكتاتك ءعاءموصتأو

 ودتأ هانت 1ج5ععس]است» (2201(هصتتتم كاتم م0ةز أ ءلدعنتات 1ةلطع ءعضانت (15(201صعق ءلاتكا2001 فب

 يماتمعماأعس ءدع زآ]1م ىموعععدزا. (نءماعر لع هاد: 11ه" , للا - ظل1ن» !ععأ هعوألت ععماتنو

 هدععرماتك ممم ءةار نن00 جسغ ][ذطعسص معاستق اذصعتق 0عةوتمدتار دغ 0ءقملع ءاتسقتعأ ح هع

 ررمرع5 تلت همم عووزأ - جنغ هط حاتوسس ءيتقؤملا. [مععمأ هععاعر معتوتغو ص لتطستلاد عع

 مدع ؟مقععملا ةععتملت انطعن 71م1« ءر نحن لص ععدع [ههعاعنلمد 01 ؟اكادق ءوار طقعع ؟ععطقن

 [لوودع ج0 طسمع !هعددم لن ءاماج ظمنقضمتل مععاتمعمأ. -  (دهع اعتطتكر اصوتتتاور طقصع مههاعتم

 ازطرت يععلسمغر هدو ةزدك جمعاممتامغع ممدصتقأ ذاه طقطعساتعر دغ عع (؟هلعملا !!ءءماقس

 رععةوورز(ب - 1 [جمع ةسصأه ةاتلأ © عامو5ةزذ و وتهق 8ءعمم د0 ل ارثورعس 01016. ب

 51 مرررو - ه0 - 01: لآن( قط لمل]ه] 17101, مترات»: عل ظعرت ل]دنعل ظل[ - ط8 ءابعاخ آكا-11ةطتت ]ذطالاتلال

 10 ز(ه زم ءرزامسعم ءىمءوتغر [سغ ج20 ]عععيس ةسعامرت5 معواتععصاتحسس ءعأ 50 عهالمضعتللو 8

 معمتاماعم (مم0تز6(ممتطسم (عطسععمغر ةصتستسسلا 301 ععاعتعأ ]. 0 ءعءممهاقمع هله 5777-0

 0م“ 8ع ل7: 5طقظتتم, ددلعم 182 - رسم /مععاتو لتعاتك ءأ ةصصمم 804 (ذصع. 11. كلن



35 

10 

5240 

 كردتسملا 1111 دلجم ىف لصالا ىقتناو ريسملا هنم بتك هنا ثيحلل ىف ىف هتافلوم

 | ين خدم قوقملا ىكلاملا كيكم نب لييدأ نب كيبع ظفاحلا ] ىورهلا رذ نال اضيأ اههيلع

 ىكانسوملا لببعممأ ند لدحاولا ديع] ند للم عمسأ خيشلل [+يعفاشلا عورش 3 كرد دسم [[ 1“

 هللا ديع نب سمحا مساقلا ىنال ةمامالا ىف كشرفسم [![17 [ه3] ةنس قونملا [يفاشلا]

 نبال ىيعرتسملا 11 بردح نب رفعج ق3 كاشرتخسم 111“ 1# خنس قوتملا ىخكاليلا

 هقفلأ لوصأ ىف ىفصتسم [!1*| طيحملا بحاصل عورفلا ىف دازتسملا !1*ه ١ ناحرفلا

 تيفنص لق هببذ لاقو ه.د دس ىثوتملا ىلازرغلا لكلمكم ىب دمكم كماح ىنأ مالسالا ْة> مامالل

 ايننك كبت تمؤندحذ ةرخالا فقيرط ملع ىلع هلل تمايقأ م ةربشك امذك هلوصأو ىةفلأ عورذ ا

 ىلا هللا ريدقت ىنتقاس مث ةداعسلا ءابميكك ةطبسوو نارقلا رداوكك ةزيجوو ءايحالاك ةطيسب

 1401) مدمزنتنق و ءمصاعد جععط ءاورتانتتت 0تخماناأقأو ءأ لو]أ7 - هل - 0: لآل - عآ - "011201: 13 عد

 ل52 8ع كمر 12, دمسصم 911 (ذصع. 4. لاتصع 1503) دمعاكتتتك,ر 20 زل]سال عد عاوأتنلات 7

 67 - 2007ءآ: لآ اه: ]ف] 101 - لال: تامل ع# مدس ممل. ذك دععوغ طتع ذص ةسللعع ةعطتم أ 0ه1ان21 1

 زم ءدرزأع 0ع ةءععلماألمق 520165 مه1لأ5و 5ع رسهع53103 اةطغاتتت [؟3عاهأالق م35[ علال 5عطاملأ 885م ءأ

 حمعط ءاع ماس ذص ؟ه]نسستسع عز ءعاألكق م235105نطتق ءراتجهقدءع. - 11930. 11 - ةقآط نةغدل ع عاع

 ح1 ءزطآاس هر 0نز هلتعدغم كسصاكتعود 20 ءمدلعس ل0سمد ]!ذطعم5 كم5, هدتعام»ع قللتع 1) 2077

 1/7 - 11 ء”ءم# | 1 - آ1ذطات 450 8 ءزن ىلاتتءل ظعت» 21ه ميجت»ع0 81هةلئلتاأحر دصصم 434 (ةصعب

 21. ثسع. 1042) مم»نم]1. - 11931. ظا- 01 ندا د0 عاعر 0ن] ن0ل16هغ160 ىلاتعد 0ع مهم( طدنق

 لدعم كطمظتاعأ 0ععتدهأتمرو ةسعام»ع ةطعتلعط 1عتنمأ] 8ع: [ 450 -ءآ - مايآرنل ظعتن 1طهدربمأأ ]

 1/1 - 8:ىئءدز# |[ دطقظتاأد], همصم [536 (ةمع. 6. ذسع. 1141)] متمطنم. - 11932. 11-710 5-

 عغععوطق لو ةدهاتطسغم ععاو 0ع ]سسقست تأت و 311101ع لك اتا 7عامدتز» ل]دنعلا 8ءرإ 24/1ه]

 هطرا- ظمل112, همصم 319 (ذمع. 24. لوط. 931) طمطانن. - 11933. 6[31-1خ(ءعوطتنل 11

 ..و ةصكاتكطتأم عععاذد 0ع . . .و ةسعام»ع لمز/كم» 8ءد» ظلمات. -ح 11934. 0165-11( ع 2 ة'و

 ]زطعرع معغعصع تغ ج01 و جتتعام»ع 117: - ءآال مم متن. - 11933. 316-11 ء(غءعج840ر ]!خطعت

 ج001غدصعسأتك جستنعطتك 0ع مدعاتطسع زدعتق لعملك هلق. هععمدتغ ةسعام» !ذطعخ /7- 21014.

 41936. ظ1- 310 ءؤغوذ1غ 11 هعن] عا1- 21ءطر لذطعع ممعاأ هععست معاصسعأمأ 02111 ل1515 22173

 ىمماتمعمعرو جتعام»ع آطمقتس 10هززءا - ءآ1؟1مت» قلاع 11 ننض20 ل101, متوتنعا عزت ل11 ه/رهتوتسعل

 6/,معم7ن, دصمم 505 (ذصع. 10. لصل. 1111) دصمرعأتم. آالزعتغ ذص طمع ازطعءو: طلع دعاعتاأو

 لععلسهنتم ءغ معلمءعلمتتك لدعم ][أطعمس ءمرص ممقنت دممتت] مدر ننم اهعغم ج0 00ءامتمحس 513 3]!(عطئاتق

 دتاوع مدع ءممتتععاتر نأ !ئذطعم5 حصرت10م5 ءمرصممصعععر» 3. ء. !ائطصتص 17174, ءغ ططعكعقو نأ

 ل عاما ]ر طز 177- (0”هبور ءأ معلتت دساطتغعتقر نأ ]ع1 ءا-ععملعا. "لكس م>0؟10عمكته لتكتسه
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 هيث نانعلا فقلطأ لوصالا ىف افينصت هقفلا ملع ىلصحم نم ةقداط حرغقاف سيردقلا ةدواعم

 لوكنالا باتك ىونو لوصالا بيذهت نود مجحلا ىف عقي هجو ىلع فيقحتلاو بيترتلا نيب

 بابل ىلع ةلمتشملا ه باطقالاو كيهمتلاو ةيطوتال اهل ةمدقملا باطقا عبراو ةمدقم ىلع هانبقرو

 رمثتسملا ىف عبارلاو رامثتسالا ةقيرط ىف. ثلاثلاو ةلدالا ىف .ىاثلاو ماكحالا ىف... لولا .دوضقملا

 5 ىلع وبأ ددحريشو 50 ةنس ىقوقاا ىليبشالا لمكم نب دمحا سابعلا وبا هرصتخا مك ىهتنا

 دمكم نب ناميلسل فيلاعت هيلعو 11 ةنس قوتملا ىسنلبلا ىرهفلا ريزعلا دبع نب نيسح

 ىفطصملا ننس ركذ ىف ىفصتسم [[1ب ١ ميكلمل ىدرورهسلا هرصتخا ه1 ةنس قوقملا ىطانرغلا

 حرش ةيشاح ىفو قأي ةموظنملا مرش ىف ىفصتسم !!1 ىمولا ىفيرعلا ديعس نب دمحم

 قا كسافأا ىف داوأأ عاطقسم الاس عفانملا حرت ىفو اضيأ ناي ةظعيرشلا ردصأ ةخياقولا

 10 ىفوتملا ىهيشبالا بيطخل دمحا نب دمحم مامالا خيشلل فرظتسم نفذ لك نم فرطتسالا 111.

 ردع ةطمان]أغو نا( 20 1عءمقصعق طقطعسملهه ءلتععمدب و عغ مآاتعةو وننأ 1ص 00ءاملم3 لانكأ15-

 ريع مل عماتمع ةعوستءعصلح هرتععدتتس ممصعطحسغو ه2 دمع [نطعتس ؟ءطغسءداعم 113عااقتاتلأا

 معتم ءعلمتتق 1م وم0 زد ؟عطاتق (2ج0115 زاتقأع ل1ةممصعملتع الدوتتع ةعءاب7أغع ءةدئهطللا> 202015 ءغ ءعصح

 طسمفسلتع عم جيصطتخي طفطعممس ععصت((ءعععتمو نغ ؟01نسعم ةمتطتتق عووفعأ اذط٠طعو 1 عالق 7

 ء( سنهز نك ]اذطعو 71ه 1/7. آلا5ممكدتنصساتق ءاتلط لص م2 عاهأاتم سعال عأ ناتق 101 م0105. عدع[دنم

 ج0 كتهتس ةرعععسلهتس عغ دسصتتصتعضسلقسس ةعكلرأو ءقأر ءعأ ممآ]أ ةكعتتتلت عاتأاتلا 1010112 6015 الأو

 وننمل جدسعاغم# معهمودتكتست طقطعأ. 1ظواسق مهاستق لع ةاحاأتع ةعتأ ةععتصسلان5ق 0ع م؟0هطقأ(16هصتاتاتقو

 [ءرئاتتك 0ع ؟جاغلمصعر ونتح !؟انعاتق ءههماعملأا ةأمأر 01131515 06 عمر نأ 1؟عأانق 68215 ةأان0 عام ح

 [لوعع طوععئعصتق. - 1)عزملع انطعتس 41: /عاااد 4ك17:0 ظعر» 1101 عرنتنءل ظلآ- 1511478,

 همصم 651 (لمع. 3. الآومغ. 1253) مدمزانانكر 1ط ءماامزت عت 006عأأار ءأ لأنع ل72 1108 ءقنا 1ع

 ل 0-ءا-هدأس ط1: 13-171 ه/ءرنعتر هصصم 679 (ذصع. 3. ا81هل. 1280) 2201:(انتنق و 011111 الأ طل

 ص ءابتتت هما ممدانأأر 20 نانعلل ه076211:1: طق عزت ل1101 6هت:ءلأ 6 رم ماقغر ةصمم 639 (ةطعي

 لست. 1241) رممءعاسنخر ةءطماذزو» ءلنلت(ا.6 1دءدتوسع م/- هه م”همء»02 مطتلمةهطتتك نص لص

 ءمزامرسعسم مصل هتلغ. 11937. آك1- 016 ة(د د16 11 لعزلعع همدعس ع]-صدانقأ ه1 رو 0ع] ءءانق

 سدعانورد ءهممالصعم5و لع 0عدععت ماتممع ءالذأنمرمتس معهرطعاأوع ءاععاتر ةهتعام»ع 1110101110 ل و

 من 7/1/- مر 11- 7 عرعر. - 11938. 151- 01ه داؤدهآذر 0ع]ءءاتق. (00ران 2 15

 لص ءةمضسعم ل11 جنن ءار لع ندم املعح ل1ععغتع. لكتصلعتس ((تلتتت مكتهع هع ؟عمتنصأ عا1ههقدع

 فني

 ح0 ءمصسءصامس نس ذص ا - 71 منعا د تيل" هآ- ءارعرما/ ءلتافعو 0ع نيتطاتق مهعااعم صاعق

 لزوءعاسسو ءا همرصسعما(ةسعضسق ذص طرأ - /11ءنامر/. - 11939. ![هةا(دغم' ء]1- 80و 12( تان

 10 نن00 مديعهعاأ مماعمأ لع ءءعمومصممتتعق رععععيتم هال ومزق. -  الزلع زدارو. ح 11940. 151-

 31ه ةغهغعوم رسسخص طم1]1 خاصص ءعآ]-رصمموأغهأ2 221 20115قأللا011 6 01101158 65

 ءاععمماأتنو ةهتعام»ع هطغعتلعط ءغ آصفس 1101 هبنت»ءل عنا لقتنعل 7 - ]هلا طا- لادآألاو
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 ةحيحص ثيداحأو نآرقلا نم تاياب لالدتسالا هينو .فيرظ ىف لك ىلع لمتشم وهو ةئس

 دكديع ندأو راربالا عمجر 8 ىرشخمزلا هعدوا اهم اربثتك هيذ لقنو رابخالا نع ةنسح تاياكحو

 رداونلاو لاثمالا نم هعدواو ةديفملا بنكلا تابخكننم نم ةديدع فياطل هببنو دقعلا ىف بر

 نونامتو ةعبرا اهتدع باوبا ىلع المتشم هلعجو فئاقرلاو راعشالاو فئاقدلاو بئدارغلاو ةيلزهلا

 ىطويسلل ةفشحكلا لود ماكحا ىف ةفرطتساا !!18] اء دعس توالت .ق بح ناكو ىهتنا

 نم سرهف ىف هركذ ىراوجلا رابخا ىف فرظتسملا هلو هقفلا نف ىف هتافلوم نم سرهف ىف اهركذ

 بوقعيل ةفالخل طدارشو ةمامالا قو ءاذل ىف مم ءاملعلا ةيلح وهو ىرهظتساآلا ![9#  رداونلا

 نت راملل ناميلس نبأ ل

 ىميمتلا ليعمسا نب روصنم نسأل نال عورفلا ىف ليمعتسم !#118 أي بذهملا بيرغ حرش

 ملثم ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىرخطصالا [دلجأ نب سد ] 'للمد# وبأ هحرش ا, خذس ىقوقملا رعاشلا

 عصصم .. . طت02غن0. (نمرسم] ءءقانع طلع ]ذطعع هدحصع ععصتتق ][[(ععوصتتست ء]ءوعومفر ءأغ 385عتتللتل

 ع ءعرواطاتكق (نمعدمأ ءطاتأد ةانصأر ع (1(2301هصتطاتق ةدصتقر 2323 هصتطاتق مات]عطغلقو 0184 38

 معمطم5 جتعام» ع5 طفطعمأو ءغ جتتعغم» دماتأأذ عمدت 0ءعمعمرسدتار وتقع 701101151" # ذص 1684“

 ]7 - هام" كه 151: 450 هطقاقآبغ دع ظ1- 1ع جاطتل عدصأ. 8 ؟هععئعععد ماسعسأ ةطأل 1عوتصامت

 ]01 ء1ءععدصغعدر 0005 ع ]ذطوعلق تتلتطاتك تتح 0ع]ءعاب ء>لعع2مةععقغر ءأ معم؟ععطلقر 12ععءانقع

 لوعمدوعو لاعاد ه2 عا ةعتأذر ممعرسدغد, 10عأ ةمطغللعق.  قسعام» ]ذطعتص ذص عم

 0زدممدسنتغو وعهن1:03 1116م هعءعاموعتساو ونتنهأتنم» ءمصانمعإ -  ومعع زل1جعي. -  الزدتغا كمعو

 ةسمانلا 500 (ةمع. 24. 5ءمأ. 1397). - 11941. 11-11053172212, (15[3[38 5

 لع هادم اهاعمتكتق عامصلتور ةنعامرع ه1.  (نمدصتات عا2018غ ءاتلال 2 120166 50

 ةممتتل لات ل1 ءمصنصت. 0[ عرد (عدعاقكأتس 171051 هاس«هرك 0ع طتخغمعتتق ماتع]] ةصتس ء010ل56و نسعتل

 زم 1ملز1 نع دعت ماأمزاتلال 131588 5318011012 ءطا1216232غ. - 11942. ظ1- 381ه ة+غهغئطتعأر !!طعت

 110هث1ه1 1 ةءدكو عنخ اتاسلتسص طلة/7نعأا ءا-0/هتنثر نع كاتمرد 1م 11(ععذ ظل 4 ل1 عاتصت عقار م1228

 عع 1ءر(. ظملعسم انطتل]و 210ع/ه1/ره»# ]ذطعع 1ةمهتومتكت5 ءىدغ 0ع 18سمهسقأطت ءأ ءمد0155ههتطاتق

 اكطدان [داتقور 2 7”هع15 860 ك507ءفس: ل1 - 1, امس: 1آ- ]وعام ضان هصسسم 488 (ةصع. 12

 لوم. 1095) ممعنمر ءعلتطتسر ءأ (مهعادأت5 هط آسقس م7 - )هجن ]82 مات م0ةأاتن5. - 11

 آ[ب810-1ههغ2ه'02 عطر انطعع ن]ءعلتصع ماعمسق. (نهرستس عمامتأتانكر ن0 01 6غغممعق مهعنم»عق !ذطقأ

 11ه, مل علدءآا ععمازعدمانع. 110ءع ملط. ع 11944. 11- 01ه دغءوئصمل [1 عاده عشر !اطعتت

 نقان 2ععءمامت5 0ع مدومانطات5ق زانعتق لععاطةهغتعو جتتعام»ع 451114501: 11107118117“ 18 ءنا لل ن1

 1ر72 وعاوز حسصصم 306 (ذصع. 14. لدص. 918) جظم>61ن0. 1س ءانتت لكانت 10760

 | 172جم: ظعوراي 4/1260 ] 1ءغه8/# كطقظتكمر ةمصم 328 (زصع. 18. 0ع. 939 ) 12015[اناتقو
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 ال تايغرلاب هناكيس هللا ىلا نيعرضتملاو تامهملاو تاجاأخل ىنع هللاب نينيعتساا

 بطلا قف :ىبعتشالا هم» ةنس ىفوتملا لاوكشب نب كلملا دبع نب فلخ مساقلا

 دانسالاو نتملا تامهبم نم دافتسملا 1115ه خنس قوتملا ىنيدلا ىسوم قال دافتسم ![15

 فسوي نب كمحأ رفعج» ىنال لاعفالا تاليقتسم [1 قارعلا ةعرز ا نيحلا ىلو خيشلل

 ىب دومحم مساقلا ىأ هللا راج ةمالعلل لاثمالا ىف ىصقتسملا 106. ١ ةنس قوتملا [ىرهفلا]

 علثتا ام ىلع دلل محلا هلوا فورحلا ىلع بترم رصتخام هاث» ةنس قوتملا ىرشخمزلا ممع

 ىصقتسم [10أ م41 دنس قاصرا يش قلت فيلما نك عاد خلا نيقملا كربلا ىم انرودص هب

 بح ةنس قوتملا ىطلملا دمحم نب اججرس نيدلا نيز خيشلل ٌلوصالا ىفصتسم ىلا لوصولا

 رفاط ىال رهاوبلا رشعلا تاءآرقلا ىف رينتسم ![#10 قي طمتعملا حرش ىف دنتسم [[؟00

 ماعنالا ىذ هلأ دكودكلا ةأوأ ا قودملا ىدادغيلا ىرقملا ىلع ند لدوحا راوس- بأ

 مرسدس عصام انت ع0للز ص. - 119435. ظ 316-1 ةء6غونصتس ط111 طر ]ئطعرع ءعمطاتتل 11 0

 [رعز ز1سصص]هندصأ (اعسرتمعع معععمدزاوأأق ع ععمك ل (هق ءغ ةمحتسر نن1 2 آلعم ]دتلقغم عق

 0عجزلععدملمه معاسمسأ و جتتعام»ع 4ك آ11*[ءعامدفر» 121047هرك عدن لآل -ءأآ - د»ءآن]: علا 8عءدءز016ث/و

 حمصمم 578 (][مع. 7. لآدن. 1182) ممر. - 11946. ط1- 31ه دغعداصأر []ذطهع 1105141118 ءادق

 لع رمعلزو وو. - 11947. ظطا- 381ه5+غء1ل 8مل. ازطعع حلصم(هغلمصمتطاتك نغلأطاتق مآعصتتقو 01[316

 لة ]ل1:يم 71-1 ءلانقر ةصسصم . . . رصمرانم. - 11948. ظ1- 81ه5(ء1قغ0ر ننتلتاقق معطععزأو

 مروع ]وءزج لسطأتلق (ءدعاتق ءغ مع00ءوالمصتق 0 ةسعام» عدو هتعامرع هطعتاط 11”ء/ة - ءل- لأ

 ران 7مت*م ]11- 1]منعزن. ع 11949. 31ه ةؤمعطأا ةغ عاد 1خ]و عدد مزج 1انأ 1018 5ع 01111

 حتتعام»ع لكانت ل هزمت“ م1 ت60 طعنا 7”ىةبرإك |[ ا - ]1 ]ور ةصصم . . . 120110. - ١10

 3105-121( هجعقأتر لاتطعع ةدستسنل (ءماممم لع معهم ععطاتخ ةيعاممع تعوم لمءانمدتسسم لاعلاقل

 ل1[: ]عا عةرزت للعلن طعنا جه كمسم/ لوداع ةصصم 538 (امع. 16. كسل. 1143) 101010٠

 موسم عملتسس جلمطمط ءنعع لتدممدتكسسو 0000 زاد آصعامأأ : ادسق العم رم نتتأعاع ءءع2اقر تح

 ممدارو رععامرو معارأ عععوأ ءاعر ءغ سلاتق مرد ممدتاألم هط جسعامرع ردعممع [مسحهلطقص ةصصت 9

 (لمع. 13. تعم. 1105) جطوه]نأوه عة. - 11931. 31ه ة[غوعوز ءعا-  :هداأن] 115 ته ةأادقآت

 ع]-هورشأر ةدستساتق (ءةئطتماتق مء2؟عماعمل1 20 مدعاعست مهتصعأمأ01ا011 ء!1ععاوتللار) ©

 ما عزاعط 2ءقو- هل لا ك0 ءازاب عبي 3101 مدوتنءل 11ءلءانر دهمصم 788 (ذمع. 2. 1 ءطع 1386)

 ررمرعانن. - 11932. .51- 01[هةغءصهل 1 ةطفعط 151- 8160 ءعرد د 0, ]زطع» جنعام21[هالطانق

 ماهطت]ذ(دكق. .(نمردصعما(معتك ذص اتطستس 710 /ءرنملر 0ع نسم زصآنو 01 أثءاتك. -ح 187

 آ[:3160-1ةعغءصاأعر اذطعع ]هععريم حلعععومق 0ع ععععمفز ةمتطتق (:هرتوصتأ 0عععيت» ]دعت ةةتستقو

 حنعام"ع لات( 118“ عر كن ما» لن ءل عرف لل: ظمعل)للل# (نهمدمأ ]1ءععملا د1ةعلقأكمو

 ةهصصم 496 (ذصع. 13. 06(. 1102) رمدمزان0. آرطع» ذاع زمعامتزا: طهسق آ)ءم طعمع عه
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 لاق ةياور نوسمخو تيسو ةنام ةمدالا ىم هيف ةروكذملا تاياورلا عيمج خلا ماسجالا ىرابو

 ننسلاو راثآلا نع ةيراع فورحلا ىف ةرشعلا تاءارق فالتححلا ىف ابتك انخايشا فنص دقو

 نيذلا حويشلا ىلع ترق ام هيف ركذا اباتك عمجا نأ تببحاو اهيلا ةجاحلا وعدت امم

 نارقلا لداضفو راكآلاو ىنسلا نم ةذبن هيف ركذاو تععمس ام نود ةوالث تاءارقلا نم مهتكردأ

 لكو ةقيقدلا ىناعملا ىلع ثحبلا ىلإ لصوتني اهب ىتلا ةيبرعلا ملعتو ءارقالاو هظفح ىلع ثحلاو

 لوسرب مهتءارق ثيناسا ةلصتملا مهفلس انفلخ ىلا هاذا ام ىلع ةرشعلا ةمثالا دحا هآرق فرح

 ةيعوتسملا 0 ىقويلا هركذ كماح نأ مئتاشخ حوش ىف" نفاحلا 'ةيجوتسم 1110 هللا

 ىقطتحملا 11 ىلينكلا ىرماسلا هللا كيع نب سدمكم هللا كيع ىنال

 ىضاقلا هصخل [1خ# ةنس قوتملا ىوغللا ىتبيسلا ىلع نب رمع] ةيحد نبا باطخلا ىنال

 نص 1عععمأأ ءغ قعممربج علعومأل عاعر ءأ ء؟اتتل123 5؟ع]د 011111 12 60 311201511366 11181121

 نرلتسس عرش هرج دتكاتتال ءعصاتتال 01ه( عاصأ2 ةعداع ءدعم1ء6.  كسععغم»: كذطعتلطت همداأتو 1آموانأأو

 از طرعمو ءمردممدتععتمأاأ 06 017 ععةزأدغع ععععصقأ مهمتنا مرقص 1 عد 1ةعامطانمل 0 عععتل رو 0013ع زه

 دام عم]أ5 ؟ءعطأ5 ءعوصتختع هةعردعدغلق 2 2201ه صتطاتق ءغ ادع ؟ءوداتق معهرط ءانعأؤةو 15

 علت ءعأ 1115 مععععدوعتم ءموعممدععسملو ةتصغز ؟هآدق جنماعتت ]1[دنطغعمأغع» ]ضخ طصتص ءمالتوعتنعو زم

 وندنم 1ععلممعد جدع علو ناته8 ]مهم 5ععلامتتأ ءمعدسص ذطعتاعطتس ونتمق 3]710و ءديعععواتس ااه قاتهق

 حط جاتزع عععلاوعع جنللك1. 8 دعععس ذطأ ءالقط ءمرضتلل ع7201851 01ء[م2113 مطهررطعأ3ع عز اتق

 عوعام1101116 م10م121عأ0111/[2 (05جصأ ]23عق[3 ن1 عأ ءماظاتتل و (02ع 230 ]1 طعاتصت 601

 رمدملهصلسست ءدععتاومأر 20 ]1ععالممعع 0ع عم [هعائصلمق ءغ ه0 0 ةععدلمست [اصعاتقتلل ةطقطأ ءقلللو

 ندد 20 لتئوسأةزةنممعس 0ع ةعماعمانتم عسطا6]ذططسق معدل عصتستتتق و عغ ؟ءعطاتقت 00001عو 0104

 طلع ععمعرتأنعر نصاتق 0ءععست [1متهئتمةان12 115 ءمص ل عمت ءصأعل 1ععلأر ونان36ع 0151012 5 ]1118 

 ممواعرعت5 ممداعتك (عممقطل15ةععتمأو 113 0غ 3[051[2012[عقو وستطاتق ءمرضبست 1ععالم ةاهطالا عطمخاتكو

 ىممتكتماته ةععتع 20 !ءيدطتنس آل ءز تعاعمععمطتع. - 119534. 816ه ةأؤهسر ءطءوغ ءعاددصءعط ةسصغقلو

 حعواتسماتلم متعكسطتست ![جسلهطتلتسس معععوددعتم.  (نمهرصسصس عماقمساتم زص انطضتس 121/11: حط ل4

 11 ترن10 ءلتكنتالو 01عاما /ل] - 191/112 «مدصستل ءات1018أغ. - 119535. ظا] - 01605 (غددندط عار 22[ ةأ ان

 هرسسعتس همهغععتعتس ءالصصلعمفر جتعام»ع قلاع قكللملاع] 1101 منوت»ءعا 8 عزا قلللماامل ]لا

 ىمررم [11دمطد]زأاو. - 11956. 0310-1 :غحسآأُد [1 دعس ع]-د 1512182, 1

 حطقم]ن(تععأسدسس 0ع همصتمتطسع معمر عأوع ءاععاتر دتمعام»ع 412 /!1]ءهلااآ | 01207 1ع: ل

 ]// - 5ءانا2 آطعاوتعم1وعم, داوم ] 158 1211ويه [ لذعغم ءعدمصم 633 (ذصع. 16. هعرأنم 1235)

 رسمءانم]. 11ءازونو ءهدع عم هءاععاج (ننلطأ 27( ىا»-عل-ل4: 18 ءرت- ءآرببءل]معو ةططم . . . 111010

 زم وستمتممع مادعمسأ دعس ةءرمعماأتس ءلتلتغ.  ؟'10ع لع طمع ءمزغمسع 8ع 7 ممغ خص اذطعو 27-7
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 ءال/ وا[. لتس“ قوشملا قتال ىفسُتلا» قجا+ ىو ىللأ "سبح «لواحلا طفاش“ عورعلا) قا" قولا

 1 ةذنس قوتملا ىلاغرفلا دوعسم نب ىلع 38 لامك دعس نال وكنلا ىف قوتسم ! 115+

 ىفاشلا الملا نباب ريهشلا دمحم نب دمدحا نب ميعاربال رصعلا ءاملع ىواتف ىف رصنلا قوتسم

 ىوانف اهيف تععمج ةلاسر هذه هيف لاق فلاو نيثلثلا ةنس دعب ىوتملا ىفكصحلا ىلحلا

 5 ترهظ بلحكب ناك ظعاو ببسب فقشملدو رصمو نيفيرشلا نيميكلاو بلح ىف مالسالا خياشم

 ذل ىراصنالا هللا دبع خيشلل تاعيكاسم ةعيرشلا ىف تاماطو تاحطش هنم

 ىنودلا ةنوامس ذاك فورعألأ لا د نب دومكام ىنيدحلا ردب حشا فوصتلا ىف بواقثلا قر معمم

 مم 1111 مال خدم نيمحم نب ىلع نيدلا ءالعل ةنيهلا ملع ىف بوركلا عفد ىف بولقلا ةر

 |1/* قأي ةلباقملاو ربإل ىف عنقملا يرش ىف عرسم !|(|* ١ مسا ةنس قوتملا ىجتتوقب فورعملا

 87-17 علب. - 11937. ظ1- 01ه ءغعدس1آ]2ُ1 11 ءآ]1- 28ه ع5, (2جعاهأتق جطقم] ان ةذأط اتق 0ع

 مدمن طسق لسعأك 0ععتج هلتقو ةسعام»ع 11ةلااس- ءل- 017 لالعلاعل 1 عزن لاسعل 111 - 77 ءدمزا

 [لدمعلاور ةصصم 710 (ذمع. 31. ل1ه1. 1310) ةزكع 711 (ذمع. 20. لآكهن. 1311) 120110. -

 11938. ظ1- 010 ةؤحن 12 11 ءأآ-صحطاللو (2ةعادأن5 ةطقمأ ان ققأتلاا5 ع 55312103163 2101©

 لادن كه: 0 ]ع ءررنو] - هلل - 017 ىلل8 1 ءر» 111م0 رآ- 1 ءمع]رستر هسه . . . 1201610. - 9

 3105ه( حت 144 ءع]- ص مق دست ]أ ننت جطقم] نال 5ةترلاا 12 06 عقممصقتد لان ل1 لق 71101011002

 دعوسمل 1 تسر جدتعأام>»ع 107: (]يؤ111 1ذ ءزب م رنرنءل عزا 011ه]1ءمتدن»نءل 11ه]ءاخ 1ظ1مد[عمرلا ظطقطتامم ممخأ

 ةمصانسا 1030 (مع. 16. للم. 1620) رسمتأتم. آه طمع (2دعادأتتر ةتأار لاتعت ةعمصقات1غ2 هطعتلعأا 0انلا)

 831هطحسس علهممضصتسس ص نعطتطاتق 11ةلعار 31ءالعد ءا 31علمقر ة1ن5, آلة وقعم ممر أع“ 0186-

 لزئوغمعس نتعسلمس دم دتعطو ظ[دلعط طقطتغةمغععتس هم]]1ءعأر نسأ ءطعاعأدنع ةصعاةمنتا ءغ 1ةوعس

 ررعوكتم 1؟وعاتنه ؟1ه]ورزن - 11960. 316ه ءدزز ةقغر ءطواطستعمر هيعاممع ةطعتطط 260]

 ملى. - 11961. 81 جعوععءعأ ءل-ءم] نة طر ]1جعاتنلم ءمجلطسسل. "1'؟جعاهغتق اطءةمهمرد ت1 انقر

 جمعام»ع 8طعتاعط 8 ءل» - هل - لفن ل1ه] 10 ظعتن ظ؟هقأر ؟دلعم آارزا كى رومنمتنم للعام ءعأ ةطتم

 823 (1دع. 17. لوم. 1420) سمعان م. - 11962. لآ هددعععأغ ع1- ءم]أذط 1 لن 11 ع1 - ]طعم مان طو

 ]دعته ءممعلتطسم» 06 لعمعا]عصلتق مال لعنملتصتطاتق. "[!'عدععوندق 0ع حقارتمصم1138و 10

 را - ل - 01 476 ظءر» 7101متدتسعل, ؟داعو ]ل1 - (ند]ز# لتعغم ءهغأ حصمم 879 (ذصع. 18. آمن

 1474) مدمرءندم. - 119603. 3816-11 5عأ, اطعم معمصتأاتق. (هرددت عطا ةتتلانك اه ]أ طاانتلل 1106712

 10 لع عءلسعأالممع معع ةعوسمأ ][هصعسر 0ع نسم اصلع 01 أنءءانع. - 11964. 8165501-11 ]اذطعت

 01608 لزعاسك 0ع مهعاتطسم زادعك 11دمءعقاتعأ لعمتعهغأق. نهد معصسلت سر نع100 (نخلطأ

 11ه روت: ءل مل 0له/1ه] عدن - ءا]رووعتزا [ل] - 8 دة] 1, ةصصم 447 (دصمع. 2. كلمات. 1055) 101( 3ان5ر

 نب
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 هدعب هتنطلس ريرس ىلع سلجو [ىونرغلا] سكمكم ناطلسلا دالوا ربكا دوعسم ناطلسال هفلا

 هيف كذ روهشم باتك وهو ةنحش نبا لاقو رعاوجلا شماه ىف هداز ىمرع ىلوملا لاق أذك

 بتك ةماع نم ةريثك لداسم هيف دروا لداسملا ريثك ظفللا صتخم ريجو بانك هنا هحراش

 هيف هركذ ىتفملا نيعم بحاصل ةلاسر ماكحالا ىلع ماكحلا ةعفسم |1686 ١ ىهتنا لصالا

 بيزغ :باتك وهو ىعفاشلا ىريبزلا ناميلس نب كمحا دللا كيع قال ... ىف تتكسم [[101 5

 كيعس نا حيشلل مالسلاو ةواصلا راعشا ىف ماتخلا كسم ![100 ١ ءالضفلا ضعب هرصتخا زاغلاك

 رشع ةنسلا روكلا ىلع تايبا ىعو] ما ةنس ىف امد ناكو يفاشلا ىترقلا دمدم نب نابعش

 فسوي ةصق ىف فيبعلا كسملا |[16 [١ رصتخم رشبلا ريخ ىلع مالسلاو ةولصلا ىمضتت

 هلوأ ىزارلا بيطخلا نسحلا نب رمع نب ديكم ىنيدلا رخف هللا ىبع ىا مامالل فقيدصلا

 نزحكلا ةالسم جداقلا كسملا 8 يلا ميقلا ىنيدلا نيز ىذلا هل دمحلا 0

 ىفنكلا ىرصملا ىزغلا دومحا نب ناضهر نب دمحم يشل نمزلا تدانعم دذع ةركذتلاو

 ةداغقسم 71و10 التم ذنلغمصأ 2101 هترنت#ء0 [ (طحمه»عمذ0دع] دمممتتال0 م20 م09انتأو ن1 م2(

 لعقسعأم زم اسصمعرتم ؟نعععددزأ. 1غ مهمععدغ 810115 لعبت س60ء]ب ذص عامدذدزك دممهعتم هلتطسق

 ج0 ]انطسسصس لءممم6 12“. -  طنطعع 2116802, اءداع ةظ[» - ءل572اهءر ءء]ءططتاندأعتت 0

 مر 5 ععاتأاتف ءوأو عأ ءّزادك ءدعم]دصهأم» 1[1ذطعتص ططعععمسد مودع لتعتغ 01ءالممع ةاتععتمءأه أ

 نتدعقأتممتنس ءمرذج 015( صعطتتصص. قل ععأ ءةمتس جتتعأم# طل وتوعدأ0لمصعق من1858 ءدع ![ذطنتق

 نمز17 ءععمدلتطسع 06 معتمعاتمأ]ز. - وعع ز]1ع. - 411965. 381ءء1آج214 ءال-طهطعاطذةسص هله

 ء]1 - حط لع ةسور لدعتكءمصكتلاذ له0لتءاست, هط ننهع ءم]دمطتق ةماعتمععسلأ1 ةانصغ. "1'جءاعوغنتق ط

 جنع(م»ع ]1 ط»1 211011: 67 - مرك# ءلتاتق ءأ ذص عم 01212122022 [15. - 11966. [1- 1160 ةآاعأغ 5

 11 .٠ . .ى ائطعع ه0 ةزلعماتسم مءعلتنععسمف 0ع . . .ر ةتتعام»ع 4ك: 450ه1]ه]: 4لك]1160

 ك0/ءم» لي: 7/0622 كطقطتاو.  آطشتطعع متعلقعمم ءغ دعمتوكسهأتك ةأستآلتقر ودع ؟ذ ننتلمنم

 طعمع ممععتكتع ةذص ءمزامسمعم ءمعوز6 - 11967. 8115]ع ء]1-]عط1غذدلو 10115015 6

 هزوأ]1حغوع 0ع قعصتمستطاتعق معععوعنلممتم ءغ ةداطساقهكتمصتمر ةسعام»ع 5طعتاط قلقتع ىدغل كم اا

 ظورو 11011 عرمر»ء0ل (ه,ءوآرغ يئطقاتاوي وتنأ ةسصم 811 (ذصع. 27. لآدت. 1408) هددت. [ ةدصغ

 عوام 5ع0ععلسل معاهم مرت ممقزأت, نانأ 03 عأ ةدلسغعوت ءمصاتمس عطار 011326 0211110 0

 معععوسأ ت7. (نهردمعصلندتض ]. - 11968. 11- 08115]ع 11- شك طأءو دطاتكعاتكق 015(00028 ©

 طتمامتح لاءوبر/ت ؟ءم5لتذ تر هحعام»ع ط[سصقس لاآدع 400177, 1مطيآبت»- ءل- لقد: ل1101عمدروتر»ءلأ 1١ عد

 0مم" ظعورت- ءلمعمتا 1/1 - 1كه145 1/7 - ]8ند2.  آطنطعم داو ذصعتمتأ: آطمتتك آ)عمر ونحت عءات عا مصعست

 مععامرم همسه 1 عام. - 11969. 111-11 5لع 7-11 ةتطو 101152115 15385885. - 11970. 0

 ال155 ءا18غ عآ]- ططدعدمر ةمادسعم فاناتهع ءغ ]ئطعع دم عد مضتحاتع دهعلتتك ةص مكان ءتمدصتطاتق

 ؟ةرمممعتفر ة0ءاغمعع كهاطعتلاعط 7107 هت»7:60 18د: 18من ه0] 11 182 عز: لك ردنءعل 11/]- [رمعست 111- ]11 و"
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 فداطلو مكحو رداوذ هيف بترم ريغ كلكم وعو ثلا هداضقو همكح ىف لداعلا هلل وكلا هلوا

 وى اامناو بابو لصف ىلع سيل هنكل تارضاحملا بتك نم نوكي نا هبشالاو رايخاو راعشاو

 ىف ىميعاربالا تالسلسم 1 و". اذنس بحجر ىف هفيلات ىهتناو ةكمب هفصرو هعمج لسورم

 لأ بأ تالساسسم ![1)' ىههعاربالا هللا ءاطع ند هللا ديبع ليكم أ خبشلل ثتيدكلا

 5 ةاقتنلا نيعلا فرحي تالساسم !!1)* ىزاريشلا راحكنب نب زدزعلا ديع مساقلا ىو نورصع

 نيسح ىلع نأ ىجاييدلا تالساسم 1[! نيعلا فرح اهتاور ءاهعأ ىف ىمرادلا كنسم م

 الغلا تالساسم 6 ك71 خماس قوتملا ىسنليلا ىرهفلا زيزعلا [كيع نذ] دللا ديع نبأ

 [458 ةنس قوتملا خلا ةيلوالاب لسلسملا] اهلوا ىدالعلا ىدلكيك نب ليلخ نيدلا حالص وهو

 نومحرلا ديع نيدلا لالج خيشلل اميدح نونامذو ةسود ىو ىريكلا تالساسم 1

 [لكدمعلاو.  ؟هلسسسعسم 120012 م0ةاغدطلو 01100 15 آمعامتأ: آطرهسف طلعو ص زانقأتأو 2

 ء( لدعع ل1 ءءم06 لسقأم ءاعر ءأ لتعاه مذعقر ةمممطغاط عود هأمر 120ءاتققر هةهسلتلل أ 5

 ىمصاتصعأو ءأ معمطوطت]أةداستسم ءةغر ذص آذطعتق ةصغعطم]هعتعتق ال110 طقطعءسلنتط ءوقعر ةااقتط عد

 زم ةعءالممعد ءا قمتاأح ممص 0801مهاتنتس ءقأ ءأ ءزدق مههاع5 ]1 طوعع (ةمكنتط 58 ةالعامأاتل ام

 قسعوغم» 11114 831ءاعلاطدع هما116عزغ ءغ مصقعءععأرةلتار ءغ مرض مموز(1هصعتل 116256 1ع ءاط ةصصخق 0

 مع. 10. الموال. 1523) ةطقوارت(/ - 11971. لآهءد]1ووالذغ ظ1-1طءةطتسأتأ 03

 ( مممماعع ءةصلعتم ؟ةعاقع جدنمعامءلادأتم اعهلتغمع 1هحدفتس ) فمصعداعمدأمع (012عا0ع)و ةتتعا05

 مطعتاعط قلالثع 71ه]روتنتعل قللامأاهلب اظعتن 41 هها/علر ؟دلعو طا-آ1 ان" ]رغت»# للعأو. ح 119726

 31ه هدا]1هد]1هغ 1[طص ةطأ 0هءعاسر (22011همعق ههصمعوأعم 8ع.  (نمددم0قانعتانظأ 151 8

 0و1: ها 1 1ءيعفتس» كال - ءآ - هدرقس طوس 8هد:لن» كنس وسقب ح 11973. 381هده]1ذدلقأ طق

 5و طومعأ ءل-ةتمر هدلت6نغممعق لدعم ان( ءنه 4: ءمصاتستتج 00002[ عمهاتممع عآدندع عا ءدع زتق !ئطدت

 111هودنم0ل 107:41 ءاعءادعر ّذص نلتهت اننا ع]دنمدتدست همداا أ صتطاسم ]ذا عطه 427 0نعات1511[.- 4

 31ه هداه دا1ةغ ظ1-ا2:ط ةز أر نهل0ز(همع5 مصعداعضتأهع. هع مدأا لكقاع لل: 110831: ل2

 كاقهاامأ [ ظعتذ 1-40 ءآ- همنا 201 - 1]رمنض قل1- 8ظهلعندنر ؟سدلوو لظأ - 1218472 لتعاتتق ءأن

 حممم 679 (ذمع. 3. ل[آهز. 1280) رممننك. - 11975. 081هدده]هدلة أ ظ1- 41221 5

 ىفنمعواعمهامع. هةعضرممتا هه/ن ]رب - هل لا 1كه17 ظعر» 12 ءازنءالفر ؟دلوو 4ك/نه]6 لأ عاتتق [ ءأن

 ةصصم 694 (ةصع. 21. الم. 1294) رصمتتااتاتك5 ].  آمعتمتسسأا 12: [ "1! د0ن(1هطعوؤه 8

 مسستغتكوع ىصخقتمتم هممعمأعمهاتممع ءاولدع ءاعع] - 11976. 8105-51 ج15ةه1ةمغ ظ1-

 ]كو طعور (مجلنالممعم سهل هرعق ههصعداعموأمع. 0 ءامعاساح نيتسواتتع [10[1301هع5و 2105©

 40 5طعتاعط لءم7- هلل - لارا لآل -هآ - "ه]رتسمتا 12 طق ظع]آب» كميراغو هسصم 911 (ةصع. 4ع

 لاتض. 1505) رصهدا(تم.- 11977. .[21- 810 ةد]ةده] طلة 82113 غو هزناتت 8

 داتعامتاهأتم معتسزتاتادع ءمصاكتستته مصعد ءمهاتمسع عاونوهك همصاتسعسفر ةتنعام»ع ل41 ه1']
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 قاوثالاب تنل انهن ءافلا ىف رم فيداقلا نم بختنملا فئدارلا لسلسملا 1

 نب ىلع خاوشنال نيطالسلا كلسم !!1أ ضيبالا ككيدلا ىلا قاوشالاب تلز ام ثيلل> ىعو

 ناطلسلل هفلا خلا مدآ فقلخ ىذلا هلل كمل هلوا اغأ دمحم عماجب ظعاولا ىنيديالا ىبك

 لاق خلا لح ىن ىانذو دع نى ادمدح هلوأ ىهلالا ىواممسلا هللا ديغ خوشألل ظعولاو مصنلا

 حيشلل نيفراعلا كلسم ![1.*“ مارملا ىلع خلالدلا عم مالكلا ليلعت ىق ظخنسح ةوسا هيف انلو

 كيك سايعلا ىنال رخافلا ككملسمولا !!1م* مهنقيرطو ةخيدنيشقنلا بقانم ىف ىراخكولا ليكام

 نيدلا رمثأ خبشلل كشرملا ككلملسم | ه2 خنس قوذألا ىرسبندلا راطعلا نب دمكم ىبأ

 ل تلا "كلشتم و ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي نب كوكم نابح لأ 0

 [ 1101 وتو: ء0 عرب 11ه 1ءمتست» عل لآ - 11", ؟دلكم ] لا - 112002 [ 01 نغم عغ ةصصم 754 (ةصعب

 6. مءعطع. 1353) ممم نم]. - 11978. 31052181-281 ط1110هءدطقو 122010565 معا

 قاتل ةندصقات]غ05 ءممعدغءمهأدعر نانقمان0 2ع05(12عق لاتعلةعمصكانلا1 هنصغب - 11979. 81-131 60-

 ةد1551 ظاآ1- 8فنتءرور جونج ءللتكذ م1152, م0108 ع [نطعو /.42عر 0ع وننم أه ]11(ءنذ 16

 ل1ءطتس عقار هةءا1ععاو قصاتنم عمو. - 11980. 316ه5 21521 ءوصاتمتتق ء0همعدغغه2160 01101:

 رمد 0عونغأ ءدوع ءطعردعصأت 0عوزلععتف حع4قععزبق عاع. ظطنغ طقعع هد 230110 ءقغو 023

 عععطتعق مصاص ءاسع ىرلله 22110 52*]هدارتعاع 271ه ءآ-ل17 ءاد-عقزرمل] 1١ ع. مم» 0 ععاتأأ ؟؟عط عدد عدخت

 عدالأ هقم0101 0ءوزلءعنم ج6ععان5 عةووه“ - 11981. 31281215 ءا1- 5 عأ ةغامر 913 0

 السمع ]ئطعسصر نست 12 زسعامأا: طقسق 1آ0عمر ونأ 4ك لهما ءيعمكتأ ءاعبر هةطقتلط 472 2ع

 1آطهاوعم 107- 18:01 د0 (ةسمادسع ءةداطعلعولع 2101 مبوت:ءلأك 4 عزم م؟ةعلتءدغم:, "ن5

 ه1" حمصم 1042 (ذمع. 9. لدلك. 1632) ءمرصممددتاأو ءغ ا81هأ]125 45067107, كغ 7 دجمت0-

 طورتسا6 - 11982. 031 هه1ح]لع ءال-+:ةلأخ1طاأسص 566 ءآ]- ؟ٌةوز]1طو 512 5100105051113 أ

 مسمى ععنلم سدس ج16: ع هطعتلعط 45007]ه] 7/1 - هن روممم# لآ - 47ء)2.  آطشطعت» اتت عءأعع هعدت مااتق

 ءأ رممصلتاو عغ مهعدعمعاأتعو ءمصاتسعمور وتل 112 زصعامتاأ: ًارهنق زسمرت ء0ذد ءأ عامرتو زمكعأتاه

 ءاع.ر ءأ حريعإم»: ةلمطتعر آموستأ طلع ءدئءعرم ماس ماتل]ءططتتط هط]وخنت» ءعقأ ذص 01 ممم 4

 ©3115535 علم ءدص لقي 1غ نأ ةاستتأ م20مهدزاتنل 1201ءعامنلت. - 11983. 31د ءادلع ءا- غ1( هو

 اه ةماعاملتسسو ةمعام»ع كيل ءئاعط 7101 هتس»ءل 8011م8. (نهداتسعأ مدصععو 11 هتصت عأ 00 ال0

 ةءععادع را هع8 دارت عت 0 عا. - 11984. ظ01-1ةهعادلع 87-81 ةلعطاتعر 515 عا1م21059ر ةتتعام»ع

 4: 1هاناناع 4ك ]رتبت عل عزت ل1101 مترت»ءل عت - ءلما1أت» 17 - 01)1ع2وع»ةر ةصصم 794 (ذصع. 29٠

 8057. 1391) مدمج نم. - 11983. 181 - 11 ه51 21 1841055-11 ط1لر وزو معمام 0تععصقرو 31161056 0

 هطعتلعط ق1" - ءل - لأ: قل: 18 هزت: 171ه]ء مست ءأ 8 عءزن 7عدبرك ق420ه7م1, ةمصم 745 (ةطعم

 15. 8151. 1344) مممرطنم. - 11980. 8112لع ء]-همعطاطرو 18 ععمعمزأ. طرت
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 نسل ىال مالك _بيرغ نم عومسملا !!امم لفاونلا ىف ةاكنلا كلسم [|م١ رم هيبنتلا

 دمد# نب ثرال خماسا ىبأ نبأ كنسم 1 [م8 ةدس دكلوذلا] ىقيقدلا ىلع نب كمحم

 ند كيمكم نىب هللا كيع ركب لأ مامالا ةظويمش لكبأ نبا لمسم 6 امإ* نس قوثملا ىميمتلا

 5 157 [ تودح فلا نيسوخ وكذ دعك وعو] أملا خماس قوتملا ىلايدشلا ورهع ند لود

 111 "0 خس قوتقملا ىقدعلا ىبيكح نب لمكام هللا دكيع ىبأ وردع ىبا نبأ ننذسم

 خذس قوتدملا ] عيمج نب [دمكم نب دمحأ نب لمحم ] نيسملل وبا وثو عهمج نبدأ كنسم

 ني ليم 0 مث, ةنس ىقوقملا فحكسا ظنا مامالا هيوعار ىبأ كنسم 1111 ا

 10 قاكصلا هيف ركذي تاداكم سمخ هل ىلاع دنسم هنأ رليقو ىلاو ا ضعبو سابعو رامعو دوعسم

 ممانمرخو [نطعأ 267647, 0ع نم ةاتماع للعغتص ءةأر ةءاوعام همصغاسعمف. ح 11987. 81و ة1ةلع

 ءا]-صمط ةغر رأته عئوتستلل 83 ءمماننات 0ع همعوعتطانق قاتم عطع20عونم115. - 11989. 11-1:[8 عمو

 لزء م1 ممعك هرتهكمستم ةعوطسس ةصستقتاهأمع 1ةصلم ةعععمأاوع عغ ةماج ةسعام »13غ ط23>1عو 0156[8116 :

 ل آدر'[]1رمعمت: 110ه1ءمدستتنتءل ظعت» ىللغ طله ءآفرو [ةممم 384 (ذدمع. 15. 1"ءطع. 994) مهام ]. بح

 411989, 351ه ءمد0 1[طص 4طآ 3ع خرط 3و ©01مال5 1101111 5 5

 015ممدلاةطاتلل.  ؟نمدت ممقانتأ 1ث/ - طل ت1٠ طعن ل110 1رهتةننءاأ 1" ءاسضأتنقر نلوم 11: 452 للم 0

 لزعأنت5 ءا ةصصم 282 (زمع. 2. اخآومغ. 895) مطمدا6سنت5. - 11990. 3[هدمد0 آطص كطت

 مهطعزطحر ءمحمسق (؟ج0ز[3هطاتلال 18ا5. (نهدردممدنأتأا آصفس لقتع 827“ ل5007 ه] 661

 11ه1ميوت:ءل طا آخا - (ةلطخت لآل ذلعنقم آكا - [ةلظكانعر ةهصصم 235 (ذصع. 26. لكسل.ع 849)

 ممر 15. - 11991. 31آهةددلأ1 [طص كطأ كف اسر تهمطماتق 280110112 | 115]213و 01118-

 5 وسدعزماه 1ععع («هلز مصمم ددتلذذ همصاتسعسف]. (نهدد ممقانتأا 4816 17 آب“ 471:60 861 1

 5/1/6201, ؟ادل وو 11: 402 ملعقر» لتعاطتك ءأ ةصصم 287 (ةصع. 7. لكهصم 900) 12010018.

 11992. 31هدءدج0 1طص كطأ كثرستاتو هم2مانتق ؟1(2201هصاتتلت. آطل1لذغ لكآ: 07

 11ه ]ءمتنتز:ءل اظور» آه اوم آظلا - لك 0ءرن6, ؟دلعو لات: لآ[ قيس لتعطتق ءعغ هصصم 243 ( ضعت

 30. كرر. 857) مما ننق. - 11993. 1160 هدد ل آ[طص ل ءرصأ'ر تمعمانق [201010811111. 200120 ان

 ل اند ]رمد عقز» |[ 1101 هتروتر»: عل 1 عزت مل /لتثءل عري ]101 متاتن عار ؟هلعم ] 1812 ل ءسضت"' |[ لتعاتك ءأن

 دمصم 402 (ذدمع. 4. ةكسع. 1011) رممزج[نتتق]. - 411994. 3آ[ه5مدل 1[طم 1غ ةطختك ءاطر 001ماتق

 مجلزنلمصسمر, ةنتعام»ع آسصفنس [[1ذلات ل: عمعر ؟دلعم لاند: 1غ ن/ممعق]ب للعغم ءا حصصم 238 (ةصع. 23٠

 لسص. 852) منمزتأنم. - 119935. 38[ه محل آ[طم 5 ط ءزطحر ههعماتق (2201 15ص خه 000 م[

 10 كاد 3”عيبرك 7” عناب 5-11 ءلئق دمدلوم لا: كا علم ةنعاسك ءغوصصم 262 (ةصع. 6. 0 هام 875)

 رتمعا ستكر /110مزنم0أ لعععسم ءادنمستسر 11: 1165 لأ, لد ةتتر لاالودأ ها آللآ011هع كنّ نق

 ءىصز نصحت. 710هم:ه0 هلاع ةقععصلعصق عةدع لتعلم ءا نيتمواتع ؟01نستسا ءمصاتسعأا. (نوزطالل «-
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 للعم باوبالا ىلع هعمج نكميو اهللع ركذيو هثيداحا ىوسي مث هديناساب هتمجرت ىوسي مث

 ىلع هيباحص ىف فالتخالا رضي الف نتنملا ىلا هيف رظنلا نال راركت هيف ىأي ال هناف نسحا وهو

 ةنس_قوتملا] ىسلايطلا دكواذ نب ناميلس وهو كوأاد ىأ نسم |[ لوالا فالخاب ىواولا

 فئص نم راصعا ىلع هرصع مكقت [لوقلا اذه لْماَق لمح ىذلاو] فّتص نم لوا وه ليق [0.*

 امناو [دواد نا فينصت نم سيل هناف كلذك سيلو هفنص ىذلا وه هنا ئظو] ديئاسملا

 ىبالو دوأاد ىبأ نع ةصاخ بيبح نب فسوي هاور ام هيف عمج نييناساردل ظافالا ضعب عمج

 ظيفلالا ةيشاح ىف ىعاقبلا هركذ رثكا وا اهردق دنسملا !ذه لخدي مل ىتلا ثيداحالا نم دواد

 "9 ةنس قوتقملا ىروباسينلا ىنآرغسالا ديزي نب ميعاربا نب فحسا نب بوقعي ةناوع ىباو

 ديناسملا ىميمتلا كمكم نب ليعمسا لاق +.٠ ةنس قوتملا ىلصوملا ىلع ند دوهحا ىلعي ىباو

 سابعلا ىببأ كنسم راهنالا عمجام نوكي ركبلاك ىلعي ىبا كنسمو راهنالاك اهلك

 رتمروغ 20عام خطأ مهتستتلال 500 لان112 ماهرأط عغهعر دقت ءزانق 510ععهمطتمس 200115 2601( طانق

 مممطممسغطسق ءدع هىلتمع مغطس ءونتكنت عتصلع ءزاتق (15(2201معقرو طقتتتلوانع (ءائااتق هالك 0[3110-

 معاامكنس 5كلق ءأ ؟ةيلتق (2201غهعلطسق معععصقعغ. (نه]]3عأ جدتاعطتل مماأعوأ ذغقر نأ ةمأأ تن

 1 ةمموزغ(1م ه (ءرعاتطاتق ءمضتسواتع 5115 لعمءصلءدغ ننقع 5810 م23 عوأوطأألم» ءهةأز هه ءصتست 5عم©-

 نعمصعسس هرصمعس ءدععاسلتك ونسمصتقسس ةمآلتسق (ءدئغاتق عهاتم طقط عاشو هعوستنع 017 2ةزأوقه ذص ه0لتق

 نس (220ءمغلطسخ ؟عءعممعسلتم ؟عادغمت تللعسس 0115ءد]غهغعس ءيعدغر 10 ويم زد مهتم»ع 0ن5مهقأ-

 (1زهدع ءمصا1ةجلاتسل عدا - 11996. 3105م0 كل طأ آل ج 7 دن لر ءمعراتق 201105111113 0

 لع 12 هنمائ0 1ر42, ؟نلوو لقتع 12مم: لتعم [ءغدصمم 204 (ذصع. 28. كسصم 819) رصم» تمر

 ءلتخس. طلع معتستتم ءقذع لت ءلاسكر وتنأ ءمرعتانق ءمرت م05213غ5 [عأ ونم ةنعام» طسزانق هماصتمطتق

 همتدعتق عقار ؟نتأ طمعر ون00] 4كآتع 12م0 مدت 1123( انقل عامل 3ا6105ةقر نانذ 0

 مدرس ممصعطقمأر [ عا همتصقأتق ءقأ ذعتاتتم لان 6261/0)1اال امكاتنات ءعوقعر نانأ 11081140 هما 05انعآأ أ

 مءىمععدس. كدس ذلطل ك(لمددعل ستمتسع جط قللتع 12هماع4 ءمرصمموكتادتل ءقا]. هاتف كك

 وندتلحس لاكطمعدمدسعمم (نمعوصأ ءغ 5نهممحع ءفعمتتممع مع2عععا] عمق ةرل1ه وعم امقاتطتتاو ّذص لانق

 ءمآ11ءوتأ ونوع 7”: ىهك 8ءرو 8ه546 مجعد ءءاتسس دتتعامتتاهأع كل: 720م2 ل5 >ءانا وأم لكقا#

 1)همن4 جساعتس (12011هصعق ءاساتغر ولتقكاتللل ءمصرأ2 هزاع مماتاتك ناتقتات1 مآسمتتتهع طاننع

 ك1هومم4 مكتمتسع ةصقعتأ ممدخدصغأ.  آطلزعتغ طوع 8ءعمم ذص عامدوذد ده لك ومم. 81ةعءاعععو

 40::21684 ءما1ءوعحدصغ لآن كة ماتاه 7 ه' هنا ظوري 1 ]رمع 8ءنن 1 ن]يات 18 عن: 7”هتأف ]وعر يلف

 را 6462, ةهسمم 316 (ذمع. 25. 1"عطع. 928 ) ممءطتسق ر, ءأ لق: 3”ه']: لك7دءل 1ع لآ

 ه1 ه2, دمصم 307 (ةمع. 3. لمص. 919) دهمز(اناتق. '1' عداع 1وننهأأ 8 ءلن 7107, هتراننءل 4

 21م7: هدسصتح سستم ٌدمقاقت ةنصار 7/1هو::40 قلاع 72/41 دسغعم دممعت ةئيستلع ءةاراتس

 نات0 11يسأسو ءممللعمتان0(. - 11997. ١105 هدم قىطأ1 [حطط ةقو ءمرمانقه ع2 101111و
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 باوبالا ىلع ومنو [”|* ةنس ىققوغملا ىروباسينلا ظئاذل ميعاربا نب فدحسا نب دمحم جارسلا]

 نب ميعاربا فقحسا ىبا ثدححلل مامالل ةريره ىبا كنسم |1080 ١ مجكملا ىف رح نبا هركذ

 نب ىقب نمحرلا دبع ىبا مامالا دنسم 1 انر* خنس قوقملا راسمسلا ىركسعلا برح

 ىباحص ةئامثلثو فلا نع هيف ىور مرح نبا لاق ا. ةنس قوتملا ظفاممل ىطرقلا كلكم

 5 ىهتنا هلثم لل>98 سيل فنصمو كنسم وهذ دقفلا باوبا م بداص لك ثيدح بترو فهنو

 كنشم "|: ع1 تس قوتملا» ىشكلا !تيدحت ١ نب «ىيع حم +قبا»؟ةامالار كنس

 فقولا ةحكسن نم !ىاكم رسشع ةخعستو ادلحم نيرشعو ةعبرأ ىف ثيدح فلا نيثلث ىلع

 10 هلاق هدنع احيحص امثيدح الا برخا 98 نأ هيف طرش لبنح نب دمحا 3 ركذ ةخيثالث تيددح

 حسعأم»ع 41 |سطا نع | ذر - ءلل- 01: 21011 متوتر: ءل علت 15 لرمع علت 11 ]ران طا 11 لادن

 زر - 71:68, دسصصم 313 (ةصع. 29. 81ه. 925) مجمانم. 1106 كمدرردقر انا 157 21هز#» ذه

 11/- 1110: هززءتر» ءمسستسعتت017ةغ و ّذص ءهقصلاه للةرمدزاتن> ءوأاي سس 11998. ة[كهدودد0ل كطت

 [10:ع182و ءم»مانق (5ج01( هددت 4ك ظ20ءق”مع ر نيم0 آصف ءغ '!'طدلز(غهصقهتلاتق 4

 لد: ]مع 1[ نارفن» ظعت» طلمبات طلا- 4ءرعع»# ظنا - كنسعمر ةمصسصم 282 (ذمع. 2. الآمعأا. 895 )

 رممنانقر ه01ل316 - 11999. 81هددد0ل ظا1-[1ةسص ةكطت قة طل - ءا1- : ح طنط ق2 001زنانق

 («جلز(1هصتنتص و جنعامع !ددذس قلقتت 40-ء]- "هع/سومتا ظمعربت عب: 11هلطأةال 117]-

 717/- 11( اجر هصصم 276 (ذمع. 6. 8[دل. 889) رممراتم. "1 ءداف 1ن: ظمس» ةهببعام» (28016هصعق

 و هيعامرتأ(دغع مدتلاع (مععءصغمرضنسس ةمعامضتست عا ديسماتسع ءامالتغر هغ هلت مصع5 ةلسعات]هظانست

 عمعامزتتلت ةععاتشل انت ءههمذغأد لاتعأتق للة ممددتتاأ. 110ع ءعوغ كمعماتق (315[203 ظنت أ 0105و الأ

 عاستلع جدتعام» ةلتسع همص هلزلز46 - 11دعع زل1ع. - 12000. 81هدمهل ظ1-1سفس كطذ

 8316ه طدسسسعأ ل كط لور ءمعمسف (مج0لز(3هصاتنات , ة056(2 آف لقلاتع /11071:94111160 480# 1 عب

 1101140 1, ءدرد]فر ةصصو 249 (ذدع. 24. ]" ءطع. 863) رممماتم. - 12001. 81هددمهل 1-11 خد

 ىمطخ آسف سآ]ر همعماتق (35(2201صنتنصو جا10امع آسف قلقاع 3”ىنرك - 192002. 31ه5ذهددمل

 آن 1 - [دد دس ث طمس ء لو فعوسم مدل( هصسسو جط اآسفست 417:60 طق عزا ]101 هه: ءا لق عنف 1له1:طهأو

 دصصم 241 (ذمع. 22, لآكدن. 855) ردم[نمو مل ممقزأتنتل» , ن0 اهوتصاأمه دتاته 20 10(1طاننلت

 ام تعامأت نتهأممع ؟0]نسصتصتطسمس ءمصغمعغعز ءدعءعدرأ دنع ةساعس ءههآ]1ةعأنم /710ن/ه1:52"ةررءأا 1ءعوس

 نص نصه0ءعوتعتمسأأ ؟0ه]سستصتطاتق منصر عطعملتاسع. آطراطعإم ءدلستاتق ءةئر ن3 1ص 12011 عهاأق

 10 مءعاتوزمدتق [ةاديستعدع صتتتسعتتدكاتك. 4/1760 ةظاد» ظمسانم أ ةهسواتسق (خعءودافق 1105

 مورن (مع5 مءامامرنتسس ةعجلتع5 20 معهمطعاأحس عاونقم زمقعتظملاو هغ ةسبص ةتطأ 1ءععوسس ةسرمقانتقوع

 مدعدمأر (2ة0161هصعفق (ةصخاتتال ةءهصلمأم درصحصلهتتعو نانهع ةزطأ] ةدصفع ءةقذع ؟10لءةععصاتتت,. 110
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 ىعاقملا هركذ كسفن مامالا فعض كقو ةءوضوم تيداحا هبف ناد ببيجا ىنيدملا ىسوم وبأ

 ىف بلعت مدلخب فورعأأ دحاولا ديع نب لكمكام رمع وبدأ ةيدرغ عمج جالأ دبع هدللول هدداوزو

 نقلملا ناب فورعملا ىلع نب رمع ىيدلا جارمس مامالا خيشلا هريصخخا 5 ةنس قود بانك

 هنم لقنيلف دجربزلا دوقع هامس ىطوبيسلل هبارعال ةقيلعت هيلعو م.0 ةنس قوتملا ىعئاشلا

 |" ةنس قوقملا ةرونملا ةنيدملا ليزن ىدنسلا ىداهلا دبع نب ىسحلا وبا دنسملا حرش] 5

 دمحا نب رمع نيدلا نيز خيشلا هرصتخاو [رابك سيرارك نيسمخ نم اودكن اريبك احرش

 ْ م ر < در ا حلا يالا تنسف. .١١ نييحا نتسم نم نقتنملا ىلا ءامسو ىلكلا ءامشلا

 روكذملا كنسملا بترو [ىولوللا ] دايز ند ىسح هاور ةنس قوتملا قوكلا تباث نب نامعن

 هيلع هلو هقفلا باودا ىلع ىتراحكلا ةدأور ماب] خذس قوتملا ىفنكلا اغبولطق نب مساق خوشلا

 كيا نب دومكحم نيدلا لامكل ديتعالاب ىهسملا نسما رصغخمو نيداكم ىف ىلامالا 0

 ون1لعرب لقلقاع 11مم 21604: لن غز هدغ ءعةممص0عطع ستطت ]11ءعدغر ]ئطسسس 1

 دانمممدز(1ءلو5 همصاتسع#ع و ءأ (ءعداع 8ءءمغ آمقس ذمذع ةصاععلمسس ّدص (5201همتطانق ةوصتق

 لز ذأ[ صعدت عمل15 مدتانتل ؟7ع25هأدق ءوام. 400:ةسصسعمساو 480ه71ع] ةسعامتأ5 التاتق 530 111:0

 د0ز ءءال, ءأ كللتع 07ه“ 1101ه: 20 8ع: 2لآط0 - أ - ةماهطتلر ؟دلعو 6101+ 170:1عط 03 ءاحتق

 ء( ممم 345 (أمع. 15. كم. 956) ممزناتقر ؟ءئط2 ءزسم نقتاهغو ؟01هسصتسمع ءما1ءعتغ هطعتلط

 ءاأ ]سقس ذة” - هل - 047 02ه" ظعر» 472 ظاطقتتتكمب ؟دلعو 21: - ءرببم/[مععقنت لتعأتم ءهأ ةصطم

 805 (أمع. 1. ذسو. 1402) ممءطتاتتقو 11100 1ه ءماغموسعسم ههععتغر عغ 30 11عدوتق 10

 ععدسس تن عدس 2صه]عم ءدعجاتععسالم5 مز2 ةءطماتم ءلتاتغ 010 هآ - تءةعزءل ذصكعت مه فلاب

 نسلع ةعلكنت هعءعودد13 م8ه2ع808 ءدوعوصأ. | 406: 17هعم7» عر: 40-7-7082 1/7 - 0

 81ءلتسدع 111 نكأعدغندع ةسوتتلأ صتتقر ةطصطم 1139 (اصع. 18. كلتع. 1726) 11115969[201 0

 ددسرمأ] سس ءكسعلأع» نستسوتتف عأمأ2 125ءافاتأ15 0عععسم ؟ه]توضتست ددةعصمتاتتال 020 م1عطعصفاتللا مه

 1//- 11هم:ع0 مدس مدتتأ ]و ءغ ةطعتلعط 2ءق2:- هل - 011: 0هيم»» 18ءر» 4ك]رتنءعل 171]/ - 81 عرضت

 1/- 1107 ع72  ءمتغمرج عج تع عم ءلتلتأ 27 - 12هر»» 771 - ]11:1 ءعمه0 دعنزج 111هع:00 0

 اسصهعصماوترس. - 412003. 381هددمد0 ظا-[1دفسصس ظ1-ةغجدسب 4قطأ] طحض13!1و ©01ماتق

 جل1 مص هط طسحتمم ءءاعطعععتتسم قلاع 17هبنؤره 170: از» 1ع: 17527 ل7 - 1( , ةصطو

 .٠ مموعاطتمو ءمدصربمدلاسص. طظعاسلتغ طمع 210هءبنمل 11هعمت» 8ءر» 2ر4 [طسآف], هأ ظطعتلعط

 (نودات» ظعتن (001عطمع]م [آآدمعاتكو,ر دمصم 879 (ذمع. 18. ذآدت. 1474) ممىطدتتفر ؟عأداتمصعلال 0

 عطل كة” مدقتغحسس ه0 ءقمتأو ائطعءمصتس سعت لن نفصتست 55ممددتغ. 10د لتعاوند 20 ذللطسل

 ءلذلز6 صسمطتك ه]سسستستطاسع ءمرصم»عطعممو رو ءعغ لعنو] - هل - لأ 11107110 1861: 4

 02 بيا
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 نب دمحم كيوملا وبا عمجو دنقسملا هامسو هحرش مث ا. خنس ىفوتملا ىقشمدلا ىونوقلا

 عنارش ىفصأ ىم هلوطب اناقس ىذلا هلل دمحلا هلوا 10 ةنس قوتملا ىمزراوخلا دومحم

 مظعتسيو هرغصتسيو هصقني هرادقمب نيلعاجلا ضعب نع ماشلا ىف تدعمس دقو لاق خلا عدارشلا

 ىعئاشلا مصالا هعمج ىذلا كنسملا راهتشاب لدتسيو ثيدحلا ةياور ةلق ىلا هبسنبو هريغ

 5 ةيمح ىنقحلف ثيداحا ةذع الا ىوري ال ناكو كنسم ةفينح ىال سيل هذا معزو كلام ًاطومو

 ثيدحلا ءاملع لوكف هل اهعمج ىتلا هديناسم نم رشع ةسمخ نيب عمجا نأ تدراف ةينيد

 ديعب فورعما ىراخبلا ىتراكلا بوقعي نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبا ظفاحلا مامالا !

 مامالا ” لدعلا دعاشلا رفعج ىنب دمحم نب ةحلط مساقلا وبا ظفاحلا مامالا # داتسالا هللا

 ظفاحلا مامالا * دمدكم نب ىسيع نب ىسوم نب رطفملا نب دمحم نسحلا وبا ظفاحلا

 101 ىراصنالا دمحم ىقابلا كبع نب دمحم ركب وبا خيشلا ٠ [ىعناشلا] ىناهغصالا مهعذ وبا

 ركب وبا +٠ ىنانشالا نسح ىب رمع ظفاخل مامالا + ىناجرألا ىدع نب هللا ديع. دمحا وبا مامالا

 177- (211 عمن 12-111 نم ءعا[تر ةهمصم 770 () دع. 16. ةكسع. 1368) ممزاتاتقر ءماامدوسعصس آلا-1*110 م0

 زمكءعت ماهل عع عم ء>جعو2مدلاو أذط لاتقل ةعملأتتق مللت ءدا ةكتانال ةعطامسأا انكنأو 117-10

 آدقأعصتأاتت7. 4 1* 7ررسهدمهزإ ]ل ع0 1101 هت0177:0 اعرب ل11ه]رن110 12/101667 ءدت# #8, ةسصم 665 (ةطصعم 6 ْ

 ©0غ. 1266) ممممأسستقر ]ئطسنس ءما]1ءوعتغر نصأ 1( زمعامزا: آهسق 1)عمو ندتأ م1[0عظ(138 كن

 طعمتوعمج عدع كمماأع ]عودس ماتتسةألل0 همطتن معهرأمهكزا ءاع. ةسلتحا ةلتوسعسلترو هتأو اص 531513 و

 ورنأ معالسم [اذطعأ مدحتمستسع ءمعصتكتتا طقطعطقغرو 1]]اتنتط لل م] 1ع ءأ مهظال1 120ع7عورو 38

 ىمماعد ممم عمأ جعقاتس هركعر عأ ءقتتقذدتم طسزاتق ؟ز]1ئ(ةالق ءععصأ لل>عتأ 11ه ]8158 ©0213 0110110

 وأ ([مج1(01هدعق ءدع 71هو::ه0ل لاآتع 88ه /مع مءاععععمغر 14 نتم0 ءمصقتل) 3ع عم 561011159

 5 وسم أطادل0 77هد2 00, نينم0 /77/- مل ءمب»وت» لر/- ك1( كمل]1 ءععتدذعأر ءغ ]تطعم "801101 © ٍ

 ح 71/77 ءلتكتك مدمعمم ءءاءطعتغمأع عهسلعععمأ(. ظسادحتا هساعمت للتي ظ2«1ةرعس هتللتنم

 17105200 هةععتمدزكدع نتطلتتع طمصصتقأ ©همزحهتتل 2201615 صاتلت عاتل1 55ه. لحس ؟ءرو 12501 !

 عدعع» رمع امععققأتاو تأ نسأتم ل ععتسس 171م4, نتهع 5201 15مهجأأ ملم عأمعق ءدع ءزانق "عاما مم ظ

 م]]1ءععععدمغر ءىمصزنصععرتع ةذامكنعععتلت. كسصغ ةسافعتص طلت 1. طا - آصف آظظ]- 2817

 1101من عل 4 ط0لهل/م] عزت 11ه] هتوت»علا ا عءرن 7”م' تن ل1 - 181 ةالغ طا - 8ه] لت ةر ؟50

 ل0077, 81د عتدأع» لتءغامق - 2. اسال آسفس ظا-11ةطاع لآاا' عادت 10176 17 ا 120

 1761 ل هرم“ 8/7 - 91710 777 - 407 - 3١ 11- [صقخس آظظ]- 11517 70501 608

 12 مرو - 6770/1/1“ 8 عتب 111:56 18 عزا 1؟« 8عزا ال07, مورير» عل ح 4. 11 - آسفس 38-11[: لكل

 10 3كمءنر» 1؟/م]ارب# [؟طمظناه] - قة. هطعتاعط قلاةنع ظءا» 710متر عل 861: 7-40 - طمعلا

 1107611160 177 - مل داير: ع 6. 181 - [سممح قكآلتع لجعل 45007]ه] 1861: 402 ل07] ممنون ح

 7. ظا -1[مفسص 151- 88قاأ2 07م“ 8عر» 1هعمنا 117 - 0و]ررجاررج# ع 8. لاا عا" كلالرتعل
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 ىراصنالا ميشاربأ ند بوقعي ىضاقلا فسود وبدأ مامالا 15 يعالكلا دلاخ نب كيمكم نب دومدحأ

 ىمسيل خفع ىورو ىنايمشلا رمح ند لييخام مامالا 7 :فدسوبد نأ خت سد ىموسي ةفع هأورو

 نيعبانلا نع ةهمظعم اضريأ كمحكم 1 ةفينح ىنأ نع هاورو داوح مامالا هوبأ از محكم زككشت

 ىدعسلا ماوعلا نأ نب دمك نب هللا ديد مساقلا وبا ظنادل مامالا 15 راثالا ىمسي ةنع ةأورو

 جللا نيع وبا طظنئاذل مامالاو دانسالا ردركت كرثو داعملا فذحي دقفلا باودأا ببتر ىلع اهدعمجت

 ريسيلاب الا ثدح ملو اجيرخت رخو ها“ ةنس قوتملا ىخالبلا ورسخ نب طمدم نب نيسح

 ما# ةنس قوت دكيناسالا لاجر ضعب ءامسا راصتخا ىف كيناسملا دامتعا رايتخا هامسو ىكملا

 دمحم ءايضلا نأ نب كمحا ءاقبلا وبا مامالا اضيأ هرصتخاو مامالا بقانم نم ةذين هيف ركذ

 ا!ذهف خلا نيملاعلا بر هلل كمال ءاقبلا وبا لاق اضيا هركذؤ ةنس قوتملا ملا ىودعلا ىئرقلا

 8ع 7101011760 8 عدا 117:0 772/- ]عزي ح 9. آسفن» 481 7” ةةارك 7 ه' علا 18 ءتات

 717 - م4 دمي آ1 - (ةقطنر, وسن ءدع لكتب 8هةرمع جيعامزهذاةشأع ءزادك لك1هع»ه0 مءاسلتغور ءأ طمع

 ءععسما درع د77 قلاع 7ع ةرمعا]دعصع - 10. 1]سفسضت 1101:0111:60 1612 687

 5162842-717, ندأ ءّزسكل عود ةسعامرت(أهغع ءعاسلتاو عأ طمع ءةيعسسراوع 8164101

 جحرمع]] جانصع - 11. طسزنق مهاعع [دقصت 121020, وننخ ةانعام:11216 45 110:4 هع >ءادلذاأ

 12. 7101 مي:7:60 ةآاععر تزانك 11هدتن4أ دمحتعتسسمتلت مههاعطت ءلاهلج 015ةءاماسنل معتقلا 50ءلمطنتم

 ممممطعأوع مصاتصعأ. 710:20, نحم0 طخع قللتع طمببشرمع جسعامت(ةغع ؟ءانلتغر لأ - لا]47

 ممرستسمدخنع - 13. اظا- [سفسص آظظا - 81355 451:1ءمدفت» 4500777 867 1110//ه17111:0  ءلا

 42 ]موممايتر» 101 - كمن 02. 11 هددتم وتاكد هرمصتاتت> /11ءعم7760 ةععسصلاستط ءقرتاو [نططمضتس

 لانس 01 ءمصسست غ2 ءمصراتساعأو ان( "ءمعاناه 2عدععوععزط عأ 65[8(051[3110 1[ع2ه(ه5 هدتأ([عط عزت

 (14.) ظآ - [مخسص ظا - 8ققام لك: 4ك له7اه] 1105637: عزا 1101 متتةززض عل 18261: 16/1087 عام

 1/- 8011:7, ةصصم 523 (ذصع. 23. آل عع. 1128) د201غانال5و 01011 ]111215 1520110285 202015

 ةعترأم ءمممتعممكتا, ءأغ مدسعمك (مصختس 0همطسع ؟ه1هسصتصتطمسق 0201031 - ءغ (15.) 21466704

 عمصم ... 2205115. - 1سدوست 576ه - ءل- 017 110417 8 ءزن ل؟ه عز: 10 ءم1ءأ آ1]---4

 1/- 111876, هممم 892 (]مع. 28. 1 ءع. 1486) مدمءتتتقر ءمااأمرد عت عتع 1105160 لكلا 1011172 ع

 ء0ل101 117/21“ 210 717 - 11 ءدت10 لا 271/1 كنت“ هدفا ةهثل] 7ةزهآ ءآ- هعوتنللأ اهكعءاأوأ 3

 1طن دهمدصتت]]د5 1مدويسأز ؟نماعدمغع5 عامعتنمدوك !دسلتطسعق ءقعجأ6  ظعوععئوععم [سقس لقانا عن

 4160 8 ءدا 45 121ةنأي- ءل- لف: لل ه]ءمتهتسعل ]لا - (نم» ععأرخ لآ - ل4 لعدم ظنا - ل1 ءل/6ر هس

 مدمعأجتنخ , 1110 ذص ءمزغمرسعم ءمعوتأر ءغ [مممدداتتم مههلأع» م2ع01 ءقأ. 241 6

 آءجدتتك 1)عمو ئصوتتغر منهم همنتل 0هصنأوم ءاع. 1[ آ1هعع ءةنأ ءجتامرسع ءرع 710:60 آطتحتمتأ
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 ىطالخلا دابع نب دمح هرصتخاو] كنسملا رصتخم كنتسملا هقيمسو دنع ارركم ناك امو هنم

 مهع2أردأ ند ليعممسأ نب كمكم هللا دكيع وبا هيصخخأاو [دنسملا لدعم هاَمّتسو “ك1هإ* ةذس قوتمولا

 5 ىلع خفينملا خقيلعتلا كانه 41١ خمس قوملا ىطوهسلا ىيدلا لالج ةحرشو مل'“ ةملاس قونملا

 دنسملا ىأر امل لاق يلا اننيد لمكا ىذلا هلل كمال هلوا مهضعب كصتخاو ةفينح نأ دسم

 دنسالا ىم نيرصتخ كجو مث مهنذلخث كيناسالاب الوطم هدجوذ ىمزراوخلا ديوملا ىال ريبكلا

 ند ءاقيلا لأ مامالل ىلاثلاو ىونوقلا سايعلا كأ نب دووت' نيدلا لامح مامالل اه2 لد حا رهبكلا

 رركملا ثيدحلا فخام نكل هب ىقا ىاثلاو نوصقملاب ىفو اه لوالا نأ ىارو فلا سلا

 10 ىور ىلاهفصالا موعن ىبأ أور خددبب قوتقملا مظاكلا رةعجج نب ىسوم ماهالا كياخممم )8.

 ةسسسن نسم0ل هطعتلعط ءهغ آسفس 461: رج هدمهزورءل 1؟/هدمايسءسب# مال ءوعلك.  اطعفععدت هع م

 جنعغ2665(61 !1دسلدغهقر ءغ ننهع 1[صحست جنعامعأ(وغع ؟عمءاتتو 1عععطوسكتس 1متغمرسقع (نلانسم

 ]لا - 11هءاءرنمل ج01 [ءامعد» 1/1- 21هدبنمل 0علت. | تلئمس ءمتامسعسم 711هعممل 0/1 - 10

 امهعص ماحس 271ه هتوت»ءل ظعر١ قاانا 1771- 12:11, ةسصم 652 (ذهع. 21. 1"عطت». 1954)

 رمي سسسفر 0101 ], ةأثعصتع لأ: 480ه1]لهع]ب 1]1110رهتسترن عل عر آل هدببمقآ عر: 1م[ آآدصعأأاهو

 حصصم . . . !ظ05(ن15. 1 دعاعععو 1 اعاس - هل - لأ ل1101 هتروترنءل عر ]11ه متستسعا ]76-1 »ل عد»ر

 مناوم طا: - ءال ويوم للءطدق ءا ةمصم 827 (ذمع. 5. 1ع. 1423) دطمتاتقو ©011ةوتغر أ

 لعام - ءل- لغد كميرا حصمم 911 (ذمع. 4. كاتص. 1505) م0515 و 0111218511111 010 0ةانأ

 [8ب1- 1 ضااءمأ ظل1- 11ه: عءا هله 71هدينسلا 4ط8 11هنؤركم ذمقعمت مادمت. ع 1 متامزظعو انقل

 متع تلحس ءدءامدتتغو ذه زصعتمأا: آدسق 1)عمر ونسأ :ءاذعتمصعتس همدأ5803 م81 ععنغ ءاع»

 [ا1ع: (نسصر ةموستار 10!1هعنه4 مهعصتتس ةهط 41212016 عل 1/0161" عسير ءمأ] ععاستس 1105 ءاو

 الودع ةسعامس(ةكتطتك ةللهأتك ذص ]جكس معماه دعاس ةماع]] 1 ععععأو طقف ععوقعنتام "انس

 قيتامرسمف دع 71هدينمل درمهعمم ءةدععععمامع 0ع ءطغعملتار نطقستسم مهتما" آطقتتتاتلا ل ء177:7-60-0

 10/110  ظ عنا ملا [مانااع ل7 - ( عمت ممهاعرتم» [آسهتساتتت ل178 6ءاب 8 عرب ىلآتسعل

 11 ةرم - تل - لأ: لا 11ءلع ةسعامع عد طقطستام 0( هعممرتغ ددتاعطت مهل 6م5عالل 10205160 508

 معوممملءععر ءا ممو(ع5102عدظط م10مهدتأاتتت عنز لعدد (ةمعت"عر هغ ؟هماعتل ءةذو 1طن

 معمءانغمضست. - 12004. 381هدسده 0 اا -آطس مدد ل[ نقدر هفعماتم 2201 1هصاتس آسصفستتن 0

 ا عزت ل هزم" 1]/- 1( اع, ةصصم . . . 2201نتر ننم0 لقتع 270ءن 17 - 1؟رم ]اير >ءادتلتاو أ

 لادم ع ة2ا” اف طسزدخك ةنعامرتاونلع 71هدنم0ا مءاتاز(غ 192005. 8[هددمه0ل كووق

 ا د 01411 ]عر ءمدمسك تهل( هداتت 470م1 2ع: 7/717, هسعام»ع قاتم لملم“ 111070111164

 هير

 1 - مسح
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 ىلع راوجلا لمسم كداوز رازجلا لام ميم م 0 ىجعازوالا لا مي من لر ىنيسكلا .نىدسوف نبأ

 ظفامل هخيش فينصت ىم هصخل ىنالقسعلا رح نبا ظفاحكلل ةتسلا بتكلاو محا دكنسم

 ةدداولا اةيداحاالا !!تقلع, امل . ىنافا دعو اريثكا !ادمح هلل ىمدلا :ةلوا__ىفتيهلا_نسحلا أ

 الك قرف نار تيبارفاراةتسلا .ابتكلا ,ىلع ,روكذملا_نسحلا :قال,راؤملا ركب .نأ سداوز. جيرضت ىلع

 نابعش نم ىنيرشعلا ىف دنم تدغرفو دوحا مامالا نع روكذملا ركب ىبأ هب درفنا ام هفينصن نم

 1 نايفس ند رىسح قييسم 13 ماشسأ لأ نبأ ترادح كيسم ]د م.ظ خامس

 ىمزراوخكلا كنسم [".* 2 فالخلا كنسم ا".»  ىديمحلا لنسم ا" قاولكلا ننسم

 0 .٠ دن م ىلع ةمويرصض ا 0 قولا ىمزراوخلا ىناقريلا نوح يم ليدأ رهبكلا طظئناحلا وىثو

 مارهب نب ىنوحرلا دكديع ند هللا دبع دكومدم وبا وع ىهرادلا لكذسم 1.15 ناكحصلا كبلع

 8 عرو- عم موعقز: مرد ]لهندس ]ل7 - [لمءعورتن. - 192006. الآ هذه»ج0 آظظ1 - كتتةٌةّذو 60015

 ج01 هد قب ممل16 - 12007. 3آ[هدمدل طا 8 عدد ةدعو ءهمعمانك 20110 طاننت 26221

 4001 هصعمأو ذص 710:00 عع ح4 ل2لووبنم0 لج ءللهق ءغ ةعرع 5ي110ىوقه (22011هصتتن

 ىةممصتعدم [1[ذظأات 10 11هر» 4ءءم7من»8 تع همعجع ياطعتلكطت هددت طلقطام 41! ءمدم1: اد

 1162/1, عر»# هءاءوتغأر هغ طقعع ةوجال]معم زغاذ ةمعامتغ: آطدسم 1آ)عم مدسلاو ءاع. اطلءلصاأع معو

 ممداوسحسا (مجل6(1هدعع ج0 ةعرع جلننمصسس ههعممجج ج01 قعملفق 21هعنمل0 طآسفسسأ 110

 حلكءىتمستو وننم0 5طعتاعط همداعع آسف 4! معهن: لطلا - 1 ءقا]ءعررت# ءمأ] ءعععدغو ج00 [هنس عطاذ

 دط لقي ظوءار»و 17- ظءيجم» ج0 ]ذطعمو ةعرع دلت لمص هدصمصتعمو ءانعتأاو ةهغ قط قلقا'[-

 /مدمت؛ 1ددنلدغم همرصممدتاو ءمعممرز. لحس رصتطت ماهعنتغ طلع ءهدع ءّرادق ةءضمأام 1112 ةعمدعهاتس

 ءلعجعر وددع ةماتك قكقيع 8ء» ]دسلمهطتق دع ةسعامرتادأع ط[سقسأ ل/ت»ء0 ملأ ءوععوغو ءأ

 ائطمسسم تآلتستع 0عععسص كتعطاسع رمعمقت5 5طق' طقم حسمت 808 (زمع. 29. لدتص. 1405) 850191. -

 120038. 3[ه دمج ل 8 عتنغطو ءمعمسق (2ج1(01هصتنتات. 101016 107211: 41571: 4582 لد مملرن6. بس

 12009. 3106 مج 0 11ج ةدصر ءمرمات5 ج0( 1هصتتست. 101016 ظه541: 161: كورك ايتن. - 0٠

 311هددحل 101-51 ةصنر, 5807من ءمعماتك (؟2011هصتنتلت, -ح 12011. 3لآظهدسد0 1ع

 [طمورض ء141و طمر7ء2041 ه0ه1ماتق (10011121(1]220. - 12012. 31ه 0 آ[1- خط حلاة كو

 12107//ييأ مى مدع ج01 هصسلن. -ح 12013. 3آ[هدمد0 ظ1- اعط ه زك ق2 ع7221و ©018مالق 1178-

 ةز6نمصسمر هط 181ةقاج دهعمم ل ررجءل 8 ءرن 110ه]رهتستنعلا [لآ- 82 ءالتاقر ؟دلوم للا-]ك ]10107 تلا

 لزعغم ءأ دمصم 425 (زصع. 26. المو. 1033) ممءاسمر هم]1ءءلتسص. لص (خه016مصتطاتق طستع !ذطغو

 أمك ءععدلتد عد هععتأتق عقار صقع لمم 84747 فصاتسعما. - 12014. الآه وجمل ظ1-1) ةءاستو

 يىعمسف ج0 تمصتسر دط قطن 7101 مرستنعل قلالعلاهآب 18ءزن لآ - ءآ - "ه]رتمتا لق عزان 1217
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 هال كلذ ىف معوف كيناسملا ىف سالصلا نبا هذع دقو [15] ةنس قوتملا ىدنقرمملا ىمرادلا

 ىيملا (ننسلا+ااماو_ر خخ قبا' لاق :اةيفلالا ”ةرشأ!ىءا1اذك كيناسملا ,ىلعءال باوبالا لع لككت

 نبا نم ىكوا ناكل ةسمخلا ىلا مض ول لب ةيترملا ىف ىئسلا نود سيل هناف ىمرادلا كنسمب

 باتك ىمسي امك كنسملاب هتيمست رهتشاو تكنلا ىف قارعلا لاق ريثكب هنم لثما هناف هجام

 خاصقملاو ةعئدقتملاو ةلسرملا ثيداحالا ريتك ىمرادلا كنسم نأ الا عماجلا دنسملا ىراخولا

 لنسم [.ل0 2 ىزمرهمار دنسم 3 [ىمليدلا دنسم] |"“.5  ىجاقيلا هركذ ةعوطقملاو

 بذرو دس قوقملا سيردأ ند كوح# هللا كيبع ودأ مامالا وعو ىفاشلا 3 00 ىنايوولا

 ىبأ هحرشن م ةنس قوت تادلجم ىف هحرشو ىلواكلا ىيدلا ملع هللا دبع ىب رجكنس ريمالا

 ىلا تاعك 5 «.[ خذس قودملا ىرزجلا روثالا ندب فورعألا دمه د كرابملا تاداعسأأ

 117 - كم0" ءمنالغ , حلوم ط1 - 17 ةنمع لتعأم ءعغ دمصم |[ 255 (ذمع. 20. آلءع. 868)] طتم5(ان0ر

 ءلئطتس. ة1ز:- ءاممللم] ذللسا يدتلعس ذص ةوللمعتم 71ءعلمم/0 لتءاتك مسسنعتقأز 3غ مع5معتقلات

 زج ةاهاسأاور مملظل 30 ءهرتأج لتدممقتملات722١ ءقأر طم 30 102[53ع112 0100111119 8

 ر/ءعومرا/ لزعأمرندنص ( عع ةععتسلاستل جانتعأ6(2[551ع5 0ز5م0ةز(هةان108 )و 1[ 15 ؟مهرل85160[122 له

 م1// نحس ممتع دخن. 1ث 11هر٠٠ '['سدلتعممستس 5وعل]1]هععو اةمونتغر نسمع لاذط©ططو 7108260 ه

 1/7 نريغ ءلتغم فسر عطعسلسملاتعر للتعمتادغع ستسانتع 1هآععتم» ءدغ 01 ءامااتقت 12 [05ان11 016

 110/1, هزنتتن علته هم ممدتطسخ كمررعر» لتعاتق, (هماعد ىهأ الطلق ونستمسوسع ه0 هماتق 20] 107 ءااتتتو

 ءعرتاع ممهعلءمعمله ءودعأا اتطعم مميوعبر قط طز 71عء], ءلتغم. لوس زاله ةجللووع طمع !ذطتو

 رصانأغ[م ممدعقادص(تمر" ءقأاع 1ع, اذص للا - 70161 (ءداع 8معلل٠ آطمعادمتتار اسصينتغرو 11طعتط

 11 رب ممستمسع 21هءعبتم0 ءملعتس م00, وتم 8071م1 انطعع همسصتسع لآ - 16 منمل

 /لا-ل م٠702. كلامسعس 10م” ةبنأ 11هء:ه0 دمساغمه اعهلز(زمصعق همصاتسعأا ةذصع هظللطع 1

 عم ممعماتمم ر اماعتضن ناو ةعرتاع ةتعام21(ةكنتت 18عآداهق ر جططموعمأقق ر ءغ (ة]1ع5 ر نتهع (ةطأاتلل

 نقوتع ه0 2660 ةمععملدص(ا. -ح 12015. [1[3هدصمحل0 1-151]) ءز1 ءرسأر ءمرماتق (5301-

 نلمصستت 5 12ء2/عررب# ءلئاسس]. - 12016. 81آهدسح0 8مسحط هرعتت 6 1و همترباتق (2803-

 انموست ه 1 ةسه]رمرومتم ةلئتسست. - 12017. ل[هدممجل 8-11سجعةمسأر ءميءماتق (عةهللح

 (نمصاتتس ه 1من ءةاتناصسص. - 12018. 8[هدمد0 11-كط ك1ذ1, ءمماتق (؟ة011هصتتتلتت 8

 آسفس لات قلالمأامأر 11هأ,متوتنعا آ8ءن 305, ؟نلعو 701 - ك1( لذعأام تأ قطلف ...٠

 رسمد“(نمر ءم]1ءءاصتصص. اكسنت ىفعءيزء»» ظعتا ىقه7/له] 1ره- ءهل- لأ: قل] - ل678, ةصط0و 5

 (ذمع. 15. 31من. 1344)ر دسم(تتقو ًآللن0 ةذص هعلتمعسس لزددمودتاأ هغ مآمعتطسنق ؟هآ]انستمتادانق

 نمردتس عصاقأتتق ءةأا. طوساعم» لات ءءالاا 177 - 71ه ا»ءأب 8عرو ]1101 هترنن» أ لآ - ل عبء", ؟ن]0

 لانرن-ء7ما/بأ» لعام ءغوصصم 606 (ةمع. 6. كمل. 1209) ردمعامسقر ءمرسسعمامعانسس ذه تلام0ل ءلأللغ

 فنيل

 عر
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 كمحا نب رمع نيدلا نيز خيشلا هبضتنا تادلجم سمخ ىف ىيفاشلا نسم سارق قلااوغلا

 ند هللا دبع وبا هدنسم عمجو ىيناشلا كنسم نع ىضرملا بخذتنم دءامس ىاحلا عامشلا

 نب ميركلا دبع مساقلا وبا مامالا هحرش 84 ةنس قوتملا ىجفاشلا ّمصالا فسوي نب بوقعي

 قوتو نيحلجام ىف 1 ةنس بجر ىف ادتبأو رهبكلا حرشلا بيقع ىعئارلا ىنيوزقلا ديحم

 1 ةنس قوقملا ىطوبسلا ركب ىا نب نهحرلا دبع ىيدلا لالج محوشلا فنصو 1 نس

 71. 111+ !انكعرر ىنال ”نييفانتتلا كنسم 8 ىعفاشلا ىنسم ىلع ىعلا قاش اضيأ هامس ابانك

 هركذ ىطوهسال معلص ىبنلا نامز ىف اوتام نيذلا ةباكصلا كنسم |". يباهقلا نتن

 وبا مامالا خيشلا اهعمج ةرشعلا سنئسم زن.“ رمق دعلا »ىنسم ملت "*تاقلوم سرهف يف

 ىضورلا ىسوم نب ىلع ىنسم )ع ىعيطقلا .كلام نب نأكيح نب رفعجج ىب دمحاأ ركب

 ببعد ند لكودحأ ندحرلا ليع نال ةكذع ىللأ ىضر ىلع كنسم !*.له كتحبيلأ لهأ للضذ ىف

 12145 5146 67 - ةورإر# لأ المن 711هدددم0 77/- 5/466 امهععت ماس ةغ وستمودتع ؟؟01هست هتطانق

 مرسم ءاطعمفاتسم ءدع نسم 8طعتلعط 7ءد-عل-0: 0 ور» هرب اد: 60 1-17 عدس“ 17-2

 سدعاتوممو ذه ءمتامسع 777 - 71ه: ءططمط 77| - عسل 01 2110:2060 111 - 51/2 دمع ىتمأو

 هءاوعنأر ءغ كاد 450077 عدن 7” نأ 8 مرب آل دار 1071- 4 هدمت 17/- 514/2, دصمم 6

 (لمع. 28. 31326. 860) دلو 5(انان3و ءزده كلمورنم0 همآ]ءعتا“ طودصعم آسخس لقت 7ءاوتت» 450-

 ءآ - [ع»أد» عرب ]101رمتصتنعل 717 - ود مارو 777 - 11066, ةصسصسم 623 (ةذصع. 2. كحص. 1226) 1ه015(اناتكو

 مرصتس ماقتل ل سمطتتق ؟01]هستستطسك ءمرصمعءط ءمهسسم ممقؤغ همرطتات عما قت انلق 2033 01عا2> ع0101غ

 ًللسسوسع رصعممع 8عزعط هممت 612 (ذمع. 2. 1. 1215) زمععرتا. ةكاطعتاعط لء7ن7- هن - 0

 1-40 - ”ه]رت»201: 17 عد: 478 8 ]بر 8014/6, هصصم 911 (صع. 4. كس 1505) 122010115, م2111“

 اتطسس ءلنانغ ك7 ه7 - رون هأمع 1 هول 2/1 - 514ر2 1مم ت ماسنت. - 12019. 31[هم س4

 آظا1 - هطقس ا عاسر ءهمعمسم 201 1هصانس هرعت مست. 101016 لقاع 7من. - 12020.10: 4

 آظ1- هطوطقطو ءمءماسق جلت نمدسس رو ةسعام»ع 51عام ط - هل- للرنا ع 19021. 110 ة د4

 ءآ] - هد طقط غرو ءمرماتق 20110 صانس 50أ015611 واتت [ءتممرع م0مطعأقع رجم نأ كان

 ظل101( ىو # عع اتم ةملنعم عطا مامزكاتتت كمت تمرطتت صوره. - 192022. 316 عم 4

 آ[1- خ4 ءدذر 4067141 م1 مانف (2جلت6أمصتسستر لع ونصم ةدتمتج ؟10ءصلسست هوان ادع 1203

 031هةدهل ءآ-دوط هم عار همرمامك (73015(هصحتس 0ءعععسس ؟تعمضتسو وسمك 5طعتاعط ءهغ !سقس للأب

 8 6ءأ» لاتتنعا 8و ل هركو» 8 عيل لارا 87 8ظ//-(ه1146 م11 هين(. - 12024. ١1 هدد 4

 411 معمم (ته0لتةهدسس 4/1: عرب 1و 7:/-1:60/2 0ع معمتاتك ؟مستلتقع معممطعاوعب ع

 12025. 011ه دد20 411, همرمانق 3011ه 4/1, هنأ آلءدق معممزاتنق ةزأا. ظلذنلنأ للا



242 

 لناميلش نب _دمخااركبو حبال تاطخلا+ نبابرمع ادحسم 100 يبس" انسب فوتملا لا كالا

 ليعمسا نب ميءاربأ فحسا وبا وهو هرج ىتنام نم ديزا ىربنعلا كنسم "ل 2 داجنلا

 رصف قبال سودرفلا كنسما |. ".. نس [دعب]] ىققوتملا ظفاحلا سوط ثدح ىسوطلا

 ءهامس ىنالقسعلا رجح نبا ىلع نب كومحا نيدلا باهش خيشلا هرصتخا ةنس قوتقملا ىمليدلا

 لمتشم ومو ىدادغيلا مالس نب مساقلا نسم !".ل 2 سودرف كنسم رصتخم سوقلا كيدشت

 ان إ 2 ىل. خنس قشوتملا ىدزالا قحسا نب ليعمسال تاءارقلا لكنسم [.,“. 2 بمارغلا ىلع

 ىراخيلا ليعمسا ىب دمحم هللا كيع أ مامالل ريبكلا كئسم از. يعاضقلا كنسم

 ةنس قوتملا نفرسم. ند نددسم ىسكلا قال ضنسم !".“*## 2 ىربرفلا هركذ ه1 ةنس قوتملا

 كمسم هيث جرخ "عب ةنس ىققوتملا ىدادغيلا ىرعوكلا ديعس ىب ميعاربا فحسا ساو [1]

 ديبلولا ناو ىتاشلا بهلك نب ميهلو اءرج نيرشعو فين ىف هنع دللا ىضر فيدحصلا ركب ىأ

 قلل - ءل- ”ه]رمنا ىلت»ءعا ظظعدي ك]عمءنا 17-2 ءدميف دمصم 303 (ذصع. 17. كال. 915) 22015110115.

 12026. 31ه ةدجل © دسهعر ءمعمانتق 2016 1هصاتتط 07201“ 8ع: - ه1 5. 10101 قلقا آب"

 11760 18 عزا 507ءقز» مدا 7-7 ءززم ل. - 192027. 81آهدسمدل اظا-ةمطةمعأر ءمدعمصسق (:30110-

 مس ماسك لسععمغمد ؟ةقععسام5د ممغمعمس. (نه11ءوزأ طقطتنت قلآدع 1 ]مع 18: مغ 1826: لدن

 1/7 - 1,52 ملم '1'؟جلتغممهعتتتك تعطلق "نهرو | ممدأ ] ةمصتنستا 280 (ذمم. 23. ة1همغم 893)

 ردمعام اتق. - 12028. 310 هد ل 1 1- 11 ل دسقر كمرحساق 52011 هصانتلل 401: هود" ط1/-1) 2762و

 ؟نلمم لال "لمني لذ1ئءا1 ءغومصم . . . دممرانل. هطعتلعط 5767 5-ع0ل- لة: را ]رتل عنا ىلا:

 11077“ /45م/ن78 ءمتامسعس دع هم ءلتلتعغ 1ن7010 ه7 - نمنع د01 1ءامعم»» ]!1هدراول رطل" هننو

 ز[مكععترمأاوررل. - 12029. 31هددمه ال 1ظ1- (ن خوزسر همهكماتق 5201610010113 (045/1111 1611 7

 1[ - طمع, (عمم0 (مجهلئانمصع5 ةعمتمرتم هرتوتست5 ءأ رممهاوغأع ؟ءديهصأعق ءمصاتسعا.

 12030. 316 همه 0 ءا- ءاعأءةقمأغأر ءمرماتك (230115صتتتتت 0ع !1ععالمصتطاتق كمطهصأت علقو ©

 لونه طظوزا آل: |رمع قلق, ةمصم 820 (ذصع. 18. 1"ءعطع. 1417) ميمرهانم. - 12031. 381هدد 4

 [[1- ((ه0ل طغخو ءمعصاتق ج0( هصتنللل. 1501016 7/- (007من2:.. - 19032. ظ1- 1١ه ةومو4

 [1 - ]ع ع طاعو ءمعمسق هلت مصست تم عصتاتسم آسوست للتع 4500717: ]10],هرت»ت:ءل 86: لونه

 [/1- 180/47, ةمصم 2560 (ذمع. 9. للءعع. 869) دمصمرانت. (هردرر علت هتان ه 1” هر.

 12033. ا1١هددحل ١1! كطن'اطحعحمو ءمعمورج 2016م صتتللت. 010-1 عصتصأ كقطع ندونا 10!1-

 عمللعسا اظءر» [71هءممامل, ةمصم [225 (ذهع. 10. 0. 842)] مدمر ناك - للان 1١١|1

 1 اي

 اني

 10 8عري مظدأل آلآ - ل هدنيارع»: لآ- ظهع) 00غ, دمصم 247 (ذمع. 17. )آدم(. 861) رطه(نانقو 013
 ذم ىدم انطعم رةمورنمل لاس ظعامت 7)/- 3001 ذم ؟تيتمال !؟هقعلعتالأه ءهغ ماسعطاتق ةععامأم

 ردم لهنا - 17 ءقا]ءت» ظعت» 1607ءنا» 111 - 51 اعآرخاس لاب مع]أ 0 11هأءوتستتعا ظعبا ل آ007ه]
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 قوتملا ىفنأل ىخليلا ورسخ نب دمحم هللا دبع ىقاو ةنس قوتملا قرزالا هللأ كبع نب ديح

 ديمح ند كيعو ىسلايطلاو 10 ةنس قوتملا ىنيدملا ىدهم نب كمد رفعج ىبالو ةنس

 م1 خنس قونقملا ىديمكلا ريبز ىب هللا دبع ركب وبا مامالا وهر ىديمحلاو 21 ةنس قوقملا

 لاو نورا#م ند ركب ىنأو "50 ةنس ىفوتملا ىفسنلا لقعم نب مهعارباو اءرج رشع دحا هدنسمو

 نم ريثك ىف هكراش هنكل ىذمرتلا باتك ىلع يرخم هباتك ناكو متاح نأ خيش ىسوطلا ىلع

 ايالاو هرخ ةئام ىف ا" تنس قوتملا ىلاكاتسهلا فسوي قب“ ميعاربأ فحسا ىا مامالاو ةخويش 5

 هلاق اءرج نيتالثو افهن ىف مو ةنس دودلح ىف ىفوتملا ىزارلا رصن نب ميعاربا فكسا ىنا

 مرن تس قوتملا ىداسنلا بوعشلا نب دكمحا مامالل كلام لننسم |” 2 ىيلخلا

 030015 تاك اةنس قوتملا قروكالا| هللا ..كبع. نب دمحم اركب . ىأل ملسم ىتسم م

 طظفاحلا ةناوع وبا افقحسأ نب بوقعي هرصتنخا ماسم بانك ىلع جيكحصلا كنسملا

 ىلصوملا [ ىلعي ىنأ] كنسم "ا" ىوغبلا ردزعلا كبع ند ىلعل بختنملا كنسملا |. 0

 1/7 - دو" ع[فر ةصطصم . . . 22011115 - لقا: 450ه/7)ه) 1101ه: ء0ل 1 عدن 12105 ءبم ]7-177

 طدصعألامم ةصصم . . . 1201015 - لك أتم لوز“ 101]1,هت»1:60 طعنا ]102 ]| - ]160146 ةصتو

 272 (ةمع. 18. لادص. 885) 2201115 - 11/252 - 4١0 186: 1710:620و دمصمم 349 (ذهع. 3.

 81د. 960 ) ممءتسك - اسفقسس للا( ظءان» كلاعل]عأ عت: 2608 ءق", ؟دلوعم 217 -

 لتعنتك ع( ةسصصم 219 (ذمع. 16. لوص. 834) 110160115, ءانزان5 1/1105: اتحص0ءعأتات) 135 نع

 همهم[ ءطعم لن - 16 /راد» ظءرا 21ه* علنا 21 - 277ءوعإلاو ةمصم 295 (ذهع. 12. 0ع. 907)

 دمر ان5 ب لاا 18867“ 16: 1107ه: - لاا ه2 156-171 كذطعتلكط للان 1711و كانك

 آذطوع مدلتقممعم 20 اتطعحسم 2 70علأ1 ءالعلاأوك ىساتسعأو دكاحسسعم دتات]غمق 00ءا[مرعق كتل

 عم همرصتستتسع5 طقطعغ - آدقس قلاع 1:*ارعع 1 ن]راد» ون 7و 172متر تتر حصص 301 5

 (آمع. 7. كسوع. 913) 202تاتكقو هانز نق ]ذطعع ءعداخاسسم ؟1ةقءزعسألم5 همصاتسعغ - آسفسص

 لم مع 1 ]رف عرب 2لمد» 21- ]غ2 , هتععو ةمصتتتلل 385 (ذصع. 5. 1'عطط. 995 ) م1205

 هتزدك 710:40 ماسح امتئوأمأد 1هكعلتعسلم5 ءمصسم»ءطعسلتاو نأ 11 - 1701118 31136. - 4

 01هددد 0 311 ةآ]1]عو 1147271 هم»عماتق 2201 هصتتنلت. 10101 آس ل /تن ع0 عرب - ءلم],062أ

 46-11, هصصم 303 (ذمع. 17. لسل. 915) مطمرانتت5. - 1292035. 38[هدءدج0 81هس]1 1 0و

 111057701 همعماتك (؟د0لخةهصاتسر ونن00 حط للتي 8ءاب» 7101ءميوت»علا عد: 40ه7]ه] 1ل]-ل همت عع]فو

 دممم 388 (لمع. 3. لكفص. 998) رصمغانمو علتكتتت عع لقتل 5112128 ©01111161013161112 5(. 110

 1/1/- 171هوع::60 20/- 50م4: ءدأ د0 ]ذطسنس 7105701 هىئماسسص. آ1ندع ءم 1لفطلاتم 7” ننال 17

 15 مع 8ع لماتنه ءمتامرسعم ءدععععموزأام - 12036. 31-11 هدسه4ل 31-11 هصغعءاعطهطو 0

 ءممانبكق (2ه0ل1(3هصعم ةعاععامق ءهمصغاس عسكر ةا1ع[0>ع ىل# عز: ل40 -ءآ - هدا 1171 - 8ءع]رعتم#.

 12037. 31ه صح ل [كطن آ' هئلن]ر همدعماسم (2201هصانتت | 471: 7”ه:711] ل7 - 11ههندت7, 06 تنم



544 

 ةداهشلا تاجرد ءاقنرأ ىلا ةداعسلا للمأ ةرميسم |. ةلمهملا ءارلابب ىراجحلل برغملا

 مدلك ديف عمج خلا هتافصو هناذ ىم درفتملا هال دمكلا هلوا ىدلكيك نب رمع نب كمكمل

 ىف ميباصملا ةاشم !8.5 باوباو ةدعاقو ةمدقم ىلع بترو داهجلا رماب ءامككلاو ءاملعلا

 5 فورذل ىلع بتر خلا هدابع دل ضمرا ىذلا هلل ديلا هلوا ىقزاللا دابق نب ىفطصمل ةغللا

 مجرتم ةغل وفو ميتافملا هيف تسشرمو حيباصملا ةاشم هقيمسو لاق ماسقا ةثلث ىلع مسقو

 هللا كبع نب كمكم ركب ىأ خيشلل راظنلا خام ىف راكفالا فخاشم 1.5 ةيسرافلاب

 نسحلا ىنال بناوغلا .براوغو تراكتلا «تراشم 8.5 هم ةنس ىفوقملا ىطرقلا ىرقيعلا

 !0 كيعل فوصتلا ىف قاوشالا عراشم !".*5 >سلاجملا نيز ممسا ليقو مدد نس ىفوتملا ىنمعلا دجحأ |

 هاتر لزعاسمسب عدن - 12038. لآ ءىمنمقأ 111 ةاذصر ةعم]لعدأم 2!ونممتعس ءمصاعد ةكتلق... ظ

 (4) ل 1 ل,ةعاوطنته [[نمممعضوعلق. - 12039. طآ] - 81ه د طتطر !اخطعع هيسلغتس هققطفهتت |

 [علزقئممتنم 1سعواوعسم (0هءنلعصاتمقو ةسعام»ع ط1 - 1و ن. - 12040. الآ[عدا»ءء( هطآ] ء1]-

 وعق4ا0 عار زغمع مممدلا ؟ءازءزاونتخق 20 ءمصمععملعملمد عطدلتستمس طدقعاوج تتر ةانعامل"ع ل 60 ١

 ]عزب 07ه“ لعرب لكع78ءل. آم طمع ]تطهر نسأ ذكذ ةمعتربرأا: ارهدتق العم ءقوعصاأتل عاتقه أ ظ

 جام طمس نصأتعم ءاع.ر هتعام» للعام ؟لصمزضاتنل 00 ءغمضننل عا رطت]0هةمزمطهعتتتت طغل]اتنلا توعالاتلاا

 عم وعاوساأته ءمللعوتغ عيسسوتع طص م>هع[ونلمصعتسر 1ظنصلفتم عطخاننلل عا ءقربتتد ل1ةربمقاتنأا. ح

 83115 ط'هغ عآد عق ٌةطاطر ءممطتسستق !انععطط قت انااتو ةانءا0مع لل (ثا] لعن: (هأن0 آ!- طن مق لج

 زر 0من 1عدءاعم]هعتعسسو ونن00 زغه ةصعامتا: ًاردسق العمر نأ ةصئتقلاتتلل تات] 01111 811010111 00101:

 جلال عز( ءاعر ةرطقطعألنعع لتفدمدزاسس ءغذص انع5 مهعاع5 لتعتدسس ءوأال ق4سعامع: كمرستسقهاا

 السل, صوتنا ل1 :ءاثما ءأ - سعدنا .1٠ ع. (نهرطتصاتنت 1عععطقتلاتلللا 18 ءمولتتع 018565 1ءلنادأم

 1رزء 31ه مهعأاتللل 22جطتعاتلل ءقأ معوقأنع ؟ءردقانللالا. - 12042. 01ءعطةلعط102 ءال- ةكلع ةقو

 رم هس عماد معاه مص 0ع [مصاتطسنخ ةرععسا] ةصاسس, ةتعام»ع ذطعتاعط قللت 8عء]ب» ل10/]ءهترنتتةءعالت

 186زن لللمعااعآ 717 - انعم: ]لا- (هرانانغر ةهمصم 367 (ذهمع. 4. هءمام 1171) سيما. تح

 12043. 31 ءدطقرعأ1ط ءا-اءز ةعالط 8ع 6طقت ةعاط ءا1- عط ععةقتطر جويهألممعق اء]©-

 ماعم ههنا عع عمال نعم ععضاتسمت هيعلاتم2ةطتالطسسصر ةنعامانتع 4061/1/45 هتضو قطلتف . . . 1110130٠

 [يزطعم طلقامعأءنق. - 12044. 381ءةطقعأط ءلا-دم ل نثعر هط]ععءاوتسعمأف مععا0ة:انالاو 10

 رو دزعم لمعءاتمةسسم ظعلت» - ءل- لارأ كلماتنا ظعلن ل]رتنعل 1 - لقت ةصصم 833 (ذهمع. 3. 1” عطا

 14454) رمهمرأن0. (0رمانخ رم2ةعضءاتعمللا, ءانزانق اتطت] سس هلئأ 7ءازا هل - عز (/26 ءعةذع للعانالا.

 12045. 35آ1ءوطقتأ' ءال-هقطتعةعر حدويفهأأمصعق لعقزلعضتم عاطل و هانعاماع للا - هآ - 011
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 قاوشالا عراشم ا". ةينابر تاحفن ىلع زومهر اهلالخ قو ةينادجو باذآ هيف ىنايلإل معنملا

 بر مهللا كدمحا هلوا ةنس ةوتملا ىقشمدلا ساحنلا' ميعاربا نب دمحا نيدلا ىيحمل

 باتك اهنم بنتك ةّدع نم هذطخاو داهجللا لداضف ىف وهو يلا ةداهشلا بتر ىلعا كلّمساو

 ىقايلأ [ دبع كوملا] ادمجرت ,مك :ةمتاخو اياب .نيتلقو ,ةثلكا ىلك عبقرو ”ةيلع  دازو ركاسع اء صباق

 خلا نيفراعلا بولق رهط ىذلا هلل محلا هلوا عراشم |.« 2 ةيكرتلاب [رعاشلا] ىدنفأ و

 ىف عراشلا عراشم !م.مم 2 1ذكو اذك تلق لاق ةيمكح فئداقد هيف ةنس قوت ريكا خيشلل

 هحرش هه" ةنس قوقملا ىفسنلا لمكم نب رمع صفح ىنأ ىنيدلا مجن ديشال ةيفنكالا عورف

 ىف عزانملا هاهسو هدا ةنس قوتقملا ىفنكلا ىونزغلا ليعمسا نب ميعاربا ىب ىلاعلا ىلع وبا

 هزونك سدافن نم ءآلتمالاب ءاهقفلا بولق ىنغا ىذلا هلل محلا عراشملا لوا عراشملا حوش

 مهل عمجت ةلاطالاب مهالبا امو ةلاطبلا نع معانغا نيملاتم نيملعتملا ىأر امل هنا هيف ركذ خلا 0

 7//-7707:2::3. 0(  مانع طعم5»همطتعاتس , 0000 ءمصلت 1 مصعف عديقاجأتعمم ءأغ مم علتم ص ءقتاتتال 0 ءعاتمان

 1سلتعتم هءععسلاه حكاه سستص ل15 همعتس ءمسصرت عءعط عملت - 12046. 31 ءدطقعأت* ءآ-ةعطت؟ هع

 دوسهأ ههعق 0عد10 ءععامدسسم ةتتعام» ع 110/1 12-ع0ل-041: 11:60 عدن 1[ ]راو 1711-117, اروع 17/- 12 -

 ه2 عم عنو ممم . . . ل0500. طتطعع زغو زهعتمتغ : آرهتسلم '1'عر و 10 عتكر لمدصتصعي عطق 1'ع 51

 ردمصا رست ععملسس معغم ءاع.ر عا لع رمعهتغتم طغعالل ةدععت دعت  كسعأم] ءزاتق 317عاتال1 عطاتتلا) ©

 ماسعطسع اذطعتس معغتغ نغ ع انطعم (مءقوأ 8ء» 4ءنم/7. كل طقعم هده 200105 ءعغ اتطعس ذم

 (موتمام عنه ءمربتكم ءا ءوصعاههتممعتس لتماصتطستك. طمس [ 1١هأاد 460 ]-ءا-ا ع7 طر عنا [طوعام]

 هععامع معانا. - 12047. 381 ءوط ةعت'و دودهأ أ مصعقر همنعامع هطعتططم ةدصصم ( 4/8عزو حصصم 5

 ...رطمر6ل0. طاطعع زغو ةمعامتغ: ةطهسم طلعمر وننأ ءمج05 ةمتعت ملت ماتعج "عللذغ ءاعمر ءغ

 جلصما(هغلممعم ةمطغللع5 مطتامدهمطتعمم ءمماصع(. ةسععغم» ؟هعصدسلف ناتكتع: الزعم طقعع 1118.

 12048. 01ءدطقعأ' ءال-ءطقشعأاو دودهأتمصع5 !1ةوذه ]وغمملق لع مهعاتطاتق زدعق 1[طهمعظأأعأ

 0عماعهغتمر ةمعام»"ع هطعتلعط لل ءزررن-عل-017: ىمآدع 1 هركك 0م" عرب 0101, ميوت»ءلا 11/- 17 ءوعزلر دصصم

 537 (ةصع. 27. لدا. 1142) مصمدأتم. لكنا 4/2 )478-7: 8ءزن آان ا]رأتنخ اق عنا ]ءنندأأ 11]/- ]رست عم

 طدمعءغحر ةصصم 581 (صع. 4. فما. 11835) مدم2(انانقر زص طتصع !ذطصتصت ءمصس عءعماقمأانت ؟لتلتغ

 ظنا - 31 ءدنمتنت* لا هارد لآ - 11ءعارمب#* ذمهت ماس.  ةععطعاو دادس اه زمعاتا: آمنق 12 ءمر

 وننأ ءم2ل2 لادعق ءمصكسأل هع ءمرأج ذصعمأ 22( هصاتتلل م؟عالم5دطتلل ع (طععجسعتمس ةانتق لتامغ ءاع

 رى وععدغ ذطأاو نص لنسءكربسلم5 1:10ءمع6 00102ع ج2 ععءامد و هع عمد 0ءدازلته ][طععقعع معوتتم

 ؟ءمطووزغوغع ؟ءعريدعع هة620تهتسدء. [(دوسع كللتم ائطصتست ءم]11ءوتأر ولتأ ءمصتات عداتق ءةةدعأ ءوعتتأتق 0

 ]زعم مهعدطتقر ءسوتنع نأادلم ةصقتومستعتأا 21هد]را»غ* ءا- قم, ءغذم ينتمسوتتقهعأسأه ]ططمو

 ع( وطتسواتع مههغع5 لل515ةذ(, هأآكلعأ2 ءلغتك هةعئلتءعار ءمردصت علو ة0دلأةر 7ع5و8 5

609 5 
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 فسوول خغالا ع راشم "81 عيانملا هايس بانكب هدحرشو تايانكلاو تاعريتلاو تاحايولاو

 ملأ دس خيل ىذ نم نيرشعلا سيوككلا مود هقملاذ ىع غرف ميغا ربأ ند لبيعوسأ نبأ

 نمرخلا |تكيرشل بيوع نيسفتر ف راثالا حاحدص ىلع راونالا قراشم اها ىقولل عراشم ا.ه.

 ىبصحيلا ىسوم نب ضايع لضفلا نأ ىضاقلل ملسمو ىراضبلاو أطوملا ودو ةثلثلا حاحصلاب

 5 هيصتخاو ] ْضلا نيد لك ىلع هنيد رهظم هلل دملل هلوا !دج نيغم .باتكا وهوه نشا قوتها

 هامسو ه41 ةنس قوتملا ىرمكلا ىنارعولا فسوي نب ميعاربا فحسا وبا ظفاحلا لوقرق نبا

 يويمكملا دوهعلاببنايب::ىقا[ةيسدقلا راوذالا عوراشم انما [ىنأي اضعب هيلع دازو علاطملا

 عيمج هيف نمض خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوأ ىنارعشلا دمحا نب باهولا دبع خبيشلل

 خا هنا ركذ مث تايهنملا كرتو تارومأملا لعف ىم معلص هللا لوسر نع تغلب ىتلا دوهعلا

 10 ىناضمر ١ ىف غرفو تادابعلا باوبا بيئترت ىلع بترو اذكو اذك ىف هالا لوسر دهع انيلع

 تاببهنملا بانتجا ىم سانلا هب نخا ايفو لوألا نيبمسف ىلع مسق هذأ ختكسن ىو ةه+ خذس

 لوستعر طصعأ1]إهمعق ةممسأةمعقفو ممعطقق رماتصت عصلتع 122م385(051. 10 عدد هقصسعسامتانتلت هلكت

 10/1 - 11ريال ةمكععماسست. - 12049. 81ءدطغعت' ءعا1-1هعطقغو ةودتهاتممع5 طعام

 8ىذممأأا 7”ةددبرإ“ك وتو ل ءدرربجم1] عر: 1[ ن[رات»»و عا اتطعأ همس ممكت أ مهصعسل 1علأج ننتصأمم للع ةعزلت عا

 رسامعمأسم معصقتو آلم طنززر ءا ةمصمأ 816 (ذصع. 3. كم. 1413) ةطقمه][16. - 412050. 31ءةوطقنأ'

 111 - عم عفر دوت وأ 1 مصعف 123213111621011. - 412051. 31 ءدطةعأعم ء]-حصخاإ ةكو هان

 ]سستم ةانررعم (مهلتن(أهدتطاتق ؟ءمتضر ةسعام»ع (نةلطت لك: / هلل لرمي ل] عدن 115م 7 ه1 سءآافو

 حصصم 544 (ذمع. 11. ذلآدت. 1149) 201600. 0( هردا7 ءمادتلأاتق ءوأ زط ؟ءةنطق 520110 طاننل

 5 اماتكأأدأ2, وندتأ ةم]د له (؟جلز(1هصاتتتت 208م018, لل/ - 110:مه11ه, 317 - 801:17“ تأ 1117و

 ءمدصرم[ععطعصلت(. آنطعت تغنلتةداطساتق و ونن1 12 اصعاطأأ: ًلذتق 1)ءعمور ونمأ [1ععلأو انا ةانه

 معازوزو هءاعرو5ك مءازئوأمصمعك هرصصعو ؟لمععععأ هع. |[ ظا- فطام قلاع 1: 1ءمع 151417: 13 ف

 وتر ظا- 11مل" تن ظ1- ظلهنهتنتر ؟دل عم ظانت» (6ه," عنا لتعاتك ءغ ةمصم 569 (ذصع 12. كح

 1173) ردم (انان5 و ءراغمرسع» ءزدنك ءلتلتغر كت دمصعاتالاه طماتح ه0 ءزغ ع تاساطسسم 2/7 - 111/7

 لعلنا. لع اماعد]. - 120752. 0[ ءدطةعأع ءآ]-ةصحسبمرع ع1- عم 08137 عاو هداتق ]انلطتتلاتللل

 عمر عام1111 0ع ءدعمومدزاأتمصع مجهرتأتةقمالانتات 5 مهمطعأو 1107/1711: 19 أ 0131و ةسعام»ع ةطعتلعط

 لآ - ©آ - ؟مءاأرإراأ»ت طورت ىلررنعل 111 - ك]م' ندع.  طتطعم زاه ةصعتوتا : طرددتق 1)عمو رتتنتلهدلاتطل

 لمدصتصم ءاعر ءعغ ةيتعام» ذللك هرصصتق مرمرستمود دمكعضتتغو ننهع ]ءععماسم 1)ءز هأ ؟عءلغر نمت

 اسم ءرمأو [معلأ ءا ؟ءاناته جطقاتصع(. "لكدصت ءمضست ةت02ةغ, معهمطعأدست للك صانللل 63

 140 لهكتق ممق طمع ل16 كممقفاعتمت تمقعر ءغ ]ئطسسر نسعم 01غ ؟لععداأنسم هءامحم دمعصقتم آخهسقلطقم

 هصصأ 938 (مع. 9. لهم. 1531) جطقم]حتاور ه0 هعلتمعت» ءىرتكتتلت 0111 مااتتلل ءهانلااتق 15م0 امن

 آم حلتم ءدععصرأم ]1ءوئاتعر ءعاتتط لص لنهف مهتتأعق للك كانتا ءهةدعر 0031112 م1101 06 دق 83و
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 باهش يشال ةييضملا راونالا قراشم 1.“ تارا ملا راينا طف (لطاشلا »مج خا اانانبكو

 كمحم نب ىسح نيدلا ىضر مامالل ةيوفطصملا رابخالا حاحص نم ةيوينلا راوذالا قراشم

 قورزاكلا حراشلا دادعت ىلع هدحع ىاحصلا ثيداحالا نم هيف عمج [45. ةنس قوتملا] ىناغصلا

 اذه لاقو هثيداحا تدع عون وأ باب لك لوأ ىف نيبو اتيد> نوعبراو ةتسو ناتدامو نافلا

 نب رهاظلا نب رصنتسملا ةنارخل هتفلا ىضتقي اذه لقعلاو هدايضل ءىضتساو هيضترا بانك

 غرف امل هنا ركذ خلا ملقلا ىرجامو ممرلا ىيحم هلل محلا هلوأ ىسابعلا ءىضتسملا رصانلا

 حاحصلا عمت جات باهشلاو ماخلا انك 8 ام امهملا مض ةربخأبأ سمكشلاو اجدلا حايدصم نم

 ملسأ مههلاو ىراخيلل ةراشأ ءاخلاف خناصولاو خكدصلا ّ هللا نعدو ىكود د باةكلا اذعو لاق

 ندب هألنابأ لوالا نياصخ ان اباب رشع انذا هلعج فينا بهترتب بترو هيلع اقفذا اذ فاقلاو

 نسحع طمستمع5 ممص ؟جعاطصسغ 20 7ءغملغه هرتاقسلهو مم5(ءع1م» 0ع زئقو ونن3ع طمطط7]1ع5 0

 [دعزسمسغ 30 زادنهدد» مععمءعانهسلو. - 120533. 01ءدطقعإنع ءعل-ةمرعٌة مع عآلم 0طأ» ءعاو

 همك ]هسصتسسسا هما ءملعمأ سس ةتعام»ع هطعغتلعط ذ7ءأ - هل - لا: 411مل اع كلايتنعل أث لف

 457 8ءع][ب» 111 - 1ك! ه1 17- ("معغءقلببوم ذطقطتغم ةسصم 923 (ةصع. 24. لقص 1517) 12011110.

 12054. 81ءوطقشعأزأ ء]-حصرعنم عآد صعط عزك 17عغر هدكنك [طسسصتماتلا١ 210م عال ع01ان12 ع

 دوصتق معهمطعأوع ءاععات (عدلن6مصتطسع. 1طسقسس 160/4 - ءل- 0111 11 هدمتا علا 1

 1/7 - كه ع]اتن, [دمصسم 650 (ذصع. 14. لآدم. 1252) مممعامسقزر طنع ةر11همعص 0علتغ 220110 اتت

 معمطقتطاتتلل و 01351112 111ءاا15و 116 7146778 ]ذط21 ءدعمآتءوغمر» ءعدصسص ءعهكتاأو لهم هته

 لنععمأو5 ن20دعأتمغد ةعدع 2جل16هصعد ءعدعص] عار ءأ امتأتم ةزمعاتأ هدكاننط ءقصاخاتتلل انا 5 661 6ا0

 ماس ععتست مهل غنم صنم عمضتسم 1ه0ن عه(.  ©عدختسصت طقطعمو ةصوستغو طسصع !ئطغتست , ءعغ م20 ماعت

 لسسعم دمأ] عملعممر وننمل زم ءو ءةار ممتطت زمدأت ]دعم معامو ءأ معمق 12 م0560126.  (نهدض]نمقانأ

 هس رغم طتطاتماطععو 21051ه7:5ة"1 ل ءنا- ءاادأ]ة» طعنا - هارامعق» للا - !لهءاملأن ظلأ - لكان

 آينطع زغه زمعلمزا: آرهتتق 1)عمر وننأ هدهد ء3متلمدو لص ؟لامتل 2عزمعوغ ءغ هقلويسانم !1ضطغعع

 ؟معمسأ مهاتطسع ءاع.ر ءأ هتعام» , ![ذطعمد 712:07 هل- لهزأ ءا لا - ذارعرببع لأ - 110114161  ءكتللل

 جطقم]11ةدو(ر هع طتع لسمطتتق ءقه ج001ل155ع 01غ مهل (3:هصعقر وتقع اطص لنطعتق لل/ - را ءزت» ءأ

 11 - ك1, ءآبمط 1ءععععماتعر دنغ ؟عجدع (2ج0ز(1هصعف هروصعق ءمصلا2ءاأهدع عسدعطغو ءان ططسصع

 ائطعسسر ةصوستأو 1ماعرع ردع هغ زماعع ]ننس (ءداتساهمتاسل ع5قع ؟هآ1نأ1 ؟ءعئامأم ءأ طعستاةألقم

 آضاععد 12746 1ه عم ظم]]رف# ةذنومتلظ عدكم 1412 11057, ءأ (نك ءده اهولتالممعقو لط (انتطاتق

 لدم 1111 ءممدءعماتسص!.  ةتنعام» ءتط ءعععويأع 0ئةممدنتغ ءغ تذص 0ه00ععزس ءدتاو 013 51ل

 (0حوحاتك معاسانتلل لانهك ةععالمصمع5 ءمصاتسعغو نانقتاتتط م2168 ءمه (مهل0ز1غهمع5ه ءمرصعطعسلتأو

 وتتقع 2 معمصمسسأمع 8ءعآولتكم 720712 رروتتتكك جتتأ ءمصزؤ نصعأتكم جبغ ءمم0ت(1هصقلتور ممق[ع5101 عهقو

* 69 
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 !ذاو اناا ىف ع ال ىف ا لوصف. ةرشع ةيفو نأ ىف " ةيماهفتسالا» نمت ىاثلاو  ةيطرشلا او ةلوقوملا

 تاملكلا ضعب ىف الصف رشع ىنثا هيف 1 اهماسقاو اي ىلاثلا ىفو اهعاوناو ام لوالا ىف نيلصذ هيف ه

 ىوتكانو كلعلا يف. 17 لوصد نس هيفا فرعااو (قميسلاك الضخا شع تعيس دينو ل 0

 للمكا خيشلا ىرش اهنم ةريثك هحورشو ةيسدقلا تاملكلا ىف 1" ءادتبالا مال ىف !! ىضاملا ىف ٠٠

 5 ىتوتملا راوذالا قراشم حرش قى راربالا ةفحنت هاهم ىفنكلا ىقربابلا دومكم نب دمحم ىنيحلا

 ةذس قوتملا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نب دمحم رهاط نا نيدلا دكم خيشلاو “دك خس

 نيحلا ريخو ةيوبنلا راونالا قراشم حرش ىف ةيلعلا رارسالا قراوش دامس تادلجام عبرا ىف هأب

 تاداجحم ثلث ىف قراشملا فشك هامس [ةينامثعلا ةلودلا ءاملع نم ] غوطعلا رمع نب رضخ

 ةنس ىقوث ةيوفطصملا علاطملا هامس ىنورزاكلا [دوعسم نب] دكمكم نب ديعس مامالا خيشلاو

 10 تيردح دامو نيفلا نوكي نأ ىلع عمجاف ثييداحالا دلع بابو ليدصتث لك رخآ قا ركذ [+]

 ننحع جه مهطمرستسمع عاداتخم ةماعع 0 عماأتكو رىروتنأق““ ةآصعامأتت 0[ ل هععات20ات12 ©ةزنانأو 104

 (2جلز لمصدعم حط هدم 1آصعامت ءماع5 همدت]مأ]ةءاتاتتو 0عععرب هةععاتمط ع5 ءماتصمعأ ل (ة2ظا11011 85و

 نانوع ه 7( - نلت111[:01 ©3قو 01136 هأط 205 ءأغ 20د زمعازرأ ات[ - ونان1 5112 01025 65

 ءمصاأسعأر وناتقهماتات> م1161 (2ج0لز(1هصعقر 0036 2 024 ءّزاتقولاتع 5735115 ةمععاعطاتق ةهعاصتانهأو

 ممداعرتمرع# عمه همصماتسعأاو نتتهع جلط اصاعسز نءانقصع ؛ن6 ءزاتكوتتع مان طاتق 1طعا ملت[ - هاجم

 لسم0 عناب ةععانزممعق ءغ عده (مهلت(أمصعف ءمصاتسعأاو ن036ع 5 هعرات5 ؟0ءدطاتاتق ونتقلأد ةاتطصأ ©66(]و

 7م: ءأ اعور اهعاماتمسأا - معواتسلاتلا١2 ةعماعم0ةععارد ةععالمسعو ءأ ءوه (20110»ع5 ©0110 عأنو

 ننمع ز. ء. حط ةمعطمولللو هغ جعاتعنلم ةصعزمزتلا[ - 0عا[331011 563 102[8560ع5 - 0

 ءمه (مدلزال1ممعم ءمصاتمعأو نتتهع 5 ماتت عتق عا ؟ءعطتق طلق هتستلتطاسق ةآصعاوأا - 6ع 0

 ءمكر ناتمع هج اعطت ممرع ماه عاعجلاوم ع مصل ءةعلتالاتلالل ءدقر 01136 5 7/47 1معاطموأن الو ع هغ 05006-

 كسسصتست ءمق (مهلئا1ممعق ءقضاعامعأو نصمع جه ؟ءععطتق ةدصعأتم (؟. ء.. 24//م8) ةمعتمانسأ. ح لاسدلغا فز

 يفرتس ءصامعمع لص طسصع ]ذطستس ءمسمكسععتمأارو نأ ةطغتاط لقسم - هل - 01 14

 لق وز ل1ه/رتن10 1/1 - ظنطلعرا# آآدمعاتد دسمم 786 (ذصع. 24. ]1"عطرع. 1384) ةم1اةتاتقو ءانزانق

 مرسص عصام دق 1'هأ/ر عا هآ - هارت" لا ءارمت“] 111ءدآبام" نع مآ - هيدبمؤوب» زآصقعكت مانك عنا ح كظطعتلعط

 11ه زل - هل - 01: لاا '1لن» 1101 متون: عل طق عزنا 7” 0نعانا» 1 سفطالق ك1 ةمقر ةسصم 817 (اصعم

 23. 312:20. 1414) ممر تتنكر ءاتلانكق كيس عصاأ معتق مهام ؟1]0هصت هتطسق مصر" عطعس لن نان أن

 هر عم اثم هآ- هدرا ءآ- هآاررءأ لأ ؟اومأر 11ءد]رو»اتع تأ -هتينما“ آل - 2ءلعامازرع# ذصقءاتأزرااتك ءعقأت

 - 12| عقر» - هل - لأ: لك /ةل]“ ظعر» (0هم» 707- للا, |[ ست ذماعع ؟رزكم5 0هءام5ذ 20 ةدتلقمس

 ©( مسه متعمس 11هرتتغ], ها فرضت ءعصاممعتسس (عطسق ؟ه]يسصتمتطسع ءقرصر ع ءط عصفت انكدأو 72 ء/ر“

 كا عزاعاط ءغ [صسفس 5010 عد 1101رميوربنعا | 18 عزت 716م1 211-

 10 72 متبع", مصمم [758 (ذمع. 25. آلءع. 1356)] دضمضأداتقر ءكلزانك وسدتسعصأةكتانق 2/- 11 ا8]4*

 7/1/7 - 11 ءءارا ع امقأ عدا أ أ

 /[/-17/18/ نر عمور عا امكعصترداسك ءجام كسعاما" ح0 ةمعتل كتر انق؟تم ةععاتمصتق ءأ ءدجتأتق طلتلال لان
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 افيطل احرش كلما نباب فورعملا ريزعلا دبع نب فيطالا دبع خيشلاو اًثيدح نيعبرأو ةنسو

 يلا مالسالاو ةيادهلا ةيده ىلع دل دمكلا هلوا راونالا قراشم حرش ىف راعزالا قرايم هاهم

 نيكيشلا ا قلتحآ هب ترق امم هنأ ثيدح لك ىف نيبي نا مزنلا كلم نبا حراشلا نأ ملعأ

 عقو ام ىلع هيذو جالا وه امب ملعلا مدعو تامالعلا ىف ىراشملا حسن فالتخال هيلع اقفتاو

 01 اللا تبيدللا ةيست ناب عقاولا ةقباطم ريغ تامالع نم عضاوملا"ضعب. 4 فنضملا نم

 لآ )ا ١- | كدر امهينا ال ىوارلا مسأ قفاويا مل وا ؛اهريغاا ةجرخا وأ اهدا ىف لا نكي. ملو

 [ديعملا دمحا نب ميعاربأ انالول] ةيشاح كلملا نبا حرش ىلعو ةرم هركذ ىلع ىصتقاو ثيحل

 ديد ىرخا ةيشاحو راكفالا باودص هاهس غلا لوقعلا ىوذ حاورا فقلخ ىذلا هلل دمأل اهلوا

 اذهل 'انادع ىذلا هلل كمثل اهلوا [1.+ ةنس قونملا] هداز ىحوب ريهشلا ىقيهنزالا للحا نبأ

 راوذأ 1 جيباصلاك بابو ليصخذ ىلع كام نبأ حرستا ىفاطصم ند ميعاربأ ىوألأ بقرو يلا

 جل 6 هصانست اسلن عمك دصلع ءهكقععتاو دغ ةيسستتف ل0 جتاأص ءعماتللل 0130م عأصأام هةعدن 2110

 ءمدص مرععط عدل ءعععغن - هطعزاعط 7-40 - 7م1وؤرك ظعت» قلال-ءآ - همقع, ؟دلعم 101: - ءآرنم727: 01 اصتقو

 تتزاتق ميس ءعمامنتتك ءاعوممم ل11ءامت»نع ءآ - هها»» لا هام 21 ءق]ر ات" نع ءآ-هتننمامم“ اطقعالا ماتت

 ءدار مغ زأه ةصعأمأا: آردسق آلعم معجم مرسصوعع 2عمامع دتهع ءأ 20عز1 [1ةلوصزعمع ءاع. ه0هقر

 لز: 116711 ةعمادمحغمءعرر ]عععرد ةتطأ] طم مقاتتقدعو انا لص ناتقكأ5 (؟ج01155ع ء>ءمم2ع5عأو

 محدتس لم ثق مانزل عر مهصلد ءودعأر نممع اتصل (ةصأاتلال 00212 هطعز]عءطمتناتلت  م20م1136 عقععطأو

 عس تم تقر آذص ونتطسق ل111 ءممععستععصخغر 10[نتع عدت 0 ءةسفكحتسو 00100 ءدععيضرألو !ذطقغ

 116ث1/م4ةءذص ةتواتعس 011عمععمغ هعوسع نتلتكواتقتل 5ةعتظعأر ن000 عععانتودعلتسلاللا ع55عأ. 82ج عاعععد

 دمتساتتل 20 ةذوأاد ج0ءءانغ جط جمعامرع حععطعاومأ زد نستطاتعلمهسس 10عتق ممدتاحب نسمع طللصألال

 عاوررم انعات 8عععمأم "عةممصلعمأر وننم0 ةملنعدأ, عجلت مصعتس 20 ناضتسولاتع م7047 ع1عز عملت

 ءودعر جاادتسعسم عد طصمصصتفأ ذم ج]أععم 0ع لممطتنع ]1ععتاتعو هسغ جط دلتم اخه1(01هدمقتلم م52عاعت

 1آ60//ءمم»2 ءأ /10ع77» ممئسحسس ذص !نععرس ءلتأو عقغر جتأ ةطل ممرصعم عآعطعطألق 115 0

 مععممسلعغور ننهع ذص نأدموتنتع 80747 ]1ءعسصخكتت.. آلءلصلع ءمص0ز(1هطع5 ءزانق ءصقا8[و 001

 (مجل15(1 مدعم عاععأو عأ لص عم ةعيسعأ غحصاتتالتل ؟مرل12ع172052320160 جعون1عدعلا6 - 30 ءمرستس عدس

 اهستانس ط7 - هادم [!1١هذ1ذ همداعع 1[ ن]رارر» ظ عزت لدن ءعل 71010-711] عامدعدع ء«0تلتار نتقع

 زج ةمعامأ نما: آرجدسم العمر وأ هماعكتم ذماعا]لأ ععماتاشتشسل ءطعوكتأا ءاع.ر ءأ هددنمأط آل - هزك/نت“

 ةمدعضمامع ةرصأ - 1( عدسصوتع ل01111:60]/110 ]7 ءدن ىف ]ن»ءل طا-ل جاء ؟حلعم 17 ه1 اع لع]ب 03 ءادتق

 [ع( عسمم 1018 (أمع. 27. 31مم(. 1609) دسم »(تتتق |, كزاتك عامدددع ااه ةصعأمتسمأا : آرهتتق آل عمو

 ونأ دمه ه0 طمع لنعتنعتأ عع, -  اة1هل15 181+ 1ظق عن !!1::ت1هركه كمدصتم ءماقتت تتم 181: ل1072

 عءعووملمتم ةعععلممعق ءا قمتتد لذه ممدستأ انطعأ 116ءوم847 ةصقاقتر ءأ طمصع عععصقأمم ءللتر 01836 8
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 بينرغك  دنبتر لاق يلا انبواق قرأ ىم اد كديكن هأوأ قراشملا حردت ببترت ىف نقراوجلا

 ىف ةيهذرذ مذ جمباصملا نم ا كد تقحلا اهدرو جاهيةحالا لحكم ىق آلآ ريمغت دل جيباصملا

 5 ةأمس ىناكانزرالا نسحشملا كيع ند رهمع ىنويدلا ةبيبحوو 11. ظخفس قود رهذشي مأو ارركم

 تدروأ ام عيمج لاق يلا كدالاو ةهلضف رذاود ىلع هلل وكلا هلوا راونالا قراشم حرت ىف راعزالا

 حر#و راوذالا علاطمو دارا عدمجو ةياهنلاو فياشلاو لوصالا رداوذو خدسلا حرت نم همف

 نمحرلا ليع د لاهكام عداصلا نبأ نودلا سحاشو ىلبرالا ىيدحلأ ردجأ خفكتلاو ىواضويلا

 صوب فورعأم ا ىوجوقلا ىوبدلا جاصم نب دمحم ىلوعلاو 701 ةنس قوتملا ىفنكلا ىدرعهزلا

 بنك 1“ خدي قوشحلا ] ىلامغلا لويدأ 0 ةلوسر نيحلا لالجو 1هأ كم دب قوما ىشحاملا هداز

 ىسحقلا ىدسالا للمدن نب كود قراشملا رصتخاو ىيدلا كيحو حرشو ءلمكي ملو ظعطق دنم

5-2 ّ َ 1 5 5 - 
 قراشملا ءاهض هحورش نمو ج.١ خس قون راوذالا قرا.ثنم ردعغخلم ىف راثالا فراقد دايس

 علمت(: 1جيلحسسق "1'عر نست فله همقاعد 11طنستصمقم ءاعب ل1107“ ءآ- انعملتةع لق 167400
 ولورع]| 177- 11ءع/ مع زمكىتمكتا.  الزكسمدست ءددبصر جتغر ه0 ةصكاقع انطعخ 74ءد4841 هتمع

 نل]د رداناوكممع متعأ ذص ]10ءمر تطأ مدداجألم د0عععقددعأف ءضدهار عغ ةدعرتسق ةاتوتتل ع انطعم
 711ءءمياخ7 ج001ل1.  قةطعماعستأ طومع عءعععمه1 0صعس مدمعمتع كذطقن طقم ]1 ةممأ 987 (ةمع. 28. 1” عاب

 1579) 118ه ى] عرروو - تل - ل١11 مى ارت: ءل  اظعرن كك 01ءافتن, ؟دلوو ل11: لك عءترتم/عمعانع لل ادق

 ه( حممم 940 (أمع. 23. لكدآ. 1533) مدمر[ انلتقو ءمضت ءعماقتلامتل 78عمعاتغنلضر وانا ءع] ءطعغمأ عد
 ممر همقععاتأاتك ءدأر أ 71” ءّزأ]ر - ءل - 011: هم“ ]1عور» لآل - ءأ - دنماروقنا آلآ-
 يمرس عصامم امس ؟لتلتأ 11مل مآ - صآر“ لا هاروصسآب ]1 ءدارمت" لع 6آ - هبننمات“ ةصقعاكل عانتلاتو
 ونبأ زأو زمربزا: 1منك 1آ1عم معم ءقصالممسه ءزدك طغعمتومتامغع ء طعمءعظعتتم ءاع. 0دمتهي

 ةصوتتتاأو وعنهم طلع جغضتلتو © مص ءماقتستم كسصصمع , لذ ءمالق» مآ - هعننل , 20/ - 1 نع

 اما و لوسو ءآ- عاما مطر ل1 ءان7غ“ ءل- هضم, يقعسصسعسافتتم عقلانملخ عا اذطتو

 101 عأ 61 - هاا" هج 8 عا" - ءل - لن: 70/- ]7ط218 ءلتكم لعدبساح ةانصأ ب قل عزرنو - هل - 1
 11101 عن رنة عل ]عزو لطل-ءا-«هلسمت» 1]1- 7مسيرسم»ءلق آآهمعاتأمر ؟دآاعو 11:- ءلقلقعلب لل عاتتق
 ه( حمصم 776 (ذمع. 12. كدص. 1374) رصمرعا سسك - اطلماله 7101من علا ا عنن ]10هو]1]:- ءل- لأنا
 10/-0زعم# 1(6هةدمام», ددلعم فعل سنلع] لتعاتك كه ةسمم 951 (ذصع. 25. الاهم. 1544)
 ردم انان5 - لع]] - هل - لأن: 1ص ه5 عدن مق]ردعل 171- 1ءااا/ضقر [دصمم 793 (ذصعي 9. آل ءع

 1390) منمر(ناتق], ناتأ !؟ه عرض ءصغاتنتلط (ةصخاتتلل همررتت عمادتلأ ةعهامذأأ مع(116 عانت حل كصعتس

 مورعلسجزأ ب هع 11”هآرال - ءلس لارر. ب 17101 موسعا هنن ]1ه]رمتسدعل للا - لوعلف طلاس ( 608غ
 حصصم 808 (زمع. 29. كمص. 14035) رممعا مسعر ]لذ طعس 71مم" مع ذم ءيتامسسعم ههعوأاأ 122 6عم
 ه7 - 011" للا دجه/]ءامعم» ١1] ءعواراتع مآ - مجم" ذمقعست ماهتم. --  (نهدحسعم[ةتاللتلال م]اتك لتنال
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 ةنس قوتملا ىنامركلا دومكم نب ىلع نودلا ءايضال تادلجم قرافملا ىلع عضولاب ريدجلا

 نع لفغت ال ثيدحلا ََ رشل بلاطلا اهيا كلملا نبا لاق ةنس ىقوقملا ىناطقلا نددلا سمو

 حورش ةثلث نم ةطوقلم ةريثكلا بتكلا نمو ةطوبضم ةزيزع هدئاوف ناف ثيدحلا حرش اذه

 ةاكشملا حورشش نمو ىوونلل ملسم حعيحص حرشو فئادحلاو ةفحتلاو ليمكالا حرشلا قراشملل

 ىلعو ميبقلا ىرطاخ ىف عقو ام ريغ حيباصملل ماكحالا ماكحا رش نمو ىنابالكلا ضداوف

 نسح نب ىلع بترو م1 ةنس قونملا ىفنكلا اغبولطق ند مساق خيشلل ةيشاح فقراشملا

 ةنس ىف كلم نبأ حرش بتر مك راعزالا ىزايم هامسو لوصفلاو باؤبالا ىلع قراشملا باتتك

 فيطللا دبع نب ىيك نيدلا ءالع هحرشو حلا تاومسلا ىف ام هل ىذلا هلل دمحلا هلوا 1“

 ةنيزم تاومسلا فقلخ ىذلا هلل سمكلا هريغص لوا اريغصو اريبك نيحرش ىيوزقلا ىسواطلا

 ىكقو هعضاوم ضعب ىف لاقو ١0 ةنس ةيرصنتسملاب دادنغيب دنع غرفو خلا موجنلا عيباصمب

 ماكحالا ى ةمدالا بعاذم عم ةعيشلا بهذم ركذ هنكل لوطملا انحرش ىف مالكلا انيصقتسا

 +ماسستسسسس 12/2 لأ - ]1 ءءانوت»نع ءآ - زعلأ» ط2[ مهل“ هله أ - هدو 1 طقعاأ »اتتتل

 12121 - ءل- 041: #7 ظعرن 1 هلتنتن4 ظنا - لعرب ةهمصم . . . دممعاجتقرو ؟0نل36ر 1[ عاطوتتع

 رى عررتو - ءل- 041: طرا - (نما/ من, ةصصم . . . 1101من. - 1 نرن- ءاربم/220 0 همم نحت ءدعواتم

 ءدغلمسعط (22016ةمدتنتتل 0نهع1أا» و 2011 طسصع (عهلز أ هصانطل  ءملطلال ءماقتأان2 5 عأذ عءطعم

 (نمصغاصعغ ءصتس ةملس 207 ءجق1مصعق م؟ععمدده ءأ ءةدر]1هعوغقه ءدعوتع طتاتلان5 ]ضطغلق ءاععاوقو

 وييماعم ةسصغ اعع5 ذه طا- )1 ءءارو نع دس ءصامتتتر 11 - كروت 1/- لطم ب 181 - 1'نأررعأ ءغ

 طا 81هلم2عو ءمدصتسعمادكتسق ذص ذعأك]ب ]1 هد/ة مخ ه لال ءمءعم# ءلتطتقر ممدعو ع ]ااا لسا !

 مرسس عصاقعلم ةص طا - )1م, مغ ر 1 عمون ذمعكترنأم و, ءأ ع فسسعمامعم ]11 ت» هاد هبت

 دص 274ءء658/ ءلثغم و ءءعععماتق تقر وندهع دستطتل ذص معصاأعست زملكمعسصعتاتل ؟ءماعطومأا كف

 /11ءوانم»نء ئاطعتلعط (نةمعدةو ظعتت (نمااعنمعام [آدمعاتنموم هممم 879 (زهع. 18. ةذطهن. 1474)

 سمع نسق ر علامددوه ءلنلتغو ء قل/2 ظعرب ركسهعمب» ]ذطعتسص سمعتم ذص قفرتأم ءغ هععالممعق

 لتوتسنغو طقصعوسع مءءعممامسعست اننلم 21ءاو»نع ءا- هابل ذمهتومتكأتا 1 دص مهتتاعا

 مسسعمأةعسسس 17: - )147/1 حمصم 936 (ذمع. 5. عراب 1529) لتعممودتاأر ءا طقعع ءلئاتم

 لتةمددتكد دكه ةصعتمتغ: آردتنق آلعمر نأ ءةار نسم4 ذه معاذ ءعوأ ءعاعي - ك1 -ءل-لأنا 6

 ا ءنن لآن4 - ءآ- 1ه1ةر/غ للا - 1'هدمانعت للا - (هسبماد# لسمك كىمدصتس عمامتتمو ملص ممكاتتأ دنقز هععتت ءأ

 رساممععم. للتمم»ع ذغغ ةصعتستا: آردتق 1)ءمر وسأ عامو يىعمحتاأ [سعععمتم داع]]ةعتس 00

 ءاعم ةسسوسنع ةلاع ظفوطلدلأ ذه ءمللععتم 2101ه عةيء ةهمصم 725 (ذمع. 18. عع. 1324)

 جطقما »ت6 طمعم حاتوسم : 0سصمعسر تاو هعمل م متم رم ها عتق لم ءمتست ءداقتلم ممقاعم ]هدصعتمرز

 ءالسلتسسكر ةغادسعم لمءاتسمسس ةطتتغعحتم ةذسنص] كنس لمءاتمستم ]سدو 105 كورت د
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 هلل دبحلا هلوا هداز نوسروطب ريهشلا ىقابلا دبع ىوملل ىرش اهنم ثيدح ةنام ىلعو

 هدافأ أم عم قراشملا هسيردت ءانثا يف سرد هنأ هيف ىكذ ملا ةنسلاو باتكلا لعج ىخلا

 ةفحت هامسو  اهحرشو ثيدح ةئام, .عمج رادكسا ءاضقأ ىو .املو كلم ' باو لتمكالا | ناَكراشلا

 اضيا اهحرشو اهقكحلاو مالسلا ىف انيدح رشع ةسمدخ عمج مث هقيلات غدران هنأ ىلع انسح

 فورعملا !نديكلا قال ةضايرلا .ىف, ىف ىراشما 1.41 هنيبعتلا «ملع ١ ف "قراتما

 رم صوصقلا ضماوغ نع ثحايلا :صوصنلا قراشم ا.ه ىفاشلا ىدرويبالا دنمشنادب

 ىنيسكلا سوكم نب روصنم ىنأ خيشلل مالكلا ىف رورسلا كرادمو رونلا قراشم ا!.ةد هركذ

 تمكمل ةغللا قف كلكم اا ىبلج فقشاع ةركذتب فورعملا ءارعشلا رعاشم 1

 رشع ةعبرأ ىو ةيهلالا راونالا علاطمو ةيسدقلا رارسالا دعاشم اكإ  ىدزالا ىلعم نبأ

 اهلوأ هم. نس قوتولا سرع ىباب فورعملا ىلع نب دمحم ىنوحلا ىبكام خوشلل خلامسر اليشم

 رنودعوأب تطأ 0ع ةاونمأزس ةعروسم عوام - 1م عمان انطعأا امد0ز(:هدعد ة1ه11ح 6-67-450 هعبفو

 ماعم 1( ىةوسملعأب لتعادكرو ءميسسعسأةعتستس ءلتلتغو وت ذاذ ةصعارتخت طبهسق طلعمو ونت

 (0همراتلا ءعغ كدمصمعتل ةهط هعاوعمتاوغأع ضعوكجأا ءاع. لدععدغع ةطألر دطعلتتم اذص ]1ععالمصتطاتق 5ع

 ]ناس 71 ءم/م مع عتستتأا كصن ئتخق هصتسصق0ل0ك؟ ععقتوممتطاتق تأتلتطاتق (عهعادهدعر نسهق لتو 1صاعال-

 مرعامج ظل - لقن»مأ هع قطب ]1ه7ن/: ءلتلتعسعمغ. ظغ مدسصعتع لهلتعتك تنص ذص نعطع ًانداكتلت

 1نصععم عام, ءعماطتتس (2جلن1ممع5 ءما] ءععتغر عغاتص ءوه فمسسعما همس ءلنلتغ 10]رعأا 1 6

 امقعوعأ مااتنال, (ع122 1( اتأانننل 10لعم مرد ممدانتاو انا [عطتمالق58 110 طاق زدلزومععأ 8 ءةمتسق

 وننصسلععلس (مهلن(نلمصعف لع مءعئطتم ىركدلمسم ةيبعم (ع““ مال ءعتغو سقم للتق هعصفتس 30] ءععلأ ءأ

 مدملغعر ءمرصتس ءماقرلم دصماضتت لا. - 12055. 31ءهداطةعأع 11 ذلطرس ع]1-عةئطاعو هدانق 8

 مرغع ةمددصأا 1ماع م[ عامصللن, - 1256. 011 ءدطةعزع 11 [عمص ء]- 1ع غل طقخغأر هالااتق

 سدماط ءسصهماتعمي ةهتعامر ع كارتر ا]رععمتن آطلا- كطقمعءر»لغ كطقلتانحر ؟دلعم ل) (مناقعأرت عننا 01 عام.

 12037. 31 ءدطقةمعأع عال-ممددتعو هرئادق ةةمعالممان12.  (نمرصتات عما مكانس ططعكالمل و طظ 0110 ©

 018 عما (ةكتطسم هععسلاته اتطعأت للود م7 - معو سمعت امك. كف ةسرندف 0ع عم 1 ءاننس عقاب ع

 12038. 11ءدطقعأعأ ءا-ماع 8ع 31علقخعزع ع]- هم عاتعر هدئانم !نساتمأت عا عع(

 حرجعوضممإزلات1.  آرنطعع 0ع مدعاورطور ةزعدر جسعام»ع كطغعتلعط قلتي 1 هبنوعن(» ظعرت 10 م160

 1[/- [1نثءورتن. - 12039. 81ءعءطقتع عل -عطم عقر ]0عخ فمصقععلت15 م0عاققئان11. طاطا

 ؟ناوو 1 علت ن»ءا ءآ- ءارمم" لتعتاسسع ءا هلط قعأتع لعاعال# ةيترراتق عمان - 12060. ط1

 31ه وطلع ءاءغ(رور عمصععتعصساأتق. مسه ]طعدعتعماهعتعدسو ةتعامتع 110, هرروتنعا عرف 1 0

 1/1 - لهل... - 12061. 31ءةطغطأ40 ءل-دقعؤع ءال-عم0له17 ءار ةزععنلتع 220101

 ممعرعمرعاتمت ءعغ هعانق طسصتصس» زن ممرخنتس, ةمعام»ع ةطعتاط 7107: - ءل- لادن 10]1/ هت ءاف

 82عرب لن, ؟دنلعم طا: ملحمات لتعام ءع مصصم 638 (ذمع. 23. ليل. 1240) طمالأتتم. "2 ةأننق
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 دبع دمحم ىلأ خيشلا باحصا ىلإ اهبتك. ةلاسر ىو خلا !ذمح نيملاعلا 5 دلل دوحلا

 قيملتل لوقلاب حرش اهحورش نمو ه1. ةنس سنوذ نم ىودهملا ىترقلا ركب نأ نب زيزعلا

 ىرصملا ىوانملا فورلا دبع نيدباعلا نيز هحرتشو ] اضيأ رارسالا باتك راش وهو خيشلا

 دعاوق نع فشكلا ىف بالطلا دعاشم [مجكلا تحسب ةفورعم ةارماو !.*| خةنس قوقملا

 ىقاجرملاب فورعملا ىكملا ىلع نب ركب نا نب كمحم نيدلا مكن حمشلل ةديصق بارعالا 5

 نيدلا رصان' ئب سمشلل "باتك ةياعو فلتخملاو فلتوملا ىف ةبتشملا |" ما“ ةنس قوتملا

 نب كنمحم دللا كبع نأ ظئاكلل ةيسنلا ةيتشم [!'.1* هيتشملا حيضوت هامس ىقشمدلا

 ىف ئكيرش هل نكي ملو ادلو فختي مل ىذلا هل دمحلا هلوأ 7م ةنس قوتملا ىمذلا دكيحا

 الوكام نباو ىدزالا ديعس نب ىنغلا دبع ظفااأل مالك هيف تقلع لاق يلا !دبا دحا كلما

 كبش كف ملقلا طوض ىلع هببذ طمقعأ ىنكل ىهقنأ م2 غو ىضرفلا ءالعلا ىبأو خطقن ندأو 40

 وننهأنم100ءعءأرد ةمععدألمم ءمصغمسعمقر وناتأ 13 1معامأ[: ًآكرقتتق 1)عمرو متم 000 هدد أ همو

 (ج]15 ءاع. 2057 قل'"ه82 دنع 20 ةقوععاوه 5طعتلعطت قكقتع 7101 هتوت7:ءل 4ك80-ع]آ - هعنع 726

 452 لظفعا» (06-ءوأغ 11ءار4عم# '1همعاع حمصم 590 (ذمع. 27. 1لءع. 1193) ةعقئممت(

 1آ1مغءرع ج]لم5 015ءاماسأسك كطعتلعطأ 10ءةردر وست !!ططتصت 477“ ءمللللا عما أ ععاغو ©010126م-

 (ةعاسسر نبأ همدصتقأ عطه (ءدعاتق عدعممسز(2 305ءضقرأو ءمصغاسعأر همت ممكاتتأال 2366و

 2,621: - 142041: 40 - ©آ - "ه2مالزإ“ ظلا - 1 هرديممغ ظ01- ]1ع , همهم 1031 (ذهسع. 6. اله. 1621)

 رسم نانقر ءأ ؟عصتسمهو ؟ان]156 32/4 ء7- هرعس» لعام, ءمدصتس ءعداقعأم5 ع0لن0ععتصا]. - 2

 81 ءدط ةطخ4 ءا-غه 11 ةطر ةموعس]مع ةم01هدددتسص 0ع ءاعوعملتم !عونطسم مهكسفتعتتم هءاعتمقع 5

 1[عرعامدسست ظصقلت انت. (نهع1 0م, ةحتعام»ع كطعتلعط للءعزترن+ ءل- لؤي 71701 هتست»ءل 8 عرب كان © عزبر»

 8ع: 47 2/- 11ء882, داعم ظا- 11 رفسق لذعام هع ةمصم 837 (ذهع. 18. ةذسع. 1433)

 سمن م. - 12063. 316-11 هطغعءعطتط 1 ءا-س هس غو]111 86 عاده اعط (غدلأكر ةسطتومو

 0ع همسصتمتطسق دماغغ» هع 015 صعمدصاتطاتق ءغ ءمصعمعتعمأتطاتق. 126 طتنق ه7 ءروع- ه0- 0: 8 هرب

 لا ةنق» - ءل- لأ: 102 ةسعوا عطف اتطعصحسسس ءلتلتغ 1هتسللفاب ]/-11هد],1ءطقأب ذصكعصتماسسم. -ح 4

 831ه ةطغءطأخط ءآا-صمتمط عار ةسطتوستامم ءاونمستفو هةسسعام»ع طققات كاع 450ه/7ه7ب 170-

 نمت: ء0 عن لآتنءل 12عءارعاةر ةهمصم 748 (ذهمع. 13. كم. 1347) دصمعاتم. آنطعم زاه

 ةصءامتغ: آطدسم العمر وست لتس سمص 200ماهنتتغ هعوسع لص ةممععلم انسوتنقللا قهر علم

 جلستملا ءام. - 2 عابعاإ٠2 طتعر ةموتتأر ة0هماقكتر ونقع 8من ل671-60-ج1072 آه: 9040 0

 ةل/- ل0, 11: 117:74, 11: ل ءامر كانه 14-11 -ءلقفب هلتأ لسد عد ععوضأ ع 1136ءز]] نه.

 4اعمسعم أطل متسنتك ظعصتاهغع ءملفست ؟ععانق عار نغ مجاتلأو ؟تاتج ءغ زمر ععدزممعع هلل( طعام
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 ظفاحلل ةيسنلا ديتشم |"كد ١ هيتشملا ريركب هبتنمللا ريصين رح نبا فنصو فيركتلاو طاغلا

 نبالو فلتوملا ىف بيطذل هنم لكخا 5.1 ةنس قوتملا ىسدقملا ئدرالا ا ىوعشاا نرخ لل

 ةيختملا جيضوتو هد" ةذس قوتملا ىلالقسعلا رح نبأ ىلع نب كمحا ليضفلا نيدو" سيكاي

 فلتخم او اعضو كرتشملا 01 روكذلا رح نبأ ةمجرت هيف ركذ ىيحلا رصان نب سمشلل

 نمل هلوأ ةنسا قوتملا اشنم: ىدادغبلا ئوملللا ئموولا توقاي للا سعب نال ناوالبلا 3 اكقنف

 امكن فورت ىلع نادليلا ميم" ةباتك نم اهيلختتا هنا ركذ "جلا مسالاو اتافصلاب د11 دلل

 عتافلا محم ناطلسلل دفلا ىمورلا نيدلا رخف خيشلل ةيفنأمل ىواتغلا ىف ماكحالا ليمتشم

 ةلوادتلا بتكلا ةلمج ىم ىلكرب ىلومل هّذع دقو ماكللو ةاضقلل اصصصخم هنوكل هب دكتيمس لاقو

 ةيادهلا ررد عيمج اهيف تعمج ةخكسن هذله هريبك ىف لاق ريغصو ريبك نافخكسن وهو ةيفاولا

 كداوز خامعتساا نوما نم اهب تقثلو اهيلط لهسيمل اهباودا ليصأ ىف اهتاقرفنمب تبثاو اهررغو

 111 112ر٠ معاوطس سصتاتعسس ص طسمع ]ذطصسسص ء0ا10ذ 1 عءابوأ» هل مدن1ءاقار 82 اهلنا“ ظا-

 710هع]راءام]ر زمكعصت ماصتتبح 12063. 316ه طغ(عطتط ءآ] مزق عار دصطأ عم تأدمك عادل مصتق, 3012101

 [آ1 نكات قكال-ءآ-عارمنا# ظعرب كذعفل ]لآ - لسان لآ - 71هءم00ععنر دصصم 409 (اصع. 20. اطآهتم 1018)

 رتهى10. 1طدع طمع انطرعو 7/- 72ك74/48 ماستتح ص (طجعامأاتلا١ /117107ةرك حعكاتلاة أ. آراطتمت

 ةزستاعم ءمسرمكتعضتمسأ 101 81157 ها قلاطتا'الملاآ كىلآنسعا علت لل: ك2: 11هز» 5601و

 همصصم 852 (صع. 7. لآدم(. 1448) مز( ناتقو ءأ هعمموزاتمصعتس ]ذطعا 710:71/ءانأر , 10747

 17/-11011 ءآا]ب ذصكعتماحسسو دكر عزروو - علل لق عزا لال معن - هل - لق»» ءلتقتك, دقت عا طام ععدمطتةس

 11 11«ربت 1دسلمأت زمهعرضنلا. -ح 12006. 110-11 ةطغدمتلع ركهلطتطس 66 310-1 لعطع

 (ج]11 1 هم ءممو ممسستصسم !هعمرتتسس ععموعممطتعمو ونسمع ذص هماطمععدرطأو همصك عمتاتمار ماه

 06 ءعحصأا. ةعيتمستأ لكاتب قالعلاعل, 7” علا ةلآ- ]دنت 771- طلهسممغرم وعنك 1قهعاط 0ةلاننان

 مهامتمتت طقطستغع ءغ حمصم . . . رصمراتتك قا. 1كمصع ]ئطصتسسر وننأ ذاه آهعرتتا: آطهسه ال60

 جا ست طساأتم عع ممردتسع نصلعم ءاع.ر هع هدع هانم 111020]]ءرر» 017-67: مهتطدأ تكتلات 0ع] عانت

 ءييفععموزددع هغ جامطمطعتعع لتممموستددو. - 12067. 8[هدطاحسآأ] ءآ]-حطلعةسر 11طعت

 ةامكسأو ءىرسرت] ءءاعصق لع زسعقعممفمسلاه طحصعظات علم يسعس ةطعتاعط 1" ع7 طرت»- ءل - لأ: لا-ل 111

 ةسلعمم 21ه]يمتوتن عل ]لكدعمدمعمهأمرأ ىسمموستغ آظكأ نطاطسست للسسس 0علتب ةصوتتغأور 0000 ده

 مععسلزةععست نقاتل لملت نس ءغ جعطتاعم مدس دعت ماتك ءعىا. ا1ه11 ظض”ع#27 بكب لص ةعهلمأتف

 تدرب معععراتزو ءهغ (تاتكدتستم مايتم عرمأ. 1ةدئماممأ لنمع عععمم أ همعقر لق 01 عأ 201201. كتتعأما

 ذم دممز هرت لنا: (0هلاءععأ ذم طمع معععمعتزممع هدصصتقي ننهع ذص ]تطعم 1120461 مماتهذأسه

 ةممأغ ءأ كمهعنموزسع ةماعملعصعر ء نييمعقا(أمصعق ءزدقه 0زدمععممك ج0 ةمتاتسسس ءقربتامص ]ذطكت

 داطتلتو نأ ؟معئاتل5 تحف ممدقعمأو ءاأ ع (ةدءاتطتنق نكات "عععراتق ر عتهأآعق ةنسأ 27/ - ]1167700 و
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 دامتعالا نوكيت اهنيعب باتك لك ةرابع تيبتكو راتخكالاو ونكلاو ةياقولاو عمجالا قو [اهلئاسم

 ىهش نم ةعمشل مود نم ىحضلا تمقو ىف هيهئرذ نم غارفلا عقو هرخحأ ىف لاقو اهمالع ةدابز

 انالول ىوتفلا لمتسشم 1 مكحلا لمتشم !!".1م [خلا هيبن ىلع ةولصلاو هيلول كمثل

 ىضاقلا خيشلا اهءوج ةرك لذ عمجالا ىهتنم يف عمسلا ىهتشم ||. [مكخما] زدوعلا دكيعء

 [..] اخماد ىوقملا ىفنل ىناذكلا للايكاب ند مه أربأ ف اكادأ ىيأ مامالا م للم عوسأ ءادفلا ودأ

 ىنيوزقلا نوحرألا دكيع ىب سوكم ىنيدلا لالجت ىلاجرالا رعش نم ىلاجرألا رشم كل

 [ ىراقلا ىلعأ ىدهملا بغذم 8 ىدرولا برش ] ارك ناك مدني قوتملا فيش مد ببطخ

 ىووأأ عرشه د نيغلا 8 نبه ىورهلا بيبدرغ ىلع ةدايؤلأ 82 ىورثأ عرشم راكد

 مككلاو بابيعلا نبب عمجلا صيخلت ىف ملعملا ىرشم ا.د قاب ىوونلا جاهخم حرت قى 100

 1ئ/- 31 عامه ءأ و للا - لك هنود ءأ آلا - 710111, ج00:هسصعسامو 20 ]انطعا 22061 نسق ععأزوطعف

 طنع هلز وعل. .انددك دناعسس ةنسس ةيدتمق ةنصعسأ]معدصت ]11 طعوصتصت 111هضنصت ععطتقو تغ 20ع3 ذم

 طمع انطعم ممصعصلد هسوعععطتت.  ىق0ل طمعتس طمع لتعتغ: ًطندممدتغتم !ئطعأ 30 ةطمعست معه عه

 ءدأ لاسمأعأ لد لتع !؟ءمعرتم رمعصمتم كمسفلمأ ]11 ةصصتق 879 (ذمع. 18. ة1طدهن. 1474) 40عتنةصمدمآت

 [للنممرع زغع ةمعامتغ: آطرهسم 1)ءمر ون :ءانئوأذوصن 1ةأدصتعمع هعتوتسعسس 0علتغ ءاعبر ءأ زه07]3

 1104: آطبهتت5 ءزادق 3120160 ء م2ععهأ16 تاع ءزانق م؟همطعام ءاعنزإ. - 12068. 381ههطغدستل

 ءآ- طخ لع عسر !!طعع ةاهطتأو ءمصالم عمه. - 12069, 01ه عطغعدسأ] ء1- عاد هر !خطعتع زانعنةءمصع

 دنل(ه همصاصسعسدر ةنعام»أ ل1ملالد ممداعم 40-ء/-مجنس | كعاعمسمسسم]. - 12070. 31آه8مطغعط شد

 ء]-ةورسلا 11 سمصاءعط 8غ عل حست 0عمتل ععاسس ةتلتكتق 0ع 4هعوطأ5 طتتتل ءعرذ مان

 مموععرستق. طرتطعع دم عسمع1ملتم وسعد كطعغتاعط ءأ (نةلطت 4ك 81 /ءل ل ءرسعفأ عري اكا-آسفس لل

 لدامع 1"( ]فرو ظعرت 21ه]رمدوت»ءل ظلا - لك: م1:6 [طدمعالاحوم ةسمم [8302 (ذسع. 3. هع 1399)]

 هه"( نانقر ؟ه]11ءوعزغب. - 12071. ظ1- 310 هطح ل2 0 هدد ك1 - 11 عز هلو 208501111139 11

 مهمه دعاننل ع ءةضمتساأاطاسخ 077141"47 ءدععععماسص ه لعن - ءل - لقد 1101من: ء0 ظعتن 480-

 6ء1-م]رتر متن طلا- (نمسيمات# لل دصحفعأ (نههدعمسهكم>عر ةصصم 739 (ةصع. 20. كد]. 1338) دنوعان م.

 12072. [11- 31ج ءطعدط آظ1- آ1[1' حعلنرو دودمألم عمهوععو 0ع 0هءانتسهم 2167041 311015

 مى: (نهعمصت آعءاملع]. - 12073. آظ.01-1جدطعو)' اظ1- ظدتعترو ةوسقهألم عزام ءتعررأ تق

 كسمما1ءميعصاأمح 20 انطضصتس 17 عء”ءمأ1 2لا- ((] م45 ذصقعصت ماتنظ و 0ع وندم دذص !1(علو 0

 10لعملتس عدا - 12074. ظط1- 31ج 5طعدو' ظطا-112116 جوتته10 ةلاللا> ءعاحم]عطق. (نهددح

 مجعمغمسسك ئص ]نطعتسس 211:11 دج /عمءم# ءلتطسستر 0ع وسم ذصلعو لزععاتسص ع 12075. 0

 اآظا- 31 حم طعأع اطا- ل160 211 عسر هعتلعمق ةتزوصتق هموطبق. طظمتغمسنع ددعاتمره ]ذطعل لمت ل'

00 



5236 

 ىرشم !".« 2 ىنوبلا هركذ تامسلطلا ىف راوذالا برغمو رارسالا ىرشم !">4© ١ ميجلا ىفارم

 قوتملا يارسلا نباب فورعملا ىونوقلا دمحا نب دومحم نيدلا لامجل راثآلا لكشم ىف راوذالا

 ىنال قرشملا رابخا ىف ىرشم 1.01 رارسالا برغم ىف راونالا ىرشم |"دء | نب. ةنس

 بحاصال هفلا 4, ةنس ىفوتملا بيدالا خروملا ىسلدنالا ديعس نب ىلع نيحلا رون نسحلا

 حالصا ىف قرشم |". هلوأ ىف هركذو ىرزجلا ىدب نب كويكم نب كيمحم ىنوحلا ىبيكم

 "مه مس قوما ىطانرغلا ىلع ب ل بعس نيسحلا نال قرشملا ىلد 8 قرشملا أ".مأ 65

 هركذ ىسنعلا كيبعس ب يحال !لككم نوغس قرشملا لا ىساكم ىف قرشملا !ا'ل'

 مهةمذا بدالاب ءانمعالا لعأ ىم خغنس رشع ةخسماو ةدام 8 افتص ١ رفس نيسوخو خدام ّئ

 177 - 045 مع ]1/7 - 11078جعبرب» ءمصاتمعمعرم 1ع ونتم ذص 1ذ(ععه لوز# 01 ثان عقأ. ع 7061
 311ةدطعأو ء]-هومعؤم ريع ل[طجوعطعأط ءال-ومزع عر هرتعسك 832032051013 عغ 060 عمق
 1]نستصسسس. 1ينطع» (هلتمس هلل عدم وسعد 2/- 806 همرسسعتسسمرهغ. - 12077. للطةهقطعأع
 ء]دوم رب ةعر هرمتعمس ![سسصتصنسس 06 ءكفاأتم ةمعامضنس م؟0مطعأقع ممص 1جعلأ]ع ةماعط هع همصح
 نكاتمسلتمر ةسعام»ع لعصتاا - ءل- لا: 11ه]يرضتل عن لآرسعف آئا- ا(ندءم#ر ؟دلوو 101:-عاو 677” ]
 لزوم ع( مصمم 770 (مع. 16. ةكسنع. 1368) رمممعانم. - 12078. 3آ[هوطعأع ءآ]-هصال قو
 هرتعصق ]سستماتست 06 هءعلعمام ةععوسوسنرتل. -ح 12079. ظ1- 8[هدطعأ1ع 11 ةلطططق#
 ء] -ههوفط عزعر ائطعع هماعملعمق 0ع طئماموتو هيتعماأتمر وسعلت 481 !]:4ث61: 1/1" - ء0- 8
 47: ظءرب ىه(0 111- 4م0ءع7رعم 5[1(مءتهععدجطتتك طتصقمأ(ةغل5 ةام015ةلتقو ةهصصم 673 (ةطعم
 7. لد]. 1274) ددمعاستقر آل[ يزعم ,7110ه]نهق- ءل- لان 11ه]ر مستغلا عدن !1ه] متسع عن 600
 1:/- لعبع»م رم موهدتاو ندعم زمتأتم آاتطعأ آهسهتطسك رعوعلاءوغغي - 12080. ظا1-ل[هدطعأع
 11 1 هل خط عل -سمصأأ ءر اخطعمع ةما]عملعمو لع هموللمسع ءمصعتععملو. ظمتغامورمع تئوتانأة أ( ةةللق

 ععمتستسهأنعمع ه2 ةنمءق]بأ قماتصعمفر ةسعام»ع (ل]نغ ءاز ءضطما لاتسعا 8 ءن لآ 0-ءا-: هارت
 11/- طم[ ةرمنر مممم 592 (أمع. 6. 82غ. 1195) رممرغننم. - 12081. .3-81[هدطعأذع 11 طله

 ءل - مهم طرت ب ]تطعم عماوملعمو لع هعمدس ءماتق هدتعماتقر ةنعام» ع 4 طة /]0ث عم 5610 عنف ل1

 670104, همصم 685 (ذمع. 27.1" ءعطع. 1286) ممرءاسم. - 12082. آظ1- 81ه وطعتع 11 طعط ةقأم

 دط] ع] -صهق طعأعر ]ذطعع ةماعملعمف لع وهات (ةالطسخ ءدعععا] عصاتطاتق ةسعم]هتاتتتت ه1 6هال8و

 ةنعام»ع 477060 17 رو هك ه1 4-117بنع. 0( مددخ ةعرعموتمساه ؟0]نستستتتل, 000 2476 (نهددصت آبععأما

 زم ©]هددزططق هتف مسسعتمه 11. قطن 1]ءنمعم» 478 8ءرب 85010 ذه آتطعم 110-111 عرجاو لذنأ كأ-

 1101 خع أ 7171/-716عاسف» لسمع ]ذطتمو قوم ءعماستت عانت موانةعأمأه غهرصت5 ءمزلت م1ظعأت ع0505 و, 9
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 لخديلاو *ةمّدقملاك لعجو امهنم )خأ دنا هيف ركذو سديعس نبأ وهو بانكلا اذه فنصم

 راونالا ةاكشم 1. ىنويلا هركذ ءامسالا ىف راونالا حابصمو رارسالا ةاكشم !!.دا“ امهيلا

 ىلزغلا حمحم نب دكيحم كماح قنا مالسالا ةجح مامالل] ةظعوملا ىف رابخالا كتناطتوبف

 صالخإاب الا ناسنالل ةداعسلا ىلا لوصو ال نا بولقلا بابرال فشكنا لاق [ه.5 ةنس قوتملا

 نارقلا تايآ نم ءايشا عيمجل اعماج اباتك عمجأ نأ ىرطاخ ىف منسف نمحرال لمعلاو ملعلا

 قوشي ام لك نم تذخاو نافرعلا لأ مكحو عيياشملا تدكنو ءايلوالا تاملكو لوسرلا نذسو
 اهتاجردو ةرخآلا ىف اهبغريو اهتاوهشو ايندلا ىع سفنلا ةّذل عطقيو هتعاطو هللا ىلا بلقلا

 خلا هتفرعم راوذاب هدايلوا بولق رون ىذلا هلل كمل هلوا اباب نيعبراو ةيئامث ىف هدوصقم ترسكو

 نيدلا ىيحم خيشلل رابخالا نم ىلاعتو هناحيس هللا نع ىور اهيف راوذالا ةاكشم ا!".دد

 بر هلل كمكلا هلوا 1. ةنس قوتملا ىسلدنالا ىناطلا قرع نباب فورعملا ىلع نب دمحم

 وزع [نغععتمق اموعمستم 0ءلتغ ءعماسمس وانت ص0ععءلست ةسمتق مرت مودات عطاه. ظمعتتست ن1 10115

 ىمي0 جسعام» طتسزنق !ئطعإ عون ةدععوغ زص عمر هع ءدع 0لنمطاتق ا]]15 هرعدتطاتق معانأ55ةءو ءأ

 طسمع ]نطعتسص مدعو ممعر» نتهقأ ءأ 1ها200ءا1مطعال 18 عمه عءووو ؟1]6تي. - 8

 811 ءط]طعتغ ء]-هدءعقعر ةعلاتعتاو ةععقسملات) ءأ 1نعععسد ]نسصتماتلللل 0ع هممرصأهتطاتق آ1لعءأ

 مسلعطعتق. (نهدحسعسم عداد هط /22/- 82. - 12084. 811 5طلطقع ءا- همت ٌةعو 2علنعسل

 ]سستم 0ع طتقامءتته طعالتس. ()مدك مهعدعمعاتنعسر [ةسعام»ع آسقست 7]110عأ ءل- ثا

 116:0 7101م7: ء0 18 ءنن 1107 منست»ءعا © ءمعا7ر ةمصم 505 (ذهمع. 10. لاد1. 1111) ممماكت0]

 1زئت5و تعلمهم ةصوأتأاو دمهمصأ ؟عداسسص عوار طمستصعالم 20 طعدغختغمل1 معطل همه مع257عمأ18ع طلقأ

 ءمو وننم0 10ءعتنص هلق ءعتعمضلعرد 0هءامتسج عغ تقات ءم2010ع ءم]لوغو ءغ لهسس ملعصأتل 108

 1ملتطتس عقار ][أططتصر نمأ ع5 هردصعق طقغع ةمععاومأع5 همه معطعم0هأو عدع ؟ءعقتطاتق (نهوصتو

 ج01 غمصتطسق 1ءعدغ لتعأمتو ءالوأتم ؟لعمالاننل هه معامل, 3عءامأع 01 ءانك هطعتلعط معاصر ةجممطم

 (طععسدأتم جقوععاةعتسص ءمعمتغمصتكق ةمتعغه]تك ءمللأ ىعععر ءغ ءهدع هرصصتطاتق 14 ءاءوذور 4

 مر 0ءعةزلععتم آ)6ع1 ءعغ تمالتمع ءأ هطوعوسعسل1 زمععطصلتغو دصتسفع 0ع]ءعاولممعتل 2 1؟عطانق

 (ءعممعواومتطاتق ءعغ ج سم 0ز[هاتطاتق ءوعستط 3؟0ءوغو ءغ ةممعاتأ1همعتت ةلاععتسف 136 ءلانق1

 ععملساسسل 1مكاهستسسفأو ءأ دوم عمانتل ]ذطعأ معمممدتكتس ذص نم20هعتساو هعام ءدمتأد 015( -

 طسنب - 1ل1غ زغه ةصعترتا: آرهسك [آ0عمر نسأ ءمجلج ةيهزعمزطتتات ة502013 ]انصتصتطاتق عدت (غةطأق

 ةمدهع 111سسصتمسوعزا ءاعع - 120853. 3811 هطاطقع ءعءا]-دصتب هدر جعلتعس]و ]1هستتماتللا ©

 (2ج15(01هدئطاتق , ننتهع 2 آ)عم دسعغم»ع م201ععامع ءاععممأتتع , جنمعام»ع 8طعتلط 2710/م-

 هل - 01 27101 هص17»ع0 8 عن هلغ لآ - 1من لأ - 4:0ه]:5خ, لعموم ةظاد: لحمل لتعغام ءأ

 عصصم 638 (ةمع. 23. ةن]. 1240) مطمزتات0. آرنطعع ز(غج ةمعاررأاأ: ًآابهتنتك آ0عمو 0
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 نوكت نأ اهيف تدطرشو ه11 خنس بجر رهش ىف ةكمب نيعبرالا هله تععويج لاق خلا نيااعلا

 ىلإ ةدنسم ريغ هيلا ظعوفرم هللا ىع اهتعبنا امبرو ةصاخ هللا ىلا ةكنسملا ثيداحالا ىم

 ثيدح ةدامو دحاو تءاجف اثيكح نيرشعو كحاب اهتفدرا مث اهتديقو اهتيور امم هللا لوسر

 راونالا ةاكشم ا!!'.ما ةنس قوتملا ىوونلا فرش نب ىيكي | نيدلا" بح ا مامالا ءاحرشو ةيعلا

 5 راصبالا متاف راونالا ضئاف هلل جمل هلوا ىسوطلا ىلازغلا دمحم نب دمحم تماح قأ مامالل

 ضعبأل رارسالا ةاقصمو راوذالا ةاكشم ادع باح افلا نيعيس كلل نأ معتص هلو5 ىنعم ىف ع

 راوسأ كببذ حر دن خةلث لودحن ىلع ةامدشم خلاسر خلا راوذالا ضيداف هلل كيد ةملوأ فودصتنا للعا

 لمرسإبم عام. - 1ز» ملمماغم (نهالءعلر اموصتغر نتدلعدوتساه طقق (2ه01(خهدعو 81عءاعلمع

 معمدع [عّزعط حمصأ 599 (ذمع. 20. تعم(. 1202), ءغ |!ءععيس سنتطل هةعصمعتر نغ ( 10

 عودعمأ جل ةداسمت ال نس جاتعام ضعت مععسأأ ةعلاعم 2عهوعداأمعر ءغ تماعت لمس تك ؟ةنطح م 277

 1١( ع. جح ادعم مجه1عءامع) ةسطز ءلر (ةموسحتس (ةلتطاتعور نتقع جل 1)ءةدحت زمقدنتت 6

 اءعمأنأ لتعتمست ستصتسع 1صاغع؟مموز(2 2عاعئعملحع ءة5عصاأ معاتاأوع عدع ؟ع]دختممتطاتقر نن35 ه (غعقاتطانق

 0ع لتعمتم ةعوعما ءأ لصقل ؟؟ نطمح جععستدأع ءمصقألامل. كه ءوعلسك الك لزئاصأت اتصسقتط (5؟20163هطعتم

 ج4001للر تع ماتت عالالق ءدتاتلال ةعطاتت ءأ تصحنتص 1 ؟كصمتل ءقمصتم] ءعءاعنععنع. - اطصقتس 11011/4-

 هل- لأ 7 آم ]1 عزت ك/رعمورك 7 ءيمعبمت دصمم . . . ت0 5انتتقر ءفمصتس صاف مست لص طبصع ]طعس

 ءلزلز6 - 12086. 3811ةطلعغغ ءآ]-حصت> كعر ةعاتعسلو» طسسستصاتلتات, 211610 آط0ةنالت 7

 [1 م نرن0 لله وترا: عل  ظظعرا 7101 متردر:ءل ( مجمل لظئىع  طنع اهدعادندكو نسأل 12 اصعامطأأا

 [يدتخ ]لوم !تتستصم ءمراتمدع ذنصمعرعاتعمأل ءغ هعدلم» ةمععتعمات ءاعر ذص اعع5 ةععانمدع5ق 55

 ءدار [ع( لع رعرقسن (هرهصتت ىرآ0عدق طتخع ءمعامضنست““ كنس للعام معموطعاتعم : رىرانعناع 0

 ةعمامهعأسأم سستاته 5:عامصتس ةنصات“ همصعتاتمملم ةعلتاأ]. قةسعاوع يبس 20 ةنصاعمتتس» (65 لة

 ساعزاور ءأ مراسح ةعوالزم لع ءدعممدزأممع جعتغر ]تععست [آ0)ةنس 15عزئانتط ءقةعر ةععات005 0

 ءرووموزالممع ؟ءعئطمضتسس ررهعلت نامت“ عا ررطسعععممك“ (ةمجاتجه لع ةعمقن ءالقات معمرط ءاتنعأور ال0

 ءووو ؟>ءامرضتس ةعمامسهعاصاه دمتلاو. - 12087. ل11 د:طلعت( ء]-دصالذدل 8564 11

 ء]-هعجةعر معلتعتلج 1طتصتتماتكلل عا ءم]نتت جئعجضمتناتات , ةانعام»ع نمملهسس "1'ادعمةهزتات 6.

 [لنع (ممعامكسقر عطل 115 ةصعارتأا: ًطهسق لدعم طسصتمم ءمرزوذع اآنسمعرضان عضال ءاعر الكعه هع(

 مرسرت]ءنازكت“.  ةنعامر" لطل هععحصم !نتضتماتلل 015: طمتزلاتلال همز ءتادكتتكر نات طادق 1011م2 0

 دال عمة عمرك ةانطلاتط عاد عقار نتلهقع تهعصقال# ءاكاعرتطالك 1ء1ماناتلل1 111611011161, ان 1]850عاو

 مععلامام منت ءأ ءالمغعمدنتست مع0ردات ءامع ةدعمأسم جلاوغمضتسس اصلتعمت نسملع زل. ء. لتعاأسست (نمانتقمأ
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 ةاكشم وه اذه باح فلا نيعبس هلل نأ معلص دم هلوق عم ضرالاو تاومسلا روذ هللا ىلاعت

 هب حيرصتلا تير ام رظن هل هذوك ىفف لوالا اماو رباكالا ضعب طخب هقيأر ام ىلع ىلازغلا مامالا

 فلل عقو ام نايب ىف ةاكشم ]د ةاكشملا هديا امايعلاو- اطلع ديلا ةيسنلات تنشأ [انمتأو

 ميلخل هلل دمال هلوا رصتخم ىفنأمل ىداهشلا دمحم نيدلا ردي خيشلل هايملا ةليسم نم هيف

 اهيف نيب ةمدقم عضوف هايملاب فّلعتي اميف ةلع تامدقم ىلع فقو هنأ هيف ركذ خلا راتسلا

 رفعج ايأ نأ نيفنصملا ضعب ركذ ىواحطلا رفعج ىال ةاكشم ا.دك حوجرم او حجارلا

 جيباصملا ةاكشم !"16. هللا وع مظعالا مسالا نا ةاكشملاب ىمسملا هباتك ىف لاق ىواحطلا

 ا 1 الل اكل لكشم] |قستدب قرسك !انالوؤل ماكحالا ”لكشم 101+, *!دكترش_عم* قي

 [روهشملا ماكتملا كروف نبا

 نارقلا لكشم ملع [!:.ةز*

 “كك. ةنس قوتملا ىزاريشلا دومكحم ىيدلا بطق ةمالعال ريسافتلا تالكشم 11.1

 عد(: ىرآلعتك ءقغ !]تتع ءمعا1مرعتست عغ (ءعئدع““ ءممعتلت دصلسسلم كنت 12201 1هصع معهمط ع3:

 والعم ءعماس ةعتصأو ددتلتذ ؟ءامصتسس دانصأن“.  طقعع دساعتس 112:11 آ]سهفسسأ 6 |/متن]ل# ءعأر انأ

 عععامأاسسص 101 ددهماس ل81 ءانزا150هنت همععاهكنتعذترت1. © نم0 دسساعس ذلادص 215/11 71101 عاج

 جاكتسعأو ؟10عملسسل عقار صصص 6 هعمل اهتطتعسلد ةتغز هتكوسمتال عمت طمع لت ةععاع ل1 عادات

 سنلعم. طغاعمتس صمصطصتقأ عودت ه]ط ءقتتقددتال رو 0100 معد عجم عتت عأ ءمصلاتقأ وصد عللطتط 0

 ئتطسكم ءدار طممستمسع طسزادق 717:17 ذمعا دعنا - 12088. 38115 طلع هك ةعلت دله 0ع عوممعئالمصع

 نان2ع5المطأ5 8301131113 و 0113[ع2115 00 501[2ء2515 0ع هد هدأ ةسعام»ع كظطعتلعالط 860 - أ - 0

 1101 هه:7260 كاع 02 [1ظدمعاتتاد.  (نهدصم ءعصاتسسسو نتم0 زغه ةصعامتا: 1هسك 1)عم 0

 هطاعوعمأل ءاغ. فةسعام» لتعتا, هع مدتت]لامك مع1]0هق10دع5 0ع زم 1ءوزكذعر نتلهع 30085 5م عاقله“

 يدرت هط ءةتوددتم 1مكع معم]تكأ5معتتط ءدلمنهكاتغو ذص نكح نلانقع ماطق جتعام 2( 2أ15 طفطعممأ

 ءا ناتذع دملطال5 ءداءممم16. - 12089. ط1 - 0115 طلع ةغور دعاتعتادو ةسعام»ع لكقتن ل007

 11م7  ةسعام» ينتلمسس مععطتطءأر لكان لوازم 11 انمق ذم اتطتو هدم 71:57:14 ذصععتتمأام

 لتعتسدعر ممددعم تهدمت ءهةدع 24//ع)ن. - 12090. 3811 ءط]عةغ عار ءدةطاطو ةعلنعلو

 1نعععسمستسط و 0ع نم ]أطعم كس ءىمصصس ءصاقعتم ةصاطو لزععفتسص - 12091. 81[هوطا]عأل]

 ء] - حط اعةرسو دامنتأه معتدع ذصاعع هع ىصعئاتدملحو ةسعاممع 31011 صمواأتو 727/057" عيمر ع

 12092. 38105 طلعأ1]1 ءآ1- حغط خر 016م5 عا معاج ةمعامرسسس معمرط ءامع تدع ماعم هع مصمعتلذةصلقب

 ةدسعام»ع ]سس لانثع ظمأ“ عزب 1 ء]ع '1'طعم]وعم ةعاطم]ةفاتعم ءء]ءطغععستسم ]. ب

 12093. []1 م طمدط]ع11 11-(ه جم. 1)هءانتمج 10ءمرتتتت (:0هجدصأ ه8

 عزدع لت طعدلغمتع نسحلمسس ةماعم هع ءمصعت]أطص لهن

 12094. 810ه هطلع1182غ ء] - غع1خ قار هطوءاتعأهأع5 هول 621811011113 0181210111101

 جاتعامخع متع هءاتهدتسم (001آ- ء0- لأ: ل11ه]1:0 ك/7 سن, ةصصم 710 (ذهع. 31. ط[آهت. 1310)
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 ىسيقلا بلاط نأ نب ىكم كمح نال نارقلا تالكشم ا[. 2 وم ىرودقلا تالكشم 0

 هلل كمل هلوا ىرونتيحلا ةييتق نب ملسم نب هللا كيع ديح ىا خيشللو 5“ ةنس قوتملا

 لوقعلا ةوكشم /!:280 ١ رم ىونثملا تالكشم |1020 ١ خلا داشرلا ليبس انل هن ىذلا

 ميدعلا" ىرالا ىلح هلل قمدلا هلوأ "رع نبا "نيا" ىبك ميشال ةلاسر لوقنملا روذ نم ةسبتقملا

 5 غابسا ىف  نيفتكلا ىلع نيديلا عضو ىف " ىلعالا ّدلملا ماصتخا ىف ! لوصف ةعست ىلع قو خلا

 ءاعدلا ىف + ,ماني .سانلاو ةولصلا ىف « مالسلا ءاشفا ىف .4 ماعطالا ىف ه0 تامل 3 ١ ددرلا

 مجكملا فورح ىللع ملعملا فوشم 1. ةيغلالا .ى رم فنصقلا١ ندا: ىقغ اقنشملا 1

 هلوا 14 ةنس قوتملا ىريكعلا هللا دبع نب نيسأل ىب هللا دبع اقيلأ نأ نيدلا بح خيشلل

 ركذ لأ نطبو همعن نم رهظ ام ركشب موقي ادمح> نطفلا نم انل بهو ام ىلع هلل دمذل

 ممم م, - 12095. 31ههطاع1]1 مغ 06-81 041, 018 د](ةغاعم ذه همد»مع70ل1و 0001

 هطولمع. آ106ع ددمجرو. - 412096. 31ه هطلعتلام(6 11-(ه5هصر 1هع5 (نهرةصن 152115٠

 معتمد ءعسصسأ قلاع 1110]ءهت»ت»ءل 11762 8هد» لآل 1ملط5 (هندضر دمصم 437 (ذصع. 19. كان

 4045) مدهع6ن5, ء( ه8طعتاعط ق4ق1: 1107071760 قل طله7لطع7 18 ور» 110ث][:» 10ه: 0005©

 1022 6ءمءر"#, ىتتزادق ]ذطعط زذغاو ةمعلمتزاأ: طق آلءمر وننأ ممطتق حتهتم ءءادع مانام ةطلق

 عرعمنزأ عامي - 12097. 381ه ءااعءن1 26غ 11 - 81ءاطمعاكأ1ور ؟ءضدسق 0111645 ءقعصاتملق

 111ءا]م عمر 0ع وتتم ةسنرتعك لنءابسصب ءواي - 12098. 811ةطلعذع ء1-هعأ1ر جعلنعسلو

 رنعصأتاتو» ةعععمسد 5 ]سيستمع معضنس (؟ج0ت(ةصتسر جبنعام»ع 8طعتلط 21076 - ءل- 011 1

 مله85:. 1آ11غ (مجعادخكنقر نلنأ زذغاه 1معامأاأ: آطذنق آلعم 7100, هط جعاورمزاوهأع ءعأ ءةدومصاتق

 ب كانو جعاععمو ءدءلقاعمأل ءاعبو أص ه015ع23 ةععالمتعق للك لذاته ءقأر 010870122 مدكضذضل3 06 لت

 عمعوادا6ممع معمءعضتن (1. عي ةسععامعدسص 0ع يعدنممع ةلحصتل ةعتغر ةععاتسصلو 06 ههصتطانتق

 ةءومانلتس ز]صممصعملز5 ور (ءعازذ لع ةدععو ]هانممع متاع [هعاعملهر ونسقتأذ 06 ءممعاممت اتق

 عةوعرتلقو ننأتمأه 0ع لطم مهتمعضطتق لهملمر ةعدجنو 0ع ةدلتأع مدهالقس 01 ءعملهر ةعرزناسق

 0ع معععومغممع طميصستمتطتق 0همسأتعصاتطسورو هعاوزظوذ 0ع معععزطسق 1هعاعملأل5و (ممه84).

 12099. آ1- 051ه هطحصمست141 ج1 1]طص ءعآ]-مموةهدصسص1آ1 1و آ]نطعع 000181010111 12310111

 هرعمجمق 0 ءمرصص عمات انتل 1زك]لأز1ت ةسعام»ت5. 170106 ةدربعو ةذص لا - قل الث ءل. ,١00١

 [ب1- 31ءهطشلك ظ١1 01ه 211ءرسر انطعع متاعم5 ةزعمتق هعمهأتق هععاتملادنت !م(ءعئقق جلع

 مطهطعأا6 رو ةسعامبع ةطعتلعط 2710/1 4آآ, - هل - لانا لادا ءعع قلطللعل71عآ ظل عرا - هل]عمنع7: طعن

 لالمأ]م/ (0/ءابع”ءر ةصصم 616 (ذصع. 19. الكوع 1219) دصمراطت0. ةطراطعع زاد ةمعتمأأ:

 آجت5 ]للعم مرعم ةماعالأ ععماتحر وناتحتت همطتق اسر ععاتعتغعو (ةهلتكر نسمع ةتسسأ 19 عاننت ةعالمصأق

 عرمعادستت» ءدعم]وأ معمم طعمعمعزتق العز جمعجاإق ءا هععنلاتكق ءاعير ءأ هريعام» ةعاعماأةلن



5 

10 

3201 

 هنا الا تييكسلا نبال فطنملا حالصأ اهبتك طسوا نمو ةيافكلا ىلع ضرف ةيبرعلا نأ هيف

 دازو مجكملا فورح ىلع هبترف هدراوشش لوش عمد و رف كلسملا رعوتم ةملع ةرارغ عم

 واو باج لوا ىف فرح لك فعاضم ركاذ تيب مامتاو رعاش ةيمستو هيفاخ حاضيأ نم ءايشا

 ىنسلمل ءامسا حرش ىف ىنسالا ضهشملا 0.١) 2 باتكلا رخآ ىلا ىيسامكلو ىابرلاو فباطملا

 اهيلعو ىراخبلا نبا ةخيشم ا. ةنس قوتملا ىنوبلا ىلع نب دمحا سابعلا نا حيشلل

 ىدادغيلا كيحملا دبع ةمجرت ىلوالا ناتمجرت وهو ىزملا نيدلا لامج ظفاحلل ليذ

 ىراخايلا دمحا نب ىلع نسأل وبا هتقو كنسم مامالا وه نيلا نب ىلع نب نسل ةمجرتو

 نيل مساقلا ىوأ خوجرت وجو اهيلع هليذو هل ىرهاظلا نبدأ عحيرخا .11٠ خنس قوذملا ىلينخل

 مامالا وع ىراقنأ نبأ ختم 1.8 ىرغصو ىربك ناداق ىبأ ختم لم 1 ىقهميلا

 ةكيشم قارعلا نيحلا ىيز ظفاحلا هل اهجرخو ىراطلا ىب ىهحرلا دبع ىيدلا ىدز

 اذ معتدع جعدطأءدع 01غ هككلعأمسست ءععدع نمأ1كعرعتف ة1هداتسأكق ةصمموتأتت>ل عغ ]ئطعتسصت هدطلصستاتسم

 0ع طوع لهءامتسد معدعداممسأت ةذتساتتت ءوذع 15/7 ء]-172012ع دلط 181-ء7ع:7847 ءلتاطستم : جك( ةسمعم

 جطصصلدمغلو ءزسك ءصسلتانممتكق ممص ةصسمعلتكتلو وتم ددتصتتك عاطملمصد همس دع علتاوس

 معيب عرءاس هاهاستغ ةوتاسع ؟ءعولتق ![خ طع[ تللطتم لتكمءععدم5د لتاتوعماع»ع ءمالت عععور ءمهوسع

 جلمطوطعغعع 1غ لتقمومدستغو نغ 20 هءععتلاو ائطعت ءدعيآاتءدصلفهرو 80 ممعاوقر ءدع 01115115 7625

 معالا] ءووعمغر ممدصتسع ءمصقتىمهصه003و ع ؟ءفاتقو 0011111 م3155 ؟ءنع امسكت 120318 ءقأو

 دم ةسغءعمسس معان عسلم5 ممدصسللل 200عععغعر ذه سغ ؟ءععطق ةتمودالطضتس ة]مطهطعأ ]!ئ(ةعوصتمتو

 نيمرحتس ةععتسلو ءغ غءلاته [1غععد ج01ءدلتق ءدعلعد ءةووصغر ةمتاألم ءوعدست ءقرتخكق ممهعطءأر

 ءعغ عمد ععلسم] 1 ءدغح ءغ ندمهأغنم» ءعأ وننتموانع ![!(ععتك ءمرهممدتأد 20 قمع ]ذطعت 1]1؟ء2 عام

 12101. ظ01-1حةططح ل ءآا- دعم و !1هعتق ج]غنمةتممانق. .(هردتط ءصاقمأاتكق ذه ممستسمو 126

 مساعطموو ةسعام»ع ى5طعتلعط 45:7 هطاناع لارترتعل 1 عتا ل12 12/1 - 8712, ةصصم . . . 2091110.

 12102. 81ج ةط وع دلعطوغ 1[طص-ع]ط هلعط ةعأر ]ائطععو ذص ودم ةطعئلطخ 1:- لوب

 معوعمم ءماسع. (نمماتمسهمجتغ ذلاسصم طقطظتم ل عصا - ءل- لا» 81- 21.  طدهع طتموءدرطتمع

 عالطظأو 011311112 م10 ذا هدت 4650 - ء]- 1:ءزؤ 01 طا - 80ج7007 مهتط أر ممدأاعتتم» ؟نذاهطم ظل 050113

 ظءرن 412 8 عدن- ءاامتنت:. آلاع 1ادء- ءانمز ]2# هنأ آسفنم ءأ '1ج0ت(هصقعأاتق ةتتعا521(ةم

 ةئهلتغمدسس هدم عصرمعع معهئاتعةأةستنتق 1/::41,معه7: 48 8ءد: لات»ء0ل 8ه]] اج [ظدماهلتكوب

 حصصم 690 (تسع. 4. لدم. 1291) ممعغمستق. _طاطعس ءدع ذآالطسم زدفاتمانمصع م01 ععاتسمت 1767:-

 ءاادم/ر»: ءلتلتغ ءمهاتمسسهك أك وتعر طاموعدمطتقمس 41 /ءامعقمخ 1هدءاز: 8ءةاءمعطل ج00 وع. ع

 12103. 81ج خطو ةلاعطدغ [طم ةط قمل ةصر ]ئطعع صهزوع ءغ دتممت ذم ينتطسعق ةطعتططأ 2

 8/4041 مءءءمهعصاتخ. - 12104. 01هقطعولعطوغع 1[طص - عا ع ةعزر ةطعتاطت آسقست

 26ءق7:- ل - 0171: لآ - ءآ - ”ه]تومتا ظعن- ءااممذر يلعم 182 - ءقعو»# لتعاأتم  ةذطعمتم زانق

 لع هطعئططتم فطام 2عقو- ءل - لف 14غ ءهلتلتغ - 12105. 8[حدهطعدلططقغع كطن
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 مزكلا ىأ ةخايشم 4 ةنللا قوتملا !نوقنلا ١نير) كامدلا_ "رواسب (ىررب هللا تيبعللا كك 8

 17 ردوا . نيئح قنا وورمف» ىب قلاخل ىيع رفظلا نأ ةكيشم ا[. ىقارعلل اهلهذو

 ورمع أ ةكيشم 1 ىجررشل ىنايبلا دمحم نب ميعاربا ىب دم هللا ىبع قا ةخيشم

 اهلل ىقيللا ساحفلا ىأ ةكيشم ا. ىدنكيبلا مساقلا نأ نب ىلع نب ىنامقع

 رعاط ىأ مامالا ييشلل ةيدادغبلا ةخيشم 19 مدادلا ميركلا ىبع نب دمحا ةكيشم

 ال ام نناوثو ريقغلا مل هيف عمج هك ةنس قوتملا ىناهفصالا ىفلسلا دمحم نب دمحا

 خيشلا جرح عفار نب ىوحلأا ىف ختبشم 111“ عوج دانه ىلع ديوذ اه:امج ىفصود

 ىوتملا قارعلا نيسح نب ميحرلا كيبع ىيدلا ىنيز ظئاذل هليذو ىناييلا مهيعاربأ نب كمكم

 ةيجارسلا ةكيشم 4 فافخلا ةكيشم 5 ةيناجركلا ةخيشم #11 ةاخس

 دعب الأ اقيرط يرفق 539 لاق ةئس قونملا ىنيوزقلا ىلع نب رمع نيدلا جارس مامالا خيشلل

 6 ءلعمر ةهطعتاعطأ لقت 8ءقسأ 4ل0له71ه] 17 عن 110ه1روترتزز):©2ل  ظعد» مل]رتز»©0 علا - ءآل1ه عقلا

 حصصم . . . رجمرتانأن. - 12106. 81ةهعطوع ها طقغ ةطتاط دعس لكان /اءمعتسا انتطعط هطعتم

 رزعطمرتتل. 0( هماتمست هكا الاسس 1ع. - 19107. 1[3دعطو حاعطدأ ةكطس 11421 ءدر هطعتاعطت

 ل111 ههرك عر“ لط0- ءآ - []راب]نع 187 هدب لكاس 8ع: 0ط عقل رلا- لمي عءر»#:. - 192108. الآ دهطم

 رجمدططقغأ ةطت ةطلملا] ةطر كطعتلعطخ كاان 4ك6له711ه]رخ 1101من: ءل ظعتن 18/41 طعنا

 111010111110 117 - ا ءر ارت 1“ مسج" ءزرت. - 12109. 81ةدطعةلعطدغاأ كطت ةسعسو كهطعتلعطت

 را اع رك تو»1 01/7/1172 1862 م72 1 6هد» ل1 1عمعض» رظاد- 8ةزععربلن. -ح 12110. 81[ جعطم

 عولعطدغ قة طنا م دطط هدر ةهطعتاططت قطان منعا أ - طرعنا]ررل. -ح 12111. لآ ةقطح

 عدواعطدغ ةكطسعل و هطعتاعطت 477لأ5 ظع» لآل - ءآ - عسا لآ - 16411. -ح 19

 312-1:[1 5 طعدلاعطوع 8-181ةعط 08017 ءغر هطعتلاعطت 8دعطلهلءعمقع5و. هطعتلعط ءهغ 1طدفس

 رات 1011“ ل1 ءل آرب 1101 مدتتدعل ]لآ - 977ه 111- 1 نم] تان همصم 576 (ذصمع. 28. الآهت

 14180) ممم»هدتقرو زم طمع ]ذط0 عمك هدررصعم عا غ0( هطقعع5 جاتمصع5و نات14ق 0011ءعاغو 116 قلاتللل

 مايرد عرعاتف 0عوععتطأا ممص ممددعع. آطتطعع ماسك هعصاسم ؟ةقعلعسالهد ةهيي] مام - 412113. 01د ةطع

 عولعط هع '[' حءاعا-ع0- ل مر هطعتلعطخ 21هع78أ - هل - لادا 1ع 1غ“.  آطشطتخسسس 0ع ذللتق

 كار عز]اءطتق ءدع ءزدم ةمعاتاداتممع معه ععاسصسس ءلتلتغ هطعتلعط 1101 هتوت»عا آظءنن 1 لرغ 71/-

 .٠ يرانا بنسوتع آآ1ةلام 2عانء- هل - لانا ملطل - أ - "ءآرفر» عري 110نءاز» 17 عآقو ةصتتف 18

 تم( انانقور ءمصاتساتَهزلز[. - 412114. آ1 - 3[هدطعداططقأ ظ1 - ل هعز ةصاع عار ةهطعتلعطأ

 لورز ةمعمه وو. - 19115. 8[هدطو ةلعطدأ 151 -]آعط مك ةكر هطعتلعطا 72/017(. - 12116١
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 ا

 10 315-11 طعولعطدأ آظ8-1زءقز 12 عار 5هطعتاعطت هذ"( - هل - لننعأ. 5 تتمكتأ هطعتلعط أ

 آسف ه7" - تل - 01 مم“ 1 عزن م78 (م7مأ106, ةهصلتم .. . 1101(انائ5و عءعأآن: آطأو ةصوتتتاو

 ةعكزعرت جدتءامرز(جكتتل ممر 7عععطقاتل متقأ طعصع ةعلعمقر ةعماعتت ةانعام51(ةكاتلل 20 0
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 خةخيشلا ةكيشم ا!!! ةقوشا ةكرشم, ا( ىهتنا هنامز ىف دانسالا قرط ىلعا هذا ملع

 ةظكيشم 88 ىرادقابلا قوزرم نب محا بلاغ قا نب ركب قا ظفاأل تنب ةيسآ ما

 ةتكايشم] 11[. "1" نس قوقملا ىدرورهسلا كمدم نب رمع ضصقح لأ نيدلا باهش خيشلا

 ةيركفلا ةخيشم اا [م1ولكافا ىورشع هع 10 تلا قوتملا» 31 للعمل لكنا وأ ل

 دبع نب دمحم ىضاقلا ةحيشم [# ١ اهليذو ىزارلا رمع نب دمحم نيدحلا رخف مامالل

 هركذ ىنالقسعلا رح  ىبال قابقلا ةتكيشم انزل“ خنس قوتملا ظفانخل ىناتسراميبلا ىقايلا

 خنس قوتقملا ىدنكلا ىسأل ىب كيز نمي ىقال ىدنكلا ةخكيشم همجكم ىف عاقبلا

 ىللأل كركم ىب مهعاربا وشلل ةباتكلا باوبا ميذافمو ةسايرلا بابرأ جحيباصم !؟ثه كر“

 ىجحلا ميباصم | ةسايسلا بادآ ىم هيبخنا 101 ةنس قونلا ىلبنأل ندب فورعملا

 فسوب نب دم مساقلا نأ ىيدلا رصان مامالل ىيدتج“ ىف ةيفنلل عاورذأ 'ىف :ليسلا حيباصم 81

 عمولسس كيم ةدلغعس (عضمم» ع ةقععملءونعب -  طممع زل]1 هي - 192117. 1[ةهعط و ةلعط أ

 مطاط لهر هطعتلططأ ذ/مم لمع. - 12118. ة[هم طع ولططتغع 1]1- ه8ط ءزططقغعب هطعتلطت

 هطدعئاعطمع سسهاعم 24ةرمع ءأ لتقف طآفطنمأ قللد# 8عءزر» 8ع ل5: 01715 لجعل 26

 1سم ظمعط للم. - 12119. ل1ةدطعةطلططوغع ظآ1- 8طعنلطط هطعطقط - ءل- ة(هو

 عر عئلعطخن هطعتلعطأ 8767 48-عل-0ل11: لآاع 11هركك 01ه“ 8ع 7107 هنت 2[01661:0"01//50, تطلق

 632 (ذمع. 26. هعمل. 1234) مطمعطن1. - 12120. [ 31ههطعدلعطدعغ ةلتنر 5طعتاطت 24

 ل ءرن ل»زءال ظموع/لة ل2, ةسصصمم 674 (ذهصع. 27. لسص٠ 1275) دطمانت الاعتسأأت ؟ه]مست مه.

 12121. 01-11 حط جاططدغع ط1 - 1 ةلعط اع ععر هطعتاعطت آسصقسأ 1077-0-01 0

 لف ءزا 01ه" لمست. آاطشتطع» ءمصاتمستتهلاتق ءقالا ع 12122. 81هدطجع حلعطوغ 0-81 ةقطنر

 هطعزاعطخ (نةلطتخ ل101 مدوت»ءل ظعت» قلطل- هل - ةيعربت 21/1 - 8" ةءانرد آك1- 11 خظطلعر ةدصطح ..

 سسمرامن. - 12123. 31ج: طعداططمقع ظا- (ناعزط ةطتر 5طعتاطت 6:58. 1ل1ل12 75

 11هز» ظنا - 4ءءم7ةتن6,  (نمدصصعسمةهغ ]تطعسس /7/- 2ءعمن ذم ةنم 2710ه ز ورم ح 74

 315 طع داططقغع ظا1-اعتم ل1 انطعع 0ع ةهطعتاططتم 12:04. 5 ىترستأ قلقاع 7”هرسعر» 0

 لف عن - 1/4501, أوو 1//1- 160:02 لتعاسم ءغ صمم 613 (ذصع. 20. كره. 1216) 12010115.

 12125. 31ءوةطاط ةهعطقط ءآ]-ع1جمم ءغر ]طنععتطقع م1361ععامااتتل عأ ءكقكعق مهى( ةعاننم

 مع ءامهتجكتقو ةهعام»ع هطعتاعط 1مرات ظعرت 01ه]ءمتستنعلا ظلما ءاقر ؟دلعو 1[1:-ءاطمتناءم]# لنعأم

 ء(وصصسم 939 (ذمع. 29. ط>ءع. 1551) مسمءعاسم. 81ءاذ ودعت انطعت مدعاعس دع 4045 ه-ءةراععا

 ءىعععرموزأاب ب 12126. 31 ءدةطغط ءل- هز كر ]نعععممع هطوونهتاونق. - 191927. 31 عد ٌمطغط

 ءاد-ءمطمأآر طسدعععممع متدعتتس 0ع مدهاتطسم زدعتك 11ههمعقاتعأ لعمر دأتك. طصم ؟هلطسستممب

 جيمام»ع اصفس 8 عن» - هل - لأ: لات ءاعقو 7101 عنست# عل 7 عزا 7”ةيسرع [1هوعبت كهتسمت" منتو

 ل
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 ءارقلا وعسم نب نيسح مامالل خنسلا حيباصم !م ١ 401 ةنس قوتملا ىدنقرهسلا ىنيسلخل

 اهنم فالآ ةعبراو ةدامعيسو رشع ةعست هثيداحا ددع ليق هاا ةنس قوتملا [ىفاشلا] ىوغبلا

 فيتملا اهنمو [ةنامنامثو .نيعيسو : خسمخلا مللسفإ .ةدامثلقوا ور هحو هشمتكلاىراخبلال | لا

 مل فتلوملا ليق خلا١ ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل نمحلا هلوا فلاو نيسمخو دحا

 هلا ثيح نم ةيلغلاب هل اًملع مسالا اذه راص امئاو هنم اضن حيباصملاب باتكلا اذه مسي

 هيف ةروكذللا ثيداحالا ددعو يلا - حيباصم باتكلا اذه ثيداحا نا دعب اما هلوق دعب ركذ

 ةعبراو ةنامعبراو نافلا ىاحصلا نم وه ام اهنمف اثيدح نونامثو ةعبراو ةنامعبراو فال ةعبرأ

 فلوملا لاق كلم نبا هلاق انثيدح ىنوسمخو نافلا ناسكلا وه ام اهنمو اًميدح نوثلثو

 ةدايعلا ىلأ نيعطقنملل اهتعمج مهبتك ىف ةمدالا اهدروأ امم ةوبنلا ردص ىع ترص ظافلالا هذه

 ةمدالا لقن ىلع اذامتعا كيناسالا ركذ كرذو لا ننسلا نم اظح هللا بانك دعب مهل نوكيل

 م ناسخابو ناخوبشلا ةجرخا ام حاكصلاب ىنع ناسحو حاكدص ىلا باد لك تيدادحا مسقذأو

 حصصم 656 (1مع. 8. لوص. 1258) مرمر60نم. - 12128. 11ءوؤمطتأط ء]- وسمت عار 6

 تنمصفعر جاتعام»ع ]سقس 1105671: 1861: 0*1 17-717 177 - 86و66 [ذطحظتاد]و ةصصم

 516 مع. 12. للهجعأ. 1122) مدمعأت0. آءاطعتر نك ذغذ ةآصعامأا: آمنه 1)ع6م ءهغ ةولتق 527

 ءزانك هكسلغمرمتطاتقو ونسمد ءاعوذزغ ءاع.ور وتهأاتم» ددتلت» هةعماتسوءعماأدق انه20ءوتوأتدأت 10

 ىصاتصعتع لتعأتات. ؟1'ععععمامع ءتوتمأل ونستموتتع ةماسست 207/471, هءاتنصوعصأقع 6مم ع8

 وستسوتتع ماس 1/1107 حمعامععرت طقطعمأو هتآ]ع نيتصوتتق عاطأ2 168117 116610116 011111131

10 

 و طمطعسغ قةسعامتع متصاأتع طسصع اذط٠طستس انأنأو 77ءمعم6047 5ع( امقماعمتل 155م 01 لاكن: طقع

 (ناتأتق ءصتنت ةزوصتتتلل ءزاتك ؟جعاتتتلل ءقأ م13عر0ه0ء2لهطقو (2115[113 23110108 م0566 ؟ةءطو

 رو ءدعستمسدأ5 معههعست((عصلتق““ زأو معععتزا: (عمام عدلن6غممعم طسزسق !انطعأ ]نع ءععوجع ةاتمأ

 عع. ةكسعستك ةياعس (ج0لئ(1همتتس ذم ]تطعم جالوؤخضستس وسمكتم» تلتف ونتهلعتم ععمامق

 هءاموأمأم نتهأنم» عاعماع(. لص تمر دنغ 1[ 2147: لتعأك لسم تلتم نتهلعتدم ععصاوع اه مأسأو

 نتدأتم ةدمقع عا لدتم دصتلتف ننتصوتته عأمأج مهطدع متتتص ءةلوضأ ات. كدتعام»: 11آ2عع ءدأهر

 امودتنأر ع معممطعأتود ةماتسحم م2011تقءتصأكتتو ةمودنع (ملتد ةديصأر نسمع آسصقتمأ ذم عتق ]ذططتق

 جلعمحتم(. الاه ص ءمصتس 1ظةنعمععس ءمللععتر وسن هكآتعتتق بتلاتق 0علتاأ تصغر انا لق لانتعأف

 ]نطرسس» لتكحتمسس طعما لت معتم ع معونلتك لاذع ه معمرطعأو مج01ءعاتق مموعطوءعصأ هع

 140 ةريعامرت(مأع5 ةساعتل معععسقعرع هررتتقتاو تت 10عرد ذم تفر نسمع طصقست هاتتتسلع معان عطقتتاو

 مممعرنعأ. 1 'عدلت(مصعق ةزمعات] هات ءقرماكتتل ّذص 51285 ءأ معمطوق لزوزددع ةدصأ. همسط ل

 ءدع ذم(غءا]زععملدع ةسمار ونبهق ةطعتاعطأ 80876 هع 71هم7ن» ذص ]!سععست ءلئلعضتساأو هصط
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 نع ضرعاو هلأ راشا بيرغ وأ فيعض نم اهيف ناك امو اهغريغو ىذيمرثلاو دوأد وبا هذروأ

 شيرق بقانم باب رخا ىف ركذ ىكل ةبطخل ىف طورشملا وه !ذه اعوضوم وأ اركنم ناك ام ركذ

 امأو ببرقتلا ىف ىوونلا لاق نيثلكملا ضعب هقحلا هنا لعلو ركخم هرخحأ ىف لاقو انتيدح

 ىفغسلا ىف ام ناسحلابو نيكبحصلا ىف ام حاحكصلاب اديرم حاو ناسح ىلا ىوغيلا ميسقن

 حلطصا كهنأ ببجاو ىهجتنا ركفنملاو فيعضلاو ىسحلاو مجيحصلا نذسلا ىف نال باوصب سيلخ

 مامالا ميشلا هحرشف فقيلعتلاو ةءارقلاب هاملعلا هناشب ىنقعاو هيف ةشقانم الو هباتك ىف هيلع

 نب هللا لضف ىيدلا باهشو امو ةئس قوتملا ىواضوبلا ردع نب هللا ديع ىيدلا رصان ىضاقلا

 [ ه] م قود ريئختلا داوسو لاخرل رذؤظم ند ليك نويدلا سهو 0م ةذس قوت خذا ةهلبباد

 ةخلاسولا ةرضدح ةراشاب هقلأ ميو نس قوتملا كفذصموب رههتشلا ليكام نب ىلع ىويحلا ءالعو

 مءمطزد ءدعر وتتفق 4طن 12 همن, 1ع ءغ هلتكأ دكاطس] كدصأم 0 نهع (16(5201هع5 كنط8(125ع
 150عز1 دنغ مهراع» 2011212232 ؟ة2ئ32036ع 55م ماتأةقمأتعر 35 10012قغو ءأ 8 2011 هط1 طار

 وتدعو ونئ00 جعط صم (مصختتسص وذو ؟ءعآدأدع ةانمأر 2ءز1زءعم0ل3ع ءقذع علق 2085 ةهنأ

 همممموز(( تك ءىممكتعممملتق جطوغؤنمع(ن.  طعمع يتقعس ءمملئ6ةمصعس ذم مجهعاوقنممع ةتطت

 مموعوعس موتك هغاذم قمع ءدمتاتم 11م ايع/قط (ن0ه,«ءعنم] ةمكىتمأت اهه0غ6هصدعطل طقطعأو 20 ءانزاتك

 قمع عدس ععز1 عت ءملتك هممت عئجص لمست ععقع ءمريمتم عام0226. 1" هعامفدع ةياعتل 1201110583

 يدنلعس طقصع ممععس جقز علك. هاءعمءم# ذص تطعم 21ءع»مز طقعع طقطعإ: (نه04 2
 (مج036ممعق ذم معمطقم ءغ عدصقف هزم عموم لل طتستكو دغ كانط ةدصتق عدم ةصاعالأ وأ ؟ءال عا وتقع

 زم 0سمطتتق 94747: 1عوععومط دعو ىنط معمطتق ءدعر وعسهع ذه ءم؟مورتطاتق قمع زمقعكتماتق

 معاورمعمكتتكو طمع مععمععوسم ةاوغمتأ. آم هىمدع»ب عمتس 18203165 هع5 ةدصقعر م20طقعر ةانطل1عقأاقع

 5لعز ءهغ مءةزأءعملمع جقعمتمكدع. ح دمع 1116. - 8عدممملعم. ةسععغم» ذم !ذطعم عدم ةمقع

 مع ونوع ءوأ ءعماتك (ةعسصتستك 1هوستكتع, معع دل]1ه بصاعم»ىءموزد ج0مزأغا1 مماعدأب ب  [لزعن ةعاتف

 نيزاتعدع ءديععععملمع ءغ ةعاتق ءمسس عماأقسل1 عمق ذم لأ طعم ءةدعوا1أ ءقصلف ءتعقتلتل 205111118.
 همس عمامعتمسو ذم عدس ؟ءضتموعصمأ 5طغعتلعط ءغ( آ[سقس 11- (نةلطت 27م" -ءل - لأ: 600/1/ه/
 76[1: 017ه 86207202. دصصم 685 (ذمع. 27. 1! عطع. 1286) ممد"طتتكق - هع - تل - 2
 1601:1617 ] 8 ءرن 1810ءعمزا "1 همميبع]ا# [دصعأتاه ر ةمصم 658 (ذهع. 18. آل عع. 1259) 21050
 بتزادك فمرسسعماأمسسك 210ه مدع“ ةمهعت ماسك زغه ةمعامتا: كرهتك 1)ءمو وسنن ممطتق ؟ءماةأعتم
 لزةانسعامس ؟علل103غ ءغ ءزدع دعوسس عداهأ1 ههمعرت ءدعمات سنا ءاعب ب هز عررتو-عل-لأ1: لل رهن 1160
 18 6ءب 0177-7101 ء» 121هاغ اأو همهم [745 (ذهع. 15. اللآدت. 1344)] ططمأتتتقو انزل الق ©0111186-
 (ةمتاتق 1 عرنما» زمكعت ماده عقأ - 47 - ه0- 0ث: 416 8عوعر» 21ه]رعتوت»ءلر ؟دل]عو 1105011117 ع]
 لزعأت5 عغ ةممم 875 (مع. 30. كسص. 1470) مم غاناتكر 11 م1010 هأ 35110112 لانق5ا1 270م[
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 خيرصخةدسوأأ سردم ىدادغملا ] ىطسأولا ليد 06 لييدتو ممو كم هدب ةمذوقب نامأرق نبذل معلص

 رمهظو :.يدادحولا ميكصت كاهسو رهخلا ءأرو 56 ةهقلأ "ا 0 0 تاداكام ا 3 رمسببل أ

 ىموولأ ىفنحكلا سيمردأ ند بوقعب ةرذو خم دعب قودملا ىقراغلا لكودعأأ كيع نب دووحكام نيدلا

 5 ىوبدلاأ سمو رخل ا دمتم قونملا ىقومنز الا نيود نيدلا بطقو ماا خس ىونملا [ ىنامرقلا ]

 10 تاحالطصا ىف ةمدقم هلوا ىف ] دروا خلا ضرالا المو تاومسلا الم هلل كمال هلوا حيباصملا حوش

 هريصخخاو راهزألا ةدورش نمو هنم ةدكسن رهظ ىف تدجو ا١ذك همولع عاوذأو تيدحدذل [باحتا

 رسزئدزودمع لتحتتسمو هدصسمأل [عممتأ ةكادن0 ('م توم ةصصم 850 (ةصع. 29. لآدم. 1446) ءمدط ممقانتأ

 - 71016111160 ظ عرب 110/هتنتر»تءل 11" يدنا [ هج لل معه[ عددم» ج0 ءول] ءوتسس لآه5اأةمقت؟ا 5و

 ناعم عز: - ءامعتن/# للءادك ءا] ةصصم 797 (أصع. 27. 0ع. 1394) دمم15انا15 ل ال عرر15-ع0-701

 1101 مدنترن عل  ظظعرن /110ه]رمتوت»ت عل ل عبء ةمصم 833 (ذمع. 30. 8عوخأ. 1429) ملوتأتال5 عأ كا

 ذم /2//- 1 عموؤ» همرصتم علت 01جكاتقر ن1 ءمرطتات عمامسأ انت (علطاتق 1:01 نصستصستطاتق مدن مد" عاد ءطقانتت 0

 "1 عدصقمدعحصأم همس ممكنتا عا اناملم 1 هن]رأ]ر 11-11 ءءااأ] هموهحذا سس الط همارأت»-عل-لفش1: الل هلا

 آب لقلآق0- ءآ - ءميرجعل ل1 - 17 ةءققر حصصم . . . طتماة"[انانه  (نن»ه]ب 7” عنا عدن 10115 14

 5 |[ 00ه: طممعالكمم ةمصم 833 (امع. 30. ذعرخ. 1429) مدمراسقك ح (001[-ءل-لأ7: 10/011160

 آل هنا( ءاار ةممم 884 (ذمع. 25. طآهعغ. 1479) دممطاجانم5 ب هر عررروعل-(41: 417:60 طعنا 50111

 ناعم 11: ]7ع عن م/رممعأبم للعاسك ءا حصصم 940 (ذصع. 23. لادل. 1533) 201:15 - ل2 2 ا

 4 لمأ]م] ]ظعت؛ ل آرت ءلر ؟دلعو 72ءةزء- ءلم"عآ لتعاأتك ع جصطقم .. . 1201[ا5و 011 عاج انعطع

 حج ملعطز عذص هرعاسملصدق ءدوع عمار. معتصم ءمسسعسأمعلم 471 (نهمدصت آععام15 ءنحت لعد

 عومات اندم عددع !عوناسع. ظعامسع ذللو ةعماعماتح ه ((ىةروسنلء] معاتأو ءهقأ. ًآلكدع ماتم ءأرأم لنا عتات

 مرضس عصامسأ امغعال  عتطتت ءابنط ]ذططاتنال (ءز' ءمردت ءما11123[12 ءققعو عأ ©313[01212642ا5ر 01

 ملوجعتسع ذم دمهماأطاتق ؟؟ءطووطسعو م1 ةصاطاق ءقأ معمعفاممتم» [ذذوسع اععاتسك] - 2101ه6/1/87*-

 60 - 041 11 08عا): 1 عد» ل11هلتة0/ طعنت - ءامدمتا 276204722: جصتقت0 . . . 1101اناتق و ءاتّل الق

 ءىدصتس ءعمامس انقر /ر/ - ]1م نا4] لا هامل 17ل/- 11ءعايطفا ذمهعصتماسق ,ر ذاه ة1صعامأا: آطرمتتق آك0عمو

 10 ورتأ ءمع]مو ءا (عمعحس اسماعأ ءاع. خلط ذمتكأم ممدعأدتمصعسس ] طفطعأ [0ع غةعحصتمتك (ععطصت عقر

 ننتطسع '1'عدلن(1هصحتتأ تاسصأاتت], أ لع ؟>ةعتك 0هءاعممعتسست "1!؟ه لذ( ةصقملهالاتلل 8ع علت انكم

 كزع زم (عععم ةععصربألا كتر دكلمنس |اععل. فثلئتتم ءمرضصتصءصاقتتان5 /27/- لع]م“ ةطصقعكتماا5 عقأن
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 نبدأ ىقن خويشللو هاز» خنس قولا ى رورهسلا هللا كيع نب رظاقلا كبع ببدكانلا وبأ مشا

 دحم جخيشلا فنصو أ ةذس قوذ جيباصملا ءاببض هامس باتك ىكيشلا ىلاكلا كيع نب ,ىلع

 تءيداحاب خقلعتنم كتزوق 8 جيوراضتلا هاهم ابانك ىادلبازورهفلا بوقعي ند لويحت# رفاط وبأ ىيحلا

 ليك بيطثل.-هللا دبع نب دمحم هللا يع ابا ىددلا ىلو خيشلا نأ مذ مأ, ةنس ىققوذ جيباصما

 كم هجرخأ ىذلا باتكلاو هنع تيدحكلا ىور ىذلا ىناكصلأأ ركذف هباودأ ليذو حيمباصملا

 راصفق جييباصملا ةاكشم هدامسو انلاث الصف اردان هلا ةناسحو دداكص نم باب لك ىلع دازو

 هحرش [ ةوكشملا مسا هلو “يب خنس ناضمهر ئه عمدا مود رخآ هعمج نم غرف ] كلمات اياننك

 نيدلا ىف خالا ترشتسا دق لبق تننكو لاق يلا فينحلا ىيدلا ناكرا ديشم هلل محلا

 : ن 27 2 ى هز 0 َ 5 تيداحالا ..م لبيصأ عمك يلفت ىلآ) "يع اى قيوم 1501 3 ءاولعلا“* سقف رم مد

 دعمج ىم هيبلا ترشأ اميبذ ترصق امف هدنياور نيبعتو ءيدل-هتو جوباصملا ةخامكت ىلع انيار ففتاف

 ةمعطءاج مس ةاطعتاعط قلآدضاسعزأ] قكةآط0 ءهآ- هيآق» ظعتت قلآلعلاعلب كه]رعت“هتمعت 02. ةصحم 3

 (لمع. 17. 2ع. 1167) مممعطسسقرو 1ص ءمازامرتعم ءمعوعلأابي -  ةطعتلط 1 هعآق - ءل- لك: ل71 126

 1-61-450: 8 ءال عمر ةصصم 736 (ةمع. 5. كدص, 1336) همءاستعر !انطصسص ء0لألخغ 101 طلال عمل

 مدعم مأسس , ءأ ذطعتاعط 21هزل - ءل - 01: ل آردع 1 ]رق» 0101 هنوتبنعا ظعت» 7” هثعتنط لسع نال

 حصصمم 817 (1مع. 23. ةذآلدمعغ. 1414) مم:غتنات5 , حااست !طذطصص 2// - 17/1417 لا ل عط20

 هماءم/] نعمل 52 0140411: ظ1- 21ءدوطأ] ذصعهتماكتست. 8 هدعم كذاطعتاعط 717”ء72 - هل - لأ: لآ

 ق1ة0ه7]/لع] 11ه1ء متت: ءل عدن: قكطلهل]عأ ظا- ]1(2,هلغ8ط ]اتططحسم ا!ل1ءد6ط4/: معجآععانمع عج ؟ع0للأ0لأ

 ءز نكوتتع ءقمأأد ءمصاأما13116. 82ج ع(وععو ءمذ معهمطعاوع جه5عع]ه5 2عععطقءعأر 000111121 2101118

 (مجلز6لمصعم مع[ععأر ءعغ ]ةطعمذر ع ونتتطاتق ءده ءلاتعتتغ. ةنمعتلد ءقمتأقر مهتتعزق 10عل5 عه>2ءمالقو

 عععالمسع (عئاتش 2201 هصتتتال 5323151012 ءغ م؟هطدعتم>) ةتتتتأ. طسنع مععععصس1هصتو وعان1 115طع5

 مع عءاسك عدقتغ, ةادلسصس 21/141 20/7- 11ءعماغ]ع 0ءلتغ, [ ءةزمكوسع ةيل1هععص بلغم لذع

 1 ءمعرتك هعمقتم طمس د لطقم ةهممأ 737 (ذهمع. 10. ثسع. 1336) ةطقما]رت6. اوسسنصع 4

 امعادعدتغ ]. 1م ءدص متع 00ءاتمدتسانق 1105041: 8ع: ل101,مبست»ءل 128, هسصم 743 (ةطغعم

 6. لص. 1342) ممجناتقو مدت عضاقتأاتل 1-7227[ 5/1“ هنن [معام7ع ءآ- 501672  أطكعتأ ماتتتلل

 ءمرس ممدانتكر (01 12 آسعامأأ : ابدع آل عم دموسلم5 :ءات أ مدتك هم(ط0ه0هدعدع ظمأ ةةزرلع ءعدعقامان عمات

 ءاغ. ةصاعمي امودتأور 12( ععرص ص 2عاأ كأمصعرو ةهص عام1021 213قأقم أ ةةلئل ن1 11501012 00 ع0

 مماسست 17678 - هل - 07: 11101, متهت»تء0 عت ل طلهل]عآ 101 - 1[!عا45 0ع ءمالتوعم0لم همعتع

 جل( هصنسص مدعم هرتئأمقعأم ءممقن]متو هغ ءمصقتلتسس همداعتتلت ذص معع8 ل عسلو ءعغ 7ععمج20-

 ةءعم0ل6ه انطعو 71م4: ءعدم ءاآدغمستق زانق جعامرمتطستع ةععتعوغنع 0عقمتعملأ5 ءمطتتعمأ

 ىلعع قمع علت ذم ءىمقتلتم هلت غمصسسس ءما]: ععملمعمسس و وسم ءأ 0ءلأز معمطقعتغ ءعمتس
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 بتكلا عبتت دعب دلضعم مرش يف لل قاس نع ترمش همامثا نع غرف املف هعسو لذيف

 ملسم سرشو نح ةنسلا حرشو طخ اهماكحاو ننسلا ملاعم ةمالعف ةمالعب فنصم ّلكل املعم

 ىضاقلاو وت ىتشبروتلا خيشلاو هن ىروجلا ةياهنو بغ بغارلا تادرفمو اف فئافلاو حم

 نيدلا ملعب فورعلا دعمكم نب ىلع ىنسحلا وباو فش فرشالاو ظم رهظملاو ضق ىواضيبلا

 [دود> ىف] ىثونولا ىرهبالا زدزعلا دبع نب دمدم نب ريزرعلا ديعو 12 ةنس ىفوتملا ىواحكسلا

 هيورت ثيدحح حصا نأ هلوا هفيلأت خيرات ومو ةاكشملا ياهنم هامسو ريشيلع ريمال م5 ةنس

 ىلع نيدلا رون خيشللو فيرشلا ديسلا ةمالعال ةيشاح ةاكشملا ىلعو خلا راصعالا ىف تاقثلا

 ةاكشملا ىلع جوز مهظع حرش [1.1* ةنس ىقوقملا] ىراقلاب فورعلا ىورهلا دم ناطلس ىبأ

 دحإو هدعب ءاج مث ىئاوكلاو حد ورشلا عيمج ديف عمج تاداكم [ عبرا ىف] ةاقرملاب ةاممو

 ٍدواودلا ىف ام2دعب ضجو امم لوصف ةعبرأ كاك راصف رخآ الصف باب لك ىف دازف ءاليضفلا ند

 مدماحست ءةضملت(1هصعتل. طظظغ تيبس ]ذطعس انقواتع 20 ظصعتت جطه0151ةدعغو ض6 50 1ع

 ءزاه ءحرآزئمصلهه ةاسلتلمسع جععامت>للر ممقهاوسمفمط ![ذطعم5 ءعءعرد اغ3011هصمعتمقما ([ةعءاةطأعق

 لزلزععماورع» ءدمتصتسمتكلو 1( نأ تكانلكآأق عمرنا ةلعأسنلل ةربزرمطعاظعلال.  (نمصقتئمهالا ةانأعلل

 انطصحس 171ءار1 رو هل - دءهردعتا مع هلا ةا( ةثعام آلبار ذهب هآ- ءهبنعتا ةتعاو اتار ذارسنسأب

 110/1117 ةذولام »طر 121/1 - لمنع هنعاو رعب 21هرك» الفا اظلا- !!نعابتا ةذعلم عابن , 1 ةيعا

 11/ - لعمر" ةذعاو 7. آظظا- 5طعتاعط 2هرتتيعاا# دتعام اهنءر اظكا- (نةلطن 8عءفل]نم# ةثذعأام ءلآأذو

 1101م1 ]رف - هل - لف: ةذعام ساس, ظا- واب عرك ةتعام ء]ررك ع  طمرعم همرستسعل 31105 ©012180-

 هنعرضتمسأا 41: ]ع مده: 4/8 ظعتان 210 متدعلأ ىذءآ]بمتمار ؟ادلعو مل /ءزرو - ءل - لقد» لتعاسمه ءأ ةصكم

 643 (زمع. 29. 81آ151. 1245) ددمزاةنات5 - لكل - تأ - هدأت ظعتا 1101ه: عل ظعنا لاآلل-ءا-هعادت

 ملام, | كنعد ] ةصصتص 8595 (ذصع. 25. للم. 1489) مهم1نان5و يانأذ اطنخ 475/147

 ننوصتصعمساأهس تتم ل0/:11] ظا-71 1/41 ةضكععت ماستسر هما ممقانتأ. 1!" تلاتق طاتقاتق ءمدنطلع2[ة151و

 نأ زاه 1[معامزغ: ا ءمتددتاسسمه 2200م, سمس "!'عدلن ((غهدهعتت 20 لتعما ؟؟ةعئتق ةععاسلتق عادتل ءااتانأ

 ءعئعبو ةلسن] (ةرصرطق ءزامدك همرسممدزامصتع زصاتنعوأ. 30 721 ء/ما متع 0هءانقئاسان5 <40

 ةارععأأ (لمزمم16) عامدددعه ءلتلتك زغعصومع هطعتلعط 24"-عل-ل11: لآ: اظعرو كالا نان 7101: 41111

 ]11 ء”ءومقر ؟دأل وو 27/- ('نب8 لتعطنخ [ءا ةصمم 1014 (اصع. 9. ةلآهتم 1605) ط201(انانك]و 6011111161-

 (ةتئئانللا 12 عمانلل و وانأ (ءدعاسس جلصتدعاست» طقطعأ ءا 21عاما ذمهعلتمأانق ءقأ. (نهداتصعأ

 | نندغكنمإل] ؟51تنستمعر ءغ جنعام# 1ص عم هرسصعق تهقمرضت0 ءطاقهك105 ءا ع]مهدوق ءهمصععقةتأ»

 10 ن

 40 12ءزصلع ممدو6 ترص نصاتق 151100121 طعصع دن عءلأمزاننط ؟عطتغرو ن01 ةتصعانلف هقرباأو 5هععائ6هع

 جاتا حازو - نضلع ءاوفعسضنلأا 18 11811615101111 56عءا102عق (101[118 ل- ءدع ذله5و 011826 [05أن

 /16د5/ ع 71 ة://م4/( ذم 0هءاضهمصهع تهم ممكتطانق جعقالتتلةغلقةزتستق ضل ه1201ا0111 ةعزبأعلللو
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 ىنيدملاو ىوونلاو ىشيلقالاو جياضقلاو ىقاغصلاو ريثالا نباو ىديمدلا ىنعا ةعبسلا ةمدالل ةربتعملا

 ةاكشملا راونا هامسو نيباتكلا نيذهل حرشلاك ناكف هبعذم ىف دهتجم هب ٌلدتسا ثيدح ّلك

 ةدامثاثو ةينامذ لوصغلاو ةدامدلتو نورشعو ظعيس باوبالاو نورشعو ةعسن نيف بشكلا ندلعف

 ىقوتملا ىقارفعرلا ىمحم نب ركب نا نب نموملا دبع خيشلا حرش حيباصملا حورش نمو فلاو

 هلوأ حوتفلا حاتفم حيباصملا حورش نمو اطيسب احرش ىلا لوقم قب :ليلخ .هحرشو:ةنس

 نييبرغلاو ةنسلا مرش نم اهعمج هنا هيف ركذ حلا هدايريكب قيلي امع رصق ىذلا هلل دما

 خيشلا مرشو 7.١ ةنس ناضمر ا ىف غرفو بتكلا كلتل زومرلا فورح عضوو ةياهنلاو فئداقلاو

 ىعاقفلا فرمالاب وعدملا رمع نب كلملا كيع نب لبعممأ نب كمكم نب ليعمسأ كلا ديع وبأ

 هامس ىجفاشلا ىوانملا ىملسلا ميعاربا نب دمحم هللأ كبع وبا نيدلا ردص زيشلا حوششو

 هلعجو ىدهلا عيباصم فشاك هلل حمكلا هلوا حيباصملا ثيداحأ حرش ىف حيتافتلاو ميعانملا

 ركذي مل راصتخالا بلطل هنكل نوديعتملا هيلع فكع ىذلا وه حيباصملا نأ ركذ خلا ةاجن

 1101:6202, 17 - 1ها]غت, آه عآفلا# , (0001 15 0ءاأد] 1, 1! عموما, لل ءلفت ذصك ءطعتدأز هطلطتك

 ئدل10(1 جتا علو 0112 31ىاتلال عما هأاتكو 15 5ععأه 8113 51012123 520غ ةعودتست ءماه201 عده,

 آراطعع ةعتادع 477647 117-1 ع/144 ذمكعءكت ماتتك مالت عما هكأ اتق 018351 ءىوقتأ آه 0همق ]خطعمف

 11و41 عا 11251840, ءغ لتطعأ ذص عم ءمهاتسعمسأاتت ؟لعتصأتل هم عدت ر ءقرتأو (هعععصام ؟متوتمأت

 ععراورمور هععالمسعد دطز1]1م (ععععصاموع نعام. -  (نهرحتت ءواقتأم5 م23ءاعتعو أذ 147

 ةععمسءمتصأ ؟ذطعغتلعال 27-7-4560 867: 458 8 ءآبم عرب 0101 هتران: 60 70: عم ايتاأر ةهطلف .٠

 رسم ما15, ءأ 12/101] 1861: 110527 116736, نحأ كمطصتنت عدا قتال ةسصولانت ءلنلتاب. - تلتف

 يىسسعمأة سمسم اه ل11ءوماؤ]ر, 11 ةركانأ ءآ -ركما7 ةصكءتماتقر ذاأذ ةهمعامأتا: آرهتتق 1آ2عمو وست

 مهدنع10121 كمصماغعصضأات5 ع5أر 011312 01100 ءّزانق 212]؟ةاهأ1 همصلعمتا ءاع. 1لز1ئلغ 366017, وانك

 لزع حز1ععدلزسم معتصم دمعصعت5 طفتصحلطقسم ةصصتق 707 (ذمع. 3. كسل. 1307 ) ةطقم]»ز(و هع

 جلمم[هغ1همعف ع ءمرصسعمأادتأام ذانص03عرو منت 670105 ءغ ]1 طعوصتس 18م ءهأ 77

 «ما]1ءوا55دءر ءغ هتعاد ةهلمطتطعءغتعد طتق اذ طعأق ةمممهتت( - 10ءزم0ع ءمردسس ءطا35105 ع010عطاتمأ

 كا عزلاعط كاع قكللمللع] 1و2 ه17] عزان 71011 هتهت7#ءل 18 عن 1تد»ه1] 8 زن 480 - ءآ - 121ه 8 د

 01ه" له ءعامقر ؟دل عم رولر كرك لتعطتكص ح ظةطعتلاعط كهل" - هل ٠ لاو قاع 450ه71ه], 1107 1170

 8 ءدا 1 ]رأد» كولءربرن 21هدييمن ظاطهظتكم, تدؤسدك مرصسعصاهك ادق, 11-1277 ءااآأز دمع 111-147

 لل هان ه] 604117 ظلأ - 01ءدمطل4] ذمك تماسك ر ذاج ةصعالمأا7: آهستق 1)ءمو ]نعععموق عا

 معازوز5صتكو 011311 205[؟312 ةه]نأءرت جعاععمسمتل ءقذدع ؟0]نتأور ةمعتتعماأ ءاع.  ةستعأما

 71و64, ةمومتغرو ]ذطعع عوار ذص نم زتعكت 12)عز كلغتأ 200361 ءتتتقلال 5111111031131

 قعامسعسم 8ءعابعم# طععرتغمأتع ةاملتم دصتت]غم5 ةمعلمهق ءغ ءلكقتغمضتس ءمرظنتل 5ع]هغ6م2ع5 همم
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 لعج نأ ىلع حلطصأ لب رابخالا كلت ميرختل ضرعت الو راثآلا ةاور ةباحصلا نم اريتك

 هل عقوف هيلا ريشي الو هركذي مل اعوضوم وأ اركنم ناك ام نأو هيلع هين فيعض نم ناك

 ىم ثيداحاو نيككحصلا ىم دحاو ىف تحسوأو حاكصلا نم ثيداحا ركذ نأ كلذ سعب

 2و اهم , َن 5 نج و ن 5 ه 1[ تثتيداحأ ..اسكلا ىف لخدأو نيكحكصلا ندا تثيداحأ .راسكلا

 ىقاتك عوضوم تلعجف ةيءانتم طوقسلا ةياغ ىف ةعوضوم ثيداحا ركذ امبرو ةيعاو ةغيعض

 نكي مل ناف ةتسلا بتكلا باكصأ نم هجرخم ىلا ثيدح لك ةيسنو هثيداحا جيرختا اذه

 تكلملسو لاق ما خذس قودملا ىقينزالا ىدبكنلا ليكم نيد بطقأ جيوباصملا تاقيفغلت اهخمو

 10 هذال ىوونلل ملسم مرشب ىمامتعا ةياغو ىدامتعا لج ناكو راصةخالا فيرط اهنم لقنلا يف

 هلوأ 8 ىكذ ىرطاخ ميداتن م خمالع هيلع ىرذ 5 امو ناو اهركأو دداوق اهعوجأ 0

 معععمتعأور معواتع طقف ممالأأدك طذص !سععدم رب؟0(عدطعتع همصقأكتق ءقأو ذم مماتاتق عأ طقصع ا

 مهعالممعت ةلطأل مهمعامست ءتتل !1ععاممتطاتق ؟دععرع مادعاتتغو ان[ 53885 هدوم عنقه 9 ٠

 +عا] ءار نستحك تاضتتتواتع ه527/47 جتتغ جاغعصتنت 06 0نمطاتق ءمصمات0علعطغرو ء م0635 عققو 6 ظ

 زم معسأتم 1ءعععععصأتر.  طعوعإ6ءععو 1[عععرص تطل ةعقلموتغر (2ة016165هعقر ننهك ةنط]ءوأقع 20عل ظ

 ءوذع ماهامععأر للقعتاع ةلومتلعدععو نستقع جتتأكعتلل م[0ماع متمتمست جا1نعا6م 1 (ةغعحس عزا لعسل3ع '

 حاتأ دانم م0511 غزدع ءووءصكأر هررلماتمم مقص فقررت تودع عغصع آهلتعدعع نت لعطت. لع ةععالتا ا

 عا متطئامستمسس نأ (؟15(201صعد ]ماع ةدصقق 211ععععأر نتهع آط هعاتأتو 50/47 1ءعتسأان1و أ

 و ملئ( ممعم اصغعع معماطمعي ونسمع ص جا]غععم 0ع 0ممطسنق 1[ععدصأاتا“. كوست ءاتمس أذ

 مماطدق جلصتقتغر نتهع ةتطاعدامع عغ همصحصتمم ةمكعسمع 1061 ةتصغر هعع طمع ةصللعقغو أ

 1ماععلسمت (8ج0ل16هصعد دنمممدز أ ءكمم دعما نسمع ءدءاععرمو 1ملعصصأ 2[ ![ةطوقسا. هز وعز( 0

 دعأاتع طقطتت ذم طمع اتطعم رصعم (جلت(نمصعع همعسعتم 71ءدم814] ةععتمأو درمدملدتنع ءأ 220( هصعق

 هررحمعق 20 عمه مع[ع؟عر ونتتأ ءزع ةتتعامتطاتق ءمجممرتتتم ةعدع (22011همانتتت 6300101118 5

 ءلزودعستم6. © نم051 (مهلتغم ّدص صتتلام ءمءمورصتمد ةعدع ءديوأاوطقغو ءدص ءدع هالتك !ئطعتق ذه

 آنععس معماعهتعت, اتا ع 71هءنام0 51مرأ ذر, ءع 11همملام 11:17:11 ةلئتكويمعو ؟. ء. اتطعو 1 اراعءاأ

 71/-11 وم ارغ]ر ح (ه0-1-لغ: 11ه مرورج عل 17عزبا لن طعجباع]بم ءلتكمر ينتن هسصمم 821 (ةمع. 8. 1" عطق

 1418) هطلت(. 1موعمعدوسم هةر 1آموتتغر لص 10عأ5 دع زلاز5 هتماتم ج1عععدلتق ملمس طغعلت(ةلتقر

 10 ممودععأمسع جتتاعتت 10 عد ةتستسمست ءغ كتعمتس 0111 ععماتةدتسدقس أص ءقمرضتس ءعصاقتأم ذم 1108/9111 01:-

 ربك ج ل ءمءم# ءلزاو ممكستر مهدد طتع زماعع هردصعق ]ذطعوخ جلهم( مصتتت 011111131 0

 ءأ ةمقاتك تسال مصلتتاا! ءمتطست 0015ةئأطسهصنت» مآنعسمفق ءمصاتصعأ. كغ نيتطاتق 1هعزك صتتللانت» ةزولانت
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 لود نب لمد نيدلا ثابغ هحرشو عيبانبلا للهنم هةحورش نمو ثتيىحفل لوصأ ىف ةمدقم

 ةحورش نمو ةنس قوت دءلمكي ملو ىللأل ميعاربا ىب دمخا رذ وباو ءم ةنس قوقملا ىطساولا

 حرهثنك جوز فيطل حرش ومو ةنس ةوتملا كلملا ىباب فورعما فيطللا كبع نب لويد حرت

 بيرت راوذالا بحاص لاق خلا ميقتسملا طاروصلاب انرصب ىذلا هلل كوكل هلوأ قراشملل ةيبدأ

 قاغضلا ىجهتلا فورخح ىلع ريثا نبأ بترو ةاورلا ناحصلا لداضف ىلع نيكحصلا نم عمل

 امه ميغو ىنيدملاو ىووفلاو تاملكلا لساوأ ىف تاهباشتم ظافلا ىلع اهوبتر ىشيبلقالاو ىعاضقلاو

 عمجالا الد نم اههنارذ نسحأ جيباصملاو تاقوالاو ةممزالاو تافصلاو ىقالخالا رايغعاب اهويقر

 ملعلا هيضتقي ام ىلع ببعتلاو بيغرتلاو هيقفلا هنسكاتسي جهن ىلع ماكحالا لمالد عضو ةناق

 هيأر ىضتقأ اهم بسنا اعضوم هل لدي مل هعضوم نع باب مممبختل ىف ندا ركش ولف ةبييضتر دو

 ىذدمرتلاو دواد ودأو مادمو ىراخكيلا ىنعي ةسمّدكل نيقايلاو نيمامالل ةعيسلا عماوشل عماج

 جوزهم حرش وخو جيباصأا ريونذ هحورش نمو مهنع هللا ىضر هجام ىبأو ىمرادلاو ىداسنلاو

 جممم516111 510ع3قو طأ ءدع ددعج >0عمأ(6غ معاتأ] دانه(. ُةلط زمتغأم ]ئطى1 مجعد هدعتت طقطعأ 0ع

 معاسعتمأتأ5 (20ز(1هماتتلت.. - 1م ءمدرصتن عطاة1115 ءاتقطت 11167167 -7©  /6714894©  طتتلالا 311

 طروع6وععدم ءمرصسعمامهمس هلل ءعدصاأ 6/2 1/-ع041-0: 110ه هتت»ءل ظظعت» ]1101 هتعمل 11 د21

 دمصم 718 (ةمع. 5. 81ه(. 1313) ممانتنه - لك 1007“ م1160 ظعتن 187م7: 1161292, ةصقو

 .٠ ممم نق, ن1 ءمرد تن عصام ات همم ةطقم]ج ذأ عا ل60::617]/110 161: 7014-7-40 ؟ 0

 181: - ءاز77 6727 لت ءانتك عأ جطصم . .٠ . 12101ااتالقو ات [15 ؟011111صمأ 251115 عء]ءوىومم (عوطتتت 20201

 طقطعأو دغ ءمصصست ءماقتكألات5 مهاعأق ةاتأ اخص 2//- ]1 ءد) مع, ةهغأ زغأذ ةصعأمأا: طهانق آلعمو وناتذت 5

 وزو مءءاه زمكاتاسلا ءاعب - ةسعام» انطون قلبن مم»٠ 5ع]110عع ء لسمطاتع ىه747, هتك هعءاص نتن

 عدلت م2جعداممأتقعرو نن5 5ةمعأأ معمرطعءادع عءاهغم»ع5 عدصلعمغر لتس ممدأأو ءعةأو 181: 41/117

 ءدسص جامطقطءانععر هكهوع] نأ, (00] 8 ءغ 0ء7ى]غ (مجلتاتمصس ع5 ةععدص لامست ؟0نعق زماعمع هع ةزرست]عق

 ص امتكم 0 ءامددسر لا ءمعومنر 11ءاأ4726 هغ حلتل جغلمصسع 101010, اا طاتغم1ن10, عأ ]طع 01

 (ءرص ممرعز5 كمها16ن13 ءغ طععرأ معادن عال 01815 1220102عه[051112 015ممددععتم(. آطنطعع ل1 04/

 جاع هيلتسعم معهعقاممس م ععرم 5عوتتأغاتعو ناتهتل طقعع هرم110عع. طم زلآم ءعدلس طعن ه3

 عادم متصل 20 مجالمصعست» هملتسدغد ةاصغو 00813 لان515ءمصقات]لا1 1[دتلهطمصساأو ءغ 1هعأر ونسأ 4

 طوصح ءيعازومأ ءغأ د معهكتم 0ءغاعمععمغر 20 ؟عوعتلذسو وناتقهتل ةءاعمأأ12 معه ع5ءعتط ءطقغ عا معهانوطقأ

 ك1 نان15 ءهرجنأا 5م ]نعم مت0 عع ءمعتأهتن عار طقتشل صه ءعتصت ءهمصكت عمل ع1 108 عال 125211 عأور 0

 وسعر» ظءوع/عتم# ءانوععع ءمصقتلام 0عءععوتتغو ونسنأ هدعماعتت هم2م072 5201610 صتل13 ©1071]011و

 لسمعتسس [طسفتس ممن ةعلاتععغ عع ععاتوس مدت ونانتضوانعو 1207/1474 و ل1107: , كلان ل) 2610و

 111208, 17د, 107غ, ل7 ل1107 عء]ر يحتطاتع آل تق م0 مزالاتق زا. -  قلتدتق ءمزالتلت عهح

 [ةعلاتقو 1611047“ ]1/ - لل ءدوطفشل ةمكءعهت مانك ءأ هل ل80 - ءآ - «نأرتوهت»: 1آ عدو لك/0ه171/ همتلل »05 انتو

 ها
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 خلا ءايبنالا ةثرو نم اناعج ىذلا هال دكمدكلا هلوا ليلخ نب ىمرلا دبعل كلملا ىبأ حرشك

 ىودحكي حرش ل نكي مل هنأ ركذو برع ندز حرش نع لقني كذا [نيرخا تملا نم ىوعو]

 بهذ امك باجا هناو اهيلع هين تافالتخا ئسنلا ىف ناو كلملا نبا حرش ري مل هلعلو اهنتم

 عمج هنأو هيلا اوكلس ام مهن ىلع ىأرلا للصأ ىلع ةرصن ثيدحلا رعاظب نوديتكاملا هيلا

 عضاوملا ديفا !لخو هريصع ىتفم ىم ةراشاب عبتك كلملا نبا حرش ىلع ةيشاح وهو ىساويسلا

 همثا كلكم ىف وعو ملا ءايشالا زعأ ملعلا لعج ىذلا هل دمحلا هلوا ىتملا ىم ةلكشملا

 جاح ند نامقع حرت جيباصملا حور نك باتكلا ا!اذف لذ ةءببذ لاقو فلاو عدس ذم

 10 اناا راربالا خول ةويسأ ليق ىواضمملا ىضاقلا اضيأ هد مشو ةبيك ىكذ ةنال قى اضويلا

 لمكام نب ىلعل مولعلا جيتافمو موهفلا حيباصم النا ربك مككلا كيع نبال ملظلا جحيداصم

 (ءرعاتست جلسصتتعنسسم» طقطعأو نغ قمريصتسعصامتعانق 157 - ءقرببم/ ارو ءا ذاغ 1هعامتأ: طبهتتق آلعوو

 وننأ مم5 عءدع !طعععلتطاسك معمرط ءامعصدس ءةدع ؟ه]بتأ ءاع. [ 15 1214/47 ةببعاما» ؟عععطاتم# ءقأ]و

 كتس ماسكه ع همررتسعماقكتم 21:1©76- © - هن" (8 معاتعتتا. ]آه 1165:0547 دحد]لاتتتت ءملتلالل ا

 ءرعاواععع لأعتار وسن اءعدءعانس ةععطعأرمأ ءمصغالمعقأاو ةهأ 10[ةققع هماصتال عماقتأال اه 677:07-1912]ف

 ممص 71016. آدودامصأ ةساعسس زص ءدععيسم]تق 019 ععوزاوغعقر 30 نسمك ةصئلتطمو 30؟ءعاتكم آل ءنوغ

 ردملتك م22عءءمامراتنل ةانتصتتم همز( هصع ةصقاض عام انتم و 112 1116 نتمواتع ءهدءاعطماع (؟ة01-

 (1هصتتلال ةعطقات ال505 ءع5أ 1م 7ع5ممضدأقو 01505 داعم صمأ هاذه ءدلعتم مله معااتادنعار عطقتس الل

 ترا ةععاتأأ ععوصأ. 8روعاوععد جلصم(ةهعلمصسعفك ءمتصتس عدا هت منن ن1114ق ءمل] ءععأأر جغاقتال عل 6 عراك

 ءمقو هج نتتطسق ةايتصقتار معوستع عادم ع5 ةزم عسل هس (1(2201هصحتست ماحس ءالت 013. - 1

 ا ءري ى]رعروو ذة ملمع عامجدمك هل مرسصصعمامسسم 101:-ءارنم] لضخ, 1021 ةراع 18/-71ءدلاأ1]» زطقعءكت ماهو

 ءلتلتكر وعنهم لادقدذان 01نآان1 هدر دقلحس كنأ (ءرصممرز5 ةعهئردأ(. 1© هددوغم» ذص طمع 701هسصتصعو

 ننمل ز(غ2 ةصعامأتا: ًآكدتتك آل عمر ونسأ ةءلعصاتمتل هتالطألاتلال 1عاانلال 21ا10515ةزطتقلل2 عققذع ؟هآادتأ

 امو 1وعمو (ءدعاتق هطقعسعمو ءدعمات تأ ءعغدصمم 1009 (ذمع. 3. كسل. 1600) ةطومارتع“ الزعتغ

 ذص عم: 40 ظقمعتس معجلسعاختق ءةأ طنع اتطعع. 12 ءمتوسع همرصتصعساهجتمو ذه 71ءدعم84/) ءلتلعصتسا

 0/11: عر 11 4]] 21ه1 متت عل 1لءر»عمضر تدك فمرسسسعسأةتتلتق دكه 1ةهعامأأا: آطرهتتق 1آ2مو

 وننأ مععامرد لعمر 00نامرضتسم 015ممقنتغ ءاع.ر طععكأأاوأل هان ءغ ةعرلاتق ةعكلمأاتق ءقأو

 وححس ءمرسسعمامساتق 2620/4 م1أب عنعالت 0//ر12نن1 ذم ةدتم كفرصتصعال018( - زاعسونع (ةلطنت

 10 22074708, كهكدّزاتكق ءمرسس عمامتتسق انطدلسص 1607/عءأا ءآ- هل ن» معمم هع 1ءنعع 01 ءلاتتت, ح

 412129. 31 ءوةطتغط ءآ-(دمل] ءسسر ]نعععسمع هطقعسسأ (ةكتطر ةتنعاماتع 151: 480 -ء] - ارع]ي ورز.

 12130. 31ءوةطاأط ء1- 14ه طشس زم ء 31 ء4ةغاط ءل-ه1 نسر !طنعععسدع اهأع]11ععصغتأقتانتلت أ
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 ةحتاف ىلا ةيادهلا ةياحب ىف هللا دمحا علوا رصتخم ىلازغلا ةييصق نأ نباب ,مهشلا ىلع نبا

 ىف موظنملا ردلا هامس اباتك الوا فلا هنأ هيف ركذ راداودلا دمحم ريمالل دفلا لا مولعلا

 باجاف اهعاوذاو مولعلا سانجا فيرعتل ا!رصتخم اًقيلأت هناوخا ضعب هلاس مث مولعلا ةصالخ

 جيباصم ا“ ١ فيلأت ةنامعبرا وكذ نم املع نيتسو ادحا هيف دروا نيتلاقم ىلع بترو

 فورا ماع ىف حيباصم 1! 1/] ةنس قوتملا ىطويسلا نيدلا لالخ صيوارتلا ةولص يف

 انزع ذخنس ىفوتملا ىلاةسكاسلا دكوأاد نأ نب هللا دبع مكب ىنال ىف جيباصم دز سرس

 ىععسلا !!ىراؤزب ف 3 ىو 4 ولعل بد 9 ميلا أو :يسلا ل2ليويدكحام جل .سدكملا 1 00 دلل 0 خظع ملأ 8 اب اقأأ مداصم

 ا“. خمس قوقملا ىودكنلا دكيحا نب كمكم ناسيك نوبل .باتكلا جيباصم |” ه سوس م

 نارقلا رداصم ا!« ىرامنا نبالو هقشا ىنبالو دواد نب ركب نال فحاصم م

 هلوسعم لمءاعتسحستسرم ةانعام7»ع 4/8 1ظظ 61: ل110101:1:60 8ع: 47: 0! معفلةور ؟دلعم 181

 (0من1 6م لتءغم. 11هع مدس معسلتسسسر 00100 غو 1هعامأأا : ًابدسلم آل يحس ةصتاأتم لنعاتق "ععان 0

 ممعامس 0م ءاعتسمتلانل7 عام, دنعام» ظسستعم 110/0117: 0 1ل1-7) ءمم ل7 همت موقاتتا. 1طأآ 53118(

 عع ممتسست !]نططصتسصت ط/ - 1207“ ظل - 1110711 دم: لا 7:1215ءأ ج7 - 071178 ءمدطص مقا 5ةةع. "لخمس قطط

 هو ةردتعمتنل 001033 معاتتأور نأ 60127201113 طعمع 20 ععمعت»ت ءأ 5معنز تو5ؤو9 0

 0عطمأعملد ةععتط ءعوع. ططتع 7060 ةدلق[ععزغ عغ همسمعسلتسست 1ص ل05 ]ذطعمسو للك ةتغو خص

 يتلطاتق هعدجدوتساأم تصقمت 0هءاعهتمحتل ع ونندلعت سععسألق ءكسعلأع»ع هةعهتمأات5 ةاكءلأا. - 7

 اك 1 - 081 ءةةذطغط 11 هدلةغ ءال- عءءمستطر ا!نعععمدع 0ع م؟ععواتمطع ءهدءا5201012251383 55

 آظدسحلطفسص 1ع" ممأؤ]ب لتعأدر جةتتعام»ع لء74]- ءل- 04 ه0, ةسصم 911 (ذمع. 4. كمصن 1505)

 سمر. - 12132. ظا- 11 عءدةطتاطرو !طنعععصفع 0ع 0هءانتسو 3103130111111 11113311111. ب

 12133. ظال- 31 ءدقطتط 11 . ..ر طصععتسممع 06 . . ., هتعأم"ع 4ك 81 8ءآ» 4500ه71ع] 17 تا

 42 1241010 5 ءزءوءا ندور ةصصم . .. لملم. - 12134. 31 ءوةطتط ءآل- ءم]نث طر ]نعععم8ع

 ءمرعلتحتتل. (0مدنتك مهعدعمعالعتست>» معدعنعع ةتماست» 2 هكذطعتلعط لقت 472 1277- 17هعمب» 1

 1101 ءل كءاسعمل»أ 8ءارمع/ت ظطحظتكمو ودك ةصصم . . . هطتتا. 1طلزئممدتكتسس ءقأ ذه

 وناتأت سن02 معاصأه (عق 5ةععالمصعدر ءار صغ 101١و 20 ]1نطعمو ةطتاتعمو معضاتسعأ جهتتأ ةهدع 06عنلم

 لمءئتنسحس دطلتاعدس» 0هءءع(ا6 - 192135. 381ءعوةطتغط ءآ- ]طع هاغؤطر ]نععرط3ع 52158 301و

 جدسعامع 07:1160:/110 ]آطءزا ما]رتنعءل (>ةهستمحأتعم , ؟؟ن]عم 187 72عءقوايت» لتعاأم ءأ ةصضم 0

 (ةصع. 13. كلكوص. 932) ممرات. - 12136. 81ءعذطتلكرو هملز ووو. ةعءعيتمدعدتسأ 4 86/7

 16: 101م0, 361: 15:11 ء] ءأ 151: 4 نرخ ء. سس 12137. 11 ءوؤلتع 11- 0هعوصر آهظصتالتك]
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 ان م.ب خنس ىوتملا ءارفلا دايز نب ىيكيو 80 ةنس قوتملا ىديرملا نب ميعاربال

 ىوحكنلا ليمش نب رصن ىسحلا ناو #١ ةنس قوتملا ىسونتلا ركب نأ نب ىيحيل رداصم

 نبأ كلملا كيع دكيعس ىناو ةذس ىقونملا ىراصنتالا سوا نب ديعس كيز ىاو ”.* خةنس قوتملا

 ةخنس قوتملا ىروباسمنلا ىلادوملا لليمكم ىب كمحا لضفلا ىأو ةنس ىقوتملا ىيمصالا بيرق

 5 ديمحن نب كم هللا كيع ىالو رداصملا باقك ىوغلالا ىللارابلا ءايركز قنا دمحا نب ىهيكوملو هام

 راعشالاو ثيدحلا ىماوش نع اهدرج خلا ةقباستملا هدآلا غباوس ىلع هلل دمحلا دلوأ قزوؤلا

 ملح ةلتعملا رداعم اهعيذا مذ خكجحصألا لاعفالا رداصمب باب لك ردصو اهكقنو اهمجرتو لاقمالاو

 نب كم مامدلل تاعراصم 1 بذدالا ناويد بحاص اهذم عون لك بيئترت ق ليقتو جح

 كيع ىلاعأ أ يأ ىضاقال قاودشالا عراش 8 قاشعلا عراصم الوارد ىلاةس يشلا مهركلا كمع

 10 ذم فيافلا هبانك ىنزرابلا دمد نيدلا ردص يشل طقدلا ةخذس ىقوتلا كلما دبع نب زدزعأ

 (هممأ. ه5سضموعتسسأ 1897| رأد» طق ءزا - هليوسألنر ةصصم 295 (ذصع. 12. 03. 839) 2015و ْ

 ءأ 7هأرع عنا 700 لا - عم” مصمم 207 (ذهمع. 27. آوت. 822) مممزأ ن5. - 8.

 31 عم خلو زمظصتالك] ةلزككع صمرطتسه جعالأمصتق. آتطعمو 0ع طمع دتتواتساعهأ0 عطل مق ءزانلأ

 1مم آعءرن» ملط ظعأ» 1ع ةهصصم 724 (ذمع. 30. آلعع. 13923) ج05[ انا15 - --م- 54

 رالمو» ظ عرب ذارمزر»ءن] ((؟جديستمهاتعاتكر ةططم 204 (ةصع. 28. لدص. 819) رردوةنان5 - لااا 0

 ىمغ( 13 © را 5 4715472, حجصضم . . . 1201:أاتا15 - كات هلعغ0] ط0 - 7 - دربءآن]: 11 07 ا

 لك و70, حصصف .. . طتمخاتات5 - لااا ارملا/ 41ج ءل ظعتت 1101 هتنت»: عل 111 ءقالمدا# لا 5810و

 هصصمم 518 (ذصع. 19. آ"ءعطع. 1124) مدا ننك ع 1مم عزا كأرت:ءل لآ( 7ه7 هت" ةزاع الث 1

 آرعدجتءم]معسقر ءدزانق !ذطوع 261 ءل- هج ءعملق» ذصخكتماتمق هون لاا لطلمأاعلب 10/160

 عوز

 ]عزا /110/ءمدروت» ءل 2متيسعت»ن, تنزانك تطعم ذاذ آصمتخأت: آرمسع 1066 معمم ءمززموأ5 ءعزانذ طعمععتتأق

 ءراماألل هع ءعرععلراعماتطاتق ءاع. اطلدع عم 10عم5 معمطوضاعق 2203016 ماتللو ©81311811111 10-

 مععطامعسم صعصمكزار ذصلمتاا05 معرذز نع (عمصقات]تا( ءغ ءةيعمرتطاتق ماتتعمالتالت ثط ةذصمتام

 عامعت][هرئاتنتا ءمربتاستس ةطهطكصلا]505 1:عئطمتاتتت» هكدصمزلات12 م05اتتأز طلق زملصأ 17085 11 طول

 سرد ءعم[ءءامرمتنص ةتككع همم هل هنت ةسطز ءعلار هع نزع لعامععموز هه تذص لتةممهصعصلتق هذنمعاسلاق

 آمكاست(؟:هرخانست ععمععاطسك جسعام بعدت ]لذطعأ 72مم ه7 - ءللءآ مععاتأاتق ءوأاي. - 192139. 151-

 316 خه ثأر ؟دال] نعام دصعكو ةتعامرع آس 1107 01:1:60 لظظ عزت رم ارلآ-ع]-]7: عرتارر» كلر ع]رت" تأ 0184.

 10 12140. 81 ءةؤذعز' ءل-هدطعط ةعر ةا2مععق جماع قمام:انتت 0ع [1ععتزق ]هغمنع ءهصللأ1(ةأاتطنو

 دسسعامرع (نةلطأن لان ءاآ: قلال- ءا- سنع عرب قلل -هآ - »عجور دسم . . . ةجم510. طه

 ماد ءزاعاد ىويلر» - مل - لارب 710/7 متتنتاعلأ 1آ) دعم ]ذطتست» ةايلتلت /7/- ]نع معمعازأأي -  كهزستلءعق
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 مهعاردا نب ضوحاو ه.. ةنس قوقملا ىراقلا جارمملا نباب فورعملا لمحا نب رفعج دكمكم كالو

 رابخالا رداون نم دازو هبخ#و جارسلا نبأ بانك ىجعاقيلا بتر ةنس قوتملا ىقشمدلا ساحنلا

 نيبحملا نم دكهشتسا نم ركذ ىف نيبملا حضاولا ىاطلغم ظفاحلا باتك عيمج هيف لخداو

 باوبا ةرشعو ةمدقم ىف ءاجف باهشلا هخيشل بابلالا ةرانمو بابحالا لزانم تاياكح عيمجو

 ان“ خلا ىالخلا تيمملا هلل دمحلا هلوا قاشعلا عراصم نم قاوشالا قاوسا هامسو

 ىطوبيسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةيوحنلا دعاوقلا ىف ةيلعلا دعاصم

 ميعاربا ىيدلا ناعربل روسلا كصاقم ىلع فرشالل] رظنلا كعاصم |"! 2 911 ةنس ىفوتملا

 ةقباطم (كصاقم) ىف ىمسالا ىصقملا ىهسي نا جحلصيو لاق مدد ةنس ىقوتملا جاقيلا رمع نبا

 هوكي مل ام هيف عمج خلا باتكلا روس ملعا ىذلا دال دمكلا هلوا ىمسملل ةروس لك مسا

 انيدح نيعبرا ومو ىلاقرلا ركب ىال ةفاصملا [:[ما» [ريغص كلجم ىف بايعلا ركيلاك بانك

 1نطعم5د هىدصممددعضتسأا لان 1]110ه721:60 لمهزلمت» عن لاعلأ (نهءوصت آطنععاما» و ؟ان]عنم 1810-

 لدعم"( ل1ءاسك ءاأ دسصصم 500 (زمع. 2. عربا. 1106) ططه1اتتتك و ءهأ 471760 7721 11غ

 101: ءوارع]# ط1 - لاهل ]ع معو ةصصم . . . ةطمم1اناتك. 8 ءعم# اتطصس 187 - ء/وع”نز1 لتكممكاتتاو

 ل11 ععصاعع عععمعممجتغر ءأ ع اتطعم ةءمؤلن» ءل- هع ام» هممعد 2001036. 1 طصقععتتع عأ ![خطعس

 هاد 1[ 00000000 71ئ/- 11017 11101411-117 لآ ج11" دج: ت1 هد]000 177111 ©7-177207/8-

 8641.١ ء. ]ذطع كوتم ءا ءمصقومتءاناتك 0ع طئتقامرلو ءمكتلت ةطتقمأأان111, 01011 101:11 11

 عطا ءعنمأو 1مقنجت مام - ءا طاقامعتمم هرسصعق اذططخ ل11ءننوتقا هل-ه]رطاآط مع 171ءدوزءأ هل-هلط اأو

 نيبعسس هاعتلعط 8ث 1/1451 ىذاعآروأا - ءل- لف: ءلتلتا. 1طقعع جءءوصكأم ع معد عادتممع ءعغ لعععتم

 ءهدمتاتطسع ءمدصمومدتأو ءاأ 1؟ممع ©آ - هع|ناماع 1701: ل11ءملم»8* هل- هد]ارو]اأع ةمهعتمأو قار أ 3

 ةمصعزمتزا: آاردسك آ1)عم مماع ءديكاتم عمنعمأا1 ءأ ماناعطنء صعوصاأأ عام. ع 12141. 1-116«

 آظا- كلغ عغ 11 ءل-ءدرك 14 ءآل-صعطت70 1ع ءغر ععدجلسك هلال 0ع ءءودلتق ععويستت انعقع

 مصسمستعو ةنعام»ع هطعتلا لعامأ- هل - ل01: ل80 - ءآ - "ه]تمت» 1 عن لآن 8ع“ ك018و

 حصصم 911 (ةصع. 4. لسص. 1505) رموزه. - 12142. 081ءعدذز0 ءآ]-صها2 هر عةملانق

 عمععم1ةغلمصتك [20 ؟10ءعصلتسو وننم كنعدغتدع اعملحصغو ةتتعام»ع 8071 اينن- ل - ل111 ١/11

 1836: 01ه" ظمععفتر ةهمصم 885 (ذمع. 13. لآدم(. 1450) مدام. 1[لنع: ع مصك عمتاو ةسلمانتاو

 نع 1! طعم 171-2 هعدمل طا ءتراد لا (:ءعكة0) 1:01 ة8هعمأ ةدد» 1:01] ىدل*ءأ 1705-717 01/111 1. ع.

 مهعمواتك جانمدتساتكق 0ع (ةءممزم) هممكتعمتعمأتهع هماطتتستق "كان (ة1ان10 0111110111 ءاتللل 701111860

 ةمههتطحخع. [معامتغ 2(1: آطهدتق العمر ونت 8هعهأنقف ]ذطعأ ةسونقأأل ءعلاه صماأك ءممقتعمسقتتا ءاع

 (نها1ءعزغ جحسعغعم» طلع ّذص مهعكتم ؟ه]نسستمع (ةصاتتتلر نانق صال ةئ13ع همصاتسعأ ائطعتو دنع ؟. «. 27/-

 ظيا» طظا-0ا آن ]. - 12143. آخ1160-1 5311 عار دعاعم ذمقاكاتعأقي ةاتعام» ع كلآلثن 7]8
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 عفامم ىف نيملسهملا  جحلاصم اللا تاطسوخملا نم بطلا ىف داسدجالا جحالاصم 1

 سنالا تاذ ىذلا كلل سديكلاأ كلوأ ىلاوغلا مامالل دسافولاو جلاصملا ] الزلزال ناسا

 ميق ىب ركب أ نبا كمكم نيدحلا صحت خيشلل ناطلسلا ديادعم 11 [خلا نجلاو

 نيحتم «خإباعللا «نابط ]اركب نا :ظفانحأل حاطيشلا هه(. 7: بر رتاج ل 2
 5 نال دراطملاو كياصملا (21 1[( م1 ةنس قوتملا ] اينحلا ىنا نباب فورغملا [ىدادغبلا ىثرقلا
 حاورالا حايدصم ااا مو. خنس دولل> ىف قوتملا مجاشكب فورعملا نيسكلا ىب دومد جتفلا

 3 حاورالا حابصم أ!" هأ قوصلا ىرصملا مسانقلا كا - فئلاخلا كيع خوش فوصتنلا 3

 لوالا هلل كهكلا هلوأ امد خةنس قوقملا ىواضوبلا رمع ند هللا كيبع ىيدلا رصاخ ىضاقال مادلكلا

 لاقرب ىدييعلا الأ ىلبمع ىضاقلا د الو تعا خالتو م ممدقم ىلع ا يلا دوجوم ل لبق

 10 ىف ماهفالا تريحت ىذلا هلل ىمحلا هلوا ساضيالاب ىمسملا لوقا لاقب رخآ حرش ةيلعو لوقا

 0 1دلءدعأاساد (مه0لن(1هصعف. - 12144. 0[ ءوةلتلال عا1ذةّز هخل. متعيدعلأَه ءم2ممجتطاتق ؟مطح

 بنمزعصأتم. (0مسك ممعلتعسسس 1ماععص ءلزسست. - 12145. 31ءدةلتذط ءال-د»هدل]أ »اصر ع8

 هدام معع5 38[هدات دمعت 0ع ءمسصسصسملز5 50عاذسسس. - 12146. [ظ1- 31ءةؤلتط 6ع ظا]-

 31 4 خ10 ع5 دد]نأدعع5 ءأ ممدم1 لمددعر ةسعامدع آ[صسقس 6 هجم/. اشطعمع ذغأذ اهعتبتات

 [يدتتك 1)؟مر وننأ طمصتصعق عا ععصتومو سعورزاأ ءاعمم] - 12147. 8[ه5ق10 ظاآ-هسألغةصر

 احوسعأ كسل ممتم ةتتعام»ع 5طعتاعط هز عروو- هل- 01: 110]ه777:0 18 ءلن 452 8 ء]ت» 1قءنن (نهير

 1021 ءدز عقر ةهسصم 751 (تصع. 11. لطآدعأ. 1350) ممرات. - 12148. 11ءعد5قأ0 ءآل-ةطعتاأقسر

 5 ]!دوسعأ ةدامسمعر, هنتعام» أ [لذظام كاثي 8ع“ [ 450611ه] ظعر» 1101رميجت»:عا (نهءو]رت 8هع104202]و

 ؟نلعم طا: 46271: 01ءام |[ عع دصصم 281 (ذمع. 13. لآدم(. 894) رصمزاانم ل. - 14

 31-11 ءدقذز0 ركع 151- 11ءغعةضأ لور 1دوتعأ عا ؟ءةمهطساو, جتعام»ع 41: رها'أ + 10

 6106-1761 عقرنر ؟اناوم #1201 لتعاو ءغ قكععح ةصصتتلال 350 (ةصع. 20. 1"عطاط. 961) 2201010.

 12150. 15[38طخط ءآ- ح عاج طر !طتعععمو ةمزرلأاتا20. 0 مادق (ط؟م5همطتعسسو ة0110ع ثطعتلا

 ل50-ع- 1111م ا عر» م57! ءامدتت» 7112 كورك - 12151. 8[ ذطغط ءآل- حعاج ةطر ط!دعععسم

 همام أنا, ةمعامع (نةلطأ 2هأمعق» - هل- لأ: 4ط0077ع] 18 ءر» 01م“ 182076108 ةطصمم 5

 (1مع. 27. 1"ءعطرع. 1286) مممع[ن0. (0مسدق 0ع (طعم]ه عزو ةءطم]دفأ6تعمر نتتمل زاهد اصعامأأا: آرقتتق

 [رومر ناتأ مرأ)ت5 ماع هرطمعق معو ءةدءااعمأع5 ؟تتأغ ءاعر ءهغتذص م؟هعامأ1هصعرت ءهأ (خع5و 5

 لزةممقتكستص هى(. (ةلطت 0ءةلم7له], 0 ء7لعء7خ ىستسعماحستسس ذم ]1م ةععمفتغ, 1هطصتنأو

 40 تكاتف ررآل1 غل( جسعام»““ ء( رىرآ])زئم ءعم“. خلتطسك هورط00عه[ة5أ5, واخذ ؟850عالظ 1011111

 عةعوتتاتا", 10/4/ امقعكلت ماطتق ءىأ ءأ زاكه اصعمأأ: آردتتك [آ06عمر مزتقع هتزاتق 013] 586 15

 جا ممتاأمع طمعرتعما عام.  (نمرصرس عماهامر ءيىصعتلاتأ ةدسستمأ م12ع8أث0عطت هماطللل ع210186 1
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 حابصم] 110“ ىلدببعلا حرش وق هلعل هيلا هأادعإاو ناويودلا بحاص حراشلا رىكذ خلا هنوظع

 رهخ هللا مسب هلوا ىدزيلا ىماعل اباب نيرشعو ةسمخ ىلع وهو فوصتلا ىف ىسراف حاورالا

 ةنس قوتملا ىنامركلا نيدلا حوا خيشلل حابشالا رارساو حاورالا حايصم !!ه“ ١ [ضلا ءامسالا

 حاتفمو ةيعدالا راونا حابصم |"ة» ١ قأه بيغلا حاتفم حرش ىف سنالا حابصم |

 ىماطسيلا نوحرلا كلكيع خيشال راهخلاو ليبلالا خيبعدأ 8 راونالا حايصم اانااعلا ةخيودالا رأردسأ

 8 نانجلا حايدصم اود هركذ فيس ليوفتلا راوذا فشك قى ليدعتلا حايصم أ[ هدب

 نب دومحم مساقلا ىنذل نانجلا حانفمو نانجلا حابصم ]دا م نيصحلا نصح المج

 ىلاغصلا لمكم ىب ىسح مامألل ىفطصلا ثيدح ىف ىجدلا حابصم شاراغلا دكمحأ

 نبال اهبتك لعل ةملك فقيقحت ىف ةلاسر 41 ةنس قوتملا ىلحلا ىلينحلا نب ميعاربا نبا

 [نطرححسص هطغتالتغ. ظهءعومذع طتع ءمرصتص عصامستاتك 00620ء7]: ةسعام» عدم طقطعأات - 12152. [8115طط

 ءا1- عمر ةطر [نععسم ةملتستاتتستو 3116امع 4:6 7 ءس02. (0مادك (طعمةهمطتعتس مععقتعع ةءعلماسس

 ءالس هولمأل عطتسواتع ءةررأأد لتكممقتطتسو 0100 ذغه ذهمعامتا: اللمرمتسع 12عزر ممدطتسانتت 0من

 ءام.]. - 12153. ل11:طذط ءا1- ةعءرنذط رع ةقععقع ءه1- حعط طقطور 11ععلضمت همك انا

 ءأ جععدطو معطسممقتانتم و 20016ع هطعتاعط ق4 ملأ - هل - 0411 721110112, ةصلم . . . 120110.

 12154. 011هطفغط ء]1 - هممر سععدمو ةمعلعامتك طسسقمقع.  (هسسعمأمتتاتك ذه 1/7

 61- ع/625 و 0ع ودنم ذصاعو لنعءاسعب. - 412155. لل1ذطغط ةستعذمع هل-8013ءغر !نععتطق

 1نستسالللا م1ععهالم رات ءأ ء]1ه915 32 ءدصمتلاناال 22601غمص عطامان12. - 12156. 15[3طٌةط

 ء] وص ةعو ]نععتتسم طننمتصاتلل 0ع م2ءءواتمدتطاسعس همعالمق ءغ لتعتر ةهننعامرع 8طعتاط 480-

 ه1- «ه]رومتت ظقوافتس#. - 12157. لاذع ط خط ء1-غه'ل(لر طدعععمج تةاتصءاتمصتق معمطوطسس

 حط ةسروعمطتق. .(نمرمسعماةمتتق ذه 4716م7" ءآ- 1هنسأأر 0ع ندم ةانمتته ددعمأتم 180اه ةقأن د

 12158. 38115طفغط ءا-ّز ءمفصرو !]سععحمج ممءاتنق (ةمعطعمدوع. 1عدمفاهغم آاتطعتن 227- و

 2//- 11د, 0ع وندم ةنمرد ؟10ءعصسلسس ءقام - 12159. 0[ :طغط ءلدز مقص ١2 811 عفط

 ءا-ّلامةصسو ]دعععمج ممءاته (عمعطعمدوع ءغ كمحتم طمصغمصسسسر ةسعام»ع 481: 1ءايدقتت 11ه

 1 وهن: لآن ءل 1 منانغ. - 12100. لآلتمهطةط ءل- هز هر !دعوعمو هطقوسسا هاتف. 1مل( مدع

 معممطعأعوع ءاععاتب ةطعاماع [آمددقست 110501: 17 هت 0 كوع ميرنقو دسصصم 650 (ذصع. 14. ل[1هكأ.

 1252) رصمعأنم. اتطعم ةتنعامستأدكتس همصقتومماأتممع قعووم. - 12161. 81 ةطغط ءال- هز

 11 طومعأ ءا- عءّز غر طعععسم هطقعتس وأتم 0ع ؟وعوطسلم ةمعتر ةهسعامدع 710141160 17

 لانة اران» ظعءرا- ءلمتاطمات ظ1ه1ءآر ةمصم 971 نمع. 21. ةسع. 1563) دصمعاتم. "[مةعافطتق ل6

 ةععءاتتوأاه ؟هعله /ه4/7 1٠١ ء. [هاههدع لءظست(تمصعر نحعدت 20 (نلطن [1كو] ءطعممعس 1كا11-ع7زز)2* روب
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 ةيناخراناغلا 3 ةروك ملا عورفلا بنك نم نوحلا حابدصم الدار بلاد ىضاق رامعملا

 ييسفو بابرالا كر ىأل كوكلاأ ةكلوأ اباب ردع ديبي ىلع رصخم ىسراف لولا حايصم اادازيا»

 نسحلا نب كرابم مركلا ىئال رعاوبلا رشعلا تاءارقلا ىف ,عازلا حابصم !!11* ١ خلا بابسالا

 اية وىكاذ ىورد ىصغقلا نبأ باككأو ىريعشل لاق 0, مدعي قوذملا ىدادغمبلا ىدرورهسلا

 5 ىناعملا قف نامزلا حابصم 1 رم مجام نبا ننس ىلع ةجاجزلا حابصم ازا“ قيرط

 اذا اضدأ 0 حرمت هبيلعو م4وح خط ديب قوتملا ىسدقملا ىدسالا لييكحام ند ليكاويأ ناهيلاو

 رودصلا مابصم ىماطسبلا نمحرلا دبع ييشلل كولملا ةرهاسم ىف كولسلا مابصم

 كيكلاأ ةلوأ بيطَتَقلا مهعاربأ نب ىسومأ بساكلا بخكملا روخمو بئاطلا حايصم ااا

 عمرتموزام - 12162. 08115 طغط ءل- 1م, طعوعسم عءازعتوصتق. ءعاألصعغ 30 ]آئتططئ05 ع

 مهعانتطسع زادعك عما هاكر وساتص 1171474-17 6ق ءمسصتس عرس م1ةطاتتكب ع 12163. 38115طقط

 ء] - عمرسأ]ر ![سعععمو لمءاألممع ءدع ظعاتسم ذم هعمم 0عدعوت ماتم 1ماع220عمصأتطاتق ؟"عةممط0عملذ

 (هسمعسلتسسل مععمتعتسس زص نمت م0 ععتس ءدرتتح 015ممدتكتسس و 00100 ذغج ةصعاطأأ: آطرهتتق آل مو

 لمرست ممرات لمدصتسم ءأ هردصتالتال 1155310111 211101 عا 12051 ءاع. - 12164. آ[-1- 3115 طط

 آ[7-1 ةطتعر []نعععمد هما]عملعمو 06 ععععمف1 همتاطاتق (نمرندمأ 0ءعععس مع2ععع]]1عصااطاتقو 01[216©

 ل11[ عر»عرر» 11ه ايت» ]ب 8عرت- ءاقرمعسب» هج ه]مت»هيمعت»08 ظمعل ل لقر ةسصم 550 (ذصع. 7. اللة تطأم

 1155) رصمرغدنم. لم'اءعر»# ءاأ لتئنكمسلأ ة1ند: - ءلعمردل : 1ك ءاعجأار دؤاتطأو 010128عه2ا858 ©

 جنم مر( دانت ةعرلعو. - 12163. اة[ 5طغط ءآل-همهز هر عار !نعععسم 11168. 5111

 ذه هرتانك ةمتنءس هط لذي 71ملع]ر ءلتطسر 0ع نم ةانماتع ؟10ءعصملسسم هام ح 412166. 0115طقط

 ء] - جعءورسة صر طتعععسو (نصممرت5 0ع هءاهلسم ةعماعص(]هتاناط عأ ة>م0ةل(1هصلقو 05[8116

 11101 عدطتا عل 8 ع» 11ه1ءميستسعل 4عءلق ]710ءم00لءعقر ةمصم 808 (ةذصع. 29. لقص. 1405) طل00.

 1لعرد يصسعماأحعتستس ص ءىمبص ءلتلتغ - 12167. 8[ز5طغط ءال-هه1نلع ك1 رسم ةؤذط عع عأ

 ءل-رمم ]1 نلعر ا[سعععمم دتمع زمعععلتعصلمع 0ع رتوتاتح كس مءوتطنق هممكقطاتلمسلا ءقلتسذو

 هععملمر ةسعام»ءأ 8طعتاعاط ل46 -ع]-م]ررربمبي نما سس ع 12163. للان دطغط «]-ه6 0111 8

 مععامرتسم. - 412169. ل1 ةطةط عل - عةلأطر !نعععمم ةاسلتمؤت ءغ !نسصعص ةر] ءعملعمق ةسقمأأق

 وننحعداسسس !؟ةعافصاتفر هتتعامرع 11:66 18ءر» 1" مليا» 81علتعم. آطتطعم ذكه ذمعاتتغ: آطبقتتك

 10 [2عمو حج نم هرصمع هت معترتستت و ءأ ج0 نسعرم معلتاتق ءدعانعسالق ءاعبو ءأ ذص رلق 193058 0

 ء( معو رمهعاع5 لتةممقتكسم قا.  قعتعأ 0ع ءموعمتاتممع زمهاصتس عمامتناننس 20 طمعمق مئهطهغ 1 همتطانق

 ععمرس ءامتعتم معدصمةوعملمف امكعمامصتسيم نغ ةقاعم]ةطتنم ونتحلعدصاتم , 26”ءم/ءا ءا ةتستللاتلل
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 لامج خيشلل معاص لوسرلا تدءرردح ماع ىف مالظلا حايصم ناز ناخ ناميملس ناطلسلا

 ربخكب نيتيغتنسملا 3 مالظلا حابدصم ]1| نإ ه0 غلا ىنصخلا ىلع د نيسح ىنودلا

 ةءامج فيس ةذأ كيد كح حلا هاعد نحل ببكاولأ جلل نر هلوأ 1“ مدبب قوخمألأ ىكلاملا]

 0030 تازللا ىنع هيلا انو نامزالا ىف ةللاب تاغتسا نم رابخا عمج ىلا ةملعلا نم

 باتكب هامس اباقك ايندلا نأ نب ركب وبا مامالا كلذ ىف عمجف هتدشو ةتبرك هنع جرفو هةيلط

 ديع نب سنوي ديلولا ودا مامالا مهنم ةءامج امهلاونم ىلع جسنو ةدشلا لاعب جرغلا بانكي

 لوزن كنع هللاد نيخرصتسملا بانكب لي ابانك فلأ اجد ىضاقلاو يطرق تلاحم ثيبخم عب هللا

 قةسعام» ص رتظدع1 دان مصع كمل دصتنتت ّهل07ع17211: 1147 ءمدصتمءا1078. - 12170. 811 ءطقط

 ءا- غ2 ج1ةسر طسعععسو هطقءدسامأم 0ع 0هءاضتمم 520166 هصسص 1ععوالم (نهرصممدستغ هظطعتاعط

 ل عتابا - هل - 012 110561212 1261: م12 201 - 1122, همصم 962 (ذهع. 26. الكم7. 15854 ).

 12171. ل11 د طفغط ع1 -غجدلقسر !]هعععمو هطقعدستأمهكتمق 0ع تمر وسن همعس ةسصرمآهعقمغ هراتست

 طمستسسس معع ؟ةوتلتعمب ءغ دسم. كةععتمدءعتسأ 4 اننا" ءارأ* ه01ءرسأ علا 1م 1[آم4,

 دصصم 034 (نتصع. 4. هءمن. 1236) مممعاسصغر ءأ ظطعتلعط [ 5م عردع- هل- ل1:] قكآاا 7

 ه1 هاروت عا طعن كلهعه 1 ءزن- ءارتم»دت» 21ءماطععآرت 1لهجعراف 11 هانهغغ طعن |[ 1١هلئاتاحب

 دصصم 683 (تمع. 20. 31و66. 1284) منم2طتانتق]و ءتزانق !]!خطع غ5 زصعامتغ: آطمسك آطلعم ةلاطسصر

 وناتأ 20 5ع مععدطتخو ج01 6عص ءاع. ل دجععدغ ةنعام7 رو ما1تععق ؟لعم5 00ءغم5 زدت 8

 طتسغمرعتمس ءمرصتسص ءم]11ءعتقدعر وسأ هرعس لت ذتصسمتم غءورتمعتطمسم ءدلقست ه5 ةصم]هءدطقسأ ءأ

 ح0 آد ءدرحص مهل عتعطقماو ونتن32060 حط عم هراهصلوه مععاعطومأو 1)ءةتك ةتتاعتتل هماهألق ءمطانت)

 مععممصلعطهغ ءمدوسع ةمالتعزةملتصتطاتعق ءغ جلع عع زاونع ]زطععدطفك طلع ءملعسم دعوسس ءدأم

 آسفس 416 8 ءآن» ظءر» 42 1لتر اخططسسس ءم]] ءونغ 1-11 هنحمز 8من له ءآ-51,700عا ذصق عدت انتو

 عغ حاتسس ائطسس انامام 110748 ءا-0ه'ممءا دمعت عمتطسسمو 1 عصوتتع آسصقتت 1671(, ونحت ]ذطعتس

 سمر همعرت 12214 ها -رثمت» عز امثله ءآ - 51/2001 دمعت ماسم ءلتلتك  ىةل تاعسمونع ]اذطعت

 ممصصحتس ماسعتست ةعئمدععمأب دغ آسقتس 41 معا 7سيمو 8عرب 45001147 97 ءب 110000

 (هلسطقع 'لعدلتانممهعتسخ ءعغ (نةلطتم وسن اتطعس 1218 هلم ءامع" ]لات اق/ل1هآب اندلع 1102:1417 0

 ءا- 64 ءمدصومهددتأ. 1 ططنصع ةععتطتق ءوأ آسف 407 /ءاندن» 1(12,ه1هرك 8 عراب قلطل- أ - 67

 ظءر» ظ عفا مما [ 00188, هصصم 578 (ذصع. 7. ١[1هث 1182) رمم1[تتك ]إو وننأ ][1ططاتصت> 12/4
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 انلفق امل هب فنالو ىنلاب ثاغتسأ نمم عقو ام ركذا نأ تدصقف هللاب نيتيغتسملا بانكب دامس

 برض ةفرعم ىف مالظلا حابصم نازل كلحكلا راونا ىف ىطويسلا هركذ 15 ةنس احلا عم
 ََت

 3 مولعلا حابصم 2| يزد يلا ىيدعاكمال نيا ىذلا ةذاأل كدمكحلا هلوأ رصخخم باسحلا

 ام»ت خلا هتان لامجل دمحلا قحتسم هلل دمحلا هلوا كلحم موجنلا رارسأ فشك

 5 ىلام نبا هللا دبع نب كمحم نب كثمكلل [نايبلاو] ىناعلا ىف حاتفملا راصتخا ىف حابصم

 ىنذ هبر ىجار لوقي هلوأ ىوحنلا ريرضلا ىشكارملا نمحرلا دبع نب دمحم حابصملا زيجرتو

 خبيسبطأرقشلا حرتو ىركسعلل نينءانصلاو ىهييبدجكنيلاو ىجيطلاو ةيلذل نم هطقتلاو خلا خمحرلا

 زمجرت ىلع حايصلا ءوض هامسو ءالمأ اهحرش مت خمناخ اثيلا ىبال رثوكلا ريسفتو ىرصملل

 ىف أي اهلك حايصلا رافسأ ةحرشو حايصملا ءوض رصتخمو يلا ىفكو هلل دمكلا هلوا حايصملا

 10 نب ليكم نب .كويحأ دومكام ىنآل حالسلاو راكذالا نبب عمجلا ىف حايصم 1 حاتفملا

 7201065-61 ]11412 821147, ءعلتلتك.  كوحت م0 مموأ أتت طقطاتتر (ةصوتتتا)و 3 001311161110181 6

 رلعأ ءدعمعضأأ كسصغ م20 مطعأدع هع ارب[ ه5 عدصمأعق 5علمصتع ءأ 3ةمم]1162306635و انقل 38120 09

 ( مع. 12. لتل. 1241) هس 11ءلعلععسم معمعوعتم ةصاتطاتق هسا 1ز(عع ؟معوطعرساتق. اورطقغ 6

 مدبر ذص لمن" ءآ- عملاء. - 19179. عل[خ5طفغط ءال-غددلةدسر 1هعوعمت طقءاتت ا ةغنق

 0ع همعمتكتمسع مدساغص]1ءمغمصتق. (نهددمءعملتسسسر 00001 أه آهعاطأتاغ: طرهسقك 1)عمر وننأ طعآاطنتم

 عمعرستت ععععماتطسق مدعوجتن هلم. - 192173. 8[ذ5طفغط ءآ1-ه]نددر 1:6ءللظ2 00

 0ع مءعائوعملتق حقاعمتسس ةععومصتق.  ؟هل]طسس عم 0100 8(1 ةصعلمتا: رهف 1)ءمر 1306 م20مأءا

 ءددومألمع ةدتقع ددقز ءىةاماععم لتعمم ءاعع - 12174. 15[8طفغط 11 :طاعطغاتعةع ظ:1111-1غةطو

 5 [نعععسم. طظمتغمدسمع هرععتق 11/7, 0ع لهءامتمح دعماعسأتقكاتل1 [عغ ءتتممد1أهصتق]رور

 1160ه /رهت160 اظ عزت ل110 ]رمتروت»ءل عرب قط لهمأ]طه]ب ظن: 1117.  طفطستس ا11ةءا[غ] دهمعاتو 17 زودت

 م0001 710/6110 1ع: 7-40 - «ه]رسمت» 1!1ء» ا عع]إم 121رمبءا» ((؟ةسصتت ةأتعاتكو ةغ طمع

 ةمرسسعم ذكأم اصعامأا: آطلزعأتغ نأ ةمعسد ممم( تم آلعم رهزد ءتنو»0ع ءاعم. - 1آدمع 7ةعع05105 0

 ء« اذطمو 1717 6ا, ةعقتماتك 1ر11 هع 8ء2]ء41]04 5  لدماطستخ ظكعننما هدا لد" ءلتاتقو

 مرستس عمامتم دذص (عمعاهكتس 5706" ه15أ نأ ه ل1168 ةعتمأم , 1"ردأ»» 201- 1(هينا]ع» هل

 1ارتء - ءاارعزنزا مدس مممتام ممانم»عص مدهاعرب 5ةء]عوزأب ع 1رمتن - اكسس ءهحبص أ

 ءمددتمس ءمامكتق ءقار عغ ءمردتمس ءمامعتاتسر نان1 ذاأذ آمعامتا: آطهتتك 12 عم هغ ةتكلعأأ ءاع.ر. 4

 ءآ-:هاغأ هلم 1 زاتع 71-171 ءاا]ب ذصعسصتومأا. -  آظمتكامددع ع ل1157: ظمعاه انادلحس

 10 7/17 - 11عام, معهع هع ؟ءععار عا مدصتصعماأةكتتق ّذط هددت ةهركك» ء- ءملف]ر 0ع يدتطاتق هطتصتطاتق

 ذه 711/ان] ءل-01مث»و لذعءاتخب - 12173. 8[ 5طغط 1 ءآل-ّز حست' ط وتنص ءا-هلعاعلا 11

 ءا-وز ل ةطر ][سدعوعمو 0ع زمكتم عمل مدتطاتق 1 ءأ ءغ دعستم هفمز انس ععم0ذ5ر ةتتعاماع لان 1/1/1448
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 |ماسب 2 رم ريغصلا ىواحكلا حرش ىف حابصم 1 “كم ةنس قوتملا ىسدقملا ميعاربا

 رصتخم بلحلا ىف حايصم 1م فلالا ىف رم وحنلا ىف حاضيالا دعاوش حرش ىق حابصم

 ضعبل هفلا هنا هيف ركذ ملا ءاودالا ىم هفطلب قاشلا هلل دمحلا هلوأ قوصوقلا نب ديحم

 دبع نب رمديال حاتفملا ملع ىف حابصم 1 جازملا حالصال اروتسد نوكيل جالعلا ىف رابكلا

 لصاحلا انلعجو باتك فالا ةثلث ىلع كيزي اميف رباج داتسالا راشأ دق لاق ىكدلجلا هللا 5

 زنكو ناعربلاو رورسلا ةياغو بيرقتلاو بلطملا ةياهن ةلوطملا ةسمخلا انيتك ىف هانعيج ىذلا

 ناوكالا قلخ ىذلا هلل ديحلا هلوا باتكلا !ذه ىف ةسمخلا ةصالخ اناعجو صاصتخالا

 كش الو ةريثك نانساو لاوط عباصا هلو مظعالا ىابصملا هذا ملعيلو لاق خلا هتمكحب اهكتتنفاو

 مسق ّلكلو ماسقا ةعبرا ىلع انمسقو ةدامثلتو نوتس ميباصملا ةلمجو حابصم هيف عبصأ لك نأ

 دمحم ةيعئاشلا عورف َّى حابصم انا احايصم نوعست كل خمتاخو عيباصمو خمدقم 0

 411:0 18د 17101هترا1:0 8ع 16 يراتب» 110600682, ةصصم 765 (ذصع. 10. 0ع. 1363)

 سمعو. - 12176. 8311-51 5طوط غ1 ةهطدعط 18-1281 ةجذ 8-81 ع عطتعر ط!دععنمق, (نهدهح

 دسعصسأ معك ذص 1-21 41:02 5-11 هجر, 0ع وم ةممعج 01ءاتقت ءوغ. - 12177. ظا1- 1115 طةط

 11 هطوعط ةطعتع ةطقل 14-181 عطر 1نععجسو.  (نهرمرم عماد 15 12 10عم5 معمطوصسغعو ائطو1

 عمدسستمانعأن 1077, 0ع وبن ذص 276 ل1 ءابتص عوام - 12178. ظ8115-1طوط 11 ع1-غ1ط طو

 1]سعععسج 0ع معلتعتسو و ج16اغم8ع 1101:0111: 8 ءزن - ءقعوتنوا 712. (نمدسسمءصلتتستم , 01100 12

 ةصعامت[: ًآردتتق 1لءمر نسأ عجهأتو ةاته مع» 21401 ءقت علاه ةهصقهأ عام. الونعوغ 1ةطأل 3116601 5

 11110 ءتالحنل دعو ةمععاوغم 06 53226026 82751م5155ءر 6 201123 عققعأ 30 522م 61311261101112 5

 اطعدع مهم0ععدمسلسس. - 12179. 8115-81 طوط 11 11ص عال - ما1([غةطر !نعععمد 0ع عع

 حجاعطوستمهعر ةتتعامطع 1/2012 عن 450ه]]ه] ل2072.  آظكلوءغم» لاقت , ذةمودتغور 0هءاعتطةتم

 رص مآتك وندتحتات عتطاتع دمتاتطانتق كءضئمغمطتس 00ءانتغأور ءهغ ةاتطتتلة122 7عأ ننفت» ؟011ةعاستنتق ه

 انطعتك همداهنتع وستموستع [عغتمستطدقر 27:76 ءاد»ه17هعأر 1 عمار 6 ]ير ءأ 507-7, 1801و

 120112: ©1- 27/142625, م10 05انأ111115و أ 51111313312 2011022 م3122 طمطتصت 011120116 11طءمعتسم

 ءمماتس عماعرم طستع ]ذطعم 1ةمقءعطتتساتك ر ونانأذ 18 1معارأاأ: ًآطهتتق 10ءعمو ونتت1 2عو ع1 5

 ىسءعوكتغو اتكوتتع 5دراعسأله ةاتك 1متاتتتتلا 0علنغ هام. هقماته ؟01هور ةصودتغأور طقصع ءقتع

 1سعععمحتس ممددعتسمسو هنت 05عتغخ 1هدمعأ ةسصغ ءعغ 0عمغعو تتلو ءغ صتتل]طتس» 0تطأتتقط قأو

 ودتس لتعتغتك هرصصتق 1طأ1 طدعععسو ةزغر ءغ ةررصتل2 116622351121 1عععرأقع ةعدوهمأمأ3. وق

 آه 01136101 م3265 015151 انكر ءأ ةأدعاتلا5 مدعاتطاسق معوعقهغتمص عددي 1نعععممم عغ ءمصع]اق1092عاظ 10

 0ءلتستتكر ْذاغ2 16 م2135 0369315 ه0د2ةعأضأ2 1نعوعسو5 ءممانمعععان - 12180. [81- 8115طقط

 [1 1من ' ظاآ]- 8طق11147ءعأر ]نءععمو 0ع موماتطاتق زدعتق 5747( 2161 0ءمتل ةأأقرو 05
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 ديع نب رصان مامالل وكنلا ى حابصم اهأ 4.خ ةنس قوتملا ىراخبلا ىضاقلا دمحا نبا

 هنبال هفْلا خلا ماعنالا ىذ هللا دمح دعب ام هلوأ 1[. ةذس قوتملا ىوحنلا ىزرطملا ديسلا

 لماوعلا ىف # ةيسايقلا ةيظفللا لماوعلا ىف " ةيوحنلا تاحالطصالا ىف ؟ باوبا ةسمخ ىلع

 ةبلطلا نيب لوادتم باتك وهو ةيبرعلا نم لوصف ىف ه ةيونعملا لماوعلا ىف * ةيعامسلا ةيظفللا

 هلاون ليزج ىلع هلل جمال هلوا ديلاقلا هامس ىدنلمل نب دومكم نب دمحا هحرش كرايم عفان

 نيدلا ءالع خيشلاو كلذ لبق فيلأتلا نوكي اذه ىلعف مها ةنسس ةضسنلا هباتك خدرأتو نجلا

 ملع لعج ىذلا هلل محلا هلوأ جيفم حرش ومو كفنصمب ريهشلا ىماطسبلا دمحم ىب ىلع

 ءالضفأأ نم أريقك ىأر مت هكظافلا لح ىلع ارصخقم ةلوأ حرش ذأ هببف ركذ خلا احاتفم وكنلا

 خذأ مكيف ركذ جوز+م حرش وو باجاف الصفم ايناث هحرشب نأ اوسمنلاف هسيردنب ىنولغتشي

 ودييحو مابو مدس 3 خم دعب ندرشعو ىددا نبأ وعغو ظأرهب خيتامغلاب ماد اك ميم لاودت 3 ةوذأ

 110 1ره11160 طورت ىلآرت»ءا 807/رم»# (نةقطتر ةصصم 604 (ذصع. 28. كسالي 1207) مطور(.

 12181. 8115-11 طغط 11 عال ص حطت, طسعععصمي 0058م ]سقس 702“ 80: لااا وأ - :ة60

 1101ه ةدبغ (عددصس هلت عمر ةصصم 610 (ةذصع. 23. ل[هن. 1213) دصمتاطنم. آطئطعم» عموسستس 8( ءانقر

 نتن زكج زصعاررزا:  ظعدعستمدد !ددنلع 1آلعزو طعصعأءلمتتت 020:35 اع.  ةسعأمال ءانتض

 ]1م هدتم 18 بننل60116 هناا نطاتق ءمدطممداتتغو 011011111 م11181111» 0ع [ءةعورحنصتق غةءطصتعأاق

 عممسس هال عتعس ةعلغو ةععتسلسسل 0ع مءعععماتطسق ععوتستسةغلتغعت5 عوامل همتطاتق و (غءطاتتتتط 06 56-

 ععماتطاتكق ععحستت هللعأ5 نقال همط820ها55, ناتهعات22 0ع ءععصاتطاتق !1هعلعاقو ونتتتسكالل2» 0

 رورمتتك ععدستس 16(2غدع جرئهطتعمع مدعانطانق. آطتطع» (هاتمدتستنق هنأ زصاعتط ةام010ةهذر ناتللق أ

 (متعانطتتق طمصتق حطستصلقجق رو ةص سعت 471160 1ظ6): ]111010 111 - لز 01:02 همدصتس ءاطأتكأاتكلا

 ءمدصممدنتأ. ][111غ ظل - 71ءمم/40 ةمختماأسكق هقأ ءغ ذاه 1زسمعامزا: آطدسق 1كلع60 ملل 5

 ءزانه طعمعلعأتق ءاع. '1"عمدرسم مصر معتاتمصتم آاتطاأل 3. ءه. جصصتتق ةعرراتم ععطأ ءقأتلاتق 0131520112-

 ععقاستات5 مرتاسانق ؟؟ءنانو ملا - ,ا,م7/ما/ ءدعجمءدددتتم ءقأر هغ طمع ممدولأم مدأندق ©0110 ةزأانق

 ءودمع لعام(. ظورصعم ءمرصسعمسادجام5 ءهفمرسرمسمعااتمأ ةذطغعتلعط ل6 - ه0 - 01 ل2 1ع

 110101111160 13510772 ؟دلوعو 1105هدتةركع] لتعاتكو ءكتلاتق ءهمدتس ءلاقتلتتق 0طقء25 همم هتطانق

 نكتلتطتق ماعمتتق زاه ز]معلرتا: آدم آلءمر نست ععوستت 1(2نقنت هلهلتعتط ءةقذع ؟0هآ1نأتا ءاع.و ءأن

 جعام» للعتكو هع مدلسلاتلل 600111 عدامتناننط ةعهلل مقأقدعرو وننأ ذم ءدئءم1أ ءقصلتق ؟0طاتق ةعوتنتعا علام

 طموأعو معتم رمات](08 لعمق طعصع ممعهتأم5 زص هم 1ءعععمصلم ءغ ءديياتعمدسالم هءعنم ونمو ؟101و

 نانأ حط عم معاتععسسأاو انا همطتتتت عهاقت لانك 85ععاتطلات171 022م0261عأاو ذص ن0 0ع ةئصعانلاق
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 10 مهوماتطسق تطععتسم للةدعءعععع(.  كظولتمآ ولأ هراهغتق ءأ ممكم ىسسعساأوتنتم (ءدعاشم 30صلتقءاتتأ

 حورمغع هع تعاصأت دتماتللل ةسصانتل مهاانتط ةهعمقع هطعتتجمل حصصت 824 (زمع. 6. لوص. 1421)

 ذم هال عوعزم [[ءععداعصفأ 6 /ةير مانعا ئللسمس ةطقم]؟زمدع. ل1هعندتق ءقأ حصنتم 873 (1ط0. 0
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 ىذلا هلل دمحلا هلوأ جوزمم حرش وهو حابصملا راوذا نع حاصفالا هحورش نمو خلا ناقرغلا

 هصخل مث اتفملا هامس ىدارفسالا كمحم نب دمحم نيدلا جانو علا اًخابص ءاسم لكل لعج

 ىدوسلاك ىكرتلاب ءوضلا [سردملا نيدلا لامك وهو ] مهضعب مجرتو ةنس قوت ءوضلا دهامسو

 ىف كوفلا ةرد هامسو نيتقرو ىف ىمزراوخلا نيدلا ىضر هوضلا ةبطخ ىرشو ةيناكلا ةمجرت ىف و

 ريغصتلا ىلع ّلدَق ةملك ومو فقجيضاقو راكفالا راكبا ءوضلا ىئتاوح ىمو ءوضلا ةبطخ 0

 هذه ةيشاحو طالب ىضاقب فورعملا ىلوملا هب رهتشا فاكلاد فاقلا لدبت كقو نييمورلا كنع

 سنمحم ىيدلا لالج نب فيطللا ىبع همسا فداقشلا ىف !ذك اهيف داجأا سانلا نيب ةلويقم

 هلمكأ مت اجوومم ىناثلا بابلا رخآ ىلا ءوضلا حرش هليذ ىف اذك فشمد بيطخ ىنيوزقلا

 ةزمح نب كمحم نيدلا سمشل اضيا ةيشاح ءوضلا ىلعو باتكلا رخآ ىلا كلذك كجكنلك 0

 ىفوتملا ىناغرفلا ىديبعلا دمحم نب هللا دبع ىضاقلا حرشو هل" ةنس ىذوتملا ىرانغلا

 كلوص. 1470) - ظ1موعب» طمعآبو 13611 472- «0- 041 4542009 83110 . . . .11115[1201و كانا

 مرصتس ءصاقتتتنق 20/1 - ارك 14 ةصكعمت ماتع ة1غج 1صعامتأ: آطمدسقف 1)عمو ونتأ ءمع]أأتق 8

 جلمود هج عملك للمتصس عد عصاأعتل 567ء1دجز6 ءاع.  ةلئطعك همصسسعسأهتتاتك 17 - آركذأأب 011 7(01110*

 1/ئ1- 112:64 دمكءعىت ماسك (ءدعامتص 20صتتعكتس طقطعأ هغزغو ةصعتمتا: طمع آ2ءمر نست ةذصعتلاف

 عود ممعتطاتق ؟عومععع أمتك دطصهاسأتسه 0علنغ كاع. - ةءعزملع 10 - هلل - 01 1101متر: أ

 11101/01111260 1 عزك ء ,3٠02112 هطلت ٠ . . 1001اتالكر ءانؤا5 0111ءاتاقتأ اتق 17/7 - ]1ر17 مك ءتأ ماحنق

 د٠. "لكس معاتزمرد ءزانق دس ءمتامورتعم همصاضدتتا 17- 121م, ةمكئتمادتل. كد ؟تع نان لة

 [ 16 كرد - ءل - 041: مه1عددمج ةعدل هستعسد] ءملعسس دجملم انطعتعع ؟ءطاتأر ننعم ذا: ٠

 طعوعزرمهنتممعسس ءمالمرسدع 102/00: 1860/4 - هل - 041: 717,0:ممب"ءيرت# لتمطسق 1هآتتك هىورصتحت ءداقأاتك

 ءوأو ونيتطاتق 6ن1سنط 0علنأ 120"ءا 67 - ه7: لق ةآرم] 11,ماطءا 117آ- 1217ه. 40 ءدسلعم

 عامدودع 4874 ه1- هرثغذ» دمك تمأهع ءدهادسأ.  ةلئدم ءلتلتغ ((07ز6عع (بنمع [هددسح لتستع

 ممالك ةمان0 ظطسسفعمو ذدملأنعدأ ]ذأءنذ ('(ني“ ]ض(ءعدع 7كثنع ةدطعأ6 ا ساح). 1آهع هممردتصع ![ه]1و

 تلوم (00/12 1367/1 لتءطدكو اصع]ذماتتا. © 1هدقدع دكاذع دماعع طمسصتمعو مآجتتكاتتل 01 6طاتهأو

 ءأ هءرأع 30ه ءاتلانق 1216م5 2010 عصر 0112 20200هصت جهممعمسلأذدع 20 57-777 ءعممع 00ععار

 1116-61-40 عدن لعام - هل - ل11 2101من: ءل  (مججما»6 آلدسهمع (هدعتمصهكأما قاب ءوق

 ءيمعوأع ءمرمممدتتغو نأ آه 2/7 - ذ/ءءلممع 1ءعتطتتم  (هرصتس ءصاقأاتق عقأ ءهمتامددع»

 سكوسع 20 ظصعسس ءهمتأم ةععتملا (ءدعات جلصتعلم رو هأغ ءدقعم مداتمدع 7127و دموع 0

 طمع ]نطعأ ءمدصسنم ةصاقتأاللا» معع1ععنألم  ةعتاع» ه7 مرررو - هل - 011: 11107111760 17 ءر١ 11 هرم 0

 ل رام" ةسمم 834 (ذمع. 19. 8ءمأ. 1430) معمق, عامدددم 30 727/-727م: هللا( ع 2وءنملع

 ءمحسصسعساههمو ةص لا - 712:7: ء0لئ0لءعصدصأ (غلطن 4007]ه]7 8 1101/ ه1 1
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 حرشو 11+ ةنس قوتملا ىطفقلا لكلا ىيس باب فورعملا هللا دبع نب هللا ةيه مساقلا وبأو ةنس

 حرشلا اذه حوشو خلا داج ههنك غلبي ال ىذلا هلل دمحلا هلوا ءالضفلا نم لجر دةجابيد

 بيكرت برعا ىذلا هلل كمحلا هلوا ضعبلا هيلع ارق نيح ىلع ىديس نب بوقعي كوملا

 اباب اح حرشو هحعاوقو وحنلا لوصا ررغل عماج وهو ملا نونلاو فاكلا جزم نم تانناكلا

 5 رطاف] ماعنالا ىلو هلل دمحلا هلوا بارعالا ةصالخ هامسو ميركلا دبع نب ميهفاربا جاح نبا

 هامس ىبلكلا ىلينكلا ميعاربا نب دمحل ةيشاح ىلع ىديس نبأ حرش ىلعو خلا [تاومسلا

 تاذخاوم هيلع ىقب هنا الا نف لك نمضتم وع هذرأت ىف لاق ىلع ىدحيس نبا ىلع ىلإل هقفلا

 ىف حالصا هامسو داجاف ىريد هرقب فورعما فسوي نب دمحم اضيأ حرشو اهيف اهيلع تمهبذ

 دومحم نب دكيحا نيدلا باهش خيشلا حرش حابصملا حورش نمو حابصملا ةجابيد حرش حرش
 10 ىفوتملا ىرورسب فورعملا نابعش نب ىفطصم ىلوملا هحرشو ها“ ةئس ىثوةملا ىساوبسلا

 هحورش نمو لوبقم حرش وهو خلا هرماب ىنهلعافلا للعج ىذلا هلل دمحكلا هلوا 11 ةنس

 17 جارارا#ر ةصصم.. . . 1205نتتقر ءأ 412 1ءممف» 11 ءاولامأ اظعت: كآ0هااهأ (هركاقر ؟انلعو 1

 هىعوور ل - 11017 لتعاتق ءغ دصمم 697 (نصع. 19. 0ع. 1297) مظمز(هناتقو عأ ذأ نتن لهست ءىم1[01هدع

 مموعماممم لم مهمه غنلممعم همرصس عما معتسست ءماط ممددتك ونامل ذغه ةهمعامتغ: طبهتف آكلعمو ءنزانق

 ءووعما6زورم هتللتو رتع ع1 هددصعو مععم5 ءهمصغعملعمفق معصعأعوغع ءاغع. ]لطم ءمدحطت عة مل

 لعمتتم ءمرستم عمادكطتق ءىأ 110115 7”ه' عنا 86د: كينغ 476, تتسع ج]توتتأك ءانطت 1م م
 ]ءيعععم(. 1[معارتغ طلع ءمدصتس ءماقتتاتك : آرهتتك آل ءمر ونسأ ءمرسرر 0قز 10 صعتلل 5 ءالاتتلل اج 11110

 ]1غ عوسسسا 11 كن تع لال [هدرحمحامتاتكل (717 1. ء. عقام) لتكاتسعءاع ءدعياتموكتلا ءاعر ءأ مهتسعأمأو

 عممسسمنعدع معدعدع]] ةصانه ءغ 1عوع5د معتسمسمم ءفمصاتمعأ. 114ز) 8فطف ظعتن 114ز] كانت لنأز#

 5 عر ل50-ءا-ط عرفا مدحصتصصعماقتتستسس خط 17/-1:64]1] كفمدحصم هدانا لك/1©11/5 ءل-2 ن5 ةصقعتأ حانتتلو

 ونبأ زغه زمعارتغ: آدم طلءمر طغعمع 8 عزمصتست !دعوتام»ت [ءغ ءمعاممتسس ىءوغمتت] ءاع. - كل

 ودسس عصا دستانتا 1511 كعب 7001 ل76 آآدمطحلتتم 1101 هسضت»ءف عدن 18 نلءاد» 11ه/ءا#5 عاهةقده

 ء«لنلناأ 7/- ]18:], 111 - لع: هلم ]1 5 ءيرر فل ل72 سمه ىت مام. طم طتقغمدته ةاته 1]!طدسن همت

 رمعمامستسل فممالصسعجع لتعتغ هددحسعتل 0مءاتممهع ةمععزعيم و جاامطسعم لص هم ممدصتتلاو 8

 معمر عط عمقأزممت ءدعمموتكقر ءغ جل طقعع ةعذم عامدوته ةمتسمق 209 ءىاتقذع.  ظةعاعت ل10 نه

 1[ عزو 7و ؟نلعم (04ه"مأب ظ»# لتعأتتقو 01116135111112 85من! 18 0111111 م

 ىسومةنتغأ 1و7: لا دانمتأب هآرمتأ 0 العا ظلا- 21 :ءانن]ب ذمهىتماسس. آه طا 1ةثانأ مولكو

 يىرسسعماهعم5 ءمسصمموسعصتمأ ؟طغتلعط ك7 عامل - هل - لادو لاتسعلف طعن ل11هليسستل ك5 688و

 10 حممم 803 (مع. 22. خسع. 1400) مم دتقر ءأا 810115 71:51هركه ون: كالو ةناو ؟1ن180 5

 لزءتق ء( حصمم 961 (ذصع. 7, آل عع. 1553) 12002(هان5 و ءاتزان5 011122183115 128 1هعاصأأ:

 [.جتتق 1)ءور ناتأ عمور نانأ لاتقذو دانه 1هعئاتساو ءة5ع الان]( ةهأع.ر عا دصات]اات121 32210124118 قا.
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 وعدملا هلل محلا هلوا حايصالا ةحورش نمو خلا دومحملا هلل دمحلا هلوا فّئاطللا ةذازخ

 ةاكشملاو امامث نتملا بتك كئاوفلا مج لوقلاب حرش وهو ملا هتافص فرشاو هنامسا ىسحاب

 حرت وثو حاتشتفالاو ءوضلا رج ىذغملا وف ةنأ ةبذ ركذ يلا اذدولق 8 ىذلا كلل كويحكلا اهلوأ

 حراش ىكح امك ىنازامفتلا للوحات حايبصملا خجايدد حرشو حايصالا ةتحورش نمو رصخخم جر

 رم ىراخيلا حرش ىف ىراقلا حابصم اظل“ خلا ناسنالا عون فرش ىذلا دلل دمحلا

 ىوكنلا ليدأ ند ضاع ىد خمدلس نسحلا ىنأل حابدصم اراك بولقلا حابصم مز

 نس ىناعأ لا حابصم 1*1 يلا نيملاعلا تر ملل ديحلا رصغخألا لوأو هردعنأ مث داهعألاو

 ةلتتك ءمرصتنت عماقتأ ت5 و ل11 /41:67::18 1 - 7ءامز76 مك ىتماتكر اه امعامتأ: طدسم آلءم مة م0

 ءاعر أأعردومع هلتسفر 1ئ567 ةمكءععم أنكر 2(1: آطمتتف آل عمر ونت مانل]ءطعمعادلتو عدتتكق 5-هل طلاق

 ع( حاميتتطسغتعس همطتل أ ددزسصنزع 1هكهعءوأتط ءاع.  ظعممدتاو (ءةدءاصك ؟ءجطف ج0متدء2 طقطعأ ءغ

 ىموامددك 20هم(ة5مدعق نأن]1ع5 مماسعأ.  ةكلقععممتغ طلع ةتتعأغما (ءعاوطتتات 121 ءوراتتال. - قلت

 مدحسس ءماقسسمو 1125/67 ةمععلت ماتقر 1غ5 1آصعارأتأا: آطرهتتق آلعمر ودمت ءم205 ممداعو ]114

 ءاعر عا ةدنعأم1ل م05565501عالظ ءزاتك ه32ع2ع ممقه5دع 0 ءلغ عاودهتك 12701 أ 1/1147 ذصع عت ناتق

 (هردس عماد امف طلع غءروغتست جلصتتعأم77 طقطععغ عغ طعععتو عع -  كلزاتق 0101116

 لعلم 1مكءعطتماتك ءوام - 1م ممدعاوأتممعتت> هدمهتقستم ( 1045767 ) اذطتخ 112:57 1

 1 عيا ةسسوتن# ءمدصس ءمادكتمسسس ءالتلتغرو صدغ ةستعام» ءوستس ءصاقتتت ذص /ثآ- 00)1»ءا 77/1 - 5ك ءبانءا د

 ه1 مل: ءمرمممدتكسسم 10م مهتكدغر مطأ ةتومت 8 عهالممعست ءعطق مم»0 ةءمازءوغر هع هع

 طمع ج4 مءعطسسص دع [ذئطعم ةمقتسك ةاع66215 2222115651م10 معالتق5وع ]لأم ع ©0101

 ذم دسك عامدددعمس 22/27 ذمكعت مامعتس ز(غ2 ةسعلمتا) آطهدتق 1)عمر ويت ععمتاتق طاتتق 0

 ممطز]ز(هعزأ كعب - 12182. 15[08طغط ءا- ءقعتر ]دعععمد 1ءععصاتق. (هروسعصاقنتاتك ره

 1860/:/ 746 اخطصمسم لفست* ىم]بألر 0ع ودم ةصمسعم لتعم ءقان ع 12183. 8[ :طغط ءعا- ءم]ثطر

 1سعععمج ىعلتسس. - 12184. 811 5ط ةطر ط!دعععممر ةسعام»ع 4511| مومن: 8 ءآةنسه 8ءن ل07

 طلعت 417:60 كرفس (مهيستسماتعم ر [ ممعغ جصطصتتتللل 533 (ذهع. 8. 8عمأل 1138) 11010 ].

 (ةهرسمعملتسم 0ع لمءامتمد 1ءعدئتمصسم ظمفتتسس , وسم0 داو ةصعتمأتا: طعوعمتعود 8ءأز ]هسلعر

 ودأ ادسلع لنومأةدأدسسمف ءقأ عام, - 12183. ل8[ ءطغط ءل صم غعطقز )10, ]نعععسق ناكل نيالا

 1آها]سسصعم 0ع مععلطاتقر معمل عموتو هنعومأ قدر ءهديععلاتتمق لتعت ءغ ممعاتو معازعأموزؤو 0ع ءمصح

 معماتطسق 81ءاءاعممتو ء 2عداتد. 1 نءلملع جسعام» ]طعس ذم ءمتامرد عم «0ءعأأو 01036 8

 ةسعمت(: آرهدتتع طءعمر دسصلمصتس لمصتمم عام ع 12186. 8[ ةطفط عآد ءةمتر [مهعععمو
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 نباب فورعلا ييروملا بيطخلا ميعاربا نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نويدلا لامج مامالا

 قرع نم ضرالا كولم ىلا هلسرو ىمالا ىنلا باك ىف ىنغملا حايصم ام نيدلا رون

 قوتملا ىراصنالا ةديدح نب ضمحا نب ىلع نب دمت نب هللا ديع نبأ مامالا خيشلل ىمجتو

 لل ىمحلا هلوأآ كولملا ىلا هتايتاكمو هلسر ىف ىناثلاو ةباتك ىف لوالا نيمسك ىلع 12-0

 5 رصمب 1 نس ةدعقلا ىذ ىف هفيلأت نم غرف خلا ناطلسلاو ةزعلا ىذ نايحلا كلملا

 ىمويفلا ىلع نب دمكم نب دمحا مامالا خيشلل ريبكلا حرشلا بيرغ ىف رينملا ابصم امم

 تاهيذ ثمل طظافأالا نمو هرهبخ ذغل نم تاداهز ىلا فاضأو فار ا زمجولا حرت ببوغ خببذ عومج

 طظاغفلاب هديبقت ىلا جاهحكي ام كبقو ةهلوانت لييسول فورعملا جهنخلا ىلع هردهذ خا مد اهئازوأ

 ععورا عمات ةضنتسر ةانعام»ع 5عرجوت0 ]سقس لع م7 - هل - 041: 1101ءمترا1710 1 عدا ك7: طعنت: 450ه11ه]ب

 1 عن 1/11: ظل - ]ك1ه145 711 - 71ه" دلعو ةظاز» لاله" - هلل لأ لضءعام. ح 1287

 آ1 - 3115 طةط آظظا- 316 عطصنر طنععرنمو هوم هعنعمك 0ع ةنتطتق ها 1ءعداتم معممطعأوع ]دنعأ

 ه0 مرءامعأمعو (ءرعوع دلع قةرعدطعو ءةوعمأاأ ةزكع طقعطقمعتر ةسنعامرع هطقعتاعط ءغ طصقص 2

 ل0له1]ع] 1ظعرت 7101 هتتجت»©0 171: ]2 عر» 4120 17 د2 10106 4115072. ةهطلف . 6.

 ممر ن0. الزستمزغ ]ذطصصصرو نست 18 1هعارتتا: اهسنق 1046 طوصأ 311016 عال ؟011[152و

 مماعمأ1و ءأ 110 معرتنم م2ةعل)ام ءاع.ر ّذص لدنق5 مد5[ع5ر نلت 811112 م1102 0ع ةععاطأق مهمطعاقعو

 5و ممداعرنم» 0ع ءّردك !ءعواته هأ ][ز(ع2دتاتللل 01121010 ءنللل م1صعامتطاتق 3متر ءأ ءّانق

 مدس مموز 6 مصعتت طعصقع الممل ءد'لعغ عصصخ 779 (ذمع. 10. لآكهت. 1377) ذص تعطع النق

 جطووم]وزغ, - 12188. اظ1- 0115 طغط 8310-151 منعر ][سعععمو ط[نععدق 0ع ؟ععطتق (هددس عها8313

 الآدعصأ آمسقزاونلق. 83عصمدأا هطعتلط ءغ آسفس ل1160 عزت 7101ءمتضت»ءل 1و: لآ: لهو

 ءغازس انطعم ؟هععق زمستكتادأهق ءمسس ءعماقتتتل هج 184/8 دس ]خذ طستس 77 ءراع علتك ءم]11ععأغ ططستع

 ج001(هسعصاأو ع ةعتماتم ةللمضسس 1ةدعلعم]0عأ لم عا( ع ]تطلق 06 ؟ءىطلق دسطتعنتق 30] ءءأم

 ةزدوس]وم ]زغعرمك لتطعت ممامصع ؟معتس طقطتاو ص عمه لتكتكتاو نلتقتاننت مكتطت2 ةزت]1ةطق ؟هعءدلت

 1ك 6:6, 121 مروتررم ها لظهل']طم ةتومهأه ءقار ءأ تم ؟ حطم ةمععامتاو ءمداتتم 101903 عقال اة عقلأ

 "لكس ]نطختنس ال15 اتقان "عععرأو زص ءررتأمرصعم ه0ءعئاو نأ ذطأ نيهععععع ؟هعزالادق ءقوعاو أ

 10 ندمع حععبرضمأع لعظصتمع معععمق5دع ءقوعاأر ؟0طتق هممالق لعطمتعتا(. لا ءوسع ]1ءعععسص ةلطقل 70 ع3

 ءمددس عزت 02ةلنع اطل ممقاتتاو نان36 ذض مضت عرأقتأتم هععانمععطقمغ. ق3ععط ءاج ماتلال 851111111 51610 تع

 ةمءمانمعأمأه كمعأأعع ةءعلمأاتق [1همعتمروتطاسق ءأ طععكت1 هعتطاسق ءممععقتا ءزاتقواتع 0011005110111



357 

 ةيفنكالل برغملا بيترتك . هبيترت راصف [/. ةنس ىقوتو ] ١ع ةنس نابعش ىق هفيلات نم غرف

 وتلا ىطسأولا دم نب ديحا نيدلا لامجل فحاصملا موسر ىلع فقاولا حابصم 1

 اذازل] ىثاكلا نيدلا لامكل كولسلا ملع ىف ةيافكلا حاتفمو ةياحهلا حابصم 1٠ ةنس

 [ىقوصلا] ىومحلا ةيطع نب ىلع ناولع خيشلل عورفلا ىف ةيالولا حاتفمو ةيادهلا حابصم

 ميكحلا سمرهل رمقلا فحصم [1* >ىفخلا فحصملا |81 ١ [1”1] ةظنس ىئوتملا ىفاشلا 5

 موظنم ىكرت *مانرصم 1111 لزانملا ىف كرهسو ومقلا يلولح رابتعاب تامسلطو صاوخ وهو

 ىيدلا سمشل ىفطصالا ةيعدا ىم ىفطصمللا 5 خنزس قوت اهحدقو ةرعاقلا م ىف ىلاو كلل

 نال راكذالاو ةيعدالا ىف راتكملاو ىفطصلا 11 ١> ىجروخضلا هللا رصن نب ىسوم نب دمحا

 تاءارقلا ىف تاراشالا حلطدسصم 6 ه.50 ةئس قوغأا ىلارغلا لمد نب دمع كماح نأ مامالل 0

 رمعمعع كطق'طوص ةهصمأ 734 (ذمع. 12. 8ءم6. 1333) ةطقم]رتغو [عغهصصم 770 (ذمع. 16. ذسع.

 4368) هطتتغ]. آنطعت جسغعرس ل15ممدتانم ءدقعرس عما (ظطقظتنغنك), وسمع !ذطعخ ل1 جارت“

 [لدمعرزازو. - 12189. 381[:ءطفغط ءآ1- 7 قءاعز1 ج]1د عمدوشس» ءع]-دد عد ةطتلقو [نععع2

 ءزدعرو وست همأطموعدمطتمسس ءملتعتسا (نهعدصأ ءمعمموءعععع هأ10عغو ةتنعأم7ع ل ءزرناثآ - هل -

 1160 عن 17101 ههنا 77521, حصمم . . . جمعان. - 12190, 8115 طةط عاد طخغل 27 اأو

 ]سنععرمم ععان لسعطتك ءغ ءككمحتم همت ءزعماتمع 0ع لمءاتممه مذهع هماضأهلتقو ةتعام» ع 72 عا7-

 ه0 - 01 11,(ء/م. - 192191. 8[ ؟طغط ءعا-ط10 8ع ءعغر !طيعععسو 5ععاأل لاعأنلق عأ لةكذف

 عومعاتأهغ5 0ع مدعاطسم زعم (هطمظتا ءل) لععتاسةكمر ةميعام»ع هطعتطلط 24721647: ل78 76

 41م 11مم هم [كدل] ذطقظتغودر هدصصم [936 (ذصع. 5. 85عام 1529) ] صمته. - 12192. 5

 آ31-1:1جخ هطول ظا-1؟ط ج11, هملعرع ( (نهمدمأ) ةممءميو مطبق. -ح 12193. 381ةهطقل ء]-

 مد هع, ءهملعدع ]سمعو جنمعامرع 1ععسععمع 2طت]وءممطم. 1)ءوةءعلطتا ؟1201465 م20م12135 ءأ

 (حاتورد دأهر داممع طقطتغم زماممتكتق طصقع ذص رطهمقأ5صعق ةزصعاتلل5 ءغ (مهصقلاات5 زا5 معا

 ررهمفز ومعه. - 12194. 3115 ع-ص هدد عطور ]نطع» 0ع هعطع لآأق1, ةتتعام»ع لع, ةصطو . .

 رممعكتم.  (ندعسصسعم طلعت كنك لم 11د ءلاتلال عأ 0طعععاونتمصعتط نكطأ5 (نهطتعقعم. ح-

 1[ 31-1 ه5 14214 دمتم ج0:31:9 عغ ءا- مس ع2 1ةر 061عءلتق ع معععوكغلمصتطاتق م20مطعأقع ءاععاتو

 حامعامرع هر عرروو - هل - 041 4171760 1 عءر» 715م عرب رالهع»ملل]ع) ]ع1 مسن” ءزنم ح 12196. آظ1-

 1115145182 5 ع« ظ 1 - 810 اعط أغ ةعر هةعاععاو ءغ ءديوتتتقأاد 0ع مجعءوولمصتطتن5 ءعغ 22ع012101 ط5

 ماتدر ج1عام»ع 41:75:01 11ه ار»ءآع 8عز» 1101 هتستدعل ل ءسسعت»ة, ؟حلعو 3 81:-ء7م1 ]را للعام ءأ

 حمصمم ... 720200. - 12197. 381ه5ؤغة1ءعقغ عا]-هق عذر دعوات 5113 36320111123, 31161056 0

 آسفسص لكل: 1870 1101:هتتردءل 1عدن 7101ءمدهترتعل 6 1ءمهن]ة,ر ةصصم 505 (ةصع. 10. لدل. 1111)

 مامععن و. - 12198. 01هءعءو] حط ءا-زةطقغعةغرور ةسلزعو ةعاع عععماج 06 1عءالمصتطاتك
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 دمكم نب نامثع نب ىلع نيدلا روذ مامالا خيشلل رشع ةثلثلا تاقثلا نع ةيورملا دداوزلا

 يلا اروذو افرش هلهال نآرقلا لعج ىذلا دلل كمال هلوا [..إ ةنس قوتملا] ىرذعلا عصاقلا

 وبا هحرش غنس قوتملا ىفاشلا ىدزيلا دمكم نب ديكحم دماح قال لدجلا ىف علطصم 04

 لسرتلا ,ملع ى باسو نيواودلا ءاغلبول بانكلا جلطصم 11. هللا دبع نب رفظم متغلا

 و ظفاخل مامالل ثيدحلا ىف فتصم ل. لأي ةيفسنلا ةموظنملا مرش ىف ىفصم !19.أ

 ادج ريبك باتك وه ٠م ةنس قوثمل] ىسيعلا ةبيش ىا نب ىيحم نب هللا دبع ركب قأ

 ديناسالاب نيثحأل ةقيرط ىلع معلص لوسرلا ثيداحاو ةباحصلا لاوقاو نيعباقلا ىوانذ هيف عمج

 ىناغصلا ىرايمأل عفان نب مامه نب قازرلا كيعو هقفلا بيترت ىلع باوبالاو بقتللا ىلع اهترم

 بتشالا ىلع كلذك وهو ةييش نأ نبأ فنصم نم رغصا وهو ا! خنس قوتلا مالعالا دحا

 10 ىدادغيلا نكسلا ىب كبعس ند نامثع نب دبيعس ظفاذدل ىلع ىنالو هقفلا ببترت ىلع باوبالاو

 (نمروصأ 2ععع0عصمانتطتس ةسعامصأأوغع 1ءءامرظسنت 206 لتعممعدسس (2علععتس 05301155 ةلتعأمآع

 مادعتزلعط ءغ آسقس 27" - ءل- ل1: 476 عنا 0 ا1رتهايتا عدن 11ه]مةت7ءل ('ا7]58 00" ةر [ ةسمم

 801 (ةمع. 13. هعربأ. 1398) ممنم]. آاطعس ذه ةآسعامأا): طدسمف ]06و وناتأ (00521013 ها

 جقوععات5 عامرتحتس ءغ ]!نععسم عووع ؟ه]تتغ ءهكعب ب7 12199. 8[هوعءهل]وط 11 ءا-ز 01 غةوصتمأ

 (ععطصتعت 0ع (هماعد, ةاتعامذ ع كا: ]لآ »60 1110 1ه1017:60 ظظعر» /1101,ءعتردت» عل 7”ءعلن ذاطحطتاهم هتوف

 تن ديمضأمم. (نقمصسصس عمامعتسس اص طسصع اذتطعسس ل61: /هل'] 7101077 ء» لعب ل آ0ه]1ه]: ءلتلخا.س

 12200. 3810 ة(ح]1حط ء]1-]عم غقطر (ةضصتصأ (ةءطصتعأ ةءطتطقماتس و ةعطت مام1ا123 10 وات عمانتل

 رسام م ععطتتك ص دطتسأة(ءعتتك جلصتستة(عدغلمطصتمق 1انم ععصاتلتللا عا ءمزئاننضر نان1 مان 2 10[58 هتطاتقم

 5 "1 ءدعاوكتق 06 دمام ءيزدأغم]دضتس ةعمتطءصلقتضتنت. - 19201. [31052148-1و عمات

 (نمرسصت ءصاقمتسسق ذه ءةمضعم 1107:1061 ه 2!ءءمر/ ءهلتكتسو 0ع نيم زصكعو 10٠ءهغانك.

 12202. 11- 0[3ةوصصع1 11 عال -ط ه0 غطر هملعدع مرض مموزانق 0ع (2ج15(01صتطاتقو 015[3110

 آطسفس ءأ [لذظات» لع ظعوام» لطللعلاولب عزت 21ه]رعتستضعلا عن لآ 5]ءعنلم كلطدقر [ةسصو

 235 (نصع. 26. لل. 849) مصمرعاتم. آرتطعع جلصتولننت 113عطاتكر طل نان0 8110605 15

 جقوععادماتتط ةمعامزئتمت م20مطعأوعر ءالذعح طمصتس ةمعامتتل عا (؟ج011هصعذ مئهراطعأتع 4

 عجانمصعتس (2ج0تئ(1هصحعأمعتتص 2001155 ةتعامماداتطسق ءم11ءعزغر ة1(ه دتغ هراتق لص آذطغ0م5 ءأ

 ءةدمتأد 54 مهغمصعتس ]ذطعوضتست لات101مضتنست 0تةممصعععأ. هيهزست]ع5 ]نطا05 مص هقانعالاتطأ

 ارا - كآ - ”ءتيدناع 1ظوزا لل كروت تن ظعرت 17/لأ* 11 ميردت# كهع]رمت»# دصاتك ماتم ءأمانتت ةعلعضأتهعو

 10 ةصصم 211 (صع. 13. لكم. 826) 0(ان5 وص ءانزانق ]خذ طع دصتسما' عنأ ]نط ط1: 412 57280 عو

 وعل مديمت(عع ةععسصلامل ؟هغلمصعتم ]طعوس لسع لتعمدسم ص ]ئطعم5 ءغ قمتأو 015ممقتاتتقو ءأ

 آ1ةظغ1 لاآثثع ل1 ىهقل ظعت» 0/1 هانا 8ع كهغ0 8ءن- ءاعمزم» 8معأطلا 0, ةسصم 353 (اطعم
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 اية طمو ةيعر ليييمعلالا فيلا ىزاملا فيرصت حرش ىف فنصم اا.“ ١ [1ه“ ةنس قوتملا

 نونكملا ىوهلا رس ىف نوصملا ١ ٠."![ ةنس قوتملا ىفاشلا ىقهيبلا مامالل ةباحصلا لئاضف

 نيل هلوا مم»# ةنس قوتملا رعاشلا ىرصخلاب [فورعملا ىقاوريقلا] ىلع نب ميعاربا فحسا ىال

 ىمك نب كمحا سابعلا نال وحنلا ىف نوصم !1 ١ خلا باتك لوا دمأل لعج ىذلا هلل

 دليلك لاثمأ تاهاضم !.. :راطع ييشلل «مان تمبيصم |.4 14[ ةنس قوتملا بلعثلا 5

 تاعفاضمللا 1 [*..] ةذس ىقوتملا ىوحنلا [ىنميلا] نيسح ىب ضمد هللا يع نال دنمدو

 وتلا ىفنكلا ىريصبلا ىناودرنيالا دمحم نب دكمحا لماك قال باسنالاو ءامسالا ىف تاناضالاو

 حيراتلا ىف هسرهف ىف هركذ ىطويسلل ءرج طويسا رابخا ىف طوبضملا !0. 0 [871] ةنس

 اوفنص زييرأتلا ىف فئالخلا رسو فئئاقحلا رامضم 1“ 2 قي دوصقملا حرش ىف طوبضم 1
 موتو سجوفن رببك باتك وعو 4)ب خذس قود ةامح يحاص رهع نب ليكم روصنخملا كلمال 0

 19. لو. 964) 20 نانك |[. - 12203. 1:1 - 1160 5 حصص ع 1و هراتق ©011203161119. 2 (ن0هزن11 كم ان

 ذم انطستس 1 عود" حج المسن: ءلئكتسمو 0ع نتم آس ]ض(عنو 216 ؟10عسلستت عوام. ع

 010-1[1ه5حمصع4 11 1ع0طغتا ءع]1-هدطقط ءغو هراتق كمت م051611173 06 ؟12ا1[1 طالق 50611110

 يعمم طعأوع معدعقامساتطسسقر ةنعامرع آسف 822 مع7م ذطقطتامو قطط . . . 1101510. -

 31-11 عمم 41 ه1 عادط عرب خ عآ-سس عاعمأتمسو 355659318 06 35320 3110115 13 30

 معععمسلتغ1 و ةتتعام"ع 41 1: [ءمع 1مرات: ونت ل6 [ (نهقهممفتا# ] ظوعاهر [؟دلوهم]

 [ لزئن/م ءغ] دصصم 453 (ذصع. 26. لوص. 1061) مطمط6نم. آطاطع»ع 1غ ةسمتأ: آطرمتنك 10ءهمر

 ننأ ]1دسلعرد ة1ملغئسس !ذطعإ ءوذع 7ه]نلأإ ع(. - 199206. ظ1- 31 ءةدص 41 عآل-صقط اللو

 جمدعع3(72.  طاطعع ععدستسم ات ءاتقو ةت1عا65ع 41: 1هط[ ند كللدرنءلأ عت: 7”هلرم 2ا - 104]1*' 1ءآو

 عسمم 291 (امع. 24. 367. 903) مممج(نم. - 12207. 160 ةزأط وغم ةس عطر !ذطعع ج11166هتقو

 هنمغم»ع هاطعتلعل 471ه«. - 12208. 316 لط ةطقغ ةسسغط هلو مدتاتم ةأناتت] أ 100 مة1210]

 اتطعت 1ه7غ0هأ: همع 1)ةدوتنمأرر ةصام»ع لفن قالعلاع]ب 110]ءميجت»ءا وزن 1ل0ععقر» [ 7”ءصضعتنف]

 6عدسسحأتعمر ةسصم [ 400 (ذمع. 25. كسع. 1009) ] مممرعأنم. - 12209. 31004-81طةطقغ

 ىع ظ51- 0100 طةغةغو ةنستلته ءعغ عءامتعكو 0ع هممسدتصتطاتق ءغ ععمعد]ه وتتم , ةتنعام» ع لل

 لك 11 /ا10 عرب 210] هتضتتنعلا ظنمت»0عيماوق 8هدع»# 1[آدصعاتتحر ةسصسم |[ 449 (ذصع. 10.

 الدم 1057)] سمدغتم. - 12210. 31504-1:1ططشغ 11 جلاعططةع 08234, ]ئطعع ظعسصع

 ء( 501106 ههرصممدتكتك 0ع طتقغمدعتمه تعطتو 0ةورنغ ةزجع 8هوتكر ةهتيعام»ع 807402. 1 "جهءلعسلانعو

 ننعم ذص 1ه016ع ةدتم ص هةءضتمأتك طتقغممتعت5 ءمرصوس عر 02ه. -ح 12211. 110-51 ططا و

 الطعم ظحسع وص مموتكتق. (نهدحسص ءماغدمتسسم ذص آتطصسص 11025140. 0ع ونتنم 1ذمكعه 01 ءااتت ل ح 0

 12212. 8110 طسقع ءأا- طمع ةن عر طتمم001022115 151113111113 أ 3131011111 5111113 016818111107

 آااطع طتقغوضعسم "عون 71هدووان» 7101 مضت عل 862 0م [آآدسحتمع معتسعأوتو نتتت ةضسهم 7

 ناب
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 ىم موهغملا وه امك هرصع ءاملع نم لجر فئنص امناو هيلا فيلات عسا نيخروملا صعب

 خصالخو ميكا 3 وه تاروضملا عماج ىأ تاروضم ا هلاك ملعأ هيحاصو ,صغخملا

 نبا لاق هاا ريغ ىلع هب نوفضملا !ا1”* هاش ميهاربأ بحاص اهنع للقن بانك تاروضملا

 نوكي نأ كلا ذاعم لاقو ىلازغلا لكدماح ىننأ ىلا بوسنم ذأ حالصلا نبأ ركذ هناقبط ىف ىكيسلا

 5 مدقب جيرصتلا ىلع ل.هتشا كفو لاق امك رمالاو هيلع اعوضوم اقانتكم دنوك ببس ل هل

 اهلئاق ىلاوغلا رفكي هلع نم ةدحاو لك تافصلا ىفذو تايدرجلاب ميدقلا ملع ىفغثو ملاعلا

 ام باج وم ىلع ىلل كدوكلا ةلوأ ىهقنا هلوقم اهذأ روصتي فيكف نوعمجاأ خيسلا ىللعاو و

 ىعو يلا هددمح ىلا اذأ>2 لاق ةربتك لوصف ةعساتلا ىفو ىلازغلا اهنع اليس لناس كوتا

 تارجعملا فداقح ىف ا" ةكبالملا ظفرعم ىف " ةيبوبرلا ةفرعم ىف ؟ ناكرأ ةعبرا ىلع لمتشي

 10 ركب وبدأ غيصو كلب فا ام هركذ ىتآلا نبيدباعلا جاهخم ىو توملا كعب ام ةذرعم ىف ع

 (1مع. 8. 31ه, 1220) هطلتغو ه012م05ز[ات5و 159112 1138115 أ م15ع(103ان5. 4تعأ[01عال) 55

 ةمقمز مصطنع هع مامععبص ونمعملحتس طتعغمعاعنسسو تهتك 022م05ز(1ةصعتس جااعطاتسمسأا. (نءدأاع

 (مسسعص ةلطتس دز نستلم لمعءانق ةعوسمأتق . مرصزدممتتغر نأ ءدع (نهرصوصعسل1م 1مأعالأ1 عالنت

 قة سعاأمر» ةماسق هماتتسع معأ ؟ءضاا ماعم ءموعممودعأ. - 12213. 3816ه لطس ءعقغو 101 هطقعاتتت

 .٠ <«. !ذطعرع لاررست> م7- سمل]رنء"نقرو 0ع ونحم ص ]نأ ععد لف» لتعانت» عوام -ح 1

 6/1001, ءد"1 ]ذطعع ءعىاب دصلع لتعءعمدسلسك 1[: ك1 طحسقتت. ح 12214. اظ1- 81ه 0لط سشم

 طتخطأ حله عطءعزع ةطالطتطتي 10 نتم0 كتل ائقو نانأ "ع1 202 6872665 8118و 12018 ©01011111-

 منعمصلتبتت هنأت 18 - ءلعما/عغ ذص هتف !هلمعنا طقعع طقطعأت اللوصوتع ةطقد»- هلو طسصع

 ا اناس لاا 11 »7060 (1/مسن78 اهتنطتت. ىلكر لتعتغ هكمقمر معمطتطعدغ ال ءاتكر نستص ءأ ات طان 20

 عتاب عغأ يرتكدمس ءةدعماتعوغر بتع ؟عانعأتم ةزأ هأ اهلهم 6معم//و امتطاتقأانك. -ح 1165 زاه هع

 طوطوغعو تغ لعلك, -  ةنطعع ءدئس لمعرسد 0ع جعاععمت(هنع رصاتصلا لز5ععاع ءمصاتصسعأو أن

 ءعووعماتجسم جعاععممسل ةعلعساأتمسس معا مم نلمس هأ ننقل (ةاع5 طقطعتع طعودغو ءأ ونتنت

 تمسحتم طحتسضتستا هرتتمامصنن» طفعضعأ5تعحستسل ةزصعات] هنت مهمات اهو نحت 6 هعمل ها +

 مقدعع]وع هروصعع ةسرصز عاداتهم جدععجركدصأ. (0نمدد6م006 زعئاصت" ناتكق ©0عئاقتع ممو5ةعاو ءاتتت7ل ل

 مرمر م عزوهدمع ب 11معع زل1ع. - 1نئطع» زأو زصعامأاز آطمسق آ)0 مدكف 0311558و (1136 38

 ج0 ءزدتق ]1دسلعتد» لسعتغ ةهأع. 1ععرممعم طقعع ةتصأ ج0 ننةعقاأنمطءعقو (1820 + 0

 مرمممصعاطحصأب. (2نهعقألم ممطصح ةععاتنمصعه رمصات]اهه ءىمصخاتصع(أ. آطلزعلغ لعد 860872 آبتطعت

 نسمأسمع 1نل ءكدصعمسأمح مصاتمعأو لته1ا018 مزال 0ع ءمعصت(مصع 0151 صتأ[هأغأ5 8111110226 3811و

 140 ةوعمصلتت> 04 ءمعدتالمدع همععاآهدتنس رو (عااتانلا) 04 ؟:عرتج صهأاتته 111131011013123 51172 111:8[1112-

 انسصرم ؟اتمعغعمتص 0ع معصتغتممع مععاتتسلر نانهع مهق( ردها عرد ةانتصأ. لص اذاطعو 147/::712 ©270611-7و

 0ع نم زصاعج ددعمألم [معام ءقأو ةهعاتتات ةتااتللل (100 طسع ةمعمعاوأ (امهعاهأاتت. لطال علب
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 امس ريستالا ىف ارصتخم تيأرو 0. ةنس قوتو هذر ىف اباتك ىقلاملا هللا كبع نب دمحم

 ةلاسر ىناثلا ءرجلاو زوفلا ةلاسر ىمسي لوالا رجلا نيدزج ىلع 'ومو ةماعلا ىلع هب نونضملا

 ان“ ره ىجوغاسيا حرش ىف راكفالا حراطم اه بيكرتللا وس ةفرعم ىف بيرقتلا

 ىدرورهسلا شيد ىب ىبكي ىنيدلا باهش حوتفلا ىال [ ةمككالاو ] فطنملا ىف تاحراطم

 ىفاشلا ناطقلا دم# ىب نيسح هللا دبع نال تاحراطم 10 هن نسا ىالوتعلا ميك

 اضعب مهضعب ىكتمي ىأ مهعامتجا كنع ءاهقفلا هب حراطت ناكتمالل اهفنصو ةنس قوتملا

 لوالا عراشم ةعبرا ىف هضرغ تاحراطملاو عراشملا بانك نا ركذ زاغلالاب ىكتمي امك هتقدل

 اهكتسم ناسنالا ريصي ىذلا ىقوذلا رمالا اماو عراشملا ىف لاق ماسجالا معذ روما ةفرعم ىف

 اكاد [حيرص هكذا نكمي' ال مناف .نييرقذلا نم ةيضتو توكلملا ىق جءظعيو  ةمكحلا مال

 11011160 ود: قلآله7]]عأ, 217مع1م , ةسصحم 750 (ذصع. 22. 31ه(. 1349) 101[ه1158و 5

 نورس ممخسدتغ 24 [نطعتست ةلطست ؟عاساذم0ننت. طغ ءمرضسم ءملتسس 5111 0ع 13م1 مطن]05هها0 انو

 نأ جمعام» ءنصلعسس اتت[ رىرأو ونتتهع تكانت ؟لان]50 دمص متت 2163203 ةاتصاأ““ علت 1م

 لتقق موماعق طمع لتكتساسس ءةأز نلتتقكان2 م1101 رز! ؟جعامأتكق طعما لذ صتق ( 2574/1 هاد هتاس) “و

 ممداععتما» رو !عدعاوغتق اصغعالت وعماتقع جدععتسضتا0هدتق 06 ءمعمتاتمسع جعدمأ م0518

 ( 18/61 1-61 ءعر»أ[ لآ 70ه ةركعأ  ىقر»» هل-1عماعل8) ةصكتمأاو نام - 1929215. 11 ءاذرأط

 ءا- د1 لعةسصو مج0ممدل(1مصع5 نمعتاهأتمصانتل.  (نهرسس عصاقتتاتق ذص 1562776, 0ع وحم نص ]ضخ عدد

 1//2ز/ لاعاد عا. - 12216. 010 (ةعدطقغ 11 عاد ص ةصغأتعر م20مهةزاممعف. 0مانق 10عاعتس

 [ءعا( مطئامدممطتعسرم دنعام» ع 4ك |/01] ك1 ءانمط-ءل-لغ1: 7”هطزم عرب 11هطمعأب 8070101"

 ططل1هدمداطمو ةسصم 587 (ةصع. 29. لدص. 1191) زماع71 بنام. - 12917. 81ه ةعدطقأاو

 معممموز([هصعق. (نهردمهدتتأ ءه35 قكآاع 4607ه 110522: 8 عر 1101 هرربررببءمأ 117 - 1

 مطمطتأقو ةططم . . . 22015انات5, (عضا3201 ءهحتقد3. لص ةءمصقاتلا] عوق ذم هممكعصاأتطاتق ةانثق

 ملطأ زمدتععس م0 ممكمععتمأ 1١ ء. دجلطتق دلطسسس م20هماع» ءةدعتسص ةنطاتلتاهععد (ءةماقعتغو نأ

 معممممعملاز5 ةعصتئعسهغتم غءصاقعج] 501ع6.  (نهدرحس ءرصم23غ ة6[30»و آانططأ 127- 716و7 رز“ 2* 6

 1014-21« ةمكاتطتااتتم عت 1058 2021هصتطاتق معدظعأرو ونتقسنتل ممكتسصح 06 ءهمومتامصع

 رعرانتت ةمتأر نت2ع ©07مم:1طسخق ءمرصسصتاتسعد ةانصأ. آص عد مدعأع انتطعتب تن اناماتم 1/-1]1 در اين»0*

 ءداو طقعع للعلا: طعم جه ةعمقم ةماععمسم معهلعمفر وست طقمستصعسس لتعسسست 2ع0)00, نع 601

 مطتلمدمرطأ هعمعطتعو اوسع ذم دلاتص0لم ةنطقأقمأتةساتتت 1م( ع]1ةهءامملت نست طمصمر عزت 11

 جللعمع ءغ جلستكة1دصعس د0 معممتمومتاهغعرس العز ءمصمقفعمغو مسللم 22000 لزدععاو 0عععتطأ

 مماعقأز ؟دونع طلعه عن 1 هددع ذآ]دع متهعو وتتطاتق ددتطأل همعمز(نممعرت  ععطقاتانلل 1410011010

 مممدعتسمسس ءمدسدعفكأر ءأ هموصتاتممع5 مماعسم]هالمصمع عطانا دلك قمنا 1061 طعم ءععول صانق
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 صاوخل هنيفخا رنك وهو قارشالا ةمكح ىف راغلالا هيلع انيترو لاثمالا هيلع انبرضو هانقرف

 نب] ردب ىب نيسح دمحم ىنأا نيدلا لامجل ةحراطم ا!!! ىلاعذ هللا ىلا انابرق ىلاوخا

 قأي ىفطل انالوم تاعوضوم حرش ىف ةيهلالا بلاطم [801  م] ةنس قوتملا ىوحنلا [زايأ

 ةماعلا ةزاجالاب ةيلاعلا بلاتطعم معاص لوسرلا بقانم ىف لاوسلا بلئاطم 1.

 5 هنيد ةباصعب ىنيدلا اذ ديا نمل !دمح هلوأ ىراصنالا قارقلا محا ىب ىلعل ةيطويسالا

 ةماعلا ةزاجالاب ىطويسالا نم زاجم ىدنفأ نمحرلا ديع ىضاقلا نأ ديف ركذ حلا ةرعاظلا

 ىكوملل مالكلاو ةيورلا لداسم ىف ةيسراف ةلاسر ةيلاعلا بلاطم |  هرابخا ىم اًذبت ركذف

 مالكلا ىف ةيلاعلا بلاطم اة“ مك خنس قوتملا ىرانفلا هاش دمحم نب ىللج نسح

 فورعملا ىوحرلأ دكيع ةددحرش 1.1 ظذس قوذملا ىزاولا ردع ند كمكم نيدلا ركف مامالل

 و ند ى 0 . او ٍ ِ از ى 10 ,يعشلا ليكم ى..د ىفطصمل ةخلونملا بنكلا ىف ,دتكم ةيلاعلا بلاطم 8*1 هدأ: ىباك

 رسماطأ ةزسعس]دعلأعع اص معطت(ةكاتلال 2 126 1120معا86[72 مالأاتكق 2ءاطأطأ 021181 8غو 250116 ه

 ء(اورت5 ةعمدجهغممه زص هدماعسأته ذلطسستمسهأأمصأكق مهعوطم]ز ئءع ءعغ حعصتوس 166غ معاة[

 'ل"طعددتتساتك ءقأر ناتعرل ةرستعأق معتم ةصاتستق (ةهصوتتهت> 20 نس عصاتلتلط 20 ععوانمس 1)ع1 ءمه-

 ةءيمعملورد هءاوجزر, - 12218. 810غ8:جطقخغو م20مموأ00 همصا7075153, 056[311 لك ع704/-

 ه0- 04: لااع 1101م: ء0 1710و ءقز» ظءر2 8ع | 8ءد» كراع ] (ةديستسفأتعم و ةطط0 1

 (زمع. 11. كرر. 1282) ساو(. - 12219. 1-11 ءاغملزذزط 5ظ1- ل]و:ط17عءار 5

 رمعاهمطوئزءوع. (نمهرصص عصاحمتسق ذص ]أطعم 116011 هج ![آ011- همقاعو 71/027707: ءلتاتكر

 0ع نيم زملند ؟10ءدطتن. - 12220. 01 ءغة]لأ1ط ء]-همدع ملر هط] ءءاد نندعمأ5أمصلق. وصع-

 عورتعتم زم !ءعودطتس لتكتمل. - 12221. ظ01-1ء(ةالأذط ظا- 112 ءعغر هطز ءءاه جلا ءاتله

 5 ][زئنءعماته 1عععملا ععمععدلا د فظدزرتا6 لمهام ةتعام»ع 476 8ع ل درنءا 717- (001" لا 111-50

 1معزجزا زغغ: آمسلعست عثر ونأ طفقمع ءازعزومعسم ءمطمرأع ععازوزومتق دسقع ؟1عامتعع ة0زانكأ(

 ع٠. الوسمأ ةسعام», (ةلطخ 480 - ءآ- "هلرسمعت: كر عتنلن ]خذ عماتح ععمعمدات هده هلتمق 0هءعصلت

 حج 8011/2 0همهأاتتلل ءقوع. 8عدمعاوععم هممصتتألاعر وتنحع قهويرلمأ ؟ءتكمس ةرععاقمسأو 311عا.

 12222. ]آ:1- 01 ءغعفلتط ظا- 4117 ءأار هطز ءءاد جآأاو. 1دعاهأاتق معجةأءانتق 06 1811

 مصفر ءععاس5 ءغ ةععصمسمأ5 ]1)ءزر حجسعامرع آذلآملاذ 1هعمت» لء7ءل: ورع 11ه]رمي»ن»:ءعا 1

 117- 1” ءراممة, ةصطم 886 (ذمع. 2. لامع(. 1481) ممرادنم. - 122923. 831-81 ءعغقل1ط ظا -

 34117 عار هطز ءءام دلكفر هنعامجع آ[مقس 107 - هل - لأ: 1101م متدت»عل 8عءرن 0نهن* 1-11 هر

 حصصم 606 (ةصع. 6. لد]. 1209) رممرخأتم. مسك دعاه مط ة5تعاتسر أه ون1100 ل4آ( - © - "0101و

 10 مسداعم لء/ءاراسم0ع]ب لتعأاتق و همللتل علا 81110113 011م0 ةانأأ. -ح 224-١ آ[1-1ءعغف]11ط 151]-

 قل]17 عار هطزوعام ةلاو (هسموعملتسس 0ع ائطوتق ءمعلتادك 2عععافاأتمر ةيعامتع 1151هركم
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 هفلا 1م ةنس ىلوالا ىنامج ىف هفلا يلا هدابع فرش ىذلا هلل دمحلا هلوا هداز ىكهجاوضب

 |[ 3 نك ناقرعلاب ىلإ ر رومولا ىلا“ ,ليجنالا قازا>.ةلروتلا ىف 1! !باوبا, ةغبزاب لع..كتترو# هتوذاب

 باهش لضفلا نا ميشال ةينامثلا ىيئاسملا ةياور نم ةيلاعلا بلاطم |#» هحرش ةيكرتناب

 خ+بعدالا ىف ةيلعلا بئاطم مم ةنس قوغولا ىلالقسعلا ىلع نب دمحا رج ند نيدلا

 للضف ىف معلص ىنلا ىع درو اهيف ١ : بلاطم عيس ىلع هيث خلا ةدايعلا جنم ءاعدلا لعد

 ةيعدا ىق * تافآلا نم اهلداق ظفحي راكذا [ظفح] ىف ” اهب وعدي ناك ةيعدا يف 7 ءاعدلا

 ءاضق لضف ىف درو اميف 1 لالهلا ةيور كنع لاقي اميف ه نيفراعلا نيطاسا ضعب نع ةيورم

 ىفنملل كقذ ىف وديموملا بلاطم !:]1ب نوعبرأ ىعو ةيسدقلا تثيداحالا ىف 3 سانلا ِعداوح

 علاطم #8. راكفالا علاطم )7 وه راونالا قراإشم حرشل رارسالا علاطم 11+

 1101م7: عار ؟هلعو 1210]عطفس لع للعام.  ططسصع ]ذططسسصم ونتت ز(ه آصعامأغ: آطرهتتك آلعمو ونت

 هيلغمععو هم ممطتلزغهعتغ ءاع.ور معمدع كمدس 2021 معلسنم ةصضصأ 978 (ذصع. 5. كسصت 1570)

 4لعندصمممم]]1 ءمرص ممقاتتاأ عا ذل 01131101 ء2م112 015أ1طاتقغو 0110111123 2111211121 06 8 ع5[ عط0و

 عععممل مص 0ع ءعدصععاتمر (ععاتسس 0ع مكدالستقر وتتقعأتمل 0ع (هنهوصم عدس 2 1هلوو 01مم

 عمعمأع 2عز6  هاهعرتسم ءمرستس ءراقكلتنال ذه عانت ءعلتاتت» اتتعأأع اعدصقأت]ذط. - 5.

 آب 1- 11 ءاذالذ1ط ظ1- 41137 عغر هطز ءءاه هلغؤ 0ع عءاولممع 02مم 00 12201 1هضةعتام اننا

 /116و47:40 جممعا1دغمدحسصو ةهسعام»ع هطعتلعط 4ك: ]/هل1/] ك1ءآأأ - ل - ل11: 8ع 187ه]“ 4مل 0

 18 عءر١ 478 4ودءم]م72, ةصصمم 8352 (ةصع. 7. لآدم. 1448) رممرمغنمص. - 12226. 1- 081آءغعةلزذط

 آ1- 41137 عار هطّز ءءام جالغج لع معوعلطتق ةماءملعصءنلطسعو ةسعام»ع هاطعتلاط ء( ط[صقس 480-

 61 - "همز ]طا - 1104م2, ةمصم |[ 1031 (ذصع. 6. الما. 1622) ] مممزكأتم. (نهددمعط لأ انتو

 نن00 زغغ آصعامتغ: ًاآلرهتتق آ)ءمر نمأ م2ععوأن5صعتت هصتنتتلط عو5ذع 01غ ءت]غهدءتطاتق ةدتتك هطل قطن

 ءاعو عا ل2 هعمراعب هطز ءععام لنه ممدتكتتت ءهىقأ2 ظع_رصسم» عد ءمصامعأو 00134 06 83

 ممععد6أممتك 2 معمرط عام (عه0ل98(1 ةانصغأ ع ةععاتس0ان12 م2عععقر 00135 1م5ع 1ةءزعطوأ ع عطا

 11م0 ءهغل مطعم [سصعسمرلأ2 غعمعط0هقز]ر نائ2ع عاتتقلو ع1 ذه ناتو 35 عاملات عرا]5 61121111

 وتقع سنط م8عععع جه ءما]سسصتستطاتق نتطاتق لحس اصغعا ؟1أهع همام أه]أ5 355 ءعاو5 مر01ععاوق ع 10

 مرعععععر 002عو نيتهضسلم اسصج 2058 همهم5م1عاأتتلو 10201121111 - هعدعاتت77 ور 012ع 0ع 0

 طمصصتسسسم ص نق مععأط عملت ءمصقمتعاتم ؟عرتع]دنم ةانصأر ن3 11115 12عغم هزرانؤ عقوعاأ دس ة عما 0

 مدل لممعم ةدصعأمهك ونهه0لدعنسأاأو منت عمم. - 12227. 81 ءاملتط عل .رصدترنأ ماو 0ط] 2

 20عءاتسس لع زدعع طحصعظانعءم. - 12228. 381ءغمل1' عآ- عمد ةكر هزظاتك 85220511198. -0018( 

 رسعماةعسك اص 11ءد]"ةع ءآ- همم, 0ع ندم ةدماتج ؟10عصلتتت عوايل - 12229. 81ءاغملأ'

 ء1- ج1 لعمر همنتق ءمعزأ( وعل ممانلل. - 12930. 11 غمل١1: عل - عماأج كركر هداتق عز ععاتل 1
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 كيعل لييواتلا رارسأ حئافمو ليزنتلا راوذا علاطم 11 رم راونالا علاوط حرش ىف راظنالا

 وهو 11 ةنس قوتملا ىنعسرلا ىلينأل ءاجهلا نأ نب فلخ ركب نأ نب هللا قزر نب قازرلا

 ىذ ىناث اهرخآ سلاجم ىف عامس ةزاجا هرخآ ىف بتك ىطويسلا هاقتنأ نسح ريبك ريسفت

 ا!دكه هبست قاسو ليصوملاب ةيرجاهملا ثيرحألل رادب دامه نيسمخو عسن ةنس ةدعقلا

 ة5ىراخضبلاو ملسمو ًاطوملا باتك نم فلغتسا ام صتف ىف راذآلا ىاحص ىلع راونالا عئاطم اا

 ىلصوألا كمكم ىب دمحم ىنيدلا سمش همظن ضامع ىضاقلل راونالا قراشم لاونم ىلع هفنصو

 ىمسملا هباتك ىف ىقبسلا ضايع نب ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ هيقفلا كيقو طبضو

 10 لوةرق نبأ فكحسا وبا دهبيقفلا ماحوأ كبف جالصاو ةبيلع كردتسأو هردصخخاف راوذالا قراشمب

 (نودحصس عصاقتأسك ذص 104008 * ءأ - هياتم, 0ع ننتم كاتو لن عانت ءقأان ح 12231. 11ءغ17]8

 درت مع ع1- عع ج11 هداتتق 1انطل1121111 5ع«]ة15طنق أ 0137658 5

 دلل ءعممتعدعرو جدتعام»ع 40 - ©آ - ”هديعونع 86ه: 1 ةهعع-هآ]طمأ 186: 458 ءآ“ 1210/0“ 1

 11]1:1ز4ب ل/-1غهم* هند [آدمطهلتادر ةصصم 661 (ةصع. 15. للون. 1262) مططمرغن0. 06

 10 (02جطتتتلل 20382115 أ م1202 ا15و ان]115 م0110ع23 م21( ءلال :501771/ هء1ءءادس ع01016غ6 كل

 طمعس ]اذطعأا قمع 67ه لتما]هددع ]![ءىعدغقع ممقاتتاو ن0 1016غ05عق دءطمأا5 ةعه0عيستعت5 ة0-

 1نتودع (ءواوطتس ءقأار ونتقمهتس تلاسم ةص ءما]1ءونم 0هءامتممع مهل 6هدمعتدع ة81هطقز ذعأرع زم

 تعطو ة81هددل لذعغ ةععدصلم معصفتك طلدد'لءه'لعغ عصصت 659 (زمع. 6. 1آ)عع. 1260) طقطعطقأاتتو

 ع( ةاعرصطل2 ىاتتتتط 1قاطوع مظه060 علموا - 12232. 8[عءا5ّذ]1' ء]-دم 1731و 021

 5 ]سستم ةسمعا» (2ج0ذ1(5هصعذ معمطقأمق ه0 هو حموععسملور ننمع أد ]ذطعتم 710مه11ه 11057171

 ءأ 8011/4701 ذمغعا] ءءاص لت عئلتق 1ععدصكتعو ءهغ ه0 01ء(ممعق لص لذلك (ةءاهق ءأ هلك 5

 ءدعماز فصلهم ءهاع. 1 ه|رغت» ورد ة؟يتبركو ؟دلعو 187 (0"ءعن7 لتعأاتق ءغ ةصطصم 569 (ةسع

 12. ةكسع. 1173) جه تن15, طتصع ]ذططاتتقتر واتت 0ع ؟ءةجطتق (؟30160هصانت7 ؟351هدتطاتق 2عنغو 1

 ردعاعطملسس آاتطعتا 71د ع هآ- هبننمفوت» د (نةقلطنخ 140/7 ءلثأت همرص ممقاتأتا. ل7 عززاو - ه0 - 04

 1101 عون عل ظعرن 711ه]ءمبوبرتعل 11هن/ع27غ, حصصم 774 (ذصع. 3. 301. 1372) 1201:[انا15و 0

 ىءمسزطسع ع001030, ءأ(ذاأه هرقاتك عقأن آطهسق 1)ءمر نأ ةدحتس ؟عاز عأمصعتس هدتمتطانتق "عا عأمصتطاتق

 مالم ع1 معر» مع0ل010)( عام. -  آلصتتق عمالاتلالو 0111 106 317811113211111 ©115[01111116112 أو

 ءدملهكتأ ءديموسأا, طعمع ء(أ ةم]10ع امهعامكتا, هاطم ععومطتعع ءمعععدتا ءغ لعظمأك غر ةانتك

 10 كسضقءمدعسل تك لاا آ/هل]7] لوا ل] 8 عءرد لهده عءر» لرفللاب اه عانا# ذه آتطتو هده

 6ه7- هم" 1مهعصتمامز طسصع ]ذطسس ذص طعععع قمصاعدتتأو ةدمم] عم عدأأ5 هداتزذ5ؤأ5 ةتانتلتأ أ

 ءمعورعو مط كمعتةءممقنلام ذه عم جلصتقئمو هورععتتغ ءأ يدعماهكتأ كاان 1 ]مع 11: (00» عن. ح
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 ىومرالا ركب نأ نب دومكم نيبدلا حارس ىضاقلل [ةمكحلاو ] فطنملا ىف راونالا علاطم 1!

 فطنملا ىف لوالا نيفرط ىلع بتر يلا كناآلا نم دمر كدمحن انا مهلا هلوأ هسرد ناظم

 ةصاخ ىهلآلا ملعلا ىف * ضارعالا ىف “ رهاول-ل ىف ةماعلا رومالا ىف ١ ماسقا ةعبرا ىاثلا

 ميظع راصف ميزولا نيدلا تابغل ىنانكالا ىزارلا ليكم نب ليكم ىنودلا باق مح رشف

 راوسالا عماول ةامسو خلا فراوعلا فراوذ ضايف هلل نمل هلوا 71 ةنس قوت عفنلا ريتك ردقلا

 كرابم ىلع ارق نيح حرشلا كلذ ىلع ةيشاح ىاجرإل دمحم نب ىلع فيرشلا ديسلا بتكو

 ركذ علا ىنسحل ءامسالاب انميت هلوا اشاي ىجاحل ةيشاح هيلعو م1 ةنس قوقملا ىقطنملا هاش

 رشفو بطقلا حرش ىل حرشلا رش هّنا هيف ركذ بتكف هناوخا نم ةعامج هنم سمتلا هّذأ هيف

 12233. 11ء+غ811* ءا- دمت نع 11 ع] دم دصخغتأ ن هعنق ]نستصستس 06 1[ههتعو |[ ءغ مطتامةممطتق]و

 دسعام»ع (نةلطخ هل - ءل- 0: ل1110 17: 458 8ء» 2ل1- 0: ءامنر ةصصم 6852 (ةصع. ٠

 4م. 1283) مهمعننم. نع انطععر ذم وم 1عععم0لم متعن طعصع ططعتلاا ءاتتتقت3 20511651186, ءانث

 ءرعدستسوسلم عغ تس ةءطمازد عدعغومسلم هرععوست 0ع0ءععدصغو عا ءانزاتق 631558 1005 0ءاعوعطع
 ةمملعمغو تطأ ةءطم]وو 0ع عم طقطعبت ةرعجقعع ممدوسماو 18 ةمعزتاغ: 0 1لعدقو ممذ '['

 13نلجتصتتقو ءغ ادددق 2 1دتنق طعمعل تق (م20 8 ءلقءاس#) ءاعو عغ ةطض 01105 421112058 15

 عوار نانمراتسا مدكترلاتق 06 10عذنم ةعزتأر ءغ ةععسصلسق 0031105 مههأعق همصاتمعأ - 1. © 1 عاطاتق
 ععمعجهلزطنق - 2. لع ةدطو(ومالتق - 3. 0ع جعلعمؤلطتق - 4. لع رصعاومطوستعو مععاتلاقح
 جزئمر. - 0018 - هل - 0111 111670111160 ا عد» 11101 مب»وت»»:ءل 1 ظ11- ]خاسنغ  ظلأ - 1 انآ 4012  ةطقو

 706 (ذمع. 28. 8ءمأ. 1364) رممجادتتق و 1[ ءدتعو © 1: ةزراق]» - ء0- 0411 ءماطتلل علا ةكللتللا لل

 فرسممفتتك ينانأ دمهعمم ربععاتم ءقأ ءغأ رصسا]أامه ج0ممعهغلمسعم نتتلعع ءمصاتمعع. آطمعامتا ااه

 1يدسم 12عم 1دعوتزغموت ةسصتسسسا طغعصعقعلمدسسم ءاع.رو ءأ انغدطسست 161041712* 61 - 05147" 3ع
 وع 2ع. - ىةل كبد عامددوه ءمرسربنمونععسمأ 3810118 همواعع 4قةمعء,»02 - 810112 2505
 12 هنمنن0 ك7 عرمومايران - ءهأ 11ه11ه ممداعع 4آ80-عء] - «ءآرسو ك]رع«مايربت. 8 ةعاعععو 5ءيج714

 عطف 476 8ءو 01ه1ءميمتسعا لو+ز ذعر حصصم 816 (ذمع. 3. ثم. 1413) م01611115و 103!5-

 دده ج0 طسمع ءمرصسعسأةمتاتنلل ءكممقععتمةزغأو ءكنص م22عقأ0ع 71ه8ث6ءآ: كا آطموأعو ءانتل

 1ءعمرع(. © 1هدددعر ودقح 802: طعام 20 دع ءلتلتغر ذاذ ةمئمأنمأ:  ظوصتتتل 0102 ا

 ممرصتصتطاتق اعز مسنلعطعت» ءهمتعمو عع. لوععدغع ذطلر درص]غم5 ةطلعمو 2 هع 355(1381عو الأ

 عامددوه همرممومععع(. ةععتمدزغ زعتطتعو ءغ لتعلار هع ءمرصتت عد[ ةكأاتلال 18 0111111 85110111[62و

 0018 - «0- ل423 ةقلتعءعغر ةوتمكتعدعز ذطل 1هعمسر وستطاتق 1116 0تطأتك زمطقعقأأو 1هاع1م2؟«(ةأاق
 ميس ع
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 ام عمجو ديف اوكش ام درو هيلع اوضرقعا ام عفرو هدارم صضواو همالك هجوو هسيل عضاوم هيف

 ءانثا ىف هنم ةعومسملا تاريرقتلاو هيلع لضافلا ىراشلا اهبتك ىتلا ىئتاوحلاب هنيزو قرغت

 باتكلا رخآ ىلأ كلوا نم ةمات ةيشاح وهو 8 ةنس ىلوالا ىنامج ىق هريركت نع خرشو عسرد

 عم عضاوملا ضعب ىف هيلع ذر هنأ ىتح فيرشلا كيسلا ةيشحت لبق ىئاولمل كلت فئنصو

 5 ىضترم ريم ةيشاح اضيا ديسلا ةيشاح ىلع ىئثاوحلا ىمو ةماتلا ةليضفلاب هل دهش هنأ

 ناميلس نب داو 118 ةنس قوقلا ىزاروشلا [هللا بيبح] ناجازرممو !.11 ةذس قوقمللا ىزاريشلا

 تاقيقحتو كداوف اهيف .دروا 1... ةنس ى .لوتقملا ىفطل انالوموا 12. ةنس .قوتملا اشاي لاك نا

 نيدلا فيسو ىليبدرالا نيسحو اهفنصم لضف ردق فرعي اهعلاط نبو نيمدقالا بتك اهنع تلخ

 ىلع نيدحلا ءالعو ةنس قوتلا ىناخرو م5“ ةنس قوتملا ىنازاتفتلا كيفدح لمكم نب دكمحأ

 10 ناطلسلا رماب هفّْلا تاقيقدت ىلع لمتشم علاطملال ىسراف عوبطم حرش هلو د. ةنس قوتملا ىسوطلا

 عوار 0ه2هأ1ممعتل ءزاتق 725115 2720015 ءدعمانءاتتغرو 0100 1116 م2همموزكنتص طقطاتتاو ءدءما]ةطةالأأو

 نندع ءأ هطز ءءويدمأ ءعماتاتك نتهع 200طتاهك ءعدصأر معانامكأاو 015معهدو هه11عوتغ ها ع1مهقتقو

 ننحق ءمرصتس عمأدتأ1 30غم1 معمل[ ةذترلاتكق 30 مدس ءماقتجلاتتال 5011م5ء2هغ, ءهغ 0ععا ونه[ مصتطاحنق

 ءرع ءّزدك هع 2علزم زم ةءطم]جعتصت 0ءعءعاتعقاتو ذص ونسنتطاتق ]اذ طعبسص [؟قعاهطقسأو جا15(01 02351

 ءغ ]نطل لعدععت مانلممعس ءاتسفتحتم دمعمدع كوسة لمت ]1 ةمصت 784 (ذسع. 17. 315:2. 13829)

 جطقماوز(. 1156 عامدددع (هاذجص ءهمرطتس ءماقتاملت هط ةصتأم ه0 ظمعتس ءمصضم]ءءاسصأاتل ق6

 ءماص ممددنتاو ةصاعواتهلا» 2/7 - 5 ءيرور قل 2/1 - 5ع" دمك ءلللععدغر دكه دتغ طتع ةآلطس هممصتلاا 8

 ]معزو معلما عغز همتطتالمدصتستك (هسصعم ءأ مج عقامسأاتهست هريدستطتك صتصص ءتذ ةطقما ناحس غم اطانتام

 ]ماع عامدهدغم»ءةر نتت ع]مددوه طمرهق 20 عا1مددوه قعر م01 ؟010ءضتسخغو طتتتال عطقشأتتل“ ل1147

 11/10/4511 سن, ةسمم 1016 (ذمع. 18. ثمن. 1607) ممداسمب للان: [1هط14561141:]

 م72 ةممم 994 (ذصع. 3. 1آ)ءع. 1585) ممددنق - ل ]ن6 18 807ءقرسف» 181 1ع عنف

 ماعم جسمم 940 (ذمع. 23. كسل. 1533) مممامدق - 110115 هموأاعاط 717/47/07, ةلقتتو 0

 (مع. 2. 00غ. 1494) رمم1(نانقر نان1 20هم0(ة5هصع5 تأنآ]ع5 ءه(غ ل ةودتقز(غهصعق ةسطات1ع5 ةكتلتاو

 فلاب

 ونانمع ص ةعهاأتم م2دععع0ءصاتتتتلل ؟؟انقأته 0113عاات أ ان, ءأ نأ عوف جععاتكتأع 1ةعععلغو ماظقع-

 ةامصاتمس ءطيلتغمصتق ةسعامعت# همورمدععأ - 1108م /"لءاراإ]8خ - عقل هل - لأ: ل ]رتنعل

 1886و ل1101 متتنءعل 1"ل/اةسكتا41 معومع دمصم 842 (ذمع. 24. كدص. 1438) دمماأنتتق - 414//110و

 حصصم . . . ت0 انتن5 - 474 - هل - 01: م2 1ينر دصمم 887 (اصف. 20. 1”عءاطان. 1432) 003[:2205و

 10 ونتأ ءمصض70 علامتنا مععقأءاننل دع امععمتم دمصقأم م؟ه1ءععانس اذه 716/472* لاتكدات 1( ةصث

 1101من لأ 1274 مدس ممكستغر وتتأ ةسطات]ت(هغع5و حعماحق ىصاتسعأو نأ الم'ل - ءل- 01 ذه

 (ممهمقادغممع اتطعت 717ه 6ه]آ- هلما»“ همهتطهأ س 1]8ءمزا' - هل- لأ: 1705 1116,  ةلطتو 9
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 نب كمحم نيدلا سمش ىضاقلل ةيشاح سرشلا ىلعو ما. ةنسأ قوتملا ىمجتلا ىلع ىديسو

 هذر اشاي ىجاحن بطقلا حرش ىلع هتاروصتو هتاقيدصت ىلعو م80 ةنس قوتملا ىطاسبلا دمحا

 دومكم ءانثلا وبا ىيدلا سمش حرش مث اهنم عضاولا ضعب ىلع ةيشاح ىق فيرشلا دكيسلا

 نب هاش دمحم ىلوملل ةيشاح حرشلا ككلذ ىلعو 1*7 خنس قونالا ىناهفصالا ىنمدحرلا ديع ىبا

 ءالع اهيقك ةيشاح هيلعو 186 ةنس ىقونملا ىوجوقلا لامك نب دواد هرق ىلوهلاو ىرانغلا فسوب

 نب دمحم ةعامجلا نبأ نيحلا زعو مو ةنس ىوتملا كفنصمب ريهشلا دمحم نب ىلع نيدلا

 نيدلا رديب روهشملا ىنميلا دعسا نب كمكحم ىنيدلا ردب هحرشو ماا ةخنس قونملا ديحا

 هقنص هدوجو مدقو هدوج مت ىذلا هلل كمحلا هلوأ راونالا علاطم دقع ٌلكب هامسو ىرتستلا

 لوقا لاقب علاطملا ريونت هحورش نمو ىيزولا هاش ىلع هرخآ ىف ركذ نيريتب د. ةنس روهش ىف

 ةيشاح ىربكلا ةيشاح ىلعو خلا ةيادهلاب ناسنالا عون صصخ ىذلا هلل ىمحكلا هلوا دتجم

 مع. 20. 267. 1522) ممر نانق - ءأ قعر 08# ل7: 177 - قز عمق دصصم 860 (ذهمع. 11. 8ع.

 1435) رمد نبق. - ق0 ءمسسعمأةعاتست (نةلطخ ه7 عرربع - عل - 01: 1107011160 18 نإ 0

 8416, ةصصم 842 (دسع. 24. لاتضص. 1438) 7201:تات5, ع]1هددوق ةععمستار ةاعطصواتلع 20 15

 ءمرسوعمطهعمصتك دصملم5 ءغ 20 مدعتمد ةاصفعتسمأتمستك دص00ه8م ذم لذطم معمرموزغمو . . . ( ه)

 0 ءمرصس ءماقت انتا (001-عل- 011:1 11472 ظةعارمر يسعد 1لا-8 ءإورفنا 17/-571 عك ذم عامدذتك 48

 ممدصتتلاه5 ءوصتتس !0[1عم5 ععاتأوكعتغ6. - ان ءزملع ءمرصس عصاقتتانلال 1ص 116767: ءهلتلتا 87 عرربو-عل-

 011 ل11[ ءعرناب 21هأرتنت عزت 4كط0ل-ءا-ه]سمت» 1وم]اتر دمسم 749 (ذهمع. 1. ذمتك 1348)

 رسمع6ناتكر ءغ 80 طسصع ءمسسعمستدتتست» عامدذدده اظ1ول1ه 2101 مضت»ءا 5147 8 عزنا 77متر“ و

 لك عمة ر ةعسوسع 10115 هدأ 1)هنمن0 8 عن 1ك عرسال (9لنءم#ر ةممم 948 (ذهع. 27. كما

 1541) متمجاتتتق ب 474 - ت0 - 0: 478 عز: 110/1 هتاتتءلر ؟نل عو 110عهمب7:ةزكع#ب لت ءادك ءغ ةصطم

 8753 (ذمع. 30. لسص. 1470) دطمةأتنتتق - 1هدم- ء0- 011: 11101 هت 186: ل]2ءلر ؟لعم

 111: - ءازعرم/م للعأتك ءأ ةممم 816 (ةطع. 3. كما. 1413) 2201(ان75. - 8 هعن0 860-60-1

 110/11011110131: 4 ث* ع0 7” عم عبد , ناعم 8ءل" - ءل- ل1: 1و1 »2 ل1 ءاطتقر ©0101

 ىفسرمدنتأ ظلمل] ةءل 11ءا47* ء/ - هرم" دمك ىتمطسسر وننأ ذغه ةمعأرتا : آطهتق 12ءمو تزانق

 طعمتومتادك معع1ععاه ءغ رانك ءدءلكأعمأته ةعاعجمو عقأ كاع.  (هرصممعستأ عدت 10 عمقتطاتق ةمصت

 707 (ةمع. 3. لدل. 1307) ذص ت0عطع '1عطعلم ءغذصس قسم ؟؟”ءمتسسم 47 87:7 011121110186.

 ةلتسم .ءمحصس عماقستستم ؟0ه]تهنصتمع ءمصتم»عءطعصقاتكر لذه 0110 ةتتعام»تك ؟ةئطق ه 7ةجطزق 110

 ممعاطسك رر,01 ل(““ هغ ررلتعم““ لتواتمس عتاتس أنو 416764“ 3)/ - 7161470 ذمعىتماسم هقأ ءأ ذا

 1سعاأغ: آءهاتق 1آ)ءمر نانأ ععماتك طسسصقفمتسست 7ءءاه 5195 20 مءاتوزومعسس مععمأت ةعاعع هعمفكت(
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 ديحم نيدلا ىبيكم خيشال ةيشاح بطقلا ىلعو 1.. ةنس دودح ىف ىقوت ميركلا دبع ىلوملل

 نيدلا فرشلو ىمورلا هداز ىضاقل ضايفلا ةلاسرو م1 ةنس قوتملا ىقاورشلا ىيدلا باهش ىبا

 باي ةنامو فين ىلع بترم مكذلو ظعاوملا ىف راوثالا علاطم | علاطملا ىلع هاشنسح

 ريخ تافص ىف ةيوينلا راونالا علاطم 1م حاضياو حالصا ىم ىتح باتك ةنام نم هعمج

 حرش ىف روكيلا علاطم !ة0 “ب غنس قوتملا يفاشلا ىطساولا هللا دبع نب ىيكل ةيربلا

 زمن«  ىصمب نماثلا نرقلا لاجر نم ىكدللل ىلع نب رمديا مامالا خيشلل روذشلا ردص

 ىلوزغلا ىساهبلا هللا دبع نب ىلع نيحلا ءالع بيدالا ئيشلل رورسلا لزانم ىف روديلا علاطم

 خلا روديلا علاطمل اكالفا ءاغايلا بولاق لعج ىدذدلا هلل جمآل هلوأ ماو ةنس قوتملا ىقشمدلا

 سلاجملا نيسحتب ةقلعتم اهلك اباب نيسمخ ىلع هبترو بدالا لحا فيرفل ةعوميجم ىعو

 ءام. 401 عاموودوه مطهز هنع5 (1106 ظنعيارمع) الآهللج 4ك60- ءآ - عون, ككعو ةصصتتللل 900 (اهع.

 2. 00غ. 1494) 2201غانا15. 205585 ع]1هةدو5 ءهل10ل1غو ءغ 20 تهمرسسعمأ ه1 0018 - ©0- 0414

 عامووده هطعتلعط 2101/8 - هل - لغد: ل110 1ءعتت:ت7ءا عدت كارعأرذ أت - هل - لق: ك1 عت" ممتن  ةسصصلو 9

 (زمع. 28. [)عع. 1486) طم:أاناتك و مم180 (ةءاهاأنست طة( ءا ظنا - 1 ءير ملا ةصقعءالأ ]رانا

 20/10: ]لأ - ]د1١ تأ كر عز" رك - هل - لف: 11 هممت دانا ه0 ل1ءام]8* ءهآ- هتانمال» 4 - .١

 031ءغ6مل1' ءا1-عصت7بص كركر هدرانك طتطصتصال12. (0مانتق مه22عمعاتعاتلتل 37م0 مطغط ءعرتهأتق مآ عمانتل

 ع6( لص ةسرتأأ دع ءعصاتس ءمرتأغم لتفضتطسغعتنس رو ون100 ةتعام#» ع هءصااتتل ةعطاربألمق ءاأ 20عم ءدع

 11 مع 101م, هممععددتزا. - 129235. 81ءأغ811' ءال-ةصتتة ءع]1-صعط ءالل 13 ءهغو هدلاانق

 ]سسصتصاتتال مهرئط ءعلعمعاتتم 0ع جغاعتطسغتفق هماتست طمشستساتللل ©16ع05[2انئ05 3111056 7”ه1و 4 لق

 قةلاماام] 717 نوءنعم _كطمطتكنمي ةصصم 737 (أدع. 10. ثذسع. 1336) مصمدانم. - 192236. 1ء(811

 ء] - طه ل55, هعغتق ]سصقعتتللل م]عطقتاتتل. (نهرت27062[ة1115 12 7515ات5و 0101 1صلا1م !ضطوخ

 5/7/0001 ءل- لسءابءعا 1ءععمصتعتت. 5 صمدتغ ظطعتلعط ءهغ آسفس 2/20 هرب“ 8ع: لان ل210عء]عو

 نأ زم كعوورأم ةععملم هءامعم هنت. - 129237. 01ءغ611* ءا-طهلنثع 11 دطعصقمأل

 ء]- مه نر هعا6نق نصمم ماعمدعلات 0ع ةاهعمصتطاسق 1[دعانقمعرو ةهنعامدنع هطعتلط مز0

 ل0: - هل - 011 4712 طعنا قلطلدلاعأ, طلا- ظءاباور# ظا- 6 رمد: ةظا- 11ج ءدارعا#رو ةصلطم 5

 (ةذصع. 13. ةكررت. 1412) دصمدتأتم. طتطعع زغذ ةمعامتا: ةطهسق آلعمو وسن مهله 10 0:عطاتاتلل

 ةمطقعرتوه عدقع مم]ستغ هدعاتطاسق ]نصمتستتس مآلعمحماتتلت ءاعر ها لتعأوه 0تهمععقو ؟لهدئانتل ةا1 0

 طسممت معلم لتمانمعامرصتسس ءهم]11ععام طقطعأ. آلزهممدزغسمه ءدأ اذص 0ت15201138عاها[3 هقفصألأهو 0(

 هردصتو عدعمرمهاتمصعتل [هعمضتتس و انطأ ةمعلع(هأتق ءقاتققو مصل عماتمأا ءا طهطتغعسغعو ةسمعلا ءءانلتق

 ءغع معو معععدوورتمق ةزععاممسغ عن هه ءمصاتصعسأار نطقع 0ع ذلاتق رساعطعع ءأ ععوك عع للعاو

 جار. - 12238. 01ءاّمل1' ء0-1ءعءوزعر هدنايق ةنطاتلأ(هغدس 0ع ونانةعقانمصتطاتق لانظأف
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10 
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 ميلعلا هلل دمأمل هلوا رطتخم ىجفاشلا ىونسالا نب ميحرلا دبع ىيدلا لامج خيشلل هقفلا ىف

 مولعلا عئاطم 111. رم ةديرفلا حرش ىف ةديعسلا علاطم 1 يلا تاهبشلا قراوغب

 ؟ازم) سي دقزو اةفاصتسا ١ ىاجرؤبلا انولا |ىأ ىب ”رمع“"ديعغسأ قالا باسكلاو لثاوألا مولع ى

 هرصتخا ةنس قوتملا ىفيكنلا رمع نب سنوي نب ىمع خيشلل فهكلا علاطم) فشكلا علاطم

 ىقت خيشلل ةقبط دعب ةقبط ىلع فقولا ىف ةقرشملا علاطم |1160 فهللا ةثاغا باتك نم

 رونلا علاطم |” *م*  موجنلا علطم نم لقنيلف موكنلا علاطم | ”*# ١ ىكبسلا ىيدلا

 هلل ىيحلا ةلوأ علاطم نامت ىلع رصتخم وهو قشرعلا ىنلا بسن ةراهط نع ىنملا ىسلا

 حراش ىدننا ىدبع خيشلل خلا ءامسالاو ءامعلا ةرضع صتخملا فترلا فتفي نأ دارا ىذلا

 ءاقب ىلع ةلادلا تايآلا ىف " هيوبأ مالسا تويث ىف " ىدمحللا حورلا ثاعبنا ىف ! صوصفلا

 ىلع ثرلأ ىف 1 هيوبا ءايحا ىف ه٠ هبسن ةراهط ىلع تّلذ ىتلا ثيداحالا ىف © ميعاربا ةلم

 ءمدز نمعاتز5 ءأ 5ءموضوأتدو ة10[غ05ع هطعتاعط لوسم7- ءل - 011: 4ك آ0- ءآ-ءارات» 183 عنان - 8

 كطحطتاو. (نمهرصمعصسلتانطط, 0100 18 ةصعامأاأ: آرهتتق 1)ءمو واتأ 003650025 لت ةمععةوق

 حعوجتس عمازك 0هطأتق موعمموعزاأ ءاعم. - 12239. ظ1- 51عغ8211* 8231064-581 هعاتق 101181

 (نهرو م عماقعأاتك 1  ءقعصعتب 164022 و 0ع نتم كداتم2 01 ءاترت عوامل - 19940. 1١ءعملأ1 7

 ءل-ه] تدمر هءمكتق 00ءامتسقمتتل 0ع 00ءاعتستق هدتوتسانت>ل- عاطاتنتلل ءهأغ ةعااطس عقعو 3040©

 4ك, ك010 601:90“ آ8عءر» 451:7 مور66 هدرا. 5 ءدععوماو [1هاتنخ. ح 19241. ١آءعغةملخ

 ءا-اعودوط4غ 11 سمغ١811 عا -اعوط ؟, هعنتق ءتئمآأ ءقلمصتق ّذط 187013 عزاتقر وانأ1 كم ءأرتط قلل

 ععماعرم لمست معنا 2غ عسأع هطقععسوكو جعام»ع ه5طعتاعط (0وم» : 2عر» 7 نمع 17 عز» 0 »

 1/- 7/1476, دمصم . . . رمم؟ا10. ظمتغمسدع ءدع اتطعم 1ع7 11:6 ءا-7م]ر“ دعاوي. ع 49

 آظ31-1عغ211' ظل - 01هدط+ائلعوغر همنتق 5ةم]عملعماع5 0ع ءكدفوتطتس ةئمعتاتق 0عتمععجو

 رعدستمسمم لتمر ةسعام»ع هطعتلعط 1 هعف - هل - لا: كمان. - 129243. 01ءغعقلأ' عآ] -صمز اكو

 ه1115 251201011. (نعاععو ءدع انطعو 71017ع' 7©6- +هزث» مءعادصاتت. - 19244. ا!آ1ءا(خ11 7:

 ءاد منع عاد ءعمتر هدكتق ][سستمتم معءانمدأ مسماتسم جلعععماتك 0ع صسصلتاع ععمعم]هعتدع

 مممومطعأعوع ةعدطتعتر ةسعام»ع ؟يطعتلعاط 4508 طز عبنلف اتطعت 10م5 ذماععم م عام. (©هددم عمل

 ص هعغم همته لتئاتطسكتسسو ونسم0 ذغه ةمعامتا: آطرهسف 1)عمو وننأ ءممزسهمعانمصعتم ععه0انت

 سمتأدأت5 جطقو]سأوع عغ ممدصتستتت» م20معتهص1 لتعزانصععطع ؟1]0نتغ ع(.  طمتسسع هرانذ 0ع

 ستمدأممع ةمتساتك 2110/1 مات»ءلتذ دونغ ع ةععنسلاتق 0ع ءمصلظعست 2( 05عر 0132 م65[352 ءزاتق

 قلعت ةدافست ءدنم ةنصر] عمو ةوقع معمطحكتبع  معاتسم 0ع ؟ةرعزطانق ءمرجصتعتقو ا11 م61 م6-

 (نتامغعس مءاتوتدصتق 4طءحطحست معمطممغ ع ويدهمعاتق 06 هل36هدتطاتق رو ونسهع سانتا( 0

 معمءد]هعأدع ءزانق معمطحمغ - وستمسأتك 02 مهمعمغتطاتق زاده ذم ؟تأقست 5680 ءقمص0ز5 - ةعدعطتق
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 ىفو ميحاربا ١ نيد ىلع ىقب نميف م ةرتفلا ى « رانلا ىف امهّنا ىلع ملسم ثيدحي ٌلدتسا نم
 ضاومع ىضاقلل ماكحالا حرمت ىف ماهفالا جماطم 11 عم ةرتفلا ىف تام نمل بيطعنلا مدع

 راعشأ ىم ب رطم اراك ى”ت» نس ىقوتملا ىكملا دكدبيكالا كيع ند ىفقابلا كيع نبدلا جاغل

 5 نواوط نبال رمهع لأ ةصق ىف رميصقلا بالطم !عم ةبيدحد نبأ باطخلا ىنال برغاا لا

 بيذالا بلملادم م يلا ىودلا ا[ لمكا ىذلا هلل, ىمحكلا هلوأ 07 ىنوذنملا ىعفاشلا

 ىنيدلا باهشل ىهعالا ةماما ىف ىنسالا بلطم 10ه, ىطوهسلا ىنسحلا ىلع ىب ركب ىنال

 يف ىنسالا بلطم |ا0م) _ 11 نس قوتملا ىعفاشلا .ىدوضلا نبا ىصاقلا نيمدأ نب نيكو

 ليوعلا 8 بلطم ااا 1 طبسوأا حر دق 3 بلاطم [|*|*ىإت ءايسإلاو فوركلا ملع

 10 نب لوحأ نب لويدككلم ىب لمكم مساقلا ىبأ ىيدلا ردب مامالا خشال كتيكافلا عبرلاب

 لع ززد مءعاسادسلتقرو ونضن1 ءزع (2جلن(1هصع 21108711 دكعاتلتل علاةأ 015 ل5 م38عصاأعق ذط 1عصع

 نمروورز ل ةعراتساتك 0ع عيد ممرعت5 همهألم (نطعتقأتسس ةماعع ءأ ل1101 011110 علج حج 00115

 06 زائر نحن ءاتنعاددعس ةطعدطحست طعصتاأعت اعدعمأر ع لع مدصتاتممعو نتت2 ذر ونن1 1110 همهم

 ردمرعخنأ هنصغو ممص جالعإ صان. - 12243. 1[3ءامستأط ءال-دقكطقسر 1028, 20 نتدوع

 زماعا]ز ععماتنمع هع ءلكعمسمسأ. (نهدصص عساهم ابق ذص طا - 4/1 ةب»ر ةسعام»ع (نةلطت 11407 1 عا

 ]لوم 7هليوعافر هسمم 544 |[ (ذهمع. 11. اطآهت. 1149) ]| متمرانم.- 12246. 316ه 6عزط ءل - ةوسنتلو

 كاطحعمءعلسخ ديلتغ6تس ءدعطت]هعدمف. .(نهرورس عصامتللات5ق 12 2011ه طعلال 0121172 27702, هلت

 1 - ل - ل١1 لال - هل - طارع]م طور: لك آطل- ءآ- ةمءّزأل لل ء فرو ةهسصم 743 (اهمع. 6. لمص. 1342)

 رجمرعمنم. - 12247. 1ظ1- 8[هغ(عأط صام ةهعطقع حطأ] ءا- صدد عطعتأطر ][ئطعع ع ءمعستساطاتق

 5 ممعاوضتسا هءءالعما(هلتسمل 1]هعمه ةرعطت] هعمصاعم همماتم ءعمقر ةات01(0 ك1/710115 11: 101]ب ن.

 12248. 311613 ءآ]- دعو امقاتاتلل ءعاتااتلل ةعاعضأ1 3ع جعوتتأع20لنع ص ةنكاتسا طعطعأأق 4

 زماعا1ز ععملسس لع طتقأاممتد قلتم قلب ترو دتتعاما"ع ط1: 1:7 ذطقطلتاقو ةططقف ... 120110

 لمعزرزا ز(2: 1آدسعم 1)ءمو ونتأ 1هدسمتل ؟عانعامدتق معج[ععامسس 5ع0010316 كاع. -ح 149.

 31 حعغا]دط ءا- حل 2طر لتئوبتقز(1هصتق هطّ] ءءاططتل اطععصتنل5 جتاتطاتسص اطقاتاتعأأ و 31106052 لاا

 آلي“ ءز» م72 11هدمنا# رمضان. - 12250. 1-1[ دغ]دط ظ1- دسم 11 زذسةس «أ

 ءا- حصمرم هطز ءءاسص ج]انممتستست 0ع طسفسمات «06ءأر ةتتعام"ع هع - هل - 041: 110/1 0©01111

 1 زا ]رج ء0 اآظظا- (نةقطخ 1ظد:- ءالارممميو# ذطمكتاأذو ةسصصم 693 (ذصع. 2. آلءع. 1293)

 رلمرتننو. - 12251. 31-1 دغاماط اظظا- ةكعصحو هطّز ءءاسم ج]اتةةتستنلللت 0ع لهءاضتنسه 0811

 (حنسست اذغعرتك ءغ ممرصتصتاطاتق معهم هينا. - 12252. 01-151 دغا]وط 11 هطقمعاط 717-11 ءةأاو

 10 هاطز ءءمتصتم  (نهدرحسعصاممع تك أص 711-17 ءءاار 0ع نسم اذصلعو لذ نعمان. -ح 19953. 131-11 ةهغاهط

 1١([ ءعا-حصمفل طنا عمطأ5' ءآ-صمز] ءي7 عطور هطّق عانس 04 هرععوتتممع تكتلت 011203816 /2//-

 1107 نءآ للعام , جحتعام»ع كاطعتلعط ءغأ طصقسع 8 عل" - هل - 01: ل ارث 1عايمفر» 11101/01111160 لق
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 هلوأ 125 خنس هقيلات نم غرش ىرفزالا عماجلاب تشوولأ ىنيدراملا تحغد ناب فورعم لا ليوتكام

 ةيتاذو باب نيسمو ةدامو :مدقم ىلع يقر خلا هدافص لاوج ىف ل ىذلا هلل ىمكلا

 قرا ادتع» ىّتغتسي . اه .اهمجارتوا اهيدوبك ىق كل هنأ ةببق ركذ بهما زارطلا انيس هرعخخا مث
- 

 عم هراصتخا نكمي ام اهترايع
0-7 

 لاغتشالا لبق ةنس ةرشع :تس نبأ وهو اهلمع هنال حاضيالا

 نيدلا باهش مامالا حيشلل كسانملا ملع ىف كسانلا بلطم اه ةيعرشلا مولعلا ىقايب

 ال تيدحلا كلسم هيف كلسو اباب نيعبرا ىلع هبتر ىفنكلا ىتشيروتلا ىسح ند هللا ليضف

 ىلوضفب فورعملا ناميلس نب دكمحمل مالكلا قى داقتعالا علطم ] اهم 41 نس قوت هقفلا

 دودح ىف ىفوت ةيمامالاو ءامككلا بهذم افقفو ىلع هدارا ام هيف ملكت رعاشلا ىدادغبلا

 كند ةنس قوتملا ىولمدلا ورسخ ةسمخ نم موظنم ىسراف راونالا علطم (01 .1[  خنس

 كلوأ ةدحاو ةياكح اهذم كا ى ةلاقم ىدرشع ىلع وو
- 

 107, 01:11:0 1811: 4/1260 ظ عدن ل161 متجسعل ج0 ءمهتطعلعءدلعيد ةعطععت جعاعمصماتن20 5

 ممععواتممتف املتعدساعر ؟نأ]عم 167: قة: ]17 - 1147204112 1١( ء. ظلطتك اظطلقع 21:2041:41) لتعأ

 (هرسصممدوزهصعست انطعأتر ونستأ 18 اآسعأمأا: ةطرهتتق آل عمر ننأ زم سدقر ءةاهأع ةااعت طات[0111113 3

 عوصعأاتق ع3 ءاعبو ةمصم 944 (ذمع. 10. لدم. 1537) ةطوماعتغو ةتسوتنع ّذَص راه ع1ه(108 عار

 ءءعماسس ءغ نتصل 3عاضشأ2 ءهمزأو ءغ ءمصمع]سف1أهصعتتط 015ممقهتتك.  ©مواعو هس نص ءمأتغ متعه

 ىمصاضحعتا ل1 - 1س لآ - 4100: عء]/1/ءل ذمكءئمادسم. اكل ةععدغ ذطتر دعتص ءدمتغسم لتق ممه1110دع

 حمءطعأجربأ امقععتم (هصتطاتقوتتع ءمجاتتت مآ1دتظذ 710155عر وناتتطاتق هاغ0101055 12عز1+ ءةععوغر أ

 ذم لن ءلمسع ؟ءىطمسأ ا داعتسو 0136 521952 معضذمأ ءنتاأهأغأع زم طعععع ءمصاعدطل ممدقلتا. 5ءضتمق ءهأ

 ءعمتس جععطعغعغومانتص 5علععلسب ةصصمخ ههأتتقر 232[عل12121 ءعاعجتق 1ءععزذ 0هءاعلستق همععدس

 مور جووع - 12254. 312118 ءآ-م ةعزلعو هطز ءءاتص 0ع701 0ع 00 ءانتطت 01

 زو هدعجد» معععورءامةأأمصع هطقعععممسلهضصتس جنعام»ع هطعتلط ءهغ ]سقس 57/6766 - هلل -

 ل'هلاءامأ1ه] طعنت طل هعدت» ل9 هردتنع]ا# طقم عطافر ةمصم 661 (ذصع. 15. للم. 1262) 2010

 اماطعتس ةص وننهلعدعأمأو ءهمتغه 0تعممدستأو ءعغ تطأ ممعاطملدنس (؟20110 م3101 208 ّلا1515-

 ءمصقت]غهداتتت ةععمأتس ءعوأام. - 12235. [ 31جغ12' ءعا-ز'غ1غ820و هدنتق ههه1عدةأوصتق 20و

 ةاتعام» ع 1101 و11160 13 عن ذ5071ءةردؤت» 8 هع]لولغ طمعاأور ددلعو 1001/8 لتعم ءغ نكمعو

 جعطصصاتت72 970 (ذمع. 31. ثسع. 1562) 7207610. ()مان5 22ء(3مطوقزءاتصتر 1ه 0010 015ءئماذزمدع

 مطتلمدهمطمستسس ءأ ةععادع 17174 ء/ مما عمتعماعع ]ذطععع معم]هءعدغتق عقار ناتهع لص رت عماعتل

 ؟عمععدسا]. - 122560. 31ةهغ12' ع1 -دصخك ةعر هدانتنق !نططلماتلل. وعلو معجقزءاتتلتو 104

 خ0 ظءدغاولو 12,10 و"ءوموا 10ء1/7ءم2 , ةهمصم 725 (ذسع. 18. ]لءع. 1324) طمجأنأو معان طعام

 آاوتمسغأ انطعتر وسن ةزصعسلا طئعامعتددم دصقطتل ءمصاتسعمسأ. [1هعارتا قعصعم 18:
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 مددق كالو تر.سأ سمك ءوياحة>

 ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشال ةلاسر ىيرجا قوي نميف نيرحبلا علطم اهب

 هرجا قوي ,نميف .مالكلا .عقو, ىقف . ىعبو لاق .ىفكو هلل ىمكلا اةلوادكإز تش قوطملا لكلا

 5 ىرخا ةدمع ىلع تمعقو مث تايبا ىف اهتمظنو رابخالا هب تدرو ام كلذ ىف تععمجاف نيترم

 قيس دناقعلا حرش ىلع دنارقلا رهاوج . عينمو للزلا رودلب علطم ("ه. هيف اهعمج تدراف

 ىرصيقلا دومكم نب دواد خيشلل مككلا صوصخ ىناعم ىف ملكلا صوصخ علطم 08

 تامدقم هيهمت ىف درفغم باتك هنكأ صوصفلا رش ةمدقمب فورعملا ومو [هأ] ةنس قوتملا

 قازرلا دبع ييشلا هبحص امل هنا هيف ركذ خلا نايءالا نيع ىذلا هلل دمحلا هلوا فوصتلا

 10 ىف ١ االصن رشع ىنثا دهلعج خيشلا بنتك ىم دافتسي اممم كيف بتك ام هل مقف ىحناشاقلا

 ةيلكلا ملاوعلا ىف ه٠ ضرعلاو رهوجلا ىف © ةتباثلا نايعالا ىف " تافصلاو ءامسالا ىف " دوجولا

 واح هرصاسع آلعأ رأته عمز ءمعلتم ءلعس عصاتق““

 [لدعع ءعدأ هردتلم ةم] دصتق ّذط "عوولم 26[

 12237. 31ه415) عا-ط عل ععأزسر هدتكنتك نهتتنات طتصقتا73 0ع عمر وست 0همآت ءعدد مج عطععلعط

 جععامتاو ةتعام»ع هطعتاعط لء7ث7- هل - 011: كلل -ء]- "م]بتتتمن» 18 ءزن لآ عب" همي 8, ةطلو

 911 (تصع. 4. لدص* 1505) دصمرنطتم. "1'عدعادأتق زاه زمعامتا: طمسمه 1)عم ءا ةناتعأأ. 1)ءزملع

 معجمرو ةتغر هس جاتوسفهص0لم 0ع عم دسصعطاألم 25ع7عغو ناتك ةانهللل 1261ععلعلت طلق ةعععجتسةعءأر

 مما5هقو 01136 06 طقع ع معم]دغدع ةاتصغو هم]11ععأ ء( ؟ءعروزطسع زصعااتكأ. "اسس زص [كمماعطل

 ا حازسس هعمادع جتعامتاةنلك ةصعألاور ءغ نسمع ةصكتعمتر ذص طمع ]انطعم ءمصععمعنع ؟ه]انتء. ع

 12258. 31حغ]12' طم لت ء]1-1ءزك 810, هراسك ]نطقتاتلل 1281( نأ هتان123 10111112 ع

 11121:ع211( 25101 هطق عا مصتتلال معا مةدتانلل2. 1( هةددع ه0 همدصس عماقتسسس 12 4600 7 د وكاذو

 لع نستطاتق ةدتمرجذ للعب ياي - 12259. 38آ1جغ١15' ]عطو قدم ء؟]-]ع11] عرصو هدنأتق م2ءاتت

 مععدجل معتم ؟ءععطمعتس 06 ةءصاعماتتكر نيمق ]نطع 20وبزو ه7 - ممععو همصاتسعأو جتتعام»ع 8طعتلعط

 آل) نهضت عرب ]71/0 (هنعمةر دصصم [751 (ذمع. 11. الكوم. 1350)] ططماتأاانم. "'[!'طةعاةأاتق

 ممدصتمع 8عدع[م(مصمتق ءمرسس عصامقتتت ه0 ]ذطعس 7-77 هعبزئد زمصماتتا. كانحسعم آاذطعت ةتصعاتلةههتق

 ءوأ ءأ مرمععس مسمر" مئم] ءععمس ءصمعسس 20 ل0ءاعتصمتس (طعمدومطتعمسر نمل أ(ه آمعترألا : نقانق آ)مو

 نان ءةوعصاأتو ءودعصأأ هتكاتلال هعأ ءاعر ءأ دتتعامد مهمتها بنس كذطعتاط قل 67-0(8-"ءتتأاو

 زم ةمعزعامأع ةانح ؟نلتمسدءأر هع ءعأ ةرعطتأةذءعر نتنهع 0ع طمع حمععاسسعسام ءدع م2ةجعععراتق تات]أ طانق

 10 ءمصكعرأ مقا5ةءأغر ندهع ءدو ةعترمات5 كطعتاعطأ 187 ل»م)# معاعملو ءةوعصل. 1لزةرمقتتغ ]1 طاطاتتم

 اص لسملععزس ةععالمصعق - 1. لع ءعدتقاوصأزو - 2. لع ممردأ صتطاتق ءا جانت طتناألق 0111ص15

 3. 0ع ءوععماأتز5 ظعصع امطهعزعصاتاندتق - 4 06 ةدنطعقأوصاأتو ءهأ جععزلعداأع - 5. 0ع رماتتلتق
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 يف 1 ةيحمدحملا ةفالخلا ىف م ةيناسنالا ةقيقحلا ةروص وع ملاعلا نأ « فشكلا تفل هرقل

 ةداعسلا علطم ا".  ةيالولاو ةلاسرلاو ةوينلا ىف ١! ةيلفسلاو ةيولعلا رعاظمو ةروع ىف 0

 ىسراف ] نيدعسلا علطم اقل امم ةنس ,قوتملا ىفسنلا لكمكحم نب دمحم ىيدلا ناعريل

 عيرلا ثداوح ىلع .لامتشالا عم ميو ةنس رخآ ىلا «.. ةنس لداوا عداق» نم [ركذ نيدلج ىف

 ةنس قوقملا ىدنقرمسلا فحسا نيدلا لالج نب قازرلا دبع نيدلا لامك ئيشال نوكسملا

 صاوخ هيف ركذو موتكملا رسلا نم اهجرختسا ىنوبلا هما يشل متارعلا علطم ا حس

 ع

 ةولع عىجتن لكي طاحأ ىذلا هلل دكيدكلا ةلوأ كد فد اهبرج ةبرركام تارمثأتو ةيدرغو ةييكاع

 قوتملا ىقراقلا محم نب طمحم ةتابن نبال بدالا ىف كداوفلا علطم ا!" نس قوت خلا

 ةيماللا ةديصقلا رت ةيمالسالا كداقعلا ىف لاتثملا علطم سفافملا 2 او دسم

 مامالا خيشلل تادحاكم ىنايولا عيفضسو ىلاعملا علطم |“ ماللأ ىف رم دكيعلا لوقوب ةثورعملا

 ععمعجدل 1 طسق - 6. لع ععولتطسسم 11! نستصفأتمصتق 1اصاععموجع ع 7. رتتتم ل1111 عمق 1051311 6

 طمصتمتخ مهامنعوع - 8. لع ططقاتتمند 2101 ميضت»#ءلتلق ح 9. لع ءمزرتكنت - 10. لع مسلنع ءأ

 مدغعصغطاتق مدعغؤلطاتق ءمعم هرحنس ءمع] عداتتم كان ءاتام تنص عأ 1ص عافك ح 11. 0ع معمرط عائق

 1ءويدانمصسع لتعتمو ءأ ةدصعان(هغعب -ح 12260. 081 2غ١18 ع1 - هعمل عغر همنتق ؟ءاذ ءاقهاتكو 30105

 طور 412 - هل - 041: 110ه أر متوت»ءل 8 ءز» 27101 ميستجعال 2 ءءوزلو ةمصم 688 (ذهمع. 23. كحصم 1289)

 مرمر. - 12261. 31212١ ع1-ه 2:0 عاصر هنق 35110111113 1010236 0110111111: ©

 كا عزاعاط رع عننا - هلل - ل1: 4ك 60- ه7 - "”ءعوعنع آظعت» لع - ءل- لأ 1 مع ا هبوم»ءمتنلغ و ةصطو

 887 (مع. 20. طعطع. 1482) رصمعكتم. | 0مانق معمم تعسس 0 نمطاتق ؟:ه]سستمستطسك ءمدص من عط عمقسست ]و

 ذم وم عوعمأد حط دصتغم هممت 700 (ذمع. 16. عمن. 1300) ههوسع 20 طصعتس ةصصأ 875 (ةهع.

 30. لدص. 1470) مدععدصسأتل. كزستاتل عد ءمصاتصسعأو لتمهع ذص 0113138 مو:غ6 (ة22دع طقطتاهنهع

 جعع10لءعتسغب. -ح 12262. 31ه(غ12) ءآ1- حم ٌةتدنرو هداكتق 12 قطاأقتل ع1 0111125 21106 ذطعتاط

 41720 701 - 1872و حصصم . . .. 1ظ05600. 1)ءمعوددستغ عد ءدع ]خطو 777 - هلزن»» 777-11

 ءا رصاعممق 232ةهنلمع 51ع5 م20 م1125 ءغ ء1ععاتق ءدعموعتعمغلف م20طهغم5 0ء5ةءعلطتغو نت05 155

 ءرعم عاتق ءةأم اطتطعع زغو ةآمعامتا: ةطذسق آ0عمر نسل ع5 هرصصعق هةعزعطألل هاه هم معا ء201غ

 ماعم 12263. 31ح4غ12 ١ ءل- 1 عرج ش1 هعانتق زصقاتأتأ1مض112 نأنلط دنت 0ع ةانللم تعالت

 [نطععدلتسسم هسعام» ع 1101 مترات: عل 1 ءزا 2101 هيستنءا 1 ةءغر ؟دلعو طا: ا ءقاام لتعأم ءأ

 دصصم 768 (نصع. 7. 8ءمغ. 1366) مرمرظكن0. سس عطوأات» 12 هكءللمأتنق م1عأنموز5. -

 031 2غ٠12 عاده عغط غلو هدنتك عئعسماا لع دعاعسات5 20ع1 1ةلادصصتعوع. .(نهردصت عماقتأالق له

 (0هعغ لهم ذص طفت» 0ءعةتسعماعمسرو وسمع انأملم 7” هع ءل- هلل ذصع]دعدتغو عع ةدمعج أه [1( عدو

 لطم حط ءرتتت5 0ءةعكتماأو عقم - 12263. 3[هغ12: عال دس ءوصأ 6 01 ءعمطقا' عارم عطةصتو

 هرخغنق ععصاغءماتحماتال ءغ ةءعداسعتجيم نمله مت ءمامات25.  ظ]طدعو 7ه]يسصتسوفو 2ءام2ع ةطغعتاعط ءأ
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 ريسفت وحو ةنس ىنوخملا ىدنقر وسلا ىداباباعلا وكم نب ناوقع نب كيم ىنبدلا ماد

 ءاعيرالا" موو كلما" 3 جتتفا جنا انايبو ىده نارقلا لونا ىذلا هلل ىمكلا هلوأ لوقلاب رهبك

 بذهملا نب ىلع ىسحلا نا خيشلل مولعلاو ءاملعلا فرش ىف موجنلا علطم 4 نيملعلا

 5 ىلع بتر خنس قوتقملا ىدفصلا مذ ىومكلا ىقت نب ناخرط نب ميركلا دبع مراكملا أ

 علطم ماد خلا هب عذب [َنفرَعَو هلييوذد انموك ا ىذلا هلل كيكحلا هلوأ اباب نيسمخ

 ىنامياسلا رفقسلا ىف ىلاخلا بولطم 8 ءايطالا بولطم 1 ثيدحلا ىف نىدريخلا

 رار [11] ةخذس دودح ىف .قودملا ىباحكلا ىلينكلا ىبأ مههاربأ نب ليكام ىنودحلا ىضوأ

 ند ىفطصم هيقفلا ملاعات عهجلا نم ببعلا رابخ كاسم 8 ءاببنلا بوغرمو ءاهقفلا بوااحم

 دلكم 8 0 بك نم اهءعوج انرصع ءابلغ نم وخو ىفنحلا ىزوروسلا ليكم نب ازرهم

 آسصفس 171 هعزتز» - هل - 1: 710 ]ععهيرنتز» عل ظعتت 011م١ (نن عرب 71ه]وترنت»:ءل ل71 م5208 كورا هن" هنو

 حصصم . . . 120760. (نهدوطت عمادتتأاتك كلة عطتتك 12 (نهرئعصتتلللو (101 5015 (ءدعاتق ؟ءجطق 012

 ىماتسعأا ءغ زكه ةسعارتتا: آهتتق [آ) عمر نست (نههضتنتل ءمعاتأتق 2ع9ة]وكتأو نأ ال15 2ة«0أ5 8

 ل نععرتنعغ ع لزئتسعم ماع طمصح ءغ سهلم 0هسمصقأ1هععأ ءاع. اكسس 01 ءامعع اةمععرتا [ءعلق

 وسمع أور م0ءاع ةءللأ1 ئعا غءماته دمعسقتم 1آعز عطل حمصتل 628 (صع. 9. الوال. 1230). آص 6

 هرصفأم 10عرص لنعتأ ونسمل حسعغم#» ]ذطعا 72©ء/,57(ني 0ع ءمومتامسع اةهاعرم ناكل 2عععةةةكأف

 لم ءامتدسمع ء>ممقزاتمصتق ءأ ةعصاعساتةطانتل. - 12266. 381جغ]1ه' هل -صمز ان 0, ه1اان5 28101:

 0ع ممطز]ز[حأع مزعمصتنال هعاماطتتا عغ 00عام هتاننلو د10[ ةاحعزاعط لك )177 هدهن» 476 8 ءرا-ع/-

 ت00 تس عأ» ل اناا از: ءآء رج لآل - ءآ - عمره عبرت "ه7 ]ء]لرات» طع '1«ع]ب# مهتستتتس آل ةلللقهأقعو

 لعتملع دعطتم 5هقعل ةموتلتمم عغعصصم . . . درصمانأتم. آنتطعع ذم متسول هعأصسأه ءةهزلتأق 015م0

 عدا( ءا زأذ زمعامأزأ: آهسم 1066م, ونسنأت ممذ 0هءامتسو دانه 0ع نصم آلعم طمصم731916 عا 205 0

 ممطأ ]1 (مكتك نسمل دس رتمعمأت 8ع ]د 0دعع ممدختساتق ءاعع - 12267. 18١(1[8 عال- متن عاصر

 هرعأتق ]سستصتتلللا. (0مدنق ("ج0ز(1خهصحتناننل. - 192208. 01 جغا]5ط ءل] - جاذط طرب هطز ءءاننسس ةانلأأ

 ستعلن ئمرنس. - 12269. آ31-1هغانأنط [1-1ع<ط ةصئر هطز ءءاحسص ةذاميلتأ معتمعتمدلتم لع اذاعه

 مولمسممتق, ةهسنعام»ع 1؟2ل/4- هلع لا 710ه, منتسعلا طمعا 1اس ة1ارن- ءاقرمتناطمأن ظلم عاطاو

 كرعد ةصمانت |[ 9714 (ذمع. 21. ةكسع. 1503)] رسمتتادم. - 12270. 81ه(]3ط ءل-!1ه ةمطقخ

 نب ء 31ه عاطتط ءآل- مم طمطةر هطز ءءاسسس ةاسللأ لسع ةعمسقن] (هزئسنن ءأ لعمأتل عمت همز نلل

 لع نددوعم(1مصتطسم ءمرصتس ءعععتتر ونام 1 ءنعلط ؟عصدأ عد ؟1(زهددتص 7ع0للعملاأ ءفرته ءآتعلأتتاو

 مرنعامرع كمعمءعممقنأام لوعام 71:تاهركم ظعري 11 عرب ]101 جرت عا كارمن [1ةصعالاوب

 [كونأ هدي رزيق 0هعءانه ةععتلا ممقاتتر عع ؟ه]سسصعمر ونن0م0 زذاه ةصعاتأا: آرمسق 1)ءمر (11علال
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 ىلوالا ىذامج ىف غرفو خلا بير الو كش هتاذ ةينادخول قرتعيا الا ىذلا هلل دمكلا: هلوأ

 2 7-0 و 7 3كئ حرش تو ةقلا نال ىسراف بولقلا بولطم زان“ ةانبر.كوكقيلا كنك .قتدام لطم زوين ىلا ودرة

 َّك بولطم 1/1,“ نيسوخ اة بويكملا ىلا كلا ببئتاكم اهيذم َّك 3 عمجو تايببعابولا

 نودلا كيش اهعمج ىنلا ةعبرألا بذكلا لحأ وغو بلاط أ ند ىلع نيمو روهدل بلاط 5

 ىف نيماسملا بولطم ا". نافهللا سنا ىف م اهك نبحدشأرلا ءافاخ مدلك نم طاوطولا

 ىف لوالا ماسقا ذختاذ لعج يلا اماهلا اذل رعشا ىذلا هللا كمح دعب اما هريغدص لوأ ربغصو

 برطللا بنطللا 4 ءابدالا ىف ثلاثلاو . ءاهقفلاو ةاضقلاو ءاملعلا ىف ىلاثلاو ءاغليلاو باتكلا 0

 م20ماعرع نصل(2([ع22 ءةدو2أت326 ذانهع صعوتتع طهعذزاةألم همعوتع نطلغوغم (ءعدعأ ءاع.ير ءدع

 لزنوروز5 هعيتماتكص هم]11ععز6 ءعغ سصصعصستمع لكمسفلد1 1. هصصخل 1053 (ةذصع. 12. الآهعام 1643 )

 جطوو]وزغ. - 12271. ظ31-1 غ1 طر هطّر ءءحص ةغن013. (نهرسس ءصاهمتانق اص اتطصضتس ل 51و

 لع وسم ةصالعد لزءوامع. ح 12272. 81ج(غ[14ط ءآ]-ءم113ط و هطّز ءءانتص 0ع810ءمأأ 01501 1ت111و

 جنم »ع 41: 1/011, 1 هعم7» 1221: لل: 1/71 - 1880وعنر» 1/1 - ك ]رزق ةصطم . . . 220100. ًآلباطعال

 معروزعانق دم لانق5 مه5[غ6ع3 ل15أ1طاتغاتقو نات31ا0111 م1101 ءهدتكطتأ03 0518[31213, م08[ء2105» قطط

 ويمأغس م طغعسصتخ(1ءطتمصضنص ءمصغلصعأ.  ةسعامدم دم اثك ةأمعنألأ5 ءعمتكقام]ده ةسصفصاتق 30 ةسقاتنل

 مسسسععم ننتسوان2عاصأد هكم]]1ءعوعنغ - 12273. 38[ج(غ13ط ]عه11 غقلآل1طر هطز ءءادسص ةادللأ 5

 هناكتم دامنلأ55ؤو معععدددعلأا رو تانعام1ع 4/6 طع: آل 107:5 ممتصعأمع 10عءائاتتت.  طلتع دنضاناق

 ءوأ ننهأ10» ]11طعمرادصتو وننم5 182د/]40 - «0- 011 71 ءادممن1 ءدع لتعاتك آكطقل] أ [ةكاتللل 011811101

 1ءعزنسمضتسص ءم]11ءولزغو تنغ ةانزراتخ ذه آل: ء/- /ه]رر/ متن لتعانس وا. -ح 1929274. 31 ةهغاأط

 ءال- رس هد ا1أ1 ستمر هطز ءءنتس ةانلتل جقووعإ]دعضتست 201 1ةاديصتعمع 0ع مدهاتطسق لاتعتف طاقم ءاتانعأ

 0621 ةا 1م. 2275. 31دغعغسأط ءآ]-دصآكمو 66 3[كدههعوط ءآ]-غعدصصم5رو 1هعنق هم

 ننعرس حملت هع ءلععتمسا عأ قصت ماتكق جم ععاتق ؟هسنلت هعئاوغق لع ؟جععاتتم 1معم] ةضسص ل 513]03عو

 دسعام»ع لقدر 7لهود»» ]ل1 - ل1 ها'آر 8ءر» ل« عنا 121 معارز (نمنعق ]آه]8]81 [1١7 يتحمر دمحم 75

 (ةمع. 17. فكسع. 1140) مانام. ]دقاوسأ (2عق 7عءعطصق]هطعقو 018]2082, عال ءأ 21201

 اازدمرع زغو ز[معلرزغ(: ظءدعيستزركدد ]طدنلع آلءأر وست 1آهكمت»جاتمصعتل ههأ1121ع232 همطلق ءهمعضم-

 دنعملحتم اتم ءجالال1[ ءعاع. ةسعاأم# ا1عخ [ععلأ مه1غعقو 02711182 م1112 0ع ةعضتطأق ءأ 1115 0

 ءاموتتعصات6طانخر ةععانضأاو لع دئتعتع 0هعءاتقر لسه01 لطاتم ءا زوعتكعممهنأ] تدر (عضاتق 0ع رتكتمق ةقاتاتلال

 اذطعملتدسص ةاتلأهدأزد ديل - 12276. ط31-1هغمصنط ظ01-1ه(عأ1طر ]طوع ؟ءةنطوقنخض ه4
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 لوطم ادارات الدح دس قودملا ىطالملا لليد ند ايكادرس ىودحلا ىبزل برام تمم تزد ىلع

 ىال قرغلا خيبطم 1 ره اهك حاقفملا صيخات ىلع ىنازاتفتلا ىيدلا دعس حرش ملع

 نيحلا باهش ىضاقال خيرأتتلا ىف ىرفظملا |1001 19 خذس قوقملا ىكرتلا شمكب نسحلا

 قاف م وغو هردع تك م لوأ 8 ىيوملا ةركذ تاحاكم تحس ىف يم السالا خاملاب صتخي

 ىب لديكم وكب أ هللا رغظملل ىرغظملا نأ نيفشان نب فسويب ةوجون 3 ناكلح نبأ لاقو

 خسمك نم ىسراف راثآلا رهظم اا. ١> نانثا هلعلو سلدنالا كولم نم ىيجنلا ةملسم

 هلوأ خنس فوت نرخملا ةلباقم ىف اهمظن ىلنامركلا ىمشاهلا ريكناهج هاشل ىورهلا مشاع ريمالا

 ميحرلا ىمحرلا هللا مسب

 ميدق مالك ىارأ هحتاف

 ىلع وخو ىرصم ف أ ىملافخولا ف كاس ند ىياصإا) ودعت كم ىسرأشف رارسالا ماع ف راثآلا روظم (|*مأ

 طئا ورا داعس ةعيعئادسك دل سعممسسضحتص ءةضمتمتق 110/1701 ءا]ب جه (0ا0آ ةلتكتر ةتتعأملع 2810-

 هل - لانا هم" ءازس اظعرت ]108 ميوتتت عل 171ء7لءاقور ةهمسصم 788 (ذمع. 2. آ"عطق 1386) رتم110[1.

 12277. 310-51( حت 55 عار ( مرصس عساهم نقز ]!هصعلتمر. 11مم همرضتسع مامزراتتام ةتوصت1 ءوأانآل

 سس عصامتتامك كيل - ل - ل4111 1"ر ا( متتق اخص "ال ءازء راع طل - لل لامآر دنغ ةانزاله 01 أصنت11 عقأ. <

 12278. 311م1 عغ ءال-[ةععر لسسعصأمت» 01 ةءعدداتق , هسعام» ع للا /لر عدمنا 8 ءانتغدأب "اكدت عدو

 ممم 626 طمع. 30. المو. 1228) ردمرعأ نم. - 12279. آ1- 31ه 11 ءدمتر !اذطعتن 110107 01" 80انقو

 هعاممع (ةقطخ ذعار -عل-الأ: [ةظالضاس] اظعرأ قكلامااعلب 1لهسينعغر ؟تلعو آ2انثا ل8110 علزاتنا

 لزععم ءغ حمصسم 642 (ةمع. 9. لدص. 1244) رصمرصاتم. ًآانطعم» طلقام7212ان5 00م105ال5قو 0111 5عاع

 بماسسصت هتطسع مععسا أ ةصاع» كوتاماعس ذهادسصتعمس ءمرصر1ءءاتاتت ١ لا - 716/11: طا - 1706ه عل

 هس زمتاتم (هردم عدلتت مدس سمت داو أ تللع تصسق ؟هصاتسس ءقار نص0ع طقتسشمتا. كانا 1

 نص طامعمدرطتج 7ك طع 1مع]ر/ك» همععمغعي ]تطستسس ةرترنعاأ ةطتست ودع ك101201/ 27" ةءانتل لت

 طمصم»عرب 1101م1 عما 11 ه] قلاثع 18 ء]» 71ه]رونوت» عال ظعزت لل هعاعسم 1١ ءلاانقو انهتاتق لع

 مممعتمت طسق ةصلمال دعتدعر ءغ 1مماممقع لسم ءدعدامصكأ معاصعأربع5 هممدسستم 11010 عت. - 0

 31 جحادطقم ءل-عغط ةعر (طعمتأساتلال 120م1 01:0111[22.  (نهسسعم معضدأ فانا 8ءعصاهلتق و انقل

 [خسصتع 1# ىلن» [لء”ءمقرم ةممم . . . درسمدناستتق و ةطقطم لفات ىارا»» لل وعاتن لك ءزارنفتاا هماص

 ممهتغ. (هدملتلتغ ذللطسلو دنغ فضسحتسأ 11ه ]رسمت ؟ءةرمص0ءتعأر ءعأ هدكاتق ءعقأ 18:

 وال هرحخمع العا رساق ع1 عمل15 ءلعرس ءداتق““

 (عمحرس ءصاسس ءقأ مرتست ءهقريتاتم ؟ءعرئنا لتكتمأ 3عاعتطتم

 12281. 31 حامطدر»ع ء] -حغاطقع 11 1ذلس ءآل- حفر قعر (طعقأزاتلال 111011111601011 064 1

 مجعمصم سنسر هتتعاماع ل/ترنعأ اظعرا لو'المع 71: ءعالغ (0منئم"ن.  (نهرسرت ءعصلتتتللل معطل ءانللل ل0

 كمل 3
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 ىسراشف بداجتلا رهظم 1مل“ ةيفنكلا عورش 8 قيئاقكلا رهظم 1م نينلاقمو خم يقم

 ةيناعم ىلع ىركلا ةيناعم اثم عورغلا ىف بءعاومولا رهظم |!"[ةم راطع خوشلل موظنم

 هلم ةذس قوتملا ىكملا هللا لبيع نب دمحم رفظم نبال اولا

 داعم ملع امك

 نداعملا ملع اانا

 فسود نيدلا سمحدت رفغظملا ىال خيراتلا 3 اداكم رشع ةعست زدوبالا نداعم أزثمح

 نداعم زنك بهعذلا نداعم هل لاقيو 108 ةنس قوتملا ىزوكلا ىبا طبس ىلغازق نبأ

 انا ىومكلا ماسرل اد رههشلا لويدأ سايعأا أ ىوبدلا باهت مامالا خهشلل رءاوكالا

 بولا نداعم ارق ذك م ديب قوتملا ىدوعسلا نيسح ىب ىلع ىسحكلا ىنذل ردوجكالا نداعم

 بهذلا نداعم انارفإز ىف ىضرعلا رهع نبأ انولا نال. باح مهب تشوش ىيذلا نايعالا ىف

 هل هليذو رميك خدرأت ومو 1. خةذس قوتملا ىلحكلا ةديمح نب ىبيكي ىط نا نبال بلح ىف

 معمعأ هات هصعتس ءعغ كسم» []ئطعم5 كلتةممدزادصت. ح 12282. 31 حغادطقع ءآل-طق ءقت عر (ط قاتل

 عمت (هكنم 0ع مدهاتطاتق لعلك طدصعلانع 0عمتكوأنق. - 12283. ة1[ةغععطقع ءاد- هز ةئتطر

 لدعداستست عععانس رمتعهطتات سدت. 280 عودو مععوتعتس ه 5طغتاعط 47/47“ ءمدص ممعتاتللت. - 4

 8312 طقم ءال سس عرج ةطقطر (طغعداأعتس» 0هط م1111 06 مدهاتطاتق زاتطت5 0ءه215قانق. - 5.

 310 ةغ(غءطعءغ ءاآ-ز ءمتر هطز ننعدأتم ج02عز5 معمراعتع هان لتدنطت 20 2 هصعطت ءما]13دتلو 8105

 121ه 1ءهتتةتنءا ظعتت لكطلاعلاهآ, 21ءقان, ؟هلوو 1أ7 0101ه ع١ لتعم ءأ دممم 568 (تمع. 23. كلت

- .122011110 (1172 

 12286. [] ١ عا-د>ع30. 10هءامأم2 171136 118.

 12287. آ] د عا-دد ءةقلنسص. 31ءادلا دن عاقب

 12288. 316« خل15 ءآ]- 1 طءادر 1هلتممع دست مايجتةدتسسأ. 0مسك طاقغمرتتعسسم نصل ءعتت عامان

 مل سستمت طك ءمرص مع عطعسماتست , ة016[3116 /411/71:012:07]ءل» ك1 عرروو - ءل - 011: 7”ةموببرك 17 رن 07: هيل

 هع 151 1ة1:- ءزتمنعتن, دممم 654 (ذمع. 30. كوص. 1256 ) مهمععغمم. 10عصد ]نطوع نداطسس

 21م0 ءل-لعءآاعا مدع دع [عمأاب - 12289. 1 ءققتس ءعال-ز هم طتمو ؟ملتسقهع عع 8110111

 جدمعام»ع هطعتلعط ء( آ[صفس ق1 عاما - هل - لاذ: ل1 ]مطاع م رتنعأ 17 منسمنمفر دلعو 17-701 دايت

 لزننم. - 12290. 31ءةخلأنم ءآ-ّز دسط ءءور ؟ملتسحع ععست7ةعو ةتعأام"؟ 411770501: 6

 186: 1105عق» 1116م2, ةدمصم . . . رممحاسم. - 12291. 31عءةقتس ءآ]- لج عط عطر 1هلتمقع

 حانت 0ع متعلم همععاوأت مد تستقر ننتطاتق دتعطق طآدلعط همطت]ت(أهغه ءقأر ةتتعاماع ل11 موا 111: 0

 0م" 171- 0"ل]ل ظ1- آ8له«1عا. - 129992. 0آءخلقتسص ءآ- ل جءعطعطر 10زصهع ةهسستن 0

 تعطع طملءطر ةعام»ع اوقع 8ءرن 1لهيسنلم 11ه7ءاغر مدلعوم آان: 452 1هزر لنءعام كه ةستم

 6030 (آصع. 18. (0 ن6. 1232) مدمرعانم. 11آزد(م235 دط3عضقرو 850 وتنقل 32م2 6201 13 0
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 ىزودلا ىبا طيس ىلغاوق نب فسوي رفظملا ىنال تاداكم بهعذلا نداعم 101 انضوأ

 ريسلا ىف ةوذفلا - راكم ىف ةوينلا 3 راعم 1 ىدرورهسأل َج راعلا 15 ”0* خنس قوتهلا

 ةعبرأو زم 33 ىلع ءاعو 07 قونملا نيكسهب فورعملا ىمع2ارفلا لليدكام جاحلا نجع ىسراف

 تاعقاو دينو هلاقتنا ةيفيكو معلص هرون ركذ ىف ؟ ةيهلالا كماحملا ىف ةمكقملا ةمتاخو ناكرأ
 #©هلس

 5 0 عداقولا 3 1 مدلسلا مهواع ليبعومسأو ميا ردأو دوو حوذو سيرداو كتيبدتنو ماك غابيتألا

 راص ثيحب كاصفم جارعلا ركذ هيفو ةرجهلا . ىلأ عداقولاو ىحولا ةيفيك ىف ا" ةثعبلا ىلا ةدالولا

 مجرتو معلص هتارجكم ىف ةمتاضلاو ةافولا ىلا ةرجهلا نم عئاقولا ىف 5 ةيمستلا كلتل اًيبس

 انقسم 51 خي 3 ايعيقوت ءنوك لاح خباب ءاشناب اشاي ىعيقوتلا دلاخ نب ىفطصم ىلوهلا

 فورعاا كمدكم نب كمكم تيشلا همجرت مث ىدمحالا ةوقفلا لضاتخشو ىدوحملا ةوينلا لدالد

 10 ىسراف ةييهلا ىف لوصولا يراعم 8 [رسس نس قوق, ركذرامب ةاماسو»* قرود!( قحاب

 همصنموزا - 12293. 31ءةقلتص ء]1- ل ءعط عطر 1هلذصحع جنتل. ©1نعو ؟0101113) ©

 را ارد” /:01 هز ءر» 73” عدارك ظعر» سمارت كةنا لان - ءازرميسقو ةصصم 654 (ذهع. 30. لوطن

 12536) رسم[ نم. 12294. 01-11ءعقع1]و هعو]وعو ةتتعام»ع 507070100: 02. - -د

 31ءةعأز ءا- ممطم 55 عار ةعولمع معممطعأتمع لع (عميسضتاتطاتق ععمععمدوع ةمتست ةاتطسستق-

 عزممتك. مدع طاموعدمطتعسس معدونعع ه 1710(: - هل- لأ: 111 - 110ز 7101, ميمتسعل 17-111 ء'ن]لو

 لعموم 117:47 للعام عا ةصصم . . . 283015100, 011م ووزن. طلامأ مك طستغ ذلآسل ذص مره ع[ 0هصعلالو

 نيماكنم» 1د]ءمصعمتو ءا ءممع]سكت5صعتل. ظرعوعإأونأم دوتغأ لع ؟تمماتطاتق ]1هصسلهطتاذطدق ه ام

 لجعق - مسكصسسم نلت عصاسس 0ع 0ءعوععمءلممع ][سستصتق م"هرطعاتعأ 1101من: ءلتق ءغ جاله

 (ممهق]هالمصتك طسّرسق ]سسصتمتم حط للعت»6 دنكوتنع ج0 2101,ميس»ءلعتس. آلطأ مهععقسأات# هاه

 مىمرطعامستنمس 4 0هن»أ, ىعءاأرتم 10:1, 77هه]خ , 17 لذ, 1طةرارسخ ؟أ 1:1: هأ/ذهو 0(ان05 5

 5 الاس !نسصعصم معممط ءانعتس ]نفقات هكتغ - عوعتسلانسم لع تقر ننحع ج 7101م: ءلع هدأم اتقوتتع 0

 ءزانق رمأ5ةةأ0مصعتت مع0همط عال عدس ءوعمعس من ع غعماتسسل 0ع مهاتقمع ذطقمأ؟هغل6مأ5 كاتب ءاتات أن

 ءغتتقر نتهع نكوتع ج0 آطدوعحس 7101,ميس»ءلتك ءعرعمعكدمأ. آ1طأ ءاتلونط معط ةأصعانأ]هق مةهاعق

 جقععممانق مهضتونتت' 110/72 لذع معع فعلت مماتعمهأتممعفك نلتققأ معتع ععهلتتكق 20 آل ءانتسر 3

 دتغ طقعع مدرك ءمسقذم [عععغ نادلت اتطعم معدعدموزاأ ع يسمعك 0ع تقر نسمع ةهط 11لز نأ انقوتتع

 ه4 ممرض ءعد 11ه]رمت»ت»ءلتخ ءوعمءعتمأ - ءممعااتكأم 0ع ءزابق دمت هعان]أ5 ان عرض قام ه] ل طانق.

 31ها15 11: هركس ظعر» 12110 711 - 1 هع[ رمعامر كنيس ةسصم 964 (ذهمع. 4. للم". 1556)

 رسم عتع ةععععامعأ لتما مدحت اسرن عملت سس اتم عو2عاتتكر 0:2( 16هع ءاءعوصأأ عا ععوكتأ ]دانت

 ىيدصقأت] ]غر (اعمصق]هنتمصتوسع (نطتل انت 106/477 6] - ::مآبعمامءأ 7]7- 11017 ه108»1 م كاع

 10 67 -رماووممءأ ]لآ - ل]رمعلم 0علتك.  عدعاعععم عدس ةكاطعتلعط 7101 ميروت»نعل 1 ءنن ل 0111© و

 داوم 47/7 1 ءررمع لتعأتك ءا حصصم 1033 (ذمع. 15, 0ع[. 1693) هيمعاستكر ةاتكعأنع (؟ةصقأاتلتأ

 ء( مصق]هعنمصعتس ءملعرم (انادلم ذصفتوصتألزا, - 1929296. 31ءةعأز ء]->هةائئث1و ةعهلقع
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 مكحلاو ةيلقعلا فراعملا 11 ةينيدلا فراعملا 0 ىنيسحلا ىلعل لوصن ىلع رصنتخم

 ىنذلا دلل كمحلا هلوا ه.د ةنس ىقوتملا ىلازرغلا دمحم نب دمحم كماح نال رصتخم ةيهلالا

 ىف  مالكلا ىف » ٍفطنملا ىف ! باوبا ةسمخ ىلع وهو يلا ةراشالا تيتشن ىع لقعلا مكبأ

 هللا بع ىمحم نأ ةبيتق نبال خيرأتلا ىف فراعم 1 ضرغلا ىف ه ةباتكلا ىف * لوقلا

 زل[ ١ ١ هركذ رم فداحصلا حوش ىف فراعم [.. 8:4 ةئس قوتملا ىرونيدلا ملسم نبأ

 ركذب بولقلا فراعم |. ١ ةنس قوتملا ىنصحلا دمحم نب رصان متفلا ىال . . . ف فراعم

 هلا يشل ىفحلا د قوكلا تاميلساىب تيعتم ةئانغلا ' قال .تولظاملا ةيان اق: بويغلا تشك

 ةنس قوتملا ىفادمهلا كلملا كبع نب محا رصقخم خيراتلا ىف ةرخاتملا فراعم ان“ 4

 فراعلا خيشلل :كولسلا لاو>ا ىف ةيكرتلاب ةموظنم دهمان فراعم |8128  ناكلخ نبا هركذ هل

 از! تش اذه دبانك فلو ندإ» عش اهب قوتملا ىرهشرفلا اشاي فشاعبد فورعملا اباب صلخم ىب ىلع

 معي عمت غسلت. .(نمرمم عملت 2قاهطمصتتعاللل2 معدوم ةععاماتستل عغ ذم 8ععالمصعق 015( عتطتت(اتكلو

 دسسعام»ع 4/72 1/1- [110ثءرنن. - 12297. ط031-1ءمعذ1 1-81طل1م17 ءعغور ءمعصتغممع5د 2ءاتوتح

 مووعب 12298. ظ01-1ءمعأ1 ظ]-ةذعآ] 1 ععار ءموعمت 6 مصعق 72110928]ع5 ءغ ةاقطتأو 10ا[8-

 مطوقتعم و ةتعام»ع كاان 117:0 110/1 هتو7160 لعن 110 1مد»17:0 6 مج47خر ةممم 505 ( صعب

 10. لسل. 1111) م6540. (نهرص معسلات , 0100 1غ ةصعمأتغأ: طهدنق 1066و ننأ 1050

 سماد 2ع001ل3غر ذكذ دنغ 2278(ععلقر 0134 132401012000 ةصصتنتتهأانعر 01]عونع ممص م0551

 عامر عغ لس وتلسواتع 23م2[1 015005111132 عقأو 011011111 م11 ت12 06 !1هعتعورو هةععتصسلاتت> 0ع

 رم عادم طوقتعمي (ععاتسس 0ع [هوصعصلمر ونتقعأتست 06 5ك ماتعقو و101 هن 06 مطهزرمدزغم عزا. ع

 12299. ظ8.1- ذآ ع 114 11 ءاآ1- عدم العطر همماتغتقهع طتقأم21ءقعو تاعطم6م ك7 0

 46 0ه11ه]: ظعتن 210ء/7» 1)ة2ءمء»# , ددلوو 161: (01ءنذه لتعأم ءأ دمصم 276 (ذمع. 6. 5

 ا31ةن. 889) مسمر نم. - 12300. ظ231-1ءعمع14 113 هطمعط ءا-ووطقت1و همعمتا1مصعق. (نهرد-

 رسعمامستنك زم اذطعد ه7 غر 0ع نيم ةدمرع لل ءطبصت عن - 12301. 31-81ءمجأ1 [1...ب

 معمت ل مصع5 0ع . . ., ةتعام»ع 4ك 1: [/ه1:7 الادق» 8 ءرب 72101 عتست» عا [ل1- ص516, ةهصطم ...

 رسوم م. - 12302. 311 عقج11 عا - عم ]ث طر معمتغلممعع ءمعلتسسا مع 0عاعءلمصعلل 3768102

 لع طمع ددسسم هطّز ءءاتر ونص0م0 نينه عععسلتسل ءعحار ةسعام»ع 481:1ج] هنااا كهل 1 عنا 507 ر

 1/- 12 [1دمعاتغدو ةصصم 616 (ذسع. 19. ذآكدجأ. 1219) ممزرانن م. - 192303. 11-51 عمتك

 1آ1- 3105 ععء داع ط]لعطآع عار ممالألقهع هععلمعتق جعاه6لق.  (هرسم عصلتتتست طتقأم ل عاتلل و 2105

 11ه ]روتر عل 18 ءزن لآط0ل-ءآ - »جعل 11 ءربتلمنننر ةمصم 521 (ذصع. 17. لكحصي 1127) 20110

 آدسلدخنسع ةط لقت لع! م1/ عمو. - 12304. 31 ءةعأ 1 -مقس عطر ]تطعم ءمعمتغمدتسست. هن عم

 طيسعاعمم 0ع ج2عععملممتطاتق متغمع ةماعغهلتقور ةسعاممع ظطعتاط متاأمع مهجداتعمع ةطت0تمدو ل7 0

 ظعءر» 110181:01/15 ان (ه”هعارعاتة, ؟نلعم قكعانتع ايام لتعم ءع دممم 733 (صع. 22. 8ءعمأت

 1332) ممم6نم. (0طزتغ ذم نعطع (نةعوهطعطعو ءغ ةقوممتغ طسمع ]طعس جسصم 730 (ذهع.
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 ثحايم ىف بتاتكلا كراعم !)*41 ١ ةيناهربلا ةمدقملا حرش ىف لوحفلا كراعم [*.د

 هلوأ خنس ىقوتملا ىمجتلا اشاي لداع نب دمحم ىيدلا ظفاحل ةروهشملا بتكلاو مولعلا نم

 نييعتو ثحابملا سرهف ىف ةمدقملا كراعمو ةمدقم ىلع رصتخم حلا بيطلا ملكلا دعصي ههلأ

 سيئدرلا ءافشو رصتخملا مرشو جيولتلاو ىضاقلاو فاشكلا ةبيتكو ةيادهلا ةبيتك مث ثحابملا

 5 حرشو علاطلا ةيشاحو ديرجتلا ةيشاحو لوطملاو فقاوملا حرشو تامكاحملاو تاراشالا حرتشو

 ل ىشخبرونلا ىمحم خيشال نيكلاسلا شاعم )“ب ديدجلا حرشلاو حاتفملا

 [ةيترم ] باتم هيلاو تلكوت هيلع وه الا هلا ال اهلوا ظلاسر ىيدعاعملا عم نيملسملا شاعم

 نيحلا سمش نب [همحا] نيحلا باهش خيشلل ةافاعملا |ذ.1  خمتاخو نيلصفو ةمكقم ىلع

 ىتدارقسالا ميشال مالسالا ملاعم |“. هداشرأ رخآ ىف ركذ ىدنهلا ىدابآ تلودلا رمع نبأ

 10 ايل اهمظن كحاولا دكيع انالوإ بالرطسالا ىن ةزوجرأ تاقوالا ملاعم اناس خنس قوتأ

 هلوأ ىرانفلا هدانسأ ىبأ هاش ىمكمل

 006. 1329). - 12305. 31 ع« قع 1 ]1ع عا - غ0 طاقآر م313 عوانقع 911010121 100110864 1

 (نودصس عمامحسم اص 7106600 ءربنعا 801ءاسقيرءل. ع 12306. 01 ءةعتلع ءآ - ]لع هغةأتطر ممله عقاكق©

 مطمعاتسم لع (طغعفتطسك ع لهءاعتمستفق ء(ا انطعتق ءعاعطءععلستق معاتاأتق و هتتعام» ع ظل[ /2:-60[-)2

 11101 0170720 ظ عدا هك0:7 نئابم مقر عسفر حصصم . .. زئم؟50. (نمرس معصلتسسو 01100 15 ةصعامأأن

 40 بس جقععملتغ طاقملد هعوغلم ءاع.و ءاتص معهعاوغنلممعت» ءأ 10ءعد مانومقع 015 متطتتغستص

 يأ. طرموعأقتتم ةهعتغ لع ةصلقتعع (طغعمتتسم ءغ ءعدعتص 0عطظصتالمطع. "'اننت 50111116111 8

 انطءوهرصحسص 1120 ءار ل2 عءاندأرال  (نم 0/41 1ء7ماطر, لعتسلع ذللهع دع هممحسعماقعتم ةذص للا

 111011/1 هده, ء اعرف 1غ عينات ع قسستسعمسأاقتكتم ذص آلآ - 1511 نار ع 11014 7م111غ1. ع ءلطط

 سمدعصامسم ذص 1/-171ءاماع] رو ع 1101هنم:مءآ,ر ع عاموددتم د0 7//-1ءز»أ ل, ء عامجمتكه ده ظ71-1ءام4/2و

 ء« يىرسسعسامسم ذص /ثا - 71 رار ءغ ع (نهدسسعسامتتم ذلورو ( لظا- ذابع»آب ظ1- لءلف0). بج

 12307. 31ءةمدط ءل - ده ة]1ز]لعاسرو عندك ذه ةرراسضساملا 1ةمعععلتعساتسسس و جنعام»ع هطعتلعط

 1101ه لأ 171م7 ]رعب - 19308. 81ءممهط ءآل-صصه دل 1 سصغص طهه' عادم ٌةط1 ل صو

 ءمدرستم عرعءالتتت ؟ل(هع 1[هطمتسمس علجصمتطتتل تهاتتلت مهع1هععصاتطاتق. "!'عدعادغتقو ونانأ 15 ةهصعامأأ:

 ا

 لمد ءدا ل]لدودك هتقأ 1!1عو ذص نتتم 20تعأدتت ممصم ع 50 وسعت هممالعرتم1ف ءاعبو ءأ لص

 معه عامل مصعسر لمهق ةععالممع5 عغ همصعا هكأتوصعتت» 015ممدزكتق هوان ع 12309. ظ1- 010 12و

 معواناسألم ةدمئاهأتكر ةهسعام»ع ةطعتلعط ق)عءاأط - ءل- لف: | ل1ن»ءل] طعن ىارعترنع - هل - 0

 آل هنن (0هم» 12ءماءاماملغ 771-1811082.  (هدصتسص سمع دامت ذط طمع ءزانق ]ذطعت 1و0.

 12310. 31ءةالنس ءا- 1 ه1 مَسر 0هعيدحأم آ[ةلةسنتر ةتعام»ع هطعتاعط 1وكع» 2702و ةققف ءا.

 10 رجمرعنتهص,. - 12311. 0[ءةلتس ءآ]-هسعفأغأر دائمه 20201117. (نمرسصعال 12أ170 1 عدن

 يرد ممدتكتس 0ع ةقاعم]جطتمر ةسعامرع ة8[ظهآ]]ذ هممقاعو لطلل- ها -ةمل]رن0/.  (نمس0خ0ل16 ذللتل 0

 دقات د عمل حسم /110,منوتر»تءل كمر طلتسمت متهعععر 055 ةانأ 17147, ءأ 01ظ5اتق ءقأ ااه
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 ماعذالا ىلع هلل سوحلا

 ماعلا ءاطعلا عاوذا ضايفو

 اهيتار عملا است خدرأت ىف لاقو خلا ميدقلا نملا ىذ هلل دمحلا حرشلا لواو اهحرش مق

 تاهبالا ددعو ةدامنامثو رشع ىنثأ ىأ تنص ةخنس لوالا عيبر رهش فصنل رصعلا ةولص تنقو

 دمد# ىأ ةنسلا ىيدم مامالل ,يسفتلا ىف ليزنتلا ملاعم ]7 ةداوسوكو .نوسمخو ,نانكارت

 ىع هيف لقن طسوتم باتك وهو ه1 ةنس قوتملا ىفاشلا ىوغبلا ارفلا دوعسم نب نيسح

 باهولا كيع رصن وبأ نيدلا ات خيشلا هرصتخا مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا ىرسفم

 ناممبلا نب دمحم ركب نال ن ”اكلا ملاغم ملاعم !ةسزر# مالو لس ىقوتملا ىنيسكلا كمكم ىبأ

 نيسلا ىف رم دواذ ى نأ ننس سرش ىف ننسلا ملاعم |* ١ 8. ةنس ىفوقملا ىدنقرمسلا

 نب ىسيع نسأل وبا ىيدلا رخف هرصتخا ظغنس ىقوتملا ىقهيبلا ديا مامالل ىنسلا ملاعم امه 0

 لك نك لل وكعال 'ةفينح#“ نا مامالا ”لكاضف 222 ادرس ,عا ةنس قوتملا ميعاربا

 آد آل عم مم طعم ءعقعأأف

 ل( 1]دمعتغمرأ 0مهطدمطتسل 2عق ءلعداقق هد)0685 010م1 6[ ع

 "اكترس مرصع عمامجانتل ذم ههضصعم ©0120 م05ان)(و ونانأ ز(2 1ةصعأمتأ: آردسق آ2عمر نمأ جط 3عاععسم

 طعمعقعأو همماسلتا هع. ىلا (عرد ماتك ن0 (ءدعغتست جطقم]و 16 ةزومت 8عحطصلاتللو ان5ان5 ع8 ؟علطتق :

 قطقم]ر1 عبس عم مماظع م2ععواتممتس ممن عملت سمع معلأزم دصمعمسع اعطت * 1 جصصخ 77201128 (0746)

 1. ع. ةمصت 812 (1مع. 10. 121. 1409)رو عأ 5ءدكاتتلللل 813121 010128211 01110011381018 0110. - كنب

 831 ةلتس ء1-غعصعأ ]1و لكهعيدحأم ع9 ع]ونممتك. (نهردس عدامتستاتم لص (ن0هعدصتتسو 20010ع ا[سصقنل

 1101/8 ءل-511:61 لدن 7101م ميت» عل ][لهود عزا عتب لال ءق'نل للا - 1" د١ 8 ءعارعم# ؟كطقلطتاهو ةلقلم

 516 (مع. 12. ل[دعغ. 1122) ممعطنم. آطنطع» زماععت علتاتق ءقأر اص نان 0511316[311ع 12111[

 ءمرعدمت ءمرعاتتال 1ساعات هةهعز05 معممط عامعر طمصتست 015ءلمان]و5 عا زماعل عمك انقاتك عذار و101 طمق ةععاتأت

 ةدصكل ةطتطسست ذص ءماامسصدعم :عالعوتاأ كطفعتاط 0-0-1047: لاا 7" هع» للا - ءآ - معابر نأ لق عنا

 11011817:1:60 1106272, ةصصحم 875 (ذصع. 30. لدم. 1470) دتم>نانت5ك. - 12313. 81 ةلتس

 ءا- لنصوص 0هعسمأم ءاذئعأمصتعر ةتعام» ع قللتر ءآب» 010] هبت لق عز7-عآبر ءزنااتا دك هزت هت" 601103و

 حدصصم 268 (زمع. 1. ثسع. 881) مصمم. - 12314. 31ءة]لتس»د ءع]-ةهصمعصسو ؟ءةاتوأد

 معودتل حضن ؟لاأهع.  (نهدحرس عمامتلاتق طل 201 هطتتتت ءمعماتك هط قلقتع 1007م720 كمأ] ععادتتط أ

 ىوردع امعععتمأسسترو 0ع وندم ص !ن(أءرعد ورب 0زءطمصص ءعوأاب - 12315. 1ع ةلتس ع] - همض عمو

 ؟ءداتئأد عءعوعسملدصتس ؟ةغدعر هسعام»ع آصف 47760 8عةنمع]فو ةصصم . .. 1>ج010[05. دع ذك 0

 له رت" - ل - 041 411: 11/معهن: 15م ظعد» 1[ مرفت, دسصم 746 (ذصع. 4. آللآهت. 1345 ) 1[:261ناتقو

 ءماامرسعم ءعلتلز - 12316. 01-151 ءةلتس اظ1- هطعءععا(1ءغر ةزوصسه همطت]1ذ2 0ع هعانق

 ممهعدامصتتطسع [سفسصأ 4ك: 10ه74ر/ه و دجتنعام 7ع 4717060 1861 م78 عرب 1 ةعق» 11 لق
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 ناخ ناءويلس ناطلاسلل هفلا تلا ءاملعلا لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا رصتخم ىكملا رصان

 تيد لحمأ فراعمو ةيوبنلا ةرقعلا ملاعم زا“ هتاخو باوبأ ةعبراو ةمدقم ىلع بترو

 قوقملا ىلينكلا [ ىدادغبلا ] ىذباذكلا رضخالا علا لديع ليكم ىلأ طظئناحلل ةيمطافلا
 نفذ زائ

 رصغخذم ىزاولأ رمع نب كمكم نيدلا رخف مام نويحلا لوصأ ىف ملاعم اللارولللا "| خئس

 5 ةمهملا مولعلا نم عاونأ ةسمك ىلع لمتشم ملا جحاورالا فقلاخو حابيصالا قفئلاف هلل دما هلوأ

 ىف ٍلوصأ ه٠ فالخلا ىف ةريتعم لوصأ © هقفلا ملع  هقفلا لوصا ملع " نيدلا لوصأ ملع ؟

 نسل وبا هحرش ىنزاولا نيدلا رخف مامالل هقفلا لوصا ىف ملاعم !*1 2 لدللو رظنلا بادآ

 نيلصالا ف نيملاعما ىدوبللا ىبأ نويحدلا مكان رصخخا “وب مس قوتنا ىومرالا نيس ند ىلع

 نب مهعاربأ ىبدلا فرش ةدرنو ندروك ملا نيلاعلا كيرب كعل لوقا ءايذالا نومع يف اذك

 (نددسمعصلتسسرم ونهم00 ذك ةمعرأغ: آهسك آ1)ءمر ويت ؟هتعمق 00ءغ645 عوذع ؟ه]ستغ ءاع. (0هددمقتنتك

 ذللسل نص طمحمضعمسم ىدلاعمأ 507ءرسم» 1214ه أ ذم مهعادكتلمصعتسر وعتتهأ ام هةهرتأه عأ كمصح

 نسمتممعس لتماتطستكب - 12317. 31 ءةلتس ءع]-ز(ععغ عاصم عط ءزكذو ءار ةلوصه م20ععمتعت

 ممما ءانعدع ءغ مماتتمع ؟هدستاتمع 1"دعنستاتعدعر هتعام»ع [[ةظات قلادع 11ه]1ءعتن7::ءل 450-ء]-ههاتن

 ل عزف - م1141 م“ 11ه نان لعن [ 8هعا0/0] 1آآهمطدلتادر ةسصم 611 (ذصع. 13. 81هن. 1214)

 رسمرخط نم. - 12318. 31[ءؤملنس 11 هددث] ء1-ل مور 0هوسدأد 06 ممتمعتمأأ5 7ع]أ عتمصتقو

 جنعام»ع آسف 107 ليت - هل - لفن ل1101ءميست»سعأ عرب 0م“ 1غ يسع.  (©هسروعملتسمو و0000 ذغه

 آسعارتاأ: آطردسن5 ])ع6 دتتءم2ه5 معدضتست معضم 1ةهعلعمسأل ءهأ ةوتعتكتق ءهطعوصأل عام.  (هماتسعأ

 نتتصسوتع همم 0هءارتممق ععوكت أ هدته درممرسعمساأ - 41. 0هءاعتسمتل مكس عأ مامن >ع]ذ عاممتق

 5 2. لمءامتسمت» مائاصعأ مأم1ا01 لاتكتؤو - 3. زهجصكم11ة؟مانمسس - 4. مهتسعتمأد ذه (طعهل10عأه

 همما707ءركقد عمك أ1(مغع صسصتصعمأأزو - 5. مهنسعأمأ2- 06 مةهعععم(ل5 ةذص ةمععات]دألنمدع ءأ

 (همزءو هطوءي95هملزؤ. - 12319. 81 ءملتس 11 ه5ن]1 ءآ]- 1 طر 0هويسقلد 06 معتمعأمتتق

 لادعقر ةهنعامرع آصف طم" -ءل-لأ ظنجت. آه هد للا 1]رمعدتا ملل6 ظظ ءرن-ع1]رمدعقلا 011111م1و

 دصطم 737 (ذصع. 5. لمص. 13560) 20101[اتا15و 4111018111111 012م0 ةانثأو عأ ال ءزدرن - ءل - أد

 ل1: - للمال لسم 11م7 لع مهتمعتمتتم معاتوتمصتق ءغ زسستق (1/-171ءم7ةهعقتن لأ هل-هع71عقل)

 1م ءمزامرسعط همصاعهتعأأو اتا له 01/1/11 22-61: 111001ةأاتتال ءعقأو ءأ 10(ةقوعر ًاصيمختتقتلو طق

 لم هرعرد 1من !دساهأمفر 116471: لا 051:7 ءهآ- لاد» هأ ل1ءلايآةر» لاق هوت ءآ-رلكع طر ةتوعمتكس

 10 ءدمكترس. ظورعم همستس ءمامعتمو ذص 116471212 لا 08117 ©آ -راع']ر ود م05ان عا ان[: 9/167” < - © - 0

 لان” //غ7: ظعرت ل ءث]لرمع 10د: ممن حمصم 757 (أذمع. 5. لقص. 1356) ردماأانا15 ب لل ع* بوكس ه0 - 04

 اانا 7110]رمتوت»:تءل 40ه7/ه] اظعتن 7101 هتستسءل عل: ىل]: 1", ؟دلوو 1آ11- 11
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 فقلخ ىذلا هلل كمحلا هلوا دنجم نيدلا مجنل ملاعملا حرشو ىلاسملتلا نداب فورعملا

 نال .اهانتاا حفلا "تدعي ءاعنو حرشلاو نتملاب نيدلا لوصا هيف حرش خلا اهاوسذ سفنلا

 هداز ىربكشاطب فورعما ىفطصم ىب كمحا ىلوملل مالكلا ملع ىف ملاعم )1. بمر ننس

 مامالا ييشلا هرصتخا ىنزارلا نيحلا رضفل مالكلا ىف ملاعملا 1 91 نس ىذوتملا

 دجوم هلل ىمحلا هلوا ملاعما ةكمع هامسو ىبلحلا ميركلا دبع نب دمحم نيدلا لامج

 تافنصملا ىف ام لمكا ىم عضوو ةيمالكلا بتكلا فرشا ىم ناكو لاق يلا مدعلا دعب دوجولا

 ىوتحي راصتخاب اهرصتخا نأ تيبدحا ملاعألا اميس 5 ةينكي ملأ ند كتحذكو ملاعألا باتنك

 ىف نيقملا ملاعم 1 4, ذنس هفّلا باوبا ةرشع ىف رصحني هدوصقمو لاق اهلمج

 ن1 اعلا با تياشم ىدتقمل مميلا كاعم !ن» داب ةيفدللا تعاوملا ظعد ذ
 لا مل 6 2 ّح ى 00 و

 ةيفوصلا ىواتف ىف ركذ

 لزعنتقو ءاذص !تطعمسص 21من: (ةطعماساع لتعاسس ) 21عززو - هل- 0120,  دزاتكق .هملاللا] أ 1

 مم1سستمع ءمرصم»ءطعممسمم 12 ةسعلمتغ: آطهتسك 10ةمر نسأ ةصاتسحتل كىعمكحتأا ءةصوتع ةطقم] اوس

 مع001016 ءاع. (نهرصتس ءصاحأتتق ط1 ءهقأ 0و7 ت©7- ل ذغذر 1( (ةدعأتتلا أ 0101011

 مصر نط عءعععأو هغ (ءةدعطتس صمص مالعصع ءدعيعمت موز(. 1106 ؟جعاغسم ءقغ مصمم 623 (مع. 2. كوصب

 1226). - 12320. ظ1- 81 ءةغانس 11 ذل ءا1- لع ءا ةدسر 0هعسمأف 06 (طعم]هعته ةعطم]ةقاتعقر

 ةهسعامر» ع 110115 ل رتنءلأ 1 ءرن 11:51 هزل, ؟ت]0 125/71 ردح عنلع]ب لنوم ءأ دصمم 962 (ذصع.

 26. لو. 1554) سمر م. - 12321. ظا- 01 ءةلتس 11 ءآ1-اعع] ةسر ةهوعصقأف 6 طعم

 ععطم]جفاتعدو ةتعام»ع طلوطاب»-ءل-لف: نعت. اكد 5طعتلعاط هغ آسست لعرب -ءل-ا1: 710

 اء لا - ءآ - ععرءار» ظلملءل# ذم ءمتامسسعسم همصاعدتتاأ 0:0ءأ هآ - ءا] رب 1مق كأم 81و

 ودع زاهد آصعامتاأ: آدسع آلعمر وننأ ءاءلكاعمأتقللل ممقأ ممص - ءهديزئأءةصماتقتل ةدئتدأععع ؟ه]تتأغ

 م. المسكر ةموستغر طئطعممضتس هممطتلتةدتسمعتس ددعاهجط و ولعمرضتمم عع دتصتنلال 8011م( 0ةانت

 مع[ ءءاتمدتسته ةعاع همس مدتامرحس ءىأ 12145 2/1 - 11ءل]ن».  كدسس ذرهع عدي تتم, نست هوتماتق

 ءزسك معاومطوةأزولك ءغ مدعم ءءاتس آذطعو 71م7 همعجدسم لع جتتقالف كانط.  ؟7ه]سز ]تطعصاو

 ءمس هلأ عهغعلممع ذم ءمتغمرصعم همصاعهطعععر نغ طقعع ءزانق معمممهز (مصعق ةدسس اتت همصاتم لعام

 ق4جعئمسسعماسمتل ةانأغعطر ةصوتنتأر 00100 معهممصعصلسست ءةوعغر 0ععع قمت ات طسق مرصد منعا ءعمىانتم

 عدا. (نهرمممقتتغ ةسسم 673 (ذهع. 7. كدلك. 1274). - 192392. 11 ءملتس ء] - و عع ]اع هو

 لهوسدتنم 20عأ1 مع ععامع. 1" ءدمقاد تم (اسععم) اتطعن 21م5 7مل نعار لع بسم زمككو

 لزءءاسع. - 12323. 31عقمل114 ءا1-طتخس عسر هعءامتطبلتسعق مكممممز(هىاننت ذه 1890 عد عز انقو

 ودن هطغتلعطمو لات 1ءايعقسأ )7 - لمداعن# ذدمتامأنتك.  آ1ئطعع» ذه 17-277 ءااممت 1/7 - أ

601111116121018] 111'. 



014 

 ىلاعم لا ملع اا

 ماكدالا 8 هللا لوسر 0_5 ةروذامهلا راثثآلا ف ا ىباككا (ضعبد كلش ةءنأ ةببذ ركذ ادالذل] كم دعب

 اهخوسنمو اهخكسانب مهواع خاقل اهضعب ضقني اهضعب نأ ةقدنؤلاو داعغالا لفأ موت ىنلا

 5 لع - خماقأو ءاملعلا ليراتو خوسنملاو خسافلا نم همف ام اهذم َّك 3 ركذذ اباوبأ للعدو

 ىفنلمل اغبولطق ىب مساق خيشالو ىواكاحال راكألا حرش ه5 ةنس ىفوتملا ىنيعلا دمحا ىبا

 دنع ةيادهلا موص يف ىلاةدالا لاق م. ةنس ىقوذ راثآلا ىناعم لاجرب راثوالا دامس ةلاحر ىف بانك

 هلو5 دامةعاب خوداشملا ىلع ادار اهيف ىواحطلا نع نال ناس نيح ضيرهلا ءاضفا لكيم

 10 ةعروو هداهنجاو ةملع ةراوغ عم مهتم 0 ني ذإل رفع لدبأ ىلع مهر اكذال ىنعم 0 لوقاذ

 12324. [] ١ ءا- ص ع«مص .٠ انو ءامتنسه ةءمأ

 12325. 31ءةمأ ءعال-حاطةعر ةعماعمأاتوع لن عغمرضتسس ءغ 1جعامزطاتت» م50مطعأقع. 8 عسضمدتأ

 لارا لع“ ل ]رت 60 ظعرت 7101عمت»ت7:7: علو ؟هلعو ا1طهلرتم# لتعكتقو 001 ةططم 228 (1ظ6. 10

 60غ. 842) مهاأنك ءا دصمم 321 (أمع. 1. لدص. 933) ممنانق عدل اللوععوغ ةطلر 5ع هط ةستعم

 ونيتملحنس عمعماغاستص ءووعر نغ []ذطعتسص ءمرصمممعععع لع للعالم ؟هعاتقونع هءاعطععتساأفق د 1 ععوغم

 لزوتمم مهأععاتم ءغ داهطتأد ةمععامماطسقر نتمتتسا هلتع ةط حجلتتق ءدع همامتممع طع عانت 1م

 ع( لسد] ز[ةامعدسص (ه]]طسصاتتو نتممتقلطل 15( للعام حطعوعدسألط ءأ 3ط20عقلق مدقاتللل ©0820-

 عمان7(. 1نطستسص ذم ءةهرتأو 0تةممقتتغو ص ناتتطاتق ةذصعانلأ5 ءالذأم ةطعووعومأاتو عا 50 عدأقو

 زماععمرعاوكتممعتل ؟لعهعاتنل 0هءاومطنلت هلل1ععممتعمحس ءا م0هطداتمدعتلط ع0111123[15 1 10

 نمسك م جامد 0 هن مدعز(ي 46177 موث عزت 111017 موت: ءأ عزت ل1101 معتدل 1367178, ةسصصحم 1

 (ذدع. 1. لحم. 933) رجم تسقر ءأ قات 010/1 هنهترنعا آ8 ءلات*-ءال- لغة: ل11هأ]رت»110 لق نا ل رت عا 8712و

 دمصم 883 (زمع. 3. 1"عطع. 14531) مممءاتانقر ءمرتتس ءتامعسمدو ةععتزرسد ءطتصأ ذم ءالقأو معهردأط ءاتعجح د

 1ه]ر/يمم# ىمآ11 عامر ءا( يطعتلعط ('(ىضرو ظعرت (017طمعاتل [طلطحمعاتادر ةصصم 879 (ةمع. 18. اطلهن

 1474 مدم(هحقرو آانطصتس 117-277 88 "زم هعبب# ءا-ها]لم» ةمكعض ماس 0ع معستع للم أ مدن

 زل

 مع]وامرتت طانقو لاتمالانلا١ ةانعامناهغع 101/468 انهانك قا. س 1/12 ءابق اص ءقرتأع اذطانت طل

 لع لعز سصتم, ه0 نسعد ءمستسعماةسضستس ءلتلتغر تطأ نسهعفألم ءىأ لع نلءزنستم ةط ةعودوأم

 ةورتسك هاطقم]؟عملمر ها هرزمتمجعس ءفصاعمت ةةحس ذص عم عما[ عمله وتنهع 1ه/] 40م0 ؟ذاطعتلعا 68

 معهطحملم ةسه هرلمتممع معاتامساأل (كطستغسعر أ هتمتسع ةسرتانأةسلقهتس ءقوع ءمصاعصسلت ا:

 10 [1مهصعزر) عءقفعر هتأكر عمدت عم هطدكتمصعاتت ةاهاتتمو ([113 لانا( له 070113 111[111112[101050خ0 0

 مم 20ءالأ طمطعملسك معوتع ذم ةيكربز نلممعتس ج00نععملتك عار ج0 ننم0 ةعععلسما ءمزر15و

 زج هععماتميب ةيستسانس ؟عمئاقأتق ةاسلتسسسر ةطقاتصعماته ه معاق ةللتعاالق ءأ م20ع1 ءةداتق
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 هيهجوب هدنع هذوبت دعب وه امنا فالخال هيكذ ام لع هنالو امربغو بهاذا ةفرعم ىف همكقتو

 يف تيكككش ناف هايا مهغولب مدعل كلذ ىف ىدجب ال ريثكب مهنامز رخآت دعب هيلع معراكناف

 نع الضف بهاذملا رداس ىف اًريظن هل ىرت له راثآلا ىناعم حرش بانك ىف رظناف رفعج ىا وما

 هب نوكي ام باد ليبق ىفناشلا كلوم باب رخاوا ىف ةفرعملا باتك ىف ىقهيبلا لاقو اذه انبهذم

 ثيدحلاب ملعلا لا نم ىنأوخا ضعب ىلا ثعب باتكلا اذه ىف تعرش نيحو ءاملا ىم ةراهطلا

 دنع ةكد رابخا فيعضت نم هيف ىأر ام ىلا بنك اميف اكشو ىواحطلا رفعج ىنال باتكب

 بيجا نا ئئلتسو هيأر اهقفاو نيح عدتع ةفيعض رابخأ جيكصتو هيأر اهفلاخ نيح ظافخل

 باول ةفاضأو هيف رظنلا ىف ىلاعت هللا تريضتساف صيحصتلا نم هب مكح اميف هب متحا امع

 نم هدر وأ مكح اميف هب متحا امع ىفاشلا مالك ىفف باتكلا اذه ىف. هتجرخ ام ىلا هنع

 ام فيعضتو همبهذم ىلع رايخالا ةيوسد نم خيشلا اذه فلكت ام رثكأ نع باوج رابخالا

 مردعوامسم 1ص ءمعصتأتمدع 01024010 015ءمأأ صقتماتالل 0؟(ط00هدعدعاتستت جلتزدونع دممعجزا3. 10عام

 الكر 0113 18 ©0210 ء25أ1312 5022( ت01 0 عاطتاتللل 10 عءدتتتت 0عالاأو م050112123 102[1583ع5و 0113

 للحد ءمصاعمو: ععدزدس مهو( ن1 هطقصأو ءز ءععاتمدتس ع مدت مئ0طفأدع ءععصأ. © م00 ةساعست ةطعتططت

 1111 1ص معمطحكأمصسع ءدتتلل م105عومخت1116 11, 2051003111 عمان1 3عامق . دجان] دست عععمأ107 ءةأو ص

 طمع عع دصئطتل عاعرار وتم04 20 ءّردك جعامأاعت>ل طمص جااتطعاتطا. 050051 06 ءقتتتذذ هم

 ل هزمت لسطتاممر لهسس ةمقربتاعع اتطصتسس مرعب ك1 ءا# ه7- هلم".  ؟ذلععمع عت ةتستاعسم ذم

 نءعاعرت5 هععات5 هماطملهدعتكر همعلسسس ص طقع هممداأعو ةععاوأ - 86م عقم زذص اذطعو 1ك

 ء7- عمر2عت2 جل ءةءعامعرسحتس مههاعس ممتع 0ع صهاولتطسق ىذ7هر/41 مدسألم ةصغع ءمراتغ 06 د

 جدوتتحع نتتهأ (دغعر نتج دانت 011645 1ععدلتم ءاكعتات8: .(نسسصصر ةسونتأو طاتصع ]أ ططاتللت ©0172 01315©

 1معزمعععتم ور ةسطتعمعتنت 12عمظتتل نمتلهن» 0هءا1ضصسمع (2ج016[هصمتعتوع طعصع عممجتم ]طعس

 لاا, لمزكمأ 1 م/مم# دصتطت دمتقتلب ءغاتص ءيتدأمآ]ذر وتتهسس دمتطتل ةتزردعكهلو 064 عم نتععاتتق

 ءدار و0100 جدعغمعءعرد الاتطسع ][ذطغعل (2ه1(03هصعمو وننهع ءهدع هرامتممع كذطعتاعطمعتست 801101

 موعمتغلممع ءديءعا] عمغلستس معمطقع طقطعءععصطتعو دطتعتصوتاتع ذات2 همتطأ0م 115 301:62ةدطقأنتب

 زمظضسسممرو عدك ةستاعمل, ننهع ل1مصتصس ععصاعمأتلج ةصلقعصستوع ءةةدعطأو نتقطصلم هته هرثصأ0 كت

 ززد همم عماتعطدأو ةدصهم ءأ معمطقق 0ءعاوعقمعع ؟1لزدوعغ  ظءاتتأ زعتاستك 3 10 ا( 20 ةععتتتللا 83

 ح 712/4762 حا]دغد ؟عدممصل ءععردر نتتطاتق 52014 هصعقر نسنهع ذصقعم هععط 1]]ز5 تمتع طقط ءنعصأانكو

 مرموق ءووعم داوعملتعدعءعل 115 عدعأ لحس آلت دتغ زم طقع عع ةعمستمودمله هع لنز] تن فسأله

 ءع معةمدصكم 20 دآ]لدنص تدص ئتق ءىمزدمععملم معممزاتسك دمتطت ءىدعار ونسمع ذص طمع اتطنم

 صن واءووز. -  طمورعم ذم ذ/4ر41 ل ةصتاماتمسع لع زتكر نتهع 161/402 جم عستم ءهاقأاتق هدأ

 20 (مجلز(همدعف ةاوغمعصس035ك جنغ عاعا] عطلهفو معورمصعتتتم ؟ءع2متأاتك و نتتم مآاتستسد ةمات عد

 معاساهعتأ وتتطانم كاطعتلعط ذهأع (عملتعغممع5ك جل ةعدبحتم 0ءاعتمهست ءمرصم]دمه5عر عوقر 8
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 ىرمعأ ذو خلا هريغ كنع فيعض وه امد جاجاةدحالاو مد فعضدي اك امد ذبخ هل ةابدح ال

 انس خضياشملا ربالا هدمتعا ىذلا داتسالا اذه ناسا فاما لا نف نم رهاظ لماكت

 ره نياوفلا ركيب" ىمسملا ارابخالا "قافلا

 تاودالا ىلاعم ملع ا!

 ريسفخلا عورف ىم

 ىلينقل ركب نأ نب دمحم نيدلا سمش ةيزوأل ميق نبال فوركلاو تاودالا ىلاعم اانا

 بغارلا لضضفملا نب دمحم نب نيسح مامألل ريكالا ىناعملا باتك 1! مءهأ ةنس قوتملا

 امسرنإ قام نامعالا ةتتايفو نم نايبلا لأ ىناعم |”. 2 ليوأتلا ةرد ىف هركذ ىناهقصالا

 لرارةرسار قوكلا سوديع نبأ نيسدل نب كمدم نب ىلع سلم ىال ءاعردلاو كيوكتلا ىلاعم

 جععمست ت0ملهسع صمص مما(دتغو جم صتطاتق و ونصتطاتق 10عق تق صمص 0عءاعهطتااتكو 1352011333 10

 ممم لتعمهم معمطقععر عغ (مهلز6همتطاتقو ونتتقع ءدع حاتمصتس همامتامسع 506 طمس لتومهع ةاتطكو

 ةاتق5 همأاماممعو ءمملكعم عع 500انل5غو عأ قاتقع 5عواتا1 8611. 1106 معا 91312 116313 101

 ءاملتستم عدا رم مص[ [ع5اتتسر نات طلع آ[مدهتساتق أه ءهائ552 م224ءءمامرتم ذلاتطق عةعامصسله 186058 (و

 هنزانق جمنممز(ةهغعسص 8طعتلعطأ كمعكدتسأ دمهعمأ ةعقاسمطومأا - 12326. 01ءةصتق ءاح

 جاعطط ةعر دءماعسأمع مم هع. 1 آئع !نطعع هلتمم تغسل 86/1“ هلرا ءمدقا م36 5ع اعنا

 عأ 811م13 601212611101365 ع8أ. لس

 12397. ظوطع سعشسأ ء]- ج07 34. 180هعامتسج 5عطقاتق م32! 1عان] 31011111 عأ 565051111 1

 ]060 مموز(هركاتتمو 0101:0121 ههعصأأ10 زها عرب عال 2ع0عقق50118 قام

 مءعرعلمعغع ه0 0هءاعتسمم زماعرر عاهل مصتق ءمروصتعوع 5ععانصل 188.

 12328. 31 ءخمأ ءع]-د لق( 6 ءع]-طم عانلكرو هءعماعمأتهع ؟عجطمتانطل 5ةعطقالللا من1011[5-

 امصحسص طقطعماتسس ءأ ممعان نيلهضتسس ذمكدعتس , ةسعامرع ىارعتنف - عل - 07: 1110 ه4تة112اأ 13 اف

 لذ: 8ءزب» [ظدمطدملتتامب ؟دلعم لانو («نونس- ءآزرمسستوءا لتعام عع ةمصم 751 (لصغ. 11. ةللقتان

 13530) منمر6غنم. - 12329. لعكزغ6ْ6مط ءاد-س ءمصتر !انطعع ةعصاعطسأ]ةقاتللل 01]12082و 00

 طسفس لمد عب عن 71 ه]بمروتمعل 8 ءن-ءاسمرهل]ياأمأ 17/-1غ( عارفا 11/- 1؟لو]ر فتاك.  آدسل ةكاتل هلط
 همم [207»ءا ء- ممن, - 12330. لآ ءةمأت ةطل ءلدط ءيفصر ةعماعماتهع دا ع[0151 0108
 ء انطعم 77 هميوأل ءق- وو لع نسم زصلطم لنعءانع. - 12331. 8[ءغمأ ء1-(ةطسأ4
 ىنع ءا- هذ ةوماعمأتمع ؟هعسسأمع ررآضسم 12 عون“ هع معععوأأهصتكر ةينعام»ع لآ4501//12: م
 8 هدو 7101متر 6 18 عءرن- ءل]رمدعقرا 1 0 ل16 16ه(, - 1923392. ا8[ءةؤسخ ءا1-طماشأاو
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 ىامرلا ىسبع نب ىلع مامالا خيشنللو نس قولا ىونزغلا زوريغ نب ليلأل دبعل فوركلا ىقاعم

 ىطوبسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةقيقألا كاردا ىف ةقيقدلا ىلاعم (مسسس

 امك! آمهنحا نيعضوم ىف سانلا ' ىم ريثك ىلع ةيفخ ةمهم ةليسم هذهف لاق 11 ةنس قوتلملا

 هب ءاجي توملا نأ نم درو اميف ىناثلا صاخشا ةروص ىف ضرعت لامعالا نا ثيداحالا ىم درو

 ىاعم "ع لأ ىفكو هلل دمأل هلوأ رصتتخت ليراتلاب لا [واتحاف جحبذيو شيك ةروص ىف

 فورعملا ةلعسم نب كيعسو ةنئس قوتملا ىوكنلا بلعثلا ىيكي نب كمحا سايعلا ىال رعشلا

 ىلع سودبع نباو ةخنس قونذملا ديلخ ىب هللا دبع لقيمعلا ىأو ةنس ىقوتلا طسوالا شفخالاب

 ىب هللا دبع هيوتسرد نباآو خنس قوتملا ىلادنانشالا نامتع ىاأو ةئس قونملا قوكلا دمحم نبأ

 لوحم نب طوحا نيدلا فرشل ىناهتلا عاونا ىف ىناعم |*0 نس ىوتما ىوحكنلا رفعج

 رجختسم ىب ليح مهم خءامكل نارقلا ىلاعم 0*1“ ١+ خنس قوت ىرسيتدلا راطعلا نبأ

 هعماعماأتمع هععسلاهعو ونسمع ]ن(ععتق ةمتطتسماتك. 8سم عدعنسمأ قكطل- أ -زءاف] 8 17د

 6 مم عمن ةمصم . . . دممعاسصقو ءأ هطعتطلط ءغ آسف 42/8 8عء» لع ]هتان - 1

 31-121ءمصخأ ظا-آ1) 2 ءاع[ءوغر ةعماؤسأقع ةسطات]1ءعو 0ع ؟ءعئاقغع ءمصعتمتعصلهو ةتتعامت»ع

 هزدعتاعط لعاطق - عل - 011: 7-4850 - ”ه]رترنمت: عن 41882 8ءآب» كمان ةمسم 911 (ذصع. 4. كدطم

 4505) مطمعانم. 1دعع ءدأو ةموتتتأاو 002225010 ع239ز1ةذلصت2 ءغ مادعتسأك طمصستمتطاتق هءءتلغاه

 ءغ ييالعسمم 0ع لسم]1تعت 20161هصسست 10عم.  ظعاطتتق ءعوه همعمعاوغ (220166صعق م58(2001ر تطأ

 ل1 قككتعر ةعالنمصعق ؟عمردععءعماأمتما كانط 5مععتع معدممدهعتتلتو 5ععاتص لانك (720115هعقو رص نتتتطانق

 معملتكتسم ءوغور دممعاعترط 200غ عسط 1محصو ةعلاعغأقو لس ةدععت عدت. 110 ءعلعم زعتاست

 ةماععمععاونمصع د]1ععمت عد ءوععطقصغل. (نهدصمعصلتسست 1غ آمعامأا: 1مسق آلعم هع ةيكتعتا

 عنب 12334. 081ءومأ1 ءعآ]-ةطتعو ةعصماعسأل 2ع 631101211112. 5012105 ءطاناتأ 5

 41ج ع0 ظعوعر» 7 هرم 11ه 1ع (عةدسستسةلتعاتقو ةططم . . . 1001انان5 ب زون 8و 116500

 +داعوم 1:/- 4 ]رسعأب ظنا - 4بودعأ 0 ءاتق ءأ ةصطم . . . 120نانق - 7*1 7

 1866 1610120, ةطقتلف . . . 50015 انا15 ب 478 عزان 110/1 عتمتسعا 1ك, ؟دلعم 11: 4

 لزءنتك عغ حصص . . . 721011115 - رك 8176 (01/11:11 1ل51:01:012و ةصط0 . . . 11115[1201 ل

 450ه7/]ه]: 8 عءد» لمنركم» (1ةستمةتأءاتك و ان]50 1872 7200م4 ممع77ب قتعأتق عغ ةهظهف ءا.

 رممعطابسق. - 12335.31 ءةص] [1 همك غ٠ عا- غءعط ةصتر ةعماومأاتقع 06 ؟ةعتك عجدأتل 10

 ععمعرت طق, جهسعام»ع ذعر ءل- ل171: مل ارت ءل عرب 1101م هدهت»60 18 عزا ءمأا »100 ءقوعت»فر

 حدمصم 794 (1مع. 29. كلوا. 1391) مممز1100. - 192336. 11 ءوصأ 060-11 عصر هةعماأ ءعم©

 (هردمل. ظاسععم 0ع ته ةعتمكءصتصخأو انا 1101:07:11: 183 عدن 1081 ءرافر» (ددصتم ةاتعاتك ر ؟نانل عم
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 رفَعَج وباو هلثما هيلا !!فقيسي, عل ءارقلا ادامعغا ءيلعوالا":0: دس .قاوتملا <لعوحتنلاةبرظفإل كرك

 ىوحنلا مالس نب مساقلا .ةيبع وباو ا“. غنس قوتملا ىودنلا' ساكنلا ىنحفا نب. نمذا

 دبع وبا طايل ىباو "1 ةنس ىفوتملا بلعتلا ىيحي ىب دمحا سابعلا وباو ا ةنس قوتملا

 ةذس قوتملا ىساورلا نسح نب كمكمو 7. خنس قوتملا ىوكحنلا دمحأ نب كمكم هللا

 5 نس قوتملا ىوغللا ىنثملا نب رمعم ةديبع وباو ".« ةنس قوتملا ارغلا فايز نبا ىيكت قالو

 ىب اللا كيع هيوتسرد ىباو ةنس قوقملا ىخليلا شفخأ ةلعسم نب دكيعس نسل وبأو ا.

 وداو "91 خنس قوتملا ىوكنلا دمحا نب دكمكم ناسيك نبأو ظنس قوقملا ىوكنلا رفعج

 قوتملا ىوحكنلا يومكم نب هللا دبع ىسثمل وباو ةنس قوقملا ىوكنلا مصاع ىب ةملس دمحم

 هنامدأ حرش || خنس قوتملا ىوحكنلا جاجرلاب فورعاا ىرسلا ميهيعاربا فحسا وباو 5*٠ نس

 10 ىناسكلا ةزمح نب ىلع ىسلمل وباو هل. ةنس قوتملا ىدزالا فحسا ىب ليعمساو قاريسلا ىبا

 ه1. خذس كلوتملا ىفيادملا ىيدلا فقفنومل ءاشنالا ةءانص ىف ةعرتخملا ىناعم 1!"

 (0م1"ه8 لزءادك عا ةهصصم 206 (1صع. 6. لسص. 321) 20205[اتقو ءاتزاتق ]ذطعمر ونسأ لأ ةذستاءلض

 طهطعاو جه (نهروصأ ]1عءامرتطانخ دتقعسجح 300ام55(1 (ضتطتتتادع - لقتع لوز/و»» ىل]ررنعا معد

 1101ه 60ل طرا - 7 ملآرلع ((عحدصتس هال ءاتكو ةصضقصم 338 (ذصع. 1. لدل. 949) مطمطانات5 - لل

 0620 ('(ئةر» 16را ذعار: (تمءدستمهاتءكتخر ةطصم 224 (زصع. 23. ال57. 838) رممز"أاند15

 ل1 1مط طايع لاسعل ظعرا ة هلع ]مضل ءطر هصسم 291 (زصمع. 24. للوال. 903) 1201[ا11185

 لكلا قلطامالاهأ 7101,عيسرسعل اظعتا ا/رسعل (عدسسحلت قر ؟دل]عم لانو - ها مالمو لتعاتق ءأ

 حصصم 320 (ذصع. 13. لكدص. 932) طمالأانا15 - 11101011160 136: 1ظلهدم: 111 - ]1 05و

 و ةصمم . . . 20:نانق ب لاا 7 هلزس 161: 7ةرااآ 111- 1ع”, ةصصم 207 (ذصع. 27. تع

 822) مدمراناتتق - لاا 0[ ءةله 11 هدوم“ عزت - ءاروما]رميرتم آبعرعتعم]هعدقو ةصصم 210 (اهعت

 24. كمر. 825) 1201 ان115 -- 411 /]مدم1: كك 040 8 دا 11 ءوهاع ل1! 1رمعأ آ8071:78و ةلطلمف ...٠

 رسمعاناتتو - 2400/1/1 ا عءرن لمه" (؟هتصال أخ ءاتكر ؟نآ]مع6 لارو 10200ث1076ءم], لتءاتق ءأ

 حصصم . . . هم[ (ةنانكق ب 1110/رمترات:ءاأ اق عنا كلآتنعل (عحسسسهأأ تقر ؟ا1150 17: 7267540: لل ءادتق

 ءا( حصمم 299 (ز1مم. 29. ةسع. 911) 1101(نان5 - لانا 1101متر: 507ه: 4 عزت ملكة

 (عدسستس جال عاتق ةطصم . . . 1201 نانق - ل11, عدمت: 4ك ط06770] 17 هدو 11 0111160,/0 (11 تطال هان ءاتقو

 حمصسم 325 (ذمع. 19. لو. 936) رسمءاسب5 - قلاع 1: مع 16 ]رارر»» للا - ل ءرعن (1 جلال ةأ1 اكو

 ]عم م/1- 7ءززمر لتءاسك ءأ ةصصم 311 (زصع. 21. لما. 923) 1201[انا15 و 118 05]11 35

 10 77: - «1:1"مَلأ ءمرصتس ءعضاقتأ اتت ءل1ل1غ - 1ءرسمنال ظم» 1: ةمع لعلة و جصصقم 820 (ةطع. 18

 ["ءطع. 1417) مدمج نك  ءأ لان! رمدم7: ل]: طورت آ1هبدوعم ]كة نينن. - 192337. ظ1- لآ ءةصخ

 آ[1- 311ه لعطغدعدمهأر ةعماعسأأُهقع ةآهمكتعمأهع عا لع ممم مجه]ونذع 0ع ةعاع مع0لعداكأ 031002

 ءاعووماعع هوىتئطعملتر دسعام»ع 7110:مهر/7 ء- ءل- 011: 7110/42 ةمصم 590 (ذمع. 27. آل ءعب
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 ءامس ىف علطا ىذلا هلل دمحلا هلوا رم صيخلتلا كءاوش ىلع صيصختلا دعاعم 1م

 ىردبلا فرشالا ىقملا ىلا اهادعاو ساتفلا صيخلت تايبال حرشلاك هلعج يلا ىناعملا ةلعا نايبلا

 قار ١ طوقا اهلئاع: ماجا رت عيه كنو» ناعببللى ا "نب ركاش نب ئيكي" نب: ىمكام. ءاقبلا قا

 نفاشم ىف عمجلا دعاعم ("#] لرهلاب يل هيف جرو ةيبدالا «ماظن نم ءيشانيا ام ىف. لك

 قوتلا ىعفاشلا ىقيدصلا ىركيلا نسأل نا نب دمحم نيدلا لامج خيشلل يصتخم عمسلا

 ىف ر,صخني هيف مالكلاو خلا راتوالاو عافشالا عماجكم ىف رارسالاب عمس نمل ادمح هلوأ] ةنس

 نأ خيشلل لقعلا ىف ةاياعلأ )م |[ «ماكحاو عاوسلا لاودأ 3 اهلك لودصف ختدلقو زف نا

 ربع ىم ءايثاأ ىف رمهعم 5*1 عد ةنس قوخألا يفاشلا نكاح ليد ند لودحأ [سابعلا]

 ردصخخكملا حرمت 8 لري يم دروع ىسدقلا لايكام ند نوحرلا كيع ىويحلا رميا ىضاقلل

 ىوتملا ىدانتسالا نسل ند كوكا رظخلا ملع 5 مو تارا يه 0 رصقخم ىأ

 4193) ممم. - 12338. 381ءغطأ1 0 ءعآ]-ععمقتمقر دمطانلل ء2ل13 151123 هلع 10

 لز5ءم(مع 0ع 1هءزك معمطوساتطسم انطعت 16/2745, 0ع وسم ةدمتج لنعطتت7 عقال  [معامتغ ]طع

 زن: آطردست5 12عمرور وست 1م ههع16 ء1موسهعصأتقع زماعجلانص19 ةعضاعمأ ]3511113 015151 011551 أعم

 4سعامر# كنس ناهقأ همرطا0 عوامل ءعقدع ؟1]0متاغ ذه ؟ءعواتق ]خططت 16/815 71-11 كار عا

 طعوعدز لنه ءةستسعمسأت 8607“ - هل - 01: لآ: ءعام 1/1101 هيسترنع# عد: 7 هلبرو ع: ذارايطت» لعند

 45212472 هططتلتك. آطأ ط1معجدمطتقق ءمعتست و و001 7325135 8011م56232[و 8815158[و ت10

 ععمعرا ع5 مطتاه1هوعزعدم ةئستلعقر ونقف عت ءعةممصلعمأر 2001036 ءأ ةعطلتق ]06058 11211156111[.--

 12339. 31 ءمطأن ل ءآ-ز حسنت, 1هعه هتمزاملم مرتأ(ن1نلنصتق 0ع !1هءعاقر دطأ طمصتسعو 201680

 ءهداتدود همسك عماسمأغو جيعام»ع هطعتاعاط لوصفل- علق - 011 7101 متر:1760 1261: 45114501: أل ءرب#

 5200176 كطحظتأوم ةصصم . .. 1ظ00[01. (هددم عصسلتاتسلر |0100 1غ 1هعامأ 6: ًآطبقتلعطت ءأر من1

 جععحمم دم01 عصام زسمععاأتغ لص ءممكت عصاتطتاتق مهستاتمل عا طططمهجأان12 (101ن2 عأغ (اطأ ةطظانتظ) 6[

 لزددادأهألم ذطأ] ءمصاتسعأمت مهع1وأا1لمصع عغ (عتطسق هععلمصتطاتق و نا126ع 011265 7ع5 5

 ءدصستواتع ةامكتأو (مهعادمأ]. - 12340. 010-121 غج 2غ 11 ءع]-ةع]1و معو]ق(10م 5

 طمس 1مغءالن عاطتلتق لع ذمععصتمو ةسبعامرع هطعتاط قللت[ /معطط/5] لارتسعل عن 0/0114

 لمجز مع يذطقظتادر ةسصم 482 (مع. 16. اللمع. 1089) رممرانم. -ح 12341. 110-181 عطقذ

 11 ةمطق دحض جططقعمر طتقاعمرعتق مععاتمدو اماععممعاتس ةمرص صمت مطانتت رو ةتعام»ع (80طت

 11هزأ» - هل - 01 40 - 1 - "هآرررنمت» 1861: 7101, ميربر»ءلأ 00( ع5. - 12349. 1-1 ه'( عام و

 1 ةطقعط ءلدس هلعط(غدهق ةعر ][زطعع دطهعمأ ةعقاتطسقملان5.  (نهددتت عدا 3511015 ل 011م0

 لممءنناأر, لع ندم ةدمعو لتعكس ءوأا.ع 12343. 831-51 0ه6ءطقس 11 زاآس عال دصةغم متر [!طع

 سدفعمت ةعماتسمم لاك لع جعاعر وسح 05 ةمسامماتطسق ت55 ءععصلسس عوار ةحتعام»ع ل01211:60:]/110 1 ء)1-
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 ليع تاك يم ىنال ريبكلاو فصولا نيب قرغلا قق ريغعم |مدرسعرع حرمت ةياع هلو ناللا نس

 تاكرهلا نال فطغنملا ىف رميغعم “و هب ةئس قوت ىودكنلا ىرابنالا كود نب نوحولا

 لالجل نآرقلا كرتشم ىف نارقالا كرتعم ام  ظنس قوتملا ىدادغبلا اكلم نب هللا ةيه

 ةمدحو ب نداصخل «قددصتءاطو !ليلخ خيشلا رصتخم ىف ةيكلاملا بتك نم تيأر هيف لاق اضيأ

 ىقزأأ رصتخم ىأ رىصتخملا رصتخم ىق رصقعم اندر تييتكذ لكشم اذهو هوعيذ هودحراتو

 قال .ىقتعملا 1م... تقيس ىواحاظات  راثآلا :لئكشم. ىلا رصتخملا نم" رصتخلاا [0 م

 لم عمسأ للضفلاأ وبأ ىيدلا فردت خيشلا تح مدني كم دب قوتملا ىفسنلا لايكام نى مح صفد

 ءه]]رمدمت» 18د: نقر ةسصم 764 (ذصع. 21. 0ع. 1362) 120110. 10122 ءمل35111112[221162 11 60

 ءل106 12344. 43106-1[1ءطوع 11 ءا-[ةععو طءعذس ء]- 281 8 ء]1-اعطقطةتو

 1[ طعرع ممدعمت ةعداتسمملنك 0ع 01 ذستستمع اماعع ننه] (ةغعم 20] ءءاتكأا عا جاع طاتكاتتالو 0

 411:1[ كه[ لآ[ - هآ - "ه]رتزنمنت عزت 1110/رهت717:20 متنا ن١: (ءدسسصسقألعمر ةصصم 577 ( طع.

 417. 1د1. 1181) ممم(. - 12345. ظ1- 381هءطدص 11 ءآ- مص هسغأ1أر !!خطعع دةعمت

 جحعقاتسمس لنك 0ع !1هعزعدر دسعام» ع 461: /[ء»هقنا آلة طءاملاعل ظعتن 71ءا846 8مع1ل008, ةطتطو

 . .ممرنأنم. - 12346. 31 05:غءمدلع عاد وعم ةصر مه]ةعقاتو ةعوتتق] أ نه 06 ؟عنطأ]ق (002301و

 وددع مادعع5 همماتمصع5 جلرطمتاطدسأاو ةتتعام"ع لع - هل - لأ: كموسزاقر ةسمم 911 (ةصع. 4. كاتظم

 1505) مرمرمننم. -ح 12347. 010-11 خدندع 11 عغونورعاط 1: طغععغ ءعآ]- ممملعطغةق 31و

 معمسعتست 0ع لتعاأمسع ءمرسمعسلتت ةععاتجدتتتك 0عقصاعسله رو ةتتعام»ع هملعسد هدير 12. "1ع

 ءاوطتقو ةص ن0: اللتر ةموستك اص ءمسصمعملأم ةطعزتاعطخ 7274717, نسأ ![خطعع عدا 111118 5111و

 1]هعتسر ونتأ 0ع معطاتق معممطعأوع معممعتتق ج0 ؟ءءطسسص طقعع طقطعع: ررآظأ (30 ة1لآوق >5

 ممررعم طمع معمنتمعأر 0000) ءأ ءّزاتقونع ؟ةستلتوع ةصاعض 01 انت ءلهأر 2ع 01130128عقأ103112 أ

 ء]ععرر مدر محسن ةم]17ءعععغ معكتع 1مقع دلاتتسست ءه0لعععأ““ ءغ ةلتقق 1(01365ههمع5 ةذصعاتلة5ع5و 6

 ذم ةءعرتلمأأ5ق جقذعءعاقرساتتال 205101112 201 0101116120132 ًاانتت'ثز أ 7270/41 12[ءزم[1عاعق انت 0

 ذللتك نتدععاتمصتطستق 0عءعقعملعملتق ةععتاأأل ةرتصا. نهم تعم بكيت 011عت](ةاتطاتق 1ةط0م8ةعاو

 (مهءادغسل7ل ةعرمتروأ1. - 12348. 1آ010-21ه6دندع 11 مم]عطعوددعص 11-11 هلعطغوق ةو

 مععأسعاستم. 1مزغمدتع (نهرصمعضلتا 271ه, هصتر 0ع وتتم ةاتزن18 01أان11 قا. - .18349١

 831-11 60:غقعددع رصاص عآد م ]لعطغ ه5 هر مهتتق ءزع ءمتأم726 هقمأاقر 01136 ءعدع ل1:/]1105/] ٠١( ته

 1هعز5 011عئ]11هءتطسق) !اذنطعأ ل17" د 1ه]مدمم# ءلتاأتو 06 لتتم ذاتم13 ة5عزللللو اناا, 1ةعاه عقأ. ح

 12350. 151- 3[ 05:غععءدلو ]ذطعت بنت 20عق3 ةسصتتتو طقطعت0ل5 هقأر ةنتعامانع لآ: ظله 01:01

 ال ءرع 17101 ميروررنءعلأ 77ءوعزلار ةسصم . . . دسمتتامم. 8طعتلعط ه7 ع»وك- هل- 0: لااأ/ه ل17 1هدنهأأ

 في

 فاي



0 

 ا

0 

0 
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 ملا ميوقلا هنيدل انادع ىذلا هلل دمأمل هلوأ دقتنملا هامسو ىابيشلا محا نب ميعاربا ىبأ

 نع هاورو ةفينحح أ مامالا نع هقياورب قوثوملا وهو ىواحطلا رفعج وبا هاور هنأ هببف ىكذ

 نأ مامالل ضقتعملا !*ه5 2 ىيدلا لوصأ مظعم هنمضو ةراشا غلباو ةرابع زجواب هركذو هباكتا

 ىطويسلل ىلولا روص كيدعت ىف ىلقعلا 0 ه.د ةنس قوتملا ىلازغلا كمح نب دمدم دماح

 هلوأ|سايلا نب محا باهشلل فئاثولا ملع ىف فالكل نمتعم |!*ها» 2 لوصالا نفذ ىف هركذ

 ملع ىف فالق كيمتاعم ]نم نيبلصا ىلع بترم خلا هتيدماس ومسب هزنث ىذلا هلل دما

 ننسملا ثيداحا ىف لمتعم |*مه» فيرشلا دمحا ىنأ نب هللا تبع مامالا خيشلل فقماكولا

 مامالا حِيشلا ىلا بوسنملا نامعنلا مظعالا مامالا كنسم' هيف تعمج لاق لا هنالا لاوذ ىلع هللا

 6و 1 اي]كت» 8ع لسع .81ءءةلماجغ ىدسسعمسامكمتستم ذط عانتط 0103 11-21 01:1ءءعمل

 1ةسكءعيت ماستر ونحنأ 1123 آسعامتا: آطكردستق 1)ءور وننأ 205 20 ءازعتوصعست ةاتقست ععاقتت 061 ءاع»

 ردزون( ذطتر #46: لمزكم» 1674462 كتم (2201665مع م0مهعوهققعر عغ ةقصع ةيسسفسم طنع 150عسم

 رسعععامع معمرعغعع عءاهتمصعتسرو ونمجع هط آسقسم قكقنع ط1ه6©/017 م01 ءلععئاتكت. كتنعام1118[ع

 للنسخ ةمعلمعمس بس (22010316غ ءعغ طععوتكدزستم ؟ءعطتم ءاقعدعامدتسمم عوسع 01 ءانمصتق ءاموس عطس

 لعووتطت(غ. 81[ددعترمدس مدهاعسس معامسعت مامعستص معءازوزمصتق عل زمقعصستا. -ح 12331. ط1-016-

 عءءولو ائطعع تن 50عم3 ةدصصم طقطءملم ءوغر ةسعامجع ]سقس لا 11ةن::0 07

 8و 01ه]نمتستنءل 6م معذ]ة, ةمسصم 505 (ذهع. 10. كم1. 1111) صمءأمم. - 12352. 1106-51 عاذو

 ]نطعع ءعسستصسعسك 0ع ءصتس ءعوغلممع ؟معسفمتستو لمتطاسع ةممعممأسموتتهأ16 20 1) ةندت 28

 هزار جدتعام»ع ه0. (هدمس عدت 22غ ءانرص 1م ةععاتنمسع ءقاقلمعأر ونهع ع مهتسعأمألق لانكأك

 ءه( مءانوزمدت5 جوز( - 123353. 0[38*عغعرس 20 ءآ-اعط ه1ةنعو 1 طععر بكين طمتستمعو 202

 ممددسمأ 0ع 0هءاعكتمه مدعامطتسم طعم تسر 10عام 37 آآ - هل - ل1: مقاتضعل طعن ط5

 آياطعر زغو ةصعامتا: آنهتتق 1)ءمر تزدق 203] وامه ةدمعأو عدأ 311 لتصع ةعطت م1[ عطل[ 2أغ15 5113

 ءاعو عغ لص لانم معئسعأمأد 015ممدزغن5 هوان - 19354. 31 05*غءعدرسصد0 ءا- اعط د11 ر 1]60ان121عو

 تأ طمسصتمعو 50ءععع ممدخدصأ 0ع 0مءاضمد مهعامصتسر ةاعام»ع 8طعتلعط هع آسفس 16/0/ه/

 80: 452 41710 1171- 81/عمارك - 193355. اظا - 31 ه'غ عرهد 0 ك1 عطق ل غط ظ1- 81ه 5صقلو

 ]ن1 طءرع معمطصغمع 50ع1 0ع («ه0:((هدتطسم اذطعأ 710:0 آسصحسم دمدتعتستو 4ك ]14 11 041:40 هت ططاتكتم

 [,ماغمرسع ذم (عوتمغم عه ءدمتغأم 20 عدنمصسعتم ]نطعوصضتتم لاتهت01ءمعنصت 015م0512و 6 ©

 ةهطعتاعط ءغ آ[سقس لء7/-ع0- 011: 41: /|1رعرااب 111117110 18د: كل آبتن عل | 1 ف 110*1168 ] 06و

 ةسمم 770 (ذمع. 16. ةسع. 1368 ) رسمءاتم. 1معزرتغ زاغ: ظموعيرستكدد ]صةن0ع ط2لعا متم لمصم

 طءمعظعنمدسسس ءّردم هع. قةسععم»: آم ءمر ةمودتار ءما1ءوأ 71هدمعمل آسفتست دمهتعتست لم 7
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 لهسول سيناسالا نع ةدركام ىراذجلا ثرادل نب بوقعي نب كمكم نب هللا كبع كيكم ىنأ

 ةظدفملا ةيودالا ىف كمقعم !*ه1 [كمتعملا حرش كنتسملاب ىهسملا هل هحرشو ] اهظفح

 وتم لا نميِلا بحاص] ىناسغلا لوسر نب. ىلع نب ارمع ىبب فسوي  فرشالا"نفظنلا كلفلا ب افالات

 بانك رصتخم نم هيف عمج لا هتمككب ءايشالا كجوا ىذلا هل دمحلا هلوا [115 ةنس

 5 مآ هتمالعو ىسيلفتلا باتك نءو ميج ةمالعب 24 بانك نمو نيعلا ةمالعب راطببلا ى

 لوصأ 3 ةفتعم ال10... مجخحلا::فزرح .ظيترتد لهي اهيشرو ءاراعتفالعوت طر

 ريبك باتك وهو 801 ةنس قوتملا ىفاشلا لرتعما ىرصبلا ىلع نب دمحم نيسال قآل ةقفلا

 نيسمللا نب كمكم ىب دمحم ىلعي ىنأ ىضاقللو لوصدل باذنك ىزار لأ نوحلا ركف خا هنمو

 ليعمسا مساقلا ىبال تاردادحم رشع ريسفنتلا قف توينعم |!1هد عمم ةئس قوتملا ىلينثل ءارغلا

 10 ىف ديقعم 1 [هلنو ةنس قوتملا ةنسلا ماوقب بقلملا] ظئاحلا ىناهنصألا تمكم نبأ

 ةيعئاشلا عورف ىف طمقعم ا هحرش عم قيس ةفينح لأ كنسم رصتخم وهو ثيدحلا

 كرءزاعطم ءهغ آ[سصخسصم قكاتع ل101, متنترتعل قل طلهلالع]ب اعتب 711 ه]1ءمتونت»: عل ظعتن 7 ه' تيان آظءرن-ءا]عامسةاو

 1807من عن طاتكاتللل. "1 عدلتغم معك جم عامر 1 (هاتطتاتق هاهلقغ3ع ىةدتسأو 1[ 1161101136 635

 ؟جنازسك ءقوعأ. [1لعرم مستسعماقمعاتسسم لص ءانتتط قادت ممقاتتا 11051621640 ةانهت'آب طلا-10:1 04

 صفع |. - 12356. 010-581' ععسد40 11 ءع1- 2090125 عءعغ ءا-دططمأآ110484غو !ئطعت

 مدعممع همعام هانم لع ععصعلتتك ةنسما 1 ءقطسق. (نهدص مودا طا-لل ءانإب طا-11 0/017 ع“ لا- طلو" أ

 ةكر وترك 13 ءزن 0و" عزا ىلغ 8ءرب لغءعتنل 6 [,موعمن:2 | كعدطتمع اعاتعتك معهتصععمفر ةطصم 695 (ةطعب

 10. للورت. 1295) رممرعنانق]. آطشطعم ذغع امعامتا: آطردسق العمر نسأ ةدرأعسأات3 8118 2عطاتق عائتح

 ءاودضمسم لعلتغ ءاع. (00ه11ةعوزغ حسعأغم» ذطأ ءدع ميس معسلتم ]ذطدنأ 107: 8681471 ةثئأو 4277 انقاتكو

 5 ء انطعو 11:71:47 ةذعام لانسر ءاتطعم 1"عرافوثا1 !ذخنععد 1م, ء اتطعو 15047 ه١ 2مل اعن ءلتكم ةنعأم

 27م, ءغ دل هملتمعسس ةلبطقط ءعلعسسص لتهممقتتكا ع 1923357. 11 - 01 هغعردم ل 11 ه 501 ء1- 11 ء'طو

 ]زطوع رسدعممع هسعامتاهأتك 0ع معتمعتمتتم زاتعقر ةتعام7ع قلطا)1,مص عمن ل1101 011:0 طعن

 مور: ]1ه'هجعء/نغم ذطقظتامم ةصصم 4603 (ذصع. 9, 0ع(. 1070) ردسصمر(غ10. ًآباطعتل دطةعطاتقو عع

 نيم 1701 ]ر» - ءل - لفن لمس ]طعس 21ه]51:/] معاتتا. (ةلطخن قلل 7"اغ 21ه]رهتستسعاأ 1#

 لرواد عل 8 ءرن- ءازرووعتر» للا - ]عمن طمسصطدلتاوب حصصم 458 (ةذصع. 3. آل عع. 1065) دهها"اانانقو

 انطعسسص ةسمملعس نغسلا ءلتلتغي - 1923358. ظ1- لآه:6ئعسمهل 11 ء1- ؛ء[دلعر اتطعع هقممقع

 جننعامرن(هألتق. (هروسعماأهمتاتق لص (نهعدصتننط لعععس ؟ه]سسأمه ءهفصاتسعمور ةتنعامرع مة

 ل11 ءايدتس 1 هدددقآ قعر لاله]ءميضتعل آل ملت [طمصسم»تظعع (11:]/0م نوت ءل-ةنا011:61 ءم عد مالتته هك

 10 هغ هصصم 535 (ذمع. 17. خسرو 1140) سمعأمم]. - 12359. 1 010-1عءسحدل 11 عا1-طق 01 غطو

 ازطعع رددعممع جنعامرتأةاته لع (هدلتعممتطاتق. 1 متغمسسع هع للهودنما لانا 11071 0عو ءانزانق

 ةايجرف تنص ءمرضسءمامعتم رمعضألم 1ةهعام ةقان - 12360. ظ1- 310 عرتهل 11 [هماث' ظل
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 ل ءدشمم باتك وعو خ*كو خذوس قوموا يفاشلا ىجكايندنيلا هللا خم ند لوكا رصن لأ خيببشلل

 ننال اضيأ هبيبذ سماعم ا! خبيرغ تارايتخا هين هلو فالذدل نع ايلاغ ةدركم ماكحا ىلع

 ىرهظتسما اب فورعألا ءاماعلا ةيلخ حرشلاك وهو ه.4 ةنس قوقولا ىتاشلا كمحأ نب دمكم ركب

 ىف ظعاولا نيسح هركذ ىئشيروت هللا لضف نيدلا باهش مامالل دقتعملا ىف دوتعم از“

 ىلع ند كدحاولا ديعل برغملا لفأ رايخأ 3ةكاعم م1 خمس قوقملا ىفاشلا

 0001 ريدر ىرعملا ركب ىلا مجكم] 0419م4: 31ج طوغلا نبا مهكما |[01 .. .ىتتكاوملا

 ىومأل توقايل ءابدالا مجحم 4*1 هيلع دمتعي ال رح نبا لاق ثدحخ ىكيلعيلا عدلا

 هرصخخاو وحكم نم هينا 2 كرذشمأا 32 ركذ كم دعب قوخأا ا ىدادغيلا ىموولا ىومكلا

 ما ٌة1ز1 17 عار !نطعع معمطقأمع 201 لع مدعاتطاتع زدعصق "5طقكتاعأ 0 ءععاج هاتف ةتعام»ع ذطعتلط

 لاب زالمد» 21ه]ءمنوت» عا ظعتان 18[ ءامقلم]ل 8 ءتالعببأزخ يطقطتاحر ةصصم 493 (ذمع. 26. 0 عاب

 1101) م0210. ًآاماطعع ةاهكتأد ءمصمغاصس عطقرو 01136 118: 11203113 م612(21 10(011365صتطاتق «02110-

 م ءعوزوع هطصمدعأتذ همسلهأد ىادصأ. '1'عدعاومكتغ ذطل نسمه عدا مصعق 5ع]ععاوه جوجتورعور ع

 آ1- 31 0ه:عغعرص ح0 1(طقر ]ذطعع معهطقتندع 20عأزرو وندنتأ 10عرط ةتعتتتل عطانا ([؟ةعءاقغو 81101

 را ادع 8 ع[ب» ل1101 متت: ءل ظعر» لتجعل ك/مةعازعو ةهصصم 507 (ذصع. 18. لصص. 1113) 50

 (نمرصسسس عصاقمأاتك ونانهقهأ هنأ نص انطصتس 11772 ءآ - هآمم ؟نلعم اناتأو ل11051ه22]:1 ةصقتومتس

 نر. - 12362. ا 1- 81 0ه*غ عدد د0 141 عاصم[ ععد5مل ر !خطعع هتقعمتع 30121051315 06 8

 50ءعر, حسعام»ع آسف 8/ءآمط - ءل- 01+ 1ه011ه71]ع] 1 هرجتنع]12.  اقتلمفأ تحت 1

 11/- 718 اد ذص آاذطعم 10/1 ءأ ءآ- من1. - 19363. آك1- 810غ عدده لي, ]أ طعع معمطقتقع 850عأو

 جاتعام»ع لآن 11 هركق 017ه“ 1 زن 478 8ءد» ل 1رتعل 7 ءدبزؤتا# 180عآل406 10/7 هعماد# ذطقطتاقو

 دمسمم 459 (]مع. 22. للمس. 1066) مممزطنم. - 12364. 31-121هز 1طو !ضةطهع جلس 38102

 حاط عأزعصه. طتوؤمرتم آصعم] حصتست 0ءعنل داع ر هسعام»ع 67-480-:م:120 عت: 47 11 ءر» م[ عو]ر تم

 12365. 31ه حهزز رد [طم-ع]1101عانر ]1عدوتعم» جل]مطقطءعع 01 5ممكتغتتت 1071 -

 1ل0لع زملائه. - 4123660. 31هدز عد كك طخ 8 ءاعمر ا!ذطعع دةلمطقط ءاتعع 01زذمموزكتك. ال10 عطاتظأ

 لقاع ظعءقأ» 1ءعيوعملأ (نه»دمت درمهعتةاععر أ لام - هل - لأ عنا فقرر ءلعآس لا 8هماةءطت "اوس

 لن مصهعأسك. '1'عداع 181: مرر طسزسع ]تطعم دسلادسد ظلعس دم ءعععاتعا -ح 12367. 381602]] عد

 عال-60جطقو ائطعع مطتام1معمو ح]مططعأأعع ععععمدعمفر جتتعام»ع 7700111 210110161. -

 31ه هز ز عد ظ1- 2 ء قتر اذطعع حامط هطعغنعع لنئمودزنك. - 12369. 31ههزز عرص ع1-ط هلآ

 كقسر ]زطعع غئعوم هه ةلمطقطءعنعسسص هعلتسعسم معععمدءعمعر ةتعام» ع ةطقعتاعط قةلع 07

 السم عتا 8ع 50ه11ع] 1700م7 111 ظدعالد0م هءعتسملم عغ جصضقم .. . 2050 ا

 خص 720/- 716:10, هع طسمع ]تذطعسس» تسد 0ء1ععات ءدع 110هززءر» ءرعععلمذ155ع. لتتم
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 ضرغلا ناف دعبو [مصتخ ىف] ىطوبسلا لاق [هسرهف ىف امك متي ملو] ىطويسلا نيدلا لالج

 ىف نيبي امم هريغ هب طلخي نا ىغيني كلذ هب دوصقم ملع نايب وه امذأ باتكلا عضو نم

 ناف نادلبلا مجم لاح هذعهو لالمالا ىلا ىدويف مالكلا لوطبو مهفلا بعشتي دلل رخآ ملع

 هب درو امم ضرالا نم نوكسملا عبرلا ىلع ىتلا عاقيلاو نكامالا ءامسا ظفرعم وه امذا ضرغلا

 ال لضف وهف ردقلا اذه ىلع داز امذ اهعاقصا نم ضرالا ىم ةلمج نايبو رعش ىف ءاج وا ربخ

 كلذكو  ةغللا ب بتك : ىلع ”لمعشم ةسارب :ملع.كلذؤ ءامسالا (جواقتتا# ئوملل بي طاخو ميلا -

 بذتكلا هعضوم امذأ نكامالا ىلا نيبوسنملا ركذ كلذكو حصي ال هرثكاف نادلبلا لوط نم وكذ ام

 ةدراولا ءاهس فو ناحل للا لا ا ىنكمم رمغ هواصقننساو لاجرلا ةفرعم ىف ةعوضوملا

 تيحلصاو عضاوملا ضعب ىف اًناهد هثدز اميرو هلمعا ام تديقذ ىزاغملا بتكو راثآلاو رابخالا ىلع

 كلذك هنظ وأ [ءاطخ وهو] هربغ نع لقنلا خهج نم امأ ةتثدجو للخ نم ديفا هيلَح تينت اك

 ل 6ء74/-ء0- 011: كهيبتنا# دس ءمتامدمعم مصاعدتعتار [دلئاذسعمر نأ ص 1هلتعع ةعطتمامالاتللل 501

 قكتئءزأور صصص ه0 ظمعس معضل تحتغ ]. كميل زم طقع ءرييتغمسضع:  طعتصلع وعمرو ةصوتتغو !11طعا

 اذأغع ج0 طسصع ظصعسس (ةصاتتلللا 6011005 أغنق ءةأر انغ 00 ءاهتسمتلو 0136 ةاتأ أمقأاتق 211558 ©1]0[ا35:و

 عوكطوأ. 1 (دوسع ممص ه©02؟ءصتغور نأ عأ جاتعسجه ج0لصتقءعدصأااتكرو ءدوصتع اهلتقو نت86 له

 لوءمتصو هلتح ءدعممصتاتمأانك, طع دمعك 15(عدطمكتت ءغ هددخالم ]دكتسق هع ظنصلهغو 13 انأ

 (ةعلتسم هككععدغر ءهغ طمع ونتلعس ءهلتغ ذه اذطصس 110هزز ءتنن ءل-[0/ا/ن7:. 1 طتع ةصتتقس (ةطأاتللا

 عم ةمععاوأر تأ طمصتتسو 1[ ءمرنتطم عا (22عاستتلال 00عم0م5ءدصأانتو (113ع 1ص 0021513 مقهتتاع (عاللقع

 طقطتاوكم آمكت عمات مكانك ءدوتع (هلتقو 4ع نستطانق هماتاتد اص طتقاأمرعتتك هطكعصتغ هات لص قكطط أ طل طاق

 ععررلم ءىأر ءهغ نأ تملأ عروزاوك (ةمع هاتمصع ءزانك مآدعدضتسس طقطتغم 0عووتطقغست. نت عوسأل

 طسصع ظصعسس ءدئنء0ز(, ةدصع1!!اناتكلل 2لانع 2ةنعققدتاناظ ءقأ. لكهبنمنم# ةتتاعتات ءازتا0ط 010 عاقتس

 ممستستتلال دستصتقءانتا. 11آوهعع معرم ةءلعصأتح مد ءثن]هعتق ءهةأر نسقع ]1ط2058 5

 مدس م]ءءاتغستس. 1ك تكلعس ععصعتتم ةدتصأ ءحر ناتهع 0ع !1هدوعتاسلتصع 10ءنزلانلل م1015[, 010

 رددز مرن ممعس مع مرمطوغعئممعس نمتلعرد ةدقاتسعأاز ءزانكلعتم ععصعتلق ءاتهتل ىذاتطأ هور 00186 6

 معتصم لتعأأ ءهدع طمع ذللم 1معم همتعتسعتس 0نيععصاتطاتق. طه ]10عدس ةايت طقفطعمأ طص ةعطسأتقو

 نندع 0ع ءموعصت(لمصسع 51مدئنتت ءضملتازوصع ةمععاوغماتتص ةيانصاغر ها وننتط طقعع دمقاععو

 ةمضطعملم ءكطصلهغدعر دمتصأتتع 8ع11 ممواعوأ. 1)ءوءرتمسأ ز1عأأاتتت ع3 20111128 1

 ىمعمتغ6تمصدع مدتأ]و مددملم ءورجعدنع نمدكسس انكر ءمواتع (ةهاتمر نسهع ص طلقأم2لأ5ر 1لمطانلات عماتق ءأ

 انطرتم 0ع هدعمولت علم متطاتم طعال أ نم هطوعمتسدأ. 8عوععورنعو ]زغئءعتك دهم لهكتأ عا 0عطظمأالا عقر

 جانعأم# مهع(اعمرست نيون ءغ زماععلسس يآ ءمالمصتق ءمسفكم ذص همصصتتلازة5 ]وعزف »088 3001ل1و

 رات جوسع, نتهع 1ص انطرعم حمتس هلو ءعاتر ءمرنعتلل ءن ةدعملوكتر ةزنع 111ه ةدصك عطل ّذص ةلقو 0118

 جلتسملع ةقوسسصفءعمغ [ءغ ننحع 1هلقو ةعوصأ] ةلكتع ذمدع مععمععحسس هرنتمقأاتق ءلهأ. طم(
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 هيفو اضيا ىرموصالو متي مل هنكل لوقا ىهتنا عاقبلاو خنكمالا ءاوسأ ىلع عالطالا كصارم ةكايتوشلا)

 ىقشمدلا ركاسع نب ىلع مساقلا نأ ظفئاحكللو ىركبلا ديبع ىنالو فلالا ىف نم ىلاعمسلا باسنأ

 ءانسا ىلع عالطالا لكصأ مد ناس تنوعا هردعا او نيركلا ديع ىيدلا ىفصل هرصتمو ]

 تايذلو ىرقلاو ندحملأ ةذرعم 8 نادلبلا مجكمب ىمسملا رىوجبكلا تمفلا هيف لاق عاقبلاو خنكمالا

 ريغو بئاجعلاو ططشلو ئيراوتلا بتك نم هتيختناو ناكم لك نم رعولاو لهسلاو رامعلاو 5

 تدز طظفاحكلا مجاعم ا ىكبسلا هركذ باسنالا موجع نأدلايأأ مدكاعم 1". [ةدايزلا

 بجاكلا ند رىمع نيدلاأ زع ظنادل مجكاعم 1” ىطومسلا هركذ ىدروهبالا ىيدلا

 خنس قوتملا ىرشخمرلا رىمع نب دومكحم مساقلا نا هللا راج ةمالعلل دودحلا مدكاعم 1*نر»

 بتاكلا ىنابؤرملا ىسوم ند نآرهع ىب دم هللا ديع ىأ ' خيشال ءارعشلا مجاعم 1” بع ها“ 0

 نانا ست» 0علذ 7116 5:0 ه7 - :17:7غ* هه هعررتأاي هآ- هربب: 11ر7 عأ همم ه]- معنا - 8 وهع 111ه,

 قعامسعمسو 0000 ممتطأ 200ءعمع ][ضءعدغر ]طعس همص جطقم]916. 2 ديعزاعع» ىءعضوم»# ءمتغمسلعم

 هع 7106هزرزءر» ء0لثلت(. 10 ءعدد هععسس عصاستس ]1طعع قعد مدن( 27 - 405:48 ةصقعصمأاتق (؟ةعاأأو

 0ع نتم هدمعد 1س ]ذا عند 27/ةرك ل3 ءأانلل عقار 116210116 7 056:0 81 ها آظفظتم ل1 1ءارعا»

 477 1617 4:7: 1ع | ظردعاءرعو ءرزامز)عط عد ع0 ء>يءع2مدأذأ اهلا - «0- 0

 72-7-4850, ءأ ةدتتعاما“ آأمذع ءةمتامرمع» ه0101 /5:0"116 7-6 * 0706 0117 771

 همع ءا- 6 نع ةمكىأماوست. 1طأ]: (نهرسممكستر ةمونتغرو ]!ئطسسسص هز هعت انانأو 2110067] زر

 67- 6071047 ذمكأ عمتأكدتتل 0ع ءمعمتأتمطصع دتكطأتاتتلل ر م2ع0112 10م2 7352( ءغ طعصم

 هنلغمدسسسو م1د مز1 ععتصت عغ 10ءمطتنت 5د]1ءط7مةمرضتنتل عع ةقم عما, انطا1عاتل 01164 قانا ةعاضأت

 1طلدعع نص 0ءاععطت ع ]أ طعاق ءمصععدوععدتس طققامرل لفر هاهم علق ءهأ مطتعتو ؟عطاتنق "عم]1ءان5 ءأ

 جاتتهق هةءعاماتور ]نطعع جدساعتت 10طوألم#» ءاوقزأر عأ ءدع ع0 ممزلأ168 (783ع[111111 2عاأتأو

 صتصعاوألمسع ءغ ةعرتزأاسلذ همه5عصاطتمأرو 30016ط عصاتقوتتع جاتاكأر 0136 3001ه عصأتق عع

 معماأ]. - 12370. 810ه حدّ زر عرد ع1- 010 ةصر ]1عدئلعمم غعمعدضتسمتا ةلمطقطعاتعع 035ممعلاتطتو

 صمسصس ءمصكتسل عملسمست تنس /ل/-قلبنعم6. (نمدحصسص عمتم »جنت 11110 ه هوقو. - 42371. 316 جزر ءرم

 1811675-181 2 ءعاس- ع0 - ل صر انطعع ةلمط هطعاأعع لذ ةممدتكطتم فلانا 76ة-ءال-011: مل 116708

 طدسلهأتع 2 زو. - 12372. 816 دّزز هيد ظ1- 8 ة1كز1أ62 آ1هعج-عل - ل1 مر !]ئطءع حالمطقم

 طعئعع لت« ممدتات5 طقطأتا ل1ظهسد هل - 0 07ه“ ظعدم- ه1 مزن. - 19373. ا1هدقز عدم

 ء1]-ط م0150. 1ءدعلعمص 0عقمت(أهصحتتت ة]مطقطءانعع لتكممدتكدسصو 056[3116  8150 00 ءانةدأ0

 لا»هللهأب 4طن 71علعق» 21ه]رن»70 18 عزن (0هن» 2هسم]7]بد]بع"ةر دصصم 538 (ذصع. 16. كمل. 1143)

 رممعنم, - 12374. 3160 دز عيد عا] -ةطم ةعقر ]1ةهدعتعمم م0معادمتتال ج]مطفط ءانعغع 015م0 5ل 10و

 جسمعام»ع كطعتاعط لق 4ل80له7له] 111071017160 161: 7771: 8عءد» ]عه ]ال ءنجم#1811 5 عدصتطقو
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 داهَسو 10 خنس قوقملا ىلصوملا راعشلا نب ركب لأ نب كرايم تاكرملا وبدأ ةليذ اثم ةذس قوتملا

 4" ةنس قوتملا ىومأمل هللا دبع نب توقايلو ءارعشلا مدعم باتك ىلع ليذطملا ءارزولا ةفحت

 اثم ١ ىجهتلا فورح ىلع اتزج نيعبراو نينثا ىلع نيرخاتملاو نيمدقتملا هيف عمج

 لبعمسأ نب مهعاربأ نب دا ركب ىنال خومشلا مجعم] ا". ىضدوقلا ىيدحلا باهش مجعم

 هركذ فافخل لماك نبا كرابم ركب ىال خومشلا مدعم مارتن [*ب) نس قوتفلا ليختسالا عا

 باهشلو م ةنس قوذ ىذلا ىطانرغلا ريبولا ند مهغاربأ نب دمحا رفعج ىالو راكنلا ىبأ

 نال حومشلا مجاعم !*م ىنيسحلا نيحلا سمشلو ىلينكلا بجر ىب ىرصملا ىيدلا

 روصنم نب ميركلا دبع رفظملا ىنالو ها ةنس قوتملا] ىلاعمسلا كيكم ند ميركلا دبع دعس

 قوتملا ىصوقلا محا نيدلا باهش تيشالو ه5 ةنس قوت اءزرج رشع ةينامث ىف [ىاعمسلا

 10 خيشللو ةنس قوقملا ىفنكلا كسا نب فقلاكلا دكيعو ةذس قوتملا ىضرفلا ءالعلا قنياو ةذس

 ةمصم 384 (ةصع. 15. 1 عءطغ. 994) رممعطتم. (هداتستمحتا آآه 45د” 1ة »عطا 71 111

 ل582 ظعوا» اظعرو- هاوار" 11هنند17, دصصو 4 (ذمع. 30. لحم. 1256) دططمء[تتتقر ءأ طقمع

 ةممعملتععس اننسلام 1هلرعأ أ - مونم ا هآ - مهله ءأ هله 15 ل1100]] ند ن7 -

 همم. ظعوعاوعوم 7” معنا ظعع 4لط0ه1]ه] 11هيسمتم#, دسمم 6 (1مع. 30. المر. 1228)

 رمم2ندتكر م0عامق مءلمعأك ءغ مةءءوصاتمستع ةوعداأ ]1ءولغو ةهغ اتطصنس ذم 0130ج عاصأ53 5

 [هقوعسألم5 ه0 هعلتمعتس جلمطقطعأأ حصاتونتمعتق 17760 لذ5موداتأأا. ع 3. 310ه عدد

 هطعءطقط - ءل- لنصر اةدعتعمس ه57ء7من01111-60-8 777 جلمطحط ءالعع لزكمموتغتست. - 6.

 [3105 ح3 عيد ءل-ةطم وع ثلعطر ]1ءدعنعمم هطءتاعطوعتس جامطمطءاتعع لذ5ممدتكتسر ةتتعام»ع ملل

 5 ظمأ» لارتسعل ظمأ 1 ن]راد» 8 ءرب ]ءممأ] لوت»مغ/6, ةمصم 371 (ةصع. 7. كسل 981) رددها ].

 12377. 316 عزز رد ءا- ءط هج ثاعطر ]ءرزومم ةطعز ع طمصص جلمطهطءالعع لأ ةممدتكسس. همن

 مهعنتصسأ لقت ظعر» 71ه" ء]: 11 1 س7 7/1/7 - 721077 ر/كو حزنك .]ذططنست ل11: - 6771: 67] م

 ءمدسست عت م1جغ - قلتي ل هزه" أ رتتنءأ 186: 15 ]رارر» 189 عرب هجم ير» 01011118 هصصم 8

 (لمع. 21. لسص. 1308) دصمءادساتق - هاع]أأ - هل - لأ 11 ةمعر١# 8 رب 1هرزعز 1[1هصطقاأاو ب هغ

 هال وعززنو - ه0 - 011 1710و ءةران. - 310ه دوز عد ءاد-ةطم وع نلعطر 1ءدعتعمس هطعتاعطمصس

 جالمطقطءاننع لتئممدتكس. .؟ىترمعصسمأ قلاع ىم'0 ا 6-60]-7 هرءاررر 7 عرب 1110/1 ه0©:1201 كل عرج 11و

 [حمصم 562 (أمع. 28. 006. 1166) 2201011118 اا 7:01 ن61) ه١ ل آ0-ع7-7 عر»غورج 17 عرج 111 هيووور»

 تعض من]ر همصم 615 (ةمع. 30. ةلآدعأ. 1218) دم 2(انتكر زانق انطعع لسملععت عزمت ؟هععتعساوو

 10 همهاتمعغ - ةهطعتاعط ةقاعآروأ - هل - لأ: قلآيسعل يضر جمصم . . . م0518 2101011010

 1601-1801, همهم . . . ةمم:ناتق - 6-7-4650 80: 7 [آدصع1(هو 8ظظ0ف . 6. .
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 ىطوهسلا نوحلا لالكلو 404 ةنس قوتملا ىرذنملا ىوقلا كبع نب ميظعلا ديع ىيدلا ىكز :3

 ىراصنالا كماح نب ليعمسا جماح قالو ىقتنملاب ىمسملا ريغصو ليل بطاخحب !ةلايفلا )يمك

 دبع نيسحلا ىا ظناحلا عناق ىنبالو ريثك طلغ هيفو ىعذلا لاق ةنس قوت تاحاد# عبرا ىف

 نيهاش نبالو ىوغبللو ىورقلا ليضفلا قالو هإ ةنس ىفوتملا ىدادغيلا قوزرم نب عناق نب قايلا

 خيشللو ىورهلا رذ الو بجامل ىبالو [.5 ةئذس وتلا ىدادغبلا نامثع نب دمحا نب رمع]

 ىطقسلا نبأ كرايملا ىيدلا ضعس تاكريلا ىالو م1 ةخئس قوتملا ىفنكلا اغبولطق نب مساق

 دكيحا ميعت وبأو 4 ةنس قوتملا خيش فلا ىلع لمتشا ىطايمحلا فلخ نب نموملا يعلو

 ل هذا الا كناوفلا ريثك ومو تادلجم ثالث ىف 141 ةنس قوتملا قسم ,ىراب فرعي ئطانرغلا
 00000 5 ذب داكي

 ملع ظفاحللو صاصق راد ايذدلاو هلبذو هردق ىم عضوو هلينب مهنم لك ىرذنملا باحصأ

 ردوءانانو - هطقتاعط 7684 - ه0 - 01 4آ0- هآ- هادنأت» 861: 40 - أ - أ 8"111071:02:8 و 0
 656 مع. 8. كوم. 1258) رممز انت بس ةلء41- «0- 0 ىو 16, نسأ ]ذ طعس طق نعيد 5
 7ع27 زمهعتماسسرو ءأ ممتسمععص اناسام 2/0: 6عم ذمقتعمتكاتتم ءلزلزإ[ لااا 111:0 ل1
 186زر 1117170 4ع, جصطم . . . 120115, تانلانق 11طعظ 10186101 بم]ستستأ1 صه مرسم ءءالاتكو أ
 (مداو 727جم ملم يرممرتطاوم هعهاعغ - ظذظات لطد”اةءمدعفت لطفا - ءا- انامعأ# 176011 0072“ 161
 716 ينع 180 ج1/060, ؟هأوو لارن (ن76* لتعاتك ءأ ةصصم 1 (مع. 9, 1["عطرطب 962) 1210111115 ل
 ل1 1/ 017 11 رح ومن س 8 ءع]رعتمن - [ 01ه لع را ]رن ع0 86د: 1]/0رمنت» 8معج]ءلفلر ؟دل ك0 ]
 16 51414 [لز ناصع ءأ حمصم 385 (ةصع. 5. ظعطع 995) رد هدنانانق ] - 1-1 ]ةآا[ - لآ
 12عمرم» 11ه« عمن ع كاطمتاع» (©اعنس عل 0104 [آدمعظقأورو ةسصصم 879 (ذمع. 18. لهن
 1474) صهر دانك - لارا اانع»ء]بفأ 8م - تل - 11ه ايم ءأب 1 انرن- هلم[ 4182 ب ل 0----0
 18261 1107ه“ 102 سيرا ةممم 706 (ةصع. 13. كسل. 1306) ةط01[اناتقو ىتزادد ]زن طوع ددتلا و ها عزاء
 ىحسم] ءءانغسع - قاري لمع للارتسعل رعب 48006/17ه]7 ]عرمان وأ 1عمتعمس هطعتلعط هدئاننن
 مدمس ةهلزلزأ - 8ذقأت قاع 8عء]ب» ل101 هبست»ءا عنا ]751 176 111/56 01/016
 دماوم 1من: 310506 لزءادقص ءأ ةمصم 663 (ةصع. 4 ©ن6غ. 1264) مدمج( تسفر عمت !مطوئانتس (ةةانتل
 عماسصتمسسس ]11 ءعتغ ]1لع رمس]اهه زهقان( تكلممعم تاتلعق ءمصاتمعأو ة(181068 16 ماتأ] نط
 دزرورعنتم ةرععاهأ ممتن (هتطسق ءديععرراتق كفرصتال عال 5[0182 عأ تان 1710:0416 ( ةممعد 1د0هأخ )
 مجانآ( ل ةوماس]همحسم 1110102741

111 

 رت عمان هصعرم ممر ؟ععزوذوأ معوسع ءزاتك 201118 ©05001155ءأو
 رزتوسع هنموسلا بدرس ةمعتأانم ةانتك معانعستسأ ءزاتقوتتع لأ ىصتأ ةأ علت ءأ زمععصتسسس لترستسال ل1
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 خم ىفلا وحن ىلع للهتشا دثء ةنس قوتملا كازرجلا دمحم نب مساقلا كيحم نأ نويدلا

 مجاعم |*بآ 2 يش فلا ىلع لمتشا ىعمذلل خويشلا مدعم رصتخمو رخوملا ىواضسلاو

 عمج ا ةنس قوتملا ىدادغبلا ىطوفلا دمحا نب قازرلا دبع ىيدلا لامكل خويشلا

 ىعئاشلا ىلادمهلا ىلع نب دمحا لال نبا حيشلل ةباكحصلا مجعم 1. خيش ةدامسمخ

 و نسحا ايش تيأر ام همجعم فقح ىف هخضيرات ىف هبهش ىضاقلا نبا لاق] "٠ ةنس قوتملا

 ىوقملا ىوغبلا ريزعلا دبع نب كمحم نب هللا يعلو [ باكتسم هيبق كنع ءاعدلا لاق هنم

 ركاسع ند ىلع مساقلا ىنإ ظفاحللو ةذس قوتملا ليعمسأ ند ليعمسأ ركب نأ ظفاحللو ةنس

 نأ ظفاكللو ةنس قوقملا ظعاولا ىنثملا نب كمدحا ىلعي ىا ظفاحللو ةنس قوذملا ىقشمدلا

 رهغصلا مجاعم 11 فكاسأ ىب ريشيلو ةنس قوذملا ىلاسغلا دكمدأ نب كومحم رببكل

 10 ند ىللأ لضغل ىسراف ماعلا كومم رزاكآ 8 ماعم اال ىبدذلا طظئاحال فيطالاب كرا

 ناتسرل مكاح هاش فسوي نب طوحا نيدلا ةرصن كباتا رصع ىف هفلا [ىيوزقلا] هللا يع

 ميسم لمدستتم (ةلذممتم يأ [1ةلظام ل /هن»-ءل- لا: لطتن 1101 متسنسعلا (ايع» 8 7107 هسرسو ١

 لة سملر ةصصم 738 (ةصع. 30. كسل. 1337) طل05(اتانر ءكنزانع ![!طعع لسم هدتاتو قكمءزاعع هطعءأ]عط ودبس

 مسرما ءءانغدع - عغ 8ءم]ووما >ءعععماتما. 5عةعامعوو 772768 ءمالمرس عم ءدع 7110هز]ءدن» 707-

 فمر ىمكعتغو وسهع ستالع 8طعتلطمو ءمسرععطءعملتا - ووجوب 010ج عدد 181-

 هطمور نلعطر 1ةعلعمص ةطعتاع طمس هلمطقطوءاعع 0 ةممدتكتس , ةسعام»ع 1؟عن] - ه0 - 0

 ه0 - ءأ - "هتيم 16: ل64 ظ'همعءاف 8ععجا 0401, دممم 723 (ذهمع. 10. وه 1323)

 (011ءوزغ ينم ععصام5 5طعزططمو. 20. 0105 هز ّز عن ءآل- ةدطةطوغر 1هدعلاووص 5و مطاتتم

 معمرطعاوع ةعلمطقطءعغعع لتعممدتكتتس. 5 ىئربدعصسغأ 8طعتلعط ق7رسء0 عرب 47 110

 5 هطقظنتام, مدلوم 15 ل47 لتعذتم ءغ جممم 398 (صع. 7 تعررأ. 1007) رممعاسانق. [ 1011-2

 هذ/مانعإب ذم ندم 17( الكمم ؟ذلتر ةمونتاو /110هرزعءت» ذاآ10 م2جعداوصاتسكر ءأ مجعءوو 8

 ععمسلءطصتس هطعتاعطت ؟هعامك دسلاتع اءةاهطتع ] - 4650ه1/ه]: عنف 7101, هدنت»ء0 18ه: 480-

 ءا-مدنات 8ءوانعمأر ةسصم . . . مماانتتق - 11ةقاق قكقان 8ع]ب» 1وسملل رب 15110417 و, 0

 . . ممم اانا15 - 113117 41: 71ءايدقر» 47: 18د: رف ] زرع 1007 ءد/ ع7 ور ةصطم . . . 01[ نا

 - 11010: كاع 73” 16 411160 187 هنا - زر ظردعلزءهغملر جهه . . . 2101[

 آذان كلتا 1[ ]رعق» 7101 متت عل 17 ءزا 460 06[ /مد5 4708و هطلت . . . 1101 نانق تح هغ 26و

 عر لامع. - 12381. آظ:1 - 0[ههزز رم اظ1- 8ععطنتعر 1ءعتعمس دصتماتق ]مطقطءاعم

 لنك ممدتكسسمرم طمصمءعتعع ررعآءعومق““ همومم تأ ههكتنطو ةنعام»ع 1138(: 72ءةبوءاتتا سل 89

 10 010-51 حّزّر عيد 11 ةغطقع م1 ن ]ع ءا- هز صر ]1دعتعمم هآمطقطعاعع ةتةممقتكس 6

 هتمسنتم ءمكلق مءوستم ظءععمعسس. 8 عئمفأأ مععدننع 77 82١ كلافاعدلاعأ [ ('مسماغ]

 (ةهصرمرع كل(ةطعاعت هعر»عا - عل - ل: 41مل 17 عرب 1 عابر“ ك1 نار نت م1ةعاععاتق
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 ملعم ىوهغرملا درز لامك ءمجرن لكك ند ىلع نب كوحا رصنلا نأ نب كلأ دبع لضفلا نال

 ماعم 11 خغاليلا نامجرنذ كك ناخ لايكام ناطلسلا رازد اهاي دوهكام رهاب ىارسلا

 هآ7ا ةتس قوتملا قدصلا ىسلدنالا ىطسقرسلا دمحم نب نيسحلا ىلع ىأ ةركس نبأ حرش ىف

 اهلوا ىف ركذف هتخيشم ىضاقلا هل يرخ ه2 ةنس قوتملا ىصكلا ىسوم نب ضايع ىضاقلت 5

 ريبكلا مجاعم |مىخ اًضيش نيتسو ةدام نع خا هناو قاروا يف روكذملا ىلع نال ةمجرت

 قوتملا ظناحلا ىناربطلا دمحا نب ناميلس مساقلا ىنا مامالل ثيدحلا ىف ا

 ثيدح فلا نيرشعو ةسمخ وح ىلع اليتشم فورحلا ىلع ةباكصلا ريبكلا ق بدر ا”. ذنس

 ىلع نيدلا ءآلع ريمال ريبكلا بتر مث اضيا فورحلا ىلع هخويش ريغصلاو طسوالا ىف بقرو

 هعيمج بترتك هبيترت ىلا ىلكلا بطق راشا 8[ ةنس ىقوتو انسح اًبيترت ىسرافلا نابلب 01

 ايداع [ملتغر ككعد ةصصتنتط 654 .(ةصع. 30. كدص. 1256). نزع وستلمسس معمتأتق عماتعا عةكتأو

 ءهدرص مها عدت 770241 ءىدعر ءغ طمع ممعتغم ةسصم 0698 (ذمع. 9. 066. 1298) 22072411115 ©.

 قلتخ انطصس 4511/0170 450067]ه]: 8 دن 4577ج: هع“ ل ]720 8 لو 478 8 عبو ]1117 اعتطاتتتطام

 طمس 1227: ءز0١ ظء»عارمت»ءم# 0هءغم» مدلهأتتل ذسلامستعأ زسقمات 110110 8(ءالمع 1[ منعت

 هسماغممأ 21ه]ءمتست»ءل لك | ذتن ادععلعع ؟ءعاتغ ءغ اءممكاداتممت انطلسس 177ه: ءآ - ع4

 0عل36 - 12383. ظا1- 31ه د ءردر 1عدتعمص ج]مطقطء(غغع 1 ةرمدتأاتتت 06 وتلا 0

 ادع 4111 ظلا - 110دعءة:: ظعتي 0101 هت»جتنعا كه هعوو18 ىك1:0ه1:ع2 5 ه0وكأ, ؟دلعو 181: 501م © 5

 ل1ءا1 ءا دهصصم 514 (لمع. 2. ةهمع. 1120) ممتن, ةنعام»ع (نمغ0لطخ 117607 8ء» لآن 701568و

 دمصمم 544 (ةمع. 11. 8151. 1149) مم1غ10. (80ط1 طنع !ئطصتص 0ع كطعتططتو هدع ةهعام1 8(

 لا: كم[ مهع ممه؟ءععطتسم ء0لتلتك ءغدط ذمتغم طاموعدمطتحس قكقتع 476 !دسلمأأ همصصتلاتع ؟ماتنف

 0عوعرتطتاب ءغ دع ةنعام ل (غ2غع ءعماتتم 5ءدزمعتمأد ةطعتط طمطتنم ةنقاتتلل ةعدذع 23253.-

 ظ31-1هدّز زر وص ظا-اآك ءطاع يع ظ8-1دعطنع رع 81-ةسعفةغر 1ةدءتعوم جا]مطقطءانعع

 015ممدلأدسم 210315 , طماضتتك عأ 12عاللتتت 0ع 5ع (2230115مق:313, 21121556 1سصذلاطت 02

 ه801ء3 711: 8 ءدن ل]آدنعا 1هط ع ةدنغ آك1 - [ةظامر دمصم 360 (ذهع. 5. الكوس. 970) مم»دمم. آه

 سدز هرعت ةمعامق ةععسصلسم ![!غععوق جلمطقطءعغخ 0تئئممددتغ ودع كقكملاعع متوتمأ ونستسوتع هند

 دل1 6مم ةمقععتتل“ طم معلتم ءغ مدتصم»أ 8طعتلطمو ددمذ مدعت(أأع علوطهطعأتعع هعلتسق كأم

 هعمتتق هممهزان5 1م 1ة؟همعسس ظسنعتن 4/6- 0- 0غ: 47: 8ع 801: 11/7 - ]!لمنعغ ةاتمهع 10

 ءمرمعوأج ل15ممداتتاأ ءغ حصصم 731 (ةهع. 15. (06غ. 1330) 2015115 ءقأ. 0011 - ءل- 1: 8

 ]طعس ذم هعلتمعس لتوعععملسم دصهصلةكتغر وتتم 12عام جتغ (هأطتظ هالك 3116 08]103 زانق
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 | )مم رهبكلا ماعم 3 ريبخكلا باذنك ىناعمسلا كود ند ميدركلا ديع دعس كالو اةرخك ١ وأ

 فورعملا ىسحلا نب دمحم ركب ىنال هدامسأو نارقلا تاءارق ىف طسوالاو ريغصلاو ريبكلا مهكاعم

 ليا ركب أو عذاق نبأو عيمج نبال ماعم ]ذم باع زنلسس قوضملا ىهذلا لديدحاأ نبأ

 خمالعال محا عز سأ ام ماعم “مح وعلا عيجام 8 رح نبأ هيكذ ىليعمسأالا ميههاربأ نبأ

 مكاشل ماهالا خيشلا جيركت مجرغملا مجعم 11 نيردكلا جو ىف ركذ ىركيلا كهيبع خأ

 ادع ظرشعلا لسداضف ىف ركذ ةئس قوتملا ىقشمدلا ركاسع ىب ىلع مساقلا ىأ طظنئاكال

 0 ىلع بذر كمآ خذ قودملا ىلكربد فورعألا ىلع ردن ند لاهدا ىملوهال خلاسسر ةواصلا لاواعم

 ةولصلا ةماقاب هدابع رمأ ىذلا هلل دمكلا هلوا 1,5 خنس هنع غرفو ةمتاخو هيينتو بلطمو

 موعد زد هملأسعتت 015 ممدتكدتت ءةأ. عوعاعععد قلاع ثد'لأ لآل - ءأآ - ع” 13 نإ 0

 كررت م72 ]ذاطسست 272/- 11 1ءارا» لإ لل/-11ههزز عرج للا- لع ءاا» علتلتغابي ح 12385. 8310-811 هز عدم

 1[ئ1- 1< عطاع 6 ظا-هق حعطاغع ىو ظ1- شنق هغر !1عدعتلعمسم ةامطقطءاتعع لل5ممقلأتتت 10]202و

 ردتساسس ءهغ معلتزسسام 0ع 1ععلمصتطاتع عغ ممردتستاطانق (نهدنتصتو 015[21ع كآن 167:1“ 60

 18 عرب - ءلآرمعمتا الآ - ]ل هنندة[ة, ؟هلعو لأ - ,/نعععزع]ب لتعم ءعغ ةصصم 351 (ذسمع. 9. آعطط 962)

 رومان م. - 12386. 3160-581 هزز ءعس'لظا1-1؟ءطاع ىع ظا5-1 د عطتأ»ر 1عدتعمس» ةلمطقطءانعع

 0تةممدتكسست رمهز نه ءأ دتصاتكو ةتعام»ع 1ط[ذطام لآثع لآلدالعأ ك110ه]رهت1120 161 0

 10:ءاعالقر هصمم 748 (ةصع. 13. كمت. 1347) مرمدانم. - 12387. ظ1- 0[هدزز ريض ]1 آ1طص

 ل عدت ]1عدعتعمس ها]مطقطءعاتمع لتس ممدتكتس. هععامكءعضنسأ 1/12 لع '. 112 ((112:*' أ الآل

 18261 ل1 ررنتءلأ عدم 1 ن]رفت» طءدبتمق78, تنؤانك اذطسصسصس كن: طهز»» خص لا-11 ءزردم* 2ل-

 مرسدس عرب مرته(. - 12388. 316 عزز عرس دق 15ه هس در !عدلعم» دلمطقط ءانعع 015مم5ل

 نبءععطمستس و نت2ع طقعطقعج طقطعمأاتعو ةنعام»ع دزعتو 0هعءاتددتاسسم قللاع 0 ءنل ظنا - عاب“.

 (ةهرصسص عصم_ء وتسع ذلاطنل ةذص 2716] 7 - م م]ر»ءنرب. - 19389. 3810ه ءرص ءعآ] د2 27[0] عزو

 1ودتعمصس ج]لمطمطءانعع لتعممدتكتس ؟ععطمطنتس اص ]أ معاتمست (مععقت قنص ) (2ةصق] ةغمزاننات عسانعأ قاتل

 حط ةهطعتاعط عع آ1سقصس 11-151ةلعتس 00-60-7674: كلآدع 1101, هترنتررتءل لكط0-ءا-هاعك» عت لق(

 هموم: ]]1هد,لعر»ل. ع 19390. 81ه دزز ص عآ] -متمتع ةمر !ةرتعمس درسا غصت دلمطقطءانعع

 0 ةممدتكتسس و هسعام»ع طقطخأت قانا [عامد» للا ظعتن لعل“ 12 ننمععآرع] قو ةهصلقف 0110 ...٠

 (هرحصس عسمت» دنس هلط هم دس 1 ءل]راق] ءا- ميارم»ءلا. - 12391. 1١1050011 ءا1ل-ةدلقغعو !!طعت

 مععاورس هاتممعسس معععتست ؟ةهعلعسلمعتس دتمهكأعسممفر ةهنعامرع ا1011ج 7101 ميرنت»ءلأ ظعتن 17

 م47, منآعم ظد”ىن72 للعام ء( عصصم 981 (زهع. 3. ل[دهت. 1573) مدمراسم. '['مدعاهأانق له

 مرعدع[ وان مصعسر 012عقاتمصعتس رو جلسصمصت(10صعتا ءغ ءمصمع]هق1هصعات 01 5ممدزغاتقو 01112 01[2116

 جحصصم 9735 (ذمع. 8. لول. 1567) ةطوماعأار ء( ز(ه هرذاتق عقأن آطردتنك آل عمر نات ءاتل(05عو 508

140 
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 هللا دبع نب معنملا ىيع بيطلا نأ] نويلغ نبال ةءارقلا ىف لدعم ان خلا اهليدعتو

 ادار اا تكلا كرش ةيفنخل عورق ىف رنكلا ندعم [ا1*ة* [1 11 نش قوت كرعملا ىلكلا

 ظنس قوتملا ىنميلا ىمرضمل ملاس ىب ركب ىبا نيفراعلا يات خيشلل فوصتلا ىف حاورالا جارعم

 هفيلأت نم غرف [لوصف ىلع لمتشم ومو ] حلا متخو ناسحالاب أدب ىذلا هلل محلا هلوأ

 ةيادملا حرش ىف ةياردلا جأرعم نافل ةيعرشلا خسابس خوجرت ىق ةلايالا جارعم انارسلا

 ه.م خذس قوتملا كازغلا ليكم نب ليكام دكماد ىربأ مامدلل نيكلاسلا جارعم الناردف ىلا

 "ل و 2 5 فدك 2 05 7 5 م6 5 مك ظ2لآ )يبس ىلع ,صتخام وذو تلا كيف .ودقتعم كرمكشنو كدمكن انا مهللا هوا

 جاهخ#و نيقافشملا جارعم ار ىلالمبكلا رداقلا كيع خوشلل ىناعملا فيطل جا رعم م1

 ىلامارقلا فيطللا كيع خيهشال خلا انيلع معأ ىذلا هلل 50 هلوأ معنخم خظعوملا ىف نيقتملا 10

 مرمعممع لادكأع ةمكاتكتعرلع ءأ "ععاج مهالممع مع2جععجع زانكدأأ ءهاع. -ح 12392, 21-103 1

 11 ءع]-ءاطع1عٌةدخأر 11طءع عءععاقستل 5880506172 06 1ععالمصسع (نمزجصأ 200251583825 و 211015

 [ 4611ه 8ط لآل - ءآ- ومتتنةو عن 4كطلمللعلب ظه7عل# 1ءعععملت (نهنوصت دمجعتقأعمر ؟ن150]

 151 01 ه1 [ لذ نم ءغ حصسم 389 (ذصع. 23. ])ءع. 998) رممرعنم لإ. - 12393. 810 ءعص

 1[ 1- آل حدعرو ؟هلتسو (طعدوستك 06 دعاتعتلاو زادعتق طدصعلات عت 0ععل؟هالق.  (نمرصرد عضأ 351115 مط

 11 طرصتس 12072: ء] - لءعمنعم. - 12394. 081183 ء]- عع ةطر دعدلق ةرتعكستم 0ع 00ءامتسق

 "؟1"طعمدممطمستسو ج16 ع كطعتلاط 17 - ه7 نسر: ل اقع 8 عءاب» 8 ءد» كم7 ةد» 1140/77 ءررن# 77 2112و

 دمصم . .. 202610. ًآطعع ذغو ةمعتمتا: آرمسع ]آ) عمر ونسأ د طعم عاوعزنعسملم زمعامأا ءاظصتاأ عاعمو

 [ء( عععالممعد ءمرص م]1ءءاتاست].  ةكسعام» ءزسم ءمرصربمهز(تمصعسم 1عجتق (ععاته ةطقم]كتاو وتقع 0165 5

 سلغسسك ءيوغ ممعسدأتك طلمدئاطتزز ء [ ممدغ] حممستل 990 (ةصع. 26. لوط 1582).- 5.

 اخ ا1 -311:عمز خ15 سعدةأا] ظا1- اة[ مط زر ةءهله ج0 ونندعقءمصعد ]خطقخ 21771147. - 12396

 3آ1*عذ] ءل -1عةل1عغر هعدلج 20 مرمامكمدخكتت. '"1عدصقأ دم هرعجتف 2/7 - ه:ةننععأا 1ل/-

 ى/معرم نمل. 12397. 0311* ذ] ءآ1- 01237عأار هعولذ هءلعص6 2ع. (نهرورت عدأقكلال5ق 2

 1104761, 0ع نبحم 1زمكعد 710ءوختعب - 12398. 0[ عنز ءل-هة]تلعاسر هعدلو هته ةمانتاقلت

 1معمعلت ءصاتسس ةسعام»ع [آدذس لاثقع 11 ت18 1101 متهتثع0 18 عنا ]11ه عيستنعا ( | مهنآتر ةطتو

 505 (ةصع. 10. لدلك. 1111) م6210. (نهدرممعص لن ان, 010100 غ5 1معامأزا: 600 آلءدقو مم '1'ع

 ]دبل حساتق ع ععواتمم "للطأ حوعتستنك زم '1!'ع يعلعمأوو ءةاعبر ءأ مةلالمصعتلل م352ع2ءا16322 أ

 طمطا6ونتكح وسل 5ععانأات11 عدا 12399. 11[8'عقز 1قغ(44 عال مد ءمص1رو ةءعولو ءاعووسق ةعصاع»» 0

 ندعم , ةتعام»ع هطعتاعط 4ل67-50- عمل“ 121م2. - 12400. آا[11* هز عآ]- رم هم عطغ ةعءاعاطو

 ةعوله ءممعسمز ةنعماتاتسما ءأ ةعيمتاو 0ع9مغمدجسم و 0[3016:ع 5طعتاعط 480 - ه1 - 7ه14رك (00 2و
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 |. تالاقم ةرشع ىلع هبترو لزانملا باذآ كامس رخآ افيلأت هل نا هيف ركذ هايسب فورعملا

 خسر ا ىف 1+ خذس رقص 38 مث حاكصلا ىلأ داصلاو برخغالا أ مههل اب راش ىجررخلا ىناكولا

 لصوملاب هغلوم غرف داكم برغملأ للعأ كوام ريس نع برعم الوسلا لصوملاب *يرهاقلا

 ةذنس قوتمأا ىكلفلا ىلادوهلا نيسحكلا نب ىلع ليضفلا ىبأ خيشلل نيتدكوملا باقلا ةذرعم

 منل1عم ىةرجم/ 01غغ6.  (نهرد معسلات مدته عس ءات تتص ذص 0ءعععسم !ذطط005 لتس ممولتغتتت و 0100 2

 1معأمأغ: آدم ]لعمر ننتتم م05 طعمع علو ءمصلعتلا ءاعرر ءغأ 01[21010 221712015 هع هلت ![فططاتقص

 ععوتمسنكدع انكندلو 4045 هآ -ءرنمعن] ةمكتعمتاتتت. - 12401. 8*811غ] ءا1-هةهثآر ةءةله

 معمر عماعسل1 0ع هءاعامج مهتسعأ م 101:11, 21101016 زا ءزورن»-ع041-0: 507ءقرتن 1: 1ع: 40-61-02

 1مل( /110ءم00ءد#: [طآطدصطدلتكحر ةصصم 710 (ذصع. 31. لآهل. 1310) 10[170201. - 1+

 8311:ءمز ءاد-طقل 2ع عار دعواه ؟ءعوع ؟ءاتوأتمدتفر ةنعام»ع هطعتاطط 2 - هل - 011: ل06 ل ا

 ل57 1861" 1 مى ةصصم . . . ةتهان0ص. - 12403. 31-11 ه6 ر ]نطعع ءد ءدءم]1ءقصقر 486

 رم 1عدعاعد 4:67 هأ 710عا»ن0 1ءوعدصخطتت جتعام»ع هطعتلط 6-4850 - مءارانأ 1طاننا

10 

 5 7 ءلازانا# 121 مس”ءرت.  آطشطعم 1ءدعتعم1هوتعدكقو ذص وتم ]ناععد 217+ 78071- 11هعارت:5 ءغ |( عنو

 ى(0 1/1 -ك:]ن, زصلتعدأ. ثكطعم]ستغ دس رمعمسسع 8دلعع ةسصق 637 (ذصع. 3. ةسع. 1239) ةه

 «مااءعنو ((1ةةنع 71هع:,7عمهن. - 2 12404. آك31-1آه:خنط حص هز>ءغع رده1ثلع جط]1 ءآ-

 رح هعطعأطر انطعع ؟زكمسس ع مممرظعق مئخسعاماتلل م0مان1هنند كلوتعمع ءكوعع 0عقوهلطءصقت

 [؟7ه]نسصعمر نتم0 جتتعام» ذم انعطع ة[آهذدأل حممم 579 (ذمع. 26. كم. 1189) جطقم]؟16. آبهتنل ةغان

 دا 1+ 7ع م/1/:[عمنن. - 19403. ل8[ه ودع ءوطر اذطعع ؟ءجطمتتتس 31ج طل 0[33هةاننلر 056[2112ع ل

 ل1 هننعا» 71ه:]14ط عز كلل 1مل" قلاسسعا لمما]ن علق 8هع7ل60ف, ةمصم 4605 (ذصع. 7

 مععرأ. 1072) رممعا6نم. 1116م ءدا ]زطعرر ننم ددهزمر 0ع طقع »ع همس [هعاتق عقأ. قمرن ءا] قات

 ءاتنهس 17/-71همهاايار ؟قىطح دمعوطأ دادهمس 192400. 81 ةهئعأز1أءعغ ج1]ءمط ءل-صسمط ه0 01غطاصو

 موعمتكعم ءمعممتستسسس (2هلن(هصهعأ هع طمصمع 2 عمضسس , ةنعام#"ع هطعتاعط ل61 رمل 8

 10 8 ءرن- مة]رموءاز» 11 كد لاناغ 1"ءاءامر هصسمسم . .. رممزانم. - 12407. 8[ ةدثئعز[ءغ ءل- ةدعقأو

 ىومتأم مع ملمس (عصربمعتق ةسعام»ع لاو 10)ميميل. - 12408. ا[ ةثعأ1ءغ ءل- ةهصعس

 لأ ء ع1 -حغط ةعر همعصتالم ءوبلحضتس ؟ل(هع ء( 01 مرت 50ءامظنست م؟0هرنط ءامع 80جلجق عانس
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 ىلع نب نيسحكلا ند لدويحاأ ركب ىبأ ظنئاحلا ماماللو ا" خمس قودملا ىباطخلا لايام نبأ

 ديع مامألل ةذدسلا للثا بهذم ىف عدارشلا خذرعم 1.1 *هم ةزس قوتملا ىعذاشلا ىقهيبلا

 نب ىلع ند ليحأ نيسحلا نال كوامأا فود خفر عم ادعو ىفنعحلا ىعبرتا فسوبد ديبشرألا

 ىمورخكملا لدمكم نب هللا كيع نيدلا متف كمكم ىنال ةباكصلا خفرعم 1111 ةخماسأ لأ

 مامالا خيهشللو ىبدذلا هيف ملكت ثيداتحا هب تاداكم ىف 7.” خنس قوقملا ىلارسيقلا ىلكلا 5

 دكديحم نب رفعج سابعلا ىبا ماماللو م“. خنس ىثوقملا ىلاهغصالا هللا ديع ىب دمحا ميعن ىلا

 ةذرعم ةمتتو ةباكصلا ةفرعم ىدرواملا روصغقم ىبالو #5 ظنس قوتملا ىفنكلا ىرفغتسملا

 هدأ دس قوتملا ىلاهفغصالا ىنيدحملا ردع ىب دكيحكم ىسوم ىبأ طظئاكلا مامالا خيشلل ةداكحصألا

 ىمزاحكلا ىسوم نب لامكام ركب 0 ظئاكلال باميلا ىلع خومشلل بكاي ام ذر عم |

 رهع نب 0ع نسكالا ىبال ءاهقفلا بعالم ةخنرعم مادوع رس زا كرس ىثوذملا ىناهفصالا 10

 ةيركلاو خطبيسملا لاكشالا ةحاسم ةفرعم 1115 و ةظذس قوتملا ىدادغيلا ىنطقرادلا

 د ع

 آ1سقست لكان 507ءمزر» م1 1ظلهنت»0 آظ عتب 1101ه: ءل ]12101/482و ةهصمم 383 (ذصع. 3. لكدص. 998)

 ردمععئسمر ءأ ]سقس 1ط1ةلظام ل ثا اع" ل1760 عونا - ء1]/م5ءق): عدن ل2 ظءفارمع/ب: ظطحطظتاوو

 حصصم 438 (ةمع. 3. آ2عء. 10653) منم6دانق. -ح 12409. 81511 ءعغ ءع]-ةطععقتل, «همعمتام

 1ءودسص 0ع 0هءاتسه جقدءعادستس كةدصصفعر جتعام»ع [ط!سقس 450 -6أ - "651,10 73”ةتةر/ك

 11د معزاو. - 12410. 012*ع11عغ عاط ءع ع4 ء]- دم 1 ]عر ءمعصتغام همطت] أ (ةغلق 7ءعاتتلو 01[20ع

 4511705621: 4 /ر77:0 1 عءر» 4/2 ظءر» مط 0ومروم. - 12411. آلآ ةهئكتآءغ ءا1-ةدطقط ءاو

 معمتألم همعامطسم مهممطعأوع. 8ءعتمدعضسأ للان ل1101ءعتت1ءأ ظهر ءل- لف: 4011ه

 ا عند 71101 هنت ءلأ 71ه]ء أردنا: 8 ظلملءلق (0ه25ء« ردن ةسصم 703 (ذصع. 15. ظطتع. 1303) 11015[اناتقو

 تزسم اذطعع ماسعم ؟ه]سسصتسوه ءممالصعأ 2011هصتطاتق اعمق. 1ل6 هم 722/ع#5+ لنووءانتا

 هاعزاعط ها ط[طصسفس لكاتع 270ءنرر» ل1260 ظعت» لآلعلامأب 1وزم]ةننغر ةهسصصم 430 (ذصع. 3. (0 0.

 1038) ممءندسك - ]سمس 41: 1هطانوع ل عزم“ عر 171101 هينت» 0 1101ه عارإلا»: 11[1دمعااقو

 حصصم 432 (ةسع. 11. 5عما. 1040) ده طدانسق - ىلا 11101151“ ط1 ع"02, ءتزانق !ذطعا ]10 ةكعاأ

 1«6- ؟م/ 4567 اةمهعتما6دك هوا - ءغ هطعتلطط ءهأغ [صسفس طقطخاتم قلقتع 11مم /11071:011211160 طق عتت (017707“

 116011: ]عر م] تنور ةصصم 581 (ذمع. 4. كما. 1183) 201تان5و ءمطتإرب] ءيتعسأاتتل (0عصاا1هطتق

 ةمعامرضس ءلزلز. - 12412. 1[3جعن1ءغأ سف عهزأط 111 ةطموعنلعط ج12 ع]- ةطعط ةطو

 موعصتأتم ءمرانتس و 01126 لا7عمع5 كءعمتطاتق 0ءطعسك جسعأم» ع طقلظأت 4كلاع ظعا» 1710/1 هنو عل

 ظ ود: 115م 11 ةسنت»: ]1 ؟رماا22. ةهسصم 584 (ذمع. 2. اذلآوكأ. 1188) دمم10[1. - 1-١

 31دهئز1ءغ سعقاعؤطتط ءال-[كهءدطقر ءموصتألم 1831181011111 لان0111111[1150015111 011101211138 0

 جداتعام» ع 41 7]/مد م11 478 1 عءر١ (»مه» 12م هعما71 8 80هج)0408, ةصصم 385 (ذصع. 5. 1" ءطقم

 995) دصوعاتنمص.. - 12414. 31د عن11ءغأ مأ1قةطقغ ء1- حدط]لع نأ1و ءمعصتأم 15105
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 ا"عأو ىسوالا ىيدلا روصن هروح داك رشع خيئامذ ديحاو ىسكلاو ليوم ىدسوم ىنبأ

 طافاز هتركذت لوا ىف راطعلا هركذ سفنلا ةفرعم |1 قي تامهملا درب تاململا ةفرعم

 ديد هدنياي هحرش خلا ةنامعن ىلع هلل كمال هلوا باوبا ةعبرا ىلع ةلاسر فيرصتلا ىف ىزعملا

 باوبالا حوت دامك يسرا كر دلقم ريهب ريهشلا ىراخولا فسود نب كوكم شيورد نبأ

 5 اهلوا سداصق ىو عيسلا تاقلعم ال1  ةيعفاشلا تاقيط ىف دوقعم |[
 ن « < -

 اهلوا كبعلا نب ةفرطل اهيناثتو سيقلا ىرمال
 7 هند 95 بنة

 اهلوا ىمّلس ىبا ىب ريعزل اهتلاثو
 ءءء و ءن نك هذ ه ع

 10 ملكت مل نمد ىقوأ مأ ىمأ

 «ء(ن

 اهلوأ ةعيبر نب ديبلل اهعبارو

 اهماقمف اهلكم رايدلا تَفَع

 لوتس هضنسصت ماهصفعاتتم ءأ ةمطح عجل ءوطعاتتل و جانعامعتطاتق ظاتتنك 5::11هع 21101ءعتست»ءل , 110م4: ءأ

 لن ءل. 0( ءام كه لععوس ظوستمعر عدمه هع" - هل- لغو النعت جهءعموممكأ ا تأ 0011 ءعةوتام ع

 12415. 81ة'*عز1عغ ءا1- ص هآ]1ز سسدس مغر ءموعصتألم 1ةوتمطتس معععوأام»ننل عاجبه مصعد ]ذطعت

 2110/41 ءمماتسعمكر 0ع وننم امكعه ل1 ءءادعب. - 12416. ة[ةهعز11ءأا ءا-صهلكذر ههعصتاتم

 ةصتسقع. آبهسلفأ !ضطصص 42/47 ذم تصتاتم هزعهتق هنن 1 لع, ةءل. - 12417. آظ1- 0816ه ه2 ذو

 مرقم]جغم» 0ع 11عدعتت 101102351112 عدت 2160. 1 عدعاقأاتق مط 01[003 03طأأ8 015م05ل(اتقو

 ونبأ زغه ز]معامأتا: آردتق آلءعم معم ءزانه ععواتم ءاع. 1من عريلمأب 21010721160 1 ءتن آل ء»ةمأد]ب

 1110/6111: 0 15 د: 7” ديرك طم طرمبة, دل عو 10!1 رللمعملاعلأ للعأتتق ر ؟ملطتلل ءلأ ةكلاتللل لن ك5 ام

 5 مهرس ممخانتغ ذم, ءهآ- هدمت طصمعتتمادتت. - 12418. ظا|- 01 دنع لو ةسطقاأستعألم ةعططقم

 (ن]ةعموعم ةطقامضس. - 12419. ظا] - 81ه هلا ةهعؤخ 8-11 جط'هأر (هن10لهع ةعواعللل ةانقز 586.

 طعتسحر ونن2ع ل1/::7»7:ء25 جسعام »عدت طقطععو دله اآصعامتات

 (همقزقأأعو ةستعأت لتم! دنا مئمماعع معيصمرتقسمت مانعا] هع حرسفافع ءا !و عبس طسصع

 م10 2ر15.

 ةععنصلد 12 هركعس ا ءرن- ءامانل ةسدعام» حج طقطعأ ها ذاأو امعارتات

 [خسلععند لمست ءلتأ 227م ذص اندعاي !ةمالمكو 17ه ]يررنءل

 '1'ءماتهر ءكنلانك ةانعامال 70/68“ طعن ىلآغ هوان عار ذاه اهعارتات

 10 مدصامع طقعع طقطتاحعنلا (0هد»: لر/مع ؟ءوالعتول كوم معوموصل ءصأن

 0 ندعاقر كزاتق جانعام» ]1عا40] شع 1غءا4م ءدار اه ذهمعارتأت

 0 طا ئععولند ةدمغ [هعزقر تطأ (ةصاموعتم هم]110ءمج ععدصأ ؟ءواتعته طقطت(ةغتمستق دسمطتلتق.
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 اهلوأ داذش ىب ةرتنعل اهسماخو

 مدرتم نم ءارعشلا رذاغ لَه

 اهلوا ىركشيلا ةرثح نب ثراح اهسداسو

 هامسأ اهنيبب اَنتَدَدآ

 اهلوأ موتلك نب ورمعل اهعباسو 5

 انيجصاف كنحصب ىف الا

 ارصتخم اًحرش ىوحكنلا ساحنلا دمحم نب كمحا رفعج وبا اهحرشف ءابدالا اهيلع ىنتعاو

 كرطا 05 مضاخ ركب وباو ٠1 ظنس قوتملا ىلاقلا مساق نبا ليعمسأ ىلع وباو 7 نس قوت

 ىزدربتلا بيطضلا نباب فورعملا ىلع نب ىيحي ادركز وبا خيشلاو 118 ةنس قوتملا ىسويلطبلا

 ىكباتالا ملعملا 1. [ م1 ةنس قوتملا] ىقزوزلا نيسكلا نب دمحأ ىنب نيسحلا هللا ديع

 )دعت ؟4 خذس قودملا ىدادغيلا ىعاسلا نب بكذا نب ىلع نيدلا جان خدراتلا 82

 9 هتنمان 4سم معجم عنا 810040 جيعام» عتق طقطعأ ةهغ زغوذ امعأمأأ

 دس ءاتوسعطتسأغ م0عغدع نللمسن طقطأ 20 طاتتلل 5013111 011313 202 3111 طاق

 ل1351 *ةانأ1155ةعصأ 4

 دعو 84 ةا|مدطصح اشعلت آل ]نو ل نام« ةلحس جستعام» عج طقطعأ ءهغ اذنه اهعامأأ

 [ملز ءةيحتغأ ممطزق 015ءعءدةداتق ةانأ ههصقأت]ذاننت مم.

 كءراتتالفو ءاتؤ ال5 211101 47176 عدا 7ل2عاا] + ءةدار ذأ اهمعامأأت 5

 طعوا[عع(م ةدكععر ربصعأ]ه و كلغ ممعسأاتتل>  تان13 تهت ن]ا12 66 21311121112 01

 21:0 م1223 6[

 اكلسأ ةموعصتس ةعمتال ةعاتسلل ةامن01553 تدعفس ص طلق 060524025 امهعاجصلت5 ممداتعطتم[. 1ةلهنع

 ءمدسسس ءصاقتأمو 1ص عوق ةعطأمذءطاتسأو ان 4516 لعنه“ 411720 8ء» 1101متر: ءل 117 - 7

 6ءدسس أ أ ءسقر ةسمم 338 (ةسع. 1. كص]. 949) ج05تاتقر تكاتزانك ءمردن ءماقمتامم طغععتأوغ ةان0عأ

 7 لااع هلل 8دد»01] 8 عءزن (نمعقت» ظ7- (/1, ةصصم 356 (ذهع. 17. آل ءع. 966) دممزنانق

 لانا 86ء]ن» ملعةت» 8ءر» وون" 8017و ر دسصم 194 (ذهع. 15. 0ع(. 809 ) مه01انان5

 هطعتاعط كلن 2دمطمت نا 7 هلبوعم قع: 47: 1ءاماعنر دلعو ]1[1:- 14124148 لتعاأدسص ءأ همم

 502 (ةمع. 11. تسع. 1108) رمظه1نا15 ل 17101/01111:60 12 ءج» 111ه7ب1:140 17 كو 11704

 2/- 11مم - هع لعمتودع (0ةلطأ هغ آسقس ديطاتلتعسذسطسدك قكقتع 450041]ه] 110عءقز» 12612 0

 4/160 طق عرب - ءللمد عل: 2من سعت [ةسصم 486 (ةصع. 1. 1 ءطع. 1039) دمم»اتتتق ]. ح 12420.

 آظا - 01ه د11 1س ظ1 - قع ةط ءعلعتر كهعغم» معكمعتمدلتع. ©مسق طتقامطت تنصر 31عام 107-60-7

 471: قع: 4د:زءأب اق ءرن-ءادون ظ2هع]ل4 02, دمصم 674 (ذصع. 27. كدص. 1275) ممن.
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 ىليبشالا كمد نب سلا ةيمورلا ىبا سابعلا قب خيشلل ماسم باتك ىلع ىراخضبلا اور اهو ماعلا

 ثيدحلا ىف ةزوجرأ باقلالا نم ثيداحالل ام بالطلا مّكعم ع همسي نس قوتملا قاينلا

 هلوأ رغملا ركب نب دمحال انيب دف

 ركشلا مث كمكلا دعب لوقي

 5 ركب نب دمحا هلالا ديع

 7 ىلكملا رصخكم 8 ىلعم ار ه.و كمخدس

 ىمعملا ملع 64

 فالا هلوا ىسراف ىدامعمللا فيرشلا دكيسلل فيرشلا ةيفلاب ىمسملا ىمعملا باتك اا”

 10 عم خيمعتلا فقيرطب مسأ فلا هنم ِح رخ ادحاو اعف عفص هنأ هيف ركذ يلا سايسو دومح

 آ[1- 310 حالتسو انطعع عد 0هءععصفر وننمع 801 دق ]انطعسس 710ع/ نين »ءاساتغر ةتتعامالع

 كا عزل كلت هانا نع 1ادن - ءسمسكرم لآن ءل عزت 1101 ميستنعل ]1ء]رطأ]8 71ءطاقر ةسصحم 7

 (مع. 3. ثسسع. 1239) مدمن. - 12422. 1[81ههلآ1تس»د ء]1-غه11ةطرو هءغمز» ةام010505 د

 ىوعممستسو طمصم#عتلعد لمءعصقر نستطاتق (2ج016غ5مع5 هعصهأمع ةتصأ. (ندعصعم 11عاو 1 رعتت

 مرت ممدتاتا» 0ع مع (2ج011هدحعتد هأ 0ءامعأسأو 011361101 ؟ء1قانق همصاتسعالف ر ةاتعأم" ع 160

 لق ءر» ظمأ" 11هعاب 52.  (نهعسعم ذاه ةصعمأتات

 آلزوغ ممدأغ ]آدسدلعرد [آ)ءز ها ععونأق5ك عأ ع[

 5 هعرند5 العا ل7700 لق عءد» لق ء]“.

 12423. اا - 11هد]1]زسصس 141 ةطوعط 0[1هء]أذدسو ههه. (هردسعسأةلألاتق 30 17077

 لاس ىكه]مألر 0ع ودم ةصسمربج لزععسسص عوام - 12424. 316-11 وهللنس» 11 هل صفط 50و

 ائطعع عممصسحأتعحس لمععمفر ةنعام»ع 7110آ "ع: 12 ءنن- الو لا» (مةستسهأت عمر ةصقف 0

 مع. 2. 8ءمأ. 1106) ممضكنم. - 12425. 310-11 ح118و ]نطعع يدتسعمق. (20هزال10 5

 ص اتطخس 2101,ه1/4, 0ع نم ةدمرعد 03عاسلل عقار ع

 12426. آ1] د١ ءآ]-ممهحرسدت نع 1)هءامتسو 10عم عمو مط 03

 12427. آ[؟ز(غغط ءآ]-صمحس سفر 1تطعع 1هعمععوع ماطمستس و د16 711:77:هج م "رك

 ممرست م هانقر ةتعام» ع ]ل1 - 5ع ]17/ - ك]رع»أرك 111- 110 هناتنااقغ 1٠١ ءه. 10عم وتزن ماطمالاتلط 70عام

 10 لزع(م. 1آئطعع معممتعع ةستماننم ذاه ةمعامتا: ةلتاته دسلاو ]هدساند ء( ععونمع ءاع. طنعتغع ذطأ

 جاتعأمار 5ع اتصانلال 1عدكاتلال ةجان 8عامدع تمدد مموهتدةعر عدع ندم ردتلاع همدصتممه عم عدتتعا ءةكتعكتأو

 ونسمل ذلاد !هعمومورمطتع مهما ععدغر ونسح ذم مع ةهنتعام» ممعاعععم !1عوعسص ةتطأ ذسصممفاتع؟طة(و
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0037 

 اذه تيبلاو مسا لك ىف ماهبالا دعت ماؤتلا
 هم

 رهج هام نأ ديدب ورباو دق زأ

 رهم ىالاب ما هديذ بأ بوم

 ليبس رد نأد هدرخ هدرخ ناربانب ليا كام مسأ كي ىمعم كي زأ مك ا رثكاو بلغا نوج

 ع كروأ ىم نابزب باك عذسأ

 تسيجت نامهم نيا كنتو هدذناخ كيب دك

 ةكيراتو همسأ ىف لاقو مخض دلجم ىف تيبلا اذه ىم ءامسالا جارختسا فيرط نيب مث

 فوعض نبأ روغ ىسك ةنفك اتهم هب مواعم

 مان راؤس» ىورد ةيمعذ فيرش هدرك

 فسير_كسأا هيلا تسيعقلا اوسذأز

 ك7 © 6 5 5 5

 نغ سلعتم ؟ءىطم ماسعدلتغممه ةسمطتطم]1هعتودع ذمعدعدعأ 1لعموسع ذللسل ماسععو مملمصعم ةلسأ لعن

 1 ءعدسم 1116 ذغه ةمصقأ:

 طمج ععوعأتا عود سقس 1همصفمتل عغ ةسمءعععللتطسسم ؟هعاغعق ]15 ]آدمقع 101غ

 آلملهق 13 عمود ممانال 12371013 قاتم 5016423 356عم0 ع5.

 تنسي وتم0 ما1ععمسصوتتع ءا ةهعمتةدتسع 10ه طقطعأ طمع ةتغر وننما ءدع نسم 1هعمعرموج مام

 رتستسم (ةصاتنت ممامعت 0012م32ع2أ, ه2 0ع ءةنيقدد متع ةمطغ]تةدتسسأ ةموعصتأ هلستن 3

 ةانقتتر 0000 انهاتك 10عمج 2ر2 مطتتق (ةصاقتت طمالمصانتم ءمرتهس ءمماتصسعمأو طمع طعصستقاتعطتم

: 165]8)101 

 آس دتصه لمدتم ءدوتتع ةمواتقأف طقعع هتالاتغدلم طمعجتكتس ددتعق عملات قا

 "لكصتال 1مطلو 113 2011283 دع طمع 59 عرفات مسع] ءوكتك دس ؟0ه1طسسصتسع هلومذو ءدعر]أز مغ ع 6

 طسرسم انادلم ع فس مموزامصتم (سمم»ع لنوع

 آل ةيدسسر ه0 تتزدك ءدعمات ءةهعلممعس اتطع» (هامك كفدصرمعتاسق ع8أو

 لل ضمور قسد صاكسسم همانتل ءقأر معهعاوم (صع) طسصع ذسطععا انس مصل لن

 معا“ !هىمعععمطسمسس ؟ءعلاأ ذص نسم دست]] ع ممرصتصم ]جاعصأز

 [لدصع هط ىيسعددس 11ن]1!ئةعلق ئ/ عسر همعممستسة ألق عقب

 (هرصممختتغ ؟01هسعس ةهصصم 908 (ذهع. 7, كمآ. 1502)ر, ءأ زم مطهعاوأ5 هصعتل و ؟ذعتسأل 60

 ءدرتأو عغ قصع]نك5وصعرت ه2لزسصورتزا,2 - 192498. 116 حر رده ُمغ ءعا-ةودورس6 عل-طهةصقو
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 ىماج تايمعم [0 يلا ىصح الو دعي ال ىانثو دج هلوأ رصمب دفلا مجاعالا ضعبل ىسراف

 اهحرشو ةدعاقو ةمدقم ىلع ل.متشم رصتخم ىسراف رك ىفع تايمعم !!61*. هع زئنش 3

 5 1٠٠0 ةنس زئجشل ىذ لادا ىف ىفطصم ناطلسلل اهضبب مذ مهضعب اهنارق امأ ةيكرقلاب ىرورسلا

 1 كمدمم قوغملا ] ىروباسوفأا ىرزارهشلا للوكام نإ نووح روهأ ىسراف تاهمعم دع

 ةلوأ روشباع رههأ دفا

 بهذ داأد ارذاهج ىامعم

 10 ديع فلاو ىنوداصلا باهولا كيع هدرشف ىقيفشب صلختدملا ىدابودرالا ىيدلا ءابض اهحرش

 تاهيبنتو ةدعاق نيعبرأو ةمدقم ىلع هيتر ىراخملا ىفيسو ةنس قوت اضياأ دل ىمال ىومحرلا

 1هعموميومطأ همستصسس آثءا مداعطءمصدنص. تع ]خطععر ومع ©ءءددضتس نمتلقس ذص كعوومأم

 بعجز نع همس ممكتتا 1غ5 1صعارأا: طبهسق ءأ عامرتم اصمت ءعطهطتلتس ءعغ زستت عمقه ءعاعم. حج 49

 8316 حرسسس ع6 لةرسأر !1هعموعو مطخ لكوسلأ. "1'عدعادنتق معكتأءاتقو 0انعدت لآ101152 همداعت

 67-80 - "01/1:01: 12 د2 ل عت ءل لفمسافر ةمصو 898 (ذصع. 23. (0ءا. 1492) 1110113ا15و ©0101

 ء( ز(م هرداتك هقأز 8هداوسمتس ةععطممتق 1متكتاتتل 1هعانتل ءدأ ءاع. 81ءلانوععرد مدماعست ءدع

 هردععع 1ظ101ء 6ه]-»0/هب"ءدب ءععععع رست ءكهنلاتق ءماامطسعم 810115 همقاعت" قع” عل-لأ:: 7 سلق

 بتسس 0ء]ءءنب علتلتا. كو”و# مسستس عماقكأاتلا» نط عل عانت لص عمذ ةصصم 941 (ةصع. 13. كسل. 1534)

 مصقء ص مدن. - 12430. 31ه درصسف رع غ6 كل]ذ لع ءعر !1هعموعر مطخ ةهغعا1 ءعان 01121165 هط

 رد 472 كعلم ءلتأ. (نهردمعسلتاسس اذه مجهع]1وهنلمصمعتات عا ؟هصلقطن ءعطخاتللل 015م 0ةزأان12 12500

 كور" مالت عطا قت لانللل ان علعاتتلل ءملصربمهانتغو ءانتت لتهءلدطسس ونستلهتس ة]11ن0 1ة«ععطعغو ءأ

 ممداغعم كسملامنمم 71:ت(هركم 1متأم دمعممأتق طالمدلطت]]ءا ةصمت 955 (ةذصع. 11. 1ظعطط. 1548)

 مللع ءريدعمدز6ن - 12431. 81هعسسدزر ٌةغر !10عمو9ومطخو ونعتمق ل14“ 11056211 6

 1101 هترنت» ل كارا نسق ل كناتةر |[ةصصم 904 (ذصع. 19. ثسع. 1498) دطم5اتاتق], طسسنتو 4745/1149

 معروأنمع نمرصممخانأ. آطمعاراسمأا 1

 حلمردتنمع كاتقر نان1 مع“ ءمصز نم عاتمصمعتط ءأ كمال م0ةزأ1 0ص عال

 آمعمممو مطسسسص انصلاأ ل8

 (نمدرصسعصادسمس ء0ل10ءعضنصغأ 12/1 - ءل - لاذ: لا 00/08, ءفمعصمتطستلع ممعانعم ثاندزة ءلغق

 10 همسهاأتقر ءأ كانا - ©1 - همءارارابآب كار اراقغء -  قلال- ءا- ”هأرتسمنا لأ - ل مت, ةصطم . . . ال 01 اناتقر

 0ع ءملعسس جععئسسصعسام [!ذطعسس ءفمصسصممةتتغر ة1اةصوتع معزا 807/476, ونتسأ ةاناتلل !!طالانصت اه

 مدجعاونممعسر ننهلعهعأتصاح ؟يصلهتسءعساعقر جليصم مت هصعق ءغ ءمصعا سقتممعست للةجمقابتاو أ
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 نيعلا ةراشإب ىماجلاو فلالا ةراشاب ىدزيلا نيدلا فرش تايمعم هتهتاخ ىف يرداو ةمتاخو

 ريشيلع ريملو ميككلا نونلا ىذلو ماظن نبا باهشلو ماللا ةراشاب ىلاجدنا نسل نا ساحو

 قوتملا ىزاينب فورعملا ميعاربا خيشللو ةنس قوتملا ىدادغبلا ىكوضفلو 14 ةنس قوتملا ىناون

 ريم ىلع حورشلا نمو اضيا هيف ىنوباصلا باهولا دبعلو ىنسال ءامسا ىف ىمورلا ىعماللو ةنس

 حرش ةيسرافلا هحورش نمو' [.1 ةنس قوتملا ىونردالا ىدنلبب صلختملا ميعاربا حرش نيسح

 زأ دعب هلوا رداهب زيزعلا دبع ىزاغلا نأ ناطلسلا ىلا هادعاو ىكادنويلا ىلع نب دمحم

 خلا هك أر ىلماك دودحمان دمح هلوا ىخليلا ىكجاوخ حرشو خلا سيصخنو صمصخنت

 ةخيشاح لوعملا الر اموب نيعبرأ ىف ىونثملا باوج ىف خمظن انمد فلا نيعبرأ ىف موظنم

 قوتملا ىزاريشلا ىلع نب ميعاربأ فكحسا نال لدجلا ىف ةنوعملا |“ ءانلا ىف ره لوطملا

 لمد مب هاك مداهلا ىبأ ىيدلا باهت خيشال ىداوهلا تايد ىف ةذوعلا (”*0*ه يك خمس

 همدعاسكأ1هصسأ 1هعموموجمطمو كور" وك- هل - 011 7”ءعل# ةذنعاو 276 3اس ةذعاو قكقسر ظل4زأ

 41: 1]/مد01: 410070112 ةذوأه طرت ادقاتك اهقعكاتتا. ًالءزملع !خطعم5د لع 1هعموموعمطتق ةععامفءعطتمسأ

 ك7 ء]رامأآب - هل - 011: 11: 171 ءايررن - هل - 0 - 717*102: ماطخ]هةوماطتتص - ]10 ل4751“ 121م2 و

 همم 906 (ذصع. 28. لدلك. 1500 ) ممانانن5 ب 100178 ظمعجأ 0408, هضم . . . 120111115

 كهطعتلاعط 1651متر ؟دلعم 27يوم لتعطنتمق ءعغ ةصصم . . . 2101انا158 - أ 1رات»ة# طا - 14112 0ع

 ممدستمستطتتق مسلءطعتعو ةاةصسوتتع 40 - هل- :مءآرآارانط 5951/12. »دة عاوععو ص ل11 8م 0

 1هعموءموجمطمو 18/1/02 ءم2, معممتمتسمع ممعاتعم 87:77:02 هعههكتك ءأ ةطط»ص0 9

 (ذمع. 11. ثسع. 1629) مم ان115, ءمدطتم عما هتطأاتل1 ؟ه01051, تأ 1101 هوبرنعاأ عدن ل7: 7171-7

 «01212عمأ ق11111  معظفأءاتتلتو 0انعالت "نلاأذصم 411 7جآرادسق ىلط0- هل - هما 8 ءآرم ل“ هانت

 آمعازمأزاأ 12: ظ8ههغ 015 ءءاحس حاظعسل ةأ15صعتلت ءغ مععان]ز هععب» عظمت( هصعتلل ءعاع. - عطلان

 1210761: 8ه/1/2, ءكتلاتك ملل عضهاقتكلات5 112 1[معامأا: آطهتنق 1ه1صأأو مع81ععأم ور 0111 ءاع.

 12432. ط1- الآ[ حام ءرجزر ]نطو ةعصاعماتتع ماعسسفو ةسعام»ع ةطعتلعط كن 1رأور» 182 1101011160

 لعد 11م و نلوم 1/01 ع22 لنعغم ءعغ دمصم 940 (ةسع. 23. كمل. 1530) ممم2610. 219

 معيدأعتسي 0000 وتدل دعأتمام تاتو ؟ععوريسس همماتسعأ عغ دط ةدننعام»ع نته0دعاطسأ2 (1ءطانتق

 راه مره ممدتكملام ءقأر نأ هقضسصتصمأ /1161/267م2 ءعةموصلعععاي. - 12433. ظاآا- 81621 ءآو

 ]زطوءعر ذص نتم 80هعأ1و ممصعهل2د عون. ©1هعدودع 80 ءمرصس عطاقتألات2 1101016166/و 06 نتو ذط

 ]ننوه 210 01 ءطدس هفأاي - 12434. 81- 01 هلثس عار ج0 نست عصأانلل 06 [0م1 عمر تانع[056

 ل اءمع 1 ن]ءأت» ظوت» ل7: طار هسقر ةسصم 476 (ذمع. 21. الآحت. 1083) متمدانن0. ح

 1آئ31-1ح نت معغ 11 ءل-طأ1قةط ع]-طعس ةجعتورو ج0 نس عطأاتلتا 06 6012 ما108[2[1و 01128 0

 ءهدعععءءعادتر ة1عام»ع كةطعتلعط ه57ء)6أ - هل - 01: ىل1ررنءل 1 ءزن ]1101 ه1ت17:20, ؟اخ150 1-0
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 قود يلا باودصال ليثرهلا هلل وكلا ةخيشاكلا لوأ ىرعزالا ركب أ د ليكم ند نيد

 وكنلا ىف ةذوعلا 1” 61“ ةنس ىقوقملا ىكلالا فوطلا نباب فورعملا دبع نب باهولا كيع

 5 ةنس قوتملا ىوكانلا ىفعم نب ىسيع نودلا خكخو هل* خنس قوتنملا لصولا ةفيلخ نب ىلعل

 ادعرخ ليلخ نب سنوي خيشلل فوصتلا ىف ىكرث راوشالاو رايخالا رايعم 11“ 3

 دارواب تايباكشلاو تاياكدكلا ضعد اهمذو ماعذالا لواب خقاعتنم خلاسر رابخالا زموهتل راكفالا راوعم

 رامبعم] يروا ب خاس قوذ داش خوش فقحما ىبأ نيدلا لاهد ناطاسلل فلا ىلاهفصالا ىرخ

 لزوغم عغ جحصصم . . . 5108600. ًآئطعتسس ّذص م2مع[ها5همعتسو ا8عق مههاعق ءأ ءمصعأن 510ه عل

 0ز5ممكدتتا. ظمدغعج عانس أم ءراامسسعم 00ءعوتأ 7771- 717: ءىث]ءأ ةصعىصتماهسسو عأ ل1101:6181160 لق ءثا

 11101/01117160 1 ءد» مآ ظعام» ظنا - لسع" # عامهذدك د0 عدس ءممقععضموتار نتقع زقه اصعامأ ا:

 لدنك آلعور نتا "ععام 712 205 30 ؟ءرتحسس معآ عاممعت» 0تعلأ ءاع. لهو ءاتزالق م3[ 212

 1 - 867/657 اآمع]دتطاتتار 1201[ انان5 عقار ممقاوسمسم [ذططخاتست 1701762 0ع مدس مانادخنن مدع 11-6 10807

 لعام ةعرتمسزا. - 12436. ظ1-أغ1حنشمعأ 11 ؟طقعط ء]- عزم غ1 ءغر ة0)ات1062111113. -001( 

 رد ءعمادساتك 1ص (؟جعاجطتس و جاتعام»ع (ةلطخ 2450-ء7-:مءانط 8ءع»» ل0 81دلتاءتأانرو 0

 111: - ءلا م76 ل1ئغم ءأ حصمم 422 (زمع. 29. ][) عع. 1030) مجمرانم. - 12437. 11- 31 ةنصعءأ

 5 لز ع] -محطتعر جدلز نص عمأستت 0ع ععوسسس ةألعم. 5ع موععتمأ 472 8ع 12/107م/ه 117-1 57و

 حصصم 562 (لمع. 28. 0ع. 1166) لمد( ان115, أ 0471-60-11607761: ظل: 1721: 1/110« © 1 ةتاللال 31 6و

 حصمم 650 (ذصع. 14. 31د(. 1252) 065. - 12438. 011جم ءآ1-حلأعط3 كل 19 ©

 ء]-ح5 ط2 قو ]105611111 ة«تئه12ع2 طمصمالات72 عا 0]228هرظانتط. آطنطعع (مععنعان15 06 (طعم50ماط13و

 حاتعام»ع هطعأاعاط 7سمو له ءربب زعم. - 19439. 0811ه ءه1-ه1لعذطو لانقأتتتلل

 معا ماتم 20 للفت صعتعملده طلق(مدتدك. "1!'عدعاوأكتق 1ملانا0121 51013[ 471/4 معو

 وت همدصتت]ا]ده طتقغاممتحم هغ يسنعععاممق مصغمعأ 500ز55 «ج016هدتطابق ءا (ه:1015 ذص صم

 جدردطأءور مععوأزنم ءعأ ادكعلعت. - 12440. 311-151 رع 11 - ل هرب غآ11 و لاتقأاللال

 ل عرومأ/ - ءل- لة تحس 0ع لتس عبد ءعأ حصاأع مجعاعتعم 8ءعدوستتل.  (نهرد م مقانتأا 5/7 عزرنث- كل - 04

 11“: 1 ؟ر مات: ةدلكخسم ل عءتناآ - ءل - لف: لع ]1 طرمع ذ]ءارجإ, ك]ذ] ر ةهأغ هطتتغ ةلطتتو 4

 10 (ذمع. 26. ةآ[دن. 1344). - 12441. [111: جذع ءل- هرج ء1 رجع 8[ ةط قع عل - ص11 عآر ءدئعقتط عم

 لكك 0عمممأأدضنتت ءأ ةمععئالدص يامععمعسم مءاتوتمدسسرو ةتتعام»ع ق1[ لأ - اعقل

 ططختاما] وعم 17-727 هعمنا 13 ءتن»-م11/م: عا: 6/7 ل ءالع]ر ور ممكأ حصصحتص 1140 (ذصع. 8. كسسع. 1727)
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 ناهج نم هعمج.مالسالا لبق ةملقتملاو ةيمالسالا لودلا رابخاو كلاسلاو كلامملا ف ىكورت

 [اريبك اءرج نينامت ىناي هذدحابسو اظر هسمأ لاح أ ءأر اهمو ركب نال“ اهفارغجلاو ىباج بناكل اهذ

 ىقادصم ىف ىدنضصلا رابعم | ةنس ىقوتملا ىناجنزلا ىيدلا زعل رعشلا رايعم 6#

 مامالل فقطنملا ىف ملعلا رامعم | ةيادب فورعملا ىزارلا نيدلا مجن خيشلل فشعلا

 : 23 ريض و 2 نس م بطق ٍِ ل نير.وأأ ايعم ممم 0.6 اكد 52 زخئملا ىلا :غلأ لايكحام ءجذ لييكام دلسالا 2

 رصتخم وهو خنس قوتملا ىديهفصالا ىرونلا نميأ ىب كمكم ىب هللا كيع كمكم ىأ ىودلا

 داحتالاو ةحابالا ىف تيطلغ ىتلا قرفلا وكذ اذهف لاق يلا نيملاعلا بر هلل دمكحلا هلوا

 اضيأ  ىرخف, سمشل رصتخم اوقلاو .ضورعلا ىف ىرصن رايعم |  .مهيلع ذولاو مسجتلاو

 ىف اًيفك نكي مل ارصتخم ناك املو نيدلا ةرصن كبانال «ل“ ةنس هدفلا هذا ركذو ىلامإل ىف هركذ

 باتك وهو راعشالا مولع ىف راظنلا رايعم 5 ايفاك نوكيل ىلامجلا فلا مت رعشلا عوف

 قاوقلا ىف ىناتلاو ضورعلا ملع ىف لوالا ماسقأ ةثلث ىلع بترم ريركاتلا ىسح ةرابعلا ليس

 ردمعامم. 1راطعع مععلعسم 06 ععومتمر (ءيعدعسسس ؟لتمهر طتعامعتتم 0عمممفغتمصس ]1؟لقرسأ ءمطاتسم

 ءأ 1:7يردستم مج عععل عصاتستلو نانعلل تع ل27 7:-1:1:6 د ]12125 لءاء2 ءلتكمر ءعدع 6 عمو حاتم

 ل66 عزب ءغ ءرع ته ءمهعيعدقأاب ننهع لص ءدراتعتاهغع هاله ءأ معهم هلت ممتطنع [ءططمعدتم

 هرعموعأتك ءيهأ.  (نهمعمعأغ هءاموتسأو [ههعلعدس]م5 صهز هنعد ل. - 12442. 311عفم عا -عطتتلو

 ءرعدرط عم لانكأات1ا11 م0ءقذذو 05[2116ع ]1 ددن- ل - 0111 71176118  ةطلم . . . 101آ[10. -

 311: جُهع ع] - هز عر هدعدسعسم لمكان ؟ءمئاوتتم 0ع ]دم10لع آبجلذم ةيسمعتقو ةسعام»ع هطعتاط

 11 ءزت»و- ءل- 01: 1ع, ؟دلوم 10نيهنعء لازم. - 12444. الآ3' جذع ءا-ذ]دصر ءئقسعم لاتقأاتل0

 ةعزعماأمع 0ع !هوعتعدر ةسعام»ع [دهس 8طهززءأ 5-91: ]1101 متةت»نءل طع ل101 متراتتعا معو

 دمصسم 505 (ةصع. 10. لدا. 1111) ممورعانم. - 12445. 811ج غ5 عآ]- »0110 ءدعوتطظ ع2 ال8[

 ةعومصتقر همعام»ع هيطعتاعط (0015 - ءل- 01: قاع 1101, موتر عل 45007]ه] عدن 11 ه]رمتةتراعاأ 8 تا

 ]ربع 1 ز] - لهم -7177  1و/ء1402 جصصم . . . طممآ10. 0( هدم معسل انتظرو 0100 1غ8 اصعامأأت

 لجنس 12عور ممسملمممنص لممصتسم ءاع. ظتعر ةمودتأر 0ءعوعلطتمات# ةءءامعو ودقهع اص !!ءعماند

 طفلا ] معنسدصاأسع ويهتم ذم معطنق مءازعتمدتك جلصتغةمصغر اذه 0هوسقأع 0ع دساتأقأعو لص 00ءاعأسق

 1ر ودرس ءمعمسم طفطععءعر ءعغ ععاساوصاعدع. - 12440. 01176 لل نق دتر عرفت عم لانقأ انا لأ 6*87ا-

 0-60 تننم 0ع ماع رمعاعت و عغ طورسم عمأع] حاتم و ةسعام»ع هز عررببو رطل مط]رس# عمل عت.  (نهرصرب عض-

 لنسسرم و300 ذص 112 غاز“ ل ءزبا(78 ءةدصحم عاممحأغ ءأ ثاةط ءاعو رالويو»ءا-عل- لقت ةصصم 713 (اصع. م.

 4م. 1313) فسصربمدمتمسع همع82(.  ةغع كيد ءفدم معمل انن) طععكع ءةدعأر ممعقأ همم قانأآ1216ط84

 1غهوتتع ممداعو /2071- ل تدأ]غ ءمدصممودتأو نأ دان ءعععاب - 12447. 0811: جةذع عاد همها 12 ةقو

 ءرعدسعم زدكغعمست ءمضتسر نمل لص 0هءاملمتم ممعاتعتق هرععحتس مممسنمأ. آتطغم ؟دعتلا لأ ءالقمع

 ء( ءاععومغت دعتماممع ءكدمتقر ونانأ (معق مهعأعع ءمصاتمعأر وتتهتان13 م1122 0ع كاع 22عا5168و

]8 0 



042 

 ىلع ىب باهولا دبع نيدلا جان خيشلل مقنلا تيبمو معنلا كيبعم 1! عيديجلا ىف ثتلاثلاو

 كبممو معلا دبعم كللا ليك صعب امأ ةهلوأ لاثم دامو رشع ىنتا ىلع] رصنخم غخنس قوناا ىكيسلا

 تداع اهكلس اذا همعن بلس نمل فيرط نم له ليس نيح هفّلا [ضلا ركشلا كبزمب مقنلا

 يل 00

 ىاثولا ةثرعم ىلع ةمالا نيعم !8ععأ اهينات ىلع اهثلاث مدقتي ال ضعب ىلع بئرم اهضعب

 هلل دمحلا هلوا ةيعفاشلا ضعبل بعاذملا نويعك بعاذملا ىلع رصتخم ةمدالا نيب فالكلاو

 سيردتقلا ىلع ىوقتلا ليا نينعم عه. ملا الامآ هدوج دراوم نم ملعلا لها غلب ىذلا

 علاط هنا هيف ركذ .. خنس قوتملا ىعفاشلا ىنميلا دمحا نب ىلع نودلا ءايضل ىوتغلاو

 لساسملا الا ركذي ال نا مزتلاو اهرثكأ كعو ىجناشلا بعذم ىلع اقَنصم نيعبراو افي هيلع

 نم ركذي 0 نأو اعركذي الذ خيعئاشلا نجيب اهيلع قئفتملا اما ةيدالا نيب فالخ اهمذ عقو ىلا

 ةعمتملو 0ع طمتصمءماع] هتاتقر (ععاته 0ع هدممأم ل1 ءانوصع دعزأاب - 12448. 810104 ء1- مذ ةدص

 رى مع 3160 ط1 ءآ1- صل عدس ءواتكتغم» طعمع ءكمالاتلا عأ ءئقأت 0عام1 م0عمقتال12 2 آ0عم ءمصقأت تح

 (هصتسرم ةعام»ع كذطعتلعط 01-60-17: 4آ0-ءا-:مءار]اآط عت: ملل: 8061-17, ةططم . . . 1010

 (همرم معصسلتسس تم ءعمختس 0سم0ععتس ءدععصسماو 01 ةمودتكست و ل100 15 1معامتاأ: آطدسلع آلعأ

 طعم ع1 ءقمرصتس ءعاتأان(0135 عأ م0 عهقتلالاا عتئقأأ 20038 118 م18ع211558ر 16 00م1051551 1135 8

 جودسصاتق ءاع.]  (نهردمهددتغ 11150 هنن اصغع7220 عم عانت ماتا ءأر هنأت طعصعلعأق لتعتمو 0620-

 عمام ةدعرمتمار 919 مهاعععأر انأر نن38060 عدس زممع0عععانعر طعمعظعأو ءأ لعمتتم هطاتس ععنعسأ#

 [ععممسلنغ: ه1 طقسا 1ةعمم»هغر نتتطاتق 0ع ءددقدأك عل 2ععاتقوأو 1نعمعتسأر ان[ 5ع 2؟ء2اعمق 8

 معععوأتد ممعمتغءعصاتمتم 65(05ج026. 1هتاتسس طسلاتق عوز مت ةءعماتقع ه (عطاتق ععطاتق م0115 هلو

 نانقتناننل ءهممز نص عأ1ممع ةدمهألم 200:1 ءمدص مددت اتا. شلاح مك1ئ0311 310112112 11110

 ءدعولمءعع لعطعأر ءغ (ععاتق ةععاتصسلمملم هتتل16 22000 م2قعءعونلونغ, - 12449. 31هزد عل - ه صنت او

 ج0 تغمر واتم مممان1م 110طحيسسعلفصم ه0 نمعمتأأمصعتال 0112عقانمطتتقت و 1ص 01طانق [لطقتلت

 ممقعساأتسمأ ءأ 0زةدعمتسمأر هلتاسم ؟هعئلأم مدعدضختع. (نهردمءعملتسس ذم هرراصأمهعق (7:025471:28)و

 دغ اذ طعع 00 ه7 - هه ءلسم/ة6, 0تةممدتكتسص ءأ د ذطقظتاك نت0م0لهئ2 ءمطت]م0ززأاتللت و 00100 18

 1معامأزا: آطرهستف 1)جمر نأ غلق 00ءانق ءدع جوتهأت هدتطتاتق ]1طعجعد]أ(هغألق ةادهع ةرعق استمع(

 عع 12450. لآهنغد هط] ءا1-غءءراج نر جهل تأمر ونتم 55 آلعبسص رص ءضاتطاتق 4

 1ععاتمصعه طقطعسلمك ءغ لهصلم لاس مءمصقانلاه تضج ؟هعالتهق 2ع0لللتكتت, ةتنعأم»ع 107غ - © - 0

 72 8 عدن مل/مسءا 7”ءرمعتم ظطمظتامي ةمصم 700 (ةصع. 16. 8عم. 1300) ممم»دنم. الورع قهغ ةطقر

 عع مل طسمع انطعمس ءفرسوم معضل ةسواتتتك ننه0عدعامأم همعضه ه0 015قماتممس هةطقظت(ت عدس

 ناي

 فاي

 10 ةهتتمأد 1ععأق5ؤعر ءأ 015]222عالل ءمزلاتلل! 21111167011 عععطقعأ. آطرعععسم جناعتل ةلطأ 112 م0قاتتأو

 تأ ءوه (حصاكتست 0013ءقالزمصعق م01عمععار 06 نيتطسق اماعع آط[سصقتلمو ه0ه21209ءرو13 ءةةعال آه

 وناتتطات5 جداد 5طقظتأوع همصقءماتاتمهأر ءوق م02 01112612018( ههتل هعءلاع ءدع 0136510 هت أطانق
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 هيبنتلاو بذهملا لداسم ىلع بترو ىوتغلا ىلع نيعيل حيحصت هيف عقي ام الا فالكل لاسم

 كلذ رهيغو حيكصتو بنكلا ةبقد نم دوي ةدايز نم هلا فوضوي ام عم كلذ بعوتسا اذاف

 كلذ لقني اعريغو ىجفارلا حوشو ىلازغلا فيناصت ىف امب الصف مث نايبلا ىف امد اصف دكقع

 ماكحالا ضماوغ ىلع ماككلا نيبعم |**هإ >ىكبسلا هركذ لغاح باتك ةلمؤلابو باب لك نم

 نيب ددرتي اميف ماككلا نيعم ]1م ىزغلا ىسيع حورلا نأ نيحلا فرش مامالا خيشال

 ىضاق ىفنملا ىسلبارطلا ليلخ نب ىلع ىسأل ىأ نيدلا ءالع ييشال ماكحالا نم نومصخلا

 ىتلا ملعلا !ذه تامدقم ١ ءاضق#لا ملع ىف اهلك ماسقا ةتلث ىلع هبتر م ظنس قوت سدق

 اهلو ةيعرشلا ةسايسلا ماكحا ىف  تانيبلا نم ةيضقالا هب لصقفي اميف " ماكحالا اهيلع ىنتين

 ضعب ظخب ةخسن رهظ قو ملا هتردقب تادوجوملا عدبا ىذلا هلل سما هلوا باوباو لوصف

 ثوديالأ ىنيحلا ءداع فيلات باتكلا اذه نأ هدأز بلرعب رهيشلا فوولا ليع ىم عمم خذا ءاملعلا

 وما عو و عرستك عوده مما م01 عجار ننقع ءعماج 0عقطصأ لدصع عدتل عمار نغ ةتع أذ نصد 20 هع 8

 زعم ءمدعس ]ام دق ععدأ ءمقوتع 20 نسهعماتممعق !اخطعوعسس 110/ مله لتعأا عا 1 عتنطا]ب لتقووددتأع

 16 ممداوسحست عمسسسس مها ععتعست هدداصعت ءللكسلتغ 2001315 ةزستتل 20 عوض ءدو هءاعرتق ]ذطعاق

 عقصت ل مدتطاسع جععتعه أن هعتطاتقو م2 2ععا1مصتطاتق هلتتقوسع ج0ه1(8[0هصتطاتق : تطل عدع الكر 003

 ذم اتطعمو رعءيمو» 1ءعودصختعر ةععالممعس 10عصفكتا ةلصوان] ةععتطر 0عاصلع هةععلمسعدت جالون عام

 دزكر ونندع ذم 67م7 ةعتماتمو ذص 1441 مدس ءصاقملم ءغ ةلتتق !ئطعلق عهعاوسأنتر طقعع

 20016جصعمأو ءدع هنمعس]]5 ءدجتغطسع عدصقأعععمو. آلغ دسم ؟ءعطم لتءعقسسو ءمسضمت]ةه6م عفا

 مرز55و. (هردطس ء20282غ ءورص زمور. - 12451. ةآطهأم ءادط هلعاع ةندو 05[0]30و 0

 لول0نءعاطاسق ه0 ةاوطدأو هطقعتمسم»د جلتطتك 1هعئلت5 مهعقطتت, ةنعام»ع هطعتلعط ءا [صقص قع” وع

 60- 011: ل آو*7مهعيآ, ل]؟م ]آ- 6 [رمهجن. - 12452. الآ[ هكأم ءآ] -ط هاعلع ةسر 30 نغم ]001م0

 ع ةامطسأتقر نهع زماعر 307ءمدوجألم5 21(عععوصأعق ءمصاطم 7755 ةاتصأو ةتعام»ع هطعتاعط 4/ن-

 60 - 0111: 17501:*451: 4/8 عد ]1210ه117] 1'ه-هطم7هو5: ل1 ءدبرك 111 6هءه]ردددع زانت0ل1 نعبر ةصق0 4

 (مع. 2. كسص٠ 1440) هددمعطتم. 1لزةممكسأا ][ذططتسصت ذص (2ع5 مه1516عقو 01136 011263 04 28

 قاده لزئئمءصل1 دعسصمأغ. طعتسمف مدع5 نه ععالمصعف طتزسق 00ءاعءتمدع ممدعرست أ عسلمق مهعاقأر لض

 ونتتطاتعق ةغوغبغو ملاكم مانع - ءعععاتس0لد عد 015صاستسمي ن1 طانق ةعماعمأتقع ]001612 2 0عرتت02-

 عمهم ماتطات5 ءدعم]1 ةماتطاسق تسل صعبت ماا ل (غءرتاته كامانأد ةلضصاملق 22110215 1ةعع مر8ع-

 ععرت مانع. 1لوعع موعق زم ةععؤلممع5و ع ءقمتأد لأ ذصمعدتأو ءدار ءأ ]ذطعع ذغإغ ةمعلمأا: ًآمانق

 1آلعور وأ رماعمأأ12 هاج ع5 ءدعتقأعماع5 ءدع متطتلو سصعووزأ هام د- 1م نعم ءععرش م ةعتق

 رددسات ؟ذسن 0ع كزانكلمس كءععتماطتسم 1ةوتكتعو هع ءهدع هع 67-2450-»01:م1رتر ؟-15ك6 47:01:40 ع/

 قز ءاتم جسه0151ةدعر طسصع ]ذطخسص دط 04-60-2476 4وثتممل, نتأ ءكمرضتم عطاقتأال 111 1 17-27" : عام ءأ
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 نب ىلع ىلوهلا كمدكو ءانغتسالاب ىمهسملا خياقولا ىلع انحش ل نأ ةببذ ركذ كقو ةياقولا حراش

 نبال اضيأ هيف ماككلا نيعم !!*م“ خيكسوكلا هل لاقي ىذلا ومو اضيأ باتكلا اذه ىف

 المتشم دلعج ىعردالا لمي عيسأ خيشدل دابعلا نيعم !”*ه* خامس قوتقملا ىكلاملا عمفرلا كيع

 ماركلاو لالكلا ةقرعم ليداسم ىم ةفداطو ماكحالا لوصا نم ةخينو مالكلا ملع نم ةرذش ىلع

 ىجانلا دمحم نب ميعاربا نيدلا ناعرب ييشلل ءرج نيقلتلا ةنس لعف ىلع نيعم هد

 نيبعم 11*عمف يلا ةنسلاو باتكلا عابذال انقن, ىذلا هلل دمحلا هلوا ىقشمدلا ىعفاشلا

 اهنم نس قوتملا ىريطلا فلح قال ىف نيعم !"خمب قيس نيمساملا ىبا ةزوجرا حرش يف

 ىب دمك ىاليحم ةاضقلا نيبعم ]1م هطخ ' اهيلعو ةكمب ةردسلا طابرل ةفوقوم ةكسن

 مولعلا لعج ىذلا دلل دمحلا هلوا هداز مّلعمب ريهشلا دمحا ىلوملل هقلا بس ةوتدلا نافيا

 1*1 اباب نيةلثو ةعبرأ ىلع تياترو ناخ ناهس ناطاسلا كييف مكذ حلا جلاصملا رادم ةيعرشلا

 ءلتلعرتاأب ءمرص ممدتكستل ءقوعر عا عراع دسعامال لص عم مهتعهأو هع فدسسعس ا ةتتاتل اه لطأ- ]1

 ناسام 1217 - 1 عارم ذمعتعمتاسس دعه مةزهدع. - الوزصلع 810115 ل6 ظعضس- ءالرندامي# لتعتاو

 انطرعت هسعامط عد ]ظل ندر - هل - لادا لك منندعز] ءععوعر نتتل ءمدصتس ءطاقتتاتللل 1 2/11 مه ءأ عمله 0-

 دسععتأ 12/-11 علم أ ظا-1لء(ةرثك ذمكعت ماسمس. آظلتع ءمرستس عماقتت سكر تعش انعام !اذطقخ لل

 مهيتاعع نمسصصعسم» دغر ماعضسمسوتع //- 1عمننءزاورءا ةرمعءالوعتك. ح 412453. لآطهأص ءآ-

 طم اعلع ةدصر جل نغم لسلتعتسسس. آطنتطعسم ءزسدلعس دععسسصعساخ و ةتتعامدع 11 ل80 - عا - "ه١

 31ج 1 زاعتغمر ةمصم . . . رصمرانم. - 12454. 31هزس ء1-هطط ه0. ج0 نغم سي]لغمضس آلعأو ةع(62ع

 هز عزلعط لعبسمأ/ قلع. قةعوعمس ءماسم [اتطعل عقدع ؟هاستغ ممعاتعسأا دس 00 ءاضممع صد عام طور قت عقعو

 همصصتتلام ةاوعتامدختس مام عأمأزت ءأ لتع ءععودم نيمعقأ1مصعق همعمتا5مصتق ]ضنا ءا ز]1!1ءلال.

 12455. 31-11 هأزصد جاله 1جللأ ةهدمصعءأأ عاد عل ءلعاسر 3051605 20 ءدئعععملاتتلتل 1[

 معموط ءانعسسم 1-1217 ءاءزيفو لتعغتسي ةهتعامرنع هاطعتلعط ونمت ءل- ل1: لان: علا ل10 ]61110

 711/- 1(: 12 ةنمعءو]رعام كطماطظتكام. 1 "جمهعاعتلادكو نسل اذ( ةصسعازرتا: ةطهسق آلعمو نست طمق 4

 (هرعدصأ هه( ظدصممفع عءوعملقق ةعوتعملهق لتهممقاتتا ءامم. - 12456. آخ01-1هزصو 0

 (هرحصس ءصامسسم ذص 0زانسعأ ]1انتععار نعت لع يدح هدم لت عانس ءعقأام - 12457. ظ1- ل1 هلم

 11 ١ ٠١ .ر ةهلز نام لع . . .ر دسعامتتع قلاع آل هأر 1مل عة صمم . . . رصقتات0. ظاطقاقأ ءاءعتصص] انت

 مدحه( ءعتنم 8[ءاعاعحصم ىلر»ء/ 1ععدفتسسر ّلذط نتتم هلهصات 2 نامدتق ةععتنأد 1ءواتسأانل. -

 31هزم ءا- عم لط ةغر حلز دغمع زولتعسس. . [ه]سسعمر وعتت00 1101ه: طعنا 5711و

 دمصم . . . رممعاستقر اآ1هل1دع قل »عار ؟دلعو /1106// سلع ل1عامر ءىلضسممفادتا عا 118 هاتقاتق قا

 [مسم 18ءدر وست زم لهءامتمتم 1ععدلتطمسع طوصح هرععو متع ه]ستغ ءاع.  ظروعلتعدغ ذطت هسدلأهصتنتس

 .50/ءنردفت 16,4 ه( ]لتطستس ذص اهنتوتماه ننماسم# فصتأف 0تةموددتنا. - 12459. |[ ة[هأم

 (1 تا
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 ءايض فورعملا اهنع لمس حابصلا نباب ريهشلا ميعاربا شيوردل ىتفتسملا نوعل ىتفملا نيعم]
 ىكمحأ هللا هلوأ !..» خنس ىف اهب ماقأ نيح ةيدمحملا قشمدب ىزارب ريهشلا فسوي ىيدلا

 هللا دبع نب كمحم عيشلل ىفتسملا باوج ىلع ىتفملا نيعم [خلا هيلع لكوتاو

 تفقو ام هبيف بتقكا نأ تدرا لاق خلا دوجولا بجاول ا!ذوح هلوأ ميجان نبا فيمات قرعلا

 رخآ ىف هفيلأت نم خرفو ىوتفلا بصنمب ىلتبا نمل انوع نوكيل ةروحملا لداسملا نم هيلع

 فورعملا بوكساب ىتفملا كمكم ىلومال ىتفتسملا ىلع باوجلا ىف ىتفملا نيبعم |4001 م5 خنس

 بتكلا ةرابعب ةلوقنم ةريثك لداسم اهيف عمج ةفيطل ةعومجام وهو !.*. ةنس قوتملا ىتفم روكب

 هلا ال ىذلا هلل سمحلا هلوا نابعلاو نيعلا ىف ءايشالا بورغل نامزلا براغم |“ ١ ةربقعملا

 بتاكلا نباب فورعملا هتجابيد ىف هب حرص امك حصالا وهو حعلاص نب دم خيشال خلا وع الإ

 ىنلا ىا هتاملك ركذو ةّيسدقلا ثيداحالا عمج هنأ هيف ركذ ةنس قوت كوييلك ةدلبب نكمتملا

 ءل- مسكن ج0زهغم» زد عءممعت]اه ةوصاتم ( 71ريلمأ) ذه ستات سس ءزاتقرو وأ ل11 انتط
 يدقسات(و ةسعام»ع 8ءععوجتنط 11م , ؟هلعم طل - ءقومقطؤمل] لتعم.  (نهدهدلستغ 0ع طتق
 زسسعءمدمسلانه همك ذآ1ه 1216 هل - لل 7ع“ , ءدلعم 146 لذعاتق رى ذه انكطع 1) عر 0
 3لمط حسس ءلتعد ةجمعا] جدأ كس نطل ةممم 1003 ()مع. 6. هظءرأ 1594) ءمرص770731عأاتت. اتطعت
 زم زمعاجتأاأ: آطرهسلم 10 دس دس ءموسع 205 عزدست رمدم ءاعءلإ] - 0. 311هزج» ء]-رم 111غ 1و

 جلز نمو وتم 2/7ني/46 تم مجاهستاتع 20 لاتعتةعمصقن] ةنصت) ءمصقسل ءصغت [ع00عءم لات و 8107©

 ع«طعمتاعط 3101, مدستسءل 8 عن ق4ط0ه7]ه7 لنمط, 15: 1كمزعنست ةتعئمسلم. [1معمتغ ائتطعع ذاق
 آدم 16 ءديتماعماأته ةطقماساوم معوعلزام هع. ؟هل]ستنر ذمودتغر طلع نسهعقانوصعو 5
 عوستطعععر ذم وسمع ةمعلأو تغ أ ةيستلام ءىوعمغر وأ سطسصععع 11741 ذه 015ه عم
 ج00 نعوءءمنتع. ةطوماعتأ زادك ءىمسمرموزالممعتم هدعاععسم ةسصم 985 (زمع. 21. لآهم. 1577). -
 12461. 3[هنص ءآ-س س1 أنذر هلز هغم» 71ريال 0ع مةىمممعتم لدهت ةعمدقات] مص معاعسأت 2ع00ءصلتقو
 دسعام»ع 381011ح 7101م7 , هجطتع آنداعتط ( 5ءممأذ) السكر داوم ركم» ( ةدعلدق) 4
 لزععم ء( ةمصم 1030 (ذصع. 16. لم. 1620) مممءاتم. ه5ع]11هعع طعالذر ذه نبك 51

 ننوهعوأتمصعم موزع ؟ععطتم ]ذطعوصتس ةستعام»تأدأع معدععامستتسسل» 0عمعمرسامم ]1 عوام - 10

 831 ءعط ٌةءزط ءآ- عع همر 1اماععتأتك ةءصمم12] عقر معمماعععو نسم0 معد زص عماع عأ اظكتخأ1 02
 ماعععتسأل 1ممتغ انطوع أذ: 1مم 12)عمر ممدعغوم» ويدعم من]]دق 1)ننك ءعقأ ءاع. (نمرسم0قاتتك
 ةهنس كاطعتاعط 2101 هبست»ءا 8ءر» 85/71, 10 سم0 نتاقلعتت ؟ءوتخوأال 1211116 2
 ءقغر مغ 10 ذه معدعممكتممع عنه هعمقأو دتع 116 ةمصم . . . ممسك نلوم 111:- «11414)

 لزء ده ءأ ذم هعطع ©داتمماأ ةعلعم ظحعحسس طقطعمف لزدوعاع 01 لع لوو عذطتر دع 1100

 ةدصعاوك ءم]1ععزووو ءهغ ةععصمدع5ع مجمرطعأمم 71014700 تسس» م؟هماطعأتق م2015. "1سم
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 لاجر نم خيش هبحاص مق املو ةلزنملا بتكلا نم ةيهلالا تاباطخل ىقلت مث ءايبنالا عم معلمع

 مهماكحاو مالسلا مهملع ءايبنالاو لاؤحأ رغاظ نيبي باتك لوو نأ ىغبيني ناك لاقف ىلاعت هللا

 ىهيملا ا فلولا ةهيجرتو نيقشاعلا راوذأ كو ةيكرتلاب لويدحاأ هوا ةوكحرتو رهاظلا نومد

 5 ىناثلاو تادوجوملا بيترت ىف لوالا براغم ةسمخ هيف ركذ نيقشاعلا راوذأ ىف حرص امك ةيدمدملاب

 تاباطخ ىف عبارلاو ةكئالملا عم ىلاعت_ هللا تاملك ىف ثلاثلاو كيبنالا عم ىلاعت هللا باطخ ىف

 رهسلاو ىزاغملا ملع اةروكأر#

 ورع تبمذ 8-5 نم لوا لاقيو الوأ فحسأ نب دي اهعيج معاص هللا لوسر ىزاغم 10

 10 ىثرفلا كِياع ند كيدكحم هللا للبع ودأو اخد قونملا ةبمم ند بنو انضيأ عمجو رهبزملا بأ

 ءما1 هوست لتكحتمو ع انطرعتم عععاوغلمق ةععاتتودأع معمدعت مولغور ءهأ ممداوبهت> ةطقم]»تغر هطعتلط

 ء وزعم العز تبتلاأدت 2001ءم35 عدص تس ةهءاعاواعرم عععرتام طلعت (همح عمتك ةسوتضتتاو ان ]1ع

 نورد ممصهأكاتت, 1م ن0 ؟هه10(01 مه مط عامتاتاالل عاءاععطت 0111110116 ت5ا[261113 ©3>م1115[028و5 أ

 ععركاتق 121615101 1011112(365(0 20 طهأات؟3113  عماا0112 15712112 أ 15ه صسعأونطتط م عطانص عهاتتتلال

 عرتطاتلتسك ءةدئدسصت سعات. 1(هونتع جانعام» هع 20 0هدصتساتللل 00ه ه011111 8ع10501012[13 ©0255

 ءغ حععومسسم دطغعتلعطت هدن 117)] 184 ءأا مداع[دعاتنت ءقأار 204م انأ عدا عج1015عرط 01110

 ءهدجمممعععا. قل7رمع0) (امهكعع ءزسق ][تطعسسس طنصعلعع ؟ععاتغر ءأ امدمسقأ] هلم سعتتط 47204 61

 5 (ث] 6 لشا ذمهعسأتمستك.  كسعام» (عممماوتمصسعسس ءزاده عاضعحسم 1101هت»:704نءا ةجمعاا ةئقس

 صلت لنا, نأ ذص 411م" ءآ - ند]ر نعت لتمععأع مهتطدطتت. (نهدصتت ء72201:6 1طل 0ان1 8011 11111[ نقو

 ينمستنس مسسسق 0ع هعلتمع معحتس ءدتماعماتسمس ةعيتنغ ع ةععتصلتس ءم]1هوستو 1041 ءنتص

 معمرط عالم مماتمعأغ ع عغعماتسم ةعئلمصعق 1آلعإ تتح ةموع]زو ع نييدعاطتق ةعمصممعق آلعا لع

 معوتم"ععالموزو - ودتصكتق 0ع ؟ءعطزق : 1آ)هنك ج]نمدتسمتس ةاهعلمصعتس هطاتصعن. ح ؟'ه]سسعم

 ءزانع زلعرس ءةأر ونتن0م0 ءمرصتس ءةداقتتت خلهم“ 67 - و67801.

 12463. 11م ءآ] - دم ءععطٌغدأز ع ءا-وزوج ورع. 8 وعاتمم هدعمملت اخ مصتنتت طعاأ 1 ءقتطاتتل

 ءاأ طامععد ماا للا

 124064. ١[1ءععطقعأ ععوتا] ةللقطر هيمعلتنممعه طعاازءعدع 1ععمن ةتحتمستر وسقف 110-

 1طرمدوت»ءل ورب 1. ]لمع ممسك ءمللعولغ  قلئأ معهسسنسس نست 0ع زللتق ةءلمةءعدتكو 0000

 ٠ . 8ظعرن- ءابما عر“ عمم لتعتسا. ظرئوعاوععم هده ءم]] ءعععدتصأ 17مل طعنا 1101688 1], قلم 10

 رتتم"نان5 -- لان 4041741: 710ه هستنعل 187 رن لت ©0هءو]رخ 12 نسعو]رعلنف ةعتطق - كلانا
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 كديعو منر» خدي قونملا ىبطرقلا رجلا كلديع نبأو ىرغؤلا مام نم قويوكش ىزاغمو نياك 8

 ىسومو 7 ةنس قوتملا ىدحاولا دمحا نب ىلع نىنسكلا ىاو ىراصنالا دمدم نب نمحرلا

 ىفاشلا ىدابازورهغلا بوقعي نب كمكم رهاط ىنأ نويدحلا دجم خيشلل خداط ملاعم ىف ةداطملا

 ىناجركلا دمحم نب كمحا سايعلا ىال ةيعفاشلا عورف ىف تاياغم 4 ملا ةنس قوتملا

 ا000 داك 3 برغم |ك0, 2تاناحتمالا نم ,عاوتا ىلع لمتشم وهو 50“ ةنس قوتملا جفاشلا

 ىف برغملا لا ىلح نساحم ىف برغم | هد ةنس قوتملا ىسلدنالا مرح نب عسيل

 ىسلدنالا ىطانرغلا ديعس نب ىسوم نب ىلع نيدلا رون نسال ىال !اداكم رشع ةسوخ وكن

 ىرزكلا ىدن نب بحاصلا كيبكم نب دمكم نيدلا ىيكمل هفلا 1 ةنس قوتملا عروملا

 1لم]ءمتست:ء0ل 7 هآزرم طعنت 8010 861: لآ كلا 0 هززوولع آآدمعاتمر وتنت هءاموتسكأو

 جمصمو مهكتق ةصصم 194 (أمع. 15. 0ء6. 809 ) ططه15(انات5 ءقأ. آنطعمو 21ءع)مسق ذهععتتمامف

 ممم ء0لتلعصتسا 1101 هتوت» ع0 18 ن2 1105]ةرد 177- 7م]ر»# ع 1381: 480- عل - لعسر» 2221115

 دمصم 463 (ةصع. 9. (0 ع(. 1070) 22011115 - 40 - 01- 61/171011: 11: 1107/0111: 0 4177 ء(يرعت

 لاداء معمت» 418 عن 4ك]رتنعلا 17-11 ]20 ةدمصم 468 (ذصع. 16. لكتع. 1075) دجمزظنانك ع أ

 0115ه 86: 0ءانه ظعءرن 456 4: ةعآر عصصم 141 (ذصع. 14. الآهت. 758) مجمناتقر ءاتزاتق 0م

 هسصتسسس 21ءعارفتس# ععاتعكتسسس عار دبغذص 20/-17102* 1ءوينطتص ع 12463. 11-11 ءعط ٌةمتس

 ك1 - 31 هغةغطعأغر م22عالمع ةدتقهكعع 0ع ةتنومتك معممعتتك نعطتو 1[8علئمقر ةسعاعمرو 8طعتاط

 11670 - 20 - 011: هلا '1]ن» 11ه]1متست»ء0 عن 7” نا 1711- 171ه اط ل02 ؟طقمظتتمب ةصصو 7

 مع. 23. لآدم. 1414) مممءاتم. - 12466. 831-11هعط ةجقغر حنطعوألمصعق لع مدعاتطاتق

 لدعم ةطمظتاتعت ةععدص0ةعتقر ةسعام» ع 411ه طع لارتسعل 8 عن 2101 هتصتسءل لوز ارد ؟كطقتتكاهو

 ةهسصم 482 (مع. 16. لآدم. 1089) رممعطنم. آنطع» ءمصاتسعا ؟ةعلقق نسمهعقانومع5 (ةصاقسلت

 0211553 م20موو85(1. - 12467. ظ0-1[هعطعتط 41 غقعالعط ءا-دصهعط عأاطر ]ائطعع ؟ءق

 عدرمك مهمعضهمسف. 11 زىامرتد هءعن0 ءعماتكر دتتعام»ع 7هدمم' 8 عرب 11هع» 152]41:00, ةمصم 5

 (ذمع. 8. كصص. 1179) ممرطنم. - 12468. .81- 3[هعطعتنط 41: سصعط ٌةدزسص طواق ةطل

 ءال مدع طعاطرو همهععمتتم معدتس مد عصمت لذ ئممعتسس 0ع تعمم طانك مسا ءطعتمو نوتطسم ذمعمامع

 هءءا0لعمأتق هدصهأتل ةدصأ. هتعمل ءعلس ؟ععع جواطسمتسمهو وتقع 41:11م معو ]87» - هلح لل: م7

 ظوتن 831عه 8ءرب كه 61مبنناغ 4سلاهعتبع آكظتمأمءتموعهجطسعو دمصم 673 مع. 7. كمل 1274)

 طظه(ناتك و 110/1 041:0-60-1/8 110/1 هترنت7ءل 8 د: 1101,هيست» عل 17/]- 97175 عرب 77 ل2 77] - ل عع
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 ىق.افتص, امس نيسمخو ةنام' قدامه ناباتكبقرشملاوا,برغملا» نا , هطقرش ىف:زكذو" لوألا, فزكذو

 قى ىراقلا ىلع ركذو هسفن لدبعس نبأ مهةوذاخ بدالاب ءانمجالا ىلهأ نم ةنس ةرشع سمو خدام

 حذا ىلع هللمحا هلوا 11. ةنس قوتملا ىزرطملا ديسلا ديع نب ىصان مدغلا لنا مامالل ةغللا ىف

 ب .غملاب مج ,ةمأأ ىفنصم بيطجهت ند كعولا كد فيس ام اذه لاق خلا لوطلا ليزج لوخ

 رصغخمو ىلاولكإاا فشكيب تادايزأأو ىزاولا رك نأ حرمتو عماجلاك ىرظن ةدوذلا كلت 3

 روبكلا انخيبشل فيرافتلا عمجو مكاكلل ىقتنملاو ىرودقلاو نيسحكلا لأ روسببتو ىخركلا

 وانت مهدنع لهسالاو ًالوأادت مهنيب رثكالا وهو نيبيرغلا باتك ىرايتخا هقيفلتل هحتأ ىلا:

 طظافلالا ىلع ةهمذ ملكت ةبعئاششلال علا حابصمو ىرهزالا بانكك ةيقنكلل وشو ناكلخ ىبأ لاق

 مرسممدن لأ.  ططسصع امتانم ]ذطعأ مىوعلأذ ءدغور عغ ص هدم ل/110"ع225 مههتدأر ه1- )160 عار" ©

 [0/- 710هع/ر" عي لممخ ]1 طه5 عةذع عمانتل 0111001138103 01205 ©0م12ع2أعقو 01108 6©عاأاتللا

 نينه ل ععأتسب ةسصتق 5لئ1 ةعاتاتتلل 1هععصات 1113 تا001081 ءمرط ممكن عركتسأ. طئمصتتص تل]غالطتاتق و وا

 لزطعمد ه0 ظطمعتس مععلستتاو ؟ظدنغأ 187: م70 ةمدعر ءأ 4/8 (نهءدماأ آدععام» (2/01- (نم”#) ةط عتق

 1المعأأ مهمتك هغر ءزاتق دتتعام »عدد 4/160 طعنا لآ: اورتن ذمفغل ظنا - كنون ععدع ءغ ]خطط

 طصسصع هةعدعمعأمغو ؟ه]سستمم مرسم عطعصل ءعع. طدعع جياعتت [هلقذ ءقمز ءءانقق عنان ب 49

 [[3-1آ[ه عط ءزط 1 ءا-1هعط دغر اتطعع عمعد ءمماتسعمس و جنعام»ع ]سقس 401: ط/ما]ب ل١ اعقل"

 186: قلل - هل - ؟ءرررن0 7161ه" ةدضو ةصصم 610 (ذصع. 23. ل[آهل. 1213) رصم00[1. (0ماتق 1ءدعتح

 ]موزع ونسمل زغذ 1[معمتغ: آردتسلم بسس متم طقعر نسمل مجهعاعع هللم5 ءمملمقتق طعمعءتق

 لموورزا كام. 28 معع عمار ةموستأارور ععموصمتللم ءاتسفأف هرعهتق دطعأ انعدام ل110 عب"

 مقاعمتا) معلسق معمستعسد. ه5ءعمصلسس !]ئذ(ععوق هلمطقطءأت لتكممدتكو ءعدأ ءعغ ىمز نصعأاف. ًظفسس

 زم [مرمرععرل ؟71هدئننل همعمتأتممتك ءكصأ0مدادس ص ططعكتسمم همصاغقتعلي م0113123[05 0تان105 3

 زم ماسعطسق ]ذانعتد ]اطعم ؟دعدعأ مهققتتق كاتتللر 010108 1هأم مر10ع (عرتمم115 مع21000 ه0

 رجعم هممدلسس ءمسصراءدعتق ءعوتصو نأ ///- لومار (0هدددس عما دتتانتل ك1: عا ظل/- ظغةعقو

 8001 مصوتعماو ج01 ظله ممن( اذطعصتسص )7ك «ءاركر 110/71/03 07“ 77و 12517“ 4:05 2101

 000112 , 111 وا ءعأم هلط آل [عن» ءلئاسسر لموتنم*' ءل- !هيمنع هم كطعتلعط همداعو دطهعطتم ه©0102-

 ممدلكمتملر أ ]ئطصتسصر ناتعتت» ةملطتاتلق 1ن عاتق مرهعاعع هءعاععمسو ءمصزدموعتع هراهكتأور

 ءق- جامعي طلع ءمتدم ماع 1[[دمعلاأمم رمهتتللع لص اتقان عقأ عا ءدع عمانتل“ هررأاص102ع

 ج0 ونسمهعععصلسس ءغ ةماعلا زععملسس ؟هعئللتستتس. 1طن 161ه//ليم٠ 1[انع ]ذطععو هتاو هر

 [آممعلأمم زم ءمهعرس مععالم ءعغار ذه وننم انطع» لع]رع»أخ ءأ 7)/- 7150 10/- !/هدنا“ ةرجانم

 عطوظنت(امع. طزووعمتتا طل لع ئته ؟معطسوم مضمسع ةتيمتل قاتممتمو وعيتطانق لسهتفءمدقنلاأ
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 اضيأ ةخامهملاب برع لأ هىلو رهاودل سش.هاو# ىف ةنكدلت نبأ لاق بيِرغلا نم ءاهقفلا اهلمعتنسي ىلا

 ىطوهسلا دعو هتاقبط ىف نودلا ىقت لاقو ىهتنا ةليلج سداوف هيفو ةمدكملاب برغلا لوطم وهو

 ىوملأ طيبضو ىهتنا [برغملا حرش ق ةامهملا نيعلاب برعأ أ هقفلا ذغل ىق] برغولا هفيئاعت نم

 ليلق ريبك وهو لاق برغملا حرش ىف ءارلا تيحشتب برعملا رابخالا رداوذ ىف هداز ىربكشاط

 اقول دقنع لوطا انضهأ ةغالا ىف باتك هلو ىزعلا حرش خيشاح ى ام هي ولوو ىهقنأ دوجولا

 اًحرش هذوك ىلع لداقلا !ذع فقي مل لوقا ىهتنا ديلا تاغللا ضعب نابب : لي ةلمهملاب' برعم اب

 هيلع صن لاقو ءارلا فيفختب نوهبورك ةغل نيبغارلا زنك بحاص ركذو رخآ باتك هنا ىظو هل

 ىهتنا ةلمهملا نيعلاب برعلا بيئثرث ىف ةمجكملا نيغلاب برغملا ىنزرطملا هعبتو ىرشخمزلا

 لوصف ةتس ىلع بتر خلا باتكلا ءابدا نم لعج ىذلا هللا نمح كعب اما هلوا ةلخ

 هيزنتلا ىذعم نع ةيينلا ىذغم انو بيدالاو بدالا نم عاوذأ ىلع لمغشم رصنخم

 تكدس. - ما - ءلوارع]ب#ع ذم مماتق مقمئتمةلتطسعك 20 /- لءمو7رو» ٠ 10 عدد ةتتعاما» عقار

 ةموسنغر !ذطعأ 2165 , وحن 2/- 210ع25 دسواتكظءدنتك قار ءغ ج0مماوتممعد نتاعك صقومت

 ممومالأ همصالنسعأب. - دعم ز]1نه. - 7 هع8م-ءل-ل1 ذم ةستق (1]0ةمستطسم : هه ةصودتاو ذه

 ءّزدق همعتطسك همدسععمغ 2//-7165عاب 6 [0ءع ؟هءعدطسلتق ]اذمودقع زاتعتةءمصقتن] غمعصتس م20 م18 ءأ

 1//-06*116 ءهدصحس عهاهتتتسق 20 ظلال هوار»ةا مال. ع 1 دمعزلاءع. - الآمال 1:11 ةمرءأمأنلع]

 ذم انطعم 2 ءممل2» ءال- ه؟اباذ» هءاطموئءدمطتحس طقطعع /-210ه»ءا لو هرم 110-11 عآلم“ ءآبر

 ءغ ]ض1 طعع طلعو دلكور طقعماتق ع5أ ءأ مدخوم 0ءعمععطعملتطتع. - 8معع زا11 همي - طممع هرأمتهصعتل

 ءو ةدعصسأتعر 0036 ذم عامدهتهق 24 ءهمرصس عماقعتسس ذص /ل] - لجسم 1ءويدماتس ع 10 لعرم !ذطعتس

 1ءريتعم1موزعسم ةءعموتغ زل1و دصهز همعدص ءغ 710:26 ةمكءعت ماتم. "1دممادلتغ ذص عننص ءاعمآتءقع

 (لمصعسس مهعاتك ل1 ء(لمصسس !1ةدعلعم]0عتعوعتست. - ومع زطل0 ل هنأ طمع 2عآوتأر 180181

 ممس 71016 2//-3160:65 ىمدصتس عماقتتاتلل ص ل/ - ل10 ع»28 ةىدعر بيسوع [ذطغتست طمكلاتتلل ةةذع

 همامهأكت5 ءدا. -  فةسعام» !ذطعأ معهننتن ©] - "مع ناتو انططسص طرمج]آنمأ لك عطلة 1. ع. ]خططتتم

 1ءدعزئئم]معاعسست معتمعت مستلم  ةمععاممتست ءمرصست ءعضتم18غو عءاذ 7ه»سم71عآرع»مر مودتغأو طسصع

 لزدءرغع 0ءدزومهأر ءأ ل1010 دقو ظا- 110 عار»:5 ل 1145 1108-797 هىتطعمك ور كتل ظ ءءانأتاتق

 موب - طلومع ز]إ[ ع. - 12470. 31د عط41ءعغ ءا]-4ه غمر مهملممهأتم ]32عا10515و ©
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 نك نجلا ىنغم 1“ اددح مس قوتملا ىطاملا ليكم نب اجكايرس ىنودلا روذ خيشلل

 سومهدت علطا نم لودأ ةلوأ ىلينكلا ند ميه بأ ند ليمكام ىودلا ىضر خيشال بدجالا ىنغم

 خيشال ضوروملا حرمت رصتخم وهو بلاطلا ضور َّق بغارلا ىنغم |” خلا ةيبرعلا مولع

 3 نييغارلا ىذغم اخو [ 7*[] خذس قوتملا ىلحلا عامشلا لكيدحأ نب ىهع نيدلا ندز

 ىم ءابيدالا ىف لم جير 3 رافسالا ىف رافسالا للهمح نع ىنغم ا نيبلاطلا جاهنم

 ىنأ نيدلا ءايض ييشلل باوبالا ىلع ةدرفملا ةيودالا ىف ىنغم |" [ قارعال ] رم رابخالا

 خوشلل ةقفلأ لوصأ 80 ىنغم ا راطمملا ىباب فورعألا ىقلاملا ليرغملا هللا للبيع لايكام

 ىلع ىونكم وف جارسلا لاق 911 نس قوقملا ىفنكلا ىزابخلا ثديحم ند ىوع نودلا لالج

 خنس قوقملا ] ةكمب ىمزراوكلا ىئااقلا ديمزف نإ كومدحأ نب روصنم كيكم وبا هحرشو كصاقملا

 نب ىلع نوما 2ع خيشلاو لريغعم روج تنم وعو يلا هدابع ىلع ىحت دلل دىويكلا ىكلوأ [«.ه

 1ماعا] أ عدغر ننأث0 دذغ ماعاأذم لتحتسمع هز عدأدأتقو جتعام»ع هطعتلعط 2" - هل - لادو ك0 ءقزأم

 ]لق ءزو 10ه1متوت»ءل ل11ءءاقر ةمصم 788 (ةمع. 2. 1"عطع. 1386) رسمرعطبم. - 1292473. 8[هعطصت

 ءال-طقطتطو انطعت نست ؟ةهعتار تغ ةيسفهاسم [نطخو 270ع]:6 هل - 7ءااز قهعتع ممهدتأر 1600©

 ما ءعاعاط 1 علاق - هل - لأن: 1101 هسننعلأ ظعوتن آنا ظعرت- ءكللمطملا  آمعتمأغ ذاهن امو

 لدءيسصر وننن ةماتطسخ لمءاعتمسمستسس !1امعتقع ةعمطتعمع همفخنص 0لعلتا هم. - 12474. 01ه عطصت

 ءا- عةعاطتطو انطعع ةممعاعماأ همالتعتعمك لع هيو لاماتمسع ةاهل1هق1. 1متامرسع همس ءعداقتأأ

 اص طا- ظعمتلأرر ةسعام»ع ذاطحعتاعاج 7 6قرن - ءل- ل41: 07ه“ عرب ىلقتسعل لآ - ك1 عوبربم* طي ءاتو

 همصم [936 (نتمع. د. هعرنأا. 1529)] سصمراسم. - 12475. 81ه عطصت ءا- ءموطتط امر آزنعت

 ءرعمواعماتطاتق ةولم[دعتعمس لع رته ةاسلتمونع ةممعمعلتعملو. - 12476. 81ه عطمصت هم طقسل

 ءا- حو 1ةعو انطعع وندأ ظهعتأور دغ اتم ةاتسعضطانق ]ذطعلق هقعععع ممهقلتق. (هماتنمعا 230110 هعق

 ءرع انطعم 2/6 ءا- هةر لع ونتم ةسصته لتعاسس ءةأر ةصاتع] ءةاهقر [ ها 1082 ةتتعأما عض

 طقطءاإ]إ. - 12477. ظا- 315ه عطصت [1 ء1- دل جزر عغ ءا- دمه 1آع1لةغو انطع»ع ةدتظتعتومو ع

 معسعلتتم ةتسمانعتطسخ لص ههمااح لتقوم مهتكسق, هسعامرع ةطعتلعط 127 -ءل- لادن قلاع 1101 هتهتتعءل

 كقكالعاأامأ, قلموأ»ةاغ 2141هعافر ؟دلؤكو 1طن: - ءالعناو» لتععمم - 12478. 3-1 1هعطصت [ذ

 ه551 ء11-1هطر ائطعع ةدلظعتعسمم لع معمعمتته لدعتقر ةسعامجع ةطعتاط لء7مث/- ءل- ل

 01ه“ ظورن هل1هارمتستنءل ظا- لعمان [آدمعاكاحر ةصصم 691 (ةمع. 24. عع. 1291) ردهم.

 ذة"(ز - ءل- لا: ١ 1للع لتطععر ةتكر ددمع هه مردم]ءءاتامتكر وننقهع جانعام» ءحرتعتتت عع ةثطخ

 معمممدستأ. (هرسسعم(ةههتم5 ذص نص ء0نلعضتصغع 31ءاعلعمع قلاع 2101, منستنعا 11هضو» 17 عرب

 41/60 عر طل تنال (همن6 لكارم ممم ءسصقر [ةهمسم 705 (ذصع. 24. كدت. 1305 ) رصماتاسانق ]و

 كرام همرسسعسامعتسم لام ةمعاطتا: طمس العمر ونسأ ةيلاممتطاتق ةنتخق ةماعمل106 ةرمهععأ ةاعرر

 نءاءاطرت6ولنعتس كعصقعءاتكاتق ءقأ ءاأ رصمعمه جانعامت(هأع عمسلعغ - هطعتاءط ل7 - هل - لانا 8

 الق عزا لل هتددت» (0لع4 [آهمءعاتاحر ةصصم 746 (ذمع. 4. )آهن. 1345) ددمدانسمق ح 414 - ءه- لأ: 8
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 رخالا ىداهج 3 غرذو لوقا لاقب روجك حرش وثو يلا ءاملعلا بواق روذ ىذلا دلل نيد هد رمت

 تادلكم ثنمت 3 ىقشمدلا جارسملا نبأ ىونوقلا لنوححأ ند دوودحام نودحلأأ لامجو اداب ةكئمدس

 حرشو هتيادع رونب ءاملعلا بولق رون ىذلا هلل سمأمل هلوا م“ خنس ىفوت نيدتج# ىف ىونزغلا

 ىنامركلا مهعاردا نب دوعسم ىيدلا ماوقل ةفيطل ةيشاحو نيدلجم ىف ىنغلا حرش ىف ىنعذلا

 دومكملا وت نم اي مهللا كركش سار دمعحلا هلوا ىنتكملا حتف هحورش نمو تح ةنس ىقوتقملا

0 

 ١ 6 5 9*6 .٠  4م 4 8 - .. 0 ١ 5-5 58
 لبيع جود ةخاحو ردم نمو مر نكي مل ليفي ةقياعت 0 2 ىذغملا جرس 3 ىنكللا ودل عام ىفنتللا

 1 عزا ده" ظنا - ل4دممل, ةصصم 800 (طصع. 24. 85ءمرأ. 1397) 20201015, 11ل115 311[01111168©  ن8

 زم زصعامز(: آطردتتك العمر وسن ءمضلقه متضمضتس 0هععغمطاتست ةلطتنصتمها ءاع.ر 108عطللق عقار أ

 جيعغمرل5 ؟ععطه موعع رىىيلل لاك“ حط اساععمععاتق ؟ععطلق ؟هعع رىرلذ عمن“ لزهاأ5م عاتتا. كتسعاما“ ءاننن

 مدعممع لمس فلمز آ1!1. حصمأ 7837 (ذصع. 12. ظعطع. 13853) عطعماحتأ - لوا 7-عل- ل1: 0

 13 كن ل ارترنءل (نين عمن 12د ععانعافو ؟دلعم لظأانتن - ءاعع»منر لتعاسك ءغ حمصم 770 (ةصع. 16. كلت

 1368) مدمءاسسقوم هكلانق ءمرسسعماقعتسع طال ن1 ء)م ذهمهععت ماسقر اكأه ؟0ه]1نتصستمو همها عأ د

 ذعار - هل - 041: كار 1هااع لقلاآرتدعل اظظعءت» 15 ن]رفت» مق ةنناوطقر (6]000 هعطعر» ]ل دسسقكءعصتتكو

 ةمصم 767 (ذمع. 18. ظعردأا. 1365) هدموانان5 حج 52” -ءل- الغ: لا آ7 هركذ 07“ اثءرب 1” [مع 1 د

 لربع ىارزااز 11:02 6 [رمدج» عمار ةصصم 733 (دصع. 15. لادل. 1371) دطهز[انانظقر ءاتزاتظ ءمللل- 5

 اصصإ

 ستعماأمتستتك لام ؟0]نصتصسم ءمصاتمسعأ ءعأ 8 ةهعارتأا : آدم آلعمر نيت 20203 510هزئا122 006010

 [][سصتنمع عءعاتعتممتك ةتهع ؟ععدع آلطسستسما عأ مععام»و ءمصسس 011[ ععمؤنتمكتسو كنه 0تعممصأأ

 اع. 21101 هتو7»ءل ظعتا ىل/اد»دعل لطم ءرومتنن طمصعألتمحب ةسصم 750 (ذصع. 22. الآ1وعأ. 1349)

 رسمانانقر ءسزاتخق ءهمرسصت ءماقتت اند 20/7 - ]6 دورك طا - آل هعارعننن لا هامتأآر آلآ - 110ج]»# 1ذطقعتأت مااتق

 عما هغ لدم ؟هاسصتمد ءمصغاتمعأ - 61 هددمع اعمالهم ةععارعتا ('[ةةمارروسعءل-لهو لآ ءو'نأل عا

 187 /عغ1: لع ء*177 1, مصمم 745 (ذصع. 13. ثم. 1347) ةسه1؟[انانظت. - لص همرل11عضها[315115 010

 ماتس عنوانك ل هلأ ءادرسمزا عن نسأ ذأج زصعترتا : ًطمسم ملصسعأرنأانت) ءقأ ععهاتقع طخ عععصلةعو

 ه 1)ءنقر وننأ هسسمتطتاتق ![!صعستتسو ]1دنلهصلمك ع5 ءاعي - لعتملع كورصتتت علا ةكأاتكر عا11 ه0طضاقت

 مءععطم (غعدطنقس ءرعممسزاو ءمماتنصعأ ءأ ظطعتلعط لاتجعل 8 عن لالا 17 زن ]ل هدربمأ] عنا ل

 1مم ءلاحس جمعام عر طقطعأ. طلتنع ءهممقعع مانمم عد ءمرضتس ءعماقعأ [ععاتنصمامسس ةصصم 803 (ةصعب

 22. ةكسع. 1400) حطقما»تأ ءاوسع ةكماسست 416017 67 - همز: لا هارمد»آ» 117 - 31 هو]رت:# 0ءلتأ. بس
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 ماعنالا ليزج هلل لمخل هلوأ .165 ةنس هفلا لوقلاب يوزمم حوش وهو دا نب دمدم نب ندحرلا

 ىف ىنغم |".. 2 ىلينأل نيدلا فنفومل لوصالا ىف ىنغم |ثن1 خلا مالسالا مالعا ءالعا ىلع

 لاق ه1/ ةنس قوتملا ىدادغبلا ىزولل ىلع نب نمحرلا ىيع يرفلا ىكأ مامالا خيشلل ريسفتلا

 لوا نم ادقبا ناف نارقلا نم تايا ريسفت ىف عرش ةيطخل ىلا ظعاولا ىهتنا اذاف  بختنملا ىف

 عذقم ريسملا داز قناتك ىفو نسحا وهذ بيترتلا ىلع سلجم لك ىف ةفيظو هبق ركذن ريسفتلا

 امتءا 2 ىهتذا ىنغملاب ىمسملا ىناتكب هيلعف سرش ةدايز ىلا هقمه تممس ناف هريغ نع

 نب رمع جارسلل بابلا نق ,ى. .ءىئش حصو سئل ةلوق ق.ردب ا!ىباب !باتكا صيخلتا كامتكلا

 بيرغ حرت َّث ره حاضيألا َح رش ىف ىنغم !"ثثل' مآ خذس قوتقملا ىعناشلا نقلملا نب ىلع

 للا ند ليج ىودلا سمدشل داوم تاقغلا ضعبو ءافعضألا ىف ىنغملا مل“ ىناه بذهملا

 ءافعضلا كبك عمج يلا ةيربلا 0 مكاذل خبيضقلا ىف لداعلا هلذ اكيد هلوأ ام اخذ دعم قوضملا] ىبهذلا

 آدعداتوسع 40 - ه7 - "ه]تر»ه7: هد: 101 هتوترتعا 8ع: ىلآت»ءا ةصصم 793 (ذمع. 17. لله؟. 1392)

 ىسسس ءمافعتامتت هل1لأ5(, نمأ (ةطكتلال 1:ة2طه (ءةدعطتق ءدئممقأزأاو همصاتمعأ ءهأ ]غ9 1هعامأأا: ًلرقانق

 [رعم ءمرزمدود طعمعظءزو ]دععاعمساأل مرنم ءةيععاتك [ه]دست ةزوصتوق ءاعم. - 12479. ظ1- 816 عطصت

 1 عاده هرثار ازطعع هدكعأتعمع لع معتسعأ ماتقر ةتعام ع ل1 01:مهز/77-ع0- لو: طا ةصطقلذ ات. ح 40

 [:31-1هعطصأ 11 ءعال-عغءعاآدنعر ]نطعع هةسلطظعأ عمق. (نهردس ءعطاقتأالك 11ه (001311115

 مطعتلعاط هع آصف 41: طر مهر مقلانا -ءآ - "هآرتنمت» 1607: 4ك: 1لا- لمعت ظمعآلملةغر ةصنم

 597 (ذمع. 12. 0ع(. 1200) سصمعادم. آلاعتغذس 1/1-7/1::/ء/,م5 ٠ 0( ههصملو 083غ عع[ عوز ةقاتعاتف

 ح0 7ء7ءللمم ؟ءمتار ؟عركاتق ءمعدصسأعم5 داتونمأ زآهاع؟ معاد ةصعلمتام © تنم05أن هط زصغععم عد

 (جملزع مرتسأف (هدمأ ؟ءنوزطاسق دمئتاتمسست [هعزغ عا ذط 0118315. 20201006 معطقاللال 5 ع0 1

 هملزسعس عسساتتم "جلت, طمع (هلتف ؟ةامصع) ءيىسصصتع20هطت]أ مق ءةن. طص مدعم !طذطخنعأ 04

 ءق-ممعا» ]مكانكم مصعسم 1طكلعصتقر ءازانق هزررع ح]تتعس ]تطعل5 هقعععع مموؤولق. 000081 ةعطقالق

 مممهعل1 ءمغمرتم حلالنمععسس معاتغ ةدعيمدتاتمصعسر [تطعسسس دطعاتستل لل/ - 110 ع]1:2 ءتا ءمههست عطله. ب

 [آمعع ز][1ع. 12481. اظ31-1هعطصأت 1 غءالعطأد ططعاغذط آ[طص 1 ءلعو ائنطع» هنا عن عسق

 ردعازمرته انطعأ #1 ظعل1 تنص 0عء]ءعنت ءمصغصعمو 06 ؟ءعطم ءزدق: ىرالتطتل ؟ءعدصس ءةغتم

 طمع هدرمزاعتر ةهتتعامرع الا" مر - هلآ - 0411 011ه“ 8 زن ل782 8 ءزن- ءاردم]مععانس» ذطقظتاحو ةصصم

 804 (ذصع. 11. ثكسوع. 1401) ممزتانم. - 12482. 1[1- 31ه عطصت 11 ةطقعط 1-11 لط ٌةطو

 انطعمع مسلك عت عمق. (نمرحس عمامتتنق اص 1047-1, 0ع نتتم ةانماخه أ ءااتللل عقار ءعأ 011111

 ذم مءععطق مةضمده انطعت 210/هلجلدعءعا ر لع ننم زماعد 0ذءعاس7. -ح 12483, 016-11 عطصت

 11 ء]-لطمدلم 6ع طه'لط عل-(اطنت ءةغر ازطعمع هدداتءاعمم لع اعدل: 1هصهتتتق ةدتط]ءعةامع 50لعز

 ع( ممصصتتا]ز]5 10 لتعمتقر هسعام»ع ط1 عرربف - ءل- لأ: 1101 م71:0 عت: لآرسعل 1)هءآرعآفو

 [حصمم 748 (أمع. 13. تكرم 1347) ممعكتم]. ؟؟ه]سصمعمر ن0 ذاه ةصعتمأا : آهسق آل عمر ةعطلاطو

 ام زل ئمدلم زدقأمر لملتعأت لع صعدضسسم ءاع. (ه]1ءعلغ طنع هعهلن(نمصهعمو5 ةسدطاعوامع 120أ
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 ىدع ىبأو ىليقعلاو خمير نبأو ىداسنلاو مداح أو ةعرز لاو ىراخكيلاو نيعم 75 بانك 8

 |معمع. 2 هيلع دازو اصخلم ىزولمل ىباو بيطشلو نيمكاأشو قالودلاو ىنطقرادلاو . نايح نبأو

 كعب نيعبس دودح ىف هعمج ىتعلطلا نيس ىفسويل كناوفلا عماج مرش بطلا ىف ىنغم

 قبالو ىسح نب هللا ظبه نب كيعس نسل قا مامالا ييشلل بطلا ىف ىنغم !*م ١ فلالا

 ضارمالا ىف ىلوالا لمإل فورح اهباوبا دمقو تالاقم ثلث هلعج ىرمقلا حوذ نب نسأل روصنم

 كلجم بطلا ىف ىنغم |.  تايمثمل ىؤ ةثلاثلا ةرهاظلا للعلا ىف ةيناثلا مدقلا ىلا قرغلا نم

 هللا خيه نب ديعسلو يلا دل دمأل نانل ىف هناهرب تيتو ناسالا هب فطن ام ىلوأ نأ ةلوأ

 نأ بحا ةردابلا هيقانم مداكل ديعلا ىَأر لاق عنقملا بحاص هركذ اضيا باشعلا [نب] ديسلو

 رهثا حيشلل لدجلا ملع ىف ىنغم «.٠ خلا اهبابساو ضارمالا ةفرعم ىف اًينغم اًرصتخ فتصت

 تيّلل ملع ىف ىنغم |"نم هيف ةرصتخاملا بتكلا نم ةنس قوتمألا ىرهبالا [لضفم] نيدلا

 ذه ازطخم شاد: 11ه 1807:1441, لآلات 2707”*هعر لقد 111211. ل ءدةزنأتو 4261: 151062116 عو

 0 عمقا, 151: 4041, 161: آهن نت 1)مهعمات1 , ط2 ءما1عطاتر لسمتدسس طش , لك 14141 ءأ

 ل7 - ءزمتعأتو دممعاتم»د ونستلعتط ءاتتت 0ع1ععات ءديعععمعسقو ةغ 30] ءءاتق 2001ه ءرال5.

 12484. 310-11 عطصن 411 ءآ1-(غ1ؤططو ]ازطعع دمك عتاعسمق 0ع طعلزءلطق. 4؟لهطط3151115[12162 مه

 ل1722“ ه7 -]/ ع ومم10 د 7 دبا ءلئطتتم و ةتتعأم »ع 110831 167012.  (نههوعقوتغ ةلاطاتتت كععه

 حصصتنتط 1070 (ةذمع. 8. تعرب. 1659). - 12485. ظط31-1هعطص1 11 ء]-عغ1ططو ]آخطء»

 ةملطعزعءم5 0ع ممعلز لمه. هذععامدءعدمغأ كدطعتاعط ءأ طقس 481: 7هعمت: ا١ذه10 ءد» ط8[ ءاهل1ه]

 18 عراب 11هعم7» , ءأ لاداء /11هججث147 11هقهت: ظعت» زالثنآع لآ - (نمرسر»#. آل ءلتغ هرعت اععه ]1ذط1505و

 عا ةععاعرم ءدمتضتس هم 0ءةزومقكتك و000 ةذمعتلا5 0ءاصعءععمو ]زغععوجت صاتض عجل غطت امقعءعضت ملأ

 طعتسسم آانطعع لع مدمعطأز5 د ءدمتغع ذصلع تكونع 20 معاعم دعت ةععسصلمقك 0ع آهلكسضمت (هاتطانق

 ءرعاعرتهراطسعسر (ءعاتسق 06 ؟ءطعلطنقب. - 12486. ظطا-لذ1[هعطمت 11 عاد عنططر اذطوع هنا عت ءهق

 لع رممعلزعنس3.  !'ه]سصعمو ن0 1( زهمعامأا:  عوععامساتعةتسانسر 0000 ]ذصعاتقخ ماطهاطانلأ 8غ

 ء( كدزانك مىمطفغم ةذص زصاع]] ءعات طقعععغر ءوأ طهتتق طعم ءة(ع. ةرتطعمو ءزدكلعس نغملك

 ةوتموءدنسأ ه5ه20 8ءرا 11[ ءامل]ءأ ءأ 8 ءيزوفلا | 8ءدن] - ءمداد]/ مطر ىكزسك ]تطتاتصت ة1ع[05

 هرعرتمه 2710ه22* مدس ءطم7ه(.  !؟1لنغو هتغر هععطاتق 1دساتلفمسس ءديعع]] ءعماتمس ةراعمل ءدغعتل

 ه10ه]ء مين ءلتس ( لذععماتك ) : (ننمتمو دغ ءمرصمعسلتئسنت ءفمدط مممهق ةملاتعتاعم5 06 ءمعمتاتمصع

 رسمعطمعنناا ءماتتنتط نع ههتنهدز5 عام. - 12487. 31-11هعطصت 1 ة]د» ع3241-1و ]ذطء

 ةملاعزعم5س لع (همنعور جتنعام»ع ةطغعتلط 411م4 - ءل- لاذ: [ 11ه هل ل]ءمآ ] 2آ1- كاملا ةر ةسكو

 . سصمعغتم. للسس ءعدأتع زم ءمدجمعسلتأه طسزاتق 0هءامنممع. - 12488. آظ:1- 31ه عطصخت ؟ذ

 لسد عال طم 0 غطر اتطعع ةداعتعسو 0ع 0هءئنسم (220166هصقتتمر ةيعام»ع 85طعتلعط طا -
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 دلل سمدل ةلوأ علل ىلصوملا كيعس نب رحب نب كيز نب رمع نيدلا نءز ظفاشذل خيشلل

 قوت هيلع ىرقز( تيئاسالا فن اوبال ىف قبتر حلا هاهتنمل ةياغ الو هادمل دما ال ىذلا

 م نس قونملا فقيقد نبا خيشلا ما ىزغلا ىلع نب ىسوأ عورفلا ىف ىنغم |"م3 4/91 ذمدس

 رش وهو ] هلمكي ملو م8“ خنس عقوتملا ىكلالا ىطاسبلا دوا نب دم ىيدلا سمش ىضاقالو

 5 بحاص هركذ ىلينأمل خمادق ىبا ىيحلا ففومل عورفلا ىف ىنغم [هركذ رم قرش رصنخ#

 ىنخم |"ن9» خنس ىققوتملا ىنوباصلا نيحلا ارسل مالكلا ىف ىنغم !*]1  ناوخالا ريذحت

 عمج [.8.] ةنس قوتملا ىئاشلا ىنيهلل نيدلا سمش ىضاقلا نب هللا ةبع نيدلا فرشل ..يف

 نبال" نصاقلا ناشرا ىو .عرش نبال موكدلا ف ىغم) |“ تادايزلاو هيبنتلا لاسم هيف

 هلوأ ىنميلا حالف نب روصنم ىنويدلا ىقت تاحادم عبرأ ىف موجنلا ىف ىنغم ىنغم 185 اننينه

 10 ىف ىنغم |” 1 خذس مركم ىف هفينصت نم غرف يلا هتمعزن نمد قد هلل "ىدكلا

 276ر1 - 0- 11 02ه“ 183 1: 27 عقل 18ه 8 ءل» ظعري رذهقغ0 211هبدت7]: 1دصعاتاذو ةص0م 9

 (5؟. 15. .عطع. 1222) رسسمرعاغتم. آنطعع زغو ز1معامأتا: آرهتتق ا0عمو ءدنزاتق اعط م0515 ةمقالانل

 مسااسسد طفطوع قمعمس ءه تسزياتع متفق متا] سس (ءةعوصتماملال ءاعبو عا لص 68مأ19 015ممقلأاتق قام

 4معامر أ (ةاع5 مووععاوع ةنضاأر ء( لع هم !1عءلممعه طوطعطوصغتع. - 12489. ظا- 16 عطمت

 1 ءا- عمن, ]زطعع هناك عتعمق لع رمهعاأطسق لدعتك ةععانصلوملتق. هعمتمةءعضتسأ 11506 8

 417: ]7/-( 1, مععنر, [مواعع ظطعئلاعطخ 125+ 722معزنع ةصمم 685 (زمع. 27. 1'عطتم 1286 ) د201[انانو

 ع( (ةفطأن ى/عرربو - عل - لفرو ة2له]ممنويبنعل ظوتا لارسعلا 1ظققعواق 0لهلتطتاهو ةهصصم 842 (ذهع

 24. لدم. 1438) مدمغتسقو وننأ ]ذطصنسس طمص ه0 ظمعتس 200ند>تغ. | طلتع ءهمرصتس ءعطادتتانق

 ص همسمعصلتسسس /(72"هع//1 ءىأار لع وندم هيبته ءقأ رمعصسأنم !1ةناه]. - 12490. ظاع

 ليز 31هعطصأ 41 ء]- عمنا, ازطوع هنلتعتعمق لع مدعالطسق قادهتق 0عجل5هلتقو ةتنعام7ع ل110-

 00[ - عال - لان: لطانتن (هلنرعم [ظهمطهلتكو.  (نهرصتسص عسم»دأ تس تانعاما هرنعضتق 1 هلت“ أل

 هن]مار ع ؟ديه٠1. 316-11 عطصت 11 ءل-لعول ةسر انطعع هيكل عتعمس 0ع طتعاقردط 7 ةذعقو
 ةسعامر»ع ى»ز - لد لا: كافر ةمصم . .. سمزتانم.- 412492. ظا-ل[هعطصت 1ذ ...و

 اذطعر» هنت تعمق لع . . ., هسعاممع ه1 ع”وك- ءل- لفن 1ةطعءاملامأب ظعن-ءاعللاو ذا عرجعس هل - لأنا

 لماع كطمظتاحو ةهمصم [ 738 (ذمع. 30. لسل. 1337) ] هم (نها11ععزأ ذطأ نسدعم(1 مدع

 انطعمصحنص 1 عسافأب هك 7ةرالول. ع 12493. ظا-ل1هعطصت 11 ءا-ص هز نسور آاذطعع لع

 ةعاعمممسأحر هنعامرع لازب لمت, ه6 لع لسماأه (عملعصاتمص 0ل18عءاتنممعو ةانقاماع 0

 [1ا عالي 12494. 1ا-31هعطصت 11 ءل-صهز ثسر انطعع ةنلتعتعمم 0ع ةقاعفضمضتقي
 ) مسعامز» ع 1م ع]بز- عل - لقزت لل هنو“  اظعرا ل'ءا/م]ب 7”ءريعررمم  ()نهانفآل ؟01انلطتطقو (1001انلا0
 يصرمفت(مصعتص رصعممع 8لمطقتعوس ةصمت 672 (زمع. 18. لصلي 1273) ةطقمارز(“ اطتطعم ذاق

 ةمعاربزغ: لمنعه ])ءومو لانك عيماتم اهيلع لتونو عدا كعب دع 12493. ظانل1هعطمت 1

 1 مح
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 ىيدلا ر لل هذول تح ردت ناك كوس ىوقملا ىدذرذر ادلا نيسال ى دا( لوما : ىيدلا رخكفل وحكنلا

 قيل ىلو ١ خذس وتو م.أإ خذس بجر 83 غرذو ىلالمألا ىومذل نش ند ميحرأا لبع نب ليد

 ىرصألا ىدنكلا طايسأ ند ليدأ ند ليد رىظنلا ىلكأ خوشللو 2 حوش وو م رطاقلا كال

 دبع دمحم نا نيدلا لامج خيشلل وحنلا ىف بيراعالا بتك نع بيبللا ىغم 4

 هكا 201 نسا اشناو قاكو 1 نسا قوتملا ,ىوكتتلا .ماشتها نيابي“ فو رغما .فشسوم. نو. اهللا

 اذه افنص اما نس مرد ىلا داع امل مك .نضم: لأ ةفرصتم (ى هبا بيصاق :بارعالا ىف. .اباتك

 نع بارعالا هيف الجد ايل ىنأ كعضو ىلع عند امم فيص ذو ماكحا ى ريحا ىلع فينصتنا

 ريسفت ىف ١ باوبا ةيئامث ىف ارصحنم هلعدف بايلالا ىلوأ كنع دعقو ىسدح بارعالا دعاوق

 لحلب, ىلا ةجوالا ى ه اهرود مكن ماكحا :٠ 3 ١ ,امينبيإءددرتن ءاميق» ,لمللا قا " تادرقملا

 اهفالخ باوصلاو مهنيبد ترهتشا رومأ ىم ربدحكتلا 8 0 اهتهج ىم للخكلا برعملا ىلع

 ءا-محطخعو انطعع هدلتعتعمسو لع ععمستسستت عمي هنفامعع ل عزيأرت» - ءلل- لأ: لانة ءأ الث 1-1

 لارج عنو ةس»م 746 (ذصع. 4. الحث. 1345) ردمزاتم. عل“ - هل - لقد: دلل0116172ا ل ءتف

 61-40 - ]41 1 ءلا- ءا]رمدعم:» طل هدنمنم# 114/406 ءزاته 0ل5ءماتلاتقو ةططم . . . 10115[12015و

 ىرسسعمامسأمتص 1ص 1!طدص مسصممدتتاور عا دمعممع آعزعط حصمت 801 (ذصع. 13. 8عمأم 1398 )

 جطوم]رز(. 1طلتع همدسسءصاقتأاتق 115 1معأمتأا : اردن آلع0م هطعوخمالا عاع. هأ (عائأان17

 طوطو(غ. طرعوعاوععم هطعتاعط 4طدةنماععت» 1101رمت»77ءاأ 17 ءر» لربع ظعتا قلعانشا لك

 11و6١ رسصت ءماقتأ نت ل1 لن. - 12496. 316 عطصأ ء]1-]1 ءطا(طر ]1طعد ععوستس ة[10انق 0101

 هتلل1ءلأغو انا "18 ءمعلهغتق 5عظأمألق 0ع ةرصاغدجعت 11ةديتمصتتلل صقل ال21 35ع1ع 7088119 216105

 هطعتاعط لوس - هل - ل١1 ىلطنع 71ه متستتعل ل0ه7له] 12 7” عببرك (ةديستمهأاتعم و 50

 151 11 عع مب» لزعام ءغ دممم 762 (ذصع. 11. 3و. 1360) مجممرأنم. ثصسصمم 749 (ذصع. 1. كما

 1348) ][ذطسسس 0ع هوعماغدجعأ 1 عدعتمستست 11م د]أ تنم 11ءلعلعدع ءقدصموعاتعطقأو ءانأتو ؟اتللا اد مل

 0لز5نعلععععو ممهلسسس جععالت(. (نصص لعتنملع ةصصم 756 (ذصع. 16. كدص. 1355) ذط ةةع1ان

 ةءماسس 31عاعتعدع مءعلزتكدعغو طسصع ]ذطعدتت ذ(2 مز2 م0ةانئثأ ر, ان( ةازولم 2س 1 ةقخ

 امكان( عرتعأ عا 0ععععت طوعا.  (؟دسككدحسست ت02 جتاعتس و ن34ع 20 عدس 0ع]لأ معحصسلسسس ةطرسلتاو

 ؟يتغ طحفع: (نسس انطعسص ل' عن هنن همنمانقل ©2-7*من8 مدس موكدتقسةءاب طتع هتستم ةصاعلا أ ععصاتطابق

 جحلصملسس مادعتتغ. آمماأتكستأ هحتاعست 27/7 - /110ع7716 ذادر ان[ هعأم هدمتأو هوم عاد عمل عدعأ

 ب مملسانتت 0ع ءدعماز فالعصسع معمممدلغنتمصننت» ةزسم] علمت ل ةعمعيصلمس 0ع م20 م065110هأ اتق

 مرر مموز(15 - (ععاتست)ل 06 تقر نطقهع اصاعا كو جرططأ عاتح عاتطأ ع نسد7[ا112 06 "ءواتلاق

 ممم ممؤوزغ لم صتتتت طتاسلادست ةسمأ 1 ءقغعقتاتلل 1٠١( ع. مع 05 0هنسر ع نسأمأ انتا 0ع ؟معاتس 10(22 متطاتقو

 3 011311118 مه(ع عأر ننأ ةرصاأهتعأ 1؟[1عدعاوصتتللل هه ]لان 010231115 ©5[و م6151 1]10ا119 5

 رسما محك ع ةعرعاتتص 0ع قكحعصلتو ءققلتطسقو نسأ اصاعع ؟ملعم5 ةرعماهتتق عدعامصتتتلت 181

 عان0ل15555 لتستن] عدأأ داتسأر ءعأ 000171111 5ع ءأ 7ععاو ؟جألم رص همصاتقتأت 3716 82
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 نم ةدعقلا ىذ رهش ىف مارلل دليلا ىف مامتالا عقو لاق :ةيلكلا رومالا ىف م« بارعالا ةّيفيك |قاب

 ىور سانلا هيلع لبقاو هتايح ىف رهتشا ناهربلا رهاب نأشلا ليلج باتك وفو ةروكذملا ةنسلا

 53 دح ردو أريغصو ارممك هدعاوت حرش فاومألو هطيضو «نأرقب ةمخب ىضصوأ ىراغفلا نويحلا سمو نأ

 نم  قتقتملاءامسائنمشلا, قمح (رج] نيمحا' لطاتعلا وبا جريدنلا ىقت خيشلا مهنم ةعامج

 م ةضراعملا مدعب هباتك صخ ىذلا هلل محلا هلوا مب* ةنس قوتو ماشعه نبا ىنغم ىلع مالكلا

 ند كمدم ىيدلا سمش خيشلا هياع ةبتك ام بيبللا دخل ىارقأ دنع ترظذ سصقف لاق خلا

 قيلعتلاو ةدحوملا ءابلا ءانثأ ىلا فلخلا هيومت نع فلسلا هيزنتب هاهسو ىقنحلا غداصلا

 كلذ دعب هرهظا ىذلا حرشنلاو رصمب ىنيمامدلا ركب نا نب ديد نيدلا ردب هديتك ىذلا

 ةنوكشمو اهباوج مهجتي تاضارتعاب ةولمم ىه اذاف بيرغلا ةفحتب هامسو ةيدنهلا داليلاب

 10 باحصالا ضعب ىنلأسف كلذ نم مظع ام ةبوجاب ىلاعت هللا متف دقو اهباب فلغني مل تالاكشاب

 نم كعب حرشي مل ام حرشو تايبالاو كفاوشلا لح هيلا مضأ ناو باتكب كلذ ٌقيِقأ نأ

 عون - ةعواتستسا» لع عهاممعر نن2 5ةرممامتعأم ؟1عدءامصتنتل 11هه]ز اتت 53 عءامط08 ةزأ - 00[

 لع نتمعم(لمصتطتتق دتصتح ععددلتطاتق. - 30 ظمعسس ج00هعطتق ءةأ ]ئطءوعر ةموتتأور 11ءائلاعع

 رج عمدع ]نمد أ ءه'لعغع حممت ةدمرد لعمتعمملل. 1نأ حياعم ردوتأنسم مععاتقر 91 كممع لعيممصفأعة201

 جلستعمطتلتر دصفعمهسونع ءهع!ءطعأماعسس جاتعامرع رزكم هنمقءعاتأاتق عوار عغ طمسصتسعق داتلاق

 تنس هيدر عمطفأ56مسع نصت ءدععمفاطاتهأ. ك7 عبو عل- 07: 1-17 عربة دع التت هنت بص ]عععطعمأ

 ءعغ ةزعمزمك هرتاطم عمد مطتعأتو مماهععمسغو (عقاهتسءمأم مطجعععمتمدو (2ج0ز( نكت. - 151 1 1

 زمدع ءمرسطت ءمامعلتتلال 08]1112علل عأ هلأ1ه01عرلل 1م ءزاتق 106م5 مهطوصغع5 ءم22م0ةاتتأو ءعأ اتلأت

 و تع عبس ءفمرصعصت ءعماهأت ةنصاأر تأ هطعتللط 1 هعق-ءل- ل11: ق4 مط ا اع ل7170 18 عب ل 110

 م/عءررتعرت6, جصلم 872 (زصع. 2. ثسع. 1467) دصم1(اتالقو ©اتز115 همسات عهأقةكتانق 17/7 - 1101154“

 هرا8:: 6| - [عافتم هلع قلم عادا كا» 1125/1 مس ذمهعتمانك هيأ ءهأ زله زسمعادأا: ًطقتق آلعمو وننأ

 [زط«رختس عدس ءنصت مصللم جلتق فس محعجملسس مععم] أ ةعئاع» تعوجزأا عع. - 1ل3غم2: ضل

 زمونتأو ءانت» 210 عت # ءا- /ءاؤأ 1ءععععس , ويندع كذطعتلعط ك7 عربع - هل - لف: 110/1 هترنت»:ءا

 ]عزا - ءاعانتعأ [طلحمعاتلج ج0 لا - 11هعآببنن ذه [اتطعالام 1 ءدردفا هل - :م1هرك هنن اعسممأ]ب ءهل-!انه1هرل

 آسدعصمأم هتقونع 20 !نغععدبص م هدعلتمتس ج0هماهكتععدغر ءأ هةءطملتقو وسهع 8ع“ - ءل-

 10/011116 عزت ل8 ظعان» 1) سمس ذم كععورأام ممكن تمس ءلهأر عأ همت أن

 1 ها/ر/ عا ءآ- عاممل ةطمهعكأت ماطنلر انعلل ممقاعو ذص اعتق 1ملز نه [همده ءهلذلععوغ. قةلع هععم

 طلع معربا ءامم عقأ مساأتخر نسهع هطز ءءعووأر ه0 نسمع معةممملععع متطتا ]حطمعدسلاننس عقار ءأ

 14001111ءسم](جعت طف ؟جعاتقرو ناتقتكانللل م01[ ممص ءكمسعو عمن. لمرصس 12 نه دصاطت عةممسكد ةزعتتتخ

 ح0 ععوكأت هدر نانهتل 0026 لص لقأم ءفمرصتس ءصاقسم معرضا ممعاقمأم ةدصغأ. "1دصت لتةعترس] م عدتس نتن ةنن

 هعارصع معانتغر نغ طقعع ذص انطعم ةزصعيتلفعأ ةععرغم 0عظمت عرض ر ءأ ءاءموق1لمصعتم 10عوازاننات
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 ركب نأ نب دمحم خيشلاو ماشه نبا ىنغم ىلع مالكلا نم فصنملاب هتيمسو تالكشملا

 ىنيمامدلل ىنغملا حرش لوا] ها. ةنس قوت بيبالا ىنغم حرشب بيرغلا ةفخأ هاهس ىنيمامدلا

 نيمدقتملا ىلع هضارتعا ىف غلاب هنأ هيف ركذ يلا هاوس نغم ىلا راقتفا ال ىذلا هلل دمحلا

 هحرش كنهلا ىلا ليحر امل مث رصمب هفيلأت ناكو لوقا لاقب ريغص حرش وهو ةقلغم بيكارذ عم

 ةنس غرف ءاشنالا ناوبد ىظان ىزرابلا ةاضقلا ىضاق هيف ركذ اضيا لوقا لاقب هنم لوطا كانه

 ليمك ولو لمكي ملو ءاقلا فرح ىلا لصو ىتح ىمحالاب كلماك نةملا حاضياب املا حرش مث ما

 ىف ىوحنلا ىكلاملا دامع نب حمحم نيدلا سمش رشاب وباو [اهلك حورشلا نسحا ناكل

 ىنأ نب ىمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلاو م ةنس قوث ىنغملا ىفاك هامس تاأادتكم ثالث

 ةحاصقلاب ةيراعلا برعلا ىسلا ىذلا هلل نمل هلوا هدعاوش حرش 11 ةنس ىوتملا ىطويسلا ركب

 معمطدمأتسس ءغ عموم ءأ ةدعم]1 معمم عس نسج عقال مدس 01 عتلأ صصص 2002 عنو وقاتق ع 1

 دعمت ءلعمم عووعصأ ل ةنطعم طستع ةناسالسس 001 1101-171: ةك 1711: ©1- [ءافت» هله ل110 جانت م7

 11 ء]رايمرب ح هطعتلخاط 17101:ميروت»ءعل 18 ءدن ه4لطظ ظوات» 10 ءرمفيضت غر ةسصم 828 (ذصع. 23. 8076

 1424) رمما>:دتتقو ءتزانك [ذطعع 1067ركع# ه]- جابم»أط 68 دآم 110ج ازت»# ءل- 7ءالغ5 ذصقعتأ ماتتق

 عوام [(هرصتسعما(ةسضسسق 12 عربسات هخأ ذه 1آ- 110جعلرسف زغج ةمعامتغ: آطدتتق ط2 عمر معهعاعم وننعط

 معرمم هسملا لعل ءمغع ءوعغ ءاع. للدسمغ ذطتر ةسعامععتص لص تقر ن8 مئ2عءء0عصاتطاتق هطز ءءءملغو

 رجملصستس ءدئعئع0لع»ءر 20 نهمل زاده ءمرص مموز(105ع5 ؟ع2طوطنتم هطقءاتتقع 2ءععلوصأ. (نهرصتس عطح

 (جرئات5 طععوت5 ءهوأر لص واتم جاتعامر15 ؟عنطق ؟هعع ررل1 لاك“ هط اساغععمءءاتق ؟ةعطلق ؟06ع رر01606““

 زون معضد. طمس ذص كععرمأم ءمرصموواتتأ. (ننصص م0م56غ6غ5 ذه [سلتمتت 215185155 عأو

 ىدصس عمامته طخ ذللم 1همعامععسدص ءلنلتغو ءعغ ءعدلعتم مله 20 ءعطو ةسنعامرل5 8 5ة2طأق

 زماععممءاته لتكاأتمعدعسلو كانك عقال .(نهرصتس عتمه[ لص عم ةاتمز ءاالانتت ل01 نعد ظل/ - ]3 م" ةتنف

 ءةصعع]]حعتقع معهع/ععطتسو ءهأ ةصصم 818 (ذصع. 13. الآه. 1415) جهطقمه]»تزغ. "طنط 1

 مرسل عماقسأات01 ءمتط ممكنا لص نام غءعدعطتسص غهامصص متطعم ]ئنسمعع ةععتمأاسست ع>عممدانتأا. 4

 ح0 ]ز6غعردتص 122 (مصماختتت م20 عج عدداتق ءدغأور هعومع 1نطصتس ه0 ظمعتس 200236. (0نعلت ةأ

 جطقم]وتعدعأو ءعماع هسمتسا ءمدصس عماقجأ مانت معهعقأمصاتكةتسانق ه9هفهأةدعأ] - للان 2517

 ى]رعرربع- ءل- لف: 101, همسعل عري 17260 (ءديسسمأتعتك لآد] 5 ]ءتاأهر ةهمصم 844 (ذمع. 2, كانط

 1440 ) رمدمع6تتقو ءزانك ءمسسعصأةمتاتك اهته ؟ه]طسصتصه. هتهصساتسعأ هأ لكلا لظلا- للهجن

 1مدعتماسمس هدأ - 8اطعتاعط لو77- هل- لأ: 4ط0- ه7 - "ه]رتوات» 180: ل52 لق عا 3016/12 0
 911 (ةمع. 4. لادص. 15035) دممعأاتتنكر ءاتزانق مرت ما ةكتانق 10عم5 معمطوصأاعد ءعىصاتعما ءا اا

 ةمعامزغ : آطدسق 10عمو نست !ةصعجتمس قعدطسمس ماعم ؟ةعمصلتو هحمهعتغ ءاع. اناتوسعر اصوتتتأو

 ممو5 عامدذدهك ه0 7/-71هعاربن ةىتممتسسك انغام 77/-1"هل']ر ]/-(مم15 ذمكتومتاهكو (ستطانتق 2020-
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 نم هيف ام سرش كلذ ةلمج نم ناكو ليبس كلذ ىلا هل نكي مل ىريغ دحا همار ول ام
 تام 22-0

 ةعس ىلإ اهجايتحال اهيلع بنك نم ركذي مل رومال ضرعتلا عم رصتخم هجو ىلع دعاوشلا

 لك كنع هيف دروا اطوسيم تععرشف دعاوشلا ىلع مالكلا درفثأ نأ ىل رطخ مث عالطالا

 كلذ ىف رمالا تيأرف اهماظن نسح رظانلا هبي فداطلو ساوفب اهعبتاو اهمامتب ةديصقلا

 دهشة سملا تبييلا ةلوأ تدرواف ىطسو فيرط ىلإ تلدعذ اريدقت تادادوم عبرأ غلب ثيبح لوطي

 ىف اهب اذهشتسم اهنوكل اما اهتسحتسا اتاببا اهنم دروا مك هبيسو هلداق ةبمشتي ةعرذا ت5 ف

 ةنسكأسم رظنلا ظيذعتسم اهنوكل وأ ةيبرعلا بنتك نم كيغ ىف وا باتكلا ىم ىرخا عضاوم

 تلمتشا ام رشد تايبالا نم هدروا ام عبتا مث ةردان وا لثم وا ةمكح ىلع اهلامتشال ىنعملا

 فيرعتلاب كلذ عبتا مك ةيبرعلا تاداهشتسالا ىم هنمضت ام نايبو لكشملاو بمارغلا ىم هيلع

 جاتكي امل اهفاو ةيبرعلا كفاوشلا عيمج ىف ايناك اعماج نوكي نأ وجرا لاق هتمجرتو 0

 (ةهالمصعق ن1 65 ءغ ةامعس]ةعع5د ةصاغعزءاتلو 30 نت35 51 ه]ألاتق م23عامط 1216 م6215 عه]118 35

 ءودعاور جلتاأدق ءأ ه0 زلل1هه صمص مدغععع(ا. [1ططمع معمعاتسعأ ازماعع دآذد ةماععمرعادألم 1662

 معمططساتاتلر وناتأ ا1طأ 1ععانصخكتتر ؟ج(15مع ط2عاأ م20م53[051و 0112 03غ 0عءوقزومم ع5 ءاتقتم

 (مدعاوكزو 0ع نستطاتق ونانأ ةءععلمقعتتا ذه 11612011218 ؟عطلأ 2610و 01113 30 ه358 25

 5دتئال125 هراتق ع5دأ 1ةعالممت5 ممتد. "لكس تطل ذه 121عطاعلال ؟عملغ 5ءعممتتألالظ 06 8

 مدمطدماتطاتق ل155ع2ععع. 3 عوععدذاتق ز1عتاتال ةان111 ©601113ع35111111[2 2120 م1105عضت و 12 0110 34

 معمل عصعططتواتع (مم لمس (مادحتط م2015, ءثونع جلصماداألممعق !مانعأ1 0555 ءأ ءاءودصاتتق

 ماعددك ةدسطزسمدعأر ونسمع ممل ءطعو عغ ءمماتساته 01ةمموزاأنمصع ]1ععءام» عر ءدعطت]]دعورنعما. 11

 جساعستب طقع عداقممع ءمرصتس عمامتعااتلال 1ص 10 معاسنق ءاعضصلأو نأ ؟جالممع هطلغعال 12162 011361101

 ؟ه]يستسو ءتعم]ءامعصتك ءىدعأام [(دوتع 30 ؟تهس 12علتقتل 206 30عاطتعلو 116 7211110 565510111 31-

 [عررععرم ر نانأ [عقاتستهصتاتللل «مهصات ص عاطقأو اان عأ 2011161 7206اأ36 عأ 0311558111 «]ا55 5

 ةنطز نعل. [) اصلع رع (00ع10« ؟ءعرذاتقو (105 ءملط120005 ءعصقأ ؟ع] نسم0 زأ (ءواتسمصأ6 م0طوصأت

 معمونععمغ ذص جلتتق اذطعأ 1هعتك حسغ تص (0000م3 جآأم اذطعم 0ع ]ذمعدد ةعقطأأعدرو ؟عل ت00 0

 1ءععدل سم له]ءع5 ءوةدعمغ ءعغ هموم عمات مسملعطعتةملتمع همصقمتعاتتو 0013 5عماعسأتقنات 1550 ةدص

 ةدرتا عماعسلو جتك م01: ععطتستمسو تلت لاعاتتتال 1ةقئاتنال ءهوصاأت معطعمأ. آل ءماوتتع 7عطقاتق ء>21010831و

 نانم5 جمعام» حعطتأتاور ءهدعممصعملت5 للعالم ةزمعت]هعتطاتق ءغ 01111د](جاتطاتقو (1186 1:عالقاتق ©012-

 ماعءاتمكتس ع بعمان ءوملتق (ءعداتسممتتم ]ذم عاتمع حئهطت وع أصقععل ز عصاتطاتقو نان3ع 1ص 1لق 1هقان

 [آز5 ممدامعستتال هماتاتمتس ج1ع(0835 طمصتسس (عداتسل 021010013 ءزاتقوتتع طامععهمطتمسس 200101.

 عرععمر اموستأاو 10مع دغ طلع ءمرصتض عطا قتأتتق ءمرأمؤانق ةهزأ عغ تس هدسصتطاتق 10علق م20 مل اما 5

 اذ معاتهع ةعدطتعمع معمططماأتطاتق ؟0أنق ةوالق[دهعتمغ ءا ءد ماعمع ءمصاتسعمأارور 036 ]ه2 ؟61ةلطانق
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 ىلامالاو ةريتعملا ىيواودلا نم ةريثك ايتك كلذل تعبتت كقو ةيبدالا بتكلا تايبا ىف هبلأ

 متفلا هلو بيبللا ىنغم ىلع مالكلا ىف بدرغلا ةفحاب ىمسملا رخآ يرش هلو ةرهتشملا دعاوشلاو

 دقاوش حرش ىلع تكنو بيبللا ىنغم ةاحنب بيبلمل ةفحتو بيبللا ىنغم ىئتاوح ىف بيرقلا

 تيد غباصلا ىبالو 1. ةنس دكودح ىف ىفوتملا الملا نباب فورعمل ىللل دمحم نب دجحا هحرشو

 ال ىذلا هلل نمل هلوقب متنفا ءابلا فرح ىلا اهيف ىلصو ةيشاح ىلينأل ىنمحرلا ديع نبأ

 اضيا ةيشاح هداز ىمزعب فورعملا دكمدم ريي ىب ىفطصم ىلومللو 70 ةنس قوت حلا هأوس ىنغم

 اعماج !ديفم اًحرش !./. ةنس قوتملا ىمورلا هداز ىحوب فورعملا خيشلا فّقصو !.8. ةنس قوت

 نب دمحأ ملاعلا مرش هحورش نمو بيدالا بهاوم هامس داجاو هيف ىنسدحا تادلج نس ىف

 نب ىفطصم ةينطنطسقلاب ىضاقلا ىلودلا مرش هحورش نمو ] 14 ةنس ىقوتملا ىلخل ضمد الملا

 .اجروم احرش هحرشو حورشلا رقكاب هرظن فلعتذ !.. نس سربقب قوقلا ىقاطنالا نسح ياكلا

 ىواحخسلا هركذ اهحرش مث م11 غخنس كلو ىرصملا فلخ نبا ءاجنلا وبا ىذغملا مظن [ ادببغم

 آنطعءمرصتسس مطت]م1هعتءممنسد 1عععصلت5 هردنق ةزصغ. طوس ه5 نكقتتقودنال دتاتلاه ةءعهتمأو 0111ععضأعال

 ءرعجستمهتلتور ءغأ نن10لعرس آلزجصمو جاتع(86(051 ءممقمأءات05, 016ء[2(2 ءغ 102م5 م20طةصاعق

 (متاتدوزرل مو.  ظعدعغوعوو كمر فمرسسعصامفمتسس» لتس 107 عأ ءهل- جابه" لا ءآ - [ءآابت»

 116 عجارت»# ءا-71ءققط ةمهععت ماصتسرم عامدذدم انكدلم ظلال ه1 ]ع طرا- انما لق ه1 ممع]ف ل10 عج ]#7 ءل-7ءانفألو

 اخطسس 10/7 عءأ ءأا- [ماثغ5 582 1:01 210 عا # ءل- [ءقفطر أ ج0صماهنتمطعف جعماقق 30 ءهمدطع

 رج ءمامجل ات 011012023 10ءمرتإر» مع0طدماأسل) ع01036 -  (نوهرزما10 ع2أ22105 20110 5

 نهمزدءعسصأ ل /ت» 60 18 عز: 110 ]رميرات:ءل 1ظله7ع82, ؟دلوعو 81 - ءار+م/]6 01 ءاحتق ءأ ءكعو 88

 990 (ةمع. 26. لوص. 1582) ملم :انانو - 111070411: 171: لآ 0- ء] - "ه«]ربررمت: ططحمطحلتاوو 10

 151:- ءلم42ج] للءع6تك ءغ حصمم 777 (ذسع. 2. كدص. 1375) 20[انانقر ءانزان5 عا1مددذع 50 ]1(عءوس

 8م (دصغاتتس مععاتسعسأع ءغ تاق امعامأتتمأ : ًارهدتق 1[)عمر معدعغع» نسعتس هان]]انق عقار نحت 10

 مع0016غ هام. - 18310115 71:1 هك 1 ءرإ طا» 71ه1,مجترنءلر ؟ لعموم لعنة عولع]ب لتعاسك ءأ ةملم

 1040 (ةمع. 31. لكاتأ. 1630) 2205(ا115, يلان1 م811[ة1- عامهدوه عععلموز. - هطعمتاط 2/1 - 1و

 ؟نلعم 717م1 ةدوملع] لتعانك ءغ دصمم 1018 (أمع. 27. 015غ. 1609) 1201[انالقر 121

 ءلتلتغ جحلصممعغهغنلمصتطاتخ تات]تطاتق ماعصتتست ءغ ءمربأهةانتتلو ءانزان5 5ءدع ؟1]0نضاأ02 ©«ع2ععأم) 0

 ءادطمعدغو نطحلاتست 11ءمم2]4آ ه7 - 045 معهع دع [ععاتصأ حج ممرزعم تع 0م عاتق 47177260 3 ءنا-

 ت61 1101ءمدنت»ءل 111/ءانو ةمصم 979 (ذمع. 26. الآهت. 1571) ممسك - [!1١ه115 11ه

 ل ءرن - 117 11 هععتا» م47: (ةلطأخ (0همعادساتسممه]1[ةصتتقو ص ةصسقاتلذ (نرمرعو حصضصم 0

 (لصع. 16. 06م 1687) دمممعاتنتق. كمذزلدع مادتكأال05 همتتتنال ءا2135105 1ةععطوأر ءأ ءمطلاال

 درمان ؟010عنس طععععسر ةغ ج0مم(ه666همتطاتك نت]تطاتق م1عصاتتنتت ءمدط موداتتأ]. -

 11: 12/ه1هر6ك 3167:, ةممم 849 (ذمع. 9. شمع. 1449) ههاتقر 2]/ - 11هعآربوق رمعاتعع ع0للتلتغز
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 خاممألا نع اضرعم هيبترت ىلع عمر ىدوعسلا ىفاشلا ىلوماسلا ليكاملا كيع نب ليد خيشلا

 رييغت كلذ بيسب لصحك كقو هريغ مالك نم هيسانه اريسي اررذ كلذ ىلا افيضه اًيلاغ بارعالاو

 عبتت مذ بييللا ىذغم رصتخم ىف بيدالا نآاويد دامس مل ةفلاذخم وأ دنع ةدايز 5| همدك 8

 5 هيناك راغتخا دقو اهيناعم اهب ىلكتت ةاتماو اهينابم حيوضوت ىتاوكب هعاوقلا ىم هصخل ام

 ةنس لوالا عمار بش تكامل راصنتخالا نم غرذو رمح الاب ليصالا ةبانكو لصالا ىف ىئثاودكلا جاردا

 ماش ىبأ ةدروأ ام هب عوج باكا رية ةملا كيدحال وهو خلا خفير ثلا بتكلا هد نوذعي م

 النك روغ ال ءاملأ ىلأ فوركلا ىلاعم حرتو لوالأ بايلأ ىنعم بببالا ىنغم ..م ةكناف ىف

 10 ىنيوجلا هللا دبع نب كلملا دبع ىلاعملا نا مامالل رصتخم فقحالا رايقخا ىف قلخلا ثيغم

 نر (عوأع هع ممم# تمهد عما دتأتنلال لص طقصع "عععصقأمطعللل ةطمقز(. طل ءدتوستع ءهمتتت ع3[2-

 ستصل اذه 110ج آردن# ء©ل-1ءاا8 كا عتلعاج 7)2-عل-041: ل76 0:ءن7: 1ءوععملأا ((هعدصأ دطقعأة أعط ء«لتلتكو

 ونسأ زم ؟تعك ةءعنلأ 0ءءعزسسأ [هضننأا. -  هاطعتلط 2101 01:1:0 آظءنت لآل -عآ - »:ءزأا 8

 كول: ظخاطمفنتخام 71/7 - 116 عرتن# ذم ءماأمدصعت مءعوتكأو ّدص نان ءعقصلعست 035م0هقز 10ه عالت 5عومخمنعطةأ انو

 يحس جانتعام»ر مده01عصسمأو ع( ؟1عدتممع5 ةصهل ع5 ماععتسواتع مدعاعموس أ (غعصقر ةلونع طقعع

 موردين مدعاعرم 01ءغمدضننس ج11 عمم 200ءعصقرو و0انقع جعاتتل ع2[أ0 مم؟ءصاععمسأز عغ طقع

 مجاغنمسع هدغأمملتق ملاتأ10[2معللل ءالععأاأر 13 30[ 5ةعمقاتلل 3001( عطاتق 0111112116

 مماعدعتسست ننأ0 معمل عمععغ. 1 آهنع ءمتامرسوع تكتلسس 124612 404-67 لك :01:!ءاهدد“ 11

 5 ©7-7ءل45 0ءعلتك. "لحس مججدعععماذ ماكأطل815183و 0110111112 2011018613 م01[ء22 ءاءولار

 زمماعاتتعتار نتدع ءمرصسست ؟نملهص عصأح ءدعر]1ءقععمأو ءغ مه8203 عرض ةغلقو و01105 010113 5

 ز1]نم(مدععمأان. 8 عسض مام ءزادنق  عامدهوه ةعءطعأولبو 1زماعئاعزئعوجع ءأ اعدلاكتق ؟هنطق

 متطربو ةدعدعدعع معدععت]ز(. طمزغمرسصعم عا عامدددعتسس ءممععماأ1مصعتس 1دنعمذع عطا 1. ةصسصت

 961 (ذصع. 7. آلعء. 1553) هطوو]مز(. - طورعو 2ل7- 710م6 ذم عمتلحتط 11 ءرتأمات عه

 مءعز(و وتحع انكدلسسص ('0ن(0]هأ ءآ- لدعأبعأا» لا 278 ءكآ-دمأرنم مع ءآ- ءلعأت متهع ةع [عتأ

 ءغ زاأو 1معابتا:  ظعوعدادمائئدزسصاتتل و 01100 ]ذط»أ همطتالعو معمأععنمأ ءاع. قسعامت» ءوأ ال1

 ل1261, عصأخ همدصتمع /// - 425 ةمعادسضتتاب ءأ طتع ذطأ هي مآل! ءعأغور تدع 167: ظث]ةمن» ده

 مرمعامكممع ةدنم 110 عاررن# ءل- /ءاغآط مةهعلطاس5د م10م0ةانع1دأو 31 مان10 عضأااتللل كلت ءقمأأتق

 10 ءا ءدعمازءمالممعتس ةأئمأت 1 ءداتمماتللل مهدئ( عان] هتئاتلات اتقوا 20 ]1 غءطدست 24, ها معدعاعتنعو نأطتلم ع

 12497, 316 عط(غط ءآ]-اعطحل جعر دتحتلأهلم» طمتضتماتللل 05ءهامزاتل1 06 مئهعم]مأقط200 1:ة215-

 ةزرسمر جنعام»ع آسفنص لآل [زثءايأخ قلل - أ - زدءعان]ب ظعءدب ىل5001/ه]ب لممعترت# كطقطتاف ل
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 ملا مانالا نم ءاشي نم صخ ىذلا هلل دمحلا هلوأ 5. ةنس قوتملا نيمرحلا ماما ىفاشلا

 اكل حيجرتلا خيضام نامد ىف خمدقم م.قو هريغ ىلع ىعئاشلا بعذم حايجرل 1

 كمحا هيودنم نبال بطلا ىف ثيغم !!1  نيغلا ىف ره ىورهلا ىيرغ ةلمكت ىف تيغم

 خيشلل تيبدكتلا ملع 8 كثيبغولا ]1 خم دع قوتملا ىناهغصالا ببيطألا نوحرلا ليع نبا

 بم ةنس قوتملا يبحاضصلا ند كوكام نيد فرش نب دكوحا سايعلا ىأ ماسالا 5

 67 - 12م" ه77 9 , ةصصمم 478 (ذمع. 29. كمل. 1085) مممظطت0م. (نهدممعصلتسسل, نتن0م0 ذغه ةصعمأأ:

 آددتق آمر ندأ ءمذر 0105 01غ 1مغع» طمضستمعقر مععات]1] ة216» ء1ءوزأ عار ع ق4سعأغم» هع معتاو

 الأ م22 عام هءعاعروم ةععامع زهطقلتاعدع معلسقم 0ع1عطع عار ءهغ معهعاو6نلممعاتل 0ع هاممع ةتع70-

 معج203 معدعيستعأاو 08 م1116 0ةع1عطعملدع ءةدومأب - 12498. 8316-11 عطاغط 11 غعاععم 11غ

 6 طوعاأط ءز 11-181 عع ءدكأ1ر هستحتل1ةغ05.  (نهدمم] ص عصام ]خططا لوو عنج 777-01

 هط ىع«ءم# ءلتاتو 0ع وتم ةسمعو زص ]نعجه 6مم لتعطتس عقاب - 12499. 316-11 عطتغط

 11 ء1- عغط طر جدسحنتا1ةغ0م. آطراطعع 0ع طعلتعتم و و ةتتعام» ع 2471160 18611: 4آ0- هك -7

 له 7:2 01ءعلتعم , ؟دأ]عو 1861: ل17:20ءم21] لتعأم ءغ حصصم . . . ن10[05. ع 412500. 151-

 لآ هعطغغط 1 ذآس ءا-ط هل عطر هسحن] أ هغم2. آناطعع 0ع 0هءامتمم 23011553213 ©

 هاطعتناعط ء( آسفقس 46: 7هلاع ل]:ءعل 18 6زن اى ]رع»ووك- ءل- لأ: 7101ه 8 عزان ١ ءلوأي718, 5

 ةعمطم 788 (ةمع. 2. اعطط. 1386) 12011110.
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