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 (لنم مرمجتسك 20 عيدتغغعصلامنت ءمدصخص عا [ةيتلانتت مده عتصتقول5 2005هصعطأتف 30-

 لععقندوسع آصلناطانع جةعععلتساانقر عم طععكتمم لع تك 1ععدلستل عقار لانئ26 ؟0!انطتصت

 دعدجغم مرهعكقسلأم طفطءرطاتق. 002 ععانطواتع اتت ك220502 ءأغ طصاتغقت0ةم أ

 نسمع لم انطتك واتست ت0معنل2 ءغ ةةمعتلا جسم ةعممطع7202, 10مم 1آضصكتعطقعوو 0

 (ةعئللتسع هع زانتتع لالا 01121203

 معععلسمع ؟ماطسسحتست ته ج00116هدط علام مرتستاتلل 12 !انععات» معهأ1دغه, لع

 نانتطاتع هلسعسلتك مهننعو ءعماع طلع معهعاط مد عج02 كانط

 متسسس» 2003م عصغنتت» 3766 هرعت" ع ةصقعتماتت» انطامو ءمصغتسعأ معا

 ةدععن ا سسص» مهد( 112: 1/!هارمع مجمد [عدج ءلتكمد, عغ تع همللعع ءعدقع مات عقار

 نست ء طتطاتم(طععو (01. طمس ءع- ظوسعدأولا (8. 14.) ذص طتط]1 هنطععدتس ه36-

 ةورتعمد:ءعلم- مداه غنتسحتل (ةسكتلا“ (0هقصخغتتاات ة5عأم اندوانع 20 طمع ععطتماتق, ءم0عد

 نستعد ءقغ تمص طتطاتمعطععتك طسصممدعتكر ءددطصواتع 05 ءدتتكدوحتم ةاندصتت2 1ع

 نمعامسلامع ءغ ممعمت هعدالترتة 205. ًانهمطقردمع ةدعررتات5 هتطوانأو زانك عماله لأ111-

 ننآغمقطانح دوغ عمك طانق مص هدي هدتهنممتك ععصعاتع ناتمتت ءدع 22620052 !1[عمضبطل

 ةعتمانممع ءضعوكمر انا ةلصع هيتاع تتكلعو ءةيععمععج02 اتطعع ءعطقع5و ممط 7 ان

 هزغ جل ةصغءااتععملسسص. (عتاع قكلسسعا ظله يهفلعأ, !81هالهع ةئا-ظلهزز لا عار

 11ه 1/عبل# مرتكاتمست هعطتك دلهتعجد زنعكتعت5 قلتو هأ اتططأ حتتعامالو ةعطمطع

 تكات5 وأ ماهصع مت»غم ءغةملمات انمودمع حعوطتعمع ةصغعضلنتس ؟تس اآسغانأتغ [تلعطتر انأ

 ممدستنالو طسزانم 0ع1مرص حكت مصتك عيعصرمأام طتع همادصلأم ءهىوع ؟تلعدصأان. آطعوعق

 حت نيتطاتك طحتتم ةعمزتا» جيئهط1 عمرنا انكاتك 205 نتعكان5 قار 51 ننه00 هطقعت»

 رويعع ؟؟10عطتب جلتتك !هعأذ عده ماهطصع 202 1577 اللاو ان[ رشع عيسو رشع تنسو نامت

 باوباو, نيعبراو ىنثأ ةنسو صهنم عسن ع6 نانهع ىال[ 8 ععتطعرنععب ءنأ مععلت

 ععماتمع متستمع ددعرتسم دمع "عج ءلتدصت جلطتطستعوع ةموعسسع (ممعمر.  ةنءاسلع

 عمات ءقلتاج ؟5:ععطمتستتس 265 ن0 10 عون ج مهند اتصعاتتقع ماهصع ععءعلتغأ كانذلا0

 هرتعأصعر» 0عوءتت(6. 1.عوزرلال5 دطلغ ءاضقب لصفنملا, بلح ءاضقب الصفنم, ءاضقب الوعنم

 ديرادصمق و مورأأ تاراردصب الوعفم و نانود كولم تكي و نونقلا عومجام تحكايو مولعم قودو ©ا

 حلتح ج 1سععد جلطتعوة, نالت, ناتتتتل 518 00 انت عودع 550 دنت, 10 ءانزاط عاخاتالت 20طلغ
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 رمرهعطوع مهعلممتكر ناتح ءزاتذ مممات]دنع5 ص جاطتطءسلد ائصعاتح معنعورتسم 1: ءاقدتت

 دواءورر6.  طرومععرتعد حاتم ]معمم ءدصاعس دععت جيتوطتعع لتعاغو جألم ةنسءاععو 10

 ند وانع !اصواتمتال 1اقععأر ها هعرتاع جساتعانلل ممهتكنمطعلال مدتلالا هانت[ 201

 مدفن ععسانصسعسص هعنصمدتم ؟؟ءاعرتك هع طمك1 ؟نآعدعووانع (ةينامثعلا هتليدل هع دتلودل

 ةينامتع هغ 1مم هعردمءأرم ةيلعلا غاود) ذم نصه ءدكلعسصواتع اتصعو 5ءوانتأانخ

 ©هنمع تنس 162 ةزصكأو 20 هعيامطت ماضل هلال عا ؟"عواتلمفسل عهنط 15 (عحخات نت

 متكون مسلم سدس ص نطلق مصقعتطعسلتك كنمع همصكت عاعطلسطو طع دس متتطتملل)

 دعاس ءرععرب 15 عممصاتمتل. لص (:225ءتأ اج عد لتك م مدناطتق ناتهطأ اتت 11عاأ 00121

 حج ههتطعمسلت همعمصدع حدضهطتعمم نينحس 1ع]: 2/عارع معهعا؟تغ, طماط عععاعط( نط

 نون مع ج انصسونمع 1عدمتسمك ءدعااعسل رغم ةماعتل هع ردتق ءعرنعلأاتع تاغ اتهان12 1(1ع12-

 ندع لص للك عركارتط ةعطقاتتط 3ععام ءنعااتت, تكانت 1دمجتنلع !عدع دحتطت 5هناماه ققعاو

 نع ؟؟0ععد هرتعصساأ هلع, طمرستطسم ما0هطانتح 70 55تلطتتلال ءأ 601055, لتس اهعمأ 11؟ءاعتن عدد

 هع 1مرحممتس ملقستغك هس جطزاععععسسر نطل مععمعموتغمغت مهضعص لمص انها. [طلطتمع [ةهعاناتط

 يغر انكر ناندع ن010عننط مامدطتقءاتع لص [عدكات 150 316 112166 تالا[ م7 ءاقتعع ةاتأ

 ةروطتعع حسصعتمكم بيدصغ (ةهيعامر» ةتصع انآلم ل3ووتيستصع دهتطلا ؟. ©. ارعش ءدريكذتر

 ايلوا ءووكذت ه6 ءارعشلا ةركذت, ءايلوالا ةركذتو ةيكصاخ ءدفحت ه6 ةيكصاخ ةفحكترو هدفحت

 ةيايعامسا ع6 ةيليعامسأ الفغكتر فيرشلا ءافشلا ةوجيت 6[ فيرش ءافش ءدمجرتو ةبجارعم

 ع( هيجارعم مغ نلهع داتطأ لتقل, لص اصمم عام0013 10هدكطلتك يملا عاتق 266012120-

 لمععسس, عا ءمدك عطتعمااهع دان لنم 70 مركع# ممهكتعدنضص عم ؟(ةصغاتك ؟عللعتنع ءكتتع

 ممعصب ن0ن001 77عر# عارم هطأ ممكدتغ ععاتسمتجع ذلاعتس همطصقكاتك عا. 102 عاعو

 ؟[نرسعوم طءرقدمواتع منمععأماتع ص همرصتصتطامم ائطاعمضنس ءالتاصس ععطتلتق [!طعاتقلال 318-

 طتعحسسم بعص هعاسادع مره عاصم دمااننط ءحرص[0رعهكتلت نانع عيا هددطتطاتقب -ح قععمتس عل

 جععالتك نأ حمس دعيدزدعر» ؟هرتقع هم0للعلك دعته "عوزكأعنعتط عع لعام هعمل

 زنك ة1سعمسكأ6مسغتم نمهلدسس ةصلس] ععرنعست. خامات عدم طم هرعت لق 126 6021

 تنآمدتصر ناتقتس تنده معءاتوزمود هع مدع هتستم ةصلستد طص مهمضاع دصعأتمدت ءاتح

 ععرمله ءغ ذود ائطت ءمصلتغم دطصتطتا هقوتودهلطوطتأا ( 162 50. ن. ةهسيفن ءرما مرنم

 ةسيفن ةرمآو افاخ خيرات 1مم هاقاخ خيرات و افلخ ىشلك مدم ءافلخ ىشلكر هغ 1ن(عضالطلنل

 ءىويجرت , ءديشاح م6 ءدلاسر مرنو ةمجرت, ةيشاح نه( ةلاسر 10وعات 12223 ©(.

 ركيرع حالكعرو ممسعع عدكم طفت ردم راه ماتا مانت عا ؟ةنهكاننلر انا ل15

 جماع ظيعمع معرسم [جعتلع هعصموءمغر دهلمسع مهطقطتاتوذتسفي 10 وننم( تهقزناتخ



 معز يغب بيصعصلمهطيصص ءغ ةزمعاتلدس دطتلتم جاضصتمستك'هغتت» طمتصتصتاطاتق [0ءانك

 مممممعصلمسد ءنميكالو غرو ن6 ؟عمواممسع !ادفصف هدصصت 2ع ء( حععيسمتلم !حطمتنوع

 يعصر ادع ةيصضعلعتم» علل عع دلتكاتك دانت عا قمعطغعمل3. ©عدعدتلته همدح[نةلمكت

 هرصصتمم ناستطاتك هرباندك "ععاع مص قعد لنص ودع حعطتغمطمس ظععتست 320 ءدانع

 للقمر عيد ءعغ كتم سضقعدس (ن1. 11ءتدءطعس طئمعت عطعتم, ةهنطتعأ ططعأ ءمضفةتستب تكن

 ادتتا رجهعكتو مهنتك 015 1طن ةد بدع دال5ععما1 ءغ طعصع معرتوعأت لعطعمتتل ءغ ددصع

 مطصاتعتاب الأ ءزاتك 53عوعزماغع ؟عنطو ةصعرأع 0عررندكت جنم 1مقتعمت عر ه0 عت ةتطحت»

 ان طيلتصسعسط ج00 نس ءعععدكتت, ع وانح "ع 20 10عم5 1ةمكم5و ععمقمكتسم مانسد لتعفس

 كي

 ازلعم لعتسلع ءدكهلمعدسسسص ع ءملتعاتطاتق آد هطود ءصقتطاتق عر ععقانلال, 1م

 لود (01. ظعوم ءادعات5 2 الوددطه3: عع ممجغ ءانبتد» كلطععننو طدضوللع تهلعصلاتا77 ىانح

 ةععمعرتدسارو ةعل نيدع ؟:ه1عطوسغ صمص معين ءلعطوس(. 10 ءوعلمول «مللعع5 ةمذمك أ

 نننصخغتلت,ب عغ ننهمع 0عامرططوكم ءعمصغ لص رد عاتاتك "عمتك. 2( علتلت حسضعات طتتصع

 زدلتععسم , نت دعممتسم ائطعمستتس جتههطتعم - رم دتسست همت ءماانط ءممتهسل ءمصغسعأم

 نسمضتسص ةغنأل عغ ةتتعامر»عد طملتعوانع اطعمدص معرتات !داعطقسار ءدععرات5 ءعاعتق

 ءرع جلتتد 1هدغقطاتك دونك ءموصتخأتقو !1هدئهه ءودع لمص لتتتطر ءانصص طتلزانتق مهتهاتق !1(ء-

 رمضتس» هرتعص(ملطسم ةط ةرذو 77عز# 1/ءارع هلتتكوبع طتطاتمععدجطتعق هععاععامع

 رصتستسحتسلت [ةصغاتطط» طفطعدتطاتك 2066212. طبدط (هصتعت د0 !اصوكتمتم  ةعسقسمل

 ممر صمصععناتو كنس عنان كاصسعاتلل 2020[هعلممع ؟عرتع ءوصاتساته 1مقانان 201 ةذطأو

 تكتزاتك طعمعفعلم نضدصقأ نلمصع دردذم لاندتع ةاتزرع7ت5ءلعضع ممككاتساتق. طع عد ةنستنل

 ءاسءعطتك مهاتعد طقعع ؟هلتج ج0 ةيسول1 هععتج ]ئةم هدتتعس(ملئاتس 0ع 00

 نانمت مااتتتمالال» 08111.

 م30 ةظسعسس لعستوانع 20؟:ةد2 هردعالاتت»ت 2 50و77 ءمدصممكتغمدكاتتط عود 0-

 رعت ءدت» ها ءديتكذددند ع ءملتعع ظوسسكتسم (جنتم "ععغععطلهتت ءكتعمكتو ل100 0

 ءمرتتنس 1ملتععست ةططتصسع حتعتسك هصطم5 2 طع علتغتس 1) ةغ هصصعت له طلان23 ع

 ع ممسع ةصسصاتل قصدلانر» دوق ءمصاتطانتغر ءهغ 6دعطصع0(7 ]ذطرت ةرضاغ نسح ج

 لآ1عوست لعع 2) ةصتقحم معععممتما» ءا 1مصعع معن[ ععقممر» ءناب انغ ع يق]لادعممع ساعت

 الوعع دعتمام 1دعام [ةهعئاع ةردمهتعات

 11١ (1, ؟؟ز دمع لوطعط. لعع آراغ كه كر 04 همزسأت] ائطع. لع ةماععم "عاتطاتك (©0هعةطصأ

 ظا. 01. آرآ1]1- طر. 2 آن 85. 1539. مدعي 15-12.
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 الماستصعت ةعراسانسد ءأ نلمستنلتت هرعتتك مداتسعطتغ تههغهلم عمو طتطاتم(طع-

 نوسستن» (تهدكاهصغ همز مأت5 همطصاتلا ديئانتطوانتع انعطااتنل ذد عاتق ةقاواتعتك هغ تلت

 ءقللتك دلكمستتطسر ءماصتطس ءرامتانلط طغت عمد ءغ ةصلتععو !1هءانمأعةئوتططمد, نائ1 24

 عمكضتتم !ذطسس جناتطتسص 2مع7724 ©6012120(!اذةلتطاتت2 , 5126 0110 ءّلانك 36[701ع 11

 ءكوسومع مهصعن عم(. هةهصع طقعع نلغتسح ]1دطماتك مهتكك طماط 2015115 0761052 ©5أ

 نحس نغلتك هغ ذس هدرصصت ععمعتتع معوعددورتم. هةعتطعاط٠مس ؟ةصسلماطوددع لتع ذل

 سدعمذ. ةسع. 11د (ن(ن(نآطآ1.

 (م1كا كاتم 1"! انععأ



 0س" 13 2800 0110© انآ 1011311315 ط1ءاناج4خ 1514124 17

 كللاران د ادخ مانث1 , هاا 1812 نالا(4خ 1411[ 115

 1000 خ11 111“

 32 ءونع جماع - لع !ءوتطانق

 ع1 هزسل] وق ءمرص ملمع عطا

 1. زمدادع ةماتواتته516 1120و

 (©0نم5 جراع - لع 1عءعاطاتق

 60111 م0111

 2 210 تحححدو 1 تلح مدع او

 ةتصتلأ1 ونمت ءدععاقنس5 ءةأ ١

 كانط عغ استن

 فيرش ةياح 1. فيرش ءديلح

 خصمخاا 5 1 صودا 37 0

 خصمألل ءامو وانتوع 50ه 2126-

 لزئمرتتسس عوار عغ طهسف لمطتع

 مال معمق  ةمععاعست 0600200

 دزوعمز عمن. كوس ذه 8ءدقأح

 هع ؟ءعجطتق 001846

 جلأوؤ ءعدصأ هنارذان[6

 غيتولخ ]' هبتواج

*4. 

5 

204 

242. 

256, 

 . متم 5*1 1. 1056. ؟ةر»

 639 (ةمع. 12. كمل 1941) 1.

 102.693 (أذمع. 2. [آ23عع. 1293)

 دلتا 1١151

 !.م ةنس قوت اهمذاو 1. اهنم متأو
 ]15 يق

 همولععع(. 0 طتنأ طئع ةسصمم

 ءههج0ءععغاور 30

 عباسلا 1. غئاسلا

 كلام ىبأ 1. كلام

 15+ 7167: 1177 ١.1

 ةخضراعم 1. خضواعم طرموع(مءو |

 طخع دلزو ةلزدك مماقملم نصا

 ةلصماحغأمماتلل عتعتطأ ةكانتلا

 مرصد عماقعأأل معا105أ

 موجع. آرام

8 .5 

.14* 

0)003.*8 

2000 

50 

230.6 8 

265 46 

0 

.4 .269 

 ا ينل

 479. *18 عغ *19. مرم آمقامع له 0عةعضتط ع0

 ؟ان1ع868 ءقأو



 الاللا

 | طوع. آنا.

 . ممم ملم ءاةورع ٠١ لعامءاف ع. 632. *8. مم (ه؟عماتططتق !. ةصدصتطاتق.

 - رك !. رك +3. - 81ه 1 1لذغ 1. ل101 ءاذغ
 - هز [2 عز طعمع/عزسسل, ه؟ةغ16و طم-

 0 1 1 038. *7. - دع عانك ٠١] 116 عانق
 متتمسأ ةمنمم ءاتأ !. (نانز نذ طعص ء-

 عزم هموكتم طمصتمت ةسم معانا. | 640. 6. - ةروكذم ةظنس 1. هروكذم ءدنس

 طوع. آرام

9* .586 

4 .626 

56 



 11411 [ء خ11" خ1

 1,1 خ10

 آ 11:10 014 131(211 11 1500 102(1 1 1 11

 اللا





 ل

 نكي

 ىناركلا ىكسملا كئلملا ديع نيدلا زعل عامجلا عاونأ ىف ةككانملاو ةكتافملا |ه.أ

 ةنس قوتملا ىناغرفلا ركب ىأ نب كمدح نيشال رابخالا حيهتافم انما لا بس (ةردقلا

 ىيوتملا ىماطسبلا كيد ىب ىمحرلا دكبعل نوكلا راونا جيباصمو نودعلا راسا جيتاقم 11ه.“

 ىماطسبلا دمد# نب نجرلا ثيع خيشات راوكالا حيباصمو رارسالا حيتافم انه. [10*] غب

 خيراوت هيف ركذ خلا هدابع نم ءاش نم ريخ ىذلا هال محلا دلوأ [, ةنس قوتملا] اضيأ

 نو - تام اؤاولا ا نشل حرش ق زاجعالا جيتافم !"هم باوبا ةسوخ ىف تاياكحو عئاقوو

 ىامركلا حتفلا ىأ نب نساحملا ىلا نب دمحم ءالعلا نال ىناعملاو تاءارقلا ىف ىنلاغالا حيتافم

 لايقالا جيتاقم أ ةمدب مكز» نس ىلوالا ىذاودح 8 ةخم غرف روسلا بورد ىلع رصخق# وىغو

 نان جيباصمو نانك جيناغم أ ة.د ىلاغرفلا ركب لأ نب كيحكام ماسالا رامخ مامالا خيشلل

 12501. 510-21 1خغعطدغ 5ع« ظ1- 01هداع عطدخغر ءملأكتق عأ 00294265515 1

 لع عورعتتك ىمصعتطتغمك عماتممتطاتقو هسعام»ع لع ©0- 017 كال - ءآ -ه:عآنز 80/1 - 11هعهطان]ب

 1167", ةمسم 423 (ةذمع. 19. 1آلءع. 1031) مهمه. - 12502. 31ع4ةغأط عا- حاط طغت

 كمجعم طتعامصحسس رو ةتعام»ع 5طعتالط 27101 متوت»عا عنج ل8 عاب“ 1 ءموع)اسقر دمصم .

 ررمزنننم. - 12503. 31 ء1مذاغأط جهعؤسع ع]-ةدسنمو ء]3كع5 38232801111 02567531108215 أ

 ]نعععمجع ]سصتماتلل ءودعماأتهعر, ةا110ع قلل - ع7 -"ه]رتررمتا عزت 11011117160 1 ة؟! 78. ةصحم

 [343 مع. 14. للص. 1439) ] رصمءانم. - 12304. 31ءع1ةغاط علا-ةهععقمع مع ل11 ءدةطتط

 ء]- جاع رع دعو كقكتلعد ةععومم ممن عغ ]معععممع 1هاعسأ متم , ةمع16م8ع ءعملعس 8طعتاعط ق80-

 ء]-"ه|بترنهتن مرن 1101 مبجتدعا 8ةءال»ق [ةصصم 843 (طصع. 14. لدصي 1439) 00[2015]. ًآيتطعت

 ذه ةمعزرتاأ: آدم آ)عمر نسأ عدو ةريتك ءتاغممطاتق مطدعاتلتاو نسعلل ؟نل( ءعاعي ءغ ةدتعام# اه

 علو طلقأم تحمر عمعصأم ءعغ مهكعدألممعق ص نتتمواتع ءيرتاتطاتس معماععأب -ح 142505. 1ع ةغعاط

 ءل-ز هدر ءككومعم ةعصسمستكق جلصتعمهطتلتع.  (نهرصس عمامماستك 11ه ( 11/5/عزن# "حر 0ع نتف 3

 ؟ن0لعملست» هوي - 125306. 31 ءعقماتط ءا-دعط ةمتر ءكمكعع ءدمات] عمدصتت» 0ع !ععانوصتاناتق

 هغ هةوداعمسأتك (همدصترو جنعام»ع قكاتنن]ه] 27/]ه]روتست»ءل عت 4كط ده: ءارامعتت» ظعتت لطالما

 1ع عربون. (وددمعملتسسس ةععتصلمس» هعلتصعمست كةسعدكمصسس 0تكم مكتوم ن200 مهعصقع كمدصتلتأ ع

 ةمصت 563 (سع. 17. 0ع. 1167) ةطقماوست(. ح 12507. 31 عغةغاط ءل- 1 ءطقلر ءامععق 1معاتضقع

 ةعدتسلمعو ةسعام» ع 8طعتاعط عي آصفس 21011: ءآ - ةو[ث» 2101 متضتنعا عت: قلطغ عاب

 ل ء »وعز من - 192508. 11 ءقماتط ءادّزامقم رع لآ عد ةطغط عل -ّز عمقمر ءلق7ع5 81[
1 
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 هل

 جيتافم أ1هأ. ليما ىبال ةعنصلا ىف ةوكحلا جيتاقم 1 وه مالسالا ةعرش حرش 0

 قوتملا ىناهفصالا ىمارغطلا ىلع نب نيسح نيدلا كيومل ءايميكلا ىف ةركحلا جيباصمو ةمكولا

 ىلع رصتخم ىسراف تاوعدلاو راكذالا ىف تايلبلا فيلاغمو تايطعلا حيتافم !"ها“ ١ خلاسر

 فسود ند ليعمسأ ىب ثكمحا ريخلا ىال لوصا ةينامذ ىلع دوصقملاو ةظمداخو دوصقمو ةقباس

 كسا دمحم نب دومحم مساقلا نا نيدلا دامع هواس ةدلب ريمال فّلأ هنا هيف ركذ ىنيوزقلا

 ىادخ رب شياتسو سايس هلوأ هد“ خنس رفص ىف ةذم اهب ماقاو اهيلا رئاس امل شعنرب ةلودلا

 جيتافم ا'ما#  ىزارلا نيدلا رضفل ةعافلا ريسفت مولعلا جيتافم !'ها" ١ خلا لجو وع ار

 نسحلا ىلنال هفلا [ةنس قوتملا ىمزراوكلا] بئتاكلا فسوي نب دكمحا نب دمحمل مولعلا

 ع ]سعععممع هطقعات(هغلك.  (نهردسعماهعتم ئه ]تطعم 57247 ه7- لمصر 0ع نسم عنجد

 لزعفسي يان - 12509. 31ء41ةغاط ءآل- طالعس عار ءكمحعم ةدرتعماتمع لع ةلءطوستمو ةنتعامالع

 لان قلسضسأل. - 12510. 81ءغقمغعاط ءا-عوطسءعا تتع 31عوةطنط ءعل- طالعس عير ءكاقكتعق

 رستم عم عمعلتمع ءغ ]سععممع ءدمتعمامهع لع دلعطرستمب ةسعامنع 110:مهيءل- هل - لل: 1ع:

 لقو لان 1هعابةيرن ظلمك ةمصم 51ه (ذمع. 22. لآدم 1121) ممعنمم. (هموعمستغ ]ةطعسم

 ءمرستس عما سم ذص //-1؟ هوتي ءغ لتط ءاطسك 0ءععادعدكنم ءعقغ سيتكتم مطت]هعمرطم ءمرصص عملهم لنه.

 12511. 31 1 ةغانط ء] -هعصم'هت كممعم ةعاتق هل ءطوست ءدعر ةتعامسع 2عرسع (!). "[رةعاهأامم. ل

 12512. 31 ء[ةغاط ءا]-جغاج ةغر ءكقحتعم لهممصتست ءأ معمعناا قلمست(ةكننص 0ع زمكتمءوكتمصتطانق

 لرعز ء( ممععلطسق. (0هرصر ءملتسسس مععقتعاتسم لم معملعوستسر هوصقت ]سس 710م 0ةز انااا و 0

 هعام معكسعتمتمه ءمصاتسعأو ءغ قمع] سكتممعس 0تةاسكطسكسس. هعضرممتأ 41:17, ءق» ف ]نعل 8 نا

 لورتهأ] ظعرب 8 عير“ (مسمكست نحت كع ]تطعم طظيستعم نعطتم هةسعاط طرسل-عل-لش7: لان 7 ععتما

 116/1110 لق عزو 71ه هترنتد عل را نعل-عل-0لعبم]عأ 8هبسربوم' وأب مالت ممدانأة 5ع 2211531, كتل أضط ع3 1(

 [مععرعأر ءأ تطأ دصعمدع 8هدلعع ةممأ 553 (ذمع. 2. 1"عطع 1158) دجاتوسمسلتم هعلعسم 11

 [مهتمزغ لذطعع دامه: آهسمك ءأ عامرتم 1)عم مماعمانععتسم ءأ ز]!هقاعتمهدزسم ءاعمع دس 153

 31 ءغةغاط ءعا- ه] نثر كمحنعم 0هءامتممتتلال.  (هسص عمامتتسق لص معتسمتلل كانك ةأقللا 12707

 ةنعام»ع له ]ار - هل - لن: ل1 - ]8س ع 192514. 01غ ةغاط ءل-ه] ثدسر كقكعو 00 ءامتمةتانلل»

 همست 71ه متست» ءل اق ف را ارردعل 8ع 7ع“ [ 1[ ممل ءسصق] 5 ىتطقم |ةصصم ءءء 2101اتهخك ]و

 اص !هكورعس ملل معمناخ 1ل/- 0/82.  آنطعع ذاأذك ةمعارلا7 1آمسك 8عم ةيستتمو 1113310

 مماعصالةدزتلت0 ر ةدماعمأل5ةدأززل0 ءاعمع ا 12515. ١1 ء14ةعنط ءعا]-عطعأطر ءادمكعو ةععوصأو
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 جميتافم هاا خلا جتافملا ملقب درفغنملا هلل كيحلا هلوأ ىهناكلا شرع نبأ نويدلا ىهيد

 هلوأ 1.1 ةنس قوتملا ىزارلا ردع نب دمحم نيدلا رخف مامالل ريبكلا ريسفتب فورعملا بيغلا

 تاقوالا ضعب ىف ىاسل ىلع رم هذا ملعا لاق يلا تاعاطلا لضفا ءآدال انقنو ىذلا هلل دمحلا

 اذه دعيتساف ةلنسم فالا ةرشع اهسدافنو اهطداوذف نم طبنتسي نأ نكمي ةكتافلا ةروس نأ

 ام نأ ىلع هيبنتلاك ريصتل ةمدقم تمكذقو باتكلا اذه فينصت ىف تععرشف داسكحلا ضعب

 مل هنكل اًذِج ريبك ومو بيرغ لك هيف عمج ناكلخ نبا لاق خلا لوصحلا نكمم رمأ هانركذ

 ةاضقلا ىضاقو اء“ خنس قوق هل ةخامكت ىلومقلا كددح نب ديا نيدلا مدك خيشلا فنصو ةلمكي

 ناعرب هرصتخاو 4 خنس ىفوذ هنم صقن ام لك ىقشمدلا ىيوذل ليلخ نب دمحا نيدلا باهش

 ىضاقلا نب كمح اضيا هص2ّو حضاولا هاهو كم4 ةنس قوتملا ىفسنلا مد نب دم نيدلا

 اضيا هيف بيغلا حيتافم ]ه0 ١ عحنع نم تافرصت ضعبو كداوفلا نم اضعب فلو غولتابا

 هسعام»ع هاطعتلعط 71018 - هل - لأ: 1[ لم»مل 8 لض». '1دعامطق ذأه امعامتأا: آهسم عمر

 وسأل ءةلقسم ءآقعتسس دنمأعع لزةاتمعامق نأ كعب - 12516. 381 ء/ةمغاغط ءا- عط عتطر ءاوكتعف

 جععومأو هسعام»ع ]سقس 10]» - هل - لأ: 1101077760 آف ءر» »م 11/1 - ]سعر ةسمم 06

 مع. 6. كسل. 1209) مدمعنتم. 1لتع اتطعع وست ممدصتمع (نهرحتص عدامتتأ ةلادعمتأ اجعاومسأاو 18

 ةمعامأغ : طهدتق آ9عمر وسأ سم5 ج552]0غ 20 مره عقأممأتق ةرلاتتال 80ط0هطاتتال 0م عطانتال عطر 2135 0

 ءاع. ةسعام»: 8ءكقمر ةاصوستاو ةالتوسحفسلو ردع ؟ععطو ]ءعلددعر نع كدسمأوفع 1016 اطععةتتكتق

 هكتاتطسك ءغ مععالمستمه 0 ةععس متلتك نه عقالمصاتتال ءالانأ م0556. © سنم0 بنس هطاعععاوأم» لسلة

 ةمكتلنك ةطقسعلسسل ءةدع همتصفأتق ءعة5دعأار طسصع ][ذطغعتصت قصص ممم عرع 1مععرأر عغ زسأعم 01 عانضط عت

 مرجعردأقأ رو 2ع 1ةء(مععدت نتهقأ جلرطمصعدغر 8عجأ) ممع5عر نغ ن0 0زدتنانق 20 حلالك

 معمل نعوطتعر ءعأ ندع 5ءوعتنا1 ه1. - 1+ 721671842 ٠ آطتر ةصوستأو هددصته ج02 ءمأ1ءعأأو

 ءغ اتطعع حلمصتملنس مطهعماتكق ءوأر ةاامسعم ءانتتط صمص ةطوو]»عتغ. هطعتلط 2 ءززو - هل - 0

 لإ رت: ع0 طق عر ل10 ]رمدوترن عا (نمت478, ةصمم 727 (أمع. 27. [ظهكح. 1326) دجمزاانتتكر عمات ] عت عطاتتللا

 ح0 ةلطتسصت همت ممداتتاأو ع ل ن0عدع ةانستلاتق ال767 - هل - 07: لآن عا عرب 117|1 10106

 111م ءع]عمر ةسمم 639 (ةصع. 12. للصلع 1241) ممجطتتتكقو همصام] عع ةانلانتأور وننهع 0ءدز0ءمهس

 معمار. - 801م: - هه - لأ: ]11ه] هبستن عا عت ]101 متروت»ءم 1[! ععمزلار حمص 687 (ذصع. 6. 1 ءططم

 1288) دطتم(اناتقو /2/- ]1 رماأغأ ذص يتامدمع» «معوتأ 77-101 0121: ذمكعهت واهس.  دهلاعلل

 رسعاتم»د ءّزسك 7/01ممنهب»ءل ظلت ]101 ق5 طظمطعمأ تندد ء]ءعات ءديعععمدتار ءمتامستق عواتع

 ممصمتتلاهدهك ة0مم(هغنلمصعم نأتأع5 ءعغ هممصصسا]هم همت ة0ءعمزومعق ]1 طععوقه ءدع قاتم 0

 200101. 12517. 31 ء4ةغاط ءع]-عط عزطر ءوجعم ةععومأ.  ؟؟ه]سسعم ءّزانك0علط 315ان21ةظأاتو

 ون004 ذمغععممءاونممعس هط ةمتاألم كسعدامع ّهكعل777 سمونع 30 ظمعسس (نهندصأ ءمصاتسعأم
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 ميعاربأ ىلوملل َح ورا لاودأ ىف 95 وتقفلا جيتافم] اكل م جيباصالا جرش ّق جييتاغم اهو

 جييتافم 16“. [1.1“ ةذس ىقوتملا لشل نباب فررعملا ماسح نب ديحا نب نمحرلا دبع بأ

 رب نب لليهسل ءاضقلا جيتافم | ها“ خنس قوقملا ىفنكلا دكيدحأ نب ليل مامالل عورفلا

 5 نورشع ىو دكا لماسر العوم كام ءاداور كلا 8 زوذكلا جمتاقم || هزت لا مكدفلا

 ىذ َّق ىقهيبلا ىلع ند نيسحلا نويحلا كاف ةايوط خجايبدد بشثرو اهعبوج 0 لاسر

 خيشال رونكلا جيتافم 0 ١ خلا نيزئاقلا دمح كدمحن انا مهللا دلو ؟: ةنس ةجحلا

 ىلع الا زوذكلا جيهنافم اذ سموها 5 وركذ ىسدقلا مالسلا كيبع د نوحلا وع

 يلا ميلعلا جاتفلا دلل دمأل هلوا يلج وقو ىلينأل قذاتلا نجرلا دبع نب فسويل ةيورملا ةيعدالا

 3 نع 2 36
 410 ةخذس قوتملا ىخابلا نيدلا ه2 لدالدلا جيباصمو ليداسألا جيتافم انهزم ملأ خنس ىف 2

 ممتممتع ةطعتاعط لعام/- علل كمون نست ةسصم 911 (طمع. 4. كلاتصي 1505) 1201:[اا15 عقأ.

 12518. 31-11 ء4غم]ط غ1 عطوعط 31-11ءعةطغطر ءلمكعو. (نهردصس ءمامتتالق 1ص ]1ططتم

 711ءء(547, لع ونببم عريضه زءاب0 عمان ع 12519. [ 01ء1ةعاط .عل- متطور ءلق؟عق

 روومز(عمامك1 مص لع تفر ونسمع ةرياساستال ةمععامسار هنعاممع ا1[8ه11ج 111: عت: قلطل-

 ملهم متا عرب كآبرسعلا اظطعرب [لهدفسر ؟دلعم كقس-ءاطلناا لتعغم هع ةسسصم 10992 (طمع. 11. لوطن

 16814) رحمءامم]. - 412520. 31ء4ةغعاط ع]1- همت, ءاهكتم ةتاتعات] هظانلال لاتكأ8 5 عانت 021105010

 ةسعامبع ]سدس 7170/7 ل عر مل]دعل [[همعاظاأمب دصصم . . . رصمرأنم. - 12521. 01 ءا1ةغاط

 ء]-ءوعلطقر ءكمحعم لععجعال للحتمتر ةهسعام»ع هع عرج ظفوزب» ةماعمسمتتم لكنلهعو.

 5 12592. 31ءع1ةغاط ءآ]-اعممنتشعر ءامكتعم (طغعفدسعمصتست 0ع جاعطوستمه. 5 ر11056 23 امكانات

 مطالمعمماطمعمسر هنسعتم كتعتمال. 8 عيتممتغ عمه هرروصعف عا متهع[هتتممعت [1هدعحتس هضم هأ1 65 عرض

 لتةرتمدتتأ 4/46 - ل - لف 17 هدءعارو ضني لىللغ 8ءنامعتم رسسعممع ططسئاطتل ]عا ةصصخل 907 (ذمع.

 17. لد]. 1501). 1نطعع زاج ةصعترتزا: 0 182تهر صمذو '1'ع !دتلهستنتك ماهر نغ ةقهلعأا 1"

 ]دنلومأا نامي سس 19523. 311ء1قمغاط ءاآا-اعمصتشعو كمجوم (طغعددنسم ممل ةمعام»ع هطعتلعلط

 عهود 6هل- 011 86١ كطل -و] - ءءازي» 187- (نملد2.  آطمسلمكممع طلع !ذطغع له ملا - 761 مم1غ8.

 12524. 31 ء4/ةغاغط ءآ- ]عم ملكت هككمكنعد (طعقوتتعمعاتنالو 0026 معمق (105[201ه6 0طق عل

 يماتصعماو ةهتتعام»ع 7”ىنبرك عرب قلطلا- ءا-مفصمت» 1 لبر ططفصطةلتكح.  ؟ه]سسعمرو تمل

 رام ز][صعارتا:  ةمسم 12عم ملجه 20 ءاتسسم همعععسأتر ةعلعصلل ءاعبر أ دط ةسعام#ع ةصضم 06

 40 (أصع. 14. المرن. 1400) ةطقم]سانرس قام ع 19525. 01 عء1ةفلاغط ءادره ءةةئأأآ1ر ءكقكعك عه186-

 عالمصتتست ءأ ا[معععممع هجوم ةمامستتسر ةانعام»ع طهززعا-ءا-لغ؛ ظماطلاو حصلت . . . 111011110.
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 نب ميعاربأ ىنيدلا ناعرب خيشلل ةخقرخلا سبل ىف بلاطلا ةيقرو بلاطملا جيتاغم "هز

 ردصلت ةياقولا حرت ىتاوح نم جيتاقم هذ ىرالقلا ىريدلا كيزد ند كيمحا نب ىلع

 ىبسراف رصتخم خيافكلا ناعرب نم حلل مولعلا جحيباصمو موهكانلا جيتاغم 1" هأن خعدرشلا

 ىقو © ةنس هفلا اياب نيرشعو ةسمخ ىلع ىسراف ىنيوزقلا ىقوتسملا ركب نأ ىيدلا يكل 5

 قوتملا ىخليلا كمحا نب هللا كيع مساقلا ىال ناسارخ ىخافم |مه“ هيلع تادايز ةددزكلا

 ةنس قوتملا ىوغالا ىورهلا رفعج نأ ىب دمحم لصضفلا ىال رخافملا !م#» رسإو نس

 ىضاقالو ىنامالا زرح ىف روكذملا ىواخضسلل ةرهاقلاو فقشمد نيب ةرخافملا #1 ا

 جمرلاو فيسلا ةرخافم] !"ه)*# مث ةنس ىئوتملا ىطاسيلا كمحأ نب دمحم ىنيدلا سمش

 ملقلاو فيسلا ةرخافم !!ه*ه [00 ةنس قوتملا ىدعسلا دمحم ىب ىلع ىيدلا ءالعل 0

 12526. 31ء[ةخغغط عآ]- سعاذف]ل1 طر ءكممسعم 0 دوست ةزاتمصتت77 ءأ هديدرععاوهألم ةاه01651 0ع

 هسسصعملم مهلاأنو كسعساادغم 7272"عم# , ةدسعام»ع ظطغعتلعط 806 - عل - ل: 178 ممان» 8ع

 ل: 8ع: ىآت»ء0 عزا )7 ءتنأ0 ظنا - 1[ عقر»خ طا- نم لننء. -ح 195927. 01-1 ء1ةكتطو كقكعقم

 © ]1هدددع ج0 يرسسسصعمامعتسل ذه 12/-117 عمو عار ةسعام» ع المل“ -ءاو]رعا اما, ع 19528. 01 عل ةغألطو

 عا]-ممز انس 6 1[8ءعوةطغط ءع]1-هآ]تدصو ءكمكعك ةقاعمستت» عأ ]هعععصوع 00ءاعأ 0قتاتللو

 ءمتغمدع معاتم»عو اذطعأا 201م ءا- عة رعا مماتسعمك.  (نمصترت عصلتتتم رعتمت كنت 8 الن" عر

 ع0 - 041: ظ21- بص ءعبم# درصعمسع كطعكترنل حسصخ 636 (ذصع. 14. ةكسع. 1238) مط م 05أ أ[ ت12. --

 12529. 011 ةلعطتع ع1 - 151 خدتر ءقتتقذوعو وندع 1هلقصنم عاممتوسس 386عدصأل عم 0

 83164 ةلططتنع عا1- غعئرع ةعالع طر هدم عداه طلقامص دمتم ع10لمدو. 0( هرد عمدت ط]07:0-60-

 لاتع 8ءب» 210هئ1 هيب (0معمام# معممكتعع ذص حتوتمأل وينتسوستع ءممتاتطسع ةمصحع 724 (ذصع. 30. 5

 آلوع. 1323). 1م ©6ةعغل0عء] ج00ئ امس عصام صن طسمع ]خطعس 1ءويصختع. ح 12531. 31 ع1 ةلططتت

 ا[ طمع قع فسر ؟لعامأععر ونسمع مهمه هعامع لطم عةمفم عامضمسا هكععسسأو هنعام»ع لااا [عمكفا

 ل1061 ه] عري كللبدءفل 8هاطلقرو جدمصم 319 (ذمع. 24. كحص. 931) دهمزجانم.2 -ح 1532

 31-81 ع/ةاعطتعو تعامأع5 عامهتمددعر دسعام»ع قلاتثا/عل]أ 21101 هتوتتعا عرج ك8 لمزم“

 له ءر»ءم# آ.ععتعم]هعمو ةسصصم 329 (ةذصعب 6. 0ع 940) ممءابم. - 19333. 8101-581 ةلعط 2ع

 طعام طئتس ءعدطع مع ظ1- 0 ةطتععأر ءععاأمفسمعم عامرتمع دماعع 1آ8لدسمفععتست عع (ةطتعمطستم

 هعتمس صدصأ ك5 ع مبعتر 0ع نسم تدع طة ءا-هب2م722 دمعماتم 1دعاج عقار ءأغ (0ةفطخ ه7 عسع-عل-ل

 ك10]عه7:1:ء0 لعدن هل آرتنعل 8-1211 7212, نحت صمم 842 (ةمع. 24. طكدص. 1438) مدمعاعرم هطتتأبم ح

 12534. [ 31ه 1ةلعط همععغ ءا-ععزؤغ ىع ءع]- عمسطر ءععامسعم علممتدع ذهاعع عاذلتطمست أ

 1ادمععحسرم دتعام»ع 4/6- ه0 - أ: #47 8ع 71ه]1ميوتصعل 5-18 م'لن, ةمصم 717 (ذهمع. 16. ا81دمغي 0

 1317) ممهأتنم]. - 125335. 014 [لعط جععغ عز -هعزأ] مع ءع] - ءد] وسر ؟عءطامسسعم عاممدع
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 لوا وو مت. خنس كعب ايح ناكو ىسلدنالا بتاكلا محا نب دمحم ىب دمحا صفح ىنال

 نب هللا خيه نب ىلعل رانيدلاو فيسلاو ملقلا ةرخاغم |ه"“" ><-سلدنالاب هيلا لوقلا فقبس نم

 ىلع نيحلا نداص هجاوخل صخحافملا] !'00 خلا كركذ ماهلا كلمسن انا مهللا هلوا الوكام

 ان ىخلبلا مراط نا كتيرافم ها“ [ى*ث5 خنس ةكحلا ىذ ىف قوتملا ىناهفصالا

 و ىوتملا ىونوقلا قحسا نب محم نيدلا رذص ئيشلل تاضواقم 05. ' ءمكحلا ةيكافم

 ىلع معنملا هلل كمحلا هلوا ازارم باجاو ىسوطلا ىيدلا ريصن فقل اهنع ليس ةلوسا ةئس

 نال ةضوافم |" سانلا تافص فالقخاو ةيءاملاو دوجولا نع هلئس خلا هدابع نم ةوفصلا

 (”مم#  ظعتمملا بتكلا ىم وهو ةلودلا لالج ريزعلا كلملل دقتص ىلع نب دمحم نسحلا

 نم“ [0] خخ قوتملا ىهماطسيلا ليكم د نوهحرلا كيع خوشلل ةداعسلا باوبأ حانفم

 10 جاورالا حاقفم انه [ةنس ىقوتملا ىقداللا ] بلاط ىأ نب رهطا سرفلا ةغل ىف بدالا ساتفم

 زماعع عاجلتسسس ها ءدلهستسسس , ةنعام»ع قلاع 11ر5 ىلآنعلا ظعتن 2101 هسضسب»عا 8 عرب قلآتضعلف

 ل4 لمنئيو 5ىتطحي ممهغ حصص 440 (ٌصع. 16. لسص٠ 1048) لكم. 1آنع معلستتق ؟انتأر نانأ ّلض

 قملدأل همتم مههع0 عواصم ممأ لتكتممع ءمدك عملت عماعتع 1 ماعم[ ءعاسق عقاب ع 12536. 0160ه1ةلعطة م عا

 ع]- يلمس مع عا-ةعأل1 رع ءال- لغم ةعر ءعمامسعم عامعتمع طماع ءق]قستتسو عادت ءأ

 ماتش تانللل هايس عانسترو ةعام»ع 4/82 عب 11:ةهاهمل]مأ ظعءد» 118:74. آطصعتمتغ ]ذطع» زاه: 0

 12 يقر ممع "1'ع 2هعمتسانق امقماعهاتمم عدل اصك م ءداتممتم 'لكنمع كاع. - 12537. [لخ1 - 31 ءل,ةطختقو

 10 زم ءدانعوانمدتكر هنعام»ع 717: مزو ىئوقن- ءل- لف للغ ةظكمطغةر رسعمتمع آاطهتئلطتزز ءأ

 دمصأ 835 (ذمع. 9. 8ءماأ. 1431) سمرااتنم]. - 12538. 281آع132ع404 كطن 1" ةعاسو ةعقمأف

 و ةعرمجدأم قاع 1 ةسخن طا- طماطم ح 12539. 81ه1ةلع عءطعأ ءا-ط هلع عسفر ل0معدأم

 مطتامدهمطمعمس. - 12540. آظخ3164-1 قرب ءلط ةغر ءممقئاته لمنفي ةينعام»ع ةطعتطط كم"

 60- ل: 71ه]يوروبسعل عرب ]ملمع (سعمتر حمصم . . . رممرعاسم. 0 ههعمألمصع5 ةنصأ هط ذللم

 عطعتلعطم ةسطغنل1ةدزسم ركععؤ» - ءل- لن ليم رنعمزرمدتاهعر ه0 ونهق طلع معمفعاتاأتق 51 علطاتق

 مععممسللا. © نهعقزج مغ ةيياعتم دع عم 0ع ةيلماوماتعي سماعهم ءا لت ةيوتامتع نسقل أ قكاتلل

 طمستمسسر هغ انطعع ذغاو ذمعمتا: ةرمنم ]لعمر ءاععامو ةعمزمرضانتس ةقانم1ان101 طعصعلعتتق لهصمصلأت

 عنيد 1د541. 11- 3[ه1 خس ءعلط هغو هممقتلتطسم 0لهطنس , عنمال قلن مدمن: ك1 همنا

 18من ل: 17/-71ءاخزجم 172|- ف أذ ل ءاو/-عل-لعبم]عأ هتموت. كس ءطوأتك لص 5ع أتم !ان ع1 1اس.

 12542. 311غ6ط جطتعمط ءال-هءقلعأغي ءكمكتم ممهمعنس طغعماتطن0نصتقو ةنعام»ع هطعتلطل

 10 كال - ا - "هايرومت» 8عرن 710]مدوتسعا 8اس دمهم [8543 (تمع. 14. كسص. 1439)] منمكاان0.

 12543. 31 اذط ءل- عل عطر ءكمحتع مطتلم1هوتدع لع انموسم طءمئدصسسر ةنعامتع 110ل7©:/:1]/6“

 8ع كطغ 1لنان [12/- ]رع لعق ةهمصم . . . سيمرانمل. - 12544. ل11[غئغط ء]-هع 5 هلو
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 ماكو ناد 6 قونملا ىلحلا دوويدكام نب نسما دكيع نيحلا نيمذل حاولا حادتمأ ق

 حلا تايندللا هتمكح راهنا نيفراعلا بولق نم عبنا ىذلا هل دمحلا هلوا رصتخم ىماطسبلا

 ها» ةنس ناضمر ىف هفلا ءامسالاو صاوخلاب فلعتي اهلك ةمتاخو نيباتكو ةمدقم ىلع بتر

 تاكربلا نأ ند ديم ىنيع مساقلا قال ] ةيكواملا راثالا حايصمو ةيتوكاملا رارسالا حاقفم 1845

 ١ كلاسم ةسمخ ىلع بترم باتك وهو [دلا ممالا فانصا فلاخ هلل ديحلا هلوا ىدسالا

 عماول ىف ه ميشلا غباور عماوج ىف #* مجكلا كولم ىف ا" ذكم ركذ ىف " ممالا باسنا لوصا ىف

 رارسالا اقفم |« 2 ىنيسحلا فسوي ند اطع كيسلا ىيدلا عاجشل دفلا ةمكحلا ع عدا

 لوصف ةثلث ىلع ىهو ةينوصلا راعشا حالطصا ىف راطع ةديصق ةمجرت ىف ىكرث راونالا حابصمو

 ةصاخ فشاعلا ءامسا ىف  ىوشعملاو فشاعلا نيد ةكرتشملا ءامسا ىق " ىوشعملا ءامسا ق 0

 ءلوحتم ةمتعتاتتسلت 0ع [د10د500 ؟ذ سمو جتنعام"ع //7:1:-011-60: لآ - ءآ - »وروي مرج 11770

 1ه7ءنر ةهممم 643 (ذمع. 29. ل1دت. 1245) ممعاطتم. - 12545. 0111عغذط هد عقم ءل-5عء3ذ0 عار

 كوكجتم دععجمم صنت طعدتكملتصت5 0ع مدسملم معز ةزطزتل] عا ؟كعتطتلتو ةسعام»ع ةطعتاعلط قكق0-م7-

 _ه]رترنمتا 8 عرب 7101 متجتسعلا | 0 ءزن ل رت»ءل] 1821ج.  (نهدصمعملتسستو 0100 ذاه ةصعتمتا: آطمتنق

 آدعمر ندنأ عدع ؟معلتطاتع همتسامالأتسس 1طتصتمو 2 ةدرتت عماتق عنه م01ععام ءأ ةراتل هع ؟ةععمهلزأ5

 مما سعمع غعمزغ هع, طلزمممودتغ ذلطسل ذم معدعاهغنلمصعتسو 0005 ]ذطعمق عغ ءممعآسكزوصعتتو ءأ

 از طعرع عغماطتق عتعطبأع5 همععامغ ممدصتستطاتق 0لكصتقو صنت ع215 د]تتقوتنع معطاتق مععدلأ 3عقر

 هنسوسع ةتعام» ممعدمع 1مصسحلطقس ةسصنل 8528 (زمع. 23. الو. 1424) ةطوو]؟ز(. بل 56.5

 3111 غغط عا]- حدمعقمع ءآ سس د1 دلع 851417 عار ءكوحتم ةطعقمضمتلاتلل 2211001 1ص ةزطتاأذ ءغ !نعععسم

 رتمصاتتل عال م1ات101 عام انتر [ ة0[0»ع 41: |ءاموقر» لآ - ءآ -آط/ منسف عزت 417[ ءر»عآباأ 4560

 1يزطوم زغو زمعامتا: طدتق طعمو ونمت 825105 ممرات]لم5و هضعوحتغ ءاع.]ر عغاتذس نا180116 1135

 لزدممدتطتق ءعدأر وقطقتاتللل معنه 0ع ةصئاتتق ععصعق]0عأوماتلل مومات]0طانتنت ةعلأ ع ةوعتس0ت 6

 ءوومماتمدع 81ءاعاعدع - (ءرالذ 0ع معءعوتطاتق 8ءمووضتمسا - نسمععو 06 عمطمعت7عددأتف جلصتعةع

 طئلطسست ذصلما]سست (عوالصممتأ5 - ننتنصأك 0ع 1غ5 ةم]عملعماتطاتق هةدمتعماأمهع دمتعدعات]أ 5.

 معتممتاع زص [1ججهععس 570706 - هل - لاداخ 117 - اك عءيرر 0 41 1761 7” عبر“ 1710ععزربنب - 7

 لل11غفةط ءال-ودومعؤمع >6 ل1115 طغط عآ -هصختك ٌةركو ءكوكلتم 3ةععمصسم]ان10 ءأ ]نععتمو 1811+

 "1ا”عدمعاوننم امععاعج (م:4 عع 41/1 0ع (عصصتستق (ءععطصتعلق ءمعصتستتتل كان 010113 18 113

 مععالممسع5 لئئممدأاذو نتتهتاتت)» مه 0ع همطصتمتطتتع 011ءع( دعتغر هععتص0لد 06 همدتتمتطانك 0

 لن لز ععمات عغ لتاعععم مسصمسمتطنقر (غءعاته 0ع ممردتستطاتق 011! ععصاأم مهمععأوانع. ع 158.

 ارا 52
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 ديد نب ىيحيل وحكنلا ىف بارعالا ملعل بابلالا حاتفم "ه8 حارفالا حاتقم 1156

 سفنلا ىف رارسالا قالطا ىف [راونالا] حاتفم "هد. “م' نس قوتملا ىوحنلا ىقراكلا

 ٠ ملوا الصف رشع انثا ىلع رصتخم [ةنس قوتملا ] ىاولحلا دمحم نب ىلع نب دومدكك حوولاو

 نامب ىف راوسالا ىالطاو راونالا حاقفم هدأ ملا نيبحملا بولق رانأ ىذلا هل دمحلا

 5 ليعاشمب نيبخك بولق رانا ىذلا هلل كمل هلوا رصنخم حورلاو سفنلا ىف ةجردملا ءامسالا .ضعب

 كيحم نب نابعش ديعس ىقأ نيدلا فرش خيشلا مظن حرغلا باب ساتفم |"دم“ ١ خلا كاونا

 غولب ىلا اببس لوسرلا حلم لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا مإ ةنس ىف ايح ناكو ىفاشلا ىترقلا

 ةمدقملا ىف ركذ ةمئاخو ماسقأ ةرشعو ةمدقم ىلع بترو عدادبلا عيونت هيف دكصق خلا لوماملا

 هر ذأ ةدربلا سووا ىناقلا ىشو تايعس تمذاد سومو لوالا 3 ركذو انيددح نيبعبرأ

 10 ديحول سرفلا ظذغل ىف عتادبلا حاشفم 1/"هدا* مالسلاو ةولصلا هيلع هحددم ىف كاف اهلك

 3ل11ئغط ءال- دك عفطرو ءممتك عمسل1نمصنرت. - 12549. 11[381عغغط ءآ]-ح]طةطو كمكتم

 ةموعمتمختس ه0 لمعءاعممتس 1[عدجتمصسسم ظصهلت سنس ةرعضت ةصلقتلل. 0( مادق عروس ةألعاتللاو 211101

 آمل اظعرا 2101م مهب»علا 61*11 0 عمسستس ةاتعمر ةطصم 752 (مع. 28. 1"عطت 1351) دمة انف.

 125350. 38111غفغط [ ءاد- صح ةع]ر ءكمحتم [طسسستمتتتل] 0ع دصتقأءمتتم رض ةماططمللا ءأ ةرتعاانتلل

 رمقتصاتهصلتق, ةتعام»ع 11 هلم17010 عرب ىلآغ ظعرن ]7101 هنوتنعل 110 [ةصصم 1201601 ...٠

 (نمدصم عملت ذص لسملععتسم ةععالمصعع لتستمر نن00 زاد ةصعأرتا) آردحتك آ[)عمو نتك 02

 ةسسمستتسس 1لطسستممجأا ءهاعب - 125351. 111[3غةط عل - حصل ذكر ءكمكتم !انصتقاللا ءأ ]0

 5 سلق( ءيامزنسنت 0ع ةهدعممدتكأ6مسع هممصصتتا[هعاتتت طمطتتمتاتلل لص ةصتقمتال ع ةرتعتأعملل 11111[ ةطح

 كمضتتصم (نهرصمعصلتستسو ون0100 ذغج ةصعتمتا: آطدتتك آلءمو نست همضلج ةيسقمألتتللل 100ءطتق

 لسستساتتال كتمان 111 سصتممتتغ ءهاعب - 12352. 3[ غئغط طغط ءعا]-![حعوطب ءكقكلتق ممهاهع

 1دعاتنمعو ةتتعام» ع هطعتاعط ك7 ع»ورك- عل - لأ: قلل كهل ك7 هارب ظعب» 2101 منهن عل (0ءعارت

 كاطمطتاأمب ةصمم 811 (أصع. 27. لظآدن. 1408) رتتكم. (نمحضصعسر نن00 زاه زهعارتا: آدم 1آ)عمو

 نت ![دسلعرت 1ععدأل ءيرتقددمت ءققع ؟ه]ستغ 1صاععععلعصاأعمت 20 عمت ةرعضدغمتت» 301 مز ع ءعط لقت

 اع.  ةسعام» زم عم دسم ل1 ءالمصتق هعمهأمع ططممقأعهمعع ةغملستاو ءأ اذ طعس أذط م3 ع1هغ1018 7و

 عععرم ممعاعو ءغ قصع]سفأهصعست 0زةممدستا. ةللععأغ ذم مجهعاون6ممع نستهلعد عأاسأم امد 011هطعقو

 ءأاتصس ممهكع مهنسسم كسععمسصقءل مانمدعتت ونستتصأت ما ءداحس (05:10هع ظظمرنمأ المع مكمممصتغو ذط

 10 ةععنصسلم ةتستلعس نععتسمءمتررانمدعتت (ه5106هع ثا لعار هغ ىلع لعتصععرد تكوتتع 20 تلاتسعتلم

 (0م510هع هحسمعم ]دسلعتد (عدعاحسأ مائمزط ءامعر ةدعم ننم م1ععوأتم هذا ءأ ةولدق. ع

 3111غةخط ءادط عل قج عثر هكمحتم همواتمصتم هعصمأمع 0ع انمعته 8ءصعدماتسر ةدتعاما"ع 176/40



5 

 ةنس قوتملا ىورقنالا ليعمسا تيشلل ىكرت ةحاصفلا حابسمو ةغالبلا ساتفم !"هد6 2 ىزيربتلا

 شيوردل هعيدبو صيخالتلا نايب نم صخل عيدبلاو نايبلاو ىلاعما نذ ةفرعإ ةمدقم هلعج 5

 أ! هدد هب اعفتنيل امهل بئتكف اردقي ملو هيلع صيخلتلا ةءارق ادارا امل ىداص ليد#و منغ

 ةنس قوتملا ىمزراوخلا ىلاقبلا مساقلا أ نب دمحم لضفلا ىا جياشملا نيزل ليزنتلا ساقفم

 أ(" ههح ىبسراف قيدوتلا حاتفم ]هوب ءاتلا 3 م هون صويخلا ملا حاتفم همك مك

 تافلوم ىم نيدلا هيجو دعمج لوصف ةسمخ ىلع ومو ةولصلا لداضف يف ىسراف نانكلا حاتفم

 نوحلا ريصن هيف ركذو ريسفتلا ىف ىنغملا بحاص نيدلا ءايض همع فيلأتك زجياشملا

 هرهظ ىف اذك [ 15 نس قوتملا] ةدحلط نب كيمحم نيحلا لاهك خيشلل رفكلا حاتفم "ه1

 هابتجا نم علطا ىذلا هلل محلا هلوا مظعالا رسلا ىف مظنملا ردلاب هامس هذا هتجابيل ىو

 لكلوحاأ نودبرغل ىكورذ خل 7 تنجح جاتفم دك, خلا راوسالا اياب 06 راربالا هدايع نم

 1اس. - 12554. 011[غغط ءا- طعاةعطدغ ع 38آ[1ذءطخغط ء1]-1عدذطقاأو ءكدجتم

 ءاموسعمأتمع ءغ ]!دعععمو 1هعدصلتدعو جنعامرع هاطعتلعاط 1عي»م17 معمم ءمغو حمصم 1042 (ةصعم

 9. كمل. 1632) مهمرت6نلنم. آطاطعع امععاعتقو نانعلل م22 ع1هاتمصعتت عدده ؟ه]نلتأ 1ص 0110

 لمعارتمسمع ةعصاعمأ أ ةضتتصر ءدمدزا1ممتق ءا هعصهأع الز ئ عملأت. 1طلكدعع كنس 0ء] عاب عع عد مهعأع

 انطعأ 767/4, نسدع 0ع عجرمدزالمصع ءأ هعممأم ل1 ءاتممع هويتك ذم 1هكممعست آل ءرككاقأأاأ 0

 ها 7701م0: ءلتم ها لنع هععممتغو كحسص ائطستس 16/8/45 عم معوعقألع !ءوعضع ؟ءالعص ءغ

 طسصع 1مغءا]زىءعع صمص ممدخعصل ل (نهرصرمداتتغ 1وتاسع كنك طسصع ]ذطعا] نست عدع ونتم 1ع

 ءغ نتاناوغوص قمءعععمإ. - 1925355. 3111غئغط عل -غعمعجألو ءكمكحتذ :عمعاواتمسلقو 05[2116ع

 2 6قدن- 17: ءء]اينزا قةطتا اس ل]] 110ه ءعرردت» عا لق عزا كآن [ءايعت» 8ءعععلا# لكم مت" عحتت#و ةتطو

 5069 مع. 28. 0غ 1166) رصمءادم. - 12556. ق1 [غغط ظا1- '1' عاطط طاقر ءامحتق. هعانعه

 ]نط 767746 فسومموتاتم, لع ندم ةيمعه ذم ![!(عنه 106 لتعطتس عوامناس 125357. ة111غةط

 ءا1]-عمسط1 لو ءكقهحتم 0هءئلمهع لع نصمم ]آ)ءم. ءمووزعوب ع 125358. 38111غغط عآ]-لأذم ةصو

 ءلوجتم طمضعمصسص لع مهععأتك معععو6لمستق. 1طصع []ئطعتسصت مععوتعع ةعمتزنأسلل ءأ تس 11116

 هععالمسعم لتس ممدتطس 717” عزاز - هل - ل2 ع ععصماتم 5طعتلعط مدس 5. ء. ع لتطعم حدصتصعتاا ىدتت

 1021ة:4غ- عل - 04 , هسعامدتم ]ذطنا 21هعاب# , لع ذماعمسمععامغلمسع (نهمدمأ ءما]ععتغر ءأا ذطت

 ركموع»- مل- لدن فميصتص امره ع 12559. 311 عغقط عا1-ز ءعىلعر كمحتك ةعاتق عع امطملم

 لو» لتكتممملتو هسعام»ع ةطعتلعاط 1ع عضمل- ءل- لاو 21ه]يمصسعا ظعس هلع | ةصصم 052

 (مع. 21. ؟عطعب 1254) رممراتم]. 18 ذص (ءعريم ءزانتك 1ءويلنتتعو ءااتذص م2معأ21100ع6 2

 جمعا هع تطعم نعلم 22/- 1200“ 7171 - 01ه: عا ههت» ل ءا- ىز» هل مئاسع» 0علتقكع لتعتام

 1معلمأتغ ةساعلل أه:  آهسع 1آءمر نبأ ءاععالم زماع# ةعمومو ةيمق لدقأم5 رداذأععاك ةطقءمصلتاد

 يىوممدععصلم ةصمعساتعلا هع دس 192500. 38آ1[غمط ]ومص عغر ءادعتع ظدعدلتعتو ةتتعامدع
 و
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 عبو كوع خدر 515 و ل تي يل هن كرب موفو هقول اك دو راما هايس اور هيكولملا ١ عكاتقنلا فراري ا دن اوخ لحالك 1 قرقردلا

 لكلا هنم مدقم هنال هريغ هلعل ةنجلا ىاتغم حرش ىقينزالا نيدلا بطق نب دبحم

 ىطوبسلا ركب نأ نب نمحرلا كيع ىيدلا لالج خيشلل ةخنسلاب ماصتعالا ىف ةنكلا حاتفم

 ليضفلا ىذ هلل دمكلا هلوا باوبأ ىلع ةريغص ةخلاسر بيجكلا حاتفم انك 11 خذس قوتملا

 نيناوقلا نم اريقك طيبنتساو ةيسدنهلا لامعالا فئاقح ةياغ ىلإ هيف غلب ةنس قوتملا ىثاكلا

 هلوا طسوتم كيفم باتك ومو تالوهجملا يارختسا ىف ٠ ةحاسملا ىف * نيمجنملا باسح

 حاتفملا صيخلت هامسو هرصغخا مث كب غولال هفْلا ملا داحآلا عادباب دحوت ىذلا هلل دمك

 ةقورعملا ةمكممل حاقفم هاد ءال ىف رم نصل حاقفم م16 صيخلتلا اذه مهضعب حرشو

 لع: مل ةننعل 1-11 هعلنل. "لسد عاحطتك انه علعاتق لص هعام ءةمزتاح 01ةممدتانقر نان 0

 معواطسق هنو ءممغصعأ. "["طتلسق (ءرصراتك ءزانق همت ممدز(أهمتق ةتعمت عه 1. ع. ةطقتنلا 2

 (لصع. 23. كمر. 1574). - هطمتاعاط 2101م1: ءل ظعتا (نماط-عل-لفش: ل ناقع]# همالطانت لاقل

 ذص انطعضتس 11/147 ءا-زءبيربعا علتلتغ ءا [هءامهدع للع لطم عقار ممس جعاقتع طسمع ررهقعععا01[. -

 12561. 381 1[ غغغط ءاد] عمد عغأغر هكمحتم هعدلتقأ لع ظةمممح ظعستاعت ةسرنأ عءاعملقهر مع

 هطعتلعط لعمق - هل - ل: قطا -ءأ -"ه]بسمت» عز: لطغ ظعول» ظمهيراق حسصم 911 (ذصغ. 4. كاصن

 1505) مدمراطنم. - 12502. 01116غمغط ء]-ز ءزطو هكلهعتك ةزمدق ععمرمءامتعل. "1'ةعاقأاتق

 مدعم ذص ءههمزأك 0ئ5ممدلطتقر وناتأ دكه ةمعامأ[: ًآكمتتق 12م طغعمتومتاهنع ءا !ضطعدهلتاقأع

 لزمانسعام عابس 12303. ل8[ غقغط ءال-طتخع ٌةطر ءكمكتم دئاطسعأت عمعر ةتتعام»ع 1/417]/6-

 هل - 01: لعستأرأ ل ظظعتي 11ءم10 [ظ عرب 7له]1ءمتسصسعل] 1كني]ف |[ !1آعلتعم ]و ةصصم . . . طصماأتتم»

 آلنع سطات [ماع5 دعباتمس تسمم هرعجهأ تمص ععمرس ءاعت قعانس ءةىمستممك غر ءأ "ءوابلاقك دحسسلاقق

 ممعاطس ءاتعمم طسعسخومع اهعموصتاوم اممعستم همصقاتاتتك. (0مانق لذه جمدزاسست ءقأ زم م2 ع1هأتمد عال

 عع نستسواتع لتطعمور وننمكتتت معلسستتق 0ع مءوبلد 21 ةعتغر ة5ععاتصلاتق 06 ءمهص مانا 5

 1دعاتممتطسقر (ععاتسك 0ع عةهعممع جرانل قفاضمصمتت05 ن5 [ةأدر نة ن5 0ع ععم0هعقأهر ان طاق

 06 ءاتزععملتم نسدصن(هغنطسم آصعموصتاتم. آلاسلغمه حلصماحتتمسعق ناتلعم مصاتسعأاو صا عطل عا[ تاتتت

 دا ء(زكو زمعامزغا: اهسم عمر نست تمتاهاتطاتق 0ع ممم مم ءععدصلتق انصتعاتق ءع5أ ءاع. 8عهتمدتغ

 ةسعام» ]تطعص ص !؟ةكومعسس 0/7/7 8ءبار أ هةعئلسمق ءيتامسسعم ء>ح2 عم ءلتنلتنا 1

 فيز
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 10 7147-217 زمهعت ماحس.  [اذع نوتلمسن ٌمذص طفصع ءرتامرتعم هملطتلل ءلأ8111011 011120111[.

 12504. 311 1عغئغط ءال- طاقسر ءكمكتم ه0 ]نطسس ظنت, 0ع نسم ذص ]ز(عه 214 01 عادت عقار

 42565. 3111غغط ءل- طئلعسعءعغعر هكمحتك مطئلمدمدطتمعر مدلوو 2اةله161 67 - هزت 3. هت
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 خبيشلل تادارالا ساكانو تاريخا سانغم] |" سروغاثيف فوسليفلا ميككلل سوفنلا ةدونب

 ىبنلا ىلع ةولصلا ىف ةدراولا ثيداحالا الوا ركذ تاولصلا ىف وع ىسدقلا .ىفطللا دومهكم

 ساقفم ا"أ“ - [ا8: ةنس هليمكت نع غرف مانالا هيبنت ىف ةروكذملا تاولصلا ركذ مق معلص

 ىقشمدلا ةيزوجلا ميق نباب فورعما ركب نأ نب دمحم نيدلا سمش خحيشالت ةداعسلا راد

 وجو خلا اليبس هتاضرم ىلا نيقتملا هدابعل للهس ىذلا دلل دمحلا هلوا دلكم ,ه) ةنس قوتملا

 ملعلا ةفرعم اهعومجم نم سبتقي [ةلسرم دئاوف هيف لب بترمب سيلو] مجمل ريبك باتك

 تاروكذملا ىلا ةجاحكلا ةحشتو ةوبنلا ةفرعمو ةعيرشلا ردق ةفرعمو عناصلا تايثا ةنرعمو هلضفو

 ليمكي اميذ ةعماج ةعفان لوصا ةفرعمو رجزلاو لافلاو ةريطلا ةفرعمو نيمكنملا ىلع ثذرلا ةفرعمو

 رومعملا تيبلا بابو روشنملا قر حاقفم انه كتاوفلا نم كلذ ريغ ىلا ةيرشبلا سقنلا هب

 رئاخذلا ونكو رتارسلا حاتفم !"ه,.. 2 ةجاجولا ماتفم 0 ةويلا  ةركذ تامشسلطلا يف ا

 نهط]وععوس عمطتستا ةمتسفتاتسا 0نعغهر دتعام»ع مطتامدممطم جدصغوتنم واطقعم7ق. - 60.

 [111[غغط ءا- اعط عءزعذغ مع لل ءّز غط عا د1 80 ةغر ءآدكتمق طمصمتلاللل زب عاام عأ 510160 ققانق

 معمدموع ؟ها]هصغفطتتس و ةصعامدع 5طغتلعط 721هطتسل طسار (00:2.  ىوتغأ 0ع م ءعواتممتطانق

 ءةممصت كمر ةغ ةسعام» مسنست 2201( 1هصعق لع مرجععوعممع مجم معمزطعأو معاونمم هلع ءأ

 طنع ممععونمصعم ذه اتطعو 1عبقت]ب ءا- هييوتو ءمستسعتس م2125 كانط سصوتا“ ةطاطعمسم ةمصف

 1047 (مع. 16. ةآهن. 1637) ه4 ظمعسص ج0لهحنا]. -ح 12507. 8111غغط كة ءع1- 5 ءق 0 عار

 كمحتم ةمرصتتق طعمأ6 طم لتمستمس و ةسعام»ع هطعتاعط ىزعتوعد عل - 01: لل0ه]يمتوتنءل عن كطق ع“

 12 ءءانعطخو ؟هلعو ق6: (0هيرونس- ءازمتسستوءأا لتعأم أ ةمصم 751 (ذصع. 11 31د. 13350)

 مهمعأسم. ؟؟ه]طسصعمرب وسم زذغه زمعارزا: آةنهنق 8عمو ونت هعيرتق ةنتق 0عمماتك دله 24 5

 طعدععم] ماتحس كاتفست عجمامسس ءكفرسمدعدملقست ةزم]دمدتكتغ ءاع. ةطئطعع ؟تهادصتتمع 815

 عدا ع[ممص ص هعلتصمعس لن5ممدتكتقو 5عل ذمقات م اتمصسعق ءمصاتسعءأ نأت]1عد ]ذطوعع وع ءيعلمت عمأعق]ر

 هع وسمضس 5مئ110عع ةامل1هددق ءمومتعممعرد ةعلعمأتمع ءزانكوتتع م22عذامهأت ةعو مما عرل ه1 0م

 5لعأ زص ىعدغمععتس و ءفمعمت ةممعست ءعضامتس و ن3 معاتسس 1عوملق ءممقاأتطتتاتك, 60مم 0ع

 معممطعالهع عع ععوجزو معععقدزاهلتهق معصتتل .ءمرصتت ء2022ةطتتلر ءمممئانمصعتت ع1

 حهائم]1هعمتس ور ءمومتممعتس ةعاته دع ةهستمتطاق لتعتو ءمعممدوعملتو ةهط طمععمام ءعةذع 0لعقتق-

 (ععدملسسو 5هءانلءعتتر ةسودمتو ءغ ءمعمت(1مصعس معلم ءمأتمصتسس نأتاتسسس نصلح عضسولطسل عا ع5

 ةموعامماتسست ءمسمدعممع ةئطأ ممدقتل قستطسق ةمتسم طسسقمم معهلظعتامك ءأ نقع ةنصأ 3118

 ةممانامالممعد تانلعو. - 12568. ل811 1غغط ءا-عوعع عاد صهصق طاع ه]هكلتق مع25ةتط عمت

 ءعماتملتا1 ءغ ممجأو [كونطوع معاعدانتم. ةطناطعع لع هلتعسأتقو ولنأ 8 84/712 ©011116101884115. --

 12569. 3211 1غغط ءآ]- ءهز هز عار كمدزم ][يعععممع منام عوعي ب 12370. 1811 1غغط ءع1-ةءععذتم

 ىع العدمم ءا- عجل طةتعر ءكمكزو ةععومم اننا عا (طغقددماتق طفصضمتاتتت 2600201405انتو
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 تاداعسلا ساتفم |"ه08 ١ حاوفالاو رورسلا حاقفم |"هءأ >ىخمهلا ملاس ركب ىلا خيشلل

 اهمتخو طقف ناسحتسالاو رفكلا ظاغلاو تادابعلا ىلع ليمتشم عورفلا ىف ةداعسلا حاقفم هد“

 موصلاو -ةالصلا لماسم. راقخا : هنأ هيف. .ركذ !قناورشلا-شياسا نب: ىيدلا لامكل ةبوتلاو ناميالاب

 ةيصولاو ملو ةوكرلاب فكعتي اهضعبو ةيفاركلاو رفكلا لئئاسمو جدابذلاو ةيحضالاو كيبصلاو

 5 ةداهسلا سايدحمو ةداعسلا ماقفم اه. ةريتعلا بنتكلا نم اهعمج ةبوتلاو ناميالاب متخو

 ريكذ 11 خنس قوقملا هداز ىريكشاطب فورعملا ىفطصم ند كمحا ىلوملل مولعلا تاعوضوم

 ا" 007 قوتملا للايكحم نيد لامك ىلوهلا ةنبأ مهر مذ داجاو اف نيسمخو ا ةببق

 ةولصلا حاتفم اةثهدد ىف ةدافشمل ,.مولعلا نما حيف غلبف ىيبك كلجم ىف ةريثك تاقاحلاب

 |“. خانس قوتملا ىرادكسالا دومحم خيشلل اةاجحفلا ةاقرعو ةولصلا حاتفم هدب“ ةيفنكلل

 10 دلل ىمحلا هلوا اهرارسأ ضعبو ةولصلا ةماقا ةيفيك ىف هلوا باوبا ةثلث ىلع اهلعج ةلاسر

 جسنعامسع كطعتلعاطط قطني ظعا»» ىثن/نس )"سعر - 192571. ة8آ16غةط ع]-ةم عا 56 ءآل

 جا معةطر ءكءمكتم ]ةهعاتمسنلل عا عمسللمرخنصت. - 12372. 81:1غئغط ءل-هءمذلقخغر ءكقمكتم

 طعمضفسلتسسم. - 12573. 38[: 1غغط ع1 - 5 ءقلعغر كمحتم طعمهقتملتصستك 0ع مدهعاتطاسك لانكأف

 لعل هلتسو ونسمع ءيعععلاتطو هنلاتكق ءغ دئععطه ىصخامعأر ونسمع سسصاححمأا اص أءاوأاعلتل ءأ

 حرموسس عمامأ أ هصعتت مخمطفصلا 71 لنةأاتمعامس ةتوعماأعممأر ءهغذص 506 ءغ عوز متمهءعصاأته 0عوعتج

 طعملم لعمتستك, ةهسعاماع 16 ءرربم[-ءل-لأد: لعدن لد (ضع]ب كاع مارق اك همسعدغع تطتر دع نيتهعماتمصعق

 ءاءعأودع طقق: لع ممععمتتممع فمممتعمي لعؤ هصتمو ؟ةمهاتممعر ةستسهقلل آل عم لتع ؟غعقان عمل ةصصتق

 عومعتلظعأا (دع. [ئعدام (نيصافس) دصحعغمصلمو طمداتتك ةسسمافملتق و ممرعم نسهعدأ16مدعق ع

 زسرراعامأع عغ ذسمعمطدكتممع ]1ءعدلتم كممصتتلامع همععاعمغ ءاععرسمدوصفتسر مع عومتمهاتمم علل

 ل1 ءزعاعدصمسس ءأ (عةامرص عمانتل رو عا 0عولصتمأا خص 8لع ع عوز زان ععصاألو.  ةسنعام» ءدق ع اذطعتق

 مال ععأأر نت سحعمم ةنعامرتامهأع عدسلءعصغ - 412574. ل111 غئغط عادم ءقلعغع رع ل1 ةطغط

 ع«1- 512820 عغر ءامحتم !ءازلامتتم ءغ ]!نعععممج مضهصعأ مهكنهق 0ع هطز ءءاته 0هءاعتممماتللر 10

 ى1ها1ذ قل/تبعا ظعتي قلثعا هكر ؟دلعو 111 ةردت»ةسولعأب للعام ءغ دصصو 962 (ةصع. 26. هع

 1354) ممتنأنم. اظوعمعأم ددضملم ذطأ ءعصختس نستصسواته عأسأمو 0هءاعتمهك لعوعتطأا“ هداعو

 طلتسك ةبعامرتم ا1هالح رى عدنا - هلل لأ: 21ه, مصتسعل  ةهسمم 1032 (ذمع. 26. 0ع6 1622)

 رصمعكسقر ]طعس ه001(حسعمتأتكق دهسلاتم ةهتتعانسس ّدذص 501نستمع طقعمم ( انععلعع) عهصقأتسلااو

 عا زم طقع ةدمقأهالممع نستصععمأدك 0وءاعاممك مصرا وتتأ - 12575. 811 1غغط ع1- هةلقأو

 ءامكتم معععوالمصتق (ءمصمصتعمع) ذم 1[دكتمععسس [[دصعاتادصسم. - 12570. ل11 [غغط عل- ةدلقغ

 ىلع ل11 ء3غ عادم عز غر ءكمكأم معععمكؤممتك ءعغ ةعمله ةدلطساتقو ةنعام»ع هانعتلعط 4

 10 لو[: لفن حمصم 1038 (صع. 21. كسع. 1625) رممعأتم. 1عدعاوأدك اص اعمق ءةمتأح 0ت8م0هقت(انقو

 وعتمتلاتتل1 مكر 0ع مهالممع مععمنلا ![ةهعاعسلمهتضنتتت عا همددتاتلللق عدطتستا ططتقأعتللق 53عام
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 قوتملا] ودنع نب نيسح نب ىلع جرفلا ىال بطلا حاتفم ا". خلا هدابع رعا ىذلا

 بوقعي أ نيحلا ح ار ةمالعلل مولعلا ا تاعفم ")مبم باودأ ةرشع ىلع رصنخم [316. خس

 د ماجلت نأ مدلك حكما ةدلوأ ك* خمس قوتملا ىكاكسلا كغ نب كومكم ىلا ند فسود

 ام ةغللا عون نود بدالا عاونذا نم اذه ىاتك تنمض دقو ةلوهسو نود ةبوعسصو ةلقو بعش

 ع - 3 د ع

 همامتب وكنلاو قاقتشالا ملعب الأ متي ال هناو همامتد فريصلا ملع هتعدواف هنم دب ال هقيأر

 لالدتسالاو دودكلا ىمهلعب ناميلاو ىلاعألا ىمهلع ماهت ناك اهلو نامبلاو ىناعألا ىماعب همامثو

 ةسرامم ىلع انوقوم نامبلاو ىلاعألا ىمهلع َق بردتلا ناك نيحو امهب جماستلا نم ادب رأ ملأ

 -تئ
 اقلأ نانع ل أو وكلا تورعأا هلع ىلا اًرقتقم رخو أ بداص تيأرو ,ةنلأ ُظ 1] باي

 مهظحي ارصتخم مهل فتصأ نأ ىف ىلع مهحاأل لاط دق ىقامز لممأ ءايكذا تيارو امهداربا ىلأ

 1[معزمزأ ]ذطعع زم: آطردسق 1)ءمر ونتأ 5229505 ةنم5 لدقدلاأ ءاع. 12577. 811 غغط ع]-غاططب

 ءكوحتم سهعلتعتمسمعو هسنعام»ع قل: / مهر ل2 عرب 11هدعقتا عن 11:0. ةصصم 410 (ةصع. 9

 31هئ. 1019) مدمعأتم ]. (هدسم عملتس زم لعععس ءدرتكم 01ةممدتغسس. - 12578. ل1111 ةط

 ء1-ه]ندسو ءاقعتم 0هءامهتممتتللل , ةا10ام8ع رتعم 0هءانمدتسم 517 - هل - 01: #كللاناع 30 عت

 آى لق عنا ىللط2 21ه هت»ت» أ ظعر» ىلع 5ء1ماطتم ةهمصم 626 (ذصع. 30. ظلمك. 1228) 010

 آاطعم ذغأو ةمعامتغ: (عدنم لت عمتكعتسسمقر ونسهست ]زصعاتقع اعمال عت معمصتتصأأعضأو عأ ءانلاتك

 حتجاتتس عمانتل مهكعمسم مع 0ععتعكمنم عت ممرات ءدع ةصلقلم مم7» ءايع10هغ عاني ع 8مععأعد

 0مءامتمحسضتسس مطتل01هعتعدعتس هط ةلتتق لتع عمود ةمععزعو لتمعتستمع ممتع زم هاتلتغدلتصع

 ءأ ممسعاأمأع ممسمضتتت ءغتص لت 68 عد]اهغع ءغ 1هعاتاوغع ممعسمرلج كنتكأملتعصلل ممدتغم. كوتص

 طستع ازطعم ؟دعتقك 0هءاعممقستس ماطت]010عتءوصتل هم ععزعم زمفععتتور هعععمأج 1ع>لعم10عأقهر ءانزاتك

 معععمدز(دغعسم طلع ممص مععووأ ولم.  (نمدتعو ؟عرم 00 ءامتممسس 11 عدتممتك طمطلاماتلاا! 11

 هاجت ةاطتللو هد ةسيتعتسص هممصصتقأ 0هءامتسهك ءاجطصتم]هعتدع معجطظعاتلع رو عأ 0

 [هاهرصو 30 زانق معج1ععالمس عت 06 ءاعلمدع ةعماعمألقماتلا عا ءعممدلأ1ممتق 06قئ0ءعمساأساز عأ

 تتتض 20 0هءاعتمدك ةعصاعمأتمتال12 ءأ ءععمموزاتمصتق مععلظعتعملهه 0هعءاعهتسهع عظمت( هطاتتلت أ

 عموم ماها مصتق معع6تصعقمأو ددتطأ ؟ئ15انك كانلال 202 م055عر ونانتط طقف لتقف ]عكالاتق 305

 1لوزملع بنس ءدععععلامألم ذم 0هءاعتمتك ةعماعصاتمماتلل ع ععممهتاتمصتم اذص اعدعامسلو هرهأتمصع

 ]نعدغد ءغ هماسأع متاقطتكر عأغ 2062510136 معلش .ءقمستساتلال هأ001هدم1 ءوععع 110ءععلست 385

 رد عام نو ءغ طمرسم عماع] تامدتست 00ءاعتمحي طقطءصحست عمامست ج0 طقق لمهق 00ءاعممق 31عععملق

 عدل. 15101 ءاتمس لعمق هعكتأ ممدأعأ ةعتأم5 لحس مع [هموسست (ةصرتتك دصتطل ةصقاقععو نع

 ال5 ءمرصمعسلتسسسال همت ممم عظعتت ر 00100 ءمررامدزهدهتسدهما عغ ءمصتصتم 01 ةةذسفتلتل 00 ءارلم 50
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 ةثلك هتلعدو ةيملعلا بلاطملا عيمج هيلع جتفني نأ هنقثا نمل هتنيضو هتفنص هنم طخ والد

 ةامكت ىف مالكلا درواو ىهتنا نايبلاو ىلاعلا ىملع ىف "٠ وحنلا ملع ىف 7 فرصلا ملع ىف 1 ماسقا

 ءالضفلا هيلع ىنتعا كقذ ضورعلا ملع هيفو لالدتسالا ى # نأمل ركذ ىيف 1 نيلصف ىف ىاعملا ملع

 دوما ىيحلا ماسح ىلوملا ةثاثلا ماسقالاب ىأ همامتج حرش نمف صيخلتلاو جيرشتلاب ءاملعلاو

 هلل دم :هلوأ جوزمم حرت ىو ا“. ةنس قوتألا ىزاريشلا جلصم نب ثكوعسم ىب دوي نويحلا

 لجالا رخأتساو لالا ىدص نمل هرخآ ىف لاقو ثلاثلا حرش يلا ناسنالا عون صصخ ىذلا

 بانك ىلع ىتاوح تابذا ىلا لد باتكلا قاب جرش ىف هاتي نامتالا ىلا كلذ ءآرو عملاتسم اذاف

 خذس قوت ىنازانفتلا رهمع ىدب دوعسم نيحلا ىكىعس ةمالعلا َح وش 1 حاتفللا حانفم ةامشو فاشكلا

 ليبيدبملأ جرت ب خلا مدلكلا راحدص مد حشود ربخ رويخ ةلوأ دك اس لاوش 3 ممم «غأرذ ناكو كل

 مطتام]هعتعحضتس مماععمس كلك م؟هعطععععب مت موقانت زعااكسع طسصع ]ذطعتتل, عغ ص انكاتلال ءلاتقو

 وست ظعسبتس ءغ ةماتلسسس ةاملتسم لص عم ممكدعتأاو ذطل لتعوستفت ا همعذ هرصصعق ]1 (ةعدعتمم 0عممهاتتو

 يسوع 1ص ع5 مهد لتعتمتر ندقتكاتلل معتند 06 1 ةدعلممع ممدنأ لا عروس ةألعقو عع

 لع ةومامحلتي اعجاته 0ع لمءاعتمتمق ةعضاوصاتحضتتس ءغ ةهعرموز(ممتكق ةيلأا - 11دمع 111ه.

 40 0مءاتمحس ةعماعمسأتمضتسس ماعمع هغ ممعلععاع اممعامملحسس هعدممتم صفا ءعتدس ذم لمقطع

 ععمالمصتطاسع ءللطلتكر ولتقعسس معسه 0ع 0عقمت هصعر جلاععو لع ةكوتتنت عماوأ1هصع ةعلأو أ

 اسأل ةعاعمت معاتعمسس ءمسضسرأ ءءلطتس - كوس علمت ةمسلتالممع عع 0هءاعتمج لزوأنصعأ ذم

 تطعم ءمصصس عصغفصلم عغ تنصت لعاععطنب ءدععععموملم تكتعحس ذم عل عدد ممكن عن. (0سأ اذه

 عدتس ؟ماتتس 1 ع. لم ع5 مههاع5 هررصعم ءمرصتس ءعمامستستم ء0نلتا, دنع ة8آهل1ج 17هعمند-عل-

 7/7- 1101م6 0:21:6::0, ةصصم . . . 5كهنتتك. نأ جناعسل ذم (ةعاتمس ةهكنتل ءزاتق ممعاعرم

 ءمرستسعمامسمس ةعضامدعضتمغري ددسلال ؟دعضتمغو ءمضتسواتع م؟هعقاقسأتةدتست طق عمه: 1. تع

 لمعءاتكدتستتك (0هأأب - تل - لفرو 11هليتس0 17 عر 71ءم'أل 8عرب 21هع]غ] ك]ارتساجتر ةسصم 710 (ذهعم

 31. 1151. 1310) دممهتنقر ءانزاتق مس ءمامعأامك (عدطتصت جلصتحاسسا طقطعأ ءهغ زغاو 1معامأأ :

 ليجتتق 10و نانأ ععصاتك طاتسقمابلل م1هعاعإل هعاعرمم نعم صعمامم 0نعاتسحتا كاع. (0هرصتت طا قتلاتك

 طلع (عياتحست ممهاعل (مدعامأر ءأ ةيعام» ذم قصع ءزدق : آلاتوسعر ةتار هك دمعم ءدتخسم» طقطوأ

 عا رصمرس (هئ0هغر ]10صعتتلق م10ع2عةواتطاتق كاكا ناتقتل طلعو ءهغ ةتستلع وسنل ذه ءعمانععسلد

 مءاتوسه ممهع لتطعت لهطمر ذصم عامهددم ه0 اتطسس 7 ع7ئ7 نر“ ةععتسواع ؟غ مماع ءاهطم»وطم,

 نوسصعمامسم ةنعجلسس 0علتغ 2/ةراذل 17/- 11 نلب ع 2. متع 0لمءاتكدأسانتق الون - هل - ل

 111680 عرب 0من“ 1لمعنست ةممم 791 (طصع. 31. آل عع. 1388) جت" تانقر نالت 0011111168[

 ردعمسع مطعتكنأل جحصصخ 789 (زمع. 22. لوص. 1387) جطقماعكتعب 8لتع ذاه ةمعامأا: السماتانق

 هاتساانتقو 0 مععطنتق هموالمصتك هظمهانع عام. - 3. اظا - هورجنل ظ1- كطععأ؟ 4/6 8 ع»
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 نم هيلا انتيده ام ىلع مهللا كحويحن هلوا م1 ةنس قوتملا ىناجرإل دم نب ىلع فيرشلا

 لالقتسالا هجو ىلع حراشلا اهقلع ىتلا ىتاوح نود دقو حابصملاب موسوملا وهو خلا ىناعملا فداقد

 ىفو حابصملا هامسو م.“ ةنس لاوش طساوا رهنلا ءارو امب ثلاثلا مسقلا حرش نم كيسلا غرفو

 ىنزاريشلا مت ةنس ىنوتملا ىزعما نيدلا سمش هحرش نم لوا حاتفملا حرش نم ةضسن رهظ

 نسح ىيدلا ماظن مث ىنزاريشلا بلحقال اءدصاعم ناك خنس قوتملا ىذمرتلا ىيحلا رصان مث 5

 فقحأ كلوا 32 ةينك ام ركذ هنأ هقيأر ام ىلع وو كد ىوتملا ىروباسيفلا جرعالا لدهيد نبأ

 ىلع ىثاوح بتكا لاقو خلا بولطم ىلإ هب لسوتي بوغرم قّدضأو مارم هب متقتسي ماظن

 مت ىرشلا فيلات ىلا ةيشاأل بنتك نم لدع مذ مولعلا حاتفم نم وحنلاو فرصلا ىمسف

 مت خنس قوتاملا ىرملا مورلا ىضاق ىنيدلا ماسح ىضاقلا مث ةنس ىقوتملا ىناكلا نيدلا ماسح

 مارملا دنم ججدنتسي ناب مالكلا ىلوأ هلوأ ةنس قوشملا ىثاكلا دمحا نب ىيك نيدلا دامع 0

 1101 ه11:6ع0 ل07ز(72, دصمصم 8516 (دمع. 3. كم. 1413) 720 5لالق و 5]11 0120112101115 12

 زمعاجتغ» 1مسلفساتق "1!" عر ه 1لءتقر معم زك ةدطات]1(ةاتطاتق ةعماعمالةتاتتتر 20 نتهق مق

 لدحتدأ1 ءعئعنو ءغ انطتلم 276847: زمكزعمتطتق عقال 61 هدددقو وستقهك ءقدصتص عصأهأم هطلخاعتل

 نصمم عض مدءععقأ ذه فا1لعوتأ نأ ج0هماهتلمصعم د قمرسرسعمامأمنع اعدت 205ه عامع ةرطا م

 هعممعدطتس ءةللععععمأا. 2/7 - 5ءيورفل فدسسس ءمامتتسسم لص (ةعاتمتس مدعاعتل دس "!'عدصقم ممتف

 رسعدممع هطول دصعاتم ةصصت 803 (زصع. 22. ىكسع. 1400) ةجطوماعتغ نطلموسع 211ة:أ[ن/

 هعصهتتلا. آم (هعوم ععسراأ ىسسعمأمعتأ ذص 21/447: ةعمئماس 1عولطتخ: ظعلساتتعو ونت

 قمرستسص عماقستسما ذص 11ةر/اث] ةعتمدتغر هك عرربع - هل - لأ:  قنأ - 2-2102 و ةصطم . ا. . 1005-5

 اهتتتق و لغو دع ه72"منعن هع مدتغو لعتملع 8ليعق» - هل - لأ: 1 روقلعنو ةصللف . -1201 . ٠

 تتنك و واتأ جعوسملا5 00186 - ءل - 0:1 كهل اعع 1دتغو ممدتو لا ةامكت» - هل لفن 1 هع

 126: 1101 متسع 117 آ- ل4"هز 701- 272عن842,. ةصصم . . . مممطتتتك. ظغ طمع ءمعصمتسعم

 ( رك نامت - هل - ل:), ءدع رصعج نستلعتم كعماعمسأاتعي مععمرضلهغلم ءعمضصتصص عقار وانهع ةامكتت هط

 ذمتانم انطعأل ةعئتمدزغ: 0ع06 (عمر») لامكاتمكتسستقرو نسم ةاملطتس ةعجتاتلو ءعأ 5.2510

 رددجتسع ءدعم ءاعم لد , ن00 معمزمدزأام ءممقعوتتعد»00 ج0طتطعأ] ممغعوأ ءاع. هعءعمتطمو هتأو

 عاموووه ج0 لسهم مدهعاعق انطع 71ةرثثغ]ب ءا- 01مم دسك عدتممعسص ععجستس أ أعمل عتت عا ةرصاقتللظ»

 2مووعئمج ه ةوتطعملتكق عامدوزك ه0 ءمسممدعسلسما ءمرصتس عماممتامسم هع قمح عمات ع 8موعاومعو

 يمس ءماقعتمد 5ع مووعدصأ 110عممر»- ءل- لل: 27 - 16/2, دممم . . . رممعاسكق - (نةلطق

 110ه: - هل - 01: 71-171 ء+ اس عاتدع لسلعدعو ةمصم . . . ديمدجاتتتق ب لرب ل-ء0-اغ1: 7 هلم 0

 186: ل ]عا 117- 1[مع12, حصصم ... 1201تتل5 و ءانزاتكق ءمرطر زن عماقتتاتك 112 اهعامتأت 01م

 ةماتعستسقر نه م0ممدتكسس» عم ءاتطبس مجمدرععع ةهعمولزدضتمع ءاع. للدعسدغ ذطلو معلسصتتتتل 5ع

3 1 
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 مسقلا ىلع ىاضيالا بحاص اهدروا ىتلا تاهبشملا لح ىلع ةلاسر الوأ بنتك هنإ هيف ركذ خلا

 مث ىازاتفتلا نيدلا ىعس مث باجاف امامث دحرشي نا نيحلا لامك هدلو سمتلا مق .ثلاثلا

 هلل محلا هجلوا ةنس قوقملا هاش ناطلس دعس انالوم مث ةنس قوتملا ىرهبالا ىيدلا فيس

 مث اضيأ مجمل نم بيرق لوقلاب ىيسلا حرشك حرش ومو خلا همرك فراوع تعبانت ىذلا

 مث [/250] ةنس قوتملا ىلاخاكل [ىيطخل ] رفظم . نب دم نيدلا سمش مق فيرشلا كيسلا

 ىريكشاطب فورعلا ىفطدصم نب دمحأ ىلوملا ه>رشو لوقاو ىهنذا ةنس قوتملا ىنميلا بيطخل

 نب كمكحم نيحلا ىبيكم ىللوملاو 11 خاس ىتوذ كبسلا جو لداأوأ ىلع ةيشاح بنكو هدأز

 لودأ نب كمكم نوح لامجو [1د1] ةئس قوشفملا هدأز خشب فورعأ أ ىشقحملا ىقفطعم

 رحب هرصتخاو ه5 ةنس قوتملا نيسلخل نب ىلع ةنيوع ئييشلا نباو ,4 ةنس قوتقملا ىشيرشلا

 راصتخا ىف حايصملا هامسو [1.1 ةنس قوتملا ] ىقشمدلا كلام نب دمحم نب دمحم نيدلا

 همظنو يلا هللا انأاحه نأ الول ىحدتيتلا انك انوا !ىيل , انإدنه -(ئتللا"ىلا ةةوتكالاةعلؤا حاتفملا

 امدعاذتس 50 ءعءماأذ ئمصلمم هطقعمساوأعق ةعهلمقت سمعو نتقهق جاتعام» لاذنطعأا 1/747 ه0 مهعاعس

 (عماتحدس مع0ممدنأةدعأ. "خمس طلطخ عزدق 126706/-ءل- لف ؟ءطغعس ءماعت» هرامحتلاو هغ ذم ]طعس

 ماتا كفرت عماقتأا21 0012م02ع12عغ5 هدأ 177060 هوالق[آععزأ - هذو'ل -هل- لأ: 1 ر اساور

 هع هل - ل: قطعا ةصمم . . . سمها نتعق - ل1011 همقاعسع ثول ذهل: ظذ/نأبو ةلطلطحف ا...

 رم 8انانقو ءانز نق موطتس عمامسأاتق 15 1هعاررأا : طدتنق العمر هدزانق طعمعلعأو ءدع ءزادق ععم 05118[

 ممم[ ععاو هع رمح عع ءدععامأس مغ ءاع. [طلتع ءمرصتس عصاقتتاك ءملطتم ةتامتأم 5/201 ةتيستاأتك عقار

 نست (ةمكست ؟عئطو ةععطعأاورمأ ءعممدتتح ج0للغ5 طقطعأب :ةلونع ءاتمس 30 ءزاتق ؟0ه1مسعم 71:00

 ةعععلذ6ن ب 5-21 ءبربرن ل طراكا عرار ب ماء عرسق-ءل- لق: كل ه]ءميستسعل اظعري ةقلءاعمإ ع١ [ 1ك,هل42]

 1101/1111, ةسصصم [745 (أمع. 15. طآمهت. 1344) ] مهمعاستنك - ءأ 0لعدتوتع 1617149-21 ل7/- 37” ءززنع7ل و

 ةصصم .. . 1201[ناتق. - 8[ وعع طقعاعماسق 1م اعتعم ةلاطق ءدىيعسمات ةءصمام ءععوضأ لوس

 ممعمعم, اططعاملع ءيىرصسعصاةتتمو ء؟لتلعصتسغ 110115 قلاتسعا ظعبب لقلافاعركعر ؟نلعو 151ج

 مكسم06] لت كاسكو نسأل معدهعاعععو عامدددم هل ةصتاتسس هودتسعماأمتتل 5 يزن لأ ةععاربرستاغ ءأ ةطنو

 962 (أ1مع. 20. اللوح. 1554) ردم دسك عون ب ق1ه11ه 1101 8-ع0-ا11: لال ه]روست»عا ظعبب الت! هرم

 ©1هدووغمر, ؟دهلعم مى عمل سولع]ب لتعاسك ءا ةصصم [951 (ةصع. 25. للمعأم 1544)] دصمتنانانسق ل

 ل ءرراما- علل - لأ: 171101/مترنتت> عال علت ك]ننعلا كاع اءارغو ةصصم 709 (ذصع. 28. ثحستع. 1367)

 ت01 1115 - 478 ظعءر» - ءا]رمدعاز» , ؟1عو ها: - ءاو]بعتلبا# 0 معضم لتعم ءأ حصصم 735 (ذطع

 50. لوص٠ 1354) مرادك. -  ةممءطعأو منن 8 عا»- ءل- لف: ]10ه]ءمتوترنعأ ظظعت» 7101من عل

 اقف نب 310111: طقمعدا, عا [جصصمم 686 (ةصع. 16. 1" عطع 1287) هتمعطسقإر دس ءماتامسع» 0ءقاخن

 ]1/1 - 11 ؟طاآ لا ة[لانعفت» ظا- 71 ةركاثل ذمه صتتامتسر ننقهع ذاك 1زهعلمأا: ىرآصتسسك 1لعمو ونت

 لزمعدبتأ همك دل طمع: ةغ صمصس تهد ءصانق (ةماتلر نأ لتعتععينعستتتو هتقأ 01 عريتمدءأا مم آل عنق“
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 ءوض داهسو محد مت كدب ىقونملا ىشك ارهلأ ردرضأأ نمحرأا ثفيع 50 ليتكم هللا ليع وبدأ

 د نيحلا ردب رصتخملا ا!ذع رصتةخا مك خلا ىفكو هلل دوحلا هلوا حاببعملا زيجرت ىلع حابصلا

 نيدلج# 3 مدحت مد حايصملا ءوبضض اجو ةيوكنلا ناب فورعألا ىوود ل[ بوقعي نب لاوكام

 قلبا ظلع+ عضاوما حابضلااازافسا خ3 لايق 161. ةنس + قوتملا+ عابصملا ءوض نع حابصلا:راقسا دابسو

 نىمحرلا كيع نبإ كيكم ىودلا سمت ثلاثا مسقلا صخلو 11. خلس دودح . ىف ىقوذ بينو 00

 ميخلت داهسو |[ اكد قولا ] فيشمد بباطخوب فورعملا [ ىعئاشلا ] ىنيوزقلا [ردع ىبأ

 ىوولا لكيع نيدلا لضع ىضاقلا اضيا هرصتخاو هيشاوحو محور عم ءامخلا 5 7 امك حاففملا

 نيدعسلا حرش ىلع ىتاوكلاو [01] ةذس ىقوث ةيتايغلا طدداوفلا دامسو ىجكالا دمحا نبأ

 00 قوذملا ديلا حرش ىلع برع هلم خأ ندأ ىوسرملا دوودكام ند ليدإ ىللوعال اهنم ةريخك 10

 كتييسلا "ىكلعو < مل" نس قوتملا ىلاورثنلا ىنوحلا باهش نب كيكم ىويدلا سمتل ةيشاحو

 مم - مغ سدعتتعع ]10 :عل0ل101 قاع 450ه77ه7 1107 عت: عل 8 عرب كال -عآ- «ه]رربوتج 77/-

 12ارو»ة» 187 - 11 ء” م6 ءعاقو حممم . . . 1101:انا15.  ظهداعج ءمسسعطأ كلانا 011م0 ةاننأ

 ءق- :مالا] هع 1ءرزفع لا - للعامل ذمكىتماسمو نأ ذه طهعامتا: ةمسم 1لعم ءأ هدللعتا ءاع

 لخص ءمتغمسعم ذللقسس 8عال»-ءعا- اة: كل متبجتسعل ا ءر» 3” 0 نأا ل ومنعت ؟دلعمو طانتن-ءاربعأمة رم

 قلزعامق عغ ةمصصم 715 (ذصع. 5. لآمعأن 1318) دتم:انانقر لعصتاتم زم طعععتتم ءمصاتقهعتأ ءغ طقمع

 ءمزغمسسعم انامأام 121ه: ظ] - للى ةصعتعمتكتا. الهم 1هعام لص عدلت همطتإات عدا 251111 05011

 ؟ماسستمتنتت 1ةر/فت* ء7- ؟هااأ» هت: 1)آءعتع 1 - لل ئءامأب ةصععصمانتت ءمدص ممكنا. طص طمع ءمدصع

 رد ءصادعتم ]وق ءل- عمم 16ق ءئدع لنعصكطتعو نطل ةسعغم» حللمو زستامسق ذص ءيععسسماتو

 رمعاعملأ15 ةهرعهتت عام طمرعم 31هأ]1ه- 8هعم»#, ؟هلكم 21607672 لتعانك عغ قعود ةمصتتتلل 990 5

 (لمع. 26. لدص. 1582) دصمعطتسعي (ععاتمتت عقعاعمت 12 ءصاامتسود» ءمصاعقحعتعر انفلات ع2

 مدكقمصع لتكممدستأ. ة11ءازورد (ءءعاتقع ممهعاتك هعاععام هاعتوع- ءل- لأ: 2101 هين عاأ |[ 8 ءزف

 480 - ءآ - ”ه]رتزنم11 عزا 01ه“ ] (نمجماراق | ةطملظنتاح] , مدلكم 117414 12 نردععأبع لتعاسك [ ءأ

 ةممم 739 (زمع. 20. كلد]. 1333) طمعطسقإر ةعردجهاتتت» ع0لتلزغو ءغ طقصع ءمتامددعم انتل

 111:14 811 - 11 رثث4/ ةصكت عمتكتاو مغ كمواتع ذه !ذأععه 26 لن عادت عقار نطق ءمصصعماهعم» عا

 عامدددع همردتصس عرطهججتسلاتك. -  طومناعع (نةلطخ قةلةو0- هل - ل: ل آ0- ءآ - ”ه]برررمنا ل

 هقك]رت» عا 1-لز2, ةمصم [7560 (ةصع. 16. لكحص. 1355)] طتماتاتكر (عداتقتت ]27[ ءللل رز

 يمس دحتا 21 - ]عمق ظا- 6! م1]هورعا ذمك تماس. ع للملا عامدعدم ه0 ءمهترت أ53

 لسمخس لمن ل - عل - لأ: ةعقمك مصار هغ 81هللج قل1ت»دعل 8عرن لل هت»تا 8: وعم طلتسخ [ةلعأف

 314115 كعقو دمصم . . . مهمعتنتتقر نأ ه0 ءمرصسص ةمامس ال هع 201 عامددمك ءلذلنغس زي عروع- 0

 ءال-0177 1101 ممتع عرب ك1 عآبايط - ءل - لل: كا عسا ماع همصم 892 (ذمع. 28. طالعع. 1486)
* 3 
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 جوقلا ىلع نيدلا ءآلعو 11 ةنس قوتملا قوسماسلا نسح نب دمحم نيدلا ىيحمل ةيشاح

 هدصاقم فشكي هنأ امل رونكلا باب متفو زومرلا فشكب ةامسم ىازاتفتلا حرش ىلع ىراصح

 ىو دعسلا عم ديسلا ثحابم ةصق اهيف ركذو نيمحقتملا حورش ىلع ثرلا عضاوم نم ةيفخلا

 دعبو يلا ةباكصاو كلوسر ىلعو ةنملاو كمحلا هللا كل هدلوأ تاقيقحت اهيف دروأ ةلوبقم

 دعاش امل هلصاح ام ىراصحلا ىلع نب دمكم نيدلا سمش ىرابلا هللا ىلا ريقفلا لوقيف

 تيتكف رارسا حاضيا ىنم اوسمتلا نيدلا دعست حاتفملا حرش ةعلاطمب ىمامتعا لامك ءالضفلا

 فطل ىوملاو هدم ةنس قوتملا ورسخ ىلوملل ةيشاح هلئاوا ىلعو زومرلا فشك_ هتيمسو ةيشاح

 ةلكشملا عضاوملا اهيف لح قلو سكيسلا حرش ىلع 1.. ةنس ىف لوتقملا قاقوتلا نسح نب هللا

 خيضاح قو اضيأ كباع نانس خوشب رهتشملا ىديبل فدسوبد كوهلاو 11 خس ىود اضيأ كيبسلا

 كازو 0 هوا انك ىجاش ند نىدعس ىلوهلل خبشادح هبلعو 4 خمس ود خيلطلا لخع ةلويقم

 رسما 5 بس 7101م6 - أ - 017: ل11ه]رمتت»:ءل  ظعتت 1105011 كلو م1م106 ,  ةطتو 919 (ذمع. 9.

 لآدم. 1513) مجمله ع ءأ 60-476 - لأ: ىلآغ (ل/ندا# و ىسزاتك عامدذدع 530 رام

 ءوتسس عصام نست ءلتادع نطداست 1مم 67-هنردتس مع هلأ انآ ءل-1هناناص 1. ع. ىرآال ءاععاتم

 عمت عض مكنت عا ةععأأم ممدامع (طعمدتتسمزنسل““ معمع هع ؟عصبسأو 0000 هءععسالاو ءمصقتلاه ةنعا0515

 0ع ]هلك 0عغوعتك طلق ءمصتس ءعوادعم5 مجهعععل عدكم 2ءااتنأمكتعتوأ. مودع ءععد تطأ طاقغمءعتوسس

 01ز5نءعماهتتمصنص 8ع ىتتدص ثم'ل- ءل- ل70 مهت1ه[. 119م عا1مدذوعو ٌطذص وعتتتطاتق ةانع[07

 علصم(وغممعف ةهطاتلتعةزسدمم جغاطتلتاو طحتتأ](هطاتنت مآدتتكات ءمتم:هطفأونع ةدتصغو عأ زاه 1هعامأاتاأ :

 ؟"زطأر ه 182عانكر ]دنتق ءأ عجواتمرو ءأ ةدمعم 1م 1ععونم ءزانكونع جعدععأات» ءاعمب - اطولمسلع

 وتم كر وعرررع - عل - لذ: ل1101 هين» عل عن ىلآغ ظل 1[ عم: دعمكم ءلعيص عصام آلعأ هيعوامدلق

 ءوعصق للعلا نتمتست كاتطمللاو طقعع ءقان ؟اذعت 0ع 0مءاضسمه طعصع ميعرتال تنصت ه0

 ممم ععاتسس 510ءعععسأو ننم0 زم ]عععملم ءمرستسعماهتم :0'52-عل-0ة 1 ذه آل1]1-1 رك ممكن عهتلتو

 ءيعي]تز ءدالممعتس ةععمصمتلاملل 2 126 معالععتمسأ. [1اةمونتنع عامدقومه ةعئمقأ انمونع نادلسسس 7057“

 م7 - "مر 0لعلزي -ح قل 1متاسم ءوسسسعسأدستخ 1 را هموت ةةمصخ اخ1ه115 72701 ءمر دصصم 5

 (نمع. 13. لآدم. 1480) دسهدئأسسكر عامدقده ءلتلتاو ءا لئ1ه115 ةط1اركملاملب اظعن ط1 هدمت» 10ءماقر ةصصم

 900 (تمع. 2. 0ع. 1494) زماععأ1ءءؤتقر ه0 ءمصصسص عساس هع. 1لتع 1وعمه اتطعت ل11 ن1 عق

 زم ععممدستار نأ 151 هملدغأ ص عامووزهق هطواسمءامعأل طقععءععمأالب -  طمرعم ع]موذوك ذه

 معين ملتحسسس ةعضمةعحمغ ة8[آه11ه 71071 ة- هل - ل1: 110ه] عمن: عا لق ءزت - ءامدمتا كنك ناقو ةصطم

 919 مع. 9. ة[هج(. 1513) رممءاسم - ا10112 3متر طلمز»ءةلف, "العم كالعقللا» كفن: 0ذ ءادتك

 مغ مصمم 912 (زمع. 24. 31ه. 1506) 205[انات5, ءانز ال5 8ع1055ه5 5001051 1138120 551

 هعععموضومأ - 31011 5م'ل8 ظعري 10غ ظءطعر ةسصم 922 (ذصع. 5. 1" عطق 1516) 1202:1085
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 [.] ةنس قوتو] مم. ةنس ىف اهنع غرف كفنصمب ريهشلا دمحم نب ىلع نيدلا ءالع ىومللو

 ةدلب ىف هنم هسيردن ءانثا ىف هقاع هنأ هيف ركذ خلا ةدايريك قذدارس تلغ نم اذ كديكت هلوأ

 حرش ىلع هلو حتافلا لهدكم ناطلسلا مسا هتيطخ ىف ركذو م1 ةنس ةدعقلا ىذ ىف هدنرال

 بطق .فلعو كنسملا فيرعت ثحب ىلا اهنم ةطسن ىقو ما"ع ظنس اهنع غرف ةيشاح كعسلا

 قوت اضيأ لالج ىضاقلا نب جلاص ىلوملاو 15 خنس قوت ديسلا حرش ىلع ىنوقيزرملا نيدلا

 ىديس ىوملا درواو ْضلا ىناعملا عيدب نايب نم انتملع ام ىلع كدمحن انا مهللا هلوا ةنس

 ىلع ىديس نب بوقعي ىلوملا اهنع باجا 1 ةنس قوذ فيرشلا حرش ىلع ةخاوسأ ىدبيمكلا

 ّشيؤا 195 نحت ىزتيسا نوكلا"كاجاو"لولشالا! ىيك"ةن ةيئتاخل ةلكاوأ "ىحو "987 نس" قوتملا

 ىف اضيا اباجا ىنيديالا ىديس نبأ ىلاب هرق ىلوملا بتكو 16 ةنس قوت ةلاسر ىف اهنع ىامارقلا

 نأ مث خنس قوتملا ىمكعلا نيدلا ظفناح كمدحا نب دمكم ىلوملا اضيا بنتكو 1. ةنس

 310115 476 - ه0 - 01: 478 طعون 1101م: او ]كوم 1105هتان:ةز/كعع لتعاسك |[ ءغ حصصم 871 (ةهعم

 13. ةكسع. 1466) ممجطتتتق ]و 001 عامددده صمم 830 (أمع. 29. لآدم(. 1446) ةطقماعأغ. آلم ءلمتاتمأ

 طقع زكأد: 1هتلمستات5 '1"عر م "لنور كرنك عاد طدقز ءةاماعرس (ةوعصاأتل ءةعععاقو ةدتصأ ءأع.

 (61ه5ةددغمر» زطأ] مهععوأك 5ع هوه 1عولاعع همصقععأ مكلكدعر كنت لص 226015 ءزانك 1ععالممع دص انعطع

 آمفععملع مدعممع اندم ءمنلعأ دصمأ 8549 (امع. 9, ثم. 1445) 72532 عاتق ءاذصم ءزانق 210

 ممدصعم كدلغعمسأ 2101م١ ء0 اكد مم عضدأم»15 ]1دتلتطنق م2جعلزعه6غ. 1لعسصص عا1مدذوه 20 ءمدضع

 مدعم عمت هم 0-ع0411-0 ءلتلتغ ءغ دصصم 834 (ةصع. 19. 8عمأ. 1420) ةطقماحتعك ]طم ءيعضرمأعأ

 وسملحس عامدذددع ج0 لتئئوستعأ5ةهصعتس 0ع 0لعطمصتغمسع ةديطز ععان مععا1 معلا. س -001(  ءل- 01

 ]لا - 11”, ةهمصم 935 (ذصع. 15. "5عمأم 1528) 220م5. 5ءطم]أز3 30 ءهمدتتت 0

 ىكءير ل1 ءلتلتغور ةاعصوتنع 310115 5677 ورب - ءاعم012 لع47ر. حصل . . . 120150115 ءاتزانك

 ععطمأاأو زغؤ ةمعامأاسصأغ: 0 1)ءدقر مم5 '!'ع !دتتلهتلات5 م10 «>205110064 5ع2[عها1 3111113

 عجور عمدوتاتلالو 01812 205 00ءنأدأ1 ءعاع. - 810115 ذعر 08 1107:6202, حسصصسم 912 (ذمع. 4

 31دل. 15060) ممعامسعر 01136306 مع5 20 مرد عداقتانا2 5767ركأ م2هممددتغور 20 ننمف 8

 016*310 عرب كك ءيرورنل# قلق حسصم 931 (ةصع. 29. 0ع. 1524) مه1طمتتق, 8ع5مم2016. 8عدعاع

 طقم يتدععاتمدعم قءيرزر ل2 دل ةصتغاسس ءمسسس عمامست عامددده ءلنلتك, هغأ ١10115 :كءيرزرن 08 كل انننءل

 1 ءزن (0:مءقو (نه" تو ةتغر ةصصم 924 (ذمع. 13. لقصي 1518) دممزلأاتتتقو 30 ءده زذص (2ةعءاقهأن

 معدممملن6. - 131011 (0ه"ه] 8478: 15 ظهير 02 17804, هسصمم 929 (ذصع. 20. المك. 15922)

 رمممانك, م3165 20 هده ذم امهعامأم "عةممم01.6 - 31ه115 2هع7ع لءاعآا: 7 ءلفتأو ةصلخف

 938 (مع. 15. فسع. 1531) ردمزنأتتلقو ءتعأكاتقتل ممجأ علل ع10ةمضستت 20 ؟مططتل عدا 3كم 1

 ةسصسمفتغاو (١ عدوسع 110115 1700 1هتردءف 1 ءد» ل]آ»60 11 لااع- ءل- 011 كزعتت#و ةطلطف . .-
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 دلمكي ملو هخرش مث حانفملا ةرابع رجع اشاي' لامك“ نب: ناميلشا ىب حما نىيدلا“ نيت لولا

 ىلع ةيشاخو لوقا لاقب ماتفملا ىلع حرش هلو ةيشاح هحرش ىلع بتكو حاتفملا رييغن هامشو

 ةضافأ اهامس ةيشاح اتفملا ريثغت ىلع فنملا ىلعب روهشملا :ملاعلا بتكو ىقيرشلا حوشلا

 ركذ كعب-.لاق خلا مولعلا .حاتفم هديب ١ ىلا هركذ لخ هلوا حاتفملا رييغت ةيضاح ىف حاتفملا

 5 اهببلا حاقرد تاريرقننب كمكنذ 520 ىلع ايوؤطنم :مامهلا ركلا ىلإ بوسنهلا رييغتلا ناكو حاققملا

 حرش هل ففتي مل كلذ عمو سورعلاك فئداطال ىلجتت تاريردتب فئداقح ىلع ابوقكمو سوفنلا

 ميلس نب دازم. ناطلسلا ديف ركذو خلا“ قمع :متاوق ىلع تضهنف ماثللا هسدارع هوجو نع عفر

 مث ةنس وذ هلمكي ملو حاقفملا اضدا فسوي نيحلا نانس ىلا ىلوملا حرشو ةرصع ناطاس

 ىلولا بتكو 1.1 ةغنس قوت دل :ةلامكت هداز ادضتكي ريهشلا ىفقطصم ىب كمد هيخا ىبا بنك

 10 ىومللو !.1 ةنش قوتو هداراشاي لامك 3 رشأ ةامكذ ىفيرشب ضاختلا ىقايمركلا ماسح ب ميعاربأ

 ممر نع. -  "؟لكدسص ة1آ1مالح مز عرربع- هلل لغرا قكلآننعل شعرا رد و]عرامن ظعلا لك عزجماعوعأع

 ليععنمصعتس [ناطعت 77 ركام رص عازوعع [هركضم كقطعأ مطقكلاو ءأ ممهاعع ءهملت1 عطا ةكتاتللل مك ءانللل

 ءلتلتأب ننعم تمص ج0 طظصعسس معجلسحتا. طعععممأ هصعس ةل!ديس ةسعصلمكعس اناسأم 107غ

 1171-217 زمهت عمتكتاب -ح  ىل ءمرصسعماههأتنلل علودددك ةعهلزمتارو عغ ءملضتنم عدا قتلا ل

 /ل/- 71 رثثم/ع ءلتلتخو ٌدص نتم ةنته هل ةسعامعأم ؟عجطتق ؟هعاطاتق رر,0ل1 عمن“ عع 01 لاك“ لتقاصحتلو

 [ازع لمءاسعر نسأ همدصتسع لن 2لا- 1101

 رسعاممتناب ه0 1 هعلوفأ»» ا - قل /ام]ع عامددده قسومختتأا لدرملألا تأ - ةهكافأ لا !اكآقعءا

 1ع /وأ» لطلا- آل لاول زمكىتمامعب نسمع ذاكه اصعاماسمأ:  لكصكمءدألم ءّزطدق ع]هتمدع ءع]عاطع ءانتر

 ء( علمدعمع هل ءمرطسس عطاقتتلتللل ه7 271 هلتاتللا

 زم كزاتق سقس ءلقهكتم 0هءاعلصمعتسل ةقأ ءاع. ظهداوسمس اتطضس 7/1ة/لم/ !دسلتطتتع ءةعاسلت ا:

 و (نحسر اصوسلأو "عععصقأم 1 هعل/و ا, هل كتتستتس ععصعطمماتلال عا ععم 011 هصع ءمرامعم رسقتلك قا

 امماصتءاسس ععاماعي ةمطق]ل(ماع5د معمامم ءعحممهتغلخقمصتطنع لئلا ععماأتمه صماغلمطتسسس 20 5: عئاناتنس

 ءعرعوررمعمدمضتسس لتواأصعأتم ةصكم] رن عععار ه0 نستمع ةصتللتقع م0 معمقمهع عاتصأر عأ 11118165 ءانلتت

 ءرريأ 1 ءماتم هتطاتق هعداتممسع مععمماتغو ءمصقمأ تنتق ءمرطرح ؟ءطعصل ءععار نقع ةدتلاتتلت0 هركصهأات 1201018

 يرمتس 1ممععصتتم ءاععمضاتطسق ةرمصكمع اهمامع ةيريمععمغر هتاطتلمدستستسك 20 ءدبص متتالتكق ءقطتع

 مج عمامعتانك ءملص ممكتكتق عقار نأ ه ؟معزعطاتق ةعماعماتمضتتا همصلتستت 1غ ع]] ءءامصتتل 1؟؟ع]ةتت علت

 (ه11عععاو 10عموسع معلتطسع ميعماتم رصعمع جققايضععدعأ ءاع. طمسلافأ ذطأ ةسمتاعصستت 1100

 اق مرو ىعء/»مر نست زم (عصمماع كسلامستم 1نلأ. - سم ماوععو 6(]هدددنمدم ط1هاله ذم علا

 1من حصمصم .... دتمضاسسقو ةمرصتس عصام 1ص 7111-21 ءلتلتغر وسعت ممط هطقم]؟ 1

 طوجاعد ظلتطسع هزده امماكتع 7101 مونسعأ اشعر اللءعتءامرعر ؟دلعو 12عاما[ لنعمل لتعاتق ءأ

 10 حسصصم 1039 (زمع. 11. ثسع. 1629) ردم هدتقم تهملترأ عضءصختتت 20 ةللاتتت .ءماتلتلل عما 31م -_

 ممكرمدأاب هغ ةكماله 18 مطغ» لق عر» 17 همام 12 عدة ور مقر طمصمت عع دك7)ممأر/ معصم مدنأ 8 ألق

 ها مصمم 1010 لمع. 1ك. ثخصع 1607) هنمعامسقب عفمسمأ ود عصاطتمت هل ءيرصتص ءوامتأ اللا 71 6770/-



5 

10 

23 

0 
 هلل يمكلا هلوا ةنس قوت ىفييشلا جرمشلا ىلع ةيشاح ىرانغلا هاش كيكم .نيدلا ىيكم

 ىضاقب فورعأ لأ دكويدكام ند سدنوحاأ ىلومال اضيأ هبلعو خلا ىناععما ع عبادنج نافعتانل انمي .:ئملا

 نايبلا هملعو ناسنالا فلخ ىئذلا هلل جمال هلوأ كمن ةنسش قوق ىلاثلا :نفلا رخآ ىلإ ىتفملا , هداز

 ثححبب رخآ ىلا فسوي نيدلا نانس. نب كمدنو . [ناخ ناميلس ناطلسلا. .ىلا. هاحعاو] خلا

 ىلوهأل ةلداوأ ىلعو خلا .عباتك ! تايا' تاكجس نيدقت نم .ناكس هلوا 101 خنس ىقرث ةراعتسالا

 ىرانقلا ةزيمح ىب كمكم ىنيدلا سم ىكومالو 1.1 ةخنس قوتملا ىتسامركلا نيسح ند فسوي

 فداقشلا ةمجرت "3 .ئدجملا ةركذ .ما"عإ خس قوت :ةدرفم دعسلاو  كبسلا .ئحرش عع ةقيلعت

 قود ىفيرشلا حرشلا ىلع ةيشاح هاشملعب بقلملا ريما: ىلجاص ند نمحرلا تيِع ىكوملا بتكو

 ١..| خنس قوت اضيأ كيسلا حوش ىلع ةيشاح ىغملا ىورقنالا ماريد ىب ادركز .ىللووالو ان“. ةنس

 ىوملا اضيأ .فّلعو..11: .ةنس قوت ةراعتسالا ثحم..ىلا ززك -ىراص نب ديحم .ىلوملا فاعو

 ناب .ىم تملك هانم ىلع. كاحمدكن . انأ مهللأ اهلوأ 1٠ خنس قوتملا ىضاقلا لالج نب جلاص ا

 راع ةعفقعاخ ىسصوجمسعتتغو ع الآهلله 21هلربرز- هلل لفن 21ه]رمتستسعل كافل طك عضم ةر هصطح د

 رت معامقرو عامدذدم هل ءمرصتس ءمامعتمسس 52 2”ر/كتممتسمب  نانهع زكام ةصعامتادصغ:  آطبهتتق 10عمو ونت

 ممطتع هممدعتمصعتل عانس مسضتس ةعماعماتدعسص ةمطاتلطصس 1دهعئلعسد . ؟عللختلتغ ءاعو 1عطتولتتع

 3ةلمااذ ق4 1د»عف ظعور» 21هلببسنلا لئا- ة1هركاغر ناعم ((0],جملعإ]ب لتعاسك ءغ دصصم 988 ( صعب

 17. 1"عط. 1580) مدمعاسقر 05006 20 طصعتص هلققذز5 (ريعينتم) ةععتصلدعو ءداتق  عامهددهع ااه

 امعجأس مغ: آردسك طعمر نست طمصتتسعس قعوجتغ كتسوتتع عديم مدتغمم عرس 0هعدتغ ءعاع. |[ 0طاساتغ

 ءده ةدلاحسم ذ0ه/ءربمر» ]لكن ] حج 2لمارموت» عل طق عرب زانت - لس لأ: 7 تركو ةصطق 9

 لمع. 5. 1 ءطع 1584) ممتنع, نقواتع 20 لتدوستمأةهصعس (1ع (عممتق. طرق عامددمع ذه تسع

 كرمتسمأ: 8ءدعلتعدطدم 1صدلتطاتك ةتغ ذكر كزاتق عامهتم عدع ؟عموتطسق ]اذ طعأ هديت ردهصفمق هق20أه عقأن

 عميس قل ددتقسس ردك ا10ل15 7”ىدب ظوري 1810و ءقب ]1ع عءرنرج6قعاقر ةمصم 906 (طصع. 25. لاتأ

 1300) همعامسق, عاموددم ةءمتمستا هأ ةلكمالاه ذ/يعسع-عل- ل: ال وع مبوت» عل ل ورت ظل هربحم ل" عزا“

 دسم 834 (ةصع. 19. هعمأب 1430) دسمعاستخقو ةعطم]تد ةنمعتم]دعتف ج0 ءمرصصس ءداقتتمو ع1

 ءا 8ه'0- هل- ل1.  اكلدععوغع طمع 27 -11ءّزلع ذس اهدمع]هتننممع ]نذطعا ىظ2معومع. حس الملام

 قلن - هل -ه«]ت:هن> طولا كملعللا# اسصتعب طمسمتتاظعع قل /ءعررتعأ] ءموعممتسأ دهكاتك عأ ةططم 7

 (لمع. 28. 1" ءطع 1579) مممعدتتقرو عامد5مم ه0 ءمصصتس ءدامتاتتا ك/ 67 دصاتلال 5 عطل مستأر 1( عاط 01

 ذآما1د 2كهقمت"ةرر لآ ءد» 8 ءة»ثرر» 4ع" ءبمغ لل1- 21 ناقر ةسمم 1001 (ذصع. 28. ةعمأم 1592)

 متماسك علمددده 20 همردصعمامعسم هية لأ دمع ح اطما1د 710/]: هتستنءل 13671 5070/1/07" عتتو

 عمصم 990 (ةصع. 26. لوس. 1582) ممعاطسمر نقوصتع 20 0 هوبتمز (ةهمعس لع (عموزف ةعطماتم !ععله

 يمقتمستلو اغعسومع ل1ه115 5477: عبو لع/ل7 1ك1- (0ةقطنتم ةسصمم 973 (ذمع. 29. كسل 1565)

 ردم اامانقو هاتزانك هعطماتم 1ذغه ةمعتجأزسصسأ: 0 1)ءدعرو صمع 1ع ]1ةنلهضانق ملف 62051108
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 حرش ىلعو نينفلا كعاوق ىف نيبأرلا دقانم هامسو نيحرشلا نيب اًمكح هلعج خلا ىاعملا عدادب

 ىدنقرمسلا مساقلا ىال حاتفملا حرشل ةيشاحو ىرانغلا ىلع. نيدلا ءالعل ةيشاح كيسلا

 ىسوم' نب دمحمل ةيشاح ؛فيرشلا حرش ىلعو "خلا :اًملع كندل نم اندز مهللا هلوا ىلا

 يلا زاجتالا كرادم كاردا حاتفم ةغالبلا ملع لعج نم اي هلوا هرخأ ىلا .ملوأ نم ىونسيلا

 ةرهش لوأ ىف غرثو هيلع ةبوتكملا ىتاوكلا عيمج اهيذ عمج اشاد نيسح ريزولا ىلا هادعاو

 اهيننك فيرشلا حرش ىلع فنه ىلع ةيشاحو فلاو نيعدراو ىدحا ةئس روهش نم لوالا عيبر

 ةسردملا ىف 104 ةنس ميكم ىف اهمتاو 100 ةنس ةرخالا ىدامج ىف ناقنالاو فقيقحتلا هجو ىلع

 اًمامذ ١ ىسح ريما ةيشاحو ىسيع ىعساوب فورعملا ىلع ىلومال اضيأ هيلع ةيشاحو ةيكصاخلا

 لييدارسأ نب حوصن نب ديجلا دبع خيشلا ثلاثلا مسقلا رصتخاو فنملا ةيشاح فعنض ىعو

 10 لوطملا نيحرشلا نم كئاوف مض عم تايبالا ىف ىناثلاو تايآلا ىف امهدحا نيباب ىلع تعدرو

 ناسحالاو ةياحهلاب انيلع ىم ىذلا هلل ديمحلا هلوا رصتخملا رصتخم هامسو رصتخملاو

 11 عانت ه1انل11 562( عطأأ 85101 1183111 لمعستسأل ءاعبر ائتطضسوسع ةعطااطتمت عة5ع ؟ه]ستغ اهاعال

 ورصتس عصام 05 ظكعير/ 20 دصتتللا عا ه8 م'0- عل- 0 عدت, عا اناسملم 2116114 ع7:50 67 - "هن عنا لأ

 همم ء]-رك عربا امكتعمتكأا. - كل ىعيرور ل1 مدحسسس علاقتنا لك /6 - هل - 011: ل76 2" عزام“

 ع]وددوف ه01016. - © ]هدعدمعر نسهق ل1 7ءعاعتر# اكهبجم" عمن طر عقا]# ج0 ءماصتم عطا قتللتكلل ل

 71-77 /ا0/7 ممقعص مكتاب خامه ةمعأماتتسأا: 0 آل نقر ةحددعع همطتق دع "اذنه طعمت عمتادأع ةعاعمأت قلل

 همر ءا عامدددعر نسمع 7701 مسبتنعأ ا ءرن ]1:ئو 17-107 هدرنعبم# حل ىدحتس عدامتتاتلل 5/7" ةطانتلل

 حط ةمتغم نموتع ه0 طصمعتس ءلنلتكب ز[ه: 0 "لتر وسأ عدي 0هءامتسمو ءعاموسعمأتقع ءكقكتعت [ععاقأت

 هل ردع عام هتسوعم]هددع (نهعوصأ لنعئنمصتم ةماعا]! ععملم ءاع. (0طغطبلتغ ءوه 117 يزعو 8561

 رممعزمر زم تتكونع عاممممم هرحصعك ه0 ءميستسعم اهات لطم ةععامامق ءمصوعقدت“  قةطوماحتل

 اذطصسس ةمتكأم دسعصمتس ظعطت' [1. ةمصتل 1041 (صع. 20. كد]. 1631). - ل7 21402 عامةقدكر

 وسحق هل همصصص عصام ه376رك ةعقمعتغاو مدعمعع كمسفلمأ آ1. هممت 986 (ذمع. 10. طاقم

 فيز

 1578) زغكج ءمرصممقستاو طغ ةدتطات] ا هدلسقع عغ ءعماتمسو5سددع ءضن0أ ل 5طتق 00 تتت عطأتتللل ع0عطظعأو

 ءدموسع ذم ءم11ةعزم اكط ةفعتلعتوع دصعمعع 81[هطفعع عدد هممت 987 (تصع. 28. 1 ءطع. 1579) ةطقم] 1.

 ©1هددمق دل سصقعسس ةعقمدععسمما 310112 472, مدلعم 77 مع 1ع« لتعطتق , عا طلع طل 05611

 بتزدك عامودودع عمات ءمسصست عامها ءقمرضوأ ءءمتصاتعر عا لتست لتسست ؟0]مصسعم  ع1085قطانتت

 للماك ةهحعماعمعم ع  طوصعسمس (ةعاتمس ةطعغتالعط 450- )ل -»ءز10 8 هرب ]لمعت عنا طه”

 زم عمزغمرسعم ءمعوتأر ءعصوتتع ّذط لم ءهمتأد 0ت5ةممدتتاو (0111 31[عطاتطتت 715115 1605

 حلغعحتس 1 ءعدتق ممعامستس اعهعامأغ 2005 جلمم(هغعتمصتطاتق تاتلتطتتق عدع لنمطتتق ءموحنت 35

 1101 ممم عأ ها 710181 هعم“.  اكمتامسسع 1101لراهعمت» ظل 0101 لامع“ طمقعكتماج ءعقأ ءأ ذاق

 امعلرز[ : لدنك اآ)ءمر ننن ممطأع 2ععامس عءاذئعأ5متق اهقاتاننمصعتتت عا طعمعلعءأو ءدع 8

1 
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 ىناعما عبادب نانع انل رشي ىذلا دلل دمحلا اهلوا ةيشاح فيرشلا حرش ىئتاو> نمو خلا

 ىلعو ةليوط ةجابيد ىف ناخ ىمحم نب كيزياب ناطلسلا مسا هيف ركذ خلا ىاوثلاو 1-000

 كيسلا حرش ىلعو لا ةنملاو كمال مهللا كل دلوا ىناطخل هداز انالومل ةيشاح كيسلا مرش

 ملعي نم اي هلوا نكصلاب اسرحم هنوك لاح اهيتك هداز ىلايب ريهشلا ىفطصم انالومل ةيشاح

 حرش وهو هاش ناطلس لضافلا حرش هحورش نمو خلا تاجاحلا ىوذ مارس 5

 هرخآ ىلا دلوأ ىم ىمزراودل نذوملا نيحلا ماسخو حاتفملا حرش ىذمرتلا نيدلا رصاخلو لوطملا

 طساوا ىف همامثا نم غرفو خلا رايخالا نيفطصملا هدابع ضعب ففو ىذلا هلل مل هلوا لوقلاب

 ىزيربتلا نيدلا يات زخيشلل حاتفملا جيقنتو مزراوخ ةيناجرجح ةدامتسو نيعبراو نينثا ةنس مرح

 ىدنكيبلا مذ ىفسنلا ىلع نب ركب نأ نب ىلع ناق#د نب دمحم نب ىلع ثلاقلا مسقلا رو

 دانه ادام ععاأكز6 عاب - 1[( هدددع ةلتقع 20 مرصع عماقرعلانللا 5727 وركأ زاأذ ةصعتزتأت م[: آهن

 [دومو وأ ممطتق طقطعسحست 1عاتعمتاتلل1 5عماعمأ ]31012 أ مرت مكانا ( ننهع 1ص ؟ءعطلق) ءأ

 عععتصس0جيئانتت (نصقع زم ةعمؤتطسق ]جغعصأ) ظهعلل نس ع0ل1ل3 ءاعر هغ ةتعام» ذص ]مود مةعاقانوصع

 هعمحتأم همسعص "دلافصسأ 8 مهيروءعأا عنف 7101 متسنعل 12م م؟دعلتعمأ. - لل ءمدحتتت عدا ةطلا

 كورن ل1 ل11 ءمماةدمسنلع]ب 121م1 #47 عامدددك ء«لتلتتك وسهع ذاه اصعامتممأ: "طاطتر ه آل عدفر !حسسك

 ء( ععوألو عاعيي -  طورعم ١1011 ممداعع 11:1هركعر ؟نلعو 8( هولعأ لنعاتقر عامدندف هل

 قدس عساف 8ع ل1 هععممتا كدد معم1عمدم» ه0 ءم]] ءعوئسس ذم سلق 381ءدوستأدع 81هطقس

 رد ءللزورو ءدوع(. 11م زاه ذمعتماسسأ: 0 لاعب نست زصاتسمق ةصتطلا قوعصتأأام صعق عمااتللل 605105[

 ونلنأ ؟عطاتق 26أءوووجتت5 ]جطمرعومأ عاعب - لص ءمرصتم عام2115 م0510 صاتتال ع؟جأاتا أ11ةر نسأ لت

 ءمملتازوصع ءمهقومأ ءكتتتتات ات(7/م72 كم7 ةدسسعا مدن عتطر ءعأ سغ ءمرصتص ءماقسلاتك ل110101م7معء7 1 عدوئنتلا

 ةهلصتعامت طفطعأاب -   طعوماوعمو ىستس عماد م5 ز12 70/7 - 11ر7 هتك ءنسأ لا (هعق"-ع/-

 1726, ها 10من - علل - لا 7ع مممم عجم جعلتك ماسطأأ عدصت معععدا5مدعس مئهزتانا] عقصقر

 تنزانك ءقمسستنعصادتاتق //- 71م7 دط اةمتاأأم دل ظصعتل (2ةعاقأر ؟عرطق (ءدطتق ه8

 جلرستداو طقطعأ عع تغو ةصعتمتا: ةطدسق آلعمر وندأ همصصتتاا05 ءت]أ0زان21 51101113 0

 ء( هراتسمصتتل جاتكحتاأُم كدععسصلمكزأا ءعاع. (نهسممدزالمصعلال عراق 726010 ددءمكع ةآ[هطقرع ع عت

 دمسمت 0642 (أصع. 9. كنس. 1244) زم تعطع طم هععمسأاعم كودز ةصارو ةطقم] »1. - 1 ععوق1 معلا

 مععمومتغمسس ءأ ءاتنسمغعؤس اذطعأ 277/1: ةطعتلكعط 12 - عل - لأ 1 ءاماحت تتسوكحتغو ءأ لآ“

 17 تا 1101, متروتت عا 18 عنب 12 ع]رعايتا هل[ 8ع» قكآلغ عا عبرت ل78, معتستتتل لأ ءدعزا ءأ ممهأاعو

 88مل لت ءاتقر ءمرسصت عضامسامس زد (عضاتقست مهعاعتس علتلتا, ننأ زذاج زمعارتا: آقتتك 1)ءمو 0

 تسرزاتع تهز ءةامه هءافتاملتسع عا]مصتتس ءصزمعأ ءاع. ةطعماجتع رمعسعع 5طق' طقم حمصل 9

 قيل

 مع. 22. ءطعب 1319), هغذص طمع ؟ما]سسصتسعو لص نم ة1ءامرمز5 ؟ععطه 506 ءمثعه ( لذ أ)

1 7 
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 رايدلا كلت بالط ىأر ةدامعيسو ةرشع نامث ةنس مزراوخ لون امل هنأ هيف ركذ كلج ىف لوقا

 وكفلاو فرصلا نغم ىلع كنا رغلا ءالمأ عرضت لذ هدلاو ناكو حاتقملا ةظعأرق - دايكالا شطع

 نارا قع ناكو مهيلع اهملمي نأ ازعسف مارملا نيبو دنيد لجالا لاحف ةتلقلا ماسقالا حرشي نأ ةمزع

 فلغ حاقفم |مم.. بئارغلا حاتفم |0501 2 ناخ هكبزوا دمج ناطلسلا ىلا هادعاو باجاف

 و فحساأ ىب كمكحم ىنيدحلا رحص خيشلل قفوصتلا ىف ببغلا حاتقم هدأ لفقملا باهيثأ

 [م خخ ىيوشملا ] ىراذفلا نزمدح نب لامكم نيدلا سمدت ىلوهلاو ك7“ خنس قوتملا ىوذوقلا

 هامسو ناذالا هعمسي مل ام ةيفوصلا فراعم ىف هنمضو افيطل اًحرش فتص هدلو هأرقا املو

 مهالأ كناكحيس هلوأ دوجولاو عمجلا ببيغ حانقم حرت 3 دوهشملاو لوقعلا نجيب سنالا حابصم

 مط زماععمعءعاته نععطتق موعع هعن/ (لتعمز لتماسعاح ةانصغر ههك13أغو ءانلط ةضطصم 718 (ذصع. 5ع

 3للمعغ 1318) ذم [؟طمتت هم عوستمتل طقطأ(ةكنص 1عطلقسعأر هع طقعتتمس 2ءعامصتتلا 0010(5ةه5 ]ذطغم

 هير 1عوعملم تنبأ لتغدغع 11ةمموصأ ددتسمه ةصطقعععصاعم 5101552. ونعم ءزسمه لمس 20ه0-

 (دكلممع5 معءانمهدمه ه0 (ءردعغتق رندجاعسس 0ع لم ءامتسه 8عدتمستكق همدطتساتللل  م2هللللا2163ع أ

 ةوصامحتم لتعامسع 1مععمءورهغو ءأ معهممدلكتن» طقطعأطوغ (2ع5 موهاعق هردصعق 0

 زمكاض عرعر ةلاقسعم صمكق 1ماعت ءانص ءأ 0ءمأ10ل علم اصاعمععددأال 8 اه01هدأ 1عاطتع ه للم

 معماتعستسارب نأ ه0هماهاتمصعم ده لن نامععأ. (هيم 1هعام ءمرسصسعماممتسسس كذانلاعصم 1160

 ةلعاع]# 16م هطاصلتاب ح 19579. 8111غ6غةاط عا1- عطه عةتطو ءآمكلس ععجانتلل 1838111112.

 و 12580. 3[ 1 [غغط عطقال هع ءاآدطةطر كمحتم كمسنماأكت مممادع هطقونواهعي ح 12581. 8111غفط

 ء1ل- عاد ءزطر كمكتم ةععوصت 0ع طعمة موطتق. 8هتممعصمغا 5طغتللط طول" -ءل-لغ: ل10]رهتستعل

 18 عرب 11مم (6يسعبممو ةصصم 673 (لصع. 7. كسل. 1274) ميمعطتتقر عا 3810115 ه7 عدم - ءه-

 ر10ه]رميستعلأ اعرب لل مهيدعم لظعنمبة [ةممم 834 (ذمع. 19. هعرتأم 1430) 1ت05ةنانقإو اأو تانلنل

 انطستسص لخم ةدم 1عععسلس لقععأر ءمرصسس عاقل 1 ععودصاعلل ءمطتممقتتتلو ءانل أ هقاتاسأتمصعق

 طعمومرابتعدم زمهعضتتكب ونسمع هنععق همهم ملل ءعوصأ ءعغ مسسعماهعتم نطلع ل127

 6] - ناد اطءقنن ءأ- دهن هلأ همع ءا- سمعا ]ل لا هارعتأب 11 اذآل عارعتط هزمت" همع أ - 204

 للعلن(, 1لزع زخم زمعلرتغ: طرموعلتعدضتم ةثك ؟1"نر ه آلهنهر ءهغ ادتتلع لكنه ءهاعنر ءأ اعقأاع

 حاتععمرعع ذم مرهع[معلمصعسو م20لعمضتسو لسمق ةععانممع5 عا هممع] هقتممعست لله ممقتغاتق ةقأء

 140 ءزنملع هطعتلعط 72101:مهيوتتنءل الثعءن» (نهاان - ءل- لان, لظهناةءطعغو ةهمسصم 885 (ذهع. 13. طلقها

 1480) مدمر[ ناتك و هماتت0ل ءا قتلنا م12عاأمدانلللا هما 0ةانتأور ءانأ 20هم[هالمصعق ء1عوعوصأعد ااه

 زمقعمضتتاو نأ ذم ممحتسلع مععوعمددعتم تهعوملع5ءع2عأر وناتهع لغه صتطاتق ناتآتاوأغعسي ةللععع عض
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 خيشلا هحرشو ىهتننملا الأ هب عفتني ال بانطالا ةياغ ىف ىرانفلا هدانسا سرشو ىدتيمال اعفن

 حرش وهو ملا كدحوتب دمكاملا هللا اي كل دململ هلوا م. ةنس ىف همتاو جتافلل ىهلالا دمحا

 حاتفم هدا كيمردا ةدليب ةيوازب روبزملا خِيرأت ىف غرف نيشلاو ميملاب طوسيم ىسراف

 95 جيباحم جرش حودغفلا جاتاغم نرد يه ىكرذ نيعبرالا ثيدح حرمت 3 تاحوتفلا

 ىرفصعلا دعسلا ىأ نب لصفلا فقحملا ئيشلل رصتخم صئارغلا ملع ىف ضئاقلا حاتفم !"ددم

 رمع نب دوعسم نيدلا دعس ةمالعلل دقفلا حاتفم |"همب >> ىسراف لّئاصفلا حاتفم !"هم“

 ىدنفا ناميلس لضافلل ىوقتلا ىف ةلاسر حالغلا حاتغم] !"د»+ سل ةخنس ىوتملا ىازاقفتلا

 دعا ىذلا هلل ردمكلا هلوأ لوصف ةعست ىف ةيدمحكملا ةقيرطلا نم اهيضتنا ا[! ةنس قوتملا

 نيحلا يات خيشلل حاقفلا ميركلا هللا ركذ ىف حالفلا حاتفم 3 خلا تانج نيقتملل 0

 1 عجم زادك مهدعععجأمت5 قعد عساأمعلاتق ةمتل1702ع ؟ع2طوقتأاولأ ةأ(50عغر دع ن0 همه أ51

 معمم ععمم» معان قمتم ودعم ماطعتاعط قلقصسعل 27- 1ظ/هأغ ذم !آهكودط عدت لب 7

 طدعمس عمها معلت5 ةسمم 880 (مع. 7. ل1. 1475) ءمىسصسعمامعستس جطقمارتغو ونسأ ذأ ةهعامأأت

 آيجتتق 1لطتو ه 12 دعو معمماع» '1نمس نمت هلغعتت 1د10ع معجعلتععسالم ءاعبر معدموزأو ةعطلمأتتق

 عا حسصماسك ه6.  قةسعام» (ءعانق ؟ءععا[و ]ذ(عجو 7147+ ( 7612) ةهط ةماععم »عاتق ؟ءععئطتق 1( ععد

 574 (م8لم»/) لتكاتمحتاب ءأ (فصممبع هند لتعغم ذص مممهمفأعمأوم نن100هصت تعطتق ظلعدستلا

 ( 30لعدوصتغمه) ةطعماأولن6 - 125382. لآ[ غغط ءل]-1هغ5طقغأ,ر ءاوكلقك

 (هدصس عمامعأاتم ذه ننق لعد عت مغم 22031 6هصعم طتععت ةتقر 0ع وتم ةمعذ ذه !زاععم كم 10 عصلاتس

 موا 12583. 0311: غغط ءل-#هغخنطر ءكمجتمو لعءاممتقتتللل. .(نهرصتس عهأهتلاتك ةصه !مطصتصت

 116م451], 0ع نيم ددمرعو 03 عطب ءقأان ع 12584. 38111غةغط ءا- همه غنطر ءاوكتق ؟16غ6لقكاتلل. 5

 (نددعسس عسب ن100 70و ءتم 712ء)/1عمأ, هممم 725 (ذمع, 18. [آ)هع. 1324) مماأاناتق, ١*1

 1212177-187 مام مهدت. - 12583, 311:1-581غ6ط 17-581 ةنفطر ءادجتك جمععتعسق 0ع لات*ع

 طعمعلتغمسم. (هدصب عملتطسسمو ةهسعام»ع هةطعتلاعط ةدطغقلتعستسم 17 - 1هل]:7 ظهر: قلااعم'أ طا

 00يوم. - 12586. ط1 1امط ءآ1- غءعقط ةأ11 ءامجزم ؟لعطتخاللالا م301111111[123651. 2 ءعقنعع.

 12587. 3211 4غقط عآ1- 41 ءطر كمحجتم لدعم 0 ءصاتدعر ةتعامرع متعم 00ءالكدتسسم 860-60-1

 116:10 186+ 01ه“ 1ع, هسصمم 791 (ذمع. 31. آ8لعع. 1389) مدمن. -ح ٠

 [3211غئقط ءآ1-/ءاغطر ءدحتمق هدلسألك. "[مدعامأمس 0ع نصمعع آ)ءأر ةهسعامرع ذم 0

 ك07ءة: م7: 1 عرنل, همسمم 1134 (ذصع. 11. 0ع(. 1721) رممعأتم. ظانصت 128103111 م3613 ©

 17ه" ءمم 2310ه]ء مدمس علفلرعا ذم ممكعمص هةععالممتطاتك هععععمدتاب هغ أه هرعتك ءدأز آهسق آ)عمو 0

 واتأ تنص ةدعمأتطسو5 مدمج0ز5ؤو5و موعوجتغ هام. سس 192389. 8[ز1غغط ءا-[عءاقطرو ءاقكحتق

 ةداسأم لع آمجوعونممع ]2ع ععمععمدأ ممعغمق ماكو ءمعلتدع همعسعمأتفو 31166605 كا ءزلعط
1 
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 ْف حالغلا حاتفم 00 [3 سيرك ةودتملا ىقاردنكسالا (هللا ءاطع نب كمحم نب) دمحا

 *هكأ يىصاخعلا سداقذ دياثك 8 8 يك نذ خةكلط نبا كمدكم نيحلا لاهل حالصلا ىللهأ داقتعأ

 حاقفم 7 [كب غولا ةلود ءاملع نم] ديشمج نيحدلا ثايغ ةمالعلل باسحلا ىف حاشفم

 5 مهيعاربا ند ليعيسأ نبحلا دادع خيشلل حاتقملا نانسأب ىمسملا هردصحتذكمو اضيأ [مأو خدس

 ىف حاقفم 15 7 حابصملا حرش ىف حاقفم !نها» مث“ ةنس قوقملا فرش نباب فورعألا

 ذنس قوتملا ىربطلا صاقلا ىباب فورعملا دمحأ نأ نب دمحا سابعلا ىأ خيشلل ةيعفاشلا عورف

 يئيوتملا داد# ىق ىريطلا [كللا دبع نب دمد#] فلخ وبا هحرشف هب ةيعناشلا ىنتعا دقو “د

 ةنس , قون نيدلجت ق ,ىسدقملا ةعامج نب لييعتا» ند ةكذلس زيشل قباوا [15:0] ةعش, دو دحام

 410 ىلع ىنال ةدابز هيلعو 5 غخنس ىنوتملا ىدادغبلا رهاط نب ,عاقلا دبع روصنم وبا خيشلاو [:]

 1 - 20 - لا: ملآرتضعل (اذ عنا 71ه]رمصتسعلا ظعرن كافعم7]هآب) ]ع7 عزا0ع" نر ةصمم 709 (ذصع. 11

 لمص. 1309) سمرتانمإ. - 12590. 1[111غغط ءل-[ءا1غطر كمحتم ؟ءاذعلادنتع 0ع 1506 طعرطتقاتتلا

 معازعامدمعسسر ةجانعام»ع 1[ عرررم]- عل لق 1101 ميوتتعل عرب 1774«.  آسمسسلاحطنت' هط عم تم

 انطعم ذنم 8رنقع ءا- يومن. - 12591. 8آ11غةط ك1 عاد طتغةطر ءكمحتم 0ع حمئاطس عاتعقو

 ةهيعامرع دلت لمءالمدتسم 67 ةررفا]ر عل لأ لعضسعا فل, عسفتعم 0هعام ده ديلقس 07 علب 12 عزت.

 125392. 11[3غئمط 11 ءآ]-طتعةطر ءكمولمك ءزوملعس ةعوسسعمال 0ع هعئاطس ءاتنعحر ةنتعام»ع

 [ ذاعامان- ءل- لف: قكلرسعل طعن ةلم]ءمسصسعل ظعبب اسفل كةلقق»# (00لين, هدلقم] طا - ءاالات

 [ل1نلم كه] همصم 815 (ذمع. 13. كمر. 1412) مدمرطتم. - هطعتلعط 1ظسكل- ءل- لان طمهددمأ

 5 ظعرب آلا” ملاسر ددلعم لان ىك]يعر» نع لاعكتم هع ةمصم 843 (ذمع. 14. لكم. 1439) دطم15غاتاتعو

 ائطعمس ذم ءمتامرسعسم قماعهحتا لعبفت» للا - لل نكاذلب ذمكيتمامسس. ع 19503. 3111-11 ةط

 [1 ةطوعط ظطا- ل11 هطةطر ءكمكتف. (هيصسعساةعتسف ذم انطسسصس 215847, 0ع نيم ةنبعد

 للعام عدوان 12594. ظ3111-1غغط [1 خغمجت' ظطا-هطق1 117 عار كقكتف 0ع مهعاتطاتق

 لدسم هطمظتانعأ لعتس لتمر هسعام»ع ةطعتلعط لقت /هالاناع قلآرنعلا عر لآ لقلآتسعل 1 هط عت"

 سلوم طن - ءلعومم لتعم ءأ ةصصم 335 (ذصع. 2. كسع. 946) رصمدأنم. ةطقظتاقع ءهنكقتت اه

 طمع اتطعم (عمعامسلم ء( ءعرماتعممسلم ممهدعضتساوب نأ قلاع 1121ه“ [ 2له]رمتستنعا 18 عزا قلطل-

 6 -6/81] 1ع كمععم ةسصتتلل [470 (ذصع. 25. لدل. 1077)] دتمزنأانانقو تهانزالق 01111618

 مماسصتصسع ءمسرتضعاط عملت - قلتلي ع» 5 ءامنسع اظعرب آطهددمقغ7] 8 عزا لءععفم 110 ءمللعدتو

 40 حصصم [480 (ذصع. 8. لكم. 1087)] مزجانانكو ءاتزانق هملئلطت عمامتلتاتك 00هطانق ؟01هطتت صتأطانق

 نمصاتسعاو» - مغ ةطعتلط قلع 71هضعت» قللل- ءآ- يارا" عر 1 لق" 8هج1/040 دصسو 9

 (لصع. 14. 0ع. 1037) مرض منق. لل طنصع ءمستس ضاقت كا( 47: ظل هعمت» عدن 1107 مترات علم
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 [حاتفملا ىنعي] هحرشو بيذهتلاب اهبقل [صاقلا نبأ باكا دحا] ىجاجرلا دمحم نب نسح

 اا مز*9 اس قودملا ىردصملا ىدادغبلا نوريبخ ند كتكاملا كلكيع ند لاوكام رودعخم لأ

 00 مع ةنس قوتملا ىنلاجرجلا نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع خيشلل . . :ءاى. خاتتغم

 ىدنجلا ىفاهلا هللا كبع نب دم نب ركب ىنأ فيتعلا نأ ىضاقلل رصتخم وكنلا ىف حاتفم

 دلعل ةيفنكلا عورف ىف رنكلا ماتفم هاد نديلا لهال ةديفملا بتكلا ىم هد ةنس قوتملا

 لضافلل باسل ىف مقرلا باكا زومر حايصمو ملقلا بابرا زونك حاقفم 3 زفكلا حورش نم

 ةمئاخو لوصف ةرشعو ةمدقم ىلع وهو هذيملت ىونردالا قدصلا دوم رييل هتهجرتو نيدلا ريخ

 ركش هلوا رصتم ملقلا بابرا زونك حاقفم هامس ةلاسر ىسراف باسال ىف زونكلا حاتفم ا.

 كلل جتافلا دم ناطلسلا هيف ركذ ميعاربأ نب ليلك خلا تيسين ترضخ راوازس سايسو

 2ززا(يع [مصتتق 0ز5كمانلمصسص 16 - علم ] ةسمرت] وصعماسسس ر طقصم#ت عع 27 - 1

 ىعممسصتمسمهاتسسم و, ء0نلتغ. طعمتوسع (نةلطخ قلقة ءمععت» لآ: ظعرب ملزردعلا 1 ءععبمت كطقطتاك

 12595. 8111-11 غخط 11 ءال-ءلعن:ة 8غ

 ع1 -ةهقطعر ءككمحتك 0ع لعععتس (هعومأ ععععمم15 هدتطاتق رو هنعام»ع هذطعتلط قلع 21هبنق7» ل110-

 ةمتوتراعأ اظعر» للا ءأ - »عاف]ب 8 عرب ]1| ءعان 8هج]لل02 #21, ةمصم 539 (ذصع. 4. كانط

 1144) سصمءعطتم. -ح 192396. ظ1- 03114 غفط 41 . . .ر ككمحتق لع . . ., ةسعاموع هطغتاعط 480-

 6ء[- همأآرق» ظعرن كقكطل- ءآ - «هاسمت» ل07زم8غر ةصصم 474 (ذصع. 11. كسصي 1081 ]) 11101110. ل

 12597. 1[1- 8111غفط 11 ءآ- مهطتكر ءكقعتم لع ععمستس هاتعمم ةتتعام»و (نةلطخ 48174112 ةذكع

 لادع 8ع“ ظعرن ةقلمارعتست»ء0 عرف كطلعلاعأب 3”لأق لعرنفتر دصصم 552 (ذهع. 13. آل عطتم 1157)

 متمعغمنم.  (نهدصد عملتسسل 20مم(هغمدتطسع تاتلتطسع ماعصتتس ءغ دمتم آل ءوص عصعمقع5 102301

 مرسم عضاقسأ اننا 1ص 2/7 - 11/147  ءمدصو مكانتأت

 حعوالسمأكانسل. - 1925398. 311 1عغقط ءل-اعومتمر ءكمحتم (طعمدتسأا 0ع مدهاتطسم لدعم [[ةدعلاأعت

 عععتصلمهعتك. 1"هعاممدع ءمسسعمامعامك ءقأ ذم !ئطصتس 7ممع. - 12399. 011:1عغغط آطو د2

 جعطةط ع]- ءقالحسر ءآقكتف (طعفماتع م1013 5ععطعامت أ هظان12 أ !1نعععمسو 5182010121 8[11]00121-

 (هرصتص لع حعاطس ءاتعمحر جتعام»ع طعمع دعرتتأم 7[ عق»- عل ل40. آشطعتس 12“ 2710/10

 ىم0لمع7فخ 20 ءببعم# ءزدتك لتهءماتلسك ةنععاعع ؟ءعيضاتكب ءغ طقصع (عممك] هغتمصعتم ذص مة ع1هأ 10ه علللو

 لعععرب هعملممعم ءغ ممعاسكأةهدمعس 0 ةأكطستا ع 12600. 3111غمط ءا-اعم مأتم 11 عاد طتق ةطو

 كمكتم (طعمدسعمعمس 0ع ةعاطسعاتعم.  "[موعاوطتق معععتعتعر هط ةسعام»ع 72/1[1] 8 هنا 1" ان/م تاو

 وسأذم م؟دعاؤ6نتممع كسلغفمسم 7/0 ميسبدعلا اكدعمسعمهامععسس معهعلت عمك ءمرسممدتاسق ءغ نكدلم

 ه11/اغ] عمدس م"آ[نط ءآ- ملمس امهتومتكدك.  (هدم معصسلتسم زاه ةسعتدأل:  ((رداتمكانللا 6160

 ء( لدتتك طمستمسس هيدي قاما لتجتممع ممم معوموملعع ءاعب - 12601. 5116غةط ءا1-اعومذ
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 ىايليلا ءايلوا هللا كبعب روهشملا ىنيسحلا هللا دبع نيحلا دحوال لمرلا ىف زونكلا حاقفم

 حاتغم |". 2 ىنوبلا هركذ زومرلا لح ىف زونكلا حاقفم |" .١1 ةنس دودح ىف قونملا

 ىف هتموظنم ىلع حرش وعو 017 ةنس قوتملا ىلصوملا مهيرحلا نب ىلعل زومرملا حاضيا ىف زونكلا

 شسمش خيشلل فوركلاو صاوخلا ملع ىف وه حاتفلا ميركلا رارسأ ضعبل حاتغم لي

 هلل نمل هلوا ىدنيشقنلا قولخلا ىفاشلا ىسنيبلا ىليقعلا نمحرلا دبع ىب كمحم نيدلا

 ىسراف رصخخم ةغللا ماقفم ا"ا.ه [ىطرقلا سودقلا دبع نب باهولا دبع نب دمحم نبأ

 اسك ىنامقعلا ناخ دتمكم نب كيزياب ناطاسل هعمج معدأ نب دومكم خوشلل ىكرتلاب

 اك انتاد مهيغأوبأ بتناك .لبيلخع ند ىدعسل داكم ىكرت باسحلا ىف تالكشملا حانتفم

 تالكشمو بدالا حاتفم نم اهعمج هللا دبع نب [رءاشلا] ىنوسفل ةيسرافلا ةغللا ىف ىاعملا حاتغم

 (1 ع] - ءمعسلر ءاوكتم (طعمدسعمعتس 0ع ةهصاأع ع ةعدسم ذص ةععمو 0ءعوععمأتم عا صقسللتو

 ةاتعام» ع لك11760.- هل - ل1 4ك50ه1]هم) 180 ءقراف ظآ - 80! ؟دلعم كطلالدلاعلب ل7 لتعام

 مع( كععو ةسمتنس 900 (ذصعب 2. 06م 1494) مهمططنم. -ح 192602. 8111عغةط ءل-]طعه ماكو

 ءكلمكتم (طغععدستهرانللت 0ع ءعحماأ أ ءوعلمسع ةتئممزانتلل ةعضت ج21 1مائا112. طه ل هطحتع قط 1ر7 171/718.

 12603. 3111غط ءا-اطعهدصفع 11 غ4طقط ءا- ص هعسس 5 2, ءككوكتتق (طعقدتسعمءاتت» 06 11]1نح

 عاموكلمسع ععطتنلب عملتو هغعلعع اصلتعداهتطاتسو تانعاأم1ع 2472 طور - ءال0ءة]رفسا الهناد18 و ةصهو

 763 (اذمع. 31. 0ع. 1361) رسمعأاتم. (نهردست عسا هتلتتق ءع5أ 20 ءقعسعم ءزانك 0ع 10هعمعكوج مطلق. ح

 12604. ظا- )11 غؤط اخطو'نلط جدمعفص ءعاآ]- اع ءءاص ءع]-1ءاغذطرو ءاقعتق 0 جهععوسم

 ممصصتتلاه العز ععمعجمدز ممر(وه رستم عمت ءمعلتقع ةعععمأتم لع 0هءاعلسو ؟لعتأمتلط 2011ه طاق

 ىلإ

- 

 5 لتستمتم ءأ الناعمه معممعمعسسم ة5عام»ع ةطعتلعط ىقعررجع - هل - لأ: 21ه]مدروترنءلأ ظعتن كنل-عآ-

 _مم]تنمتا 0ءمق]# ات عءايرنععف ]لكلما معات 1! مع م وارط ءعببلم كذطقطتكم.  آشطعع غد ةصعتمتا: اهادق

 [رعم ععمععمدمر طعمتومم ءاع. كةسعامر» تنال ع ةعهتمأاتس 81441 دلل 02اننت 01164 ©0025ءدقأأ عأ 0

 993 (زمع. 24. آلوع. 1585) ةطوماحتأ. [ كد عءمعقت» كلف ءأ - :معاآراروا ظعتت ل17 هت#ت160 8ع

 م40 -ه] - مما اا ظعتن قلف-ءعآ - هللتو (م"انقف [خطسسح ءزاتكل عدد ةععسس عصا ء0لكلتغ ]. ل

 126003. 3811 1غمغط ءع]-1هعط دغر ءهآدحتم اتنموتقع. ' (نهددر عضلتتتتلل 7618100 - ت51 انو 004

 كل عتاط . 11مم  ظ8عر» ظل]رعر» كذدلافصم ظويرعنأ ل 2 ظعرو 2110ه عبضتنعا 1ك]رانتط 7

 نما1ءيزغ - هفووق. 811[ غمط ءا-دسمد طاطأ1ا]ةغر كمحتم لت عدل(ةطننص 0ع ةئاطست ءاتعقم

 ؟كوا]سسعم معا عانس ةمعام"ع ثظل'أ# طعن لك امآأ], آان" هعزبمع ةععدعاقهكتو. ح [( 7

1 

 40 3811 1غئقط ءا-س عمل, ءامكتم ةعماؤسأتمتاتللل 0ع لذصعاتتح معطذأ أمر م0166 1 ع2 مع

 ىلا مأ/هأب | طوعئو]. (هموععمتغ طمع اعدونعمم ع اتطعتم ]11ةركاذل ء-ءلعأاب هت 71هعاطقالا ظله ور
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 ةمالعلا ىوملل ةيدنبشقنلا فيرط ىف ةيعملا حاتفم] 1.6  لاعفالاو ءامسالا نيهسق ههسقو سرفلا

 حكيعس وبا ىلا راشا لاق 1!“ ةظنس قوتملا ىفنكلا ىماسلا ىئسلبانلا ليعمسا نب ىنغلا كيع

 نيققحملا ناطلس لضافلا ملاعال ةيسرافلا نم ةيرعملا ةلاسرلا حرشا نا ىخكليلا ىدنيشقنلا

 لا دعاوق ىلع ةسسوملا ةيدنبشقتلا ةقيراطلا بادآ نايب ىف ىدنيشقنلا نيحلا يات خيشلا

 جرش ماتغملا حاتفم [اب ةنس ىف حرشلا نم غرف ملا اهتحرشف ةعامللو ةنسلا

 ا"  ىرعلا نبأ ركب قال دصارملا حابصمو تصاقملا ىاتفم |[. رم هل ىزاريشلا بطق

 ةنس قوتملا ] ىماللا نامثتع نب دومحم انالول ىكرت تايالاو روسلا صاوخ ىف ةاجنلا حاتفم

 نسل ىلا نب دمحا خيشلل ةاجنلا حاتقم اا“ خلا تادوجوملا عحبم دلل كمثل هلوأ [18.

 تاداعسلاو ربلا باوبا هب جحتفنت امل ةاجنلا اتفم 01 هز نس قوتملا ىمالل ىقمانلا

 ىذلا هلل نمل هلوا نارقلا صاوخ ىف رصتخم وه ىناورشلا ىجاح نب دومكم نب دمك 0

 اكل

 ءعغعاتص لسهك مودهغعم لتسزوتا لع ممهتتستطاتق ءا ؟عىعطلق. - 12608. [ 31:1غةغط ءال-صد 2137 عار

 ءقامجتم بيم نسءاتممستك 1م0ئئزمدع كس آلعم لع لهعئزمد ا دعاعتئطط عدلت (ةعتسر ة1ءام2ع 2

 لم ءانتمدتسم 450 - ءآ- جارمت:# عرب ظهدربمأ] 1! ةلوبابع# كنس دم عاتتمر ةطصم 1143 (ةصع. 17

 لدا. 1730) سمعتم. ل1هسلمعتغ دتطتم ةصوانتأاو لق اهؤ0 لال هع7[ةء]را رتل 8معلطلقر دع اط ةعاهاتلا)

 هع اذموتم مععوت عه زم ةعمطت مسح عمصقأ هان تهت 00ءغن عغ طعصسع رد ععتخت ةععتأ ممم ةانطاتل ص

 مسصمعتمأ5 هطعتاعطت 17 - هل - لن: لظل] - 7 هع ة واط عتب: ل: 0ع يدعياتعولمسمع ءعومالفضستسس لص

 هععامع ةلدع]عتمطط ءعملتغحصتس 1معععلت عصام هطقععك مص لةتحستر ن1 ذه م226ععءمان5 110

 عغ همن طه ل0هدعمددس صلف عصطتست طقطعأعو ءةدعمممعظعات.  (نهرمممقاتل زعلان 0011

 ماع.  قةطعماعتغ هس هممم 1087 (ذهمع. 6. لآدم. 1676)]. - 12609. 811 1غغط .3111-81غةطو

 ءلمكزك. (نهسصسصسعساأممتتنك ذه 1117 ها هانكس ه 0015 - هل - ل1 د17 نعت ءمطم م مدلك 0ع

 نم ةاتم2 للءعطبس» ءعوهي - 12610. ة111غخط ءعالسس ععذقأ 0و ءكمحتف ءممقت] أ هعاتقت 217020-

 عزامسصتتل ءغ ![نعععسمد هطقعجر هعمل معتصم , 21110ه1ع 487 8ع7»» 11:- همها. ح- 82

 3111غةغط عادم عز ةغر ءكاقحتم ددطتغق 0ع ؟تعماتأطاتق 12314331012 عأ 7151111111 000

 معمم  ةعهطسعر هنعام»ع 010115 ممدأو 216/70 186: 01/72 طرت 8# , [دصمم 940 (ذصع.

 ددأل. 1533) ضمعطتم]. آئطعع ةتغععاوسكر ونسأ 18 1آمعامأإ: آذسق 1آلعمو وننأ معو ءهيتقأ عم[

 لع ممم هيووكلزغ ءاعمب - 12612. ل111غمط ءل-معز ةغر ءادحتع ةدطتمو ةهنعام»ع 8طعغتلطط

 411:60 وز: 47 ]ممدمت» اتسعت لاتسعر ةمصم 536 (ذهع. 6. كنوع. 1141 ) 17205610. ب

 12613. 3111غةغط ءادصعزر غر ءاآدكحتم هدلسغمق 34 ءور ودتطاتق ممعامع زسكاتأتهع (طومولتمل) ءأ

 طعدهكتطسلتسسسس ةمععاس هت , ةتتعام»ع ل1101, هب»:»0 عر: 11ه]ب77:10 آظظعءت: 11472 ةارعت“ماورنق. 0

 (هرصمعسلتسمت لع معمجعتتم (نهمومت ؟تعطتملطططقر نن00 زخم زمعاتا: طمس [)عمر وسن ةءعاع2مل18أع
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 حاتغم] |"018 لوصف ىلع المتشم اهنم لك اباب نيعبراو نيبنثا ىلع وهو خلا ءاقبلاو مدقلاب درفت

 مايصلا ناسل علد نم اب هلوا هنع هللا ىضر بلاط نأ نب ىلع نع ىورم ءاعد وقو ةاجنلا

 ملاعم انقملع ام ىلع مهللا كدمحن هلوا هداز ىخاب ريهشلا نيدلا روذ نب دمحم هحرش خجلا

 ديع نب زيزعلا كبعل الصف نيتس ىلع رصتخم ىسراف موجنلا ساتفم ا"  [دلا فئاقلل

 هداول هفتص هنأ هفلوم ركذ ملا ضرالاو تاومسلا فقاخ ىذلا دلل دمأمل هلوا ىزيربتلا نمحرلا

 ليكن ند نيون ةلاكتلا ق ىكرت روغلا حاقفم ا تاكنلا اقفم 4 فيطألا اذلع

 وحنلا ىف رصتختم بارعالا صقتفم ا"زع  مرتوك كبزياب نب رايدنفسا ناطلسلل دفّلا قونيسلا

 بتر ] ملا ساسالا ةبوصنم دماحم فرص هوكن هلوا هداز ىربكشاط ىفطصم نب دمحا ىلومال

 لالج خيشلل رصقخم نآرقلا تامهبم ىف نارقالا تامحفم 8 [ماسقا ةثالثو ةمكقم ىلع

 ام ىلع هللا يح دعب امأ هلوأ 11 ذذس ىقوتلا ىطويسلا ركب سا نب نمحرلا ديع ىنيدلا

 فه رعشلا ىلههسلا ف هذأ هب ىكذ ناببقلاو مالعالاو فيرعتلا كببثو لاق خلا ماهلالا نم ع

 ما معرس مأ(ةعمتامغع دمعتك هدأ ءاع. للزكانطسكتبس ءدغ لص ننهلءمعتمأاه لتتم ءقمتأعو 01183

 ةرموسأو ةععالممعق ىصاصعمأا. ع 12614. [0111غةغط ءعل-ص عز ةغر ءمحتم ةداسأتق. 8: عءواتممعق

 دانصأ ةهط ل7 8ءرب لل 1272 ةهسعام»ع ممماععامعرب نممع ااه اصعتمتاتمغ: 0 زلاعر نست ]أ مهعاتقتل

 اعصممعتم دصحطتاتمأ ةحععاتتقأأ ءاعب د 7101 مسوس عل عزا 18 - هل - لل: لعموم قلقلاسعلعأ

 لزءعاسقو قسيس عضامتكانلل لص عمه هع مستا, ننأ )اه !صعامأاأ: آطمسلمتضاتك 1!" عر 6م آل ةنقور 04

 ممو دهلعمم دئعئتادعسسم لهعدمتماأ ؟اعنلإ - 12615. 38111غغط ءالدممز نثسسر ءكمحتم ةهقاتم]0عأعقو

 ةهسعام»ع قطل-ءآ- سمع آ7 عن لطل-ءا- لرسم 1ما»نعق  (نمسوعصلتستم معاسأ تنل لم ه6

 ععمالممعم لتئاضطساسسسو نسمل زغذ آصعتمأاأ): آطهسك 1)عمر ءمعامضبمست ءأ اعنف هظعهام11 أع

 ىسعامر ذالسا اص محمععس ظلتأ هدأ ل50 - 67 -7م/1ر/ك مدت مدان ةدع هع 8118616 060

 3[آ1[عغغط ءل- هن ]طعقةخغر ءكلمحتم جلصمامأتمطلتللل 3عانأ قانا. - 11617. 3[ل1آعغغط عآ]- صلاتك

 كمكتم طسعزع. آرئطعمع ةنععلعسم 0ع مسمع ءمللوجتم ئالتمعملتر ونسعد 21:82 عر 2710ءاا]

 كني كدلافمم ]وعنا ةورا“ ظم»» آقمبرعدبألأ 12011" غر» ىدرسرمسانتأا. - 12618. 016 !(عءاوط

 عل -زئءعةطو ذصتاأم ؟عدجتممسس صقل أ سنسر ةنعامرع ١3آه]1ه قرب عل 2ع. 111 هركم 111 ةرت“ هنا

 مز. (©هرسمعملتسس عدس ملل عنصر (000 زام زصعامتا:  ؟7عرقاتكق انتل همت ععاسصأتتت ]حصل عد

 ةماحس عسأم ظحعم ةاوطتاتاوع ءاعر [عا تم ممعلأ ولأ ممعتس ءأ اععق مههاعق 01 ةامتطاتغتنت عقال. ع

 12019. 31ه 1[طتسلاأ ءآ]-معع3مر ه0صماحأ1أهصعم جل ععودسمو ه0 ةزلعماتسس» علت ععماعع 0ع

 لزءنمصتطسك (هرعوصأ ةدقمعمقتقر هنتعأم» ع كذطعتلعط لعل - هلأ - أ: كطا- هآ - «مآبد»مت» طق عت كالت

 1آ8ع]» كميرات حمصم 911 (ذصع. 4. لسص. 1505) مهمدئانم. (نهرصمعصسلتنتسر 0000 ذاه اهمعاصطتا

 طموعصتععسم ادرنلع [)ءلث معمم زمفوت فلتممع صمهاغنتملأ و نتقهللل 5مطزق اسرع( 51( ءاع. آه عمر

 اصوانتاب مصاتصعماسك ةعترأاو 16ج 1/ نس هأ 1ايام. 1معاعععم ذطأ همتمتر اه م/ع#7 [ذطعسس

 نيل

10 

 كاب

10 
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 ةعامج نب رديلا ىضاقلا عمجو مامثالاو ليمكتلا ةاهسو رسع نبأ هنذمالث ذيملت هيلع لفت

 لامج ىضاقلل بويا ىنب كولم رابخا ىف بوركلا جرفم 1. نايبتلابىمسملا) ؛هياتك ىف

 ميشال سفنلا حرقم 11 [فيرصتلا ىف دوصقملا حرش] بواقلا حرفم 1 تالا

 ةظنس قوتملا ءابطالا خيش ىفنمل ىقشمدلا نونكس نب دمحا نب باعولا دبع ىيدحلا دج 5

 ىف اهل لعجي ام هيف ركذو اًباب ةساح لكل لعجو سفنلل تاحرفملا رثكال اًيواح هاعج- [19]

 ىف اًدج ديقم وهو ةيبلقلا ءايشالاو ةيودالا ركذ هيف ىصقتسا رووسلاو حرفلل ةبجوملا رومالا

 رثكا تععلطا لاق يلا ءاودلاو ءادلا فلاخ هللا ليح كعب اما هلوأ نويعلا بحاص هركذ هتقو

 اهتحارو اهناذلال ةيجوملاو سفنلل ةحرفملا رومالا ىف بلقلا ىفشي ام اهيذ را ملف ةيبطلا بتكلا

 رصخقا ىلب اهسانجا بعوتسي ملو ةيبلقلا ةيودالا ىف اداتك فنص سيئرلا خيشلا نأ مك اهرورسو 10

 نب رفظم نيحلا رد خايشللو ] لبوق ند رمع نب ىلع لجالا رهمالل تفلاق دداو سنج ىلع

 5 3 5 "6*1 عمال م 0511155 نعرل همان5 ءدع زآ]ز نق 015كماتاأةر 787 21د“, جممعسملأ ئ ع ءىمصاتساتق 11

 1717 - 1 ء]بر»17] دمع ]170/- 1!ننمت»: ةمععتماوه. -  [لمعع (نةلطخ ظعلم»- ءل- ل ظعت» لعوتنم ذم

 هدم اذطعم 2/7- 1ةنب ةمهوتمأم عصز صحا. ح 12620. 01061 ءععتز عل - ]عم مان طر ءعرساةم»

 مدمععوصتست لع طتعغمسم معلم ءماست ]1موصدطأت لحعتسسم ةسعام» ع (ةلطخ لسنا علل لار ع

 1101م7 ل عري كال خرب 11 هرممبم# كظطملظتاحم جهصمسم |[ 697 (ذصع. 19. 0ع[. 1297 ) ] 2015110

 (زعنغورع أعلمه ؟ه]سسنمه. - 196921. 381ه عممتط عا]-ءماذطر انطع»ع ءمعلجك ءعطتاتتقمكت

 [©هردتص عما مصمم ذص اتطضصتس 2/460 لع مل عدجتممع 1مصصقعتسس ل. ح 12022. 016 1ءمعتط

 عادم ه1 مر ائطعع ةملصحس ءعحعطئاوعمممو ةمعامدع هةطعتاعط 21هزل- ءل- لأ: قلطنل- ءا- معابر 5

 18 عري قلع عرب كمارو 10 نمععاعام [ممعاظعم مرصعلت فمصحسص كطعتططمو تدصصم [ 694 (اذهمعم

 21. خور. 1294)] رصمعأسم. 1مهععععع ازطعم ةصلستغ هيصصتحر نقع ةمتسمت» ءحطتلقعمساو ءأ

 ةنمعم]زو ةعمدتطاتع ءيمسغ جالمطست(ا“ 18عع ذطأ هقععأ نسمع مععععممسم عمسلتمسس ءأ !هعاتكتمس

 مدعاسمأو ءغ 0ءعوعمتطععع عاسلعغ مععصعلتو هغ عمععزو5 قعلتولع5د هيوصعم. آتطعم ءععدقتا ةانق

 حعامأع هات]أ دداسسم ءهغ حط دسنعام»ع هرععتمك 0 مرستس عتمعدطتق آمعتمتأا ةساعتس 13: ًايهسنلع

 مموهعستمدو طعتر ممعطأ هع ععصعلا1 كىعمامرتو ءكع. 1مهيعدتلو ةهونتاو طتقز هضعست ![1طعقطتتل

 مدعلزعمصتس ممعاعسصو معوسع ذم تم تالصص ةمحعمتو نسأ ءمملك دمعلز لصف معطاتق ةل]عععأ

 ةمتسمتلم ءعحعطتاجعجماتطمسس اوسع مععععدمتستم هن ماهتعمر ستعتعمي عغ !دعاتلتتمس رج عقم اتطانقم

 طعتملع معجم هطعتلاعاط 1 عيرتع (لزبب كضمز اتطعسص لع ععس علتتكق ءمضلتكق مص مودات عتمأر 211 ةلل عل

 ععمعرج عمرتسل هلم هصاصلف دمتصتات ع 0عدعرت مكععمأو ةعل لص دتصم (ةضااتلال 56216 جعوتناع- 0

 ممجوغب ب  ©هرصجمدمت ةماعم ائطصسص ذم ةةعوععس طظستعأ ذل! نفاع معتسأ قل/6 ظعتم 0م لذ تف

 06847. [آضطسسم ءزدكلعس ةعودس عمات كطعتلعط 8 عل عللي للماسمإ] ع“ اظعتت لاء” ه0

1 5 
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 نيدلا ءايض بيبطلا] راطبب نبا تادرغم !؟1* [ان. ةنس دعب تام ىكيلعبلا نمحرلا دكيع

 ةيودالا تادرغم عماجب ىمسهلا و بطلا ىف [11 خْذس قوتملا ىقلاملا كوحأ نب هللا ثيع

 عمجأ لجأ ملف نفلا 3 اتهكلا م روخك ىلع تنفقو تحذكو عرسي آل ام بدحاص لاق ةيدغالاو

 0 عم ىصحع ال ام هايفشالاو رهصقتلاو راركخلاو ليوطتلا نم عيذ تدجو نكل عفنأ الو ةنم

 5 ضهني مل ءاودلا مسا نييعذ ىف اطورش طرتشا دنا مث هلا ةجاذشل لقشت ام نامب ىع ةرثكا

 هللا ترضتساف هداهتجا ىسح اهيلا هاذا مهيلع تيهبتشا ةربتك الاوحا نيباشعلا ىلع كردتسأو

 ءاكهلا فورح ىلع ةقينعلا ةيكرتلاب هنادرغم مهضعب مجويذو ] دتامل هنم تريظأو هترشق هنع تيفنو

 ىراصنالا مركم نب كمكم ليضفلا وبأ نيحلا لام هرصخخأو [منامتعلا ءارهأ نم كبر ومال

 10 نأ خيشلل [ىسراف] ورمع ىنا تادرفم |"  ىاغلبلا تادرفم |“ ١ [11] ةنس قوتملا

 8مم(, ممقأ هصصتتللل 050 (أصع. 14. لآمسأ. 1252) همعاسسقر ءعلتلتا]. -ح 12623. 316 110غ

 آ1طصم آش ءاامعر معصعلتم ةتسمات عاد, هسعام»ع | آ1ءلتعم 1)/ةنرا-عل-لأن: قلطلعلاعآب اق عنن كلآرتنءل

 11ه1هع]نر ؟نلعم] ك1: ظعقاو» [لتعام عع حصصم 646 (ذمع. 26. فمر. 12485) مطمرانم]. آطاطعت

 لع سعلتعتسحرم نأ انكانأو لات“ هور“ :لنا ءا- هلموءا مع لح معطل تورعأ ةصعادتمأا. فةسعامال

 انطرت 110 16 نودسم ءق-امآلقأأط زمال0]70 + آمعر عج عدسسم اهوطتتأو طحتتلام5 !خطعم عمت د عل1 ءمصتتسو 1

 طمع كممامدل معي ءغ ناتلتمععحس صمص ةمكتعمت. كلعمسعم طل ؟ءئطمقلتاماعطلر لعد ؟عمعاتاوق ءأ

 راتتكالق طععوتسم (2جعاهأومق ءا 0[1عمق ةساطتعاتمس ةمصتتتت ع205 0عرضعطعسلل. كل وسمل ةعععلأتكو

 وننمل ءمرضتسس مآمعتنلم ءدلممةزأ1ملع ءميضعمأو ننقع لقحتطتع 2عععقددتتم ؟نلتقدعأ. ان ءلملع ذم

 قو صممرستصع ععصعلتمدضتسص لعظصتعسلم مصلئاممعق ةتطأ ةطممعاتعتهأغو 2عولقظتتع اةلتعال مآ

 عمرتتتسس ممهات طقصع 0لعطصتغمصعس 200103.  ظمرعم 1عععص ةتطأ ام سصحععضمغ لذ عا ها عتلعط هظتنال

 حموات اه ه0 1:ععطتسب اعمصقعضطءععر ءعغ سمع جلتق ةتصار نتقع ؟1(1هةلامأغع [دطمعدمأ كااحس عل

 رسوعمو ءزاتق م عضأو ةانصغ ذص [هعله ءدع هلتتق جنتعامرتطسك جللوغلق ءغ دقهاععأتق ءم]1]1ععالقو ءغ

 رت ألاوم معو ةهعراععع ةنيلستأ نسمع طفقاقستعمس ةتتكانع عنهما !اقواتع هطقعتسدع 1نعلكوسأاو ءهأ 41

 نهم (عجدعامسلمم ةاملتسس 0لت] 1 ععصاتممستساسسم عا ةدطاتل1 ةةتتسصتتتات ءانتلت 300هحعتضدن. كلتت ةعتانتت

 1 نوننص مئععلطسقو هع ممن ععس اتطعت لعاتط»وختأ ءةزسموسع دطعلساادمت ةمعضتت. | ؟ذع نستلم

 اناس 7/هرك ل4( ذم ]أذ صعاسمسل 18 ءلعمس ؟:ءاعععسم ةععانس الدنس 0هىلتصعس ]11 ينضم هلطملت ءات عدت

 4م[ معم طسصتعم 0 طسحمتعم اعهصفانلتغ]و عا لعسفا- ءل- لف: كلاتفارمللا 7101 متست» عا لق عزا

 10 ق1ه1 م" نرب قيبحؤت و ةصصم [711 (ذصع. 20. لآهت. 1311 ] صمت[ انانقو ءن 2 اذان يأ

 ءلتلتغ - 12694. 3[ه110 1( ظا- ظسا عطةعتر 8:7علب 1 عهسعلتم ةاسرد1 علقم ع 126

 3161104 ةكطخ ةسعنو معسعلتم ةتسما1 له لات لتس تر ةسعام»ع ةطعتلعط لطاتع امر“
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 تادرغم السان تالافم تمس سونيلاج تادرغم السا ريصيلا فاخ ند ىكورذ 5 عاج

 ظاغلا تادرغم 11 هسصنب امهيف ام هعماج ىف راطمب نبأ دروا تالاقم سمخ سكبروقسيد

 قنا قوتملا قاهفصالا ١ فغازلاب !فقوزعلا .لضفملا نم «نييحم ! نون نيسح مساقلا قالا ذلغلا :ىارقلا

 نارقلا مولع ىم هب لغتشي نأ جاتك ام لوأ نأ هيف ركذ خلا نيملاعلا بر هل دمحلا هلوا

 ىلع الباق عرشلا مولع نم ملع لك ىف عفان وهو ةدرفملا ظافلالا قيقحت اهنمو ةيظفللا مولعلا 5

 ظافلالا نيب. .ىتلا تابسانملا ىلا ةراشالاو ةيلصالا فورحلا لداوأ هيف اريقعم ىجهتلا فورح

 نازولاب فورعملا ىلع نب كمكم نيدلا ىيحم .مامالا هيف فنصو تاقتشملاو اهنم تاراعتسملا

 ىقشمدلا ليعمسا نب نكرلا دبع ةماش ىلا حيشلل ءارقلا تادرغم 8 ةنس قوتملا ىفنذل

 619 - ةئس 8 دنولا ىلاحمجلا راطعلا لكويدأ ب عدم دح ءداعلا ىال اضيأ ةءارقلا ف "1145 ظخنس قونملا

 1 6زن لف غ ظعرب 11,ه1هرك اد 8ءوا“. [ طةعتنعع]. - 12626. 101:14١غ ل ةلأصتقو

 داعمأ ددعلأ ىسعمتم ةتسرتا[ أ لح ةتزع ممهاععم ١5ةللعم. آراطعاأ ةعرعب - 12627. 1101102

 آل1 عه عءسعأ ل ععر ط1مدعمكتلتد مهعلت عدس عصاأمعصسسمت ةتسسمأ كس اذطعأ نتتتصوتتع. 1871: 1262/07“

 آم هم لمت جل دععطسمب ملععأو ننمع ذم هنأ70006 6ها]عمأ عغ ]0155 عمت لتع اطعم 1ععسصأاتت.

 12628. 310 1ع103( داقذغم 181-(0ه همر ؟ععطه ةيسواأ لح (ن0هعدصأرو ةانعام" ع 21

 1105621: 8 عدن 21ه مت»ت»ءل 18 ءرن-ءاسمرملاللما, ؟دلعو 1غ معاقأ آطولروتنخ لتعاو ءعغ ةصصه ...

 رسمت 0. آنطعع 1ءدعتعم]موعتنعسعو وسأ 12 1معاصأاغ: آهسك 10عمر منصلمطتتت لمصتتلو ءاعب

 قمسعاغم» ذط] لتعتغو معلما هككعصماتممسل معد متعود ذم ننج اهدعامسله ةاه0ل105مق 2ععع55وتكلم 5

 هععانمدكان5 ءعدوع 0عطعمأو 0هءاممهعك ءةوعر وسحع 03 ءتمسعتت ؟ععطم ءعمطعدددنت ةمععاعسغو ءأ

 زمغعع طقق يعصتالممعست ععطمصتنص عتسار]ت كانت ةععات7ت أقتل. 8 عوعإعععد طقعع ءمعمتغتم ذم

 هدسصتطاتق 0هعامنتسصتع 1ءوعدلتطسعك تغكلتق ءقأ 1 عععومعأغ ممععه هععتسلتاتتت 001 معدد هل مطقط عال عانت

 عوعممع طقطتنو !ئ(ءعدصتتس 1مل مل أ ند 5201 ءدلطسسسو ءغ عععرز لعم5 ؟عاوالمصعه ةلست]عةو نلتقع

 زماعع ؟ءعطق معصتأتسو (ممماعد ءدع ذللتق معانا ءغ 0لعمتحدنو 1آماععععلسما. - للع ءدلعص

 مداععأو ةعترمتغ سقس 27/10/1-ءل-0ل47: ا11ه],مدهتسعال ظوري لل آآدمعاتتهم ؟ لوو 70/-1]” عنا

 لزعطتق ءعغدصصم . . . هر( نانق. - 12629. 81607 ع1064غ ءآ]- عم عذر 1هءانمصعم ةتسرل1ا ءععق

 1ععغعمرتتس ءمعدصت قعاتتم و ةتعام»ع هظطعتاعط قلطتع ه1 مدع قلاأ - ءآ - مملبررومت» 8من لعجعأأ

 182 ءى]نع[ر همصم 665 (ذمع. 2. 0غ. 1266) مممعطنم. 1)ع ]ءءانممع ءممدستعو مههاعم ةععهلمتتأ

 كد” 1هأأ 1 هعمت» عزب كآتضعل آقا- كلان“ 18 سلفتر ةهصسصم 569 (ذمع. 12. ثكسع. 1173) 0

 رم عطتتتكو ءأ 0ع هعماعسب (نهموصت 1عءعئمكتطسع هطعتلعط طعمع ممععاأسم 21مم ظعتن كلغ ظعتب

 16 ]بات» ملا ماستر [دمصسم 446 (ذهع. 12. كيك. 1054) ملم(انانق |.
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 نارقلا تادرغم ملع 18.

 87 خلس ىوتملا كيعس نب نامتع ىرصملا ىلادلا ورهع ىنال ةءارقلا ىف بوقعي تادرفغم ا!”

 5 ناكس ةظفل ىلع نامزلا درغم ()*)“ 15. خنس ىفوتملا ىدبعصلا نمحرلا دبع ىب ىرابلا

 اناس خلا مهمهلا هيف تناعت 4 ىلوأ نأ هلوا ىكلاملا شرغملا كمحأ نب دمحم خيشلل

 هز*م خس قوتملا ىرشخ مولا ردع نب لوودكم هللا راج ةالعلا وحكذلا 8 كلوملاو درفملا

 ف لصفم الساس زاب اس قوتملا ىدسالا كويدكم د هللا كيبعل تاءارقلا ىف جاصغم الرد

 هفيلاب ادب ] هاث» ةنس قوتملا ىرشخمزلا ردع ىب دومكم مساقلا نأ هلا راج ةمالعلل وكذلا

 10 نم ىنلعج نأ ىلع دمحا هللا هلوأ هز خنس موك ةرغ ىف همتاو [هأ نس ناضمر رهش لوأ ىف

 12630. 11ص صم 1106 ظ1- ((هعوص. 10هعءامنمج !1ععالمصسست (هءوصت ةأسرنأا كاتلطم

 126031. 8310-1 114 6غ طظظ1- 31[ 0 طحط ةغر ؟ععطد ةزسما]أ لو ءكمتع ءة>ممهتأةو 8106 [05ع

 ل101 متوتر عأ طرب لهدم: ((ءدسستسماتعمر ؟اتلعم ةطاتن- ءارسوءون» لتعام ءغ همصم 353 (ذصع. 19.

 لوص. 904) دمتمرننم. - 12632. 3816011044 آهن تنطر 1ععاتنمصعو 7” عضلات ةتسواا نع5 6

 1ءءالمصع ءمعمصتعم.  ه5ءعمدءضنصغ 0ع 1ئ50عجد ممدزعو لاتع قس" 107:6 ]1ع 0 ا1رنسكنا 17 عنا

 مهقلأر ةهصسصم 444 (تمع. 3. لطآمت. 1032) سمعك - ق]0- ل -هلتصمتا 17ه لقغع [ 17 عنا

 ل01 ] 5 ءلقا71غ, دلعو 1[: - ءار مطرف لتعاطته ءغ ةصصم 516 (ذسع. 12. ةآكمعغم 1122)

 و صمدانانق - عا قلاثع لل هزرعتسن»ءاف كال - ءآ - رات": ظعتن قللا- ك-ه]يتسمت» ظههق04, ةصنم 0

 مع. 14. لآمجا. 1252) دصمرنانق. ع 12633. 3107ع10 ءلد عرس حمر ططمعصتتع (ةدتم0135

 ةانر ع“ ؟0عع ؟0ا ]رمت ةحتعام»ع كطعتلعل 7101 ميدتسعلا ظظعءري قلابتسعل لهجات مغ 81ةلئاتكو. آتطعم

 غم 1معلررتا:  ظعاسسسر لص ن0 دتعصأعق [هصعع هد هع ععععلسما ءام. - 19634. 81-14

 سم ط1 - 311ه ج11 عقر ةتسرتا ءدع عأ مسممدتاتس 0ع ععوستس انعم ةنعام»ع تتم 00 ءاتمدتسم

 لم مللمأر هلل هلتضتغ0 عزت 0من 2مصضمل مآ عراة حمصم 538 (ةمع. 16. كمل 1143) مدمعتم.

 126035. 316-11 4ةزط 11 ءعا1-ءاطأعقهٌة غر ]تطعم كوم ءأ دططهمت [ءةانق 0ع 1ععقمصتطاتق ءههانقح

 هتعتقر هتتعام»ع 0 عةلملامأب ظعءرن 71ه]رمتوتنعاأ قلععلف صمم 387 (ذمع. 14. كفص. 997) مدمن م.

 12636. آ3161-1جهمد ع1 1 عءا-مهطحعر ائطعع كومضع ةديمدتكتق 0ع ععوستساتعقو ةننعام»ع

 رض لهعانهسسم لو»هلامأ لاا عمم 2له]يتست4 طعنت ده" ةمعسمت ل ع]رعت» أر ةمصم 538 (طصع

 1410 10. لدل. 1143) سمعتم. [آمععوتغا ءزاتك ءمسرموتالمصعس اصتاتم رهعممتم آمسملطقص ةمصت 3

 (تصع. 14. كمر 1119)], ءأ زمتاألم رسصعمقتم للمطحصعمسن ةصصت 514 (ذ]مع. 2. قرد. 1120) ةطقواطت(

 آياطعم زله ةمعامتغ: لوتس طآدصلم مجم ءمر نسم دع ءدع دتيتم ا!ةمعنهع ةعوطاومع معتاتق
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 كرتشملا ىف © فورمل ىف " لاعفالا ىف " ءامسالا ىف 1 ماشقا ةعبرأ ىلع هلعج يلا ةيبرعلا ءاملع

 باتك وهو رخآ باتك لصففملا تالكشم ضعب ىف هلو جزومنالا ةامسو هرصخخاأ مث اهلاوحا ىم

 هيف ليق امك ردقلا ميظع

 الصح كئيف وكنلا تدرا اماذا

 الصفم ناسحلا بتكلا نم كيلع

 رخالاو

 ةياغ نسحلا ىف هللا راج ليشفم

 لصفقم ردك هبذ هظافلاو

 وِجْعُم لصفملا تلق ىَقَتلا الولو

 يلصفملا لاوط نم لاوط ياك

 بجاذل نباب فورعملا ىلع ند نامثع ورمع وبا تيشلا هحرشف نفلا اذه ظخمدأ هيلع ىنتعا كقو

 ىدريراجلا نيدلا رضفل ةيشاح ماضيالا سرش ىلعو] 180 ةنس قوت ىاضيالا هامسو ىوحنلا

 عووع ؟هاآستغ ءاعر ءأغ اتم نتئ36008 م8453 01هممدزكتق عوأ - 1. 0ع ممرصتمتطاتق - 2. 0ع ؟ءةطتق

 ب 3. لع موعانعماتد - 4. لع ح06ععنملمصستطسعو وسمع مم( ع5 1]1دع !ةصعتمع ءمرصتمتتس ع5 !18عضام

 ]موغعو كتص ذم ءمزامرسعم ءمعوتغ طوس ععز ةمكعتمأدسر ءأ ][ئطصتست جلس 0ع همدصتتاااف

 همعرتك 71هر/ممدعل 16كم لن ءئاتمعتطسك ءلنلتكب - 711 هر/دمعمل انطعع ءدأ طهعمت معاتتو نغ طق

 رعرذاتق 0ع عم ءمصلتغأل (ع5اقطأاتل :

 0 ندملم ععدسس هطأعدع ةعلعماأتجتل مهكهعع 515 ةطأ معع1ععاعمتو

 انوع نطأ زماعع همععد مههعقامسأاته !ائطصسص

 ظأغ هلت

 لفمجهلامطخن اتطعع 11هركمدععم7 ممل عطعطملتمع معوعغعع ءعاععمو ءعستصعأو

 الأ ءزسك طق ذم طمع ةدصغأ ددهت عمه أ ةعانس مقام هضلتصسع لاتصعأق تان عا ؟ع18516010لطاتق

 101 ع عع

 زوز طل عدس (نتدد عععست, 01 ءعععمم : 27/7- 71وهر/مععم/ مما هعات]اتتت لكل ه1 عقأو

 5 داس 1همعمضتس امقاقع ّذص 10موتم (نهءوسأ نأ 15٠

 الزمن طسزسق 0هءاتمسوع معوعاعع عاععمو عممتت ةاسلتسس ةص ]تطعم 11و/مدعم/ (ممعافصلو

 ممدنععسمغعو ءغ صس ءعماقتجأتم5 ذم تنص هضبة ءطاتضأر 0 كلت: لقب": 0ا]ررسضكفت: لطقعتن 82

 (مدسسمأت نقر ؟نلعم 1872:-ء71مرنغط لتعاتك ءعغدصصم 646 (ذمع. 26. كرر. 1248) 201 0115و

 كتزدك سس عصامسسو 22/-10]ي4]ي ةمخععت ماسك نان ح [  ل0 طسصع ءورسس ءماقهتسس ل 7-60-1//0
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 نب. كمحأ ىب ةلوسو نيدحلا لالي ةيشاح اضيا هدرش ىلعو 05 ةنس قونألا نسح نب كيدا

 هامسو ىوكنلا ىئربكعلا نسال ىب هللا دبع ءاقبلا وبا خيشلاو [,1 ةنس قوثملا ىلابتلا فسوي

 خيشلاو لصحملا امس دويكم ةجاوكاكيناسأ قواك غنسا قوق ريبك حرش وهو اضدا حاضيالا

 رخضف مامالاو #1 ةنس قوتملا ىوحنلا كلام نباب فورعملا هللا دبع نب دمحم هللا ديع وبأ

 ديد نب معو] ىنيبولشلا ىلع نال ةقيلعت ديلعو 1.4 ةنس ىوتملا ىزارلا رمع نب دمحم نيدلا

 7” خنس قوتملا ىدارملا مساق نب نسح ىيحلا ردبو [10 ةنس قوتملا ىسلدنالا ىليبشالا

 نباب فورعلا كمكم نب كمحمو ظةنس قوقملا ىضاقلا ىسدقملا كيك نب دكمحا سايعلا وبأو

 بحمو 17. نس قوتملا ىلاواأل ركب قأ نب كمحا سابعلا وباو 181 ةنس قوتملا ىلذ نورمع

 150 خنس قوتملا ىدادغبلا راجكنلا ئىباب فورعملا دومحم ىب كمكم هللا ديع وبا ىيدلا

 احرش ىمزراوخلا لضافالا ركعب فورعملا نيسحلا نب مساقلا نيدلا دكم سدمكم وباأو

 4 ادم ىثوت 8 مدكام هنا دبت ارصتخمو اطبسوو رموكتلا كادي تاحداكم ثمات 0 اطيسب

 ك7 60 ظظعدا ط1 معمتار ؟هلعم 3 يجعل لتعطتم عع دصمم 746 (تصع. 4. للهت. 1345) همدانقر عآ]0ه5وق

 مرصرممستاب أ عصسومع لعأم/-عال-لغ: ]ضخ مدنا عنا قاع اعرب 7ع“ ل ءاناط بنت ةسصمم 739 (اطعب

 20. لسا. 1338) همعاسق] - مهطعتلعاط قاتل[ ءعا ق00١ه7/ه]ب 1 ءرا-عا]رمعمتت 0م ءرد# انته ةستتس هلأ تقر

 حصصم 616 (ةصع. 19, لآدم. 1219) رسم طدتتقر ءانزانق مس ءمامعمم ممتتاعت 1077-27 طمع عت رن اتك

 عدا هغ دمدعمسس ةسطتخكتسس طقطعع. [لعصد لع ةسعامعااتطسع 2ك مزمع 7/01 ممصتسعل اذطعمسس ؟هلتلخغ

 طرا 71ه1مدعم/ ذدخت ماس ب هطعتاعا كاع قط لم]]ه]ي 110] هنسندعلأ طق عرن قط لملاع] دسم هلأ ءكتقر

 داوم طنز 714/4 لتعأتكق عغ ةمصم 672 (صع. 18. لصل. 1273) مدمعا انتم - ]سقس 67”1:/ز“-ء0ل-1

 1101متر عل طعن رجم“ 1ع, حصسم 606 (ذمع. 6. لصلي 1209 ) دصمرطتتتقر 20 زانق مدت

 دعما مهمات للتع ل76 ما عءامسات# ةءطماتم طعععتممو ءلزلتأ ع [ 0سم“ 1ة عب 11ه ممتسعل

 15/1476 م0011 ئ, ةسصم 045 (ًصع. 8. لهل. 1247) طمداسانق] ل 8 ءل»- هل - لأ: 11هعم7 اذ ءرب

 مي كله" ةهسمم 749 (ذصع. 1. فكر. 1348) ردمراسسو - قا هطلاابع ل]تدعلا 17 نا

 110ه مدوتوعل 81هءمللععت لكا - (نةلطتر حمصم .. .. صمدت طتتتق ح 1101/مت»1760 10: 1101م

 11ه7ءط82, ؟ تاكو 37: لتض: لتعاتك هغ هصصم 649 (زمع. 20. لآدم. 1251) 2201[انان5

 لا 1عطاننع لارتنعا عن لآل ظع]م» 11 مامنقر ةصصم 620 (ةصع. 4. 1"ءطع. 1223) رجوراانان5

 ل7101 ةارآن - هل - لا: لان كلامااوأ 3101 مستسعل ظعبم ]لهلطستال 8معالفلتب هدلعم 1اد- ءارنعز] ات“

 لتعطبق ءا ةصصم 643 (ةهمع. 29. اطمن. 1245) دمحم - لاثع أ ه]يوتست»عل 010ز0-ءل-لغدو 1]/- (نمعت»

 لف ءزب - ءا]رمدعتز» 1ك ارمامم عجل, نلعم كهل" - ءامرك( 0127 لتعامك هع حصصم 617 (ذمع. 8. ةآمعات

 1220) مدم[ناتقر ءاتزانك مرتتسعصادعتق ةسررأاتق عامه ؟01سستمه همصاتصعأ ها 11/- 10/1/77“

 امقعضرراتع ءعأم 8 موعإ موه دسعلتطسس ءمرسرمخستع أ طعععتمععس انكيلم 21ررسعب»ء2 ذمقت عمتاوس

5 

10 

 فيز

10 



5 
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 لامج.: ىيزوللو. «لصوملا ؛ هامسو 111 ةنس+ قوتملا ىئسلدنالا قروللا: محا . ند مساق نيدلا ملعو

 كمكام نب ىلع نسحكلا وبا نودلا ملعو [ 11 ةنس قوقملا ] ىطفغقلا فسوي نب ىلع ىيدلا

 ةداعسلا رفس رخالاو لضفملا هامس تادلجم عبرا امهدحا نيعماج نيحرش اضيا ىئواخاسلا

 "3 خنس قوتملا ىلادمهلا بوقعي فسوي وبا نيدلا بختنمو #5 ةخنس قوذ ةدافالا ريقسو

 ىوحنلا شيبعي ىباب فورعملا ىلع ىب شيعي ءاقيلا وبأ ىيدلا فنومو [ادج ديفغم هحردشو ]

 [ىزورملا] ىجابيدلا دعس نب دمك 4“ ةنس قوت خلا ناسحالاب انال» ىخذلا هلل دمأل هلوأ

 ديلقالا هامس اضيا ىدنجلا نيدلا يات هحرشو [جزومنالا ىلع حرش دلو ] 4.1 خس قوتملا

 فيصولا فينا لصفملا بانك ناف دعبو يلا حابصلا اهعوجو تللهت معن ىلع دمحا هايأ هلو

 دقع هب للح ام ايافخ ناعم ىم ديلقالاب موسوملا كّلكوملا اذه ىف تعيمج فصرلا ىرماش

 اناو هتملع لاق ىدنجكلا رمع ىب دومكم نب كدوحال لوقلاب حرت وو ايابخ ركسلا ىم

 عمج لصوملا هامس [:1.] ةنس قوتملا قتانغسلا ىلع نب نيسح نيدلا ماسح حرشو اراضيب

 ب ل7 عرب - هل - 011: (نمدتت» ظعتت قلآت»نعال ظاس لدم ء]ق ظلل- ك1 0لم7:ىقر ةمسصهم 661 (ذصع. قع

 حلمرت. 1262) مرم[ساتقو زانق ءمرسص عمامته 22/-710ممد547 ةذمكعت مانق ءدأ ع ١1 ينسق

 لعرض - ءل- لل 47غ 8 عرب 3ع لا ( بركن, [مسمم 646 (ذمع. 26. كرد. 1248) 2001[هنانق]

 را 7 عتتن-ع0411-0: 4 ارا“ ا1رمدهتن ا عر لل ه]رميدت» عل ه8 ء]]ب ممعقر ةسصم 643 (ذصع. 29. [8آهتم 1245)

 رجم طباتقو نال مهعتأع» سم5 ءمرصتت عمأقعلم5 كفررزمدمه ءلتلتغو ونسمداتتس مظلم 011261101 5:0]انع

 متتستطسم ءمصاتصعاتع ءا 7/ه/66070147 ذصخعصت ماتك ءقار ممداعهتم» نطيل هت ءا- ةعملعأ 66

 كوك“ ءا-ةركلعا ممهع هع [عمنس الآ :1 ]طعما -ءل-لغ1: آان 7” عتبرل 7 0 نات ل] ءترنللكتنقر ةصتحتم 3

 مع. 20. لادن. 1243) رصم»دتتقو | كتزانع همدستس ءمامتام امتع 051 ةدتستاتق ءقأ] - 110:هر 6-0-0

 ل11: 1[ ءعاي 7 مقع]ب ل2 عبو ك6 (تءدسحس حان عسكر ؟ن] عم لضتن 7" هعنع]ب لتعاتق عا دمصم 643 (ةصع. 29. 111

 12435) مهمعسانعو نزاتق مرسم ءمامسات5 أه امعمتا: طرهسق آل عمر وننأ سمك طعم ءعلععماأته لذ ضعدتأ

 ع. -  ل1هارعيستسعا ظعتي ظم'ل 1لا- آ2 انزع | هلل عر معح#م ]و دصصم 609 (ذمع. 3. كنصع 1212)

 رجم مانق. | [لعحس ءمسصسصعماةمتمست 20 1-2 سعز علتلتغ] - زكام 1-ءل-ا: نال ءتنلأقو

 زاك ءمرسس عمامتمك 2/- 1ع/20 ذمعتمامك مكه ةصعت مغ: طمس ]ددلم معجم طعصعل كتقو للتم1

 1جعزعم كمال ءملعمغ غعرورمعع ططجاتألتمم ءاعي ع  طعتسلع معمم ءعراع انطعع 11و هدعم7 ءعععاا عمق

 هدغ وتهلزامهغع ءا طهعتعدع ءمهصكاصت عا هصتق. 0011(4عوأ ص طمع ؟ه]سستمع انأساو 2ع زمقتعمتام

 ةعداعماتمق ةطلتتمعو نستطسخ طملت دطقعتمع ةععععأت ةماعصدمأتت. 1 ظطنغ ءمرصصص عماقتلال5 8

 (ممكتسس (عدغمم ؟ءعطو قممغمعأب ءأ ق]رتسعل عت ]1 هيرست 8 عرب 0ومب» ل عربات حسعام نعد طقطعام

 [روعست نصر نص ذم معطف 8هاعطقمعو هيدر ع 170عاوو - ءل- لا» 11هععقلا 8 ءلن قلاع طرا

 ىكة:ع)ت معاق دمصم [710 (ذصع. 31. لآهت. 1310)] دصم>اسنكر ءانزانك ءمدصتن عهامتلانق 1-101
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 ةهبلع فلعو خلا مالسالا ظمعذ ىم ىنمركا نأ ىلع دمحا هللا هلوا سيتقملاو كيلقالا نيب هيف

 وبدأ هئايبأ حرشو 11 ةنس قوتو ةيشاح ىلنايتلا فسوي نب دمحا [نب الوسر] ىيدلا لالج

 لصفملا تايبا ىف لصحملا تايثا دامس ىلبرالا قوتسملا ىباب فورعملا دمحا ىب كرايم تاكرملا

 حرتشو 15. ةنس قودو اضريا هتاهبأ جرد ىلاغصلا لمكم ىب ىنسح ىيدلا ىضرو 1 ةنس ىقوذ

 5 ةلوأ جرش هذاجبأ حاوردش نمو 181 خاس قوث ةنم اضعب ريرضلا ىماذجلا نأوشن ند ىهاظلا دكديع

 قوتملا ىرصقلا ىوارصخلا ىسوم نب جف رصن وبدأ همظنو خلا رردج دم اب وهو هلل كمكلا

 150 ظخنس ىفوت اضيا مظن ىقشمدلا ليعوسأ نب ىنمحرلا ديع ظئماش ىلا خيشللو ك1 خس

 ىسلادنالا ىسيقلا زورعم ند افسوبد جاجشل وبأ تنضو 4( خمس ىقوتملا ىلار دنكسالا دللا اطع

 10 لصفملا ىف ىرشخمزلا طالغا ىلع هيبنتلا باتك هامس اباتك لصفملا در ىف ةريزجلا لأ ىم

 و كيم ىنيدلا رهظم لضافلا مامالا هحرشو "ه5 ظخنس ىفوذ هيوبيس هيف فلاخ امو ةاهسو

 1مهعت ماسك ّزاأج اصعتمتغ: آن تحس !ادسلم معمم عمر نسما مدع ععداتم آهلدست طمصمعدكزا ءاعع آم

 عم يىسسعمامتتمو ا- ]ءقل نه ظا- ةل0ءاعالع» ىفممز دمحتا ها لءأأ]- هلل لفن [1غ معن 8 عءنا]

 مارر»نءل ظعرب طول 1'ءانا يرق ةمصم 793 (ذصع. 9. آل ءع. 1390) طتم»(اناتقر ه0 نص عامدقدق

 ا نودم زده لطلاء ع»«ءانأ 21هاامءآع ظعرب قلسعل 1ماقلغر ؟دلعو 1811-

 عار مدا هيأ لتعاسك ءأ دمصم 037 (صع. 3. ثكسع. 1239) رصمتنأتلتق ر لص كمر عماأمتلم ءعممقاتتأ

 111/1 ها - »ماءمععمأ لا هآزفنا طا ]1هرمععم]ل ةذصععتماوم - 1؟6ل]را- هلل لق 1لهعمتا 8 عنا

 1101م: عل كم عرفة ةسمم 6050 (ذصع. 14. لآدعأ 1252) دصماناتقر ءانزاتق مالا همة كل

 هممق عنا مك.

 ممهماعم» ؟ءعسسق !اذطصت 710/هددمأ اهدعامغ حج كلآل- ءآ - اهنف]ق“ طق علا 17 ءءابمات» لولعاستت 191-

 5 221م, همصم 049 (تمع. 20. للهم. 1251) طم عاساتق ر ءكتزاتك ءمررتطت عماقجلامق مهطاعتت (ةصااتتل

 آنطعأ 710ور/مععم7 مرسر] ععاتأ اتت 1 عردسدمف ءّزادق ممم ءدماذ عمتك ذه 01112131510 وتنأ

 زو آسعارتزا: مسك العمر ءغ طنع ]دنلع لنعمسس ءعدغ ءاع. 11ءعائزعع قلاب 1]هع» 2'ها']ب طعن

 ال1يم ظا- 16مل" دمع 8ل1- (ننى#نر مصمم 663 (ذمع. 24. 0ع[. 12604) دم( ناتقو ]ذطصتس

 ءعدعدحتا 10لعسونع [ءعلغأ كطعتلعط قلن ذاع قلقا ءل- «ه]بتسمنا عب ]طهبمأأ 11 سعوآب عآبأو

 حمسم 665 (ذصع. 2. 0ع[. 1266) رجم>تننك. - 1ةماامدودهق عدع 7/وهرث هدعم# هيىصاعععرسسأا كن عراق

 ع0 - لا آآه ميسترنعا ظعرب ١) عبر“ ('نيعمتو ةهمصم 788 (ذصع. 2. 1”ءطع 1356) رسم[نتنقو ءأ

 كطعتلعال قلل - ءل- عت اظعري قلاعمعلاوألب 18د[ عرلع” هنا ةهصصم 012 (ذصع. 2. المت. 1915)

 رسما 5. - 4[: /|ءززم] طلعت“ اقعرا قل هثساس للا“ (نمقعت لآ - ارم وق هعتعصساهلتم آآخهمدصتمع

 ممستم ةموستلتصسقر ةصصم 6025 (زدع. 12. آل وع. 1227) مهما سسعر لع ءعاداحسلم 71و/معدم/ ]ذًطقاتتت

 ءهنسممدستا لكانت ءأا- اتانأأ 0ع هولاغا طا- 2 سمل روآبع# لا 81 21 ورمععمل ذصقعتت مالت

 1٠١ ء«. انطعع ]ءءامرعو هل ةيعمععد 2وسم/ /ع] ع؟ لتس اتطعو 2/وهر/مدوم/ نأ دل عج حن ءعمغم5و عللعمفر

_- 1 

 1ص نستطسع ىءامبمءبب لزعدعمالغي -  [آسقس طعمع دععتاتق 1101 عوأر]رعت١ - عاد لاب 7107111 عل
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 ىعو اضيأ جيباصملا حراش وثو خلا هدايريكب قبلي نيك رصق ىذلا هلل دوكلا ةلوأ ليكملا

 رش هناببأ حورش نمو “451 خنس ةرخآلا ىنذامج ىف هفينصت نم غرف رمدحالاب ا
 6ع

 لصقملا تايبا دلع نأ هرهظ ىفو لا نايبلا ةليصفب ناسنالا لضف ىذلا هلل محلا هلو

 عفترملا هلل ديحلا هلوا لصفملا مرش ىف لصحملا ةياغ هحورش نمو ةدامعبراو نورشعو عبرا

 ةيارد ىف لصفملا ىلع لصفملاب مجرتملا باتك نأ هيف ركذ يلا لاعفالا قلعت لبق ةيلعافلاب 5

 دقو ةيلاع اميه ىعدتسي ءنكل مجلو سويعتلا نم ةعدوأ اهب جاومالا مطالنخم ركب ليصفقملا

 لصفملا جاوردت نمو دءاصخا الأ ايش نةملا نم رداغي ال نصاقملا ىلع باتكلا !لح هنم ىوتحا

01 

 د 2ع

 دسم سيتا ام جيضوت سيتنقملا اناحكا داوسو خدامتاسو نيعستو نامت خخ دبي بحجر م 10
-_ 

 ىموصتسعم امس ءلألتغ 7701ج م7 زمكععأ ماستر نطل 2(1 ةصعتمأا: طمسق 1آ)عمر نأ 115 "6131و

 ونتحع ءزسك ردم عقامأأل ءمصك عماتسمأ ءاع. ةسعامد» 1لعد ءداو ونت ذه 7- 71650847: 0010117 عات»

 (حعتست ؟ع01012.  (نمهرصس عمامستامك عدمت 20:متدعاتسمت طقطعأو نسعتت عدطعتتلل 5063019 1511

 يدرس ممدتغ مدعم دصعمسع كمرسفلمأ 11. هممت 659 (ذمع. 6. 12عع. 1260) ةهطومامز66 - ةلئطق

 ءمرصتس ءمامسأامكر نتأ ؟ععددف ]نطعت 2/وركمدعم7 ءعرات ىأر زاد ةصعت جتا : طدسق 1ءدر ونحنت طقطضتم علل

 ممدععاومألو ءآموسعمأتمع م؟دعطت]ت( ءاعبور ذم ءزدعوسمع (ءعععم ]1ةعتاسعو !ذطصسصصت 7

 ويندلعتمععمأمع» ؟تعتساأت يسهم 7ءركاتق مما معرنعي ع 2© هدحستعمسأ همام 6/4161 7

 لا ء]لممج] 177 - 71هرمعدم7 ةمععتماسمس ذكه ةصعتمتغ:  طدسك 8ءعمر وست ونهلت اهغع ده (مماعماتملت) 5

 آرعز جععمأت5 ةدرعج هرتصتف ءيععاذاتك هلأ ةصاعوسوت» 3عانمصع5 ءّرصك عع 1112 ؟1 معم1ععامع

 30 ءقععطتس 300سععطومكب» ءاع. -  طللعغ دسعام» , !خطصص ناملم 27- 10/ه010107

 67 - هجو/ م5047 لا 02" ءأا ]ل1 - 2لور مدعم ةمكتئمتاست» 10815ع ءهقذعو ءانلاتق 012034 1مأع2 5ع

 ءما] 1 لسماكتع (أعطتق 1أوعز5ذ ءغ عوج عما ه1 هصهاااتقو للت3ع 01[30 ءعأ 105عانأ1و 3113121693 56

 حاغمو ممدكت]هغو عام عدتتس طلع يرصس ماقام ءقمتأو عون هع 7/ور/مععم7 مءععرذأ همنله

 مدام مهعأع هرصتقددر ننته ءصاتتص ءرهأو عزا. ع (هرصس عماممتامق ةاتتف ذص 2/0/0550, 111 0

 (مععامع ممعطو ممعع ى,0أ نأ (مدعاممأ““ جط ماع مععأم ؟ععطتلع ؟همعع ىرلز غم“ لتدأانمعاتا1 8م,

 ةمعجتغ:  ظسص ]ددلمر وسما مدع مماعمكد هده رممعمم هنأ معتز ءاعر ؟طغتاءطسس قكقتن م 52

 م78 86: 0»هم» 8عءرج- ءالبمل1ا1] 8عر> 4كلغ 7171 - 1: تقلغر دلعو مقطر - ءل- 0 1 ؟/ رن ءر»# 0

 قلتعطسسم ءأغ ونممأو 1ععلج ءغ وستلعمد لذع هصلعوأءءعدتسمم مدعمعت5 ؟عزعط ممصت 698 (ةذضع. 9١

 01 1998) دطمعطسام, جانعام»ع» طقطوعأ ءغ 27 - ]ت14 177 - 1101 ءلعع لا اهتنل]ك] 14
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 ىقصتساو نصخكلاو براقعلاو حاضيإألاو رميه لاك لصفمالت حورشلا ىركم ترج بنك نم هداوم

 جاضيالاو خت خمذدلعب لضافالا ردصأت ريهخكتلا نأ ملعأو ىشاوكلا نم هنخكسن ق هتيثا ام اضيا

 فع ةمالعب ىناكرالا ففوملا نب نامثتع ىنيدلا محن فقحملا مامالل براقعلاو مش ةمالعب

 تايلضفملا | مك خمالعد ىجاييدلا ىزوردلا لايعدبي يد لييع نيدلأ بكة نهل لص ل

 كيم ا" رم ملسم ميحص رصتخم حرش ىف مهغم ا“ ىرابذالا ىبا هحرش راعشأ

 دأودس ملاعال ام ىذلا هلأ دكدويكلا هلوأ ىيرخأا ملأ ةيراغملا ضعيل دلكم موههلأ لاييمو مولعلا

 ةلمتشم باوبا ىلع لمتشي بانك لكو اباتك نيثلثتو نينثا ىلع بتر هنأ ركذ يلا عناصو فلاخ

 كلذ ريغ ىلا ودعلا ةركذتو ةرخآلا ةركذتو بهذملا ةرصنو كلامملا نوذاقو عرشلا كعاوق ىلع

 بطلا نم ةيوغللا ظافلالا رهسفت ىلع لمتشم باتك وهو مومهلا كيبمو مولعلا ديفم ا".

 بردي مجكملا فورح ىلع ةيوبم ىنأوأأ ءاجركز ند كود هدقلأ ىذلا ىروصنألا كنك 8 ةروغو

 زمكتمأم عد(. ًل[لدغععتلو ءزدق ع ]ذططل5 عدا جحموسسصأمو ننن1 ءمديسنت عصاقتتتق ذه 727- 0ر7

 ةستالعم هدصاب تأ 21 - 1 تةق, 1011-1, 111 - 4ك ءننط ءا 7101-1]1/مدوه]و أ اطمقز 05 عا

 مويتعسل ءد نمموتتع ءاععلاأر ننمع ع عآمدمأ5ق زص ىدنم ءيععرسأ]دتأ معجعععا مدععوأب ع  طلءعمتوتع

 ةعمقر ]نطضس 10و" هذول“ - ءامزك4ل]:1] ءعلئطسمت نعام هلل ر 1171- 1ل]4] ةنعام كىا!عهزو

 2//- 4 عمة, زدك جنعام» طصقس ةدطاتلتقعسأستتق لالءزت» - هل- 011: 01/1111 13 هنن -

 111 - م08 هيار داعاو قعر ءا لآ - 71هرمععمل حج 11: ساع]ارماب - هل- لا: 110ه]رمتصت»عل ط ءت

 ذو*0ل 11 مءتت 101476 ءلاتكتس ةثعأو 27ه» ذطأ ةتوصقللاتتل1 ءققعي. ح 192637. ظ1-1316-

 [حلط لط ع] ( علت هدمعصتماتلظ م12 عقاقس أ ةعتات 01012 5711هعع 2/ - 11و ل01:01ءلف نأ لتعاهو ذه

 وعيتمست 112 - ء7مبنار م" ءملصتم علا ةتلأاتلال هما ممقانتا. ع 19638. 810-151 ؟طتسر 1ضطعن 00ءعصق.

 (مسصس ءمامتساسس مص ءةمتامرصع» ع ءمعممرع جلت هصحدست 110871 هع]يأ] ةصكعتمأاو [ةهعاقتتم

 11064 درج. - 12039. 810144 ءا-هآ]ذس 6ع 8160ط44 ءآ]-طهساتلتو

 لمعءاسمسمحستتسس نتا عه هن ةم]][كعملتمعع حطم] ءماعدر ةسيعام»ع نمملهمت منعم هععللعصغتق. آ/ هان عصر

 ونتمل زاهد زمعارزا: اره آلعمر م2دعاعع ننعلل دتات200 هعوستع هطعوأما» هنأ هعوتتع ةعاتكعدع

 ءاع. ثسعام» 1لل]سل هع ذص قوتصتاح لسم ]ئطعمو 015مل طستمدع للعلا. ةنمعتلال !ئطعا ءدمتاح

 ءمصاتمعمأو ل364 م126عءعمأ5 ]1ءعتك ظتصلحس عصاحأتمو م"ععممتاتتت ءمضمم عدتر 5ععاهع 0 عاعصةتمصعتو

 1داتسدم متكمع "عمم 0ك مصسعسم "ععمج دكت م معسل ةصتستعأ ءغ ودمع ةانصغ هلله ءمصصمأ ءععاتص ات.

 12640. 3101104 ءا- ه] نس 6 38160ط404 ء]-طمصستسسو 1مقاأنأ100عق 00 ءاعتسقتنالل1

 ء( ةمال 1 للسلتمع5ه لعاعمغوو. طلع ائطعع يار ءمعلممعتس ؟ءعطمضتسس !م!صمودمع د2 ع01عمزاتتت عا

 جلتمستسس ىسو] ءءتطتس كذص اتطعو 27ئعض# هطوحتمسسسو نيعلت 1101مترنت»ءل 80 707م" ةزغغ

 لا ]غ4 ىرسرمكتلا.  ظفأ ةساعتس لص ءفررتاح لتماعطساسق ةععتصلمس !ذغععمق ةلمطقطعأل يت
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 متخو ةاشحلا نب دم نب كيحا رفعج وبا ميكأل هيقفلا خيشلا اهعمج برغلا للغا لامعتسا

 ىأ نيدحوملا خيش نب دمحم ىنأ نب ىيت ءايركز نا ريمالا ةراشاب ةفدارملا ءامسالا دارياب

 رابخا ىف كيفم 118 هلاح ىلع ميملا باب كرتو بيترتلا ىف رداصملا ىلا لاعفالا ثرذ صفح

 نب ] ةرامع هيقفللو 65. ةنس قوتملا نميلاب كولملا نم حاجن نب شايج ىئاطلا قال كيبز

 ديك ديعص رايخاآ ىف كيفم [)"1» [511] ةنس قوتملا ىتميلا [ىدحدملا نوديز نب ىلع

 ةلباقملاو ربجلا ىف كيفم | 2 #4 ةنس دودح ىف ايح ناكو ىراصنالا نمحرلا دبع نبا

 هم ةيبطاشلا ىأ ليببصقلا حرش 3 لبيغم معو تاعوضوملا 8 ةركذ ىلصوملأ لكم نبال

 ديدأ ىب كيكم نب ديدحأ نيدلا باهش خيشلل ةزوجرا كيوكاتلا ملع ىف كيغم ا“(

 ىيجكملا وجرد دكدمحأ ىيطلا ع كمحاأ ربقفلا لاق ةهلوأ ىردعملا ىلينل ىخناصلا تانئء.هولأ نبأ

 عدالممعو ونه آمعم]دع هءللعماأتم هكدصأتت ١ كطعتاعط لسعاىءمصعسلادع ءعغ 81ءلتعتم قلتي لمزركم#»

 لك 1760 8 عءر» 110ه]ءمب»ست» عل 8 عرو- ءازرمع]/ما طقعع ؟ءعطخ لسكحم استمع كلت 2مطمنتةرأ )هلو

 لوري ىكآ2 ل11 مون»ء4 عربي ك2 ظهرك ذابعتلللب ءادممعلا] 172 ءممعععدتلغ ءعغ اص دلل عطعوط اتق

 ممسصتستطامكق ةرعصممعست5 لعمال.  ؟' ءعطو حساعس ذم لنه ممدتاممع 1عدمتعملل ه0 ممددتسه ؟عئطقلتم

 معجمعدكتاو جاغمسعم ءدمتغ ![ز(ععدجس للن7» ءمصخئمعمم اه]1ع عءاتوستغ نتهأع دنا -ح 141

 3160110-151 1 ةعلعط ط قع 2 ءطاغلور زمهاتطم ا مصعق 00165 0ع طلقغمعوه دتعطتق عطا. ةعمصتس

 موعصصغ 4ك ط1 1/48 لم ندأ طق عت لال ءزذل دسك ؟ععمس آل ص عمعمتمتانسر ةسطم 498 (اصع.

 كعمأ 1104) دهم عاق عا لمعت كءمصقنلاده 07ه« | 1 عنا لاذ عت 2 عقلنا قله172/'0] 7” ءجعتفو

 حصصم [509 (ةمع. 12. ةسع. 1173)] متمداتما1ن5. - 12642. 3150110-81 11 ةلاعططغع 510

 زمكات طل هصعف هتتآا عد لع طئقغمعتم كعوععمأ ةدمعع مقر همعام»ع 110م: ءا طعن 450-ءآ-هعأ

 1058, جمصم 649 (ذمع. 26. لامع 1251) طدمجغنبم. - 12643. ظا- 010114 113 دسعةم

 ءا- ععز عدر زمهاتط ان مصعم نأن1ه5 0ع مطعمكتمع5 دمعات ظعرعم. 8 ىتمدتغأ ك1: ه1 عر» مع

 عزت مل50- 7- "ه]تومت: مقلد, نتل ءلععدح ةصصاتتل 644 (ذصع. 19. ا1هن. 1246) عن[.

 12644. ظطاآ416114-1 11 عاد ءطع رك ع عا حدده ءقط ع] ءار زةمقاتطتأهصعق 0ا1145 0ع عام عانمصع

 مع ةعوس جات مدعم, ةمعام»ع لمن: لله]م/7]# ق1 هتبكت#7. (نهدسعسمءداسع ][ذطغسص اذه لال هنن ما

 12645. 3104104-81 1 ةطحعط ظ1- (ندع104و. زمهاتطتا1هصعق نأل1عق. 2 (ئهردص عصامملالك 182

 5141211 (0م 510م 5/141 أنرع لنعاحسم ع ونتتح كنت ررعصألم 1وعأو عقأام - 12646. ظ1-

 3161104 11 ذلطس ءأل-+غعءزدعأ لو زمهاتطم أ دصعم نأت1645 0ع جماع (نهعوصتسم طغمع ![عوعصلتب 211605

 كاطعتاط ه7 ع7 مل-عل- لف كلات»عا ظعت» 01ه]رمتستنعا عرب ف ارتجعل 8 ءرو- ءار»مهعتعتاامأا 5

 ه1 [آدمطدلتاو.  (ندعسصعم دصعأعم 2 عرعس ءمرص ممدتطست , ننم0 زغو ةهعلرتغ: الزعتغ مهتنمعال

 47170 ظعءس- ءاامز ونة ةطسعل عمم مممتغ ص 18عم مععععع حملت عماعتج ؟ذع نست لحس ذص طسمع
5# 6 
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 خلا نارقلا لونا ىذلا دلل كيل هلوأ دكيفمأا قظاغأا لح 3 ديرعلا ذخموذ كامسو مهضعب هتحرشو

 وو هأ. خمس دو للح 3 ىوتملا ىميلا ىرصأل ميعاربأ ند لييكام كللأ كيع ىال نامتلا 8 ا

 بقانم ىف ديغم 11م ليداوش هدازو ىربطلال صيخاملا بانك هيف رصنخخخا ةمساك دبفم بانئنك

 ضرعي اههذ ماككالا ديبيفم سار» نس قوتملا ىديزجملا سابع نب ديد سايعلا ىنب

 نب ماشه كببلولا نا ىضاقلل كلام بهذم ىلع عورفلا ق3 مخاض دكادكم ماكدالا لزاوذ نم مهل

 قودصلا ىودكفلا ىلع 2-5 ميحرلا دكيعل وكنلا 3 ةموظخم ديغم ا"هأ ةيفنكلا عورش 0

 نب دكيمحأ ورمع ىنال 7 ديركتلا جرد َّق ديزملأو ديفملا (ا"هن ٠.1 خخس ناضمر ىف قود

 ىلع نيحلا جاذ خمشلل دكاكم ةروزملا دفاشملاو ةروهشملا رباقملا حر“ ىرهاطلا كويكام

 ]1نطسس ءمصس عصام مضت ممكنا ااع7عا ءادمد*0 لا آهأأ هل/ اتت 1/-710ر/40 ذصقءكت م ااتتلتو

 ونأ زاده اآهعامتا: الدسم آ)لعمر ننأك (نهذوصتتسل 8ع98ءاوجزأ ءهاع. - 12647. آ1- 101144 11

 زالسس عا]- ءاعاعهقأغ ع1 -هقاطتو امقاتامالمصعم هأتل عم لع لهءاعتمه "عععسمأت هصانتتلت (ن05جصأ 0عععتتو

 جنعام»ع قلاع 2لاثد»» قلات»ءأ ظعرا ل1 ءع»ال» طمع ملغو ةسصم 442 (ذمع. 20. اطلقت. 1050)

 رسما مر عأ 0ع ععععمقأ هصتطاتق (نمدست هعامر هتتعام»ع لاثأ لالاعلاعأب 1101 هت: طق عنان 7

 11هل/ن# ]7 هيمعنمر قكععد ةمصتتلل 500 (ذصع. 18, لمحت. 1164) مدمدناتم. آناتلتامق طسزانق آتطاأ

 زاك ممستمأ معقممملعأر ذص ءعموسع جتعام» [ذطستس 1677145 جد هن عءر»6: ءلتعست طذص عربا مدت عد

 نمار ةحتأو ءكتأ 20585 اصكاتامألمصعم نأاتناعد 2001ل1.غ- 12648. [1- 310114 11 سس ءصقعاعأط

 طءمأ آظ] - كططغمر ذمقاتاأمصعم ناتاعق. ظدمعورست عدم ةططقمت لهما ةنتعاما"ع 611111164//110

 لظعءرا لآاثع ة>”ءسا 06, ةهمصم 313 (ذصع. 29. لاه(. 925 ) رصمرامم. - 12049. 810114 ءآا-

 طماع لع ةسسر ةمعاتطسال مصعد لولتعبصت نأتلعق 0ع ءدقتطسق كاةتغمالاتللو ان1 ثق 8ع هطزاعأاتصأ»

 آه]مسصعم يضدقحتسس لع مدماتطسم لسعتم ةععمصلةعتتع ةععتص لسس 0هءاعتممتس 114771 ةستعاماع

 (نةقطخن كاد معانا ظل ءارات» ظقعرب قكطلاملاعلب ظعبب- ءلمجل# 81هلئطتغوي ةصصم 606 (ةصع. 6. لل

 1209) دضسمران0م. اطعم زص لعععر» ةععالمسعم لتعممولاتك عقأان -ح 12650. 8101104 ءآ-سس6ه-

 ماغع11 0و امهاتامأاتلم تاتلتق ءزاده نمت ةصقاتكتل ؟اتلغ لع مههاتطاتق لايعم طلمصعظاتعأ ةععسصلة عتق“

 - 426051. 3164114-81 رص ةعصغج نست عأ 11 ءعآ1- مح طتعو زهقت( هصعمق ناتلعق. (ندعصعم 0ع

 عمدستسهاتعمي ةتعام»ع لل - ء] - «ءابفر» عن ىلع كبر (ءدصحسمات عمر دتعممع طمس هلطقم ةضصخق

 709 (صع. 11. لدم. 1309) رماه. - 126039. ط1- 0165110 ع ظك31-1 عمال زهقان

 تانلعم عع زصعععصس عصاستل.  (نهرصتص عصامعتتف دم آاتطعسس 1ع" لو 0ع نم ةاتمل2 1ءانتل عقار

 ةتتعامع لادن لتر" لآن: 0 ظعراي 8لم|عبسعلا لها عر. -ح 12053. آظ11-1ءءةطتع ط1

 31ه5 طط ءغر فعستاعمتم هعاعاطروأم ءا ةعرسأاعنو رسمت وتضنتت ؟لقتامأف.  ؟؟هالسس تتر 8110605
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 ىديحوتلا : ىلع نايح ىبال تاسباقملا 10 48 ةنس قوتملا ىدادغيلا بجانا ىبا

 ناسرفلا لقاقم !هد هوذد>: ىذح ىردركلا لعلو اًذَِح كيفم تاتك وهو .مولعلا ثحايم

 ىرصيلا ىنتم ىب رمعم ةكيبع ناو [هأ1] ةخنس ىوتملا ىلاقلا مساق نب للييعمسأ ىلع ىنال

 ىودكنلا ىدادغيلا بيبح نب كيمكم رفعج ىالو [1] ةنس قود فارشالا لئاقم هلو ىوكذلا

 معو نس ىقوتملا

 نازوالاو ريداقملا ملع 4

 تايولعلا ريداقم ملع "هد

 52 ا ىغارملا ىببغ نب ردلقلا ديع دهجاوخل ىسراف ناكلالا ددصاقم م

 كاعتاعاب 17-ءل- لة: مآ: عزت قلئازتعط 8مجلل40, ةسصسم 674 (نصع. 23. طدصم 1275) 201:10.

 12634. ظ1- 316 ءمط عد ةغر خاملته ءمعمئ ات مصعك تكس ه]تتكق ءمصصتتستعده01, ةتعام»ت ع ملل

 110/147: 478 717 - 11408 [ كركر مهنلم ممذغ ةصصتسم 400 (لصع. 25. ةكسع. 1009) رطمتتم ]ب

 لاطعع زكو زمعامتا: 0 ]12 ءدكر "1'ع ةدرم]1 كاعع عمعدسلالك عام. كسصغأ ءعطاانلل ا8عق 50

 ءقرتستتم أ ءمأقع 0ع نيمعمعنممتطسق 0هءاعلممستسس و ءعغ []تطعع مععوسفتسل نأتإالق ءدأن 8 هدامقدع

 ل1 ه2 ءزالك ؟ءداتوأو ةععانلتق قام 12655. 11 عع ةغ11 ع1-1ه5 غمر ههع0لع5 ءوتتتأالل

 منتمدءصتصسأ قلاع 47غ لعي»مأ] 1 عرب (نعضو 181- (7(0خ, هسصم |[ 356 (ذمع. 17. آل ءع. 966) ]

 ردم عساك - قلاع 020ه 110جم“ عرب 101]1]ميوتنع 88 معر»# (عديسسس حاتعاتك, ةمصم [211 (ةطعب

 13. قررت. 826)] دصمعاسستق. 1لعجد ءمعلعع هصماطتلتس ءلنلذغ - هغ كاع لوزع» لل 01متر تنعم

 8 عرب 11 هنا ظمع]لل0ل2 (ءدسسحأت تضر ةمصم 245 (لصع. 8. كرم. 859) طظ1085[01. -

 12636. 11د عادت ءعملل1 6ع ع]-دلتجٌة 2. 100ءامتطه 20125101311111 أ 661002

 12101 دلل 0

 12637. 11ءء8 ل1 ءل -ز عع م طتعر وتمص[ ةغ45  ععااتتلل 831123, 2110106 1

 لك ]تزن ءل 11 هنضهتعف , حلوو طل [- 1 ءدوؤت» 01عام. ب

 12955. 11ج م عع 201 ء] - ج1 عرج 1 جن. 10 هءامتنممه ءممعممرو ءمع]ءداته عا اوكدسس د عل عطل

 12659. 11 ءعءممز 0 ءا- حاط همر ءةجتأد معمر مدتأو 22001 هطتتتت. 1" عمعامطتق معطقت ءانقو 0

 ةنعام»ع آ[طمزو قآل -ء7- قفلن» 8ءرن 61 عنالخ 201 - 11ء»( علقم ح 12660. ظا- ذآ ءءع ه4
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 مامالا ميشال راصتخالاو راججالا ىلع دامتنعالاو يدل ضصاقم 1 طنا لد اسملا )اقري يلحاكا

 دكصاقم 1 م4 لاعذأ ةيخ ركذ رصغخم ىراؤغلا نمحولا ديع نب ميعاربأ ىيحلا ناعرب

 يع نب محم بيطخلا نبا نيدلا ناسل حيشال راعشا ةعبرا ىف بارعالا ةلالع ىف بارحلا

 خنسحلا كصاقم 06  مزلي اميف ناسحلا كصاقم |" - با ظنس لوتقملا ىطرقلا هللأ

 ىنمحرلا دبع نب ثكمكم كلا كيع ىأ خيشلل ةنسلالا ىلع ةروهشملا ثيداحالا نم ريتك ىف

 ةرثك هفيلأت ىلع ثعابلا ناكو ثيداحالا لثآوا فورح ىلع بّتر 17 ةنس قوتملا ىواضسلا

 لوقنملاب مهتربخ مدع عم معلص ىبنلا ىلا مهتيسنو بذك نم مّلسي الو ملعي ال ام لقنل عراستلا

 لويق مدعب اوحرصو ردايكلا ربكأ نم هنا اوقفثا ىتح هريغ ىلع بذكلك سيل هيلع بذكلاو

 ىلع نب نمحرلا دبع خيشلا هدرجو هتيطخ ىف لاق اذك هرفكذف ىيولل خيشلا غلاب لب هنو

 ثييّدل نم يملا زوومت ها 52 مس قوتملا ىديبزلا غبيدلاب روهشملا ىعفاشلا ىلابعشلا

 طاع ءاةلأوع ءار معمومدتله لء747-ءل-0:نعد 0ع ينته عقاتمصتطاتق معلا عام. - 19661. 11ءءقعذل

 ءادطقز نر م20ممولأمه معهعومتسحاتمصتمو ذم يتطسك طععرتأاوأل ءغ ممعتقدع هددلتممت عال اتكو

 ةهسعام»ع ةطعتلعال ءغ طصقس 8مم هل - لأ: 1لتر عرب قطا- هل - «ه]رسملا ]17/- ]عع ارر»#ب

 مرسم عملتسسو لص وام ةتمعانلدع مععءوع مهالممتق ةعالمصعم 0لعععتطاتساتت ع 19502. 116م4

 عاد طتعقطو معمدمدتاو ععمابومهماتمع لع ةاملنم ؟عجتددسص ةصهلتسات.  (ةعصتما نتته 01:

 ةمفامعع هاعتلعط طرقت -ءال-لا: ظن -ءاطلرماقط 11ه] مصتسعا عن قلطلعااولب (1!"07, دصسم 6

 لمع. 12.لدص. 1374) زهاعم[ عوام, ع 12063. 31-11 ع ةدز ل ظ 1115-1 ٌةصر معمممدتأاد مانل ءاد علل

 لع تقر وانمع معععدةدعلم هطقفضممسلم ةنصغ - 192064. 11-11 ءقةقأل 151- 8 ههدم عار مظ0-

 ممقتكم ماهل عادم لع صلاتك عدلت( أهدت لص اتم عمتك طمستمست ءع]ءاطروععضسسر ةنيعام»ع ةطعتاعط

 كاع كلامه 2101 متستتعا علت كطا-ءل-هليرسمت» اك للرفع ةهممم 902 (ذمع. 9, ظعرام 1496)

 ممم 00م. آطتطعع لتممممتغسق ءوغ ةععتصلامس 11( ةندم ذمتك معو ه ستطسق 2203( هصعع اهعأمتاتلأو أ

 ءوسشقكمي ناتهع 0 عاب ءمرض ممصدعصلاتسس ةععلادكتاو ؟؟ةعلق ءمصاعمأتم امعئامتم» اطنغ 20 دعمهم

 (مهلعملدب ونسحع هعوتع داتسملع صماح ءععوصغ هعواتع ءمصععلأ مماعممأب ةصتصسواتع ؟ءآدأتلم 4

 معمماط ءامبس ةتمع نلله وسحل أ معتم عع (مملتامضس هععاه مويمتغقمصع. طل عملهعتسس ةتتاعتس

 ىصغعج معممطععحس طتصتتسع ءمرضرتةعضخضلتنت عنا دنض رد عملفعأوم ءمصاخو دلطس ان عزل نان 011+

 1غه نأ ءمهقعمأتممأر طمع معععدأاللال م 0603010 ع1وكلان01 815311551121111 ه5قعو ءهغ للة ععأع

 لتعمسغو ةسعجيتهطتلع ذللسال ءةدعر تيد 12عده ءزسه مععلمتدءعماتمس هتتستسع ةهلصتااقهلب ذم

10 

 هيل

 40 8طعتلعط لويمعت# سمت عامععس ءزدك ءكاتعمعاةعتستم ععطتم هتلسصمأ. 1 غه دس معوعأهتممع ةانه

 هلعقل تمن همهعولي ع  هطعتلعط قطاع« هطنسمتا عب ىللغ كة ءةاءاست 2ءطالنز ظطقتتتمم 10

 زدءاانمعج) لتعاتك ءعوصصم 944 (تصع. 10, لنص. 1337) دهقمعامطقو [تطعسس ايم عاتق عدعاتتار
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 ضعب ىلع هقلخ ضعب عفر ىذلا هلل دمكلا هلوأ ثيددحلا نم سانلا ةنسلا ىلع رودي امم

 ركذ ام عيمج ىف عبتتو هدرجف هليوطت ىف غلاب: هنكل انسخ اباقتك سدساقملا ىَأَر هذا ركذ يلا

 تماقب ةزجوم تادايز بف دازو اضيا فوركلا ىلع هلعجو هعارو ام كرثو ضيرهتلا جيكصتلا نم

 1.1 نس ناضم مش قف مادأ ظعبرأ 3 هرامحتا نم غارفلا ناكو مكعب ظخذس خكم مرد ق دنع ىورو

 لكم ادع ام هقرط رثك ام هنم فذح هنا ركذ كيبز ةنيحمب فحلا ام هلعب فحلا هنأ ريغ

 هزيمو اهدامسال زهمرب ايلاغ الاد ةاورلا ءامساو اهمكح ىلع اًهبنم ةيهاولا ديناسالا بلاغو ةجاحلا

 ركذ ام كعب امأ كلوأ ىلينكلا ىدونغلا نيدحلا ىقن ىضاقلا خيشلل هصخامو رمحالا ةباقكب

 نم ريثك نايب ىف ةعماللا ةردلا هامسو خلا هنأاذ ىف هل ىذلا ميدقلا هلل دمحلا هلوا 1*1 ظخنس

 ةينسلا كصاقم [01 ءاغلا ىف رم ةيجارسلا حوشب ةينسلا لصاقم !"05  ةعياشلا ثيداحالا

 مغ ععععمكاممعسل 1ذصلع ءةصهاقسم اآمكعض مست #1 نأه 1-6 هبرة ده: ءآ-[ل ملفا 1. ع. آلام اتمعأتم

 مرمطأ حط ةصمعمطم زماعع 22016 معقر وسقع ذه ]ذصعدتك طمصتتمتتنللل ؟ع23ةضأا1. طم اه آمعأمأأ

 آكيجتتع آ0عمر نتتأ حهلأ155 زماع» طمتستصعق مجمع هلززك ءككععوجتا عاع.  ةسعام» 111-21 ءءمعقل اذططس

 مسهل ءادعتمست ءموعضمر155ع مهمكدأر جااقسعم متطتأقع ؟عجطمقتأدأل دات0عأز ااهوتتع 5م13!!61 ءلات

 مععععستاو ءعغ لص هدد صتأطتتقو 01101113 5301185 كمرض ع120131 01, ءدمتتأت ص226 مدمجطانصت 0عل202-

 عامدعتاو ءعأ وسمع طسصع طصعتت ء>ععلمصغو عءاتوستا. 115 طاتغ ائطعسس مههلاعل 5ععاتت 2

 1[ز(معده ءغ 2001(هسعمأم 20] علك وسهحع ؟هعع ءم7/0 ربل غم““ لتماسحعتا. 5عء7ق7 4مم هتتعام 1 ةأع

 زم ةدعرعم ةعرأم 81ءاعلعدع ءءاسلتغ حممم 897 ((مع. 4. لم. 1491)ر, عغ ]نطل عربتغمست عات 11811101

 لتعطسم مدعممتك ظفصحلطقم ةصصت 906 (زصع. 23. لتل. 1500) ةطقواعتك ءععءعزاتك 2003 ةطت عماتقو

 وننمع ممداعم ص نرطع يءطأل جهل0] لغو ءغ ععوووبتسدع ذص0لع (”ه0ن([هصعو ددتت]ا5 5115 "عاوأمق

 مرسل عام 1عأر ءدععمألق ةلقر ن3ع هرلط])0 2ععع553112 ءقوعطأو م0110 م]عطاتتت ل16 3161011-

 منعه ا!سطععتلادهر ةذكج (ةطصعسو الغ ةصتسلاتلال 20 ءدتتقددق معدتاتسع ن003ع»عد0هق اسطععأ ]11 (ةغنق

 جتعام ا ةطنتس ةلادعنست 201 عئ[ععوغر ءغ 2ء]جغمرتلل 2012183 011011112 20111128 أ ءطانتلت 11

 عزعاتك 1آملتعمأ ءأ طمع ةزعاسس !ئنسمع مدطعم لنوانلصتتام. - 8 طعتلعط (نةلطخ 16ع#7- ءل- 0

 1016 طمصطملتلو ءمتغمددعم 5عاععاتمد اذ طعا ءمصام عماعسم علتلتك ونتمع أه امعامزغ: هقاح

 ويحس (568747م2) همدسعم 1آ)عز ععععافأ ىصصسعسمهججتأ هاعع ع  هقع]مط- لس لأ: كلاتتعلا

 18 عرج 210/121 ظعرت ل آه - هآ - ؟ءالتر» 11 ءراتار ةصصم 931 (ذصع, 29. 06. 1524) 12101[ انان5و

 يتغمد عه ءزانكل عد ععصععمس ءهلئلتا ودهع زاه ز[معلمتا: آطمتتق العم جعاععممر ءكنأ ل2 ءددعطالف

 هده عاع.ر هأ 12-71 ه»ءا 177 - طراد عا لأ طعن [ءا]أ“ هدف ءآ- ه]لقأ]طب ءآ- ؟المقما ةسكعطتمأاه

 عوأاراس 4126635. ظ1- 116ء معز 0 8-11 عملو ءغر معمممدتله ج]أو.  (هددصت ءماقتلالق طه 201-

 ىة«(ةز عار 0ع وتم ذم ]نا ععد 702 01 ءاصلنس عوأابن - 12666. 31-51 ءءومقمأذ0 ظا- 8 عدمأو عار
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 ماو خس قوخلأ ىزيرقملا ىلع ب لكويخا ىيدلا ىئقن خيشلل ةيندعملا ماسجألا خرم 3

 خفسالغلا كصاقم ا "1. خذس قوخللا مالسلا كيعح نب زيرعلا كيع خيشلل مودصلا تصاقم |

 ىذلا هلل سيل هلوا ه.0 ةنس قوتملا كازغلا دمكم نب محكم دكماح ىلأ ماسالا د مامالل

 كصاقم 81 مهمواع نم مهدصاقم ىكحو مهبق للم مببك فرع يلا لالضلا ى.م انيصع
0 

 5 حوفنت نفذ ادي كلوأ ىئازانفتلا رمع ىب دوعسم نيحلا دعس ةمالعات مالكلا ملع ق [نيبلاطلا]

 حرت عيباع هل كنقروسي د خذس ةفيبلات نم غرف دصاقم ةةس ىلع بذر خلا ناكمالا تادكفذ

 ةبيلعو ءالخولا اهحراش كقو مالا رخذجلا [ةايس خطاغم مدحت 38 دروأ [1] اكد وتو عماج

 باص لاق قانيسلا ' ميهاربا نب سايلا ىلومال ةيشاح هيلعو كلج“ ىراقلا ىلع انالوك ةيشاح

 هيلعو ممل“ خنس قوتالا ىواشتنملا هاش رضحو هطخب اهتيأر اذج ةفيطتل ةيشاح قو فئاقشلا

 10 ماسح فورعلا نيدلا جءاادعم انالومو هليذ ىف ىدجلا ةركذا ناكل ىسوم ىب ديا ىلوملل ةقيلعت

 مممممدتأم هللذ 0ع يىعمتغممع ءفمعممضتس 12عاهل |[ ءرمرتسو ةتتعام»ع هطعتلعط 12ع7م- عل - ل

 ]تت ءل عر: ىلآلغ 8لهعماعتر ةمصم 845 (ةصع. 22. لآحأ. 1441) مجمعاوو. - 192567. 01 ٌقىز4

 ءادع هس م20ممدلاح ل عز دصتت, ةنعام» ع هطعتلط قلل -ع7- هعنع عري قللل- آ - ؟ءشر دسم

 660 (ذصع. 26. المك. 1261) رصمتتانم. - 12668. 31ءعءذمأذ41 ءعل-6ء]ةهأ1 1 عغر مكممم5أ

 مطتلمدممطمسسسو ةسعام»ع طصقتسس 1107761 151-67 نن» لاني آظ تنقل 7107 هتستجعل عرب ]101 هت عا

 ©6/مجملغر ةصصم 505 (ذمع. 10. كدا. 1111) دصم_عامم. آتطعع زغأه امعاربتا# 1ةمسق طعمرو ننك

 ممع جط ءععمرع اسيل عق ةعركلوغ ءاع. آ1طأ 0ت5ةتماتممس مطتالمددرطمختس 0عاقمتا هأ هع ءمزلاتتل

 لمءعئتمتم قرتكع معكسست عممتوأ. ع 12669. 11 ءءةمزأل [؟ل- 411 طاص]ر مت0ممدزأ2 |[ 5(ا0-

 5 لتمدمصتس ]ر ةمعامرتع متع 0هءاتععتسم  ىم'ل- هل- لأ 1710م0 17 عنا 0من“ 1 عاتق, همس

 [791 تسع. 31. 12ءع. 1388)] مممعأتم. 0 رمدتك ططعامرن طوع مزعل, ننمل زاه ذصعتمألا : 1ةهسلعت» أو

 هتزانق هلمععق ممددتطت اذ (ةملته [دوعدصغ عامر ءغ هط ةتعام"عر نتتأ زانق ؟012م1[051وطعللل 0

 784 (صع. 17. الآم. 1352) خص تعطع ظدوصمععومم ةطقم]رتغو ذص هةعدع 60 ل ةممعزاتلل

 و6 1[ لعرد ءعمرصس عمامعأتسس ءقمرتقمعسسس ذه ذلطسل ءلتلتاو ذم نيم نه عداه طعتت ءططورت هططمدعأوطل

 معمرمعانتاو عفت م/ - لماع“ ل/- قدهمن»نت»# ةمعا]هحتأ ءأ دتعت هيسملتاتمصع ءككمسأ ءمرصست امكن

 1مما صاح عضاتصسأ. - قل ىسسعمأهعتانتل ةمنعامعتك ا810ه11ه همداع» ل72 ظل/ - (من»# عامهدوق ءمطتع

 ممكستغ ؟ه]مسصتمع ءمرص معءطعمقدع ر 1اعسوتع ا1[8ها]د 1/7نأثع ظعرا 18 لنت» كة.  ثسعامت

 انطعت ىك/ءعممع. طلدع عامددمعر ةموسأأ, ءاعوعدصأ( أ ةدترومع ةدطأر ءمقوتتع 3اعام35 طقطات 501105

 10 ملف[ ومحو 11هل]ب“ كاأآب قل ءزناءعو]رمنمقر ةصصم 853 (ةصع. 24. 1"ءطع 1449) ممتع. - 11ه

 لك ننعأ عرب 714م 161 ميرم#7 ةعطملته يىمععهتممتاب نسمع 77عام لص ةممعم لل عع كده عملا ع-

 رامدمغ, ها دآمللح ممداعع 7210801, - هل- لأ: , ؟دلعو 20هءم7ةعملعل لتعادقر مدهتأعل عامدذوق
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 كدصاقم دا ىئجدلا لمد نب كيد خيبشلا هردعت او ىدخلا هركذ هيلع ةيشاح بنك هداز

 ىيدلا نئببح خول ةيدايلا كيداصقلا ىصاقم 0#. [مهضعب همظن] 150 ةخنس قود سدصاقللا

 ىكصاقم أ [1.5. خنس دودلح ىف ىقوذمللا] نايلا ببيضقب رمهشلا دمدم نب رداقلا كيع

 ىال عمللا كصاقم ا( “| خنس قولا ىوحكنلا هللا دبع د نم يال نبال خيفاكلا

 حورش دماوش حرش ىف ةيوحنلا دصاقم |“ ءا“ ١ نس قوتملا ىنميلا قيل خت ىبك فناكر

 دبع نيدلا لالج خيشلل راجحلا عطاقم. |", ره ئربكلا ىعاوشلاب فورعملا وهو ةيفلالا

 يكب ىلأ ند ليكمل برشلا عطاقم اا 1] ةنس قوتقلا ىطومسلا لكلب أ نب ىمحرألا

 - 9 ند ل تكلا لوى ّى فردلا داتسشكإسلا نمد جن ليس: متاح نيالا !عيطاقم سيتم قوتك .ةيمامتلا

 ءلتلتغأ ه 27ءز02 مدمس عسمرمامف. طعصتومنع هطعتاط 27101 هتوتنءا طعنت ]1101 متمتسعا 1)ءآ]4

 هصصم 947 (نمع. 8. لآدن. 1540) صم سانقر ءرزامرسع» ءدع هه ؟ععلغ 1ل11ءءادقل طا - ل1 عمل

 مق ءصمامسير [عغ متع نستلمتس ]ذطعمصت د الع مع00101]. - 12670. 11عءم 510 ءا- عه 4

 8-11 قنوع عغر معمممعتاج همز لمصس ذم ]ز(ععدس 84 0عهعلم عساس هتعام»ع هطغتلطط ه110/1/2-

 60 - 011: 450 - ه7 - ءايلق» 8عرع 2101, ميجتجعل, ؟دلعكو (ه48]0 ءآ- ةم: لتعأم | ءغ قككعح ةططالتلا

 1040 (مع. 31. كمل. 1630) سمءنم]. - 12671. 81-ل1ءءق5أذ0 ظا- ]آخ 2117 غو

 هما عت صاتحر ةسعامدع 7101 ه7ه7: 0 1 عرب ق4ا[لم7]عم) ءدسسهأت عمر نلوم 11: - ءل)(زز لتعم

 ءغ ةمصم 641 (أمع. 21. لدم. 1243) رصمرامم. - 12672. 081ءعفقأ10 ءا-1هدرع هن او 52

 عدلتمعسمو هسعام»ع 41: 7هعمت“ نر( 7 هلبرع 8ع قلطقاقلرعق» 7 عيمعتنتو ةمصم . . . 1205110.

 120673. 31-51 ءءةمز 04 1-11 هط 517 عار معمرمدتأم عمت أنعم. .(نهرسصل ءمأةكتانق اص 10 ع3

 معمطممأعع ءىمرستسعم(مسمسس دع ق7/«نمسم ؛وسخ اتاساسس مددع هع عما 21-ذ] عمالة 111-1076.

 1106 دسررو. - 12674. 11 عفان ظ1- 8نز ٌةعر اودلم اتماعد نص معمم سعاد 11نزهم 1هعاقو

 ةيعام»ع هطعتاعط لء7/7- ءل- 0: ك50- ع7 - «هاردجمت» عتب قكطغ 8ءق» كميرراغرم ةصصم 911 (طصعب

 4. لدصم 1505) ممنون. ع 412675. 31عءةمغأ' ع] - عطقعطر (ءععاه ء اعمل !ذصم [هعاقو 380605

 1161:4110 1 عرب 488 8عآب» 1)ءربمبسنا#ر ةسصم 8285 (ذصع. 23. اللمع. 1424) 1205110.

 12676. 131-11 ءءؤختا, (عهعصعمأمر, ةسعامرع قطع 111: هلآ ورب 21له]يمتستسعا هعءزععاةلاقو

 دمصسم 248 (زسع. 7. لآدم(. 862) ممموعطتم. - 412677. 01-81 عءمل ظا- 8طقخلأو لل اتت

 داس أعدم. 1ظمتكأغماد 11مممععداتم ه0 18ءعمعاتمس معوفرسلب ع 12078. ظا-ل1ءءةقاقأ

 8 1- ةعطماب عهاعصمعأ مطئامدمرطت 9 ههلعمدعاتكس هتكع 0ع ةمماعاءوسدتتطنع ءغ لسلتعتتو

 حهاممصتتس ]نطعت نسحعمم#. "[عهمداسلت( ءمو ةعوطتعع 14 1نمع ظعرا 11هزاعقا ءا ءمرصتص ءماقكتو
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 حراشلا نم للخو ىنعم داسنو ريثك نحن هيف ىكل بيبطلا رغما نأوضر نب ىلع نسل وبا

 ىردنكسالا سوطارقبل هضاوخو ددعلا ىفو موجنلا ملع ىف لصالاك عفنلا ميظع باتك وهو ةعست

 موصتلا ىسحاب ناسنالا رهاظ روص ىذلا هلل دم هلوا ةظعوملا ىف ةينوباصلا تالاقم "4

 ةاوادم ىف رشعلا تالاقملا "د. باوبا اهنم لك ىف تالاقم عبرا ىلع بتر خلا ميوقتلاو

 قرفلا تالاقم ملع “أ

 تالاققم مع هركذ امك 8:1 ةنس هفيلاتب ادتبا ىخلبلا مساقلا ىالو ماما ليذع ىبا

 مداسحتا قلن ا/رمدعنا لآ طعون 1غ0]ممت: 71لهوليلم 8[ءلتعتك.  كئاحسعس ص طمع ءوصصع

 رسعماممتم لعمعءطغعسلمصكتع دتسلتت طقعطوعتعستتو ةعمقانم هممت مألم ءا 0 عممدكدأم ةطتماأععم»عأاع

 مرم1عنام.  طعلستتك اتطعع دتوتساأل نسهأنم#» ءدمتأع ءمهاتسعغأر ةععاتملاده (معلععتسو (ءةضاتاق

 يهغ ممل ععتسسر وسمتانكق هممعض. طلع ائطعع دقعدمع نتتلتاونتم ءوار سغ ةعفطعإومسس لام

 0ع ةقاعماهعتمي ةسضلطس اتعود ءا دلع ماتطاتق هسس عت مرنم مععانل أ ةعطسع ه 1[ئمممععدغع ىل ةءومع

 لعتسم ءلتكسل. -ح 12679. ط01-1ءءذلقغ ظا- 5 ةطاشصستو ععر انطعالتل ىكهةييستعت. آةنطعم

 مهمهعمعاتعاتقر نأ ااه اصعامتغ: طرهسم آل عمر وسأ ءيغععمسس طقستسعتم مدل عا ةيعتسم 1هعوتةغنلممع

 ع( ممهاتكمالمصع كلتمجتغع ءاعمو ءغذص وسهتنم» ]ئطعالمه لئ5ممدتغتق ءقأور ونت ةئموسلل قرت

 نمصانصعسا. - 12680. ظ31-1ءءةلقغ ظ1آ-ةكفطعو انئطعاا1 ةعععصد 0ع هعنلم ءزانكوتنع

 مل عءانتممتطسك ةدصمفصلتمر ةتعامرع 11هن عازب ظعرن لهنآارمع [11/1- 1[ 08 01ءلتعمو ةمصم 260 (ذصع

 27, 0ع[. 873) رسم1غ010].

 12681. [ل رد طصعءعءذلفمغ ع]-[1 عع. 80 وعامتمسج 0 ءامزانتت 3612 عال ماا

 12682. [31-1عءةلغغ [1 ه5نغ1 ء1- 1ع ةمفل انطعالل لع مهتم ءأجأتلق ؟ةعلقتاتسمت آل ءاتتلت

 هداعملل مهغلمصتتسي ةتعام» ع لق ات! ءمععتت ل76 ظعرن 11هدعقز» 216م 10, ةمصم 346 (ذصع. 4. كلما.

 937) سدمرنم. - 12683. ظ31-1ءعذلة ار 0ز5ةدءءاوانممعمس. هعئمدءععنمأ ظطعتاعط كقد#

 دال هعنأ» 310ه]رمتمت»علا ظظعتي 11ه]رمترجتسعل رآلا/ء 80, هممم 333 (ذصع. 24. ةسع. 944) 1ه05نانك

 - كور" ظعرأ 10ل-ع:7 كسكس - ءا قلطاتف عمو ظمل/لقو ونحت ر دغ 1زمدع ههععوأر اتطعت كانك

 نمرص ممدئانمصعس ةسصم 279 (ذصع. 3. كمح. 892) ةصععمتال - 12634. 1- 1١آءءذلقأو
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 نوميذاغا تالاقم ادد زن“ خنس قوقملا ىلانمسلا كيكم نب دمحا ةلودلا ءالع تيشلل

 بيودا ىنا ةسرددب سردملا رغظم انالوما ق ىوفكلا !!نيسح ةلاقم |مانث .ءايميكلا ىف هتذمالتل

 فداطل نم بجتلا هعماسل ىضقي ام هيف ىقآو نيدلا عاجش ةميدق ناسلب اهآاشنا ىراصنالا

 ةلاسر ىو مخضلا رامال اهانعم ةيمور ةملك ىلصوأو 1.. ةنس لوثقملا ىفطل انالوم عاجتت ىلصوأ ىف

 ءاضنقأ خيسانمب هريغو لاثمالا بورض نم راهب قلعت ام عيومج اهيذ عمج ةيكرتنلاي ةفيطأت

 ميعاربال ىردكلا ىف ةلاقم اهنف ىف ةاصقتسم قو ةلماكلا ةلاسرلا ىف روكذملا ىضومل

 ىف ةلاقم 11 ىيعشلا ءام نم دربأ حارقلا ءاملا نا ىف ةلاقم هلو ىفاولا بيبطلا سكب نبا

 ءادغلاو ءاودلا ىف ةلاقم 8 خلا ءافك هلل همام اهلوا ىليجلا نابل نب رايشوكل باسحلا

 ل15: ءىاوكممعمر ةهسعام»ع ذطعتاعاط 476 - ه0 - لعدم7ءعأ مق ]1نردع# عر 110707160 كة رر»1 712, حصطم

 736 (زمع. 21. لسع. 1335) ممرجان م. - 12685. 381ءءملذغ ةذعط ه0 ع؛سصاصر 1

 قةعداطملهعيسممتق كبس ةديتق لتععجساتو 0ع دلعطورتستهي.ي ع 12686. 381ءعءذل عا 1 5هععتسي

 ل1 ةدعراوتنم 10هععتأ 1؟ركيمممت 0ع 31آهلاد ممهاعم 2101 عمرز ع معملعودمصدتع ج4 (نهلل ععتسسس قلقت#

 17/1 مقيروم#.  (هرصممخستا ءحدص !ذمودح ؟عاعجع هزمزم' -عل-لن» ءغذطأ ملاموستا 1ةععالقق

 مم1عوهم5 كمل عم عمءاعمأع ءغ لتدرناو ]1ءيعماع حقععو وسمع جن01غ651 ةهلصت ؟جأتوم علل

 ءيعامسأ. ح 12687. 01ءءولءغ ءطععذ عل-دط10 ظمل ة1دومت !ئطعع 0ع 5ع25هطانتت

 ءعرصساممع ؟عملتتممعوتع. ع 12688. .31-81عءةق]لعغ 11 سع]1( هطمز هل, لن5دوعغونلم

 حقتمم 1هعاتب ةدعامر ع 381011 همداعو رسيارإو حمصم 900 (ةصع. 2. 0ع(. 1494) زماعع1لععام. 17

 مدع انمعأعو عقار نمهع ةعتصتتلا» ءمرمان] عصا هوما 286. 1 عدعاوطب5 ءاععدصسق (اتلعأعاتق عقأو

 زم ولم م20 ععطتذ هدصصتاو تكأأدأد ءغ دلتد ءمال ءععتأر ودمع عقلمتتللظ همععاقسأو انك 1ص 0ععاتكقال

 ععسمملتك ءممز تصعأتم دههغععتدستتسس عا 10عمعتست ممدان]لدغ. طماغعع عدس ءأ ة81ه]]دند حنة

 طتقغاممتو طعالذ ءغ ممغو ذم طقلمعم زماععنلزن - 12689. 31 عال عأغ 11 عال- طةغطر ]خط ءالتق

 0ع هنسس]دماتطسق و هسعام» ع 1ع عنا - هل - ل1: 171 - 11م و حط آلآ - ]1[ :ةث]ءا 11 - 7

 ]دسلدغم. 1م عدم ععمععع طنع 11طعاطسك ةدمسصستسسم (ةصاقكلا. ع 192690. 81عءمئ1عغ 11

 عا-ز ءلعتر انطعلالاسو 0ع ءدعماتمو دسعام»عو 18+ 12 عرب 8 ءمعوع 8[آءلتعم مععلععام. 10 عدد

 ][نطءاطسم 0ع عم ءيصومعتتغر وسم0ل ةوسح ؟هداتك !ئ!صرتلد دصمعتعو مءعتوععدسمق هلأ ععمعأو

 طمرل ءوععم. - 192691. 31 ءعُذل عغ 11 عآ - طنع ٌةطر !:طعاطنم 0ع حعئاطس انعم, ةتتعاملع 11871 /0

 ظءر» طعااف» 111- 47. 1116 غو زمعاجتا: مسمع 18عمر ويدهلأع أ بمهعمتا ءاعم. دع 6

 31 ع ةلءعغ 11 عا -1 عع ىهم ءا- عطش 0هر ]زطعع لع معا فس عماتق ءعغ كطلم عا ءمومتانممع
 سا »+
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 فوسليفلا ] ىدادحغيلا [مث ىلصولا فسوي نب فيطللا ديع كم ىا] فذودمال اهتاقبط ةفرعمو

 تاكرشلا ىفو .ءاملا -فو [شطعلا ىفو] سفنلا ىقو ضرعلاو هول ى ةلاقم هلوا [11 نس قوتملا

 قو مركلاو بارشلا ىو ةطنحلا قو روقنقسلا قو بلح اهررح كنوارلا قو رودصلا ءاقش قو

 نم ءاودالاو ةيودالا نازيم ىو ىراصنلاو دوهملا ىلع ذرلا ىقو مالكلاو ةملكلا قو نارحبلا

 5 اهتيوعاو ةقرلا ىف ةلاقم |" ١ برأخل ميدت ىفو توصلاو سفنلا ىقو ىنعملا ىفو تايفيكلا ةهج

 4. كنس ذودَح ىق قوتلا ىكيلعبلا نمحرلا كيع ىب رفظم نيدلا رحيل اهعئايط لاوخاو

 انشا ثا  نقوزعلا للا“ دثطت قبأ قيلتح خلط خا سيتا ؟قيشللهيتادناالا- وتلا 4 اعنا 37

 ضوج وه امش ن نسو ىغوج ْن و قو كلم لاق هيك ةيمكلا ١ نام نمر ءامح كوز كل فرجا

 نبال اهبتك بيبطلا لمكم نب كيمدحأ رفعج ىنال ةظقملاو مونلا ىف ةلاقم | اعم ضرعو

 10 ةلاقم 19 ةينديلا ةكصلا ريبلت ق ةينسحملا ةلاقم 1 ما, ' نس قوت ' ةلاضذ نأ

 ةمرختتس ءكممدتستس , ةتيعاماع ل110:مهركزاع - هل - 011: [ كانا 2101, متتنتنءل لال -آ- هاو“ عدن

 1ع ظطئامةدرطمو معسست هتطتق ل1هددنلو لعتصلع ] ظدعطلةلخ ةصودتاتسم | ءه( ةصصم 9

 مع. 29. 0ع. 1231) ممعانم]. - 1 لعرد (جعامكتتت 0ع ةدتطق(أوصاتم ع ةعع1للعصاأعب 0ع ةمتطتقو

 [06ع ةتات], 0ع حوسميم 0ع طماتطاتقر لع معععمرنسص ةدصهأ1لمصمع ءغ لع عطقطوعطوعم ةعلممتغ هغذم

 عاطف [1ةلعط متتلع ءةدعمعمجتك ممصعم 0ع ةلصعمو 0ع ننتاتلعمور لع حلممو 0ع تكدر 0ع سقت

 رسمنا, لع 0عع عع ةععددممعب 0ع معايا وتكمدع لملم هعمضتس ءعأ (نطعتعأ6مصم سنسر 0ع سمصأ 1 [ةأع

 دسعل1 ءمدص عمام انت عا مهمعءطمضتست طقطتتم عمضتتس ونتمات(هطدصس ؟ةغلممعر لع ةزئيمت 1 ءدانلمصعو 0ع

 ةهصطعاتأذتر, 0ع ةمصمرو لع طعا]و رصملععوصل م. - 12693. 31ءءعنذلءعأا [1 185-581 ععج2 56

 ةطختأ عماتط ةر اتطعع 0ع تعطع ظمععمي ءزدف ةهقئلتطاتق ءا ه0 8ءمممتطاسق ؟ةهلقع ءّزاتق 280186

 ةتعامت»ع ظعل» - هل - 011: 710117“ 8عءر» قانا - ءآ- "ه]بومب» همة ع]بنر كقكمععج ةصصاتلت 660 (ةصعم

 26. اللمأ.. 1261) مسمدنننم. - 12694. 181ءءذل عع 11 ع1- ءمرجو ءآ]-1دقمسآ »عار [فطعالتم

 لع حتسطسق طسصقمتمو ةتعام»ع هطقتاعط 1عررأو قللتع قلل: 11هععقر» عت: قكطللمااعأو ؟هلعم

 لد: ما: لتعم ءغ دسسم 428 مع. 23. 0ع. 1036) مممعنتم. 1لعصت دعادخسست 0ع عمطمدع

 ءزمم ؟لتلتكر نسل ءمصغاعصسلتار وتمص [ةغعللل ءددع ءةدعصأاتمتس ور ءأ ءزاتقر ونن1 ءمصاعطصل])غو عع

 عسا عةدعماتوس ءعةدع عغ جهععللعمو. - 12695. 081ءءولءعغ 11 عآد صحتننت 5١6 ع]1- 328

 ءةمامهغو التطعع 0ع ةمسصمم ءغ حتوعتاتهر هدسعام»ع لاقع لزمه“ لارسعا ظعتن 110ه]رهتنتةعاف

 10 3[ءلزومر ةمصصم 300 (ذمع. 5. اللوح. 970) دصم_عاتم. ك8عئرردلتغ بدحضص لد 1ةكوطوطتط 18101 7

 للألم. - 12696. ظ01-1عءعءقل ءغ ظا1 - ل[هطعتس ع عار انعم طعمعإأهعاعمم 0ع ءوتستمع

 همصاادللق ءمعمورعوعب ب 12697. 31-1 ءعءق1عأ 8ا1- ل1[هءدط1 ل عار انطعع طعمع لنعتنععمك

 نإ
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 بيبطلا سابع نب دم“ هللا دبع ىنأ] ىرسيندلا نيدلا دامعل ةدرفملا ةيالولا جرد ىف ةدشرملا

 اضوأ ءابمبكلا ىق كيزي نب دلاكلو بها رلا سنايرم خلاقم [امك خذس قوتفلا قنا

 ةييهلا كيلاقم 1. ةييهلا ملع كيلاقم 1 ناشلا 1 ذف ىف "ناتميظع ”ناتلاسر امهو

 لمعلا ةيفيك ىف ىنسالا ماقملا ]1.1 م“, ةنس قوتملا فوسليفلا دمكم ىب دبحأ ىوريبلل

 ند ميركلا دبع دعس قال ءارمالا ىدي نيب ءاملعلا ماقم !"..  ىنوبلا هركذ ىنسأل ءامسالاب

 نب دمحم نيدلا ىبحم خيشلل ةلاس ةيرقلا ماقم ل“ ها خنس قوتملا ىلاعمسلا دمحم

 [انمع خلا هدابع نم ءاش نم صصخم هلل دمحلا هلوأ 1. ةنس قوتملا قرع نبا ىلع

 اهأشنإ ا".» نس قوتملا [ىماسيلاب فورعملا يعاشلا لجأ نب ىلع ىسلخل نا] ماسب نبا تاماقم

 دروا ىريرل نأ اهيذ ركذ ةماقم نيتلث ىلع ىروزرهشلا دمحم. نب ديكحم دكماح نا ىضاقلت

 الف لخي ريجوب الو لمي ريثكب ال نيقيرطلا ميرك عضو هناو ةرسعلا ىاعملا رهظاو: ةرعولا تاغللا

 0ع عمولتطسس ةممعممتسونهأتمصتكق 20 12ص ءتسولأت كك ر ةننعام»ع 17140 - هل - 0 1001: عمم“

 [ كاتع 45061/ه] 2161, ميجتنءل عن لطاوم 81ءلتعم ةدعدعتي ةسصم 686 (تسع. 16. طعطض

 1287) سمدانم]. - 12698. 381ءعءق]1عغ 81ج عذصه در !ئطعالسم ا01ةهعتحسأن دمصمعال ءأ

 12/16/7101 ظءر» 7 ج40 0ع حجلعطوعسته. كسصغ دعاقأتق لدن0 مقعمأ 0ع طقع مدوغعج18.

 12699. 01 عءم]1104 ذآ ء]-طعزدغر ء]لقكعم حقانوممرس1تع2-- 12700. 81ءءهل14 عا

 طعام كمجعم ةقاعمممستقعر ةهعام» ع ل/]ت»60 عن ]101 متوتجعل 82غ ظطتلمعمرتطمر ةمصم

 430 (ذمع. 3. 066. 1038) ردمماتم. - 12701. 81-181 ءءوس ظا- دمعي هاهم جلالقةأسم

 لع معهنلممع تكتسح ممردتمتطسقك مسنلعطعت5 هرعععسلت. طهسلهأتع جا م/- 872. - 12702.

 31 ع ةس ءآلد ه1 حسو ةاقماتك ؟لعمطنتل 00ءامطتسا لص م22عقعمألو طظستعماتنو ة000ع مل

 لون 450- ءآ - عر" 18 ءرن 1710 /]عه17760»7 دك عر منج, ةصصم 562 (طصع. 28. (0ءأ. 1166) 1201110٠

 - 192703. 11ءعءورد ءع]- ءمجطءغر ععدلس5 معممامسو1 تهلك 20 طعدصرو ةنعام»ع هطعتلط

 11011 8- ءل - 011: 2101م متدتر:ءل 8 عت: كلغ لظآ1: لممطتر هممم 638 (طصع. 23. لكدأ. 1240) 220110

 ؟لكعدعادكتقرو نأ 1غه دمعأزرتا: طمع 1آ[7)عم عمه زماع» كي]غمضع5 ةاتمق 0105 16 مععدل1 ةعلاعت

 لزدالص عجيعمأ] كاع - 12704. 11 ءعءةسختغ [طص 8 عدد ةدتر ءمصقءقكاتقو 01105 [ 61

 ل1: 8ءرن مل]760] 1: 8 ءددعت» |[ 8هعامرب حدلكم 8ءدعؤت»# لتعطتق ءأ] ةصصم 303 (ةصع. 1

 لدل. 915) ممءطتسقو (ةلطخم قلطتع 1طدقا 281ه]ء متنا 18 ءرنا 1101, متتتتع# كلر عار" عتنالت“#

 يرصموعستا. هكدمغ ام عتسأو همصفععكتسعر لص عيتطسع ةنتعام» ممععقأر 127م"ممتن ؟ععطه لتضع

 ممعأتمج انكاتعمومذع ءغ ةعماعمألهق 011165 ةمععتعوعر هع ةتاعتل مك 110111 211162113

 رصعلتمس ذمار ءيلععمس لا هلعك لسمك عم ددسمأ ل كقعر نسما هعوسع هتسستاتتل (3ع016 ل112 عصقر

 معوتبع مدعانتت ةعمذدست هطا0ععءامصكق 0علععتام ثغع طمع 2عودوؤب##م ءمصععل1 صم م0ا[عقأم -
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 دالوأ ركذو لدلك مويهأ نب نزوح ىهيهأ ديفح اهعمج قلك سريهأ تاماقم اب بلذ هل ماسي

 ءايلوالا تاماقم !.ك ريضلا ىأ ديعس ىأ خيشللو هباكأ لاوحاو هتاقلخو روكذملا ريمالا

 ىنزاولا راتخلا 5 رفظملا نب كمكم نب دمحإ دماكللا ىنأ نيحلا رد تاماقم طه.

 م خلا اًدلاخ اًدمح نيملاعلا بر هلل دم هلوا عابنز نب عاقعقلا هيف ىور ةماقم ةرشع ىتنثا قو

 وهو 0. خنس قوتملا ىلادمهلا نيسح ىب دمحا نامزلا عيدب تاماقم |"يم ١ .. خنس غرفو

 فيلاتلا فقيرط ىف هدشرم هنا هقيطخ ىف ركذو اهلاونم ىلع ىريركلا فّلاو ىريرخمل ىلع فباس

 متفلا ىأ نب دعم ىدنلا وبا نيحلا سمش مامالا ّحيشلا اهأشنا ةينيزلا تاماقملا 1

 انديا ىذلا هلل سمك هلوا »ا ةنس قوتملا ىروقخل لقيصلا ىباب فورعلا بجر ىب هللا رصن

 10 ىرصملا صن ىأ ىلا هيسن هنع كوم هنكل ىريرجلا/ ةماقم نوسفخ قو خلا ءآلالا جداتمب

 ةيموزالا ةياحسقر سلا تاماقم ا". ؛ن خريس دقلا ىقشمدلا لابرح نب مساقلا ىلا هفياور ىزعو

 127035. 31 ءءةسّةغ ظسنع آ]خه1 غلو همهقعدعسم اكسنت 720/47. (ه]11ءعنغ عمد معمم5 ط؟سنن

 ركمردعم طلتأ اكسنت 720/47, ءغ ظلتمو ظكسصتعأ !دنلمأأ ءزسقواتع ؟1عومعنمو ءعغ ةمنامضننت ءمه0ت-

 (ممعق هورصست ةررورهغب ح  (همهءععدسم ةتست]ءه ذطعتاعط كقطع كمن ظاتنسع كلت عن»أخ علنا(.

 12706. 31ءءةسفغ عل - دهس]أ عذر ةامكلممعم ةهسلتعمظسنل العلو ةنعام»ع قلاناع ل 0-67--

 ىو/عر»بت [اكا - ظفطنع 2001, مصنعا ظعرن- ءازب ودعت لآن ى نط: كلر ةمصم 413 (ذصع. 6. كم

 41022) سمعتم ]. - 12707. 31ءعءؤرسصٌةغ ظعقلرع- ءل- لأمور ءهممقعقذانه 8607 - ؟ل- 01

 41: 1: ءأر أبت: 0 ره عن: عل 8 عري ل101 متون»دءل 18 عال ءآرر+ه1 تن0477 ع١ 8 عون - ءالسم/ ]ا د» 177 - 11 يدع

 5 0همقعددتق لهملععتسر ص عييتطسق مل/- (م'عن' ظعرأي 2ناطل' طتعامرتمك مهتمه. طاطصاتسنو نانت

 ركو زمعاجأتا: ًاسدسسك العم مهصلم عدس هددأمم ةعسرتأ اعتصم ءعاعبور ةهسصم 700 (ذمع. 16. 5ءررغ

 1300) جطوم]وز( 6 - 192708. 081 ءعءةس3( 8 ل1 عل -معس همر هممقعقوانم دلل ةعانلا علت مماأق

 راق رنعل ظعر» آله دءرو طل سلمت, همصم 398 (اصع, 17. 8عمأم 1007) دمعطتل. عوععععوتعغ طنع

 11ه" ر ءأ طيبا" هل ءّزدم مملمصعتس ءهمرط ممقانتا. ]مدع زم معدعأدتلمصع ءمد[ءةذتتق ءقأر

 مع حط زال زم عمالممع ءمرس ممخز(1هصتق لتعانلل عدوعي. - 12709. ظطا-1ءءةسفغ اظظ1-

 2 عزص أو عار هممقعقداتك 26ةر-عل-لقضعأ.  (نهرصومكستغ عمه هطعتلعط ءأ طآصقسس ك7 عريف عل-ل

 راد ءلغ 11هم0ل0 ورب قط ار ماثأب را مع»هلاعأ طعنت ةظعزعأال لعمعت اى ؟دلوو لطنن- قعنعم]

 لزعاأت5 ءأ ةصصم 701 (زمع. 6. 5ءرا. 1301) 50تتاتقو ءعأ زاح هركاتق ءع5دأز آرهاتق 1)عمر, وتنأ

 ممذ 0همزمه طعمعظعأتهعدست ةانمرانلا 20 نكأتأ اع.  كسدصأ ن1 001138عاضأ2 ءمصقءةذاتق 20 طانللل عانت

 10 8م ةدصمستسوم ةااهتسعم طابو - ءلععقعم] 11من "غ6 "عععصاتما» ءقأ. لانع االمع»و [قا- للة ع#

 ءوذ (مطستنأ ءغ ((عضسسدسس عزا ]ظل نءانا] 10 نسععزعلطم 1هودعصاعسس [ععلأم (نهدتممماتتا ةطتم 2

 (ذمع. 18. لدا. 1273). - 12710. ظ1- 01ءءةسفغ آظا]- 822208117 6[) 55م



10 

3505 

 ىطسقرسلا قزاملا ىميمتلا ] فسوي نب دمحم [رءاط ىأ] نيدلا لامج خيشلل ةروهشملا

 مزاج ال ام اهمظنو امرشن 8 مزلو هرظاذ مجسأو هرطاخ اهببذ بعنا اذ دحيلاب ىريركلا ا م

 اكل ماهذا نب كمال نع مامح نب رذنملا هيذ تدح ةدودكلا نم ةياغ ىلع تءاكف

 ىقشمىلا غباصلا [ ىماذجلا عابس ] ند نسحلا نبا ليمكم نيدلأ سهشأإ ةيباهشلا تاماقم

 [ةيسدنسلا امايس] ىنلا ىوبا ىف 8 مركلا ةعجاس اهامس ةتيدملاو ةكملا ىف ١ ةماقم اهنم

 اكسل خيران در ىف ىواكلا ٠ ىمحلا ىف ةيبهذلا ةماقم 5 ةيدروزال دالوالا توم ىف )*

 ةيكسملا ![ ةيدرولا !. فلحلا ةليسم ى 3 بابلالا ىلوا ةماقم م ةيرصنتسملا « ةيرهزملا 5

 (هعددع هس عم كأهمأ عرق ءمرط مم5161هصتق !1ععلطاتق هلع( سعال عا مماتو جهسعام»ع هذطعتاعط لعنم/-

 0 - 01: | كتع لق“ ]| هكله]عتست» علا عر 7ع |[ 1 ءسفستع لمست ادد” معمدان ر ؟هلكو

 آلاء - ءامد] عموم للععغم عع ةهسمم 538 (ذصع. 16. كسل. 1143) رتم>60ن0]. 11

 ءممق عدوك 0005 (ن0ه0نطقع ءمصقءععمدأاو كلت ع3 1عععععأر ننقع 1107" 8 8دقتقع ءمزلت م0516

 آم زنك ءمسمممعسملز5 ردعمسغعسس عقل عمجتغ ءعغ هعدلمسس ذص ؟1عتلاتف 0عالصستاو ذص ةه]اناةومهنع

 عورحتست ءأ ![ئعونم هعدغممع ءمصلعملو 1عوعق ةتطل معدعاعم معععمدل (ةلعست هطقععجدملمم انت ممقانتاو

 رغم دغ مهمعصمتم معه عقاقمأتهع عمدت جام معرض عما. 1 طخ 210702 دنح 8677 1161117144  ءتع

 جيعامتاوغع 56251 8ع 1 ءرمتسف» مءاعععماعدب [علاأات ع 12711. ظآ1- 01ءءةسقغ ظا-

 ها عط ةطأوع عغعر عمق عددسم ه8 عال - هل - لوخعتب ةتعام»ع ه1 عرزتع- هل - لقد» ل110 ]رمت عال 13 ءزتس

 ]مدعم ظعتا |[ ذة“ لملعتت»#* ] 301- كنةع]ل 10 نهععابعام ططتلم1مومر همهم 720 (ذصع. 12

 1["عطرعم 1320) محماخأاتم.  (نهرمممعنتا عمذ زص 1ه؟هععتت (0ةلطأأ 57 عربع-عل- 017+ 8]0:60/1:/12.

 12712. 31ءءةسفغ اظا1-هط ءزلعط لءع!مل- ع0ل-ل مو ءمصقعوعسم ةطعتططخ لع)ع7- ءل-

 ىل50-ء] - "ه]رتسمت» 8عبن كلغ ظعا» كهيرشقر ةممم 911 (ذصع. 4. لقص. 1505) رصمعاتت.  [اوتملت

 ممر عدت 2ةعامطتقر ن1 ةلموعاتأا] ءمصقعدذنتت ةأدطتاتمأا.  ظعلسسق هعتأ 0ع 01ءاطلعد هن 11علذمه

 ءا هكرنما ءق- عمم .٠) ء. (0ه]مصطح ععيدعم5 ةدعرت (عصرلا 31ءاناعدمت 1ةمقعع مانع معها

 عععمسلاس5 0ع مءمرطعأوع مهععمتطسم [ عع كون 00عث7ءل هممسستمسةكدك ] ح (ءطاتانقو آر 021670616

 (مءعس] عدك) لتعكتعر لع رممأع ]1طععورصتست ع وتحت ةات»ءانقر 0ع ةعطعأ ع ونتصأانقر 0

 ( 4(32:م8) لع ءادمتأوصع طتعامرتوع هع /ممموأ حج ةععطعر 110ه” نمءار 1100م5 ع ةعوأتسانقو

 11606161 نعا , 1106/40 ننه  هعامكاتك ممقعمقالق 5 هدكانسل ءم20ة(0ننت ع ممصاتق 0ع

 وننوعقألممع لانعتذز ننهضلا1 - 0ععلستتق , 04/64"7176, 1هععده ح نم0ععاطتتق, 11586121, 0ع
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 ةيرحلا 11 ةيركلا ام ةيولوللا ٠١ ةضورلا لبلب 11 ةيتوقاملا ٠١ ةيقتسفلا 1+ ةيدرمزلا 1“ ةيحافتلا ا

 مز“ ىكركلا نبأ ىلع ىكلفلا . نارودلا_ 1 راهقلا .ىحاولاب, راصنتسالا اذ شاشقلا ىلع شاتفلا .٠

 ةرصن ىف ضراعملا عمق ١ ةيجاقلا ةليسالا ىف ةيجالكلا 82 فيح بحاص ىلع فيس بحاد 8

 خماوقلاو خماقملا نيب قرفتلا ىف ةمامعلا زرط رن قراسلاو كييضفتلا نيب قراغلا 1 ضراغلا ندأ

 مهنم لك فصوو مهنم لك 0 رث املاع نيرشعو دحا ىف ىو لالحلا ركسلا ىم لالزلا فشر ام

 قاشعلا تاماقم !!بز» [ىرجوإل طايخ در ىق] ىرعومل ظفللا 01 هتف ظافلاب ايروم ةتايل

 جاسنو [اخ] اكاد قونملا ىلاسمانلا [ بيدالا نامماس ند دكيحم ] فيقعلا نبال نيققرو 3

 ءانخلا وبدأ [كدهف ند ] ناماس نب دومكم خيشلا وو اهلتاوذم ىلع ىرعوكلا دوودكام خيشلا

 قانا ف.دئاعلا ظعاوال نقاشعلا تاماقم |" بع باو خد ىوتملا [ ىلينحلا ] ىبلحلا

 موسمنتك رصاتقعأ همععاعطبق - لسم0ععتساتقر 10/7 4/ةنءار 0ع ةعراعسس ددهلأ هر ععزعطاتعق - (ةعاتسق

 معاستانق , 2071201006 /ءار 0ع ةسمتدعلل ةمععتعطسخق - نيحعاتق 0ععلستق, 1051021 ن2أ, 0

 ععراعمل مزكأهعاوتنلال هزت ععلعطاتم - نيتمامك لععلسسسع 7 0ع7/ةنءار 0ع ةعماعس !دمتلتع طومعأتمعطت

 مممععطسس - ةععجطت5 لععلسسم, الانا طا- هبلعت, ]دهعمستمه ةمكدلقع مسلما ذص كد عوجرأم

 ب ةعواتساتق 0ععلتساتقو طنا عار ءممقءمدادق 2131عم1س ا( ةتتنع لع لنم0عوتز نععتستقر 201 ءأو

 ندأز لع ردمتتا (للنله4) جونغ - دصلعجز1 ءعةلستق و, 1207هيرعار 0ع دمتمصتطاتق ح >1ععقزطاتقو

 11/- ]'ءاا عب هع هل- مما معو عيتتكوستلتدق 05! !ععصاع# معجدععوغنومسق ع 1 ععملرلالق م1115

 107 - 1+1 054, ةلتتكتال التلال معتت دتصتنلال هتطصت م0[ عضاعلال 2عععوراسلل ل 11ءعقاسال8 ةععانش 0 انقر /07/-

 12 ءدمور" مرا ]لآ - لل ء/عاقرو ءممك عتكذأم ءهمع]ءعداتكه ءمصاعو 1أني- ءا/بعر»ع]م ع 91 ءعماسلاتق ([عااتاتكو

 مهم( ءءتزلو همحالعع ءمصاخح ةصز هقاسسس ب ؟12عولطالق ل25 انقر 111/0 عار ءوصقعءدذدق مال ءةادق

 06 نممععاأأ مرصع ءهمرموموع لع >ئ1ءعماطتتق ناتتطأانقو (مدر»'0' 6] - »0 ل]ر هممععدذأوم ج0ك ععسمتتلت

 0ع حسحتلام 187: - ءاكةل]و [عععملو حج حاععمتستق ةعدجاتقر /70/-ل مة !ذطعع زماعل دتعام "عت

 مغ كدرععس» للة ءععصعمه - دلععمأتساتق ةعراتساتق 2 0: ©/ - نتا عءار هعمهتتم مانا ءطعد 1هقعاقع

 ممتع هطعماسغمع لع لتهعتستمع اماعر ؟هععق 7 ءعا”عأ ءأ مينفس عار يدمحع هلع هد طفقشستسانتل

 عزوماتطعوصأ ح حلعععتساق 0ءامكانق, 10/6 ءا- م/م], ةمدءطتتم ةودقع لأسمأتلمع ءدع ةصعقسأاتع

 ردعمأم ]لغم .1٠ ع. ممععأز. 11نعغ ءمصخععدسم لع دتتعاصاتل لسمطاتع ؟تعتق 0هعالق دعلاو لالآا 5

 روض هدتاسسلل 1 معانصأرو عا ةتسعسلا صمعاعتم ةتهس 112 0عععكتطسمغو نغ ععمعت"ع لنععملت ةدقع

 ععلعسأتمع مركهردتلم ناوصكتلتا ح 1ءءعداساتق طمصهتنقو 10/-1ءهركادن طال هني]رعر'#, ؟هدع ةدطغدصاتقلأق

 |[ لع معاساوسلمد لميرع»مأ لعصضعسالمخ ل. - 12713. 01ءءةسقفتل ءا-معطقط ةعو ءمصقعققانق

 ةسفصاتستس. الدم ؟هاتنهر ةسعامرع |[ 71012 م7:7:60 ظعتب ذو/ءسفتا ] 11مم [ ؟هلكم ]| ةانتن-

 ءامركتر“ [لتعغم ءا] ةصصم [6088 (ذمع. 25. لقصت 1289)] رسمرنم. [ظطنزدق طمتكتلدلاا ءأ 2ةغلمص عل

 عاطمتناعط 4572 //1ءعرناي ل1« ]يرسل 1 عرن كءاسفت» |[ ظعرف ظملل ] 11ه«لعام | [ةهمطهلتتح] , نلعم

 لم]يعر»# لتعنتك هأ حصصم 723 (زمع. 18. للءع. 1324) 22015[انال5و 111[ةأان5 ءقأا. - 4

 31 ع ةرس ث( عل -ه ةطقط قعر ءمصقعدداتق ةطاقصأملاتل1و 01[2112ع ]122601 دامرع جئال07ع 7510

 اكن

 زل
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 ريسفتلا 3 خماقم نيعبرأ ىلع بتز ىكانمرالا طظعاولاب ريهشلا ناهيلس د ىلع كيكام لأ

 ةتافصو هبامسا كاردا نع بابلالا ىوذ بابلا شعدأ ىذلا هلل نمل هلوا ظعاوملاو ثيحللو

 نب دمح نب كيحم [ ظئاكلا ] نيدلا جددغل ةيلذل تاماركلا ىف ةيلعلا تاماقم او خلا

 رود ركب نال اهنا ريثالا نبا لاق ىسراف تاماقم 1 رسم ةخنس قوتملا [ ىرمعيلا] سانلا كبس

 وبا نىيدلا دبمح ىضاقلا اهفلأ روغص دلك ىف اهتيأر دقو هدأ ةنس ىقوتملا ىضاقلا ىدومكلملا

 همأ خس ريالا ىذامح ىف ايمتأو ةخماقم نيدرشعو اكلك كع ىككاليلا دووم ىب رمع نب ركب

 ىهلالاو ىضايرلاو ىجيبطلا ملاعم ىف ةعمادل ةيفوصلا تانامجرتلاو ةيفسلفلا تاماقم اذ

 دوجولا بجاو هلل كيحلا هلوا مخض كلكم نونفلا نم بورض ىف ةماقم نوسمخ اهتذعو

 باوالا هللا كيع ابا هنع ىورملاو باونلا مساقلا ابا نيل ىوارلا لعج لا راتخملا لعافلا

 ىبدال بواقلا تاماقم امو ىرصم لجر ةنأ ىلع [ ندي همدلك ] هبرل' كود 0 ع

 ىلا خيشلل تاماقم اك ره زخادس قودملا قوئصلا [ دمحم ند دكيحا ] ىروذلا نيسحكلا

 عا 0ءوزلععنم مام د87ععئم قلت 211601 مد»تنءاأ ه]# عزا ّْدم1عةسمس و ؟دلعو 17-171 مناع 10/-

 م4 رج عربمرم لتعغم.  طتعممدسستغ ائطصسس دم نتهلعدعتسأاه ءمصقعقذاتق 0ع ءدعوعقأ ءمدصتعقو

 د01 هدتطاتق ءغ ةععاتست ءمأتق مهعهعمعان لفقر ءغ أه هدقاتق ءدان طمسم [)عمر وسأ معلم عمانتل

 ءمملهغمصتسل جلغمصتاأد 5ءع0ملتغرو دغ همددتمو عغ جئاضسأطسغد ءّزادق ةمتسلم ممعأمعتع 5132 م05ةزهأ

 عمد 19715. 11-1 ءةصةغ ظآ]- ]17 ءار ءىمصقعععتك هتطلتستعق 0ع 0همتق ةانم عدم ةأاتح

 عماتطسس هي10عمؤنطسعر دسعام»ع [طقطلم ] 1617 ]ء- هل- لق ك10] من170 عزو لآ ه]متة0»7 17 عزف

 ىو 67 - »ند [ 21- 7مم" ], ةصصم 734 (ذمع. 12. عما. 1333) سلمان. ح 8110

 31 ءعءوصس ٌةغر ؟مقءدقانكر معدقذأع. 1خ-ءما]أ» ١ 1خمدصسسب ةتتعاماب هتلر هدأ (نقلطت قكقتع 2عمب"

 1116177107, دصمم 559 (امع. 30. اللمع. 1163) ممناتق. 1101 عمه ص مهتكم ؟0ه]سصتصعو أ

 (ةقطخ مرو عقل - هل - ل: لآني 8ع ظعت» »مج عبي ك1هلضتال ظملطلال همه ؟لذعتمكال اك عق

 ماس عم ءىرسممدستاو ع دمعصكع كوسفلمت آ1آ1. عمصت 551 (ذمع. 25. ظعطع 1156) ةطقم]116.

 12717. 31-21 ءءوؤس مغ 1-81 عاد علل رج عغر ءممهعؤدتق مطتلهدمدطتعاأ ع( ماعم[ 5

 (طعمعموطتعمع دصتعععدد] عم 0ع ةزومتع 0هءاتممع مطععت قعر مددهاط عد متتعمع عغ ستعاقمأط عمت عقعب

 لكس عم عدنمأ نست صوان ةعتصأ2 عممعععذاتت5 0ع >ةتتع 00ءاعتسمعسست مهعاتطانتق. 1 ه] نرد ع ©8385ه0111و

 وسم0 زأه زمعأمأأ: طمسم 1لعم ديتفاعمأق جطوداسأو معهع0لتامو 20 دعطئاغمسس ةععضأل ءاعب

 كدتعام» عتدصو ودتأ كممقعمدانق "ءعآععأر لادا /ءامعتر» 107 - ا عامل ؟ععلأو ءعأغ ءاتلطو ءانلاتك

 هسعامتأمغع ععاعصسمأتت , للتع 4 لهللعأ 771- 4ك ممنل.  كتسعام» ءعمذ هضم 702 (ذصع. 26.

 4ةسع. 1302) ءمرصممعستغر [عغ هرولتم 0عسوصعأعقأ ]رو عدس ةلصننت كعععماتم» 11556.

 12718. 11 ءذس هع ع!- ءم]نشذطر ةاهكتمصسعع ءقمعلتسسو ةنعامدع ل111, وععاتا لا معتم [ ك]ت#علف

 8 عري 3101 مجم72ء0] كتبا, ةمصم 295 (ذهمع. 12. 0ع. 907) رممدجطم. - 12719. ظا-ل1 ءعءةسفأو
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 هترهشل فيرعتلا ىلا ياتكي ال باتك ىعو ه1 ةنس قوتملا ىريركلا ىلع نب مساق دمحم

 ىرشخمفلا لاق

 هئتاياو هللاسب مكيسلا

 - يي
 هناقممو جدلا رعشمو .ءا ع 30

 3 ١ 3 - 5 9
 ناج ىرحح ىريرخلا نأ

 هناماقم ربخلاب نكت

 جذفلا ىا ىلا ىَرَعو نامزلا عيدبل تاماقملا رّكَذ بدالا ةيدتأ ضعيب ىرج امو هتبطخ ىف لاق
 5 هع - هد

 ىشنأ نأ ىلأ ريشاف فرعي ال 0 امعالكو اهتايأور ماش نب ىسيعو اهتءاشن ىردنكسالا |

 فقيهقرو هلزقو لوقلا دج ىلع ىونحكت ةماقم نيسمخ تاشناف عيدملا ولت اهيف ولتا تاماقم

 نساكمو تايآلا ىف هب اهتكشو ام ىلآ هرداوذو بدالا جّلمو ةررذو نايبلا روغو هلزجو طظفللا

 ةيوغللا ىواققلاو ةيوحنلا يجاحالاو ةيبدالا فئاطالاو ةيبرعلا لاقمالا نم هيف هقعصرو تايانكلا

 هعيمج تيلعأ امم ةيهلملا كيحاضالاو ةيكيملا ظعاوملاو ةريحملا بطُخلاو ةركتبملا لماسرلاو

 ىصقعددانكر ةسعام» ع هطعتلعط قلع 71ه]رميستسعا عضو عن لك 11ه", ةصسمم 516 (ذصعب

 12. للهم(. 1122) ممعاسم. آتطعم غمض ءءاعطغعم ءوار سغ 1همعلم»ع ءزانه لعموتماتممع قععتع

 ممهفاساتس. 2 7كيترنم/ ليل عر»م ذم حصص طمع ؟عدسنق [ءعلات

 لاتعم مع [ن نص ءز نقونع دمتعفعمسأو (؟ععدنمك (هعوصت)

 يأ 1هعدس معمعوسأ مهاتمستم ةدمعاسست ءأ ةاهلتتمصعتسر نصلع معععوعتمسمماعف مهم علق ءانهأتتكو

 1161" اتكلل 01 ع طلتلال عققعو

 (ناتز اتق (0هصقعقكاتك ةلتكم 5ع ةق

 21ه” 8 ذم مهعامت5مصع طقعع طقطععت  (تدص لص فمك عمات ن00هصت ]ز(عجوعتم طغعمألم ؟ةعاو

 عددمأ (همقعمدنسس ه ةآتعوعدلم (ةصرمعتم 21كميسم0مي16 ءلتكمصدسسر ءأ طلع ءمرتمتس هرتعتسعتم

 0 لان ا/ما'آر لعل عرنلعب»# مءاساتكسءاو أ ؟ءاماتممعس كوع ظعبب 11 علمت اهتطاتتقععأر انا عطوانع

 هساغعتس هتصع زعصمأاسق همعوسع تآللأ ءقوصتخاتق ءىةدعغر ددهه0هغننتت دللتطل عقار دتك هممق عقدالق

 فرس ممصعععس ر ص نتتطاتق ؟ءةاتولح 11مسملمبا4أ6 هع]ءطعععتسأ كدعوسع ع.  (نهددت ممداتل 1متاتع

 عطتصوتتهعأصأو قصقعقكاتقر ن1 للععج هةععتلم عا لوعمدقر ؟ءععطق اععتح ءعغ ععدكتدر ءة]ووسعماأتمع

 ها عملمرتعو ةهغ هدعودسامقر ؟هععاتمك ]عمالمم ءامعمك ءمصاتمس ءطقصأ.  ©عوعاعععو عمه ؟عوقتطابف

 قمدمتعتم ءعغ مساعطعتم سععمصعسمتتم هعممكتر طتموسع م08 نطلق ةعوطتععر ةدطقتلعم ]1(ةعوصتسا

 ءاعودماتتمم هعماوسملم ععوسسأتعمع ةعوباقر يقصقتلاف !ءدعلعم]هعتعمي لل5د ءعامتتممعق لع ممكتو

 مضملسعأمعر هعوتتممعق ةم]عصمعم مديلعطعممر ءعطمرةنتممعع ه0 عطس مز عماعم ءغ كلذ داق
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 نم ةعدوأ مو ىرصملا ماي ند ثراكلا كل دقيأور تدخسأو ىبجورسلا كيز نأ ناس ىلع

 كيز ايا نأ اهعضو بيس 0 ديلا لاق ىطوبيسلا تاقيط ىقو خلا نينيب الأ ةيبنجالا راعشالا

 سانلا لتس مث ملسف مارح ىتب ىداسم ىف فقوف اغيلب اضيش ناكو ةرصبلا درو ىجورسلا

 هدلو موولا رسأ ركذو [دمالك ةغايص ىسحو] هتحاصفق مهبجتاف [ءالضفلاب صاغ دىكسملاو]

 اويكاعتو هوعمس ام اوريبخأو 2 ىاد٠نع عمجاف نكي الا لاق ةيماركلا خماقملا ىف ركذ امك 5

 ضرع هذا ىروجلا نبا ركذو تاماقملا رداس اهيلع تينب مث ةيماركلا ةماقملا تاشناف هنم

 0 نيمو اهمتاف اهلكاش ام اهبلا فيضب نأ هرهاذ اهنسكتساف ناورشوتا ردزولا ىلع ةيماركلا
-0/ 

 ناك نأ اولاقذ هدسحي نم همهتاذ اهضرع مت ةماقم نيعبرأ عذصف ةردعملا أ عجر لبقو

 عذصي ملف اريتك 5 خلل نمعبرأ دادغيد ساجو معن لاقف ىرخأ ةماقم عضيملاف اقداص

 جردثنذ ءابدالا هيلع ىفتعأ دلقو ةداضخ ناب كليدضببتكاذ تاماقم رشع لمعو ةردصملا ىبإ تاعف انش 0

 1[سلنععد اصاعدتل. 15ه هدروصتو !][ةطعلق قااع 276701 اكع”ل# ءمرصتستقأا ءعمطاتتتونانع 7عاهلتمم عت

 11 72116 عري 11 ءيرنتجمت» ظمعت»# هدلتلتو ءهغ ع معستمتطاتس معععوعتمست5 لمع (مصاتتلالل 1ع55انق

 جقفاترت 05 أمه ععمتر عا ناتقع ةانطغأ ؟عانلاتقم آم (ن1حهدتطاتم ذوي لأ طقعع ]عودصخاتل. عن ء]رو

 (نددبكددوم 1زموانأأو عمهم عق5ستتالت همر موه عملمصتست طقعع آدتأ. قلنا 2ءقل ىءتز اطدععمتم ؟عطتأم

 ءغ كتغ طنع هطعتلعط ءاموسعمم, ءغ ةلتوسمملم زم 381ءعدونتام [[آدعدست لهطتنت ةاعاتاأ ءغ ةدلتاقكتاب

 "لكس طمرستمعمو | نتمصتنص ددنلاتق طغعمع هيععتاتو 11ءدونتاج مءاععاه ءععوغ ] , داتوستال ةمغاعم-

 ممعوكلا. لآهدع ءّراتك ءاموسعصاأتح ءغ مسلعطعو هدوعمستق هسه زآ1مد حلستعواأمصمع 386علاب

 ل ومعدستع ءاتهسرم 8وممصا5تسمكس ظلتطتتس ىاتاتلال ءعرأقةعر انا ذه ءممقعقدات 146*1101 [ع]ةاتتلال عقال

 لل م6 دماعتم :  (نمصك عم عرطاتطخغو 1 صوتتتاو هال دصع ؟نعأل ءمصمقمأءاتت طاتطأأ35[عقو نتقهع 2001- فال

 منمدعمغرو عا عتصمس ةللسسص ج0ليصتعهماعو. - نم 1جعام ءقمقعدذاللال  طل27 1416 كملت م0قانتو

 عاتتلا 016 م0516 ءعاع0112 00طقعقئاتتتلل كانط لهن عضاانالا [ععأو, - 111 - ءآزمناتتق  »ه10أب

 ل1 677"ةانتتل ءقمطقعقكاتتلط طل 07 ترا نع ١1١ يزعو ملا ئى]رف ممتن هططتاتسسع. 0مل بتنت تلت ؟210ع

 حمم مطومدعأر دمجه20ةكلو تغ هلأئم5ذ 200ءعععارب وست عت ةتستلتغةملتسع ةعوسمقععمأ. ةطقمأرتغ عتاد

 واتت »011381068 0 م5 5515٠ 8ظدكردس ءاندل ؟علتتقوع ذطلوسع ن0 عتصأه ءمصق عةقاتق «0م16عل55ع

 دهسصغ. "لكس عمه ذم طسصععسس معمطتلتغز نيم ة5عغم متع ونيتلهس ةمكتلتتك هيفا ءعلمصس علان 18

 عانت ىصخت]تا. (2تنهرهزراعع: 81 11105 عععمعو 1ءعلغر 03 ععتصغر هممقعقذاللا!١ 20150182 لق

 عزست]ل عن فرض موصفهأغ. - دم ةب0تغ6: (ئهرصموصحتسو امواتنا. 8دوطلملا زعتاع ننقل ةعأسأو

 ممعاغعم ]يعن ط وكت ءهغ مهتستم ائنصعتم محانلاو معدوعضتمستأور هعوتع اهتعس 0010011812 معط1ععزاب 0

 1آ1دع 0ع قدتهدو 8دقعمتس 2علتتا ءغ لعععسس ءمصقعمدسم ةطقماوتع طظغ مط طمع ةصلع (ةردممع

 عامرتو ءّزدع ءنلل 1 مصتق اصعادمانأأ.
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 نئريركلا هفلوم١ ىلع ًارقو..لحلا قازقلا سمح قيراةللا#دبعاىب لقا با اهام# قييعس وبا 'ةبَِرَع

 ىلكحلا ةديمح ىباب فرعي دللا كبع وبا دكمحأ نب ىلع نب كمكم هحرشو هلأ خنس قون

 هاد ةنس قوثملا ىبكلاملا ىلقصلا ىكملا دمحم نأ نب دمحم رفظ نباو هد. خنس قوتملا

 باب فورعملا عسا نب دمحم رفظملا وباو بيرغلا ىم تاماقملا ىف ام ىلع بيقنتلا هامسو

 5 هام نس قوغملا ىماذجلا [فشسوت نب ] دوأد نب دكمحاو هام ةنس قوتملا [ىفنكلا] ميكح

 نب ىلعو هاب خنس قوتملا ىطرقلا [ىردبعلا نوميم نب] هللا كبع نب دمحم ركب وباو

 ساكنلا كمكم ىب دكمحا رفعج وباو 1.1 ةنس قوتملا ىلحلا ميمشب فورعلا ىوحنلا ىسحلا

 ىقوذ مجضوملا هامسو ىخونرزلا ميءاربا نب نامعن نيدلا جاتو [*.] ةنس قوتملا ىوحنلا

 راتاتلا ردغب لتق] لضافالا ردصب فورعما ىوحنلا ىمزراوخلا نيسح ىب مساقو 18م ةنس

 10 ملعملا نباو ةنس قوتملا ىيطلا شرغملا نيدحلا سمش دمحم جيشلاو حيضوتلا هامسو [410 ةنس

 كيلا هلوأ ةخنس ىفوذ انسدح احرش ىكسكسلا ىدايكلا هلإأ كيع ند مساقلا ىنأ ند كمكم

 ططتاماموعأت سلكت ةايلتت ذص طمع هرعنع ضدعاممالم ءغ ءدىزآتءقصلم ممقدتعإا 2و 1211

 هود كانا هدأ 17101 مت»نرنعل اقع ىللغ آعر» قكطلمدلاع] ظعد» لكآرضعل ]1 ايعآجن ظل, ةصصم 41

 لمع. 7. ةلمع. 1165) ممجأنتتقو (انأ1 (نهههعققاتق مة عدألمع طم"( جسعامزنع 1ععاغ ءا ؟ععطق هعمعتق

 نقانق ءعدعماأ تصتغ. (نهدرصسصعمامعاتس ممكنه ءلتلتغ قلتي كطلمعا]ع]ب 11ه]رهت»ست» عل 13 عزان ملا 8 عنا

 رك ]تنءل 112, ؟دلعوم ل21: 1ظ1هد»ءنلع لتعاتك ءغ ةصصم 550 (ذمع. 7. لآدم. 4155) دمهم (انان5 ل

 ل 01متر: عل ونت كان 72101 ميستنءعل 71ءزلن ىكةءققا]: 01 هلئطتتنمب ؟دلعم ظند» 1ع مركعر» لتعاتم ءأن

 حصصم 505 (زصع. 25. 5عربأام 1109) 2201 اناتقو ءانز انك ءهمادتتت عهاهتأانق 20/ - 1 ءزاعإنأا 076 1:4 لك

 11-111 عمت م1 »2811 67 - عاما ةصهعتماسخ نأ ح لان ةرجماتس0/] ل١ 1101 هستسعل عري لع'هل

 |[ ممعظاو ] , ؟دلعم لن طم7ف» لتعاتق ءأ ةصصم 507 (زمع. 4. 8ع. 1171) طتم1غانتنتك ل

 5و 41760 ]1 عءرن ططهعمانل | اظءر» 7”عتبرك] لملعنسقر ةسصم 598 (ذمع. 1. 0ع. 1201) طتمالأاخ15 بع

 لانع 8 ءب» 2له]يمب»ت»تءل ظعت» قلطلملاعلب | عر ]1 ءةمت قلطلفعمف] (نهماساتم ةمصم 567 (ذهع

 4, معربا 1171) ستمرعاساتق - ل2 عزت - ءا]مجمت» 113/7 عدس هلل انقر ؟ن]50 فزد عن لتعاتق

 ءا ةحمصم 601 (زمع. 29. ةثسع. 1204) مز تانك - قلتو لعاكم» كقلآرتضعا عرب 01م4

 1-10 ه1,]/ 4ع 0 عدستسمأنعنقر هضم [3385 (صع. 41. كسل 949)] دسمءايبق - 6-107ل-0أ/1 ل 11

 186 11 1» 27 عينت( ]قو ةصصم 045 (ذمصع. 8. لآهت. 1247) 2201انال5و ءاتلانق 0011111[

 آلا - 17:04: ذمكعهت ماسك عقأ ل ('نينرب عرب 1ل0ععقز: 1ع ميموت'ءسنت»# (ءدستسحأت عانق و ؟لانلعم

 كول" ه7- هركيل7ن] لتعاسك | عغ ٠1 0010455 "1ةلمحمضتسس ةصطم 617 (ذصع. 8. لآممأ 1220)

 10 ماع عواصف ]ور تسّزاتق ءىمرستسعماةتتلتق /- 1نل]4] ذمكتادعص ءعقا - هةطعتلط 7101 مسعف

 ى/عدرنع - هل- لا: 11هع]ب»ةطغ 1و قطةو ةسمم . . . دتمالا ناك ب" ]101 مست ءا اعنا لآ !ءمعض»

 ". طعءزا كلآلمااعأ 2لآ - لمان: 181 - 5عءعامءانر ؟تلكو ةاننن - ءارجمعم/]نر» لتعاسك ءأ ةهصم .
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 خيشلل ىريرحلا تاماقم ةخسن ىلع فقو هنا هيف- ركذ خلا ىدارغلاو ماوقلا ظمعت- ىلع هلل

 3 ىف همتاو ةينيشلاو ةينيسلا نيتلاسرلا عم هتحرشف هعامس اهيلع ىلا جون ىأ نب "دمحم

 قونملا ىوكنلا [ريرضلا ة*مالس نب ] ىفابلا دبع نب ةمالس بيدالا خميشلا ريخكلا وباو 111 ةنس

 لا 8 اهدرجو هناكن ىزاجدل باهشلا درثأ كفو جوزحم دركام ردعتذم جرش ىو ه١. خمس

 اديج احرش] ىكبيلعيلا "ىوغللا نسح نب ميركلا دبع نب نييللا ىفصو ةموظنملا رردلا هامس

 15 ةنس قوتملا ىدادغبلا فسوي نب فيطالا دبع نيدلا ففومو 1. خنس ىفوذ [ ةياغلا ىف

 امهالك ىف باشل ىباو ىرب نبا نيب فاصنالا هتافنصم ىمو ةاحنلا تاقيط ىف ىطويسلا لاق]

 الوأ مجكملا فورح ىلع [اهحرش ىوحكذلا ] ىطساولا مساقلا نب مساقو [ ىهتنا تاماقملا ىلع

 قوتملا ىوحنلا ىربكعلا نيسح نب هللا ديع اقيلا وباو اثلاثو ايناث تاماقملا بيترت ىلعو

 هلضف ىلع هلل ديحكلا هلوا بيرغلا حرش ىلع ليتشم [ مجحكلا ريغص ] رصتخم وهو 111 ةنس

 ردمعاتاتعو ءانزانق ءفدضس عصا دعتاتك مانا ءدعع ذاأه ذصعمأتأ: ةطردنبد آلعم معم ءزنبه طعمعظ عاتق ععصتستق

 ء( هزمعس]]5 عانس خوععدغع لزم عمر هةعذص عدعسر ]امنت (نومقءدذديسست ط]م اع قم 0112 1810188 و

 وسمل كطعتاعطم 7101 مببوب»ءل عن لل اثر/# ىيمغر ءهغ سدت ةمقعتمأك عمصسأو ونقهع 111غ طص

 1عءئنلممتطستق لع هم ءسسعملهملم ءغ عراتعدسلام جنلل عون. آم طمع زولاست ملت م

 رسب مسسأ ةزيسنل] كد لسمطتع (عدعاهتتطاسع كور عأ أ ْئ/قدونرعا.  ةطغعماكتغ عدس ةصق00 1

 (زمع. 24. 8ءع. 1291) - هطهتلاعط ططنام] موده قلآدن/]/عق» كءاوب»ع ظعتن كلل - ءا- نهعأ

 |[ ظهر ذءاممدع 881- 121/6م] (ةسستهأت تقر ةصصم 590 (ذمع. 27, طلعع. 1193) 2205نالقو ءانلاتق

 سس ءعمامعانس طعععتم [1هعموسع معمطفمأتطسم ؟دعنسم عوار ءهغ (ةدظتتس ه0صتعكتتت قطعات

 عزدمك هلمماوتلمصعد ةعداقق عا ةسطاتلعو ه/67685- ءل- لف: 8 ةلناوح# ةعردجم جزع هع تس اتطعم

 ةموكا دهن 2/7 - 12و" ء» للا - لل هنا عنعأا ةمكترأام ءلتلتغ كورك ءلد ل1: ظعورت لآل -آ- [ عدد

 اعرب 1]هعم7» 8مملؤءرب# لعدن عما هودكو ةسصم 600 (ذمع. 10. ظعمأ. 1203) 0515و | ءاتز انك

 قرسس ضاقتتامك ةسصتتف مةعدامسأتله ةساصعأ ] ب 210:مم6ع - ءل- لأ: قلاا- ءآ- 1هاأرك لق ف

 1كوب طم عال م4لقر ةمصم 629 (ذمع. 29. (0ءغ. 19231) طمأتنتن#. | ذدز1/6 ذه 1 هطهعفأا ءا-تهأل ا :

 آم ءزانه عععمأتمر ةموستاو هتتست ععمانمع ائطعع 207 - 1ك ذم وتم صاع 187: 8 ء»»2 ءأ 11-

 ل مع]رد]/ نط لع زتس 1ماععععدذتغو ندهع 0ع (هدهعععتطانق 01ةدعمتععوساأا. - 1ممع 1]طعل. ع

 (©معق» ظعرتس ءاعوعت» 11 عقام | (عددصتس هت عمك وت ] معسل |[ فرضت عم أةعستت ] ةععانص انه

 1( عده هلمطقطءأت [ءمدصممكستغ] و هععمصلسا» عغ غععاتسم 20 تع ممدز(1همعتس (0همقعقذانانات]

 كاد[ ءعاي 4كط0لءعلاه] عرب 188هععت» 22ل- 0 قمرعت عدس الأ عتقر ةمصم 616 (ذمع. 19. الآم

 1219) دسمعغتسسقر ءانزانق همست ماقام طعععتم [ ءعغ ؟ه]سسصتمع موعكاتم] ءقأ ءاذم 1 م

 رعرطتق عوهتمرعتمق نقانق ؟عدداطنك.  آطمعاتاغ زاهن  آمنق آلعم مم ءزاتق طعمتعملاة4[8 3
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 نب .نمحولا كيع تاكربلا وبا مامالاو زاججالا ىلع ظافلالا نم ضمغ ام هيف رسف خلا ميمعلا

 رصان مدفلا وبا مامالاو [اهبدرغ حرش] ه0« ةنس قوتملا ىوحنلا ىراينالا هللا ديبع نب دمحم

 دعاوقو ناهبلاو ىناعلا ىملع هلوا ىف ركذ حاضيالا هامسو ىوحنلا ىزرطملا ديسلا ديع نبا

 ديعس وبأ مامالا حيشلاو يلا ءالالا عيمج ىلع دوم دال دمحلا لوا [11.] ةنس قوت عيدبلا

 5 [دطخب بتكي ىناكو قكدنيلا] ىدوعسملا دوعسم نب دمحم نب ىنمحرلا ديع نب دمحم

 ردامض ىف ملكلا عيجاسا رمخ ىذلا هلل كيحلا هلوا نيدحاكم ىف هد* ةنس ىوتملا ىهيدكنفلا

 ىلع ّلدت ةغيلب ةبطخ دروا تاماقملا ىناعم ىف تاماقملا ىناغمب هتيمسو لاق خلا ءاحصفلا

 ىشيرشلا ىسيقلا ىموملا دىيبع نب دمحا سابعلا وبا خيشلاو بذالا ىف هعاب لوطو هتراهم

 اهجرخ سا هلا ةدئاف اهحورش نم بانك ىف كرت ملو ج ورش خذلك هل لبق 111 خنس قوتملا

 10 هاوس ىلأ جاني الو اهيذ مدقن جرش لك نع ىنغي احرش راصف اهجردتسا الا 5ديرف الو

 8 ريبكلا لواو هيف ركذ امك اريثك ايش ىهيدجانفلا حرش نم فخا كقو اهظافلا نم ظفل ىف

 طمتصتصعم ءمرضسم]وءءاعصاع عاعي 8 ععجإأددتسم ممالمصع مطل ؟6هعع5 ءدعمات عتأتغو 0113111113 56ةانظ

 تانوعنصلو عون مامي ع سكس 41[ ء»م]أا لال - ءآ - "هليبضمتا عا 11ه ]رمترةت»ث عال 13 تن

 ار ءعنامللسآ مقيوام“ع (عدتصتس هات ءانكر ةسصم 577 (لصع. 17. لكقن. 1181) رطمتاسسقو [وعدل هك( علل

 عمرتطو ممسضمرعم هكسق ءىمموستغ] - طصقس قلا10ا/عا'أر 7 معق» ظعري قلاا-ءا-ءءيبوفلا لقلواهت" ةدعغ

 ((دستم هلل عسقر جصصضم [610 (ذمع. 23. كلمت. 1213)] سماانانقو تكانزاتق همت عماقتأانق 2/-1 لأم

 رزمدعملمابس ءهأ ءغ زكم اصعلرأا: آطمسم آ2ءمر نتأ مدكم هرضمتطانق طعم ع عتتق !هنلع مئه عل فصقانق

 موا( ماع. مط ءزدم زصتأتم 0ع لمعمل متم ةعماعماتهتكاتلل عأ ءدعيممتاأممتع عا ؟ةوتلتق آدم لقص عمع

 (ملتطسع 0هءامتممع هرصقأع لنععملا1 لتعرساوغ - ةطعتاعط ه آسف قلقتع ذعثاأ 1710/1 هنوتتنعل

 و ظورا قلل - ءآ- «هاتتمتا اظعبا الل ه]رعيستسعا اظظعرا ل1 ءو'لأ لل ءللف | ظعءعرنلعارف]و ةمصم ةقحخ (أطع

 2. ال[جر, 1183) مممزكأتتتق, ناتأ ممدسعم هاته نقصان 2 عءزارزع6]/04 ةءتطععع عماعطوغ]. - لطم

 مم]سستممي ننمع راه 1زهعارتاتماغ: آمسم العمر وست هعوا6مسعتس ؟طوءاطتستغعممست لذص ء10م 0 عضاتاتتا

 رسعصاتطسق ةطععمملنلزغ ءاع. آ1طمهععتمدأر ةموستغأر هقمدصعت عماقتل الخلا 116م ]0116 © - 1: عاما لأ

 عا لآ - لل ءعمسما. ظعوعستمتا مههعاه6تممعتم ءاموسعصأته لأكاتصءامسر 002 آصععصتل ءزانق

 جحعاسسعم عا هصرباومب ]ن(ععمضتتس طتتتسقمأتاةغتق ةعاعصاتمس مهطوغ - ةهانعزاعلا 1

 411760 18 ترا لآل - أ - روسنا لل- ( هدف ل1 - ك1 ممام]فر هصسصم 619 (ذصع. 15. 1"عطقغب 1222)

 رممعامع. لللع (ممو قسيس عضأ هيمو ممم عض مةتكمع اعهلتاأمعب هعولتع ص ان0]1 ءملطتل عاتامت1 011011

 زار جهل0صممغوغنلمصعتس تاتلعر»ب مجهعاعضصلمتغو نسلم ءطاتع]ءدمعغو هعوتع ةصأل301عركأمص عطل

 410 مععالمددتسرم نصتص ممم( عهطعتن ع(, اصلع ءمرضصتس عصاقتتتق م36]1.00, نلتتعلل 0101 )05510ع ص011

 جللتق قععربع مماعقأ ةصغفو 0ع (ئةصقععةزطتتق ءعلتلغم ءأ ةتمعج5 علععع معهعاعع عةنتت انطعو 4

 روععست نللهنس ذللمضنس ءعحماتعمصلميس. آل( زرهع (مدامطتتم رصنلاأم ع ةكقرصسعماهتتم 1 عر عا
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 طسوقملا ىناثلا هحرش لواو خلا خنسلالا حصفاب مالا هذه صتخا ىخلا هلل ىمكلا ىشيرشلل
 مخ

 تفتلي ملو: تاغللا بيرغ سرش ىلع هيف رصتخا خلا ملعت نكن مل ام انملع ئذلا هلل دمحلا

 مهتغل ذأ ةرابعلا ىم ىنكمي ام لهساب ةساملجس لعا ليس امل تارضاحملا نم ءىث ركذ ىلأ

 قوطلا ىوقلا كيع نب ناميلس نيدلا محن خيشلاو اجوزمم ادرجكم احرش حرمشف دربرب

 ىضاقلا ىنزاوثا رفغظم ند لمدحأ سايعلا ودأو تاماقولا يارد و3 تاماقملا ةياهذ 1 ه2,

 نب دوعسلا وباو يلا هديع رشي ىذلا هلل دمحلا هلوا ذنخاملا اهحارش ىلع فخأ ةنس ققوتملا

 ىسنوتلا شرغملا ىجبليطلا لويح دهكيش حردشمل ةلمكت ءلعج ةندب قوتملا ىلاعنكلا ىلع ند نمح

 روكذملا دوعسلا وبأ ةدلمكا مت تامذ نيرشعلاو ةخعباولا ىلا ىلصوو اءوج نيقس بئكو عرش هناخ

 0عمعمرسدتا. ةظ[دزمع ذرع«مءرقأ ءميصسص عمامتلالق ]12 ةصعامأتا: آدسع 1آ)عمر نست طتصع م0 ما

 اذ صعمدستسا [دعمصلت ةدتسد معة عام ءعاعرعم5 0همدكتا ءعاع. 8 ءعتصسلسس عوف 1هاعضت عاتق 5

 زصعرزا: آطدتنك آل عمو ونتأ سم5 00ءدلتغر نتقع 1ع2013915ةءعرطانق ءاع. عودت عوز( ذص عم لص

 اماععمعءادص للم ءععطمعمسس معمعامعطسقر هعونع هع ج0 معم7عععملجتس دتال]دصت ععيص ع لنعاتق

 ةعماعملمدتق دصتسسسل 1عععمضتس ءغ هيلت(مصتس نطغععأوأع هط]عععوماتطمسو ةععلم»تا كس اثئ]11-

 مققدع اهمعمأوع حط عم مععوععمأ دتغ لذ ءلمصع نسمسأاملت» ممد5عغ ةهعئللتسد نكعععاتت. 111هصس

 عمتس لتدل ععاتق وندم [هوسسمات» طععطءعلعو عع.  [(ةوسع ءمطصست ءمامتاتسل ةمرل ممقامتغع ةتسرأا ءعدت

 عغ هرسمتطات5 2003غخسصعصاأتك هعطفغطسو وتنأ (ةئطسص ج0دتعطبس طقطعع - هلمتاعط لاءزت»»-عل ل

 ك0/ءةو» هز: ظعرب كطل-ءآ- ممن 1'هجسر [1آظهمطدلتغم], دمصم 710 (ذصع. 31. لآهت. 1310) 220انانق

 ب 11 /-عل-لةغ1: كات»عا عرب 01ه]ءمتستسعل [ ا ءرد 21هارمتستدعل 2لضع»ةج ؟دلعم آاند-]ءادولقا

 [لزءاسك ءأ] ةصصم 788 (ذمع. 2. 1'عطع. 1386) 2207 تتتكو 0101 15838111 عالأتلل 1ةأ 01 (00 85 طك

 ءععومدل لأ - 7ىدبرك ظعرب 7" هلبرم [5/02]: طعجتعم]1هعتع] ر ممهغ ةصصتاتتل 540 (ةمع. 24. كسصت

 4141) مرم[سصقو ءاتزانك مرضت ءمادجاسك ل7168 عآ - رت ءعامسمأ لآ 01 عأ قلقا - ]لآ ءعءامممأا

 امهععت ماسك ءهدأ ب )01-1: قكط:!هااغو قل]آدعلأ عسب 31ه1 ه7 عر» 18متر حصصم . . . 7001[ اناتكر

 وننأ بيس عمأقأغم لعق م52عععاعماعق تاس ءطقكأتاو نطأ ؟ئنمععدملأ ءعدصأ. [كزادهق كمت عما 31511

 زأه امعاجزا: آهدسم آلعمر ودل هعععتال ةاناتطل ءحطاادعمأ ءاعي قامو 8 ءرج ل 01

 عرب ل2 12 عرار ةصلل . .. 1301115, 011 .601112عهأةكتتتلال ميانتا مررت مأ هت عضاتتتلت 85

 ؟ماستغ مسدس عصادعتأ ةطعتلططت ةدن 71701 ربندءعل 11هعقر» الخ 1س موم. 1 لخع دتس 1

 هعئطءعع زمععم مغ ءعغ ةعددعتماو ؟هقععت]لم5 عطقم]ع عه  (سنص د0 ءممكععكتتل 91 ععقاطاتالا

 نانمعاسسل ممم عمتددعغو ممعأع آما6معءعراسق عما.  "اخدص قلق 7عمن4 دهم00 !جنلمهأتق ءمدصمأ عد
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 همامنب .ىنملا بنك تاماقولا يقرب حرش دعوو 11 ةذس ى اهنع غرفو ىدرشعلاو ةعبارلا 1-0 ىلا

 ليدأ ىيدحلا باهش خبيشل ىشيرشلل تاماقملا جودت رصغخمو رمدحالا دادملاب حرشلا لالخ

 لوقلاب ىقوزركلا حرش اهدحورش نمو احق اهيلع للوع لب ميو ةذس قوتملا ىزاجل لنيك نبأ

 0 نيز مامالا نب دمكم ىيدلا دعس ىب رفظم ىلاعلا ىا ميشلل ىناعلأ ررغ اهنمو دلتكس ق
 -_و

 5 59590 ١. 00 ا 37 0 0 50 ,
 يل اهح وردت ذو خا مسخلا ؟ ىدينحمو معلا ىديم دلل لكدويكلا كلوأ راهبزور ند رفظم نبدا

 مث] هل كف الوأ متحرر هلا هنأ خمبذ ركذ خلا هدحو هلل كمكلا هلوأ فوركلا ىلع هييرغ بدوره

 نباب فورعملا طدحا نب هللا دبع دمحم ىأا خيشللو مجكملا فورح ىلع اًقوسنم [هعبتا

 هلث كمال هلوا [ىرب ىبا رصقناو هتاماقم ىف ىريرل ىلع نرلا هل, ةنس ىفوتملا] ىوكنلا باششل

 جان خيشلل الد ندرشعو ةسما> ىف ريبك جرش اهحورش نمو خلا هيجودلسمو ليدل يسم

 خيشلا حرت اهحورش ىمو #1 خنس قوتملا ىداحغيلا ييباسلا نبأ بكذا ىب ىلع ىيحلا

 ىدبيؤلا ىواعلا هللا كيع ند لي عوسأ ئب ميغاربأ ىد رافغلا لبيع نوحلا مدكأ اجكنلا نأ مامالا

 رد عمكتلال انقوانع 20 ءممكععداتم 1 ءعداسأ نتهتنأأ طصعمل ءقمرص ممكنتا عغ ةصصم 966 (ةصع. 14. 0غ

 1558) جطقدم]ار ل6. 2 (نءعاععمع ءاتمنس ءمصقعمكاتق ءمررتتس عداممسم ةمقاست عع معمردأةأأز ءأ (ةعحاتسل

 زمامعمتس 1م دس علام ءمرصتس عمامتسم حاضمس عصام مطاعم ةععمعتاب ح (نهرسس عراق اما 5/6711 م

 (همقعمدانم هةطعتلعط ذزع) نق-عل-لغ: لاسعأ عنا ةله]ءمستسعل 11 زعتر ةصمم 873 (اصع. 30. لتصت

 1470) رم ءالتسقو 18 ءماامرسعل «مععأأ ؟عأ ممالتسع لم عمق ءمرطس ءداقتنالا» مرآ ععاام ح 822ءاءعءو

 ىمرسس عمامس مس قرض موقت عاتانمأ ل "عر نزانك همصتمل ءعمامسسم ؟؟0]نصسصتمع همدص مزععط عمقتف ؟عاتطق

 (ءرداس5 ءييرمقتامه هلصتعنو طقطعغع - مع هطعتاعط قلقا /ررنعم]: الوادم ع١ عزو كم'ل- ءل-

 ل161مممت»ءل ظلتسع طسصقسست معز - ءل- لفن كلماعم]] ء» علا 1 عا عافت, كاك همطلتلت عماةكلاتق

 (ع/يوم»ءر» مآ - معمل ذطصك تماسك ءدغ ءعغ لاه اصعامتغ: ًطاحدسم اآلعمر نأ معتسسك طعمعطعأو ىمصاسلتغ

 مغ طمرصتصعم يعوكزا كاعي 0( هددس عصا هتجتاتق حلتقو ءاتزانق ؟:ععطق 2هعمعتق انقاتذ >0

 عمعتسل تنل هعلتصعسس جلمطعطعأأ 0ئةممدتزكج ةدصخكر زاه ةصعارنتغ: آطهستق آلعم تصتعم ءاع. كسعام#

 طن ممععمأ من ءتامجاتلال هع معسلات معه ةأمعصألمم مهععغعق ءمرضزرتممانتسدعز |[ اننن أ هلتتتم

 ةسطز نصحتأ] ه0 هملتصعتس علجاتمطعأاإ 01 ؟صمكتطبسص. -  هطعتاعط قكقتع 71ه]رمربتنءل م7

 اعرب ل/رنعلأ (نعمسستس“ماتعتقك, ؟نلعم 2( - ه8 مةربع]مأل لتعامم |[ عا حصصم 507 (ذمع. 4. "عراب

 1171) ممسسقر ؟عااتاأ هات 0هصعتات (نهمقعدعنالللا همصاعم 2710ه هلتلتغز 1طززن ظعء»# عم ةرم-

 1[هعندس معم عم ةعئمدتغ]. 1ل12 معظكتادتنلم زغه اصعاطأتا: طرده ]1)ءمو وننأ ]دساع لزعصاتق عدا

 ءدرواتع مت عع عابر عامي سس طورعم مرسسعمسأمع1م5 ه0)0ععدجأ كطغتاعط 107 - هل - لف: قلل اعنا

 درعا ةارتن- هانم طمع لمان, حصصم 674 (ذصع. 27. لصصع 1273) 1ظ01:[انانكو ءانز الق ©011111168-

 هناك همعمتع ؟لمتمكل نسنتضوتع ؟ه]ريستصمه ءمماتصعأ - هطعتلعط ءهغ آ[صقس قلقا لردعزاب لال ءزتسم

 هل - لأ كلل - مآ - عمه“ عرب آان”( عب لعرممأط عرب قكلطتاملاملع قل1ءبمف 2عابتل#
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 نمو خلا ءابدالا تاماقم عفر ىذلا هلل دمحلا هلوا كلجم ىف جوزمم حرش وهو ىئفاشلا

 رمع نب دومكم مساقلا نأ هللا راج خمالعلل تاماقم )ل. هبدرغ هببذ جرم خلا مكي

 ند ليبي عدي ند ىوبعكا سايعلا ننال ةيكيبشملا تاماقم ااككزا] هز"» ةئس قودملا ىرشدل هلأ

 توذاب لاق ىريرحكلا لاوذم ىلع. اهيف جسن همك ةمس ناضعر ىف بييطلا ىرصمولا ىنارصنلا ىرام

 ةيفيمتلا تاماقملاو ةيروجكلا تاماقملاو ةداجالا براق الو داجا ام ىدفصلا لاق اهيف داجا

 نب دمحم نب ءايركز نوحلا لالخ قراشملا تاماقم "ل ةيريركلا اتنبراق امو اهنم ريخ

 ند لاهج نب نيد ىودلا ماظنل ىتاودح اهيلعو اخمضدبب ىوتملا ىقسنلا ىنياقلا هللا للايع

 ةروهشملا تاماقم |“ ةيحورلا ةحيصقلا مرش يف ركذ ةنس قوتملا ىناتسهقلا نيسحلا

 ةعنع ف ىكدنهلا مراصنتا ىوست خماقم نا“ ىتمالا ضايع ند كييدكمأ ظخيحورلاب

 عاطمللامر كانك ءمصسعماةهعتتك ؟ه]سستمع ءمرسرت ءطغعمعسمق (ءدانست ةلستخعتاتستل طقطعأ ءأ

 ذه زمعمزاأ: آدسق 1لءمر, ونصت ععهلسك ماطتلم]هعمتست ءاععوجتا ءعاعي. - 71ه هلعلدءا-

 ءل- لأ: كان الر مدمن: ل8 عدس [ ءلرمدمتا طق ءرن كيبام» 8عرن] '1لمطتل 1ع ماهتمماغر  كدزانق

 يرسسس ءعمادعسه 17 - روث ءا 81 - 71هرث م1 ]امتد لأ ه]منآب 1ل] - 11 هع  طصقعست ماطتخ  ءأ

 ما]سستمع مص مرخعط ءصقادم طعععتأاوكل ةاملعغر دسعامرتو هععطو ؟6معع 02عنا ( ملعز) 01 ءاتسعتتا

 مغ زك زمعارزا: آهسك طعم لتوممر كت ععدتأدع ةودصطتع عاع. له هم د:ععطق 2ة210515 118انق

 عمات بيأ. - 12720. ظ01-1ع مس ُكغر ءمصقعدعاتعر ةعامع الذم 0هعانقذتسو ل1

 مة 1ع مرب 271ه ]رت»تغ4 عزت دهن 2ةمسم/ لع عةر ةصصم 538 (ذصع. 16. لدلع 1143) هما

 192721. ظا] - 51ءءةسفغ ظ] - 01 ءوازط1 و عار ءممدعدقتك !11ءعدوزومأور ةنعام»ع (نطعأ

 ةانمصم قالب [ماامع 7” هلررع عري كمل ظعرو ل1: طمع 01 ءعلتعم.  ظعيتممتاغ عمه مدعمتعع

 [ظمسحلطقعم حدمصت 559 (مع. 7. لدص. 1193) لص ئتدوسع (:هوقعفعكاتك 1107"ةهصمق اطتتاحألق عقار ءأ

 اعداع آ علا ءعيعععوزع ءمجذ مرض ممدتتا. دازوركعل# ىمصاعو طمع معومأر ءأ مع (ءاتوتكدكع ننتلعتس

 ءوععءوعأسم ععدلمسل 031 لغز ءمصق عدؤانق لوم 1 عم عع 1ءرممك (نطمقتعاتممتك دفعات وطعم عددعب

 ءغ صع طمذ ونيتلعتس كت طه ه"ةدصتق ىمماعععملمو. - 12722. 381 ءعءةسةغأ عا دعب عوطةعت عب

 يمعععداتكق هصاعصاتسسل , ةانعام"ع لعاأ] - هل - 0: 2ضم]م"ةررا ظعت» ل1 ه]رمتمتسعلا عب قالعلام]

 ( روم 2 مععرلا و ةصسم . . . رصمزأنم. ع آه عمد لا ةا هو - علل ل1 170ععاز» عدو لعتم] طظعتن-

 ءا]يمو عزو (001,مئ/ 40, ةصصم ؛ . . درممعطيتتقر ع]هذذدقه ءلتلتك ودمع ص ءمرصدص عواقتم ذه (05؟0/ ه0

 1 /يغهرع# ءمدصتس قضم جمان ع 12723. 81 - 31 ءعمس مغ 31-181 ءةططت ءعغ طنا -ظسطأو ءار

 ىيىمدعععسع همدصتصع 1:(ةويرعا ءمسر هسعام»ع 210هأرمتستسعا طعن ]1نذلآب طرعقا]طف ب ع 12724. ظك]-

 316 ءةس ءغر ءممقععكسعر ذمهعضت ماسك عاوقتسم ةععومم آملتعتق (للأ - دانت اا - طلال 0ع
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 شوحولا ةماقم "ل جلصلا ىلا ةباجالا ىف مجنلا ىمسن ةماقم لنه كلا قنا

 وكانلا ىلا سياقم 8: ىدرورهسلل تامواقم الل“ لبالاو ليخلا ةماقمو ةيدرطلا ةماقملا

 لوبقم ا" خنس قوتملا ىكليلا [ طسوالا] شفخالا ةدعسم ىب ديعس ىسحلا ىنال

 5 ةنس قوتملا ىدادغبيلا [ىخيشلا] دمحم نب ىلع ىنيدلا ءالعل تادلجم مشع ىف لوقنملا

 ىلع اهيثرو بنك ٌك رع عمتجاف ىنطقرادلاو اطوملاو ذدسلاو لييحأ ليم م 0 عمج بأ

 نبال تاداجم رشع سلدنا ءاملع خيرات ىف سيتقم |“. 2 رردلا ىف رح نبأ هلاق باوبالا

 ىسلدنالا داوح لاق ىكبالا ىلع كعالاو رودلا ىلع روكلا ىبباقك هيف رصغخا ةنس قوتملا

 ىابزرهلا ىسوم ند ناآرمع نب كمكم هللا ىيع ىأ ظفاحلا مامالا خوهشلل سيبنقملا ىجفابلا

 10 كيع ىبال سينقملا ةولج هريصخكمو 8 07 قودملا فاخذ 3 ناسح ناورم نذل مللبقو

 [ سيتقملا روذ اضيا هرصخخحمو ] ؟ىح خنس قوقملا ىديمكلا ىدرالا جون نبا ليمكم هللا

 مرداعع كاد: - ءالع» عاف, ع 12795. آك1 - 01 عع ةسس عار ءمصقععددق, اصقعضتمأتك 1-27هزأو د. هن

 (ءازرع ةهعععددسدع لع هممععلعسله مهععي - 19726. 81 ءءةسعأ ءارعم طشققطر ءقمصقءةودتق

 [مدحسصس را ةسعامنع هطعتاعا 2 - عل - لقرو طق هعمتن [ عنا (همت» 8 عريس ءاارمدمتن] عني 17عاقأ

 [2«/ءزء], ةمصم 779 (تصع. 10. للهت. 1377) سمعتم. 1[ لعس ءمصعععدستس 160706 1١ ء. لع

 معاسك ه0 ؟عمها5ممعتم 1ععدتشتتلل مععاأتم عماتطاتق ع( كمقععكاتتلل 600210111 عا ءددص عل وعاتست مصنع

 ممدملأب - 192727. ا 1 - خ16 0 ةلك عرسسفأرو 2«ممعععاوأ 1م معقر ةانعام ع الممر" هم عر* نص - 1١

 الآ ءعءةتم 11 عا - مدطصسر ءءوعجلمع ععوسصتسماتعدعر, ةتتعامتع قلن /]رمععنا همقأ 8ع 0160

 قا - 41 1رمعأ |[ ظا- كينعما] ظملقناتر ةهمصم 221 (ذصع. 260. طعع. 835) متمزانم. ح 9

 31 ةعءاطل1 ءل- صمم ءانل]ر معمطوتتممتسوع طعطتنل (2ج01ةضسس. 17 ءععرد ؟هلطسستمفو 21105

 ه6 - هل - لأ: 416 ظعري ة1ه]رمتسسعلا [ الكا - كابعاتلل] ظمجطل 402, دمصم 741 (ةصع. 27. كدصن

 1340) رصمتتامم. 1طخ ع 21هع»+م0 قه 8+ ءلتكر ةعجع مع ممسصكتطسع اعدل لمص قصمعأ اق 6

 12ع«عءعمات# ماا ءعوتت ذكج دغ لعععس ائطعأا ىمز دصععع عمان. 11مم ذص ءقصتكأو لتكممدانتغو نأ

 101: 11هز» ذه /ل/-100,ءع» (ءةواماطتع. ح 12730. آظك3160-1 ءععط ءدر دلطملاع معاتتو لع طتقامرضم

 رتعمضصس طآتكمدمتمع لمءعمضنتص. ان ءععوت ؟ه]سسصتصقم ذض نايتطاتق ما: هسا

 حصصم . . . ه0: نانقر ![ذططخم5 2ر7 - 7( ه0 هله ءل- لمني هع ظنا - كيضعف هلو هل- هلع دس اطعععحتست

 مص ددعنأ. "1'ءعداع 7” كني(: 8/ - 2لمءعاعلمع كطعتلعطسس ءأ ا!سمهسسس آظظا - 1[! طاع قلقتع 450ه7/ه/]

 110ه 1ءمت»1» عل ظظعرن لد» متن عبي لليتعم /1ءمجمامبوم ةنعام» ءعص طقطععو ةلكلعو تغ ةهلتت ؟هآطنسصكو

 كانا 11 هن ماتت 11 هددت عت 1ك1,م/هركر ةصنم 469 (نصع. 5. كتع. 1076) ةظهي[ات11173. دع عم

 كا قانلمعأاوأب 171ه]رمتوت»عل ظعرت لمتنا قةعلف 1لهدرنعقلنر دمصم 488 (ذهمع. 11. كحص. 1095 )

 سمسم ءرراامرس عي ل20عتمءا ]لا - 11 هءاءعاعم ذمكع ماهتس ء>عع2ظ موتا [ ع( ءمتامسع دلتقه 1/
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 ىلالقسعلا رع ىباب فورعم لا لع ب دمحأ ليضفلا ىأ ىنيحلا باهش حيشلل تيدكلا ىف

 جرتقملا ايكسن ديرفلا دقع لكما 3 جلملا عماوج ىف جرةقملا درس مما خزس قوتملا

 هأ١ خنس ىوتملا ىيفاشلا ىوربلا دمكم نب كيمكم روصنم نأ خمديشلل لدحلا ىف حلطصملا 59

 الا هل لاقي دظناح ةذوكل جرتقملاب فورعملا ىرصملا هللا كيع ند رفظم نيدحلا ىقت مدح راو

 اير ةعامج نبأ نيدلا رحيل صصقلا. ريركت كناوق ىف صققملا [.»*ه حرتقملا ىقتلا

 ل رم ةضورلا رصتخم ىف رمصتقم اال“ رم ىوكنلا ىث حاضيالا جرش 3 كدحتقمولا

 هيف بضتقملا بختنملا ىف هركذ ىزوكلا نبأ جرغلا ىال بطخلا ىف بضتقملا

 [8/- 7316/ءالعو ذمكعىترأم ءدأ]. ع 12731. ظا-81هءععطعد ستص ءع]١٠1ءلعن1ةقغر معاتام

 ع« 1ععالمصتطاسع معدصتعتعر ةسعامرع آ[دقس قانا 8ع“ ظعري- ءام» ماتم. ح 12732. ط1 ا816-

 نععرعأتط 41 طععفم عاصم 0 طغورمأطر زماعل] !ععماتمع جععوستم00هطدتت 0ع . 0عدععتماتمدع

 دععتسمأام عد0لز مدس 1ملسم هتئاننل , جمعام»ع هطعتاعط ه7 عءزمط - هل - لذ لادا ارملا7 لقاءا

 8ءرج م7, ؟دلعم 15 1هزر» م4 وعمد لتعأم عع دصمصم 852 (امع. 7. للآممأا. 1448) طت110[05.

 192733. .81-81هءعمعوط 11 زر ع ةسأ' ءا-دصم] عطر ءمصممدلام ءدو (عضممع 1ةعاه 0ع

 1؟ةععاع لتعاتم عوكتع معووسعمأأ.  ؟؟هاصصعم ةسمات ا تقتصع ائطعسسص 121-27 1/-1ءسا0 جعوسقمتب

 ب 19734. 3164-51 ءغعموط 41 ءا- دم هغد] ةطر ءىرصمموت الج ءدع (ةصرق»ع !اهعاه 0ع غععمتمتق

 (ءععطصتعتو ذم اهمتعد هكتاوتتمع, ةهسعام»ع ذطعتاعط قطب 721 هروعت» 2101 هتستسعا علت ]1101 هنت

 8آمممممخ كطقطتاأحو هسصمم 567 (زمع. 4. "ذعر. 1171) متمغم0. 1ص ءوطل 00116111

 يرسرتمسستأا 1 6علم - هلل - لف: كل هانم ء» 8 عزي قةطلهل]م] 21 عجة مدلعم طا ةلوعءاعت:ه]ب 0ذ ءاتعب

 نسم0 ]ئطعمص سعسموعتو (عصسأأ. آ1ملع لتعاطمسص 0ع عم هان طعماو عام 1هعاق- ءل- لف ]ذطعت

 (مععدمهت 8 ءداسم) 7227 - ر)1هءاعر»م]ب عمان ع 12733. ظ1- ١10 ءاهققر ع]وللم 56207 76155 185

 4ع ممدصصمللك «عمءاتنتمستم طتعامطتدستس , ةمعامعع 28607“ - ءل- لأ: 111: ل عزمه. -ح

 316-81 ءغععز لور ]ازطعع سمسم مععطتتت (ةدعصق.  (نمرسس عصاقتتسك ذص لأ 1014 0ع ععمتشس

 رده عون  آ؟106 همرعوب ع 19737. 316-151 اعود [خطعمع معوض عام. ظوتغمسسع اذطعت 1

 لعن وسم ةيجرعو 01 ءاسسس هنا 12738. .316-81ءععلطدط 11 ء]ا-لاعط هغوطو هعضتماتتت

 ورع (ةصممعع ءمرصرمكتاسص 0ع هعدعلمهتطسعك ةم]ءمصتطسع , هنعام» ع 4: ط/م»مز 1 - ءآز قاتل.

 ©مدحسصسصعسمرسوغ ذللطسال ذص 27- قلوس ءطلبمآلا. ع 193739. .316-81ءععقطقط ةةطقر هةععاراطتتا

 مدع اعصدممعع ىدصمموتاست» 0ع ءملعس معوبسعمأمب ةتعام» ع قاتع قلل 0لم1/ه] ك10//مقوتن عل لق عزا

 لمعت ©ءدسسمتت تتعب دسلعم 2/هقمم”ء0 لتععم ءأ جمصم . . . صمام. لص ذلك -
 9 ف
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 نيعسا نو قيعس مساقلا وبا هلئازا«:تالكشم ىعا :فلعو. 2 ةئس [قؤتملا: قامرلا ىسيعا حبا ىلع

 قوتملا ىووكلا هللا كديع ئد توقاببأ تحل 3 بضخقملا (زةبا مد مد قوقملا ىقراغلا

 ىنال نيعلا لقعم ىف برعلا مالك ىم بصققملا ا برعلا باستا ديف ركذ ك*# ةنس

 كومحا ىب ىلع نسعحلا ىأ شناب نبالو خنس قوتملا ىوكتنلا ىلصوملا ىنج نب نامتع جدفلا

 0 روصخمأ ىضم ام رايخا نم ىضخقملا ا هأث ذم دعب قود وح ردت ىوكتذلا ىطانرغلا

 ءاقيلاب درقنهلا كلل لوكا ةلوأ مهمالا 036 نييضاملا رايخأ عبث ركذي محام وو مدبب قوشملا

 رهيجكلا تاببضنقم ا هكلذ روغو سيفقمولا روذو بهذلا جدرعم ىربطلا ٍنِح هلخأ يلا

 اراك اح ضد قوتملا انيس نبأ هللا لديع نب نيسح ىلع أ 00 موشلل خعيسلا

 رمع نب نسح نيدلا رحب خيشلل ءافتقالا همسا ليقو ىفطصملا لساصف ركذ ىف ىفتقملا

 خيشلل [ ىفطصملا تعميم ىف ىفنقملا ([ة بتم ببال خامس ىوقملا ىبااصوملا ] بببيدح بأ

 ل76 ةظقءزاإ 1« 1غ0هد:72 6. ةصصم 384 (ذصع. 15. 1"عطط. 994]) ططم1(انا05 , 0111111

 هلتلتك, ءأ لأ 15عدلاةاععر وننمع ذمتاتم انطعخن هععتععممأو لان 1عايمض» 5ع طع: 5040 14و

 مصمم 391 (لمع. 1. ]>ءع. 1000) مراستتاتقو ةعام]تتك هلهمععدتم 1]!نماأعقجلاأا - 192740. اا

 316 ءعئنلطحط 21 ع1 مهمة طر ةععاواسس دع (عيدممتع اهعانست 0ع ععمعم] هوتحر هنعام»ع

 آ8 عرب لكا0لع7لع] 17م2 076, دصصم 636 (ذصع. 14. لسع. 1258) طمعانم. 1 ععءعمقعغ ذطل ععمعةل10مأةق

 قةرعوطسمسن. - 12741. 81 - 816 ءععولطحط مهتس آءاذسس ظ43-1 عدطر ةعجلمأتتلاا عت ©

 [جعاسس ءدع ةقعدطسسس ةععسممع 0ع 0 ءطتاتاوأع !ذأععدفع قر ةنعاما"ع لانا ةرما]ب 0/7: 8 نا

 ل ةريرنع لل هوت (عدضسسهأتعمر هسصم .. . رمم1أن0. آم ذلا]ن0ل قات“ 77 معمم: لل: ظوتع لت»عءعلف

 6م 4/6 (ءدستسملت تقر ؟د]عم لكل 86027 لتعاسك ءا ةصصم 528 (ةصع. 1. للموت. 1133)

 ره مرئاماتقر مرضت عمافعأاتتات همدط ممؤنتأ. - 12742. 310-11 ءععاقلطق سام ةطططل»ع دس

 رعددلط رو نسمل معوستسات» ذص طتقامعأو ععطاتمتل م13اء5أل أ ةعاتتال , ةتتعأم»ع 1101151“ 711167178,

 حصصم . .. رلمت0. (هددمعصلل انت ر لص نان0 طققام#لو مموان]هتتنلت عر عظ01(01ا11113 118111

 آ[معامزأ أم: آطدسق آ0ءم ةعيسمأاءععمتأقأع بصأعم عاع. ةسعام» ء 18 عن, 1107 هل- 0عءآلعأب

 ركا» هل -ممءاملعع ءغ ةلتتق ةيتماتق سهاعععسي !اذطعل ءمصويعقدأا. - 192743. 151- 316 عع

 ل طقج كك ممدات]هأد ةعماعتل. طنطعم دطمفز هر ةتعام»ع هاعتلعاط 1 عوا5 قكادع ك8 20ععقتن طق عد

 45001747 17 ك4 ةهمسم 7285 (ةصع. 17. المع. 1397) سمدطنم. - 12744. ١16-11 ء(عءا[ذ

 [1 ل ءزطعع [غءة طنا ءل -صحسعأ ه1 قر ءالععاوي ةتكعر نغ ةلتت ؟هاسصأو 27- 1ءاةرك 1١ ء. ءعاععاتم

 لع للعم ماتممع ؟ترسكسأكتل م1ةعقامصأأ دنس مظهرا عادم ءاععاأتر هسعام»ع ةاطعتلعل 8ع - هه - لو

 آل مجمد: ظهر 0»جمن» 8عر» ]11هطأغ8 |[ ةلعيعدتل عر ةسمم 779 (ذصع. 10. آ١آهت. 1377) دصمطامه.

 12745. 316-151 ءاع4غم 11 رص هطدغط ءالددس دق (218ي ءاععاذ 0ع !ععدممع مهبط عاقع ءاععات ]و
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 فنحا لتقم عل [115 ةنس قوتملا ىقشمدلا | ليعمسأ نب ندمحرلا ديع ةماش ىن مامالا

 ىعمالب فورعملا نامثع نب دومكل موظنم ىكرت هنع ىلاعت هللا ىضر نيسح لتقم )6+

 نامتع لققم 11 ثيدحلا ءارجا نم ءرج ىدادغبلا مساقلا ىالو 18م نس قوتملا

 مير "| ةنس قوتقملا ىرصبيلا ىنتملا نب ىرمعم ةديبع نال هنع هللا ىضر نافع ىبأ

 ةنس قوتملا ىعذلا نامثع نب دمحا نب دمحم نيدلا سمشل كلكم ىنكلا درس ىف ىنتقملا

 عمج لاق خلا كلملا ىف كيرش هل نكي ملو اًذلو فختي مل ىذلا هلل محلا هلوا طافحكلا

 ةعبرأ ىف دافاو دار مكاحلا ءاج مث ىماسنلا باتك اهلوطاو اهذجا ىو ةريثك اًبتك ىنكلا ىف

 ار لإني مدس كلم غرش خلا ةتاهسو هندزو هرعت او هنينرش مجكملا ىلع م ملو امقس مشع

 دابكالا مكقم اه. ءاسنلا ىنك ىف ادزجج هرخآ ىف دازو روكذملا خدراقلا ىف ىسقافسلا هيلع

 و. غنس قوتملا ىنارعشلا دمحا نب باعولا دبع نئيشلل مخض كلج ىف داينجالا داوم ىف

 ةدسعام» ع تطعتاعاط ءغ آسقس قلق( ىذاؤع قلقا - ءا- "عاتسمعتا ظعتن آطهد»01] |[ 180 ةسعدابع#ة و ةصصم

 665 (زصع. 2. 066. 1266) سمدا6نم]. - 12746. 31د ءغعدأ] كطصفأتر ءهةهعاعج ق7 هر

 12747. ل1 هءاه1 1[هدءزصر ءدعلعد مدعوم كدت آلءنق معموتاتاتق هلك  (نمضصعم 07 ءاتقلاو

 هسعاممع ك1 ه7 2 عر» 011م7: , ؟دلعم ةروت»+ 82 للعام ءغ دصسمم 938 (دصع. 15. ذسع. 1531)

 رممعان0. 47 عمم: 8معج/ لول ؟جععىدملسسس ءزسقلعد اناسلتر ونتأ (غ1(201هصعذ ءمصغسعأر

 ءلزللا. - 12748. 31 حءعغعم] 0 (طصس ةصر ءتعاعق 0/016 8ع: كرز تن, كنل آل هتق معهدتاتسم

 دلار هسعام»ع قكلدع 0لعء20ه 21مم“ ل ءرتسءارببما ]رمتن1ن6 مدت»ةر ةمصم 211 (اهع. 13. ثمن 826)

 رمزا نم. - 12749. طا- 310 ءعغعمذ 11 هدعل ءل١لطلعهصقرو 10 ونسم0ل ةعوستسانع 0ع لنةمم-

 معملتع يعممسطت صتطانقو ةتتعام»ع هى /عزربف - هل- ل: 110 ]رمت»تتءل عتن كقكانعا ظعري 01من

 12عءاعاتر حصصم . . . 505610. آها]سصعم و ن000 ذغذ ةآهعامأتا: ًآاطرهتنك آلعمر وسن لتس همم

 جلهعتحتغ معوسع ةمعلسسا لذه "عوصم طقطعغ عاع. طقطتعأرو ةموتتغأر 0ع ءمعممسسأ هتطاتق دهدنأهق

 ازطعم5د ءما1عوععتصغر ءعغ دس كمعموتستك عغ ]هموتمدتستق هتتسعتداتع [نطعع 2ءعميرق. كس

 عملا طع, وسمت ممكه ج0] ءلغ ءاذص ننقل م70 ععلست (هطدتق عده م20(ن]تأ, هغ صمم ةلمطقطءأانعع

 لزدرمدتا.  طظنكممكمتأ دعتاس» ]ذطعمصر طزص طعععع ءمصاعدجحتر 20016ةطت عضاتق ةلتتت ءأ ءزانق انكانتلل

 1جعئاتنمععرس عللزل] ءاع. فةطوماحتغ ةمصم 737 (ذهمع. 10. ثسع. 1336),. ءأا الور/4#عم## ذم

 دموع مجعدألع جمعامرع 1ععلمصعد متوتأمحتأر ءغ د0 ظمعتس ؟هقعلعسامنت 0ع ءهمعصمتت أ صتطاتق

 [زعدتصحسمسس 20] عز, - 12730. 3816ه ءطتسص ءال-ةلطط ق4, انطعع نععمرو زمعئاقمق 06 جعطسق

 حده مسهغعضصعس ةنميلتتن زصلعلعدمأ دص ويهععأ6ممعمع ءاتنوتمصتك ىمالهأع معمل معصاتطسع. آل ه]سصعم

 ىدمداتتس و ة0عام»ع هاطعتلط 480 - هل - معبرا اظعرت قلارسعف كليم" متر هصطم 973 (أصعب 29.
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 فرصلاو وكنلا 3 خببذاك تامدقم هذهو لاق ىريوذلا تيك زجولأ 3 خموظنم غخمدقم || بهأ

 2. خنس ىف اهمتاو اًمنيِج رشع ةعستو ناشام قو هتايبا ددحع ىلا همساب راشا ةيفاقلاو ضورعلاو

 خذاس قوتولا ىودكنلا دكمحا نود رداط خيتشلا وو وكنلا ىف ناشباد نبأ غماقم ]بون

 ضرغلأو جيصفلا مالكلاو ىلاعت هللا بانك نم ءارقتسالاو سابقلاب طينتسم ملع وحنلا لاق [”11]

 عفرلاو فردكلاو ليعفلاو مسالا ءايشأ ةرشع ةفرعم اهنم مهالاو هناطخ نم مالكلا باوص ةفرعم هب

 فيطللا كبع ىيحلا فوم خيشلا اهحرشو طخلاو عياتلاو لماعلاو مزجكلاو رجالاو بصخأاو

 خنس ىقئتملا ىلقصلا فقيتع نب ىنمحرلا كيع خيشلاو “1 خنس قوتملا ىدادغبلا فسوي نبأ

 نياوفل رضاحلا اهحورشش نمو ىكب أ نب فيطللا دبع نيدلا تارس حيشلا اهمظنو ها

 كوكلا دلوأ اخد قونملا ىولعلا ذوو نب ىبيكإيب مالسالا داوع مامالا خيشلل رعغاطل خمدقملا

 كير لاق “لأ ةذس م,ركم ىق هفيلاذ ىع غوذ خلا بارعالا ليضفب ىضخقم نارقلا لؤذا ىذلا هلل

 دنا. 1565) سمعتم. - 192751. 016 د00: عار م201ءععمرس عتق.  (نمعسعلت 11أعو 6762

 نمزت ممقزأاتللو 211105 11ه ]رمد عل ممءعنت.  طمعع معماععمس عمهم ذصوتتغو ةمللعأاممأا ص

 مدوامحلتي ؟عدتممع ممدصتساتسا معمم هاتعقي ةعاع دصعاستعم ءغ طمصضمءماع] ءدغنق. "السلم ءّزدق

 مل عن 1 عرقاستمل 1هلذعدأ ونصت 0هععمأأ نصلءكت عامأتل ةانصأ. ةكطقمالتع ءزدق 00511100

 دمصم 840 مع. 16. لسل. 1436). - 192752. 316 ءعل لن سس ءأ آ[طص 8فط ءةطقشلةو معماء-

 عمرسعمو لع ععوسسماتعدي ةنعام»ع هاطعئاعط 1 ملق» ظعري قسسعلأ .ا(عمسسماتعم و ؟نآك0 طاب

 8ظيانعمزرولس للعام عع ةمصم [469 (ذمع. 5. ةذسع. 1076)] معتم. (ديستسفأت عقر اصوتتتاو

 لمعاسمو عدا مالم ءاسقسلم أ معع ةلصعسأمق مدمعاعع ءعرييمستصمملم ء لتطعم لتعتسم ءغ 2ة0مطتق

 ءاموسعمأتم لدا صعأامع ةممعاستمستطسق ءاتعتاو.  (نهدقتات سس 20 ونتمل هد معمل عمتتع ةانل ةطتاتقو

 اس كمومتاتممع ءععصتاست 08ج همعلل 2 الزكتتق سطات ص علل م3عقاقسلتو ءأآ علهك أ كذتال8 ءّلاتق 6315

 معمتكأ مدع ؛[عععرم معجتللل ءمصخأت سعأانتلم همست ستقر ؟ءائطلو مهمات عاتلهعو ؟هدتص قاتلا لذط 0815

 1من مم ]ل ها'لم ءا لك ءعبام لعمتم عماتستل, ءمصكمصمسأتق نعمل عدءءماتقو "عوعمأتقو ةمم0ةزاتكت

 مغ هوت مانصمعي - 1م ءو8طعتاعط 721ه:موركه/ه ع- هلع لق: كلطاد ءأ- |نافر“ اظءعرا 5 مدبر ظمول ل0

 حمصم 629 (زمع. 29. 0ع[. 1231) طتم15[اناتقو 01010[ ة5110123 ملئ م0 ةانتاأر ز(ةصوسع كذطعتلطلط

 ك0 - 7 - "هايندمنا اعلن ىللاع كةعقلاة رى ةدمصم 516 (ذصع. 12. للهم. 11922) متم[ اناتقو أ

 تاعزلعا ذة"( - هل - لانا قلل - ل - /ماقرك ظعرا للف ظعا» ءد رصعاسعع ععلل1لتي -  قلطقف

 يرسم عمامهسسمو 20/- للم ل/7» ذل. ع. معمدصاكنق ه0 جلصم[وعكتممعق دس سوال ءععمرصعمت» ه2 م1"

 ءللتغأح 1آمهعقتماسعو هطعتلطسس ءأا اسمتست 110 - ءانداة» 7” هلع علا 11 هترننم مل 7عدمفو

 ةصمم . . . مممهعتاتسلو ةانعام"عرت طقطعأ عا زكو ةصعاتمأتا: آطبدستف آلعمر نتأت (0هعوصانللا ع٠ عاةكتأ

 ممعداممأ ل مدتسمه موللممع عيتوتطلا 7 ةأأ1غج ةععاتك هلت ةدتسع ءعديدعاستس ءاع. فطقماحتغع ءزانق قلص م-

 ةزالفصعتس طعمقع 3لمطقمعععس ةصصخل 7211 (زصع. 20. لآهت. 1311).  آ1لن ماسعاسمتم , اموتنتأب
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 ناكو محا نب رهاط ئيشلا بتك ىلع نيقلحم انئامز لها نم ةيبرعلا ملعب فلعت نم رثكا

 ةمدقملا حرش نأ الخ ليوط امعريغ ىف همالك نال اهحرشو ةمدقملا اهيف هتافنصم نسحا

 اهيلع ىلمأ نأ هللا ةراضتسا دعب تيأرف بيرقتلاب فئاللا بيترتلا نع كيعب دوقعلا نع كيرط

 اًهامع خيراتلا ىف نودلخ  ىبأ .ةملقم اهوا“ خلا بيرقتلا ىلا ةيانعلا اهيف فرصأ ةركاذم

 اقوصوم  نيبعلا ى رم ريريلاو. .محلاو  برعلا' مايا قيوبخلاو . أدتبملا ؛ناويدو ىبعلا .باتتكب فلوملا

 دكمحا نب هللا ديع باشدل نبأ اهحرش وكنلا ىف ةريبه نىبا خمدقم "به هياودأو ةهلوصقي

 دءاوانخف ضعب ىف دوعسلا وبدأ هةركذ ىراخيلا صفح ىأ ةمدقم "هم هل خنس قونلا ىوكفلا

 ةولصلا ىف اهفلا ىفنلل ىدنقرمسلا دمحم نب رصن مامالا خيشلا ثيللا ىلا ةمدقم |!"مأ

 ند نوخغلا وذ اهدرش ددداوف مهتلمدتو هتاكرد مانالا نيب اميذ ترهنشا دق ملقم ىو ةخنس قوذو

 ىأ نب ءايركز ئب ىفطصم نبأ جام خيشلاو 10 خنس قونأا بانتنبع ليون ىنرامرسلا كيا

 ماعم حعوسهلع5 زم ةغدلتم ]خمعدحع جعوطتعمع هععبموغمور وست قكمعو [خطعمد هطعتاعطخ 71/2“ ل دا

 ل ]7:60 دع قمععءوممأر ءغ 1ماعت ءزانق ةعملرأج 8201 ءعمرم عمج ءغ بيرطتلت عماقتأانك لص عم م12 عامل

 نعياعرتد معهعماحمأته عدطاصعسأر كنس لم ءعاعجتق ةانتق [خطعلق هعدعممع تاهت 8[ع2طوقأه عع. كلاأوس عم

 تحسس عمسس عمامتجاتك 1ص عم[ ءعوومص عمد هعممتس عمتك هعطحاسم عودعغ عغ ل15ممدتغلمسع ءقععظعأر

 وسمع 1ةعنللمعأ مععدمت تام ءغ ةماءا]زععمقممع ةمعععوت ءعغر ممكاوسقمستا 2 طعم هدحصتح طوضق

 معاتتر, 20 عد 015ءعماون1هصعتال ءمرد ممصعرع ةغدكنأو 18 0113 ءات1ه5 هدتت0ع5 20 1هعال15ذعد> ءأ

 معمم1مععرت عمصتست 1ماعاأ يعمم قمل ععععسد ءعاعب ع 12733. 316 دق ل زر صعغ [طم آ؟طقا

 لدم, معم]ععمرسصعسمو طن 7276/01 لع طتقامتمم ولدتطاتق ةصعام» انامل 7274 ع7 - رعب"

 همم 1)ةمنوتن ءآ - د:01ع04 مع ءآ- عامطعر» لك هبيزراأت» 6آ- هنحمط مع هآ - هزعرر» مع ءآ- عرعر“

 علت.  آ10ع لع طمع اتطعم ]!ذ(ععدص قلو دطأ بسد 5ععات مدتطاتق ءةمتأ ل طاتقواتع عاتق 26012( انق

 عوعتمطتق عوام - 12754. 316 ءد0 لتس عغ [طص 1[ هطءاعدي معم] ععمدسس عدمه 181 11056776

 لع عموسسحمتأتعمي اص ونحع 40ه//ه]ي عر 4ك »عل ا(ءةسستصفأتعتق ر ؟نلعم 17: - ءا ما معأوأااأب

 ليعاتق عغ ةمصم 567 (اصع. 4. 8ع. 1171) 22015( ا115, ©01111112131111113 ©0111 م0511[. -

 31ه ءع0ل لزسعغ كطخن طقفدرو م01 ءعمرصعمد» 457 1هركذأذ 8071/42, ويبندع لقلات]ع0140 ذه

 لاتصم ءممكتن ]عهد ةتمعتس ةاتوتم فرص ءعمامروغب ح 127356. 3816 ءد0ل لنص عا كطننلا عتاطب

 ممم1ءعمرسعمم هظطعتاطت ءهغ آسصقست 2هع» 8ع 1101 مهيوتعلا هك مرومب» عمل مم عاتامعر ؟ان150

 46:12 لتعأت ءغدصمم . . . طجمخأاستو 0ع مععوكتممعر عصمت ةمعععمومم 1عاتدع زماعع طصصتسعق

 آمعامعمتغ ءغ ستطاتق ؟ء11 ءلاهأعم تك هطاتععصتسأ. آم عد مرسم عمامسمس ءورص ممكن ععتمأ للةننا

 8 6ءزو ملم ء0 كممممن هعطتعق ةتماقط ةهموستلتمسمو ءغ ةصصم 677 (ذمع. 23. المل. 1278) رص 01من

 - هطعتلط 21ه5/]:]ي - ه0 - لن: 271:كاهركش ظعرب 2مطعت ةرا 8ع: لآغ 16 جاتووع 007(  تطاق
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 ىنارعشلا ركذ نجلا نيملاعلا بر هلل ضمحلا هلوا م1 ةنس قوذ جيضوتلا هامسو ىامارقلا سامغط

 دق هيف مالك صعب هل سدف ةدسحلا ضعب هارذ رصم ىلا هفلوم هب لخد ميظع حرش هنا

 ثادحالا باب يف كلذو ابراه يرخف هلئقو هرفكب اوتفاف مالسلا هيلع ليلخلا كيبسلا ماقم يف

 ركذو ىبهتنا امهدبعي ناك معلص ميغاربا نال ىأ امعربدتسي الو رمقلاو سمشلا لبقتسي ال

 5 نونلا وذ اهحرشو هلضف ىلع لأاد نسح لوبقم امهذلك رصقختو لوطم ناحرش هذأ ىيحلا ىقت

 نب ليلخ اهحرشو اضيا ىلحلا احلا ريما ىبا اهجرخو ىرامرسلا فسوي نب دمحا نبا

 نيسح ىب ىنسح اهحرشو أ ظنس ةرخآلا ىذامج ىف غرفو اعفان احرش ىلحلا ىمآعملا لبقم

 ةنس قوخلا ىواكنكلا نامتع نب دوم نب نامتع نب نسح نب ليريجو مل". خةنس دلو ىنولوطلا

 اهتاقتشمو ىدأ فورح حرش ىف اليذ هرخآ ىف ركذ لوقلاب ديفم حرش وهو هللا حيبع هدلول هغلا

 10 حرش ىف ةمدقتلا باتكب هامسو خلا معنلا عاوناب ةلجاعلاب هتايذوأ يمال ىذلا هلل نيحلا هوا

 حصصمم 809 (تمع. 18. لسص. 1406) مما! نلتقر ءنزاتق ماظن ءةضامتتسق 1 - 100/4 ذهقعكأ ماانخ ره

 زمعزمزاأ :  آمسق آ)عمر مسد لمصتتسس لمستسم ءاع. "1!'عقاع زر معمم طلع همست عماقتلاتك 188105

 موك معسل تكتسح ةنعامم لزم ةقعععماسست ةععاتس تلتسةعأار دذع ودستلمتت 1صكتلتلاتق عانت 7101

 نأ ةسعامعا ؟ععطق ذم اتطعم ةنطز ءلغر ومتطاتق مهمات (عضماأ 81ءاءاعدمتر هاهم كطعفطقتست

 حرسازعأ العز لل1ءدعر هطاعععإمععأ.  كسعتةعمصقسلام ةعتاتت 0ع عم ةسصرتأءامألق ةععاتقق0060 ءأ

 رماعع ظعنعسملم ةامطتعضتسا. (لسح 0ع ءودتددد كععوماسس ءاذوستا ذص ؟نعمللل هع ءمصزأءاعصق.

 ريععتطتع ةساعس زللع [هعدهق ذص !نطعم (©ءمعمتف: ىرذل ةماعتس ءغ ططصقتلتل هع صمص 021 ءكاتأو

 معونع عع دط الك حطكط عمنا“.  قةطعءوطخحسسق ه5عللأزععغ ةماعسد عغ طصقنت 3002ةعع ةو]ءطوغ

 [آمعع زال1ع. - 1 معغم- هل - ل بتحط لسمك مس عصأةكلمع ةعجهامةلة5ع همه مغر ]هموت عدد

 5 عع طعععزمععضل. ًاناععوسع كتل ةقدعصمات ع>ععررادق ءقار مهعمقاأمماتمه ءىيععااتا عع تلت امد عت

 حريعامرتك معماطقهأ - للعب دنت اظظعرب ل17: ءل ا عر» 7”ىيتبرإك كمصرب ورحت ع طوستعم» لانا لا“

 67- 780ز ظل ه1عاغ اتطعأ (اهدلتغمصعس ءعصصعأ عوكل. -  طمرصعم ءمرصس عصاقفمأمق ذم عن ع0تل عضتسأ

 110147 وزن 110 ءارنا 110ه خن» 1ظلم7ءاغر كتزادك ءملطتتت عضامعتتق نان ]1(هلعسدت معهعطعأ عغ رد عطقع

 كمسصقملمأ آ][1. حسمت 779 (صع 10. 1مل. 1377) حطقما سنته ءدانس ظهعملا ظعر» طل0ععتل 177478

 ةمصم 830 (ذمع. 2. اللوح. 1426) ههاكتنع - لوا»أ/ (6حطعتعل) عرب طمعمتن ظعت» 0/1147: 13 عن

 11 ملين 1 عزرا 0// رن منع لك عنز عمار ةصطقم . ٠ . ه0 1"[ةتاتكر ناتأ هقطلتص عطا ةعااتنتل مص [هكتمرعتات لتأ عانأ

 08 ءئ0ه7]ع] مسممخمتا. 1آلغ جهلمماحتتمدعق ناتأ عع عا ؟ءرئطم (ةدرطتق ةعدعممفتاه ىضاتصعأب لل

 40 ظمعس ةممعصلزععيس طقطعأ لع ءعجراز ءقمالمصع !ئ(ععدضتتسس ل رعأ عغ ؟عئطمتتاتلال مكن ةلاتلات 11

 حط زنك كعمل ماأمسنسل, عأ زاد اصعتصأأ: آدتع [ن عمر وسنتأ ةهمعأمع كاتمق ذص 201200 طمع ءقلدنتعم

 رووستم طعمعظعززع دلزسكلا ءعاعيور ءداوسع ةصقعتتماطتق 767/65 ءآ - 1ءعلق»ءأ لا ؟اممأب لا - /110-
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 دكمدح مصذ لأ نب مهيعاردأ ىب هللأ ديع نب سمدك نب دما نب باهولا دبع ةمظنو ةمدقملا

 هامسو رجرلا رىكي ىف [1.1 ةنس قوتملا] ىفنكلا ىراصنالا ىنامثعلا ركب ىأ نب هاشبرع نبأ

 هلوا ةمدقملا لشاسم مظن ةمظعملا حنملا

 ايدتنم 5-5 هلالا مسي

 اهلاق مظعملا هلل دمألو

 ىجاهنصنا دواذ نب كمدكم ىنب دمحم هللا لبع ىال وكنلا ىف ةيمورجالا زمدقم ]بود

 فحسا نأ حرش اهنم حورش اهلو ىعارلا هللا دبع وبا حراشلا لاق اذك ةكمب هفلا ىدتيملل

 نب نسح اهحرش نممو 911 ةنس قوتملا ىروغاشلا نيدلا ناعريد فورعملا لوكم نب ميعاربأ

 ىكلاملا يي ىد لمح 0 لاوكام للا كليع ىدأو 3 خامس قوتملا ىدوكملا ىلع د نوحرلا

 ناسل لضف ىذلا هلل ىمكلا دلوأ مد“ ةنس قوتملا نرغملا ىوكنلا ىسلدنالا جارلاب فورعأ ا

 2020010101 عما ءيمرصعممه ؟ععدتطسق ءأ وننتلعست ددعاعم عروس 4قكل0-ءأ - معابر لق ءز»

 رك 1:0 8 عءرا ل1 هارعتجت»عل ظعرب قلطله]]خعأ عرب طا” ملرغت» عزت ىلاغ ظمع» 8101 هتيضتنعل آت ءتف

 4هاع]ف]ب عد قلطغ ظعا» 01من قلسوفو» طممعالطامي | ةصصم 901 (ذمع. 21. 5عرأم 1495)

 دمعتك ]ور كععمسق عم مستاو ءعأ طوفع مععععممتلم سدعاضتعمو ودقهع ذاه اهعامأأا

 رواال هرصتصسع ]آلعأ ممداعأ““ معتساتلال ع5أر 2 0110 181م1 1015و

 أ ررآمسم طآلعم مجدعمت 8ءعماتم همصهأم“؟ ةععتصلمتسو 01100 ةدتطز 1 ءامستنق ع

 ]لا - 31 :ع] 117 - 11ههاعاسمتعأ د هقستا» 116527 ظناآ- 110ءهللةر»عأا ذمكععهتوأاو هام -ح

 [31-21هعدمل لاس عغ ظا- كل ز همعاسسصأ و عار م01 ععمسص عمد كرم”ةسقرعأا لنعامه لع ىددتتم

 مهاتعمم ةتعام» ع قلاع 4كطلملاعأ 2101ءمتوب»عل عتب لل ه]يمرتتعل ظعري طه هنمتنل كنضسآر زف كتااو

 مساكم 137 قرم” ( ندع مهدع !ذموجسه 8ععطععممدس مدسن ءععست ةلئومت 8 عهغ) ل3غغ6م عا ةمصم

 683 مع. 1. قمع. 1283) مهام ةسصموتتع 723 (صع. 10. كعص. 1323) ممعاتم. طآوعع معم]1ع-

 عمرس عمه, ونقعر دغ ذصاععم »ع5 ق4: 4ك 50هل]ع] 1142-1 (ءعدامطتتب ]81ءاعاعدع مرسممستتاب انعوصت

 نكتلتو ةنصغ. 1ص عد ءمسسسعمأدعتمو ةعضمدءننصأ قلاع 1: 8مع آان" ن]غ» عزا ]ل 1]0عهتهتنءأ

 ك1 4 جارت", ؟دلعم ظ8مح]روين- ءل - لفتو لتعاتق عع ةصصم 916 (ةمع. 10. كر. 1510) دصمانانق

 1805م0: 8 عدن 110ععءقز» 11744, دمصم 836 (ذمع. 25. كسع. 1432) ههاسض - 1| ن]رأ7» ظعتن كأغ

 8عرب قلن: 174غ (ءدسس أن نبنكه - قللتن 7670 قلل - ءل-"ه]رررمتا 17 عرن لكن 21ءآ02. ةصطو

 304 (ذمع. 11. ثحسع. 1401) رصهرءانتكق - قلاتع 4آلم]/ه]ب ل110ه]روت»جتنءل لق عتت ك101 611160 18 تف

 ال1 ه]ءمت»ت» عل ق4ت:0ه1ند# ك1« جاي ةلع 6عمسسحتاتعتك 81هلئلتغمي صيلوم م24 لتعاتق عا ةصصم 3

 (مع. 24. 8عطع. 1449) ردمعاستتقو ءنزانق فرست ءمامتاتم اه زمعلمأا : طهتتق العمر نست !!هعتقتن
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 هللا كيع نب دلاخ خوشلاو ةيمورجالا ظاغلا ليضف ىف ةيموهفملاب 1 ةدسملا نات خلا برعلا

 ىهتذملا ميلا جامحكي الو وتنال مى عفتني جوت ا!ذع لاق 1. اكضدب ىودملا ىجفاشلا ىرضزالا

 ام ىلع دلل سمدلا هلوأ ةيمورجالا بارعا ىف رخآ باك هلو ىرغزالا سايع خيهشلا هيلع ىنلمح

 !.1 خذس قوتملا ىلاونشلا لبيعمسا ند ركب لأ ةخمدلعلل ةيبشادح ىرغزألا جرت ىفعءو] خلا معذأ

 5 حرش ىلعو لاوقالا سداقن ديف عمج لوطم ةيمورجالا ىلع حرش هلو دافاو داجا لوقلاب كو

 [ نوحلا سمت لايهكام هدو عمج اضيأ فلاو ندرشعو فوهذ اس قوتملا ىباشلا ليكم بأ

 باهش اهحرشو خذس قودملا ىراصنالا ىلعورلا ةوؤودح ىذا لكيدأ ئب لييدأ ىنيحلا باهت خيشلا

 10 تحن ىذلا هلل جودكلا ةلوأ ىفاكتلاب فورعملا ىديمكلا روصخم نب ىلع نب كمحا ىنيحلا

 ديدحا اهحرشو [ ىوكنلا ىنيسحلا ىلعي نب كمحا نب كمكمو خلا ددامفصأ بولاق هوكان

 ةعدطسس معدعطتلتع ءاع.ر ها ا - 7لهءاءعملا اناث ارسور رنات عأ لا لاملاا هلركلس آ1ل/- لزم“

 ةمكعص ماسه عون - ةطعتلعط 770/20 عر: قلللمل7ع], ملع/رعب»# كطماتامو ةمصصم 905 (ذمع. 8.

 لدتع. 1499)] متم تلتقو ءانزانق ءماتالل علامك انقر انغ 1خمقع لل عأاو زهق 1لاتع1005ال5 عقار 2.01 عع[أ101

 جدتاعت) هم مععجع رماعجأت ةل يبس ةعضطغعملسس ةطفتاط قلقاذمع قعزعم# درسع ةسوسلتاب

 [لعرس حلطسسس ]نطسسس 0ع 8ةعرتممع ؟هعسصدضتس 1ص 4707سأونعأ ؟ءمءععامستسس ظصقلت ءمتسر مةدتاو

 وتأ غم امعامأا: طمهسم العم معم طعمعظعتتسر نسمع ىصاعمأ عاع. [ 40 ءمرسست عماقمتمتت» ل7671

 دتع لمءاتمدأ5سسق ك1( طق وء]ب» آطقعءرا لهردمأا كارعرعمامعر ةمصم 1019 (ذمع. 16. ةلمتن 1610)

 ردمعاسسق ر عامدددع علتلتغو ننمع ؟ععطح (ءدعاتقص ءدعرمدتأج جلسصتجعلم طقطعماأ ها ءةوععوتم ءأ

 و (؟متعاسم5دد مةالمصع عصقععأمأهع ةتصغت  [لعس هفقسس عصا متلاتتت ذه 47017 (11(ه1 ©0710 انك

 ءلتلتتو دم وسم لتعغمرطسس مععالنمدأودد ءما] عيت. طموععم جل ءمسصسعسامتتاتلال 11147201 تن, عن“

 متع لمعان مدتستك 47د عا 1ع: قلآت»عأ ]دا (ه7ببننو مسصم 1069 (طمع. 19. ةعرأم 1655)

 مدمس نانعر عأ تع لمءانمدتساتق ل2 ء0 عرب ل210]ميوبنعا ذة. ةصصم دمتأ ءولسم ؟1ءععتسم

 عا ماسك همعاسسقو ةعطماتو ءممقععت موءضنصار نممكاتسس طقعع طلتسخق ءعزده 1107 هيوت»ءا هي عتربو

 هل - 018 ءىم11ءوعزغ]. طعم]1ءععمرصسعمو» سعارتعع معللتلتع ظوت' را - ءل - لأ: 1 مليات» علا

 11" ء/خ 716ءمل لعدن, دممم 960 (اصع. 18. آل ءع. 1559) رسمعاسسقر هأ طقصع معععصق1ةصعتت نادلو

 711/- 11ه" ءا 1]/- 806اءمسكورعأ ذممتعمتكزا.  ظمصسم ءمسسس ءعماقسعمع لص عد مرض ممكت عضم كةطعتلط

 ك1 ء]ر اتسع .. لفن دل آرتدعل ظقعرن لآبسعل ]17 عرب ظل هندحم طغعتصل# لتاقفت"ةو ةصصم .٠ . 10010111185 ل

 40 ف1 عامر - هل - لا: ل ]رجع موري ملغ | ظعرب قل هيدعتت»“ ]ظل هدسعقلفر مدلعو 23 ءزمر# لتءاسكرم تتلانع -

 يرستصعصامركتسم دكه زمعارلا: آهسق ]لعمرو 5عرقاتق نتعللل 01083 ةع]1ععامزاتلتا 5110110111 5ع

 نورك ةعطتصأ تاعي 3101/موت»عل اظورا قلاربوعل ظعرب 7” لغ طلموعب# ((ةيستسهأتءانق | -
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 رخآو ةيمورجالا ظاغلا ىف ةيبرعلا .ةيضني هامسو, 11. ةنس قوتملا مالسلا كبع نب كيح نبا

 مالعلا كلملا هلل 520 ةلوأ حرش هحورش نمو ةيمورجالا ظاقلا لليح ىف ةديضملا رعاوأل كاجدس

 ردك جرت هلو ىطومسلا ىع رخآتم ىعو ىلذاشلا ىكلاملا ىلع نب كايد ع نسل وبأ هحردتو خلا

 رون هب: دارملاف انخيش تلق تي: ةئيتضملا زردلاب ئمسملا :ظسوتملا .هحرش ىف :لاق.ظسوتمو

 انك اشم ضعبو ىرجوجالا نى .,ددلا سمنش وهف ىخي امم ضعب . تلق :ثتيحو ىدويسلا ىنيحلا

 خيشلا اهحرشو ةيمورجالا لح يف ةيدوضلا بكاوك ةحورش - نمو ىطويسلا. '"ىيدلا لالج

 مركالا ىلعلا هلل دممل هلوا ىسدقملا ىوالخكلا ديكحم نب دمحم مزعلا وبا" نيدلا سمش

 ىسدقملا افصلا ىنأ نب ىلع نب مهعاربا نب كرحم جيشلا اهحرشو ضلا ملقلاب ملع ىذلا

 ديقفلا خيشلل ةيمورجالا ةمدقملا حرش ىف ةينسلا رهاوجلا هحورش نمو مامهلا نبا ةذمالت نم

 لبيع ند لايدكام ند للضفلا يأ خيشلا نبأ كبيع وعدملا ءلاأ ايع 5 ليكام نأ ىوكذلا

 نب ىلعل ةيمورجالا مظن خلا نايبلا هماعو ناسنالا فاخ ىذلا دلل دمدحلا هلوا ىسافلا هللا

 رق انراعلأ ا عزع لل هاعمتوت»عا ظعتت قلاع ءا- ععءامبوب ةمصم 931 (اصع. 29, 0ع[. 1324) طم! انانقو

 تنزه ءمسصسعمأةضسق لائ06866آ ءا- هم ماأروعءا لا هال فاس ظنا - كرم ننازرعا ةصخعكت ناتتق ع8أو

 ءغ حلتسع ناساسسس منهع هع ؟ةعمأ اد ل موق“ ظا- 3له0]:هنءا لا !هأأ هللفلح طا قكزمم-

 مقرر عا - ةلئسك ءميستسعمأدعسنق ذاه 1زهمعلرتزا)> آةنهتن 1آ)عمو ععويأ ةةرتتعساتهكلسلف عام. د

 ركلات [ر مدمن: كلما متدتنعا عر: ىلع كا ملعتل# اآ1هلئلطتتاهي نت ةعكلمرع جعاملع نسدقنل 5

 رتحتاو عأ ءمدصس ءعمامستسسس دنقل هرئعرس عا زماعضس عءلطسس ءلتلتغ. لص ءمرصسعماقستم ذصاععت ءلذم

 717 - 120 عر» ظلا- للعلا فبرعا ذ]مهعت مام: آلطخ لتعم رو ذموستغو ررظطعتلعط همقاعع“ ةزوئمت 1 نمااتع

 را“ - ءل- ل: كميت هطأ لتعم ىركطعتطط هضم دعمضتس ونستلمستك ذ/عرربع-عل- لق: لمتاز ء“او

 ءغ سمطت لتعم ىرهطعتططمصسص همداعوعدس ونيتلمستك لع/م/-ءل-لقنن كميرا ذهاعالت ععملسمس عسا ع

 تلئسخك ءمصس عساك انطملم 1-1 ءموطفا 12-11 مأوعا لا طعاآ طا-مقزم»ةةسفرعا ذمقت عمتاادخ

 موكا  زنءزملع ءودصسعسامعمس ةععربد ءععنصأ ذطعتلعط كك عرف ءل- لقد قاس'اهعتر» كله] هتضتسعل

 ظعرا لل وآيمت»ت»>ءل لل هلمممع كل معمل لعدن, تدزادخك ءمصتس عمادتعلاتق ااه ذصعأربتغت طدسم العم ءيععاقم

 ععمععموم رو نمسأ ءدافتسم بغا لمعدتغ ءاعي - هطعتاعال 2701 متوتنعأا 8عتن طا" مرات اذ ءزا كل أ

 ل ءدء قلل !ءهركك ل1هعمللعععر ويدت لتهعتمساسع طا: - ءا/عيفسمسأ [دنغح كطعتاعط لسعة ءمصقسلاانخ

 ها 0ءةوسسفأت عنق قلقتع رالو]بوتتنعل  ظعت» قالعلام] طابت اكا - ةطعتطط كلت ار هلانا 1 ف

 كللوايمترتنعل ظعري 0 ءةلملاعأ] طعن ؟دلعم 0 عن لت ءاسعر كتزاتق هملطنن عداقتتاك 2/- ل موجة"

 للا - 5 ءدنةيرعا لأ هارمأاب لال قل هءمللندعا ظلال قمم سفيروءا ذمهعصتراسك زاه ذصعامتا: آهتنف

 لرعمر نست طمسضتصعتس يىعمكتأ يسوع ءلموسعماتمس لمعتتا ءاع. 81عامتعع قرون ص
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 هلوا ةنس قوتملا ىروهنسلاب ريهشلا ئرقملا ىعناشلا ىسح

 الجيم اوفع جارلا ىلع لوقي

 الوا مظنلا ىف هللا مسيب تدب

 ةيهبلا ةفحتلاب هتيمس بانك !ذه لاق ملا تاجردلا عفار هلل كمحلا حرشلا لوا اهحرش مث

 5 غرشو انيب رشع ةعسنو ناتسام ىو ةيمورجالا هنا ةيواعلاب الامسملا ىتموظنم ىلع هتعضو

 نأ هللا راج خمالعلل ةغالا 3م بدالا ةمدقم 11د 9.1" خنس-» ىللاثلا -ىذامح قى هفيلات نع

 ند سنا رفظملا نذل اهفلا مز" زئمذدس قوتملا ىمزراوكلا ىرشخمهزلا رمع عب دوودكام مساقلا

 فرصت ىف * فورحلا ىف # لاعفالا ىف " ءامسالا ىف ١ ماسقا ةسمخ ىلع لعجو هاشمزراوخ

 ىراصحلا زوكلا نيحلا ريخ نب ديحا ىلوملا ةيكرتلاب همجرتو] لاعفالا فروصت ىف ه ءامسالا

 10 كو بدالا ملقم ةمجرت ىف برالا ىصقاب هامسو !1". ظنس قوتملا ىدنفا فحسا هجاوخ روهشلملا

 دكيع نب دلاخ خوشلل ةييرعلا ملع 8 ةيرهرالا ملقم "مما [اذَج ماوعلاو ءاملعلا نيب ةخلويقم

 معلل1ل1( ملل: ظعرب لل عمو كاطملتتاع (نهردصست !ءعوعملا رسهعتئاعع منلكم تعيب للعانمص أ

 حمصم . . . همر انانقر ءأ طقفعع معععممتم زاه ةصعارتات

 انزعنأ مل/غ ىملمصهأ أ همعلل ةزد علق 16218( انكانق :

 آمعتررلم ه صمستمع العأ ص طمع قيسنتمع ةضأع هرلطأقب

 انعنملع نميسسعمامعتسس هقمسربمةتتغر نست ذاه ةسعترتتا: آجسع آ)عم ععدلمف ةهاععوصات ءاع

 آ[طنصع ائطصسم ةهودتاب للا- 1هأر“ءأا لا- لق ءابقوعأ ةرر عال دكت عا دل ة>رمصعس لتتم ءقكطت عال ال عال

 اكاسام لنآ - 4/ءماررعا لا دماعت» |طلئا- قكزم سبعا ذممت عمتانلال هملض]ر مقاتلو 0000 ان ععصأم3

 رن سهصلعكأ عاصأت معرهسق ءمصاتمعأ. ةطقملعتع ميصسعمامعتت يفمسرممتاةمصعس معقم كقستلمأ []

 ةهصصلأ 901 (أمع. 21. هءرأا. 1495). - 12758. 1[0هعو0لز سعأ ءآ1- ءل عطر معم16عمرس و

 مطتلماهوتنعمي ةسعامتنع متعم لمعاتمدتسم لا ه]]هأب لان ءعاعض الل ه]رتست4 آف عن 0م" مسمع

 هلرعر»ن ل6 ممم عجم هسمم 538 (لصع. 16. كسل. 1143) رصمرأمم. منع !عدعتعم]هعتعتس 100

 اص اهكمععس لانا” لرسماعمل] عر آكاونت عنب ل61 ممم" ءععصعأبمل يرسرممتتا. اطلتماعسطساأ لال

 زم ناتتصلاتع مهلاعقر للمتناتلل معتم 06 همستمصتطسقو ةععتصلم لع ؟ءةيئطتمر (اعتاتم لع مهعتعسلاو

 نسحسم لع لععاتمملتمصع ممرصتساتسس , عنضتتام 0ع يسر نعماتمسع ذنعئطمرندنس ةقلا. | '!"عهمقاتتم

 اهعماعح لالمااحس لقلاسعل اعرب 1[ رعز»- هل - للع ظا- انه 21- طل ىف غر ؟دلعو 1 هزرع 1: ]رمع

 // متعلم لتعطمسس عا ةصصم 1120 (امع. 12. ل[لمنعأ 1708) رسمعاسسسو ةننعامز عض طقطعأا هأ ل عقم

 10 هل - ه»ءأر لأ از عرسعأ 710عمللض»عا ءل-ءلعأا ذمهسترام عام اكتم لمعات عا دسلعسم طمستصسس

 حنس دهللع ةممعمطموصأ]. -ح 12759. اكا- 081ه عدل لتس ءأ ا0اد- كعط ععاور عار معمل ءععوس عنق

 هع/ مم لع لمعاسضمم اتصوانمع ةرئهطتعمعر ةهسعامدع هطعتلعط 14/0 8ع قةطلعلاول لعاب “فب



 بز
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 مث ملا ل.متشا امع ةرابع نييوحنلا حالطصا ىف مالكلا هلوا [1.0 ةنس ىقوثملا] ىرغزالا هللا

 ليعمسأ ىب ركب ىأ خيشلل :بشاح هيلعو خلا لاودحالا عيمج ىلع هلل دمكلا هلواأ دحرش

 روصخم نيدلا نىدز اضريأ دحرشو خلا لاح َّك ىلع هل دويحلا هلوأ [1.11 خدس قوتملا] ىلاودشلا

 هلوأ ةيرعزالا لح ىف ةيرهوجلا دوقعلا هامس كلحم ىف اجوزمم اًطيسب اًحرش ىوالبطلا طبس

 ةمدقم 1". 111 ةنس لاوش ىف غرفو خلا هقلخ ةصالخ ىف لامكلا عمج نم هلل كمحلا

 ىفستلا [دمد# نب نمد لئاضفلا ىا] نيدلا ناعريل لدجلا ىف ةيناعربلا ةمدقم 1

 سدت ةمحوبت لودعخ ىلع رصتنخم ىو خلا نيملاعلا 6 هلآ كتقكلا ةلوأ [10 دبي قوذملا]

 نيمحلا هلوأ لوكفلا كراعم اهحورش نيو [ فداحصلا بحادص ] ىدنقروسلا ليكم نيدحلا

 كيز نأ دعازلا حيشلل تاقيملا ىف ةينونلا ةمدقم ا يلا ءامسلا ءاضا ىذلا هلل

 [دممم 905 (هع. 5. ةسع. 1499) مرممزامم]. اه ةسعامتنصأ: (0مغلم ةععتصلامل)7 (ةسنالة»

 عمم (عضستسم]0 عاودت ءدعمرععوأم عمانتل عقار ل186 ءمصالتسعأ ءأع. 80 هقأاعج ءمرحتت عا ةكلانللا

 رم ءو ءلتلتاب نسأل زاه زمعامتا: آطمسق ]عم معم هدهمتطستع ءمص0ن(هصتطنق ءاعبور ءغ ج0 ينس

 كطعءزاعا قلطتع ظءا» ظوري ةظعرجمأا كا عءرنعمامتر [جصصم 1019 (ذمع. 16. طآمكأ. 1610) مطمة(انانق ]ب

 عامدددعر وسمع زاد زهمعامأتم مغ: 1مم آلعم مم هدصصت ءمملتالقممع ءاع. وساع" 7عنسعل-لأ

 رآ1 ماع“ هك ةانإ 777 - 1ءار[كم# كيدصتس ءاجاهكتاتكل ةللطرن]اتتلل ءمطن ممكانتأر ونسنأ (ءدعانس ةلصتخ نتل

 طمطعع ءعغ مها]سسصتمع ءمسمعءعطعملتدع 2/- 0ع0 181 - ل نأ“ أرهعأ لا ]!مأأ 117 - فعأع”أزعأ

 زمهعص مامر ننم0 زغج زسعلمزا: آمسق 1)عمر ونسأ معم1عءاتمصعتس ّذص هرتاتستك طقصستصتطسس ةانتق

 نسوماتق ممععدوزا ءاعير عغ رطعمسع ظطعحركمأل ةمصتن 999 (مع. 20. 0ع. 1390) حطقم]نأنست عقاب

 - 19760. 1:1 - 31ه ءد0 ل1 ضعأ آظا] - كم عل 17 عار معم]ءعمصصعمت» 45604761 لع ععوطستلتل أ

 (هردممدستاأ هو ]ل7 2147: ظعبن قلطلملاع]) (دستسهأتءاتكر هصسصم 6072 (مع. 18. كسل. 1273)

 تم[ ناتكق , مره لاو ةددم لمعلم. - 192761. .310-581ءم0لزم عا ظ1]- 2هجطقةصأإت عار

 ممماععمسءعمج 8 0هد:1يمين - ءل - لؤضعجح 0ع (همذعدر ةسعام»ع 807]تا- ءل - ل1 [ قلت أر علاق

 110111760 عزو ل101 مست: ءل] 1 ءدعزلار [حمصم 684 (ذمع. 9. للمعن. 1285) ممهعانم |. 110

 يدرس معملتسسو نتمل زاأه امعامأا : طدسم آ)ءمر مسصلفضصتس 0لمصتتسم ءاعبر تم ةععاتمصعق لتةمعز انتل

 دا. مز مروع-مل-لأ» 110]رمنوتد علا ظوتنمت" عمت , | هحتعام» ]تطعت كم1 مق ], مص عما ةكلتتتل له

 ًللسل مصومكستك ءأغ ةلطع ءمصصس ءعماقتتتق, 7164787: هل -ركم]با/ ةمهعت ماسك ذاع اهمعامأا: آهتتق

 1دوعمر وست ءمعاسم زل]طسستمهوزا هام. - 19702. 181 - 8آهعءجدل0ل زن سعاأ ظظ1- 1سهصأل ءار

 رمم]ءومدد مه جسععم (4© 0ع اعسممعع ممععواتمستطسع ةاهطتأمر وسمع ذطغتلط ةقععاح قانا 7620
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 0ك ع هلو تاقوالاو لودصفلا ةبذ 0 5018 006 اهغلا ىروجاذلا [لا ودكم نن] ىهحرملا لامع

 ةعسنت ىلع لزاخملاو اهباسحو موكانلا ىف ىرخأ ةمدقمو اباب رشع ةعست ىلع لوصفلاو ةيجكلا

 هع أ ] ىميجكلا ةمدقم اناا خلا ءاهيض سمشلا لعد ىذلا هلل كمحلا ةلوأ اجاب رشع

 5 ةمدقم اركز | ةيادجلاب نامل »إ مس ىونملا ىودكذفلا قارولا وباب فورعم ا ] ةللا كيبع

 اهلوا ما”“ ءنس ىقوقلا ىفاشلا ىروجلا دكمد نب دمدك خيشل ةموظنم كيوكتلا ىف ةيروجلا

 عماس بر وفع ىجار لوقب
 دمت نب ءايركز خيشلا بتكو ةمهفملا ىتاوحلا ءامس ةنس قوتملا دمحا ركب وبا هنبا اهحرش

 حرش ىف ةمهفملا ىتاوحلا هامس "فتصحلا كلو حرش ىلع ةيشاح 14 ةنس قوتملا ىراصنالا

 10 اًحرش بهاوملا بحاص ىنالطسقلا كمكم نب كمدحا سايعلا وبا ميشلا حرشو ةمدقملا

 بيكم نيدلا ىضر حيشلاو 1“ ةنس ىقوذ ةيررجكلا خمدقملا حوش ىف ةييسلا دوقعلا 7

 مار - ءا - ”هليتسعتا؛ | ظعرع 2لوارمتست»ءل] 1/ي ع ةهمصم 999 (مع. 20. 0عا. 1590) ءمسرنمةانتأ

 آم ززه (عدعطتق همعأ]1 ءأ ةمملتح هتتسمرد اعسنممرتخ ءديرمصتا. [لعس معم] ءعمرس عدح لع ءعيلامصعر

 معرقاتس نان312 م2ععوصق هع هممز عر عرعع لعطعأ عع لع (عمعاتطسخ معلات ذم نصلععت مامات فربذكام

 لتوتطسغمي عا دلتح معم1ععمرص عمه ءلتلتكر نانمع مقاعد ءعمطننت همردرنانا هل مصعطلا عا ةاقالممعق

 اسمدع زم نصلعوعت عتصغأل ءدهمتاكأطسم (عدعامسأ ءأ ذكذ ةصعتمتمصأغ: آطبهتق آعمور ونصت هدلعس !تععتس

 عمدع ماسلا هان. - 12763. 081ه ءدق0لتنسعأع الكا -ل ءعستر رمعم]ءعمسعمو [ قللتع 072471

 دملن]ر اثءعرب 8ك. ]مع انهم مدلعم] لعءعصسم [لتعأ عا دمصم 225 (مع. 12. للمرت. 839) هيمعاتتإو

 لع ععحسسمأتعو. آم هد قال! مععن؛ ل101, منسسعل ظعبي قطلمعلاعلب [ انئمسسهلتعنقو ؟دلعو

 5 1ز:-عامعءرت»(ع لتعاأمم ءا دممم 381 (لمع. 20. ل[لهمأ. 991) ردم[ اناتكر ؟0زاللال علا ةعتانتلل «012180ظانتأ

 لظا-1ل كور ءأ اةمكعت مام ]. - 192704. اظ1- 816 دل لنس عا آكل - ل عن ءععأوج عار مكمل ءععمرس علق

 لععع» نمو لع جماع (نمعومسس طعمع !ءععملتب هسعاممع ةطغتلط 210ه متسع اظظعتي كلمابهتةتعل

 لمع كذطهلتتكمر مصصم 833 انصع. 30. ظعمأ. 1429) رسمعأتم. (ندعسسعمرو ننئ00 زذاه ةصعامتأا:

 [رزعنغ دهر وست ءمصلممحأكلمدعتس لمدستست ةنلتعسأتس ةرععدأت

 اقؤوع طعام قلبعل ءزدض لتتقو ةصصم . . . 015ائاتق و تهمل علاهكتانللا لص ألله مسرب دانتغ

 ]لا - 11 هماعأب طا- لل ورك مطار عا ةصكعت ماستسو ءأا هطعتلعط 208م" اظعرب قله ]رمت عل قلنا“

 ةصصم 926 (أمع. 23. [آلءع. 1519) سما انتقر علمددده هل عمرسسعمامستسست للا جتعامعام /22/-

 [1 همايعار لاس 0810ر ه]رآراةرتعا لأ هاما اس لل هههللقدعأ ةمهعكت دامك.  وصعم ءمسصصتس عداقتل هذ

 ان يصمم»تععممأ كطعتاعط كات /هاازثع قلاتدعل ظعر» 7101 هرننعل  (من1 هلم ةحتعام» 1تطعت

 ل16عمم/66, ةهصصم 923 (ذهصع. 24. لهم. 1517) طم5[انالقر تانزانق همللاللا ءعماقتأانق 2/7 - 0010

 ]للا - »نأ عا لا هاممأ طال للهءمللضشسعا لقال - ل عع" بءا ذمهت اسمع هما - هاطعتلعط 28074-
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 حرش ىف ةيرسلا كئاوفلا هامس [1: ةنس وتملا] ىلينكلا باب فورعملا ىلحلا ميعاربا ىبا

 رفص ىف هنع غرف لصفم حرش وهو خلا اذرججم باتكلا لونا ىذلا هلل ىمحلا هلوا ةيروجلا

 تيبلا بتك ملا هلعاو ةصاخ نارقلا لعج ىذلا هلل ىمحلا هلوا حرش حورشلا ىمو 581 ةنس

 ىقوتملا [ ءافشلا حراش] ىجلدلا دمكم نب ديكم ىنيدلا سمن خيشلاو لوقلاب حرش مت

 51م ةنس قوتملا هداز ىريكشاطب فورعملا ىفطصم ىب دمحا ىيدلا ماصع ىلوملاو 750 ةنس 5

 ىضاقلاو 1 ةنس وتو ايكرت اًحرش عضو ىدنفا دروقب فورعملا رمع نب دمحم خيشلاو

 متتفا ىذلا هلل دنمحلا هلوا ةمكحملا فقداقدلاب هامسو ] 14 ةنس قوتملا ىراصنالا ءايركز

 ىرعزالا [ىديدحلا ىلع نب] منادلا دبع نيدلا نيز ييشلا هحرشو [خلا هباتك ديحلاب

 ديع ند دئاخ خ َج ديبتلا اضيأ ةحرو ج وزومم حرش اهيلع دلو ملل. لس قوتملا [ ىعناشلا ]

 خلا باتكلا هديع ىلع لونا ىذلا هلل كمثل هلوا اًجورمم ا [1.0 ةنس ىوتملا ] ىرعزالا هللا 0

 عل- ل1 32لهاءمت»تسعل ظعتا طا ةاقو طهلعاغو دلعم ةظاتن- ءاطرممطمل# لتعطتع | عا ةصلتتم 1

 لمع. 21. كسع. 1563) رسمعاستتخ] , ءانزاتك ءمستطت ءمامعأامم ناساتس 1-1227 ءموقا 107 - اك ء»ةرعا

 لب ءةلمدنأب ظلال - ل عع" نعا معمم هع [ععغ ءغ زاذ ةصعمتأ: آمصق 1)عمو ننك (0هدوصانتلت 0

 معجعإوجتتغ ءعاع.  (نهددسص عماهعتمم طلع هلم عدأدم مدعاعد ءعماتءوغ ءغ مدجعمدع 5مكعع ةسصصن) 01

 (نتصسع. 13. لدل. 1534) د0 طصعمست مععلسعأاتق ءقأا. كلئسك ميصصت ءماقتالق 1158 1زمعامتا: آمسق

 1نعمر وننأ (نهعدصسست ةزسعن] ةعلاعب» 2ععزغ ءزدموتتع معدععإوو ءاع.  كسعام» ؟:ععذاتطلا 5ع مدلأو

 وسم ؟معغم عدس 15 ءدعمات عون سدغ ةلمعنأد ؟ععطو ءىممدتاذ 300غ. 180ءاملع ءمرصصت ءعم182105

 ءعلتلعدسمأ هطعتلطط ةعرسم-عل0: 21ه]يعيستسعلا عرب 210 1ءميجت» عل 12ء]# [ حسعأم» ءمطاطت عداقكتت

 ذد 87-ك7نم]ر, دممم 947 (تمع. 8. لآمن. 1540) ممعاسع - ةذآهأ115 1؟م7»-ءل-0: قل رقنعل 17 ا 5

 ا11:ءاهركع , ؟هاعو 151 عقررت»ةع60ع] لتعاتك ءغوصصم 968 (أمع. 22. هعمل 1360) ممتنع ع

 كاطعتاط 2101 مدت: عل 8 عز: 072م, ؟دلعو (ني"ل طيز/عسل# لتعامك عع عمصم 996 (امع. 22. 86

 1387) 10110115, 9111 211111115 011121621311111 1101ع1عات11 مز1 مهدانتأ ح 06078: 70107“

 لكيم, دمصم 926 (ذمع. 23. آلءع. 15319) ممالك و | ءكتزاتك همست عماقتأاتق 2/7- 1)ءعامنع

 ري[ - للمابمعقنسعا ذمكهعتمامك ءعغ عأ زأاه اهعامتغ: آمسع آلعم,. وسن اهصلع انطعسص عيت

 عمععسأأ عاع.] -  هطعتاعط 2ءقو- ءل- ل: قلل -ءآ- لمقر |[ 8ءزن لآ 16ه040:] كعاع"“#

 | دطدقتكمل و دمسم 870 (أذمع. 24. كسع. 1465) دممجأستق. 10 عدت ءمرتتت عدا قتال ©0812 0ةانأأو

 نست عطس جلستعام طقطعع - زاعسومع ةطعتاط 74/80 8ءعرب قكاطلعلاعأ قعانع" [ةصصم 0

 905 (أمع. 8. تسع. 1499) مجمجانانك ]و ءانزاتك ءمرصست عمامعتم5 (عديطتست 20تعلاتلل طقهطعأ عغ

 18 1آمعارزأ: آطرددم 12عمر ونأ دعم ةبم !اطصتص 2ععع]اوجتغ عاب طدععقغر هع م0] ءععوصت عدق
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 ءامسا ىحنلا ىق ةيلوزكلا ةخمدلقم 1و ىردنزالا مدادلا ديع دك وبدت نع اهاقلث هنا 7

 4.« ةنس قوتملا ىوكنلا [ىربربلا] ىلوزجلا ريزعلا دبع نب ىسيع ىسوم وبا هفنص نوناقلاب

 فيسي ملو وحنلا نم ريثك ءىن ىلع لامتشالا عم زاججالا ةياغ ىف هو بداجتلاب اهيف ىلا دقلو

 فحسا وبأ خيشلا هفلا ليقو وكنلا ىف ىلامالا هل لاقي ءالضفلا نم ةعامج اهحرشف اهلثم ىلا

 5 ةاحنلا رثكاف اهتقيقح مهفي الذ اذه عمو ةلقما اهل عضو نم مهنمو ىوحنلا دمح ىب ميعاوبا

 فرعا ام انأ ةّمدالا ضعب لاقو تاراشأو زومر اهئاف اهنم هدارم كاردا نع مهماهفا روصقب نوفرقعي

 وحن اهل سيل مهضعب لاقو ناكلخ نبا تايفو ىف !ذك وحنلا فرعأ ال نا مزلي الو ةمدقملا هذه

 [ىليبشالا] ىنيبولشلا ىدزالا دلهد نب رهمع ىلع وبأ خيشلا اهحارش نمو اهدودح فطنم ىف اهنا

 ان و ى رو ذا رو م 5 و 10 نيحأ . دىحلأا لعسو 4 5 ولأ دبمأ] لذ الا 2 الأ ليحأ و اهلا 5 ددلا ىلا مس

 مه هطعتلعط هدم قلل-ءا- لينس قعاعر»: ل01 لعدعي ح 19765. ظ1- 01هءدمل لذسصسعأ ظ1-

 دلو 45117 عار مها ععمرسعسمج» لكوعتن/لأ لع ععوصسماتعم ظآ- (نمنانن ةصمهعأمأقو 002ع لآ

 ةليوم 1؟م ظعر» كلل - كل - هما لمتتا# [ 2ءءاع»:] 6ءةمستسفلأءانقر ةصمم 6007 (لمع. 25. كاتم

 1210) مهمتاتقر كمت ممدتلا. ًاصغععلسس طخ معد حلععع ةتمئت]هععم ءهغ رصلعقمق ءأ ه2

 طعووزاوغل ةنسلعغو سحسوتمتس ]ذطغعع هلصمادغعممعق هيساافق ععدسمست 206و5 ءمصاتسعأو هعونلتع

 ويتموسحتل هصاع جتتعامنعص ةتستلتق معماسلتغ. ةاطسلغ دتعأ ءضيلتغممع ذمقأ عمعق ءمللللال 5

 ص طقعع معم1ععمسصعسم ءلتلعضتمغعي وننقع دلتقق ةطئلطسس لتنم/ل# 1. ع. لتعاولم عة

 5 مرمع هع ؟عمدصغ2 ىلئأ عوصتص ةنعام طعس كةطغعتاعطسس قلاع 1 لنمع 1 ع]يات» لق عتت 10]]1/نهترةتعلا

 نعمصستس هتعمل ععدع لتعتصاأ. كمصصتسلاا 20 هد مدعدلت عصتماأو ءفمرضرتمةانععتمأر عأ هتطتألهدتتتماتك

 عيطأتلع عمصس ةعومسصعمانس همم ةماعلا ىلطتعرو دكه دغ رمآسعسأ ععوستس ةانعل ءمصلأعظعصااتكو

 رمععمتم ذاته صتستق طعط ءزعدءعععر نسق انكر نقع ةمعأم» ته ةلئمت ل عدعع ؟01سعضأو معافرنأ معا

 ممهمعمأز هعراع عملس جعماتوسماأو ةسصغ عا ةدطاتلتع (ةصكتس ةهلتعتو. طصدقستتق نن10ةصت: طعم

 طقعع معم]1ءععمسس عمق هتك همس معجم ماعأتمو دتصلع هتصتسع همعععقدمتتلم ءاطظعتأاتكب عفت 31 عقلا 21

 ممص هميمموععنع. آنه ذم 17” نكميرأا طا 1.1,« ءانسأ 1ءعوعنطتك. كلتطع نتلهس لتعتغي طقعع

 معمل ععمرصعمم دستمتسع عدس هماتعحسسي عل ءءععاع ]هعتعحس (ةصاستص ءانتلل ةانتم ءعطصتستق ةققع

 آلم زماععمععانطسم همن صمتسصععهمكتع كاطعتاعط قلاع ل76 دهم“ عرب 2101 مئاتنعأ قلتلأف

 د1 مامنياكا# [ ظ؟اانا/ء]ر دمسم 045 (ذمع. 8. ط1هت. 1247) مطمزأنانكو هنأ عملات ع1 851100 1030 عاطت

 10 ءأ متتممععرس ءمرصممدستا. لطم انه معواتئوعمتتمع 0هعدسعساو ءةذع لذ ءدصغ سس لارزسعا 8 عءرن لآ

 عا - دن 7147معلغو ةسصم 702 (ذمع. 20. ثسع. 1302) دمع تق ب أ /عررتسعل-ا11: (05 1 طع

 لاتتعلا لرا» علق كملت, هصمم 661 (ذصع. 13. الورت. 1262) محمر مابك. بس ْزهن'ل-عا..لأن؛ كاع
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 8ا

 هللا كيع نب كيحكم كلام ىباو 15. ةنس دعب قوذملا [ىوكنلا ىناهيلا ىسلدنالا ] ىماذجلا

 هتمعن ىلع هللا دمحا هلوا ىلوزمل نوناقلا حرش ىف ىلإ ياهنم ءامسو 4 ةنس قوتملا ىوكنلا

 مالك رس ىلع وطنم بدالا بابل ىلع ليهتشم مهغلا ىلع ىصعتسم ملعلا ريثك هنكل مجأمل ريغص

 ىلا نيلئام انيصع لما رثكأ تيأرو وكنلا حورش رثكا اهنع الخ ةيبرعلا تيكنلل ىنمضتم برعلا

 سيببلو فطنم هرتكأ نأ وأ افطنم هدنأ هب مهضعب نط ىتح همهف نع نوزجكي مهنكل هظفح

 ةظافلا عينت نم ترةكا تنك كقو هةلوأ ىف رؤذ للمصذ ىوس ىقطنملا تحكلاب فلعتي ام ةبيذ

 روغصع نباو 7“ ةنس ىقوتملا ىماذإل [ىقلالا راضفلا ىب] ىلع نب دمحو هحرش ىلع تلبقاف

 ىنيبولشلا هذيملت هلمكو دامكي ملو 111 ةنس قوتاا ىوحنلا [ىليبشالا ىمرضلا] نيوم ىب ىلع

 نوميم ىب ىلع ديسلاو 1. ةنس دودح ىف ىقوتملا [ىقلاملا ىراصنالا ] ىلع ىب هم ريغصلا

 نيحلا ىضرا ةيلوولل حرشو ةنس قوتملا ىلاردتزاملا ىمجتكلا ىيدلا زعو [10] ةنس قوتملا ضرغملا

 ل ولع ا»# | 4706758 ظعءيرويا# 6 ةهدصسحأتعتع ], ممكغ ةمصستص 650 (دصع. 14. اًطلمعأ. 1259)

 متماسك ب 1101م6 8ءعت> قةطلعل/لمعآ (ءدسسهأتعتق, ملغم طات» 21472 لتعطاتك ءعغ حصصم

 672 (مع. 18. لاد]. 1273) مجمعاسستقو ءهصقصك يس ءعماقتتاتق 17 - 111:17 17 - لعأ# لا هامن]

 1// - (007 707 - لمعت #7 زمكعتماتك ءععأ ءأ ذاج اصعارأتا: ًطبهسلم 10 بسس مدعم ءزاتق طعمت عمزأ5(

 ماع. العم ةصودتكو ا!خطعع (م746 لع ععمصس أعمر مه هطغتطط هغ آصف مجعتتام لأنا

 لدعم لم»ع#/# ةهلئادكر مدكلم ؟0ه]دستمع ءمصاتسعمأتك, 1ةلطت عال (طعدوتتتاتق عقأ ةعاعمأتتع ءمزأ05انقر

 ه0 1ةمغعا1][ععملسس 011ءئالتسسدع, طدعاأذودد مطتاو]هعأدع ءمدصر] ءءاعمقر ةععدسم هظماتةهصتق كعقطانتم

 ءمرس مععطعملعمم هغ جعمأع لز ءغم ةعقطتعد ءممام عمق وستطسع مادعتسأ ءعمصصس عمامجتت ععمستال 81

 ءمرععمأل 1101 حساعست معدصتت] 05 حعوسدل أ دنت 20 عدت عدم أدع ممهم0لهصلمه معمر عطعمفر هام عم 3

 ملستك ةطءعأأل]1 ءعدصغو نتهلل نأ عه اماعال أ عععع ممدهعصغو ه0عم نغ همصصتتاا] ©5ع0عطعضأ

 لتطخسسس هادم 10علزعدسو دتتغ ةدلأعدت دمهز همعتد ءزانك مدعاعرت 1[هعتعدتم ءددع. مع عم متطتل

 رم هم هوا نتم0 01 ذوستفزهصعتسص 10علزعونم» .ةمععاعأ ءةعععرأاج مهتتالع ءائائعسه ْذص ءزانك اهلا

 كورس ةام01051 ةدلسع ؟هععك معع داس عس]مق مهعاعع ءعيدصتممطحس و عغ !ئطصتص ءعرمصعم لمتق 28-

 عععساتم وردت - 8مرعو ءوصصتس ءماقأ65 ءمدصم مك عطتسأ ل110 مهت»7 0 1 عزان لآ: [ 8 ءنن-ءآرم ]لبا

 21ه1مع]2 ] لم0عمب»#ر ةصصم 723 (ذسع. 10. كوص. 1323) ممعاتتتق - 1287: (0ورتأ» لآ: 6

 . ه1: |[ ظل هلل" عبس 151184/2] 6 ءدستصهأتعاتكر ةصصم 6069 (زمع. 20, كصع. 1270) رت015[انانقو

 ودتت يسصتصسعسأدعتتمست 202 جطقم]16. ظطسص ةطعماستع 01 ةقمدلمق ءزده ه7عء7ميافس# التمم

 ال101 هته ءل 8 عرب ل18 | كييوؤ»# لل 7معزف]و قكععد ةصصتتطتل 070 (ذصع. 9. فطسع. 1271) 2202مهنق -

 كءزررن0 478 8ع 11ءزرمتس 71هعلبةطغر همهم [917 (ذهع. 31. طآلمع. 1511) ] دطم 11115 ل

 ] خ::-04-60» مك ءدرج# ]ل1 ع عناء" اردن, حصص . .٠ . ممم انته - 1[ ء4]0-ءل-لأ» 1 م]رف» عن ل هرم
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 ةنس قوتملا زايثل نبا نيسح نب دمحا سايعلا ىبا نيدلا سمشو ىلبرالا رفعج نب ميعاربأ

 ةمدقم هلو خلا هباتك دمخغاب جتتنا ىذلا هلل ثمكلا هلوا وزمم حرش اهحورش ىمو 1

 ثعحب اهيف ىرجو هباجاف هنع اهلاس لداسم ىف ىربلا نبا ىلع لما ارق نيح اهبتك ىرخا

 ىقلتف ضماغ مالك اهيف ةمدقملاك تءاجف ةدرفم ىلوزال اهقلع كداوف هنم تلصح ةيلطلا نيب

 5 ناكلخ نبا نم اًعروث ال لاق كفينصت نم لع اهنع ليس اذاو هنم اهدافتساو هنع سانلا

 امو هلوا [ىواضسلا خيش ىواتحلا نيدلا باهشل] وحنلا ىف ةيوانكحلا ةمكقم 0

 ةنس ىقوتملا ىفاشلا] ىطامدلا محكم نب ىبكج قرشلا خيشلا اهحرتشو خلا هللاب الا ىقيفوت

 ىذ ىف هحرش نع غرف خلا مالكلا بيكرتل اًنوناق وحنلا لعج ىذلا هلل دمخل هلوا عما

 ةينوصلا ىواتف بحاصل ىسراف نيقملاو ةفرعلا ىف ىيدلا خمدقم مكب مما خس ةدعقلا

 10 باهيشلا اهحرشو داد ةذس قونلا كعاولا دمدحا خيشلل نام نوغس ىو سعاولا خمكقم 1ك

 1:7: -- ك1 وعربجن-عل-لأ1 كلت !هلااع ل]آتنعا عرج ظهدع» 1أ: - ءاز/ مطاع دمصسم 637 (طصعم

 3. ثلستع. 1239) رسمرتسسع. - قلمك ءىرستسءمامعتسمك (ةرععسست جلستجاسس طقطعأ هغتذأوم ةمعامتا

 آبدسك آلءمر وننأ ه 1[جد0ع ]ذطغتمت ىاتتتطن هظكاتق ةقأ اع. - لمعت معم1ءعمدس عمه ةلتق علتلتغر

 نسمع ةععاردتار كنس م12عم10ع طلو - ء/ال مب اتطستسس لوت»ء7 1عععععاي 0ع نسهعمممتطاسقو ننقق

 طستع معمممدتععو أ. 1ز:- ءال ع ععوممصعم معللتلتغو ءعغ لع تم ذماعع دال مذموؤ لتةوستمتام

 هطمرام قار نصلع اههاتاسا مدعم ناتلعد ءاللعت ءطدمكتتر نتمق لمعت//# معيد هاتس صمام ةعطم] ا مدكنس

 همصقعضرمةزأ. [صلع انطعع معم]ععمرس ءصتعم ةتستللق هدئنتق ءةاأر ءد اميصعم 01216006 هطقعاتكو

 معلرام ةنصغأر 1(ج تغ طمصتصعق هو ةهط ذللم لتكءععومغ ءغ معوعععماأد هاتاتق مععءلمءضنعدأ

 دحملم لع ته اماعععمودطمكبع: كل ح عم مسرب موانتمأت# م0 عماتح مدصصسمأنق: 31تصتس ءر

 رمعومور ل6. - 11جعع جط ةظأث 72ه//ءااج معاتننلخ دسصأب -ح 127606. آك1 - 014 عدل ل ذأ نن عأ

 اظا- امم غ1 عار مع0]ععورسعمج» 11:0: منعج لع جدسسملتعمر [ ةتتعام»ع هز عآراوا - ءلح

 فنزز

 00 11 نيسممن كاطعتلكطم ىذءالممقز].  طسعامتسمغ 1(ه: ىراظأ صمص هسحتلتطسس طدعانلل طلقأ اه

 آ[روم“ منع. 1م ءو ةهطعتلاعط ه/ع»ور# 7”هطرع ظعرب 710ه]ءميجتضعلا 10هسماق |[ ظطقلظتامم

 ةصصمم 879 (صع. 18. 01آه1. 1474) مم غتتتق]ر همرصسس علامتنا علئلتك, ونسأ ذغذ ةصعاطأا: آةرمانق

 لودر وندنأ ععدستل جت عدس ]عع ودع ؟م]نتغ هونتمصتك ءمرسممصعملمفع ءاع. قكطقماحتغ وسع

 رد عمامسسسا د عدقع [ل دل عد'لعغ ةصصأ 859 (نمع. 22. آل ءع. 1453ّقز. - 12707. 81ه ءدل لأذس ءأ

 ء«0- 1م. مه1ةععمرصعمو "عاتوأمصتق 0ع مودتالممع وقاتعم ءهأ موعمتممع ءعلامه هلع 70

 140 3ة1هطحسس ءلذعو. كهعتردتاأ مععقتعع ةنعام» ]نطعن 2ل/ - 7 ءامممن 72)/] - كر رول ل سس 0.

 310ه ءدل ل ز:سعغ عال - عةطخ1لر معم]ءعمرسعمو دقععامعر ةنعام»ع 8طغتلعط 477060 جقععأاوي حصصم

 8ا1ق (مع. 13. لآدم. 1415) طمرتأاتم. 5ءعدجمعأتسأح نن92ع100[8ع5ةر أص ونتتهق 576766 - هل - لأن
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 دبباعلا ةركذت هامْسو [11 ةخنس قوتملاو ]] م“ ةنس كلوتملا مالسلا كيع نب كمكم نب كمدحأ

 ىف فلتذا ةولصلا خةمدقم ا. قراقلا ٠ لعل .ةيتانلل فوخ“ “ىف ةتمللاستلا" زعم لق“

 ةولدصلا لعد ىذلا هلل قيد ةلوأ 91م ةذس ىنئتملا هداز ىريكشاطب فورعملا ليدأ ىلوملا اهحراست

 ىفسنلا هللا فطل ىلا اهبسنو ةنس قوقلا ىراضابلا سوردرم نبا ميقاربا حرش علا ناميالل ةيلات 5

 ىلع ةلمتشم اهرغص ةياهذ عم اهئاف ءاملعلا نم دحاو ريغ اهحرش لاقو ىناديكلا لضافلاب رهتشملا

 اًحرش امهيلك تير دقو ىهتنا تالوادتملا نم ةنام ىف ةينغم ةيريلا اهيلا جاني ةيرورض لكان

 اًحرش [80. ةنس دوطح ىف قوتملا] ىناتسعوقلا كمح ىنيدلا سمش انالوم اهحرشو ىتلاب اًجوزمم

 لضافلاب روهشمللا ىفسنلا هللا فطل ىلوملا ىلا اهيسنو خلا هقفلا ةدعق عفر ىدذلا هلل ديأل هلوا اًجوزمم

 را ]درع 13 ءزن 110]ءمتوت»# ع0 ظعت» كل - ءآ - ؟عامتسر ةممم 842 (ذصع. 24. لاسصي 1438) مهنتك [ ءأ

 دمصمم 931 (مع. 29. 0ع. 1524) دسم: ادنانق ]و ءكفطلطت ءعصاقتلانا1 1 ءالع7 أ 67 - م0520 ذصخعءعتناتاللا

 ءلزلز6 - 12769. 314 عد ل لخط عغ عل - د ةلتس عار معم]ععمرسعسمو» 0ع ةمتسحأص طمع 515ع

 ممم بيا1مكم ج مد عات ساهر ة1عا6>ع 478 17- ( من" ( (نهءدصأ [ععغمتءز. ع 13770. 316 ءدشل لأ دص عا

 ءا1- عمال ةغر معم]ءععمرصعمو ممععمالمصتق. ]لص 03؟ءعووك حطغعسمأ 0ع ءعمصتصستا 306ا1017ع هرأصأ لل عقب

 حردصتتلا) عد هد ه7 عرربو - ع0 - لأ: 716111160 183 ءزن 11 هندعم عزام" ةر ةصطم . . . 1010و

 معترأو عدوه دلسمغ. 1 ط[طمع ؟عصاتنا عوار نأ ءمصتتت ةهاععم »ع5 ١10115 قل/»علر ؟دلعم

 1/51 ةرجر* نم0ع]ب لتنعطاتك عغ هصصم 968 (زمع. 22. ظعرأل 1560) دطمة[اناتقو للن5ععاع ل1

 (0هردرس عمامستك ذغو 1آمعامأ[: آطهسق آ)ءعمو ونأ م؟ععواتمصعلل ءمم5ععتتعمأ1321 ءعققع ؟ه]نتأ

 ءيىماععدأز ممتع ؟ععمع عءعاتنوزممتم5 ءاع.  ظمرعم 18 غ]أ» ]ات ل11 ء'لع» نع 801/472, ةصطم ...5

 مهمعامسعو ءىرصتس عمامعتسسس ء010ت5, ونت مجم ءعمسس حج 1نياركمأ]ه ]نو 27ءووزا , هنلعو ل1 - 1 01]

 (طعمع مععانتك) 2/-740472 لتعامرو (متطستغ.  ظلطسعععر جتأار ؟لعمراتتتل 00 امزاتنا .ع81105[0111111611

 ععمتمس ءععتصمأرو مقطلر د05 0طقأدصأع ةاتطتال3 م1]0ءعمصص عدمت طععجأتامهلعي نتتهعقأتم معمق ءمصاكتمسعضأ

 معععمددع مع, نتتطاع طقسصتمعم هرتز عد علععع ممد ممدقاتمأب عأ لنوع 1ص ءعماسس اذطعتم اهاتعسكتستك

 لعدوزل عدسات. -  طكومع ز]] عي. - 1101 داس ل1164 ءمدل1ت عالأ ةكأ 12 عجلات 0111 أن

 اطهطعماعرل, -ح طومغععع» ةآمللج ممداعع ه7 عيروع-عل-لغ: 71ه]رمرروترنعأ  (نن] 051116, |[ كتعح ةطتطاتلللا

 950 مع. 6. كم. 1543) مهمجأساتق ]و هفراتط عما متلانللا ةععاممأاب نأ (ءدعانس 20د انتت طهطعأ

 ء(زكم زمعتربزغ: آرمسسمك عمر نأ كصلقس ءعصطتتت نمسك مدخن ل ءصازوع ءعععجتا ءاع. 1آذئغ عنمواتع 0

 ا1هالوس 1ةرما]ه] 1 ءععزاو داعم 127 - 17077 707 - 76206 لتعاسسر ]ذاع ةتتعامطعست ةاماتأب

 آمعادعمتأ للعب جتغر زم (هعتد ”1عدصعمددصتم هماأذ ةمداور. سس 8007 1667 مل 1ع
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 ىدنفأ جاح خيشلا وهو هتذناسا ضعب نع كلقذ لامك نبال هنأ هيف ركذ ملا تاداقغعالاو

 ىوذدو هاوذغل اميفاو هسرادلا احيعم ناكو ةخذس ةرشع تحس ةهتدضملا ك“كيماذ ناك ةلخم وفقد فورعأأ

 و ميدقلا دحاولا هلل همأمل هلوا [10 ةنس قوتملا ىفنأل] ىرصنتسملا هللا دبع نب سربوكنم

 ةرهخمل لجاعلا خمدقم 11" سيشل تادايعلاو دكبدحوذلا نم كيعلل ضرف وه ام هيف ركذ ملا

 ةيفندمل عورف ىف ةيوئزغلا خمدقم ا"ن# ىجفاشلا ىومأل ىلزابلا دواد نب دمحم خيشلل لجالا

 ىفنلل ىونزغلا كيحكام ب دكيحأ ماهالا خوهشلل خلا ةقمعنب داليلأ مع ىذلا هال محلا اهلوأ

 ضد افلا هيف ركذ رهيثك هملعو ريغص همجح تادايعلا ىف عفاذ رصغخكم ومو [51*] ةنس قوتملا

 مصمم 1025 (ذصع. 10. لوس. 1616) سمعاتتك] , ةلطسست همرصصعمامت انت ءلتلتغو نسأ عدس

 جلستجابب طقطعأ ءغعذاه ةصعتررتا: المسك اآلءمر نست ءمجلجك ممداأعع 20ع معنه ءهغ ءاتوتممتق

 ةهضتعسلت» مدع ءمحتأ ءعاع.  طلتع هسعام»أ(هلنع تنزات50هلظ ةانمالاتتا م1536ععرتمطنتل 1016م1

 ةنعامم ص اذطرت قاب 7ع عرببم7 عوهع .لتعتا. عوعععمأام» ذلال1ع ظطتغ كطعتلعاط 11077 رك عرنلنو ؟حلعو

 مهمآ ة71ءم7م لتعاممم وننأك 5ةعلععتس ةصصمق ةعطم]وف هتعامبأو 1ععونعمسأدل عوام اطعم عاتغمو»

 ءزدق [1ءعالمصتست ردع عا 80ءاتك زاده فكءمدقن]غمصتنس ءكتقامو. (طتتغ حمصم 983 (ةصع. 12. ةرمع

 1575) ماسدك ءهءعماتتال 30205 نقهااتكقو أ طلمعمعت» مرصتس عداهتكلاللل تصمم 998 (]مع. 31. (0 أن

 و 1559ر) عطقم]وز. -  هطمتاعط لعففل-ءل - لأ: لان ذلمزل' 231 ساساعت»» ظعنا قلطلعلاعمأب

 2101و [طممعالامم ةصمصم 652 (ذهع. 21. 1"عطب 1254 ) ممنانق]إر ةلتك ريضدأ ءععمتس عده

 ءلتلتكر نندع ذغو زمعلرتسم(: آدسم [)عم تصتعمر ةعاععسم عنع. (هرسسعتس هنهخغ ذطأق 8لعس دم

 نس ]آن عن عع هطقععوتمسعسس ونستصوستع هللكعاتمضسص ءسلطت5 81هطفستس علفصتر نتنقع ه0

 لعموم ةطصممخزاأو هوك, - 12771. ل16 دل لندسعأ ءآ]-ةَرأ1], مودععتعمم» ا؟للأهع طسلانتق

 دلسعدع جل (طععمسستسم ؟لامع تكاتعهع همصق عع دصلسم , ةنعام»ع ةاطعتلعط كلور هتورتءعأ طع

 10من اق اينقا# 11 مرجمم# جطهطتاو. ح 12772. خا - 316 عدل لن دسعأ آك1- 6 طحتنم ءالأ5 عاب

 ممم1عومصعمو ©( /ممعبن عما لع مدعاتطستخ زسسم طآقصعلاتعأ لععاج هاتمر هسيعاممع ةطعتلعل عغ [دقسس

 ل1260 آظ عرب ل160, مترنت»ءل (!, معين عمم: طقمعألوي ةمصم |5393 (امع. 24. الو. 1196)] دسم[0

 مص ممعصلتستس رو نن00 زاد ةمعلمتغ: آةهسق آلعمو ونت اعدم هرصصعق طغعصتومتاهأع ىانه ©0111-

 مامعنطتع ءاعبر ه0 هلللعتع تتلطتق ءمعممةءعصلق تاتلعر مدعم ؟ماطسستصع ععا ماعصسست ءضنلت أذ مصع

 10 هدأ.  ةسعام» ذطأ] (مهعامأ معدعععماد لسعع لتحتمم عغ يصمصتعم ةدهعتاه ءأ هطقععتةملقي

 جين عسلمس ةص ءمصقمعاملذصع ممدزغمو عغ م كةلدمصمم سه عمعتت مغم5 عغ طسسقمتاهالق ءعواتلققو عا

 الناعم ذم هعام ءدمتكو لتةممدنتلو ل0111 مكان 0ع نمدعضعمسله [هعاضسسم ةعتأ أ لسقأت 07
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 تريز

 هه]

 ءاجنتسالا ليضف قو ريدقتلا ىفو هايملا ىو ديحوقلاب قلعتي اهيفو ةفينعح نأ بقانم ىف

 ءاربقسالاو ءاحانتسالا نيب قرفلا ىف ةأرملا ءاريتسإ ىف ءارحصلا ىف هتيفيك ىف لوصف ةسمخ هيفو

 رشع ةتس هيفو ةيودكملا ةولصلا لضف قو ه لوصذ ةتس هيفو ءوضولا لضف ىف © كاوسلا ىف ز*

 اهحرشو ملعلاب لمعلا ىف م ناضمر رهش لضف ىف + نالصف هيفو ةوكرلا لضف ىو 1 الصف

 ةيونعملا ءايض دامسو ىفنحلا ىثرقلا ءايضلا نب كمحا نب دمحم ءاقيلا وبا مامالا خيشلا

 لدولا ىف مرقم مخ رميبعتلا ىف ةمدقم [ةيب* 8 ديس ,ةودو, ىتم اهعانق نىك

 ةنس قوتملا ىفسنلا دمحم ىب دمحم نيدلا ناعربل هيف تارصتخاملا نم رظنلاو فالخلاو

 ىدتقرمسلا كايدكام نيدلا سمه. اهنسحأ حورتش بلع خلا نيملاعلا تر ىأل دمكلا اهلوا "انح

 10 بدلات مندوب كنا كلا د رخعبأ قبلا هراولا وللا :قييكلا هقوأ كداحاسلا ؟بخاتو
 0 تت 2 2 2 . -_ - 0

 عععلممعم ءيمؤلمسعأ - ةععجصسلاسس 0ع ؟لعطتاتطاتق عامل هدزه للان 1 هن:ةرمع ر 0ع ععطانتقو ن8

 لوءنطتممسل 0ع دصم آ)عمر 201135, م20 ءداأت مج هصعتال عا ست ععاتسا 5مععاقسأاو 0100 ذه 50501 طانع

 معممعتك هطاسعسلتكو ععمتطت#. 8 عوعاعععو عععاتممع5 نيتموسع ة1طأ4 1[عودصخكتع 0ع ءقالمصعر نانق

 ةدطاساأتم زهغأو ص ءقتصمم لعدععأم مععط ءاعسلج ةتاب 0ع مد عصطعم ؟عيدتمدع ععصتاملل ممدغ 1هاتس

 جطقاوموععسلم, 0ع لتكعتستمع ةصغعم» ةللحس جطاسا0مصعتس» عغ طسصع ءدععمعانست ب (ةعاتستت 0ع

 لعماتطسع لعل عدم لزهق - ودمعحخس 0ع مدعضأم 1مالمصتق ههدععدعر لص نان0 ةعاو ةععاتنمصسعق اعودصأاتت

 ب وتسكن 0ع ددععصتأم م2ععواتممتق م22عوععلمأهعرو طذص وننم 5علععتسل هةععالمسعق 1ءعسصأ انت

 - هوان 0ع معجتغم ءاععيس هدوم صفصتسسيم ّذص نعانم 002ع ةععالمسع5 ءمصاأت هعطاألل ل هعمال

 لع مدعوزغم دم عمفزو قفص للطقم - هععوصتس 0ع معهعت ط1 عمععاتعو. ح ]مه طقعع م201ةععمط عمد

 عاطعتلعط .ءهغ اطصقس قكاتضا6ءعا6 271ه مبست»ءال ظعتت لانت»ع0 ظعتن 101 ةيراو- ءل - لا: 40” ءدآرت

 [كدصعطلاو ءمسصسصسعمأةسضسس ء01لنغ /- 121 ةرا قنا - قل مث ةعمفوعا هلع ظنا - 110ءمللة عا طل

 © [ممهتن عمار ما ةصهعصفظ مامسس.  (نهدرسمءصلتستسس ءعار امونتغر هأتلعو وتم منعت 0هءاغ كنس مآهتنقال

 مرعععو ءرسسأ. 8 علستتك ةعتاكتتك ءكمدتتات عه 35111112 .ع0111205ا] , 0110طتقتلل 2120 3216و ةاعانأأ 0

 1هعمع ًازطعأ هطوعمعمو» 1]اسعامج ءععوغ, - 0 طتنغأ قكقتاقءعم ةصصم 854 (أذهع. 14. 1 ءطط. 1450).

 - 19773. 1160 هد ل لأم عغ 81 ع1- غقاط أ, منهل ءعمدص عمد 0ع 11 عم عام1026 501118101143. -

 1492774. 310ءد0لز:معغ 41 عل1-)]501 مع ءال-ططتلقلك 56« ءا-ص ها( 3. 8

 0ع غهمتعوي (طعم]هعتح همماعمو عدد عغ داع لتهرسةهسلت, هسعامت ع 8م[ اتن- ءل- لذ: لل ه]يمتتات» عل

 مري 7107ه ءلا 11 ءوعر/و حمصم 688 (ذمع. 25. لذصت 1289) دممعطتم. سس ءعطوصطتم زم عوض عطلت

 لع طمع دعوستعمأم ءغ ذصعتمزدمغ 12: ةطرددسق عم مدسصلمصتسم لمصستسم عع. 1سكع# ع0120111-

 (حعلمع ذه هد مسلعط عععتستسك طفطعأم» هز عروع- هه - للنخ 110ه]رمبصتسعل كوسم" ءمتنل# اذطعا كهل مق

 جمع م55. طنع اأو امعلمأا: آهتم انعم جطقماسخو ءدتماعمأتق م22عل13غ0و وانا مماعمأأله ةنه

 لع ممزنم ىوورزأ ءهاعر هغ ةيعام» همععدأر ما[مععد ةملتمدمصتس ذم سعطع ةاقضلام ه8 هع
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 نالسرا هرق تراكلا ىنأ ةنارخ مسرب هلعجو رظنلا حاتفم دهامسو باجاف هحرش ىيدرامب ةيلطلا

 ىف الوأ ,ركذ كقو] اضيا فئنصملا اهحرشو 41. خذس بجر 3 غرذو نيدرام بدادص ىقترالا

 ىجفاشلا ىرزجكلا ليكم ىب كيكحمد خيشلل تيدحلا ىف خمدقم !"مم [ةيناهرملا *مدقملا

 نبال ة*مدقتملا ظاغلالا رس ىف ةمدقم انما كيحأ ركب وبا هنبا اهحرش ما“ نس ىوتملا

 ةيسرافلاب فريصلا 8 0 أ” بأ زكي قوتملا ىلينكلا نوهحولا لنيع ب ليد غداصلا

 نب نود بطلا ىنال 200 عورف ف خمدقم 1و ىأ1 ةذس قوقل ىناجرشل فيرشلا كبيسال

 ىف خمدقم 81 [ انسح احرش مام نس تلك غعقو رق لونقملا ] ةخلودلا نيبمأ ىباب فورعملا

 قي خمدقم 1مم 1م ةخنس ىقونلا ىوكنلا كلام باب فورعأ أ كمد ند ني ىيحلا رديل فضطنالأ

 11د عز(وقدعر نأ ءمطتتاتت عامك 13 0012م0 عأ.  [آ'هانه زعتاسع هدكلمس 1 ععلأر ع ءمالتطل ةطاقتألانللل

 ويحعس 11 راا] ءادنماعم“ ةمكعصت مكتتم مدعم طئطاتماط ءءد كانل] مس ةا]بخ ("هن*ه]ب قلب" ع]منن 0هء10هع

 نسم ة11ةضمنم ممصعتمأكق مدس ممكستغ ءادصعممع عز عط هممت 690 نمع. 4. لقص. 1291) ةطقوال 1

 طورتاعع ةهسعاما“ 1مقع همستصعسأ(ةكلاتلت ءلأللغ و |[ ع( لمس ةسرتتع ذه 1/7 - 110ع0001ءأا 177-

 اوم[ 4ياةنرعا لع عم لتعطمسص هوا. - 127735. 010 دلل ئ سعأ 81 عال طه ل عطر م01 ععوس عمه

 لع مع (مملتعئمصمعميم هسعام»ع ةطعتاعط 11ه مسيوعل ظعتب 21ه]ي موسعا لعععب»#: ظطقظتكدب ةصلم

 833 (زمع. 30. ذعر. 1429) رصهزأ0. آطص ءد 4ك: 8 ءق» ل: عل ؟لتلتق 01315[316 01101111

 نرد ممول. - 12776. ظا1 - 316 عدل لس عأ [1 هزه عا- ه1 1ةغم عالما ءعدل لذ ءاو

 مما ءععمرس عمم لع ةععدسم ؟هعانص لم ءمممانتعاتممع مههعيست (عصلقتماتتم , ةتنعاما"ع 101110

 ورب لطف - ءل- «هلدصمت» آلهمطملتكامب ؟ذدلعم كابن - ءاوونع] لتعاو عغ ةصصم 776 (ذصع. 12. كدصن

 1374) رصمعانم. - 412777. [310-21ءه0ل1ز1ءعأا 11 ءعآ-ةدمعأآر, مهما ءعمسسعسمو 0ع 1ءعدعتممع

 ممستماستس عضمسس ةاتعم, ةستعام»ع كعب 0 كعك لزمن, همصم 816 (دصع. 3. ثم 1413)

 ردم م, ب طوروزنعبت ب 12778. 316-81 ءدلةل1دسءأ [1 8هعا' ظ1- طمس ع1( عا م01ععم-

 رصعسو لع مدعاتطستع لاتعق طم علام لعتحت هانم. 5عيضئندعضماأ لع ذته قك1/!!هبرورانل

 قمر مل يعدم [آدمعاتادي ةمصم . . . رصمال[اناتقر | كتزانق طعم لتست للمس 1ععع مدعاعسس ءمددتمعم011

 (0001ةةصأ ءدعماعغ]ر ءأ ى»مر- هلع لقب دس كتزانق !ئطصس طمعوتن 8عرب قلآرتضعلا, ؟دلعم طارد

 رورو - ءل- لعم7عا لتعطتع رم ءمرسسعساههتسس | مدلعطعتس ]| ءلتلتع. [ 1آماعع1ععاسم قا طلع ذم

 مممعاتم دم دعطع آ1هلعط همرصسصتعمسو ةحصمم 658 (تصع. 185. لال ءع. 1259)]. - 12779. 81هءدل-

 لزس ع( [1 عا-سمسصاأأعر م:01ءععمسعمو 0ع ]1هوتعدر ةهسعاماع عل“ - هل - لفن 1107من

 ]ذم ل101 ميسوسعأ (دحصسمتتعم و دسلعم للبت 7104/1: للعام ءغ ةصصم 686 (ذصع. 16. 1"عطع

 1287) رسما م. - 12780. ا ]1 - 016 ءدل لنص عا 11 عا محط الر م01 ععمرس ءمذ 0ع لة 1

 يل
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 ىالو اهحرش مك 7501 ةنس قونملا ىوكنلا دكمحا نب رهاط ىسحلا ىأ ناشباب نبال وكنلا

 ىوغللا سراف اهرب نيم ىسحكلا ىنالو ] همز ةخمدبي قودملا ىديبزلا ىوعا نب لااكام هللا ليع

 ىقراغلا [ ليعوسأ ند رمع نيدلا ديشرأو هدأ نس قوتقمولا ىفنحكلا ىونزغلا مهيأ بأ ند ىكاعلو

 تاراشالا ىف روكذ ملأ ىدوجللا ىبأ نيدلا مجن هحرش ىزرطمللو 11 ةنس قود هيف ناتمدقم

 ىديكنلا دم نيدلا بطق ةمزقم |!"  ةيزرطملا ةمدقملا رش ىف ةينسلا ةلاسرلا هامسو

 وحكنلا ىف ةيفاكلا» ةمدقملا زان تادايعلا ىف ةيكرت ىو ملا ةنئس ىقوتملا ىقينزالا مت

 ةامسو 15+ خنس 3 اهحرش مدا 15. خنس اهفلا ىتنصحعلا ىلع ند نيسح ىيحلا لادج خوشلل

 بداس ىلا ةاكفلا 3 ىطومسلا اعازع ةزرطملاب الروج نم ة*ماقم | 1 خيفاشلا ةويفملا

 دنعام»ع كاد /]رمده7ا 1مل“ لع ق]ررسعل حسسفأتعم ر نلوم 12ا7 8 ملعذأ ملع لتعأام أ

 ةمصم 469 (زمع. 5. كسع. 1076) طتمدطنم. 1لعت ءمرضصس ءعصامعتانتط 1م عه علزللا. - الع

 اندلع هةعكتمدعدسأ قلاع لكل لهل]1ه]ط 2161 مبنت»: عل ظعت» 7" هلم 2عاغلقر ةهصصم د55 (ذصع. 1.

 لوص. 1160) ممزدأانات5ق - [ ق1 /1ععدهت: لآن ع ظعتت طبع طعدعتعم]هودخر ةصصم 393 (ذصعب

 3. 8ءطعب 993) ممجتاتكق] - قلاب ك1 ةتنع قكطل-ءا-»ه]رتضمتن ظعتن لهدنعأأ |[ 10 ةربءعد/عأ# (نوحهصت

 اءععملأ مطمعتمأءعر ةسصم 665 (زمع. 2. 0 عا. 1266) دسم تنم ب لآن ظوتن 17141:

 8دمعظامقر ةسصم 581 (زمع. 4. قمع. 1183) مدمس ب 2068740 - ل - 011: هم“ ظعتن طهتنمقا]

 لم" #ءقر حمصم 6899 (ذصع. 14. لوص. 1290) طتمة>[نتتقر 01 ل6 ه1 ءوعمرسس هله علقت 1

 ءلزلزغ سس 7271014 دن, ذم ىكزانك 2عماعومرس عمو رهاعزت»- ءل- لأن: ةطًأنئ- ءاما 1, 0ع ندم ةاتملد

 ذم 277 - 15:14 لتعاطتست ءقأر مرض ءماقتتاس ءويمدانتأ 2/- [ةعم/ءا نا - اذ ءناأيرعا للا ة)هت“أ

 187 - 711 0هم00 »أ 2160147-101" عفورعا اذمقعصت ماس. ع 12781. ل16 عد 0لن ص عءغ (نهعط-عءل-

 لن مر معم1ععمدمءصح لع هتعأتم ىتلغدق انععتعع ةعترام ه (01-ع0-لأ: 21ه متشتنعا لا ء[تلفو

 ةعتسم اتعوعمع ةهمودتلتسم (]1:22عم2) ءعغدصصم 821 (]مع. 8. ظعطع. 1418 مدمن. -ح

 181 - 316 ءد ل لذس ءغ 81 - آخ م1137 عار م0ه] ءعمسس عده هنأ ءاعصساأتلق لع ععمسسمت 2163.  (نمدت م هقانتأ

 داجعتاعا لوعبم7 - هل - لف: 1710عءمزن ظعب» #47 11غع22 حصمم 930 انصع. 6. كرر. 1343)و ءاذص ه2

 دصمم 957 (1مع. 20. لوص. 1550) مرسسعءضاقتت انت /0/ - 11ه مآ ]ةنعأا 10/-ك/لبرعا 1]صقعاتأا عااتتلت

 ءلزلز(,. - 19783. 310ءمد01ز1معغ ل1دهءططق0 2عغ طلال 31032 ع2 عار مه01 2653و

 وتقع ممدتتسع 171016 ءسعأ 1. ع. 8ومسم هعب متعألق همصفأمدصنتت معاون عضنما. طعانللا هه

 يمرر ذص ([دمعتطسس ععمسس ات عمصسست 20 ةسيعامدعس اذطعت 2/هعق» م, ها طقظنت 1 اعل

 ءمماغعسلتك هه ذللأ متمتسع (عطسعسلو ععدعي ءمصاتست ةايعامدعرط مماأابق الهلتت 35ءعالاتللا ؟عاعط علل
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 ةيوكنلا مقيم "روت م مدس قوتملا زوطملا ىمهلسلا جلاص كرب ىلع نب لايكام هللا

 ةمزقم |"م | 18 ةنس مرحم ىف متاو اًجوزمم اًحرش [(#*ع ةنس قوتملا] ىفنحلا ىميتغلا

 ددرد ند لاهكام سايعلا نال وحكذلا 3 ب قم ابك تنايتكلا نبأ اهحرش وكذلا 3 مزولا

 و قوتملا ىمرضالل ىموم نب ىلع روفصع نبالو هل هحرشو اد ةنس ىقوتملا ىوحنلا دربملاب فورعملا

 ىنامكرتلا ىب نامثع ىب دحأ نيحلا يات مامالا حيشلا فلعو متي ملو حرش هيلع هلو #11 ةنس

 هللا يبيع نأ ىيدلا ءاهب خيشللو 88 ةنس قوتو حرشلا اذه ىلع ةفيطل ةقيلعت [ىقنحلا ]

 رصتخمو ءالمأ هيتك انضيأ مرش 41 خس قوتملا ىلكلا ساحكنلا ىبأا ميعاربا نب دمحم

 مرش مث 0 ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي نب دمحم نايح قال بيرقتلاب ىمسملا برقملا

 10 لاق خلا دجماو دكمحا مهللا كل هلوا امحح ةيفاكلاك وهو بيردتلا هامسو رصتخملا اذه

 اان 40ه1/م] 11هأرونهتت عل ظعرت مللغ ظعرا ظنلنآر ظملمردق ]7101ه دج ءهعدع دمصم 456 (ذهعب

 د5. عع. 1063) ردمرعأمسنل. ع 19784. 016-81 عدل ل زد عا 81-11 حطخت أو عار مظ01ةععمتط

 عيدسسمتتعم لع ةمءصضتمم ائمودمع هعمطتعدعر ةسسعامنع ةطعتلط قطه - عا - معءارآروأ 7*0

 مصمم 973 مع. 29. لدل. 1505) مصمعاتم]. 57676 - هل - 0 را [رترن عال (( [رمت عرب [ظهص عاطاحمو

 [مصصم 1044 (ةمع. 17. لمص. 1634) تما ستق ]و ءمدتتم عما هتأانلال ل5 ع2 ©011م0ةانتأو 0101 [ةدعاتتنل

 جلمتجكسست طقطوأ بيسوع متعمدع 81هطفضععسس ةمصتل 1042 (مع. 9. لدا. 1632) ةطقو] ول.

 12785. 016 يل لنأس عا 157-51 ءعجنعر معم]1ءعمرسعمد ال منعت 0ع ععوصسمالعق. -167  ءآ-

 1386ع157146 ذم عج ىسمعصسا مسام ةلتلت6ع - 192786. 316-151 ءةععوط 21 عل -ههطتو ]طع

 5 هه زماعالز ععماسس ةهرععضتق لع ععدصساتععر ةسعامطع لان اةطاناع 710]رعتضتنءع0 ولن 7” أل

 6عمصسمات عمرو ياعم 2لملم»ءل للعام عع حصمم 285 (ذمع. 28. لمص. 598) ممدطت6. 1لعض

 همسصسصعمأةستتتمل ذص عم هلزلزأغ. - 4/6 ظءرب 111:1: 17 هل]بت" هدر ؟دل عم 157: 0وركتت» لت عاحتك

 مغ حممم 663 (مع. 24. 0ع. 1264) مدمج تسقر !ذطضمسس ءزاتكلعمت تسلل عغ عملت ع21ة5111122
 ينس همرسممدنتكب نسعتس همص جم ظمعس مععلسحتت. هطغتلعط ءهغ اسكس 1 - ءل- لأ: قلارتسعل
 186 01من منن اظعرب- ءلافيس]/ عيسفس# | [ظهمعلتم ] , ةهسمم 744 (ذمع. 26. لآكهت. 1343) 220 5تتلقو

 ةعطماتج كععدصتتم حل طسصع عيرسصعمامعمتم همهكعتمدلأل.  طومغعع ةطعتلعط ظعاف- هل -
 راع 410ه1]ع]ب 1101 منوتسعلا اظعرب 1[ لبف» 1ظملءعاخر دلعو آادن- ءارتم]ر ]1 ءلنع لتعاتق عا ةممم
 6و8 (زمع. 9. 0ع. 1298) مدمج6تسقو ءمرستس عصامتتاتت» ةلتلتغور نسعسص لتعافسلم ءمرس م0قانتت

 تا
 10 قات 17و لهآ مستمع عن 7ع“ كن لمارععقر ةمصم 745 (نتسع. 15. طاقم 1344) 11115[7001و
 يتكامسسعم هجع 710عمر»ءآر ةعععع ممتع 17]- 1ءعتاط دمع عت ماحس له لاتقل 5 عكلتانق مطل عمان
 ةكصلم 77- 1عل»8 ذمعتعمتطست ءلئلتغ. 1 آهعع ءدزاغمسع 12 (نورمع ؟01هسصتصع نمص 0لهمقك عقأ



59 

 ريغ نم لاثملاو ليلعتلا نم ةيراع ظفللا ةرصتخم اماكحا هتدرجو هسافن برقملا نم تعمج

 ةخنس ىف غرفو هلصا عبر نم وكن ىف ءاجو لمعا امم كاردتسا الو هدودح> ىم ندعو امل حالصا

 ند باج تقومولا حالصلا لبا لضاغلل ميكانتلاو ميوقتلا ملع 2 بلاطملا برقم ] 0000 أو

 [خلا عساولا ميككلا برلا دكدحاولا عذاصلا عيديلا هلل دمكلا هلوأ ةموظنم جاحكلا ند هللا دبع

 ىويح خيشلل مصخقت تاراشالا قت ىمسالا دكدصقلا "3 رهبعشلا ق ايورلا طمرقم أ|ةبحح 5

 ءامسالا حرش ىف ىنسالا كصقم خلا دمحلا سفن وهو دلل دمكلا هلوا رع نبا ىيدلا

 خلت ىلع تقر ه.5 ةنس قوتنا ىلازغلا كمكم نب دمحم دماح ىنأ مالسالا 2-5 مامالل ىتسلل

 ىف * لوصف ةثلث هيفو تاياغلاو دكصاقملا ىف " لوصف ةعبرا هيفو تامدقملاو فقباوسلا ىف ! نوفف

 هيلاعتب دحوتملا هتمظعو هنايربكب درفتملا هلل دمكلا هلوا لوصف ةثلث هيفو تاملكتلاو فحاوالا

 ماب ةذس ىودملا ىريزولا ببيطخلا ميعأ مبا ند ليكم نيدحلا سهدت رصخخا يلا هي مصو

 مغ( زكاه آمعارتا: 1'"عر ه 182عتكر 1دن0لم ءغ ممهعلتعم عاع. (:هالءععتر امودتغر عع 710عوم"ءآ

 مرعالمعتمرهر عا دماج داماسأه عجعععمدأ هعداممع طععكأل ؟ءقاتكلجح ءعغ ءةدتققت5 ءأ مه2201 عصقأتق

 عداتكطتأور, معونع (عدصتسم5 همت ععمد عغ صءملمصمر نست ظضصم تلت 0هتت عمأو 031567 عهأو 61

 هو هت مم]ءمعر نتقع هرررتأةذو ءدوعصأ. ]1ةمتاغمردع نسقعأمسمت كمععلاعع ةععط ءاجمأ مدعاعسمت ةااتصعأاو

 ءغ ةدصصسم 715 (صع. 7. كم. 1315) جطووا]دغو هوان ع 12787. [01هغهعءعأط عاد د ع(غةلتطو

 ]زطءع ويهععغنلمصعم ه0 امغعا] أ ؟عملسم مداعهعأعصق 0ع ةعصامحت ءطعمصم]هوزعو عأ قو

 حستعامرع طعصع عصام 4[: لعمل4]: ل طق» عفن كقكالملاعأب طعن - ءا] ليزر ةماعمسمامع طمكةك

 ممععولممتم آ1ملتعدصاع. (ئحصصعمسر ونم0 زاذ زهعامز(إ: آهسم آل عم يعمامرترو ةعاتلظعأو انطقع0و

 ةمصتسمر هديت عمار هدسصته دمتم عمت عم صلته ةسسربأو ميسا ءءاعصأأل ءعاع ]. - 12788. 116 ءوعتسمدأ

 ءا- عسعقر !خطعع ةمصصتف ةععاع 0عععئتطعمسمف 0ع معاع ةمسمتج 1ماععمطءامصللا, - 8

 آ81- 31ج دم ل ظ ا - كس في ءممقتاتسس ه]نممتستاتس 0ع جلطدكتممتطاتق هجمات عتمر ةسعام»ع هاطعتاعط

 04-60-711012: 17: 4ب"هلق. (نهدصمعملتدتسرم ن1100 ذغذ ةصعتمتأ: طهسق آل عمر نست ]دتتق ارقد ءقأ

 مب - 19790. .81- 31ج عدول 8ظ1- كعمفي ءمصهتاطسست مععاتمةتعمتستاتسر ةانعام78ع اهنا

 61]]110 ©2:1-7 7: كلتا 11 ع80 21ه عتوت»نعا ظعتا 710]رمتجتسعا | ءمعنلا, دمصم 505 (ةطع. 10

 دسلع 4111) ممرعأنم. (نمردس عمامتاتكق زص همدطأتسو العز مسلءطعو زص (ععع عوستم5 015م0ةلأانقو

 هاو

 ونتمستتال معاستتق لم نامهأ م ةععالمصسعم لت داعطسكتس نلمدععألممعق م8جهعطأت 5525 عا م01 ءوعمر عمه

 ىدعامغ, ةععتسلتق 06 ءمدقتلتتق ءغ ظمتطتق معهرمقزانق هيلع ءعغ امع5 هةععالممع5 ءمهاتطعأو

 (عماتسك زم (ممه هععالممعم لتستكاتك وتنه عدالتممعق جعععددمعتمد ءهأ ه0 مععاعءغمممعصس ءا ةطقملسل

 ةمصعس ةععمسعمأت مععنت معمأع5 ءمرصم] ءءاتطتع آ1نطعع زغئذ ةمعمتاأ: آمنه آلءم ءيععل] عصاه 0

 ءأ تهز ءقامأع ددتح مرهعاوع ءعاععم5 لتعالمععم ع ةضتمعصالم ءأ معلم ءلرقأات 112160 عاف.

 كر عرررع- هلل 07 71ه]ءمتجت» عل عرب 1 هلب 101 - 41485][]1 17-107” عن ةر ةصطم 507 (آطغع. ٠
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 هلل دمكلا هلوا ةئس قوتملا ىفسنلا لمكم نب رزيزعل فوصتلا ىف ىصقالا كصقم الأ

 فيلاتت كيد ملثو خس قونملا ىمزراوشدل نيد ع ىنيدحلا نامك ىللوملل هنيجرو خلا نيملاعلا بر

 للخلا نس واش مدع ليببذ ع خئحاصقلاو خغاليلا 3 لضفلاب رسما ايا يح بدادص ىءهزراوخلا

 هالأ ىلا يصقملا امل“ ملعا هللاو ىصقالا يصقمب ةامسم ةمجرت هّتا ركذو هتاياكح ضعب ىف

 5 ملع ىف ليلكلا كصقم (با» با ةنس ىقوتملا ىفنكلا ىدادغبلا كينج فراعلا ييشلل

 مامالل مالكلا ملع ىف فالخلا كصقم (ا,98 ضورعلا ىف بجاحكلا نبأ ةدبيصق مدسأ ليلخلا

 ىلاعلا ضصحقم م41 عيفرلا كعصقم اك ه.و فس ىونملا ىلازغلا نم نئب لوح بماح ىنأ

 ىولمدلا دمحم نب دومكم نيدلا جاتل وكنلا ىف دصقم اذما» ىكازغلا مامالا ةوجرت ىف

 ديحم نيحلا لمكا خيشلت مالكلا ىف دصقم ا". ملأ نس قئوذ فرشالا كلملل دادعاو

 10 تصقم ا[...  وحنلا ىف كلاسملا كصقم (8ب11 2 دما خنس قوتملا ىفنكلا دومحم ىبأ

 مورا. 1462) متم امنتتقر ءرتأمرسوم ه2 عم ءهلزلتك. - 192791. 01-81 ءدد0ل ظظ1]- لذ عة

 يمدفت]زستت ةسسانتس 0ع لمعاعتمو (طعمةمرطتعم , ةسعام»ع لأن ظعت 7101 مضننعا ١ ءدوإاو

 حصصم . . . 2201100. آتطعم كه امعتمأا : آنمسك العمر هيسصلمختس لمرصتسم ءاع. "1!'عدسق]هاتممعتل

 ءرده اةامالح 1[ ءب»(7- ءل- لف: 11لهدءن: 12],مماي”ءنننر ةمصم 845 (ذصع. 922. الآكهت. 1441)

 رسمرسضننقرو ء01لز6. 1طآدمع 727/07م("ءسرممأ ءمرصممدتأ 1 مصعتت ةسعام» ]ذطعت 1ظملقط ت7 - ءةررعت»

 لزةأ أ معامس عددع ؟عداحاسع عاموسعصأتو ءأ [؟معيملتمي جعئامسعم همصصتنا]هه طاقامطتقم ءطهدت انف

 لدعم 0علتسدع داماستكو ءأغ انطملسص (ممصق]هالممتقر ددلخم صعاتمعع ][) عن ةععماتمب 27 - !لهععمل

 ر2ر/ - 4مم هىدع ىرسس عمرو. ع 197992. 31-151 ةعددل أ15 ةكللمطر ةماعمأتم ه0 12 عدس

 ةهلكععدم, ةهسعام» ع هطعتلعط لمععتمم ةمتعاملل ذطصطسغم لمدعتل هعمل: [طآدمعءعظاحر جصسصم

 5 786 (زمع. 24. 1["عطعض 1384) سطمعاسم. -ح 12793. ظ81-1هعددل ظلال ء1116 م0 ممدتكتتلا

 للسمكاعع لع لوءانتممه 72غ7ه/١41 11غ انكعدلطق هنأ (هعأ لمع 1اس -ءا]رايفانخ 0ع همام دج عاتأ نوم دس

 12794. 3[هعدمل ءا-اعطخلق(ل, ءمهقتلأ سس معهرمدتاسست (طفعم]هعلهفع مصغضم7 ععووع لع دصعاقس

 مطومتعحر ةسعامدع آسف لات طلتنقل 1710|, متست»نعا 17 عنب 1101ممدتضعل ار معنآةو ةصصم 5

 (نلصع. 10. لستم 1111) رسمزطنم. - 192795. 11-151 ه ءق5د4ل 183-151 ع2أأو همصقتلأانطت ]تظهر 08 أم

 ةسطانسوع. - 12796. ظ]-3[ةهعددو0ل 411-81, ءممقتلطس دلك. لموعد مطتم طسفمأ

 مجمل, - 12797. آخ01-1ةهعدمل 241 عل ص حطت ىصقتلتسسمل م"هرمدتانتلت 064 عقل 8116و

 ةسعام»ع 10 - هل - لأن, 11]ينل ظعرو 7101 هستنعا 12ءآبآ عمت ةسمم 891 (ذمع. 7. لحم. 1496)

 رسمسأتم. طلت( انطعسم مممعتمأ 117: وزنك ع 19798. 01-151 هعددل 81 عل -لع عل ةطدنو

 140 يمقتلتسس م0 ممقتكطسسس 0ع طعما ه عتمه ةعطم]هفاتعمو هسعامبع ةاطعتلعط قلقتسم/-ءل-لأ» 1101 هنن عل

 اذ هنن 71ه [آآهمعاتتمي ةصصم 780 (ذمع. 24. !1"عطغ 1384) مسصمرعاانم. - 19799. 1 ن0

 عادس ءعملتاع, ىممقتاتسلت م20 ممدتااتللل ؟لققانلال 0ع ععوصتسقان نص. - 12800. [ ص حفل



10 

10 

51 

 0 فيس ملغم نبأ عورفل مجفملا كصقم ا. رم ةفينح ىلا رصتخم ىف دنسملا

 بوقعي نب دمحم رهاط ىأ نيدلا دجم ديشلل دلجم بارعالا ملع ىف بابلالا ىوذ دوصقم

 مظعالا مامالل ليقف دفلوم ىف فلتخإ فيرصتلا ىف دوصقم اظل“ ١ مإ« ةنس قوتملا ىدابازوريفلا

 راظنالا ناعماب ىةسيملا هجر ّىئ ىلك ريب فورعم لا ىلع رمي نب للمكم ىلوملا مزجو هيغل لبقو

 نورشعو تالت ةكلدسو هدام هنأ ىكذ فققدو ةيخ فققح فيطل جرش وو وأ ةنس ىئتملا لوالاب

 بهاولا هلل كمحلا هلوا لاكتنا ريغ نم ىرطاخ ًاشنم هانركذ ام رثكاو لاق 400 ةنس ىف ةنس

 هامس هنوامس نبأ فورعملا ليدارسأ نب دومحم نيدلا_ردب خيشلا هحرشو لا بوعوم لك

 بجر رهش ىف همتا طوبضملا هامسو كلملا كيع نب فسويو م" ةنس وت رعاوجللا دوقنع

 ملق» خنس قوتملا ىتيعلا ركب ىننأ نب نمحرلا كيع نب دمحم ركب وبأ ىيدلا نيزو م خنس

 ضعب هحرشو خلس قون ىكرتلاب ىواسينغملا كيمكم نب كمحاو رعاش ىسدانتو زوقكيدو

 316-521 ءمج 0و. ءمهقتلطس» 11ط1 2/05260 م20ممدز( ت13.  ظمتاأمطتع ءم2م0115 201 10طاننت

 11هد::60 ها قلاع طمدنركع مدسممدتأتل و 0ع وتم كاتج2 01ءانر» عوكل ع 12801. ظ1-

 313 عدد4 ظا31-1هصزأ1طو ءمممتاتسسا م20ممدلاملا م105مععع ةمعععلعم5 ه0 لقد: كلور بخ

 ةعاتعتلمد لاتعلم 0لععتعهغمعر 0ع وستطنق سمعو لتعلن عوام د 12802. لآ1ج ءعدأذ40 02 ءاكذ

 ءا1- ج1 خطو معمممدتطذسس» ءمملدغمضصتست 0ع 0هءاعلسمو عدجتمصسست طصقلتسستل.  ؟'0ه]1هنن عدو

 دسعام»ع كطعتلط 21هز0- ءل- لأ: كادع 1لبق» 2ل0هاءمسد»علا ط7 عرب 3” ه' تن لك ةننسفاشلفر ةسحم

 817 (مع. 23. 11د. 1414) 12015110٠ 12803. طا - 11ه عدل 21 ع1 -غعدعألو رم ممهتاتلا

 لع قعحم ؟مصسقمتلت. 1 لز5ةدعماتسمسغ 0ع جدسعام»ع. قةلئت عد اطتقتساتللا 1113312111111

 ريم: مر دلتا ةلطس ءددع لتعتسا. اظآملله 2101 مروت»عف 8 عز ظه» قلل ؟نلعكو ظق»جتا# ل1 ءاحتق

 ءغمومصسم 981 (ذمع. 3. لآهث. 1573) ممعاساتعو مص مرسدس عداقتاو 1711047 ء/- هتاف ةمهقعطتمأم

 مرلمرععرد عمذع جمعامععست عام هغ لتقأمعأع ةاماستغ  (نهردس عطا قتلالق ءاعووصق ع5دأر ةص 0

 عععتسداع عغ ةدطغقلتاعع» معدد زم عداتودغ ءعغ ععمستمسما. كك دععوأ هع هس معهستع !امعتق ؟زعتسات

 عد ةممم5 مهين ةسمم 932 (امع. 15. للدعم 1543) ءمصقععمةتهدعز ءأغ مآادتكتستاتل3و 18 0ان11

 ونمل معمطت ]أ سصسسعر معمم ملعو ءمصععمتغ ءعغ مرض ممدمتغ ةنمع دللف عط جلتتق منته عمصسع. آطاطعت

 راو زمهعأمتغ» آرمسم 17)عمر هرسصتسس 0هممصتس 1[دعوتامعت ءاع. طم عين ةمتس ءماقتمس علت0 ععاتمأ

 كطعتلعا» 8عل» - عل - لذ: الهبل ظوتن 1ظد"مق/. ؟دلوم ل7: كد نعنم لتعاتك عا ةصصم 3

 مع. 17. لدص. 1420) ميمءامتنق و ءاتزانك ءمستس ءماقعلابس 471210 ءآ -7ءعمول» طمعهعات ماطتق عدا

 ةحيعتبإك 8 عرب كطل-ء] - »عار نمت يىرستسعماهسسست 1140/5424 ذمه عتاسس دتعمدع عز عط ةمصت

 839 (زمع. 27. لدل. 1435 ) ةطقواوتغ ح 2عءقو- ءل- لف: كدي ظوز» 1110 مس”نءف علي كطفل

 67 -ه]يرمهتن 8عرب كطغ 8ورب» ق4 ناتو همصم 893 (ذهع. 17. عع. 1487 ) دتمداناتق ل 1017612

 11من طوع - لكطدسعل عرب 11ه مهب»ت»عا 11هع]بروقد نمت ةصقم .٠ . طقماآأاتتختكو انتل انك
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 ميعاربا حرش هحورش نمو تلا ةفجارالا رابخالا نع ىلاعتملا هلل ديل هلوأ بولطملا ءدامسو ءاملعلا

 انداوف لوح ىذلا .هلل جمأل هلوأ بولطملا .ىم“رثكا جوزمم حرش وهو بابللاب ىمسملا لوسر نبا

 عوذ راقخا ىذلا هلل دمحلا هلوا ىوامرسلا ليعمسا نب نسح رايلا حرش هحورش نمو خلا

 هلو [1.] ةنس ىثوتملا لايناد نب ليلخ نب ديكم هحرشو دوقنملا ردلا هامس خلا ناسنالا

 5 ومو دوقنملا هحورش نمو خلا ىنيقملا ملعال فراعملا وجو ىف انبولق فرص ىذلا هلل دمحلا

 بويثأ بحاص ىسامالا رفعج نب كمكم انالوك يلا انبولق فرص كتيكلا نكل مهلا هلوأ جوزمم

 رصخ خيشلل ةيعئاشلا عورش 83 دودحأ#م ام أ.ه 06 كاد صبيخالا رصخخم 8 خغالجلأا

 |ثطلد  نيدرج ىف ةدرجحم ماكحأ وهو 61. ظنس قوتملا ىعفاشلا ىسدقملا ميفاربا نبأ

 فيرا اهحرش مزاح نبأ ار ودعم اة بتكلا لصف .3 .فاكلا 2 0 دودمأاو روصقملا

 10 لالج خمويشلا اهحرو نا. مدس قوتملا ىةيسلا ىنسحكلا ليحأ ند لاهكام كالا لامع وبدأ

 ءمرطتس ءمامتتق (ان18عاعع ةعولمامق عوأ - رتتع نتتلمهس 00عءاتتقو ءانزانق ماسلا عماقتأان5

 امهعضت ماسك زاهد 1[معامزا: آطهسق آلعمر نسأ متستق ءديععاودك عقار وننقل نأ !؟ةلقتق نسل م51طانق

 (اهمودطتع ءاع. ظوصعم مسصسعماأمقمتم5 علتلععما 1 ن]ار» عتب 1!ءينز/ ر تنزانق هما 21811 انف

 لرمذمن ذمحعت ماسك عدس جلستعاسس طقطعغعو مطهز هع يسسعمأامتتلم 116/9 هيا ءأ زاه

 زسعزز(: آدسمه 1)ءمر ونتأ همز ممداتطاتلل 1010086 ءاع. دس -277  37“ 17همدنا علا آهردهأأ

 ىءعحربممقو كزانق همدصسعصاممتمسم 1/-0)1» 1)/-11همعل ذمهعص مانع ذاه ةمعامتغ: آمسم 1)ءمر

 وحن ععصسق طسصخمتسا ءاعوزأ هع. - 1لمارعمتسءا ورا ]كما ظعرب ط2 اسقعأر ةسصم [0

 لمع. 31. لآلمت.م 1310)] رسمدعاتسسقو ءانزاتق مص عصا مكلانق لاه ةصعامتغ) آهسك آ)ءعمر وسنن منه

 ممداعم زماعع ؟معم ءمممتاتمصتتلل ععصعال 20 ةعلعمأتمس معد ععاحتم عا ءععامتس ءمصك ءطاتغ ءاع.

 و - ءأ الآها1ه همداعع 321ه1ءمندتسعا اظعرب ل هزم قيسفعفر ةححعام» اتطتخ 01طاط ءا-اءااعجامت لا

 0/1/ءاهععت“ طا - 1ءازلتمر كنزادك مدس عنا مهتم ل1/ءينعن0 ةمهععت مانق عدس جلست عااتنم طقطعأ

 ءغ زاه اآمعامتا: 0 آطدءنقر "تطأ ادسمر لتعتوع فعله ممداعود ءاعم. كطقماوتغ نس ةصصم 1

 (لسع. 2. كم. 1641). - 12804. 31-11 وذ 4 11 8غهمن' ظا-هطقلكأ 13 عار م20ممقز أن

 لع مهعاتطسم لدعم ةطقطتغنعأ 0ععلعدتتمر هيعامزع ةطعتلعط ةمع» ظعحن 1 هلي م0

 كامتطكتاور ةممم 490 نمع. 19. آءع. 1096) رصمعأسم. ةاداسأك هله ءغ ةععسسعماأتق نعل ةغقو

 نتدع لسمطسك 1هقعلعسالق همصاسعماد. - 12803. ظا- ل1جءعدنع مع ظا - 3[ةدس 5و

 ممستممي نسهع ص طصع م21 مئاتمكاتك جاتك م00 نعمصأتك.  ؟10ع ةنمعج ذم !1(ءعو 7 ن ةانط

 140 انندام /745.- 12800. 381دعداذعءعأ []طص آل ةعاسر (6©0840 ذه 11/7“ طعوعع ل ععتمعستم

 ةلط طن 2ةعضن»و ىعدسممكتكو. (نهددسعمامهمس» ذه ءدبش ةععمدءعسصأ كذطقععتأ قللتع قللهلأملب

 ركلماروتستنعا العرب كلارسعل 11هعوتنت كءآلاقر همصم 700 (ذصع. 3. آلءع. 1058) مطنالقو أ
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 كيرد نبأ ظر ودعقم اة. مل“ ةنس قود هلمكي ملو ىيفاشلا ىلكم ا لكيدحأ نب للييكم نيدلا

 ىتلا ةديصق ىو ٠ ةنس قوقملا ىرصيلا ىوغللا ىدزالا ىسعكلا نب كيحكم ركب وبا وجو

 اهلوا اهب هناوخأو 8 محيلأ ةووستوو سراف ىلا هربس فيصدو لداكيم اد حامي

 هنو ىدكاح ىسأر ىرد امأ

 ىجدلا لايذأ تركك ججبمم ةرط

 اهحرشب ىنفعأو ءارعشلا نم ةعامج اهيف دضراع كقو قايضامو نورشعو ةعسن اهتايبا ددعو

 فورعاا ىتيسلا كا ىب دمك هللا ديع نأ هيقفلا جرم اهطسباو اهحورش ىم دوجالاو فلاخ

 دعب امأ هلوأ ةروصقملا حرش ىف ةروصخل كياوقلا هامس [ه5: ةنس ايح ناكو] ىئمكللا ماشه باي

 كيرد نبأ ةروصقم ىلا اوفرص دق بدالأ لحما ىم اًريثك تيأر لاق خلا هنالا ىلع هللا دمح

 روصقملا نم ثلتلا وحن ىلع اهلامتشاو اهضارغا لينو اهظافلا ةلوهسل مهمامتعاو مهتيانع

 هضراع كقو ةغلايلا مكحلاو ةنسكلا ظعاوملاو ردانلا ريخلاو ماسلا لثملا نم اهنمض املو

 كاعزاعط لءاث7 - هل - لذ: 11ه ]ءعيرنت»عل ظعت» كلآبتدعل لل هلم: كطقطتاموم مصصم 804 (ذصع. 8

 06غ. 1439) مجمعطتتتق و قانأ ؟6م1012عطأ هجمات 202 جطوم]ون6. - 12807. 81د عدقةععأ ]طم

 آد هععأ لور ءةعسعس ذص 2/6 طعععع 0ععتمعمفر ةتتعام» ع قكالقع ظعطت» ل110 مترنت»# عل آت ءزن- ءا/روك م1

 07-4 8 هور“ طرعدتعم1هعمر ةصصم 321 (ذمع. 1١ لقص 933) مهممزأغنم. (05406 ء5أر ذص وعنه طل

 21442/ ]1دملهأو ةدسمت 1غ لم ءموتمس 0عوععتطتتب عع لعقأتل ععاسس تعطتق ظفقعو ةللل عمان3

 طخ طقطتغةماتسسس هداعملتا. ('0ع570له زذغأذ ةمعامأأ:

 رز 1ممغع ج05معدعععت5 ءقرسغ ممعتتلرو هتزانك م18 ةذستلتق ءقغ

 عارتمع معلسفع ةنتعمردع عيط !دعلمتتو هطقعتسأادأق 61

 كومغ ليععمأأ ؟1عتصأل مممعرت ؟عيقاتق مانط عمر عغ ماسععو ممعامع زم ةترمهتلتطاتق ءقعستصتطانق

 مودصلعملتم عدس دستامأل كسمخر ةلولتع دصاتلا1 5151 لمعان ذه 11مءعوئ »م ءيعياتعمسلو» ءانطقتت

 ممدتعمانمأ. معو ععأومالمعتساتك ءغ حس م] أ ةدتستتق ءمرصس عمامعت هكتس 111م ءةوغر ويعسص لكاتعتفءعممح

 دسلغتسد قلاع قلااعلاهأب 21 ه]روتةتنعل آ7 عزا لآت»وعل ىئعاباق طمطاست, مدلعم لادن لل عا فتز» لأ ءادتق

 [عأا حصصم 557 (نصع. 21. آ8لءع. 1161) ؟تحسم]ر, ءلنلتغ. طصمععتماسم ءقأ 1-27 مانا ادا هون“ أ

 لإ 5141 1/7 - /]1هعوتز»ءاو أ اصعمتغع زاه:  طصدعمتعمد ]دنلع آكلعأ معم ءزدده طعمعل عاتق ءاعم

 ؟101 مدتلغمد مطنلم1هعمور ةصوتتتكو نأ 5مل سنت عاتانتال عأ تسوس ذص لات 100 عقلخ ]ل 00و17 هلت

 مدخل هحنصغع معمماعع 1هعزلأ (ةغعسس ءزدق 1عئطمضتمر مهزماع# ةعصاعماتوم ذطأ معمممقزأامم ؟ةعئاع

 معمكمتزعسلهمر ءغ ونسم0 (ءعاتنخس 1ععع مهعاعصس ؟عئطمصتتس ذه 0/6 طعععع 0ععلس هاتان

 يرسر] ءءتطتكرب ءهغ نسم0 ةسنعام» عأ معمزعئطلطو متلعقأوو طلقامرتوق جومدقر مهمصتاك ةعونتكأاه

 ءغ جةممدطغط ءوصقأو ءوععوتو زمهعصي عمك. ع كوس ماسععم ممعامع زم ةتستلل ءوضصتسع ءمدضع

 ممدعصلم دس ٌدصلأوأأ عاتصأر هغ ءزادق ؟عقاتوتتلم مع ددتمتتلان11 110612 105[ ءاكاتطأا 5(
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 ءاملعلا رعشا بدالا لحما دنع وو هرامضم اوغلب الو هرابغ اوقش امف ءارعشلا ىم ةعامج اهيف

 بهسملا مهنمف ءابدالا ةيلع .ةروصقم .حرش ىلأ اًثيدحو_ اًهيدق ؛ بدتنا .ىقو . ءارعشلا : ملعأو

 مامالاو .بدالا ىم ابابو اريطخ ملعلا ىم انف عدواو اطسوتم اهحرشف لقملا رصتخملاو لوطملا

 نب نيسح هيولاخ ىبأو ةنس ىنوتو اهحرش زاوقلاب فورعلا دمحا نب دمدحم هللا ديع وبدأ

 5 نبأو اد 00 قوقملا قارميسلا كلا كديع ند وويسحو )"بو خمس ىوتملا ىوطكنلا ديا

 نأ ذكمس ىقوقملا ىقشمىدلا [ ىماذجلا ركب أ 00 عابس ند ] ىنسحكلا م لليدكام غئاصلا

 اياب خدم ىوذملا ىراصنالا ميككلا رهع 0 خللا كيع نيحلا فئفوم اهسويخو رصتخم جربت

 10 ةنس قوقملا ىناغصلا دمحم: نب ىسح مامالل ةيديردلا حيشوت ىف ةيطمشلا ةدالق حوشو

 فقاقعلا أح [.لثه الس لعب ىقوتملا ىواحسلا نك سم ب ليحأ نب ىنوحرلا كيع حرتشو 0-1

 ءدق طلممملعمستسس تهفصتععضتمأ. ل مطتلم[1معت5 ءدجتماسمأتت م0عاه ؟ةعمراتتت 00عغ6ئانتد

 نممعدامصاتةةتسسق عا ممعاممتتس 00ءعلمدزطتس. - ةماللسم عا "عععصأل (ءةيصمملع م1 معا عق

 مطتام1هعمرتتس د0 710عيبنس مح معععلمددتص ةعئالغ عع هع مص عماعضتمغعو عا ظدعطتمأا ةلتلو وت

 ءورل ؟ءعطمولتسم هغ !هموعتسك ءةعمممعععماغو ةلتتور وننك طغعطتأقعأ ةام0عععصمأ ءهغ مدتنعأق ؟ةعطتق

 ناعموماسس م -ح من0 ظلم ءمرصتص عمامسأ انتم ؟01سسدتصع اماعضسم علتم ءمدص مع عط عدلتغ ذص عموتتع

 مودماعر» لمءاصممع مععالمددتص ءأ ماعضتدع مطتلم10عاعتدع ءقمدتغ 0ءعموقتتأ. ع  ظورعم همزت-

 هتعمامسم5 ءلكلعصتمغأ آصفص للان للاعلام 7101م1 ءل ظعت» لات ءاهر ؟انل ع0 (هتتنات

 لزعطتق ءعأ ةصصم . . . 20 نتنك ع []]ووعنر» عزو ل بنعا (ءمسسس ات عاتق ؟نلعم ةطلنن 12 1عه1هنمعت]

 5 ل1ءطتك عغ دصمم 370 (ةمع. 17. لسل. 980) مدمءانتتك - ل0وعق» ون كط0ه/11ه]: 52( ةصسصم

 308 (ذصع. 9. ثنو. 978) ردودك ب 711016111160 اظعت» - ءاط عدمت: | عن هكةطلغ* 8ع

 8 مءزب» لملستف»ة] طله ععا عاف دلعو 1ة2-ءامممع]ب لتعطتك ءغ ةمسم 720 (ةمع. 12. 1["عطص 1320)

 رممرتاتقر | هتزاتكق كفرصتصس عمامعتسك لحم ؟01نستسه همدصصأ ةعءاتطتع] - 1هعزة-ءل-01 لان هلام

 ل /رترنءا ظ عرب 01ه( عرغ |[ لمعه ط1هدو ] اعدسسمأ أ ءعدقر ةصقم 6604 (ذصع. 13. 0ع. 1265)

 ستمساستخ - ااتع 2مم" نم 7 هام ا عر» لل: 1ءاماعسقر ؟نلعم لظطقن- ءاط7نع11غ9 01 ءاحتك أ

 ةمصم 502 (ةصع. 11. لثتك. 1108) طتم1طتاتقو له ءانزاتق 0112 عما1قهتكلم طغعكعتأمم ة0طتطتغو عوام

 9 هتسوستم ]11 ىغحس 11معوهمح "عللتلتغ 710:مهرزز هع - هل - لفز» قلاآلسدا7عأب 1 عزا 01ه“ لات و“#

 31عللتعسمو ةصصم 777 (زصع. 2. لسصم. 1375) م>ناتكر ءأ آطسصخس 110ع©): 1 ءرن 1110/1 هتعل

 10 كمج) ممن دمصم 650 (ةصع. 14. اطلهتنا. 1252) 22015 ته5و 011010111835111 0111م 0ةاننأ 2-01

 [را - ذ | ءزربءاطورعأ لا 1هت(علأ] لأ - 1آ30"ءةلفورعا ةصكعسأ ماتتتم , 1اعتط0تاتع ك0 - هآ - "ه]درج 411 13

 4/10 عرب 31:1 ذء/]/مومتو ممككغ ةهمصتتتت 1025 (اصع. 10. لهوص. 1616) 2201[انان5. 28
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 ىلع راذنالا مق ىذلا خلل كمكلا لوا ىزودكلا نبا ىلع نب نوحرلا ديع جرغلا نال

 تايبض 2 بك ركذ ملا بيغذ“عتلا :

 بولقملا ملع

 يوكل قتاكنلاه سكب نب اح ارففجا قالا يدون 'نيورصتلا فالقحا'!ى ” عسر

 نوسمخو عسن اهتايبا ددعو ةيمال ةديصق ةلباقملاو ربكلا ىف عنقم هلأ مست راسا ف وتمل] 5

 مكا< مكانهلاب َّنَباَب كورلا[ قارعلا "نك ئبا"؟ذانق' نث] يدان ؟ىب مخل ”نيحألا !اقابشل امي

 نب نامثع ورمع ىنال فحصملا مسر ىف عنقم !مإ" ١ ماو ظنس ىفوت عمسملا هامسو اهخرش

 خلا هاضترا ىذلا مهنيدب انصخ ىذلا هلل دمحلا هلوأ رصتخم 78 ذنس قوتملا ىلاحلا كيعس

 هنم اًفلتخمو هيلع اقفتم راصمالا فحاصم طخ موسرم نم هظياشم ىم هعمس ام ديف ركذ

 هجو ىلع هطبض ماكحاو ةطقن ةيفيك ىف لوقلا ناجب عم ةفحاصملا موسر“ ةفرعم ىف وعو حلا 0

 طا - 310 ءاذ عر ائطعمع ةصوست عاتصت 2ع00عصسقر جتتعام» ع لكاتب 7/هت' هز قكطلف- ءآ - "هلد»مت» عنا كلا

 ل6 - ءازرمسم. 1 [معلمتغ زاد: ةطهسك آطلعمر ونسأ جليطمطت(ممعتل ماتطتالنمدخل م23 عطتقأاغ ءأع

 طعوزمرع زطغ عة عن]ق.

 12809. [] م١ عآ]-دصجء1آ1ثط. 10هءتصسح ؟:ءةيئطوطتطت و 011264 1856255 «00عجد 12006 هعمل

 جلتم ةزومتكظ ءدات ]1 ءععاتط أت

 12810. 010-1 ءمز' 11 1ططغتل خ[ 81- 8 ةدءعأارعام ع ظا1- اخ تن1171 هر !ئخطعع ههصح

 عءماتس ؟ع0للعمو 0ع ل15دعمعتوسع ذصاعم 8ممععمععم ءأ (نيقعسم عقر هتتعاما"ع كابتن له“ مل 10

 طور 1101 متهت»ن عل رهسسهأاتعم, ؟دتلعم م'ه//ءمع لتعغم ءغ عصصم 338 (ذصع. 1. لدلع 949 )

 سمع م. - 12811. ظ01-1هءصت' 11 ءعا-ز عطج 656 عا دس هءعةقط ءا1 ءغر !ذطع» ةسلتتعتعم5 5

 0ع علسعأتمسمع معع جدعوض فأل مصعتت. 2 (01406 ذص ةطرؤت» لعدلصسعمف عغ نانتط 0108281213 2016

 ععرسسمك ءمصماتصسعمدر ةتعام»ع 876م - هل - 017 مل]رتتعل 8 ءز» 1101 متصتتعاأ |[ 8 ءزن لسنا 1 عج

 4712 1ع[ ], مدملعم 1اتن-ءا]رمم لتعم ءعغ دمصم 815 (ذصع. 13. ةكمدتب 1412) رممعغتم. 18هداعج

 مستس عمامسسمل دم عن ةععلمدزأ سلم 207- 7/1هدبرب#* ذمعتومتطسل. -ح 12812. 316-11 ءمذ'

 11 عدمت ع] صم ة'ئط دكر ![خطعع هبت عتعم5 0ع لهءاعتمسهو ونتم ءطقعهعاع2ع (002ةصتتق هذا ءدعقح

 ؟جملتتعو ةتعام»ع قات: قد" 01/1147: 8ءز: ىكهعقل 12غ ةهمصم 444 (ذهع. 3. للكون. 1052)

 رم معغنم. ؟نهرصمعدلتسسسو 01100 غو آصعأمأأ: آرهسك آلعمر نأ تهمك مععمسأ  دعتأعمع هده عاز ج16

 لعدصححتك وتقتل ك؟قامتل طقطعأ ءاع,  ةدععمأ ذطترب نسمع ه هطعتلطتق هسلت»ع ءنهغ لع مههعععص مانق

 ديقات "عععماتقو وسهع ؟دعتمع ديعطعو مهعمقع ص ءديدعمملت5 (نهعوصت ءملنطسق ذاذ ةعوسعطةسطتتو 0

 تغ آللتك 1ءعلطاتق هدف[ دعوععمأ ةسغ ةط تتك ةططمعععععوأ اع. تطعم 0ع موعمتغمصسع (0012ةلط 00

 ءعدعمسلمدختست ةعتغر 20 ونسم0ل ءدياتعداألم ممهعععمامضتتس 0ع مهكمصع ماتمءامزاننط (ن0هةصن
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 رصتخمب هليذ مث يلا لونملا هباتكب انمركا ىذلا هلل دمحلا هلوا راصتخالاو راجيالا

 ليال عمو خنس قوتألا ىلطيلطلا قدصلا ثبغم نب دا رفعج نال طورشلا ملع ىف عفقم النا

 تظفحف نيئامث ىلا عاوذالا ىم اهيف لصو رم امك ةركذتلا هامس ارصتخم هنم بصتقا مث م.

 43 عنقم اماه خلا لامعالا حيحص ىلع هللا دمحا هلوأ اًريغص اًحرش اهحرش مث تزجرو

 ديع ميشلا هحرش 1. ةنس قوتملا ىلينحلا ةمادق نب هللا دبع نيدلا ففومل ىلينكلا عورف

 اباقك ىوادرملا نيحلا ءالع ىضاقلا فنصو ك0“ ةنس قوتملا قبنكلا نب دمحم ىب نمحرلا

 لاق مث لا ففوو ملع ىلا هلل دمحلا هلوا عنقملا ماكحا ريركت ىف عبشملا حيقنتلا دامس

 عنقملا ىف فنوملا خيشلا فقاطاأ ام جحيكصت نم فاصخالا قاقك ىف ام بضتقا 5 3 جفس

 نالف اهنمو نالف اهنم ةليلاج اوف ىلع دامتشم الجت اهتصخل هرخآ ىف لاق» فالخضلا نم

 ععتطو ملمس ءغ داهلتسأأك جلسصتمتةأاعدصالمهع ءزدك هراطمعهمطتوع لو طعععأ ءهغ برت ممم 155

 جعععلتا ءأ( ل صعتمأغ زاد: طمس العمر وست دمق اتطعم ةانم "عزعادأم طوصمر وكلا ءاع. 8هقأاعج تس

 هع ىرسرت عملتل مصكمان مكانا. - 12813. [[1- 816 عصأ' 11 ذآدرس ءآل-هطم »نا, ]خطعع هن ل

 لع قمعسصتمسه لمعسسس عصاتمضتست ماهط]ت عمضتس , ةنعام»ع لانع لوم“ ىللرنءا وت: 1710ج

 ى5ه0عزا 101 قا ةهمصم 459 (طمع. 22. للم. 1066) مدمر نم. - 12814. 310-11 ءصن' 11

 هانخس ءا٠ طق ل طر انطعع ةنالتعتومك لع لمعفتمتم (اعدلئامصهعتم رو هانعام»ع 52 - ءل-

 06ه ظعرب كلغ ةطقظتتمم ؟نلعو طق - ءارسو/مععقن» لتعغم ءعغ دصصم 804 (ذمع. 11. كسع. 1401)

 رتمأ10. 80 هواعو ةعرع مو ءماامعسسعم ؟عدوعتتا 160ج[ ةمكععتنأهتطلو 01 ةانماه 0 ءاتصت ءقأن

 ب طع لزةكماتمتق ؟ةدعئتق هءامئأماه عععمدتتاو ننمك 0عا20813ع دقهسلمكأ ءغ طعأتو 1 عت

 مرض ممكتتم "اكمنص ةمرضتس عما ههتتتنل تلضس معمل ذص ]لدن كس ممكدتغو نأ ذه ةصعامأأ: آهن

 آر ءتس مم ]1ءعئالستق همعرتطاسق ءاعي ع 12815. 310-1 ءصت' [ز] خهرمث' ظ1- مهم طةلأر

 انطعع ةداتعأتعمم لع معاملته لدعم 1مم طدلتاأ عل هععدسلهسعتق , ةهنعامرع 1110:6017 22- هل -

 4606ه711م] ظعرن (00ل/(عسم آآكهماطلتاهي ةممم 620 (ةمع. 4. 1”ءاطعب 1223) ممعامم,. - هطعتاعط

 ل450 - أ - ”ه]ت متن اضعزن 17101 سعأ اظءن- ءلرمتسام]غو ةهسصف 603 (ذمع. 20. لآدم. 1284)

 رسمتك تمرسس طا ةتست لص عانس ءلتلتك, عا (نةذلطت 4-60-476: 11 ءر» 0مم ]ذطكانتت ؟ملتل) 0ةانتأ

 ]را - 1 ءراعطاا ظاس 01هدءاراتت' لا اها“ هلطفت»# للآ- 71هعنق' 1. عب مععموستالم ةدتتق 1لهمعه لع

 دامطتأتم انطرأ 210عب6' دععدسلاع لععتوسمصلتم ةمقعض ماتسم نأ ذأه امعامأا: آبهسق آ0ةمرو ننث

 لمعتتغ ع( ةععنصلمجزغ ءاع. 'اكدسن ةلتطتل لص طعماعسل ؟عطلغر 1موانتتكو 63 ؟ع5وعدتعر 018
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 410 1م اذطعم رسصعم 12:4 دل نسمعقأ5مصمعق ءمصاضم 1 عرسده ءمصلطضمةصلقق جاطتلتر نينمك ةطعتلعط

 1101م0 هع- ءل- لأ ذص طا - لل هعررل' زم تملك عكذاتتلل ءمصمقأ عمهتت ععوأم 430ل ظصعس : (ننس 0ع]ةعات

 داملتأو ءرع (ةررم مرتع عرعععرض مستر ذأه نأ اصماأ اسأل 0معع [مععسصسلأمم معصم 7عطغعمل عععتلو عدي لللقتاتلا)
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 ميكام خايشلل عنقملا املاح .٠) فس ٠

07 

 ىلعبلا [لضفلا ىلا نب] جتفلا ىأ نب دمحم نيدلا سمش خحيشللو طسوتم دلجم ىف وهو

 ةيعفاشلا عورف ىف عنقم |. عنقملا باوبا ىلع علطملا 1 ةنس قوتملا [ ىلينكلا ىوحنلا ]

 ىلماحملا كيمكم نب كيمحا ىنسحكلا نال ةرصتخم ةرابعب ةريثك عورذ ىلع لمتشم دلحم ىف

 قوتملا ىوحنلا طايخلا كمحا نب كمحم ركب نال وكنلا ىف عنقم از 5 ةنس قوت لا

 جرخف امسف اماس نمل اهلوا ةلاسر قرع نبا ىنيحلا ى

 تارابعو ةلدام ظافلا تسكت هرتسو الامجا ريسكالا ملع ىلا هيف راشأ حلا امسو ضرا لك نع

 هلقن ميكحلا سيلاطاطسرال سايروغيطاق ةيئانوملاب ىهو فطنملا ىف تالوقم |1 > ةضماغ

 مهنم برعلاو نانويلا نم ةعامج رسفو هحرشو ةيبرعلا ىلا ةيمورلا نم فحسا نب نينح

 ىردنكسالا قيرطبو ىوكنلا ىبيتكإو ىورهلا سيلاو ىلارطنكسالا ىمورلا نفطصاو ىلانوهلا سودروفرف

 نيملسملا *ةسالف نمو نواثو سوهقلينسو ىلزوملا سطسرفواثو ىمورلا سوماطسماتو ىمورلا سوينومأو

 ندرمب نبأو عفقلا نبأ مهنم ةعامجل عماوجو تاريعتخم اهلو ىتم رشب وباو ضاراقلا رصن وبا

 مس ءرعم طقعع أ115ه عما صلع ؟م]سصتعم عقأ هعطتست امكععس ءلتستل, -  طعوععوععو كطعتلل قه مروع

 60- 01: ل1 ه]ءمدهت»عف ظعتي هل ار ملثأ [ظعتن قا ا/عللا] 8من [!آ[همطملتكع (عميسسهات عاتق ]و

 جصمم 709 (ذمع. 11. لسص. 1309) مج02تاتك ر ]ذططسنص 170/72 1. ع. ونت ءقمتاأوح اذطنإ1 72/هعرنم“

 ءمعممدءءرتع [1جعتأور ءلذلز,. - 12816. ظط1-ل1هءصن' 11 [غهءأن' ظا- خط غ7 عغرو انطع»

 هيا عاعمم 0ع مدعاطسع لسعتمق 5ةطقطتاتعأ 0لءععلعدلتتم.  ؟؟ه]سسعمسر نم00 مهدعتم رتسلأغمد ةعاتعاتلن»

 يرسرأ ءءاتاتعو ةدتعام»ع 4ك آ7/:71هعمت: ل ]تنعا طظعتن 1101ممتنت»نعا 21ء]ب م778١, ةسمم 415 تسع

 13. 315م2. 1024) رصمعطتم. - 12817. [.316-81ءص]' 81 عام هطتعر !ئطعع ةدتعإءعصمد 0ع

 عممستس هألعمر دتتعام»ع 41 8ع“ 2010/1 متةترنعا ظعتن قلاتنعل لكاسيما ((عهسستصحأتعم , ةم0

 320 (ذمع. 13. لكوص. 932) مررمرحاتم. - 12818. 0316-11 عمنا, انطعع هناتعأاعمعر ةانعام#»

 مط عتلط 71ه ة- ءل - لق: 161: ملهط2. "ل جعاماسكر نلنأ1 ذغذ ةصعامأتاغ: ظلر وسأل عاعضتق ةلالما

 ءووع ه]ستغ ؟ءععوصع عار ةص[0معع نغ هتتالأل5 (ءدعدع حسغ ءقمعاأت ظمتطاتعق ءلععمسقءءل طفت

 ماع, 8تومأ 8عدغ زطأ لمعئتممسس !همألتك مطتلمدمرطتعأت عدن هاتر ءوصواتع ؟:ععطتع ؟معصتلماهدتف

 ء( 0ز ءلمدتطاتعق هطععتعتو زمهماكنأ, - 12819. 311 ءعرتاةذغ 81 عال - ص ةصاأت عر 66

 0ع 1هعنعو ععوععع (نةهاعوعمرتدع لت عاد, ةنعام»ع كعلقغماعاع ظطتاهدمرطم. 1عمممتسلتا عه عنب

 8م 1:24 ع اتموسه ععهععد زم ةعهطت قسر 10 عدوسع سس عسأمعتنست زص عم علتلت“. ةطدلغ

 دعم ءعغ ةكرعودطعع ءد دماععمععاهأل ةنصأغر ةماعع ة[105 هعمطوععاسم (2جععن5و 5(عواطقمسانس

 [ركسسدعتع5 كلا عمم لمعسكر لك عازسك طآك2دنءمختقر كمدممعم 6ءدسس لعمق ظزاعتع كل ءعمصلعاصتتقو

 قةسسممتسك 1أسصحعاتكر "1" طعستعمأتسك طسصهعنمر "!'طعممطعمعطم ©2جععنمر _كنسرأ أ كفر "ل'طعمصو

 ءغ زمغعع مطئلموممطمو ل1هعاتسمصتس قلاع لمع» لةمواع كه لطب ظقاعل» كةلعالم.  ظاستعم

 ءمزامرسه5ك ءأ ععا110عوه5 طعوعاتممعع ءعع تتم ءلتلعسساأب اصاعع همه قاد- عام ءمإ] 0. آان ظعاآبألاب

 ين 13



55 

 ايدو اًمظن مجكملا فور ىلع 0 كدب قوت ىبلكلا ابيبيياح 20 ردع 057 ويسيح نيدلا

 مر قوتملا ى هالي كك اك ممم خذنس قوثملا ىيئامتلا تباث ىب رمع مساقلا ىال وكنلا ف دكيقملا] نيل“

 نبدأ دحاولا كيع ىنب دمكم نب كمكم نب دومحا روصنم شالو] ملعتملا مهاعذ بحاص هركذ

 ىنانمسلا دمحم نب دمحا ةلودلا ءالع حيشلل تافشاكم | * راجنلا نبا هركذ غابصلا

 "3 خنس ىفوتلا لمكم نب ثمحمل رظانلا ةيشارمو رطاخلا ةيتاكم ازمه لسا خاس قوقملا

 ااماخب [ باوبأ رشع كدحاو دام ةباوبأ ربك فذ قتاو ظعاوملا ىف بولقلا خفشاكم ] المل“

 مامالا ميشلا هحرش بهذلا ةعارز ىف ةامس بتتكم نأ اهندلا ىأ ىبال ناطيشلا كياكم

 1601, 1 حهع ظعرا ط7 هتنءةرا, كلت»عل ظعضن- ءكلامويرنطر 1 نم دع [1اهذس 11 ءمالق» ءاعمطلا اب“

 اءيزادرن. 12820. طا- 811ءعفم !11-ع عرج ق1, 11ه ءامانتل ةلككع 15( 5ا0111 1210111 00

 تان لعن ععووصاعس هعاتعمق, ةتعام»ع 1[ أينرب عرب لهل 1 عع” حصص . . . طل فأل.

 12821. 31132 خه ءآ1 -صأط عمرو ةمقاضصتس عمات [سعتك ددعممماسم ر ةمعام»ع ةطعتلعط 2 عم»-

 هل - ل11: 11 هدمت اظعرد 0سم اثءر» 1لهاؤط 11ه/ءطاو ةمصم 779 (امع. 10. طآدت. 1377) دمت

 آيتطعع دلوطقطءاتعع لتكرموتكتق ءقأ أ هعواتممعسس ]ئعدامتس ءغ ةواسغعمسس ءمصاتسعأاب ع 8

 |ئا!-ل1ههدرجععل [1 ءعا- معطر ائطعع لعظمتذمم لع ععدسسماتعمر ةسعام»ع لان ]عايدة

 00“ طعنا 11م1 1]رعرمعتاةناغو ةصصم 442 (ذهع. 20. !لآهت. 1050 ) رصمتغنم ل. ح 283.

 31 ءاعةعاس ءل- عاعطلة عر رصمععد ععمععمدأل. 8تمدععسأ 1طن لطلاب ح ةذ 1

 16م"( 6 - هةلطتكو تهنزدق ]أذ طوع موعوزعم ةعلمااتق هوا [ 86 ل]رأ - هل- ل: 17من“ ]و

 نأ ةيفام» اتطعت 1*1 ءآ - سماعماا نس ىسسعسمروغ ] [ قاب, كلهم“ للسعال 172 د

 را ومن ننءا  ظظعءرا كلمارعسنرنعل قع: قال- ءا- :مالفل ةاسس ءادواطاعلب , دغ لادا - ءأناءزز امر

 ممضمغأ]. - 12824. 01-81 هاعةدط ء 1 ةغر عموله نتممعقر هسعام»ع كطعتاط ل/6- هل - عم

 لاتنعل لقعب ةقلماعتستمعءل كسر جمصم 736 (ذمع. 21. كسه. 1335) هصمعانم. - 128

 31 هلع ةغعطعغ ءعا-طعط اتسم زل 01ه ءومطقتأ ءلدص ةغمتعر ]1 عئوتاتلل تملا ةظعأاتللل ةللنلل

 ع ممعمهعئاتمتتم هطقعض هغمعتعر ةسعامعع 1101 ميستسعل عرب ,ل10]يميسسعلو ةمصم 749 (ةصعم

 1. كرر. 1348) دسمعامم. - 12820. [ 8[هلعقم مط ع[1ءعغع ء1- ءم] ثطر لععوعاهنتم ءمضلتسست

 آدعوعم ءاتعه ع( دسم صتغمعته عماسس ءأغ نهلععتس ءةرتغطاق همرس م: ءاتعمهد] . - 12827. 016 عء 4

 ءا-هطعأزافمر لمآ هةدامسمعر ةتتعامتع طا: 4[ 11:نو ع 128928. 181 - 8[ هلعأاوعع عطر ادعت

 ةمعوستععملسسس  ةلكعر انك ةتعام» ج0لنعغر ةعسسس تاتي آم طسمع !ئطضتس كطغتلعط هع [1سفسص

 فيز
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 زسيت لاق حلا تالولعملاو للعلا نع ىلاعت ىذخلا هلل دمكلا هلوا ىكدلجلا ىلع نب رمديأ

 بلطلا فيرط كولس دعب ةيفسلفلا ةعانصلاو ةيهلالا ةمكلل ىف لثاوالا مولع تالكشم ّلح انل

 مالعالا خياشملا ىلا ةرجهلاو سوردلا ةرثك ىلع ةيظاوملاو داهتجالاو مزعلا قاس نع ريمشتلاو

 ةيرصملا رايدلاو برغملا دودح ىلا مورلا فارطاو قارعلا دودح نم نآأدلبلاو روكلا راطقا ىف

 ديوت ةذم ةّلاصلا بلطل هجولا مفصتاو دالبلا بوجا انأو ماشلاو زاجحلاو نمهلا فارطاو

 ىف رظناو لامعالا ىف ةيراجحلا قرطلا ىلاعاو لاغتشالا ىف ربصلا نم ملاعا ةنس رشع ةعبس ىلع

 تلغنتشا ىذلا لضافلا ميكألل ييشلا ةمدخ ىلا لصو هنأ ركذ مث تالاحتسالاو عئابطلا راوسا

 ديري كوكشلا ىلع كروي ةديدع ارارم ملعلا !ذه ىع ىنلقني نأ دارا هنأ مسقا هللابو هيلع

 جرش ىف بلطلا ةياهنب ىمسملا اذه انباتك تيعضوف خلا ةيادهلا دعب لالضالا كلذب ىل

 ملو ظفل وجواب باوصلا ىلع هلك هاندحو باتكلا اذه ىتم ىلع انعلطا امل انال بستكملا

 عضوم ىف لاقو ةمتاخو تالاقمو ةمدقم رفس لكل رافسا ةتلث ىلع انبترو هفنصم وه ىم ملعن

 1080 عزز“ ظمر» ملغ ل270/ع]بغ ءمرصتص ءطاقتتاتلل كملت مهقانتاو ونت ذاكه ةصعت مذا: آدم 12عمو ونت

 ملستك ءةيعءءاكمم ءدأو ونطقطل نأ ءدنقدودع عأغ ءالععطبق ذص ءاتطصت ءهلفصأ ءاع.  (نهداتوتغ همطتعر

 زموسغر 0111 2ص](هغع5 هةماعععع 00ءاعممتتسا 8 ؟عاعتطتع ت]أمماتس ر نع طعام مط وع ةزعمتس عأ

 ماعم مطتلمعمرطت عدس همععاذمسأو ممهكوسمتل 5من ةاتنللأا ةصعععمواتق عانللظ ءأ ل1853

 رمغعملل ج0 طعصتمست مهم ممقتاكمتات ءمصقعوس ءملتسو 20 ة50هععرد ةمتست معماطوصلمسر 20 1ععالمصعع

 متلأوه معجدعوعععوسأغ عع ءغ جهدتلسع هسلتعسلهفرو 20 متورهمصعقر وتقف 20 هطعتلططمق لهعءعمد

 ذم (عمعفلطاتق غءةععدضصتتل عغ نعطأتست 2 طصتطاتق آعوعوع ءغ (ععصتمتو ءعاععستق طسصت عآذذع نق

 د0 ظصعح 3فكنعدمع هءل0عمغلت5 ءعأ ععوامصتس قلل عجور ماتحمل ءعأ (ععطصأم م5 ءاعاطعطتم8 1111

 5 5 8 1 5 5 رصعمرو طنزوم ءهغ 8وعتوع ةنقععرأو ع ععلممع5و ءهعم طقطت(ولقع معراعدمعتكأ و ءأ ؟هعقف

 عممعدستس ةان عع كعك 20 نتهعععملذ ءةععدطسملح مع غدممعتك همدان ماسك ةعمغعسل ءعلرم

 ةمصم5 لسعفممق مععواتتقأ؟1, ![جطمعع جعدتلتم مدهلعماأتمتل هةدصفمقرو 5135 هقساأتسقفهق 20 عمم

 ععرجعملدق ءدمعمكاتق ع 32عو2ج ؟عزاتلل مطوقز ءقطانتل عع مداها مصانلط عدس تأسمهلق. طل ءزملع

 ممجعمغر معقم هعازس هعمزل مغعس هطعتلعطت مطئت[امهذممطخ طعصع معلا 0علتقدعر عدط زانق

 جمكمزعلتق ]1جطمرععسص ةدطتتم طع معع 1نةنص لدعمو ةلطسص دنع عمعالألمق ؟ملعلطسق عطا زداق

 قوءاضمه عم دجمعدمعع دال ستسةعر نسم0 هدتطخ لسطتح هطز ءلك ودتطانع اص عععمط عد دع مص 1 أعطع

 ؟هآتتغو ممكاوتهتل 512 ععام دنع لسحلا عام.  (نهددممداتت لهصت طتتصع !ذطصانتات 208[ اننا

 رة عا ء]- 14765 لأ د]ممآ طا - 2طن طلعععط ةسهععص ماطر 010100. ممداودمس عع ]ة1طقت

 /117:81وعآب ةمكر عدتتساتكو عانت [ماتللل ل هغأ ءمصق عمامفم انتل أ طععوعت ةدتسف 01 ءالمصسع ةععار تست

 ءدوع اسمع عمتساتكر جاامس عمر نلتأ ءزانق جانعام» هت ةعمم ورسام. ع مداصتس ]طعس ذم (ععع

 (هرممق ل15ممددتتستتقر نانئ1 ةزمعانلا معدعإهعلمصعسر [ذطعمو عغ ءعصعاسكأةصعتس ءمصاصعمأ. آطنمعم
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 خيشلل خدك سن رهظ 8 كلل رو هل وجرت ىلع فقأ ملو ةكهدنأ ىفخا بسنكملا بحاص نأ

 ىعهيمتلا نامتع نب رمع صفح ىبال ىهنلاو رمالا ىف ىفتكم !ظمل"  قارعلا مساقلا ىأ ةمالعلا

 ليبي عامي ند نامقع دروع لأ ظفئاكلا مامالل ءادتبالاو فتقولا 35 ىفتكملا أمل“ خد قوتملا

 ةنس قوتملا ناطخلا دمحم نب هللا كبعل وكنلا ىف متكم |(“ ١ مع ةنس قوتملا ىلادلا

 5 دم نب مساق نب رمع نيدلا يارسل ررحتو عبسلا تاءارقلا نم رتاوق اميف رركملا [ةر“

 اذه فلا هنا [رشعلا تاءارقلا ىف ] ةرعازلا روحبلا ىف ركذ راشنلاب روهشملا ىرقملا ىراصنالا

 كيج ىلع ةتاولصو هدمح نسح دلل يمحلا هلوا اًيئاث كاذ فتصق نسحتساف عبسلا ىف اّلوا

 ىف ليكم (ةءادع ىيدحلا ىفص خيشلا بقانم يف بولقلا ةفشكم' (اام“)“ حلا هقاخ ربخ

 هركذ هيقفلل عورفلا ىفو رم لصفلا حرش ىف لمكم ام ىدادغيلا بيطخلل لمهلا ناب

 دلتم لتعتك ةتعاممعس انطعأ 17724/ءععآ ممرصعمت ةياتست ءعامقذعر هعونع ذم الامس ءزانق طامععهماطتمس

 1سصعالأزر هغ لص (اعععم ءةحعسرأا تتزسقلممس جتعام عود هطعتاعطسمت 00الف هأتاتانل131 17

 12829. ظطا-ا١[1ن]لعغءع162 11 ءعآ]-عرس» 56« عآ]-صمطقر امقهاتانأو

 دمللآ عت عمه لع معطتق دطهصلمألق ءأ ؟ءاتكمر هنعام»ع قلاع لل هركذ 01ه طعنا 011111: 1 عزرا

 1ع ءهددع | هع

 دصضسم ... ممرظانم. - 12830. [ك1- 31 ن]عاعؤ83 [1 عالددزكهع1 رع عا1د1طا4108 طمقاتغسأخو

 دما علعمع لع مدسمتك ذم 1عععملم (نئهعدمم ؟هعزعملت5 هغ 1[ععلمصسع لعصسم اهعامتعسالةهر ةتتعأماع

 آصسقس !طآخظنت قكاني قلصت: 0/]مامنا عرب 5هنل 12016, ةهمصم 444 (ذمع. 3. الآهت. 1052)

 سمر م. - 12831. 1 - 1164 !عدغغءعرمر نتهع لص عطه“ 1212 ةاس0أ155دع ءعادنم عانصأو ةانع[05©

 كطللملله] ظورن 1101 منوتسعل ]2/ه1(ع]8 ةصصم . .. ططم1ا10. - 12832. ظا- ل1 هلع جد ءدو

 دوعراسمس "عمءاتكتتل 0ع تق لص ةعماعطست (نهعوصت ؟عععممزممتطاتقر نندع ج مآسعطاتق ااقوتتع مهطتق

 زل

 راسك [هلناأو ءغ قرع ععاع مععدعلت ماد ةادصأكر 01[31ع لل" - ل - لأ: 010“ 13 1: (0عقر» عنا

 ل101 م7: ءل قليرعم»: (نوعدصأ 1عععصلل دطقعتماأعمر ؟دلوم 8ءء7عقمب» لتععم. آله اتطعم 17-8007

 1ل/ - 2418 ا [ ل1 ©آ- آف" ننأ ءا- هع]ب» ] ءميستس عت دغر 5ع [تطعست 7701ه" ء» لع ةعراعس

 (نهمصأ 2عععمم 1 0صتطاتق مكلتطاتلال 201170555. )نأ نلتتتلل2 1012 مآ1دلدقات ةتععام ءعااتتو 56 20/-

 8006" هةععدصلم 10عم ةععلمدزةدع. آمعتمتغ 7104-21 عر» زله آنمسق طلعمرو هبنزاتق !ةتتق

 مساعاعو عدغ هع صزسق اهسلعك 7101ميو:ءلأ طمصسصتستسست ه آلعم سضءونعمضصتس هنغاطتم اضطسامع

 مع. - 12833. 31هلعههطقطنل ع1-ءم]1ثطو عغعءئم» ءمملتسسم. 2ومعووج معتق هطعتططت

 ىوركت -م0 - لون. - 192834. 1١ - 1[هلعسمل 11 ط ءعقم ءآ-سصمطس ج1 ]اخطع»ع ممم[ ععكتق لع

 ءييممهلنممع ]غموض مانمعأم 01 هعتاأعم همس لزكأتسءامهضسسي ةنعام»ع 16414[1 18هعجآ0 08. ب

 12835. 801-11 هلعسسد] 11 ةهطوعط 3101-11 ةددلر آاذطعع معورلععاتق. .(نهردست عطاقتألالك 0

 انطسس 17هرثكممددم7, لع نهم ةنمعجك للعب ءعقأا - تطعم ءزرسكلعس (ناسلا د لانهم ءمصوسلام
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 هركذ :ءرج» ىف "ئظوبسلل نونلا ىذ ةمجرت' قف نونكملا' !ندل““إ ةيعاركلا لشاوأ ىف ىلاتسهقلا

 هركذ فيس نوناقلا رصتخم ىف نونكم !نما“ب خيراقلا ىف هسرهف ىف

 ىقحملاو ىكملا ملع ادا“

 ريسفتلا عورف نم

 ةحالملا ملع ا“

 رجلا ىف اهنارجا ةيفيكو اهتالا بيترت ةيفيكو نفسلا ةعنص ةيفيك نع ثحاب ملع وع]

 باهم ةفرعمو ىلايالاو مايالا تاعاس ةذرعمو ميلاقالاو ناداليلاو راجلا تومس ةفرعم ىلع فقوتنيو

 [ةسحنهلا ملعو تاقيملا ملع هيدابم نمو اعرطمم ريغو اهرطممو اهداخرو اهفصاوعو حابرلا

 41 خنس قوتملا ىقورزاكلا دمحم نب ىلع نيدلا ريهظ خيشلل ةحذلفلا ىف ةحذلملا 10.

 ...2 ملط ممقلكطتقو و11عا2 (01051ن22 امتالم يجتاتهق ل7 - ]2ع فهر عأا ةمقعطترنأل مدحت عل058أر

 0ع حعنعسأتد لادعت5 0ععاطدنم موز - 12836. 31-1 ءاعصاتسم 11 غةجمز عرس عغ آل عز مثصو

 (ععاسم. ظاموعدمطتم 1071 (ت1 ةنعام»ع كوريا. 1[ عععممقعغ عدس ذم اهلتعع ةبم ماعم ةعتمأ8

 طزقامورز نيب. ع 12837. 1.1 - 31 ءاعماأم 11 سمها]ع طعددوم 181- 0 ةصاشسر [ةععاستت. ظمتغمدتع

 رع !ئط٠عم (77, 0ع نتتم ةذانجاتف 2نعضأأف 1هعاه عوام

 12838. [1 ١ ظا - 11 ءعاعاعأ 6 1160-11 ءعدنز. 1)هءامتمج ؟كان7313111111 عأ 6

 معا 31ءاعاعوع ؟عءا1 11ءلتمدع عع 017

 طعءععامصع(ا ه0 0هءامتمسمم 1ماأععم عاهل مصتق ءمعهمأت عدم هةععميم 03 21ةسه. ل

 12839. [] ١ عا- مت 11]خطقأ. 1)هءاءلسق 5عزلاتلللا 011811

 | طلوعع مءامتمه ذص ءهغمصسعتل 1مودتعتغ 1هطعت عمصلحصتست ههكتلتنتلر 12 10[82هعتل 015م0-

 معصلمرعتست عدم 1مقاضتست ءمامدانل1 عا جماع تعفن دس دسقتأ 0 كععملا. لان لع

 ذم فوصتاتممع مآدودستسا دددعأاسسر (عععدتماتسل عا التسمم لص ءمومتاتمصع طمدضتتمتتل 16

 عع ممععسسو ذه ءمودتاتممع 11هاتنتال ؟عدامزانتل م10عع]]ةدسس نانعر .عمطاتللا "علت ةة10طلقر أ

 نممغعمسق كلل مآاسكأد ءيعااممسأت# معع مع. - 40 مرتمعأمأ3 ءّزاتد5 0ع21110 185(3[5 01

 عا ععمرس عاتق مععاتم عمك ].

 12540. 181- 81ء1خطدغ 11 ءع1- عا ةطدخغر مسهل عطعو لتعاه 0ع جومتعن]طتتقو 3605

 عطعتاط 1هم]ق» - ه0 - لأ 476: عب 12101 هيتسعا 1[مجعمقغر ةممم 697 (ذصع. 19. (0 0.

- .1101]110 ( 1297 
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 محالملا ملع ه8

 هتافلوم سرهف ىف هركذ ىطويسلا نيدلا لالخ نحاشملا ىنعم ىف نحالملا |5'

 لاوكشب نبا فيملتل ماصتعالاو تالملا ام  ىكرت ةفيلخ ناوضرل نيقتملا نالم 8“

 ءامتشم قو ةيقشمدلا فسوي تنب ةشياع ةذطيشلل ةفيطللا راثآلا ىم ةفيرشلا حقالم انج

 أ مامالا خيشلل ريسفتلا نونف ىف ليواتلا كالم معا خنس تيفوت ةيفوص تاراشا ىلع

 دازو ىفيكنصتمل بيطخلا باتك هيف صّخل ,.+ ةنس قوثملا ىطانرغلا ميعاربأ نب دمحا رفعج

 نب نيدلا بحكم ةبيطو ةكم ىلا ةلحرلا ىف ةبيغلا لوطب عمج اميف ةخيبعلا ءىلم ماع هيلع

 ىلع المتشم ىقلو عمسو فخا نمم هيف ركذ ١/1 ةنس قوتملا ىتبسلا رمع نب دمحم دكيشر

 ميعاربا مامالا تيشلل ةيفنحلا عورف ىف رحبالا ىقتلم ا! تاداآكم تس ىف نونف

 زنكلاو راتخملاو ىرودقلا لثاسم لع المتشم هلعج [101 ةنس ىقوتملا] ىلحلا دمحم نبا

 42841. 11ص عآ]-دص ءاذطتتص. 1لهءاملمسج مانع 8100113 6111

 12842. [31-51ه1ةطخنسس 11 مدد'مو عآ]-صهعذطقطتصرو ةان0105ع جااعصأتق 06 ةعصقان

 رنمعم سمعا (1. ء. طحعسءاتعسك) , ةسعامتع لء[ل]- ءل- لفن كمر( /2.  (نهردردسسص عت م1886 طمع

 انطءاطسس ص ةملتعع ةعضمامضسس هممت. - 12843. 31 ءأ1607 ءال دس هغ(ةعاعاسرو 5ءعآان علان

 ]رمسس انتسعصتأت6 مست , ةنعام"ع 10من: 11م1 رم. "اسهل ععي -ح 12544. آك1- 31 2

 ىع [115-1ةستو همدع ءأ مقولسس. كعصضومستأ لذةماداسق 2: ظعدا/ ماما. - 45

 [ب31-1ء1ةعاعنط ظا-هط عمال ءغر ؟ءععتصلمماته مماتللو ءدع ءللؤعلم ةموامزتسا م20 مط عأقع

 هل عووماتطسم, هسعغاممع ةطعتلطج 4غع/ع آلددصحمهءعءعمم 7ىرك ظلتمي ةمصم . . . ضمنه. طتطعت

 128460. 31 ءا هلع ءعآل-(غهكك 11و ءملسسعسم ةه1عط- رسلتعزم هدطاتلته (طعمدممطتعي هيصاتصعأن»

 معاها مصتق جلل ءعمرتعمع لع مهتم ]ماعم معامكت مهمتهم همعومتعمع لة[ ماتمتمو ةسعام»ع 8طعتلعط

 هغ ]سس قلن ل م'كمم»» لآرقسعل عدن 1 لرا» ممن: لنغر ةسصم 708 (ةمع. 21. كلانس. 1308)

 مهمسكتم. 1طأ انطصسس معهعلأ ءةكمرتك 121م1 عقرل بحس 0عاععات ءزععظ ممتع ءعأ ءعمزأ 01134 8

 ج000ل16 12847. 31ع11 ءل-متط هاو معمتب ءفرتهع 0ع تقر نتقع معاع ![هصعتسس 3ط5عم18ع

 سمسم ذم 1اتمعمع ة[ءاعلعمس ءا 321ءلتصمسس دعم ىمالععاكه ةدصغر ةهسعاقاتع ل1012 - عل -

 رمرب 17 ءو]رأل 710ه]رمزوتنعال عرب (0هم» ىكعطااعر ةسصم 721 (ذصع. 31. كقصت 1321) 12101110

 8ءععمفعع زطل عمه متعموو ه نستطانع سسانهأسمه وا ءأ هسلتوتغ ها نسمق لص ز(صسعمع ؟101

 [زطعرع ممسم هع لمءاممتم ذم ىعرع ؟؟ه1هستمتطاتق فمصاتصعأاب - 12848. ل[ نأ غءعذ ءآ1- عططم او

 ىدكسعمد دسحعسسا 0ع مهعاتطاتق لوسم 11دمعقاتعأ هععيصلهعتتقو ةسعامنع هطغتلط هع طصقس

 1مل اقم 0له]رمستسعل [1هلءاقر [دممم 9560 (ذمع. 30. لحصت 1549 ) صمام ]. آتطصتس

 نسهعماأ مدعم ءىصاتصعسع ؟هاستغ ةدع ©0001 (هرسدءعملتم, ظا- 71ه ليان , طا - لك هتاتنر طاع

-_- 1 

10 



5 

10 

5 

103 

 خيادهلا ىم ةذبنو عمجلملا لحاكم نم هيلا جانحكي ام ضعب هيلا فاضاو ةلهس ةرابعب ةياقولاو

 مدع 83 ىوقالاو جالا ىلع هيبنتلا 3 دينجاو دروبغ رخو ججرالا وح ام مهليو اذا نم مادقو

 نوتملا ورش ىلع حورجلاو ضارتعالا هيف دروأ 11+ ةنس قوتملا ىلكلا ىلع احلا هذيملن

 فورعملا كيكم ىب كويحمو 1. خنس قونملا ىشيعب فورعما ىوربيتلا دمكم ىلوهلاو ةعبرالا

 روذ خيشلاو كمب نس ةرخالا ىذاهج قودو عيملا بانك ىلا فشمد خياشم نم ىسنهملاب

 املو لاق ملا ماكحالا عرش ىذلا هلل دمحلا هلوا ىسنهبلا ذيملت ىرداقلا ىاقابلا ىلع نيدلا

 نأ لعد محررا نأ تدرأ عفنأو اق اهمتاو عمجأو بهذ٠ملا نوخم لجأ ركبالا ىقتام ناك

 77 ءميرءا لتعقتممع 1هعتلت دتكسمر عا همهصتتل]هه نصه عدالمصعدر نستطاتق 1ععغعمر» يعععع ممر مماعقأو

 ءرع اذطعم 27ءرتوم, ءهغ مدماعت» مهععفتت ءدع 11206 2001034, ةاهاتأ من11 2196 ءعاعدتك

 معهعممم0 ععوصألم مهعرصطتعلاو ةلتلح ممهاممقنتكو ءعغ هرصصعمق معي؟مم5 1صاعضملتغ ه0 ةصتصم5 4

 عمملمس5ت سس عغ طصستعة5ددنمم» 205: ععاعملم5د عغ ه0 دساللقسس ونتهععأ1 مدع ]ذطعمضتتس 1110هطتتت

 ويحك هرم ؟عاتسوس عملهتم. ؟طكنمع ؟هعابست ءقأار نغ 1هسف اذطعأ معن (عععمم طتقسم7عأ أ 000 0مه5

 ذل1ع حط طآدصعلاتم ءمرص معمطقع عام. ةسعامتر انأ 1مقع لنعتاو هتاتلقنم ءزالق ةعأ م1001 162201

 ماعم معععع5 مجععتلتحصمم عغ ممرصءعض1 لل دصمم 1ءععتمع اءعاتقع ءعغ نستلعيد لنع عصام 0ععلسم

 ردعممتق ظعزعط ةسصخ 923 (ةمع. 24. لكحصت 1517) جطقم]رزك, -  (هرمرسعساةعتمس ذم طمع

 آنطعمسس ةلئلععتصسغ ةسعام»تك لتنهءمساسك /2/- 1](] قل: 11ه7ءعاءر ةصصم 967 (ذهع. 3. 0ع

 1359) 21015, 0101 لص ىهان0 ؟مررترت ءماقمأم عقر ننهع ءمتنت ءعماهعتق 11[ هعدتص لتحكم [عتعأنتتلا]

 هطز ءءام ءغ وسهع ذم ْئتعه ءمصانأوملو ءددعصغو هلععمأ - الآهالذ 71107 هججتنءا 1" ءمنر ؟دلعم

 42572 لتعأاتك عغدصصم 1016 (ذمع. 18. ةرد. 1607) دمماماتك ح 11076777 أ ظ عنف لل0/] 0117: (و

 سلجم ع عى لتءعمقو ونسأ ءدع 8طعتاعطتم 12ديسودعععمتمق 1دتغ ءعغ مهعصعع لكمضسصفلمأ ]1[. دصمت

 987 (زمع. 28. 1ظعطع. 1579) مجمرعاتا15 عقلا. 8 ءعمععمتغ نقوتع 20 ]ازطغعسصح 0ع ءسصاغامد»ع

 ؟عملز 1 هدعومع ل مطعزنلعط ا - هل - لنر: ل78 ظمعفتن# 002 ظعابس» مدت لتكءتررنل انهو ءادزاتق

 ىدسسعماأمعسم 1(غ4 زمعلمتغ: آهسق العمر ونت كامكانأد لاتتنلتعو مجهعدءترفتا عاعب -  اطئطعم

 ل1/6::1ع6 ءا-مط ]مب اموددتأو بيرس ةصاعم ملص معسلتو ةععامع [آهمعطغت عمم ز]] سهم ةدتسسسو هلت ]أ 5-

 ةلسسمو امقاتطب ل مصتطسم عدمت عمتك مآ عمتمدتستتس عأ نات] أ ةدلسلتاتتت ءقدعأو ءمطتتل عطا ةكللتلال 13

 ءمرسممم عع ءممقاتكستو م05( ونممست كذطعتاعطتم دمعدقر ىتع هيت عرس ممرعتم امعمدس ممههطتلتق ءغ هطعتاعاط

 [داةسصن 0هءام» 71ه]يمبدتج عل لق عآبتجءعنب دمصم 987 (ذهمع. 28, 1 عطع. 1579) دمم1(انانقر 5051م5581و

 ءغ كلل ءيم قسقعمي وتقع 20 عةععطعءملسمس ةسصماتلأاو بكتبص عم معهعقأتلع (ءعدكسس !ءوعععتسو عا
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 ىنم بلط كقو هلوقب ةجابيدلا ىف هيلا راشا كلذ هنم ىبلطو هيلع ىنملا قءارقب كلذ ىف

 ترق ريقفلا هلا حا هيلع نةملا ذم ارقي ملو نياغتشملا لضافأ ىم نيددرتملا ضعب هدو

 اههلا عويهبلا نم بتكو ةنيوولا رامخ ىلأ ترق مث كانه هتباتك تينناو تاقفنلا ىلا لوالا نم

 متو 14. ةنس لماوأ ىف حرشلا اذه ىف تحرشف ةنسب عمج ام دعب وتو محلا ىلا رفاس مق

 ةريثك مايا ىف ةباتك الب ةذملا هذه ىف لثحتلا عقوو 110 ةنس ةححلا ىذ رشع ثلاث ىف

 كتكلذ رهغو اهحورشو خبادجلا نم بهذملا اما نم ةببق تءععيج لاقو 11" خذس محلا باج ديم

 5 ىساوهسلا ىدنفا لبي عوسأ حرش هحورمت نيمو ركبالا ىقتلم ىلع رهذالا ىركاوب دات

 مامالا نوبحلا رصان نب نيحلا ءالع مامالا خيشلا حردتو ا.ث5 ةخنس قوتملا تاحاكم عدرأ

 ضن ارق ىلع رهنالا بكس 1 ةضدارف ةخنس قوتاملا ىفنكلا ىقشمدلا ةيما ىنب عماجب

 رهش 3 اههتا خلا ماذالا عيمج ىلع ماهكلاب ىصضق ىذلا هلأ دمكلا ةلوأ ركبالا ىقتلم

 نع ةيتطععءعأ ةهوز64مععس. 1 كبمع مدس ذم مرمعاقا5لممع هعمقتف ؟ععطلق ةيتق هطغتاط ةدماتتخ

 ىورظأ هدصع ةاسللمدنك نستلممس دس عض( أ ةدتساتق عا 20 ةعطملمق دصعمم ؟ءماتافسك 11ةعتاقهكلأاو انا

 ريس عصامستسسس ذص خلطت ]ذطصتست ةععتطءرعردعك ءغ طتصع [ءعدعااتلا» م13عاأع7 126 م8111ع11 0

 مرعهعدتلع معضم !1ءعلأغ. 1ععأ هط ةمتالم نكوتتع 24 ءدماتأ 0ع مععاتطلت 8[21011618و 0

 ردد اسك كفمزانعأ 20 ةيسصاتق ؟جعلعملم5 لقتر عغ ءمرصتس ءضاقكلل 5ع ماتقمصعللل انقولنع 20 طسمع

 ]0جنست كصاتستتقكل. "طتسد نقوتع 20 ءدماتأ 0ع ءصاكتمصع !ععألو ننق10 ءا0[2» جطقعصق و

 يىملتعممع مهصقأ علتغر نع عدرلل "ع ؟لهج 5017 ععع ممدقتغو عغ ءمرصس ءضاقتلاتت» 2 هقصأأع ع

 عرسال ممتطتتع نكوتع 20 طمع ءىرنغ هةععتمغام مداتض0هكأ. "لكس 20 هةم]عممتف معععرام 5

 ةمععمع اة[ءلعاعدع ءءاعطعدصلم نعم لععطبق عوار عأ ممهاعدوتسمتت ءمأ1ءعلغ ةصصم م05[ 1110115

 موب ا  [طسمع همرسس عصا متت ةستغلام ةسمأل 990 (ذصع. 20. كلدص. 1582) 3ععععقذاتك 5ان12و أ

 جطوماساكت5 عدا لتع ععمأتم لععلسم معمقأ5 [لدد'اطتتز ءأ ةمصن 995 (ذمع. 2. 1آءع. 1586). آطم

 طمع غعصماتق /- 1/7 ننس ذمعالتاو دغ معع مدنلأم5 لذع5 معمراع# معطعومتمس هان ممعلل 61

 حصمم 993 (صع. 24. انعم. 1383) ءءاعطءدغخس ةعيتطععع ممص ممدععتت. (0011عوأ ةتاعتس اه

 عمو ع ]أ طرتق ةععامع [[دمعظانعدع ء( وستلعتم دع 2 2/(نعا ءلاددواتع مطتسعطأهكتتق ءأ هلئتق

 عمات ءأ مسسصعسا مساس كللعزت" ا ءا-هتنآرم» هله ه1: ءعم ءا-عانارم» طمهعت مكتا. ح  ظمورعم

 ىتسس ءطاقتاتكل لاه غن م ؟؟01نسساصتستتا ء0لألتغ ظوتذمأ7] ار ءربلف ك5(موعغو همصم 1048 (ذمع. ة

 دذاحأن. 1638 ) مدمورءاكسك ب هاعتاعط عا آ[صقسس ق4 /6- 60- ل1: عزا 1 عق» - ءلا- لف 11 نسععأ عاق

 1سصدستسق [1دمعزغل عمق 20 جعلعتس ءداط علعدل ص (0ت32220ةعاتتلو ةططم . .. 20015015, قرات

 0ع لدعم طعمعلتغمعتلم ةئماتعستاو ءغ طسصع مسستسعماةئتتلو نانا لطكه ةصعانأتغ: آبهسق آل عمر ننأ

 رص طماصس نس زخع طمستصتطسق هررصتطسع ةسممفتتا ةاع., ةملمأب ءاآ-هنن]ابم»» هآهع لع“ نلا

 67 - هط/م» زن. ء. ىىظلاتسأم ةوسمع ةيرعمع عامطتلو لع زسدعع طعععلتاةعم ذه اذطءو
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 ىقفنكلا ىقيدصلا دوعسلا لأ نب دمحأ نب دكومكم هاش  هحرششو 11. ةنس ةرخآلا ىذامج

 ىهننم امو خلا ةعدرملا ا نياكه دز ىذلا هلل دمكلا دلوأ اًجورمم 2 ىرتسانملا

 ركاسعلاب ةاضقلا ىضاق ةمالعلا ىلوملا هحرشو ] 1.0“ ةنس هفلا رحبالا ىقتلم حرش ىف رهنالا

 ادد خنس قوتملا هداز ىدكاجشب وعدملا نابلس ند كمحم خحيشلا نب ندحرلا كيع ةيموولا

 ةنس ىف ماتتخالاو مامتالا عقو لاق رحبالا ىقتلم حرش ىف رهنالا عمجمب هامسو اًطيسب اًحرش

 ىقشمىلا ىقفكصألل نيحلا ءالعبد بقلم ىلع نب كمكم ىئب ىلع ند كمدكم ةخمالعلا ةحرشو أ.

 خيشلا نب رمع نب ىفطصم ىوملا هحرشو ىقتلملا حرش ىف ىقتنملا ردا ةاغسو, !دييةنسر ةوتملا

 ديكم, ني: دمحم كيسلا ةينطنطسقلاب ىضاقلا ىلولاو 1.1 ةنس قوتملا بلكب روهشما دمحم

 نيوملا تبيع نب لوسر نب ليلخ خيشللو ىلحلا ديسلاب اروهشم كم ([2 211 قرتملا ىلكلا

 رهنالا لكداوذ حاضيأو رحعالا كدارف راهظا امس دل 3 طوسيم حرت ىاجح هيقالا ىونيسلا

 اييرقت 11“. ةنس قوتملا ىونردالا قدحولا نامثع خيشللو خلا ناثملا بهعاولا ميركلا هلل كمل هلوا

 ءل- هقزم» ةمكهعىتمدستا.  ةطعماحتا عبس رصعمقع كمسفلمأ ]1.0 هممت 990 (ةمع. 260. لهم. 1582).

 طعوعع معو مدس ءعماقعمو ءهلنلعصتسخأ ذأ 71101 متةتنعا عت ىلتنعل طعنت ىلا /:010 ذه 01 عرب

 110:51" طحصعاطخامم كّاتك ءمرستس عصا ةتئانقرو ك6]1:7:16 ءآ-هنااعم»“ لا ءارعتحأب ل1! ءعام ءا-هط]رمت»

 1مكعتمأتق ءغ ةسمم 1052 (ةمع. 22. ال[. 1642) همه ممدتاتقرو (ةداطتس 30:51 :عانست طقطعأ عا

 زكه ةمعأمتا: آطرهسك 1)ءمر ونسأ 2ءعءاذ دانه ءعاتنئوأممع معان ]عيله هدصهكعلا ءاعب. - | ل1

 0 عءنموتسسك لاه0عدح ءععععتاسس طيس ءاتدع ةسصطعساتق 7-4050 - "هزسمت»> عون آكا - هطعتلعط

 111ه م7760 عرب 801ءمستر ؟دلعم ىلع ارفع لع]ب لتعطمك ءعغ حمصم 1078 (دصع. 18. كانط

 1667) رام عتسقر ءاتزاتق ءهمرستس عما ةهملاتق ةسرأم عنا ءغ انطدلسس مههع هع عنا ك1 ]770 ©07]1-611*

 لإ ءقمم] 111/1 ءعأب ءآ- عؤ]بمب». 8 ءع[ععنمر ةمودتغو ءغ جطقماسغأم ىقتغ ذم ةمصتنتت 1077 (ذصع

 24. لدم. 1666) - عع 0هءانهدتسانك 041:1160/]/1110 131: 477 عي 71101 هتنت»:ع0ل عز: ل

 11م7: 121ج ءوارعفر طوصم»تللعع ك6 - ءل - ل لتعامص ءغ وصمم 1088 (ةمع. 24. 1 عطا 1677)

 رممعا6ماتقر ءكانزانكق ءمدصس ءعماقعاسك 20/- 100“ لأ - 111:1ءعءم لا ه]لمت]آ آلآ - ال111 عع ذمقعاتت مالتق

 عيا س 310115 71:51هرك6 8ع: 01ه" ظعءر؛ آكا- ذا عئلعلطل 21101 متستنءعلر ؟دلعم طه عط 0لتعطتك ءأ

 عصصم 1093 تسع. 31. آ0ءع. 1682) ممم مامن - 010115 لدلعد (نهمقاممأتس مدا (ةصتنق اعز

 210ه]رهت»ت» عا عبو ة3له1ءميدت»ء0 1ه/ءل, دصصم 1014 (ذصع. 9. ال[آهل. 1605) 21015[انانلقو ءانزاتق

 ءمرستس ءعمامسسمعك هماصتسع 2/7 - قعر: 0 1/7 - 147ء92 ةمعامستغ - كطعتاعط 7270717 عدد 1 عدنا

 18 عزا 4كطا-عآ-رتتزة1: كارا ل عءازمل 142, تانك ءمدصتنت عطا ةتللتق 12ةعمأ ةتطتانق عقار لاته

 ؟ماسستسو ءمصاصعغ ءغ نكات 1/147 لكع"(80 ءآ- هاآبم»» مع 107 لعمق ©] - 611/107“

 مروع هع 18م6 ]1معلمزاأ 1(: آطمسق ]عم ععمععمدمر ]ةعوت(م3, طعمتومم ءعاعمب - هطعتطط

 01/77: 711 ه1 0ءاغ 10 ءرنعمءر ةدط ةصصتتتت 1130 (زصع. 24. اللمو. 1717) 12015(انانقو نانأ 15
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 ذخا نم ىلا وزعلاو لوقنلاب هحرش ىقتنملاب ىمسم سرش ىقتلمللو طسبلا ةياغ طوسبم حرش

 ىضاقب فورعملا جلاص محم ييشلا هكسانم حرشو خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوأ هنم

 خيشلا نب ىقابلا دبع ييشلا نيدلا حرش نب ىلع ىلومللو ا... ةنس قوتملا قدملا هدأز

 ةنس مركم ىف همثأ ىقتلملا حرش ىق ىقتلا روذ هامسو جوزمم حرش“ ىفيرظب ريهشلا دمحا

 ماكحالا ىقتلم | خلا اًريخ هب دارا نم نيدلا ىف هقف ىذلا هلل دمحلا هلوأ ٠.!

 ىلع بترم باتك ومو [100 ةنس قوتملا ىارحلا ] ةيميق نب هللا دبع نب مالسلا دبع يشل

 نب دمحم نيدلا سمشل عورفلا ىق راكلا ىقتلم ادم. [ثيداحالاب لّلحم] هقفلا باوبا

 ف.دشمد ركسعب ىضاقلا مههاربأ 035 لكيدحأ سايعلا وبدأ مترو ةكمدس قوتملا ىوذوقلا ليكام

 ىثزو لا كيكمول اضوأ عورذلا ىف راكيلا ىقتلم احا هكا خنس ىنوت ىقترهلا ةاهسو

 دومكم نب ليكم مامالا خيشلل راكلا ىقتلم از نيحلا ىقت ةركذ ىفنكلا ىديرثلا

 مرسم ءمامسأم ععصفربع لتععملا وتحس 1دقلتققتلل0 نأتاتك. مدعم ءمرحس ءعصاقكتانق 15 1

 زمك عمتك“ ل11: 6عم لصكعت ماتقو تكتلاتق ةا1عام» جط هلتتق معما]وند ج06 هغ ه0 همو عةاعرغور ه

 وحنطسع ةل1ه ععموباتتكم (نمرسسعمامهتتق لغه آمعامتا: انهسق ط0 عمر هدتصلمضنسس لمدصتسم اع. د

 آم يمسغ ل128 لع مئاتطاسخ ص ةدعجعتم 11ءاعاعدمتم هطععععدملتم ةطعتلط 1101 ميوتنءل كلن

 110 ءدن: , ؟دلعو ('(01/س«0عع لتعنتك ءا ةصصم 1087 (ذصع. 6. ًذلآهمع. 1676) طلم5ةناتر

 ىرستس عماد مت ؟لللتك, ءغ لعمتوسع ة1011ح #47 عبو ىزمب»]ر - هل - لأ: ظطعتاعط 40-ء/-ا يعزف

 مري اكا - كطعتلعط ققسعل , داعم لعمر للعطتقو ءهمصصتص عمامتأاتلل ةطص ل1116 عم كمدطم 0 ةانتأو

 نأ (ءدعاتسسس جلصتعتكطسا طقطوعأ ءا 24 هلم لق هاعب]ر لل71-1: عع ذصخءهت مااتك ءعدأ. ائاتتل

 ميعمعع 3[هطحعععصد ةصصأ 11038 تسع. 21. لدتل. 1696) حطقواوتغ عغ زاأج هرقانك عةأز: آبهتتق 1آ)ءمو

 وأ زم 1ماعا] 1! ىعماتمسس معاتئأمصتم ةسمءعمعاتغو وعستطستم طعمفع ةهعععع ه]دتغ ءاع.]. -ح 12849.

 31 ن1غءعذ ءع]1- عطلع ةسر ءىمصاطسعمق ءةامااتأمدكتست , ةتنعام»ع ةطعتلعط كلل - ءآ - دءام» 1ع

 لقلملامأ, اظظور» 1 ءضةسأرع [ طله"( همصم 652 (ذمع. 21. 1" عطع 1254) سمعانم]. طلع تطعم

 حال هدوبزغم انطعمصسم ناضل عمرتتتس 01 ةممدتكتق ءدغ | ءغ ه0 ةدعوسس ءعصامملسس 520116 صتطاتق

 ننكسإ. - 12850. ة[نا1غءءق ءعا-طتخط ةعر ءممالسعمق ددقتانتلا 064 مدهاتطانق لاتكأف 5ععاتصح

 هعتمر ةهيعام»ع مز عروع- ءلس لا: ]1ه]رمبسجت»نءل طعتا 7101 عيوتنعا (ننعتمتو حسم . . . 1201ه

 آحد طسمع انطصسس 411 /هطاع ىللت»ءال وري ةام»ملف» زسملعتع ةييعمعطتخ 1آلةسقمءعمترو ةصقم

 767 (زمع. 18. هعرال 1365 ) مدمعتنقرو ءمصتصعمأةعاستلل ء0للنغ ل111 عم ةسقعك] نام.

 12851. 3[ س1 غءوءع5 ءعاد-طتطقعر ءيىصخسعمع مسضسس 0ع زئهلعتس مدعانطنق لاعلق 0ععلع هلق

 ةسعامربع 71101 مته11ءل 2 مياسعتت# هرعت" لغ طممعأللد.  (نهرصصتعات 01ةكنل ه 1 عنف - هلآ - ل8)1. ب

 128ّجد. 3[ 1غ ءعذ ءالد-طتأط ٌةعر ءمصلسعمم سمسار ةتنعامرع ةطعتلعاط عا ط[صقص 7:60
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 عمل ىف نيركلا ىقتلم اانمدا» .زوزلا ىديدرتشلا رخافملا نا نيدلا حان نب ديكم ىبأ

 1. نسا قوتملا :ىمقلعلا :[ىمحرلا ديع] نب دمحم نيدلا سمش بدل نيخيشلا مالك نيب

 اكفنصمبد فؤورعملا دوحم نب ىلع نيدلا ءالع خيشلل ريسفتلا ىف ندركبلا ىقتلم [!ةمهوت

 ةدربلا ةديصق. حرش ى. باتكلا اذه ىلع ةيوحنلا دعاوقلا تاقيقتت لحي ام اريثك م5 ةنس وتم لا

 رييل حاحصلا راتخمب فحالملاو ىرعوجلا ماك طقتلم ادهم لمكم ريسفت هثاب هيف جوضو

 0 حلا هيلا هدابع برقا هحمح ام لكب هلل تمل هلوا ىلكرالا ىقامرقلا فسوي نرد ةيحت

 ىدنقرميلا .ىنيساملا فسوي نب دمدم مساقلا نا نيدلا رصان مامالل ةيفنأمل ىواتفلا ف طقتلم

 خيشلا ةسنج مث. 081 ةنس_ نابعش رخاوا - ىف: ةعمج مت“ ىواتفلا :لام وهو. 664, ةنس' قوتملا

 نم ىنشورسالا دمحا نب نيسلمل ىيدلا دجم خيشلا نب دومحم نيدلا لالج كعاولا مامالا

 ى امامث هلماو هنشورساب ةدامتسو ثلث ةنس نابعش لثاوا ىف اهنع .ناصقن الو :اهيلع ةدايز ريغ

 18 عزا ل16 ]ت70 1 عءزن 1710 ]/هتتة7::ءا 13 عزا 10 - ءل - ل12: لها“ طن رك 71 » كر عت" 20121

 12833. 3آ1ه1غعغعو ءاآل- طوطع عاصر ءمصآلسعسق م2321 21331011 0ع ءلنعاأتم ذطعتلعط هدتس

 لسمصتسم ءممز هصععملتمر ةسعام»ع ةادعتلعط ماعوبت-عل-لغ: 21ه]نمستنعل ظعت» |[ كط0-ءاد: هلم ]

 47عمب»#, هصصمم 970 (ذمع. 31. ةكسع. 15362) رصم»غنم. - 129354. ل11( ععذ عا-طوطع عامر

 يدتاسعمق لممطتلل 113111112.  (نهددست عماقتأالك 1م (00عقعصتتتتو 21ءام»ع ةطعتلط ل7 - ءل- ل

 ل1: 8 عرب ك10ه]رمتجت» عل ر دنلعو 210عمتنةةركعط لتعأم ءغ دمصم 875 (ذصع. 30. لكسص. 1470)

 رسمعنسم. ل1سلقتعك [هع5 عدصسعماهستتن ذص (6ه0(5هصح آ/1- 1 0عءاور دطخ طاتطصع 011112121811111 18

 (هرعدصتتست معع1ععاغستت ءأ جطقم] ننس عودع لة ءععاع لتعتأا 30 م23 عءعراأج مكتطل 31213 م1711

 حعوتس ءعماتك معمطقمسلد 1عععمموعرس ه0 طسصمع !ئطصتص عءاعوو6ب - 12835. 31هل1( ءءوغ ظزطقط

 ك1 - ل عسنط عمار ةسمعاا عد ءمالععاو !1ءدمتع ك1 5 لماع" # ءلتتل ءغ ه001 غمس عساك 0

 ءماامسعس 1107:11:11 - كة ]رالر ةسعامت ع 117 171016711160 13 عزا 7”هعتبإك (نم هتف هنن طر" ءج]وا

 1معتمزغ انطعع زغئن ًاردتتع آلعم هدحصتطاسعو ونيتطاتق ونأ ةصغعل ءزاتق تلمع ءأ معمزرأم لان ةةل 1

 ءوغ ةهنرص 1[دهلوغ عامي - 12856. ل1س1غءعدغ 11 ء1- عغلرأ1 81- مص ء117 عغر ةنمعاا عع

 ءم11عءاه لع لسعتعءمدعسلانك مص عظات تمر ةسعام»ع ][دقس ل ع2- ءل- ل7: ل اد ]عمم ل1 0]: هتئاقتنعا

 86116 7ك 2 نوعرب# كهترنم"ءمتن0قر ةصصم 556 (ذمع. 31. آل عع. 1160) طممماتتم. لمع 0 ععععامطتتم

 قدم 01 عمدت عم عمم ستس ءىار ن100 0عععسب لتعطسعك هلتستك مهعصفتم هطق'طفص ةصصتأ 349 (ةطعب

 18. 31د 1154) جطوه]ر»تغ. 8 هداعج زلالسل 5طعغتلعط ءغ آسقس ةقععاف لءآثأ - هل - ل171 0

 ظءر» اا - كاعتلاكط 21هزل - هل - لق: 1805ءق: عري قلطسعل 0ىو”نعزعتت# هتلاتق 200تةدسعصتأتق

 جلز ءءانه معوسع موهأع معدععأام ممككستع 0عععسب ةتعطاسم ميعمعتو ةطق'طلم همصتل 003 (ةصع. 8.

 تسع. 1206) ذم نعطع (0ةمتمطعمو ّذص ككمقدعو 0ءعوعلمستاأ عا ائطصتس غمادقت 2ئع25ع 5217

>* 14 
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 ريبكلا حرشلا ىف ىلخخل هركذ عاجش ىلا مامالا خيشللو كنقرمسب ةدامتسو ةرثشع كس ةنس: رفص

 رفعجح نأ نب دمحم لضفلا ىال طقتام ادع ةنس وتلا ىخايلا راغصلا مساقلا الو

 طقتلم |'ممأ ريسفتلا ىف ملاعلا طقتلم اممد ممل ةنس قوتملا ىورهلا ىرذنملا داتسالا

 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج جيشا ةنماكلا رردلا نم

 5 نب [ىسوم نب ىلع] نيدلا رونل ةيسلدنالا سورعلا ىلح ىم كلسلا نم طقتلملا اك.

 محيشلل تاعقاولا لّماسملا ىف تاطقتاملا | ١ [40“ ةنس قوتملا ىسلدنالا] ىرغملا تيعس

 ه11 ةنس قوتنا ىفنأمل ىومالا دم ىب عاكش نب دوعسم ىلاعملا أ رظنلا ماسح مامالا

 ماكجالا سابتلا ىنع ماكل احلم !ننك» © رم ؟ىرؤذقلا رصتخ رشا ق :ناوخالا نسبتلم

 ىفاشلا ىبالل ىدسالا دادش باب فورعملا عفار نب فسوم ىيدلا ءاهب زعلا نال نيدلج ىف

 همصأ 616 (مع. 19. ةللدع6 1219) ذص بعطوع عدصمععوم0ل 01 ءامكتل. آاطعمو ءزسملعس انطدلت

 ءلتلعسمسغ ةطعتلعط هن طصقس لقتع كه ', تزعم [نطستس 12247ءعل# ذم (نهددسعماةعتم 11ةعدم

 ورصس صم رهغر أ 4ك: 1عمدةر» كهعآف»» 8متر ةهصصم . . . 1001[اتا15. - 1928537. 11-

 31 1 1غ؟ءوغر هةسمعا] ءدع 011 ءءامر ةسنعام»ع لآ طرمل77 71107 هنن: عل 17 ءر» لق ل مز/من» 11-0

 #1100 11ه" ءمنور ةصصمم 329 (ذمع. 6. 0عغم 940) رصمنم. - 12858. لآن آ][غءعوخ

 عادسس عملتسسو ةسمع]ا عدي ؟0م]11ععام ةزعمسمتتللت. (نهروصت عمأهتأال5 16 (002ةطان111. بلح 69١

 [ن1- 3[ ن16غءعءدغ سام ء04-1هعءع» ءل-اطعةسصئلص عار ءمه11عءأاممع ءدع مهدععدتاتق 5ععمصلأ انقر

 جدسعام»ع كاعتلعط لع]لع7- هل - لأ: 480- ءآ - "ه]بر:متن عر 488 ظعو]مس كهوف ةهسصم 911 (ذصعم

 و 4. لسص. 15053) ممرات. - 12860. 31-1 ن1غءءوغ آس ءع]-هز11]عو ءم]11عءأا ع« طلق

 ملمع عدس مضمر ن53ع مدهأعملتل هج20هت التان ةممصقدع ةملح]همعممع ءممفاتأم انهو 3111م8 ع )م -

 04-60: |[ 48 ظوب» 815ه ] عرب ظهق0 2لهعطت ط8 | 4ن:0ه7يعقو حسصم 673 (ذصع. 7. كسل. 1274)

 رتمرطنم ]. - 12861. آ[1- ل1 ن1 [ءءدغفأر هم]11ةءاممعج 0ع نسحعقاتمصهاتطاتق 0ععءاتتعماتطاتقو

 جدسعام»ع هطعتلعط هغ طقس 110:7 - © - ةةهادنم»“ لت رسما 17م0  ظ8عب ك1مزنع* 2 ع»

 1101من ءل مليمءعم# آآدمعاتكحو ةسصم 599 (ذصع. 20. هءرأ. 1202) رمهزنأن و. -ح 8

 311 ععرص ع5 ع] - حاعط 7+ ةصر معاتاتم ظجاضتنت.  (نهرصسص عصاقجتانق مص (هرد عملناتلا! ©0017"

 4ع نيم ةسمزكج لل ءطسس هواي - 12863. 181135 عا طم اعاع ةدسر 2عاانعتاتات ل101 اتتاتو 0

 ةامانأو لدعتق هطقعاتعد ةدصأ. طلدم ؟0]دستسهر ةتعام"ع لانا ةظعتع- هل- لأ: 8ءارو- ءل-

 1”برك 126 11مل * 45عل# طمعا ظاطمظتاحم ؟دلعم للنت ه7 ءلل(0 للعام كا ةصصم 632 (ةصع.

 20. 5ع. 1234) مهمتهم. - 12864. 01 عءاز د ءا- 05 [ قعر معاسعأانلل طعص ع1 عأاتلل 0118 1عاا ملل

 0ع لتةز تصعاتممع هسلمحتسم ءا ممتلتتسصر هتعام»ع هطعتاعط ذقعررسبع- ءل- لأ 0101 متدتنءلأ 1 ع

 تا



109 

 ةنوللم. تاكاف نيح هتينك لاق [ 100 ةخذس قودملا ] ىقشمىدلا نوأوط نب كيك نيدلا سمش

 كيحم نب مناغ ليكم ىنال تانبيلأ ضراعت كنع ةاضقلا اكلم "مكاو 375 ةخنس سودر

 ضعيل اهعمج هنأ ديف ركذ خلا ةمالك نم هل ىوقا ةج ال نم ناكيس هلوا رصتخ ىدادغبلا

 نب هللا كيبع لضفلا نأ ريمالل رهاوكلا جايسو رطاوخلا جلم الذل ةاضقلا نم هناوخأ

 قودملا ىلقصلا] عاطقلا ناب ربهشلا [ فعج ند] ىلع مساقلا ىال ةخيرصعلا علم امعب لكويحأ 5

 ىزوجلا نبأ جرغلا ىنال ةخظعوملا 6 حلم انك تس ةرشع سويد وأ عبرأ مدبب

 2 هرببخل عقو ام ةبق 2-6 هذ مد قوتملا ىريظكلا ىلع ند لاعبي ىلاعألا ىنال جملا حلم 15

 نب ىقابلا دبع ليقو هللا دبع مساقلا ىال ملامملا لم |.  ارثنو اًمظن سانجلا ىم

 هركذ بتاكلا دللا كيع أ خيشلل رداوخلا جلم اما رعاشلا اممام ندب فورعملا كيكم

 نب ريزعلا كبع دمكم ىأ نيدلا زع خيشال داقتعالا ةحلم |. ةصلاخلا بخاص 0

 1717 12: ءءالعطتر [دصصمم 953 (ةمع. 4. لآدم. 1546) مممءطنم]. هعضمدت !ئطصسصسر ةصوتتتأو

 كنس جمصمم 929 (آمع, 20. للمز:. 1522) بعطر 1طقلتتق ءدعمتعمة2عاتتم 1هعامأغ 2: آطرهسك [60

 متم ءزدق طعمعل عملو ءعاعمب - 12865. 31ءا1]ه عا - عم لط ةغر معان عئاتتل ل101ان19 0

 نكسلا معمطوأ1ممتم زماعرع هع ععواتوم 381, 21عام" ع قلد( 11101 هتر1110 6 1 قة1:+ 18 عزا ل101 هت عال

 8مع10602.  (نهدمم عملتسسر نن00 ذغه ةصعتمتغ: طدسلتطسع مجهعلز ءمدطتق ةنغ للعب وسن هسساطتس

 دكعئمست عصااتتل 1هعاتات5 طقطعغ نتحلطل 013110523 ةانقتط ءاع. كسعام#» أخ ع0 00110131

 دع 11105 زم طهعممعد دسصتعأ كتزانقلمنس صاف ]0016م3 ت]]ءوتزودوي. - 128606. ة[1ها1هط ءآع

 اعط ودك ٌةاأذعر 12عءانهع موعدك ممدتسلل عأ ءمعمم5ع م2ءءوأمعلتع ععرطتلةعاننتل , 3062م طلستع 5

 1111/60/17 0562067]ه/]: .آ عرج ل قبجعل, ع 12867. آظ1- ١آه1حط آظ] - ل هجا1ج ءغاور هههكه0معق

 [دععامع ةععسات, هنعام»ع قلت عمم لل [ 8 ءرن لهم كة قا ة], ؟دلعم ةطارن- ءاعمنا# لنعأم

 ءاأ دسمم 514 (ذمع. 2. فمر. 1120) هزرع 515 (ذمع. 22. 381326. 1121) 210500. - 2.

 1ظ:3101-1حط 11 عآد س1 أ دغر 1هععاع 031غ[.  ©مدتق مهتدعط ءاتعانتل , 8111056 481 //010]

 1ل-ءزميعن. - 12869, ة8111ط ءالددص ه1 حطر ؟عدتمأممق 1هععاع 01 ءامصتس, ةتنعام» ع 2401/1 عام

 مه 8ءرن 42 1مل, همصم 565 (ذمع. 23. ةكسو. 1172) ممم. ا 0011ءوتغ طنع

 مدته صم 51ةفزه5 ]ا عوغمع عغ هماسأدع هظدالمصتقو ونتئ3ع 2200 ج]ئ65 جنعاغمرع5 1ه56عه1112113.

 142570. 111[3ط ءاآا- ص عس هلأ طر هعأ] ءدلاصمعستس. هعصمستأ كلت 7ءاعض» ق4506ه/]ه] ر ةتكعر نأ

 جدلتت ؟هاسمغو 454 - 21 - [ايع]:# 86: 210/1 ميجتنءع# وعاج و داعم 11: 11متر 0نعادق. بح

 12871. 01115 ءاآ- د عر خ01, هع] 0لز ء(مصتص 302012, جتنعام»ع ةطعتلط كآن 167

 كعئطق.  (ندصدس عمت هدأت حط دسنعام» أ انططت 77ع/نعمن. - 192872. 31ه1طةغ عال- 11 ءهلو 0

 مسالءطسأ م لتسع5 ءمص[ععددزومتك 20عنر ةسعام»ع 8طعتاعط لهم - ه0 - 1+ قلالدع 7101 هتتنع4 480-

 6] - هعاتت 86 4آ0- ه7 - ؟ءاذي» [| كلم8لمضغ 12ةسععالع#فر ةهسصم 660 (ذصع. 260. المو. 1261)
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 هلوا هأكأ ةذس قوقملا ىرهرل ىلع نب مساق دمحم ىال وكنلا ىف ةموظنم بارعالا ةكالم اكد“

 لوقلا حاشتفا كعب نم لوقأ

 5 نيحلا لالجو م8 ةنس قوتنا ىفاشلا ىلمرلا نيسح نب محا ىنيدلا باهش خيشلا هدح ردت

 مد م حرت وىعو سيرأ مك ثعات 3 9 مدعي قوقملا ىطوهسلا ركب نأ 0 نمحرلا كديع

 دكيكم ىب دمحم ىنيدلا ردب ح ردو اهحرش اضيأ ىريركللو انبب نيرشعو دام ىف اهرصتخا

 قولا ىوكلا كرايملا 0 ديحاأ سايعلا وبأو كا اكمدمب ىوتملا ىقشمدلا كلام نباب فورعألأ

 دكيع نب ىللا كيع نسال ىدأو م.ل' خذ قوقل مك لأ ند فيطللا كيع نيدلا جارسو [ 111 اكذب

 10 ىدرولا نبا رفظم نب ىمع ىيدلا ندز امظنف اه رصةخاو 0ث ةنس ناضمر ىل هنع غرف قد

 36 خيشلا اهحرشو هك دس قودو مح ردت مذ ىسوم نب ليحأ ليكولا نبأو ماك دس وذا

 سمرعم0]. آنطعم زغو زمعارتغ: طدسدق آلعمر ممعوماأته هأ مقهز ءةاهغع مه3ع0لنام عام.

 31 هاطحغ عا" عةطر مدل عطعت سلتمسعم 0هءتمصمع 1 عدعتمدسس ظصملتسسم ةهتتعام»؟ كنت ل1060

 (0نيض:» اق عءرب لل: هسا دمصع 516 (ةمع. 12. لآلمسمأ. 1122) دممدأانم.  (نهعصتعال عظقتللللا 21 تاتو

 وننمل ةاه اسعامأأ :

 الاعور ممداوتقتال ةععلتهمعلال 1ه0عرأ

 م34 1جن0ع مماغعصاأتقو .1015 ١81

 لص طمع ءمرصس عماأمج105 ءهمرجرت ممكن عضتمأ كذطعتلعط ذك, ءامأ - هل - 11: ل ]دب ءل آظعت» 10 دعنا 117

 5 هامطتامي هسصم 544 (امع. 2. كوص. 1440) ددمانتتقر ؟أ لع - هل - ل11: لآ - ]ل - "هلت 11 لق 1

 لطف ظعا» ىو(, ةسصم 911: (ةصع. 4. كسصم 1505 ) 1201(هتا8و ان انك 001111112 ةكأالق

 ماهعمال جست معصادلمهم ءىمس«7عءعاطعسلزغ عع (ءدعطتصص جلصتخطتس» طقطعأ“ هواعو قمعصعم مه

 ءماامرسعاب هعصخاتلال ؟أماصأل 9 علقاتتللا ١ 005271. 11م" ذممع 0100116 ©0111 ةتلتنتل «[1لنو

 ذنعسوتع طع - هل - لأ: كلم]ءعتات»:ءلأ طعنا 310 هنسسعل ]0 نوعد]بعافو سلجم 1طن 110717: لن عاق

 ءأ ةمصم 686 (ذصع. 16. ]عطب 1287 ) مدعاناتق - ل71: !هطاذع لآرتنءل 17 رد - ءازر20آ 7"

 110, [664 (ذصع. 13. 0ءام 1265)] طم انتتق ح ل" كَز - هلل 11 ل0 - هل- |هافرك عرف م4

 8 ءايو ةمصصم 802 (ذمع. 3. هءعمأ. 1399) مهمالأانان5 - لان ةنعآرابعنتا كطلعأاعلل طعنا قال

 ءا- /مءعو نمل همرصتس عهامت امن هتلعمقع ظمضسمفلطقم هممت 735 (آصع. 1. 8عرأب 1334) ةطقولكتأت

 10 - ظمزغمرسعسم همعصتستق دتعأكل قللت 20110 هات م مقا عاا1[ 0411-60-76211 ()1:07“ ظظعرت 11101 هز تع

 1 اردن - ءقامعر" ل2, ةمصم 8546 (ذصع. 12. ا81هت. 1442) مدمعاسق - قل/»ءل طعنا 71:5هر دعم

 لان: - ءانمع]ل/ لتعطتك هن حسصمم 791 (أمع. 31. آلعع. 1388) جمزلألتل5, 01 م13[ 67ع3 5عةلانق

 مرسسعمسامضسسم ءلئلتغ. [1لعسس ؟عععحتصسا هطعتلعط ه0ه"ءنزمع [ ظوري 0101, ميمتسنعا عزب م" ءازأع
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 نب دكيحم هحرشو بارعالا ةكنم هامسو .[مبم ةنس :قوتملا ىرصملا اجرس نب .ديحم ىنبا]

 نب هللا. يع + اهحرشو 19 نس قوت خلا هنيعتساو:. هلل دمكلا ذلوا :غباصلا عابس نب .ىسح

 نموت مث: ةنس كلل ىذ ىف اهنع غرفو ىلينكلا ىسدقملا ىوادرملا -ئسيع: نب كمحا

 ىف ةحلم (ادبم ا. ظنس قوتملا نسل نب دمح نيدلا سمش غباصأا نبال اضيا ديف .ةكلم

 ىنيحلا لام اهحرشو تم ةنس .قوتملا ىسلدنالا فسوي نب دمحم نايح ىأ خيشلل وحكذلا

 ةيكلم انا نا] كنس قوتملا : [ ىلينأل] ىوكنلا ماشع .نباب فورعملا كمحم نب هللا دبع

 اهلوا ةيمال ةموظنم امهنع هللا ىضر نيسألو نسأل ملعم بقع نب ىيك وم بقع نبأ

 لاح ةبيجتلا رومالا نم تعيأر

 ىلاقم اهرطسي بابسال

 لديع لضاغفلا كح ردن ىسيلفتلا ليكام ب سياج ليضفلا نبا خبيشلل لابناد وكلم 11م

 لدحلا ىف نككلم ام ريسفنلا ىف صخكلم 0 ىسوسلأ نورخ ىب هللا

 21162", هجصم 783 (ذمع. 2. 1 عطع 1386) مممعطتتتق] و لانك عطصطت عماقتتاتق ل112:1641 ءآ-ة»اآ

 ةسكعص ماسك عه - 7101 متست»ءا 8ع 11هدهت: ظعتي كنان" كن ةعارو هصصم 729 (ذهمع. 20. لوط

 1322) مهمعطتاتقر ءاتزاتكق ءمصس عمامعتسك 112 ةمعتمأا: ةطهسف آ0عم ءزسكوسع ةسعتلتسا ةصنمل0

 تعي. د 450671ه] ظعتا 4ل/ت»نء0 ظعتب طلوع 01 ء”لفمم# 210هعم00عءعدج طقفصطدلتغدب نحت ءمدصتصت عهح

 (معتسس عمقع المدن طتززر ءغ ممن 847 (صع. 1. اة1دن. 1443) عطومامتأ. حج ..:12874. 81ه1ط +

 1 طخو مصل عطعس ل1 سعق. آطنطع» ءّزاتكلعسد دععسسم عمات و جيعام»ع ه7 عدم - ع0- 011: ]10/111120

 ل عءرن- ءاللمدم»ر ؟دلعكو 11 - ءعؤقج]ب لتعام عع دصصم 720 (ذهع. 12. ظعطع 1320) دطمعاتم. ع

 12875. 01هاطهغ 21 ءا-هدطتعو مسهل ءطعتضلتنسعع ععدستس ه1 أمعرو ةتعام»ع ةطعتلاط قلو

 ل1 6/147: 11101 هتزن7» ع 18 ءد» ل عنبر م:0هلند2و ةصصم 745 (ةصع. 15. الآ1هت. 1344) ططمدططتم»

 آه ءةه لعن - ءل- ل: ق4طلعلاعلب عرب 2لماءمستسعل |[ فمطولتاه] (عدسسفأعممرو دلعم

 ل1: 1815142 لتعطتق عغ دصصم 761 (ةمع. 23. لللمع. 13359) م5اناتقو .همدطنل ةمامتت انت ©0101

 - 12870. 01 داطعسس ءغ 1[طص ل ءعودطر ةاعدععع طهعمم. (ندعصعم ذص طمت» 0عمامعسقو نسما

 1 هلورم عر: ملعم) 0هعام» 8هعمتأت ءعغ [86ئعتر وستطسق آل عنك مجهوهزاتتتق ةتغو  ءمرصممساتتام

 1آمعامتغ للطن 1(:

 11066 زماعع معو ةلموعت] ع5 ةأهطتلال

 8عمراعر# ءةتتقذوكر 0085 ه7 ع2 121211111 06قعجعتط عام

 12877.31 حاط حص ءغ آل دنع ملو داعمععع مههعجمد :آ0ةمنعاتم و ةسعام» أ ةطعتاعلط 461 1/6017 0

 ل ءا15 ط2 عرج 110متر: ءل 1'عرك يع. ]م طحصصع اتطسمس طغصع صدععتاطسك 4800//]: 8 علنا ل01"

 كم ىمرصس عسا دعست ءلالتغب ع 12878. 31601 جلع طاعط عقر هيتغمرمع دعا ءعالمجه ءمصاتس عطف.

 (هرصس عمامسسك لص (نهعوسستل. ع 12879, 310 1هل1ع طاعططق 11 ع1 -) 201 ءيزغورتع هع
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 كتير 3 صخالم ا 51 خذس قوضحلا يفاشلا ىزارمشلا ىلع نب مهها بأ فيكسا ىنبال

 تبدح تكا وثو ىلاحلا طاره وبأ لاق ًاظومملا 2 كلام تبلت هر هدانسأ لصتا ام

 خلا معذا هيد ام ىلع هدمحا هببف اًكرايم اًيجط !ريثك اني كلوت نحل هلوأ اًميدح نورشعو

 ردنع 00- ىفاشلا لل ليكم ند لديدحاأ ند ليليكام نيدلا باهش ىضاقلا حرضشو

 ىكيسلا :هركذ, ليضف' ةرازغو. ملع. تيرم نع ناباو . هيف داجا سدقلو 41 ةنس قوتو هلوا ىف اًميدح

 قوتملا ىنزارلا مع نب دمحم نيحدلا ىخضف مامالل قطنملاو ةيكحلا ىف صخلم اند

 اًطوسيم اًحرش [10 ةنس قوتملا] . ىتاكلا“ ىنيورقلا .رمع نب ىلع ىسحلا وبا هحرشو 1.4 ةنس

 ةىيفم ىئاوح هيلعو تاراشالا ىف روك ملابئدوبللا مبا جيدللا مكن هريعتخاو صصخملا هامسو

 ىواتفلا قف. صخلما اما“ ريتعملا : عا رلا قبس وكف قلا :ئدوبللا نونا" سعد حت زاظ زد لوريتالل

 هداز ىو .هركذ ىدنحخلا دعسأ نب دومكم ناعربلا ىضاقلا نب دكمحال رصخخم

 مصماتسعمك 0ع (هجاععر هتتعام»ع للاي 1: [ءمع 18" ]ات» عزت لل كانغ ةطقاطتخمي ةصصم 6

 (نمع. 21.3151. 1083) مدمر6نم. - 12880. 3161ج لطع ططعططق 11 عا]-طهل غطو ءربتغمطع

 هم]ععالمرو ممل معدد لع عع عدلت هصمتتمي ةتعام» ع قلاع ]ءمدعتا ل762 1 ءزن 1101, هتةت: عال طق عرف

 1161ه1هر“ (نمطنو: 71ءعا مرر | ا1هلئاعتتغذ]ر ةهمصم 403 (صسع. 23. لادل. 1012) ممدغنم. (0ها11ءعذغ

 دطز هده مدل: نهدعم هع 714/2 ذص 110:ممالله4 م0 مةتادقر نلتتقكاتلال 30عأ35(1011 ءمصاتصتته (ءعقاتح

 رسمصت مدن ةععتع هتاتاست. . لق لبس: 10406 كدمكر ةصوسنتأاو عتتصععماأمع متوتساأت (2ه ل10 صعقو

 عع ]خئطعع زغج زصعتمأاأ: آطرهستك طلعم ردتلأو ءغ مسه عغ طعمعلتعاو. طسص !دتلم مم طعمع عاتق

 يستطسنخ مدع هللععتا ءاع. (نةلطت ذزعافأ - ءل- لاد» قلما هبستتعا عرب ارت ءلا اظظعتت ]10|ءهتضتعل

 16/6 :ممن6 كطمتتكمي هصصم 693 (ذمع. 2. آل وع. 1293) رسم طتاتقو ءقزطنال عطامتتاللل لص نن150 عا

 مرن مععم (مهلنتغعمصعق ءلتلتار ذه ننمر اعقأاع فها, هعداع ءودعوأع ؟ءعمهوطتق عقأ ءعأغ ةعاعماتتقتسل

 جطسضلهصغعتس عغ ةنسلت(لممعتل ءكىمرمأمدولل طتهمت 1 عداغ رمعمطوورت - 12881. 081ه1 هلع طاعط ةف

 11 عاد ط1لعسعغع ركع عاصف صاأز أر ءربتامتسع هعاععقلمبو ءمصاتصعتق 0ع مطتامةمدطتق ءأ

 1هوعنعور ديعام»ع آسف لعقار" - ءا - لفن 216ه]روتشتنءعل طعنا 0م" 1 نسقر ةسصم 606 (ذصع. ٠

 للم. 1261) مصصمراطتم. 4ك []ءعنملا 478 عزت نم“ ('هسمانتع 1ك(, [ةمصع 675 ( هع

 15. لص. 1276) ممعاسسق], ءمرستس ءعمامتتسسا ذص عدرص ءلتلتغ ةسراسس 2/01:43505 ةصقعاكأ مااتتالو

 ها ل ءزورن- لح لادن ظررن- ءالمارتناأ# ةدط طا - ]د ]رعب 7 ءمدحسم عدت ه1 جاتنك عقتط لص طععجألتم مصاعة تن

 طءومععورعد لقمر“: عامههدم جلصماهعتمصتطتسق نتتلتطمسس ماعممق ه0 عدس ءمهقعتمةتاو ءأ د7 ءررجم-

 60 - ل17 705108 ةسمته ذه طا- [غمق طر[ - )101ه عر»  ءملطتلا عالق 01:3أانق و -.31111111[0112113611©  بح

 12882. ١16 1عط طاعطمم [1 ءع1- 1 عاق أ1 و ءماامرسدع 0ععععأم لسع ل163 ةع]عءءانمرذ ءمصاتس عهق.

 (0همحم عسلتسمس هج لعمادعأ0ع] ءكفمصتتسعس هزتهطتتس , ةنعاماع قلت»علأ ظعي اكا- (نةلطخ 80( :-
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 نامتع نب نس خلا اهبلع ىمو ضرالا ثري هلل دكدوحكلا هكلوأ ضيارفلا ىف صخلم اندم“

 ىوتملا ىراخكيلا ىضاقلا كيحاأ ند لليوكام كيعس نال خيعفامشلا عورش ق ضخكام !ةمحات

 [ىليبشالا ىامثعلا عيبرلا نأ نب] كمحا نب هللا ديبعل وحنلا ىف صخلم ادنه 4.8 نس

 ماسسقأ 3 ةمدقملا نينلاقمو ملقم ىلع برتم رو جشم رصختخم ىو نس قوقملا ىمزراوكلا

 ءاقك دلل دمحلا هلوا ةيلغسلا طئداسبلا ىف ةيناثلاو ةيولعلا مارجالا ىف ىلوالا ةلاقملا ماسجالا

 غولال ىأو امد 35 5 غرذ ى#وولا هداز ىضاقب فورعملا دوويدكام ند 0 مح رش خلا ةءلاضخذأ

 ةنس قوتملا ىنامكرتلا ىددلا لامكو ةنس قوتملا ىديييعلا هللا لضفو ةنس قوت ازريم كيب

 رطاخ نيملاعلا بر هلل محلا هلوا همم ةنس ناضمر ىف ناتسلك ةنيدمب هفيلأت“ نم غرف

 ىقاجرجلا ىلع فيرشلا كيسلاو ناضمر ريما ةنارخل دغلا هثأ هيف ركذ لا نيضرالاو تاومسلا

 60 - ل1: 171ه1ب7010 ظعر» ملد' هل لك مز عرنلن. - 12883. 8161 حلط طططقق 11 ء1-!عد»ةئقلطو

 ءدزامرسسع ع لدعم طعععلتغأوعألم ةعاععءالمعد ءمصعكصسعمسقو وهع 12 1صعأرأتا: آطردتنق ًآلعءمو ونتنت

 طقعرعو هيأ (عععدع عممتسوتتعو ونانأ لص عد ؟لذكسمسأ عام. 5عمممتا طهعمت» 17: 0/177. ب

 12884. 31[آه1حططاططمق 11 عل1-[همأ5' ظ1آ8-1ط21117 أر ءيتامزتع 5ع وعالم3 060215

 لع مهعالطسمس لاسم هطقظتكتءأ ةععتسلةستتمر هتتعام» ع لكان ههق0 17101ء متت: ءأ عن كتل

 001-17 12/-8061 ن7, ةسصم 604 (ذصع. 28. لدل. 1207) مطم» غنم. - 12885. 081601 جلع طلعط 8

 11 عا مهطعر ءمتغمرمع هةعاععاتم»» ع ععمستسةألعد ءمماتمسعلق , ةاعام7ع 0562061/4] لق عتب

 للتنعل |[ ورب 4كط21»ءا1” 01 نسكنقخ 1ع1ط2]4] ملتسعم#و ةصصم 688 (ذصع. 25. كوصت 1289)

 رسمعانم. - 4192886. 3101 جاع طاعطقق 41 ع1 -طعزمأ عآ-ط عع أ 1و 5101111211101 8

 مصاتمعممق 0ع ظجتعد ءمعامضصسس ةتسسم]تعتي ةسعام»ع 71ه]ر7710 عت: 0101 هل

 16/1 م1م6 عجبت, ةصمصم . . . 7206310.  (نهردم عملت ءع]ءطععتسسلت» ذم م2هع1وأ16معات عا 5

 ]زطعم5 لتةممدتكتست. 2عوعكتم 0ع 0 وزمأمصع ءمعممرتسا (ةيستل ةغن10) ةعتغر ]طعم معاسصتتك 0ع

 ءمرممعتطسق ءمعاعونتطسقو هععتصلستق 0ع ءالعمد عماتق ةتسم] 1 ءكطقق ءمعممااتتل 1115 عقاتلاتللاا و أ

 ]نطور زغو امعتمتا: آطمدع 12عم (ةلتكر نسملتق م2هععاوعمع زانق طعصع ل ءعماتقع همصك عضأأا ءاعب

 (هررحس عصام مدو ذم ءانصط كفرت ممداتعتانمسأ 11:56 عد: ل11هل]بتنتك0 ]اة ننقو ؟هلعم (ن10] 1 60عأ

 قلزمطتك عغ ةصصع ... . دطمعاماتقرو عانأ اص آهكم معتم 0/1 عأر عا 116 ةعهتممأا تأ مالت عطا م5 ان

 ةسصم 815 (ذصع. 13. ثم. 1412) ةطوواوزأ ح 1601:1ه71ع] 08202. ةصلطمح . . . 11101611115

 1ع م7 - هل- ل7: 15/8 عرج تننو ةصصم . . . 201ةتتلقو ونان1 ءمزد» م0511 هصعتل ءمردتت عماقتلأا لق

 رتعطوع ©ناتماؤص دعمدع ظفس حلطقم عصمت 755 (صع. 26: لقص. 1354) ةطقماكتا.  (نهرضتس ةمامكلانق

 ذم ةمعكمزغ: طردته آلعم مدتصلمعمتت 0هددتسمو ءمعامرطتات عأ (ءرط متنا 078ع2ه[0181 عاع.و ءأ

 حيعأغم» ممههغو هع تلطسس مجم طتطاتماطععو ظستع 1 م772600/ م72  ءفمرسرمسوبتسدع - ظا - 24
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 ىلوملا  جربشو كلا مع كلب .تاومسلا قابط اًريدم اي .مهللا كناحيس هلو م1 ةنس قوتملا

 هداز ىضاق حرش ىلعو فقيباقشلا : بحاص هركذ ىنافس هرقب روهشملا فسوي ىيدلا نانس

 نب كيب رىضخ ىلوملا ىبد فسوي] اشاي نانس ىلوما ةيشاحو ىناورش هللا جتق هذيملتل ةيشاد

 ىدنجربلل  ةيشاحو .دارم نب محم ناطلسلا ةراشاب اهيتك [م11 ةنس قوتملا نيحلا لالج

 5 ىماظنلا ميركلا دبع نب ىيدلا جيصفل ةيشاحو] خلا براغملاو قراشملا بر هلل دمحلا اهلوأ

 نب بمحم حرش ةجورمملا هحورش نمو [خلا اجورب ءامسلا ىف لعج ىذلا كرابت اهلوا

 راظنلل اًريتعم ءايسلا .فلخ ىذلا .هلل ديجحلا هلوا ئمزراوضلا ىدهشملا كيش نب نيسح

 دبع حرش هحورش نمو ىتباثلا نيدلا رحبو دحاولا دبع ىلوملا صخلملا حرش نممو خلا

 نب دمحم هحرشو حلا نيضرالا ىوف تاومهسلا رطخق هلل دمحلا هلوا ليكم نب كحاولا

 10 فلخ ىذلا هلل دوحلا هلوا اًجوزمم اًحرش بيبطلا مامهب ريهشلا بلاط ىنا نب دومحكم

 ديحم ىبال ةحاسملا ق فطلم زانحب ما“ نس لاوش ىف غرفو خلا ضرالاو تاومسلا

 آاكا- ةطعجأك ل2 3201 وتر#و ةصصم 816 (ذمع. 3. ثمر. 1413) دطم5انانقر ءانزانق 111

 زاه ةسعاسأغ: اطهسلتك معهعاتعهغنم ؟1"انأر ه 18عدمر كن نست همماتومداأتمصعق ءك0عء]1مطنتت

 يالسسمتم لتعمووستماأ ءاعع -  ل1هاله قدوس - هل - لل: 7متر ؟دلوو (©ه»ع]ي كيت لتعاتقو

 ويعسس هسعام» اذطعأ م/ععمقع فرصسعسمعوغب - ىلا همضسعماةمتست 0607 0ع]أ عامدهدم

 ةوصتمووصسسأ 101! عل/مأ ىلع” موب ءةزمك لتكءمدلمم - 3[ه11ج وبوس طمعام [ 3ع“ 8ع

 اا - 31ه115 12120/» عب عر لعاغ] - ءل- 02, ةمصم 891 (ذهمع 7٠ كوص. 1486) رهم(اناتق ]ر

 وندأ لدددس ةاناغهمأ 1101 ميه60»7 عن 11740 ةتمدتغ بج 8 عرعر هنؤدك عامدقدع اه

 1آمعاماتتسسأ:  آهسم العمور مءوتممسس هعتعماأو]لتمسم ءغ هملعص(ملتسسس همرستمم ةاعب ع [ ءأ

 قلكيوأأا - هل - ل1 لع قلآ4- أ - عم 21سم و تيزادق عامدددع ذاج ةمعرتسمغ: 8 ءمعلت عادق

 دنع اللعب وست تص ءمعاو 2هلتهعأ ةثوصه ءم]1]وعوعتغ ءاع.]. [1ماعع همرصتت عطاقتأ مقر نانأ عائل

 جلستجعمب طقطعمغر ذللعر نيعس 110 عتستت»ءل طق ءبن 110وعقز» اظعرن 1 ءعزراف0 21هعلراعلا 121,0-

 همم هديب مرطصممددتغو 16ه ةصعلمأتغ: آطقتق 10ءعمو ننأ همعاسسس ءقصاءعصتمآ]ةصاتطاتق (ةطل

 ةدععمسماسس جلصتعمسلستس ءععوجتاأ عام ب  طمرعم ذه لآ - 1101هآ:1/45  كمدطتم اة

 ءلنلععددصغ 810115 460 -ع] - ؟ماآرغف ل 860م - ءل- لف 1 نل ضان سس قلآ0- هآ- مزن لع

 ك1 ممتن عل, كزدك ءقمصتسعسأةعتسك 1كه ذصعأمتا: آهسم 12ءمر وست فعامو ةاتجعم اعتق يعقكتأ

 ءاع. - 71ه]رميوت»ءل ظ عرب لعاب عري قلاع 1نلنط 01ءلتعتعو ؟دلعو ظلعيستسةت» لتعاسقو

 هنزاتق ءمرصس ءماممتسسك (ءةعغمس 20مل طقطعع ةهغ اه امعامتغ: آطبهتتك 120ءمر وست ؟هعا1م5 ءغ

 تيل

 1 ا

 اعدم ىعوولغ ءاع.  ةسعام» هيد رسعممع ةطغعكرسمل ةممت 813 (ذصع. 6. ةطكدت. 1410) ةطوماخت(

 12887. 3161114-51 11 عا ساق ٌةطقغر [انطعع ةسحتللف طعصع ؟جعتعسمق ع ععملهعقأتقهي ةنتعام6
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 ىف ظعاوملا قى رصتخم لئيبسلا ىقلم !اهدح ةماقع نأ نبات فورعمأا ليكم ند ىسح

 م1 نس قاوتملا ىخونتلا ىرعملا للا كيع نب دمحا ءالعلا ىال فورحلا ىلع ةسارك عبرا

 1 1 ةنس قوتقملا ىربكعلا نيسح نب هللا دبع ءاقيلا قال لكجحلا ىف حقلم [ةدت

 املأ 13 خنس ىقوتملا ىجابيدلا [ىزورملا لمكم نب] تعس نب ةتيحملا بدالا كلم

 لكانلاو للملا [(*و» عنقملا بحاص هركذ بطلا ىف ىكلم #10 مالكلا ١ ى توكلت

 رفظملا وباو 501 خنس ىقوتملا ىدادغيلا رصاط نب رصاقلا دبع روصنم وبا مهنم ةءامج هيف فنص

 م.“ ةنس قوت لا قالقايلا بيطلا نب دم ركب وبا ىضاقلاو ةنس ىقوثملا ىتدارفسالا حمح نب رفاط

 ع ىكيسلا نيحلا جان لاق [51 ةخنس قوما ] ىرهاظلا موح نباب فورعم لا هك ند ىلع ليح“ وبأو

 هيذ امل هيف ظنلا نع نوهني انباكتا نم نوققخا حرب امو بتكلا رش نم اذه هباتك تاقبطلا

 ةعدبلا ىلا هتيسنب حرص ىرعشالا ىسمل ىنا نم صفلا ىف هيف طرفا دقو ةنسلا لعاب ءاردزالا نم

 لارتع 101: ميوت»ع4 1ططهعمت> عزا ةقلوطهتست»علرو ؟دلعو لات: كابن 4ةعاسه لتعام. ح 188

 83161ءاعأ عا - هعطغلر !ئطعع متهم لهععمف. (نهدصمعسلتسستا مههمعمعالعممل لهن 01361101 0110011

 ماهعسلحعتس ةععلمصسعف جامطقلت ءاتعع لتهرتمدتطتس رى ةتعاممع قكادعاه] ]7:0 ظعرأ 460017

 11ه م6 1 ءيتعاف همهم 449 (تصع. 10. لآدم. 1037) دصمعابنم. ع 12889. 3161-81 ءعءوط

 11 ءا-ز 041, ءءعموعاتقص 0ع غهمتعدر دتنعام» ع قلاع[ عع6 كلي[لعلاعلب ظعب» 18هععقت» 0867"

 ةمصم 616 (ذمع. 19. ل[دعغ م 1219) دضمءاتم. - 12890. 81011 ع] - 20 عطر ؟ععصتتتل

 لمءاكتممسس مطتلم]هوتنءوستسيم ةسعام»ع ل110هأهت»ءعل لق عزا ذهل [ 8 ءو 71ه]رمتست»ءف ل1 ءر"مءعت]

 10214646, دصصم 609 (ذصع. 3. لكسصم 1212) مممعغتم. - 12891. 01-1 ج1 اذ غو مدسصلانق زطالأع

 ةلطتلتق لع سعاومطووزعو ح 12892. 011-81 هلعأز غ1 عال -عنططر اذ طعم «عوط©طنع لع سعات قسقب

 [ندرلهغ عدس دتعام» ]زون 210عت2. - 12893. ظ1- 311161 ع ظا- خغ1طق1و انطعتم

 موعتمستست ؟عانوعت مؤسس عغ ةععامصتس مطتل0ذهمطت ءةضتس. هععتمد ءععتسغ 0ع زنك مادععقر تغ ملل

 كلل هنندت» لآل - ءاد ءآبق» ظعتن 1ةءارق» ظ8موعلل لن دمصم 429 (ذهمع. 14. 0 عام 10337) 201 اتتتق

 بج 41: /17:01ه]] هت» 1 ة]بق» ظعتا ل101ءمدوت» عل ل1 هر ع مقدقرو ةسصمأ ٠ . . رسمت سسك ح (نةلطخ كاناع

 آظع]ج» 11ه متدترتعا  ظعبن- ءآامزرورزا» طق معزا [4 2: ةسمم 403 (ذصعم 23. لانملع 1012) طتماطاتنانكق

 هادي 11ه مات علا هلل: 8 عتب قكلسسعلا #1, ؟سدلعو 11 طلمحت» لتنعاتق [ءغ دمصمم 456 (اصع.

 25. 12عء. 1063) رطم تانك |: - 107 - ءل- ل4: 806882 ذه ةدتك 1هلهعوا ٠ طلع ل851: طلهست»ت

 ]نطععر موتك لص معقوتستم ميتم ءطوأاأمعر همعوسع رتصأ ةسطاتلتععتسمه ععملتاممع ةسصطانتغل 1هغعاط

 هععامع ا 8كموأعقع ةهدععإوم ءزدق 1ةءمممعس ةماعع0ن ءععع لعمتععتساب كس ءقلاتسمتهف انه قانا

 ءمماتم عمعار ءغ نص( ءعلسس ةطختس معدعععماتف ع له ءحتسه كدر /]يمعمبخ 4ع هت معاعسلتع ططملسسم

 عععملععوغر وطعس لتقععأع 30 ممجةضتتص 2ءطاتتلل 860010503 ةغ طعععأاتعم5 عءعاوع6م ح طقعع

> 13 
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 وهو اضيأ هيف لاق ه» ةنس قوتملا ىاتسرهشلا ميركلا دبع نب دمح مامالا حتفلا وباو ىهتنا

 دديم هنا الا هنم طسبا ناك ناو مرح نبأ فتصمو بايلا اذه ىف فنص باتك ريخ ىدنع

 ةعلاطمل ىلاعت هللا ىنقفو امثل لاق يلا نيركاشلا دمح هل دكمحلا هلوا [ىهتنا ماظن هل سيل

 عيمج ىوتك رصتخم ىف كلذ عمجا نأ تدرأ لللملاو تانايدلا بارا نم ملاعلا لما تالاقم

 نايب ىف ! تاملقم سمخ مدقا صوخلا لبقو نولكتنملا هلحتناو نونيدتملا هب نيدت ام

 تعقو ةهبش لوأ ىف "٠ ةيمالسالا قرفلا ديدعت هيلع ىنتبي نوناق ىف " ةلمج ملاعلا لما ماسقا

 خهشلا لاقو باتكلا بيترت ىف ه مالسالا ىف تعفو ةهبش لوا ىف © اهردصم نمو ةقيلخلا ىف

 فشكلا بحاص اماو نيرصاقلا نم دحال لكنلاو للملا بتك ىف رظنلا روجج ال تاحوتفلا ىف

 داقتعالا ىف مهتقئاوم نم نمآ وهو ريغ ال مهلاوقأ تعرفت هجو ىأا ىم فرعيل اهيف ,ظنيف

 ركذو ةيديزلا بهذم ىلع اضيأ لكنلاو للملا هامس !مصتخ# ىضترملا ىبجك ىب كيحا فتصو

 زا1 ع.  آطسخس 4171/6011: 110]ءمتسن» عل عزا لآ - ءآ- [عرأرس ك]رمآ"ءدا(016 ةصتو 5

 لمع. 29. 31م6. 1153) رممعاخسقر !ذطصصت ءزاسهلعسس نكداخ هلتلتغو لع وندم 80882 ذص 1150 عدد

 1مل معلا لتكمانكمغو ءان 1لتع اتطععر دتغر مدعو هرامتمسع هراتسلاتك ةعقأ ءمزاتتتر وانك 06 طقع

 رم ماعم ةعلمأل انصار ءأ ونقطتالأ5 هرانق 17 11هجربأ طمع ءممزمدأسك تار جاامسعم 22

 ذطأ لتعز لم ءعدأ ء هعلتمع قعوغر ءغ نتهع ةسصغ مواتوته]. -  آةنطعع هاو" ءءاوسق ذاج

 زمعامزأ: آطدسم آ)عم (ةلتكر وننحلأ عدواتمم ةوعصاعق عانت م105ومما1 هات“ عام. نسر 1صوانتأو

 آنونق ةسحتلتم دسم رضع ه0 هرتماودعف ةصعم]دمتسص هعطلقو نست ؟هعلمق جءاتولممعق ءأ ةععاقق

 مجمل ءماتعر 1ءوعملمم لتهمموستمدءغر لص فسرعملتم نسمع 1ععيعطقتس ءممععععتع ءمهقاتاتتو

 ومال هدصصتف ءمصاتس ءععأر نانهع 8ءاتعتممتق ءمصكعودمععو يولعععماو ع ةويماعس انتل ماطت]050-

 مطتعمصتتت ةقدععأدع معه عععمطتت.  ةصاغووسمتس ةاتكعتت لص »عدت لمدهصت طلهعأك معه عام عال

 عاتأ20116 م20001105 م؟جعرطت([(هنتت - 1. 0ع 0عدعمت مالمصع ةعلمطاتتم 22826 12601 ةكاتنل

 كاتتلل 103غ - 2, 0ع قمممع ءممكتعمحسلم ج0 زسكأوتم ةععاومستل 1ك] هتك ءوطاتلل عام1113 -

 رممالمصعتس ءمصقات6كنم عم لوند - 3. 0ع لسطتغمعخمصسم دم معازئنممع مصمم للتمور وسقع ةهاعتط

 طمضتمعم ةممدضت عضم عا دصلع معم0زءتمغ ع 4. 0ع ةكمطتغمنمصسم ذم مءاتوتممع معتسم»لتتقو

 واندع (ةعرد ممع [ةل]دصأ ةممدعات عاتطأ - م. 0ع هةتتقوتكر ناتقع 20 01 5ممقز(نممعس اذطعأ هطق عع وغم

 3001 عماصأ6م -  هطعتاعطسمس عع اتطعأا 101414 111/4 نءا  ةسعام» ذطتت الكوس انععغعر طموتنتاو

 دتغ ةعرس1 00 ءغمرتس طغطعاتسست وناتتكوتتقتت اتطمو معءازعتوصتتست عع ةععاقجاتلل 1مكمأ قعر مصاف

 لطسصتمماأ ءمذ ]1ععدصغر نغ ءموممدءفمأر وانه هاتمصع ؟ةعتقع هرتمأمصعم ءعغ لتعم ه عنو

 معاتنعتمصع ذم لتقءضعمدصغتمسس ةطتععمأو معدعاعععد هتطتل. 1غ طمع ةتعاتت وتتم دطتساتق ذآ]لأ1 كنت

 مععامستك مصكعساتمسأ. -  طءنملع لاسعلف ظع 7” هلوع 21104 ءمسوعملتسسس مههتأعت

 1177-81 همم للا - 17لرعأ ذمكتراسسم 20 0هءاعهتممتس ةععامع 22م0 (هسسنت ءمدصمممانتام .طلعتخ
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 ىفطصم نب] ىدنفا حونل ىناتسرهشلل لكنلاو للملا ةمجرتو ةيديولا ك ةيجانلا ةقرفلا نأ هيف

 ميلاقالا بسحب ملاعلا لحما مسق نم سانلا نم [ا10. خنس ىوتملا ىقنكلا] ىرصملا [ىمورلا

 نسلالاو ناولالا اهيلع ٌلدت ىتلا سفنالاو عدابطلا فالثخا نم هظح ميلقا لكل ىطعاو ةعيسلا

 هقح طق لك ىلع رفوو لامشلاو بونكلو برغلاو ىرشلا ةعبرالا راطقالا بسحب. .مسق نم مهنمو

 ةعبرأ مالا رايك لاقذ ممالا بسحب مسق نم مهنمو عدارشلا نيابتو عدابطلا فالتخا نم

 بهعذم ىلع نابراقتي هنهلاو برعلا نأ ركذف ةما ةمأ نيج يواز مث كنهلاو مورلاو مجتلاو برعلا

 تايناحورلا لامعتساو فقئاقحلاو تايداملا ماكحاب مكالو ءايشالا ضاوخ ىلا مهليم رثكاو دحاو

 ماكخاب مككلاو ءاينششالا عئابط ىلا مهليم رثكاو :كحاو .بهذم . ىلع, نابراقتي. مجحلاو مورلاو

 بهاكذملاو ءارالا بسحب مهمسق نم مهنمو تاينامسكلا رومالا لامعتساو تايمكلاو تايفيكلا

 نوناق ىلع ال ةيمالسالا ىرفلا كيدعت ىف قرط تالاقملا باحصال اضيا لاق هيف انضرغ هكلذو

 1طن ةععاوسس 72761 2762021 ءدسع ءودعي - ه7 م/_ معاد اختطسسصت 177 - 11:7ء مع 11-1

 راثثعا ظ/ ءرن02 [ ظءر» 21:ت1هركشه 1072 ] 118 |[ 1آآدمعاتنحم جمصم 10760 (ذصع. 3. هعمل 1659)

 ردم نتنق ]و (طتعءاعع) (مدهفاسأت(. - 87( ه7ءءام»م2 :  كعممغ ممصصتنلا1 ةصغعع طمصصستسعقو (هتو

 ونأ 1ةمعم]م5ك هعطلق غءعععجسنتل ةععتصلاتا> كعماع» ءككتسنهأو 0ءوعئطومعغ ءهغ بتعتك ءلاتسمأأ

 ممل مدع (ضطسممسأ 01 ءىوزاهنتف نمل أ (حطتصت 2238 ة]تاننت عغ دط حصلت م201ء[3111137 5

 ءم1مععد ءأ [!معدمهع زسلتعدص(. -  قةل]تأ عمد هععدصلانتتل 01136110 [236أ5 ©0ع]أ1و 0116ه[ الو

 هععا0ل عمغعسسر معص لت عود عغ ةعماعصاعممعست 0151لسصأر ءغ ةتمعتس ]ل5 مدعاتطاتق 0عطتغحسس مدع( ع2

 وما عامكتم ونقل أ (عطمص همته ماتم ءهغ 015 صعمدصاتسسس !1عوتك ذمه طبع متم جاطتطسمسغ. - ةلثت

 ععمتتك طسص فماتت ذ؟ععسصس لمعت مهغلقصعق ل5( عأطتاتسما عأ نلتئ2601 م0105 مل10858105 2111116581

 كر هطعقر 2ءرووقر ©مدععمو ( 8ظجعمدصاأسموز ءغ آ[سلمو. "لكس 1ماع» ةلصوعت]لم5و طمس5 ممم 5

 ءممز ص ءالممعسم عغ ءىصكتكأهمعست ءممعاتطتسمسأاغ ءغ للعدسغر ةعوطع5 ءغ [ملمق زماعع 5ع عم

 معممازمو105 ءعدوعر نن00 تصأ 015كماتسحع 1هميددع علت ةلصغو ءأ درطقحتلت7312 م3212 4

 ةسرت] ععئئعصلهم مئممعتقف عععتست 11عاما عق عغ ه0 زه0ل1ءلسست ذكععسصلنتت 0ءعصتامصعق 6

 معضتسا ههاتعدع (ةعت نمت 003 6هطستلو آساععت معتق ءمصلل(1 مهمتك ع مج عاج هصتق 2عتاتتلل 20

 معلعممأتسات 1معاتزستتعر 62جععمو جساعسل ءعغ 2ءعووم ةتستات(اءع دصه 01 5ءتراتسمفع 1ةمدتق م2026

 زداع# هع قمز نهعام5 ءدوع ءعغ مرهحعتسع ةمعاتممعع 20 وتقل [هغعق ععتس مها172145 ةداع2102عق

 مغ ه0 زنق ءلسص ةععمملسس» 0عطمت(أمصعمك ونتهل ذ(حطتصت عغ طقم لأ ةطتل2 عأ 23عام 015 6

 يعمم ععدضص.  ةلتت طمستمعم لتئتلسصسغ ةععيسلمس» مادعتاوم 2 مهامقمع م201ععام عأ هع

 ل15 كماتمحصتس ؟مصصقمت عغاطمع ءقغ ممقت]ذ سس نن00 طم 15غ6 ]خطو ةعمتطعمسلم 5ععاتلأ 511111138, ب

 طمرعم : 8ص مغمدضتسم ا02[10عقر 1موتنتاو ؟ةساقق ؟لهق 20 ةععامم [ك1 وست عمم ءعصاتس علقص 0هق اصل ءطاتظأو

 رمتمتس ع معكم ةععبصلاسسل ءععامص ءقممص عمر 1غه نأ مع 0هم5 وتل عدد ةععتمأ0ع5 0 عع عط عمل عععطو
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 نع زيمي نم لك سيل نا مولعلا نمو دحاو ياهنم ىلع نيقفتم مهنم نيفنصم تدجو امذ

 طباض نم ذب الف رصحلا تح نع تالاقملا يرضخ داكتف ةلاقم بحاص دع ام ةلاقمب هريغ

 ةلاقمم بحاص هبحاص: ٌيعيو ةلاقم ريتعي اًنالتخا اهيق' فالتخالا نوكي. لوصا هع لئاسم يف

 5 ضو ضعب ىف اهضعب ليخادت نأ دعب رابكلا لوصأ 24 دعاوق عبرا ىف اهترصح ىنح تدهنجاف

 امو اهيف ضيحوتلاو تافصلا ١ ةيمالسالا قرفلا رابك هو ةعيشلاو جراوضلاو ةيتافصلاو ةيردقلا

 ماكحالاو ءامسالاو كيعولاو دعولا " هيف لدعلاو ردقلا " هللا ىلع ليكتسي امو ىلاعت هلل بجي

 هذه نم ةلاقمب. ةمالا ةمدا١ نم دحاو دارقنا انحجو !ذاف ةمامالاو ةلاسرلاو لقعلاو عمسلا *

 خقرف لك بهذم دروا نأ ىسفن ىلع ىطرشو ةقرف هتعامجو اًبهّذم ةتلاقم اندحع دعاوقلا

 هحيبحص نبأ نأ نود مهيلع رسك الو مهل بصعت ريغ نم مهبتك ىف هتدجو ام ىلع

 10 قحلا تاحمل ةيكذلا ماهفالا ىلع ىفخضي' ال ناك نأو هلطاب ىم هقح نيعاو هدساف نم

 ونتأ نمحتت هدملعصسومعا مهكلممعللل رص' ةعمافستتل عمانتل ءظهال ومع ةععابلأ ةقدعمأ“  (نهومتاتس

 جتتععرت ءنغ عغ ععاتتسر ممر نت عئال؟ هر وعمأ مادهعتغم ونسهات عسضوسع حط هلت ل15نصعطتق ةلغر طه

 جحتعمعتطسمس ل1 ةقراتممع ةزمعتأدعتك هيتس ععمعتو مهمات ءمتق جطغقمعغعر ونستس طقع 01 ةءةرباتصقع

 هررتسعالل متتتط عطانتال كي عملعععضأغ. "كوس 7من ةاوغدعم0ه هه همءعددددتتم هعلا3  نتق علقت

 معوسامر. نتهع نه عداتممعف ءمصاعمو ععققق 1 ع. معمعتمأتو زصاعق (ةصتمسمو همعمععم طه طتق

 جاتك لز5عضعمدماألم ا1صعقأغوب د همكتهتس 015كماتسمع [هدطقتل ©6005[ 8غ ع نتأ ءزاتق 3116101

 عوار زم 01 5ءأم]ت ممعاتتال 011(3116طاتق  ما1132ه م1. -- لوح هروصعق ؟ل5ع5 اصاعصلتو انأ 58185

 لمعامل محستسا 1هال25 لان3400015 هه عمألتو مصمم عدامل أ طاق ةسطز 1 ءعععسسو ءهغ طقفع ةدصغ انصع

 لوس عداق: للمعلمات صهتكاتلل  معتكلةتاأه 5ععاقتاللال“ 1030510120, م0501: انظ2 ج]غع21 طده]021 ءقأ

 5 زمهعرعأوب 60ه ةاهتاتللو 83/4 ةأهطنلات, 12/610017 كا دك/]ةئامستتم. 1 ط[آهع ةتتاعب 0]1083عق ةانصأ

 عععاوستسا [ةلمسصت ءمساتس. هممت عا عملسمغ ظنص لد ءعماج معتنسمتلتمه - 1.١ لهعسقأت 0ع ةلغتطاغتق

 قزجتمتك ءغ دصئاقأع زم تم طعصسصلاع» ةقوعزءعوملمرب هغ لموسمأف 06 تعرب وسصقع طلعت عدغممع

 طقطتاأو معععمدمتم ةلصأ ءأ ينقع 12تممو51طئ 115 - 2. لهوومدأد 0ع معلا عءةأاتسهأأممع ءاز سقم

 زو هو ح 2: لهورددأم 0ع معورصتكد1 ومع ءأ متستقو 0ع همططت طتطاتق ءأ ةاهغنأق ع 4. 0ع وغق

 0ع مهى ءاومللممع ءغ مهعلممعي 0ع: معممطعأإوضتس ]1ءوماتممع ع آسفسفاات.. ع 0 نقهملم ةتتاع)

 زمكتعماتساتقو نهانا اسد همست ءقعاسق [كاحستعأ ةذمعدأدعأ لهعردقأع حط طتق نسهاتم» ةعاتعسلتق

 ةنسقمس ءماهلت طم 15ءعلعععر ءزسق 0معسع ص ماتت عم 015ء] أ مقطاتنات مععانل أ ةكتتتتات طة طات 5

 ءزسكونع ةقدعع]ومه ةععامسس 5اهممصتساتق.  اللتطت ذمعأ همكعس ]1عوعس دس ممدنتر دغ 015ءتماتصمسل

 10 دزصعس] ةصتست  ةععاقصتتم اهلعس معهمممعضعتسر نعمهل عدح لص عمات ةعصتمأتك ةصكتعصترو ةتصع نال

 مدعاتستت  هام010و تأ معدأعأا 1856,عتتر معاتأزل 8092 مدعععر ملقأ 0100 ةدطاتللل 15 قطان

 ل5 ءكماتمح ه معدكم للعألمحت ءأ اماعع ؟ءاكاتتلل عغ ؟لهصتتللل 01] 001 2هكأ , ءأامأ 10م5 1ماع]] عاد
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 ىقوتملا ىنينامثتلا تبات نب رمع مساقلا نال وحنلا ىف .تيقلا كولم اع لطابلا تاكفنو

 انئامز ىف رعاش حلصاو ريغ مث نيدلا الص الوا اهمظن موظنم ىكرت ةمهلم |0002 57 ةنس

 ىف كلاسملاو كلامملا 4 |.تم ةنس قوق اهمتاو اهنم .ىنسحأ :تراصف -ىروج هصلخم

 ىوحنلا ىلادمهلا دمحأ ىب نيسح دمحم ىال اهدالب ءاوطساو برعلا ةريزجو ىديلا بناكاع

 نايبلا ند نايعب ريهشلا ىلعل فستعملا ةكلهم .فصتنملا ةكلمم 9 مربع خنس قوتلا 5

 لاؤتعالا ىلا اهلنا ديسسن امل رصمب 118 ةنس هفلا مانملا ىف ىلاعت هللا ةيور ىف رصتخم ىسرافلا

 روفصع نبال فيرصتلا ىف عتمم ادلع خلا دروذ لالظب بجحتحا ىذلا هلل دمكلا هلوأ

 نم. ؤلخ املخ هيف تاطسوتملا لثمأ وهو 141 ةنس قوتملا ىليبشالا ىمرضحلا ىهوم نب ىلع

 رولا !ككعنم قا عقملا 3 هقراغي ال نايح ىدأ ناكو وحكنلا بتك ىم بانك هلئاشم

 جعتغم معدعلتغم5 ةماعملمععد ءةئامغتم عا هادم ؟؟همتاهغعأف ممص 1ةغعععمأ. - 12894. 8161 3]ع

 ء1-ءوز لو مءوعع5 معدات ء(أمصتق. 0( مانق ععدستت ةنعانللت و ةانعام»ع قاد /ءوعق» 07207 13 دف

 11من 11 عيمفب راع ةسصم 442 (ذمع. 26. 8آهنم 1050) مممء(تم. ح 12893. 81 ه1طحس 2

 زمقمزعوأو.  (ندسدعم ادععاعانستو ونان00 معتسسست ْذ6/4/- ءل- ل2 ءمسممدتتل 1 ءقملع لطف

 ممعاو (ءرصممعت5 ممداعأب ودتأ همدنعل م0ءاتعاتسا لكعص"# مرهع هع 1ععغر ذص معا هءعست معقل

 ردم اووتغ عغأ ةعودعم0ةكتغر 1غ نع مع10ع م22ع3داقمماألمهق ءأ مععاععأاأطتكق هيه0عععغم 0 طتتنغ طنع

 عصمم 1045 (ذسع. 7. لسص. 1635). - 12896. ظ 01-1 ءس ةاذلع 5« ظ1- 81 عءدةا11اعو عومو

 مغ زوم 06 ععطتخ قعوطتوع 1 ءانعزم ءهغ قعوطتمع معمتمسمتتلهع هددتعقطت اذ طتق ءعغ تعطلت طل

 (مععدستس ههددت هتطتتقر ةتتعام» ع قات 110 ]عمتر»7:0 11 0ع عفز» ظق ءزن ف ترن عال ]ظل ءررنل ن8 (ةدصحتت ةأتعمو 5

 دمدم 334 (ةهمع. 13. ةكحتع. 9453) ممءانم. - 12897. 081جدس1ةلطعغ عا - دمدغقمأل لنعمتاقق

 معوزوه لاددأع ةععماتهق ءدأ معكصتعأع5 ةهتوسع 1هعاعصأتق ر هتنعام»ع 4/16 لق ءنن- ءاط عوف 17 قو

 مسلعم لاو لنعغم.  (هرهمعسلتسس 0ع ءمصقمءعب آلعأ معع ةمصصتست. 850 موتغ ةمصم 9

 (زمع. 20. 0ء6م 15390) ذم كعوورمغمو ص طسزانق (ءمجهع ةمعمأقع ذص نص 5مقمأ علقم ل

 مءئتممع 31همهعات(مسنس ءممكعععمأ.  (نهدحو عملتطتسا ذغه ةمعلمتا: ًآطهاتك 10عمو وننأ هاتطع

 ]يعزم ةاتهع هطسسطعدمسأاع (ععابق عون كعب دس 12898. 5ظ031-1هرس[41*' 81 ع1]-غءوماأ1ر !انطعتع

 زمداتامأل مدع هط]ععاوغلمصعس» معهعطعسق 06 عدت 1همتسقتاتلال , ة111015ع 472 لق تن 177

 181ه ل1 عرق 14/8, ؟داعو ق1: 0وركأ» لتعام ءعغدصمم 669 (ذصع. 20. فسوع. 1270) 2201610

 نع انطعع 1ماعع ةماععسس ءلتمك 0ع طقع ععدصسسةألتعمع مهعغع م2هعقاممالقةلسانق عقار ءأ ©ءدأع

 مسللسم عوغ انطعع ععميسسه ل عدقر تكس ونهم ذللتسك وتهعذالمصع5ع هممص اههعاعسأاتك. قلت طل

 كت ةعضمفم# ةععتسم ععدامطوغ - 12899. 831-81[ هددصغأا 1 سم قألع عل ءدصم (غعدس هع( غو

 ]زن طعرع مهندس مدمتطنسع هط]ععاوعنمصعت» معوعطعسك 0ع مثال عأ هطقعطزمسلهو واتأ آل 611 الل



 1آ0

 ةبعكلا لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا للكم مم“ ةنس قوتملا ىقالقسعلا ىلع نب دمحا رح .ىبال

 دبع نب نسحكلا] لاله ىال ةاضقلا ىلا ءافلضلا نم مكتحا نم |. خلا مارحلا تيبلا

 بيبح نب للمكم رقعج ىنال هتوعد بيجاتسا نم 84.1 [ "5 ةنس قوقملا] ىركسعلا [ هللا

 لوقي نم ' مكح . ىف .اولغ ٠ ىمو. !اوطسقأ نم 9 عم ةنس قوتملا ىوكنلا [ىدادغبلا]

 5 توم دعب شاع وم 111.“ «5 ةنس قوقملا ىبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نيحلا ىقت خيشلل

 ىرصملا ميلق نب] ىاطلغم نيدحلا ءالعأ هالاب فرع نم انكي ايندلا ىنا نبال ةعيرالا

 ند ليكم ركب لأ نيحلا مدان خيشلل نيرداسلا تاراخم ا نك“ زكمللس قودملا [ىفنحلا

 ركذ يلا هتاذ ىف دحوتملا هلل ىمحلا هلوأ هياحب فورعملا ةنس قوتملا ىزارلا ىروناماشلا

 نيكلاسلا تاماركل الماش نيفراعلا تاماقم ىرش ىف باتك فيلات هباكا ضعب هنم سمتلا هنا هيف

 10 دايعلا داصرم بانك ةذس نيثلتو فينب اذم ليق تفنص دق تنك نتأو نيرداسلا لزاخل اعماج

 عزوزأمالممع ةدعرعد (ءةسصمأأ 11ءاعاععمأ ءمصز دموأأو ةتتعام» ع 4/1760 121: لآ: 4ك ءملثلاقر "ن0

 151 11هر,»“ لنعام ءهغ ةهسصم 852 (ذمع. 7. لآهجا. 1448) مدمدتطتم.  ؟ه]طسسصعسو 01100 18

 زمعامزاأ: آنهتك العمر نأ اكه'طحس اعدت م]سلل ةةعزانللل عققع ؟0ه]1نل6 ءاعع ع 12900. آدم

 زطغدلع هسه سصتس ءاآ-اعطم]د18غ 115 ءال- عمق طقغر اكطق]ت15عر ونانأ هقلتقذة8 51858 0

 لملء ن طم (مدعامطمساأو هتعام»ع قلاع 11:47 [ ةظلمدعمتن 8وت: 4 ن0ه71ه]] لع عة, |[ ةصصم 5

 نصع. 18. 066. 1004) مممجنم]. - 12901. اآدص هوؤ[غهزأطو 02:55 5غهط0هو ْذُذ 1101

 مععوعك هسلطسسانت ةتعام» ع قلتو ل إم 7101 متت»عا اظظعري ]1هط15 | ظهعجطلع02] 6 ءةسحسحأتعمو

 5 دسم 445 (ذمع. 23. قرع. 1053) مزانم. - 19902. 311ج جع52 غتر 001 لاتقأانل1 1

 ئعمعصغ ءا وننأك منملمسص ءدينعلصصغ ذص !1ععتطسخ [1هودعمأل هطوء29هصلتق و ةسعاممع ةطقعتلط

 1ع - تل - 011: ملآغ ظعر» لآ0- ءا- ني 5هططغر دسصم 755 (ذصع. 260. لوصم 1354) 110110.

 12903. ل[دص ةقطح طد'لح طصحسغ ءآ]-ةعطحمأرو ونأ م2:0ععصأعللل 00125811 عئهلطق

 دانم عجمان صغر ةاتعام»ع كانا ق2 7/:نني. ع 412904. الآ دص ةعوكذ طآ[]1جطرو وست طلة

 معمم ءعمصكو ةتنعام»ع 4/4 - هل - لا 11هع//ءاذغ |[ طعنا 013/1] 11: [1آهمعاظتم] , ةطصم 9

 مع. 11. لمحت. 13600) دمام. - -12903. خ1 ءمقعذغع عل - عفت عامر مطقتأ 15 22781698 230-

 ءءلعمتتسسم ةحتعام» ع هاعتلعاج قا ءزتد-عل-لغ:: قلع طعام 101 هنروبنعلا عزت ك]راي]رمنادمع" 6 1غ 24و

 دساعم 12 نع]ب للعام ءا ةصمم . . . ن012غنم. - آراطعم اه زمعامتأا : طهسق آلعم ص ةاته ءةةعماتق

 ملغم ءام.  لومعدغ ذطنر لتدعتمسلهضتسص عيسعضلهطت 5 5ع معاتتقدعر دغ همدصتت ءعضاقكأتم عنهم

 140 لنئمتكدتتع ةمتضادلتطس ةلامكأنهنعأو نأ دمت ةعسأمو نلتقع ؟لأ ةدصعأت زم ٠15 20 7ةانعم 1م ؟عل عصاعق

 كام اطتسم همامسدع ءهلز03 دعمت و ءمرط م[ عطعمل ءععغ عغ ةاهللمدعق 01012[1713 01113[5806 5

 ءمرقزعممرنعألب - 0 سمصوتتهت>ت ةهصاع هتعتصأم عا ماسعع5 ةصصمو اذطستس 711:00 ©7-
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 ةيبرعلاب افلوم اذع نوكي نأ دأرأو ةيبرعلا للغأ هدداوش ميم مود دقو خيمدلاب قعزوم ةنكلو

 نال ءافتقالا ياهنمو ءاضتقالا رانم باوبا ةرشع تاماقمال عضوو ةمتاخو ةكناف لعجو

 هقفلا لوصأ ىف راونالا راخم 1. |[ هدد] ةنس قوتملا ىديبيؤلا ىيحكي نب دمحم هللا ديع

 “أ. ةنس ىقوتملا ىفسنلا نيحلا ظناحي فورعملا دمحا نب هللا ىيع تاكربلا نأ مامالا يشل

 ةخطويضملا هتارصت3مو ةطوسيملا هيتك نيب اميذ وهو عفان رصقخمم عماج نيتم نم وو

 فئاقحلا ررلب طيحم ركب همظن ةراجوو همدح رغص عم وعو اًلوانت اهبرقاو الوأدت اهرثكأ

 هرركف ليوطتلاو وشحلاو ديقعتلا عوذ نم ولخي ال اذه عمو فئاقدلا دوقن هيف عدوا ونكو

 بيترتو ماظن غلب ىلع هيثرو ردرح نسح لوصولا تمسب موسوملا هصتخ ىف ىراصحقالا ىفاكلا

 ةرهابلا خكشمل !ذ هللا لدمحا هلوا رارسالا فشكب هامس حرش فتصمللو ميقنتلاو ميضوتلا ةدايؤب

 ةضانأ هامسو ىولعدلا لداصفلا وبا نيدلا طعس لوقلاب هحرشف اضيأ هاملعلا هناشب ىنقعاو خلا

 ءمرص ممدتتر طمع همانق غهددعم معجقأ نع ةعع ماتت ةطهأر ذاج نع ه 1؟هعاتطاتق ةص0ع "ءعلسم0هصاتطاتق

 ججوطتءع 1هونعصسأعو ءةديعاسمأ ءةدعص ل  !'هانتغ ةعتكتع نغ طلع تطعم اخصوعتح ةعمطتعم مدت ممهز

 عودعأو ءغ ةيعام» عك معهع1هلمسعتم عغ ءمصعا سعتةمعسس علت“.  طدعاعسر وننقع 0ع ععدلتطسق

 لنومت( هم ةمتض عملت ةعتكر ذم لعععس ءمرتتو لزقأهطستكا - 12900. 81 ءدمقع ءا-1 عالة طقب

 مطقمتسك5 ءةعرصتقر نات3ع 2عععق5متلم ممدطتل جماتت# عغ 7158 عمران, نههع 5 ]ذطععم جحعطتتعم

 0لعممعملعسمغ, هسعام»ع قلاتع قكاآلعللعأ 210 مست:ءأ عري 7هليرع 2ءاالغو دمهم | 555 (ذصع

 12. كدص. 1160)] منمرنم. - 12907. 01 ءصمقع عا - حصتع معو مطقعتم ]دسصتصانتلت 0ع مهتس ءسأتق

 روس عمص_مل عمخغأدعرو جةسعام» ع هطغعتلعط ءغ !سفس 4ل:0 7[ ءمعجا ق4طلمل1هلب عر لق آرتدعلا 1 ءععإلار

 150 11مل ادن - عل - ل21: لل6غم ءغ ةسصصم 710 (ذصع. 31. 3]آه:. 1310) دصمتتأد0. "1'عدعاتتك عءقأ

 مرسمدعسقر نغ 0زعنلع ذص ءزدق ةعمقتستت معمعاتوتع ممدقتق ر ![ةععمقرو ءممعلقع هعطمأاتقو

 ج0مم(ه6همدئططع تانلتطاتق ماعمسكر ءعغ مععاتسعأ ه0 عمه ]زطعمو ةزماعع طسزاتع لندء[ماتسمع ماعم

 مت علزمم ع زماعع مسمعملتو طضسصتغع» ءمصماعتعأمو ونستحع مادسسانلل لص طل همتطاتق 52م3 هأاتخ

 هع [هعئلاتاولع ه0 يمحعععماسص ءغ دساعل] :ععملسم مدهحجتسع ءدععالسمأ. تقتل لانقئ13 عزان

 ؟ماسسعم همكم عقأ ءغ مرد مدلاتمطع ءممعلكد ءمصقاععامسسسر (ةلسعال دله7ع عقأ 831م5

 1عتغ حطت ءكمرضزت] ععاعصق عغ (طععدتتكاتقو لط 0110 ة5ععطأتتلل ماتتاتلال رنط2عععرا مست ةمطغتلت نست

 لعمموستك, ءأ هتطتاهرمتساتك هطقعتسأمغع ةعمقسك نمهلقهسر 200 5هسعماتم هدم عملا متع عغ مست ات طانع

 جلصمغهغنمصتطسق !ةطمصدغ. 1(ةودع 14 لع ]علب اتطحصتسم ذص يسر عملتو اعرب م7 -مموت]

 1مكعسرمأم ءوععوأزع مععموممستار ة1لطتلوتع 20 هملتصسعتس هيهحتسع هممعلسمتنسا ءعأ ل عمءعت مانمص عت

 مال عماله ةتعاتمد1 عغ ةعمكسك مععقمت سئاهأع 111 ههاعدأدست لأعممدسدتكم ةسعام» زمهع ذم 12/11 ءرنأ»

 يىرسسعصاةسسست ءةلتلتغأ 766 ع]برك ءا- هع»م» ةصخعتت ماحتتلت ر ونت زذاه زصعامتا: طمسلم آل نس

 ممطوتلمسع ةبز0عمأل ءمصعمأ ينصت عاعي ع  ؟زعأ لمعان نتتموتتع زم ءّراندق 2 عانس عماأم مة ع0

 نتسحتسل ممدتعمتسأا عغ كروس عمامسمع ءلتلععدصغر نغ امل - هل- لأ قل 1/ءللفقل 12 ءاب[عمفب
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 خلا مالسالا ملاعم انمهلا ىذلا دلل كمحلا هلوا ما ةنس قوث رانملا لوصا ةءاضا ىف راوثالا

 ةنس قوتملا ىقشمدلا [ىونوقلا زيزعلا كبع نب] كمحا نب دمحم ةوبرلا نبا نيدلا رصانو

 نب هللا ةيع نيدلا عاجتن خيشلاو رانملا راصتخا ىف رارسالا سدقب ىمسم رصتخم هلو ه8

 نيحلا لمكا خيشلاو «”» ةذس قوتملا رانملا حرش ىف رارسالا ةرصيت هامس ىاتسكرتلا مح

 عنادب رهظم هلل ىمحلا هلوا راوثالا هامس ب“ ةنس قوتملا ىقنحلا قربابلا دومحم نب دمحمأ

 ىطئارخلا ىرقنعلا ىراموق نب فسوي نيدلا لامج ييشلاو خلا ةقراخلا تايآلاب مكحلا

 عم ىنغملاو حيقنتلا نم هذخا 0“ ةنس مرح ىف اهنع غرف رانملا موش ىف راونالا سايتقا هامس

 نيدلا ماوقو خلا ءاملعلا روحص حرش ىذلا هلل دمحلا هلوأ ريغ ال ةيضتتملا هدياوذو ةيشاوح

 ءاملعلاب عدبا ىذلا هلل حمال هلوا رارسالا عماج داهم ةنس قوتملا ىكاكلا جا نب مد ىب كم

 شر

5 

 10 ريزعلا دبع نيحدلا ءالع انخيش كئاوذ_نم اهتطقتلا نياوذ هذه هرخحآ ىف لاق حلا نيحلا ملاعم

 ةصصم 891 (زصع. 7. لدص. 14860 ) 201[تلتقو تانزال5 02212 طاقتأانق و 7/401:41 © - 011107 لأ

 ةلاناما هد: )1 - اللعوب ذمهعستماسكر ؟ ءعطح (ةدععتك ءعمموزأو امهصكدنت جلصتخاج طقطعأ ءغ

 زأم ذصعامتغ: آطدنق آلعمو وسأ ممطتق ةنومج 1هاقسصت ةمقهمتعوكلا ءام. سا 77مي1- ل -

 كللمارمت»ت»ءأ طعنت قليتضعا [ عز: كلاس وأ - هتان (هسعمت] 10ج ععابعافم ؟دلعو ةاننن- ءتراسمو

 لتعأذتم عا حصمم 704 (لصع. 21. 0ع[. 13602) دم ءاتتسكو وانأ م2 عاعععو ءمزامرسعس عرع اذطعو 1161م

 يعمر موزأ (0005 هل - هدد" ا“ لا ة[]ءانعذ» 11-101 ءيذ» ذمعيتماوس حج ةطقعتلعط 5ةمزا'- هل

 11ه ه1/ه] وزن كلارتنعا 1071 ءداةياقر ةهمصمم 733 (مع. 22. 5عرأ. 1332) دصه5نتنقر ءانز الق «01-

 رسدعصامستاسم 1 ءاو»ءا هل-همة* لا هامبأب 18/-71 نو ذمععتمامه هع ع هاعتلط لقتسوآ-ءل- م

 ااه ]رمت عل ظعرن 31 هلنسل 8مطعر»: [جمعاتكوب ةمصم 786 (ذمع. 24. 1"عطع. 1384) دصماناتكر

 هنزاتكق همردس ءمامعأتسع ل/- ليصل“ ةمهععمطتم زغج اصل مأغ: آطرهسع ]عمر وسن مسلعطعت(سلتمعق

 ةمماعماعع 01 ءغمصتست دصتعفعمللف (أ. ع. دتععوتطمسم (هعدمت) ءعاعدمعلنممعأتم دصقمت[ءقاقكألا ءاعر ع

 عهطعتلعل لعتفم/-ءل-لغ: 7 عابر“ عزان يرسم 4بنعمت"أ 1214202, نت ءملصتس عطاقتأ انا م

 6هآ - هتننصام“ لا هارعتأب طا 71ءينف» ذمكعتماتس دمعمتكع لآهطقععءعس هممت 752 (زمع. 28. 1"ةطتع

 1351) هطودماحتا. ظزانس مههاععتعس هع ممعمطسم 1ءنعطلا هع 710عاربم طسقاتكونع عامددتس عغ

 جلهم( مصتطسع تاتلتطسك تكتسح 0عاععنم ءدعععماتم معاتتغو ءدععاسفتمق ةلتتم ائطعتك هددصتطاتق.

 (هدسص عصام أه اصعارتغ:  طهسم آ)ءور وسن مععامرو ؟زضمعاتتل 00ءاممتس 01 ةموصتك ةاعي ع

 78مم - ءل- لاد» 2لم]ءمتستس عا عري 110]ءميضسعل عري لآيضعلا 1ك(, ةصصه . . . 1001اةتلتقو

 هنزاتك ىرسصس عمامسسك انطتأو لكلمت»# ءق- مع"( ةمكتئستكتق لاه 1معلمتا: آسف 10همو نتأك معد

 رامم 00ءام5ذ ةزومد ءاذجاممتم معتسانتق م10مهمدانتغ ءاع. كل طصعتس: 11هق جلمماهتتممع5 تاتل ءدو

 اموستلار ءدع امقاتطماتمصسع ةمدعاسمسود كطعتلعطت همداع 4/6 - هل - لأ: ىلطا- ءآ- ههنع عرب قكارتسعلا
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 دوس ىميرقلا لامك نب نيدلا فرشو ىفسنلا نيدلا ظفاح كئآوذ نمو ىراخضابلا دمحا نبا

 هضييبت اوبلطو هوبجتاف ماشلا ءاملع ىلع هضرع مل دصق امل هنا مث هحرطف ًلفاح اًحرش

 نابعش نم نيرشعلاو سماشل ءاثلثلا موي هنع غرفو لوقلاب حرش وهو راجل فيرط ىف هضوبف

 هحورشش نسحا راصف خلا ةيادهلاب ناسنالا عون صاوخ فرش ىذلا هلل دمدحلا هلوا أ. ةنس

 اذه فيلأت ىم غارغلا عقو لاق [1. ةنس قوتملا] ىرصملا ميكن نب نيدلا نيز ةمالعلاو ه

 صعب ةراشاب همسا هيلع رقتسا ىذلا ومو رانملا لوصا ىلع راونالا قيلعتب الوأ ىمسملا حرشلا

 هيلع لكشأا نمو رهشا ةسمخ هفيلأت ةذم تناكو 10 ةنس لاوش عبار ىف رافغلا حتفب ءاملعلا

 رانملا رصتخم هلو ىهتنا اًيلاغ اهزواجا مل ىناف ريركتلاو ريرقتلاو ميولتلاو حيضوتلا عجاريلف

 نيدلا لالجو #0. ةذنس دودح ىف ىراصح هرقلا مساقلا نأ نبا باطخلاو لوصالا بلب ىمسملا

 نب ىنمحريلا دبع ىنيدلا نيز خيشلاو ىل» خنس ىقوتملا ىلايتلا فسوي ىب دمحأ ىب الوسر 0

 8067/4" ءغ 18 1 ه- 011-0 1 ءععرلا م11 عع ح ك1 م»ورغعل-0ل 8 عرج ل( ع7 ,077776(   عحنخ

 معتستم ]معتم ءمرصرس ءصاقعلتللا 0 مأمداتزل ءدعمجوكزأ. ا هعملتك تل 20 ةدعجد 11ءاطممم

 معمل علم ءعععطتت ممداوانقلال لول "عز ءععمغر نص متعلق 0هءاتك 8وعرمتمع هداعملتغر ونتأ 20هتح

 موعلممع ءزانه 38عءالر مغ مزأ0لع ةحقععتطءعععغو معالعطتمسأ. 0 تم 1هعطتقال عقار 116 عاتللا 8

 راس عمم طنز ةععممأ هتان0ع ءعيهععت طعععأم  (نمدحس عمامعاست, 031 ععطق (ءوطتق ع>م05113 0

 ةلستعلو طقطعأب عععتو غءياته عا وتل عجن 0316 ؟1ءعقأتللم 0111260 15 عطونطوم ةمصنت 0

 (مع. 8. لكسصص. 1407) ةطقوا]رتا ءأ زأذ هركتفك ءقأت ةهتتق 82عمر ونت معممجلم5 ععصعمتق طتصقمل

 ععطمأغع5 مءاتعزوزرمع مععاو ممطت]ز(محتغ كاع.  ظعدمتعغ مدصسس عصام هضتست لص طسصع ]!ذطغست م36-

 عاومان سدزستتس ح تع 00ءانعدتساتك 76177: - ه0 - 011 8ع: 1هزوءتس» 2112, [ةممم 970 (ةصع. 31. 5

 قدتع. 13062 ) معاق ]. ع 1معلتغو ةموستغرو ةطقماسأم ءمرصممدلامصتق طاسلاتق ءمطتلت ءطأ8كلأو

 ولأ معاستنا 16:1 تأ - هت“ 616 05117 11/1 ل1 ءرنمب» ةصكءعت ماسك ءلوت 0ءلصلع ؟ععم ةانه0 عدأع

 عتعم داتوم ة0ءغم ةطد]سست طعصستست 101: ©7- عآم 47 هعععمأتغو ذص 01223 011350111 116

 8كط عجزا ةممأ 965 (مع. 24. 0ع. 1557). 2 كمهتتاتلال 3111213 18 60 0011720116200 11

 رد عمععم نستموسع 1دعصتسغرو ءغ عمت ءتصوتع 11164 011 ءملأهغعدت ءىعوغر هع ه0 !اذطعمو معققتقأ

 41]0::10-17: 17/- 1 ءادمأ], 11-177 ععرهل» كغ 131-181 هل" ,  دلاتتو 101311 11311812 م1 ءطاتتلا 0116

 ممص معمهععلزور. - ومع ز]1ع. - 10د ءيتامسعم عع 277 - 71 ؤ» ءلتلتغ طسآنأان ه1

 ادهم اوري حج 777- 11161145 157: 47 7عايعض» (هه1] 25478. وصخ قلكعح ةطصطتتتلل 720 (ةصعم

 12. عطل. 1390) ةعوتمدتاأ ح ل677 - هل - 0171 1805147 8 ءرن كآت»عا طعنا 7 تةنرك 1 ءاتاناتنقو 0

 دمصم 793 (مع. 9. 1ع. 1390) ميمع6بسك ل هطفتاعط 2ءقن- ءل- 017: 450 - 9آ - "701: لع
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 ما: ةانس فوتو امر فس. لاوتتيابو طلح عارفا لاو معجتو» اجوزمخ» اضيرعنا فيعلا رب تاجا هفورعلاب كوستا

 نيسحكل ريزولا نيسح نيدلا لامكو 1م. ةنس قوقملا ريمأ ىلجهاص نب نمحرلا ديع ىلوملاو

 حرش وهو حلا دحالا ىلخل هلوا ةنس قوتملا كلم نب فيطللا دبع ىلوملاو ةنس قوتملا ازريم

 ىفوتملا ىفنكلا اغبولطق ىب مساق خوشلل اهنم ىتاوح ههلعو سانلا نيب لوادتم روهشم

 5 دمحم ربي نب ىفطصم ىوملاو ةنس قوقملا ىوامرلا ىيحكي نيدلا فرش خيشلاو م.1 ظنس

 جرعالا َئ َن مكمل ةيشاح هداز ىمزعلا يدا دح ىلعو ] |... ةنس .ةودملا هدأز ىموعب فورعملا

 رسصغحاو مهد خس قوقملا ىلادمهلا جيصفلا نداب فو رعطلا ىلع ند كمحا نيدل | رخكذ رانملا

 1 م ْ مدمس قونولا ىبلكلا بيبي ياح نبا فورعطلا رسح ند رهاض [زعلا ىبأ نبدا ند ||

 10 جوزمم هحرشو ىفنأمل اغبولطق نب مساقل رصتخملا اذه شو يلا نيملاعلا بر هلل تمل دلوأ

 دمك ندا نع اءانثلا ىبا هحشوا هحوش ئرخفلا ىيلخا نب  نامتع' هيلع اردإاهل هكا! يف رد

 كط ظعءامر مدلعم ط7 - لمتد لتعطتس ءعغ عمصم 893 (صع. 17. آلءع. 1487) دظم[انال5ر اتزان

 مرصتس عصامتمم ةعدعاسلا 20لصتعطكتست طقطعع ةهغ طععوتم عدل  ةسعامم هب دصعمسع كهطعتتول

 ةسصال 868 (ذصع. 15. 5ءعما. 1463) ةطقماحتأ - ١10115 4كآ4 - ك -ه]ناملا 1 ء» 5 هز]: اكستتو

 دصصم 987 (]مع. 28. 1"عطع. 1579) ردمةانتتكق ل 7167: - ل0 - أ: 1ظلهوعقرب ”١1 ملك هسه ء..

 رم ااتاتق , وال 1م 189 هعدت طلمدعتخ للم ةءعهتمدزأ - ا81ه11ه قكطل-ء7-7هافرك ظعت: 17

 جصصم . . . 1[1201ان5, تانز ن5 همت عماقجأاتك 3[1 1هعارأأا: 10 عاتق ؟لكئانقر 18115 عأعم (00121161-

 دياتك 1[20ةةلسانق ءىغ ءعغ زماعع طمصتصعم ستتاغتتت» 2ءامغدقو 20 وتتعست مآ1اتظع5ق ع1مهووق

 همض موعضتمغو نأ هطعئاعط (مععرر» ظعبب (©ه17عنمولع [طدمعالاودر هصصم 879 (ذصع. 18. 1هت

 5 1474) رسمعطببع - عطعتاعط ىك/ع»وك- ءمل- لو 7 هلوع 1غ01 62و ةصطف . . . 12010115

 110115 71:1 مر ظعرب طقر» 231ه]رمصتسءلر نلوم قسمتسيلع] لتعأاتك ءغ ةمصم 1040 (ةصع

 31. كدل. 1630) همعطناتقر [20 سزسق عامددده 3076 ظ1- ك'"هزر مهتتلو ممهغ ةططاتتتلت 0

 (زمع, 24. لمؤ. 1717) دمت تاتقو 201885 ع]1هددوه ءمرص مودانتا ]| - 20هنعقر» لدضؤدت , 50

 (نمزمعأ 110م: لت ءاتق ءغ هصصم 961 (ذمع. 7. آ2لعع. 1553) رصد انق. - 1 هطلر»- ه0-

 كارنعأ اظعرا لل: ظل عسل ؟هلعوم ة1ادن- معلا لتعأتك ءعا ممصسم 755 (ذمع. 26. كده. 1354)

 سمعتم , ما 71ه(“ دمعاستعع ؟ع001لتغ, ءأ | 7عقت - هلل لأ: كاف لعت-ءل- لان ] 1هلبق»

 ا ءرا ظلمعدم» 1له1ءاغر دلعم آ2ا, 1ظ1هلقغز لتعضتكص ءا ةسصم [503 (ذمع. 29. لسصع 1405) ]

 رسم عاشق 1م ءرتامردعو ءمماعدتلار نسمع دكه ةصعامتاأ: آطءدسق آل عمر هتسملمعتس لمدصاصو ءاع.

 140 [آدمع ءةيزامدصعس ((ىقرو طورو (20ا مان معتم [آدمعظاح ءمسدسصعمامعأم زهماهتحتكر نسأل (ءدءاسس

 جحاستحتتس طقطعأ. للدععوخغ ذم عدر هس 5ع ماتهعدأ 0ع 01ه ننا ل ءرن 6 ]ءمانعأب لمت يتمدد ع

 1ءععععأب هع طسصع ءفدصصس ءماقسسسس ءمرسرتفسمتةدع. وهعم قلد /([ن عام قللتسعل لق عزا ]101 هت» 1ع
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 خلا مظنلا هوجود نارقلا لونم اي ىمحلا كل هلوا رارسالا ةحبز دامسو ىساويسلا مق ىليزلا

 كلم نبأ حرش ىلعو ساويسب 1 ةنس نابعش ىف همتاو اشاي دمحم ريزولا هيف ركذ مت

 ميثاربا نب كمكحم ىلينحلا نبال كلملا نبال رانملا حرش ىلع كلحلا راوناب ةامسملا ةيشاح

 قحاوغلا .هامسا ةنسإ قوتملا ىراصحوقلاب دمحم» نقحلا«سش  هحرشو 101, نس قوتملا ىلحلا

 ىدنقرمسلا حرشو نانس هرق حرشو راك هرقن حرشو ملع ريم هحرشو ] ةيظفاحلا رانملل ةيسمشلا

 نيعمب بقلملا ىورهلا دمحم نب هاش كرابم نب دمحم هللا دبع وبا مامالا خيشلا هحرشو

 ىدنجلا حرشو خلا ةيادهلا راوناب عرشلا رانم رانا ىذلا هلل دمحلا هلوا لوحفلا رادم هامسو

 ةنحشلا ىنب دمحم نب دمحم لصفلا وبا ىضاقلا هرصتخاو رونلاب ىمسملا حرشلاو ىئاقتالاو

 كيحم نب نيسحلا ىب دكيحم نيدلا سمش هحرشو رانملا ريونت هامسو م1. ةنس قوتملا

 ركذ خلا ماكحالاو عدارشلا عضوب درفت نمل دمحلا هلوا راكفالا ةحبز هامسو ىداباشونلا هاش

 معسل 762/2, مهد( عد معموعف لتعاتقر ءمرصصت صاقتسات» ه01لتاأ /250ءا ءا-هع»وب» ذصكعطت مانتطتو

 ونسأ غو زصعامتغ: 'طكطأ ]دننكر 0 180 ءنكر نتتأ (202ةطتنتت 53813 ءمطت م0ةزأ1مصتق ءمصعتسملتع 72102

 معععاومأل ءعاع. "لكس آ[1' ءينسست 770ه/, مبوترتعا ظمعأم ]1ةتلهأو ءأ ءمطتل عام1101

 جطفاطوم حصمأ 974 (ةمع. 19. لدل. 1566) ذص دعطع ةكُقم ةطقم]؟1غ. - قل ءوررتت لا

 ل1: 2181 171 ه]رعست» عا 8ءرن 1 نلف 11ه7عءاغر ددلعو 22 - ءازرمتانع]2 لتعطتق ءأ ةصحم

 971 (ذمع. 21. تسع. 1563) ممءناتقر عامهدهه 01016 كن عأت» ءآ - !رملعأب هله عامنا 171-01 ءتنمت»

 72: 1 :-عار» عن امهىترامم. 8 همعم ىرستسعساأمهمد ذص 1)/-ل]] ءراوب" عمت موك ءاتاتطأ ]1715-0-1

 1160/1 ميراتر»: عل 07182", هصصم . . . 2 0م1اتتاتكر هانز انق :ءملسطت عداقتتسك 2/1 ماقال اذ أب ءزرنوقب أ

 711 01 عده" 201 - 1 لامني عأ ةمكعهت ماحته عها بس [ 114 ل ءررب ب لةءع»ءاررو» ب 0 مجملي كنكتا

 - هورربم« مبلل حج مطعتلعط عا طصقسس قكقتع كآلعلاع] ل1ه]عءمتست»ءأ ظعتن كلها" ء]ج ذك

 ظعورب ك1 ه]ميجتسعل لل ع" عمت, طمصمعتطعع 21041: ءمعممرستسهاطدقو ءنقانق مددت عماقتت انك و ل11047*

 ء] -ركم ]نأ دمه ماسك, كج ةصعمتغ : طمس العمر ونسأ مطقضتس 1عوتم ]!دستصتطاتكق 2ءءامع ءاتنواممتق

 1لاسستصوهكازا ءعاعب سس لمربلت - 1/11 عست. طل متوسع ءمدطتس ءماقتلاتكق ءدعداهأ اناملو /0/- و4

 ةممهلعمتن طبق. -  ظماغمرمعت ءدع انطعو /11ءننم» ةععععمادس عا ل عيننصأ»» طلأ - 01 ءزامت» ةصقعكأت ماقتل

 (0ةقطخ 41: /عس ل11 21ه ]رمتوترجعل عتب 1710]رمتوتنعل لق ءرن- ءاو]]بتنمب هصصم 890 (ةطصع. 18. كول

 1483) مدمءدسقر 010315 عغ كفرسس ءعماقتتم5 اه عرربع - عل - لف: 110 1عمدوترنعل عزت ءا]لبمدعتتا ل

 ل1ه هت ءلا كارلا لى 1 4[ 08, زادض مرسدس عسا ةكئتانق , 2الااعا ءا- هرم ةطصععتت ماتتقو 11

 1معامتزا: ةئهسك 1)ءمر وأ مدكلستكق مصهعععماممتتا 2ءاذوتمصتق ءغ عامك( مرانتت ]11101 6مجسم

 1سسلجص عصف مممعضسلتق دتصتعاتك عع عاع.  (هددسعسم»دغ ةطقر ع متسلاأتق ءوستت ءطاقعأتق 5ع

 ءم11ءوتقدعر ءأغ اتطعم معدعطات1مدعس .ءاعودصستعس 0ع لمعاتمدع معلس عل مامضتس اهتاتتق م2هعرطتقلا
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 باتكلا لونا ىذلا هلل كمكلا هلوا يورمم حرش وو شياشخإب نب كلملا دفيع نب فسوبل

 نمو [ىاثلا ىنامثعلا ناخ] دارم ناطلسلا رصع ىف م0 ةنس ةيورتلا موي مغخ خلا ناقرفلاو

 مامالا ييشال راونالا ةءاضأ ةلمكت ىف راكفالا راونا حورشلا نمو ىنابتلا نايب نب جاهنم حارش

 راصعالاو روهدلا هلما اًدمح هلل ديحلا هلوا ىنارسقالا [ءاشورسخ نب] ليعمسا نب ىسيع

 5 ضعب ىنلمسف مالكلا رصتخا هنكل لوقعملاو لوقنملا ىلع دآمتشم راوذالا ةءاضا تير امل لاق خلا

 لا ىرصانلا راداوحلا ىاجلا نيحلا فيسل ةفحت هتلعجو هلمجا ام لضفأ نأ ىلأ دذرت نم

 رافملا خرشو نيدلجام ىف ريبك حرش راكفالا ةعزن هحورش نمو دال“ ةنس دولح ىف هنع غرف

 ومو ملا نيدهنجمالا ةجرد عفر ىذلا هلل ديل هلوا ىيسال نيسامل نب دومكم نب دمك

 امهظفح لهسي ال ىزابخلا مرشو فنصملا حرش نا ركذ كلملا نباك زجوم جوزمم حرش

 10 حرش هحورش نمو ددب ةنس ةجخل ىذ ىف هتباتك نع غرف نايبتلا هتيمسو امهتحابم ةرثكل

 بل 37م 8ع 4ه50- ءآ-دع]ة]ب ظعلا ظمطلد]/فقعأر تتزانك ءماطتت عطاقتللاتكو 276216 ظرأ - لال ننام

 1زمكعتم اسمر عدنا ة0صتدععمسسص طقطعأ هغ ذأو ةصعامأتا: آرهتتق 1)عمو وننأ ]1طالاتتللت

 عن جه [هلمم لت( معاتعماعس معو ءعامجتغ ءاع. فمطقماحتغ كبس لأذع هعغنوجم مدعصفتم الددئاطتزز ءاو

 آي ء]- ءرمقرعأ لتعام و ةصصأ 842 (زمع. 24. لكلسص. 1438)ر اعصمم»ع ةسلفصت 04

 [ 161: 011 هتان ]1.] حج 8لغ:14] ظعرأ ظعيبفت» 1ءطاستر ونبأ ءاتقس صاع ءمررحتتل عما 81015

 موغ - 8طهتلعط عا آسقس 1ع« 8ع ةهد»:هقآ [ظظ عدا 8ك موت: عم كاكل] 4ك عدعةينقو تدلاتك ءمالح

 رد عماد انقر 47:14“ ©]- هرك 1 امت» لا 1ع]تا1عأ 10166 ءل- هتامم* ةمكعكت ماتكر لطاج ةصعامأتا: آمحسق

 ]نعم (هلتكر ونمع معه هردصأو اعتمد عغ ةدععتأاو لنعفغع عع. (ندسر ةهوتنتاو 107461 6111-7 عامت» عزا

 يرسم عءطعملءعع ج10 عمود معد 2مهلتغممع ةهط ةلتأق ةعععماقق ءاه ؟ةالقممع م01هءاقهقر ا[

 طععوتاومغأ هعوغممستق متطتف ها30ءعععر جه دمجع ن10ةطت معاتتاو نان1 22 !1ععمتت عه 3516و انكو 0118

 انطعع ذللع ةسسصسحاتس هممالصسعم عار مع ةأمعاتلادكق مههاع5 0عوعرتط عععدطرو عأ

 معترك ل - ل10 ل8, نتن 10 ءضو0م ده ةححلفس المئة" - ءل- ل1 ظتتغ لمصمم هطاتلتب - 1قعع

 ز]]1جنب, - قةطوم]رألغ نلت ءلظعو ةطلالللا 727 (اصع. 27.105. 1326). - شلآزات58 5

 مدد هر 0همطسسق ؟هاسسصتمتاتق ءمرسمءعطعمفسدر لعمعا ءا- هرككق» ةمهعيتراسمس ءقال 8مدعاعمعو

 مرصتس عما مو5 ذص مالا ريم ء«لتلعحتسخا ل101عهت»ت:ء0 ]ف عزت لل ه]ت»10 ]طق ءرا-عا]رمد عقلا ظل 05 ع1اقو

 تنزاتك فسسعمأوعتق (عدعاسست جلستخعطبس طقطععو تاونع 12د: - ءارسعال طععوعتتملل كاس0لعأ ءأ

 ]اه زمعارزا: ًآرهتق آ)عمر ونتنت 0 عصتاهأعتل لاتظأ 560851110100111 511111110 511010 10

 40 ءاععمحزا هاع. (نورصس عدامتساملال ةنعامستم ها 1270681 لتعتغ همس ةتمع 0118 عسلاهغع دن عطه 1ع

 مجمصلمعأ ممدقع معمراع» متضستمتس 0تموستقت ل مصتتتت ءممتمتسرم ءأ ءمرصحس عماقعتم اننا 1

 علل. ةطعماعتغ ءزدك ةعمماتمصسعس متعصقع طلمنئالطتزل ءهغ ةصصتل 557 (ذصع. 12. لوص. 1453) -
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 ى» ةنس قوتملا ىلابقلاب فورعملا ىرفاقلا مث ىفنكلا هيقفلا ىمورلا دمحا نب نيدلا لالج

 دحرش خلا انالوأ ىف انالوا ام ىلع هللا دمحت هلوا رانملا رصتخمو ةياغلا ىلإ نسح مرش ومو

 هللا كيبع هيف ركذو ركيح> نب ليعمسا [ءاش] ةرتذ ءانثأ ىف نيسح نب دمحم نب ىلعلا ديع

 نمل كمحكلا هلوا لوصالا ساسا هامسو دمحم ند ىلع اضيأ رانملا رصتخاو [ىكبزالا] ناخ

 لوصأ ديا ىذلا هلل محلا هلوا اًجوزمم اًحرش هحرش مث يلا ءارغلا ةعيرشلا رانم كيش

 ىدامعلا دمتم نب دوعسلا قا ىلوملل ةلاسر رانملا لساوا ىف راظنالا بقاوث لا ءاضيبلا ةيفنمل

 جرمشو [1.83 ةنس قوتملا] ىساويسلا نيدلا سمشل رارسالا ةدبز رانملا رصتخم حورش نمو

 ناطلسلا ىلا هادعاو ىقاويدلا بتاكلا دومكم نب ىسيعل ىكرتلاب ثلاثلا ىكرلا نم رانملا

 عرش ىذلا هلل محلا هلوا لوصالا نوصغ رانملا نم ةرصتخملا نوتملا نمو ناخ مهغاربأ

 ىذ ىف انرصع ءاملع نم ةيساماب ىتفملا ىسامالا دمحم نب رضح لصضافلا ملاعلل خلا ةلملا انل

 لوا - هل - 0ث: 8ع قلآتسعل طكدكتعكءممكاتتل اسك طمس ءلاح ترو ممقاعو (4/276 همتطتط ةلاتقو

 داعم هلا نرن# لتعاتك عغ حصصم 792 (ذمع. 20. ]لعع. 1389) طتم(انانقر ءات] 115 0011111 18115

 دانسات 2 م232عداقمألج صاسعأا. -  ظرمتغامسسع هالته اتطع1 2/ءبم» زأه ةمعلمتا: آهن 0لةططاتق

 [ر ودرس معم كتقو نمهع ممطتم ممتستق همدأل5 (عطت ممل طانق طعمعأ علا عانب ع (  هنن

 موعاعععو 4ك 0-ءآ-ه]2 8ءرا 71ه]رمبوتتع4 ظور» 110ءقزن دصمعلتم ص ذطغعتك ععدم اعطت 01 [ 51 4]

 لون 4أغ7] 8 ءزن 11ء20ء» مسممفتتا ذص ءموسع 0620عاأمل 1ك 47: | آلعطءجت] مههعان عه. - لأ

 8 عرب 01ه]نمد»ت»ءل مدهتاعع 178/- 11 ءرنؤ» ذم يتاغامدصعم ءمصاعقحتلغ 15:45 67 - هدأ اصقعاتأ ماقتلتو

 ونحع أه زمعارتغ: .ةطرهسف 1لعمر وسن مطقعتسس 1عوينق 1!!نقاعتم ذه حاطتس ءعاساتغ ءاعي ح 10عسص

 ععرتاسم فرسس ءعماقعتاتسا علتلأتاو وسن اعدعطس جلسصتعطتسل طقطعع هع زأه ةصعترأتا: آطمتتق 1)عمو

 وأ معهلمعتمته ةععامع ظممعقانعدمع ءىمقلنلهع ءممظعسمو جزا ءاعع -  'ا'عوعامطتق 1/6ماعأ نأ

 6] - ه0! هنت“ لأ هنصا27 217 - ]1 ءروف» ذمه يتماسك ا81هل]هس كلت »010 ظعتن 1101 هتتاتنن عا ط0

 حتععمععرت طفطعأو عغ ءمرصتسس عمامتسا ذم عرتغمسسعص [اذطعت 2171م7, 721/8061 ءا-مم"مب» ذصق عكا مانتكللو

 ى]يعررو-ءل- 01: كة ماعغر [دمصم 1049 (ذصع. 24. ةمد. 1639) دصمعاسسقإر ءانلتا. - ى (ءماتم

 11: ذصلع لععه ظعري لكل هزيرمتل (همععا] هعتمع كئتطه ءمرصخعس عصامسأامات نعل عاتللل طع ك7

 ءوسممدستغ ء( كسللفمم 11 ف» 1ك م» هططتلتا. 1ماعع (عدعطتق عدع 2/1 ءرنم“ لص طقعكألتق

 وصعد عامم ذللاعر نك 6 مو ء7- هعين) ذمكىتماطتق ءقأ ءأ لزاه دمعت متأ: طمسق آلءمر وننأ صمطتق

 عءاتنئذممعرس 1عوعرم ءودع ؟ماستغ ءاعر متصيست 0هءطبست عغ طعصع سجعضتاأس 640/7“ 1ث زا 1111

 مجمد, ةكسممتمع الكسكس ع متهم 0هءانه (وصممرتك ممداع 1. ع. دصمعمكتم آل تنئلطنزز ءأ ةمصخ

 1062 (ذمع. 4. عع. 1651), جيعامظعورم طقطعأ. 1نءزملع ءهفمرصتس عها351112 04 0

 67-هم07 ةمكتمطسر ذص عانس ء0تلتك نست (ةعطس ج0مصتعطبس طقطععأ ع ماه ذمعلوتا: طبقت



 عومجام لبيس رام ] اظاكإ اضيأ تيردكلا ىف راوذالا رانم ا خلا ءارغلا ةعدرشلا انل

 ىقشمدلا ىاقلا لياخ ند هللا لكيع خوبشلل نيدلا لوصأ 3 ىدهلا ليس راغم اا [ىدهلا

 ىنايلإل رمع ند معنملا دبع لضفلا ىال حرامملا رانم | >< فبس فتاقلا باتك حرش وهو

 جااثز#"  ةبيجم تاكحدم هيف هل مدقو سدقلا متف ىف فسوي نيدلا حالص رصانلا كلمات هدفا

 كد [نب ىلع ىيحلا ملع] مامالا خيشات لالجالا لزانم [12* وم عراشملا حوش ىف عزانم

 بايلالا هزانمو بايتحالا لزاغم |10 ١ [ع» خنس ققوقملا ىرقملا] ىواخسلا كمصلا كيع نبأ

 ىرج ام هيف ركذ ىنيدل# .ىف قو امد ةنس قوقملا بيقنلا ىبا رواش نب ىسح وحلا رصانل

 نيدحلا باهشل بايلالا هزانمو بايحالا لزانم 4 تارواكملا نم هصع ءابدأ نيبو هنيب

 [رعمو ناتأ همطتق ]1عععمد تماطزلعضت لعلتغ هنعب - 12908. 3[عمذع ء]-ةهمال قعر مطقتمتق

 ]تسأتماتنلو ن1 مولتاعع 06 مع (مهلزهصحتعتم ةميزاغي - 12909. [31ءصقع ةمط0عآ1رو مطقعتق

 متمعسس كة عنهم مءاتواممتك ذم ةدتستسممل ءم]1عءامعإ]. - 12910. 81ءصقع ةهطهول] ءا-ط مه لقو

 ماطمتعمم متمستسس ؟ععمع 0تعععاتممتس 0ع معاصعت متتع ععاتوتممتم, ةسعام»ع هطعتلط قكقلعلاهأب 1 نو

 1/6117 (0ه1ه4 اطل عءعارعم كاطقلطتاوو هسمم 828 تصعب 23. اللور. 1424) لجو. 8ءءأن ةط ءم

 مهمعترسأو معاتتغ ءعغ مدللتطسسس مممهعطت عانت عدع ءزانه هلهصتطاتق ةنصتقأا. -ح 12911. 01 ءدمقت

 ع]- ءقتكو مطقضستم اذنطعأ (بنكع  (نمدرحصس عضامتتاتق 1م [ائطصسص ( مكر لع وسم ةدمدذ نت ءاستم

 مون 7 12912. 031 ءعمؤع عادم عرض ةعاطر مطقعصت5 جاوععتسسل. ةععمدستأ لاا رمل لآ80-

 5و 7201-67 رز اق ءتا »هن لاا 1راتاق لل ءةلعو لا-ا نعق» ك5 هان ]ي-علس لوو 7 عير كس آلت عت هذواجطسه

 عرمان عممكدعأ.  ظعوعستسأ( ذطأ تم طسزاتق معهم ءئمأف طوصمءععءرد ][ده0ةغ1 مدعم ماع عوق. عح 3

 آان 1 - ل21 ءمقعأ' (1 ةهطقعط 31-1 عدط ةعتلو هانلأو. (هرحرس عماجتأاتق ذه ]ذطتساتنت 1165/72,

 لع نتم ةسصرج لزعاتصب ءوأاب. - 12914. 31 ءمفعأ]ل عال هز اًغلر ةاهغلمصسعم آأ]انقاكلاتللو 05[306

 عار ءزلعط عع طصقس [ 4/ عز - عل - لأ: للغ 8عرن] 21ه]ءميدتتعل ظعتتن لطاع ءآ- ءهيمعل ذءال امممغ

 |[ (همدصأ !1عععملت هددموتمأعمر ةمصم 643 (ذمع. 29. الآمن. 1245) دمءاممز]. -ح 12915. 0آ1ءدةعأل

 ءا-ةهططقط 56 831 عم ةعأط ءاددلط ٌةطر داهعلمصسعفق ل11 ععامصنس عا ]0ع ه]هسأهمتت ملت اتنلو

 ةههعامرع 2 عن» - هل - لغد: ظلطهعمتا عر كا مصت» لا: - ءآمععااط و ةصصم 687 (ةصع. 6. ]* ءطت

 1288) مرمرععتنم. آئدم ؟هاسسصتممي ذم نيتتطاتق ءم]]1هوستح ءةممعتمأ ناتقع زهاعع ةع ءاأ مطتا| ول 5 عمق

 10 هيأ (ةرصممرعتق طقطعطدماأتعب - 12916. 81 ءعدمعأا] عا ةهططخقط رع 01 ءعصٌةعأط عال- عا طةطو

 ةاوللمصعم 011 ععئمرصتصت ءغ ]هعأ ؟ه]همامست ءمعلتطتستم ةنعام» ع ك7 ءآط -علا- لادن 71ه]رنن10 1

 معاون [ظمر» 1'ه)ل] 1ه7عط# [[1ظهصطملتامد] (ةهمععاادعلحع معدعأععامر ةهمصم 725 (ذصعب 15
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 ىورهلا ريكي سا نب ىلع خيشلل ضرعلاو لوطلا تاذ ضرالا لزانم ىشكررلا هركذ

 نيدلا سم نب دمحم نيدلا بحم خيشلل مل لزانم 8 داهتنجالا لا لزانم 111+

 كيرداسللا لزاغم انها خلا فيرطلا عآومبب ىلا اذاذه ىذلا هلل نيد ةلوأ راطعلا نب كيمحم

 ىراصنالا لليعمسا ىب دمحم نب هللا كيع مالسالا خيشل خلا دحالا حاولا هلل دوكلا ةلوأ 5

 تاماقألا هذف ميت لاق كواسلا لاوحا 3 بانك ىو [هأ نس ينئشملا ىئصلا ىلينكلا] ىورهلا

 ةيذا1ل ةدهاشملا ىلع هلوصح © ةبرغلا ىف هلوخد " ريسلا ىف ىضاقلا فخا ! ثلث بتر اهعمجج

 لعأ نم فل ىلا نيرباسلا لزانم ىلع فوقولا ىف نيبغارلا ىم ةعامج ىلمس ديحوتلا نيع ىلا

 ىلع ىوتك اهنم لك ماسقا ةرشع ىلع ةموسقم ةنام هلعجن اباوباو الوصف مهل بترو باجاف ةاره

 [.0] ةنس قوتملا ىتاكلا قازرلا دبع نيدلا لامك خيشلا مهنم ةعامج هحرش تالاقم رشع 0

 [رعع, 1324) مرممداتم. اطدس لدغ اخطعسصس 7ء»معو/زم م. - 12917. 31 عد قةعتأا عاد ععقطر طقطأ (ةعدات

 عئعدع معع 1ههعتنملتم عيد عغ ]دنس لذ معسس و هنعام»ع هطعتطط 4/6 ظعرو قطف 8ع“ 2] ء» عمو

 دمصمم 600 (ذمع. 10. 8ءعم 1203) دسصمرعاسم. كلون هغ ذم ةدتق 1/6741 هع اطتع هدرمصته ةعمتط عملو

 ءقلطلتئدعر وننحع ممادعرتا عغ وطهع ةلتطأ ذص معععومتمةانهصتطتتق مععاهنو ةزصأاب ح

 31ءدفعأال ةط] عل-از ةقطق ل ر لنوصتاهأعق عمظاتتلو 101 51111118 18 18010116200 [عه1 851112[.

 12919. 31ءصدقجأ] ءا1- طم ز زر دامالممعمق معععومتصهأتمصتق ةدععوعب ةتعام»ع هطعتطلط 110/2 ان-

 60 - 01: 1107: ه3:1160 1 عزت كر عررجو - ءل - لف: ل11 ه]رعتستس ع0 8 عرو - ء[ماا 4. طذطعمع ذاك ةصعمأات

 1دتت5 1عمو ونت 2505 20 دتمسص مععاوتط لدحتاأ هام. د 12920. 81ءعمقعأ] ءال- ةون ءاصب

 ةاولممعم متهم موجمأتعو آمععلعماتمسسو ةهنعام»ع ذاطعتلط ءلمتمافس قلق 0ه)اه]ب 8 عزت ل101 ه0 5

 8 عرب 1ع»جهغ7] قدىم# 1ع ءبمت [ كير [[جمطهلتكهمو ةمصم 481 (تصع. 27. الطمع 1088) طتمعاتم]

 نع اذئطععو وسأ زغع زمعمأزا: آهسدخ العم دصتعمو نصل ءاعبر 0ع ؟دعتق ؟135ع دظو5عغدع ءماتخ

 لزعلمماطسك هعلنغر ءغ: رطكمد ععهلستد ةررتتكاه]ع5 هدحصعقر ةلتغور الع هدلتصعم ءمصرإ] ءعاتصسأاتك»

 مماسسع هعتأ لع ذمتاتمو وننم40 (نةلطخ ص هته مهوماتعم اهموعملو ةهعلار ةععدصلاتق 0ع زصاعمأات

 آم معععومت ممازتممعتس ددوجذاتعمسمت 20 10 ونمال معمممةتطتسا عقأ ءمصقعوتت عهلانتتو ؟[عطاتتتق 0ع مدح

 ةععمجضوممع امطتتاسكر ناتآ 20 ءمصعم عاد نصتأدأتق ])ءز (عدطتأاب - طاسععم ءهدع 1[ععهاعهقت انقر وانت

 تمزلع يوعمتأ ل ممعتت هوم ستتتمس عمضتتو نانأ 1م 912 162(27:5 20 طل يسن ؟عصتسص مطمععلمماب 0ءععلل

 لعروطممأ د مدع عىمموزأ ل ممعتل معان عصمت ع آماله ةدالق1ععلغ عغ ][ئطصتس نتعلم انك كمت م0مقانتا 0

 عععئنممعم عغ قمتأم 0 ةأكطستاك .(ءماخس مس عي عقدع ؟هاستغ زص 0عععود مهعاعم 03 ذلكةتتب 03م 0

 ةزمعملدع لعععمب زعم ءعاهعنممعع ءمرس مععط عسل عععمأ ظامععم عتعأ ص طسصع ][ئطعتصت ءمدضطت عطام1 05

 فرص ممكن ععمصأر نأ هطعتاعط 1 عربم/-عل-لأ: قكطل- ءادءععاع 1[ :]1, ةممم 702 (ذصع. 26. كنوع.

17 0 
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 هلل كيكلا هلوا ريزولا رغاط نب ليكم ىنب دمكم نيحلا ديشر نب محكم نيدلا ثايغل

 ةفلتضم تناك يسنلا نا ىناشاكلا ركذ خلا وع الآ هفرعي ال ام ةفرعمب نيفراعلا صخ ىذلا

 لاق هطخضب ةراجاب ةحشوم فتسصملا ىلع ةورقم ةضسن ردقلا هيلا ناس ىنح ةنيابتم اهطافلاو

 ىقاكرابتلا محم ىيحلا سمش ىلوملاو فيرطلا اذه ىف فنص ام لك ىف قاف بانك وهو

 5 لزانم مرش ىف نييرقملا ميسن هامس ةيسرافلاب جوزمم حرش وهو [011] ةنس قوتالا ىسوطلا

 نب دمحاو نيرئاسلا لزنت دامس ع* ةنس قوتملا ىنيزكردلا دمحم نب دومحمو نيرداسلا

 ةيزولل ميق نباب فورعملا ركب ىأ نب دمحم نيحلا سمشو ١11 ةنس قوتملا ىطساولا مهعاوبأ

 دمحم رفاط ويا فقّلعو طوسيم حرش وهو نيكلاسلا يرادم هامسو أ ةنس قوتملا ىقشمدلا

 ىينوتلا ىويدلا رون نباد فورعلا ىيدلا جاصم خيشلا مجرن 75 ةنس قوتنا ىسيمقلا ديا نبأ

 10 خيول تاأراشالا يق خبقشمدلا فسوبد كفن خةشياع خظبيشلا هترصخخاو ةيكرتلاب 91م خس

 1302)] رحمعاتسقر ءنزاتق همردسعمامتتامكر ص 1ةكورضعس 1[ منعت 0 /011-60-11/1: 1101من

 8 عرب 18 ءوارال- ءل- لأ: 110ه مبوترتعل طع 21ه]مبوتسء# عرب 1مل ةعتراممر ذاك ةصعازتات

 1يدنق آ[لعمر وننأ ةماضغأد] وو معدعاع» ءعاعطم5 ءمويدتامصع ةزصسعاتلد أ ءمصتتص 0هصهكأتأو

 معتسم م؟ةعاعر نلت همعممومزأ عاع. - 724:26 ةععيدرأو للك عرقو ععدع للعأ( همن

 وعرعطو 015ءىعمومعر لمصمعع مع0110عصاتح لتحتسدم ءديعطص م]تص» ةزطأ1 هطغتل ءجتأ ءمعودت 015[3110

 1وعطتست عا 2ععموصتطسس ![فءعماتمهوسع ذلطسل !1عععصلتل هعصحكتتطتو لان3ئل3 ةانعأم امقع 20521 م58

 [لزنأ انطععر ةمصوستغر م23عقاومصسأتق هدططأت 0معاتت 526128[, ن3 0ع طقع له ةعضامأق انا

 ممم ا31ه115 مةاعربع - ءل - لأ: 2101 مبدب»ء0 1ءا8متق 152 ةصصم [ 891 (ذصع. 7. قصت

 ا486)] مجمعانتنعر ءهكزانق ءمرصتت ةمامهتسسسق 01 نال مصعسل معمول عدس ج0يصتحامست طقطعأ عا ا ءءم»

 فاز

 مآ - "1١0207 ةأراد لق دامب“ 21 ءدصقا هل - ةمهال» ةصهتماسك عا - 11ه]بسل اق ءزن ل1 01من

 106/16, ةصصم 743 (ذصع. 6. لكدص. 1342) 2015انان5و ان انق ©0111عهأةكأانقت 0-07

 61- د: ةصقعتأ ماحته عقأ - كآن ءلأ 8ع: 18 (قغد» 17 عنا غر ةسمم 711 (ذمع. 20. طآهتم

 1311) دصمرأسسبك - ؤر ورع - هل - لأ: 71ه مسست»ءعل علو ىكطغ طعما 182 نسععاعلةر ؟دلعو ظط»

 (هيرر ة»ج- ءازتمبسترءا لتعأتمص ءغأ ةصصم 751 (اصع. 11. لهما. 1350) ططم(اناتقر تان الق ©011111111-

 امهرتسم ل11 0ل4] ءآ- 4714 امهعصتمأتك هنأ عا ][دلهس همصاتصعأ ءة>ءممدلز(1مصعمل. - م8عطماتو

 د0 11/- ]1ءرنمتقا كانا 1]يق» 11ه]رمتوتنءأ عرج قارسعل ('منعغر ةصصم 747 (ذمع. 24. كام

 1346) ممسك همهمقعع ردت ءعأ هطعتلعط 2710:71]- هل- لار ؟دلعو لات 2 - ءل- لل: 01 احق

 10 ها ةصصم 981 (طع. 3. الآدن. 1573) ممماسقر (نضننعع انطستمصت (عدصقأن]ذ(. - هاعزاءاندو ©

 للوسممععسو 7”ميرك طلتلح بص كذص ءرئامرسعسم ءمضاعهتتأ 2/1 - 1:1 نأ 11 - 11ه عأا لك
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 ناميلس مامالا خيشلا حرشو ىناسملتلا ىنغلا دبع مامالا خيشلا هحرشو ةيلعلا لزانملا ىف

 نيحلا رصان كقازلا خييشلا رماب [11. ةنس قوقملا قوصلا ] ىناسملتلا هللا دبع نب ىلع نبا

 ن1 خلا كيحلا انحور ىذلا هلل دمكلا هلوا لوقلاب حرش وهو ميلق نب وكب ىبا

 [1.1 ةنس ىقوتملا مركم نب ديجحملا كيع] ىساويسلا نيدلا سمشل ىكرت نيفراعلا لزانم

 عبارلاو ايندلا ىف ثلاثلاو هالا ةفرعم ىف ىاثلاو سفنلا ةفرعم ىف لوالا لزانم ةعبرا ىلع بتر

 نيز لضفلا قال برعلا لزانم #1 فلالا دعب تنس ةنس لوالا عيدر ىف هغلا ةرخآلا ىف

 عروردرس هأ“ خنس قوتملا [ ىفنكلا ىمزراوخلا ] ىلاقبلا مساقلا نا نب كيحم خياشملا

 نآرقلا لزانم

 رمقلا لزانم ملع 1#

 ىقاعملا لزانم [8ةزه

 117 - 11 ءزايج7] 271 - 4/عء# ةمكعت مادسحت. ع 180 ءدتوتع ءمرصتاصعط(ة2105 ؟010ععتصأ ةطعتلعط ءهغ

 آد 450 - عل - جارمن: 1 نيبعؤبنن ح كظطعتاعط هع ط[صقس اه07ع770 م7: عر: ل472 ظعءرن 407

 17/754712 | كك كو حصصم 690 (ةصع. 4. كوصت 1291) جتم؟طتتتق ]و واتأ لاتقداد هطعتاطت ةقعءعاوم

 ركوة - «0- 017 قلاع 8ع“ طعنت 07777 ءمدصتت عطاقتكألاتلل1 01020ةاتتعر ونال ؟ءعطق (ءدانق

 ةعوموزاو ؟ةماكتست ةلصتتعلج طقطعع ءغاتأم آمعتمتأ: ًطدتتق 12ءمر ونسأ 1ة10عمد همطأق ه6

 معللز6 ءاع, - 12921. 01 ءمفمعأ1] ءا1-ةعأ غمر ة(ةهصعق همته هلأ ءمعمت غل مطع طلال[

 دتعامرع هك عزرتد - هل - لأ: كة موعق [ ه6-480] - ةض6ز10 8ع 2101ه ءرضر ةمصم 1049 (ذهع. 4

 قمر. 1639) مممعان0]. آطتطع# ةدععلعاتق ذص 00840107 20(5هصعق 0ز5اطانأتتق و 01183110113 2

 06 ىويمتغممع ةمتسفعر ةععتملو 0ع ءمودتاتمسمع 1عتر (ءعاته 0ع طمع مدتتصلم ءةلتتعمر 8

 لع عتأذ ظلاسصخه 2ع.  ةسععم» نص ممعمكع ظعطت' 1. ةمصت 10006 (ذمع. 4. ةلتع. 1397)

 جطقمهاوتن6 - 12922. 31 ءدةعأ1] ء1- حعدطر ععدلسد لتئدتادغتم كعدطتتست, ةتتعام» ع ل11 /07/

 ةرعقرب - ءام عدل 427/1: كلها عيسسعلا ظعتن لآ عمق 8ءععللا [ لك] متعوب عتق [آدمعاتتد ] رة

 502 (ةمع. 25. 0ع. 1166) طممزرطتم. - 12923. 11 عدقدأ11] 11- (06 عصر 10ءور انطأ ءطقانق

 (ن0هعوصت عج ء]هغت ةدننأر. ل

 12924. [1] ١ طعص 211 ع]- وص 212. 10هءامزمذ 12138510111111 1112

 لنه 0 ءارأ عاص ٠

 12925. 31عءدص ةغ211 ء] -دد ءةصتر 01 عدتاهلتع ععقلابس ةعما1عطأ1 8511113. ب

1 
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 روسلاو تايآلا تايسانم ملع 4

 قوتلا] ىفنكلا ىبلحلا ديكم ىنب كمكم نب ديحم جاحلا يميمأ نبأ كسانم 11

 سدقلاب هما طسوتم كسنم ناآرقلاب نيكسنملل عماجلا نايبلا لزانم عار دامس [ما ةنس

 نايم ىيدحلا ردد نب زدزعلا ديع ىيحلا ع ةءامج نبأ كسافم !"ه ما خذس [فيرشلا]

 5 كلاسلا ةياذم دامس ةعيرالا بعاذملا ىلع [1 ةنس قوتملا يفاشلا ىقشمدلا م

 ىجفاشلا ىرصلا ىموزخملا دمكم ىب ميعاربا ىيدحلا ردب ىضاقلا باشخلا نبا كسانم 1

 ىفنأل سنودب نب دليأ نيحلا باهش سايعلا نبأ ىليشلا نبأ كسانم اا. م خةنس قوقل

 نمحرلا كيع دامع نبأ كسانم )1 خلا باعصلا رومالا لهسم هلل دمحلا هلوا رمتخم

 ماس [ ا.دأ خدم قولا ] هانا ىتفم ىفنكلا [ ىدامعلا ] نيدلا دامع نب كمكم نبأ

 40 1. خمس مح نيح اهعمج خلا جاجحلا 7 ىم اه كدليكتذ هلوأ داولا ىم عاطتسملا

 12920. [] سس سم مفعم ءعاطقأ ءلا-هعفأ ركع ع] -هومحك عر 10هءاعتممه ءهمصخ ءماعصأتمع ؟ءاقاتكوع

 اماعرت ؟عردانق 002ةمل1605 عأ كانغ هق

 12927. 31 ءمةعمزذلع [طص ظسنع ءادطةززر ماكنك ةدععم ست 11ءائلء عصمت. 10101

 11ه ]عمتوتت عا عرب ل101 متريتنعل ظعري ]101 ميدت»عل لظلملعات: [[هصعاتمم ؟؟نلعو لاننا رست“ ءل-!ءنز

 للعأت5 [عأ ةسصم 879 مع. 15. طلمت. 1474) دصمءعاسع]ر ونتخ ائطصس اناسام 1844 عتافتقا ءل-

 اوبرا ءآ-] م78“ 7 -دممدبوع ناتو م“ (مد نسب طصخت عمتكلا. 0(  ماده لع صئاتطسسع صا عكس علتاستل عقار 104

 1[ عم مدم] رستم [مسانفاتم] ةمصم 876 (نلصع. 20. لدص.ت 1471) ةطوولاعتاب - 12928. 31ءمةقتل

 آ[طص ل بسقحمر متابم ةدععممسس 81ءاعءاعمسمستست. هعتربمتك طعم ل - لأ, قلل ءآ - هسقن لعند

 5 ظولم» - ءل- لان: 21ه]رعيستسعلا [ ظهسمنع# 10 نسعواعال كطقظتتمإ], ؟الكم كاز: لعصممع لتععنق [ ا

 حصصم 707 (ذسع. 18. هعرأ. 1365) مم تسق ]و ةععتضلانص» 01ةءاماتصفنت ةععاقتاتللل 011861101

 هرءئطهلمدعدضتسسي ءأ ائطعم نعل 0علتغ طفل نوعا اعني - 12929. 81 ءمةهعتلع [طص- عا

 اعط هقطعط ةطر معمم ةدععوسسس 11ءاعاععمم عدس ةنعامعع (0ةلطخ 8ءل»- هلل لع آان"

 ورح قلمارمتستسعل لل هل است قلق ةطمظتنم هدلعم طار- ءا طر معاردآرلط للعام عا ومصمم 5

 (لمع. 23. لسصع 1373) ممرانم,. - 12930. 38[ءمقعأ]ع 1آطص-عا]ةطتطآأو متاتق 8610103

 31ءاءلعهممصتسم ةهسعام»ع كآن !هلااو كر عار - هلل لأ: كلسعلأ عرب 7ع آآه معتمر ؟لعو

 لل - ءامارقا/ز لتعم.  (نهدسمءعصلتطسسو وننمل ذزاه اصعلتغ: ةطمسم آالءمو نسن هععماتم لعند

 [دعئلتم 2عللز6 ءام. - 12931. 81 عمد ةعزلع [طص آد ق0 مانق ةةعتمزانل 111ءالعقط مان

 هع ممأأا لل - أ - "هايتس اظعرع 21ه]رعيدتسعل عن رهن - هل- لف | ظسفلق] [آهمعاام ةجطتمع

 10 ةذآسلأنو ؟تلعم 162 2سم0 لتعانك [ عغ حصصم 10531 (ذصع. 2. كرك. 1641) دتمئ(نانك ]و وانأ

 انطصسص انندلم 11 - 1لهءامام' دق هل- عن ةمهتعمتاسس همصععقدأاو كت ةصصم 1014 (ذصعب

 9. لآدن. 1605) ةماعسملل ةوعره 31ءاءلعمع ةهطتععأ. 1آصعتمتغ ذاه: آهن لهضاتق '!'عر نست 4
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 نو ةنس قوتملا ىدادغيلا فحسا نب :ميعاربا كركلا فدكسا نأ كسانم [و#»

 ََ ُك نب مركم ىنب دمكم روصنم ىننأ كسانم 11 اكحلا لب“ هللا كيع -قأ نكسانم !:1در»

 هبادآو رفسلا“ ىنس ىف ١ ماسقا ةثلث ىلع بترو هغلا اثلات ةكمب رواج امل هذا هيف ركذ نابعش

 رجح نبال اكسانم "0 55 ظنس خغرفو اهتهاركو ةرواجملا ةليضف ىف ” مل كسانم ىف "

 حالصلا نبال كسانم !810 ١ ٍاهنملا كسانم حرش هل م0 ةنس قوذملا ىالقسعلا ىلع نب دجحا 5

 كسانم ]1:0 ؛مر# ةنس قوت طوسيم ومو ىروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع نبأ

 ىسكلا قال كسانم 1+ .....[)هإ] ظنس قونملا ىكصوملا [شاقنلا] ىسحلا نب دمحم ركب ىال

 رذ نال كسانم تادلجام عبرا ىف [1* ةنس قوتملا] ىواضسلا سنمحم نب ىلع

 نب ىكم ىمكم نال كسانم [95. [2ع غخنس قوقملا ىكلاملا] ىورهلا كمحا- ىب ثيع

 ةماودصصستو هدعرو 311ءلعاعدع مرنم عل 5ءعماعق ةط]ءوقق هع - 12932. 011 ءممعألاع كطت آ1ة'طقعو

 رتاسق ةدععمسسس 811ءاعاع دسم سس ةتعام»ع قللنع 1: ءمع ]الطقس عر: 1]؟ | مع 8 هج لن لغ طل هن" اقر

 حصمم 283 (مأ. 28. لوم. 898) ممرخكنم. - 12933. 01 عم ةعزلع طن ذكطله]1]1 طر عانق

 ةدععمصسس 11 ءاعاععممسضتسم جهتتعام»ع قلاب 4ك0ه71/له] ظءعرن- ءا)مزز ار. - 19934. 01 ءعمةعتلع

 ىةطت 31د مدرع ماأدنك ةمععمصسست 11ءاعلط هممت , ةتعام»ع قلاع لل هنو“ 1110/1 هت120 137

 ك1 ءرر» عري كما.  ادمسوغع ذطترو بتسص (ءعاتسسصس ذم (غةصرإ]و 81ءاعلعحمم هما ءدصتسسس

 نءعاعطعهملمصتس ءدتتق5و ءمرصتس هدععاتعر هع ]طعم طسصع ءمرمممقنأ 55م عا ذص الع 3513

 ل15 طوتقوو - 1. لع عءعونلتو ع مههعععمأتو لص زاتمعتع هطقعمووصللزؤ ب 2. لع ماتطسق ذه

 [كماطوع دتمز1ةاتممع هطوعععوملتو - 3. لع معمأتم ر ونهع كدص ءمرص:0جانمصع ذص (ءعصملم

 31ءاعاعدمم ءيدمزدصمعأد ةدصغ ءعغ 0ع يقتطسمر هطأق هو صمم ممععمستال ةطعماكتاغ ةحمصم 975 (1هع.

 8. لدا. 1567). - 12935. 81-51 ءص ٌةَدزاع ]1 ]طم 1[ مئامم5 همععمضتت» 311 ءاعاعدممتتلو

 دتعامر ع ق4 ]7:0 لق عت: 4 17: 1ظ6هز» ملدءم]مغر دصصم 852 (ذصع. 7. ة8[معا. 1448) رممد(00. 5

 1لعرس ءمصصتس عماقمتتتتل ذص ءقرانتغ كل ءنممت] اذطعت 717:1( عالنت ع 12936, 1-81 عدققأ لع

 11 []طصم- ءادعلةطر متامكق ةدععممتر» 11ءاط]طمممتتت , 31056 قلقا قرات" 0/711:

 ءطاف-ءآ -”هآد»مت: كاما ععتت”ة رو ؟دلعم ةظات:- ءاعماو] للعام هع دصصم 643 (أهمع. 29. 1هن

 1243 ) مم»غنم. آراطعع حصتم]ز ور هيإكإ8 - 12937. 131-81 ءمةعزاع ]1 قكطت 8ءلععر كانق

 ةدععمضتسم 11ءاعاع هس معدسر ةسعام»ع قار 8 ءا» 0101 هبهتسعلا 8 ءرنسعا]ءمدمت: | ل هععوعل] ل ه5

 ةمصم [3351 (مع. 9. معطع. 962)] مممرعطتم. - 192938. 51- 0آءم ةدزلع !1 قل طنط ةددسصو

 متاغسع ةهععمرسس 11ءاعاععممسسسر هنعام»ع قات !]نمعم7» 478 8 عن ]1 ه]يمتستنءل 5ع مممنب | ةصو

 643 (تمع. 29. لآون. 1245) مممعطنم]. © سمأسم» ؟ه]بسصاسو. - 12939. 11- 1١ءم ةدزلع 11

 4طن طعدعمر, مامه ةدععمصتت» لا ءاطاعدممصتس , ةسعامجع قلقتع 10م“ قطا 1ع: ل60

 216" ءم# [11ةلئاكأمر ةمصمم 434 (مع. 21. كسو. 1042) رسمعانم]. - 12940. 11 - 01 عد ةقزلع

 11 كطن 31هط سس علو كاسه ةدععمسسل ة11ءاطلءدممصسسر, ةنعام»ع لات( 2101م0 ل1 أف
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 ةنس قوتملا ىروباسينلا برح ىنب كيحال كسانم [79عا ةنس قوتملا ىسيقلا بلاط كا

 حراش ىنزارلا ىلع نب دمحا هحرش ىنابيشلا نسح نب دمحم مامالل كسافم [1460 »ع

 قيحلا ناهرب .كسانم !):1ع» حشا محلا باتك لوأ ىف ركذ امك ىواحطلا رصتخم

 كسافم 111م ىتشير وتل كسانم 115 ها ةنس  ىقوتملا ىانيغرملا مكب ىا نب ىلع

 ىربعجكلا كسانم 8 هل ظنس قوتملا دمحأ نب ىنمحرلا دبع نيدلا روث وهو ىماجلا

 نبال خلا كسانم اي« ل“ نس قوقملا ىعفاشلا رمع نب ميعاربا ىيدلا ناعرب وهو

 ىحانسلا ىنيسحلا نب ديكم نيدلا لامج حيشلا وهو ىريصحلا كسانم 1م جيرج

 قوتملا ىسوالا كمكم نب دمحم رفاط وبا وفو ىدلاخلا كسانم 8 ةنس (ةوتملا

 ليلخ كسانم 111ه ىنامركلل كلاسملا رصتخم وهو ىدتكخلا كسانم 190. > ظغنس

 اسراد لياوكحام هجاوخ نكساملم 11)* باب ظخذس ىثوتملا ىدنجكلا فدكدسأ نبأ

 لورا م42 16:5 (م22, ةهصصم ... دسهدكانم. - 12941. 01-11 ءممعذلع ]1 كطس علب

 متاسعك ةمععمسسس 311ءاعاعهممدسنسر ةسعام»ع قل]تنعا عرب 11م: 1[1عمه2, ةسصم 234 (ذهع. قب

 تسع. 54ة) رسمرتاندم. - 12942. ل1 - 01 عد قمتلع 111 آس ةدد ل10 ط حدس علو متألق 10

 831ءاءاععممصس , هتتعام» ع اسصفتس ل1101 هنا 17 عزا 1لهدمتن ك1 عة برب -  لكةسعل 8 هرب ل8

 لغمسم مرصتس عمامعتاتست لص عمد ءلتلتغر وستر دتغ اصتكلم ءقمتاتق 2/- 11هزز ذم طمع مدحت ءصامكأو

 ءمرستس عمم ممعاعم همصسعسأ هضم 1ص (نهدصمعملتسسا 16/4761 كوصتمممانتأا. ح 73.

 31 عم ةمألاع 82 هعطقمص- عل- لأمر متاننق ةدععم متم ة1علءلععممستس , ةتتعاما"ع 1207:7:-ع0-0 4

 477 ظعر» للف ظعط» 21ه"جاضت مينغ ةسصصم 593 (ذصع. 24. لاه. 1196) رتمزظاتو. ح- 4

 خ1 - 31 عم ةعزلع 11 سعد ن قطغتي ملكك هةدعضمصست 11ءائلطهصمصتسر ةمعامدع 107" 0جةلو]ر/ ب

 12945. 31ءمفمألع ظا- ل ةسئر دمتامض هةدععمسست 11ءلعلعهممعدس , ةسعامرع 14" - ء0-

 م40 - ءا- ها]رتتمتن ظعتن ق/1ضعلأرو مدلعم لوصسق لتعم ا ةهمصم 898 (ذمع. 23. 0ع. 1499)

 ستمر م. - 12946. 01 ءصققألع 13-11 ه'ط ءعأر متنه ةدعضمماتتا !1[ءلئلعجممعاتمتو 1610

 1880| تن - عل - لف1: 12 لرغت» عزا »م ظطقظتاهو ناعم لمهزعءر»# لتععم ءعغ مصمم 732 (ذهع.

 4. 066. 1031) معان م. سس 12947. 11 ءعدمقعألع ءادط هز زر مكنه مع ععمتسهأل هطلت ه53ع58عر

 ةهسعامرع 11: لم" ءاز. - 12945. 11 ءمةعزلع 1125-181 زر تنم ةدعع منسم آ01[ءاعلط قسمت

 ةسعاممع ةطقتلعط لعسما- ءل- لأ: 2101 هنستعا عرب ءها]رمدعت» كناملقر سلوم 17همل»# للعام

 ءاوصمم . . , رلقعأنم. - 12949. 31 عم ةعزلع ظا1 - لعط غ110ل3, كانك ةدععمرننس لآ ءاعطقصمطاتقلو

 ةسسعام»ع قلت 1 ةلرق» 2لماوتستنعل ظظعرت ]10ه]رميستسعلا قير مساعم 1617802 لتعاو عع حصصه ...

 رامز. - 12930. 011م ةدزلزع اك! - [حطمز ءملتر متاكنق 53من ل1 ةلعاطهص هااتقلو 211101

 1 / هز عت. 1 آهعع يتغمرسع ءقأ انطعخ 21مم: د 1[ عمسفبب# هلئال. - 192951. ل1 ءمشعتلع

 آخطملنلو متاكده ةمععمسسس 381ءاطلعجممسسس , ةسعامرو 774/1/ عن 1 مع ل ءرن0غ, ةسسم 7

 لسع. 18. هعمل 1365) سمتاطنم. - 12952. 38آ1ءعصةعألع آ[كط0ص] 2, لانك 80501

) 

-_ 

 هيل

1 

1 
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 خلا مالسالل اناده ام ىلع دمحلا ليمكأ هلل دمحلا هلوأ ىدنسلا هللا ةوحر كسانم [ةهز*

 خ*يحدل حضوأ ىذلا هلل دمحلا هلوا ىراقلا ىورهلا كمحم ناطلس نب ىلع نيدلا رون هحرش

 |" ةنس خلا ىذ ىف هحرش نم غرف طسوتملا كسنملا ىف طسقتملا كلسملا هامس حلا

 نجوقسأ رك 0 2 خداهذ 3 كلاسلا خيأدلد ةأمسو روكذهملا ىلوملا مدح ردت رمبيغص نككسنم هلو]

 كسانم !15 [ .٠1 خنس ىف هررمحح خلا ماركلا تيبلا ةيعكلا لعج ىذلا هلل دمدكلا ةلوا

 كسافم !"950  هإب خنس قوتملا ىفاشلا قوزرم نب دكيكم نسحلا وبا وهو ىنارقعزلا

 خيشلا وهو ىروغاشلا كسانم 0 ىقورزاكلا ىيدلا كيعس كسانم "ه1 ىجورسلا

 كسانم !!*1هد ربتعم كيفم وهو 111 ةنس قوتملا ىفنلخل ىيطلا كمد نب ميعاربا فاد“ وبا

 ةتلك ةكم مرح جيش ىكلا نانس خيش كسانم 1 ىساويسلا دمحم ىب دكا :نيجلا سمش

 31ءاعاعجممصتست, ةننعام» أ 18امزو 1له]ءميمت»عل ظمىمي. 12933. 31 ءعمقعتلع 8 ةطس ءعاعلاهطو

 متاسمق معضم م 11ةاعاع دسم ةتعام»ع 1 م/ت»عام/]وه]ب كولن. ع طلنع تطعم زكام ا]صعامتا : آامانق

 لآدعم مععقععءالمسأسدح معجم عمر وننمل همطتع جل ععاتعتمصعتس [ةل وست عحست كتمت 8ععامتل 20518614

 عاعباس 277 -ءل-0لأ7: م18 طق عرب كانت 170 ]رمتجتج عل لل ء»عبمم (نهددمت طععام» دس طصصع !خطعتس

 يسسعماأة عسسل 17/- 11هدام] ]1لا - 1101 ءءمدنقا لآ 1ل/- الل هندعقل 1/]- لل 01 ءممععتا لصقعالا ماتتتات

 ءلتلتغو ودسأ زغأه زصعتوتا: طهسك 12لعمو وسن معععوعتم هل مدعم 11ءاعلئدسمست ءادعدسي 2ع0ل01لنغ

 عائم قةطقماعتغ هدد رسصعممع آند طتززرعغ هممت 1012 (زمع. 1. كمص٠ 1603). [ 1لعص ]ئطصتس

 مهتصمععت 0ع طتق عئطسم ءمصممسستك ص وسعت 310115 ددهل0 ءمرضتت عت 023أ115 01111

 ءلزلتغ كعععس مادجتلتك ءمرصمععط عمهدست ءأ 860ج 6أ هآ]- ه8 لآ 11/461  ءآ - 12 ءونلن ذهع

 ةعئماتسلر ننأ أه 1معامتا: 1طهسق 1)ءمر ونيأ آعم'طحسس (ءوتوأاتست ؟قعطاتت ءعدع ؟0ه]1نتغ ءاعم

 جزع لع عدص ةسصم 1010 (ةمع. 22. لسص. 1601) هعدعتمدزغ]. - 12954. 01 عم ةعزلع ط1

 2 هنأ ءعةمأتأي هتكنك ههععممتنسس 31ءاعط حمم »در جتتعام»ع قا !]ممعمتب 02101 هتضتتنءعأ عزو لل ءتتتتنع

 كطمكتاور ؟دناكم 72مل ع منغ لتععغم عع هصصسم 517 (ذصع. 1. لآهجعأ .١ 1123) رتهز10. - 5

 3[ عمد ةمزلع ظا]-ه ءعازنر مكنه هدععمضمست 31ءاطلط ةصمتس , ةتتعام»ع العراء ل 0060

 31 عد هدأ لع 8 ج10 - ءل- ل صر مكمم ههععمضصتسم ل81 ءاعاع حصمسر ةتتعام»ع 5010-60-11 11074

 12937. 31 ءمةممزلع 51-هطدعط ثعتر مكنه هدععمضتسس 11ءاءاععممصتس  ةنعام»و هطعتاطط

 فقطع 1. رمع 11 ]أت» ظعت» 17101 متضتدعا 1 مييقاف آطهمعلطخغدب ؟دلعم ذا وعج/نإ»# لتعم ءأ ةطتقم

 و16 مع. 10. خمس. 1510) سصمدغنم. 1طلتع ائطعع جلمم(حالمصتطستق تانلتطسنق مآعصتتت ءقأ ءأ

 رمدعممهع جنعامرل اهانه. - 192938. 31 عم ةقألع هط عصف د عل- لامر متاكده ةمععممنتم 311ءالكممس

 ممختتسو هتعام»ع هر عرربع - ه0 - 0: لنجعل 8 هدب 7101, متس»دعل كن ماو, ع 12939. 81 عمقا لع

 عاطوزلعط عزمةمر كنه هدمت 81ءاءالعمممعدس ه ةطغعتلططم ىةممتع 2ع ءلتاو وست

 عطعتاعطسك ج4 غئعسصدمات 31ءاعلععمأ فكععتسس 1دلأ. 8ع معتا نعد (مهعاهأ انقر 0110110113 7111!



 ل0590 ب>>ي 0/2: اكاجٌجمبجحححب ثا .ة7ةةقفو67سس7تاتس م يري
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 تييلا لعج .ىذلا هلل دكمكحلا هلوا ىكرت ثلاثلاو نومعلا ةرق ىلاثلاو محلا رابخا اهددا

 هلو 11 ةنس ناضمر رهش ىف اهب دمتاو اباب نيرشع ىلع بترو خلا سانلل امايق مارحلا

 نيحم نب رمع نيدلا باهش خيش تكسانم ريغلا نع محلا ىف ةيكرت ةلاسر

 نيدلا ردص كسانم !91» >بوقعي ىراص كسانم [11 ١ كة#* ةنس ىفوتملا ىدرورهسلا

 كسانم )011 4. ةنس قوتملا رصمب ةاضقلا ىضاق ىفنكلا بيهو وعلا ىلا نب ناميلس

 كسافم 1191 ؛5. ةنس ىفقوتملا ىمحم نب ىسح نىيدلا ىضر مامالا وهو ىناغصلا

 مح ةنس قوتملا ىفنكلا ىسوسرطلا ىلع نب ميعاربا نيدلا مكن وهو لوطم ىسوسرطلا

 هيف داجا اء“ ظنس قوتملا ىفنكلا ىدنجكلا نايلب نب ىلع ىنيحلا ءالع كسانم |

 ةنس ىوقملا يفاشلا ىرماعلا هللا دبع نب محا نيحلا باهش وهو ىزغلا كسافم 84

 ناميلس ديقفلا كسانم | ىنامكرتلا نيدلا رف كسانم |8000  ىعواف هيف عمج ملا

 ل118" «7- ءمزز , هعععسلسع (نمز"ءا ع7-هببات# اصقعكت ماانقر ءأ (عاتاتق ل2106 0005

 ءي(م 11آئ6 زغاذ زصعامتأأ: ةطدسع 1)عمو وسنأ (عطدرامم» 311عاعلعدع ةدعضتنس طقصتتصتطاتق ة(ةللقط عل

 ممعمملأز ءعدعع ؟مالستغ عام. ًطللكممهمتغ هس لص ؟تعتصات ءقجتام ء( 11ءاعلعمع ممعمقع آمسدلطخم

 ةسمل 991 (ذمع. 15. لقص. 12383) ةطدماكتغ. 1 لعيد (عدعاوطتس ن7 علعاتتل 0ع معجعومتسمأ 10ه

 ةدعرعمه هلزلتغ ل11 هعولنتسص 2 م3عععلعماعي - 12960. 81 ءمؤمعذلع هط ءتنلعط هطعط ةط- عل -

 لك صم هتطبم ةمعضوضتيسس ل1 ءطلع هممضصتسم ةسعغم»ع هطعتلعط ذعار ما عال-لغ1: 0سم" ظعتت 1/10/رهتست عاف

 ىكو]رو"منمعر*لقر ةسصم 632 (ذصع. 26. ظعررأ, 1234) صصعطتنم. - 12961. 081ءصمةعألاع 5ةعتو

 رئاتخ ةمععم متت 11ءطلععممصتسو ةمعامرع ؤىار*# 3" نقم. - 129692. 11 ءمقعألاع هه02-ع40-

 كمر تاسمه ةدععوسمنت» 11ءططحسمصبسو هسعامروع اذهل" -عل-(أ 11: ك0 ةرردنا اق ءزا لآ آطهتت-عال-

 ]18 ءابنا [1دمعاتتو لدلتعع ةصععسسم كعور ماتو ةسصم 677 (ذمع. 25. ل1دت. 1278) مجمزا10. ب

 12963. 31 ءمةعزلع طادهدعط ةملو سغعم ةمععممس 111ءالطعممعتسو ةهنعام»ء [!صقست 1860/4-

 عل لقد ةظطهعمس» ظعتي 210ه,متضت»تءلر ذدلعو ذيع]شا# لتعم ءعغ ةهصصم 650 (ذصع. 14. للقعأ

 1252) رممزن(نم0. - 120604. 11 ءصدقمألع 11- 1' حم ورأتمقأو مكانك ههععمتتما 11]ءلعهممتست

 نطععأمسم 0ءدععمأأو ةستعام»ع ران ءتر» - هل - لادا 1 ]يان طعنا قلقة 1ه-دنئد: [1دمعاطاحوم ةصطو

 755 (أمع. 25. لآلءء. 1356) هادم. - 129635. 1 عد ٌةدزلع قكلقع ءل- لأ طر ل115 1

 31ءاعاعجممستسر هسعام» ع 4/6 - هل - لغد: لل: ظعبا 1801[: لعءبنل# آدم عاتافم دصصمم 731 (ذصع.

 45. 06[. 1330) رصمرت(نم. 1عععونع زذص ]ذطعم ءمدصموصعسلو >225وغنق عوأم سل 6.

 31 عمد ةعزاع 81 - © ططجعتو متاتك ةدععمصتس» 11ءاطط صمم عتتصو ةسعام»ع م76 - ءل - لا

 لكون عف آاقعرن قلاطلعماامع] لبو: كطقطظتكدم ؟دلعو (/ءمسسم لزعام عا حصصم 822 (اصعب 28. لقص

 4419) دصمعطتم. 1لختانق كلم دنكاتل ةسقععل 1 عصاعق هدرسصعق ءم]1ءوعتنلب - 12967. 081 ءمققزأ لع

 1" هلع طع -ءل- ل مر ممم ةدععمضسس 11عط]لععموصتسوم ةتتعامتع ل 07]» - هل - لأنا "17 ءقرا )00.

 129038. 31 ءدةمزألع عا-1هعاعاطر كاسه هدععمتست 01 ءاعلط هصمتتتسو ةننعام»ع لايك وصقل
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 لفاح بانك وهو [11 ةنس ىوتملا ] ىكملا [ ىدنهلا ىلفاورهنلا لمدكم نيحلا ءالع نب دكمحا

 كسانم 1. ةلقتسم -ةلاسر قف اهنم محلا خيعدا درفا لماشلا محلا هيلا انكي ام رثكال

 ىلكملا كسانم 19 روصخم نب كمكمل كسانم [9] 7 تكل امسملاب ىمسملا ىنامركلا

 روصنم كسانم [9,“  ب"» ةنس قوتملا ىفاشلا دمخا نب دمحم نيحلا لالج خيشلا وعو

 ملا مالسالا ناكرا دحا ححلا لعاج هلل ىمدكلا ةلوا ةنس قوقملا ىرقملا ىرمغلا مساق نبا

 قوذملا طظناكلا ببيع 5 كديداأ نمحرلا لدبع وبدأ مامالا ىعو ىماسنلا ككسانم ا

 نب ديحم) ركب وبا ىف م شاقنلا كسانم ىعفاشلا بهذم ىلع اهفلا ريك 007

 ك0/عمر» منن 8 هد» 161077 مع ءم]زبغ ذطحطتتاميم (نهمعتمدهأم»ع ج0 (عدصماسمت ةدعضتست 11 ءاعاعمعب

 42969. 311 عد ٌةدزلع (ه(ط- ع« 0- ل مرو متاكدق 5م ءمرتت» ل1 عءاطلطط ةصملاتتت و ةتتعاملع (0011-- 1

 [ 11ه]ي مت: ءأ متت قلات#»عل ظعتن ملام - ءل- لان 2101 ميجتنءعل لهآ ءعاتت# طاف ] كل ءآلقو

 [دصصم 991 (مع. 15. لقص. 1583) دصمع(00]. آطتطع» همززمومق عقأ ماسستسته ءمالاتللل ©0111716-

 طعصلعمقرو ونتتمعتتت معصتأتممع معععوعتم ة(هدتطانق ةدعرتك هدصصعق ماسه همعممةععص0]) تمل

 هزرانكق عال 8 عوعع5و مععءوعتمهغمع1 معز ملقم ص امهعامأت ةأدموت]ةعأ ةعمدعماتس جل /ل/-ل1 ن7

 0101. - 12970. 81 عم ةدز ]ع 152-81 ععرس ةصأر مانق 5320012 11عاء ]ع ةصمتتتلو 311017

 1ع ع م2.  طتطعم اتطداتتق ل116د7:/4/ عوار 0ع نتنم دماج 910 ءوطتتب - 12971. 151 - لآ عد قعألع

 11 31 هطحسس علو متادك هد عجم 11ءاعلط ةصمطتتل و ةتتعام»ع لل1014111160 1367: ل11011813.

 12972. 011 ءمةعألع ظ831-1حط ح1 ]11 كنك هدععممتس 81ءاعاعقصمضددتو ةنعام»ع ؟8طعتاعط لع747-

 60 - 01: 17101 متجت»7: عل ظعت: مللتدعل ظطقطتتمو ؟نلعم 21ه784772 لذ غم هع دصصسم 762 (ذصع. 11

 ممر. 1360) ممرات م. - 192973. 11عمص ٌةدزلع ةآ[دص قت :11نق 520012 ة1علع]لعدصم]انل11

 جيعاممع ل1 071157“ ظعتو (0معىقر» 6 عمده« (نهءوصست !1ءعوعصلت طجهعتكأعمو همصم . ...٠ 2208610. آتطعت

 زاه زمعامأا: طدسق 1)ءمر وناتأ معععوعتمس 2160 عالل 83658117 111112 21365101 0ندت 1513201 ءققذع

 مم1نزأ هع, - 12974. 1:1- 11 عم ةقألعو ماده ةدععمدان12 11ءاعلطهطم20122.  (نودت علو 0

 41: لمام» طق ءرن مل]»ع4 (نمدهمأ طععام» عر ؟دلعم 181:- ءامع”" نر لل ءغم ءغ ةصصم 500 (ذصعت

 2. 8عمأم 1106) مممطتم. - 12973. 11 عص ةعزلع 11-81 عد ةجتر هانم ةدعضمدن1 11ءلعاعقم

 ممضتسيم ةنعام» ع آ[سقست 41: 4كآ0 - ءآ - ”هلتهمت» ل ]نع عن ىه]معقنط آآةظاعم ناعم لا ءعفبإف

 لنزئنغم ءغهصمم 303 مع. 17. لسلم 915) مدمعاتم. (نهرمموؤانتغ عمو هععتسلاتت» 0نقءئمآتسممت

 كطمطتغمسسل. - 12976. ة1ءعدةعزلاع ظا -للو ع ءقعطر مانتك همعجمزنتت 111 ءططقص مكان

 حسيعامجع رلهععمم].  ؟10ع ةسسجحج 11157 488 8ءزب» ( 1107161160 18 عزرا - ءا]رمعمت: (نهةطخت
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 ءايركز وبا نيحلا ىيحم خيشلا وفو ىوونلا كسانم |0 2 (رسفملا ىرقملا نسحلا

 ظافم_ 19 روغصو طسوو ميك حسن ثنلت و 10 خخس قوش ىعئاشلا فرش نب ىيكي

 نبأ كمكم  ىب كمكام  ىب كلا كيع ىكب وبأ خيبشلا ومو مارعهب ىبأ طورشب روهشملا ماكحالا

 [ ىلبكلل ةيهلالا رظافملا ] مارب

 ءاينالا رظانم ملع |".

 هجاوخ فورعملا_ىقاليكلا دمحم ميشلا نب دومح ىصتخم ىسراف ءاشنالا رظانم ا!"

 ايندلا ريماشم نم هيحاصو ةعفانلا بتكلا نم وهو ةمتاخو نيتلاقمو ةمدقم ىلع هيتر ناهج

 اهب اريزو ناكو مجعلاو مورلا ءاملع ىلا دنهلا نم هناسحا لصي ناكو ميظع لامو ةورث أذ ناكو

 ةدايب ماقأ نيح هفلا فشاعلاب ريهشلا ديزياب نب رمع نب طم ىكرت ملاوعلا رظانم !ةملا

 ناويكحلا ةويحو هاشنهاش ند ديد نامؤلا قآرم ردصغقق نم عمجو فلاو سم ةاس افشمد

 1ءعععملا رسهعتماعا عغ (نمعوصت ةماع؟معءانه). -ح 42977. 1 هس ةدزلع 11-151 هلك عدكذو ل(

 هدععمصتس 81عاما جممجسسر ةسعامدع هانعتلعط 2101 قصة - هل- لأ قلقا 2مطم” را 7”هلبرس 8ع

 ذوو ةامظتكمي ىدلوم 8ءمءم# لتعم ءغ ةصصم 676 (صع. 4. لكسص. 1977) صمعاتم. 1طجفمامسأ

 (مع5 2عمعمق1هصعقر 12201, 10عللو ءغ مصاصمزل. - 12978. 81ءمقغ ءعل- حطلع ةدنو لة ةصاتق

 داهم امص.  طنع اتطععر مدلعدمت انندلم ىةرم»ا لل لق عاهد ةمختعمتكدعو ةطعغتططسس للام

 ظوان» قلاامااعل, ظقعءتا 171ه]رمتوب»عاف اظظعت» 7101 ميستسعا طا 1 ءآب»» ةسعامد عدح طقلطعام بس

 12979. [ظا1- 31 ءمفغمأع ظ1- ك1عطأو ععر جلقد وعنق طعافربط ور متعتر ةسعام»ع ك17]. ب

 12980. [1] م رص ءصقامعأ»ع عآ1-امعطق. 10هءاعتمو مهد ءءاطتتلال ةعأاتق م60وعداعأ

 هجعلاممع "ععاع ةععتط ءهلتم

 12981. 31ءمفامأ» عادا صف طقو معمهم عامك ةعاتق مع0عداعأ هموؤمسع "ةعاع ةستطعملت.

 (نمدسرمعملتانتس معمدتعاتسا, ةنعاف»ع لاله]تسل اظعرب ]كا - هطعتلعط 21ه1مصتنعلا 111146, ؟دلعم

 لعامزع لقابمتو لتعام. طلتك ممكتكسم عما لص معهع1ه غن مصعتسر لسمق ]لطعمو ءغ مصع] نهتمصعتسو ءأ

 ام سسس عم [انطعوةضدصس تغعلتس طقطعطتع. طكزسك ةهيعامم زماعع هءا]عطععتممعق (عععممنتت هداتق

 ملعمو معدتك صلاتك هرتطسم ءعغ طهعصتم لتعتقتم مما]دتغر ءهأ هع آملتمر سطن 11 ءيتعتك ءهعوأو

 راسمد ءةصسلاتأم5 ظسسعاتوع ءغ ءعدتوع طعمعءنتك هسسان]وكلزاب - 19982. 01 ءصةغمأ»

 ءا- هك ةلتسر جلعممععطتم ممسصلمعتصت.  آنئطع ةنععاعسقو عتعلت 11011012110 17 عنا 0 من*
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 10 ظءر» ظفيرعسألرو ؟ملعم ملعزرع لتعاتقرو ىقسرتمةسمتغو هن ص انكطع آلةيضدمعم ةممم 005

 (ز]مع. 15. ثسع. 1596) همرصتت 021'عااتعر عغ عدع عماامردع ]اذطعا 11” هق عآ - هءبا»س جه 7/10-

 الهتنننعل طق ءرإ كا فوعآتلم ءاتتهر دع آلهيراا هأ-ارعة مار 1لا- ةلءعكلنأب همم 11/- لل ءسنلا]
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 الفحتو. ىيورقلل البلا راثآو هميوقتو ديوملا كلملل رصتخمو هبدادرخا ىبال-كلامملاو كلاسملاو

 ةريثك ؛ماهوا هينو هاشمزراوخ بطلا ةدبزو بداجعلا .ةديرخو:... قوتسملل“ بولقلا ٠ ةعذو .رىدلا

 بنك اهنع. الخ ةثدحملا رومالاو ةدجكتملا  نكامالا ىم_هقحجايس ىف, «دهاشو .هأر ام هيف.ركذ

 .اًميح اهءامساؤ داليلا ريغت .ناف مهفيرعتو !مهنيودت - لعب .ةمسرو- همسأ دك : وأن نيمدقتملا

 ةحاف ىلع بترم ديرفلا«ىناكلا اهنع ىنغتسي الو ديدلمل نايبلا ىلا“. رقتفم تباث رما اًتيكف

 ةيفو  ةيلقسلا نضعبو ةيولعلا ملاوعلا ى. لوالا. بايلا -بجاولا تايثا:ىف ةحتافلا ةمتاخو نيبابو

 نامزلا متخ ىف ةمتاخلاو رظانم ىشع ةينامث هيفو .ةيلغسلا ملاوعلا ى.ىناثلاو رظانم .رشع ىذا

 ةثالثلا ىيلاوملاو تابكرملاو .طداسبلا يكذ ىلع المتشم راضف 1.1 ةنس ناضفر ىف همثاو باتكلاو

 فشعلا ىف ىسراف ةسمخ تارظانم [|"مخ ١ :ناسنالا تارطانم 010“ :. :. اهتايدرج ليصافتو

 لوصصالا ىف تارظانم 5 .-... خلا ملاعلا ةيرب ماظن بتر ىذلا هلل مال هلوا رصتخم ىنوشعملاو

 ةرظاضم 111م ىليفطلا فسوي ىنساكملا ىنال ضغاورلاو خنئسلا لحما ةرظانمه ا!" رك

 حط ط1: 71270040867 ميسو مةتغمو ع مدس عماتم 1167171 21 - 110:مهز ل ءزانكإتنلع

 6[-[010 1: هع (نمه مفرغ قكااا» ءا-اتشأ ل, ع اله ]رعا ءآ-لمارب» عا لا ةمارعأا ءآ-عمآنط /110ت1مدبركتو

 1101061  ءآ - هزايتط أ لكم: ممم عسنمأر لف ةفاللعأ ءآ- 1طن همموععدتك.  (نهماتسعأ طقاتعتع

 مهاتممعم ددتت]هقر دطتونع جدتعام» 10665 ععواوتتكه م5 مغ ع5 7عععماأعق لم ةعكتلمأتق ؟عاعااتلل 20

 ءممجأ عمهأوك صقور نقف ذم ]معععورضتم ه1 0دتطتتق ةاتتق هعاتلذ5 1710عدولو ةلكاع 011050011

 ءغ 7 ءعالئوتسملا ممكغ ددقز هدكمتل ءممقتوعصهأت5تمسعتت عغ 0ععععت مالمصعتت عدم ةطتلالت عظهأ.  (نءراع

 عدت رسنأدألم 2ععأمصتسسم عوج وانغ همدستماتسل جط ةلتم 20 هلتسل ععدمسم ع5 عة( صلسطتغهطتاتقو

 وسدع ممدتدس 0عدعصقمأ ل مدعتم ممداس]دأو وننح 5 ةمعمعصتل كم1 ععاتق عا ةلموسل علف .ءمعععع همص

 مواعد6. 1تطعع ذم مدع وت مدعتسر لتتم ءدرتأو ءغ ءمضعا تقأوصعصت 15]0ممدلغتق عقأ. 2 عءوعاؤأم

 0ع ءىمصطظعسمملو ءعرتمإ ءصاتم العز جطقواسغو ةعلغو ءههمانك ماتسستتلا>» 0ع مسصلتق هانم عطل هعئاطانق

 أ موجع معدد 1مأععلهكتسأو ءغ لدم 0 ععتس ءمصقمععاسق (/11ءناملعت) ءمصاتسعأو ءدماتأ 5ععا 00

 ذم نمل عوتعتسأاأ ءمصقم ءعءاتطاطق لع دسصلتك زملععاممتطتقو عغ مصعاسمأم لع طمع (عددرمعأق أ

 آنطرت. قفطعماعتغ كبس مدعممع ظفسفلطقم ةمصخ 1006 (ذمع. 4. كتع. 1597). (ماتع زعلان

 معتم ةزسرن]] كيس عغ مرد م0ك1 عينت 0عدععت مالمصعتس ءأ عله دهاترعقع ععوصه ءمصاتمعأ ةلطح

 عملدعوتع ءمرصتتص ريهعاأعو 0111 ععمغعع ءمدرروأك. -ح 19983. 81همماعهعمغ عا]اصق مطر

 ل1 ةماساهأ1ؤهصعه طمتصتمتق. -ح 12984. ل16 ممغاجهممأغ آكط ةستق عغاو لت ةمانأةأ1028ع5 01111

 لع ةرصمعع عغ حصتهغم. (نمهردمعملتسس معجعت عاصم و000 ذغه آمعتمتا: آطهسق العمر ونأ هلت طعم

 ىءماسع دست سستتسلأ لتعممدستاأ ءاعب - 12983. ل1همقةاع وعما 11 ع1 -هةدأثلر لت ةرانتاق( 025

 0ع ممتسعمتتم. - 12986. لآ1هد أد د عغ جطأ] عال - ةريسم ءغ 5ع ع1: عرك 8110 طو للقات

 زماعرع كسصصتاوك ءعأ 8م طلطتغامم و جدتنعام»ع قة قت ]د ع]ر اعقل 7 عبرك 1 هرك ع7 - 12987. 0816-

+18 
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 مصغخم ىراصنالا ىدنرؤلا فسود نب ىلع نيحلا روذ مامالا ميشلل نيلكملا خاضاخمو نيمركلا

 هلو ىمقلا دوعسم هجاوذ رمقلاو سمشلا ةرطانم [!"طده يلا ىنلضف ىذلا هلل ديحلا ةلوأ

 نيسح نب ديمحم انالول ىسراف سك رىذو لك نشلك ةرظاخم ان ملقلاو فيسلا اخر ظانم

 ءاضعا عفانم !11 © ىنسحلا ءامسالا عفانم !11  راجحالا عفانم |8851. 2 9. ظنس اهبتك

 5 سونبلاجل تاسعالاةتعفاتم_ !!110 اطداو كبش قوتفلا ,ىجايمتلا عسا: نير دمتم قاريحلا

 رجات هانا قداص نا نبا ىلع نب نمحرلا دبع مساقلا وبا رعاملا خيشلا هحرش [ بييبطلا ]

 ءاينالا نويعا اذك اهيف ةخسن ىرشلا نم هلبق نكي ملو #41 ةنس ماشلا ىلا مجتلا دالب نم

 عقانم 111 فاصنالا ىف روكذملا ىدادغيلا [فوسلبفلا] ىنيدلا فنوم لصالا رصتخاو

 نم..ةريثك -ًارارسا هيف ركذ . رضتخم ..[ 1. ةنس .قوقملا] نام نب ماج هريبدت مامث دعب ركحلا

 410 تابوطرلا عفانم 41 خلا نيااعلا بر هلل كيل هلوا رصخخت ناويكلا عفافنم 0 خعنصلا

 مقام هععأ عآ] - طه عورس ءاص 56 ال8آطكهصدقلطق]عغع ءآ]-صهطمل]] ءاصر لتكداناقأم 1زهاعط

 31ءاعاعمسس هع 31ءلتمحس ءهغ ممعععامألم دصاعع لم 1هعمر ةنيعامرجع هةطقتلعط ءغ آسفس ط"-

 60ل- لا: ىلل6 ظعرت 7”عتبرك 2م ءربلع مسضوف».  (هسمءعصلتسسو ونسم0 ذاع ةصعلمتا): آمتنق

 1آلومر نمأ ردع مدعطن]زغ هام. - 12988. 8[هدمماعدععغع عآ]-عطعسف 516 ء]- ورطة 1و

 للك مادغمغلم امكاعع ةماعس عغ طسصفسر هتعام»ع 121, مزع 112م0 (هتهتست. 10 لعص لتع مانام مص ع

 ماع عادلتسس ءغ ءقلمهستسس ءلئلتزغ - 12989. 381ه مام دععغ عالاوط ءم عال 0

 مه اعامر لتممانغمغعم عمددسأ عمدودع ءأ مممعاسسأ. هضم متغع ة[كهآله همداعع 1101, هته 17 ءزا

 مل. معممنعع هسصم 970 (ذمع. 31. ةكسو. 1562). - 12990. ل8[عمفلأ' ءآ-ةطز قس

 تاتان(هغعه ]ةمالسس. -ح 12991. 8آ[ءصمفلتأ' ءا-ددسُم ءعآ]-ط مدد وسهلأ(ةغغ5 تانلعد

 صممرستستتتت العز مسم]1ءطعمستسس. - 12992. 01ءمذلت* ج'لطق ءعل-طعتتع عصر ناتلل(ةغععد

 مدرس عصطعمصتس ةصتسفلتسسو ةنعامع 1710]هت»»ءاأ 8ع كهل 124 دمصسم 609 (ذصع. 3. كانط

 1212) مممرا6نم. - 12993. 01ءصق1لأ' ءا1- ج'لطقير ©دالعمتأ [316لنء] آ]تطعع 0ع دقات ممهعاتتسل

 طسصفصأ ءم؟ممدتس. آم طسصع آائطصسص هطعتلعط ةمععمتمةانق قآ:: 1 ءامتا قكطل-ءأ-هلت»سملا 18 عد

 ل48 طاع كنق ىلع ىرسصعمغممتسس ؟لتلتكب ندع صعععدأم» نيتلممست ع ؟عوتمصتطاتق ©ءةعقزدع

 زم هرمعلمتم ةسمم 032 (ذمع. 260. هعمل. 1234) ةنطنلتغو هعوسع ةصاعج ءريعس مأتم طانزانق

 ىرستسعماهتستتر نغ ذص (0م/7 ءآ -هبنآلم مهمتك دطتكو لص طقع غودنو ةديقاتالأ. ع دع ةعوط ءاجرم

 110مهز] هع - ل - ل17 8مم 0406 | ظطتلهدمحطتتك]] , ةدمتف ذص ظل/ - 12084  ءملصتلت علل 0185و

 ءعمزغمسعم ءلنلت. - 12994. 381 ءمقلأ' عاد طقز عر نت]ت(منعد ]همتلتق مطتلهةممطمطاتتت ممقأ

 مع[ ععاحتس زادك مههعموج مالم معتمر ةانعام»ع ل8“ ظعرا 11« [دصمم 160 (ذمع. 19. 0 عام

 10 770) رصمحطتم |. (نهدسمعصلتسس و لص نم جععوسم رتانلأج ةعاتق ةلعطوعستعمم 0عوعضتطسماتل. ع

 12995. 31 ءمقلأ' ءلد-ط ءادع ةمر نأت]1(هنعم ةمتسملتسست. 0( هدسمعصلتاسسر ونن00 ذغأه اهعارأا

 آمتتق العمر دصتتصلمصتست لمرضتسم كامي - 129906. 81[ءمقلت' ءا- عمعسط غر 11 ممسك



10 

141 

35 

 مامالل نارقلا عفانم !884+ رم عراشملا حرش ىفو ىقاي عفانلا حرش ىف عفانم |40 ١ طارقبل

 نب اقحسا ىب ىلع نب نوحرلا ديع ىيدلا ىبيكم خيشللو ميككلا ىمعيمتالو ىعناشلا

 هباتكا ةفيعتصلا ا انتنسلا ىلع ىرجا'!ئذلا هلل١ ىمحلا هلوا ةنش :قوتملا' قوبلا ىترقلا ناووم

 ردصتخق#و تاياوولا بابرأ نع هذخا امو تايآلا نم هب سوصخقت وه ام رما 1 عدبأ خلا ميظعلا

 ىكرت سانلا عفانم !"... 2 بولقلا عفانم 8 قداصلا كيكم نب رفعج نع ىورم ةيف

 ام ىلع هلل ىيحلا هلوا رايخالا نساكمو راربالا بقانم !*..أ ادا نسوا كلطلا 3

 كيحا نب رصن نب نيسح هللا تبع ىا مالسالا يات مامالا جيشلل لا هنآلا نم هب معنا

 هرصخخاو ةيريشقلا لاسر زوط ىلع وهو [هدا] ةخئس قودلا ىعناشلا ىلصوملا سبيد نبا فورعطا

 ىملسلا تاقيطك نيكلاصلا رابخا نم ءاملعلا هعمج امم هتاعومسم عينت هذا هيف ركذ

 عيمكلا عمجاف ةيريشقلا خلاسولاو راوسالا بيذهتو رارسالا خكاعبو ةيلكلاو

 ىبرغملا نومميم نب ىلع كيبسلل نيدلا ىوبكام خيشلا وف ىبرع نبأ بقانم اسر

 ]زطعرع 0ع طسصمسصتسس نأ1]غ(قأعي. - 412997. 31-11 ءمقآأ: 1 عطقعط ظاآا ده ق1 هاتان( ةغ عقم

 (هرصدص عمامسامق ذم ]ائذطصتس 177 - 0, 0ع وسم ةصلكعود 01 ععاطت7, عأ ءماتتتل ع2 ةقلا15 1167147

 ذص 8277- 71ءم]ر/"2', 0ع نبم دمتم لن ءاسست عوأاب ع 12998, 31 ءمقلأأ' 81- ((هعدصر نات ة[5

 هممت. هعيتممعدمأ آ][دهفس 587مل, 1ءرجق»# ظطت]لمعمدطسع ءأ ةطعتلعط 1107 هة-ءلا- لغز: كآ0-

 ء]-"ه]ر1710): 18 عزت م78 مرت ]15 لرمع ظورت 11 ءرتومايت» (06"ءع]# 8(, ةططم . . . 1101ةتتتكو ءانلانق

 ]زطوع زغئؤ ةمعامتا : طدسم العمر وندأ ةتمع» !خمعستق ممداعتق ادد طععأ]1] 15 111111 5111113 0

 ننرععرع 1ععزغ عام.  طعاسصتنع تتكلق ءمص0ل(16م1 ؟عركذاتق ءمعدصتعمو هات تتار نأ عقتت 720211

 همععاقمأو عأ م22عاعععد 2203615 صعقر ل0835 2 515315 ءقتلاتللل 528115 مع[1 628[. -  (نهت) 23

 ءملعرب 0ع مع دسمعام 1311 لهم" 8 عءعتت 1101 هبروت» ل 5 07ع اهتطستاأتت. - 193999. 11 ءدصقألت'

 ع]- م15 طر نان]ئ(دغعه ءمرلتسست. - 13000. 31ءعصقلت' عا]-صقعر نات]ت(هغعق طمشتأت 11113٠

 1ياطعع ةنعععمك 0ع معلتعلمدو ةنعام»ع طل ءموتنط 28:02. - 13001. ةآ[عدةعاعأط ءاآل

 حطعقمعر ءلعاسأعد عامرتمددع لادعاغممتتم ءغ طعصح هرععج هراتسمصتسر 31عام هطعتاعط ءغ آسصفس

 10 - ء11:1(نر» كل طتع قكطلملاعآ 1705عقمز» 1 ءرب رلمع»- عز: قلاتدعل 21هنمن172 كطقطتامم ؟10

 ل 16م5 نعم ءغ ةسصم | 552 (ذهع. 13. 1عطط.-1157)] طمتتطنم. 1آذ1 6 ]!ئطوعو ونت

 زاه زصعامز[: آدسق آلعم معمم طعمعلءزأ5 هدتقر وعتتقع ءمصاخن]تا ءاع.ر !1معطتونتت 3[ ةأانق

 (00:1 ع1 كعوتتتاطتعر ةا1ع[من52ع عاقل 18 ءرتامرضعوم ءمععلال 1 للع هد هع ءحمرر 55

 قلنعتغو وسمع ءهتطأ] عدلتغح هسعطاتق 0ع طلعا[مرتلع ؟لعهزئاتللل 53201010123 م67ععررأةدعأ 2 11815

 ةمءانه مال ءععاتعر دغ 1هطهععأا ك90711ءرداتم 2-11: نءأا, 8 ءآرعأ هآ - هعر'مر, 1 ءالعأال ءآ- مع"

 عا 00:16" 1:7 ع/ل, -  ط8وعع هرصصتو 7عدععأتلم ةتتعام 2( ةاتطاسم ءمصزام>ئا6. - +

 31 ءمقءاطتط آطه كعوطتأرو مههعوور معتق ةطعتلططتأ 2/1078 - ءل- ل5 1 ل" هلقر دعامات ع
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 خيشللو 011 نسا قؤتتملا اضيا ىطويسللو قرع نبا هيزنثا قف ىتغلا هيبنت هامس [110/ نس قونتكلا]

 نود ىطوبسلا نع هيف باجأ نرع ىبأ ريفكت ىف ىرغلا هيينذ لاقت ىبلكحلا دمد ند مههاربأ

 يسردلا نم كحاول منع هللا ىضر ىراصتالا حيز ىب تلاخ بويا نأ بقانم []"..ل“ - 3051 نس

 هنع هللا ىضر فيدصلا ركب نأ بقانم !ا"..* ةروكذملا ظعقبلا ىف هسيردت نيح اهعمج

 5 نبال ىعافيلا نبأ .شايعلا قا بقاتم :لاث..ه ظرشنعلا 1 ىف ركذ دكمكم هللا كيع ىال

 نيدلا ناعرب خويشلل روصملا سايعلا لأ بقاذنم ارسل ةطدم ,ةودملا ىطساولا نسما ليع

 رهيقيلا سايعلا نأ بقانم 3 ريخهملا صخلم ىف يأ“ مدس قودملا] ىبساينالا نىسوم 80 مهياربأ

 ؛.. نس قوتملا قيرغلا ئىسلبارطلا نابع نبأ لمح نشتاشقلا ثيغلا "قنا بقانم 11“.

 ىنيسمل حمحم نب هللا دبع نب نسل نب دمدمل بابلالا ىلوا بئارمو بابحالا بقانم !”..»

 10 ةفيباخ شيورد ىب كيال ىكرتلاب هنمجرذو تافيط لع 0 لو [001 ظنس قوقلا] ىفاشلا

 مععووتنال ل7 ظوبب 7لءنس» 2لهعقةلغر [حصمم 917 نصع. 31. طلمعأ. 1511) دطمءاتم]. اطعم

 ةكمالسس معهع دع [عما 1 ءردانأأب ءال-عامطت لا اعباتنب لابب م4”مققي ع ظعساراح ءزادقل عدس ةتتعاتسلا عمات

 مأ ةطحلت علتلعصستسغ ىذه, ةسصصم 911 (طصع. 4. لسدصع 1505) 120(نانهو ءأ كظطعتاعاطت 7

 16و 11ه مت»تنعل 1107ءآلأر ةصصم 956 (دصع. 30. لقص. 1549 ) >201نتنتقو ءانزاتق ]ذطعت 7

 6م) ١ عامل لا 1ء]ركا» طار ممل ذمههتماسك عقال  طعفتمصسلعأاأ طلع ه0 ءدو وندنقهع 0ر1

 13003. 31ءصةعءعاعأط كذطتأ 8عجعامطور مدصععو عاتق لآ: 111/1 0

 عرب 2ءمل قليمد4 غر ىتنت آلودف معمجتكسسع هلا. آلمتتق م1201عق5مزلاتتلو ءاتتتت ذص ءمآ]1ةععنم 8

 للة ع1

 م47ىئم4"م6 ةعرس] ءادضتسص (نهمهاهمعتصممم]أذ 1ععالمصعو طقطعتعإو ءعنصت ءما]]1عوزنإ - +4

 31م ةعاعأاط 1طن 8 ءاعع اظ1- 510 01عر مدصهعوعوعتسم قلل 8 عزنا طلا- 82001عر تدك آل ءانك

 5 مهمتاتسك ةلار هتنعام»ع قلآتع ق4 هله, 110]/هتتنت»١: ع0. . (نهدصتس ءتتم1جاتتع دس ]ذاذنو 7

 مل -مع]م"ءا. - 13005. ذآ عمة عءاعأط ةطتنا دطط ٌةقر مدصعوورت ىتق لان [هنااوأخ 111-27

 عتعام»ع ]1ا7: قال -ع] - م0]عين» 11 ئقل 2#, مصسصم . . . 120100. ع 13006. 831 عصةعءاعزط

 4طتل حططقعو ممصعوو عنق قاما ومأ طلال - ظءعف“ و  ةسعام»ع ذطعتلل 801مل - ءل- لأ

 111غ لق ءرا 71:ىيم سطام معغر [ةممصصم 802 (دمع. 3. 8عرأم 1399) معتم ]. ةطاطعع اندم

 ررا - 1101ه 1145 111 - 11101117“ لا 17 ءنامعطتا لعام 71]1- 8 ءوف» ذصقتعصتابق كام ع 007.

 31 عم نعاعأط خطأ عطءعتاطر مدهعوعو تعمم كآن اوان عقااا 11-( هع ىاعأر ةتتعامت عمه 0

 ]مرن ك1 انارا 1 لمامودق الل هع ةننر حصصم 1020 (ذمع. 6. طآدعام 1611) مصمرع نم. 0.

 31 ءمةمعاعأط ءل-حطط ةطو حتا ناعم عام مددع ل11 عععغمصتسم عغ لتعصأ ا هكتف عئذهلسق م0210 تطلب

 10 حسعاور»ع 101متر ل ءزن- ءا] دمت 8 ءز» 4كطله77]ع] ظعت» 1101 هبوت2عا 1ل هدعرد# ذطقطتاقو

 [مصصم 776 (مع. 12. لص. 1374) دمهعانم]. آه]سسعم ذص ءادقذعم ( 1ملمعما ) 0 ةامتطتتغتتلع

 "1كممعأعم ءزسم اممصقأ غمر بتزدم جنعام» قل »عل طلطق آل و أ ةطأ ءغ ةيعععمدم» ل ءعع7) عاف” عقام



143 

 تاكملا) تقانفولا نيقانشملا عه سامنو خلا ءاهيلاو ةيظعلاب ىحونملا هلل دماخل هلوا ىرهشتالا

 ط1

 اضيبا ةعامج ميذ فنص لينح نبدأ لمكم نب محا مامالا بقانم ا!1*ا] ةنس_ قوتملا

 ةنس قوت ىاجم ىف ىزوجلا نباب فورعملا ىلع نب نمحرلا يع جرغلا وبا مامالا تيشلا مهنم

 ديع مالسالا خيشو [70:] ةنس قوتملا ىقهيبلا ىلع [نب نيسحلا] نب دمحا مامالاو [هأ:] 5

 باحصا لاق مظعالا مامالا بقانم ["لا" 2 م ةنس قوتملا ىراصنالا ىورهلا دمحم نب هللا

 ةفرعمب الا كلذ لصح الو هحلق ىذلا هماما لاح فرعي نا مامأ كلقم لكل ىغيني بقانملا

 هتينكوأل همس: الفرعت: قم تيب, الا عنا , مك: علاوقا ةكصو :هلاوحا .ق :عتريسو , ةلئاصفو, هليامشو ويقانم

 بقانم ىف بهاذملا ءاملع نم لك ايتك اوفلاف هتذمالثتو هباحصا ةفرعم مث هدلبو هرصعو ةيسنو

 كيحا رفعج ىبا مامالا فيلأت اهنم ايتك اذه مهمامال ةيفنحلا نم ةعامج فتصف هماما 0

 ررحلا دوقع لكيالق كامو هرصتخا مذ ناجرملا دوقع هايس دلكم ىف ىواكحطلا ديدحم نبأ

 ذاه زهعامتأا: طمس آ0عم سصقز ءداهغع ءأ ةماعملمعع دمتعم ءاعر ءغ تطساست 2 هأرعأ ل 2

 41ه عنا مء[فط هل - :هانأعأ همم ءآ- 14[: منوع هع عجن -ح 13009. 81ءمقءطعزط عآد

 دقطقعأو عار موممعوو نق ععصساأتق 4/0" نعءار هنعام»ع لذ لعنة. - 13010. 81 عمة عاعأط

 ءا-ةغأاطط هر مدهعوعو تعمم 2101 ءمانانسلو ةانعام"ع 01ءةله/هأ طعن لة, ةصتتم . , . 110110٠

 - 413011. 31 عدم ةعاعزط 1[1- آس سس كل طس علر مدصععوععت عنف آسصقسأ 4/760 طعن ل101 هنا70

 101: 1ط1هنلم]. اطلع طمع مههاأعت ماسععم دةعتماح ءلتلعصتصاأ دغ كطعتطط ءأ ا!سفس قات ارم“ هز

 كل ل-ءا-”ءاتمت» ظعرتن ل72, ؟دلعو 1ا:-ءازعتسم لتعطتق عغ دصصم [597 (تصع. 12. 0ع(. 1200)] 5

 ردم ساتقو ءنزانك [ئطعع ؟ه1]طهصسصتمع ءمرصمءءطعممسك عدا [سقس قلاتتعا ظعسسإ ءلايموعتت» 8 عءن]

 ل82 8ءةارمع#ت همصم [458 (نمع. 3. آلءع. 1065)] مممءطتسخق - عع هطعتلط ءادتداذس”س 7

 الق عرب 1101, ميوت»:ءل 11 ءر٠عمم# لينع4تةر ةصمم 481 (ذصع, 27. للهجن 1088) طتدزلأاتاتق. ح

 31 عد ةعاعءأإط ظا-آطدم دم ظا- كاع دسسرو مممععو تعتنق آ[سقسأ 01هدعتستن ( كل 11/6 )

 للزوسمغ جنعامرع5 ةععامامتدس ل11ءنمع7ز ٠  (نمتحتكو وست 05 5كماتممتس آدقست م2عععمامدز8

 دعوستأاتتكو ءممك عستغر انغ وعتته]1(ةغع5 [1سفسأ نسعشت ةعوستأتت» ءمع2م0هعوأر ءأ طقعع ةقعماتم

 ممدسأسأ ءموعمتأتممع ؟لعاسأست0 عزان عا]معتمددعتسوم 1ه0ه]15 طمصعوأوع 22ععانمصاتتللو 11111601111و

 ردمرسسل ص ةععملم عا ؟ءعمتامغلق زص لتععملم فدصمدمعدكتك. 1 )ءةلملع ءمعممدعوغ طعععد5ع عقأ

 ءزانك ممرسعدر ءمعممرس عمر 5عم2ع210علقتسو ةعكااتتل ءعأ مهاعتمقتت و مم10 ةمعازم5 عغ 0زةعتماتل0قم

 لوس ةتمعساا دتعأ هعان لنه ماتسمع حلتعتت ه0031 61 مهمععوجست عمم 1منمتا هكاتنلل ةان010111 5105 عم

 مسصمغز ذاموصع طممعلطادع ماسععم ذم طمصمءءرس آسصفتسأ قلاع هناك انطعومص فيس ممعتععتسأو 0

 نأ آ[سصقس كلاي لمزو» قل رنعا ورب 2101ءميوتتعا هليوم ىكسزسك اذطعت 0 ءأأ وأ - ردع

 امهعصض ماسق ؟هل]سصتصع ءمرسمععطغعسلتطدت. 1 لعصص عدد عم ءوتغمسسعم ءمصلععأ (070620 4
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 مامالا بقانم "ىف ةفينملا ةيلاعلا ةضورلا فلا مث نامعنلا ةفينح ىنا مامال بقانم ىف نايقعلاو

 ىف مكاكلا هركذ اترج نيرشع ىف ىبعشلاب فورعلا كمحأ نب سضوكم مامالا خبشلاو ةفينح نأ

 وذ اباب نيعبرأ ىلع ةيثر ىمزراركلا ملا دمحا نب يذلا ففقوم مامالاو ةنس قوت هخيرات

 يف ةئيضملا رعاوجلا بحاص ىثرقلا ءاقولا نأ نب رداقلا دبع نيدلا ىيحم خِيشلاو هام ةنس

 5 ىا هللا راج ةمالعلاو هنم البن هكفاوج لوا ىف ركذو نامعنلا بقانم ىف .ناتسبلا دامس دّلجم

 هز“ ةئس قوت ' نامعنلا بقانتم ىف نامعنلا فئاقش هامس ىرشخمولا رمع نب دومحم مساقلا

 ىلع لمتشي ناك هالما املو راثالا فشك هامس كلجم ىف ىثراكلا دمحم نب هللا دبع مامالاو

 فسوي رفظملا وبا عروملا خيشلاو ةنس قوقملا ىقانيغرملا نيحلا ريهظ مامالاو ةلّمسم ةئامعبرأ

 طوحا ناك هدلق م أ خببذ ركذو هربخ ىلع هيمذم حويجرت ىف ىدادغملا ىلغاوق نبأ

 10 21سيب“ باج قيتلقو كفيلا قلع ليتشموءقلاكي ىم ١لقلح اذرلا ركذو:وهتيجلا ؟طفحاو: “هل
 نبأ هركذ نيريبك نيحلجم ىف راصمالا ةمدأ مامال راصتنالا باتك اضيا فئصو هيف وب يظن

 67 - 00" عت» 166 6أ - ةءزلاتا لآ 11: ءرافع]تأا» 1ل1- ]هجن لاتع ظلهتاؤزإه ظلآ - 70” دك ذمهعتتوما قلتم

 ردعمتوسع !انطعسصن 170/7 - ]1 ضخهتنل141 11/1 - 41نعأا 177 - 1101 عا لأ د عدانعطتا» 117 - 11:١ كلآد

 11هةرم ذمكءعتماسسس ءهلنلنغ - هطعتلعط ءأ آصقس 7101ه: ءل ظعتن للت»ءلر ؟دلعم كاما

 لزعطنتك ءأ هسطم . . . م1025 و تءانلانق ]1طعع ؟نعتسال 1هقهعلعتتلم5و همصغاصسعأ ءا ةط 71م4

 ذص كانم 10" 1دتلمهامع - آ!سفس 110607 هع- ءل- لأ عن: للت»نعل لل علت 1510101" ءتنتزجتو

 ةمممم 505 (صع. 23. ةسع. 1172) مطمنتتقو ءانزانك !ذطوع ذم يسهلعدعتساو ههصتأك 0ت5مموتاسم

 عيغ - هطعمتلعط ك210ه]8- هل - لأ: ل80 -ءآ- يلق“ ونا ل1 موكأ (00ءد]فر ةيعاما» 0م وكتق

 5 لأ - ل هممف» ظل 7100147 ءار تزانك ]خطعتع ؟ها]سسصتصع مصر ءطعمماتق 27- 8051م7: لا 117

 674-101 ةمكعتماتك ءهقأ. آمتغم اتطعت لعمل مدعاعسس طسزاتق هرععف ةمقعطاتتا ح دتع

 لمءانهدتسسك لا"علامأ كلت اعاد 11هلتا4 عن 0م" 2مسمل ]داع دمصم 538 (ذهعم

 16. لدا. 1143) مدمأتلتقر ءانزانق ]ذطعع نطتاسمت 976676 م] - 1:0 دناينن لأ 1 ءناامعتا» 177-70:

 مرهم هع [عرن - اآسصخس قلالاعلاعأ ظعري 210 مسند ءا 17112, كزانك آاتطعع ه]سسصتمسع ءمدص

 مرءانعمفتم مك مع/ر ءا-ع(]ر مب ةمكءصاراسق ءقأ. دعس دس لذعاممعأر وقته عقاتممع5 نتهلعتم ععصامف

 دسم ع عطعم ل عطوغ - طقس 1:ععزؤ» - ءل- لأ: 116ج متن2ر ةسصم . . . مجمد محتق لح 8طعتلعط

 [1زةامءتمودعهمطحخ 461 1:01 هز] ه١ 7 دبر“ ظعرب (ساعللال 8مع7 ل02, وست ةععامسس آآدمعاتع

 لعوب ءعاعرتكق مههع1عععملحتس ءعقدع 0مءعاب ءغ تطأ لعيطمصمأعوأو نأ ءزاتق ةعماعصأتممت 5علمتتهأاتكو

 ءو ردمز هدععم طسصع عن 8لعسد طقطععع ءءانئتنمدعسوسع لطب 21 ه:ةركمع ظطعستاتق ال عال 0518 اعط عا عن

 10 طرعوعإءععم ءعمذر ونأ 5 ةعصاعسأاتح قلاع طلمتنؤرمع لت ءعحتسغر عءظتاحسلم ذسصوتعمدمأ عت عتساه ءأ

 ماسعاطاتق ءةمتاتطسع دعوتع لتعمواتقمت ص طمع عع ةزطأ مدععست طقطعأ. 1ع انطسست /7/-8/:17 4

 ]8 1ت» هقيرت»عأ ءادمتمكمب* لسماطتتك ؟0]اتتطأصتطاتق طجهعصتق ءمرط م؟عطعطقاتتلت 601120 ةانأأو 1م
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 هيف اباتك ىرميصلا ىلع نب نيسح هللا دبع وبا مامالا خيشلا فتصو هتموظنم لوا ىف نابهو

 قوتملا] ىقامحلا تلصلا نب دبحا سايعلا وباو مان“ ذنس قوتو 8.5 ةنس ناضمر ىف هنع غرف

 عم هتداع وه امك دادغب خيران ىف بيطخل هفعض دقو ةياغلا ىلا هيف بنطا [م. ةنس ةيفنملا

 ىف " هبقانم ىف ؟ نيعباتلاو ةباحصلا ىف *مدقملا اباب رشع كحاو ةمدقم ىلع هيثر كداوفلا

 ىف + ىتاطلا دواذ ىف 1 رفز ىف ه كرايملا نب هللا دبع ىف * كثلاثلا مامالا ىف " ىناثلا مامالا

 ىف ! دايز نب نسح ىف !. ءايركز نب ىهحكج ىف 1 ثايغ نب صفح ىف م حارجلا نب عبكو

 ديد ىردركلا بقانم ةوكرلو داليلا روغو مورأأ 3 مهغببد لوادتنم روجهشم وو ةباكحصأ بقيد

 جاحكلا نب نبيسح انالوم ىزازجلا بقانم ىكرتلاب مجرتو ىناثلا دارم ناطلسلل ىيلحلا رمع نبأ

 ديع مساقلا ودا عمجو ريزولا انشاد ىسح نم ةيغرب !..« خةنس ىف داطغيب ىتفملا ىونردالا ىنسح

 ىور نمو هرابخاو هلئاضف ىف اباتك ماوعلا نأ نباب فورعما ىدعسلا دمحأ نب دم نب هللا

 ل61: 17 ملط دمتم ءدمصصتستق كتم مرضت عتمه. -  هطعتلعط هع آسصفس قكلنع 41707

 17088: ظ عري م2 هك عمعت أى حصمم 436 (ذصع. 29. ءللدل. 1044) طمعطتتتق و [ذططتقت ءزاتكلءتنن

 دحوم عمال عععلمدتار نسعرس مدمعمذع طمضسحلطقص حصصتن 404 (ذمع. 13. كسل. 1013) جطقم] )6

 411 1هل طلو ل]نع# عرت - ءادملا 11 نتج ةنغر [ ةصصم 808 (ذمع. 29. لاتص. 1405 ) 22015نالق ل

 وسأ معدد نطءعععتسع (ممعاوأ. طك 12/7- 72/6/45 ذص طتقأممتد 8دعطله0عصقتو دغ ةمأ عار نس

 معدد بنس [[دمعالتغع طقطعأو طقسل دصهعمدع ةنعامتأقأتك ءعدوع فماعملتغ - اآسقس 10/16

 8 عري 1101 مجتمعا ]11كء”لعء#ر ددلعم ظعءععتعم لتعطمك ءأ ةسصم [ 827 (ذهمع. 5. آلءع. 1423)]

 مدمتانق ر ءتزانك ][1طعع ءاععوصع ءعىغر جلممغمغقمسسسا نكتلطست ءمرتقس ءهمصاسعأ ءعغذس 7121ه

 نلمصعر» ءغ نصسلععتسم ءقمرتأد 015مموزغت5ك هول  ظعوعأوعلم 0ع ةمعلتق معمرطعأتع 605111011

 مهوععات5 هعتأو ءدماتغ معلستتست 0ع ؟تعاناتطسم قلتو 1ه4/هع عام هعئتكر ةععتسلتتتت 0ع [0

 ةععمسلمر غءعماتسسس 0ع [سصهسم (ءعاتمر ننقتعأتلتت 0ع 450047]ه] لعن - ءررن مان" ءعآبر عيستصكاتللل 0ع

 260رمب“, ةعحعاطتست 0ع 12ه0م:1:0 1/8, كءواتستتتت 0ع 71: ء74* 18 ءن-ءاز ع»»م]ر هءاقكاتس 0ع طلت

 8هعرب 6 1ةر ماطر هممصستت 0ع 7”هقيرو عت 2مطمت رار 0عتسحتس 0ع 1معمتا 1861: 7 فلو

 ممل ععزروسسمسا 0ع عامك ءّزردق ة8ه5ععاتم.  طتطغعع ممطتق ءدأ ءهغزماأعع طمصعلادم طظسص عءاتقع هاته

 ممسوتتع (ةععدعمت» (صانق. "1!عدمفاهنممعس ]نطعت 21027825 16 ء»لع»أ1 7101 متستتعأ عا

 0جه» 1876م7ءعذخ ذم ةمممععم كهلاتممأ 21:40 13. ءلتلتكب ةاعصوسع دس بط ننام 11 ءنم ع1

 1:7 - 8ظءععانعم ذ1011خ ممداع» 110:22: 8 ءج- ءا]از 11هعمنم 170 ءريعم# 8دعطلة 01 طلت ةصسصم

 1007 (ذهع. 25. لمآ. 15398) سععأنعع ؟ءجانأ ؟هانه آ[' منعخن 11هعمت: 8 نةع]ع6 ةهلتقأهعتعه5

 412 1ءايعت كآلعلاهلب عرب 81ه]رمتستسعلا ظقعر» ك]رنعل كمن لخ دحلعو طا ىكطق' ]هنمتمات# 0تعااتقو

 وأ اذ طعصص 0ع قكقتع 8«ةر/كمع دمعتك ءزمكوتع طتقامرعتت5 ءغ لع ذتكق ءهمصعيعءوذلكو وان1 زانت

 اي 19
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 ناطلسلا ةفدت هتمجرذو ةفينح نأ بقانم ىف ةفيرشلا بهاوملا هيقانم ىف ةفلوملا بذدكلا نمو ةهنع

 وبا مامالا مهنم ميظع عمجف اهرخاوا وأ مهبتك لداوأ ىف هوركذ ىيخلا اماو نامعنلا بقانم ىف

 نيع نب كم ماقالاو [80] ةنس قوت“ ئخركلا"رصتخم ةحرش لوأ' ىف 'ئرودقلا دمحا نيس

 خا» ةنس قوذ ءافتنالا باتك ىف رملا كبع نب رمع وبا مامالا خيشلاو ةنس قوت تارمضملا

 نيحلا فرشو ةنس ىقوذ ىتفملا ةينم رخا ىف ىلاتسدكسلا ديعس ىأ نب فسوي ىيدلا سمو

 نب كمحم هللا دبع وبأو دل" خنس قوت كنسملا رصتخم ىف ىكملا ىلاغوالا ىسيع نب ليعمسأ

 ىخابلا ورسخ ىف ىكملا ىترقلا ءايضلا نا نب دمحا ءاقبلا وباو كنسملا هباتك لوا ىف

 رصتخم

 ىب كمحأ سايعلا وداو نيطالسلاو كولمال فنوأ هذأو يضم جيجرت 3 ةقنصم ىف اداب هل قع

 جمعامن(هغ6 (2جه010لعمنمأ. ع  طورعم زم ]نطعتق لع هتعمتانتطسو قلبي ظل عةمع عامه مدتق

 ةيعصاتطسق لنا - 71 ءنمؤلرنا ل1 - دارو” أركعا لا دعي عطجنا» كل 17 هكر متتسم عطه طمأن و 001

 ىدمقاة تم انطلسس 10]ر/عءا ظا-كةأا د لأ ده ءنايعاتقا 1105-111 نب معوهع دع [عرام ع الدلم ءلاتق

 جما مختل ن1 كتم طل هورس ذمتغم دسغ ه0 ظمعست ]1طعوضتست ةاتمتاتتت م7201 6ههأر ]ا

 ءدا. لاه طصقسص قطاع عع قلصعل (001, دمصم [425 (تمع. 25. 0ءام 1036)] 22 0هتتتقو

 امتاأتم ءمرسسعصامسأ ذه 11017 هعم» حج 16مل علئاتحسس حج طصقس 7101 متاتنعلا 8ع: ق4 ط0-]-

 _مليترعمتا م نمعروعم) ىنئجلسف علقت لتمعتمسلسكوم ةصصم . . . طتم؟تتقرو لص ]تطعم لوي” هل-هبيبم مزح ع

 4 /ترنءل عرب 501م 8ع كهقلر ةصصم . . . رصم»اتنتقر 20 ظصعصص ]اذطعت 120" عرم ب هز مرربو-

 9ل-011 7 ىو 7 نب 0:جم» كيرا 11 هدداتلعقو ةجممم . . . دممهامسقر ةصتاتم اتطعت 21001 ع«

 - هطعتلعط ه طصقمسص كقنع 07ه" ظعبب قكقل-ء] - طعس, ةمصم 4603 (ذصع. 9. 0ع 1070)

 رسمض م انخو ةذص ]نطو 27ه( ع زر ءرروع - هل - 0 3” ةعدبر“ 8 ءرو لاق كهف كك ءزععا تاغ ر ةططف ا...

 سسمضسنعو 204 ظصعسس انطعخ 71 سيروا هآ -دتبرات - كارم ولكسعلا-لأ: 1هردمأأ ظعبب لكس كاملا

 1168/6, ممصم 892 (ذمع. 28. [عع. 1482١ همعاسسع و ذص ءمتامرسع !نطعت 1/هدننم0 - اقع

 كلهم 21ه عضد عل اقعد لك |يمو» عم اذ نتن احنتتم دخت اآلهوروول - قاس عع لك ]رتنع0 1 عبو

 كأن 121 مر - ءهل- لف» (ه»ءءابن لل ءاطنو ةصمم . . . دصم»استقو لذص عمتامرسع !خطعخ ,77هعبنول

 ةدانعام» نط فوررعا هال م/مرب - قاس لمزم»» قاتسعل ظعرا قلطله]/هلب كمرض" ةر نتت هلت

 قادس 11متر مع يرسخ دس لتطعم هدم 0ع ةوععو طكفص ءعطاتعي هعاوتمك معمعاعععملد لعدانمدكتأو

 ءا طمع هعماع مهمعتمتطسم أ ةسلاحستم رصمحتسع نصت ءعمتأ - لاق ا مانام ل]يزنعل عرب 710-

1) 
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 حاضيالا ىف ىزاريشلا دمحم نب ىلع نب نامثعو ةنس قون هتمدقم .لوأ ىق ىونزغلا دمحم

 [اضيأ] هتاقبط ىف ىزاريشلا فحسا وباو هتاقبط لوا ىف ىميمتلا نيدلا ىقتو حاكنلا مولعل

 ديهشلا ىيدلا ماسح مامالاو ءامسالا هييذهت ىف ىوونلا نيدلا ىيحم مامالاو ذنس قون

 مهنتك -قب ىيحكوملا :رثكلو | نايعالا نتايفو» 3. ناكلخ» ىباو قبس فوك ئربكلا واخت وخلا ىف

 ىقشمدلا فسوي نب محم هللا دبع نأ مامالا ميشللو نازيملا لوا ىف هركذ ىارعشلاو لأ

 ءايبنالا ةثرو ءاملعلا لعج ىذلا دلل دمحلا هلوا ةنس قوتملا ةرهاقلاب ةيقوقربلا ليزن ىدكاصلا

 مامالا فقح ىف فدل ريغ وه ام هيف ركذ بانك 1. ةنس رخاآوأ ىف عاش دق هنأ هيف ركذ خلا

 لوصف ةتس ةمكقملا ىف ةمتاخو باوباو ةمّدقم ىلع بترو هلئاضف باتكلا !اذع ىف ركذف مظعالا

 نع تغرف لاق نامعنلا ةفينح ىنأ بقانم ىق ىنامجلا دوقع هامسو نورشعو ةنس باوبالاو

 هيقفلا عمجو ىروباسينلا ىيحكي نب ءيركز ىيكي شالو 14 ةنس رخالا عيبر رخاوا ىف هفيلأت

 خيشللو زوي مدس وتو ةلداضخ 8 اعاني ىروباسينلا ىبيعشلا لويحأ 5 لامكام لييمدحأ وبدأ

 ةمجت» عا م [رمهجج عمغر حمصم . . . دط0:اانتقر امتأتم ددهع /1710عه0ل0 7ع - 0 اضن ظعتن مل

 8 عرب 7101 هب»7»ء0 كة معقغ ذه طلا- آل 782 هآأن» تأ - :ةعامأ - 1 عطف هل - لقز: 1 عارمكت#

 1هتانم اذطعن 1 هطوعاا - كلآدع 85: 8مع كاف معقر ةهصصم . . . طممةتتتقر |[ مهعقاععإ ذص ةدتق 21 هط6 عاما

 - آ[سس 110/1 ة-علا-لةذ: لا هيمعمم# ذه 1 ءارلعغأا ءا-معربو سس آسفس 11هدةتنسعل-لف: طادكأ عآبألر

 دمصم . . . مطمءاسسغو 20 طصمعسس انطوت 2ل/-لط عا نوممغ ظا-] م[ عي - 11١ 121417: ذه 17 نما

 ء]- م'نورر  مامعسأ طتقغمصمععدجطت ص دسدتك ةعقماتكه - 158 7648 - لءاثآ - ءل - ل11: 0و

 ةسمم 911 (صع. 4. كدص. 1505) مم هتتخر اه !اذطعم 10514071 هل ؟ه]فرعأ 68 11د ءزنشعل ا 1

 1870ه7:ةرم - 916:8, ونمت كاع 1طمجقرعس اذمتكاتم اتطخخ 272ه47 ءمصصعص عدمتمدوغ حج كطعتلعل

 ءا ]سمس كاتب ك60علأهأب 1101 هبجتبعل عت: 7 عبر“ 10 ند ءعوآرعلبم كمة, يعصمطتتخ 1ع" لعاتوع

 (0دطتععممتم ةموسناتصسمو هصصم . . . هم عاماتكر ءانزانق !ذطوع ذغم ةصمتغ: طمع آلءمر ومن 31208

 لمععمو طقعععلعع معموط ععمصتسم ءعععع ؟ماستغ ءاع. آنانستك ةممأ 938 (هع. 15. ةسع. 1531)

 ممعصقت طق اخطحتصت م200ز31ةدع ةط] ههععوغر ذص نم "ع5 (820هأت2عر 01134 ددأصتت0ع معل80086

 آدددصست ةلمعتست ؟ببمحععمتمس(.  كدص زص طمع هدم انطعم مدععتغم 1مصمسأ م2هعاتعقأب ذللطسسوتتع

 آه مدعدعلممعسر ءهمزكم ءهغ مصع] هكتهدصعد ل1مأهكطتستا. 8 عوعأومكتم ةعرع ةععلمسعع ءمهالتطعأو

 عع ءدمتاح مسصعتم ةسصغ متوتسات هعع. ةطنتطعم ةنطلسسس 0علتك 0 عزا ©] - زمن 7: لأ نع

 قكلض 81سم 16-21: سفس.  ةطعملعتو ةموسكم ءمهحممد6ةمصعتم هلاتستم 0لعععس 0ت ءطانق طاعممتم

 آعطل' 11. هصمأ 939 (ذهمع. 3. ذسع. 1532) - كادي 3”هاوع 2مطم"ةونأ ظعفا 7 هلوم لعن“.

 - ءةعزوعوو كلاي كارت: ءل 1101 عبرت: عل 137 عدن حل عتبجعل كليم علم ل١ طش كسعتمءعمصحتل- نقب ةصصم

 357 (ذمع. 7. 1ءع. 967) مهمعاسق ور !انطعسص 0ع قكقدع ظبورعمع ممعهتتاتك ءما1ععتغو عع هطعتاعل

* 19 
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 بانك ءاهتس نيرشعلا ةفيلات وثغو موظنم ىكر رد ىساوجسلا كوكم نب دومحا نيدلا سمي

 مفلا هنأ هرخآ ىف ركذ خلا انيب بر ميلع كنوادخ هلوا ضايفلا مامغ بوص نم ضايحلا

 مظعالا مامالا بقافم ا(”.[» هيلع نيعتشملا در ىف ةنابالا هيف ةقلوملا: بتنكلا "نمو !..1 ةنس

 5 ىزارلا هللا دبع نب دمحم نيسحلا ىنال اهنم اًفينصت [رشع ةثلث] هيف ليق ىعئاشلا مامالا

 نب دمحم هللا دبع ىاو "2, ةنس قوت لفاح ليلج باتك غناصلا نبا لاق فشمد ليزن

 [ىربالا ] ىلا كسلا نيسكلا نب لاوكحام نيسحلا لاو [؟5] اكد قونملا (اضقلا خم داس

 ا ام قودملا ] بهذملا بدابص ىرهاظلا ىناهغصالا ىلع ند دوأد مامالاو امنيا 27 قوتملا

 ىدادغبلا رفاط نب رداقلا نبع روصنم ناو ةئس قوما ناطقلا ركامت نبأ ىبربالا هللا كيع أو

 10 نيمرتل ماماو مامالل ضرعت ىذلا ىفنأل ىناجراأل ىلع نرلاب صتخي رصتخم [09 ةنس قوتملا]

 كر عرربع - عل - لانا ىل]آرتن ع0 ظعب» !11ه]ءمدوبج عل كيموعع قمسمعم نط علعتس ءعلتلتغ. طلع ازطعم

 ءزاتك ؟1معدتسسك قا ءغ انطيلسسص 227146 ت]- [رةنراوللا 1811: دهتنان هأل- عالمتنل» ؟] -زعءروملا

 مرهع هم عم(. 1معلمأا زم:  عمععر5 هرسصتم ةعلعسقر [مدصتسع هدصلم ؟10عصق ءاعر هغ ةنتعامال

 ح0 ظمعس هع تلطس حصمم 1001 (ذمع. 28. 5ءمأغ 1592) همرصرمسنتمدع طه.  آءدتوتع 4

 آتطعمو طسع ءءاععوصلمو مععنمعأا للا - آادعا لا 600 تآ - د:هد]هتا1 181: ه]عن]رتج -ح

 31م ةعاعتنط ظ1- [سفس ظل - ل عددسر مدمعوعور تعدم ط[سفسسأ ة[طدحتستو مععدنعع. 8 عموتخ

 ها عزلاعط لقي ىكوتل, عغ هعوسف عدا زاهد:  ط0لعطتس مععاتمةتيستتطسو 0000 هدعممأت ؟عطئامأتم ءا 506

 طعسسمع ةصلسكسس» هيأ ناعم. - 13014. 38[ ءمقعاعزط 8ظ1-1آسفس ظ5-1طقكتتو مقص ءعزت1أ ءانق

 5 1سقفصست ذم. آةئطعت لع طمع ةعوسسعمغم [ (:علععتس ] همرصممفتال ءىدع لتعتساسع. آمغعت

 مرات ةتتفام»ع5د ةنصأ 4 1]ءموعنرن 7101 مبهتدعا عرف كطلعملاع) ةغنهت آلدسحععأ ةموتتلتستتكو

 ةهصصم 347 (ذمع. 25. آد. 958) مأدتتقر ءزاتق !ذطصس 101:- ءممع]/ دمعمتل مطعاتل ءأ

 نممزمدانسس ةةذع لزوزغ - قلالي 4ط0لهلالعأر 71ه]ءمسينسعا طعن كءاذيضم (46]00, ةدمصم |[ 4

 (ذمع. 15. لكهصت 1062)] سمدطتتتص ب قكاتنة]/مدعتت» ل101 متضتسعلا علل ءا]رمدعقا 5 ءز وما ينل

 [1م], همصم 363 (تصع. 2. 0ع. 923) مسسمعاسسمك - آسف 12610110 8ءنن لل: طعما 1

 مععامع ءمصلتغمت, [ةصصم 270 (ذمع. 11. لدأ. 883) ]| سصمتأانتتكق - قلآتع 4كطلهل1هأ 1": الانا

 ه1 6/0 (0ه11ثئ1, ةسمم . . . دصم»اتتق - كلان ]1هتنعتل" كطفل - ءآ- ارق اقع 1الق» ظموعلللر

 مصمم 429 (تصع. 14. 0ع(. 1037) رصمعاتنتتك], كاتق ءمدصمعملتسس دططهتحتسع ذه ءاسامسلم

 10 لممز درع [آدمعأللم ؟ءيكدطتعو ونت طصفستتس م7( ةسومانعممك ءيمأ - 1سقس هل - طفعدتم ءاص

 لاا* ان ءنلغ قال - ءآ-هدعا]ب [ هد: ىلطلمق]هع]] لممعت:ةر ةسمم [478 (ةصع. 29. لمت 1085)]

 2ن0نانقو ناأ) 06 ةععاو ظطقطتاأعج ءءاعرتق م؟هعاعععملم ةععلردععوغ - آسقس 4777 ع0 17 عنب
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 ىورهلا دمحا نب ليعمسأ تارف نب كمكم ىأو [50] ةنس قوتملا ىقهيبلا نيسح نب كمحا

 ءايركز او 2.0 ةنس قوتملا ىلادمهلا نيسكلا نب ىسحكلا ىلع ىاو 12 ةنس قوقملا ىسخرسلا

 نب كمكم هللا كيع شأو [هدد.] ةنس ىقوتملا ىتميلا [ىنارمعلا ملاس ىنب] ريخلا ىلا نب ىيحكي

 قاجرمل فسوي نب هللا كبع دمحم ىنأو 2.0 ةنس قوتملا ىروباسينلا مكاحاب فورعملا هللا دبع

 هللا كيع ىاو 8 ةنس قوقملا ىنزاولا متاح ىأ ىب ىمحرلا كيعو 5:1 ةنس قوتملا ىضاقلا

 بانك وعو 1 ةنس قوتملا ىدادغبلا راجنلا نباب فورعملا دومحم نب دمحم نيدلا بحم

 ال ىذلا هلل دمحلا هلوا 1.1 خنس قوقملا ىنزارلا رمع نب كمكم نيدلا ركف مامالاو لفاح

 فورعملا ىلع ند صمحا لضفلا نأ مامالاو ماسقا ةعبرأ ىلع بتر يلا وه الا ءايشالل فلاخ

 خلا ةياده ءامسلا موجن لعج ىذلا هال دمكلا هلوأ مم“ ةنس قوتملا ىنالقسعلا رح نباب

 كلذ عمج هتملع نم لوالاف ركذلاب مهوافيتسا رسعتي نم كلذ ىف فيلأتلا ىلا فيس دقو لاق

 ودا مث ىجنسويلا ميعاربا ىب دمع هللا دبع وبا هالثو ىلاهفصالا ىلع نب دواد رهاظلا ىلغأ ماما

 1165: 8ءليمعأط#ر هممم [ 4585 (ذهمع. 3. عع. 1065 ) ] ممجتسخ - قلتي 210/,هتزا7760 1 ءتا

 1101" 1 ءر:047] 18 ءزا ل ]ررنعأ 11 ءر٠عبمز كع»هططعتم ةسصصم 414 (ذصع. 26. الآه(, 1023) 05

  لادع 472 1هعم7: 8عءرن- ©«118موءعقز: 1 ءر»0ن 6, ةسصم 405 (ةصع. 2. كسل 1014) 22ه تتتك

 كاع 2هقهعمةررأ عرب ىلط8|2ع]رعت» |[ ظعتب كةلظر» ط7 نا8 ] 7 سعتن#ر ةسمم [558 (ةصع. 10.

 آدوعب 1162) ] محمحاطسق - لآن 460ه11هأ ]11ه]هتضت»:ءا طظعت» قكطلاماام] 125 نطتةر ؟سلكم

 1874/7: لتعطمك ءهغ ةصمم 405 (ذمع. 2. كسل. 1014) مهمدنتتق - لكان 1101 هتست»:ءل ل0167

 ظ ورب 7 يديرك لوز نجق [1-(0ةقطتم ةمصم 489 (ذصع. 31. آ)ءع. 1095) مجم نانك س مك 0-6- 14

 ]عزا 4كلطغ 8ثا» 1 مسقر ةهسصم 327 (ذمع. 29, 0ع(. 938) دمم»نات5ك - قلاع 401ه

 ةلمارقأرآن - عل - لذ: ل101 متستمعف 8ع 81هلبستن4 8هعا 002, ددلعو 16 - ءامعز زم" لتعطدع ءأ

 حصصم 643 (ةمع. 29. 81د3. 1245) ممتن ءانزانق ![1خطعع ممأتمدسك هنأ ع ا[سصقس 1-60-1//10

 310ه مترجت» عل ءد» (0:جه» مستر ةمصم 606 (ذصع. 6. لصال. 1209 ) 2205تاتقو ءانزانق !ضطعع 18

 1معارت(غ: اردتم !10عدر وأ ةماتق ععدتست 02عهأ108 ءعقأ عاعبر هغاتذمس 136005 مه5(ع5 015مل طاق

 ع - اسصخس 467 |/هل/]:7 ل ]ت70 8ءزن لة, نلوم 1571: ظهر" قععم7472 لتعطتكق ءأ ةسصم

 8352 (زمع. 7. اللوم. 1448) دجمعاستتقر ءكانزانك ]طعم ذغأو ةصعامتغ: آطرمتتق آمر وسن ةقانه ءمعلت

 عععاجست لمععرت ءةوع ؟0ه]نتغ 80 ءعاع. كتسعغم7: لدصت جصأغع 22عر جلأر (ةصاتتق 12111115

 ةسعاغممتسا 0ع 57من تعم طاع ]ذطعم5 فد ممدود عاطاتمأو 0غ ماعمع عمو طلع عصتنتت ع282ع 5عق

 ءدوعغ 0185 ءتلتتسو. ظومتستتم ةسغعسسر ناتممأ امتد هعلمر نست ءعّزنه92001 [ائطصس ءما11ءعتاب كنغ آ[سقنت 10

 14/1 ةطتس 102هنم::0 12 رن 47غ 1نمل ادق. 1 طحسع ةععجان ةددصغا قلتن 450011هلب ل1 010174

 ظعت» 1 آرت: ظويفعت زن, قات 71ه]رمتوتن عل لطل - ءآ - «ه]يبروصمعتم عري ىكطق 1881ج, احن دصتنلات
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 نب كيد هللا يع وبا مكانا مث رصعلا كلذ نم ةءامج. مذ متاح ىلا نب نمحرلا دكيع بمد

 مالت مث تارغلا ىبا مث ىربالا نيسحلا وبا ظفاحلا مث الفاح اباتك كلذ ىف عمج هللا دبع

 راض ىتح اههيلع دازو بتكلا هذه ىف ام عمجف ىقهيبلا نيسحلا ىب محا ركب وبا ظئاحلا

 8 «ىناقلاو !دقيداحال'ق ؛لوالا . نيباب ء ىلع وج نبا تقر: كاين: هيلع نيد وكب .مكض: لكما ق

 5 قودملا ىقشمىلا رمثك باب فورعملا رهع نب ليعمسا ادفلا ىأ نويدلا دامع ماهالاو ةلاوحا

 ةذس قوتلا ىلادمهلا داك 6 نيسكللو سيردأ نبأ مامالا بقانم ىف سيفنلا جضاولاو نبا فس

 ىوحلا ىقن ىضاقاللو با“ ذكذس ىوتملا ىربعكالا رهع ند ميعاربا نيدحلا ناعوج مامالا خهشللو

 رب تيار اهمو اضيا ظةءامج مكذو هدأ خنس ىقوتملا ىقشمىلا هيهش ىب دمحا ىب ركب ىأ

 هلئاضفو همولع مرش ىف ىناثلا مسقلا هلاوحا حرش ىف لوالا مسقلا ماسقا ةعبرا ىلع بترم باتك

 140 ديحلا هلوأ هأب ةنس ىف دفلا اهنع ةيدوجالا ىف عبارلا مسقلا هءيهذم ميجيت ىف ثلاثلا مسقلا

 ميهعاربا ىب رصن مامالا جيشللو ىنزاولا مامالل هنأ مىطأ حلا وه الا ءايشالل فلاخ ال ىذلا هلل

 اللتسخ (عصصمتت5ر ممكنه 11م نعض» قا قلالعلام]ب 01 هزءمتضتنعل ظعتا ةطلعلاملبو نست لع طمع

 ةهععيدسعمعم ]أذ طستسص .ءممامداتسص ءهممععقؤتا , آكا- لقطات 451 //05ءلزن 152 هغ 1ةًاءنن- هالك

 مع ةععباس5 هدأ آاخا - [1ذطعم كلتا 8ع" كدنعا ظعرن- ءقرموعقرو وقارمعطنر نست ءعتع هطططتطانق

 طتق اتطعتكر ونسم5 ه0 صمم طوطعطوغر همل1ءوعتغ ءمدوسع ج001مسعمأات5 ةسحتغو هغ 501ه عم

 ىدمكمنسس ءزهلععءعأ. طعتملع طمع ةئمودلمعت اتطعم ءمملمسسهتتغ, ءأ 15 طهر“ دس اضط لتتم

 ءدمتأو لزئامكطستكب وتمطتس معلنشق 0ع (عه0366هدصتطانق د 5/7 4ل(6 معممدعوأعو ممواععتستق 06 ئه

 5 هسمتطاتك ةعتغرو نسقع هنت 5ةممعاقطوسأ - ءغ اآسصقس 17240 - ءل- لذ: لاناا'آ/ عاام 1ظه72047 18

 01م 12 ععالعافخ رم ؟تلعم ظلابن ]لععا]رف» لتعطتك عع حصصم 774 (ذصع. 3. كلم 1372) ممدظطدتتق.

 -  طعوععورعو اذنطعع ءةدعمامأ 21 - ]7 لاننا ةل/- 77كم لا :ءنفعطتات ظنا - طدروذس» 11: 1

 رسوعم مانع. --  ادعزنسلع ذه اهساعمسس 57741 ةععتمد ءعضنسأ 1105ءقزن 8ع: 1 هننمطفأط 1 1و

 عممم . . . مممامتتقو ذطعالعط عا آسف 1260741: - هلأ - 411: طن" ]راو لث عزو (0نمن* لوعة ةصسصم

 732 (تمع. 4. 0عأ. 1331) محا ستقر عأ (نةلطخ 1 هع7ق - هلأ - 01: لآن 18 عزب" عر» ك]آت»ءاأ ل عت

 كوااعأا 12 نمعواعان ةصمم 8551 (تصع. 19. للمعأ. 1447) رمم:اتانكو ونتانخ م3111" ما1اتععك مات
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 ممععمدعأاو نطل 0ع طمع ةععتسعمغم ةعصلممءعضتصأا“ آطلكغ ][!طعمراتسم دتصاتكر 00105 !ل10لر مط نم 1107

 موماعم لزم( عاطاتطتق عقار لانهتانالا مكنلتم هرتصتق عدعمممأاو 126 ءزاتق ©2020110طعالل 21

 هممعاوطممأاب ةععيصسلام ءزدم ءععصلئا]مصعتس ءأا ددععتأم 0عععضطتا ؟ءععاتشك 0ع ةععاو ءزاتق هءاعدتق

 10 مدعطقطعملد هعلكر نسمتهأم ع5ممصسد 20 مآاسدعع5 نتهعق(مصعق ءمصاتمعأ.  كتتعأم5و تتعلل

 آسفساتس 2سم عع5ع مالمو [!ذطضتسص ةذكج ةصعامت عماعتل : آرقسق العمرو وننأ ةتطلعاتق 1عالاتتلل ©5210

 عمأ عامر حصمم 597 (ذصع. 12, (0ع(. 1200) ييسممدتتأا. 1)ءمتوسع كذطعتلعاط ءغ آمصمفس 2ل05»
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 بهذملا كقع ىف نىقلملا نبا لاق ءايدالا ىف ىلازغلا مامالا هركذ 1#. ةظنس قوتملا ىسدقملا

 نيكل كيال قالا قكلام - .مامالا يبقانم م رثكاف افلوم نيعبرا وحن .غلبف .هفيلأت .هيف دوذأ

 كلام مامالا بقاتمي كتارالا نييزت هامس ىطويسلا :لذلكللو انضيا ىفاشلا بقانم هلو .«اع ةنس

 ىنميلا ىجفايلا ىعسأ ىب هللا كيع مامالل ةيرعشالا ظمدالا ىم هيام مامالا بقانم لا"لا

 ىتثالا ةمدالا :بقانم 1 هز#. ةنس ىقوقملا ىوسربلا ىعماللا نامثع ىب دومح ىرقلا شيوأ

 بذعو ّلآلا باتكو رشبلا زجر هيفو 10. ةنس قوتملا ىلحلا دكيمح ىب ىيك لأ نبال رشع

 1 راصتخالا خياغ هيف ةعبرالا غددالا بقانم 1“ ملاعلا نامبو ىقعلا رداَخدو لالولا

 8 عدا 1” علق» كل هعمل 0عءععخ دممم 490 (أذمع. 19. آل عع. 1096) دهمعا سخر !ذطغمصت ء0103(, ولتتعت)

 آسفس © معن ذه ل1( ءا-م] نو صصص عدته هلم ءأ آطاتن-ءارسمامععاتم خص 1-11 ءل 7100-111 ءارارعأ

 للدم 0ع طمع مع ةتموعن]دععصت ]نذطعسمت فد ممدعستعدع لتعتاب ءأ ءععاع مسصعتتك !!طعمضتتت 0ع

 كمر ءلتامضصسس نته0ءدعتمساو كمعااعع عغ مادععو ءةيععلا6 -ح 13013. 1١3ءدمةعااأ1ط ظاع

 آدد هس 31 هلت اعر مدصعوعو تعم آسقسأ 11477. ذءصتجمءعدصأ كاان 8 عاب" كل آت2ع0 18 ءزا ل1 ء"مأنا

 121 عمءر* 6# 1111م2, هسصم 310 (ذصع. 1. لآلهت. 922) مددمعاسعو ءأ 2417 ةهنعأ طه 12 ءن» ل1 م0

 م5طمطتاأور ةسمم 774 (ذمع. 3. كسل. 1372) دهمتاتك. 10عدد مهصعوعرأ نصت 576م4 ءلخلتم

 طوومعععو لعاع7- ءل- لف كميرا انطسس 0ع طصفسست 114717: طح يتاته 1 ءجيرأز» ءآ - همن 8

 رجعرامعا قا لا - لمنم» لل ىمسومدوستا. ح 13016. 831 دق عاعاأط اظ1- 1س ةسص 3183 عطو

 مهمعوورت بق آسقسأ /1/ميعب ءدع [محسستع ةععادع 4ء7'م”ءامصسسر ةتعام»ع طصقسس 2402ه1124]

 معرب ل60 7"( )7 سعت ةهسمم 768 (أذمع. 7. كعمل 1366) مممعدم, - 13017. 11 ءدق ءاأط

 زكدد أع, ممهعؤوس سم طسنتعت كظدلغاعمت ظصعحعر دسعام»ع 10/417 0 ءنن 2 ءةرد-ءل-لغ: 7-11 (]

 ( ميرو لل هع طحم ءطاوب ةصصم . . . دصوعاسم. ةطايتطعم زاع ةصعتمتغ: آهن [2عمر نيت مت عذم 22108ع

 ءزدنك ةهمعأمصتسل هةععنمسلهكالأ عاني - 13018. لآ عد ٌقعاعإط 0152 ءزدر مهمءوورأ ءنذ 01625

 (0م1, ةحعام»ع ل1 هنا 0 867: 011جم طف 8 وءعمت ةمصم 938 (طصع تق تمن 1ق31)

 ممم و, < 13019. 31 هم ءاعزط عل - حاسس عغ ءل-تاطمم جهقطتر مهم عونا نمك 12م0 01020

 لنم0 عسر دسعامت»ع 1: كطغ 7 هطبرع ظعت» 11هنسعتل 8ه/ءانر دمصسم 630 (ذصع. 18. 0عأ. 1232)

 رممعامم. آلع [ةئؤلعد دعدصغأ انطعخ هعزعت ك٠ اةمعأم» , 1[ ةا45 هآ - نار ةلا- ل اعط لا - 7

 لدعم[ ق» ءآ-معالم ءأ ظعرام ءآ-معا] نوي ع 13020. 31 عمة علعتط ءل- حاسس ءعغ عل -عدل

 طدحأر مهمعوت عنك ]هدمت نانهأسم». طلع زتد اذادعع 6 1[ منعأ هآ-: لادا“ ةوأأام ع
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 نيب لفاح باتك وهو [*.] ةنس ىثوتملا ىكلاملا ىنالقابلا ركب ىبا ىضاقلل 10 كافاننم

 ىماطسيلا كيرياب .بقانم ا. مهنيب ركجش ام ىلع .نوروجأم مهلك ةباحصلا نا هيف

 يبابعلا نب تمحمر هللا تبيع ىذل :نسابعلا نب نات 001007

 نيدلا ءاهب بقانم |”  ىدعازلا ةخيشم ىلوت [1* ةنس قوتملا] ىوحنلا ىديؤيلا

 ءافلخلا بكقاخم 1. ةيسرافلاب هباحصا ضعب اهعمج 1 ةنس ىقونملا ىدنيشقنب فورعملا

 ىنوتملا [ياسلا نباب روهشملا ] ىدادغيلا بكانأ نب ىلع ىسحلا ىال تادلكم ثلاث ةعبرالا

 ىسراف ءارعشلا بقاذم رعبا ىساويسلا ليدكام ئىب ليدأ نيدحلا سود خيشللو “يع د

 خيشلل راركلا دمحا سايعلا أ خيشلا بقانم 17. زابكل نبال سل ىف 114 ةنس قوتملا

 خفارقلاب ىدعأولا ةديشم ىلود ىذلا 10 خئس قونملا ىلالقسعلا كيد نب دما ىيدلا باهش

 31 مف عاعأط عل٠- جتسس عار مممعووسأعسم [طقس متن 21065ع (نة0طخ1 قلقا: ظعاع» 8ع

 3قدان انتغدر ةسصم !403 (صع. 23. كال. 1012)] متمعأن0. آراطع# ءممأامذاتق ءةأر 12 0110 006ءعأارو 5

 معمر ط عغمع هدرصصعم مممظععلع معم تق لمصقتتي نلتقع زمأعط كمه ءمه11501 عقد 1نعطأ1 ص. -ح ٠

 31 عمم عاعأط 8موع عمالر مدصعوعو كف عسم 8 ءدتنألأ 18 6ثا 18, ةتتعام» ع 7” ظعتن 1010114

 زمول. - 13023. 31 ءممعالعأط ظعيصت عا- ةطط ةقر مدصعوعو عتق ةططققألةقاتطتو 211101

 لكن( قكافمسأ]عآ 710]ءرمتست» عل ظعلا - ءامطالع 7” ءسنل#غ عدس هلتعمر [ةصصم 313 (ةذصع. 29.

 لآمع. 925) مممعسم]. 1ع متصانق كذاطعتاططت 246220 جلستسأنامدطقغ - 13024. 01 ءمفءاعأط

 آ8ءطقع- ءلع لأمر مدمعووسءاتق 8676 -ءل- 01 هن, ددلعم اهعطتد) ا عننلن لتءات هأ ةصصم 141

 مع. 31. 8عع. 1388) مطمعطنلل  (نهصوععذزأا ]ئطصتصت مععوتعع اتضتتك رانك 015ءلمات1]هطتصت.

 4130235. 31 ءصدقعاعأاط ءل-اعطمآ]د15 ء]-ةعطحقأو مدصعووجتعات5 اكطقأ] 1 1ةكاتتلتا 01361101

 ةوتممعسمأ 41! ءمكهت: ملغ عرب ملنازعت 8مع70602, [؟دلعو طا: - ءقم4غ لتعطتق ءأ] ةمصم

 674 (زمع. 27. للصم. 1275) مجمعاتاتكو ءانزانك ]ذطعع امه ؟ماسستسم ءممالصععو ءأ 8طعتلط

 ىزمروو ٠مل - لأ لد»ء0 عر 11ه مدور: عل كة ممن - 13026. الآ عم ةعاعأط عآا]-ةطم ةعذب

 مهمععو مأعانق م0ءامااتس و جتنعام»ع قلاع 1مل" 121/6176, ةهسصم . . . 300100. 18 ءعوزعع. ل

 13027. 311 ءمفعاعأط اك1- هطعءنلعط [طم 000 ةسحمر مدمععون كنك هطعتاعطخ 154/47: 6

 م5067 [آآدصطدلتادعو دلعم ق7 ('ه0لند»6م لتعأل ءأ دمصم 666 (ذمع. 22. عما 1267)

 مجمرعاسل. ؟؟هاسمعمو ةنعام»ع آان: - ءاامطافمس ع 13028. ا81ءمفعءاعأط آظ8ظ1-هطعتلعط

 ق4 طن ةطط قعر مدمعوو كتعسد كطعتلعطخ ل1 هطا مع ىلد»مل 11077, ةسسعامت» ع ظطعتاعط 57 ء7مط-

 ها- لأ: 4 رتل عزو 1101 هتنت»نعل قلععم]/ نق, ةهسصم 923 (ذصع. 24. لكدصب 1517) 10

 طعوم[ معالم هوغ طلع مسمع هطعتاعطا 767702 1م ءمعرستأععلم (ندعولأج معمرع ظمقاقغ ءغ اذطعم
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 ديع نيدلا رون انالومل ىراصنالا هللا تبيع مالسالا يش بقانم !*.1 .راربالا ةعرذ هامسو

 ىدنبشقنلا نيدلا 9 زيشلا بقانم |,“ مق. ةنس قوتملا ىماجلا دمحا نب نمحرلا

 خيشلا بقانم [7.“[ ةرصتخم خلاسر م11 ةنس قوتملا ىناجرلل كمح نب“ ىلع فيرشلا كيسال

 مايالا فرصم هلل ىمكلا هلوا رصتخم ىنيدراملا مث ىطلملا دمحم نب اجيرس ىنيدلا نيز

 خيشلل ىكرت ىنومطسقلا ىدنفا نابعش خيشلا بقانم [«.“» ه١ ةنس قوت خلا روهشلاو 5

 مسرن» باوبا ةسمخ ىلع هيثرو ناخ دكمحا ناطلسلل هبتك هداقلخ نم ىداوفلا رمع

 خيش ون درملا هللا يع خيشلا بقانم مهر افصلا ةوفص همسأ ىفصلا خيشلا بقانم

 ه«طيمان رصتخخم بحاسص |[ مدس قولا ىدنجلا] ىكلاملا [ ىسوم ند فدكسأ نن] لباخ

 ىبيحكي خيشلل ىكرذلاب امتانو امظن هدد ىفطصم هتفيلخو ىسبع خيشلا بقاذم [*.*و

 ىسبع نيدلا نحكم خيشلا بقانم 1.“ .1٠ خنس دعب ىقوتملا ةءرشلا ََح راس ىشخي نبأ 0

 ةكمسلطسس 8ةع721 ءا- هلم» علت. - 13029, 381 ءمٌةعاعأ1ط هطعتاعط عل - 151 ةدسو مهمعم

 عووتعم5 8طعتلعطخ ءل-تذهاقس 45061]ه] قكتندؤت', ةحنعام»ع ا8لآه1له همداعو للا" - ءل- لأ: قلل

 6ء]- هرتز: عزت مللت»ء0 لفت»##ر ةسصصم 898 (ذسع. 23. 0عء6. 1492) طظوز[10.-- 0

 31ءمةعءاعإنط ظاد- هطعتلعط 8ءطقع ءل- لأمر مدهعوعو تفتك ةطعتططخ 8674 - ه0 - لد

 رم ع[ ةدارا عنو ةهسعام» ع 85عيرن0 ذطععتأ للغ ظعري 2101م مبجتجعل لمت زاخر ةسصم 816 (طصع.

 4ع. 1413) مممعغت0م, "1'عجعامطتق طععو1م. - 13031. 31 عم ةءاعزط ظ1-هط ءعزاطط 7 عاصع

 ع0 - لأمر, مدمععوستعمم هطعتلطخ 2ءق:-ءل-017: اكو" ءنزام عع 1101من عار مهتستسم لآ هلهغتقع

 ءغ ممدخعد دعطتم 31ةعالتم ةموستلتست ءغوصصسم 788 (تمع. 2. 1"ءعطع 1386) مهمعاتت. (هرسم ءطلأتنل] و

 وسم0 ةذكد ةصعامزغ: آمسق 1)عمر لتعد ء ممعدهعع 01 ةموهعمان ءاعي ع 13032. ل1 ءمةعاطتط 5

 عاد هطعتلعط هطق طقم ظقعصلترو مدهصعووعتعمك هةطعتاعطخ 57م: طز عدلان 0051 0

 آياطعب ةنععاعسقو وسعست هطعتتعط 0720" 10م02, دصاطتق 0083/01111141(  ةا6ععق5متاتتا , 1356

 417:0 12147 ءمدسممكاتتغ ءغ ذص ننتسوتنتع ءهربتأد لنمنتطستاب ح 13033. 1[3ءعصٌةعاأ

 عاده عزاعط ظا- هد41 مهمعورتعسمك ؟ةطعتلعطت كور. آطنطعع (نطدلطسس دى وركمعأ أ - ؟مركك

 مروع وع طعما. - 13034. لآ عمق ءاعأط ظ1- ها ءزاط كط ل ج11عطر مهمععو معمم 5طعتططت

 4 له1]7ه]: ك1. هعهتممتغ ةهحنعاما» ءماصو ءملتخ 116147 |[ 8ءرب 14 رمع عبرا كلبعم لعتالف ]

 31ج]ن]لتغهرو ةهسصم 767 (ذصع. 18. 8ع. 1365) م؟تتتكو 1للاذدك ل15كماد]دو. - +.

 831 عم ةعاعأزط ظا-هطعزلعط [ةدر مدمعوعوتعسم 5طعتططت 152 ءزانهوانم 511 ععءة5ةهدتقة 78

 1016ء0ء]ب ةماستم ءأ اتنودند هعونممع اسععلعع د 8طغتلعط 7”عزيرع ظعرب 7م يعاتب فمدستسعماةكتتتس 0

 هم” ه1 ءا-2ء[منم» هتنعامعر مدس ممكدلتغتك. 0طتتغ طلع ممهغ ةمصتتس 900 (ةهع. 2. 0ع[. 1494). ب

 13036. 11 ءمفءاعتنط ظا1- هط ءزلاعط 40-112304 - ل مر مدهععرتعنق ةطعتلعطت 110670-60-01
 ع 20
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 بئاومو نيفراعلا بقانم [)”,ل“ب ةبقنم+ نيسمحو فحام 8و 1( نسإ فوتللا يلوم ىرابصكفقالا

 ىمسملا ىموولا نيدلا لالج خحيشلا نبا راشأ ةنس قولا ىكالفالا دمحال ىسراف نيفشاكلا

 ابنضيأ عمجو 7. نس منع خرفو هيبأ ةيقنم نم دباكاصأ نمو هنم ةدعمس ام عمج ىلا فراعب

 ئب كيك ىويدلا بك اهنع كللا ىضر ضياع تريضاح بقاذم روما رجل 11 02-0 3 ىكرشلاب

 ءاكلص 3 دايعلا بق ا.ه ادرج نيهتلا طموشسلا وو هاناو 0 ىوتملا ىربطلا هللا كلكيع

 هدابع بواق فلأ ىذلا هلآ دوحلا ةلوأ قوصلا قربصلا كرابملا نب نييسدح ىلع ىنال دالملا لحما

 فنصو سافلا ةلمعو سانبالا مهيذ سايع بقاذم (ا".. ةوفصلا ةوقص ىم هيحتنا خلا

 بقانم 11.8[ ىفلسلا رهاط وبا مث ىدنقرمسلا دمحا ىب ليعمسا مساقلا وبأ مث ىمهسلا

 ردم زم نعطع كع'طتمذمع مهأغل ءعغهصمم 907 (ةمع. 3. 0066. 1559) ممرعأنأت. عوعلأ ءوغ عمال

 واتتمونهمتماأو ؟1ماسأنع5 عامر هدوه, ج 413037. 31[ءعمقعاعأط ءا- خعاعام 5ع 1١ءعفذأط

 عا-اعةداطتكلمو كتعاسأعع عاممتمدوع ةمتسغملتسس ءغ هجلتمعو لتومت(هكتم ةلطستسةأم5اتتاق»

 ةعمموأأ مععسنعع لك /ت»ءل قرك/ مغر حصصم . . . رصم"(تنانقو كك ظلتطخ كهطعتاعطا لء/ث7-ءل- لأ

 10, ؟سلعم 4ك7ةزك لتعطتع دهصلهكتاو انغ ؟لعاتغعق مهاعق هنت ][دصلفسلهقو لع ونستطاتق قط

 عم 1مدم ءزدموسع 0ت5ءتمانلتق ةنلتك ءععمأر ءماأل أ ععععأر عغ ةطقماوتع زلل1ع دصصم 770 (أمع. 16. ثلنؤ

 1363). طرووعنعموم ممصمعوو كعمس ذه طدتلعسد لء/47- ءل- ل1 1غممدع ءلتلعضمسغ هاعتلعل هصمعاعتم

 را - هل - ل1: كطأ- هل ”هاربجمن» ظعزو ىلاتسعل لاضسعو همصم 8395 (ذصع. 23. 0ع 1499)

 5 رسمعاسسق, ةأ هطعتلعلط قطا - أ - :مءااةط ك5 ةائتن# 11 ءررنل41:4, ةصطصح . . . 2001ااناتقو 01 262512

 دع مدنا“  طسوسم !ئطصس !ن ءحامط 2/1ه]ن»0 ل21ءمم/اءم» جصمم 998 (ذصع. 31. 0ع(. 1589)

 طنصواعم ؟عماتاب - 13038. 01 ءم ةعءعاتنط 1جلطععغ قلتو طق مهمعووملعانق ١552803

 ق4عقعمر كت آ]) نه معممتاتسم ةثاب ةسعام»ع 110118 - هلل + لأ: قلارتنعل اظلظعن» كقلالملاعأ 165674.

 هممسم 693 (1مع. 2. لدعم. 1293) مجمع نم. طلنع اذطعع نعملم 27/-ك ربا 1-7287 ذمعاوصتتأام

 - 413039. 3[ عم ةعاعأط عادم ططقلر ؟زءاساعق عامه همدوع بي]غمعتست ][نعأ 1 ماعط ل08 11 ةملاننا

 ةوصعامد, ةسعام»ع قلاع 472 110نعاز» 8 ءند- ءارنمار اعزب رك وقر" ور كيلا.  آطشطععو .نحعمل تكتل

 لعانعاد هع خوركموا هل - :هركمعا ءجعععمستاو ذاه ةصعاتتغت آهسم عمر نست فعله ءهناغمطتن

 دممااتال هممز نسدلاأ عامي - 13040. ا١[عمةعاعتط ُكططشةعر ممصععو عنعنق لطقعمأ. اآلء ءم

 ةهعسصأ اذطعأخ 17- 1245 كك 070عءا ته - مى, 1ءدعاعععوم ذص قلقاضعأ !اهنلعسس ةعصمفعضستسأ لآ

 10 8مز» عرج لطلب , كاان[ موعانا طق ءرو- ءارسماجمإ] ءز١ , قل اعيد الل هدسدجم لعبت 7”لددبرل

 ذمة, ل1 1ءمعض» ]ل ءد»دمقآ ظظعب» لاسعلأ كيم" ءمنناةغ, لطي 1 ]عق» ك1 عل/تص - 4 1*
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 قركب ريهشلا رمع نب ديكم خيشلل ركب لأ ند ىلع نيدلا روذ مامالا خيشلا وهو سوردبعلا

 ىكينكلا ] :ىنيبوتلا كمحم نب -ىسوم نيدلا بطقل .ىاليكلا رداقلا كّيع بقانم !)*.ع#

 نق هنا ىأر: ىزوجلا نبا طيسل نامزلا ةارم خيرات رصتخا امل هنأ هيف ركذ [1 ةنس قونللا

 تلا لجو رع هللا دمج دعب اما هلوا ةديدع بتك نم هيلع دازو هدرغاف هتمجرت ىف هرصتخا

 قوتملا لمكم ند بمحا ىنالطسقل ىهاولا ضورلاو لح ةنس قوقملا ىفايلل رخافملا ىنسا هيفو 5

 عمجو رخافلا ردلاو رساوجلا دنآلقو رعازلا ضورو سوماقلا بحاصل رظانلا ةضورو 1 ةنس

 سرع»  [تانزلجم ثالث ءيقانمو هرابخا ق] ىرصملا :قونطشلا ئرقملا نسحلا وبا خيشلا

 زهع بقانم 11, ه1 ةنس قوتملا فسوي نيدلا نانس نب تمد ىكرت .ءاملعلا بقانم

 ىزوجلا نبا جرفلا ىالو] ةرشعلا بحاص دمركذ ءاملعلا ضعبلت هنع هللا ىضر باطخلا نب

 لا .رشبلا هقردقب رشن, ىذلا هلل ىمحلا .هلوا اباب نينامث ىلع .دلجم: ىقينكلا 0

 831 ءمفءاعتط ةكطل ءعامو مهمععوكعممص كةطعتططت ءغ ][سهقست ةد» -60 - 1: 476 8ءرإ 4+

 8ع", ناعم قة00ءمع لتعقيم ةسعام»ع 8طعتلاعلط 27ه مبوت»ءل 8 عءرن دهم, مدلعم 7”هلي»وع

 1نوم. - 13042. 31[ءعمةعانط ةطل- ءا- ءةلنعر مدهعوعير تعتنق 450-آ- لقا 101

 ةهتتعام»ع (0015 - ءل- 011: 2154 ظعت» ال1 ه]يعتست»ءل 1( | طقمطدلتكذو دصصم 726 (ذمع. 8.

 [دوع. 1325) ممعطتم ]. آطأرو تس د51 2ا7- ءزمبسع طئتقغموتمتس ل1120 تأ - عءضفت ذص

 ءماغمرسعم ءمماعوط عععار 103556 هع ممععدت ائط©طعسصس 5ع لدست ذص (عدصق] ةالمصع ةنه ذم طغعؤأاتق

 مما عدحتمدع.  [خموسع طسمع مدصععوعتعسس , نمل 1غ امعلمتا: ظعدعستمدد !دسلع ]لأ مماعصأتو

 مغ 11]سمأعقم ءائر ائطصصس ةتنمجتل عع 2ععزغ ءاودع »م52 ءدع مادهعطتتق ][!طعتق 20010316 - ع5

 ءةوملعست دعجدصغ اتطعت قمتم ءآ - :موكنطلت» ه 7ك همصم 768 (طصع. 7. ظةعربأام 13606) مجم30(1و

 ءلتاسمر لا - ]ضمنا لآ - جاف, عحعلط كل |زتضعال طعن الله1 موتناعا (نمع1 01من, ةسسصم 923 (ذطع

 24. لوص. 1517) ممتع, 5ةععمستأاب ]غهتا041]0 ءآ - 1اس" و عتعلس جتتعأما [عدتعت ( »نو ءلتلتاب

 لا 1خمنلا 1881 - 2البف (نهلثق0 هل - زرعماولبف» عع ]لا- ]20ر»» ]1 م1 لبر". بس طل ءمتودع ذطعتاعط

 417م معمت: 81,211 ه:هتبزا لل ةعب»# (نهعومت ]1عوعملا سهعتماعع» |[ اعته ؟ها]سصتصه 80 72/خ

 طتععمصتمسس عغ ؟لعاسغع5د عامعتمدوه 0عدععتطءصلقع ] ءميصمموتتأاي - 13043. 31 عم ةعاطأم

 ءال- م1 حرص هو مدمعوو تعانق 5115010111 00 ءامزلانتل , ة[05ع ل4717:60//110 ]عزا ذة راؤرن- ءل- أ

 ةكيويركب حصصم 989 (ةهمع. 5. 1 ءطع 1581) مدمعنتم. ع 'ل'نضءنءعيب - 13044. 31 ءمقةعاعأط

 0 مدع 8 عص- ءالعط ةااؤط رو مدصععو عاتق 07071 8 ءزن- 18مل م8, تدنن لل هته م0 ماتاتتق هلام

 مسسعغمعع تعم ونملمست 0معام ر دتك جهنعام#» هزعدتق /277- 4ىء]يم»ءا مستمع 052[. | 8عوعامععو 0

 457 !/هجحهزت ]1 دء- ءازمبرعت [طادصطدلتغع 0ع عملعس ممطسعم علتلتغ تم هععاموعتساف ءقصااذ 015م0-

 كطسسلو ن000 دكه ةمعلجتأ: آطهسع 102م, ونت مماعمألو عنج طمضستمعق معقانقعأاهغ ءاع. 10 عم

20+ 
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 بلاط. :ىأ نب ىلع .بقانم ا(". مولعلا بقانم [!”.عد [دلجم ىف زيزعلا دبع نب رمع

 كيحأ نب فذوم .ديوملا :ىالو.ةرشعلا لئاضف ى.يركذ لينح :ىنب سمحا. مامالل هنع هللا -ىئضر

 ةنس قوتملا ظناحلا ىداسنلا بيعش نب. محا ىمحرلا دبع :ىقالو. ةنش: قوتملا ىمزراوخلا

 هنع هللا ىضر ىلع ىع فركانملاو فشمد لخد هنأ هببسو لبنح نبأ نع ةياور هيف رثكا زله

 م دمحا نب دمحم نيدلا ظفاحلو ىكلاملا ديقفلا ىلاعما قالو اذهب هللا مهيدهي نأ داراف ريثك

 رواخو ] ىجنكلا فسوي نب دمحم هللا دبع قال بلاطلا ةيافك هيفو ةنس قوتملا ىمجتلا

 بقانم |"*60 ١ ةمسابلا روغتلا هيف ىطويسلل ةمطاف بقانم |م.ثي  [موظنم ىسراف همان

 ىخركلا فو عم بقاخم 1,88 ىبغلا هيينتو ةعماللا كالا هيف شرع نبأ نيحلا ىيكم

 نارورن بقانم ادا  تاحشرلا هيف ةيدنبشقن بقانم |". 2 ىزوجلا نبا جرفلا ىنال

 10 نم رثكأ ةيبذ عمج [ا١] ةخذنس قوتملا رعاشلا ىملاعد فورعألا ىرتفدلاا ىفطصمل رصخخم ىكوت

 مممعوو عانس 12ه" ظوتن 450 - ء- معنعس ؟هآا]سسحتمع متم عط عمعتس 5هعمقأأ]. ح 13045.

 الل عم ةعاعأط عآ] -م]شسر مههعووتتأءانق [0ءامتمسدمانتل. -ح 13046. 01 عد ٌةءاعأط كلاأذ 8 ءم

 قةطأ 1 ةلئطر مدمعوودتعتق 47/1 8ع 4كطع 176, تدنن آل عنك معممتاتسك هت ةيعام»ع آسقنم

 ل1760 طع 8 هسطمعل, بزسق [ذطععذص 1*ءل]رفنأ ءق-مع]بمب"ءا 1دسلهكتت. طلع عملعس ةععتمسءمتصغ

 477:0: 01/160 1101ه ه/ هع 1 ءعر» مل تدعلا 11/016 ءعدتت## رو هطلت ٠ . . !ةحمةاتتتتق و ل416 480-

 ءا-ه]» مت: كآت»ءا ونا كارممنل [7ءىيور٠ طفطعمر ةسمم 303 (ذمع. 17. للم 915) طم اتتتكو

 ونتأ ماسعسم ءدع هنعاممتامأاع 151: ظمبنقملا مءاملتك. 1 معازغوطتك ةتاعت هيأ ج0 طسمع ]ذطصس

 عع طعمسلتست عمر ونيمار بتست آ0 حرص دمعنتس 1ساعدمععأر ذطق مسلغمو ةمتسم ذم 472 128169010 ةةوع

 زمدهعمصأل.  ؟'ه]ستغ زويلاتعو نغ آلعدق عمد هع طقتنق ]نطن1 لسععععأ - مماته 0 ناي

 لاس مكءممعت] دم ا11هلخ ]تاور بح هغ ظ(لااس- هل- لأ: 1101من: عل عر للرضع كر ءرضقو ةصصم

 . دسمراماتق. آلعدتوسع 0ع هم حعسصأ !ذطوبع 1 كرعا هآ-!7ن8, ويمععت لااا 77

 ٠] طعن 7؟«يببر“ 1غ عبر ءلتلتكب |[ كغ ممعسه معيمكتعسس 11/0 عر" - منهآ اصقععت ماتم 1110101160

 11ءمفعاتاط 1" ةغاسمر مدهعوو دن ءانق 101 7هعر ةعاممع 80ه. 8ع ءودلعس .13047 -

 انطعع هسه ظل1- 11ءمو]نا» طا - 2ظنيف»سعا هونغ ع 13048. ال1 ءعممعاتط ل1هاطجأت- عل- لصور

 مدصعور عتق 7110ه/إ: - هل - 0171 1 لمعمل. آدع لعس دعمسصتغ انطعت 27- طر عا: 177-ا1

 ءا 1 عوافأا هل - عامل. - 13049. 81[ عم ءاعتط 11 هئعاذكر مدصعووجتعسم 110لت 1ك هاو

 ةنعام»ع 4 |/مت'«ز 1 - ءازرمتس#. - 13050. 01 عم ءاعأط لل هعاعتةطط هعمل( ءعغو

 مدهعوررمتعتك هع ء]ر طعنة (دصحس , 0ع وسط انطعع طععاماما هقد ءقك - اءمزانا ةهئام 10

 لآ عد ةعالعأاط طئاتس معك ءعقصر مههععو1ناتق 118 هكانطت ةظأع ةصقأ عطلات. هدم ص لان .13051

 اتصعتعانطلو ةانعامر ع /51::11هركه 1) جاء“: موعاهو ؟ملعم 472 لتعأم ءهغ ةسصم |[ 1008 (ذصع. 14.



 ها
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 نب دمحا ييشلل ىفايلا بقانم 1". نيدلجاو نيشاقنلاو . نيطاطخلا نم لجر ةدامثلك

 كيع بقانم ىف كدشرالا كلسملا هاجس جيزوملا ىماسلا ئرقملا خمالس نب كمدم نب ىكب نأ

 ند هيلع فقو اًملو ديحا كماح نأ نيدلا ءاهب ميشلل تاضقانم !.ه» كعسأ هللا

 هسفنل كشنا ىكيسلا نيدلا ىقت خيشلا

 منا لاثماك ملعلا ىف دماح وبا

 كيسلاب صلخا زيربالك هقفلا قو

 كرش ناش نم ميلراف

 ىكبس مهثلاثو ىسوطلا مهيناثو

 ضرعت كلذ ىف ايلات اضدا امهل ناكو ىلارغلا ىسوطلاي», فحسا وبا ىدارفسالاب هدارم نأ رهاظلا

 ىعئاشلا ىكانفلا ىزأرلا نيسحلا نب دمحا نيسحلا نأ خيشللو ةقيلات "3 ؟امهل قماح" وبا

 نفاقلا نبا صيخلت عوضوم هبش ءانثتسالاو رصحلا هذومضم تاضقانملا باتك +6. نس قوتملا

 نب هللا ةبه نيدلا عاجتن خيشلل لافلا ادد عامل فانصا ىف ةحافلاو ةككانملا 7.57

 لدنل. 1599)] مصمعطتم. (0011ةعزغ ذط4 ماسك اءعءعصغ0م5 ءدللتوعدمطمقو مزعغم»وو ءغ طتطلال 0 معىمق

 زمدزعوممو. - 13052. لآ ءمةعاعأط ظا1- ال ةكتنو مدمءعوورت نق 7ر1.  هتمستغ هطعتطط

 41160 86ه: 48 12 ء]ب» 8ءد» ]10ه]مترنت» عا ظعرب لمجمع ذمامندغ زليسعمم (نمدومأ !1ءععصملت

 سمعتك عع وست ائطعو ةطباسصس 0ءعقنغ 777 - 71هد1ه]: 117- 4ع]ه0 لإ زدعداعإزتا» 4طلعلاعلل 13 علف

 مل4وم0. - 130353. 31-181هدقعدل0ط ةغو مصاص 0زءانمصعقو دنعام»ع 8طعتاطط 8674-60-7

 لقد 877:0 ل7720.  .كطعتلعط 1هعرم - ءل - لث» ىكمطمم تحس ]نط !1عوتوذعأو طمق لص هع

 1مقاتلا 12م5 م3201 :

 آظدأ كلاي 8020 ذص هقعماتم ةتستلتمف ةأاءعالتق

 اظكأغ ذم لودمهتعمه0ءةصاتم ةمقأقت" جانالأ مانكأ ةذلطلا1 ؟انقاتتت مع21ععاج 1081

 طعس ذآ]1ع ةمحسعطع [ةألءعؤتم 200] ءعتأو

 كععتصلاتك "اسمح هدعتتتسلانقر (عطاتتتق 590882 هقأم

 قةممدععأب عبس ةنط 1و” زساع]] ييتععع لقت 1ع7مع هع مط 15عغ © ممم/ةصصم اناع:انع

 اتطعمو ءزدكلعس جدعومسسعمأ1 ءع0ن0لءعدغر وستطاتق ق4: 170820 ذص انتم هرعتع 202م5 قا

 ب طءومامجوو هطعتاعط 717*461 من67 ل 71760 ظعرو - ءا1مدعار» ]1؟ نديغ ]ل ةيوسضك7ت ةطقطتتمو ةصتم

 448 (ذ5ذع. 21. لآدم. 1056) ممءادتتقرو !نذطعستصص 211071640747 ةعتودتاو 15]0 11

 ص كءعوسسصق يت راتممع ءعغ هععومالمصع ؟ءمدداست. 0 طز ءءاصصص ءزسهك هئستلع ذللك ءدأر ن4

 1611145 1ة-ع1عاموأ امهعاوأغب ح 13054. 31-11همةاططدطوغ ىع 316-81 1ةغقطهأكو ءمصح

 عرعفجاتك ؟عممععتق مغ همزكتع 0ع ؟ةعتك ءممعتطتمم مهاتممتطاتع. -ح 13055. ظ11-1عمقلب

 زسمءاسوأم , ةحتعام»ع 5طقتاعط ه7هز6* - ه0 - لث» 18 ماعلاعلا طعن كاتسعا 1011651472
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 خلع. نوسفط ادا خيشلل تاماخم. م.م رداقلا ديع هركذ ب*» ظنس قوتملا ىقاتسكرتلا كمدحا

 ىف ةينسلا قالخلالا يعانم 140 .٠ ايياشملا ' تاقانم'اهيفا' عمد" ىاتابشلا- ىثوقلا: رمع "نبا

 نيدصقمو ةمدقم ىلع بتر ىهكاقلا رذاقلا بع خيشلل دلكم ىف ةينسلا قالخالا جوانم

 فوركلا ىلع ةديمحلا ىالخالا ىف لوالا كصقملا هيلع فوقولا ىسح اميذ ةمدقملا ةمتاخو

 موجوع 2و ردهلا قو و اد 1-0 قى ىف 8لأ مالك ىف ةروصحملا ةبرقملا ىرطلا لوصأ ىف ةمتاكلاو اهجالعو ةءيمذلا ىف ىناثلا كضصقملا

 عورفلا ىف ةمدالا هانم !"ه1 ىماطسبلل مالقالا ييعانم ىف مالعالا مهانم مد

 قوتملا ىقنخل ىماطسيلا ديحن ىب نجحرلا كيع خيشلل لسوتلا معانم ا". ةيفنلل  ضعيل

 نيحاافلا ويح تثأو فذ انموق نيب جفا امر كلوا ةفيطل نيبعبرأو خس ىلع هيذر مهم خماس

 ديبسال ىسراف نييلالحلا معانم ا. ةياكحو ظتكذ هبقع دروأ مق اًموشكم اهنم لك ىف ركذ خلا

 ه هيبنتلا ىف 6 بدالا *ةرعمو هنطاب ىف ا" ئوقتلا ىف # داقتعالا ىف ! باوبا ىلع بتر ىراخابلا ضمد

 حصصم 733 (ذصع. 22. 5عمأ. 1332) ممزق. -  (نهرتسس ء727ت0دأن ةهط 4قكآ0- عل - هنن“.

 13056. 11- 31[ءدقس ةغو ةمسصصتعو جهنعام»ع هطعتلاعط ل61 7مدو7» ل78 8هت» 01ه“ (0

 570:7.  (هللءوتغ طلع دوصصتح 8طعتاطمصتسصس. ع 13057. 081 ءمقطخت] ءان-ةلعطاةع

 ءاممعطأ 3و عار كلهم ععامع تمكننا ععصع7ه505012 0ع عمصتتتطاتق طمستستانت» ه1

 ةيعامم ع“ ماطعتلعا لكل - هل - لن» لمقتل . ؟هلطسسصسعم دس مجهعاه0مصعتتر لدم ءةهسكنلته

 عع ءومعاسهأمصعت» لتكممدل6 سدد.  طءوعكدكتم 0ع ته ةقهتكر وع01112 همعصتألم م2088 قو

 هممقتلتست مهئلتق هآمطقطءإ(لعع لتعم ممعتعس لع مدمرتطاتع !جس0لهطتلتطانقو ممو([ععلطتق 0ع 220-

 متطسع معوكحتم ءةمصصسوتع 12علعادر ءمصعاتقأتم لع معمعأمأتل5 ؟لهطتللل 50 آ)ءانتتت م10 ماتق

 ج00 سععمتتسسل لص ؟عجطتعق مجتمع عمصس ذصعاسةتو. حج 13058. ل1عمةطخز] ءه1-ةئلفددر ؟18ع

 درععأمع دلعمضمتس معتصعأررانس 0ع (امةيستغتطسع ههلمتسمعتتس ر ةتتعأم]ع 8151/مق)ا82. - 9

 3ك عم ةطنر] ءال-هتدسس عار لمع هرععأمع آمدهسمستست 0ع مههنتطاتق زانسأع 1طلدم ءظاتعا لعلك ةتقو

 هسعامرع ييمالحسص [1آجدم عالم. - 13000. 01 ءمقطتر] ءاساورس ءةونيار ىلمع 1م[ععععقل0طلقو

 نأ هل طعس جعععلمفعو دسعام»ع كطغعتلط للا -ع7- «م]يسودمت» عند 11ه1,ميون»نءل 1011 علت

 مص عظامي فصنم 8قق (نصع. 1. 1'عطع. 1464) دسمرخطتم. آنطعس ذص نيولعهعأمأو هعاع 1مععانقق

 لزةررمدتخنبم ذكم امعامزغا) آلودصتصع صمدغعع, لنز نلتعع زدمغعع معقوعاوم 00 ءارتمدع همداتقع لانقأعو

 غن ةملسن هرماتستس عد لتز نلتعممالتتس عام. آطص نسمكلأد [دععالمه 350قطتتلا1! 01111611018© [و عا

 ممقأ طمع حعمكع لتعطسم ع( طلعاميمتمس. -ح 13001. 81 ءمفطتنر ءل- هلأ طتقمو ؟تهع ةات0أ0-

 ةماتس و ةلتعام»ع 8عجوجن0 210 /منس»ء0 1207/8.  طنتطعت معردتعتم لص ءههمتأف 015ممهتأاتقو

 نسمسست رمسيس 0ع 10عز1 قمصتعدداممع هعتار ةععتصلامد» 0ع تسمع آ0ءتر عءةئاتسم 0ع 1015101

 مورق ةعممب متو مأمم عا قمومت1نل فمع لم عاصمسمع هع ععععصسلتب ننحمعأانت» 0ع جل :طهصتغأمطعر ان 5
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 .5 ةدماشملاو قيورلا ١ تانثا ى م ةضيشملاو .ةفرعملا ىف « ركذلا..طدارش:ىف 1:ةيحصلا بادآ ىف

 نييلاطلا مهانم“ ا”. باتكلا كيهمت ىف ةمدقملا لمعلاو ملعلا ى !. خلذلضلاو .ةيادهلا ىف

 جهانم زك# © . خنس ىوىتملا قاهفصالا دوم نيدلا مجن حيشلل ىسراف نيقداصلا كلاسمو

 تالاقم ىلعا" ىداومالا ةجمحر لعق خيشلا نب هللا .ديع خيشلل فوصتلا ىف رصتخم نيفراعلا

 كاعملا ىلا تابعلا حعانم )“اع خلا ىدتتب[ كمشاب . ءابر اي برا ابا هلوا. :ةمتاخو. اياب نيردشعو

 و [11] ةنس قوقما ىقودحلا ىقاغرفلا ديعسي فورعلا ديأ نب كمد نيدلا كعس خيشالل ىةراق

 قوت مالْسالا ؛ناكرا.نامج ىف ناكزا ةسمخت عينات ىو_سئاقعلا ىم: .باوبا ةقلك لوا |. بعاوقا ةثلثء ىلع

 سيردا نب هه للضفلا ىنال هتوجرتو ةينوصلا بلاطملاو كواسلا .دعاوق ىلع نيلمتشم .نيباب هةلاق

 دم نيدلا لامج جيشلل ربعلا يعابمو.ركفلا معانم 1.15 .-. .' داقتعالا يراحم هام :ىسيلجبلا

 جارسل ةمكللو فطنملا ىف جعانم 40... 1. ةنس قوقملا قارولا .ىتكلا  ظاوطولا ميعاوبا ىبأ

 لع مءوستاتو هممكوعأتتو مءعداسمت 0ع فصلت اتم هتطابق مكاو ءهالمستم طل ءزر ةعواتستنس لع هفموصتغتمدع

 ممزرادلا ع( 8طعتططت لتودصتاقغع, هءعاقحدس 0ع ءوصطسصمصسلم ممم ءعفت طلعأ هع 1مطتتقمصعو

 ممدسم لع مذ مععال دمممداخهملد  ءعغ ةععجمضعو 0ععلستتس 0ع (طعممتو ءغ معهجتنا هعاوألم

 معملعمسسم انطعت ءمصالمعأ6 حج 130062. 31 عم ةطخز ءلد قلن طتس ١ علا عه قلناع عام ةقع

 لذ ءلعاسر مزدع در ععاأمع هام 01هكمرسسم ءأ اعدستاعد 8 ععتلتعم نسر ةمعامدع ةاحعتانط لا ءعزروتعل لأن

 آل ه]ررتنل 1ع مط ةناقر دمصسم . . . طصمانأنم. سس  ءروزععي ب 13063: 81 عد ةطختز عاد ةعذكأمو

 وتمع ةماصاماتسس, دسعام»ع مهطعتاطط قل50ه7]ه]ي 8 ني آخا- ذطعئطط قكآل0- ءا- «هطبوس لل ءلطات.

 (هددم ءملتعسس لع لم هاعتمه اطعمدمرطتعم ذص رجه علهعلمم عسر ؟ةعتسأت ءقرتتاح عغ عوصغاتتقت ههعتط

 لتةممدلتطسسم نن00 1غ طمعتمزغ: 0  لمرصتصعر هن ددأ 0هدهتسعو ع همدتصع ."1انو لس علوأم عاود سب

 13064. 31ءم ٌةطغز عا هططقةلر ءزهع بيلأامصسس العز 50 تغمس 1داسعدتس و ه1 ؟(غ04:ع ةلتةناعط

 ممل - ءلس لق 71ه]رهتست» عا عت قلرتسعلا ل" ءراو] م6 كلر ؟نلعم 840 لتعأم  هغ دصضصو [1

 قنمع. 24. طعع. 1291)] مصمععتم. آشطع» مععو5زعسكه ةص هته ؟يصلهسد عماد لع رت ةةزكانقو

 معصم اعلمه ءدمتتم هجن عتمه صتس 20عن عمدقسعأو ةععتم لس وعسمتصوسم ع أ0ل كس عصاه 0ع ءيصم»

 عزؤقممع ةدلعز هيعصامصتسم [كاهيستم عععاتسم لم ءهمتأقو وتتهع مة عععرأم معلسفتتو 13ع همته ا ةلتق

 هغأ نسممعدنممعقه (طعمدهماطتعوم ءمصحم] ععامصتسع  طنطخسسس قطن املا -للو/, هتفسعا لق ءزن ل ل5

 8ةللث2 هعدطأعع اعممهاسلتغ عا اعهصماهكممأ نغعماسص لعلنا ه21لءام»] ءا- ةاقعول. - [(

 3[ءمفطخز ءلا- 11 لععع رجع ل1عط ةطقز ءعادت'ط ععر ىتدع ءموعزتهتت مدس ةغ رسل عط عن ملتصعق

 ةععصسمأ هعدصم ةسعامتنع هظطعتلعاط لعبا - ءل- لفرع ل101 هتوتنعل ظعرب لا »ه]باس ]1 ءانمانا 98

 11: »نع مصمم 718 (ذسع. 5. الآدعام 1348) همعاممنأ دع 13066, ل81 عدةطتر 11 عاد دحوط اع

 نبع ءاد طالس عغر هتقع 4ع !هونعد عع مطتلمدهرطتحو هسعؤممع ذة»كز - عاد ل ال1 ه]شاتنا لظق عدا
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 00 2 5 ه1 اج دا تايب من يل 8 خيي ب ولعلا ف. ::ةيسدقلا .مهانم 1 ل ماس قوتللا ومر ال "كي وأ! 2 دوهكما كانا

 لأ نب ىلع نسحكلا ىنال حدارقلا معانم |"كم - تاراشالا ىف روكذملا ىدوبللا ىبا مجانل

 ةيفاشلا رش ىف..ةيفاكلا . جفانم. 1 »| كنس قوتملا ىدمالا نيحلا فيسب فورعملا ركب

 بيزطقلا دمحم نب دمحا سابعلا نأ نيدحلا باهش خيشلل خيادهلا موفانم ا هركذ م

 5(“ هركذ رم ةيفاكلا لح ىف ةيفاصلا لعانم !"..أ 1م* ةنس قوقلا ىفاشلا ىنالطسقلا

 ئتارملا راتخم ىف  متارقلا مدانم .[”.ل“ ٠ هركذ رم افشلا ثيداحا ييرخذ ىف افصلا لعانم

 نوحلا :ناعرب .مامالا .خيشلل  حتابذلاو كيصلا .بلاطل جحداقم [*.# كيعسا , قال عدادملاو

 بدالا عجذرم أ” لوصف عبد ىلع وعو [0 اكطدي قودملا] ىراؤغلا نئولا ديع نب ميهعاربأ

 راوشالا عيفم اب ترعلا لامح نم هيخكفشنا ا رهع نب ] ىومكلأ برعا مدلك فيرصت 3

 10 عيفم ]ب ىناهبلا ديكم اريد خيشلا ىلا ةيوسنملا ىنعي ةيداهبلا ثاروأ -صاوخ :نايب قف

 م46 8 ءآب» 0سعتمفو ةصصم 682 (ذمع. 1. قةمررع. 1283) مهمجطتم. -ح 13067. ظا1- 81 ءمقطنت]

 اك 1- (06 01 عغر رلمع ةمععوع 0ع 0هعئتمتق مطتلطمةممطتعتق , ةسعامجع 2)ءزر» ةط1:- مانو

 دمط 17م," ءمصسعسممدغم, عا 13068. 81ءمقطت] ءل- ءععةتطرو دهم طعم 0111و

 ةتتعامرنع 45: | مدم7:: ك8 عر #45 وا قلق, ؟دتعو ه8 ءقركس ءل- لأ: لتعام ءغ ةصصم 1

 لسع 7000. 1233) سمعانم. - 13009. اك 1- 31 عد ةطختر 1ظ1- 1ك ق1 7 ءار نقع هنأ طا ق٠

 (تمرصس ءماقتأابك 1ص ظنا - 5/4 عار تنزدع كانهم منعضألم ةهعاه عوام - 13070. 81ءمفطتت]

 ءاد-ط1 ل ةععغر دمع لسعاتق ؟ععالو هسعامرع ذطعتاعط مث/عممط- هل - لأ: ل1 7هط5:/6 لعل

 5و ظعرب 1101 مور»عل 1ل1- ل ]ماقغن ظاد (نمعاعلنبقع ظطقطتتمر ةسصم 923 (ذصع. 24. لقص 1517)

 رجمععنم. + 13071. ظ81- 31 ءصدةطنا آظظ8-1 ةك17 ءغرن هوه 6مصع5 ءلقعوع. (نهددست ع

 دم 72 نر مسرم لع ونلتح ةانمدمو 2تعمأأم [هعاو عدوان س 13072. 381 ءسمقطت]آل ءل- ةة1 قر 8

 لوضع مكتم لع عمسعا ءهملنك !ذطعأ فرو دل 160هصتطتنتقو ءتتزانق كانم18 10[112 8[120 عقأم ع

 13073. 831 ءسفتط ءل- عدعةتطو لمصه ةصويعصتمةانتل. لل ع]ءنانق عمتعع01013221 أ مطل

 ]دملج هس ةتتعام]ع قلاع كميل. - 13074. 31-151 ءمفتنط 11 عغقلذ1ط ءآ]-ةدن0 1

 ءل-02عط ةئزطر لكمصف ءأ هطاقكمو ونسأ مجعلمبس ؟ععتلسمسم عا طمقاأتمم ينقعتتأو هتنعاممع ةطعتلطط

 غ اسفس 80 منن - هل - ل41: 1" ]رات» ظعتت ل آف - ل - "ه]برهمت» لظءعوةر [ةصصم 729 (ذصع. ع

 الاوز. 1328) صمداطتم]. 5ءعؤلممعق ةعراعرت. - 13075. 01[ءمطق' ء1- عل عطر ةءةلتقكو

 ازنععدصتس انطععدلتسس 0ع همدفممع قعدطاسس [ععاعملم. طحعععمستغ 7” هلع [ 8ع 07207 ]

 1 -_ تحس لع] ءءانن ةهدع لعبوا ءاعمتمل. - 13076. 381عءدطقل عل دق عقر ةعواتتتأت90 0

 لع لعموستملممع تعدم معضعممتك 28267( 41 متم مصل متاتلل. [طمغعا]ذ ععصلمع ةانصغ ءعدعرو ونمهع

 ه0 ةاطعتلعط م“ 1101 مستعل 8 ءابابر# دسعامععم ؟ءاعطتساتلتك. ح 13077. ل1 عمطول' ء1ل-
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 ءامسالا ىف لوصولا عركمو لوصالا عينم !1“.» ىقويلا هركذ ءامسالا ىف ىهسملا نويعو ءامسالا

 ىجيفاكلا ناميلس نب دمحم نيحلا سمشل رثالا ملع ىف رردلا .عينم ]7 ىنوبلا ةركذ

 اضيا ءامسالا ىف .ةيناحورلا فداقكلا درومو ةينابرلا مولعلا عينم 11... [..1 ةخنس قوقملا ]

 ىطوبيسلا خيشلل ردصتخت دعاوقلاو طرباوضلا ببارذ 5 دتاوقلا عينم سبأ ىلويلأ هركذ

 هنأ هفلوم ركذ رصخخم م فيرصتلا ىف عيفم زى“ نيدارقلا نومع 3 نياوقلا عيفم أ.د“

 خلا ىاقحتسا هل نمل اًدمح هلوا عرشملاب ىمهسملا رصتخملا ىع عانقلا فشك دعب هفلا

 جودت 3 عيذم اروككر يلا دايعأا لاعذا رداصم فودص ىذلا هلل دمكلا ةكلوأ جوزمم حرش هلو

 ) رصتخم دادولاو جصنلل داعبملا مودل دادعتنسالا ىلع تاهينم ا“ .ده هركذ 5 عمجملا
 ندةرث و

 ىلا كحاولا نم جئاصنو تثيداحا هيف عمج ةنس قودملا ىرجلا كوكم نب دمحاأ ةاضقلا

 دادعتسالا ىلع تاهبنم هذه لاق يلا نيملاعلا بر هلل ىمحلا هلوأ عابرو ثذلثو ىنثم ةرشعلا

 مقدس هو ةعمطتعتعم ممورتساسم ءغ 2ممتعك همصتسمأل 0ع همستصتطاتع. آهسلحطتع هل ل7 - 8.

 - 413078. 11 ءعمطحل عال هودكلر ةعمطتعتوعم ممتع ءأمامعتسا عأ قكماععمم ه0: عماتق 0ع همدط تأ صتأانانقم

 [1دسلمكطتع جط م7- 22. - 13079. 8[عمطول ع1 - 102 ععر ةعقطتعلوو 1218158111ة5ان13 0ع

 لمعؤتمسم عدلت مدسمست 417 , دسعام»ع هر عروع- عل لأ: 1101م مدت لأ 8 نت المعقم لك لكرتر

 [ممصم 879 مع. 15. لآدت. 1474) سصمجأنم]. -ح 13080. ة8[آطعمطم' ءا-ه]نثس عاد عط طق

 م17 غر ةعمطتعتوم 00ءاضلمحستس تعاممسنتل» ءغ ]ادعم ؟عمئاوطتسس ةمتعاةلتسسر مقهعتاعع ع

 ممصتصتطاتف. ًآدسلدكتع حط 8-27. 13081. ةذآ[ةعمطو' ءا1-[عاب غ1

 جلممغئغنممسم تاتلتس 0ع لتةمهدتغقممع معوداحستس ءغ !عودتص (اتمودقع ةعهطتعمع). (نمرسمعم-

 قكتسسم ةمعام»ع ظطعغتلعط قول. - 13082. 31 عمطمل عل - عع ةنلر هةعماسعم 20801( هطتتللا

 تكقلتسسس 0ع 2مصاتطسق ععرصسسة عمانتل معالودمعلل. ع 13083. 3[عمطق' 11 ءعا1-عغعدمأأ

 هةعماتصعم لع همستمتسل ؟اعدعت. ع 2 ءعؤئ0معأ ه0 همت معملتمي ءغ ةدعامال !؟ططاتتلت ؟0تظ م 051155

 لن قر ممداوسقسس ؟عاآسصص 0ع ءمرصم عملتم 214ع]"ع' زمهعمأم معلمع عع. 1معاجتغ أأهن طمس عد

 عار نانأ عج للعصتتق ءعوأ عاع. [10لعرج ءمصتت علا ةكلاتتال .©011م0ةانأتغر ل01 (عءدعاتتال 2001 عأنتلا

 طقطعع ءغ زاه زمعلمتغ: آمنت [2عمر نبأ [مماعع لزةممصأاب نصلع جعالمصسعق طفشان 7120113835881

 عم, 13084. 8ظ31-1عمطق' 11 ةطمقعط 1 1- 01 ءّز مهل, هةعداسعأعم.  ؟نمرتال ءقاة21115 0

 انطصدسص 21ءزضع', لع ننم ةنمعد لتعطتس هنأ - 13083. ظا1-ل[همدططأط ةغ ج12 عاد

 1:4 10484, لتعأو جلطمء»(دنتعد د40 مهمه مهعدم0لم5 ه0 قلتعس» معمرستكدأهصمتقو نأ ه0

 ممطتع ةزغ عغ يمكتاتسص طآاممسلسسس. .(هرهمعملتس , ذص وتتم 27921: 61 - ملأ اا ملآتنعا 8

 3161 ميمتسعل 11هزمةر ممم . . . رممعاتتقر (مج0ز(وصعق أ سممتاو ةلمععته ءمااءعوتغ زاهي هنأ

 عمدت ةيعامعتأمك جط تصم جل لعععيم نعوسع ؟ءادنمروو لعلسعدكسع. 0( همامعأ امتاسع 2201

 (لمصعف ج لهمطاتكر (علطاتق هغ ونتحاتم» (عداتطاتع لعامععمس مءامعممر ءغ ز[معلمتا لهن آهتتق آل عمر

 مسملمصتتل لمصتسم ءغغ. 1آدعع هبسأرب اهوتنتأوب لذ لح جلطم»(هككمي نتقع 7137372610212 4

 الآ 21
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 هفلا فوصتلا ىف رصتخم وهو دكمكم نب نيسح خيشلل بولقلا تاهبنم ا“. داعيملا موهل

 1 ةنس قوت خلا ةموحرملا ظمالا صارخ ىحكنا ىذلا هلل محلا هلوا كيزياب ناطاسلل

 رهوجالا لكاتم 1م نس ىقوتملا ىوغللا كمحأ سراف نبال معلص ىلا ءامسأ ىف ىلا ادع

 م. ىدنهلا صئامق نبأ لاقي هنامز ىف دنهلا كولم ضعبل هفلا بيبطلا ىدنهلا قاناشل

 5 ه.د ةنس ىوتملا [ىسوطلا] ىلازغلا دمحم نب دم دماح ىأ مامالل لككلا ملع ىف لكتنم

 قوتملا] ىدرملا ىلع نيحلا فرشل ىسراف زغللاو ىمعملا ىف روطملا للخ بكتتم

 باسنالا ىف ىوتفلا بختنم ٠.1 باقكلا اذه هنم بختنا مث الوا لللل فلا [1ا6و خس

 بخاتنم ال “م خنس قوذملا ىديبؤلا نيبعد نب دمحأ ىب ركب أ خحيشلل رصخخم

 راعشالاب ةغل لك ىف دهشتساو ىرطاخلا رصن لأ ىب رادنب جقفلا وبدأ اهعمج ةغل سيوفلا

 10 ىراقلا ىلع هراكلذ نو“ مدس قونملا ىفنحكلا ىولعلا ىلع نب روع نوذغلا تحردنم الم“

 لتعس لسلتعتأ طداسكأ ءمصانمسمعسا. - 13086. 81همدططتطةغ ءعلا- ءم]نثطر حليدوصت((هصعف

 نميسلتسس.  (نمرصمعملتسس لع .لمعاعتمم اطعمةهمطتعمي ونسمل كطعتلعط طظمععنا 8عءتن 7101ءمتضستسءل

 ةهصصم 917 (ةصع. 31. اللوعأ. 1511) مدمادنصقر كانأأمصم 81640 همدم ممداتتار ءأذاه هدذاتق قاف

 [يدستك العمور وسأل متعانغع» معهررعتلهق معان 1[هطقسس علحسأ دتكععتءمعلته لتنستمج هعمقأت

 معممعصدوف مع0للز6 هلم. - 13087. !81-81[همطت 11 ةقدلق عآدص عطأر ةععلزأاللل 1م

 جلعععمك لع ممستمتطسك معممطعاوعر بنت طعده طعمعلتعهغر ةهسعام»ع لقنسعأ آنعدعجتعمأه عمو

 ءنلعم 1, 1ع لكوغم ءعغ ةسصصم .. . رصمرأنم. ع 13088. 81همغدطهال ءادز ةسطعتو

 مععمءعحتت ةصعمودته ةيطوامماتقع.  (نهددمودتتتغ 574عم4ع ة1صقتنمك 81ءلتعمس تهنتلممم ؟ععانس

 5 [ملمصكتس ةدتأ اع ممتمر هنأ همهتع» هدأ ة1ذد: (”ميسننمع آملنسكت عح 13089. 31-51هصغعدطقل

 11 ذلس ءاد-ز د01, ملهم ةععمودلو 0ع غهمتعهب جهسعام»ع آس قاع طل ننقل 110]بهت017 60 1 عنف

 110ه مدوتعل 6 ءمعن#7 | 1؟ىق], همصم 505 (تمع.10. لسل. 1111) ممعامم. ع 13090. ا[ نما( ءاعطقط

 [[ه1 عا عاحسم ( هم عدو 0ةاععطتم عع اتطعم ظل07ء7 ءادوم/ مس لع !هعموجرطتع ءأ ةعمتوسملتكر

 معمولمع. هطعتلعط كعب علل لن ل7: 7س, [مممم 828 (ذسع. 23. المو. 1424) 1202[ انانق ]و

 معاسست مر/- 210/7 موس موكتتكأب ةدع نهم ممقاعج طتصع ]ئطصتصت بنص لعاععطتب ةديعععمفتام ع

 13091. ذآ نص (غءاعطوط ءآ- #ءغزك ور 0ءعلوعاسم ؟عقمممقمانل1 لانس 01 معسل 0ع ععمعمأهعتأك

 (نوسم ءعملتسسم ةعامعع ةطعتاعط قكابو 8ءز» عرب ا]ررسعل 8ع 10)مأ» 2ءل106, جمس 759 (ذهعم

 28. 1"ءعاطع. 1351) رصمعأمم. - 13092. 01 تم( عاعطحط ءا6-1 عر 061ه ءطبق 8ععودعتتل. آنعدتءمصو

 ونحن 457 /ما'] ظه»07“ ظعرب لطف ا'وع» 1ك نان ىموععمت(ا. طعم ةتمعدلتع 01 ءلمصتطاتق 10عمو

 1410 هع ةضصتمتطاسمس (ةداتلطعمملل يسعدهم جللععأاب - 13093. ذآ سه ص (غعءاعطوط ءال- عم منتصر 0عاوعاتق

 0تسعماتمحستس , دنعامتع 0م“ عرب ملل: ل/عبم# آآدصعالتمر همصم 703 نسع. 15. ةسعب 1303)



30 

1603 

 لوصأ .ىف بخاتنم 1. فيس نودمح نبأ ةركذت نم نونفلا بخاتنم 11.48

 اما هلوا 72 غخنس قوتملا ىتكيسخالا [رمع نب] دمحم نب ديح نيدلا ماسح بعذملا

 رداظنلاو ضوقنلا لخادتم لوصفلا نيبمو لوضفلا فوذحم وعو يلا هلاون ىلع هللا دمح دعب

 حرش هريقنتو هثيردكت ىف نيبكم هميلعتو هملعت ىف سانلا اكلاهتف رعاوجلاو ىآللا درسنم

 نيناوق لعج هلل دكمكلا هلوا “0 خنس دعب قوتملا قئانغصلا ىلع نب نيسح نددلا ماسح

 ىلق لاق 44. ةنس رفص ىف هدهشمو فلوملا يحسم ىف هللما اولا دامس خلا الوصا عرشلا

 نم وهف لوعفملا ءانب ىلع ةلوسالا نم هتركذ امذ ساوفلاو حورشلا سن نم ىدنع فغتا

 ىراختيلا كمحا نب ويزعلا ىبعو باتكلا بحاص نم وهف باطخلا ىلع ةتروكذ امو لوقنملا

 رصتخملا نأ ركذ يلا مالسالا ىلابم دهم هلل ىمحلا هلوأ «“, ةنس قوت فريقحتلا دامس

 رصتقا هنأ ريغ بيكرتلا ةناقمو بيذهتلا نسحب ةرصتخملا فيناصتلا رداس قاف روكذملا

 ملمع م. طه لدكتع ةط 47 (نهعوصأ آبععئمتوب - 13094. 8[ نصا عاعطهط ء]- 6# مدكمر 0ء]ءعانق

 لة ءماتسةستست ءدع 17 11مت»0 نأ 1ءلعط »عا 1هعانقر ءكلاتق ةانمكه ةطعمألم 1هعاه عقاد

 13093. 31-81 سم( عاعطهط 11 هد551 ع1 دنهل عاط عطر 0عاععطتق لع معلم لوتتق ةععاقعر 31105

 11 هد: - هل - لأ: 110ه ]عمت»ت» ع0 لظقعت» 2101 متوتنعل | ظءتن 0: من] قكطلداظعاقر ةمصم 644 ١ ةصعب

 19. لآدن. 1246) صمءعطتم. آطاطعع ز(ه دمعامتا: طعوعمدتمدد طوهلع طعن معم ءزمه طعمع# تق

 عاع. 0( رصمته ةدصععالمم زطق ععوععاج ةنصأر ل168 عععسغمع ةمععلطعمع ءامعع ءحجمممممأاتت و 08-

 ا(مج01ءعمممعم عغ ععمععووز ومعق ؟ءعطتق ةتستاعع هعل ةعمفست لت ءعرددع نطتونع اد عاهضأ انك , ءأ

 مدع عدعأمع ءعغ ععصسمعم 00ءاكنلممهع مغص !ئطصسص (هطذتص مهلعطعع زماعع هع ءمطقعععمأاعو طعصع

 0155 ءعمامع ةدصغز طمسصتمعم زعتطتع ذم عم 0زةءعملم عغ 0هءعملم 0عمسلهماتطأ هنعجقتل 0408

 زم عم ءععوصاتعدملم عغ ععدسصتاصممسلم. 1م عدس هفرصتت عداقك105 ءقمط م0قانعاتتلأا 110877-ع0-0

 17105ءم: لقعر» للغ ىهج/رم» معلق, ممهأغ ةسصاتللل 711 (ذصع. 20. ة[هن. 1311) 205115, ءانز انك

 يرصس ءمامعتسك زغج ]معلمتأ:  آهتتك آلءمر وننأ ءةممصعد5 !1عوتلق مساص ءتمتف ءووع ؟ه]ستأ ءاع.و أ

 1ئ/- 11: نر( دمك ىذمادق عما. هم وعل متننعلغم كنس تذص ةتتعامال5 ءمالععتم عع ةعمسلعطعم معمقع

 موقع ةمصل 690 (نصع. 4. كوم. 1291) لنءامجأتا.  .هعاع عععمتتك هتأاب دغ همهصسنلا» ءععصرات

 مص عمامس معمل عغ ج0هماوعلمصسس ذص 71:71: ءعابمط ةععتمأامصتس ءما]1 ععععطت. لوتس ونتتقعع

 عالمصمعقرو وسهم لص معن مهقدتكاو (ه ونه عجمتاتع) م؟0ممقاتتر جاتئسصلع معغ3ع ىكدتطأرو عأ 01088

 ج0 ؟مموصفسا ةععتصلدع معععمممهع (عل وتتقعتتف) م0 ممكتتر هط هسعام»ع !ذطعا - قال - أ - هعأدت

 ظظعت» كلادعل 8متر حصصم 730 (ذصع. 25. 0ع. 1329 ) دم 5نالكو ءانزالك ©01111116218131او

 1ه/4ءفع ةمهعت ماكر ذغذ 1معاطتغ: طمسم 12ءمو وسن ظطيصلحس عماو 1ه]ةسستن عععاع رصاتسلالا ا ءاع

 كسعام» ءمسصتخس عتمه ءمرصم عملت اهتلفطست هعاععج ةعتراع ءىرسمعم01655 منال عطصكسلتسع

 مععمماتغئنممتم ءغ طعس ءمرس مموز6هصتق طوصتامغع ةيمععممعي متمأ ننمل ص مهتم ءربتتم ةعععملتق
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 ىودزملا لوصأ جرد راوسالا فشك ..ءالفا نم هغارف لعب هحرشف راصققالا َّك لوصالا ىلع هدمت

 ىع وجو ىغرمياملا سابلا نب دمكم ىنب كمحم نيدلا رخف ةوع نع نتملا اذع ىورو

 دلحم ىف ءاملعلا ضعب اهنع باجأ ىدنقروسلا كيسلل تاضارتعا فيقحتلا ىلعو فقنشملا

 ريمأ نبأ بناك ريما نيدلا ماوقو خلا هدعاوق طهمو مالسالا كنب كيش ىذلا دلل ىمحلا هلوأ

 الو خدم هد-خات م١ ىذلا مووقلا ىحلا هلل دمكلا هلوأ نييينلا نامت ىفنحكلا ىناقتالا هع

 قوتملا ىلامكوذلا نامتع يد لوحا فقلعو ا؟هح اكذدس وذو “أ طاب 8 ةدملا هنع غرف يلا موذ

 رصغتلام حرش ىو أ. 00-0 قوتملا ىفسنلا ديحا نب ىللا كيع نيدلا لكناح ماهالأو 1*0 مدع

 ثيدكلا قا بخاتنم 1 [ خلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا لوطم مخآ حرش هلو] عفان

 مه مبدأ نيدلا روذ هحرش اه. خس قوتملا [ ىفنحلا ] ىنيدراملا نيحلا ءالع نامقع نب ىلعأ

5 

 10 روبصخم نذل تلا 0 بك خم ارو ةباإ خمس قوةملا ىعناشلا ىونسالا ةىللا خبف نبدأ

 ةاكنلا كلم ىقاص نب ىنسح راوذ ىنال ف بختنملا ("ك» >نيهوكلا ظافح ىب ناميلس

 مع ةماأعه ظصعمق ةصواتقأتسةتنسم5 همصاتساتتا. (0هرتممكستأا طسصع ءمطتتل ع33111111[82)

 مسسس عمامست ذم 2ءجلعمل1 1معتمأمب لمم/رك ءق - يب" » ةمهعتمأت, 01عاما مصعتت ةطقم]؟ ءطهأ

 اسصع عدا 1 ه]]ر» - هل - لان 7101رميسسعلا مرت 7101 ميوتضعل ظعر» 1/15 ل11هق»مم ىلا ءتع

 جنعامرتغمأع مداكاتل 1٠١ ع. ةمعامرتق عءعاسلتا. .(نمداعو 171-777 عاو ةعصت مذعسسأ 567710 هك هترنم-

 نهمتالقر د4 يبعس معظم لسسس تع ننتلمسس معناته ؟هلسهسصعم ء؟لتلتك وسمل زا ةصعتمأتا: آطرمهدنق

 آرعمو وسن جعلان ظعتنسس [هاةقسصت دس ةلطتس هدفاععتغ ةهسموسع ؟دصلمسعمأاد ظعصع 01 ةممقنتأ

 عاني دس 084 مامر - هلل لادن ظلسوت» ذعتطح اظلتت 1 همن 1112 عار [طآدص عااد همهم 8

 لسع. 25. آلءع. 1356) دطم(اناتقر ءكانزانق ؟ماط70 عمات انقر 11/ - 1ءاوأ ذم صتساسقو ذه ةصعامأا

 لدنك العم دالكمر ةعصمت [(ععصمر ننعلل معوتع 0هدتأدغلم معوسع ةمدصمالق هعءءانمهل. فةطقماعتغ

 ءاتتص ّذص ن8طع '!تماعرع ةسصصم 716 (ذصع. 26. الآه(. 1316). -  لقكقرسعل 8ءنإ 1أا

 11/71 عر د11, ةصصمم 744 (ةطعب 206. 1181. 1343) ردمطمدقر ةعطما]تو ططعيتتمعد ءعلتلتك ءغا ط[صقسم

 111: - هل - لأ: كطلمااع]ب ظعرن ىلآبب»عا 27ءدعزلاو دمصم 710 (ذصع. 31. لآهت. 1310) دطمظ[انانقو

 ءمرصس عصام طصعر1مععرم ءغ يعلعس هفمستمختتغ. | 1لعرس علت 1هصعامرعس ةعهتمدلتغو وانت

 زم ةصعاتست(: طهسع العمر مهسصلمصتس 0مدتتصم ءاعع]إ. - 13096. 3-181[هصغ(عءلعطوط 1

 ءادط هل عطر لعاععاسق لع عع (مه0لت6ةمدمعتمم ةسعامرع 478 8 ءنن 0| نساتن لآ ة-عل-ل: ل1 ا"

 |[ آدصعظاهز]ر هممم 750 (ذصع. 22. لآدم(. 1349) مدانم. لال - هل- ل1: 11/1 3 ءنا

 11 ةهقهلام]ب ظلوروعتم# كطقلطتتمو ةصصم 721 (ذصع. 31. لكوصم 1321 ) 1201515, 011111

 خص ءةسص ءعلللز6 - 13097. ظطا1-ال[سهصغعاعطوط 11 ء]-عخاططو 0ءاوءعطتق 0ع هدعانعتسدو

 ةانعام»ع كلااع 11ه1:8» ه0/ءنسانا عز: 11 ةاح ةلكم]مي ع 13098. ظا-اط[آسمغعاعطقط

 11 .٠ . .ر 0ءعاوعاتق لع . ..ر هيعام»ع كأننا تأ" معمل: عنا كاز ععوستسهال عمالاتلل 1768عر
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 3 بحكتتم نايهبلاو ىناعملا ىف نييبتلا رصتخم ىق.بختنم 03 هأم دس قوتملا

 ها١ ةنس قوتملا ىزوجلا نبأ ىلع نب نمحرلا دبع جرفلا نأ نيدلا لامج دلحم بونلا

 عيف ركذ ةظعاوملا ىف عماج باتك ومو حلا هاضر ففاوي اطمح هالوا ام ىلع هال دمحلا هلوأ

 خيا لك بيترتلا ىلع تايآلا ىلع مالكلل هتعضو ىذلا وه باتكلا اذهو لاقو هتافلوم نم ابنك

 اهتلمكا كقو اهنع اهنخا تأنلف ةقداللا تايآلا ضعب ركذ تلمعا ناف ةبون ارقت نأ فيلث 5

 ميظنلا رجلا بحاص هركذ ىميمخالا ليعس ند دكمحا ركب نال بختنم |".1  ةبون ةنام

 ىروغاشلاب فورعملا ىقشمدلا نايتف نب ىلع نب نايتف] نيحلا باهشل بختنم ![.

 ىفقو بختنم ("[2 رم ىفاشلا كنسم نم ىضرملا بخكاتنم ||.“ ]110[  ةذس قوتملا

 [دلج ىلض ا. نس قودملا جارسلا نباب فورعملا] ىونوقلا دكدويحاأ ند ثوبك فاصخو لالف

 ري« ةنس [طعب] ىثوتملا لمنلا عاركب فورعملا نسح نب ىلعل صتخم ةغالا ىف درجناو بختنملا اا. 0

 ةصصم 563 (زمع. 23. ةسع. 1172) رممرانم. - 13099. ظ1- لآ[سص(غعءاططحطو 0ع]1ععاتقم

 ظمتنغمسع انطعأ 7عءؤيرأو لع 0لمءأعلمد ةعما عمات مماتسل ءعأغأ ءعممدزمصتق. -ح 13100. ظطاس ل1 نصح

 (ععاعطوط 11 ءعا-صمحو عطور 0ءا1ععوبتق 0ع مععلاوغعنتممتطاتق ءيعاذ قر ةسعام»ع لكعنم#أ - هل - 7

 41: آ/م»هز لآل - ءآ- "ه]ت»مت> 8 ع2 ل17: 1[ - ءازرمسسفغو ةصسصم 397 (ذصع. 12. 0ع(. 1200 )

 مسمعطنم.  ؟؟ه]سسصعمر ونت00 1( ةمعلمزغ: 1هسنق طعم معم تك ودمع طعمع/ءعلغ اةلتقو وسقلتف

 زادك طعمعمادعتغم دهمعحتسع ءممععستا ءاع. ًطانع انطعع هعا1معع مهعهعم ءاتعمضتست نطعععاسد

 عقار لص وانح ةتعام» ةعتزأج ونانهع ءمرت ممكن ععوأ معععمدعأ. ةسعام»: 1ططسصع ائطغنسر ةتغو ص

 نصت قمعمت ءمرصنمونتر نأ 0ع ؟ءععوتطسس فعدمت لم هعلتصع 1[هودعععع. يتلو ؟ عدوان ةعطتعأ 10م

 مصخ عمت عمسأع 1عععملاتس ءعقغز هأ معجم طتع 1لل1ع ؟ععوسس ةععمرسجت00هطس 328 ع هعئ] ءالتو عا

 ومدعممر 15عم جلاد جلطسس جععمرم 720081 هععرت. طمع مهغلممع ءيعاسم ءعمانتل مع5160 موقت

 (ءعاسأ ذمه عمت عصاكتسسا وملعب. -ح 13101. 81-51[ ه صم( ءاآططقطو 0ءاععاسقو ةتعام» أ لكثا#

 ا عءزب» ل ةت»عل 8 عزو 80ه 17 ]يتجكت»#. 0( هددسس صم حاسم جط ديعامبع اخطعت 72-227 ر»» 1-11 ءاعب

 - 13102. ظا-لآ[ هم ءاعطحطر 0عاعءاسكر ةسعامرع ه7 ءآغأط - ءل- ل11: | ظااه 60: عت أ

 8ظوري 1*1 ناو 12 نهعوالعافر, ؟دلعم ه1 عت لتعم ءغ مممم [ 615 (ذهمع. 30. ةآوعن 1215)]

 رسوم نم. - 13103. 3[سهصس(ءاعطوط ءاددس عى طخ, 0ءا1ععاته عمه عع 210:60 1/4

 4ع ندم ةسمرو لزءاسس هوا. - 13104. ةزآس ماعاعطوط رموعزؤوز طنالقل رع 1[ طقمد لو

 ءاعءطتق ءدع لسمطسخ 87/6/1 ءغ 7218ه: (نهن6 ةععاراأتق 0ع ةاقاتتأق ؟عطتتلت 1ةعقامزان11 2116101

 1114 8 ءرن ل]رتنعا (نينعتمار [؟دلوم 187: - ءوع»"(ر لتعام عع وصمم 770 (ذصع. 16. كنك

 1368) طدمعابم,. -  ؟ه]سصعسإ6. - 131053. 81-81هصاغءاطقط 5 310-1:[1 ة++ع 0, 0

 0ء]عءاطتق ءغ ةجآ]15عع (1هعته معمطومائلطسق) هعطقغق. (نهردمعملذذسست 1ءدمتعم] همت ءانتسو 36105

 ل082 8ءو 8هعمجر ؟دلوو 1[م"لع' ء-ممبس# لتعغم ءغ [ممهغت] ةسصتتتت» 307 (لصع. 3. كلسصب 919)
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 نب دمحم نب دمحم نيدلا لامج نيشلل ةيوبنلا حدا دملا ىم ةيادهلا بختنم ا"

 ىلع نيحلا لامج ريزولل ءابطالاو ءامكحلا خيرات ىف تاطقتلملا تايكتنملا] ا.« ١ ةئابن

 ملا 2 لق م ملاعو 1ك تفكلاخ دلل تمكلا لوا د اكمل ىقوقملا ىطفقلا فىدسوبد نبأ

 عوتنم اا [ خلا ىنامز ىلا ءاوككالا نم هركذ مهن ثنا نم وكذ ىلع هللا قيداتت تامزع لاق

 “وا مح ةنس قوقملا ىمتاخلا ىسكلا نب دمحم ىلع ىتال راعشالا عومطمو رايخالا

 ناكلخ نبأ هركذ مطقملا ىكس نم رابخا ىف مظتنملا ||. 2 ىنج ىبال وحنلا ىف فصتنملا

 نب نوحوألا كيع جرغلا ىنال مهالا مخدرات 8 مظتخم اهلا ىلعالا سبيع ند سنود ةمجرن 3

 اهنم مث ةيويفلا ةرضخلا ىلا ملاعلا ءادتبا ىم هاي ةنس ىوقلا ىداطغيلا ىزوكلا نبا ىلع

 ةيثيرحلا كئاوغلا نم فين هيف ريبك خيرات وهو ةنسلا بيترت ىلع ىئضتسملا ةفالخ ىلا

 ىف كفنصمد رمهشلا دمحم ىيدلا ءالع [ نب ىلع ] خيقلا هريصخخأ ناهعالاو كولملا مجاأرتو

 ردمرجطن م. - 413106. 31[هص(غعاعططط ءعل-طن0ل 8و عغر لعاوعطتق لسعاتق عمات عع ؟ةعاتاتطانخ

 معممطعأمع اهسلهطتلتطسعر ةسعامدع هطعتلعط كوبا - هل - لأ: 1101 هتوتنعا عزت ل]10ه]ءميسسسعلا

 امرا 2لءاملم. - 13107. |[ اخ1- ل1 دصغعءاططصطقغ ظا1- ل[ س1 غءءدغذغرو 0ء]ععاسس 8ءالانط

 رس عاتمخس ههساأع ةصقاتكتغت, ةتتعامر"ع آلا ةولع لوعسفل- هل - لاو ىلا عري 7” دبارك (1 لكاغر ةططو

 646 (ذصع. 26. كمر. 1248) رسمزتانتم. 11ةامعلد مطتامدممطمتدسص عغ مج علزعمطاتتتو 0136 مة

 اصعارتا: ًلبدتتق العم تمل ءرذأ ضعوامر] ءهغ مدعو ءغ دفعمم طعغعصع ةنلعماأل ءاع. [هغعصلتو

 اموت آلعم زادكدساأع ماطتاهدمدطمق تقوسع ج0 طمع دعس اعيدرتاتق 0عمعمتطءعععر ونسأ همرستمسأف

 هءاعطعأ(مغع ةمعامعدعستمأا ءاع.إ. - 13108. لاسم غودد' ءلا-ةولعط طشع سى ع ل[هغسان' ءآع

 حمطأفعو طلقاأمسمع هديعععمامع عا قعصستصه 0ءعقأل ءعدتحم هنعامت»ع للتع لع 1017 مهترنتنتءاأ طق ءتن-

 ءال مدمن 16 ماضمعر همصم 388 (ذمع. 3. كوص. 998) رسمراسم. - 13109. آظ1- ل1[ سصغءدهلو

 انطعع سعلتسس معمم لع ععدعستس لتعم ةسعام»ع طا لون. ع 13110. آظك1- لآل سصغأ عام هس

 11 حاعطط ةع سقم ةدلع دسم اطال 3816 دغعوس انطعع طعصع هعلتمفاتق لع طتقغماللمف ءهلئانتللو

 وننأ ممصغعر» 3810ءمعاحتص طقطتغحمساأ. (ئهردسعسم2دكنل ةط طق 1677: ذه طاموعمومطتق

 8 وأ ظعبو كالعا-نلني - 13111. ظ] - ل[ سصا( ءامدس 11 (جاأطلتعط عال هدصهسي !ذطغت

 طعم هلتصممطتق 0ع طتقأامرته ممرسأ] هعنس ر هسعام»ع 41 ]/هد١هز قل - ءآ-"هأرززنهتن طعنا كأذ

 1ر1 -ءاز مست مج لم ل, دمصم 597 (ذصع. 12. 0ع(. 1200) رممرأدم. - (هماتسعغ طاقامصسمس هط

 امتاتم مسسسصلت تكوسع 20 ج0: عماسس مئهرطعأمع حسعسقأتي نص هط طمع ذصلع نمونسع ج0 اكطملتأ ؟ةاكنس

 11ي1ءل](1 ؟ععمصلصنس هنلتصعسس ةصصمتتتتس. لآهعمه طتلقأامعتو عر تس نه هممصتتلاهع ه0ه0-

 (مكلممعق لع عع سدلتغقمصسمتستمه ناتل عم ءا طتموعهمطتمع معوتس أ ؟ةعمضتتل ةزععامأهزكانلل مصانع

 معصاس. طمس هطعتلعات [ 4/6 ظظعتإ ل/م-عل-لغأ: 721ه]ءمست» علو دلع 71050704 ع] لتعامقو اه

 كنز

10 
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 اهضعب ىلا ترشأ ةكيرصض طالغاو ةريثك ماهوأ ةيفو .ىدانحلا نب ىلع ىلوملا لاق تاددجم ثلث

 راس خيراتلا ملع ىف عدوأ ىلا هلل ديحلا رصتخملا لواو هطخب ةضسن ىلع هتيشاح ىف

 السلب موتلملا طقتلمو مظتنملا رصنخم 0 0 رلأ دنم طقسا هثرداب ماب. ختس هقلا خلا

 ىع ذاشلا نقلملا نبأ ىلع نب رمع جارسلا هحرش ةيميث نب نددلا جمل ماكحالا ف ىقتنملا

 بلاط لأ نب ىكم كيمكم ىتال رابخالا ىف ىقتنملا الار“ ةعطق هنم بنتك هى. ةنس قوتولا 5

 ارسزأو دوراجلا نبال ثيدحلا ىف ىقتنم ا[ م“, كنس قوتملا ىرقملا ىسيقلا

 ىضاق ىب ىسحلا نب دمحا سايعلا وبا حرش نيدلا دجم جيشلل ثيدحلا ىف ىقتنم

 ماكحالا ثيداحا حرش ىف مامغلا رطق هامسو هلوا نم ةعطق 7! ةنس ىوتملا ىلينكلا لبجلا

 ىب كيحم نيدلا ديعس مامالل ىسراف ىفطصملا ىنلا كلوم ريس ىف ىقتنم 14

 فلخ لوا نم ناك اميف ١ ةمئاخو ماسقأ ةعبرأ ىلع بتر م ةنس قوتملا ىورزاكلا دوعسم 0

 ءمزغمرسعسم ءمماعهجتغ ةعطسق ؟ماسستمتطاتق ءمصتم»عطعصسمدسس. '1'عداع ة1هل1د 4/8 8ءهنن-عآ-!مةدت مهر

 طخ طقل]1س كمه ممعم ددان] هع عغ عععمرعو دحفسأ [عقات 0عمععطعم لسصغمتو نم0هننت همدهصات]18, نانقع ص

 عاموهز5 ملدععأتمت ءدعردمأإدعتق ءدزاتكلمست ملهمات ءزاتكق 20ءضماأتم [ءعودصختع اهلتعمحت. طظمتغمدسع

 زم زمعامتزغ: آطهصمق آ)عمر وسن لص ةعاعماأتم طلقامتوع حععوسم 0عممدتتا ءاع. (0هدجممدانتا 0

 ءماامرس وغم ةهممم 870 ( مع. 24. فسع. 14653) كلءعتدممممآأتو عدع ةرععط ءاججمم 2001 [عدت عم

 هدم ععالسو معدععهمسمر عغ عماغمدسمحع نطتلطصت 0علتغأ ///-1] دا ءادنمت» مع ل111/ءعمأ ءآ-ت1// عتن07

 - 13112. ظ1- لآ سصغءعءذ 11 عا - حطلع ةددر هعاععام لع ةاوطتأتقو هتتعام»ع ل0]110 - هل -

 18 عزان 121416. آله عه ل827 ال - هل - لا: 0م" طق ءرن 418 ]1ةرو- ءارسم1مععؤت» كطقطتكاهر ةطصتم

 804 (مع. 11. ثسوع. 1401) مطم(نالك و همت عمامرلات12 ؟0ز0زغ: دالامسعم 1مدعطط عمامتط ءّزالق 5

 (ةصاخنم 0عوعهلموزأا - 13113. ظا- ل1[ د ماأعءذ [1 ءآ]- جلعطط هدر هةعاععأو طتقأام »أعور 21105

 لاتع 11ه متنتنء4 718جم عري 452 147:8 م22 (نهعدمت ]!ءيعصلت دطهعتكاعمو ةصصم 7

 (مع. 19. لصل. 1045) ممم[نم. - 13114. ظ1-ل31آسهماععءي [1 عا- طق 0 طر هةعاععو لع ع

 امج016هدهعمر, جنعام»ع 1 - ءازوسنل. - 13115. 81- ل1 سمغعءعذ 11 عآ] - طه ل غطر هءاععاو

 1ع مع (2ج0ل16ههمهسمرم هسعام»ع كاطعتاعاط 21هز70-عل- 0لغر:. - 4ك: 7هطاناو كل ارتسعا 172 عت

 8 ءز: (06071:2 ءآ -زعاع] [آهمطدلتكم, ةمصم 771 (ذمع. 5. ٌكستع. 1369) 22011اتاتكر له 152 علل هان

 مماسسس جط دمتاأتم ىسصسعماععتسمست علتلتغ (0ه1“ ءآ- جاعتسات» لق دامت هل ©]- ه1 17

 ام5عصماسست. - 13116. ظ1-ل1آسهصاععُو 11 ءزععع سقسن]10 عال معطت عالق 21و

 دعا وعام لع طئقغمرتمه مهاملتطسسم معموطءأمع ءلمعأر معز وع.  هعتممتغع آسفسس 58070 - هل- 1 0

 هلله متست» عا 8ع ل1610 1ك عع”, دمسه 758 (ذمع. 25. ال عع. 1356) دصم؟طتتتقر ن1 ]طعن

 1م ناته1501 مههئغع5 ءعغ مصعاس ع5 ةصعتس لن ةاتطست(ا. طرلسسو مدتق ةعلأ لع التقرب ن3 562 عااتلأ
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 باوبأ ةعسن هبذو هثوبن ىلا ه«ثدالو لوا ىم ناك اهبيف باوبأ ةينامث هيذو هثدالو ناز ىلا ةروذ

 هيفو هتركه ىنس ىف ناك اميف 8 باوبا ظعست ديفو ةظكمب دنماقا ةذم هتوبن نم ناك اميف ا“

 ثّحملا هداو هبرع معلص ىنلا ميظعن ىلا لكلا دوعي ىتش عاوذا يف ةمتاخلاو اباب رشع دحا

 [ا.1+ خدم قوةملا] هدأز ىباج لكل نبأ زدزعلا لمع ىلوحلل لصالا ةخمجرتو ىيحلا كد ليسوألا

 كيحاأ ىب لكمكم ىب كيم ليضفلا نأ كييشلا مكاكلل ةيفنكلا عورذ ىف ىقتنم ا!

 ذك راصعالا هذع 3 ىقتنملا لدجوب الو بهذملا نم رداوخلا ةبقو رمسع مس 83 اديهش لشق

 ىقتنملا بانك تيبقتنا ىذد رداونلاو ىلامالا لم ةداهتلك ىف ترظن مك الل لاق ءاملعلا ضعد لاق

 نيالا ىلع اهذدلا رثا نم ءاوج اذه كارثالا ةيج نم ورمب لثقلا ةنكمب ىلتبا نيح لاقو

 كلذ ببس ناك ليقو هوسي امب فحاي نأ هيلع :فيخ هقح كرتو هدلع ىفج ىتم ملاعلاو

 ءمانم انكم ىاوف اهروكم فذحو اهسنح تاليوطتو تارركم نيخح عميبتك ا امل ذأ

 حط زمتغأم سصعماتممتك ادعتق 7101م: علته انقوتع 30 (ءعطلماتقر 0110 هةأا15 ءقأر عأ هعام ىرتأق

 نووا6معا  ةععدصلو لع تقر نتمع هط ذمتاألم (ءتتممدلو ة5ع2ع1ان[ر 0110 23115 ةقأر 050116 4

 عزك معممطعأتحسي ءأ ممكعد ءقمزأم ءمماتسعأاأ - (ععاته لع تمر ينقع مط ءزانه م؟هرطعأمه 1ص

 عمم ممرتع يعصفعتتسساو نم 11[ ءاعلعدع ءمحصسس هدهكتك عقار ءعأ طمكعست ءمرتام ءمصا6سعأا ع ننقتأم

 لكر وتقع ةصصلق ءهىعمعتاتمسأ, نعنتطمسق ععازناو كل عالعو 311ءلتمدع ؟ةيودتتفق ءهعغر ءغ تصلععاطت

 ءدمزأم ماتسمع(. (نمصعاسعأم لعصتأولتع >؟ةعلف ؟عزئاتلال ععطعكو (؟ةعامأوب نسقع هددصتق 30 201

 معمماط ءعمع 1[ سماعدصلأمسص ععلعتس(. آئطضتسس طلتاتق ءزسق اعدت لمصمم مننت همام عد لزكا-

 مل-ل4 ذم اذ معتعس جعهطتعحس (عدمذأنسأت ار ءعأ معوعاعععدم ةععاتعاجمأ (عممقاهعنممعس ط[1ه115 480-

 ءا]-مسجاج 1: (نمبهآ ل ءاءانعشلعآرر [مصصم 1068 (طمع. 29. 85عام 1657) دضمة[انان5 ]و 6011ععز[. ب

 13117. ظا1-ذ[آسصماءأعأ 11 غممأ' ائ1- مص ع 117 ءغر دعلوعأو لع مدعنطسق لدعم طقصع6عأ

 ممم لهمعنتع. ةععمستأ ر/ - 11 لضرب لآ - 51 ءاراال كطتآ/لمل]7 11101 متروتدعل ظعتن 1101 متنتةعاأ

 8ع قلاتسعلر ندأ ةصصم 334 (أمع. 13. ثسع. 945) رمدمأاو كاتنت ةانطتتا. آطرئتطعم عدعد مماتصعأ

 حل ةععامست [آدمعقظأت حصن معضاأ صعصأتمري ةكلحتصعل مهمعأ0 (ءعرتم»ع صمص دسربأتاتق طك عصتأاتكو

 دنع نسنلحس دع 0هءادق للعلن. /- 28(قض» ٠ "1'ءعععماوب امواتتار ]1ععأ ةعئتمامم وسحملتح ةدتصأ

 41076 ( لزءاوغدز عا معمم لن» (معع ءمعدع)و لمصعع اتطستس 17:7:1ععمم بينت 0ع] ععاتخ همت م0-

 عرتعرمتلل.  (ناننال لحتل 1ص عم ءةدعأار نأ ّذص تعطع 1ع معع '[!"نععمم رمأق عه معتع عأ زط] عطل عااتت

 [لكدعع ءدار عدععاوسمكلاو "عطاتمع1هأل6 ل115 هطآحأحرب نسأ طقصع حتاقست ج]اععأ مدعآععاتسأو ءأ تم

 وزعم لمعاغمر نسحمصلم لوعاعتمسحس كانحتل ؟عدعمأ ع( هلكلعاسس ةتطأ ذسصممدتكسسس هععات عتأر تست عملات

 موا مع [1لعس طدهأسسل ءاتلط جااتصعمأر نت00 [ععزأام -  (دتقعو ةانأءللتو 411836 ءانتتت 20 ؟ععطه

 ركام معمصسصتتحساح ةسصرتانأتغو نتا طمعع. آص اتطعتخق 2107 هيب»ءلزك كنلط عه 5عرعاتأقق أ

 ج00 هصعم دصتشأأا] ع5 5101 5دعأ, طمتصمععمعمم ءممز سمحتأ ع للعاو معمعاتأو عدععتتا. "كدت م65

 ةمرصماتصت 7707ه عم/عرص ءممجمعجتكب وتتن 4س طمع قللزحدتاور مجعأع ازطعلق ؟ععزهأل# ستمر
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 بضغف اريهشت ررقملا تركذو روكملا تفطحف ىلاسك ءاهقفلا نال لاق ىتكب اذه تلعف مل

 عطقف نيترجش سأر ىلع هولعج ىنح كارتالاب ىلتباف ىبتك نتيعطق امك ىلاعت هللا كعطق لاقف

 ىغتبملا وه لليق ع ةنس ىوتملا ىقشمدلا فأل ىبع نباب فورعملا ىلع نب ميعاربالو نيفصن

 عداقولا رداونو لداسملا عورف يف وو ٍفاقلاو نونلاب نيحلا ىقت تاقبط ىف نكل نيغلاو ءايلاب

 دب دنس ةودملا قابيشلا نيش ندب ديحا نددلا لامكلا قيعفاشلا حورف ىف. ىقتنم_ انا

 [خيشالو ىكلاملا فلخ نب نامبلسإ ىجابلا ديلولا نال تيدحلا ىف لب ةلبافكلا عورف ىفو

 ىلع بترم باتك هاو هل هنا ةاكشملا حرش ىفو عيبلا باتك ىف ىيطلا هركذ ىلبنكلا ىميتلا

 6 مير ىف رهينملا ردبلا رصتخم ومو ةصالخلا رصتخم ىق ىقتنم 1 هقفلا بهئون

 ىقوتملا نقلملا نباب فورعملا ىلع نب رمع نيدلا جارسل امهالك ىجفارلل ريبكلا سرشلا ثيداحا

 دلعاوقب ىمسملا ىوحنلا ميعاربا ناويد ىف ىقتنملا |!" 2 عوفرملا ىقتنم |. | م.ع خنس

 مععممصسلتار لاتصمءمصقتلا وصفتك ةدصأ. عم معو ءاتتمم 1اعتطتع عدععستر 10 ةستاعتتو ل100 عطانا

 ءغ عامطتاتقس ءووعأ مص عسمعمتاتر انغ قسم ءأ اذطعت عاممتمس لتحل عدععم. 1ملن عمهطسملمف

 1116: 1طلز]دعوععغع غع 182عتهر نغ ][ئطعم5 متعمد 011ةعععوقأل. - ظعم هموم ه0 سماعس اه

 عمماطتق عقار نغ عابس لزم ءمعاستمسع لسحمتتال ةعطمضتمست ؟لسعلتععمغز نطلع 1هعاتتت) ءعاغرو دغ ص

 ردعلتم ععام0عععطتص. - 16م1: 8 عزت لآ: 12 نةعداععافو لعموم ل11: لطف -ءا- معع 0ذ ءاحتق

 ءغ هممم 744 (ذهمع. 26. ة1هئ. 1343) ممعامسقرو ائطصتس ءزسكلعس ةعوتنمت عساك ع0تللغو وصنعت

 ةلتخ 27 - 11:51ءع]م6 ذمهعتمادتس دعو لتعتسأال  ةغئافسعمس ذص 1080عمل 1 هع - ءل - لان

 [لنع حساعتط 0ع 7دهعتت5 نن2ع5اتمنتطاتق ةععادص0هعلأ5 ءغ ممهتق ءةقتطانق

 1همعمهتطسق دولنا - 13118. ظ]1-لآ[سساأععءعذ 11 هم ظا-كط 1117 عار ةعاوعام لع

 مدعاتطسس لدعم كطقظتاتعأ ةععدصلهعتتقر ةدتعام»ع 1ك ع017-60-72/7: أ زررنعل عن 01207“ ك1 عة 71و

 ةمصم 737 (ذمع. 5. كحص. 1356) مربمدنم. - 1نطعتس ءزانكلعس نكتلأ 11:7/ءع4 0ع مههاتطاتق

 لاسم طممطدلتغنتعأ 0ءععتع مكنه معا مماتسم 0ع اهدلت6ةههتطستع قات ]مع]ف0 8072 | 5801ءقزضت» 13 عزا

 1 /67هر6ك !1هلتاعءتغه] ءلتلتك ةأعسصدوسع [كطعغتلعط ] 1ءضب# ط[قمطملتامو تأ 1هزنورقلم خص تطعم 0ع

 يراممع ؟عملتغمسع مسصسعسمرةغ. ]ص ءمدصصص ءصاقعتم ذه ل7 - 111844 ]خططت

 ةئتطسعصسلسسد عغ د0 مهغمصعسس ]نطعءوصتس لع لل عمت ل5 ممدلغتست عقذع ]ءوتسانق. - 9

 ظا-لآهمغءوءعذ 11 سم]اططغدمعد»ع» ظ1-ل؟طتل ٌةدوغر هعاععاو. طظرمتغمسع !ذطعا 7

 ءا طهقعع عما عمتغمدمع عدع انطعو 717 - 8ءل» ب1 - ]]1هدنك» 0ع ةمسعاءةملتق ع زعل 1ك ءاا» ه

 11ر2 لتعم ج05 6ممهتطاتق. آناععوسع [ذطعع ه7" - هل- 0غ: دهم" ظعرا لكلغر ؟سدلعو 1أان1-

 ل171 6عمي 1 ءوتاتكم»

 ءبملمععاطتت» لتعكدسم ءغ ةصصم 504 (ذدع. 11. ثسنع. 1401) ططمعنتتللل , ةا1عاممعات طقطظعأا ع 60

 13120. 3ذآ[ سماع ع3 عآ]-دم و11, هءاععامع دع ([مه03165متطسع هط زمعتم 11010111 عللك ةمعئأق

 ءزانق ؟ءعطتق معاونمق, - 13121. ظ1- ل1سمأ ءععذ 11 01 د 1 طع ةطتضسي ةعاععأاو ءرع آل 1هصم

 ا 22
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 لسانا بل ةنس قوتقملا ىلكلا بيبح نب رمع نب ىسح. ىيدلا ردب خيشلل ميهارجأ

 جيشلل لامعالا امنا ثيداحا حرش ىف ىكامالا ىهتنم |" رم كقتعملا حرش ىف كقتنملا

 ىف كاردالا ىهتنم ان“ 51! غنس قوقملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع ىيدلا لالج

 هلل دمكلا هلوا هن# كنس قوتملا قرخلا ىنيسكلا دكمحأ نب دمكم مامالل كلفالا ميساقن

 5 ىف # كالفالا بيكرت نايب يف ١ تالاقم ثلث ىلع بترم وهو خلا عادبالاو فلخلاب درفتملا

 نباو نزاشل رفعج ىنا لثم نيرخأتملا نم ةعامج نأ ديف ركذ خيراوتلا ركذ يف " ضرالا ةييه

 هنأ ريغ نايبلا اذه ىف غلابو رتاودلاب هوروصت ام بسح ىلع كالفالا بيكرث اوغيب اريغو مثيهلا

 امام هيلا يانج ام رثكا ىلع ًالمتشم اياتك تعمج ةنيهلا ملع ىم وذ انم ردتك نع نصرتعأ

 لحامل لوصالا ىملع ىف لمالاو لاوسلا ىهتنم ["4 2 ىجحوتفلا نيدلا ىقتل تاداراا ىهتنم
 10 14 خنس ىنوتملا ىكلاألا بجال نداب فورعاأ ردع نب نامثع ورهع ليأ ىيحلا لام مامالا خيشلل

 اا" ]راسخ 0عدصسسهاتعأ, ؟دلعم (منماغ0 آلف ةمكعتمأام , ةسعام»ع ذاطعتلعاط 8ع07"-عل-

 11 م5616 82 كن 0»هم ظعر» طلعاخط ظهلعاغر ةصصمم 779 (ذصع. 10. لآهت. 1377 ) 22016110.

 131992. 31-11 سماءعجد0 11 ةهطقعط ظاآ1- 310 عءعءدلر طعاتزورد ةعاععاوم. (0هرن22ع0315118

 ذم ظ/- 316 ءءعملر لع ونعم دنت ؟10عصلست هواي -ح 13123. ذآسمغءعطق عا حس غلذر ةمعق

 دسسسمع لع ععياتئءونممع عدلت قمصسسمر نانهع 2 ؟ععطتق ررآظ ههنا هل - هثدنفآ ((ن تاع همعهه)““

 زمعامتسماب ةهسعام»ع هاطعتاط لواث] - هل - 01: قةطل- ءل- "هادم: عت للق عا هير ةصكم

 911 (ةمع. 4. لسص. 1505) همءانم. - 13124. 01سم غوطق ء]-1 لع ةلعر ةنهتلاناللا 1

 5 لع لزئتم1زهدتطاسو هةمطمععدصست, ةتتعام»ع امه 1110/1 هتدت:ءل لقعتف قى ارتنعل ظل مودعنتن# لكل هع]خفو

 دممم 533 ()]مع. 8. ذءمأ. 1138) مممرعطنم. (0مانق 1[ه ةصعامزاأ): آرهسنض آ)عمو وسن ص عع

 عا ممتستتتل م00 نععصلم دتستعاتق عقأ ءاع.ر عا لم "ع5 ]ذطعم» لله ممقتاكتتنت عقأو (110111113 21110115

 لع لعقوصرماتممع ءمصمءدءلمصتق ةمطقعم دعس ةععاتصلاتق 0ع ظعاتعو (ةئضوعرو (ععاتسق 0ع 0عدعرتع

 مالممع ءممقتئمدخغتممسسس ءاطعمصم]10عاتءوعتس حدعتأ. امععدغ اطلت سانلغمو عععضأت مان ان م10

 لهم 1-11 مهن, ل ة1:-ءاععقاطعت» ءعغ ةلتطمعم ءممصعطتممعتلت ةمطجعضوماتس للق .0085 عطل ءعها عل

 لعوعتمدزمدعر نسمع هرع كمععاب]هعدص همام ءاللص>لددءصغر ءأ لم طقع 0عدويتمالتممع ت2

 ءممحأتل دسصأب ةلاحصسعمل ده رصتت] 45 ءمصتصت 0ععاتسحعتصار وناتقع 80 ةقاعمم 0201313 م عظأأ15 2

 (0همععددأ ةعتطتع [ئطصسر ونت ماتعامست2 عمطاتتل ءمدض]معطع20عطظعاو وتتهم 0مانق 85581. ل

 131925. ل31 سماعط6ٌ ع] - 1 عقم4ل ٌةغو ةيستالانت2 1010 ضاأ هتان, ةا1عأم 2 هع]ق - ءلل- ل115

 1ن - 13126. زل[ سما(غعطق ءعآ]- همك ق1 رك ع عل - حسلر ةيسسانلا 0عقألعمعأ عا ةمعأ لع لهعاهتمتق

 مسمع مامصنس ءأ (همتعمعر هسعام»ع هطغعتلعط عا طسقسس لكعرتمف/- عل - ل11 مانا 11116 4

 2 ءرب 0مم" ا[ملتئاعكاوب ددلعم لكل - ءا)رازنا لتعام ءغا دمصم 646 (نمع. 26. كمر. 1248) 20510٠
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 هيف لاق بجال ىبا رصتخمو ىهتنملا رصتخامب لوادتملا روهشملا وهو هرصتخا مث الوا هفنص

 هقفلا لوضاأ ىف ارصتخم تفنص راصتخالاو زاججالا ىلا اهليمو راثكالا نع ممهلا روصق تير امل

 ىهتنا محيجرتلاو داهنجالاو ةيعمسلا ةلدالاو ىدابملا ىف رصخانيو عيدب هجو ىلع هترصتخا مث

 ىكاج هداريا نسحو زاغلالا ىءاضت هزاجيا ةياغل هنف ف عيدب ةعنص ىف بيرغ رصتخم وهو

 ىزارهشلا . دوعسم ىب دومحم نيحلا بطق ةمالعلا هحرشف ءالضفلا هتأشب ىنقعاو زاجعالا

 ماكحا بيترذ رصتخا هذا لاق خلا وكذ هب متفتسا ام ىلوا هللا كمح هلوأ .1. ةنس قوتملا

 نم ابيرق مهنم فذح ناب ىهتنملا رصتخا مت ارصتخم تفنص هاتوقب راشا هيلاو هيف ىدمآلا

 نمحرلا دبع ىيدلا ىضع ةمالعلاو ىهتنا عيدب هجو ىلع هترصتخا مث هلوقب راشا هيلاو عبرلا

 هغرفأو هفينصتب ىنتعا خلا مانالا ارب ىذلا هلل دمحلا هلوا 04 ةنس قوتملا ىججالا دمحا نبأ

 رم ا رد رح محن ٍمأأو لاق ىف ةميلس :قيلسو ةكيك د ةجرق هل .6 ةرمل"الا ةيطاعت متي ال لاملل ةلح ةسيلاو لامكلا ىلاق 3

 طماسصم حععط ءاعمسم» ءمضممدستأر لعتملع طمع رص ءماغفسعم همصاعمتتأ ننقع تكت1و 48//2101 67

 8ر1 - 11 0ءاعأم أ ل1ه1/]ءاهدمت» لادن: - ءللمنط ذمعادمتتأا ع اتذص هدلصلاتلل 11ةصتطاتق ءقأ.ي آطأت

 دسم اموستخغو ز1سصتطععأ]][غهغعتلت ةصتتلت م1013 2111213113 110ععتالو نانق113 116 ©0مأ 3111 عطانا ةانقأت-

 معرعمأر ءمدوتع 20 ططووعتاوغعسب ءغ ؟ءععطمصتس مهسنعااولغعم ةسعاتسمهمعع رو ءمدضسمعصلتاتمت 0

 مسمع متتم لدعم مصتممخست. "آخد ذآلطسل عودلممع مهمات ءغأ مدتعمطتلا ذص ءمتامسعس ءمصاطهتعتو

 ننقهع امئاتتقو ةععدسس ءصاتق زم ةننعاممأمأع ممقدلاأتلو ماعتقر ذتعق ننهع 2 ةانصستق 001051 طسخ

 عامطتغو ةانصأ ءأ 021]223 ل0011 2711عغ6علأهغ6م اماعع هع ءقضتممعقمسلو ءكقعاتتلا ع1 ن8 عداء ع

 [اوعم ز]1ع. -  ظروتغمرصع ءوأ ءمرصممدأال مسمع ةعات8ع10م55 ةأمعسل ةعلق ءأاذم ةانم ععضعطع م10 ماع

 ممسسمتس طعععت6غمععس هتعمطتلتق و نتمع ج0 1هعصفس  ةعصتعس ةاتعحس ريعمزرع ةعععلتا ءعغ ذم

 مساعطعتاسلتمع ءامعدأتممتق ل1 ءالمصعسس اذ دصتعمسم جام وعتاو نأ ة8كق5 ءعددص 113غ 1ضتل1851 م0551

 ب- 8تمع ؟معطتس عقار نأ ؟تعأ طعمع سصقسأأ لص مطهعقأمماأأد ءزانكق ءةالزتمصعم له ءاتكقلال ممم عا ءطأر

 نأ متع 00ءاتددتسسق 001 - ءل - لف: 11ه] و0 ظعرأ 31ءم'نل ك1 نسقر ةهسمم 710 (ذصع. 3٠

 0151. 1310) رتم5[ا5, هانز ن5 ©01111عصاأدجلان5 18 زمعاصتغ: ىرآمهتن0ءانع آل عنه“ مجد عقاوسأ أ ةةلطق

 702 عوار 5 نانو 1ه1:0ءوألم ]زمعامأ هال ءعاع. سس ة8دععدأو ةهنعام »عند ذطأ 1 ع”اقأ ء-هاطعت» ةط

 م7202 علتطتس ذص طعععتسم ءمصاعضهجتقودعر عا طمع ؟ءعمطتق ةصلتعمدمع: (0هدتممدتلت ءمتأمسعم. آل

 دلع رلا-710:1 ع6 جبس لص ءماامرط عم 1[ ءمصاعمجتقوءعر نأ قكمعلأع» نسدعأوسل ةععط عاج مأ مه[ عاطل

 ععومعوععغ ةهغ طقمع ءعمزغمرسسعم ؟ععطتق صلت ءمعع: "لكس ألطسال موهعممع ممكو لص عمتأمرد عم 0681

 - 115ع٠ ز]1ع. - ممرعم تع لمءانكدتستنق 40100 - لل - ل1 كل - ؟آ- ”ه]بتررمتا عزا ل74

 176, ةمطم 756 (ذمع. 16. لكوص. 1355) ططمرأاتاتقو ءانزانق ءكمدضتت عمامتتانق 118 ةصعاطأا: ًاهانق

 آدعمر وكت طمتصتمع5 ىعووعتغ ءاع. كةدمسسمتال كتعفتل ذم مرتد عمامجتم ؟ءممضرتممعضملم ممهدتأو

 ءاوانع 1مطصحسس مع[ ععالممستم سمع ءعمستا ءغ مدالتطسمت ؟ءعصاتقأهغتق 1هلانأتأ. 8 ع212ماع تتأعتلل ءاتتلا

 09و +



 1ذ2

 هلوأ ةنس قوتملا ىرهبالا [دمحا] نيدلا فيس مامالل ةيقاح هيلعو »ع ةنس هفيلأت نم غرف

 ىزارجشلا ابيب حم ناجاز ربه اذنالومل انضيأ خبيدتادح ةيلعو خلا ماكحالا عرش ىذلا هلل كوكلا

 انقنو ىلا هلل كيحلا هلوأ اها[ ةنس قوتملا ىازاتفتلا نيدلا دعس ةمالعلاو 19 ةنس ققوتملا

 نم تارغلا ىرج لوصالا بنتك نم ىرجي رصق# نأ لاق ملا ةعيرشلا لوصا ىهننم ىلا لوصولل

 5 دضع فقحملا ةمالعال هحرش كلذك كقعلا نم ةطساولاو ىصخحلا نم ةردلا لب تيمكلا

 رمي مل ةوبكلا نيع لب جاجالا رحكبلا نم تارفلا بذعلا ىركم جورمشلا نم ىركي نيدلا

2 
 كويكام عنب ىلع فيرشلا نيكو خلا ةييئادب وأ ه«دزاود اهب عم ملو نياوالا از ىف هاقم

 ىواضوبلا رهع حب هللا كيع نبيدلا رصاخ مامالا ىصضاقلا هحرشو [+11] ةذس قوتملا ىناجرجلا

 معانم ىلا اناذ» ىذلا هلل دمأل هلوا ماكحالا ىدايم ىلا ماهفالا داصرم جامو "امما نسا قودلا

 10 الئعتسم فيلئاتك وى ىلب الصأ عىبمتنب حرشلاو نةملا نحب قرف ال جوزمم جرم وو يلا فقحلا

 هدأ خامس قونملا ىفنكلا ىقرويباملا دوو ند ني نيحلا ىللوكأ مامالا خيشلا اضهأ مد رو

 موممةءءرنلع هغ ذةمغء]انعععع ةمطس ذلل1 ءممكعتك واتت آ1ه0016 هدمه ءأ زموععصتم ةزصعوعم ممهعلذتق

 عد(. كطقمأوتأ همرصممولغمصعتت هصصم 734 (ذمع. 12. 8ءرأي 1338). - ق0 بسد آ[سوس

 هع هل - 01: [ كقتضءل] كظطعلت", هضم . . . 2201انلتقو عامدودقه ءلتلتاب وسمع زغه ةصعامأ لأ

 آدم اعمر ونت ةاهطنأو مههعقعموزا ءاعب ح زغعس ا1مااذ دمداعع 21 ءازاس 11هط4اب كر" اعقر

 دصصم 994 (ةسع. 3. آلعع. 1585) مرمع6جتق - رتع 00ءانقولتسانق ه0: 0- ل - ل17: 1 هرا ةساينطقو

 ةسصم 791 (لصع. 31. الءع. 1388) مجمعطتتتكر ءانزاتق همرصطت ةمامسلانك أه 1هعتمتأ: آمهسنق 10م

 وعلتأ طمق 1ص مع عمتعملم جل ةدصصتسستالللل مكلف أ مأ 010 ]ءعته جلز نكون هع. -  (عرماأعر آصوتنتأو

 طمع ءمسصمعسلتسس ةماعع ائطعمو لع معلمعأمتتم هعععالتك دغ دوصح 0ه]كم ]ماعم ل صتلا طق م1100

 قاتسم ممالك نأ انمأم اساعع عامععمس ءغ دمت عمسأام طفلته ذص مصمهتلل. هنستاتك ممععم ءوصصع

 رسعصامعللك ءقأ ه متعم 0هءنلموتسم ءا هسطالتعمتسم 40700 - م0 - 0 ذم ذلاسق ههدصمموز تقر

 وأ اصغعع فمرصتصعس(ةعمو ءةعععااتغر دتغ ةهوته س]عأك عغ ةتمكتم ذماع# قتع دكهلكانست و 0

 مماتسعر ا[ ؟8(1ع طمصق. وع عأ ممص ةمممعتتا تألم دمهز هس غفضمم»عو هعوتع 06 نآألم

 انطعم ةسلتطتسس نأ ننأ أ "عدممم0 عت ةلتغ م20متاتق 80 ءةاتطت 30عوووعجتا نامي دس 1-5

 كا - هعمتأ ل7: طع 21ه]رميستسءا لمس ةمصم [816 (ذمع. 3. كج 1413 )] دضمعانانق

 (ةلطخ ءغ طسفس 2و - ه0 - أ كطلعلاعآب 18 ءزا 0م“ 1820 44م2, ةمصم 655 6

 ["عطع 12360) دصمعأسستقر كتلك ءمرتتس عهاقمتاتك , ل40:"111  ه)- هيكبات» 07ه دهعاالف# ءأ- هل د

 اسكعست ماطاتقو كاد 1هعامتغ: آطمهتتق العمر ونسأ صم ه0 دلمم ؟ءعاوأم لسحتا ءاعرر هغ (ةدمكاتسل

 10 زغم جلصتعس طقطعأ دغ هللا ةهدحفتمم 015نكصعم ذماعط (ةدعاتق ءهأ هةرصتسعماأوعتأ ؟ةععطق

 صك عصتسا ممدقتك ذم ممنق !اذطعم ةةمعسلمعأ ةئستلتك ءعوغ -ممرعم هطعتلعط هع آسف 47777-

 60 - لا: 31هأرمتستسعا ظعرن 21هلصنا0 8مل [كدمعاتامب همصم 786 (ذمع. 24. 1"هطص 1384)
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 هامس اضيأ تادلجم ثلث ىف ىنامركلا ففسوي نب دمحم مامالا تيشلاو تادلكم ثلث ىف

 ةثالث ةيفخلا هحورش نم ركذو ةروهشملا ةعبسلا دحورش. نم لقنلا رانتخا هذال دودرلاو لوقنلا

 فقاوملا حرش نع هغارف دعب لغتشا هنأ هيف ركذ 4 ةنس قوت حورش ةرشع ىلع المتشم راصف

 هحورش ريخو ىهتنملا رصتخم بتكلا ريخ ناو هقفلا لوصا ملعب ةينامربلا فشاوكلاب ىمسملا

 ىتح هقئاقحل اًققدم هقداقدل اًققح هصوصن ريسفت ىلع مزالم وه ذأ نيحلا دىصع هداتسا حرش
 ِ 2 ع ع 3

 خيشلا ىلوملا ءالضفلا رباكأ ىلا تابوسنملا ةرايسلا ةعبسلا اهرهشأ ىرخا ةرشع حورشلا نم هيلا

 نيحلا نيزو, ىلع ىيدلا لابج خيشلاو ىلصوملا نيدلا نكر ديسلاو ىزاريشلا نيدلا بطق

 رق هنأو ىيطخلا نودلا سمحتو ىرغستلا نوحلا ردو ىلاهغصالا نيحلا سهدتو ىجنخلا

 ىلا هظافلا ياغحت اًليصا اًلصأ ناك اعرف لعج ناو هاو كضعلا حراشلا ىلع روكذملا حرشلا
02 

 خعبسلا ىف امد كل اهكلم تاحبالا ىدس هابا العاج ع«كبيضوت ىلا هركف اياطم هدجوذ اهلح

 ردم عطتسكرو ءكنزاتكق ءمروتس ءمامعأتسم اعله ؟01مستمم بيسو] ءءاتطتع - 8طعتاعط ءغ آصف 7760

 16و 7و 12 ع١ نيج همسمم 786 (ذصع. 24. 1"عطتب 1384) طتمةتالك و ءانز 15 0111111 628311113و

 مدمتغعع عطسم ؟هاطسسصدتمتطسع يدرس مععط ءعمقتق و ل7 - 77067 دمع 17 - 18م0: (صتتستلا ءاععأل ءأ

 معز ءءان) ةمهءعضمطتق ءواو نسمصتحسسم 0عءع]1ععانتص عمصتس طقطتانتكب نتتقع ءدع ةعراعتم ءمردتس عمامهأت5

 ءكورتمدأسلك جهقواسقلتا. 8 عوعقأإوعوو معه فردت ءا10136 ءمرطنال عدا م1035 1هتطتتق 0821105, 115 ان

 حوجسس ءعماستم 0عععت ءمرصتس ءماقمعمعتستا ءقرضسمععط عملعععأ. .للدععدغع ذطلر ةطقم]اتغم ءمدتتت عوج

 امحتم ذص /77/-111 دماء, 12-111 مدمر“ 11/-86: 1 سنو عا ذمهععت مامر ةعذس 0هءاضتمح مكتطعأ مأ ولاتلت

 قوسم ةطيلتسسلس ممكدتقدعر هراتسس ننع ]ذطعمرضتسس 0ع هو هع مأامصست ءععدع 1107/1050“ طنا

 1:17 ءعغ رص صامتا معه عقاق ماتعمتستت لاسر نتعطل 222علذأ عع كاناتق لك (07100-عال- 1

 ععيئمسععتغز نيممصس0لهوستلعر» طنع ءمصماسسنم 20 ءدي]ت ءدصلوم 01ءا1ممعق (ءداتق 012ععاهق 5ع

 ةهممانءسععأر ذص همطان]عو ءّرسصه هدعماعمأمق ةموتلععمو عأ ؟ءمئامغعع عععمص0ن(ه5 ةععاتظقأع

 ءعمستسممقر, أه نغ ءزدق ]خطعع ةجلل1موع ءهعدلعمعغ لتوممو وسمع ذه ءدرصتأع م0131 عاتع ءأ ذه

 هعتلم ممصعععطتع.  لكوصص 0ءعععي» جللم5و ءفمرضصت ءعطاهجت05 ةلطق ه0 مدهصتتق 15:ع155]2عو 10

 ةعماعرم 013ه ءءعاعطعععتسلت عدوعصغاو ةنعام»ع5 ةتباعست 1105 جالغه ععتلت(0دع م52 أ 05و

 811هآ1دسد كطعتاعط (016-عل- 1 كف سن 5عيججأل ]8 هطبن-عل-لف» الل هنوت]خ, ظطعتلعط ل عرس -عا-7

 11ه1ءاغ و 2ع: - ءل- لف 8]::11/1/0 , د1 عررجع - هلل - ل1 1كم ]فنتق , ١ 8 عل - هل - 017: ل ل81 672و

 ىزيوررجع- ءل- لا: 12761452. 5ع ىفدستس عمت دمتم ]1ةدتتلمتطتسم 1مذم معهعقألع ةسعام»ع ل01:00-

 ءل- 010 1ءوتكدعر وستر 11ععغ بنص [نطعتسص هةععتصلمعتاتست ءععدع ؟01هل55عغرو امسعص ةعط عا عانس

 ءووعغ دمل]تلسسم ءغ ظعستتست رو ءازانق 5:ععطد ءدعج]1ءمالمصمع ءوعععمأ ل 8ع زعئات# 0101865 ا1عق

 ةموعصتت 1مغعهلتعدع ه0 ائطصتس 11]1دمعئدصلسمو 1هعزعصاعس زلطسصس ةاقطصعم لت 5وتنأ5160طتتللا أ
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 ىلع اذار -هببلا راشا هفلاخ امو هليبس ىلخ .داتسالا فذاو امف ثلثلا ىف امير .لب

 عيسوتو تارظانملا ةدداف ريثكت هضرغو باتكل  احيحص اًحرش العاج همالك اًدقانو هداف

 ليصحتلا ىف ىومرالا ىضاقلا هركذ“ ام رثكا هيف ٌركذو رطاوخلا طيحشتو تاثحابملا لاكم

 5 هلل ديكلا هلوا زونكلا رهظمو زومرلا فشاك هامس ىسوطلا زيزعلا دبع ىيدلا ءايض مامالاو

 ندا تاع محبا 2 ا ودب 2 2 ا ى .ي باعولا كيع ,.يحلا مات خيشلاو ةئنس قوت خلا دباطخ 6 دايعلا باق ىلق «ىحلا

 لأ نب دكومكم نيدلا وعل ةيشاح هيلعو بجاكلا عفر ةامس دبلا يس ىوتملا ىكيسلا ىلع

 اًطيسب اًحرش حرش ىكبسلا لمحا نيدلا ءاهب هوخاو ها ةنس ىفوتملا ةعامج ىب ركب

 اك 5 ىو ىز 0 6 ني 25 ةفحل) .لامك. 6. ظتنس :فوتكلا ءأ لا ميكي .رد لييعمسأ ىييرلا لكامو تب" ةخذس قوتو

 تمر ننمع طم ةعراعس ءمرضس ءعمامضتق لطم ةهعمع تقر نسمع لص اعتطسق نمدحسس ءماقتتق 1ععمصأاتكو

 دانطاعدع عماعم. 1" 'هعلعم ذئتطتع تنل م22عععرامع ءممكعمأاتغ, ةئلعمام 104 مجةعاعومتغو (هانعق

 نبععم ةط عم لتسدعملغي طمع ةملتعدغ دس معاتاقسمرو وأ همصاعهلتدعتغ ءغاذص ؟ءععطد ءزدق

 زدوانأ تعمق عا مءدوسع 2 مه 1هرتتطانق هععععمعمقمر دكه نأ مرض عضاقملتاق ةدصانق 1طن 1108/:-

 عمجم» رمصملتععع  (نمهقتلتسس جساعصرو ونتم0 ةتطأ معمممددتغو ذم تاتلتكدغع لتكمدأ[ هه طاحنل

 سستلغما 1 مصلمب ةذص عمم لتمونستمت هدا ةهسوأت 3 ءدصلم عغعاتص ةعيعملت5 رمدعصاتطتتق ءهععصتخاتلك

 طرعوععءعمعو زطأ ماسعسم ءمصتس م01عجاو ننقع (نةلطتخ 0دعمف# ذه 2/- 1/51 ءملللللا عت 018+

 قعويملعكتغ ةيكعتس لص جمعامزتطاتك ءمصص عصام معتس ةعرتاعمم هممسصتسع ةهمعالةسلتكقو نقم

 5 ةمرتس همستمو ءمعصتأف ءدمأر اعع5 ةهللمخ ةناعتس ؟ءاتوسمو ؟؟ععطتق دلععع رراوط ةلتتق)ر 0ل1علغتع““

 ةزكع ورع همرصتس عمامغمعتطمق (طقفعع ةسصاح ةدتصا)““. - طورعو ءوصسعءضاممتمس ذص 2-1101: 507

 ء«لتلعصسأ اآسفس 121 ةنرم- ءل- لادن قلد ءاد معا 1قغر ةصه0 . .. 1201م5 و انو الق 0013-

 مهعصاةستنق , 1( 5/1 تأ - ”هدوس مع للماس]م» ءا- مميس ةمهعهل ماسخسر 1غه طاصعارتا): .طمسق

 [نعم, وأ هفآ1لذ تتالغمصتس دمصت]تطتتق جللمونتأ ةدتت هعصقكتزا ءاعمي -  هطعتلعط 10 -ءل-

 4كانل - ءا- :مءاناروط ظعرت ىلع كمالغغر ةهمصم 771 (زهع. د. ثنو. 1369) مزظنانقو 80 ءانزانع

 مرصس ءعداقتتل انا 1 هرك' 6“  ءأ - ]رمز ذةصهعهأ مانت لهدم - هل - ل1: 1101: ه0©:1»1  أثءن» لأ ةثءات»

 لعرب لعرب ومو ةهمصم 819 (ذصع. 1. للهتأ. 1416) دسمعنانقر عامودوم ةعلموترغ ح عدتعم ذللتطسم

 اق ءارم-ءللأرو كىاوعل كمان هصصم 773 (ذصع. 15. لكاتل. 1371) طحمراناتظر 0101 0111111 851[1 نمل

 ةسراتمسا ةه0لتلتغ - للعزل - هل - لأن: الددمأأ ظعت» )هلع ةظعانستو ةصصم 750 (ذهع. 22. طلقت

 1349 رسمعا ن5 ب ]6 ءزرنم/ - ءلأ- لأن: 11ه ميروت»ءل '1'ه(ط0/هعفر "احل عو ةاننن - ءارافيعتلب لل عاحتقو

 تتلانق نةدسسعمامس انف 2/- ل[ ها طا- 1 لأ ةايوسأب ]101 /!ءامدعت* لانة -ءاز مرن دصقءهتماتتم قا

- 1 
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 لوقلاب حرش وو 00 ةنس قوقملا ىدابارتسالا ىولعلا كمكم ني. ىسح نيحلا نكر ديسلاو

 رصتخم حرش ىف ىلقعلاو دقعلا نجا هاكر حلا جابشالاو روصلا فلاخ هللا .دمح سعب اما هدلوا

 نددلا .مجن ديعسلا نب نالسرا ارق رفظملا كلملا ناطلسلا مسا هلوا ىف مذ .لمالا» لاوسلا

 وبا مامالا خيشلاو ةدامتسو نينامثو عبرا ةنس ىلوالا ىدامج ىف هعمج نم غرفو ىقينزالا ىزاغلا

 مالسلا كيع باو 01 ةنس ىفوتملا ىناهفصالا نمحرلا دكيع ىب دومكم ىيدلا سمش ءانثلا

 ديحم نب دمحم [نيدلا ناعرب] فلعو [11.] ةنس قوتملا مالسالا خيشب فورعملا ريزعلا دبع

 ديع نب ميعاربا نيحلا ناعرب مامالا يِيشلاو م. ةنس ىفوت حيضوتلا هامسو ىسدقلا ىدسالا

 ىلاضلل رفظم نب دمحم نيدلا سمشو 1 ةنس قوقملا ىعفاشلا ىرازفلا حاكرقلا نبا نمحرلا

 نيدلجم .ىق ىضنارلا ىكحلا فسوي نب نسح رهطم نب نيدلا .لامجو [0] ةنس قوتملا

 يفوت ريتك لقن ىلع. لمتشم هاف عي سأب الو ريثك نبا .لاق  لوصحملاو ماكحالا ةقيرط ىلع

 فيكاسيأ ند ليلخو م. ظخنسي قوتملا ىردنكسالا ىرهيبزلا ليد“ ند ىليحأ اضيأ هد رو ؟“ مدس

 كجءروتل 8مقنن- هل - ل7: 1 هدمت اوتو 210]ءمنجتنعل ل اعومعن لك د1 عون لغر دصصم 717 (ذهمع. 16

 ل1دئ. 1317) مطمعاتتتكو كزانتك ءمرصتس عماق اتق, 1164/7 أ - هعاأ مع ءآ - هع لإ ةآابم»أب ]107050

 ءا-عم164/ مع ءا-هير] ذمهعتماتق, ؟ عاد (عوطتعق ءعممدتكاو اهماسنتم جلستعستم طقطعأ ءعزتو امعامأغت

 طعوعمسزددو ادسلع آلءأر ونبأ 10عج35 ء معرو5مه5 ععوكلاأ ءاع. ةتعام» هط ئمتأم ممرمعم

 ةسلمست لل1- 21:7: للا - 11هاه هزه ع١ هبه 4د]هن: 8 عيب-عاومفل لال ءزرنسعل-لطو 6 اعق 1 عدا عت

 مرهعلتعهغو ءمرسسس ءعمامع أ وننع ءمدص ممق5105معتس دجعمدع كقصفلمأت ]. هممت 684 (ذهمع. 9. 1١م

 41283) جطوماوتغ - هطمتاعاط ءهغ آصقصس 4572//|| عزا ه7 ءرربع- ءل - لذ: ل2له]بستنل 8ع ىكطل-

 ه1--ه]107 ]1؟/ه] 7, همصم 749 (ذهمع. 1. ثم. 1348) همءاستتق ح 17 قل - ءآ - :ءا» قال

 ء[- هحاسر ؟دلعو ذ1ء18]: ءآ- م7147 لتعادك ءهغ دمصم [600 (ةمع. 26. لوس. 1261)] ملون, ب

 هعطماتمب ظل - 1هسل]1/ ذةمهعتمأوهم ءلتلتك [ 1::80ءهع عا - 0ف] 11ه]مستسعل 8 عرج 0101 متجتسعل

 م45ءعلقغ (60لعنور ةهممع 808 (دمع. 29. لدم. 1405 ) ممرمغتتتق. - 1 )ءاصلع ءهمرتطت عماقطلمس أه

 1164-7117م عمب» عت مدعوما ذطعتاعط ءغ آصقست 807 منن-عل-017: 1877477 8 عزج رف آ[0-ع]- ]نونا

 187:- ها »ءام] 1 ععو»# كاطفطتغمم دمصم 729 (اصع. 5. للم. 1328) ممءاتتق ح 8/ ءزريو-عل

 ال1 هاء موت»عف ظعتب كلماعمء» 1ع عاغلبط]ة, دمصم ] 745 (ذهمع. 15. طلآهت. 1344) ] مممعاتتنق

 ل ءتجف] - هلل - لفز2» ظعت» 321ه1هل]ع» 17 هعم#7» اعتني 7” وبرك 17:72 170725 ةصصم 726 (ةصع.

 روع. 1325) مدم>ناتكر ءاتز ت5 كمت ءماوعاتق لهم ؟ه][دسصتصسه ءىمسم]ءءاتنطاتع ع 20 21 ههعس

 [زطعمرححسص 47847: ءأ 21ه: ءمدصممدتاتك عهأار - 18571: 76[عء7]رأ» 0( هرمتس عما ةكأاتقر 1هومنأأو

 احتل 1مسانأتم عمار مهس ممد]غ5 مماسعأ ءرع حلأوصتس ةعكتماتم معاتتله - لق رجع اق ءزن ]101 مت»ت عل

 2»20061 158 0عء»ز ةمسصم 801 (ذصمع. 13. 8عما 1398: رهمماسك - 1611/4/1 ظعوتت ل: طمع ل الفور
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 مارهبو 08 نس قوقلا برعلا وخا ئسقافسلا للمحم نب كمكمو “أب ةذس ىيوتملا ىدنجلا

 نامتعو 11 ةنس قوتملا ىسرافلا ركب ننأ نب كمكعو هد خذس قوثملا ىكلاملا هللا دبع نبأ

 نيسح نب ىلع نيسحلا وبا نيدلا نيزو "+ ةنس ىفوتملا ىرصملا ىدركلا كلملا دبع نبا

 اضعب ىعئاشلا ىلع نب دمحم دبعلا فيقد ىبا ىيحلا ىقن حرتشو ٠066 ةذس قوتملا ىلصوحلا

 5 خيشلاو كك خس قوقملا [ ىغارملا مالسلا ديع ىب] ىلولا دبع نب نورغو ان. ةنس ىقوذو دنم

 زعل تنكذ ثلث هيلعو م*ع ةنس قوتملا ىعناشلا ىلمرلا نيسحلا نب دمحا نيدلا باهش

 لصضفلا وبا نيحلا باهش خيشلا جرخو ما] ةنس قوتملا ةعامج نبا ركب ىا نب دمحم نيدلا

 ىلعو مم“ ةنس ىفوت نيحاجم ءآالمالا ىف عقو هثيداحا ىنالقسعلا ردح نبأ ىلع نب دمحا

 بع ةنس قوتملا ىسدقملا ىداهلا دبع نباب فورعما محا نب يمد مالك اضيا ةثيداحأ

 10 رصتخمالا راصتخا ىف ربقعملا باتك دامس ىربعأمل رمع ىب ميعاربا نيدلا ناهرب خيشلا هرصنخاو

 م. خنس قونملا يفاشلا نقلملا ندا ىلع نب رمع جا رسما خيشلا هقيداحا يرخو "# ةنس قوتك
 يي

 هسمم 767 (ذمع. 18. 8عمأم 1365) ممءاستق - 110/,هتنز» 60 اون !101ءمت»110 كن ورموق أ ةكعت

 ميضمطسسي همصم 744 (نصع. 26. اآدت. 1343) مم»سنتق - واب" عرب 450072 !1هلئلتاهم

 ةصصم 805 (ذهمع. 1. ةذسع. 1402) ممداتاتق ل 1101,م»760 ورب لطف 8ءا» لك ةعغو ةمطمف

 699 (مع. 29. 0ع. 19231) رسما منك لح 0(رند» عزو م4580 - تأ - دعاة لكنت" 78 ك1258و ةصتخو

 738 (ذمع. 30. كسل. 1337) ردم نانك - 01-60-2762 41/1/05 عق7: ]8 مرت 110 ءقنا لآل 0548و

 همصم 755 (أمع. 26. لوص. 1354) دسمأستك - 1ع - هل - لاع ظنه 180 هعانأع ءا-غ0 ل1 همت عل

 5 يعرب مل 5طمظتامب حمصم 702 (مع. 26. كسع. 1302) روع( اناتقر ءانزانق همزطللل عملا هكلانق

 (مصخسس ةععا ءاجمأ امهعاهأ ب 181010 عن قةطل - ءآ-موأ# |[ ظعبن كطل0- ءآ- ةءافت 216م1 ]و

 دمصم 764 (أمع. 21. 0ع 1369) رممعاسم ب عع ةطقتاعاط ه1 عامل -عل-لغ: ف ءردعل لقط عرعر 0و عفن

 11م1: كطقطظتامي ةمصم 844 (زمع. 2. لسصم. 1440) رطمرنا8. ل  قةهمه- ه0- 017: لل نهال

 186 م4828 ظعا» 85 لعيجممر هصصم 819 (ةمع. 1. اللهم(: 1416) طممزاتاتقو ا5ع5 505110

 دعسامم ذه 1710111-27 هعمب»» ءلتلتكب نأ هطعتلعط ك7 ع5 - هل- لا: لط1 1/5017 ىل]رنعل ظوتن ل7

 ]از 11هز» 4عءمانيرقر ةممم 852 (ةمع. 7. آلآلمعأ. 1445) ددمعأ مسكر ا؟ه0160همع5 ءزسق ءعمانع] ءعةكذأو

 وندعمتس ةعقرماتم لسم ؟ه]دستمسم ءىرصر] ءءاتطسص.  ظروعاععم 210 عيجت» عل عت لآت»ءل ه10-

 همل0لءد:, ؟دلعم ةظازن قلل ء] - ملغ لتعاتق ءعغ مصمم 774 (ةصع. 3 لكل, 1372) 201 115و

 01 ةدممامكنممعت 0ع ردم ملئ مصتطسم ءهلنلز,. -  ةطعتاعط ظه«فنن- تاس لأ: 17 لرأن» لق عنا

 40 007جم“ لم'طلعر"#, ةمصصم 732 (زمع. 4. 0ع[. 1331) ررت61ذتانقو جئنا عاج مانتتط 15 م0

 هىماسحتا 1101-177 ءارأب» لا ة[لرانعا» 7107111-111 معمب" صه أماوس. -  طظمصسم ظاطعتلعط ذك -

 ما- 01 0م" 1غ ع»ب لكل ةاد» - ءارسم]مععطت» كطقلطتكم , دصمم 804 (ذصع. 11. ةسع. 1401)
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 قودملا ىنيقلجلا رهع ند نوحرلا ليع ىنويحلا لالج رصتخملا مظنو اضيأ رصتخملا حرش هلو

 ىوذوقلا ىلع نيدلا ءالع خيشلا نب كمحم ءانلا ىبأ ىنيدلا بحم محردلا لودعُي مات خس

 ةيشاح انضعلا -ىلعو .هحورش :ىسحا نم وهو نيدزج ىف م. ةنس قونملا ىفاشلا -ىرعاقلا مث

 فيرشلا هيلا لصو ام ملأ [ةيوفصلا' ءاملع ئم 15. ةنس قوتملا] ىيبدرالا نيسخ ةمالعلا انالومل

 نا لاق هدلوأ لوقا لاقب ةلئاوأ ىلع ىيدلا ردص ريم ةيشاح اهنم ىتاوح سضعلا: حرش ىلعو

 ىضتقملا ىانتلا هلوق ىلا نيحلا لضفا نب .ديمح .انالوم ةيشاحو ملا -فيقحت هلوقب دارا

 ديزياب ناطلسلا مساب اهبتك تلا هلمجام نيبو باتكلا هدبع ىلع لونا .ىذلا هلل دمحلا اهلوا

 ضيفم اي دوجولا بجاو اي اهلوأ رصكني هلوق ىلا بيطخلا نباب فوزعملا ىلوملا ةيشاحو  ناخ

 نيدلا لالج ةمالعلا ةيئئاحو ءرج ناكي انالوم نب انشاي ىلاب انالوم ةيشاحو جيلا دونجكلا

 هلوق ىلا برع انالومل ةيشاحو قاروا ةسمخ ىفوخلا ايناث هيلع راصتقالاو هلوق هلوا ىاودلا

 رسم عأتتتمو 18201 0همعد عدع طقع ءمتغمسع ءدصعأ ءدكتتكب 10 يسوع ءمصصست عماق انس اص عقتت علل لتأو

 هأ لعأأ] - هل - لأ: 46 0- ءآ-"هاين»ه72 18 ءزن 0:نهمن» 807عععتستو ةصصم 824 (طمع. 6. لحس. 1421)

 مجمعات مد ءاعتعع ءعدسصص كععتضصقءس ذأ. ظورعو 710/15آ - ءل- لأ: قلآنا'// ]| عتنام ل000

 8مر» ]81 - كطعتاعط 4ك7ع- ءل- 0: ملل ظطحظتامب معلستسست [عمصتلر ةععتتق (نةهطتعمع ةصوستاتطتنتقر

 دمصم 758 (زمع. 25. آ)ءع. 1336) ددمعاتاتعو .ءماططلل علا هطت انتل 0101111 1ةقعز ءان] هائاتتنت ءمطت م 0501و

 ونأ نص ءمرصتس ءعماقستم ريعهععامم أت ةدتستك طقط ءاستب ع قل ءمرصتس عصا ةكلتتتلل 40160 - هل - 7

 310115 مموأعع لمءانددتسسم 2[هقعنا 0ع894/غ, [ صمم 950 (ذمع. 6. كر. 1543 ) 1ه1[01نانقر

 نسل زماعع مزعم5 06ءئ05 ج4 حسلفستن ىءركعمملدضتس 11هذدتغ ], علمددوه ءعلنللا ءعأ عم نقوانع

 معيععمتاو وننم 7227- ه7ع”ةرك -  طروعإعععو عاموهمق ه0 ءمرصتص عماقتهتت م0700 - لس لة

 عتود ععسمأ للتع ىكعم"-عل-0:, هدزدك عامدددع زمتغتسس اهمال ءقمدضم] ءءامصات» عا ؟ععطق [عدعاتتق

 موعع ءمع (لز نك هط عامعووغمرتم ؟ععطتع ؟هعع مع#ش/ (0زعم) لتكاتسعام طقطعسأا ءأ لغه اهعامأانطأ:

 طزوغت هز مممطم هدم 1هطلعطام ذل عب ءويصتأتم ةدطاتلتو هةتوصاطعدمغ ءعانغغن د  ا[هألو صمقاعت

 116011620 17 عري قركل]:ه1-ع01-0, يزانك عامددوع ه0: ؟ءعطق ءآ-1 عزنا ءارتءا علل (0ل55 عل عو وهاد

 رستم ممدكت]دغه) رععأتمعمأ ءغ زأم زمعامتاممأ : 1هسنمق [)عمر وسأ ىنم ةعرم ]نطعسص عععاقكتا

 عا وسدع ( ةلتتك ]هزه ) هيسسحماأتس للعاو ةدصأر ءه ( ةلتتك 10علق) مععوررتعنع ءدعزتموانأأ اعرب ح

 مكنتمولاأ عمك همدصتصع 5هلأةصن 182 نوعا ]كمت ع !81هللهر دحلعم ه27:- 81 ه145  لتعانكو

 ييزادك عامودوع ج0 مععطسس نم مع» ( كيسة ءعلرنأسق عقاز مععاتسعمأا ءأ ذاك 1معامأانأ

 © نر وأ ةطوواسأو ءعوتداعماتو 18ضدععمو 6 نر وسأ ][ةعولددتسسه طعصعلعأو ضطستق اع. ع

 310115 ممواو» م47: »معز ةلطتع 31ه]1خع ممداعأ 7”ءعمضفت زاك عامهعمع 1هقهعلعملم ءمدصم» عد

 طعم لمص د ونع 0هءاتوةتسانق لعالم - عل - لا: 12ءمم22, زادك عامدكمع كه اهعالاتهأ:

 (©هصصس عمأهكمعتع عمق تمم 67 - ةءاموأم» م1ءق]م ( عع دعوست عووعمع دس عمز ؟؟ ةععدسلم 1006 ءاعبب

 هغ ستصسومع هاته ءوسرأ ءءممماتع - 810115 همداعم قلها, ىتزانق عا1مهقذع ه0 معتق عمل عد
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 دبع ىب ىسح انالوم ةيشاحو خلا نيهلاعلا بر هلل دمكلا هلوا بولطملا متن ىرغصلا عمو

 كدمحا اهلوا لضفالا ىبأ ةيشاح ىهتنت .ثيح ىلا ىهتنت اشاي ىلاب كيملت ىقوسماسلا تمصلا

 ءالع ةيشاحو ناخ دمح ناطلسلا ىلا هادعاو هفنص هنا ركذ ملا ءانثلاو دمحلا لما اي مهلا

 تأرق لاق هنأ هدحلاو ىع فئاقشلا بحاص ركذ كنقرمسب هدب ةنس قوقملا ىسوطلا ىلع ىيدلا

 صاوخلا ثحم ىلا انغلب املو فيرشلا ديسال رصتخملا مرش ىتاوح هداز هجاوخ ىلوملا ىلع

 انردق امو تاضارةعالا كلت ىلوملا ررق كيسلا ىلع تاضارتعا كانع هل هنا عمسن انكو ةيذاذلا

 ةويكلا ىف فيرشلا . ناك ول ىتلا .تاضارتعالا ىم هذعو لوقا لاق مث اهتوقل اهيلع ملكنذ نا

 ةيشاح [ فيرشلا ] كيسلا ةيشاح ىلعو ةثحابملا دعب لوبقلا لقالاو فقوذ الب اهلبقي اهتضرعو

 ىلايخل ىسوم ىب محا ىلوملل ةيشاحو 1.1 ةنس قوتملا ىلالطسقلا ىفطصم نيجلا حلصم ىلومال

 ةلواحتم ةلويقم ىعو 1.م ةنس قوتلا ىيسكحلا ىيدلا لضفا نب نيدحلا ديمح ىلومل ةيشاحو

 ةيشاح قى هداز برع هركذ م1 ةنس ىفونملا كيب رضخ نب اشاد بوقعي ىلوملا ةيشاحو

 (ةامهلق همع ه2هم' هلم عار»ع نعتاامرت ءل-«ه6:/0 ( ةتسسل كدت م20ممدز6تمدع طلتطمالا 0113 عقأكبلال)

 ءاللعأكطت» عا ةمردععغع) مععالصعمأ ءاذكم زمعلمتسسمأ: آردسمك 12م ر مدسصلمستسس لمدعتسم اعرب

 31011 همداعع 11هعم» طورت 4ةطل - كك -دهبمع4 مىوسعتم لتككتمدلسق 8072 2نعامعر هىتّزانق

 عاموددع عم دموع صمععانمسمعمكاب ويد عامدددع ط6: - ءاورك فنعم, أ زاج اهصعامأسصأ: آكرهتتلم '1'ءر

 ه العدكر ه 1كير ونتأ ]دلع ءأ ععواتوسيست 3عامدع للتعمسك ع5 عاع. ه6 ذللقم ذم جوععس

 ةكماادمسأ 1101م عل 12] مت: مدس مسدتقدع ءاوسدع هطاسلتعدو هدهعسمأ - ل7 - ؟ل- لأ: لن ط5

 ةمسم 8587 (صع. 20. 1عطع١ 1482) ذم نتعطع كدصفععوسا جمعا ناتك.  ثسعام» لنطعأا 57ءءممع

 01: ءا طقعع جه مهالعع ذانم جععوعرأام مءآلععاب ودأن لتععتغ: طعوعمنلع ا1هلله 1هزهعفنلعاب

 عاموؤده ه0 ءمسصسعماممعتسس ذضص 1,/1101هعم» وه عير ن0ل 51ءةرك ءلتكامم 1ءوعتر ءغ نست 4

 ل15وسلكأت مدعم لع معمم ععاوتطاتس آلعأ ءةدومغعنم]ت طانق معهوعععموأ ةيلتععيستقر ة81هل11هصب ئطت

 طقطعععر ويمع ءمجاعو مءررفنل ىاع_رك لتععمله ءةوعمغر ةللع طقق لدطت(هعلممع5 ةعوسست ءماتق

 فمظعسةكالاو معولتع مصاعد عمع لتممانأمعع ممادلات انكر ءانطل طلطتق ؟0ص(ع5 ءةةوصغ. "اسس زللع:

 ررزعم, طف سطل (هغنلمصعم (هلع5 عق5عر وتتققر هأ 2/7 - 82 ءةرك ةهلطتتع ةانمعوأ ع5 عقوعأ ءققوتنع

 زال معمممدم عععتس و ىتمع .ءهنسعادغكتممسع هلت( ءععغر معوبع ةسقاتكتأه ل ةماناهأ1هصع اصل

 ةممعماطوتممعسس مععانددجعأا. - 40 عامدووو ىذءيرنل1 [ 5)ء”رك] 81هالد 21هعام]ب - ءل- لأ

 111:51 هركم (معاه/مضقر ةممم 901 (ذصع. 21. 8عورخأب 1495) رصم انقر, 20125 م1مدهدق ةءعصازبقإا.

 طمرعم عامدذده هلذلععدصغ 110115 قابنع#4 8ورب قلععم لك, ميرنا - اال1و115 ظل هدر: ءةل-علا-017 عب

 ا 04-20-101 11 هععنتر ةسمو 9038 (ذهع. 7. ىلسل. 1502) دمهم نتنقو كات ال5 ع10858ع ءاتتط 8

 ماهسمم ءديععماوع ةسصغ عغ سيلك ذم طميستمتتس دتههتطسبق ؟ءةموومطبع بج 3105115 7*ء6

 طحاع عري لك ةلط» ظعءور ةمصم 891 (ذصع. 7. لدص. 1486) همعاتتقر انأ 47هل06]ب ذص عامةكق
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 ةيرخفلا بيطخ نب دمحم نب ديحم نيدلا رديل ةينقاح دصضعلا رش ىلعو فئاقشلا

 قاورشلا نهدلا باّهش نب دمح .نيحلا سمشل ةيشاح كضعلا ىلعو. م1“ نس قوتملا ىعفاشلا

 حرشلا ىلع اهقلع ىليبدرالا نيسح لضافلل ةقيلعت كضعلا مرش ىلعو م1" ةنس ىوتملا ىفنكلا

 هتاعونصم عداآدب رهظا ىذلا هلل كيحلا هلوا ىقاهفصالا ل حا نب مساقلا نأ نب دومح نيدلا

 امءالكو حرشلاب حرشلاو لصالاب نتملا بتك رصتخملا نايب دامس خلا ماظنلا ىسحا ىلع

 نب ىلع نسحلا ىنأ نيدلا فيسل اضدا لوصالا يف لاوسلا .ىهتنم ||"» رمحالا دادملاب

 فسوي رفظملا قال لوسرلا ةريس ىف لوسلا ىهتنم |. #1 ةنس ىقوتملا ىدمالا ركب ىلا

 برعلا راعشا ىهم بلطلا ىهتنم "58 102 ةنس قوتقملا ىزوجكلا ىبا طيس ىلغارق نبا

 فلا نوعبرأ ةيخ ام ةدعو عيذطاقملا دلخ ةديصق فلا نم رثكا ىلع لمتشي ومو نوم بدل

 01 88-7277 6ءم2ع مدس عاصم »دأب ب ق0 ءمردست عدمت ان: 40/100 - هل - 011:1 80 - «:-

 1101نمتنترنءل عزت 71ه ميست»عل وع ل1611 11 - 1 هملمأوعا ظطمطظتاحر همصم 893 (ةصعم 17

 [2عع. 1487) ممرعأغتاتك , ع1موووه ءمرمممددتغو 1ةطتوتتع ه7 ءرنو- علب 07: ل110]بهت7ةت260 867

 ه1 ءاباأ - ءل - ل1: ك]عموتنغ طقصعطلتوب ةصصم 892 (امع. 28. اد ءع. 1486) ميمعاطتسكق بج ءهغ طعمع

 رسعوتأسع 180ءءنز: 0»1ع)4/2 ةءطماتخ د0 ءمدصصصسعماةعتتتط 40100 - ءل - 011:1 ةعقامستأو 118

 ةزيصتتل عامدووك .ه/ع”رك نكوسع ه0 طمعس ءةزتأتق 0ع م2همموز6هديطاتع 1هعتعنك مدح مى عط عض لسصغ

 - مغ 31011 2ع/هوءمر هصصم 885 (مع. 13. ةآوعطم 1480) مسمجهسم. حج 1 ءدنوسع هطعتطط

 1 عررتو - لس 01: 171ه ]رت 0 18د: 452 1عءمعفت» ظعتن كل آت»: ع0 ل رملي كفدستس صاودتتسمل ةعاتتمس تام

 وسأ زغ5 اسمعزمأزأا: آطرهتتق آلعمر ونت متعدعاتأاك هر ععاتس ةان0112 03ص !عواجه 2ع0ل01:03غ 30 هعلتسعست

 مموعوامسات كدتسستس ءاع.ر عغ ةطبلست 8عتو 1108-111, هعم» معهع 5ع [ععام 1 لاذاتسحكتغا دبحأعت»

 راو نأ (عداكتق ؟ععطتق ؟مععتم عل مع/ زذ. ع. ةععطعأج مدس عا ؟ءععطلق ءمصتس ءماقعتل ؟0ععط

 دلمب١]# 1. ع. مصرس عما 32105 م22عممصعععار 032204 ج12 ]11و10ع يطعم ةععلطءعععب ع

 13127. ة8لطسماغعطق ءا-همدك ةلر ةسصستنست 0ءدئ0لعملل ممعانعع ع معلمعتمأتق و ةتتعأم5ع

 عقر - هل - 017 4ك: ععمت: #47 عرب #45 ع لي»سق0لءو ةسصم 631 (ةصع. 7. 0عغ. 1233)

 رجم م. - 13128. ل1 هم غءطق ءا -ةرئأر ةريسسسست عطاتطت معالاقطانل1. 8 اووعهمطتد 1ةععدغ

 قلتستست , ةتعامجع كا ار:01 د17 ء» 7 عدبرك ظعت» (ظ8فسيوللا:  ذقا1 1ادن:- ءازرمتستقوم ةمصم 4

 (لمعب 30. كومم 1256) هديمعطبم. - 13129. 31 سهمأغءطق ءا- ج1 ةطر ةيسعتانست 06510 ععامطانتت

 ع« يفعستمتطسس ةعدطسس هتتعام»ع 1571: 11عي.  (هداتمسعأ ماتتك متللأع (652400ه5 ءةعععواتق

 طرعوتمعكطسع ءةعستستطابق 116414١ (؟دهصعمأد) لل ءاتقر عأ متتكل ءطاتق 5212311011 0104 151 1عوعتصكنت
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 قة ىهتنم 2*1. - ا قاي”طيسولا : تالاكشا' وع ةدوتجالا» ىف. تايياغلا”ىهتنم“الا“ب تبي

 لوقنم ىوغللا ىمربلا ميم نب .ىمحم ىلاعملا قال عورفلا ىف ىهتنم |" رم ىنغملا حرش

 اهسإ يرسم ماب خنس .هفنص هنأ ركذ هبيترت ىف برغاو ةليلق .ءايشا ديف كازو حاحصلا ىم

 هبذ عمج 1 ةئس قوتملا يارخلا رفعج نب دمحم لضفلا ىأل رشعلا تاءارقلا ف ىهتنم

 5 نب ميركلا كيع مساقلا ىأ داقسالل ىهنلا ىلوأ تنكذ ىف ىبهتنم !ا“*  هلبق عمجي مل ام

 نيثدحملا باقلا هيف ركذ لاجرلا ةفرعم ىف لامكلا ىهتنم ||"» ١ رصتخم ىريشقلا نزاوع

 ىهتشمو كرادملا ىهتنم ||  ةظنس قوتملا ىنادمهلا ىكلفلا نيسح نب ىلع لضفلا ىال

 وفو خلا ميدقلا هلل كويكلا هلوأ ىناغرقلا ليبي عدم نيحلا لايعدس خيشلل كلاسو فراع لكل

 ةيترم ىف " تاذلا بتر ىف ١ لوصأ ةعبرا ىلع بتر ةيداتلا ىلع هحرشل ةجاييدلاك ةمدقم

 10 ءامسأ حرش ىف ىفملا ىهتنم ا!" ناسنالا ةاشن ىف * لاقملا ملاع ىف  حاورالا

 سحلعدعأماو ستاتع ءديمأ ع6 13130, ق1 سصاأعءعطذ عآ] - عط قع ٌمغو ةاتطللال ن5 1 اتالم

 [أعةممصعد ه0 ل115 عسل (ةغعد اص !ذطرخم 77'ععث/ هطختممو 0ع وسم ذصلعف ؟10عسلتتنات عقأامن ح-

 آئ1 - خ1[ سصاغعط حر ةسسلاتلل.  (نمرصتس ءمامستاسف ةذص ط7 - 110جم لع مهتصسعتمأتتق, 0ع ندم ةتنو

 لزعاسسر» عقاب س 13132. 81-81 سهصغاعط8 11 ءع]-1هد15 0, ةاتلاللا ن1 06 جمان ءانأل5 لاتعتف

 عمتك هتتك, ةهسعام» ع 4ك: [رربعال# 11ه مدوتتءل لظقعر» 1 ربت اظعءرسعأف انعدوتعم] هوم. ]1غ عهت عدد

 ع اممتعم 5767 معاتتكب مدتتعح مم55 2001036 ءاتص تكممصعسلم هءعلتسع ملهنتت 71 ععرأط ملل

 رمزا. مع [ئطصتسصح ةهصصم 397 (زمصع. 27. 8ع. 1006) همت 70ذانأةذع 231158[. +0

 آنا - خ1 هصا(ءعطغ 11 ءل- ءاعأءةذغ ءع]-حقطعر عتستلا1175 06 0عععيت (0هدنهصأ 560 ةمك1 0مل طاتقو

 ةهتعام»ع كلتا م0717 1101 مد»ت»ءل 1 مر» لم'كم»» 1[ مج4, ةهصمم 408 (ذمع. 30. ا8آهت. 1017)

 و رسمتطت0. آلطأ عمصاخكنست همهععقوأاو لتتهسأ انا ةصاعه طمصظ مط ععفاتست ةلهأ. ع 13134. آ1-

 ذآ سماغعطقغ 11 هم]لعع( ت]1 ع] ١-صمط هر كدتسلا1 111 0ع جعدأع 01 ءلنم ؟لتعمتناننم اها عال ععصاتاتللا.

 مدس معصلتستسو ةانعام"ع م3 عععمام»ع لك اتا [عامدت» قالا - هآ - [عمرهاد» عزا 11 هموت (005] 629“.

 - 13133. اة[ د صاعط قش عا - اع عرس غ1, ظصتق مع[ ءعالمصتق لع بوصتامسع 5لعمزان10, 001 م1111

 (مهلن أ مدعق مه مدعدعتسأ و ةتنعام»ع قل: ]/مل]آ 478 عزا 11ه دعت: ل'ءقعآف 11 عسل 4118.  ةصلم

 ب صمام, 1[ عععصف عمتتس ذطأ ممسصتمسم عملت م مهعأ هدخنس طمصم»ت عبو. - 13136. 81سم( عطف

 عاد ءل معز لعر ظمتق معع؟عم(لمصتسص عأ 0عمزلععتستس فضلتق مرنم نسمكتتم هماضساتمللو نسنأ 130

 ردجومعمس ةمعععلاتأاسس ةسعام»ع هطعتلعط مذو'ل - هل - لا, كم0 ل عوق. آطشطعم اأاهتص عمت

 آجسق العم جعاععمم ءاغعر عا معملعمرتتتق عقأ ةأستلتس معدعأدألمصمأ 3(0102عو 0118113 1110

 ذد معمم 1 رء# م؟دعجمكست. الزم اعتطتتكاتق عا تس نتتهأات01 مالا صعأمأقر 01101111119 0

 10 لع عمملتطسم ءيدعماتمع ةعتكر ةععسصسلسست 0ع هملتمع ةمتست اكتر [عظاتلتات 0ع دطتضلم مطهطأ 2518و

 نسحتنأتنس لع مماسكح طسصسصقمم. ع 13137. قلن صخغعطقش عل دط هدد مر 1هل5 0م[011112[3. (0010-
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 السر نشكلا ةروس ريسفت رخاوا ىف -هركذ: ليوننلا راوذا:. ىف روكذخلا ىراضيبلل ىتسحلا

 ام و خلا تابفلا تاومأ ىيحا ىذلا هلل دمحلا .ةلوا رصتخم قزوتجكلا .نبا جرفلا ىال روةنملا

 روثنم 11+. + ءاحلا ىف رم ةسامكلا باتك-رثن وهو . ىنابلا روثنم 1# ٠ غلسرم .ظعاوم

 ةدابعلاو كعزلا ىف © لقعلاو ملعلا ىف ١ .ةيمككلا تانلكلا “ىف باوبا ةينامث ىلع رصتخم مكحكلا

 نسح ىف + ةريسلا ىسح .ىف 1 ىالخالا .مراكم .ىف ٠ سفنلا بادأ ىف 2 ناسللا بادآ ىف“»

 نيدلا لامك مامالا جيشلا ءالما نم كداوقلا' روثنم. 1[ ةعدلبلا ئسخل ان م ةسايسلا

 لعب امأ هلوأ ةريخك كا هيك هدباب : ةكمدس قوقملا ىرابنالا لايكام نب نوحرلا كيع تاكرجلا قنا

 ىربطلا دللا لمع ند لكديدحأ ىنيحلا تحول روصنملا كامات روخنم رد م“ خلا هللأ كيد

 ىناحمهلا ىلع د ليوك مامالا خيشلل ىساهبلل موظنألأ روةنم |رسإ عود ؟9* .- خضم ىونملا ىعفاشلا

 فرش نب ىبحكي ءابركز ىأ خيشلل .تامهملا لداسملا نويعو تاروثنملا 18# ٠ ةنس قوتملا

 رمعماأمعسك ذص انطعمس /2/- ادب 77 - 110:1: 8ءقل7 م0 عغر ودك كدت 1ص قلم“ ©]- ا عزنحأأ

 ][دسلوغو ءمرصمهدلتأمك, .(هدحسس عرطمر3غ كدبص ذم طمع زماععم عامها وصتق كنهفأقع 1105/1”.

 13138. 51 - 01 جماط نر, هعا1 وعم معمدج هموكممع مدت هدتأقم ةتعام» ع ه1 ]مت ه] 1 نزا-عءأز تلت.

 (نورد م عصلتسسو و00 ذغه ةهعامتأغ:  طردسع آ)ءمر وست ماددأقك 220طتهق ]م 11 هللا 7658068 ءاعنو

 مغ موخوعمءاتنعو ]ل طععع هع همتعمأله ءمماتلسع(. -ح 13139. ل[حمغطاتتع ظالدظ ءطقعتم

 قععسسصع ءعتمأتم معمدد طهتسدمع ص [دجهععسس ظ8ستنلقع 1867 6- ءل- لعماءا ءعلتكح 10[ ع ةدرطو

 زن ]ز(نعد 24. - 13140. 3آ[جماغطأت»ع ع1-طخلع عرعر 5م]110عع  ةممزاأط ءعرت ةاانتط 02

 ععتمأو. هرمز عماتسس 0ع 01 ءانك مطت1هةهمطز أم زم هعغم ءدوتخم 01 ةممهتاتللر (1101113 00

 06 همز عمالو ' ءغ مهكلممسع ةعتكأر ةععدملسسس 0ع ةطقغم عمغأو عغ بمالت[هغع ءمرص مرتطت عمله

 0ع ]1 معانمع مم00ءعدغلممسعر وتدعأتستا 0ع ةمتستو طعصع دع ععععمأعر : نمتسكاتس» 0ع ععمع0ةلغهأع

 مممكتسرو 5عدعاس» 0ع ءاععدصتأتم متكأذعر ةعجاتستس 0ع م2دعدامصسأتد دلستسأة عة مصتقا ةهطنأتق

 ماتط] 1 قعر هعامحجسس 06 ءاعءودصأتم ءاموسعماأتمعي. ح 13141. 31[جماطتتع ء1- 2 ءره غلو 5؟1105ع

 جلممعوعمصسس ناتلطسم معمدو ءمرص ممدز(5 ءدع 01 ءاملتك هطعتاعطا ءغ ط[صقسأ 1[ع7707- هل -

 ق1: 5 ع« ء]أأ ط0 - ءآ- "عادم 8ع 2101 مروت»عل قلتم ةمصم 577 (ذمع. 17. ط[هنع !151)

 مجمعات. 3[كملغذ5ك وسنه عداتممع5 يىمالنسعأ ءأ زاد زمعامتا:  ظعوعمتأ هدو ]ةن0لع 1)ءز1 اع. ع

 13149. 31-51 حصماأطت# 111 381عءاذاع ]11-1 هم دا, هز911082 معمدو 0122100ع 8
 هغ 716710 71هجج51» هطامأمر  ةسسعام» ع: 7101185 - لد لأ: 4ك ةنمعأ 8ع قلطلعا]ع] 1 هظ 6“
 ةطدظتاأووب هممم 694 (مع. 21. لوس. 1294) ممدطنم. - 13143. 11دصمخغطات# ع1 - 22 3 81 7111و

 ىحسعم 8ع76- 0 - 011 م»مدد هموكتممع 7عللتطتس و جسعامرع هطعتلعط هع طصفتس 110/1: هت,

 276: 472 188 عضل, ةمصم . . . مممرانم. -ح 13144. 831-1 جماعطشع ةغرو ةعضمأه م2058 عأ 10

 ممداعم وهمه عم نلممستم ععوجت ةكلسفسسم, ةتيعام»ع ةطعتلعط قلد 2هقم 4 7” ه]زه 8ع 516"
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 هب حتتنا ام ىلوا نا. هلوا ةدرفملا ةيودالا ق ججنم "85 [10] ذخنس قونملا ىوونلا

 سرع ةيودالا ءامسا ىف لودحم رصتخم بانك وهو خلا هب ئدتبا ام لمجاو باطخلا

 اما هلوا ىرزجلا محم نب دمحم نيحلا ىيحم .خيشلل نيبلاطلا دشرمو نيبرقملا جنم

 3ولا روطق ىف ىلجانملا 1018“ ٠ اذِخ .ديفم وهو باوبا ةعبس ىلع اهلغج حلا ىلاعت هللا لج ىعب

 5سم ' اًضامت هيواح ىف اهركذ ىطويسلا ركب قا ىب نمحرلا - دبع ىيدلا لالجل .ةلاسر

 0*1. ربكالا هقذ مرشل رعزالا جنملا "54 هتخيشم .ىطويسلل :مجتملا ىف مجنملا

 جيسفلا خيشلاب : ىرابلا جنم اادإ سراف نبال ةيئافولا ةداسلا بقانه ىف ةيهلالا جنم

 زوران ةينامثعلا ةلودلا ىف ةينامحرلا صنم اا ميجلا ىف رم ىراضبلا حرش ىف ىراجملا

 نامتع ناطملسلا ةنطاس ىلا لصو ىرصملا ىقيجصلا ىركيلا رورسلا نا نب دمد خيشلل ريغص

 10 )ن|و* 2 ةباحسلا تم |"ادو“  [ةيناجرلا حنملا ىلع ةينابولا فداطالاب هامسو هلييذ مذ ىناثثلا ]

 راثءمءامنر حمصم [676 (ذهمع. 4. كدصب 1277)] هيمءاسم, ب 13145. ظا-لآه دق أذط 11 عل- علنا ءا

 ءال صم [ع1ل عار انطعع معمدمععع ءحرعلتعمم لع سعلتعديسعماق ةزسم] 1 قطسق. .(نهيصررعملطسات اه

 (ةطسامم 0ع ممييستمتاطسف علت عدبس عمغمضتس لتقمومدتطتس نممل زاه ةصعترأا: 18عجعماوسأ أ فكل 0101و

 8 واتم هرجهألم جمعمالأسعر هأ ءلكععوصغلة دلما, 8 وانم 1معامتا عام - 13146, 04

 ءل + منمع دع ععطأم ازطعع هسحتاتمعتق ه0 معممتسواتت اةلعتس آثعأ ةل:د15ةذهةانئ113 عا لان 0

 معماه دتد لتس ععمم, عيبعام»ع هطعتاعط 110/6 + ءمل- لق: 7101ءمدوت» علف اق عري ل1 0]ءهترونزنعل ل عدنعت#.

 آياطعب زاه آمعارتازن' ظعدعستدعد !ديلع آلعأ هععاوأ ةاع.ر هغ ّذص ةعراعسس ءمررذلف 15م0

 دلصماوكمسسسوسع تاتلتطسس ماعوببق عمان ب 13147. ظ31-1همز ءلذ 61 غعغوزك ان ءال- 9 عاأو

 لزءانسسس سدمصتز [ءدانص لع هطحسطببلحالممع حستعأ لتج ععوزع !وعتم نصمم همل عووسع عدم عر 21161015

 5 لعااا- ءل- لأ: قكطا- ءا- "هابسمتب اعتب لطف ظعأب» كمين. "1'دعاهطتسر 0انعلطل 810 م.م

 عمطتس ةممععنتلب حج 13148. .51- 01 ممهزز عسب 11 ءاد-سصهدزز عسر ائطعع لعظمتضتقر ةانعا05ع

 مووت 6.2  (هداتسعأ ةصلزععيس ءّرصق ةطعتلعطمصتس هلمطقاطء(41عمص. حج 13149, ظا- ل[ ةمط

 [ي1- ةمطقعر لمدمهكتم دماعملعصق. (نهدردسصعصادتتاسق اه ماب لة 21/- ل اءاره. ب ++

 را - لل ممط ظل - ل عط1ع ءار لمعه لتكتسج. دم ءععوستعمم هل عئلعط هصيس هدص عامان 27 كهكم-

 هل-لهوذ, هننوام»ع ل8: لمنع ج 13151 طل صهط عل - طق عتر لمصمم هصوهامتو معع 5طعت] عطس

 ؟ج10ع ءعسلتغبس ء( ممكعمأتعماعست.  (ننهدوصسص عما هعتسق اه 8081871 ل ةرنق' ءهل-ععافأبر لع ندم اام

 اناععم ليي م10عصملسس عدا - 13152. طا -خ[1ممعط 11 - 18 جطس ةسساأتت عار 4028 1565160018

 لأ سمع لع لوجمهماتو (0(طسحصسلعم. 111 دذاهمدتح ميتنصمع هةطعتاعطت ل11ه/روبر0©:1 طعنا لآ 1507"

 10 ظءامن ىملةؤعزم 71و. طعماتمعع دل ةسمعتسسس ةسماعست 0( نهنا [ ل1.  ظوماعح مس همه-

 ةلمسمتتزغ, ءأ طستع هرجعسلتعأ ةطحلسس )| - ]عام ظآا- 1؟ءااراناةوعا هاه آلا + لل ةنعط ظلا-

 11ه: ناكر ءا لعلتكت]. - 13153. لاذ دهط ءل-هعءطّةط عغو لمصه هيتطزؤو. - 13154. ل[ جمط
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 وجنب ا رئاننل ردراقو خال حوملا جنس از وهن داجلا يف نزف ةعيجتلا روبلمك 2 ىرهب, عيمسلا جنم
 اهب دم ىتلا حداحملا هيف عمج ع ةنس قوتملا ىسلدنالا ديحم .ىنب بمحم نيدلا

 ةيكملا ينم |"اوأ رم بيبللا ىرشبب ةامسملا هل ىذلا حعتادمو لوسرلا :نوعباتلاو باعسالا

 خيشلل تادلجم تيس ىف ةنسلاب سيبلتلا ىف ةفيلا حنم ["00 2 رم ىرقلا ما حرش ىف

 نم ةيجيرسلا ةحنملا 1”اهد [.تا1 ةنس ىقوتملا ىعذاشلا] ىرمعلا [رمع نب] دمحم

 ةذكنم "اه  ..-مج ةنس قوتملا ىطلملا دمحم . نب. اجيرس نيدلا -ىيزل ةيدرولا ةحفنلا

 ةسمخو ةملدقم ىلع ةلاسر ةحصلا ظفح ىف ظةجنملا |*40. رم كولملا ةفحن حرش ىف كولسلا

 اشاي دارمل ءايطألا ضعب هفلا ملا دوجوم لك دجوملا هلل محلا هلوا ةمتاخو لوصفو باوبا

 ىطوهسلا ركب ىقنأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ةلاسر ةحيبسلا ىف ةكنملا |1811

 اهدروا اهتعمجف ةنسلا ىف لصأ اهل لع ةحيسلا ىع لاوسلا لاط كقف لاق 11 ةنس قوتملا

 ءا-و عت لكمدحغعم هييلزعمال ذص ءمصتسعماقكتم ذص 1 ع/أ] ءا-8ع04' هطاقنهر 0ع وتم اه

 ازائنجد 12 10 عدلسسب ءقأاي بج 131455. لآ[ دمط ءآ1- جه طر كهدمغم !اهسلتقر ةتتعام» ع 167*]:-

 07-60: 11ه ]ع متوت»عل عرف 7101 هبجت»: ءل مل :0هطبدقر ؟دلعو 181: ك5 عءيرزرفل عا - دمع لتعغم أ دمصو

 734 (نمعب 12. هءمأ 1333) مدمع6ن0م. (0011ةعتغ ذطأ عمعمستمي وتتطانق معلن معهوطعأهع ءمهاتتت 11

 جقدوع]وع 1عودطس لتحتمسسم هءاعطعدعءعدمأ. .ظمعوستم ةعيبتعتم ه ةعنه معموط ءامبم ءوصلتغو ذه

 انطرعو ظموؤعم ءد/ءعقفاق, لع ويم ددمعد لتعاتس عقار ءممععدوزأا. ح 13156. ظا- 31 موهط طاع

 31 ءاع اج عير 4هدج 81ءاعاععمم. (0هجيبصعمادعتسك ذص !ئطصتصي 07ه ء7ل- مور لع وسم ةنجعد

 لزوؤودسب عدا ع 13157. لاآزممط ءالجستمم عار لمصج ععواممع 0ع طعم أ علقتو وتقع 02

 كيمموع معهدمتادع.  هعدع ؟هآ]دستسمهر هسيعام»ع ةطغتلعط 2101 عيسبسعلا [ 8ءرن هه ] 01ه

 [دادققتاور ةسمم 849 (مع. 9. ةمعب 1445) سمعطبم]. حج 13158. ظا+ ل11 مطجغ طاعه مه

 ءعزز (مجعغر لمدتسصت :56"ءرممتنتس ءدع !ذطعو لا - 8وركاعق 11+ 11 ء«04نءق هط]هتستس و ةانعأ05

 2 قرا - عل - لفن كو" ءازا عزو ل1ه]رعتستسعا ل1ء]ءاقر ةمصمم 783 لسع. 2. طظ عطعب 1386) دجهه5ان0-

 - 13159. ل[ مطحأغ ع1-ه0ه1 نلعو ةقهدسسص ؟13ع همتعأولتع. . (نهدصصس ءماممتاسم اه !]ذطغانصسنت

 ءا-م0147. لع وسم ةسمعو زعاسسص هناي ع 13160. ظ8131-1مطقغ 11 طاز1غ2 ءعال-ةزططعأو

 لمدبببس لع ددصتاهغع ءومقعع مسلم.  "[؟عهععمطتق زم مجد عاد لمصعسسو نأ هوع ءدوتاقو 5ةععالمصسعق

 هغ( يمعاهكزومعتس ليك(كطسغممو وست 1غ ةمعاجتغ: ةبوسم 1لعءمر وست هديصتطاتق ععطاتق ءدعتقا عماتطاتق
 هدعتماعماتمس 0علتغ عاع. 31ءعلتعمد ويستلمس دس ل1120 ظنعارعع همدصممداتتأم - 661
 :٠ مل - لآ مطقأ 1 ع1 همطط جغر لووسسص لع ءمعممم ءدملعب]هعدتم مجععوأمت مانت. 12 عاهطتقو
 جايعام»ع ةطعتاعط لع/عا - هل - لذ 450 - 7+ هليوم 8و #45 ظوءوا» 85ه, دسصم 911 (ةصعم

 4. لدص. 15305) طمعغاتم. لحس تاني اموماتتاو 0118عقزأتت» عقار هان نقانق 0010182 6
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 ديجأ ردح ”ىبال  ةكصلا "ىلع :لوقلا هب ئعذاشلا فّلع :اميذ ظكنملا ]زا اهمامتب  هيواح ىف

 نيدلا نعمش] ئرهشقالل“ رداؤلا“نصاقلا كسنم -1هان»“' ٠ رم» جنش قوتملا -ىالقشعلا ىلع نا

 ءاشقالا م السلال [ك“] اكد قوتدملا نوبالا ىنلكلا عامتشلا نباج فورعألا كيكام نبدأ

 لوتخف' ةسمخ ىلع هلصا ([(..6 ةنس قوقملا] ىمورلا رعاشلا كؤيحا نب: ىفطصم ىلاعل  ىكرت

 هنامز 34 بنك-ام عمج "1 ةذس قودولا هدأز ىجدكفواب فورعأأ ىعاشلا لكيحم نب كدمدحولو

 ىرسيئدلا :راطعلا .نباب فورعلا ديحم: نب'“دمحا َنابعلا :ىنآلا ةءالخلا ًاشنم

 ىنأ مالسالا هج مامالل ةلالضلاو .غيزلا لعا ماكحأ ىف ةلاسرلا ًاشنم 114. -.. مع ةنس قوتملا

 كدمصم ةهصغعأأكانه ملأ. 6011 ءععأ زئتكتس.  ًطاتصس جتتاعتل (هاتتللت ةان0 214708 ةصقعطاتنا. ح

 [ن1- 31 1حط ةهغر لمواتسس لع زته !]هكعو ه0 نسمق 57/2 ؟ءعرطتستم رز ؟ عتتاقأل ءمصكت مت علا عد““

 جلهم ععدتغو ةتعام» ع 41760 1 عز: ل7: 11: هر“ 4ععءمل4تاقر ةصصم 552 (ذمع. 7. طآلهمعأن

 1448) رسمرعانم. -ح 413103. ل01[همددلع عآ1-ءقمهألر مكادق 20 10ع2 مامن

 (ملعمتأتكر  ةانقام»ع | كمرجع - هلل لق: 11101 متوت»علأ ظعتأ قلادضعل | لعو]بعآرتةرا ةطصم [9

 لمع. 20. لسا. 1338)] ممممانم. ع 131604. 81 ءمعطق ءل-جوط ةلأغو هدتئكم ةىمرضمتمس 0ع

 عئضتمتاس اعنا متعأتف (طعموهوطت عتق : ةسعام»ع 1107 منوت»ءل عري ]11ه متستضعا ظلم ءاخ 11مل

 بناعم ةازء عر عرسنربل' لتعأم ع ةسصم [ 563 (ذمع. 8. المك. 1458)] رطمرنم. -

 3[ ءمعطحت عا -افعطقرو هزلعم' 6 عوالممتق :معل ءدانتم ءلاععدصأمرمتكو ادمععاعع.ا 5عممقأأ ل

 115106 8 عزت قل رتردعل لخسسم 8هعامر |[ ةصصم 1008 (ذهمع. 14. لدتا: 1599) ةدم:تتتق ]و ءأ

 لزةممدتكممأ معسنتاتتدع  يلتسواتع ةععاتممعم !'لعلز6ب -ح  ئطضس  ءزسدهلعس نغملأ . ع0لنلن+

 1101 هد»ةرن عل ظعرت 7101 متسسنعلا ئذآرفآقر ؟دلعو 0 ناسولع]ب :لتعطتك عع 'ةصمم 1039 (ةسع. 11

 ةكسع. 1029) دتمعاسانقر نسأ "هعدصأع (401 نم 0ةتانو هنت ممردعما 1778 نول ةيتمغماده ءمأل ءعتكب

 نسمع (ةردرمرع دم 20 معمى1 معاقل معتم عأ معك ةعرضاط ءطهماستو ذم اع عتمأم هلدتعاأ عال 1110116

 مامعم]لهضتس 1هقععنللذ. - ١ 413166. 381ءمعطه ءعال-اغطقل] ةدغر هعتلعم ؟زغمع 01 ةذه]دأقهعر

 ةسعامر ع لات /هاراراع 4 رت عل طع 7101 متروننع0 ١ 10021 ءقوع»# رب مناوو 11: - ءاسالةت* للعام  ءأ

 ةمصم 754 (ز1مم.لأ 6,١ 1"عطع. 1353) دسمرتانم. - 13167. ا01عدعطو ءال-ع1]152عغو) 60

 (ممعامتسع 0ع ةاماسكتفا ظطمرستسسسل !ةررذسسل ءعأ نطور هطصمةعت معتم , ةسيعام»ع [طدقع 1107766 '
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 10 7 - :دامن» لت ]ل نرربخل '1161رميوتردعل ظعتا ل1107 ساند عل ( عمهق7ة و دمصسم 505 (ذهع. 10. لاتل

 1111) ممزرانن. - 13168. 31[ عمعطق ءآ1- ءاطتعةهقأو هدتتعم 2عءعومقأ هصتتتلت (نهمدصأن 0ع 0
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 [ةنغللا زنك ىف ركذ] ةغللا ًاشنم 1114 8.1 ةنس قوتملا ىصمحلا كمحا نب سرافل

 ةلوا كيم اظنسقوتملا, ئفسنلا نددلا- ناعري ماماللا فالضلا ملع قب رظنلا ًاشنم 1"

 قوتملا قربيابلا دومحم نب كيحم نيدلا لمكا خيشلا هحرش ملا نيملاعلا بر هلل ديلا

 ةحرشو ةدداقلا ريثك مجحلا ريغص باتك وهو لاق لا ةركفلا بعاو هلل محلا هلوا هك نس

 ام هيلع تبتك ىبايش ناوفنع ىف تننكو هوراد ةرظانملا رامضم ىف رتخيت اًحرش فّنسملا مامالا

 هل اظفح رصتخم ىف كلذ فّلعا نأ تدرأ نسلا ربك املو هنالكشم لح ىلع بلاطلا نيعي

 ا(« ملعلا !ذه فيرعت ىلع لمتشت ام ىلع ةمذقم اًمدقم هيف تعرشف عايضلا نع

 هوخأو ةنس قوتملا كيب ىجات نب رفعج مهنم ءاملعلاو ءارعشلا نم ةعامجل ىكرت تاءاشنم

 قّوتنلا ىتانحلا نباب فورعملا هللا رمآ' نب ىلع كوملاو 9. ةنس قوت اشاي لامك نبا ناميلس

 ربتعاف نودو هيبناكم ىتمصع ىلوملا هدعب عمج هطلغب ىضاقلا نب ميركلا ديع ىلوملاو ةنس

 (0ه»دصأ عءعصقأ هصتطاتق , ةتتعام»ع 1 غ"2؟ 861+ ل /نءع0 ظ8ةجدغر ةمسصم 401 (ذهمع. 15. ةذسع. 1010)

 ممم نم. - 13169. 81 ءمدطت ع1-1ه عطمغر هدتعم ![!مودتقع. | (نهرصس عرتم2جطتع ةص [ذطعم

 ةلك م: 70-61ع7م1]. - 13170. لآ[ عمدطق ءآا-صجغمدهمعر هدتلعم ةمععم] هانمصتكق 0ع 0هءاعتسحق

 اطعم موعزدع ءمصطم7 ءعددعر جامع 1طسصقتت 1801|(: - ءل- 011: 2 ءعوز# , دمصم 6084 (ذصع. 9.

 31د. 1283) منم610. 1معزمتأا ][ئطعع 12: طدسك 10ءعمر مدتس0هكتن» 0هرهتمم عاعر ءأ هطعتلعط

 487:01 - ل - 01: 2101م7: 0 8 عءر» 21ه]70:0 8 ةيهطتم1 2, ةصصم 786 (ذصع. 24. 1 عطل. 1384)

 رممعغاسسعرم مدس عمامعتسما ذم عن ه0105, وست ذغذ آمعامأتا: ةطردسع آ)ءعمر 1جعدلأهنأتمق ءموعتأوسلت

 لهنمرت ءاع. (نهرحسعمأدأم>: مسءطعاأجمسسسو ةصوستغو ]ذطعع مدعاتت ةصاطتغتق عقار 3غ 2020غ3-

 ةمصتطسق هلت طسق مآاعصتتكر ءأ 1[مدقتتل عأ ةا3عغ015 ءهمالتتل ع2 35111111 18 ات1 501م5 134, 0116221 0101

 ةم(غءالتتئكتسغ ص طتممملعمرتم 0تةمدنادك1مدتق ءادغسم ةمععلسمس(. 1معتصأع 2001عةووملق ءأ

 ج05 يتطعءطحسم وسمع ذص ءىماتءةمصسلته !ائطعأا 011853 د]1(ةغطتتق هامل هذدتستن 201158عصدغو أ تكتلات

 ععاوأمع م2098 ععءاتم» عودعسر طقفع ذص ىمدصم ءملتم ةصع]ت0ءععع ءمصقاتكتتو 0غ هط زماعمأتال 0025

 ردم عمات عغ م200عمصتتتا م2 عمر14 2عع ةمكاتكتت عد 2جنمصسعر مغ 0عظصتغمصعتت طسزاتق 00ءام152ع

 مرسم مععطعس0 عمم, - 13171. 31 عمدط ةقغر هع110عدع ءيتكأم]جنصتستو طتقعتأع. 18010 عصتسأ

 ماسعع5 ممععامم ءغ متعت 00ءاتر انآ لكعزكه“ 867: 1078 86عر مط . . . 1200101115 لع ءّزانق 118[

 ىع'02, قمصم . . . مام طنتتك - ]16/70 18 ءز» 01]رتسنت, دلعم طرت ## 0تعاتكق ءغ ةطلم 38

 (ذمع. 15. ةكسع. 1531) مطمءامسك - 310115 417:60 ظور» 801ءررجم» 1أ» 12 عرن01ج0د]]2, ةطه

 940 (ذمع. 23. لصل. 1533) ممعطسك - 110115 247: 8ع قلب»ب»م/]ه] , ؟دنلوو 11-12

 لزعكتك ءعغ عصصم . . . >صه:نانكق - 310115 484 - ك7 - ع," ظطلتسم زهلز لك ©8[19]68عو ]ممقأغ نعت

 8310113 2726/2 ءزده ءرزؤغم1و5 ءم11عوعزغ ءعغ ذص ءمرماتك 2ع0لعوز6 دعم هم110هع 8652
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 ةخنس قوتو هتامح ىف تنثر ىتلاح هداز ىمرعب فورعلا دمحم ريد نب ىفطصم ىلوملاو رهقشاو

 صلختلا دمحم ند سيواو |." ذخذس قونتلا ىردانب فورعملا ىنغلا دبع نب دمحم ىلوهملاو 1,8.

 نأ نيحلا رصان دكيسلا مامالل ةيفنكلا عورف ىف روشنملا |. ااه خس ىقوتملا ىسيوب

 رم: ضخقلملا ره ف ضقم ل. قتلت ةرقبلا مرسلا قست للا 0 دلتا

 5 عيكو نب ىلع نب نسح بيكم نال ىنقملا تاقرس ىلع تالالدلا ىف فصنملا 1[,

 رعاشلا بنذ اهتاقرس ىف ربعي دجوا ةرشعو اهجو ىيرشع: اهلعج 1“ نس قوتملا وعاشلا

 ىنب بسن ىف سيفنلا فصنملا |"0 وم ماشه نبا ىنغم ىلع مالكلا نم فصنملا !*[م

 ابا ىسيردالا بسن نعط ىف هفلا هدم ةنس ىوتملا ةباسنلا قاوخلا نب دعسا نب كيد سيردا

 نسح نب ىلع لمنلا عاركل درجملا ةغللا ف كضنملا !"نب [نسحلا نب] سيردا نسحلا

 10 ةذس قوقملا ىزارلا ءايركز نب دكمحمل بطلا ىف ىروصنملا !*!م مب نس كعب قوتألا

 جن عام ماعد عغ ءهءاعطعتةوغعس ءمصقععنأاد ءةون - 810115 271:؟/هركه اعراب ظا» 1101 منهن ءل

 11 /ءا2, ؟نلعم لسة سم6لء) لنءطدعر ونكت 5ر11هىعص جلطسع >ةكتق 015ممدستغ ءغ ةصصم 0

 (ذمع. 31. كسل. 1630) دمممد(سق هنأ - ل[هأ1ذ 2101 عيستنءل عن لآل - ءك- عالمنا دعم

 رك م0276 لتعأاسك ءا ةصصم 1036 (لصع. 12. 5ع 1626) دحماانتتق ب ءأ 00615 علان 1101/0116

 ممعاتعع 77 عدم هموعممستسهأكتق عن ةصصم 1037 (زصسع. 2. 8عمأ. 1627 ) 11101:[ا0ا15. -ح

 آ1- ل1 حصق طشعو ائطعع هنماسغتك 0ع مدعاتطسم زاصق طحمع# ان عن ةععتصلهسعتقر ةسعام»ع آسدقس

 كعب 0 1١ 56-ءل-141: كانا ةءادق» ورا 7”يببرك كممم عمان [آدمعاتأمهم ةطلتف 120110٠ ...٠

 - 13173. ظ81- 116 صحف و هقر مجعععواتتل ةقضص علال.  (نهرسصسعصاأهسانق اص لأ - 110/ه):/:1:/ 5و

 لع وسم ةسمره لنعاننط وامل - 13174. [31-81ه مقتل 81 ع1- 1ءعا1ذل ةغر ةعطلاع# لدقأتك ع

 5 0لعيصسممم هع مصتطسقر وستطسخ ماهوته 7101 ءرنءاط لك معمطمسكتتكب ةنتعامتع قانا ل110 هنت ءاأ هدمت

 لعن ىل ظعءرا 71” ءل' طمعاؤر ةصصم 393 (ذصع. 10. المك. 1002) رصم“غتم. 1)ءمموستغ

 ةضوانس ءعصاح لم ؟لمتمأل 1هعاعقر دس سقاس 0عععس ع ظدعاتم [ئغعمدعتم ذطخ هلاهغتم هتلممس ممعادع

 0عيرسمصقاوك. - 13175. .31-21هصقأل ستخص ء]1- ]ع عا ٌةصو 0عقعمقم» ةجط تتقرو ونسهع فمصاعق

 1ظئ/- 710ع]6 هل ةاد:- 8 ىاركت» ءلتضتست للتكمسأةكتعودض(ب -  1106 ةدمرعوم ع 13176. ظا1-

 ل105 هما ظا1 - لأ ء1اقر 0ع1عمقم» مععنموسم 0ع ععمعد] هعنم 770" 520ددانسر انعام ل!10/ 014

 ا نب ىع'هل لث ءرا-ءا, م7 مكر 6 معدله عمر ةصصم 588 (ذصع. 18. كوصن 1192) دجم؟ن0. لمت مهكانتأ

 [نطسضس ه0 معممعطعس0عملمسم مهاتمص عسر ونه 1056 ععوعم] هوتهع قلطتن' اممم 1015 [ 17 ءن-

 ءا]مدم7] هطاع ءعءامك وتب ح 43177. ظ1- ل[هصهلط لطم ل 11 ءل-1ه عطه غر انطعم 1عدعتعم-

 1هعتعتك طعصع مدس ممدتكتق ءغ 1ههنه معمطوماتطابع 0لعداتاسكتقر ةاتعاماع م: طعن ]هدم ؟دلعو

 10 76م,“ ء7- مهيد قتعأم ءغ ممذأ ةصصتنتت 307 (ذمع. 3. لسص. 919) مصمرأنم. -

 آظا-11ةصقنعأ 11 ءل-نططر انطعع 21ه: ةىده لع دصعلتعتسمهو ةسعامجع 1101متر 1711
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 لماك بحاص ىسوجحملا سابع ند ىلع لوق ىلع ةيعيبطلا رومالا رثكأ ركذ نع هيف للفغ [1/]

 روصنم ريمالل دفلا لوصف ةلاقم ّلك قو تالاقم رشع ىلع :باتك وهو ةعانصلا

 فقطنملا ملع 8

 ةيروصتلا تالوهجملا باستكا ةيقيك هنم فرعتي ملع ومو اضيأ نازيملا ملع ىمسيو ]

 عفنلا وأ لوهجملا ىلا لاصيالا تيح نم ةيناثلا تالوقعملا هعوضومو امهتامولعم ىم ةيقيدصتلاو

 ةداعسلا حاتغم ىف لاق اذكه فطنملا ىف ةطوسبملا بتكلا نم ةرهاظ هتعفنمو ضرغلاو هيف

 قارافلا رصن وبا هامس فعضلاو ةوقلاو مقسلاو ةكصلاب مولعلا عيمج ىلع اًمكاح هنوكل فقطنملا

 هامس تاذلاب اًدوصقم ال ةيلمعلاو ةيرظنلا ةيبسكلا مولعلا ليصت< ىف ةلآ هنوكلو مولعلا سيئر

 قطنملا لخا نأ ركيلا ريسفت ىف نايح وبا ىكحو مولعلا مداخب انيس ىبا سيئرلا خيشلا

 ضعب نأ ىتح ءاهقفلا ةخلودص نع ازيرحكت لعفلاب فطنملا نع نوربعي اوذناك سلدنالا ةريزجكاب

 26107( ظن, همصم [311 (ذمع. 21. كم. 923)] مممج610. "1" ءعداع 4/7: 8ع» ك طا: ط1ةعمر

 آ1طعإ 214777 ءل- ؟2724047 ةحتعام» عر ةذص طمع ]تطعمرو وسعي م مج2 ظستعو ك101:510» 05005« اتتأو

 رج عمأ ل ممعتسم ععطتست ماعم ةجعاتلا م1331 ءدجاتتت 26م1 عدجتا. آم 0عععدت 0155ةء(هغلمصعد 01 ةأعأطتتاطتق

 هدا ونوع ةأصعتن]لدع 5ءعلممعو ءمدمانم عصام

 13179. [1] ١ ع1 - دةصأ1ءأ. آطمعأعق»

 | دو طمع 0هءامتسهر ودهم ءاتهس 1/77 ء-:جةعوتن .1.١ ع. 0هءامتسح اطاتأتص8ع ةهمعا]ةطتتر

 عوغلم معممدءلاسع م0ا10565 1عصمأفق ةجصلللم م2هععءر[85 ءأ مععقتتة510هعلت> 102طتة65[2 دع

 مما مصتطتق طسزسق ععصععت5 مم605 ءللئعملأ1 ءغ عتطأ ءمرصمةعفسلت. ]0  ءءامصص ءزاتك ةالهأ

 ممالمصعد هععيسلدع عدغلمسع مععععوادعو نتقأعطتتق 20 همالمصعق 1عممأ85 مع5لدعاتتأ ا 8

 قمسمعغس لص تك مح عمت عسلسصس. ظكمتك 0هءامكتممع ءا نقلتأوه دع ائطعلق حسصواتق 06 !هعنعد

 ععتماأتس هرموجعمأ. - 1غ لزعتغ هسعام» اذطعخ 21ران]ع ءل- عم 0عءعأ. -  آطموأءعوتت  ةلتاعأللو

 وم1 ص هردصعع 00ءاعمأسقك ز ن0 ئذصلم عم طم ءالتتتتال ةدعع1ظععأر 01100 لص 115 53211111 عأ 2588111

 طعس ءغ ةصلقعستتست ةذار قلتو لا/ثمد» ل م"ن52 مهتسعأ معد 00ءاعتسةكاتتلل 32ممع]13]1غو هغ 4

 1معاضستست عمطتست هذغ ذص مدسمدعةهسلت5 ءغ ةماعلا ععملتق 0هءامتمتك ةمععنلدغلك15 عا معان علقو

 ومع زم ن08عواتممع ؟ع2ئكدصأتتر نأ ات طمصتم ةعا1لممتطاتق هتتق طعصع صن عطاتعطلا 2ع 6

 ممماعع هع زمودتل 5مععاعطتتر, كطعتلعط 8عجتد ملقم ىو عدس ؟هصصتتلمست 00 ءاعتمقتاللل 20118

 - لقاع 86ه ذص ىقدصتسعماأوكأتم ذاق ءفمددصتعم 777- 8مل ةمهعصتوأام :  طموتعمع ة[10105أو

 موسكو ذم ةمقهل ممتد معدتسعاتله ؟0عع "7 1. ع. ةعانم ه0 1هوتعدس 0ءقأئودمصلعست نأ عطقةصكاتتو

 الأ هع 2 مء25ءءامانممع زاده ةءمصعت]غهصتصت ؟101عمأو 0ءعقعملعععمك6.  طلمع ؟هعاتطل عقار نأ
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 لك لصا هنا عم مهنم اًفوخ ةيفخ هارتشاف فطنملا نم اًبانتك هنبال ىرتشي نا دارا ءارزولا

 ىتح ًالصا مولعلا ىف هل ةقث الذ فقطنملا فرعي مل نم ىلازغلا لاق ىهتنا نهذ لك ميوقتو ملع

 فطنالا انيس نبأ ىلع وبأ خيشلا لاق نيع ضرف مهضعب ىعو ةيافك ضوف هنأ مهضعب نع ىور

 علطا الو همهفي مل نم هتعفنم كو ماعلا اذم ضفر كقو اهلك مولعلا كاردأ ىلع نوعلا معذ

 5 رابتعالل عوضوم هنأ عم دناقعلا شوشي هنا معوت امير سانلا ضعبو ليج امل ةوادع هيلع

 لغتشا نم ةعيرشلا مهبدودت مل نيذلا رامغالا ءايكذالا ىم نأ معوتلا اذه بيسو ريرحتلاو

 هشيطل ةيناعرب اهنا هنم اًنظ اهلهابو اهب فخضتساف مولعلا ضعب يح فعصتساو ملعلا اذهب

 هللا ىم ليوبلا هنع ىنغتسيو اولاق ملعلا ىم ال هنم داسفلاف اهبذارمو مولعلا فقياقكي دلهجو

 ةيترملا هذهب جابهحالا ناك اذا تملق ناذ امهادع ىم هببلأ جامكيو ىروربض ةملع نمو ىلاعت

 10 هب لاغتشالا مهنع لقني ملأ هللا مهجر ةفينح شأو ىفاشلاو كلامك مهب ىدنقملا ةمدالا لاد امخ

 آل ءجاستعك وستلمسو وسأ ظلتم ]طعس 1هعزعتس ءعيدععع ؟0ه]عطقغر معاتعمق ةهط ةللتق صرامة

 نلورس ةصععععو عسهضسكتس !1[هعلمو هددصتق ةعلعمسغلمع ظنصلحست عداكتنتل ة5لا ءأ ءدلاتق؟15 65

 1200ءمون دع. - 8دعع 111 ب. - 61م7: د1 1[هعتعدسس ةعممدغر ةتاأو عل مسلاف هدتصستسو

 ص 0هءتمتق طقطعسله ءدغ 20عقر بتغ هلتأ ل>علقذع (2ج0ةضأاتتكو عوتلل 64556 م236ءعمأتتلا 7821

 2طقعاتسس ةضممكتكتسو هلتترو 31هطهسد 2 علمصتق هدصصتطاتقص. - ةهطعتلاعط لك: ك7: 11: كا

 1هعالعحس معمعمامسأ ل ةدتساستم عوذع لتعتغ ةسسحت]تسس 20 0هءاملممع هدرحصعق 1ماع]] عنان معععانأ ع٠2035

 (ءراع طقمع 0هءاعلممست ؟عدمانتغ ءلسكواتع نات]ئ(داعطن همععدغو ونيت ءدبص همص آهاعالتعتأ طعوتتع

 5 معرمماعأأر طمقأتلل ةصتتلم ءد ننحع زعمم13غ ز[مقععاوسو. - آهن نطللدنس 1م[ ع0

 سمك 1هعتعدتد 60ع1 دععنلعس]1م5 ءمصاتعطععو ةاامسعم ذه 0هءاعتسمع 1هعوسمست 7علمعأام عة 48

 رعد جااعدغاع عغ ءكمعع ءمصقأز0لععدسلمم ءأ ةععتجمأع ءدحستسق2035.  (نددتقذد ةاناعا> 21

 طسراتق هراتصتممتق ]2 ه6 هععمتطتعر 00100 1زماع# 51205 ةعوسأم5 زمعدجمعتأال ةذمغ هعوتع 1ةععت

 لمعءاتو وتتأ طقع هءاعتسو هععاتموأأ غءعمعدصأتع ع هتعمل علاه 00ءامتمسمماتسا 20هصتن]] ةتتانطل

 زمطسلد ءعمدعحمأو نأ هو 0عدمز لمس عا رتعم5 طلق ةعوسس ءمألق معمطقماعقو طقع 06 قلقذو

 هماصاتممع لسعأتم ةعجستعمأاع 111ه ةصاسطت هام عضم مماعدصلت حت طقطعععو ونعمل دمعصأع

 درمان دنصأ هعوتتع ؟ءروجت [مءاعتممتحتتل هاته ءاأ هعلتمعو ةماعا]!كيصغ. طآطمعع زعتكاتت

 مععمت علعأ ءدتتكذد هاو ممر [0ءارتوه. - 8 وررعم هو قعععع ممع5ع 11105 لتعتصغو وههتت 8 10م

 جل نك عمك ءزانكولانع 00 ءاطتسقر 01186 5118 6[3[2666551 715135100111 عأمطقأرو 3 111[811 0]انق

 40 طقطعسع كل1ه5,ر نسيت تكعلمونع 3205 ععوعصاطتتم - لد 31 6عم: (2تهصلم طعععقةةكللاتا1  عقأو ان

 طنع ععدلتق مععاتل 1وعتعمع ةتطاتحكتعو 11206 غر نغ آسصفتسلو ونتت05 11[ ةلتانتخو ان 114/27:

 كلان, قلاع ط8 ه:ةرعي ذللج لوءامهتسم هععاتمدأأ 1ظنتقذع همر (:20هصاسنتل؟ - 2 ءماتمعأ علغع
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 نأ. كب الو ىسابعلا .نومأملا نع لفغي ىلاعت هللا .نظأ ام لوقي ناك دنا ىلبنخل ةيميت نبا نع

 ةميقتسملا معرطتو ةويلسلا مهتاليج ىف روكرم كلذ نأ هباوجف ةمالا هله لخدا امب هيقاعي

 فقطنملا ىف ةفتصملا بتكلاو وكنلا ملع ىف ركذ امك تاحالطصالاو تارابعلا الا مهتفي ملو

 ةيلجلا دعاوق ةاجنلا ةرغ ةيسمش فئاقدلا عماج ركفلا ريسيت دئاوفلا ركب ىجوغاسيا 5

 [كلذ ريغو ركفلا ةيخن نيبعلا رظان راكفالا رايعم رظنلا كدكم علاطم راكفالا عماول

 فسوي نب دمحم نايح ىأ نيدلا ريثا خيشلل سرفلا ناسل ىف سركحلا فطنم .٠*1

 نامسا دنوادخ هلوا موظنم ىسراف نيحايرلا فالحنم زد متو ةنس قوتملا ىسلدنالا

 محرش ةيعرشلا فطنم |!" ما". نس همطان هغلا ةنامتسو نوتس اهتايبا ندعو خلا نيمزو

 ةداراب ريطلا فطنم اما“ ايسراف احرش ةنس قوتملا دمحم نب مهيعاربأ نيحلا ماصع 0

 موظنم ىسرافو نأ اخماد ققوقملا ىدرولا نبأ رفظم 35 رموع نيدلا نيون [ فوصخلا 3 ىلا

 50 0هءاكسمم مطتا1مدهدطتعمم ر ع متعت هع ءمطسسستأو عمه 1هقععامسأ نت, ونتأ 1[11حه قكحتاقأع

 ععوطأءو كمممعتسا ءغتص 0هءامتممق [1]5حستعمم زتاصم0 دع عمنا. - 13+ 1 ءنسكرم [ممطدلتاو

 لزحتسدع اهدلتكنتع:  آ؟ذدع همتصم»ع 1[ هيدد ءىيععاوسست 7167م ُكططحعت لدصص دعوا ءدعتةذءر أ

 عزصع لمطأم تحت ماتصتكلغو 01100 طسزاتق 00ءائتسهع ةععامغممتططتع ج03 دلت  مع22011521[. ل

 8ظععوممل عت جساعلل مماعوأر 0هءاضضمدم 1]1هه ذم ةمععمتا ةعمزاتتل ةقطألق عا 00مل ة(هطتطتاتق عع

 (عم0لعمغطسعك 0علعممك ءودعر معوسع 1هعتعدمم طمستصعم جاتسل وتتلوتسقل)ل 00ععرعر متقأ 2016055

 عغ (عمصسامم5 (ءعءطصتعمور نغ ص 0هءاعتسح ععمسست هأتعو 00ءعوطتقب ع 1ئطعت ةساعتت 0ع

 مرد مموز(1 ةدصأ طخ: 15: عجانرل واب“ هآ - ره بمارنل بس 1 ءةوا» ءآ -رمآ» ب لاوس“ ه-لععمقع 5

 ب 57مرووعارول - © 107“ءأ هآ - ة:هزازغ س ل7 - (نمنماقل 187 - ل هآفورروأ ب  ةطرعدم ايتن“ ءآ - هركظأامت»

 - 731ءام02: - 71ه ه1 ءآ - :هادءم» بس 11 نأ» ها - هركقاب» ب 11 ةهطمق» مآ - هنو دس ١ ط/رانعأ

 67 -رك يمر - حلو.

 13180. 381ج مغأ1أ ءآ]-طقعوذر !هوسعاد ةدععتلل 0ع ائصعدح 2ءمودصسر ةمعام»ع ؟طعغتاعط

 ل1]رأز» - هل - 011: لآتع 1017: 21101 عت»ت» ع0 1762 7”عبرك ل0ه7ب52و ةصصم 745 (ةصع. 15

 8121. 1344) مسمعانم. - 13181. ة[طجمغأ1أ ع1- عع ةطتمر ]ذصعتم طععطققاتتتت

 (ندعسعس, وسم دكه زمعامزاأ# 0 ةهددتصسع ءمع]أ ءهغ (ءرروع ءاعبر هأ ةوعععمأم5 ةعدعمعتسأم

 معركستمك ءمماتسعأل  (نمرصممدتتا ممعأج ةسمم 830 (ةهع. 2. اخو. 1426). - 13182.16

 ءا- وط د ثأج ءغعر 1هعتعو 1[عوجتس معفهغمستت. طكص طسصع اتطصس 1م: - ء0- 01 117/17 لق

 11011ه707060ر حصطم . . . 7201تانكر ءمالتطل عطاقملاتت3 معدةأ ءاندس ءمرص ممكتتأا. - 13183. ةآدصغ16م 0

 ءعآ-اعزعرو ءهماآ1]هوستك ةكلتستت  هماتطتاتت2 ]70  عمن |[ 06 0هءامتمه (طعموموطتعو ]و 31605

 2637: - ه0 - 04 01ه" 8ع 07-212101 8ع“ 1 - ءقمعت" ل2, ةصصم 749 (ذصع. 1. لم. 1348 )



 1ظ10

 ىلوملا هحرشو ] سدسملا لمر تافحازم ىف وهو ةنس قوتملا ىلادمهلا راطع حيشلل اضيا هيف

 فطنم تارايتخاو [ 1.0 ةنس ىفوت اغا ىجقنرطب فورعملا اغا نسح ءاعدتساب هفلا مش

 كاي نأ كاي ناج زأ كاي دمح هلوأ هنم بختنا رصتخم ىنادمهلا ىلع ديس خيشلل ريطلا

 ىأ نب ىيحي نب دمحا نيدلا باهشل [رمطلا] فقطنم !هزرع تييبكسلا بالو خلا ار

 ميش نب ىسومل فوصتلا ىف ىكرت بيغلا فطنم |"ار» م ةنس قوتملا ىاسماتلا ةلخح

 ام“ اًباج رشع ةثلك ىلع بتر خلا دودحم انءانت رامقاو دوحعم انهمح سومش هلوا هاط

 ىسراف راصبالا رظنم |“امب هيف ةطوسيملا بتكلا نم ىنزارلا يضف مامالل ريبكلا فطنملا

 دقو لاقو ىصالا عفر ىف رع نبدأ هركذ لاهناذ نبا ةموظنم الح ناجحنس ىضاقل موظنم

 ىف ىليبشالا ىنيدلا باهش حرف نبأ ةموظنم ا!" انرصع ىلا انباحصا ضعب هيلع ليذ

 اهلوأ انيب نيثلت ىف غيمال ثيدحلا

 لضفم كبف اجرلاو جيكص ىمازع

 ماما 10,. -  (ندسمسعس معموزفاتتل ءزاكلعس انامأأ ءهغ دعوسسعما كطعتلعط 411“ ظل 0071و

 حصصم . . . 2202غنان5, 320 معاضتتال 12807267 5عدع معلتتتل زئطتم ء212عامزان12 م12 مهىذانث6. [آطص طمع

 11011 كم عرار دصسصم 1005 (ذصع. 15. فةسوع. 1596) 01>1ن15, مءاعصأع 1105011048 /]6 , ؟10

 17:هعز معلم لتعامر ءمدصتس ءعمادتتاتلا1 2012م 0ةانتغ]. - 31ءانممو ع 71ه: 6ع ه7 - 1ءن» ؟طعتلعط

 هوجونل 47: 8 عمل ذص ءعماغمدسسع ءلتلتك نطحع 1[ 1ةمعامأتأا: البقتتق ماتكت م1015 مانكأ 0

 اللت ءاعرر ةاعدواتع ةكلتن- لوزن. - 13184. ل[طكدصغأع [ ءعل- غعزع]ر ءماطمودته [ ةكلتتتت ]و

 هتتعام» ع 576/5 - هل - 011 4ك]رتنءعا ظعءلن ة3”هلبيره ظعور» 48 1ظهزاع 11'1نددن8. ةدصقم 6

 مع. 12. كسص. 1374) رصمءطنم. - 13185. لآدصغأ1عأ ءع1ل- عط عزطو ]معده ةععوست. آطاطعتل

 ةهععاعممف 0ع (طعمدممطته ح 775م عبي ىطعتلعاط 127“ ءمدصممدتكتع ءعغ ّتص (2علععتس ءدمتاأو

 ل15 مطسغتكو وننأ 5(1 اآمعامتا: 58ه1عد [!دسلتك ةصصتس عه هطتلتكق ءغ طسصقع عدا ةكانات 6طن

 املئمسلاوع ءاع. - 13186. ظا-ل1حمخغأ1ع ط1 - لع ءطتع 1هوعتعد دطهعممم هنعامانع طسصقس 167/7

 رم.  طععنمعع ه0 اتطعءم5 لع طمع 0هءامتسم ةصرا1نهععو. - 13187. 81دماعوتم ءلا-ةطق تو

 ج05 ممعط6تك ه0ت10ننط.  (ندسعم معجقزءنلتر ةا1عام»ع (نملط1 دتعطتق 5ءمزؤصم ح

 31ه صمغمجنسعأ [طم آل ةصا1عمالر معصعم لتت طلةهمتعاتك. ةطرمسلمكتع هط قت مر" ذم تطعم

 1ر١: مق-ةع». نطل: 0( همغكصستتمكتا اطلطسلر ةسوتتتغو نت 5ءاماتآاتق وعن10ةل3 ط0هةأع“ 150116 4

 ممداضتسلت عراق. - 13189. ة8[هصغج ند ثان [طص 1"دعوطر همعصتعتب 06 جه

3 

410 

5 

 10 ذه ررر»» 0عوتسعسكر, ةسعامت»ع ه7 ءاآت - هل- لأ: ةع1/14]:.ص ؟دلؤم ك2: طوعا لتعام.  (نهدتتسعأ

 ام علملأاو ؟عرذانق عأ 1صعامأاأ

 4سامأم طتعاتق هزل ععالاتكق ءقأ ءأ ةمعق زم 1"ع ممقزاح ممتنآلانتط م13ععأع]] عمق.
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 ناحرش هلو م11 ةنس قوت حرتلا لاوز هامسو ةعامجلا نب ديحا نب دمحم نيدلا رع هحرش

 هلوأ .قارقلا نمحرلا دكيع نب ىهحيو خلا ناسنالا عوذ لمك ىذلا هلل دمحلا هلو هريغ

 ومو ةيفنكلا عورف ىف نابعو نبأ ةموظنم |" خلا ةينلا ميكصب لبق ىذلا هلل ديحلا

 اهلوا ليوطلا رك نم ةيدار ةديصق ىو , ةنس ىقوتملا ىقشمدلا دا نب باعولا دبع خيشلا

 ردجا هلل دمحلاب انتأدب

 مظنو كئارشلا ديق اهايس] تيب ةنامعبرا ىف نكمتم كيج مظن قو لداسملا بئارغ اهنمض

 هامسو نيدآاج“ ىف اهحرش مث ةيادهلا بيترت ىلع [بترو اباتك نيثلثو ةنس نم خا دنارفلا

 نب دمحم نب ميحرلا دبع نيدلا رع ىضاقلا صخلو سارشلا ديق لح ىف ددالقلا دقع

 لمحم نب ىبلأ ىبع ةاضقلا ىضاق اهحرش مك حرشلا اذه مدا ةنس قونملا ىرهاقلا تارفلا

 بنطا فتصملا نأ هيف ركذ لوبقم حرش وهو 10 ةنس قوتملا ىلحلا ةنحشلا نباب فورعم لا

 ةبيرغ اًعورف فحكلاو هلمحا ام هيف داز ىكل هيلا ضرعتي مل هاو لداسملا هيجونب مدءرش ىف

 ل عمل هل - 0: 7101 هتت»:عل ظعب: ىلع 1أت:- ءازعيمممر همصم 816 (ذصع. 3. ةمع. 1413)

 رهمعطسعو قصص عمامعتسس ذه 1]طس0 ءلتلتغ 72ءملم7 هل - :هبحمأ ةصكءعصماكتصم. 10 عصح 105 ءمدضع

 رس عماقعأ1 05 مرت ممدامتأار 000112 21غءان ذغه آصعترتغ: ةئهتتق آل عمر نات1 ععضاتق 11111113111111 1

 عع001016 كاع, -  طءوعهئوععو 7” ه)وه طق عت: 4ك0-ء-ه]رت# ه7: (نمب"كأ مرسم عدافتتاتتلل 5علأطقتأو

 ونا 1غ زمعامأتا: آطردتتك آ)ةمر وننأ معكم م20م0511 5100211866 5000501 ع5أ عاب. ع 80

 31د مغ داس ءا آ1طص آ[1': حططقمر ءقضسعم 0ع مهعاتطاتق لدعم 11هصعلقا1 أ ةععدم 02115, 1161015

 مطعتلاعط 460 - أ - :مءارآناط ظعتي كلتنعا 182 ةسععآاععجخو دلعكو طا 71” هليانؤت» 01عام ءا ةصصم

 768 (زمع. 7. ذعر. 1366) مممرأتم. 00:0« ذم 14 0عءعوتنسعمق ءعأ 20 ططعاتاتتلل 1

 ءمرت مم516غ3و 0136 112 1معامأ:

 ماتم ممداعد هج ررآصتم طعم“ زمعلمتزعم01 ءمطكت عدت ءمات 551218 5٠

 آمهعمتتا طستع ىفعصتمأ معجهعقاممأأ ءأ طعستخأعم قدس مدعأمر 0100 ن120:108عظ405 5:ع2قانق ءمطأتل عأو

 ويهعقان مدعم ممعلم»ءعر | توسع نطسلطسصت 0علتغ 0080 ءا-د]ع"ا70 همم لاهل ءآر عمقا. "است وتمساف

 ععرع !خطعمو ذم ديكس ؟0ةهكتتأ] ءغ 0تئ5ممدتغعمصعسس !طضطعأا 127204724 ةععماسق ءقأم 180 هدغعج ءمطتح

 مجعمامسسسا لسمانسمس ؟ه]هستمتطسعك ءمرسمععط عمهنس ءأ 4ع0 هل-عم]70 لأ ]عأ] 0080 ءا-د] ع0

 همه مطسص ة01036. 31 ءانمعد طسزسخ ءمسسسصعمامستت (نةلطخ لع - 0 - لأ: قلل - ءآ- "عارف لف علا

 21161ه1:0»1 ]ظ ءرو- ءآر ما( ]رو ةصصم 851 (ذمع. 19. طلومعأ. 1447) 1201:نانقو 152 م1101

 هو]1ءيزا. طورعم زسلعر ةنمجعتاتق 480- ءآ - لور» 8 ءرن 8101 مسن ءا 110122, ؟ل80

 1ؤ- ءلم]رة]دنم لزعأامك عغ ةسصم 921 (ذمع. 135. !عطقب 1515) 201انا5و 0011111185111 18

 ءدعصعم همم موكدتكو نأ كنت هدصصتالات م]ودتقت ءديعلمت ءطوطست.  طزعأا ذطأر ةسعامى عطل لط 0

 ىرستس عماقعتم وته عمات ممتطاع ؟ةعسم 72006 ءممهتوسهملت5 ءغ ةعماتعمهلت5 هتستف عمو 16عا55عر
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 نيق ليمكتب لكيداوغلا دقع لليصغت دامو ةنم جضواج هنامدأ ضعب نم دمهف رسع م ريغو

 ةرخالا ىذامج رخآ ىف بذعد 2 محو ةذس ناضعر ريش دعب هفقينصت ىنمم غرف لبقو ند ارم

 ةيلطي ناكو ىسوسراحأأ نيحلا مدكاذ ىضاقلا مظنب قويدسم نانيغو نبأ 3 خببق لاقو مو خمس

 راصتخاب هذم هتكيصق هنمضو هدوم كعب هب رفظو هريغل الو هل هب مسي ملف هتايح ى هنم

 5 فيرشلا عرشلا عفار هلل كمل هلوا اهنم فصنلا ركق نود ىف تءاجو ىنعملا ىيغت ريغ نم ظفل

 ةنحشلا نبا حرش رصتخمو ظنس قوتملا ىسدقملا مناغ نب ىلع خيشلا حرشو خلا هديومو

 يح ظفح لجال اهمظن دمحم نب دحاولا دبعل بالرطسالا ىف ةموظنم !*1 ىلالينرشلل

 ثيل ىف ةموظنم 17 ١ اغيلب همظن ناكو فداقشلا بحاص لاق هل اًماعم ناكو ىرانغلا هاش

 عمج نيدلجم ىف م1 ةنس قوتملا ىفنحلا اغبولطق نب مساق خيشلا اهحرش ىزوجلا نبال

 10 ىةناخدرز هذا لوقي ناكو لباقلا مظنلا اذهل احرش نوكي نأ نم جرخ ىتح عون لك نم هيف

 هع جياعرل عأ صمص 20؟عمددعا. فغعامسعم 3001036 فمرصتت ةطاقتألمو 01136 31101 02015286 ءأ

 ةعاتعسم]لم5 ؟دعمو ةععمس لهعنم5 20] ءولك همدصتتل] ةوتنع ؟عععتطتنتقر نأ 01111165 50 ةمغع]]خ ععصلسمم

 يدصك ءلمعهم»ع5د ةتطقغاستغ.  (نهرمممدز 1 هصدعتت ءمطتتت ءمامعتأو هتك ةتادلستت 10/547 هع0 7©6-

 عمق 88 1ءايدأا (0ه80 ءآ-ءاع»420 0علتك, ممهغ معمكعس طمفسملطقسص ةسصخ 885 (ذصع. 3

 8313. 1480) جطقماعتعسدع لتعتسع. 10ءزملع ج0 طمعس لكلمصخلمأ 11. ممل 595 (أصع. 25. 07.

 1459) همرصس ءمامعاملل 2«عمعممجتاو ءأ تص طمع عةعمعمتاممع ممهكهأر ةمأع 157 17 هلاك زوس

 (0ةلطن ه3 ءعرتو- ءل - ل 1ممع,ئىع فممعسعم كتستلع ءمصمموستعدع. نمل كس حط هم جقطسعع

 وتتكلم معاعععأو هعونع زمقأ هعونع جاتتق 11110 1[عععصقسس همصععلعطوأ. 18ووغ 10و41 10د

 قو عم ممالطتق هدأ ءزدكوسع جوست ةماطتست طستع (م240هع زاد 1ماعدجتتغو 0غ ؟ءتطه ءمصاعقطعتعأو

 معمقاتسمل ططتصتسع محنه عار عا ©معن م همسه لتست لأ دصص ءمعسصتمتم ذللتطخ ةحطتختس ةعاتص عع عام

 - هت عمامعتاتق اه 1صعامأتا: اآكمتف 1آ)عمر 1ءوععتط جتتونقأول ء1عووصأل عأ ء0م220طهدةهصخنأ

 عاب ا طءوعاوعو 8طقتلعط 4782 ظءعرب 6 عمم 110عم00ءعقر حصص . -011111361© 1801511115 . ٠

 مستانس زط (00:40هدج ءلتلتغو ءأ ه1 ممهنالء]/72 ءةيتامصعم ع« ءمسصطت عصاقتتو 1: - ؟لق]رقةنهع

 ءهيععرت ماوس. - 413191. 1[8ةماغددتس عا 11 ع1- جه( :1مطور ءقمعصعم 06 جقام]وطأ7م. (نهدد-

 ممقتنتاأ قلل - © - م0130 82 ءر» 7160]مستسع0 ج0 دل دكدصلحس دطعسم مس 1101ه ك1, ]بت

 لكان“, تتنقاك معءام» عوار ءغ ةدتتعام» انطعأ 57-27 ععممعم (دعصعس ءزاتكر اصوكدتأ مومن ع

 ل15( صعطتتتا هنأ( - 13192. 81 حماعاأ سس عغ 11 عل -طح ل طور فعسعم 0ع مع 11:01

 هتتعام»ع ها: - ءازتمتست. ع  ظطعتلعل (ةعض» ظعر» (ه11:لءعلبل 1طدمعأادو ةسصم 879 (ذصع

 140 18. 3191. 1474 ) 1201تاتك و 01111235111111 01010011 ؟:01نستأ صتنتللا 1م ل10 010ذغو ذص وتتم

 ةلصم(وغممسعف هددصتق ععمعرق ءممومعقؤأاو ان[ هقهطتتقتلل ءمدتاط عماقتتتل لص طمع ءقعطسعم م3550

 هرععع0ءجعأب عأ ىرطلع همطحتت ءجا351115 311181116221111112 1116ا111 عقأن“ 01 6ععع ةماعطقغ زمه0أ1 غقطقب
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 ةطلكلاق1دت1قرلا »فرخ ى. موطنها: اد ءابكتإب علويه جنم /ام> لكو عيج دونا. كا .ةراشا

 زرتوعإ ٠١ [دحرشا مك لصالا» ىلكلا + نيسح نب ىفطصم: بيذالا لضافلا كوملا مولظف نبال

 اهنوأ رووعلا "ةوزقلا كيل[ -باسح 8 ةولكنم

 ملاعلا رددقلا هلل كوكا

0 
 رسل يلا نيملاعلا بر هلل دمحلا اهلوا ىفوصلا نابعش نب ىلع نب رداقلا دبع اهحرش

 لاوقالا عمج ىلحلا ةنحشلا نبا [دمحم نب] دمحم نب دمحت ىطسولا ةولصلا ىف ةموظنم

 ىف ةينيع اضيأ ربلا دبع دنبالو [01.] ةنس قون اياتك لعجو اهحرش مث ةينيع تايبا سمخ ىف

 ««# كنس ىفوتملا ىرصقلا ىسوم ىب صقخف رصن ىال ضورعلا ىف ةموظنم |7508  فووفلا

 و اهحرش مث م1 ةنس كلو ىرصملا فلخ ند اجنلا ىنا خيشلل سناقعلا ىف ةموظنم

 هيلع ءانثلا ىف غلابو ىجيفاكلا نتا هل ظرقو ءوضلأ ىف ىواخكسلا هركذ تمديد فلا ىلع دبرت

 ععازص ©0 هرلصلو 02225355ءعر ننهع 3م 5ع طقطتتتة5ووأغ. ككاحستعم عانتل) 202 معط1ععاأ م

 13193. [31حماداأنس عا [1 طمع عاد عرج ن0 11 عا -طع حاتنسم ءغر قصعسم لع ]فعلك 48

 عمعع5 ةععع0عماتطاسق , 1227ك 17 ممر 34 ودتعمقءعماتطاتقو دسعام»ع ةآ1ملا1ذ طعصع مععأم أ

 ماطتام1هوم 71:51 هر ظعور» طموعف» نعطع 1[1هلعاط همتسصصلم ءغ سلجم طن: ك1همه7» لنعام.

 1لعمد ءفمصصسص عمافستسس 1ص تلطسال ءلتلتغإب. - 13194. ة[دماعج نت ءعغ 11 طاقذط ءال- علب

 ءمعسعم لع دئلممع لنئتغتم مسماتادسلأ, ةتتعام» ع 11: - ءابسمعا 2. 1 هعاجأا ذة

 آيدتتك 1)عم هردصت مماعصألر ةعاعضأتم

 (هرحس عصام انكر واتعا> 40 - جآ - ه0“ ع2 لك: ظعور» ذام'[» كنوع ذم ذلاسال ءعلتلتغور ذو

 ةمعامزغ: ًاردسك 1لعمو هسصلمصتس 0هردتصم ءامب - 13195. ة[دصاعجأأ دعا [1 عل-ةعاقأ

 ءا]- ره دوغؤور قىعسصعم 0ع معععدغممع هعلتمب ةسعام»ع ل1101هقوت»:عا ا عءتن لل ه]ءعتن7#0 | 1

 1101 متت»:ء0] ةطدن- ءادا تاسع طملعاطتو ةممم [590 (تصع. 18. لدص. 1485)] سمعتم. (ن0ه11ءونأ

 هرزم1ُمصع5 0ع ءد دعمهم ذه وتتصسواتع ؟ءدوتطانق ذم !1ئغعىوسص 42 0عولم عماتطتنق.  هدغاعد

 ذم طمع ءمدحس عمامستاتتلم ء0ئلتغو وسع !نطصنص هتنمعد]دععرت 1؟ععزأاب - 15: قة - ءآ - نع“

 ءزسك ظلتسك مدعتاع» ءمعسصعسم زد م76 لعدتسعمس ءلتلتغ لع عععوتطسق مععدممل اه. عح 13196.

 31 حمم نس عع 11 عل- عمالة طر ءمصصعم 0ع ةعاع معاطعمر ةنعام7»ع لانو رهع» 161 طق ع»

 كلععم 0مم", دمصم 063 (ذمع. 24. 0ه6 1264) مدممتم. - 13197. 01ج صام اند عأ 11

 عا-جعمأ 0, قعصعم 0ع ةعاتنعساا5 50عخ1و ةسعغاممع هطعتلعط لقت عزا عزرا 1ك م/هرك 1157و

 دمصم 8549 (زصع. 9. ثمر. 14453) مهغم. طاسه متلاع ؟ءعرداتق ءمصانصعأو 18 01105 5ءرلانق

 ءمرستس ءعساقسأسسلت ءهلنلن,. - عمم ممم ءمعسسعم 1م /22/7- ]2/7 [ل/- طرايتز2 6“  ءماططتلا ع72705تغو أ

 رع رز عدس جدمعامعتق 1جهلتطابق ءالععغع زص عموسع ءءاعطعوسلم مدحسلاو نتنتع ءعاموتنعصأاق. ع
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 ىزيربتلا فرش نب نسحلا هللا دبع ىأ نيدلا ماسحل ةّيفنحلا عورذ ىف ةموظنم

 اهلوا ةدامعبسو نيعيسو فيذ ىف ىفوتملا

 ةلوقن ىمظن هللا مسب تدب

 ىقوقملا ىسوسرطلا ىلع نب ميفاربا نيدلا مجانل عورفلا ىف ةموظنم !11  مهضعب اهحرشو

 5 ةينسلا ةردلا اهامسو اهحرش مث ةيهقفلا ةيردبلا كتاوفلاب اعامس تيب فلآ ىف كو 07 ةنس

 نب الوسر ىيحلا لالجل اضيأ هيف ةموظنم [9.. 2 وكذ امك نابعو نبا ةموظنم ذخأم كو

 ىك» غنس قوتو تاحاجم عبرا ىف اهحرش مث ىوتفلا نم هبساني ام هيف عمج ىنابتلا محا

 ىكلاملا ىسنوتلا ىمغرولا ةفرع نب تمكم نب ديكمل بوقعي ةءارق ىف ةموظنم 1"

 نيدلا نيز خيشلا اهمظن نوعبرا وهو بحتسملا ءوضولا ق ةموظنم نار م.“ ظنس قوتملا

 10 ةهلوا ةعرز ىنأ نب كمحا نيدلا ىلو ىضاقلا هدلو اهحرش مث قارعلا نيسح نب ميحرلا ديع

 13198. 3[حصاع أم ءأ 11 غم مان' ع] طقس ع11 7 عار قفعصعم 0ع مهعاتطسك لدعم 1طدمعلاتعأ

 0وماس وكم, هيعام»ع 10ع م: - هل - 011: كد كطلعلاعأب 17هعمتن 1 ءنا ذاع" بك 1 ءان" دغر ةطتم

 770 (ةمع. 16. ةسع. 1368) هغ ةسمعج مج0[ن0. -  (نةهعصعم اه ةمعامأات

 [آمعرأم هج ريال هرصتسع آلءأ““ ءةمعوسعم 22انا7 1201110213 5616١

 اتم وينتلحس ذم ذلطل همسصعمكمعاسس ؟0ل1لل. - 13199. 31ةصامه ةسعأ 11 ءع1- 10ه ماو

 قضصمعم 0ع مدعاتطسم زسعتم لععاط ةهاتقر ةتعامرع ا ءزت» - هل لال: 1 (]رأت» ظعت» لن 167 8182و

 ةهصصم 732 (زمع. 4. 0عغ. 1331) متم600. ةسصغ هت]]ع ؟عطقاتكر قتتاطانق هتتعام# (1نلاننات 0عانغ

 5و 811 - 1" عمان 8-10 ءل" نوعا 12-1 4نعا. 5 ءرتسه عمك مستصس عهاهأتق ءقأر ءأ همرصس صامل

 نكملو 2/7- ]2ع 2/- 5ءمأنءا ذمكتئعمتكتا. آل لمس ةسررته ءدأ .0نءاسسو طلع 1مهق ءقاو

 نسلع طا 17هليلذبن هميم عمخنتم ةنأ ءمعصتستك ةيسصقتل. - 139200. 38[آطةمامنسعغع [غطتو

 ىصصعم ءزسهلعس ةععيسعمأاتر ةسعام»ع لعامآ - ءل - لا: 1ظغمدتناا اضعف كلاضعا 1 ءاطا72و

 عسصم 793 (ذمع. 9. 1[)عع. 1390) مدمرءانم. (6011ععزغ ص عم عععممسقد نان510165 ههمصكمطططتقو

 زم نتهع ممقكأعج همرسسعم(ةعتاتتم ع ة6105 ؟:01نستصتنتت ء0نلذغ. - 13201. 01 دصغداثسس عغ

 11 ءكعزعةمأ آل هنعنطو قمضصنعم 0ع ععععمفأومع 0”7'عئلثأ ءمرومأت عقر 110105 64

 8 عزا 1101,مينت»ء0 عدن ملمركم 117 هع ممم 1؟نمعم !1هلتالتكاحر ةصصم 803 (ذمع. 22. ةسع.

 1400) رصمعن نم. - 13202. 3[عمغعماأسعغ 11 عاده هلطنت ءعآ-صمدأاعط ةططر ءةعصعم

 لع 1هانزمصع ةدععد هرادصلم نستلعست هعمل ممص معمعدععت ماع نن30عهعتطأو 15عطقانق همصاتص عهق»

 140 (نهدلنلنغ كطعتاعط 7عءقو ٠ عل 01: 4هآ0-ء)- "ءارباغ» ظع»» 1ظمدعت» 8ع[ هأ ةععلسق (ةلطخت

 711:1 - هلل - ل1 4 77760 عرب ملل 26د« ءزددك ظلتسم ذص ئلطل ءمسصصسعضأةعتتتتت ءلئلل6, وانأ 8
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 كم نب رمع صفح وبا وم» فالخضلا ىف ىفسنلا ةموظنم |.“ ١ ضلا هللا دمح كعب اما

 [ه:] خنس ىقوتملا ىفسنلا دمحا نبأ

 دكيع لك بر هلالا مسايب

 كيمكلا ىلو هل دمحلاو

 مامالا لوق ىف 85 سمحام لوق ىف " فسوي أ ٍلوق ىف ” مامالا لوق ىف ١ باوبا ةرشع ىلع بتر

 مهنم دحاو لك لوق ىف « دمح عم فسوب نأ ٍلوق ىف 1 دمحم عم هلوق ىف ه فسوي ىأ عم

 ندعو ه.# ةنس رقص ىف تيبسلا مود ىف اهمثا كلام لوق ىف !. يفاشلا لوق ىف 1 رفز لوق ىف +

 نب هللا يع نيحلا ظفاح تاكربلا ىال اهنم ةريثك حورش اهلو نوتسو ةنامتسو نافلا هتايبا
 رخآ ىف ركذ امك ىفصملا هامسو هرصتخا مث ىفصتسملا هامس اًطيسب احرش حرش ىفسنلا دمحا

 عفانلا عمج نم تغرق امل لاق خلا ههعذ تمت نمل دبحلا هلوا ىقصملاب ىمسملا هحرش

 اليتشم اًحرش ةموظنملل عمجا نا ىناوخا ضعب ىنلأس ىوتسملا نم ىفصتسملا وهو هنالماو

 رمعامزاأ: طعدعمتمود ]د10ع ]لوز هام - 13203. 31هصماجاأس عا ظادلللا عوق علتر ءقعطعم

 ع (طعم]1هعتذ ءمصاغم؟ءةجددر, ة106م8ع 476 11ه 07ه“ عزت 1101 هتتنتتتعأ 1861: 4/176 كو

 منلعم مءوور# لذئءغم عغ مصمم [537 (نصع. 27. لسا. 1142)] ممذادم. آمعاجتغ 8

 حمردتمسع آلعأ هددصتسمسا 54270123 ه1 مت

 1( ]ددت5 آ0عمر ]ج10 01 عمم

 ءغذس لعععمب ءممتأم لزعتكاسست عقار قيمطست معلاطتتملل 06 0هءاتمد آددقسأ 401 1101:1476 ةعذأ

 -_ةوعتسلس» 0ع 0هءامتمد قكقتم 7”ىبسركت ع غوماتستص 06 0هءاعنمو ل110/]هت:171عاأ5 لح ن5

 4ع لمعئتسج 1[دهفستأ 46: 2هبنركم تس 0هءاضضتمه كلت 7ىنكأ ءىممز دن معأو ع وتتتسأانل1 0ع

 ءداعسم تك 0هءاهكمو 1101 هبه ءلتق ءمدزدمعأم - ةعجاطتست 0ع 0هءامتمسح ققتع 7ع تتلل

 معئتسح 27101, ءلته ءممز نصعأك - ةعماتستس» 06 0هعءاعأسه نسأل عانز ا150116 0111113

 هءامجستت 0ع 0هعاتمسمد 7وركم#أ - ممصتتس 0ع 0هءاعنمو 574( - 0لععلستسم 0ع ل0عامتست

 1147711. -  ةسععغم» ةطقماوتغ 8مططقتغطت للع مديعمدع 5دقععع ةسصأ 504 (ذمع. 20. كمل. 1110)و

 ءغ يعسعم ليم دتتاأه ةوعععمعمو ةعدوموأتماو ؟عدسق همصاتسعأ. 1آهلغم5 ءقرصتسعماهعلمو له

 طمع ءدعصعم ةعهمةععتسأ و نأ 45115ء"ءآ41 11 لااس - هل - ل1: 4500771 8 عل لات ع0

 رثءووركو ةصصم 7140 (ذصع. 31. 1[آه1. 1310) 120 6نائ5و ءانو115 همم ع21 3151115 82021115 8+

 مغ ةكتاسس» /770:7هور معهع هع 1ع( 10 ءزصلع كد لص طععوعلسو ءقمصاعقجتاغ ءغ طقصع ءرأج

 (هرسعم نغدتلم 21هوكعم هعمهكتغرو نأ 20 ظمعسس ءمدرصتن عداقتتأا 1100476 1ةمقعطأمأل 60121126 -

 سمعه. 1112 ذغغ زمرتا: آهتتك ءأر زانق طعمعقععمألج جطقم]بأج عقأ ءاع. ع دس

 ةموستغو ءىدسصس ءهاقسأ ةوجا1]وععم ذه 177 - لإ”, 8071- 1101656 هجن 1101-1 ذمكعتمأتو

 ءزمموسع 016ه عمصعتم ةطعم] »1 ةدعس , هستعمست وتلمس ه دمع معاتتكور نأ اص للآ-
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 ىلصوملا كمحا نب ميعاربا فحسأ ىاو «إ. ةنس قوتو ىفصملا هتيمسو هتحرشف فئداقدلا ىلع

 ىف 00“ ةنس ىقوتملا ىقطنملا ىومكلا ناميلس ىب ميعاربا ىيدلا ىضرو 405* ةنس قوتملا

 هامس ىجنشفالا ىولوملا ىراضيلا دواذ نب دمحم نب دومحم دماحملا ناو نيدلكم

 وتو اراضبب 1/1 ةنس نم ىحتالا موي همتاو نينس عبس نم رثكا هعمج ىق ثكم فئاقحلا

 ةموظنملا فداقح هتيمس لاق يلا هتافص ىف دحاولا هتاذب دحالا هلل دمحلا هلوا 4:1 ةنس

 ىراصح هرقلا مساقلا نا نب باطخ ىلوملاو هاوح امع ىرجمو هاوكحف ىلع الاد مسالا نوكيف

 عحرش هنأ هيف ركذ يلا ءايربكلاو ةمظعلاب درفتملا هلل محلا هلوا ةنس ىفوتو نيدلجم يف

 ديغ نب ,ىمكم ىيدلا ءالع جدتفلا ىاو قامقد نبأ هركذ «ل“ ةنس رقص ىف هنم غرفو فقشمدب

 لئالحلا رصقو لداسملا رصح هامس [ملاعلا ءالعلاب فورعلا] ىدنقريسلا ىدتمسالا ديبحلا

 ىقتلم هامسو ىدحيدسلا دومحكم ىب دمحم رخافملا او ىدفسلا مامالاو هم ةنس قوتو

 هنأ هيف ركذ علا ةرتاوتملا همرك عداآدب ىلع هدمحا هلوا ةنس قوت رابخالا ىقتنم ىف راكلا

 مرسسس عمامساتمت ه11]0ىعععسسو وتتت ن18عةأاتنمصعج ءزدق ةمطغقلعد همصصمععطعسملعععع6 1غهوسع طسصع

 ءمصتسعصاأهضنتم همس مكتت ءاوصغع (تاتطسس 277هو/كمه 0علذ - ممحعو قاع 1: آمع 1 ]أن

 لق عرب كلاسعل 01هبوة/8غ, ةمصم 652 (ذصع. 21. 1"عطع. 1254) دطمالطنتتق ل 1060]غ - ل - 04

 لال" طع كد1عنسف» طلسسمتم# 21هساقعطم ( السم عاعسك) و دسصم 732 (ذمع. 4. © عم 1331)

 رممزمانكر ءانزانق ءمرستس عمامسأمم لسع ؟>ه]طسستمه ءمرسم] ةءانانعص ب لات عءاراتفال ل 4

 لق رن 0101م7 ل 1 عزت 10 من00 80/1" 11م1 ءعبم# كركذ]ءعتار خو ةصصم 671 (ذصع. 29. كسل 1272)

 ممم مانقر نان ءكفمدصتس ءماههكأمرو لص ن0 ءمدععضعرب0م مآتق ةعماعمست حصمم5 همصقنسصقتغو (تلانست

 2/- 81]معممع لعلتغو بيسوع زذص اتعاع 8معطقعتود» لتع هطادكنممتم 1. ع. لنع 0ءععلسصسم دمعصقأق

 دعنا طتزر ءأ دصصأ 666 (ةمع. 22. هعمأم 1267) ةهطقماحتع. آمعاجتغا زللع 1غ2: طمهسم آلءم ءةوعماته

 دله انملعم ءأاذص ةالتق دعامطاتغم ةةسصعتسلمعت ءاع. ا مصسصتممتت عنصر هتار طهعاقع ,ر - 1

 1 ع. "عرتااماعم ءمعستستقو نأ تطحلاتق ةكعاتط عطااتللل ءزانكق هتعمل 1عوطعأ ع ةمزلانتال 1186 ©0111-

 ممعطعم لعطدغ ءككتلسعتسس ءةدعا - 81011 7876117 الق عزا لآ 1ءعايدتر» (0هه]ر] راكان" ةصلطح . .٠

 رام انانقو تان اتق ءوضس عمامعتتك لم ؟هاطستمسمه ءمماتمسعأ ءأزغو زمعلجتا: طردسق 1060 طدقز ءةاهغع

 مغ ععععال وماتقه ةنمعس]ه أ كاع.  خلومعدغع حسنعامرر 5ع انت 10 ةرتقمقعأل مدت ممواتأق5ع ءأ طلع

 كولاعع حمصأ 717 (ذصع. 16. لآمع6. 1317 ) حطقم]زودع.  (نهددسس عتمة( تط 187: 1021 عررااع

 41 [/هانآب كلغ - ءل - لأ: 210ه]رمتصتت عل ظعرا قةطل- ءآ- ارمتسفا 0و عرنلف كهبسمت ءمتالنر [!حل50

 مل6(/4- هل - لق: لآ - 47ن» لتعامم | ءأ ةصصم 552 (ذصع. 13. 1"ءعطا. 1157) د2015انال5و عام

 ءيرصتس ءانامكتاتكق لهم“ © -7,7عومق] همم (نمد» هآ- لءاث2/7 ذمهععت ماسق ءوأ ب سمس ىور/علم

 1 ان و /لرش» ل1 ه]ر متون عل طعم 11 هلت( 85عء04 ل2, دصحم , . . 1101(اتتتقر كلل انك 00111116281

 ل11 همن ءأا- انا" لأ دجيننقعع6 ءآ- هللرلوب» ةصه تماسك ءدأ ع تلاه ةصعاجبأل :  طهسلم دس ره
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 هاّمسَو ىلع نب كمكم نب ىلع ىسحلا ىاو باجاف ريزعلا ضيع هدالوأا طسوا هنم سمتقلا

 نمو ىدنقرمسلا ملاع نودلا ءآلع مامالا ّيشلل خلا سدقملا هتاذب ززعتملا هلل كمحلا هلوا

 نسحملا كيعلو ريبك كلكم ىف رينتسملا رونلا دامس م.. ةنس قوتملا ىفنكلا ىدادكلا

 ىلع مامالا اهحرشو ةييضملا رعاوجلا هحورش ىمو اهيف داجا هقفلا ىف ةموظنم بتك ىرصيقلا

 اهريدصتخاو ةياهنلا ءانصقتسا دهردصتشامو ةياورلا فانكم دامسو ةخنس قوتقملا ىبسوالا ناهتقع نبدأ

 قوتملا ىقنكحلا ىلحلا ةنكشلا ىبا ديحم نب ديحم دكيلولا وبا ىيدلا بحم ىضاقلا

 جارسلل عورفلا ىف ةخيلماهلا ةموظنملا (*.ع ديحا. بعدم ةدايز عم تيد فلا ىف م1. ةنس

 ىدادحلا ىلع نب ركب وبدأ خيشلا هذ-يبمات دحر ىنذميلا ىفنحكلا ىلمايلا ىلع ند ركب ىنأ

 لهن عصأتق ععصعجمةزأوألق ءلاتق 20115 ع ءمصاتصاتل5 ءاع. الومعجدغ ذطنور قك70 - ءا - هما

 مدعلتسسا ظلت طسصع ءىستصعمأةعستم 2 5ع 1ةوعتاممدع ةعوسفع انه 0ءعدزلععم هواه[ عولوؤوعه

 لادن رمدهت: ل2 عن كله/]ءمتت»ءا 1 ءر» 478, تزانك ىمسس عماقتتستم 22/7 - للان ذصقعءكت ماتتق

 ءدأ ءأ هط قل: - ء/ازعمم# ءمدصسصعس مرداس لع [سقس 060717 مي ع هع كطعتلعط ءغ آسكس

 لك 7غ- «0 - 0171: م آ17» ظهت»ه"ءمت206 ,  تكتزاتك ءماطتت علا ةكئانق 417: ©]- لق” برعأ همع 111 - 7101/-

 21/6 ةمكعسأماغسق ءقأ ءأ ذاك 1ةمعامتغ: آطهنقه 10همر عووعسغم ةنه ةلمعاتلهعأو ةقصعأم ءةاع.

  قلئسك مرصتس ءصاةكلاتكق 26/ع74ع ةصقعصتماتق عقل ع 188 ءزصلع ءمرصتسعم(ةتلمو ةط 2/7 -

 لم: عع ءلتلععدمغ 31611 همداعع 270هءمبتةر/كع#ر هع ظطغتلعط عع ةآسصقسص قلع عع

 ا1ه]ء متون: ءلأ 1ه00402 [آدصعاخغمرو ةسصم 800 (ذهع. 24. 8عرأم 1397) ططمطةنتتقو تانزانق ©01-

 رسصعصاممنك ما - ١1 ظ/- 710ع/ءرون» ةمكعصتماأتمك ءهنغ ءا ممهعمم ؟01تسصتصع ءمرص مع عط عملت دت

 طورتغع» قلل -ءأ - ةهم]زوق»  (هقومت»# قصسعم 1هتناست»ءا 0ع لدعم ةعتومتا ءوعءوتسمو له

 وننم0 ءمدصتصعصادتهتسق ءةءعداهأ لا - ل ءما]رف» 7100-1 41 ةصمعصت ماصق ع  آطصقمت 478 2ع

 01 مريم مسعر ةسصم . . . 20ةتتقرو جات هقمرصص عماقعتسلت هلتلتغ 71011 ه1“ مآ - « مار ع#

 1مكعض ماستر ءدزانق عماانمستع اناملم 15/146 ءآ- 1ع طسختعمستاج عوام - 8 عدمتونع (0ملطغخ

 ل110/1:86أ: - هلأ - ل11: 4ك آن ةةمع]1 0 21ه ارمتوت عل ظعتت 21ه]رعتستسعل آنا -عاع] ]م آل ه1ءغ ]آدصعاتاهم

 ةمصم 890 (ةمع. 18. لدم. 1433) مهم تنتتقر للطسل ةذص ءمتغمردصعس طدتلاع 1ةعقتانا) ءمصاطة لاو

 ج001865 لمءاضممع لكس ءلأند لهوسهأتن. - 13204. 31-151 دصاعثس عا آ:1- 1 س11 17 عار

 ىضصعم طة م/ةحس لع مدعنطسم زاسصق ةععمصسلهعتم , ةسعام»ع هق»ر - هل - لق: قلاع 8 ]ب

 ]1 را 47: 8ةد»77: 7”هرجعربمخ ط8حمسعألغاو.  كطعتلعط قكقتع 2عق» عراب لأ ظطسمللملف لل ود“
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 ناروثلا عنم |. ندروبك نيدلجم ىف م. خس دودح ف قوقملا ىرصملا ىفنكلا

 ىف هركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا دبع نودلا لالج خيشلل نزرودلا نع

 الاوس نوثلثو ةثلث كو رم عماوجحلا عمج تالاوس نع عئاوملا عنم [.,إ 2 هتاماقم نم سرهف

 00 خلا هنيد كعاوق سسا ىذلا هلل دمحلا هلوا باجاف هنتم ىلع مهضعب اهدروأ

 5 ةجرفنملا ("0.2  ىزوِلمل نبا نمحرلا دبع سرفلا نال شعنملا 0.68  ىنارعشلل عناوملا عنم

 رداوخلا نم ةسرهف ىف هركذ ىطوبسلل فيرشلا جدشوملا ىف فيرظلا جقنملا 1. ىفصرملل

 ةنبي قوتملا ىبتبعت فورعملا ىوروتلا كمكم ىلومال ىلاعملا ىف ةحورشملا تاكقنملا |11

 قوخأأ ميدكعلاب فورعل ا ىوكذلا ىردصيلا ليحأ نب ديد ناهبالا م فقنملا )“نإ كح

 ىضاقلل لدخل لكاسم ىف للزولا نم ثقنملا اهنر» ديرد نبال نحالملا هيشي وهو .٠7 ةنس

 10 ىفسنلا لضافلا فورعأأ ىلضغلا ىراخجلا ىفنكلا ىفسنلا نامثع ند زدزعلا دليع كيمكم تأ

 دم علو ءزانبك 015ءامانأسك و مسعد ةصصتتلل 800 (ةصع. 24. 8ءمأب 1397) مم»تانتكو ذه لل

 عمر عمات لات 10112 ؟01تتطأ 01011 1138101182 ©012م05انأ(. - 13205. 3آوص'”' ع1

 طقس ءقصر است معلتالم مانل]؟ع عتق ج عوععدسلمر ةتتعام» ع ةطعتلعال لو/67-ع0-041: 40/--

 1[ عرب لل ظعا» كمان جمصم 911 (تصع. 4. لمص 1505) مهممعاتم. (نهرطصصسعتتهعهأغ ]1طعاطم ص

 ا1ملنعع ةععل مامراتتل ةانماانسا ماعم 2لل/-ل11ءءررومن. ع 13200. 01 هملم' عآ] دس عا ةصت' لعرانلس10

 رسم ءعلتس عمامضتنس 2 0025م صتطاتق انطعت لوم" ه7 -زعما»', لع وندم ةنماكك 1 ءاطتتت قا

 كسمأ اهعأسأه ع3 018(0عقأال1هدعقر نان35 لع نا10دصل 20 ءعدعنتس لطسست 26ءعم/11 م0 0مةان عظة

 [ظعمممملعغ طتع ذص اهم ائطعءمو وننأ ز(غ ةصعتمتا: آطدسك آلءمو نسأ ةصلحسسعمأت عال عأماظتق

 اتهم ممم ه1 ءامي د 13907. ة[1جمثم' عادم ءعرىك ةسأ'ر 0ءعمان]لمأو سر علتطل ع2015103و

 حتعامرع مز ما" نرنن, ع 13208. 81-181 هصئع طر ]ذطعم ءهد0معمخعسس ةلام]] عصقر ةتتعاماع ل117 017ه]

 450 - ء - ”هلتنمتا 1ان1: - ءازرعيس#. ح 13909. آظ1- لآددآ ءعىأ1] عار ('ه540ع كتكقللل 30110 عطقو

 جتعام»ع 11ه ىهرك. - 13210. آكك31-1هموععءوط ظا- '!' جةعا1ر انطعع عهءاغع ةهأ هل عوقصأعت

 ءمرسممقلتكتق 0ع همطتلا طولاعم معءعمدو هعموغم. 8ععامستا همي ءهغ اهدعاجكتص ةص 1201

 ععرت مامرعاتلال 510112 1هاعع اذطعمو طئقامرتوم 2جج101عق 65[2215832 0111161110186. - 1

 آ81-1ه مدع ىطقغ اك31-1 ه5 طعاذط هغر لت ءغأود مععمماتام هغ ءةدعماأ ءملممع هذههأه 0ع ةعصح

 (عماتتكر هسعام»ع 8آه115 2101: عبجتسعل 1«ءم#ر ؟دلعم 42:72 لتعأم ءعغ حصصم 1046 (ذصع. 26.

 3151. 1636) رممدم. - 13212. 31-81 هم ءاعز لع طخم عل - حاس ةصر ][1طععدغم# ه لاتكتطانق-

 زاهد ملتق, ةهسعام»ع ل110 هتةتتنءأ ظوتت لآن عا طوع": عدس اتعمو ؟انلعم 4717 للعام ءا ةصصم

 320 (ذصع. 13. لوص. 932) ممز6نم. -  هزستلتق ءوا انطعو 722145 ©7- 7:0/4/27: ةصقعاتت مأ0 ءأ

 هط طن للعقل ءلتغامم. -ح 13213. ظ31-1همعإ!عء1لم طدأذص ءعا]-ده151 11طععدغم» عط

 ءمممصتطتق 0ع نسحعف( أ مصتطسق (همتعدعري ةنتعام»ع (نةلطأ قلقتعي 7101 هرروت»تءال قلآاد ءآ- همسات 16

 01 ثنو العدول ظمالفم»ا 1هللاع آلهمعاتله ؟نلعو طا - ]ال17 1| - ا ءوعزا لتعام ءعا حمسو

 نوي

 1 -<ب _-
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 نبا مامالل لاوحالا نع حصفملاو لالضلا ىم فقنملا | كاجم ىف هاد# ةنس ىقوتملا

 لكم هدمت متتفي ىذلا هلل كمحلا هلوا ه.د ةنس ىفوتملا ىلازغلا لمكم نب دبكم دكماح

 لقنملا 05  اهراوغاو بهاذملاو اهرارساو مولعلا ةياغ هيف ديف رصتخم حلا ةلاقمو ةلاسر

 ديل هلوا بيبطلا كرابملا نب بلعت نأ نب نسحل ةكلهملا مومسلا راضم عفد ىف ةكلهلا نم

 3 تالاقم ثلث ىلع بترو تاكربلا ىبا نب لصضفملل هفلا هنا هيف ركذ خلا ةيفيك الجد دحاولا هلل

 ميعاربا ند باعولا كيع نيدلا رع خيشلل فيرصتلاو وكذلا ىف ىداهلا ىنم 4

 بطق نب دمحم خيشلل تاوعدلا ظلم ] إب ؛مع ةنس ايح ناكو ىناجنولا ىجرزخلا

 رخل [خلا تاوعدلا فالتتخخا هيلع هبتشي ال ىذلا هلل كيحكلا هلوا ىقينزالا ىيدلا

 دومح خميشلل فيرصتلا ىف بدالا جاهنم /01 رم ناجح نب ملسم حرشب حاهتبالا باهنم

 بترو فيطللا دبع هدلول هفلا يلا دادسلا ليبس ىلا ىداهلا هلل دمحلا دلوا رصتخم 0

 ىيدلا لامج ةضفرلا خيشل خمامالا تابتا ىف ةخماقتسالا جاهنم رة باوبا ةعيس ىلع

 533 (زمع. 8. 8ءعمأام 1138) ممم>ن0م. -  ؟'ه]سنيصعم. - 13214. 310-51 معاعز02 دسنص

 ءا1- طمل1 غالب 1[1طععودغم» هط ءيعمرع ءغ ذسصستتستق جط ه0ءانمصتطسق ةنعام» ع آ!سفس 451: 0

 1101 مترو: عل طعن: 2101 ميجت»عل 6 ءمعملو ةمصم 505 (ذصع. 10. كمل. 1111) سصمطتم. 1هعامتأ

 ]نطور ز(2: آبدتتق 12ءمو 5 تزاتك ]1دات0ع هددصت5 مدعاوأتكق ءغ !!طعالطسق زمعلمتطدع ءعاعم هدد

 معمرلتسسسو ذه نان كاتستنت35 00ءاعتسقق ءدضاتتل 0114 322302. 15832135 5ةععاممستسال 0500230

 لزئءماتسمهم ءأ سه ءدصتس 1075( ع12 0عظمتلزا. - 13215. ظ31-1همءاع1لم مخصص ءآس

 طق 1 ةلعهغر ]نط ءعمغم» هط تم غءععتطت 0ع 0ءعمعا] ءدلتق ممدعتم 5 عمعصماتنل معدطأ ل مق هتلو 20105

 11 هدم 8ع لآ: لملء ظءرن- ءارسماتف»ع]ب [1[8علتعم., 0 مدعو ونتتم0 جتتعام» ذص 135061عا2 5

 210/ه010/]ع]16 عب: كلا[ ء»ءبنا ءمسصممكسهتعدع لتعتكأور ٌذمعاجتغ اذ: 1ةمتتك 1826م نستعم ةئمع

 وسهل غهغع عنو عغتص نعد [ئطعمو لتماصطسغعسس عقال ح 4139216. قلن دعس ءآ-ط قلن, لمصح

 سمعأنأعا لسععسأت5 0ع ععدسسمأاتعو ءغ ةعدعب 1همصفمعتتات و ةعامجع كظطقتاعط هس - ع0 -

 ل0 -ء] - معافا 8ع: 1 ل» لكم ءزغ 2ع منقر ةسصم 654 (أمع. 30. حمه. 12536) ل50

 - 13217. |[ ل1زممعأ ءع1- 033318 ةغو ةهدتسصت م؟عءواتمصانتلتر جنعام»ع هطعتاعط 1107 هتروتءل

 18 6ءزإ (0نان- ءل - لا: ةظسأ عطل. 1معلوتغ راه:  آمسخ 1عمر بنت ؟ةعلعأمق معععهلمصماتتلل 00

 هطوعتمو هقأ ءام.] - 13218. للأدطقخز عادت طغت طقلو »ل15 1جعانانهع. 0( هددسل عما 8ك انق ظ

 لف ءق-ءملتأط د 110:7 عتب 1عزرزمر ءلتضسسر 0ع نتم ةديصطد 01 ءنتتتت ءقأامن دل 89١

 لآ 1 مط ةز ء1- ءل عطر ؟ته ذمقاتتم أ هدتك مطئام1]هعتعدع 0ع 8عدح مصمم , ةسعام»ع ةطعتلعط

 81هارت»0.  (نهدرصمعملتسس 1غه 1معامتعسف : طدسم 18لعم ه0 دمتم مععات 0هععمأل اعبر ننئ00 10

 ذللع ظلثم ةنم 454 - ء7- /هلورك مدس موكتتغ ءغ زص ةعماعس» ءقرتاأو 0زةامتطمتنال ح 130

 3للذ1مطخز ءادل1د5ان ءقس ءار دتم ءءاتتملتعمتم 0ع آ[سمسمأتب ءىصلتعمدم0م , جمعام»ع هطعتلعط
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 هسا ءابشان اهيفو قا اانا نلكق افك ةومزكاا ىو ققخل# لئايغللا وأيا خيشلا كلذ ىف هيلع كر

 ىف ةباصالا للك ياهنم ["1 لابقالا ياهنم ةنسلا ياهنم ةامسا لقاح باثنك وهو

 5 *يردقلا ىلع ثرلا ىف ةنسلا لها ياهنم 11“ ىزوجلا نبا جرفلا ىنال ةباحصلا ةبكص

 ىملع ىف ءاغليلا ياهفم ان 5ك نس قوتملا ىلاعمسلا ديكحم نب روصنم مامالا خيشلل

 انمي نامملا جاهنم |رلم 1م نس ىوتملا ىنجاطرقلا دمحم نب مزاكل نايبلاو ةغالبلا

 ىسيع نب ىيحكي ةلزج نبال فورال ىلع بترم ةيكرملاو ةدرغملا ةيودالا نم ناسنالا هلمعتسي

 ةنمض- ملف, اًهنارضن - ناك عل» ظنسا قوتملا" ئسوطلا “نيحلا رعت: هذمالك» نم: ثيبطلا تقاكلا

 10 فورح ىلع هيثرو طيلخو درفمو طيسبو بكرم لكو ةيدغالاو ةبرشالاو ةيودالا عيمج ركذ

 ديلعو خلا هناع ليم بناَرَع ترهدو هتاعوذصم عدادب ترهظ ىذلا دلل كمكلا. هلوأ مجكملا

 10ر0 /رةأ ةتاتن ل عزنا - ءل- 011: لاس ل11 هددت“ 1طلهعمت» عدن 7”يبيرك ظعوبب 81ه1ه]طاع» ل1

 كطتتاأور هسمصم 726 (]ذصع. 8. آلوع. 13925) مممادنم. - 17+ - 726174٠ 1ماعملسصر اصوتنتأو 1ه

 معاد مهالمصع ءموعممةءءعملت5 ءا (مهلتغعممع معممدعدكغتم ]دمدسم هدأ ءأذوعممردغ ننح 5ع تك قأ

 رمدمداتك هذأ نتهضلهوسا1لعسس هد ءعالغسلزسع 0عاعدجزإا,. - لدم زم طلق مععطاتق عااتأ21ع الت

 همنقءعمأغ هطعتاعط ق7: /هط طاع مف 1ردعل ون 1ءضسفيرم رص لصمطتك ؟0هطصسصتستطاسعو ّذدص ويتطانق

 معه م:مطدق جغاسأتل. آطاطعس ءمرتمدتك عدا عع تطحطسمت 1:4/:2121] ل1 - دانت ءا ملهع 5ع [ءقتام ب

 13221. ذآ مطقز ءال-زءعطقلر مله معمدمءعماوغنس. - 13222. ةلا1دطقز ةط] ءادذذذط ع

 5 كلم متعمتسل جعانتطسلمع ططعصأتق م؟2علتغمطونتط 0ع مصقمألم ةمعلمرلاتت> م0مطعاأقعو 3116105

 مل: /مهز قاد - ءقزرعبيست. - 13223. لآ دطقر هطل عل -ةدصمس عار هذه ةسصضأ(ةقاتتلا 0ع

 معامامانممع (م0لم7"ة(مصدس , حجنعامع»ع كعطعتلعط ءغ آس 11011517“ 18 عنان ل1101, مدران# عل ل عتتال 14و

 هصصم 489 (زمم. 31. آلءع. 10953) مطم»خنم. - 13224. طل مطخز] ءا-ط01دعطقر الند

 ءاموسعماتست» 0ع لمناعهتمتم ءاموسعصأتلمع ءأ هعممسزهمصتقر ةتنعام»ع طلفست»» طق ءرن 10من ءل

 ه7 عرار ةصصم 684 (مع. 9. لآدم. 1285) رممعطبم. - 13995. ل[ مطخزت ءالدط ععصو

 دله ءعممدزغنمصتك لع زتع ععدعلتتس ةتسصرأ 1 لطسع ءغ مدح مموتاتن, نسمع طمصم جلطتطعأ. 8ععلمدتخ

 1 هلع ظعري 2لعم ذ5تطم ءا 81علتعسم, اهم" - ءل- لثن 1,ي# لتككمدتطسمو ؟دلعم 187 لمع

 لزعطتك ءعأ حصمم 493 (ز]سع. 17. اللمع. 1099) ممعامسقرو ن01 (نطعتةأتوصاتق ءيهأغ ءأ ممدأعد 10 عدد

 [ةلوستعمس ةيسرت] ءدتتق عقاب  طلزهممددتغ ]نطصس ةععتصلسما هدلتمعت جلزطقطعألعستلت ءلوتنع

 10 هرصصتم ععصعتته 1201 ؟قطت عطغهزلان12, م0110 طتن1)1 ع علتست ءمامزتللو عأ هدلطأتف 0111205115 عأ

 ةاسمال لمي صمص رمتعلم هع متعاح ةععسصلاتت ]ز!ةعمف هلمطقطعأل ةعوطتعأ اةمكععتتا. آنتطعع زا

 اصعارتا: آدسك العمر كلاتق 0معااتتل 101131115 2258 2م231عمأ ءأ 12011111113 1313 0
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 هامسو 1 خس قوتملا راطيب نباب فورعملا ىقلاملا تمحا ىب هللا دبع لضافلا خيشلل ةقيلعت

 هتمكح فطلب ماقا :ىذلا هلل محلا هلوا ماهوالاو للخلا نم ياهنملا ىف امب مالعالاو ةنابالا

 فشمدب ىجروخلا مساقلا ىلا ديحسلا حيشلا نب دكمحا فنوملا ميشلا هيلع هأرق لا

 بطلا نونف ناك املو لاق تلا بداجتلاو صاوخلا عجبا ىمل اًذمح هلوا هل ةمتث مهضعبلو

 نبأ" ردت“ انكلذ 'ماكحأا ررحأ#ىم' رآأ ملو اهب فلعتي "امو تادرفنلاب ”هلعلا "اهلجا "ناكو ةريثك 5

 ضارقعا ىلا كلذ ىداك لوهجالا لمهي نأ طرش هنكلو داجاو هجاهنم ىف فقح هناف ةلوج

 وأ مسا ىلع هيبنث وا رغم لامعا نم ةزيرعلا هدداوف بنج ىف ةريسي ءايشا هتاف معن ءايبغالا

 جاهنم 1 هناف ام تعمجو ىلاعت هللا ترخنساف نزو رحق وأ لحب وأ ةرضم وأ ةعفنم

 نيدلا ملع خيشلل ةءارقلا ىف فيفوتلا جاهخم 1 خذس قوتملا ىلاهفصالا ةلاكل ريبعتلا

 3 لورد نوناقلا حرش 3 ىلكلإ جاهنم اارولزاز [رمبكلا] ىواكسلا دوصلا لديع نب 0-200

 معملسعغو هةماعملعمم كغ. -  ىل كبس كطغعتلاط طعمع رصعضأتكق قكآ0ه1له] 1 ءرن كلآت»دعا

 021 47مع7, دل عم ل1: 8ءقاع» لتعأتك ءأ حصصم 646 (ذصع. 26. ذم. 1248) رتم»تاتقر ةعطولند

 اعتمعد 27 - 1 نرنعا مع ظا- 1'[من» طقه لأ 81 - ]1ننآكنز دسوق هآ - عارملطعأ مع ءآ- هناآرات#

 زمهعتمأو ءلتلتغو وننمع أد اصعامأاتصأغ: آطمسك آلعمر نسأ طعصتعمتأاوغأع ةمرتاعصاتمق ةدت ءمصقتلتت

 هامطتلا ون( عاب ع  ظو ةسعام»ع مهدعدألع هاعتاعط 21ه:مه17هع-عل- 0: فجعل ظعتي ظا-ك] عقلا

 17 - 5040 ل1: 1ءايعضن»س لكامعءزن طلدسحععت !ءوتت, ءغ متع يتلمس ىرسمو] يصعمأام ءمصاتمتتقكأتاو

 وننم0 زاأه زمعامتا: طهسلع» كلر ونأ ؟1[نأع5 م0هرجلهم ءأغ ؟لععك هتتعدفق ساظتطتاللل م2001(

 عامنا نسر امونتأاو مدهاعك طبعات ءةمهع مجتلأدع ةتصأر ءغ 0هءاعتمميب وعطتقهع ذص 20ع01 مص عصأتف

 ةلسرص]1 كطسق ءغ تكور وصسقع 20 ال15 مععا0لصعمأو ؟ءردوخنتر م23عام» ءعاععقم ءةضامعقأو هعولتتع

 ناتعصست ناتق13 ؟10عدتسو ولتأ م23عععمأج طسع ةمععاوسألم (هنج 3ععمضمأم ("هعامك ءعرتأ نأ ةظم7 5

 لمعحامو عحتممع نحأ ذص ةانم ل11 47/:1 ءعععوأم دهم00 ؟عجوست عمزكاتتل 28110123113 ]6150ان1 8151و أ

 (ةيسعم [1عيعرد ةتطأ] ةععلمدلاو نغ ةصمصولل2 65[[0121عأرو 0110 1ةعااتللا ءقأر نأ 1022 265غ1

 ه1 عمل عععماطتعو ءعغ ععاعر نسقصلم هممتحتس 20م06[ةلتمصاتتت نأتلذ نصت أ معا005ة75ان121 عمطظقأ-

 لعرممر معد ءعدتئاتهع ءانتص ؟نمعصنمأب نمهاعصسك طنع زللذزغ ععمجعلطست ةئسراعتع هددتقتابر ةسغ 4

 لانك ممدصعمو ةصغ نأل]1(ةاعرت جاتغ همدعملال ت06 511040قصعاتتل قت ممصلنتك ماقال 2ءاتأت ءاتتلت

 ةمتساتسا 1عععماأتمق ممم ه0ءءاتغن ذاموسع ةهتحتاتسس 2 1)عم ةهعععادم معاتتر هأ وتقع 7

 لمع7م» [معععدسأ ءماأ] عون. - 13226. ل11 مطقز ءل- غقئطاعو دعته قعاتق ةمسسمأق 12162216 -

 مملتر ةهنعام»ع 84ه ]1و/م1ط»#, ةهممم . . . رصمرأنم. - 13927. لكزز مطفز عادة 1 أ ب

 دمتم هسعتلتا لتعتمأ لع موءععمهأوصع (هءومتر ةهسنعام»ع كطعتلعط ق4/ءعررج- هلل لا: 11ه عتستتعل

 ظمرا 450-ء7- :مجع0 ىوء]لرام# [سهت هنع]ب. -ح 139295. ظ1-1ذ[ئزمطق] ظاد1 ءاذو ه0

 رمدص أ [عقأم  (هدسسس عمامتتانك أذص (هن(1 2 لمست ءاتعسسي 0ع ننم عتمه ؟:10ةضلمنت عك

 ا 26
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 ةنس قوتملا ىفسنلا لمكم نب رمع صفحلا ىال ةيفنكلا عورذ ىف ةياردلا ياهنم

 نوكيف ةيادب ىذب سيل ىذلا هلل ىمكلا هةلوأ داكم باحلا ىف ناكدلا ياهذم ا".
ََ 

 [راطعلا نعوكلاب فورعملا لئافح نن] رصذ أ ند ىرمهخملا نأ ىقذاكلا خيشلل خلا اةويسم

 فاك ضارعالل عماج هنأ هيف ركذ 4م. ةنس هدلولو هسفنل اهعمج ةرعاقلاب قوراهلا ىليدارسالا

 م تانيدابرقا ةذع ىم هريغو ىناتسراملا روتقسحلا نم اهعمج هريغ ىلا ةيسنلاب هيلا ياتكي امهف

 نيحلا ياهنم |" 2 بكلذ ريغو ذيملتلا نبا نيدابرقاو جاهنملاو ىكلملاو داشرالاك ةرانخم

 ىميلكلا نسحلا نب نيسح هللا دبع وبا مامالا ضيشلا وعو ناميالا بعش ىف ىميلحكلا

 ماكحا اهيف تاحلكم ثلث وحن ىف ليلج باتك وهو 5. غنس قوقملا ىعفاشلا ىناجرجلا

 نأ ىلع اًباب نيعبسو ةعبس ىلع هبتر ناميالا لوصاب فلعتي امم اهريغو ةيهقف لداسمو ةريثك

 10 ليعمسا نب ىلع ىنسحلا وبا ىيدلا ءآلع ىضاقلا هرصتخاو ةبعش نيعيسو اعضب ناميالل

 ةنامعستلا كعب ىعناشلا ىقومشالا ىلع ىيدلا رون همظنو 1 ةنس قوقملا ىونوقلا ىزيربتلا

 تيكا ىوذ جاهفم 1 كب مس قوةملا ىنيبرشلا ببطخلا نيحلا سحدتن مح ردتو

 143229. 311 مطخز ء1- ل182 ءغر 512 ءمعصتاتمدتق لع مهعاتطاتع لصق ![1ةصعلاتعأت عع ةغتقو

 ةتتعامرع 47 11 هركذ 0م“ ظعرن ل1101 هيروترنءل را ءععزلا و ةصطصم . . . ط10[:001. - 0

 311 مطقخز ء؟ال-0 هاعاعةمرو معوعتم هلظعتسمع لع سصعلتنعزصق. 1'ه]طسسعم كه ازصعاطأعمق: آرممق

 1دعم., وسن هتالطسس» معامعأت ماسص طقاطععو تغ مموععجأدنوص5 ةلغ ءاعبو نن00 ةطعتلاعط ةدعقتع

 لاا انهن 8 ظعرن كلف هع“ |[ ظءنا 11ه لع كااك"] 1ع ةقأغ ظل(” الئاقر [؟هلكو لك0/عزن لتعاسك]و

 (نوطتعمع ةئطت ءعغ هدم ظلتم ةمصم 658 (ذمع. 15. [آ) عع. 1259) ءهمالععتز(. اكلوعنوغ ةذطأو هع

 ممممزع5 مقات هطاهنهمه هه]11ةوزقدعو ءعغع لتطعع معم زتقر ونستطتاتق ههاتق عءقأو 5ةالممع 211هعاتنل

 5 ةعتمامصس طقطتغنمي ةسلاتعتام (نهدععددزغ زلمه ءهدع 120ث/(7 للة ةئ1 40:2 ءغ ةلتتق لتقر عمهفامملأ8

 ممعلنعت5 ءاععاتمر دع لظا- ط؟] ل, ظلا- 21ءاو]نق, طا - للنهار, طعم مطلقا ةاننن- ءلاعانرإ فسخ ءأ

 ةلئتق ةعتمانه. - 13231. 0[ دطقخز عل-لغص عا- طدا1 ستر "له عءاتواممتق 10/129 ع

 0ع لمعسمتأتمق 80عز1 ةنمعس]لهعتطسقو ةهسعام»ع ةطفتلعط هع !سفس قلقا قكللعلاع] 1ظ10عءقل: لظءلا-

 61 معمل طل ها لمريم كطقلطتتمم حسصم 403 (ذصع. 23. كمل. 1012) ميمعاتم. آطنطعم مطعاتمقانق

 (تطسم كمععلغعع ؟ها]سستصتطاتق ءكممكاقسقر ونتتت !نلانألغه ةاماتكقرو 002عقاتنمنعق لنك لنعوق ءأ ةلتق

 ىمصاكتمسعأب نقع 30 معمعتمته 2041 مععاتتصسعمأ. كلسعأغمر» ءابنص أص 5ةعمانمعأتسأو ةعراعتت ءقوتام

 لتئممهتتا عد ءمصلتغعمصعر نأ 8لع5 ةعماتقعتساو ءأ ربا دععد ةعالعملم5و ممغخصعوأك. -  (نةلطت

 10 47 - هلل - 011: ل آءاا' || ء معها لآ: ظعتب ظعدرنمأا 1 ءارتاجن (؟ننعمقو ةصصم 729 (ذهع. 5. 007.

 1328 مهم 2اتاتقو ءاتلللا لص ءمتامرسعسم ءمصاعهجنا - زاثز» - هلل لاا ملل: 0ء]رروئم ذطقكلتاد ممقأ

 ةدمععت اسست همصاتست ١ ععقتطسق كسضعسستقء مت مهنا - ها ذايعروع- هل - لفن 1/-12اءمااط طا -ك]ر ع” اناناقر

 عصصقم 977 (نصع. 16, لمص. 1509) رمدمواماتعر همرصتضعصلأمتلم 1]لطدماعوجأتكم -- 13232. لة[ مطقل
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 جاهنم #1 ىلازغلل ليقو دمحا نب دللا ركشل داشرلا جاهنم اتمس» برعلا ةغل ىف

 ةمالسلا ياهنم 1006 [ ٠.60 خنس قوتملا] ىولوملا ىودرقنالا ليعمسا خيشلل نيكلاسلا

 ذر هيلعو ةنسلا لحمأ ىلع ىعاطم هيف ةعيشلا لضافا نم ىلكلا رهطملا نبال ةماركلا جارعم ىلأ

 فيتفلا ٌقصو رهطملا قيتعلا كس هامس د ةنس قوتملا ىطلملا مد نب اهجرس نيحلا نيزل

 مالك ضقن ىف ةيوبنلا ةنسلا باهنم [م07“ خبراتنا ىف كولسلا ٍاهنم [ ١ رهطملا ىبا 5

 ةنس قوتملا ىلينحلا ةيميت نبا ميلكلا دبع نب دمحا نيدلا ىقت خيشلل ةيردقلاو ةعيشلا

 حرص نكل هيلع تلا ىف داجا دق هتيأر بسلا ىقتلا لاق ةماقتسالا للهنم ىلع ار فلا

 ةنجلا حاتفمو ةنسلا ياهنم ["ا“» تلا ىرابلا تاذب ةمداق اهناو اهل لوا ال ثداوح هداقتعاب

 ةئس قوتملا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج حيشات متي مل ثيدحلا ىف ىف

 مسرع ةيمامالا بهذم -ىلع عورفلا ىف جالصلا جاهنم مادنإمعم ةعيرشلا ساهنم مرسدرسو 11 0

 02عركأ1 عاد طععوطر حتح طمستماتس جتعام11غ3غ6غ 01 5نصعامضصتسم 0ع !مةمعتح كعفطاتمت.

 13233. ل[ مط غزو عال-ععدط لور عتمه لنئعءاندمدتم لدفأقع. 85عضمستغ ذبل »هلاهأب 18 عزا لكآبتسءاأو

 ةزدعو نغ ةلتأ ؟هادصغر 6ممدن/ل.. -ح 13234. لآضمطقز ءا- و قلز طنصر 1مماتأتأل0 عمات

 وأ "15 ةمتعتغقلأ ةمععلسمغ, ةنعامذع ذطعتلعط ةطدبمأ/ قنعا »عم: 31 ءماعمنر [ ةمصم 2

 مع. 9. كسل. 1632) مطمعطانم]. -ح 13235. ل11مطق] ءادعع] بس عار دعته اهاءعوتامتتق هل

 ةءعمامس لممت ةدمععصمكتصهلأخ.  هءععئلمدتاأ 1طن - ءارجمام]ب/بع» 182/72 كاتتتمسدس هم ععاهأت فهل طاق

 طسمع ]ئطصتسصو ونسأ هطاغعع(وغلممعق 203: ععداتم هانطصتأاهق مصاتسعأ. - 2 عقد ءل- اف: كم" ءازأ

 طور ك101عمت»جت»ء4 11ءءاغ, ةمصم 788 (ذمع. 2. 1" عطعب 1386) مطمجطتتتقر 5عااتأة10معطت عزان

 ءلتلتغ ذهل ءا- هلتع ءأا-هسماعاآبع» مع هعلف ءآ-ركعاقفع ةظادن- ءاتسما لربع“ ةسمعتت ماهطت.

 13236. لآ دطقز ء1-هه1نلعر لو ةموهععدؤاتق. 0مانه طلقاممتعسست. ع 13237. لآ مطقز 5

 ءا- ةسوممعأغ عا معط ءرعأ ع عار متم ةسصسمفع م0مط عن عدع 0ع هت صععملم 00 ءاعتسو 572ج

 ءاأ (0م0ه"ةمعتسر ة0عام»ع هطعتلعاط 17معقطقد ءل- لأ: قكاتنعل ظعتف كط0-ءا-اءعلت» 11: 1 عسب

 طقمطد]لتاأور ةسصم 728 (ذصع. 17. المو. 1327) رصمان0. هعضممأغ 50 ععطساذملدنست ]1 ططاننت

 112:17 ©] - ةءانعاس عار ءأ 1هعلت- ءل- لأ: ىه872 ٠  [ذلعم كسر ةصوتنتاو ءوطعوتع 5 عطس ةأ انت

 عودع زم عم «عاطاقسلمر حغامسعم لت5عاع م؟01عدقاممعسس 0هوعيصدلتق ةلعمأت عوار 7عق ءويتعاعمأعق

 صمص طقطتاتتقوع ذمتاتسسلو عمه ممالسق 1م هققعمألو ءصعونمرلق هط ةعاععموم ءديقانانودع ةعاعي اس

 13238. 311 مطخز ظطاد-ةددممعأ 5ع ل11 6غّمط ءاآ- زن مم عار متم كسسصموع ءأ ءكوودتمق 2دعهلز51

 0ع لمعئتسو 2016هصمعهم ةنعام»ع ةاطعتلعاط لع/ل7 - عل - لأ: قطا عاد“ ه]بتجمتن 8 عنا ك8 13 ء]ج»

 يكونان دمصم 911 (أهع. 4. لنص. 1303) آاطعع ممص 20 ظصعمت مععلسعغت5 عقأ. 0

 - 13239. ل11 مطقز] ءاددط ءعاوغر عتمه 1ءوله. - 13240. ل11 مطق] ءا- ءدل1مطو مله

 هدلسأتع لع مدعقطمسع لدعع لعمتعهنتع ةععتصلسس 00ءععلممتط هةععاقع 171 قاأزءأام -ح

26+ 
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 نييلاطلا جاهفم سس هد١ خنس ىوتملا ىنيسكلا كعّسا ىب دمحم ىلع ىنال باوصلا جاهم

 ىووذلا فرد نبا ىمك ءاب رك زن أ ن ندا ىهيكم ماملل ةيعثاشلا عورش - رركملا رحتخم 3

 دادعالاب ءاصخحالا نع هقمعذ تلج ىذلا داوكلا هلا هلل محلا هلوا 11 نس قوقلا ىفاشلا

 انوع كياوغلا ىبتك ىفاوال رركهلا رصتخم ىتمو فينصتلا ىم انباحصا مثتكا ىق لاق خلا

 5 ديد نكل باحصالا مظعم هحكص ام ىلع صني نأ هفنصم مرتلا دقو بهذملا قيقحت ىف

 نم هلا ةمضا انم عم مم افصن وكن ىف هراصتخا تمي رق رصعلا لغا رثتكأ ظفح نع رهك

 ررتكمال حرمشنلا ىنعم ىف نوكي ن ..أ اذه 3 نأ وىجرأو هرخحأ ىف لاقو هتافرصت , كذ مد سداقتلا

 اذعم فاقت حرشلا ار ودم ىلع اتت وج تمعوج دقو كصا ماكحالا ى 7 ايش هنع فنذ-حا ال ىللاف

 ىقن حيوشلا هحرشف ةءامج هناي ىنتعا مهنمب لوادتم روهشم باتك ومو ىهتنا رصتخملا

 10 وتو جاهتنالا ةامسو قالطلا ىلا ليصو لب ةلمكي. ملو ىكيشلا قاكلاا قبع' َنْح عا ىيذلا

 ىتاياعلا ىلع نب لومكم هحرشو ا" ةنس قوتملا كمدا نيدحلا ءانجب ةئبأ ةلمكو ما خذس

 311 مط ةز عل -5 دك ةطر رتم «ءعءاتتسلتصستق, ةسعام»ع لآن ل: 71ه هدستنءل طق ءرا ىلع مل لل 0211و

 ةمصم 558 (اصع. 18. لوصي 1192) 0 13242. ل11 مطخز عا- غةلذطغمو هته ةان010-

 عمضتتس ور ةتعام»ءع ط!صقس 110/1: - ءل - ل1 طا ةمطعت"ةرر4 7”هلبرو اعرب ذ]رءع»وكإع لل ءمعتم#

 كطقفطتغوو ةصصم 676 ()مع. 4. لدتص. 1277) ممه1غ10. آاكفأ ءمزغمرسع ء انطعو 210147" ءر نبفع

 زاه آ[معامتا: آهتف آ)عم ندمأمر !اطععدلتر سزسدف طعصعلقععمأتم ملتطتق 1282803 عقار نانقهللل انا

 ماس عرف مسرب ععطعملأل حممووزاأ عاعب ب 2 ميمءم# +  ةقدوععاوع ةععامع ممداعمعر امواتأ هانلاق

 عععتمأم هلألءععدصتأر عا اةدعكتق ءمصم عملت 710م" ءب» د 14غ ءلتغأ مسلك طعصع هضم ةغ

 مماتسعأ ها ءماسصعم ءقأ ه0 0هءانتممتس هطقكتاتعدتس جععستقأع ؟ممه0ةءعطلقمتر هلق

 حسمعاغم» [!عوععس ةلطت ةمزاتصتتغو نغ عد 015عماع م20همممع7لعأر ننقع 012]1082 مهعذ كطق1 1 متلاتلل عا

 رعرج طقطعععأ.  ةكعاحسعس ؟0ه]نسصعم ططقز انك عقار لنحت انغ ماسعتسأ ةعوسمأل أنس ال10 ند 2

 ءىرصمععطعصلععع ممعقتسعغ  هعامطنت ةعتاسع أللطنل ذص لتستلتسس ءكسطعءلاع# ءزاتق ؟01انل2652 601-

 مطعم ج0لز5 انه جهلصم(ةهغممتطسق متعمد زك و ونسهق ه0)ءعأ. "لنص ةتهمق 01 8مم5110هع3

 قرستس ةحمرعدكب ع ج0 طمعتس م؟جع1وألممتق: "ذمععمر آصوتتتغر هأ ]ئطعع ه0 ظصفعتس مععل نعااتق

 مرتك 1ممع سغ ]وعم مرستسعصامتسلتل ذص 1101م ءر» طقطغععل ممدقتأ. طعم ؟عضو متتلأ نلت 0

 مامن معقععتأ عا ؟مقعلعتلمسد هم]]1عوعأ ه0 ؟معصفتص ءفسسعسأفتتك ذم طتتزاتق ءمدصم عمل

 دنط(1]ضغجاوعو. - ممع ]1ع - اآئطعع 21/07 دمحعممتت هممقععانأاتق ع5أ ءعاءطعلاماعس ءعاذص

 كم تامضتتل طهمتطاتع عانس. -  ةلسلا ذص عم ععي!زئمملم بكتدقس ممكدععتمأر نغ ذاطعتلطط

 10 #1001 - علل - 01: 476 عدن كلآطل-ءآ-ةنل# هك0ه6], ةمصم 756 (أذمع. 16. كوص. 1355 ) 22015[انان5و 101

 قست صامس اسم 2/1/0( ذمكىت ماس 0مم ةطقمأكتك ةعل (مةصختنس 0 ءقماتغ "عرانلتأ معك عصتام

 [ءمعععزغ سس طظلتسمعق 8ء7ع- هل - ل7 ىلقتسءلفرو ةصصم 773 (اصع. 15. لانأ. 1371) 12051115
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 دمأل هلوا] ماع ةنس ىقوتملا ىلحملا ديحا ىب ديحم ىيدلا لالج خيشلاو 00. ةنس قوتملا

 هظافلا لكي حرش هقفلا ياهنمل نيمهفتملا ةجاح هيلا تعد ام اذه لاق خلا هماعنا ىلع هلل

 ىيدلا باهشو [ليلعتلاو لهيادال واح ليوطتلاو وشحلا نع لاخ فيطا هجو ىلع هدارم نيبو

 نيدلا سمش هرصالتخا توقلا ام2دحا مسا نيحرش مد* ةنس ىقوتلا ىرذالا نادمح نب دمحا

 رخالاو جاهنملا نع بذلا ىف جايتحالا حالس هلو م. ةنس ىفوتملا ىرغلا دمحم نب دمحم

 ركب وبا نيدلا كجم خيشلاو ا“ ةنس ىفونملا بيقنلا نبا نيدلا بايشل تكن هيلعو ةينغلا

 نقلملا نبا ىلع نب رمع نودلا يارسو [هلوطي ملو ] 0. ةنس ىقوتملا ىمولكنسلا ليعمسا نبا

 [تاغللاو ىناعم او ءامسالا نم جاهنملا ىف عقو ام ىلا تاراثشالا هامس ء.* ةنس قوتقملا ] ىفاشلا

 اذلجم نيثلث وحن ىف عماوجلا عماج هلو ءزج ىف هباوبا ىلع ةقيلعتو ياهنملا ةفحت هلو

 ىمسم دلج يف هتاغلو نيدلج“ ىف ةلاجتلاو تادلكم ثلث ىف ياتحملا ةدمعو هبلاغ قرتدا

 هلل هاء مدوتتءل ظعتن ل2 لكن ماغرور ةسصمم 7530 (امع. 22. ةآ1هعن6 1349) مما( نك هطعتاط لكع/مث-

 ءل- لغ16 آل ه]ءمتنت»ءا وري قكات»عا كلع/مل/اة ور حمصم 8564 تطمع. 28. 0ع[. 1439) ظ015تل8و

 [بؤاسك ءمرصس ءماقتتامك مكه زمعلزأا: آبقنتق ][)عم معم ءزانه طعس عظعأت5 ءاع. 1ط[15ع عدا ذهوشتأو

 ونسمل معععموزأمك ءمصتتص مم5غدلةغو وننأ كل: ءا-راع] ذماعا] ذ عىععع ةاملعسغو ءمستعضمج

 (ةعاسكرو وننأ عطوه ءزانق ءدعماأز ءوغر ءغ ةعمفاتسر 0021 20005 همععاوجزأر مدالمصع ءاعوعوصأت

 ءىعممصتا. ةلط ج00:(همدعمأتك كتنمععل1 هتك عغتمسأت]تطانق ]خطعع ءعدغ عغ جععسم ءماهأتمم ة2 عمه110أ

 عع فيقدوع آمل 6ءهغعخممعرم] - هع - 017-0: قآرت»60 86ه: 1مهتنلنت: ىللع»ءأو ةصمم 3

 (زنع. 28. ل[آهمغ. 1381) مجمعطتتقرو نانأ 0005 ءمردتتال ء2أ217105 2012 م0انأأو 0110111 21غ مط 27-4

 ز[مكعكمأتع عقال. طمع هزعروع- هل - لأ: 7101 مدوتتءا ]18 عز: 1101م مدتنعل 6 عءمهستر ةصحم 3

 مع. 29. لدم. 1403) مدمعاسسعر لص ءرتامسعم ءمصتضمدتأ. 1 لعدد انطسس 5274 1127-67 لا

 ه)-0 حبذا مدر ظا-لل ندرك ةصكعت ماصص علتلتغ. كل جالطععدسرم ونحت ةدلسست 20/-0/77161 ملهع 5ع

 وخر ه17ء7مل-ءل- ل1: 1ظؤ-ءمععطنار ةمصم 782 (ذمعي 7. ةكمع. 1380) دصمع تاق, هطقعععهنلممعف

 ةمطأز] ع5 مددممدسنغ - هطعتاعاط 71هز0 - هل - ل17: كلتع 8عق» ظعت» ]1هدربمقأ ذعر عا دقو ةحصصم

 740 نسمع. 9. لصل. 1339) مممعاسسقر [وانأ1 ءانرتت ممص 1ههوسست 1ععلاأ] ب اقر - علا ل7: 01167

 187 عزن ىللغ 1 - ءلتجم/م عع ظطقطتامر [مصصسم 804 (ذصع. 11. كحنع. 1401) 12015اتنانق, ان انق

 عمصصتمس ءماقستاتك 1217 - ]5/11 276 »46 ةممعمم لآ 117 - 11:11: ج:2 ءأ- هقززتاع 3706© أ - 1: ءأم708 8

 ء7-7مع344 ذةمهعئماسمك ءةأ]. 10عيد 1هلركءا 1 - قلة اكر ءعلتلتغ عع ةءعطماتو طعععتممد 4

 ممدصسلاو ءعزدك ءهمتاأو زص ؟ههعاعتأامر ءأ لاول“ هز ءماووت* ذم الوتماو قمعلاعم ؟هل]سستصتطاتقو

 ناتمرمست 122] ه1 مهعق 1مععم0ذ5 3ءاعأه هدو عع 070ءا ه7 - 151/4 ذص (عتطسخ ؟01نسصأهتطانقو

 ءهغ 1ز47ءعغ ذه لكسمطاتق ؟ه]سستستطسقر ءغ ةزمعتلهمع5 016 عمصتق ءعممعععوأمصعق لذه ؟01نستمع
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 جاودم خيشلا درفأو ىواكسلا ءودص 8 لك .ةيسأ مدقتملا هتلداو نك ّ نهكجكحكصتو تاراشالاب

 لوالا ىهسيو نقلملا نبال ةلاجكلاو ةدمعلا كيناوز [جب ةنس قوتملا] ىنميلا دمح ني رمع ىيدلا

 ةلاجعلا كئاوز ىف ةدافصلا ىناثلاو ياهنملا ىلع ىوحنلا نبا حرش كداوز ىلأ جاتحملا بيرقت

 ةعطق اعربكأ نم دجو حورش ةذع هيلع مل م.١ نس ىفوتملا ىسيهفقالا دايعلا نب دكيحاو

 ةاركلا هامسو بذهملا حرش نم دادمتسالا هراثكا عم هيف لاطا تادلج ثلث ىف ةعماألل ةولص ىلا

 ىونسالا نسح نب ميحرلا دبع نيحلا لامج خيشلاو صيضوتلا هامس نيدلج اهرغصاو ٍياجالا

 خيشلا لمكاو 01 ةنس قوتو دّلحا ى جاهنملا ىلع تادايز فئصو قورغلاو ةاقاسملا ىلا هيف غلب

 رمخأآ حرش هل ليقو 0 ةنس وتو حرشلا كلذ ىشكرولا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب

 احعرتت]- 10 اليسا ىوتسلا قيددرألا تف نو جرف نيحلا روذ هنم ةعطق حرشو جابيدلاب ىمسم

 10 ريظن هل ام ررحلا ىف رح نبا لاق تادّلجم تيس ىف تاعايبلا عبر ءانثا ىلا اهيف لصو الفاح

 رز - ]؟1 741 آصهعهت مامر عأ ؟0ه1مس عطر وتم ل] - 111:17 همك عوتع ءغ ممظعمةلع ةااملانتاو

 ءزاتكوتتع 3ع ءصاقر 00512 (ناسأنس لدول جماعه ءمصقأعمهأتق ةذأم آاأاه ذه 21-121

 ىءرقم مم ءهلتغو ]1ءعئاطسص. ح  هطعتاعط كر - هل ل11: 02ه“ ظعت» 7110ه هتهت»عاأ 7” ءز»عتاقو

 [دمصم 887 (أمع. 20. 1" عطغ 1482) رسمعاسسمإر 2001 ةسعماأم 30 231-27: ذه اتطعتم 21-0

 ءا 6]1ءا ةلط 11- ءارسضم/معععنا ةلتكته هطعأح ةعودعدتتس علنلل(.  طرعلمعو زصقءصمأو ةانطأ

 1 ءم"أآ] ءأ - ةنهاناغز طع عءعمنقلف دامس آان -عأ - نمانمق هله ظآد 01 ::/!لو ممهاعتتفاخ ظ1-

 كا للا ةن6070 ظنا- ةزاياءاأ - ممكعو قلانسعأ آعءر» ]ردنا - ءل - ل1: ءك نملد#ر ةصلتم

 5 (لصع. 29. كوت. 1405) ططم1اناتكر 0101 مآا17ع5 ؟مرصست عصام 65 ذه طل/ - 11:17 مرسم مفانتأ. طلع

 ةمرحتسا ددهتوتتلم 1؟معيس عصا (ضطسق ؟0ه]1هتصتصتطاسق ءمصحععأط عصمت ءدقاقغر 0000 80 معو

 ءوعلمسعس» للعأ ؟؟عمععتم مععاتمعأن.  طممعاتك مطل عقار كنس ةلصئاتل جحيحت]تاننتت هتسلااتتت ع

 مسسعماوسم ذم لأ - 7101 ملعلععا مءانعستتب اذخطعسوسع انطملام 8-2 هاد اد 007 ذمعت عمتك ا

 311 متصتسخ لدم ؟ه]نسصتسم ءمصاتمعا عا 160/0: ذمكععأ مانك مدا تب مار عالعط كعررم/- ءل- لأ

 ملن0-ء]- "ءااد» ظعبر» ظلهعمت» [لورنعنمتر ةصصم 772 (ذمع. 20. لاتل. 1370) دتم35تاتقر نانأ انظ01

 ه0 ءةماتغ 117 - 710ه:ءما م 17 - 180 معه ءعمتأ. 8 ةدعاعععد ج00 ةسصعصافه هم لا - قل:

 ءلللتع ؟ه]سسصتسع مرصم8"عطعمسمد, طكزانك ءمرصس عمامتسانس هذطعتلعاط طق لر' - ءاق - لف ل110]رمرنتنعلف

 آ8ورب 460ه/1ع] 7ع[ عع]فمو ةصصم 794 (اصع, 29, للم. 1391) ططمعطتتتقرو 20 طصعتت م2021

 [لعبد ةلطتس ءمرستسعضاقتستتاا 2/-14607)1 ةمقعكت ماصتنلت مطل م0قانأة5ذع 01 علنا ع 1 عدم عدااللل

 انطعأ 17:1( لة - هلل لو لهو ظعرت 8101 متسصتسعل طل لءاق78, جدمصسم 749 (ذصع. 1. كرتخ

 10 1348) مممزمستخر | قرصسصعمامجلم ءممزم5ذ5 هعدع ؟؟هاسصصتمتطا0ق ءمدضمععطعممم 1لطبقاعدعتغو مم

 نمم ه0 معقتمس مدعاعرد» ننةهماهس قصئاتق 8-72 نوعا معكك عمت. آلا طا طمز» ذه ر/- 1001“ ع»“
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 هنم لامكا جاهنملا جايكاصال دامس ىنيقليلا نالسر نب ىهع نيحلا جارسو [ىهتنا فيقحتلا ىف

 ىلع تكن نمحرلا كيع ىيدلا لالج هدلولو م. ةنس ىفوتو جاكفلا عبر ىلا لصوو ريالا عبولا

 وحن ىف اطيسب اًحرش. ىزغلا .نامثع نب فرش زخيشلا حرشو "+ نس قوتو متي ملو لصالا

 قوتو راونالا باتك ىم ةييرغ كئاوف ميف ركذ نيدلجكام ىف اريغصو اطسوتمو تادلجم رشع

 جاهبالا هامس تادلجم عبرا ىف ىيصنلا رمع نب دمحم نيدلا لالج خيشلا فلعو 11 ةنس 5

 نيدلا ىضر نباب فورعملا دمكام نب دمحم تاكربلا وبا نيدلا رحب خيشلاو 101 خنس قوثو

 ىطويسلا ركب نأ ند نةدولا ديع ىيدلا لالج خيشلاو جال جاهتجأ امهدحا نيحرش ىزغلا

 متتيب ب جل جاهتنالا دامس. اضيأ تكمظنو جاهفملا لكشم بارعا ىف اتلا ةرد دامس 1! ةنس قوتملا

 نايح وبا نيدلا ريثأ خيشلا هرصتخاو 1 ةنس قوتملا ىراصنالا دمحم نب ءايركز ىضاقلاو

 ل

 (ءداوطتعو طلع همس ءمامجعاتق ذم ؟ءعلاوأع ةمطغقلتغع»ع ءةعوبستممفملم ةنستلعمسب ممم طقطع(إ ل

 [1وعع زلاعإ. - مهَ»ز - ل - ل1: 01ه“ 8عءرن مدان 801ءقءانقو ةممم 805 (ذمع. 1. كسع

 1402) مممءاسدعر هنزانذ مدصتس عمادتتسق 165: ]/4/, لا-ل11 1:17 ةمععصت ماسك ءنأم كةطعماكتا ننقعأحس

 مدماعر» ممداععرسجتسر عغ 20 نسمعأوسس مهعاعطت ءهمتاأتق ١-21 8غ معد متع ب هأ لءآأا-ءل-ل

 قكقمل-ع]-ه/د» م7: ءزادع ظلتطعر ةصصم 824 (ةمع. 6. لدص, 1421) مهمءاطاتقر 202031655 2ع

 ج0 جععاط ءاجمسم ءمسممدستاو معع ؟ءم 20 طمع معجلندعتأا. - هطعتلعط ه7 عسورك 8 عزت 1

 61 مععتر ةممم 799 (ذمع. 5, 0ع 1396) ممم ؟اتتتقر ءمرستت ءصاقسأاتس ةسرن] مست اه 0 ءعععجس قععلاعت»

 عماسس أ متطسع ء0103غو ءغ ةهاععمت ءلتتطت و ءعغ مدعكتات ل نمطاتكق 701هستستطاتق ءمصنمععط ةعلقتتتتم

 قمقعيأ زطأ جدلممافتو ناتلته ممعمرو ع انطعم قلسعمو». +  هعطماتمه ا ععنممد 151-21 ذمه مام

 هطعتاعط لع7ل - ءل- ل11: 1101عمبجت» ع0 لق ءرن 0م 87معل82, همهم 921 (ذهع. 15. 1ءطخع 1515)

 ممم عأناتكو أم ناتد هع ؟01هسن متطسع ءلذ لني هطعتاعط 8ءا»-عل- لأ: لكان اا ءع»ءااا ل101 مست عل

 آظظورن قلها متسسعا 6 معمق, ؟دلعو طاقن 1؟ءل]2-عءل-لهغ7: لتعاتعم لسم5 ءمرصصس ءصاقجعتمو قصت[ معانأأو

 وييمرعسس ةلاعع 101/7 ءآ- »ج47/:01 ةمكعكت ماسك عقار عا ةطعتلاعط لء7م7- عادل: قة 0-عا- ]بسس

 عري ىكؤ8 8ءا» كمن ةمصم 911 (ذهع. 4. لدم. 15305) مجم( تانقر ءمرصطت ماقتل 1207“ءا ءل-ام]

 لإ 2” جمعلأتا طلا-لل دلك ذمكت ماطتص. 10 ءعود لالا: د عاعتعع ءللتلتاب ءعغ يعستستو

 وسما همد جطعماعتكو ناسام 2:/-151/7 0ءانغ ب - (نةلطخ 2هقمةزرا 8 عبو ل110 هتررت# ءأ كاد “د

 دممم 926 (أمع. 23. 10 ءع. 1519) طتم2طتتتقو 7ه1:111 عمر عمأ 32110111 عملت ممقاننأ, ءأ كذاطعتاعا كا -

 60 - 017: لاء 11 هير ان: 11101 مدينتت: عكف 18 01: 7 عتبرك قد:لم7رع#ر همصو 745 (ذهع. 153. القمت. 1344) 0

 دمعاسسعم لل/-ل1 7/47 ذم عمتغمدسعم ءمماعمجتا 11-21 ءابآ فز لا 2[ ]را عفت" ا- آل نال صك عدت مأ قلتم
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 مضدأرف لجر حومتو نوع نس ىفوتملا ىلصوملا [ ميركلا دبع نب] دمحم نب دمحم نيدلا

 رحبلا هامسو ىنيدراملا رابالا نيدلا رخف نب دمحم مامالا ييشلا هحرشو ياهللا ةثاغا هامسو

 نب باعولا كيع رصن وبا نيدلا يات خيشلا هنم ةعطق .حرشو اًدلجم رشع ةعبرا ياوملا

 ىنصحلا كمحم نب ركب وبأ نيحلا ىقت جاهنملا حرشو ه١ ةنس قوقملا ىيسحلا قاكم

 5 نمو مل“ نس قوتملا ىخوطلا دمحم نب دكمحا ىيدلا باهش ياينملا مظنو ها ةنس قوتنا

 مالسالا لعأ ةئنهت ىف هركذ نيرخأتملا نم ىفاشلا ىكملا ىنوماملا ميعاربا خيشلا مرش هحورش

 لامك خيشلا هدر ىنعمو [دناوف هيف عمج ] اًقيطل اك ىرصملا دكوحأ نب كيحكم هحرشو

 مدنلا هامس [تادلكم عبرا ىف] م.. ةنس قوتملا ىفاشلا ىريمدلا ىسوم ىب ىمحم ىيدلا

 تامتنلا نم هب هزرط امب اًصوصخ هب عافتنالا مظعو امهريغو ىونسالاو ىكيسلا نم هصخ ياهولا

 10 ىف ىهتذاف ىونسالا هخبش ةعطق ىلع ءانب ةاقاسملا نم هادتباو ةعيدبلا تكنلاو تامناذلاو

 ب طوسضصخعم هارمرربع - هلع لان 11ه ءميضتسعلا ظعورن 710ه]ءمتست»ءلا | ظع» كلف - ءآ- ععماس] للعتم#ة]ةو

 ةصمم 774 (ذمع. 3. لصل. 1372) ممءاتتق, 2/-11:10/7 ؟ءىىتطسخ كععتسم عض موتا ةعغ دلع ونتلمس

 دمتغ 0ع زاتعع طعععلتئممتنم ءىمسسعماقكتم 1عقملاءا 67 - 70/47 ةذمهعهتمأام 11]1نقانهكل ا. ب

 عطعتاعط هغ ط[سفس 710 هبت: ء0 طق عتن 8مطاب» - ءل - لفن لطاف“ 12228  كمدصتم طا

 ع« ودمتم م:0ععلسص ؟هاسستمستطاتق ءممقاقصأعلت همس ممدانتأ عا اناتسأو 2/- ظوا» ل]- ]1 هدماماز

 رمق عمار لا. - 1 [عموصعمكس ءزانه كهطعتلعاط 107 - ءل- لغد لاا لامع» للا - ءآ- ؟مءاراراوط لعد

 17101 مترنتت: عل [10ععقنمو همصم 875 (ذمع. 30. كادص. 1470) 1205[اتات5و 60011116ع8[2أ[115 عءقأو عأ

 مرسس ءمامتاست» ذص هانت 112:17 1 هع]نف - هل - لذ: لطلتع ظعام» الثعبي 21ه]يميدب»عل 1151و

 دسصم 829 ((مع. 13. للموت. 1425) مم(تاتكر 0101. - ًاطونملع 57ءرمط - هل- لأ» كاسضسعلا

 1غ عرب 7101, ميوتتعل "لكثالقو ةمصمم 893 (ذمع. 17. آل عع. 1487) مج( نانقر ؟ءطولتطاسق ةععاط ءاجرتانست

 بز

 كععسستة عمت مدلك ءهغ فمدسصسءعصامسمو ذم 111ه ءلتلعضسماأ ذطعتلعط 1 عق» 21ه 11677

 عاطدتكتامو نأ ءرع عععمأ 1 هرتطاتق عيا عغ طسسصع ءبيدسطت ءعهاقتأاتلا! لذه ىانه 1/1: ة:6أ هلآ ©

 مدسسس سمره - 11101 مموت»:عا طعن قلارت»عل ل172, نست لم ءمرتت ءماقمكم ءاعوقصأل []

 نتلتلو ءمصععددأا] - عع هطعتلاعط رععنفا - ءل - لا: 1210ه1ءميوت»عل ظوري 2195ه 12ءروث»#: ذطقلظتاهمو

 حصصم 808 (زصع. 29. لسص. 1405) 220تتتك ر | كات اتق ءهمرتتل عماقتكألاق 01184105 ؟؟01سسأمت ت020-

 ماععاتكمس ] عا رلآ - 27ءزر» للا - 17/4 زذمكتمادك ءقأ.  ظمالمععسس ءلاتك مهضعتم ءدع 30/84

 مرودرعم# جلتتكوسع ةنعامرتطان5 ةعاععتغو ءغ ءعاع ناتلتاقق اصلع دسعأقه ءعقأر م22ع5عطاأتلل ©013-

 10 ماعد عماأتمو ءماسعاأسم هغ ج0هماهتمصتطاتق جعاتللك ع 201515, ونيتطاتق ءعمداتطلت عما قكتانلللا 05085:16+

 آمتغتستم [ععزأ ه١ قمزاأع 71هع4ءم/ متدتتك ذه !؟مودعمأم هةطعغتلعطتل هبت مومعم# هغ ميعضقع
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 دامسو الوأ هرصتخا يوزمم حرش وو ملا هلاضفا ىلع هلل حمحلا هلوا ىراصنالا دمحم نبا

 هلل ديحلا رصتخملا لواو بالطلا مهنم حرشب اهولا حتف هامسو هحرش مث بالطلا جهنم

 جان ةخيادب رخالاو جانكملا دانشرا امعرببك نيحرش جاهنملا جور نمو خلا اذهل اناده ىذلا

 هيهش باب فورعملا ركب نأ ىب محم لضفلا ىننا ىيدلا ردب خيشلل امعالك نيدلحم 5

 هللا ديع نب دمحم ليضفلا ودا نيدلا مجان هحرشو م. ةنس وتلا ىفاشلا هيقفلا ىدسالا

 نيتس ماع غرفو نيبلاطلا ياهنم ىلا نيبغارلا ىداع دامس [م11 ةنس قوتملا ] نولجحع ىضاق نبا

 دداوز ىف جاتلاو رصتخمو طسوتمو احهيضوت هيلع لمع لوطم ىف ياهنملا حيحصت هلو] خلا

 يف ياهنملا لئاسم نم هيف ءاشي ام ىلا ةعجارملا ىف ةلوعم هلعج ريرحتلاو ياهنملا ىلع ةضورلا

 [رعطتا ]آ1. هممت 786 (زمع. 24. عطع. 1384) ه0 ظصعمت مع2؟عصتلع دس مط ةصتأم ]تطعن

 زمععمزإا, -  ظمتغمرسعم ةمهسي هطعتلعط ءغ اسقص 860" - ءل- 0: قات 7”مآطرع 702807

 لوري ل101 ميوتعل قلبنحؤ»: ءمدصص عمامكتم ذلاسفأعمحتغ نسأ ذاق اصعامأاأ: آردسمه آ)عم معمم ءزانق

 طعمعقمععمغو ءعاع. (نهددسص عمامعأتسع طلع عدس ج0متتعطتست طقطعأ. طعس 207 - 112:1

 ذم ءمتامرسسعم ءمعوتأر 11عءنانعز ء-107/45 امععه ماحس نتاع 115 ةصعأمأتأا: طرهتنق آلعمو نتتتذ 5

 ه0 طمع لسحتاغ عاعر طبقت لم عوت مضت ءماقعأامالل ءمه3 م0انمتأ, ءانت تكلس ل27: ءا-ه معالي

 وامن" 11 ءدنآطععز ءل-8]101 0 علنا ع ظمصعم ذماعع ءمصتسعسأقتتمو اص 27/- 11:07 لحم ]0طن

 وتمتص مددزه» 17140 أ - »0/1/4 , ةلاعع 12 ءلةيءا ءآ -+14:/0] ةمكدعتماطتخ ءعنأ عغ لصمطاتق

 عماسمتستطسك مدد مععاط عملتطتس. آل( ءعوسع 8طعتاعطسس 2 ءل”-ءل-لغ» قكط:1]11/00 11101 هت»هتت»نءل

 ورب ملط ظءز»- قلععلع لدهم ءممكتأل نص هةطق تغمس لكم لق ه/م/لعب لتعكس ءأ ةمصم

 874 (زمع. 11. لصل. 1469) مهمعاسسر 31عام »عدت طقطعأب ءا اا ءزرنسعل-01: ل1: 1/4017 لل هةءهتجتت عل

 8 وعرب ىكطلءم7لعآ اظلطسخ ل ه01ع5 همرذلأ كزانتمر [مصصم 866 (زمع. 6. 0ع. 1461) 205طتانق ]و

 ءمرصس عمامستسم قصت ممددتأ طل 0/2 ءا-ع] ةانا» لع 11:1 ءآ-1 712847 ذمقعطأ ماطتتسو عأغ ةصن72ق 0

 (نمع. 11. الءع. 1455) جطقملول(.  ةدععمغع ذطتر هع ه0010155ءر ةسحتقدع ءغأ لتطصتمساتة5ع. آمعامأأ

 عساعتل 1(:  آبدتتق [0ءعمر ونت 205 لمعدتار وتقع اأعمم2ةطقستتق ءعاع. [10عرد ص مععموصتا1 02

 آ1ههعنم»ع 47*15: ]مههتصأك 2/7 - 71:17 ءىصاسسحسلامست ةاتقععرأتلر 30 نسمس ءديصات ءقغلمص عطس

 مم[ ععتغو ممركعم ]ذطعصس ةماععس ءلتسس ءغ طععوسأإ هععسس , عغ انطسست 17-727 لا عام4670 ل1

 18م0 هأ1 هله 17/- 11:10 .1٠ ع. (0هعمصه ج00: ةسصعصسأو اتطست ممسعلامأ ه0 ظنا - 212:14

 ءمماتسعمكر ءغ اتطستس 77 - 167, ودعت نال ءعتصص 30 نق ععالممعق ععما]؟عملقق 1ععلأور لتقق

 ءىاتطعم 2107047 ذطخ وسدعت ؟هاسعسأو ذه وسسهلعتم ععمأزو لمعزاعم 0ءععرض 20115 [هقعأ تلتقو

27 51 
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 ىضاق ىب دحأ نب ركب وبأ ىيدلا ىقتو]: نيدلا رب هحرشو [ضيبم مل ةسارك. ةدامعبرأ وك

 ىقشمدلا درب ىضاق نب نيحلا ءاهب خيشلاو [.دأ ةنس ىوتملا افنا روكذملا كلاو وهو :بهش

 عرشم هامس مما ةنس ىقوتملا ىفاشلا ىقدملا ىغارملا ركب .نأ نب دمحم متفلا وبا مامالاو

 نيدلا بحم خيشال ياهنملا ضدارف حرشو تادلجم ثلث ىوونلا جاهنم حرش ىف ىوولا

 5 ىازغلا دمحم نب دمحم كماح ىنأ مالسالا ةْح مامالل نيدباعلا .جاهنم وسمر عرس ىورصبلا

 فئاوعلا “٠ ةبوتلا " ملعلا ةبقع 1 تابقع عبس ىلع هبثر هفيلات رخآ وه ليق ه. ةنس قوتملا

 ةرخآلا دارا نمل عفان فيطل بانك ومو ركشلاو محلا « حداوفلا 1 ثعاوبلا ه ضراوعلا **

 فيرط عطق ىف انفنص لاق يلا داوجلا ميكحلا كلملا هلل دمحلا هلو ايندلا نع ضارعأو

 امياف اهونسك ملف هللا ىلا ةبرقلاو مولعلا ءايحاك ايتك لمعو ملع نم دبعلا جاقحي امو ةرخآلا

 10 فلخ ةفاك ىلا رظنلا لال ىضتقاو نيلوالا ريطاسا اولاق ىقف نيبلاعلا بر مالك نم حصفأ مالك

 عامجأالا ةياع عقب بانك كفيئتعتل ىنقثود نأ دللا ىلا تلهشباف تاراههملا كرذو ةوحولا نيعب ىللا

 جاامسعم نص مئ00ع ممم ءعددعدكتا]. - ط2 ءمتوسع مرصع عصاقكمو ذص لا -ل1 8:47 هلت ءحسصخ

 18ه ل» - هل - لفرإ 7 | 1هعلق - ءل- لادن قلاع 8و ظعرب كلضعل اظعت» (لطغ ىكامابلعا» ظلتسق

 متع م00 !ادسلحتأو ةصسصمم 851 (ةذصع. 19. ةلهع(. 1447) معانانق] - هطقتلعط 876 - ءل-

 اظ وري ( 4078 ظممل 12 نسعماعإاف - طصقس لطتارمتاب 101م ميجتسعا وري قلق ظعام» ل1 ءءامعاف

 1160676 كاندكتكمب ةمصم 859 (تصع. 22, الوع. 1454) رم عاتق ءتزانك مرات عمامته اق 11-21 ه8/1'ه*

 طا - 1غ هنم# لا ةارمت»أاب كلمن لا - 27عمعمت ذمكىتماسخ هما أ امته ؟ه]طنسسصتمسمه ءممالمعأ ع ءغ

 هاعتلعط كله ةنان-عل-لغ: ظمع»ءبم# ةامطنتم 0ع زانعع طععءلتغسم اه لادا 1147 ءوصصسس عماقتأو

 5 زال تداجوحز(ي - 13243. ذآ زمطغز] ءآل-ٌغةط1للصر منح طعسص ءءاعمأ6م» , ةنعامرع ]سقطت

 آل هزز ءا- ءلقدامدن»» كقلاناأ ظل دنا 2لهأرعبوت» عل لق عزت ]1ه]رميوتشعل ( اعمل, همصم 505 (ةصع. 10.

 لسا. 1111) سمعتم. [طلتع ائطع»ع ءّزادق تلاتساتق ءققع للعلن ءاازس ةعماعسل 562505 015م0هةتاتك

 عدا عيتمضتلل ملنصاتع 0ع لهءاعكمح نسدعع عمله ةهعاغر ةععتصقلمق 0ع مءعةتمأةءعمأتهي (ءعطاتاتق

 اس معلتس عماتفر ونتهسأغاتق 0ع حععالعمغطاتعو ونستمكعتق 0ع ءهديعزاوزط ءعماتقو ة5عالأاتق 06 ءهقتطاتق

 1هراتصمهعر ةعواتستتق 0ع !دنلع هغ عمدا مضتسس جعالمصع. آطيئطغع»ع ءاععوصف عن ءأ تاتللق عقر عانت

 طممم دتكمع ظباسعفع نينممعرتغ ءعغ د دسصلم 0ءععاتممعع هلك اهمعامتاوسع 13: آبمتتق العمر ؟ءقعلو

 ةدمزعمأأ ر [!نطععدال ءاعي - طلع معدععتلعصلمو اةصوتتغو رتاقع طكتققع لذه عأ 0ع (طعمرته أ

 مرعدحتر نسمع ةعركم هرانق ةانصأر ماادععف لئطعمو يسصممةدتسساسقر انأ 1/4 01-97 ةغ الا (0" 4

 6 هله. كلمتسعم ءمذ مما ةمم؟هطفمتمأاز ءهغ نيحعممتس هدتهلتم !1دعتصلألمع ءقأ هدقاتممع

 40 لمسصتمت داتص0هضن ؛ لدتس : 1"دطسنلقعرو لتعتساو طله]05ن12. طا ممهان]قكلتأ 5ك(ة(انقو ان

 طمصتمعك هردصعم ه ألعم يعجن هعتلم هصتقعسءعمملتقع عع عاجتق ؟ءاذعأالق ععةمأءعععمأاتك.  هانم-

 مازعودحتأ زعتنيع آحد تأ طع 20 ]نطعنس ءمرضس ممصعضلتنتت هممت عمأعصاأع#“ 015ممصعطعأو ءانأ
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 اًبيجع اًييترت ىنمهلاو كلذ رارسا ىلع همركو هلضفب ىنعلطاو ىنباجاف عافتنالا هئارقب لصخحيو

 فلو ىكرتلا ىلا ىلاهنب فورعملا هللا طبع ند سايلا هلقن دقو ىهتنا تمدقت ىتلا ىف هركذا مل

 رضتخا . مك .اريغضو اريبك .نيحرش  ئسنطالبلا  نيدلا :سمش هحرشو _سمخلا تادابعلا لماسم

 خلا هدابع نم ءاشش نم ففو ىذلا هلل كمحلا هلوا نيبلاطلا ةيغب هامسو ءزج ىف جاهنملا

 اميكح اليلج ناك رفسملا ىلع ىسحلا ابا خيشلا نأ لاق هنأ ربكالا خيشلا ةرماسم ىف تيأرو

 دماح نال ىزعي ىذلا نيدباعلا ناهنم اهنم فيناصت هل ةتيسب هقيأر ركذلا لومحم اًفراع

 هيبنتلاو حصنلا باتك اضيا هل كلذكو جيشلا اذع تافنصم نم وه امذناو هل سيلو ىلازغلا

 اهنم تايبا هلو ريغصلا نونضملا سانلا هيمستو اضيا دماح ىنال ىزعي ىذلا

 هنأ انوم توملا اونظن ال

 ىنملا تاياغ ىعو ةابدكل

 محار برب نظلا أوذسدا

 انمأ اوتأتو ىسلا اوركشت

 هرسصتتتلال هممقعصفكاتكق ءمصاتمععععغ عغ ع تتزانك 1ععاتممع نأتلتادك علسصلدع عا. آل عانق 705 63

 جمللو غر ءغ 1مجمع عغ ععواتج هته هنتطأ ةععومم طسزانق ةعاعجأمع ءمعممدءءعءملقه ةسرعتاتك

 مغ لزةممدزقنلمصعس مدتعمطتا رص ةصقمتعمكتأو ننهلل لص ةعضمأتق ةصاعج علتأتق همص 8عانأاتق ©1810

 - 185ععأ ز]1ت يب - 17م5 ظعر» 450ه/1عقر ؟دلعم 27472 لتعطتعي طمع [ئطغستص ص لتصعاتقتم

 طةيسولعمحس اهممتأساتغ ءغ نيمعععممعم لع نستنسوسنع بتآلطذتك هاتعتتق 2001036. هطعتلعط ةق/ عمو

 60 - ل11: 861142052 مصحتس ءعطاقتلانلال 1008 0هظعرل عأ طللقق01عتللا له 11113 ©0123 م0501[, 0110 0

 0[1/- 31/7 ذم ءيتغمرسمعم 1هقعتعتلم ءمصصمءءط عمفدتس عا 8:عازبعا ءآ - 14/11: ذصقءاتت ا ةلح

 ىمعوعتغأر نطقهع غم اصعامأتا: ةطرهسنم آ2ءمر وست ءدع تتآغمرتطاتق ةدتقو ونن05 ؟انأغو ةاتئتلام ةانم

 جلز نكوغ ءعاعمب -  [آ7101 15ه اطعم 271هعميسع»ء ج ظطعتلعط مههدعتسم 232 قله)# ءعلتغمو طاتصع

 لزونسدعر هطعتاعطسسس قلطتع'/ع هدمت: 472 1/7 - 71 وكعب كمتكدع 111 سكاع عطر ةدصاعماعطر ةمتعاأمأ ةةظر

 1درروع هءعاءطعغمتع عمق متعمتتللل .  آز01 ءتتتت (نعاتأدع و عأ مآلتعاتللل 5211210110111 3116015 عقأم

 ذسماعع عد انطعن 711:17 هل - ط8: وتتخ د0 كاان ط1 1180 © ءمجنل# دتتعأم»عطط 1 عاعاأاتتت و هلأ

 8عط عم ممص ءمرصممعزكتق ءقأر هعاع عمت 20 ةععماو هطعتلعطت ذللك مععاسعأ.  طملعس

 دسملم ]زطعع 27- 77وم']ع همع 8/- 1ءرنطفلب ,  عيسعتم مدهااعتط ققنع متنقل اعتطتتمغو طاتصع

 عطعتاعطسصس جدسسععمععص طقطعأ6 - طمستمعو عنس ثا - 7160/74: ظأ - هوعاف»» ةجوعأاةتتام

 10عرس ؟ءعرونم 1ععلاو ع نتتطسع ][دتلقهمأن# طق

 ا هازغع يعلعععر مدمعاغعلل عققع 82201[ءلللو

 (نعرغاع رزأو عار عقوتتع 51011111111111 70011113

 طمدتكع 20سعتمس ظعصسصفسس ذم 0مدصدتمسم هتتقءطأ ء00عر

 طعم ةؤنيلتم ؟:عوام مهعسأم 0همهطتستسأ ءغ ىععسسمسس طعدات ملتس ع هققعوس ةصاصتا
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 متنا الا ىسفن ىرا ام

 انا مننا مكنا ىداقتعاو

 نيدلا مجنل ةيفنحلا بعذم ىلع جاهنم |*ت» رصقخم ىسراف نيقشاعلا ياهنم |

 عورفو لوصا ىلع كامتشم © ةنس قوقملا ةامحب ىضاقلا ىبلحلا ميدعلا نب دمحم نب رمع

 5 نام حضواو ظفل زجواب ىرودقلاو ىواحطلا فينصت نيبو ريغصلا عماشل نيب هيف عمج

 رقفلا ياهنم |"*60  ه.4 ةنس ىوتملا ىراصنالا ىليقعلا دمحم نب رمعل ىواتفلا ياهنم |"

 دفلا 1.عع نس ىفوتلا ىورقنالا كمحأا ىب ليعمسأ ىنيدلا خوسر خمشلل ةيولوملا دهمان ةقيرط

 كولسلا بئارم ىف ا" ةعيرشلا رارسا ىف " ةقيرطلا ىف ! ماسقا ثلث هلعجو ةيكرتلاب (."ع ةنس

 مولعلا 1 ىذلا ةلل كوكا ةلوأ ىغارج نقور نكعم اج نىدنيوس ةتاثو خيرت 3 لييقو

 10 ىف جاهنم ع قارولا نبال ليكلا ق ركفلا جاهنم اع خلا ةيويندلاو ةينيدلا

 جاهذم ادن ها*و نس قوتدملا ىرشخ مزلا ردع نب دويكم هللا راج خمالعال لوصالا

 آس رصع أمهم 505 (ةصااتتت» 110م

 آنا ءمصلعسدأم طلعو ءعقأر 5108 65856 1.

 13244. 3111 مطق] ءآ- هد ط1 ءلعاسرو متعه ةسفمأللاتللل. (نهدط عدا اننل م عظسأ بانل. - 5

 311مطقز هلح سهقجطقط ءال-ططصع 1! ععغر ته هععيصلسس 0هءاضمقمت [ططقط 18315111

 حسنعامررع ل ءزررب - هل - ل17 0من 8 ءر» ل210]ءمتست» عا 8 ءن- ءاملط» طمع (نةلطت [[دسصةكقطمر

 ةمصم 734 (اصع. 12. 8ءمأ. 1333) صمأتم.  (نهداتمعأ معاسعأربأه ءأ مهع(ع5 لاتكتق 45118[ هقو

 و ءأ ةتعام» ذطخ 27- لمت لآ - كمولرا» تأ ةهتمأجح 1مطلامألا كك (0004 1 طعععأممتستس ؟ءعطتق

 ءا معد ماعنأت(ةأغع ءكمعامأتسسم هممز نصحتا. -ح 13246. ذآ[ صطخز ع1- 1 ءغامكاأو 113 0

 لامس ل مرختست , ةتتعاماع 072ه“ وعن: 1101 مونت» ل 0 عمنا: قسد ةى ةدمصم 576 (ذمع. 28. الدتع

 1180) ممرانم. - 13247. ل1 مطقز ءل- عه عمر متم مهتم ءعئ[هاتق ةعمب ]ضطعع ؟عوملقع هعل1 متع

 /11ءم7عموامصتنسسم ةتعام»ع كهطغعتلعط طممتتطا - هل - لا: ظوردمأا 8عءد» لك ارتدعل قلتاع]ف"ءدمقر ةصطم

 1044 (ذصع. 17. للصم. 1634) متمرطت0. (نهرت ممقانتا ءانتط ةصضمم 1034 (ذمع. 4. 0ع. 1624)

 نمعزمع عا اتسم (عع3 مدماع5 0ك( عكطستأو وسمعت مدكأنت2 0ع تح ةعب ؟ععماقي ةععتضلم لع ةععدستق

 1ءعزور (عاه لع ععهلتطسق دتاأهع هةماساملأ5 هع 40 غعصماتك لانك 12055 ةتومأ 1 ءدصلسست

 قأ ةاتصأ طلق ؟ععطلو: طحدقأتمعام هيأ ةعلتق ءداطعلءعدلت5 [حصرفف ةما]عملعمو. - آنئطعع زا

 زمعامزغ: آطهسم آ)عمر ننأ هم5 لت5ءاماتذممكف طسلادق ءأ حلاععتسق ؟ذادع 0هءنتأ ءاعع ع 4.

 40 ةاأذمطةّز - عال - [1عءر ملتح ىموزئادكتمصستك 0ع هعانلظءأتقر هسعام»ع آ1ًاننن- لموت" م. ع 1037049١

 آخ 1١ ة[ 1 مطقخز 1 عل -هدرنشلر ءته لع معامعأ مأتقر هتعام»ع تعم 0هءانهداسم لف»ملاعلب لهآ

 لو 0م" 2مصم/ /د]بعة ةمصم 538 (ذمع. 16. كنل. 1143) دمداننم. - 13250. 8ظ1-ل1ذدطخز



 د لايكام هللا دكديع ىنأ خمشنلل رصتخم ةدامعلا 2 جاهنم [ نإ ىووذال مام 5
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 ىذلا هلل دمكلا هلوأ رصتخم ىلاكلمزلا دوحا نب ليكم ىيدلا لامك ىضاقلل جالبالا تافلعت

 بترو فلاف هابلا ىف اًباتك فتصي نأ هلأس ميداخملا ضعب نأ ركذ خلا [مكابنا!كتاخلا: كبنأ

 ءرجلاو لاجرلا رارسأ ىف لوالا ءزجلاف باوبا ةدع ىلع امهنم لك لمتشي نينرجو ةمدقم ىلع

 ميحص حرش وهو رم ياجحكلا نب ملسم حرش ىف جاهنم [17هأ ءاسنلا رارسا ىف ىناثلا

 ميكحكلا ىلع ى

 |مثمرع نس ىفوتملا ىناغرفلا رمع نب بيبحل عورفلا ىف جاهنم !”ها» [ىوصلا] ىذمرتلا

 2 ب » 3 : ا ها 0 6 0
 ةيكرتلاب اهحرش مد ناخ للويكام ناطاسلا عماج بيطخل ديوجكاتلا قى خموظنم ىراقلا جاهنم

 قوتملا ىزوجلا ناد افورعملا ىلع ىنب ىنمحريلا ديع جوفلا ىتال نوحصاقلا حاهنم "هو

 ال ىتلا ةيفوصلا بعاذمو ةيعاولا ثيداحالا هنم فذح نكل ءايحالا بولسا ىلع ىعو ةنس

 ةظعوملا ىف نيرذحملا جاوعمو نيركذملا جاهنم 0 مآعتملا جاهغم انما اهل لصا

 [1 (ةهما]ه ءذغ عال- ]1 هز و 59 0ع مءعطنسق ه0 ءممعععععاتلل 5عمعالعاتلال 5م ععاقصاأتطانقو ةانع[05ع

 (ةلطخ 1ع عب - هلل - لذ: 210ه”: ل ظعرت قلاد»عا 2هتن/ءامتنق.  (نمصصم ءعملتستم ر ونتن00 1(

 1معامزاأ: آطدسق آلءمر وسأ ؟غععتاو تغ مممانألأ ماومامماتتل 10ق(8» يعقععععرأ ءعاعب عج 12هرسامتتتمل

 نيتعملحس ه هع معانتددع هممكدغر دغ ![أطعنص 0ع دعنلستنل جماتطتتق ءمرضمعمعععأ  هععلممتغ 1عتاتتك

 ءغ ائطعتس ذم معهع1د6لممعتس عغ لسمو ةةقعاءسلم5و لتعم طتستغ ونت ةتصعسلا ماسعف هقمتأه همت

 معءاطعسلسما. 1"جقعتعسلان5 معلتطاتق 0ع ج؟عومأق ؟لهرعاننلر عأ ؟ههعلعس]تق ةععتصسلاتق لع ةععدمأف

 [عصدتصسمسمتس جوز, - 13251. طا -ل11مطغز 11 ةطدعط 31ه ةاذس 8عءعم- عاطد]] كلو

 (نمسصسس عمامسانق اص ذهل 110571 ةوخ ا ءن-ءا|هزز مني د ا ءمءبم# ءلتطتك 0ع نم ةسمتكم 10 عصلسمل

 عواد 139592. ظ1-ل11مطقز] 11 عآ-ز'طقل ءعغر حته 0ع كسلطتق هاكعتتس.  (نهردم عملأ ت11

 ةسعغمعع ةطعتلعط قاع ق460ه1]ه]. 1101 مهتنءل عفن ل716 177 - 11هلباس 17/-1 نقلت [ ها ] .

 13253. ظطا- ل11 مطغز 11 ءل- هم معان ؟ذذ 0ع مدعاتطتق زانتكتق لعملك هتك هسعام»ع 11 3 ف

 06“ 1" ءمعافسمو هصمم . . . ممجطتم. - 13954. ا[ مطقز ءآ]- ءقعتر دلو (001ةطصلننل

 ]1ءععمالم. (ندعصعم 0ع دعاع (نهددمتسست طعغعصع !1ءوعصلتر نتم0 ءممعلومهأم» 20 جعلعمت ءقح

 اطعلعملعس ةدلفمت 71ه منج7»ء0 1147 ىمملععتك 8 هعغعد ذللطتل ءمسصسصءصادتتلم طتطعتعم

 1مداصتاعلا. - 13255. ل11مطقخز ءعا]- ءقهزت لغم, ذو (عملعصساتتتلو 311610 471 1/00]

 ك0 - ءآ -"هأرجم ء» ل72, ؟دلعو ة2اد:- ءازوتس# لل ئغم ءغ ةسصم . . . ممر[ نم. د طلع

 انطعع ه0 عدهنممعتت هرعضكتف 1776 ل - 07م ةعتماسمك ءقأر ةغكاعسعم صلع (مجلز(أمصعف ططح

 طضصقق ءغ لمعسمتو (طعمومرطتعم معسدمالتاب ونتقع [سصلهسدعمام ءمععوأاب - 13256. ال1 مط هز

 عاآ]-سصم(ءهأ]111 سر لو 0ز5ؤءةمالو. - 13237. ل[ مط قةز ءاددسم 0 ج ةاطعاع1 ع اص 10

 311 عمق عاد دس هطق 0-02 ع1 عامر له 18 عدس اهكمءمصأتانتل عأ ةعهله تمص عطأاتاتال1. 0 مانق
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 قوذ مث اًظعاو ناك ذأ هتجابيدل ىم مهفي ةنس .قوقملا ىضرفلا ىلع نب نيسح نب ميعاربال

 ُح مدل 3 جا ردم أ ءوض ىم تثك ذة خولا جاهخم ا ةهبش هدبثو هقيلات زخيراش 50000

 نال لوصأالا ملع كلي لوصول جاهنم سرنا نيظعاولا جاهخم اا م ىدنواكسلا ضدارف

 ارهاق هك اكد قوتملا ىلينكلا ىزوجلا نبأ ىدادغبلا ىلع ند نمحرلا كديع جرشلا

 5 ىئواضويلا رهع ند هللا كيع نويدلا ىصاخ مامالا ىضاقلل رصغغحم لوصالا ملع ىلا لوصولا جاهنم

 لالجلاو ةيظعلاب :دكمت نم سكدقت هلوأ بتك ةعيسو ةمّدقم ىلع صقخم امم ةنس قوتملا

 5 طسوتم لاو لوقعملاو عورشملا نيب عماجلا لوصالا ملع ىلا لوصولا ٍباهنم اذه انباتك نأ لاق خلا

 فنصملا نأ ملعا ىونسالا لاق ىشحلا عطقلاب ةقرو نورشع وهو ملا لوصالاو عورفلا نجب

 نم هدادمتسا لوصخلو رخفلل لوصخل نم هفنصم هذخا :لصانملو ىومرالل لصانمل نم هباتك خا

 10 ىرصيلا نسم ىتال كمتعلاو ىلازغال ىفصتسملا امهدخا اًيلاغ اههذع جرح داكي ال نيباقك

 ممعوعم ءاتعسس , ع100 1« م/أد» عت 110وءقر: ورب ل7: 1-17 ه-ء4]0, ةصصم . . . 1201:[انانقو

 ءلتلتك عغ عدع معدعاوتنتممع هعمهتم ةصاعاأ نعاتعر نص ءمصعاممهأمععرد ؟نلققع. 8 هواعجد ةصصم

 880 (زهع. 7. ل[هل. 1475) مطماناتق ءقأر عأ 0[1ع[همذع (ةردزناتق مدت م0531 1ههمتك طمغ دمحم

 عاودت 8 ءدخاتعز دامسعم ذص طقع عع لسطتسس عواد 13258. لانسمطق] ءاآد مسص أ عاعط ةطو

 وتنو هدعععع مامالاتتات عدي 102/0 52م - ع0 - 01 تحدت 0ء]ععات 1هععمزطاتلل.  (هرضست ءصادجلالق لم

 لكس اقلا معزوم معتق لع يدتطسخ ةسمعد لتعطسص عدلي ع 13959. ل8[ مطقز ءل- رج ةنامتسو

 زمقانغسكلم ءممعاممهأمراننس. - 13260. 311 هطقز ءا- جهدنا 115 خآص ء1-هةنلر هذ 8

 لمعحأممسا مهمعاما معتقل معط؟عماعملت رو ةحتعام» ع ق1 7/ه7ه] لآل -ءآ - "ه]رتتمنا 8ع م

 8مو// ل006 آلظحمطلتكاحو ؟دلعكم هاد - هزم لتعام ءهغ دمصم 597 (زمع. 12. ©عغ. 1200)

 5 مرمرتطبنم. - 13261. للضسط6ةز ءل- عهدنا 11ه ذآ ع]-هدشلر دله ه0 0هءاعتمسمتس م18-

 ءمامطسس مععك عمتعم لأ ةسعام»ع (نةلطخ طسصقس )عى *-عل-لقش» ىكط0له/]ه]ب 10د: 0م“ 1 ءقل] اهو

 حصمصمم 685 (تصع. 27. 1"عءابع. 1286) مهمات م. 0( هرصرت عملتسسل ص معهعاه غنت مصعتس مغ ةعماعتم !ذططهق

 لتماسطسكسسم نسما زخم ذمعارتا: ه8دمءاتظعءعاستن نأ 203 عمت 8 ءءصخكف ءأرصمز ماع عاممتظ هك

 عماد ةكتعامل: آيتطعمع طلع هممداعع 2110] تأ -ةمموت:7] 16 ةقرس ءل-هدتأر ةسوتتتار 1هعع

 مرمعدععتمأم عا عمالممع ءمعصتاو ءممزاتمعتأأار ءأ اماعضمص ءلتسق هدأ ةماع» ةعاتلعتلام5 هععاصلةتتمق

 ءا مككمعأمأزو ءعام. - ةسمأ "وتمت هاته 1مصصمقع ماعصتهزت5. موعد عبمن م 8 لمقر ةتأو ةتتعام1 ع

 طسمع ]اتنطصتسص ءدع 2427 هط (ربعم# مدصممفتغم ةسسفتم5ء. ةسعام» اتطعت 2,معب7 ءععم طسصع

 وع 712]م4/ معاتتغ د طهطا - ءل- لقرب ءعقتكم,ر عا ه0 كلمطعبز# مدس ممس عملتتتس ةاتعأمر» ةتحت] تق

 40 هد لدمطسم انطعتق معاتتكوب نتمضتت» 1هعق ماععتسمسواتع ؟لدع ة>ععووأأ. مص ةلاعع 710:1 هو“ه

 هنا ه 6 مسم/8 ءعلتطتقر ةلاعع 210: عرربول حط قلا'ا]عمعمتا 8 نعب»# مرصع مكت( نقر انأ دع ناهوتنع
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 امهظفحي ناك . هنأ ليق ام ىلع هبيسو امهظفلب . اهنم ابيرق وأ ةحفصلا امينم لقني .هتيأر ىتح

 ىب كمحا مراكملا وبا ٌنيحلا رضف مامالا ئيشلا هحرشف هنأشب ءاملعلا ىتعا ليلج بانك وهو

 ىنذلا هلل دىمحلا هدلوا ساقولا يارسلاب دامس 4 ةنس قوتملا ىدريراجلا ىزيربتلا نيسح

 ءانثلا وبا ىيدلا .سمش مامالاو امامت نئنملا بتكو لوقا .هلوقب حرش. وءو .خلا .ضرالا فلخ

 نب ميحرلا دبع ىيدلا لامج مامالاو 1 ةنس قوتملا  ىناهفصالا نمحرلا دبع نب دومحم

 نأ هيف ىركذ خلا هتعيرش لوصا دهم ىذلا هلل دمحلا هلوا تاميملا بحاص ىونسالا نسح

 هحرشف ظفالا بذعتسم مجاحلا ريغص هذوكل ىواضوبلل جاهنملا ىلع اورصتقا دنامز لا رثكا

 هيبنتلا ىاثلا اهنع :باوج ال ىتلا ةلوسالا ىم هيلع دري ام ركذ لوالا ىرخا روما .ىلع اهينم

 ركذ عبارلا هصوصخب ىعئاشلا بعذم نييبت تلاثلا لقنلا ىف طلغلا نم هيف عقو ام:ىلع

 مامالا اهيف فتصملا فلاخ ىتلا عضاوملا ىلع هيبنتلا سماخلا انيهذم عورف نم ةدعاقلا ةدداف

 *ر“ ةنس فوتو ةيلصالا عورفلا نم بجاممل نبا مامالا هركذ ام سداسلا بجال نباو .ىدمالاو

 (هؤم5 مدعأمقق جاتأ معمم غمغهه 20 ؟ءععطسست 0ءوععرامم 010ءعععسر ءغ ءمتتق5د طاتلاتق 0عءةءمتح

 مقمصتمر نغ لتعتمسأر ةطئأر ونم00 هتصتستوانع ]ئطعمتص رمعرسمعتو (عمعاول. -  ارئطعع مرعالمةاتق

 هدا ذم ويم عمات مسلم متع لهءان عدس ممهنععنسأاو نغ ةطعتطط ءغ ا!صقس طهطا - ءل-

 رد 1 ع]جابت' زبن ل تضعل 8 عرب 11 هدعتر» 1 ءانساسق لابصع"اغر ةصصم 746 (ذهع. 4. اطلاهت. 45

 رامعاانانكو ءانزاك مدس عماقت انكر, 22/ - 3" 10/-17 ءارابمر ذمه تماسك لاذ اصعامتا: طمسق آل عمر

 ونبأ غمس هضعمجتع ءاع. طلمنمجتغ عانق ؟عضطقر وعسعس متل عمل مةلتغر 2 ءمزرستل ءضاقتلل

 وبوعطتم ؟هعتطسك ءههت000/0 ىر لذعتاأ ةهدتعامجب ““؛ هأ هع ر,لزئنم “©. -  آسقفس ْفه/عرررع- ءأع 4

 451/1 عدا 11ه ]ررتنل 8 عنن ىكطل-ءآ - "ه]بسمتا 1نماكفسنر ةمصم 749 (ذصع. 1١ ذمع. 1345 )

 مجمع م نه ب [اسونح لعتضفأ- عل - لقت كال - ءآ- «عآبل» عزو 11هعمتا لونة ءعغو ةتنعام» ]ذطاخ

 11011 عغر ىزدك ءمصتسعماحكسك ذأه طمعامتغ: آةمستق 1آ)عمر ونكت ظيصلقس عدغم ةنقع ]1عولق

 زومزع عع. طاسختست ةعونملأ سس 1امومتغو ذص انطعو ا - 21/14 ه 862014102 ءلتغم

 جعوست ءةءمصكر 0000 مدعوسم ؟01انستمع ءقأ ءغ ةعطغصتتس ةمقك أ اهنع معاععأتق.  (نورصحت عمامأتق

 حياعسب عما 22/ - 71:47 زغذر نغ ةمتستتس 20 ةلتقم معه جلع عماعععأ.  ظعلسم معه طقفع عقأت

 (©وردسعس مدته نينه عمل ممعم ةتطأ هطاقغمقر ه0 وسقف هسلطمت 2عقرومفاتسا ءديقاقطوغ ح ةءءنصل

 1ملزئدصختع ةععمععدر وننأ ذم [هعتع ةلتطسملع ةدصكتق ذطأ عموم اممكاتع - عماله: طع

 لمءائتممع 5ر41 مءعد] همته - يسسهمأون 0( هرصسص عضمعماسم ناتلتاوك كصلقتس عمات ءدع ةعاتعسلتق

 0ز5كماتسمع ممداعوع 0عيتعوغم - وسسنمأو: [ملتعدمكتع 1هعأر نص ويتطاسك ةنعام» عط سقم

 5618::116, دل قكتسقضلل هأ ةهط لا - ءا مون لتعععماتلغ ع ةوجاه: ةعاتعملا لععتحتولل صوعلمم

 كمولعمر ونحمه آصقس 107:- ءل/ ينط مسدد ءعررمروأ. ع 381هعاماتق ءقأ ةسضم 772 (ذصع. 26.
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 ىونسالا حرش ىلعو [دلمكا هوخا نيدلا لامجو جاهنملا حرش ىف عرشا دمحم هاخا ّنأ لاقي]

 حرش ىلع خةيشاح انضيا هلو م1 خذس قوتملا ةعامج نبأ سكي أ نب دمحم ىضاقال ةيضاح

 تاداعسلا نا ىيدلا رحب ىضاقلل ةيشاح ىونسالا حرش ىلعو ىدردراجلا حرش ىلعو ىزغلا

 هحرشو هريركت نم ىسحا ىريركت ىوراخسلا لاق مل. خنس تام ىنيقلبلا دمحم نب كمحم

 نيدلا ثايغو 7“ ةنس قوتملا ىفنحلا ىزيربتلا ىديبعلا دمحم نب هللا دبع ىضاقلا

 رولا فتفوم» نيد دكحملا عيدلا ريم خيشلاو 1١ ةنس قوتملا ىطساولا ليحكم ىب دمحم

 باعولا ىيع نيحلا جات مامالا يِيشلاو «ل] ةنس قوتو نسلا ريكب هتيطخ ىف رطتعاو ىعفاشلا

 اضهأ هلو نقللا نبا ىلع نب رمع ىيحلا جارس مامالا ييشلاو ما ةنس قوتملا ىكبسلا ىلع ىبا

 ىليبدرالا [حرفلا ىلا نب] دمت نب حرف نيدلا رون ييشلاو .* ةنس وت ءزج ىف هثيداحا حرش

 م6 ةنس قوتملا ىعفاشلا ىلمرلا نيسح ىب سكمحا ىيدلا باهش خوشلاو 71 ةنس ىقوقملا

 نيدلا باهشو [ 1.60١9 ةذس ىفوتملا ىسلماريشلا ىلع نب ىلع نيدلا رونل ةيشاح هيلعو]

 لال. 1370)ر [ءعأا ءزده انهغع» 1101م عل ءمرصتس عما قمت انتم لم ]8| - 112:17 1]مععمتمودع لتءلاتر

 ودع لمواعع (ععاتتق كعمل - لد لا: معها عملغا]. ع  ىل ىمرسسعماةمتتات نعم (ةلطن

 11ه |رميجتنءل ظوتن 42 8عءل» 16: لعستم, ةمصم 819 (ذمع. 1. لآهعغ. 1416) 1201[ نانقر ع108ةهق

 علتلل6. 10لعد عاموذدم ه0 ءمرسسعم(متسس 6 ةعسلأا ءغ دل ءمرصس عوامل لع عر» ل41 محط

 ممجم أ. -  ظومللعع ه0 هفمسصتسعم(ةستستللا 516م( (ةلطخ 2607“ - ل - لأ: ا

 81ه متت»ءل ظورب 71ه]رميستسءل 801ءطعتننن ةهمصم 890 (تمع. 18. لوص. 1483) دصما(تاتكر عوق

 ءلتلتعر عا فءلال 4م:  لآعو ءعءمومتئمر ةذمودتار مههعقاقماتو» ءدغ ءزانك ؟ءمومت 1 هصع.

 (مرصس عمامعمو ممععم ةععموعضنمأاأ (ةلطت قكطلعلاعآب ع 1101, مسعتسعل 0 ءنلن 1 اسست

 [1همعاتنعم ةصصم 743 (أهع. 6. كسص. 1342) طمدأمنق - 601 ةنااأب - هلل لأ: 7101 هتتتتعأ 8 عزا

 1810ه /ءمت»نءلأ 11 مينا ةصمم 7185 (ذمع. د. للهم. 1318) رصمعنسك - هطعتلعط 57 عرنم-عل-ل

 11ه متن ءلأ ضو: ة؟يببرل لوعمب»# كطقظتامو ةصمصم 711 (ذمع. 20. لآلهتع 1311) 121010115 001

 ذم مردعاوكممع هع هعموعاتأتق ء>ععممعهلنلمسع لعقعملزغ ع عطعتلعط أ آسف 110 - هل - لأ

 44 - ءا- معارف طور لل كمات ةهصصم 771 (مع. ة. قسع. 1369) ممعاسسس ع 8طعتلعط أ

 اسفسس مار - هل - لأ: 0مم طورت ملغ طار - ءارسم] معان هصسم 804 (ذمع. 11١ كسع. 1401)

 12015اناتك و, وان1 م12عاع7عد مرضت ءمادعتاتنتل أه ءزدقه (؟ه0ئ(1همعم 1هقعلعملم هيرست ءعط عمقتتتل

 همس مومن ع هطعتلعا هاط»- هل لاو 1كهموأب عدن 110 هتستسعل [ 8 ءزن 41! هأإ] علقو

 ةهسصم 749 (مع. 1. ةمع. 13485) رسمعاسسمص - هاطعتلط ك7 عم - هل- لا: قارتسعأ عرب 10د عنب

 لعمال: كاملتتاعي عسصم 844 (ذمع. 2. لصص. 1440) رصمعاتنعر [ 20 نزكق ءمدصتل هلأ ةكاتللا

 لاا - هل - لأ ىلع ظعرب ىلع ىايعاس مسعود ةمصم 1087 (ذمع. 0. لامتأب 10760) 11101[ات115و
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 نب هللا دكيبع نيدلا ناعرد ديسلاو مل ةنس ىقوقملا ىعفاشلا ىزغلا هللا كيع نب ديمحا

 مالسالا ملاعم ىلعا ىذلا هلل دم ملوا #2 ةنس قوتملا علاوطلا حراش ىربعلا ىلاغرفلا دمحم

 ىراصنالا دمحم نب ءايركز ىضاقلاو ناويدلا بحاص ىنيدلا سمش ىمهرولا ىلا هادا خلا

 همذا ل“ ةنس ىفوت هلمكي ملو ىونسالا نسحلا نب دمحم خيشلاو 1 ةنس قوقملا ىعفاشلا

 ىفوتو اضيأ دقيداحأ جرخو قارعلا نيسح نب ميحرلا ىبع ىيدلا سمش خيشلا ةمظنو هرخآ

 ةكمدس قوذما ىنيوزقلا رغاط نب لياودكام ماهالا ةذح مشو م خي قوت ىزدربخلا ىدارسلا نىسح

 هامس ةنس قوتملا  ىجنخلا ىيدلا ىيز مامالا خيشلاو لوصالا جاهنم ىلا لوقعلا حارس ءامس

 هحورش نمو لوصالا اهنم ىف امل ريرحتلا هامس ملك ةنس ىفوتملا قارعلا ميحرلا دبع نب كمحا

 هكناحاس ةلوأ لوقلاب سمن لوصالا جاهنم حرمت 8 لوصولا جارعم ىكيالا نويدحلا لي اعلا

 عامدذوه ةهتمدنأ] - ةذاعاؤأ - هل - لادن قلآتسعف ظوتن قكطلعلامل )معجم ذطقكتامم ةصصم 823

 (زمع. 28. كوم. 1419) رهمطستتق - 5عيجوج10 8ه»]عمجو - ءل- لف: 0[ ءقلعلأمأب عزز ل10 مترةترن عاف

 1ع ع/]رانن6 لط»# ذماعع منعم ]ذات 1مم, ةجسمم 743 (لصع. 6. لنص. 1342) طتم5[انالق و ءانز الق

 ءقرصمس عصاقعأامم لكم ةمعتربأا : طبدتتع العمر وننأ ةتومه آداممأ ءععدتغ ءاع. 0طغناتغ هس آ[' عام

 ى/ عرررو-ءل-لغ: (0ةمعع]|دعمع معهعدزلان - (ةةلطن 7هقم" جراي عنا لل هاء عدت عل قلبندة»# كطقتطظتتكقمو

 ةممم 926 (]مع. 23. آل ءع. 1519) مهمداسبخك - كا عتاعط 1101 مترنت»# عل لق ءزن-عأ]رمعمتا لوتاعاماو ةطقو

 784 (ذمع. 17. للهم. 1382) مدمعاتاتقر لانأ ءكمصتن ءماقمل امال همم جطقم] منغ. طءعلغ طمع جاتسس.

 كاعتاط ك7 عروع- عل - لا قكالس ءا- "عا ظعتي 181هععنج ]1 نعافر جدممم 506 (ذمع. 21. كانلب

 1403) مهمعاطتانعو 7111-21 معاعتعع ءللتلتغ ء مهعلاعع ءزده (ههلل(همعق عمسعأ] ءقكلأم

 ظملعس رسملم 1107 عزوت# ءل 8 ءزع 0ا]يررجنن عرب ل ءستس 2ءثعر ةمصم 779 (ذمع. 10. القت

 1377) سمءاسسعر, 1/-117:107 ؟ءممئطاتع كععتس فة ءعلممأأاب ع هس عواهجلم» ممععم ع01لععتمأ

 2”هيعتبرل 8عرا 17ه كء»وسوع 1ءاماستر هممم 804 ((نصع. 11. كسع. 1401) درسمعاستك - طصقما

 ل1 ه]يمترنترن عل 8 عراب 1هليا» (ههمتار ةمطم . . . ططم5نماتقو ءانزاتك مزال ماقتل انق ا ءل-هعنأأ

 1ع 11:14 هل - هعيزل ةمهءعمل ماسه عدأ - هطعتلعط ءغ ط[سصقتس 2عقتا - ءل - لقا 16/1/11 0

 2. سمعاماتعر ءنزادع ءمسسعمأمعتسم اتاساسسص 10747 ء]- مع»م» معومع هع زعجا ءا تام اهعاطأات

 31دعمت عم 1ع عر ععاوع '1نمع صقل اها مصك عمل عماعت ءعاع. 0طغسلتغ عدس 1[ ءيزعم ق// عرق

 011-60: هأ كانا 70ه”ه ق41نرنعا ظعرن قكطل- ءآ- «ءافس 1منعقفر ةمصمم 826 (ذصع. 15. آ)ةعب

 1422) مممعطتسعي جلمماهغنمصعتس ةعاجامس 20 دس ء0لتلتا, 22/-1هط»أ» [نمع لا ل2لقااار ءا-هعتلا

 زمهعع ماهل. - 1 ماعع ءمصحس ءضاقهتج مو 1727 ءآ-:مموتل/ لا ءابمجأت كلامي © - هعتتأ ه "أكو

 لوعاتمعتسسم 7170 - عا - لأ قلع ءلتطتع 1س لهأتتكب نأ طوعجتو عه ءأ ؟ععطه اعدكتق ع>م05ل8
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 هحلمو ىنيوزقلا هللا للضف نب دىمحا نيدحلا بطق ىضاقلل هفلا تلا دوجولا بجاو اي مهللا

 هحرشو ىليبدرالا :ىنغلا ىيع ةحرشو ظافلالا لح نع رواجتي ال نأ“ةيف :طرشو .هتبطخ ىف

 كيعل لوقا لاقب حرش ةحورش نمو ىلاهفصالا دومحكم نب دمحم هللا يع وبا ىنيحلا سمش

 ءوضب تايعاملا ءاضا ىذلا هلل دكمحلا هلوا ىليبدرالا يِيشب رهتشملا هللا ءاطع نب نمحولا

 5 ماماب فورعملا ىعئاشلا ميحرلا دبع نب دمدكم نب دمحم نيدلا لامك هحرشو] خلا دوجولا

 قاياقلا هخويش نم هل ضرفو سانلا هلوادت ارصتخمو ًالوطم نيحرش م, ةنس قوتملا ةيلماكلا

 نبا ىلع نب نمحرلا كيع جرفلا ىنا خيشلل رادفلا ةنجو رظنلا ةجاهنم ا0# ١ [مامهلا نباو

 ىيحلا جارسل نيحلا لوصا ىف نيلصالا مهنم ا( هل/ خس قوتملا ىدادغبلا ىزوجلا

 هقفلا لوصأ فصن ىلا غلبو نيدلا لوصأ هنم ليمكا م.د نس قوتملا .ىنيقليلا نالسر نب رمع

 10 نيدلا لوصأ ملع نيملعلا لامس هيفي ىدكلارملاك يلا هتادوجوم دوجو بجو نمل تول تءلوأ

 (مماكس هلصتحتو طقطعع 1معامتغ ةساعسب أه:  عمعلز عمتك هته 'ل'كنر ه آل ءاتقر نانأ تلقا ةطانق

 عطقماساو (متععم ءاعبر عم دسنعام» هنت لملتعأ (هاة - هل - لادا قلاندعل اعرب 1هل)/هلاعلب

 6م جمال رص ممعتتاأر سعت ّئذص مهدعادغلمسمع !ددتلمه(. آططت ءيىصلتغمصعتس ةتطأ] ًةططصمقانتاو نأ

 ناله عجور[ ءمالمصعتت ؟؟ععطمصتست هممت ءينم06عع(6ب - 17 ءمتوسع ءمرضتلل ء2ا35105 ةع1أ1 م5 عااتطخ

 4هطلل- ءآ- عالرمتاط لل عءارا]] - ذا عرسع- ءلس لا: قلت قكلامااعأا ك2لوامتستنعل ظعنا كلمات

 1مرات - كى آل ءآ -"هادومت»: ظعوري قلاممل/عار مصلعو ظذطعتاعط رك" 0عز4/8 للعطنقو ولتت ذه

 نورستس ءمامتكم فاته ؟ععطف ؟هعع ىررلتعم (معن/)“ ةط حسعامطتك ؟ععطلق ؟هعع ىرلتعتا ( ملم)““

 لدا صعستا. 1معتلمتأ حساعسس ذآ]]ع زغئذ: آطهسم آلعمر ونيأ هماتعمم !انصتمع ءيتدأاعماتقهع ال1 نقاعقكتأأ

 ن عاع. - |عا لعرب - ءل- لفد» 1101ميجت»عل عا قلماعتست»ءل ظعتت قلل - ءا- عابر ذطقهلظتتكهو

 ؟سأعم 11ه ررا- كم7 ءا لتعفنك عا دصصم 874 (تصع. 11. لدتل 1469) دطممعاتستتمر ننأ 0انرصأذ ععطت

 ءمرطتس ءصامعتسسو 10 صعأمرع عرس ءأ طعععز هععرسر ءميرتمئاتتا.  طاطسمع طقمستصعم مداتل اسس لص 23ةطتطاتق

 معرودصأ, أ 8هطعتلعطت ةسعامعتك 0( (ا6 كا لطاررن- ءاط عوضومت» ءا ءمسسصرمسعمس لسنس ددقصلهنمأ |.

 413262. ل1 1 مط ةز ء(ن عال - مهامه, كذه مصاعد ماأونلمصتق ءا ظمعولتمسم هما نعل مصتق ل ءعزانصأأو

 جهسعام»ع هطعتاعط قاد /مب»4هز قلاع ءأ - "هاتروعتا عت للع ة1انو- ءازرمتعت ظمعأل مل ةصصو

 397 (زضع. 12. 06(. 1200) مطمرا6نم. - 13263. لآ1آءمطعز ءآ]-هقا عامر دله 5201 نص

 (طعم]هونمع لمعسهغلعمع ءا لسعم كحتلتع لع معتمعتمتته معانوتوصتكر ةسعام»ع لا" - ءل-

 010“ عرب ]ضهعام»» 801 عنب حمصم 805 (ذصع. 1. ثسع. 1402) رصمرعاأسم. ةطقماستغ معامءارنتو

 40 مءانعزمدتك ءغ ه0 رصعلتح معمءرتأد لانكم م20م2عدقاتق ءقأ. آطتطعس زاه اصعاطأا) آقهشسق ءأر دك

 ءهرلمأءصالو ععراتللل ةانقتلاتللا عدتذ[ءعصاتاتط» 0ععععمجمرلم ءقأ ءاعبر عن ةستعام7: (ئننص 0ع]1ععاتب

 ةصوستأو طلع نيمعمأأممعع لسمعاتتص 00 عاصم, 0هعاعتممع رعتم ءرتامرانللا ءاتعأومصأكق ءأ
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 ديع“ خيشلل نيدلا لوصا ىف لوصالا يهنم [”اك# ةعامج نبأ هحرشو هقفلا لوصا ملعو

 ءابطالا ' جهنم 1م [بلحا نايعا :ة..ركذ' املع: نيرشعو ةيئامثأ ىف ىش تانموظنم هل

 ديحولاب ريهشلا مساق نب مي خيشلل هنم اًمح ربكا هنكل رجوملاك بطلا ىف ءابحالا ءافشو

 ميلاعذ ةعيسو خمدقم ع 5 خلا ناكرالا تاسقطسأ رصانع 0 اي كديوحن هلوا ىبلحلا

 دبع شال كيحوتلا يهنم |". 2 ةغالبلا مهنم !خا“ب بايلالا مهنم ةمتاخو

 روس ملأ جهنم اسست همأ* خلس قوما ىفاشلا [سبمخ ناب فورعلا] ىبعكلا رصنذ ند نجييسح هللا

 لاحلا جهنم ارد ىطويسلا خياقن فر ربسفنلا ملع مظنل حرش وو رميسغفخلا ملع ىلا

 مرن لت ىولعلا ىسواطلا ىسوم نب ىلع مساقلا ىنال تايانعلا يهبمو تاوعدلا يهنم !".

 [1*0] ةنس ىفوتلا ىوامريلا مدادلا كيع نب ناي ةموظنم ضدارغلا ق طباوضب ضداولا جهفم

 لمعامتممهع معمعت م1 معتسل لانكأتمر كمممعدذز. - لقبي لعرومع ذص ةلطتست ءمسصصسعصاقستانتت 60101

 - 413264. 31 ءدط عز ءعل- ههدنل]ر دله هعتوتسسم 0ع مهتسعتمتتق "ءعانئأمهتقو ةهنعام»ع هطعتلعط

 ق4غ0-ءا- هسا طقوم كط0- هأ - :مهلينف |[ ةلهعلسناع ةلءاسنعت] ق1 ءافم ا1آهلئلطتامب همصم [ 4

 لسع. 4. 8من 1556)] سمعتم. [(نجعصعم داو عار نغذس قل'نذتن طلع ءمدصتت ءا202ة أنكر 10 عسص

 موعلم قضفتمو لع ؟توتمأل هعغم لمءاعتمت5 يسصمونتأ]. ح 13263. 081 ءدمط عز عا-ةغ1ططقب

 ىمع 5هطعغم عا ةطتططقو متم هدعلتعمضتسس عا دنعلعأاج حصفمأتانتص 0ع دطعلت لمه ةانعام»ع

 هطعتلعط 2ه72] ظعتب (معضن»س 11ه ءاق, نلوم 171 عاقل لتعم. 1[لتع انطعع هرعجت 27لع ةتستلتق

 ءدار جااذمدعم عم ؟ه]صستمع دصهز هر ءأ ةمعترتغ 1غ2: ًآهسلهسصانق "!'عر 6 '!'نر ونانأك مالنا انق

 عرتطقع4دصاأتمك عا عمد عمامعتتت ءمعممصتست ةتستر ]ا ءلتتتت 0عوقأأ] عاعب ع  كةتتعأمال ءاتلت 18 2186-

 ؟دعمم عسر 5ةعماعس دصهتط عدنه عغ ءممع] تهتمص عرس 01 ةأعنطنتا ح 13266. 31عمطعز ءا-ةاطةطر

 متم فعلت نسل. - 13267. لآ عمط عز ءعادط ءا1ةعطقأ ته ءاموسعماتة عب -ح 13268. 11 ءعمط ءز

 ءا-عغدسط1 لور هله 0هءاضممهع 0ع سصصم آلعمو ةسعام»ع لقثع قلااعلاعأ 1810عءمز: عتب لمع“

 رك منت كطفظتاحر [نلعم طن 721م لتعاغم ءا] همصم 3552 (ذمع. 13. ظءةطع. 1137) متم0[5

 - 4139269. 031 عمطعز عآ]-(غءاعاأعر له معمعععدذاممأق 1ه عاتق 20 0ل0ءامتسمس اما عطرا عاما هطتق

 مرممأتعمع.  (نمرصسص عصام اتق عقأ لص عدس مهعاعست 20ءاعتعع ؟ع0للت(أدصت ءمصرعملا1 30 4/ةةهصأ

 رثءءعوما ةمكستمأتم وسهع 0ع طععس عمعستعو همعدصتعو ةعيزأب ع 13270. 3آءعمطعز ءا-لةللر

 رتح لنعأو. - 13271. ل1 عدط ءّز ءا- ل عوج ةغر دله معععوغخ مصدات ءأ عدطتلةعدنمع ةماللعت-

 نلتمس و ةتعام»ع قل انت 7عمدت» ىلا عرج 2لهعه 1 هممت ىل/عبمتا ع 13272. 31 عمطعز]

 عءا- عما لطر ذمقاتطسألم مهعتمأعا ععودلهه لوعتم طعضعلتغمعتأ لهءععماتكر ةستعام»ع ال 0| مت عم

 8 عزان 40 - ء- ل3: 8ءمفمعر ةسمم [831 (ذزمع. 22. 0ع. 1427)] ددمرعأنم. (نةعصعمر لم
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220 

 ىلع بترم رصتخم ىسراف داشرلا يهنم |”ثل» يلا نيعتسن هبو هلل دمحلا دلو هحرش مث

 ديحوتلا ىف 1 متافلا دمحم ناطلسلل م6 ةنس ىف لجأ ىب هللا ركش ىوملا هفلا اباب رشع ىخثأ

 ىف « اهتابجاوو اهضدارف ىف 1 اهتفص ىف ه ةولصلا ىف 8 ناكرالاو طئارشلا ىف " هطئارش ىف *

 خبراوقلا ىف 1" نيعباقلا ىف 1[ ةرمعلاو محلا ىف !. هناملوأ ىف ؟ ىلاعت هللا ءامسا ىف ه موصلا

 5 ىسراف باطخلا لصفك رعت وهو قاوضلا نيحلا نيز خيشال فوصتلا ىف داشرلا جهنم [.ع

 نب ىلع نسحلا ىلا نيدلا روذ خيشال كلاسملا فرشا ىلا كلاسلا يهنم [”م شرعو

 هتفرعوب هنذرعم ىلع لد ىقذلا دلل كويكلا هلوأ خادم قوقملا ىلدملا ىعئاشلا ىفصرهلا لبياخ

 ناوخالا ضعب م ةيدابمو كواسلا كدصاقم ىلع ةمامتشم ةيروشقلا ةلاسرلا تنئاك املذ لاق خلا

 نيحلا سودت هللا كيع ىنأل كسانملا ةعرشو كلاسلا جهنم ادار اهنم كصاقملا صقخلا نأ

 10 ةعيس ىلع خلا سانلل ةداتم تييلا لعج نم اي ديكلا كل هلوا ىفنكلا ىسلبارطلا دمحم

 ننم0ل ممعغعو ءممدس عم( ةضننس ء0لتلت( ام امعأ مزعماعس : آمسق 1آ)عور عغدط عم حسحتلااننل معاتطتاق

 عمم - 13273. 3١1 عمطعز ءل- عععط ةلر دعته مععان 20 معمممدتأانلل ءاتركقتتق. (هردرن عج لاننا

 معدتعسسم وصمل 81هالذ زب وللهأب ظعرب قللضعل كدلهمم 7101مسعل اجد جسعمحتمدأ هه

 8ققو نتمع. 28. 0ع[. 1459) ءمرصممعستا ءغذص لهملععتس ءةمتغم 0 ةأعطس(. طعسسم لع 00هءاعتمح

 تصانق آلعأ هوت ةععسصلمس لع ءزدمه مصلت(مدتطاسعر (ةعاتسس ع معومأت5 ها مههعععماتورو ن0انأ3 طانق

 20لعم مسهحتسع قماتمعاستكر سمعان 0ع معععهنتممعر وستماأسس» 0ع ءزاتذ ون دأأ[ةلعر ةعدأاتسا

 0ع دامطصأتك عا ةعطاسق ةدععتم مضقيصفعتتم آم مزلانا1 ةععربات5 عدبص (عهعامسأتطسعو هعجاأ أ تاتا

 لع لعز دصتمر هءامكسس لع مميصتمأطسم ]1)عز ءدعععامتر ممدسصت 0ع عتعم 18عأل ةدص عاتق 0 ععلرلتلل

 0ع معممععاممل1ممع عا ؟أةأاأماتمصمع ةدععج انس»ءا لتعامي تملععتلسسل 0ع جعدععاتو ةمعلمضصتس

 و مرممطعأوعب لسملععتسسلت 0ع ءموعمطتق. - 4139274. لآعمطعز ءهل-عودط كلر دله كتككانق

 معمل لع لمعامتمه (طعمةممطتعمر هنعامدع هطعتلعط 7ءقو- عل - لأم 16],م:مميه/. هس معط لتانطت

 انطعم لمع آل -م[لضامل هتستلعر هأ موعهتعم هغ ةعوطاولم. - 13973. 3[عمطعز ءلدعةلتلع

 11و ةقطعقل عل حس عدةلتاعر عله مهمععلعماق هل ممطتلتعس5سسسم ةرتعت (ةلتسست ععهلمسو

 ةيعام»ع هاج عئاعل 8مم« - هل - لأ: قلد !ةءمدعت» مل]غ عرب ]ك1م]1] 71 هءهزلأ 171ءلعرنق كطقظتاهو

 خمصم . .. رسمرأاتق. آطيئطعع زو اصعلرتك: آهنك 1آ)عمر نأ نه زمدلنق ءعمتاتممع ه0 ةنقس

 زمكهلسك ءمويصاغتمصعس لمعتغ ءاع.ر ءةغ ةسعامس: سنسر ذهونتأر 17-277: م ءأا 1771 - (هدارعن"عأ

 يىصقتلتم ةسسسم ءأ ةدصلفسعماف دتامع ةرتساملتك مصاتمعماو ةستغعمضتتس نانتلهس هع معاتتاو

 الأ عع عي ءممقتاتع ةيسسم تاننص [عاوعنت ءعععععموععممب. ب 13270. 8[ عمطعزر ءاددةلتلع ىو

 عطتلماون عل ١سعم ةقزلعر عتمه معمععلعماأتم عا زمماتكماست متكمسس ةهععوسس 11[ ةاعلعجممضتسو

 10 هتعام» ع قاتع قلالما]عأ ذ]رعررع- ءل- لأ 7101 موتجعل 1ه"نطم7مو# [آآظدصعلظاو. آشطعع ذزاه

 سعال(: "['نطأ لهسفر ه "اكتر ونيت اآكد'طمنس 1هعمسص ءممعاتعكسم طقتستصتطسك ؟ععلقأل ءهاعبو ةغاتص
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 جهنم ادا فيس كلام نبا ةيفلا ىلع مالكلا ىف كلاسلا جهنم خم اباب ندرشعو

 ناكل عوجتلاا(قاكلا + قف ىوزلا !ناهتفلاو ىوسلا مهنم | ديرملا ةيافك حرش ىف ديدسلا

 راثآلا نم هيلا مضو ثيداحالا هيف عمج يلا نيركاشلا دمح هال ديمكلا هلوا ىطويسلل

 ةلاسر باتكلا لحما باتكتسا حبق ىف باوصلا يهنمه |خ». رجوملا بيترت بترو عيطاقملاو

 ىف اونكمت دق ىراصتلاو دوهيلا ىأر امل هذا ركذ خلا مالسالاب انزعا ىذلا هال حمحلا اهلوا 5

 ىف بالطلا جهنم “نم باودا ةيئامد ىلع ةيثرو اريكذت هيتك داسفلا اهيف اورثكاو دالبلا

 هيقفلا حيشال فياثولا ماكحا ىف فدارلا لهنملاو فداقلا مهنملا | بالرطسالا لمع

 منتو عتتفي هدلمكب ىذلا هلل دمكلا هلوا ىلاسملتلا ىكلاملا دمكم نب ىبيك نب دمحأ

 نامثع متغلا ىال ةسامحلا رعش قاقتشا ىف مهنم ان“ اباب رشع ةتاس ىلع بتر خلا

 ميككلا ىلع نب دمحم خيشلل .. . ىف جهنم 7*1 ةنس قوتملا ىوحنلا ىنتج ندا 0

 رتعتمأل هعماعد ىرمتأك 055ممدلكبه عوأ, -ح 13977. 3[ عمط عز ءل-ءفاتلعر كتم مهمععل ءةصاتق»

 [آرزئةدءءادأنم 0ع قا/ورم جط 152 1677 ءلتاحر 0ع نتح ىاتم8 01[ عقأ. - 7+

 [آ31-1 ءمط عز ظا- 5 ءل1 ل, علم عععام هل معمممدتخسس (ءملعصق. .(نهدوسسعماقتتاتق لص !ذطعمصت

 12/ةيرعا ع7 - ومر" ل. - 13279. آظ1- لآ عمط عز اظ]1- 8 عركنر دعته هعوسملاو عغ ةودهألم ةئاتس

 ءععماعمو لع ءممقتاتتك معممطعأوع معلز نمو ةدنعامعع همي. ؟؟ه]سسعمر وسمل زاه اصعاصأغت

 [ررددم آ82عم لتمر ونم]ل عود ععهاتمم ةععماعو ءاع. (0011ءوتغ زطأ هلت لممعم معممطعاتعقق 1500©

 ءالؤغو ةمعئمعست» ءأ (املتحر نسمحتست ج1عامرل(أهه اهصانلل 30 جقدوعع]اوف ةمعامصتست م20 م12ا3ع

 معممعدطست 200103, ءغ اتطعتس د0 مهالمدعس هرعرتد 11:لردع لتدممددتأا - 13280. 31 ءمط عز

 ء] دمع طر دعته عءاتتتلتصتك لع 0عاعدادملد لسا جحعمرست» عأ (نطعنمأ16وخصمسسس ذه ملل ععتت 5

 نكتءعماعاوع زمكعئمانممع. 1عدعاوطتق طلع ذاه زمعلرأ(: طرهسع آ)عمر نست همد [ةاوسم طقصم#ةكذأ

 ماعر هأ جتعام» مهتعقأرو تنس كمهلجعمو ءهغ (0طعتعنمممم لص اعمق ةدعامتأهأع مما ععع ةطتوسع

 مساغحس مععمزءقعص دهماتعت 10لزةدعأب عع تنس رت عصتاأةمصتق ىتقكو ةعلرعزددعي - الزةاتطستغ

 زم هعنم قىرزاي. - 413281. لآ[عمطعز ءع]-+غم11ةمطر ةمعاتاسأأن ةأن0105031111 06 نكات

 جحقاعم]جطزإو - 4139282. 31-81 ءمطعز 1-11" ةنع رع ظ31-1ءمطعا ظ1- [[ ةأعر 51538 8

 ع جوسحألم مانعه لع ةاواسأتم ممعامضسر ةيعامعع هظطعتاعط لكدضكءممكدلام قل/تنءل عزف 74

 186: 3161ميمتسعل 17نمعئؤسم اآملئاكتام. آتطعم زاه امرتات ةرمسع آ8)ءمر م بز ]هنلع امتاتاتس

 ع( قمتم معالكطت» ءاعبر مأغزم هةعلمعس ىرمتأح لتئعطسمبع وانا 139283. ظا- ل1 ءعمط ءز

 1 1ةطغت قع ةطتع كا - 1[ددسم عمر امماتطساأتم كممو لع ءويصمأهوته قعسأمتللل 11011150 و

 حاتعام»ع قلت *ة/كس1* ]ع 1]/0مأتن ]لارج لم (عدرستسحلألعمر حجصصم . . . 1820500. - 13284. 0

 [[:31-1 عمط عز 61 .٠ . .ر امعهاتطسأتلم لع . . ., ةسعامرع كطقتاعط 1707 هيوتسعا علا لل ئا-11



 ا

 غداضصلا نبأ ىيحلا سحدشتل ميركلا نارقلاب ةقاعتم دعاوق“ ىف مدوقلا جيهذم | مه ىذعميتلا

 نيفراعلا ىدلخاا 3! نبئملا جهنم ام مب خذس قوتملا ىلينكلا نوحرلا كيع نب كمكام

 نيدينكملا ادا نامب 6 جهذم هلو 111 خنس قوتقملا ىلارعشلا كثمحا ند باهوأأ دكيع خوهشلل

 كلاسملا جهنم | كيرملا جهنم [!1ج ىاهكافلل ثيحالا ىف نيبملا جهنم )"ندع

 فانملا ليغأ م روقك ىلع ضارغعالا ّق قرشملا جهنم اردنا م كلام نبأ ةخيفلا ىلا

 ثرلأ 3 برغملا جحيخم 2 زوهمتلا بضغقم 3 اذك ىوكسلا لياخ نبا لليدكام 3 رهعل

 رثكأو خنس قوت ىراصنالا ىجررطلا [ دوزكلا ] ليوا ند مهعاربأ فدحكدسا ىنال برعألأ ىلع

 عرس دورس [18 ةنس ىقوتقملا ىطاشلا ىرئاغملا ناميلس نب دمحم دعازلل كيرملا 5 خيشلا

 ىراصنالا مدركلا كيع عىب نيدلا لاهك ةمالعلا] ىلاكا مولا نبذل دكديدونتللا ماكحا ىف كيفما جهذم

 1-1: . - 13985. ظ31-1 ءمطعز 11- ( حر اسر 15 "ععاذ 0ع طعم ءعوددخأتفق نطلق

 ردءدامل أ طسقرو نوع (00عمطاتلال جانعاتقأاتلل2 5مععاقمأو حجسعامع ْث/عزربو - عل - لأ ) 0

 ]مرعب ق4طل-مآ - «مزسمت» طممطلتامب دسدلعم 12 - ءاممنعآل لتعام ءعغ حصمم 777 (ذمع. 2. لدصت

 4375) ررمرعنم. - 13286. ظ31-1ءمطعز ظا1- 31ه طامر ثح مصل[ عداه 0ع مهل طانق

 ةماس امل سس ةنعام»ع هةطعتاعط قلل - ءآ- :معءار]راآت لق عزا قلارتنعا ]مث نتنغو دسم 969 (ذصعب

 141. كعران 1561) مدمن. 1ع تمس ءلأنلتغ 0ع ءدعمودزال08ع 31عاتتال ع01011[0 13

 عاموتأدعأ ةععاامكلممع ؟ءيلامأعرت 01136ع2عصاتاملل. ع 13287. ظاد- 31ءمطعز 316-181 ط اصر

 متم ممم [عداج لع عع اهدلئ ان هدهسمي ةنعام»ع 2"1/:رمنن. ع 13288. ل1عمط ءّ عادط هعألو

 ملم نعمصتم ةهقمزعهمالق. -ح 13289. 3[ عمطعز عانس عدةاتلعو دتمستس اهلعدع 20 لاك نعد

10 

 5 ل5: 7147خن, 0ع ونتحده ىانمالذ 01 ءاسسس عوام - 13990. ظاآ01-1ءعءمطعز ظا-ل1هةطعتعو ملح

 ةماعملعمس لع تمر وسمع ستلاتق !1هعلعلمق هطزاعتعملد ةدصغر ةهتعاماع 02ه“ ظعتن لل هاروت ل

 اذ 1مل كءاق. آخهذس 110ءاءعلارمال أ - اعضيراس !1ءوتطتص ع 132901. ظط1- 31 عمط عز

 آ[ئ1- 116 عطم ءاطر لق معهعد] لتكاأوصك لع معابغواتممع ؟لعمعاتن معععوسضتمم ؟ععطق اص لأم عانقت

 حيمطتعمس اهلسععساتسس و ةنتعام» ع قلاع آو: ]ارمع 1" أيات» طظعتن قاتنعف | لمتنا: ] لكامتتءزف

 ك7, ةسمم ... ططمرعأنم. لآهز0»م ءزسق ةععرأامزكاتالل مهك5 ممصط ءطاتع]ءعق(8 ءقأ م10 م1

 وعام ترمع (عمسملا منعت.  طآطسصع اذطصتس ثورتنا # ذص 1 هامعما ءآ - 0144  هملصتل ءا2018[.

 13292. [ظل-31ءمطعز 3161144-51. متهم جل 0ئئءعملسس تاتلتلق 0ع ذتهر ونسمع هطعئاعطسم

 ع( لعمدعس ةماكلسع ءممز نص عاتمأو ةانعامز"ع ةقععاه 110 منفنتسعا عر: 501ءارسفن: ل1ءمأ لا

 140 57/50, دمصم 672 (طمع. 18. لدل. 1273) مصمعانم]. -ح 13293. ظ1- 31 ءمطعز 216-1 110و

 دتحه ه0 لتمععملمسس ساتلتق لع ةالنلتتق 0هءاكصسحع لع صم طعمور جبيعام»ع | ذتعم 00ءالعهتسم

 لك عترباأ- ءأ - لقرو ظعرب لطلاء - عساس قديس كعسمملفع ذطقتظتاهب ؟؟صلكم ] كان - همم اءأن تاغ
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 ةقيرطلا ىف .ةلاسر مهبالا. فقيرطلا ىلا لصوملا جهنم |“ 405[ ةنس قوقألا ىفاشلا ىكامسلا

 ديبجا .ىجاوخ..هكيبت . ةراشاب .اهبتك . ىدنبيشقنلا ىقداصلا نيسحلا نب ىفطصمل ةيدنيشقنلا

 فلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا ةبعكلا هاجت 194 ةنسو 11 ةنس رواجو دعم مح امل ىداصلا

 ىلع .اضيا لمتشيو هتسلاجام نم هسينقا امم دناوف بتكف خلا هتفرعمو هتدابعل فلخلا

 ةيجمحملا ةيمسالا .ململاو ةيئابرلا ةيبعولا يهنم 543  هتقيرط ةلسلسو هقبسن ليصغت

 عيدبلا لهنم |*نز د رم ءافشلا ظافلا نم هيلا .ةجامل سمت ام حرش ىف ىفصالا ليهنملا 84

 ىواضاسلا  [نمحرلا دبع نب .دمحم] ريخلا ىأ مامالا .تيشلل عيفشلا بيبحلا ىلع ةولصلا يف

 ميحصلا عماجلا حورش ىف فيس ىرابلا متف نم ىراجلا لهنملا |0060 0 [17 ةنس قوتملا]

 نب دمحم نيدلا ردد مامالا خيشلل ىوبنلا ثيدحلا.ىف ىورلا لهنملا 15 ىراضبلل

 هلل ديمكلا هلوأ رصخخم ناد» ةنس ىونملا ىئاشلا ىلانكلا ةخعامج بأ هللا ليعس نب مهاربأ

 [لز1ئنمئم ع( ةمصم 651 (صع. 3. لآومغ. 1253) سمعاسم]. - 13294. 31-81 ءمطءز 31-81 هعألو

 وتم ه0 ةعستأخسس متا001ةدتسمتس لنععمف.  '[!عدعاقطق لع ععوبله هعاتصتق ل ععل دنا عزت ةأهتكاتتلو

 ويعد 11:51 هركه ا عزو - ءاطرموعر: هايلفعزف 2 ععقبمارا عيل هع دسهسلمتم كذطعتاعطتل دن 1057©

 ىلع كعلقع ععئممتغو كنس ةتسان]ل ةدععفمل معععوعت مهانمصعتت معجم ععجعمأ ءأ ةسصلق 1

 (ذمع. 13. لوم. 1583) عغ 992 (ذهع. 4. كوص. 1384) ء ءءونممع آكد'نطقع عءاذزوأوصتق قلقه

 ءمرصتص هرم عمال ع. ع  ]لنطعع ذغاغ ةآمعجتا)  آدسق 1ءمر وأ طمصتمع5 ءهىعقتلاو نأ قا

 يما معمغ عغ قوممةءعععمأ ءاعر ءعأغ ةتعام» ذم ءم 20ممامغو هتتلته 0لعوععتموتغر وسمع عد هطعغتاطلت

 ىمرصتس عععلم 0101 ءعىوغر ءأ م2ةعاعععج لعدععل مالممعتس ءزدق ععمعم]هعتمع معع ةنمود]وه رقهاعق

 ع( ءممعمأعمهألممعست ؟عوتأدع ءدع عرسه (مهلز((مدمع ءادغعمسص !اذطعم زمهععتتاب ح 13729.

 3ذ[عءمطعزر ءا-ىعططاعععغ عل -ععططةصسا1رعءعغر عله لمدمصتس ]11 هصنص 015108 2

 لوغمرتسلب عغ [مععامع ؟متعكسأسسس هماهأ هتطستخ 170 عبسوت:ءلته معورط ءاتعتق معممدل هلكت. - 160

 [.31-21[عمطع] ظ]3-1ثعكمر ةوجتهألم ماتعتةدلز219.  (نهردس ءماقتتامق لص ؟ععطو اذ طع ك7 جك

 ونندع مععععددعم عدول عمصملد  هنصغ  ؟10ع ةيرعوي - 13297. 31-81ءعءمطعا 8-81 ءل 1و

 جودنجأم متع عد لع معععوغممع معم حرصقأم اما ععععددم»عر همعام»ع هطعتلعط عا طصفس كتم عر عقل

 [ 21ه]ميجت» عل ظعرب 4طل-ءآ- +هابسمتب] كعلم [دممم 902 (ذمع. 9. كعوأ. 1496) متمعاتم ٠]

 - 13998. 31-81ءمطعا 3-51 ةعأر هدوسقأتلم معمأ1هعم5 ع 5عمءاونلممع صعداممتس. ادلع

 دتمعد قسس عماقسمس ذه 8201/6 لاس 5م]وآلب - 13999. ظا-ل1آعمطعا ظا- 8 عدتلو

 موسحأأم ةئاتس ءدعماعمم لع (مجلنغنممتطاتك معمرط عانت, ةسعامتع هطعتاعط عع سقس 8 عل” -ءل-

 للماء عا عني 1 نارك ظعبي كم'لعلاعأب 1طد» لعروتم ]6 نيوتنع _طقطتتمي ةسصم 733 (ةصعب

 22, كءمأغ. 1332) ممعأسم. (هسمءعصملتسسمرو ونتم40 زغو زمعامتا: آدتتك آ2ءمر وسأ 20 ؟ءةانؤم
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 هيثرو ةيطلع دازو جالصلا نبال تيدكلا مولع خوك ماكل خلا دامييس ةنسأا ملاعأ جحضوأ ىذلا

 ثيردملل لمت ةيفيكو لاجرلا ءامساو طنسلاو ىتملا ماسقاو تافيرعتلا فارطأ ةعبراو ةمدقم ىلع

 اهي طوول ؟لكيتماول [1011 ةنس قوتملا ةعامج نبا ركب نأ نب دمحم نيدلا رع هحرش]

 ررمإ سرهفلا ىف هركذ يلا هدابع ىلع مالسو هلل كيمحلا هلوا ىطويسال ىوبنلا بطلا

 5 مجارت ىف ىفاولا ىعب» قوتسملاو ىقاصلا لهنم |]3ل. وحنلا ؛قب.قاولا حرش ىف قاصلا لهنم

 نبا فسوي نساحملا ىنأ نيدلا لامج ريبكلا ريمالل تادلجكم ثلث ىف فورحلا ىلع نايعالا

 ةمجرت ىف ركذ امك نيرأتلا اذه ءادبمو م. ةنس ىوقملا رصم خروم ىرهاظلا ىدرب ىرغت

 ىنامكرتلا كبيا رعملا ةيكرذ ةلود لداوا نم ةئامتسو نيسمخ ةنس نم بويا ملاصلا كلملا

 ىلا داع مث روكذملا زعملا ةمجرت هيف معتفتساو خلا روهدلا بدم هلل دمحلا هلوا هنامز ىلا

 10 هلل جمل هلوا ىفاصلا لهنملا ىلع ىقاشلا ليلدلا هاهمو ريغص كلج“ ىف هرصتخا مك فورال بيقرت

 مكيمممع تمس 1]!تماعدجلا ءاعبو ءأ متعامل ذص عم ممالم»عرتت مههعاعتت 00ه ءاعتمحسانن» (؟201110-

 مهضمضستس هط 1: - ءاومأن/)ب ءلئتاوضممت كت 0عاءعات ءغ جلز ءءاتق ج00ز(ةيسعسأت5 ء>نعمقتاو

 نتحصل 1ص مجعد هطعاطلو 01241101 ([عطاضأضم05 0علصأ 10م1, (عالأتق م315[ءةو 0011 (ةأاملل

 معاوعلمصعس همدتصتلل مللت من11 8201 (1هصستص 1ع]دام تنل ءأ عماتمصعست 201 ([هصعق رد 1

 (ععمعسلا لتفاضطستا. [ [:-ع0-ل: 11 هآءممضت»ءلأ اعرب ل آطق ظظعان» لاد» لءعرونمر دمصم 819 (ةصع. ان

 لادم. 1416) مهمعكسسقر له طمع ءمسم ءسلتسس ءمرستس ءماقع منسم علتلتغ]. ع 13300. ظا- ل1[عمط عل

 [ئ1- 1 هركأ 11 عاآ- نطط ءالد-م اعط ءاكأتر ةودمتتلم ةئاتس ءدرباعمخ لع معدعععماتم 110/1 ه111اذخ

 رس علتعأمر تانعامرع لمي. "['عدعاهأكتقر ولتعتال ملط 51101013 8ع مامائانطل 1م0ل1 ع كمرصنم ءالل018أو

 5 زو ز[معاصألا: ًااهسق [آ)عم ءغ ةدلسع ةسمع» ءزدق ءن]لغمءاطانق عاني ع 13301. ظا-ل1عمطعل

 [ب1- 5مكأر ةودنقألم مالكه. (0هرصسعصامتتاتق ذه 2/- 17 نر( 0ع ععوستس أل عوق. ع

 اآ1- 31 ءمطعا طابق ةكأ رع 016-81 ءغدسلأر ةوتقهألم مانكك عغ ةستمرب] عود عصااتنت ][ذطصتتس

 11رع ءىمصاتصسقمس لع طلطقوعدجطتتم حتعمصتس ةسعامعأ هلع ءمصقمأءن6م5اننضر ةاتعام»ع طظستعم

 كسر معتم لعتسف] - هل - لأ)ا لاسعار عق 7س“ ظلت: '1هعجا»ن ظععلف 1هنلق"# ىكعوجومتت

 1[ 6مم معمم مطمو ةسصم 874 (مع. 11. كسل. 1469) مطمعطتم. كسصغ امته ؟ه] نستمم هترطقطءانعع

 لزعرمدتاأور وانمعو نأ أمقع ذم كلتاأح 116711 ذملن]ل ظكيوررتال مهمككدغار ةهطحصمم ةعدجععساأءعدأنلم

 وتأصيل ةمىعمداسلم 1. ء. مط ذمتاألم لوعممعأمع انطعأعمع 71015: - هل - لأ 867: "17| عزت نان

 رزمعاأ نصا عغ ه0 (ءةصرنق ةتتعامرزق معرضا معضأ. طتطعع زغو ةمعلرأا) آمسعه آذعم ةدععسام

 10 مملععوصسغأ ءاع.ر ءأ ةسعامرر طلمععدرطتم 210جم د مل. لفت !اهسلمتكأ ذص لتستمع ممهتاقي لتعمل

 ةلالمصعتس جلمطقط ء(علعحست ةعوستألاتك,  مقغعج كس تم ؟هلسسصعل ممكنا همصاعضمتتأو كل از( نلت

 0ءلنأ 717 - 1]) الا 111 - ك1 لأ هلع طال لل ءعباعا لال - كمر. [آمعتزوتغأ ةهسسكعس لذاه:  آهنسق العمر
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 ةجاييدلا/ ىفاصلا لهنملاب ىمسملا انخيراتل هتلعج لاق ملا هب الا هيلع لدتسي ال ىذلا

 هيد صر مدخلا ب ةدحاو عيجرتب روك ملا, نع ا لخي الن هرخآ لا هلوا . ىما هييترت.. ىلع ههيقرو

 لها“ دورول  بذعلا لهنم (مسر» ىهتنا ةريصب .ىلع كلذ ىف رظانلا نوكيل اذج مجارتلا

 خلا لاعتملا ةوقلا ىذ هلل سضمحلا اهلوا ةلاسر ةنس قوتملا ىرصملا ىلكنم نب دمك برحلا

 ىلصوملا ىنامثعلا ىترقلا محم نب نابعش ديعس عا خيشلا مظن بذعلا لهنم !*#.ع

 مب  مسرهف ىف هركذ هتاماقم نم ئطويسال فئاطقلاو ةفانكلا ىف فداطللا لهنم )“ممم

 ادد ةنس قوتملا ىعفايلا عسا نب هللا كيع مامالل مولعلا ةنسلا نرش ىف موهغملا لهنم

 | ىراصح هرقلا ميحرلا دبع ييشلل ةظعوملا ىف ىكرت رايخالا ةينغو راربالا ةينم

 ىفنحكلا اغبولطق نب مساق خيشلل ىعليؤا ةيادهلا تيداحا جيرخت نم تاف اهيف ىعملالا ةينم

 نب ىلع نويدلا ىقت خيشلل ترا أ ىبد مكد نع كتحايلا ةينم سرس م1 خنس قوتملا

 تزسدك مسالم ةمللعلسست ءدمأاقغع ملقأ معاك ءانتل 1مق121 ءاعر عغ ة0ع[مع:  (نهدرسصتمقانتر ةثأو انأ

 وندعأ معدعاوللم ءددعأ هعممأو طئعامتمع هممداعدع نأ - 31 رياء 20/7 - ككل ذمهععتت ماهعو عا طن

 رمانم بتكوانع 20 قمعتس 20 ءّزسك هعلتمعس لتهئتطست ءأ مع نهه وننألعد طامئعهمطتق لع

 ]دنلوأم هرعرعع 0عءععلت(أ. 8زموعدطتقم ةساعسم طدقز هععس لص 2200م ءمماعقتتر كه نأ !ععام»

 ءده نصمم 805معععب ءمرصم_تعطعملععع ممهقزاب - ومع زال عم. - 13303. ظ01-1ءمطعل

 3404-181 عطر جوسمفتأو لنآع5 معم طعا]ةغممتطسق جعععلعماتطسعر ةتعامطع آلوانمتةتاعاف عنا

 81 ءريوتنا# كلقع»ةى دمصم . .. مهام. 1عهعادطتقر وسأ لاه زمعامأا: آطهسم آ2عم مماعمأتو

 ءهيععما]وو معيب - 13304. 3-51آءمطعإ] 4-81 0عطرو دودهألم لس]لعأت5. (دعسعسو 65[316ع

 كاطعتاعط قكانبع المثل ك1 مات: ظعتا ل10]عمبوت» عل 0( ه»عو]رخ 01 ]رتضكتنت كلل هنيدقلل. -ح 1330

 31 ءدطع] ءا- 1 ءغاقأل1ر ةءعمدطتعوعم ء]ءوعدمأتمسنس 0ع (ءومسصعمأم عغ 1001ءئطانقر ةنعام»ع ه0.

 آلمانتق ءزانق ءممقعقداتتتلل عقار وان05 لص 1ه016ع ةععل ما مطاتطت قال01ا0111 601111111210186. - 13306٠

 31ءمطع] عآد د1 طتشسر ةوسنقألم مععمص طغعصع ازداع]] ءعءامعصتس 0ع ءيواتعمأأمصع ]ذم عاتقكانتت

 قمعائكتمتم مععسل  ةضسسم جةنعام»ع آصفس 4ط0ه//ه]: عت 44 ه0 7"( ةسصم . . . 1201110.--

 13307. ل[ سم وععأ ءا-ةطءؤع مع ©6طصصموععأ ءل-ةلطعط عةعر هراهألم لانقأمةا010 عأ 5ة(15-

 1جعالم طوصمتخسا. آ1نطعمع ةدععأ عتق ممعهعم ءان سكر ةنعام»ع هطعتلعط 4قل0-ع]- عارف هده ك7“

 - 13308. 3ة[سمجع عا ءا-دآرس هلأ هانت معجقمأ1 معلق 0ع (عهلئ(6همتطسمر, وعنقع 2ءمله# طص

 نه دع رنا عمسعاءدملتع ؟سصعععدمساأ, ةسعاماتع ةطعتاعط ( دف ظورف ( 010ج [[ةمءلأهر

 حصصمم 879 (ذمع. 18. لذ[آجن. 1474) ممءانم. - 13309. 31 نمو عغ ءادط ةطاغطرو ؟مغص 0ع

 عامطنأتم عم حاتومسسص طغعععلتو ةممععومقنطسم ةهموستععماتعر ةيعام»ع كطغتلط 1هعزق - ءل- لأنا

29 171 
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 ثيدح حرش ىف نيفراعلا ةيغبو نيكلاسلا ظينم [. هك خنس قوتملا ىكيسلا ىقاكلا دبع

 اهنم ثيدح لك لمتشي خلا هلاعفاو هتافصو هناذب دحوتملا دلل محلا هلوا داحم نيعبرالا

 ديد رماط نأ نيدلا جم خيشلل لوسرلا تاوعد ىف لوسلا» عين لاقالا نول محن لوصف نع

 ناوسنلا رشاعم ىف نابشلا ةينم !)) هلم نس قوقملا ىزاريشلا ىدابازوريفلا بوقعي نبأ

 5 دوحلا هلوأ 10 خنس قوتملا هداز ىريكشاطب فورعمأا ىفطصم نب كمحا ىلومال هابلا ملع يف

 اهقرط بلاطم .ةعبراو ةمدقم .ىلع بتر حلا نيط نم ةلالس ىم ناسنالا فاخ ىذلا هلل

 دومتح ىلوملل نيدايصلا ةينم |”“# 2 بطلا ةقيرطو عبطلا ةقيرطو لقعلا ةقيرطو عرشلا ةقيرط

 1“ ةخنس قوقملا ىاج مرممب ريهشلا [ ىموولا ] ليكم نبأ وعال بلاطلا ةينم دع

 روصخم لأ نب عيدب نيدلا رخافل ءاهقفلا ةينم ناوقلا ةخينم ا بلاطملا

 10 عمج هنان طيحم ركاب اهنا ركذو اهنم هباتك ظينقلا بحاص هذيءان ذدخا ىفنكلا ىقارعت

 ل41: آف عزرا لطل- ءا- خي كمان ةسصم 756 (ذهع. 16. للوصل 1355) صدمت. - +30

 31نمععأ عال-هةلتاعام رع ظسعطو عع عا1- ةعأ أسر ؟هانتلط ؟15 ةمتسخكملا ذمععل عمانتل

 مغ لعدز لععلستس تو مأتعمرعاتسل. .(نمدحتس عطامتأاتق لص نت30ةعأصساك د01( هصعق ؟؟ه]نستسع 00111:ع-

 طعصفاتق و, نانأ زغذ 1معامزاأ: آطهسق العم و, ععدعمالوج هاهو حااعطسألم ع( ةهعالس تصلعم اع

 © ندعرتتم عمضتس (؟هلتألم ةععئلمصمعق ءمصاامعأا مانععق. - 13311. طلسصوعءعأ عا1-ةرثآر هزاماتق

 معئننممأ5 لع معععوقممتطسخ 1ععمن لتكتصتو ةسعام»ع هطعتلطل لعزل -ءل- 01: قلاع 1 ل

 1101 هنو: ءل عت 7" 0 لان لة ةسنئطولف كاست ةمصم 817 (تمع. 23. طآطهم 1414) دطمدغتم»

 - 13312. ل[ ندور ع4 عا-عطمط طةصر هراهنتم ج1]00ءةءععصاتتتتل 0ع همصقمالالم ؟ءعلطأ 851111

 جدنسعام» ع ا1ها1د كد ءلأ ظعب» 21:تاهركمر ؟دلوو 151 ةرت" هلع للعام كت ةصصم 967 (ذصعم

 3. 0ع. 1559) مممعانم. آنتطعع 06 لمءامتمه ةاسان]ةصالاتللت رو وانأ اه اصعامأأت

 فيل

 آندتتق آلءمر

 نأ طمتصتمعال عدع ةمععس أع [نغم5دم صعوكلا ءاع.ر عأذم مه ع[وللممعللل عأ (1101[118' 85105

 ل1ةممدلزكتق ءقأور عسيقصتتل 12001 دنصغا !1عولقر عدالممتعو ههامكهع ءأ 1عللءعامهتعم. ل

 ال1 سدر عع عال - دج ع ةمقتمر هاج ؟؟عمهامطامسل, ةنعام»ع ط[هللذ 71ه: طعن للدروس

 [ 8:7], ؟دلعو 214ءر» لعاعأف لتععم ءعغدصمم 931 (ذصع. 29. 06غ. 1524) رنم10[1.-- 4

 31 سصععأ عل -غق11طو ؟هانطت ءزاتقو ن1 اط عقدته الان م1ع[10ةلققأطلان13 (1126111.--

 31 1مع عأ ءا- ءاعأءةصسر ؟هامن0ط ءممز نهعاتمصتق 510ععنس 1ع]ز مرتو. -ح 13316. لة[ هصع ءأ

 ءال- 16 وطقم همكم لدعم ءمممان ]هع ةتتعام»ع طم أب» - عل لأزن آ[8 604“  ظعتن كللانف لأ هتاعالا“

 10 1ع [آدمعظأم. 1لزدمسسلطسس ءزدقرو ةتعام» انطعت (ت7يءار طسصع !اذطعس ءدع همععع لا أ

 معاتتاو نمل 0ءءوصسب ءىهع لزعلأ. آلطأ ةمتس 8عم/' ءمصععمدتاو ويقع ذص ةلتتق ]ذطعلق همص
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 خيشلل تاءارقلا ىف ةينم |#]ب ةينملا ةينق دامس اهبايل ىصقتساف هريغ ىف دجوي ال ام هيف

 ىرفكلا دمحم نيدلا سمشل بيذهتلا حرش ىف  تيقالأ" جنم 10و [كدمحا] رصن قا

 طقتلا كيشرلا ليلجلا دبع نب دكمح ىب دمك نيماعتملا ةينغو نيملكتملا ةينم 8

 دمام هلوا هاشمزراوخ نب ناكليا نب ىلع حتغلا ىاأ ىلا اهادعاو رصتخم مالك ةئام همالك نم

 نيحلا كيدسل ىدتبملا ةينغو ىكصملا ةينم. )0, يلا قازرالا رحقمو قافالا روصم هلل

 يف اًطيسب اًحرش جال ريمأ نبا هحرش هقو ةيفنحلا نيب لوادتم فورعم باتك وهو ىرغشاكلا

 يف ياحكلا ريما نبا حراشلا لاق نيمدقتملا تافنصم نم هعوقو رثك ام تطقتلا لاق نيدتجم

 ليمكلا هذهل طاقتلالا هل عقو ام بسحب فنصملا ناكو بلط ريغ نم هيلع طقتلا سوماقلا

 نفراريتك ىف ءارذ اهكناف فيصرتلا نسحب نع ميظنتلا ءهجو ىف هنم ربثك ,الخ لئداسملا ىم

 مهبأ امم ريثك ىع ةولضلا رظن ىدتبمال ةينغ هنوك قو ليل بطاحك ىنعملا !ذه ىف عضاوملا

 رمح عمتس مكان : ذ(دوتع د2علسلاوسد ءزانه ممانمععس مدعاعست ءييعععمسزأ عأ لتطعم تطل (7أ

 ءا - نر عا لعلتاب - 13317. ة[سصموععغ+ 11 ءعل- ءاع1 عمار هانت 0ع 7عععصمة أ مهتأطاتق

 ىمرموصتعتمر ةمعام»ع ةطعتلعط قلتي لمع | ل87 ء0]. - 13318. لآ هصو عغ عادل ءطاطر مكس

 زماغع]]ز[عئعماتم. (0هرصسص عصامتتانك ذه /7/- 1 اعلق, ةتحعام» ع هن عزنو-عل-الأ: لل ه]عتتنءا طل هر ع“.

 - 13319. ل1 نمو عا ع] - حم ( علع ع1 | أسد أصر ؟هانس 10عام مطوة مطسنس عأ ذصفات مأتم ةانلآل لعمق

 زةئعصاتستل. (هردصمعملتسم» ه 7101 متنت»:ء0 1 ءزن كل 0]ءمتضتنعا اقعتن قكطلا- ءا-رعاف] 1 ءعءاألأ

 ءلتأتسو ولنأ هدو هموممع سه عمات 01 أه طعععتم»و هعاعوتأ هأ قل /ماثأنو ل78 1 عزا

 1/1817: عدا لك]ءمومم"ءعروعأ)م] هططتلتغ.  ل1سعتمتغ ذاه: آطرهتتق آل عمر ونت (عدعاسق اعططقع 10من قكأأ

 مغ معد ه0 دلامتس معععدوددعقق لعقمتولا ءام. ع 13320. ةآهمجععأ عل د05 3111 هطلت

 ممععوصمأتم ءغ ةهئاقأوعأم ةمعامأ ءمتتق , هسعام»ع ه8ع040- ءل - لأ: ]لعد عالم. آطتطعت هماننك

 عوغ مغ زماعع [[دمعظاأمم مسدسلامسص اعتكتقر له عانقت 111: طن“ ءا-] 4ز ءملطتلل ءاجأ 35111111 8111 م1

 لسمطتق 1:ه]ميصست متطتتك رص مععط ءمكتتست ءمروجمدتتأا. - ةسعام»: (ه11ءعأر اهمونتأ ع ةعتتمأتق

 رمز هداتنس و وتقع م1عطتسوالع له تكانت ؟عملنمأ - ءأ ذهاععمتعه لل: طيس هال //ك4] أ

 0مم: 0( ها1ععتغ دسعغم» ج0 7 - كلوسورع# تسع هرسصأ ةاتللم عا 0عاععاتو ءأ مو

 مهالممع ن13ءىاتدصاتس ر نانهع ةتطأ ذص ءما1 أ ععملم ج0 ةذمودأو م20م0هسز(1هصتتتت ءقربأأ2 ءققات 5

 هلعععملأ رمح عممتم ءقعمتلل مقهعاعمسر مهلتلمصسع هجلتستق مععاع 015ممقتات طفطتغمم ةلصع مات] ءادرت عا

 يمعاممه يرسم همدتاتممع ععاتسوسعطقأ. (ءعماع عمتس لاس دصتلاتق ![هعتم طقع ءمهلتمصع علستل لل

 عز "لعذر وست همعاس اذعدمه ءم]]1 عتأو ءأ كتلت 18511105 ء]هررر عماورألم ةانآل عز عصاأعزل م5

 معالم 14 ءعتك مغ دسللو عمصتص هرهتاكعععأب ونهع اة عممعسم 0هطتسس ءأ امعععاستت علل ءععسأب

 وسمأعم عمصأ لتعودتعأت لومعد لع معععوؤممع لزعأ ؟ عمعرتم عا عقال 01515]522 )17 167 - 10
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 مل نيلضافلا نيحراشلا 5 بجعلاو لوقا خلا نيديعلاو ةعمجلا ةولص ثحابمك ىدتيفلا

 فلا ىبلحلا لاوكحام ند مهعاربأ خيشلا مث ىضرم روغ اًنوكس انكسو فلرشلا ركذا اضرعقي

 لوبقلاب ءالضفلا هاقلتو سانلا هيلع لبقاف ىلمتسملا ةينغ هامس كّلحم ىف اًريبك اعماج اًحرش

 5 ميلا مدع ىوتألا ىفنحكلا ىجلكلا ليكم نئب كليكام جاكلا رهبعأ ناب رههشلا مامالا جرش اماو

 ىلكملا ةباح امو جوشلاب نيشلأ فردحو حورشم لاب مهملأ فرح مدر امه م بكا اذعو

 رمع دحرشو ] خلا لوطلاو للضفلا ميظع هلل كمكلا ةلوأ ىلدعملا ينم حرش ىف ىدتيملا ةيغبو

 خلا ىيحلا دامع ةولصلا لعاج هلل دمحلا هلوا ىلحلا مح نود اًجوزمم احرش نامهلس نبأ

 خيشلل ةيفنل عورف ىف ىتفملا ةيخم ا [ىفاخوراصلا ىيحك هرقل حرش هلو ا. ةنس ىف همذأ

 ىصاخل ىيدلا مجنل ىرغصلا ىواتفلا ىأر هنا ركذو لسالدلا ىع ةيرع تاعقاولا رذاذ هيف سد

 عا مصصاصمالل5 ( 10 7 -رككا»خ) ءاعب ع  ةلتضصتس جناعلل ءقأر زةصوتقتللو 0000 ل6 اهاغعيم؟ءاعق

 ءمنلتغعممع لتماأنسعأأ جاتعام معدن هماطتمسملع ءانصعاقمأتع عأ ةزل عصاتسمس تملأ ءةامسصت هطالنص عما. لح

 طمهغعم هطعتاعاط طيات ظعرب لل 01ءمتتنعاأ ل ع7عأبل ءمدستس ءانأةكتاتللل 01 0ىاتللا ءأ

 ؟ماسستصع مرسم عا عمقانست عا (( ادمان عا ءأآ - رسموا ءنلع ذمهععأمأسسا ءمصت[ مةانتأر نانعس طمستمعق

 رتوعمم كتل جققعمقمات ء>ئءءعممسضما ء(غ تع ععملتأأ ؟210ع ةدرتعمطفستسأا. [آمعلجتغ ذ11ع ةئذز طمسق

 [رعم, ونأ ممععو6نمصعتسس ءم]منسعم معاأوتممتم ءىدع ؟م]ستغ ءاع. طغعتملع بسر نع ةانل10ةلق

 ءّزدق داسلتسس [ةهعئاطمق عع00لعمعغ ذص ءمتامردعم ءمماعدتلتاور ءعاوممم 9536 (أمع. 30. لحم. 15349)

 5و ملمعاطنتتق عدا. (نمهدصصس عمامساتم ةساعسس آصدتصأ 110 1عيوت»: عل قعت» ل07 هتننرنعل طل ه7ءام [آدصعاادعب

 ل1505 1 طربف» ءا-,/ير كتععأ عع مصمم 879 (ذمع. 18. طلمت. 1474) دهمءعاست, ؟هآ]هستمع 110

 سفز مم ءقأار ءأ ازغئععد 2/17 ؟ءعطح (ودطتكق ءحممدتاو ءأ ]ناععه فزت ءمسسعصأةعتت ؟ءعطق

 ءىصقتعمهأ. [آمهعقماتق هنأ 112 /نعا هل - همأرعل] ف همع ظتاعطإءأ ءهآ -ههمآءاعلف لأ هارعتأب لاه عأ

 ل0501, ءكأ ذمعاأمتا ز(2 :  آصتق طآ)ءم طعمعظععماأتم ءأ مماعمأته ددهقمم ءاعيب - | طروع6ععءو

 07ه" عرب ك01ءعنسنت» هممم 1075 (امع. 15. كسل 1664) ءمرصتس عماقتت انتل ةطةمالكأتاب للنأ غءائأنتلا

 جلصضتعاببس طقطععي مغ ظم/ءازو1 ءفمسيسعمأمتكلم ؟0ه]يتستمع ططلصمإل عقار ءغ زأاذ ةصعارأا» آضسق

 لدعم, وسأ ممءءولممعت» ءماسسصعم معازوتممتق ءقدع ؟م]ستع ءاعي اس زغعسوتفع 00"هآ )"هام

 ىايم)/ مل. ع 13321. لل[ سمجعءغ ءادح سس! ذر هماهأم ة1هلاتأ لع رهعاتطمسم لسعم [آآهصعلاتعأ

 140 0لعماكهننمر ةسعام»ع هطعتلعط ءأ [!ضصقسص 7”ىدلوك 8عءرن لطف كم0 قلاضعأ ٌردعزءدا منا.  آشاطعت

 رام امعامزا: آهسم العم ءعجععاممر دصتعمر للتكاتاتر ءطعقامرا ءاعر ءعأ ةتعامال ممالةر علل 7815[ عالت

 فانتا ؟ةعمضنتمس 10عمكاستم ء]ءعاوس 0علزغ ةعوتس ءصاتق 0عدانطسغحس ر عغ 5103 55غ هع ازطعسس

 ]آلا - ل'ءامم# لا - كهعا» هج 11و - ءل- لب لك مععم لتكمل ههككقأ. 18 ءوترمتا طلع ءهر
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 اًرصق تاغالمذالاو تاياورأ لتاوزو تثيدادحالا فذحو ديلع كدوتعللا و ام اهم ةبغ بذكو

 0 ن 7 ا ع م 0 5 0 0 رمق 1 يي
 رمكأ 2 دجوي 9 امع تاعقاولا نم رداوذ ىتنوالا نيحتأ جارس ىواقف نم اهلا مضو ةناسملل

 ةيجارسلا ىواتفلا سينجت ىعارو لذلخا ريغ نم ظافلالا ىف زاججالا ىلا وهلا فرصو بتكلا

 ديعل رصةخم نيظعاولا ةينم [ممس» كسانلا ةينم مز نيسلا فرح ةمالعب اهزيمو

 هلل تمكلا هلوا ,ث» نس لالا ىذايج"لباوا ىف هفلا ىروقنالا ىنمحرلا دبع نب ديمكلا

 نب للوكام ىسوم لأ طظفاكلال ةردرط أ نع جحاص ةهدسأ 5 هير خلا مسخفلا قفلاخ

 رفكي نم عرس“ ةردرظ ىليأ نع ءاطغ ةمسأ ئم هلو همأ خمس قوقملا ىلاهفصالا ىنيدملا روع

 ةاحنلا نم ىكلي ىم |”ن# ما خةنس قوقملا ىفنأمخل اغبولطق نب مساقل رصتخم رعشي ملو

 ىنكلا ىف ىنملا |”خ»» >> بلاطلا ىنم (”خ»ب #٠4 ةنس قوقألا ىرصبلا ثيش نب رهع كيز قال

 بولقلا رمغم 11 ةنس ىفوقلا ىطويسلا ركب ىأ نب نمحرلا دبع ىيدلا لالج خيشلل

 نتمنا ج0ءامل(ه5 م؟هطوغو ءوغر ءغ (مهل0ز(1همعقر ع]ونتممعم ةانمععأنهه عغ هراصأتأومعق 5

 هع زمكل ءعس لتعم عمال عماعد ؟ءعدععمسأاب نأ ةمهاتاسست اصاعرل ؟ةعلق لانك ةءمصماتلاه لتستسان عيعأ. طكدع

 مععوممممأق زدهلتعأم ه7" - هل - لارا 1ل2]5 كمه ممهم5د ءمقانك [1هجعممهعف اهلعد ج0] ءعلغر ونقل عف

 1م ماععتدوسع اتطعتق همم مك عمت تمكنك.  ةماتستسست جاناعتل 30 ءمصعتقمس ١ ععطوصضس لن عانمم عض

 جمم]ت عادتك ذأ غمرصعمسر غ ةعمقمسسل هيتمللل ع هععاذ وعععأور ءعغ لتعم ممل مصعتت لانكأة عمصقان] 012

 دز - ءل- لفن ذم علام ععمعبو ؟عدمعتلتار ءدونع ةأولم !ذاععوع خثر» لسن صتنلا. -

 31ه مو عغ ءادص ٌةدزلعر هماهأم مءازوزودزا - 13323. لآهمععغ ع1]- 8 ك1اج أصور هرامغأم

 ممعامصهغماظتست.  (نهدسمءعصسلتسس , عنه قلآل-ءآ-]!: هنأ ظعتن قلل عآ-”«/ررومتت للاعالت' ل ذصتام

 مجعمعهتمق لمصخقلعأ آ. ةهممأ 763 (]مع. 31. 0ع. 1361) ءمرهممكاتتأ ع ز(2 هرذان5 ءقأ: ًارحتنق

 ]رعمر طصستمعو5 سصعمصمال عامي - 13324. ل1عم 15 هدمطم 8 ٌةلتطر ؟تعر وانأ عدو ةنعام »ل 2أع

 مل: 110 ءةرتمع همدحعسم 547:1 معمع مع ةعصتصغر ةتعام»ع طقطلع قلبي ةليعم 71ه متاةنءف

 ]لق ءزا 0 مر» كلل ءلفدنن طوليا ةمصم 531 (ذمع. 4. ثم. 118م) طتم0[1ن0. 1[1لعرس ءم5 ءمصح

 هزومعكتاب وننأ هدو ةمعام تأ دغع قلاع طم" ءع»هع ممدسعس ل72 طقفطعماأ ع 1339235. 31ءم عولاع1طه

 رىع ]حرس عمفعطمسعو ذأ ونسأ اممهعتأ اسربتعاهأعست ةرب] عنابضخات7. (نةرصسمعمللانطت و 3106105

 ( يرو ظ عرب (00174طمع]م آظهصعطاحر ةسمم 879 (ذمع. 18. لآهت. 1474) مدمزاان0. ع 13326»

 31 عم عملطقم ستنم ءادصمط ةغر ععمسستتعأر ونت ذم 1هوسعملم ءرتدمأارو تاتعام7» ع لأنا

 27620 01مم 8ع هك)عنا] 8مم ةممم 262 (ذمع. 0, 0ع 873) رهمرابم. - 13327. هدم

 ءا-(ةلتطر مهام ونيهعمعواتو. - 13328. ظ31-1همه 11 ءع]- طع هم قر 50ه( 0ع ءمعممتسأهتطانقو

 ةسعام»ع كةطعتاعط لعء/ث/ - هل - لأ, م4 طل- ع - "مانصمت اعد لاق ظعا» ميتا ةصصم 911 (آهع.

 4. لدصمأ 1303) مدمرءاننم,. - 133929. )[هما(ع عا1- ءم1]1 نطور 11]نساأضتأغ01 م0112 0005©
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 عورفلا ىف ىيفملا |. #1 ظنس قوقملا ىكرتلا شمكب نب ىلع نسحلا ىنا نيدلا رخفل

 ركذ مهيمامأو ةعيشلا ةمالع ىربطلا ىسوم نب كمحا نيسحلا وبا هعمج ىداهلا بعذم ىلع

 )طم مهف ل ساو مهبرصاعمو هدالوأ نعو دنع نوحي هذأو ىداهلا بهم لم ىلع ةعمج ذأ ةببذ

 خلا همالعأو ملعلا ملاعم ىلعا ىذلا هلل حوحلا هلوأ فوصتلاو ةظعوملا ىف ةخلاسر ةريخولا

 فو رع مياكلا كبع نب نيسح عب مهيلس كمكم ىلولا لضافلل رمارضلا كنارقل ردادصبلا دراوم]

 ةلوأ ةبراعلا برعلأ راعتشا 3 ةدراولا ردارضلا ىف بانك وه ا!."م ةذس قونملا ىدنثا مياس

 نسحكلا ىتال نابيلا دراوم ادا درسو [ خلا هيرملا لعذوبو عباسلا مهعنلا نيني نحل اَنيَح

 ىلا صاصتخالا ىوذ دراوم ] 1و بئتاكلا باهولا كيع ند ىلع نب فاخ نب ىلع

 بواقلا عمجيل هتيدحاب فرعتملا هلل كمحلا هلوا ىونوقلا ةمالعلل صالخالا ةروس كصاقم

 | نانا مب ىثوقملا ىنانوسلا ةلودلا ءالع خيشلل دراو.ثنلا دراوم دم [ خلا

 لم ر» - هل - لادا هاد! معمل ىلع لعرب ظعاسمملب "اكسععمر ةمصم 626 (ذهمع. 30. المو. 1228)

 رسم م. - 13330. ظا-ل[ه صنع 21 ءا-[هداشث تلاسستممأم» 0ع مهعتطاتق لادنعفق لعلك هاتف

 ةعفاتسلسسس ةععافس ظلم 01. 0( ه11ءعنأ ءوه ق6! ءموعفرا قانسعل 8 عرب ق1:ع4 1هطمر»ز كطتتكحسمتم

 معدتلا مس ع ةمالقاعمر عغ ائطصبسس هع لسعع م0416 لمءامتمو بيدوعدةزقهدع ءغ ةط عمو ءزانق

 لتتم طمصتسوتتع ةعوتتم]تطانق ءغ ةمغئءعدومرتطاسم ةدسفتمس»ع ممهعوأن ح 13331. 6-81 ملع عا

 الطسسصتممامر. '[عمعامطتك مهعهدعمعاتعسم ءغ (طعمدممطتعسمر, نست زكو ذهعامتا: آبهسم 18عمر ونت

 ةلعدم ءأ ؟عدتلام لمءاتممع ءقورلع عاعب ع 13332. 0164 ةلعط ه لعق دتطسم ءىهانممعم كلان عقعو

 ةسعام»ع هطعتاط ذمل»- ءل- لأرو (نبعمنر أ معدموصقح 20 هده ه هعي»-مل - ل: 1ع

 معللزام. تح 13333. [ 0[ ةرك ةع14 ءع1- ط ءدقتعر ؟عمصغع5 هطأ هعدلل معجووأءةععق ةتمعنلقق

 مموج معععددأ(ةهلعس ه ععوصله 0ععاتمدملا ذطصحمصعمأب5 ءمعممدععكع ممدختصأار ةنعامز"ع 8

 طعصع مهععأم 1101 متست»عل ذعار مرو 1مهدعارو عنا قلل - أ - الرماس داعم الع/» ةر/عرالن

 لزءنم عا عمصم 1038 (مع. 21. ةكسع. 1628) مدمعانم. [لنع انطعع لع ممعععوزأإةلتطسق زلاتق ذم

 يضمتمتطاسق ةكعوطمتم مدعمضتس هطتت عمت عماتطسم هعلغ ءعزغأم ةمعتجتك: طمسلعم عثر وست طعم عظعأد

 ءممامدو ةتطأ ءفمسردعمغع عا ماسعد ه0 هع عورتا ءعاعنإ. - 13334. 31 ءرعقعأل ءعاعط ءرعؤضو

 [هماعد ءع>عممدتاتمصتقر هسعام»ع قا ]رمعمتا لآ عرب 1[ ,47هرك ظعي ك8 عرب كطل-عآ-:معابأر أ

 معومزطو. -ح 133335. [11ءرك ةعإ4 لع عرج1 ء]-ز]طعطا]ةةقر 5لهع عمااتكلللو الأ 210م1

 رمالممعس ةعويضان مانت ه0 ةعمجسسر نلتأ لص ذنكهأفه 17/7/48 م10ممعتأانق ءةأو هانعاما"ع ذ50

 لمءعنلمدأتسم (يروعمم. آيئطعع كج امعازبتا: آطهسم آلعم ةدته نصتاقهلع ءموصمةءعء200, نأ قلد

 ممز صومأ اعل. - 133360. 01ءعر غعاإ40 ءآ]-دط عك ق810 1هصاعق ءةكطتألان11 ع5

 لتكس | عدامعسست,م ةمعام»ع هادعتلعلط ل/ة-ءعل-لعبماءا كنسسفت دمصم 736 (ذصع. 21. كسع. 13353)

 هيل

 نكي

10 



10 

 فنزل
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 نيدلا لالج خيشلل دياوفلا دراوم |”. 2 ثيدحلا ىف نايح ىبا دداوز ىف نامظلا دراوم

 ىف طوقنم ريغ ةلك ملكلا دراوم 1 || خنس قولا ىطووسلا وكب ىنأ ند نوحرلا كيع

 لضفلا نأ بيطخلا فذيملت هركاب سرهملا ىدنهلا كرايملا نب ليضفلا ىا خيشلل قالخالا

 ادرج اهعمج 1.8 خنس ىقوتلا ىضيفب فكنا ىوفصلا نيدلا عمذر ىسبع كيبسلاو ىورزاكلا

 ةختلث ىلع خلا دماكلاو الوأ دومكلأ ىو دكعانصلا مدلكلا مهل ثويكلا هلوأ خوجكلا فوردكا كلا نع

 نب نسحن رعشلا ىف ىرتحبلاو مامت ىنأ نييداطلا نيب ةنزاوملا اسم ادروم نيسمخو

 يآ نس قودملا ىحمالا رشي

 مساوملا ملع 8*1

 ىقوتملا ىناسملتلا ةلج ىنأ نب ىبيكي نب دمحا سابعلا ىال عيطاقملا ليصاوم ا”#

 1 دك ىلا لل "نيل" هلو 7-0 معلص ىنلا 2. 2 0 يارا

 ردمعأنو,. - 13337. 31ءعرج 310 ءعآ]- عدسات ةطر 3902110هع5 هز عصتتق 0ع 2001ةؤصدعسأتق

 21ه ه0 دلتغلممعد. "1عدعامختق لع عع جد0ز(1همدعتق. ح 13338. 01ءرعفمت0 ءعاس

 1 عرج ه1 و ؟مماعه جلمم[هلمصسم نأتلتسسسو ةمعام»ع ةطعتلعط لعء7ئث7- ءل- ل: كال - أ -

 8 عري قلن ظءاؤ» كمون ةمصم 911 مع. 4. لسص. 1305) ممعغبم. ع 13339. 11ءرمم 04

 ء] - اع ءازسس , دوسمأ ل مصعد 0ز ء[مصتتس. كمممطغط ءعرددأغم عاطتعمي نطمع هطدصتق مانمءأتق ل12 عضل ق

 عدانطسأمه ةدصأر ةمعام»ع هةطعتاعط قطن ارمعل]7] عنا ارجوا ءآع طالع معما[ععممرع ةص اتتطع

 دعم عع لنمعمسلم ىصعتمد دامك كاملا لك عع ءهأ ظعيجوجذلا ل54 1ع وأ -ءل- لل

 ىو عمن ىقوعممتستمسمع ممعاتعم ظعنل)غ هعمهغم ءأ ةصصم 1004 (امع. 27. كسع. 1598) 205600٠

 (ه11ءعتغ ءوزغفم دغ مععطع [ئ(عيتق مدمعأتق هماهتتق ماهصع ءمععععمغر عا ا!ذطعع ذه ةصعتمت

 [يدنخ ءأر وانأ 023ه معتت ءمعاتطبق دقععم 0[عماعمت زصقمتعنأ عغ طقعع عدأ معتستتست ]1ةت0ع

 ءغ ]دملوممه ءانباب كدنمغ ننتموانةمأصأد ع5 هوان هأ1هصعق. - 13340. ظا- 3161 ةقعصعأو

 ءمررت مدماأذو ةصطمصتتم [!ةعرتتلفصتس قلاتع 1 ءعروبسفب» ءعغ 1801/1602 ممعحتم هةر ععاقمقم 21161015

 112501: 8 عءر» :ظقوعا»» قلق ةممم 371 (ةصع. 7. للسلع 981) طتم110. ب

 13341. آ[] ١ ء]-رد عزك كقأزرت. 182 هعاموزسجو ؟عدامراتت>) 501]

 13342. ل1 ءرع ةعنال عادس ءعءقخغتا ممز هصعاتممعد اعموص عمامطتسا, ةعام*ع لا

 ل 1:0 ظعتي 8 ه]برم ظعرب كاغ ظهزاع 1'1ندعكتقر ةمصسم 776 (ذصع. 12. لاتص. 1374) 21015110.

 13343. لآ[ ءرعمغنس عا-ةولُنغ ج1 ع]-طصعطترو 1هعهر نأ مجعععق معم معممطعأوو ءانك

 ]عدس معممتغس5 هثار ؟هعلعملدع دسم "1عدعامطقو ذص ويم ةستعام» (0ةلطخ :(0نط - عل - 1

 11ه]ن مدل 8 عرب 3له]ءميستجعل 111, عمللمب»# كطقظتكمي ةممم 894 اتسع. د. ل عع. 1488) مجم ةنانقو
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 ةيغسلا ظعاوملا عم ةاباجلا ظعاوملا (سسعع انطوم_ نيسمخو  ةسمخ هيف ركذ

 قيوكلا ةهلوأ ةسارك رشع خس وخذ وو م اخد قىوتملا ىرعأملا هللا ليبع نب كدوحأ ءالعلا ىنال

 رصم ضيراوت نم راثالاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا |" خلا مهفو فرع ىذلا هلل

 عمج [تادلجم عبرا ىف] م0 ةنس قوقملا خجروملا ىزيرقملا ىلع نب دمحا نيدلا ىقت ميشلل

 5 نكمي ملف ةطلاقخم اهتدجو رصم رايخا نع تصح اهلو لاق اهئاكس لاودحاو رصم رابخا هيف

 هحفصت دنع رهظت رخا للعل ءامسالا ىلع الو ةتداح لك ندقو طيض مدعل نينسلا ىلع بيترتلا

 ءازجحا ةخعيس ىلع هلعجو ةمدالذ ام ىلع اهذم لصف لك ىوندحاذ راقآلاو ططخلا ركذ ىلع بترف

 سانجاو اهنلم ىم ريتك ىلع للمتشي 1 اهجارخو ردعم ضرأ رابخأ ىلع لمتشي لوالا ءرجالا

 ركذ ىلع لمتشي ه ةرهاقلا رابخا ىلع لليتشي #* رصم طاطسف رابخا ىلع لمتشي ٠ اهلعا

 10 اشن ىتلا بايسالا ركذ ىف « اهكولمو ليجلا ةعلق ركذ ىف 1 لاوحالا نم ةرهاقلا تكردا ام

 ونيأموانهمأمأو عطتصسوسع ![0عم5 ءمرصتصعسمردغر لاه اصعابأتا: آبهسق العمرو ونيت 1101011160

 معقع هرسصتطسع هدسصلمضتنت هىعماتتكا5 ءاأءوزاأ ءاعب ع 13344. آظا1- ل1 هر مناد ظاد ل1 ءازا عار

 مهعهعمعاتعد ذلاسماعتم. - 13345. اظظا- ل1 هك ةاغج اكا- 8 عمأع عار مدعدعم عانعت ملع[1058و

 ةهنعام»ع قاما قلاتسعلأ عت لالعلاعط 3لهعم7ةر دصصم 449 (ذصع. 10. الآهعأ. 1057)

 رممعطنم. (0تمتسلععتس مادعسل دصتس عمتصتمصسعقر نانأ اكد آمعتربأدما: آبقتنق آلعم, وسن ءمعمم-

 13346. ظا1- 1ع ماام لع طا 1"خن طقس

 جلس مصتغ1مصعق ءغ عئعسمأاو يمقت لععجدصلمب وندمع 0عقعع مالقمصعتت ؟ءاعضتس ل1515 مصاتتل (عرذ أهدت

 عععملست» ءغ ةماعلا! ععملسمس (عدلتغأ عاع.

 ءا متممست عمامرتل ةصاتوسأامأتك ءمماتسعمأ. طتقعاممتم كعوعماأت, ةنعام»ع هطعتلعط 1 ع7ق-ءل-

 041: ملمع اظعرا ىلع قلعيعصتسم طتكاممت هوعدجطمر ةممم 8545 (ذمع. 22. الآهت. 1441) هم[.

 5 |[ 9 دمام ؟ه]بستمم ]رو ذم نستطسق طتوامعتحس كعووماأت ء( نسنحع 0 ءزدق اصعم]دق مععاتسعمأ

 لعدعتطتغ. ًاطلئاتنئععماعت, اموستاأر طلقامرعتممق كعوومأأ بترد 100 عقاتعقمعتلت , ءهق معهم طقأقم ءأ

 ىمكطتمدم 0عممعطعصلل. الزةممدزاأم عمتس ةععاتس لن ةصصم5 همت ةلسصتغاعصلو ءقأر نيتقصأقلل)

 (عردرماتق ةأمعات | دعاس عانت عزلعماتعصاتاتاال 808 هممقت عمهأاتتالل ةعقأر هعوصتع 5ععات2لات3])1

 مرممماعع ءةهتتقذدق ةاتدقرو ننقع زمكمءعالممع زمقاتاسأف ةممدععمأ. - [(ةودنع طاقأ6معتمست ةععانص لانس

 لأئتمز مصعد (عمضتغمسأتأ ءأ دهمصاتللل علاماتنا 015ممخانتاب لاه انغ ا 3عزلزق عورضانتتت 5ععاتم 1115 ءمدصع

 معءطعمل عععاو نسمع عز ممه عمت عمار ها لت طعتس ذم ةعماعسس 1هقعلعاتلمق لل515أ(, 011010013 111

 طزوغؤممتمس (ءرعمع قععوعمأات ءزسمومع معلتطستس ءمدسرو عطعملتك, ةععتصلاتكق دتسأأقق عّزاتق نقطتستم

 هغ رورتح آمعماحعتس ععمعمور (ءةعاتسم طلقامعتمسس ؟ءاعرتم 1ا"هداقع 311 5ععصقتقر نتقمأانق طتقامعتممست

 10 (نةطتعوعر وتتساكتك 0ءعمععأ مالمسعتلت ءكعصامةلانلط ر نا18ع (نهطتعد ءدعمعرأه ءقأر ةعدكتق 0عقعدأع

 مالمصعتر» ءمماعللل ردمصاتك ءزاتكوسع ريكتسعت ماتطتو ة5عرباتللات5 0ء5عءطت ماتمصعتلل .ءقلت5581ن18 0
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 ءايض .ظفاحلل ةسمخلا ةمدالا تاقفاوم 1ك ةمجرت هلو ] ىهتنا رصم بارخ اهنع.

 18 ةنس ىقوتملا ىلينكلا ىقشمدلا ىسدقملا دكحاولا دبع ىب دمحم هللا يع نأ نيدلا

 تاقفاوم “مع, [ىداسنلاو ىذمرتلاو دواد وباو ناخيشلا ففتثا .ثيداحا ةينامث اهتدعو

 ىقت ىضاقللو كيمح نب دبعلو ىقشمدلا ركاسع نب ىلع مساقلا نا ظفاحلل ثيدحلا ىف

 تيبلا لعأ نيب ةقفاوملا ا" ىسدقملا ىلينكلا ةمادق نبا ىنسح نب ناميلس نيدلا 5

 ةيوجانز نن] ىلع نب ليعمسا دكبيعس ىنأا ظفئاكال رخالا نع اغبرف لك مأمور امو ةباكحصلاو

 ىرشخولا رمع نب دومح مساقلا وبا هللا راج ةمالعلا هرصتخا 0# ةنس ىقوتملا نامسلا [ ىزارلا

 لوقعلا ةقئاوم |“ ه. رايخالا صوصن ىلع رصتقاو راركتلاو كيناسالا فذحب هم ةذس قوتملا

 ىسنكاأرملا ىدديملا ديعس ند دم هللا دبع ىلبأ ىيدحلا هييذ مامالا خبشلل لوسرأل اب لسوتلا 3

 ءامس نم ةيادهلا سمش علطا ىذلا هلل كمحلا هلوا معلص ىنلا لداضف ىف رصتخام وتو 0

 1ةقاوألم كعوومأأت ءيتماعطوغ6 - 8 وعع طوع4غإعمسمع. - [آنلطمع ءاتدسص (ثه !نمعسفسمت اان؟عأعقتل)

 ئىدصع]إدغبق ءوال 13347. ل1هرع خ1دعذغ ع]-هتددسص ءعغ ءا- اعط ورن5 عار (؟ه0110هعاو

 ص ودنتطسع [مددتست نتموتع ءممقعمأتس مغر ةنعام»ع طقطتلع 12| ةرراو- هل - لأ: قلن قلالعالع]ب

 111010171160 18 عزو 450 - «آ - عمر20 210عه0ل0ءدمغ 12 نوعع عزم [آةهمطهلتاحو ةصصم 643 (اذهمع. 29.

 8آمز. 1245) رصم_عانم. كسصغ هعغم (2ج0ز(زهصعق متت عمر زم ويتطسم ةاطعتلعط ننععوسع 801/478

 ءا 11057, كتي 10هنمتنل, 1 سقلعن كغ ١ ءعليرل نىمععماتسماأ]. -ح 13348. ل110 0 مأدعفأاو

 دلت ممععو 0ع ونتطسق (عهلزا1مصمعتأت ءمصقعماأتاتصسأ. ع مدعضنسأ طلقظأم قلت عمد لأ

 12 عزب لدن زق» طل ةسجعءاعأف, 4لط0 وتم 17ه:» عل ءغ (0نةلطت 1 هع]جن - عل - لثزا الم/ عانس عدا

 11 ده7: ]ا (0ه04,»ه 210ءهم00ءوغ [آدمطحلتاو. - 13349. 315-11 غ/جعوغ طعتنس حطل 5

 عا]-طءزغ ىلع عال-عدط ةطعغرو ءمصمعمهسم 1ماعع 1هستلتقس معمر طعاوع عع ةمعلم8», ءأ ناتهع

 ونهعوزد ةمصتس ممعذ جمعامماقغع جلغععأسس عءاملتغر ةسعام»ع آفلام كطاع مق 1 ءدنمأأ 8 ءزا

 4/1 |[ طعنا 2ءازانورع لافت ] ىعرمترجمت ر جصصم 445 (ذسع. 12. 1عءطع 1392) دصمعاتم. آن

 لمعان ةةذسصسك لم»هل/هأ قلد [عامدت» ل1 هآبت»70 8 ءت» 0:ههمج مهنتهم اعأ عتاب ةصصم 535 (طصع. 16

 ددل. 1143) ممعاماتعو طسصع اذ طعس غم لص ءرراأمرلت عد مما ه تتار نأ 0111[30ةأكتللل [ عقال

 ءأ معمءال(1ممعم ءعدععوجعأ ععذص 01 ذععاتك (ءدرطتق ؟ ءععطتلق ةعونأ عوعورعأ ع 13330. 310ه 21هعدأ

 عاده ءن]ر ءيمدعمعمسمس منعماتانس لع ةصاععععودتمسع معع 1[ءعدضتست للتسسم , ةمعام»ع ةطعتطط

 ءأ اسفسصس 1[ ءقف]ن-عل-0: كلت قكنالمااطعأب 2101ءمتضتنعلا عرب كمقل لل ءاأن قل ءع«مزععأبل. نود

 معملتسم 0ع معمم معمرطءأادع معدعقأاومأتطتقر ونمل زغو زصعامتا: آمسع العمر نسأ ةماعتش 0

 مععامع مءاتئأ مهمتك ء معام بولو ممتك ةرقع ععع لانقدتا عام, ع 13331.31 عزك ةعاعأ' ع1 ه1 ثسر

 ]5ع لمءاتموه ع« ]هه دطأ حدماعد اهعلسمأ عأاوصعماتمم ةنعام»ع (نةلطخ كع/4/-ءل-لخ |[ كلل

030 1 
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 نطاوم ١ روما ةتس ىلع هلعجو نارقلا مولع ىف هفّتص ما ةنس قوتملا ىنيقلبلا [رمع نبا

 ةقلعتملا ىلاعلا 5 اًعون رشع ةعبرا وهو ماكحالاب ةقلعتملا ىلاعملا ه عاوذا ةعبس ومو ظافلالا

 لما علاطمو موجنلا عقاوم ")م ناقتالا ىف ىطويسلا هركذ عاونا ةسمخ وهو ظاغلالاب

 نيعضوألأ 8 ةركذ م 0 قوت شرع نبأ ىلع ان لوح نيدلا ىبح خيشلل مولعلاو راوسالا

 مويقلا ىحلا هلل دمحلا هلوا هيلا باتكي ناسنالا لب ديناسالا نع ىنغي لاق تاحوتفلا ىم

 م فقيقحتلا ملع وهو ةيادهلا ىف " فقيثوتلا وهو ةياغلا ىف ! بتارم تلك ىلع تقر خلا

 بابلا ىف لاقو راودالا بارع افرعمو هادو لض وخو ةخفرعألا ىلا هيدعبو رذع املك لفك“ 0

 ةيرملاب ناصمر" قف اموي رشع ىحا اى .هتكبقو  الصا هييترتل فقيرطلا اذه. ىق., انقيس. امو. لوآلا

 6آ- "ه]تم)» مدن (ل»مت"] 1801ءلئعتسعر ةسمم 824 (ذصع. 6. لحصي 1421) ممعطتم. هدد ممسسدتأ

 طيصع انطستس لع لمعتمت5 (هعومتل ءأااتص هعدع قسقفقمم لتماضهطاتتغي قيمت مكلتلت 0ع !1هعزق

 ما عد ممرمتطاتق ةعلغو ططأ هى ءادغم ةععصمتغو عا لسملععتس ععصعتم ءهمسمعءطعملتغعر ةععصلم

 لع دسعامر(حطتس (عقاللمصألمو عأ ةعرع ععمعلت مصاتصسعأر ا(عكاتق ةعدع ععمعتت ءمرصر] ءءاعصت

 لع ممعزد معم]جاتمصعر نتهسأوم ةعواعس ععصععت ءمرسرأ] ءءاعصق 0ع ؟ععطتق ونستساح ننقهأ1 010 ءعتسس

 ععمعبو ءمصاكامسعمقع 0ع ةعماعماتتقر نتئ3ع ةاهكتأ2 5مععاممأر ةعاجاق نانأ 5116 عع2ع52 0هصاأط ل

 لع هعماعماتتك, نمهع ؟ععطق ةرععاهسأ. - قويا طسصع اطعم ذص 11-2 ءامنا ءمالتل عل

 - 413352. 11ةعرم مخ علع1' ع]-ص 0 ن0 هقكاتق 2011017[38 أ هظأانق مزن, ان1 3286328 أ

 لمءاعمصممع ءىماسمغر ةسعام»ع ذطعتطط 2101م6 - هل - لأ» 1710, مستعا عزت لآ: ظنا لسمو

 حهصصم 638 (اصع. 23. لسدأل. 4240) مدمرجغنم. (نهرصسص عتمه طتصع ]اذ طغت لهعانانق ![هعتق هرععم

 لماما 716 طنو مار هي اظحما ور ذمصوستتغو (عداسمصتهو ٌدذضضصم طقمحصم عم ةتموعسءولععع همص

 رمماعقأ. 1صعلمتا هحتاعرت ز(ه: آمنه آلعم دتزكمر معيص ماا ععمم ءاعبر ءهأ لص (ععذ هعلتمعق

 لادامضطساكتك هدأ, ودماكاتتل ملسسسق لع ةسصسسم صع ةعتأ 1. ع. لع املأ 10 ع1 ءمصعاتكقاتر انأ

 هنل[همرتعم ةدم5 ج0 10 ةععملسس ةنصمعالدتو نسمل عأ ما]وععغ - عععتسلامس 0ع 0 ئععالمصعر 18

 جل وتمعملاسست لسعلاأ ٠] . ع. عد لمءامتسحر ون8ع 002عقاتنممعللل 321عان3 عطغأ5 ؟مصظعسلوأ

 (عماتسك لع ةماتسحم كتر آلءم مز نصعاأمصع 1. ع. 0ع جعاتنمصعر ناتهقع 30 عاقلتتتل 80011 ءانتلل

 ]لوم لسعز(ا. -  ظنع ازطعر, ةهتار ةاسلتمسم ؟اععسس ءدعم] بأ رده عأقأعتو ونلتأ عتلتلل الهطأل م"عا م0 هأو

 ومما عوعدصواتع معلعست 027عصلت(ا, عار لس ءررنقأ عا هبعمأع (نتعطقكتق عقار عانت 20 ءموصتغتمصعتس

 لععأ عع ةعلعماتمسس ععهلستتت معه ملمعمستس ةمتع(هلتستس 0ل0هعءعطزتاأاب - 1م هدمأأع معتسم : اال دم

 هسمتصمر هلتأو م0 ماعم ]ذطعأ لنه ممعدتكلمصعس ّذص طقع اله 0مق م72ععععقأأر ءعاتطتولأاتع ن0( ةعلطت
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 اهيل

 هاف تاماركلا رارساو .فيرطلا اذه ىف لامعالا يداَنن ىلع علطا كقف هيف علاط نم هاو ةنس

 ةرخآلا فقاوم اسر“ وا» هب فقلضت وا فقحت اذا كلاسلا لمع ةروص مارك. لك .ديف لاق

 نيسمخ ىلع هبتر فيطل باتك وهو لئاوالا ةرضاح بحاص هدد ىلع خيشلل ةرخافلا فئاطلو

 تاضايرلا رارسا ىف تاباغلا فقاوم |**م* رومرلا لح ىف هركذ ةرخآلا فقاوم ددع ىلع افقوم

 بج عفر ىذلا هلل دمحلا هلوأ ةنس قوقملا ىشرقلا ىويلا دمها سايعلا قا حيشلل رصتخم

 بترو اهرارسا بيترتو تاضايولا ةيفيك هيف نيب خلا نيبرقملا رداصب فئاقح نع رارسالا راقسأ

 نيفراعلا تاضاير " نيديرملا تاضاير 8 :نيكلاسلا تاضاير 1 ماسقا ةتلث ىلع تاضايرلا راوطأ

 ىرفخلا نىسكلا ند رابكلا كيع ىب دود ميشا وو ىرفخال فوصتلا ىف فقاوم 1مم

 كيع نب ىلع ند نامي س نويحلا فيفع ] ىلاسملتال حرش ةيلعو [ 05 خدم ىوتملا قوسصلا ] 1

 نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا كلكم لوقلاب حرش وهو [4. ةنس قوتملا ىقوصلا بيدالا هللا

 لزعطسع معممع [مصحلطقم ةهمصخل 5953 (زمع. 3. ملم. 1198) فةلسععتمع ةععاربأم دقصلقكتم

 هنأ كنس ةاكعصأع 1ءويععتأو ءعماع ءمصق عودت عصاتمك هز عج هاتممسس اص طقع هذه ءغ ة2عدمت لهصمانل

 ةمبععموسدلتاسم» مععدمأ لع.  ظءععوتنغ ءعمتس 1غه:  طلوصسس هسمع ةيرنععمهطنعهلع ؟هعوصفس

 معمرهعدءمأهأ همعوغنلمصتق ءلدقر نانأ 515 همته املا ذهمعععلتكتع, نهصلم ءقلس هعلاع ءموصمةعأأ

 حاتأ جددسسلا. ع 13333. ل1 ءرك ةءعاعز1 ءا- ةاعط1عءءعع ىلع ظا-طبعاقتك ظا-# ةلططنع ءاو

 عاما ودعم ةلغععلسم متكمع ءأ ةتطاتلل ماعم ؟مععاع لزءعمصتس مععالمدمع. 8 عتممتغ كطعتاط ل

 172ءلعا, هسعام» اذطصت 21010 هن" ءا ءا- مممن/. اكاعوعممع اتطعمع ءدار ينعتص لص

 داولممعم ةععتصلمس ةاهغلممعم ةلاعتسم دتتمع لله تطسغ ءاذص علا عاد هربا همرصستس علت 018(

 - 4133354. 31ه غعاعز1 ءل- عط 2ع مغر ةاهغلمصعم ةانتط1 0 هكانتلا هلضأانللا 0ع ةععوصتق ءيعطعا-

 (جنمصسسر نانتطسخ جمتساتس 5 كتمأ لن هغدس لمسامهغمصع ![!طععوننعو هنعام»ع هطعتللط لقتل

 هطااع قل ارردعل يع ('6ءعابقر ةصصم . . . دجمعأتم. (هرسم عصاتسسسو ن000 ذاق اهعاربتل: امسك

 ]عمر ونبأ ؟عاه ةععوممصتنس (ععامضتس 0ع ععطسق جلاتمدتع ةصلمعتستد» ةدقاتنأتغو 20 وتتقق هعادأأ

 عمصتسو ونسنأ 20 معممتزموتست أةاعسد آل عز ةلصتعدأ ةدصاأر هع فمر ءناممأ ءاع. ظحمممتغ ذطت 111 ةعتت

 عرعر لاهالمملتتت جاتمصعتلل عأ ءدتانتلل 22320 اننط 5عجدلعتل و ءغ هعالزممعم عدي عععلأهأتمطانللل 18

 مو ممرأاعق لتهممدستاب نسفتتسا مكلطتو 0ع ءريعععل1دهنلتمدتطانعق ؟تقس ةردزطأ ]1 عدن اص عع علل عمال انو

 ةوعدملو لع عوعع ل ماتممتطاسع جقمتعةصاتسسر ون0م15123 ؟01نضاهف ءديماتنسعام عقار اءواتنغ 0ع

 ءيعع لامك ممتطسق ءمدتسص ةعتكر ونت لمص ءفعمتأتمصع 11 ةرتعأادلأا اساسا ةيصأب ع 3

 [ 1 - 31 عرج م عاعأ 1ك, هاهانممع5 لع طعمدممطتمم ةسعامدع هطعتلعط 1101 مررسدعل لثءرب كاا-ءار عاام

 8 ءرن- ءالرمدمت» |[ كل , ؟دلعم ] 2877472 | لتعام ع( ةمصم 354 (ذصع. 7. لفض 9605 ) 1001110٠

 فرك - علل - 07: كك 01عرتكات 8 عزت لل ظعربي كطاعلاملا ك6 ططتلمامعدضر ؟نلعد | ا

 [ لزعغس5 ع حمصم 690 (تسع. 4. كدص. 1291) رصمرجأستتق ]و ءمصس عض[ ةيئئانتت 1ص ءقه ء0نلتغو تكانت

 عمعطو (ءدعكتق ءدعرمدأأذ ج0لزغ5 ىنمأ.  ؟'؟هل]سسصعم ذه 1معابتا7) آةمسع العمور مماتضل0 نط
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 ديع نيدلا يضع ةمالعل مالكلا ملع ىف فقاوم "ما رغلا فقوم حرشب 1ىتبا خلا

 ومو هدنباحخ ريزو نيدلا ثايغل هفلا 001 ةنس قوتملا ىضاقلا ىجكيالا ىمحا نب نمحرلا

 ليمكم نب ىلع فيرشلا ديسلا هحرشف ءالضفلا هيلع ىنتعا نأشلا عيفر ردقلا ليلج بانك

 اذك دنقرمسب مه. ةنس لاوش لصاوأ ىف هذع غرف هحورش نودا وهو ما" ةنس قوتملا ىناجرجلا

 5 ىرهبالا نيدلا فيسو اد“ ظخنس ىقوتملا ىنامركلا فسوي نب دمح ىيحلا سمشو هطخ ىم لقن

 نسح ىوملا مهنم هتالضعم فشكو هتاقلغم لي ةءامج فيرشلا حرش ىلع بتكو ةنس قوتملا

 م راعتشاا ودنا نكت" نس قرف :ةنيفمر ةقيطل اح قلع ىرانغلا هاش دىمحم نب ىلج

 هتيلط نيب هقرفو هأزجن هراكفا راكباب اولمم ناك هيشاوحو فقاوملا حرش باتك هداز هجاوخ ىوملا

 فداقشلا شماوه ىف هداز: برع ركذ هيشاوح ىلا اهّمضو ادغ هلسرأ مث ةدحاو ةليل ىف اهلك اوبتكف

 10 [10] ةنس قوذو اهمامتب ةيشاحلا هذه ىلع ىداَمْل ىباب فورعملا هللا رمأ نب ىلع ىلومل فآعو

 لمرستمم عامر عاد مصسسعمأدمله ةاونتممع 0ع معد هممت !؟هلاوعأو (ء/-ع] مبا اصعععمأو

 امعارلا. - 13356. 31-51 ءرك ةعلعأل 1 ذلسس ءل-طععل ةرسر ةاهللممعق 0ع دسعاقرب طرقت عقم

 [يلز1لنغ (نةلطت لمعغؤنئدتستسك 4قل100 - هل - لأ قكطل» أ - "هلييسصمتن 8ءرب كلرضعل 1زغر ةمسم

 756 (امع. 16. كلهص. 1355) مممطتسقر اذه طمصمءوس ؟[!” ماض © 1 ةنفاأب - هل- لا لعمل عنا

 طسمع اتطعس دفحتسمتل مععاتت ءغ ةيسفع 210681( ةلتقر ذم وسم ذل]سماعمصلم دتعأ ردع انتمدلتست

 هايعفنس ممكمعضتمأر نأ 5ي710 هطععأأل 472 طع: 71101,م»»ءأ ل07 نتن, ةمصم 816 (ذصع. 3.

 كرت. 1413) 1101[ 115و ءانزانق همته قل ا5 011112401321013 (ءعصانلةةانصاتك عما. ٌدطقما»أغ

 نسر انأ كم7 مت# زممع ذم ممأح ننحتم ددوصان قاله ةععمملا (ءعدامنسعر امعمصأع رم ءعمقع ذط عجول

 ةصصتل 507 (ذسع. 10. كسل. 1404 ) ذم تعطع كةدحسمفعءعوما - هز مرربع- ع0 - ل1: 110م7 لق عزا

 5 ]مار 82 ةاناغر ةصصسم 786 (ذهع. 34. 1"عطع. 1384) طمراستتق - قعر مل - لف قطع“ او

 حضطم . 2. . هل061[نتتك. - ]ص ءمرصسس عصاقتتاتت» 57” رك ماسعع5د تعت ه0 ءزدق هطقعدعاةغعق

 دمار عملهم ءأ لن عمال (ةدغع5د ذلاطسعأعدصلمع عامدممم ةلتلعسماب ددغ للاملااه 2ر7معمتن لع)ءا# طف ءنا

 ةلم/يمتوتءا ذأمآر ل فر دممم 886 (تمع. 2. لآدم. 1481) رصمءأستتقر نانأ عآهةقدق ءاعومصأعق

 ء( جلمم(ةتمصتطاسق نتاتلتطسق ماعمدع ]ععزاعع قمفععتمسأا“ 4 الملاح 76مهزمعنلع]ب !ذطعانتت 5ع

 همدصستس عمامته ذص ظنا - 11ءيمم عزك أ ءزسك عامههمف ءهمماتمعماعل 1111 انهأانتلل عققع ه351881و

 فوتون ممتطاتم ماهصسع مماتته "عاععاسسس. 1 طكسمع عبو" ذم ؟مقعلعنلمد مهعالطبق وأ عا اهاعت

 0لزدعمسلم5 ه0 لعقعقطعملسص لنك( كطستا. لص عمد غمامو تموج 20ءاع 0ةعةعتتمةعطاتسأر للم

 [معام ىدوفاتسم لثع معصتمتاور هغ 20صمادعلممعم طقق 0عععضت تامه ةدتك عامدقت5 زمهععتتل 1(

 10 ممرعوأ لمعاسملعء]ب ذص عامددتم دقعوتمهلتطتك ه0 ائطعنس 5/ءعمع. كل طقم عامهدوه (ماهق

 للمااد قلل: ظءرع قسم ءللمأر محلعم طن - ءاالتسميوع لتعم ءأ ةسمم [979 (ذمع. 26. طلهت
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 ىلودلاو 5 اخماد ىنودو فقاوملا حرا ىلع ىتاود [ لامك ند ] ناممطس ند ليدحأ ىملوملا بتكو

 ىلوملاو مد. ةمس ىققوتو ةربخك تاحبا ىلع لمتشم هنكل رصتخم ىسواحلا ىلع نويحلا ءلع

 هنأ هيف ركذ خلا باوبالا حقفم اي مهللا كدمحن هلوا ةنس ىوتملا لامك هرقب فورعملا ليعمسا

 ىوملاو بدا تاملكت هخضيراتب نامثلا سراكملا ىدحا ىف ديزداب ناطلسلا ةلود مايا ىف هقلع

 ديؤياب ناطلسلا هما اهذ اهينك مث خنس قوقملا هداز هجاوخكب فورعلا فسوي نب ىفطصم

 ركذ ىرسيلا هديب بنكي ناكو ىنميلا هدذيو هالجر ٌلقخا دقو هسوربب ايقفم ناك نيح ناخ

 ىلج ىنسح ىلوملا هذخا فقاوملا حرش ىلع ىمالك نأ لاقو اّلوأ رذتعا هنا فئاقشلا ىف

 هيتك اًيناك كرما املو اهضيبا ناطلسلا رمآ نأ جيولتلا ىلع ةدوسم ىل ناو ةيشاح ىلا هجرداو

 رخا باتك ىف رظني نأ ردقي الو هيف رظنيو كداسولا ىوف فقاوملا حرش نوعضيد اوذاكو

 نيدلا ءاهب انالمم ضايبلا ىلا اهجرخأ مث ةدوسم تيقيف تامف دوجولا ثدحابم ءنثا ىلا غلبف

 1371)] م تنانقر ةءطماتو» 1ععامرو ءممقععربدزأا. -  طورعم ١101 ل1760 8 عدو 801670 ممل

 | 8ءرب زكعبمم7 ], همصم 940 (ذصع. 23. كسل. 1533) سمزأانان8, علهددده 20 هقمصحتس عما 8ك

 لسد" ] مده ذه ل1 ءيممعط قلك ءلتنلتغع ح ا1هل1و 4/46 - هلل - لأ: ىلع 1ىءضر ةجسصم 887 (زصع. 0

 1"ءطر, 1482) مدمج تتعر 30م10([0معق طعععأت هعععر وسمع (ميسعم ل1 ةوعستقت ل مصعمك دتتلأاقق ءمصغامعمأ

 ب ا1ه115 1ءجمأأ, ؟نلعم (نه"ع] لك ءترت4/ لتعطتك ءغ حصصم . . . 12015[ نان5. ءانزانق عا1مد5ذدع 5

 معزز تصغ: آطهسلهتساتق "!'عر ه 1)ءنقر '1نر ننأ ممع[ةهق طعصع8ءلمرتست جرتعرتلمق ءعاع. 10]6ةدوغم»

 اروعع ةعطماتد دع لتعطسق كسلغحمأ 8كينءسن0 مءععممصأتم لص نصمم هعغم ءم]1ءيأوصتسس (نهصقاقمع

 ة1مممم]1 هعمل موزددع لتعتاو زاد هغ سماق ءمسررمدزاتمصتق ؟هعتطسق 1 ءمع//بت»ننا ءلعأ 1. ع

 لزةرسامكنت مطعم طسسصفممعر ننحع ةسصنتل 898 (مع. 23. 0ع 1492) ةلومأ 8 ءدضأر 1غم01عق2عا

 310115 17ىغهركك ظعءرب 7”«عويرك ؟دلعم لك1مزمجع لعب لتعاتص ءغ مصصم 893 (امع. 17. العع. 1487)

 ردم عاشت نأ لادمدن كتلاعمأ نعمت زكام عامدعدع ةسترعتاب كبس اتم نعطع ظعسعح لانكا

 ءددعأ. ظردق معلعج حساعمت ءغ مهقصتتكق 0عدجانه تس ممزجه]عدأ1 ][ةطمطوععصأو مدقمات ةأطاقا

 ةعئطعطوغع آلم م2/- هم ععممع مهمه دنع ةللطسست هع معاسسست طلق ؟ءعطلق ءيعيموععع: 1طلقماتع

 اماه دصعم ه0 ىمسسعصافسسسا زد /22/- لل ءممعطبر# ا81هلله هممت, لم/عاغ عمسفتا عا عام دتق

 زمهعصتتا. 4غ عم عامدددمه ه0 2/7- 7ءممال طفطعم معلستم ائنمعتمق ءممهعقت ماهم. ك1 ننألعس

 كنلغمصتتم لانطعأب عده متأ00لع هدعدعفطم. (ننسصس لعتسلع رصهصلهعتسس "ءمعاعععأر 20 طقفق عامددوق

 ععوتطعملدم هع جعلمجتغ 8 ومعطومأ عأ مسسعمامعسس ذه /27/-71ءمممعققرك هدمعع ءعمكأعملتهت

 طسمع مكر ءعدعتاب ]اذطعمع جلتمو مهمات عععع محمص ممادتأر ءغ ه0 مهعلتوم نيمعدأأمصعق لع ءانتهأءداق

 ممر ةمععمتر كنت ددمرخ كانط هزيزرتتلل عععأ 6 [هععدع ةساعس مماستم المعتق ءةدعمعقتمع صقص عطقضأ

 طودامم 316011 ممداعع ءأ ,11:,ىاهركمع لتعقمملسس 8ء76-ءل- للري ءمك مهماتدحعتلا عا هتاللع
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 كلت نم ةملك رخا عقو هنا تايقافثالا بحارغ ىمو اضيا قوت اهضييبت مثا املف هتذمالث نم

 هلئاوأ ىلع قاقوتلا ىسح نب هللا فطل ىونملاو بولظدلاو دوضقملا متي ال ةملك ىئاوحلا

 فقاوملا حرش لثاوا ىلغو راظنلا اهنم بجحتي تاقيقحتو فئداطل انهيذ دروأا 10: نس لوتقملا

 ٍضَلا مولعلا عاوذا ناسنالا عوذ ىلع ضافا نم اي مهللا كناجس اهلوا كدوملا نبال ةقيلعت

 ةمجحت ظفاح كمحا نب دمحم ىلوملاو 1 ةنئس قوتملا ىرانغلا ىلع ىب هاش دمحم ىلوملاو

 نب دمحم نيدلا ىيكم ىلوملاو 15 ةنس ىقوتو فقاوملا حرش نم عضاوم ضعب ىلع بتك

 قوت هتايكلف ىلع ميءاربا نب دمحا نيحلا سرغ خيشلاو 1.1 ةنس قوت ةلدآوا ىلع بيطخلا

 هتايهلا ىلع ىناورشلا هللا حقق ىلوملاو 1. ةنس قوتملا ىمجكلا ىلع ىدبيس ىلوملاو [90] نس

 قوت هلداوأ ىلع نمحرلا دبع نب نيسح نيدلا ماسحو ما ةنس قوت حتافلا ةنطلس لثاوا ىف

 10 ىف لكشم لح هلوأ [11] ةخنس ىئوتملا ىراللا حالص نب كمحكم ىيدلا جام ىلوملاو 1 ظئس

 ءيقعتمودأ.  ةطعماستعم ذهأم هعصربألأمصعر طلع نتموتتع 120[ نانق ءعقأ. هزصعاتلدعأ جدتاعتل هققان

 مها ممعاطتسم تغ تلالتصه ؟ءعطقي ذم نستطسق ال]دع عاموذدع لعمزم ءطهعمأو ءةوعمأ طقعع: 10 بيمن

 زماعملتسسق ءأ نته عقلك اددصتتقر 20 طمعتس همص معضل عأسسس هنا ذ[ه115 ةاركقدق7عآب اق ءنا ]ل يم

 10م1, ةممم 900 (ذمع. 2. 0ع(. 1494) زماعع 1 ععطتكر ننت عامددمم هل زمئتاسسس ء0ز0ل)غ0 ]طن

 ةهلصم(ولل مصعد ءاعودصأعق ءأ ةبطاأ]زادنعق ةععاتجمأم ءععمستممهاهمق معمانلذ(ر ننقهع ]1ععامدعع ج0-

 ستضع ممع سما عسأ - طوماومع ه0 زمتاتسس همدسسعمأمعت ذم //- ل1 هما ع] ارك ل طدن-عآزرت 01م هلأ

 ةعطقلتم ]ععلمرو ءمصقععممتا نسمع زكام اصعترتتسمأ: ©عمعل1 قادم هه "اكسو ه 12ءةانكر ننأ ععصاتق

 5 طسسفماتل» ؟ةسضتق لمعاعتمتم كتسنأدفأأ عاعي - 8لمالو 2701, متسع ك]راآب عزت ل76 لل عنا"

 مصمم 929 (زمع. 20. أثلمم. 1522١ ممءعاسق - ذآكمااذ 7101,مستسعل آظغعرب قلاسعل طخ

 زمام ظععددم كمعدعرو ةصصم 957 (ذمع. 20. لهم. 1550) ممجامتخر وست 20 همممصتنلامو 10ءمق

 ىسسعمامست اه نا - 11ه ممر“ عامهجمم ءهلتلتغ - ة[طمللخ 27ه نن- ءل - لأ 1101من أ 1 هاع

 ء7ل/ماقأر ةهسمم 901 (تصع. 21, هعرغ. 1495) هنمه( تقر نانمأ ه0 ةمتاتسم همدصتت عماقتتل عامههعق

 عمك موأأ - هطعتلط مع - هل - لأ: قادمعل ظعرب 1ا["لتسر ةمصم [971 (ذصع. 231. كوت

 1563)] رصمعأساتقو نأ 30 ءقمتغ 0ع ءمجموعتطسخ عاعقأطسم ( 2/67عزرذا) عامدذدم ل1016 ل

 3آما1د ذءيورن ل: 4/2 قلرزعرستر ةممم 860 (آصع. 11. آ2ءع. 1455) رسسمءاسسمه - ل1[ه]15 لب

 مع" مورق, ةهصصم 891 (ذصع. 7. لمص. 1486) مدمرظ تتنكر نلأ 20 ءدمستغ 0ع مءعطسق لتعتمتق

 (47م14,44) ذمتاتم كذدلاحصحطتق 2/101مبهب»ءلتم آكدعمسعصهاأماتتك عامدهده مرض ممقانتاأ - 7105م -

 10 60 - لف 110ثءازا عري قكطل- ءا-"مابسمتر ةهصصم 926 (ذسع. 23. [)ءع. 1519) مطمساضانقو وانك

 جل امتاتسس ءمسصصس عمامسأ عامدددم ءلتلتغس اة1[1هللح قلووأث]ر- هلل لث», 1101 مبسنسعا 8 را كهلث]

 ش7, هصصم [979 (مع. 20. لآحت. 1071)] رصمعأامسقكر هزانك عاموددع ذغذ زصعترأتسأ: هلم
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 9١ ةنس قوت هلداوا ىلع زرك ىراص نب دمحم ىلوملاو خلا ريبخ ملكتم لك ناسل ىتاوح

 نسح نب فسوي نيدلا ماوقو ةذس قوما ىنيووقلا داش ميككب فورعأا كراجم نب كمكمو

 نيلصفو ةمدقم :ىلع اهبترف ةيسحلا .طالغالا ثكحم ىف 8ديفم ةيشاح بتك هناف ةنس قوتملا

 هتيطخ ىف هركذ نأ دعب اشاي لامك ىلوملا ىلع هضرعو خلا هلاضفا ءافك هلل جمال هلوا ةمتاخو

 كديع ىكولاو ورز“ خذس قوتو فتقاوملا حرمت ىلع ا لالج نب خاص ىوملاو هتايهلا ىلع ةيشاح

 فقاوملا حرش ىلع ةيشاح ىطاسبلا دمحأا نب دمدكم ىيدلا سمش ىضاقللو ةنس قوتو

 ٍفقاوملا حرش تابهلا ىلع ىئاورشلا دوعسم لضافلا فقلعو ىنورزاكلا لضفلا قالو م0 ةنس وتو

 انالوهل ىتاوح ةماعلا روهالا ىلعو باتك ىف هتيداحا ىطويسلا جرخو ةلوبقم ةيشاح كبسال 0

 ءمصغمرأ ذم طصطعتقع !ائطمعتمع تنزاتككت5 دمعاممطوعتعا عممجا ءهاعي -  اطآ1وأل1ه 7107 هتوسعل

 ]عرب ثمة ءعر ةصصم 990 (زمع. 26. لقص. 1582) م5ناتقو 0ائ1 20 امئاتسطت عا]هذدوق

 ءلزلزإ - 21ه]ءميوترنعل ظعري لها" عع (نمهماشغر سلعو ]ظلمات تذاع لتعاتك ءعأ ةصسصم

 ..0. رسمك نانق ب 0غ مات - ءنأ - ل11: 7”عدتبرك عزت 11هعمتنو ةصقحم . . . 0[:1201ا15و 01 ؟عطأع

 عامدددع باتلتطسق ج0مماهغعمهتطاتق ماعممق 0ع لتئوستعأ(مصع ءععمصتتل كن ةعصقتطاتق ءمصع

 لاومعغمستس هع مدتأور ءغ نص م2هعامغنلممعتل , لسهق هععالمسع5 ءأ ءمصعادعتممعتس لت ةاعطتتك

 1معارزسمأا غ2: آمنه آ)عم (ملتقر وسفلتق معدععادعدع ءزاده طعم عقععساأتمع ءمهكعصتا عار

 ءمهوسع جهسعغم» لآ1هالادع رععضم«/ممعا/م هطاغطصلتغو ممداوتمتس ءسس لص رم؟هعاهأتممع !1هتتلتطاتخ

 عننا ءعدأغ.  ةكطعماطتع لتع لسملععتسسم هعصفتك عز عط همصت 913 (ذهع. 13. لآهن. 1507)

 31ها15 17عدمت#: ظعتا كلير - ءا- ءميررعل كمسعتئمةغر همصم 891 (زسمع. 7. لقص. 1486) 220511011.

 وأ عامدووه ه0 ءةرتغ 0ع مععطسق لتعتمته ( 4/ه1نمن1) ءلتلتغ - ةآلملاد ه6: ظءرن لءافأر

 حصصم 973 (ذمع. 29. كسل. 13651 دمم2(نتتقر 0ان1 ةعطماأذ ]1ععلمعد ج0 ءممدتس عضاقكألال1 18

 31-10 يما عا بوك ءممهعت ممتع ة1هل1ه يضف ق480- ءاده]رسعت ظعري ىهازأاب ةمصم 982 (ذهع. 23.

 كرر. 1574) مهمءعاسند - 110115 7 «عببرك ظعرب طهععاز» 1( ءرتنرجمععاتور ةصصم . . . 1201105, الز اذ

 عامدودع ىماتغ لع معمرطعاتتك (عهعاوصسغأ - (نةلطن هل عروع- ءل- لادن ةلمارمتستن عا ظعتي لااعلم

 8ةعماق, جميع 342 (زصع. 24. لدم. 1438) مد( اناتكقر ونانأ عأمدعمه 20 ءمرسست ءماقتلاللل ل2

 ]لإ - اا هما ع/ رك ءلتلتغا ست عسوسع 411: |/ 0/7 16 يم عس روق - طعمع دسعتتتمم كل عقال كار عدمنا

 وأن ةعطماتع اععزمجد ه0 ىمدغ لك/م11ن4/ ىفدصتصعضاقتتن ه هعيروتلا ذه طا - ال ءموعل ارك لتكن

 يمس ممكستكو نتفع كس هددمتسم» ماقتتمات عععت مزعطومادعب - مرر امهلتانمدعم ع آل ءممعط رك 0

 ذم اتطعم ةنمودلممع ءمسعا ءةحتتو هغ ه0 ءعمسغع 0ع معطسق قىمصستمتطسق (ظا- تهت ]ن- أ'ةوتسعا
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 يف غرشو يلا مالكلا ريركتب انباع وم ىذلا هلل وكلا ةلوأ ىنيوزقلا لوالا ليع نب دمحا

 دمح نىيدلا لالج ةلاسر مالكلا فيرعت ىلعو كلكم ىف تايعمسلا لوأ ىلا وهو 10 ةنس بجر

 اهلوا ةيشاح ىتاولمل نمو لا هلالج فقاوم ىثاوح ىف فقو ىم اي هلوا ىلاودلا سعسا نبا

 بلط هل نم لكل اهذم 5 هل ىتاوح هذهف خلا تأ لك ةيلأ نمل كيلا ميوقت كعب امأ

 5 نيملاعلا نبب عفنلاو نىسحكلاب هانفلا نكن هرخخأ ىف لاقو بدالا تاملكت اهخيرأتب تيقيس اهذاو

 فورعملا فسوي نيدلا نانسل ةيشاح ديسلا حرش ىلعو يلا نيملاعلا بر هلل دمخاب هانخرا مث

 كمكاي 3 ةييهلا خيا 3 هركذ [مضخ ند فسود] اشاد ناخس ىكوملاو ىزيريخلا ناخس موكب

0-3 

 نيدلا حلصم ىلومللو فقاوملا حرش ةيشاح ىف قاب ىسحلا ىيرقتلاو لاق راهنلا فصن ةرداد

 ىلعو ةيوجأ بنتك فقاوملا حرش ىلع لاكشا ةعيس ىف ةلاسر 1.1 ةنس قوتملا ىنالطسقلا ىفطصم

 10 ةريثك ةلوسا درواو رهاوجلا ثحابم ىلع اهيتك ىديومكلا ىدبيس ىلومال ةلوسا فقاوملا حرمت

 لامااد همداعع قارسعل عتب قطا - ن7 - ىممعأ مجم عامدهمج ءلتلتغر وسمع ذاه زمعامتسمغت

 آدسم طلومر وننأ ةععتضملمتس دمعام زر طجتعتعمع (هدعاوتتممعس همطتع طغعمتومع ءمصععممأا ءاع

 قطقماعتع طمع ءماسسصعمر وشمل ذهتغتسس 0هعسمكسس اذ عأممتم ععوعامأمع ءمدصم] ءععاتكتعر دق م5

 عز ع هسمأ 954 (ذمع. 21. 1"عطس. 1547). - ىلا ىرمغع لع لعقمتنتممع رمعاوربطتتة أ ءقع

 لعافل- ل- لق 11ه متسبب عل ضعي قق'مل 12ءممس# (امهعاماتنسس ءمدطممقانتغر ونمأ ذاه ةمعارأل:

 © كدر وسنأ ذم ةاهالتممانتال له] ءةامأته ةهع هرتلق هاهغ هام. -  طونملع ذم عامدستد ذالقم

 ممصتممحسأاتعرو ونلتقع ماه اآمعامتاتصأغ: ظءدعسمتددد ]!دنلع مععاع ءعاعطعمتو دم طقصمعءعت ءزاتقر

 جل سعتس ةاملتمكتق نمتكوسع معضتلأمم هام. - لوس طلع عامدوزه ةام0تمدمعنس هدتآلاتق ءةعععو

 و مماعقأو عةصتسواتع نتطسلسق ؟ءعطتخ 17 ع// »مما ءل-علعقر نحمع ةتيسنتأ همص مهدت( مصتق (عرد ماتك لع

 عب ةمصاتل 929 (امع. 20, للم. 1522) ةزومتلعمصأر مماقأتق ءةأر ءعغدل ظمعتس اذطعت ةنيعام» طقعع

 م01 غلا: لمع ينس غم مرش مهمه ا تاتكر نأ ماهععمغ عغ طمستمتطاتم تكلل (دنعسصس هقععمأ. "آند

 هزم ؟عمصاعت ؟ةعطتق ىرآجسع 12عمر سصلمصنن لمرصتسم““ مما[وكتتزتان5 عاني -  طورعم دا

 ىرسس عمامستتل قعر 01 عامددده ءلتلعصتما كووروع عل - لاو 7ع“ "نط عتر ؟هلعم قزع»

 مقرون لنعامجم - ال1ملاح دنس جاعأابم [ 7م“ 8ع لك نال ]ر ونمت طقف عامددمم ذم عامسستع

 م0 اتطسضتس لع ةقاعمممستمه (ظم2ماز زم يسمع ممع لع كععملم دصععلتحمم ءورضسصعتس هزهغ طتق

 رمعمطتم: طظ( ممظعمسمالم مسوس ماتم هععاته معمطمتم ذه عامددته دل 77/-71ءمامعانورك عون ءااتت

 - هاماا1د 11087:]: - هل - لأ 71:ءاهركم ('مع1 هلي, هصصم 901 (تصع. 21. ه8عرأ. 1493) ططمزظنانكو

 (ممعامكتسسا ةعرباعست ملع//م/ .1٠ ء. ععراعتس معقم ليطتقعم ءممالمعماعتل 30 ءمرضتس عضاقتاتللا ل

 10 27- 11مم عمرك ال ىعتمدتا ذطأ ععوممصعم ع ها ا[طمللح كررت 11هسعتل# يسهعذأتمهعق

 مرسل عصامعل نلت 1ص ظط/ - 7/ءمممء/برك ةدمعع لتعوسأعت(أةهصتطسق لع ةنطع(وماألتم ةععلمستار ءأ
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 نمت ك2 02 :ناقو .دباضم] دكا دا ظسر [ ع5 عقلك 1 نيلاوشن "فروا هنا: نم نيسلا ىلع

 اوباجاام  اهنمل طقساف .ةلوسالا كلت اوعلاطي نأ ةبلظلل ناف ناشلا عيفر دنيسلا نال ةلوسالا

 روهشملا فسوي نيدلا رون انالوم ىديمحلا تالاكشا ىلع ةنوجأ بتكو فداقشلا نم دنع

 قوتملا فيطللا دبع نب هاش رضخ انالومل ةقيلعت كيسلا حرش ىلعو 1 ةنس قوتملا زرك ىراصب

 لاقب ةنامنامثو نيثلثلا رشع ىف ىفوتملا ىورهلا رديح ىلوملا فقحملا فقاوملا حرشو] م0“ ةنس 5

 رومالا ىف ىناثلا ماهث ىلع ىزاريشلا ناجازريم فقحملا كيسلل فقاوملا حرش ىلع ةيقاحو لوقا

 ديعلا ديسال فقاوملا حرش ىلع ةيشاحو ضارعالا ىف ثلاثلا فقوملا نم فين ىلعو ةماعلا

 هامسو فقاوملا فئنصملا رصتخاو .فلاو نيتسو فين ةنس قوتملا ىروداللا قوكلاسلا ميكحكلا

 [ فقاوملا حرش ةيشاح ىف ىرانفلا نسال هديفح هركذ ىرانغلا نيدحلا سمش هحرش رعاوإل

 ه.. ةنس قوتملا فسوي نب ديحا ىتاوكل تاءارقلا ىف فقاوم |ه 10

 نسندعماأ5تمصعدك مداتا]أوه ه0 ءمسصسعماوعتسست هك ع7 01 جهكععغر ونسهاعصتتكق ٌذص نصه !أصعج لنقك

 ونندعمأز0مع5د هسغ معو معممممت(. ًاطلدسص ءزده 0ت5ذءمتنلأ آائذطعأا ؟هللذ معععتعععطقسأ: (ن عمار

 آموستأو ممل معد اهمال طقضتس نهم عداتممسست» معععمدمعم ءاذوعملدع تمار ادعو ءمتس

 رمعمم !؟متتاغسع ةعامتاهغعز هال هدمرصتتس» ةتتأعطت عدا طقف ونتهعقأمصعك ةااعمأع 1ةععطع.

 لور ءققر 20 ومقهق عقممم0عطع مماععدمأاو 2عقععنأزا. -  طومع ع ]ذطعم ه76ءعمقع معاتأج عاتضأ

 - 350 لفة ساأوأغعد (15:71غ/) هدد عل 1١هل1ه همداع» 274 - هل - لا 7 عدو ؟دلوعو كم

 رعي »«عع لتعأتك ءغ عصصم 934 (]مع. 27. 5عرأ. 1527) مهمءعاتانقو ؟ع5ممصقج ه0101(, عغ 0 ءعصماواتع

 310115 همداعع 121201 ك]غآب ظعت» 450-عا-!هلقركب ةصصم 853 (ذمع. 24. آ1" عطع. 1449) طمماأتتاتكو و

 ةعاماتو 1]عولمرد ءيمقععلرر هت. | ظءدعاعععد ة[هلله ةدطات]أ ةدتستتق 11620 عر» لق "عمق حمم 0 عععتل

 ةمصممرتتال هطفمصم هعالسععمأءدلدمم م1 ءعوتسم املع طمهعأسنقرو ءمرستس ءهامستاسسا اذه 12/-11 نماء

 يررت ممقنتأاو أس ونمم دانه ؟ععطق ؟هعع رىرلتعم (هع,7)““ دط ةسعامعتع مطلق ؟هعع ,بلذ عنا (6476)““

 لزدونمحل( - هغ عاموددمه ه0 ءمسسعمامعتسس :5نن 01 سطل ةفضست ذه 11-27 ءماعل رك آلا مز نا

 يقمع, ءعغ ويمتلعسس ه0 ءمسصرتإ عد عمات ةأوعلممتس ةععتص0مع لع ععطسق تصتعح عىمولتطنخ ءغا ه0

 موووت مدهاعمب (ععاتقع ةاهغعلمصستس لع عمال عماتتؤ - زاعسدواتع عا]مدعمق 30 ءمرصتت عمام انتل

 ىءرر نلت ذه 8/-01 ماوعطإ 40-ءا-| ماك ك7 ست طرف] نار همصم 1060 (ذصع. 25. آذ ءعي 0

 ءا ةمررد ملمع نانق. -  ةسعام» مدع 27- 71ءممءطقك ذه ءةمتامدسعم همصماعهتتا 20/ - ل عمم

 سف صا ماقتل , ذه واتقه17 ك7 عزرزو - عل - لق: ل عروؤب" بودصتصعماةكتلا ء01للغ, نانعلل ءّرانأقك 35

 11هعم» 1 عنف” ذه عامدهتم ه0 يىسسعستفعسسسم ذه لالا ماع“ دصصسعتسم»هغ]. - ١0.13357

 آ31-1ءد ةعاطأ11 11 ءل-ءلعأءةقخأر ةاولممعم 06 1ععنلممتطسع ءممدصتعتقو ةنتعام" ع لع

 1861: 7 عةارك 1ع عصام ةهصمم 680 (ذدع. 22. كرر. 1281) رتمر[10.
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 تيقاوملا ملع [0

 ىقوملا ىلع ىب محا سابعلا ىأ خيشلت رمارسلا .فئاطلو :ئاصولا :تييقلوم] 1

 سرا ةئس قوتملا ىوكذلا هللا دبع نب دىمحا باشخكلا نبال تيلا لما كيئاوم ا“.

 رشعم لال موكنلا ماكحا ىف اهليوكو كيلاوملا 1“ ىدنهلا ليكتمل: ريبكلا ١ تيلاوملا

 5 بعاوم “ع بيبللا ىنغم .حرش .ىق بيدالا بعاوم . !”“# خلشإ :قوتملا ”ىيضخحالو

 350 نقب عقلا ىدؤملا ىنيبحلا نيعأ رفظم لفاأ لاوحا ىف ىسراف ىهلا بهاوم. (”*“ذ ءايكذالا

 قوتملا ييقوتلا لالج ىب ىفطصل دلك ىق ىئكرت نالخالا بتارم ىق ىالخلا بهاود ..[

 رس ىنسحلا ءامسالا مرش هتمّدقم ىو ةمتاخو اياب نيسمخو ةسمخ ىلع بقر 11 ةنس

 دج هلوا قفولا ىف ةلاسر ىومالا شيعي دللا دبع نأ خيشلل ةيناحورلا رارسالا ىف ةينابرلا بعاوم

 10 بعاوم ا". .امهل نيلودنح عضوو ثلقملل بيترتلاو ريبحتلا هيف ركذ خلا دلابكب فيليب امك هللا

 13359. [1» عاد ص عر ةعاعأ1. 18 هءاعتمجه 215م5 01

 13359. 11 هرك قف ءاطأأ عل- طعقةنعر 1ع هعجلتق ةملستل ءاقمانأل ءأ ةدطات] 1 (ةهأعق 358ه 0111و

 ةنعغم» ع هطعتاعط ق6: /هطاذع قكلت# عل اعرب للاخ 8من ع 13360. 01 هع ةلثل ةطل عادط ءتكو

 مهاتكأاهغع5 ؟ةستلتقع معمومطعأمعر ةسعام»ع كقتنءا 8عبن 4ط6لع]7لع]ب 6عدستسحأتعم ,ر ؟دلعم 161-

 ءاقلممع/عأ ل لتعأم عع ةصصم . . . دممرطيم. ع 13361. 31-51 هعشلا10 11-[عوطتعر انطعت

 طتقعمتتك 2911( ةكاتلتر ةانعام»ع كرز وأ] [صلم. - 13369. 11-151 عزك ق1 6 1[ حط ت7 11[هطقو

 مهالتت أ (ةغم5 عدضتتسوتتع عىم]نغأم 0ع حقاعم]هعتد زهلن دعته.  هعيئتربةءوعسصأ قلتم ل07:/1105

 عأ 805:68, ةهسصم . . , 2205انانك. سا 13363. 81 هرج ةطخط ءال-دلغطو لمصح مطتنلن1هعم

 5 هطاونو. (هرصتصعساةعاسم ذص للمعل»# ه7 -7علالب. - 13364. 381ءسةطتط عل -دل ءاتوعمو

 لمصهع اصوععصتمدز5 هطاونتي - 133605. 81عجةطتط 4كلدطتر كممح لتعتسم لع ئتقو لللقع

 ؟[مسنلتحس 2101ه ءر» ةمععامصسك.  ه8عسمسألا معمتعع ل10:- ءل- 01: اعلق ةمصو 757 (ذهع

 5. لوص. 1386). - 13366. 01 و ةطخط عاد اع طقلل قعر لممو هضعوغموتم لع ؟ةسلتتق 201م

 عمملتطاتم. !/هل]سسسعم (مععلعع ةععلمطتسس ءأ زم ستمصوتنق عأامأد ناتتصسواتع قربتأاه عغ مصع] هكتمد عت

 لتدممهتاسسس, ةتتعام»ع 1711:5106 عن لعل 1هتيعاقأر ةممم 964 (ذصع. 4. أللمك. 1356) رهم؟ات0

 طعوعإزمم ءدعمآت معقمصعسس همددتصتتسس [0عز1 مسلعطعممتم ممغعمعأب ح 13367. 81-151 ءرىؤوطتطم

 اا - 1 عططقصتو ءغر لمصم لتستمد لع ةععومتم ةمتعام]لتطسع, هنعام»ع هطعتلعط ققنع لل

 زمتع) 0صهعوملم. 1" ردعامطم 0ع ةععتع دسم عممتتس (ه]تعسةمتعمي نسيت طاه 1صعأمتأا : آمان ل عاتع

 1 - ]2ءنمر نأ عزانذ مع ععاتممت ءمصتتعملا ءاعب -  كسعام» زطن امقاتاساتمصعتس ءأ 15م0

 هل اتممعسأو (ملتكسمهمتعو ؟هعسحمله 0عدععطتار عغ لدمف (ةطاتلقق ه0 مقاتل نعل مصعتت عغ لئةمم-

 ةزالمصعس لعسمصمإ1نمصلحتس جلمسسانعوكلا - 4133608. 31 ءدك ةطتط ءع]-١-عوطسةمرو همه
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 هجم ىذ ىف ىقوتملا ةرعاقلا ليزن ىسلبارطلا ىسوم نب مهعاربال نامعنلا بهذم ىف نمحرلا

 نتملا لوأو خلا ءارغلا هتعيرش مكحا ىذلا هلل دمحلا هلوا ناعربلا هامسو ةحرش مث 18 ةنس

 ةدعاقلا وكن ىلع باتكلا اذه تفنص كفو لاق خلا هقفلا بعاوم لعج ىذلا دل دمحلا

 ةروع فشك ىف. .ىمحرلا بعاوم 11“ نيدلجم ىق وهو :نيركلا عم بحابسص اهعرتخا

 وع امك هلل دمحكلا ةلوأ رصغخلم 110 ةذس قوتملا سرغملا نوميم نب ىلع خوشلل ناطبمشلا

 بهاوم ا١.إ  ءامسالا ىف ىقويلا هركذ نانملا اياطعو .نمحرلا بعاوم |... خلا هلعا

 ةقلا ةنس قوتملا ىقهببلا مساقلا ىأ مامألا ىب ىسحلا ىنا مامالل ةفينح ىلا بقانم ىف ةفيرشلا

 3 م هيد 3 1 دوسأو ةقيفك 3 مدقولا خوذاخو باوبأ ةرشعو ل ىلع ةيذرو هدا مدس 3

 هداكذ ىف ه هتدالو ىف © مهنم مامالا عمس نيذلا ةباحصلا ىف  هنأش ىف ةدراولا ثيداحالا

 لجاسملا قرع ةنامز ءاماع نيبو كنب ةييقفلا تاعقاولا ىف ٠ ءافلخل نجبو منيب ةضراعلا ىف 1 هتنطفو

 سامعع قعلتك لع لتعتماتسد 20 مكانه ( كاني 80ه1:/مع) 16 سنسر ةسعامجع 18غ 187

 21:6 1« (طم/مو# (نهطتعدع ةمودتلتسمو معصمع ططعس'اطتززر ءغ ةصمأ 922 (ةصع. 5. 8ءطع. 1516)

 ردمعأغتم. 8 هقاعج ءمدستس عمامسسسل» ءعلتلتغ 2/7- 80747: آمكتماتتس ر واتت أه زصعامتا:  ًطرمتتق

 آنعمر ونسأ ]1عععتص عدم 1]1[هعاعع» طعصع سقطت ءاعب ا 1" 'عدعتتعر نم ؟1]0تصنتمسف ©011-

 ما وعاعصقو ذاق 1 معامأغ:  طردسم طلعمر وست لمده لدعم ل عهاتدع 0علتغ عامر ءعغ ةسعأ1 م18: [هقاتانتو

 ةموستكم طسصع ]نطعسم 1ععع ه0 ءدصص طقفتسي ونه ةتعام» اذطعت ل11ءزونتع ع - ةم]ر"ءاتا ملل

 نواتر5 عوؤوي ب 13369. 31 هرجع ٌةطنط ءل-عدطس مر 0هصه متزوةععتعمجلت5 0ع همتلف ةةلممت

 ت11 (هغم 0ءاعوعملد و, دسعام»ع ظاطعتلعط 2472 8ءري لل ءةوتت 21ه علت قعر ةصحم 917 (ططعي

 ق[دعغ. 1511) مطمعغتم. (نهددمعدلتنسلو ن100 1غ ز[معارتأ: آمسم 1)عم (هلتغر . ينهلأ 0ذعداتق

 عوأ عبيد 13370. 81 ءرع ةطتنط ءلا- عدطسفمس 8586 كغقجعقم عادس ءعمص صر لمصه صتتقعتع

 مرعلتع ءأ دصسمععو 1)ءأ طعمتعست. آطمسلمطتع هط 77- 82 ذه 7071- لوم. ع 13371. ط1

 الآ ععةطتط ظا- غط ءعاأ1عأر لمصح دتتوتفأد 0ع عتعضاتغتطسق كقدع طم مع 1دهلهطت [1طانق.

 (نهدحصسممدستغ [آ[سقس . كات ]م معمت» ظعبي آكا - آدفسس ل1: 1عمئضو 8عءقرمععلطقو ةصصم . . . 70015[ اتالكب

 ةمسصم 556 (ةمع. 31. آ82عع. 1160)و ءغ ذص م2عقو6لمصعسر 0عععتل) ءقمتأف عأ ءمصع]انقأ 0 علت

 لتكاسكطستغ. . ظعدعكمأم 0ع قلطقتع 8ةركمهع ءمعممسستسع عأ ممدطتسع 3علأو ءقررانأ مطئتتنلات 0ع

 لسوق ععمعد]ه علمي ةععدسلسسس 0ع (عه0ل56ةمصتطسقو ونتنهع 0ع هممطتلا ءزانه ءمملنغمدع م0388

 عانصأر (عمملستس 0ع همعلتك و ءدع ينمرعانال هع 1سصقصت ةنلل ثغر ونسمتأنتل) 0ع عءزاتق 221 هلأ طانقو

 وستمتسس لع ءزادم جعيستمسع دمعمأتق ءأ ةصاعلا!ععماتمي هعحطتص 0ع ءمصاعصم7:عطسأ2 1ما1عظ عقل

 ءغ [كطقات كهمو هعمالسسس»ا 0ع ءقمفتطتم زاده لتعتكي لع نيتطاتق ءمصغضمر ععقأو 1مأعتل عانتلل عأ ؟لطهذ

 لمعامو عت (ةيصرمدتتع ءعوغ. هعامكتست 4ع نسهععغنتمصتطسع 01 5ئالتطاتق و 20 ننقق طعقوومعو

31 



244 

 ىف ةمتاخلا هيعسو هليص#' ىف (. ديسكو هدعز ىف ؟ ةفيطل ةبوجاب اهنع باجا ىتلا تالكشملا

 ىف خرعاشل ىسرافلاب ىلعاب فورعملا باهش نب كءمكحم نب فسوي همجرت مث هبعذمب ءادتقالا

 ةنس ىيحا ىذلا هل محلا هلوا نامعنلا بقانم ىف ناطلسلا ةفحت .هامسو م9 ةنس لاوش

 نيدلا ىقت خيشلل ةيدفصلا ثيراوملا ىف ةيدمدصلا بهاوم |“ 2 نيلا نامعنلا نايبب هيبن

 5 ظعاولا مدح مودم ةيلعلا بقاوم أ دار نوكأ اكاد قود ىكيسلا قاكلا كيع 65 ىلع

 عاسربو هركذ فيس ةيدمحملا ةقيرطلا ىلع ةيحتفلا بهاوم سنع ءانلا / 3. لقيس

 دبع نب ىلع نيحلا روذ خيشلل هليذو حاتفتسالاب لغتشملا قويسملا ىف حاتفلا ميركلا بعاوم

 ىو هل تنعقو ةلمسم هيف صضوأ بهاوملا لامكا كامسو هليذ مث 11 ةنس قوقملا ىدوهمسلا هللا

 سلجو اهنع غرف هنأ ةعبارلا مايقل ريبكتلا دنع نظف موقلا رخومب ءاشعلا ىف مامالا ىدتقا هنأ

 1مععص1م5د ع00:0ل3غ, صمطصنتت 0ع ءّزدق جطقاسعسالو عأ ءمممعورداأنمصع ذم ةعاتمصتطاتكق ةانتقو

 يتطاتك طفصسسص جتغ هيقانسس ةتطأ ءمرصمدعمتب لععلسسس 0ع ءزرسك 00ءاتسمع ءمرص موته مصع أ

 عطملتمر ءفمصع]سقأم جتاعتس 0ع ءزدعق لتئةءكماتمج ءغ مغطسق ةستاقسللق. هدواعو 7من ظعتي

 171ه مت»ت»ءل اعتب ْمكايعارفطر تلكم ل76 لتعادع اتطسس ق/عقسقعلم رصعمدع 8طغعتُمل ةمصن

 839 (صع. 27. لدأل. 1435) معيموأؤع (مةمماتأتك ءغ طستع (عهصع]هاتمصتو نسمع ذاأه زصعاربأا: آنهانق

 ]آرعمر وننأ !عععمص مئممطعأدع ةدبأ ءدسموزغلمسع 6من تحت عدجأا ءاعبو ةكدلستت 1 7ر/ع#

 101/-5 7/411 لا ةنءزامع[ نا لا- 10د لعلتكلب ع 13372. ]ك1 - 01 هر ةطتنط ظ]- 8 حس عل: عاو

 لمدج هع مز6 ععمج لع طعععلت(هاتطانم كوركعل من عن, هسعام»ع دطعغتلاعط 1هعق- هل - لو ىلآ# طعنا

 5 1-67-410 ذهن[, دمصصم 756 (ذمع. 16. كقص. 1355) طمدتأكنم. ع 13373. ظ1- 01 هرب ةطخقط

 آظ1- 4147ج ععر لمصح ةسطاتستمقم .(نهرسصت عماقماتق 170عءول (نهمعاممهل مهتم ةدعرت ص (001ةصتنلللو

 لع نيم زم اذاعنج 726 لنءطتس هوان - 13374. اك1- 31 ءرجةطخط 1-11“ جنطلوع ءغر لمصف

 ةعمقاتلال ةمعععمأأو.  (نمرسس عصامسسك ذه اتطعس 20/- 1ه»ةءمغ ظلأ - 11ه ]رهتست» علقو عار لع سم

 دانمرو ددعصألم 1هعاه عقاب - 13375. 01 عرب ةطأط عا -اطع ءعاسص ءل-/ءاغةطر لمصق عع2ع2053

 ع( ممر[مه دمتم ءععلعم1لتدع جمععاعماأتمق 0ع ءمر بسعس ةلتأ (ذص معععوصلم) م1قعععووءىهمأ ءأ نانأ

 هععتم هغنك ءقأ ذم ةتعتلام دط ءدعمازئولممع معاعملمر طنز نعوسع ]ذطعا ةممعسلتاعر ةسعام»ع

 تاعزلعاط 8و - ءل- لا: لل: قع 4كط0ه7]ه], كءسآشلعر ةسصسم 911 (ذسع. 4. لمص. 1505)

 رممعامن0م.  وجغاعو اتطستس دص ةممعملت عع ىماتنستتقهكتاي, بنك ة(نلسست 111247 1071 - 11 ءماملة

 0علز(.  طظحمممعنع ذطل ةاسلعأ ونسمعقأتمصعتس طقمع ةتطت هطاونغقس. آه معععدالمسع ؟ةةزععاتمسو

 نلالسدد مععععقر نتهق آسطقتستلق م"هعأكأاب اماعع ممد[ععامععج فممعلممتك ممرمانأأ ؟عمعاتت(. لكس

 كنت ؟هرطصتتله 167464 , نسهع ةاهلأ5صعتلل كم1 ممرتك ءظععاقملت عأ ةطت700[ةل1 018156 12 1

 جايطق ءونتان "ةنلامسءاسع [سقيستنسس طقصع م عملم/ ةطقم]؟لددع ءغ ه0 عععئاقسلتتتلت قصات ءاتللت
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 مامالا عم عوكرلاو  ماهقلا نيد دذرتف عوكرلل ريبكتلا دنع الا ركذتي ملف سلجف رميخالا دهشنتلل

 عوكر دنع ةودقلا ركذتف دوجبحسلا نع هسأر عفر اذا ةودقلا نع ىناسلاك ةءارقلا هنع طقسيل

 مامالا عكر ىتح ةحكتافلا ةءارق نع ىهس نمك مامالا فاخ ىيسلاو ةكنتافلا ةءارق نيبو مامالا

 تسيل اهصوصخب ةلّمسملا هذهو اًدرفنم ةولصلا متاو ةقرافملا ىونف ءىث هيف هدنع عّجرتي ملف

 ةيندللا بئفاولعلا رست بهاوملا لامكا ىف اهنم حجارلا حضوأو باعتالا مالك ىف ةلوقنم

 لمح نب كمحا سايعلا ىا نيدلا باهش مامالا خيشلل الحمق نخلا قف ةيدمحكملا جنملاب

 بتر هباب ىف ريظن هل سيل عفنلا ريتك ليلج باتك وهو 10 ةنس ىوقملا ىرصملا ىالطسقلا

 هايارسو هيزاغمو هعاضرو هتدالوو هبسن ةراهطو هتوبن فبسب هللا فيرشت ىف ١ دكصاقم ةرشع ىلع

 هحانم !اميف 7" همدخو ةمامعاو هجاوزاو ةدالواو هدامسا ىف " معلص هتافو ىلا نينسلا ىلع بترم

 1ععز ع ]ع0 دالاتسسمسل ءمصقعلتكدع هرتمحأتق عقال  (نهدهعلتغ 1عتاتتع ءاتمتسلو طعوتتع 7515 ه0

 مععمرجلجكتع ءعأر ندحتس ءكانلال 217مل ر نسمع اصعاأس ها هصعطصتل 1و ' ةدطقعوسأأاتتكر 1ععأأق أتت

 [لمععزاوطمغأ زولك ماعم ةاونممعس (ءلفر ةمنزو لماعع امعاتم هعخممسعس مقنع ' ةتسحل كنس لسة

 (معزعملحسرو كه نأ مرنم عم مععزاوأتم ءردع (هعوصم ]1هعتس صمص طقطعععغو نغ أ116 1هعلغو وتتث

 معمول ممعست معععسسل م؟ةعاعمستأاتغر ند قرانا 2 مع0ءنصطعملم ( نن0) عمعسسك ةكاماأ تر

 عغ لعدحسسو نسهصلم [1طصقستم اهعاتسهاتومعس ب متع* 1دعلأر 7ع عمات 1 هصعتل م1ععاتللل 7ععم7ل 2( انو

 مغ( زماعع ععئاوعتمدعسس 10442/هع ءأ معممععمتسم معع]وعامدع ءععدط طسقنسم جحماتعتمةأهع مهعاتق

 ععياءنممعسر نغ ذآل1ع عتغر وسأ ءععئاون5مصمعس» 187274ع مهدعاعوسست تغار 0مصعع طسدفستانق

 زمعات مدع مدعس متمقيع' [عللب -  ةسللح عمته طمع زلط ه4 ءقععؤتسص 300 ععملأ جمتتل ءاتتن

 مردععد]ستا. هتطأ ةعتطتع ه ءفعاأتت 0150ع0ع»ع م20ممداتتغو ءأ م؟ععواتمصعتس لع/4/ 5ةعممت هلت

 عطقم] وز(. - 8 وعع وتد عقاتمر نأانأ مععانأ أ ة215 عقار لص ؟ععطألق ةمعلمضتسل م:هزمطعامع

 ممم معمعماأسع, عغ 10, وسم0 ذه هلأ لسطتح ءممللتغلممع [هعععع هراتستتتط ةتأر ذه طاهدنأ ظنا

 لل ءمم]25 هعممومتا. ح 13376. ظ831-1 ءعقطتط 1-81 200هم17عغر لممح جرن 1)ةدس

 قعمموزأو بببص سسمععتطسع 2110/4: ءللعتعر ةسعام»ع ظطعتلعط ءغع آسف ثذ7عاما- هل - لأنا

 ل1 /عطانضايع ل قررجعاأ 8 عءزب 71هآيمتوتسعا (نمعام/متانغ للة هسصم 923 (ذمع. 24. طكحصم 1517 )

 ردمعانتم. ظزموعدررطته 71ه1عمرسهتم ءلتك ؟هاتسسصتصع قمصمععطعممو ءعغ مععاتموو ءأ دمهعمأ !؟اعااتقو

 وسمع ةتستلعمد ص عدم ععصععع ممر طقطعغ عغ ذص 0عععرد ءممقتازذ لت5ممقتاو عقأر 0101118

 مضصسسس 0ع عامرتمو هنأ آلءده 27/701077 ءلعسج معتم ءكمدغت ءّزسك مع0مطعأتمع ءمرستت ءعم0لهكلأو

 0ع ميساأقأع ةتعمتكر ههاه]أت ايسر ]1دعاتقرو عدم علل (ةهصتتست طغعا] 1 قصت عغ مصعنأطت ههتاتتت 3مل ءأ

 عععتملت» ةممم5 تعوتع 20 ءزانك 220غعتت ل35ممدتكتس عقأ ع ةععجصملس» 0ع ءزانك همهتتستاتقو

 ازطمعتعرب تنحمرتطمسعرو مهاعمت5 ءأ ؟زهستان]أ5 - غةعاتسست 06 مععأععاو ءعجاعسأم»ع طمصصو جه آلعم ءذ
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 جارعملا ضداضخ 3 5 معادص ةصداصخو ه«داوجكم 3 1 لوصف ةةلث هيغو هتقلخ لامك نم ىلاعتد هللا

 «ريبعتو هبط ىف م هتنس عابتاو متيدكم بوجو ىف « هركذ ةعفرو ليزنتلا ىآ ىف درو اميغ 9 ع

 هيفو هدببلا مهتلقنو هتافود هيلع دتمعذ ىلاعت همامثا ىف .1٠ هتادايع فداقح ىنم ةفيطل ىف 0 ءابيو ملأ

 5 لقنلا بسنيو اهنم 0 يداك نم قرسب ذأ معزدو مصقني تراك ىطومسلا نيدلا لذلج أ

 لاقو هاعدم ناميبب هميقلاف ىراصنالا ءايوكز مالسالا خوش ىاحي نب كلذب هيلع ىعداو اهبلا

 هنع هلقن هنا ملعنل هتاقلوم ىأ ىف هركذ هنا نركذيلف تافلوم ةذع هلو :ىقهيبلا ىنع لقن هنأ

 اهب سالا نع ًالزتعم ىضطوبسلا ناكو ةخضورلا 8 ةرهاقلا نم ىشنوف هرطاخ ىف ام خلازا لصق

 لموهولور ءهأ اممم ةععالممعمق نممالمعأ - ونتتمتتأانلال 0ع طتعمعاتأأ5 ةدمععصة لت 7ه]أطاتق ةهط عم

 علتغم ع دلتمامكتطسق مععت]اةعطاسق - وندتمساكنست 0ع جقععممات مع ءمعلأ ءمماتعممقتأاهطعق هم

 [آنوتسر وتم /7/0ععبمتعا مهعاعم هعاععمج لتعم طقطتخاتك عون - ةعحاتتس 0ع زاقر وسقف اه

 معرجوزطاتق (نهعدمأ ؟عرعادمغم ه0 لتعمت(ةغعس ءّرصق ةسطاأ سعد ءيغم]1عدلحسس ءمعاتامسق 0 ءةوجز 55و

 ميما ل ةعماتستالتل 0ع معععددتاولعر نتهع همطتق هلكلعتسسس ءةبسصص ةتسقملأ ءغ ]1ةوتقر يقتل

 لزعألم 1[معالموتع ةمصعتكتغو هطقععكهصلمع اسممملأ ع هعاوكاتلال 0ع مهعععماألق ءزدق ل1 ف

 عا همس مامعتسل زمان عامل ممم ع ممصتست 0ع طتقغمعتم طعالمب وسح ةديطغات] عم هلاتمصعق ]تن ععهأو

 ويتطسم هلكتعتتم تتلغعتم لتعتمت هوم ععلن - لععلتستس ر اع5 ةععاتممعه ءمماتسعمفر 06 عوقد

 عاتئل1122 وناتقهن» آلءدعه ممإع عزدق عا ج0مدتعئأوصع ج0 ةع ذح ءمع]استل 600511111111811[. ب

 مس ععم»: طعلتسصمري امونتأر اذ طعأ اخ معمس ءعصاق ممعمدع ذطعجامل ةممأ 898 (نمع. 23. 0ع. 1492)و

 ءأ متنلحسص لعععع مانلمصمعسس متعمفع كطق' طقم حصصتل 8599 (زصمع. 12. 0ع(. 1493) ةهطقم]و أ. --

 5 لعال] - عل - لفلن كميرنا# (نمعاملمجنغ هر دغ مهندسا هطاعععادكع ءأ دمتسمعرط 01122ع ةما]ءطقت

 زاطسم ءدع ةدتق ائطعتم ؟تعفطتست ءةوع ءأ ةسسحتلأ نس معاتامدعي عغ نتمع أ116 ةلطسملع (28010155عار

 ه0 عدو هرعرد معاعععطدأ. (هسمع تنس ءمموس ةذاطعتطلطم عا -زةاقس 27ه" 6 قلداعكا"# صاعق

 (مع1 47م8 ةتطأ هتسلتعمععغو طلع كويمو هلككعتسسس 120ممقتأر نأ 10و ونتم4 ءمصاعج هع ءمصح

 [ءعملعععأو لعررهمفاعمع عار ةعوتع عع 8ع2/مع7لو ةدسسقتسسع لتحتكو ةتطتوسع ءةوع مدسلغأف ةععارأقب

 كور, /2 ٠ لحس مج05هءمصقسك ءقأر نغ هقأعملهأ ذص نستطسق ةعتماتو ؟ نغ نس ءءعلاع د 2621027

 ممسيفتممع همعممدءدرطاتق.  ْمثلغ "هم طقعع زم رسعتق ةهتماتم ؟تلتغ ع امهمهدعض مدلك, ءأ هلل عتسس

 هزه ءعمأ ج00ءعمع: 1هلقلنا ذميرزا ل. - 8ههاعو ظطعتلعط (©هعام7 ممن ءكاتعععع هتطأ معهممدستكو

 دكر نانمع ذميرتم/# درمعمأع ةععاتتم معلاممعأر ءعودممعم(.  اطلزدءعممتا زئتطتس ('ةطنتعح ذم ةدكسأة هد

 1[ 076, ذصس ننقل أئ2//077 حج طمستمأاطسنق "عععددععوأل.  ةممعمماسوتتهآ1( 50 ءزاتك مم[812 أ
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 لوقيذ كرطاخ  بيطيل اًيناح كيلا تنج ىالطسقلا لاقذ تمحذا نم لاق قدو هباب ىلا لصوف

 [روهشملا ىمورلا] رعاشلا قابلا دبع لضافلا ىلوملا همجرت دقو بابلا هل جتفي ملو باط دق هل

 ىلع نيدلا روذ انالومل ةيشاح بعاوملا ىلعو ١..! نس قوتو نيقيلا ملاعم ةامس ةمجرت ىسحاأ

 ةنس قوذلا ىفاشلا ىومملا ىب ميعاربأ خيشلا ةمالعللو ٠.1 خنس ىقوتلا روهشملا ىكملا] ىراقلا

 ره ةيجارسلا ضندارفلا مرش ىف ةيكملا بعاوم !1*ب» فاقلا ىف فيس ةعيرشلا طعاوق حوش

 تثيداحآلا رثكأ هيف ع عمج تاحاكم عبرأ 8 3 احرش ))* خدي ٌقوتملا ىكلاملا ىرصملا

 ةعساو ظةمحر ةمحرو اريخ هللا دارج ةخفيرشلا كداقصو دريسو معاص ىفطدصملا لدامش ىق ةدورملا

 تاتا يي قل قياواملا لعأ هيشاحعا ب نسا ةوتملا < سلك ريشلا * ىلع“ ءايضلا "أ خيشللو

 مسلدوكتلاب -  (هدنعه نك كدسفمات زلل]1: (مع20/م0, طنع ععوممصلتا. ؟'عدصخ 20 ع هتلتمعقو

 دغ ةصاستتك نتق ]1عصتحاأتع ءغ م1دععطمب7ع. - 1]1ع: كحسص ]1عمتأاتق ءقأز ءاوطع م0:غةمن همه

 ةهمءرللال - 8310115 طعمع سعضفتتق للث0 -ع/ -[نعءعزخ معاج [ 1: تدق هعءاءطعع ]ر ةحصصم 38

 (نصع. 14. لدل. 1599) مدم»انتتقو 20/- /116م45//0 ءيععونم رصملم (اهدصقأاتأتغر ءغ (ههمداهتتممت

 قتال 710/7 ءآ - نوعاتت» 0ءعلتأاب -  لهددده ه0 1/- 31 ءمملعا ا8آهلاذ همدغعع [ ءعاعطعم]

 رك - ل - ل: ل8 (نه»دمأ آسععام» [ 117/2. حصصم 1014 (ذصع. 9. لآقت. 1005 ) طخمةهنن5و

 زئئدوسع كطعتلعط 0هءانددتسسك 187+ 183 عروس ءاريبعساغ كطقلتاحو ةسصم 1077 (ذهع. 24.

 كلاتص. 1666) رممءاسق]ر 5ةطلموءعسصأ. -ح 13377. 01-81 ءرع ةطخط 1 1- آه لمد 17ءعغر لمدد

 حريل [نعنسص 0عممدزأو. (نهردسعساةعتسك 20 !ذطصس /2/- (نمبماقل ]للا - ذدابم“ةنعأ ]1 دلة

 ها - 1م" ءمأ لآ - 11ه 1رمبجت»+ءلفر عار لع نحتم ةسربكه زص ]ضعه ('من“ لتعاطتمت عقأم 21225.

 31-11 ءرجةطت1ط ظ1- 31 عاعاع(ععار كمصح 31ءلططاططسق. (نهرسسعمأةتئانق ذه ظل - ل ء»منل]ب

 57-77( ن عار لع يتطسك هدمه ل1 غطاس ءعقأام ع 413379. آك31-1ءدك ةطنط 81 - 31 عاعاعأور ءار

 لمصع 31ءاء]عدمهر ةهنعام»ع ظطعتلعا 2 ءقن - هل - 011: 0م“ ظعت» لآردعلف ه1 عسسل“ 1 ه7عافو

 [ممصسم 936 (مع. 3. 8ع 1329) رسمعأسم. 310115 0هءانعستتساتك ءأ (عهلأ 1 هصحتأ هظاتنط 0108

 1101 ه77:1:60 8 ءر» كا - ءآ - ام ع[جت 18 ءن» 7”دتبرل 2ع ءعلوردم للة 8لهلتئطتكوب حصصم 1122 (ةصعم

 19. 1"عطع. 1710) م5015, ؟01111136561315111112 0 م1 هكاتتل 01136101“ 7:01 نست هانت ا /2/-لاأ ع

 ء0105 ص وسم ماععمموسع (2جلز(1مصع5 0ع ءوععوند معهمطعأوع ءلععغ ةصلماعرو مهمجضتطتق ءأ

 وننه] 1 [قلطاتم ةسعممأتم ءما] ءععتأ. 12 عدم حساعتد عانس هدتصتطانع طقصتق ععدتاتس ءنعأ ءغ هيزهععت ءمعلتق

 ةهسما 1 ةمزسو لمهعغ - ءعغ هطعتاعط قلقتع 28:6 - هل - لأ: م16 د]عا»هسبعأ دغر ةصمم 37

 مع. 6. ةآدمعأغ. 1676) ممم تانق, عامدووه ج0 27- 21 ءمو]قاب دس طتصواتع 5:01 نس تصتطالق صوممتق
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 بيبكاب صتخي ام مظن ىف بيجاملا بعاوم |. ريسلا ةصالخ ىف ىنيمالا اهلقن ماخض

 حسف ىنينملا ىقشمدلا ىودعلا ىلع نب دمحا حاجكنلا نا ماشلا لضافل ةزوجرا ةموظنم

 هذعو ةسارك نيثلث قأي بيبحلا بعاوم ىرشب بيرقلا متفب هامسو هحرش' مك ةرمع اللا

 ناوقالا ةفحت حرش نانملا بعاوم 1 ىطويسلا خيشلل بهبللا جزومنا مظن ةموظنملا

 5 ىبللع حرش وه ا..* ةنس ىفوتملا ىتاترمتلا بيطغل هللا كيع ىب دمد# ملاعلا خيشلل ةيفنأل هقف ىف

 سيقلا ىرما رعش ىف سيلكلا كدأوم |تنر# "[افرداونو لكاشملا بئارغ اهيف اذروأ ةثروجرا

 ىناجركلل باسنالا ىف فتذوملا 1" ملأ فرح نم فلتخمالا لد“ ىف هليصفقت رم فلتكللاو

 10 1.1 خنس قود نياماعلا ءاملعلا نم ناكو كلييدود ىضاقلا ىرشانلا ماادسلا كبع نب ليرد نيدلا لامج

 ممهعت ممتن نصسلع كرست ص ركن /معمن ءل-دنرم» ةسسصقتاب - 13380. 01 ءروطتط عآد هز اطر

 لمصح هزه جسلل عصغأق. (ندعسعم لع ئتكر ونسمع جيصفاتتل م20هررطعأوست مععتلأ ةل(م» ةزععاقسأو

 ردعاعم معرزعسس ءفمسرموتاكتتل 5 كتم ه؟ةرعتمع طعمع هدععتغم قللت آضعزلب ل ارتضعل طع: لا

 رق لعوم# 103ه عءعارع## 21 ءيدوتر كتزسخ لكس آل عتم 1هعختصق طدععذ ةسراتعأب  ظوهاعو ءمطتتللعال-

 (ميتسس ذه طمع ءةعسسعم ءلتلتغ 1هل'آب كا - مسأط غ ةارمسأب 21ءموطقا هل - الماك ةصقعكت حاتتتللو

 ونأ افعامأد لعععس ؟هازمصتس ؟هقعلعمسأوم5د ءمرصرا] ءءاتاسع طمع ءمعسعم دعانلعو عجقهتقأام قأ

 انطعت طستسسعز 67 - 7ءانط حج هطعتلعط كودي ءلتكأ. ع 13381. ل1 هع ةطنط ءلعس عمم ةصر

 لمده آلعأ طعمت عمتددتيست. (نهسدتص ءماهستم 1م ]خذ طعس 160/ركعا ءا-هع" نين لع لدعع [طآهم عل( ةكاتتللو

 و ةسعام»ع هطعتطلط لمعام 2101, منوتنءعأ ظعتن قلطلدأاهأب للا - ل2! هلأأ 1 ست" اةع]نقر ةصتم 4

 (تصع. 27. ةثسع. 1595) رمماتم. (0هدحنات عما هكتانم عقأ زلط ءزانق دكت عل 12أد0 1 ءرعتت ءماط م 08113110

 ذم وسم ننهعدأأهربعع ةزموتأدععد ءا عمعتاهأع لتمامسءاقم مئهرمدسمتا]. - 13382. 31 هر غن

 ءاآ-ز ءاأقرو منعمممع ءفمصكتتمع ةرتردعمأمع لع ةضصتمتطسع ليست /عمقوتر ةيعام»ع لأ ءزدتن-ءلأ-71

 ى0/ءضررنل1 اذ ءزا قلنا - ءا- يبم#ض 1هتبرك طمصطملتكمي ةصمم 710 (ذصع. 31. لآكهت. 1310) 201110٠

 133383. اخ - 1١سغهلأ1 ىو ظ1- 31 هزعط غ حآ1أ كر همهصتصه ماعم دع ممم عماتق عأ 0150عمةصأتق.

 آلزلع ةيمعو لعد مانمصعتس ةسسرباتمرخعسس ةدط 2101/0107ه دس اذغععو 71من. - 13384. طلع

 31هر هاغهجع ([1 عل -هممةطر انطعع ظعسسع 0ع ععمعد]هعتتعر ذه وسم 80عز53 ممدعه02 ءقأو

 ةهسعامعع لمرزمررأ 6ءعمعجلم عم. (نهرصتسص عضم جهان" ةط لقت قلل - ءا- رع“ ذص للا - ]؟اغ ال.

 13385. 31 نزأذط لقمع ءاد-هعاةسر 10 نتمل لمرسنستس ةدلماتمق ةعب ©ةعهلتقنسا .6عععةةةلأ0

 10 يسرمتمغرم لع بممدم عستصتاهنع. هعممدتك لعصمل - ءل- لق 21ه]رميسنتعا طعنا قلطل-ءآ-ءالتس

 روما: زملعج هعطتخ 2عطتلب ممم 906 (نمع. 28. كمل. 1500) رصم(اتانقر نأ ذه الزل5 لهعانق
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 ةنس ىقوتملا ىفنكلا اغبولطق نب مساق جيشال ةيفنكلا عورف ىف ماكحالا تايجوم ا.

 هيف مكحو ااراقع نعر لجر نع لمس هنا هيف ركذ يلا نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا رصتخم

 باجاف موكح تح كلذ ليخد كثو نعولا 5 نارا افردعت جحد هيهذم نأ لع ءامبد عميبلا 5

 مل لعف ناو لاطبالاب فقوال ضرعتي نأ ىلينكال سيلو ليطاب عوبلاو جيك نوعرملا فقو ناب

 بجوملاب مكح اميف فلأف هباوج ىف مالكلا ىئرجو ةعامج هيف عمتجاو اسلجم لقع مث ربتعي

 نب ركب .ناأ "نب دمدا سابعلا قا ىنيدلا باهشل ةرفغملا مكازعو ظةمحرلا تايجوم 17م

 ىو [ +“ مدس ىوتقملا ىفاشلا ىدييؤلا ىعهيمتلا ] وصلا ىترقلا دادولا نباب رههشلا ليي

 كيحلا هلوا ةليللاو مويلا لمع ىف تادابعلاو راكذالاو لداضفلا ىف اباتك نيرشعو دحا ىلع بترم 0

 مروعا عت ميس عونا ع 13386. لآ1سهز أذ طقأ عاد جطلط ٌةدصر ءدلتقققع ةاهلامأهدتاتن هطلأمهغ6م512ع

 لع مورالطسم لدعم طآدمءعطاتعأ 0ءععكع وتتم, هسعام»ع ظطعتلط ( عضو متن (نهاةيطمع]ل آآدصسعاتتوو

 دمصم ... 12011110. (نهدصمعسلتات0, نن0م0 كه ةطصعلمتأا: طهسنق 1)عمرو 11115001111139 0

 مبا ةرنعام» عرع هع 0ع رترعم نلمهعدزأتلال 55م 22751583(, ولتأ ؟اتصقلانللل هنأ عض ع51255عأو أ

 زهلعرع 1[[دمطعملتاو هممتزوعم ععولممت دمتم هطاتودغمستمس امطمععععع ةدصعت ءىىدخ "اكسنص همزأعم عصف

 ؟دصقتسا ماوممعأ لهخس ذم ماتت انكانتت 1عودجتغ ونمم ؟دعغم زوهلعدع طمصع انعدم 1ةعمطنتل

 مجدوع مهكنتس ءأ هطاتعدغمءعاسسص دامكتتا“ ال ءزملع هممتعم ععومف ماعماتم مععتسأو عللتغم ؟علعستغ

 للسلوسع مءعملتلنا, ء( سلع [طدمطمل أ (ةعدض عم ععرد ج00 نعععع ةاملمتغو نأ 1ععقأل ةممصقأم

 زمكتأو 0ءعءادعهعءاتع ءأ ؟عملتزاأم ]1 كامي ءدسفكحتل 1ماع؟ممصعمفر 01100 ءعععامع ةدتقع 01 ةءاماتمم 5

 هرمتعمععدمأت ]نطعصتس ديعطئتغ4غتنسسس 0ع ماعممرع ملسلاءمرعإ - طعم نتهعقألم 6

 قملتنعم ةسطز1لعطمحكت». 8ع00103غ طمع عءةمممكاتتل , نأ ع5 هرمأومععدأع ]1عوداف مهله ةع5ذعأ

 عع معملتغأم ةعكتتامر معع عددعغ طفصطدلأتادعر دغ معد ]1عوداذسس ةعصتاقتس 0ععاقعدمع ةانلعطعأر عا

 هز 1ععلووعغو هعماعسأاتو ءودعغ هتلاأاتق جتتعامرز|ةلزع. ل 2 موغعو ءممم عمدا [ض(ععمتكلم اهقاتكنأو

 رصس]از ىتعأت معا ءممحءعمعصتسار ءغ لع ءزدده عععمومسم لتقراناهأاتص) عمقا.  (نهرصرممانتأا 1ملااتت

 طمع ]أ طصسص 0ع عمر ننمل معرس !ءودتحتم هطا]أ عهغمرتويس مدع ةاماتعموأب - 13387. ة1هزذطقخ

 عل - عوطنم ءغر ءةديعدمع ردت عت فمعلتمس ءلللعت ءصاعع ءا جاز دسعمأم مص لمصهتتومعتت 200ععطلتقي

 ةهسعاممع ى]عاآأط - ءل- لأ: فاما أع ل]رتسعلا عزا قط 8 عطب 8 عرب 31ه]رمستشعا (0"ءدأنف

 ىلا |[ 1 ءمكصق 2ءل102 ظطفظتتنم], دلعم 1ان-ع7»ءللول لتعام [ءا جمصم 821 (ةصع. آد 1" عطا

 1418) صمعسم]. 0مدعك ذص عتعتساأت همس اطعم لع رم عماتعي لع زمهمعءدانممتطسع ءغ تلاشق 0

 هزللعتتو ذم مععماتتم لتعأ ءغ ممواته هطقعمعهسلتع لتةممهزكسست قا 110م ؟ه]انتلل عن 618ققانلللا
39 51 
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 زجوم 1م [اذِج نسح باتكو] مكض كلكم ىف وهو صلا باجا ىعد اذا ىذلا هلل

 همم نس ىقوتملا ىفاشلا ىلحلا ىدسالا عفنار نب فسوي داحش نبال عورفلا ىف رداهلا

 زجوم [1. خنس قوقملا ىلصوملا ليعمسأ نب ىناعم دمحم ىنال ركذلا رجوم ]] 3*1

 ةنس قوتملا ىسيباركلا لمكم نب عسا رفظملا ىنأ مالسالا لامجت رفعج نأ رصتخم مرش ىف

 5 بلاغ نب مجنلا ىآلا بطلا _ى.رجوم'!00 ٠ !قأيإ زيجولا - حوش. ىق. رجيوم 17[ ]هب

 ليممعو ملع ىلع لمتشي وهو ه11 ةنس قوتملا فسوي نيدلا حالص رصاخلا كلم ىم ىنارصنلا

 نب ىلع ىسحلا قالو ةنس ىقوتملا ىفنحلا ىناغرفلا رمع نب بيبخن عورفلا ىف رجوم ا!“

 اًضارتعا موصخلا عم ناجح ىلع المقشم رصتخملا بيتوت ىلع بتر ىفاشلا ىزوجلا نيسحلا

 نبأ نب ىكم دمحم ننال تاءارقلا ىف وجوم 1!“ حالصلا نبا نع دّلقن ىكبسلا هركذ اباوجو

 [نأ مممعقاةماتمستساسس ] ذكه اصعامتا: امتع آل عمر وستر و113200 125:0ءقطتت, 5عقمما 0ع ءاع.

 13388. ظا- ا[ سزأذم 82-51 ةطنعر ءمسصمعصسلتسص ًال]تقاعع 0ع مهعنلطاسق لانكتق 0ء21 13غ

 ةهسعام»ع 7”(ءببرك معدي 1غ * مل:ء02 ظم7ءعلم ظطقطتامر هصسصم 632 (زصع. 26. ظهةعراأام 1234)

 رتمرععن و. - 13389. [3[سّزو12 ء؟آل- ل1 اعءر ءمسمعصلتانتت 1250هل أه هانت العار ةتنعام7ع

 قطع 1101 متست»عل ل110 طف نب 1ورممفآ 1527, ةصصم 630 (ذصع 18. 0ع. 1232) مجمعاتم ]. ح

 13390. ظ1- ل1 نزأت 1 هطدوعط 3[ هلع طعوعدم ةكطت ل دكه ءمسسس ءماقتلالس طنعكتم لات

 زمهعسمأسم ذه فسم ءعملتسسس قلاع لوز م 1 هأمتمة, ةسعامت ع ل ءتالنأ ءآ-ة51(ن: ل اناا 72012017 ©“

 ل” ه0 اظعءر» 1!1ه]ءمبجت» 0 ]2ع 8158, جصصم 570 (ةصع. 2. ةذتسع. 1174) ل061[. -

 5 0-81[ س زمر هوسصسعماةتاسق طغععتم 77:س ادقعض ماسق ذص طل/- 17” زار 0ع نسم اهأعه 01 عانت

 - 413392. 31-181 سز 1 11 عا- عغططر ءمصمعصسلتسص 0ع طعلتعتسميب ةتتعامانع 41:12: عزن) )ا

 61/8 (0طسضتعمأممم ذص دعمكم 1167111 ]10| - ١ عق» كملنأط ل ءل - لقوة سدرك دسمم 599 (ةصعم

 20. 5ءعمأ. 1202) مرمرعاتم. (نهرد م1عءاناسل (طعمتمسمستا ءأ مرهتعلط م. - 13393. ظا- 17 ١1

 11 ع]- همت, فمسمعمسلتست» 0ع مدعاتطتق لانكلق 0ععلاكهلتمر جتتعام» ع 1144 1861: 01067

 لعمل طفمعألاعر ةصصم . . . معا نم. آئطعتس ءزسملعس ننلا قل /]2م501: ل8 طعوس

 هرمون لمست ذاطمظتكح ءلتلتك عغ دا ل ةممهتغتممعس ءمدسمعملتا 107(:ماأدصت ذأه هل قتلا

 تأ ة]غئنمءولممعست كد هلى ععدوستم هطراعتعملم عغ مععممصلعملم ءفرسر] ءءاعععطتت. آتنا

 اطرح ىو872 هع هسعام»أادغع 1: - ءلموهل منن. - 13394. آك1- لآ[ نزأ17 11 ءعا- ءاطأءةخقأر

 40 يرسم عصلتسس 0ع ءءعمهتمصتطبق ءىعوصتعتعر دسعام»ع قللت 7101ممضتنعا ]11 ءل/# 8ع مغ

 107:1 (م2:8 (0همدصت 1ءععملل دصهعت اعمر هصصم 437 (زصع. 19. كد]. 1045) دضم:اتم. الدم

 [مهعاعتلا, - 2 8هعم»» 6 ل7 8ع: 1 نلغ» اطلهعتمأععر ؟دلعم ل/عمموعم ل01عاسكق عغ ةصصم
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 ند نمحرلا دبع تاكربلا نأ نيدلا لامك خيشلل قاوقلا ىف رجوم “و م نم او وعتلا

 زجوم 1 خلا همعت نم ىفخ ام ىلع هل دمحلا هلوا هيب ةنس قوتملا ىراينالا دمحم

 قوتملا [قاذعلاب فورعملا] ىنامركلا هللا دبع ىب محمل وكنلا ىف رجوم ["ب مالكلا ىف

 دكدوكملو ارهلزل دس قوتملا ىوحكنلا جارسملا نباب فورعملا ىردسلا ند ديحيلو مت مأو مسمو من

 مامالل ءادتبالاو فقؤولا 8 زجوم ]١ مار" ريا 2 ىقوتملا طايخلا نباب فورعم لا ليا بأ

 خيشلل بطلا ىف نوذاقلا رجوم 1 ىرويعكالا هركذ ىدنواكسلا دويكم هللا دبع لأ

 بترو 0+ ةنس قوتملا سيفنلا نباب فورعملا ىترقلا مول نأ ىنب ىلع ىنيدلا ءالع ةمالعلا مامالا

 ةيدغالاو ةيودالا ىف 8 ىكك لوقب ةيلمعو ةيملع بطلا ىنزج كعاوق ىف 1 نونف ةعبرأ ىلع

 نود وضعب صتخت ال ىتلا ضارمالا ىف © وضع وضعب ةصتخملا ضارمالا ىف * ةيكرملاو ةدرفملا

 نمو خيدغالاو تاجناعملا رعأ 8 روهشملا اةاعارم هيف موغخلاو اهتاجاعمو اهتامالعو اهبايساو وضع

 446 (ذمع. 12. قرع 1054) دصمعأمسكر ![ذطصضتس ءزاتهلعدد نانلأ علل. - 13395. 181-111

 11 عل - درك ةكتر ءييصمعملتسست 0ع طمتصم عماع] ةياتكر ةهسعاممع هطعتاعط ركع -عل-ل1: رفا

 اعء»ء[ما كالا- ءآ- «هارتدمت: ظعءري قل وهايعرستبسعءل قيء غر حصصم 577 (ذصع. 17. لهل. 1181)

 مدمعاأسم. [1معربزاأ زد: آطبهنع العم معمم طعمع ءلتخر وننهع كوت ءمما1علأ عام دب 6

 1-1 سز 1م غ1 عاد لع عا ةسر ءمسر عملت 0ع درصعغهمطوعتووي - 13397. ظ1-ل1سز12 1

 ءآ]- ممطتحخو ءمسرعسلطسس 0ع ععوسس هاتعفي هيعاقا"ع ل101 مترنتنتعف عنا قلالمعأاهأب لك ءل111 0و

 [: ننعم 40042 لذعام ءا] حصصم 329 (ذصع. 6. 0ءا. 940) رصمح(سم. لمص ج0 ظصعتس معطل نعاانتس

 عمعوي 0هسمعملته ةتسنتالتخ ءلتلععتسا 2701 هيربترتءل 1 ءرو- ءاوعر»# ((>ةهدستس هاتعاتق و الان

 1: - ءاجعر""نر لتعاتع ءأ دصصم 316 (ذصع. 25. ظعطع. 928) دسمعاساتق و عأ ل1101عهه717:ءأ ]ل3 تف

 لة عل, د؟دلعكو 1ز:- ءا موزي 6 للءادع ءغ ةمصصم 320 (ذصع. 13. لكعص. 932) 2201008.

 13398. ظ1-ذ1سزأ12 11 ءادزككهع1] 5ع« ءا-نزطغ1ل قو ءمسصرعسلتسس 0ع مهلتقو ز1ض 60

 (نههمم [ةععتعملم ءا ععئاهنتممع لعصسم ةهعتجأ عملهم هنعام»ع آسفس قللت قكطله7]ه] 710/1: 011160

 كعزومعءرالن. -  (نهرصسصعرس هدوأانع 2 لملء - 13399. لآ نزذم ء1- ءمصتشسو ءربتا ملل

 انطرعت م لع معلتتممي ةسعاممع هطعتلعط ءغ آ[سصسقس 0هءانهدتسم قل/ع- هل - لق: ل8 13 ءتن

 ل7 | معحت# (نم" عدا, ؟دلعو ل11: - ءاتنوركع لتعاأم ءغ ةسصم 687 (طصع. 6. 1”عطع. 1288) ط0 0

 ]ص وتهتم“ 2212205 لل ءاعطاتأو عقار نتمتنت> معلطات5ق 0ع لسهطتك علت ءلمدع مدهعاتطسخق ةعئاو

 اطعم ءانعو ةعلتععغ ءأ معوعالعمر ععمععدات» ءأ نصل ءعلقعري ةععسصلاتق 0ع ععيدعلتتق عا قطزق

 ةلسم] 1 قطاتق ءغ قيس مموتاتع رو (ععانطسعق 0ع ممعطتق ةتموسات5 مهعسطعتع معمرعتتقو وناتق انه 0ع

 رتواتمرو وتأ دن عت طعنت ممعانأ هع ممن اةصعاتضأر نأ ج]تد مدعسطعو همص ([204ةضأاتكو 601

 ءةاتددتمر ةلومتم ءغ مهمصتطسسك عمد تتعحصلا. ظعوعإعععو 1عععص ةتطت ذصمعنتا عم طلع هاطقعتس

 ممععي نانهع ذص ععطسع ج0 ددعلعإاوب ءغ كطسس معمم ءعماتطاتق رمهقهتلتتطع 15 القات ةائ8[, أ
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 تالوطملاو تارصتخملا نم كفْتَص مم ربخو ليبيؤم روغعم بانك وتو اهريغو تاغارؤنسالا نيناوق

 لماش ةسيفناا رماخملال واح ةخياردلا جاهخم خعانصلا قى: لماك هنكل رودصلا ى رجوم اوه .ذإ

 نيدلا لامج هحرش ةيلمعلاو ةيملعلا لئاسملا لوصال عماج ةيدزجلا هعاوقلاو ةيلكلا نيناوقلل

 دوجأ ةذال ربغعم وو ىسيفنلاو مدس وذو زجوملا لح ةانهدشو ىنارسقالا ليكام نب ليكام

 5 ىذ ره ىف فيلاقلا يت رك قر لاق فاميكلا ضوع_ قرا( ىسيفنلا هاما ميشلا وهو هحورش

 نس ربقك ىلع ىتلودا كتمبامأ كنك كو كفقروس ان حابب ظدامنا هدو نيعبرأو ىددحأ ةمدبم خيئكحلا

 1 خنس ىوتلا ىلكلا ميعاربا نب ك.محا نيحلا سرغا ةيشاح هيلعو نامركب تانك عضاوم

 10 هلاوذ ىلع دلل ىمكلا هلوأ اديغم تر هدحرش ةذس قوتملا ىلبابلا ىكيالا دمحم نب نيدلا

 5 اهتفرعم ىم بيبطال كب ال ةفيطت تاكنو ةفيرش ثاحبأ عم هحرش هنا ركذ] جوزمم حرش وهو خلا

 ريمدعععمأم لع ععدعتمه(مصتطسخ ج]تتقوتع ععطتق هلععععي - لرئطعع مدمهجعمفع ة011[10[ةأ55 ءقأو

 جلصم(هتمصتطاتق تاتلتطسم معاععاسك ء( همالسصتنتقر ونأ زهاعع ءمتضمعمللذ عءغ ]ذطعمو !1همعأم»ءد

 ءمرسممقتااتمه دغر تنس طععوعتأونع ؟مصصساة عن تعلتعدستنت ءععالدغر حجئامسعم 5ع ةانه

 معمل عءاسم هزار دله مامصه ه0 هةعلعمغخحس 0سععمفر (طغقدتتجمو معع(1م505 ءمصاتسعمقر ؟ععانسق

 اتمأ 5 ءعووأ عم ء( مموعععمأاو مهعاتعسأةهعتف مرصمأ] عءاعصقر ءغ معالم تررته نانه عقاتممسست غط عمرععات عمتتاتس

 عا معدعالعمستسل ءمصز نمععمه. -  (نهدحسصعصاأمعأمك لص طقمع ءيتغمرسعال قالت مكان عزاتمأ ل ءاام/-

 عل لأ: 11ه]ءمتست»ءأ ظعتت 710ه]يمتصت»ءل 4 ءوعر» يقر ةصضم ٠ . . 1201(ناتقر ءاتزانق ه0زلتتل عما 8ك اتق

 5 العلل 17/ - للبر ةمصكعتمامس نأ - هطعتلطط ةهغ آ[صخسص ذووق 8 عرب لمعلا 7[ عناب

 ءكتزاتق ملل ةسامتكلالك 1ةمالد 2م عام عتامأكع عهتل عار مهنس ءفرستس عمامته عابس ليكم عا هصاتةةأللاتق

 عى(. ىل ظمعسص طقعع طقطعغت (نهيصممقتغم ةطعماساو ةدغ زمتام رمعمفتس 8ممناطتتز ءأ هممت

 841 (أمع. 5. لدل. 1437 ) ذم تعطع 5دصفمععوصل. ©61هدددق ه0 هيسلغمو ازطعإ 1هعمو ذم هعطع

 رععصصسفقم للعاهك وعدسي ع لم طسمع يفسسعسأةضتتلت ( رعت" ود ءل- لقت قلآرتسعلا عرب طا ]يا

 1216ءازأر ةصصم 971 (أمع. 21. تسع. 15603) مداتاتكر عامددده ءلتلتغ - هةطعتلط قلاع 15 لمع

 الا” ماف» ظعتن كلمارعتست»تءعا 11هزي» ىكهمءنلق [11ءلتعم], ةهمصم 690 (تمع. 4. لوصت 1291)

 معاق ءأ 110:7 :]ر-عل-لغ» عري ك1, ماوس مدلعم كو لتعأكتم ءغةمصم 969 (ةصع. 11. هءعررأ

 1561) معاطتاتكرو (عدصقأل ةاتمدعس نععاعمس علزلتك6 -  طمرعم ةطعتلاعط 57ءمطع ءل-لا» عب

 ال01 مدوتنعأ 1زغ ظملاماز جمصم . . . رصمعاتمقر ءمسصس عصامعسس علتلتغ ةلممعهغعممهتطاتك تهتتلتطاتم

 40 ماعمسسر وتنأ ذاه زمعامأأ: آبهنم آ)عم معمم ءزدمه طعمءلقعوماته ءاعبر ءغ اعداتستس ة0صتتتعاانلل

 طقطعع6 - [[طتع فيصسعمامتلم لتهوستةلالوصعم هع ءيععاا ماعم ءعأ ةعتتع لتعاح ءاعودصتأتم

 امقهعرانأددع مهتانوغأر نما ءمعمتأتم هتعلتعم هرصصتمم نعععددورلو ءعقدعار ءأذص عم (ةطااتلت



 دان نا طلاسلا مسا“ انوذعم ةءانصلا هذع بالط نم لحأ لهذع عمن مل ام هدذع ع عمج ةذأو

 نمو هحورشو نوناقلا نم هيف عمج ىلورزاكلا ىديدسلا حرش هدورش نمو [ىرفظملا دومكم

 ةبذ ركذ خلا ةعداطن زجوم نم عرتخا ىذلا ميكحلا دلل كوكلا ءلوأ مآ. خنس كلو ىفنكلا

 راص مث ةحمالا مرشب ةكصلا سيسأتب ىمسملا هباقك ىلا همضي ناو هباعص لثذي نا دارا هنا

 بيبطلا لامك نب كمدحال ىكرتلاب رجوملا ةمجرتو رصمب يفند ةامضقلا ىضاق ليق نم رام

 سير" نانشا بدع !خ ناميلساا ناطلسلا"" ءارزؤ)» نم اهشاي""قاميلشل "همكترت ةقركابأ ءافتقلا راكب

 ومو خلا ةيلقع رعاوج هتردقب عدبا ىذلا هلل كءحلا هلوا ىنغملا رجوملا حورش نمو ءابطالا

 خيشلل فطنملا ىف رهبكلا رجوم 1”.. نوناقلل ىزاريشلا بطقلا حرش هيف ركذ يوزمم حرش

 ةنس قوذ اضوأ ةيف رهغصلا رجوألا هلو انيس نىباب فورعملا دللا دبع نب نيسح ىلع ىنأ نير

 وعو 10 ةنس لوذقملا ىرصملا ىكوشل رواباب نب دم نيدلا لضفال اضيأ ديف رجوم 6*1. ع

 ءيأ] ععتددعو وسحصخكتست ؟ئلئع ةررانل نلطسست طسزاتق 00هءاعمسمقع ةاتلتةعتتم ءمل] عءاستت ؟عرر ععتط ءااتاز

 ص [عمصغع انطعأ هساعس هع ممسصعم ةملغقص هطقطت 2لهطبمتا 21ه1عمر] ءب» 6 ممهدتقنع] ع لعتصلع

 5 ءللاغ لك يسع"(, نمل ذم عمدصتت عضاقكأم دان ءدع 0م ءزانضونع ءمدصتت عما متألق ءمصعععملا

 ب (نهدحسعمساةسضانق من/ - 217لدع ذةصكىت ماسعر ونستأ ةسرت]انه عدن عغ لم ؟ه]سستمو ءمصاتصعأو

 معمعتمعس ددعلت ءعمصتحس 110/7110 ]ظظعتن ل]ت»عل قلصعاملا# طقمعألادسر ةصصم 810 (ذمع. 8.

 كسص. 1407) مهكستمو 30عام عزل طقطعأو ءغ تاه اهعارأتا : طردسسق العم عدرا عصاتر قان1 ع2 110

 طعمعلظ قمرتست كدتمراتلا ءعطعولمراتتال مالطال5 م108عوزلا ءاع.  دععدغ ةهسعام» دع ل115 عسألاةغعق

 ازطرأ 27:رس ءعوامممعع عع قمردسعصأافمتم ةدتم ذه ل/- طرمرضاما, 1هننع ءآ-؟لباما ذصخعتت مامو

 ج200عمع ؟ه]ستقدعر لعتملع ؟عرععم هع د ةيمععسم لولت عع طقم ءعطادعحتسي زم كععورمأم دسةهصل هانت

 جعععمزددعر (دغ طسصع ءمرصتس ءماهعأاتا» 5عمدجةاتنس ءه0عععإ). -  رق7جعلأ 8 عدا 1( عرجم/ ردد علت كنق

 ه0 ممدمءمرستاتم كلعتومسم مواز أوصت :50/ءميبمع/معرو دصأ آ[؟' ءيتعمصتس ةسلاقصت 80/637 1و

 عا ةعوسمأت» ذضيمت هعلتعمصس ممم عمتك ا - ق1: ذص انمعدحتس (نععاعممت (؟ةمقأن] 1[.

 آد ءمتوسع أهم قدس عمامع تم ذه 22/171: لع ادسلهأت» 2/-210ع تن, نحت أه زصعأرأا: آمسم آ[)ءمو

 نأ مماعمأتلد هاته دانطق(مصاأتوق ةريتعأكته] عمق معلستاتق# مظ0ع2عمكزأا ءاعبر عغ (اءداتستت 205113

 طقطعأ. آه عم يىسسعصاقتتاتك 001 - هل - ل111 ذر مععقغ ذص لأ - (دت !دسلهأتنل ا. -ح 300

 ظادلآ نزذم ظا- ]1ع عطاعر ءىرصمعملتاسسس دقزانق 0ع 1هعتعوو ةننعام»ع هطعتاط 8عوجلك قاب

 ه2 ظموءن» ظعت» ق4 آطلهلاهأر داوم لابن كم6 للعام عغ حمصمم 428 (زمع. 25. 0ع. 1036)

 سامعأمم. 1لعدرد ءمصمءعملتسسل دهتصتتق 0ع ءدلعتس 0لهءئتمه علزلزكي - 13401. 11-112

 [اطنر ءمسمعملتسس هتستلع لع !هونعمر هسعام» و فقركلاما-ءل-لار قلوارمست»معل ظعتن لة ةنصع»

 1/7676 012غ, دممم 646 (زمع. 26. كرر. 1248) سورأنتم. 8 هنمعد ع !هعتعو ذص طمع
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 ىقطنملا دواد نب ىسيع ىيدلا فيس هيلع لما لوصف ىلع هبترو هناوخا ضعبل هصخ ردح

 عيصالا أ نبال تالاقم عبرا باسحلا ىف ديفملا رجوم ا! ا«. خذس قوتو اًحوش

 ىداهلا كالوم 3 ىداصنتأ دروم ارو جر ىراغقلا ىلعأ ىوهخأا دلاوملا 2 ىوولا در وم در

 دروم ممسعم مآ“ ةنس قوقملا ىقشمدلا نيحلا ىصاخ نب كمكحم ىوحلا سهل خسأرك 3

 مجن هللا راج مساقلا قال ىمجكلا نبا طيس ىنيدلا ناعرب ظفاحلا تايورمل ىمظلا بلاطلا

 ديس ليكم ضودح ىلأ نامظلا كروم 1" ةنس ,قوملا ب ىكملا كايف ىب تمكم نيدلا

 نم هيبكم ىقس ىذلا هلل كمحلا هلوا ةنس ىفوثملا ىماشلا نولوط نبال رصتخ ناندع كلو

 ىلع ثرلا ىف لالزلا بّذعلا دروم 1[. فئارلا بذعلا دروم 15.« خلا هقفرعم ضايح

 هل ىضر ىذلا هلل دمحلا هلوا ىرعوجلا ىمدالا نب دمحم جيشلل لالضلاو ثيلثتلا خمأ

 بذعلا كروم |". ناعربلا كلسم كلسي ملو مالسالا لما لاوقا هيف عمج حلا اَنْيَد مالسالا
46 

 يمستمعصلتم حسسصتعم تلمس ءاعوزأ عام ةععالممع5 0لتساعطستاأب - وقوتك هلل لأ 1ع ظعء»

 لج همن 171هج1 عم (آموعأتعدك)ر ةممم 705 (ذصع. 24. كدا. 1305) طدطمعطسمو دس زآلطت0 كبفصصصسصعم-

 مسن 0زناورز(/ - 13402. آظا-ل1تنز 12 8105140-11. ءمسموعملتسس نأتآع 0ع ةعغعطع

 مجعالعو. 9 تهانسم» !ذطعتر ةيعام»ع ة1ادء 462 ]معؤم. - 13403. ظطا- ة[آدسعأل 1-1 ءدكتر

 ةوتهكلم ةئالس ءدعماعمع لع مهغداتطتق معممطعأدعر ةتتعام» ع 4/8 (ننمدمت آبععامجرعي تب

 31ج ن214 ءا- هه ل1 جونهألم ةزاتعمساأتكق 0ع مهادلتطاتق .220/41٠ (هتمأم ماهعت] ةعانطلو 015[3116ع

 ك1 عرربععلا-لغش: 110]رميجت»: عل اقعرا ا[ ايعق»-ءل-0ش1: 10 نس ءعابعات ةمصم 842 (ذصع. 24. لدص. 1438)

 رجمرتنن و. - 134035. 3١1 حس عأ 4 ءل- غةلأذط ءل]- غ2 ةطدتر 301080110 ءزاتقر 0101 ةزانعمو ع5 1

 طفطامأ 8م« ارن- ءل- لأ: كنا 1اررن- هكمزعرست يبه عتتا, ةسسعاماتع قللت 1ءمعف» لا هلام لآ ءزرنن-

 60 - 01 111ه مبست»عل ظعتا هلل 21ءاغر ةهسمم . . . رمتاطنم. -ح 13406. لآطةهسعأ4 ءآس

 اع مرد همر زله ةلالعساأتم ه0 كماععممست 1108هوت»:ءلتك 0هرصستصست طلتمصتس 40747, ( عد نق

 10ع1ع3 دمغع ةماعمت طس زم 8دعدلتخسس طئطععع لعطعمأر, ةسعاممع 11: 12/41: 51110, هلم ٠..

 سمعتم. (نمرسمعسلتسسر نن00 زغو آمعارتأ: آردسم آل عمر نسيأ ةسفأتق ةانتق ءعاع كماعرمتق 15

 دنقع موممزووغ ءام. - 13407. ظ31-1هسعأ10ل [[1- خف لعط 11- 8 ةنعو جوسقأأم 0 نأعت5 ءأ

 راتعدع ةهوانوع. - 13408. ظا- لآ حسعأ124 181- خلط 2050131-11. جوتهألم جوضتقع لتاعأق

 ام عمانلمعرو جسعام»ع يطعتلعط 2101 متوتنعل طق عرن- ءلملمتسن لماع. اكعاناملتم ةهمععامنتس

 (مامئادنزه ء( ؟ملعدع لمعاكتمسمعر نسمع اه 1آمعامأا: آمدحتق آلعمر نسأ ةتطأ 1:/م7» ءانوتمم عدد

 ءاعوز( عام. (0ه1لءولزغ ذطأ لتعاو جقدعع]ةعتسس مءاتوزممتك ا11هطفسسس ءلقصحعر ةالفتطعال 51م

 جمعا ءماماتمصتس ممم امعرعقداتك ءقأامي -ح 13409. ظا- ل1دسعأت0ل ظا-خلعط ظ1- ط1 عمل
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 قا ةنالخلاو ةنطلسلا وا نييف, ةناطللا تروم ا. . ىنغلا تبيع ةريس_ ىلع. مالكلا ىق.ىبلا

 ةنس قوتملا رصم خروم ىرءاظلا ىدرب ىرغت نبا فسوي نسال نا نيدلا لامج ريمالل دلجم

 دمحم انيس كلوم ركذب متفتساو ديزم ريغ نم نيطالسلاو ءافلضلا ركذ ىلع هيف رصنقا مدع

 هللا رماب مداقلا هتقو ةفيلخ ىلإ نيدشارلا ءافلضلا نم ٌادتبا مث هتافوو مالسلاو ةولصلا هيلع

 فحلا مث ةيلانيالا ةلودلا ىلا ةيبويالا لوا نم رصم كولم ركذ مث نييديبعلا ركذ مث ةلزهحم

 خيشلل ىجوغاسيا مظن ىف ةينات نازيملا نوزوم !01 2 ةينامثعلا نم رصم حناف ىلإ مهضعب

 اهلوا 1.1 نس قوتملا ىقايموكلا ىيدللا ماسح" ْنِب ميعاربا لضافلا

 خيو داوأل ضايقلا كوك

 [1.1 ةنس ىف هحرش متاو ] خلا ناسنالا عون مرك ىذلا هلل دململ هلوا اهحرش مخ

 ىقيسوملا ملع [عإ»

 ثيح نم مخنلا لاوحا نع هيذ ثحي. ىضاير ملع ىقيسوملا ةيكافلا بحاص لاق

 حودتدأأزم لس]1عز5 ءغ ةدلسطرلك. طنمماساوغم ه0 طتموععدهمطتمس قلآ)0- و7 - جارمبرفن. - 6240

 لآ حدعأ0ل ءع1-1 غل عار هوددألم ءكععممسأاتمع 0ع تع, ونأ ةدن](هصهأتت ءعغ آ!؟كطقلا [هطنأ 3ع

 آلها]سسصعمرو ةسعام»ع طسصتص لعم7-عل-047: طا ادع عقتا 7”دتنر“ك ةاد: 1 هع ظعت' لف 1: ةأرقصسف

 4عوومأت طتماممضهموععدمطمر جسصم 874 (ذصع. 11. لسل. 1469) ممجطتم. ةعوست ععتغ ةطأ ذم

 يرسس صم دملتك اكطقلتالم ءهغ كدلغعمتم ةذمع نتألم ج001هيد عمم كاعرتمعع.  ةط استاأم ههاهل عع

 عع ممرعاعصس 0هدصتست ممدأعأ 21101/64777760 كدمعال ن0 مععواأزم ءغ ةدلتعك ةتغر 0ءعووتطتغت

 طصص جه كطقلتطع ]ءعتلستم نعونع ج0 آ؟طقلتاوس ((27» 57 هنسسهللع] 11مم ةدأ عضم متتق

 معععتأار لعتملع 08620/2(ه5ر, ءغ ممدغ طمق معتم ءأمعه كععوعمأل ه معتصم 71/140603 5ات12 انقل انع

 ج20 لوعمهعأت دس 17247 نعل ءمرصتس عت مرمأ. ع  آلزع وننتلحسس ممد(غعو طئقغمضدتس تقواتع 34

 ءعماتعم دم معر» كعوورمأت ع لوعمممأتم 0( طسقمتعو ىصاتستنقكز1. - 13411. 01ج ةاكثه عل

 رس ممر !1هعتعد عطوعاأطستعع ائطعدنمرو ةسعام»ع ظطعتاعط طعصع مهععتغم 187/7: عنا طل 0807-

 عل - ل17 12د ةنرةقر هممم 1016 (ذمع. 18. كمت. 1607) رطصمعاتم. ل1ءامتعد آهدعمودع ءجققمأم

 ذه 7126 0عءوتسعمعر ننهع كه آمعأامأأ

 ىة ]ج10ع طعأ ]خطءمولز ةدزردأ عا طعمعلعأ ءأ طعمعل أ ءانمصع.

 طعاملع مصخصعس(ةعتسسو ععسعس ةمصم 1009 (تسع. 3. لملم 1600) ةطوماعتن]ب ص طمع ءمعس عم

 ءلتلتغ ذك ةمعامت ءمغعرت :  ًةردتتك 1)عمر ونيت ععصتتق طسسقمتتست همطز ]قع اعياد

 13412. 111 عا -دد هذ (:ءاعأ. 11-512.

 كسعام» مهعاقطتك 12/4 ءا ٠ ط[ههتعدم ةموتتتك 0هعاءلمد ردداتط عرسه عق ءقار لص وتتق 4ع

 الدر 0101364 502805 طلا51605 هم ععاومسأ جاممع عمراتسا هممهممدصأأ 8ع ءغ 05 ذدهطممأاتدع عغ لع انه



 كه: 0 طوول بي
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 ةفرعم لصخحأل همدعو نزولا ثيح ىم تارقنلا نجيب ةللكتملا ةنمزالا لاوحاو قانتلاو قافثالا

 همالك ىلع كير تارقنلا نيب هظفل نا الا هدافش ىف خيشلا لاق ام اذع نحكللا فيلات ةيفيك

 اهتارقن نوكت ىتلا ةنمزالا ىلع ثحلا معيب تارقذلا ىم ةلصاحلا مغنلا ىأ اهنمب هترابعو

 اهفرعو طقذ ةمغنم اهذارقذ نوكت ىنلا ةخنمز الا نع ثلا نوكب رعشي همالكو خجداس وأ خوغنم

 ىمهسي « كبك ثياللا تودصلأو كتمدلل لل للم دل ةرخدحأ ردقلا سود روغ نوكي لق نامؤتاو

 ىلع نيظوفلم نيكركتم نيفرح نيب عقب نامز 8 ةسوسدكاملا ةيترملا لقا اورق موقلاو خمغذ

 ةنمزالا نع تحكهلاو مغنلا لاوحا نع ثحيلا نيقع ىلع للمتشي هنا انل رهظف لادتعالا لبيس

 ظطاقلا اهب تنرقو لاقي دقو اهيالم ابيترث تييقر للقثلاو ةذأل ىف ةفلتخم مغن ةعامج مهفرع
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 ععئاسك, ن3 (عرطممد115 مهدد عصأو 1هأاعط مان]ةدغلممعق ةموصعقءعماأتك ةمععاممأا ؟جكلقممع طقطتلم

 مطوغطسصأ هطععععمملا عغ صمص هطقععععملتر نغ ذصلع ءمعمتام هاتممتم هد ع10ل15ع ءمدصسم 35 عأاتك»

 - 8ةوعع ةدمصغ ءملعسر ونسهع كطعتلعط ام ىادم ثوري لزعتغر معه عاعطلتتقللا 01100 15:0عق 271767

 وجتناكه/ 20265 ج0 ءّزدك همدكتمصعسس 20015ع ةدصغ عغ للعام معدوم ىراصاأعع عمد“ ةلومتظعدأ

 زماعع ةمممق دداتقأعم5 عدع مانلةدالممتطاتق معم0سعامدو نغ لت5ومتدتغلم ةزستنل عطواطسم» ءمصح

 ماععاوكطتتو وتتم1ان21 مان15دأ15مع5 ممم ءممكمعءزجأدع حتتغ مانكهع ةنصغو لص زا]ز نك ؟ءععطف طمع

 ؟ماسمغر نع لع عطوغطستق للسن تأ عدأتتكر 011011012 مانأ5ج(10مع5 كمصم (جصاتتلل 00285013186 هاله

 - 8طمتاعط قللت ملمع طحمع مدسقأتعوع 0علصت(1هصعتط م20ممملأ. 50ه صانق 1801151 2الظ عقأ

 دتسات5 مع (عطرباتق تلتوسمأ لسعحمفو ءكزاتق 5مة(1 012 18 208م0 معطعامتأانا, ّذط نا10 ءدىأهأو

 زماععلسصس جتاعسل (ءةصممعتخ5 نمقصأ أمك معمماعع متستدتم طغعوأإ(ملعس تستمع ةعماتأم». طلطحصع

 ها ءودعكدس هسالانق ءعقأ ءزادق لت5وستكت(أمصأ ]10عنقر ءغ ةمصتتق معع طمع طعععع (عيصواتق ل5

 عمستتق ةهاتقزعاتق ممم همدصا مدان. الزعأ طمزنق 015كماأممع مععتأل تسللت 313 م6[:21ع22

 مربم (عرصممعع ةعمق5 طلاته ءوص 0عاععصتمحمأغر نلهع ماع" لادهف ]زاعروق ؟هعولل هماوكلقق ءأ

 مممممرع6أممأت جعوتملا كمصك عمت ءعماعت' ةمتمءدأتمف دلل(. 1اهوسع هممطتعق 0هءاعتسه لتقف ونتتقع-

 ةالمفصعق ءمسرر ءطعملععع ؟10عاتتر ونتج عقاتمسعتت 0ع تقر نتهع 80 ةمصمق رتالقأ عمق مععاتسعمأب ءأ

 سدعممدعس لع عطوان طستع.  ظعلسصم 0مءائلممو قص ممولاتقمت5 هممعا] دمع ةععتسلم 00ءاعاسق

 عطوغطست دعب (هعاسق هسصعتم ةلقاععأل.  كدسستتم طكمتذ ةماعست ءأ ءممقتاتسم ذه 015 ء عمله

 ممالممع مرت مموز(أمصتق ده ع]10 لل دساتطت كعلت 120001013 كانه أ م1001 ءععصتأاتك. 11دعع نسدععألم

 عععاتسللتللت ءمتتات 01 ءغأ5هصعتل اتقان 7عععراقلت 8ر5( عللل3  عقأ همهه10111 11151011013 2110

 ع( عممجلت امنع للئعمكمصضتتس , وتتت ةععمضسلستس هملتمعس ءمصكع عمات عماعتس 0لةممقتأأ ةدصأل كف :

 اذوب

 مسحب
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 ان نوكي ءارقلاو "ءابطخل هب مرتي ام اذه ىلعو اًذلم اًكيرحت سفنلل ةكرح ناعم ىلع ةّلاد

 نم معا لوالاف ةنوزوم ةنمزال ةفورظم ةموظنم ظافلا اهب تنرقو وهو ثلاثلا فيرعنلا فالختب

 نفلا اذه عضاو نا ىلع روهمجلا فقفنا هجو نم مومع ثلاثلاو ىلاثثلا نيبو ثلاتلاو ىناثلا

 اصد# نأ ةيلاوتم مايا ثلث مانملا يف ىأرو مالسلا هيلع ناميلس ذيمالت نم سروغاثيف الوا

 هيلا ىلايللا نم لك دغ نم بعذف اييرغ اًملع لصحو ىنالفلا ركبلا لحاس ىلا بعذاو مق لوقي

 نيدادخ نم ع ا م عمج كانحم ناكو ركفتف ةخنرح لدكجوي امم تشيل اهنأ ملع هيف اًذحا ره ملف

 لصح املو تاوصالا نيد تابسانم عاونا كصقو عجر مث لماتف بسانتلا ىلع قراطملا نوبرضيو

 ةررعم ةلآلا كلث تراصو ايندلا ىلع فئالخل نم اًريثك كلذب ضرعاف ةرخآلا رومالا ىلع فلل
 2 ريع 2 ىلع نم رز * ارو را رو ىلا

 ا ىلا الصأو هرظوج ءاقصب ةخضايرلا ع اعلا قود 12 راص ةليلق نم لاعبو 5 نيد

 طنا كس تك, 300همأر ؟ععطو ةعصاؤماأتمم املأ عدمأله ءمصزات0عان 0أ انو 01134 ةصأاقلال112 12011 طانق

 مات ماوأعمت عضعممأت6 طخ هةعلتاممأو ءغ عه فمصلتغعغممع ةمععتععر ج0 قسحتس مهع01 ءةامعد ءغ (نه»دمت

 1ععئممعد رسملسا]دصختع, ددع]5لذو ءدغ 0لعظمتالمصأ (ءءاتقع ءمماعدسمي ننقع طقعع ءمصماتلسعأ: أ

 ءىممز نص عاتصأ ان ءاندتا عمصتق ؟عجطو هنعاعتعع ءمرتمموزأور 20 (عصممتتك ةزرهنه طعصع 0عمغه

 ء( عطوغطستعع [!خطعوغم.  طعلسم 1علانع 0عقمتام ععمععم]لا مع عى( ةععدصلو ءغ ([عطالهر أ

 عععبملعه ءأ اءعاتخ نن10لحست زصاعع هع ءمصتساتمع طفطعمغ, -  (ئهمقعءعمأأات12[ 01118عقو 11111

 طسزنع 00ءاعتمدع ةسعام ع عد ؟ظيتمعع عا طحعم عدس 5د]مصسممتم 0تةكمساسسس. 1طلتع (عتطانق لذ عطانق

 يىماتمتتتك معع ةمرص متاتلط ؟عننت نان عملفس لنععمغعس ةملل53غ: هدععع ءغ 24 انننق طقتتق

 بنز نكلمس ةطتم تطأ ل0 ءاعممس ةذمعت]ةععست 0عمععطعملع5. 4ك يدقامم زعتاسمع لذع اهلع ةنمعاتلأاق

 ممعاتطسع ه0 مدمعع ل]سل معمعععدتل مغ معستمسعسل زطأ] 51036.  (هعممالتا لقسر 20ءاعق هتطتل

 عمنص معلزأهععر وننم ةعق نندمعلدست ءمرتمدع عانت. 311 ءعلزغومطبق زوتطتع عدا. 1طأ ةساعس هان[ 0

 1جطعمرتسست 1عععوعأتدركتست ءعونر ونأ عا ؟جكتممع مجاتكاته 0ة]1عزق ةتصلعطقسغ. ده عع ردتعمأع

 جوزامأم معلتتا عغ 035 ءعدمو دم0ه8 معمم[ هدحتتلل 201060831012 زمام ةمصم5 عديل معهكتغأرو ءأ

 كتي ون0نهع ءممزأدكممع سانلأد ءعغ ععداته لتحتمد ءععراممدعع ةاملانععقغو ءأ ءامنع مهاعع عطا

 مما صتس عماستس ![ةطععمكتأ ه0 وسما ظلت ةععاعتسا ةمراتعنتأاو عا ءةعصعم 0ع ل0 ءامتمسه انكل ن8

 [آدعز ءغ حمتست5 طمصستمساسست 30 معه ظاتعدع لاذع عصح عماعملز5 ءأ زمعئاومسلتع ءععاصتلو قناته 1ع

 رمم]غم5 طمرصتمستت» 8 ععطسق (عممعواتطسع ةعععاتغ. 111ه زمماعست عمانتل تان[ ل3 11001 انللل

 طمصمععرب ماعم طمتصتصعم ةدماعمأعق ءممق ءععانأتال عقار عا واط ةعمرمم زرهع ممهأ طععكحتع اعطت مانق

 ولع عموراعسمس ءعقانقتغ سطل ةعتسسك ع مسعلغومأع ةيطقأوساأتمع خنمع لص معطانق مدهتط ءعصعأت عاق

 مع[ ععاسقر عغ ه0 هعلعمم ءمرصس مهل مصتق ةمزعتكناتلل ءأ ءمعامضصتس ةسصأت ا سلتععتت مععكت عصام
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 ةيكلفلا تاكركلا ىم ةيهب تاناحلاو ةيهش تامغن عمسا ىلا لوقي ناكو تاومسلا ةعسو جاورالا

 ءامككلا هدعب فاضاو ملعلا اذه كعاوق عضوف ىريدضو ىلايخ ىف تامغنلا كلت تنكمثو

 نونغرالا عضوف وطسرا ركفتف سيلاطاطسرا ىلا ةبونلا تههتنا هذا ىلا هعضو ام ىلا مهتاعرتخم

 ضعد ىلا اهضعب مضإ سيماوكالا دواج نم رابك قاقز ةةللاق ىم لمعت نيهئانوجلل ل وغو

 5 ىلع بقث اهل بييانا قاقرلا هذه ىلع بكري مث رخآ ريبك قز طسوالا قزلا سأو ىلع بكرو

 مهضرغ ناكو لمعتسملا لامعتسا بسح ىلع ةبرطم ةبيط تاوصا اهنم نرخ ةمولعم بسن

 وهللا درجحم ال سدقلا ىلاع ىلا ةقطانلا سوفنلاو حاورالا سينأت نفلا اذه هعاوق يارضتسا نم

 طسب تامغنلا بسانتو فيلأتلا ىسح ةطساو عامتساب اهيف رهظي كق سفنلا ناف برطلاو

 ةقيرفلا سفنلا اهيا ىجرأ عادلذ عومستو ىواعلا ملاعلا ةرواجامو ةخيلاعلا سوقنلا ةيحاص ركذتف

 10 نكامالاو ةينارونلا رداخذلاو ةيناحورلا لوقعلا ىلا عبطلا روجف ىف ةمهلدملا ماسجالا ىف

 نموملا كبع راودالا رالص وغلا اذوم لاجر نمم] ردتقم كيلم دنع قندص دعقم ىف غخيذاسدقلا

 كسلنم ةمصم5 دطاتقأعمور 01ءعرع ةماعطقغأور 0ءدتلععأ ؟هطسرادتع» ةهععلامساأعق ءعغ »ع0 55

 ؟عمانقأهق ءدع م0( طانق ءمعممرضتس 0ء]ةداتست» م200ءعنصاع5. 111 ممل متاتكتعأ مطقمأدفت2 8

 هع رصسعماع قعصع ءمصاتمعططمكتع 0سم ؟هعاسم عوار نأ ]1هععه معكسمتتمق طسلسق 00ءاعتمدع

 متساتك صمام عععأر عغ ممقأ هت مطتلمدمرطت همحدم ععودلقق ه0 10, نسما 1114 ءوصقأتكات عظقكو

 ج00: عدمت كممعع هعلم معع ؟هلععد ه0 ةعمأماعاعسن معجععمت عطول 1[آلع وسمواتع "ع رد ءعمأع

 ةقاامكمح هرودصم» 1. ع. ةمقاعاتتل ءطااتتال 2115لعاتلال معاملة( زعاحتلل مدأ7طانك ءممفاطتحعلا. ه4

 امقاضتس ءماتتلل (نصدععأزو ؟:عاعمتطسك نقتاحاسست هما ءهغ (قطمق دياضقطسق ءدع معالتطاتق طهقعمتق

 طسطسلتمتس ءمصقاضسعاأسسس. 1105 زماعع هع فىمزان محتار أ هل ةيستسانتل 015 علت 1110تاتللا 015 للل

 5 دعت ؟هلاعسس فز هععس ةلطس ةععمستص60هكتأ. ])ءزملع نكعطسنق للتخ ظماسلفف ةعب تطلق

 [هموستصتطاتق زمهاهت عامه ه0 ءءععاحتس معمرتمع(6ممعتس 1مكعتصتاو ةدع نيتطانق ةمصأ ةانه5765 أ

 ةمتسستسي ءدعطت]ةعدصاعم ج0 ءءوسلمتس دقاق ءاتعاسمأستكر نلتعلال 1اهقاعتص عمات رصاتقأعأ معكم طقطعأ

 10 ةسعسم وسما لص عمتعاعمملتق معدعععمأاتم ةطصلحس ءعماملتطسك طسواتق 0هءاعتممع ةمععاقس

 طومغرو لص ةرلضاتطسع ع( ةملتستق مماتممع معمعلتاأم ه0 ةيسسملل ةهصعات(ةهنعس هلكت

 ءعممتاسع همص نماعع ذص !طنلم ط!دلعملم ءغ ]دعانأم معععءاناعمله. لم ةصتسه عصتس ةنلن غطلح

 1ماعممعلعصأع ءمرصممدتاأمصع ءوطععتو أ طقعمسممله 50 ه0زاتللل 101151051013 11101102 5ع

 ع( 0عاوءاملتم يعلتم مهععلطتع نأ اهلتق ةماسمرب وننقع ةرتسكم لغم ةيستسف معاتغ عغ رصاصات

 دان ءضمرلو ؟1ءاماأأدغع عمسلعار ةععااعغسع ءأ ؟مععست جنتكعانأل اء(: طعلأ ه ةصتسم أه تمم 011 طالق

 10 حلم مهاستمع !زءعماتج هلم عماأتم ةععاسمج ه0 اصاع]]ز[ععمكمم ةرتعام]ععر اطغععدسعمف نلت 5

 ع لمصتعتللف ةدمعاعي نطق دعلعم مدع مععامتتم ةريسل معوعس ةهسمتتواعضاعتل. ح | آما

 راترتمم طسزسق لمعاعممع معرتغمس» ءكمرصمت علت 0؟هأنتا معلا مععر5 معطل ملمعستس دطاتقأ عقلطاتلل مآ 0-ع/-
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 [+ميذ بنك هل ىغارملا ظفاكلا ىيغ نبا رداقلا 0 هجاوذو ةيفرش هل

 قوتنا بلعت مالغب فورعملا دحاولا يدبع نب دمتم رمع ىال ءارعشلا ءامعا ىف جشوم “|٠

 سايعلا قال ةيوينلا تاحشوم امو رم ةيبجاأل ةيفاكلا 5 جشوم نر ند

 خيشلل وحفلا ىف ةكحاشوم 172010 1 ةنس قوتملا ىرسيندلا راطع نباب فورعملا لمد ىب دا

 ال هتافلوم سرهف ع ةركذ 11 ةنس قولا ىضومسلا رك لأ ند ىندولأ دبع ىيدلا لالج

 رع ره لصفملا حرش ىف لصوم |”ت١ 2 فلالا ىف رم بارعالا هءاوق ىلا بالطلا لصوم

 هنا ركذ ناخ كيزياب ناطلسال هفلا خلا ةراودلا كالفالا ةراداب حوت ىذلا هلل دمحلا هلوا

 فقيرطلا مضوم 17 عورفلا ىف لليبسلا صضوم 1.  اهلهساو هوجولا برقا اهيف د

 ةزانات1 61غ, وتتخ ةسعام» اعهعاقهأتك ا/عء”وورعأ ءدار ءهأ زكامزعو قلاآ - ءا- نلن» آان © اءهقاغ

 ق1 ءممعزم اخا-[1ةلام و وست ماسعو ةععرام لع مدسقتعو ة0101].

 13413. ظا- 316 5 جعطقطقط ر [انطعع طقلأعم هعصفطتق لع ممصتصتطاتق ممعاقساتلو 310105

 مانع (0د:ه» كلواءعت»ت» عل اق عزا قال-ءآ-:عملضلب ؟دلكم (ن اءعامت» 1 مثأعأت للعام عا صمم 3453 (ذصع

 13. كرر. 9536) مم(نم.- 13414. 3161-181 جدط ةطقطر انطعع طقلأعم هعصهطتق. (نهرردست عدأقع

 عئانق 1ص ععوسسمسا جانعدس لك هلام هل 1أ1:-ءا/ رعت ءلتافسسوم 0ع نه ةنرنطت 01 عانس عنأا.سص

 315-181 حدطعط هطقأ ظ1- 8 ءعطعتع ا ع عار قصستمم للون عمو]عامأنا لتعات عغ مكهما عاحط

 احسن0لهصاتمهم ةنعام»ع قات /هاااع ل رتنعل ظعتت كله متوتسعل ])هرنعةة عاب ؟دلعم آظانن: لاا“ لتعام

 هغ ةمصمم 794 (]مع. 29. لمحت. 1391) رسمي م. ع 13416. 316-181 5 ةعط ءطعطقخغ [81 عادم عطخكت

 لز5دءمامنم طقلغأعم هعمهتو 0ع ععمسسةاتعمر, ةنعام»ع ذطعتلعل لعاو/-عءل-اأ1: ىكآطل-ءآ-”هأرتنمتا

 اظعرا ك8 8ع كميرات ةسصم 911 (ذصع. 4. للنصب 1503) طتمج0. (ن0هررسس عطلت015غ6 ءوطت 1

 1زملزئع ةععتمامطانتلا 511011113. - 13417. 3816012511 عا1-عغما] خطو ءمرسانت علا قكلانقو ان

 هام01مذمك د0 انطصسس ('هماقل ءا- ممل لسع  ؟10ع ةدمعو ذم اناععو لن 4

 ظاآ1- ل1105 عددما] 11 ةطدعط 3105-81 1جعقملر اذطعع طعصع ءممز نمعااتق.  (نهزرتتط عما 811 انق

 ذم انطسنس كلور مدععا, كع ويم ةنبتف رصعمألم 1هعاه عوام - 13419. ل1 نلطخأط ءا- هس عقلك

 اتطعع ئددرمعو كممعمع زملتعممم لع موعمتكتممع قمعيلمددسص جلنغسلتمتعق ه0 طمعتممصاعتت سفح

 هلل ءامعدسم ةسعامرع كلوا, وتفعل ظظعري لكفاقأاب كون. "1 عهعامطك ص ؟لعتماأت عصتصوخالع ءةصتلق

 01ةممكتكتك, وأ 11 1هعازرأإ: آطهسم 18لعمر نأ ةدانتق عا نصتعاتق عرطهععمق لص عجطاتتلل ةعاقق

 قمع ءعازغ ءاعب -  ةسعام» ءانس كهلاممم ظمنععأل لكم: ءمسممخنتك ءأ لتعتاي هع طتع

 عمالمصع5 ه0 ةماع]]ز ععملسس معمرسأ65ةءتسمع ءا [هعئالتسقمم معمزتمهنتسدعي -ح 13420. 1١1 هل طخط

 عادءعطنلو اتطعع حتهس زذلطسعأ قمع لع مهعاناسع لانعتع 0علع ولله. ع 13421. كاسل طخ
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 ىناهغصالا ناسالاب تادل## كتلث ريسفتلا ىف جضوم 11 قبس ىنسحلا ءامسالا حرش ىف

 حاضوم 0*1“ هإثو نس قوتملا ةنسلا ماوق مامالا ىلاهفصالا كمكم نب ليعمسأ مساقلا ىال

 ةخنس قوقوملا ىدسالا كيدحم نب دللا كببيعل ضورعلا ىف جحاضوم عر م تاماقملا جرش 8

 ىف جضوم ا ذاوشلا ىف ىربعجكلا هركذ ناوضر نبال ةرشعلا ىف حضوم اه سب

 جحضوم ب [7 0 ىوتملا ىرقملا ] ىلادلاا ليبي عدس د نامقع ورمع ىال ةخلامالاو جدفلا

 نب دمحص روصنم ىال رشعلا تاءارقلا ىف حضوم !*©0. 2 ىعفاشلا ىريشقلا رصن ىال عورفلا يف

 ىلع نب رصن دكلأ كيع ىنأ ماماللو ها ةذس ىقوتلا [سابدلا] ىدادغيلا نوريخ نب كللا ديع

 حاتفم لوالا ءارقلا تاقيط ىف ركذ ىرزإل نبا ىنكل تلق ه1 ةنس ىف همتا] ىزاريشلا دمدم نبأ

 نارقلا قاعما 83 جحاضوم ادام [ ىهتنا نامقلا تاءاآرقلا 1ع جحاضوم ىلاغلاو رشعلا تاءارقلا 5

 عا]-عومتنو انطعع متدس كممع رمممفأع دسك. (نهدسس عمامستتم ذه !خطصس /7/- لهب 11/-0]1ءرنمر

 ءاتلاتق ؟نمه دطعمألم [دعام عوام - 13422. آ81-1آسلطخط 11 ع]1-( عادم انطعع قمع

 عجمممعمس. (نمردصسس عمامعسك (علتصت ؟0]اننستصاتسلت ص (هعوصسسلا ل151 عام ]كم هتان # عد كمتاتإ 05ذأاتقو

 ةسعام»ع طسصقست ([ ةمميرنس ءآوتناناعأا كلا 1عوعضم ]درربمأل اعرب ةلهامست»دعلا ]1 يلفتاقر ةمصف

 535 (صع. 17. كسع. 1140) ممماسم. - 413423. ظا1- [سهلطخنط 11 ةهطوعط 01-11 عءعءةسقأو

 انطعع كممعع ءرعمممعمق. (نهردتسعماههانق اص لأ - 11ءعمم»(غ ر لع نسم ةاتمه لل عاتلال عقار

 13424. ظ31-1نل طنط 11 عا-هعئلطر ]اذطعع كممع ءديرممعمس 0ع ةعاع طعاععقو ة0عا01ع

 0 ءةله7/مأب ظعرع 21ه|رمضتسعل قوعلقر ةسصم 387 (ذمع. 14. لهص. 997) ميما. -ح 142

 آ[[1- 31 سل طنط 41 عا-ةقطم ءغر ازطعع ءكممع ءدجرممعمم 0ع 2عععمقأ ةصتطسق !1ععاممتست (هعدصت

 0عععسر هسعام»ع 11: 170م. 0( هستسعسماةلاتع ه لكم'اتع»ة ذه 7[ ان هآ- هآرعامال توتي

 13426. اظخ1- ١1 ل طنط 11 ءعل-#جا'ئط لع ءاآا-تسف]ءغر انطعع هلورنع ءديممصعم5 0ع ؟0هءملت

 ]لملم هك حدس عماتممسعر نته 20 ؟هعداعسس 2 ععب»ع لععاتممارو ةتعاماتع قلاآناع قليب" 0(رتنكلا

 ورب ىذه 0 12م6 [(نهءدمت 1ءعععملا سمعتمأعمر ةهسصم 444 (ذمع. 3. للقمت. 1052) رصمعانم].

 13427. طظا- ل1 سل طنط [1 ءعل- [هععن' ازطعع ءكمعع عدحمممعصق 0ع مهعاتطاتق زادعتق 0ععل9ل ةاتقو

 جاتعام»ع لقي رلئموع» (نهءارع»# كطمطظتاو. - 13428. ظ3-1[سلطنط 11 ءعا- ءاعنءةقغأ ءاح

 ةهقطعر اطعم كمسضع ءةعرممعمع لع لعععم (نهعمصت ععععمجأإ ةهمتطاتق. هةعمتممدععسما قلن لل اعنا

 الماوس عل العتب لا - أ - سمعان ظعرب ]كر عت 8معطلاشلف |[ 1)ءابافعزر ةصصق 539 (ةصع 4

 كلما. 1144) دصمءاسسق, ءأ ]سقس قلاع قلللمأ/مأب اآمع» ظعبب للغ ظعتب ةقلمامسسعل كات عار

 [ وانأ ةممم 502 (زمع. 28. 0ع(. 1166) جطقمارن(2 -  ةئمسعمر اضوتمتلر 107 - ءازعسعت“# ذم

 1 لمعلم هل-عم"( همكم مكتسانس !ذطسس (ذطسلسس آلم ز. ء. (ن]هحتم لع لعععتس (نهعوصت

 معععمعلمصتطسق معدع هع [ععععر ءا ةععيصلانتس م - لل ل]]7 لا ءهأ- كي“ ثمل ءآ - ار عتتتت 1. عب

 آئطعم كممعع ءعيرممعمس لع هعام (هعدصأ معععمك 1 4ةمتطسق امهعض امص ءيدعي - [11هقع ز11ع].

 13429. كا - 1س ل طنط 11 سعءعةصت آكا1- ( ه»'هصر انادعع ءكممع عحممصعممع لع ةعماعماتتق (نهددصتر

 هل
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 ىف حضوم 6*1. [م1] ةنس قوتملا ىلصوملا شاقنلاب فورعملا ىسح نب كيكم ركب ىنال

 ىسح نب دكمدم ركب ىنالو 76 ةنس ىقوتملا ىوكنلا ىراينالا مساق نب دود ركب ىنال ودذلا

 عحصوم السيرالإ عر». حس قودملا قود أ معا بأ ند ىلعأو ا. ةئنس اًييرقت قولا ىديبؤلا

 ىف روكذملا ةقيقرلا نبال دابلا ةيودا ىف هابتشالا ةحضوم |"*# ١ ىودؤيلا لوصأ حورش نم

 ىوغللا بتاكلا [ىمتاضلا ] ىنسحلا نب دمحم ىلع ىنال ةحضوم ا”عد» بولطملا ضرغلا

 مامالا مهنم ةعامج اهيف فلا مولعلا تاعوضوم ام“ ةسارك رشع ىنثا ىف هرعش بويعو

 راونالا فنزل ءامس املع نيس" هيف دروا 1.4 ةنس ىقوقلا ىزارلا رمع نب دمحم ىيدلا رخن

 فلا 14 ةنس ىفوتأا ىلاوللا ىقيدصلا دكعسا نب دمدم نيدلا لالج ىلوملاو رارسالا فداقد ع

 ىماطسيلا دمحم نب نمحرلا دبع خيشلاو اجزومنا هامسو مولعلا نم ةرشع هيف دروا اباقك

 نامؤلا نأذآ اهعمست مل 2 5 اهيف دروأو مولعلا وم اًفرط هكاد اوف 8 ىكذو اضرأ لا

 جسعامرع قلاع ظعا» 210/]متنت»عاأ عزت [ظلمعمعتا كلل هننكقةأغر ؟دلعم دك مععمع] لتعام ءغ ةصصم

 [351 مع. 9. اعطع 962)] رصمعانم. - 13430. ظ1- 31سل طنط 11 عل -صهطحعو انطعمع كقمعع

 ءعجرممعمو لع ععدحصسهألعو. ه8عصممعنسمأ قلاع قع“ لله[ ميروت#» عل عزت  ('(عق» لداناسف

 0دسس أ تقر ةسصم 328 (زذصع. 18. 0ع[. 939) مرمجاناتق - قلاتع ظعطت» كل161 017160 ]ف عزا

 110561: 2ءا108, معمرع حط حصمم 380 (ذصع. 31. ةآدعأ. 990) رجم هته - عأ ق0: عر 1 /ةنرف

 11و ةمصم 430 (طلصع. 3. 0ع(. 1035) مرمعامانس. - 13431. آ1- 310 طخطو انطع»ع ءامعع

 ءععربممعممس.  (:هددسعماةعاسق ذمه اذطصتسس 05747 ج 26ج0ءعم# ءلتنتس. - 13432. ل1 سل طنطقخغ

 علاق طغاتط ةطر لزعدعياومأم هطقعسضأ دنع لت! سعتلمممق 0ع ععيسعلتتق مماعمأمع ءمصعانطتاسق

 0عقءلوصساأتع. هعكرمستا 1من -ءا”مععتعمم نست هدتط /ل/-((ارم»وهل]ب ل]-1]ل هل/(6  ءمطحتس ءالت 05ةأانق ءقأم

 - 413433. ا1-ةآ11 ل طن طدخر لت ةدععامنلم ءككممع رصممعأعدسقر ةانعام"ع قلاثع لل ل101 هنت علأ

 ]8 ءوب-عا/ مدمن | لك ماخ»سق] معلم لع كظتتطه ءهغ طعنت ءمالمعمر حمصم 388 (ذمع. 3. لقص. 993)

 مممعأانم. "!'عدعاوتسقر اص وم ءم]1]1ءوتأ ننقهع زماعع هع ها 1710/ءربعاات# ةعاج ءطوطأر ءأ ءّزاتق

 مادعأتد هع قضمتمساسال 15155 ذم لسم0لءععتسد لعععست 1هانمضتت [ةههعلعتلتلم ةمعرتإب سح 4

 31 هس ل طقةغ ع]- ه]شسر هطز وعام 06ءامأسمعاتسر 0ع نستطسع مسسأأل ةعضمعععسمأر نأ اهفست

 لكم ار» - عل - ل: 1101 مدوترن عل عرب 01م“ 18نععو ةهمصمم 006 (ذصع. 6. لل. 1209 ) طتم5[ةتانقو

 وأ ةعدجمعتسام لهءاكمهم ةلععأو ءغ تطعم نعاس ظهلننع ءآ - متدتعم» لا 1|معاقع أ - 0807

 0لعلزغ - ذآمااد لعاعل- ءل- لق: 1101 هسنربعل ا عرب لد'عل كملقعلم ]لعمان ةمصم 908 (ذهع

 2. لصل. 1502) مسمع مسعر نسا ]طعس 2ةععز ةمهعع اسم ءعلتلتك ذص نسم 0عععس لهءاعتسقق

 مممعمدعغ - هطعتاعط قال - ع7 - "ه]تومتن 8 عرب 01ه]رمرررتتعا 18 مافتسلر ونتك لص ةادتق لظعاممأب

 ممصاعرت 0مءامنمهماتسا همرضتس عاطم2دغر ذم 1تكونع معه عمهكهك ءعأ مرلكقمق ةللععأر لمهق ةانظعق



202 

 ئب هللا فاحأ ىللوهلاو ةمجر ,علأو ةيعر سل مولعلا مادسكأ اهمذ ركذو ماع ا رادقم كتمحغاب ىنح

 للعلا 5 ةلاعفأ هزنهلا هلل نييك ةلوأ ديز :داب ناطاسلل دفلا 9.0 طف 3 لودقملا ىلاقوقلا ويصح

 لاسر ةمغو ةيهلالا بلاطمتا ةأمسو مدح ردت مذا, حكم 8 مولعلا ى هم !قبن 06-- خلا ضأو عالأو

 ىمحرلا لمع ىيدلا ندلح خيشلاو اد قوتملا مساق تْيطخ ند لي ىنويدلا ىبهبدك ىملوملل

 5 امس هحرش مذ خياقنلا ةامشو اًملع يشع ةعبرأ عمج 1| خنس قوتملا ىطوهسلا مكب نأ بأ

 اندانتك عمج 1.1“ اخس قوتملا] ىف جاورشنلا ىيحلا رحص نب نيمأ كيمحم ىلوهلاو ةياردلا ماهتا

 دانممتو ةيلقنلاو ةياقعلا مولعلا عاوذأ نى 5 ىلامتعلا كييحأ ناطاسلل اهلع نيسياو ما ةببث دروأ

 وكن لع بلقو ةفاسو ةرسيمو :ةدميمو ةمدقم ىلع بكرو, ةيناححمحالا ةيئاقاكلا ١ تناوفلا

 ةنميملاو ةيعرشلا مولعلا ىف بلقلاو هميسقتو ملعلا خبفام ىف ةمدقملا ناطلسلا شبيج بيئرت

 10 كولملا باذآ ملع ىف ةقاسلاو نيثلث اهنم دروا ةيلقعلا مولعلا ىف ةرسيملاو ةيبدالا مولعلا ىف

 عمج دقو دجابأ باسح ىلع لديمدحأ ددعأ اًهقفاوم نوكيل ددعلا كلذ ىلع رصتقا امناو

 (ةدممرتم ؟لدع مععععمعسمأب انغ مم1ع5 ءعماتتس 0مءامسمك ءحر]عععو ذص نستطاتق ءاهقذعق

 لمعاستسحعتس ممعق5تمه هأ انمودحع هعوطتغعمع معممممزنغ ا[هااد ]دياركم هأر لثءرب طلمعمت» 10 ءماقو

 عمصمم 900 (ةصع. 2. 0ع(. 1494) مهما م5سخر نأ ظنلاممم 8(نمعقل ][ذطصتسص ءمدص ممدانتك. آطمعأمأأ

 طلع زكذ: آهسمه ![)عمو وندت دعو هيه 2 ءمنتكقأق عا مهكلمصتطاسق رص ءققات ممقلأ15 ءدعسأا

 معيد هال عونا عحتوسمسس 0م ءعضممستسس مهعاعتت لص ءمسمعمللمو ذص نت00 ممقاعو هلع

 رسعصمامسمسا هلتلتغ 1/-71ءام7:آط 4-17 /هافوعا ةمهععتماسسل. الع عملعس ةذا1مالح 210/7-ء0ل-1

 ل101 مهرنترنعل ظعر» لك ماأأات (مئيضنمر ةهصصم .. . 1201[ نالقر [؟ةءاهانت» همس مقاتاأ ع هادعتاعط

 ل ءآمآ - تل- لان قا - ءل -"هزدسمل» عا قلق ظعام» ىميسضاغر همصم 911 (ذصع. 4. لسص. 1505 )

 فيز رسمعكماتعر نمأ نسمأن080ععاس لمعاعتممم ذص اتطعم ظل - 08ءعميرما زمعععتمأم ف]] ءععلأب 2 هداعو

 خص عنس هقمسسعماةضسست ءلتلتغ اناسملم طاوس ل - لن موعا دمصختئمتطس - ةلما]ه 710 منن عل

 1ر1 اذ هنا كمل - مل - لثدر كعمل, [مصصم 1036 (ذصع. 12. ظعرأ. 1626) مممعاتتق]و وان

 ائطسسس ءمالععتاب ذم ويم ناتتسوسمعأ ساه نعد لهءاضممم ةهلاحصم قلن عل 0/[ررن نق ع ةرععت ءطاسق

 معا مممستسس 2ةاتمصهلتسس ءأ ملت ممع معممدعمتمسمس 0ءعععتطتا. طمس انندلم 1-20 مم

 [8ن1- ]لمعان أورعا ظلا - كس علل نفرعا دممتعمتكتاب ءغاذص مكلتطتاتللل 3مل عطر مظل عدا اتنال

 ءا فرص ةأملقأنللر ةمرطتعم عدعاظعطانتت ءأ هعصاضتتس 20 عدالمصعست 015ممدلال مطلق اعلانك

 كملغفصتأ لزم ئنطستا. كوعصعم معلسسس 0ع لمءاعتمدع ههانعد ءأ مهيضاتالمصع ةعلتأو هعماضتتت (ع

 لمعامتمتم ]1عوتمر همعصس لعدجاضصتس 0ع 0مءاعضمتك مطتلم]هعز عر ءمعصت ةتمتمأاستس 0ع 00ءاملمتق

 40 ةهتتامصملتطسعر نسمعتس اضوأمأم هللععأو عع ةعيسعم ءجاععرتاتسا 0ع 0هعاعتسه م186عما 0101

 ممعتانسو هاطوعععمم لمدن  ةعونتعكتتا جساعتس لص طمع ةمأم متعلم و انا 5ععاتظتلاتلت 12105 ل

 هركلتمسع [ز أ ةعحضتس ةلماطقطعاتعأ طعطعمتعل عرعر ععجمسس ملتللتعتم ؟؟و عع قل/ت»ءعلأ عمصختئعمهأم ؟ععممم»
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 وحن هيف دروأ اًمْيظع اباتك هداز ىربكشاطب .فورعما ىفطصم نب كمحأ نيدلا ماصع ىوملا

 ملعلا ةصالخ ىف لوالا نيفرط ىلع لعجو ةدايسلا حايصمو ةداعسلا حاتفم هامس ملع ةكناويرح

 ةيداقتعا ةيلأ ماسقا ةثلث نمض ىف مولعلا دادعت ىف ىناثلاو نيبلاطلل ةيصو رشع ةينامث ديف ركذ

 ديحن نيدلا لامك ىلوملا هنبأ نأ مث 1/7 ةنس ىثوتو مولعلا لك ةرمذ قالخالا ملع لعجو ةيلمع

 تاعوضوم ["*ع»» #1 نس قوث ريبك كلكم ىف فرصتو قاحكلا ضعيب ىكرتلا ىلا هلقن

 ميلعتلا ىلع هلل كمال هلوا تاعوفرملا ثيداحالا نم تاعوضوملا وعدو تادلج# عبرا ىف ىربكلا

 ةيصولا ىف " ىلع بذك نم ثيدح ىف " بذكلا مذ ىف ! باوبا ةعبرا هلوا ىف ركذ خلا !دمح

 حرش مث بتكلا نم اباتك نوسمخ ىو باتكلا اذه هيلع لمتشا اميف * لاجرلا داقتناب

 قوقملا ىدادغيلا ىزوكلا نباب فورعملا ىلع نب ىوحرلا ديع جرغلا نأ خحيشلل ىعو دوصقملا

 ع تير مولع ىف دعيت نمو حذلصلا نبأ سن دقو عوضوم تيدح لك حببف ىركذ [ه50] ةنسا

 لوجوع - ا1هآ115 1'ءيتر»>-ع047-0:: قل اتدعا ظعت» كللاىءاهزكمب ؟دلعم 15/1 ةررت“ةعحملع] للعأاسخر ةطقم

 902 (مع. 26. لوك. 1554) مممتاتعو ونا ]ئنطصص دهعصتس ك1/7رامغب ءا-ةءملعأا مع لل ةءافأب

 ءادعنر ولع امه مامس ءمصععقدتلو لص نم وانت مععمأومه كمعلأعع لهءامكمهم 0عدعتطتا“ الز ممددتأ

 عانتل رص لسحق مدهغعدر وتقتل م1108 0ع زله هعتار ونهع 0هءانتممهع ةانلتانتل مظ83ععازناتع

 ةرععاممأب زطاوسع نصل عوت عتصتت 2ممصتغف لص انقانلل 0010[5ةمعسسط 0عممددتتاو م05عر101 00 اعلم ةكانتلل

 ءعمتس ةعوأعلممعتل اعطاسق مهعلطسعو زمعاعكسس ءماقعتم ةتكع ةسحت از ةعطسق ه0 20عل معم[ععولفم عت

 عمععاوماتطسم عغ مهدعاتعتمر ءمرص مععاطعسلتأ. 100 ءاعتسقتال 22010111 هد هز 1111 00 ءاعتم هطلت مان أ

 ءودع ؟ه]نزأا. - 2 هداعو ظلتطسع ءزده اذآ1هلااذ رععسفل - ءل- ل: كلم]ء متن عار هصصم 1032 (طهع

 20. 0ع. 1622) مسمع 0] ءععاتنه همصصتسلاله 2003(هيسعصاأتم عا لتدرمعئالمصع عدو ةعطلغم

 ردسأمأو دددعمم ذه ؟ماطسستمع ذم اذموكسحس انععت عمم اعممقاسلا ا. - 134353. 81- ل1 ةسلط نفخ

 1[ 1- ]عه طعدر هجل10وع سدي مع (عملتغلممسست ةنرزت مد 1 ءامعاتست ع نمهأ 007 501 نستصتاطانق ه0 8[ةطقم

 تما حساعسم طقفع (مهلتاأممعم ةهمزمدتات عامع ع ء[وممع عدلت تمصتتسر ل0136 عد هع ك5

 جعععمأمع ءزانعوسع ؟ععطلق ه ةمعلت5 ععادنمع ةدتصغر عغ اذطعع زغنه زمعازتا#: آرمسق العم ممم

 زمعاتطمأزومع ([هلزد ءاعب ا قط متكلم ناتقلالم» يرتأم طقطعأو ونطمكاتللل نالت 1111 0ع ؟1 1 26-

 ممهغئممع رمعصلهعتأ هعتغو هععتصلسم# 0ع (عملتعلمصع: ست عسصواتع مضاعف تع ر11400ةعئانتم

 مرمؤعر اعرب (ععاتسس 0ع مهمصتاأمر ننم زدات معالم سلاتعو زداعم رعاتسمدس ا؟20 1( ةطتتللل "ع1 0عق

 عدس ملمع نتقمعأمسل 0ع ةعوسس عمأم طسرسق هرعضم وستسوتت م عتصأم !ذطعتم ءاءعاتم مسمع

 طعممم. طمداعد هسيعام» همعمتف هطعتلعط كارم هز قط - ءآ - "عصمت عت: قللغ ظمجللال 0و

 ناعم 167:- ء/زمسع لتعأامك عغ جممم [397 (لصع. 12. 0ع4. 1200)] مدمز1انانخر 18 ءقزانأا اكان

 مععاتس عمال ءمسس عمامستامتم ةععردز(. ]1[ عععممعأ طل (عملتغلمصع5 ةسبممدلا1 كلهه هدط0عق. كل

 7747-10 ءغ نحن عدس لص عدل( هصتتت لمعءاعتمتم ةععسأأ ةانمأر 0تةععاف لتعتسأو 71[1:-ءازعناع#
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 اهعضوب مكحو ةربتك تيداحا هيف دروأ هذاف تاعوضوملا هبانك ىف هيلع ضرغعم ىزوأل ىبأ نأ

 هتيفلا ىف قارعلا لاقر ةدكت وا ةنسح ىنوكت اميرو طقن ةفيعض ه لب ةعوضومب تنسيلو

 ليؤسم ع بذلا ىف رحل نبأ دروأ لقو جرغلا ايأ ىنع فعضلا فلاطأ جردلا ةببذ عمال رثكأو

 ع

 اردو لكيحأا دكنسم ىف و تاعوضوملا ىف ىزوأل نبا اهدروا ىتلأ ثيداحالا م خلامج ليحأ
١ 

 5 نييش لاق ىتح ملسم ميكت ىف اًجرخم اًثيدح اهنم نا كلذ نم غلبأو أرحلا نسحا اهنع

 عرش لقو عضولاب تثتيدحأل اذه ىلع مكح تيب ىزولل ىبأ نم ةديدت ةافغ هذع مداسالا

 ةلكنلا' ةامس كفيلات" كردتسللاو ةعبرالا ىنسلا ىف وم ام اهنم ةعوضومب تسبل ثيداحالا

 10 ىئتملا ىردصألا ىكلاملا بو ند دللا لكيع ليح#“ ىنال مغصلا ًاظوم سنس ةخءوضوملا رابخالا

 راد مامأ ىندللا ىكصالا ىريمللا] سنا ىب كلام .مامالل ثيدحمل ىف اطوم "ب 1
 م١

 ذم اتطعم 4(//7100/ طمطعععر نطقع ءمصاعو ءاتتات أمكسننت 01 ءعععصأب مدساأوذ عمتس هه( هطصعق

 زطأ حقععأو نتقق ةاتزرمموز[1ه5 عقدع قمماعملتأاب هعع ؟عنم ءدع ةد م معز( لمع ةتصار ةعل ةانط] ءةامع

 1لعأ (ةهصاختتلتو ءعأ ةمعرأات5 م0 ماعم (؟جلزغمعأك ةتمععمأ(مغعتس م20طوطت]ءو ؟ع] هلعم ؟ءجوعب

 ة"ع]ن ذص دانك كارثورم طمعع لزعلغ: ظغ ءمرسمأ]هغم» - هنومتظعمأ قلل لم" هرانحم ح طخ

 عمعماسدأسع (مه0ل(1ممعع امهعضتتا ع جلصتقتغو ذص ننمق ناتوسع ةيقررأعلم ةنطاعداأقع 50عق

 ىلزفن - 18+ -ءا/ممزر" ذم دنه ةمماموعتزد ققمسعلتع ]ذطعت 22هعنم0 دصسلاوق (مه0لز(3هصعق

 مممطتلتغاو وندم 1طن( - ءازرمتسس# ذم مان عال كان 0511 كمعملا ءاععار ءأ نقع ذه ل0100

 ل417 ءلتس 1ءيدصخأاتعر عغ عمك هراتسه خمازوسع 0لعآعملز(. 8[هزمجتم عاتقنا 13[11011 0

 5 زل]سل طمع ءدأاور نسما ذه ئته (مه0ز050 مءمعضتاس» ذد 110:1 ههل]غ]بو عدعععزرأقو خنأ

 ى/ءن/] ءآ- ةءامب» لتعععوع: آآظهمع عمجته هدأ 18- ءازرمسأ6 معواتععمتتهي تطأ طقصع اعقح

 ل6 مصعس هن مممدتادتس ءىدع ]ن0ذءمغز هأ ظلت 121هرر» ]نطعمسص ءمرصربممعسع امععزرتأاو آه 0

 ]7 - 1160/41 هعمجتتكت عرج ءاط ءعمكانكاتق عزهأكي -  طءوعاعععو لع]] - هل - لادن اه زا16 18ه -

 امك مهنتك صنت ننمع ددتمتسع داتمممهزازعأمع ءيمصغار اماععوتع همه اهلعقر ودمع ذه

 نتماسم» كوربمرب ءأ [لا-1 عام عز 1عودصختع اص ]أطعم 11-27 17-171 ءلفأا هألن طال نا

 ءرعوسصتممكت ار هأ ممضاعم ذص ةمتامسعر لل - ةرعا# 71-10 هعببنما لأ هآ- هللا“ هآ -1

 رزمهعضكرسأامم رماتمعو اتطع 721201( 4/ ة003(ةس عصتتم هلز ءعاتك ءأ ءعمقنجم امقاتأاتأاف «>ععرسأ

 - 413430. 31[هرك حغغاه عآ1-ةزعطقمعر اتطع»ع زدععمتاا هعامتأ ةرباتق 5001615, ةتتعامتع لآل

 10 71ه]رمنورر:ءل قل اءلم/7م] لقعتا 11” هلا 21م, ا1مهلئلعكتتاحر ةسصصم 197 (زصع. 12. هعرأب 812)

 رتمعم نم. - 13437. اظ1- 81 هدك عغاوم 11 ءآ-طق 0 (((طر ازطعع حمانق 5ع0للتغتق 0ع ([0هل0ز(3هصتطاتقو

 حنعامرع آ[سصفس 774/7 طم قع [ 11 سيرو“: قعام]# /71ءلعبم اآمقسم ه0 ةعلعمت 1١ءلتمعمفعسصو
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 لمكم نب هللا كيع كمكم وبا دحرش كرابم ميدق باتك وتو [11 ةنس قوقملا ةرجيلا

 ةنس ىققوقملا ىكلاملا بيبح ىب كلملا دكيع ناورم وباو ها ةنس ىوتقملا ىسويلطبلا ىوكذلا

 فشك هامس 9 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىنأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلاو 1

 اضيأ بتات ىف ةقيداحا درجو كلام با اظوم ىلع كلاي ريونت هلو. اطوملا ل ىلتغملا

 ٌربلا يع نب رمع وبا ظفال فتصو ًاظوملا لاجر ىف ًاطبملا فاعساب ىمسملا رخا باتك هلو

 باتك هلو 1#“ ظنس فوت ًاطوملا ثيدحب ىضفث هامس اباتك ىطرقلا هللا كبع نب فسوي

 الو ثيدحلو هقفلا ىف باتك وه مرح نبا لاق كيناسالاو ىناعملا نم اطوملا ىف اما كيهمتلا

 ميع ةنس قوتملا ىجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا وباو راكذتسالا هامسو هرصقخاو هريظن ملعأ

 اضيا داقتنا 1 ةنس ىقوتملا ىلطل عامشلا كمحا نب رمع نيدلا نيز خيشلاو ىقتنملا هامس

 اطوم 12 غخنس ىقوقملا ىملسالا كمكم نب ميعاربالو 201 خنس ىفوتملا ىلاوريقلا فيشر باو

 [م84] ةنس ىقوتملا قيرغملا قرعلا ىب دم ركب وبا ظفاخل ىضاقلا هحرشو كلام اذوم فاعضا

 ةممم 179 (ذمع. 27. ة2آدعأ(. 759) رصمعأتم]. آأطعع ةمالتونسسك عقأ ءأ طعم ءلزعالممع عطاتصلهمقر ذم

 ودعم مسصسعماوعتمدو فرس ممخنععسمأ قلاقع للون مترتنعل قالما/وأب اثءزا كل هأرمتنت»نت عل 00/6

 6عدرسس أت عاتقو ةمصم 321 (أمع. 17. لحص. 1127) ممرءااتنص - قلاع كلل ءت» مون كلانا ءآ-تنعأاط العلا

 [1ه348 321هلئاعتغمب حمصم 239 (ذمع. 12. لدم. 833) ردمعمانق - هع هطعتطلط لع/فل-عل-لة: كا-عأ-

 «77:01:/6: عر: كان ظعا» كميرا حصصم 911 (طمع. 4. كانص. 1303) 2ظ05اتانقو ءاتز الق 00111131811108

 1 معز هله عارماام لأ ؟ارعبلب لقال هدموناه ذمهعتماسخ عقام [1لعص اتطسم 1 عرانعا» هلا متعن]ا]

 هله للمتممااع لأ قلم ءلتلتكب ءأ (هحلتغنمصسعم هسلمم اتطع ا/ممملنلم ذص ةعمام ةتصسعتلقتت

 ءىعيعععمدتغو ةلطصسومع م2هعاعععم !ذطصنسص 15 كك ءا -جمالعلام ةمكعتأ ماتنللل 0ع مهاضسلأت (88-

 لز6نمصس ءاوغممتطسع ذص كلومم2/6م ]دسلهأتك ءمصرمعتتأ. 8هرعم 11ةطات قلانتع 0:47“ ]لق عزذ

 قكن0 - ك- ععر»» )وبرك عري قلل لعلاولب ©0828 ةمصم 463 (ذمع. 9. 0ع[. 1070) ظلم[ انانقر

 آانطعسص ةعقممتغ نتكلم 1-11 عرهلالأاغ ا [مللأ] 1/-710هممل1ه ةصكتئعمتكطسسو ا عسوتتع ]طاطا

 7 - 1ءرد140 لع ةعماعمأتتم ءأ ةمعام 0 (ةاتطنق اص /2/-ل10:ممللم خءرعتتعملتق. - 1طن طمحت# :

 [آنغ انطععر ذموستأار 0ع زدعتممس 10 عماتم ءاأ عع (2ج011همهعأت 3علأر هعولتعو ان[ عءوتنأ0علاظ ةعأمر

 ةزستل ع طفطعع 1 لعسد ينس اتم ءيئامسسعم ءمصاعهتهتا 2/-15/20ع/مت ذطصقءعطاماهتت. - قانا

 همعان0 ك501ءارسات» طعنا 16! ه/هرك 8ايرغرم جدممم 474 (ذمع. 11. لكاتصي 1081) ط201[نانقو 285111

 ملغ سعم ةعاععاوس ىفممكععتا ]لل ناءععم ذمهعصمادسسر 10 عصونع 1ععلا هظطعتطط 2اتا- علأ- ا

 0: ه» 8 عري قلادسمعل ك]عوسن' 1هلعءآاتر ةممم 936 (ذمع. 5. ذعرخأم 13929) رهمزاانانكق - عأ آان

 16و ©هن هما ةممم 436 (ذمع. 253. آل ءع. 1063) ممهعسسع. حج 1 ةلقت اعلا كل وأن هت تاع

 4ع7ءروقب ةمصم 284 (ذمع. 8. 1عطع. 897) ممعستقر ]ذطصتس 3210:عملام هلأوز ةلعمعقام قلمل/

 علزلزئم - طمورعم 0ةلطخ فطن كاع ظع» 3101, منسنعل ظعءرب-عاممماف ةقلمعجأاةنغب ةسمم [6
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 هنال هرخآ وهو مالسالا عدارش ىف فلا باتك لوا اذه هيف ركب وبا ىضاقلا لاق] سبقلا هامسو

 ىنلا هقفلا لوصا مظعم ىلع هيف هبنو عورفلل لوصالا ديهمت ىلع كلام هانب نا هلثم فلوي مل

 ىقوتملا ىتسيلا دم نب كمح ناميلس وبا] قاطخل مامالا ةيضتناو [هعورفو هلئاسم اهيلا عجرد

 اقونلا صخلفب روهشم وفو ىئسباقلا فلخ نب قمح نب قلعأ نسل وبأأ ضخو ]4 هن

 م1 غنس وتملا ىفنملل اغبولطق نب مساق خيشلل ةقيلعت ىسلمل نب دمحم ةياور اظوملا ىلعو

 فلاخ امع باجاو كلام مامالا بهذم ىلع هيف بتك ًاظوم ىنابيشلا نسل نب دمدم ماماللو

 صخخالم اماو فلاو ةرشع تنس ةنس فوت يوزمم ىراقلا ىلعل حرش دم اطوم ىلعو هبعذم

 دانسالا لصتم اًثيدح ىيرشعو ةدامسمخ ىلع ليتشم وهف ًاطوملا باتك نم ىسباقلا نبأ

 نونكس ديعس ىأ ةياور نم ىرصملا مساقلا نب نمحرلا كبع هللا دبع ىنأ ةياور ىلع ىصققاو

 خبكد ىف صاصتخالل مساقلا بأ نال ميدقتلاب تاياورلا ا ىدنع فو لاق منع دكيعس نبأ

 (ذمع. 20. خمع. 1151)] ددمءاساتخقر ءمستس عهاقتأاننط 15 ط/-ل10مماام ةععتممتا انامأم 27-8

 ذمهاوئصتاسل. |[ (نةلطتن قلقتي ظءل» ٠ [طانع 2/هممنغمر هتاو مهسسسق ]تطعم عدغ لع 1ءوتطسم [آخامست

 ممهتسواتع هنآ( أ ساتقو ههنضر ننأ عأ ةلستتلتق ةتأ هسسللطسع عدأ مصصممدتكتق عصقصلموعنأ لعد ل4787

 ءابس أم ممماحتاو نغ مكلصعأمأه ةعاتعتنلافس لوعتم ةععمدص0ةهسضنتم اهلع 0لععاحطهصلتم ةععمرسست 0 03عام

 طعوعإ6ئورعوم طل ةصلتصمع ه0 صقر هععتط مكلمعأ مامن لانكم مهعاعللل همم1 ءعظاتأور 20 نمقع ءّزاتق

 ويم ع5ألممع5 ءأ هساتعسلا لععتعون معاومتصاسع ل. - آطسفسس |[ قكآتع 80/ءجوتا 1لهن»ن0 1 ءتن

 لله اروتسننعلا ظمماف. ؟دلعم] 1/146 | لت عادتك عا ةصصم 388 (امع. 3. لقص. 998) مطم5[انخك]و

 عاتم»و انطعت 710ممللم ةعاءععاح ءلتلتك ءأ قلت معيعس للاخ عتب 7101 هنهتسعل ظعتم 1ك ه1“

 (م 156 همتغمرصعم عدو عم مصععهدتاو نسقع اناملم 2107م ]عاوع لا - 210ه:مملام زهمعاومدأ ا. بس

 340 ءهوع ضهلتغممعم ذص مآ - 110ممالهر ننهع ءعتل ةنعام رة أهغع 110101111605 17 لا - 4

 مءادغمع ةانصاأب ةطقعتلعط (معن» ظعرب (ماءامجامي [آظدمعاتتنمر ةمصمم 879 (ةمع. 18. لآهن. 1474)

 ردهم تانقر ةعاطماتو ]عوعتمرعو ءهلزلزغي -  طعوماوععوم آسف 1101ه: ع0 لق ءرا-ءا]رمدعت: كأرعةأان انا

 انطرسس 21هدممالم زصكعصمأانتلل ءملتس ممداتتغر, ّذص ونانم 0هءاسمحس طسقصتل 114/07 ةععاتكت5 ءقأو

 ء( ه0 هو عععممملتا, ودمع ءزانه 0هءاهتنممع ءمماعهتته ةنصأب -ح 1م 1101 ميررتةءلاتهق

 م76 (0هردمأ آبععغئمرو ةصضم 1016 (ذمع. 18. كر. 1607 ) دكم5[انالظقو ءماطتلل ماقتل ل1011

 وسأ اءدءاس هليصتحعتس طفاعأاب - طوتغسع 1أنتن-عقعمط 5ث( ةهساعس ع اخطعم 110ه:مملل6 ءعععطزراو

 ونا موعصاأمم دتلعتمال (مهلتغمصعم ءرع دععتع ةنعامءلامكنست ءمصاتماته "عامامم همصمالمعأو ءغ ذه

 انه ةعوست عدنا عنهه كآن قكا0مل/مأآ قابل -ءأ - "هلتسملا ظعلف- ءلععت» للم: هع د ءاماتممع

 رات 85م0 كم1 عري كمت (اعهدلتكب نست عده عار هع الاطسم طقهطعأا -  طمعع عقار امواتتأو

 هرع مزعج هرلملتمصع هرتصلاتال 78ع]دلتمستتلاا مكللل2 أ مةعقامصا أ ةةاسهر ن000 17: - لعمق

) 

 ب

1) 

1 
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 مع هنمالسو عرولاو» ملعلاو مهفلا نم همف ناك ام عم هنعباننوب ةيانعلا نسحو اهلوط عم كلام

 تاأطوملا ىفاشلا نيسح نب دم نب مساقلا وبا لاق خلا كلام ريغ نع لقنلا ىف ريثكتلا

 ىيحك نب ىيج ًاطوم ةعبرا اهنم لمعتسملاو براقتم اهاضم رخأ مشع دحا كلام نع ةفورعملا

 بو ىبأ 0 ىرخؤلا ركب لأ نب فما بعصم وبدأ وه بعصم ىنأ ًاظومو روكي نبأ ًأظومو

 اهريخأتو باودالا ميدقن ىو ميكب نبأ ًاظوم ىف مذ ىبجك اطوم ىف الا لامعتسالا فعض مث

 مث ودانجلاب ةولصلا بقعي نأ وهو ىجابلا بيترت اهيف دجوي ام رثكاو زيسنلا ىف فالتخا

 ةيلللا ىف ميعذ وبا ىورو كلذ دعب تفلتخا مث مدل ىلا خسنلا تقفتا مث مايصلا مث ةوكؤلا

 سانلا لمكو ةنبعكلا ىف ًاّطوملا فلعت نأ ىف ديشرلا نوراه قرواش لوقد سنا ىب كلام نع

 لكو نادلبلا ىف اوقرفثو عورفلا ىف اوفلتخا هللا لوسر باتا ناف لعفت ال نللقف هيغ ام ىلع

 سد افز 3ع نتء' ور 0 - رنا

 مرمعاع» ءعنععمس» ةتموتلمع ؟هستاتةعتدتع 114771 طمصم»دتسع ععوتر 20 وسما لتتغتعصتغمم طحسزانق

 عمعازءامأل5 عأغ ءناثذ ءعمعععلو عدت 0111! ععماعع موعممدءءعملت عا ةعوسعملا ةعععلتاب ءأ 17-57

 معهعاعمعو 1هغعال] !ععماتمسلر 5كعمغمسي ءممقعاعساتمس معءاتئأمددسس معملتغ ءغ ءممامكدس (؟30ن-

 ةلمصسسس معةعاعع 714/4 جط جلتتكق معقنغحستسا عاوكتمم عدس 2لهمعممو عع ءوتالقمع خان عأر ءأ نتتقع

 دسمأ "عاذوتو. - 461 /ءمدضو 8ع: 31 هام عل 8 ءرو طمهدع» ذطقطتتنم: آنذطت لل ممتاهغار

 1موانتأار ن3 و 03ه 1112 0عصلأاتلت ءدأر تايعا6م:1(داعسم 11/167283 ةعوستتسااتك 120ععلس ةدتمأر ةهلثذ

 حجئجست عمغم 1مغعع 5ع م50مع جعععلاتصم[. )أ ةا213[0 م23عاع7 0عاع265 لط انظات ةانطأو كانه

 وندمت, 070:م0م116 7” ه]ببرمع اذ ءب: 7 ماتم, 11: 808عة”ار كلطنع 310. هملطأ قكآرتسعا 8ع لآ#

 ظعط» ضماعت هع ل1: 11” هلياأ. "آدم لعبد لص عمانتل الكان م08ز1 823 1038080, ءدئعامأا ةانأعطل

 رل10مم116 7” هلبرعع أ ممدأ طسصع 2710:6411 181: 808ءعنل.  ظحمأامأ هم ؟ةعاعأوم لذه

 ل1 5ةممدلتغممع ةتمعسأ هعتصت ءهمتذنتسا, لمما3 ةلته ذه ةجلتتق ءعيعسماتق معهعممسزأ8 ةاتضصأر زص

 علتت5 ممقمموز(8. آلز5ممدتكم ديلعسي وانهع م]عصتسوتتع 1صكتعمأأت#, 001 معن 2 8( هاطقعك

 ؟3انل 8عوالأ أ انكر ل101 م2ععو60همعتل مرعم 56اطبتق ذم طمع قوت 0ع معوعلطاتق ممصتغو ممقأ

 طقصع ءممتغ 0ع عاععيسمدجمهي نتق ءةراتغ 0ع لعز د صتم. مط طمع ذصلع دنقوانتع 80 ءقدتغ ع

 معععوممهغلممع ةوعجج ءعيعمأاو ءمصقعمأانسأاو 0عتصلع عم 015دعصاتاتت[. - قلاع طمع

 اص 81/- 11:77ءا طمع دع هنع 214/11:1 وري قلك ةعععواطاسسم اطج0ذغ: طش طا - [طءدآربتا دع

 0ع ةلممماغع ذم اكهنطح ةتكمعملعملم ءفمكتلطستاب وسم طمسصتمعم 20 عد عععسلم ةصمع]ا عععمطتعر

 ونمع زطل مدهصملهأو عوةوومأ. - هملأ طمع مععععر ؟عةممصلتر مقدس ةمعأأ !ععمن لتكتست 0ع

 ممل عمأتق لدعم 0ععاعوتتم ؟هعلم ةاملانتالما عا مع غةمعمه لزمدز مهغأ ةانصأر أ انه1150101501164 00

 مععاتتس دتهصلهعع دة(ن0تنتأا. - 8من »# ٠ طل دمر ذهصوستأاور أعور قلاع 450ه7له]غ, ةسحتللم ةانم

 ةععبم0عغ. - 13+ كو'4 ذص 1086 عنا ه 1161+ عرب منع طقعع ا2دللأغ مهتكقأ ننس
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 ثعبا مث مسنتف اهتعضو ىتلا هذه كيبتكب رما نأ ىلع تفرع دق ىل لاق روصنملا يح امل

 هريغ ىلا هودعتي الو اهيف امب اولمعي نا معرماو ةكسن اهنم نيملسملا راصما ىم رصم لك ىلا

 ثيداحا اوعمسو ليواقأ مهيلا تقيس دق سافلا ناف اذه لعفت ال نينموملا ريما اب تلقف

 مهنم كلب لك لما راتخا امو سانلا علف هب اونادو مهيلا قيس امد موق لك فذخاو تاباور اوورو

 5 قابلا دبع نب ديح نيثدحملا ةمتاخ كلام ًاطوم ىنعا هحرشو ] نامل دوقع نم مهسفنال

 ىف اًطيسب اًحرش 1/0 ةنس ىقوتملا ىكلاملا ىرصملا ىناقرزلا نآولع نب دمحأ نب فسويب نبأ

 نب ميعاربا نيدلا ناعرب خيشلل معلص ىبنلا كلومل ماركلا كعوم |”“» 2 [تادلج“ ثلق

 نب خنس قوتملا ىريعلل رمع

 ةظعوملا ملع رع

 10 ناف ركذف لجو رع هلوقب اهيلا ابودنم ظعاوملا تناك امل بختنملا يف ىزوإلل ىبا لاق]

 بولقلا ءاودا نالو ةركذتلاب سانلا اودعاعت هلامعل معلص ىبذلا لوقو ىيقموملا عفنت ىركذلا

 11ه مم ءومتممات5ممتم ةدععمع ىسمدم 8[ ءاعلعمتس مهم علةءءعىءاس تطتت ظعممموتطتس طقطعور

 لزحتار سسمصلمععر دنغ طق دل ائطعأو نسم5ذ م مةانتةأنر 0عوععئطقسانك. (لنم 1هعام لص انكطعق

 روز هممم 81هتاتسمعسس هسصصعم عرعسرا امس دمتغامتسر 111 هذونع ةعيععع تق همك ءمتعماأعتر نع036 ذطت

 ةترباد 1ءعودصعتعو همعوتع ءمملعمت ةسعامفادنعس سللت اتطعم هلتث (قطسععع لسطعطو. - 0

 صعامععمو 50عاتسسسو اسوتقتسر مملأ طمع ؟عععع. لف معلاسك ءعمتسي 20 طقمسصتمعم ءللقاأح مع

 وعمعضتمأو توسع امهلزنلممعد دملج ععتصغ ءا عءادنأمصعع معممدعمعسمغو ءغأ ةأسعنأا ممماناتن 4

 حما ودعت ةتمار نن00 معتنق ه0 عمو معمنعمتأاب ءاوتع ةانصأ ءاذوأمذع لعلنا. المع زعااتت

 طمرصتمعم ءهأ فمععلعر وتمع 1زمعمامع بنز نقكتم (عمعدع ل1 هضنس مممدلمصتس ةتطأ زمقأ ءاعوعععما.

 11 ةعع هج 000 67 -رمربو»» هسسصاو ةنصأب ع | طعمتوسع (نمعممتق ه0 (1هدقس مست 110-

 5 8منرنترتعأ ظعرن قكطل-عأ - [نعأزبن 17م 7”عسرك ظقعرب لاردعلا عت: للعسالا 7 ء»ءلبنق لل

 31هلزلعئامو ةهمصم 1122 (زمع. 19. 1"عطع. 1710) ممم5[انانقرو 011111681311111 ة0111ظ1انلت (5

 مماسستسسسم اص ك1ل1وممنام 11/11 ءلتلتكل. - 13438. 8[ ةسأ'ل ء]- طل كلو 0015 ان

 ععمعممدمرختس ههاملتطسم معمرط عامعر بنت ط8عنم معممتالسك ةهتغر هطافطتتسو ةنعام»ع 8طعتلط

 اظهر« اراتن-ءل- 01: 1" ني]بات»» اقعرا نهب" لمة عتب ةسصم 732 (ةسع. 4. () 0[. 1331) 110[120. ب

 13439. [ل ص ءل]-صهس أ (2و6. [0هءامتمد ععمجأ عع ءممعامممقملأ ءعغ طمصعهلت

 [ 1م - ءازميسن ذص اتطعو ل1:نياعءقلرمط ٠  طعع ؟طسمر ةتكر العز ءةعععامسأ عا مماعمألف رراكخ

 10 يرسسممعآدعرب ممس طقفع ءمرصسممتالم معملععتغ 20عاتطسق“و ءغ معع دصقصلهكتلت م؟0هرأط ءاهعر

 ننمل معودعاعءانم لعلتغ ريك لعس طعستمسس ءمرصتصم0 عادعتعملم هطقاضمعل(ع““ كس طمصستمعق

 ج0 مصعلممعم ةدععدم ةسرعا] يعمم ءأ وسما ءمعلتسس هجمتطت معد علتتكق ءملعس دطصملم ءوعصأر
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 ىلع لمتشت اًبتك نفلا اذه ىف فلا ةجناعم ىلا نحيلا ضارمأ يامح امك ةيودا ىلا رقتفت

 فطن ةفرخر وأ ظفل نيسحت' ريغ نم ريسيلاب ظعاوملا نم نوعنتقي فلسلا ناكو هعورفو ةلوصا

 يف هاهقفلا ناك كلذكو هيلا ترشا ام هريغو هنع هللا ىضر ىلع ند نيسمل ظعاو لمأت نمو

 نوكي نأ اوجرذو دبش سايق وا ةلع سايق ةيمست ىف ةضواعم ريغ نم نورانتي نامزلا ميدق

 ءاملعلا نم تذخا ام ىكلذلو لئاوالا ةاضرم نع يرختي ال ىماسالاو ظافلالا ىم تذخا ام

 ةباثمب الا كاذ امو داوٍل نوناق نع جرخ ال ظعو عيجست وأ ظفل نيسك نم نيركذملا

 رهش ىف دنع هلأ ىضر نامثع هب ىنثو دنع هللأ ىضر . ركب وبا دب ًاحتبا ىذلا نآرقلا عمج

 جراخ تسيل ذأ تدعدتبا اهذوكل مذن ال هذع لثمو صقي نأ ىرادلا ميمتل نذاو ناضمر

 [ىهتنا باجتست ةوعدو دافتسي نأ نم مك ةعدب صصقلا نسل لاقو عورشم لا لصالا نع

 نيدلا ىلول بتك ةعبس ىلع بترم نيظعاولا ةظعوم |2500 ةنسحلا ةظعوم |"

 ملعلا ىف " ةولصلا ىف " ملعلا ىف ١ خلا مالسالا ةمعنب انيلع معنا ىذلا دلل دمأل هلوا قناللا

 نغ تبعممرتك هئطل5 تتعمألم معععدددعتم ءقغر 0ع طمع 0هعاكنمهع ععمعمع !ذطعم5 ءمضصممةدتو

 ونانأ ءزادمه مركأمعأمأو عا معهعععمأو 0ععتحدنم مرصع عطعصلسمأ. ع عم موهدعمءالعأق 0]212عق

 مهسعأتد مصاعمأل ءعوصأر معوتتع >ءيطوطتست ؟عماتق[ة([عللظ هعواتع 02ة(10طتق 02808186 ان عانت

 هنعمطممسأ. د 0ع عع وست 71ع0لناوأن5 ءدار تأ مدعو 8ع: 472 (نهمعاممهكمر ةلتتوتنعو

 ومد ممد همرصتسم. 1طظدلعس مهالممع لدعم مععأتل ةصاتوستأكتك زصاعع هع ةتمع نلأه ه]غعععوالمسع

 لع 0عممسصتممملد ءدنكدوع ع1 ةزستلت(دلتستق حصق]م وتو ل15ماداقمانسأر عأ 5م عطهطلاتق 1056 انأ

 رمعرطو ءعغ همردتممي نقع جقونتمةلر ع3 ممم ء>ئ6علدمأ وانقع م8] هكتطانق ماهعتأو ةلصأور «31010

 هط ءةودععحمس ]15 ؟ععطوطست ؟عمسقأمك ةهسغ عطواطستعو ذص ءمصعاممهمسل6 !هوسعملأ1 10طتقو

 ونانقس 8 تمتع معاه 182عز1 ]جسلعس معهع01ن ةماتطانق معالتو 20221313 1181021 156عا35ا023 أ

 ماهممستسا ممم امهمدوععلتغت». لل عوسع طمع [دعانسس هنأ متكأ ءملعتت عهكلقممعر نلال3 (002ةضمانق

 ىالتععطدكعر تيزانم هوت ]ودعم قلاع 8ءط» معتستنق ةانقععمأأاو م0566 0/7101 دصعدقع ل

 ةععتصلسبس 2عمواتتاب ودا 1ءسك»م 14-1 معدمستمتاو نغ عدرا ءمعععي ءعغ ةلعسأت طقعع ؟هاتمو

 زل1م ععمهسعو ممد معممعط ءملعملم عنب نسما جاتوستل هممهأ ةهملسحتت وسقهه0هوسنلعد ه معتصسعأ متم

 1ءيع ممهعهمغم متمتسع ةطغعععمجتا ظغ ط2هدمس طظحعوماتعمتتم ذللقي ةموستاو "عق ط058 ءقأو

 نما [مهاععمه عود مسصسصملع هلمعأ ةدصغإ عغ معععقكمو ننقع 20011105 ]. -

 13440. 831-11 هن" مدأ ظ] - 11 عدمم عار مهههعم ءاتنعد مايل ءطعوم. - 13441. ل1 هنأ 28غ

 ء] - 1 ةلاعتمو ممم مقتل مه23عمعاتعسسال ءمهمعامههماتسسا ذم ةعماعسس !ئطعم5 لتكممكتاتكتو

 ةانعامرع 17”عا-عل-لوو 1رالع عقم. 1 ]معمتغع زادت ةمسم 8عمر وأتم ممذ طعمعظعتس» [هلفست

 ىمانأتغ ءعئعر عغ معلسانم !ائطعع لع 0هءاعتمه ةعتأر ةععنملاسمس 0ع ممععدالمسعر (ةعاتاسق مومتاعم لع
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 ةّذع اهنم لك ىقو مايصلا ىف « هريغو عرشلا للا ىف " ةفلتخالا ةظعوملا ىف ه عويبلا ىف * اضيأ

 سرع عر“ [ه0 ظنس ىفوتملا ىدسالا] راكب نب ريبزلل ثيححلا ىف تايقفوم |تت# >> طظعاوم

 قوتملا] ىسلدتالا [ىطانرغلا] فسوي نب دمد نايح لال روفصع نبأ ماكحا ريرحت ى روفوم

 نسب قوقملا ىيوتلل كسب نبال نبع, ني قال موماملاو مامالا_فقوم 18+ [«عمر فس

 5 باجا ةنس قوتملا ىكئسحكلا ىسحلا ىنأ جيشلل ةامح فقو ىف ةامرلا فقوم |"*تث5

 دوعسلا نأ [مالسالا خيش] ىلوملل ةلاسر لوقنملا فقو ىف لوقعلا فقوم |6280 لاوس نع هيف

 ىامسإل سلوم (#ت8ب ملا باوصلا مهلمو قحلا قح دلل ديل هلوأ ىدامعلا يحم نبا

 ىبنلا تلوم |"*م 1. ةنس ىفوتملا شرع نبا ىلع نب دم نيدلا ىيح خيشال ىاحوولاو

 مرحاي ناطلسلل اًمامأ ناكو ةدامنامت] ةنس دعب قوتملا ىوسربلا ناميلسل موظنم ىكرت معلص

 40 لقني ىذلا وعو [روكذملا ناطلسلا عماجك امامز راصو سور رق «ناثو كعبو ناخ دكيزياب

 لمعءاستممي للتقتأاتق 0ع ةساتممتطسم ؟ءصلت 61 مصتطسقوتعر نسصتصغاتك 0ع ؟دستق ءمهعامصقملل ةتاعاتع

 ردعماأتم ةعداسق 0ع دتعتم !ءودسسص معتق ءغ هلتتقر ةعراتستتق 0ع عز سصسلم. - (نهرتام ةتنمعنأو

 ماسعم مدعهعمعاتعد همصالصعمأا. - 13442. 31ه دل1ل 1 ءلعار ةغر م2هعععمأو مععاقتل أقتل

 ممقهأ ةمصمرعرم ممممقأنهمأته لع عع (عهلتاأمممهعتمو ةسعام»ع 720هطعق“ طعن طعنات“ | 560

 عمصم 256 (أمع. 9. آلعع. 8609) رتمرعطننمل]. - 13443. 31-11 س1 عءر !ئطع ءممتمقانق 0ع

 ةععتسمام لاذ ورك انطعت قل//مب» مءعءعمودتتمسعر ةهسسعامتع قلنا 10 نان ل101 مت»عل 8 عن

 آو [ 6 منماغ] قل عا عقر [ ةمصم 745 (ذصع. 15. اًللآاهت. 1344 ) ددمراتم |. ح- 444

 31ه نءاعأ1 اكل - [مدقس زك ع عل ص عرس نسر ةاهالم اطصقتسأ ءغ طسفمتاتللل 01202000 عللل م136-

 هتماعس ةعوسفعصتتق, ةنعام»ع لات ال0 متوت»نعل قلطلما1]مأب اعرب آ”عبرك لممعناةر ةهممم 8

 مع. 8. لسا. 1046) مدمانم. - 134435. لآ ةسعاطأ4/ عل عم مدس ثغر هاهغلم لةعان] ةهطاتس

 06 ]1ءعدغم [آديصمتعمقأ. آعفممملعغع ذطأ ظطعتلعط قا /ءمدعنن 1هعمناطتر ةهطصطم . . , 11101اللر

 ج0 نيه عقال ممعس هلال معهممدزغةتس. - 13446. 81 ةهسعاطعألآ عالم ءّنأ]ر ةاونلم هدعصاتتتلل 0ع

 مععطسم دهمطتلتطصع ذم مامك نعنع !عودملتم ور ةسعام»ع ة8[هاله [ 57 ءماط ءآ- :ءارسإ 0

 لظعت» 11ه ميوتسعأ لضسفلت. "امدعامطتخر نتتت ذاك زمعلرتزا: آبهسق 1آ)همر ؟ةضاقتعست علام

 مماظعسةهصأأ عأ مععاست اصقرباعهصاأل هام. - 13447. ظا-ل[دسأ110 3-81 ءةرسسفمأ 118

 كا - ا! نط ةمئر مهاهلتكته مع ممضتس عا ةمتعسمو همعام»ع هطعتلعط 110/1 ق-عل-لق: ل1ه]رمستسعلأ

 ظعرأ كلغ آلات: مل"عانغو ةممم 635 (ةصع. 23. لل. 1240) مرمجانم. - 13448. 81 ةهسا1ل عا

 معاطتر مهاهلعم معمورط عامعر هنت آلعنك معهمتالسك هزل (0دعسعم (نععتعانللو ةانعام» ع 5

 لق روعمار ممكأ ةسصانلت [500 (صع. 24. هءعمأ. 1397)] سمتاسم. [طستغ طلع آسصقستتق ذه ةاتله

 10 كدلاحصسأ ١ /ل ا ظايرعسعتل لك 1م ممدغ زادك متم عرن 8صتقمتل مه معجدكتا ءغ آسصقطاتق

 ج0 ةعلعس هةنطعلعداعص كدلغعمت !دسافأت ؟هعانم ناز. [11مع فنعم ام ممقعمدتطمم ]1 عىوضتك

 اهل
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 ىلإ تفتلي مل نكل :ءارعشلا ىم دكحاو ريغ همظن دقو ةيمورلا دالبلا ىف عماجملا» سلاجملا يف

 هلو ةنس ىقوقملا هللا كم نيدلا سهش فقأ خيشلا ىبأ مظن نممو ريغشي ملو هاوس دحا مظن

 ند ليمكام خيشلاو 998* ذخنس قوت ىركلا نسح ىلوملاو ىلا >ورلا دروهأاو ىلامسكالا كلوملا

 رصان نبا ظفاحلا مهنم معلص ىنلا كلوم ىف فلا نمم ةعامج عماللا ءوضلا ىف ىواضسلا

 دلوم ىف ىداصلا دلوملاو تادلج# ثلث راتكملا كلوم ىف راثآلا عماج هيف هل ىقشمدلا ىنيدلا

 فيرعتلا اهنمو هليق ىذلا نم رصخا فيدال ريخ دكلوم ىف فدارلا ظفالاو ةسارك ىف ىداهلا

 هرصتخو نودلج مظنملا ردلاو ىرزجلل فيرشلا كلومااب فيرعتلا فرع رصتخو فيرشلا كاوملاب

 ىجالا نيدلا فيفع ديسلا خيشلا عمجو نامثع نب دمكم خيشلل اهعالك ليمكلا ظفللا

 لمع ىخكانلا دمحم ناعربلاو اًءزج هيف عمج ىلقتدلا ركب وبا رخفلاو كيلاوم ةدع ىزاريشلا

 سمشلاو ىفطسصملا كلوم يف ىفكو ىسح هللا صتف هيف هل افصلا وبا ناعربلاو سيرارك ىف اًدلوم

 ع( عمك عمك طسك معع عمم سس عاتدع هلتانعر عغ راسععج نمتلعات ممعاوع 10ءرت ةععاتح

 مجعمفتتم ءقضصتمتطاوع ءعاءطعوضتماو جعاوصعن طقعع ءةمضتممو ذأ15 ءدععزرغم ردتمتللع 38

 |عععمرتتس 30 هع ءمصمعءععاطتمسأ هعوتع ممرهزلت5 1هتلقتلتل 30ءمأاه ةنصأم طع زالأ5 ممعاتد ةدمأ

 1أر:- ءاوارعةللاب 4ع ذاعتسم - ءل- لأ: 11ه م//ه]ر حصصم . . . زهم5تتتقر نانأ مهمعاع#عو !خطصس

 181 - 110:10 1/7 - ل ءدزران انا مع 107 - 21 هت" 0# ظل - ]ب لرؤناق  علنلتغ - ظ1هل1و هممت ظملطت#و

 ةمصمم 994 (زذمع. 3. آلءعب 15853) مرمعامنق - ةاطمتاعط 2101 م1::ءال عت: 1طلمددعم لهل

 (6معزومصجأ مرر ةصضصم . . . هه نانك5 - ةهطعتاعط ه7 عرروو- هل - لأ: قل/»ع0  ظعتأي لآ هأرعترزت: عا

 دن ملون. - 8 فطلم ذءقافم# ذص 1لا- ]1]80: ظ/- طرمست' ماسععم ءمطتست عععصقعأو ان1 0ع

 مهادلتطمسو معموطعأوع ةععلمدعصسأو زماعع عمد [آ1ةقلج ]لز: للاعق»- ءلل- لاذ» 10 :1ءع]عآفو كتزاتق

 انطعع لؤسق' ها - هلآ“ لا دهمتالفل تأ -رسمط/بام» ته ؟م]سسصتسه عمصخضعأ. - 1 طنع 0

 معمتمعمأ اذطسخ 11-7 هناانل ظآ-خ م02 لإ هومتنلتال ءا-]ل م02 ءحع نبتتصتمسع مآةعسأ حعانتنت ءمصقأةطقو

 11 - طهركادج 107 - 1غ يع لآ 7321:1720 [ل عت" ءا- 87مل قعر نست طععكتم» عما مه مدت طق, 10/7 - 1ك

 اة جمنا180 ءآ- ءارع" زكر هأغ ءمتاغمسمع 0ك لا - 1 ةرك ا” ةرسعتس] 0 عآ - ؟]رع"أرك جه ل عععر»# عع طمع

 انطعو ءعععععمامب 120-227“ 1/7 - 1162م1 عمت» ليم ؟ه]سستمه ءمرصم] ءعاعصقر ءزادقوتع ءماأمظع

 17 - طرمركاتج 88/- ل عجن.  اناععوسع ]ذطعع ذظطعتلعط 7101 متوت»ءل 8 عرن 01تضكت» هنيعام» عض طقهط عام

 ب هطعتلاعط ةعرعورنل فرك ءل- ل: 1زغ ك]/ن» عن ماسعم لل ماولغ0 ءملل عينا, ءهأ طمطلت-ءل-7

 قطدع |)ءع» 101ننعم#7 0ع ءدلعس مع 1مهععسامس ءمدوعدوزا. س  ظورءأرمتاسعل- ه0 011111:60 10

 روم موعافكست للعلم مامعتطسخ ماهعدلهضتس نستمتممتطمسم ءمسرععط عدقانسس ءمهلععأتاو أ

 180ه امتاسعا- ل17: كات عمرك اخطححس 101:7 ك7]ع] 1معانت همم !عرك لآ 17701770 ءا-51 هر بح
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 ىواخحسلا فلوفلا مهفعو عوج دكاوملا قى دل قارعلا نيحلا دز ظنئاشلو كمل ةناعبرأ ىلع ديون

 تل َ ن و رح يفاشلا (كصملا نانكلا قيكا 150 قنيعار نادذلل دز تاكلتك اضيا ادرج ءعيف لمع

 5 ةئس قوتملا لينأل] بجر نب نمحرلا دبع يرغلا قأ نيحلا نير ظفاحللو [.م“ ةنس قوقملا

 |”عم. يلا رطقلا فانصا ءىشنم هلل كمحلا هلوأ روهشلا لداصف ىف سلاج“ اهلعجو [0
 3 تسسسسيصسصستيّسي4قنسللل ته سم

 هللا كبعأ نيدلا باهش هجاوخ ئسراك رعش ناوهك بابحالا نسنوم.'1*م1....واوبالا نمنوم

 به ذمو ناسالا 0 اسس 1 ةنس ىفوتلا ىديراورم لمكم ىيدلا سمش نب ىناهيلا

 ىكرت قاشعلا سنوم عم“ ةنس قوتقملا ىونرغلا زورهف نب ليلجحلا يعل نازحالا

 10 طمس ىفوقولا ىهيرقلا رعاشلا دبيكملا كيعأ اضيلز 6 مالسلا ةيلع فسود صك 8 موظنم

 روصنم نال تارضاحملا ىف كيحولا سنوم |02  بايلا !ذه ىف فنص ام فرظا نم وهو

 ]طمرعم ىزعربع- مل - لا: 12 نهيرفاق ؟دلعم لطاتن- ءقووترط م8 لتعطدكم ]تطسس 21/1/80 ١ ءعستطانخ

 مرض ممدسدتاب هغ 8هسارتسعل-اغ» عزرا 7 متر“ 3 معنع ةصصعم دمعاكف 1؟عزعت ءمصلاةكاتتاتر 0000

 ماسه وند0علموعماأمو رععدسم ءمصماتمسعأ. آل ءمتوسع طقطغم 2ءعرن-ءل-لف: 1 نعاق 0ع مهاهلتطانق

 معممط ءعامع ؟ةمجهععساسسص ءعلتلتكب زأعسوسع ةععمأم» ثعم/ ممن, وننأ ةتستا ص 1هقعاعس]اممت ءملقع

 ممونأتأا. - 13449. 31ه 2110 مغر ةاوطدأم لستم 0ععاكونم ؟عععماتهم ةنعام»ع |[ 1/0: عتهتنعءلا

 ]عزب قلارربما لكن مسن للنوم كطمظتكمم مدلكم ] لل ءارمللل0أ |[ لتعام ءأ دصصم 345 (ذمع.

 15. كمر. 956١ ممطنتم. (هرصمءعملتسسا عقأ لع مدعاتطسق لدعم عمات هتف اص وسم 20/1 م7:-

 5 ه0 - 017 1 ]رفت» ظعرب ل12ىيم ]16 ع»عزم كطهتتاور ةمصم 853 (ةصع. 24. 1 عطع. 1449) مجم[ انتتقو

 ءىرسسعمأ(ةعسسس ءهلتلأ(أ]. - مطاع 2عازن - هلل - لا: لانا العمر قلانل-ءا-»ه]رتسملا ظعلن 1غ ءزعأات

 [[[دمطهلأغمر ةسمم 795 (لمع. 17. لمع. 1392) معمر !نطعص ءزاتكل عدس نطتلت ءمطنمهقانتأو

 نسعرس زم ءكعمقعموان5د !ز(ععومتمو لع رمععتغم مهعصمتسسل 0تةممكنتك !معلمتغ ةساعتس غ3: آهاسق

 [رعمر رهعلو هععماأتتك هتئانلل ععمعتم معملسععمسال ءعاعب - 13430. 81 همأقك عا- ةط هر ةهلقلتق

 رلعممنتل لاتقامرسنتل. - 13431. ل[ همأق عآا-عططغطو ةملهلتق 1]01؟ءغمضتسصس. 5عللاموع ءقمع

 رمتمالل مععمزءمصس ةانعاممع اكطمزد :57ءقمط-عل-لأ» قكطلملاع]ب 17 ءيراتن# علف كأي عتروو-ءل- ا

 110ه متوت» عل لل ءر٠ما”غ08غ, ةهممم 922 (ذمع. 5. 1"عطع 1516) مهمرأتم. - 13452. للآسمأق

 ء]دز معكمو ةملهلتق طمصتتماتتص ءا ءدعمانأذةمم هماتاتدساتتل, جانعامع 480 -هأ -زءا1] ل ءدد

 لكاس ( 1 مسباءعمتر ةصسم ٠ . . هامزنأتم. - 13453. لآ[ صصتق ءعآ]-هةطةط قعر ةململتق ةسقصأل ان

 40 (:ةعسعم طةسععتعستت 0ع طلقامرتو 7”متركأر كاتمجعت“ نان0 تدلاتق هاو ءانلت 7/0/4 ةتنعأم1ع

 ملط - 67 - رمءزأل (1مةر»غ ظوعغوب ةسمم . . . رممتان0. 115م مضحعم ه0 ءاءوهمأ أ سدتسم طسلانق

 ععمعمع ةععلمأم ممم سعي - 13434. 31]سمتع ءال-؟ عطغقر ءىرسعم ةمائاقعل 0ع للعاتق



5 

10 

10 

2013 

 السسعل داليلا ءانمسللا ىف داهم !هم ك1 ةخنس ىقوتملا ىلاعتلا ليكم نب كلملا كيع

 ليكم نب رفعج ند ىسوم نب ىلع مساقلا ىنأ مامالا خيشلل تاياغنلا جيهنو تاوعدلا جاهم

 ىسوسرطلا نايدح ىب رباج ىسوم نأ خيشلل سوقنلا يهم 1*مب ىمطافلا ىولعلا ىسواطلا

 ىروناب ةكلبلا ةلودلا ءالعل ديحوتلا خجكيم ا 1 اخماد ىوغملا ءاجمجكلا ملع خي |

 نب رمع نب دوم ةغللا ىف ءايشالا بترم ىف ءامسالا بذهم !»*مإ  مايخلل ارصاعم ناك

 5 1 ًَ 0 1 3 مات 1
 ىدذلا هلل نمل هلوأ كلكم ناييش ةلاببق ىم ىرجانسلا ىجولا ىضاقلا رودصخم نب دومكم

 ةغلبلاو ىديعسلا باهشو ءامسالاو ىماسالا نم داوملا هيف طقتلا خلا هتردقب فئالخل فلخ

 مامييالا زغكو 8 / 3
 55 5 5 2 1 5 ممر. | 1 ريك 7

 ضتمححا رصن ىا مامالل ضندارفلا ف بّذهملا | بطلا ىف بّذهملا 4#. 2 ةيسرافلاب
 مذاشلا ىراخكيلا تباق نب اللا ديع نبأ

 هيقفلا ىزاريشلا دمحم نب ميغاربا اقحسا ىلا مامالا جيشلل عورفلا ف بهم 1“

 معمرسأتع ءأ مدعوم ر ةنعام»ع قلاع 21 هننودت» لا - ءآ - دعا اظعتع للمابمتةتنتعل 1! ءالقطتر

 عموم 429 (ذمع. 14. 0ع. 1037) رممعابنم. - 13455. ظا-ة1خط قل 11 ةعسم ءال-طغل هل

 رجم عسسمله لع ممصحتمتطابق (عععممتس. ع 13436. ل1هطعز ءعل- ل هقنك قار مهعاتمعلمماطمع

 مرمععوعممتتست ءغ ؟15 20 ةدسصسمو صعق مععلعمت عملتو ةهيعام»ع كطغعتلعط ءغ آصف قلن /عامعت»

 ل86 ورا العم عدن ل عزمت“ اق عزت قلما متوتسعل 1 هنصتوت ك1عبمت لاروع ع 13457. ط1ظهطعز

 ءادمم ندر ممعقنمدتسولسمع ةصاتسقستس , ةسعام»ع ظطعتاعط قاع 21::عم لفات اظعتن ل0

 16:52 [ هل ءطوستقع 0هعءعام»ءب ةمصم 160 (ذمع. 19. 0ع 776) سمن م]. - 13438. ة1هطق ءأ

 ءادغوسط (؛لو هددعلسااد لمعءعاعتنممع لع بضم طآلعم. هظعئممتأ قلم - ءل - لعملعأ معتسععم» دكطتق

 آككعأتر نتن ةعوسمأتم 727,41 ؟ظنتأا - 13459. 3816ه طق ل لج ءط ءا- حمس غر اطعم ؟نر2ععاتق

 ممددتصاتلت 0ع لتعممدتعممع عععسصر ةتعام»ع (ةلطخ 21هلتنتثل عرب ()نم» الثعرع أ هارد آف عزا

 هلأ هناددن» 2 ءدبرزن كسر ع: ع امتطحم كار عنمت.  ؟هلطسسعم ]1عدجتعم]هعتعس وسم ذه ةهعلرأا:

 آدنو العمر وأ معج يعوامم مماعمألم مانو ءضعقكزا ءاع.  ثسعام» طل ردهاععتعس ع !اطعتق

 را ات, كدد» هب كهف كا عافأا, طقه علعا, لك هناح ءا-هعوتت 1س لكا-(نن”هنار طع هت أمأو

 آان ءأ - »هتنانعر 6 ءمأان ءا- رن مدهناناعر طل معات» ءا - /هجاما ءىمللعوتغو ءغ ءمرضطت ءمأقتأانلل

 مععسنعسمسس ءه0نلزغغ - 13460. ظ31-1هط20202ءط 11 ءا]-عغ1غططور انطعع ءممعععاتق 0ع

 معلمو. - 13461. ظا-ل1هطه 020 :عط 11 ءعا1-؟ءعةزلطو !خطعع ءممعععانق 0ع لاتكع

 طعععلز6غ مسمر دسعام»ع آ[سفس قلاع رلمع» قلقسعل عرب كالمل/عأب اثءعرإ ل فنطقا ظمأ مت“

 كامطتكوي ةمصم 447 (ذمع. 2. كرر. 1055) صمحاتم. مني,-عاعم/ مز طسصع [ذطصتس ةةهعتلت لتعامصع

 لتدأأمءاسست ءوذع لزعل64ي ع 13462. ظا1 -ل1هطد ل2 ل عط 1 عاد غم عرتأ انطعع عصعضس لهخدق 0ع

 مدياتطاسك لسعتك (ةطقطنغعأل) لعملك ةهننم و ةهنعام»ع ذطغعتلاط ءغ [سدقس قلاع 1: 76ع لآ مأرقا اذ ءزب
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 ميعاربا فقحسا وبا ىعنايلا هلاق ام ىلع هحرش ىم لواف ةيعفاشلا ءاهقف هنأشب ىنتعا ردقلا

 خيشلا جاومشنلا نم ىلاثلاو ةطسوننم ءازجأ ةرشع ىف ه1 خنس قوت ىعفاشلا قارعلا روصغم نبأ

 بيرق ىف 4.0 ةنس ىفوتملا [ىناراملا] ىنابطيلا ىسيع ىب نامثع ورمع وبا نيدلا ءايض مامالا

 ءاملعلا بءاذا ءامصقتسالا ةاهسو ةداهشلا بانك ىلا للصو ليد هدامكي مل ةنكل ان نبرشع نم

 دحاو رصع 3 اهغو اكد ىفوتملا ىمرضأل لوكم ىف لمي عوسأ جيبذلا وبا تثلاقلاو ءاهقفلاو

 فردت ند ىيك ءايركز وبأ نيحلا ىيكم مامالا خيشلا عباولاو جرهثنلاب فيسا اههيأ ملعب ملو

 ىلاكلا دبع ىب ىلع نيدحلا ىقذ هذخا مد اودرلا باب ىلا خِيف غاب] "ل ةذس قوتملا ىوونلا

 ةيبرغ حرش ىمرضألو ىيقارعلا ىوس حرشلا اذه لمكي ملو للوكأو [61 اخذدس ىوتملا ىكيسلا

 ليكامو ىذغملا ءامَشَو "هم خمس ىوغملا شيوطاب نباب فورعألأ ةللأ م2 ند لليعوسأ ىيدلا داهع

 الها مب»ءل كا ن»منعت لمص مكءممهاتلام كطقطتكامو ةصصم 476 (ذصمع. 21. ة1[8هل. 1083) مدم010[5.

 [1معأرتا مرض ممدلك4ممعطت ةمصمم 455 (امع. 4. لوص. 1063) ءا حممم 469 (ذمع. 5. فسع. 1076)

 جطوماحتا]. آلطع» معععامؤاتق عقار لص وسم ءدءماأعمملم زسعافءممملاأ كطقل ا عأ كانعقتلا م08انح

 ءراتسأر عأ مكللطلاتق , انأ 001211362[ ة5ل انك له عاتكلل 0011 مودانتأا, [ععاع )"نر ادنأ قللت 11ه

 1" /راد» عب 31هبرعي“ 1نعقم ذطقطتامي ةصصم 506 (ةصع. 23. 0ع. 1199) 5201[انات5 , ءاتزانق

 يرصس ءماقعأاتم لعععمست ؟جقعلعسأ]مد زماععص علتمع ممكمعأب ءأ اماععم»عغامتص ةععسملدع كطعتاعط

 ءا اسقس 121( - هلل - لف: كانت قررت 0( رهفس ظعبن 156 11 ءلعررةناغ |[ قام ناغ], ةصمم 3

 لمع. 18. كسع. 1203) ممءعاتاتقو ءتزانق !اطعع ؟لعتمال مهعمع ؟ه]سستصمه ءمرصمععاط عملت. ىلع قس عم

 مرسم عمامسامسمل صمم ةطقماستا هعمل مصكخس ه0 !ذطعتسص لع (عةالسمملم مععوعمتأ ءاوتع (((انلانطل

 [8را- اذا: نان 1[ معالجا]تط هل - هآسو مع أ رمعم]لم لعلتأاب ع  ؟1"ءعاتسم ماعم ع5 انتا

 لان لععأاأ] ]ل ءردمأأ ظعرب 0101 مجوتنعل آل هلل ءزررتر حصصم . , . 2015اتانقر عاتأ «0لعسط (عالتتر مع

 تندد مم2همععلعمأع لدتا معع ءممكامأ تاع ءمرضاض عصامتأاتلل) مز5 جطقم]؟ععلأاب - 2( نمعأاتم

 نأ كطمتاعط ءه آسقفس 7101 :-ءل- لأ كلان 2مم" نبأ 7” هابرع عبو ى]عر* هك ل ءمملعتو

 حصصم 676 (ذصع. 4. لتص. 1277) 1205(اناتقر [ ا 20 ءدماتأ 06 نقاتكف معط5عصلا. 1[هدغعم

 10601 - مل - لفرع ملل ظعبب كال - ءا- يك كمارو ةمصم 756 (لهمع. 16. لقص. 1355) 01(انان8ر

 طتصع يس عمامستانسس لعمتشم معععمتا], عا حل طصعتس معجعلسحتا. ل ودم حساعس ماتمعاعل 17" انع]بت

 ها 171601 عررببخ مرستسعضساهتأمو5 مع[ عععضتتا. -ح 1 رن(0ل- هلل - لأ ظوودمأ] لع ظل اعام//عأر

 ؟داعم مز» ملعب لتعاتك ءغ حمصم 655 (زصع. 19. لهص. 1257) 12015(انال5و 6000111[

 لنا - 71ه عادا امهم ماس أم ممهمععق اتطعأ لل ءلمصعع ءمرصرمةنتاو ااعسطوتتع ]11ه مودع ]عزب
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 بذهملا بيرغ حرت ىف بذعتسملا هامس 1“. ةنس ابيرقت قوتملا ىنميلا لاطب نب محا 75

 نم هيف ام حرشو ىلوخل ميركلا دبع نب ريزعلا دبع ىيدلا ءايض مامالا خيشلا هتالكشم حرشو

 هامسو ىعفاشلا ىلع لأ نب ىلع نب دمحم هللا دبع وبا هيقفلا مامالا خيشلا ظافلالا تالكشم

 وباو خلا ءاطعلا نم حجنم ام ىلع ّفلالا هلل جمال هلوا بذهملا دعاوش نم برغتسملا ظفللا

 ىلجتلا دومح نب دعسا حوتفلا وباو هتالكشم حرش ةنس ىقوتملا ىرزمل دمحم نب رمع مساقلا

 هرضتخاو ةنس قوتملا ىقرافلا ميعاربا نب نسل ىلع ىال كداوف هيلعو اضيا 4. ةنس قوتملا

 زارط هامس نيدلج ىف 118 ةنس قوتملا ىربطلا هللا دبع نب دمحا نيدلا بحم نديشلا

 ىزيربتلا ءافشلا ىف روكذملا كاشورسخل ىسيع نب ديمأل ديعو بذهملا سيخلت ىف بعذملا

 قوتملا ىنصلا ىهحك نب هللا ديبع متيهلا ىأ نبأ فتصو اضيأ هرصتخا 400 ةنس قوتملا ملكتملا

 ةنس قوتملا نقلملا نباب فورعملا ىلع نب رمع نيدلا يارس رخو هتازارتحا ىف اباتك هم. ةنس

 ىب ديكو هثيداحا ىلع ملكت هد ةنس قوتملا ىمزال ىسوم نب دم ركب وباو هتيداحا م.ع

 مقاتنعا ظعري اآثهل147 7 ءريوعتاتم معمرع جلل ةسصمم 630 (طصع. 18. 0ع[. 1232) سما[ اناظر ءانز انك

 سس عضافسسم لا - للودام' لععأب لا هاما عارمتثأات طا - ةلم]ارملسلععا ةمهعتمامق ءعام ع ]م

 0181ءزازهمعد 1هعمد هطعتلعط ءا آاسفص 10/ةنا- ءل-لأ» قال-ءآ-هجاس اظطعتف قلاع ءاد طعس لاا

 نمرستص مام اتت» 0101(, عغ ؟هععه هطععيسأ معد كطعتلعط ءغ طصقسس لمعة ءممعسأ انف قلاع قلانلع

 هللعأ ك210ه]يمتستنعل اظعتن قلل: عري قلل لل: كظطمظتكح ءحمات ءدتغو ءهتزانق ءملطط0 عهاقتلانع

 ][لا- طرمركاس» طا لل هدام عاب»ءأن دست ه]رعمفلقل ظئا-لل هر علسلععأا ذمهتماادم عنا ءأا زاه اصعامتات

 [ردربم5 )عم لسا عزودتسم معم لمصتقرو وننمهع ذم صمذ ءمصاتلتا ءاعرب عا 417 |ءيعنر» (طتنم“ لذ ءنا

 1101م7 17260 لعدعتةر ةصصم . . . رميا ننجر نهضاعع 1هعمو لت عئازورع5 ءحربمدانتكو نأ ءالقطسل

 مار مانغ] ىلع مل ظعتن قلمايستنل لزعاةر ةهمصم 600 (ذهع. 10. عر. 1203 ) دهمان.

 لات ىللغ طمدمت: ظعتا آلان نافر» طيس ءلقر همصم . . . دمم؟تانقر هلصماهاتنممعست ناتلعسس زم

 انطصس 17ه1م0ل»0ععء ءمدصممهتتأاو عا هكطعتلطط 2ل1011نآ - ءل - لثرع لآتسعل عري قلآللمعااعلب

 1طن ء»نر ةصمم 694 (ذصع. 21. لمرت. 1294) دهم عاتنتتقر عاتتل لص عمت مدس عصر 0نمطانق 5:01 نهنت هتطانق

 مس ءعطعصمهمسس ءأ لا - لامع طا للسماح عااعأت لا اءاملتع لا- للمارعلجلسعأت ذمكعكت ماهتالو

 يدسدعتك 1لعسوتع ![ععتا كلل - ء/ - ارعسف0 ظعنا طوع لك[ عمور عموأولبع 1اس ل1 ءاهجطخ ةث دق

 دانمعو ص كبك ءمرصتم عاتت02جأانك ءأ ةطصم 0352 (ذصع. 21. 1 ءطعب 1254) رسمعاتاتق. - (0/ءقلم//]

 8ظعءري 7 هآورع كدت ؟دلعو لاتن كانة'/]ءعيا]بعترب لتعامخم ءعغ ةصصم 550 (ذمع. 7. )1ص. 3

 رم عغتانقو ]أ طعتص لع ءزادنك معهعس هل هصتطاتق ءمتممدانتا, ءأ ذل: مر-عل-لنز١ (لزنم طعنا كقاقو

 هسلعم طات-عاروو/مععا لتعاسم ءغ صمم 504 (صع. 11. كسع. 1401) هدم[ نانعر ءزاتك 5801( أهصعق

 ءممعاعوكزأ. طورعم قلاع ظعا» 2له] هنرربعل ظعرن قلالنمم ]ل نعفضتب مصصم 554 (ذمع. 2. المع

 11 ذعر مسمر[ نانكو لل 55ءمامالمصعتللا لع ءزاته (7جلز 6 نمصتطاتع ملسررمةانأأ, عا للو/عتوتن عل الث عءا
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 ىلع مالكلا يف بهذملا زارط هامس باتك 1 ةنس ىفوتملا نيعبسلا ىباب فورعملا معنملا كبع

 ىلع بذهملا ناو يف ىفاكلا باتك ىطويسلا نيدلا لالج جيشلا فتصو بذهملا ثيداحأ

 ةنس ىفوذ كئاوف هيلع ىعفاشلا دمكم ىب هللا دبع نورصع ىلا نب دعس وبأ فلعو ىفاولا

 بذهلا ىلع لن 15 خذس قوقلا نورصع نأ نب نمحرلا دبع نب بوقعي هديفح عمجو هدد

 ىلع نب دكمحا نب لمكم دكعازلا مامالا روصنم ىنال رشعلا تاءارقلا ىف بذهملا (عار“

 ميل كيع ىب كمحا ةيميث ىبال ... ىف بذهم ("*ع م99 غنس قوتمزا ىدادغبلا طايخل

 ةنس قوتملا ىوحنلا ىلصوملا ىنج نبا نامثع جحتفلا ىنال ... ىف بذيم او  ىلبنل

 ىقوتملا ىقشمدلا ميقلا نباب فورعملا ركب نأ نيحلا سمش خيشلل . . . ىف بتهم |”

 نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل برعملا نم نارقلا ىف عقو اميف بّذهم [6, ؛هإ ةظنس

 10 اس نيقلقلاو نماثلا عوذلا 3 خم نمقو ةناقذا 3 ةركذ 91 خمس ىوذألا ىطوبسلا ركب أ

 4كطل - أ - همرثشسر ؟دلوم ةططن - ءاععاتا»» لتعاتع عغ جمصم 741 (أهع. 27. كانص. 1340) دظهظتتتقو

 انطمسسص ةتستلتق ةععسسعمات //- 1 "نع 1]/ - ة”لملععأرارعا» لأ ها - ءاذس هلع هلفلأ17 17/ -

 كلماملعلععا ذمهست ماس ءلتلتع ح عطقعتلعط لء7م47-هل-لنم هميم اذطصسس 7 هلل عصعصأو

 انطعت 71ه هلع لهما د4 117 - 17( فصخسعماعتت كيتسممدتنتاو ءأ قلطلتع ىم'ل عزت قلآلن 01

 4001ه عد 11ه ميجب»عل كطقظتاحر هصصم 585 (زمع. 19. 1"عطع. 11959) مرطتتقر ةءطوازو

 ح0 لتكءعملسمس نتتلتع ممدعس موتا ءزسكوسع هعرم5 0”7'ءنا عرب قال وأ - "هطتسمت؛ 8ع لآلغ

 054, ةهمصم 005 (أمع. 2. 0ع. 1266) رسما نتقر 00ةعقاتممعع ه0 م7 - 1101هله لعل ءلتلتخ

 - 43403. ظ1- )[هط و0 ل ءط 11 ءلا- ءاعاعءؤقغ عآ]-ةعطعر ازطعع عصسعصلهكتق 0ع لعععس

 (هرهمأ معععمفأ هةمتطسقو هسعام»ع آسف ةقععاف قكاتع لهم“ ]1101م0 8 عرب ف رتبعل 1[ عد

 ل41: 16ه ظمعطل مل, دمصم 499 (تمع. 13. ةءعمأم 1105) مكانه. - 13464. 1:1-316-

 اطول 0 عط 11 .٠ . ., اتطعع دعملهطنم لع . . ., ةسعام»ع قلاسعل طعم ل/0-ء7-]ءم]خ»س آآحصطحم

 انقر هدلعم ط1: 1ءنمقرم لتعم. - 13465. آ8-1[هط هل لععط 41 . . .ى !ئطعع ةعسسعملهطسق

 0ع . . .. هحنعام» ع ق4[: الماك 0([تسك» طا ليسن لل ميعق]# (»ةهسسفتتعمو ةصلقف ... 100110.

 13460. اظا- 3آهطح 0 ل ععط 11 . ..ر لتطعع ةعسعصلعاأتق لع . . .ر ةسعام»ع 8طعتاعط ه7 عضو

 7-60 قانا ظعامس طططممعاعانر ؟دلعو لاس- ءاعموورف»س لتعام ءععوممم 751 (ذمع. 11. طآقمأ

 1300) رسمرانم,. - 13467. اك1- 31[هطح ل ل عطور ائطعع عصعصلمطدق 0ع ؟ءععطلق معععوتضستق

 وتحع زم (نمددصم ]ءودمطتعب ةسعام»ع كاطعتاعط لع/م/- هل - لل قط -ءا-ه]ببسمتو عرب لطغ 8 ءاب»

 كميرا, هصمم 911 (صع. 4. لسع. 1505) ردمعأطتم. (نهسس ءسمتقأ نس تس 22/7- 1/ءمسر ءأذم

 معردعرع (ماعععتسم هعامجم طسرسم آ]ذطعأ دسعاتورو ءدع زلط ىعماتس ةاابأتأكب ح 13468. ظ1-

 نو
7 
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 م“. ةنس ىقوتملا ىوحنلا ناسيك نباب فورعما دمحا نب دمدم نسلمل ىال وكنلا ىف بذهم

 هلوأ مظن ردعخ د ىسراف زورفأ رهم اورق آثم فس قوما ىرونيدلا رذعج ند لجأ ىلع كالو

 تردقو تومذ هكنادب زيزع ىأ

 رهم 1عيإ رعاشلا ىلاعل موظنم ىكرت دامو رهم 1 كيبل ةنافكترأوا نتسو نامت

 هلوأ فنالا ةخسماو ةدامو نورشع هتامبأ دالعو بح خمس لاوش

 اىسشع  ملاع ءاشداي ءانث

 فشع مئاخ شقن تدسه شمان هك

 ىمرعب صلختملا دمحم ريد ىلوماو .1٠ ةنس فوتو كلو مأ نباب فورعملا زيزعلا دبع نب ىلع مجون

 لمكأ مث متي ملو تيب ةئايسمخو فلا وحن ىناثلا ميلس ناطلسال ىكرتلا ىلا لقن ذنس قوتملا 0

 موظنم ىكرت افوو رهم |.  تايبا اهنم ةدبزلا ىف امهلو !.*1 ةنس ىقوتملا ىتلاح ىلوملا هنبأ

 حآ1هط د0 ل عط 1 عادم حطت اذطعع سعملدكتع لع ععوستس هلت عق. عماد ءعانتأاأا

 21601 م::» ع0 ظعتن مللبسعل (ءدستسحأتعتقو ؟انلعم للز, رك عقم لتعفتق ءأ هصصمم 320 (ةذصعم

 13. لوم. 932) ممءعاطتتتق رو ءهأ قلطتع قلل: قلارسعل ظعتن لمس ])ريعيمع#ةى ةصمم 287 (ذهمع. 7

 لوم. 900) ممعاننو. - 13469. ةذآؤ طع 1 عامر ةم] ز]1]!نستصفمق. (نمعسعال ططعكلاتق مع1-

 دامت ن020علمععمامو ةعدجمعأمأاه هعغم ؟ععداتق ءمصاتمسعمق , نن100 ذغو اصعامأتأات

 0 ءيععر ةعلوقر معهزط عانقت ءغ م0م([6ضاتوقلل

 13470. ل11 طع مع 31 خطر دم] ءهغ ]سصه. (ندعصعم (نععأ ءانتتر ةا10101ع ق4 /2 2وعاهي -

 لاك1ؤ1 طع ىلع 3[ هع طخغععأو 801 هغ كسمأ(عع. (مهصدعم معمم أ ينصر و0000 ةطعتاعلل 210/0772 64 5

 ورب قك/ت»ءعل قلاام» 1ةمنعقر دمصم . . . ططم؟ناتقر للع لععلتسم ميعمدأزك كطعكرمل ةصصأل 538

 (زمع. 21. ل11. 1376) ءمرصممسنتلا. (:همالصعغ نيياموانع دتتللو ءءعصاتتت ؟1عتلصأل 515105 أ

 1آمعارأأ 2:

 حموصستمع 2جلزئدطقطتل مسصلت 32201 5و

 (دزسك مهمدصعم ةأئدهاأستد ةأعألاأ ةصتم»ل5 ءةان

 4/8 ظ8ءرو قلل - ءا- هعاعر ؟نلعو 187: هروت» معالعل لتعم عا ةصصم 980 (ذمع. 14. ة1قهت. 1572)

 ممم سسقر ذللسل (ةعوطتعع) عممعحلتا ءغ ةآهلاذ 24" 2108من ءلر يودمتستمع ممعاتعم قل 2

 هعمهتتع ءأ ةممم . . . رممعاسعب كنلأاممم ىعء/ني للك ذم قنقمعلتعع هزللاع وسيتم ععمألم ؟عععتطاتق

 ذم !ذمجسحتس نععلءوس ؟عجاتغو مغ صمم جطقماعت(ا. 8هداعو ظلتطسو ءزده 11هلاه 24/ء/2, ةمصم 0

 1039 مع. 11. ه8ظعمغ. 1629) ردم [نانقر مع212عزأ.  ظح نائدونع اممصق]ةغلمصتق مهكأع ؟ءجذانذ أه

 11/-2:0عءا 1عودصاتع. - 13472. د11 طع رس ع آ[: ء1قر ميسمر عا 20عقر ةتنعام»ع هآ1:5اهزم الث عنا
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 انضيأ مظنو تعبيد فالا خءيس ىف أ. ةؤس قوتملا ىلامعب نملختملا ىرففدلا لوحأ نب ىفطصمل

 نبال نذسلا مهم [ممسرع ير عىبهلب سيل ةهمظنو 10 خس قوت ىنةشرملا ردفدلا نييما ىفطصم

 ندح ني ميخرلا تيه. وحلا لامك جيشللا عورفلا قل هضورلا لع تايه "3 -يرزح

 ىقشمللا سىيحا نب ةزمح نيدلا رع فيرشلل تامتذ هيلعو م ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىونسالا

 ىسيفقالا دامعلا نب دمحا باهشلا خيشلل تايقعت هيلعو م8 ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىيسحلا

 داسفو مهفلا ءوسل هيسنو هقيطخت ىم هيف رثكا [تامهملا ىلع قيلعتلا هامس] ه.. الئئس قوتملا

 مل اجنذاس مالكلا دروأ ول لاقف مهضعب ةنع رخقعاو هفنصم ىلع لصالا رف ذأ هلوق عم روصتلا

 مهيدرلا كيع ىنيدلا نز هيلع كردتساأو ىهقنا ملعاو ليجا مهدنع ىوذسالا نوكل حبلا اوتفتلي

 باهش خيشلا هيلع فلعو تامهملا تامهم هامسو د.1 نس قوتملا ظفاحلا قارعلا نيسحلا ىبا

 ننأ جيلق ند ىاطلغم نيحلا ءذدلع تقرَو «؟مز“ خاس قوقل جعرذالا نادمح نب لويحاأ نيحلا

 ازرسعل 12 ءلاعمعلخقعر ممعاتعع قل/6 نمعممسستسهام ءعأ صمم 1008 (ةصع. 14. لسل. 1399) د00

 (مئسعم مععلعاستط ةعراعسس رصتللو ؟عجداتستسي ءهمصانصعمو. - 71 :تاهركم روق: آل ءااععلفت

 ماما نننر هممم 972 (ذصع. 9. ةسع. 15604) دهمعاتتتخر هفعس عم ةتستاع ءميصممفانتك 3غ هتتللأانق

 ءم( موال. - 13473. 316 طترسنس ء]-هم دعم عيدك أ ةدتسه ةزت110عقماتس 011 طننل

 (ىوررمر ةهسعام»ع لطب لمحو. - 13474. 01هطتسسّةةغ ه1 آخ1- 1! حس لطقأو 881102

 عممحوم هغ رممعمأ سميسعماأت ه0 ائطصسص 22 مللنم/ لع موماتطسك لمعلم لعملة علقو ةسعامدع

 ةامتاعط لوتس - ناس لان قطا - ءا- ”ءاراس ظعرب ل عمن وربعمن ظطقلطتامم ةصلم 772 (طصع.

 لسا. 1370) سمرءانم. 40 ءوه ةطعسأ لحع-ءل-لأ؛ ]ظل ندعم اعنا لارسعل آكل سعوارعأب ع لل نهد عنان
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 5 عطقكتاعو ةهسصم 874 (ذصع. 11. لصل. 1409) رصمعنقو ءمرسربأ يصعمأاو علتلتغو ءغ ةطعتلط

 ى/عءابمأن- تل - لادا قلآرسعا ظعرب-ءانسضنل ءلعمتعتر هصمم 808 (ذصع. 29, كادصم 1405) 1205ةنانو

 عدهم [1ل/ - 1ه'افع هلع اد 21ه نسما ذمهعهترراحه] ءحك مماهتأا. ةقسعامذ عرس رساتسق ةعونم

 ءعمرتم ةعومتغر نسعتس سهملقع ءزسع ذهاعا] ا ععماتمع ءا رعدحقع طسهعتمسهاتمصت اكطانتغأو ءأ

 ملتطتامستمسم لتعتام عع ةععطعأو مارس جنعام»ع معهعقأتلع ]عولنعدع. 1آكهع لع مم هممصصسألا ءانضن

 ءيعيممعع عاملسعستمسا لزععماعم: هل دمرمطم مدعم ء( ةتسربا 1 لاعع (صمص جاتطسملع ةنسعضلم )

 حاس أ أ ةدعار عمممم معمر عدمتمدعمأو كس طوب ءم# ه هطقظتاتم تع ال! نهملكدتسادم عا 0ل0ءازكةأطنانق

 ابوط عومي. - 110عع طوعاوميه. -  آنطسس 7101 روسنا [11ةلخاق 7ءن-عل-لقا قلاع ءا-“ءارأتا

 1[ مري - ءالرموعتا ]طلعو ةجمصم 806 (ذصع. 21. لتلع 1403) رصمرعأانانقو ةانرننأءعع ةاملانتأ

 ةسراعس مسموع اناسلم 2101سكن ]لئا-0لهأ نسا ةمهتعمتحتكاب ءا ىظطعتلط كة ءالغط- ءل-لغ

 4/ررنعا ]عنب 11 هس للعن مممم 783 (لمع. 28. للامم 1381) رسمسض منع ةعطماته !ذطعطع

 عم عععاأمت ماتم د0 بيس فمقعضت مدن. -  قل/(-عل-لش» قللمعااءالغ طعنا ([ هز [طظعمي قلطلعلاعل

- 1) 
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 رمع نيدلا يارس خيشلا بنكو هقفلا باوبا ىلع 0 ةنس ىثوقملا [ىفنأمل ىرصملا هللا دبع

 وبا هريصتخاو تامهملا ذرب تاململا ةفرعم اهامس ىئاوح م.ه ةنس قوتملا ىنيقلبلا نالسر ىبا

 وا رصخحاو نومو . ىبعليلا" ىداوح عم قو ميج تبعك وب رز أ ززخاو مل" خنس ىوتو ىنيقليبلا ىتأ خفاضأ عم قارعلا ميحرلا لكيع ىمب لمدحا ةعرز

 يوتا ىدخرصلا [دللا ديع نن] ليد“ نويحلا سمش خيشلا اضيأ هرصخخاو ملعلا دب لم 0

 تامهملا صيخلنو م7" ةنس ىفوتملا ىزغلا دللا ديع ند لمدحأ نوحلا باهش خيشلاو بل“ خمس

 ىض + و وممتلا |" ى ى نر رت يا 3 ى داقلل تمكن تامهملا ىلعو م19 خس قوغملا يناشلا هصنل قوكم .بب كي نا .بحلا , قتل

 خيشلل تامهملا تامعمو [هدأ خطب ىثوتألا | ىقشمىلاأ ةمه هت ند لويدأ ند ركب ىلا نويحلا ىفقن

 تامهم ا اهيف رصتخا دحب ةنس قوت ىقلاب فورعملا ىنمملا كمدع نب رمع صفح ىنأ ىيدلا جارس

 كاردتساو ىونسالا عم تاثحايم عم ةصاخ ةضورلاب فّلعتي ام ىلع هيف رصتقا انسح اراصتخا

 قل مى آ[آدمعلظاه]ر ةمصم 762 (ذمع. 11. لوك. 1360) مطمماتتقر /07- !]10/ةنوتننأ  ةععتص ان

 ءةربتاه لمعلم لتماصتطستغو ءغ هطعتاعط كة" - هل - لل: 017جم" عرب 1517 80/ءاعنغو ةصطم

 805 (ةمعم 1. كسع. 1402) مة( انانقر عاومددوه ءهلتلتأ 7270'"نكعا تأ -سمآةسستسعا طغ _نلل طاع

 لله أوترنم] ةصكعت ماهخ. للتي يور« قلادسعأ عري كال -عءآ- "عاكس ظل" مءلنقر ةصطحم 826 (طصع

 1435. آلعع. 1422) مدم>نانخر ءانلط 20] ءءانه 20/ع عنو عامدمتم ذم ءطانمرسعم ءمصاتقهتلا. ممتع

 كت لص ءمتامسع» همعوععنمأ لات»ءعاأ اظءر» ةلءىمر ؟دلعو آ1ازء- ءامع,ل/ لتعاتق عأ ةططم 1

 (لمع. 31. ]ط2ءع. 1388) متم ننق - مطعتلعط ك7 عمو ظءرب 0| ون 6 /ممهعتر ةمصم 799 (اصعم

 5. 0ع[. 1396) طرمز[اناتكر ءانزانق ءماامرتع :1/ءله»عءا ء] - ة» امهعكتماه عوغ - هظاعتاعط ه7 ءروجو

 0 - لأ قلوامست»عا [ظع قلطللمل/ه]] كممللملقر ةمصم 792 (ذمع. 20. آلعع. 1359) رممز[ امتلك

 ب م ةطعتاعط 57ءممط - ءل- لق قلاتمعلا عع كطلمللمآب 6 ممحتر ةصصم 822 (ذمع. 28. لوطن

 1419) مدمرتنانقو. - 1 عزن- ءل- لأ كلا ظ8عا» ظعر» 0101 متراتسعل طلنونبل كطمطتامحو ةطقو

 829 (مع. 13. ملون. 1425) رصمرطتانقو ءمتامردعص مدعازوجج ءمصاتصسةصاعس عا 16/8145 10/7 - قل 0-

 قفل ذمكىتماحسس ءمماععتأب ءأ ('ةلطخ 1ع -عل-لنو كاد 8 عزب» 8 عدي ل ]رسعل ظعرب كارمارطعأب

 12ه عءداعطنر [دممم 851 (ذهمع. 19. لامعا. 1447) رصمعاسق], ةلهماهت6تمسعه ةعتتقم 20 طا-تلو أ ةززنح

 م4 هعتمستأغو ذاعصوسع 8طعتلعط ك7" كر-عل-لغر: كلت ظهرك 0م ظعرب للمآرمتةتنعأ آل ءقلاعتامو

 رتاعم (هد#2 لتععتمق عغ جمصم 887 (زمع. 20. عطس 1482) ممعاناتقر !اطصس 1

 11 - ]1017ه 4, ذه نسم 1071 - 1101 نمسأ/ ءوععوتم رسمالم ذم طععحتسم فصاعمحتلغا .ةطعومت عوعأأ

 طل ذم تدر وسمع مععملاهعناعع 2/- 2[ مبل]م/ ةمععاممغو ةتسأ 200335 ته مب( جلمصتطاتق ءانتل

 ميورنمتمت طقطتأتع عع ستسلاتع عنصرا ود ءعماأد. 8 روعإغعععم زطأ مءعرععط ءمدزمم عه !ءيتصسكتت, 0036 34
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 خكصلا ظفح ىف تامهم 1م تامهملا ىم عضاوم ىلع تادراولا تاتيكبتلا هيفو ريثك

 تادايعلا ىف كجم امي“ خلا رهاوخو ضارعالا عجبا نك كمثل هلوا رصتخم ىكرت تاجناعملاو

 ناميلس نب دمحا ىيحلا سمش ىلوملا اهعمج ةيفنكلا عورف ىف تامهم |"*ثيي 2 ىومغربلل

 تالوادنلا تايعاولا ةامج م ىلكرب ىلوحلا هدع دقو 12. ةنس ىقوتملا انشاد لامك نباب فورعألأ

 خمداو باوبأ ةرشعو 1 ىلع ىراصح هرقل نت كوكصلا ىف ةاضقلا تاميم اا

 لوصف ىلع رصتخم نيلصاولا 5278 ات“ خلا ةعيرشلا ةمدخ ءاملعلا فرش نمل سم هلوا

 معمل [نوناقلا تايلك ىف رم تايلكلا باتك ىف تالمهملا] اع. ةقيرطلا لاوحاأ ىف

 قوتملا ىدابازورهفلا بوقعي ىب دمك“ رهاط ىأ نيدلا دج تيشان مارأل دليلا ىلا مارغلا حيهم

 ىدلملا ىرغملا كحاولا كيع نب زيزعلا دبع خيشلل لودصوال كلاسلا عيفم ] عملا ملم ةخذس

 دعاوق ىف باستكالا نماببم [[*عرل“ [نيحلا لوصأ ىف ةموظنم وه 108 ةنس قوتملا ىكلاملا

 آا]معمو انطرخ 7101 »41 معهادكحع يصاب -ح 13475. اك] -31هطت1سسفغاأ [1 طأ11آغأج ءعآ]-عءازططةغ

 ىنع عاد ده ةلءعّز ةغر ننهعقأأممعم ععمجأ ةعلتنسهع 0ع ءمصقععندصلم ةقصتامأغع ءأ مهم طفت

 معصعلتأق. (نمسمعسلتسسل تطعأ تنطر نن00 زاد اصعارتاأ: آرهتنتعق العمر ونسأ جععا0لعصالقق أ

 ءودعمأتوم معتستتق مع00تنجعتغ ءاعب - 13476. ظ31-1هطآتسسقا [1 عآ1-ز'طةلقغأ لننم عما مط

 عممكتأ ةداسمع 0ع بتآطتق هالتعتتس, ةنعام»ع ]ف عر: يايمرربعيممب ع 13477. ا!ك1-ل1هطاسسقاأ 1ذ

 [هم15 ١ ءا- طقم ء117 عار نيمعقأأممعق ععمتت هدتسمع 0ع ممعاتطسم لانعتم آد معلاتعأت ل عمتك ةكأقو

 وتحح اذ1ه115 ذ/عروع-عل-لغ: را ةدمعا عنب 5ه1عنسكتسب ؟هلكو طاق ]6 ءردم/ماعأع 03 ءطتق ءغ ةعصم

 940 (لمع. 23. لدل. 1533) هم»امسقر ءم]1ءعتأ. 81هل1ه 22ىم/# طمع ]1طتستست لط ؟مااتللل 10

 ممصتغو نتأ املعممع جنعامرل(دألكق ءهغ امهكتمدتسأ ةانتأا. - 13478. 38[هطتسسٌةغ ع]- عمد

 كط ةغر وعميمعقأأ مدعم ععمت أ ددأسمع زهلنتعسس لع ةجعصععدمطتم و ةهسعام»ع طلهبستم (0000/1157“ 8.

 ]رزدنت طتسغمدع ةدتصمغ ص م؟2عاهأ ل1 هصعتسر لعععسم ءمرتام ءغ قمصع] هقل1ممعتلر ءازاه اصمعلرأسما : آهات

 ءأر نأ اللكمد لمعغم5 مدتصتفأ علم ]عونه همطت]زغهكتاأ كعب - 13479, 816 طاسسّةغ ع]-ا١ ةح

 عزالأمر ننمعقأ1ومصعم ععمك أ ةدأسمع م0 ؟ععالمرطاتتات. (نهددمعصسلتاتتت 0ع تقر 136 10 راو أ ءقلل

 ةمععاممأار ص ةععالممع5 للة( طنطتس. ع 13480. [ 31-151 هطس ءل ةغر همعواععأو زم انطعم

 1/1 ما. 110ع ةسمتح 1//ةرأا ظا- نمل. - 13481. ة8آهط دعوت ءعاد-عطةهعفسو

 ءرععاامغم» كال (ةاته ذا[ ءاعاعدع ةدممعادعر ةسنعام»ع هةطعتلعط 21هز0- ءل- ل1: قلاع 1 لق» للم-

 1متوتتعا ظوري 7” نعل 1 ةسهنلملن ةممم 817 (ذمع. 23. طآلهع 1414) زتم15ن0. -

 [ذآ1هطعم' عال-وةلتلعر دله ةمععام امععلعمأق ه0 ءممعتلتسس م0هممدلكأسسر ةمعام»ع هطعتاعط

 مال - ءا- همها ظعد» 40-ءا-منيلقا لله عجاءالغ 21ءلعربم ةآملئلتتحم ةهصصم 9604 (امع. 4. وال

 1350) مدمعك6نم. (ندعصدعم 0ع معاسعزإ مأتم مءانئأوملد]. - 413483. ل1 ءععةستم عا- 1 ط1 ةهطر
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 ىعمصالا بيرق نب.كلملا دبع كيعس ىنال برعلا هايم |عرع ظعاولا نيسكلل باستحالا

 نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل نارقلاا نقاش ق ناسرفلا ناحيم ا*ءدم ةنس قوتملا

 سمشل ناسرفلا ناديم اعرف اريسي هنم بتك 11 ةنس قوقملا ىطويسلا ركب قا ىبا

 تاداج# سم ىف سيفن بانك وهو 70. ةذس قوتملا ىعئاشلا] ىزغلا فلخ ىب سود نوحلا

 لكقيحأ نب قو نيدلا ردد ىضاقلا هرصخخا ىكيسلاو ةعقرلا نبأو ىعئارلا تاحا هببن عمج

 وح ليق نامبو وكو فوص بدالا نازهم حاب [نأ كد ىئتملا ىعفاشلا ىتاصنا ىراكهلا

 جلا نافملا هلل كويكلا هلوأ ان ةنس ىقوتملا ىندارفسالا هاشبرع د مهعاربا ] نيحلا ماصعل

 ةنس ىف مورلا ىلإ مداقلا وع دلعا يمحم ىدنكشاتلا لضافلل ليق ءالضفلا ىم ضعب هحرش مث]

 أح نازمملا حرش 3 نامجلا ةئاح كاوهدسو يلا ةداودسأ لبو هللا لليكإب حرشلا لوا ا

 تملا كا غلزإ. نع ومو نس قوشماا لادعلا نييك دب لعل  ةماكلاو باقلا "لمآل ةقافتسالا ..( بتم
 روك ّر كا تييح ور 8 فز ضل ميكر 0ن 2

 معمدرت ءلامأعم عمنمعقأانك 0ع ععودلتق معلسقمتتم معهعاعءانتمع نعطتعر ةسعامرع 110نعقرو (ئههعت-

 هموعمع عي. - 134854. لان عفط عل-ةهعدطر دونقع كعقطتتسي ةنعام»ع قلاع هعثل قلطل-ءا-ت»ءلة

 لق ءزو (06ء2) معتدمةر ةمصم . . . رسمرانم. - 134ه5. ل1 ءزلغم عا1-1همعدفصر طئصمملعمطناق

 ءوستاسس 0ع ]5عته (نهمومأ معهطقصاتطاتق ر جتعام»ع "طعتاعط لعام - ءل- لأ: قلاآنأ - ءآ- "هلت

 ظ عرب كلن: طعام كمون همصم 911 (ذمع. 4. لسص. 15053) ملمرعتم.  ظدععمس اهصاكنشت اذطخعت

 رردماعرل ةعوهلمدزاا - 13480. 381ءع103هم ءال-[هععد ةصر طتممملعةهطتانق عوتتتأاتللا و 05[3116ع

 ى/ءرربو - ءل- لأ: قلهاءمب»ت» عا ظعء» اكاماهرك (/معجت [ ظطقطتنمر ةهمصم 770 (ذمع. 16. كلنع

 130608) رصمعأنسم. آاطعتم رععالمدانخ نمتضومع 101سستساتللل و لص نان0 لتدونتدأ أ هدعد طلة, 1أنا

 1 ةر/ثمع ءا كمازفأ ءمللععتك. (نةقطخ 8عل»»- ءل- لفرع ل1له]ءمتست»علأ آظعن؛ كقاننعل آل عا 1

 ىكولاغ كطقظتامر ةمصمم 786 لمع. 24. 1 عطع. 13854) ملمعاماتقو ءانصت ام ءراافسعم ءمطاطةتلأ]

 - 13487. لا هذه ءآ1- علعطرو (صتممه مطئام1هعزدع ءهغ يستلعتس 1عدبتمصتق عسسل عقعب

 هومامعلتلس ءأ ةعرمد زال مصتقو ءانزانخ ةتتعاما 1؟من1-عل-لغ: [ طا" يآيانن ظظعري ىهاواكلا ]ع ناناقر

 ةسمم 943 (ذمع. 20. لدص. 1330) دمرعا5سسق], ءددع 01 علانك. - [معترتغ جاتاعللل 118: اهات

 آرعم طعمتعمم ءاع.ر [ ع( سمداعم 5ذع نونلحتس طغعصع دصععكتقر وانك 15| عزنلف للمال هتتةتناعلا

 ءعملتغممع مصقمت ستق ءددع لتعلأامعر ءا [مءاهعدع ]1ع عار ونت ةمصم 980 (زصع. 14. لاقت

 1372) زم ظطسصسءاتمسس 5ئعمتا]ر ءمستق ءمامعامتل مرض ممدانتاو ننأ زاه اهمعارتا: كل اهنلع طلعتي

 ه ماهلءعطعتس ءزده هممرصتصتطالق معمأععام ءاععو ءهأ 1ز(7ءا ءا- انعم لا هامل آطكأ - كلاعفلا

 1ههعص ماسه عدا 13488. ل11 عذص ءا-اهغ1 ءةقسعاأي طئلقست مععامع كل ةممقتغمصتق مم

 القرب وأ مه0ماموستأهغع آن عز ءغ لممتع هايم ععم عم هلزطسع لتعمأ طقطعماتع. هعضممأا كلغ 8ع

 هاللو/رمتتن عل (/ءمعم/ةر حصصم . .. تلم انانك, وانأ ماهصسع ةلتنع هدغهط للام 6 /معملل عا عادت عععتسيو.
36 3 
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 سمش نيحلا ءالع] مامالا ييشلل هقفلا لوصا ىف لوقعلا يداتن ىف لوصالا نازيم |"*عمق

 ىذ هلل دمأل هلوا ةنس قوقملا ىلوصالا ىفنأمل ىدنقرمسلا كمحا نب دمد# ركب ىا [رظنلا

 لنا نب دمحم نيدلا فنومل فوصتلا .يف ةقيرطلا لاوحا نازمم] 1064. حلا لالألو ةزعبلا

3 : 5 0-7 5 

 نيد 3 لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازمم الهلل |[ خةيسراف لاسر ةنس قوقأأ ىرههيسلا كيدود

 5 هلل نمذل هلوأ باح نس ىوتملا طظنئاذل ىعذلا كيدحاأ ند كمدكم هللا كيع ىلا نيحلا سهل

 باتك كعب هفلأ ىويذلا ملعلا ةلقن جاضيأ ىف ليلج بانك وعو خلا روبكلا ىلعلا لدعلا ميكشل

 ىدع نبال لماكلا ىلع لدخحعلا بادكلا 8 ةروكذلملا ةاورلا نم ةاسح تادابدز ةياع دازو ىذغملا

 ىف هل جرخأ م لجرلا مسا ىلع كو هلوانت برن ءابالا ىف ىتح مج لأ فورح ىلع بّذرو

 ملو نيل ىلداب هتلالجو هنقت مم هيف ملكت نم همفو ةرداسلا مهزومرد نيسلا نقيمألا نم هباقك

 40م الا يلع تقعتي نا نم افيخب ةمدالا تنك بي اه نييلتب ركذ هل ىمم دحا مسا فذج

 13489. لل جةص عا]-هدشلو طئلعصع معهم ءعئمتامصتس 0ع ءمصع] نقأممتطاتق دصعماتستط مط لانكتق

 معمعت ماتم, هسعام»ع ظاعتلعط ء( طصقس |[ 47م-ءل-لهة1: كار عروق ءا-تماسمت"] قلن ظظعات» لله]رمتستتعلا

 [ذ مزإ قلقربع# كمسم”ءمتنلق (0ون/ل؛ [آدمعاتتحوم ةهصصم ... رطمزكأن0. آشنطعع زاد آصعارتا: آهسق

 [رعمر مماعمألو ءأ سقهز قاماع ءمصقمتعتم ءاع. - 13490. [ 31 ئغذمص ةطط5 81 ءا-(دعاءدأر

 امساتمح عمرتسس ناتهع ه0 ؟تمنس 127 ةأنعدنم ةمععاممأر ةاتعام» ع 111016017 هع-عل-لأ7: 7110| متهتنعأ

 ]عرب كلغ 3" مع0 كمدهعت"ة, حصصم . . . رصمز[00. "1!مةهعاقأتكق 06 ظةسلقتل0 معرف ءانق ]. ل

 13491. كآن ئعمص ءعاآ- ز 1061, صتصم ةعوسمأ دانه 0ع لنه ءععمعسلتق معتستق ممطتق (؟ه0110-

 مس معاد معتطسك عط ةذصمعمطتع. آاننم ؟هآ]سستممري ةهنتعاق»ع [آ]1ةللع ىئاعربع- ءل- لذ قالا

 5 قاامأ/هأ, ةلمامرسسعل عت, قلآرسعل 12ععءاعافت, هممم 748 (ذمع. 13. ثرال. 1347 ) رمدم110[1-

 [لنع لئطععب وست زأذ 1زمعامزا: آمسم 1)عم ةدمتعماتي ةعوسمو ةنطاتسلتو طتقعلم ءاعر متقتلللل

 مرعاأتا ءعدغ اتم تك كممتدعتسع زمهلتعدسلتع, نسمصس ةهمعامماهنع لمءاعتمه معممطعأأعم ممدأ عتق

 مدلتأو .ءدا.  ثسعامع ذللطست ممقأ ةسسص 1/0ع/تو م ءمسرتمةانتار ءلوصع 2003(ةسدعضأم هق5عقأاق

 معاومغمعاطاتم ذم هرععع 11من ءمرصتص سمع دانك ه0لز عملك, نم [ذطغع ركمتست/ ةط طلو قلع ءعلتكتق

 ءقصخلصاتمأان. آطلزةممهدنتا ةععنص لمس هضلتصعس ةلمطمط العسر دل لرفع ءمعصممتلق 2 مه(8ةطانق

 معاتلم هل نيسمعع عملت هرععحسس 1هعئاتمععسس عع0للعملجست ةدتطر ععام ةيصكو عا نطأتم ةنم ائذطعم عد

 جلتومم لع ةعرع عملت ممتع معممطعانعمع آسقستم همهصتطتل عديعععموتغو ممدسعم طقتاتتل ةتتعأ مان

 ةزئازذ ه0 عمه لعع5ومهملمع» ؟سلعمض اتم هماقأ. ظروفا عععو تم ءعزدقك ائطعم دلت ةمكت عدلاتصأ انكر

 لع نيتطسعم همص هطقافصأع ءعمرتستل 110ع عا ةسسيتسمو اتعامل هلعر همس طدتهحتسع [اعمتاعم لتكمانأقأم

 (مماعم ممصعم هنللتسم (مهلتا(أممهعتتب نسأ تم ةعملماتم طسفسمتانس [اعضتاقتع حلتوته هللا «-

 ردم مأسكر طهعاعضسم تتار 12 ءاانعمعر 206 مك0هرجاعرتعم ءعمقاتكت لانعم ؟"عرععطعملهاتكر ة>ئعءعماتق اتق

 (1 حج
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 ىلع اذه هباتك ىوتحا دكقف فاصنالا ىلع هركذ هناف مالسالا يف مهتلالج عورفلا ف نيعوبتملا

 ىف نيباّذكلا ىلع مث ريوزتلاب وا عضولاب نيمهتملا ىلع مث نيدحمتعملا نيءاضولا نيباذكلا ركذ

 طاغفحلا ىلع مث مهتياور ىلع دمتعي ملو ىكلِهلا نيكورتملا ىلع مث ثيدحلا ىف ال مهتجايل

 مهةيد> لبقي ماعوأو طالغ مهلذف مهظفح ليبق نم ءافعضلا ىلع نيو قر مهفيد ىف نوخلا

 ةخيدر اوغابد ملو نمل مهمذ نيخلا نيروةسملاو نيقداصلا ىلع مد رايتعالاو دكعاوشأا 2 595 امم

 مهيف ملكت وأ ةعدب مهيف نيذلا تاقثلا ىلع مت نيلوهجملا نم ريتك فلخ ىلع مث تابنالا

 منقتملا نيب لصافلا ليكاف هرتسو ىوارلا نودح نم كب ال هنا مولعما مث مالك ىلا تفتلي ل ىم

 لييكم نب مهعأربأ نيحلا ناعوب ظئاكلا كليذو ملعأ هللاو لاق اذك :ةدامتلت 7 و2

 ممكخست م؟همطعأوع هملهالتطسع ر نتمصتس ذه 207/1, طلت م4041 هلتمضصتستونع !ذطعتع مدعصم

 م مجعاو عدكم 11م5 ءعمتسص معمراع» زل]نماأعع هممدتعم ءعدعاتقأأ. طملعسس ملم 1طتقتت قو

 نامت 1عداتعتد ةنعامععمق انطعمصتس 0ع مدعاتطانق لدعتق لععاكهللق 5ععمتتال 2[, 71010[

 ءورتس زماعع 1[31هءازررمع ءع]عطعأأ4وأنعمت ءدعلسطتمسل ممرو عععممعأز 5لهتط عصلتلت 12601813 010-

 روع هعجاتممأع طقع ذم عع (عمعأ. لمس ؟عجم ءزانق !ئطعع (عهللغلمصقعم5 دمعملهعتأ5 0علتامد

 مغ عملت مصتست ةنمرمو زان لمسنا عاونمععع مسرع عطعسلتار مغ نسمحصتنلل جنعام181121 ةلتت

 5لعرد طوابعوغ - لعتملع ءمذر وأ 0ع (2جلز 3 هصتطاتق ةنرتممصعملتق ةسغأ 30ن]1(ءعوالمصسع ةنقمععأت

 مميرأ ب نتتل عمور نأ جللموستم !امعسم كانهر همه زم امج016هدتطسق معاعععملل5 هعضلقعتتق

 جقدانعأ) ةريصأ - عطر وءام» ء سسمقأ مععلتامدر ويمضتس معاونلممت هددصتصم هنلأاو ةتتعامللاق

 (مطسعملو ءوغ ع ممرعم [ةظاممسر ذم نيم 206ع معاتوتمذو لعاطتاتغمه عا ذسصطععءأا]ن(ةق

 جرمورنعإ ب رمزعمو ةيط]ععامع 20عأر وسمع زص (0ه0ز(همتطاتق ءعمصسس ددعسمرلةع 18205

 عممتسع نغ ذم ةعىعمرع5 ءغ طقا] سعاممغلممعم اهعال تسكب عغ نسمصضنتس 72010 هتطاتق ءو زنق عمه

 ةسصغر ونسمع ذم ]مله معوطوماتطسم ع ءدىععضرتاتم معممموزغم ععانل عوضا - معاولمرعق ؟لعملاقألق

 حدقمأعق ءغ عمور وسمعت هعوانع م؟هطتامق هعوسع اسمر مطتغمم ررهصت 1 عدام عقار ءأ ونت | ةكلاهتتق

 محمص ةععتعمملت ءغ اعمتغعع زدلتعمملا ةسصأب هعوسع اهيسعم ععهلمس ءرىيامعدلمع ءءعاتسلتستق

 جعازئعمتمأ - لعتملع ردهعمتسا هانتت عضتتل هطقعتسضمضنس - عع لعمتوسع تعمق جاتموستم 110عز

 ءعمامموغعر ذم نيتطسع مموتهعتسس ععضسس ةايلتستت ةررهععغر جستغ 0ع وتتطاتق طمتستمعد ءزق

 ععمعمتك 1هوسسماعسعر ونممنت ؟:عئطفعصتس هننلأاذ ممم طقطعملو عقاد "لكن عزم عاأاتتلا

 ءدار مءاهامععسس عط جععمسدنممع ]1عوتكمتتم ةنعصلستل عودع مغ ساتصت ءطلاتطل. 1" يصتتماتق ةتتأ عللو

 ننأ مءاوعمععد مواععوم ه معععما ل هدتطانق لتعاتمعستتأب ظصتق ءقار انك ةانعام» ةملكه رت ءازوررع 1)عز

 ةعصأتم لزءلاب (ةداؤلن هةععدل] - 1فقلم 8م منا-عل لأ لاس مليت ظعتان ةلمامتشتنعا طله1 عار
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 و
 فرست .ناوبتلا ناسلب فورعملا هرصعخت نجح ىنالزا 08 ,ةنتسا قوسسلا | ىمحتلا نبل طيس لكلا

 هيلع تفقو ام عمجا نمو لاق لا ناسل ّلكب دومدكلا هلل قيفلا ناسللا لوا اضيأ هل نازيملا

 نم ءامسا هنم فذحا نأ تيأرف ىلع لاطف ههجو ىلع هخسن تدرأ تنك دقو نازيملا بانك

 ىل ناكو لامكلا بيذهت ىف سيل ام هنم تببتكو مهضعب وأ مهيتك ىف ةئسلا المدالا هل --

 5 نوقوثوم ةمدا امأ بيذهتلا لاجر نأ ىرخالاو راصتقالاو راصتخالا امهيدحا ناتدّنات كلذ نم

 تدزو بانتكلا رخا ىف مهنامسا تععمج دقو بيذهتلا ىف ةافوتسم مهءجارتف نولوبقم تاقث اماو

 ىلع تنفقو مث ىلز هقوف وأ هقلابق هتلعج ةاقتسملا مجارتلا ىم تدز امذ ةريثك ةلمج هيف

 هيلع تحولعت بيطيتلا لاجر نم مهنم رهقكلاو نازل ىلع ءذلمأ ملاعج ىقارعلا انكمشل لاذ

 نازوالا نازيم امم  ىههتنا ىلوقب دمالك نمض هتدز امو ليخلا ىم هنأ ىلا ةراشا اذ ةروص

 10 نب دم ىلوملل فيردصتلا راويه رز“ عارخ 1,4 ةغنس ىفوقملا ريزولا ىداوقلا ريشيلف ريملا ىكت

 منا 10-ء]مرزعست, ةهممم 841 تصسع. د. لسا. 1437) مع تسمر ]طعس ءمصاماتمكتاو عا

 ممر" ذم ءمتامرسعم ءمصطقحلا رك 1ل/- 71 ع4» ةمكستمامتس. 1 لعس ءزسم مععمومت اوم عتس

 1 ار" ظنا - 714م ءلتلتكب سس ظ8ماكمردع طرف زاه ةمعاربتا)  آهمم 1)عمر هيمتطسق !امعانتق

 ادناحصلم ءاعرر ع( ةتتعام»: آتطعمسس ءمرامةتددتسسمر هتاو ننعم امعم وعدت عنا !ذطعع 11441

 تعم 20 ؟ءععطسص 0عدعتطععع ؟تاسععمتسو هغ معد لتساسم ددتطتل ا!عمستا  ظحع عم زعتطسع ممرصاعه

 1ل]هرحتنم معومعوعع ءممقاتكستر ءدع نيتطسق هع 1سؤتسأ ةلتأ نطلتك م1011 لط ةانتق ةعهترأتق

 ءععععمأاو هالعصتسغ. الولملع هع بم لععوتممت ونحع ذم 1ء]لعأأا 197 - ]غنا ممص ] ءعتضأ انك

 لملع متطت لسماءدع نتلتغخم تعاسملهحتتا.  طرلمر ص بماعدطعملم نأ موانععملو ءععوعطةكتتو

 و ممداععإم» اآص عمو وعسم0 معاسصأ (مهلزامععع ذص //- 1ء)لعتط ءمصسعتس همدان دسملم آسقسنت

 دمك ذم نتتطسق 2لمعأج ممصعطمتمسعو صمام كعتعت 5لع لتوعمت بس ةمرعمطقغتممع ءةدععمأتو

 وممضتس طاموعدمطتمع ذص مل/- 1عابلجأا مادصع جطقم]سغمع يحصل لوس ءةمصتصت همتلتل2 4

 قمعتس لتطعأ ءمللءعأر ءغ دصحعممتس ثق يمرتمس ممححس 2001505. سمع ةييتعس طلموعهرطتمم

 ممهصتعساهععم هلزءعر هع معونمصع ز]]دضس جلعععود حبا ةيبع» لذه ]نأمععس 2704 مماقهكتأب

 [ههاعم مماسصسعم ةطعغتلعطت هممداعت 1"معع معممكتر وسما لتعاممسلو ه0 7/7 - للامر وصوم

 هريعر وهني لزم عم دستلال معتسمطتستا ؟عا]دغمعتمست 110 عدح ءعدحصغر ونسأ أذص //- 1 ءارلجأط  كملصتات ع1210-

 ممم.  كسيمعع طلع مماهتس 1226 ممكستر انأ عمه هع ةرعملل نع ةيسامو ءقدع ةتومأ عقم عطار

 ءا نسمع هل دعو ءمااتست ءزاتق ؟ءعطصضتس 00101 ؟هعع ءعسبل# (أ. ءءمسسع ةلز ءععام) اهللعوجت. ع

 40 آطلدعع زللوه - 13492. 3ةآ[(عؤغص ءل]-ةسعفمو طئاقصح ممصل عمم ةلكلع رت ءاطماننلاو ةنتعام»ع

 ال تاع 311 مقل: ا ءمميرعر حمصم 906 (ذمع. 28. كسل. 1500) رصمادم. "1نععز وعي ادع

 13493. 311 عذص ءا-(ءعدمأ 1, طئلعمج 1عدحتق ؟هعطدقمستنل , ةنيعام»ع اآمالج 710متر عا 8 عرب
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 لديكم نب ىلع سودبع ى دال رعشلا ١ ناري رم 9 خمس ىوتملا ن دبي تح جاحلا ند جمالدصم

 مهيدلقمو نيديتجملا ةمدالا لاوقا عيم ةلخدملا ةينارعشلا نازيم ا!” هنيه فوكملافوعلا

 اضرخألا [10] خنس قوتملا ىلأرعشلا لمدأ نب باهولا ديع خيشلل ةيدمكا ةعيرشلا

 ىوكنلا ىرايذالا نبا ىيدلا لامكبد فورعلا دهدم نب ىنوحرلا دبع تاكربلا ىنال ةيدرعلا نازمم

 ةنس قوتملا ىوحكنلا ىلبرالا زابخل نبا نيسكحلا نب دكمحا نيدلا سمش هحرش هم ةنس قوتملا

 رصتقأا [*01] ةنس ىفوتملا ىناوريقلا فيشر نب نسحل خيراتلا ىف لمعلا نازهم |"متؤم هب

 نماح ىنا مالسالا ةجح مامالل لمعلا نازمم 6*1 كولملا لود نم مايالا ددع ىلع ديف

 لدلجح يشل ةخامسملا نا 3 خلد عا نازمم اا د 6.6 امد قوتملا ىكأو علا لوك ا 5

 عورفلا ىم نازمم 11“ ه.. 1] ةئس قؤتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا ديع ىنيدلا

 دوم ىيدلا ربل ضورعلا ملع ىف صوصغلا نازيم !!ه.أ ةيناخراتاتلا قا روكذم ةحرشو

 هلقل05781] ظعءرن- ءل] فلز مدمن, ةمصم 911 (امع. 4. لصص, 1505) دصمدانم. - 13494. ال ءةص

 ء]-عطتخب طئاقسح مم ععتف,ر ةسعام»ع 4782 مزن 7له]مدرترنءل ]كرار اددلعم ١ لانب كاد للعام ءأ

 ةه10 , . . 12101510 13493. ل1( ءذص اظا- هط هع ةصتع عار طئاقمت هامان أمطانسل 7/07

 هرسمتطسك ل15 طسصفسمعدس ةتمودتلدع ددعللت(ةلتمصع لتعنلصعء[مدنتتل ع عماتتل نانا طمس

 1ءةاتعتو دم 1ءعع 1[381هطمسيسعلتعد ةعوسسمأسع اصقعععم لمس ةهنعام»ع ظطعتطط قلل-ءعا- معبأ

 ظوري قلات»ع0 كام" قر ةممم [ 976 (ذهمع. 26. لدم. 1368)] رممعاتم. - 13496. ١1 هم

 ءا]-ةدعدطأوع ءغر طئلقمو انموددع ةعوطتعدعر ةسعام»ع قانا'اعع» عاما قال - وأ - "علته لت عاف

 هلله]هترنت»ت عل آان -ءام امر“ 6محسسسهأتعم , ؟نألعم لك عزرتش7- ءل- لثرن لتعم ءغ ةصصم 577 (1صع»

 17. 1١ج. 1181) مرورانو. - ئقمعرربع- هل - 017 كوع ظعرت- ءا]رموعتز» ل"ط276 هيصة عاتقو

 داعم 1م7:-ءم/ ملا نع لتعأامص ءأ ةممم 637 (اصع. 3. كسسع. 1239) ل05! اناتقر ملال ع2 81013 18

 طسمع انطعسس ءىرسرتمونلتأاب -ح 13497. 31 ءمغص عال -حسفلر طئاقمو جعالممت5. (0مانق طاقام1 انتل

 ةدط 27معم»» 12 عزب 1 عوزبأع (06"هنصاتقو ةسمم [436 (ذمع. 25. آلءع. 1063)] سمعتم, علتطتسو اه

 نسم ذم 2مععموعملز5 معمعاتت» ععونطسق ءعومهماتطاتق قسدستعمتم ةعوان أ ءعةعلأاب ع 13498. 11 ءةص

 ءاآ - حس ملر طئلقمستو جةععملا مهلممتم, ةسعام»ع اسس 11هززعا ءا-ةث/ مس قاع للاتشقل لله]رمتت»عأ

 8 عرب 3101 متوتدعل 6 مهن, ةمصم 305 (ذصع. 10. لستم 1111) متمرعانم. - 13499. ل1[ ىةذص عا

 رد 2:11 عغر طئالقمت جعوستأةأتق لع مععلم ؟هصصسأوع ربل هردتنمع العز دتدععت ءمعلتقر ءلعص ءعصاتق“

 ةسعام»ع كطعتاعط لع7ع] - هل - لأ قكآ0ل- ءا- "عابس: عن قلق ظعامح كمين حمصم 911 (اصعب

 4. لدم. 15305) مرمرتكتتو,. - 13300. 311-581 ةخصو طئلوصتع. 8عءعالتسعأ طلع اذ طععرو لص لنتع)

 ءيمرستس عماقعتسم ذه /2/- 11 1/1, 44 ن عا ممم عد مجلس 20 ةععاراق لع ةعاتنعتاام لانهم لعملك ةاتقم

 - 4133501. 3811 عةغص ءا- مم دمر طئاومتع ةدمءاتمصاتتلت 0ع دعاع د عاض عمي ةنعام»ع 8عال7"-عل-([
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 هلل كمل هلوأ رصتخم فطنملا ىف رظنلا ناؤيم "هر م0 ةنس قوتملا ىنيعلا كمحا ىبا

 ةذس ىوتألا ىفنمل اغبولطق نب مساق مامالا خيشلا مدر خلا فويدصتلاو رودصتلا فقويذود ىلع

 ضَلا انروددص حرت ىذلا هلل ل هلوأ جوزمم حوش نازمهلا مدوقنب ىمسملا محشو مآ
 يي 0

 رم جيباصملا حوش ىف رسيم م.“

 عم نيقيرفلا مالك ةببذ عمج عيدب فيلات كلذ ىف قرعلا نبأ ركب لأ مامالل لاقو ىليعومسأ هذاب
2 

 تةدحححجحسا

 ميلا لما لداضف ىف نوميم "م. خلا ىدهلا قرط ىلع لد ىذلا هلل دمأل هلوا ميج

 40 اهلوا [10] ةظذس ىفوتلا ىداعلا دمد نب دوعسلا غأ

 110/10 ظعر لكاتسعل قلضتر هسصم 855 (ذصع. 3. اعطع. 1451) طمعأطتم. - 13502. ل1 وص

 ءا-مهغم همر طئلممتع ةمععتلةلمصتق. (هرصمعصسل تان !1هولعتسسر نن00 ذكه ةمعاطأغ) آنهانق

 ]نعم مم در نبم0ل ةصتسأ ءممععماتمصعالل ءعأ معمقاتهمهأمصتق ؟0ضسهت أ هصعللل ةععانس0وك عامي

 مادعتلعاط ع( طصقس (نمئيفن» عرب 66011نانمجاوي [آظهمعاتتافر ةهصمم 879 (زمع. 18. لآهت. 1474)

 رتمزختاتقو ص دلل ءمصسصعماةعاسمت هودص ممكاتتا 1 ععماو لقا لل همنن زصكعكأ مالتتلو 001 [عدعكتنل

 جلصتحاسست طقطعأ نأ زله امعاجتا: آهنم آلعمور نأ مععامرم همداتج لنلدنقصلم لت ةممدسدتخ

 عاما 413503. ظا- ل10 عهمةذعر همصسعماأةهتنق اص لا- لل ينطق ةمغعلا أ ععماتمس ؟ةعئلأ مصعد

 مءللعسعر لع ننم ةدررد 01 اتكت عوار

 13304. آل رس ءعل-دض( نق. 12هعاعلمم طمعمضتس 20 مسطلتعع معععوصلاتسا ةبوصقأت( نعمل ةكاتتل تح

 13503. 831 ءزرسنم عآ]-(حم ماطر ؟طدسماأم عا لزهعماو ععماتعمالم عروض حت كانط /27/-12ههط4/

 1٠١ ع. همعسض 1 ءعمصلم ةماعا] أ ععصلتع هدا. "'['عدعاحاسعرم ذص نم ةطاز) 10/11 ك1 فن7 و هطلف . .

 رسم أمسقو لزق ءعاع ةامطستأب اهسمعأا وس ةماعاذععصلسما عقدعر عا طصقتساتسا لاقع 8عطب» لاتن-عامت' مط

 لع عملعتس ةعومصعمأم ]طعم همكاتس عغ ةزمعمل دعس فرص ممدنمتم5ع لت عتك ص لتتم هربأصأ 008

 ؟ةيئاقتانلال ةععامتالتال كنت ءدطنتل تتوسل ءماتق ]1 ءيععتغ. 2/- 71ءسب أذ ذهعأمأا: آمتنق

 1دعمر ونصت ه0 ءءامع مءعازعأمصتق تمم لمعلا عمم. - 13506. 11- 8[ ءنسّتس 11 [ءاطقنتل

 ةجطأل طال آل عرس ومر لئطغعع ؟ظطسفاتع لع معمعقأمماتطسم آو عمعممتسسا ؟1؟(تاتطانقو ةانعام»ع

 |[ 17 مار متستنعا اذعرب لعربملا 7 ءصضعست ؟دلعم] 1: لطقءعبز/ل [لتعام ءعوصصم 609 (ةمع. 3. كس

 1212 دسمرانمإ. - 13507. ظا- ل1 ساع عار قمعضعم زص ل7278 لعفتمعمسور ةنعام»ع 18

 كاطمتاعط عل - ز[تافخسصس قات لعمنأل عب 7101 هةهنسعأ طن 0/1 دمحم |[ 982 مع. 23. كم. 1574]

 رمز.  (هسصعم أه اهعامأا :

-_ 1 
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 مارمو بلطم ىملس دكعبا

 مارغو ةعول اهاوع رويغو

 مهنم ءابدالا ىم ةءامج اهضراعو نابرعلا اهتلوادتو نابكرلا اهب تراس ةروهشم ةديصق قو

 سمش خمِيشلاو ىكملا ىمزمزلا زيزعلا دبع نيدلا ع خيشلاو ىسابعلا ميحرلا دبع ديسلا

 ةنس قوتالا ىلخل ميعاربا نب دمحا نيدلا سرغ خيشلا اهحرش ىضاقلا ىرصمأا دمح نيدلا

 ىلع ىدوعلا روثنملا هاهم خيلأ ىفكو هلل نيل هلوا ىللل ىلينكل نب كم ىيدلا سمشو

 اهتغالب ةيتر ىلا لوصولا نع زجتلاب نوفرتعملا لكلاو اهسمخ نم مهنمو ىدوعسلا موظنملا

 ىلا ى ميدلرخ ةييرع ىرخح اد ١4 ر ىو لا كشف ةاقلا ياك ري ع | ىدخأ نئاسف هلو ايتحاصت ةوثا كا فدل

 كم ممدغ 5 ع/رجمع (0زةعععدسس هتكع سمس ءعد) علطسع 0ععتل ءعتسسس هيرب عر عمأ ءأ معه نمت عملو

 الأ ةملم» عغ انطتلم حاتذ نطقت ءزاتق ءنر 4

 (0مو406 ءعءاعطءعورتتلج عوار نتمتت ةويلأعق ةععتس لص زاغعع ةطلصغعتمع عا كعوطعم ممجتق0عق

 رصممام ؟1:عععمصت مجانا لوسع مطتام]وهوأت ءمصومدعأ قعستسع ادماأمعل ةانلمعطاتمأر نأ 56جي10 قلل

 61-ءآرات» كانون - ظطعتلط لععد- ءل- لا» قلآال-ءأ - ههفعع 2 ءروعشعر»# لل ءزيلق ع هطعتلطط

 ى/عروع - عل - لق: 210ه متوتسعل 27 ةعر»# طولعج - (0هدتسعسأه7105 لذط عولتل 601705116108

 كاطعتلعط 6 عمو ءل- لفن قاتضعا طع طاجن]» طملعاق, ةدمصم 971 (ذصع. 21. ةكسع. 1563)

 متم نانق , ءأ ذي عزرتم - ءل- ل: كلل وار مثستنءأ ظعم- ءازرمنام]# ظماعأتر تدّزانق كملستلل عما ة5لانكو

 ]لا - 01هت:7]1»  ظل1 - 1508 هله أ - ةمميساس» ]8ل/ - كمرنلع ةمهعت مانع ر زاك صعأمأا: آمهاتق

 للعم ءغ ةدلزعزغ عنب - طوس وستمسوت أ مازعداحت» هللا عدم همتمأز هنلصعق ةاياعطت همم1عدقت

 عمصأو م20 مأاعع ةهطعع ا[ (دغعسد ةمتست هتماددع هع ععدلسس ءّزاتق ءاموتنعمأتمع حاتمعععع عغ 4

 [جقاتوأسلاا ءّزانق ؟هعسص لأ 5ع حقععم ل ءعع ممادتسدعي ب 122/07 دلتقمع معهعاعععد (0510ه5 ءمات م05انأأ

 جوطتعمم ةزصعنأ ةعلسسم ةعماعمأتدعتت مآ عممم ءغ مامن عطتتو ؟ءةئامصتس ؟ةعنصلو لتهلس ءاهقم



 نونلا باب

 مكال ىف لصف رشع ىنثا ىلع لمتشم كلكم ىالخالاو ةرضاخل ىف ىف ىافالا ةردان ا"ه..

 خلا تادوجولا فلف ىذلا هلل محلا هلوا اهسرافو اينرع ميلاو مظنلاب لزهلاو كِللو جداصنلاو

 1ك "كتل ؟قوتملا ١ففعي :كوزعلا اكان , نما لع ىوملل ١ نفيلا خيرات ىف نمزلا ةردان ا*م.1

 5 [(...] ةنس قوتملا ىلاعب صلختملا كمحا نب ىفطصمل [ موظنم] ىكرت براكالا ةردان اها.

 خيشلل سلغلا تاذب سبقلا ران "هلا >كيزياب هيخا عم ميلس ناطلسلا برح هيف مظن

 ةنس قوقملا] ماشلا ىتفم ىفاشلا [ماكرفلا] ىرازفلا ميعاربا نب نمحرلا دبع نيحلا جان مامالا

 ارم“ خلا هيجو لامكب فيلي امك هلل كمل هلوا ةيقوصلا زجياشملا لاوحا ىف رصقخم [

 رعاشلا ىريمصل موظنم ىسراف زاهنو زاف

 ارا اج1 9 0 131 111" انآ خ1 آر1 11:14 17
]1111 

 135308. 5 خلزءعغ( ء]-ةؤك ف عر عمتح للعاأج ؟ةجئل05ا11 (ءكلكدع 58 عأاناتلا 0ع لهءاعأمق

 مرمرسغع ممعممملعصلأ عع مضنتل. آل ه]مصعم ع لهملععزست ةعععممتطاسع ءممقاقمسق ءا ةممرطت

 (طععسمتمي فمقتلتمي للعام ةععلق ءأ ]0عمعج ءأ !نعدغح ءغ هماسغج هعهالقممع اها ةعوطتعع نانقش

 معرعزعع ىمغلمعمعر ننم0 زاه اآهصعامزا> آبجنف [لعمو ننأ معو ءدلقأاعماعق ردتأعق 12108

 معملسدعلا عع - 13509. 2مل عغ عال معرس عمر ةمععسعم ةتصعتنأةعع غعةدطممدعتم 0ع طاقاممأو

 آلعمعمعممت, هنعام»ع ة[هالو مل ظعرب ظل, محلعم للمع لزععغم عغومسم 992 (اذهمع. 4. لدم

 5 1584) مسمر نم. - 13510. 3 ةغل1عا ءعالدصسعط ةعأتطو همععلسعم ةأدعاتلف عع ماكو عالنت

 |[ (نحعصعم] ةتععتعاتستر ذط ع0 11:1 هركم عنا قل سعلأر ىعممتستسع ممعاتعم 4/8 هكسهكات# ءأ

 حممم 1008 (صع. 14. لدل. 1599) سمعا سنك طغعااطسس ةنلغممأ ىعء/خ» كنس اطدلعع ةنم آن عتق

 قمامكزا. - 4133511. للفرع ءا- ءدطقمر ةودمتق مسمع 3عععوقمع ءعجاععس#8 20نأع 10م

 (عمعطعمدمي ةسعامرع هاطعتاعط ءا ا!سفس 1( - ءل- لأ: كلل - هآ - «هلسيمت: اعني طا” اليا ل" حم

 | [”مءملز] كطمظنتكم كرممع طلطسكنتر [ةصمم 690 (مع. 4. لهم. 1291) رممعانم]. (نهرد معمل أنش

 لع زتعر ونمع هطعتاعطمع (طعمومرطتعم# ةمععاوساو زذاج اآصعامتعمق: آمسق 1)ءم (ةلتقور نسقلتق

 ممر[ ععامع ءزنك ةدطقأمصاتمع قمت عملا عام ع 13512.34 رع الز ع ةعب طاقصلم ةدممأت قام

 (؟حسسعل معجفتزءاتلال 8 707 مرريت»# ظوعاو ءملتمم8ز 11111.
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 جوسنملاو خمسانلا ملع كاس

 ثيدحلا نيسان ملع 1016

 غبصأ نب مساق لوح وبأ مهفم ريتك عمج هيف فلا هخوسنمو ثيدحلا سان ا!” هأو
35 

 دحا ىناييشلا ] دعجناب فورعملا نامثع نب دمح مكب وباو "5. ةنس قوتملا ىوكنلا [ىطرقلا]

 رفعج وبداو طم ةنس قوتملا يرابنالا فحكحسا ىب دمحاو [ةنس قوتملا ناسيك نبأ باكا

 ىنادمهلا ىمزانمل ىسوم نب دمتم ركب وباو "6 ةنس ىفوتملا ىوكنلا ساحنلا ديح نب دج

 ىد رمع صقح وباو 50. ةنس ىوتملا ىوكنلا ةمالس نب هللا خيه مساقلا وباو هم* ةنس قوتملا

 فورعملا ىلع ىب ميعاربا نيعاش نبا بانك رصتخاو [.م ةنس قوتملا ظعاولا ىدادغيلا] نيعاش

 قوتملا ىريشقلا نزاوه نب ميركلا ديع ماماللو 2 ةنس قوتملا كلج ىف قل ىبع نباب

 هيف فلا هخوسنمو نآرقلا سان !*-1 + غنس قوتملا قاهفصالا ركب نب سمكمو ةنس

 ليد مكب وبأو ساكنلا رفعج وباو ىرقملا [ ىسيقلا ] بلاط ىنأ بأ ىكم مهنم اضيأ ةعامج

 13513. [ل ص عا -صهةقزلعط 5ع ءادحرسص همت نلعط. 12هءاضمم عكست (نهمهصأ طعم عدم لسنال

 ءأ جطعم عدغم اتكلم

 13514. []1 د هقعذلعط عادط ح0 غط٠ انهءاعتمج (؟20110صانتللا ط0 عصا اننا

 133513. 3١ ةعزلاعط عاطل( غط رع ع صمسد نلعط مطل مر 1[12201همعق جططموعدمأع5» عا ةطغم-

 عدمامعو لع وستطسك سلال مذعت ةعئمدععتمسأر انا قلاع 2101م متضتنعا (ئضن» ظعتي كقالمعأ

 [ 62:"00] ءدستسقتت عسعر ةعصسمم 340 (صع. 9. كيس. 931) مهمته ب اق 8ءاج» ]10/ هتضتتعل

 8 عءرت 01مم |[ كعلم نمسح لتكقمسل مدس لقت رك عتئكمسن ] , ؟دلكم 22/- لم'0 لتعطنق | ءأ

 جمصم . . . طاق انانك ] - ل4170 8ءر» 1. ]ءمع ملانم»ة, هصصم 318 (ذمع. 3. ظعطع 930)

 ستمر ناد - قلو لملم“ 17 هنت لعرب ل1 ه]ميجورنعلأ لامع ديس هاتعاتكي ةمصم 338 (امعب

 1. لدا. 949) ممواستق - للي .ظعا» 210/ءمتجتتعاأ ظعتن لليوم آل نستت»# ظل عدل تاق ةط0

 584 (أ1مع. 2. لامعا. 1188) ممدأنانك - لادن ]عايد ظل ءاحهاهل]م]آب عرب ذك ءامتروم (( هطلت قلل ءاتقو

 ةمصم 410 (ذمع. 9. ة1آهن. 1019) ردم ءاسك - قلاع 11ر5 0م" لق عرب 511 [ 2 هج]ل 08 (نهدعت»

 هدقأامرر همم 383 (ذمع. و. 1 عطع. 99جز دمعاست], ةيزسق انطصس 10مم: ظعرن لل ؟نلعم طا

 460- ءا- 72معع لتعأدك ءأ ممم 744 لصع. 26. قآهت. 1343) رمعفسشسع لص ءمأأممدعم 01 انننتهع

 مرسم ءاطعممدس ءمءعوزأغ آل ءعمتوسع 0ع عملعسمب حععتسسعمام ةعئمدعضتمأ طسفست ل/غ0-ءأ-7

 آظ عنا 11 بماعت» (0051 عقاب ةسصم . . . !2015تلتقر عأ ل1107 مدت: عا عزو ظمأ“ ل لمآ ةتاقر ةططم

 322 (زمع. 22. 12 ءع. 933) صمءعاماق. - 13316. ال ةدزاعط ظ1- 00 "جم ؟ء ل11 همدن لع طماط اهو

 رعرداتق (هعومأ جطعمعهماع5 ءغ ةطعمعدغعر لع وستطسع مدعاعم سانلال ععتدععاتسأر انا العمل

 لا: قلق نان |[ 06هنئ2] (همدمن اعوعملتل طهعزداعع - لاب لزم هليوم حج كانغ طعام
37 
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 مالس نبدا مساق ديبع وباو ىلاةسدسلا دواد وباو [58“ ةنس ىقوتملا] ضرغملا نبا هللا دبع نبا

 ىنيدلا لالج خيشلاو 50 ةذس قوتملا ىمهمتلا ىهاط نب رعاقلا كيع كيعس وباو ةنس قوتملا

 ىلع نب رصن نب [ةمالس ىنب] هللا ةبه مساقلا وبا مامالا تيشلاو 11 ةنس ىقوتملا ىطويسلا

 امز# 2 ىوانملا ىباو نيسال وباو [1. ةنس ىقوتملا ىدادغبلا ىوحنلا ىرقملا] رسفملا

 ةمشان ] هام رميا يمس قوخاأ ىعفاشلا نقلملا نبأ ىلع د روع جارسملل نكسانلا مال كساأا

 ىلع ةلاسر ةيرصانلا |*د1 2 (ا.ام ةنس قوتملا ىرصملا دمدح نب رمع ىروكسرافلا ملاعلل ليللآ

 ةكوجأ اهفلا ىدهاأؤولا دوهدك' نب راد ىيدلا مدان هنازجكمو معلص انهي ةخلاسر ىف باوبأ ختاق

 ىنأ ىيحلا سمش ميشلل فطنملا ىف نيعلا ةرظان ا"ه» 15. ةنس ىفوتملا [ ىريكنللا ناخ

 لاقب] دحرش نيمسقو ةمدقم ىلع هبقر 4 ةنس قوتملا ىلاهفصالا نمحرلا دبع نب دوم ءانثلا

 خنس لاوش ىف هنع غرش نيعلا اف صان دامس [15] اكذس قوتملا ىكلاملا رمع نب لودحاأ [ لوقا

 11هارمسست»ءل عرب قةطلمأ]ه]آ ةارن- هارسمعلة[غ, [دصصم 543 (صع. 22. الآدتم 1148) طخ ؟تاتخإ

 ب لانع 1)عنم10 5ءزءوازربن - كللتع 0 عقل (ةعضنس لادن ذهل/منسر ةسهه . . . 1001:اناخق

 لانو ىهأل كلل ءآ- ف]» عدا 1الرف» 1سم ةصصم 429 (اصع. 14. 00عام 1037) 201نانق

 ب- ة8امتلعط لءام7 - ءل- ل» كمون ةمصم 911 (طمع. 4. كسص٠ 1505) دطمماأمتس ع هطعتلط ءأ

 آسفسس لقت عام طل طواملادآب [ عن ىءامسمع ] عرب للمع» ظعض قلل [ 2هج] 0408 ] (نهدوسن

 1[مغعرممعدر | (نهعدصأ !1ءعوعملل رسهوتةأءعع ءغ (نئدسس هالعمقو ةمضم 410 (ذمع. 9. لآهن. 1018)

 رسما نام ] - لات[ ءمدءرن تأ طار ءارسمرنويمقم ع 13517. آظ1- ل ةمنلع 11 هدرسصص ع1 دس عل

 مهد لعو مككسستل ةدععمرسسل رصملع (11[ءاعاعدع) ةهدعرت 5 ءدمقر ةتنعاماتع ذر -عل- ل١1 01ه“ لق نا

 4/8 1: - ءاسم/]معع]1نا كطقفظتكحم هصصم 804 (زصع. 11. تسع. 1401) دهمان. - +1

 [للةمط1و عي عاد 1 ءعتلر معسم طمصو هممعاتكر ةيعامرع ؟هذنو ونام طوس ةن]ن# 0م ع

 11هايمب»سترنءل ل1676, هممم 1018 (ذمع. 27. لآمس 1609 ) هنمعاسم ل. -ح 13519. ظ1- لأ ةقاع

 معاون عغر (مهعاماطسق 51 نامل هدانق زم اهم ءممتام 01 ةممقتاسق لع !ءععدؤنممع عا دتعفعملتك مضمرط ءامع

 ممدخسصم وسيع عزتس - هل - لف 7101/1“ عرب 71هليستل 2071808 ةصصم 658 (ذصع. 18. آل عع

 14259) رصموءاتسق, لبو ستلدع عمم 16من عدسرمعتلا. -ح 13520. الل ةغامز عع عآ1-ةتصو

 جعزعو هعدلتب ةهسعام»ع ؟طعتاعط ك7مووع- عل - لو قلدنا عنا لال هاررستتا ظعرا لا- ءآ - "ه]ررومت

 1؟ر/ملبابار همجم 749 (ذمع. 1. كرد. 1348) رصمعاأمم. آنطع لع !هوتعع ّذص مههعامامصعتتل أ

 لمع مهماعم لتكمموتاسمر, لص ننعتال قمع طوب »ب اطاهلئلعتاحر ةصمم [795 (تصمع. 17. 805.

 4392)] رسمات قمسسعمأا معتم مم ء/ ع/- من لمه ماس لاه مص م0قانتار [انأ ةلنعام1أ5

 رععطو هج ةدتخ ؟هعلطسم ملم (لزعأ() ها هعن) (لتعم) لتماتمومعععاإر ءا سعمقع ةطعالكزكلل ةمصخ
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 ةلوأ هنايوذتم نم ىشحو انالوول روظنمو رظان [[موزنإ ام

 ىنتسد شبي ىنس» هامج رب ارذ

 اهلوا ةيدار ىطاشلا مساقلا نا خيشلل روسلا تايآ دادعا ىف ىعولا ةمظان ["07

 َ عفان مرن يه ىرودقلا مصخقت جرش قع عفان ارو ارا ناقدامو نوعستو عيس اهتايبأ

 ىدنقرمسلا ىندملا ىنيسلل فسوي نب دمح مساقلا نا نيدلا رصان مامالا جيشلل عورفلا

 رصتخم وهو 40 ةنس لوالا عيبر ىم ىريخالا فصنلا يف هقيلعتب ادتنبا 400 ةنس قوتملا ىفنلل

 يف مكل غوصا نأ ىومتلاس لاق و خلا دبالا هحما انج نينلاعلا ترادللا حملا اةلوا] هبا نوكريتي

 [عفانلا مقفلا هتيمسو ةياورلا حيك ةياردلا ىرظن بانك ىف هللا ترختسان اعفان اباتك هقفلا 0

 أ. خنس قوقملا ىقسنلا نيحلا ظفئاح كليا نب هللا كيع تاكريلا وبا مامالا خيشلا هدر

 7753 (زمع. 23. لدص. 1373) ةطوواحز( - 13391. 8 ةامأع تع ل1ةصخاماأ ل, هل[

 هعتلتمق جلقمإ كعمم ءغ جلهم وعطقو ةسعامرع لآمل]ه ممداعم 717*مزع]ق. 8 عمانمعأ طمع ءةمعسعم

 ج0 حسعامرتك ممعسمتأم لتهنعطتم ءزدهلعس مءطواطسم ( لل ءا]س عمن مقر ممهعتمأمب ءأ اهعترتا أه

 0 ممردعمس "!'اناتلل 1هتلالانلل عقأ ©0015 ءةدعتقأعمألةعو

 "لكأطأ معوع هرصمأ ءيتداعمألو مهععضأ ص عهأأ2 عقم

 13592. 1 ٌخاجأزس عا عل - خ حطعر هملتصهت تدع ؟[دطاننال 06 عطانتال ع2 1006 ؟ع5ةانان111 81 8انم1

 حسعام»ع هطعتلاعط قطب عع ه1 1282. (0حمصعسج زم ![[عددتس 204 ل عدتم عمق, ونتنمل زأغه اصعأمتا

 آ[معامزم جه ادسلاع طآلءز ةمصمعم 86 عسعا ءآ- عمار بس 5

 ع( لسععمغم5 ممههعتماو ةعراعرس ؟ءعدنق ءمصماتمعأاب -ح 13523. ظادلل قتلا انطع» كنا

 (©هرصس عماقسسم ذه 000:11 (©هدسسمعملتسس و لع نم ةترعو لل ءطبتم عنان ع 135924. ظا-ل كت

 41 عل - عمرنا, ]زطعع هكتلتعق 0ع مهعاتطسم لدعم لععلس وتتم, ةهنعامعع ةطغتلط ءا آصقس 262-

 017-60 هك ط1 1 ءايعتر» 8101 ع متون عا 8 عتا )وبرك 11ه ععردف قل ءعلعرنت كوم ءمتنلف [آلدصعأتاهم ةككو

 656 (زمع. 8. لحصي 1258) رسمجأغتم. 12عةعملمنلممعست طسزاتق ءمرصمعضملتأ1و آه 010 0

 طعم ءلز ئءقمصعسس ءدماحصسأا, لتستلتو مهعأع ممداععتمعأ دمهعصسقت5 طظعطأ' 1. ةمصت 655 (ذصع. 19:

 لوم. 1237) هموسم عدا. [آمعتمتغ ذلطسل أه: 1مم 8عمر مدتص هانت 0مطتتممر !ةلأقر ءانلانق

 ععمصتساس ذه ةعسرمت(ععمسل لمعوغ ءاعر ع ةسعام»: كل دسعر اآموتتغر معاتتذاتقو نأ ؟0هطلق ع

 زدمععمسسلعمغم اطعم هقلعس ءممئدععس. 1(جونع 17ءدسص ءموقهكتر نأ مستطأ ذه اذطعم ندع

 مممصعملم ؟ءاتععرسص ةمععععدنس ]1ةععتععاتعو ونت 0مءاصمو ةمععن]ةلكه ءغ (تهلتامسع ؟ع58 0

 ءععععا1ععمغو هغ طتنصع اتطعسسص انكملو 17- 12م 2/- 31مل زمهتومتكأا]. كم نص هطعتطط ءأ

 آسخصسص قات ]ار ع»ءعجابا ىك00١ه7]ه]ب عرج قلاتدعل 18 (ي/اع- عل لاو رك ءدععإاب ةسمم 710 (ذصعي
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 عقو ام هرخآ ىف لاق لا هءايلوا ديا ىذلا دلل كمثل هلوا ىفصملا وه ليقو ىفصتسملا هامسو

 ناتسالا ركذ نم عقو امو ىردركلا ةمدالا سمش مامالا يشلا هنم دارملاف ةمالعلا ركذ نم هيف

 ىم لوقنم اهّلكو ىسخرسلا طوسيم دارملاف طوسيملا ركذ نمو نيدلا دي انالوم دارملاف

 عئاملا باتك ىلع ىدابال ىداهلا باقك ةنس قوقملا دومدم نب ىكب قالو حجاضيألاو طوسبملا

 5 ىقوتملا كلو ناطلسب فورعملا دمح نيدلا لالج نب دا نيدلا ءاهب ءمظنو هحورش نم هلعل

 بهذم ىلع عدارشلا رصقخم ىف عفان |”  لوقلاب ىردركلا ةذمالت ضعب هحرشو ا ةنس

 عمبر نم نيرشعو ثلاك ق ق ذولا ةديعس ند ىبيك' نب نسح نب رفعج خيشلل ةيمامالا

 عفان ااا خلا ىيدباعلا ةدابع ةهتمظع 3 ان رغص ىذلا هلل وكلا ةلوأ كنب خمس رخالا

 ىلعل سوماذلا ] أ)”هزخب «ن1 خمس قوق ىدفغصلا نيرا كدكيع ند ىلع ىويحلا ءالعأ رمصخخم

 10 مظعالا سومانلا 11 هالو [سوماقلا نم هصخ ةغللا ىف وه ىكملا ىورهلا ىراقلا دمحم نبأ

 3ل1ون. 1310) رهممأاتاتقو ءمسصسعماهسضنسس ؟ه0تلتغ 27 - 710 هأوك مر ةتكعر نأ هلتل ؟هآ]سصغأر //-

 110:76 1مهعهسأ ماتتطت , نانأ ل(ه 1هعارأا: ًآاهنق آ)عمو ونأ 11205 هانم5 ةهصعام5 هانت

 ممعمطمروع عمي -  هنط ءزده طمع: (0همانعقر 1موانتغو دصعصأتلم ذأ 0هءاتددتسأ غو

 كارعتاعا» هأ آصقس فعروع ءا- مقمتسوعأا لك ع لعر» 6 ةلعمأ ءعماتعر ءعغ نممانع5 رمهعتفاكر لل

 ممداعع 11 هرربءةل- ءل- 04, ءهأ (سماتع5 [تطعت 11ءاوتنا, 21 ءارونا ىءمممعدتأ ةصاعلأ] أ ععصلاتق عقار

 هرصصأم ةياعست ةلتتصلع معالم عه 77ءالدتلا ها ل147 لعجسصتأم ذاتها. 10 ءاملع قكاتع 8ع“ اء

 ك1 هامستر ةهممم . . . مهمظاستتقر !!طصص ظ/-110: !:-/0: هأه [ةانط 201 - ا!( ءهلتلتغو وست

 5 [مع(اههدع زم عطلت عضاقسأتق مالت عطدصلاتكق عقأ. 8ع هل - لف: كلآرتشعل عن لءام] - ءل- لقا

 ه10 ]م1160 , ك؟دلعو ديلان 17 ءلعل لزعاسك كغ ةسصصم 712 (ذصع. 9. ١3آه3ق. 1312 ) 2207[ اناتقو

 1[ طخسس مر ' معاضتعع علل لتغر ها 0زدةمساسم ننتلممسم 0"252عم1 مست ءداقتلام 1مقاتانتأ او

 تاتا ؟ععطو (عدعاتق ءعماتعتاو .(مصخنتص 30035 ةنصأان ح 13523. ظاآ1- ل ةغذ' انطعع نتتلتق

 (همصمعملتستس 0ع معدعععماته معازئأدصتق ةععتصلسس لأ5واتممسس ةععامع 11ه نوار ةتتعاملع

 داعتلعط لما م» ظعرب ط8 هعمت» عتاب 7”هلرم 8عربب كعنلعار لتع ؟لععدتسم (اععاتم معصقتم عطل

 11. عمصل 676 (ذمع. 4. لبص. 1277) سمرجاتم. [آمعارتا )غ2: آهسق 1)عمو معهع ءنزاتق 118-

 لعواونع ءهسلانق ه5عط5مرطاتللا كائ0110111 ه1 22012عض[1 عه عام. ع 13526. آظ1- 1 ةكذتو

 ا]زطعم تكتلتك. (نهرصرتعملتسست و ةتعام"ع قل( - هل - لأ: قا: ظعرب قلال- ءا-”هابسمنا هز علف

 10 هممم 759 مع. 14. آلءع. 1357) سمر(نم. - 13327. [ 1" ]1- خخ ةسدتقو ]عزب 0منق !عدتح

 ىقاموتعتست هنن 0عءعاوعات ع ( نونو ءة>يععع ماتت ةمعام»ع ل ظعتأ 21ه1,مةن»ء4 ]لع ءبم#

 116/46 (نهمومأ انعءامرع]. - 133928. 13-81 ةسنق آظ1- كئائموسس 8ع 0-11( ةرسسق آظ1-
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 اءزج نيعبرأ ىلع ود ىناليكلا ميعاربا نب ميركلا دبع نيدلا بطق خيشلل مدقالا سوماقلاو

 خيشلل فوصتلا ىف رصتخم ىسراف اولحو نان 100 طارقيل بطلا ىف سومان !دل"

 سوب#  لالضلا نع قيانلا |” خلا هلاضفا ىلع هللا ىح دعب اما دلوا ىلمأ نيحلا ءاهب

 قبدبتالا اينلا 1نا3» _ طقس قرتملا رعاشلا  قاذمهلا ١ قريمضل ' موظتم ىشراف  مارهيو تيفاذ

 مم ةنس ىفئنما ىلالقسعلا رح نبأ ىلع نب دمحا لضفلا ىنأ ظنا خوشلل ةيعكلا ءاث

 ىلصوملا مهيرحلا نبأ ديحم نب ىلع نيدحلا جاقل رطانملاو ىنارملا ىف رطانلا ةيذ 10*مر»# ع

 ىلا“ ةنس قوتملا

 تابنلا ملع “ما
 كرابملا ] فونتسملا نبال لبرأ طدرأنأ وهو لثامالا ىم هدرو نمل لماكلا تليلا ةعابت !7”م“

 ةيكاطنا ركذب فلعتي اميف ةيكازلأ ين "م" ١ [97: ةنس قوتملا ىلبرالا ىمخللا جحا نبا 0
 خيمانلا كين !ها*و [ 1 ةخنس ىفوتملا ] ىباكلا عامشلا ديحا نب رمع نيدحلا ىندز خيشلل

 م عل جسر ]عع ممدمحتساو عا 0ءعومست5 ماتوا ةةأزلان5, 11عام ع ذطعتلعاط (6018- هل - 01: قة -

 6]- ععست» ظعري 1[ ن] فب 16من. - 9 ده0:هوتمأو ةععاتلمسعو. - 13329, 8-81 ةساق

 11 عل- ان ططر دعاك مطعلتعوع اعجب ةسعام»ع طلمممععوأعب ع 13530. ةكذم 56 8مل 1و

 مهمته عأ 0ن]ءزدعسسر ةمعام»ع ةطغعتلعط 28عام - ءل- لف قسم.  (نهددرعملتتتتلل م عظكل ءانتت 0ع

 كدكمسسم, ن0100 زغذ ةممزغ: طعوعروتسدد ]2)ءأ !دسلع معم ءعزوك طعم ءلععمازت عايد

 آن 3-1 ٌةطترو معهطتطتغمم» حط هيعوجعي - 13332. ١ ةغط10 6ع 8 عطعةرصر ؟: ةوسق ءأ ط[دمق.

 (نورسسعس معجست ثننل و 6[3116ع 10/071478 ]ل1 عزت: 8هعاهر ةصطم . .. 10[1201. - 33

 اك 1-1 ءطو 81- خم طحطو مسماتاتق ءعلاعطعمتساتع لع عجقاصت عال مدع آ[كهنطقعر, حسمعام»ع هطعتلعط 5

 آ8فظات ق1 !/هل]7 ل1تنءعل 8ءرب ل47: 15+ طظمز» قلءءمالم», ةصصم 8532 (ذصع. 7. ذآهعأ. 1445)

 طمأن م. - 133534. الل ءطو ءادص ةغجاأعر همنصماتقألم ةمععات]هغمعت5 0ع ةمععنأ]5 عغ [0عق

 هطقعععوهملا ععععاستك, ةسعام»ع 0-60-167: هل: عرب 710 متستتعلا لارتن- ءالم”عاآرقتس هلل هتنكقأقو

 حمصم 7602 (امع. 11. واس. 1360) 2205غا10. -

 43535. 11 ١» ع]- معءطق(4. 10هءاممح طععطقسسست 12160165113

 133536. 3 ءطغطعغ عا-طءع1ع4 عادط ةسنآر هممطتاأ(عه هعطتق ؟!مدعاتتس 115 1مل 1105

 مموعدامساتسدزسمو ج0 عععمأتمو وستتم عورص ؟عمتسمأ. 11ضئةؤممعتم هعطتم ةلعطعلادب ةسعام»ء [ 1104

 8ع: مللتسعل ةرمقلبست 1غ, ؟دلعم] 1و ءارسمءامترلا [ للعم ع ةمصم 6037 (ذصع. 3. كوت

 1239) سمحانم]. - 13537. 85-81طء02 7-81 ط1 و عغر جعععوةأوصعق ءدوتنتخأاهع 0ع 0

 رتدر ودهع ه0 طتعغامضحس قمكلمءطتمع همععاوسغارو هسعام»ع هطعتاعط 2ءنن- ءل - لأ: 0170“ عد

 4170 ىايعرجتسا' 17عام, [ةممم 936 (ذمع. 5. هعمل 1529) رسمرانم |. - 13538. ظل
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 ىسرملا ىسلدنالا] قرقملا مهعاربا نب ىبك نيسحلا ىنا نايبلا نبال ةينامثلا تاءارق يف

 نب ىمح نيدلا سمشل ةمدقم ةيلصالا دعءاوقلا ىف ةيكولا ةذين ا" [811 خنس قوتملا

 اهمظن مث ليادحلاو فالق .٠ 00 ياا اهعمج 1“ اكاد قوتتملا]'ى عفاشلا ىوامرج لأ مدادلا كييع

 ديد نسأل نأ نيا سحمدت خيشلل نابع ليداضف ىف ةطين 1م. اضيأ اهحرشو ةيفلا

 قواقفلا نب لدي فو رلأ كيع هدرش 45. ةنس دودح ىف قونملا ىركيلا نمحرلا دبع نبأ

 جير 0 س اربنلا اما حلا ىفكو ىلاعت دلل هما هلوا 0# ةنس قوتملا ىرصملا ىدادل

 اوكار ندد ةخادس قوتملا ىسندنالا ] ىبلكلا ى م نب ردع ةيحد نى أ طظناحلل نيل لأ

 كناؤلا لينلا روت“ “.. ظنس دعب قوثملا ىلورزاكلا لحأ نب ىلع ىنيدلا ريهظل ىتفملا ساورمف

 اس مايو خمس قوذملا رعاشلا ىزاجل ليد ند هاا نيدحلا باهل ذ» ولا لبغلا ى

 )“| ب دس قوشملا ىربيبزنلا تق ند رمز هللا دكديع نال . ل 4 مببَن او 7 هيبنتلا راصتخا ىف ةبببذ

 ىو طءان ظ3-1 خرسأ و عار جعععددإزهصعق جنوع5دععضأع5 0ع معععمم1إ هصتطاتق 1ععنامطتتت 060

 يىرموصتعتق, ةسعامتع لاداء مدعو آهلوم ظعبا الاصول [ كتنلمانيعق قلد: ] (نمددمت !ءعععجلت

 ممعزمانم, ؟هلعم 1طن - ءلار عروب لتعام | عن صمم 496 (ذسع. 15. 0ع. 1102) دسمعامم |. ل

 13539. ظا-اذهطلءأغ اكا- ث ءاع1ع عار جعوعمملو ةييوستكأاو لع حعنعسأتق معلم ارا

 طصلمس ءعماه]إت طسع. ظعمامععمسس نهر نيمع از عزررفس هل - لق ]!1ه]منستنعل اظظعرا قلطأ- ءآ- لمق»

 8مم كطملتامر [مصصم 831 (مع. 22. 0ع(. 1427) سم1انلتق]ر 18 همهمعققأأو ان (1086-

 عقنمصتطسم قماعمرت عرمتم هع ةعوتسصءعماأتم ههععععمأ. 8 مداعج هي دعمدتطسم ذم //“ ل عوتم عماتطاتق

 معاسعع معللتلزغ ع( مرصسعمسامكأم نن0006ع 1مقاتنتعلا. - 13540. لظ1]-560ط02عء+ا 11

 1ءلطقتا 8طق'ط ة صر ةعععمدأزم لع ؟تعاساتطنتع ردعمقتق كطق'طقم مطهعقأةضاتطاتق و 01[316

 كار عزاعاط ى/عروع-مل - لان قكانضلارمعمتج للو]وتمسعا ظعر» قلل ءآل- حمابتسمتا ظعاتةر ككعو

 ةصصانتق 930 (ذهع. 6. كمر. 1543 ) دضمعاتل. لا -عأ - "هما ل1 ه]رعن»ن7ثعل لق ءلا- 40

 ]ل ملل لل ن همصم 1031 مع. 6. للمحعت. 1621) مهم تلتقي لص طسصع ]ذطتاتنت همست نأ 1

 ءلأتلتك نأ زلم اآمعامتغ: آمنه آل عم ءهعععادم ه ةيلابزاأ كعب - 13541. ظ1-اخلزطعذق 1ذ

 (همااعط غل كططقعر !نعععمم. [لزدامعتم ةططققتلمعتسر ةنعامرع [1نلطاع الروم“ ظعلن- ©أ-

 ممدمنن لك ءاعأر |[ لاعادة ؟دلعم ] لا 102:/نع [لتعام عا دمصم 633 (ذهمع. 16. هةعربام 1235)

 ردمرنم |. - 13542. ملزؤط عمم ءعادس نآاأتر !طنعععسم لطسكاتلر ةهتعام»ع العملات - تأ-

 41/6 ظعرا لارتعل لكم عع” نان ممدأ هممتنلال 700 (ذصع. 16. "عما. 1300) مدمر. -ح 1543.

 كا-اك مطل اظا- 2 هن لور دررمعماسم ؟عاسملمصمق هدرع لللزام صععععماعر ةتعام»ع ذ/عأوط- علا

 كلتنعل طع: ل10 مسستسعلا ]ل لوعن طمعتاجو ةهسصم 875 (ذصع. 30. لكسص. 1470) رضم10[1.

 13544. ]خ|- لال ءطغاط 11 زلعطاغتنعنم اظا-'[!' عمطتطر انطعع زمعازلادعس. ظماغمردع ءدع اذطعم

 1 نياأ/ر لع نسم ةدمرعج ؟10عونت - 13545. اكا- هل ءعطاط 1 ...٠ .ى تطعم اهعازنأنق 06 . . و

 ةهسعامعع قلل لالعل]عأ 27مانعت» اثعءعزإ قللتضعل ماع ب حصصم 317 (ذمع. 14. 1!"عطت 929)

- 1 
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 سرع نبأ ىلع نبا ليمكم نيدلا ىبيحكام خيشلل راوبالاو نيبرقملا ّئ راكذالا جداتن اسما

 حرش ىف راكفالا يداتن اوي ملا نيملاعلا بر دلل محلا هلوا راكذالاو داروالا ىف رصتخم

 ىلإ ىكرفزلا نيسللا نبع | قي نيم اصلا نييال راكفالا مدام 80#, فيس رانملا

 نباب ريهشلا ىرسيندلا دمحم نب طمحا سابعلا ىنال راكفالا َمّداَنن !"م88 دب ةنس قوتملا

 يدان [ثدما 2 ةيعيدبلا ةيفاكلا حرش ىف ةيهلالا جئاتنلا |"م». 4 ةنس قوتملا راطعلا

 داتن مسلم مز ءابلا ىف هركذ فيس ىيشلا ىلحلا ىفصلل ةيعيدبلا ةيفاكلا تش ةيعملالا

 ةنس ىفوتملا ىكلاملا دحاولا دبع نب زيزعلا ديع جيشلل لدجلا ىف راكفالا ةيلحتو راظنالا

 رم هنمدو هليلك مظن ىف ةنطفلا جداتن |”هو* لوصالا ملع ىف لوقعلا جداقن | مر“

 ركفلا جنات 1” هما ىكدلجلا هللا كيع نب رمديإال رجل لاوحأ ىف ركفلا دانت هدد

 ىمعثضلا دمحا نب هللا كيبع نب نمحرلا دبع مساقلا ىلا مامالا يشلل وحنلا للع ىف 0

 ردمرعنبم,. - 13546. 3 ءامأنز عا1- ح0 اطع مدعو ءالععطتق ءمعئاقأتمصتتتل) مأدتانلل) 06 ائقو وانت

 جحلتكتسي 20 ]ل عدس معمرتتصسونانت» طقطعما ءا تعم ةدصعاأتم رو هتنعامع هاطعتلط 2/02 - هل - لا

 ال1 ه[نمت» تزعل ظعت» 4/8 طاتو ملت هل2.  (نمسوعسلتسس 0ع معه عمته ءقمعفمأ لق ءأ ذ]مكتم مالمصتطاتق

 للءزر ننم0 زا( آمعارتغ: امس ]0 عمر مجتصس لهضمند لمرسامم عاعمب ب 13547. ١ ءاقنز ءعا- ةكاطةعو

 عءالععغت5 ءمعئاحاتمماتللل. (نهرستص عصامتتانق ذص /- 7/ءرنمر 0ع ونتتم ةانزنله زعاان17 عقار

 13548. 0 ءافذنز ءا- حاالع ةعر ءقععطتم ءمعئامأتممسسسر 01عام ع ل101 هتوتتعلأ لظعن» كقلااس ءا-

 6/7101: 2مم" 08 [لهمعاتتوب ؟نلعم 1ا:-ءامممع]ب لتعم عع دمصم 777 (ةمع. 2. كسصع 1375)

 رمان م. - 13549. 2 ءاقنز ءا-دكلع ةعر ءالوعطتق ءمعأأوغنلمصانتت , ةنعام»ع لاا

 4/760 لق عزي 11ه]متست»ءع# 1)هرنعتوع»ةى دليم طاتن- ءاهلاو» لتعام ءغ ةصمم 749 (ذصع. ل6

 ممر. 1348) رممعطنم. -ح 13350. ظا- ه5 ءاغافنز ظا- ك]دطآ1ع ءععر ءقععاغسق لتكتمل. (نمددع

 مدعما هضم ذص لأ - 11مل ةنعا ظا- 8ءلفورءعا. - 133551. ا ءاقنز ع1 - ةلس ه7: عار ءالعءانق

 اموعمتا جعاستسع مدعقاقمأتق. (نمرسصس ءمادعسم اص 12/-]2الازرءأا 11-طت ءاأأزعا هذ مرا-ءلل

 116// كاطتتاو ءلتغخسرو زانق ذه !نذغعدو 26 دصعمألم [دعاو عقاب -ح 13و. 8 ءامخنزو ءعاع

 جمأ12 قعر ءععاطبق ءمصقأل ءىجالمستتتت ءعأ م20 ممقلألم هدصهأو ءمعز[هاتمماتتلل 0ع (همزعقر ةاع[65ع

 كطعتاعط قلل -ء7 - هعأد ظعر» قكطل-ءآ- ممن 81هلئلتاحو ةهصصم . . . مدمزان0,. - 13353٠

 3 ءاغعمأز ءعل- هعنأر ءقععطفتق درصعمأتسم» 0ع لهءالسو معتصعأ مامات. ح 13334. اا ءاذأز]

 ءا زخم عار ءلععامك معمدمأ ءهعاامالق. (نهمععماأتنم طعاسعم انطعخن 76م7غ/ع] مع 10 نهسعل, 0ع

 ونتم ةسمره لزءطبرت» عوام -ح 133553. 3 ءافنز ءع] -! 1 ]طع ععر ء2ععامق معلا هاتمضطاتللل 06 تقم

 وسهع ]1جمتلعم مطئامدمدطتعتست ةمععامساو ةهسعام»ع 170 ءرهت» ظعرب لكطلملاعأ لال ع]ق

 13556. 2 ءاقزز عا-(زاعءءر ءلعععغدع فوتئادت5تممسلت 0ع ععجحستس 2أأ ئقع ءةلنقةأ5و 31105

 هطعتاعط ء( آسقس قلت اء قل - ءآ- "هاتسمت» ظعتي 0[ ءنلملامل طعن قكاتسعل 1[ مار
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 بارعالا نأ هيف ركذ حلا انمالك حتتفن كلا دمك هلوأ هذآ نس ققوقملا ىسلدنالا ىليهسلا

 “هم هيلا سانلا بولق ليمل لمال باتك باوبا بيترت ىلع بترف باتكلا مولع ىلا ةاقرم

 هيف عمج [..« ظخنس قوقلأ كونب سلختملا ىلع نب ىيك ىلوملل رصتخم ىكرت 7 ونذفلا جدا

 ىقارلا راتخما ف متاوقلا يداَتذ |”هد»»  هرداوذو هلداسم ضعب عم مولعلا نم اًملع رشع ىنثا

 5 ةيلع لمنتا ام ىلع لد «*وس اكمام قوتملا ىسلىد تالا ىو ك0 ىلع كليبيعس نبال مداد ملاو

 ةفينح نأ بهذم ىلع ناسحلا فتن !"ه٠. رردلا ىثاوح ىف وظنلا جداقن مدا

 املأ ١ فئاقحلا ةصلاخ بحاص هركذ ىطساولا ركب ىنأ دعازلا مامالا ييشلل نامعنلا

 نم اضيأ فتنلاو 80 ةنس قوتملا ىفنكلا نسح نب ىلع مامالا ييشلل ىواتفلا ىف فتن

 فيذاصت نمو اغيولطق نبأ مساق ةربكذ [11 فس قودملا] ىدغسلا ىلع مامالا خيشلا فيئاصت

 10 ىالطلا باتك ىف ةنحشلا نبا ةركذ ىتاترمتلا فيناصت نمو هبدا ىف كلا ىلعلا هركذ ىوذزغلا

 كولر من]خ ملمع عنو همصم 551 (ذمع. 4. قم. 1185) رسمتتطتم. آطنطعس ذكو اهمعاجأا: كل لدسلع

 عز هءوالممعست ممداعدتت 1صعامأ طاتق ءاع.ر ءغ ةيعام# ءمستس عرتم2جغر 00ءاعتمقست 11ع>ل0دتنتم

 قمه نس ةعدلمس يدع دل لمءاعأممم ءمعدمأ ءدقر عغ عسب ه0 لتق ممدتغمسعسس ءقييتخس !ذطخغا لون

 لية مكطستكو ونسمل عمعلم طمستمسس ه0 ذلطسس معمر عصفو عةوعما 13557. لل ءاغن] ءا1- [هصانسو

 معمك عمكتم ؟ةضمستما لمءاع محصن.  (نميسمعملتسس ةتععاعسسر ذص ونم 810115 7 هلو لعند

 4/2, فعممتسأتمع ممعالعم للم(8 هعصهكاتق ءأ ةصقم 1007 (ذصع. 25. لاتل. 1598 ) 1101[انالكو

 لسملععزرد» ؟ميستمم لمعاصمهمق همصصتنلات# وعممعقأ1ممتطنق ءءغ مدعتلق جلمما[ح(خنمصتطاتق 0ع ةدنم

 ج00لز55 ءفممز نسعاتسس (مهعاهأل. -ح 13558. ل ءاقتنز ءل- عدم ةتطر ءالععاتق 1هلماسست 2 6

 5 طمتصتمصتطاتع زمفزامستس. ]101 ءعاسق ءرتععلأهعاتس ءأ قضصتماتس ذم []هنلعست 519 عطاتلتللتو 05[3110ع

 را]6 8ظعرب للعم ]طنب ىكمقل قلينلملعتر هممم 073 (ةصع. 7. لصلم 1274) رصمعانم. "1'ضةداسق !ذطعت

 مييمسصعماستس اسللعول, - 13559. 3 ءاذنز ءادم هاند ءللععامق ةمععن]ةلمصتق. (610ةقوع

 ذص هران5 72هر«مر. - 133500. مله( عل عل -طتقةصر ملئ( 1همعق معمطوطتلاعم 1عوتاعع 0عاءعامع

 ةععسصسلسس لهءاعتممس قلق 11 هيةرمع لاه سكر ةنعامجع ذطغعتلعط ءغ طصقس ةقععأام قطتي لعن“

 رآني 1كممع ائطسس ةتتعام» هرععتم 7 /ىنمأا ءا- اء معاقع ءمسصسس عمم هم ع 13561.11 - اخ ه-

 (ع( 11 ءا-[ ءينسنر لعاععام اعكهتمعو لع لععوعاتنم لسمص لن علمر هسعام»ع ظةطعتلعل عغ آ[سقس ل

 [ر]عرب 114جم, [آهمعاطتمم ةصصم 471 (ذصع. 14. كمل. 1078) هسمعاسم. 1كمصلعس نغسلسس 80/بر“ ]ضطعا

 40 هطعتلعطت ع( طصفسأ لل كدعطلن [مصصم 461 (نصع. 31. 0 عا. 1068) ددمتانت ]ر مكهع ةع اعتتأو نعال

 ((مجن» لاو ©0171( طم علل ىمرصس عسمتةلر عا تطعن م مع ماتم تلسك رسعصاتمصعتت ل76 ل ءضتأف

 اص دانه 20لءأب ءآ- هيوم [هعئاب ا انطع» طة امماقتب نسعس طان- ءاعايضاتم ذص انطعو لع
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 فتن ىفنكلا ىجارمدلا نيسح نب مساق نيدلا فرش مامالا خيشللو رفاوكالا شماوع ىفو ْؤ

 ىفاشلاو م كلامو ف فسوي او ح دمدو ص هباكتأ ةمالعو ه ةفينح ىنأ ةمالعف زومر هيفو

 2 ل

 فورعملا ىنالقسعلا ىلانكلا نب دمح ةليوطلا ةيحللا ىف ةليضفلا فتن] |”0# ١ حرصم خسنلا

 [دتيخ لوطل هديعادي ىكلاملا ناميلس نيدحلا ردصب ضرعي “م خنس ىقوتملا ىلئيلقلا نباب 5

 41“ ةنس قوتملا ىدنكلا نسحلا نب كيز ىنميلا جاتلل ةيحد نبا نم ةيكللا فتن !*مار“

 [ةصرف نب] ىيحلا زعل ةرضاحملا فتن ("م# >ىدنهلا مراصلا ىف هفيلأت بيس فبس دقو

 دعس قا ريزولل فرطلاو فتنلا |”ماد «. ةنس قوتملا ىصوقلا ىمويفلا ىسوم ىب ديحا

 كقيملت ىفنكلا ىتاقيملا ىلعل راهنلاو ليالا لامعا ىف راكفالا ةجحينن !ما ناكلخ ىبا هركذ

 راهنلاو ليالا لامعا ىف راكفالا ةجحيتن 1000 رعزالاب تعقوملا [ىنابطلا ] نمحرلا دبع يشلا 0

 لزئمءاتم ءغ تمص عامدذته مههععتسملتطسق ه0 ط/- لءممطق» ]دتلمأ.  ظدعلغعمع ؟طعتالط ءغ [صدقس

 دك ]يع عر ءل-011: (نعتر» عرب 10هدع» 1)ءرببة"رع [آهصعاطتج !ذطصحتت ل01 مدس ممقادتاو لص نتنم

 هزئلزك تاتكطتعو 15 نأ ]ذمته 126 قكلاآاع 8هبار/ع, ]نغععوه 560 ءزدك 0تةءمانلخر !ئ( عدد ط6

 11ه |ءهتت» عار ]ذا عتج ط1 قلاع 7ع اتاععو ال 21471, اذا ععو كاف ك1 لاغر انا عتق

 لة: ١ لقك:جفأر 1ذثعد 76 2وهركم» , |ناعحو ننا ىورئافسر انعدم 1/4 كقلقتع '1] هاو

 1]زئعلهق 8غ, 16 ءأ 736 0/]سفت> ظءااقر انكتعحد كتر: قلاع قكطلفمااعل ةأومتظ ءءعاست. له

 ممممس]115 ؟ععم ءعععرس ماتو ممدصتمو للة ءعاأتم ؟؟ععطتلق ةععلمأاو دمع عمتسطأ انك. -ح 13302. [3 ةغ1

 ء]1-1جلطأل ءغر ءةودلقأم هاتر عع ؟جعاتم انتا عع عقععمأ انت 0ع طقعطو ص[ههعدر ةمعام»ع 110-

 1متا1160 ا عرت - ءاعتنننن مل دءماذتاغ , ؟دلوم لطتن- ءاعم] طبع لتععغم هع ةسصصم 7253 (ذصع. 18.

 نقلي [آنعء. 1324) معتم. - 1[ ]سماز لأع هع - عل - لسدس ه9807عنسم» 11ةلئطتنكمس اهلتعقأو

 ةيسوتتع معمزراغع» طدعطوع !1هموتنغلتمعس معم80ءونع]6ب - 13303. 5ةغ1 ءا-!خذطو عار

 يسلعأو مطجداغوعت5 ع اهطتتم 137: 12:1 نهعر ةنعام»ع 1 - ءل - 0111 210 18 ءرن- ءاةارمعمتا ك0

 اة ءجبعبمر ةمصم 613 (ذمع. 20. كمر. 1216) مسمن م. ةسماه اذط /ث/ - اكن” أ - 81:06 0ع

 ءيسكدد ءمرسمموز(1مصتق طسزانق []!طعأ للعب عقال - 135064. 56غع1 ءآا-دصمطق ل طقم عا

 لعاعءإاه ]ععلمرو ةععتمءامدكلممصتق معمدهأةعر ةنعأام»ع لهم - ءل- لأ: قلآنعأ علا كلا

 [ 8ءرب 16-عع] ميرو (ن/ىنر ةهسسم 701 (ذمع. 6. هع. 1301) ررمز»انم. -

 3-81 05:ع1 رع طال 1 هععزقر 0ءاععغو !عوتمرو ءغ طعا]ةعتقهر ةسسعام»ع آ[؟' ءعوتنعم قاع ه6.

 (0نمسس عممعدختسع ةهط لطلقدن 761 ه// عمو. -- 133500. ل ءاأز عع ع1 - ح1طاع عر ءلععطت» «موهلأح

 ةمصستسص لع جعانمصتطسع ةدعكتم ممعاتنه ءغ لتعت. هعقمعتغع ةطعتلطت ققا-عا-«هلتومتا |[ 1هلهت:غ] 0

 حقئمصممتسأ 20 ةعلعسم ءةاطعلعدا سد كعزم»» لذه كتمساسم 47: ري]-1]7ءملغ (أ ع. طمعدماتس مانطأ أ عدم

 ممعءونلممتمق هطقعععوغم»ز وم ءلأو. - 13367. ١ ءغاز عا( عا - ح1 لع ةجب ه1 ءعامق

36 0 
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 ردفدلا ىف اذنك ىسناوقلاب فورعألا ىركمبلا ردع نب فيدص ىب رهع نب كمكم مامالا ميشلل

 “ال تادايعلا ةيكاينذن 1 كواملا ةكصن ةمجرت ىف كولسلا ظدكينن 1*هاد

 مالكلا ملسا هلوا [هدازكب] ىفطل نب دمحم ىضاقلل ةلاسر ملسلا فقيقح ىف ملعلا ةجيتن

 نيدلا لالج جيشلل ةلاسر ركذلاب رهجلا ىف ركفلا ةجايتن |"ه.إ خلا مالسالا لصال قفئناللا

 5ركفلا ةجينن |"ه#  امامث ديواح ىف هركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمرلا دبع

 شا نيحلا لامج ىضاقلا نب حمحا سايعلا ىنأ نيدلا متف ىضاقلل رصبلا ضارما جالع يف

 ىو خلا هتمكك ءاودلاو ءادلا فاخ ىذلا هلل دمحلا هلو ةنس قوتملا ىسيقلا نامثع ورمع

 رشكلا ىلع ةلاحلا تايآلا عمج 3 رظفلا ةيدأو ركغلا ةجكابنف أ” هريز“ اباب رشع اع يديم ىلع

 ديعملا ىلوهلا ىلا اهلسراو ةظسأوك رشع ىنذا هنم بتكا ىرصملا يفاشلا ىنوماهلا مهيأ ربأ خيشلل

 10 رياس حلا ءاملعلا ممع رانا ىذلا دلل ىمحلا هلوا ةسارك نوثلثو عست اهنم قابلا نا ركذو

 لع جعالممتطاتق ةدععكتمك ممعاألهق ءعأ لتعتر ةنعامر»ع ةطعتلعط ءغ اط!سخص ل110]رمتاةاعاأ عزا (1107“

 ]1 مرن هملقع ظعوت» نم" ظعاب' نر حلوو (هيموتاةوع# لتعم. لج يتلعس ذص للا- 10 وزكاءر» ] علام. س

 13568. 5 ء4ع/ي]زء( ء1-هه!نلعر ءقععحندم دمتاذع ةمتضاملت5. "1ءدمقاوألم هرعرتتق

 ء/-»0//: (اصع عل ءه). - 13569. لا ءازز ءغ ء] -ز'ط ق0 هكر ءالععأاسم وطتصوتتع 011 لمزاتتت ءان] انفع

 - 13570. 5 عااز ءغ عادل ءرصر ءقلععاتعق ةلومت لع ظعسفصلو لهغم ةعكطقطودع ءةطتالمطعو

 هسعام»ع (نةلطخ كلما متستنعأ ظعرو سار[ طءعجنلعءاب]. "[عمعامطتكر نأ ذاه طمعامتا: ظهدلسع

 طعممسم هدام ةقدععات» [هلامسصت ءمصك ءعملتعمم ءاعي ع 13571. الا ءغ(ز عغ ءا1- 1 لع, ؟ماتعأانق

 موز مالمدتق 0ع هلغم آل ءأ ةمكمءواتمدعر ةهسعام»ع هاطعتلعاط لعمل - ءل- لان قلل - أ - ”هأرنررملا

 5 ظعر» لاق عاق كه جمصم 911 (ذصع. 4. كسص. 1505) مدم[ا0. '!'؟ج0[ة(اتقو 011611 هام

 لل مم عمادست طصمعرتلا. ع 1385729. الل ءعاز ءا ع1 - ؟زآعءر طانعاتق ءمعأاهكتممتق 064 كتعقسلأق

 متمسك طمعطزقر ةسعام»ع (نةلطت 1 هل']لر- ءل- لف: قكطتاامااع قابضعلا عبي اا - (نةقطخ لءسفا-

 ع0 - ل17: كلا ليست 01سم (م752, همصسم . . . 1201600. آطاطعع زأج ةصعامأا: ًآطبهتنق آ)عمر

 وأ همرطتتست عع مهعاتعدس عمانتل 5دملعمأتل ةرنم ءمصقتلالم صعمكلا ءاعبر ءغ لص ةعماعم0ءعتس

 قمتم لتهاتطسكتق قا -ح 133573. الل ءعاز ء( ءال-[زلعوعمع رع ةنطططءع علم هامه

 (مدعاسم رص علز(هعتمصتنست هأ 0ع]ءعانق ةمععس]ةعنلممتم 0ع ءمالتوعصلل5 ؟ءةوتطسق همعمصأ علقو نست

 يعمعسأ زمنلتعتت لتعس املتعدصاأب ةيعام»ع هطعتلط 1 ل» 71 هسق اللعب كاهظتام. 18هداع

 نسمتس لسملععزسد لعععتس [هآاتمضتس ![هقعتعتألم5 ةععئطعملم عطقمامتاب عمه ال[طمالمع 770140 دتعأكو

 10 عأ معاتوسمتس مدهاعتس 205م2 أ (ضعتمكم ل عععس 1ماتمستتسس ؟هقعاعمسأمو قصص رع ءاط عملععع ممطعقأ

 [اطعت رام امعامتا: آنهسم العمر نسأ ددعصأعم تعمضتسس 00ءامضمن 1! نكاعوكلا عاعب ع عع ةسعأمت
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 نبال رشخل ىف ةرخآلا لاوحا ىف رشعلا تايآلا ةلاسر ضعبو ىطويسلل ةرئاسلا روديلا باتك هيف

 حوتفلا ىال بلقلا راثن اخمد» ركفلا ةبخن رش ىف رظنلا ةجحيتن اخ اشاد لامك

 م ها. ةنس ىقوتملا [دمتعملا نباب فورعملا] ىنتارفسالا [ ظعاولا] لصفلا نب دمحم

 رثنلا ظفل هرصتخمو ىهويفلل نامجلا رتذ 1م. ةنس قوتملا ىميلكلا خيشلل كواملا راثن

 سامقرق نبأ ريسفت رصتخم وغو ىنمحرلا متف نم مظتنملا نامكلا رثن !1“*همم انضيبأ هل
 و

 هكايخ نارقلا لزنم دلل يمكلا هلوأ [هنلا ةنس قوتملا هللا يع نب دمحم نيحدلا رصان خيشلل |

 نا نآوخالا ضعب ىندصق ىمحولا جدخ ىناتك مدلك ميركلا رسو اماذ لاق خلا سانلل تدءجرخأ

 تاءارقلا ءاملعو ةاكنلل هيف تدعمج ىلال نللدع امذ هدارفنا ىلع عجحسملا ىريسفت هنم صّخقلا

 اهتمتخو] تارم تايآلا ترركتف ريرحتو تاضارغعاو ريسفتو بارعا نم ىكدع امو مهلاوقا نيرسفملاو

 خطأ تنس انطعم ثديرتاةخ اد 8001 لا - 54ر»ءا عماهأ. "1'عدعاهطتخ ناتئلقنضر لأ - كلم

 ]لا - عا" لا هآمأفل ءا- هطاق"ءأا ل ءا- |رمعأ» امهعاجاسك ءأ حط لطي رلكعسة/ماعأنم ءلتانقو

 ءدملعس معرس اعوعاهأ. - 13374. ل ءاأ(ز ءعغ عا -صه12 همر 1ةمنعانق 21201621هصتق. (نهرسس

 مهعصامعتسم ذم انطعس 8 م/انعا ءا-رغع». - 13373. كناطقع عاد ءعةعلطرو ةردععتنم همعلتقر

 ةدنعام»ع قل اة ]/ مانع ك21ه]ءمبستتعا الث ءزا- ءارمللا 1و ع منع | (نمهعتمطهغم»عر ةنلعم طاتي-

 عقم (عسفل ل1ءم ءغ] ةهسصم 538 (ذسع. 16. كسل. 1143) مدمركغنم. ع 13376. لن غطقم

 عاد منعم ]1 نلعو ةروعقأم هستستطت م5012 3 مءوتطاتق 1هعاهر ةسنعام»ع ةطعتلعط ملم هسه ..

 ملمرعأ1 م, - 13577. ةكلوغطع ءآ]-ز هرصغمر ةمهتقأم 1213152151[ ةتانآلا و, 2100105

 1لعرسص ءمتغمرسسعم ءدع طمع اذطعم ءلنلتا ةروركاع ءا- م11 ةمقعطأ ماهل. ع 13378. اخ جغطت

 ءا-] هرصةم عال سمم ( عاج حدضر ةرهعقأم دال872ع3هلةيكانتلل هام همصز نصعامضس ءدع اذطعو لل

 6/] - "هام»مت.  ظوتغمرسعرو نسهست ءدع فس عصاقتلم هم زم (نمعدمسسس |[ ةطعتطط هل معق»-ءل- ب

 1101 متت عل ظعري قلللعلاهلر ؟دلعم] طا: (ه”ءمرجنع | لتعطتك ءعغ دمصم 882 (ذمع. 13. كمع

 1477) مرمعطتاتق ]و قملععلا. [1سعربتا طقعع زاه: آطهنم انعم (نمعومت 2عمعاوغملا مجمماعت

 طمصص ءععوتتةأأذدر وننهع طمضسصتمتطتتعق 1ه0ع مط02عمتتتسا ءاع.و ءغ جتتعم»: آلءدق هلقتتملع

 طمصمءعدصلسقرو ةموانتك كنس ردع طصتعم0م اذطعم لعلب ءل-"ه]يتسمتن [عات ءعدص علل عطعاأب ةطت 01انلن

 وننلح» معععلطاتخس مع جلتتغو نأ عزي عم ماع ممعاه6لممعاتت دتعوس ءمممتعمتم عطواطستعع

 همر ممدتامسس ةعمعمتس كن 0ءاععؤب ءرععععمعععددر معونع ةططمععتتو تنص ذطأ مع0مممةز(1ةهمعق

 عع اسمان أل مصع ععوتستا 812متر 1110251111 1ءعءاتمصتنتت ءم2ةصأعقتاتلا عطق201012 أ (نهعةصت

 اماععممعاسست مع01عءامه ءم11ءوتددعمت.  ظدعاعم د (مهعامملتق عجلت همتطسق ظمهلت طنقو ء>عععقأ

 معممتعو ءغ تك ممص جططمععتتر وسهع ءقصاعو لتععملو ءعغ وننهع 5ععمعممةعع2م03 ءةدعمأت

 5 عداتع هيغل ءمرمصتعأ مادعتعك معمول ةنصغر | ءمدوسع لنعاتم ءاعوعمصتأ هدوعلمصع ةولاسأه
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 رباثملا ربكلا ررد رثذ |” [اهتحكفقنو اهتيقتناف نامكلا رثن نم ىسحا رقن تاعدكاسب

 ند دومدكم ىذلا قنا مامألا خيشلل ريشيلأ ريبخ تيداحا ىف رردلا رخذ أ” هدم ابدح خذس

 امد مت ناكيشلا ةياع اقفذا امد كب خلا ءاقيلاب درغخملا هال كمكلا هلوا ىخونتلا دكيكحمأ

 5 ليقو ةياهنلا ىم ظافلالا ىنعم نايب دازو هقيدح ّلوا ناك لك مسا تيبثا عبرالا ننسلا ىف

 ىلاثلاو خطك سنلا رهظ قى لوالا تدجو دحاولا لبيع نب ىذغلا دلديع لليمكام نأ نيحلا ىقنل

 فورح ىلع بدر بادآلاو ظعاوملاو ماكحالا ىف كيناسالا فوذحم رصتخم باتك وهف هلوأ ىف

 يب روصخم ليبعس قال تارضاكاملا 5 رردلا وخذ ا*هدحأ اضيأ ىشكرؤأا كنصَو مجدكملأ

 عمجج مل باوبأ ىلع ةغيلب ةيطخاب اهلك تادلج عبس ىف 5 ةنس قوتملا ريزولا قالا نيسحلا

 10 ةعبرأ ىلع بترو بدالأ ةخموذ هبانك نم هرصتخا خلا اذلامعاو انلاوقا جدفة سد هللا دمع هلوا ةلثم

 عطوغطتستعع ءةرسمموزاتكه ع ]اذطعم 23'ملق» )ل - رزميصفت» فمصعاسقتر نسمع لن]أ ىعمتعع ةعاععأ ءأ

 ةامل1موو مععمومم؟1]. - 133579. للهغعطع لمععع ءعا-طتط» ءلدصماطقطتءر ةردعسأم

 رمدج مدمج دعانا 0ل6ءامرت5 جققمللستل عا ةربمععتم نصلمماتلال طامكلتق ةانرع“ ءهاطعلعوكق 201

 الزك ةمانق ءقعصتتمانلم, ةمعام»ع كاعتلعط 2ءوس عل - لفرا ه0»ءزو اثءرإ قلمابعتستسعا للعاءافو

 ةممم 788 (ذمع. 2. 1"عطع 1386) مسمراتم. - 13580. لأ حغط ع ءعال- ل0 عجور ةرههقأم 110

 لع (مجلن6همتطسق هماتسأ طمستسسس ر جانمعامر»ع ذظطعتلعط ءا ا!سخسص قت ربعان لل هارت 61

 للماء متوتسعلا 1 عر. آئطعم زخم زمعلمتخت: آطهسق [)ءمو ونسأل نماتكق 3عاععصت(اةغأغع م"هعلتاتق

 وأ ءاعير عغ ةنعامر» جط تتع (2هلل66همتطسق معملعاةءاسعر ذم سمعنا ؟عاونممع لهم هطعتلعطخ

 ظم/ يا علل معلن يمقعماتسماو اتنت 20 عوده معععتاب نانمع ذم قناته 05 5201 هصاننت تمم 051 طانق

 و ةم»جمعر» 1ءععيدصختتم ثط زصتغم (عهل0ز 6مم همسعل ءان نقكتع م50مطعأوع ةمعتتر ننأ عمه ؟عاتلتاو

 ل111 ععمغعع ع( عماع مماهنب عا دع اطعم 27/4هنعءا عدونا[ معلمصعمس ةعمقاتم ؟ععطوضتسس 20016.

 قلتت انطعخ ةهسعاممعس 1 هعاق-ءل-لق قلاتع 21هاءمس»سعل قلال- ءل- جابت اطعرب كآا- ءآ- ملينا

 ءعودع لتعتمأ  ظعلسم ممدصعم ذم (ءعم ةععسربأا مح عمتر ممهاععاتم ءةزانق متكلم. (نمدصرت عملتاتتل

 ءوأ ةنلعامرل(مألم (ععالسممتتع لعمانسساسس لع ةامكتاتم ]1عولمر مهعمعمعانعتم ءغ طسسقملتاةاتق

 معيتاتقو هم ةعويصلسس ]ذأ ءعدم جلبطقطعأل لتمممدتغسس يام - مهكءممعومزرم ةلستاعس ]ذطصتت

 علتلز 2. - 13581. لكلوغطع ءا- لمع عرعر ةرمعقأم هلم عمر (ةطانللل 0ع ععقررممقتس مظملطأتق ءأ

 مهعداتف, هنعام»ع لاا كمتل لآ هنادن» اقءرن- ءالرمععترا 0 ينون !١1 ياعوعر ةصصم 421 (ذصع. 9.

 لوم. 1030) رسمرعاتم. كهءعرباعس ؟هآ]نستصفر ونتتطاتق ةأمعانأت5 معدعامأتم ظهعسصلم مظهعستة خو

 10 عدا زص ءةهرلاج لمان طنكم.  آطئطعع نعم ةهعويسسعمام ءمللععغم ةتسدتلعس همص طقطععأ ءغ ذاق

 آصعامتزا: 34 ادسلع لطلعز لتعم همداعو ءأ جعالمصعم دمداعقق 3م عركلالالق عاع. قةسعاملل ءانكلل ءاع

 دوو لامعا ءا-علمز هيعععممتا ءهغ لص لنه م8 ةععاتمصعق لتهاأعطاتتاو ناتقتانلل رنالألللا 2 10
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 بتاكلا جاتك ةلكشم ةهباشتم هللا باتك نم تايأ ىلع لمتشي لوالا باوبأ سيخ ةيف لوشن

 نم تكن ىلع لمتشي ثلاثلا ةجصف ةرجوم معلص هللا لوسر ظافلا ىلع لمتشي ىناثلا اهيلا

 عبارلاو اباب رشع ةثلث ىلع ثلاثلا لوهلاو جلا ىم باوبا ةرشع ىلع ىاثلا لصفلا مشاع ىب

 دمصلا دبع نب كم نيدلا ملع مامالا يشل ةءارقلا ىف ررحلا رثن !"مد» اباب رشع دحا

 ارف رثن |"هم#* وم روخشلا حرش ىف روعزلا رثن |*ه»* ١ [15» ةنس ىفوتملا] ىواضسلا

 ىلأللا رثذ |مدم > تاينيعبرالا ىف فيس ةيوونلا نيعبرالا داوف حرش ىف ةيونملا نيعبرملا

 رشن يف ردؤلاو روذلا رثن ا٠هد« »ب زئنس قوذملا ىدمالا رمنب ند نسل موظنملا رثث اهدا

 دبع دمحم وبأ هذيملت عمج ىليبشالا ىلانبلا لمكم نب سوحأ سابعلا نأ خيشلا لاوحا

 ىف نانكلا لثن !خممل ةدربلا ىط ىف ةدرولا رثن |مدر+ ١ ءرج ىف ةنس ىفوتملا ىريرحلا هللأ

 ءمربزاأو مصاكمعأ  ظعلرصمسس ءدماتأ ؟ععدتق عدع ]ذطعم طعز زمغععمجعاولمصتق ةمععجاوع ع 4

 زمغعال أ ععملسس 011غ ءمسصرص] ءءاناسع و ونستطاتق ةععامأم1 هاته عقار ةععتصلامس» 01613 !ععدمغ

 لتدتمأ طوععلا عع ءأ [معدصلع ءعدمعععدمقي (ءماتتسمت ةعانأع 01عام ءدع ءالقأتق ل/أر, نتنقأ انا 8

 لزعام عد ءالقتتم ءزادق ظللطمعدسر نسأتمأتلا ةعامنأع 01 ألم عع ءالقاتم :ه7عء”ةركمطسسم 1 ماع ظطآ(7171//5-

 زلوه.  هوععم ةععتسلو لعععسب ءقوتأو ءمصاتسعأ ةععانتل عمال ةعمتا ءعأ ]هعمدت, (ءعماته اععلععتسا

 ءدرضتتمي نيفمعأو نص0لععلست ءهرلأو. - 13382. 58ةعطع ء06-1 عر ةمهعقأم انه10211123 0ع

 1ءعنممع ءمعدصتعمي ةسعام»ع ظطعتاعط ءغ آ[سهقض قل /عت»ن-عل-لغ» للوأبمتشت»علأ آ” عزا كال-ءآ-عمت»عل

 مءم/ 4م, [ةممم 643 (ذمع. 29. ل1وت. 1245) رسمدتانم |. -ح 13583. 8 ةغطع ءا- جهطاشت

 عمورجعزم ؟1هاننس.  (نهدرحسس عماقعاتك ذه ]أطعم ْمث/00ع7ئ7 , لع نتم ءاتررق ائ10ءوقر. -ح 4

 محونطع ؟ععفزنل عا ١ص هعدط طاغس عار عماكأ1 7 عار هرهعقأو ععضتلةقانتات هذه مان علان

 تقام لت (معاتنتس ءمصواتت ك1 غهعستت 01130 عتسأاج 23031 هصتنتت. طع ممعتاألم م22عععءمامعدصت نات ]انتم

 زو [27- 4 »اماد» لآ - ل ءمءمأور عار لع ويتتطانخق ةدتركه ذص 20/- ل”آ00:64 01 ءاتتتت عوار ا

 133583. لل عاغاطع عا1-1عءقأ]أر ةرقهقأم طل315311[ةقانلا1ا. ع 133860. هل جاخطع عاد 2 2 اة 0

 قمعسسل]هعدغلم معمدد هظوتممتعق عطوعاطستعع ءمرسممدتادعر ةنعام»ع طسذمتا عزت ظفعأب» كلت لو

 حصصم 371 (زذمع. 7. لدل. 981) مرمعنتو. - 13587. م8 ةغعطع ءاد-موس#» 8ع عال -ةةطخعو

 عموجدزم مضي ةجعطقصتمب ءغ مادصافستمست 0ع ععجم]دمها5مصع عماتاتتات , ننقع هذطعز]ططتست ق7'/-

 هطاؤع قكآت»عل عري 21ه]يم»ت»ع0 8 مهتن4»»# طء]8472 ةمععاوسأ.  (ه]11ءونغ ذص 1هقعلعتام ءزانق

 لندكمساسم كاتم 201م مبوتنعءعأ قلطلما]عآ ظلم[ ةهمصم . . . 1101[ انان5. ل 13558. أذ ةغطخ

 ع] - ل عجل عار همهعقأم عمدوع لع ءمرصمأ1 ملممع مدصصل ةاملقتلا ع 13389. 5 ةغطل] عل -اعام صر
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 ىف هركذ نايعالا تايفو ىف نايمهلا رثن دلو رداونلا ىف هسرهف ىف هركذ ىطويسال نانكشخلا

 ىو ىدننا ناتسبل ايميكلا ىف بايلالا ىوذ ةفكو بايحالا ةاجعأ "01. خيراغلا قةلريف

 وو خلا ضرعلاو روجحلا نع هزفملا دلل حملا اهلوا باوبا ةثلثو ةمدقم ىلع ةرصتخم ةلاسر

 ميشال ةلاسر حابشالا سند نم حاورالا ةاككأ هلأ ىيدوالا دمكم ربي نب ىفطصم ىلوملا

 5 عمج خلا هدايريكب بجحتحملا هال دمحلا هلوا [011] ةنس قوتملا ىواميسلا ىهلالا هللا ديع

 ةيعدالا ىف ىبسراف نيركاذلا ناجي ا|"م1» ىسرافلاو شرعلا ناسلب اًجوتمم حياشملا تاملك

 ىلوالا ىنامج ىف همثا خلا نيملاعلا بر هلل محلا هلوا ىناليسلا دمحم نب ركب قال داروالاو

 عمجلا ىف فيرغلا ةاجكأ "م18 لالضلا ةاكأ مور“ اياب نيدسو. ةعبرا لع ةينر 257ةنس

 ةءارقلا ةاككأ |"هلد |. ةنس قوتملا ىرادكسا ىدنفا دومكم خيشلل ةلاسر فيرفتلاو

 10 هلل دمال هلوأ رصتخ# ىفنأل ىركيلا ىسيع نب ناميلس نب هاشبرعل رفكلا ظافلا ىف ةاكأ املأ

 ازماعأ لعئدعألم لع مدمع ةلععمر جنعام»ع ؤمير ل0.  (هرسسعتسمرعهأ طسصع اضتدعاهكتس اه اهلنعع

 عملا مكانس ةممااتتا ةانط ل/-27ءمول» (1. ء. ةمععتستستطسق هدولتممتق ةنصعان أ ةعتطسق). 1[ عد اعوع

 كوكس طتقامسعسس الوازب» ءادآ نسيم ث.ء. لءصمعتم انعدعسلل ؟عيسمعدلتسمسي لع رطصمءاتطاتق ؟1[هطانتن

 ةمععاوغمصتنس ء0لتلتك ءزادموسع لذه ةعضمأتم طئتمأغمدمتعتم ةملتعتم هايل رص عما 10 معسل [هعاأن -ح- 0

 ال عز نذغ ءا-هططةطر ءاططوتسس 011ءءعئمرضس ءغ لمصتس 5تستق ءمج0ةغاتق هطافغس لع ةاعطوتستقو

 جتتعام» ع 80.1 ننخ طير ءرنلع الآ هللح للاعاورم اقعرب طا» لله]ءميصتوعل لنا ناق. "1" صةهعاهتكتس طق عاام

 ذم مدعو ممعتس ءأ اعله ءةمتأد لندن طسغسقو نيت زغه ةمعارتا: طبهسم لطلعم هاتطقأقصاتله ءأ

 جععلعمأو ءعدعرسام ءعاعمب ع 13391. لا عر ذغ عاد عمرك مطر ةسساتسأاهق ةريأكلانان12 2 50101طانق

 مرعممرانلل.  "['عهعاواسخر نمل لغه 1معارأزا: آرحانم آلعم ددمز ءةامغع خانه حل طمتشتمالللل 05 عل

 5 (مصوتتمتال ؟عآ16 ةععاسقم ءاع. ةسعام» ةاطعتلعط قلطللع/لهلع 8/هلغ ذانسومعر ةسمم [ 8596 (ذهع

 14. للم. 1490)] ممءعاستخر طلع ءعطو هطعتلعطمضتس اذ ءههما] ءوتغر نغ ةعوطتعو ءأ معددأعه

 رمز 5 نمرومأنب ع 13392. ال ءّي ةنغ ءا- لع ةاعاعأسر ةدلسق العانس 1ضكمعدساتامنل 0ع معععئطات# أ

 معرتعممأزه ءمعدمتعتم , ةنعامدع قات ظظعءا» ظمري للوارمتوت»عا ى4/مننا#.  [طلتع ]نطعال معطست ءانقو

 وسع ةمأغم» ممعممع لوسخلمأ آ. ةصصت 542 (ذمع. 2. لسص. 1147 ) عطوماكتا ءاذم ةعدمعتساه

 ويحغسم» هةررزغو لتمتطستغي زغو ةصعارتا) طمس العمر هيسصلمنتت» لملم ءاعمع ع

 حى ءّر ةغ عا لطهلغلرو ةصدستتسلاهق ةلط ةيصمروي. - 13594. لا ءّتذغ ءا-عطقعاعر ةولسق

 ةمطمسعموأ لع نصتقممع ءغ لتعتمأوصع مو داتعم. "[مدعاواسقر ةهتتعام»ع ةطعتلعط ك7 هس طر علل

 الوز لمبة, ممم 1038 (ذمع. 21. كنوع. 1625) مممتتاللم. - 13593. الل ءز ثغ عا- ءاعذ هو

 ءقلعأسس !ععاتمصتسم همروصاعوعي. -ح 13596. ظا-3 ءّرذغ 11 ةل1لةغم ءا-اعدأعر ءالطوتسس

 10 لع ؟هعلطسعر وسمع اسراعاوغعس ةتئمتظعدصغر ةنعام"ع قل”هاداغأب طق عتب كوأءسكتا اظعلا 152

 مءز”م [طممعلتم.  (نمسمعملتسس وننمل كه ةصعلربأتغ: طهسم انعم و رسسصلمطتس لفستمم عاقبو
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 هلوا انيس نبال ءاقشلا رتحتخم ىف ةاجأ ه5« اباب سنع قلك ىلع تقر خلا نيملاعلا بر

 مب د يضع ىر ءانأ ع ل 5 لاقالا رثكا ىاس ىذلا ثخرسلا , قتراحلا لديكم مدرش لا هيلع ءانثلاو هللا ىمدح للاعب

 نم ناك نأ هفيناصت ءانتقا ىع مرح خيشلا ةمذخ ىف ناك نيح هنا هيف ركذ ىناجز 00

 يف رابكلا هفيناصت ىم ناكو هسفنل ةخسن هنم خذي الو هسمتلم هفنصم لذبي نأ هتداع 5

 ام تايهلالو تايعيبطلاو فطنملا ىم هيف دروا ناو ةاجنلا باتك ءاقشلا باتك دعب ةمكلل

 خيشلا تافنصم نم هدنع ناآكو ةيماع قياوعل هيث تايضايرلا داريال غرف ملو هدروي نأ ىأر

 ردقلا هئار ىلع ةسدنهلا نم هيف ركذ سديلقا نم اًرصتخ ةسدنهلا ٍلوصا ىف باتك سيبرلا

 ةئيهلاو ةيلكلا داصرالا ىف باتكو ىطسلا ةفرعم ىلا ليبسلا لجو هققكو هفرع نم ىذلا

 ؛ذه ىلا لئاسرلا هذه فتصي نأ ىّأرو ىقيسوملا ىف رصتخمالا باتكو ىطسجلا نم صتخالاك 0
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 اهب اهيبش ايش ىقيطامترالا ىف هل دك مل املو هردص ىف هيلا راشا امك هتافنصم متيل باتكلا

 ءعزص (2علععلس ءيرتأو لزةممدلتاسسبا عقاب ع 13397. 8 عز ةغا1أذ سههمططأاةهعدمع ظا -هط علقو

 ءداسع. ظمتغمسصع عدو اذطعم 57ومعر ةسعام»ع 13 كام. [1معارتغ زاد:  ظغ معهعستسذد !ةتلع

 [2ءز ءأ ععداتدعمسس ةعالمسع ءاعبو ءأ 1101 مينتنءل طن" ةا]8 هك ءممطاعقو ويسخر نأ الانا" عدتل"#

 ام رك عما (ءدامتمك مادعسمه ءقلتسمأم ه0 مطت]لمعممطتعسم نتتهعععملقهطت) معط381851[,) ملل

 رسعمامعتسسا زم ءوص ةععئمدتأ. كطعتلعل قاع 0620 ق4 ل-ءا- منقل علل ه]ءعبنتتعل لاس

 ءمرسم] رص عمغستس [اذطعأ عزم ءلتلتغب نص ولم ههعهأر ص ذم ةدسسسافطب ك8طغتططل ءودعغار ه

 عع مأتم ءّزانق ةعوست؟عملتق 5ع معمطتطتكتسس ؟انأذذعو ءانكلت ءقمصقان عانت 01 طأ]ق عزانتق ءق5ذعأرو 15 2

 دج معاعمأل ماتمأ 0ع ءممعع0عمعغع معع ةتطأ ص تاسعاتت> [عرزنالق عائل ماتت 5655817عأم

 [مغمع ةعئرأو ءزسه 122082 0ع مطتاهدمطتو ممدغ ]ذطصسص 57و46 ءهدماقأ 0/ - ١ لمقر ها .ن

 وندملم ا1طأ عدد 1هعتعدو مطوسأتعع ءغ لمعاضمو 0ع ععطاتكق لتتمتع (ةصاخدتم 815غ, 0112

 حقلععع ةتطأ حتمسسم ءقأب ه0 مدمتط عسهأتعم زطأ حقعععملو معمرأع» دسم علتس ءعماأج دنصتا ءعسقلأد

 ةمتسسسا همه ةهراأ تأ. قلطل-ءل-عم720 ةساعسم عع ةععماأتم 57عنّقلبت 1غءرفم ]اخطستس 0ع ء] عت عمم

 5 ععمس ءاصادع ءدع طسعاأ لع زم طععحتسم مصاعد عأستس ةععسسب طقطعطقغو ذص وتم طن: ىانن4 عال

 ععمرس ءاجتج دععتص لدن همأتمأهصعتال ةاتقتلل 1ةضغاتلل م10مممتأر انأر ن1 10 معمم علا عأ 26053[

 معمدمعرعععتغر دمتمس ه0 ءمعمت نلمصعتس كلصفععفأل زمكعمتقغ ءغ ائطصسص 06 هطقعمهغعلمصتطانق

 حمام سمت عأ5 دنمأ؟ءعععدل]ت طسع ءغ ءمعامصتس ظحتعقر نأ أمقاقع ءعمتالسمع ء كلصفوعقأم ءىقكر

 عع قرص معملتسل لع دسعتعم. 1[ (ةونع طمذ (مهعادنتك زمان اخطعم مقري كورمع جلز دصوععتع ةأةأنتأو

 سبأ ءزدق هةعكمأو ماج جطقم]ععععمطعو نغ زم ائطعت زمتأم ةعازم ةصتسصسم طقطتتتعسع زهل1غه516. 0

 نورس ؟هم زماعع 1232 ؤةارمع انطعمو هرصصتسم متطتل 0ع قمعئاطس ءانعه ةممعمأ عار و000 4

 ةاست 1! ةهلتم عد ةععمغمصتس 111هضدسص ةعععلعععإر ءدع انطعم ةلتونم لع ةعالطس ءاتمو 3مم
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 عببلا فاضاو ىقيسوملا ةفرعم ىلا كشري ام اهعدواو خلاسر ىقيطامترالا ىف بانك نم رصتخا

 ند لام دكحام مسالا نأ خيهشلل ةابك لأ نيبعب لاصتالاو ةاكنلا اروي نيفلكملا انامك ا

 خلا ةرارسأ فئاطلب نيفراعلا صخ ىذلا دلل دمحلا هلوا بستكملا بحاص قارعلا ضمحا

 هلوأ رصغخلم [“. نس ىئتملا ] قانغصلا ىلع نب نيسح ىنودلا ماسك فيورصقلا ىف جاع اريك

 حاكصلا باتك رابخأ حرش يف حاج اراك ملا تاملكلا فيرصت لعج ىذلا هلل كىمدحلا

 باتك داتسال اًقيرط نوسمخ هذف ةهديئاسا ركذ كعب هلوا ىف لاق ىفستلا رمعل وم ىراختيلل

 دمحأ نب رفظ نب كم دللا كيع ىنال ءائيالا ءابدكذ السكر ىخ اشم نجيب ىراخيلا جيك

 هتاماقم ىم ىطويسلل حلصلا ىلا ةباجالا ىف مجدنلا رار هاد ةنس ىئوتملا ىلقصلا

 يف وهسلا نامب ىف تادحنلا ا.ه فيس ةظغالا ىف حاحصلا رصغخم ىف حذلغلا ليكذ 1“.

 بسنلا ىف تايدجنلا مبا خنس قوقملا ىفنأل اغبولطق نب مساق خيشلل تاددبسلا

 هيمعموزأر تكتأ (ةصاننت 1هكعظاتتأاو (ةطأتتاط 20 معمل 0هصعتلا 100516236 118131 1581[1025 أر

 ةسسيونع ل11 عمعجع]ممدعلتمع مانتامةمدطتعمع ه00101.- 413598. لل عز غ( عاصم اعةلا عاصم

 ءالطفعأتسس ءمصتستر وننأ !1ععع لتعتمو هزكلعلاق مجعمامسلته هطاتودغ ةدصاب - 13599. طا

 رى عز نغ ى ع ظا- 1 غز5ذل1 طأ1 هلم ءادط هج قر ءاطواسسس ءأ 209 عمانخق 30 ال156 مطاع

 معمم كطعتلط قلت [عمدت» ل71ه]ءميست»عل ظعرب كلآنسعل لظ"معطفع ةهسعام» اتطعت لل ءععأا , ةغ

 زام هرقاتق عدن: آدسم !آ)عمو ونسأ مععسأادل(ء عمدر نست ءمعمتاتمسع آلعز ةراعتاملكل انهطاتغ

 عانصأر ةنط(أ]1(جالطسع ةععوسمتسل ه0 همها عاني. - 13600. ظا- اخ ءزذط !1 ءا-

 ( دمر أ[, ةهعععسةانق معمهرعع لع عدمت 10ه1131311 1 0[3110ع 110عمررن - هل - لف ]ظط0ععازا ل" نا

 لل: كموعام معان [ةمسم 710 (ذصع. 31. 3آهث. 1310) رصمءطتم ل. (نهرسم عصلتستسو ن000 1

 آمعارزا: آامنف العمر وتأ ؟اعدوتست ؟عجطقتانلال عطقلاتللل تأ ل عانللل عقوع ؟1]0نأأ كاع. -

 [نا1- ل ءّرزذط 11 ةطقعط ةلعطط ة ع ططاغةط عل - ةزط قطر ةتعععوقاتق مكهدز عل. (نهردتل أ

 زم هلز(لهدعق ؟ععده 5 801/7 >ءامنمهر لع ننم ةتبستف ؟10عملسست عقال هعصترسستا 0072067

 را ءووركر نمأ ممقأ دعصاتممعس ةتعام كامات : آطلهع ةديسكر اموتتتأر وتتم وانة معاها 12115 4 ١154

 هنعمل اهنعم انطعأ 82هملممنءأن كولا ههوسع 20 معتصم جنمعام عت "عاونممر نع زماعم هطعأل طوق

 ملعم5و مماأهع ءئدصأاب -ح 136002. ةلهزهطق ءآ]-ةطصخقر معدعقأهماتفذتستل 211650111 21860-

 تسر ةانعامع قلاع قلاللعلامآ !110هأرمتهبرنعا عزا 1 هركع» ظعرب قلارتسعا 5ةءاتأا غر ةصصمم 5

 لمع. 25. 8عمأ. 1169) سمزانم. - 13003. آا1- 31 هزطر ةءاتج ةدنعععةذد5 04 8

 مومع. ءعنصعع ه0 (همقعددنه ه قظويرضل# هبتلتغامو. ع 13604. الل ءز ل ءا-[عءاذطر دامه

 [ءازكواتم. ]ظمنامرسمع ع لعب ءر"ا1 1عدعئتعم ىذن7/مزر لع وسم ةاتزته 01 عاانتا1 عام ح 0605١

 [ئ1- 8 ءّز ءلقغر ءةمكتك ة0؟ءععوأ لع ءريعرمدتكلمصمع هععاتئعماتمعر ونسحسس ًانعءنس ج0هعقغنعأ ذم

 ممعسسطعملم جلصتنممغو ةمعامعع ياطعتلعا» مينو ظعبي (011طمع])مب [طدصعالاحر ةصصم 9

 (ذمع. 18. ل151. 1474 ) دمر. ع 13600. ظا-لا ءز 017: نأ, 2ر0 ءانعد لع ععصعةلهعأقم
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 فرمحت ام حا نأ هلوأ هءاب خمس قوخ أ ىدروببالا لويحأ ند لليحا رفظملا ىنال تعبيد فلا 2

 انِلَصْمَو هلل !ٌيماح هلوأ ىدنجاأا نامتع نب رمع نب دكمحأ نيدلا فرش هحرش خلا موهلا هب

 نب رمع نب نسح ىنيدلا رديل بقانملا فرشا ىف بقاثلا مجانلا |.« ١ ضلا هيبن ىلع

 ىلا هلل محلا هلوأ رصتخم الصف نيثلث ىلع بتر 01 ةنس قوتملا ىفاشلا ىلكلا بيبح

 مراكملا نا خيشلل نارقلا ةوالث ىف نارقلا مجان 1”. لا“ ةنس ناضمر ىف هغلا خلا ديمحلا

 كيس مالك ىم مجانلا 31 "دس ةنس قوتملا ىلانمسلا دمحم نب كيمحا ةلودلا ءآلع

 كييعس وبا دحرتش هم. ةنس قوتملا ىشيلقالا دعم نب كمحا سايعلا ىبال مجعلاو .برعلا

 ياهنملا حرش ىف جاهولا مجان 1. [ اه. ةنس قوتملا ] ىنورزاكلا دوعسم ىنب كمحم

 ىريشقلا نزاوع نب ميركلا ديع مساقلا نا مامالل ةلاسر بولقلا مجان ا ىربمدلل

 89450 نس قوتملا

 ةمنعام»ع قك اد ربما مزز ع» لله متسبب عأ ظعرأ قكادعل قلطققمعت"لغر ةصصم 507 (ذصع. 18. لسصم

 1113) ردمعطنم. آنطعع مدتلاع ؟عددتم ءمماتصعا عغ زأذ 1آصعامأغ: (عدأاع 01 ىدتسةثهتانظنو 0

 سعمأعم هععالمه68ع تام( ءاه. - هزم" عرك- هل أ: قلآبتتعل 8عز2 00م" 8ع: 0| تركتا

 لمرولم يدمس ءعمامعتسستا ذص ءنتتط ؟01لتغر ونسأ ذغاذ زآمعامتا) آبمسلدصلم آن عن عا مزاعم ءزانخ

 معممطعأو معععدملم عن - 13607. ظا- 3 ءزدص 1-11 ط ةعاعإ1طر, ءهاعلالذ ؟طاععمق 0ع

 ممطت]زةدتسسم مهمعوور عت ءعمصتتس.  (©هسمعملتسس ذص (معتملو ةععالممعم لنه عطسطس , ننعم

 8 ءل» - هل - 17: 11هعم7: عري الدوم ظعت» طل هاغن طملعا# ةطقطتخمب ةهمصم 779 (ذمع. 10. ان

 1377) ممعنناتكر رمعمقع طفصحلطقم ةمصتل 767 (زمع. 18. 8ع 1365) ءمرطمموستا عا 8

 هرقانم ءدأذ آمسم ]لعمر معماععامر1: ادهلقفملم ءعاعمي ع 13608. 8 ءعّزرم ءا- ءاعاءةمرب ةأءعالق

 ءىصز سس ءاتممتك لسمضتس ماهم عام ؟عات لك 0ع معملاوؤممع (نهءومأ قمصاتعمي همعام»ع هطعتالط

 را ارتد عظات" را كىلع-عل-ل عدماعا رث اروع طمع آل ه]نميستنعلا كك ةررتاتاقم ةممم 736 (ةهع. 21. كلبع

 1333) رهمعننم. - 13609. طا- 3 عرس سام اع عامس ةعورنأ1 ل ظا- ةعمط ردع اظل - كز عسر

 دائملل1ج عع همونممع لمصتمأ ةعدطسسس ءغ 2ءئةوصتمس ءاتتتلععمد , ةتتعام» ع قلانن'اهااع لانتةعل

 عري للمم00 0ء7ئئءأتر همصم 550 (ذهمع. 7. طذآدعأ. 1155) طدورغنو. - لأن هعثاأ 10/011:

 ظ ورع ك1 ءوأنل لك هجمت, [ةمصم 738 (ذهمع. 23. لقص. 1356) طتمعاتتتكإ , .ءماتاتل) علاقات 18

 طصمع انطسسص ءعلتلتك/ - 13610. ظا-لل ءزرص ظ1- آ1[1' عطط هز, ةؤئءلله دصتالغتست ةمأ عضل عمق.

 (0نوسس عصامستم ذه 11/47 ءل-ا/ةاقد؛ ج لف ءرررت»# مص ممدتاتع. ع 13611. م عّزرس عا- عماش

 داعللذ معلتطسست. 1 ءدعادتطتعر ةسعام»ع آسف 471 /ءمعقت» لآن - نأ - ععمأت» ظعتا 11 ءماعتتا

 (هوزعت»#ب هممم 463 (ذصعت 17. هع. 1072) م2010.

1 39 



 موجكاخلا ملع ا”

 عاضوا ىتو ةيكاف تالكشتب داسفلاو نوكلا ملع ثداوح ىلا لالدتسالا هب فرعي ملع وهو

 دنع وتو كلذ ريغ ىلا عمبرقلاو سيدستلاو تيلقتلاو ةلباقملاو ةنراقملاك بكاوكلاو كلذالا

 ىف ةينيقي كو تايباسحلا امأ تايمهوو تايعيبطو تايباسح ماسقا ةثلث ىلا مسقني ىالطالا

 5 لوصفلا ريمغت ىلا ةيكلفلا يوربلا ف سمشلا لاقتنا نم لالدتسالاك تايعيبطلا اماو اعرش اهملع

 ةيلغسلا ثداوحلا ىلا لالدتسالاك تايمعولا اماو اضيا اعرش دودرمب سيلف لادتعالاو دربلاو راك

 ىعرش لصا ىلا اهل دانتسا الف صوصخلاو مومعلا فيرطب بكاوكلا تالاصتا ىم اشو اًريخ

 نم اوملعت لاقو اوكستاف + موكتلا ",كذ  ١ذأ  ملسو. هيلع هللا نص لاق امك اهرش دودره اكلذلو

 دقن موكنلاب ىمأ ىم معلص لاقو ثيدحلا اوهتذا مت ركلاو ربلا ف هب نودتيت ام موجكنلا

 10 نأ مجننملا هللا همحر ىجفاشلا مامالا لاق ملاعلا ريبددت ىف ةلقتسم اهنا كقتعا نأ اولاق رفك

 لاوحالا عوقو ىلع ةيراج ىلاعتو هناكس هتداع نكل ىلاعت اللا وه ىقيقأل ركؤفلا نإ !ةقنعا

 13612. [اسص ع1- همز اثدن. فةعاعمل عا

 [[لمعع ءوأ 00ءاكتمهر ناله 355 ©0مم05ءلاتنك و ءعاعضأ اتق طسلانتق ططاتصلأ] ععمعطظهأ 1 مطلق عأ

 نمر ما مصتق ءدع 1عسعمأ1هصتطنق ءمع]ع5اتطاتقرو ونتهع مهةز(1هصتطاتق ةرط جعجوضتست ءأ ةاءالهع

 رئاننلت كمصاتمعصخاتتكر 0081653 ةانصغ ءةدكاتنست هممزانصعألم عا 0همممدلا1م, عا 03[عصاتق (8180 11111

 دعران العرس عع (ءامدعمسسس ![هعضدحمغ ءغ نتهع ةسصغأ ةلتهر ءمصعاسلعملأ ءغ معهعل1 ءعملت

 (2نملقأ لع عوذم نملك عكداتلال ![هونععتمر لم معد مدعاعق لت لن نعر هعاطس عال عدقرو رطوقت عوق

 ء( زولز نك ورلوه. ع 8وماوم ةئاطس ءالعمع ءععاج ةعلعمأتلج هتاسصاتت ءأ !1عوع !زعلاقع ةاتصأ.

 نمل مالوسز عمه دااتسعأو عنيهلتق عدأ فممعاسقأم ءدع ةماتعق مدتوعدغممع دذص 2060151 ةنعسصفه ه0

 رستم ممعسس (عسسممعتس عمصت ءاللعاعملفتسو ءانز نقسنملأ ةدصأ ءةلمعر ةعتوسق ءأ (ةردم علها لا

 ردعلتمر طقع ننمونع 1ععع مداصتسسع 2عزاعئامص[انت. - زن عدتوسع ه0 مدهاع5 ن0 دعأوق ل100

 معماتسعأو ننقلام عنا عكعمطتلللاا ([ععععداعلاتلل ىلع ؟جايقأل ةنصمأ ةزكع زملهنقأت همصعااتقأم ءأ

 مر:هعلت ناتمر هطعععهعم ماهم عامعتتتل ءممز هصعاتمصتطاتقر ةززع لع عع ععمععملل ةتعع لع ءةمتطاتق

 مععسل 1 ةعاطاتق ةعاضتتر طهع مدهغعد مستلم ظيصلهسءصغم !ععدلت ةامطتاتمغاتكر ءةنسوتتع هأذ ءقلتقةةتت

 |معع معمعمططعمكتتك,ب معمانك معممطعأو لتحتغ: ((8دهصلم داءالدع زهمهمعدصاكتعو ةطقالصعأع. 10عرض

 لزعلا(: طزمعزاأع عع داعالتق , وييمسملم (ءععع دصهمعتوسع طغعصع لتعتعدضسصتستي طتق0ت 20 10ءانصتب

 ونانعرت معاتأتقو معص9 ءعمتعأاتم, عا نسمع ةيمأ معاتوسم مهل( هملق ؟عرطو. ظورعم معمرط عاق

 لزدعن(: (هنأ ذم ةاعالدم ءهععلتغو اسمامق عقأز ةلونأ لعصر لتعانسأار ءطعلتاو ءوهاذص 6ع

 رياملم جل عدس (مماسس ةعطئااضسس ةعيعرعب - ]سقس 7من, هغ نيتلعس ثداؤق اص ل هاهعفا

 لكما"( ممرتكوأت ذأ هقاعمممس“تتعب 1موانتاو ءعلتاو ؟ععوس ءةلتقدمس ءاآلعإ ءماعسم آل عرس ءعدعععاقانتل

1) 

 ووعي زلعتس (ةيسفعم دلما ةرم لص معد هععالعمأاع» ةغعالجضتس هماتطسع ءعغ مموتغمصتطسق ةماتاتق
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 ىلعو ىربكلا هتاقيط ىف ىكبسلا هكذ !ذك ىدنع سأب ال كلذ ىفن ةدوهعملا اهعاضواو اهتاكرح

 رهثاتلا داقتعا نأ هاملعلا ضعب لاق طقف اًمومذم موجنلا ىلا ةقيقح ريقأتلا دانسأ نوكي اذع

 ناف ريفكتلاو نعطلا ىف بنطاغ ةيزوإل ميق نبا ةداعسلا راد حاتفم بحاص ركذو مارح اهناذب

 مكنملا ٌلدتسيف ةيلفسلا ثداوكلل ابابسأ ةيولعلا مارجالا ضعب نوكي نا زوجي ال مل ليق

 ضعب ىلع وب ىلا جرب نم اهتالاقتناو اهرظانم تافالتخاو موجكنلا تاكرح ةيفيك ىم لقاعلا

 اهعوقو لبق ةلعلا ثودح ىلع ضبنلا تاكرح ةيفيكب لدتسملا بيبطلاك اهعوقو لبق تداوذل

 ديف ليلد ال ىكل اهضعبأ ابيس ثداونخل ضعب نوكي نأ ةداعلا ءارجا فيرط ىلع نكمي لاقي

 داظف ابحت امإ اعرش الو القح الو اسد ال "ةسوكنلا للعي ةداعسلا .بابسا بكاوكلا نوك ىللغ

 فقحت' ال اهتايلكو كردت ال اهتايبرج ءاكلْل ضعب لاق امك ةميقتسمب تحسين ميماكحا رثكأ نأ

 ةيكومب تكسي ةيولعلا مارجالا نأ اولاق ثيح ةضقانتم مهلوصاو نييماكحالا لللع ناف ةلقع اما

 راس ءممععل ءععر ءعم ومتل عصر وننم0 هعمعتممأ ةتأب زص طمع ةعماعمأه هتطت]ل امهتعمتم. - طا

 حز معمق لغم عع طقطعأو عد اممكنست هرأتصلم عزاعأتعملج ءدار ويقع "عمعجج ها ععطتصت ةأعال هع

 م نلطنت(غ - 1 زع وسنلمت» 0هءاتع: (ععلعععر ةتار ةاعللقهق معع هع زمهقق حعتص طقطععع ءأ

 داتعقدم ءالعتعمأعع عومي ىتصعم هدا ![ععع معمطتطتغت. - معلج (موون - ءآزمتاستإرءام |اذطتت

 11 ةركاغأ لم ءآ- :ءن0لعا حدسعامب, نأ اةهرصعم متلطنته 1ص ؟اطتم ءعقسلم عأ اسرنأ عامألك ةععاس3 2060

 ممرطو ةهعلأ: ©سملكت وستع لتعتأور جتكر نع عصا ممص ممق511, نأ معممرد ن1 23علقسن ءمع]ءةانه

 هددتقددع ةلمأ عمعماأتلا (ععععفاعستالر مذأه نأ ةهاعمممصاتق 1م(ءا]!ىعمد عدع دهكلمسع 121010111

 ماهمععوستست ءأ ةعلزق ءمصتس 0ع ععاؤطسع ءأ متععه عن مصتطسع ءد ةهللم تدلتحعأ هنعمم زم

 حلتسل ءهععماسع نت0علمسل , ةماعوتتمتت ءكتعمتدصأر ةملعس ملو ءممعاسلهغ ءغ مءةععمعتماب 3

 نم سعلتعسمق ءدع ؟جعممع ماهلةرنس معاععتوع مدمعطتتصت 30 عمتعمسغعم ءمصعاتلتغ , ةطصاعولاتقتلا

 ممروععمأ - وهملع5 ونستعو زا 0086م(, عءعوممص عمق : طلعت مماعدأ ممقلأه 16مم ءمصكتت ءطت-

 لزمأع جععمتعر نأ ءهععصاأمع جالطسع ءونقعو ءاللعكتعممق ة؟ععمفتع حلطسع ةزغو هاامستعمس ةلتصتتتع 120

 يصعاسل عملستم ءنغ حعجتس عمانتل, مآهمعأدم ءقتققوع ةددع 1ءا1 لامكتم ءأ عوعام»عع زملعأ 1 كامتتقو

 معوانع عأ ةعمكاتتل , مهعوتتع أ "جلمصعتل , هعوضع هذ [1عععرم ءممهت]تذذ. - 0( نملعأ ةعوقاتلل

 همععاوق, ممممأ [عداتتم هدأ, مآسعسم ةقاعمأ1هعمضصتس م؟هعلتعم زهقخ معتم ستمتسلع :ةعاع 5

 طقطعععي تغ مطتلمةممطسع ننتلمسم لتعتغر ءهمصتسص مدهاتعن]ةعتذ ةهصتصم مهمه ءمهنن ئعطعضلأ1 أ

 ععمععدللد ءععنتعك دعجمنس ءصأتكق مهمه معمطقعأإ - 0 هملعأ عهالمسعسمت 5مععاهمقر هعطأعم ها05585

 دقوا هعمصتس لمل1 كوعتمعمسم عمصتسواتع نعلم عأمأه ةتطأ زمهتععتس ج0[ ععددع ؟10عقر ان[ عطتنق

 ل3 صمغأب همعممعو ءمعاعدنلم متمتسلع ءدع عا ود عماتكق مرو ممقزأم عقوعر 5ع0 مهطتكتقتللل 150

 يثمكاتطتععع: لعلملع معجم كدطتعسم مادمعأدع اكلونف ءأ ةلععلاةتعست , 10581 ءقهلمدعس عا
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 هقيودرو ىرتشملا ةرارحو هقسوبيو لخز ةدورب اولاق مذ ةسماخ ةعيبط 2 لب رمصانعلا ىم

 ىلا نم معلص لاق امك عونمم لب مومخم اًعرش اماو كلذ ريغو بكاوكلا ىلا ةعيبطلا اوتبئاف

 بيسو .ثيدحلا .ىركم. ىلع .لرنا امي .رفكو ته ىقكضقا اًمكانم وا افا ك را موكلاب انفك

 ىوسنلا ديا ىبد ىلع لاق ] ىقتولا ةورعلا ىف ةلودلا ءالع خيشلا هركذ ةتلث ىهنلا ىف ةغلايملا

 5 بكرتي و ام بسح بالراحسالا ةفرعمو مدوقتلا مقر ةفرعم ىلوالا تاقيط عبرأ موكانلا ملع

 ةثلاثلاو اهتاجازمو جوربلاو بكاوكلا عيابط ةفرعمو موجنلا مولع ىلا لخدملا ةفرعم ةيناثلاو

 ةيسدنهلا نيبغأ يلاو ةييهلا ةفرعم ةعبارلاو ميوقتنلاو جيلا للمعو موكانلا لامعا باسح ةفرعم

 اننامز لا رثكاو فيقحكتلا ىلع ماتلا مكفنملا وهف كلذ روصت نمو موجكنلا لامعا ةكك ىلع

 نةهو ةتلاتلا ةقيطلا علب مهذم ليملقو نيباودأ نينقيطلا ىلع ميكانخلا ماع قوم أءرصخقأ دك

 10 ليواك عراب رصغخم عراب داشرا راودأ شامق وبا ماكحالا ىفو (موجنلا ملع ىف) ةفنصملا بتكلا

 لوصالا لمد# مالكلا فداطل تانارق جارس كلفلا جرد ريغصلا عماج ميهفت نيمكنملا تاهيبنت

 طصتست لن(غمنعتم نتطتسماب دكه نأ مادمعأوم ءتعطسك مطجتةز كم ةدطز ءءمه هدم لزم ععاع ةامكتقطاو

 ءا نسحع دانصأ هلله زماعع هع قمماعدرتم. ع 81 لعمتوسع 1عععبس ةمععامق, ةقاعمأ] وعند زهلتعأوعأه

 معزافن عملهر طصنم ممالسق معهطتطتخم عدا دغ مهمرطعغو لزعتغ: مت طقعأماسس طعم ءعطعأم ةقاعمطتس

 رنصدعمدعا ماعم ةسغ للك: مهام ععرصر هنأ هقاعم1هعسس جلت, نغ اهل 8لعسد طقطعوت ءععاع تك مرتد

 للعرس طقطعغ, وننهع 7/08 مصيوعلا معوععاوتو ةدصغر ءغ سهع ةنصأ عءاتوسمه اهلل( مصتق ؟ععطقم

 ب (ةهيجدوع ةلتاعسسر نع 1ماغعملت عام ءاتحس ةاوسع عاتمسس ةصعسل ةملستت ةلأو ةصصأ [؟عقو

 وسمم هاطعتاعط قل/ع- هل - لعماءا ذه للا- 0مءا 17-1” ماأعأو موعععمهعأ. ج [ 47: آضعب قكارسعل

 رلءوممم٠ كماعمممتستحي جتغر نتهأتم» ععجلتطاتق همصقغعقغ  ظعاستنم عجولاتكق ةعافضت ءدلعصم

 عل لوعموعدمطتمع ءعغ مومتغمصعسس حجعاعم]دطتت ءىصختصعأر ونتجتعصاتق طمع ءممصممصعصسلاتتت هلك

 دععسممسلمق ءمعدتالممعرت 5[1دعمعهع لص 0هءاعتسمم جقاعمممسأ عمه ءأ ءىمعيصتغنمسعتت 1811 (ةكنتم

 مهاسع مل سنت مامص ءامضتسس عغ ةتوصس ماتت 220013ع]1 ءعمزاتللل ل116 علل م عطمتلل ع0 0110183 , (عااأاتق ©0-

 عمت ا هصعتت مهكلممتق هعمل مصسنسس عا عمات ذا عا]دصتسصي ءمصقتومهأتممتق (ةطاتلقعاتنت ةقأاعم-

 ممرسلعدسانتم عغ عا عد ءعللسسمسر نام ه5أات5 معمل ا1ممعتط عاتعتع معاذ أ 0 عرج هردق ا ه1 0 هانت

 ععمررر عامل مكنت 20 ؟عدفست 0معجاتمماتتلل ةقادمرانمت 311ععالمم رد 3ععمس7200وغهضت. - 005

 واتهام عددلاتق نأ ةععانكوأع معمم علا عا معصتالك معطدمعدوعرتاأر طلع عام عل "علععم

 جقاعمصمرلات5 معد[ ععاعسك ءئلأاب - لوس مامعتسأ ةعوسمألتادط ذص ءموصتأمصع 00105123 م1110

 ةهقاعمممزستهع ععجلسمسسس ةعونل عةءانصأغرو عأ مهلتعأ (ةصانتنت كهلاننس (ءعاتستس (ةصقانلا. - 1م

 ةعلمأتمق لع ةهاعمممستم ءأ ةقاعما معتم لسلأ1 ءادعتم ءمرص ممقتلتع مسس ءععمصأان» طقعع: قلاع (ةنسعأب

 - 1م ار» - 1ء/الل - ظلمت ع 3101 ءامعم»“ اة” - 1 ءارمل] بس 1 هنطختالوا مآ - »20-

 16] رورو - 1 هرك]راور» بس لابس“ كو وجارا» - 102 ءر»وز هآ -ركعامزب - لامر ع 07 نر حس عابر“

- 1) 
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 [ ديلاوم ىلارصقلا 0507 عرش نبأ عومجكم

 كمدم نب زيزعلا لبع ىيدلا زع خيشلل تارطنقملا عبر لمعلا ىف تارعاولا مودكاذ ا“

 مث خلا نيملاعلا بر دلل ىمحلا هلوا [.4 ةنس قوتملا] ىدبوملا عماجلاب تقوملا ىدافولا

 5 ١ قز ّى سه ا 2 ّر رد ١ ءبيدحلا لامحو ىوملا نلمح ءيدلا هش ىلاسر نيب هيف عمد تارشتنولا رردلاب ان

 ىف هفيلاذ نم غرف خلا اياب نيرشعو ةسوخو خمدقم ىلع بترو اميديلع دازو ىنيدراملا هللا دلوع ؛

 فسود ىيدلا لالج ةرهاقلاو رصم ةاضق رابخا صيخلتب ةرهازلا موجن اع ,ماثا» خئس رقص

 عويس

 ةداضقل ثار ال ىذلا دلل نيكل ةلوأ ذل ماو مس كلودملا ىف ] مح نبأ طيس نيعاش بأ

 ىف هباهس اهنم عضاوم ىف رارع ضعبد هم جو هد رصالا عفر فقلع امل هجذا دببف رك ين 4 هباهسأ اهنم عضاوم ىف رارعأ ضعب هيف كجو هجن رصالا عفر فقاع امل هنا هيف ركذ خلا,
0 

 اهلها مجارت ضعببو هقيالو ترركذ نم ريركتب هلالخا اهنمو اهضعب ىف هناداو مجارتلا ضعب

 مجالا رركم صخل مث هليذو شي.ماوهلا فحكلاذ هضيييئو ةريرتكخا ىلبق تام ذأ ةييسو الصا

 ه1 - [ء]مرب - قلمزرمعا كل - هولا - 11ءزرمت“ لانو ىكلبعرتز' - ةلهعوقا 80/7 - (نمومارنن ع لله-

.7/40 

 13613. 8ظ1- 8ك هزدس ظل- 7 ةطنع ةغر ةأاءالقع !دعالهع لع دهن ننهل2ةصاتق ءكعاتأ0ظانتم

 ج40 طمسضتمممغععسم مهعدلاءامصحصر ةسععممع ةطعتلط 1عع-عل-لغ» قلال-ءا-معتع ظعتب قل هأهتوتنعل

 711: يك مير# طمحدستس هطقععتدغم»ع جهل جعلعس معسمعتمسس 7110م6 نءللعمسسر |[ ةصصم 876 (ذهمع.

 20. لصص. 1471) مم610]. ظدع طمع ائطعمر نست أه امعامأا: آبهتنق العمر منت 005101113: 0

 ءاعر ةعتسق ممالم»ه ذص ءيتامدسع /27/-1)ور»عر» 17/-31: 011051 ع'مأ ةمهعتمام ةءاعوتخغ آطص لالا هزان»

 لحمد اعدعاوطتم هك عرس - هل - 01 11هأرومتسعلا لل ةدعق هع ل ءسضا-ءل-لةخ قطلمااهعأ لل 2

 دز نمحتأ 2003ه عصتتدوسع هسحتغرو ءغ ا!نطصنسص ذص معدعأدغممعر ءأ متوتصأتل نتتصوتتع قرأت

 لزواتطانتغ ءاعع قطعماوتغ مرد ممدزكلممعت» رمعمذع ةملعع هصصل 843 ()مع. 14. لم. 1439).

 13614. 35-181 هز اذس ظ1- 2ةطنع عار ةاءالقع !دعالمع ذص ءدرمهثالمصع ةع] ءعءاممنتل لا101انل

 3[ ةمعمعتسس» ءعغ (ةطتعءممتسس طلقاممتمستسل , ةتتعام» ع لعام - هل - لأ 7ع ظعرب كامات

 [دمعقنم], لظاس هز ملعءم/ة# معممأاع [مصصم 828 (زمع. 23. المر. 1494) ههأم.

 ؟هاسسصعم ], ودم0 ذاه زمعلمتأ: آطهسك 12لعمو تتزدق 0ءءععطتست 3عاععمتتتت هانأ]1و ع6

 دسم ]أ عماصمب ءدغ ءاع. ةتنعامر» زطت مهيحمأو ]ذطصسص رك 6 ع7- ةوب» مجم هكتم ةانم 1 طلهر#

 ندد 0عوععتطعععأو عع ذطت معتم 1مم دصدعس]مه همهصسلادو 0عمعءطعملتودعي 1 طسع مععاتمءالع

 ملستمس ءزسق ذم جلتلذ طتموعوجطتتو ؟ععطمةتامغعسر لص هلتلو متستقتل 8عاانلل) 11231126 8ع-

 عمددس مسام مهعاععطتةىةز0صعسر ممم جلتدم ذلطس مععمومموعععع ةماععستةأةذع 0ع ته لان0أ-

 كطتع ءيجتكور نسأ معمعاتت5 متعطمسم دهسمعتع لملت عك ؟صععطومعر ذص ةلتلق طلطموعهمطتتق

 طقصع معلم هرصهتمم معو]ةدعأووعي - 0( هييقكد ةياعتس طقزانق معواأذ وعماتمع زم عم ءعقأ ن8 660م

 نمل 2كم» 87ه“ ممعأمسك دار ةماعوسمست ]ذطصتص ءلالصقمعع ءغ مزا1لع ءييقعضلطعتع ممعقعأب

 كلحسس مث 51من ممادع مهمه عتممأ عع هلز ءلغ ءعغ اتطسس كفماتمانهكلا. "1كم "عمهم 0
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 موكانلا الاه مب خنس دضييبت ىمو دعأ نس دريركاتو هصيخلت نم غرشو ليد مض عم

 عيلب ىفيسلا عماجالاب تقوملا ىييلخكلا لامكام نم نيني ةرد آو قرم روع بببدكالا 3 ظرعأولا

 ديع ىنال ةرئاوشملا عبسلا ىف ةرهاولا موكان ا” باب سرشعوا جيو لك ليكم شيكت

 نمل خمس ةقيلاك نه غرف مآ ةذس ىفوتملا ىيفاشلا ىرككلا ىسدقملا ناميملس نب دمحم هللا

 يأ ىلا هلل دمكلا هلوأ م6 ظلس قونملا ردهم خروم ىرهاظلا ىدرب ىرغت ندب فسوب

 اييلو نم مد ةباكصلا نم اهرضح نمو ىصم جتفب مك نسا يلا ماذالا 0 كتععمبوب مالسالا

 ةيفرشالا ةلودلا ىلا صاعلا نب ورمع ةيالوب هيف احب نايعالا نم ىقوث ىمو هنامز ىف عقو ام

 مللو ئم ركذو ةذام: ىلا ىرمعلا حفلا نم ةببك 1ك تاونسلا ىلع ليويدك خيرات اذعو ةتلاتيألا

 اًنمض الامجا عداقولاو فارطالا كولمو ةلاصا [اًطوسيم ] ةنس لك ىف باونلاو نيطالسلا ىم رصم

 طتموعدمطتمع ممالمععم كت 0لعاععأم جللتغم ةدتممأ ةيدعمام ءيعععممتأر عغ طقصع ء>ئععع زرت مم عال تأ

 معنمعمت6أهمعس ةصصم 871 (ذمع. 13. ثسع. 1466), ءدقععت مالمصعس همتا1 لمس ةمضم 877 (اهع. 8. لكانص.

 1472) هطوماعأأ. - 413615. ظل - 5 هز نس اكل -2 ةطخنع ءار ةاعا]وع !انعتلهع 0ع ةتصس ععمسس ءامنعم

 دامع ونمدلهماع ( 11 ءر”ن) عا كععسلمر هسعاممع للوأيوروتنعأ اطعتت ل1 ه]روتاتنعلأ 72 [رم/أ]8 د0 ةعلعس

 هياط علعدل د ذعر ءل-ءيم/ءان طمعدستس هطغعمهعمرع. (نمدسمعم لتس ءاموسعمتأته للفم ءالتتل ءأ

 كلعنمسأت نمتصومع هدردأأاه ءمصاتسعمه. - 4136160. آظظ1- ]هز نس اكظا1- ثٌةطتع ءار ةغئءللهع !تعألمهع

 لع هعماعتس (نمرعهمأت عععممأإ هصتطسع جه مآاسعأطسق ءىصملتلع (عدلتغق أ هسمواتقتت 200سطأ(هغقو

 ةنعام» ع كاتم قكالما/مأ, 11ه],متت»ءل  ظظعرب 07عام ا8لهءمللعوت لطم كةطحطلاممب ةطقم

 7281 (]مم. 19. كمر. 1379) سمرأ0. ق3طعملاتأ ههرسممق166معتلظ ةهضطف 736 (ةصع. 16. لحص

 1355ور. - 13617. ظا-ا هز نس ظا-تةطآ1نععغ+ [ذ سصمانلع لآدم رع ظا- ©ةطاععأب

 داعالوع اوعتلمع لع عءعوتطسخ كعووربأات عع (0ةطتعقع. طاسعد ؟ه]سستممي هنعام»ع الصلع لعمل-

 هال - ل كاان اسعار عن طعس اقع هج 8 علف اهم": كعووجمات طاتمأمهععدجطمر ةصصم

 874 (ةصع. 11. لدتل. 1469) مسمعطن0م. ادعمدوسسك عنغ طسصع !ئطغصتسر لست ذاق اهعامتغ: اهتم آلم

 نسن مءعاتنوتممعس ][ةلدسصتعحس ]1عودعممع لمصتست طمستصسس جل هكتأ ءاعبر ةهط ءدعمانعممأتممع

 43عوومأأ ءأ ةمعات5 معمرط ءامعر نأ ء>مانعمهاتمصت ةصاعع ]ان عاطاتطأز ؟ات132 05 ©0121 121018[, نأ

 3ءععورمأم معمعاسعستمار ءأ نسأل ةتم عسل هركندس (ءلتلممنع جععللعملار ءأ ننأ هع التعلق هزععاقأتع

 سمرختأ ةزصأت ظعولعاقءعلتاطست ذطأ هج معهعأععطتتت قس عبي - ء/معت هقوتع ه0 0عصمعأتقس

 مارك طل: (/.  لامعمجه طقعع عدا طئقغمسم ةععتصلسس ةصصمق لأسر مدتكقر نسحع قط ةمانعم ه1

 مق طمعتمتا ءأ دعونع 20 جعامتعيس هتعامرلك عصاتساتماأو عدا. [طلتع ةتصعاتلت5 ةمصتم كساأوصمت

 6( مرمعاعمامدر نست كععومأم رعهعععممأب [مطغععمعك عا] صتتلام عع هضتقعو ءةممدعمأر معلمعأمعع
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 حتف امل هناصقنو اًضوسبم لينلا ةدايزب راشاو [كولملاو ءاملعلاو نايعالا نم وذ نم ركذو ]

 رمكسعب ىضاق | تننيح] مو ىكرشلاب ةمجوفو نأ 12. ةنس ىوتملا اشاد لامك نبأ نامويلس نبأ

 5 ناضاسلا ىلع هدضرع مت هداز ىحتاب فورعاا وسد ىلوملا ةيضببو ادرج لؤفمه ىف لقنذ ىلوطانا

 ةرهازلا موكنلا نم ةرعابلا بكاوكلا دامسو هباتك فنسصملا صو همامث ىلا لقن اذكع فيرطلا 5

 ةعامع كلذب ىدتقاو هدالوصنو هةيمثرد ىلع هريغ هرصتخ نأ نم ارذح رصتخا هنأ ركذ يلا

 رصتخأ مث ءالينلا روس مالسالا خبرات رصخخا ىعذلا نا ىزيرقملاو ىعمذلاك ءاملعلا نم

 موحرو نيردلا موكف. 1 نايعالا تايفو ىلا ةراشالاب ربعلا رصتخا مث ربعلاب ءآلبنلا ريس

 هلوأ رصتخم [1 ةنس قوتملا ] ىلكلا ىلينكلا نبأ ميعاربا ىب دمحم ىيدنأ ىضول ديرملا

 بك ذب ةيولا مر ةفداط ةيفوصلا نأ ركذ خلا ردرقنلا نيمبورك ةيبج 3 ترهظ ةرخ روذأ نأ 40

 ةتياعرت عدا ععمم ءغ عععمأو يسم ةهاتست عأ مرر م7 عق5عي [عغ وست متع ةممعاقألب 00عال عا معتسعأم ع8

 رسمعأمأ ةاسغ ءمدصسس ءا2022غ], كتلسسونع ءععقععماعت ع 0عءععوععمأعس ءممزمذع 0عدععلطتا.

 كظنلغمصانق :3ء/م# تنس (ءععمق قة عووماتمع تعمانعم ةععأر طففعع طتقغمضمي سمس 5210 ةممعمطقكتأو

 معمءماعطوطتع !1دوسع ة81هل1دس ذ/عرنع - ءل- ل17: قل]رتسعل 8 ءرن دوا ءست: لادن لك ءافاصوعأبهم

 ةهصصم 940 (صع. 23. لصل. 1533) مدمعؤنانتلو 001 [انتت ع2 ممعنق ] لان0عدع ةسمع عتق لصق م11

 ءرمأر عدس ااتطعل عع ؟ععاععع لمقكلا.  كفعس ممعاعتس لذه 0عمعععومرتم ونملحست ؟ععاتغو نانقتل 5

 ل1ها1ذ هممت, ؟دلعم قكع]قراعملع] لتعامر هتالع ءعدجمعتمأادسس اماعع متم ةنلغفمم هطغضلتغ

 [لدع عهقلممع طلقغمءعتدع (عدمد]دغنمسعس 20 طمعتس مععلستتاب - كسعغم» 1مذع !ئطعسص كس د

 لعاعءان ةذص ءمتامددسعس ههمعوزاأ ثا - ]عمنا آكئا- ظل“ ءا دهق» لظا- لاهزتت» اظا- 2 لرقم عأ

 زمهعض ماقتل كاع. 5ع طمع [ععلودع مهتعمأ تعاتب طع نالق هلطق ءمتغمطتعم ءهدع هد ءمم17عع7ءأ

 ععناتصسلانال) للك مموز([هدعمب ءغ ةععلممعقر ونا13ع ةتطأ ءمصع عمتع عما طقع عع عج عصرا انتل نانا [01

 منعم 0هءعغمدتس 1صتاهأتعو نأ 1)-2ع7ءأا/1 ءأ 01هع»أ ل٠.  آغأاذ 1)ععءعابعا# هع طلعءامعتق

 [ةاوسست ءساغمردعم هفورو» م] - رروام]4 ةعععهمستام دع كة زرعت» ءآ - ةماعلا ىدصو عملت 2/-10»

 لا 8ايعام»» ةريعتن هظمت , هع أ - 15ه ءمئامسعس ألا - ل ؟أروت»ءا 11ه موز مبرانا ءأ- هنزل.

 13618. 5ك هز نس ءا-صسهمعأل ىع 8مز نس عاددس ع2(, هغغعال]وع ةعراعمماتق ءأ !ةمالهغم

 تدعدصهع ععطعالتك, ةنعام»ع 1 1]/620 - ءل - لق» آلمامتراتنءاأ ظعنا آان لطت - ءاارمتطم#

 2ه/ءة, [ةمصم 971 (ذهمع. 21. كسع. 1363) دمتم ]. (هسمعملتطسسر نسمل ذه اهعامتأت

 (نءعلع متغلنهدتسسسع ةماعملمعو نسكن ذص ةءئمصاع مسهمعأماتسا ةمععامدنتس (نطغععتطتس ءالطلح 0

 ععار 088610 ءو6 عاعمب - 1' طعمومرطمق لزعزا ءمعاتلالل ءقدعر ونال ها5ع216معللنسد ةانتق
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 ةيناثلا ىلع درو ىلوالا رصتناف ةحلاطو ةكاص نيتقرف مظتني راص دقو هرصع ىف مهمسا نأ الا

 داحتالا ىع مههيزنت لوالا بابلا ىو مهلاح كداوف ةمدقملا ىف ركذو باوبا ةرشعو ةمكقم ىلع برو

 مهنع درو ام ليوأت عبارلا ىفو لولحلا نع مههيزنت ثلاثلا ىفو مهنع درو ام ليوأت ىناثلا فو

 مهوب امم مهنع فرو ام ليوأت سداسلا قو ةحابالا ىع مههيوتت :سماخل قو. لواكل ا مهوياامم

 عساتلا ىفو هيف مهنع درو ام ليوأت نماثلا ىو ميسجتلا ىع مههيزنت عباسلا ىفو ةحابالا

 3 غرشو هداقتعا بجو اهيث غمئانل قو ديف مهفع درو ام للدواذ وشاعلا ىفو داق الا نع مههيوذن

 ةبوجأ 2 رهاوظلا بببكان ا" كوب ردخ كسا ىلا هادفقأاو 1072 ةذس نايعش رع سماد

 ىمك نب دمحا سابعلا يال رجلا ةدمعأ ىف ركنلا ا". ميجكلا ىف رم ىونسالل رءاوجلا

 عز 1مكهءعواتمصأطسع ةرعععأات  ةلافسدعم مرات 201162 ةانم (ءةرطمم"ع لا 1مطاسق عطعواطسق

 ةععمس: ص 60لهصلتتم ءةدعر ريعمطو هع معهكتم. لقصص ذللطسس ةديتق ةسحتلتم جلزانكومع ءاأ 1 م8

 نهعممععو طبمع معقتامعع ةاج0نتغ, ءأ انطعس ذص معدع[ونلممعس عا لعععرس ءةمتام للة ممقاتتا

 ]م رعمعامنلممع جلصم(مغممعم ناتأعد جلععأر نسمع ل[ هنن تاهانللل ةربععاممأا عا ذص كلت

 ةربزأع عمه م ةيقرزعاممع نمت ءدغعلقممتق لسمعتمي ةاتطقاممسأت مكانس ماك عمعع هال عغ حرص ةهعءنسلم

 ءىعوممعرع ةععلمأو ءعغ ععطقرب نصقع ةط تتلق لع طقع وسفعمأممع ص 212لئاتن» م0168 ةانضأ -

 زم (عرعنم عاتمماءلممعلل معرلمز ععع ةغن0عأر مذ هععلعععر ههامعفتس للحتسمس تكنسش طنسقمق

 زم نمو معرقمسح نضأكأ مموو5ع - ذص واتقكأم ءد لزعاأذد ءيمممعتتع ص ه1علتاتنس م0128

 ننحع هندمأزءلممعتس طلق انصئالمملق 200127ع م0[نل15دعمأ - ذص نمتصأم ةانقر1 010213 ]210-

 ممامدعع, زللم» ماس مادغق !نطتلتمعم ازءزغاوه دمع يضولعتع - ذم ةعربغم ءةياتعمعع لتعاأو

 مط زتع أذضص دصعلتستس م1ه]دلقر واتهع ةانقمأءلممعتت طسراتق هراصامضتق ءه> لعلام م0[ ن1 5ةءطأ

 - زم هعراتسلم 5ءززل09لع ةاتهماعامصعتت ور عمه قعلععع, آلعم نسملتاهغع5 ممم عومه ةااكتع

 انعم لهم عةوع - ذص هعامكم ءدءماأعدعع عمضتتس للتع(إجر وتقع طقصع ءمزئانتل هرياط]7 مطلق ةالح

 ممزولممعتل .ءهقمدصتص05ععع ممم لةدعمغ - ص مممم [انتطععدعع ةدقمتعإمصعرو ءمه 0ععاتصمأتمص عطل

 م رعربم هأ لسقأم انعام ءةدع هسعلعمع - ذم لععتسم ءةياتعممع ءمصتص لتعاأم لتكمل وولف

 ننحع طقصع هنقرمت لمصعتس 1201عرع رمام[كدعصأ.  (نهصعاسمأم لعصتوسع لع زثك همه]1عةدأاممتق

 لموعرمتتم ةعتك تطاق معععددمدعم 80عم طفطعملم ءدأا. قسعامع ائطخس لتع قستماأم 0ععلسم

 معمستم هطقا'طقم ةمصت 954 (لصع. 21. 1"ءطع. 1547) ةطقملختا ء( 1: عرنلم» 8ععم ةهانات]لتاب ح

 13619. 5 عز اط ءل-اهدكك ةطتعر انطعع ممطتلتق معمطوغعمصسسسس معجهقزرراعانةهكانتت 0ع 5عقرم مقلق

 دل اتنطسسس لعضممل/يق» حط موروءم# همسرمختخسسس ؟عللتكع لع نسم ةسسسدتم !ذاععه لم 110 عمل

 مو2- 13620. اظا- كلوطع 1 ةسز ل عأ عأ- طةطعر لاتعتلهلتم لع ءماطسسمتق لةللقو 311101:

 قطن 'اماانلع قلابسعل اظءرا 3" هلببرمع ظظعرا قلق اطعام" 1نسدفتت نلوم الانا لع آطلمزام لتعام

 ءا مصمم 776 (ذصع. 12. لسم. 1374) سصقراأنم. - 13621. 3>لوط]ءع(إ ءا-هصمأ9 عار ةصلق

 فل
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 ,”ك ةنس قوقملا ةتابن نبا دمحم نب دمحم نيدلا لامج ديشلل ةيسدقلا ةلحرلا

 وحنلا ملع ا(”

 كلام نبأ ةيفلا ةينبالا ةبث ةفلوم لا بتكلا ظر وه كم فيرعتلا نع نغتسم ةعوضومو هفيرعت |

 داشرأ ةيدرعلا رارسأ كيلقا حابصا جزومنأ كلاسملا حضوأ حاقتفا تاراشأ ىطعم ىبا خيفلا

 ريب بارعالا طيسب ناعرب برضلا فاشترا كلاسلا داشرأ بابسالا فقتوا ةيعزا وحنلا لوصا

 نييرمت ةيفاشلا ةفحع كلاخ حعيرصت بالطلا ةفحت داوفلا ليهست لوصفلا بيذهت محيضوت

 ةنارخ وكنلا صدامخ ىجاجر لمج ةيداهلا لمج ريغصلا عماج لمج ةيفاولا ةفحت بالطلا

 ةحمع لماوع حايصم حرش ءوض ةجابيد حرق بهذلا روذش دراوشلا طبر روتسلا عفر فئاطللا

 ءادنلا رطق بارعالا كعاوق رخاف لوصف ةيفخملا ةرغ عمللا دوقع دوقنع ةدافالا ناونع ظفاحلا

 صخلم ةكلم لصفم طسوتم بيبللا ىنغم عم بل بابلالا بل بابل مالغلا ةيافك ةيافك ةيفاك 0

 بالطلا ةدشرم بالطلا لصوم ىرغصلا ىنغم برعم ىسيع ىب ىلع ةمدقم ىليرجلا ةمدقم

 مسنلتهس(أونتم لع ةقمععع طتععمده]عستغادمم , هتتعام»ع كذاطعتالط لوس - هل - لق: 210 هتنتتعلا

 ]ورب ق1ه]1ءميجتتعل ]ادن ل ءانعر ةممم 762 (ذهمع. 11. اللمع. 1360) طمع نه. ع

 13622. [1] مص ءا-مدطخت.ا 8رمامتأق.

 [ 12 ءقمتغلم عغ هطّز ععادص طتنزاتق 00ءاممهع اددت ه0[ ةدصأر انأ هددصأ ةم06ةل(16هع 287ع7ع

 ممددنم(. (0ءاعطعمعتست 0ع ءد دعتمغأ ائطعت هدصغ طخ: قكقسفبوا - قكايكتوعا ةظآ1: قل 7لبت

 4/1/1 ة1اد» 716:11 - 1ءاراؤ»اما ح ةراةانلب س قكسل]مأب هآ - م ءوؤلن]ب ج 1طدتسنامعز - 1طهأغ]

 - 1غ - لو“ ه1 - ه”ءاثررعا - 1ءارايفا س- 0:17 ءا- هزم  كهءافورعا - قلااالعع ءأ-

 هءاايا] ح 1:0 ءا-ع م7 - 1| نر ءأ- لار منعا س 8مم[ اير س 8 ءوثا ءا-” »ما ع 1 للطب

 - 1 هدنل]رأ]ب ب 1 ءاراعأأ» 6هأ -ركموتب] ح 1 ءم]1غ] 6 -رك عمان0 ج 101 عأ ها -151/]م] - 1هعأ]ب

 1/4720: - 171 - 101رعأا 81 - 8/1 (علكجر أ "1 عنف: عا - 101[ خ1 ب ن1 - 11 عا ل7 - 17' لتر عا

 ب لومزرببم# حج طا لست“ لا - ههوارف» حج ]1 - لوضع 0/1 - 110 ةورعا ح لمتسعأ 27601 --

 1 هداج ها - مهام - 12 ةدعانتنءأ 6/1 - /ءاكقرك ح 1: هرم“  ه] - عم1رن» - هلأ هآ - هر عمات ل بح

 ىك1ملست» هل- لعماوو - طابمبأب 11[ ةيءا س طمع ىابمجأ» ل11: ءاا]ب ب ل4 ماينرجتا حج الزنا

 6| - 1[ (لؤاوب 010م7: عآ - لم لعا بس لإ معزي سس 00 م7 - 7موريخت سس 1807آ- © [رمرت»ءا ظنا - قل هان

 لتر ما سس 17 هوز] ح17 ]يازر» سس همنا ءآ - ةةموأ] ب 0 مهلمن» ها - معا ع 1ك لاورعأ - 1 برا

 ب 1ك جرءا ءا- عالما برب - ةرماؤط - طسقط هآ- هلآ - ةوبانآ] - ةرمرمهمم: - ة2لهعأسق لد 0

 /ءانهار - 7161 ءممموعونا لور موعم# ب للوا]بما س 210/111[ ارمع ح 1710 عملا »عا لآ - لمت

 - 71106600 ::61 4/416 ظوتن قلععم - كل ون»ةن - ةللووعلببن للا - خمواب»م حج 81 ههموعدنأ ءا-1ه//هأب
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 ةاكشم ديلاقم لحم كلاسملا حصقم ةحنم ذاشباب نبا ةمحقم كهشتسم حابصم لوصح#

 [ةياحع ةيئاو فورحلا ىلاعم بارعالا ةؤرعم

 ردع هر# خذس ىوقملا [بيدالا] ىلاجيملا دمحا نب ديعسل ءاهقفلا وكذ اكد»

 ىذلا دلل كمل هلوا ىريشقلا نزاوم نب ميركلا ىيع.مساقلا نا ناتسالا مالك نم بولقلا وك

 5 طايخل ىبا دمحا نب دم ركب ىنأ خيشلل ريثكلا وحفلا ا” خلا اهلهإ ةمكلمل عدوا

 نب دمحا نىيدلا باهشل ىغيني ىناعأ ىغتبملا وكنلا ا“ رمان نس قومملا :ىنئوعملا

 وأ قبب زار عر ناو يد : وقملا ىزؤ : هوا تدلل لاسر فاول لاوحأ) ىف داخل ,تاحش لاك ما خنس قوقملا ىوغلا هللا كيع

 باب فورعملا ىراكذسلا ] ىراصنالا كعاشس د مهيهاربأ نب ليد خلا ءلاضفأ, ءافك دلل تمل

 ماو ركذ ىف ءامكأل نيد نيرخأتملاو نيمكقتملا مالك هيف صخ [81 ةنس ىفوتملا ىافكالا

 1( (* اهعفافمو اهصاوخو قر وهشملا اهتئميقو ةفورعملا اهنداعمو اهتافصو اهفانصأو ةسيفنلا

 عه لكس

 اخ بوقعي نب دمحم رهاط نأ نوحلا يحكم ديشل فيارشلا تيكذلا ىف فيدارظلا بخذ

 - 1160:1101 1018-67 - 121 ه]رونأأ ب 871 ءاملب سس للموءامعارارعل - ل110ءمل0ة2عا لان آم

 نهوزرولع - 8لفدلرما - اللهععمل تأ - سعدنا سس الله"! ءزعاس الل عملا -- 7151 ]ءما ب ل1 ةركعا

 م1 - ”مءا] - 71ءاندق ها - ]م07 ةئرك - 17 ةراورعأا - طل 0 همر ءأ |.

 1306023. لل هطخ ءل - 14 ءدطةر ذماعمألم ناتعأقءمصخقان][هماتنسر ةانعام»ع زهق 1 ءنن ل60

 7162046 | ططتلمأموم ]و ةمصم 539 (ذمع. 4. لسا. 1144) مزنه. ع 13624. الوطتو عاج

 ءماشطر زماعصأم مءلطسس ءدع لأ أاتنه لمعءعاممتمخ قل لءامعغ» كلل هل [عع"ات» "عل: ل مم

 (موزنعض» مل.  آتطعم رغد ذصعتمتا) آجسق )عمو نسأ ذددمتعمساتهس لتعمتق ةعمودسلهنس ءمرسسأقأع

 و عيب 13695. ظ1- لا وطخع ظا- لك عاطتعر ةجمادعتق هددهعممي ةم001ع ةطعتاماط قللاع لق عام

 رللو]رمتنن»ن عل اعنا قلاسعل 8[: - هعمل 6ءدسصسمألت عمر ةسصم 320 (ذصع. 13. لكمصت 939)

 صمعانم. - 136029206. ظا-ال وطرب 31-11هطغععطتر ذماعمأم 0نهعقأاه ةلوصتهقهغلمصعق

 ةموعاقسمب عتقع الوعأ نمتءاتمع]أ (0ءععع هتطسعملهع دمار ةسعام»ع ذاعافطا - هل - لأ ل آ»علف

 8م 450041127 ( 1 معست, هممم 822 (ذمع. 28. لوم. 1419) ررمرأنم. -ح 13627. لل نلعطقط

 عل - ل ءدلعط ةتعر ءاععال (طععدتسهدنس لع ج2 ععنممتطاسق ععيسسمتانال و ةتتعام» ع كلو هت111عأ

 8 عدو آان اراب» اطرد كلغ قكتادذت» [ كشركة هدلعو 1ا- ءامزو نع لتعام ءغةصصم 749 (ةصع

 1. كرر. 1348) مصمم ]. "1!عمعامات5 ءامعدمدر ونبأ لاه ةصعاتغ: آطبهتتق آلعم (ةلتكور نسهلتف

 مرعم ءزده معهععامعم» طعمعظءعماته ةماعلا كاع. الزعم رصهز هنت عأ 5عععطأأ 0انل1 1217

 مطت[لمدممانم5 ةسعام» كبد 0عاععأات طلع ءممععقدألب ونسمع لع ععستلق رندعا10ةلقر ؟ةكلتق فكانت

 10 ععمعكطسمر ودحهات(هاتطسقر (هلزمتق ءمعيمتاتقر معواتم ؟نلعدعتر رم مع عاوغتطسم ةتمعت]ةعاطاسق ءأ

 تاتاتطسخ دعنص( ب -ح 13628. ا نلعطقط ءل-امةعفتكر ءاعوومأمع ةعاععأاوع لع ةعدافع للعاتق

 هعععال منطسع, ةهسعام»ع هطعتاعط 11هزلأ- هل - لات كاني لق“ 71ه ويتسع عدن 7” م نأ
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 ةنبأ ةموظنملا حرمت ةخذس قوتقملا ىنمشلا كمدم هوظن ما“ ةنَس قونملأ ىنزاروشلا ىدابازورهغلا

 جرفلا ىنأ خيشلل بختنملا بخأ 0 مد“ ةنس قوتملا :دمحا سايعلا وبا نيحلا ىقت

 ةثلث ىلع دادعتلا فقيرط ىلع روذشلاو ةيفاكلاك رصتخم بارعالا ةبخأ |”. 2 ىرولل :ىبا

 دمح نيدلكام ىف ىكرت خيراوتلا ةبخأ !*#1] خلا هترحق رهاظلا هلل محلا هلوآ باوبا

 اهادعاو .ةلود نيئامثو عبس ىلا ةيمالسالا كولملا هيف عمج ((.ه. ةنس ىوقملا ىونردالا حمص ىبا 5

 مفلوم مدق نأ ىلا رهدلا نم ةعرب هليصح ىف :ايغار تنك كقو !.". ةنس نامثع ناطلسلا ىلا

 لنيذ“ لأثم (.جبتكلا رداوذ ىم ىنه قا ام تقعسأو هتمركاف هدلو ةطساوب فرازو ةفيلات عم

 قانجلا خيرات ىم مجرتم هنأ تيأر هطخ هباتك ىدنع كرت امل مث ىونلا نبال فئاقشلا

 نأ نم ريخ ىديبعملاب عمستل ليبق نم ناكف كلذ ىنيدكي ملف ريسي قاكلاو ريقك تاوذف عم

 1 لديح# ىللا ليع
 | «نودلا نع ا عيبشلا دلع“ ردجلاو رجلا بداجت ّي رهدلا نحح اسس هارت 0 حا

 ل11 كا ةعنر هسمم 817 (ذصمع. 23. لآدم. 1414) مممدتانم. -ح 171 هأر متعلم الأب ءتزج علقو

 عصصم . . . مظ01نانل5 و, ءوده 72عءاج1 نع ء>لمكهكزاأور عغ ذص طقصع دعا عمنا. هلععانلا ة 083 »أنه علال

 1 معزخ - هل - 011: هك ةت'/اهاالمع قلارت»عل ءزده طلتطسع ةصسصم 872 (ذمع. 2. ةسع. 1467 ) ردم5اناتكر

 مرسرسس ءصامسسست ءلللزك6 ح 13629. لل تلاع طوط ءا- سمسم عاعط عطر هع]ععقلئعأترتقع 5عالاتللا

 دعا وءءمصتسم ةسنعام»ع ظطعتاعط ق4: !/من»هز ةظطدء- ءازميسم. ع 13630. ال هلع طط ءغ عل -ا'[عةطب

 ةعاععاه دع ل0مءعفتمج 8عدتممتس» ةصهأتسس». (نهرصمعملتسس ]ذطعام 2 كنزعا ءةغ ك0

 ةاسوت] عر نما ءعمسست عطه ل هصعال سلط عصت] ةكاتتال 01135 0هطانتلل م731111861ققان13 5عوانأ أ انكر ذه

 ءةمتكو لت عممدتكسست ءدأر ءغ 1كه آهمعاجتا: طدسم آلعمر وننأ مماعسأت3 م؟ةعاد] ىعأ ءاعع ع 61

 8 داعطط ءغ ءعل- عرج ة عالعطو طتعامرتحع هعاعوعاوع ممالمععك ةتععتعع ةعقئماأمع ه ل1016 ةة7160

 18 ءزن ل110 متوترتع0 17800: ءيدعممتر جدصصم 1030 (ذمع. 3. ثم. 1640) رجمجطت0. الدم ؟هآنستمقب م

 ص ودتتطاتع جتعام» معوعق 1ةأميصتعم» تقوصع 20 هعءغئموتستم ةعماعرت 0وعممعكمق ءما]1ءوتغأر عأ

 كنلغفصم 017م4 ءد دصصم 1030 (ذمع. 16. ةلوورت. 1620) هطغنلت(ا. - غنج ][همعسمت ([ع270115

 ةمواتسمت 0عمأ0لعرعم انطعأ ةعونتععملأ (عصعطمقعر لمصعع ةتعاغما ءاتتلل 0م67ع 5621166 106011

 د1ماعمععلعمأع طلتم ةسم ململغمععأ. 1[هممعتلظعع هبسصص ءيععمأ1 ءأ زتك انطعم عمعتق 20] د كلو 0108

 م مع ذم هسحتلت نس معاتتأور 7. <. ةممعمسلاتعع حط لطذت» - ءادعتن# ذص للا - كر ععوقع ءلتاخ. طل ءاضلع

 تنص ]ذطعنصص همت هده ةعضماست ةمان0 دمع معاتودتعدعغو ةلطسست دع طاقاممتق ل641

 وصقل هطصصت ءوهفع 101 سلام معهع(ععصتةوزه هغ مديعأ5 20015. كلتعدما طمع ةهللق ممم

 ممطتتوب ءعأ طقعع عع5 اهلتكق ءداو ص وينقسم م09: ععطتس ونسهلعدغ ىىانع قك/-1106702 جلتم5 ةتلأكع

 رم عاتتتع ءقأ ناتقلت انت ؟10عععكن, - 13639. ال نلعطط عغ ء1- حطب عمد (ةصرتممأ5 ةعأععأاقع 0

 لع ردتعدعنلت5 غةعدع سصهعتسومسعر ةنعام»ع هطعتاعط كر عروع-عل- لفرع لع قكلطلملاعأ كلما هنوتزنعل

* 40 
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 تاوهسلا فاخ ىلا هلل وكلا هلوا ةوبرلا خوش ىقشمدلا ىوصلا ىراصتالا بلاط نا ىبأ

 ىواتفلا خيم .(رنر» تاقواخملا اهككاكع باشكك باوبأ ةعيس ىلع وو خلا ضرالاو

 نيدلا باهش ظفاحلل ثيدحلا مولع ىف نيم نم رثالا لحا حاطصم ىف ركفلا ةبخلا دع

 حيوضوت 39 رظفلا جهود ىوسملا اهحرشو مو خماس قوةملا ىلالقسعلا رح بأ ىلع ب كدويدحأ

 5 ا(. ةنس قوتملا ىراقلا ىورهلا دمح ناطلسلا نب ىلع حرشلا حرشو اضيأ هل ركفلا ةبخا
0 

 خيشلل رردلاو تيقاوهلاب ىمسملا حرشلا حرشو ركفلا ةبخأ موش ىلع رثالا لها حلطصم هامسو

 ةخبكنلا حرت ىلع حرش عضو 3 اراوه تلمس تمن لاق يلا ميددقلاو ثيرحأل ىف ثيدحذل للعأ

 سافلا ىع 57 تزوباو تدوس تحذنك ام تا ضتمق ةهضوييتو ةمامثأ نود لاح مت هرثكأ تدودسف

 10 ءاهنذا عم حرشلا حرش ىهتذا دق لاق» فنصملا ةمجرت درواف انفالسال ام هيلآ اماض هتمتك

 ل عرن لطق 17:5 كدددف»# كوبرا 10 ندععاعلل كسمعسمتع دصمصحكأ علت 1سطحب عع.  ؟7هلسصسص عطر

 وسما زاه امعامأاأ: آطهسق أذ عمر ءمعامتنتسس ءغ (اععدع سعمامرأ ءةاعبر هأ دنغ !خطعع 476:5 ءا-

 م11 عنا ص ةعماعسم ءةرجتكغم 015ممكتطتس عدوان - 13633. ال دلعطط ءغ عا -/ ء(قتر مطعآتم#

 دعو عقم معمراتتل لان101غمسنت. - 13634. آلآ نلعطط عا عا - ؟ز ]ع عر 0ع]ةهعانق 0ع(

 لع ئمصتمتم (ععطصتعتم هدلئ(همهس هس , ةتعام»ع آ[ةظلع 51عام - هل - 01: 41ر20 8 عدن

 4/6 161: 11هر» ق4 دءم/م, همصم 852 (ذمع. 7. لآدعغ 1448) مطمعأاسم. "1" عدعاتق 300 ملا

 لع 0مءاضمتس (مهلز6هصهعتق, انغ ممص ةنصع ل18 عدلاوهغأع ءزسه ةعوسسسعسام» 1هاعاألأكأ ممققتعب

 5 كسعامرب زمكع ذص نصت ءماطصست عمامتأاتلل م10 ممقانتأ ااععقعأ مآ - همام“ لا ةهتالاغأأب ل طاطعا

 ء] ريع“ 1مكعهاماستل. لص طسصع ءىصصسعماأةتلانلا» 47: 8 عرن- هاوار 2لو]ءمتضتنعا 11 ءت' عمت

 (نمروصسأ طععام», ةمصم 1014 (ةمع. 9. ط[دت. 1605) ممعاتنتق ر همكلانتلل ءمتن طاقتك ؟0ل101

 ةلموامأمأ همأ]آ ءأ- هلالع» هلع ةآمبأب 1ةيطلطعا تق -روقجم» ذمكيتماسسس. طوع عع هطعتلعط

 11 همدان عل 710ه مم8 طل ه0ل0ل408, ؟دلعو كطل - ءآ- "هيمئ“ لتعطتك عا ةسصصم 1031 (ةصع. 6.

 حمر. 1621) دمهم اناتق و ءهمرطت عماهتلاتالا 2010 همدرصس ءصامعم ةمقاسصتتتا 272/7- 7”ءماع]بأا م6

 /2//- ]2مء» ةصخستمأمو نأ ذاأذ امعمتا: آمسم العمر وست (مدلننمممعأممو ؟ععوصأل مع ع ةصاتوتم

 اعيد ممتع عقدع ؟0]نتا كاع - 8معدطمتب هتأر 1لعماتلعتمسو نغ ءمرتتل عه[ قطلال13 1 01111112 -

 امعسس اتطعتن 8هععططعا ه/ رم« ىحسصمممعععتلر ءأ عمرعاع رصهتتسملل» ممهعاعس معلسصتق ذم عد

 مصقعتمست.  طلمعع 0عتملع ةماهدعأو زوععطقت صعع جطقماسام معع هتاتلع ءةديعععتمأاو عمم "اكسدصع

 10 هتأ0لع ءععدعدحتر وسمع معاستم ]أ معتمه كىصقعرت معدل ءأر ناتهع طقتستمعم ءعامكتر ذم ]نت عع

 ستقتر عه ة00عمقر وسمع لهل هنعق عيد لع عع لز5دوطتععومأ. 8 عوقإ ونعم طلطمععهمطتمسس ةتتعامأ5

 جلؤ علان ع لوس امولتتأار همت عماقتأاتك لص ءمصتتت عماهتامات ءملعتس (غعصممعع طصتطتق عقار
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 ليق روكذملا دمحم ىيدلا لامك ةيخنلا حرشو فلالا دعب نيرشعو عبرا ةنس ىلاقلا مركل

 و نب 0 ا حو حرش ىف رظنلا ذاب ل قولا اقتل جوعا :ققصلا ابا "الههظنو ةكعلا بكر رش ىلا صقنر  ةقكنتنا ةانتسوا» فنصفلا

 ةامَسو اًجورمم اًحرش ةنس قوتملا ىكملا نمحرلا كيغ ىب ميكا تمام ىلوملا ةحرشو] 1.5 ةنس

 [1.5. ةنس قوتقملا ] ىناقللا ميعاربا خيشلل ةيشاح هيلعو [ركفلا ةبخأ حيضوت ىف رظنلا ناعما

 نيدلا ىقت هدلو مظنلا اذه حرش مت ما* ةنس لاوش ىف اهنع غرف ىنمشلا دكمءدم اضيا اهمظنو

 ىفنملل اغبولطق ىد مساق خيشلل ةقيلعت ديلعو ةيضنلا مظن حرش ىف ةخيترلا ىلاع دامو ليدحأ

 روصنم اهمظنو م1“ ةنس قوتملا ىخوطلا دمدم ىب دمحا ىيحلا باهش خيشلا ةبخذنلا مظنو

 ىضاقلا مظنو .٠.! ةنس اهمتاو يلا ننسلا ملع ىلع هلل جمل هلوا ىواليطلا رصانلا طيس ىوالبطلا

 ركفلا ةبخأ 1” ..1٠ ةنس دودح ىف قوتملا ىسدقملا فحسأ نأ ىب دمع نيدلا ناعرد

 ةدالخ ىف غبخت اك [114. ةخنس قوتقملا ىفاشلا ىومتمل ملاس نب دمدح] لصاو نبال فطنملا ىف

 نسم مجمعمقت5 هدععع ةععتسلاسق ةسضأ 1024 (ذطع. 21. لوس. 1615) دلتا. ظورعم رك عررن67-عل-ا

 1101م7: 0 ةد77ج ءملصلات ع770152أ115 , ةصاعوتتقتلل 211 أ61 ءمرضتمس عماقعلاتل2 عانت ع01016غ , 22/7

 راد لابقعا ىسسءعمادتتم امماندحتاأ لا ءاقزعا ه] - + مالدم» ل هايم لآ لططقعا ءا-ر/ عب" ذمه عت مأوو

 ءأ 4ك ]ت»ء4 ظعبتسءعاءملمععر ؟دلعو طا: - ءقمع»ءر6 لتعامك ءغ ممصم 9053 (ذمع. 8. ةسع. 1499)

 مدمعأناتق رو معاععع عمم. | ة1هل1ذ 2101 مدوت»ء0 ط7 ءرج عرج 450 -ء] - "هاسمت: لل ءاطقب

 حضطم . . . 12201111115 011111320311113 012327051116 ؟كتزل) 1عدجأت 830211760 , 177:67 6 - 71612:07"

 لا 1 هنوف 8: قلطعا ءقيقع» ذمكىتماسم ], 20 وسع كطعتاعط 16»مققت» قرمعا#, |[ ةسصم 0

 مع. 31. لصلع 1630) ممعاصستقإ]ب عامددوه علتلتكع طورصعو 2101 مرجعا 81 عرب عزنم عدد 11اكأعع

 قمعسسم ص مدلغر ءعغ طعصع معععمعت دصعتس ر ذه ندتقهتت لئانق ءزاتك 1هعمق- ءل- لأ: ل آت»عاأ ءودطح

 سدعمامسسسس ةطام 478 ءل-«ه1اءا لق د]مت“أع د:هاسبب 1ئ/-1عططع#أ ذمعتومتكتتل ةعطت مهتأر ل عه

 هطععرسفل هممأ 814 (ذمع. 25. ةكمع. 1411) عطوماعتك ءغ هظطعتاعط ( معيض عد 2

 طدمعطغو ةعطماتع ذم مسطاتعتس دتسأا. -  طعمتومع معاعتعمه 2عععمدتةمعق اذطعتن 8م ممذعا

 ءلنلعحتصأ كطعتاعط ه7عءمف6ط - هل - لأ» قلاضعل ظعت» ل1ه1,عبجت»جعل للطن دمصمم 893 (ةطصع. 17

 اروع. 1487) طمءاتتاتق - 271ه: 1 ءان[مم# معومج لا مدن 1ءطاممقغر بنادق ءقكتلتعم 8

 1معارتا: آطهسف آلعم معم دعتعمألو عاقغمضتسس معممط عالعمستس ءاعر عغ عسمم 1010 (ةمع. 22.

 كلسص. 1601) هدأ ظمعسس معجل نعاوسو عون - مغ (نةلطن ظمس]راجو- عل لأ 2001 منرجت»: عل 8 ع2 ل

 لمع 1160ءه00ءعقر قدعد حمصمتتتم 900 (ةصع. 2. 0عغ 1494) رمممأمنق. ع 13633. 5 نلعطط ع+

 عا1- 81 اع ععر دمعاتم» مهعد يوئامكتمسسسم 5عاععاو 0ع 1هعتعمر ةسعام»ع [ 1101م0 عزا كة

 لق هتجممم# ةاطمطظتكد, ؟دلعكم] لل 77 نعت [لنعغم عع دصمم 690 (مع. 4. لقص. 1291) مهمته |. ح

 13630. ظا- ا دطططءع 1 ططنل ةدوغ عاد. وسقط ءادط 2044 غر 0ء]ععانقص ممالمرععت)
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 نم ةسناوملا ةيخأ [#ك#ب فاصنالا ىف روكذملا ىدادغبلا ىيدلا ففومل ةداكلا ضارمالا

 فورعملا محكم ] ىلضف هرقل نافسلكك ىسراف ناتسلخا |. - دهكذ فيس ةسلاجملا باتك

 [ىكرت هئاب هتركذت ىف ىلج فشاع ركذ نكلإ 1. ةنس ىوتملا رعاشلا ىمورلا [ جارسلا نباب

 ةخنس قوتملا بوقعي نب كمحكم ىب كمحا] هيوكسم نكاذع ىبال جيرعلا ميد رس رس

 5 ىراجفل كوحام ند ليدحأ ىيدلا باهل ببيدكا بابي حو قبلا ميد ات [ 1

 بيلا بيبح باتكلا مسا نأ نانتمالا ىف ىواخسلا ركذ تلق مد ] ةنس قوتملا رعاشلا

 ءانوتشالا سجود الدال [ مجكملا فورد ىلع بقوم وو عيطاقم ىلع لسخشم تيكا مددذو

 خمشلل بويدكملا فيرد لأ لاكن بواقلا س.جون الرسل ىوجلا هركذ لا نيهساو

 مهيككلا هلل تمكلا هلوأ ىزوجالا نبأ ىلع ند نوحوألا ليع جرغلا ىلا نيدلا لاهج مامالا

 10 محم نب دومحم يسال نيلسرملا ديس ثيداحا ىف ىيوداسلا لون 6*1“ خلا رداقلا

 مامالل ناطوالا ىلا عوزنلا ا” 11 ةنس قوتملا ىشرقلا ىلاطلا ىنيزكردلا دودهكحم ىبا

 مهعاعس ممعطقعسس .ةعملم7ننل نمماتسعمف ر ةسعامد»ع /1101ممز7هع- هل - لاو ظمولرلم08 ةدط 117/-

 لدي؟ةر ءمرصت علمهم. - 136037. لا دطططءغ ءل-صد هدج خص عد عأ 0عاوعطتق ءمصقت عانت صتق

 ء انطعم 0]210/ءوعإر كدلك ةانمرح ددعمألم اهعاه عقأان ع 136038. الا دلعط]1 1 ةغقمر مهلس عالتتالا

 (0 مسك مععقلعاسس 6/1 ءامنم ةتستلع ه (هجعأب طع |[ 2ل0]منسنسعل ] 1غ طوعاقر |[ ؟دلعو

 1د:-ءامء( للعام ءا] ةصصم 970 (مع. 31. ةسع. 1502) مصمءعأسم ءلتطس. |[ كلافسعم لعألقع

 لماعنق ذم هبه 41ءالس/ تعا ذللصا ةتععتعع ةعلمكتسص عع ممععوغ]. -ح 13639. الل ءلتثسص ءاح

 [ ءعأ لي ةملهلته ةماتكعت, ةسعام»ع قلاع 478 |[ كاتصعل عرب ]7101 متست»نعل 8عرب 7هنعنقر ؟دلعم]

 5 لل: قلئغممءتأب [لتعام كه همصم 421 نمع. 9. لص. 1030) سمعاسم]. -ح 13640. الل علت

 عا اعةاطر ةملهلتعق رصمعمأل ءغ ةستعتك ةهيستعتب ةهسعام»ع ه/ه]رامط - هل - 0: ىللرتسعل 8عن 110-

 ممتعا طلوع وععمر ةهممم [875 (ذصع. 30. لسص. 1470)] رسمزان6. | (نهرصست عت 22 181811

 ذكوءل/رمممق اخص دسم طاير ةعلسصس اذطعا 1لمطالط ءها- اءماناط همم 77ءلفو هل- 8منط ةعقذع

 (0نممكغلمعأ قعستمم طععوعتمءعو ةهغ هل مطقط ءانعع لتقممدتكتم قال. - 13641. خ1 ءعزذم عاد ةعسفب

 مهععلمذاتق مز1 ضنك عا لهقصتتصاتطتت همدتتسةأ1. آطنطستس /7/- 27د ]ةهتنلهأاب ع

 حل ءمءزز5 ءل- ءماشطر مهععتمسسم ءمصلتسمست ءهغ لسحع ه0 هعلمععس لئ1ةعءعمْر هسنعاممو ظطعتلعط ءأ

 طسفسس لعضفل- ءل - لق: اناره »مز لطف ءا- "هليرسمت» اظعنع 4غ ة1طم- ءازمسعت.  آشطعع ذاه

 10 زمعامزاأ: آبدتك العم هدرتعمأتي مماعصأل ءامي - 13643. اله +ه1 ءل-ةةتعأمر طمومتغسمت

 معمععماممصختسسي 0ع (عدلتغمصتطاسم مممعتمأك !ععدلمصسس ر ةنعامرع ةعجوعتل 71ه]يرتنل اذ ءد

 1 هيه ترنعأ اطعءرت للعاتستتا لد ءم سك 1لننغ (ه»ءععابخر دمصم 911 (ذمع. 4. كسصب 1505)

 سصمرعانم. - 136044. ظا- 06ه 118 ءا-ةهسافمرو لعدزلععتسس 50 !هعه مدلعم ءعلعتمللو
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 تحديا 3 ةيحرلا لوزن راو هأ ةنس قوتملا ىلاعوسلا كيم نب ميركلا دكيع كعس ىنأ

 رداوغلاو بدالأ 3 ةسورهف َّ هركذ ىضطووسال خوعنلاب

 ثيغلا لوزن ملع |

 رطملا لوزن ىلا ىوبلاو باكسلاو حايرلا لاوداب لالدتسالا ةيفيك نع ثحاب وهو

 بقانم ىف راوبالا ةعوذ 14م رم مجحلا ةيمال حرش ىلع ةيشاح ثيغلا لوزن "6+

 ىنا خيشلا بقانم ىف راربالا ةظعون [رصتخم ] هباكتاو ةفيتح ىلا بقانم رايخالا

 ةنس قوقملا ىرصملا ىنالطسقلا كمكم ىب دومحا سايعلا ىنال ىرصملا راركلا حوحا سابعلا

 ىنلا ةريس ىف رابخالا ةيخكنو راوبالا ةعون 1”. ةفارقلاب . هتخضيشم ةيالو ا نيح  هفلا 1#

 سس ىاتنعلا سابعلا ىال راعشالا نازوا ىف راصبالا ةعون از ىسراف معلص رافخاملا

 لئاضف ىف وكذ .ىزاولا' ىلتاضفلا .ىمحم نب كمحم هللا كيع ىال ثيدحلا يف راصبالا ةعرن

 ةهسعام»ع آسقسص لقلاتع 500 4650- هآ - ع« + 8 ءزا 7101 مبج77 0 هك عءر» دغر ةممم 562 (ذهع

 28. 0ع[. 1166) صمرتم. - 13643. الله1 ءاآا- عدطس عار ءءعومعاوألم دمزق ع بم0ل15ع

 ءىال1موستسس 0ع عمده لتعتمو ىماتسعسمو جعاملع 0402. (0هرمتص عسوتمأ د عاقتتس له

 املتعع هععمام عدس ىكانمعتست 0ع طسسصقمتاةغع عغ لن عامان ؟ةهعمتلت ةرن عمات ملتطاتق.

 13046. [ل] ص ممعاأث] ءا-عط ءعزغط. 1لهءئلمج ةتعممطتستر وانت طاتق رنااتتتأةع

 1353 عا هان.

 [1دعع لمعئتمه لع عهئلممع وسهعأ ءرع مهععءانمصتطاتق ؟عمغمصتسو هسطتسسس ءغ ؟ظتاستم دن

 ماسكتمس معمم عماعست م22عدممتعم لذ.

 13047. 864241 عا عط عتغطر مامعتو ءةملعمق. © 1هددوع دل همردت عهاقتأتانلا) لط 310

 للفتاة نعا ءا- هرعت 0ع وتتم دمج لتعطتس عقال 130648. لل هعطعغع عاد ةطعةعرو هطاع-

 ءامس عمات لاتقأمصتس 0ع مدصعورتعتك هماتسمعستس. | (نمدص معملتسس ]ور نانم0 !ددتتلعم كال

 27 هتر/مع ءزلسكوسمع ةمعلمعسسس م22علن ئءوغ - 13649. ال هعط عع ع] - حطعةعر هط] ععاقتر عمانتل

 لدمغمصنسص لع طهسلتطسع هطعتلعطا ق7 /هلااع ل اتسعلا طه أ» كلة ع»8.  (نهسمموهدتغ قانا

 هانانؤع لاتدعل ظعري 31ه]ءعبجتسعل (هعاملاع ةلضعتب جممم 923 (ةصع 24. لحص. 1517) 10015(اناتكو

 كس تس ءمعستأا علم (نهعدلكو معممع 7هداقغ مسصعمع زلاتسك هةطعتاططت ططصععع ءاتقم ع 3650

 ال نمط ءغ ءا- ةطعةع سنع لل هاعطط عغ عال - جلع طط ةعر هط]ءءعوس عمضتس لانقأمطنتم ءغ 0عاءعطبق

 طتقنممتمستس.  ظ8لموعدمطته مععستعع ةوتماأذ معمربط ءامع ءاععال. ح 13631. لل نعطعت عاد

 هجطق ةعر هط[ععاوس عمام اهلعال ءععممصسصت لع مد عمعسسم قفعستسستل و ةتعام»ع 487 /هاناناوع هم نواف

 - 136052. 35 نمط ءغ عل - حطق ةعر هطاءعءعاوس عماسم اداعأ] ءءاممص لع عع 2201 1هصقتتقي 201:

 كاع كالعلاعأ كل وابمتسسعل عبي قلوآ يس عل ل” علارفقلف ]مس (نهسس عدس مة هلت اهل عالما
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 ه8 ةنس قوقملا ىدادغبلا بج نب ىلع ىعاسلا نبا خيشلل راصبالا ةعرذ ا”و»# ةرشعلا

 ىف مال" ةنس قوتملا ىفنأل ىديبزلا ىجرشلا دحا نب دحا نيدلا نيزل بابحالا ةعرون !*"امع

 ةفكو ناوخالا ةعوذ اهم تاياكحو رداونو راعشا ىم ةريثك ءايشا ىمضتي ريبك دلكم

 هبولسمو قوذلا بحاص ىف اهلمج خلا نيملاعلا بر دلل دمحلا هلوا ىطويسلل ةلاسر نالخلا

 ىراصنالا ىبيطلا نيدلا ءآلعل رابكلا ىوقلا ردقو اهندلا ءادتبا ىف رابخالا ةعرن |"

 ىنالا نيسكلا نب روصنم كيعس ىنال بدالا ةعون !*دب حرشلاو نتملاك ةيبك ضلي دمج د

 ناعنالا ةعون |”لدأ  دوسالا محكم ىنا خيشلل بدالا ةعرن |"هم 801 ةنس ىفوتملا ريزولا

 خلا مارجالا هايج هل تدك نم اب هلوأ ١..[ خنس ىقوتألا ىكاطنالا دوأد خيشلل نادبالا جالمصأ 3

 خيوشلل ناجح ناهفصأ خيرات 3 ناعنالا عوق اره ةمتاخو لوصف ةخعيسو م ىلع تق

 عما 'وارم« عا 136053. الا تعا عغ ع1 - حطق ةعر هطل] ءععامس عماتست اه عأ1ععاسسمستب هتتعامرع ذطعتلعط

 ل4: ظو»» قك:زعأ ظمعللم02, ؟دلعو 8 - ءقعز4ق لتعم ءكدصمم 674 (ذصع. 27. لدص. 1275)

 رجدعاتم. - 13654. لل تعطعغع عا -ةططقطرو هط]ععأوست عمات 011ةءامزلاتنلل و ةا1ع[01ع 76 172-

 ءل- ل1 4كات»ءاأ عب قلانضعل ذانعبز# 2ءافاع [دمعظتأمرم همصم 893 (ذهمع. 17. طالعع. 1487)

 مدمر ن0.  !ه]سسعم ةطهعضاتتتر 000 ]1دئعحمت ءمرباهنا ءقهلصطأماتل2, 010غ0هزلاتقل 53501113 أ

 مهرج مصمان12 مما معاي - 13655. لأ نعط أ ءآ- حاعط صو هط]ععاوضست عطاتتلل 153610121 أ

 لمصستس ةسصتغعتخق هطافضسر جتعامرع ظوزري#//2. 1" 'عدعاذطتقر نأ لاه 1[معاطتغ: آردسم آ2)عمو دداتصع

 لمرحتتس لفتستمم ءاعرر عا جتتعأام» ]طق لتةدءعععع دماتكتع 0ع عمر وسأ [هعملأدغع ةعزعصاأعم» ![هونعملأ

 ممدجعلتغسك ءا لع ءم وست ذلله 0عدلكتغتم عوام - 13656. ل8 تعط عغ عا - ةلعط طفعو هط]ععاقس

 رىعصاختسس طتقغعمصعسس لع ةصتغلم متصلا ءغ مماعمأته 153[10 ءأ هممت مماعمأتق , هتنعام»ع 4/-

 ءل-017: 1808 لووو#. آطتطخم , نت لاه زمعلمتا: آهسم آلعمور وننأ معو ءيلقاعمأاعق ءاع

 متطتاو ءععوكلتا ءاع.ر مدعكو ءةدععامرأا ةعععقولو لع لعهعيتمالمصسع التان ءزاتقواتع طتا8ةعاتلأ ٠

 "[ل”عممدأدغألم ءّسك (سععأمد واتهقأ (ءاعاته قا ءنتط همرض21ةعماهتألو. ع 413657. الل نمط ءغ

 عا - عل عطر هطاععغويصعصسكسس مطتلم]هعتعسسر ةسعامد»ءع لاقي كيف آل هاد“ 8 ءرا-ع7]رمدعقتن 004

 ال ءراضمو ةصصم 421 (ذمع. 9. لهم. 1030) مرزطبم. عح 136358. لل نمط عغع عا - هل عطر هط]1ععاقس

 مدعمغسس مطئتاماهعتعسم , ةهنعام»ع هطعتلعط قاع 2101 مبوت»ءل قلعممل. -ح 13039. الا دعاط ءغ

 ء1-ه0طقصر هط]ءءاقس عمات ةصععصتهن0) 0ع ءمعمموتطنق طعصع دم0لععهصلتق ر ةتتعامرع

 كار عزاعط 12 هنمتنل قلبنا مقر همصم 1008 نصع. 14. لدل. 1599) صمعانم. آتطععب وست ذاه آامعاطتغت

 آدنم العمر ءمرئفس وننم ![عمماعق ىعممضنسم طسستلتغعم هع معاذ صفمأ ءاعير لذه مهعاقأتةصعطلو

 معماعرب ةععالممعق ءعغ هممعا نهتمصعتسص لتمامطسغتمس عدوان - 13660. ئلسدمطعأ ءا- جلمهطقم

 هانا ععامصت عماستس 1ص ععمأهركانتت لع طلوئمتح ]آةلهطعممع.  ؟'ها]سسعمر ةهنعاممع هطعتاعط 1/1ه70-

10 

10 



 فاز

10 

10 

321 

 حاورالا ةخعوف 1 مآ ةذس ىقئوقملا ىدابازوروغلا بوقعي ىب كم“ رهاط لأ نيدلا نجت

 رصتخم م ةنس هفلا ىروفلا ىيسح ريماب فورعملا دمحم نب نيسح تاداسلا ,رخفل ىسراف

 هلوا موظنمو روقنم ىسراف

 زاوأ مديد ىدور وهج شقيفوتب

 زاغأ مدرك شمانب © ار نحس

 لمتشم ىروزرهشلا ىنيحلا سمش خجيشلل ءامكحلا خيراوت ىف حارفالا ةضورو حاورالا ةعروذ "7

 ىمكلا هلوا نييرصملاو نيينانويلا نيرخأتملاو نيمزقتملا نم ةمجرت ةرشع ىدحاو ةدام ىلع

 دمحم هللا كيع ىأ مامالا ييشال ابشالا «طبغو حاورالا ةعرذ ا خلا ىلزالا ميدقلا هلل

 ىذلا هلل ىيحلا هلوأ فوصتلا ىف ةقرو [م1 ةنس قوتملا ىفنكلا] ىجيفاكلا ناميلس ىبا

 ضعبل ةلكشملا تايبالا ضعب رش ىف ةلاسر رارسالا ةحرذ »© ١ صلا هتايلجت راك ىف تقرغ

 ند دمك ] ريكلا ىننأ كيعس ى بأ حرش ىفو ىلامركلا نيدلا دحوأ تعيب حرش 6 خياشملا

 047-0: كاان 1]ر» 7101 هتتنءل 8 عرج 7مل 111ه طلل2, ةهمسم 817 (ذهع. 23. الآم

 1414) رصمعاسم. - 13661. النمط ءعغ عا - حعزع طر هط]ععاوس عمانتل ةصاقأأانا0٠0117 0 (0012م68-

 لتس مععدتعسمر, ن100 ل هم]»-ءاوانلاا 1] هدعفن طمني !]1ه]ءمتسننعل طر مدلوعو رس ]ل05 قل

 لن ئءطنقر ا[! عدلد ءغ دماسكو هعدكلمسع همت م0قانأأ و عأ 8(1 01قالق ءقأن

 قةستتاأام هم كتتل ؟0ععرط 5:10ءعععل» ءلقعقمتو

 آلمه ممستمع ءزدقه ل1 ئءععع ةآمعطم طقم

 13662. حا سمعط ع( ءل-حعورقط مع ظحس ال طقغ ع]-ه 1 عقطر هط]ءعاقست عطكتتلل ةزأ 51[ انهت أ

 عتسلمسسس عدسات مصدر دسعام»ع ةطعتلعط ىريعسع- لل لف ىه]يماس عسي. 11 همدته مطتلمكم-

 مطمضتتسسو ومهع ءعمطتس نصلععتس طتموعدمطتمك مطت]مكهدطمعسم منهو هدانتت أ 7عععه110انئانب

 مص (2ةءعمسسس نممس ةعوو ماتمعسسمر, ءمماتسعأر ءغ ذه ذصعلجتغ: طمسم آلعمو معلمعاأم ءأ

 قرع قععروأز كامري دس 13663. 8 هعطعأ ءل-وعوقط مو ©طتط(ع4غوغ عا-ةهطط عطور هطاع-

 نقمسعماتتسس ةمتسكسمسس عا طئامعضأمم ءمعممضتسر ةنعاممع يطعتاعط هع طصفس لان قللعأأهأ

 1710ه1,م60»17 عن ه01ءقجذت» 16 يفزن [آككدمعاتلحر ةمصم 879 (نصع. 18. لهن. 1474) دطمتأاتمإ.

 7*هانسسص 0ع (طعمددربطتقر ونم40 غو ذصعلرتا: آطهسك 1066و ذص ءاتلانك 115301

 كزحتممع مهطتعمع ميمعتطسع ةيطسعع وممتع ءام. ع 13664. ال همطعغ ءا-هقعقمر هطاعت
 كويس عمأتسس ةععوصمعاتطلا 1 عدعاوكسك ءةدعماز ةعممعس مممصس]]هركنس ؟ععسسستم 0111اطسس م
 عطعتلعطم ونماحتص ءلتغمصتست ءمماتصسعمع , ةهعماتعهنلمدعتل ؟عصكتدق ق4104 - هل - ل31 لك“

 رهرا# هأ مدسم ققنع هعللخ 12 ع لقا ]رعت , [ةسعام»ع 710]رمبست»ءأ ظعتن كةلهليتستلل 8ع[
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 انادع ىذلا هلل محلا هلوا قولخلا ىلامجناب بقلملا ىنارسقالا نيدلا لامج [ىب دومحم

 نب ىيح نب لومسلا مامالا خيشلل بابحالا ةرشاعم ىف باعتالا ةعرت 00 خلا مالسالل

 ةهقمحر لعج ىذلا هلل دكويكلا ةلوأ كف كدا ىيوقملا بساكل ا قيفارخألا ] قيرغملا سايع

 جتفلا ىال هفلا [هابلا ملع رارسأ ىم بطلاو بدالاو لزهلاو جلا هيف عمج] حلا نيبنخملل

 ملع ىف رظاوفلا نيعالا ةخهوذ اضل للهعو ماع نيج ةومسقو ىقترالا نالسرأ هرذ نب كدمدكم

 ىلاعم هيك عمج رصخغخم ىرزوجكلا نجدأ نوهحرلا كديع جرغلا ىلا مامالا مشل رداظنلاو هوجولا

 راكفالا ةعوف 4*1 ابان «نوسمكو/ ةتلم وهو. ءايعاراك + فوزكلا نيك 34د ناوقلا تادرغم

 كيع تاكربلا ال ءابدالا تاقيط ىف ءابلالا ةصرذ "8 ثيرحل ىف بابلالا ةعوذ 11+

 مهشلل باسكلا ملع ىف بايلالا ةعوذ 1 ه.. ةنس قوتملا ىرابنالا لمكم نب نمحرلا

 رصغخم باتكلا ىف دجوي ال اهيف بايلالا ةعوذ ام ىلدولا كحاولا ىيع نب ويزعلا كيع

 ل فلا - هلع لا: كل عدو" نير لكما مءانر طمممتتظعع لعسمل# معممستسمعم. آشطعع ذكج امعامأات

 اجتنم العمر ونت هم5 0 1ةلهيصنصص لتحعلا عاع. ع 136635. 1 همط ءعغ ءعال- عق'اط ٌةطر هط]ععاقع

 رتاعصأاتتلا 50عام 0ع همصقمعأتم ل11عءعمصتسسر ةتعام»ع ةطغعتلطط ءهغ آسصفس ىعسنع7 8ع

 1 هلع اثءرء؛ كااشع 2لهعط 52 |[ آه»ءدعاتتنح ةسعغعطس ءاتعمر ةهمصم 576 (ذمع. 28. للهت. 1180)

 رصمعانمإ]. ططصع ][ئطعمسر وست لاه ةمعامتا: آدم 1 ءمر نست متكععلعمملتدسس ةدفت ءنلمذ

 هطاتعمتتم هممععمستلا ءاعم ذه !آهكحودعس ل61 !/هل' يأ ل110رمتستتعا 8 ءنا (0ه»و]ب ل4سو]مر» 010 نلدع

 ءمضممختتاو ءأ تص لانقق مههاعحر (طغمسءالعمسس ءأ نعمعالعمسر لتفاعل طستا“ |[ 6ه]11ءونغ زطن ءدع

 ةععممتق لمءصتممع داتستأةماتسسس للعاو ةععلقر لمعمددر ؟عصتقأه تأ هعلتعو ل. ح 13666

 رى دنتاط عا ءادةعمم عادم ةرر قا( ةتعر هط] ءءزوسعمكتست هعانلهعنس هطعععودماتسس لع لمعلم

 ءعمات ىعلممتق ءدعتملعمت لل ععلممسس نمط صت عقئكاتلالو 12 1هوزعع ءأ عمدوسسلأتعع ؟ةسضزم !ةعلق

 رمعامم ةعمقنم ةلسصتغغسسكو ةنعامر»ع ةطغتلعط أ اسكس قا لرعم»هز ق4 - ءآ - "هلرتسمتت طانن-

 ءازرميس#.  (نمرسمءعصلتسسو ذص وننم ةستعام» 1 ع/رقات ععصرماادسس ةعومعس5 همالمصمعق ؟ةعلقق

 لع ممتتس (نمعدمت ةتسردأت عطس دل هعلتمعس جلمطقطءعغعسسم 00د عع5وأأر نأ نان1501088أ218 ة5عاع

 ءمرتااو عودعسأب - 13667. لل هعط عغ عاد لع ةعر هط] ءناهتط عمانتل 00عأ[ 80 طانللا 000١ -- .١

 ال نمط ءغ ع1 -عل1ط ةطر هطاعععمسعساأسسس ءمملتسسم لع ع مهل ةهممستول ع 13669. لة هعط أ

 ءا-هلأ1ططقو هطالععودسعسامس هه50هغمطسست لع ءكوققتطسق رمطتله1هعمضصتس , ةهتتعاما"ع 417م

 61م قكا-ءآ هايتس اظظعرا 21ه, ميسسعل قساوة ةهمصم 577 يسع. 17. طلآهت. 1181) صمت".

 136070. ل نمطعأ ءا- عل طغطر هطالععحسعمسفس هفضلتسس لع ةماطسعاتعهر ةنعامرع هطعتلعط

10 

 تب 3

 10 460 - 7 - هنا اق: لكطل- ءا- ماقال 71ءلعوف ع 13071. ال هعطوع ءال-ولطةطر هطلوم

 ءكاقسفعصأكستس ءمضلتسس لع ذعر ونسهع اذه اذطعم ( كةلومءابأ هص (600414) همس لصك عطلات ان
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 بابلالا ةعون |"#  باوباو ةمدقم ىلع لمتشم خلا ناسنالا عبط ملع ىذلا دلل كمل هلوأ

 8 ةنس قوقملا ىوكنلا [ىطرقلا] دللا دبع نب دمحم جاحكلا نبال بادآلا نساحم ىف

 ىربكشاطب فورعما ىفطصم نب دىمحا ىلوملل ةلاسر ظافلالا عضو مدع ىف ظاحلالا ةعوذ ٠.1

 عامتجا مود قامآلا ةخموذ “ام خلا هلماو ةديلول دضمكلا سعي اما هلوأ 156 ةنس ىقوتملا هدأز

 شع ىنتا ىلع ] ىبيطلا دمحم ىب لمكم لضفلا ىنال ميجانتلاو ميزعشأا ب ىدلتلاو ناوخالا

 هخرأت ىف هركذ خروملا سايا نب كمك مكحلاو بئاجكلا ىف ممالا ةعرت 4و ىسراف [اباب

 نب ميعاربال نينسلا ىلع بترملا مالسالا خيرات ىف مانالا ةعوذ همي ةئس ىف ايح ناكو

 نال رصتخم ماشلا لح ىساحم ىف مانالا ةعرف اة مب1 ةنس قوتملا ىامقد نب دمكم

 ةضورو سفنالا ةعوذ ام ىفاشلا ىقشمدلا ىرصملا ىرديلا دمحم نىب هللا دبع ءاقيلا

 ام ركذ ىف هفلا حلا ردامصلا نسج امب ملاعلا هل دمحلا هلوا قارعلا ىلع نب دمك سلجملا

 هوم عملتطسسم وم00 زغو امعلجأتا: طهسم آن عمر ونت 1آه0م]عرت طتصفممتلتل «معممدعأأ ءاعر ءأ ذم

 مدع ونممعم ءغ ءيمتغم لتقممدتكس وأ ع 13672. لال نعط عغ عأ - علط ةطر هط] ءءعمصت عماطتنت

 ءيىعلطتتس لع ءاعوومتتطمم عع مطئام 1 هعتعمعتس ةمععاستمتطسم رو ةسعام»ع 210/هتتعأ 17 ءتن

 4 لعااع]ب |[ هج: هطغ] 6عهستسمتتعمر هلع طن - ءا- /4هَرَر لتعغم عا حمصم 641 (ذهع. 21. كاتضم

 1243) ممرعانم. - 13673. ١ هعطعغ عا - عاط ةغد ور هط1ععاوست عمكتتلت 0عان105113 0ططتأانق 0ع

 عععطتم ممم معتستاأدم اسمه ءماتم, هسعام»ءع طا1ما1د كتسع# عن 51::01هركقهب ؟دلعمو "ا ةمعاط ةزتتةعملعأب

 قلزءعغم ءأغ ةممم 968 مع. 22. 8عمأ. 1560) مطمعطتم. ”1عدعاوطتقر وننأ ذأه اآمعلمأأ: 8عوعرم] هد

 ادسلع ءزدعر 20 ودعسس مععاتصعأ ءغ وست عد لتعمسك عقأ كعب 13674. لا نعط ءا عادهس عب

 هط[عءامسص غمس ةصعسلإهتسن هعاتلل لتع ءمصك عصكتق عغ ططانأاتل 0ءءانتككان5 1؟ةأان12 0ع 85غ

 لوعرسممعم زمعدصاممسل1 ةتطتومع هسطزاعتعملأ ءعغ هع حعاتع معدعدعوجت عملت هتتعام»ع 4ك اا طرعان

 1116ه]نعترنتر»ت عل 8 عدو للمابعير»دعف هير ةنغ.  طنطعع معععتعع هئتمطتع | عغذص 0 نملععلس ءةرتاق

 زو نطسغسدز. - 13673. لل دعط ع( عال - هدد عرعر هط] عع عمطتتس ممزات]هعاتتس 0ع دهتعمعانأأق

 ءغ ةمممطغطعوسصهتتم و, هدسعام»ع 721012ه7»7»ء0 ظعوتي 1نوع 1طاتمغمرتموعدصالم.  آئطتتسسس ذص ىف

 طلمأامرتم عرستس عصمت أو عغدممم 927 (ةمع. 12. آل عع. 1520) ؟لكمك وني ع 13676. خا هعط ءأ

 عادم ةددر هط]عععوسعماكسص طمتصتصسس لع طتخقغمص [آكلاهست ةععتصلست ةمصمق 015م6[ 8ب

 ةسعام»ع 1" ع]ر أور عرب 11ه1عهيوتتءل عب آ1):دععر دمصم 809 (ةصع. 18. لسم. 1406) 1205110

 - 13677. ل(نهعطع+ عل -هم ممن, هطاععؤئسصعصكتس طمستساتس لع تمام طتتق 1هعم]ةعانتس

 ةوعمع معدععامماتطسس. (هسمعملتسسو ةتتعام» ع 4716 ءعا قكآاعلاملا ولن كلمانمترنتتعا 8 7

 11 12 نروعع] عجن كطمظتغامم ع 13678. لأ معطعأ عا-همغعمد» رع ظفس لط 2غ عادم عَ 1 15و

 هاا ءءامسص عداخسسس ةجمتسمساماب عأ ص لمعتمسم ءمصعععدسك !ععومتت.  (نهصومدنتغ 1101م 77:لأ

 86: ىلع 1ع طسصع ]خطصسصر وست ماه ةصعلمتأ: طوق آل عمر ونانأ عد ةعلأب 01136 «0526عمأتتق
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 هجو ىلقملا نم هلامعتسا روكي امينو هنقيقح اوذرعي ملو برعلا مالك نم ماوعلا ةلامعتسأ

 نب نسحلا نب رصن مساقلا نأ حاحناب كلذو لقملا اهيف درو ىتلا ةصقلاو هل ماوعلا فيحصت

 خموظنم ةرشعلا ةمدالا ظءارق ىف ةرربلا ةهوذ سلف مجكلا فورح بيئون ىلع بتتزو راغصلا

 ةخموذ ا ىعهذلا ىلع رق نط مس ىنوخملا ىريعجلا رمع نب مهعاربأ نيحلا ناعرب خيشلل

 5 ركذو ىثنا نم رشبلا خيراوذ ىف رجشلا ىلع رمثلا ةعرن "ملأ -١فبس ريقفلا داز لك ريصيلا

 ةحرن ا!"  ابيرقت ١1 ةنس تامو هنامز ىلا قلخلا لوا نم أدب ىرقنسارقلا ىدغديال

 ردم نر 7 1 نم كسر صا قد نا طوع َر ةردانو ىراهكلا ةعروذ 1م“ داونلا نم عشسرهق ىف هركذ .ىطويسلل ءاسنلا .راعشأ ى3 .ءاسلكلا

 فقيطب ةامهسملا خللا ةعنص ةيفيك ىف فداححلا ةعرن ادع قي ناتسراكن ةمجرت ىف نامزلا

 مواقد اهب لص غلا و ةخْئس قوتملا ىتاكلا دوعسم ندا كيشمد ىوبدلا تابغ) فطانملا

 10 ىم اهب قلعتي امو فوسكلاو فوسخكالاو اهعوجرو ضراألا ىع اهداعباو اهضورعو بكاوكلا

 ةصتست ءعمعمفمأا ءاعر لع ءمصتص عدول مالمصعر واتهع ءدع هروالمصع ةعدطاتس هدانا ؟تلعاسق ذم

 اتقان ةانلأر 2( 000811 ةلوئصت 2 ءوألم ؟هعه عأ ةعممأو ءقأر لعوسع ثق مع01عظطتتقر 001112 نقانق

 دمعوأمغم طدهس 1هعمومومطتعم [1علعتك ءدأاو وسعتم ؟نلعسق ذه تك جهلسصتغاتاك ءغ لع طئقغمعتعو ذه

 وعمتطسم معم؟ععطتسمص ةسممفطقأ. 1(هر قكطتن'/عاعنر» 17هع» 8 ءنن- ءقلوععتت لق ءرن-عا» هرب" ءاتحس

 جاوسع ءاتحس 1ةعئاقماأعر معرس ععمولأو ءغ !ئطصص ه0 هضلتصعمس هلمطقط ء(لعدست لتدموعتتا. ع

 13079. 3 تندط ءغ عا -ط عدم وع ءغعر هط]ععغعوس عمطتطت مامزتنت 0ع ععععمعأ وصع [سصقمتماانلل عع

 ءم1هصسأتعم.  (نمعصعم, ةسعام»ع ةطعتلعط 8ه"ليفن- ءل - لفن 1 اي]رأس اعلن 0م" ل ها عر» أر ةحصم

 732 (زمع. 4. 0ع[. 1331) رسمتغن0. آعوأتأ (هجوصتتتلل مظ32عق10ع 12ه, بل2. 60“

 3 هم طعأ ع] -طععلعر هطاعع6وس عمم معوكممأعمعأك معع عرس ءعمافهانس انطعت 200 ءاوكهعب

 لع نسم ةسمعد ؟10عصاسس ءوايا - 13681. الل تعط عأ عآ]-عغطعس ه5, 3120عصتأقق !رانعأنق 12

 ةعطمعع لع طتقامعتتم طمضستمتتسم (هلط ؟عيطتممتلانللل انهت ةطفتتانتت, ةانعام»ع 4200 ع]08 (0 ه7 ن- ون

 ممر1عمب#.  آمعلمتغ ةهط زمتكأم سصعوغممتق نقواتع 20 ةدتحلل 3عاهتعتسو ءأ معممع جط ةصصم 9

 (ذصع. و. للود. 1328) دمزرااتانق عدوان ع 13682. لل نهطعغع ءلد-ز ه1ةعقفر .هط1ةءاوس عمانتل

 ةملهاتسس لع ءمصصتصتطسق [!ةصتمفضصتس. ظل105غ فوزان نحت مهعاحكتست لم 120166 ةعكت ماماتس

 دايمتتت لع ل1ءالق عمهم طاتك (2 ءمم402) فدسسعسمروغب ع 13683. لا دمعطعأ ءا-ّزذطقم

 ىع 3 غ01ع+غ عا - ءعورس ةصر هط]1عءاوصعسكتصت ةععاتلل ء مطمعمتتع (عودممرتق. "1ءممدلدغم

 انصونعم انطعت 3 4ءاةهبير لع وسم ةصلكد ؟10لعوطتعب - 13684. الل دمعطعغ ءاد-طقلةن و

 هاطاعععمس ءصطتمت ممهلقتأ مانام 0ع عدالمصمع ءمصقاضم ءاتمصتق 1ةمهاصتس عمال ةقاعمممطتنعأ 1050

 10 معمق ذل. ع. لتمعتم قععسامضصس لتعأي هسعام»ع ( راع -ءل-ا1: ل ءعصمأبال طق عبو 7]لءع'ه

 لعمماقر جصصم . . . رسمتنكتم. اللمس ةصقاعتت عضاطتتلل ةقأر نا0 ؟عكأ 10عأ رتآهط عاقتاتتلل و 01

 اعني لتصعمر لتماهمكتمع مط (عععقي ععلتطتقب ءءاتمدعع ةماتق ءا طسصقعرو ةهغ نسمع جلتق ةتتعامدتف
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 تعرتخا امم اضيأ ىف تالاصتالا حولب ةامسملا 8)آلا لمع اهب تقحلاو فتصملا لاق هتاعرتخم

 باسحلا ةعوذ ام تافاحلا رشع ىف ليذلا لليبس ىلع ةلاسر اهب فدكلا دنع غرف املو

 رابغلا ملع ىف ةدشرملا ىم اهصخ ةنس قوتملا مداهلا لمحم نب كمحا نيدلا باهش خيشلل

 هلقع رما ىباب فورعملا دمحم نب ميعاربال ةقيلعت هيلعو ةمتاخو نيبابو ةمدقم ىلع بترو

 فحلاو اًجوزمم اًحرش ىجفاشلا قوريبلا سابعلا وبا نيدلا باهش خيشلا اهحرش ةنس قوتملا

 هيقفلل راظنلا سناو راضحلا ةعرن] ام لوادجلاب تاضسانملا لمعب فلعتت ةمتاخ هرخآ ىف

 عبس ىلع ىوتك كيج فنصم وتو 7.“ ةنس ىقوتملا ىفنكلا ىولعلا ركب نأ نب ىلع نب رمع

 مامالل ملا ىادلا بينملا فقوملا هلل محلا هلوا رصتخم ظافحلا ةعرن اس [تادلج#

 دا نب دمحم رفظملا نا بيداللو ىلاهفصالا ىنيدملا رمع ىب ركب ىلا نب دكمكم ىسوم ىأ

 ىكيسلا نبأ هركذ ظافحل ةعون هاهم فيطل رصتخ [هب ةنس ىفوقملا ىفاشلا ىواعلا] ىدرويبالا

 1مجعمأوج طمع زمكاضتست عصااتالل 5مععاقسأر كمعطمدعاتضه أت. كتتعام»: ظظذ 200101 و اطصوتتأتأو انقانللل

 زمماسس عصأأ طنا 67 - 21:2 1. ع. 'ا'حطسلف ءمصق نه عاتمصتنست 01عان ر عغ طمع نتمولتع 1طقأ1اتح

 دعمكم 0ع ممزتم ءغ معاستتع تمصكاعتتعت.  (تعتس [اطغتص كنت جطقم]؟1ةذعار (عهعاقطتلل 185181

 ةممعملتعت5 لعععسمم ج00 (ةسعمأاو ءمماتسعسأعت» 20] علام ح 13683. ل دعط عغ ع1 -طموزقةطر

 هطا] عععاوس عماسس ةعاطس ءلعمسسمسو ةنعام»ع هطعتلعط هع نق-عل-لاو رف ارررتعأ عزت ل10/] هت

 11مم دممم . . . دممعاطتم. آطنطعستم مم(165ع مههاع 0عءا1ءعاو عع اهدعاقطب 1108/2061 لع دطأع

 طوعسعتم ةعاطتسعغاعتم 6 /ملؤ» مسمن أدصلأ] ءدععععموتأور ءغ ص معجع1واتمصعتور ل00 هةملأه ءأ

 مصعاسهتمصعتص لزواعتطاستلب - 16" ن]رأر» طع 01ه]ءمت»1»ل ور دلعو 11: هته" هعا2]2 لن عانق

 ءهغ ةحصصم . . . 220: طتاتقرو ةعطمآتو 1م عسل ةعطمقأاو عغ ءمتتمل عادا هتأ ا, 01 اعديانتلت 01١

 طهطععو ةطعتلعط ه/ع)م46 - هل - لف كلب مطاذع عضل كطمطتتم.  ىلل ظمعسس ءمصع]دةتمص عال

 ج001لت, ودمع مدعانتغنل مدعم ممع مصمم طغعععلتامعتتك 170ه::نئع7/7م4ل لتعادسسس هررع (ةطسل فعن

 1من عملقس ةرععاوأو6 - 13686. [ ل8 دعط عغ عءا-طم الط لط قع جمع آل هه ءاآ- م0228

 هط] ءء(مصت عمانتل مهع3عصاأاتتت عا 50هءزعاذه ءممكأ0ءععدصاتلتتل , 21ع[67ع لاتط1 ةعمطقاتلاو 42712

 8 عزرا 472 وري قلن ظعا» ىك/ءعم2# [طحدمعاللهر ةصصم 703 (ذصع. 15. ةذسنع. 1303) 71201610٠

 آياطعمع م2هععاممقر ونت ةعماعسب ؟0]هستمو همرسم]ءءاناسع - 13687. 8 دعطءأغ عاد طع 1182و

 هطاععغعوس عمات طلقطغعئمصتس. 0( هرصمءعملتسسس , وننما4 زاد ةمعجأتأا: آهسن طعم جلز تام1, 4

 ءءعوامتكنعماتمسس ةمكتاأدمأتو ؟هعمصأتل ءاعبور ءةغ حط آسصمتسم قلقتع للويعم لل ه]ءعتنت» عا عزان كغ

 8 ءآ» عرب 0دوم» 721 ءلق»6 1وكملفتا# ىسحمكتكتسس عقاب ع 0( هرصمعصلتاست ءاععمصق ءزاتكل عد

 اناماأذ 8ةعمزعأ ء7- عوز اسر دغ 11: - ءاعما## مصسعس مها, ءلتلتغ 8طتلم1هوده كلت :012:017 ©“ 10

 ل1 هن مدت ع4 عن لاتسعل قكطلضمءر»لغ [ 7104م: كطحظتامم ةهصصم 507 (ذصع. 18. كسص٠ 1113)
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 ىرغت نبا فسوي نيدلا لامجب خيراقلا ىف ىأرلا ةعون "دك رطاوخلا ةعون ا“.

 بيرلأ ةضوذ 111 صضايرلا ةعوذ 1. مايالاو روهشلاو ةنئسلا ىلع لصفم خدرات وتو ىدرب

 سوم ىعفاشلا ىداطخلا ىداهلا ديع ىب كمكم بيذدالا ملاعال نامؤلا خهوذ 1

 هللا هلوا رصتخم ىوانملا فورلا كيع خيشلل ةيبطلاو ةيعرشلا مامكلا ماكحا ىف ةيعزلا ةعون

 عمجر 3 هروح ةمتاخو نيباتكو خمدقم ىلع بقر خلا ةعءانقلا ميعذ نم ىتكنم ام ىلع دمحا

 نأ] ىطيوبلا نيدلا لامج جيشا وكنلا ىف ةيعولا خموذ 117 فلاو عست نس لولا

 كولملاو ءاقلخل رابخا ىف ظينسلا ظةهرذ ال5 2[ ظنس ىفوتملا يفاشلا هيقفلا فسوي بوقعي

 ىلا وصناق فرشالا ىلآ رصم كلم نمو ءافلخلا وكذ رصتخخم ملا مهوأأ ىهكامو مهالا فااذخ

 2 10 كيت رصاقلا ةئامز ناطلسو هريصع ىلا رصم كولم مث ءاقلذلو معلص ىجنلا رهس الوأ وكذ 1.3 ظنس

 رم نانك ل. -ح 13688. ال سمعطعغ ء]-اعط ة5 كاأذعر هطأاععاحس عصاتتتل 0811361010111. -

 13689. ال همطعغ ءآل-عدونأو هط]ععاويس عصاسلل ءمصقتلتت. ()مسدق طلقغمدأ كانت ةععاتظلانلال 8810و

 رجعممعم عأ لتعم زم ةععالممعع لتمأكتطسكتسم هتعام»ع لعرما-ءل-لةد: 7” دبر طنا 1 علت" ع“ 0.

 - 13690. لآ نمط عأ عل - عاج غ0 طر ةضمعمأتاقق ؟ل110هعامصنست. -ح 13691. دمطعأ ءا- ع ءأطر

 هط]وعماعس عصاسست لسطت(دغ[ن ملك. -- 13692. الل نعطعأ ءل -معصسةسصر هط]ععاقس عضاتتلال [عاات»

 ممدتقر هيمام»ع تعم لمعام ءغ مطتلماهعم 7101 مبوتسعل عن قللا-ءا-] ملغ قاما ةاطهظتاه.

 13693. ظل تدطعأ ظل - 2 عط1ع عغر هط!]ععؤفس عمطتتص 0عءاذئمخست لع ةاهطتغق طقالمعت !1ءوع

 م( معلأزعأتمو ممهعدعس ماتقر هنعامرع ذطعتلعط 460 - نأ - «مومدبرك لل هريئنمق.  (نمصسمعسلتتتتتو 01104

 رزغأو ةصعترتا: العدس !هدسلأم معجم عماد ءمماعمأت ةمتست عدصوت ]!ذ(دتعر وسمسس دصتطت انصم ءعاتطتأ

 مامر عغازم مدعم مصعسصسرو لممذد اذطغعمو عع ءىصعاسمأتودعتس للقاعطسكتس ءوأال ع اكاتسهتع

 زالسل 0عدتمدألا دمعممع ظعطت 1. ةممأ 1009 (ذصع. 3. كدأ. 1600). - 13694. ظا-ا تمطعاأ

 آ[ئ7-1 عطار هاو هطاععاوس عما لعات ئاسس 0ع ععدسس هاتعمي ةنعام»ع ةاطعتلعط لكعضم7-ءال

 [قمدموناف [ كنب 7م عنا 7ع لدممءممختلام كطقظتكمم هصسم 231 (لصع. 7. ةعمأم 845) هم0]

 -136093. 3-1 نمط ءعأ طا - 5 ءملجع عار هط]ءءامسعمامسص مععازمكمست 0ع طتقامعتع آكطملت 1 ةهتصن

 مغ معودس ة4عوو ماتم تسر ةتتعام»ع 110ث6 اق عءر» 110ثءقز: عرب قلاتدعلر ؟نلؤو آطاننن -

 لنزول ءغ ةمصم 832 (صع. 11. 0ع(. 1428) مهغم. (هرورزعملن ننس, 0000 زاد ةهصعامأا: آرمانق

 [رومر مممام] همس ءضعمأعمعأ عغ مهمه تم ؟تلمس ؟ةكمعدصأأ ءاع. ةسعام» اكطقلتلهه زطق معععصقعأ

 ءأ مملمئكمودر ونبأ ةعوورمأم نهوسع 50 طهور“ ©نسعنع ع ع. جل ةمصتتس 909 (ذصع. 26. كاست

 1503) مدعم ءعسمسأ. ةلط زمتكتم دتاحس مممطعأمع عصمستما ءأ اكطمل أ ةمعدتر نقط معطعأتأ 40

 مككصعترع5 قععومأت دتقواتع ج0 (؟ةريصرباتق كسبت هأ ةملاممسس» ةعافاتم 2/- نع 110]رمسستمعلا
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 دعي ام ليصالا ىلإ ملضو ةيكرتلاب دواد نب ىلع كيس ىب دمصلا ديع دمجرت مث ىابتياق نبأ

 هلل يمكلا ةلوأ رصمب دردعع ىلاو اشاد دواد ردزولا ىلا هادعاو 150 نس ىلا ماككلا نم رمصاخلا

 ىف نيبغارلا ةقحو نيبلاطلا ةعرذ "8 يلا كولملاو لسرلا لاسراب فلخلا ىلع نم ىخلا

 همكم نب دمحا لضفلا قال فرصلا ملع ىف فرطلا ةحموت (400 رم ةدربلا ةديصق حرش

 3" باوبأ هرم" لقا قو خلا هدالا ىلع هلل جمكلا هلوا هأو ةنس قوتملا قاديملا طمعا نبأ

 رداصملا ةينبا ىف ه عاونالا باقلا ىف © لاعفالا ةينبا ىف ءامسالا ةينبا ىف " فيرصتلا ةمّدقم

 دّقعلا لح ىف 1. ةرمهلا ماكحا ىف 1 لادبالاو بلقلا ىف م ةدايؤلاو فذحلا ىف « لعافلا ىف ؟

 نيسحلا ىب هللا دبع ءاقيلا نأ تاغلوم ةلمج نم دودعم هذا اسراد هجاوخ دكيناسأ ىفو

 ربغو لمولاو ءامسالاو فوركلا 3 رصخخم نياماكلا لصوتو نيفراعلا خهوذ 0 ىربكعلا

 18 نإ 061 ااا.  ظمحاعو قكلآءاد ءآ - دمب»ءأ طعن كى عءررونل للغ عبو 1ظ0لومئ0ل طقمع طلقأغمدتدسطن

 ةهععزعع (عممصسقطتلتغو ءغ ه0 حععط ءاجمتتست معتسعز معو ممقأ 2/7 - لل ءاةب رظزا - رلثع» دعونع 4

 دمصتنسلا 947 لمع. 8. الامن. 1540) ه0 وعلا, ”١1 تىائوودع 10هتم:امعمعأمو هانم عرس ماع كل عوز دات

 مروع ععامر هططتلتغ 1[هعع (عدممأهعم زغئج اصعلمتا: آمتخ آ[2)عمو نأ طمتستمتطسس هتاعصلتق

 1ءيونلم ءأ مءولطسق طعمعإ ولأ ءاعب د 13696. ل سدمطعغع ءل-عغةلزطاص 5ع 1هط1عغ ءاع

 عم عطخ طاصر هط]1عععوس عمضتد ةام01هدمصتسس عغ لمص عمل ععدمغتطاسق هطآاوغست. (نهردس عج

 (ةستسم ذص (054 مسج د ءار لع نببم ةسمتتك للعطبست والا - 13697. 3خسعطعغ ءاد-غهعأ

 عز زالس عاد ةدعلقر هطاععغؤسعصضسسس هعسلأ 0ع 0هءاعتمم 11ءدعتمصتق !هطططفتكاتلل 818ل1110131162و

 ةهسعام»ع كات ملأءأ قلن عا ظعتف لل ه]عمتست» ع0 اظعر» لك نضعل لل ءقلارنعر همصم 5185 (اطع. 19

 ["عطر. 1124) رصمعتم. آئطع» زو ةصعاتغ: آرهنق 1آلعم رعم ءزده طعصعاءلتق ءاعمو ءأ ذه

 0 عععرل قصتك لم كلطساسق عون - 1. لع نتوع5اأ54متطاتق م2هعسسأ ةذز5 11 عدعلمم عال 1011 81انن

 ةممعاهمان طبق | 2. لع 1مصصتق ممصتعتس 216[220هصتطسق ةسطز ءءلق - 3. لع عممصتم ؟ءعطمعدس

 ممم( ه1 همتطاتس ةتطو ءءازق - 4. لع ممرصتمتطاتكق ؟هعصندتتسا 3 مملسق ءمصز نمداأتضمصع 062152( ةطانتم

 لزععلمعانم - ق5. لع ممصستع ذمظمست(؟هددتل طتانأة(1هصتطاوق نطو ءءازذق - 6. لع ةوعوؤم ح 7. لع

 هز ءعءملممع ءعغ 001ممع [(ععوصتس - 8. 0ع معهم ساهألمصمع ع ةرتطقألاطتمأتمطع 11[ع2قطانتللا

 9. لع ععودلتو ظعبسسمم ؟رععامصاأتطسوع - 10. لع ءععماتءوالممع !عجمصص معدة مصتق ]116

 عمها ءأ ءزرادك 1آمظعض أ (ةغعقر وانهم عاج حط ءعءاته ][1غععلق عغ قلتتق ردات( ةأ1هصتطاتق 58قعاأ 101.

 آه هروعع 447:40 ]لك مزعمع ظموع انطعع للسآبعا يمتمع ةيتراممسس هط قطن وعو قكالمأ/عأن

 8 ءري- ءا/نمدعتتو 0خقعم# ءعلتكمسمتس داتضصطدعمسلاسم ءىدع لتئكنسصي - 136098. ةلسدعط ع4 ءعاع

 ةعاكأم 5 '1' ءكدمدم] ءا داع ةسناتمر هط]ةءاميسعمس ءقويمتاتمصع العز ةرتعتتملا صطاتع

 عمم ءأ ه0ععمخس مععاعع4امضسسم 80 ءمصقتلتسسل معمممدز متل.  (نمدس معصسلتستل 0ع ك1 دمعتعو

 [زئععمسضتس ءغ همسستعسسسر 0ع ج0 ءلمماأممع ع ظوجدمعتم زم ةععمم 0ءعدعترناتهق عغ ةلتتق ءزسمسملت
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 ا

 ىلوالا ىدامج ىف غرفو ءاوشع اًطبخ طبخو اشحاف اًطلخ طلخو راعشالاو ةيعدالا هيف ركذ

 رفعج نال معلص انيبذ ىلا مدا نم نيمدقتملا خيراوت نم نيفراعلا ظعرن] ا" 1.1 ةنس

 موت 1. [نييلاطلا دشرم ليقو ىعفاشلا ىراصنالا محا نب ىلع نيسكلا ىلا نب رمع

 5 بايلالاو لوقعلا اةعموذ |6051 كم ىوذملا بيطخلا ىركهلا نيدلا ناعرب خيشلل نيقشاعلا

 ىذلا دلل ةيكاللا هلوا ىنهجلا ىدندلا ىلع ند لكدويحأ ند ىلعل بايسالاو لس اوالا خذرعم 3

 ضيبلا نيب ليضفتلا ىف رمعلا ةعوذ !*«.“ ىتش نونف ىف ريبك كلكم ىسراف ىنالعلا عوف

 ليضفتلا ىف ءابدالا نم ةءامج فلأ دقو لاق رداونلا سرهف ىف هركذ ىطويسال رمسلاو دوسلاو

 هخيرات ىف ىرذنملا لاقو بابثلا سبل نمم ريثك ىلع بالكلا ليضفت فلا هاف هيلع اذه

 حيانطسمو ةسعام»ع ةطعتلعط ق4طل - ءأ - :ءءلط» عت 1101/مدستنعا ظعتن ىلطل - ها - عاردت] 07“ لع

 ك0 - ©1- ؟ءآاير» ه1 عاف: لل ءلعببم كطقطتغم.  ةلعرأع ذطأ مععععم ءعغ قضسمتمسمو 20150عأ 2

 مروجو ممالممع هغ د مع معمممقتاج امعدسأع جطغعععمغ. ةآعممع كوصقلمأ آ1. هممت 901 (ةصعب

 عمرا. 1495) ةطوواوتكب - 13099. [0 تمطعغ ع1- ةعا1 أصر هط] ءعءامتط عالاتتلاا 520810111113 دع

 طزمامعتتم همز هنس هط كلحسصم نتكوسع 20 م؟همطغعأحسس هممداضتتسو ةا00غ61ع لانا لعزرك“ ()67“

 18 عر: 457 !1مموعقت» لك: ظعر» ل رر»جءعل قمع كطقطتغم.  فةلئأ انطعت ةطتلطست 110810

 ءددع للعثنصسأ]. - 13700. لا تنط عغ ع] - قم طت ءلعأ سر 0ط1ةءاهطت عهااتنال 31183111118 3110105

 5 8هطعتاعط 8ه"1رارو-ءل-لة: 8ع: 1-27 منفأر ةسصصم . .. همكم. 13701. اة دسمعطعأغ ع1- هعنل

 نع عاد و1 ط فطر هط]ععامسعساأس رص عهاتسما عا معلتسس 0ع ءمومتامصسع امتلأ م12 عأ ءقلتق-

 ولالا "عتلانتلا , ةة1عامع 478 عرب قل دربعلأ 1 ءر» لى لعنلع 7”ءيسعببم.  ططنصع ]تطعغاتتصو وننتت

 رام زمعارأتا: آهسم العمر كلاتق ءهدلكاومألم امتكلق معزانلال ءعأ ههات55885 م18ععع5قأأ ءعاعو 2 عه56

 1[1ءز عطل هصصت 714 (ذهمع. 17. خم. 1314) ةطوهارتأ هغ ذص ؟هكمدعتس ظل/ - للء]ة]خ للا - ل1757

 ءمرس ممقانلا. - 13702. الل ندطعءغ ظظ1- كل ةعجئرب هط]ءءامس عمانتص 47441 مععسأذ نع. 1 ه]سسصعم

 مدهعماتس لع ؟حعتتم 0ل0ءاعلمدستست مهعالطتع. - 13703. الل نمط عغ عل - ةصصعر هط]1عءامص عهاانتل

 وزكوع 0ع وسحعمأمصعر تأاسنتم جلطقعر هص متعجدعر هص ظنقعوع ةعيمتمسمع م52ع[ععع5لقمع ةلصك

 كور لنر وحتأ طسصع ةسنست (اعدعامتتسا لص 1سلتعع ةوضمامصسس ا ءم60» مءعوممعع: السل

 مطتلم]هعمرسسر اموتأر نتهعقاتممعتل ةععترأم (عدعامماسسأر تاماتتط ة]طهع هس هلوتمع مه عأ عع عملمع

 10 عددعصأ. 1اذ طة: - اس عجم ]تطصس 2/ - هبل لع ةكتم طمستصتطاتق ةهلطتق معدعاعءعملتق

 ءلتلتك معع عمم( مع ؟ءععملسست ءقار ننم0 طمع ؟ععععتأو كت [اذطعسسص 0ع ءعصتطاتق طقصتتستطاتق

 مدسأأتم مءونطسع ةصلساأو معهععومءعصسلتم ءمسرمدن علام - 71 هبن0لسن»# ذم طتقغمرتم ةنهن الانم
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 ىلع دوسلا ليضفت ىف ةلاسر ىتانلا سابعلا وبا فلاف دوسلاو ضيبلا لئاضف ىف نالجر عزافت

 هرقلاو فداوطلا ةفرعم ىف نويعلا ةعون ابدع عماج فيطل باتك اذعو ضيبلا
 كلملل ن -

 نومع ةعون ارد باد ةكمس ىقوذملا نجلا فتحاص دعاكملا ككلملا نب سابع لضفالا

 ىذميلا ىعفايلا عسا نب هللا دبع مامالل رطاوخلاو بولقلا ةفحتو رظاونلا نويع ةعرت |”

 ىنعي ةضووألا لياضت 3 ةخضيغلا ةموذ اركب نيحايرأا ضور نم هرصخخا [ 1 110 ف ةاملا ]

 ةدشرولا رصتخم 8 هون أ. داش فيمدصو ند مهعاربأ ةركذ ىطوبسلل هلعل رصم ةضور

 حج رتو ةيفاكلا جرامت ىدنهلا حردتو ىلينكلا نبأ جودت اهنم حوردلل اهلو مداهلا نبال امهذاك

 رمهشلا ليمدكام 6 كمكام خيشلا حردتو عمس ذك ىلينكلا نبأ روبغ ىلخل حراتو ىقشمىلا

 دلوأ هربغو ركاد نبال تاضورقت هيلعو اوكاح رردلاك روبك حرش وح ىضرألا سيب ىباب

 ىوار شضفح ةءارق ىلع رصتقا هذا هيف ركذ] يلا باتكلا هدبع ىلع لرنا ىذلا هلل دمحلا

 متسع اهمودتأر اان ئدصتماو مسن جاطقع ةص صتععدع معهعداممسأته فيصاص ءععمأر ءأ ك1 1عطااع العب

 معامتست» مرض ممدانتا لع هتععتمق ؟عيصستمتق جدلطتق معمعاعععملتعر عع طتع !ذطعع ءاعوومق ءأ

 نمربزمورنه عوام - 13704. 8 معطعأ ء1- هاشم هط] ءءعامسعمأتست هعانلومتس 0ع ءموعدتاتمدع

 مومعتمستس طمصتمسسسم ءلدمدتسسل ها ةععدامصتسم ةتعام»ع 181 - 01ءاخ[ع آلا- قلاع قل ةااع لق عرا-

 ءانعاناع للا - للهزئ/مل (ىددع آل ءعمعم معامسعأمعر ةصصم 778 (امع. 21. طلقت. 1376) دسم [10. ب

 13703. مث نمط عع هزرركس عاد هعطأ قغ عاعاصر هط] ععاوس عصختتال 0ءاتأ] وان عمانتل, 0101 0عقتح

 لعرتم دكععأن هدصغور هنعام»ع قك ناعمه ق» 4كط0لهللهأ عن 1هعمت» 26208, ةهههف ..

 ممرامم.  ءعنلمعأغ ه0 انطعمد ععم عدل هوزعمو. - 13706. السم طعغ هنعاس ءادم عال ٌةغمأ و

 هط]ءعععمس عمم هعمل هتص ءيصقتل ععحصتأتتسست ءأ لمصتتتت ءمطلتتتت عا معلا هغعلمصتتلال و 2116101

 اسقسص 06١4//ه]. عرب 456م0 )"#6 ١) ضعت, [ةمصم 768 (ذمع. 7. عوام 1366) هدماأكتم ]|

 ظععععبمتا انطصسصس دو لمتملا ءل-”ءير نار. ع 13707. طل هعطعأ عل - عط عزل طقأ قسم عمتأوق

 دعنصلتصعأ لع معدعمأوساأتمه اهمهدالهع ظمتسل]عت معممع ة8آلتخت. 1 طهءادعدع جنعاعم» ]ذطعأر ننعم

 اا" ]رغت» 8 عرب 11” ءدقرك كلل ىدصخصص ءاتم1ةغر لميرتلا# عمها ع 413708, الظ1- نمط عار هطاعع-

 كدصسص عماسسر عرتغمردع ءرع اذطعم 110عمضلعا. اناععوسع انطعع 12 - ءارمضرو حمعام» عت طقطعأ

 عانععمو ذم هر - رطعأرعا ءمدسصسسعسأوعم5 ءهلتلعصستساو هتأ 157:- ءللمسأام]8 , 112702 ءحمادصسدتم]

 12و مع, 10و ععارعطعر 188هلعاقر هط لاتو- ءاقيمسطم#7 دسملم ]1دسسلفتغمر انغ هلم ظعطأر للك عطقاتقو

 كطعتاعط 1108 متوتنعل عتب كل10]ءمدنت»ع0 177 - 8 ءلآن, ددلكو 112: ( منع لتعاتقر ءاتلاتق 0111-

 سعمامسسك هقعمسم ؟م]سستمع ةسرماتغلأ معس انطعأ /20ع» حعونفأ. ظوصعم طالت 2 مهر" جلتتوسع

 لع الطعم ميع7/عا, وسن زاكذ امعامتغ: آرمسم 1)ءمر ومأ ةععوجم ةمم انطعتسص 5ءعمعاقكلا ءاعير ممم

 ةزمع لدصلع لتةووصدعستسار م[ ع ةسعام» مهععقغر 5ع لذص ]1ععمصع ءمردصتعد 2ةركقأر ونأ ءتع
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 ةفينأا مالعالاب ماظنلا لعج ىخذلا دلل محلا هلوا ةالولا ةرصنو .ةاضقلا ةعرن |. [ مصاع

 ىوعدل اعند نوكي اميف' 7 ال امو ىوعدلا ةكصل طرتشي اميف ١ باوبا ةعبرا ىلع م خلا

 ا”. 2 ىضاقلا ىلا ىضاقلا باتك ىف 5 ال امو رصاعملا ىف الح نوكي اميف ا ال امو ىججحملا

 نب دمحت [بكاوكلاو] كالفالو تايرصنعلاو كئامملا» ىضارالا حرش ىف ىسراف بولقلا ةعونذ

 كلاسمو ناهيتلاو مهلاقالا روص ىم هط-خا د. ةنس قوقملا ىنيوزقلا ىقوتسملا كمح ىب وكي ىلا

 3 2 خكتافلا 3 خوتاخو تالاقم ثذلّتو خكناف ىلع بقر ةرهغو ةماذ ناهجو كلاما

 ةعماج ةليضف ىلع ّلد باقتك وه» بئاجكلا ىف ةمئتاخ نادليلا ىف ةثلاثلا ةلاقملا ناسنالا ىف

 ةفرعم ىف بولقلا ةهرن !"بإ) ءايشالا صاوخ [بئكارغ] رهظاو ملاعلا بداجحت ىم هيف ركذ هتاف

 بولقلا ظعوذ ("إ" م خنس قوقألا ىلالقسعلا ىلع نب دحأ ربع ىبا ظفاحلل بولقملا نم لدبملا

 ةتمامرت(ةغع قلودقوأ 2عاعععطوأ ةعوستععلمدع]. -ح 13709. لل نمط عا ءا- ءملطقغر هطاآععاقع

 رصعماأسست لاهل ءتنت>» عا آاذطعع ةدتطق10زدعاتتك م2ةع(مظنلت, انك زعم زصعأرتلت: آرهسع !آ)عمو وست

 هرعلتمعس ةلعصتق صام عماتطاسق امقاتكتلا ءعاعبر عغاتص نمهأم01 ءهصتأه ل5 كاع طسكاتق ءةأر 001110

 سستم 0ع ته فصلت( أ مصتطسم ةعأأر نسدع اذأعس لاتعع عدت معمطقمأو ءعأ نسمع همر - ةععاتصس لان

 0ع ززه عءعطسخر ونتهع مدمداسأحالمصعتس ]أعد ءديعئامساأتمق لتعساتمأ عا نانهع طمرص - (ةراتاسمت ع

 نمر ننهع جاغلممع (ه"عملةعلتتس طقطتغم ]ذعلاو ةصصغر عأ وقع صمزل - ن3[ 06 سطتانتأام

 طماع لول1 نعد ةععتمامرسست انقاتء -ح 13710. امل نجط عغ عا ءما]نشطو هط]عءاوست عداتتلال 601010

 [دعممدزا1م معرمتعو  (ةرمساتلل , عوممطتنلل , عمهم معاتنس ءلعصس عمت مس ممر ةرطقععمصتس | ءأ

 ةائءالهصتس]إ, جسعام»ع ك10/,مستنعل عرب كان 8 ءزب» عزت 18 هنن 210ءاهتنإلا  (مهيماتاغر هس

 750 (ذمع. 22. للمس. 1349) دسمرغننم. 8ءانتنغأ ع2 ومع“ 6هآ ٠ هعما»س, 1 اوفر كل عدل

 6 - عجم أب لة -ددع»معأب هلئاجوتع ةعكماتكو عأ هردتق لص امائملدعاممعتس (لةلقارمز , اطعم

 [زطعمو عا ءمصعأسعزمصعست 015ةممكتتا. آطساضملسعألم معه]ءععمرصعمو ءمماتصعأ لع ةربطقعسس ءأ

 ءاعورس عماتق عع معملعوساتع هدصقأع هععماسع ( 47//17ء/) لع نييمسام (ةكهفع رمههأع طقطتغاماه عا

 ءاتسسملتم ةعتار اذطعع معتسسك لع (عاطسم معتم ضعها مضتنم هعلتصتطسع ةععنصلسعس لع طفصصتصتطاتعب

 (عماتسم 0ع (عمعلقر ءأ يصعاهعأم لع مععطسم مطتعهطت]ز طع. آتطعع ةعسلاتامملتق ةنتعامرل5 ]نظه6ع-

 داوصأألق ءا همرلمعمع ةمععتسلعم عاب زطت ءعمتست دصتصلأ مهتعدعاتلو ءصهتعملب ءعأ | ؟ةعقق | ءالاتللا

 ناتماأزاةدلنع5 مععتألأدعع5 ةرععنا. - 13711. أ تنطعأ ءآ]- ءم] 1 طر هط] ءءامنس عضااتلتت 00

10 

 [طي

 10 لع معمتانمصع ةمصقمموتاألمصتك ]أ[ ععحضتس عا ؟هعسس ر تطأ ةتستتل [1(ععوصتس معضمات هلق 1هعسس

 طقطعأر ةسعام»ع [1ةظلع قارسعلا عتب ك8 ادعم صقر ؟دلعم طا 1" لتعاأم أ دصمم 852 (ذصع

 7. ة[مم. 1448) سورا م. - 13712. لل نمط عا عل -عم ]1 نطو هط] ءءامصس ءصاتتنال «ملتاتستو 3005
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 خيشلل ضارملا بولقلا ةعون ال“ [1. ةنس قوتقملا ] بتاكلا رفعج نب ةمادق يرفلا ىنال

 اثبا»  ريسافتلا نم بولقلا ةعوذ !"1* خلا ةيربلا فلاخ دلل دمحلا هلوا اًسلج نيعبس

 نب نسحل .بابحالا -ةفحو .باقكلا ةعوذ 4*1 ةيعدالاو تاراتخملا ىف ةيعاولا بولقلا ةعرذ

 .٠ ةعبرأ ىلع بقر
- 

 اح ةنام ىف 1"'تيححا ةدام ىق 8 هيا نام 8و ليسارملا ىف بتكت .ىلأ ةيئارقلا تايالا ىف ١ ماسقا

 ىسراف تعبيد ةداوب ةيجرتم سرع تعيد خدام 3 ع رباك الاو نويهشاولا ءافلخلا ملك نم ةخولك

 مظن ماركلا تيبلاو ةيبط حدم ىف ماركلا ةهون "أد ثتيدححلا ىف ماركلا ةعون 1+

 لئاضفلا تاتشال ةعماج كرادتملا ىم ةيفاقلاو لماكلا رح ىف عي نيعسن ىف ةديصق ىو خلا

 راد (رممز 00( لن»© عرب لمزكم» ظعئطمير [دصصم 310 (ذمع. 1. للمهن. 922 ) مدمدأنم |.

 13713. >سدطعأ عال- ءم]نشط عل - ستع ة لطر هط]ععاقست ةداسنات 00150ن ن3 013111[36510, 01[3116

 عا ءزاعط ءأ اسس 907ءضروعتا عرب ]عمل جهمصم .. . طت0[01. "1'عدصعاة للم ءقغ عدع اذطعم

 مععمزعم 8عءآزعأ ءل- هميم“ ز]مكعتررام لص ةعرراسهعتصأم ءممقععدسم لتداضطساأمب نسمع زأه اهعأمتأ:

 آدم 1)عور مععاتتات عمات ةمعامرأ عاعب ع 13714. ا نمط ءعغ عاد ءم]1نأشطر هط] ععاقست عمات

 يعلتسسس.  طءععلمسعغ د0 عمريصسعماأمعتمد ءمرتهمت بوه. ح 13715. اذ تمطعأ عاد ءماآاشط ءال

 ىو مزاج عاب هط] عععوسس عمات ءمعلتسسا لت]!ععماعع ءممعععأسمس 0ع لل عاتق عاععاتمق ءعغ معععوألممتطانع.

 13716. 5 تمطعأ ءا]-اعم عفط رجع '!ا'هطقعأ ءاد-وطط ةطر هط]ءءاوس ءمااتللل ةعطاط ةطانقل

 ع( لمصتتست 011 ععلع هطاقأستسو ةتعاماع آل4عم11 13 زف خان - أ - 01 1110م«: لل هأع0]] عد" ب

 لخص نعطع آسافع حممم . . . رصمعأنم]. (نهرسممسنتغ ذم نعطع اطياقع كعولفم طسصع !ئطختس ذض

 نفأم» مههعغعق 0ع عطتتكستالو نانقتلاتاا مخ 512 04 ؟ععوتطتع ءمعدمأ لق ةعتأر وستطاسع اص عمزذاهلأأق

 عمم طعملتع تاتمأانت. طمعسمت متت ءعركاتق ءعماتال ءديررأ ءع - ةععمصلو 0ع ءعواسس (820111هصتطانتق

 - عماله 0ع ءعماست 015 دع ءهقذاتم اطقمل] 1 [دعانصت  نانهأا101 1ءعلاتلل7 011117 عأ 1512 خنلنل

 - وننوجأو 0ع ءعمكتسم ؟عجقزطاسق ةعهطت ءأ5 زم غ10(6عءعدد ؟عرقانق معدقأأبم5 (عقهصق]قغأقء. ل 17+

 اى نم طعأ عل - اع خسر هطا]ءعاوس عصاختلل ععضعظ0ق615012» 0ع ع (:1(201ههه115ق. -

 ل نعط عأ عل - اعزع ةدسر هطا]ءعادتس ءماسست ععمععمدوضتتس 0ع !دتتلع هعطتق 81ءعلتصمع ع( غعصصأت

 31ءاعاعممت , ةسعام»ع كطعتلعط كك آكصفسس ظسستاع قاتم كول كيما آق عرف ةلم]رمتةتنعل (0 نار

 م4114: كاطمظتأاو.  (دعسعمب نن00 دكه آصعامتا: آرمسق آل عم ءعيععادو ءاعيع ب طقعع (ن50 0و

 واتدع ممدهعأتسأو ؟عععسع ءمصاتمعأ هعاضسس مك منق) عع عطوغطستس لمفطاتخ ]ذا ععلف طتمطتاتاتانخ

 زماعع رهعلتمع لسمك نات عدءعماعع ءمسسرتمدتاتست ةعوسعمأعقي ؟ةعقم 1لامصتس 1هعمصتسس ؟زعادنأ أف

+ 49 
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 خم جوملا لليدعتو ن 14+ 0 0 وذ حوشلل ةجرمالا ليدعتو ىاعذالا ليحشت ىف ةكييملا ذهن زان بوركلا ةعرق 8

 هابج هل يحس نم ناجس هلوا دلككم [فلاو نامت ةنس ىقوتقملا ] ريرضلا ىكاطنالا دوأد

 عونذ ساسالا ديشم اهلعج هناو اهحدمو ةيهلالا ةمكحلا ملع هيف ركذ خلا ةرغاص مارجالا

 ةركذتلا اهَّلِجا ماكحالا ةرركم بتقك ىف لئالملاو كعاوقلا ركذو ةصاوخو دلوصف حضواو هسانجا

 نا ا رح و 3 - 25 » ث زا عيلا ملط يك كاذلار. اذوصقم بطلا انيك لع. ةلانضلا سدح هناي اعد ليصاتسا ىلأ

 ةهقيذناصتل ةخمتاخ اهلعج نأ مد ام لمة دعماد ىأر نيبح موعذ بييطلا هملأ جامد ملع

 هيد يف هدارآ اما لع سفاح اجقم [تاعم" رى. فلكتس» 0 هلام
 عضو نأ هيلا راشاو د 2 ىلع رر 5 باو ند ر

 باوجو  ةلمسم :ىم هلقع. ىوق' قام ىلع بيف طتقاوأ ةقسلفلاو كايبكلل نم بطلا خا فيك

 10 لماتملا ةعرذ )“ما ةمئاخو باوبا ةينامثو ةمكقم ىلع هيثرو باتك ىلع الك هيف نكي ملو

 م2ةهعقامماعع لعمعرلطل( - 13719. ما سعط عا ع]- العم نطر هط] ءعامس عمانتل ةم]11 عت لله

 - 13720. طا- هل نعطعأ ظا- 31ه ططنر ءغر هطآ]ونءامسعمانت ءدطتلقمعمصق لع مدعصاأتطانق

 ةعمعملل5 ءأ اعدم عدس ءصاتم لنقأع هملععوسلتع, ةهسعامرع كاعتلعط 12هبمنل قناللن ك0 0709

 [دمصم 1008 (ذصع. 14. كسل. 1599) ممعانم]. ؟هلسسصعمر نسمل اه ةصعتمأتا: طءدعلت معتق ةثأ

 الاعور ءمعحس نسم ؟عمماعم ىقمممضتم ةصعاتممماعم طمستاتاوع هع لعصتتغممأ ءاع.ر ةهأ ةتعام

 طن مطئامةمدطتقيس لع ععطسق لتحتمتم (عدعامغ هع ادهلتطسع معوعلتعدغر ةعونع ءونبص ةملتلتق

 اسصصلهسعمتتم ة(اهطت]تحزمدع لتعتعغت ظلمع ععمععد» لاسم ذم ةرععلعم لتماعهطستغع ل16 عععماتقق

 دمعك عمم ءأ ممم ءاماعع مععمأل مجعد ءةعمامممعتا ممم ءعرته ةطصلفسعماملتو هغ ةعوسس أ

 ذم اتطعتم ذللنهماعدعتلو ذم ونتتطسم ةاوطنأك معهعاتعد اههعاقكتام .[آماعع عمه انطعع 2)/- 1 ءلعزت»ءا

 زل1سكاسمدتسسسم قار دس نم ج01 نعم ءغ ردن ممصتعم طسزسق ةعاتلك ةدعفستممملم معجم ءعانأتق

 عقأ ءأ دصعلت كممتس مرمراعع هع زمددتس معاعملدسس ءععع لعضو مفاعفمع ةاسلستع طعتملع عت

 لمعئتصمهم ةلصوصلمعق تةهيضسصعع ج0010ز6, ونستطسق ددعلتعم ةهريرتق عقأز وللقلعر ءاتللل 16

 هرصصتمف ؟10عمعار نسهع لتطعع يمنمصعطوت ظعصستس ءمصقتلطتس ءىعمتأر سغ 2/- 77 ج)ءا نتهكت

 ممعأاتقاتكمتلل ةععا مامون ةممسنتت "ع0للعععغ كغ عمعمتار نغ ءحبس آلمأالج همداع» 12ءسماع]ب

 لماعا# اظلتمع طعماع لعاطصعأتن 71م(هرك6 8ءور دمسم اكستعمستس ةعوورب المصر ؟10عععغ اوسع

 رده ملمع عأر نأ (مجعاهأانتل» بورت مممعظعأر نست كقمكحتم هل ممجاهم ءزانضص ةعماءصاتقتاتل) لوتتقمق

 ممعاسلعملمم ءعةدع(. [(هوسع للتسمم ؟هاسصامأت يصح ءعملعماعر (2هعامكتس ةععاتتهأع ةععتممتا 1طتوانع

 ءعممدانتار ونه موالمصع هعلتعتمو ع لمعاعتمستم ؟ءاعرتم عا معععماتمستم (ةسرمعتع مطتاهعممطتعتم

 40 معانمضكغر 1ةطنومسع اص تللتق ةعوسأعكتار ومع عمعمعع ءعأ ه0 نيمع ءدرتمصفاتتس 12ه00ءععع رص عماأتم 2

 دانمع حلععع ؟جلعععمغو هعوتع اص عم لاتطعم ةععئطعمسلم نللأ ةلثأ ععوحتم تلك. (0مانق ةتافعطت ّذض

 مدعو مصعتسر هعام هةربتتاه عع ءممعاسكتمصعتس لتمررمفانتا. -ح 13721. لا دعطءعغ عآم( ع٠
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 ءالا نم فلخ ىذلا هلل دما هلوا انظ ىطويسال هلعل حاكنلا لداضف ىف لفاتتخلا سشومو

 رجافلا فئانملا عمقو ركاذلا ركفتملا خضرذ 1ركزدزت لوصف عدس ىلع لمد ىو لا ارقي

 ىلوالا ىذامج ىف هييترت نم غرف هرعش نآأوبد وتو ىردركلا فداوتا نب نسح نيحلا رصاغأ

 تاعطقم ىف سلاجاملا ةعون 1“ خلا قابطلا عيسلا نيش ىذا هلل .نمكلا ةهلوأ 9111 ةنس

 ححدم ىف ةدبيصق هرخأ ىف درواو هاش نأورشل هقلوم عمج اباب رشع ةعبس ىلع ةيسرافلا

 قوتملا ىعفاشلا ] ىروفصلا [ةرديرغ ىأ مالسلا دبع نب] نمحرلا دبعل سلاجملا ةعرن "ع

 فرتعم كمح هدمدا هلوأ كاكم ىسيطارقشلا دمك خيشلل ةرجاحملا ةعرذ ا.د [ ةنلس

 ى ىلقصنأ 2 سيردالا دمحم نب دمكام فيرشلل قافآلا قارقخا ىف قاتشملا ةعوف ا”. لا

 فاصوأ درواو ةعبسلا مهلاقالا ىلع بتر هبا نم وهو ةيلقص بحاص ىدكفلا راجرا هفنص

 حرص رص أ ]رو هط]عععوس عمطاتست مت علتأةمكغتق عغ لدتتع ءمصز انعأتتال 1 معانمأأ كتاوت "ععاوس هتمممأهصق ع

 ممعمأتم مصمز نمأأ. [1طدزادك اعهعاحأسعر وست زأغه 1]معلرتات آمسج آ[)ءمر نست دع دحوسه ععصاأدلا طمصستصعسم

 مرمعععوأ ةعاعر عأ م09 عرد ةععالممعم ءمصاكتمسعأو 31عام عت [105[قهقع َهللورتن/7 ءدقع ةلئأ[111381[.

 13722. 3 ندطعغ عا - جه( ع4 هلع لعأ» ءل- لع ةلعأ عر هطاععامس عمات ؟معئاقسأتم عا آل عدس

 امدمءعممأتك ءعأ يقاتنومهألم طجممععتأادع رص ممطتر جنعام»ع لال معق» - هل - ل11 110501: عزان - ءا" 3

 [1 م. 5ع]1160عع قةعسصتمسم ءةأ لاه ا نعامت عمد : آطبقسق آزعمر وسأ ةعماعس ءمعاأ وم عمهألتمصعق

 1م حاط ءىعاساتأ ءعاعبر تكزسع لأ5ممد1نقممعسس معصقع كمسفلدأ 1. ةصصت 961 (ذهمع. 7. آل عع.

 1553) جطوماوز6,. - 13723. ةلسعط عغ عل - د عز ]1 5ر هط]1عءعاوتل عطاتتتال 008 عققاتالل)2 1116-

 عوعتممترل.  (نةعصامو معجقأأو طعععتمرو دس ةعماعملععتس ءىمهتأو ل5ةاعطتنكأفو نتتقع ةاتعأم5

 دى ء«ممب ك]مابم مال عوتك ذم بتزسق ![دسلعتس ه0 طمعمس ('مد لمس جللعمأام ع 13724. ل١0 نمط ءغ

 ءادس عز ةلتعر هطاععاوسس ءماتس ءمصقءقذاتاتس !1( عمه مصسر ةتعام»ع قال - ءآ - "ه]رتجم)ا [ 1 ءتن

 مه0-ء]-؟ءامد» كتب طه ء»ع] ظهير [كطقطتامي ةمصم . . . داما نم]. ع 137935. 3 دعط ءغ

 معآ]-سعط غ1 ءعار ةيصمعمتاهه (عمسا(معلمطتتت , هنعام»ع كطعتلعاط 2101 عبستتءلا ذم مع

 آه]سسصعسم و ونت00 1غ ةهعارتتا: ًابمصلم نص ]دتلع (اةلتر نسقلأ معععوأو كمم1([عو5 عام.

 13726. 3 نسعطعغ عل - »ده ةطغقعر هط]ءعامس ءعمطنتت ءنمتلأ ءمعماأ(1مصتق 0ع (عععومتتلل معرهع

 عمونلممع. هعتموتأا ها ع”أرك 1710ه ]عمرمتنءعل عزو 7101, ميستدعل 15: ىضعمنلاخ دس دهس 1ط0ععكت

 _معممعأ "كز1ءلتقع معلم متم ذم كّزالق مصقمآدا16 نتا. 1لزةممدتتاأ زص ةعماع» ءاتسقأفهي أ

 ومحل معد نتعطتسمسي ءع( عععممعمسس جطقماتمغع ء( ماعمع لععععتطت(غ 1ماعععدلله ه0 مدتلتدعتمصتتت 10

 ءا مدهمهدمودحعتم) ؟جكلممعتت 8ععمعدأد كنصأر هغ !ههوتعملتمعق ءغ !دهلئاسلتمع5 صمص املأ ءقغهع
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 نبا] .افاعلا كمكم قا مامالا خيشلل نيعطقنملا ةضورو نيعيطملا ةعرذ |” مهضعب

 اداب نجع عمسمس هع 5-5 كاري 0-١ ىونملا ] ىلصو ملا ناميلأ أ [ نسحلا ند نيسحلا يف ل.يعوسأ

 | ثيداحالاب اهلك كلذ ريغو ةولصلاو ةرداسلا ماكحالاو ةراهطلا ماكحاو نارقلا لئاضف يف

 ننال جالملاو انغلاو نيينغملا ىف عقاسلا ركفملا ةعرذ ا" لوسملا ةيغبو لوقعملا ةصوف 1م

 نيتلقملا ةصون 1“. كضتعمال هقتص ا. ةنس قوتملا ىسخرسلا كمكم نب محا سابعلا

 ىلارسبقلا عل نيسحلا ند مادا ممملا كيع لامكام ىنال يك الما او ةيمطافلا نيةلودلا رابخا 3

 ناسحلا لماودلا تاينغملا نايقلا رابخا ىف نامعالاو كولملا ةعوذ ال“ ىرصملا بتاكلا

 ءياع ءاندلاو هللا ليك هلوأ [”م1 خنس ىفوتملا] بتئاكلا ىلاهفصالا نيسحلا نب ىلع جوغلا نال

 تر خفر سم رايخأاو كم دعم حا ديم فدااحأ ىلع لعنشم وو خلا هدا لذندأ لكنع لود لك جدتفا

 رصاخلا كلملا ةريس ىف رظافلا ةعوذ ا“ نهلاوحا حرشو نهتيدحو نهميدلق نايقلا رابخا

 الع وسنلهس !ذطصتصسص زد ءمالمرسعم ءمعولأاب - 13727. السم طعأ عاد صماتأسر 0ط]1ةعاوس

 نعمان هطقعوسعصسأل نلت ع ؟تسلمعتسست» ةمللاةعلمسصمت , جنعام»م كظطعتلعط ع( طصقسص م8

 رل وانما 110م | اء ظعممأ] ظعتع- ءاطرمدعت» لقعس- ءاطمدمتن]  كطق 1 ءيرانا 11هنندتأ]فر

 | ةصصم 630 (زمع. 18. 0ع[. 1232) ممخطتم. 1[لزةاكطتنتا اذطعسم ذه ةعماتمعأسأد ءقمتأك 0ع

 وتدل [(ةانطسع (نمعدمأ معدعقاوماتطسعو طسملتاتدع هامطتأأقو ةاهطتغأق العوج طاتقر معععوج

 قمصع ءأ هلتتك نسم عم(أممتطاتعو ونستطاتع هرصصتطسع (مهلتامصعم هلصتعلامع ةسصاأإ. ع 138

 اح سمع طعأ علم جاهلا رى ع 8سدعطرب عع ءا- ص عدرتأو هط]1ععاوس ءعطاتتتل ءزاتقو 01100 21 هأ6

 معمعأ ماكسع عا لعدزلععتسس ءزدكر نن00 معاناسع. - 13729. ال تجطعأغ ءادصهقلعأع عاد ةةطنب

 هاطا ءءامتس ءعصاكستس ءمعتاممأتم امعنسأمسأ 0ع قيماكمضطسعر ءممكت ءأ زصقاضتتل ةصاكتس نلاتكأ كق. نددت

 ممدتتا 41: ]مارا ارو 4 ]1رتتءأ عزب 7101 هسبعل ىكم_”مم7وقر هصسمم 286 (ذصع. 17. كفصت 899 )

 رتمعناتمر !اكطملتاوع 010:/علليرل. - 13730. ذل نعطعغ ءل-ددمعل ةغعيزمر هط]ععاقصمت عدااتتل

 متع لسمستتس هعسافنتس لع طتقغمسم لسمعسس 0عصقفأمتانتم 11 نردقانذعهع أ كهل ]ر-ءل-04 11 عدعر

 ةدسعام»ع قات 110, متدتنعا قلانل- أ - ؟ءاو» عبي ء]رموع» 1لب»# (هقعم» ردع ةلنع»# كه ععئطقم

 - 13731. مثل نمطعأ ءا١د سما نلع ركع ءآ- هع خصر هط]عنامست عطااتللل 8 عاتللل أ 1101:

 عرمعاوهنمضسس لع طتقامعتتق لل ء1ممستتت هممافأكعتسسس هلوعضتسس عا مسلءطعممصتسل و 01[31 ع

 ملدا مهر ملل اثعءرن- ءاارمدعا» طةرمافسم 5ئطقب [ةصصم 356 (ذصع. 17. آلعوع. 966) دمعاتم]

 آراطعم زاه ةصعامزا: 4 !دسلع النعت ءأ ععوتتمسنس جعاتمسع 02 عكلأ5 ههأتم م1017 5عأأانلكر تكتل

 امعاررأا ءاعبر عا طمععاتمم لسعس ه0 ةداسمف ءأ طلقامعتمم آصعيعصتمودك 101 لمممانللل اهلل اعطت

 نلانمتلل "ععمصر(ز 515 (عاط ممزتلق ءعأ هدلصللتلل, 0134 عمه 5مععاقظأو >7 051100813 ©0510[. ل

 13732. قل نمط عا عال مفغ متع, هطابع6حسعمساسس !عععمضم لع طاموعدماطتم ظ/11١ء/ با 1١-117 معقب

1) 

1) 
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 م رش ودك ىف قوقملا ىدبحج خ ْن عل 51 نّيرح |إ/25ظ-- - 9 ١ اكمس ول ريحا جحمشلا . 9 ليي دكام .٠ د مع ويح : دىدلا دايعأ

 رظاغلا ةعون يندد ةدامعيسو نيسيخو سمخ خنس ىلا ع«يف ىهتناو روسصنملا ةلودب ادتبا

 ىوصلا محكم نب سمح ةلاس احلا لضف طوطخ عضو ىف رظانلا ةعوف |مءا»ع نع تس

 نب رعاز عاجتت ىنال رظانلا ةعون 1م ملا هماعنا لظب ةطيشيلاا تقا# قتلا هللا يذلا ةلوأ

 تام ىكرتلا+ شهكب نب لع نيسحلاخا٠ :ىيحلا بضفل رطانلا «طؤن 11" ىناهقصالا متسر

 ىف روكذملا ىدوبللا :نبا نيدلا مجنل ماسلا: لثملا نم رظانلا ةعوذ “ب ه ةخنس

 ىودج اباب نيعبرأ ىلع لاش عومجم ] رضاحملا ةخيغبو رظانلا ةعوذ اروي تارا.تالا

 [خلا نايبلا هملعو ناسفالا فلخ ىذلا هلل دم هلوا ةقدار راعشا نم عيطاقم ةذع ىلع باب لك

 ىيرظافلا ةظعوذ 1. ىبلأل ىمدم ىب كمدم ةدياعلا ىبال رماسلا ةفحأو رظانلا ةعوف 7.“

 هسعام»أ 10 - ءل- لق: كلسعم ظعري 2/1 ه]منجت»نعاأ ظعتني اكا- ذطعتلكط 7 «لبسبمر ةسصصمم 7539 (اهع.

 14. ][2ءع. 1357) مصممات. تتسلل ععتر» قمععئاع" ؟هالسستسمي تطأ ده لوجمممأتم /11ه2ع4 ةصعتمتأ

 ءأ نقواتع 30 ةصصتتتال 755 (ذمع. 26. لقص. 1334) معررى عمنا, - 413733. 5 دمطعأ عادم 26217,

 هطا[ععاحس ءعماسس ]1عععمرتك لع معمؤن عطتتع ؟تلوعهتتمو ةهسعام"ع قكآ1هطاوع قكلارت»عا 8 عبن 2ل06-

 )متنا 10هريعةوعر»# طمعامب ؟صلعم طا: - ملام لتعم هع ةسصم 794 (ذمع. 29. للمس. 1391)

 ملمع م. - 413734. الل سعط عع عادم ةغجتعر هط]ععاقس ءصانتت 1ععامرتق 0ع همصقأئسة ل15

 لزمعتد هععتق مدعدلا ءلاأ لطتعمت ةاعالوع زماعع ةاعالوس ءغ هميعضتلتخمسسس , ةنتعام» ع 10/611160

 ]8 ءراب ل161 ميسوتسعل كار. "1 عدعادتسك لكه 1]هعلزرلا: آطمسق العمر وسأ (ءررتمع ةاترتعر 11 لعمل انتا

 طعمعلءعماتدع ةنهع جلزدكلزا اعياد 413735. 3 دمعطعا عا ص ةغ 21, هط] ءعءامس ءعواانتل

 1ععئموتمخر ةسعامرع قلاع ك/هزأع' 2( لرق» ظعلا آياعت» ]1ك مللمتنلي - 13736. اك همعطءعغ ءاع

 مهاجأمعو هطاععادس ءماستت !1ععامستم, ةسعام»ع ه1 ]ر"-ءل-اغأ: قكطتن اا رمممنن ملغ ظعتب 8 ءاسعمأ

 ؟["نععور همم 626 (ذمع. 30. لور. 1228) ررمر(ن0. - 13737. اا دهط ع+ ءادص خاج أ

 هطاععغوسص ءمختست 1ععامرتس عدو مهم: ععطتتع هاتمسأسأق. 8 ععرمتا 8 ءزروس ءلس لا طازج - ءلمال

 مسط 27 - 1:1 4"(/ ءمرصاصعتتط 0 ؟هطنق. ع 13738. هعطعأع ءا-صةامز»ع ىلع 8سعطو ءأا عاع

 رد هط غلطت عر هطاعععوس عمات 1ععامعتو ع( لعمتل ععسس ؟ملقلتمق معمرصاع مصققطساةصاتق. | 5عل-

 1هعع وندلعدعتمام ءقمتاتطسع ءىمسوروععطعمعمر نسمع ةزمعسأو ماسعد ءمعصتمم ؟عمانقأم ططعكأ وره

 يمماتنصسعسأ. [آمعلمتغ ز(ئهغ: آطهسمك 1ءعمر وست طمستمعمب ععمكلا ءتتتوتلع ءامواتعضاتفتل» 00 ءانتأ

 ءام.] --2 413739. ة8سمطعع ءا-ممغعمبت» مع '[1'هطلعأ عاده ةستتر هط]ءعاقس عصاتتتلت 0

 ]ععئمرتق عغ كممست ءيىصافطساهمأت هطافتسسرم ةتعام»ع 11ه متوترنعأ ظعتن 3101 هتضتتعلا 10/7 ءانفر

 نلوم 1: - ءامملم لذعغنم م - 13740. 3 نعطعأ ءادص قام أ خ1 صر هط]ععامس عصأتتل ةغا1ئ016-
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 ىقت خيشلل نيخاصلاو ءايبنالا ىع ةيورملا راثآلاو رابخالا ىف ىيرطانلا ظعرن (”ي#“ >ىبسراف

 عجل عابرأ عبرا ىلع بشرم ءايحالا ريظن وهو بلك ريبكلا عماجماب مامالا زيزعلا ديع

 نامتع لآ ىلا نيطالسلاو ءارمالا نم ةباحصلا متف دعب رصم ىلوث نم خيرأت ىف رطانلا ةقون

 هداز ىمرعل هفلا [ 1.8“ ةنس قوقملا] ىرعزالا ىسدقملا ىلينحلا فسوي نب ىرمل رصتخم

 مدر رح يل كرجل 5 ورب رصق 5 هركذ يمالعل همان ةعرت الع“ 21 ١ راكب انييلحا ١ نما كول قانون ذل ةرسنلا الرا ١ كلر كات

 هسرهف ىف هركذ ىطويسال مهحنلا ظعرن |"ن#ح  ءامحنلا ةعون [”بعع همان حرف ىف ىلامإخل

 نب] كمحا سابعلا قا نيدلا باهشل راهنلاو ليالا لامعا ىف راظنفلا ةعون ا(“  رداونلا نم

 هركقف ءىذن لك فقاذ ىذلا دلل جموكلا ةلوأ ىلاقوملا ىرعزالا لكدوحاأ ند لايدكام نب |[ فسوب

 عيرأ ةويسكو تاقبملا نم فرط ىلع يوعكَف ىفنكلا روع جارسلل دقلا ىذأ ركذ خلا اًريرقت

 10 عوجرلا ىف ىظنلا ةعرن اتم  افنأ رم ركفلا ةيخاذن صيضوت ىف رظنلا ةعرن (عي لوصف تا

 دنرعتللل. 8 ءرهزولوي. - 13741. اللسعطءع(ا ءال-م اعتمر هط]ةعاقسعماسس !عععمصتس 0ع

 ءالوغلمه عغ للعأل» دع ةستعامرتأدغع مهرطعاحستست عا ؟تسمرعاتتل ةدصعامانتت ؟عاونلمو منع

 كاطعزلعط 1هعم م00-ءا-معنع دل ةعلعسس ءقاط علعدلعس سهعممس [كدل ءطعمةعس ط!صفهسم. آتطعت

 همعجت 1 هل-ه/4,» ةتستلتس ءدأ ءاذص نتتقأاتم# 030هصاعس لزةمموزاتق,. -ح 13749. ا دمط ءغ

 عادم قا متع هط]ءءامسعماتس 1ععامرتم لع طئمغمعتو ظرصتعممس هغ 8مل ةممصسر نمت كعوورمأم

 مه ةمعأتق مهمطعأمع ءدعمانئمهأمهع انقوتع 20 لجصممأتحس 0 عطسفمأءونص مه علان عطاتمأا. (نهرد-

 معملتسسر ننم0 11ه“: ظعءرب 7مم“ 710ءمل0ءعن قرع: [جمطملتنعي [مصصم 1033 (ذهمع. 15

 5 0ع. 1623) رممعاستق], لسلتعت 0[ ؤععدمأ قع ج40ء)ب مدس ممداتتا تأ زأه هدهسم ءةقأن طقمق [)ءم

 لسسحمأتم لنص هردصعق طقمستمعم لم اعرعو ءةريتوأءةماعع فلسعأ ميمصأ هام ب 13743. اا دمط عال

 مقفس عطر انطعع هطاععغوسعمتتو ةسعام»ع 4 /ةيرق. (0هرصستسصعسورهأ جينس لعامل ذص لكن نآي-تا ةتسعأب

 - 13744. الهم طعأ عال صم لحصر هط]ععاوعت عصااتلل همطك أ ؟ق1ان11. - 13745. اا هعط ءأ

 عادم ءعلتسم هطاععأوس عمات ءممكأكه عر جنعامعع ظ01/0/2.  عععممعأ مهعامطس ذه ةصلتعع

 دانم ةاتط ةءتماتم 0 ءمم لن". - 13746. لا دعط عغ عل -صم ا( مهد, هط] ءعءامس عماسمت ] ؟ءممظانتل

 لع همعمتطاتق همعاته ءاأ لتعتب ةهسعام»ع ذك! ءآراأط - هق- لأ قكلطتض/هعططامع قلارضعل [ اطعم 7”سسر“ ]

 اف هرب 21ه, متصتسعل ظعري قللسعل لعاعب#, ةعاعمصمتسم طمعوم معععوالممتق هطقععوماع. آنتطعت

 ]أه زمعلرزا) آمسم [آ0) عمر نك هرصصته طعمكلا ءهغ لععععأو عبم 0 5ةممقاتتغ ءاعبر عأ ةانعامال 5ع

 اللست ذ»(ل - عل - لأنو 0م [آجدمعاتأاودع زأذ ءمسرتمدرتتددع ههكظهأر ان م81 هللا 3515 عال 8

 ممععدملم ةمكسعملأ ءاأ طمعم]هعته بتعحصلأ ءمرصم] ءءاعضفاستكر ءأ ]طعس ذم ناتقهأن م" ةععاتمس 8

 10 لزةممدوأا - 13747. ال نمطعأ عا] -صهخج هر, هط]ععاويس ءصاختتت 21ع0ز(دالممأ5. طحت ممدذ0

 انا 38 /طاعا ء/-ر ع, 0ع نسم صملم لتعاسست هناا - 13748. ال دجطعأ عآ-صهاأج هن
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 ىديبوملا عماجلاب تمقوملا ىبئافولا ءدرعلا» ىبعوب نيدلا وعل رمقلاو سمشلاب لعلا ىف رظنلا ةعوذ

 نيرشعو ةسمخو ةمدقم ىلع بتر يلا بكاوكلاب اهنيزو تاومسلا فلخ ىذلا هلل دمأخل دلوا

 ديد هلوا مهضعي هرصتخاو بيجملا عيرلاب ىيرينلاب للا ىف ةكضاو ةلاسر ىو ةمتاخو اباب

 ءالعل ةلاسر ىبلو  ءاشنالا نيب ىرفلا ىف رظنلا ةعون [**«ه. خلا هبانجك فيلي اًذمح دلل

 ةلامج ىف ىرانغلا عم ةتحابيملا عقو نيح ملا“ خنس ىف اهينك ىراخبلا ليمكم ىب ىلع نىيحلا

 نب فحسال سفنلا ةعوت ["يدإ (>كثححلا باب ىف اقبس امك ةيئاشنا ةلمج هيف هلا دمحلا

 صوخشلا. فيلات, ىف .سوفنلا ةعرذ. !"بد» ىقيرفالا بيبطلا ظءاس مسب فورعملا نارمع

 قوقملا ىواغيشيلا نودوس نب ىلعل سوبعلا ككصضم ىف سوفنلا ةعرن ا.ه“ سروغاتيغل

 تايلزهلا يف ىلاثلا تايذجلاو سدملا ىف لوالا ىيرطش يلع وهو صَلا معنملا هلل دمكلا هلوا ةنس

 هاا ععاوس عماطتسصم 2علت أ ةاتمصستك 0ع ءععلتطب ءدع ااتسعكعر. ةانعام»ع ه7 عرتع - عل - لأ: لطم

 8ظء» 2. آنتطعع زغاه ةصعلمتغ: آةهستق آلعمرو ونسأ عمد ةععتصلهغرو وناتأ عهألقف 381018[ اعياد

 13749. لل نمط ءعغ عآ-صحغم هجر هطاععوسص عماتصست طعلال(ةهغعممتكق لع نسهلعدمأتم ةقاعمصمسأعأ

 انقانو جامع لهن - 60- 04: ل0 - ها - معاد 17 رةيرغ ده جعلعسس ءةاطعلعدل ع 110متر ءلع

 0 - ل1 ةعاعمممسلم معععوغلممتمك طمعوم هطوعععمماع. آطتطعمع راه زهعامزا7) آنهتق آ12)عمو ونت

 قعامو يعمجلغ ءغ ةاعالتق هعمقكتا ءاعير عأ اتم رمههع هل ممعسم , ؟لوأتسأتل نمتمواتع هقرأأه ءأ

 ممعاسك1ت همعست للك ممدلكتس ءدأ. 1'عدعاوكاتق مع25متعاتالق ءعقأ 0ع همعجهغلمدع كتل 5016م ءغ ا!دصق

 همع وتدل ةصأتق هزمت ععمرس ءعاصتعم زصكاشعأأل.  آلذع ونيتلمس كنس لص ءمتأمدصعد» ؟0ءوتأو 0113

 زكام ز[معامزا: آمسع آ)عم (ةلتذر وتدلتق ءّردق طقز ءةامأل يمكتعمتا ءاععب ع 13750 الا دعط ءا

 عادم جا همر هط]ععاوس ءعماسس ممعلنتغهغعممتمق لع لله ءعستسع زصاعع معمزرمقز 10م2 11

 مغ عجاصعأدألكدل.  هععتممتأ 4/6 - هل - 011: 478 عرب 171ه]رمتوت»عا 801م طسمع ا هعاحلتلا)

 ةمصم 823 (امع. 17. لص. 1420), ممكاونفسس للك ماداقألم هك عدا كنس ل عينمت"# لع معمممدتاممع

 ىواسصتسع [) عمك نسحست هراهللتكدس ءعددع ىعماعملتاور نغ ةيمذ ذص ءقمتأع انطعمصدص 227- 2ه]نا]

 زمهعض مامركاتتل ههععمت أ رطاتق. - 2 13731. ل تعطعأا عل - صهأكمر هط]ءععمس عمانتل  ةقأ11182

 ةهسعامر»ع 15 1.مع ظءز؛ 1م: 1١علتعم ككتعدمسم , ؟نآلعم ي3وص» كمه لزعام. - 2

 اى نمط عأ عل دمم تقر هط]ءءامصعمأاتلتل ةطتضت قطان 06 ءمرصرهعلألمصع م1 موالاتللا ىو 2110605

 طوعا طويمرو. - 413733. لل دعطعأ عآ]-هم1 ن5, هط]ععاوتس ءصاطتتلت ةطانةكانل)) 0ع اذقو صتقع

 حيكأ عم عاكس 2019 عملر ةمعام»ع ك2 عز: ذا: 8ءعارامعآكتم#ر ةصطقف 1105610 . . .٠

 آراطعع زغو ةمعامتغ: امسك 10ءومر طعم ءعقعتم مم[ عععمأأ ءعاعبر عغذتص لسهمه ءمملتمصع5 ل1 هان

 طسختع ءدأب وتقع م10 0ع ]ادنلع هغ مءطاتع ععملتو , ممواععلم» 0ع معطسق لوعموأز5 ةعلأ
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 نم كاكم نادبالاو سوفنلا ةعوذ ابو رظاخأا رق ةايولس ينفق ىف لرهلا نم هلع زم مث

 عياقولا بيغ ركاذ ىرغوجكلا بيلطخلا دواذ ند ىلعأل مل. ةنس كا. بم خنس ئىم ناموا خوهراوت

 بد مالسالا خيش ةمالعال بابحالل بحمل لا تالسارمو بايلالاو سوفنلا «سرذ] |"يوو ١ رصمب

 تيثأ نأ تطددصق لاق يلا مالقالا ةنسلا مب فانت ام ىلجا نأ هلوأ ىفنكلا ىدففا نيدنا

 ,طاونلا ةظعوق 1مل [بارذالا ضعبل اهتحبق ةبوجاو اهتلسرا تالسارم ضعد قاروالا هذ ى

 ىبا دمحم دكيلولا أ نب محم لضفلا نأ نيدلا بحم ةاضقلا ىضاقل رظانملا ضور ىف

 ىمسملا ةيبأ خيرات جرتنلاك ءلعج نومك خيراش وو م95. ظخحاس قوتملا ىفنلل ىبامدل خنكشلا

 ضور فلاو باجاف دنع هلأس هيبا ةيلط ضعب ىأ كلذو رخاوالاو لداوالا ملع ىف رظانعلا ضووب

 دسافم ةيالع 5-3 سقنو داو ةدودسم نم ءاقذ لودالا هءلقاذ نأ روغ زاججالا 8 غلابو رظافملا

 هلعجو بادكلا !ذع فلاق خسافلا للاخ نم هبيذهت ىلا روش ىلامرقلا ىيدلا سمش خيشلا ناكو

 طوجبمو موعاعسس عمان ل0ءمددعتس معز هصعاتس ذص لتطعم نغدلم ('ن»»ءا ته - ماع" ذمكتعسلام

 ةععععموزأا. - 13754. لل دعطعع عا-هم[تعم 56 هال - حط ل ٌةصو هط]ءءاه ءدخاتللل 10

 عع همممرتتتل. ا ها]سسصعم طتقغامعتمسس (ةصممستمو ءغ ننتلعتس ءحر وسهع اص ل عوومأم ءعاتعم ءاتطأ

 حط حمصم 784 لسع. 17. لاهم. 1382) 20 جمصتس 890 (ذصع. 18. لقص. 1485) 5185و

 ددتعام»ع لل 8ع 120م0 ]61[1هلاقغأ لوسياع لا - 13755. | نمطعغ ءا-هه155 8ع ءلح

 جلط طور هط]ععاوس عماتتم ةصتضت هانت ءأ ؟مضلأ تن عا ءعمامأ6م]دعانمت ءمللتتل ءاظعأانتل 1211

 ع حصمأمعوو جميعامعع تعم 0مءعنمدتسم ةطعتلعط كك -نمهاخس 11011 - هل - لأ: طير رالف [1ةهمعاظاقم

 [اطع راو ةمعتمتغ:  [ل] سماع عدتس سمو 0000 ]1 معسمع ءدلقسمراتلت عصاتصألقهلأا ءاع.و عا 8ع[:

10 

 و لص طلق ؟ملتتقر ةتغر ممصصاتلاهق ءداقأم]ةههر نقهق ةعهلمقأر ءأ عقمممقدي نان3ع , ةعوتتقاا ءانتلهط

 ععرلررام ةدجمعمكتر همصقتومممعع م0 ممدتطتس طقطانتإب. ح 13750. للدعم طعغ ءعادمعرك غكمأتو

 هطل ءعععمسعماسس همدكعتس ماهماتسسم ذم آكمسام معمدمععطستسو ةنعام»ع لسلتعع ةدمععسم 110/1: [-

 عل- لا: كت” ارهلاا ك2101نمسنعل 8 عراب قلطقامءاتل ة2لماعسسعل ةطلهلعأان [طممعلتمهر ؟انلكو

 1 ند:- ءاو]رق ]رم لتعغم عع حصمم 890 (ةصع. 18. لوم. 1485) مردصهطاتل. ط[أة[ؤهر15 طله8802 انقل

 ةصعاومع ءقمسس ءصامست ةةدع ؟ماستغ ذص طتقغامعحس مهكلعق هين 28 470ل]: ءأ- ة»ءزنةاتق“ لا ةأادنه ءأح

 همماينل همم هل - مولات 1مهعصت مامسس.  (دسمدد ىمسرموزاتمصتق طقعع ظيتأر ونتنم0 ةات010هانض

 وننتلمتس ه مهاعع زمقتسم طتقغ64مسمس معاتتاأو طلع ةياعست نعععتطمسم ةداتقأ ععلاو ءعغ ةيسسسمع طقعذتامغأ

 ةانلعمم انطضصتس طمس ءلموءرماست» ءمسمعمتا. فةعاومسيعم !ذط7متتانمو نلتأ مكتطتانق عاتتلل عال

 جلووممستم لعوعسممتا هلتقه ه0ل5لت, هلتخ ععععستاب نأ لتقممدتاتمصع انتكتطمأم انتل ©015118110-

 متئطسع ماسعطسم ملنمععأ. لمس ةطعتلعط ىقعرربف- علل (0م”نرياتل ةسعامالا دتقهط0قهكتخو نأ

 طتقامعتمس مماعع مه هيعملتم انطعتت رماممع مادععممععا. (نهرسممددتغ ةعتطنع طنصع !ذطصتسس ءا هل
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 ىف 8 ممالا .تاقبط ىف " هدالواو مدآ فلخ ىف ! لوصف ةثلث ىلع لوالا :نيعارصم ىلع ضورتاك

 ةقيط لك ىف ركذف نورقلا بسح تاقبط عست ىلع ىناثلاو معلص دمحم روهظل ةرشبملا رومالا

 دازو عساتلا نرقلا لايقتسا ىم هيلع ليذو مجتملا ىلع نابعالا تايفوو ةبيرغلا ثداودل ن

 رماظنلا ضاير ىف رطاونلا ةعرن ايوب 2 ىلينأل نبا خيرات ىف اذك نينسلا ىلع ةنسح تادايز

 فئاقدلا علاطم“ ىف هركذ [#4 ةنس قوتملا] ىونسالا [نسال .نب] ميحرلا يبع .نيدلا لامج و

 ءالضفلا ضعيل ةعومدام كيحولا ةعوذ أح روظنلا بيرغ ليلاج مهم بانك ى2و

 ىدادغبلا دومكم نب دمكم راجنلا نبأ ىنيحلا بك ىرقلا ما رابخا ىف ىرولا ةعرن 3

 ىراصختالا  ىشنملا_ىدحلا نوير نفهم ريسغتلا قر, ليوتتلا ليون 1", .. #48 غن قوتملا

 هيف أدب هنم كيزاو نيلاللل ريسفتك ويجو رصتخم وهو [فلاو ىدحا ةنس قونملا ىفنلل ]

 دنمابم نم فرشتف ناخ ميلس ند دارم ناطاسب اًدونعم راصكق اب 9م ةقبس ناضمر لس 10

 ءعععسرنأ امسح اتطعت 2 متعل]ب ص لسمع ؟ج]عمق لتعم عطاتتغرو نانقتلاللل م1101 لعق هععازممعم ؟0م(10عا

 1. لع يءعداممع كلحست ءزسكوتنع 1]لنز5 - 2. لع ممودت]هماتسصت ء]وفقتطاتو - 3. لع هععصاتع

 نسمع 17ه ]رمتوت» ءلتم دل عماكتس ةمصتت صال ةعاتمأ. آ'دلعد ممكغ عطله 507علت هعلتمعفق 20 ملتتلل 1

 دمعم أمك ىمغعامعأو لص نستطسم ةذصعات]لع ةتتعامر» معد ععقامك ةئ10ع5 أ 510(عع 1101

 دهمععاو6مدنص ج0 هعلتمعس حلمطقط ءلعتست عممععدت ءغ همر عملتعع ماهمع ممعد !اذطعم ةهطامتكأم

 دععملا ممصت ءممكصستتمكتا, ةلونع ةسصمو ؟ةعمو مان] ءاط»ص ج001غدسص عصام 20] علان - [1غذ وستلعمس

 ام طتعامرتح 18:- عامله مهم؟داتكب. ع 13737. ١ هعطعا عادم عزك قغ2 11, 6هط]ءعاقع

 ممعماكتسس ءمصغاعس مادصغقسس 0ع طمعأتم لت عالمصستل ءقظه م1 عقعاتسلل و نان32ع ؟دعأق [1هعلق 10عاعع

 مورسم» ةعمهسم جلسصتغنسسأو ةنعام» ع لعتتا - ءل - لأ: كللنل-عآ-ءارأ» [ 8ءرا-عا/معمت» ] وتنعم د

 [ةمصمم 772 (زمع. 26. لملم 1370) ممعاسم]. طاسمع ![ذطعسصت عمك أ دغعر ةننعا0511816 ءأ 258(

 معمممعزالممدسست ؟ععطزع ةزستلتسس ةتعمت عمات جتتاعلل ل15 ععووتاتلال «مصقمأ ءاتاتلال طه ةانم 11/4 /1'

 6م - عع مدصتم عصمة(. ل 13738. اذ هعطعع عا - رج عطأ لي هط]ععاوصعمتتتل 5011(

 دوال معع حج متعم وسعلهسس لع ازغعتهق مدعمتغم ملل ءعءاو. - 13739. 3 سمعطعأ ءعآ-دع ءععقب

 هط] عءامص عماسسس طمضصتمسسس 0ع طتوامعتح مههاعمك تعطتص 31ءاعاعدعب ةسعام»ع 110718 - ءل- لق

 1101 متنترن ع4 8 مد» 21د 11:10 ظمجال لق, مدلعم ظنت: - ءام ءززو» لتعام عغدصمم 643 (]هع. 29.

 31131. 1245) مرتو. - 13760. 3 عج(]1 ء]- غ عم جاأ]ر طوكمعم 2عمع]وكمصتع. (نهرصصت ءماق5أاتع

 1ص (0هردصانتص ه 1101:07110 1867 عا - ءل- لف الل ةهنع]# قع ارقد": []1هصعاتتمب ةصصم 14

 لمع. 28. هعمأ 1399) مهممعاتم]ر مت ممهتكتق. (0هدحرب عم لطم طععجتع ععغ يرصتص عواقتكم انأ أ اتقان

 لمم7- عل- لث» ةتستاعر ؟ملسستمع دساعتس مقل نعر ن0 ةنتعام» امتاألم معمقتم اطفهضملطقم

 هممت 9841 (ذمع. 3. الآمن. 15373) ذص تنعطع كع'طتعؤم 1زغه ءمرصمممعتع اصععمأأاو نأ ةاطتالتتت 10

 ممددتصع ةدلامصت 11:0 وري كءام» 13م هعصهععأ. طلتمع د رمقز ءقامأع ظدلاقمسأ م[08مع9
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 باغكلا هديبع ىلع لونا ىلا هلل سكمذل ملوا 3م" فس نيبعمبرلا رخآ 8 ىويخلا مردحالا خخ شوج

 رارحالا نم ءافلضلا ءاسن اما مصاع ىوأر صفح ةءارق ىلع رصتقا هذا هيف ركذ خلا

 طيكفلابا كاس ال17 لا 4.8 ةغنس قوتملا جروملا ىدادغيلا بج نب ىلعل خيرات ءامالأو

 ادد 1 كد ىوتملا نئداوقب فورعأأ ردزولا ربشمولع رههل سنالا تاكافذ ةمجون ىكوف

 5 ناسنالا لعج ىذلا هلل سودكلا هلوأ رصتخم شرع ىبأ ىيدلا ىويكم خيشلل د كرت

 دوجولا ةخكسن ] "ع هترطق بئاجو هدوجو رسو ىاسنالا ىلع هيف ملكت ملا :لماكلا

 مهيلع ءايبنالا ىم هئامز ىلأ ملاعلا ءادتبا ىم هيف ركذ ىكملا ةليقع نباب روهشملا رعاطلاب

 غارفلا ناك لاق داعملا لاوحا ركذ هرخآ ىفو ءاملعلا ريعاشمو نيطالسلاو كولملاو ءافلخلو مالسنا

 10 كيع ىنب بسن !"ثو [فلاو ةنافو نيرشعو كلك: ءدس لوألا ىذامج رهش:ق فيلات نم

 رسسصعرع ع هظاطعتلعطت ه0 ععصدماسم معممطعأمع 3[ءعلتمعممع مهعممع عطا ]11. ةمصت 982 (طصع. 23

 كرر. 1574) طمصمتوكنتك قال 0( هرصصس عصاقتاتك أه 1معامتأا: آهسك العمر ننأت ةعصكتم ةايم !!طااتق

 معو ءامكألا ءعاعر عأغ حتتعأم» طهككوأر ذم عععمكأ هصع 27مركتر نست ةانعأم1ةغعست 42701 هعواتعأت قغانكو

 دع ةعوريز وواددعي. - 13761. ال158 ءا- اططم1]علكؤر ؟عيسصتنممع آكطملأ ؟ةعتص امس ![1طعطقع نقط

 دعركوع. 111 ذأمعتمر ةتتعام»ع 4/8 ظعت: قكدزعا" 8هعالملع طتغغم مت موععدمطمو جصصم 674 ( صعب

 27. كلسص. 1275) منمرمتم. - 13762. لل ءدةتس ءآل ١س جطقطط ع أر طقاتاتق 1عالع5ق 011

 "ا”عدصقا هانم همععاعو انطعن 3هر/عطفا ها - هع و ال1” ينعم 11 لارا“, ؟دلعو 1 ءماير# لتعم

 و كغ ةسمم 906 (أمع. 28. للدل. 1500) مدم>ا10, تمض[ععاو. - 13763. 8 هقططقأ ءعا-طقع

 ءيععسرأام» ؟ءععاامتتم, هنعام»ع مطعتلعط 210/8 - هلع لفن ة1ان ل”عطق. الص طمع ءمرصمعضللمر

 نسمل زغاه زصعامأا: آبهسح العمر وسأ طعسصتمصعسس معه ععانست 2عمكتأ ءاعبر ةنعام» 0ع طقمستسع

 ءزسقه ءردتماعماأتمع ةسعمسم عأ رستعت5 ةهلم]ز5 لملطسع لتعماناوكب - 13764. [ 1 هفلعطقأخ

 ءا]-3150]505, ءحيعسرأادع ءعجلماعماقمع 0ع طلقامعتلو ةداهطتق 5ءالاتلال عطلفأ ءعصالاللا١ و 0101

 كا عزلعط مععاععام 710/1 مير»عل ]1 ءزا لل انعل ظعري ذهلل طع 2لءمثنل 20لءعاقر طمصمتتاعع

 ل7» هك ددالعوم معز - ل ءعمقلع مويدمتصتمدغم. آطأ معممطء(معر ونيتطاتق ةدلنق ةتغر طكطقلتلمقر

 مموععع , "ظنا(هممدو كلمه 00هعغم5 ءعءاعطعإمرع5 مط ذمتغم مدتتصلأ نهونع 80 ةعاقأعلال ةانقل)

 ممعععمدعغ هغ ه0 ظصعتس لع تق ةعلتار نيهع ءعاععستنتس ل001 لسسصس ةمععاقسأ. ةطقم]زةدع هع

 لزعأأ رص ممقتا مصعتسص ةسعصقع لكوضملمت ل. ةمصت 1123 (ذصع. 8. اعط 17211)]. - 5.

 ل ءدعط طعمت ةكطل - ءا- ءط وسصقر ععمعد]هعأد !انطععمرتسس للف - ءآ - ةارعرلوخر  ةلتعأام#ع

 كاد ا/عد» هز ىلع اثءعرب لططموعنب ]ملكت دهمسصم . .. همكأتم. 1لعدد ععصعه] هعتمم 5/7 ءةا منت
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 ىوحنلا .نريملا ..تيزي ند دمحم  سابعلا قال ناطخقو ناتدع بسن "ا بالك تو

 ىباحلا دمحا نب وكب نأ ناويد هايصلا مظن نم ايصلا ةمسن |" "لو ظنس قوقملا

 مهيرحلا نبا نيدلا ياتل ةحئافلا تايآ ىف ةحّئافلا تامسنلا [46 مث. ةنس قوتملا رعاشلا

 ةيسرافلاب ةموظنم غل بابحالا بيست |"  ا» ةنس ىفوتملا ىلصوملا مدح نب ىلع

 ضايرلا ميسنت |" راجنلا نبا هركذ فافخلا لماك نب كرايم ركب قال حورلا موسن م“.

 اسيل ذ [ الدعذ نىيرشع ىلع ةخظعوملا 3 رصتم 52. ] ىزوجالا نبأ جرغلا نال ةظعوملا قم

 جرغلا ىنأ خيشال ركسلا موسن |” بدالا نوناق بحاص هركذ بدالا ىف ,رحسلا ميسن

 اسكن المعق ندرشع ىلع غظعوملا ىف ردعتتم وو ىزوجلا نبدأ ىلع نب ىوحرلا كيع

 وو دقلوم ةداع ىلع تدملع ام ىلع عيدجلا م عاوذا ةببث ل نيةلث ىلع رصنخم ايصضلأ يسن

 هللا دمدحح بعبد امأ هلوأ 71 ةخذس ىفوتملا قلك قيبح نبا رمع نب ىنسح دمد# وبا ىيدلا ردب

 لوصتسيم 176: /ءاتلهصتس ءأ 222/4 610لةمضصنس علذ لذ. - 13766. ل ءدعط ك لمخم 6ع (: حط غةضو

 ععدعدل هونج 4071411 هع (ه]راةتاتم ةحنعام» ع ك0 /!هطاع كل هر هتتسعلا ظعنا 73” عمنا كلهاهت77ءل

 موسسه عمر ةمصم 283 ()مع. 28, لدم. 893) مممزج1م.- 13767. ل عدعرس عا ع1 - ةدطقر كنق

 كاتم ع قىعصتمتطاتك لانك عمطت تس. طالزتكدمتسم قعصمت هس قلاع 8 عجبا عري قةطت»عا [لهلعالغ 8هعاجعر

 ةهمصم 868 (امع. 13. ظعرأ. 1463) ممدانن١. - 13768. 1-1 ءدءسفغ ظ1-1* ٌةنط أ طقاتأغاق

 لتكلسكأ لع مءععدتطام معاسمع ظدعوامع 1114 , ةسنام»ع 1 - علل لقد للاخ عبو لله عترنت#عل

 ل1 +271, ؟هلعو 1 ط1:-عالم" عارفا لتعاأو عغوصمم 702 (ةصع. 11. للمكت. 1360) منم1غ10. - 1309.

 3 عءوأط عاد-ةططةطرو ءقعصعم ةسمععس 011ةعععمصتسس ءعءاعطعوسق.  طبعدجتعمم معطقت عانتلل 11ا[510

 مدس ممعزامنل,. ع 13770, خل عوز عال عانطر ددتعف ةمانتكتقر ةنعام»ع قلقاع 8ع“ ل1084 ع]ع

 ورا لك: لك]ه77 هيك 0( هددسس عصمة دتنع ةط 11 عرف عزرا. ع 13771. 3 عدنس عالدعتذع ةقطو

 حاتتم طمعا معانسم ر ةعام»ع 467 ار هبجهز لادن - ءازمتسس#. [  (نهممءعملتسسل ] مقمههعم عاتعتسس [ذه

 وتوئأمأل ةععالمصع5 لتواعمطتاسسس |. - 13772. الل عوزدس ع]-ةزطعغر جتتكف طتةم1عغ8. آنطعت

 مطتلماهعتعاسم ور وسعسس جننعام#» هزرععت5 ( تن( ءا- ءلعأات ءمستمعتلهرهأ. ع 13773. ل عدا

 ع]-عزطعر دسعو ههعأاعمرو جهنعام»ع هظطعتاعط قلقد]لهن'هز لكقأ - ءأ- "هنن 8 عن للف ظطدو-

 67مم.  (نهدصر ءملتسس مهعهعم عاتعاتما لص ؟أعتصأتل ةععاتنممعق لتس( عئطتانسسل, -ح 13774. لل عةاس

 عل -همطقر دسم اطانعت. (ئهددم عماتاسس لم اعمأتمسأو ةععاتمطءعق 055( عطتتكتلو ن100 ءمصخن عمأ ءتأعلل

 ءمصقت عاسلتستو ونحتط لذص جانعأم2ع ءموصمةءمر ؟ة1ه2 هزصهأمع 0للعءلمصتق ععمعتت ءمصاتصعأن

 ثسعام» عقأ 8607-ع1- 017: كتب قل0]ءمرجت»:ءل طلوهعمت» اعني ينم ظعتأ ظل هانخأ 1ظله7عأقر حصصم

 779 (طمع. 10. ةكآ1هتعم 1377 مدمر هنعر * عغ يسمعصلتسس اه زصعترتا) 8 عودعصستعدد ]ادسلع آل عتو

 ونت لزئعمت(دغعس مطتلم1هعمدنست ءدينسالا ءاعب س- 13773. 2 ءدزسقأ ء]-ةزطتر ةستكقع 228162
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 قونملا ىداهلاب ريهشلا ىدوسلا دلليحا ىد ىلع ىب دمحم هللا دبع نا نيدلا ىيكم خيشلل

 يرفلا ىأ نب ةفيلخ خيشلل سابعلا ةياقسو مومز لكاضف يف ساقئالا »وشن ا” -- +“ ردم 'ةفس

 يف ةلاسر ماشلا لئاضف ىف ماركلا رشن |". [خلا هايملا رباس ىلع مزمز فرش ىذلا

 5 هللا جديع مامالل ناوخالا ىم هللا ىف نيباكملا لضف ىف ناحكرلا رشن |ثنم تاعلا كعصو

 فورعأا ىيدلا باهدش ىضاقلل دابؤلا 83 ىمراق لاسر بيطلا ردشذ ارض ىعفايلا ا نبأ

 ديع نب كمدكم غداصلا نبال رجهضلا عضوم رداظلا خماقا ىف ريبعلا رشن ادم ةيدقلاب

 ىطوهسلل ريبكلا حرش تيداحا سيرت ىف ريبعلا رشن ايد ١ ا ةنس قوقملا ىلبنأل نمحرلا

 ىعفاشلا ىسدقملا ىمكم نب دوا نب حتفلا قنا نب دمك ريبعتلا ىف ريبعلا رشن |"مملا

 10 ريبعتلاو مانملا لاوحا هلوا ىف ركذ خلا اًنابس مونلاو اًسايل ليللا لعج ىذلا هلل محلا هلوا

 عا هلمعع5» قمضصتس !عرنعع , هنعامرع هطغتلعط 71ه]ه8ة- ءل- لان قات قلطالعلاعلب ل1 هر متوتنعءل

 اق ورب كلغ ظعرب كارسعل كيلر ؟دلعم ل408 لتعم كك ةمصم 939 (طمع. 18. 0ع 1525) رنماأن0»

 (توصدتسمه 11ه ممعزعإب مما لأمم ع 13776. [3ل هعطع عل -هم 4# ةقر طمصتتق 0008 ةاهأتتاتللت 0

 رزماتاتطاتق ماداعأ 2ءرربععر ةهغ كماععممع 46861 معهععأدصاتطسقر هيععام»ع ةطعتلط 7676776 17 د

 417” / هد*عز ظظءرن ل!1هارعرررت» ءل 2 عرمم عتربب# 18 ءةل]رامممغ 31 ء]يطت ذطهظتتكمم ةصصم 1060 (ذصع. 25. ال ءع.

 1650) أ تنته دطم010[1. آاطعمع زغو زمعتمتا: آدسق آ)عور نانأ ماناعاللالا 76112: هعاعطأ8 ةعملتتك

 رعدعمتلاا ءاع.]. - 13777. 28ه مه طع ءل- لع طتم ةسر ءرعم] أ معلم حصص[ هانت هق311123 06 11[ن 1 طالق

 عورتوع مةعقامماتطانق. "1عوععوطمم لعمعس مل مصعب ةرصتمع مط هلتتم معومعط عممهع ادت هاتكتطس

 مما معمق. - 13778. لل حقطع عآ-عأط همر طقصتتق هلقزك ؟عمام اتت 0ع 2 عظأ110 عمة 121م فعل

 [مماه عدو نانأ هع امك نعم زم ادعم حصدمأب ةسعام»ع اسف 460ه//ه] اعلن ل ع'ه0 7” لاقل 9

 مل وقطع ءل- هوجو أطر هلمع ةنمهكأم. [عمعاوطب5 معمقت ءانك 0ع تأطعغطمر ةنعام»ع ا(نةلطأ 5/21 م-

 مل-لة::, ؟تلعم لل هلقشهرم لتعغام. - 13780. ل( ةهقطع عل -ق'ط أعمر طمصتق هلمر يمعأ لع مائمصمطتأهع

 ممرمععمغع [وعم معمسمستست5 رسعمأع بمععمأت ممصعصملم , ةتعاممع 7/0]نعتمتسعلا ظعنن قانل-عأ-

 ممتمتن آظكدمطحلتكمي ؟دلعم لطد-ءاوامنعإب لتعغم ءعغدصمم 776 (صع. 12. كسصن 1374) دل0م110[1. -

 13781. للهم طع ءآ- هئط أمر طمصتسع هلمع يمعأت لع (مهلز 6 مصتطاتع ءورصتس عمامتتأ ددهمتأ 481/0 -

 ماردت, هديعامرع كوين. ع 13782. لالةعطع ع]-م'طأع 81 عل - غةنطتوو طمصتتص هلم ءعمعن لع ةطاع

 ةحسمتم اماععمعءادملتب هتعام»ع 7101 هتراةنعل عزت قط اما ظعت» 10 ممتن اذ عزت لل واروع

 10 .11ممم0ل0عم# كطهطنتغم. آشطعع ذو آمعارتلك: آطهسق آلعمر ىروصت ممدتأا ه0ءاعطت 1300113111 18-

 لتس عمانتل عأ ةمصتصاتلال ه0 نسا عاعتت““ ءاعرر عا جتعأمإل اقتكتم هو ءمدطتس ءل11018[, 0118364 50111111

 عرض ملمسنسلت ماعم "عامل مصعتت عأ ءلمقدعع ماع مز"عاتتت ةملت هأمرانل) كمععاهسأ ءاع. ان ءاملع
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 مال ةنس خجل ىذ رشع ثلاث اهلوأ ةريسب ةذم ىف دجبا فورح ىلع بتر مث ىيربعملا تاقيطو

 مجحلا ةيمال حرش ىف ملعلا رشن ايم“ ١ ةرهاقلاب م1* ةنس مرح عبار نينثالا ةيشع اهرخآو

 اوم ىطوبيسلل ةلاسر نيفيرشلا ىيوبالا ءايحا ىف نيفينملا نيملعلا رشن ادع فيس

 ىرزمل ديحم نب دمحم ريخلا نا نيدلا سمش حيشلل نيدتجم ىف رشعلا تاءآرقلا ىف رشن

 هامسو هرصتخا مك خلا هرسيو همالك نآرقلا لزنأ ىذلا هلل كمكلا هلوا م*# ةنس قوتملا 5

 ليضفلا وبا ىضاقلا اضيا هرصقخاو هلثم ىلا قبيسي مل رشعلا قرط عيم# عماجلا وهو بيرقتلا

 ند ىفطصم خيشلا انذامز ىف هرصتخا مت 41. ةنس قوتملا ةنحكشلا نبا ليكم ىب لديكم

 نارقلا رسي ىذلا هلل دمحلا هلوا فصنلا وكن ىف اا ةنس ىقوتملا ىريمزالا ىمحرلا كبع

 صتقم ىف ءاوللا وشن, !ةنمب ١ باوبالا ىلع برم .ىشكررلل ىلأللا رشن الا [ خجلا ركخلل
 وقف

 ىقشمدلا ىموزرخملا ىرداقلا فوفأ ند ىلع ىب هللا ديع ىوحلا لافخ بطلا 0 ءاوهلاو كدعفلا 0

 نص طعععأت ععودممعع ج0 هعلتسعتس ةلمطقطءعأأ طعطعدتعأ لئ5ممهتتغو ءغ معسمتس ]زاععقس لتع

 عالم لععتسم مسدعمدتم طمس طتزز ءغ هممت 891 (تصع. 7. لوم. 1486) ذمععومتتا نلاتسقسوانع 01

 ءىعنععسسم طسمفع ءموستع نسقسأم ملعمقت5 31هطمعععسد جممأ 892 (صع. 28. [)ءع. 1486) (نةطتعقع

 ةطعماوز(6 - 13783. 5 ةدعطع عاهل عسر ءةدعياتعملم ؟عدئللل. (نهرصص عماقتلالك 18 015168

 147:61 ءا-هز عن, لع ندم كتمتد لتعطتست عقأب ع 13784. ل ةدقطع عاوز عود ءاس عآدسم-

 مل1 عامر ءدعماأ ءدغلم ل50 ةلعممرتتل هله عمت ءمضاتس 0ع عععمءواتمسع لاهماتتت 110/0111 عاق

 مهععمطسسس ممطتلتستس ذم ؟ناوتس. "1دعامأسقر ةنعام»ع زمر. - 13783. ظا-اطدعطع 11

 عءا- ءاعز ءمقمأ ع1 -هقاطعر طمصسق هلم لع لعععسب (0همومأ] ععءععومدزتةصتطسعو ةيعام»ع هطغتاعط

 كن عرريع-عل-0141: ل آد [علرعت»» 271ه]رمدجتسعلا عمتي لل8]0ميجترنعا ل عع, ةمصم 833 (ذصع. 30. 53عام

 1429) مممععتم. آلدم ؟هأسستسمر نانقع لاه 1هعاصأاته؟4: طبهتتق آمر ونانأ (001311111 0

 ؟ءعاج هته 5عمءاموتغع ءهغ [هعئلعس ععللنلتغ ءغعب -  الونملع ءوذم ءعماامسسعم» ؟هعوتأ 11 - 1 عا

 1مقعض ماهتسر 024 15135 2101 جسم 0 عععرت معععمم أ ومتتتا 01ص ءقتاتلل 013265 ؟مرت م؟عاطعصلأأ

 ع( ددبأ ةزستلعس» ممص طقطع(. ظءوععمععد (:ةلطت قات رمل]آ 21101 متردتت»تءل 8 عزت 310] هناننعل

 ل 1:- ءاجا نمر هصمم 890 (ةصع. 18. لكحص. 1485) طم نانذ , 1-27! معب» ذص ءماامردعم «068خ

 [ ط»عمتوسع ممداعه ةهعامنع هطعتطط ة1:ءاهركم ظعراي قلاء-ءآ-»هارومتا طعم, ةصصم 1155 (ةطعم

 23. عطر. 1742) همع0سعو !نطعمسص زذص لتسصتلتمس ؟ععع مدعاأعم ءمصاعختحتاو نطمع زأه اهعامتغت

 اردسق عمو ونمت ,,معئلت معتغ كل ءمعومسس 20 ءمصسممت ل مدعس““ عاعبإ]. - 13786. لةعط

 عادا عقلتو لتممععستلم صمت عدس امهم ةننعام»ع 7ء»معم]بل. طتطعع ذم مرتاه للك ممعتكتس عقار دع

 13787. 3 دعطع عل -!ذ عذر ءعماتعمام معجتلال لع زتعر ونسمع ةدصعتتمستمس هلتكسأم عا "عود علتتتم

 ممدطتادمأر ةسعام»ع لعتوم] - هل - لاو 4ط1]007ع]  ظورو كلغ ظعرد لوو ( ل2 لل هطاستأت»#
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 ليصغلا نامي ىلع اليود لاسر نأ «بف رك خلا راوسالا رهظأ ىذلا هلل دمكلا ةهلوأ رصنخم

 ىطو رداسلا لثملا رشف 1م ةمئاخو ةخمدقمو لوصف ةعست ىلع ةيدرم 4و هقحاولو هقباوسب

 تاماقملا ىلوا خياشملا لضف يف ةيلاعلا نساحملا رشن |"ما هيقلار في مورد الا كلقلا

 نا نب ىلع نيحلا ناعرب مامالل بهاذطملا رشف افذأ روكذملا ىعفايلا مامالل ةيلاعلا

 اجرس ىيدلا نيزل مرح رشع ىف ام ىطل مركملا رشف |" ١ هآ“ ةظنس ىقوقملا ىلانيغرملا ىكب

 ليع يأ مامالا خيشلل ةمحرلا ركذب خوعنلا رشق |” يل ادح ائذدس قود ىطلملا للوكام بأ

 ةفلأ رصخخم [ #8 خنس ىوتملا] ظئاحلا ىقشمىللا نيدحلا ىصاخ نب ىللا ديع نب كمكم هللا

 ةنس ىقوتملا ىفنأل سايأ نب كودك راطقالا بتناخ 5 راعزالا فاشن 11"باز* ىراخيلا مانخ

 اهلامعأو رصص 5- نم هأر ام بمجتاو هعمس ام برغأ كبف ركذو ممالا خيراوت نم اهذخا

 مارهالاو لينلا رابخأ ىمو ءامدقلا اهكولم ريس نم اريسي افرط ركذو اهيف ءامكحلا تعنص امو

 ززخنرومعزب عزم.  (©هرصمعملتسس دسمعلتعسسسر ننم0 ذكه دهمعامتا: آسف آلعمر وسأ هتعقسم 8عاتعاوكأأ

 امر مغ ةنيعام» مهععدأب طسصع عدعامطتسص 0عععض م( مدعسصس مطل عطوغمرصتقفع تنصت ةهدصصتطاتقو 0113

 ءورص مهعععلممأ أ ةعوسسم انكر همرص مع عطعملعععر عغ لتكممدتاتم ل116 ءعوغ تم طمع عرس 5ععالم م عقر

 مممعاوكممعرس ءأ فصعام م15 معرل. ع 13788. هلوعطع ظا-ل[هغطقل ظطادهؤتع رع 11ه

 1-81 ءاءاع ظا-ط ةنعر معممدعوألم ( عمانعوتم) انطخ ظا-11هلانعأ 11/-5 2  ءكأ م ءااناحأم

 (عمسما  ءداخم) اتطعت ر/ - 1ءاع 11- 87من«. 1110 ]نغئععدس كلون. - 13789. الودطع ءاع

 رس عط ٌةعأم ءآ]- غل1 7 ءغعر لتعسم] عدم مسلعطءسلتصاسم ةسطاتستسس 0ع مهعمتتتم هطعتلعط معتم

 جاغمج ععدلسم هطالمسعماتسسر ةنعام»ع آ[صقتس 7”نرت# سملم !دتلقأغم. - 13790. ةلدعطع علل

 رح ؟ لج ةطخطر معممووهتتم لزم ماتمحستس هماط00هدعمعتسر ةنعاممع اصف 80"عامتغ- ل - ل

 4/7: ظعتن كلطق عبس 01ه ج]رفسكفتت, هسصم 593 (ذمع. 24. المك. 1196) مهمات. -ح 1

 لل حهطع عاد ص هاعدعم» عردر ءةدماأ معلم ءزدكر ننم0 طمصم»دصلسس ءةار ه0 عد ءمرسرأ 1! قصه

 ننمع لعععس مضصتم لزعطسق رمعمدته ة81هاطدعععسس معممرتج ةتمأار ةتعاما"ع 2,617: - 60 - لات:

 ىوءنزام ظعورو 71ه]مبوتسعل 1ءاءاغر دصمم 783 (زمع. 2. 1"عطعط 1386) مدمن ه. -ح

 ل عدطع عل - متحد عار لتس ] عوغلم طعم عظععمأتمع معرع 1مم عما1مصعتت داس عع ءم0153ع.  (نهدتس

 معمقتسس ه5طعتلعط ءأ آ[سقس قلقنن قللمعا]عل 71ه]ءمبستسعلا عت قالمقاوأب اقعرب ]ل امعق*-عل-ل0

 ر2ةرممع]رملبع ظا- خطاب [مصصم 842 (صع. 24. لسص. 1438) هدم»عاتسع]ر ذه !1هكهمعت 16171

 8م[ يم ىسرمسمتا. ح 13793. ما1ةقطقع ءال- عمطقمعر هلمع 1مصدس 0ع مدتعقعاتأأا5 [؟ةعااتتتتل

 اعرعدعر ةسعامرع 210هأيمبجت»عا 8ع ]1نوع طآحصعلتهب ةسصم ... 011010. 8 عءعاتأأ عدو طلقامتلاك

 ءاطصمعئدمطتعأو هغ مميتمك تسهر ننمع هسلتكتار ةممهتمغي أ ستعهطتا ا هدتسه رت معان ] 0ع

 3ععومأت ءزسسوسع ت1 هصتتسيم ودمع 5101, عا نسمع مطتامدهرطت طخ ةعاتل لمدع ءورقأاناع عقلا

 طروعإ ودعم رنهسعو ءدع طاقم دمطتأك مءععنتم زانق "عمال ةأ هع طتقأامسو الزلل ءغ طوعمسلت لتنال

10 

 فال

1 
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 قواتفلا ى باستحالا باصن 0 مع مك نوتملا ةالىخمعلا وفاعل 2# نجف نع

 بيس هال دمأل هلوا ةنس قوتملا ىقنلخل ىماشلا ضوع نب سيكم نبا رمع مامالا حيشلل

 يضم بيسح لأ ةيدانلاب تتصتخلا لحكاشم هيفر 'اناج ”نويتسو ةعبزا 32 لمت وو حلا بيقولا

 رابخالا باص 9 عورفلا ىف رابخالا باصن ا. ةريتعم ةريثك بتك نم ةيسأمل 6

 ىفوتملا ىتوالا ديحم نب نامثع نب ىلع دمحم ىا نيحلا يارس نيمرثل مامال رايخالا ركفتت

 ىذمرتلا عماجو تمب هيبنتلاو ١ ةمالعب عانقالا ىم هلقن حلا نيلاعلا بر هلل دمذمل هلوأ ةئس

 نومعو طب ىسوطلا تاقيطو صب ىراكيلا جايكتو شب رابخالا باهشو رب ءاملعلا ةضورو جد

 رور ىف واوالاو 3 وهكو راج سودرتو مد ى مب ذل 8 ىلا نستسو ١ نيا تايولوللاو ىف ارابخألا .تكو ١في رايحألا "(سودرفو., عب , ىساكاملا

 هعيبعح دعو ىذلا راعشالا رردو رابخالا ررغ هباتك ىم هرصتخا ىب تيقاوملاو ىب فتنلاو 0

 حللعرأار ءأ هد مهمكعدملو مهعكتذ مههاع ءدع طلقامعتو هدطتق ءمع] ءواتك ءعغ ةهاممم10156 1معامأأ.

 13794. 3 ءدطخةم عا -رس عا ٌةقط هع عار ءطعاسم ةععصمءامهأت5ممتك معمتأمهع, ةنعام»ع (نةلطت

 مز: 4/2 71ه]ئ:: 8 عرب لق: 1 عسل ةممم 384 (طصع. 15, 8 عطعب. 994) رمم1اا10. -

 حدلذ ءمط ءا-نطغأم ٌةطر از طعع ةسطقأ لأ دعم م2جعلكععاتعدع ةمصمطهع 0ع معدمممسأ5 لانعأل1ءاقو

 حسعامعع ظطعتلعط ءغ آصف 0 م* 8 عن 21ه]ءمرستنعل عري ]معلا كارم [طفصعألاهي ةطلطم . .٠

 ملمعاتم. آنطعع غو زمعمتا: 1بهستق 102م رو ونتأ ؟ئملعزع ءغ كيقأم5 عدا ءاعبر ءأ ةهععوواسأف

 نيام قرتكو ممكتمعأر وللهع نات3عقلممعد اعدعادسغ مععس] ف ةعاعم لع عءامعممع د0 لت عصتاحأ ع

 ردم ءععأم معهعاعءامجوع ةمصمصفع ةعيعصاأعمر ءهغ عي ملام ائطعتق ةننعامرتاةغع ءممقمتعانتق ءهمآح

 ]وبوه. - 13796. ال1 ةٌدط ءل- جاع ططقعر معمم مرتسم ءلاقام انت 50ءادوانلا» م10 مطا3ع 5

 لع جمانتعماتم لدعم 0عماجوننه. -ح 13797. للزوؤذط ءال- ةلطططقعر معمومامكسس ال3050

 عممستم معهمطعأمع عتعتك هماتستع ءموتاقملت رسمت ءععتوسد معهعطعمور ةسعاممع طصقس ءآح

 طمعمسعأم ه2" كر-ءل- 0غ: لاتع 1]210رمتهتتع0 4لغ اعتني 0 ااريسفتن ظعتي 2الهارعيسس عا اتعاب

 ةمصم . . . رسمرأسم.  ةعومسسص عمت طسقانق !ططعتر ونبأ لغه زمعتمتا: آهسم [) عمور مدسس ا هطانتم

 ةكمرصتمم اعبر ةعدنسفلا هع 2/- 1عبم' ةماععممدتكم ةذوام ل/ةرك - هع للا 1 عننا ةنعلم

 رم - هج لارونا د 1 ةمقلعف ةلتأم هذعام لفرو ح ع ظمسلامعا هل- هالمره ةنهام ]لغم - ءدع

 ك1 ةراط ءا- هظياباا» ةنوام ىلرارب - هع ظم]لبا»خ هعلقأ ةذهام كال س هع المأ ط3

 دزياو 1 - هع 017: ءا-مع]آراعت» ةتهام هةر س ع لك 0مسبم ها - هطايال»» هنهاو لك ع ءدع

 1ك مهنا: ك7- ه1/طا» ةذهاو ]كرك ح هع ةشائأررفا تعلو .ةروت» - وع لاتع طم” ءة»مع للمعتنمل

 هزولو 2/1: ب هع 276:6“ هذواو مهو - هع 78عموعؤلا هتولم 4-7 ذماع»ممهتغم, عغ ع اذطعم ةتم 40

 6 1رم»ء» ءآ-ه1 ]1 الأب» همع 100 ء» ءا-مع]رثل» معو مدتغم ويعم 1غ ءم]]1عععع معمرصتةعدوأر نغ اتم
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 ]1 [419 ةنس ىف امج ناكو ] باوبالا ريثك وهو حيك كثيدح فلا داريا ىلع اوصنقم

 نبال ةعيديلا تارصتخملا نم ةلباقملاو ربجلا بابصن ا خدراتلا ىف نايعالا باصن

 ا | ادلب اكد قوتدملا مهاردأ ب للي عوسأ نوما سه ىقفنحلا ] ىنيدراملا سولاف

 رصذ لال تعيب ىّنام ىف ةموظنم ةغللا ىف نايبصلا باصت |!"م.إ6 عورفلا ىف عئارخلا باصت

 55 جيحصلا وع هلعلو ختسن ىف اذك عيارفلا بيدالا رفع ىب نيسح نب ركب نأ ىب دوعسم

 ىورهلا ماسح نب لامج ىب لامك ىسرافلاب هدرشو ىلاجركلا فيرشلا كيسا ةقيلعت ةياعو

 سنيحكم ىلاعملا ىال ءاهقفلا باصت ا*..ل“ ةيئاخراتانتلا ىف ركذ ىواتفلا باصن 1".

 ىراخيلا دمحا نب رهاط نيدلا راختفال هيقفلا باصن دع ةمتتلا بحاص كمحا نبأ

 نم اهرك ذأ ا لك هيف لاق ىواتفلا ةصالخ ىهسملا هياتك ميف رصتخا م» خنس قوقملا

 2- . ماسح كيهشلا ردصال اهفيلأت بوتسنملا تاعقاولا لداسم ىم ىهف لصالا ىواتف ىف وا ىواقفلا

 10 ىدتجزوالا روصنم: ىب ىسلمل ىلع وبا ىيدلا رض ىعارلا مامالا ىضاقلا لاق لوقا ام لكو نيدلا

 حللعععملتم دنللع عملت مدتطاتع عملك ةعوسأت عةععتعأت  (نمهكمعأ ن1 - 78 ئم5 سلاح ءقمتاقر

 |[ ءا جمعام» ةصصم 569 (ذمع. 12. ثسع. 1173) ملحعلا]. ع 13798. طتندقط ءل-هؤعفمو

 معو عطا مرتانلل مع0عءعضنتس. (0مامك طلقغمس عمت. ح 13799. الذةُط ءعادز ءطعع ع ءا-صم-

 ءةطعل عار انطعع هسطقت لزدعلسم ععلسعأأمصتق معرع جعوتت1091[3 ح11 05ع اه عرززف - ل - 1

 1047 ظعرن 1 ةاراس] 21ه ةلادا# [[همعاظتنحر, ؟دلعم] طق ل6015 | لتعغم ءأ دصصم 0837 نتصعم

 3. كسو. 1239) سصمعأدم]. - 13800. الذ ةذط عل- 02 عفت, مطمططأانةكللاتلال م1326 51010510123 0ع

 مومن طنتق لسعق لععتسوللو. - 13801. ائلزذؤذط ءال-ههطعفمر اذطعع ةسحتاأةعأق ما

 (دصصسعم !1ءدعتعم] هوعتعسم لسععمأغ متم ؟عطفاتتتتا», 2110>ع ل اتر را معب» 11و” 00 عرب ىلاثن آث ءاب»

 5 18 عبو 1لهعع» عري ل مئم»س ل ءموزع ططتلم1معم. آله ونستلعس ذم ءدئعسرأدمعأ ونتملمتت !1عولغت

 ءا [مامهدع "عمتكدكغت بيصحعمتا. آطص طسمع !ذطعمص 5ععونل كطععأأ لم#رز موق ةءطماتمم ع 2ك عانمل

 لق وعر: لعدم ظور» طه دنت» 11 ءمءعبم# ىسسدس عمامستامتل معطسز كنس علنلزأ. - 13802. ااز ةوط ءاد1 عع

 ( ةعانر معمععأ معتم ؟عقومممم صنم لاصأ ل1 ءمضحس. طهسلمهطتسص اص لرأ- 11071 / نار ل. ١-0١

 للزدؤط ءل-[1ه ءوطقم انطعع جمحتازهسعم لدعم مكس[ غ(هددس. هةعضمدتخ كت رو عأ]ف لل 0]رهتت»علأ

 لق ءر» ىلتسوعلو اتطن0ت 1ءانمب»عا دسعامرب حج 13804. الت ءوط ءهل-[هعاعامر انطعع ةسحتلاقمتف

 لانه ةعمصقتنا اأو 21606 آراب ا - هل - ل11: 1 آر“ عدو لجعل 808م", ةهمصمم 542 (أصعم 2.

 كسص. 1147) مسمعطتم. آطتأ اذطسس سس 777/451 6ه] -ر عام ذص ىدسمعملتاتست ؟علععتأاب ءعان

 ©( نمعجتمو 1زهناتتاو 10[011865 , 003107 0 عقاتتص“أادللل 00111116111010 ىرعتع 8عدممصعت» لان1؟101لق““ جدتخ

 10 معمعسأدسس ىراص "عةممصسقأتق لسص لأ علك دععا عار مت“ معاتلو عما عع ونتهعةاتممتطسم اذطع 17 معان أو

 بنزع مس ممدزأاتم ظلأ - كهل 111 - كاع ظل هدمت - ءل - لف حئاسطستاست و عا نسمأت عةعات 1

 كزعم ىرلتعتغ ظا- (نةلطنك, ط[سقس ةمععاف طعما" - ءل- لفن لان للغ ةطلمممتا عزا 21615107
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 امص 2 ىانيغرملا ىلع نب .ىسكل ىلع وبا .نيدلا ريهظ .مامالا وهف .ىلاخ -مامالا لاق لوقا .ام لكو

 ا 8. ةنس لوققملا ىقيرثالا بيبطلا ميخاربا نب كمحا رازجحلا نبال راوبالا / عئاصت

 رباكا حادمو دراد ناور ىرعش هتخافب فورعاا ىتاكلا ىلع يدنا نيول ىسراف دالوالا جداصف

 ىف انك تمس وا تاشنم زأ هللا رصن نينحلا نيما مردارب حدمب دالوأ حئاصن باتك دوب نورف

 ةنس قوتملا ىرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج مساقلا نال راغصلا حداصن "سس هديزكلا

 دعبل

 خب مساقلا ىنيأ نوحلا ءاهبل خضفرلا جداضف 3 ةضرتقملا جداصت اح رابكلا خداصن هلو هاو

 هلتقب ةضفارلا تمعو اقلخ هب ىلاعت هللا حلصاو ةنسلا ةرصن ىف ماقف ضفاورلاب ةنوكشم ىو

 جداصت 1م. 2 نسح نب فسوم نيدلا ماوقت ىسراف كولملا مداصن اا دللا هامحن

 بص "أ [1] ةنس ىفوتملا ىومحلا ةيطع نب ناولع خيشلل ةمدالاو كولمال ةمهملا

 انءرعرل# هلئعمت 1 ءداكسعر ءأ نسم( عدعسصسوتنتع لتعم ىر لتعتغ ]سقس هحتتنط دانه دصعاتقم <“, 1دفتلا

 1 عانق" -عا- 011: كاتي ملغ ط8 هعمتت ظعتن لل: 31ه" جافنمبنني ع 13803. ا عةةتنط ءعا- ةطعقق

 رسمملاو ةلمععرو لمقام نس و ةعام»ع ل اتنعل طعنا آطا» ]غر طرت ءاع ال1 لتعم , ؟دلكو آطنتن-

 هءازر عوج“ لتععغم ءغ دسصم 400 (أمع. 25. كسع. 1009) زصغععأععام. - 13506. 38 ءعوفتنط عا

 دل غلو ءمصقتلتلق ظلتتع لهلفر مععدتنعع ةعتبام ه 7عءقن-عل-لغ» ل12 1ك ةعاربار ؟دلعو طا قطاعأ

 لتعام. آه ظ/ - 6ة:4غ0ء]ب 1عويصاخامع طقععت:  طزسم ءدعصتسمهو ذص نمتطسق متانأأو ةانصكو 00261

 ادسلدصلتق متعلم دصهعمتم ؟عيمدمأاتعر اهتم كسصأ ءغ رص[ نص ةتلتسسأسك. آناطعم العدفقات هتناعلم

 ٠١ ع. (نهمقتلته طلتتق لهتنه ذه ادسلعس طمع دعأ وق - ءل - لق المع ملاهلب عع ةعدتماتق

 ءزام هدأ معمدد ههانممع ءممععماتق. - 13807. 8 ءدقتنط عاد هز عط عر ءممكتاته طتصه11طانخ

 امهعضمأمهر ةنعام»ع لكانت عمد لامملاع] 121 ه/بتستنل 8 ءرا 0مم 2عسع]د]رعت#ةو ةصطصم 19

 (ذصع. 16. قصلم 1143) هنمعطبم. 1لعصص ءمدقتلتق ههز هعنطسع امهععتمام ه0ل10316 - 0

 اآظا- 3 ءعةتط اظا- 0164 7( عمت لط ة( , ءممقتلته هعععددمتجلم هطقعع مهله 0ع ا دتطسستم #غمر ل/ناخخ

 جلطمعععماع.  (نمصعمودتغ 86 - هل - لذ: قى !ءمدن»ج 1ططةطماعلام/ عن قكطلعلاعأب ( اق

 مساعم قلتي فعول - ءارما/ لتعانك عغأ ةصصم 697 (ذصعب 19. 0 عا. 1297) دسم تانك, تانك لان عدع

 ذم سعطع ظعمع 20ر0 /تانه ماعمم ءيدعأ.  ةكمدتس»ءدتأ زأعتاسع ه0 كةانصمتامم 0علعملعصلهقرو ءّزانخوانع

 هزررع ]ل عنك سدعصفتم ءممأدسل لص عانق موهأع5 >ءاعودنا. مر ل]تاحع لوس 0ع عم هععوضلمو

 ءموتأوطحستأو 8غ عده عسص معماعدتام - 13809. ه3 ءعونط ءاد صم [نلعو ءمصقتلتلخ ءوأطانق

 لدلمم ةنعامرع 04من - ءل لقا 7 عبر 8عرا 1هعمبو.  طءعروزوعي ح 1ةقلل. ظانمل ءدقتط

 ظا-31[هطتسس عار يممجتلتع ععمحتم مءونطسع ءغ طصفستع لمتمر ةنعام» ع ةذاعتاعط

 8 عن كلكم 188 هبممم#, همصم | 936 (ذمع د, هعرباب 1529 -] دضمعأتم. - 13811. جدع
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 ىب دوعسم [ نامزلا رخأ] .ىساحملا .ىال ركصملا بصن اما“  ىقأي ةيادهلا ثيداحال ةيأولا

 باصصالا رصذ اع رم ةيبنتلا حرش ىف هيقفلا حصن اما“ هع حنس وتلا ىقهيبلا ىلع

 ىلع 5 ا.86 خنس قوقملا ظعاولا هداز ىضاقب فورعألا ىفطصم نب كمن خيشلل بايدالاو

 لوكاللا هلوا مشن ملو ةقردلل فعاوصلا ىم ةيفإ بخان شايلوقلا رويغكت 3 لوالا لوصف ةعبرأ

 5 اان 8 راسا لقملا ىلع رداشلا ةردحذ امان يلا لدعلا سومهدت دفاحاب علطا يذيايجلل

 هأم ةنس ىوتملا ىلاهفصالا بئاكلا كمحم ىب دمحم ىيدلا داعل ةرطفلا ةرصعو ةرقفلا ةرصن

 نب ناورشونا بانك هيف ركذ كرتلا روهظو اهقلود رباكاو اهتارزوو ةيقوجكلسلا رابخا ىف هفلآ

 هنامز ىلع رصق هّنأو روصقلا نع هتلاطا ئبنت هنئاو رودصلا نامز روقفب ىهمسملا كلاخ

 10 مث مهنيا بد 1 ردزولا كلملا كيعل باوصلاو قندصلا هيف كمنعأ اك فلاف فضصنأ اهذ

 ءعا]- هو عار مممممدزا6م ؟ءحتاا1 ءدلتعممسعع انطعن 270/هنعا ممممعاعمصاأتق. ['10ع زصلعوم

 138122 5 حمط عل سهم لهعر امظمتاناتا هلم دلاتعتعملت, هنعامرع قكطا انعافعفا | طهطا“

 6 - مررت ] 716 م”40ل ظعوري ىللغ ظعفالمعاطغ, ةهمصسم 544 (ذصع. 11. لآهت. 1149 ) ططم1غان0.

 13813. أ عماط عل -؟جعاعاطر سسمصلتالم لمههمعمصفنألا.  (نهدرحس عماقسسمق ةطص ا- 1 عناق لع

 نام ةالمزلذ ملعدألم [معاه عوني ب 13814. للجو عا]-دقاطقط رع ءعآ]دةوطط ةطرو ةهسحتلأت نتن

 ةمعامتس عا ل11ةءعئمرصتس هستعامأع ةطفعتلعلل ل1101 متةتنعل عن ل:د1 هرم (نمهعممحهتم» عر ؟نلعم

 (601ةجم06/ب لتعغم ء ةصصم 1044 فمع. 17. لسص٠ 1634) سصمجاتم. آطنطعع زكام ةمعامتات

 آمسق آل عمر ونت طعصتعمتأوأع هته 1ععلار نغ ةم]1ع5 لدقاأأمع ةمموععظعمأ عاعبور عأاتذص 011311001

 ةععالممعم لتماضطتسكاتك ءدأرب نتقتهتسلل مهنته لع ظعءععونه (ذئدمستصتموع (نعنععنااطمقأب 1.١ ع. ىىانطتم

 تتعنلام متاءوعت““ معصمسصتسماتم) ذسرمأعادكتم جةععتكدمسلتق هعلغ.  قسعام» زطأ هعاوعالم»و ءدع

 5 5-21 ممونع ظا-31هار» عما ءععوعمدتع - 13815. اا هدم عغ ءال-غطقتعر لعاعمقأم مز انعهمس

 للوغحسس نلعلقءوعماأتم ءفصاعو انطصص م/-11هاقمأ 5-17 مقر لع نحف ةيبتف 5ئ10ءعصقاتتتل ةقام

 138160. 30ه همععغ عادط جعءعر لعلعممتم ؟ءعيتغوأتم.  (هددمعملتاسدسم معيجقتعمسر ةانعام»ع هطعتلط

 امانا - هل - ل1 كلا لل: طمعمت» للا - !لاطط هطلت. - 13817. لآ هدععأ ءهلا-[ ءاععأ 8١ ع

 0 ةهرمعا عل - 11[ ءار هسحتلتسس 1[ةصعنموتو ءأ معزبعتسات ععمااتسةتانلال. كهنصتمستا 17140-عل- ل4

 1101متر عر 110]ءمتستس»عل ]1و/م]مم ذكىئطقي ةصصم 597 (ةمع. 12. 0عغ. 1200) 2201:[اتانقو

 لع طتلقغموتم ذعار س عمم لمعمسر عماتتس 7 يعم عدم لوعطقمأ أ 2عوتتع دله عانت هانت, تأ '!'انعقتانلللر ا

 معقاتاعستسأ. آطخ !انطعتس ل: 81]5مهئاخ اق ءنا (0], مل ذل طسانأ» دعيرركتا ءلعملي امهعكطأ ناانتطو ملح

 مت عسي مرنمأر عا ةتعامرتمك ؟ءعطمقتادغعس انس مءعلتكتمدع لتعألك نمم دطتصاتق ملتكتق ططعكتم ءا دتةصعاتق

 40 عددعأو عدس 5مم لص ماه ةعاقهأاع لعم ءيتطعصلم ةيطقاتغلمدعر ةاامقسعم ؟عااقلتلم ؟لقتلت ةطتاضلللا

 معععنلاتر» عةقع. [مومسع [ذطعمس ر ذم نيم ؟عضاأدغعتي عغ 8لعتس ءعما1ممهغعحتس عصتلاعل (عضانتأو

 آل ياعم قل -ءأ - ءلن/ هساردتار ةعيسقفمنع 5 هع/رز# و ء/ملته مهلمساتما ءريتم6عمالطسق 1دععرتاب
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 ةرصنلا ةدجز دلو ناهعالا تيل ىم ةهردصع ىف ةنياع امب هيد مد ىاورشوذا بانك 0 لصف

 ةلاسر ىلينكلا نب كيحم ىضرلا رصعلا يشل ىلجانملا ىضرملا ةرصن ا! هرعت

 اكل لباقي فلاو نيتلت خندس لاعت قوتملا ىبلح ذاملا نبا ليدأ ند ميا بأ خيشلل

 عمل باتك ىف هركذ ىمليدلا كلملا نبع نب دمكم تباك نأ نيحلا سمشل ةّلملا ةرصن

 ىرتفدلا رعاش ىلاعب صلختلا دمحأ نب ىفطصأ همان ترصن !*مل“. ميظعتلاو ديحوتلا نجيب

 سويصخكملا روط فيقكأ ىف سوصن !)ما# دابعلا سودعت 18 [فلاو نامت ةنس قونللا]

 ليكم ىيدحلا ىبيحكام خوشلاو ةذنس قوتملا خفيباخ ديري خومشلا دج ردت خلا مهلا تارفتذ سب

 ىلع بقر فيثئتلا ةقوذو فيقحتلا ةدبز دامس محو خذس قوخملا ىقيمنزالا نيحلا لضف نبأ

 لامعالا جداقنو جداصنلاو فراعأم لا نامب ىف مسقو ةيلكلا دكعاوقلاو فقفداقملا نامد ىف مسسق نيوسق

 لنه ذم دععالممع ةمتاتسس ]تطعأ قع 2موبأ ةدطوسصحتتو عغ ططصت لص ةممعمل1ذ عع عد ج001لنغو

 ونوع زمدع غعرصممرع ةهان0 عدي عاولممع ؟زعمراتتلل 5م ععادغمظنست همت مععععوهأ. 1[ لعصص عمزغمرد عد

 هع للا-ل هد»ءاو ةييالعا 2/-الموب»ءا ةصهعت مامسرم ءلتلأأا. ع 13818. لل هدوء عغ عاد ءعلطخت

 ءا-صممز عءانور هسحئتلتسس عه عغ قممعمتعت هطعتاطم جعاقتتك 1707 6-عل-لن» 7101 هتستنعل

 ظعءرو- ءالمتنلعلغ دللهتس. 1” 'طدعاقتسع ةتعام»ع ذطعتلط 18»ععقرر» عبي قكآتسعل 811: ءآ-مل/و

 لءاعقءر مدحتلم ممدغ ةصصتتتص 1030 (ذمع. 16. المرن. 1620) مانم. - 13819. 80د 2عأ

 ءاآ-رسأ] 1 عار لعاوممام ةععامع [ةادسستعمعي ةسعام»ع ظذ/عتند-ءعل-0أ كلان 1]نلقأ ةله]بهتوتن عل

 ل ءز» قلن - ءا - دنع 12ء27ءعيبت.  ططسمع اتطعمسص ذص نم لوترتو انعازإ ءا-١هقنآأل مع ءآ-اه'ن امو

 ءمرصس عير مره, ع 13820. 2 همم عام هدم عطر انطعع ةسحهتلتت, ةنعامرع 11:51 هركم اعتأا ك/نننعأ

 10)بناوءر»# معاق ممءاتعع 472 ءمعممدتستسهكم ل ءغ ةمصم 1008 (ذصع. 14. كنل. 1599) مدمدغمم ل.

 13821. 2 هةدشط عا -ذ'ط غ0, دمصتامصعق كلغممست» 1لعنل. - 13892. 281-3536555 11

 عوطءاعاع عدس عأ -دص هلع طق اك 5ر ةاقانأد 0ع عه ءمودتغممع ههأان78ع ءزاتقو نن04

 معمم عاهل طسع ةسته هط دلتتك لتكاأ0نصعطس ءقأر ةسعام»ع هطعتاعط ههل» - هل - لق 710/ هنربترنعلف

 لق وعرب 1. ]مع (نضعمغو ةصصم 6073 (ذصع. 7. كتل. 1274) ممتعاسم. لم طسصع ائطغسصو وانت ذا

 1زمعلرأز(: آطهسم آ2عمو ونت ءمصقتلتتق معمربمدز(مدصصت ءمصقأةصاتطاتق دههمت 1 عقاقكتا ءاعبر عمم

 سعمتمسم5 ءلنلعحمغ هطعتلعط 8عيءعأل مك/ءع// مر دمصم . .. هم هسسنك - هطعتاعط 1/707 6-

 ء0-لق:: 1لهانعتوتسعا عن ل هلأرا- ءل- لفن طعتافعط همصم 8385 (تصع. 13. طآلوعأ. 1480) ددمةتانقو

 ءكتلاتق فسسسءمامفتتاتك 7ط0عا ءهآ- 1م]عاجام همم لااع]عأ عآ- اهبركعلب زمهعت ماسق ءأغ ذص لتقف

 مودم(ع5 لتةأكتطسغسم ءوأر نلاتوتكانلا) مكل6» 06 ءعدممدزاممع علا مكتس عأ ام( مستت احم لهدت عدس

 عملتطم ععمءمعملتسسو ممهاععتم» 0ع عرعر مدتغممع ءمعمأ ال مماتطتر 21081[ هزلانللل , 088 عملا عه ألة

 جعاتمسست» عغ ومتطاتقلحتس دممعمتت ؟ةعمضتس ةدصعأتامأع معمل عععمطسس !كصعوسءصاتق ةعلغ
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 فشانكلا هلل ملل هلوا ىفنلا ىبيوخلا نينا بطق نب كمكحم رممأو نيباماكلا نالخا ضعبو

 فحسا ند ميعاربأ هحوشو 161 ةنس قوتملا هداز نيدحلا رونب فورعطلا ىفطصم ىيدحلا خماصم

 دمكلا هلوا روقلا نيبع ىلا لوصولاب رورسلا رارسا هامسو اًجوزمم اًحرش ىزيربتلا ناميلس با

 يف ىفاشلا صوصن 1,“ [اضيا ىرانفلا فقل هحرشو ] ملا هتافصو هدامساو هتاذ ىف هلل

 نسال وباو مه. ةنس قوتملا ىقهيبلا نيسح نب دمحا ركب وبا مامالا اهعمج تاداكم رشع

 نامبتلا ”بيسنو نايتقلا بيصق !)"رل“ هر: ظنس قوقملا ىنايورلا ليعملا نب دحاولا دبع

 حمال هلوا ةئس ىقوتملا رعاشلا ئيوشل نبا نموملا دبع نب ىنسح نيدلا ماسح موظنم ىاف

 بارقلا لكا نع بابحالا ةجصن الم  اًميب نيسمخو ةئامثلث ىف خلا نيقملا ىوقلا ىلعلا هلل

 رصتخم 1. ةنس ىفوقملا ىفاشلا ىقشمللا ىجانلا دمحم نب ميعاربا ىيدلا ناعوب خايشنلل

 3 بايحالا ظخكصن لرواد خلا ىدع مذ هقلخ ءىتن لك ىطعأ ىذلا هلل كوهيكلا هلوأ

 ردأ» 1161م مدوتتعا لعرب (نماة-عل-لن» قله :معسيرو آاهمعاطامم كسّقانتق ءمدطس عطامتاق اه زصعت مأأ

 [متتق [)ءم و ننأ ممله ءأ ةمتطلأ مع0ممدلاأو 2عوع]اوغ ءاع. اكزانم ءمرص ممعلا1لهمتق امتنا اه

 مرلرسمو لعععمب لتعم رصعممتس طفعزعط هممت 856 نلصع. 23. كحص. 1452), ءغ ةطقم]استتم ذص دس عم علل

 عزرونطوم همست 859 (زمع. 22. اذ هع. 1454) ذمعزلزإ - كطعتناعط 2]/2108]: - هلل - لش: لل تاهركهو

 ميلعم لو »-ءل-0ة تهمل ع]ب للعام ءعغ ةسصم 981 (ذمع. 3. لكهل. 1573) رممز»نانق - ط١"

 اق رب 1. ]مع عر ذماعةسمت» 1اس ةستر كقاتك ءمرسطت عصاقتل تسر 41“ ت] - عما ط2” ]1م051/] 2

 منع ان 1مكتماسعم (ءعدعطتس 0ستحاسسس طقطعأ ءهأ رغد ةمعامتزا: امنع العمرو ذص ءنزانق

 عمدعمأتمي همستصتطاسخو جام طاتغم هاعي ع [ءغ لعمتوسع دنعصامأم» ةانطاتا ةدتس اق لا 7“#]. ب

 13823. 3١ هدمدنع اظا-هطةكتأو هدمعاممعم .57/41٠  ططءععبم ؟ماسستسمرو ونانهع اسخن مم

 اق ءزي» فقاسعل ظعرب [لمععنب اظعفلرمع]اف دمصم 458 (ّتصع. 3. آلعع. 1065) دمططتسقو عأ قكلانال'/-

 رج عاراعتنا كلل - ءأ- مولانا عرب 1هدنمأأ ]ظن واق ةصصم 502 (ذصع. 11. قلتو. 1105) 1201[اناتقو

 ]1 ءعيعصتصعاب -ح 13824. كلدفأط ءلد-61(معلمر ممم ة001عةءنعماتطاتق هطاقنده ةهأ كقعق

 ءهروومودزاأم معمم ممعاتمصع لحاحر جتعام»ع 11 هدنت» - ءل - لأ 1آلهممتا 17 عن 48(-ء]-نا181: ل1 ا)1-

 ء//]رمممم1/6 وعامر ةصصم ... طلمزظألم. (ندضصصعم معمل كتتسر 00100 زذغه زصعامتا: مسن العب

 عانطاتستو هدصصتربماعصألر ءمصكافمأل ءاعير ءأ (معععمام» ننتصسولننةمأطأه 1؟عدقان# 002111[.

 138535. 3 ةهداطوغ عل-ةططقطو لعطمعاةونعتم ل11ععامضصتس ةط ةلعصلم ؛ءعععهي هنعامرع هطعتلعط

 اف هد" | اتا - عل - 01 1 ار ن]رأت»» ظعتي قله هسننعل ]لمزن طلطنوععاعلف كامطتامي ةهصسصم 900 (طصغ

 2, 0غ. 1494) سمركتم. (هرصمعصلت نفط , نمنم0 ذ(ه اصعلرتخ: طبهسنع آلعمو نست هانلكاللق 2عأ

 عخمحس ةهلمال عد لعلتغز ةحصص طعصع للتعتا هع 138930. 8 ةجعاطقغ عا عططقطو لعطمت-

10 

 غيل

1) 



10 

5 

9501 

 ىفاشلا نولجت ىضاق ىب هللا دبع نب دمحم نيدلا مدك خيشلل خلاسر باجانسلا ورذ سمبل

 هوو باجنتسلا ورق نأ اهيف ركذ لا باوصلا ىلا ىداهلا دلل دمحلا اهلوا م.ث ةنس قوقملا

 ىف ةتيملا 'رعش ىف هل ريثأت آل غبدلاو فقنخ لب ىكذي ال ةثاويح نال هرعش ةساجانل سجأ

 [ا.5] ةنس ىفوتملا] ىلاقللا مهعاربا خيشلل ناخدلا بانتجاب ناوخالا ةكصن اء بعذملا

 ىهسلا اهحرش ىفو ديحوتلا ةرهوجإ ةامسمأا هندبقع ىف هيلع هيبنتلاو هركذل ضرعت هذا هيف ركذ

 خمدقم ىلع ضو يلا لوقعلا بعاو دلل دمحكلا اهلوأ ةخلاسر يبنكذ هداوذأ اولاسف ديرملا ةدمعب
 ام

 ىراصنلا مادختسا عنم يف بايلالا ىلوا ةكصن !هل» (.#و غنس اهفأا ةهتاخو لوصف ةلعو

 هامسو ىطويسلا هصتخا ةيمالسالا تاراصتنالا مهضعب هامسو ةنس يوت ىونسالا نيدلا لام

 نانويلا فطنم ىلع ثرلا يف ناميالا لحم ظةكصن ل ةكصنلا ديرجت ىف ةجرقلا هيج

 ىسيع ىب ىمك نب رصنلل ةينارصنلا ةّلملا ةكحصضف ىف ةيناميالا ةكصنلا [*ر», ةيممت نبال

 (مكم 011ءءعئمصتس 0ع ةسسصعملم ؟ءولسعمام ةعلستأ معال]ز ئ عمر جمعغمرع ةطعتاعط رلءزروسعل-لأ

 ق1 1770 ورع قكطلعلاعأب 8ءرب (6078 كرام ظطحطتكمحوم جصصم 876 (ذصع. 20. لكسص. 1471)

 سمعتم. "1'عدعاذطتع, نسأ أ15 آصعلمتأ: آدسق آل عمر نسأ ممك ه0 عععاتتص لمعتأ ءاعر عأ ةلتعأمال

 طن لمععغ معال وع علسعت هتستلطسسونع ةصاضقلتانط» معهماعع ما10 نلت 180 م316[1021ع13 1110م1:

 مددعب مهم ةمتسمل هلع ممص زدعت] جتك ةعل ةاعجصوت] هلت ءغ ةععتصلانس ةععامع 050063

 ل1 5كماتمحسس ءممعتلسممكتم مسلاومست ؟تصت لص مال1مه فلهع عملتو ةريععععب ع 13827. ة8دقاأطقأ

 ء]- حا طخ ةصر هلصقمتالم ؟مداضتس 0ع جكتععددملم مممعع (جطق عنب طقاسإلو طفشت ءحلتو 311605

 كطعتاعط 1884 7» طمءؤتاق, [مصصم 1041 (صع. 20. للصلع 1631) سمعاسم]. 1طن مقعمتر ةع 4

 طقمع وتمععكأ 1 ممعتسس (ةمععصلمسل عغ حمتتسمو 20 ءدبص جلكتععاعصلمو ص عسح 80عز1 ءمم]1ععةامضع

 لمآ ءرتءا ءآ - 1 مبسازغ0 ذمهعتمأاو ءغ ذص ءمستسعماأهعم ذص ذللاهس انكدلم 02067 ع7 - »0710

 1مكتوملام جعومععدوستتل ءقذع.  لكفحس حط فم معانععدمأر نأ نل08عقالمصعتل هعموجماأتسا 23عام عأز

 زاموسع طسمع (عمعامطتت» ؟عقردتاو وطأ 1غ 1آمعامتا: آبهسع 1)عمر هدعمأتانتت 020181 ءاع.ر أ

 زم معدعادن أ مصعتم, مآنعع5 ةععلممعع عغ ءمصع] سعتمصعتس لتعاعطتتكاتق ءعأال  كطعأم]ل عاتتلل 0

 1035 (1مع. 23. ظعرأ. 1625) ءميصومد اننا. - 13828. ل جحداطقغ نلأ عا-جاطفطو هلمنمصتأا

 ؟يبمعلهغعمصتسص لع لعقعملعملم (نطعتعكتحصسمعسس !هسسلتلتمو هسعام»ع لعرربول - هلل - لقا لون عمق

 عمصم ... ممعانم. آلتع وتلحس اذطعم نعدلسمت 21/7 - 1:11 :ءا”اا 8آ- 1:1 نعا 0علتغو ءأ

 كور كهحصص ذص ءمتاممسسعس كمآ ه7- همت"أ]41 لأ ا1عزتأل 87/7 - 1[ هعن]رمأا دمعت ماهس ؟0ءعللم

 13829. 8 حدأطوغ جط] ءا- سقس ءممقتاتسسم 250ءاتطسخ لهم 0ع مععاتتتمسال2 ©1801

 1هعنعور ةسعام»ءأ 1ات: 1 نرسم. ع 135830. 8-51 جعاطمغ ]1 - [سةغم1و عار همصقتلتسس 806-

 انطسك 31هدلازستم لحكتس 0ع ةعممستستم ةععامع (نطعاماأ6ممسمعر ةستعامب ع اهعت-ءل-لأ عن )7 هام
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 ف 1 لودحأ ةعبرأ ىلع ةامتشم جالا خلا ملسالا ىبد للاخ ىذلا دلل كوكلا هءلوأ ىدتيملا

 ةويذ ىلع لمالدلا ىف * حيسملا تاوجكم ىف "٠ مهمالك ضقانت ىف " مهبهاذمو ىراصنلا داقتنعا

 مال سلا كبع ىب كلوكم ىب كيدحأ باهكنال ةذكجرقلا هتادبأ امد ةكصنلا | معطل ليكم

 ا يلا هنعاطل دهدابع نم ءاش ىم فوم هلل لليحلا هلوأ 1 ةنس قوتملا ىرصملا قونملا

 5 ىنيرل ىبغلا خذكبيضف ىف ىكورلا ةدكصن |)"مل# سو ىو لاق هيببسو سفنلا كاله هيما

 ب ىفطصمل نيطالسلا خكبصت ا“ هدح مس قونملا ىطلملا لايكام ند اهجرس نيدلا

 نمل ةيفاكلا ةكيصن ا)"ءا*م ءالقعلا ظكيصت اهرسع ىرتفدلا ىلاعب صلختملا دكمدا

 ىطويسلا هركذ ىنيوزقلا يارسلل فطنملا بح ىلتبا نمل فقفشملا ملسملا ةكحيصن اهل“

 10 هلقنو ىلازغلا دم نب دمدم ىماح قنا مامالل ىسراف كولملا ةحيصت لهب قرشلا لوقلا 4

 ]مرو 886 كلما ءل6,  آطشتئطعع أو اصعامتلت طمس آلعمر وسأ مءآازوتمصعس 1هلوستعمس مهدعاسلتا

 عامر أ نلنهأان م هععالمسع5ق ءمصكمعأر واتقإانللت م1515 0ع ءممكعدمزوصع (نطعتقألقهصسمزانل1 أ

 ةععامستس 015كماتمتمقر هععيسلد 0ع ءعمدضنس ا(طعم]معتدع لتقدم]سغممعر عماله 0ع تعد ءعملأ8

 ل[ عددامع ةاتمععمه ات جلأذطسقر ونسمهعأم 0ع دتعتس عضاألق ةعأأر نستطسعق معهما ءانز »28 015

 ممطوخطتعب. - 13831. 1-81 حعاطمأ طلسم ةططوقدغطم ءهل-ءوعاط ةغر جلسصممتام 0ع

 الكر هج ويتطستق ههاتعتع 10صل0م]1عو 0لعغممعءأب ةسعام»ع ه7 مط-عءل-لغ: ك]تنعلأ طعنا ل101 هتتةت» عا

 الف عزا ل0 - ءآ - ؟ءلمر» 111 ءابإلا للة, مصمم 931 (ذصع. 929. 0ع(. 1524) رصمرأت0. آياطعم اد

 زمعامزا: آهسم آ)ءعمر وسأ عمه اصاعع ءن]أمععج ةانم5 0005 الاتلا 20 هطعلتعمالمس ةتطل ممهع-

 5 دامملحسس هسحتلأاو دةععتملهأ ءاع.ر عا جرتعام“ ![مماعتتل عأ 3155985 مع5م1016أ 301118عو 35

 وساسوالع ءعةدع لتعتاو أطل ءدعمممتاب. - 13832. اةعزطقغ عال- عاطأر ةهلصممتام معمطأ 0ع

 ز[عدمستسأم هعواتععماأتم , هنعام»ع 7ع: - ءل- ل1: ه0" ءازأ عرن 710]ءمتستسعل لل ءلءاقر ةصسو

 788 (مع. 2. 1ا"عطع 1386) ررمرأنو. - 13833. اا ةعاطقتأغ ءعل- د عل ةغعامسب ةلسممتالم ةداأق-

 ممصتسم ةتعام»ع ل11 هركم اق عبي لق اربسصعل ةسمععسسم (طععدسعهعتمر ممعاتعع 472 ءمعممسسأ080.--

 43834. اكلوفأطهغ ءل-هعءداشر جلصممتالنم اهماعا] خ[ععماسسل, ع 13835. ظا-الل ةناأطقأ

 [ئ1- اع خ11 ءار ةلسمطمتلام هسا عاعصم ذه لهأقر ونم5 1[ نق ةدلسغع مععتاتهملأع» لممقكر

 ةميعامرع هطعتلعط ذزع)مط - عل - لأ» قكلقسسعا 71هع]ب» 58 كب( , ددلعو 72ءس»تع 01 عغم عا ةمطم

 899 (زسصع. 12. 066. 1493) صمرأنه. - 138360. الهدوز(طقغ عا دمولأس عاد همقط 11 تو

 يمقتل سس ه ةطمداتسم نستلم عت لهطتسيم نأ ةصمتع [معتعدع ؟عداقأتكر ةانعام»ع دا”( عل-

 (م م70. كميل طسصع اعمعاهتسسس ذص ال/ - نم ]لا - 710عارب"نع همدصتم ءتطم1ةأ. ع 13837

 10 كدماطقتأ عاد صم ]نلعر ءيىصقتلطسس معوتطاتق لهطتسص.  هعضمدتغ معددتعع آسف لقتع 11084

 110/0770 اظ عري 710]/ميجبسعل 6 مهم7, كى جتع يستلمس !ئتطعسص ء لتمعتم مععوتعو ذم هعقطت ةدض
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 هللا دمحلا هلوا :كولملا ةكحيصن لقن ىف كويسملا ريتلا هامسو ةيبرعلا ىلا ةيسرافلا ىم مهضعب

 بطلا ىف ىسراف همان تحيصن !!م* ةيكرتلاب مهضعب هوجرتو يلا هلاضفاو هماعنا ىلع

 ردنكسال وطسرا بتك امك ناخ ناميلس ناطلسلل هبتك ىنيوزقلا دمحم هاش ميك رصتخم

 أ نيدلا ريثأ خيشلل راضف 1م“ ؛8 ةظنس ىف غرفو ةمتاخو دوصقمو ةمدقم ىلع هبترو

 هتلحرو هلاغتشاو هلاح لوا نم هيف ركذ 5 ةنس ىقوقملا ىسلدنالا فسود ىب دمحم نانح

 هلوا ةمتاخو باوبا ةثالثو ةمدقم ىلع رصتخم مامالا صصن ىف مالكلا حضن !م“. هخويشو

 دبع ىب ليكم نب كدمدحا سايعلا ىنال يلا ةخماركلاو لضفلا كيزم ىلع دناكس هللا كيحا

 مصنو ركناف ةركنم ءايشا هتالص ىف لعفي اماما ىأر هنأ هيف ركذ ىجفاشلا قونملا مالسلا

 ىنيسكلا ىولعلا ىيكج نب لضفلا نب رفظم ىلع ىنال ضيرقلا ةرصن ىف ضيرغالا ةرضذ 178[

 م ءارعشلا فصو ىف ! لوصف ةسمخ ىلع بترو ىمقلعلا نب دمحم ريزولل هفّلا ةنس قوتملا

 هب ح دم ام فشك يف 1 هعئانمو رعشلا للضف ىف ع زوكاو ال امو هلامعتنسا رعاشلل زوجي امهف

 ئدمعسلتاو عا طقصع اعةصق]ةتلممعتسو ننهع لاه امعجتا: آطبهسم العم مم ءزنق طعمعءعماأتو ءأ

 ععمعمموزاهأع ءاع.ر اننتلو 12/- 1'ءار» 31-11 ءداناإ لا دنهعأ لال هعف]عا ءادسمأل# اهكتئعمتكتا. ةلئتق

 وزع يسع بع عناب ع 13838. 2 عم شط ةاغحم ةس عطر !ئطعم ةلمممصت قمصتق. .(نهدرت معضل انت تعطل

 ععس لع سعلتتمسمي ونمل طمطف»عأ ]ب 31ه]رعتوت» عل (هسعفت اذدلتفسم وعرفنا لك نتا عدلعتطم

 ممممع ةععلمسأاور نه ةعدأ(ماعإءد كلءدودملعم. 1طلز5ممدستغ ذلاسل ام مهع1و ل مصعسو ءممقتلأ نطل

 معمممكتكس عغ ممعاسك1همعسرو ءأ صمم 929 (مع. 20. لور. 1522) ةطقو]ون(. - 13839. طال

 32.0 طقم ةنيصتست. كطعتاط قلا]ق"-ءل- لفرع كاع 1 هتبواتن ل10 ]رهيرنت: عا 1 عزنا 7 ةهدتارك 0

 دممم 745 (ذصع. 13. ةآ1هن. 1344) مهنانقر زه طمع لنطعم معه ةدمق جه معتسق 1ه0ع لانك عهأنأ و

 داملتقر زك معموي هطعتاعطمو ءعمدمععوأ - 13840. 35 هلطط ءاع ]ع عال ةددر ةمهعقأم 02806015 0ع

 حلسمدتانممع آسقستر ةتنعام»ع 4ك[ ]عاطااع لق تجعل 18 عدن 210 هتهتنءأ 8ع: لآل -ءآ - ءمت

 11د كاهطتكم.  (نمرصمعملتسس ذم مههعقوغلممعسر اعله ءقرتأم عغأ ممع]انقأ همعطط 015م0 ةتأاتتالو

 ونمل زاو زمعلمتا5): آدصلم !آ)عدص مهدعلز ءدصلاتسس مجم ارصسعتكو ءزدق طعصعءعسأزو ءأ عمد

 مععموزامأع عاع. ةسعام» ؟10لزددع عع [سصفساتس دهههتظهأغ 1زمأعع م2ععمصلسست معد زسرتم طة

 مععمواعهصغعر». ]لاهوسع ةعععع هةدلتغ عغ جةلمدوصنتل 2. - 13841. م8 جلط ءععغ عا - 1 عط ةعأ0لطو

 متغم» معتم مدلسهع لع لعقعدل عمله ممعقأ. (0هردمومدستاأ قلقتع ل8 11ه1همه] ه» 1 عءنا-ءالهلأأ

 8 عرب 7”عابرعم قلعم# 8805ءقزاقر ةصصم . . . طمتضنتتق , آلآ ءولعو 1101 مقضضت# ع4 8 عتن - ءاهلعمت#قو

 ءعزص ننتسوتتع ةععالممعس» لتفاعل طستغر دقت معتصتص 0ع ]ددنلع ممعاقعتتتس ةقلاأر هع

 لع زهر نسمعتتت تكاتك ممعانع ][!كندنك ءأ لاذ ءلطع دار كاتم 0ع مههعقاممسأته ع نأتاأاةح

 (الطسق ممععتق , وسمتأو لع زته عجرم معملتق , ويمص طغعصفعفعأم ممعأاه [دصلهغأ ءأ ؟ةكنص ء[قأو
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 دلوأ #15 خس ةرخالا ىذامج رهش ىف ةثتاو هنن كاتو رعاشلا داخوني نأ بدي اهيف 5 مانو

 ةرصخلاو ضايورلاو ءاملا «تعيداحا هن ةرضخلا مت لا ةرعاقلا هتايأ ةرهايلا هلل كمحلا
 هب

 هفيئاصتق برغا نم ومو ىزوجكلا نبأ جرفلا ىنال موهفملا فطنلا اد“ ىطويهسلل

 ةايووتبلا اماطت» هيك. مب "فيلات .ضيراقا سالو .عسيف قيككتم لكزف تيد اكتر

 5 ماظن دلع همامتب ناويكلا ناويد ىف هركذ ىطويسلا نيدلا لذاك ءرج رونسلا ىماسأ

 1م ةنس قوتملا ىواضيبلا رمع ىب هللا دبع نيحلا رصان ىضاقا رصتخم ىسراف خيراوتلا

 مث ةيسابعلاو ةيومالاو ءافلخلاو ءايبنالا هيف ركذ خلا ءايربكلاو ةمظعلا ىذ هلل محلا هلوأ

 ةيلوغملاو ةيمزراوخلاو ةيراغلسلاو ةيقوكلسلاو ةملايدلاو ةيوئرغلاو ةيئاماسلاو ةيرافصلا

 تانغل ركذ هببف درفأ م. ةئس ىقوتملا ىعبرلا ميهاربا نب ىسيعل ةغالا ىف بيرغلا ماظن |

 10 فسوي نيدحلا لامجل ءاغللا ماظن نم ءاغلبلا ةفحأب ىمسملا هرصتخمو اهيلع رصتقاو راعشالا

 ناويد حرت 5 ماظنلا اور خلا ءايشالا لحوم ةلل كمكلا ةلوأ ىرعاقلا كالا لمع بأ

 ونستصأه لع زتعر ننهع ممعاذ ةتطأ م؟هممصععع ءعغ نسمع لعوعتامعع معععقدورلم 0لعطعإب - قةسعامال

 ]نطصتسر ونت زغأه زمعارزا) آمسك آطلعمر ىسيسع ؟ءععدنق ؟1نامععق جلصملسس تعمطت]ءو ةدصغ

 عامر سعصمقع كوسفلما آ]1. جمصأ 642 (ذمع. 9. لتس 1244) جطوو]رمزك6 - 13849. ظا!-

 3 هل طع عع ملغم» لع (هلز((همتطسق جوتفعر طمصغمصتم» عغ ءم]1ممت5 نم لتمسو ةسعاماع

 كوي 1ن2.-- 13843. ظاد-الل هغع ظ1- 81[ 4طشسر ةععصم 1هاعا]] ةعانقر ةنتعام» ع قلقا

 رمت'مز ظن: - ءازمست.  اسسععمامع له ةعكلمأتق ءزاتكه ةل0هتعهللممعتت مطهعاأعل هعاععو ءععأع

 (ةصالطانو. - 13844. الز غعذسص عآ]- ءعلتزع1 7 عغر مععاج مهاألم مءعجت علل معاتتللا 8عضصمقأأ

 ةنععامع 11علتعبم معمر ءأ نكلسم اذطعأ مص ممدت(4هصتع عصمت ز[مللعوأ. - 413845. ل 1( عذس

 5 ءلا-ط عال دهصعر طععو]!هعمص ةعتعع 0ع ممسصتمتطسع ؟ءاتكر ةسعام»ع لعءامأ- ءل- لأ: 5

 ["دهعاعتألامعو وتعتت (هادتتال هانم 104م2 ءآ- عرعما»» امهعمستأل. ح 13846. للناعةس ءال

 عون ةعالعطو هجلم طتقامصمعسسسم , هنعام»ع (0ةلطت 274م - ءل- لذ: قطاملامل 8 عزل 0147“

 18 عضل ميما همصم 084 (ذصعب 9. ل[دعأ. 1285) ردمعطتم. (هرس معمل تاتتل» معجمأ صلب نان00 زذغه

 امعامزا: آسف [0عمر ممهز ءةامأع هأ ععععال وماتح مههعلتام ءاع. 8 عقل]رمم# ذطأ مههرط عاهكو

 [كطملتكعق (قسماسم» [عوتاتمسهم)ر 9©هطقج و دلممر 4ططقعألمعر 5هالذس همر كدسصقمألهقو ©طقممعل

 تتاممر آن عنا ءصلاحم ةلكع 8ستلممر 5عاز دعاعت لهم, هدلوطملهعر طظكطمرعهععوستمو ءغ 01هعاطمامد

 0عومهئازغ - 13847. لل ز 62 دس ع] -عط ععاطر هعلم ؟وءطععتس ةأمعنمأهعت ةعمقا لتقأتس عاملات

 ةهنعام»ع ]54ه ظعر» طاف لملم ةمصمم 480 (ذمع. 8. كرر 1087) سمعاسم. آص طمع ]!ءدتعم

 لزععلممعم لم قمعستمتطاتق هطكلتحم ةعموعدغعلس (مةعامجتا ذم اتكوسدع ةعون أ عالاأ. بس ل وربو/د-ءل-ل

 410 >ىدرك ظعرأ كللملاعل ('ملض# ع عم يئامصعمر ننمع مكه ةسعامأتا: آطهسك 8عم ععطاتق

 ءىتماعماأتمس لفصات ءاع.ر 2هأرعأ ءا- املمعطا رجع ا! ةاعفس ءا-امعألت امعهععتمامس ةتعاطوتتا

 - 13848. ظا-0 11ج ةسر هلله. (نهردس عصاقمأ انك 15 122ممنغهذ 1101ءزاعاأات# 1 أ كلا
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 رشع ا, ةنس قوقملا ىلبرالا ىقوتسملا دكمحا نب كرايملا ىيدلا فرشل مامذ ناو ىجنتملا

 ياناس ل ا ا سس نينا ركل: فيارب هاك او دّيالقلا ماظن زعل  تادتحم

 ديسللا ماظن ام. 2 دّلجم ىف اهحرش مث تيب ةئامعبس ىف ةزوجرأ اه“ ةنس دّلوتملا ىئاطلا

 لاق 5| ةنس قوتملا ىطويسلا ركب ىلا نب ىمحرلا دبع نيدلا لالج ييشلل دسالا ءامسا ىف

 ىلع فقو هنا رصعلا نايعا ىف, ىدحفصلا ركذو مسا ةئامتس هفيلات ىف ىورهلا لهس وبا ركذ

 تعض نقرا :تاننايكإ تلت سإ ةنايثلك ليشلا هحلزلو ين ىداسمكتر ىساللا نق عومجم

 هيولاك نبال .نوحملا هليذا يم تطظقتلاو «تفقو., مك مسا ةناهسنخ اهتم تعمق ةغالا بنتك

 لوصأ يف ىئماظن دا دسللا ماظن هتيمس فيلأقب اهتدرفاو ىرخا نيسمخو ةّئام ىم رثكا

 [روهشملا ردز ولا هكلملا ماظل هفلا ] نيك 57 ىوةملا كروش ىد ليكام ركب نال نيحلا

 نيزل رداظن |وا» همم ةنس ىفوت ىمظن هصلخم رعاش اهعمج ىكرت راعشالا ماظن [.م»

 خنس قوقملا ىومكلا قشمدب بيطخلا دمدكم نب دمحم ىيدلا

 1م منرنا لعععسس ؟هلتسستمتطسعس مصمم عا عسمتمر ةسنعام»ع ه1 ع»ورك ءل- لو 721087 8 عرب

 ف انعا 31051« 12/8. ةسصم 637 (ذمع. 3. فسع. 1239) رجمجانم. - 13849. لزاعذس

 ءا- ءول1ةئن لور هةعضعم سطمصتلطسس لع ةاقطتأتق ههاهلتطسسو ةنعام»ع هع" وك عل - القنا 17 0و عزب

 اعرب ذه1ءنسف» 11هلءازخ 1هءر ةممم 702 (ذهع. 26. تسع. 1302) مهام. (ةعسعم هع

 ماتصس ععصاأ مانت ؟ءرقامانلال 126110 1 ءرزعم همطصرنهعلأتنلل , لط 01104 م0562 ءمطتالل عمام علل 10-

 ]سسصتصع ءمصسرتععطعمهنس علتلت4. - 13830. 8 4(1عةس ءآ]-] ءعوعلر هجلم آاذهمعات5 لع

 ممرستستطاتك 1عمصتكو جسنعام»ع ذطعتطط لع/م/ - عل - لأ: قتال -ءآ-ه]تدمت> 8عرب 457 8 عرب

 كمر, حصصم 911 (ذصع. 4. لكسص. 1505) سرمر[نم. - 1لنع: قلاع للعأ) 186" ءم# ب هئأب

 ذم انطرعم ةمم ةعدععمأو ممصتسم ”عععصقءأر هأ ةقوركعل# ذص عدم 4'نف»» ءا- هدب عع ةوالوععم

 آمهمعدتددع صمهععدغأر ذص نان نأ صكعصأوه !1عمصتق ممطدتنصه ءمأ] ءععام طسععلمار ءغ (ععععمأو

 يتسلل 1عممتمو تغ ةدصتسو هعاتنمععصتم همدصتمد عزو عععغ. كف ]أطعمو !عدتعم[وعتعمو ةععاتمماع

 ءعمحستمسمكتر ءغ اصلع وسامععمأد همداسه» ءم11ععأل 'لدصس 1ععن . . . عع دع قرب 1غ1647همءاطخ

 ةممعملتعع اتطعأ دعاع ءمرصممدتتع ماسك هعماسس نلسدتمواتهعتصأد همدصتسه ةهلثو ءمموعفدل. ؟معع

 ععموجمتتس ذه طمع ندعامتب لة عنت» هأ - عدم ةمهععترماأم ءمال معاه علاتلل. ع 13851. 81-

 از 2 ةسنب انطعع 28 هميمونعمم لع معصعتمتتخ ءءاتنعتممتك, ودع قلتو 12 ءاب» كلمأبمترنندعاأ 8 عزا

 لع ةممم 406 (ذمع. 21. كتص. 1015) طمعاستتقر [ اأن ةيلعم ءءاعطععتسم 1 هأ - أ]

 نمت ممكن ٠] 138352. 32 ءغج تع ءال -همط'ةعر ءدلعتد ؟ععطق معلم ةعمفتت لم ءقضضأنتطانق

 هطعته. 00( ه11ءوعزنغ ءو طوعغو ءموعممستسع ممعاتنعم رائماعتر»# هعمهغس5 عغ هصضم 935 (ذضع.

 1*"ءطع. 1548) مهمرءامانق. "1 نععلععي ع 13833. ظا1- ١ عام ةلعر ءدلعس ؟ععطقي وتقع 01 ةطدقم

 هوما عدت ممعس جلستغطتمسأ.  هعصمستا 7ءقد-عل-ل: 3101ءمترهت»١:ءا اظعتأ ك1وأب تران» عا آل تنعم

 (هم عام مهغم [0 حتت ة8عععطاتقو 3810 .. . 1110111115.
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 رطنلا ملع مع
 ىومكلا ديكم نب زمزعأا كيع نيحلا فرثنل وشل نة أ نوشعلا ةرظن أ” ممد

 ىكرت ىماسالا مظذ اما ردابقي امك ةيمستلا ىف سكعلا ىشكرولا لاق 11 ذخئس ىفوتملا

 5 هلل جمكلا شيد هللا مسي نود

 قوما ىوكنلا هللا دبع ند دمع كلام نبذل ةدبعق زء4د ال امو زهد اهيف زجوالا مظن اعلا

 ةيعيدب وهو ىطويسلل عيفشلا حم ىف عيدبلا مظن ا".»  ايفاك اًحش اهحرش مت 10 ةنس

 هذه لاق خلا ةماكحاو حعنص عيدجلا هلل دمحكلا هلوا فقيرفتلاو عمجكلا ىهسي حرا هيلع هلو

 اهلوا مح بأ 7-55 اهب اضراعم ةيبعي لب

 10 ماس ىذ راكذت نمو فيقعلا نم

 مدد اهلالهذسا ىف نيعلا ةعارج

 13854. آ[ل1دس ءاد- مهغده. 12هءاعتسه جهاتممتم, ناته لتمر ناهصاتطاتق

 ل1 ةةعععملتمتل عقأن

 138355. الل هغمععأ عل حس ههطأ نى تمكتاسق 9106 01! ءءانتمص ؟هعتعسس لعمألععتم 1هعمهصسأتكو

 ةهسعام»ع ذو" أرك - هلل لأ: قلطل-و]- ههاس 8عن 7101من ءأ 1لهيسممفر ةممم 663 (ذهع.

 0ع[. 1264) سمعتم. 2ء”معدزل 1 مهستمالم اناسلتر ةصوسدتغر زمكععدو مههعقامغر هلعسأل عك

 ةماعأر تأ ةسفمق 20 حقات معمزرب عمم ع 13836. لا ةعغعئرط عآل١دق ةستر هلم ممطتتساتلاو

 طنصعاعع. (0011ءوزغ ][خطعسمصت ءمصومةتام2, نزانق همردعم هعاععو ممدتتمم هانم عععطستمعأر عا امععأعم

 همضسصمتسأ عه اصمععمتا. [1معامتغ ااه ١

 5 0 مهصلمومتلعس ؟مصصصسلم ىرالمدتسع عت“ جماع ءمعصتتلعس ىرآبهسم 12م4“ معمتغ

 138357. ظطا- كل غمس ظا- كسر عمر همسصرموتالم طععوتمدتيسو لع تمر ودمع تعمم [11هسققع

 مماخصاست ءأ وعتهع صمضر ةتتعام»ع 11ه]نهتدتنءل اظظعبي ق4كطلمللعأ ءدسسهأتعم و ؟نانآأعو طلت

 1100/4 لذعأم ءأ ةمصم 072 (ذمع. 18. كسل. 1273) طمعطتم. ©(0ع40هر ذم نانحتس ممداعم ءمدنع

 رسعمامساسس هيلا عل عمساعس ءلتلت(ا - 13838. ظا1- لا عغمرم ال51 - 8 علل, ءمرصدمدتاأم همم

 لع امسلع اماععععددمعتع, ةسعام»ع هويام  (ندسنعم ذأ 8 ءلففيرع# ممستسةضلاتطر ّدهظ 00600

 1لعس ءفمسسعماةستتم ءلتلتغ 277- لوم مع رز] - 1ع ذمهيت ماس.  آمعلمتا طلع ذاهن

 آدتتك العمر هتزدق همعره ع ةامطتأه م0518 ةانصأ ءاع.ر أ هموم طمع قعصعم ءمصرتمئاتتأا

 اسصتافصم ءةعسسعم 80 ةنءا هلط 1طن طلمي» فملتكسر ويعل ئذاه ةصعترتا

 10 ادع ةدعلمضتس ؟هلتصم ءغ 1وعأ آلود ةعاعس عععم»لهعممع

 [كتحسك هعنلا امععنم نستغرب لس صيعضساأمع طنملتغ ![ةععؤتم هك.
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 م غخنس ىفوقولا ىدصخكيلا ىسوم نب ضايع ىضاقلل ناذآلا مزج ذك ىلع ناعربلا مظن "م3

 نب ليعمسأ نب رمع صفح ىلا نيدلا ديشرل رصتخم نايبلا ملع ىف نامجكلا مظن |".

 تاقبط يف نامجلا مظن !م4 خلا كشراو معناو جوا ىذلا هلل كمال هلوا قراغلا دوعسم

 ىفنلخل قامقد نب دم نب ميعاربا نيدلا مراص حيشلل تادلجم ثلث نامعنلا انماما باكا

 ىنأ بقانم ىف لوالا نّلجْلا تلا مالعالا ءاملعلا تاقبط عفر ىذلا هلل محلا دلوا ..1 ةنس ىفوتملا و

 نامجلا مظن ا ةئيضملا رهاولمل فيلأت نم رخأتم وهو هباكتا ىف ثلاثلاو ىناثلاو ةفينح

 ىرعزالا هنع ىور 181 خنس قودملا ىورهلا ىرذنملا داتسالا ,ةعج نأ نب كمكم لضفلا ىال

 ,مسيوع . ةيا ظنس قوتفلا ىماونب .صلختملا ريش :ىلع.ريمل ىئكرت رفاوجلا مظن ا"مقا»

 ىناهفصالا هاشبرع نب رعاط مامالا خيشلل [اهتانالتخاو ] ىآلا سور ىف ةديصق رعاوجلا مظن

 ه# ةخنس ىئوتملا ىواخسلا ليعملا نب ىلعل رعشلا سهقذ ةرودلل مظن ٠*ءد دك خنس قوفملا 0

 13839. 3 دغجر» عاد طم عط ةمر هجلم حعوتست عضلات, ةطتوانأ 21096113 31011113 1:65ع م0

 ءودعب ةتعام»ع (نةلطن طن 60/1 ظعتي آلسوم 7مابععأت, دمصم ة4خ4 (ذصع. 11. طآهت. 1149) تن1110.

 13860. 2 ةغوددس» عآادّز هرصةمسر ةععلعق ممعويدضس أ مضنستا هظلتصع ءممز نصعاقتمتت 06 0هءاعهمح

 ءععممدز مطلق, ةمعامرع 18:6ث]40-ءل-لأر: كلتا ظ1هلك جه" عزا [ه؟ندعقأ 8 عرب 31ءم'ناف لا علقم

 (همدص معملتسس , ونسم0 ذغو زصعلرتإ: 1آهسع 1)عمور ونبأ ؟ععلاأر نأ عمق ءةديتداأعععمأار طعم ءقعأو

 فعصخضنلتاغ ءغ ععععج عتمه لسحتا عاعمب اد 13861. ل ةغعست ع]-ز هس السر 5عجلع5 51

 لم ءممز نمعاحصتتس 0ع ءاوهذعتطمس لتقعمسلمضصتسص آصفتمأ ممداعل 26: ةمعامرع هلطعتطط

 كم ةرو- هل - 011: #11 ظعرن 0ل0]مستمعأ عر 12:عجنع طقم ءظاحرم ةسمم 309 (زصع. 18. 5

 لاتص. 1406) رصمعاتم. "لعند ؟ه]نستسمعر وننمع زغه 1معلرتتصأ: آهسق [1)ءعمو ونحنك ءكقمدذعق

 معه معل مانزل ؟1عمعتن) 00ءاعمستست عديبلز[ ءاعب اب  ؟ه]سسعم متلاللا 10ءجتاو عع الزنا عد

 ملاع 8هةركمهع ادنتنلهغر ءعغ ةععتصلسسس ءغ (ءعالتسمت ءّرانق 0تعءزمن]مو مععععمععغ6 1 طلتع انطعع

 ععرتسك مص ممدتكتق هدأ وسهتص م/-ل ءمم]رق» ا-لل هلي ءاي عج 13862. ا دامسم علان هدصةمر

 دهعرتعم سمع ودع امعتسا قلم ءفمز هم ءامصتسر ةنعام»ع قة: /هم]7 710 هتفتتعاأ 8 ءرا لان لمزمت»

 1ب1- 0140 ظ0/ - 11ه: 1 ء”ءمنر حممم 329 (ذهمع. 6. 0ع[. 940) دضما10. قلع]/رعر»# ءزانق

 جاع 6عل(36ع نقانق عوأ, ع 13863. لل ةغامرسم عازر عرج مطتعر ةعععع ععيضستة تان 8لم ءممح

 لاصعافعسمسر ةنعام»ع 1ث ل714 , ءىقمعممسستطع ممعاتنعم 2 ءممير# لتعم عع مصمم 906 (ذهعب

 28. لدا. 1500) سمعتم. "1نمععاععي - 13864. لل ةغمدم ء] -ّز ع ةطلقر هعدلعم ععزتلال 8

 ءمصز هصعاممسسسل. 045606 لع ؟ععجسستس امتاتتق [ءأا لت عمدزاوغنطسم], ةيعاممع هطعتلعط ءهغ آسف

 16/2" 8ء» ك"هطدأفا ]رعاك ةمصسم 786 (ذهمع. 24. 1" ءعطعب 1384) مممعأمتم. ع 13863. 0

 3 ةغعسس عا1- همر ةعهلعم مهن ويدم(معمس لف ءمدز دصعاوضتس 0ع ءقعفتستطمع معمطتق جط

 آسمعمطتع لتكن موكدعسلتكر ةسعام»ع ل6 عر 1ورنمأأ 5عءملممغر دصسم 032 ١ ذسع. 26. هعربأ
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 ميحرلا ةهييغ نيجلا» نير ماسالا يشل انيوعك ةايتكلااويسلا واقر هيسسالاوور دالبا مطحن

 روسلاو ىآلا بسانت ىف ررحلا مظن |"ءا» تعيب فلأ ىف 4 ةنس ىقوتملا قارعلا نيس ىبا

 مل بانك وو محو ةذدس ىئتملا ىعاقبلا رمع ىد ميعاربا نيدلا ناعرب مامالا خيشلل رمهسفتلا ىف

 ىف عرف هنأ هرخآ ىف ركذو لوقعلا دنم رهكت ام نارقلا رارسأ نم ديف عمج دحا هيلإ فيسي

 5ام لعب ىلأ لاق ةنس ةرشع عبرا كلقف م1 ةنس نابعش ىف هواحتبا ناكو مو ةنس نايعش عباس

 ىسح هفصو ىف ءالضفلا غلايف هقصن ىم بيرق ىلا تلصوف هينابم ىل تمماقتساو هيف تلغوذ

 ماهس نم اوبوصف ركمو ككن ىلوا ةعامج ىف ىسحلا ءاد بد هفصر ماكحاو هيناعم ةرازغو دكيس

 بركلا معو نينس كلذ ىف رمالا لاطو عئاقولا هييسب ترثك ام روزلا عاوناو ليطابالاو رورشلا

 لاوقالا كتففبص مك روسلا كصاقم ىلع فارشالا ىف رظنلا دعادصم ىاقك كلذ ببسب تفذصو

 41234) ميمروانم. ع 138660. للوغمرس عل-لم عع ءعآ]-هعضلإل عار ةعالعق 213153151[ةقانلال

 معمل مددضتسس لم مؤ هصعاحمتتس 0ع قمعاطسم مانكم. (نهرصرتمةستأ هطعتلعط ءأ اسقسن 26220-

 60 - 01 قكطال- هأ - "عاام ظعبا- ءا]رمدعتا 8ع عمصم 806 (ذصع. 21. كات. 1403 ) 1ك015انتو

 رتألاو ؟ععقزطسق. - 13867. لا دغمن» ع]1- له عععرو ةعتعو دقه مد امهطاتلل 0للسع مضل 18-

 نميتنتت لع ؟مردانانلال عأ كريس( مساننس (نهممصأل ءمهكعمتعماتعر ةسعامنع هطغتلعط ءغ طصقس

 آو" ايزو - لس لكن 1طن أيف» عزا 0م» 8ءعفلف رو ةهمصم هم نتسع. 13. اللهرا. 1480) 010٠

 هريس عمامسمسم لص (0هعمصتسس ر ونسعفن هتتلاسع حلتتق !ذطعع ذص ىدم ععصععع جعودقأ ل 011( ةعتخ

 زع ءهرع جععممتق (هردمت ءهرب لم ونستطاتق دعمأعق هطقات م عآادعأوع طقعتتعصسار ءعأ ه0 طصعلس همطتح

 ثيل مدعسسمرهك هع لتع ةعمالسم هيعمدتم هطق'طقم ةصصل 875 (امع. 30. لس. 1470) تس ةطقمأك 1 ةقعو

 ءزسجومع زمتاتمسس ذم رمعممعس كطقل'طقص همست 561 (ذمع. 29. المع. 1456) ةمعلتغو 10 نسم

 زناعمئدللسس ونسهام من لععترم ةصسصمستتس ءدعررأعغ  هفماودفسو ةتغر لص طمع اتطعو هقيصوءمععل0

 ةوات5د ريعمعمعمدسم 1هعلر ءةزسموسع ؟انصلمسءعمتح ددتطت طعطسع عأ نععاف لودعاف ءعأ ءمصقات(انأاه ةاتهأو

 نأ ه0 لتستلتمسل [ععع ءزانه ممعاعم معه عملمد عر عأ لمس كل هممت مصع زصقتوصع# 112 0

 معمماعع ؟مرسمع مسلعطعتغملتص عسر ةعصاعم( دعس ةطسصلخماتمسد عا ةمقاتغتغلمصعلال 0عقعطت متع

 زاك لت5ممدتغممتك ةماتلعس !دسافصلم ماعمتمسع هع تعأ ةسمغر مدطانم ةضكتلتقع ماسعطاتتق

 هطغصوععمغمعتطسع ذرسممعاممتق عا لم1هعزه هطععمستاب سهم 0 ماعم مغ عاد سمل مصتاماتفو ؟ناتلتاهتتع

 ءا موس مسن مدعم لهعتل ععمفعواتلال مصر ءنعممأو نأ ءمصاتستل ءههلتقمقح ةتانلا1 طتصمرعق طع ءأ

 للطسع كعدلاوععماأو هغ معد زغذ ماآدععم ةصصمو هع طقطععءمار ونسم0ل ةهيسصتطاتق ةدللت قاملتمت

 140 عدن. [1آعمع هط يسمدكحس !نطعسس دعت 111ءواقأ تأ - هاعمت“ لأ ءآ - ةدارت" ال هلع مععلمتل

 6/-عمممعر» رس ممكاتترم ونام جطةما]سغم انطسحس 11/7 - ل4 نما لأ - (نممانسعأ لا اءدآت» ءأ -انعأ

 رقت هل - 8مامل ءا- عملت»معأا هممكىتمدت. طلعته ةتاعتس رنهاتعماتمس دصتطت عا مجمل عداتحس ءهمضع
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 عوطقم هبرضو زجرلا هوزج نم مهلاحو ىلا اًحراش روكذملا باتكلل اًحدام تلق دقو بانكلا

 ررحلا مظن 1". ضعبب اهضعب لمجلا طابترا نايب هدوصقم ّلج نال امل باتكب هل اًمءسم

 ىطويسلا ركب أ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ثيححلا ىف ةيغلا رثالا ملع ىف

 ةيغلالا هذه ىف بتك ام عمج هذا هيف ركذ خلا كنتسا هيلاو ىدمح هلل هلوا 11 ةنس قوتملا

 زم متي مل رخر ىذلا وجلا دامس اًطيسب اًحرش حرش مث تادايز نم وهف رمحالاب

 ىذلا الل دمحلا هلوا ىواجرالا دمحم ند روصنم ةمالعلا خيشلل رجل ملع ىف ررحلا مظن

 ةموظنم رمقلاو سمشلا لزانم ةفرعم ىف رردلا مظن ا. يلا هدابع ىم ءاش نم علطا

 [ا6 ةنس ىقوتملا] ىفنحلا ىنيدراملا ىيكج ىب سيردا نب دكمحا نيدلا فرش فقحملا مامالل

 ةرشع ىلع بتر يلا دحالا ىلعلا هلل كمحلا هلوأ فشمدب 11, ةنس ةرخآلا ىنامج ىف هفلا

 طعسمتكاألا عع طعمتعمع ةآصمععاتكتاو نغ طصصع !ططصص مععط7عءعععتت.  طلزحدت جساعسي ]مذطصتص ءمصع

 مدعصسمعدكتست !1دملفممق عغ منعمس عغ سق] عيما]مصتنص ءمصلتممعتسم لعععتطعمم ر مهعاعم ظعزعت

 ]غ2 نعاتتو الأ مع ؟عيقهاتق (ععاتسق ع>عل0لععغر سلاصح جتاعتت مهعق ةععمنصلأ طعسصتعات ءاطتت

 لععتسامأنو هتك, عأ ةعئلت ئعغ ةطلطسس لهصق 122/65 /ءستسم ينمل 10, وتمل طمع اطعم ءممقعومست

 د00 نأماتك و 123:121312 مهما عطتل 1ص ع>ممهتأأمصع مصز 021عالممأ1ق م10 م08ز(1051111 12112

 عمت. ع 13868. ةلدغعسي عال- ل02 عر ةععلعج ممععمم معتم 810 ءمهقععافمتسس 0

 لمعاكمه دلت عنمممعو و هسنعام»ع ظطعتاعط لء/غ/ - عل - لأ قآل- هل -"ه]نس»مت: عرب قلق 8عاب»

 يوي, حمصم 911 مسمع. 4. لسص. 1505) معتم. ('هعصعصم لع عع جلت( هدمدعتم زم ]عروس

 رز لععتمءمعر نمل ذه امعامزإ: طلعم ]همه مطعمي ءعغ ذ2 عم ةرعق عه 7عقز0لعأ ءاعبر عأ

 جحسنعام» زطأ مدععمغ, وسمع اذص طقع قركرم اذونمعع عنطعم هععامةءعملغو طقعع ءم]]ععامو ءعدع

 ج00 1(حصعصأو. ًالعتسلع ءمرصتس عمامتتسلات ةطط”مأ سنس ءقمات ممقامتا, ءتأ هممدطصعم 27- 82ه“ 01/1هلتنف

 عممظ/بم»ع« 0علتغ.  ظمص ممص جطقماوز(. - 13869. ل ةغععرم ع]- ل هععدر هععلعق 20315811-

 امس لم ءىمز نمعادضتم» 0ع لمعاكتمه !دمتلتمق هدمتعماسسسر ةسنعام»ع هظطعتلعط لمءندعتسم

 كلل مدع“ عرب 210ه مروتسعل قلي ممم#. "اعد عامتتس لاذ امعامتاأ: آمسعه آلعمو نست ززك ءدع

 ءملغمعتطاسق ةستقر ونن05 "ه1, ءمعممدءعماسم اصر ععازكتتك عاعب ع 13870. ال حامس» عآ]- لهم عع

 ععراعم همه عمم ادعس 8لم قمدز دصءادعمسس 0ع ءمومتغممع ةغمغلمصتتسا ةماته عغ ]نصفع.  (ئهضصعمب

 وسمل [صهفس ةيطغنلتعوذسسع ى/ع»ءرك- علل - لرب قادمعلأ عرب آل" + ظعبب 7”هطبرم 11

 طومعلاور [دممم 728 (مع. 17. ملمع. 1327) همءاسق]رو دمعمسع كمسفقلمأ 11. ةمصأت 697 (صعب

 19. 0ع(. 1297) 1لورمهقعأ مرد ممدنلتأار عغ زإه هدهاتق عقاأز 1آصمسع آلءم ةيطاتست و نصت ءان

 للتدئنطستغ ّذص لعععس ءىرتامي وناتقهع هسمتخ !!عدادع هعوعلمصتم طمصصختس طقطعمأا ع

 رى وغعرس ع1-ه613 عر هعلم زمعععدتع لع طتقغمعتتكق ط؟طمل 1 !ةضتنس عغ معواتلل. هدد عم لتاننل
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 [.8] ةنس ىفوتملا ىفنحلا ىماطسيلا دمحا نب ىلع نب نمحرلا دبع خيشلل مك ةنس ىلإ

 ىمخللا ةذايالا بأ ىسيع نب كمدكم ركي ىنال كولملا ظعو ىف كولسلا مظن احلا

 ىب كمحا ءآلعلا ىنال سيرارك تمس روسلا مظن ممل“ ه.. ةنس قوتملا رعاشلا ىسلدنالا

 نيحلا لالجل نايعالا نامعا ىف نايقعلا مظن [ثمع 2 م1 ظنس قوتملا ىرعملا هللا كبع

 ةرمع نيحلا نيز خيشلل فداقرلاو دعزلا ىف فئاقلا مظن !"مبو 11 ظنس قوتملا ىطويسلا

 حرش ىف ضارفلا مظن ا"  باتك نم هبضتنا 1 ةنس قوتملا ىلحلا عامشلا دمحا نبا

 اهلوأ ةيزم# ىربعأل لايت ىلا ىيحلا جاقل صن ارغلا مظن اا فيس ىكناقعلا عمد

 لن عوضت ليد ىلعلا كر

 نشل تيتعتلا رثث"ى .قيرعلا مهن سام 41 ذكامعيراو "!نوئامكو!نافك فايبا, ,كاللاو وظن هامش

 10 مامالل هقفلا مظن مآ ا". خنس قونلا ىوحكنلا ىلبرالا نيسلمل ند بدأ سابعلا نا ىيدلا

 طزئامدتحس ه طفح م؟همطعأمع اصلع بتعونع ج0 عمصتسص 506 (زمع. 21. كمل. 1403) طه ةصقو

 ةهسعام»ع ةطعتاعط قلل - ءا- "ه]رتسمت» اطءرب 4ك: عرب قلآبت»ءل ظنوا [طدمعظاور ةصصم [ 3

 (زمع. 14. للصم. 1439)] مممزجان0. - 13872. الل دهغدرس عا1-ه0ه1ثلعو هلم زمععدذاتق 0ع

 ءعطمم6هعمصسع ععوتتتس رو ةانعام»ع قلآتع ظ8عط» 1210هأرمست»عل اظعري ظ؟« قاد: - ءاامافتسم طمس

 47:06:58 80هععومر دسمم 507 (ذصع. 18. لكسص. 1113) >كه16ل0م. - 13873. مل ةغمدسب عل -ه6 19 عالو

 هلم كندا مماتزل. هعدع مادعسأ حعتس ونمت ه15هعقر جتعام»ع قلناه كىاسعل اظعت؛ للاعلام

 11هه":ر ةسصم 449 (ذمع. 10. ةآلهكأ. 1057) ممدانم. ع 13874. ا ةهغدرس» ءع]-1 ع ةصو

 ىرتم هسا مماتكا هعلتمع ءممز انصسعأد 0ع ةمععاوأتمسهتستم تعمم 1لاسماعسسو ةنعام"ع لعاأ-

 5 60 - 0ث ه80هبرضاقر هصمم 911 (ذمع. 4. كسص. 1505) دصمرأنم. - 13873. الوغجس»س ءعل-؟ةنعو

 هملم للتومتاوغع ةستمعمأتق لع ةطققنلمعماأتك ءعغ لهءاقمتخو ونتتطاطق طمتسد ةصتصتك 0عمدزاةأع

 ؟ععددصأع معرع ؟ةعمق لتعمت(ةهغتف ععملسمس جل آن بس ةقععملتغع, ةهسعامرع هطفعتطلط 72ءقن- ءل-

 0م“ عرب قللسعل ذارعسسم“ 11هلءلغر هسصم 936 نمسع. 5. هعرأم 1529) رضم110[15. ننس

 لعاععطت ءدع ةلتم ائطعم هديعوعردزإاب - 13870. امولنمتس عل-!1ععذأ لو ةعرتعق ععيطالل ةكانللا

 مععالمددستت هظلتصع مم تصعأدتاتالا. 0( هردس عمامتأانق لص 11ءزورتم' ت7 - هعمقلر لع نم ةتاكف

 لزعأنترت ءعقأان - 13877. لل دامس عل - 1 ءععذتنسرو هلم مععمضتست ءمالتو ةتتعام» ع 107-60-0

 لكان 31ه]ءمبوت» عل لم'طعب» م. (ندعسمعم ذص 1لدصعم لععتس عمور ونتم0 ذغه اصعاطأا:

 لدعم ةدطاتسأ ]دمع ر نسحع هلمععسس لت تسللت ءاططقاتلل.

 []لعس (نكساسس /لهاعت» 67 - /ءم76 معدع هع [ءععغ ءعغ نينهلعتلس ععصاغم5 هعاموأزسأمه 0عأم ١ عرطفانق

 وما رعا ع 13878. للدخمسص ءل-؟ءععالر هعلم تمتممتق امعمسدمهههطتلتق 0ع ةملتاتمصع

 ممدارس كتمصتق, هنعامر»ع هز عررجن-عل- أ: راد ةعالاناع قن»نءل اظعرا-عاءمدعترب 1 ان/غ (ن؟ةسلتم أت عمو

 مصمم 637 (زمع. 3. كسي. 1239) رممزداطنم. - 13879. ملوغمرس عا11-1ءطر هعلم لاتكتكو

- 1 



 ديع نب دمكم نيدلا لامج خيشلل 56 وغلا مظن محم ةنس قوتلا ىفنكلا ىتسودنرلا

 كحاو ىور ىلع تسيل ةموظنم كداوفو طباوض وهو 1 ةنس ىفوتملا ىوكنلا كلام نبا هللا

 نيسح نب دكمحا نيدلا باهش ئيشلل عيسلا ىلع ةددازلا ثلثلا تاءارقلا مظن !"هدا

 نارقلا مظن امل ةرشعلا ىلع ةدماولا تاءارقلا مظن هلو م ةنس غوتملا ىسدقملا ىلمرلا
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 نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش خجيشلل لادبالا ىف ىللأللا مظن (ءم» ظحاجحلل 5
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 عبرلاب لمعلا ىف ىلأللا مظن (مردج ةنسحلا هدصاقم ىف هركذ 1.8 ةنس قوتملا ىواضسلا

 تقلا نال ةيفنحلا عورف ىف ىلابملا مظن ادم ةرصخخم ةلاسر ىلالهلا
 َح

 يقواب فورعملا كاشب صلختما دمحم نب دمك ىكرت نيعبرالا تايالا ىف نيبملا مظن

 ! محك ىلامكلا

 هداز 5

 نب دكمحا نب دمك ماركلا ءافلخلا ركذ ىف مالكلا روتنم مظن ا!مد» (.انإ نس قوتملا

 حاشولا مظن لحم لويحاأ هللا رهاب رعاظلا خئالخ ىلا ركب نأ نم تاقرو ىلينكلا نيسدح

 دسعامرع آ[ممس 7ء707:ى/6 طمس علاق ر همصم . .. 20ه[00. - 413880. الدغاعسم» ءآ]-؛؟ءدك ةنلو

 درعلم زأمهاتطس أ مصدات هاتلتسس , ةسعام»ع كطعتلعاط لعنم/ - عل - لأ 32101,ميوت»ءل ظظعت» ق4ك50ه77ه]ب

 الا: 2116/1 (ءدسسهأتعمو ةمصم 672 (ذمع. 18. لدل. 1273) رممرح(تم. (ندعصع» 0ع 0 عممتست-

 مهلمصتطسق (ءعءطصتعتم ءغ زمهعلطي ل مصتطسع ن1 أ طسغرو نسما ممص تمدد طقضمءماعاعتك ]1 ( ععوتس

 مومتسعأمعرل ةعوستأاتع. - 13881. ا ةدغمعرسم عال- ءاطتءةفقغأ عال - خطمأآ] ةغطر ءمرتمم5ص110 عءااغم

 معععمتج أ هداتطت .(عاسص ءمعوصأت معتمر نلتهع 20 ةعماعسس ؟نلعمتمم جعععلمماو ةتتعام»ع هطعتلط

 51 - هل - 01: ل آجر»ء4 اعرب ظططمععتنا طمتسل# 710عمللععقغر ةسمم 8544 (ذهمع. 2. لادص. 1440)

 مدمعاتم. 1لعرد ءقصصعم لع ععءعمه1 همتطسع ءمعدمأ تق ءلتلتغر نسهع ه0 0ءعععرس معععمجأومعق

 جعععلممأ, - 13882. ل دخعسس ظ]- (ه رحم ر ءيرط ممقتألم ممعالعو (نهدهصتو ةاتعام" ع ل

 - 13883.23 ةادسس عال -1 عةلتر ةععتعع ممم عمس (ةعاننت 0.لذصع ءمصز نه ؟امتاتتلل 0ع ةدطقأأ نأ 0ه عر

 هسعام»ع كطعتلعط ه7 عروع-عل-لةرو لل ه]يعترتنعا عني قلال-عآ-"ه]بترومت» ك5 عار ممن ةصصم 902 (ذصع. 9.

 كءممأؤ6 1496) مبمعطبم. (نهدصدصسص عصمرعدأ [خطستس اص هدم 17 ءءمو20 ط1هودمبنعا. - 13884. ألا حاجتم

 ءا-1ءةلتر هعملعم مههعودضأحضتس هعلتمع ءفممز نصعاممتلل 0ع نهد عتهلعدماتك ظلق74/8 لنعاتم

 هرج عملتسس طر عع 13883. لل عجرم عل حدد عط قست بدت ممدتاأتم هعلتسمأم نصل ةللا 0

 لع مدعاتطمسم زدعتم طآممعظانعت لععتج هلتع, ةسعام»ع ل[: |/ ه1, لك عربي. - 13886. كا - 8 حاغعس

 [031-1هطغصر ءمرصممدتاغلم ءممعمأعاله 211116205 م0عالعم5 مععاععومو لع مععوتطسس ونه02ةهعتصأم

 ءىرموصتعتف, ةنعاممع 110 |يمبوت»عا ورب 210]رمبسب» عل, قوممدستسع ممعاتعم 5/4[ هعمهتأم ءأ 150

 0 لاس لء] لتعأمر ءعغ حمصم 1039 (ذصع. 11. خسع. 1629) مرمعابم. - 13887. للدامرس م ةصاطتت#

 ءل - ع عل ةسصر ءمرصممدتاتع هملتممتم هعوغؤممتم لزهر عععمع لع طتقغمرستم اكطقأ ل [عصتصت ععص ءط0سمطانتلا

 حط ققتع ظء» هكوسع ج0 آكطحملتكس 1هعطت طع هنس» هل]عأب قل تدعم, ةسعامتع ل]10]/متتتعل 1 ءنو

 ل 8: عا 8عرب 8 هءعضو [طهمطملتاو. الوممسلاو ماتو. - 13888. مل جغمسس ع] - ركام طقطرو ءمصع
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 نب نسح نب دمحأ نب ىمحرلا ديع ىب ميحرلا كبع خيشلل حامفملا سصسيخلت دعاوش ىلع

 5*7 ةنس ةرخآلا ىذامج ىف همذا خلا نانملا ىلعلا هلل دمام هلوا رصتخم ىسابعلا دواد

 ىريدلا ليكم ىب دعس نيدلا دعسل ةعيدب كناوق اهيف ةليوط ةموظنم ةينامعت 11د

 ةمعتلا 1/64 فيس صوصفلا كر يف ةعيرشلا ةرصن ىف ةعيرخلا ةمعذ “م. ملال هلل قود

 5 ةنس قوتملا ىلاسماتلا غلا سا نب ىيج نب دمحا نيدلا باهشل ةلماكلا ةرشعلا ىف ةلماشلا

 نب دمحا نب هللا ةمعن هفلا ةيكرتلاب ةمجرتملا ىم سرفلا ظغل ىف هللا ظمعت ("مل“ دا

 حللأ فلأ ةمداقو مجكلا موُنقأ تاغ ةيك ع وساد 0 414 اكمممم ىقوقملا ىموولا كراجم

 ىف ” سرفلا هعءاوق ىف " رداصملا ىف ! ماسقا هثلث ىلع بقرو مجتلا حاكصو دصاقملا ةليسوو

 3 ) رو / هم مع يي - : عمومصملا ووك 8 وسكملا 25ش ح دفسلا تق. ..نكألا د ت6 تمسملا. ةهرماكلاا ءايسألا

 10 دصاقلا داشرا بحاصل رخازلا رجلا نم رداطلا بغت |* وطسرال ناويكلا توعن (*.ل»

 ريمدتالم هعلتصمتم طدلغعأ ععضتست8م تعصف 20 !1هعم5 معمطفماعو اتطعت 1ءاققفع لآ - 21راغمبو

 ةهسعامصعو 8طعتاعط قامو -ءأ - "عارف ظورن كقطلل» ءل- "«ليبسمت» اقع كارتسعل 8ورا 11هعمتت 8 عدا

 مرهم قانلوعن - (0هسمعملتسسو ننم0 زغو ةصعتمتغ: آس آ2)عم ةسطاتستو طعصعتماو ةهاعر

 ءا سعصقع لمصفلدأ آ[1. ةمصأ 9453 (ذصع. 30. ا١لهت. 1538) جط ةييعام»ع ةطقم] تغنت عمان د

 13889. ا ] - لل هند غمار عار مسوق عد. (ندصمعم 1[ههعدسر نسما ةمماتطي أ مصعم نغعلعم هعمماو

 لتعأأممع ءمرصررمدتامم يماتمعأر, هتتعام»ع ىه' ل. علل هم'ل 8 عرب 7101, متستنعلأ 1) ء»نرب همس 7

 لمع. 26. هءربا. 1462) رصمرعكنم. - 13890. ةكلزؤسءعأ عال- ل ععامأر همز آماععععقوأوصمتق

 لع هسحنالم ]عيله 8مكمعوعم انطعأ ظموعتئئر لع نسم ةدتمرتج» لتعاصتص عقال ع 13891. ظا-

 حدس ءا ظا-هطغقسنتل عير عولنتم تملك ععدولتق لع ىر لعععجس لت عطاتق همضرأ عاتق “, ةيعأم»و ال

 ىماعابوأ - ءل- لاز: للسعال 8عرا 7”هليرم ظعببي كلغ آلءزام 11!نسوفسر ةمصم 7760 (ذهعي 1

 لادم. 1374 همرعانم.2 - 13892. للزاس ءاولاهطر انطعع 71 توعاملاء آر.  آرعدتعمو» معجم تعاتتلو

 أ اهمهدلمكتم ةتعولعم ةللزاه قاع (نمرصسممهتتا اة عاملاهأن اظءرع قاسعف عي قلوانفت علب

 لكن مصمم 9609 (لصع. 11. هعربأب 1561) مهم5!ناتكر هأ ةطئلنسس ءدع ةدتم همرصتسع عا علت

 (نما1ءعنأ زطخ لنعقنممعم اتنطعمصتس 0 ءوئ» هل-هزءرسر ('ينسعا اساركمل/هآنتر ]7 ءعقاعا ءا-د ءعامنل

 مه ذم ها - هرمرسر ءغ 1 ءحتعمم م اععق ندعاعم لله ممتاتتاو نطقهتاللال رتل اهلل 1505 معقل كمقر

 دععنصسلد ءءوسلقم اةمودمع معرمتأءمع امصافس ءعماهل عمر اعماله همستمم ةقأذ0لو عغ لععاطقنم عمصع

 اتمعأوب نندع هملتصع عملعسر نتعللاتل عزان م1جعلك عطول معععصق عطاتتتكر نأ ينقع آهغع'طم اأمهتعستاد

 10 نما هط تتعب وسنمع [كعدرور ءغ طقعع جطتتخ ةدعمتدماأتكب ناتهع آلطقسماه ةعطاطاتصاان7. -

 3من ءادط ءادك مصر ةكعام6م(ءاتم انطعع لع ةمتسملتسس عنقها (ةعتاسم. - 413894. لله عاطمط ءاد

 (ةئعر ةمرطز6ممعع دكلتق ءادصممع ءهدعنصسلمصاع, ةععممتغ ةتعام» اذطعن 1عنملأ ء/- ءمعقلر نمت أطت
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 رمع نيدلا باهش ئتيشلل نارقلا ريسفت ىف نايبلا ةبغن !دكد ريسفتلاب. قلعتم هيف ركذ

 ند ىلع فقئومال عورفلا 2 ماكحالا سداغن أ 5 قوقملا ىدرورهسلا لاودكلا# نبأ

 قاشعلا رثام ىف ىالعالا سدآافن 000  قرزالا نباب فرع ىفاشلا ىناميلا ةفيلخ نب وكب قا

 د 0 سماق رام ةنس قوتملا ةعامج نب ىلع ىسحلا ىلا مامالا خيشلل

 ىرصملا قالطسقلا دمحم ني .ثمحا سايعلا نأ خيشلل سابللاو ةبحصلا ىف سافنالا سّماعت
 سيل اضل ةركذ ره صيخالتلا حرت ف ليلا ل ٠ 30. ةنس قوتملا

 مرسو رن «م# ةنس قوتملا ىدزالا ريزولا رئاظ نب ىلع ىسحلا نا نيدلا لام ةريخذلا

 ةذس ”ةوتسألا ىدكلا ؟تاسنلا ىشسحلا ليحكم نب نشك رشبلا ريح لكاضف ق رراخلا ستافن

 رم ىذلا كيرفلا للقعلا باتك هنيعب وع باتكلا اذع ] رشعلا باسنذالا تاقبط لوا ىف وكذ 4

 لماسرلا سداقت [9. 2 (عباتكلا مساو ةجاييدلا ضعب ريغ هذا آلا .نيعلا فرح ىق هركذ

 ىعاوقو ةمدقم ىلع لمتشم باتك نيدلا حالص رصانلا كلملا سلاجل رصانعلا سمافن او.ع

 ماسعو ةقععأ زماععمععامكلممعمست ءمعمصت عوضا 5مععاممأله. - 13895. مطل معططعءأ ءادط ءجععةمب

 هورعط](النم ءدعممدزنلمملق.  (هروس عما معتم له (نمعدصسل , ةمعام»ع هظطعتاعط قه عوط - عل - ليد

 06 ظعرن ل31 ه]رعيسب»سعل كمايمت"معع"لعر ةمصم 6032 (ذصع. 26. كظعرأل 1234) دسمان. د

 13896. هل ءغةزع ءعا-ةطل ةسر مععالمدو ةامكتأ[هزكاتتت 06 مقهعاتططق لانعأق 0ء21؟ةأأ35و ةلنعامرع

 الهمم هع - تلح لقرو ىل]غ ظعتي كآق اثءاب»- ظعبي لك! هرم 7” عربي ذاطهطظتتمم ؟نلعم لانا مق"

 لزوم. 13897. 3>عز/مت5 ءل-هئلةعر همعه رعمعقأةمالقةتسفع 0ع ؟عقاتئأله هطول

 رمدععامعم هسعغم»ع هطعتاعط ءأ طصقس ق7: عمعمت: #47 عبي لعسممر ةصصم . . . 1201110. ب

 13898. 3 ءلذلع عا]-هلطةنر هموئاهأممعم م2عالمدوعي - 13899. 5 ءاذنع ءادوم 1 ةخب

 ةمارسأمم مععانمع»أ لع ةمعلعإوأع ع ؟عوالص ءماتعر ةمعام»ع كذطعتاطط ءلااءدع/هاااع لا رت»عا] 8 عرب

 ل1 هر مددت عل  (هعاهلونغ كلفعم»ةر ةممم 923 (ذمع. 24. لقص 1517) ظه00[5.-- 2-0.

 232 ءقملق ءل-عغعموأقر هممت[ ءعداهللم م>عالمدو.  (نهرحتس ءعماقكلانق ذط 45///1, 06 وتم هنن

 لاعغؤنستب عوايل 13901. م38 ء4ةنع5 ءآ1- ل جلع طاع عغر مععنمذو (طغععدتنتكأاو جامع ل عترنمأ-

 هل - 017 كات /عع07: ملل: عتب 1 عةرك» لعلع 1[ ملعطمور ةصصم 623 (زمع. 2. لقص. 1226)

 ملمع م. ب 13902 25 عء1ةزع عال- لهعععر سموم أامع مععالمددع لع رععأتق هراتست

 طمضستستس معه عدامماأتطسعر جنتعام»ع 110561: 8ع ل101ءميروتتعل طمعمتن# 1ه7عا: 6( عدعهل هومر

 ةصصم 766 (ذمع. 28. هءمأ. 1364) مم؟طنم. [متأأ5 ءآوهدعع 0عععسم ععمءداهوتدعمسمل 7عععصضقعأن

 | 8ظنع انطعع 1لعتص ءعقأ تس 2ل/- 8عل 1-1221 عل. ىسزدعك ةسينرد رصعصألم ذه !ذاععذ قلق 1ةعاق

 عدا هلكت ونمل ةنعام» ممصصتلاو دم معدعققعنممع عع ةطئلنسس اذطعأ هنساقكتا]. - 3.

 32 ءقؤلق ءل٠عءعقةتلر مععامقدع ءيزعأمأوعي ع 13904. ل ءامت5 ءاددصةعتعر ةلعسسعطام

 ممءالمدو مم ءممعععة تطمع !ذغععوعتتم لد 31ء7:]ن 17/ - لاا يعق» كه نعل لدن, هتعام"ع 1110: هقتانة عا
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 بولاملا ضرغلا ىف ةمدقملا 100 ةنس قوق هفيلأت ىلا راشأ هنأ ركذ [ىيصنلا] ةحلط ىب دمك

 بولطملا ةلمكت ىف ةحعاق * طرشلا ىف ةدعاق  ةنطلسلا ىف ةدعاق " ىالخا ىف ةدعاق ١ هنم

 ال4 ىلمألا نيحلا رع خيشلل جاقلا ةرد ةضراعم ىف ةموظنم نويعلا سئافن ا

 نم ف لك قب فلا ىنإ يق علفالا انودحم نب نيك سياق ( وللا نسما ع د دكا ندا

 5 بترو فلاف اًملع نيرشعو ةنام غلب نا ىلا دحاو فيلأت ىف اهعيمج عمجج هنأ داراو هتافيلأت

 مالسالا لحما مولع ىلع هلاهتشال ىاثلا مدقو رخاوالا مولع ىف " لشاوالا مولع ىف ١ نيمسق ىلع

 دمحم دكماح نال لددلا ىف سكاكا اوك تالاقم سوخ هلواأ ىفو تالاقم عسف ىف وو

 هرصخخا فلا اذح 3 ةطسوتملا نم وو "15 ظئدب ىقوقملا ىدنقرودسلا ىدبمعلا للوكام نبأ

 سدافنلا سارع هامسو 10 ةئس قوتملا :قشمدب ىضاقلا ىيوخلا ىناشلا ليلخ' نبا محا

 10 ىرصملا ىمكم ىب لدمحا ةعفرلا نبا نيدلا مكنل سئاتكلا مدع ىف ساقنلا |.

 اك 1هلالمع [المعفطنع]إر حممم 652 (أصع. 21. 1"عطع. 1254) مرممعطتم. آنتطعع مطهع1 وتم معمل ءأ

 [يصلحتصءماح ءمصخضعمقر نسمع ذ0/4ع/ب - ءل - لد: ةبتعامكأ ءيىصتنممعتع سهضلهكتأأا. عوعمختم

 لع ببمهتللم معمممدتغم جوتغر مفستنست ؟طملفسءعصكتتس 0ع ءاطتعمي ةععمصلامما لع ظسلغقمهأاتو

 (ئعراتستس 0ع معدعامعتوصتقر 0ننق5أ ن1 0ع معمممقتغم ةطقوالس عملو. - 13903. 3 ء1ذأذس5 ءآاع

 هوننمر 1طمماعم مععالمدأ. (ندعسعم ذم استاهل ممعسس !اطعخا 220»ءم هل - مرر ةهمعامرع ةطعتطط

 لع - 60 - ل11 ليوم. - 139060. لل ء[منق ء1-#همملكصر طعمه مععاتمدودع ؟ةضفمتات ل1 ةءعامآتع

 مهصتس لع ةمماتطسخ ءاععاتمدتستقو ةنعام»ع ل1 هرعت: عاأ طعن ل1 ه]ببستنا قليضمأ#. 0( ماته معا

 و ةزعسسر له نام ءمرضتص عر20120, 5ع ةأمعاتلهه لتةءاماتصسهم لم ةععلراتق ةعمومدتتم اعهعاققةع, لعاملع

 جياع عم هرصصتج انضم ؟01نستمع ءمرسربت[عطعصلععع ؟ه]تتمدعر 0همعع ءعماطتتلا ها ؟وتمأت

 لمعالممهم ةطقم]عمعع6  (نهرسممقتتا اعتطتص طسمع ]زطضتس ءا ذص لنمف مههاعق 01 ةاعطستأو

 نسمع مرئلمع ل0ءاعاممق تقر هزانلالر م05[ةعلم» 00ءامتمهق معععماتمعسس (عدعاهأت 8 عدعستمتا

 جاع ممهاععلمععتسر وننمصتحنل لمعاعتممعق مممن]ه دنس [ةل]وسدم لعلتغمصتس مسمع عطعملتغ(

 (0ممغصعأ طقعع ممكعتس ل155 ءعامغلمصعقر مهتم»ع نان موانع. - 13907. اطا] - ١ ء1ةلقر متمعععماو

 ممءانمدو لع همتعق, ةنتعام»ع قكاتن آل يونا لل0]ءمتوت»عل عرب 2101, هيدتعلا لبست كمبو" ءمتنلقر

 حصصم 615 (ذمع. 30. 31و. 1218) دمهم.  ءجالصع( هماتك 50 طسزسخ 0هءامنمهع ]ذطعمد

 ماعصدم علتممر ذللسلودع زسلعدع انتوسصممءءعمنه قلاع ظوري لكاملا) 16م معيروب# كطقطتتامم ةصسصم

 037 (مع. 3. ثسع. 1239) سمماسانعر لص ءرتامطتعت ؟0عقوأأ ل”(25 ءأ - وقع امكعكت ماهل.

 140 13908. ]3-1 6ء1ةنم 11 طهلس ءآد-الع ءعمُقلقر مههعععراو رععاتمود لع (ةعصوماتق لمه عمهنمت

 عا (طعماأ6ةصمستس لعدامتعسلتق , ةسعام»ع اء - هل - لأثا لايقاعا اظعتن قلماعست»عل للاعت“ا
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 مالقالا "سارعو مالكلا سداقن 1.1 ب. ةنس ناضمر ىف هقلع رصتخم 1. ةنس قوتملا ىفاشلا

 مرسو باساب روهشملا ىدنقرمسلا دومحم ىب دمحا نيدلا ىضرل ةيسرافلاب ءاشنالا ىف

 ىقلاملا [ىالكلا] ىسح نب دمحا رفعج ىال وكنلا ىف ىلاعملا سئارع فصو ىف ىلأللا سداقن

 ىلأللا سنافن فصر هامسو رفعج ىأ ةمجرت ىف ىطويسلا هركذ تلق] اا ةنس قوقملا ىوحنلا

 نب دومحم ىئادع عيشلل ةينارقلا تايآلا ضعب ريسفت ىف وهو سلاجملا سداشنا 11 ّ

 مامالا خيشلل حدملا سمارعو حجنملا سمافن ا# ..1  ةنس قوتملا ىرادكسالا دمحم

 ىلع ناويد ل 076. خنس ىئنملا ىكلاملا ىسلدنالا ىراوهلا رباج ند دكمد ىيدلا سهدت بيدالا

 [زيلا حنملا سّساقنب انفرش ىذلا دلل مال هلوا معلص ىنلا حدم ىف اهلك ءاجحهلا فورح

 فرش ريزولل روكصلا ةثفن 10 >تاعوضوملا ىف هركذ تيقاوملا ماع ىف تييقاويلا سداقن ب71

 ىقوتملا ىمجتلا ظفامل ىجأ نب دمحلو قوجلسلا لرغط [ناطلسلا] ريزو كلاخ نب ناورشونا نيدلا 0

 كطمظتامب هنلعم 18: - ء7سر/“هع لتعم ءغدمصم 710 (صع. 31. لاهنت. 1310) مدمى6ن0. (نهرهرن عد

 لزسسر وسم0ل ممعمدع ظحصحلطقم ةممأ 707 (ذمع. 3. كتل. 1307) ءممععطت مهزأان ع 13909.

 8 ءقغُملع ءا-اطءاذرم رع قكعذأق5 عا]-دع] ةردر ع5 هددغأممتق م1عا10586ع عأ هه] ةصت0الاتتلا

 ةممهصعدع لع جماع ءاععدصتعع هعيتطعمسلتأ , ةسعام»ع 182074 - ءال - لق: كآتسعا 8ع ة3ل هاتف

 ىكويرجمت" متنا, ؟دلعم لل هددؤط لذعأم. 8ءودتععي ح 13910. لذ ء[قتع ءعا-] عفلتر دهدعوقمتادع

 مععلمدوع 0ع همممعتس هةعماعمأت دعست 0عقعهتطعصلتع. (0زسخ ععدصس تال عانتلت , ةاتعأم»ع ل

 ل هزم" كاضعل ورب ظمعم»» |[ لكعام2 ] ك2ل67مععزم (ءمسستسفأت عمر ةهسصم 728 (ذمع. 17. 8س

 1327) ممرع6ننم. [لطسلر هزمو هديا ذم طاموعهمطتم كاع لمز/ م1 ءمرمسعتته2غ ءأ (نطدلو

 1غ ه5 :؟لكتع ءل-1ءم#7 ىمقتعمهكل. - 13911. لا ع1ختق عا دس عز ةل]أقر مععالمدوع ءمصق عقذاتاتال 5

 ]1غءععوعتمرستتمس هطقععع دل مصعع.  (نهدرحس ءصامعتسم ذه هممصتنل]هذ (نهعومأ ؟ععودفر جمعام»ع ةطعتلطط

 1100+ كل1 هرت»70 عري لله ]رمتجتس عا الوطتسلاةة, ةمصم 1038 (ذمع. 21. ثنو. 1628) 0110

 413912. 5 ءع/لقز5 ءا-سأزموط مع ةكعونو عا]-سص1 0ع طر لمصف م2ع0م59 ع 5عالاتل)

 1جملهطت]تاسسد ةمممعدعرو ةهسعام»ع هظطعتلط ءغ اهقسص 8طتالم]وعم ىعوم - هل - لف لل 01رمتزت164

 8 ءر» لمة" 11 ءدممو»#» مل »0هم7/ي2 ا1هلئاتأذر ةهسصم 780 (ذصع. 30. كم. 1378) 205110٠

 لزج جمستم ءقأ ج]مطقطءعغلعع ءمرصممعتكتعر نمأ (هأنك معموطعادع ]دن0ع5 ءمماتسعأ ءغذأه اهعامأات

 ابدسك 182عمر وأ مم5 لمصتك مجعموزددتستو طمصمعوعتا ءاع.إ. - 13913. 8 6ء1615 ءال- و عد

 1 8 ءالع 1 غر ةدطتسأ مععانمذدع 0ع له ءاعأتمسه أه 3010111 علل م0111 501ةطتصأان107. 22010111 ع1ل1018 ا

 ذه ]ذطءو 721ه:ل]مينث/. - 13914. 3 حأغطوغ ع]-هم ل ندع, 8هخان5 مععامل012. 5611م5 عاانلأ

 177 ياك ك1 »عر عل-017: أ تعد ماتو 19 عزو ل6470, [١1 ملعدع [ 5 هلادمت] 10ج اتا 3 ءازتنعط تلهعو 0

 ءأ 87مل - عل - ل1: 11ه]نعبجت»ع0 ظعت» كآت» 60 كر عس#ر ةصصم .. . 1701اتتتتقو 0111 خانم 5650
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 ىيدلا ردص ييشلل [رصتخم] روكشملا ةفحأو رودصملا ةتفذ |"او  دارم همالغل عضو ةنس

 لالا حرشل لابلا حشر اهلوأ ه0“ ةنس قوتملا ىونوقلا [دمحم نب] فحسا نب دمحم

 ىرقملا دمحأ نب دمحم نب محا خيشلل بيطخل ىبا رابخا ىف بيطلا صفن] "11 خلا

 خيرات وو بيلا فن هامس مث بيطلا فرع الوا هامس ا(.5) نس ىفوتملا بيدالا ىناسملتلا

 [ةطوسيم اهبابداو اهنيطالسو اهماكحو سلدنالا دالد لاوحاو ريزولا بيطخ نبا لاوحا ىف ريبك

 تاكفن] 141+ هتافلوم سوهف ىف ةركذ ىطويسال بيطشل ةلمسإ نم بياحلا حفف 11

 ىسيقلا . هللا طبع ىب دمحم ىنيدلا سمش ىيدلا رصان نبال رابخالا تالسلسم نم رايخالا

 دعسا ب هللا ديع مامالل راونالا تاكو راعزالا تاكفن 8 [411 تس قردخاا "ىو

 ىفنأملا نولوط ىبا دمد ىيحلا سمشل ةينوعلا ىواتغلا ىف ةيرعزالا تاحفن اا". 2 ىجفايلا

 ةيهلالا تاحفت |1078 >2 سيرارك ىف ىروغاشلا ناعربلا هداتسا ىوانف نم اهعمج [40* ظنس قوتملا

 رالي" 0 اذطتانللل عملت ممقاتتا. - 13915, خل حاأغطمغ عاد صمم لرثع زلع 1!" هط]عأ عال - سهم

 اع نث عر ةمطعلتابعم ءدع مععامجع !وطمطدماتع عا لمص عتولتتر ةنعام»ع هطعتلعط ذم" - هل - لق

 را وانهننت»ءل مرو 8و لمع [ ظعرأ 2لمارعتاسعل ] (نسعم#ءور هسسو 673 (ذمع. 7. للسلع. 1274)

 رتمرعأكتم. (نمرص معسلتسسر نم00 زغه اصعامأتا) ةسلهغ حصتساتق 30 ةأاونسس ء>ئمأأ مصل ءاعب

 13916. [ةدعط ءعآا-(غغطو طملتتخسمس هلمححسعمان لع طاموععدرطتنه طا - ءامطمافانأ.  ةءعتربمأا

 تاءزاعط قلات»عا ظعرو لله متوتسءل اعرب قلاسعل 1 ننعم طططتلم]وه وعده أ (نهعوصت !عععصلت

 مم عتمأعرك, هسصم 1041 (طمع. 20. لل. 1631) دسمز أ نانقر وناتأ معاسسانسا !ذطعم امهععربأمصعس لب“

 ءا-ا(5 لعلتغ, لعتصلع هسنعس أه ء/ل- 46 هدنطقغادتع. 1للمامءعاج سسمعمه عقأ 06 معطانق

 آل ياصحسص ططتنع ءا قر ماقنر (ععمج كصلمأ تكعممقر ءوعتتس م2عاععامدر ظنلغقصمس ءغ !1(ءعطوتتتم

 مطئلم[1معأعمضس معرتأم5 ةمععامصاتطسمعر عغ ةسمال عقأ ديسطتغتقإ. - 13917. لل ةغط ءل-غ(طر

 طقلتكتق هلمعدسصعمأأ ع ننمعداتممتطاتق 2/6/4 [1 ((:هدعلمدهأمعأمق) !مدوعدمق ر ةننعأملع

 (مرصسعتسمهروغ (عدعاهأانتل لص تع مامرتنلل ةامم1ظان11 1سلل1ءع. - 13918. [!5ةهقدهطقغ ءاد

 ةهلعطعذمع متم طمعهل هدلذأ عل-حاطططقعر طقلتغكتم عه ةععتع طلقامرأت ةماتنط 605283[ ةطقأقب

 ةهعام»ع ةزعررم - هل - لا .!1هأرمستعا اثعءعرب قكللالعلاملب (مقعف ظلطسسمتمتر ؟هدلعو ظنا لااعق“-

 معا- لا» للعم عع حصصم 842 (ذمع. 24. لسص. 14383) دمراننم. -ح 13919. خخ ةدقدطقغع عاد

 ةمعط ةعر هلمععو مدس ءأ ةرماعملمععم طصصتصتنسر جمعام»ع [!سقس قل اه//4]» 8 عن قع هل

 ار ني - 13920. ظا-الل حامطةغ ظا]- مط ععاج ءعغر ه0مرء5 آ7هدتسص 0ع 2عةطومقأق لانك

 حتحت ل اهعاطسخ. (نها1 عمنا هو ذايعسم - ءل- لاو 71ه] عسنمعل لا 17( [آظههعلتافر ةمصم 3

 (لمع. 4. الآم. 1546) رصمعاتق |, ع ؟عةمممقأم لدعأ لألم رصحوتداس هديت 20مم -ءا-لهأ1: كرام ج17

 اص لعععس !؟هاتمضسس !مهعاعم أزد. 13921. اك1-ه دكدطقأ اكا-خلةهطت ؟عغر طملتامع لتكتمتو

10 

1) 
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 خبتوم لا ناسلب هلل نيد اهلوا 4 محل ىوقملا ىوذوقلا افقحسا ند كَم ىنويدلا ردص خيشأل

 الا هتمحر نم تاحفن مكرهد مايا ىف مكبرل نأ لاق هنأ معلص ىبنلا نع درو املف كعبو خلا

 ىسراف سدقلا تارصح نم سنالا تاحفن ا  اهتلمجع اعركذا اناو ثيدحال اهل اوضرعتف

 نأ ل ا 5 ا لا ماخلا محلا و ندحرلا نبك” نيكلا رود 'انالول طلخا 3

 هتسلاج ىف ىراصنالا هللا ىيع مالسالا خيش هألمأ ةيفوصلا تاقيط ىف ىملسلا خيشلا باقك

 ىكوملا هذخأ مت ميدقلا سرفلا ناساب هباخصا نم لجر دعمت تاقاحلا مدامض عم هتبكصو

 ىف ركذو هما ةنس ىف ريشيلع ريمالا ريزولا سامتلاب بتكو موقلا بتك ضعب نمو هنم روكذملا

 قرفلاو ةيالولا بابدرا فانصاو هيتارمو ديحوتلاو هماسقاو ةرقفلاو ةيالولاو ىحولا ىف الاوقا هلوأ

 هيلع ىراللا روفغلا دبع انالوم هذيملت فآع مث ةماركلا عاونأو جاردتسالاو ةماركلاو ةزجتملا نيب

 ىعمالب فورعملا نامثع نب دوم همجرت مذ ةقلغما هعضاوم فشكو هدصاقم اهيف نيب ةيسراف ةقيلعت

 حمعام»ع هظطعتاعط هعمل“ - هل - لثرء رللماءموسعل ظعرإ 1. طمع (نسعمن حصسمم 673 (ذصع. 7. كانط

 1274) مرمعطتم. [آهمعزمزغ ا!ئطعع زئدن: آهصمع 8عم طغعمعظعأم !انمعنمع ععولمج عي طل ءلملع

 رنعرمر نانتتنتل عار هزع معممطعأوع طمع لتععتسمص هلل ءعدقعأت ىر(ءعصأع لمرصتمم ؟:عقانور لدنتل

 جععاتست ؟ءداعتتل لسعفغر عري عده سيتدعع عملت طقاتأادك (ءدوعسمأ)ر ةعلأعر عمد عدعام) اع“ عأ

 نسدع (مهلز6نمصتع مععازوسج ؟>ععطف ةنصغر ءيم طمع طقلتأسكق هددصعم» عععمقاتت,. - ١

 ى جده طقغع ءا- سصمعر طقاتخم (هستاأدعلاوللك ع طلعته ةممعاتأةهغع عيصتص ءصاتطتاتق ماظ0لعانطأعقو

 منعامعع 3آ1وا]]د ممداعم لؤ»» - ءل- ل: كلل - ءآ - "م]ننمتن عن لقلايتوعف لتسفو ةهسصم 8

 مع. 23. (0ع6. 1492) مرممعانم. [آه]سسصعم مععقأزععم ةععتربأطتطل و ءانلانق زملألم ةانعأمال ه8558أو

 انطصتس كطعتاعطأ ه0//عرب6# لع (ن]معوتطسم هظدمعمصتسص كظطعغتلطسصس ءا -ذةلافسص قلالعلادأ قكتنقت

 زم ءموععؤلتطاتق ةيتق ع( ءممكعماتطاتق !1(ععوعتت» ه00زؤهيسءضاتق 20 ءعالقه للعامه5دع.  طمعع

 لتعاولد دتماتق عدي ءزانه ةتصأاعت5 !!معمه ععددصتس ؟ءاععع قل]ءيلأ. طوقغاعو ة1هلله ممقاعت

 رردس ءعرص هرجع لمي 6غ هد هط ذلاو ءعغ حالو ءدع ممدهمنلازذ كنكمعدست !نطعتخق طتاتكاتة[015 عأو أ

 هما 1[ قاوصاع آل" بزعم ظسصتع 4/74“ همصم 881 (زمع. 20. كرر. 14726) ج0 ةعيتطعسلانتتت 5ع

 جععلمد»ل(. ثط ةمتنم لزعأاو عءاعرغ لع هنووعمعلممع ةمزصتملتر لع نساموع نس [0عمر 0ع ةاقأان

 [معمم» ءزدمكوسع ممهنطسقر لع ءممقعددأممع همتاوتتس لتكتممع ءزسهونع عجهلتطسعر لع ؟ةكلتق

 ععمعكطسع ءمصتتسي وسأ نبق آلعم دمتأل ةسمأ 0ع لتهقعسستمع ماعم ردتاعتعنأاو ه مرهرط عانق

 ءلتأقب كمصح ةدموعمدطتعملاو ءغ معملتوتك مدصتالممتعر, لع دعتتك لمصمعتسس همم عدم هلت هلأ دس

 همععءطسم. طعتملع لوصم لتعئتمسلسك 32[هل1ذ هممداعع قق0-ه) - جعارمرك» طرف ه0 تطعم

 ةعطقاتو معمدزعم عممجعع مىتغر لص ناتتطاسق ءو وسمع ةنعاما ؟مامتغ ءدرباز نوع ءغ !وعم هطقعنعد

 زلاوكانوأك. -  "ا"دس 211ه«]تن60 8 عزا 0ا]مت1من( 8ىءععغر ؟نلكو لوتس لتعانخك ءعأ ةصكو
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 جيورتل نودع لم حوف امو رومغت الب فرصت رهبغ نم رغئاب 6*1. ةئس ىقوقملا ىوسرملا

 تاحفن ا*##  يببعلا تاحفن ا" 2 نيثلثو عبرا هداسنو ةئامتسو رشع ةعست هلاجر

 هر“ ةنس قوقملا ىومتمل ةيطع نب ىلع ناولع خيشلل ةيرتسمش تايبا حرش ىف ةيسدقلا

 ءاطع ىلومال موظنم ىكرت راعزالا ةكفن ةكشسلا ةرك تلا ىف ةيكسملا تاحعن انه

 نم نركملا رجح ىف (,** خذس ىقوتملا ىتاطعب صّلختملا هدأز يعوذنب فورعألأا ىيك نب دللا

 ىلع رارس رو رر ّى يل اه ع رارسالا ةلحرو راكسالا خكفت ننوإ“ب ماظنلا ركيد تفهل اهيف باجا خموظنملا ةسمخ

 ىسدقملا نمحرلا دبع نب فيطللا دبع ييشال ةيدآر ةموظنم راونالا لهشم ىلا راتخملا ميهنم

 ىرعلا ىيك ىنب دكمحا ىنيدلا باهش هللا لضف نبال ضورلا ةدكحفن 1*1 مما ةنس قوتملا

 «مع ةذس قوثملا ىقلامل ىراصتنالا دمك ىب دم ةيسابعلا ةحفن 28 *1 كنس قوتملا

 938 (مع. 15. ثسع. 1531) ممءعاسقر ةتصع نأآ1و ةعطاتعأا ؟عداتنعأو ءأا سانا هنلممع اتغعأعع ؟عطاتأب

 ءا طساع عهممعادغعممتأ ةطئلسصس لها تأ - :همد] 20111 7غ اعسمقغلط ءمآلآ» ءأ- همز قاف: 0علتخ

 طءوعاو معو اطستع 4/ع)4» 2 عمور ١١ يتصدعر ةمصم 906 (زمع. 28. لصلع 1500) هه( اناتظر

 امدمف] حازومعس ءلألتك رطل ءوؤض» هدد مةمللعأا ةصغعأ ماقتل.  ؟كانلل113 ةائ1121 1115011113 01

 زد ل ورمل ءمسس ءيدامتناسسا ةعدجععمأمس نصل عكتئأمأأ ءدعم] عار ءغ هانت عاتق 1[ةطلاطقتانلل اطأمأسأق

 ونانوأ نوري - 13923. 8حج4دطقغأ ءعاآا-دطا(عر ه0هعع5 صمول. - 13924. ظاد-الل دكدطقأ

 آظ1- 060517 عاب طفلتطتس ددصعأل.  (نهرحس ءعماقجأالق لص ؟عدذانق قمطصتمتق ه281)86ء"ةتر ةتعامالع

 هطعتاعا قلك: ظعتب قكلفرم ظل مسعتمتر ؟دناعو قلك /هتملت» لتعغم ءعغ دهصم 936 (ذمع. قة. هعمل 15299)

 رسوم. - 13925. 5-81 ه1هطقغ 3115-81 اع(2ءأ, هلمععو ددمدعطسس 5ع00م]عصاع5 0ع

 انطعم معمم »عملا 1 ءلع)ق»ءا كءسيطعافور عا - 13926. 5 حلطقخغ عال- عمطقعر هلم ؟هطاتكلو

 ةسعام»ع ذامالاذ 41 مه7/هآي ظعتي 7” هلبعه , ؟ناعو 17م4 عنلعأ لتعم ءمعممدستصعوتع م0عاتعم

 41472 هرمهأم ءأ حصصم 1044 (ذمع. 17. لسص. 1634 ) دمك[. (ندعوضعط 11 علعانآظ 0

 ةعستمتم 11هغ/يعمب# ص ممكتكتسس ءأ 50 معصاحلو ءعزدق ءيعستماللال مععاتس عمق ذص ننه 57110عىعص

 ىعصتمساتتت معمافلا طبر رجعةعع» د را ءامم»# ءهلتكأكع يسودععمت ه11عط»ع ؟1]0انت. - 7

 حدك طوغ ءعاد-عقطقغع مع ظتطاءوا عل- عقم ذعر هلم (ةطموزطاتتلل 12260118051313 عا 11م

 مععوصماتلل ذم 512 م10 ماطعأوع ءالعععأ هه ععمس] طعس ]1تستصاللل 1. ع. 91501111113 1

 (©حعسعم ذم 224 لععتمعمفر ةسعام»ع هطعتاطط قلطل-ع/-!«افرك ظعبن ىكلطل-ءا-”ه]يتضمتا ل110ءملل دقو

 دمصم 856 ()وع. 23. لحص. 1452) مرام. - 13928. 8 حقطقأ عل - عدس طور هلمع طم هطتقلو

 هسعام»ع هارعاروأط - هل - لأ: لاسعأ ظعري 7”هطبرع 0همءر ؟دلعو لان 1هعلللملاعألب لنعأم ءا

10 

 10 ةصمم 749 (أهمع. 1. قردان. 1345) رسورعانن م. ع 13929. 3-81 ه1طمأ ظا- فذ طط داع عغر ه06:

 مقائموألت ندع هسعامعع 71ه] متت: عل عرب 11ه متر: علا لينكات: للة هععطعر دسصصم 7534 (ةهصع. 6.
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 بوقعي نب كمدحم رهاط نأ نيدلا دىجمل ةيربلا ريخ دلوم ىف ةيرينعلا ةحفن 13.

 خيشل معلص لوسرلا حدم ىف لوبقلا ةحفن] |" مام ةنس قوتملا ىزاريشلا ىدابازوريغلا

 بيترت ىلع ناويد و #18 ةنس قوتملا رويشملا ىماشلا ىسلبانلا ىنغلا دبع نمياشملا

 ىف ىمعدالا دمحا ديسلا هركذ ةعوفرم هيفاوق عيمجو انيب نوسمخ ةديصق لك مجتكملا فورح

 ةّيكسملا ةحفن ا“ ىنوبلا هركذ ةيكسملا ةكفلاو ةيسدقلا ةحفذ ا”و»» 2 [بدالا خفت

 لاق 1 ةنس قوتملا ىواضسلا نمحرلا لبع ىب دمحم نيدلا سمش اهعمج ةيكملا ةيوجالاو

 ناعربلا ىلا اهوعفد هريغو هقفلا ىف ةسارك ىف ةلمسم نيثلثو ةعبرا ىلع ةلمتشم ىو هدوض يف
 اح

 ةبكملا ةفكتو خيكسملا ةكفن مودع اهيف هعسو غرفا سيرارك ةذع ىف اهنع باجاف ةريهظ ىبا

 موي ىف ةكمب هفلا 11 خنس قوتملا ىطويسلا ركب ىنأ نب ىنمحرلا دبع ىيدلا لالج خيشلل

 عجرملا ىديملا هللا كمحا هلوا ضورعو ىناعمو عيدبو وح هيف فرشلا ناونع طمن ىلع دحاو

 1["عطع. 13533) ممن م. - 13930. ظ8-1 ه1طقغأ ظا1- ةكصط دعا عغر ه0لمع ةسطقعت 0ع

 مهاهلتطسق هراتسنت طمضستستتلل 52وأغمزانللا , ة1ام»ع 1716ز0 - هلل - أ: قالت 11“ 1101 هت عل

 ل8 ع 3 0 نار ل1 ةسنط602 كمت عق هسمم 817 (ذهمع. 23. الآدتأ. 1414) دتمهاطتم. -ح

 [3 ج1طقأ ءا- ءمعطقل]ر ةدخنق طسعن لع !دنلع 1ءوعدارو هسمعع ودعتل طعصمعلت عالم لذ ذؤ5مه ةثأب

 ةسعام»ع هطعتلعطم ةدمععسدم 460 - ه7 - جارمبب# لا ناديابعف مكتوف كمهسعكتسم, ةسمم 1143 (طهع

 6. كل. 17230) مهمعننم. (ندعستسسست 5ةوبل10عع ه0 هعلتمعسس ج]مطوطععلعسد 015ممدز13و ءاتانك

 مي /هع ةتنموم]دع ودتصوسهعتساأو ؟ععواتمق ءمصغمعصأر طمصم عما عا ةنأح ةيتعتس هداستق دس ؟0ءمل عد

 1021 ميوتمم ل0عمتمسمكأ.  (نمصصعسمدغ ةللفس 5عججتل قةسعل 170]ر عنف ذه 0'1]رعأ هل-علعأب ]. ع

 13932. طال ةهغطوغ ظ1- (6 0ةه1ج ءغدجو 81- 1" ءاطدغ 81- 8115 1ع1ع عار طقاتذدق ةدص عاتق

 ءغ 0062 مهموءطعاتك. .(نمدحص نم متت هط ل - ويم. ع 13933. ظا-اللدقطمغأ اظا|- !11-

 اع( ع عار هلمع مهمدءطقكطت5 ع ععدممصقو ة81[ءاعاعدمم. (0011ءونغ عد هز عردع-عل-0أ: ل101 مج ل

 لظعت» 480 - ءآ -:«ه]د»مد» كءطافمةر همهم 902 (ذصع. 9. ظعرغم 1496 ) 12201ات15, عأغ لذه هام

 22/2 1لتع (مهعاماسكر ةلتغر اعوتمأو ننهأ105 0112عةأنممعق لات 031غ35 ءغ حلتقمق ذم 0عععم

 1هازهدعس ؟ةقعاعتلم ءدماتنصسعغو وتقف 801 نا- ه0 - ل26 ق6 طهم]غ"ه مهم ممهعطحسأ. 111

 ه0 عده ذم ماسدعتطاتكق لعععست ؟م]أمصتس 1ههءلعسلل5 مععممممفد 2ه00103غ ص وقتتطتتق ]1ةجعقتت أ

 ةسسمأدس ةدتقست ءعم0لت6هصعمم مجم01016 - 13934. ظ]1- 8 ه7طدغ 8115-11 ط12ععغ 15

 ا1- 1" هط 17 عع 831-81 ءاعلاعأ و عع هلمع همدعطقمتق ءعغ لممسسص 311ءاءاعدسسس. 8 ءصممتغ 8طعتلعط

 ل ء77- 0 - 01 454 - ©1- "ه]بجمت» 8 عرب ملطغ 8عط» كهنة, هصمم 911 (ذهمع. 4. لسع. 1505 )

 رم عامك, ءغ 831ءاعاعدع همم 01غ ج0 ةتستلتغ لت دعس 1[نطعأ 0من 67 - دآم" ورك متت م01

 1 ممعامغ طخ ةعمغقعتمي 0هءئعنمسمسس هعمهأع 0 ءعملتر ةعمغعمعلمماتتل عأ "عأ 21عاعأ عمم لص ءعمأانلل

 ع 47
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 مسوس اعلا كفن (ا*م ملأ نس بجر ىف همثا اًرطس نيتسو ةتسو ةدام ىف خلا

 ريمال خبراوتلا نم اهعمج ةروهشم تاياكح يف ىلالجلا دم رطاخلا ةعرنو رطانلا ةكفن

 ىدرولا نبأ رفظم نب رمع صفح ىال ةموظنم وكنلا ىف ةيدرؤلا | ااجكفف اولد ىابيس

 خلا ريدقلا رئاسلا كلملا ريبكلا رفاغلا دمحن هلوا روكشلا دبع هحرتشو [,51] ةنس ىقوتملا

 5 ىنيدراملا مق ىطلملا دمدم ىب اهججبرس نيحلا نيزل رامعالا ةدايز عنم ىف رامغالا ةدافا عفن ا”

 ةئاملا عمج ىف ةّميفلا عفن هلو نيدرام رابخا عمج ىف نيدراولا رابخأ عفن هلو حم ةنس قوتملا

 نم ىلع مهيردلا نبا نيدلا اقتل ىودعلا ثيداحا نيب عمجلا ىف ىودجلا عفن ا"

 تيقاومل ماتلا عبرلاب لمعلا يف ماعلا عقنلا امسوع.  ا» ءةنس قوتملا ىفاشلا ىلصوملا دمحم

 [ غمس قوتقملا تقوملا كمحم نب ميعاربا نب ىلع نيدلا ءالع] رطاشلا نبال مالسالا

 همدعمعتمساه هع !ذمعتقر هغ ةطقماولع مررعمقع ظعزعط ةممأك 869 (ذمع. 3. 8عرأ. 1464). آططعت

 زم زصعزمتا: آردتنلو آن عربسس عوق مرلنلتتللا 018622[لال عأ معقاوقءلامصاعلت أع. ع 5

 ىل حط مغ عال درس ؟ متر هلمع ةعماعماأ همت. ع 13936. الا دكطقغأ عادم ةغمزم 6 لآ دمط ءأ

 ء] - اعط ٌةغأءر هلمع مماعس ماهمكتق عغ هاا ءءاودعمكتتم ةصلسل. دمعه مصعق5 هع]عطءععتستةعو

 ويحك 7101 مهران ءل لء]أ7: ع طئمامدتتك طكسصتت ىصيرمم ءما]1ءعلاب ح 13937. طابا حاطقأخ

 ك1 515: ءعل( و عغر هلمرع ممهدععتق (ةتكع هط قاس - ءمعب"02) دعطقل هتك.  (نمعسسعال ع5ظقئا11218-

 انعتست هل قاع 17هركذ 0م" عرب ]1هام7] 6" 1انرن-عامعت"لغر ةصصم [749 (تهمع. 1١ ذم 1348)]

 ملمعأممو فس مموتاسس و ذه نن00 لقلو - ءل- ميما مست عمامتتسس ة0تلتغ أه ةصعامت طاع :

 11ج لمتتاتق 10 ءانتط مه0همهصاعتلو 108عطاتتل و "عععرلر 0طاعععصتعست و هطتصتم1[62[0ل3 عاف

 5 13938. الو10' 1180ءعغ ءل- حعطس قعر نكللتاودق اهقاتطت أ مصتقو وانته اصغر علان عهانل ءلاو 0ع

 0ء[عمكأمصع جعععدءأ وملف ؟لكمستستو هانعأمع 01-60-7611 01 ءمزأب عري ل11ه]ر هتان ءلأو مالأطتلاتتح

 31دلدننمعر ممدخنعم 11ةعلنمت ةموستلتسمو ةصصم 788 (ذصع. 2. 1عطع 1386) دجمرطتم. 10ءعسص

 انطعسس الورك م: هللاض» كا -مامنلام 1. ع  آنانلتامكر ونتمع ع معجم عوت مهغمهطاتق هسصغامصاتطاتق

 ذم طئقغمعتتم هعطتم 11ةعالنم مالت ئعملتم ءممتطنتس هأ ائطعمس 2ر١0 ن] رمت 1٠١ ع. انانلتاهك

 مملتغتق ذم ءيااتععملج عمضعتمي هل1للئغ - 13939. لاوع'٠* ءا-ّزق ءلكشي هكلتكممق مااتتأقع

 ]داع لن دعدع 0ع همصز نسعانمسمع (مه0ئ(أهصسسسر نانقع 06 ءمصاقؤأم دطمتعطأ ةعاتصغر ةستعام7ع

 0471-60-10: ل18 عرب 7101من عا ل1 هنمقلف كطقظتتمب ؟سلؤو ة8ان-ءالم”ءقار للعام كا صمم

 7069 (صع. 11. الو. 1360) رسمدعطبم. - 13940, [1-51/ه60*1' 4-11 سسر ناتلأاقه مللت 18

 لع دعت وسهل عدصاأتم 1+ ج0 عسرمربو ءا ؟غعداج مءاتوتمصتم [هةلهستعدع ةداعسمستم ةامكات ع8 و

 ةتتعام» ع [ 47 هل - لف: ل18 8عرب 8م لباس عتب 8101, ميست»عل طمعفستنس هل ممعععد !هعاععلمق

 هطقوج هلمععب دملعم [لزس عام ملق"] لتعم عع ةمصم 7727 (ذصع. 2. لمص. 1375) دصمتان0م]. (00ه0عقمق



 ل
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 حوضوو ظلكخام برقو كصقم ةلوهسب قافالا عيمج ىف لامعالا عبمج اهب جرخل اهعضو خلا ىو

 بصتل ماقا :ئذلا هلل محلا هلوا] ابابا نيتدامو ةمتاخو ذمدقم ىلع ةريبك ةلاسر كو ناعوب

 35 قيرط ىلع اعرب ىلا خيسنلاب طوسيم بانك وهو يلا نيملاعلا نم دقثو نم ملعلا مالعأ

 تاقفنلا 198 اياب نيتنامو ةمدقم ىع,ةليعشم ةيناك ةلآسر اهنمارصتخا مث [باوجلاو

 بالطلا لفت ا” ديهشلا ردصت

 سوقنلا ملع (1م»

 رسم حاحصلا ىف فيس ىدفصلل معولا نم ىرعوجال عقو اميف مهسلا فوفذ 1موعع

 ىقن 115 ىزوجلا ىنبال سيفن "84 فاقلا يف مه كيعلا لوقي حرش صضايولا قي

 لقنلا ىقن 136 581 ةنس قوتملا ىدادغيلا رعاط نب رهاقلا بع روصنم ىنال نارقلا فلخ

 #1 (ذ. ء. معجآععطتق) ةمكاصس ءعصطنمل عوار ونم00 زصكعستغر دنغ ءلدق طعصعلعأم ةعالمطسعت

 معاتئزممتك [كلدستعدع ةوععمم هدرممعك دم هديمتطتق غغدعمع (ممعاتطتق عمسعإ ءولع هطقعطةسلم

 ىفدماتتطتعععغر وتو عع ةئسل 10 ونسمل وانعم كعللع ءموصمودءعععطتعر 1ممقر نه0ع طقتتعتم

 ممدقعأر 3مم ععانع ءعأغ ةعوتتت ءمأهأ15 كمعو 2ع00ءعععطتق. '1عععاوطتق 1208قضانق عقأ 8 213612-

 ةقممعسو فمعآسك5تؤصعتم ءغ لسععمسأو ءقفمتأح 015ممعتطتعو عوسك ذكد ز[معارتا: آطمسق 10ءمو وست

 ه0 يتوعملد ؟ءعدتلله ةءلعماوع عمذ طعصع 015مهددتغو و005 صاع ؟ل205 5 جتتانا16 هانم

 ةععتصملوجلا ءاع. آةتطعم مدعممع جاتمصتس طسزاتق ععمعمتك طقطتغلم ةيصرت1ممق ءةأ ءعغ مجعاغط6لدنس

 وتوعمالممتك ءغ معدممصكتهمتق هعودتأاتع |. 8 هداعج ءدع عم (مدعامطتسي 5ءعاتصلمم» ءعىععجرة لاب

 ونسأ م23 عاهل مدع ءعغ لمععمأو ءدرتأو مصاسعأ. - 13941. ظ3-1 15 عءةغر ه20عهل16ه عذر

 وتنعامر»ع هول" - هل - 0: 1/-51,ء)40. - 13942. 211 ءعل- غ511 ةطر حقدزتلانتغقمق ةممصأغقمع# 5

- .861101050111117 

 13943. 11 2 ع1- »01355. 0)1ءانت0دو

 13944. ال 043402 ء]1-ةوطسر معدعامدأتم ةدوزكنأمع 0ع عممتطاتقو ذه ونعق لك 410/167
 معلنا, ةسعمام»ع هدوركع 02, 1104 دسجعد ذص 8:77. - 13945. الء1غ5 ءا- عاج ةهطو
 هردخست عمااتسا معععقمداسسم طمععمرمتت. نورد عداقجلاتق ذه (06:4 لهم 7 هعأ 6ه7- ه5 0ص 0ع ن2
 ةممعو د ]11662 كر ؟10عملسس ءقأان د 13946. 11-81 ع1( مر !ائطعع ممعالمقانقو 80605
 161:- ءازميرسن. ع 13947. اا دأجم اططقالع ظ0-1هعومر مءعاماوهغألم هرتصتمصستقو 00111
 ىءعحاستسم هقدعر ةتتعام»ع قطتي 1لهجمت» قكطل- أ - ءآبق» عع 114 80ج70402, ةصصم 9

 مع. 14. 066غ 1037) رممدطتم. - 13948. الورم ءال-معهع]ر ءةدعاسعتم ددتتااته أخ هصتق 0ع
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 زدزعلا ةواقذ 1 ىدادغبلا ىزوجلا نبا ىلع نب نهحرلا دبع سرفلا ىال ثيدحلا ىف

 اهلباسم الحبر عم ا رشع ةعبرأ ىف رصتخم ةياقذ | قاد زيجولا عش رصتخم ّق

 ىمرمؤلأ ريزعلا دبع خيشلا مظن مى" نس لوألا عمر ثلات هفيلات ىم غرف ةياردلا مامثا

 ىرصملا ىطاينسلا قلل دبع نب دمحا نب دمحأ نيحلا باهش مظنو 101 ةنس لاوش ىف همثأ

 عساولا نسل ميركلا هلل حمل هلوا املع رشع ةينامث راصف مولع ةعبرا دازو [11. ةنس قوتللا ]

 لصالا حرشت اعيتتم دحرش مث مولعملا ةياقن مظنب موهفلا ةضور دامس يلا ننملا ميظعلا لصفلا

 10 ىف فانملاو ىقاوقلاو ضورعلاو باسحلا هتادايزو موهفلا ةضور حرشب مويقلا ىحلا حتف هاهسو

 مع هدلتغنمممعمم ةسعام»ع قللت رمت" هز قلل - ءآ -«هليرومت» اثعءرا للآن ةطنو- ءازرعتسقف هج 0.

 -- 13949. 00 ءوزلعغ( ء]-ةمامعر ممكس ءدعيمتقأتاع جلصمما[مامصاتنط ءعدتستقكانلل. كرم

 ع فرسسعمامسم ذه اتطصتست 77” ءرادر لع وسم ذسلعد لتععابعص. ح 13950. ظا-لل هعفجع ءاو

 مدعم هئوستمأام.  (نهددمعملتسمسا لع نيمغنم؟0ععلس ل1 ةءتماتستق ج0للن(ه ءمرذه ةعاععام 026-

 عالمصمتتلل 20 ءوه ةمععاوماتسس , ةهمعام»ع ةطعغتلعط لع - ءل- لأ: ىلط0- ءآ - ”هقدوملا 161: 2

 8ظعر» كمناعر ةسصم 911 (ذصع. 4. كدص. 1505) ممرعااتم. هدغعد ذه زلطنل

 ءلتلتا طا: نو ءآ- 027 يعا ذمكعمت ماسسر ءاتلانق ءمرصممد16هدعس لتع معالم مددعصمتق ظعطت' آم

 حصصن 873 (زصع. 22. لدلك. 1468) عطقم]م غي - ةطعتلط 4كل0- هل - هعقت 2ةعرراتنعتن# كلل ءآناقو

 و [مصمم 963 (ذمع. 16. للم. 1555) رصمغاناتقإو مدع عطر 0036 06 ءةدعوعقأ ءهمعهمأعف 38م

 رعممتطسم ددعاعم عز عم ءمرسمممتاتك ععل010لل6. آم طممع موعوصمف1ت هصعسس دعا عمم ل110125117

 1ءان/مممأ1 معمم فمسسعصأمكتانلل ]1 ءراأرعز ءآ- 2ءقوأت» ةله ذر ءا- 1هرككت» ةصكعصت ماسح ؟«0تلتأو

 وأ مكه آمعارزغ: آمنه 12م ععمععموو,و ءع»عععا3ور ؟ءعمعضوغلمصتق ءغ هطوععووستقهع لغم

 ءاع. ةطوماحتغ رسعمعع ظطعرسمل حصمأ 989 (ذصع. 5. ا عططب 1581). طوعغعع هاء - ءل-

 ل4: كلارتتعل عتب كقكطتضعال ظعري قكطل- ءآ- المعع ظذمرداغاغ للقمر |[ عمصم 990 (ذصع. 20

 لوص. 1382) م0 عاناتق ]رو عععمقأ هرنعتت تعامل عدتت همر ممدانتغر ءأ ونتهانم“ 501885 015ءماتمسدق

 ج0010زئو ت0صلع لعععسس عغ هعام لزةءأداتزمدع دعاتاأعستسأ. 1طآدعع زغأذ اهمعامأا: آطهسك 0

 ععمععمدمو طعصعأهعاعماتو ]خذ طع هلتادنع !مععد هرصصعق ءمسمءعاطعملعمسأأر لمصه طمقعمف همطأتاع

 اطسعمأأ ءاعبو ءغ هتعام» عا نعنمالسس طمس أعا تأ -رمأرنن» اذن دةهاست» ل0 ءافيرعأا أ - ردم اهمن»

 لعلز(. كس ءفمسنسعمأ[ةكلتاللل لص عدلات همت[ مقانتغأ ةععطعاومأ ؟؟ءعقاتوأم عدئوصتألم8200 5عوعمتت علقو

 1410 بيسوسع انامأو معلا ت7 - اءميرإو هل- ميرزنس» اذغ هام ظالما ها رمان ةطصختعمتكا اع

 40ل0(1ع دساعس ئللقع وسمامم» لتقءا ماتسمع ةيصغ ةضاطتسعاتعمي دعه يعاععمب 0مءاعلمسه عطول
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 رصتخم ةياقن "از ور“ ةنس بجر ىف حرشلا ضايب نم غرف اًميرقت تيب ةدامسمخو فلا

 داجا [,20] ةنس قوتملا ىفنأل دعسم نب دللا ىيبع ةعيرشلا ردص مامالا جيشلل ةياقولا

 ةنس قوتملا ىنمشلا دمح“ نب دمحا سابعلا وبا نيدلا ىقت خيشلا اهحرشف هزاججا ىف غلابو

 نيز خيشلاو ملا ةياردلاو ةيادهلا ىلع هلل سمت هلوا ةياقنلا حرش ىف ةياردلا لامك هامس [م.“]

 ىلوملاو م1“ ةنس ىقوتملا ىفنأل ىنيعلا ىباب فورعملا ركب قأ نب نمحرلا دبع كم وبا ىيدلا

 باتك ومو ليق اضيا ةدعلا ةياقنلا هذهل لاقي ردصلا ةياقث ريغ ىلع وه ليق دحاولا دبع

 هحرشو ناخ ىضاقلا ةياقنب ىمسملا ىرغصلا وهو ناخ ىضاق ىواتف نم ةيادهلا ملع ىف ةياقنلا

 اًملع ملعلا لعج ىذلا هلل جمل هلوا ىاثلا كارم ناطلسلا ىلإ دأاذعاو [حمد# نب] دحاولا دبع

 تامهملا ىلع لمتشت تارايتخالاب موسوم هيف رصتخم عمج ىف تبغر لاق لا نيملاعلا ةيادهل

 دا 6 م 2 22 ن ى ن 5 م0 نش لولا يقاتل تاؤأ ىف عدو ايناغ لداسملا .م هيفا ىلا ةناقتلا باتك' .وصتن

 مامن ءغ 10هعتعو. اسمع ءقمءاعع تلاع ويتم ععصأتل 1ءوفاتق و عغ متاتلمست ءمدرمس ءطأدتأأ

 ءعىعوعتمانممعسص دمعمعع عزعط ةمصك 982 (ذمع. 23. كم. 1574) جطقم]ول626 - -1

 كا 65 ءمجععغر هعلسلاو ةءاععاو. 1ظمتغاسع ءدع ازطعم 717ءميعا حج 5طعتلط ءغ آ1دقس 560

 61 - ءارع"أ مق 0 620هلاع]ب ظعرو 21ءم'أ4 [آهمعاتنقب ةصصم [745 (ذصع. 15. 31آ1هل. 1344)] 220540

 ءلتكدر لص وده ءمسممم ءعملد ءعيععوتع ؟ءيددكتكق وار ءهغ ةيستتدع طععوأأاوأل ةانلستكل طه ءعوص

 ءيرصس ءمامسم5 ءمرصممدمععنمأا كاطعتاعط 1هعت-عل-017: قات ةمطااع ل رتدعل ظعتي ل10] هتتةتتعل

 ى/ءررمءرتلر ةصصم [ 3572 (ذهمع. 2. كسع. 1467 ) ] 501615 ءانزانق 01121621351105, 7267140 ©/-

 0268 لا ءالمم]ب 21 - 7ث 0ءنيرعأا ذمكععتماتقر ذأج ةسعامتغ: آطهسم آلعم معم 01 عءءانممع لاتكأف

 هغ 1آمهاتطب(1نمصع عام. -  هطعتلعط 27ءقان-عل-07: كقطع 2101, مبجن»ءل كل ل-عآ-«ه]ببرومتن 1 ءلن 8

 8 ءر» حم عاطاحم ؟ان]عم 1671:- ء/متر:# لتعطتق عغهصصم 893 مع. 17. 1)ءع. 1487) طت01غانان5 --

 اك1ها1ذ 4850 -م) - م20, هىكزاتق ءمسسس ءصاقتتاتق 20 دلتقس 26ءميرعءاأ د 'هءمروا هما - هأ-

 عم" 41 لت ءرددتس ءقمدصمموتطتك عقدع 01قادع. طمعع /ئ6ءمزعا 0 0عء/ عتتموتتع 20111234115

 ءةسسونع )7 - ,)6ءمه عل لا ةا7+ ظ1- 8046/7 ءةدعر ج0 >ءعدةممصكد لاتتتلتعق ءدوتع 28

 001 1ك امان معكاتمسععع هأ ل هءايعءأا ((2]0 1ك فستن ذمهستمامهسم ءعدع لن عدصغ ح قلل - هأح

 هم/بقل [ ظعرن 21هأيمتمتسعل ], ونت ءىمدستس عمامهسس كسلامعسمم ك1" 13. هطاسلتام ]م عامأأ

 طلع زغم:  آهنق 12ءمو ونت ةءلعمأمسس ةتومنت» 1ععلأ ج0 طمستمعم طغعصع تم لوعس00م5 اع

 مص معملتسسو ةهموستغر ءهم]]3عععع بمتكأ 0ع طمع حععسسسعمأم انأدأو 17871ةن4747 ةسقتوصتح

 ءعدلتسرو وع5200 نسهعدألمصعد ععمجل معتق ممم عمات ءمرس مععطعم0ءعععغ ءغ حعوسسعم مص طكطعت

 رءعيوع# ممكمععءعر ذص نيم ن03عءداتمصسست هه ةذتسمع 1[ءويصتتع.  كطقماستغع نلقستم 0ءءعسس

 لزءطسك مهعممتم كموسفلمأ 1. عممت 506 (زهع. 21. كل. 1403) - قل - ه0 - لأ: للغ 8ع
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 هلأ كمال هلوا هلوا ىلع صقان جوزمم حرش وهو كفنصمب فورعلا ديكم نب ىلع ىيحلا ءالعو

 ىفنحلا اغبوملطق نب مساق خيشلا هحرشو م5 ةنس قوت ملا ةعيرشلا فق امذمهلا ىذلا

 اح ىممورلا ساهلا نب دومدو ةنس ىفوتملا ىدحنجربلا ىلعلا ديعو هلمكي ملو مبأ ظذس قوتملا

 كوملاو يلا مالسالا رانم هتقأرب رانا ىخلا هلل جمال هلوا دما ةنس ةحلل ىذ ىف همتا اًديغم

 عقولا ميظع عفنلا ريتك اًومرو كراشا اهقداو اعفن حورشلا مظعا وهو 11 ةنس دوحح ىف ىفوتملا

 ىلعو ] اراكيب و 5 ه1 22 ل كام ع اراتكيد 91ه. خذس دودح ىف تام ذأ لوقو 11 خذس لاك بع غ مف :ومرلا عماج 0

 ناك اهذاو مهمنادا الو مهيلاعا نم ال ىورهلا مالسألا خوش ف8ببمالذ نم نكي مل ذأ ىناننس يقل

 اذه هدوش ىف عمجي هذا هديودو هئارقأ نجد هةريغو هقفلاب فرعب ناك الو هنامز ىف بنكلا لالد

 17101 مب»ج7» 0, د دأعم 110هج:7:ةنك عل لتعاتك ءأ حصصم 875 (ذهع. 30. كد. 1470) 101غا115و

 تنزانق ءمسستصسعصاغجسأاتق (عدعاتص» 2لصتتعاطبست طقطعغعو ذم ءع1 عاتق ءعقأ 1صتالاتلالل 0116 أم

 (مدعاوأر ءأ زاد زمعامأا: آطردتتق 1آ)ءمور وتنأ همطلق ؟ءدوست 1ععزد ءهقوعصأتمتل 1مق أ 29716 اعلم ع

 هطعتلعاط معاج ظعو (01:80عاأ طقم ءعاتتحر ةهصضصم 879 (ذصع. 18. الآهت. 1474 ) 10115

 نأ مسح ةمامعأانلا اهم عع عانت "معاذ ؤدتأ - للا - ءآ- مل: 13 60"]ء2708ر للم . .. 1

 71110 ظءر» 17ننع طنجة ونت مصستسعم[ههتاتتل 20مم( مصتطاتق هكتلتطتنمق 1زمماعتحتا ءأ

 رسصعممع آاندملطتلز ء( حممأ 851 (ذمع. 19. لآدم. 1447) ةهطقم]رلتغ. 1معلرأزغ 1غ: اردسق آمر

 نست ماطمعتست [ةلدست دهتعتنتو دانه 2015ء21غم:ل15 111تسصتسمتاتا عام. - 810115 كر عرجو-ع0-

 1101711 علو مكتططاتلل 12110ه5011:8, لعتسلع (ن0,مع1ن»:6 للعه هغ 8مهلعطمتمع ةصوستلتستتق.

 آ[معم]دع طسرانق تعطتق ءأ (ءعرطمسانتال "2050'1>عقطقتلات112 011هتاتلت ذك [عقممصقتق ]01101615 ماعم

 عل عدس 2ععانم ع عجاتمأ.  (نمرصس ءصاقتلالق ءزاتك نألأ8(11غع م2دعاو» ءعاععمو ععععالاتغ عغ ةدطاتلتادغع

 اسللعادراتتل 1مععط 1 05ه عأغ معدم] ءدعمطتتل 055( معأتتق عقأر دهقهتأال0 1313 10عام 1ةعلااتكو

 ع( ه٠ همصلتكأ1أمصعتم ءتدلستمستل مآاتك تلال 301 ءاتلات "عمانتل ال1. كتتعأنم»“ ءاتتت»ل لاتأو لك722*

 67 - "هب: زمكت عصتكتاو ءأ مدس ممدت(أهصعمم ةمصم 941 (ذمع. 13. كسل. 1534) ةهطوماستك“ 0طتتغ

 ءكرعد ةمصتتنتت 902 (ذمع. 26. ثلوج. 1ةق4)ر, جآتأ عدو ست ظدلعط مدع كععو ةسصاتتلل 950 (1هع.

 0. كم. 1543) ردم ءقذع ل1 منصب - [ ةآهالد 161:- ءلن7م]/# ول ثعم# ه0 (001051 03

 مدس عمامعتسس» عأ1مددوف 0لتر ص نتنتطاتق (ءةدعاستت ؟706ع همن( (1. ه. مءععطستسم ةانعأ0515)

 ل15 نمعدنغأ]. - 110115 1ءم77-عل-لغ: ١ (001/مءا نر ةصوتأو رمتستسسع ءدع لتةقمانلتق 5طعتلطت

 ءا - ز[ذلذخدص طل عء"ءم# 1تلغو معوصع عدع هم علاطتق صعوتع ءدع زمظستقو ةعل (مسكتصت ]طعم

 امغعمصسصاتسف للتمسك (عرصممرلقر معوتع لافم7ن0عصماتحعو هعونتع هلتسق لأ ةءماتسقمع عهقتاتك

 1ماعرع ةعونمألع5 ةرتمقر 10 وننم0 عم فمملكظعس هكتعر 0100 دس طمع ءورصتس ءطاقتكلم هطتطتقو ال]115-
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 ليللا بطاح وهف فيقدتو حيحكصتو فيقح' ريغ نم فيعصلاو حيكصلاو نيمسلاو تغلا نجب

 حوربش نمو قىراقلا ىلعل ضفاورلا مد علبو ضراوعلا مش ىف لينلا ىف سبايلاو بطرلا نيب عماج

 نم اي كدمح هلوأ 14.؛ ةنس بجر ىف همثا دم نب هللا كبع نب مراكملا قا حرش ةياقنلا

 ىماإخل دمحا نب نمحرلا دبع نيدلا رون انالوم هحرشو لا ميوقلا نيدلا ماكحا انل عرش

 بانك حرمتنل خيانعلا باب جقف هحورش نمو ىسرافلاب ارصتخم اجوزمم اًحِرش ملح خنس قوقل

 ناطلس نب ىلع نيدلا رون انالومل خلا ءايبنالا ةثرو ءاملعلا لعج ىذلا هلل جمل هلوا ةياقنلا

 كلذو مهريغ ىم ةنسلل اعايتا رثكا انءاملع نأ ديف ركذ !.* ةنس قوتقملا ىورهلا ىراقلا دمحم

 ديناسم لوبق ىلع عامجالا عم كنسملاك هنا ةننف لسرملا لويق ىف فلسلا اوعبتا مهذا

 انباكتأ بسن نمف ىفاشلا نمز ىف نيتإملا سأر ىلا هراكذا مهنم حا نع تأي 1 ةباكصلا

 00 ىدبب

 ءكتسوتتع هه628ع ع5وعمأر 0020م3 ءأ 1معم2نمأقر عضو عغ آصل7عطتقر, ةتصع ال13 ءععاذ معد

 متامصعرب عا لسلتعتم عغ ةسطغلا للك صعاممع ءمصععدولا.  ظمأع زئوتطتع كةلستلتق انعمجه همعات

 ءما1 أ ععماتم ءغ طسستلو ءغ ةزععد دسم ءعطعملعملم ةععمت عمات. 1غ نستلعس ذه انطعم 5 عروس

 ءا[- هتم»ةلأن م6 ظماعم' لعرب ء]-”ءمازتل]ع ةط 48 21- ن2 ءلتكم 1ءوتطتتب ب وردم

 مسدس عمامسمو ذص طا - 1 هءميرعأا ءلتلعحسخاأ 48: طر: عجة لغعت: قلالما]وع]ب ظعرن 1101 هتهتن علو

 تنزادمك ءمرستت ءعماقجاتمرو د عصقع عز عط حصمت 907 (ةمع. 17. كسل. 1501) عطعما نادقر 15 آصعامأأ :

 [هتلمساتق "ل'عو نست ممطتق ةاوطنأم معانع1ممتك موعامع م22عوعهتموزدأن عاعب - ل1011 ممقاعت

 را“ - هل - لأ: قلاآل- ءآ- "هدمت: 8عءعر» لقلآد»ءل لانسر ةمصم 898 (ذهع. 23. 0ع. 1492)

 رتمزطماتقو ءالانق همت ءعماقجأال5 غععطتصت ة0متعامد» طقطعأو طغعكلتو عقأ ع مععدذعو ةععامأاتق

 - 310115 ممداع» 24 - ءل- ل1: ىلا: ظعوتب كاامر» 310]ءميست»عا 11 ء”ءبم# (نهمدمصمل طبععامالو

 ةدصصم 1014 (ذصع. 9. 31ه. 1605) طم ءاتانقر ءكاتزانك ءمرتتت عدا ةتتانق , 26/1: انآ ءآ- ةناةبرعأ [8

 د]رمن"] [قاكفط للا 8هءويرعأ دمع ىتمامعر ذغه ةصعلمتا: طهسك آ)ءعمر نتن ؟لعمو 00ءغ05 طهع5علعق

 معممط عادت [ععزغ ءعام. آ1طل: ؟زعن ممداعت 00ءاتر اصيتتتاو م10مأات5 عأ 5ع52ل5

 ممواعحتس ةعولات هانت نانمتت ءعاععمعمتت» 015ءاماتسةضتت» ة55عع]وفقر عغ طمع عدت هط  ةتتقة قلو

 ننم0 هز مهعع5 زم معمطقملتع تك (2ج036هدتطاتق ةعوتنتت ضأن, ن3 20 ةتعام81(ةغعتت 015عاماتح

 1هركتسد ةمعامزاتا> م20 ماطعغوع ( 1ه7::82) (ةصاتتل 1ع5023181 ممققانمأاو 0مامأ مدع 0ع312[2 10161-

 ممهعماعمعر ذالده (عد0ن(ممع5ه ءملعرد 1و عم ممهعملهه ءوذعر وسم ه01همعق 20 مهما ءامنم

 جتعامععت ؟ءاقامقر ءهغ عتستتل ءممقعماأتانمأر 30عام 6(8[51غ5 هةمعلمطدسس معهمطعأوع معمطقأمق ءةةعو

 معوتع للدم ءدع 115 تعونع 20 ظمعسس ةععانصضلا ةععدلا .8/هر#6 غعصمم»ع طقصع هراضأممعلات

 صر سعمهطوأ. كح ينسن مغعملتغر جهقععاوه صمداعدع 0تئ5ءماتممع ةنصصقع 307عدققتأ ءأ

 ممالمدعتس عغ دسحتس ج00 ءلمهأتممعس رمهحتسسأ ماتاقععر هعماع طنع د ؟ئامتغع لععاتسمت عنوصاعد

 574غ ىملتغممعه د4 ته ءمسلمو ةمعلمصتست معممطعأامع معاملنممق مءزاعأاو هتكأ تطأ ءدعلعتس
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 ةنسلا نم ةّلدالا ركذب مهبتك ىف نونتعي انباكأ لزي مل مث كلذ ريغ وأ اًذنسم رخآ هجو

 بذهملا ىف فحسا وبا مامالا رثكأ كقلو ىزارلا ركب او ىرودقلاو ىواحطلاك اهنع ثحبلاو

 كلذ نيب دقو ةفيعضلا ثيداحالاب لالدتسالا ركذ نم امهريغو ةياهنلا ىف نيمرحلا ماماو

 بدحاص ناف اًهيبنتو ثيداحالا ركذ انيلع بجوا ىذلا اذهف ىرذنملاو ىوونلاو ىقهيبلا

 راص نيجرخملا ىلا دانسأ ريغ ىم ةياورلاب ةيارحلا ةيوقت ىف ةامج تيداحأ ركذ امل خيادعلا

 هيلع بتكا نأ تييدصت نوتقملا رجوا نم ةياقنلا بانك ناك املو هثيداحا ضعب نعطل اًبيس

 عب ثالث ةنس غرفو فالتخالاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ىلع ةّلدالاب انوكشم لخ ريغ اًحرش

 نإ, خنس قوتملا ىوغللا ىنثم نب رمعم ةديبع دال قدزرفو ريرج صئاقن |" 2 ةكمب فلالا

 راظنالا كر ىف راكفالا كفن (”او“ ١ ت0 غنس ىقوقملا ىدادغيلا بيبح نب دمد# رفعج شالو

 ه لوصالا ىف © هقفلا ىف ا" ةوبنلا رابخا ىف " ةيمستلا ىف ! ثحابم تس ىلع بتر ورسخ ىوملل

 حلزو ىراأذ دلتد ءغ مهالممع هه معمجطعأوع حتعاورت دلع دتأ ه0 جتعام كل أهاعصسص 20 طقصع

 مرممتتك 20ععلعمأعرب "عاوججأ ممددعمأ. 8 عدعاوععو ةععامع ممداعدع 255ءءامدع ذه ةءعطلمألق ةانتق

 تيعحتس ةلطتطوعع مسصوتحتس 0ععلزستصغ 0ع معمطوغعمصتطاسق ءدع كومصح ج11عععصلتق ع لع ذك

 ةزذماهامععر نأ 1 ه1 068, 000: , لطي طظقءز» 1سم, لحس طآ[صقس كلان 1 ءمع ذص للا - ]10-

 16م0: ءار, 1: ثد» تكآ-!ءمهتسعن ذه 11-11 4ينوءل كك دلتخ جلتقك هةدعوتممتستع ةععاتس عما هال مص عال

 دلصتغطمأ (مهلئاتممتطاتع ةدط]عدامع ظلعز ةامطتلتكمسو 10 ونما 28؟ةروعزقر لا ءمءمن ءأ لهده

 لعرض همفاأعمستسأ. [آهفع ءدتقمدح ؟دتأر وسمع (2ه016هصمعق ج2 عععسلل ءغ ةصتصمو ج0 ععرص 30د

 (عمل] ممطتعق معععدوزاهغعتط 1ططممقانتأا. قةسعام»» ءعمتس ]ذطغا ط0 عقر تنس 20 5ءعضاتقتل

 (ملت6ةمصتع هنتحتلتم همععمطمءدصلممس (مدلتامصعق ةيسسفأاتسم هماكنس 211م عغر هنللاذ 2

 عمركاتتلل جنع(معن(دغعو ننأ ءده عمسع]ءعوعتمغو صمصصتتلاد5 ونسهق جغعان]تا (16(2201هعق5 هعطقاتك#ع

 معمععتمعت ةيطز اأفلعسلت هععممز هدعسس 0علتغ. (ندس ةهسكعست ]ذطغع 202م7 تصنيق (عائاتتتللا ع8هقعأ

 وو تمكتسا هنو ةمدصتس هامات ةععاطععع ةعومعمممم ةدسر نمل ةيقمءعاهتمسعتس همص 1هلل ةععأ

 ءأ هواش” ءمأتق (هعوصمر اتصل مع ءعأ مصقعمقالأ انمأ15ةئ5د]11 ؟عقممص 0 ءماتطابق عغ ه0هأ1501 1

 مهكلممعتس طقطءعماطسق معرأ ءعابك عودعأغ قةطقماستغ 81ءاعاعمع ةمصم 1003 (ةمع. 6. 5عرأ. 1594)

 -- 413952. ] ءوقأم ل وعاع را ع 1" ءعععج لم هر ذمكعستاهغعم ممعامستس لواأ» هأ لع” ءملمع

 متن مودع. هعئتموعحسأ للطن 0[ ءقلع لل مثرودم» طقعءرب 71011 مبرتع آطبعدعتعم]وودقر ةصصم 21/0

 ازمع. 24. ةرع. 825) طمءاساتقر ءأ قالي لمازكم» 7101 منوتربعل ظعرب طلواقط مول لقر ةصسو

 245 (مع. 8. قمع. 859) ممم دانك. - 13953. الآ جخ ع0 ءا- د1لع ةعر لنز ن012ق110 0 10

 همموعمعمو لع ععكيعوتتممع ةمععس]هتلمصسمر جيعام»ع ة[مالج رم مو»«ءعم. اططزقممدستغ [!ئطعتس

 زد هعرع لزئوسزوز(ممعف - 1. لع دكت ؟هنصانلقع ىرالمرستمع اأن ء16 2. لع طلوغمرتتكق م0-

 مالولوع - 3. 0ع زنك معسلعماألو - 4. لع ميتمعزمتزأؤ - 5. لع ءاموسعساو -ح 6. ©
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 تا

 فتلعو ىتش .ةلوسا ىم ةلاسر ًاشنا ىمورلا نيدلا ءالع نأ هيف ركذ فقطنملا ىف ؟ ةغالبلا ىف

 ىلوا اهيضتري ةيبوجاب ثحابملا نع باجاف ةبوجالا ىلع ةلمتشم ةقيلعت نيدلا حارس اهيلع

 ىوقتلت ءاش ىم فنو ىذلا هلل مال هلوا ىيدلا جارس ىوملا هنع باجا امع باجا مث ىهنلا

 ليق ليونتلا سلقن #10 رك اتيكدلا لاك ١ تحابلا لاك ةنرعب انكنيب كاكا لود خلا

 رم ةجاييد حرش ىلع ةيشاح ىلع ىديس نبا ىلع ىلج دقن او  ىزارلا مامالل وه

 دمكم نب دكمحا نيدلا سمش ئيشلل فهكلا ةروس ريسفت ىف ىكرت رطاخلا دقن ا“

 بجر ىف هقلا ناخ دمحم ناطلسلل ةيلع نورشعلاو ىداحلا هفيلأت هنأ هيف ركذ ىساوهسلا

 رم قاولاب فورعمال ماككحلا ررد ىلع ةيشاح رردلا دقن 064 2 نيتسو عيراو فلا مامت

 هيبشتلا قو اباب نيرشع هباتك ىمض بتاكلا رفعج نب ةمادقل عيدبلا ىف رعشلا دقن ا”

 امم نيرشعلا ةيقبو اعيمج نهيلع وقعملا ىباو وهو اًدراوتم [سانإلو ] قابطلاو ةغلابملاو مامتلاو

 اهيزوو جو ءأ ممسوأر 474-ع0-0ة:تدحح 1غ: اهدعافأستم ع لتك ععذلق ونتته عقاتمصتطاتق ءماط موقت 55 عم

 40 نس ك2 ءل-0ل47: حجم عمل ءعدد علتلتغ عععرمممو ءمدختس عماعسل. ع 18عهممصس لتغ ةساعسس 1

 1/مو,« عم ه0 سه عقأ1همعق زاهر سغ تع ا ماع]] خععمافد عععموممو ؟عطغعس ءعماعع ةممطمطوععسغ. آل عل

 زملع ج0 عود ععدمومكو هتموت ونهع 0810115 هذة" عر-عل- لن حعوموص0 ءعوأب ع الطعم أه سعات:

 آيدسق [)ءمر وسن 20 ماعاوتعسس 01ةممصتغو ونتعس ؟انلغ ءاع.ر ءغ ةنتعاأم# 0ن] ن012ه(1هصعست 1811

 نص لسع أذ ذمماتغستاو دنع ؟معصسلت5 نغعععطتع ىرآلزءلغ لزةمدعقسف““, ىرآلزعزغ ؟عةممص0عمق““ ءأ

 ىالز بنا“ - 13954. 85284 ءال- غعمعأ], لتز هلتعدألم كساتعوم 2ع عانت مصتقو نقتل آلطت قانا

 رم هوتمستعدع لتعسسأاب - 413935. ظاد-الو ع4 ظ1- ل عازر ةنز نلنعدغم ءكمعذ 204 ط»

 ىوزورنلع ملل. ©1هعددع ج0 طسّزانخ ءىسصسعمافسسس اص 101807 1١ ع. مج ع[داتممعلط 0853 ةللر

 لع وده ةسمرعد لتعطس هولا 13936. ة85ع4 ءا- اعط غغتعر لكتز نلتعقألم ةصلسسلل  (نورت-

 رجعمامتسانق نععلعتك ذم ؟نعمأحت» 167ر6 هسعام»ع هطعتلط ىكةعووع- ه0 - ل: لا»سعلا 18 عد

 1101ه: ء0 كة ماعق.  آ1طأ مهككدغر طمع ةعطتمأمالاتتلل 511011113 516 عقاتللال101 21511111118 أ 21115

 مهودع ؟كسللمسم 7101, ميج:»ء0 لكاش» هطافضسم.  فطقماعتغ ءئعتصساأع معمقع 1عزعط دمصت 4

 (نمع. 12. الو. 1653). - 139357. لو ع4 ء1- هع عر لنز نلت ءقألم طت85[375351ا012. 10558© ع

 ح وتعم كهعغم ر مدلعم 27- 77 مغ لذعغمو ه0 120ءع» ءق- [مماطفت» ءلتاقع.  ؟10ع ةاتمعق.

 13938. الوعل ءا-ءطتخر ةنز هلزعدنم ىلاعو ممعقتك 0ع ةمعاع هدصقأع 0تععسلتو ةتتعامع

 هلع 8ع لما/ع»» كتتطو.  ةفعوسسص عمطتس اتطعت متوتماأأ ءةمتغقطسنم عمدت مم عطعسلتطتكو 008

 فرس مدمج ةمصعسم ةعم ةقدتست]هعلممعسس .لسفماتسم معصانتت لم نمي 8عصقاتتم , ءمرنمأ صنعه دس

 طوعمءععطمادسر ةمغغطعءوتمر [ه]11غعموؤلممعس ] 0عامععوس (عوعامصهأ» 000:0 ءأ 81: - هان 0' 1 عتب

 ذم طلع هدمتغطسم هددصتطسو ممم ءماتسماب ءءعاععو ةياعتم ؟لوتسأأ ءقصتاتلال دع تقر 0113
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 فشسوي نب فياحللا كيع هدحرش ةخلاسر ىف ىدمالا رشد نباو فيشر نبأ دغيز خمادق هب درغنأ

 رعشلا لقن |امأ  ةمادق نع ةمالظلا فشك هلو ةمادق ىقن حوش ىف ةعانصلا ةلمكت هامس

 قاكسالا بيطخل هللا ليع ىنب دمدلو هن“ ةنس ىقوتملا ىناطرقكلا فسوي نب كمدم هللا ىيع ىال

 نايبل ملعلا لعاج هللا دمحا اهلوا ةموظنم هقغلا دقن |5466 2 [باشل ىبالو] ةنس قوتملا

 مغ
 لاق خلا ماركلاو لالكلا

 وجوملا قناتك هقف ُكَقَن

 1 هرحأ ى . هرحأ ىف لاقو

 ل 8 فول سَ 13

 هجامل ىذل رخا نأ هجح ىف منأ دقد

 ةماسمت دسعام »عسب طقطعماأب ل157: معقم ءغ ل1: ظووأ» قلي»سقل# ذسم[؟هاطقصلو ءعووعاذص (عةعاهأكات

 هداعسلسمأ. -  ىك580- 7414-67“ عرج 7”عدبرك مرستسعماقتتتاتست خه لا - ع2 ءلنلتغأ 1 ع[سستعأ

 هآ - ردم لأ ءارمب"]ب 281مع0ل 200جم ذصخكىتماسس.  [لعس درماهوعتهس (00 مسمع انكنملم لكمعأب

 ء]-1 014:61 هنن (000سم ذمكتومتامسس عمدت مهدات. ع 13939. ال هعمل ءلا- ةطتخعر لنز لن عوغم

 نيتاتنعج ممعوتم , هتعام» ع لكان كطلعأاعأب 1101م مدوتنعلا 8 عزو 7" دةنرك ]16 كرك عت'ام88, ةصصم 3

 (نصع. 31. كحل. 1109) ممعطتم. آ)ع ءولعس عع ةعتممتغ 10 هتةننءعاأ وبن قكللاعلاعا لك1ءملقأب

 151/لأر ةصصم . . . ها اناتق - [ عن 1[: - ءلءارمعأدأناآ 1 13960. خ20 ءل] 1 ء'طب

 ل1 نلنعدنلم يئاتعو زسوسمكمسم ل عماأمع. طمع قعسعم ااه 1 معابتا : طهسلم العرسر ونسأ ةعاعطأأت ةلا

 ج0 انعتطسسم ءأ اللاتعتتتسس 0تكاتطعمعصلسست 1ععلاأ ءاعر عغ ةنعام» للعلا

 ال

 زدزز نلزعدنم لدصتع معسل عصاأتوع ءعدأ مدعانق [ذطعع مدسعأق معطقعءكل ماتتقو

 لص وننم (طغعقدسعاتق )36عار نكانزانك ععرضتلو طعصع ءاتقام0لغ98 عام

 كلل قمعمس طقعع طقطعأ:

 ركع انطعع معمسصامسأستس ءىأ لني ن0 ءئممقب وانما ةمصم 736 (أمع. 21. كلنع. 1335) ظصتأاتللظ عقأي

 تنس تلغعستتم للعقم رهعممتك الود طتززر ءغ ةعودعم

 13901. |3220 ءلدات هفغصم 5ع 104 ءعال-طنع مر لزز نلتعمغتم ][!معدهع عا صممتلع ماتا ءاتعقمانتتو

 ةهسعام»ع ة[ما1ه 17:ىاهركع 1غ متدتنغ 8 ءرن- ءالاز طمععتب قيءايعام زسملتعع (نهمهاهماتسم م مأت[ةصمر

 ةدصمم 1100 هع. 10. 0ع(. 1685) سمعطتم. آياطعع ممعجع ؟ععطق ءمماتصعمم حلتصملع ذه اذه عتقتم

 هعوطتعمس م"عععرأاور ونأ اه ةزمعامتا) آبهسع آ0عمر وست طمسصتصعس !ةصمجتف 2مطأ ]1 (ةكتغ ءاع.ر عأ
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 امتا#+ [دلا نادلبلاو ةلجالا ءامساو نارقلاو ثيداحالا تابرعم اهيف ريكذت ةلجم هذه لاق

 فيل لةايشلا |دقن ززس» ... ىنوطلا .نسح نبي دمحم نيدلا ريصت رفعج قالا لصحملا ىقت

 ةيادهلا ىراق ىواتف هيف عمج [1.1 ةنس ىفوتملا ] ىداضرد فورعملا ىلع ىلوملل لاسلا باوج

 اهعمج ىهلالا ىواتفو هدلو اهعمج ىتلا [ىرصدلا ] ميج ىبا ىواتنو مامهلا نبا اهعمج ىتلا

 ىلاعلا يع ىبأ ىيدحلا نيمأ ىواقفو ىدافولا نيدلا سمش ىواتفو نابغو نبأ ىواقفو هذيملت

 نيدلا نيمأ نبا ىواتفو قوناحلا نودلا يارس ىوانفو ىرزغلا هللا ديع نب دمحم ىراتقو

 ام ىذلا هلل كمل دلوأ ىدنفا ىيكج مسا هيف ركذو ىلبشلا نبا ىواقفو رعحلا ةميتي ىواشثو

 سوصقلا سقنذ حرمت 0 م سصودصفلا حرش 3 سصوصنلا ىللقذ 5*1 خلا باجاو الأ ل

 فيقح شقن 1[ 81 ناخ ىلق ىلعل همظن ىلازغلل موظنم ىسراف عيدب شقن ا”

 ةنس قوتملا ىراصنالا ىجروشل ىهينغلا نب دمدم نب دوا خوشلل بهذلا فيئادك ىلع بسنلا

 00 ىراصتنالا يأ النك اهبتك [.5ع

 ةنعامر : [110ع ممل هصعمو ةصوستأو !!طغعع درسعيد هعتملت» ءدأر نيم [؟10[201معق ع ؟ءدقانتق (هعوصأ ءأ

 ممهتمم ؟تسمعمس ز1!نفاعلسس ءأ (عععمضمس ةلتصصلع معععرام ءمصام صانع ءاع.ل. ع 13962. عمل

 ءاد رح هاطهقدملو لتز نلت ءوألم ةعاعسأتم ةعونأ فتات, ةمعاأم ف كادي لزم للا عار" -ءل-لغأد: )ل0 هترنتنعل

 ]عرب 21هعمت الرهن - 13903. 8غ هع ءاحس عدةتلر لتز نلاعقألم وهمه ععاتمماسست 0ع 5ععروضذم

 وييمعععمأت معللتغم , ةسعام»ع ةق1ه115 4ك/:, ؟دلكو 220748 لتعام [ءادصمم 1039 لسع. 11. ثنع

 1029) ممعطبم]. (نهدزسسعتغ طلع زسعتدءمدختملاه همدصص ءعماهنمعتق انطعخ 20م ءار دسلعو (0

 18/-11:042ا لتعاتم تقع 11: - ءأ]رعزراتتفت» مصوعمد وكر لانكا 5عمصقانا اه لانا: لا هز ءعرسق [ 2لقع»ة]ر

 ننمع ءزادض ظلتطسك هم]] ءوععدتأر زاتعنمهءمصقنلاه 1/6/1 هط ءزسق لن ةعمدلم ءمآ]1ءععاور لدعم ءمصقاتلاو

 11: 11” هلطاكت لانكتكءمصقاتلاه ذة عوررم-عل-لفنخذ 11 ناوين, لدكتخهءمصكنلاه توك - هل - لفن طق

 قلق ل-ءا-غ] 1, زمهتكءمصكدلاه أل ه]ع مس ءعلاته ظظعتا ءاللاعلاعلب 0 عمهعتنر لانكتكءمصكالاه 592 -ءل-لة

 [3 11, ز دسم ءمسحتأ اد طاجن طوف -ءل-0نر لمه ءعمدهتلاه انطق 7" ءافرسعا ءا-له] لسهتعس ءمصخنلام

 161:-:116/]. - آطهسلهع ذطأ همسصعم 7”ه7نومع طير/عتن0ت, كدت [ذطضس هططتلتك وتأ ذاأه ةصعأمأا:

 آبددق 17عمر وقاتأ 20524115 765م0ه50 ان 011211831 0ععقأ عام. - 13964. 32360 ءا- هم ثق, لت-

 رممزءونلم ةدمع6نممتسم. ((هدصس عماقعتسك ص ]طعس 20مم 0ع نسم ةسصتتع للءاتست ءقأر عا مضت

 رمعماوسمم ذه معع]ب 17/ - ]هوو - 13963. لل د ءعدطخت ط وقتل, ملعاتعو هنوللمستق 0828.

 دعس عم معصسأ عسسل, 0100 6 1 معن]: ل15 (نن7: 1ك ]مم مصلتلتأ ح 13966. 3 ةعدط عقط ءاعأع

 ءادم عد ءطر لعدتوممألم ؟ععوع معصتغ ممتع ععمعم]هعتدع ذص [هاتتك هسدععلم. 8 عضمقتا هطعتاعط

 ك1 عن 101 منصتنعل 12 ءرع- ءو]يمم عقم 16معج ءزن قيوعفة ةمصم 1044 (ةصع. 17. كاتطم

 1634 مم»عطدسع, ة[1ه]1دع لرد عل مقرروي»لا ع 13967. ]ا جحعدطت ططتقعقلو ماععتعم مطقصم

 (دحعصعم اههعاعسسم 12عام اتطعت 71ع7ع سمت هآ - همر" » ءمسسممكتكسس عط 17/412 ل عزا
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 هردجت أ شرع نبأ نيحلا ىهيكم خيشلل نسسصونعت شقذ 16 11“ ةنس قوغملا ىرزآلا لنيوحاأ

 مكحلا صوصخف شقنل ةلباق ممهلا ىوذ بولق عدافص لعح ىذلا هلل نمل هلوا هصوصق نم

 ةيكر هلا ةنس قوتولا ىواوملا لييعمبا خيشللو صوصخلا كقذ هاه ىمادل انالوم هدحرش خلا

 نبال در هيلع ةنس قوتملا ظحاشمل رك نب ورمعل بطلا صقن 0 صوصقلا ةدبز دامسو

 5 يف ماربالاو ضقنلا ا ةنس قوقملا ىلاهفصالا بيبطلا نمحرلا كيع ىب كمحا هيودنم

 دكيحم لأ خيشلل سورعلا طقذ 1*1! مارحالا ةريبكت ريغ ىف نيحيلا عفر بابحتسا مدع

 ططخ ىنعي ططخلا نم لكشأ ام مجكمل طقن |"  ىرهاظلا مرح نب دمحا نب ىلع

 ارضنا ترتذ سلق ملاعم ىلع هيف (هيذ) ةذس قوت ىناوكلا ليعمسأ نب ديد فيدرثنال ردحم

 لذغلا عقن #1001 4م: ةنس ىقوتملا ىمجتلا دمحا نب دمحم نيحلا ظفاحت ةلاس ملعلا ةطقن

 10 ةخلوأ بناكلا رشبلا ىباب ريهشلا لضفم ىب كجامل ةموظنم بطلا ىف ةزوجرا [ لدعلا عفنو ]

 ل1760 قلعت" ةصصم 993 (ذصع. 24. ]اذ ءعب 1585) ممن م. - 13968, لاح ءداط آه 5اثقر مامات

 انطرت ظمععئ. ظمتغعمسع هج هطعتلعط 1101ن6-ءل-ل» آان ل"مطغ هع دسم اتطعو 1”هوعتنع ءا-|, 1 عر

 ءيعععمادب ونقع 115 امعامأا: طبهتتق [آ)عمر وسأ (ةطسلقق ؟همعلتطتمت ؟لمزانتل ةهضق 126216 مظ36-

 لزغمصتنس كغم امكاتطستك دغ اسصمعتسعتس ]ناس 10من ءل-] 17ج عر» مععامءععمأ ءاعب ع 810115 همداعت

 لمس ءقمسسصعماةعتتس ةذص ءدس ء0ئلتغ 27مع0 ء7-ممو دمك ماسست. -  هاطعتلعط طع

 آل 6م7عمم7, مصمم . . . طظم1تاتقر 221111 ءمرطتم عماقتكأانللا ؟11علعانلال همها موقت اناسأم 50#

 ما - 1051045 زمكأعمتأاتتت. - 13909. للوعد ء]-علططو ةسموعل عام دسعلتنعتسمع همهلتغ10و

 جدمعام»ع لبو طعن 2مل لفأساعمب ةممم . . . دهممعاأتم. عادت ممعسس طسوسق !ذطعت 4/7260 18 تف

 5 4580-ء] - ”ه]رومت: ]رمي !١[علتعدم, ؟نلعم ظاتو 21:0:0ءمعت]ب لتعاسق ءغ طقم . . . 2101ا0115و

 ءلتلتا. - 13970. اظ1- 8 حعلط ىو ظ1-1ط ءؤسر همصاتد01 نانم عأ ةعوسس عما 8610 8قطن1ة-

 دلسه 0ع جكعمدوكمصسع رسمهماتك ماا عصلخفو ويمملم قك//مآم قلطقم»» ؟0ءدطتتعر متقأ اعطتمم5ع

 1/7 نرزنن. - 13971. اللو ءوهغ ء]- حعاتنرو هرعرذ ةعان مانأه ةممصقدعو ةتعام»ع هطعتاعط قكقاع

 110/760 مآ ظعوت» كلآدسعلا عر: آطلمحت» 1-لا - 13972. اله وغ ]11 طمل اهلو

 مسدصعأمب ونهم 10؟م5 011112ن11هءعدذص هرععع 7201م1 715 11 تعاعمسأب ةحعامر» ع 86د" ةرك 1110/1160

 اء 1ور»هق] ل عمم ةصصم . . . دصمتاتم. آلزدوءتغ ذطأ لع معقانوتتم ععئتست هلت ءموصتأقكاتتلو

 منصع هطال( عومي. -ح 13973. للم ءىعمغ عا -ه] عسر وسمدتم00 طمرصتسا م2015 ؟0هقل أ طانق

 اصقاعمأ عمله ةذصأ. '[!'ءدعاوكتق, ةتعام»ع 11 لأ ات - ءل- لف 71ه عضت»عا عن لآضعلأ كر ءلراو

 ةهصمم 957 (صع. 20. كوص. 1550) مرتان. - 13974. الو ع5' عا-عطو]1ءع] [رءع للو46*

 10 ءا-ه1ع]], معدانمءأاتم هتاتق |[ ع تاتلتادك مماسق ةععتصلت|. (ندسسعم دتعاأتو 1 ءرعتن ءزت 7051

 0ع سعلتعتمم, ةسعام»ع ]1060 طعون 31هر/مل/,0]م) ظتتطقر ؟دلعم 1انن:-عاطة ول" للعام. آمعتمتا أاقهن
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 نم هب ىتفي اميف رردلا دوقع حرش روصلا دوقن] اه خلا رشبلا ًادبا ىذلا هلل دمحلا

 رصتخم حرش ىف دودرلاو دوقنلا |1041 2 [ىماشلا ىسلبانلا ىنغلا دبع ةمالعلا خيشلل رفز لاوقا

 ديع نب ىلع ملاعلا خيشلل ةعيدولا ماكحا ىف ةظعيديلا لوقنلا ] 9*1 هركذ رم بجال نبا

 لال ةلاسر ةقفنلا ةلمسم ىف ةقرشملا لوقنلا |"90م [01 ةنس قوتملا ىكبسلا ىلع ىب غاكلا

 ىف هفنص ىكيسلا نيدلا ىقتل ةقرشملا لوقنلا |80  هيواح ىف اهركذ ىطويسلا نيدلا

 علاطملا هامس عمج مث ةقرشملا ثحايملا دهامسو هصخ مث دالوالا دالواو دالوالا ىلع فقولا

 ديع نب نمحرلا ديعل ةنيعلا عيب مكح اهنم دافتسملا ةنيعملا ةبذعلا لوقنلا 1“. قرشا

 ىلع لونا ىذلا هلل كمكلا »لوا ةلاسر ىف لامك نبال باوجو لاوس وهو ىعفاشلا مدركلا

 رافغلا كيع نب دمحم نب دمحال ىسراف ناتساكن !*ةما يلا ليزنتلا مكحم ىف هيبن

 ناتسراكنب ”فورعملا وهو ةنس قوتملا ىتدارفسالا نيدلا نيعلو ةنس قوتملا ىرافغلا ىنيوزقلا

 [يدتتق [)عمو ونأ طفستصتطاتس معاسفسب هتعتسع» 0علزغ اعبي ع 13973. |3غ6ع580 عاده 6035 علو

 آسمعأسع5 ماتكنم2عق.  (نمرصس ءعماقمأانق ذه 064 ء7- لمسءع» لع ذه ءالقلتق 20/071 00101

 حسعامرتأوأع ععومممسد لد لتعم لمصخسع, ةمعام»ع ظطعتلعط لمءانددتسم قكطل-ءأ- جارمبن# لا هن

 ىممت»2]. - 13976. ظا- هله ءث0 رع ظ1- 180 0140 معمط]مره عغ ةعوتتلل18 (عمااتللو 0118©

 حاتد ةعتمام هصسلع ةمحتلتسس معاتساتك ءممالسعمأ). (نهرسصسس عمامعامق اه ءماأمسعسم 117:-ع7]: ل ءأنأو

 لع ونسح سمعت ل1 ءطتصس عوأءاسا 13977. [ 8051-51 801-81 دغر عءاوانمسع5 ةاتسصلع

 معاتأؤع مموعوع عغ مدتعهطتلءو لع ءامطتأعر ونهع 0ءممدزأو عةمععاممأو ةسعام»ع ةطعتاط ل0هءام

 47: 8عءر» كلل -ءا- خليه 8ع لل كملف, ةصمم 7536 (ذمع. 16. لكهصت 1335 ) رهمعاطنم ].

 13978. 3-81 0هءنا ظ1- 3215 عطعت ءقأر ععادانمصسع5 ءعماعمل ءداعق 0ع ننقعقاتمطع مععانط] 3ع 5

 ردمعتأم دعمت ه0 ةدساسم ؟هعزعس0لم5 ءعموعدم0دع. "1عدعاقطتق لع]غ] - عل - 017101 ل0111, 0 علت

 ]ص هانم 247م2 همرصصاعرامرتقأ6 - 13979. ظ]-اهءعأنل) ظ1- 031ه ةطعأ1ءدغرو ععاوالممعق

 هماعملعم وو, هعكمدتا 1هعقم- ءل- لج 80082 لع ]1ءوعدتتك ظلتتم ع معمماتطسك مءاتنصسوتعسلت قم

 طمدئو معانزم»و اتطعان ذص ءمتامسع ةعاعوتنأ 2/7- 21 ءاماقاا ظا- 21هد] عمق ذطقعتتمأهو 0

 1معأم ىدعامتست ةملع عمهغم ةطسلسس 27 - ,11ءام478* 121 - 0لهد]2 عما 0علتغب. - 13980. طا

 2ث ه1 81 - لك ل ع وط ءغ 81 - 01ه ةوججأس عار «ءاوتتوصعك لسا أعم 0ءعغونصامهمأ عقر عع وانت طانق

 داوكتأنتل 0ع ءساتممع ةعب ؟عملتأ56وصع معطاتتل 1016010 كزصع نكاتكو كانتا مم ان ءاذعأ م0[عقأو

 ةسعام» ع قار - هل - "07+17 1862+ ى4كآل- ء]- يعرب كطقطتأو.  كدصأ ن003عدأا162ع5 ءعأ 622

 لذ لك عوبم71 (عءدعامكب مدت م؟عطعطصعمر ونت زاد ةطعامتا: آهصق آلعمو انآ ةا0 معممطعامع اه

 ]و5 عمءاونمدتم ءعياتم عومعاوجتزا ءاعب سس 13981. للزوع معز هافمر راطقعمأطععور معدطقتععم

 كى مدعصتمأا قاع 8ع 3101 متستنعلا 8ءرع كلا ل-ءا-جابمإ] هر» (نمسماتاق 6| فتةو ةهسطف ...

 ملمع اتتتقرو عأ 11101:- ء0- لف: 1و ع", ةهمصم . . . رسما نانقر ءانزانق طاصوعماط عنو 2ءوعزعم
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 ناخ ردايب ديعس ىنال هفلا ملا شقولزا هك ارىوادخ سايسو ضوح هلوا ىسراف ىنيواخل نيبعم

 زدراشو 18, ذذنس قوتملا اشاه لامك نباب فورعملا ناميلس نب ىمحأ ىلومللو 00 ةنس ىزيكنإل

 حيشلا مجرتو ةنس قوتملا ىتفملا ءايركر نب ىبح قوملا ةمجرتو قثئام ى'ناتساكن هقيلأت

 ةردانو نايكلا ةعوذ ةاوسو ىكرتلاب ا.” خفس قوقملا فقمرد ىتلاب فورعللا كمكم نب كمكم

 خيشلل هركذ رم ىزوجلا نبال تاعوضوملا ىا تاعوضوملا ىلع تاعيدبلا تمكن ("لء“ ١ نامؤلا

 ة*يفاشلاو ةيفاكلا ىلع تمكذ هل 1! ظذذس قوتملا ىطويسلا ركب نأ نب نمحرلا يع ىيحلا لالج

 تكلا ام هحرش مث نامح ىنال ناسحلا تمكن امرا ةدعونلاو روكشلاو ةيقلالاو

 ىفنللا دومحم نب دمحم نيدلا للمكأ خيشلل رصتخم ةفينح ىقأ بهذم حيجرت ىف ةفيرطلا

 نأ ضعب ىلا راشأ خلا ةيفنحلا ةلملا عابتا ىلا اناذه ىذلا هلل محلا هلوا 1 ةنس قوقملا

 ةخمذااو كدحقعو ةموقما قع لك تقم وهو مهمامأ بودذم ىف ةيفنلمل داقتنعا ىوقت لاسر بكا

 تاملم آن عك ةئان» 21ه لممءبم ذمعاهستتكر ءغذاه اصعامتا: (]هرته ءا لهده آل عمر تتزانق

 وعاعرسو ةدلكاعمألو تكاعب سس 0( هرصمودكتتا ءوننا لكقني كدقلمو اظعآرولت» طك: ل رن كاتتغ ةصكطم

 735 (زمع. 1. 8ءما. 1334). - طورصسم ا1هالح قكارسعل ظعت؛ 5هاءةسفنر ؟دلكم لكان: لك ءنفاعع6
 لزئنمم هغ هممم 940 (ذمع. 23. كمل. 1533) مجمعاستكرو !ذطصبسص 2!:ىمةءامن» ءلألتغر ءاتقانق

 يرسممدتازمستق (ءةسمسف ؟ءعمطتق رىرظزسهعمعطععد ةهمعمسرتهةعقطتاله““ ز. ع. جصمتتق 919 (ذصعب 9

 لآدم. 1513) ةهزعدانظعداس. اظظموس 010115 7”هلرع اظور» ةملممةررع ظا-ةاسكاتو ةسهم . ..

 ممعمسسعر انصعأعع ؟ةعاتك ذأعسومع ذا!عتاط 7101 متروت»ءا ظعلن ]1هأيوتست» ءلار دلك للا مسدمعع

 لزعطتع عأ همصم 1033 (مع. 15. 00غ. 1623) مماككنانكر تانلانق ؟ هذ (نععاعم اااه هل

 مو 1101617 هل عمرو زمكتمأو هما ع 13982. ك1 - 11 هلع عع ظا- 8 ءلأ ةغر ه0له0[ةهصعق

 هعاتأع هأ آاموعمتمدع هموتاحأوع جل انطصس 0/1::«11 هلط آان -ءازتس# ءلتطتسو 0ع نات ةاتركف

 لتعاذتتسص قار هسعام»ع ةطقغتلعط لو767- ءل- لأ: قلطل-ءآ - "هارضاب» طظقء» قلطغ 8ع“ 50و

 دصصم 911 (ضع. 4. كدص. 1505) رهم»ننم. 1[لعرد ه0 !نطعمو 1 نوعار 51 لازءأر كارز عأو

 81001“ ه7 - لعيعاروا» هأ 15/- [بعقما دعبأع هلممامنم ءهلتلتغا - 13983. 8-51 هلع ع( ظل

 از د خمر ةعماع جلممأوكم مسا ءطدعحر هبعام» ع لقا 10هييز تا. 8وهأعم ءمرحطت عطا قتلانلل 5021 5ن

 - 13984. 1-81 هلع وغ آظ1 - '[!' :دعأأ1 ءار هةعساف جلصمادأم 1مععصأ مدد 0ع ةععاج قانا طل 01:17 ع

 ىاورتم معهم وععملمي ةهسعام»ع ةطعتلعط قطسمل- لاب 71011 مصسعا عن 81ه رست [طهمعاتتهب

 دمام 786 (زمع. 24. 1عطعب 1384) دمعانم. (هدسص عصلتسس ماه ةصعامتا : آبهنق [)عمر نتأ ه3

 جهل معازوتمدعس هماطملمدعحتس ةعودعملفتص لتععرتغ ءاعر عع هصعام»:  [زه ننتلمسم (هتغزر سضتطت

 (ممعادكجس هعضطعملسس طقصلمكتأو نمت مرتع لتدءاجاتسم طامص عظندحصتس [مصصدطلأ عمانتل 02185-

 ةزمحعتم يمظعمسم معا (هماتسعأ ذل1ع مدع( تممعتسم همصقتألأ صصص امرت هقلاتت عأ همصع] انقل ع23.-
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 نأ ىب ةرامع دمحم ىا نيدلا مجنل ةيرصملا ءارزولا رابخأ ىف ةيرصعلا تكنلا !”رم

 ةعوذو ةيفاشلاو ةيفاكلاو ةيفلالا ىلع تكنلا "ا ه1 ةنس ىفوتملا هيقفلا ىنميلا ىسحلا

 ةيفاكلا ةمعذ ىلع هللا لمح كعي امأ دلوا وكنلا ىف ىف هركذ ىطويسلل بهذلا روطشو فوطلا

 رسوب ماد نس ناضمر ىف ةكمد همتا ةيفلالا دحرش كضصاقم ىلا هيف راشا هذا هيف ركذ خلا

 ىنامولل زاجكعالا ىف تمكنلا 1*1 فيس حالصلا نبال ثيححلا مولع باتك ىلع تكنلا

 قرهبالا هدو ما“ خنس ىنئتملا قارعلا ميحرلا كيع ىبد كمحاأ ةعرز وبا هحرش ما خنس قوفما

 يلع بيقنلا ىبأ تماكذ نجد اهيف مام كتماتلا تارصتخملا ىلع 5256 روكذملا ةعرز قالو

 ىلا. .. اك تكف را نقلملا ىبال ىواتمل ميحصتو هيبنتلا ىلع ىتاسنلا .تمكنو ياهنملا

 ىلع عماوللا تكفلا (191 ه5 خمس قوقملا ىوكنلا نامحلا نبأ كرام ند ديعس ليكم

 13983. ظا-3 هل ءغ ظا- كه 17 ءعأر هعساع جلاصم(اولو دععدلا.  كنوامرتم 1[: ءعرلطمءتس

 قةعوو مانمصتسو ةتتعام»ع لال عزتتي - هل 0: قاع 21 ه]يعتست» عا 0دهل»ه عرب كلطرمعمت» ]" يعل

 لسستكءمصقت]لغمو همصم 569 (زمع. 12. كسع. 1173) رممزنم. تح 13986. 3-81 ه1عع6 دله

 5.8 4111-1 ءغر دعمأع ة0هماهغم ه0 ]زئطعمد لك/ر/ثوروا, 16 لارعا و ك1 لا عار اااتأعأ 67 - 161

 أ ه/وملست»“ هل- لععاعأ. اظلنلتغ 30م1, ونمت ةذلله لص هةععابألم ةانتق عطور 31 10لق 5ع ع5 عأو

 عا رزه هعداتك عقار  طعمعستسدد 18لعز ]دنع معم طعمع عند ءزادك هنأ عل عماتطاتق عام. 88 ءدو

 ونسمعذم فدسصعماةهسم ذم قكر/قرمتم معمممكتاو طقطسعسكو طتع زصل1ءدعدع مهعمتو ءغ ال1ءاعطمع

 معمدعم ظدصدلطقس ةمصأ 895 (زصع. 25. 8و. 1489) جطومهارتكغ. - 13987. ط15-1 هلع ءأ

 جداد طاغغشط 01د ءادط ح0( غطور جدعماع جلصمادأغه ه0 ]!ذطصست 0711: ءا- [رعهنغأ]: هذ ]1#

 117- 56/747 علتكسمو 0ع نيم ةنرعو ؟10عملصسم ءهقأا ع 13988. ظ1- ه1 عغ 11 هال زلةقر

 جعنتع ج0ممادنك 06 هعععا] عماله دمتعو 01 ءا1همز5 ءمعدمت قعر ةتتعامر ع 180111171118 1 2001181 0و

 حصصم . . . مرممأنم. ع 13989, ]احا هزعوغ ك1 1ذ1]سصد عال ّن 01و دعمتع 2020368 06 (0مأعقو

 حسعام»ع لقب [1.:آرمع ]1 ]يفد» 8عءر» ل47 5| مسهقم ةممم 476 (ذمع. 21. ذآهل. 1083) هتمز'أت0»

 1س هد' لان 2ه”« كآتع4 ظعت» كطقل - ءا- عاف 1»معطقر ةصمسم 826 (ذصع. 15. آطعع. 1422 )

 ردمعطساتقو فد عمافسمتس علتلتغ هغ 4قدمتب»# مععموممستأ. 10عدد قدي تمام دسملم ]ه0

 دعتتع جلمماونه 20 انه مسمعملتد هعتممتغي لص نيتطسم ةعانع ج0مماهأح 1 - ءابنم علا هل

 311-7211(لو ةعدتنع ج0همامهنه 21ءعنيراخ هم /- 1 هنطفا هع 1اس ءارسص/ عع اخ 105

 181- 181 م2 ممزق تت. - 00١ 1-51 ه1عغعغغ 41 .ر ةعباأف جلمماةهغه 0ع . ..ر ةتتعأملع

 لادن 1101770 هعف0ل عرب 21ه8 "عع 11: - ءالعز اب (عدستس هاتعمو ةسصم 369 (ةظعم 12

 كلتع. 1173) دمرعاسم. - 13991. ظ]- 1 هلعوأ كا -آب عع ةسأا, ةعتأع 20همأهغ5 ه8
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 سلاكاملا تكن 94 لوصالا نف ىف هركذ ىطويسال عماوجلا عمجو جاهنملاو رصتخملا

 ىب هاشبرع نيدلا نيوز نب دمك دلجم ةبختنملا تاياككحلا ىف ةبرطملا تكنلا 111

 تاياكح ىو خلا كبايحا بولق را ىذلا هلل وكلا هلوأ ىرفظملا ىسوم فرش نب دمحم

 فيلاقلاو [ىدانفا قوم ملا ورخام قا« عيتاك ك3 تر نيمشو ثععاب لك ءيقو بابو لص, لعمال اسوم

 ىدرواملا ىرصيلا كمكم نب ىلع ىسحلا ىنال ريسفتلا ىف نويعلاو تمكنلا |1578 ١ ميدف

 نبأ خيشلل موظنم ىسراف ىمدو لذ اة ةولصلا ظفح ىف ظعاولا هركذ 50. ةذس ىثوتقملا

 قوشعمو فشاع ةصق ىف وهو [!..ع ةنس قوتملا ىضيفب صلختملا ىدنهلا كرايم ىب ضيفلا

 السنن هيف هةحدمو [ ناتسدنهلا ناطلس ] ربكأ دمحم ىيدلا لالج ناطاسلا رصع ىف هيظن

 هحرشو ه0. ةنس قوقملا ىرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا نا هللا راج ةمالعال ملكلا غباون

 رهش ىف هنع غرف ىوذوقلا رافغلا كيع نب ديزيابو هع. ةئشاف ايح ناكو فيوم ند َقْيَوَم

 دق انطعمو 7108/1 مدمب“, 111:17 أ لمسلم ءآ -زعم)ويست'.  اظسلتلتع هما ءدودع لص ةعكترسأتق

 ةايتق 0ع لمعاعلمم معهمعاتمامضنسس ؟عالوأومتق معععمنعأاب - 13992. اال هاععغ ءل-سطعز ٌةآلل قر

 جلمماوتل ممعف اآصععمأل053ع ممكعقدانال12 ]!(ةعدسأ هرعت. -ح 13993. 15 1-] هزعوغ 11-3101 1-

 طعءاغر اصوعصلموع همهععهأج ءةءعاتلقعدماتمي ةسعاممع 1110160121760 82 2ءقتت - ءل- لأ ل هالعاف]

 176: ل1101 م7760 18 ءرن ك1 مولع ةلهدم 7101477 ء 8. دعست ممعج ءاععاذع ءهغ ؟ها]سسصتمع

 ءمرس معا ءصعدعر ونت0م0 دكه 1صعامتا: ًاكبهنق 10عمو ونمت كعلذ حستعمااتلل 501021 11

 عع. ةكدصأ هممضدانمدصعق از طععع هع ءدععلمتعمساأع5 ةتصع تلأله ّذص ةععالمسع5 ءغ ءةجتغد لت عال طاتح

 المصعر واتتطاتق هصالطت مأتم ءأ آمعملاتمأ3 ءكانزانقالأو ععصعمتم استصتتعام ةتصأ. ادعت 010 مذ18015

 ه0 ظمعحس هماسعم 71ه]ن»ع 01 ير عرنلا معهعلتعدعغ ءغ ءمرصممدتاتم ةصالتواتل م15 (ع20م01515 ع5أ. ع

 13994. 1-1 هلع عع دعو 0-81 عانس جعانغع 30همادغج عغ 1مماعق. (نهرصتص عمأ قكتاتق أط (001ةطانلللو

 هتعامدع قلدنا[ رسدعت» ىلع وري 01ه هتمت»عا ظمفد»# ل (مء»لقر ةممع 450 (ذمع. 28. 1"عطع. 1058)

 رصمعانم. (نمرسس ءعوصم»دغ ذالطسس 77476 (0ههعاممهأم» ذه 10]رعأ هل-عم] من. - 13993. اادأ1

 لز حس عصر 267 عا 7)هبجم:. (نةعسصعم معجذأ تتتط هتقأمرتتسم و ةمعام»ع هاطعتاعط قللت ركعقلاب

 ظور» 11ه" ءآ 11:08, ممعاتعع ['ءنل]غ فوممدستسمكم ءأ ةصصم 1004 (ذمع. 27. ثسع.*1595)

 ملمعنم. (نهماتمعأا طئتقاممتحسس ةسممأتق ءغ ةسقأتر ءعغ هيعام» ذآللطبل غةيدمم»ع ةسملغعستأ لء74/-

 ءل- لأ 11ه هتست»ءل لقطع | ةسلكحست 18ة:لمدتنيستعت ] , ودع ذطخ !هسلتطاتق معهعلتعدأو

 مرض ممونأ. - 13996. لل عر ةطاعط ءل- لع عاتسدر ةعمععماأتمع ءامعع عطسللأ ءصاعقو ةتتعاغمدع

 تعم لمءانموتسم لا»وملاوأ قلطتق |ءعنس 2لم]رستل عرب 0مم 7مصمل لعل نقب ةمصم 538 (ةمع

 46. لسدأل. 1143) مرمرعكت0. آطكص عده مدس عماقتأ105 ةعضرد ءعاتصأ ل1107 ا 17 عن 1065

 نتن ةسصم 640 (ذهمع. 1. كسل. 1242) دمزحدتا - 8 ةيوءتأل 7: كاآلف-ءآ - جام 1(  علما
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 هيلا ٌلزَت مل. ام ريخ نا هلوا جوزمم حرش وهو غباونلا حرش ىف غباوسلا معنلاب هامس ىنازاتفتلا

 دمحا ىلوملل كلكم ىف رايخالا بقانم ىف رابخالا رداون] 1 خلا ةفافز بولقلا مناغم

 ةثلث ىلع فرح لك نمصتو فورحلا بيترت ىلع هلعج هداز ىربكشاطب فورعملا ىفطصم نبا
- 

 قو ناكلخ نبال نايعالا تايفو لاجر هيناق ىفو ىلاقسردنالا لمد ىال ةباحصلا ريس هلوأ ىف باوبا

 باوهالا ىف مجارتلا نم ريثك عقو هنكل اهنم لك راصتخاب ىلاتسرهشلل ءامكمل ييرأت لاجر هثلاق

 فوتملا ىرهوجلا مكاحلا ديبعل رابخالا رداون |1186  [ةثلثلا بتكلا ىف ام ركذ همارزتلال اًرركم

 رهش نب نسح نب ىلع نب دمحم دللا يع ىنال لوسرلا رابخا ةفرعم ىف لوصالا رداوث [!...

 ديع نودلا لالج خيشلل دداوز هيلعو م5 ةنس اًديِهش قوتملا ىذمرتلا ميكحلا نذؤوملا

 نسأ مدعممع ظعطأ' ل]ل1. ةهمصأ 983 (ذمع. 12. كمع. 1575) ةطوماعتغن - ة[هلاذ 7101 ه0:»7 10/-

 قلهع)ع كطغعتلعط 20 جعاعمم ل1ءعلتمدع ةدععدس - هغوستع لهءلمدتسسم اله ل- ءل-لقنا 1 هركا مع 78

 تتزاك ءمرصس عمامته اتق لأ - الة را - 5ك ءماطقعجا ل ءارم»»] 0/1 - ا ءموطقع]ب ذهمهعست مادق عقاب

 عئعدحس7 جلمستعطسسم طقطعأ عغ أو ةسعامأزأ: (نععاع هراتستتس , 50 ودمل زمععمأو ؟عاز ءلدوتسم

 ةصتسمعاتلت معمم ععدرع منصوانفملت لعدزءعبمأ ءاعب ع 13997. [85 عر ةلتنع ءعادةلطط ةعو

 ممععاستسد مهمات تمعست ةامونلهعتح لع دتعاسعتطانق ؟ةعمطمست ةةصعاغمراتتت عام مولهو ةانعام»ع

 31ها15 4قت»ء0 ظعتي كل:تاهمرعر ؟نلعكو 1ةعاطتو»ةسفلعأب لتعم.  ؟هلسمعم ه0 هعلتصعس

 جالمط ع طعغلعمس لتعممدتكتسار لص ن0 036915 ]ز(عجد اعله ءقرتخأو ءمصاتمعأر أ أ( 3

 ءدار تأ معسلات ءقمادغ ءعععععمأه عدع !ذطعم هقع» ه- ءمانئلعا دل قاتم 7101 هتوتن أ 4110 عت“-

 مععؤرب# علتغمر ةععدصلسل ؟عتعم5 ءمصقرتاعنم5 ءال 167: 181017: 17 نعميرايا ءل-هأوب ةننر ا عطاتتتللل

 ملعمد عري ه7 م/"عع/مروفأ طتعغممته مطت]لهعمطمضدسص ةسصسفتتس ءمرصمععطعملفقأت  ةاغمسفعم م

 رومهتق ءقممزاتطاتق همم عمم ءدعل عمد ططموععدمطتقع ععر ءاسصأاتكو تكانت 311أ05 010011111101310 8مل

 ءمرضتسر وناتدع لص ةعص مأتم .زللاتك (عطصع 1ءيدصاستو ةلطأ ةطصممددتكدعءا]. - 13998. ١ ءرب ةلنع

 ء]- حلع طط قعر همععتاستمسم طلقامعامعتسس دهأتدعانأ] ةعاقر ةتتعام» ع 1-67-450, عري لمن عت ةهلتف .٠

 متم نم. - 13999. لل عرب خ01 ع1- هةا1و مام عأ مز موعد عغ ةأمعت]هعأود 0ع مدعاتطاسق زانعتق

 لعتعدكتمم ةسعام»ع آصف قلقتع 8عءا» كلمأمتست»عأ عجن 7ع“ للعم عل معضم [1همعاتاه. بح

 14000. 3 عرب غ0 ءا-هونذلر معتمءأمتو عدنه عغ ةزمعمأةعتفه 0ع ءموصتغ1مصع طئقغمعقعمسس ]عيه

 لتعتمت. هذعئتمدتغأ قكلقدع 450ه7]ه]. 1101 هترنتر»:0 18 عزت ل78 8عر» 1هعم7» 18 عن ذآ“ 0110

 مرهععم ةهععع عغ مطتلمةممطسعي وسأ ةمصم 253 (زمع, 20. 10ءععب 868) رممعأعسم هتلقمأي515 ةنتطأتغ

 نا 49
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 وعو ةعيس الا. الصا .ةنامثلثب .ىرخمرتلا وكذ ال1 خنس. فودملابئطومسلاوركبا# ىأا ,ند' قمجولا 5

 بسنيل الو ربحت نع افرح تفنص ام لاق هّذأ ىور نيدحولملا ناتسبو نيفراعلا ةواسب. بقلملا

 ال لوقي ام ىدص حولي هفيئاصتق ىفو هب ىلستا ىتقو ىلع ظنشا اذا ,ىراك كلو ,عنم ءىش ىلأ

 دقو الصا نيتدامو نينامثو نامثك قو اًبيترث الو ةبطخ مدقي مل نيح باتكلا اذه ىف اميس

 نال بارعالا رداوذ 1.2 >[هتلث ردق ىلع رصتخم هلو] باتكلا اذه تسسرهف ىف ىرهيشقلا

 ىدنفا ىلاعد فورعألا نبدا ىفطصمل مكلل رداوذ 1. ىعمصالا بيرق نب ككلملا دبع كديعس

 ةيممرلا مولعلا نم ىأر ام اهيف عمجو ىرغصلا ةيمورلل ايرقند هنوك لاح 14 ةنس هفلا ىرتفدلا

 هناويد وهو 11 ةنس قوتملا ردزولا ىداوذلا ريشيلع ريمل موظنم ىكرت بايشلا رداوذ 11..“

 30 هد ةطعتلعط لعءامث/- هل - لفت: قكلل- هل - "ه]رسضمتس اةءر» قلق آطقءل» كميضاقر ةسصم 911 (ةصعب

 4. لسص. 1505) سمداتتاتكر 2001هيسعماه ءهلتلتك 1د لعن هساعتل (ععععمأو معلسعأمأ 2 ططلشاتق

 ةمماعس معمعمععأر عا لأ طعع طوصمسلطعم انطتلو 5ع7معا تأ - مس ةركار» مع 805111 ل

 ٠١ ع, ىرهماداسس ةماستملل يىعصتاأممع ةصطسغممصتمت ءعغ [طآكوعاتق ص اتمانصت 10 نصت ةيعل عصاتاتلا““

 زمعادصتتا. ًاللتحتكدعو ةسعام» مهلأ6دع: لع دسم نيتلعتس ]نغععدسس مهنلعصأتمع عغ ءمهقتلتت

 ءوريقدو ةعمتزرسأب هعوطتع انغ تطأ ونصت لوتملال 5عأ مامائانلال (ئت طاتقأاتك, 3غ م0( انقر نلانه200 أهان

 عد موعد مععرصس عطقعر عد مهتطأ ةماهنلم ءيومأب -  لثأ ءعراع ذص ألاطسق ةعكتمأتم 5 ععلأ35 «مللان

 ودمع لع( ءالطلععأر ءهغ معدععت مانع زص طمع ]تطهر بتم همعوتع مج عاق ممعتس علت ءهغمع وسل

 معوتنع ةععاس ءمأأ 0ةدءعتماتممعتس معوعتسأو ثا.  كسمأ دساعتت ل نععطام هعامعتسأم هعأغم مهتسعأ ماه

 هللا همصاعو (2عععمام ه؟عددعأمأذ مهتص كرته عوقع لتعنصسأر عغ (مصاكنكق سان عطاتق طه !كطعتم

 طهعمعلس» م عمورك- عل لفن 1كم ذم دعطع طفت زمععمت عطفك نغ (00م/ عم", [ونتت عمتغمس عم

 جل (عاتمتس اتطعأ مهعاعس مصاضدعاأمس ءلتلتغ ]و ذم ةععطعأوروأ ةدل1أع مععطتطعإب ع

 الل ون قلن ءادل'عقطر ءهمهسم ةلموسمأدععم ةعدعتممسس ةصحماتسس , هنتعام» أ قلن همق0 480-

 ءآ-0ءأن/ ظوتن (نم"ءنا قلعسمضي ع 14002. الل عرب ةلتع عاد طخ اع عرصر ءمصقتلتمه هةهملتعماأتق

 مويتمرعو ءأ ةنصعدأ]ةهعام. عض ممتغ 11::ت!هركم عرب ( ليس عل) "['اطععدس هستسقر ؟نلعم قل/6 رك عمل

 لنعاتعر ةهصضم 997 (ذمع. 10. للم. 1588)ر تصد نت2عدأم» ص ثمته رصتسملا ءةقعأار اطتوستع ذه

 دعرع للءممل» ع لمءاتمتك معد ظوسعتم ءأ ةلومتق هلع ميس عتتم عدمت ءعماتطتم انععتءع هه

 هداأ ءوتاأر وننقع معمم عمدت ةتموسع ![اععماتمس معاتتغو دغ ه0 هلستمستك ىدصلحسس هك ةانأث مقعد

 1عماتخمتس ذم طنز ةعحس درسا( ءععاتس.  آكغأ معم[ععغام ةسلغحصسسك ل170 لك ]ران حس بور عوق أ(.

 14003. 3 عرك خ ل1 عل -عط عطقطر ةمععتستمسم ه1]00؟ةءعماتمع ةلمعس]هعقه. (نمعصتمو ا05"عأعقو

 دسعام»ع ل11“ 4/1 ء]رؤ»» /لءمور٠ الك ياعمر همصم 906 (اصع. 25, لدتل. 1500) رسمعغتم. 10111 ةضتنق
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 قفنكلا  قوساغرملا فسوي نب سمكم ركب ىلا مامالل ةولصلا رداون 15. ىناثلا

 محار ندمت ةيفنكلل ىراذغلا رداوقت 2.1 ىناييشلا ىسحكلا " ىب مك مايصلا رداوذ ا.ه

 داون 01 ىحرفل ىسراف ةغللا رداوذ 1. فحسا ىب نينكل ءامكحلاو ةفسالفلا

 رداون 12.6. لإ خنس ىفوتملا ىراصنالا مركم نب دمحم نيدلا لامج هرصتخا تارضاحملا

 ثل“ 2 ىّلعمللا نبا رداون “ل1 كناوخريم هركذ ىجفايلا دعسا نب هللا دبع مامالل قاعلا 5

 نومدقالا ؛فلاأ دقو رداوذ 1.“ ةنس قوتملا ىرجهلا ءايركز نم نوراهل ةديفملا رداون

 قوما ىراصنالا سوا ىب كيعس كيز وبا مهنم ركذ ام ىوس 06 ةيبرعلا رداونلا ىم ابتك

 سايعلا ىنأ ةياور ةنس ىوتملا ىوغللا ضارعالا ىباب فورعللا دايز نب كمكم هللأ ديع وبأو ةنس

 سح كيعس ىال در هيلعو لاثمالا ىف روكذملا ىوحنلا سنودو ىوحنلا ىب ميكا ىب دمحاأ
 خلا

 ءزوك ةععتصلابق عدني ب 14004. ل عري نلزع ءا-ةدلقأ وسهعقأأومع5 مععقاتوصلق 5858

 هغ هتموسلهععفر هنعام»ع آ[سقس قلقثع 8ع" 21ه متسعا ظعتن )عنبر كل وأ نقانق [1ةصعاتكقم

 44003. 2 هع خلزع عاد هزور ةردر ونه عدالنممعق لعزل هصتل مههع عغ ةلصواتلةتعقو ةانعأ01ع

 1101 مدت: عل 8 عتت-عا-]رمدمت» ىكز عنا ىمقم ع 14006. الإ عسب قلز ءل-[ءعاةشكتر لده ةعممذدلا

 مدعو هغ هةمودل هد طممعقنند كما]1 وعام. -ح 14007. لل عب خلزع عل-!ءعلةدذ1ءغ كع عآع

 ط4 لعد رو همععلستما عدمه ءأ ةنمعكت] هضم مطتاهعمررط هدحتص ؟عاعطتست عأغ 5عععضاتهطتلللاو 116605

 11هنءب ظبي 12ةءمعب - 14008. ا هع ةلتع عا-1 هعطقغي هةمعلستمد ه8 ءأ ةلهواتلةنح

 1ءءعنعماموتهع معيعتعوعر ةسعامرع 1مجماغي ع 14009. الل عيعقفتن»ع ءل -دسسمطةلطقعةأو

 ةمععاستمسه عقتتت ءغ ةلصوم]ة218 عءعمممة معانات مظ01205م3 أ م818105113+ ل وءونا - هل - لأ

 1101 هتروتن علل 8 عرب 11ه مج" ءبج مقلوعف» , جممم 711 (ذمع. 20. 0151. 1311) 10051نتل5و 62 1

 ءعماغمسعسم عونا. - 14010. لا عرب ةل1ع عل ص عفسأ هعماعسأ]3ع 7228 أ ةزمعاتأ ة2ع8ر 5

 حسعامعع اسكس 460ه1]ه]. 8 عبب كلد'ه0ل 7” عت. 0( هسصعسسمردغ !ذطصتست 214خ]يمننل. -

 3ث عع مخ ل١1 [طص- عارس هدللذر ونهعماأ مصعد ممجدع ءأ ةتْمون أ ةععد 28-عب0همأ|معي -ح

 ر1- 3 عع ةلزع ظل- 010110 عار معمممدزازوصعع عوعمهع عأ نكتلعقر ةتعام»ع ظمأ طع
 26806 11هزعتة, هممم . . . رممهكمم. - 14013. لل عرس غ1, ءيقمق مهمل ءأ ةنهعصأة عقب
 17ععمعوه زوبع ائطعمو لع عوعتق ها عتمونلةضطمم قفعتطتتو 0هءامتممتس !طموتمع ةعقطتعمع عا
 قومك مميل عماتمس همععاومساأتطسك مع2عاعع ةععلمأف ءمرترر عت 01263 6010م 051 عااتظأر نأ رانا 0
 كه40 8 عرب كبد قكييعفت» غو حصصم . . . رضوا نتتع - كاتب 4طلها]عأ 210/عمتتتنعا 2ع
 28/40 آعوعتءمآهعدعر داوم كفن ءقمسوطم لتعامك عع مصمم . . . هلمكأناتقر 011 20101126 عدت
 قات مططامأ قلسسعل 8ع 7مطيرع (ىءمسممتتل ءغ 8ةتسسمعن (ممستسماأتعت ذص ةعاتعتلم 7/-

 قيساأفل ىسصعسمء و ةعوسعطهتسع. آم طسزسم !ذط٠ودص قلقع 5هغ0 ظ1هعمت: وتم للواء متستنعلا
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 انس ىفوتملا بلعت بحاص دحاولا كيع ىب كمد# رمع وبا فتصو قارهسلا ذر مام ذنس دودح

 هع ند ىلع مهعن وبدأ هذرو خم محسن تالذ م.1 خس ىونملا ىلابجشلا راوه 2 فدا أ ورمءع ودأو

 ةكمم قوقمولا ىوكتذلا برطقب فورعألا رهخةسملا للوكام ىلع وبدأ عمجو ربو مس قوتملا ىرصملا

 ىوحكفلا ىديؤلأ كرام نب ىيكج كمكم ودأو ةنس ىقوتملا ىوكنلا ءارقلا دامز ند ىدعاو

 ديع هحرش ظنس قوتملا ىكلاقلا ىلع وبا عمجو اضيا 0. خنس قونملا ةنوكلا ىضاق نعم نبأ

 ىشيرشلا ندوكلا كيع نب كويدحا هريصغخأو ©, دس قوتملا ىسادنالا ريزعلا دبع نب هللا

 ىو مرأ جلت ها[ عانق و ةطقم . . . 1ه0؟تداتقر ؟علاباهنلمصسعتس ءلأذلتأور وسمس قاع ل1 014

 11 هدمت اور: ل/رسضعل ©ءمعهال م عاتك لتععد ةسمئتتل 428 (امع. 25. 026. 1036) زاعطننتت ء[ناةم1

 طورعو كاني 0مم 11ه1نمن»1»ءل ظعتن لطف - هل - مامطقل 11ه /عأ لتععت مدلاتقو ةصصم . .

 رس معأمانخ , !ذطصنسس الءمم» مععامدتغ, أ قلتي لسن 15 ]رمع اظعرب ال1" ن» كذانعةانفينقر دصصم

 2006 (ذمع. 6. لدم. 821 د202(ناتذر نان1 "عععصقأ صعق اذطعل عيد لع عع (عع5 ءمرصممونتا. طقس

 كاان 770ءقر» ل8 ظورب 0من" معة ممم 373 (ةصع. 24. لاهل. 985) مهمداماتقر 8عآ1ات18 791[. -

 جنستلته ةعضمأم ءمل1ءوععدصا للتي قل 21ه ميس ءل لا للودا ءرين» ((ءدرستسةلتءانضقر ؟لانأكم

 (0ه1085 لتعاسك ءأ ةصمم . . . مما نانو - 7”ه]رروم عت 7ارال طال عر عدلا هت ءاتقر 00

 . مم نند - قلاع 710]رميست»ءا 7” هاوعه عري 71هاأنا»ءع > ءعهقلع (2ةسسنسةلتعاتكو 0

 . . رسم( نبذ ب قلاع 1:آرمعع آان" «]رأد» طق عرن - ءاوع»: لا 2ءززارت (عةدستتها أ ءانكر ةضطف 0

 (1مع. 1. آهن. 922) رسم[ ناتك - قلاع لكل: ظلمدعت: ظعونا كقكآلمأ/عأب الولمافتاقو ةصطصهم ء.

 رسم ننك - قلاد 112/47 ظهععت» ظءري كالمعلاعأ لعقعةر ةهمصم 395 (ذصع. 18. (0 نا. 1004 )

 رسمسنانق. - آاسفس 18 ل/,:-عل-لأ: الهدم اقوي لل ه]ءميرتسعلأ ىذهعج]رفت6ر ةصلم ٠ . . 1801:اتانكو

 انطصنس لع مهمتك ءا ةأموم أ ةعطاتق ل166 6ممتطسع ]1ععتعم]هعتعته ءملاععتعغب زاعسوتتع (561: ا ا

 11ه: لاكسكدع زولعدعب ةسصصمم 280 لمع. 23. الآهمأ. 893) مهمءعاستخر ءأ كاع لل (نغلن ةصهم ...

 مسمع منقر اه ءانزدق !ذطعص قكالعماأمأ اع: كال- ءأ - هعاتد قل:لع/لرعنقو ةصصم 457 (ًذهمع.

5 
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 10 لوس. 1094) رتمز(انانقر كملت عماقتأ ن1 ءلتلتت, ءأ قت» ءأ عني لطل - ءآ - سيتا ذآبع" داو

 ةمصم 619 (زصع. 15. "عطر. 1222) دصم:؟[ناتقو عانللل 1ص ءربتامرسءعت همصاعوتنتا. -  اسقست

 كلا ءنا]ر 2كمع» كمبمم”ءمنالقو ةصصم . . . طل015(انانقر هققانق لنصل لل عمو معالم ع5 ءما]ل ءععتاو



10 

5 

3039 

 قوتملا ىقاييشلا ىسح نب دمحم ماماللو ةصالخل هامسو ةنس قوتملا ىدزيلا نسح نب رهطم

 ىف رداونلا هلو ءارجأ ةرشع ىف 81 ظنس قوتملا ىواكطلا دمحم ىب دمحا رفعج ىالو ةنس

 اضيأ ففصو اةزج نيرشعو فين ىف تاياكألو هلامكا ىف ضايع ىضاق هاكح ةقرو فلا نارقلا

 ماشعو ةعامس نداو متسر نبأو رشبو ةنس قوتملا ىفنأل ىخالبلا ءاجش نب دمحم عورفلا ىف

 ىفنمل ناطقلا مساقلا لنا نب ىعس رصن وبا مامالا حيشلاو 8.1 ةنس ىوقملا ىزاملا دللا تيبع نبا

 نيقارعلا هديقف ىجلتلا عاجتت ىب دمحم هللا كيع ىلا خيشللو عورفلا ىف رصتخم وعو ةنس قوذللا

 نع ىربطلا ديزي نب ىلعو ىمزراوشل ىبا دمحم ةياور ىيشر نب دواد رداونو "1 ةنس قوتملا

 ةنس قوتملا ىدمصالا بيرق نب كلملا دىبع ديعس وباو ىسلمل ىب دمحم باحصأ ىم ديحم

 ثيللا ىا مامالل عورفلا ىف لزاوذ 16.* ةيناخراتانقلا ىف ركذ ىلعملا ىبأ رداونو يرد ىباو

 فينث ةعملل موي هنالمأ نم عرف "4 ظنس قوتملا ىفنلل ىدنقرمسلا ميعاربا نب دم نب رصن

 ءزسنوسع اذطصس ,1/01/ه]م]عع» عرب 1ظمدمتن 7” ءجلتر دممم . . . 5201 انانتكر آه ءماأمطتعم ءمماتقتتأ

 161-8 /4ع041/ ذصق عت مادسم ع  ظمجلعس ءما] عععصتصغا آصقس 2101 هترنت»ءأ عنا 11هدعتا هد 1عغط 6718و

 جمصم . . . 120115, عأ قلاع لوز“كه مج قل آسعل عرب 01ه]مبجتنت عال 161 ةنصغرم دصمم 321 (ذطعم

 4. لوم. 933) مم2تاتكو ءسزانق ]ذأ طع لعععسم ؟ههعلعسلم» يصرع عطعمل). 1 لعون ني 5

 عمرلمععم لع (نهءومم متل1ع كملتتم ءمرصمءعطعمعمم, دغ (ةلطن طو؟عل/# ذص كنتم 171747 531518أو

 ءا مهعدخكلممعم ص ؟لئتمأأ عغ مادعتطسك ؟ههعاعسلا5و ءلتلأ إل. -  طءوعغ6عععو 0ع مهعاتطاتق لاتكف

 0عمتطدكم (عهعاداسع العم( ل2" ذمهعصتمام5د ءمدصممكدعطتسأ 1107 مدجت»ءاأ 8 عن كمر 811/2

 [طدعملأوو ةهصقم . . . 12011115 ل 82 ء]ر» ب 11: 1 ما عرب بج 11: ذك ءربؤم - 1151م ات» 66

 0 ءتلوللع] كل سنون, ةهممم 201 (ةمع. 30. كسل. 816) ممجغمسسك - كطعتاعط ءغ آصف لآ

 رامو» هه'أ 8 عرب قطط عوض [لل- ('ما1 نت: طقصعألظاحو ةصطصم . . . 120505, ءانزانق !1مطعحع

 ءىسمءعصلتسسس ءدغ لع جعاتعسات» ندعم لعمزروعنه - 8طعتاعط قكقتع قك50ه7]]ع]ع 710]ععبجت»: 0 لق عزف

 57076١٠ 1872 لسمستتس آعّوع لكمعتعءمصقتتلانقو ةسمم 266 نمع. 23. ةكسع. 879) 201غا1115

 ءأ 11 هنمتن0 ظعتا [ؤ عوق, ندأ ذص ةايتق لآل ءمم0» ءعاداتمدعسس ل1101:ه11:علذ5 لآ 1:- ءا]ب01 601 تا

 ءأ 471 ظعءرب 7”ءععفل 1هطعر»ب وست 110 ]عمتج77ءلعتت» اتطاتتلل 01 5ءتمدتل هطحسص 110/:هت171علخك ل12 تنل

 ءا/معمت» ةسعام»عرج طقطعطومغرو ةععسات5 ةهأ - لقب ههت0 450 - ءآ - رجع[ 8عرو (0"عقأن

 اق ود762, حمصمم . . . مهنته - عأ لا» 100»ءنل. - آل ءمتوسع 11: - ءهلتربم01/4 م0 م 051105

 زدعنلا عود 8لءممل» ذمهعتمامه ءلتلتلور ودمع اذه 27 - 12/711 مناة عأ عمات ءلت)01311111. بح

 14014, لل عرب ةئز]1 [1-ع4-1ه ج5, ءدقاتم 1مععمدو5 0ع مهعاتطاتق لادعتق 0ءعاكةهألكو 2106105

 آسفس 481277 ءما]ب 1 هعب» 8 عج 7101, متستسعل 8 عر 1[ ملبفر» كعمم» عمل [[دمعالاقم ةسصم 06

 (لمع. 13. لآدت. 986) رصمعطتم. ةطعماوتأ زن معمصعتس ائطعأتر وسنأ زأاه ةمعمتا: آطهسق آلعم

 مرعم ءزانكه طعمعظعلتم ةمصانسس ععهطتلتطسع ءائءر لنزع !؟ءعمععتمر 20036 (عصربمعتق ةمهألم م6111
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 نم عمج هنا هيف ركذ خلا ىصخ ال ىتلا هتمعن ىلع هلل جمل هلوا ثا ةنس ىلوالا ىذامج- نم

 ىميحإ ىب رصنو ةملس نب كمكامو ىزارلا لئاقم ىب دءدكم. ىجكلتلا عاج نب كمكم مالك

 نب دمحم رفعج ىنأ ةيقفلاو ىسرافلا محا ىب ىلعو فاكسالا ركب ناو مالس ىب دمكمو

 مهليواقا ىم نيباتك تيفنصو لاق لزاوغلا نم مهل عق. اميذ رظنلا اوفق. مهناغ هللا كيع

 5 مهنع تمسببل ام انباكصا ليواقا ىم نويمعلا ىف تدرواو لزاونلا رخآلاو لئاسملا  نويع امهدحا

 هتياور ال ام انباكصا ليواقا ىم اًيشو خياشملا ليواقا نم لزاونلا قو بتكلا هذه ىف هتياور

 ىلع نب مهعأو قالو تاع اوط +١4 مع 2 لا دكيع قالو داهتذجالا قيرط اهيذ م,ظانلا ىلع لهسويل بنكلا ىف (ضيأ مهنع

 باقكلا رصتخ# كينلا ىف كيالا رضاون !.اه ىلعملا نبالو كلكم ىف © ةنس قوتملا ىفنتخل

 فيرشلل ضفاورلا ىلع ضقاوذ 1 ىطوهسلل امهيلك هلعل ساكنلا 1 حاستولاب ىممسملا

 10 10 ةنس دودح ىف قود ىلاجرإلل فيرشلا كيسلا ةيرذ ىم قابلا دبع ريم نب] مودخم ازريم

 لوسولا كلديع ند لني لكييسأأ ردخخاو هكيفنو ضغاوولا بهذم فيهيزذ كبك ركذ ةخفنيشملا ةخكمب

 ةعياعسانتو عأ نيتلعس دمعممقع لقمصخلمأ 1. جحمصت 376 (ذمع. 13. للآ[وت. 986, زطتوتع هه5158[, 5

 ع تدر ونهع للمام»ست»ءا طع ذامزو' ظا- 1]ءعءازغر ه2لمابعس»سعل ظعرن 2لمعفالا 1 تنقو

 ال1 هان متوتر ءل اعد كملمسم, لآمع» ظعتي 7هطيرعر 2لهاءمست»سعا 8ع هكعءااذ»س , قلطنن ضعطت» ظلا»

 151(“ , لل ظعرا كاسعلا لفة: , قطع لماع كللمامتس»معل طع قطلملاعلب لوحتك مسكدلاتق

 ءلتد»ءءوصأر هما]عولمدع. 111 ءعراع لع يعتطسع ؟مععمدتطسقو وننأ مه هع ه7 عععطقمأو ةععاتلل

 جمانعصاتسعخ همملاهطومع. للسمع اذطعممر ةصوستغر ءدع ءمضصسص ءكقلطاتم ءما1 هوز. طعلم» 0#

 5 61-6[, ممهاععتم» طلا- /لءموستا امهستمادخص ناي اله ذللم عد لتعغاو جقووعا مضت 5ةعاهع

 ممدكمع مه0ممداتتر ونانمسسس همام ع غمأع صصللط ءدعماوغ ذم ءزانكسملأ1 ]نانرتم عمر عءادلتمو ءأ

 ذه ظنا - 7 ءموعتا ءعلتعام 5طعتاعطهعدسص ءأ ممصمسلالاو عد ةهلزعلع جمدوعا وعدم ةععاقع ممه558عر

 سمضتس ةسعاقرلاهنع مدمضتعع زم اذطعتم هسللف ةمكععمستكتع عاوكمر دنغ عمرتتس 860016085 12

 معممعتمتس ةتطأ ةسسستق ؟تعطسم هرامأتممعس ءىمرسمدععملت ؟ةعئاتم» عملق عموم. هتستاع ؟هلطسسعم

 كاع قكاه- وأ - ءععع ططمنلط» ع ىلع [دمعظتمم ةهمصم 744 (ذمع. 20. آهن. 1343) ره ه1انتتقو

 ءلتلتغر ذاعسونع طاو- ءارسومل/م. - 14015. لآ هع ةلطتع ء]-عزلعر 8مئللهع لعمد معنا

 جعطمعضتنص لع ءيزغت. طظمتغمرسم دع انطعو 17-17” نار لق لا عمامضال تا: م]بر تأ تككاتلال 116 0من

 [ه.6ةههدع كميرا هسعامععص طقطععغب 14016. ظاعلل ب معاطتلط هلم 18-81 عرفك لطب

 40 ذرسمعاسم ذص طفل علطتامه. هممت ذطعمأر“ ةقلا»عع قلعت |[ ظغعر» للغ قطل- هآ- [ة عفو -_

 وتل ع مممددمأو ةءرو 201 كاع“ لممزوسع امتغ كك قكمعج دمصانتم 995 (ذمع. 2. 8ءع. 1586)

 31ءاعاعدع هطلتع 8[همددغ ذم طمع انطعم, ءدع نيم ةعوونا 3108 مستسعل 8 عزا قطف- ءا-"ءوننأ
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 راكبالا. دعاوذ 1.1 نوطالغا نسيماوت 1.19 [ا٠. ةنس يفوت ةييط ليون ىدركلا ىتربلا

 ىضورخ :ىاوذ._ 11 [رم ىطويسلل] ىواضيبلا ىضاقلا ريسفت ىلع ةيشاح راكفالا دراوشو

 عم سرارهم ميككلا ةيواجم ىف ةلاسر راصبالا روث [1.“. ىقوباصلا باعولا سكيعل ىسراف

 فراعملا راونأ رون |. >تامسلطلا ىف بويغلا رارسا وسو بولقلا راونأ رون ا" ١ هذيملت

 رعابلا روغلا] 1. هحرش مث ىلالبذرشلل خ*مدقم ساضيالا روذ 12.7 0 فراوعلا راوسا نيسو

 ىكملا كهف دمحم نب كيحكم نوحلا ىقن لضفلا ىنال عطاقلا ناعرجلا ىذ ةريس نم عطاسلا

 رصتخم نقم ةديهلا ىف مامتلا رون ا. [ ةيوبنلا ةريسلا ىف وتو هما خنس قوقملا ىفاشلا

 راع ا ةلصفم لوصأ ىلع لمتشي خلا دوبعلاو دوجولا بجاو دكيمدحأ هلوأ مداز ميك

 فورعم ا ىرقملا كدكيع ند ليمكام نب كيكام ىساكملا ىنبال لوصالا 8 خكحملا حاضياو ذك

 عيبرلأ ةقودح روأو عيديلا خلل روذ نوار ةربإ“ ةملس قوقملا ىعفاشلا خكضفلا باب

 8ءمعءربر٠ لكس لع 8[ءعلتصحع ةصوستلتسمسع, ةسصم 1103 (ذصع. 14. ؟8عرتأ. 1691) 2201[ انان5و 68

 ءلتلتك قمعصمأتمم عد ةععامع قه علطتغكخستس ءأ زمكستعس |. ح 14017. للا ءرع ةسنق 11! ةغشسصو

 طا1وغممتق لتكمسغقألم لع ]ءينطسو. - 14018. م ءجةطخ1ل عل -ةطاطقع مع ظةط ءركةضن4

 ءا- حا[ اع ةعر ؟تءوتمع5 ةتعععماتطاتق دئهستأ5 م23عللتأدع ءعأ ءمعئاماتممعم ؟طنوعتاأتل وع. ©1]61هقدوع

 [ كدي ] ذص ءمسسعمأةهتنتل» (080طتن 8مل دم فعدمتعاتس ر | 0ع وتم ةدمطه 01 عانت ع8أ]. ب

 14019, 2 عرك خع1 ططمهعمهعو ءدماسك عمللا عهالتسهععتر دتنعام»ع 4كآظ0- © - معاراوط

 طممروزءوي - 14020. 8ث عا-جط معو طسصعص هعملمضتتس. "1عدعامنمق لع لتهاموتق مطتلم-

 هممطأ] 11 طعقععد بكسسص 01ةكرسلم. - 14021. للذع جهمتدعكذ» عال- ءماشطو طدتع !هتصاقتللا)

 ءمعلأتمب عغأ 575( ةعتتتل جطعقمصمإلاتلت مان20هعدصح 1ه1ةزطتلتست» 0ع غه]تةردوأنؤ.ا. ع

 حن ع همام عا1 حرص عفمأ 1, طندع !سصتمتتللل معضل[ أ هطصانقل عا الكل ةععقم 0110113010

 هماساولننصص. -ح 14023. لاذع ءعل-1:لطغطرو ]طددع ءعدممدز(مملتك. عما ءععمرصس علقو 30105

 ممم ءلم/2. 1[ لعدسص ىمسسعماأمهمتسس ذص هد ءلتلتا - 14024. [ظااكثع ظا-ظةطخع

 ر1- 5 ةغان اطدصع ةلسصملسس ءعماعملعصو ء( لت555 ع طاموععمطتت ءّزاتق و وناتأ 315ا01116ةضأأق

 معععصامعتم تاتطتتب ةسعام»ع قات أ/م7:]0 1ع ق-عل-لهك: لل ه]يمتست»سعا عت 21هأءممتسعل لعل

 2316ء774+ ظطمطنتأمب همصم 871 (صع. 13. كسع. 1466) دمحأتم. كعتغ لع طاموعدمطته معمماطعأاقعزب

 - 144025. الثع ءا- ععصس مصر ]دنع ماعممع ]دصقع 0ع حقاعمسمرسأصر ةتعام»ع 1014740

 71" عاتق طعععأتموعب وست زأه ز[معامتغ: آهتلم هير نمأ ءييتقاعمأتم ةطغقماساو متاع ءأ 2002105

 ءي]عملسم عدا عمو ءأ معامعمأه ءمماتمعأ ذه هععلممعو لنومموزاو. -ح 14026. ثكشع ءلع

 طمزز ء( عع 1[طغط ءال-صقفط دز ز عير ]دع معمطوغلممتق عغ ةععمموزألم كلهع ةمعضاقع 0

 معمعمتتم و هسعام»ع 4” ره عارامعتت» ل110ه]رمتمتسعل عري ة2لم]بميستنعا 8 عتن قلل - أ - رممع#

 ةطقطتتنمب ملجم ]ن2 - ءا/هت']بع لتعغم هع دصمم 372 (ذمع. 10. كسل. 1176) 12011110. -ح 7

 دع طوجلجعدغ ءا-ط ءلثا ريع الوسع طل( ءعدغ عاد ععطتأ طصصعم مانصتلادع هعمهلقع
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 هلل محلا هلوا [1.5 خنس ىقوتملا ىمهعقكلا ] خاص نب كمكم نب ىنسح ىب ىلع نب ميعاربال

 دبع نيدلا لالج خيشلل ةموظنم ةقيدكلا روذ 1. يلا نايبلا حرص ناينب ديش ىذلا

 فىوذل روذ سارق هرثنو كرعمش ناوددو ءومظطن نم 4! خمس قوقل ىطووسلا ركب لأ ند نمحرلا

 روغلا ] 1. رم فنالا ضور رصقخم ىف ضورلا روذ 1.“ رم فاطتقالا بختنم ىف

 5 خنس ىفوتملا ىدنهلا سورديعلا خيش ىب رداقلا دبع خيشلل رشاعلا نرقلا رابخا ىف رفاسلا

 ا [ 1,1 خامس ىونملا ىذميلا ىلشنلا ركب نأ نب كمدكم ىواع وبا نيدلا لامك هليذ 1.

 نمحرلا ىبع ةماش ىلا مامالا ييشلل ىرسالا ظيأ ةغل ىف ىرسلا روث 7“  نيكلاسلا رون

 مامالل ةرصنذ لوقلا اذ. لاق ةظقولا ىف ةراتو مانهلا ىف ةراث اًراوم وأ نيقوم عقو تاومسلا ىلاو

 10 روذ ارت دهخياشم نع دهاكحو ىلييسلا مساقلا وبدأ اضيأ راقتخاو هريسفنت ىف ىريشقلا

 لزع6ل ممتعه ءأ [05 طمع ؟ءةضتمر هتعام»ع طنا 1 عزا ل76 ظعتن آظلمعمتن ظظعتا 1101م6

 ورب ذل |[ لكون همصم 905 (تمع. 8. كسه. 1499) سمعتم. آبتطعم زخغه اهمعلمأا: آبهنق

 [نومر ونسنأ هعلاتعأسس ةععز5 عاموسعصساأتوع ءةدعداسستعلا كاع - 14028. لا دسع عآ-طهل 1 ءةأو

 لمع طمصأت. مدع سعاعتعسم كاعتلعطخن لع/67-ءل-ل11: لك ط0-ع[-"ه]برسمت» عنان ىلآطغ عم" كهيلاقو

 ةصصم 911 (ذصع. 4. لدم. 1505) طم؟(انتر 0000 30 ءزاتك ةععامام عاض عمر ًالزكك ةقاتلللا 66

 ءا ممددتس ممر سعأا. - 14029. اللذع ءآ-لعطأآ] 1ك, ]دنع ءمصاتم9 عزوز 2ع. اظملتأمطل6 تانك

 لعاععان مماتمصتتس ءزع 2ل/- 1ءل2/فر6 [ظدعادر 06 نمم هنما8 01 ء[ن13 عوأ. ع 14030. لآ تت

 ءا- عدس لطم 205 طمع. طظمتغمرسع اذطعخ ل/- ]8عننلاب لك - 0:مرك 0ع ندم ةاتمتكح 510 عملسس

 5 قا 14031. [ظا- ا نع 8-11 ةكذعر ]سمع هماعملعدععمم لع طتلقغعممته ةععبلا 0ععتستو

 هسعام»ع هاطعتاعط قلل - ه7 - نقيلق» ظع» كاحءعئاعط للا - 480ءعمرع را- 8 نياعغور ةسسمم 1038 (ةصعب

 21. كسك. 10628) مدمرأتم. (0هداتمن هلأ لعسفآ - ءلل- لأ: كىدع 0مم !1]رمتست»عل عت 1

 ظو]ي» دعا: 7”ءصعستر همصم 1093 (ذمع. 31. 8عع. 1682) ممجاتنسس]. -ح 14032. اللا

 ءاآ-هةلألعامر طسحع هته ةماتضاملل ةمععلعماتستت. -ح 14033. أل دثع عاد ععقر 1نتع 2106111922

 مه[ عءائممت5 لع ءدمانعوؤممع !عدعتعم]هعاعو ؟ءععونم همعهمتعأ 27- 24م, ةسعام»ع ةطعتطط أ

 ادفس قللتع طكارفسع قللل- ءأ-"ه]سمت» ع آطوربمأ] 1)نوععابعطمر ةسمم 665 (ذمع. 2. 0غ

 12660) رضمرعانم. -  طعوعممادكتا طلع همتمزهمعتسر (عهمدألةهعنمصعتس معممطعأومع ذص [عصمأ متم

 عمعضس 111 ةيمدولجدتكحمسسمت عا تم ععراعس ءمعأأ ءمماتعمدالمصعم طلق عل مامعتع5 ء؟معصتققعو

 40 مدملم زماعع ةمسهمتهصسلسسسم 22006 اضاع 1 عئلهم ليس ذاذ بغ اسفساتلات (08/ءقة نتا عوصل عض

 همامامصعتس لذص ىسس ءعصاجتلم ءمرهمتعم معهممدم عادل انعطءاانا. لانا /ءمدضرت كمه]نعن]ل# علسمعتتع

 ءدر معماطوتتتا ءغ دسعامعاغونع كطعتلعاط هدعنصت ةاتمانانس اماععض ممقزامه تعاععأاب - 14034. لا دسع عاد
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 ق اةفافلؤتلا زف ىا"ركذ  نطويسالا“ لاسر ميشا ةدزاولا'رابخالا/ اى. ءزقإلا ١ [فيقعلا ى] فيقشلا

 قوتملا ىسدقملا مناغ نب ىلع خيشلل ةعمجلا رهظ ىف ةعمشلا روذ 1م ثيدحلا ف

 ةقلثو ةمدقم ىلع 'بثر ملا ىلصملا ةمزالمب ىلصملا رما ىذلا دلل دمحلا اهلوا ةلاسر ةئس

 وكلا كر نوط رز: ىظمتلا نورا هوك نإ: 995ىرطلا روق" غيض”: :دقتأكو ةاجاوبأ

 نيعلا روف !؟ل“. رم نيلوصفلا عماج“ سالصا ىف نيعلا روق 1لثب  دا» ةنس قوتملا رعاشلا

 هفلا ىنصحلا ىلع نب نيسح نيدلا لامج جيشال تاقيملا ملع ىف نيعبرلا ىلع امب لمعلا ىف

 حومعلا رونا. 41 لاصاكلا" كلو م درتالا ؟نوبك رصتضتم“ن وبعلا روت 1 458 ننس

 هدلول هفلا خلا رهاوزلا موجنلاب اهنيزو ءامسلا رطاف هلل محلا هلوا ةلاككلا ىف نونفلا عماجو

 سوديروقسويدو سونيلاج مالك ىم هيف عدوا تالاقم رشع ىلع كامتشم ءاجرلا دبا ردزعلا

 شيغلا روث هتبركت اهلا مضو ىوارعزلاو رهز نباو نوناقلاو . ىكلملا ىمو ىنزارلاو
 لا

 عطه عا أع, 105 ةمعصسممع [4ع ؟دللت 4ءممع]. 1"ةععتعسامس لع (مدلتكممتطستع لع أذاله معهممدعك قت

 ىوير#نلن وسأ طسصع (عدعاماتسس ءمأل ءععاتر بستم اهلتعع ةععامامصتس لع »ع ا0د03 أدق [عععمق أن

 - 14033. م>دتع عا]- عطس ةقخغر !ندع قفملعامع (عسدرمعع لزعت ؟' عمعستم ممقأ رسععت لتعستو ةتتع

 مرعع كطعتاعط مل/غ ظوحي 6 مضض قلوعملل عع حمصم . . . رممعأتم. 1عهعاقتسمر نأ ااه ذسعأمتا

 لجسد 1آ)ءمر وصأ ممععوماعسب ةقدألمع ؟عععدعأ زدطعأ زص هموغمعلم عاعر عغ ّذص م22 ع[هتمم عطر

 املو ءيرتأد ء( ىمعإ دهتممعس لتهممدلزاتع ءدابا ل 14036. كلثع عا-اغوج] 16 طدسع عاد

 اجد 1, ]سنع هعدلأ] ءع( 10د ؟هقتد. 1"مهعتعسادهر ةنعامأ»ع قاع 1:|رمع آان” ة]يقتا 8عءنن لآغ

 ]1/- [ل0ع»#: طوعاور هسصم 433 (ذمع. 26. لدم. 1061) مجمع م. - 14037, ملنثع عآ]-هأسصر

 اسحنع هعدا]أ1. ظععموعمتاتم انطعن لكوبس#' ء/ -ركمعو/ءوم لع ندم هدمه 01 ءغسرت ءعأللادسس 8

 حتتع عال جأمر طننع هعتأت لع تعد ءزاتكر و100 تانتمرج 0همطاتق نت30هصغطانق ةلعصقأاتتال قاع

 ؟1"مدعادذتع لع لمعءععلسم جقانم]1معم معععولمصسسص عغ لتعضتست 1عدامضنسس ؟عيطماتق 0علصتعمأت

 معععدددسضسمر ومعر» كطعتاعط لعصمل- ءل- لات: 11نععق» عري لل: طا - ]ين دمصم 935 (ذهعب

 11. معطع. 1548) يميسممدنتأا. - 14039. محلذتع عادم عأشسر طننع هعتا1ممتتت. 1ماغمردع !اذطعا

 0140 م7- هل]عبر لع نسم ةدمعو رمعمأتلم !اهعاو ولن ع ظسملعمسس ةضيلسس (مدعاقأتم 0ع ةطأع

 هعمامد بال وعأم لل[ معملأ معدع دع [عرلبت - 14040. الذع ءا- هوجّنم ركع ل خسن' عا-[هم اكسو

 انحعع هعجامعدم ءغ ةرال1معع ممعامعسس مءومادصتس 0ع دماغ هعبامد ءمالوعم ذالتمعملل. كتتعام»

 همسق, وننقل زغو زدهعازبتزا: آرهسسع آدعمر ونأ ءمعاسسس يعوكلا عا جقاعهف ةماعملعماتطسع هعمقكتأ

 همر ظلتم قعنس عا اد« يرسمودستغ عع تم لعععس ائطعمو لتفالطستاب لص عستطاتكر 008

 ©ةلعمسمر, آللنمدعمعتلعم , رىمععب اذطعت 17/7 - 7107ع7ج: هع 1887 - مستر لاذ ةما» كه 2مأةص#

 مو لع مم لزئمداهعععومأب ذه ة0لز(15 لعممدستا, ونهع ازمذع ةعرعمطتم عجوأب ع 14041. النعم
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 بتم ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي ئب دىذحم نايح نأ نودلا ريثا خيشال شبحلا ناسل ىف

 ىومالأ ىأ عماجلا 3 2 ل ا عماللا روغلا السمن هتافآوم نم ةليكي مل اهم وو

 يف عماجلا مسلاو عماللا رونلا |ت.6* كرتلا ةفحت ىف هدروأ رصتخم ىفنحكلا رعلا نبال

 ىواكطلا 3 حرمت ىحو عطاسلا ناعرجأأو عماللا روخلا اان ىنويلأ هركاذ ءامتيألا

 زنرضرا ماباب لمس ىفونملا ىوكذلا ىرايثالا لييكام ند ندحرلا كيع تاكرمأأ ىنال خاصتا

 ؟أ ةذس ىوذألا ىكبسلا ىلفاكلا ديع د ىذع ىوحلا ىقن خيشلل جيوارقلا ةواص ىف جييباصملا روذ

 فيس سبتقملا رصتخ وهو سلدنالا رابخا ىف سيتقملا روق !؟,تم , . سيباقملا روف !.5

 دمدمب اذاعه ىذلا هلل كمال اهلوا ةلاسر ىدمكملا مسالا ليضف ىف ىدتهملا روث [.1

 10 رون ] (.هأ رم رثالا نويع حرش ىف ساربنلا روث !.ه. ىروفصلا باهولا دبعل يلا

 ءال-عاطقاط ةدطر اطننع ممعاتق ءةحاععسمع 0ع ائمعسه [1دطععداممعضمسو ةنعام»ع ةطغعتلعط 42/4-

 هلل لأ كاع ط1 هيرو 11ه]هست»ءل اظعرا 7ع“ قامو ةمصم 745 (ذصع. 15. الآمن. 1344)

 رسمءاسم. ظءععانممأ طنع اتطعع ه0 ةعكماحر ونسمع همص جطقم]ابزإ( -ح 14042. ظا- اة نع طا

 آر فستلا, طيصع صلغعحمم 0ع تكور ننهع اذص 3علع ءةاطعلعدلا سمج و هلتعد جلطتطعسلو# ةدصاو

 ةهسعام»ع الأرب ل ع-عل-ل1:: طمصعأاتكك  (نمصمءعصلتسس ر وننمل ذص اذاطعد 1هرعا لا ا ن٠ع هلا عداء

 14043. [[3-1 نع ظا- آه ةسصن' رع ع اك ] - هز مع لك 1 - ل ةسنلر ]دنع دا قطق عأ 805 عااتتلل 1211 عظسقلع

 لع ممسصتمتطسع. (نهرصصعسمعداتسع هط م7 - ظوف. - 14044. آك1-ااذع ظظا-آفشسلا 8

 ك1 8 همءطغس ظظأ8-1 ةغتل طسحع هدتعفمق عأ ةعوتت عمانتل ءالالعصقر جانعاما"ع لال ءزورن- ءل- لأنا

 18 ء[مارو "هع, ةصصم 652 (ةمع. 21. 1عطع٠ 1254) ميمعاتم. فةسرباطه عدغ مرضت ءالاقتأالق لم

 ور انطسسسصس قكعونل حد 2هل4م# ءلتكغتصتب - 14045. آك] - الانع ظ1- طب ةئطر ]طنتع ةممهمعم5 0ع

 مما[عمدأزوقمع ةدصعامركسمتا مهلمرتمه (عرصممكتق , ةهتعام»ع لاا | م»ءانما قلل - ءآ - "علمنا لق ءنا

 1101م: ءل قلضاو» (عمسسحلأتعمر ةمصم 577 (ذهع. 17. ا١للهث. 1181) مدمرعأنم. - 16

 حم عل ١س عم ةطغطر طنحع طبغعععمفستتل 0ع معععمأ5مماطاتعق 1عء«ومألي ممءاتطسخ هنعممتم طقس

 سملطقم هعاعسلتم, ةسعاممع ةطعتلعط 1هعزق- ءل- لأ: ىلآغ اظعرع كابل - دآ - نر 5 ءؤعآبنر ةصصم

 750 زمعم. 16. لدص. 1355) همرعانم. - 14047. التر عآدسس ءععوط (5ر اطتتع 11ةئلق1118311111ل.

 14048, 3 نع آك]- 316 ءععطععر ادع دلطملع معنامصتس 0ع طتقأاممتم ةثصلقلسةتهع. متعلم

 ءدا هو انطعو 770ءاءلمعر لع نسم دمج نزلعمه. - 14049. 85م ع] -سمطغأع لأثر طخ

 طعمع لزمعع( لع معمعقامماته همستمتخق 1/1ه]ءمرندعل , ةحسعام»ع لاا - ءأ - معاراماط كم.

 410 1عدعامكنكر ونانأ زإه امعارتا: آمسع آلعمو ننك صم5ذ مع 1710 ونت»ءلعس للم عزعلاأ ءهاع

 - 140530. النعم ءعل-صآ1ط عمفر انجح ][سعععممع.  (نهيضسعءعماةمعأمخ ذه !ائطصتسص 0 6/-

 هلام“, تنزسعخ عنف ةدعضألم !وعاو عقاي - 14051. | ثع ءا-ععوءاعامر !ندع ءءءاقع
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 ءايلوا ثيدح حرش ىف نيقملا رون ا.ه“ 2 ([ىراحطلا سناقع ىف رم نيدلا لوصا يف نيقيلآ

 ملكت م## ةنس ىفوتملا ىلاسملتلا ىسيجتلا دمحا نب ضوحم هللا دبع ىأ جيشال نيقتملا هللأ

 ئرودقلا  .رصتخم موش ىف ىروت 1م“ ءالديلاو ءابكنلاو ءايقنلاك تاماقملا .لاجر ىلع ههف

 لاو هيك قب لييعتاا وشال نايحرتلا ويا كسلا ةمارعلا دف ةطفوفلاا 1 ءيورع دبا ر رم

 دم ىومكلا ماعلا
 و2

 ىليللاو  ىراهنل 1 مل هم

 روبقلا ىلع دجو اميف رايتعالا ةياغو ظطاعتالا ةياهن (.د» بد نس قوتملا ىطاملا دمحم

 ىلع اًيترم رايخالا رايخأ ىم هصّخل 40“ ةنس قوتملا ىفنحلا ىماشلا نولوط نبال راعشالا ىم

 يوعمتأ5 مدته لع ممكمعتمتتك مءاتوأزهمتق. 1ذلع ةسمعو 1هلممغ1غ اذخطصس 4عم20 ]. ح 14052.

 ال نع ع1-عءءاعامسر ]ندع ءعماوع معمزاأمصتق. دو ] عوالم ل1 عمانتل 511011010 ةهص عامان

 [رر٠عدص ةصعضتاتسملو ةهعام»ع كطعتلعط قلت قكااعااطعأ» كلل وانعترتنء0 لعتن كقكلتنعا قلزتعق 17/ةع

 عمون, ةهمصم 842 (مع. 24. كسصم. 1438) رممرأتم. آلزودءعتغ ذطأ لع لتعم ؟دعلمو لامع ةماضأهلتع

 عمولسم (عمعمغتطسمرو وينها عم دما 1-21 606مل 4, ودأ ةععععام ةمتتطممنتم عداتعأ وصار 2-لا هز عطب

 دعت وت20هعتمأو متع هدععد همسصلأ ممعامسأعم , عا 2/- 800ه/عر ذم زاتمعالع 05015 معمول

 ععانموسعصأعو. - 14033. ظ1- 0 ثعزر اهعتلسق. .(نهدحس عماقتأانق لذط 000701 ءمطتو طلت

 ددمعت معد وعوطمرل. ع 14054. اكا- هل 3 مأو عار (معنلم زم الث 0عدتسعمو 0ع 7عءوصكتافمع

 © هدءومت, هنعامرع هك عمم مم.  هطعتاعط 1عيجمأ7 8 عر 21هلرمبوت» عل عن طهددعأأ آه عع 1] ترجمت

 رس ءعورت ءمسصسس عما قتل ان1 علزلزا. -  [آ106ع ةومرو.

 14055. آ[] »د عل- م عطغعأ 5ع عال-|عز]12]1) 10هعئنمه عمااتنلظ ر 0108

 لزعرب ممعاعرل 145 عآادأو ةانضأت

 طعومنلمعأ ه0 لهءامتمهق ءدعوعقتق ءمعقسأ هع ةععاتت 0318ه. ع

 14036. للذط ةجقغ ءل-ز سانا, ظمعف ءكم]1]1ءءنلمهتك لع ةعراعس (0هدوصأ ؟عععممت ههتأطاتق

 0دعصعم ةتمع دللم ةزولم جمعا مدس ذهلتععو ةييعام»ع 8طعتاعط 2 وءقن- هل - للنن ٌلمتءا764 ل

 31ه]يمدمت»تع0 21ء/ءا2, مممم 788 (ذصع. هك. 8عطع. 1386) دصمعاسم. - 14057. كلخط ةجلعأ

 ع]-1 4 1 معمر ءةحاععسمع جلصممت قمم ة0ج1((عمافستسم عا ةنسست2 ءيعتض مامهنس ءةصتعم-

 قمصتس لع قعسصتمتطسع ةعمسل ءطعتد ذمه ماتم, ةسعام»ع طا1: 1ع هاف 1آلهم عطاه ةصتم

 953 (مع. 4. لآدم(. 1546 مصمم. آلاءانمرو اتطرت هع 48/04 ءل- هغلوف» ذاه ءدتعععمستأم
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 وح خلا ءاقملاب ركاتشا ىذلا هلآ جيلا هلوا راعشالا ىم هل عقو ام ليذوفوركلا

 باهولا كيع ىيحلا نيمال راعشالا نآزوا ىف راصتخالا ةياهن 1 ةءارقلا ى ىناقتالا ةياهن

 بطلا ىف راصتخالا ةياهت 1. كد ةنس قوتملا ىفقنكلا ىقشمدلا نايدو نب دمحا نبا

 ىف ىآد# ىف راصتخالا ةياهن الا ىناهفصالا بيبطلا ىمحرلا دكيع نب دمحا هيودنم نبال

 5 هامسو 11. ةنس وقملا مالسلا كيع نب زيرعلا ديع نيدلا زع خيشلا رصتخا ةيعفاشلا عورف

 ضيع نب سابعلا نبال برعلا لايق ةفرعم ىف بدالا ةياهذ 24  ةياهنلا راصتخا ىف ةياغلا

 ا ال. ظنس قوقملا ىفوصلا نايح ىب رباجل بدالا ةياهنذ [ء,ا» ىدنشقلقلا هللا

 بئارغ فداقح لوقعلا ريم ىذلا هلل حمحلا هلوا رصتخم كالفالا رارسا ىف كاردالا ةياهن

 رومالا ىف 1 دكصاقم ةثلث ىلع بتر رفظملا كلملل هفّلا ىسرافلا ركب نأ نب دمك ملا هتعنص

 10 دل ىف ةييهلا ىف كالفالا ةيارد ىف كاردالا ةياهن !ءك50 ١ تويبلا ىف " تاروذحل ىف " ةيلكلا

 نأ قعصتمم ةععمجمسل سس هعلتصعتس ج]مطقطعالعسست لتكممصعععغعر القواتع ةممعضه0ل1 عالل ءقكللتأ هانللل

 جلل ءعئلر لص وسمع ردع 1معالعنمأ. اطتطعمع دغو امعترتا: طهسم العمر ونت ةملسق ةعسملةعصطلاقأع

 1مدلطبم ناعم - 14058. للذط قع ءغ عل - 1 غ1 مصر ةيستتاتم لقصستقع ءمعمأتمصتق طصتق 0ع (نهددصت

 ]وءازسسع. - 14059. ةلأط ةوعغ عا - 1 اعطخغأ ةذعر ءمرصو عتلتتتتس ةانل1118ع ططع؟ل(ةغلق 06 هقكطتللاتلللا

 رسعصكسسم , همام ع ظرررأن»-ءل-0411: قال - هآ - مءارآاراأا» اذ ءرن لقلادتدعلف اظعت» 17 هليل طلاس عوعارعأف

 [لدمعلأور همصم 768 (ذمع. 7. 5ءمأ. 13606) معاننم. - 14060. الذط ةغععغ عا-زاع طاذق5 ةكو

 نمسمعسلتسس ةسسستسمع طغععزرت6غوغعق لع دسصعلتعتسمر ةتعام»ع ل ننعأ عت للاس ءآ -- 04

 1م ذ1ءلتعم, ؟دلعم ةظاد: كليا ءموتزب لتعم. - 14061. للنط ةجعغ ءا-زالعط عاهة

 و (عستماتم ةانسنتمع طعععز46ةعك.  ؟؟هامسعم لع ةعانعسلتم لدعم ةطقظتاتءل ةععدصلهعتتم.  هطعتلعط

 عمد 60 - 01: كالا - هل - هعاد اطعد» قكط]ل-ء7-عءاميور ممم 660 (ذهمع. 26. الوع. 1261) طم [ةتانقر

 ]نطصتس ذم ءماامسعصس نمعوتأ الاد ((!ء يروا لأ 1[لراندا» طلئا- ل لرايرعأا زههعكا صاهللل .١ -ح (١

 حت ط أوج عا عال - عل عطر ةصسسم ةغمقته مطتلم1هعاعد لع فمعمتغعممع (عتطاتسسس كعدطاتتسو ةتتعامع

 لات 1عطاع ظعنا كطلعلاملا (هلمععاءرنلا - 14063. اذطغور ءععغع عال- علعطرو ةسسه

 مطتئلم1]هعندع ةاسلتحو ةسعامعدع لوا" عدن ظلها كركر ةهسمم 160 (ذمع. 19. (0 0م 776)

 رسمعانم. 14004. كذط ةوععغ عل-1 ل عمعر ةيسصلاتق معمععراتمصتق ظصتلق 0ع ةررطق عموضنتس

 نوعا ءواتسس ةععدصتق. (نمرسمعملتسسر ونصم0 ذغه ةمعالمتا: آمسم آلعمر ونمأ صعضاتطسق ؟ءةعدص

 مهاسعمسس معان ةايأ هرعهم هنا علمدأ كلمعس] هع كمعممدءعملمسس زصمعصأتا ءاع. هعرلمدتغ

 11ه انهن علا لعرب قلل عوام لس ةءق تسع [اهكوععس ل]!1ءانزنخ طال هادععرز عب ءغذس انته ءمهكتلته

 10 ممممهتاه لنماتطستغو وانما رسله 0ع ععطسق تصلك ععددلتطاسقر ةععاتصلاننن 0ع معطاض

 عتامصلتم, (ءععاتسس لع 2دلتدعأ لمصدتطسمس هونغ - 14005. ةلذط ةجن ع( عل- 10 ةلعو ةانلطلللال

 لماع معمععماأ1مصتق 0ع ةرطقععدضستس ةعلعمأله. ًابتطعم ةقاعمممتستعاتع ؟ه]اسستمع مرصع عصقاتقر
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 رطاف هللا لمح كعب اما هلوأ ا“. ةنس ىقوقملا ىزاريشلا دوعسم نب دومكم ىيحلا بطق ةمالعلت

 ةيع ىف "٠ مارجالا ةميع ىف 7 ةمدقملا ىف ١ تالاقم عبرا ىلع بتر حلا نيضرالا قوف تاومسلا

 نم ضارعالاو كاردالا ةياهذ 4 اشاي نانسل ةيشاح هيلعو مارجالا ريداقم ىف * ضرالا

 بيبيلتت فورعملا افيك نصح  ةسورتكمب ىنطاقلا ىلصوملا ىرمغالا رصان نب دوادل تاينيدابرفالا

 ةجحلا ىذ ىف غرفو شويالا دمحم نب ىزاغ باهش لداعلل هفلا ريبك كلج وهو نيقلودلا ؛

 ا ةراغخم ةديصق فلا ىلع لمتشي برعلا راعشا ىف برالا ةياهذ 16.4 مخل يس

 ادلجم نيثلث 4 ريبك خيرات بدالا نوذف ىف برالا ةياهذ 01 بطلا ىف برالا ةياهن

 كلملا ىمز ىف ةقلا *# ةئنس ىقوقملا ىدنكلا ىريوذلا باعولا كيبع نب محا ىيدلا باهشل

 باحسلا ئشنمو اهقتر فتافو ءامسلا عفار هلل محلا هلوا نوالق نب دمحم ىيدلا رصان

 ةسمخ ىلع لمتشيو ةيلفسلا ملاعلاو ضرالاو ةيولعلا راثالاو ءامسلا ى [ ىنونف ةسمخ ىلع

 جحمعاممع متم 0هءاتددتسم ('هاأز - ءلل - لف 21610710 8و لل ءثرتل كازفعترم ةهمصم 710 (ذهع

 31. للمهن. 1310) مممعانم. [1معلرتغ زق:  ظعوعمدتكدود ]ددنلع 8علر وسن ءعامد هدنمعع اعتق

 ىيعمكتا عامر عغاتس نمهأ106 0155ءع[وتل همعم لتكأءلطسكاتق ءقأر نسقتكاتلال معشق م01 ءععوصت عمه

 ةععسم0لو طعسعمست ءقمعممصتتم ءمع]ءوالسسم ر 1ععاتح 1مضسمتل . 1عطعدعر سمعو ءمعممعنتس لتس عدم

 ةزمرعم اموعاوغ, -  ةمنيم» ظمعابم عامددوده ه0 عسص ةعئذتل - 14066. الأط ةجعجع4غ عا

 10 ءملع ركع ءا-ن*عققطر ةيسيستنلل 0000 ةصتطتلق مع2ءامعلع م0(غقغ عغ نمل ةع هطضتلتغ ءدع

 تدر ونهع علتععسعمأه ءمرهممدتأاه ةزععاممسأب ةتتعام»ع 1) هع هزي لعض» قف عجابف»# لل هلع

 منلعم 01علتعت5 لسدعسس لوعمممأ6تةمصتتسس لتعم ءغ سعطتق طعصع معماعععوع تمم اع عتق اموستالتمم.

 آهالسسسصعم دهدعصتتسر 0000 ذص ؛ةطدععس قلل: انعام  (غ!امعقغ عجن 21ه هتستتعا طيس

 ءمرس ممكنا عغ ممعمدع آنجنئلطتززر ءغأ ةممأ 826 (ذصع. 15. [) نعي. 1422) جطقم]ؤ(.6 - 7

 الذط ةيجعغ عاد عععطو ةنستسانخك ةاملتل غععصتماتق لع قكعوطسسص قمعست هتطنع. (نهمغنمعغ رستلاع

 1و4 ه5 دءاعءاهه. - 14068. الك ذط هج عغ عاد عععطر ةيسستنق ةاملتت ةمودتساتق لع سعلأ ءاصقم

 - 14069. ةكذط غير عغ عل - عععطر ةسساتق ةأانلتأ اععساسسع لع مقمعتمق ةعزعماتمع مطتلم]هعتعمع

 ععمعتطاتع. طنوأامءأح دمهعمم اهكعتصتح ؟هأسصسصتصسم , جتعامع الز عاراأت - علع للتو قلارتشعل ظعتا

 ل40 - ءآ - :مءارآرامآر ال مهمعت»# لعن حمصم 732 (ذمع. 4. 0ءا. 1331) مرهم. ع  (نهررت مهقاتتأ

 عصمم»ع 71 ان 8 مع» - ءل- لقدو 1101 عوتسعل لعرب (/ 1من ر عع ذكم هدمهتك هدأت ًايصسنق العم

 ءمءاسس ءعلوعمأتو ءكوسكاتكمتلال ءزاتق ظصلعءعصاتو مانطعم معمعععوصتأت عةضصتستواتع مآدكحتمحس ءمطت ممم عطأت

 ءعنم. حكتطتلو ةمودتغو ذه طمع انطعم معمطتلت هتعأ وننمل ءدع ذماتسد 12168 معمق ةقتممع 1

 ءماص مدع جكس ءعدأ نغ ةمتصفع 20 زللسل مكتصهععصغ آالزةممقنتا عدس لص نلانل001164 5ع ع8

 ععمعرفيب ناممزان103 مطاتصاتتت 0ع همع]امر مدعاعمرتمر (ءدعج عأ "عوتممتطانق املععامرتطانق ءةصتصتلانع
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 لهةشبو كتممادصلا ناويحلا ف س ماسقأ اكرم حث ىلع للم ةنبو ان فاعتن اهو ناسنالا 5 م ماسقأ

 بطلا عاوذا ىم سماخ مسقب هليذو ماسقا ةعبرا ىلع لمتشيو تابنلا ىف © ماسقا ةسمخ ىلع

 وهو برعلا باسنا ةفرعم ىف برالا ةياهذ |.« ماسقا ةسمخ ىلع لمتشيو خيراقلا ىف ه
 رز

 مامالل خلا ممالا رئاس هيلع تفاهتت انكر برعلل لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا طسوتم نم

 5 نب رقب دوكلا ىنال هفلا ملل) غنس قوتقملا ةباسنلا ىدنشقلقلا كلا دبع نب دمحا سابيعلا ىأ

 ةخمدقم ىلع هلعجو مجكملا فورح ىلع ةليبق لك بترو ةيبرغلاو ةيقرشلا داليل نابرعلا ريما كنشار

 بارعالا ةياهذ |.-] هدلاول نامجلا دنآلق نم عضوا هنا هيف ركذو ةمتاخو لوصف ةسمخو

 ةنس قوتملا ىسلدنالا فسوي ىب دمحم نايح لنا نيدلا ىهقأ خوشلل بارعالاو فيرصتلا ىف

 ميركلا دبع نب دمحم جتقفلا ىنال مالكلا ملع ىف مادقالا ةياهف 1. ةزوجرأ هلمكي مل م

 10 ةدعاق ىيرشع هتاعجو لاق ضلا ندرك اشلا سمح هلل وكلا هلوأ هو خنس ىوتقملا ىلاتسرهشلا

 مءعدالعلاق ةعلار ءغ نييتمسوانع مدمأع5 همرتمعطعملتغ - ةععجصلستت 0ع طمستمع ءغ معطاتق ةهرصصتطانق

 نتمع ءاتل 5مععاممأر ءأ نص1 ص06 مه[ع5 مماتمعأ - (ععاتسملل مههلأعال 1ص 0101201016 م85[ غق

 لزواؤضطسغعس لع هساتق ةصتست هلأ طلتق - نسفعأتتس لع رراهصاأتق ةعلأ عا ننقأانما مهجاعق ءمصاتصعأو

 نستطع نسأمامتسل مهام ءدع "مهتم مد علت ءلسقع ععصعمتطانم هلز ءلغ - نينتماسستو 0100 طققأغمأ ءاتلان

 ءدأار واناسنانع مدعأع5 مصالمعأاب -ح 14070. للتط ٌةوجعغ عاد عععطو ةدتصتناتق ةأانتللأ (عطلطتلطانق

 لع معمتغنلممع ععمءأملهوتدعدس ةعحطسس.  ؟'"هاسصمعم ماعم ءاتسمر نتم0 زغه ةمعلمتغ: البهم

 [آ2ءم و نأ قةعدطتطمسق ممهعقألتسس 0علتاو 50 ننمل ءعاععأ ممماتلأا معمم عيضتسغ ءاع. نمد ممقاتتأ

 5 آسفص 46: /هطانمع قل ابننءل اثءزا قلطلعلاع) ('هلمعدزعيرل# (ءمعدلهوعتعر عطصصم 821 (ةصع. 8.

 [["عطع. 1418) سمعتم, لا مزعل ظوعم» عبي [؟غندزرتل ةعدطتسم طاكستعم عولمصعق هدتعصامل عد

 ع( هءعالعمأقلعو هفسرمأ عملعمقز ةلُمعسلهم (عطسق ةععمصلسس هعلتصعس هلمطقطعءعلمتس لت ة(علطانتك

 ماذم مرمعاقا1هصعتسر نستصواتع ةععالممعم ءغ ءمصعانكتةمدمعست هجلتسمكل(. للدععدغ م18عاع؟ءهب

 هم عع موكصق انطعم ('ن/غ0ل ء] -زمبمعو دل معدس لآ نماأعحص لحنس ةهسحت ]دست معاناةةعب عم

 حز طةشو عا عل -لاعقطر ةسسساتتق ءالممدهز6ممتق (ءةيطتتسالكق 0ع عدمت 1همووقماتا عا ةمهازلقت

 عمسسمتعدلتر ةسعامتع هطعتاعط 47/4 - ءل - لاثع قلطتن طق هيرو 110 هتراقنعا ظءتن )در

 م470ه/:يض, ةصصم 745 (ذمع. 15. اللهن. 1344) ممعطتم.  (ندصعم دطعاتم 1أع] ءر مص زت0قلأانللاو

 نسمل همس جطقمارنز(. -ح 14072. االزط ٌخعءعغ ءآ]-1ءعلكرسر ةدتطتللالق 00طقأانق (عئطتطالق 0ع

 10 سعاهمطوعسأذعد, ةدسعام»ع قكاتن'إل ها'آب لل هأرمستسعلا اظعر» قلالع عا - ععداتس ذارعار”ءقافئاغو ههه

 548 (زمع. 29. لامع(. 115قر مرممغت0. آنطعع ذغاذ زمعتمتزا: آمسق العم (ةدلتقر ننقلل 23

 جوعماأعم (بنسس ءعاعطعوماز ءاعر عا جبتعامع: ظنسر اصوتتكب ذه ؟تعتمأت ؟انملقسعساه لت ةاعملطانتو
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 ىجنوخلا رومان نب سمحكم هللا كيع ىنأ نيحلا لضفأ ةمالعلل لمجلاو ىقاسملتلا قوزرم

 رابك نم عمج اهفنص اهماكحاو فطنملا كعاوق اهب طبضنت للمجح هذه لاق [ 00 قودملا ]

 فورعألا نيولا ديع نب ليا ند كيحاأ رفعج وبدأ باهشلا لمكلا جردتو هناوخا نم ءاملعلا

 للضف ىذلا هلل سمكلا هلوا لمعلا ةيافك دامسو اجورمم احرش ىلاسملتلا ىموردتلا داقسالاب

 مامالا نأ ةببذ ركَذ يلا تاتدكمولا ةيباشم ئع درزفملا هلل دمكلا هلوا 1.1 خنس ىفوتملا ىزاولا

 نع فشكلا ىف غلاب هنيعاربو هج بترو هنيناوقو ملعلا اذ لوصأ جرختسا رهاقلا دبع

 امهيف عمجو ةغالبلا رارساب ىناثلاو زاجمالا لالحب امعدحا بقل نيباتك هذه ىف فئثصو هقئاقح

 ىفع ام2دداوف دقاعم اههنم تماطقتلاف باوبالاو لوصفلا بيذرذ ةياعر ىللمغا دنكل كعءاوقلا نم

 ىرةسبشلا ميعاربا لضافلا جيشال وحنلا ىف خيبات ةكييلا ةياهن )م نيتلمجو ةمدقم

 نسمع ومه عقال مصعم معاق مطوستعمم هدسمعع ءمسرمعطعم لسصا - 14073. طك تذط ُةععغ ءل-ةس علي

 عالسساتس ةرعأ (ءةطستماتقو | فعن عمامتتتم زد / - لوورنع/ |. 0 مسق ]هوتعتتسر ةانعأم72 ع 7

 116 ديالع 177 ةرسوورنلا سس ا له ءاتكدتستاتق كركلامآ - ءل - لن: قلتي ق4طلعا]عأب لل وهآروتستسعل

 8 كي 8 /موهمنمء» لك [باس عزت, [ دممم 649 (ذمع. 26. قآممأغ 1231 ) دصمعطتسق |, ونانأ ]الهه لكمتسع/

 ءلزلزغ: للم معمربمدز(ةممتطسقر ةموستغ, ظنصلفس عداه عغأ مههعععربأد !1هعتعمع ءممظعتت ةهأ ان:

 (0هردربتمعستا ءمه رماسعتطسع حتعتلع هدصصم ءيملتلمصع زها معاألق زماعط 81201608 81108.

 ك1 عافات-عل- ل17: قلانتع لمزع» قل ارتضعل عن قلابتتعل اظعر» كطف-ءا-” هس 111سم تدق, ؟نلكو

 [2/-05140 1:/-1 »6 لتعأامسخ , قدس عما دعنا 1ك رت عا ءادمسعأ زمكعفت ماصص اص طقفق لوتسع]7

 علتلتك وست (ءعطسسصت» 2لمدتعغسس طقطعأ ءا زاه زصعترتغ: آطهسق آل ءمر وسأ اصنءال أ ععصتاتمه معهعلتامد د

 مردعانلا( ءلعع- 14074. لتطةععأ ع]-(لفعر ةسسستنتق [ععدتمالق طععوعتم امهاأتاسأ5ممتق

 لع لمعاتممو ءعجممعتاتممستعو هسعام»ع آسفس ل مرأ»» - عل - لقدو 21ه وتستتعأ طعرن سم“ ]ا تتار

 عصصم 606 (ذمع. 6. لصل. 1209) مهمعأنم. كومععمغ ذه طمع انطتمر وست ذأه 1هعلمأأا: 1رهتتق

 نعم مط ةئستاتطلتصع ععصتس جععأل عماتسسس ءعدععصأم ءاعر ط[سفقستتست قلأل- ه7 - مب معتسعأمأد

 ء( يصمصعف طسزسع 00ءامتممع عصتعأ ءةققع ءزادقواتع ةععمس ءمأه عأ ممطوأ1ممعع ذم هل معس

 لزعممدسأدعع.  كمستستتلال ءععأع معمععات(اتغ لص ؟ءعااوغكطسعس عءزانم 1ماعصأمعتطسع ؟عععاودملت5 0 عوسع

 طتع لممع اذطعمو ءمسصسممفتتتاو نم010113 ملمع انطدلاسصس 106/427 ء7- زمعر ممداععتمست اناس

 مهد" هل -انءامجما لعلتك. آلم نئعموتع مهعععراج ظصلهسس ءعماقللاذ ءمصوعععدتار دلاقشسعم

 لزعمممت أ ممعس ةععاتمماتلات عأ قمتاسس ءكتعدضلمسا مععاودتا. [(هوسع ءدع نأ10006 ][نىدس ءمأه

 زمهاتسالنممسسص نأتلتسم ونتمك ءيماتمعمأ زم معهعاقأ1همعست عأ لسمم ةدسسممق هم]] هولا.

 حت ط ةغةععأا عل -طعطر ءغعر ةدسمسم (غصصتممنخ مايلعطعت ةهلتمتمو ةمعامر»ع هةطعتلط طعمع مدععخم
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 هنالاب اةمح هللا نمكلا اهلوا' اهحرشا مك خلا ةيربلا ىديع هللا مساب تميت هلوا ىدنيشقنلا

 ليكم نال نارقلا ريسفت ىف نايبلا ةياهن )دا 1.. كنس مركام ةرغ ىف اهمظن خلا اهفو

 7107 قوما ىصوملا ىعئاشلا نامجلا لأ ند نيسكلا 60 للبيعمسأ د اذاعأأ ىوحلا نام

 دمحم نب دواد مامالا حوشلل نامولا ةيارد ىف نايويلا ةياهن 1. [تاداحم تعيس ىف ] 1.

 نايتاي ةيلينكلاو ةيفنكلل ظياحهلا حوش ف نامبلا ةياهف 1مم [ "أ ةنس قوتملا ] ىرصيقلا

 ريسفتلا ىف ليؤنتلا رارسا ىف لييواتلا ةياهن 1ك دحرش اضيأ ةيادهلا ةيارد ىف ةيافكلا ةياهنو

 ا "هإ خاس قوثلا ىلاكلمولا نبا فورعألا ميدركلا كبع نب لدحاولا دكديع نيحلا لامكل

 قيفوتلا ةياهذ !.هأ مبا نس ىفوتملا ىكملا دهف نب دمحم ىيدلا ىقتل بيرقتلا ةياهن

 ئب رصذ ند نمحوألأ لمع خوشلل ةخفيرشلا خيسكلا بلط 8 ةفيرظلا ةيتولا ةياهذ اوكار

 1اس ماا هاروت وامرعخ لل مععئطاعسلقت.  (ندعسصعم لع ععوسسماأعده ذه 216 0عقلسعمو, ونمل اة

 زوعامأتا: ق4سموأعم» معم5مءعماامتأعرم عع ىراللورصتمع العلو وننت يعمأتكمهق مكأنلاتق م8001 عامك« بل

 صمومغئمو ئللسل ىمسسعمامتستم امقاعاتتكتار وننأ آله امعامزا: آهسف آذعم لتقر وسهلتذ ءهمرتقع

 زوم طعمع م عامضسس مععممملعأ اغير عا هحعصعم لركستم ذهتألم معممتمق ةآلهطقمع عم ةصصت 0

 نوع. 2. 06. 1494) حطقمهاوز(ث - 14076. الزط ٌخجعأ عآ]-طءعذسو ةاتلل111115 5

 محصل مانع.  (هدحس ءعمامعلامم | ةعدع ؟هلطسصصتسسست | لم (نهعدصتتس , ةننعام»ع لقاثثع 11001114

 ل مونيا - هل - لؤ: 18/ - 110( 8 عرج 1هدردمفآ 8 عر - ءالرمو عت, ظور» كط2' [طءعيراب» ل1 هنوت]# ةطهاتتقم

 مصصم 630 (زمع. 18. 06. 1232) مررممانم. - 14077. الزط ةععا ءا-طءعذسرو 1

 محومدز6خ ممتع (ععصتصسمع لع ءمويمتممع (عصممعتك, حجنعام»ع هطعتلعط ءغ آسفس 1)ه7متن0 1 عنو

 ق1ه1مجتجعل ( منعم, [دممم 751 (ةصع. 11. للهم. 1350) طمعنم]. - 14078. الذط غ5 عخ

 ءل -طععفمر عسسياتتع ه>ممهتالقمتق (ةئطتماتق. (0هرصس عمادعتتم لص ةعضتمأم [1هصعلأاةكاتتل ءأ

 [لجمطمل أ ةمعصس انتسلم ظل نيرعا عمعتعممتمي لع ودتطسق ذملعد 01 ءعادتب - 7: نبعأ هاد ةركبرعأ

 لأ 02 رعا لا - ل طع ابرعا  مدهتكعم» مدس عماقتتتتق ذه لا - 2 ل نبيرعا هناي - 14079. الذ ط قو ءأ

 ءاءاورعأ] [1 حدعقم عاد (ععمعلألو ظمتق ععمموزأمصتق دلل ععمرتعممع لع ةععوصتق ؟عععأ ةم طن قم

 (0هردس عصاقعأسك اص (نوعدصسسسب ةتتعام»ع 1[ عترتم] - عل - لف: قال - ءأ -:مام]20 8 هر» لطل-ع1-7 ع"

 بولوعم رمد - ءاسم»:7ععمت»# لتعغأم ءاأ هصصم 651 (ذصع. 3. الهه. 1253) 10[21015. - 0

 حلز طف وع ع( عا -غءءراطر ظمتم معموامعتم امهاتطتك ممتع, هسعام»ع 1'هع]ق - ءل- لأ: لآ0/ ها

 رمرب لهل 71ءز8م, هممم 871 (ذمع. 13. ثكسع. 1466) رممرعانم. - 14081. للذطقوع ع+

 مل -غمسل] ا( عر ةايطساتق (ععساماتق ةتتكتاتأ ]آ)عأ معموزاأن. - 14082. اللؤط قع عغ عا- عمأط ءغ

 هادا هما 1 عع ةسصتسماتكق (ععصاماتمس هاتعاملاهكلق مماتأوع لع ييمععضعصلم مسيصعتع طقصملعم

 ممعاععامعمع هصصمصفع, ةهمعامرع هطعتاعط لطم - هأ - "مارتدم» م: 27مد» عي قلالملاع#
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 ةيغرلا ةياهف (محا» اباد نيعبرأ كع ىعو خلا ةهمعذ ىلع هلل سودا ةلوأ ىودعلا دللا دبع

 ىوتملا ىعفاشلا ىريربتلا ردك ند ندحرلا لبع نيدلا لالح مامالا خايشلل ] ةظةيسحلا  بلط ىف

 مركأ اميف هنيعتساو معنا ام ىلع هلل كمكحلا هلوا لوصف اهبانثأ ىفو اباب نيعبرأ ىلع هيثر ةنس

 ؟ةيط لويخلاو ةيسورفلا. لامعا ىف لاوسلا ةياهن 1.هع [ىناثلا لوالا لعل تلق خلا

 نبا طيسب فورعملا يءحم نب ميعاربا نيدلا ناعربل لوصالا ةتسلا ةياور ىف ٌلوسلا ةياهن

 ةياهن 1. فيس لوصالا جاهنم حرش ىف لوسلا ةياهذ لأ ماث] ةنس قوتملا ىمجكلا

 [.« ةنس قوتملا ىكلفلا ميعاربا نب ىلع] رطاشلا نبا نيدلا ءالع مامالا جيشا لوسلا

 رصتخملا حرش ىف عدانصلا ةياهن 4 ةيسورفلا لامعأ ميلعا ىف ةينمالاو لوسلا ةياهف !.دم

 [108 ةنس قوتملا] ىفنحلا ىزوجلا نبا طيس فسوي رفظملا ىنأ نيدلا سمشل عماجلاو

 دنع ةدوهعملا ةزومرملا فورحلاب زمرو رصتخم ىف لقنلا ةمدا بتك ىلا ماكحالا ثيداحأ ىزع مث

 م4 لءممم.  آنطعع زغأو زمعمتأ: آرهسق [0)عم معم ءّياده طعمعلءأت5 ءاعر عغذصس ننه0عمعاصسأف ءقمأأد

 لزوةرمدناسس هوانا 14083. اللزط خجعغ ءا- عدعطط ععر ةسسصساتق 0عدالعصأ ؟ةعصتماتك 0

 نيدعععملم دصتمععع معدعأءءابعمع ةسممصقع ر [ ةيعام»ع هطغتلعط ءغ ط[صقس لعاثا - هل -

 450 - هل - ممارسمت: 8 عرب لامع» 1ءامعن ظطقطظتكمم همصم . . . صمم. [الزداعطستغ !!طصتصو

 وأ زغو زمعلرتاأ: آةهسك 18م معم زئتمر ونسمع ممطتو طعصعلععأأو ءزادمونع هيدا دنت ةنصمأ 0و

 أ ععمءععموز(هغتك 0هعدسصعماأو ذم رصع ءمملععمأ ءاعبور ذم ونان30ةعتصأد ءةصأأقو نستطسخ هنعلتتق

 ممعالممعد زمقععتأاب - .هماومدعي ةصودقسو طلع ]أطعم ها معهعععلعمق دنمانك 10عمتوتتع ءقأ].

 14084. الزط قع عغ ءعآ1- عه دلي ةيستسانق [عقطأتماتق 0026قأ15متق لع ءععمعلاتتم ةعاتق ءوسعاكتم

 ء( ءودتطست. ع 14083. للذط مع عغ ع1-ةكأ]ر ةيسسانق (ةتتمانق 008عقانمصتق 0ع ءاهلاممع

 عمد (مهلز نة مصسسم فمعممضسس معتم ءمداتسسر ةتتعام»ع 207" مين-عل-0ة: لان" أنة: ظعتم لل وأب هلت عاأو

 مناعم 5287 152 - ءمزعرسغ لتععم ع حمصم 841 (ذصع. ة. لدل.ع 1437 ) منم10. - 14086.

 حلزط غجعغ عأ - هنلر عمصستتق (ةضصتمالك ن12قاتممصتق. (نهرصس عءضامسانق أه ك1 ءأ - ه8

 لع ودم ةيمرعم لل ءطس عقاد 44087. للذط نيج عغ عآ]- ةركأ]ر ةدصتساتق [ةظطتألالق 10(01138 أو

 مسسععو»ع ؟طعتلعط هع [آسفس 476 - ءل- لأ: 11: - ءاع]ااان» |[ لكل: ظعري 1" هلات» 1 ءآنقر دمصم
 777 (مع. 2. قدم. 1375) سمءاسم]. - 14088. ةظزط غوجعغ ء1-هان] 5ع ءل-هدرسهأ1 54و
 ةمسسات5 (ععرصتماتك نت18عقأنممتك ءأ هماهلأودتع 0ع زمكاتطتغممع يعملان مصتس ةظأتق ءوتنعقأ 15.
 - 44089. الز ط قج عغ ع]-عازم هلأ ةنتلاتك (ءطاصتماتق 8 ان11. نورس عما ةمئانق ذه هلا

 7108/11 معمب» كه 10/-ل مغ", هسحعامسع هي عسم-عل-0أد: لد” ةرجمام]]ء» 7 هعنارل ىنلطا ]اننا ءازدتاتت
 دمعك, [مممم 654 (ذصع. 30. كوص. 1256) ممداسم]. طمداعد مهلن(ههعقر ذه وانت طاتو ةأةغانا8
 رمرممعلعم هتغمصكتت ذم ةئمسوملدعت ىصمعملتم هم ]ئطعم» 1مقصمصتتس معطتاتغو انصلع معانأ8ع

 ةهردصتب ؟مماعدوسع ةتعاتع !1(عدصتس ه ءتعتم طسزومق 00هءائلسمع معمتأتع دكان ءععواتق ه0هقت علته.
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402 

 ىلع رصتخم ىجدرالا بيططلا ىب ىو تانكلا ملع 8 بالطلا غخياهذ 18 غلا لا

 خلا تارتكملا دوجو هدلعت بجوي ال ىذلا نحاول دمكلا هلوا نونف ةتسو طعاوقو ةمدقم

 ىداوهلا حوتقفملا ىف ةحعاق | ةروهشملا بتكلا ىف هدجو ام ةصالخ ىلع لمتشي هنأ ةيفغ ركذ

 ىف ىف 1 لاكشالا ةحاسم ىف ه ريجلا ادع اميف # بارتلاو نيحتلا ىف  ةلباقملاو ربجلا ىف

 ىيدلا رخف مامالل هقفلا لوصا ىنعي لوصالا ةيارد ىف مالكلا ىف لوقعلا ةياهن 16.1 ةخقابيسلا

 هللا مح سعب اما باتكلا لوا الصا نيرشع ىلع بتر 1.1 ةنس قوتملا ىزارلا رمع ىب دمحم

 كماح ىنأ مامالل روذلا لداسم ىف روغلا ةياهن 2.2178 سلا هنامعن فحالتو هنآلا فباست ىلع

 رصتخضم هتياغو ريكلا ءدلب ىف ةياهف 1.“ ه.م ةئس قوتملا ىلازغلا دمحم ىب دمحم

 مت [40 نس ىفوتملا] ىدزالا ةرمج لا ىب دعس نب هللا دبعل ىراضبلا ميحصلا عماج

 فر فاذنف ىذلا هال ىهكحلا هلوا اهلو اهيلع ام ةذرعمب اهتوبلكو سوفنلا ةكيب انس هد رد

 14090. الزط غجءغ ءعال- م11 طر ةيسستق (ععستماتخ ةأن01هممصتس لع عطس عاتعقو ةننعام7ع

 11ه ]روت ء0 8 ودعا ارمافا ظل 167. (هسمعصلت سس ذص مجمعات همعسسر ؟عوسلقم ظنصل هس عاهل عق

 ع هم ععمعربو للمال طسعسيم نسما ذغذ دصعا مت: آبهسق آنمتعمو زنك ماسعدلتاهق ءيتكأعصالقتل

 معدتس دسمل ع م11 ءلسسس همص معععددةعاحس ؟هللتغ ءاع.  كسعامع ءقرصتسعسم7هقر اذطصتص ةهراتسف

 مغ كوست ةز(نعدأسمه ءمضنست ءمصامعععر نسهع زم ةعضلمأاتم هء]ءطعتستم زذمععمعرتاا  ظصسم

 معودأو لع رنه ةعلتأر ننمع ءمرصرح نأ مالممع 1مععمتل هردععت نمانع - ةععانصلام لع 2علسعأخمصع معك

 جفون هان ممعررا ع غعرئاته لع مرسم هك مصتق همععاعطاتق 216/1 ءغ 16غ ع نتمهعام لع عععت-

 عمله ععلسععئممع مدمس 30 هامص ح نيتصأم 0ع ةعاطعس ةانست ععمتم ءاضاعم_ظمتت لل عطق1 00

 - ةماعلا لع ةعاع [ن( عتق ةعوطتعتو نسصمسكوملل. ح 14091. ةلذط غ2 عغ ع1-ه ءرثلر (ععتتساتق

 كاسسسسع دل عماتسل ذم لتمع ءءامكعممع لع معتم عا مأزمرعتس ةعاعصأتمي لانك 01 ءمضحتس ةعالأ نعاو ةتتعأم7ع

 [آسفس لها“ -عل-لف» 7101 متون عل عرب 0مم" ]غنستم ةمسم 606 تسع. 6. لسلع 1209) مهم[ا0.

 آياطعمس زم ءتعتسال مملسعأت مزه لتفاملطسغعسم ءدغ ءغ زم ةمعامزا)  ظعوعست سده اذ عن اهدتلم معو زانق

 طعم عظعتأد ءعاععد هدصصتق ممقأ دع ععاتسومعصاتطاتق عا ءمصاتساته ءزاتق 51211ةظانلن 5116 عام.

 14092. الز ط غو عأ ءال- عطعسعر ةيسسق ؟انصقلانم لع ننهعد1ممتطسم كععملتر ةتعاممع طقس

 لكان 11:80 1101 م:رسعل عرب 7310ه],ميسسعل 6 معهن]غر ةهمصم 505 (ذصع 10. كدأع 1111)

 سمر م. - 14093. 81-81 طةجععغ 11 طعللأ عادط عزم عع عطق ع عاتطتو ةاتطلاللالق [عال-

 رستصاتق 0ع زمتاتم ةاسرصمرتك ءزدجوسع ععدلم ءةداعوسم. ظمئامدسع ةع 82و” لاضق' ءا-دهطتأبب

10 

 140 ةسعاممع ق0١4/ه7)ه]ب 8عءرو ه0 عر قلطغ لمبستتع ق4حلنر | ةصصم 675 (ذمع. 15. كسصع 12760)

 رسمرعأتم]. 8 وواعم ءعدرس قمرصتس عمامسم امعاسحتا 8ءآزوا ءادورتتع مع اهأآ رهاب اذن »7*0 ةرعأ

 »م0 هلءة]رام دمع 7عآاعزذمع ىتمكمب نحت أه امعامتا: آهسم آل عمر نحت (عمعطعمم عمم ةصاتمع ؟م80 لاننا
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 ةيامرلا ملع ىف. ةئياهن 18.266 قي ةياقولا حرش ىف ةياهن 6 يلا بولقلا تالاهج تاملظ

 تاداعسلا ىأ مامالا جيشال تادلج# تينلكلا بيرغ ىف ةياهف !.1 ىسينوملا نب نيس

 نيببرغ نم هلخا 94 خس ىوةملا ىرزوجلا رمتثالا نباب فورعألأ للوكام مركلا لا ند كرايم

 ىناثلاو لوالا مازتلاب مجكملا فورح ىلع هبترو ىناهفصالا ىسوم ىال ثيدحلا بيرغو ىورهلل

 باتك ىف ام ىلعو ةرولابب اءاه ىورهلا باتك ىف ام ىلع لعجو ثلاقلاب اههعءابناو خملك لك نم

 ىف هليصغت 7 سكقو امههيذ ام ريممتل ةمالع رمخغب المعم اهعربغ نم دئاضأ امو انيس ىسوم كيا

 ىدحأا دومكام ةغص عليذ مكث يلا هدماكم عيمدك ةهمعن ىلع دللا دمدحأ هلوا ثيدكلا بيوغ

 ىف 160 ةنس ىفوتملا ىوفصلا كوكم ىب ىسيع هرصتخاو ا ةنس ىفوذ ىومرالا وكب نأ نبأ

 لييذتلا هلو ريتنلا ردلا هامسو ىطويسلا ىيدلا لالج هرصتخاو اهممح فصن نم بيرق

 ىقتملاب ريهشلا ىدنهلا نيدلا ماسح نب ىلع نيشلا هرصتخاو بيرغلا ةياين ىلع بينمتلاو

 كوسدوم 801( هنمع 14094. 1-81 طةغجعغ 1 عطقعط ظ1- 51112837 عار هان

 (عمستسانع. 0( هددس ءمامعأسم ذص ]ذطصسص 77 عمهعار, لع وسم زملعو 01 ءءاستكب -ح 14093. اا

 حاذط ةيجعغ قاذلس عل -عتس رن عغر ةيستسانق [ةعصتصاق 0ع جماع ةدوتأامق لةعنلهصلتر ةتتعام»ع

 10[1ب62:1: 8عءرن- ءاربسفمم. ع 414096. ظا-الاطغرت عع ع عطوعتط ءلدطهلتغطر ةسصصتق

 معسصتمستق 0ع مءعطتو ذمسقت هع مص طسعب وسمع ص (اهجلن(6نهمتطاتع !اءودصكتتا  ظاسعم ؟ه]سسصتمقي

 وسحع كطعتاعط هع آصف قطا انءانلاا 710م ء]ج عرب لطق [عع»عس كللمابعتستسعلا ل سعت ؟دلعو

 ]زر - ءلع4]1» لتءطتع عغ ةمصم 606 (ذصع. 6. لسآ. 1209) مجمجأانانكر عا 1167"ءامنأاأ 1

 هع هع اتئطعو 67م5 ه7- م0118 ةهلط كاع ل126 1وكم]م ءلتكم معاتتكأر ءأ ه0 ه0 دعس

 جلمطحط ععنعتس 01 ةممكستاب مغ معلسمتل ءأ ةععتصلدد ءنز نقعتم ؟هعدطتتلا 1( ععدتص معدوت قعملعم

 علطز ءددع مساقععأر مغ هلعم (ءةياتمسو نلقع مهل 0معق قعلمععمس هعوتت عطعاتت. 003( ع ءاع 11 »عم

 آذطعم معالكج ءعدمأو طلع انغوعمدص 2ع [!نسمدعع تطعم مماوكمتس قاتم عجم عل مكلتأر ءأ القو 008ع 8

 اذارم قكقتي قلييدمع ]1ءععطممكسعب ]م ععوس كنت. دهع ةيلعس عع ةلتتم ممهعاعع طمق ل3 1 طرنمع

 00101, مس]1و ةلومم لزدعمتغعم لتمامحتك تغ نسسهع ذص طتق لممطتق | ءوعطوصطتع هععععم طعام

 1رودععتمالم ةسغعتس طسزانك هطز ءءات جععتسداتم» ءغ معع عتموعس]لفك مههاعق لقص ةنمتف 0218 ءقأ زم

 1م هلال علل1]ب -  آفطصسسم 114 2او وحن زغج ذمعأمتا : ةرمسلم 180 عددس معجم ءزادق طعصعل عتق
 هصمتطسع امسلتطسعو ودتطسق لتعمسم» هنأ ءاع., هورك- علل: 21ه]يست4 ولن لطف طعام 00711 ءامقر
 دمصم 723 اذمع. 10. لوم. 1323) مهمءاسسقر ةهربمعملتعع فمماتعسسمتتاو ءأ للعم ظعتت ل10 /4تةتنعل
 ىورك عمت, هممم 933 (ذمع. 4. لآدم 1546) مطمدعأسكر لص ءمتامطسعو» مها ةتتأو 018 لس أ لن ةطس
 معمرع جمعطعأاوجمأ مدهاع» ءفمانمعأاب -  طورعو لع]م7- هل- 7 ىويرنا# ءيتامدسعس لأ - 1007

 177 - 77 ءا1ي4» زمهءعتمادسم فصلععأ ءغ معهعاوععو ةسمرم] يصعمطسس عا ةمعمل1 ءعس ةاكمأم
 10 4/ مع 191 - 1ءلعسأط» مله 1171 ميرعا ءل- عليمسأط هممهسسم ءلتلتك  آطءمتوسع ماطعتاعط 0

 4/6 8من 18هعأم» - عل - لف: 1101, ؟دلعو 101 - 80/1 ءعزبم لنعغنعر دسم تم ءمتامرسعس 0ءقلأم

517 
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 ىاسغلا ىيزر نب ىمحرلا ىبع ىيحلا فرش مامالا ييشلل ةلبانكلا عورف ىف ةياهف 1ع.

 الفمب فورعملا رمع ىب دمحم جيشلل عورفلا ىف ةياهن 1.4 ىتوطرطلل ةيكلاملا عورف ىفو

 روصنم نا بيدالل ةيانكلا ىف ةياهن 71 ىايتياقل هفلا ةنس قوتملا ىفنكلا ظعاولا برع

 ةخنس روباسيفب هفلأ خا كتدمعذ ركش ىلع مهللا كنوع هلوا ىروداسهفلا ىبلاعتلا كلملا ديع

 5 نب تمحا زابخلا ىبا نيحلا سمشل وحنلا ىف ةياهت ا[ ناونإ نايس" يع «ةيقرولا 6

 ةيافكلا ةياهن 1ع[. كيعقلا ةءانص ىف سصقلا ةياهذ !؟[.| هز". نس قوتملا ىليرالا نيسمل

 نضتقنلا هيافكو ىيدحملا ةياهن 812 -- يوحتبملا هياهن 1800 ١ قي-ةيانهلا ا برش

 كيع مامالل ةموظنم ءايفصالا نم خومش حمدم يف اهكملا ةياهن !ءا.ه نيلولا نب نك

 دارملا ةياهذ ] 4 اضيا هل هحرشو [1] ةنس قوقملا ىنمملا ىعفاملا دعسا ىب هللا

 14097. ظا- كلزط غج عأ 1 هن اظا- ط1 حم ةطخل عار عاتسصنانس (كطلتساتق 0ع مةهاتطانق لاتكتق

 [لممطمل ازعل ةععتصلهعتقو ةنعام»ع آطسقنت تؤم” عر ءل- لأنا قلانلعا-”ه]نومتا عنا ل عتق

 6 /مووورق ع هغ انطعع ءزدهلعس (نغدلاأ لع مهعلطاتخق لدعم ا1ةلئلتاتءعأ ةععدصلهمعتتقو ةنتعأم7ع

 1( ىزن. - 14098. الذ ط غي عغ 11 ع1- هرعت, هديسساتسق [ععضتماتت 06 مههاتطاتق لاتكتق

 ([1ةمعظنعنر لععتجوأتم. (نهصرمعتتغع هطعتلعط 2101مونمعاأ ظعرن هه (نهمعممحتمع [آدم عاام

 مانلعم ك1 عر: لمم) لتعاأتق ءغ ةصمم .. . دطهزاانانقو 1ص 13706 عاط (0ءاا وقاص ع 14099.

 اآكا- حز ط ةععا 11 عا - عام عار ةيسساتق (عطاشتماتك 0ع رد عامصو تتقي ةانعام» ع قل اقع ل1 017820“

 ملال - ءا-عانإب 11معولناف 21 يوطت# ططتلماموم. كىتممتغ انطصسم وننأ زغه ةصعترستغت ةقسحتاتسسم

 "تنس 60ه النقر 20 ععدغؤلمم معم '[1نه طغعمعةععمالو ةععملقق ءاع.ر التددطانعدع ةمصمم 0

 لمع. 25. فسع. 1009), ءغاذص ةعماور» قرلاأو ل1ةأعلطستغل - 14100. ظ1-اخ1طقععغ 1

 ءادم ةطخر ةدسسنق اعضستماتق لع ععوسصتساتعمي ةيعام»ع هر عتربف-عل-لق1: لاربع اق ءتنسعأ]0-

 ععقن طال", ؟دلعم ةاد-ءا/ءماا نس لتعأم ءع دمصم 637 (ذمع. 3. ثسع. 1239) مهمل.

 14101. ةلذط 83: عغ عل - عمم لو ةدسستاتق (ةعاضاماتق اما عمات مصتخق لع قاع ؟ءعدمقست 1ظعللعملف. ع

 اناإي

 14102. ثلذط 6غوج ءغ عا - اعز 83ج عاب ةيستسانق (عئساصاتس امقاتغمالممتق ةتلآ] 1 كعصاتق. (0هرس0» 6م

 مسضسم ذم اتطعس ظل منعءار لع وننم ذصلو ؟10ءداتعي. - 14103. الزط غةععغ عادا نط [ء-

 ل1 عامر ةلتطتلاتك ([ءعطاستماتق اطمصتبلل. - 14104. للذطةجعغ عا-صهس]غعطخ لو قاتلا 5

 [عستصتتق ة61010ةزةدتنسع !جطمعدماأتم ءأ دامتنم هامل كعمق دهملننت 2ععااتتقل (عهعطأتقو 811[

 1101من عل اعرب ءلمءا]ل ل. - 14103. اللتطق]و عغ عآ]-دصهط7عقو ةتتلالالق [عاللشأ انق 118

 لع ادوسلع هطغعتلعطمعدس اماعع متعمد مسهعمخر هنعام»ع [ط!ضقسس قلالعلاو] طظعرا قمل 7” لإ

 اة” ءيمعتم ةصصم |7607 (مع. 18. هعما. 1365)] رسم_عأتم. (0هصيعمر وهن00 1لعس ءمرصتسس ءضامعأف

 سماع لأي - 141060. |[ ن1 طقوع عا عل-دس هع م لو ةلتطتتللاتق [عاكطلأ نانق ءزانقر 0000 عازر ءعالزل ان
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 دمحلا هلوا ىماشلا ىسلبانلا ىنغلا دبع مامالا خيشات كادم ىف دامعلا ىبا ةيادع عر

 ءافلخضلا ركذ ىف مارملا ةياهت 1. [لا هنامعت نم صمحلا عسو نياو ةنآلا ىلع هلل

 مامالل بحذطملا ةيارد ىف بلطملا ةياهن ا.ه ةنس قوتملا بلاغ نب ىلعا ةموظنم مايالاو

 ايدّتاَو ةكمب اهعمج 80 ةنس قوتملا ىيفاشلا ىنيوجلا دللا ديع ند كلملا كيع نيمرحكلا

 ىلع لءةشم دكنلا نبأ لاقو ءاتم مالسالا 3 00006 ام لاقو ناكلخ ند 5-05 روباسومنب 5و

 فورعم أ ىنمملا كويكم نم هللا دبع كعس وبدأ هرصتخا. متي ملو صال مد اداكام نيعبرأ

 تادلكم عيس بلطملا ةياين ىم بهذملا ةوفص دامت. هيفراةاتت ىوةملا نورصع ىلأ نباب

 ةلمسبلا ةباتك بايحتسا ىف بولطملا ةياهن 1*1. وم بستكملا حرش ىف بلطملا ةياهن 8

 تاحفص ىلع ىقرشي ربخ ىهبا نا هلوا قارقلا ىراصتالا دمحا ىب ىلعل بوتكم ّلك ىف اهلامكب

 ةياهن 11 ةلثكملا رعاوجلاب ىمسم هتعضو باتك نم اهترصتخا لاق يلا هرون دوجولا 0

 (0وردسعمامسسم ذه طاري - ءاقوملأا طل 20ةهيرءار ةسعام»ع ظطعتلاعط ءغ طآسصقخس قلل - هآ - جار

 رمت ودق ىاممت 1 ه]سمصعمر ننم0ل ذغذ اصعارتا: طمسمه آطلعم مجم ءزربه طعمععلأتقو عا نانقتلل

 امدعع جطعدأ ]وده هط ءزدك طعمعةععمانلهإ ءاععإ. - 14107, ةلزط ةجعغ عادس ععةس

 ديسساتس (ةعصتماتس 0عمزلععتأ لع لععععت مالممع طظطقلت [ععدصت عغ معم ءازمصتنتل. (0دعصعمو 015[830

 ل2 ظوري 6/4728. حصصم . . . سمر نم. - 14108. اللزط ةععغ ءآدرص ةغ]ةطر هنت انك

 (مصصتماتس# ؟هأغمدتس 0ع ءمعمتأ1 مدع معاضممع 57 4رمأر, ةسعام»ع طصقسس عا - طفعمس اص قل80-

 6| - نعنع ظعرا كطلعل]ع]ل لممعت»»# كظطقطتامر ةمصم 478 (ذصع. 29. كرناطب 1083) 61600

 (ها1ءعزغ 31عءاعاهع ء( جطوماوزغا كلتددطسعدعي. - ممن: 27م// قمم انطعسس !دسلفممق: هتستلاق

 انطععر ةمودتغأر غعصرتمعع 1كأديضأ ممو عدن ءمرت ممول( انقر عغ لقت - ءامعزل دص نن30عقعتماأم

 ممالسمستمم ءقمسمععطعملععع لتعتا. "آكثنس ممالمرو ءزانك ءحاعدحتغر هغ عوز غمرس عم همص ةطقم] از

 ا«وزندلع كاع 500 450ه]]ه] ظعتن 11ه]ءعتهتسعلا 7” ءتضعتنقم حلعو طابو قلق 0ع لتعاتك أ

 همصم هم (مع. 19, 1 عطع. 1189)_ دطمعاتاتقر ءانتلل ذه ءااموسعم مصاعمتتا ةمركمعأا ءآ-رنملعألأ

 رونو اة لرميرمأا هل - هما7قمط زمكهععتمامسس عغ ةعراعسب ؟ه]طسستصتطسخ ءمصرتععط ةعمهورت. -ح 14109.

 حاط 27 عا ع] - ص هغأ عطر غعمضتمتتكق ةانلل ل ان5 80 نانعت 20غوت؟ةك1 ممه5ز[.  (نهرسزال 1

 ذص ر] - 81(:21ءععقر 0ع ندم ديمه رص عصأأو [دعام عوار ح 14110. الز طةعجعغ عا-سهأ] ذو

 ئعمصتماتك ةانتصتماتك هماهص لمعت لع عم نسمل معمعلعععملمسس هتاب ؟ءمعصسأدست ىرالميستمع آ1) عزت“

 ًامتأكم ةععمامعتسا هددصتانست ماعمع عا زماعوعع ةعفتطعتع , ةسعام»ع 477 8 عزي قارتسعا لناعل"#

 (كلر. طممع اءدعاحكطستسو نأ ذأ زمعلرأا: لعل لزددتستالق ماله اتقر ءاتزانك !اننسعط ةانزا

 |جئعلطسك ءدعتدؤئومغمع ةزاعم0لعغ هانز ءدع اطعم هع ءعدجايمجتددع لتعلغأر ونعتت 1مهع مهتطتاتق 0

 ىمورسرمسبععتغ عغ انطملم 27/7 - لءمم]ر» 1/- ةلماملاءأعاأ هعممج تا عع 14111. ةخنطقوع عخ
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 نب دم نيحلا ىفصل لوصالا ملع ىلا لوصولا ةياهذ اغا رم تاماقملا ةيارد ىف تاماقملا

 مامالا خيشلل لوصالا ملع ىلا لوصولا ةياهذ 11“ ماد ظخنس قوتملا ىدنهلا ميحرلا كيع

 دوجولا"بجاو اي مهللا كبأد ريخلا ملوا]“ ةنس قوتأملا ىانادعتلا ”قاغاسلا“ نبأ لع نبا قامحلا

 ةنس قوقملا ىلاهفصالا دوم ىيحلا سمت هخرشو [مالسالا رخف لوصاو ماكحالا نم هصخل ملا

 سمشو ةئس ىقوتملا ىدنهلا رمع ىيدلا جارسو ةنس وتلا ىزيربتلا بيطذل ىب ىلع ىب ىيتكو

 ناكلخ ىبا لاق ةغالبلا مهن مع ةنس قوتملا ىفنكلا ىداباشوتلا ىب ىمكم ىيذلا

 دعمج 7.0 ةنس قوتملا ىضتوملا رهاط ىب ىلع مساقلا نا فيرشال وه لح هيف سانلا فلتخا

 دقو ىدادغيلا ىضرلا فيرشلا هوخآ عمج ما هنع هللا ىنضر بلاط دا نب ىلع مالك نم

 لكلا جيرصلا بسلا هيفف دنع هللا ىضر ىلع نينموملا ريما ىلع بوذكم هناب مزج ةغالبلا

 عاد ععؤوس أر (عططتسال8 كاتلطلطلاتق ع2ظه0انانن» 0ع ءمعمتمصع (0همععدقاتات17.  (ن81115[012210162

 زد مب" 1 (همكععداتع, لع نتم ةتصرج ؟1لعملسسس عوام - 14112. اخذ طقرعءأ عال -د؟هةنلب

 كالطتسلاتس (ةعتمات» ر 320 ننعلل مع25عماعا ممهقتغ اص ةعاعسألل مهلطعأ م1011 , 01[3106ع كمر - 0 -

 ل طله متجت»ءل آظعر» كلل -ء] - "عاب طلة لقرم همصصم 715 (ذصع. 7. كرت. 1315) دسمان.

 14113. الزط قرم عأ ءا-رك هدرنأر ةرسصتاتق [ءعياتتتصاتقو 30 ونانتعللل ذه ةعاعصألل مهنه عأ م10

 معمم ءمتع ممدهتغو ةهمعام»ع ةطغعتلعط ءغ آسقس قت ءأ عت: لل: آان: - هعافاغ طمع

 دمصم .. . رصمعأمم. سمع اتطعمسي [وست زاه امعامتغ: (0مالسصه عما "لكنه همصقاتتع0100هو © "ان

 [رعدعر بزانع .عرجادأ عماله معععقمدمعتم عقأ ءاعر ممالمععمت مهضافعست ءةدع انطعتق ظا-ق ]1اس ع 057

 1ه1 ار - ءاقعام» ةعععع موتغر ها ] هز عردم-عل-لقن للمال آه ملفتاقو ةصسصم . . . ةط01اناتقو

 1م ارع اظءرا ك8 8ورا-ءاط]رماقأط 1ءا تتسع ةمصم . . . دهماآأتنتنق, 17 -ءل-لغ1: 01ه طلو

 ةصصم . . . مط امانقر أ قزعروع - عل - لأ: 171ه ميست»عاأ ا عءر-عارود]ء مطول طلسم ءاطاحم ةصصه ..

 رهمر استكر همس عماقعأم امهاهتع عرتنصأ. ع 14114. 8 عطز ءل-طعأ ةعطقتك ته ءاموتنعمأل قع

 رسدماأ عداه. "['ءعداع لا - 17: دتست لمعان ل1ةدءصاتسسك ور ناعكتسصت طتع !نطعع 2ل/ - نزع" ور“

 ل11: نيد لل: ظعتم 1 ايلق» ل1 - لاوس اعلاف ةهسصم 406 (دصع. 21. كسص. 1015) 101[ اتتنئللو

 نأ ةيسص دع لنءاته 4/71 ظعءعري قلاغ 1/غط ملل ءعوعيتغو ةسعامطعرت طقطعةهغر هص ءزاته !؟ةغعل

 كار و»ارإ ]عل - ءل- لفن معلم ل8 عدس فقمععمد عمتك.  ثلئت لتعتستو ءالقغو ذطأ ةلاونه هتصتسع

 4/45 ئتاتعملو عوووي. - 11ةهعع زلال عي. ظععاعاف ذه للامم ءل-2104/ (طدتو هتك .1[!ططنس

 ركع ءا- ثءامعألما جكاعمأاع ]1ءوعيتتر ءعءاتقكتسع ةلطت مععستمهلعطتغر طهلهم طقعع لتعاف ظستعم-

 ءامصسصسستمام 4/2 (تطست. (نعياع زطأ ءممكتعتم ءعمماتمأات# لتةءعراو ءعأ زدنه ءالعروإ عونومذ عماكق
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 ةبم نب ثيمحلا دبع .ئيدلا رع هحرش لاح لك ىلعو نوهتنا ا. رمعو.ةركب» نبأ, نيديسلا قلاع

 ماوق ىلوملا هحرشو 400 ةنس. قوقملا ادله“ نيرشع ىف [ ىيشلا رعاشلا بتاكلا] ىتادملا هللا

 نب متيهل حرش هحورش ىمو 117 ةنس ىئوتملا دادغب ىضاقب رههشلا ىنسح نب فسوي ىيدلا

 هلوأ لوقا لاقد 1م ةنس لاوش را ىف هراصتخاو هصيخلن نم غرف ىنارجحهلا متيع نب ىلع

 ىلا هلاصتاب حدمت هنأ ركذ خلا ترصقو هتفرعم هنك نع رداصبلا راصبا ترسح ىم ناكس

 مهلا كق هناو ىنيوكلا . دودحم نيدلا ءاهج ىب هلم اطع ىدحلا ءالع ناويد بحاص ةمدخ

 نأو هريغو ةغالجلا جين بانك ىف ةذع هللا ىضر ىلع ىنع لقن امو حاكدصلا تثيداحالا ميظعنذ

 فاشكتساو اهملعتب رمالاو اهزونك راهظاو اهليوأت ىلع ثحلاو رابخالا كلت سلجم تب هبأد

 / 5 3 5 ا 1 2 17 20
 كبميلا تاتكك .تذالا.:بنئك ىم اهربغب هلغشلت ريصقتلا ىلا هييدات ىلوذ نم هحيسنو اعرومر

 ىس نع ولضت ال اهرعاوج مظن.ىف ظاقلالا هذه نوكل برعلا مالك روثنم رئاسو ىريركلاو

 ذعر 2 لمد قلتع ظعأ» ءه 0م. - 1آغوه 1آ)مارعا#. - [لاهصدمواتع "ع5 عقار ءمهالل 8

 ذه انتطعص ءلذلععصصسغا الهه - هل - لأنا قلطل-ءأ- ارمسنأ ظعتن 17 ةطءاملاعلب 31ءلؤضع | كطتتن

 هعتطو عغ وعامل, ةسمم 655 (ةصع. 19. لكوص. 1257) طمع طتانقر زانق يفرسس ءةمامعام5 ؟زعتصأت

 عماسستسو مسمع ءطعم لذأ - 310115 017:عامس- هل - لا 7ع“ عم 11هعم»جر, سلعم (ةقطخ

 ظدعطلهلعممت5 لتعغتك ءغ ةممم 922 (ذمع. ة. ظعطع. 1516) سمدأستتق - عع 11ءناأ|ر عج 1

 476 8ءرن 11ءءا]رعبم 11ه عةسقر نست ءمتامرسعم ع مما هعلمدعتل ءمضتس ءعماقتتل خنت دمه هعتق

 ه0 ظصمعس هسعمؤتم كظطعكرعفل حمصت 681 اتمع. 11. كرع. 1282) زغأذ عطعملعتاتب نأ اةحاتق ؟ءعطق

 ممعع همه (01 نك ه ةددتق ؟هعع معتن) (لتعم) لتئةصعسعمعأي طص طمع ءمرصسعماةعلمو نأ 2

 اهعامتغ: ادد لتطانق هلأ معهعلز ةطتم ذللعر ودعم معمتامق ءغ زماتسع ءمعوممةءعرع زهتعأل  ععدمتتم

 وعأ] ةسطغعلتىدتسه صتصتق هطغتقذ ع طعطعمق ءهقغ ةاعر هع اهسلعرم للتعتغ ءةهماقمدع معصتعمتع

 ملتتم دصتستمأ عملت مه عاععتأأ قمععالدعتحع قلل -عل - لون قكااسدعأةا ظ8عرح 12عام ءاس لا

 لل هارمتوت» عل لممم عقر ءعغ مهلتقمصتدتت ؟ععمضمسس ءغ ءالذغمصدمس ءدع هرع قل ذه ائطعم 3ع/ر

 6/-5ء/4عقم# هغ هلتلك ةعهتماتك دللوغمصدم ؟عمععدتلمصعس لتعتمتكتع ةتطأ املتأحسص عققعي ةعوتلع

 متقدم ءممخ دمعات و ةمعمتسس 0ع طلق هلت همتطتع ءمالووستم ةمماتأتععع جلوتتع عقمنتلال 1815-

 معععونلممعرتت عغ امكلطتم5 هعصقات5 2م651عم005 ءدععزأامععر ءأ مهم 0ةهذعر نغ لز5ععطعمأاتل :عأ

 ءموعمتأأام عدت هطععس أ طتطمل 01م1 عااتإل, عأ ةزطأ ةاتطتات 3ع ءاتعقع 1اتأ55عر 106 انا, 6

 ءلسعحمسلسل ةتقععماددعأم هلطظعأأ ةهممدلا كعماعم» معوعمألال ةععمقمععغر بند لص ةلتتكق ععطاتقر اه

 ععترسأتم_ ةعئلاتععع مطتاه]هعتزعتم, نسهلعع ددمأ اذطعن 7”ءعيجتبتت و 8من عع ءءعاععو هععرأاج ةملسأو

 هرهغكلممع لتعأو قعدطسص ىصاتمعسأتمي هءععتمهطتق ها. طلوعع عمتس 5:ععطق زم طدهعومسأاتك ةدتق

 0عزمععم» لسمععصلتع ةتصع لسطتم ةندلتم همععموم عغ [وطمرع مماءعدغم ممص ممعمأر ءاذس اه
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 ىلول بلاطم نع ةيلاخ اهنوكلو رسع ىع كفنت ال سفنلا اهذلتست .ةميهب اهزاربا ىفو فلكتو

 اماو ةدهلم عاضواو ةكحضم تاياكح ىلع ةروصقم ةيقابلا ةيقيقكلا كصاقملاو ةيلاعلا ممهلا

 اهيترا ىم ىتلا ةمكحلا نيع كو ةيفاص نيع دراوم اهناف ةيولعلا تاملكلاو ةيوبنلا ظافلالا
9 

 دمحم روصنم [أ] ىبأ ريمالا هيدلو اهب كسمتلاو اهتمزالم مولاف اريثك اريخ ىقوأ كقف

 بايسا نم ريثك ىلع اًلمتشم اهحرشف اهحرش ىلا هرطاخ ىوشت ىأر ةنأو ىلع ييكلاب رفظلتو

 مابصم هامسو لوقا هلوقب محقنو هبذيف هصيخلت ىلا راشأ مث دمج ريكف لداسرلاو بطخلا

 نيسممل ىب يرحم نيدلا ىضر فيرشلل ليقو نينموملا ريما مالك نم ةغالبلا جهنل نيكلاسلا

 فيلات ًاحتبا هنا هيف ركذ ملا هنامعتل انمذر/كمحلا ١ لعج ,ىذلا هلل نمكلا ةلوأ :ىوسودلا

 ىف لعجو اًباوبا بويف مهمالك ,عاوجو معرابخا نساح ىلع لمتشيو ةمئالا صناصخ ىف باتك

 قىدتبي نا اولأسو كلذ ىسدساف مكحلاو ظعاوملا ىف هنمو هنع لقن ام نمضتي اباب هرخآ

 لمصمم عاتاعدصلتفر تصلع حصتسم 0عءاءءاونتمصعسس ءمععع لعطعمعي لت 1ةعساأ(مكتطانق م

 عصا ةدععاسممب ءعغ معونع هطز ءءامر ومتطتم كتعأ دمه ءأ هلاو سصعصأع معهعلتا0 ةأتلعصأو هعونتع

 يصقتللو ريعممممتاو مععم ءأ مععمعطته ءىصاتصعمغر ةعل ذم مهععدأزمصتطانق طتقنتس 2001 ءماتطانق

 ما طاوامرتتو زمكتعماتق لعاءعاممتتطسع دعوست ءعوءدصأت ظالذغو معمول ءانعج كىصاعه ءأ لنعام ل1

 حوسحأأهصعم ةانصغ ؟طمماتخ مانكتددأستب ؟هداتق ةعلتععأ ةهمزعماتمعري ررعأ هنأ لهغح ؟انععأ ةهصاعماأتهم

 قورس ممركم لهكتست ءععلغ عأ طمصسص دضتلا تنص.“ 1آجع لع ءقنمقح ظلتم5ذ ةنم5 طسصتصتسس كات

 [ كن:] 11 رستم ة2له]ءمستسعل هت ةلماهمزز ءت-عل_ لق قلق دا ألله لتعاأح ةعيصمعمع ةععاتس ممله

 ع( ممهعععملم ج0عولغ.  ؟؟1لز55دع هسكعس ةع دعماعس 4ل/6- هل - لفنخ 0عقالعجتم ءمصتسص ةصكعت-

 معامل ممأف هللععأحسد ءقدعر 1لعموسع (هلل مرصع عماقجلم ءد مما تتعلقمعر نأ دمامأ هند 186 عط قتل

 مممعمددعتمس هل1معدعمصتتس مماتغمصتتس عا ءيزقأ(6م]دصتسس ريعمسد هعمهأ ل021 ةعمتط عصلقعتست ةقصع

 معمم(.  [هاسصعم كس زملع متستف ةسرات ءمععطاتعب 4/4-عل- ل1 ذللطمل لص طعععتسمم مصغعقطت

 زعمت: 1ءنا/ع» ذوتكنسع مععموممروتزاأ ءعأ ةيعمرتطسك ءعمدعئوكتاأ ؟0عع ههمتنامأو ه0 ةتعام15

 وععطو ةلئعمت8ظ مصلح ءا هعن/ دا هده رععطو ذملتععملو تعسف. 0( هدجس عماقعتم طسع (ةةتاسس

 لعلتا ةلضدافأب ها - :ن/ طن ]2 7 ءاز ها - اءافجلما دقن [عافت» رست - ءارسسةاهننع - كلتا

 ازطعسسم وسأ زغأم امعارتا: آهسم آ0عمر نست !دسلعمست مععاتسمت ةاتهع طعم ءقءعصاتمع عقدع ؟هأنتخ

 هع. كطععألم عانق ءل-لفطو 31ه]مبهت»سعل 8 ءروسعا]رممعضب للويععبم# (عتطسصخا. كسعامال هع جه [تاتعم

 0ع مععم از ةعطسم 1طصدحتصمعتس كل ءتاتطتخق مس ممصعملم ةمععتأت دع اطل مههوغو وابل ةمععاسأتسو

 معاملممتس عمدت ماملءعطعو عا ممم عدعأاوم ل1 ءعغممصسص ءميصمععطعملعععأب طمس زذعتطتع له

 قرتأح لتئأمطستغ ع( 20 طمعتس ءدمدغ ه0] ءعءلغ, نيمل ءللقنح مدعهعمعاتعو ءا ةممزط ا طعوسطمدأو

 241/40 ديعامرت (اعتطساج ءغ هلط هم (عجلتغم ءلمغمعطوغ 110 ع ءدماتغ ١ عط ع عناعتل ةرزرلط هتان
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 نقلب تركت نع! رودي مالك :قاروا تاجاف هدعادللا بىقضر ىلع مالك ا راعخم لع ىوتح .باتكب

 لصف ىف درو امب ةثامحلا مهن] ا كلذك ماسقا ةثلث ىلع لعجكن ةيككلاو بتكلاو

 قلل [د0 خاس قوقملا ىكملا كيف نبأ ليدكام نب كمكم نيحلا ىقنل ختلثلا دجاسملا

 ىربعجلا رمع نب ميعاربا نيدلا ناعرب مامالا خيشلال ةثلثلا تاءارق ىف مظن ةتامدلا مهن

 هن ىف ةثلثلا تاءارق تممظن ىلا لاق علا الوا ىدتباو ىهلا تدمح هلوا 0 ةنس قوتملا 5

 دنع ىو ةرشعلا لمكيل هيلا ةثلثلا مض داراو ىنامالا زرح باتك ظفح نمل بيكع ميظع

 هتمظن زركلل ناك املو ظعرنلا ىناتك ىف تنآترب امك ةعيسلا فرحالا ىف ةلخاد ءارقلا ىناذح

 ديمحكلا هلوا ثالثلا تاءارقلا هن حرش ىف ثاحالا ةصالخ هامسو اهحرش مث ةيورو هرك ىلع

 ديبع مكحلا ىال ةعالخلا ىلوال ةعاضرلا مهن الا خلا باتكلا هدبع ىلع لونا ىذلا هلل

 نيدلا دامع ىضاقلل فيروتلا ملع ىف فيرطلا يهن | ةنس قوتملا ىلعايلا رفظملا ىب هللا 0

 مط عموسع معنعستمغعر نأ ][ذطصتص ءمصص ممص عملت ةانقعأتن ءىعغو ونستك 0ع]ءعاس» ءدع 4/41 لنعاتد

 مرض مععطعسلعنعغ.  ()ماهغم هوم[ ععتغو عغ بص 4/41 للتعاأف ءلمععو امه هط] ءععام ؟ءةرووعأ

 10لععععو دل]معدانمصعسر ةعصمأ1همعتل» ءأ دهرزعماأع“ للعاجر عانتلت 12 (8ع5 مهي[ ع5 5عقممه-

 قعماعع لتدنتطانتنغل - 144115. [العطز ءال- ل عسةغط ععر رصتصتام تقمع هتمللتق لع ذذقو

 نتهع لع معدعمأدمألجه (عاسص عمد[ هددت 1ك1ةصتفستر 31ءاعاعدمتأر 11علتص عمقأ5 ءهغ طنععومكم-

 ]مصتغمسأ معهمدعمهأو ةانصغر جامع 16 عجن - هل - لق: 1101 متروت»ء4 عجن 20و متستسعا انتا

 1614 /11ءقع, ةمصم 871١ (زهع. 13. كسع. 1466) سهمءاسم]. -ح 14116. ةلعطو ءا1- 0 ء-

 م مغط عغر مهسمتكأم دعزدع مم]لتس. (نجعصعم لع لس ]1ععامرست» (نهعومأ 7عععم5 ل10 صتطاتقو

 حسعام»ع هطعتلعط ءهغ [مسقس 80717: - ءل- لف ةظا"ارأد» 8عرن هم لملعب ةمصم 732 (ةذهع.

 4. 0عغ. 1031) صمعاتم. [1معلرتغ 12: ًآطهسلج 10 بسد مدعسم عع زمعترأم مهلا 121 عاع. ع

 31ءامتععر ةموستأر معععمقت همعتس اعاسس !عععمصتس (نهعومت عداتممع مهمعدمتلعو ءغ جلدطت 72ه( هصعتلل

 عز ىءعمصأع ءمسصممعستم ونا !ذطعسسس طلطةىس ء7- هيدموم ممعدسمرتم (عصتتععتأا. كف ةعراعتلال 5ع-

 عدمت ممتطاتع زم 22/- رع (عهعامكلم معد معاتوممك جلؤ همعععع ؟ماستكب نغ 0عععيس ءعدعرأ ءمعصفاتكو

 ونوع ءعرع ةعماعمأتو جعمام تنس (نمرهصت 1عععامصتست هرصصعتل ةعراعس (وعدمأ 0181ءعءامطتست ةتقع

 عممتعسم ةجطعسسسمأو نأ ذه ]نطعم مدعم يعم لعسممممحتو عع معمراعع ةمصمفس ]طخ طعو طل نع

 دخت طمع فعصعم ءملعمت صعاعم ءملعصوتع معهقععمممه عطوغاطست ![!(ععه تكاتك تمه0101.

 طمهغوو ذللسل ءيىصسعمتممم 72145[1ءا ءآ- هطآلا]ط لا ءالممأ» 1 ءآز هل- لقافا هل -اطءعافلل

 زمهعتمغم زمكاطتدعأار وأ 115 ةهعأ جتا: آرهدق 1)ءمر نست ةععوم ىبم [نطعتتس ةانوتقأنلا 21عاةكأأ

 عبس 14117. 8 عطز ءأآ- عز لط ةهغر عله ةدعاسم ته مهاعمقر وأ لاقط 015501 انأ 313 ةقانللأو

 ةسعامرع قكطتضا]ءم]عتج 0طءةلعلاهأب 8 ءرن- ءاسوامإ] عج ظاطقافم ةصسم . . . مدم5 ته. - 141185. 0

 ال عطر ءعآ]- عقعاعر صصمأالم دتمع ةرععاوع 20 0هءاعتصسمتس دجصوعه طقم ةعهئطعملأو ةتتعام»ع
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 ملع ىذا هلل دكمذلا هلوأ رصتخم ىقشمىلا هللا رصن نب ملام نبأ نمحولا ديع دوكم ىأ

 فالتخاب ةفلتخم ىو تامهملا ىم تالجكسلاو طورشلا ةباتك نأ ركذ خلا ناسنالا ملع ملقلاب

 تادايعلا يهف 1 مهفرعو مالا لحا عضو ىلع فلاف نامز لك فرعو نادلبلا عاضوأ

 وعو اًباب نيرشع ىلع هبذر ىنمحرلا دبع خيشلل كولملا ةسايس ىف كولسملا مهن 18

 بدحاشسصلا ةخلودلا نيمأ لاؤغ ند ىسشلل ال بطلا 3 جضاولا مهن اكان دكيفغم فيهطل بانك

 ةرهاظلا ضارمالا يالعو ءاكالا ريبدت ىف © ةيكرملا ىف " ةدرفملا ةيودالا ىف " نادبالل تالدكلاو

 لوصالا ملع ىف لوصولا مهن انا ءابنالا نويع ىف اذك اهجالعو ةنطابلا ضارمالا قم

 نيدلا لالج ئيشلل ةيوينلا ءامسالا ىف ةيوسلا ةجحهنلا |عان* هيبنتلا حراش ىوهلقلا بال

 0 / 0 _ ١
 10 ةمد خلا هدابع ىلع مدلسو ةال ني هلوأ 91| خمس قىوتالا ىطوبيسلا ركب نأ ئب ىنوحرألا كيع

 ©ةقطت طفل - هل- لأ: قطع 171ه عيست»ت عل قطعوا - «ه]يرسمت» لادن ناس طظقعب» راهع»هلاعأ

 رجضومما علب  (هرهمعملتسسي ننم0 زغذد زمعتمتا: ررآاصسق 1آ)عمر ونحت 0هعانتا (ةععل مأتتتقتل) 2ع

 يلمسسسي لمعستغ طمرصستمعسم عاع. ةسعام» فرسس عت 0221, 00عدبس عساف ءغ دعاه مانطاتعو ةعوتطءعع

 زد ععطسق هدمعمأ ممهلععتمق مسعد ر 1ل1ه ةتغعصت ةععاضلاتتل 1ةسكاتاتلأاو (عططقتالل١7 1

 عع هممجتعاملتمعسد ةتمعسأ هنن (ءعرط مورعاتنت 5عععرباقتل للو عمو ءقدع. - (نمدتمومماتتلا 19

 عععاتمسلانتل ةصقأتغساتلل ع رصمععرلت 7عععماسلل 1هعم]هضنست ةورمنومع. ع 14119. الل عط] ءل-

 زنط ة ل ةغر ةممانكننأتم ماهمه هلكلعامعدسص ءهنلغتق. - 14120. آظا- ال ءعطز 1آ1- 11 عءمهاثلع, منه

 جرععام عا متنه لع موون جلستمتم ئدغعممع ةدلسغم مسطاتعقعو ةسعامرع هطغتلعط 404 - هال

 ممليرررمتن.  انئطعع ءلعودممو هلمماهقعممتطسم نكتلئطنق ماعمتتمق ءغاذم ؟لعتمغأ ءهمتاه لتقمهقتااتق»

 - 141921. ظاءالعوطر ظاع ١] ةلطنطو ةمكاتطتألم ماهسه ةهغ ككمقعذ لع طعلتعتمهو 206105

 5 كاد اايمعمت> اق عزو 6 ءمعهمنأ ظارصسفتن-عل- لعماعا [١ لعمر ةهسمم 645 (ذصع. 5. ثم 1250) 25010

 ب تمس ءهيععال ءملموتسمسنس همععتست عمغ لع ممعلتعتمو ةعضمأامضتسس ءغاتس عسمتصوتع [ذطعمد

 لتقممستتسسم نانمعاتسا ريعتتساتق 0ع نسهعف 6 هصتطسق مطوقت لك هغ ءمعممصتس 211عع(ممهتطاتقو ةععسصلانق

 لع عهود علتتك ةتيسمات كطسمرو (ءعالسم لع ععيصعلتتم فص ممقتاتق ر نمقأانق 06 ؟عولتستمع 0113

 ءأ رممعطوختست ءءاععممرخاتمل 5هدمه(16معر وناتصسأغنق لع هيمعطتم ةماععمتمس ءعمضتسواتع ةهصهألممع

 جوزاء. اس له عماع ذص 07: ءا- سنع اءونمع. ع 14122. لل عط] ءهلددعمهن]1 11 ذل

 ءعا-نهمتلرو ىذه ه0 مهمورمدتكتسس مع عصماعملل لع لمعالمم معصعترباهطاتلللا عطا مسأا ط70-

 ءاعملة رطل ةسعام» همرصسعمتمستت ذه لر/-1 عسانا - 14123. ظ]-لل عطر ءا ظللام عما ط عاب

 وتم ةهردعجأو عا ماهصع لع هممصتمتطاتق معموطعاوعر ةسعغممع هطعتلعات كعامأ- هل- لفن: قلل ءآ-

 10 «مايتبعتب اظظعرا قطع ظعاير» كمون ةمصم 911 نصع. 4. كنس. 1505) سصمعانم. اظدعاعدجتغ طقمع

 ءرتامصعمرو ونسمع زاه ةطصعارتأزا7» آهسك ]لغم هغ ةدلسم ةاتزررعال ءلاتلق 5ءالالأق ءاعبو ءا>» تان0
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 رهنلا (عاله ...: وم فداقدلا ونك حرش ىف فداقلا رهنلا .1عا»#© ١ ةقينالا ضايرلا هباتك .ىم

 ةديصق“ؤ هو هقفلا نف ىف هتافلوم سرهف ىف هركذ :ىطويسلل رهنلا ئطاش ىلع زوربلا مار نمل

 هلوا ىسلدنالا فسوي نب ىمكم نايح ىنال ريسفتلا ىف ركيلا قم ثذاملا رهن م1"  ةينار

 هنم رصتخا اليوط ركلا ناك اهل هلأ ةيث ركذ خلا جضوتسا كروخد» جتقتسا مهللا كدمدإ

 بتكنو ةيلالل يرختسملا رظن داجاتل كلذو رجلا ىف نكي مل ام رهنلا اذه ىف أشن امبرو لاقف

 دجحاح منع ترصاقت لك بارعاو 5ت اهب تبراحضا لاوقا نم ركلا 3 اذركذ امع ةديذ

 عيمجل هتيلعاف ماتلا هلل دمكلا هلوا هداز ىربكشاطل للعلا ماسقا فقيقح ىف للعلاو لهنلا

 كتيتح ضوهن !1“. 2 نارقلا بدرغ ريسفت ىف ناهظلا دراولا ةلهن 21 ١ علا تادوجوملا

 نبال ثالثلا للملا نع ثحلا ىف ثاحبالا مييقنت هيف در دوهيلا ثيبخ ضوحد ىلا دوهنلا

 اذاطعو 1/7- ]نال ظل لمعمل. - 14124. ظا]-اخدطع ظاآ1- #4 ةتعو 1طنكألالق 18651885٠

 (هرصس عمامستاتك ذم اذطصتنسص 72672: 67 - 0ءعممعر 0ع نيم ةدرنل2 20ع10[2 13عام عقأان - 3.

 [ر1-خدطع ]13 سحم عقرسو- ع]-ط0ع452 ج]ه هطقغأف ظ]-ئلدطعرو هطزدععمأم عزان

 وسأ معملتعع كنمذغ ه0 كمدسص الأا1. 000:40« ميول ذص ]ئ[ععدص 4 لعقتسعصقو لان813 1

 زملزعع هععمأغممتسل عانمعاتتل لان 01ءمصوصب معععمد عاب - 14126. ظا-اةلوطع ظ312400-1ب

 1محتسمك جطاوصلممأاع» هد لآدعأت معه هعمع , هنعام»ع قكآتع 167: 1101071770 طعن 7” دتا

 47206752.  (©هرحس عصاقستاسك لم (هموصتنسو وانأ زاهد زمعمتاأ: لل لدنلع '1دهر ه آلءدعر اهعاطأم

 هغ ]نعع "1دج 015 عم عجم ةانلعم ماع اس  ةسعام» ذطأ كفصتصس عتق هأر كيس ]!طغعع و (81ةععز

 لمدعزو» ءددعؤ هع طسمع (/1طتحتسمب) هع زل1م ءديعععووتودعي  ه8هعرتسمي امونتغي لص طمع طالسحتم

 ءصدحمسفأ ننم0 زم لآدعأ ممم مك عمتاطتتر 1لونع هط ممىه5 هةعصاءماتمقر وانقهق 10علأتق انا عم

 عدم 1132غ6ع ةمممءاعطوغ هع ةععلمام طنع ءو مما ءرع لنعقك ذه اذطعو عع د همطتك معماهاتق

 ءممعت عمهكت ستقوم عتتطاتق عع ءماقألم ممص (نعطقطقكعرو عغ هرطتقتستاتق م18عاعععم ودا مجتل

 قعجتممسس ظمأ دس ةمتسمددسسر كنك ةعومس ءماهغتمصعم [اذطعت زصممعق وما ع 14127.35 نط

 عزم عطعر مموعرت ءمعات, .(ندعصبعم معكتعتسم نمنهأ سوم دحتلاع ؟ععوسسو ةانعامرع اطرصتص 11/087 عام

 10ء]ر[عم.  طءءاتمعأ جل لدم قمعستساسس موجاهلو, بع 14128. ظا-ط وطعا سنع ظا ءفلعل
 معاساتك عا ةععاتصملاتق ممؤ05 0ع ؟عرج مدهاتاتلل 315581013 ههمعصلأا1ههعر 2116101 1/1/1 نردد“ 1
 آراطعو زغو 1[ معمامتا: بدنك 188عمر وأ ههتتققو ءككالعتعمف معجأععاو عقأ هدصصتاتلا 2عقانتاا ءتئت ةأ عداتانتال
 مم. 14199. 1 ءط]عغ عاد ةمع10 عل -عجورس ةصر طقتتمأتك ةنهتنق 20020815 ةللعسأتق

 0ع عمات نمصلتو ععطتم (هءودصت مهعلمعتطسع هغ هطععيسأومتطسم. - 14130, هت ءطغقلط طةغطتغل

 عادم ءطتشلر معدع ع ععأم هممانعووأورتك ةدعللمكت معمل عماأتم لم [هعنسص ]طنطعتعنمست نكمتق

 ءمماوع سلو عمرعسست. 17ءاساوأو اذطرت 1 ءرعطتاب ه]- هن]بفت]ع ةهط لان 76 ءروضتات:6ع ءعلتأتو وهنأ
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 ىرقملا ىزاوهالا ىلع قال ىلع نب كيز ةءارق ىف ىلجالا ريذ ا .ءانلا ىف فيس قو هذومك

 ه1 ةذس قوتملا ىطلبلا ىسيع نب نامثع حتفلا ىنال ةيبرعلا قلل رمق, 118*

 تايجنرينلا ملع عا“

 ليتلا ١4 :تنارلا" نيك" 61 مك كد ةواقألا راكآ ملع "١3 يارشألا لين ر

 و يلا ءام ءآمسلا نم لزنا ىذلا هلل دمحلا هلوا ىزاجمل محا نيدلا باهش جيشال دداؤلا

 خيش نب ىدنفا ملاس كمحم لضافلا ىلوملل ىكرت داهجلا رما ىف داشرلا لين] ا

 كات ى 000 ن ناقل ى ى زرع“ م ضف ىف .رلاخ ىيفطصم ىمب دومكم ..اطاسلا اب ةفنص دنخأ ةؤطصم ازرميم مالسالا

 [ 55 غخنس خكحلا ىذ رهش هضويبت ىم غارفلا عقو لاق لصف ةرشع ىلع هيثرو داهكلا

 10 ىكيسلا ىنفاكلا دبع نب ىلع نودلا ىقت خميشلل الب فطعلا ىف ءالعلا لين

 لل5واتتكأ 1[ هصعطت اعئانتالل ةععاججماللال همصاتمعأا ءعأ ةاتمو ازه !1(عاله 210 ©01111ع115(11018 عقأم

 14131. ظا-الل عجعزم» ظا-ل ءانر آسحدع ءكممد لع ععععمقأ ومع ممقصتعف 7عءقلأ عدن كلو

 ةهسعام» أ للان 47: 41مم (0هءدصت ]1ءعوعملا دصمعتقانم. حج 14132. ظادللا ءيوعاع 281 ءلح

 جدعوطتو عار اصنع لع ا!ذمواته ةعوطتعمب ةنعام»ع كان ا/مقأب 0/1 هنا عزو طوع 8ءاعاقر دمصو

 599 (ةزصع. 20. 5عرأ. 1202) 1205610. ل

 14133. آل دص ءا-ماعومز (عذغ. 10هءامنمج ءمهزانصسءالمصتق "ععلرعو عع

 اماعع ملعع5د ءلللعتعماعو ءغ ءمععادمر ونتتطسم امعوص(ةممعق

  11٠ءان11 13] 70

 14134. هل ءز1] عل -ةمط 1 8 عر ةعوتتكأاتم لعمألععلمدسس 0ع 00ه ءامتمد !1عاتكقكانلال عمل 0 هانا

 طمس مماتخ ةهط ةماعملأموعم حل ظططغتعو معههعفدعت ملح ماعاقسمسمست. هس عضم ةاسع ذه /7/-ل بر». ع

 14133. الل ءز] ءا- عقأل 81 11-51 ءل-ع ن0, ةعوسنمتانم وهدعرعماتم لع االثام ىعموععماعر

 ق ةسعام»ع هطعتلعط ق7ء4 - هل - لل: قللبسمعل 18 ايست. آطضطوع زغو ةصعأرتغ: آنمسك 1ءمر نت

 عاتكتم ماسحتمس لعست(ان( كعب - 414136. [ لل وءز] ءل- عودط غ0, ةعومتقتام هتهع ةهلاتتتق

 لع سعرعتغم طعلاأ ةدععل. آتطعع ةععاعتمقر سعس المالح طعمع معضم 110]مي»ت»0 ا

 طر ءرنل: طق متو ةطعتلعط ك-تماقس 2لفعم 311 هركم طرعببلل ع دمملدعو كدللقمت كل عاتةتا

 هرب 11ت1هركشه لعام لع رمعمتكم طعللل دعست ىفتسممستتغ ءغتم لعععسس ةععالمصعم لتماضطستا

 كت لحس ءزانق ءهدعمهعت م( ممعسس صعصمع طعس طنز ءأ ةصمت 11453 (ذصع. 13. لكسص. 1732) ه5«

 10 ةطوماكتعدع للعلا]. - 14137. لل ءزآ] ءا- حلقي ةعوبتقتاإم ءعيافتغلتستق لع مدمن عنلو ءمصع

 لدصعأتلم 62/76, ةسعام»ع ةكاطعتاعا» 082*276 - هل - لا ىلع عر: لقلطل - ها - الن كماآ قر هس
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 نب ميحرلا كبعل ةيمامالا بهذم ىلع عورفلا ىبف مارهلا ليت 111“ م1 ةا» مروا

 فورم

 736 (أمع. 16. لوم. 1335) مران م. - 14138. لل عز] عاد عمل ةعونأتوأا16 ءةعمعاتأ 0ع

 ةعانعسلاو لادعتكق لععتسمأتم ةععسصلسس لتئعتمازممس ةععادع ا[سفسترت عر ةسعام» ع قلاا-ءأ-”ءايقم

 1876+ 171 ه7"ةرك



 واولا باب

 ركب نأ نب دمحم ىنيحلا سمش مامالا خيشلل بيطلا ملكلا ىف بيبعلا ليباولا 2

 فورعملا كينارسا نب دومدم نيدلا ردج خيوشلل فوصتلا ىف تادراو 11٠ ةيز وجلا ميق نبا

 اهك تمد وأ ةرخألا روهأ نأ ملعا هلوأ رصتخم وو اًميرقت ماأح اكمام ىوقملا ةئواوس ىضاق باب

 5 خلا هقيانعو هنايربكب بجتحلل هلل دما هلوا ىهلالا هللا دبع خيشلا اهحرشو ملا لاهأل معز

 ىبا كمكم نيدلا ىيكم خميوشلاو جوزحم حرش ىحو تالامكلا بلاطلت تادراولأ فشك ا

 هداز نيحلا روذب فورعملا ىفطصم ىيدلا جاصم خيشلاو 1“. ةنس قوتقملا ىياكسالا ىفطصم

 ىلع ىيدلا ءآلع ىلوملا نأ فداقشلا ىف ركذ اريثك فنصملا ىلع هيف ضرتعا 1. ةنس قوتملا

 ارا 8821 010 81131 111" اناا خ1 1,1711184 114177

110012117 

 14139. ظ1- [١ ةطزل 5-11 جوع عاطر ةسصطعع مدسلغطست ماتحتممسم طتطلعمق 0ع ررقععللتم0

 طمممكعب حسععم»ع هطعتلعط ءغ آصف ئزعسم-عل-لأ 110ه]ءمبسوتسعا عرب قلق ظثعءاب» 1ظاند» (هه ا ة-

 ءازمس ومب - 14140. ١ ةعأ ل ةغر عه عامكتممعع هدم عم هطتتمل ع5 لع لتسصاتسمه طعمفممطتعقو

 دسعام»و كاعتاعط علب“ - هل - لا كلهاررستل اطمن لد: 478, ؟دلعو ظن: (نم6]/0 كرو عتمت»نم لن عمو

 مغ مرمرع ةمصتتتس 8518 (سع. 13. الآمعع. 1415) طمعطتم. طه طمع ءقمرصمعملأدتت رو و0100 18

 زممامزغ: ه5ءكممر معد ؟دكنعدع ملاأمع ممص (ة]ع5 ءددعر ويهلعق 1عممرظهصاأع5 ماتأقطأ ءاع.و 011-

 5 سعمامجتمو ةععامدععدمأ ةطغتاعط 460ه71]7ع]ب ظا- 1/م32, كسزاتك همدسس ءعماقتمامق 11ه ةهعامأل :

 [يدتتم عم رمهز مأماع عا ععماتح هيه امكماسعم ءاع., (ةدطتتس هليصتدعقتسس طقطوأ ءأ ل( عم

 1101-171 18 1:5 ءا- ععرجشلاا ةمهععتماسخ ههغ ع هطعتلط 210/رهيأ- ءل- لفد: ل1 هأنهتت» عا

 الغ هرب 71:51 هرك6 م4عمعاف طن, ةممم 920 (ذمع. 26. 1عطع 1514 ) مممعانسص - هطعتلط ك1هد/ أن

 60 - ل4: 71 مامركمر دددلعو لالنن»- ءل- لمعمل ء]ب لتعم عا ممصمم 981 (ذمع. 3. طلقت. 1573)

 ممعأمسع ر نأ دانلاتك ]ومنه ةسعامععسس ةصمتومهأ. ع آم لأ - ها ءعمنع ممتكدتتتر لآهلاهس

 ق7 - هل - لف: مل: 177 - ل4ب«هل2 زماعر عمه ءددعر ونلتأ 0هءاعتمسمتس !1عولمق ءةدياعملمرلق ءأ امأع1 0215

 ىمز نم ععععمأو عار نأ اصدع ممععمفدع لل علانعر لص ةسللام 20864 مظهربع 1[ةيصعمتمل» معك
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 كنم دجا ىلأ روكذملا ىلوملا هل لاقف ىرقلا ضعب ةمنا نم طحاو اًمود هرازف فيسصلا مايا

 ةلاسر هنضح نم طقس سلجج نأ دارا املف ايش دج ملو هبايث مامالا شتفف ةساجنلا ةكجار

 ناكو عامجالا فلاخإ ام اهيف كجوف روكذملا ىلولا اهيف مظنف ىيدلا ردب خيشلا تادراو

 روكذلم لا ىكوملا هل لاقو كلذب شضرد ملو مامالا ةقلاخو اهقارحاب هرماق هذهل ةروك ذم ا ةكارلا

 رانلا رثا كيعب ىم رهظ مالكلا كلذ ىف امءانيبو ريل اهنم كل لصح الو اهقارحاب كيلع 5

 هداز كيب ىفطل لاق هتفلاخم ىلع امدان هتيب ىلا مامالا هجوتف ىتيب ىف اهنا لاقو مامالا رظنف

 اههيجوت ىلإ ةينوصلا ضعب ىدصتي دق اذهلو عرشلل ةفلاضم اهدروا ىتلا تاملكلا رثكا

 ثلث هقفلا. لوصال عماج باتك وو ليقع نب ىلع ءانولا كنأ مامالل دقفلا لوصأ ىف جضاولا انقذقإ

 م. نس ىثوتملا ىناجرمإمل رفعج نب دمع لضفلا ىنال ضيراتلا ىف حضاولا !معات# (تادتجم

 نبال ةيبرعلا ىف صضاو |2025 ظعنصلا ىف صضاو 18126 ىريطلل باشنلاو ىمرلا ىف جضاولا 6157# 0

 ععدامغعس طقطتغقطوهع لطت حلتومهصلم دمسع ءدع [ممصتعس بزمملمس متع متعتلمست عاننت ؟1ةتاهتأأو

 نأ 310115 !دسلحكتق: ظوتلعس» ةعصاتمو ةاهوستغر ه0مععصت اسمان مغلق 2 غ6 01نقان12.

 لرسسحسات5 1علأتع ؟عواع5 ةسمق لل ععماعم# ذمه عما عدعتا هعونع عهن10ودحتط 1صكلعمتا“. نم 260

 كس ءممق10ءععع ؟ع]1عع ءدع علمت اههعاوطاتق 0ععا1لتاب وست ؟عععاونممعع هطعتططت 12607-ع0-4

 مما معطوك. نم 1زمعمععأم 31ه115 ءمصسص ءرضهعدطتق ذطت ماسعد 1ععت ؟تلتغو وننهع ءمئ)121081

 هراطملهدعمرسستب ءفمصقعمممأ ءمصاطغقعلو عةوعمغز ءعغ هلمع لاعب 0ع وسم ههه هكتتلل عقار (؟3ءاقطنأ

 1مطوعمعطوغ  لسكدتغ زوتامع عبس اعمع 0ءاععتر بنت هديقصلمأم [مدهساتق "عقاتأتلاغ هعواتنع 0ءا1عغخمممت

 جهدعممأ 6. 'لدسص ة1ه115 1دسلهغتع: .(نهددسصعملم تطأ ءّرسه يعصف كت ممعسسو هاناللطعق عمتس هلع

 1مصعطتق نطت ععاسصلدطت(غ. 1غ لسص جدسصطم ةععرتممعق عمد ءمصاععنمأو ع ![هطوعتسواته ؟ذأن عئاننت

 دئعملك جممدجعأ. 1ةطفتسلات5 م05مععاقأو عغ ءامطصسفمن: رىرق3ع0عغ لهرصسق دسعدت“ 30 عدس ععانكتأأا 5

 ممعمتغ عماله مصماعتم7ءروتدع 5كدقهع مآعصانق. -- 1ر11[ ءوج 6 0ع 8 استتسقو ةثكو 01136 156392-

 ]دغنممع 3جعععمأو ةنعام» دلععأب 1ععأ ععمسعمممأر عدصوتع هط ءةتقددس همصفتنلاا '1!'طعمةمزطت

 رزك لنسم]1 ئعرج ةعمكسس هطغاعس0ععع ةنقععموسنمأا. ع 14141. ظ1- 15[ خلطخط 11 هدنآ] ءاع

 11 كدر زمماتنأمكم ةيتولعمم 0ع معكصعت متزك زسستقر هسعام»ع [سسفس كدة مولا ل: ظعتن ل عطفا.

 0مدتق معلم ل مأتح لدعتق هددصتم ءورصسوم] ءءاعمق عغ عطس ؟ه] سس تمتطاسق ءمصصم عا ءعمقسست. - 14142

 آ51- آآ7 خ ل طنط 41 عل - مما عطر اههاتطياتنم عوتلعمم لع طتقاموتمم ةسعام»ع ك2 ]/هل// 110/:-

 رراع0 8ع لماكم» لوز ةسقر همم 408 (ذهع. 30. طآهت. 1017) صمد نم. 14143. ظ1- 1[: ةلطتنط

 11 ءا- عوستوت] 86 ءا- ممعطسط ةطر زمهاتتساأتم لع ةدعلتغتم نعمل هصلتق عا لع ةدوتأأتقو 30605

 1هقعرعخ ب. 14144. 1-51[ خةلطتط 11 عل -هدم'دن زمهالطسألم عتالعمم لع ة]1ءطوصتقم ع 14145. 0

 1357-81 خلطتط 11 ءال- ععدط رج ع( امهاتاسام يتللعمم لع !نمكده هعوطتعمم ةتعام»ع كتم ظعأبت"
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 ره :ببغلا جيتافم رصتخم ىف جحضاو [عارعإ ةنس قوتملا ىديبولا ىسلخل نب دمد# ركب

 حضاولا !ما#»  ا# نس تام ىلاطلغم نيدلا ءالعل نيب نم تام نميف نيبملا حضاو 515

 ميشلل ريزعلا نآرقلا رهسفت ى ريجولا حضاولا |2121  سيردا نبا مامالا بقانم ىف سيفنلا

 فيدذ اس قىوتملا ىعفاشلا ىقيدصلا ىركجلا نومحرلا لايع نب لليكام ىسحكلا أ مامالا

 ارك نيرشعي وك ةحافلا «.بارعأق ؟ةكك1ولا 16 هرخآ ىف هدلاو لاق امك ةنس ىبرشعو

 ةخعافلا يوك ىف ةدضاو عاما ك0 ةنس قوقملا ىدادغبلا فيطللا يع ىنيحلا ففوا

 ةلوأ ا ندرشعو نينثا ى ةملاد ةللميصق موظنم

 ىدبأ مظخلا لوأ شر كديح

 [عاإ“ ةملس نب لضف هرصتخا #0 ذنس ىفوقملا ىربعلخل رمع نب ميعاربا ىيدلا ناعرب خيشلل

 10 متنت»ءل 8 ءرب- هلل معمت» 27ه[ عضلغر ةهسصم . . . رمسضطنم. - 14146. !1- 1[ خل طنط 11

 سماعطغعدقدع 31 ءعةمغاط عا- عط عزطر امهلطتألم عكهتلعمو. طظمتغمرمع ءدع ]ذطعءو 71ه 14/

 67- عامت6 , تدّراتك كاتمت2 1نعصألم !هعاذ قا 14147. 11-1 خلطنط 1ظظا- ل16 طاصبر

 1ةمقاتغنأتم عرتتلعمج ءعغ ءكمعد لع زد حيطصحمأتطاطقر وندتأ (ءدع 3ج010ع) رظهالأاتأ ةانهأو 01105

 476- ءل- لف: 11هج!/ءاغر ةصصم 762 (ذهمع. 11. المات. 1360) مرجمرعطنم. - 14148. ظا-

 11 ل طخط ظاعللا ءاأ مر ةمماتكطنألم عكللعممس عا مععالمودو.  ظدصعووجكعمم طقسا طلت: 10من. ح

 14149. ظا- 11 ق طنط ظ1- 1[ ءزاعر طصماتأنأأم ءكتلعممق ءغ طععكتمر ةنعام»ع ةطعتلعاط أ

 آسفس كلن ]م معمت: 110ه هتروترتءل ظعرا كلاس ءآ- "«]يرسمن» 8ءاب»ت ك5 هلاعطف كاطمظتاكر همهم 0

 (لصع. 6. ثم. 1543) ءأ ةتصاله 1201610. (نهرت هن عما متأانك طل (00هعجصاتلا7 2118 انكأ الله 01 1

 1صعامأا : آهتتق آ)عمر وست []ذططاتقت ىاتلتتاتل جا0كانقأ ال1 0عاتأطسق لعيررتمأا هاعا اع آل( مهاعم

 حس عامعتم ه0 ظمعتس لتعتك طتعر تنص ؟ه] ندعم ذللتل ةطقم]1هذعأر ةممتانسا ل ؟عقاطلاتللا1 0[

 ءىراوم عوق. - 14150. ظ15-1' غلطنطمغع 11 زغعؤط 1-51" كانط غر ةمقاتتنأاتم ءرللعصق

 لع ةصهلوسوأ ععدستس لأ ءملأ معاسمع ةادصوأمعر ةنعام»"ع 110:07 هع- ءل - لا: لآ -وأ - هانز“

 لقمع! لة ل, ةمصم 629 (طمع. 29, 06. 1231) رصمرخطتم. الزوتمسال كعلم يستمسونع ماهعنسأهطنم

 (مهعاعنل1. - 14151. ظ1- 1[ خل طنطقنغ 11 عئعزسأ 0 ظلاع-ال ةغلطقغر ةمقاتطتالم عال لعمق

 لع معاع معسحتس "ندضداحتل طعصع !عوعصلت. (ممنل6 ؟متوتساأت لصم_طاتلال عفان 1ض 1247 0ع

 ةامعمتم ن036ع ااه ]سصعامأغ:

 4 ]دنلع "لدحر ه ست لمستمعر زمتاتاتل ؟مهعلم ءةهضتمأه ب

 10 جنعام»ع كانعتاعط 8و لرب - ءل - ل1 طا" نآبقر» اعرب 0م" لماع غر دصصمم 732 (ذهع. 4. 0

 1331) ممر دنم. - 760/17 ظعري كهع7مسم ءوحص اص ءرتغمسسعم مناعوهتنلاب. ح 14159. طاع
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 ع ورع مث خنس قوقملا ىطرقلا ىكلاملا بيبح نب تكلملا ديعل نآرقلا بارعا ىف ةكضاو

 قوتملا ىكيبشالا نمحرلا دبع نب فحلا كيع مامالل ةنع هللا ىضر ىلع ثيدح ىف ىاولا

 ىقطصملا نع كنسملا بطلا ىف ءاقشلا ىم رصتخم ىف غفاشلا 200 ىفاولا عزو ١ "6 م

 هيف عمج 15 ةنس قوقملا ىدفصلا هكبيا نب ليلخ نيدلا الصلت تايفولاب .ؤاو !اهم

 نيعباتلاو ةباصصلا نم [نايعا رداغي الف] هرايتخا هيلع عقو ىدم نامزلا ءابجنو نايعالا مجارت

 ءايلوالاو ءاحلصلاو ئياشملاو ءاهقفلاو نيثذحملاو ءارقلاو لامعلاو ةاضقلاو ءارمالاو كولملاو

 نم نفذ لك نايعاو ءارالاو عدبلاو لحنلا باكاو ءامكلملا ءابطالاو ءارعشلاو ءابدالاو ةاحنلاو

 وأ هلمعا اير وأ هلسرا اًثيدح وأ هررق اًربخ وأ هرسي اًضتف تف نم لك ركذو نقتا وا رهتشا

 11 خل طخ طمغ 11 زئعؤط ظا- هومر ةمعاتطتأأم ععالعمس 0ع حمهلوجسأ ععحسسما عدلا (نهعمصتو

 ديعامرع كاف - ءأ - ,عءان]ع عتب 18هلنغط (6"اءنعغ ا1هلئلعتاور ةمصم 239 (زهع. 12 كسصب 833)

 ريما نم. - 14133. ظ1- 11 خغ 11 طهلنغط قةلئتر انطعع سعسمتدلتك 0ع 471 م01 6هصتطسعر

 ةسععم»ع ط[سقس 40 -ء]- 7معع 8ءرب قك2آل- ءل- ”ه]بنومعت؛ 1؟اطأ/ 2, دممم 5852 (ذهمع. 24. )لهم(.

 1186) ميمرانم. - 14154. [81- 51[: ةعن طنا -عاطط عال ةط قت !ذطعمع هتك كعصاأعمع لع سعات كوه

 هداسطعأ ةععمق.  ظمتامرمع ءدع !اذطعم ى/وك لع معلتعتممو وسمع ذه ةتعامتأمأع معمرطعأوع

 ءاععاأت متنانسع. -ح 14155. ظا- 1[ خ11 ط1-1'1ع1281غ, مع1ععاانكق هععجم10عاتقو ا36عغ6ع

 ىو - ءل - ل: 111ه1] 8 ء:: 1ذءآ كهرعلة, ةهمصسم 764 (ذسع. 21. 0ع 1362) 10

 (0ها1 ءوتغ طنع طامععدمطتقم دلعمصتس ةمععاوغمصتس عغ طمصم»هطتلتطم#ع (عطممعتقر ذه 0005

 مرهعم أولم ءزاتك هعللتغز | معوسع 151805 5مععامغ0م5 ] اماعرع 50عل1م5 م؟همطعغقعر طمعسس 5

 جهدمعاومو معامعأمعدر طستعمو , لهللععق رو معهع1ععام5ر (نهموصت !ععغم»ععر ج01 (1هصقتكأمف ور قات

 مقءمممن]غه5 , هذطعتلعطمدرو متعمو ماعامأع عغ هةدمعأ أ اةأع ءمصكمأعات05و عجوتستل 81603 مطقام-

 1هعمود , ممعغئمقو طعلتعمور مطتلمذهدطمدر لز5ةءماتمهعسسس مطتالمذهمطتعحمستس ة8ق5ءعادقر عععاسس

 مم دن 500165هد و مدغم صحللةغهق5 عغ هرصصتمم 91805 01010815 ععمعلع ءط001(غهصتق ءكدعوو

 مممععئعضمتمأأب وسأك ممرصتستق ءعاعطعلأوغع ةمعادعس ءعئدمأغ هنن 00ءامهنممقس ةطعصتأع» ءدلل عانقمأت

 طروعأعععو نان عرضشوانع ءمطتتط عزت 0221516 لان 20668 ءدقأاتألأ "ع1 اعممادع ه آلعم ءعاسقدعر

 ج0 وسحتص هجلتتع جلتطتسس مهعدكلغر هسا 5ءادغلمصتكر ونسهص ءمملظعسة كلغ, جنا (؟20166هصتقو

 وسحس !1هدعع !دغعوسع لن 0ل36غر ةسغ ءمسكتلتت و كنت ءععطتس 0عءعلتغر هنأ طوصت همععهقو 300

 مع[ ععلأور هسغ مسدهأدع ةعالمصتأق رو 0113112 72111115 ©351[1]05[, ةلنأ 201811111 5عزاتلال و 00

 طمدلغع ءعأ ؟دعوكتأاو هسغ اذطعأ ور ونعمل مهاتاتاتق ©01231م05انأأر ان 0128 م10(051صتق , نان823 06أ1-

 1ءونغو هسغ ءةمحستمتك رو ون00 ءمض0103غ, جنا ةعتصأتل معلعداعتع , ونمل هما1لع ءمصلععأات
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 ىفئاوقلا داحعت ىف ىئاولا |عادأأ بيدالو ثدحمال هب عفنلا داراف دمكحا ارثن وأ هدمظن اوعدش

 ضورعلا ىف ىفاولا |*'ه» صلا باتك رع حاتقفا هلوا راصعلا دمحم خيشلل رصتخم ىسراف

 ىلع نسال نال. قاوقلا ملع ى , فاول لاهد ةئس .ىفوشولا .ىدنوارفرلا لمكم نب سنويل

 لأ مامدلل عورشلا ىف اولا 211 52ه. خمس ىقوقولا ىوغللا ةحيس نداب فورعاا ىمليعمسأ نبدأ

 لوبقم باتك وهو أ. خنس قوتلا ىقنكلا ىفسنلا ىيدلا ظفاح سمحأ نب هللا ديع تاكربلا

 كفلوأ اخرا عارف نايا كاف ارطخج ناك" لاق خلا هدابعو هدابع نفي نب نكمل يجقلا هلوأا رتعم

 ىلع اليشم تايفالخلا مظنو رصتخملا ىف امل اًيراح تادايزلاو نيعماجلا لداسمل اًعماج اًباتك

 متحرر تنقذو وأو اولاد كبي هدو تمحو عرمسأ 3 هقومثأو تاعقاولاو ىوانفلا ل6 ضعي

 ءارلاو كمدحم ميملاو فسوي نأ نيسلاو ةفينح ىقأ ءاحلاف تامالعلاب تيقتكاو ىفاكلاب ةمسراف

 ىلاقتالا ركذ ىفاكلا هامسو هحرش مث انباحضا ةياور واولاو كلام فاكلاو يفاشلل ءافلاو رفز

 ع( مماستار نأ لذطعع (صدلتغمصهعام ءغ مطتام1موعم ظصعغسس !ءعععأاب - 14156. ظا- 1[ غكن

 11 (ة'للغ4 ءعل- عود ةكنر ةمقاتكأنألم مععاععاج لع ءصسسععداتنمصمع طمضتمءماعأ] ءاتأوزاتللل 116 -

 م عمضنسس , ةمعام»ع هاطعتاعط 1101 متودعل لأ - 4ددم.  (نهرد معسلتاتللل معتق عاتللل و 0104

 زاه آمعاستزغ: 1متاسس انطعأل بزانهوزه هع. - 14157. 15-11[ خذ 11 ءال- هعمل طر طصح

 داناسألم معرلععغاو لع دسع رصعانتعم , ةنعام"ع 7708 عزت 171 ه]ءمندت»:ءعا ]لت منمعتاللف و ةلطلت#

 . سمرتادنم. - 14158. ظ1- 1[ ذك1 [1 11ص ءل- قع ةكتر امهاتاسألم معو ععاو لع لهءاعتسق

 طمرس مه عماأع] ةتامزتسسل ؟عطسانقر ةاتعاماع قا ![ءمدمتن ل6 ظعرا 1هرجعأأ آنعدعتعوا1هعمر ؟نلعو لل

 كوله لذءأم هغ مصمم 438 (ذصع. 3. آ0 هع. 1065) صمءانم. - 14139. 1-81[: خلأذ 1 عاد [هعانلو

 ةمعاناانأنم عجل ععام لع مهعاطسم لسعتك لععتسهنتمر ةهسعام»ع طسفتس قلة: عءت: عنا قلطلعالامل

 اف عءرا قات»ءا ]17 (لأاج - هل - ل1: /لءعمر# [آظدمعالو , ةصصمم 710 (ذمع. 31. طآمت. 1310) منمعأنتم»

 آياطعرل رنعمطمكتم هغ رصمعممع جمعامملاهأتد , ونمت ماه ةمعلرتا: آيدنم آلومو ونسأ طقستمتطانق

 دانتق هعرالاق ءأ جل0مجغمرتطسق طعصعاوعزاأ ءاع. - !معزلعطمأ جتك نص طعصأعلا7 [ع2تممع هأتت

 مدعتي انغ [طصتسص ءقمرصمممعضعسو ناتأ ن0865( أه صعم لسمخسسس لفتت ' هغ اذطست 26041 هدو ند ع ءاعأو

 ءور وسقع ذص لنآ - 1101 ارامععم» هأ ]واسس هل - طق اتيرفا 1 ءوعععمامس  تفدس مر عطعملعطعأارو عا

 ممصصسلادك ونسهعفانمصعق ]تطعمعست 1 ءاميم# هأ 171 عانلمل لذ. ع. هع معهممصقتق لدعتلأعلق عأ

 همعاطسم ؟مععمفتطسع ءمصاتسعععأ. 4( دعست تكتل ماكو طععو5مدتستتلا ؟عملممرتق ةرهتتاتلت م1218 -

 نمدعسم ءأا نكملسس /)/- 77 نر لعلتر ءغ دأ جاللعم جل همرصسعماهعتسست هعمل ط عملاتتت ل15 0ةتأاتق

 عمرو عنس انننألو /ل/- مكن( زمهتعصتمتس.  (نهماعماسخ طخ ةتعلتد ذاه تغتر نأ !نذاءنذ 184 لا

 11عام, اذاعتج 51: لان 7”ةهسرك ب انتععو لل ةلمامست» عار انغععد 18 7هركمت , اذاععو لا

 ى/ لان, اذاععد ل6( 7ل4//, اناععد ل1 م لتهعئماتممع طمصعل از قع جعدععا هع عاما ممعق

 هعمل[ عمععتل, 8 معاعج فرسس ءصاقسأاملل مدت مهمتك عاوسع اتاساستس /7/-]ك أ لعانأاب ع

1) 

 1 ردت
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 5 ىوذ +١ دنأ نامجلا ةياغ 23
 لا هردهع رداكأ نم ىو ةعيرشلا جان عمس هب نيا حرش ا ةذ 4 دع د عي 5-5 1 2

3 
 ع ىفازلا فلاخ ةيادهلا لخم .اباتك فندحي نأ 3 عردتلو هاوذ اهع عجرف هناشي فيلي ال

 فقدم روكم لماك لضاف وهو ةيادهلا 5 ةناكفر_قايكلاب !,ىهشو ةةحررشم مكان زعبا ويلا, كولسا

 م5 خذس ىوقملا ىكملا ءايضلا نب دمحأ نب دمحم ءاقبلا ىبا نودلا ءاهب هحرشو ىهنذا

 وب ليك وحلا ف فاولا ل رم هيبنتلا رصتخم ىف فاعلا ا ارصتخم

 هحرش خلا لاوحالا .فيرصت' هديب ىذلا هلل سمأل هلوأ ةنس قوقمل ىكليلا رمع ندب نامثع

 ىللعكا نأ ىارو كنهلا ىلا رذاس امل هلم ةنس قوتملا ىنيمامدلا ركب سا ىد دمد مامالا ميشلا

 لهتملا دامسو -سدمحا  نيحلا :باهش .دللاي رصنتسملا دنهلا .كلمل .هادعافهب نولوغشم تاركذك

 ىف تتهلا نم روباهم ةريرجع نتملا فيلأت .ناكو لاق خنأ هناسحا ىلع هلل ىمكلا هلوا: قاصلا

 1 هضدبو ةروكذطملا ةنسلا ىم ةجشمل ىذ اهرخآو هل ةنس ناضمر رخاوا اهلوأ. ةذم

 اص اتطعم 67 م4ن2ا ءا-ة6ءيرم» ممععمأو كتل رع20ممسلادسص طقطعععأو نأ  !ذطغصتسس ل20 معا  همللتع

 رد ءمامعم 1معاضن عععاب 10 - ءلو] ع” مل, نسأ ءرع لهعامومتطسخك ىسأ (عسرمعك للسما عمدتست# ةىوكو

 لزئمماعس هع هسللتكأ ةدعأ ىىرآطشتطع» 1204 ن2/ ممص ذأ ءمطإت 3221105 عقار انا ءمطتلل ءطاة516 01 عانق

 مزانكي هم ةولطع معمممعتغم مععمسصأزمه5ع ءا اذخطععسص ءمدصمومععع ةصععمتسذو هرعت طله ءأ

 عزستل عرس. دم ؟جعطتسصص ءىار نغ !نطغعنص 77م( ه0 ممكممعس هرعرتم ل 0ةيرعأ هعطتاط عد عاب

 سمع لعزملع ملأ يسصصت ءمامسعم انأدأاو /2/- رك نر هدصمأم امقاكاتتحلاو ان 011351 ©0111[ ةأ 108

 زم 27- 8 ل(يرع/ عمم. ظجععالتك ةسكعس ءصلتاتمصع, معمل ععانمسعر مماتكه 01 ءقمصع عا

 ديطغ]زاونعي 8كمهمع زل1 ع. طووفهغوعودح 8ءاا- هل - لف: كطتقاان عع 2له]زعترنت#ع4 أت ءتن

 417260 8ع: 121 - ءل- لق 231ءلقو همصم 834 (طصع. 14. 1 عطق 1450) رصمكتتتقو ءمزطتلت عالج

 مرسم هس ما هرععسب ءعغ طعععت هععس ذه 70/- 17 مر ءلتلتل. ع 14160. آظ11-1' ةكاو امقاناسأ0

 رمم[معام.  ظرتامسع اتطعت 1عسطفر ءمزانع ةهمركم ردعمألم 1هعام ةقان ع 14161. ظا- 1[ م4

 1 عا]-مدطحعي ةمعاتكتأالم مععلععأم 0ع عوسسماتعمر, ةتعام»ع ل110] 0111:0181

 آمر 07ه 867878, جمصم . .. سم>طتم. ع لم طقمع ةمقاتكتا1هطعشتر 002ع 15 ةسعاصتأ :

 1روستع عمر ذم تتزاتك دمهم 035ممقتالم ةامفتست» ةقغ ءاعبر هطعتلعط ءا ط[سفس ال01رمتةنةعل

 رمرب ك8 86ق» 12و. دمصمم 828 (آمع. 23. للوال. 1424 ) 11115[1001 و 60111111 ةقأانلا

 ىولجمعستاو كرس المعمم ذم 1هملتعتس ؟معام ةمعماومف دنعطتق دز ىهغ نص 2 - 17 مرا ١ ءععمل6

 هعوجوأمو هلتكدعك سيسوسع آملمصتص مهتصسعمأ 110-11: هدنودق» ةقالعأب كايعأ هط-عال-لتا "0

 هطضم]ز(. -  ©هسس عمافسسم تطلع 17/-2/ ءرا]رعآ 5-21( مموع دع [عمغ ءغ زاه ةمعت جتا: طهتنق
 [زرعم مم ءروع طعمع معتق ءاعباب 1 عدعطممر ةتغر ذص معدات آم لنهع 31ةطقرسانت 011م0 لأن
 هعغ زملو ةمولكتسس ه مسمعتمأم هلالسهع لععملتو رصعممتم ظفمتضهلطقم هممت 825 (طصع. 26.

 مع. 14921) معوسع ج0 ةصعض معمعتك 122م'اطتززرعأ دمصأ اهدنلمهتتو مئاللع حسدتعت» ءدغ05[8521

-58 
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 يفو فئتصملل ةيفاكلا مظن ىف ةيفاولا 1“ رم ةيفاشلا ةيفاكلا مرش ىف ةيفاولا 1511

 ىرباب تاعقاو |2185 2 رسملا نأ تاعقاو 2118 رم طشوتملا هل لاقي اهحرش ىفو اهرصتخم

 تاعقاوو ىربكالا ييرْأت ةيشاح ىف ليق ىربابلا نيدلا دج ةيمزراول عئاقولا ىف موظنم ىسراف

 ىماسحلا تاعقاو 1611 >> ترضح نأ راكذ قدص هماخ ةتشاكن ىكرت تسيباتك هك ىرباب
 5 هيف عمج ها ةنس قوتملا ىفنأل ىراخيلا زيزعلا دبع نب رمع نيدلا ماسح كيهشلا ردصال

 ىواشفو ليضفلا ىب دكمكم ركب نا ىواتف ىم للخاو ىفطاخنلال تاعفاولاو ثيللا ال لزاوفلا نجيب

 راشاو لزاونلاك باوبالاو ىيهشلا مكاحلا ىلا بوسنملا رصتخالاك بتكلا بترو سنقرمس لقا

 كنقرهس ىواتف ىلا نيسلاو ركب أ خيشلا ىلا ءايلاو تاعقاولا ىلا ءاولاو نويعلا لداسمو ل نعل

 بيذهنت . هلو لبراب ام. ةاس ىقوقملا ىراغشاكلا تيقرلا كمدح نب للود مايمالا خيهشلل ةيككتتمو

 10 ةسنادك ام سدج َّك ىلع دازو ىراخيلا زيزعلا ديع د كديحأ ند دوو ةيترو تاعقاولا

 ررعممم كواورعب ب 14162. 1-1[ ةكقزجعأ [1 ةطوعط ظ81-آ5 8117 عار امهقاتكاتأام مع! ءعاقب

 (هرصتس ءضاقساسممق 1ص 127 - 1 لكون عا اد 51, /لير عار 0ع نسج ةانرتاتج 03 ءانرت عقهأان ح 1463.

 [1- 15 ن11مءعغ 1 مهامسس ظلك ةكلع عار زمكاتطسالم معج1ععاق. [1طلطوصع (غتلاتقت ملهع 5ع

 1عمتصأ ةستعامعأ5 كععسسمءضرمألم دصعاعتعو اذطعأا 2 لكون عار ءمتكمتسع ءدع عم عأ ءوالتال عال[ ة51ان5و

 زماععسن ءلتسع لزعأتق. - 1106 هيمو. - 14164. [١ ةءعاعأاما كط 1[ 20ه ةعر ءهدكانق 101عدقعق

 كتم 7مم. - 14165. آ[' ة ءاعءاقغ ظةطععتر ءهمصسصسعماقتلأ 24 ء"1.  (:ةعصعم ]عطل عانت

 لع ءعطسم ذم آككطمرخدعوورسته ععقاتم , ةسعام»ع ل11هزوف- هلل ش1 ةل1- اذنانع»:. ح آه عامههتك

 سمععتسهلتطسك ه0 [1زدئمدتعس ( 1هساطل) لطاعأ1 ]1ءويتطتخ: 17 ةطنفا ظفطعت هذى وست تطعم

 وأ ةنععاعن5 عن ده ءدلهتسم ؟عضاماعسس مامععمسأاع ةللتطتق طقهز ءةاهألق ةعطلمأات5. - 14166.

 5 11: ة ءاطأاقأ 11- [هءةرسأر هقكانه !همعمععه 180ننةنرن-ءل-لة:هخن, ةسعام»ع طلا-كهمل»» طادكارعارلا

 11 05 ةقران- 60 - 01: 0م ظعرأي قةطل- ءل- مساس 8مل [آ1هصعأاور ةهمصم 536 (ذهمع. 6. كسعت

 1141) رصمعاسم. همز دساعتاأ طنع قكطن“ل|ءقاارخ انطصس 21 ءماتتا عا لا ة1ةلركقأ 17 ةعاقفار ءغ

 معه عاوجعو دع ]ل ءاأيمم# قطع 8 ءاين لل ه]ءميهت»ءل لعند ءارشلاا تأ ل" ءاونم# ؟تعوططنس 00 ءاو-

 رمت نعطتم كدصحمععمممل معمانتغر ذهمونع هعلتصعتس ]تطعمو لتهممدستغر نك (نمرصمعسلتا 7 عضو

 را - ك1ع]ب40 هنطسخغأر هأ ىرتكم نأ انطعأ 2ءمنعتا و ءأ اناعنه قف 71ءدوقل ءآ - هير ١] ءعو

 11” يدم لإ - 17: ع1 , اناععه 86 ةطعتلعط قكقاع 8و, ءأ اناععو دفنا 2'ءاهنمن كى عم" ءمتن4

 لعدزومووعز(ا6 - 3 لءازمرو دع هو كس لعاععنب ءيعععمام هطعتاعط عغ طصقست 210/1 هته

 اق ءدو 71ه ميوت»ءل ]لآ - ]عناق للا - لك معاج ةر ةصصم 087 (ةصق. 6٠ 1["ءطرنب 1285) ذص نعطع

 10 ][عطن] رصمعاسنمق, علزلز(. - 1لعرر معععمة أ هدعتت اذطعت 77: معطقما ؟ءععموصت اهلل 0011270501[.

 طروفاعععج 11هلين»أ0 ظعربي قلطرسعل اظعري قلطل-ءا- هعنس 8ه8قم»# اتطسحسس ذص ( سعات عع )

 هملتمعتس لنوعدمتا ءهأ تيتودع ععصعتتل طميسمععمعو عا ءمصهعصتعمساته 20010)غ: عغ ةلعصسسر نأ
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 انقذ نوثوض نبأ دركذ ىسصاخل كويحا نب فسوي نيدلا مك خيشلا اضيأ هيذرو هقئاويو

 رهاطو ةنس قوتملا ىفنحلا ىناولحلا ةمدالا سمشل عورفلا ىف تاعقاو 14068 ريس تاعقاو

 فورعملا كدمكم ىب نيسحو ةنس ىقوقملا ةصالخلا بحاص ىراخبلا دمحا نب [دمحم نىبا]

 نيدلا ماسح نب دمكم نيدلا ىيحم ىلوملا ىبلع هرق تاعقاو 8 ه2 ةنس قوتملا

 كلكم ىف ىفطانلا تاعقاو 1. اضيا صاصجخللو ةمهم لاسم اهيف عمج 940 ةنس ىفوتملا

 فعاو 11 84 خنس قوتملا ىفنكلا [رمع ىنب] كمكم نب ديمحا سايعلا وبا وتو هيف

 ئىم ىدبعاو 1م ةنس قوتملا ىعمالب فورعم ا نامتع ىب دومكامل ةوجرذأ موظنم ىكرت ارذعو

 ىرههمضو ةفاس ىوتملا ىكصفل موظنم ىسرافو اكخديب ةقوتملا خسويخكلا بدحاص ىلد ناقلق دالي

 ارذعو فقماو كنةيرصنتع ىياتك كنيعمال روهشم ربغ وو ةنس دوتملا ىرصنعو ةنس قولا

 لا 1/7 ممككهتأر كظطعتلعط اءزورب - ءل - 1: 7” تبرك ظمتن ىلآت»عا 11152 1ععاام ح ١1

 11: 4 لزق أ هعلترعر قفعسم 1همعدقعق لمصمم طعال] لا ع 14168. 58-51 خءاطا1مأ 11 ءل- معاق

 يمنع [مععمهعد 0ع مدعاتطمو لسع 0ءهتعدتلم. 1 كلع طلع ةعتمععسمأا 987 بوعلام ت16أ 1 1

 [1ممعاتتمم عمصم . . . دمالأانانق - 1672“ [ 8ع 2101ه7717760] عرن قلاتضعف 801/478, ةتنعأآ

 انطعأ 727274 ععار ةمصم . . . ها انان5 ل 11083: 12 عت: 11ه]ءموات»:ء0 [آآجمعاتتحر ؟دلؤكو لاا ءزت#-

 ه0 - 717 01 ءاته ل د: 7نمور» - اسفس 1 هلا" -عل- لان 11 هععقا عزت 10115117: ؟نأعو

 711/47 لتعأتك ءأ دممم 392 (مع. 6. 8ءع. 1195) مدمرننعق. - 14169. 155 ةءاطتنقغع (0دعدط

 ل عال ءطتر يعدم طممعمدعع.  طآكملله 21011 8ة-ع0ل-0أ» 11ه]رمبستت عل عنا 180: ة»-ع048-0, "ن0

 (همم] لع)عم# لتعأاتك ءأ ةمصم 9653 (ةمع. 24. 0ع(. 1357) 26: تانقو ذه طمع ]ذطع6 نات36-

 ءالمدعم عموجإ وعمد ب]]ءوزغلن - هتستلعسم ]!ذطصص 22/-7همومع علتلتغ -ح 14170. 11 ةعاطنقأ

 3-21 خال 11, يعدم 1هععمععم.  ؟؟ه]مصعم ةتستلتك ةعوجتس عمات ةهتتعام»ع ك1 1هاانع قلااتنعل

 ودي كلما هت»7»ء0 | 8ءدن 0دممت"] [آهمعاظاحب ؟هلوو 17-11 امر للعام ءغ وصمم 446 (ذصع. 12. كام

 1054) مممعنم. - 14171. ١5 ةرصأع مع ل ل2 خر 717 2+7 (ةسقسع) ءهأ 4ك 0” ( ؟ذ550 )و

 طصعلعع. (نعصمعم, نت0م0 1161م0 عرب 01]ننفتار مسلعم لرمت»## لتعامك ءعغ ةصصم 938 ذصع. ا

 كسع. 1531) ممعنتسعر, (عهمدأتلتغ. (نجعصعم ءردهلعس ناساأ حسعامر» معماأهلتك قضصتسال» دآل070و

 هع 0دلعؤم طعاعم هعتسمقسم ءكأ ةممم ., . . رهمماتاتكر ءمرظ موقانتا.  (نهمصتمو مععدأعم ءزنقفلعس

 نتكملت علتلععدمغا 7/هع(7, ةصصم . . . هدمدكتاتقر 10/767478, همم . . . طلق أ نا15 تأ 475072, 0

 . . رممعطتتق. 1 ظدزنك ءقعصعم ممكنا هنأ ءمعمتامسسز ءعأ لرفض ]تطعم ةصاععممءامللو ءدأ

 ىصصتمتم قدوم 8 11” مرر همم ره لعن. (ةمهسسص تكس كيلاهم هم/عتسم»» ؟عاطعسم واعد 0 عمل ءعهععأو
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 مهجر ليك نم هللاب ليبيعذاسا هلوأ ىدتيا لمهكت ةميدجو هدلطعر رك هديا ىنلا ىدلياأ قوس

 ىسدقملا مناغ نب فيطللا دبع خيشلل بتارملاو تاماقملا ىف بهاوملا بهاو ال“ خلا

 مجكملا فورح ىلع ةيربلا ريخ سم ىف ضداصق ةيرثو 1610 ١ سنوي نبا هحرش ةنس قوتملا

 ضو 10 ةذس قوقملا ظعاولا ىفاشلا ىدادغيلا يشر [ ند ركب ضأ] نب دمحم هللا جيع ىنال

 اهلوأ مجكملا فورح لك ىف ةيفاقلا فرح ىلع اهتامبأ لوا لك] ةديظع كداصق

 ءكابلاو ضرالا ا ةوادح ىلصا

 ود العلا ثلعا دل ئم ىلع

 |“ لس ناضمر ىف هحرش 3 عردش ىفنكلا ليلكلا كيع نب ىنغلا ليع فراعال حردتن اهملعو

 مدقو ا“ ةئس وتو كلكم ىف ىعرذالا ىيدحلا دعس ميلس نب ىلع نيحدلا ءايض اهسمخ

 ر
 10 ةرضح بانج ةرايز ىلا لوصولا ةعيرذ هامسو يلا دحالا ددحاولا هلل دمأل هلوا ةاصفم ةجاييد

 هم وعش 2 2 ع

 اومؤعو ءايكايلا فورح ىلع ددايعقد ارهذو امظن هدم اورذكا ل نيد داملا ىار هذأ ركذ لوءسولا

 (ة0ط1مماعع» 0408 لع/عقم حل ىعصعم لم "!نععاعمسسس ؟؟ععاعص لدتصسم 1م متن]أ(. 8 عرع ةعدع د عصقتتاتتلا

 دمداتسما ممعام دمعاعم اطعصعأ ؟ءةععلمس عم هل ظطمعس مععلسحتا. [آمعتمأتخا زامن (نهدمامعتم ه0 آل يسد

 مهعمعنسم عانس ه له]ز5 كدحامصت [ةمألتطسم هطسعملز عععع 144172. آلآ ةطتط ءعآ] سعال ةطتطو

 احمويزغمع لمممضسس لع لتوصتغملتم ععملاتطسك هع هركلتصتطسقر ةهسعام»ع ةطعتاعط قكلا-عءأا- /هافز“

 ]عزرا ( عمق 11(1هءمللععمرو ةحصصم . .. مممزكا10. ع  (نهورسعماةضأتتناتل مص طتتصع ][ذطعتتص 27

 ةكيرمو ةعامسزا. - 14173. آل[ 1 عاج عاب ©010هع هتمعتن]دع 0ع ]دلع طمصتتساتال 5101

 هماتست ةععتصلسسم اذغععدك ةلمطقطءأات هعلتممتمع ءا دط قلع لل لهأ]هلب ]1هآرمتستسعلا 8و [ م

 ل61“ اظعءرب | 1؟ءوافل ظمعللمل# (نههعممهتممع كطمطظتتمو ةهمصم 662 (ذمسع. 4. للمتتب 1263)

 ممعاسمر مرسم مسزاهع. كما ('م210هع دطجعاتجعر [عسممتست ؟عدواتف ةأمعتلا هط ةصتغأم !![عىوس

 ادموردهعماءأ بتات معرع هسصعق هلتطقطعأتأ ]زاععقق ةعوستمأاتك. 1اصعتمتاسأ ةنياعتل 1(:

 [عوعمرب معععوكلمصعتسر وتقع [ءعطدتل هأ كعاستس ةسرأعأو

 علو عمر نحنأل لمرستسات5 عقأ هانم عرتفتل ؟ع]وزأسلتصعتل ممققت ل عصا

 ]م هوه دلع زمان عمم قال- أ - جارمتن# اظعري قطا ءق-رزعات) [1دمعالتد همدستس عطا ةكللتلل ©011-

 ممهستغر ننعس صعمتع [ةدسهلطقم ةممت 893 (ذمع. 17. 1آ)ءع. 1487 ) ةويتطعمع ةصععمتا ]و أ

 111 ةزرا- عل - لف: ملا اضعرب ظذعاثر» ذم'نل- هل - لفرو ىلع" ءار جمصم 731 (دصع. 15. 0ع. 1330)

 سدمعاطتسعو لص ؟هاطسصتمع عمه نتتصوتأنأ1 مهامهم علل1للز6, ءغ مدعو ممعتنت هعصهأقنل عا تم

 مععالمصعم لتداضطسغعحسس معهعستقأاب نطقع زغاذ امعارتا: آهسم آ)ءم دصتعمر نصت ءاع. ع 1معع

 معععدفتم اتطتاسس ماهع ةع آعرأا 1ل:هع"اهأ تأ-هممو:غ7 1ع عة" ءا زعتافأا اما” ءأا هاد ءدنلل. ع

 دلل ذدع ممعدأ !هسلهأم"ع5 هدسلغوك ]دتلعق معمماطعأمع ءالطلتدسع !نودلح عا ةدادتتد هرهعتمصعرو أن

 وستلعمس ذم (م40:5 دل هعلتمعتس جلمطمقط ءاتعسست اتدممهتاتقر ءغ ءمعستما كورت مممعع (عاعم ل155

- 1) 
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 كحا ىلع..لمعف رتولا بكي رثو ىلاعت هللاو رثوال اوضرعتي ملو تاينيرشعلاو تارشعملا ىلا
 7 و2

 ىكمأ ام جخاصخلاو طظعاوملاب ىلأو ةييرغلا تاغللا نع ضرعاو ةديدصق فرح لك ىف اند ندرشع

 مظانلاو هذي ىف ىو ةليل نم ةليل معلص دللا لوسر ىارذ [ ىوبنلا ريسلاب فلعتي ام اهرثكاو ]
 ه6 0 5 ِ 5 جر 0 َ 2 2 8 ١

 همظن امهم اهنم ايش ريغف نينس تلات دعب ىار مذ ةدامتسو نيسويخو نيتنتا ةنس ةطانرغب

 نيمينلا ضعد لضذف ىذلا هلل ةمالا هلو كاع دعوو اضيأ نيكس تنس ٠ لعب ىَأر مد الوأ

 ةيع نىسحأو قارولا ىف زدزعلا كديع 03 ليج نوحلا - امضوأ اهسويخو خلا نضعد ىلع

 ةنس ىققوتملا ىزملا ىبيك نب ليعمسال فئاتو ]نع هنم ةراشاب الوا هيف هعورش ناكو داجاو

 هلل حمل هلوا باوبا ةعدرأ ىلع و ةنس قوقل ىفنك ىطورشلا [كيز ىب دمحا] كيز هالو

3] 
 4 7 فقولاو© ةيهلا ىف  ةراجالا ىف " هعبتي امو عيبلا ىف خلا دابعلا صاوخ كشرا ىذنا

 اخ نم معطل دلوق 59 ىلاعم لا ةريجحو اقلك ركب د دياوال ةزاجالا 8 ةراجولا ل1 ءابحالا

 لعععمل عأ كتوتمأل ؟ عيدنا, كمداأعد عم5د ةامعان]هعع همم 3عوععقدمو ءعددعر آل عانس ةاياعتتل ءةدع

 مامون أ دععسس عا ةسقعع ةتموسلهعع. [(دوسع (0540ه5 ؟تئتسات انتمئلانق ؟عىوالق معع !!(عىوق هدصمعق

 يفرد ممكستأ, لت ءالمصعم مدتصتتق نقلأهأقهق ءة؟لاقتألاب عا مهعدعمعاتنعد عا طمصتاد ةااسأتأا ننقل

 مماستغز [ ![ددعع مادسسم ةلتأعتلل ءعمالاتللا مهكق 1؟ل(ةل عأ ع5 ععقاقم معمرط ءامع ةمععامهك |.

 [رعزملع ممعاو ممعأع ونتحلدس ةصصخ 652 (زصع. 21. طظعطع. 1254) ]عود لتس سسسس 51014

 (0مو4(/هق طقع رمهمتس (عمعصأعدتر لتتم (عمصقأوع ؟ععدوطقلاتع. 00م ممعغ (ععق ةمممق 1[ عالاتتل

 دتمم ر جاتودتل ؟ععداتتتتل عدع ألقو ال36 زنظأنال 0111 011 م0810628أغ, 10013516. - ]0ءاملع مم8غ

 عمرع ةمصم5 لعصتنم معهمطعغمس 510ل, ونسأل ءعأ زماعععععولوصعست ةاتقتل معهرصلقتا. 1طهعامتغ طقعع

 معععمقأم راه: آمسع ط)عمر ونأ جللام5 معموطعأوق ةلتتق معدع الز( عع سس  ظدولعتسس 5جالمضمع

 1[ هززعا - ءف - ل11: كله[ مترنتسعا عز: قلل - ءا- هعاس ظعب- ءاممعبمع ععععمفتمهعتللتت 011156101

 مانعدغخس ءلتلتك وددع ءعععوعتتد ماهلاعطءئاملتمع عيععال أذ غ. طمس ءعدع ددملدأم ةانعا6م215 م0

 ةعراطععع اهمععمأأ 14174. 51" ءغط ةغأعر مهعاوح طسصه. اطلع زته ةعتمدعصتسأا 1د:01/] طعنا

 آ”هاورع 310-81: عرن6, ةصصم . . . دهم ؟انتانخ, ءأ كأتن 2624 [ قكاتسعل ظعتا 2عءنل] طآ- 4

 0 0 89 [لجمعألاوم جمصم . . . 7201 اتتتكر كتزاتق !ذطعع زاذ زصعارأا: آدم آ)عمر ونسأ عمق صاع ؟نل]غ55عق

 طعمع لتععتك ودمع زم ةةسنتاأ دعت ماعسس ةسسهتل ج0هدتغاتغ ءاعر عغ سهام فمتأه ءمرسرت] ءعءاناانكو

 ونسمصتس معاسانتت لع عيصاتمصع ؟ءملت(همعوسع عأ تق ةعتأر وننهع عأ ةانطز ءءاه ةيمأو ةععاتملانت»

 لع 1هءعدغقممعر (ةعاتسصس 0ع لمصهتتمصع ءغ 1ءعماتعر عغ نسمعنسسس 0ع غعععج ةصعسلاقي ءنأ ءانلطتعم

 جدلطتطعطبع. - 14175. 157-81 ءّز ق2 عغعر طعععتم امهاتطتنام 0ع [[ععماته ءمصععل ءعصلهب ةدتعام#ع

 11 عاف ظعءرب وربع. س 14176. 17 ءّز ام عغع عادس ءعفصتر طععوتمو ءعحجممدتللام هعصاعمأ1ةكانتلا

 زم لتعغم معممطعغنعم: ىروست رصع معع ةمسمتسسا اتتلتأ عع معهرسع ؟10ت“, ةسعام»ع ةلهأنقط ال
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 اع 442 ةنس ىقوتملا ىكملا ىريطلا هللا ديع نب دمحا ىيدلا بح ىآر ىقف مانملا ىف قآل

 فورعأأ هدر تلا كيع نب دم نويحلأ ردصان ىضاقلل ةرفغملا باهسأ رسبت نع ةرفسملا هوجولأ

 لاق كمصلا كيع بالو ةنس ىنوخملا ىروباسيمنلا مامالل رداظنلاو هوجولا 8 فقليبملا داب

 ىباو ىزوجلا نبا نيرخأتملا نمو ناميلس نب لتاقم اميدق هيف فنص هناقتا ف ىطويسلا

 [ناعك هوجوألا تدوذأ كقو سراف ىبأو ىردصملا دكمدصعلا كبع نب دكمكم نيسحلا وباو ىلاغمادلا

 ىهقنا نارقلا كرتشم ىف نارقالا كرتعم هتيمس

 رياظنلاو هوجولا ملع 48

 ظفل ىلع نارقلا نم عضاوم ىف تركذ ةطحاو ةملكلا نوكي نا هانعمو ريسفتلا عورف نم

 ريظن عضوم ىف تركذ ةملك لك ظفلف رخآلا ريغ ىنعم ناكم ّلكب ديراو ةدحاو ةكرحو كحاو

 علل: ىل]تنعل عرب كط0هل]ع] 1 هطع»» قلعططتر ةمصم 694 (ذصع. 21. اللمع. 1294) 220110. -

 14177. 5-81[: هراط اظ1- 31ه ه1 1 عار مجتمع ؟جأ15مع5 ؟له2332 5ءاعوعمأعق م23عقأللق همصح

 ممم مدته ؟جعئلته :عللعملت, هسعامدع (0خلطخ 2! ةعق»-عل- لأ: طلو مبست»عا ظعتن قكآ]ل- ءا-ا قو

 رساعو 1زرن- ءارصونامع للعم. - 14178. ظ1- 17 هزذط مع ظادلل ءاعفنعرو ءحساتعدتم

 ءدميصلعسس لزءقنلمصتس ءمرعممت قعاتسو ننجع عئوستل 2166 عا 1هوتعع ؟دعتتق 100ل5 78105 5ءمقانق

 جلسزاطتسأ , ةسعامرتطسق آسف 2/5467, دمصم . . . دهمداتمر ءأ 11: قطف - أ - ؟هيرنعل.

 قو ذم لا - [نعمبج ٠  آ)ع طمع لهءامتممي ذمودتأ, مهتمرت اعومم»ع 1100127 عن 30/1 همنا

 ععتمولاو أ زماعع معععمانم »ع5 لادن - ءازمسسق , ةطادن- ءلفسعوعافتت# , كتر مدعق» للو]ي هتهتسعل

 5 ىمرب قلطل - نل- ةءميررعل ك1 هه لطب 1مننر هغ ءيم يدتموتع ةتصسعات] دععس !ئطصتس 0ع ؟ةعق

 ءممتصلعس لتعم مدسس ءةحراتعدغممع !اهوتعد ءلتلخ 310:1 ءسوأ ءا-هع امرت لق 11]7208 "ع لكأ- (نم“ هنا

 زمقعرت مان. -  طادمع ة11!عي

 14479. [لسس ءا-دكهزذط رع ع]-معامؤذتع. !آ2هءئضنمم 0ع عمان قمع

 ءمصتصلعس لتعأمصسست ءمعدصأ ءقتانتل و 003ع ععوسس 2366 ءأ !0عأذعع

 رورتتك 10د ؟دعلمق دعمقاتق ةلستااتنمأ

 طءورنمصعأ ه0 لكمءانمهم زماععمعءاونلممتمق همعومأ دع ةععيملهعاقم عا ةعمقتسس طقاطعأ طسصع :

 [رزئانم ءدأ مقر ناتدع ؟هرلتق (0هعوصأ !1هعزه ززهلعسس ؟هءلطسق ءأ 1ئهلعس ؟0ءدلتطاتق ءايرعععذو

 دار جعلطتع» ةساعتس 10و نغ ]وعلق هددصتطسخ ةعصقاتق ه هءعاععتم لل ءردسم ءاللعلوكنك. 1'هعفد

 ذئااسع للءعنلممتم كر سمحتم !هعم جالتوسم مموتكمع ةئستلع5 ؟هعلطسق لنعانمصتق ةللم اممم ةتاوتقع
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 هوجولا وم ىرخالا ىنعم ريغ ىنعمب ةملك لك ريسفتو رخآلا عضوملا ىف ةروكذملا ةملكلا ظفلل

 نيحلا لامج خيشلا مهنم ”ةعامج هيف فنص ىناعملا مسا كوجولاو ظافلالا مسا رماظنلا !ذاف

 هرصتخم ىف هوعمج ام:دوجا عمج هتاف ىزوألا نبا دمحم نب ىلع نب نمحرلا كيع جوفلا وبا

 ىلا هيف باتك بسن دقو لاق فوراخل ىلع بترو رداظنلاو هوجولا ملع ىف نيعالا ةعون هاّمس

 ناميلس نب لتاقمو سابع نبا نع ةكحلط نأ نب ىلع ىلا رخآ باتكو سابع نبا نع ةمركع

 نب هللا ىبع نع ركاش نب محم نب حورطم ىورو ىراصنالا لضفلا نب سايعلا لضفلا وباو

 وداو انيلا نب ىلع وباو شاقنلا نسل ىب دمد ركب وباو هيف اباتك هيبا نع ىزاجمل نوراه

 قرؤللا نبأ مالك ئهتنا' قوغارلا .ىب هللا نيتع نم ؟قاغا نقلل

 ةرسفملا تايآلا هوجو هيف ركذ ىزروشخل ىبا جرفلا ىال رداظنلاو هوجولا ىف رضاونلا هةوجو] اثاد.

 رظنلا هجو 1م كلذ ىف فنص باتك لك نع ةينغ هيفو لاق اهرباظنو ظعولا سلجم ىف

 امه عملات صأانكر ءأ زماععر عامألم 01 ء[لمصتق ءانزاقكلزك ةعمقاسسل ءاالعع»ع لعطعغ جه ةعمجات ]اعلانك

 لزءقلممأك لزئعئداتسس.  طلقعع ءعوأ معتمع لهءاعمقهع مهمه ةذكع 1/7 ءأ- ممزرزأ. ع 1! ةيطسم

 عاج“ عمت اتقان مواتر 0[ 70عءعقر ؟ععطاتصت 70071(/ انأ ةعصقالق 1هقت عمت ةظأانك»

 لدع طمع لهعءعاكمه ماسععو ةععامدعصتمأاو دغ هطعتطلطط لكعبفأ - هل - 0: قانا م»هز قلل

 6 -ه]يت7 67: ظعءت2 ك2 ظعتي 2101م ميدجتسعل لطتن- ءازمسسجنر وأ ىعماع م؟هعقاممسأ أمهر نطقع 0ع

 هى ءما] ءعععدمتأو ذص ءمسر عملتو ادعع7عا 67 - ه0 ل ارا ءآ- ممزونآب مع ءآ - 1:ءامشت“ اصقعتتمأو

 ه( حلمطهطعمنتعع للةممدزام مموعددأأ. - 8 عاعنطستب ةسونتا, ![ذطعع عد لع عع ءمرص ممهتكتس 4

 ل4872 هر نحت ددعامتامهتعب 137 قق/ؤنعأ ةعوسعطمكتعر ءغأ هلطق !ئطعع ه0 ل8 8ء» لذ

 1671ه, نحأ ءمملعس لقد»» قكقامعأ دسعامرتاهتعسس ةعوسعطوغسع - ممرعو 710ع0:] 8 عا 50 ءاناعف

 - قلقة 1/ه017 117 - فقاناذع ظعم- ءآارسلأبا 18| - ارو وؤر»: بج هع 81هقضنآ عن 2101م1 ع0 17#

 5/48“ ع هنعامرتاهأع 450ه//هع آظعءدا 1”: 11 لنوع وهنأ ءدع هع مهاكم طقتتقتاو 0ع

 ءعملعتم دعجتستعمأم ]أ طستست ععابأزأ - عغ لعمتوتنع قلد 8ع ل110 هترات» ع0 عزو - ءاززمدنمتف

 11- ١ هعءاموأ]ب - ل ارتع ك2 8 عزا ءكاط ورسم - هك لطف ا]يمدعت: هل عرف 0طع20له]]ه]ب  ط عزاح

 67م ج]تشوق. - 188ج ءاعمسك 1811- ع1] هادم ب

 14180. [51- 55: هزاط ظا- لل عع غل طخعر ةهعلزعم متاعمأعد 0ع ءيرموزالمصمع !هوتعه ءأ

 عدستس أنعم ءدعسملعرص 01ءأاتدصتتتال همعدصت ءقكاتتلو نانهع ؟ةرتتك ![هعزه ؟هعتمعس ةعمعسم 2طن (انطأو

 ددعام»ع 41 [/مهز 1: - ءآزمتسن.  ةللعمأ ذطأ ؟ةمتهق ةعطقالق 5ع5قانالل]) 058012051111 ءائصأأ-

 ءىالمصعم 1هعتعمم ءأ ععمسس ةءدقر للتقع لص ءممقعودات ]زغعىمعم لع نسهعفأتمصتطاتق مهعهعم ءانعأق

 زمهالطتغم معممدمعطدمسكتع. 18هزسع اذطعأ طعم عظعتم ر ةهتغر هدرصصتطسق ]ئطعتق 0ع طمع حعوسس ءصأم

 ععلمألم هم مجهع0عجع مواهوي. ع 14181. [؟[كجزرط ءا]-موغمدم, 0)زذعءاتم ةلقوععأتكق 0ع

54 0 
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 عماجلا لئاسمل عماجلا ريجولا اعاد“ [ ىطويسلا نيدلا. لال: رضا ةوين -عيجيرت- ىف

 لوسصالا قى زيجو ادا“ 1: خنس قوتملا ىفنكلا رعلا أ نب :ناميلس نيحلا ردص ىضاقلل

 نيسح نب فسوب ىومالو ةنس قوتملا ىفاشلا ناهرب ىباب فورعملا ىلع نب دمحا جتغلا ىال

 ىيديتجمالا هدايع ردتقا ىذلا هلل جمكلا هلوا 1.1 غخنس دولح ىف قوقملا ىفنكلا ىتسامركلا

 5 لوصفلا ةحبزب ىمسملا هنتقم نم رصتخم وهو باوباو ةملقم ىف رصحنم رصةخم وهو خلا

 ماش ةينانشلا ىبال باسنالا ىف ويجو انقر ان ىفنكلا كمكم ىب دمحم ىيدلا ىضرو

 نب نمحرلا دبع تاكربلا نا ىيدلا لامكل فيرصتلا ىف زيجو !ءامد ١ ىللكلا دمحم ىبا

 ويجو !ءادك ١ ٍضلا هّنآلا نم ىلوا ام ىلع هلل دمحلا هلوا هنن ةنس قوتملا ىرابنالا دمحم

 دمحأا ند ىلع ىسحلا نبا .مامالل ريسفتلا ىف زيجو ]اد +٠ هيوهاش» ىب- مك ويبعتلا ىف

 معموط عام اكاتنمع معوعاوعوصلد , ةسعامجع لعامل - ءل- لا: ذهن اغ]. ع 14182. آظ1- 11 ا

 رسكاد ل ةسنن فرس معصلتستس طععطع نيمععلممعف انطعت لمست' يم]1ععاوه ءيصخضعمقر 8116601

 (ةقطأ ىكوملر»- عل - لاري 5ه1ءةضفبا١ عب قلطقغ ةطعع- ءل- لفرد [آآدمعاظلاحر ةسصصه 677 (ذصع. 25.

 ام1هن. 1278) سموماسم. - 414183. 155-81 ءّززج 1[ عال-هدشلو ءمسصروعسللانتت طععاتع 0ع

 مصسصمعأمأتق. هعئئممعستنمسأا 4كاد اما قلاربرسعلأ عرب ملل: كطحطتامهي ؟اتآعو كارو ظعءارمنن لذ عاتق

 ءا حصصم .. . مدممامنق ب لذ1هل15 3ع“ عري [لهدعزب ل - لععسمدعاق [ططحمعاتاوو قكطعو

 ةصصتتخ 906 (زصع 28. لدلع 1500) رسمعاتسقر ههنزنق ءمضمعضلتسس ذاه 1ةهعامأا) آطبهتنق 10و

 نات سلغمععد جمد ةيستمم ةاتلتلم ةموتعءماعم مماعماعو معللتغ اعبر ةععاتق ظمتطاتق كععاتتم-

 و ةعمماساتب ءقأ ءععذص معمعاو6لمصعست ءغ ءةهربتكو لتفاعكطسكتبس. ]1ضظمتامرسع ءقأ ءدع ءزاده ([عالأات

 ةداناعا هأ رووا ذمهتمأام ةهععععوام ج ةهغأ ا! ءلآأ- ءلس لاو 71ه عيستعلا ظعوري ل001 متسع

 طدم علاوي. - 14184. [[1- 157 ءززد [1 عل جمع ةطر ءمسوعملتسس طرعلع 06 ععدعم]لههتتقر

 هنعام»ع 11 ارم اذءرب 11ه]1ءمسبوعل لكعأط غر ؟دلعو اابن-عاعاما لتعام. -ح ا4تلقم. ظا]1- 1[ هزاع

 11 ع] -ععدمتلكرو تصح عملتسس طعععع لع ةعحعم ؟هعصفمتسسب ةمعام"ع 16عدافل - هلل لأن: لآ /-

 انء»ء[انا ملا - ءأ - "هابتسمت» عمرو ة2له]ءمدونسعل للا - اراب ةصصم 577 (ذمع. 17, الآهت. 1181)

 سمرتكتم. آمعءامتغ راه: آهسع طعم معمم زته طعمع6ءتقر نطهع ؟هصان]أا كاع دع 14180.

 آظ1- 11: عزام 11 ءا-عمطنتعر همسمعملتسس طعععع 0ع جماع ةمرسمتم 1زماععمطعامملتو ةنتعاماع

 الهام عا عرب ىارو]رمموعت]لب - 14187. آظظا1-1[آ عزان 11 عل -(ءعلهأ»ر همه عطا ةكئاتق

 10 طعععتم ذم (همعدصتسسر ةنتعام»ع آسف 41 7/معوم1: 4/8 ظعتا قكآسعل 11-771" ]قلن هصحو 3

 (من. 10. كسع. 1075) رطمرا نم. - 14188. آاظ1- 1[ ءزام 11 غمطهعتغ عل-7هءوطق ظ1-

 عا ةلاأز ععر يرسم عملتسسس طعععو لع كوممتطسك لسسمءعممقنأ(همص كطفل( ءعمصتسصت عع مقتأ
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 9 مامالل وهو ئواقفلا ىف ريجو 1. طورشلا ملع“ قب زيجو ' ادا دراغلا ىف .«شرهف

 طبيخحملا بحاصأ وى ليقو ىلاعربلا طبيحولا بحابص لويداأ ئد دومدكام نيحلا ناعرب مالعلا

 طبخكاولا فيندخت نم تنغرف امل لاق خلا ىليشتسا هرونبو ادتبأ هللا ديكب هلوأ ىوضرلا

 ه.5 ةنس ىفوتملا ىفاشلا ىلارغلا كمحم نب دمحم دماح ىنا مالسالا ةج مامالل عورفلا 3

 ىفاشلا تهذم ىف ةدمع.ليلج باتك ودو اروما هيف دازو: هل طيسولاو طيسيلا نم هذخا

 ه4. دعس قوتعلا  ئزارلا "مع ىب تمحم ىيدلا. ضف مامالا هحرشف ةّمدالا هيلع ىنتقعأ دقو

 ىنوحلا دامعو كم خنس قوتملا ىومرالا ركب نأ ىب دومحم ءانثلا وبا ىيدلا جارس ىضاقلاو

 روكذملا ىلجتلا دوم ىب دعسأ موقفلا وباو ا. ةنس قوقلا ىلبرالا سنوي نب دمد دكماح وبأ

 لقنو امهيف ةلكشملا عضاوملا ىف ملكت طيسولاو ريجولا تالكشم مرش ىف اباتك فتص ةنابالا ىف

 كميرا ونحت ذللسل ذم زملنعع هرم امغاعع ةععلماأو طلقامرتعو معاون - 14189. 11-81 هلأ

 1 ذلس ءعادهطم عشأر ميسمعسلتستس طغععع 0ع لمعضتمه لم عانت عدا ماان112 ]1011016011112. ل

 14190. ظ1- 5آ[' عزام 11 ءا1- [عغةصتأر مسرب عم لتس طعععم لع ععدمممقتق لاتصلتعأاق. هةععلمستأا

 آسصفس مه ءاتددتسات5 801 منع- ءل- لق لل ه]ن»ستنل عرب قكلآضعلر هحنعام» اتطعخ لا - ةل41]0 ط7

 8601م2 , هدغر مغ هلتأ ؟ماطسمغو ةنعام» !خطرق أ - 110741 177 - 18عللعبم#.  (نهدحصوعسلتسسس 3

 دعاجزا: ى لدسلع 1)ءز زمعامزو ءّزدكوسع !نععرد (ءةداعرص ة0طتطعم ءاعير ءغ ةنتعام» : آطتطعمف

 18:7- 1160768/ هغ 87- 17 ءعيفار امودتتأر كدت مطقمأ] كتعمهعس ر تعد أزص 12/- 17 عزا ءمدطتت 0 علم

 ممضصتأأو وسمل عتلعسد ءمرسممو لأ ممتق هعلتسأ ةلعاسمحت, وسعسس !ذطعع طظة0ميرعءا ةعمست تك.

 14191. 1557-21 عزام 11 عا1-1معدتل, مرض معملأ ننس طغععع لع مهعاتطاتق لعق ( ةطقظنتانعأ)

 كعتعوتكمر ةسعام»ع آسف 10هززءأ 6©]- 21 قلاع آطان»جق0 دك10]ممندتعاف عرج 1101 متتاتنعأ

 (1معم7 كطغطظتغمي ةصسصم 50م (ذمع. 10. لنل. 1111) طتوةأا10. - كظوات111عاظأ انآ1و انآ 2

 ج001ل3, دع هددت 86و41 عا 77” مىيا ععمعاتتل. آطنطعع هعدقلتا طهومت مزلعالل عأ ةنتعام11ةللق

 دمصتالوع ماعم ةععامع ظكطق تعدم ةهققوعع]وفر ص نتعتت ططقهتسلأ ءكاتكفتال همصاتتل عطاتطأ ©01111116ه-

 (ةمامدوسع هةععممععتمأو نأ آصف 1 همر" - عل - لأ: كلل0]ء من720 8 ءزا نه" لامعتر ةصطم 6

 (ذمع. 6. كسل. 1209) مدمءطبسع - (0ةلطخ "كر - ءل- لذ: ىلطد//1ر عنا قل ه]يتضتاا طعن كان

 8 عزم 1887 - 0م عمت, هممم 682 (ذهع. 1. فمع. 1283) دمعاتتتكق - 1ر04 0-ع0- 041: كاناع لل 124

 201011 متوت» ع 8 عرج 1هسمع 177- 817"»1خ, جمصم 608 (ذهمع. 15. لكسص. 1211) رضمز(ناتق -- كلاناعأ-

 لقانا 4عم4 عن 81هامتتلا 187 -1ز]غر لع نم ذه 117 - ]ةخنسمعا ةنعاسس ءةا. طلتع [كتطعتست

 د0 ءحعوماتزعدملهم ]ذطعوعسسس 2/7 - 17”ءزوع ءأ ]/ - 8ءون/ لن عدلاهاعع ءعلتلتغا لعوسع !1هعق

 ناسسمواتع هطقعتسأمعاطاتع لزددعمتغرو ةهغ ءدو دعقماأتك ةسرات معلطسق ر وتقع 11105 ةربععاومعسكو

* 54 
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 صفاشلا ىعفارلا ىنيووقلا مدح نب ميركلا دبع مساقلا وبا مامالاو امهيلع ةطوسيملا بتكلا نم

 قالطا نع مهضعب عروت دقو ريجولا باتتك ىلع زيزعلا حتف هامس اريبك اًحرش 117“ ةنس قوقملا

 بهاذخملا ىف فتصي مل ىلا وهو ريزعلا تف لاقف هللا باتك ريغ ىلع اًدرجكم زيزعلا ظفل

 فرش نب ىهيكج نيدلا ىبحم خيمشلا رصتخا كقو رصخاو هنم رغصا رخآ حرش هلو هلثم

 5 خيشلا رصتخا دقو هبيذهت ىف ركذ امك ىجفارلا حرش نم ةضورلا هباقك 1 ةنس قوتملا ىوونغلا

 هنع غرف رهزعلا ةواقن هامسو ريبكلا حرشلا ةنس ىفوتملا ىلاجنولا باهولا دبع نب مهعاربا مامالا

 ىضفي داكو مالكلا هيف طسب سقف هنكل هحرشو ىعفارلا حلم لعب هيف لاق 15 ةخذس نابعش ى

 لح ىلا تاراشالاو تالاوسلا نم هدروا ام باوج عم هراصتخا تدرا لالملا ىلا هيف ىظانلاب

 اكل نب هللا بيع ليقع ىبأ اضيأ هرصخخأو ىعفاولا اةويح ىف هفينصت ىف 1 اكو ىهتنأ دلاكشا

 10 ميظنلا ردلاب مالا خيشاح هبيلعو ن1 اخد ىنوتملا [ ىليقعلا ىعهضاهلا ] ىردصملا نوحولا لامع

 رهبعلا رو مدس قوتملا ةوبرلا نباب فورعألا ليوحأ د ةيكمل رهبكلا لامكلا حرش قى رهخملا

 ةيسمتأا - آسف قلقتن'[عممفو لل - ءأ - عمرا عمتي 11هأرميونتدعل (نمههنمانان ]راق ةطقطتتامم

 دصصم 623 (اذصع. 2. كوم. 1226) 1202ناتق و ءاتز اتق ءملال12هأةكأاتق 13مطانق 161: ©أ-هتأت ©

 مان ل1- 11” راع زآمهعت ماسك ءةأ. المصمتسلالأ ؟ععم حج ؟هعع همس طص ان015:58ا0111 0

 عطقغلمس عنتصأو ءمصاعم ل عمغعدر ؟هععص طقمع هممصتقأ لع لتطعم ]عز جسواتسأم دنعاتكمةكأ م0558.

 آ]ل1ع ومان لعلنا ءل- سنس ةتومتظعممسو ائطستسر يسن ةتيستلتق لع لتمءعماتستم هداطملمدعته

 ممم ىزغ مدرس ممخزاسق. 1لعسس جالطس ءقميصسعمادعسس زللم رداصمع عري عا ءوماعقعأ1مععس علتلتك

 و  طءوعئعمعم هطعتلعط 21ه]مو8 - ءل- لأ: 7”هلبرع ظعزب كارو وع 77ءمءمار همس 676 (ذهع. 4ع

 كلسص. 1277) همعنمتمر اتطصتسص طة( 41]0 ع فمدصتسعمادتتم 18 (لالأت ءعاعهتت اب انغتص ةانم 1 ءالدنأا

 مسسسعسمتمأ.  ظدماعع ةطعتاعط هع آسقس 1 ]رأر» عل: قطا- أ - معارآرأتأط 2 ءلازطتنق  ةصكم

 .٠ 12201 انانق و مللت عطاه 110112 171 تم مماتمال 1ط عماغمزار عم ءمصاطةتعتأ را و عمنمعأ عأ - ههقدت

 امكعضمامسر نسم معمقع هطق' طقم ةصصتل 6253 (ذمع. 12. [2ةء. 1227) جطقم]اوتعغ. آطأ اهنلع

 11 4رلأ ءزسكوسع مرستسءصأمتتأل معههعيستوةَد : ةعمسعمر ةسوانتاأر صتستق زص عم 1هعلأ ؟ععطقي

 ع( مدعتس ةطغفأ وستم 1ععاممت (هعلتسس ملكععدعز ءمرسس ءمامعامس 1ولاغسع ذم طععوعتام مصاعفطعمو

 ءداسأ 20] ءءالذ معةمممقتق ه0 نتدعه(أهمعق حط عد معممموزاوق آسل1 كتموسع ه0 10عم5 هطقعءاتل معد

 ءزاتك ءةدصالزنمسلمو. همم ز]1[ع. - 5و حلطتتع ةرتم ءرمألاع ءزانه همت م0ةأكلمص علال 1ه-

 10 هءممرمأا. - طءوعاوعو ق40ه]]هلي عرب قلطل-ءا-ه]يرصمت» للة“: [ 11ةما»مق قعاقا] , ؟دلكو

 لان لعلنا لتعاتعك ءعأ ةصصم 709 (زصع. 28. كسع. 1367) رصمتمنقر ءانتط لص ءمتأوسسعم

 ءىمصاضصحتغر ه0 ونسمس 710/م»ء0 طظعتي كلاتضعلر ؟نلعو 17:- ءاتينتموم لتعاسم عغ هسه ...
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 دقن ىف ربيهظلا اقامس خقيلعت م.م ةنس قوغملا ىسدقملا ىدسالا كيكم ند كيمكم ىيحلا

 نبأ جرخو مهمأأ 3 وم امك الوأ روبكلا حرتشنلا بيدرخغم روهفملا جابصم فسصوو ربهيبكلا حرشلا

 تادادم عيس ىف رهذهملا رديلا دامش باثتك ىف هثيداحأ م. ةنس قوتملا ىلع نب رمع ىنقمملا
3 

 نبأ همصخلو ءوج ىف ىقتنهلا نامسو داقتنا مث ةخصالخلا ةامسو تاداوحم عبرأ هصخل مث

 ما ةنس قوت ىعفاولل زيجولا حرمت اهنمض ىتلا تيداحالا جيرخت 3 ركذ ىنالقسعلا رح

 حرشو اضيأ هجرخ مإم اس ىوتملا لبعوسأ د لديحأ ىبحلا باهشو ند ىوتملا ىشكرؤألا

 امس ندخلكام ىف .1٠ خةنس قوتملا ىرجاشل ىلهسلا ميعاربأ نب ديد دماج وبا مامالا زمجولأ

 4| ةنس قوتالا ىلصوملا [ةعنم نب] كمدك نب ميحرلا ديع ىنيدلا جاذو هيف نسحأ ريجولا جاضيأ

 هم( ننعر كعلمدذده ءهلنلتغ 22/- 120»» [رآ - 7 ءاستس 71-17 هديف» لا ءالممأ ظآ- ]ع عرنفآ 16-111 ءانات

 زمهعت ماهم رو ءأ لعا]- ءل - لأ: كمين ةصصم 911 تمع. 4. لسم. 1505) مما نانقر (30110هعق

 عرسسعمامستت دهمعمأ ذم اتطعم ملمع“ هل - ”نقا» لا اهطام»أز هلفلتااع ظطا- كامل ا لع ءانا»

 ءهمن5عاعوعجزأاب - هر وعرروع- هل - لأ: 7101م7 ءأ 8 ءرن 7101 هوت: ءل 4 ة5ءعلم 710ءمل0ءعغر حصصم

 808 (مع. 29. لدم. 1405) مهمءطسقر ةعطماتو ةععممتأ اناملم 12/- 1هم]غ»» لا لاق 1ل/-ك/1مت]ب

 717- ]عءاا» زمهتئومتاه.  طسع مععاتمعغ اذنطعع 71-2271 :ءاايآ 10 - 21 هداف“ 1: عابمجتا ظلا - كامب

 [1- 1عءام» ةماعو 0ءعدعكت مانقر ودل ؟0١عع5 رمتسالك انقزأهأه5 مرسم عماقسعلأ دمهعمأت ءةدعم]1 عقار نأ

 ةسمعو ذم انغععو 77+ ل1 عا عدا. - زن ءتملع 0م“ ظعري لآ, ؟ناعو ط1: ءآ7» 01ه ععاف لأ عاتق

 ء( حدصصم 804 (ذمع. 11. ةكسع. 1401) سهم تتقو (جلنا1ممعق ءمرضصتصسعصاقمتت زذص انتطعم هعماعتم

 عماسستسس»ل» 11/7 - 8 عل“ لا - 2102“ امهعتمأم ءعصستع]ة كلتا. 2 8وواععو ءدع ءم مماتمعج لذه 101[18(0

 عماسستمتطسع ءهدععععمستأب وستطستع ةدلسسص /2/7- 7672/4عء/ لعلتغ6. طعتملع لعصتم ددعلسلاةدض

 ذم 1[ةههعلعدلم ةعاعوتنأ ري/ - ل101 ءع6 زمهعكترام. -  ظورعم 11: 17هر» لدعم م7182, ةمصو 2

 (ذمع. 7. لآدم 1448) رسسمءاستكر ممعاذوضه ءزادهق ءعىعءءعئمدتأب نغتذص اذطعم 10مل هأ- هاملأا]

 0ع عمسع] ءولع (مهل3 6 هصتطسقرو وسقف 5441 ءمرصصعمامتجتانق ذه 1 - 17: هزاع ءمصاتصعأو ءملظ-

 رو عر مرعوأ نر. - 15نعرد 200160 عهلن(نمصعمه عماسعأا ءةصصأ 207“ - هل - ل1: 1أذ1: ل عءزربممر ةصتم

 767 (ًصع. 18. هعمأم 1365) هدمعاستخ - 80"-ه0ل-07: 1101 منستنعاأ 8ءزن كطلمااهأ 2ع ءعألقو

 ةمصم . . . رجمعامابع ب ءهغ 876768 - ءل- لأ» قك]رضعأ 8ع لهر:دنقآ, ةممم 8515 (ذهمع. 13. كم

 1412) مم نته. - 1سنس قلاع ]ل مج 1161متر: علف ظعرن 1الف» هكدلأغ 11478 ةهسطم

 610 (ذسع. 23. لاهنت. 1213) 0[ناتقر ءماطنات عما قهكلانتل  .ع5عوئانتاا) 005012 50 نتتأصاتلال لص

 /[81/- 31 ءزاس مده ومدستأ 1ل]) 12/- 11 ءّزفس ذههتراسصمم ءأ 1 - ءل- لأ: كاف - ءا-ءارقت» ل ءنا

 ال هن متجت: عل |[ 8ءرو 31هج”6'] ة2لمنعقلق ةصمم 671 (ذهع. 29. لدل. 1272) طمذأتناتك , 2//-1]” لأتن



 مل ابو جبد ب
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 عم هلكم ىف رم امك ةعامج هيلع ىنتعا باتك وهو ريجولا رصتخم ىف ريجكتلا هامسو هرصقخا

 137 ةنس قوتملا ىريدلا دكعسب فورعملا لدحا ىب ويزعلا دبع مامالا خيشلا همظنو ةحوردش

 ىديبزولا لمكم نب رمع ىيدلا جرس مامالا هيصخخأو م“. خنس ىقوقملا ىزارلا ىلع نب ىسومو

 ىناغلسلا لاقو هلثل فقبسي مل هذا لاق ىذلا هب ةنس قوت ريجولا جيحصت ىف زيوبالا هامسو

 5 ديعسلا علاط ىفو ريجولا هترجكم ناكل اهبذ ىلازغلا ناك ول ليق دقو اًحرش نيعبس ىلع تغقو

 نم رصتقي راصو هقعلاطمب لغتشا ىعفارال ريبكلا حرشلا ديلا لصو امل دبعلا قيقد نبا نأ

 ىف زيجولا 811  نيدقعلا رعاوج نم اهعباوت عم دارملا ٌلعلو طقف ضئارغلا ىلع تاولصلا

 م4 نس ىقوتملا فشمد ليزن ىنزاوعالا ميغاربا نب ىلع نب نسحلا ىلع قال ةينامثلا تاءارق

 ها“ ةنس ىقوتملا ىسلدنالا زيزعلا ىيع نب ةيما تلصلا ىنال ةسدنهلا ىف زيجولا 111“

 140 ىنغنسيو ا هب عفتني ا بانك اذه لاقذ ةمحاتم ىلع هضرعف هاشنهاش ليضفالا كلمات هفلا

 ذم ءمزغمرسعم ءمماعدحتا لآ - 10 ادن لإ 101 لءادعم» طلال ]7 لاح ذمهعتماهسوم ذص نسهتت دتاتلات

 ننرعمست ةايمتس ءمصغنأ ءعسمكأو تغ عدم 10مم لتعكتسص ءىأو نطأ ميسم عمامتتمل ةتسانل هلاوغت ةردوغب

 (تهدرصمءعملتسصس 177 ءرفع هطعتلعط ءهغ اصقسسص قلل - ءأ - عفت ظظعتن قلايتدعلو ؟نلعو ذهل للا-]) ء»#

 لي ءنوم ءهأ ةسمم 697 (اصمع. 19. 0عغ. 1297) درممراطتستق , عأ ]71:56 أثءاا لق آةعفغر ةدمصو 0

 نمع. 25. 006. 1329) مدمج( تاتقر ؟ةرضقتطاتس هععتسمءمضا مو ععبمأ. ع  ظوععم طآسقمس 527 - هلع

 ل11 (0»مب» مري لل ه]عمتست»عل 2 عافت ةسصحم 887 (ةذمع. 20. آل" ءطع. 1482) دططممآأنتنقر 11-401” لأتتو

 يأ اللع ةزيستلعس !نطصتص ممص ءفيضربقةتغتن» عةقع لنعلغور ذص ءةرتامسع» ؟6هعقوأاأ لآ - ]أد لأ

 5 7م ارغاط لآ - 17: عزفس ذصخصتمامس. - هلم عافت ىىالصقم ءدعار ةصولتتلاو ةعرزألاتقعأظأ8ه ©01111116-

 (جرتمو زن“ هع لتعفتدرس ءدأ ىرظأ 68م6 معهرطعأو دتسدعأر هعداغ ]اذ طعع 77 كوسم ءزاده ءةقعخا

 ساعه عم ل سرس.تنع زنءزملع ذص 10/2” هل- ءم10 !ءوزادت: ررآظفرا41 همت علاقتأاتك 1

 تنس طنرنم 1غ0علقع ء/- 10 ذم مهماتك ؟عماقدءأر دص هم !عععملم ذللع ذغه هععاتمومالق ءلهأر انأ

 زم ةماتق معوعاطمسم 1ععع ممهعدعس مالم دعوس أل ع5وعععاتتكر نسمل ؟ظ0مماهمقع ةتئوصت عمل : ءاتتط هنت هت طانق

 رممهعدعع ماتك هط ذللتق معععتطتع لعمعملعمانطسق. - 1معع هع لومار ءآ- ةءلعقا معاتن

 منمأان 14192. ظ1- 177 عزاه 61 ءاطتعةقغغ ء]ل-غط عدرسفمتو عار ءمسصم ءعسلتسست طغععع لع

 همام (نورممأ ]1ععامطدتس "عععصقت همتطسقر جيعام»ع قلاع 2/6 1)/- ]له دينا علا كلل ظظعتام 8[ («/بؤن»

 لا - 41ممايعت آ؟لدحصسحمعأ ةصونتلتصسمور ةصصم 446 (ذصع. 12. كربع. 1054) مدمزدأتف. -ح 3

 آظا - 1[ عز 11 عل -ط عمل عقعغو ءمدص معمل ذنتط طلعاتع ععموب ءامتعاتتظ.  (نودس ممدتتا لكان

 10 همم آف عرب قطل-ءا-هعقس قلتنلعأ ين ةممم 599 (ذمع. 22. 0ع. 1134) مداسانقر 1-0

 ]ا - قرالآمأا كا ملضعامطر نسكت ذلطل حهاعمصمتسم ةانم معمممهانتأ. 1لذ ع: الكدع زهامو ذصوستأوب
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 ةيفاقلاو ضورعلا ىف ةيفاكلا ةريجولا |[ بطلا ىف نوثاقلا وييجو 1 ىهتنملا دنع

 2 طظفحملا ةيافك ىف “1 ةئس ىوتملا ىفنأل ىتايداولا هللا دبع نب دمحا رجاهلا ىبال

 ديلا هلوا بطلا جالطصا ىلع ةيدرغلا تاياكحلا ىف رصتخم ىقتلملا زيزعلاو ىقتنملا زمجولا

 ردتخم ماكدالا دراوم راهظا ىف ماظنلا زمجو خلا لامعالا جاصنت هفطلب ىذلا الل

 ىذلا هلل ديحلا ةلوأ مبا ةخذس قوقملا ىجيفاعكلا ناميملس د كل.2يكام نينا ىوكام خيشأل

 اضياأ فلخلا ةقيرطو داهتجالاو ملعلا ىف فلسلا ةقيرط هيف ركذ خلا ماكحالا كراحمل انادح

 2- فحالتب دادوت مولعلاو ةمايقلا مود ىلا كبالا ةحم ىف دكيتكملا ءاقيب لوقي دلحا مامالا نأ رك ذو

 0 . داو خذس هفيلات نع غرشو نيحدلا سمت قا خيشلا كفاك نم ىراصح هرقلأ ميحرلا

 درابتمل فلاخم اهرعاظو لقعلا روط نع ةجراخ تاملك ضعد نأ ليق .. دوجولا تدحو

 ]زطعم تعم مسالسست ءدرتعغ ؟تعاتساو ع م01 ععالم» كم ءقعععع مماعوأب - 14194. ١١1 عزام

 اد © ةمشسر ءمرصمعملتسس (دمممت5 لع دسصءلزلمه. ع 14193. 181 - 5[: هزات عع ظا- ]1<

 [17 عار عزئممعلالم طعععتم هدا ءاعمم لع ةعاع عاضسعو عغ طمصمعماء]ةتاتعم ةستعاأم»ع 4774

 ظعري قكاللعلامأ 81- 11" 0:نوعأم طقم ءعطتكميب ةمسصمم 739 (تصع. 20. لصل. 1338) مجمزان0. (نمصح

 معصم عمت ذه 111/61 ءا-سماعأب هر اديب ح 14196. 11- 11: ءز أ 11 - 81 مدا ءعذر 0

 مععجزم ةعاععام عغ اتطعع مععالموسع طعصع ءدععماتق. 0( هرصمعملتاستت 0ع مههعهغلممتطسعق ةعتف

 د0 مهعمصعسس ل1 ءلممتكر نينهع 5 ءلزعو معموعأو قا 1معلرتأ ز[2: طرهتنق آلعمر طيات طعمت وصتاقأع

 عمده طعمع عععتصأت» عاع. 14197. آ11' عز 12 ءعاآ]- منا عفسر ءمرصمعملتسس» طععرع هعلتصأف

 لع ؟ممكطسم ةامطتغمدسسس معهعات ءعمرختس ةرعععملتع, هسعام»ع هطعتلعط 2101 ةعل- لقد ]1101 هت

 8 موز 501ءنسفت» 121- 16/يكرن, دسمم 879 (ذمع. 18. 8لهت. 1474) رصمعأسم. آم طمع يصر عدلأمو

 وممل اه امعامز[: آطمهسع طعم, وست مم5د 20 معدععماتممعم هامان[ مانل2 01مل عتغ ءاعمو تتعامل

 دامس عطمممأاو 011313 5عاععع5 ءأ عععمأ105ع5 ل000 15 00ءاءلطد همت ا ءأ 52

 اموسزذل ل ممع ةعوسعطقسأدعب ءأ ط[صقمتاسست مق /77ع40 ءىصاعم ل3 ةذع ههتكذأو ه00105عازص 1365[ 5

 موس ؟عماعسمل 1م عع م1[ ععصتتال قوام 20 لتعدد معودعع ععالممستق لدتعتت ع 00 ءامت مهقوستتع 8

 موتاهم مطتتلال ةعالمسع 1معط عت عمأانلا قرر عرعر مغ عوه ءمعصتأ1مطصعق عدته مفأعتأر 01135 56©ع-

 مرمتطسع ةمععمأم عازعععع ]!كامرم» هزل - 14198. آآ1؟جعط ل عء(- مقر عطر ]ضطعع نصتاةأأقو

 دسعام»ع ظطعتاعط قل - ء-ءابفو» 21- (نممما7 فسر دمدلعو لقرون ءارست»# لتعم. 1 متغ طلع

 اتمستق 1 ءمعلمصتس كذطعتاعطت قلع ئ/عرسع-عل-لن:, ءغ اتطعأ ءمصممعتاتمصعلت ةهصصم 8605 (اآصع. 17

 0ع[. 1460) ةطعم]وتأ ا - اف : عع عنو ل6 + +81616 مدن ةىا مررنا مع. ع  ؟' حطو ممهصتاتلاو

 لمعم رسعمأت معوعم عع مامود عيععلععع عمصتتسواتع عموم ةدعاععمععم ءمماع مما لل ءنمأ ءعةدع

 انكر ونهع هلل( ممع ةعردمع» معمر هيمأج نععتمأ. 10 1معانتلل ءقأر نك زصاعع طمصستمعق
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 اهرماو اًضعب سانلا ضعب رقكي اهبيسبو ةليسملا هذع اًصوصخ ةنتفلل سانلا نيب اًيبس راصف لقنلا

 ىنكل اهلْبأَق رفكيو اعركني ضعبو اهلباقم كرو اهلبقي صعب اضْعبو ةوادع فئداوطلا نيب ثرود

 نوكي الف نيقيلا ىلع اهنم اودارا ام فيقتحت نع لزعمبو نيمختو نظ ىلع اهمهف ىف ىبريثكلا

 اهنم تاريركتو تافيلأت اهيفو الروصحم كساحتلاو ضقانتلا ريغ اهل الو الوبقم لويقلاو نرلا

 ميشلل ديحوتلا لا كولس ىف ديحولا 03 هداز نيدلا ءاهب ةلاسرو ىماأل ىكوملا ةلاسر

 هغلب امو هآر نم رابخاو ةبكتك نم تاياكح ىلع لمتشي ىصوقلا كيجالا دبع ىب رافغلا دبع

 اذك ةيردنكسالا رغثب «.. ةنس لوالا عيبر ىف هفلا داليلا ىم ميلقأ لك ىف داتوالاو باطقالا ىع

 دلك“ ىف ةنس ىقوتملا ىعئاشلا رمع نب كمحا جحيرش ند سابعلا ىنال 5 1 هلوا ىف

 تاينيعبرالا بنك نم ةيناعدولا | ةلدالا نع ةدركم ماكحا ىلع لمتشي طسوتم

 هركذ 11 نس ىقوقملا ىطويسلا ىنودلا لالجل ءرج ىف ةلاسر كيدلا للضف ىف كيدولا !.0

 لزوعمرعلزدع متماعرتعرت لهععمأاأر ءأ سرهتلتسا ع طقعع نتوعقألمور هط يتهس دجلتطتق طمصتتمدتسس

 حلتست» صن م1عاوأأ5ق ةععان5هكز(و علات16(50 8318ان10 ءطأاتلال 1صل1512(1111 عأ هلتاتست 1م([عط 5

 طمضصتمانات ءكلممدعم طعععلزاهنع ننمقأ معمممعمكلا.  كلتأ ءعحص ةممعمطقطحمأ ءغ ج09 عععوعأتسس

 معانادطحمغو ةلتأ ذم طحطحمأ ءزاموتع م0 مانعم0(2عرص 1 ماعادغألق جععتددطقمغ“ لطسلغ

 (ةمدعم ذم مهالمسعر ونه امهاعل] أ[ ىعصلم ةزغأر همصصتكأ هرأصل0مدعللل عأ همر ةءأاتكتللل 5010118101

 ةتمع نأأد ؟ءعوع ءزدم مهاتعمع ءمعمتأتممعر 0000 نأتوتتع اقامه ن3 عقأاتممع ةلومأ 5 ءمعع ؟ءاذضأ.

 8 عوسع عوض معاسامعع معوتتع م؟مطورعع رعود هدأ ععوأقر ءأ ءزانق م20ممولالممع هتطتل ءمدصمةعهطتت

 متقأ هلتتسا طتاتأاتانلا ءأ 1صكألأ5د كماعدعتو. الع عد ةعكمات ءاأ ل1 5ةءععاهألمصعم ءهدهادمأو ان

 ممعامطتق ة[هأ]]دع لاسم ع اهدعامتسكق 2ءا6- هل - لفروع لعبت. ع 14199. ظا- 1[ عطغ4 51

 مماقشلع ةطل عاد دسطت لير ائطعع هملتعتك لع مرته ةمتعاملتر ننح ةق5دععاقع كتلغتك نمتانق 1)ز

 (سماكمستل) ةهععلسمار ةسعام»ع تاطعتاعط لك050-ع7-جاردرر» طقوعرب ق4[ 0ل-ءاد»ءزأل (نادق. (نهماتمسعأ

 طلع اتطعتنب وسعس ((52, دغ هط تمصتغم للأب رصعمسمع 1طعطت' ]1. ةمصت 708 (ةصع. 21. آدم. 1308)

 زم ىسصرم كلل ءعهصلعلمع فدصممقاتتار ههه هأل16ممعق قمقمرانان3 ءأ ' طلقأمعأتمم ةمتست أ هلت انت, 5

 رزموع زم معوزمصتطاسق (ةععدضتسس هرصصتطاسق >10ععوغر عغ ءحر ونستهع ءدع هع (طعمةمريرطمعتس هان

 ع( (ن]وكأ لتعامصتتس مععععرعممهأا, - 14200. 157 ءلةوعن', لعممدتتلحر هدسعام»ع للا /هطاطكو

 ا مرج ىارم»ءنآ قللرت»عل عبي لرسم ظطمطظتاحو ةصسصم .. . هماأتم.  آ'ه]سسعم طاع «لتتطتو

 نتمل دعوسسعمأتق معدوعاتس ةامطتأه 0ع ل0عمموزاأه ءمصامسعأابت - 14201. آ1' ءهل'ٌكمأوع عار

 17 لموعد. 5 ر115عع سحلعمعتساح (2ج016هصتتس ةط لطالتن 77” ء0' نر: هنل] ععاهم. ح 2

 [ي15-1' ءلزلع 1 [ملطل عآ1- ل( آعر مامعتتمق 0ع معدعمامساتم عملات عمللت ممععتو ةنتعام»ع لء74/-

 مل-اأ» كميرات, هسصصم 911 (لمع. 4. كسص. 1505) دمكأنم. "1!'ءجعاقطتق ؟ههعاعسالو ءمرصس د عط عصقانتو
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 هيف ام ةدافالا ىم هديفو كيرلا لصف ىف اتَزج ميعن وبإ ظفاأمل فلا دقن لاق ناويأل ناويد ىف

 ىلع نيحلا ىقن خيشلل للعلا مهف ىف للعلا درو زرار خوذاخو كصقعو خمدقم ىلع ةدادزو

 فراعال ةيدوحملا تاولصلا باتك حرش وه ىماشلا روهشملا ىسلبانلا نب ىنغلا دبع ةمالعلا

 هللا دبع نب كلملا كبع نيمرثمل مامال لوصالا ىف تاقرو !5.ه [ 22 نر ذل ب2

 ىلع لمتشت ةليلق تاقرو هذه هلوا ىف لاق هنال هب ىمس يو ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىنيوجلا

 ديع حاكرغلا نبأ نيدلا جان هحرش ىهتذا 2 تتعلا اهب عفتني مقفلا لوصأ ىم لوصف ةفرعم

 ليحأ خيشلاو خلا ديجو لامكب فيلي امك هلل دمكلا هلوا 11. ةذنس ىنوتملا ميعاربا نب نمحيلا

 ديحم نيدلا لالج ئيشلاو اريغصو اًريبك نيحرش ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىدابعلا مساق نبا

 لانمك مامالا خيشلا محرشو وردم رصخف حرش وو مك خدع قود ىعفاشلا ىلدك لايحأ نبأ

 وسع ذص 127م7: ءآ- عمو قمسستسس عام مه. كدي اهوستت ظان 1 ةطظخنم قاع للمء» 1هععتعتلامس

 0ع ممدعداأدسأتم عدلات ءمصممداتتععدغرو وتأ امهاتنا همعست نأتل عدد وقنمل عدعاتسواتع ءمصخكمسعأ ءأ

 200 1حمد عمختس 1م معامل ممعتس , ءمسقتاتسمس معهرنمعلغتست عا ءمصعء] ق1 دمعت للة 051611111. ل

 14203. 5[: 10 ءال- ح1عاآر ممم 0 عغئعستسماأاج مماتتنلل ةععات 00 هعسسص لع زهأعا] أ ععصاتق ءةتتقفقح

 رت , جمعغم»ع كطعتاعط 1هعق- هلل- لذ: ل78 عدا كطل-ه]- ملأ كمة 12ر ةمصم 756 (ذهعت

 16. لوم. 1355) مهعننم. - 14204. |[ 1[ 10 ءآ-دك مرت ل, جعععقذاتك 30 ةوتنتقهأ1هطعتت أ

 ١ جحطسملمصاأتم مهعقفو 20 ونتم0 جوتفملا ينعقد 0ءعيععملتاسعر ةنعام»ع هذطغتلط 00 ءا1ةةتسم

 450 - ءآ- عابمب#7 8 ءدا- ءلوف اسد مدلعم آلا - كزؤسم لتعم. 0( هردتصعماممتاتك عقأ اه ]طغت

 87 - كه1منمأا 117 - 1101 مصتسءلةرعا د 'ا'ط عمدمجاطم 21هأرجغ- ءل- لفي 11: قلب مطغ ءعلتخاتتل ل.

 14203. 511ج عود عمغ 11 ء]-هدّكل, هلله لع معلم ءنئمتتمر ةسعام»ع 1دفنص عال - طهعوس ءاص 450-

 61 - هان[ عهد 450هل]ع]ب لمدصعت»»غ كةطقطتنحر ةصصم 478 (زصمع. 29. ةمك. 1085) 0110

 "اذ تأستت 77”ه«معم/ [انطعع جعععمدتار نهم0 دسعام» زمتألم ءّزانك لنعز(: 1طدعع ؟هأله مقاتعت

 عمت غخمصعتس مص مععطعملسمغ ةععؤلمسسسل ع لمعت معهتمعأمتتق, هصلع تم 1منعاانتت هه م1ا. بح

 [كوعع زلاه. 7 ]مه هو ىسسعمأةضهم5 ةعئمدءختسأ 1 - 0 - ل1: قلل - ءآ- «هلرتشمتا 0ع

 16مل, ؟هلعم 1ظ5- هارت ءعم]ب لتعاسصعك ءغ ةممم 690 (ذهع. 4. لهم. 1291) 21014005, ان انق

 مرصتس عماقتتاع اوه ةمعمزتأات ةبهتتم آلءم هاتعر ونهلتذ معمل عءلممأ ءزسك ةمطقأةمساتقع ءمصك عصتأ

 عم. اس ة8طمزاعط ق4ةددع0 8ع 0ةئعض» 45602 ؟طقظتامم ةصصم . . . هلو ةانقر ه1 001! عت

 ىرسس ءماقستاسسم 202ز همعتم ءعغ متممععم ء0نلتع - عطعتطلط لء7/67- هل لفن 1101 هتضتاعلف لق عا

 417:60 71ه7ه1]: كطحظتاوب همصم 864 (زمع. 28. 0 نأ. 1459) رممأتتتقو انتل الق 60111111611[ ةكمانق

 طرووتم هدأ مغ (ةعطنسص ج0لصتعتطس طقطعأ - هطقتطط هغ [سقس 1كع207- ل - لأن: 10 /هتاننعلأ
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 احرش مديت اس ,ةوقملا خيلماكلا ماماب فورعألأ [ نومحرلا كيع نب لامكام نن] ليكام نيدلا

 أ ةنس قوقملا ىفنمل اغبولطق نب مساق خيشلاو يلا نيملاعلا بر هل مال هلوا اًجوزمم

 ةمسأ لوطم [.", ةنس اييرقت قوتملا ىبلج النملا نب دمحا نب ميهعاربال حورش ةقالق اهيلعو

 تاققحملا ريراقتلاو تاقحلملا ريراحتلا همسا طسوتمو تاقرولا كئاوف نم تاقرفتملا عماج

 ليمكم ىب ليدحأ نيدلا باهش اهمظنو تاقرولا فرغ خذ رعم كَ ةاقرلا :ياقك ةوبسأ رصن مو

 ىنمهلا لليضفلا نب ميهاربا ىب ثكمح دكيسلا اضيأ اهمظنو ] ما” ةنس قوتملا ىعئناشلا ىخوطلا

 تارطنقملا عبرب لمعلا ىف تاقرو |. [ىسحلا ةياغ ىف ومو !..ه ةنس مايشب ىفوتملا لصالا

 ىلع ةلمتشم ةنس ىقوتملا ىنيدراملا فسود نب ليلخ نب هللا دبع دمحم ىنا ىيدلا لامع

 هديفح اهرصتخا ملا تاقولختملا عديمو تاومسلا رطاف هلل هما هلوا اباب نيرشعو ةمدقم

 كارلا مز جاطصم ىلع فقئاقولا ىف تاقرو 2.0 ىنيدراملا ىوكم نب كمدكم خيشلا

 | ظعتي 31601, ممستسعل اظظعتا كلل -ءأ- «ه]تضمت» ] , ؟انلك6 ل1ظسفتس طا - ل ة22/مهعءا لتعاتك عا ةصصم

 874 (ذصع. 11. كدا. 1469) رسمرص6سانقر هسلاتق همرضلس عمامتتا5 (عدئاسست ل صنعا طقطعأ ءأ

 زائم زهعامزغ: آمسم آ)عمو هييصلمعتنت همرصتمم ءاعم. -  هطقتلعط ('ةيق» ظمت (0011:20عأغ

 8مم علام, ةمصم 879 (ذمع. 185. ذآهت. 1474) رسمدعاتاتق - 1[ ن]أت» 18: ل انت»نءأ 17 نا -

 لماعاقتر معمربع حصصتناال 1030 (لصع. 16. لهن. 1620) طخه1انانقر 01 155 ءماتطل عا 85105 كمل 0انتأو

 آهدعام عزت ل درر تأ ج01 ورك رع" ءامأ هدفت ركعتموقل را- ]7 ه”هعنأ ةصقعتأ ماتتتسو 10 علتاتلاتر ءانت ات( انأانق

 ءوأ ظل - 1ءارا»أ» 1/ - 11011 ععاا مع ظنا - 1 ءعوصست» ظأ - 21ه مععمعفلر أ طععجت مد عس اننتلو

 11/ ضرءأ 6 - "همنا 27ه 700*"ةركعأ عارم“ ءرك للا- 71 هم” معوا دمعت عمال. ع ل1 ءمتعع طقعع ملاح

 عللخ1لنغ ذارع]ر نأ - هل - لاد» للعلا ظقعر» 710هأرعيست»عا ظل - 182 ظطقطتكحو ةهسمم 893 (ذمعب

 17. آذعع. 1487) رسمءانانكر | ااعسواتع 577104 2101 عست»ءف عربا طا" ]يار ظعلا- ءالمللا ء

 (ئعمعد آعصعم هعاسصلسع ءهأ زم نعطع هطتط خس ةمصم 10853 (ذمع. 28. 01غ. 1674 ) 201:[انانقو

 نراك "عمعصقأم دهعاعتعد ج0طملتست ءدأ ءوععوأد]إ. -ح 14206. !!ةدعدوعفغ 11 ءا-ةسمل

 طآ1 عمطأ' عآ]-سهمءدصاقم ةغر 1؟م]ذ5 0ع همععواتممع كبكات نن20:ةهصماع كعمل هع مهتقلا عم

 لاهاتسا ه0 طمعتممداعسس و ةستعام»ع ل ءتبأ] - ل - 01: لاثع 11ه1هتةت: علا كالما]عأب عربا 4

 لذ هنا )"عنبر 2ظل7]- 31804 ةصصم . . . رطصمرأنم. (نهرصمععطعصسلممغا معدعأ مخل ممعست عأ ؟لتواصتت

 هدردزأو عأ اصعامتاتمأ 12: ًآبهانق العم نمعامعسست ءطعوغمرا ءأ معتنللم 1عكاتلال 17عهاةتكانلال 201

 منى. اكو هاعتاعط 7101 عبوتنعل لقعتي لله]يمتنسعلا ظل1- ]1 لفروع ةيعامرتك5 طعمم# مق ءمتأ متل عال

 نوءين(( - 14207. [١ جحعوعذلأ 11 ع1 - ؟ ءاط ةنعر ؟هلزه 0ع مدعاته اصععصمألم جعاقأتلهق همصح

 رمعماعماأتطسم, نانح (نلطءوممأأا ءأ "ايصعومع معضل مماتأت ءعدمأر ةسعام»ع كطعغتلعط كة عرسم-عل- ل

 ى/(/معءعمرو 0( هدسسمءعملتسس ص لعععس ةععاتمصسعم لتس عطاتغسور ن0ن00 ذغه اسعأمتا: آهسع آلءمو
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 تاقرو خيراتلا ىف هسرهف ىف هركذ ىضويسلل تايفولا ىف تاقرو |. ىماقلشلا

 فورعشم أ لاوكام نب للوكام ند لدليحا نودلا باهشنل 8 قةعلا ةمنالا تاءارق وكت 3 ةرههأأ

 نك ننال درعش كقذو ةهمودعذو ىنتملا نيب ةطاسولا انرازإلا ةخنس قوقملا ىراقلا اهات نباب

 فالخللا ملع ىف فاصنالا كناسو 111 [» نس قوقملا] ىاجرجلا ريوعلا دبع نب ىلع

 لئبالدلا فايق ىلا لداسو ال1 م. ةنس قونملا ىسدقملا ىدسالا دمحم نب دم

 >.اهعذ حودمملا ولا دودحكملا هلل كمدكلا  ةلوأ تارظانملا ّق ردعضشخ م ةعبرأ باطقأو 0 ىلع

 ىضويسلا ركد ىأ ند ىمرلا دبع نيدلا لالج خيشلل ليد والا ةفرعم ىلأ لكاسو معز رس ١
3 

 دفاعضا دازو ىركسعلا لداوا هيف صخل ملا رخآ هل سيلف لوالا هلل دنيممل هلوا 11 ةنس وتلا

 عنز وع لذاتسلاب ؟ةامسم زجرلا ىف ةموظنم هيفو لاثمالاو ملعلاب متخو هقفلا بيترذ بّقرو

 ىف ىجملالا لئاسو 80 لداوالا ةرضاحم ىق, ةةموظنم لداوالا ةفرعم ىلا [لئاسلا] لماسو

 نمل طمستمعس يعوجأا هع - 14208. آ[1' حعوعمل 11 عا]-كك ءلدع نر ملتح لع 0 عاانص عمانتل

 ملام. هعضتمسلا ثمين, وننأ عه تس 1ه2016ع ةععل مامزانتلل 510151011 طلقأم»| ءمطانالا 1عععمسعأم

 14209. آ51' جعدعقةغ ع] -دههط ةععغر مالته امععمتهدهءانصت 0ع (0همدصأ عءءععمد أ هدتطاتق 0 عععس

 ]سمس مصنع ءمرسمأ عملتع, ةسعام» ع ه7ع] عا -ءل -لأ ١ قل آبت»عأ ورب 3101 مدتنعل طعن ل101 077م

 (0هروصت آععامدعر متلعم 157: قلن ننع]ب للعام ءغ دصصسم . . . ممرعطبم. ع 14210. ظا- آ[' ءعةغق

 زماععععدوأم زماعع 1104768382 ءزدكوسع 201: عىدةعل05 عغ ءعمقاللل ءلاتك 20ءل2213 5ععععمعصق ءأ

 يعدستسمممو 31ام>ع قلا' | عمعمت: ىك]غ عن لآل - ء - هعناع لمة, [ ةمصم 392 (ةذصع. 0

 حمر. 1001) مممجنم]. - 14211. 1[: ءىدمزل ءادتمع مكر ءعموتعملتو 0ععلولومتك لدقأقع 0ع

 0م ءاكمم اطعم1]هعتدع ءمصاعم؟ ععدوعر ةحتعام» ع 1101 0:ع0 عت ل101 مترنتتتعل قدءلف 1106ه00 3,

 عممم 808 (مع. 29. كدص. 1403) مهمءاونم. - 14212. ظ1- 1[1' ءوةنا 115 ئقطءاططاأع ءا-0 ءاقتل

 مرجععأ لأو 3عععدواتتل مدعقهمأت3 30 ؟ععوتلت 35 عاتتل) عطامز1313 مممأ ل ممعتت.  (نمرسمعملتاننل أه

 مدعو مدع ءعغ ودها م» مم105 0ع لت5مسك دل ممتطسخ ه0 ؟ععدس مك عمت عملتاتتس 015( طاتأاتطتو

 وسمل غو [معمزأ: ًاردسق العمر سزسخ طعمعظعأد !دسلتطسع ءقعععملو عغ 0لهءدص عناق ع23أ13ع

 ممهعلت مصاف ةيصغ ءعاعب - 14213. 1-81[ عدنا زذ1ط5 سقطت آ1ءعغ ءعا- قة ةنار رعهعهل

 ه0 عمت مدعم متل مصس عععنتص. آم طقع ءدتغمردعي وسمع ماكو ةسعامأأا: آرمدنق 1آ)عم معلاطتمو

 ينسأ علغعصتس ممص طقطعغ ءاع.,ر هةطعتلعط لء74/7 - ءل- لؤ:: 7-4650 - «مايتضمنا عتن كلغ ظعطت

 كمر, دهسصسم 911 (ةمع. 4. كسم. 1505) 52011115, 48 ع”1# [مطصس 472602/ مما16 علت م21 ءعاض

 دءاععتأ وسفن لممأ]و جمحتأر 20 مهلممعس ![ةطعمصتس زادعت0لز ءمصتسم ل15ممختتا ءأ ذم ء>ىاع عاق

 موعاع 01 ةدعماقملتتممع لع دعلعمأه عغ معمعععطتتق امكاصندلا. 1طأ ءقعسعم !عوتاتع رمعاعو 1آز 2

 فرم ممدتكتس ءأ 727- 17عىئن7 امهعهتماسست. - 14214. 55 ءععون] [ءا-ةةقنا]ر مههعدألاو

 |[ ممععدمأتم] ه0 ءمعمتنتمصعتم ذمتاتمزكانلل عانت.  (ندعوتعم 0ع ةععرتم لمهأأ هع معهزتأقي 0118

 آم أمتلك عءعطاتنل ؟ءجدوأنك, - 14213. آ؟ عونا ءا- ءاطسس ة(, معدعقأز013 معمدم1 ءقعأق 0ع
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 نم. ةينسلا لئاسو 11: نيبكلا ريسمسلا» يم ايكوم اولا وطنا رسلان

 ىلع رعت دم ىكلاملا ىلع ىسحلا ىلا خيشلل *يطويسالا ةدابؤلاو عماجلاو ةيواضسلا دصاقمولا

 عماشملا ةنسدل كصاقملا ىم اهبكتنا يلا نيملاعلا ا دلل كمكلا هةلوأ ريغصلا عماجلا بيترذ

 | هر#ي خنس رفص ىف ةئياورب ءاملعلا صضعيبأ زاجاو ىطويسلا هكيبشلا هندادزو رهغصلا

 ريخلا ىال لماسملا قورف ىف لداسو 1 رم لدالدلا ةصالخ ثيداحا ميرخت ىف 0

 نيك 3 7 اخس قروضا ىعفاشلا ىسدقملا ةءامكلا ىباب فورعأأ ليي عوسأ 8 ع

 ىقوخملا ىطلملا لمكم ند ادجورس ىيحلا دز خيشلل لوصالا لكاس ىلا لوصولا 0 ير

 هحرش ظغس قوتنا ىشكلا ميعاربال بطلا ى لوصقلا لاسم ىلإ لوضولا لياسو 1511 2367

 ريسفتلا ى طيسو م بدو خمس ناضمر ف ةنع غوش بيبطلا مهيدحوأا دمع نيدنأ داوع

 منعت اتم هقدععأ عمم 57/7/41 مههعمامهاتطسمو ةهسعام»ع قا |يمععت: امر لاق ءومضت 8 عاامسعأفو
 دناعم 1و لتعام ع ةممم . . . سصمعانم. -ح 14216. آ!١ ءةؤنل ءعا-طءعوؤمر م2558
 ةدممها6 ل ممتع لع نسهعم غل ممتطسخ (0هعدمسس ةرعماهمأتطسق. 12ءاءءلبم ءرع مريسسعماقهعتم (هعقصت
 113 مالو. س- 7 [:15-1 ءةؤزل الا - هظ عمار عار مههعمألاو مععانمدو عع ادعم 7 47011 ل16-
 هيمنلر هع لست“ هع 4للزئمصعمكم ه ةميي6 ه0 طسمع اطعم ءلتاتقر ةسعاممع هطعتلعط
 4: معمر» قع 81هلئلعتاأو.  ©هسومعملتسس ه0 هءعلتصعسس انطعخ ط/-لوسق* لا- 5ذهعارا»» لتمرم-

 دامس ننمل أه زسعامتا: آارهسع آذٌ عمر رصسصلمعتس لمستمم ءاعب رن عغم» طمع بنس 0عا]ةءعغد

 هجع 27/1 - لل نعاوتلا 18/- لمعه: ءأ رو عع الا- لوصست' 1- 5هعاو» هع قلل ةهصعسلتق كطعتلعطت ةادت
 عمل دل طسمع [طصتص ءيعععمولغي ةغ دتعم ةيتلهس لمعغم دتعمتمس ذللسل (عهلعملت دعمقع
 مدلوع هصمأت 937 1ذمع. 25. ةكسع. 1530) لعلنغ6.. - 14218. ظ1- 17 ءعدةتأر مههعقتلته ع

 ةمسعلمدصلتف انطعتن ير مععا ه7 - لعءلمملر لع نسم ىاتزررتك نعاس ءةاو (؟ه1(01هصتطانق.

 149219, 141 - 1367 عمؤزا [1 عهمانع ءآ]-ص عدفتلو معهعقالتلجخ لع نسمعمأتمصستس 015ءمتطت صتطاتقو

 ةهنعامدع قة[ /ل]رع» كاسم مرعب لعسمتا 2لهءعمل0لعءععغ ةطقطتتمب ؟نلعو آان - ءازرعسمم لنعأو
 مغ حمصم 480 (زصع. 8. قلم. 1087) ردمععنم. ع  ؟7ه]1نسعن. -ح 14220. آ[١' ءىةنال عل
 ىيمومشنأ ز1]ة5 رعدقتا ءهآ]-هدرنلر رنممعدتلته ه0 وتهعماتمسعم لع مهلمعترأتلق معه عصتعضلتو
 مسوعمرعوب ةطعتلعط 7ع هلل - لف: هم" ءقزأ 8عورع ةلماءعستسعل كلل ءاءاقر ةصصم 785 (ةصع. 2. آل" عاام
 1380) ميورعزنو. - 14221. ا! ءدذزا ءا-عهدن]1 11ه صعحقتا آ[1-1 هدأ, مههعد1ل8
 ه4 نيدعمان مصعد لع [[ذمممعضمكتم ةمطمعتكسأك معك عمتعسلت, ةسعاملع 1 ظنا - لك ءدارعألاو

 ةضمم .. . رجمعأمم. ©مسمك طعلتعسسمر ذه وننما طضفل - ءل- لق قطا -ءأ - ءابق !1علت عنك

 يسسعمتمعتممس ةعمربدتاب نسعس درصعصمع آمسحلطقص ةمصتل 783 (أضع. 6. 3آمرأ. 1383) ةطقواعت
 - 1499292. 55-101 عوز( غ1 ع] -عءز1مزعر ]زطعع رسعلتسمس. (نهرصتسعضأ ةكلللق 15 (0058هانلللو

5 

10 

5 

10 



3 

10 

1) 

4317 

 هركذ بطلا 53 طبسو رح هر مام خذس قوقملا ىدحاولا كيدأ ند ىلع نسحلا ىلبأ مامالل

 دكا وا ةلقنلا حوتلا 8 كيما 89 . وت ع يرو ن1 © عملا تحاض
 لايكام

 ةحرشا هييكيت 3. ىوونلا ١ فركذ امك .لوادتت ىلا" ةيعئاشلا نيب ةلوادتنلا ةسمخلا بتكلا

 هم ةنس يفوت طيحملا هامسو ىلاشوبكل ىروباسينلا ىيح نب دمحم نيدلا ىيحم هذيملت

 ديمحا نيدلا مجن خيشلاو ىعفاشلا راوج ىف ةيحالصلا ةسرحملا ىف هفقو اذلد# شع ةتس ىف

 ةامثت اذلحم نينس ىف ا“. خْذس قوتلا ةعذرلا نباب فورعالأ [ عفترم ند 50 نن] لمكام بأ

 ىف اب ةذس ىفوتملا ىلمقلا كيكام نب فما سايعلا وبا ىنيدلا مجنو هلمكي ملو بلطملا

 دارس صيخلتلا !ذه صخلو رجلا رفاوج هامسو هصخل مث طيحملا رجلا هامس تادلج

 ةرمح ىيدلا فنومو رعاوجكلا رهاوج هدامسو محب ةنس قونلا ىنييلا دمكم نب رمع ىيحلا

 حسعام»ع [سقس 4677| معمم: لآ: آظقع» لاتسعل 1871- 11” لق02, دمصم 468 (ذصع. 16. كتنوت

 1075) سمعتم. - 14223. 1515-81 عوز( 1 عا- نططر اذن طعمع رصعلتسع لع سعلت لصق. 1م تان

 حط ةسعامرع اذطرأ 272/-7310 ربت. - 14994. 1-11[ ءعوزغ 3 زلطرن عأ-عطم أ ]زخطعع د عاتق

 لع لمعاسضمه 0هعمص ءعمامعن» لانك 0 1 مونت. - 14225. 155-81 عوزغ 11 ءا-#همانق', !ضذطعع

 معلزسع 0ع مدمعانطسع لسعتك هعععملةمعتعر جنعام»ع آسف قاع 17 مننق0 71061 مدوت»ءل لق عزا

 1/1ه1م»ع0 (اءمهملع كطحطتاحرو ةهصسصم 505 (ةصع. 10. لصل. 1111) 00[265. 1مزأوطتع ءقأ

 ممالمعو اذطعأ 8مع#7 كس ج00 غمس عماأتك ءقممكاسعمسق أ تمسع ]مطغعوضتس نساصوسانع ماعم ط5

 سك سدأرس هرعستسر وعستطاتق ممهدتطلع نكن هان و نأ لأ ءيمعبم#م ذص عدم 167 لعت8 كمنصا» 72018[. ]آم

 ءدرص مست عماقسأمو علتلععتمأ ةسعامعتك 01 ذرسلسخ 1101 6-6ل- لة: 2107 هنسسسعلا عت: 7 مازم :

 ]ض1 - 1: ط 16 ظ1- 1210815422, جمصم 543 (ذمع. 29. !آهمأ. 1153) رطه5انال5, ءاتزاتق ©010-

 مدعم ممسك 2/7 - 010148 زمكععأماتتق عدا عا ةعلععتس 7مآسستسه ءمض ماءعالاطتتك.  آنعومعلاأ عاتت»

 هعولعدتمع ذه/م4 14و أم 1 قستاأمأع (ةعجسا ءطع) ك7 /نيمأ - هطمتاعط اءزرو - ملل لأ كاتسع#ف

 عرب 2101 مو»4»7 | عرب ىللغ ظعبي ةلورما عزل” ], ؟دلعم 1: - ء7”نركم' للعام عأ مسلم 710 (اصعم

 31. 1[8دأث. 1310) ممر تانقر ءانزانق مددت ءمامهان5 //-7144عل ذمه ماسك ةمحجمعتمسأاو 501 نتتاسه

 ىماتمعأز هغ اذ سم عمل ععامق مممسقتأ - 7هزورب - هل - ل ق1: 7س ]5 كرر عل عزا 11 0/017164

 27 - (0ه6/2»7, حممم 777 (امع. 2. لدص. 1373) 6 5أنانكر ءانزانك ىررتس عوامدعأاتق مآان"2

 ءمصاتصسعأ هأ لآ - مام لآ - 716141 ذمهعت ماسك هنأ.  "!'دص متعاتمرد ءزادق لص ءمأأ0م172عه ©20عأأو

 بتأ ذكماسص» كعمل ت» ل - 8ءه]» لعلتل.  آظكدع طمع ءمتغمرسع ال1 - ءلأ- لقنا الرررم»“ 0ع»

 1غ1101010117|10 0 عزا 672 حمصمم 887 (مع. 20. 1" عطر 1482) مممجنانقر 11 ةطاتلل 7011018 5ء]ءعلأب ءأ

 طجمع ممكتحنت» ءمااغمدسع» تطصام لوممطف» [ل7-ل هما ههعممعجتأ ب 110:م01]مع-عل- 0 ]1 هتنعم
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 ىهفنم هامسو هوملع تدروأ ىنلا تالاكشا ىع ديف باجا 10. خس قونلا ىومكلا فسود نبا

 مكاكلا ديع نب دمكحمو ] ادا حنس ىوتملا ىتنمرتلا ىيك نب رقعح نيدلا رمهظو تاياغلا

 ٠1 خماس وخلا ىجدملا ىناسفلا لروحأ ند رهع نيدلا رع خيشلاو ] هلمكي ملو [ نس ىقوقملا

 5 تنكذ ىلع للمندشنم م17“ ةخنس ىقودملا ىعفاشلا قوه ىلاحوعلا للا كيع ئب مههاربأ وىكو ينم

 عبرلا ىلع 15 ةنس ىقوقملا ىروزرهشلا حالصلا نبأ ىمحرلا دبع ىب نامثع ورمع وبأ فتعو

 ىذمهلا ري ىلا ند ىمتكاو تالا عبرأ ىف انا" خس ىوتملا ىبلاذل هللا كيع ند دوحا ىيدلا

 140 روع نيا جاوس هتيداحا جرو ماد نس قوت فحم ا ىب ميعاربأ نيحلا فولت ضد أر 0

 مرن 1 ىببرك طل مرج ممخر ةصصم 670 (ذهمع. 9. ثلتع. 1271) 11115[1201و 0111 18 010

 1 ع6 ءل- عامنا ةمهعتمام د4 01 عساأ(هاعه معوممصلتغي وسنتطتق ][ئطسس هطقأاطاتح ءععوصخ

 - 0-0-1614: لهنركم»» ظعتان 7 هطيررم 1 هصسعاف ةسصم 682 لمع. 1. كرب. 1283) سم1( ناتق

 - |[ 1161 ميويمعل طعن كطل-ء-!ء ننس دمصم . . . طلم5[اتلتق]إر للتأ عفط عطاقسللال همه ةجطقمأا؟أ

 ب [ا81 - هدعتاعط طق د ه0 - 0:6: 0سم» اظعر» قلاسضعل الاد !!ءدنير: لا 21ءللةزنر ةسصم 6

 (زمع. 26. ل[عمأب 1316) طمتانقر ءكانزانق ؟هملطنا عما هكا اس عع1ععانق صممدأأ] - لاا اما

 ىم'0 ورد للعات»4# 2ل1- آز7غ, دممم 600 (ذهمع. 10. ظعربأنب 1203) طمعاستق - 1” نأ

 5 8عرب كل لمل/مأ, ل ربل 1ظلموممم# كطقظتتخح, دسدلعم لذبي قل عروب لتعاتكق ع ةسصم

 842 ذمع. 24. ّلدص. 14385) 1201[اتال5 رو الل ات5 001111ضاةكلانق هللعلاعل ة]لاععو اةصغأم 101101

 نأ ننحتس 2/- 177: ءينار هغ جهلممعوللمصعم نأتأاعق ءمصاتنصعأا. - قابع قست" 0| 8 ءند

 لقا - هل - "هاآرنمتا اان: كهلا]- ءل- لاو ظلا- كاما عسى ةهمصم 643 (ذهع. 29. الآهت. 1245)

 تم ناتقور 20 نسدعأحتسس مهضاعتس معهسقتلت ةعاطملتلو لتمطتق ؟ةهقعاعساتق ءمرصمءعطعمقد ةععلموأ

 - طمورجم لرصسءعصاهعأ مو ةععمدءعسنصأ 41: رمل]ب/ 1101, مسرعا اق عنا 17101 مدستنعل  (نمهيماناف

 [آدمعاأمم هصسمم . . . رسما انانذ - لك عراما-ءلا-[(1: ل رتضعا عري قةطلعلامآل طله7ءآاقر ؟انلعو ل 11-

 عملمو1 0 لتعاأتع ءأ ةصصم 721 (ذصع. 31. كفص. 1321) 1210[ انانقر انتل انق ©0ز1111عطاأةكلانق © 0181101

 رمالسسأ هتطاتق هممداها 7”هاروم اظعتا ق4طق'|[ع]ليبعف» 21- 7” مع هممم 558 (ذصع. 10. آلءعب 1162)

 ممم رعاتاتقر ه0 تنزانم مرصس ءعمامسمسس اكا-(نةلطخ ط7 60-ع0- 01:: ل6 ل-ءا-علررسمتن عب لآ: ا-الل مر

 حممم 624 (زمع. 22. آ)عع. 1226) تمىءانمتنقر م]هددوق ء0ألز6. طم ءقودنأ انطعا 77”ععنع لع لدعع

 10 طعععلتاوعنم ك7 عب عل-لش: 1[ ن]يأد» ظعتي 1: طرععر ةصمم 765 (آصع. 10 60 1363) 210[ اناتكو

 قمرستس ماه متس ءهلللتغو ءهأ ك7" ر-ءل- لق 0م عري لل: ظطقتتتمم ؟ذنلكم 1ا7-ءاجو/ 0 ععفلا
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 رابخالا نم طيسولا ىف امب رايخالا ةركذت ءامسو ده. ةنس قوتملا ىعفاشلا نقلملا نبا ىلع ىبأ

 ام ةيف جكاصو “نإ ةنس ىفوتملا ىوانسالا هللا ةيع نب ميعاربا نيدلا رون هرصتخاو تاآكم ىف

 ىوانملا ميعاربا نب فحاسا نب ميعاربا نيحلا فرش هضدارف حرشو ىوونلاو ىعفارلا هحكص

 نال طخلا ىف ةموظنم ةباتكلا ةعنص ىف ةباصالا ةليسو امان“ ذيج اًحرش 1 ةنس قوتملا

 اًملع نا ىلع هلل دمتمل اهلوا ىوململ ىعفاشلا ةشعدلا بيطخ نب دمحم نب دومحم ءانثلا

 ةسمخو ةئام تايبالا تدعو ] خلا هديحوت موسرم ىلع هلل دمأل حرشلا لوا اهحرش مث خلا

 دمت ىيدلا رصان مامالا يشل ةليضفلا ءاقتنإ ىلا ةليسو !870 2 [كلام نبا ةّيغلا ليذ كو

 ىلع ةيدمدلاك موظنم ىكرت ةليسو 510 فاكسالا ىباي فورعملا بتاكلا ناوضر نب ىلع نبا

 ةيدومكملا ىفو خلا هتاعونصم تاحفص ىف مسر ىذلا هل سمحلا هلوا اباب نيعبراو ةعست

 ديع نب دكمحا نب مشاع فيلأت ىفخلا نكللا سالصأ ىلا ىفحلا ةليسو 0 قيس

 رصتضم خلا هدماحم غلباب هلل دمحلا هلوا ىبلحلا بيطخلا مشاه ىب دحاولا

 لتعطتم هغ جمصم 804 (زمع. 11. كسه. 1401) مدمر! نانتكر !2ه3()0ههمع5 ءهدع عم ءةمدعاءوكتار ءأ

 طسنع ؟م]سسستمت اننسلسس 1 لعطة »عا ءا-هم وا اا لا 1/-]17 ءدثأ سا هآ-هطا انا“ 0عللا. بس

 را - ه0 - 01: 1 لفو عدن 18 ةطهتمعلالو] لوديفتمتب ةهمصم 721 (ًذمع. 31. لهم. 1321) 120هتاتقر

 درس لص ءرتامررعم ءمععتأر ذم ناله ة؟عمطت عمأت5 ءععاتق ءمرصمعهطقتتتأاو ننقع 11 لأ عع را ءةععام#

 عرج عملهم ععدمأو عأ ذص قرسأ ن100 0ع زدعع طعععلات6ةعم ةعهتأر قذ7 سول ءل- لأ: 1و 3 عنف

 11م 8عد» 1طن" رغر» 0310-1281ه مخ, همصم 767 (ذصع. 18, 8عمأم 1363) 2جهأتنانق, 0111111 عطأ

 ءومءواتسل ةهيتموزأا. - 14226. آ؟' عوزل ءغ عل - ز ذة ط عار مهد ععزلتتتتت 20 5عمماتلت 0

 لع حراع ععئتطعملت, هسعام»ع قلت [ار عنا لله ]رتل عرب 21ه هترنتنت عل 8 عد: ]ك1 مننا 12-111 ءابد]رعا

 رك مم ممم: كطحطتكام.  (نمعصعم 0ع ةيتراسعدر ونم0 ذاه آصمتأ: آرهستع طعم مم ءمو نتمل

 لمعئتممس ءعاعي -  ظممامو زللسل ءمرصص ءعماقعلم 1هكاضتتتأاوب وتنأ ذاه اصعامتا: آرهتم آلعم مهم

 ردهم لدغم لمءعاعتمحع دمتنتل عقذع 10 عيرس عاني -  (ندعوسعم عقأ ءعضاللل 010120116 5'ع5عانات13, 01

 جدممعم لذ نعد ه0 1 7147281 قل //قومس ءقمممأتاستسأ]. ح 14227. ظ1- 15[ ءعدز] عغزلو ا مانعم

 ءا1- عل طأل عغر معدععت لتسس 80 ءاذوعصلدسد دعاعتت معهععأدمسأتو ءممقزأ قر جمعام»ع هذطعتللط

 ءغ [سفس ا مق» - هل - لو: ل10 ]ءموت»ءا عون ل478 عرب 1؟80]عاب ؟ىتطهر ؟دلعو 1اننا-عءاة نك

 لزوءيوم. - 14228. 11- آ5[' عوز أ] عار معهععت لتسست. .(نمصصس عم نعل كنق 70ه ل 71غ

 ةستلع ءغ وسهلعدعتساو مموعرل ؟عمداتق ءممالمعممر ننم0 زغه آمعتمتأا: آدم آ82عمر وسأ اةطسلتق

 همعضاتتل كمت 1ممعص موتا ءاع, 1مم ءعأ قعصعم ل116 ]ن:80ة عار 0ع ودم ةانرات 01 عانت عقأم

 - 14229. 5[: عوز] عع عا-ط عكر مممعمألتسس عمقتأ 20 كقملءةاتممق ءأ مقصات ةعصقتطتاءق

 أمد معمصتصاتقمم0م ةععورعع صعملهم0هد. ('هردموهتتا 11ةع]ررر» عن: ل ارتشعا عت: لقانءا-عا-

 مقا ظعمرب طعام 1هلءطع (نومعتممهغم» طمع ىمىسوعسلتسسر و0100 ذأاه اهعامتا: طرهسم آلم
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 ىوغألا لاوكام ئب ردوعملا كيع نيا وعل باساب لاوعالا جارك ةسأ 3 بالطلا خابيسو ازرار

 نيبفراعلا ظامسو رانا تامدقملا حراش ىطساولال رفسلا ةليض: ىف رفظلا ةليسو [01 0 ظنس

 باهش خيشلل باسكلا ىف ةليسو [مانه“ ىقناقاخلا ةمجرت ىف هحيزك بحاض هركذ ىسراف

 ىف ةنوعما باتك نم هرصتخا هاد النس ىفوتملا مدأهلا نباب فورعلا دمحم نب دمحا نيدلا

 ليعاج هلل ىمحلا هلوقب ًاحبو ةمتاخو ماسقا ةثالثو ةمدقملا ىلع هبيترتك بترو ىداوهلا ملع

 هيلعف ةدابزلا دارأ نمو عمللا حرش رخآ ىف ىنيدراملا لاق ضلا ةمكحلا نداعم هدايلوا بولق

 ةلميسولا [عا1“ه بولقلا ةايسو “ع نفغلا اذه ىف تافتصملا نسحا نم اهنال ةايسولاب

 ىسحقملا [ ىجرزخلا ىدابعلا كمحا نب] نمحرلا دبع نب فيطالا دبع خيشلل ةليزم طاغلت

 عمج يلا دليباد ةبياع ةايسولا لعج ىذلا كلل نقيذلا هلوأ مه ظذس قوقملا [مناغ نواب فورعف ا ]

 ىيديعتملا ةليسو 1 رهاظلا للثأ ىأ موصخلا نيدو اهلها نيب ريمو مولعلا ماسقا هيغ

 [دس0له غل مصانتسرو نانتطتع لتعصسم عوار ءاللعونعامهتاد و ءاأع. -ح 0 815: ءىةزاعغ ءل-غمللقطر

 مرهعمازلتسس ةنلتمدمعسس 0ع هرععدعنممتطسخس هعااطس ءاتعتم ءاتعلعملتم ر ةنعام»ع طمع - هل - ل0

 4 - ع - هع اثءرو 71 ها عسسدعل, ةصصم ... 210100. - 14231. آ[1' عةزآ]ءغ عل-غد هل عار

 مرهعمألتسم 1 ءامرتمع لع معوعقاومتأتم ذاتمعستس 1هعلعسلمرنطت. ةعصرمأا /27/- ]7 يقلع (نهدس

 ععمداناتس ءدعماوصهأامرل. - 144230. 117 ءععز1] عا عل ةعن آظامر مكهعقتلتانن ةرتأكأ (ةلئاتتللا١. 0 مانق

 معدوأ بسر نن00 ةسعام» اذطعأ 6 عغلع ذص طامععدمطتتخ 12/144701 ءمل1[11111018. -

 15-81 دال عغ 1 عال-ط1عةطر معهعقتلطسسس 0ع ةعئاطس عالعو.  ظععععممأغ هذطعتلعط ق8عء7468-

 هل - ل1 قلآردعل ظعرب 721ه مسصهعل, ؟دلعو آان - ءاط ضو لتعاسك ءعغدمسمم 815 (ذصع. 13. كرات

 1412) دصمع مسمر ءدع اذطعو رر/ - 07 هننعا لق ا: (ءا-!,تىئعاز ءاداعمفترن ج0 ءزسكلعدس هعلتمعتل

 زص مدعم دصعسر (ععد مههاعع ءغ ءمصع] نفت هصمعس لتعممدنتغر عغ هط ءزده مععطتق ةهمعامأات

 آدسق [)عمر نسأ ءمعلج ةسلعمانللت ةانمكننل !هلتمفم ةدمتعمسامهع ![ءععتأ ءاع. 11 :لغغ ده

 طمعتس مرستسعمامعتتل 1م 27 - ةرمر»40' ١ متر ةصوطتغرو ةسربأ1]ممعتد ءمعصتالممعتلل 0113621, أ

 انطصتسص م/- 77 عىملعغ ءىسسصعملجيضتعز ءعسأع عصتتس لص من2هعداممالهدأستق ةععاماق 0ع طقع

 لمعاعتسه هاتتض عه ظلان5 عوأا6 - 14234. [[' ءةزاعغع عال نم]ذأطو معوهعقألتسستا 01011113.

 14235. ظ1- 157 ءعا(العغ اذا -عطقل حغ دسم األ ءعغر معهعمأت لت سس طقا سعلم هعلمصعق 011 عصقر ةانعامتع

 عطعتلعط قطل-ءا-/هاقر“ اظءرب قطل-ءا-”هاتسمت: [ اقءرء قلآيرسعل قلطااشلاف لكاس ءزا] هل معمل ل عقر

 [ ناعم 1ؤ» 6من لتععم ء(] ةمصم 856 (ذصع. 13. لمص. 1432) رصمعالم. (0ه]11ءوعتنغ ذه طمع

 ا]نطعمر ننأ ماج آمعامتا: ًالبدتنتق 1آ)ءمر نست ةعععدداومعتلل ه0 هع ةعجاتضست عماتتللا ءة5ع ؟0هأآادتغ عاعر

 لمعاعأ مهتم مماعدر ءأ اماعل ؟لعم5 0هءام5 ءعمماتسصوتتع 205 ءعرةونأم5 1. ع. هععاممع عام5105

 ةهدععامم لزماسحعلا. - 14230. آ[' ءدزأا عع عل -سقاأ(عدوط ط1 لنصر مههعقتلطسس آلعأ ءنلغانت
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 روذ هلقتعي هناك ىدذلا ىبتو ا ةخاس قوقملا ةيوالملا ىلمبرالا رضخلا للمدام ند رهع حاصلا خيشلل

 اآدقلا نا ىيدلا دامع مظن طظفحتملا ةيافك ىلا ظفلتنملا خلبسو (11*“ب كيهشلا ىودلا

 مولعلا ليصخكات ىلا عولط ملاك >لبتتو اذ ااا .لمعبلا ىلبنكلا ,نداسر ند ليكام ند لبعومسأ

 بيط4ل سرفلا ةذغل ىف دكصاقملا ةليسو 4 ىفذاتلا فسوي ميءاوبا ىب دمحم نيدلا ىبكخ

 ءامسالا نمو اسمخ الا ةنامو فلا رداصملا نم هيف ركذ ام ددعو ةنس قوقملا ىولوملا متسر

 مدق هنا ركذ ءاملعلا "”نضعبت ملعلا ةيعام ؛نايب ىف ةلاسر ةاحنلا ةليسو 0: الا 1ع

 رهظا ىذلا ةلل للوكتلا اهلوا ناخ للمكام 50 كيرياب ناطاسلا ىلا ةابيسو اهفلاخ دنهلا 22

 ىرعزالا رذاقلا دبع ىب دمك باسالل ىف بايلالا ةعرن ةليسو 151 خلا ملعلا ءايضب

 ١ بولق عمج ىذلا هلل دمأل اهلوأ ةمتاخو باب رشع دحاو ةمدقم ىلع بتر ىضرقلا

 نوكنتنل ةذوعمال ةليسولات ةعونال اهلعجو رداقلا كيع هميبال ةماقم ىلع فقو ذأ هيبث ركذ يلا

 ج001ءئمصتس , جةتتعامرع كطعتاعط مأم (نم» ظعربب 11ه هتونمعل 1/1 - 111 ل 7807آ- ]ذل 1/-

 1101714 م2ن عر ةممم . . . دهممهاسم. نع زلاع عدني ذص وسع لن" - هل - 0 دممعأاج» نتمفت 82لعرص

 طقطتتست_غ - 14237. [[' عدا]ءغ عادم ه1عا12 14112, معمعمألتسم معممتصأتةماأتك 20 ]طعس

 161/4 ءآ-همداءاءعزرر اع. ا1عععمعتم ممعاهتعد طسّتسق !ذطعخن ةهط 1260 - هل- 0: ىلطت'ارعلت

 ][ درجم17]  ظعور» 2101 مست»عا ظعري 1عمعاط» 8م']خ طقسطمتتاح ءلتاو. ع 14238. 1[ ءدزاعأ

 ءادس حغج1 نسر معهعقألتسس هرمععدوأ ه0 0م ءاعتممك مسصومعتملمفر جنعام»ع 771016 - ءلأ- لأنا

 71101 ه7:7260 لق عزان 1 ع]رأت» 7” ىدبرك ظ01- 1 لستر. - 14239. آآ7] ةهوتاعغ عل »د ععةفقتلر

 ممهعفأ لتس م20ممو1غهمتسم 20 ونسمع (عملتستسم, لع !عدجتعما]هعتد معععنعوب ةسعام»ع 71-11 14©1

 1 ماعر» ل1 - 21 عيم]عمت, دممم . . . رممكامم. 1مكملتأتكأ ةلكع همصتمو ةعاتمصتعو وتقع طع

 معمعمد عماتي ءعماستم عغ متألع هدتعستمك ويسمتصسوانتع ةدصأر عغ همدصتصاتتست 0عععمست ستلتقم. ب 14240.

 51: عوازل عغ عادم عر ةغر مهمعقألتسم هدلسألق. "1!'عدعاوطتم لع هيمودزءلممع مهامعقع 0هءاعمقعر

 جنعام»ع ننملحس زتعم 00ءغ6. هع ءدع [ملتح عماعوع مهمععفأ عغ طبقت طسصع [ذطغنص عمات مم-

 ةمتمدعب نأ ةتطأ ةلتغطس 20 ةساغعسسس 8 يرءتفل 8عءنن ل1ه]ءمتستسع4 لكام» مهعدعع(. 1ًآللع اذ

 ز[معرتأ: آدم العمر ونمت !دنعع 00ءامتممع هقمأ [عوامزتتا ءاعع - 14241. آ[ عوأ1] ءغمسعات ءا

 ءا١دا1طقطم دقز مصسعمغس هاطا1ععاوست عمل ءمعلطس» 0ع ةعاطسعأعمر ةهتعام»ع 110/1 0431164

 8 عءرا 450- ءا- ءملن» قعاع»# لسعتع طعععلتغمعأ عموعم. 1نئطعسسر وست لذاذ امعامأا: آطهق

 آرعمو ونحت ءمج0 جمتعمتتم ةانمن13 ممر نهحتأا عاعر زم م0هعاوكخم معسل , نه0ععلمست ءههمتكه عا

 يىدعاسفتمدعس لتئ5ممدنتغو ةهغ هع عما ءععمرصعمو مهكتضف هنأ لطف - ءآ - هيل !اعوتمكم ةتطوتتع

 الاه معمم م8-1,ه 1ع 10لعدج ءعععع ؟هاطنتكدع لتعتار ونم0 771-227” ءوق]عا محو للا- قل هنن عار دع (لط0مأ
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 ىلإ ةرقتفم كعاوقو ردركألاو ميمشتلا ىلا +ةجاهندكم عضاوم اهب أ رمبغ ةنيعم اهملع ىدتيمال

 اياب رشع سحاو ةمدقم ىلع هبيترتك هيثرو هيلا ياقك ام اهقلل نا تييبحاف ريرقتلاو ليثمتلا

 رصقلا ةيمد دعب دهرصع راعشأ ديف عمج رصعلا خضور حاقلو رصقلا ةيمد حاشو ننس خمئاخو

 جاور رصقلا بمد ىلع هفنصو مدس ىقوخلا ىقهمملا ىكدز نب ىلع نسم ىنبال داجم ىزرخايلل

 5 فلاخ هللا ناكس هلوا رصتخم ىطويسلل ىاكنلا نسآوغ ىف اشو 5*6 ١ بدالا ىف حاشو

 حاكنلا نذ ىف فينصتلا نم اورثكا دق سانلا نأ هيف ركذ خلا رفاشملاو فشارملاو شرافملا

 ىف تعمامع اه لواف ةدوعتم تادوسم 8 تدوس دقو سورعلا زف هببذ ا فانك نسحاف

 قع ىف ةنيمتلا تييقاوملا تدلدع مذ طوسمم فردص خذغل وهو ياكنلا ءا أ 0 جحاصفالا باتك كلذ
 نيسويخ وي غلبو حابصلا مسامو حالما ميا 50 ىرجك ةدوسم تدوس مد ةنيمسلا تافدص

 140 نونغ عدس ىلع كيب هك 5 اهيشع وكن 3 رصنتخالا اذفم اهنم ردعغخاف لاطتساف اشارك

 [زلطورع ءدمعأ ةسحتل تهتم.  كاامسعم ذم أللتق !هعمه ديم ناتعسمعر وست ءمسر] يصعمأم ءا ؟ءععمممتغلمصع

 ةيوععمأب ءأ ؟عوتلمم ظيصلمس ءماقلعقر نستطتق ةععسربإتم عا ءمملتعسسهتتمصع ةسربا أل منع هزيق ةققعأب

 قل ود زوتكنتع ودهع معععددوعتم ءةدعمسغ ة00عع مملطست. طلزفرمدستغ ةسغعس [ذطصص ه0 لتقف

 ةلكعممسعس انطعن 2ل منعا ذم معدعكوهنمسعس ,ر 0ه0ععلست ءقربتاه عغ ءمصع]دق10تعزلا, ح 444

 8لازدطةغط طسسو ع( ع1- ءةعدرجر طولتعسم اتطعخق 2سيرعا ءل-ءمع» ءغ مق مهاسمفع طمعات

 ةمعنلل. ؟؟ه]سسصعصر ذص ونم قكطنن /ةءمعمت: لع عني 2ءقل لا - ظءقارم عاف ر همم . . . طل 015انتلقو

 ىةضسمتسم (عسممستق هت ممقأ ]ذطعس 72:تسيرع# ع7 - موج ه 8ملابمتدم ءلتغمسج هما1]1عولأب .(نمرسع

 ممهتتغ ذللسا (ممودحس ةقمعصلتععس دل ط2صيرءا ءل-عمو». ب 14243. آ1- 11 ذىطةطر طقل عنق

 لع مطئاملهعزو. - 14244. 151-1: مهطقط 21 1عدفأن4 ءالدصنلع ةطر طقلأعانق لع ةهقاتكنع

 قمصتطسس ءمصت دعتأت هاتلتطسمر هسعام»ع ىميرتمل2. (0هدسر عدلتسسم ننمل ذاه ةصعترتا: 8 عدعل1 ءهطنق

* 

 1دسلتطسم ةزغ 8عتقر هيعمام» ةامدعن ]هع 1مهاضنس عضاقعاتتس ةمهطعصلأت ءغ !طةطامصتس ءاعب

 ومس عصمرمكغ طلو كتعمم لمءعمو مدنأاأو ءمرسرمومتقدع هرتعته لع سمتعاسمملمر ءأ منهعداهضع

 نمدتسسم ان طعمعسس لع طمع حعوسس عمغم ةعقماممعنس ءقأا 10هلر/عا ءا- همنعر نمت ذه رناسعتطتق

 هلو عممدعتم معاسصتم اذمعأك ءيممت عممأتك ءةدمعدطتس ءيقامأ.  طظولستسست ةتغعست ةععاأانتلر 0000

 لع طمع رصماعتمه همصلععب ؟دتغ كانط ءا-ز وأ لأ هع ءاد طل !ةدتعمم ةتسرأف 1!نطلتصقتانللل
 (1ءرعاممت سطر ؟ءامعدس ءدعرمدتامصسع لتمتسعكسس. ؟[كنس اعهعافاأسس /- آل ءموعأقا ظا- 1 //ع-
 رجع لأ ةقزكا هل - مسفعا ععكممت.  ط8عتصلع دسحعمسس هرانق متستم ائصعتم ةحمعهتكت كل ءانوع»
 10 ءادرب#]م]: همع ]11 عيرامت» ءا-عةاازب امههتماسسسم 0000 1ععع نستمع ق ماطأه مادعسأ حرتنس ونستصامم عد

 يماتمعطمت. ممل تيص 1ههعتسم دمك عمتععاو طمع ىفيسرتعملتسس 17 تاما ذملع ةيععضودتا

 لعمسمتسس ذللتسم اتطعت ممعاعسس ءمصاتصسعمسمو ءغ د0 ءزنكلعتس هيملسس لص ةعربافتس ععصفعتم لل ةزرمةانتلا
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 ىف ” مجيرشتلا ىف ه راعشالاو عجسلا ىف * رداونلا ىف " ةغللا ىف 8 راثآلو ثيدحلا ىف ]

 ردنص مامالل نايبلاو ىلاعملا ىف اشو 180ه ةعيرشلا ركنم ىف ةعيشولا هل هابلا قف « بطلا

 نب نمحوألا كيع نيدلا ىدز هجرت ناخب حنس قوتملا ىقفنحكلا دوعسم عب هللا كبييع ةعيرشلا

 كيكات ف لكلا ىتو, 1 ىقوبلا ةركذ ءامسالا ىف لامكلا ولولو لالكلا ىتنو 6+ 5

 موقرملا ىتنو 58 51 ةنس قوتملا ىكبسلا ىفاكلا دبع ىد ىلع نيدلا ىقت خبشلل ىفنلا

 ىرزجل ريثالا نباب فورعملا [كمحم نب] دمكم ىب هلأ رصن ىيحلا ءايضل موظنملا لح ىف

 ىف ١ لوصف ةثلثو ةمدقم ىلع بتر خلا هنايبو فطنلا ةليضف ىلع هللا كمحا هلوأ ةنس قوتملا

 رداسلا لقملا ىم عضاوم ىف .ناك ةيوبنلا رابخالا لح ىف " نارقلا تايآ لح ىف ” رعشلا لح

 نوذفلاو فاكلا نيد ىذلا ظخلا 5 0 نوذكملا ولأوالاو نوصملا ىتو 2 ديلع ليك 10

 نسمع ةسضمأ: 1. (عهلتلممعم معمربط ءالعدع ءزتكوتع 50ءامرمنر) ءالؤلوه - 2. موجه !ءديتل

 ف]امويأزنو - 3. ممهحدألممع5 1صويعصلتمدمدع ءعغ موجوع - 4. ةمععستمه هده0ممتع عطواط

 رمزعمع هغ |خيوولاوهع ع 5, ةصهتمسله - 0. مهعلزعزمو - 7. 0معاضتمج ةاترتان] 38111313. ب

 [لعسصس اتطصسص 2/- 17” ءىلأمأ لآ ممقنطت» ءأ - ءارع»لمأ ىدصصوموتا ع 149045. ظا-[[ةطقط

 (1 عال مهعفمأ رع ع]-طعحعومر طقلاعدمع لع لمعءاءتمو دعماعمالقتانتلا ءعأ ءدعممدتاتممتقر

 حمعاأم»ع [آ[سقنس كمل“ ء/-ع]ب عاما 0 عةلمل]هعأي عري 71ءم'بل 8[1ةمعاظاجر جسمم 747 (ذهع. 24

 كمرع. 1346) رسمرمأصو. - 2 2ءقرو- ها لاو ق4[ - ءآ -”ه]بسمت» 8عتا قكطقغ 8ع, دسدلعو 1طةن-

 ع7مت» لكعأمم عغ ةصمم 893 (مع. 17. [2)عع. 1487) مجمعاساتعو ءمرستم عما معسل ذص طتصع ][!طغاتصت

 ءلزلز6 ل 14246. 1[' ءدطن عاآ-جعسقر ماعاتخج همرلأمانلاا ءعأ هلهععمتألاذ همههتمسقأت»

 (مرصس عصف عدطت» هط كلل 8و - 14247. آ1[' وطن ءا-ز ءاقل مع آرسالس عاداع ءعسقلر م

 ماعاسرو ردقز ءةاأوألق ءأ دمدعومعأم معم1ععقلممتك 0ع ممددامت طق. - 0( هردرس عمتمزجقت# ةهط //-

 قير 14248. 1[ ءوطن ءعادطهلتر متعاتعم سنصلت طم] 1 عطعتمق لع مععدممع بملظعم 03و

 دسعام»ع 5طعتلعط 1هعقفغ- عل - لو ك7 ظعءد» قكط0ل- ءا- نر كم8 ةمصصم 756 (اسع. 16. كحصت

 1355) رمان. - 14249. آ[' ءدطخق عادم ج عءاكرلر ماعاتمد ةنومقهأل 0ع ءعوان ءوعلممع

 (ءمصستمتم) انودتتم هسسعام»ع 12/1 ةوراي- ءل- لغد: 1لمع»هلاعأب ظوتن 2101 منستعل |[ 8ءرع ل1 ها ءمستسعل]

 ]1با-ل سنع", ؟نأاوو ةظا»-ع7من]ق» لتعغأم ءعغ دمصم . . . رصمعطنم. ع  ]راطعع زاأه زمعارتا: طمسلم

 لرد ءترم مجم معمعداجسأم ةععصسممت5 ءزسعواتع ءآموتعمسأتو ءاعبر ءغ ذم ممعام(ممعات عءعغ اعد

 عععاممعق للة ممدلأدق ءوأو نتقعمست ركتسم 064 ءدعمات ةمعلممع ءقعسصتمتاتتل , ةععدمسملو 06 ءةدعياتس

 ءةكمصع معمم (نمعممتأ, عاج 0ع ءدععماتعمتممع (مجلتغنمصتست معممأط ءاتعدستس ةجتكل طه

 ماسعتطسع انطعت 7141167-727 777- 5م» ]وك جل طسمع ]زطعنص ؟ععتتطعطدأتال. - 14950. 0

 ري1- 11 عدطن ظل - ل1 عدردم رع ظا-آساس 131-151 ءالع مامر ماعانعو 235629368 ءأ

 مععمصلتكد لع معالمه هععلماس»دعر وسمع زماعع [نأععمتم 114/ كغ اثأ» ( لتيسض) هطغاتمعأت
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 وو خلا نك ةملكب لزالا ىف درفغملا هلل همكحلا هلوا رفظملا كلمات هقلا دوكم نب دمحال

 طظفاضلل' ملعملا ' ىو: 18800٠١ ملص“ نووشعوةعقلكر . ملا ةةفاستنم» زك ف وا: عفو وللبزا هوما« فاك وكدا

 ةيقلالا ا“ قازعلا ١ك كدي قدلألا ١ نيفتت»ا نبا

 اياصولا ملع !انم»

 5 هم بطلا بيير ذاب ةقورعملا ةيضولا هلو طارقب اياصو نورك وطسرأ اهاصو [ ات

 ناهبزور ىب لضف ريل وبا هحرش ىلاودجغلا فقلاخلا دبع اياصو عد“ ةيدرورهسلا اياصو

 (عنو رمعز نبال توملا كنع ءاملعلا اياصو !اه» «تاقلخ ىف “ خياشملا ةلسلس ىف 0

 نيدلا نيز خيشلل ةيسحقلا اياصو 1205  ىنوطالفالا سلقرب اعرسف ةيبهذلا سروغاقمف اياصو

 10 لفاوأ 3 سدقلاب اهررح مل“ خاذس ىوتملا قاوخكلا [ لوحم نإ للوتكام ند لايوكام ركب ىأ

 ةعتمسأأ قكاسعل ظعر» 20| متوتوعلا لا- 71 ء)ةزعم 27/- 31ه هرر ع" طسصصع اتطعس و وددت لاه ذصعامأا

 آبدستخ [لعمر ونبأ 1م 3عاععمز(وغععلل ؟0عع 2ك (طهأ) تملعاتمقه ءعقأ ءاع.ر ع ل0ءاعمحسس ءدع اةهطسلق

 لور هع رت طسق !ز(ععوضتس ةععومتق لتكتسمملأ مماتسعأب -  ةسعام» ةء>عءماهق الائتمان اععق

 لمءاتمهم "ععووقعأا, - 14231. 1717-51 ءةطخ 1ك 1- 3160:1 عرصر ةععاعسمت همألق ماعاتلللو 211605

 [فطأتب كاني ذهأغ0 ]1 - كين. ع آسمسلحتنمعم هط 7/1 - 7نءجن اص للا - لك ارثوبه.م ع

 14252. [] »م عا- 15 عدذعق. 10هءاعتسو م2306 (0110121-

 14253. آ1١' ءدؤر ل قعاق ان ةعافاماعاتق مههعععماوم. - 14254. 11 عوؤجف ظسععمأاو

 و 1[1مممععداتم معهعععم(وه. [لعص اتطعتص طعوعععماتص ةصعععت مكبس ءغ ؟دلعم ررخعاتم سدعلتعقع

 لزةممدزأم “ لزعغسسص ءهمسرمدنتأاب - 14255. اظا- [[' ءعذجذ اظا- هومط وعدت عع0ل139 عاب

 معوعععمأاو ىكمزم»مع»ل16 - 14256. 1[ ءومجغ قفط ل-عا-طط ةلتعر معدعععمام قك80-

 ءا- م1 عنخ ظأ- 6 رمز ءعمفتتب ذص وتتهع قانا زءطرعت» لظهل]بآ عرب 1ساعات ]هر مل تنف, ؟ادلكم

 16 1هزم لا ءم//ج/ لت ءاتع ءعغأ حمص . . . 120 8اطتتتكر ءقمطتتلت عما هعتاتلل همت ممدمن1. طماع (ععه ةععانم-

 معق م؟دعضتمأاو نامت مخ108 0ع اك ةهعتغر نصهع ءمصملأ1غامصعسس كطعتاعطت هةمععاقما 2

 لع ةسمءعدوزممع ظطعتلعطمسس فدمعدأ ءعمماحر اععاتنه لع ءزسم ؟لعمعتته. - 14257. ١1١ عذر

 ءعا-م]حسفو دطمصلاو عأ م2ةعععراج ؟لسمصتنت 00عامستتت اعط مع 120515, تعمم 211

 ةمارعز». - 14258. 117 ءعذوجق 11غطجعط 3 ععمقر معصتمم وعاطقعمزمع تتتعقر 01186

 طعوعاسمف 2]وكنمصتعات5 10(ع؟م2عاوطت5 عوأر. - 14259. 1-1[ ءععذوع لن !1- (0ه 517 عار

 10 مهعععماو 1[ ءءمجم]عستاحسمهي ةنعام»ع هاطعتاعاط 7عقرن - هلل - لقد: لاس عام ك11هارمعيست»عا طق عن

 ه1 ها متت ءل | 8 هنا 71هارمسسعل] 18- 11/م:م4ه , ةدصمم 838 (ذصع. 7. قو. 1434) 12011110.
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 ظخمجرت ىسراف ميككلا نامقل اياصو 120.  ٍضلا ىلاعت هللا كمح دعب اما اهلوا مام ةنس

 ةيسراف ةغل وهو منشوع اياصو 16[ ىركا حتاف رصع ءارعش نم رعاشلا راطعلا ىافلا

 فصو ا“ 2 كثيداحالا بتك نم ىتسبلا نايح نبال عادتبالا نايبو عابتالا فصو اا

 مهاربا ىد رمع نب ميهارباأ كيحكم ىنأ ىيحلا ناعرب خيشلل ءادتبالاو فقولا ىف ءادتوالا

10 

 ك1 ةنس ناضمر رهش ىف هفينصت مت لاق خلا تاياو اروس نارقلا لزنأ ىذلا هلل دمحلا

 فشك ىف ءاودلا فصو !م0# | ةنس يوقملا ىسدقملا ىيدلا ءايضل ةنجلا فصو !م"ع

 ةعبراو ةمذدقم ىلع هبتر ةنس قوتملا ىماطسيلا ىفطصم نب نمحرلا دبع حيشلل ءابولا تاقآ

 بيجم هلل دمحلا هلوا ةيرجملا ةيودالا ىف ةيضتنملا ةيعدالا هباتك ىف هركذ ةمتاخو باوبأ

 دلل ىمحلا ةلوا نيرخآتملا ضعبل ةلاسر مينالا لعج ىف ميمّكلا فصو ملا ءاعدلا

 ىلع هد طتععمدماعستم ةمتكم هممت 8253 (ذمع. 260. عع. 1421) ءاوطمرهكتأر ءأ زأذ 055

 عدوان  طءوعستعكدد !ادنلع العز ءيععاوأ عائد 14260. [1١ ءدذجعف آلم ءرد ةضرو 0752ععءمأه

 1رمعر» م71 ظطتالمعممطتم مععدتعع. اظه لأ - 1ع 181- لاا وعام مدمهأت]لتاو ونسأن اماعت

 ممعامه (عصممعت5 ظدمسعم هت مرتك نعطتق كعيعو 1هعمنا - 14261. 5؟' ءدؤعم طسعط عمزر

 مد عععماه ظد]عنالت.  آطنعرتعمو معجوأءنمت. ع 14262. آ1[ه86 عأ] -نغط قة ثو لعدعتماأتم

 مدغلمصستك هجلتمد دةعودعملا ءع هعممدأزأم مهعقمصتق عه ه0885 ءه>ءعءمعاأمملأ و ةسنعام»لع 7

 1116 لسا- 8 موءانب - 8 ءعماتمعغ ه0 ةهتمام اهدلزنلمصمستم. - 14263. آ؟ هعمل عادت طغت لقي

 لعوععتمأتم لسعامس مععال لع ]1هعر هطت ذه (نهموصم ]!ءوعملم ءمطقتىةغعملسمست عغ نطأ 0عصتنم

 1معأ ما عملستس ءدأاب ةسعام»ع ةطعتلعط هم« رع هل - لأ كلنا 2101م١ عل 1571 فترو 1 عن 001107“

 ظعرن 1 نآس 14-1 ظادل هنؤ عع ممم . . . مممكامم. 1 زسممعستغ !ئطصسر ونت ذاج امعمتغت

 [جتك [10عمر ونت (نهعدصتس زد كانمعوغأ5 ءعغ ؟ععرلطسعس معوعامعتغ عاعبو ذم لدم ءهمأتأك لع معامع

 قكمتتمق ءغ مدماتطسم لدعم لعمتجة عع.  ظعلسم هفماتأ 0هم0ءععلرت ةععالمسع5 ءمصاتسعأو عأ ةنعام»

 ءمرص مموز 6 هصعسم 5ع معمقع ظفسحلطقم حمصت 716 (أمع. 26. ةآدعأ. 1316) ةطقماوزسوو 03 ل(.

 14264. آ1[' حده, ءآ1-ّز عمم عار 0ءعوععمأتم مهعهلتدأر, هدتعام»ع 127( - هلل لأ ك110عمل0ءدلب

 دممم . . . تمرعانم. -ح 149263. 1[ جه ءا0-1 ءرعؤر لعدعفض مام ععطصعلتت 0ع لوصنمتق معقاتع

 ]ءداتحع 0ءعئءوععملتدر هدحتعام» ع كطعغتلعط قكلل- أ - «ه)ومت» عرب 11:ت1 هرم 11 - 8ءاةسغر ةصقم

 .. مسمعطتم. آنتطعسس ونت 12 آمعارأا : آرماتق العمر مععععع جملتعمأأ عاعر لص مظهع1211082618و '

 نسمكسم» ءدمتغم ءغ ءممعا بكت ممعسس 0 ةممدسدتغ عغعذص همعجع هدم [2/-4 0 ةرعأ 11-181: تنام اعماعا لع

 د علت يس عماتم ممطقغم مدسصس عطه مهأ. - 14266. 5[ ده 7 عال - ل ع ءعسمامب 0عقععتمأنم أ سمع- 10

 عمصلأ 4ع جحععمصتطاسمس طمصستمتم كاتم, ةسعام»ع نسملحس مزعم معععمأ ورع. آسعامأأغ اعهعاقطتق أ(:
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 ةنس قوتملا ىريدلا نابزرم نب دكمدك سرفلاو سرافلا فصو ا! ظنس قوتملا ىكملا ىلع

 بارغلا ليعف ىف باعملا فصو |. قايملا ,.بقصو 8 ملقلاو فيسلا فصو هلو

 لضف ىف ىنملاو ليصولا !عاني# مالعالا ىف بطقلا هركذ بيبللا ميدنو بيبكلا لصو [[

 ىقوخألا ىنزارجشلا ىدابازورمفلا بوقعي نب كويكحم ىب دمحم رهاط نأ ىيدلا لد خيشلل ىنم

 هلوأ نيجاعملا ىف رصتخم بيطلاو تابيطلا فصو ىف بيبحلا ىلا ةلصولا |عنل“*“ ١ ملب ةنس

 هتلوانتو اًرارم هتيكر نأ دعب آلا ايش ديف عضا ملو هيحاص لاق خلا راهقلا دحاولا دلل دمحلا

 راطع خيشلل موظنم ىسراف هما تملصو !80:8  هردق فرشل بيطلاب هيف ادب اراردم

 ملع ىلآ لوصو ااا رعزملا يف ىطويسلا هركذ ناهرب نب مقغلا ىنال لوصالا ىلا لوصو مه

 دلل كمل اهلوأ ةمتاخو لوصغنو ةمدقم ىلع ىنب كفتصمب رمهشلا ديد نب ىلع خيشلل لوصالا

 [يدند [نءم عغ ةسالعلا اعبي 14267. [[دقك امعاع عآ] دسم( لو لعدعتمألم ؟لتهع (اطممتق

 حل ةاملممعس 8لعأ لص سمن آنس ةقرتعدماأتك و همعام»ع كطغتلعط قاتع 1 )نا ةلمأبهترتتن ءا

 شعرا ىللغ ظلال - لل ءالنر ةمصم . .. طممرالنم. - 14268. اآلهوع# ءلا-[قعأمس 856 عاد 1 عععقي

 لعوتمالم ءوتتلته عأ ءوسأر ةتعام»ع 1101ءمي»نت»60 ظعتا ]1 ءتنماناتا ]ظا- 1آ)ءر“ةر ةصطم ا...

 رسمعاسم. لعد لعد مانمدمعس عاهلتل عع قفلهصت علزلتل - 14269. آ[1'جدأ عا سس ءعطقصتو

 لعوعتمأم ظصسلهس عصامرترت. - 14270. آ11هعآ ءادس عمطر لعدعفمالم تاتل لع 1هعاتم

 مرو. 14271. آ[كهقإ ءال-طهطاآط رع لل علص عاد-] ءعطاطر ءممعدعأتلم ةسقأل ءأ

 عململت5 ءمعلهأل. (نهسدصعطتم هلع 8 (ه1أ - ءل- لف اص الا- ]' ]مم - 1492792. ط1- 1 هوا

 ىع ظ1- 3[سصعرو ءممز نصعأتلم ءترت ل11نعغم ء( لعدأل عتمه لع معمعدامساتمه ؟دللتم للتمح معمرع

 31ءاعاععسر, هسعام»ع ظطعتاعط 71هزل - هل - لقفز قتادي 1 ان" ل101 مندتدعل طعن لل ه]رعتستا عل لقط ءنا

 او نأ لك سفانول: ك] مسعر هسصم 817 (ذمع. 23. لطآدعغ. 1414 ) دصوزأنو. ح

 خا - 1١1 هها ءغ زلم ءادطهطآطو جعععقدأو هل ةسفختما 0ع 0عقعضأ رالقمتع 5؟عااتتلل 511811011 أ

 هلمعمجصعمغمعنتت.  (نمسرعملتسسس لع ءلععاتدعتق,ر وننم0 ذه زهعلرتا> آطقسق [آ)عم تصتعمر

 هرسم1 مماعم(] ءاعب - قةسعغم»: اةلسللمس انطعمر ةموستاو ءمص]ععالمصعتال 1ه5عااتتو طتقأ م8180

 ءحرص زاعرمسل جكولتع 1اعزانللل مل ممقاتأ عغ ءكممأمدع ةيسقأ.  [مععمزأ حساعتس ةط هلمعوسد عصاتق

 مرممماعر عمران معانا م2جعقامماتمنل. ع 14274. آ[' نعأ ععدمةس ءانر !نطعتع ءممز نصعا10طأق 3

 حسفأم. (مضسنعم معطف أ يسر ةنعام»ع يذاطعتاعاط 4/1 نب. - 14973. 1-11[: هدنل خ15 عال-هقشئلر

 جعوع5سأم ه0 معامعأدتهر هستعاماخع قلاع امال عنا 8 ء”طمرن. 0( هرسسعاطم1ةأمن“ 5 امم 180

 18/- قلة مزرم». - 14276. ظا1- [١ هدشا ةذله ذلطس عاده ددثآر ةععععدأزو د0 لمءعتصمتم ملص

40 

 40 كمامصسيم ةهنعام"ع كاطعتلعاط 4/6 ظعي 2101 مسمعل , ؟نلعو 11هدمضتير/ عزب للعم.  آنتطعع طلع

 ونلنأ ذكذ ][معزرأا: آحسنسع العمر نتتل ملسعتررأ2 ءةدع ؟0ه]هتأ امقهاتانتم عضأتللال1 معه؟ عملعهلأ امو
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 نيسح ىد فسوي كومال لوصالا ملع ىلا لوصولا !ا“ب يلا الوصو لوصالا لعج ىذلا

 باوبأ  ةينامثو ةمدقم ىلع هصتخا مث باوبا ةرشع ىلع نتم وهو 14 ةنس قوقملا ىتسامركلا

 امك رم بولقلا توق رهاوج نم بولطملا ضرغلا ىلا لوصولا !.  ريجولاب هاّمسو

 لوصا ءانيل فقفو نمل اًدم> هلوأ ىزغلا هللا دبع نب طمحم ئيشلل لوصالا طعاوق ىلا لوصولا

 نيدلا لامجت لوصالا ديهمت لاونم ىلع هتفلا هيف لاق ملا ساسا لمكا ىلع فيرشلا عرشلا

 لوصولا 1لنن ةيفنحلا لوصا ىف باتك هلاونم ىلع مسني مل تير امل ىجناشلا ىونسالا

 ىزاريشلا فحكسا ىنالو 89“ ةنس ىفوتملا ىرعاظلا دواد نب دمحم ركب ىنال لوصالا ةفرعم ىلأ

 ركب 5 نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ييشلل ةلاسر ىناهتلا لوصاب ىلامالا لوصو !عادأ

 سانلا هداتعأ ام ىع لاوسلا لاط دقف دعبو ىفكو هلل كمحلا هلوأ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا

 اذه تععمجف ةنسلا ىف لصا هل لحم كلذ وحو تايالولاو رهشلاو ماعلاو سيعلاب ةينهنلا نع

 ذم مهعاو6لممعس , ةععالمصسعم عا ءممع]نعت0صعس 0ز5ةممدتاتس ءقأان - 149277. 1-51[ هدا

 لد ذلس عادم ةدثآ]ر ةعععمدتلم ه0 لهءامتممسس معهتمعزت0طتصتر ةنعام»ع 3810113 3”ىيورك 8 عد

 1105ءزو لك ءضمععاتر همصسم 906 (ةصع. 28. للصلع 15300) مدمجأنم. "1'ءدءامه ص 0عععست ءدوتاو

 ل15ممهلغسقر عع نم مم56غج ءملامرمعم ءمصلععتغ أذص رعمع[ماتممعسس ءعغ هعغم قفمتاأم ل3 5موقتاقتم

 ءا نا- 177 ءزأح ذمهتمامسس. -ح 14278. 5-1[ هدا ز12 ءال-عط ةعوقفط ءال-سةغآثة طر

 جعععدوزم 20 طمعتس نسهععأأبسس ءدع دمه عمضأتم اتطعت (منن/ م7 - ممطر لع نسم ةسربعه تعنت

 عواد 14279. ظ1- 1[ هعن] 115 دج فن0 ءعل-هدنأ]ر جععععوتم دل ظيصلمتس ءعضاه معتسعأ-

 متمعسسصر, ةتعام»ع هطعتلعط 210غ عيوت»عا عري قلطلعااعا 81- 6 ءمعست.  طنطعع ذاه ذهعمتأت

 جت لعتص ءار وأ ه0 طصملقس ءصاح ]عونك ةتواتقأودع معي 1ءءاتدمتسمم 1صصفتمل عدأو ةانزن عقلا عم

 جلز دكوأ كاع, ع ةسسعام# زطلن  طظسصر ةصودتكب 30 مصملسس !ذطعت 1 ءتت/10 هل-هدننا حج ل ءعسم]-ءل-

 ل: 1يوريعم# كطقتتغو ءلتكل كسصصممفانتو نص 20 ءّزدمه معهعمصعس هدناللس ]ذطعسس 0ع معلمعت متف

 81 دمعظادستتل ءمطت ممول ةعذع 5810 ءعععرن. - 14280. [1-1آ1'ه عا خ15 سد'عأ 1 ةهغ عادم ةائآر

 جعععددأ1و ه0 ءمعمت6ا1مصعس معمعأمامعتتلس. هععامدعضنمأ قلاع فاس اله]ءميستتعلأ 8 عرب آ) مهمل

 [آظ/-1 عع دصمم 297 (امع. 20. 5عوأي 909) دصمح نسق, ءأ قلاع لو [ءمع ذارا»انمقعع

 الك: هءرثآ] ءا- حرس ةمأر مععععمألم 8066513 معمم معلم عأمأو علان عمها نلهملهعسمر ةستعغم»ع

 ةطفتلاعط لع/47 - ءل- ل: قانا - ءل - هاتومت» ظعري كلغ ظءوا» كمييضاغر دمصم 911 (طصع. 4. كتم

 1505) مسمعغتم. "1'عجعاوننكر نانأ زأه زمعامتأ: آمسك 1)عم ءغ هنللعأأ. ط2ءزملع ؟ععم زدس

 لسلسس لع عم ونهعمألم همه عمار ونم0 طمصتمعم ءممقم عام لتصعتسس معععر ععممأ ةصعانسأع [عهام

 ممر هعتر ةمصمر دهمعمتعر لص ةنسقرتعمم4م دهصعمع عغ جاتتم لتعطسم ةم] ءعممتطاتق ءمصععهتسأةصلتر هتتتس

 طمعع عمدت أدغلم ةنصسمهع ططملحسعمأم همتاماستك. 0( ه]11 يأ ذوئتكتع طمع ظقعز تيلستت. - 1دعع
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 نسما نأ نيدلا ءالع خيشال رصتخم ورمع ىا ةءارق لوصا ىلا رمغلا لوصو !عام“ ٠ ىهننا ءولل

 رودس لعد ىذلا هلل دمكلا هلوأ ىعفاشلا ىكباطبلا مساك نيدلا فود خيشلا نب ىلع

 عيونت حرش ىف لوصو !دل“*  ضلا نآرقلا ظفحل ةيعوا هنايلوا ةخيصو 1م ره لوصالا

 قوقملا ىفنكلا نيدلا ليمكا دومكم نب دمحم جيشلل اهحرشو هللا ةمحر ةفينح ىبأ مامالا

 5 لناوف خياشملا مالك نم عمج حلا ءاقيلاو دوجولا بوجوب ددوتملا هلل محلا هلوا هل ةنس

 داعاو فلخلا عجبا ىذلا هلل ىمحلا هلوا لوصالا ةصالخ صيخلتب ىمسم حرش هحورش نعو

 عمجو ذخا ءالضفلا ضعبل رخآ حرش اهلو ] ةسكارجحلا ءارما نم لزوك ريمالا مسا ركذو خلا

 ىلعلو خلا نيملاعلا بر هلل ضمأمل هلوا لوصالا ةصالخا ىمسملا حرشو نيدلا لمكا ىلوملا حرش نم

 نم ةيصولا هيف درو امم مهضعب اهعمج تاومالاو ءابدحالل ةيصولا | [اهبلع حرش ىراقلا

2 
 10 حلا اران انيلهاو انسفنأ ىقن نأ انيمآ ىذلا هلل ديل هلوا رباكالا مالكو تايآلاو ثيداحالا

 جاتمامر,. - 14282. 1['هدنل ءا- عطهرصنر مععععدأاو امععمععأت د0 مهكمعتأمأم !ععالممتس# ءمكم-

 متعدع كاتي كبوتر ةنسعام»ع ذاطعتاعط قلع - هلل - لثر لد مدعم: ىل/6 عبي آاكا-ذاد عزاعط هي عر« هرك

 ع] - ل: (ةيعو طلاع 8عاوتام كطفطتكم.  (نهدصمعصلتسسر ننمل زغذ زمعارأزا: آهسع [2)عوو ونت

 مععاعمرج ةطتلعمزانلالا ة5مم1013 1عممدزامرلج ه0 (0هدصتستس 0 علتمر12 1؟عععملستست 1ةعزأ عام. ع

 14283. ظ1- 15 هدرا غ1 هطقعط (عمرع/' عل]-هم دلو ةعععمسأم. هس ةصاقعسسم لمه !خطغتتص

 1 دنمأ* هل - هعتز/, لع نسم ةنمح دسعصأتلم [مماه عدا دس 14284. آل[ وزوج عي 81- آدم ةدس

 خط 18[ هداك م2ةعععماسات ءأ ىمقتلأ نص آصحستأ كلت 10ركعر ييعرت آل عدم مدزد مت منان

 لموع( - هطعتاعط 21هأرمس»سعلا ظعتي كقلهليتستتلا قلطتسمأ - ءل- لي آدم عاطلاحر همصم 786 (اهمع.

 5 24. 1عءطع 1384 ) دصمعامسعر !انطسسسس ءفدصسص ماعم زمهاصتتعأاو ونت زغه ةهعلرتا: آمسك آلم

 معععددأ(ملع ةطقماسلكو ءدلماعمأقع ءغ مععمعانأ(ةهأته نصلتعم ءاع. طع لتعود هطعتلعطمصس

 طن هلصماواتممعم نكتلعم همالععتت .[1ماعع مرسس ءعمامعمو ةلتصق اناساسص معهع دع ؟[ععاأا

 [/لقلمععأا هل همن, كك زغو ةسعامتا:  آبمتتك 12عمو ونسك عمو هععوامق مكلستتق م0033 ع

 معامل( ءهاع.  ةسعام» ظستعتس سم7 عع (زمءمهوزمصتسس طظستعتمق ذطأن ممصتسما“ [ ةلئمس

 ءمصس ءمافعتنسس , ننأ ل( طصعامتا: آمنه 166م ور متم لمعضدتس لمستسم اعبر دتع نيتلمتم

 سلت6أممع معدعقاقسم ءمرسممساتتأر ء« همرسسعمامتتم 0[81م]]ده قتسم/ - عل - لفي كأ ع ءهلص

 صعصأوسم 12 /2/ممءا وهل - همنا ةطمهعترأام معانزأ ه6 كمال وعزل -  طغعصتوسع 472 (نهعوسأ

 آيعوامم مسسعستاحكتمتس ذه 7 - 17” ءيارعا همرمممكتتا]. ع 14283. 1-81[ هنو عع لذل

 هطرق رع عل -جستك مغر همملهغتسم ؟لكتم عغ همعاستكق لهغعتست. [زع نستلممسي دع ذتهس اعقح

 016هدتطاتسصو ؟ءيقتطتس ءهمطدمتعتم مغ حتعمصتس دممعممعنمت 01 ءغنق ءمالءوعتغر لص نيتطسق ؟هدع

 10 77 ءونرما هععمستك. [1معترتغ اذطعع زغهن آرمسم 1آ)عمر وست مماطتق معوعععررتل نأ ةمئلل 85 585

 عا مستللوم ممداعمف ءمصاعمو 1عمعللل 511 عراق عامر ع
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 عضولا ملع

 ىديمرلا نمحرلا كيع نب كيحكم غباصلا نبال رعاظلا لعفا عفد ىف رعابلا عضو اال

 ىنيدملا نب رمع نب لامكام ىسوم نذل 2 3 فياظو | ثدح بابب نس قوتملا ىلينمل

 ةخنس ىثوتملا شكرغملا نيدلا سمودشل فقطنملا ىف ففاظو نارك هدا ةنس قوتملا ظناحلا

 ملع ىلا قدشكلا اهج ىدتيي فياظو هيف خلا لييسلا موقأ ىلا ىداهلا هلل دمكلا هلوا

 رصتخملا ناكو لاقو كابلعلا ضعي ندر ةفيظو نينسو تلحس باوبأ ختلت ىلع لمتشب فذئنملا

 خلا ىقايملا ررد ىلع اًيوقحمو ىناعملا ررغ ىلع المتشم فئاطللاب نوكشملا فئاظولاب ىمسمل

 دعس مرشك رصتخم وو خلا سوفنلاو لوقعلا هكرادتت نأ نع ىلاعت ىذلا هلل حهكلا هلوا

 ىوتألا كابل ىلع نب ليضف ىلوهال وحكذلا 8 فئاظو اة 7-2300 ةئكل يلا نيدلا

 ىنأ نب رضحن رصتختم ةيزعملا بقانملل ةيرغملا فئاظو #1 ١ ءاملعلا ضعب هحرشو 11 ةنس

 14286. آ] رد ع]-؟؟ ح0 طل“. 0)1هءاعتمو النقانق 60

 14287. 11-81 حلطخ' ظ1- 8 ٌةطتعر مسممدتأم ممجعععا| عمق 0ع !ةعالق رماه 0 ان

 دءعمدن5ك ءهعاععتمرتك "عمعا] ءعملتخر ةسعامدع 1107072160 عرب كآف-ءأ - "011771011 7011000

 [دمطهلتغمر ؟داعم 167:-ع7و( عاب لذععغم ءعغ حصصم 777 (صع. 2. لنص. 1375) 120110. - 14.

 آظ1- 11 ءاجذن1 11 . . ., م؟هعععمأاه 0عطتاأم 0ع . . . , ةسعام»ع لادع للة اذه 10110171:60]1 17

 00“ 8ع - ءقرمعلف»وع آاكا - [آخطلعر, هصصم 5381 (ذصع. 4. ثمر. 11853) صتورأان0. - 149.

 آ1- 311 ءعاجؤن11 11 عا هه سطات عر مرمعععمام 0عطتغاخ 0ع !هعتعمقر ةدستعام»ع ا/ عنف - عل -

 2116ع7757, ةصصم . . . ممرمأنم. ع آةياطعع زغو آمعمتغت آدم العمر وسأ ه0 تهتم "عة قلن

 لمعلا ءاع طمعع ةدصأ م2جعععمأد هطوععممسلمب ويتطسم تعم ه0 0هءامتممس !هعتعمع لدنعأأت

 آياطعع هذ ءقرزأوم ءا ةعدمعأسلو ةعدع م2هعععماج ءمماتسعأل لص ينس متع نيتلهتت 00 عءانق

 مرض ءعمامسمسست مرض ممكتتأار عاز  (نمدردم عملتتسا 1272/- 717” ءاعموك ةمهعصت ماسر اهوانتأ, عا ععدصأتتق

 رسما ءطتص عوار ةماعم06ععو ةعماعمألمعتست ءمماتمعأ ءأ مه2ميق51185 نصمم عمون 018-

 مععطعسلل( هم. هريس عمامعلتسم أ( آهعامأزأ: آدسف آ)ءعمرو ونسأ متطتأ5 ع>غع]دانق ءنأاو 2

 تأ مدعمأع5 ءغ ةملطلقع ءانتلل 355عماته مانع ءعاعبر عغ ءمرممعم010وان5 عقار نأ ةتيستللق ةذغ همده-

 سدعمامسم كم'ل-عل-لأ1 ذص 51-87 ءسعةوءار ةلادسعم (عرعطتتتم ه0هداتعطاسست طقطعأب ع 40

 آ8 1-1[ ءاجذأ1 1 عاد ممطر معهعععمام لعطتتم لع عيدسسفأاتعم, ةنعام»ع ة1هأغ1ه 67

 ورب 47غ 81- عضم, هسمم 991 (ذسع. 15. لهصب 1583) سدممأنم. آه عد دتع عن10ةهيس

 لمعاغتع همصسص ءعمامعتسس 010316 - 149291. 7-51 ءعجذن1آ ظا!-31هعطعأاع عار 1

 ءععئامصساأته 84 مهصهععوجكتعسس 2/101: - هلع ل1. (همررعملتسس , و100 1100/7 عننا 6

 ع1. 57
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 لوصخذ ىلع اهذم 1 ل.مخشي باوبا ةرشع ىلع نق خلا ىبحلا

 ظعولا ملع او

 ةرضدك بج اهب ءافولا #01 [نيدلا حلصا رارسالا راهظا حرش ىف رارسالا يو ] 161“

 كولس ىف بوجولا هيف ركذ 1]| ةنس ىئئوتملا ىدوهمسلا دمحا نب ىلع نيدلا رونل ىفطصملا

 ىلع هللا يمدح دعب اما هلوا ىفطصملا راد رابخاب اذولا دلو هريق ميظعتو معلص ىنلا عم بدالا

 ةكم ىلا لخد مث ةنيدملاب مك ةنس ىلوالا ىذامج رهش ىف هنع غرف هنا هرخآ ىف لاق خلا هنآلا

 فقحلا مث مك ةنس لاوش ىف ةكمب هصيبو هعضوم ىف هقحلاف [ ىوبنلا] دىجسملا فقيرح هغليف

 قى معلص ىجذلا قصف 8 م [2لا كب رواج كاغتم اههبذ 7 اهذاكس رابخا 0 ُْط اهلداضق دحل

 8ع ظعرا كبدعل ةلكاع]لا]و 8 عرب (نر/يص مرسرمعستا. [آمعاجتغ زدت آطهسم ]لعمر ناتأ 2عععف

 يلسصمممس ةععلغ هل 0عقعملعملسص معاتوتممتكق (ءعصغمسمتست اعبر عأ ذه 0لعععيس ءقمتغو 0أقمم-

 ةلكنتل عقار نندع ةلصواناو هععالمصعق ©0ه(106[. ب

 14292. [] م ع]- ع عناب. 1)هءاسمسم ععمكأ اع هممهع501

 14293. |[ [['هأ ءا- جدع ةرن, ععععماجعانأاتتت 28عهط هدام. (نهرصصتعضامضانق ةص ]ذطصتس

 آر“ ها-مع ا, ةهحبعام»ع 1108/1 ة]ي-عل- لقين]. - 14294. ك1 - 1[! ع1ذر ءقمقعت؟ةأتم 011121 05ات

 وسدع لتنعمتغمأأ معموطعأوع ءاوعأن 0عطءعماسع, هسعام»ع [ا"-ءل-لغ1: كلغ اثعءرن كقارتسعل ذعرضأفو

 دصصم 911 (ذمع. 4. كسص. 1505) طمعتم. 01عزج ذطأ ءمرصس عل مرهغ ذص 120121طانق عكف مظ0-

 مطعغمتس ؟معسفسلتو هطقعععدملف ءزسموسع ةعمسل ءطعو معمععحصسلم. [1لعيص طتقغمعتمع ؟هيستلتقع

 مسممطعأوع ءآلععا همسرنأ ءامه ء«لتلتغعر وسمع زغكو زمعاجاتمأ: ظءمعستممد !دنلع آلعأ معم ءزسق

 طعمعظعزت5 ءاع. ىل طمعتس هع طهعصمقع لمضصقلمأ آ1. ةصمأ 886 (ذمع. 2. للهم(. 1481) ]تطعم

 3916لزموع ةطوم]وتممع لتعتا, 8هداعد سس 1[ ءاعلعدسب زمعععدداتم ءةدعاي 0عاسمطصس [ معمرط ءعتس ]

 ادععمللم جطسسسأاتس يدع ةنل0ل536. ومع دتت5ممعتس ذعتكتتع طسؤسق ةمععسلتت ]وعم ىنم ةهقعصتغ

 هغ اتطعسصم 31ءاعلعدمع مطعممعع هطعكدمل هممت 886 (زمع. 2. للهم(. 1481) صمتأل0لع ءدجقعضت مدت

 طوجاعو ةممم 888 (مع. 9. !عطع 1483) 81ءعلتمحتص ععرعمداتم معاعءاتمصعتس 0عانطعت طتقامعتدع

 جلل ءلأ ءهدسواتع رص هعام يوتغم 055ممدانتكب قطمساتتس مهلساتلت 0ع هصمسأ هتطسق نعطتقو ةععاسصلسمت

5 

140 

 تا

 40 لع معمرع ءاماتطتق ءزابه معمعفأةماتطسعر (ءعاتسس 0ع طلغامعتم اآصعم]ةكاتتتلو 01031118 0ع 1تكو

 وندحع طلمامعتمس (عسصمات معممطعأعل ةمععاممأار ويتصساسنس 0ع هدوعمدتم معهرطعءامعر ةعدتن» 0ع
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 رادراب خاب ءافولا ءانغقا هبانتك نم هرصتخا هنا ركذو معلج هتراهز ىف 7 اهتيدوا ىف 7 اهرابأ

 ةصالخ ىف ركذ حلا ةباط فرش ىلا هلل كحل هلوا ءافولا ةصالخ هامسو هصخل مث ىفطصملا
5 

 اهكيراوت نم هيلع فوقولا نكما ام هيف صخل] ءافولا هامس اًريبك اباتك اّلوا فّلأ هنا ءانولا

 ةاحتش [بانك ىف همامتا للبق] هرصتخا مث [ اهيخروم نم دحا رفغظي مل روما ىم ةنياع امو تت

 رصتخا مذ كش ىلا هرغس ق دعم دذوكل رحت كم ىقبف فقفيركلا ىف ليصالا نقرشداذ ءافولا عامثو

 ىفنكلا فشاعلا  نوكت ةيجرتو ءافولا خصالخ 1 فيركلا م ىاكاب] رصتخملا ١ذو

 سيقنو دوهيلا ةسيتك مد بوجو ىف دوهعلا ءافو !د [رابخالا ةصالخ هامسو ىمورلا

 و تنحل سدايبحلا نم كلذ ىلإ قيكرشملا ام فقشكو .نسانكلا لباسم ريرح ىف نيداقنلا
- 0-1-8 

 ىفطصمللا لماضف ىف ءافولا 141 دلل ةنس مفلا فشمد لبزذن يناشلا [كمكم نبإ كمدحم

 دوكلا ةلوا 6 مدس ىوتمولا ىدادغيلا ىزوجكلا نبأ ىلع نب [ نىوحرلا دبع ] جوغلا ننال

 ممل علم ةعماتساتس لع مدااتطسمر هعامحسم لع ؟لدتغمعممع ةعرسلءطعأ معممطعأمع هولا. ةمععمت

 ءةنمسر هع طصمع انطعتس دع هدم 1ءاننأ ءا-موت اخ هطابطفت» لن“ لا ةليعدا ورا ءدعععت مقلق ع

 طعتملع رمعاتم»د ءزسه ةعاوعام علتلتغ ذه ةينامرسع لع مععا 1ئا- ]7م ذمكعتماهي 08غ مه

 زمعمتاأ: 1آهسق عمر ونت 31علتمحس هممطئ]تاهعتتأ ءاع. آه 45/:161ءا ظنا - 17 نم مهتتوأو 5ع

 معتصم ]ذطعنص مهعصسس ءقىسسرتمونتسسع 77-20 نمو ذمهعتمكاسسر علم وننم طتقامسضمم طاعلتمسمع

 هرسمععر ونهم امقرتإ فجمع مماملةدعأر ءأ معمر نسمهق زمدهع ؟103ةذعغ هعوسع نآلانق طا مرت معرف

 مطمعمس نعطتق ءمومموتودمغر طععجتغم» 0عععت مهتعفعأ ل.  طعتصلع طسصع ]ذطصاتتسو | ةهاعلانقتلا

 عماسسعم ه0 قمع مععلسدععمأ] ر ذص يئامسسعم 77ه 17/-17 نو امكعتمامسس ءمعوأأ. قل
 عاج مانست ةملعس 1آمععملتم 0ع]ءطهطتعر دتغ ءرتاأمطتع [هصاانتلل 011561588 عأاتكو نانم0 ءددص ام
 زنمعمع 8[ءاطلعدمم ةوعدس طقطعطوغ  وعزعوو طقمع ءيتامردعم [ طتعغمعتو ةهععملتا 200ذ8 |
 لعمسم ءعععمستغر [ ءغ طستع ممجدع ءرئامسمع انكساسسس 721450[1ل 17-101 نو 0ءعلتع طوس
 1161 ممتعا 17 - لعاتع ]سمت 1آآدمعالام ( امملعع) معكتغ أ ؟كتمصسعتس انانأم 2/7/5
 1114-61 زمكت وصتعتأا]. - 144293. 55 ء8خ عا1- هطشلر مهعامرسست ءممقعم؟ ألم لع هعععقهت قلع
 ةومم عموم كسلهعمعدسص لتصتعملأ ءأ 4(0عمتط .ءعمءاتغمراتسل م8ءالمواتقت 0ع نت 2 عد( 10مل طاق
 ةمءلومتمصتس ( (طستعأتدممعستس ) مععموممدععملت ع( قم]زق هععد]از5 رصمصأ [عداممللقو 4( مد
 6ع داتممت هع لولدعأ 8عم معلمو جاع طسعماعم طقع ذم عمو ىرصممختععوسأ. عضم قكنضعل
 8 عدي 21ه]رميسسعل [ عرب ةلماءميصتسعل ]] "طقتتكد آلديسففعأ اهونتلتسانقو 82060 9 (أمعب 8
 3آدأ. 1474). - 149296. 15-51:ءعم 11 ءعلطقتا ظل - ل[ سما ملفي 1مماتاسخلم ءمرصمأ عه
 لع كعك طسع معممطءاوع ءامعات معدعفأمماتطسم , ةسعام»ع قط ا/م"هز |[ 460 - ءأ- 00711011 ]|
 آمن 4/1 11: - ءزتمنعم 820ج 00/0, ةهمصم 397 (زمع. 12. 0ع(. 1200) مممعاسم. آتطعم 8
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 اًملع نوطيح ال هتما نم اًقلخ ىأر هنا هيف ركذ حلا هلسرا ىبن لك ىلع انيبن مّكق ىذلا هلل

 ىهتنا اذاف هقياهن ىلا هقياحب نم هلاح سرشو هتبترم ىلا هيف رانا اباتك عمجت هتليضف ةقيقك

 باب 2100 ىلع هباوبأ تداز دقو معلص هيلع ةولصلا لضف ركذ هنفدم ىلا رمالا

 فقفولا ملع [801

 5 سايعلا نا نيدلا سمش ىضاقلل نيدحلجم ىف نامزلا ءانبا ءاينأ ىف نايعالا تايفو [ع1د

 ا كم خنس بجر ىف ىنوقمولا ىعفاشلا ىلبرالا ىكمريلا ناكلخ نواب فورعألا ليمكام نب لدوحاأ

 ناك هنا ركذ مث خلا ءانغلاو توملاب هدابع ىلع مكحو ءاقبلاب درفت ىذلا هللا دمح دعب هلوقب

 هاوفا نم فخاو نفلا بتك ةعلاطم ىلا طمعف مهجراوتو نيمدقتملا رابخا ىلع جالطالاب اعلوم

 مجتكلا فورح ىلع هيهترت ىلا راحضاف ةدب دع تادوسم هدنع لصدت باتك ف هدج مل ام ةودالا

 10 م اليا ركذي ملو خلا كيحأ ىلع مهعاربأ مدقق: ةزمهلا ظهددمأ لوأ نك يه ميدقت ةببخ مزتلاو

 زمعزا(: آبحسك [)ءرر ونأ همكاعتست ر0مطعأومست هده متطاتق م؟هربطعاتقو ونمنم5 طتقأتغأر معهعغنلتغ

 ةئمبر عا ةتعام» أطل لتعتتك هع مسلامو ةععاو6مطتتت مع0مطعأدع ؟10355عر نانأ 201516 0

 ءزانك ممهعدامماتمع همهاسعهتس دعاعصاأتم همم مععط عملتددعصأ.  [(ةوصسع ائطصنس ءم]11ععلأور ذه ننم

 ءزدذ لأ ئما6مغاعست 0عيصمصقأع هكتار ءأ نتهععاتصولانع ءّياطق ءكمصلتأ1ممعتس هط ةصتغم نقواتتع ه0

 ظصعمت ةمععاوطحماو ةصدععهكزا. وعموم كنت ه0 ءزانق ةعمانأ ءادطاتست م20عققأق5ءأر 61

 تنتص مععءواتمسع ه0 ذللطسل ءممز هم عانت ء>مممتأ, عا ءةجتأم !ذطعأ تتتط عالاتالل 01130115 م01

 ءدعما1 ومع,

 14297. [1] ص١ ءا-آر ج42. ق4عذ ماتت ءعم5 أس وان30عتأنق (ةلتمقسطقمأ عاق 55

 6001م

 14298, 15: عوج ذأ ءعآ1-هع ةمر رتكمع لعق هءامالاتلا ةمععا3ذ6 0من 0ع طلقغمعتتك للم طانس

 ّن (عصممعتكر ةتعام»ع (نةلطت ىذقعووع-ءل- لأ لادا طعام كلادتنعل 8 ءدن 1108 هيتنع4 18 ء»ردعأف

 لماقل: كاطقطتامر هسلعم ل5: ه7 لنعام هن دممعممع 1[ ءزعط هسمأ 681 (ذسمع. 11. قم

 1282) مرمع6نم. الدم ؟هآسصتممي وننهع 2 ؟ءىطتق ةمعاجأاسمأ: ظعوعستتسدد ]0ك ]ةسلعر وانت

 دماسم ةعاعوعمج ءدعلواعمأتم ؟ستتغتع عغ ي]غمعتطاتع هايتك مطاعم عغ ذصاععاأنس 0ععععوتا اع.

 "لكن ةسعامر» ممععدأر هع ةاسلأم طلقامعتوستسس ءغ !ئطعوعتمت ءعومأ ءمراتنل ؟عاععاتتل 0605 نطن

 ؟ناددع. [اهوسع هع ه0 1عععلمصعمست ائطعمصتمص طاموعدربطت منس ةععلمتلاو ءأ عع هنع اللفت 0

 ةعمعمزاو وتقع ذم اتطعتق همص ذمكعصعته. 1ملع زموأ 301 عددهم ه101167088 01568 ةاتطأو ان

 10 هد ه0 هملتمعس جلمطمقطعءعنلعسس لل5مممععع ههوعععءانتتر ذه نن2 مع ]1ءععصص ةتطأل ةءولمسأا ءوق

 رررعمس معلعسم 10 عم ممهعععر ننمزكاتلت هه2324م حط [1آهيصعه امعأمت ءطهأر عد مهالممعر نأ "17

 4/0601 معدعمممعععاطتعر عغ ةزع ممععم. ظكدع ةمعلتلق معممطعأقهع هسلطسمت ءمصصتت ءل 023(, ءأ ءدع
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 ءافتكا نيدشارلا ةعبرالا ىنعي ءافلضلا كلذكو ةريسي ةعامج الا نيعباتلا ىم الو ةباحتصلا

 نم لك ركذ لب كولملاو ءايلعلا لثم ةصوصخم ةفداط ىلع هيف رصتقي ملو ةريثكلا تافتصدملاب

 هتافو تيبتاو زاججالا عم هيلع فقو امد ةلاوحا نم ىقأو منع ناؤشيلا عقدو سانلا نيد ةرهش عل

 ىساحكم نم ركذو هفيكحصن نموه ال ام لخافلالا نم نيقو هيسن عخرو هبلع ردق نأ هدلومو

 عنش .كنكو هلقاتما دب هكفتيلل ةلاعر اؤا" رعش ىلا -رداق) وأ :ةمركم' م هي“تقيلو'انم ضخ لك

 مجارت ىف هليوطتو ةريسي رطسا ىف ءاملعلا رابك مجارت هراصتخا ةهج نم نيخروملا ضعب هيلع

 ةديقعلا لالخاب انوعطم هتمجرت لوط نم نوكي امبرو فداك وأ قاروا ىف ءابدالاو ءارعشلا

 ملاعلا كلذ راهتشا ىم هيلا راشا ام هيف رذعلا لعلو هدداصقو هراعشأ ركذيو هيلع ىنثي وهو

 روهش ىف نأك هييترث نأ ركذ مث ملعا ىلاعت هللاو رعاشلا هكلذ راهتشا مدعو ىفخ ال سمشلاك

 نب ىيحك ةمجرت ىلا ىهتنا املو ةيعرشلا اياضقلا لصف ىف هتاقوأ قارغتسا عم ةرهاقلاب #40 ةنس

 ءمزتاتتل 355ععأأزو ةدعتوجمتللل 13261113 1111111011. ظكزسصتلا عقاممع 1276/77/05 1. ع. 011261107

 مكصسمو !عولتغتسمو ممص ءمرسس ءرتمعدغ ةهغقف طفطعممر وسمل مسلخ [ذطعأ لع زتق ةعرلمأت ءديذاذطقمأاو

 معوتع ذم ءكدمذع نسحلممس ؟تعمصتس ةزمعت] همت ةعوسأ عكتكأ 0غ ؟10813 00ءغمطتتال عأ معتم عأ [نانللو

 معمل وردصمعق ءمرستس ءت62ةأ, ننأ ممدصتمتخق ءعءالءطعلأاونعل 1زماعع طقصصتمعق ءممقععتسأل ةئومأر ءغأ لع

 ومتطسق وسدعمألم هطمعأعو ءعدغ ظدع طمصتنس طلقوععدمطتح عهالممع طععكأ عممككمأر ل34 656011521

 عمرتسس ممعاعرو عغ لتعم مهاهلعسر هذ ممطتتار عع 0ءلمتكلار ععمعه]هعلزوسل ع0

 مءعدععمأم5 عوار عغ همأط م وععدمطتحم ممدصتماتسو نندع ةععلماتممتأ 511 هدهع ءاعممدأتاو ءعقمأر «ع2أع

 ءممعأوممجتاب الم عدس ءصاقوتع ءاءودمأتم كّزانقواتع مععدممقع اههأه 0عقععتممتأا, نلتلقمأه ]ه عاتق

 طمومععرو لعوعتطءععع ءممهعمتعطقغر نغ دانصغ (هعاجذ ممطتلتقر جستأ عمد 02800ملق ةمععأ 1

 حسبأ يفعستممب 20غ ءماقأم]ةعر قدتطاسق 1عععم» جئعمغم 0ع]ععاومعانع. ع لوس طلق مماموعدبطت

 ممدصهتتالا] ءزانذ ؟درمحتس لتئصتمسععع خانلصععاتمأاور 0000 طقمععدجطتمم ؟تعمصتس ءطتلأ(أهضع 2

 لئن معامرصتسس مدنعأق !ذصعتك ج0لمصطعدمدعأ طلطقوععدمطتمم ممععفعسس ؟ععو عغ ةتعامتتت ممأأح

 (هصتتص ذص غ0ا5 لتلك هدتأ مدعتمتو 0عقعقل موزدوعاز غزه ةمعمعر ويعرس [ههمعد طامععججطتد

 عمت مدلك, معمماعع ءممطعتهمعس 8501 ءممقععدزهمتق لد مععه ملمع ءععوغر لددتت 311عأ07  ءاتللا

 ادنلدغأ ءزدموانع قفعصتممه مغ ©مع/0م5 حالعماز مغ ؟مرامهعع طسّرانق ععأ ءيعتدوأأم 83

 ءدغتم اللطسم متعا لمعان ءء]ءطعلأوغع عطل عم ءممكهتعممتدب نست ةما]زو زمكامع ]هن ععع مهمه م0[ءدأو

 لص طتع ذللاع ممععو ءع]عطوعتإمغع قععطول. عنك حسغعمو طقفع ممعاتسو دع -  طءلصلع

 101: 178«161 مج يمس ىممعدت دع اتطعسسص دمعمفتطاتع دممأ 654 (ذمع. 30. لحم. 12536) (نةطتعقع

 زد هءعلتمعس معلععتعدءر وسهسكتس هروصع ةدتنتل (عيصماتق ذه لتعكس عسلتو !!ةطسق لدع لأ عك

 ىمقاتتس ءملصتل عووعع حدس دق طتووعدمطتمس 7”هقيروع 8ءرب ]614/84 معكك عدتقععأر طق ةعطقع
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 عنذاوم لا ترك "ه1 خمس نال 3 سرب جقفلا ىنأ ىلاعلا باكوذا خمدجبت> ىف هاملا با وذا دكدئاخ

 لصح مث ةلاوكا نع ركتعاو منظو عنيلا ل ناك ام ىلع رصخقاف ةماهذا نع ماكحالا دياقتي

 مث اهنم لخاو اهعلاطف اهيلع فوقولا رثآ ابقك اهب فداص 411 نس ةرعاقلا ىلا عوجرلاو لاصفنالا

 ىذاهج نع [ ىيرشعلا ] نيذذالا مود 2 هرخخحآ ىف لاَقَو نالا هيلع ا ام ىلع للمك ند ةمامتأل 0

 5 نيحلا جانت هليذ مث ةوجرت نيعبرأاو تحسو  «دامذامت ىلع لعمخشو ىضو 10 حس ةرعاقلاب ىرخالا

 فيدرد عم ةمجرذ نيتلذ ىكاذب 7“ خنس قونلا ىكملا ىعويرذكملا ديبكاملا دكيع ند قابلا ديع

 وحن 3 مدهقتملا لوكا لليذ م. خمس ىنوخألا قارعلا نيسحكلا 0 ميدوأا كيع نيا 0

 0 نامل دوقع ةامسا 'اتطرأ) هلي د 10012 ةتس وتلا ىشكرولا ىيدلا ردب خيشلاو ةمجون نيقلخ

 ب

 10 مم. خذس ىوتنملا ىلامكرتلا لمحا ىب دمكم ىيبدلا سمش هرصةخاو ناكلخ نبا لاجر نم ارهثك

 مارعوجفل ةصصت 659 (مع. 6. عع, 1260) زم كوععمتم م101ءعاسق ءنأ ةععدكلام ةدلافمت ؟عومهمأتم

 ل6 رسل ظفطمم_ع» جللتعطدمرو دتغ لنص مل1 ءالمصتم هلستستقاعدأتم ادصمعلتس عصاه !نطعت ةطقم] عملت

 مسوعععأ.  همطقاأتللغ زعتكمع لص تمر نسدع لحتس هعيتمأم رصه مله عمدت عا طصعتس !ذطغو ةصممودتأ

 مع هععنعدمعسر نهم بص صمص جطقما ل اسدعغع. "لكمتضص 015ءعددتا ءعغ (نهطتعمعتس حمصم 669 (ةمع

 20. ثسع. 1270) معلزت6. آطأ اتطعءمو امهعمتأار نتته5 008205؟عرطع 12106 هماقطقأ. 1(ةهوصسع ءدقق

 1عوزغ هأ زملع ءدععع موتا.  (لتم [معغم ةع جل ]زخط©طصسح ءيسصرأ ءملسم ةععلستجتاب لمصعع ه0 عدس

 لصعتس معسلسعأتم ءةرهتر نمم ماتمع ةطقم] تنأنك عوام ع قل ءةديتكنس طقعع طقطعأ: قطقماتاتع ءقأ

 و انادوع (نهطتعمع ةعيتم هةععمملا [لتع ؟لءءعدتسم] سطعمفت5 كمسفلمأ آ]1. ةمصت 672 (ذمع. 18. كمل

 1273),. - (هماتمعأ دياعس هعالصم ععماقم نن30ةعتصأم ةعدع طاقعطهماطتحق. -  وواعج عانقت مهأت-

 هاتقتتأا 1 -عل- لأ: 4ك آ0-ءا-امع]ف ظعرب قكال-ءعافءزأل 271هطاع»ت لل ءاطقر ةهمصم 743 (ذهع

 6. لسم. 1342) دصمع!نانقر نال ءكمععلاعع اهكوتمأح طامععدمطتمم 500103 ءهغ آصممتحستا 105

 آلادا 11م1 منن ذا س معتدأرو 18د - ءاما]زت» للعالم معتت» عل ممع1عععمس. -  ظمععم [نطعسم

 مصاتصتةدنانصسأ ل7 0عم): عرب ةطظ6عآبر دصمم . .. طم ةانقر ءأ ذطعتاءاط 7ع - هل - لن: كلل - ء]-

 ممايؤدر» 0 ءرو- ءا]زبمدعا لمعت دصمم 806 (ةصع. 21. للسلع. 1403) 12011اناتكقو نائآ3 3مم عه01 علال

 مممععم» لل - هل- لنيرأ كمغعع امعأتمأاحك ططموعوماطتتك جيسحلا. -  طروم6ءععو هطعتاعط 28 ءل7»-

 01-60 7ءمط عوار حمصم 794 (ذمع. 29. الكود. 1391) مستقر ءمصماتمساتقالأا, عأ طستع ةممعصسلتءأ

 40 انكم اسسس 0ع هل - رمرممت: 0علتغ.  (نهرمتص عرتمهغ جائاعتل دداتلأ مذ عمانتل 151010112, 01105 ١1#

 1106/1/7 لمس 7عععمعه نعمل. ع  ططسؤسق ]اخطعسص ذم ءمتامرسعم همعوععتمأ مث/رعررو - هلأ -

 110/1 هرج: ءل عرب لامدعل طك ععروذسن دصصم 7530 (ذصع. 22. لآهعأ. 1349) طتم5[ايلتق رو ءانزاتق
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 كح ةنس قوتملا نميلا بحاص ىلع دعاجملا كلملا ىب سابع لضفالا كلملاو نانكلا دامس

 نيدلا رهظا انالوم همجرتو ما“ نس قوتملا ىفاشلا ىزغلا هللا دبع نب دكمحا نيدلا باعشو

 ىفيطللا دمحم نب سيوا نب ريبكل ةيسراف غلاسر تيأرو 1. ةنس رصمب ىفوذو ةيسرافلاب ىليبدرالا

 لغتشا امل ميدقلا ناخ ميلس ناطلسلا نا اهيف ركذ [1. ةنس ىوتملا] هداز ىضاقب ريهشلا

 تام هفصذ ىلا لصو نيبحو ةيسرافلاب دل همجرت ناكلخ ىبال تايفولا اًصوصخ خيراوقلا عبتتب

 اضيأ هرصتخأ ىممو ملعأ. هللاو ىليبدرالا نيدلا رهظاي ريهشنا وه روكذملا كلذ لعلو ناطلسلا

 نايبلا لا ىناعم هامسو 01 ةنس قوتلا ىلحلا بيبح نب رمع نب نسح نيدلا رون خيشلا

 لصالا رصتخاو مهراثاو معراعشا عم ارفن نيثلثو ةعبسو نيتنام هيف ىلا ناكلخ ىبا تايفو ىم

 برلا نوعي ديرجتلا هامسو []" ةنس قوتألا ىضرفلا دمحم ىب ىفطصم نب ميعاربا ىدحو]

 مج ىضاقال نامعنلا ةفينح ىنا بهذم ىم نايعالا تايفو |8011 | |. خنس ىف همتا كيجملا

 نبأ نيدلا ىقن خيشلا تاهثو 1 ؟هحم ةئس قوتملا ىسوسراحلا ىلع ند ميعاربأ ىلا

 ءمتامرسع لأ - لافت اةمكعوترأه ها سح لا - ل1ءأة1: 17 - فركلام7 كلام 8عب 827 - 11/77

 ريا- ل1هز6120 ل6 5١ يصحمحع مهكتمععم8ر ةسصم 778 (ذمع. 21. آ8آ1هل. 1376) منان ل أ

 ذ/عارئأن - هل - لفن قكلننعل ظعتو قلالعلامع] 6 /مععم ظطمطتتحب دممم 829 (مع. 28. لوم. 1419)

 معاند. -  اآما]و همداع» قادم“ - ءل- لف 1706847, هممم 930 (ذهع. 10. الوع. 1393)

 ذم نعطع لكاتدع ممر(مسقرو ءنرص معهعتعع اءدصكأس]أ(ر هغ معوعاعععو معاقطتمسا معمل أنت» 810

 ه 8 ءانا» ظعت» 0 معقد ظعتي ل01هارعتستصءعا 11آ-طرم1ةرأ, ؟دلعو 001ه لتعام [ءعغ جمصم 930

 لمع. 10. ملوح. 1523) مهمعاسم]ر ءعلتغتسو ذه نتم همععقأر كس كمال همم هع 177: طتقز هك

 ام مععاسكأعدصلتم طتسغمعتتمر معهعدععاتس ذه 11: 721417 طانان 11 هما هععتمولاتك عقوعأر هع

 عل طسمع انطغسص مععدتزعع (عمصهطتلت سمعو عغ تنس ه0 لتستقتمسس اعدمق]ةلممتم مهساعملا م ع75-

 ملكدعأو كسلأدصسل 1ت01نلننل عددعز عغ 10ءاممدعر ةدلعح دعاتم»عع عز ءعلعماأتمو طلع اماععونعق

 لل ءع)1787 درصملم ءىرصتسعسمعهاسعر ؟انلكم قلاعزمت» - عل - 022 لنتعطتقو ؟انتان مورزغئم» كطعتلعط

 هاو - عل - لأ ظل هدمت ظعرب 0»ه» ظعرب 8ع815 8م/لعلغر جدمصم 779 (ذهمع. 10. لهن. 1377)

 ممعاتسكو 1ص ءماأمردعم ءمعوتغ كل عادت: هلآ ءأ- ا عيرمت» دقن 11 نمونا ةطط» 1216171 ذهع

 دعما ماحس لم نه لسععمأمق (اعوتماأف ةعراعس سنععدمصممق عتيل نصح ءدعتتص ءمعضأهتطاتق أ

 ءورءعوأتل5 طموعمتل كمععلستمتطسك لععععكتممتغ, 1لعصموسع ؟ععتغ [ 1" ن]رقت» عز كلعداهرا عنو

 كلقو/رمموت» عل لمسك طعععلتكععتت معضهنكر ؟اتاعم 77م2 لتعطتس عع ةممم 1126 (ذمع. 6. كوست

 1714) طم( نانكر ءكانزانك ءرزامردع 2/7- 1 عزنا 62 هن: ءآ-»ه8ط هآ - +ءزأأ 1طصقعتتموأو عقأم

 كطقماعتغ ءدص ةهصمم 1104 (مصع. 2. هعمأ. 1692)]. - 14299. 1[ عممجقأ عادة مر 1ع

 لعظم ءعمرسسس م؟هءعصتس ءدع ةقدععات» قلقتن 17 هجةرمع للا - 60ج , ةسعام»ع (0ةلطخ لا ءزوسس

 ءال - 01 1 مارق 8ع لع 1هعنعن دصمم 758 اذمع. 25. آلءع. 1336) ممومأنم. ع 14300.
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 قاعي نييعبسو عبرأ ظنس هك ةكايهكشم نيئلقو عيس ةنس ىم ىلازوجلا خيرات ىلع اهب ليذ عفار

 [11 ةنس قوتملا ىقشعدلا قانسحلا ئسوم نب] ى نب [حمحأ] نيدلا باهش هليذو

 ند ميعاربا فحسا وبا عمجو ىراصنالا محا نب كرابم رمعملا نال حويشلا تايفو [1“.[

 ىنا ةمجرت ىف ك هركذ امك تايفولا باتك ةنس ىفوتملا لابكلاب فورعأا دللأ كيد نب كيعس

 5 هعمبج ظفاحلا هللا دبع نب دمحم ناميلس وبا أدتبا ةلقنلا تايفو |“ 2 ىوغللا بوقعي

 ىناتكلا حمحا ىب ويزعلا دبع [نب] كمكحم وبا هليذ مت "م ظنس ىلا لصوو ةرجاهلا نم

 ظفاحلا ىلافكالا محا ىب هللا ةبه دمحم وبا ىلاتكلا ىلع ليذ مث ةنس قوتملا ظفاحلا

 نع ليت اقرا ةنانمعتراو !نيناققو نسمخ غشا اهلا عنمإ هما قيرشع وك !ر غرف ةليذ عسا قوذملا

 ةئاهسمخو + نينامثو .ىدحا ةنس ىلإ ئسدقملا لضفم  ىب ىلع نسحلا وبا ظفاحلا ىناقكالا

 10 ىنوتملا ىرذنملا ىوقلا دبع نب ميظعلا دبع دمحم وبا نيدلا ىيز لضفملا نبا ىلع ليذ مت

 تايفول ةلمكتلا دامس [دطخب هتيأر تادلجام ثلث ىف ريبك ليذب] ةنس ىلآ هنم 401 ةنس

 11 ءاورؤأ ظا-هط ءالعط 1 د عءاعأ1- عل- لأمر متامع لعططسعامستتت. آم طمع ائطعم هةطعتاط

 1ع ة-عال-لغ١1 11: 1؟فأ' طتلغتمستمس عمم 70 هطمممم 737 (ذمع. 10. ةكسوع. 1336) انقونع 0

 ةمصتنتا 774 (طصع. 3. كدا. 1372) ءمماسسهالأا. - ال ءععوا موس 1ع -عل-لةوخ كاع وا -ءاع

 لا | ك]70] عرب طلعزت [ ظعرب قلععع ظلا- طل هعدتاننان 180: عع عع ةسصم 816 (ةصع. 3. كما

 14413) رممعغسسمرو مماتمدهك1(]. - 14301. 151 ء[مورقغ ظا-هط هج نلعطر هتامع كذطعتلعطمةاتتم

 ل ءامصعامطستسو 20 0[6ع قات” ررجم'رنم» 710]1طنء]ع عنا لآل ل ومر" 2. ع  طوعوعاوععد 4

 1م 1ك عبي ذهل ظوري قكطلمعلاهعار دهلعو لا- عاطف لتعاتس ع ةصهلف . .

 ردمعسسم , اذطعصص 77 كميوما ءمااععتغ, دنع كاد: 12مل يمن دس طتقموءعدجطتم طعدجنعم1هوكأ للاع

 5 7 ممنأ) همرستس عرس مرزوق. - 14302. 19 ءاوجقغ ءال-ههعدلءعغر هععطوأ] وعنق 10

 امو ءىالتوععع ةهمععجزأ قلاني هذم/ءنربنت؛ 71ه مسن عا طع: قلطلمأاهأب الكا - [[ةلطام هط [1ءعاذند

 زملعر أ اتكواتع 20 حمصاتللل 338 (ةمع. 1. لكل. 949) مععوعمت(. ظمداعو طسزاتق [ذطصتص قا«

 1101 مدوت»عل | اقءرء] قلطل- ءآ - هعنع اظعر» لقلابسعل 1ك ءاانوع آكا - طقطتمم ةمصم . . . 1105انالقر

 مصاتسان هلل. - 1ع عءا//ن»مقأ اتطعصس قلتي 11ه عرضسعل 1 ؟:[طهاهل]هأ عت لاروع طلا- ]1

 ايا - [فظخأتر ةهممم . . . دم( ناتقر ءمصاتساته 111, ءكتزادق ةمزعملتدع مهعالو كمءلأعع ؟نوتسأ 05

 هد ممهعععلعماأتم طمع نقوتع 20 ةصصتتست 485 (ذمع. 12. 1!"عطع. 1092) هورصمععطعصملذ[. - لمرة

 هممعصل1 عدد آكآ] - 8لخطنم قلد ءمدمعت: لق: ظعري قلوه ملاءللمأ للا - لل هعمل لعدن هنوسع ه0

 حصصتنتس 581 (ذمع. 4. ةمع. 1185)ر عغ طسزانق ةعصاعتتل 7عقتن - ءال - لف: كلان ل1 هارعتنتنعا قا

 10 ع/)-مادأر» آف عرب 4كطل-ءآ-ءمنمز 11002" ةر ةهصصم 656 (ةذمع. 8. لوم. 1258) مهمءانانخر 8ط ءزسق

 قمع نقوذتع ج0 عممتنتل . . . مصامسةكأ(. | طسزاتك دههئمق ةممعملت>» اعله ؟هايسصتما ؟6221-

 ماععالكسعر ينهع جط جنعام»ع ةمدم ةءعئلصأاه ؟101]. آنه ندلسصس ظا- 1 ءانسناءا ]: 7 لميا
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 مهلامعا نمضت ام عمي هيف سضعوو ةعامج اهنم لك ىف لمعا كق ةروكذملا بتكلا نا ركذو

 ندمحرلا دبع. نب كيحم. نب دمحا سايعلا وبا نودلا رع .هذيملت ىرذنملا , ىلع ليذ مك

 نيح ىلا اهليذ هلعلو ةدامتسو نيعبسو عبرا ةنس ىلا ىرصملا مث ىلكلا ىنيسحلا فيرشلا

 نينسلا ىف مهتاينو بسح ىلع بترم ٌلكلاو لهنملا ىف امك ةئامتسو نيعستو سمخ ةنس هثافو

 قييحلاب يبا :نيدلإ ياخ ىفرعلا نع لهو ييدانسا قاضفا فرح بيعت لع ال روهشلاو

 كيبيأ نبأ ىلع ليذو 4# ةنس ىنوعاطلا ىلا ثدحملا ظفاحلا ىطايمدلا كبيا نب كمحا

 طسبأ ةرخاتملا لودخلاو هئامز ىلا م.4 ةنس قوتملا قارعلا ميحرلا دبع نيدلا نيز ظفاحلا

 راو م رم ةيفلالا رصتخم ىف ةيفو 180“ تاورسألا "ىلع بكرم لكلاو لضالا نم

 ىلاغسهقلا ىف روكذلم ةضورلا
2 5-5 

 مهالا عداقو ملع !7*.ه

 2 .: 2 1 3 تب
 عداقو 120. تممبد فالا ةعست ىف ىبهقلا ىدوعسملا اهموظن ىمسراف ازويم نيسح عداقو 3.

 عء/-:معم/لعا لعلتغو ءغ تمس اتطعتع ةصاعح ]دنلهتتهق هناتلغم5 هردوأز5ة5ؤم5 عووع لزعتغأ معمستا أ وانع

 زم هرم ]أطعم عد ءما]أ ععععر وسهع هرستععم 1]1هحنصت ءمصالصمعومأ. -  وقاعو ل10ه:لعم"1 طتطاتمن

 ل ذتجساسع لعدد ءل- ل+ قات !مااوع قلآبت»تعأ عرب 81ه]مرنت» ف ظظعتن قطف - ءآ - ”هلرتسعت

 ][ي- 5 ء»ةرك 87- 80ع2قر ماتطسانلل انعطتق [[هلعطر لعتملع تعطتو ةلنمع ةهونتلتسانقو ةانقوانع 4

 ةمصتتل 674 (ةمع. 27. لمص. 1275) ءأ [مر[هه5ع ددقوتنع 20 (ةوصماتك 120515 ةانقع ةه200 5

 مع. 10. ةلوع. 1295) يىصماتسسقكأ أر تأ ذص 2/- 21 ءرنآبع مهكطدأتتع: (ماطتق ةمياعطت !ذطعع مل

 (ءرتمسعر ن0 ه3213105عم مكهعأتأ ةنصغر تعععاسصضلانرط ةصصمق ءعغ 10ءمدعقو همه 30 هعلتصعتسل

 ممرصتسات)» ءمجست جلمطحطعا(نعترسس» 035مموز6دن5 هون. - ه7 ءسورك انطسسس 5/764 - ءل -

 م4: 7 معهنا ل [زرنعا ورع ]5ع 10 نهرا اكا-1] ةلتع ءغ 'آطدلتغهصقعأتالق انقواتع 20 مءعداتل عماتمس

 همصأ 749 (مع. 1. كم. 13481 ءممتمس هك(, ءأ ل5 18ءقخ !ئخطعسسص اظا - ذل 7271:-عل-

 لذا - ءآ - ”ءارغ» ط7 - 6-1 ع8عفغر عمصم 806 (ذهع. 21. لدتل. 1403) 22015[انآت5 و 050116 830 ةالالللا

 (مرا مني. -  كمرعمل1 نمو ةععلم»عو ةععطعأاوم حسم]1 ممعع ةدصغر هزتطعق ةانأعلل ةععانا ان

 عمممو ل1 ةممدلأاوعب. - 14303. ظ] - [[1' ءلكج عاب ةمعاتطسألم معج1ءعاو. ظمتامسع !ذطعت كالا ءاب

 لع وتتم دسربرعه لزعطس ةهعأ - 14304. آ1؟1 حعؤع ءل-عوس ل طقغر ةما10لزغهه8 طمصألل (نهرس-

 رت ءط ه1"ة أ ن5 5 000108102722.

 14305. [] ١ ععؤز' ءال-هدس عدت. 100 ءاعأطق 2عطاتتلل ععقأاقرال73 20 مانأ 01

 14306. 11: ءعّمنذ' 860ه ععزمر معد ععقادم 80عءنت 212ه , معهعتعع.  (نةمدضعت 205عللل

 رمأل1ع ععوسمست 8 271ءم'هث08 00د ءمملتكتس. بل 14307. آ[' ععوأذ' ع] - عسقنلاب عما
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 يف ةياورلا ةياقو_ !تا8.م أروبم نيس همظن ةنس قوقملا رعاش ىضايرل موظنم ئسراف قاموا

 هوبكملا هللا دييع لوالا ةعيرشلا ركص ىنب دومحم ةعيرشلا ناعرب ماعالل ةيادهلا ليتاشم

 لعج“ مل 1م هلوآ ةركذ“ ىقآلا ىاثلا -ةعيرشلا ردص تانب“ ىبال 'ةفتص ةلّثش قوتملا ىفتكلا

 سيرحتلاو ةءارقلاب ءاملعلا هناشب ىنقعا روهشم نتم وهو خلا ةينهلا بهعاوملا لجا ملعلا

 خنس قوقملا ىيدلا وز خمالعلا ىفنكالا لدتس خيشلا نب كينج خيشلا هحرشف ظفكلتاو

 قيفوت هامسو كيغم حرش وهو يلا اًنيضم اًرونو ايضر انيد عرشلا لعج ىذلا هلل ىمحلا هلوا

 قوقملا دوسالا رمع .نب ىلع نيدلا الع ىلوملاو هللا _فيفوتب هلوصخ ةياقولا حرش يف ةيانعلا

 فقينزا ةسرحمب هسيرحت تمقو هفنص هنا فقداقشلا ىف وكذ ةياقولا حرش ىف ةيانعلا ءايدس ىلإ قس

 فداقشلا شماوه ىف هداركب ىفطل ىلوملا لاق ةياقولا تالكشم لكل لفك لفاح باتك هلو

 ىلع واح ديفم باتك دنكل ةريثك تافرصت هيف هل سملو ةيادهلا سورش نم ذوخأم هيف ام رثكا
7 

 اعلم مرتك.  (ندضسعس مععقتعاتتس, 0000 1 نمل/# هعامحب ةهصصم . . . 2205انانقر 108ءقلاو للة" و

 14308. 111082 عغ عا - عر خر عار اهاعلو عءادعممتم لع نسهعق(تمهتطانتق انطعت نمالا م0 ةاتأ أم

 11:0412/.  (نهرصممكدتغع آسفس 80ه[ منن-ءاعابم»ةها لل مطبستأل اق عزو كيل -ءاو]بع» أما لظل- فة منمعأ

 (نذ. عي مهمصعحر 0 ءعقاملاعأب 7/- 31 هلام [آكهمعاتتو ةصصم .. . 1طم5اتتانقر طعرمأت عع لاته هه لو-

 ءلوارع"أ ما للا - #1 (ذ. هع. ممهاععتمكتزر لع وم املعه 03 ععاسس. .آطئطعم ذأ زمعامتغت آمسلعس

 عار واتأ ةعاعمألهسل مععالمةزدةأستص  لمممصتنس كهل ط عع معنلت 1ععلا ءاع. 1" ءدعانع :ءدأ

 هءاءطعععاسسعر فلص وبسم دتع لمعان 1عععملمر ةعطماتق طقطعملتع ءا صعسم»ت وع مقملقعلو

 كتركحتت ممكن عضتسأ. . اكسس ءمرسسعماوعم زممامتحعععنمأا هطعتلعط لمءانممتسسم 27ءقادعا- ل

 لمعت اظظءر» لكا- ذاعتاعط ىءرنلع) [[آدمعاتلاكحر همصم . . . 12015[تانقر ءانلانق ه0لالال1 ها ةكأانق

 جلصم(ةغعنممتطسع نتتلتطسق ماعدسم ذغو اصمتزتا: آدم آ2)عمر ونسأ طاءوعنس ععاذولممعتس عتماقتم

 عا !سععسس لل سكاعدصاعس ءعوذع ؟ه]طستأ ةاعر ءأ 1هسركاع هأ- ةيفيرعا لل ءارعبأب للا - 11 ءاهرعا

 اههعضردأتكق عقار نن00 ةسسعام» هنحتللم عت معمرتعأتم سم ؟عازعلاوع مععاععل(ا - ا1ملله قل/م-

 ه0 - ل1 لل: اظعءراب (ندروم» ل1/- كعيممل, همصم 800 (ذصع. 24. ظعربلا 1397) مظم5[انالقو تاز انق

 نوسصسسعصأةسسق ظلا-]::نيعا لا ةانم»أب 70/-11 نعميرعأ ذمهعتت ماسه قاع آله 10| ه/,ءعلقع ههتل ةللناو

 للم - هل - للم مس عما هعئانتس (ةصرورع مرض ممدتقدعر وننم أه ءقا]اعوزم للتووعمع ]1ععاتممعءو

 طقطتت عع(. [لعسد اذطصتص ءمىمتمؤسس ةماع ءملتع لت عت ]ةاتطسقك انطعأ 77 عميسرعأ ذم عمت ءماعسم

 دعما موز - ل1هلاد طسارك امو ملعب ذم عامهمهتم دمععتسقلتطسخ ه0 2/5/7 معونعت ادعت ستاتللو

 امسوستأر نيم طلع همرصس ءصامعتسم همصاتمعأب عع مرصتس ءعمامعتتم ته اذطعتس لل لاه عا ةاتساتتلت

 مدار معواتع ذطأ سصنأكد ءدع معممعتم ةمععسأم ةهللتغع ةصكعمأتسمأاتع: ١ ةلامتسعم !ذطعع اناتآلتق عقار

-- 1 

 ل

- 1( 
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 قوتملا كلم“ باي. فورعملا- زيزعلا" يع ب :تفيطللا كيع :ىلوملاو ملعا»-هللاو اهب ثقعي لئاسم

 ليمكم اهئبا «هضيبخ .ةدوسملا ى:اققب قكلارفعج- هنبا. هأرق, يح هحرش :عثا هلو: قا ركذ ةنس

 عابض تفخ راشتنالا لبق ةظكسنلا تيعاض امل .نكل .ةياقوال اًحرش فلا كق..نا ناك لاقو

 ت1 ا١ذِعلو ىهتنا را احتاش تاقاحنالا ضعب عم اهذدوسم ىم“ تيذكف ةيلكلاب فيندصتلا

 لعد ىذلا هلل كيمكلا ليكم هنأ حرش لوأ كلم نبدأ ىلا نييوسنم خياقولل نبيحردت اةذامز

 هنم باتكلا :ىرس- تامو. هيلع ئضق اهلف“ ناوآلا رخا ىف همتاو هيف -عرشف ةياقولا جوملا ”خزا

 ىتانموقلا ىلع ند نديسلا نس نادم ح كيييسلاو ةداقولا حرش 8 ةياهكلا 3 9 لو لاح 3

 نأ ننهعمأأممعم ءمصاتسعأر لتقتانتسر ةقلكم العز رتعاتمررع هئلعمالقهو عوالم هدأ طقطعسلو ل

 - الما]1د 0١4-ءا- اهاةر“ ظعربا قلل -ءا- هععر, دلعم قط: 1/«21 لتءانك ءغ ةمضم .

 رسما مسعر نانأ هط ةمتألم مسمن عدمها هع طسمع ءقمرضتس عما قتلأاتللل 0011م0 ةامأةةعو تكانت لتس

 لماع (دحطتست 1[عوعععأ  ةلفسعم متستك ائمعتم عصقتعمهلتاك :عةامطقعب ةهومسع كلوب هت تناعل

 ظلتسك سس من006 ءدجقعت موزأر ءأز ظولعع دسعتقر ةهتاغر يسن عضاقتلانتت ةذه 2/- 11 :ءموعا

 يمت مممعطدلز جكاقست عم ءاترل عدوعرل مآاننات عطل ءطعااتا 2 6 لتن سل وطن ءووعأر اما ءالاأاتلل

 اطل معمععدك ءءاوكأ عغ عع ءعزردض 203 ععددعتم تكس همصصتنلات5 2001 6دس عصاتكق .ءمحتس نا ةتكلانللا

 جلتسس كمدهععل موز. - طوعع ز]]1ني. ع طه لع قتتققح ممعاخم (عطتممرع ل05 ءمررتنات ءهامك105

 ذد 70/- 11: :عميرعأ ؟10ع5 لا: 21ه7جو (متطسخغمو. (نهدرصصعمامتعتسق ظللت ءزده 71هزءمسس عا ذه

 زمعارزا(: آمسك 10عمر ونأ عل ءعماتهتل 0113عقأا108أةةلصلانل1 11162عأ12200 105113 أ ]ان عمان عققع

 ممارست( عع, -  هطعتاءطسم رصعده ءأ مهاعت اموت, !ذطعن 27ءرزر»م' زماععمءءور لتحععتات آم /0/-

 171 :عميرعأ سصسءعمامستسس ءملسررممععع ؟هآبل. طك اهععرتت, ءأ هللسم ؟تامع (ةسربنمرتع ةطقدأ 11

 تحس جماع هنمعاعم 11]ةكحتص هطتععأب ائطعع طعام ءأ ةطاقأفتق ءغ مععلتابق ءةار نأ ممالكأ

 مستعستسع ممدخعص. آملع ؟هللع ةملماست. مدل ةعاتمغ ةتاعتت 5 دتلعر نأ ءانش ءاء 209 ععقدعتق

 ءراواعماكأطاسع لعدءعاط ءععرس. طعمونع ةعلرقأ ءأ هانأأقق ة0هماهنممعع تناتاعع جلز عع. - طمعع

 عورات عنا ةيسستسمب ع05ع 1116 لتعتغ 310115 7”ةعببرك ورب 18705عمزب لك عراا(3ءامر قكتعف ةماالللا

 900 (ذمع. 2. 0ع[. 1494, رسمت[ انانكر ءكتزانق مرسسعصمامعاه //-11 افق عأ لا ؟ارمنأ 17-171” :ءةنرعا

 آمهععمأتك هنأ - 1// - هءيرونل ظل هدعقز: 8 عرا- ءادعووتل ظعي قعر ذم نعطع (ننسعممأ مهأاتق

 عا ةمصم . .. مطمرتاتق. [1مععمزأ ممعمدع كمضسفلمأ 1. هممت 827 (ذهع. 5. ]2 عع. 1423)و عا

 ررعمدع كدأعع ةممأ 832 (تصع. 11. 06غ, 1428) جطقمأ؟ز(. طظرسم همسصت عماقتتانق اناانأو
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 خيادعلا ىم ةظملك هيف تدروأ ام لاق خلا تيموذلا كاضفبو كتلكاتفأ كديكب مهللا ةهلوا

 فورحح .ىم ماقراب اهنم لك ىلا ترشاو ةعيرشلا ردصو قاكلاو ىليزلاو نامبلا ةياغو ةيافكلاو

 هتعن بلغ كقو 5 ةنس رفص رخآ ىف همثا 5 ةنس قوتملا ىفنكلا يوبكملا دوعسم ىب هللا

 هحورش عم 1م امك ةياقنلاب نمسملا ةياقولا رصتخم هلو هحرشل 58 راص ىنح هحرش ىلع

 اهعمجاذ هيشاوح ىم انملا لصو ام ركذذ ىكل فيرعتلا ىلا ةةرهش نم جانا ذل جرشلا اذعو

 10 ىلوملاو 1720 ةذس ىفوقملا ىغاب هرقلا كمكم ىلوملاو نينس ,شع دعب اهمذاأو مقا انخنسا 8 انين

 راجكيألا عم ةلوساو فقرداقد اهمذ دروأ ملأ خذدس قوتملا كيب رضخ ىلوهلا نوبأ اشاد بوقعبد

 امعلعمتامك هدأ ءهغ زاه زصعلمأل: 0 طدطءدعر جه "ده اهسلع زمعتمأزو ءهغ طعصعتو | ءعماتدع نقع

 هتعحتس طفطعم ءئغ. (0مقع طتع ةكطتلتو هتك هيدصتق ةانتهاف ةانهأ هع ل0 ةءأر 1و عار 1

 اان عزرا, 2ءنامقر لك الار كهل - ءاعار عما, ءدودع ةتنمعنله ةتعازه ع لئغعمتك همصتستس مءاتاتق

 مماهكز - لأم - تل - 01 4/6 107007052, دصصم . .. 1201[انانهر ءانزاتق همنا علاقكأاتق لل/-

 1:1 ع/تام ةمكت ماسك هنا س 3[هأ1ج (0(ىنر»س عرب 801ءنسن 001, ةمصم 970 (ذهع. 31. كسعت

 1503) ممعاسنقر ءكنزانق ءمسسءصامسك (ذسلسس 22/- 1علال2ع معدع هع ؟ععا6ب آطأ !طعوعس ةئطت

 ةعكمدأأ طا 2 ءعجناممعامع ععةممملععتعي ح قل ءميصسعما(ةعتمد ءاتقس آللع مععالمعأو ونت

 5 161946 ذمه ماتم قا عأذص 17/- 1800" ء» مع لل - مرعب" كمدصتس عت 01جخانت. ع هددت عما

 تمصتست ءءاعطعععتسسم هتاعس آطسفقستسم ىولت» - ءهلو]ع" أها لا 1 نننق 0[ ءةلملاعأ عر 3ل6دل

 11مل( 1[آهمعانحسي ةمصم 745 (صع. 15. 8آهت. 1344) رسمءامستر ةنعامععس طقطعأا كلطع

 دماكلا بتسص ءدعامعستم دمعممع كدكعع ةمصت 743 (تصع. 6. لمص. 1342)ز ءرتاطعغمم ءزسق هلم

 ءلعا علما معجم ذام ذم ءفمسص عضاقسسا لفمصتسماطةطتخعر انا ءزسق انانلسف ةمهلععو6 -ح 1اس

 ةماامرسعم ءدع 17 مانعا ةلتلتا 2]/ - لآ عءويرعا ذمهعتمامسسر نأ ةسمركه مستضعصاممعتق 200ز(5

 ءمرصتتال عل 0[ هانت عقاب ع  (نورصسعمامكتك اللع معمرباعع ءعاعءطعأ64وععس ةسراأمعع 0لعععض ماتقممع

 دمص ءععار جغامسعم ع]ممدهق لم نصت ةععاراقم ءفصسسعس 0؟عطتساتقو نانقماتللا ءمعصتالم 50 ممق

 معمم عمت. طمع ءهممامةأةدأسهع 1) هه لرأ»ءا ءا.معام ذمهعتمادم ١10115 7”هد“ك طق عرف ل وتدعو

 ناعم قلق لع/عارم لتعامك ءعغ ةصصم . . . د205نانقر ءلتلتغ. [1مععررتا ةمصم 801 تسع. 7. كعص

 10 1486) ءا حطقما»لأ ممقأ لعععسس ةصصمق. -  ظورصربم عامدددم ةعئمدعسمأا طاماله قلما مسن عم

 (0هلانوواعر ةممم 942 (ذهمع. 2. لل. 1535) سمهانسع - اذ[هاأذذ 7”ه'عنأ هعاع آان

 انا - 31ه115 22/7707 8ءعر ةهصمم 891 (ذصع. 7. لقص. 1486) دمم[نالكر نانأ ذص عالمدقته ةانتق
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 هل ئه ىلع ىفخ ل اك جيواتقلاو خبادقلا جورش ىم ذوخأم هيك ذ ام رثكاو روركلا 5

 عيبلا 'باتك ىلا 1* غنس قوتملا ىتدارفسالا كمحم نب ميعاربا نيدلا ماصع ىلوملاو ةسرامم

 سامتلاب هفلا لا ةياقو كتيالع نم دجوت نم اي كدمحن هلوا ءاملعلا دنع ةلوبقم و

 نب مهعاربا ىيدلا جاذا ىلوملاو ] 18 ةذس رخآل لوالا ثلثلا مامثا نع غرفو ناخ هللا كيبع

 لانوك نبأ ةمالعلا لاوقا ديف فيز محلا باتك رخآ ىلا [10 ةنس قوتلأا ىديمدكلا هللا ديع 5

 10“ ةنس ىقوقملا لالج نب ملاص ىلوملاو فئاقشلا ليذ ىف ةروطسم اشاد متسر ردزولا عم هتصقو

 يوغا ىراسكينلا نسح نب مياوبأ نب كمكم نبحلا ىويدك كوملاو الملا نيب اهيف مك اد

 ىف" بنتك" خلا ةخياديلا ىف مالسالا ةرطف ىلع انلعج ىذلا هل دمكلا هلوا كيف داجا 1.4 ةائس

 ىتتلا لداسملا حرش ةيشاحو اهحرشل حراشلا ضرعتي مل ىتلا ةياقولا لساسمل اًحرش اهنا

 ىلكربد فورعملا ىلع رمد ند كوح#“ ىلوطاو ناخ دارم نب دم ناطمسال تتكاو خلا اهلكنت ضرعتي 10

 ىويدلا ىبمد ىلولا هداز ىيدلا ءاهبو اشاد لامك نبا هي نجد اهيف مكاح 10 ةنس ىقوتملا

 جلصمم[جغلممعم ةيطغأل عد ء( ويسهععلممعد لتعاتممع ةدععتمعأو ءمصععوأمم جعصأ.  ظاسعتسام لتأ عطتو

 وننهع ءمرصس عسمعدتو نأ معستمعتس [دتعأ نست اتطعتس (عهعاقكتك ع ىرسسص ءعماممتم ذه 2أ- 1 لأ

 عا [7- 1 ءممماأط سداح ديما 010115 15( -عل-لأ: ظن" فلا 8 عزو ل01 هضتنعلا 1و عون ةصصو

 944 (لمع. 10. لدم. 1337) رص دتالك , ءانزانق ع10مهووع 2 ؟تعتق 00ءان5 ءكننتت معآ هلتقات ة>26ع7ا18عب

 ننمع أه زمعأ ماتسمع: آهسلعتساتق "1" عر و ”1خدر ءدع تتزاتق لسعات 0 ؟ءدوس معازعتممعمت ةتاعاد معمل

 قكرمتطتع ءعاعر ج0 ءدرسغ لع صالممع ؟عملت ا همعواتع مععاأ معمأ. عمت مدتا هده معاعمأع 01/7

 عشت ءغ دل ظمعتس معلست اطل عمأتق عدوعانمأع ةممم 934 (أمع. 27. 8كعمأم 1527) معد عمازأ - [1[1هااد

 04-60-1047: ظلت ظظ عري قكطفلمل]عأب ط[مرم عقل حمصم 973 (ذدمعي 29. لصل. 1365) طمع طسق]ر 0انأ 5

 ج0 ظمعتس ءممأأت» لع معععومت مهاتممع ةدعرم رز20عرعقذاتك ءعقأ. آلم ءععمغزطت ؟ءعطج دلع 0لهءعاتمذتست

 137: لعكعر»م7, هع لتكدتللطسم عزاه كس آلآ ةوتعو [بىاعررر وعام ذم ةممعملت عع د0 7 - 5, ءعمفع

 لعوءص ماس عداد ة[همااو كم77 ظعتي لءامل, حمصم 973 (ذمع. 29. كصل. 1365) مممسمع, نملك أه

 ةانأذ عامدمتم اماعع دامالحتس ءغ ؟ل1مالقس 7107 6-عال- ل1: 11ه]مبوتسعا 8 عزان آان" ]راتر» عزا طهععتف

 ايم ةهممم 901 مع. 21. هعرأب 1495) ملمرناتتلل , 0ززسلنعوأ. ةكسصغأ ءيطعوأتع ةعطمأوع

 مغ آ[معاجأاتسأ 18: آبهتق !)عمو وننأ ممطتخ سعاضساتتات 1ه0ه]عرد طستغ ءمسصمفع هاوس 30 معاتس

 عيزاممعسس [هلوسصتعحسم ةسر] ءععئعملحتس ءاع. كسعامو زأذ 5ععزملتار نأ ءفرصتس ءعمامتأانق عةوعصأ اص

 نممعدعلممعم []ذطعأ 772 عميرعأر يدهم همست عماقأم» ذص مرضت ءماقجأم ممم جا 1 عععقأ, ءأ عامدجدع

 ج0 يرصتص ءماجعتاسسل ذه 0036دأأ5معقو وستهق ذمل»- ء7وزر م»أما زماععمر مذ ءعرات ءمعع ةنهععممعوأ

 ماع, هظعيتردلا ءدهاتم ؟هطعمععم كدلافسأ 110807: عل لق عرب ]1:0 لك]رفتئ- ا١آهلله للدار وتست»ءأ 10

 عري ظف» كلر ؟دلعم 82جن7غ لتعطتعس ءعغ مصمم 981 (صع. 3. 3آهت. 1373) متمظنان8, 111 11 عاط

 رام لهءانددأسانمل 187: 7( عسبم7عمم]لم ءغ ا١[1هللدسس 110518 - ءل- لأنو كلما متهتسع0  ؟دلعو
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 نبأ ىبلج ىسح ىلوملاو ةعيوشلا ركص ىلع ةيشاح ىف همالك ذر هثالا 6“ ةنس قوتملا دمحم

 ىف ةريغص ةلاسر هلو دع نس قوقو حسملا“ باب ىلا" هلكاوأ ىلع ابنتك" قرانفلا اتت قلك

 ني ىلع نب ةمكو هلداوأ ىلع اًضيا لئنس قوتملا قرامفلا اقسود ند ناش تم كما لوملاو ةنافولا

 نب دمحم نيحلا ىيحم ىلوملاو ثلا فيفوتلا ىو هلل دمحلا هلوا هطول لع قرشا فدك

 هداز ىضاقب فرورعلا دووكم ند دومحا نيدلا ردب ىل هلأو اضيأ خذس فون مساق بيبطخ

 ىو ىخا انالومل ذرلا اهيذ مرتلا ةنس ىوتملا رعاشلا فسوي نيحلا نانسو امم ةنس قوتملا

 ةمأ خس قوت هدأز خيشب فورعأأ ىوجوقلا ىوحلا جاصم ندا دكمكم ىلوهلاو ةاوبقم ةيشاح

 لك ودرفد لبق بك هذأ هرثخأ 3 وكذ خلا نيملاعلا 5 هلل كويكا ةلوأ 2 زوبك جرت وىخو

 لييقح ليكام نب كودحا نبدا فيس ىلوهأاو 11 ةخنس رفص يب غرش ىتح هب قاعتي ام سرد

 نويحلا ظئاحو امامت محمشرقلا هاهم ةئس ىفوذما هداز ماسح ىوملاو 111 ةنس قوقملا ىلازاتفتلا

 رعايا - عل- لوس لع لتعاسسس هغ ةصصم 9533 (ذمع. 4. لاهم. 1346) هلم[ ناتتظو 016]01ةغز

 مءعاسامأ ءعمتسو نعنقع طلع ذص ع]1مددتك ةدتك قصاعم ثمل“ - ءاوارع»لمأ م:هممددععتأ - م10

 1[ هع لءاعأت لات: 310ه هدتسعلا كلب 1"عيروب ل همصم 886 (ذمع. 2. لطآلمعأ. 1481 ) ردماتتتقو

 نبأ عامدووه ج0 مصسعمامستأ امتالتسس نقواتع 30 ءىرسغ 0ع جطق[ععععملم ءمرصممخدتام 10 عدم

 معاحتسم ردعاتتت لع ظ] - 77 ةءميرعا ءلنلتغس ة1هل15 11ه مدتسعل كاب قعدنا 7” دبر“ لكل عراف“

 حممم . . . سمر( انانقر وانأ مههتأعع ج0 مسدس عمامعكتل امتاتدت» عامودهه ةععرسأأ - 71من عأ

 مر, لك: 8ءرب 7 ير 1ءمم» م تسقدخ علمدكدع ةمئاتسس (عهعاقسأعق زاه اهعاصتات8[: ًلرهتنق

 [رعمور ةسدعتال1 مجهمزاتأ لهعممأ ءعائعب - مدمئاعع اططملاه 71هأ و: - هل - ل1: 21ه]ءمت»760 لق عتا

 1[ ملقا ( نحضر دصصم . . . رصمعبنك5 - ااملاطج 8 عءا»-ءل-لغ: قارتسعل ظعتن للعلا ح0

 001 سم0عزب لتعادس ع هصصم 988 (ذمع. 17. آ"عطع. 1580) ممعاسسمص - هقامت:- علل 11: 7 هدا“

 طموهماوي عمصم ... 505 اناتعر ننأ ةزط] مءاتاهغلمدعس ا11ه]1هع هممداعت ق8 !ءوعس 1عععقأب

 © 1هدهدع طقع حممعمطقتممع سماع - ةامااه 7101 مترنسعل اظعءرب قل ءداقأب - ءل- لقا (ننزءتمفب

 ميلوم ىهزعنزلعملع]ب لتعامك ءأ همصم 951 (ذهع. 25. لامها. 1544) سم [نانقو ءانزالق ©0111-

 سدعمأمعتاسم دههعماتك ءقأر (عدعامست ةلمصتجع64دص طقطعع هع تزعج ةصعتمتغ: آيهسف آ)عمر هيسصلمزاتس

 لمرستسم ءاع. كل ظمعتس جنعام» ءمرضس ءعضطمرذك ةصاعونمست ةأدعانألهه !ععلمصسعم ]زعلك ءءععاتق

 ننمدأوممك ءرلتلر هع عد معدن مد تمدعر نسمع آللهم ةمععاوععمغو لممعع رصعمدع 5دلعتت ةمصتل 9

 (ذمع. 3. سو. 1539) ةعطومامأومعي - ة[ه115 ذعر عل-لأ» قايضعل اظثعتي لل وانو عا 1 لامع

10 

 نح

 10 معرنمعب هصصم 916 (ذمع. 10. قمع. 1510) مدمر هنه - لآول1ه طل هدئسع 6 ل عابر ةطلم . . . 1201[ انانقو

 هنزاح عامدددع ر/- 1ءعموافا زمهعت ماهع ه0 طصعس ءمسصسعماقتتتل معضاتسعما - الل ملا اد عال
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 مع ةادس قوتنا ىناسمارقلا ىلع نى ناممملس خيشاحو اماهت خماس قوما ىمجعتعلا لكيحأ نب ليكم

 ب ىلع فيرهثنلا كيسلاو ناخ كيوب ناطلسلا مدسأ ةببك ركذ يلا ماغرلا رماغ هلل لمكلا هلوأ

 ىوتملا ىلينكلا نباب فورعذ ا ىبلكلا مهخاربأ ىب كمحمو مأ1 خنس قوفملا ىلاج ا ىكلا دمكم

 ىتفملا ماردد ند ءابركز ىوملاو كم خس قوقل نوحولا كيع د داشملع ىلوملا فقلعو 91| ظخنس

 156. ةنس ىفوتملا ىلك برعد فورعملا ةزهح ىب دمحا نيدلا سمش بنكو 3140 ةنس قوتملا

 . 05 . : . ف 0 , .٠
 10“ خنس ىفوتملا سيئر ىرممد فورعم لا ىلامارقلا دويحا نب دمحاأ مظنو ىكرقلاب ةفيطت ةيشاح

 ةيشاح ةعيرشلا ردص ىلع ىتاوكلا نمو جيئافملا ةعيرشلا رددص ىتاوح نمو ىكرتلاب نةملا

 ردص لع اهقلع نيسحلا ةيشاح ىتاوحكلا نمو نانس هرقب رهغشملا فسود نبحلا نانس ليوملأ

 خلا هتايأل2 روخب ءاملعلا بولاق و دلل وكلا اهلوأ لامك نبأ تاضارغعأ نع باجا ةعيرشلا

 11 ه/رمتترنعل عرب لتجعل لا - كرز عربة, دمصم . . . 205نئانك و, ءاتزانق علمدددمع مهعاعع طمع

 ةاانموكنصأ - ةلم/ءرجمتو عر: لل: (60نسفتنغ,ر دمصم 924 (ذمع. 13. كهص. 15318) 201 انانكو

 بتزانذ عامدددع زغو 1معلبتاتمأ: آدم آط)عور وست زهكتامو ةيطستاا)( عع. 8 عمملتعدغ طلت صمت عه

 تنلاغصأ 8بءسفا لعوب - تيوتا ةظطعسأ6 ل2 8مرو ل07 هد»ت»ءل لم«زاتاغر ةهسمم 6

 مع. 3. كم. 1413) رممحانس5 ب 1101 0724 عن طة« نلطقت» طله ءأقر هحلعو آات-ءا]رمتنانم/

 لزعاسمك عغمممم 971 (]مع. 21. لسع. 1563) رسم[ ننق. ع  هعطماته ه0 ءمرصس ءماممتستس | لمد

 ءلذلعدتسأ دذآمالاج 4/عردعاما 8 ءرا كآل-عءا-”هلبسمتر دمهم 987 لمع. 28. 1 عطع 1579) مممهالتتنق

 ب اآوما1و 2 م8074 ظع»» ظضصم» الكا - لآسلكاتر دمصم 1001 (زصمع. 28. ظعرأ. 1592) صتم[([طانق

 - 110115 7157م4: طا للص مل, جمصم 966 (ذمع. 14. 0ءأا. 1358) دمم»تدسك - ا[هلاذ 22 مد»ءبم

 انساك عري رك عرب ممع/# آهعمماتطسقو حصمم 967 (أمع. 3. 0عأ. 15359) صام[ انا18. - هر عزب ن-عال- 4

 ل7760 عرب 8هدهععر ؟نلعم لمسمط لءاعأخ لتعطتك ءعغ حصصم 930 (ذمع. 6. ثم. 1543 )

 مم سسعر ع]0هددوه ءاعوعدصأعم ةتععتعع ةععمفتار عأ قتتعا عزو قلاتسعل (  مه ةتاغر هدلعو

 ممبمم 1[ 6يرن+ لتعات5 ءعا جصمم 973 (ةمع. 29. كسل. 1565) دصمعاسسقب (ءةرعطتتس ؟8عوقتطاتق تععأ لق

 كمعيتما وعل مدنا, - آم عامددته ج0 ذمل»- ءاوزرع»مم1 [هقععملد5 122/7 - لل نلفافأ ذمقعتأ ماتتق

 متت رمان: ءأ معمعاع»عو عامددده ه0 ةمل» - ءولبعمنما ءلتلعمتصا 8آمالج ذيع عل - لو

 لكروت وسأ همسصتمع (ن"هأب كم7: ذهعاوسصتاأ ح ل/-1هدععتسر ونحت عامددمم ه0 ذمل»» - ءاوا عاما

 اهعزاعع ممهعتمدأتأ. لكل ءيتطأ عءعممصلعاأب وسمع لاو رعكعرسم7 مصاعف لل5ماناقت عطهأ. ([10ةدوع

 زاه زمعاجتسصمأ(: آمسق آلءمر وتأ ءمملو حتعوعدست 0هعامدسسس !دسصتمع ؟ءععامع ةيتهع ؟عآذعتمصتق

 1| نواردغ عئنعي - طءومئوعود كطعتاعط 7”مميرع طظع» 68”7/عءلر هسه . .. 20011اناتق , اهلا
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 ىئدجملا هركذ.ىلايضلا . ىسوم, نب. تمحلاب لوفلاب هيشاعت يرشلا هردصاو وعر ةرضاعلاةدفاقلا

 ىتاوكلا ىمو ةعيرشلا رحص ىلع ةقيلعت ناكي انالومب رييشلا دمحم نبا اشاي ىلاب لضافللو

 1.0 خنس ىفوتملا ىاج ىخاب رمهشلا ىناقوتلا كينج نب افسوي ةيبشاح ةعيرشلا ردص ىلع

 نمو [رم دقو] نكصلاب سردم وهو 1.0 ةئس اهمتاو م11 ةنس اهفيلاتب ًادتبا ةلوادتم ةلوبقم قو

 5 ىلع ىتاوحلا نمو خلا ءارضفلا ةبقلا عفار هلل دمحلا اهلوا ةيشاح ةعيرشلا ركص ىتاوح

 تادآ راوذا محب هتحرش اردص هلوا فقولا باتك رخآ ىلا هلوا نم حيرشتلا ةعيرشلا ردص

 اج هيف ىب ىيكح نيدلا فرشل ةيشاح ةعيرشلا ردص ىلعو خلا قايطالا قاروا نم هتادكس

 اًريبك اًحرش لامك هرق بقكو ةياعرلا ةياقولا حورش ىمو نيدلا ىقت هركذ ىفنحلا ىواعرلا

 ظخاب ةعيرشلا رحص هترابع ىلعو رمحالاب ننملا بقك اًجوزمم ةعيرشلا رحصل ةياقولا حرش ىلع

 10 فشاللا هاهو هقلا ةولصلا رخآ ىلا كلذك اًباتك تيأرو خلا نيدلا ىف انهقن ىذلا هلل هم هلوا

 عمعبلا لععتست عامدددق ه0 ىمل»-عوارمتم ما ىيسممةدتغ ةاعصوتع آ8[ه15]1 لاتسعل ظعتي للدم

 ]لا - 1كم, كطزاسق عامدهده 2/- للءزلم ىرستسعسمرهأ -  ظعصع مهعضأسخ م78 مهعارعو

 الادب 7101 موت عر ؟دلعم 11ءيمامنم 7”ءممت؛ لتعاتقرم ةعطملتق !ععلمدد ه0 ذمل»- ءاوزر عاما

 ءلألتار ءأ مدهعااعع 7”ىيووك عرب لمداعتل 1هءعفمانر ؟نلعكو قلآلق لع7عات لتعأتق عا ةصصم 5

 (لدع. 8. ةكسع. 1499) مردمعأاسسعر عامدددقو نتتهع تكتتت ةهرر]دددقات ءع>ئععراهع ةتصأو عأ دسلاتتسم اه

 رسدستطسخ طقتستمتسس ؟ععودصأ تك. الكوم ةمصم 891 (ذمع. 7. لمص. 1486) ءمرصرممععع 1طععزرتأ

 أ ةمضصم 902 (زمع. 9. هءم(. 1496) جطقماعتع 111غ معم[ععدم»» ه0 ءما] ءععتسس ةهنلقع موزع

 ععيصرباسس 7160 عيوت» ءلفرم ؟دتار [سغ لقتس هسه لتءطتنس ءقأال. -  فلئدم عامدددع ه0 كول

 عوز ع"مم) زكذ ةمعامأات صا: ًآلحاتق آلعءمر ونسأ ءمصك عدم ءمعاأ ءدععنلعو ءعوربتك ءاعيز ةلتقع هل فيز

 ىمل»- ءاوارعتأمأ 1ئ/- 1ءعزبلا زمهعامأامع سمار ةهط متكلم ه0 ظمعتس ءهدوتاألق 06 ]!ءوهاتق

 معمل معمأو عأ زاجه امعامأتسصسأا: امل" - ءاوارعب ما ءرعمات ءةم6لمصسعتس 1هعتررتم ه !ةنلع ]سسنتستتتل

 معرقانال11 0022 مل 6معمللل ءزانق رالهز ءةاهاأتك ءدع !هآتتهق مصاتعمهاتمماتتت ءاع. - قلزوعر نسقق

 1 علق - هل - لقرو ىسستضءاضم1هأغر, ذ/رع» وك - عل - لقمصتص 7 ”ه)ورم اظعتا (نمهأزأ 101 - 180 مغ

 [1همعلزغدسس ةسعامععرس طمطعمأا -  قةلطم ءقسسعمامهستاتم اص ظلا- [7”ةعميرعا انعسطستس طا-لا 4 ءأ

 مرتمع هع [عرار أ ('م»مآ لك عسا رصحعمتتلل هفمرستت ءضامتانلتل 80 ءمرصتس عمامتت انا 5 أم" -

 هاوارع»مما ذص طا 77” عموما ءلتطتست ءمضربممانتار ونتأ (ءرديغتسس ةليصتخغمست طقطعأ. "1'عحعاس

 !زونومرتع منطرعم هععامسزأر عا ةسمعاط طسرانص ؟ءعاطلق مسمن ةعصاقتأان11 م01 - ءلور عمم ةمالاق

 10 ةعتراسرد ج0]ءعلأ. 1طتنع مرضصصعمامتتانق زذاكه امعلرتغ: آهسمه آكلعمر ونسأ صمق زذص معاذوأتممع -_

 اصماتاسلا ءاع. 1101 اذطعسمصم ذكغم دسملم ةععااسسس نقواتع 20 طظصعتس ءةصتاتق لع معوعواتممع

 فضفمصأعو. دعست ءكاتكط جتعام» ءمرسرتمةنأدذعأر اناسلم ل/- 2مم“ ذمكتوستكتا ءا ةنلاقمو



 كني

10 

 هز
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 ءايربكلاو ةمظعلاب كحوتملا هلل محلا هلوا ناخ كيرياب نب ناخ ناميلس ناطلسلا ىلا هادقإو

 هليكتب رمايو ةيانعلا نيعب هيف رظني نا مارملا لاقو ةسردملا ضعبب اًسرحم ناك هنا ركذ جلا

 ةياقولل حرش ماكحكلا نيعم بحاصلو ىهتنا سارغا ةسردمب ةسركم ليدبتب انملا نسحاو

 نمو جسوكلا نيدلا ماسح هيحاص نال ةيكسوكلا هل لاقي ىذلا وعو ءاقيتسالاب ىمسملا

 ريغص ناحرش وو ةفيلذل نبا رمهشلا ىر وباسومفلا لكيكام نب باعوا لمع حرمت ايهحورش 6

 نسحا ىبتو ىدفنأ دروقب فورعملا خايشلا ةمجرت ةياقولا مجارتث نمو ما خنس ىف ناكو ريبكو

 نب فسوبد ةمظنو رمبكو ريغص نيحرش يفاشلا رغاط نويدلا زع ح رش اهحورش نمو مجارتلا

 كيمدكام ناطاسلا مسأ هبيخ مكذو مث“ نس ىف 530 ةهمظن ىضاقلا ىرسكيلابيلا ىلذوأ تنلود

 نيدلج# 3 ىدورها ثلا كمكم ىب ىلع خيشلا وخو كفندصم جرش ايدو ردن نمو ناخ دارم ب

 51 ل و 5 9 ا 3 2 008 50 3 مج
 مم. ةنس رخآ ىف ركذ هدنرالب هضوب مث م8 خنس ماطسيب هفلا جوز رهمك حرش وو ندرممك

 وع ام نأ فقداقشلا شمام ىف هداز كيب ىفطل ركذ اضيأ ةعيرشلا ركص ىلع ةيشاح هلو

 كو ءزرن 7 121401 ظعري 8يرعدتل لكل هططدلتغ. [معرتاأ زام: آطصمستق طعمر رممعمأ  ءءعداتف

 ءا ردقز ءةاملع هصلعم ءاعر عأ حمعأمال ءمرصتلل ءان02هأ, هع م01ءععدمععسس 20 ةلتونمال ءملل ععاسس

 ءودعر عع معاععع هع لتعتك نغ !ذطعع هعبام طعمععم]ام زمهرتز لونمعز لطم جساعتم ]مقفل هةعر انأ

 ]زادعع ه0 ظمعست معمل سععععاس ع ممازع ءم طعم عععتددعب هغ ]هعم مسهعضم ه0 ذلاسل ءمل] ءععتسست

 رسانصاتق 20 ءمللءوتسم كعطعقم ذم صمد ءممقعععععب -ح 8ممع ز]1ه. - كسعام» انطعا

 ءا-] م1 8فسو مرستسعضامعتسس اص /ل/- 11” :ءميرعا ءلتلتغ للا-1ءافركك امهععت حاسس ةتوتع طلع ةل]ع عقار

 وسأ ناسلسسس 22/- ](:عءّزأزرعا مجمع هع ةعهأب ييمصتهسس ةتعامرت همصتعم 170: ةترن-ءل-لأو 17/- لك تعز

 عع  طعملع قآل -ءا-:مءاراراط ظعبب ة2لمابمسمعل 17 ةنطتةى ؟دلعو آان: - ءاراععاوم

 لزعطخسكي لمم5 ءعفمصصسعمأهعلمس ءلتلتغور ملممععصت عا ههه ععمتر عأ ةصمم 873 (ذمع. 22. كمل

 1468) ممتتكل - 1 ماعع (عمهمه]وغعنممعد آله معمطوت1ةةلسه عوار ونيهع كذطعتل طم , ؟داعم

 070 طر عرنلع لنعاسسم ةتعامع عسي طقطعأا ح ]م 2/- 11 :ءمربعا مدهتغعع ةطعتلعط طعه-ءل-لغ

 11ي» كطقفطتتم ءىعسس عمامعتسس 0سم] 1 ععدص ءع0تلتغر هستممععيس ءأ طلهز هععضتر أ 7 عتيل ظعلا

 ]1نءعماءا 1لعلربا# طم ممب»# اخا- (نةقطت ةصصم 827 (ذمع. 5. آل ءع. 1423) ءدرص (نمعأاعأو ؟عمقلطانخ

 معتسع عع ممتغو عغ تطأ ممسعم ذدلاحصت 2/101 عمتنعلا ظظعتن للا ]لك ]تن ملص ءاتت018أ.

 طعومغعسو ةطعتاعط 478 ظءر» 2101 مدمتسعل 5-1 ن]رت» لن, ؟نلعم 1105م7 ةرعإب لتعاسخم خص للا- 11 ة-

 نيم ىدسس عصام دتمعصتنتم لهعانسم ؟01هسصتمتطاتق ءمرص مععطعممسس ذم نعطع ظافاقست م

 834 (ذمع. 19. ظةعمغ, 1430) ءمرص ممدتتام نطل [عدوكتمت 30م3 طن طقطعأو عاتطتواتع 205[ةدي 1غ 24

 معسل ةمصأ 850 (أهع, 29. 81عمغ. 1446) هفمصصس عطس همني زم نعطع آيهععملو هتان0ع ءدقعوعت هلأ ع

 [1لعرد عآامودوه ه0 همسسعماةعتسمت ه601- ءاو]بعر»أما ءهلالتغو ءأ لطشارةءوسعفملعءآب ذه هماتق

 ددععتمهلتطسع 20 27 - 87 ععممع لتعتغو ءمدصصت ءطأدكأانتلل عاتق وانأ 1ه12121[20[ ةعط[لمأاتللل  عققع
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 نو ةياقوال هح رش ىلع علطت نم رأ مأو ةياقولا حرت ال ةياقولا رصخخم جرت ةضم روهشألا

 ناب ةرات هيف ركذ خلا ةياوغلا نع ةياقولا ىلع دلل للمكلا اهلوا ةيشاح ةياقولا ىلع ىتاوحكلا

 ىيدلا مادصم ىلهالو لوقأ ىرخاو لضافلا ىلوملا لاقو ةعيرشلا ردص لاقو ىشهفل لضافلا لاق لاق

 برض ىف لسسالا عقو !م“ 1 مهطي ام ىلا لأس هلوق ىف لاسر 1.1 ةنس ىقوتملا ىلالطسقلا ىفطصم

 5 نبأ ودرب كم نم قالي[ ليو. الك ىلا فقولاا 1 رداونلا نم هسرهف ىف هركذ ىطومسال لثملا

 ملا هححو هلل جمال هلوأ رصتخم ماتلا فقو حرش هلو 670 ةنس ىفوتملا ىرقملا ىسيقلا بلاط

 فقولا ماكحا ىف فيس رفز باكا نم ىرامصنالا هللا دبع نب دمد فقو []

 فوقولا ملع مر“

 ظءارقلا عورذ نم

 10 ىسبع ىنب كيمدككم هللا كيع وبا خوشلا اهعمج نارقلا ىف معاص ىبيغلا فوقو 1501“

 لم ءمزامرسعم اذطعأ //- 17 عويمر دصتمتسع عجم ذص لا - 77” نعمنعأا ارههسر هعولتع 162 [انقمل1

 مللت وست فسس٠سعصامتتتمت هط ذلام ذص ل7- 77 ءميرعا ءلئاتت همممماعجز. - 8 ءمتوسع

 عامدددع ه0 ظل- 77 ةعوربعا مستسعتت0؟جصأكاتكر وانقع ماه امعاربأاتص: آهنق آلعم معمم ةنغعاد

 مصاعو ةععمرعص هاغع. 31006 دسعام» ٌدطأ ياتغتع ؟ءمطتق ىرآلزعتغ عامددوغم» طعمع مععتغتق““ أ

 ىالاعألا ةثيو»-م/و عت لمل“ع هع ىىللاغ ة1هلله طعمع دععغسق““ دملم ىىالنعم““ : ءهغ ة1ملاج 7105/:ي-

 60 - ل1 ل11 :تامركم (هث1 م/م ةمصم 901 (ةهع. 21. هعربأ. 1495) دهم( ناتقر اعهعامأمللل ةعظابدأأ

 لع مععطتم انطعخ 17-27 ةءويرعا ىكمملع ( ييحعرتأ) نقواتع 20 ؟ءععطق »6 نملام» ( لتقط للان

 رت عممأاستمه همن مهالاانعا. - 14309. آ11' عع'م5' ع] -جقهلو ةعاسق نقصت لتخ لع اتقان ةعدمل عت أل

 ةانعامدع ثمر لم.  (نهددسعسمرمغ طسصع (ضدعاحطتست ذم املتعع ةععلمامضنست ممتكه 012 مصنق

 3 ةرععاستماو ءمضاتم عماتست, - 14310. لخ1- آ1[' جعل [1 اعةللق رع اطعل ذر نتقعقأتنم لع مولنقح

 اص 1هععملم (نمءدصم د0 ؟هععد مه// أ اءلغ [هعنعمله, ةهسعام»ع قلاع ل101, نستةنعل لل ءاياق

 الف ءرإ كن 1/1 ظل - منو: (نهءدمت ]1ءعععملت سطهعتقاأعءمو ةسضم 437 (ذهمع. 19. دلع 1045)

 سصمرسامم. [طلعس دعماتعمعأممعسس [1هعممستس هدمت انطأ ذم (نهددمم !عوعصلم مدسكق [ةعنعملو

 دزكو هلتلتكب نسمع زاه ةسعامتا: آسف انعم تستعم عع ع 14311. آآكدعم 31هط سس لو

 انطعع لع ]اءععوتمر ةسعامفع ةله]ءوت»دتتعل ظعتن كالعملاعأي للا - كنادذت"# 2برك مست لتهعتماتلم. ؟10ع

 لع مم ةسمعد اص ك7: ه7 - مهو

 14312. [] » ءعآ]-ا0ءرثآك. 1)هءاعتمق م8115820113

 طعمامعأ ه0 لمءئتسمم ةععمنصلمعأقمق ةعاتكق (نهمومس 1ةعععصلت. --

 10 14313. 15[1ءن4 ءال-معطتر رهسذدهعر ونهق ممممطءاذحر هنأ آلءاته م20همتكاتق ةثأاو ص

 (هعدصم ]1ءععملم هطوعمود »تأ. (هل1ءععنغ عمه هطقفتلعط قلن قللعلاو]ب للوةءمسسعل ظعتا لكم



 خم ءاهيفانو تاريدخلا اوقيحساف ةزقبلا »نق
 ا هم 1 3 5 1 5

 همااضص - اء هاك ل 4 هسا 5 هل 0 ه2 منسم

 اهيف ه نييمدانلا نم جيبصاف هناا 9 ءدقللا الا ليوان نأرمع لآ ىف ا دللا دملعي رمح

 ع 3 2 هتك نان .٠ دبع ا , يا ف ١
 ىارذ ىأ ءلاج اهيف 48 سانلا رحنا نأ سدود "قيل إل ئىد سيبأ ام اهمف 41 تاريددل اوقيخساغ

 - 0 ءهاك دهسا ع د ١ هع - نا - - 5 8 اع وه

 98 9 000 4 د 1 ع لاس هر هذ 0 11 تيا جه

 ىف ٠١ رشحت تاعزافلا 0 راغلا باكتأ مهنأ نموملا ىف ”1٠ للاب كرمت ال نامقل ىف ا" اهيقلخ :

 ب 8

 فاقوأ ةيققو “| 5 رفغتساو جتتفلا ىف “٠ مآ لك نم اهيف
59 

 1 0 فنا نم مريخ ردقلا
 -_ِ نه ع 3 0

 ذي

 ى يي دلو ناطلسل ىوتثملاك ةموظنم ىسراف همان كلو 15ه درعلاب ءاشنالا ىف !مرعام ناكو

 ىف جاو 15 رم ىواتفلا ىف ةيكلاولو !*4 ةنس ىقوتملا ىونوقلا لمكم نب دمحأ

 71ه« عا” ةنغر حصصم . ... 12105[ انالك. كانه 301612 5عمأعزل عغ 0ءععتلو 0112111 1011110111 01

 ارمهمدعععددان5 عدا طلسم ءقأاتذم ةنعهأح ظمعمت"هأ (]1.) ه4 ؟ءعطو لم ةءاماقعت ءا- !ل عما

 .٠ 14ةزر ةععيمله ذم عدلعتس ه0 ؟ععطق هج ماع ة» نماهتسنأو ىللعام (؟. 193)و اععاته ذم

 كنعداأم ىلا طمسم» (111.) ه0 ؟ءعىطه !1هنعقأمارو :)/4 قل//ء/م ( .٠ ةءزر عيدهتأه ذص كا

 1/- 11 80عام ( 1١ .) ج0 ؟ءعطق لع هعالعأم درع ءأ - :ةلقستتت6ع (؟. 34 رو يدحتصته أه ءدلعس هم

 معاه لكم ةءاماقعتل ءا-[8ء"اغ (؟١ 53)و, ةعجتاه ذه ءدلعس 20 ؟ءععطق هرجع /ءعادو /اغ اخ اءعععأطق»

 (. 116)ر, ةعراتسم رص التهفاح 7مد (ة[.) ه0 مععطق هنن هتنلعق" ءآ -ةءمقم ( 3. 2), عامك

 1م ءعدلعسس ه0 ؟ءءطح هيأ مغ همم "هاا نييومأو |« ]ءمععمت: (؟. 34 )ر مممح ذص 8دعهأح 7”ىدور“

 (111.) 30 مععطو 565414 ه0 2ع« للعلم (؟. 105)ر لعلسم لم ةدسعهنو اد ]غ0 (ةءلللز

 و0 ءعطو نولا»ة زو 4//ءا/م ءآ- هصملاعلم (؟. اقر همسلععتسم ام تدعهام ظا- هلا ( كلام

 ج30 مععطو همه 67 - هبن'سمع معام)معملم# ( ١ ةزر لنملععتسه ذه ذدعهاف 1طرمعرفنا ( ةخةلتطلع) :

 و0 مععطو 76 1معزب»غ 62ع72غ (؟. 12), اعهلتح لعلسه ذم كدعمتم 27/7- ل1 وة (ةخلمسز ج0 ؟ءععطح

 ه1: ه] مترج ه8 عمالم ءآ- »2 ا(. 6)ر وعيدمهعح 0ععاسم ذم ظكسعمام لا - أ مننا طمعا.

 مععطسسس لكم 7مد:1م"ع (؟١ 23), ويتماأق لععلسه ذص ةسعهأه أ - نمل" ( 0111(8.) ج0 ؟ءعطق

 مةعقمرو ضنا هلأ داعم] نو (؟. 3)ر ةعجتج لععلسه ذص ءملعسد 50 ؟ععطق هرقل عمااف هترلت“اا

 0. 4)ر ةعماتسو 0ععلسم ذم دسعمأم 11-27: ((055.) ه4 ؟ءعطنص مه 2000م1 يه (8. 3).

 14314. 157-81 حءللوج عاب ممعامطبو لع معطسق 1ءوداتق. سما ]ءوملم 11: منعت قل/: 2هعارمر عت28ع

 31هآ115 عل 8ءر» #10 8ءعر هممم 922 (ذهمع. 5. 1 عطض 1516) رصمءمنقر ءاعوقصأعع ءا هذاتقأع

 للوعمدأ  ظءعنلمعمأ دل ميتعدعتأاد هسملتو ةغ ةييعام» لم ةعوطتعع ءاعودمأوعم عغ هعهقأع ةعهلح

 طعدلم زموعمتمويه عمان - 14313. 55: ءا علعم ةسعطر !نطعع ظلتأ. (نةعضعم م عكقأ نانتلل

 ىعصتمأ 7/ءاقيوعتم# ةئستلعر ةسعاور»ع ىتع//مرو ظلتو ( ةمعاع2ز قس علته ظعتح لاه متعلم

 عصر ةممم . . . رسمرعانم. - 14316. ظ1- 157 ءادع خ1 ءعّر ين عار مصخسلاف لانه لنمو 77/-

 م47عزوتب لع وستطسع ةدجعع لزئعنمررإ عدني اس 14317. ظا- [آ[ عططقلر سلس ة50عمقب
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 رك مظنف ةيناغشالا نمز يف امهتتصق تناك ىمارو سيو !56 وه ىووغال جاهفملا راصتخا

 لوغط رصاعم ىناكركلا ىوحلا رك وهو ةلس ىفوتملا ىناجر ا ىرخت ىدابارئسالا كعسأ ىيدلا

 ىدنقرمسلا ىضورعلا ىماظنو ههبزك تمسا وا تاشفم زا نيمارو سيوو وأ كيبرفس وجلس

 ىبعمالب فورعملا نامثع ىب دومكم همجرتو ظنس قوتملا ىلع ند كمحا نيدلا ماظن وخو

 5 ة1*م نس قوتملا

 كرمت مرسع ائطعت 11747 ه 2كعمءم# علتكترم لع نسم ةسصرته للعاسسس ءعوا. اس 14318. آ[' عزه

 ىنع 8قفستمي 17عمع هك [2ميسضر يسمصس طلقامعسأو ذم عساف ةمط عطهمتمصست هلل. هع

 طسانخ نطدلخ همرسممددعسمأ للعزاب" - ءل- لأ: هعمل لقاع طلق طل مطلسا لمت لاناق ةمصم .

 ردهعأنانق و, ءأ طنع هدأ لهما - هلل - لا: 6ه”ىفوبسقر ةجعوسملا» 5عاز نعاعتلدع 10ج ءزانقونع

 معمععمو 1ءعهلممتطدكز عار نأ ذه 6 عنلعأب !1ءوتاسعر, ]1 ءنو ءأ ظةسفو دع قلمك ةعهلأتق

 معلعوارعأ طانق عون ع عأ زالة اج م4 ةلاع كمجم" عمر ىتحزدتق مآلعمسست همددعم ل١ /ه م77

 م0- لا 47ر60 8عرر 47غ, حصصم ... 1201[انالكر عقال -  طاطسودك قعصعم 116710 لعن

 5 011م ؟دلعم طرزر»## لتعاسس ءأ هسصم 938 (زمع. 15. فسع. 1531) طل05[انانكر ( اتك016ع)

 عرج( 1[.



 ءاهلا باب

 دلجتم ىف حارفالا دالب ىلأ جاورالا ىداع عرس رابخالا ماحكم ىلا رايخالا ىداعم 68

 ىداع] ه١1 ةنس ىقوتملا ىدادغبلا ىزوكلا نبا ىلع نب نمحرلا كيع جرغلا بال

 ىدابعلا محا نب دمج مصاع نال ءاملعلا بحذم ىلا ىداحم !## 2 رارقلا راد ىلا رارشالا

 4 ا خيشلل ىدابملاو عطاقملا ةفرعم ىلأ ىداهلا 5007 ١ #م» ةنس ىفوتملا ىجئاشلا ىورهلا 5

 ىف ومو ه11 ةنس وتملا ءآرقلا خيش ىلادمهلا راطعلا نب نسل نب دمحا نب نسم ءالعلا

 ةيعناشلا بتك نم ةيعرشلا ماكحالا فداقد ىلا ةيضرملا ماكل ىداه !ع ناوقلا فوقو

 ىداشلا ىداع ىوونلا جاهنم ىف فيس نييلاطلا جاهنم ىلا نيييغارلا ىداع 8*1

 ارا ظ11 910161011 111 انآ11 ى آ.11 1:14 11

“1101211 

 14319. 8 801 ءعآ1- جاع طعشمعر لسحع هراتست م1112 20 طاعاممتود ؟ععوه. - 14320. 8 ل1

 ءا- جعجع خطر لمح هماعتكتتتلا 20 غعععمق عدسلأمكان17.  آه]سسصعم, ة0عام»ع كآن ا ع»هز قال

 ع] - ”ه]رتر:م1: 2 ءز» لآ: آظا-ءازتميرعن ظمعجأابلم لغو ةصصم 597 (ذصع. 12. 0ع(. 1200) طجم110[1. ل

 14321. [8184ل1 عا- حهدط عمم 115 08+ عل - ءدعقمر لمح ق1 هنت 30 رىرده] هلام نعال

 معمان هع“ ز. ع. ظةهعدلتكسسل ]. -ح 14322. ظا-8 8401115 سد0عطقط ء1-ه1 حسي كن ه4

 1 ةكماتسمسس متعمصتتم 00ءعمعاتصتر جانعام7ع قلاآتع قلع ل1101 متضت»ءاأ 8عءرن قاصسعل طآ- 04

 ربإ - [27ءمءبمم كطقظتخحرور ةصسصم 4538 (ذهمع. 3. آل عع. 1065) ممر( نم. - 14323. ظ1-1841 5

 راه رصد ةعل أ عغ عل رص ءءقأأت' 5ع ءا-دعط غ1, لسع ه0 ءمعمت(1ممعتس ]10عمتستر انطأ اه

 ممعئاوملم (هىعمم ةريطقت ةئعملسسم ءغ تطأ معلامغلم لعصتتم امعامتعملو ءدار ةسنعام»ع ظةطعتاعط

 ققدنن7 ه1: 177 - 11 هعمد» عرج كقكآتسعلا 18 عرب- ءالمدمتت 18 ءرت- عاملا" 11 ررلكمتن# 1ععامطتس (نهدهمأ

 عز ءئاعطمر ةممم 569 (ذمع. 12. كسك. 1173) مدم»ن0. ةوتغ !ئطعع 0ع مهسفتد ص (نهدومم علامه

 [جعلعملته. - 143924. 8801 عادط مه اعلع خس ع] حس عع لطنت عمار لسع لملتعنسس 120ةطتلتاتتقت

 ج0 ةسطان]1(مغعد هاهطسغمصتس 1ءعدلتس. ظءعالمعع ه0 !ئطعمو هطمظزان عمو. - 14325. 1 غل

 ءا]-عةعطتطتمرو ةسع ةممعاعماتسس 20 ائطعسس 21114047 67-1478411.  ؟10ع ةددصعه ذه 20/-

 11:47 د 8 ءمعم# هلتغنلب - 14396. 8 خ41 ءعا-عط خلل, لسحع انعمصتق ءدع مههأع ءلمعات
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 ةعيرشلا ىداع 15“ [هأ١ ةنس ىقوتملا] ىلاديملا دمحم نب دمحا للضفلا ال وكنلا ىف

 ميملا ىف رم ىدابملا مرش ىف ىداه 6 فلالاو خا رهيوداظنلاو ةانيشالا كبتاتاف

 فلاخ هلل دملل هلوا ىفنمل كرمد نب ليدارسا نيدلا ديمح جيشلل ىواقفلا ىف ىداهلا 69

 فرشل عورفلا ىف ىداع ام“. 2 فورخاب ةمدالا ءامسا ىلا هيف راشا حلا ماكحالا لزنمو مانالا

 5 ىلاعملا نا نيحلا بطقل عفان رصتخم عورفلا ىف ىدام |2010 0 ىفنحلا ىدوعسملا نيدلا

 ىطفقلا ىللأ كلكمع 33 هللا 2 مساقلا وبدأ متحد ةالق ةئدس قوت ىروبداسمفتا نود يد دوعدسم

 ةياحهلاب ًالوفت ىداهلا باتك تيمس لاق يلا نيملاعلا بر هلل كمال نقملا لوا 110 ةنس ىوتملا

 قونملا ىكلاملا ىئاوريقلا نايفس نب دمحم هللا كيع ىال عيسلا تاءارقلا ىف ىداع ام“##

 مكلا ةلوأ رصخخم ىفنكلا رهع ند للوكام ب روع مالكلا ىف ىداهنأ از دات دارو 5# خمس

 [فرصلاو ] وكنلا ىف ىدام (27*ع زجلا مالك همسا نم نسحاب جتفتسي ال ىخلا هلل

 لع عمدسسمأت هر ةتتعام» ع 417! هلأرأ م ارسعأ قعر» 7101 مدوتسعلا لقا - 11 ءقامسقر [دصمم 58

 مع. 19, اعطع. 11247 سمعانمإ]. - 14327. 88 ل1 ءا-ةط ءععاقغر لمحع عيله لع لتهممستس

 نممع ءمرتنسر عطممع زم لدعم مدعاتطسخ ةمععتملتطسق زماعع هع ةتيسصتاتق ةدصغ ةأطتومع ؟عةمممل عمات

 الع هدسمعم ده ازاععد /2/رك - 14328. ظا18031-1 11 ةطوعط ظا-31عطةلنر لسع

 ©هسس عمامساتس ذص اذطصتس كل ءاملغر 1ع نسم ذه !نغاععج 2147 لتءاستت عنان - 14399. آك1-

 1[ خ01 11 عل -[ءعاذدكز, لسحع 0ع معدمومقتق لسع لا عاعو ةهسنعام»ع ةطعتاط طوتدعتل- ء0- 1

 1047 8عرب زر ءرممءرع [طجمءعاكم. 1لنع [اتطععو ص وتم همصلتس# ات ة200313 ةتعاتق ]!1(ةطقتمنسا

 1ملتعمأب زغذ زمعلرتأ : آطدسك العمر طمصتتمساتس ءلعوامرل ءأ ةادكتأت "علع]دصاأن ءاععن - 430١

 آ[ئ1- 8801 1 عآ]-[#هعرت', لستع 0ع مدءاتطتق ّلادعتق لعمان ةهكأذر ةانعام7ع م76” عرك- عل - 4

 11و02 [آدمعقؤاوم. -ح 14331. ظ1- 188431 11 عل- هرعت, لدحع لع مدهاتطسم لدعكتك 8

 (هرد م عدسلتسس تاتاعر ةسعام»ع ('0هاأ - هل - لأ: قل اتا عااخ ]1 ءدتتلأ ظعتي 1107 هتدتروعل ل اطتلت“ و

 دمصم 578 (مع. 7. ل1هن. 1182) ممرأنم. آم طسمع (عزبانتال, 01 ذه اهعأرأا: آدهنق آلعمو

 رمسصل هدنسص لمصتمم ءاع.ور 47 |ءايد» الل ةنواعل]وعأب عت قكطلمعلاعلب ظآ- (ن[ كانو ةهمصم 9

 مع. 3. لآهل. 1280) مماساتكو قمصان عمامته نتلت علتلتغر ءغ زللطتم ةسعام»: آائاطعسسو اهوانأأو

 1[ - 11402 1مهعكأمذأ رو عال ؟هعع 8 ل ميرعا 12 ء. كمعاتك 20 ؟ءععوتم مءعازولمصعلت م؟05ربعكو

 هررتمسمصق. - 143392. ظا-8ل1 11 ءعل-ءازءةمغ ء]-عةعطاأ, لسحع 0ع ةعراعتل (نمرهمت

 ممععممهأ همتطاتكو ةهسعام» ع قللت ق4طلمألامأع 210]ءعتنت»ءعل عدن وركب انا (مق"هنمانن# اطاهلتلتاهم

 همصصم 415 (ذمع. 15. آد(. 1024) مهممعانم. -ح 14333. [11401-1 41 ءا-اع ءاًذسر لمت

 لع رسعاممطوعسأعمعر جدسعام»ع 0م" طعن ]1101 ميجت» عل طع (0:جم» [ظهمعلتتاح.  (نهدصرصت عطلتتتتلر

 نتحمل زكح زمعامزإ: آهسم آلعمر بتدفق همسامع متل متاعطعتتعسو 8 ننم هعدغلم ةصعارأتةألتك

 جايب 14334. ظا-ل غ0ل1 11 عاد مد طخعر لسع لع ععدسصسماتعم [؟غ همستعاتل !1عدعلممعإو
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 ىلعلا .هلل دمكلا هلوا ىتاكلا ام اًجوزمم كوع هدحردل مث خلا ندرظانلا لوقع هقوكح ترهب

 دادغبب هنع غرف هنأ هرخآ ىف ركذ نيحاج ىف ريبك حرش وهو خلا ملقلاب مّلع ىذلا مركالا
 هيدا ني! ىسكلا| تأ نب تمك لياضفلل ىدتهملل ىداهلا |*#م عدل عجل قاف

 ةقيقأملل لها تاكن عنادبو ربلا لامعا نم فينو ثيدح ةدامسمخ هيف دروا ىلاسملتلا ئرقملا

 ممر يلا ىلاعت هللا ىلا رقتغملا ٍلوقي كلوا باب ةنامو رشع ىنتا كو ديناسالا فذحب

 اهمامتب ةاروتلا ظفح كقو ةيدوهملا نم ملسا ىرقفدلا مالسلا ديعل دوهيهلا 9 ىف ةلاسر ةيداهلا

 فيرصتلا 3 ةخينوراهلا “ب فاقواو عماج دأو ميدقلا ميمس ناطاسلا رصع 3 ايرنخد رادحف

 لوصف ةتس ىلع اهبتر خلا همعذ ىف اننيص ىذلا دلل دمذل هلوأ ىرورهلا ند رمع نيدلا مجنل

 نيدحلا سمش ىخبأ نوراخو نىوبدنأ ىلوو كمكم ةلودلا ءاهب ناويحلا بحادص دكلول قل

 دسوامرع اسفسس 1م علل: قط -ءا-معارآمط 8ع 1 هلغس 2زاس. "1 كسك ذصا عطس ءلتاتكو

 ونبأ 18 زمعأمأاأ: آهتتق [)عمو زانق ةدمتعمسألج 21عضأعق 1هوهنأ5 11051113 8361010110111 5117153

 عانراس 25هواعوزم عصا همست عاق اتا 71-227 كن( زةمهععت ماطنس ءلتلتك ونسنأ ؟ءعدطتتت 20201

 طوطعغع ءأ زأو زمعامتا: آمسدم آ)عم ءريععادمر ععمععهدتعدتسمر وصخ 00ءادتغ ( ةععلمأات#ق0) معا

 ىلوسسس عام ب 0 هرسصعماممتسك رمهمماتق عقأ لهمطسع ؟ه]1مستستطاسق ءمرص مى ع عدقاتقو 0610و

 نغ ه0 ءزده ظمعس ءمسسس عممعمغر ظدوطلةلأ ممعممع !؟هدئاطتزز ءغ هممت 654 (ذمع. 30. لحمي

 12560) جطوهاعز(/ - 14335. ظ1- 1841 !11-سسهطخ1علذر لسع ءّزاتكر و01 20 52118 م582ع-

 ةامماتح لمعت مسلغو ةسعام»ع 110/1 مترن0©77 ]طق عزان ىلط21[ءمدمت> عت 2/هأ هت عل 1

 (©هرعوسأ !ءوعملت رمهوتعاعم.  طعملعرغ ونتمععصأمع ءغ ماسععو (مه0ئ(1ههعقر ونتتقع 0معره طوق

 ةمععاومأر عأ ععهععألم ةمع(مت(هغطسم ةعسغع للعام متعمصتس ؟لأهع ةمزعتأملا 2001 6غمصتس م6181

 يوناو مصتمق دع فرسسسص ءعملحماتم.  هكممغ عمق ع 0000ءععلس ءممتاقر ءعغ اذطعع زكه ةمعصتغت

 لرزعزإ مهسمععر ومن طلعز رمزدءعنأءملأذو ءوعغ كاعد 14336. ظا- 18824017 عار (؟ةعاهأانق

 رادو ععممت“ لتعطتع لع مععكاوقخممع كملهعمستسم , ةسعام» ع 480- ءل- :ءاذم اد ط) واع.

 [لز + هدع لصلجعم 381هطحسصست علحصتنك ؟هعااتق عزأر "1'هعدس ةماعوعمتال 0 ع201018183 اعمانلتاو عأ 6ع22م015ع

 ةدلغمأ 3قع/تو 7. ءميصععمم مجهعمعم ظدتغ 10 عرج ةعلعتم ءماطعلعدل عد ةعلتظ ءوجتأا ءا !ععمكتا»

 - 14337. 28-81 ةعانمأو عار مهعاوأتم 1طدصتصتعمسم 0ع عروب 1م ةقانتلل 2061012 دال ءرت»-

 عل لق: 07مم“ 8عري- ءاق ع« عمت. 1 للع (امهعادتسسمس ر نايت لكه لصعتمتا: آطهتم العمر وننأ ذه 605

 ماعمج دممممس طعصعألعأو ءممكتلتا ةاعبر زم ةعرع ةععالممعق 015كطانتأو أ ظلام معدعقأ لز5 ممقتاات

 1[ ءآباي - هل - 0عم)ءأا 2101, مبوتس عل , عا 11" ءل8-ءل- لقوم ءغ 188ةاماع ظلتتك دامعراع - هل - لان
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 قاع فلا ساسلا١ لصفلا«ىقعلا# لخلق نساكلا «نيضعلالا تقلل عبارلا لصقلا ةلثمالا ىف

 ةمالعلا حرشو] ملا فقل هدوجو ىلع لد ىذلا هلل محلا هلوا حرش اهنم حورش اهلو ةلثمالا

 ىلعأ تاعودضومولا تثتيدادحالا نيمبذ 3 تاببنسلا تايهلأ ما [ ىراسكفلا نيحلا سدت

 رش ىف ةنيسلا تابيهلا م ىورهلا ىراقلا

 (مسعإ لا ملعت نكن مل ام انملع ىخلا دلل دما اهلوا ةلاسر ىطويسلل ةينسلا ةّئيِهلا

 رهيشلا ] خولاعلا ىذ لايعدت 0 كاملا سابعا نأ نويدلا مداخل راوخدلا ةدوهمذ | فرج راغسالا كتم

 ركب نال ىيدحالملا روتس كت [عا“#» هه: ةنس ىقوقملا بيبطلا ىقشممللا [ حافنملا نباب

 تايافكلا راد عام“ ةباكتأو هريس نبا در ىف هفلا ةئس ىفوتملا ىديبزلا ىسدل نب دمحم

 و ىف ةّينسلا ةبهلا مت.  ةينارلا ةليقعلا ح

 10 قوقملا ىطرقلا هللأ كيع نب كمكم ىنويحلا نامل بوبطخلا نبال برغملاب ءابدالا مجارن 8

 1مم: عء0 ممقتلتل معدعمأ لتعم مرسمممتتا. -ح  ك8عععلم مكسح 0ع غاعيصتمت5 (ععطصتعتاق ةعلأو

 ةععسمسلد لع طمعصتم ؟ءععطقعس ععمستم هاتعأنر اععاته لع مهعدلت عد هأتكو نان315غ3 0ع ةاتمم1عق5أممع

 ]زنئعدصتسسم وسنلمأد لع ءدعما1ز ئاتممع ]عود معضستس[دلمصتق ]1عئهعتتلس عا ءزادق 1ذمكعستاةاتقو

 ونسمع ءدع هطز ءءانه !ذغورتم ءأ جلتتق ساهل هصتطاتق ههقعلاأتتكر ةعاجام لع مهل 1 مس قأانلا! 35 8انللل عطاتقم

 ب ظرع يعرصسص عما مهتم نمانق لغه 1صعامأأ: آطدسق آ)عمرور زانق ءدتكاعساأتمتل ؟ةئلاقق م؟0طةغ

 ءاعز | عا ةلتطسم دتستسس 0هءانهكتسسسمي هر عزرنع - هل - لق أ لسعدو»# ةيعام» عدت طقطعأ |. ب

 14335. ظا-طن1طقغ ظل -8ه عملو ةخغر لمصح رظعالمقد 0ع ءحجماأ ءقعمسع 22013616 صتنتل 811280-

 عاأانعامسسسر ةننعام"ع ل78 للا - نأ": للا - طل ء»ءمن,. - 14339. اظا1- 1[ طذغ آككا1- ه5 صلو عار

 لمحه مععالمدو. (نمرسس ءصامعأاتكق 1ص ءمعسصعم 4ء84/ء/ لتععس عا تس ][ئ(ععوسس 28224 0عقاصعصق.

 14340. اكا-[1ل 1 طدغ 8-11 ءما1عءأغر لكممح ممءالمدد 06 ةم0ز1 لتق ةهقاعمممنأكقو 00826 طه

 كسصسف [1ععاتمأانر جهنعامرع ةظويرر/2. 1'عهعاوغسقسر ونانأ 18 ةصعاطتا: آهسنص 1آلعمو نهأذ 8

 هم تتتغر ندحع زودمدجطقسسم كاع. - 14341. 1[ ةالع عل -ةقاقعر !ةعععوألم ؟ءلذ ه ةتساتلق

 انمدع (1[0علتنعت) 12 ءعابتماب, هسعام» ع 8 ءزرس-ءل-لغ كانتا هطانع لاءتدعل عبي ذم'ل الث ءزال- مة

 دة ععارعلم ا8[علتعم, [ ؟دلكم 1: - ءاسنبر ولعل لتعام ءعغ] ةسصم 6592 (ذمع. 21. ظعطص 1254)

 سمره. - 144342. [[دغلع ةمغاشع عاد دما طن لمصر [1دععجدألم 7ءآهطانقت آ1865عا1601اتلو

 ةدتعامر»ع قطب 8ع“ 710هاءعتوسعلا ظعرن- ءاةرمعمتا 2ءانتلقر همصم . . . رممتأتم. ءضتمقتا 4

 معاماحصلسس مم ى»"ء/ب ءزمموتع لتدكمسنلمو. - 14343. 810 ةمع عال -طأتصقر ٌةغر أودمطت]ءد

 01 ءلمصسم ةيقر عمموعاتللل عا هطقعاتسممضتس 0ع طتموعدمطتتم مطتلم1هعممتسس ام ةكلتعد ل!1ةسعئاةمتعمو

 حسعامر ع 1راوامنا- ءل - لأن: 110 وتست» عال اظعتف قالمااعأب ('0!ةءنغر دحدلعو آاننا- ءازئابماتات للعام
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 هللا ةمعن اياب تيشلل فوصتلا ىف ناوخالا ةيادع #18 عوجاسم باتك وهو 01 ةنس

 معو -- رم ىمرجامل ةيافك ىتعي ةيافكلا ماعوأ ىلا ةيادعه |م2#»و نس ىوتقملا ىاوكخنلا

 ةلوأ مل"* نس قوتملا ىروشل ىبا دمت نب دمتم مامالا خيشلل ةموظنم ةياورلا مولع ىلا ةيادع

 دبع نب ىلع نب نيسح نيدلا ىقت هحرش ىفلسلا ىرزإل دم فور بر وفع ىجار لوقب
 ددعو خلا قابطلا عيسلا قوف ملعلا لما عفار هلل كمال هلوا ةيانعلا هامسو ىنصحلا نمحرلا

 حاضيالا ةيادحم |م#م 501 ةنس افيك نصح هريرحت مت حراشلا لاق نوعبسو ةنامثلك تايبالا

 ةنس دودح يف ىفوتملا ىرهبالا رمع نب لضفم نيدلا ريثا حيشلل ةمككلا ةياآده (معم

 هلوا ىهلالا ىف # ىجيبطلا ىف " فطنملا ىف ! ماسقا ةثلث ىلع بترم نيتم ىنم قو ابيرقت

 ىلع ناوخالا ضعبل اهتيلما ةمكلملا فذطنملا ىف ةلاسر هذهف لاق ملا هلمح فح هلل دمحلا

 ليد احيا نس ةوعملا ىقايزولل ىورهلا دومد ىب دمحا هداز اناليم فنصو لاجترالا ليبس

 ءا دممم 776 (ذمع. 12. كصص. 1374) مممطنم. طدأ ]أ طعع عطجعاطستءع همت ممعزأان5. - 4

 1810 8ععءغ ءا- حاعط ىةمر اآمقهاتكطتألم ؟مداعع5 ل0سععمم 0ع 0هءععلصج (طعمةممطتعقر ةسنعغم»ع

 عاطعتلاعط 8ع5 0 ةردعاعلاع]ب 1-10 ه1 ]رغما ةممم . . . مممهاكنم. ع 14345. ظ1- 11023 عأ

 115 ةسطقس ظا]- 151483 ءعغر ةمكاتطتللم ه0 طقاس ءاموغكتممعد !ذطعخ طك عا د لة ءسن# ءلتكن

 نءءمو. ب 1106 مجروش. - 14346. آ81- 1714 ةعءأاتز]1ه هآننشس ء1- 119337 عار اطقاتأانأ0

 ه0 0هءاكممع مدلل[ هدصتك قكسععمم, جسعام»ع هطعتلعط كغ اسف 110107 ترنعا 18 عن ل110]/هتةة:عم

 ل57- ءازعسع»# , ةهسصمم 833 (ذصع. 30. هعمأ. 1423) دسمعاتم. (ندعصعم , ونم0 زغه ةمعامتغ

 طزعتأ ىملمدمحت مدع لمسصتست هتدععتعم»لته ةمععومس 71ه]رعيوتتعل [ل/ - ل عمم: راك ]وكم ع

 1ع عربخ - ء0 - 01: 110م: 8 عن: 478 عبي 4كظطل- ءآ- «ه]يبومت١ لآ - نسق ذللطسا ءمصص ءعصاقمكلم

 ةمكاصتحتا 827- ]ممر ء#م آمهعت مامر وتنأ غ8 ا[سعاصأ[: آدسق ط)لعمو ونأ ؟ل205 000م5 ذا

 ععواعر» ءمعاآأ ءمهتوعمهأتممعق كانكأتأأ ءاعم 1 يدق ةدمأ (معععمأت ةعماسةعتمأوي عأ زها عر معد

 ءىسسس عمامسسس زم هعطع طنوس آ!؟عءلزكك حمصم 959 (زهمع. 29. ]1ءع. 1551) مز610ع ءجقعرت مانطت

 موهع لزعل( - 14347. 8108ج ءعغ ع] - :1ط قطر امهاتطيألم عععاو 11!نهام هنن هصنذ. عح

 11104 8عءعغ ءل- طناس عغر ةمهاأطتأم مطتامدممطتقع عءععاقر ةسعاممع هطعتلعط 4ا|ق» - ءل -

 1716 ه07/07247 13 عدن 0:ممب» 11- 48 مقرب", معكهمع ككعد ةصمتتتلل 660 (ذصع. 26. لمح. 12617 طط 01610

 "1'عداطتق ءوغ زأ2 ءمطت م0516 ن5, انا[ 5132 168 ءلات5 5ءطمقاتلل معمعأ7811 م0551[غو أ 1م معو مه[

 لقا كطسكتقمو وسمعتسا معدد 06 1هعتعمر ةععدملد 0ع مععطسم مطوقت لنر (ءصاته 0ع ععطسق للكل متق

 دعلألل [آمعاجتأ ددتاعمت غ8: 1منع 1266 ةلتكر وسملأت لزعمتتك عون هلع ةكسعامل: 1ططسصع

 (ممعافطتس 0ع 1هعتعع هغ مطئامدمرطتقيم اهونتأر هلتعتل ةستعم ةلمععمم دع ةعومممرع 851[016.--

 الأ همام: مها 0ع]ب مل]ب»عا 8 ءد» 721ه]ستنا 11-10 نوم /-]ل1] 07ه حازإ 016, قلتم . . . 1801انلكك ب
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 نب نيسح ريم ىضاقلاو ملا ءانقلاو سململ لعا اب مهللا كمساب هلوا فطنملا ىوس ام حرش لع ا 53 7000 || . 3 53

 هذه فيلات تدصق ام لاق هنا فداقشلا ىف ركذ مث" ةنس ىقوتملا هداز هجاوخلا فورعملا فسوي

 نيدلا ىلر نبا اشاه محا وخا وهو ىلج ركب وبا روكذملا حرشلا ىلع ارق امذاو ةيشادخل

 5 ىب دكمدكو قاروالا كلت مظن وهو هيلا اهعفراو ةقرو ىلع ىتعلاطم ىف ىل رهظ ام بنكا تننكو

 ىراخيلا ةاش كرابم ىب دمك“ ىيدلا سمش كريمو .ةيادهلا لح ةنس قوتملا ىنيسلمخل فيرش

 ىسوم ىكوهالو ريم ىضاق حرش ىلع ةيشاح 9 ةذس قوتملا ىراللا جالص نب كمكم ىيدحلا

 ئىد هللا رصخأو هدأز اذالوم حرمت ىلع ةيشادح ىورلا هداز ىضاقب فورعملا دوود نب دمت“ ] ىبأ

 ون ىمورلا سايلا ىب هللا فطلل اضها هيلعو [لوقلاب اًمامث ريم ىضاق ىلع ةيشاح] ىلاخاخل سم

 رمم ىضاق حرش ىلعو ةظخذس ىقوقللا ىرانفلا ىلع نبدلا ءالع نب دكمدم ,يمو 1 خذس قوتنا

 نورستس عمافمساملل ءفمدس ممعانتغر نست ءدعماتعهعلمسعس ءمضصس ءفسر8؟عءطغعسلتغر وسمع 80 !هعتعقسس

 ممر معمم عطممتأر ءغا زاد ةهعامتا) كلمستصع 'ل'دمو © آن عدقو "ل'نر ننأ !ددنلع ءعأ ع1 3313

 جعالمسع لتومسسس عه تاع سس  (ةلطخ ه211» ظموعن» ع ]1ه::- هل - لايع للا - 21ءئاث6ملغ طاع

 21# 0مءناوقر جصصم . . . 10015[اناتقر ءهانزانق همرطلت عما دعلانق 12 اسعاصأا) آمهاتطتألم ع5 ءقأو 8

 حط هم معمق عزدءانسع كاع. - ا1ها1ه 11م1 هرم ظعبي 7 عداركر ؟دلعم لكطمز هتننلع]ت لتعانق ءأ

 ةدمسم 893 مع. 17. طلعع. 1487١ سمعاتانق. الزئتمدع لالع ذم 2ك/ا-فمءعونع ههلتكدع: اطلتمتسم#

 طمع عامددمم فمصمممع»ع ةصاعملتم 5عل معدعفأتلع سعف قلن ظعط» لعاعأتف [ءدكاعع كانضعل آهعارمع

 ها ظلتسعك 17 ءئع-ءل - لامأ ءفمستسعماأ مستانس !هسلفغسس !ءعونغز ةعيتطءاطدتس ونسمع تطلق طماع

 1ءعيععماسس دتتهه ةسمغ ذص ؟هانمرو وسمل عمن تاس 0عممدتت. 1لتع مالته ةهاأه تنص هيلز دعت عن

 لن ععدوزا - 11ه مستنعلأ 8ع ىدارعسورك 27- [0ععضنفعرو ةهصصم . . . دسم ؟اةتانقر (انأ1 ءتئربأ  ءهعلم معتم

 انطست 8:0 منءا علزلتغ - قلوسعإب ىك]رعرسع-عل- لق ك2لهأءعتنت» عل ظعوتي لل هانم ءزع كاف ظهرا

 لعمر حمصم . . . رصمعأساتقر, ءانزصق همرضسعماممعلاتد لاه امعامتغ:  طعوعستمدد !دمدلم اطلعت

 هيقعماتهعسس صيعصمتطسق لاسستمماتع رنطهعلتاقعنتس ءعصعمامرتو ءاعم. - هع 1١هأله 181/:2105-ع0- 7

 ل1ه/ر مدون عأ اظءرا كم7 ظل- طرفة هصصم 977 (تصع. 16. كسم. 1569) صمام انسر 8ع]هةذوقه 0

 ىسسفمأاحضسسسص (ةلطنل كلو» ءةلتلتكع -  طعتملع لا1هاله قةلييعع ظوف [ اليارعسسعا 8ع ]

 ةللواتما لسن ؟دلعو (ن0رقعولعاب لتعاسخر عامددده ه0 ءمصسعساةسسس كلا ءمامتننمهفلعأبتو

 عا ٠3د »هلاعآب اظءنو 2لهاءمصصسعل لعاعسلطلملق [ عامجهمم هم ماحس (:ةلطتأ كلك“ مرصس عصا معتم

 40 ج0ل0ز55 ؟ءععطلق ةعممدزاتم | فيسريمةدتأ -زاعسونع 1ءاارملامأ اظعءتن آلان نع اظأ - 1؟8, ةصكف

 ودو نمع. 920. اللمع. 1529) ملم تسخر ءأ كآلغ» 2101, ممهسعل ظظعتن كة اة-ءعل-لقرو ىلع للا- ظهروا“ و

 مصصم ... هما تاتخر ءةمسسسعمأمعتمس علتلتإغ - خل ءسسعصاةضاسس (:ةلطلت 2/2 عامهموم
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 ىمافولا :ىؤلغملا دومح .ىب :دمح .ئيشللو . ةنس. قوتملا ىدابارتسالا نيدلا رخأ ريمال ةيشاح

 ريزولل اهبتك هداز هجاوخ ةيشاحك اليمكتو اًبينذت هداز النم ىرش ىلع ةيشاح 18. ةنس قوقملا

 ةرعازلا .مجنالا قرشم هلل نمأمل هلوا ىليخلد ىودلا بطق هحرشو #1 ةنس ىف اهمتاو اشاي سايا

 عم هبيكرتو هظافلا لح ىلع لمتشم فطنملا ىف طقف لوالا مسقلا حرش وهو ةنس قوقملا خلا

 لوقلاب جوزوم حوش وعو ىللاسلا نيدلا نيعم هحرشو تالوطملا ىف دجوت ال ةفيرش ةدابز

 هلل كيك هلوا هيلع ةيرف ال هجو ىلع فقحو طسيلا ةياغ [ةيبكألا] ثحابملا هيف طسب

 اًجوزمم اًحرش ىنيوزقلا لمكام نب دوعسم نيدلا دعسو لا توعاللا نيع نم ءاوضالا ضيفم

 ىوتملا ىماظنلا كم ىيدلا حيصفتو ] خلا راود لك ريدمو راونالا رون اي مهللا هلوأ اوصنخم

 جرشو ةخلودلا نيمأ حرش هحورش نمو [ريسلا بيبح قى ركذ ةيادهلا ىلع ةيشاح 111 ةنس

 نيدلا ملاصل ىرخا ةيشاحو هداز النم ىلع هداز هجاوخ ىلوملا ةيشاحو ةياهنلاب ىمس رخآ

 حرش ىلعو نيدلا نداص هجاوخل اضيأ ةيادهلا حرشو ىلانمسلا نيسح انالومل ىرخا ةيشاحو

 رخسصدتع لع ز]بب“-عل-لنو: ق4 ءاعع نقل, دممم . . . مطم»تتنقر عأ 5طعتاعط 110/1, مدوسعل عن لل هايتمتف

 11- 11 هجر عمن 11- 17 نير جممم 940 (ذمع. 23. كدا. 1533) ملمع ستتقر ىعالمدهوه ه0 ءمسضح

 رمعماممسس 1167/14 ملعءبت, عدس ج0 طمعتس 300ه ءعدق عغ مععل ءاعمف, ]عمرهم عت عأهدقدتاتلل

 زمدامع آل يزعم 1765 ظممزم ةهئتمدتاأ عغ همصمم 924 (ذمع. 13. لقص. 15318) قطقوازغ.

 (0016 - عل - ق2: ل472. ةدمصم . . . جمد طتاتخر ءةمصتص عماقعأاتل» ةذط 2/- 8204 عإ كملت ممكاتأأ , ا

 راو ز[معزمتزأ: ةطهسع آلعمر ونت ةؤعءالاتق ةماعملعمأتطسك هعانص علنا ءعاعز ةكاقسعم ملكة

 مما مدعاعر» 0ع 1هعتعم مدح مععطعمسلنغ, ءهغ عدعجأز ءةعلمصسعست ءزدق ؟ءعطمعممل عأ ممعاطسم 1

 رس 2005 مسص عمأتم ءعدعععلا] عملطممرو وتحع زم ةععلمأم ةسصمأتكق ممم امك عمت ماتك, ءمرصرنأ ععالات؟.

 - 4-7106 - 047: كة مدمص عمامتسأالكل 5ععتمعتاب ولنأ عد امصانست 1عدبانسك ؟ءععطف ةلستتعلاد

 طقطعغ, وسحع عمات قمضطع آم لتدوستكتهصتطاتع [ مطتلمةهمطتعتك ] ذطأ جلمتملست» 1مصوكتق ءعدأ

 ءأ مملممع اص املتئعدسلم ءععددطتخر, ننقع 8عازممعس» همم ج0ستغتك 1طمعامأا جاياعتل 118

 1يجن5 8عم طيععد ادعوع ءةلطملعمأت هع ةمصغع للستمتاوأم عام. ع ةكعسومع أله - 64 - 4

 /1161:0 8ءي 1ه]ءمبمبجع4ف (مجماوت زاك مدمس عمامعتسق (ءةدءامس جلسصتعاتسس طقطعأو طععل

 دتكمك ةام0عغ هغ غو آمعتمت[: 0 [2عدمر ه ط[نصصعم طتصتامال711 أ 013813 01364 57510113 28111

 ؟هاوعممو عام. س 1[ 1*هوأ]- ءل- ل4: 11101 متهتتع4 ظ71- ]!ءادفرمغر ةمصمم 919 (ذهصع. 11

 14513) ممعطتسقر مغ اذم هل ه7 -دةنرع» فرص سم ةتاتعب عامدمقك 20 270ةهيعا ةعئمستل]ب أ

 روق - عل - لعم/ءعأا دصتم عماةمتاتطت.  كلئسعس ءمدصحصعماأمملاتخ ألمه 2قا طصكعتل مالك عقال

 آملا 17 مزمع6لءآ ه0 11ءج1مهسملع]ب عامدعدك ءلتقتغ, دلتهموسع ق3072- هل - لفن, 1غ ءسوصاتع

 3[هأ1و مموأعع ظموعف» 8] - هس. ع  طعمتوتع 1 مزم وقن- تل - لفتن ءودصتم عاق كلام
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 نيدلا مالصل ةيشاحو مم“ ةنس ىفتملا ىوشتنملا فيطللا دبع ىب هاش رضخ ةيشاح هداز الفم

 ىرايكلا ةيادع 2ع  عقاوملا ضعب ىف هداز هجاوخ ىلوملا نر ناخ ديزياب ناطلسلا ملعم

 ىوقملا ركب نبأ نب كمكحم هللا دبع ىلإ ةيزوجلا ميق نبال ىراصنلاو دوهملا نع ةبوجالا ىف

 ةبوجالا ىف لوالا نيمسق ىلع همسقو ملا اًنيد مالسالا انل ىضر ىذلا هلل دم هلوا هدأ ةنس

 ىتأ نيحلا لامكل بعاذملا ةفرعم ىف بعاذلا ةيادع [“ه. ىراصنلا ىف ىناثلاو دوهملا نع

 ىرلأ كلقف دنع سر ةيادم !عا*مإ هب ةنس ىوتملا ىرايثالا دمحم نب نمحرلا دبع تاكربلا

 ةلاسرال حرشلاك وعو خلا نيملاعلا بر هلل سمذل هلوا ىقتملاب ريهشلا ىلع نيدلا رون خيشلل

 نب دمحال ةعارقلا ىف ىافرلا ةيادع مهم فيفرلا دجوي مل اذا قيرطلا كولسب ةامشملا

 ةاكشملاو ميباصملا ييرخت ىلا ةاورلا ةياده ا*م#“ ىطساولا ىرقملا مراكملا نأ نب دمت

 بابل ىم مصل مم# ةنس ىفوقملا ىلالقسعلا رح نباب فورعملا ىلع ىب كمحا لضفلا قأ خيشلل

 ذص الكا - 10 مثيءأا مسممعتتغ, ءأ ه0 مسسعماةهعسسسس 11ءنا]مهنملعارت عامددوك 11ه0ل]» ابغا

 اعز 7-40 - !هافرك 71:1 ءعابمم#ةر ةصصم 853 (ذهع. 24. 1" عطع. 1449) متمظ(اناتق رو عأ م8116

 ذهل - ءل- 01: م"هعععمام» ةساغقمت 8هيءعنف 1من, هسا آلامالدس 2 هزمع60ءإ ذص همهصتتللاق

 ا]هعزد مءعامامكحزاب - 14349. [1042وععغ ءا-ط هع ةعأر امقاتانألم جاغمصتام5 نععطقو 16

 مععمممعد لع كسممعتم5 عغ (نطعمأت مستو مماصعأر ةنتعام» ع قكاتع قالعأاهأي 110] هتان عا 18 ف

 لق: ظءا», ؟نلعم ةطذ»» (ميرون»س - ءازرعيسقلءاأ لتعم أ ةهمصم 7531 (ذصع. 11. للهم. 1350)

 ملمع. - 1 رنطو» زغو زمعامزغ: آبهتتق [آ0عمو ونت همطتق آذادصانس ءاتنئ1زمدعات طعصتومع

 ءامعزغ ءاعر هغتص لدتحف مههأعق للك أ كاتس ءقأر نان821111 م1107 عدممه52 0ع كم0هعأ5ر م05[ع165

 معهمممعد لع (نطعتئنممتم ءمسسصم»عطعمللاي - 1433530. 8108ععغ ءال- لع ةطخطو اصقاطتأتو

 ترس نأ ةععادس ةلتوسممس ةعوستأاتع لنععم5 0ع ءمعمتا5ممع ةععامستس هياط00ه>عقعانتلو ةاتعأم>

 1ك نم - ءل- ل١1 كلت 1ةء»ءعاجاأ قانا - وأ - «ع]بصمتا ضعي 710]ءعت»77:0  لئاطغت"ة, ةصصو 7

 لمع. 17. الآلهن. 1151) مهمرانبم. - 14351. 81 لج عا( عدططتر امقاتكطتألم ععاذ 0هدطتسأ 11و

 ويفصلم ءلسعهغمععمد دعس مععلتلت, ةسعام» ع هطغتلعط لن - هلل - لذ: ل2, ؟دلعو 1ع

 لزععم. آراطعم زكوه 1سعاجتغ: آطرهتسم آل عمر مسصلمطتست لهدصتلم عاع.ر عأ وان851 ءمالطت ع2181115 عقأ

 ذم اممعاماتسسا 50/1 ءادامب"(/ع 1١ ع. 1مم عدقاتق ؟لذهعر ن0قه00 ءمرصعق صمص 185 عا1 الك. -ح

 آ[110 خجعأغ ءل-عأ11ةعر امقاتطتكام عععاه ءمرستأاةهنتق لع !ععلممع ءمههصتعمي ةاتعاماع 4/7164

 ظعري 1101 مب»جت»ءل طع: كلت طرس عافني للا - 17" نعتننغ |اعععملأذ (نهمدصأ 123عاقأاتوص. - ١53

 [108ج+ عا عال - عمد ةغر امقاتكدغم معاونم معو لسععمخ ه0 صسعا ءةصلق5 !ذطعمو 2/- 71ءومطغ]ب

5 

 ا

 10 عا 8/-71 طع نار جهمعام»ع كظطعتلعط قلقة لرعلل/ قاسعل ظعرب قلاغر ؟دلوو آ1انن: ظهر" ممم

 قلز نغم هغ دممم 852 (1مع. 7. لآدعغ. 1448) ممرأنم. دعو عع مدزغأ عقلط ءانكلت 0ع]ععام ءاع 160141
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 قداصل ىواضيبلا ريسفت نع ورجكلل ىوادملا قوراغلا ىلا ةياورلا ةيادع] |م*م# ردصلا

 ىضاقلل كسانملا ىف ةعيرالا بعاذملا ةفرعم ىلا كسانملا ىف كلاسلا ظيادع اتثهد (ىاليكلا

 حرش ىذلا هلل دنمحلا هلوا ىفاشلا ةعامج ىنب دمكم رديلا نب ويزعلا دبع نيدلا زع

 حرش ىف ليبيسلا ةيادع |” اياب رشع ةتس ىلع بذر سلا فيرط لضفا هيدصاقل

 نب دمحم نب كمحا باهشلل بتارلا مامالا نوقحل بلاطلا ةياكع (م*»4 رم ليهستلا 5

 بجاولا ىم همزلي امل بلاطلا ةيادم [م*ه» 1 خنس قوتملا ىرصملا ىفونملا مالسلا دبع

 ركذ خلا ىفكو هال دمأل هدلوا رصتخم ىركبلا دمحم ند نسأل نأ نب نيحلا سمش جبيشال

 دمكلا هلوا بغارلا داشرأ هامسو اًجورمم هتراشاب هباكتا [ضعب ] هحرش سمخل تادابعلا هيف

 هلوا رصتخم ديمكلا ليبسلل كيرملا ةيادع هلو خلا هبايحا بولق تاروت عنيا ىذلا هلل

 عق-مملم». - 14354. [1810437عغ ء]- ع1 مععخغر زمهاتطتكم ءاونتمصتق 20 (طععتهعمس

 معرس لتعم ته مقعععماعم لدمععمم رو نست متستم ذسصطععتلال ةدتصار وسهسص نأ 12620/41041010 -

 رص عمامسسسس لذه (نهعومسم اهاعا] ذ عععع ممدقتعسا ةهمعاممع ه601ع ]كينغ ]. - 14355. 1110و ءأ

 ءا- ةةلتلعر اممهاتغدأم عءعاه آمعععلأ عمات لع عتاتطسم اص هدععو معد عومتمهأ 100 هطعععاومسلأ5 8

 ءمومتغأمصعسل مأتتتتلو 0005 5ععاهع نتن3610 ه"غطم0هدعهع زص معظعومتس ةأنمصع 536188 8ع(

 ةدسعام»ع (ةقطخ 1هه-ع0-0» 4ك 60-ءا-هعاس 8 ءرد-ءاط ءل» 71ه]ر مبجتس ع4 8ءنن لعسمم ظطقطتاه. ب

 [ياطعع زغو زمعاأرتا:  آهستق 1لءمر وست ؟زهغمرتطسع هديتق (عملعماتطاتق تهطل م18 قادم ةةلط قل

 لعرمممفأعوأ ءاعر عغاتصس هعلععلس ءقمتاأك 035ممولطبم عوأاب ع 14356. 810 ةجععغ ءل-ةعطقلو

 لنعاطتع ؟تهع. (هرمس عصافنستامك مه ]ازطعسصت 1274/, 0ع ونتو كاتم72 510ءوأان75. - 7

 [110 ةجعغ ءعل-  ةلتطر مهام عععام ةم01هدز ه0 هقعتم ط[صمسنت هتلكلعتسسم لت طتصسسص ة0صتصتع 5

 ءامدصتأتم, ةهتعام»ع 31ءامط - هل - لأ: كلآتدعف 8 عرج 010]ءمدجتسعا عت قطف - أ - ؟9فت» ]171:6

 71, ةمصم 931 (ذمع. 29. 0ع. 1524) مرمرغنم. - 14358. 81082عءغ ءا1-(غة]تطو

 زمهاتأسألم مععاو ةانلنهدز ه0 هقلعتو زصمموتأو مععععدهعمم دم عام»ع هطعتاط فنعم - هل- لا

 عزا 114*452عمج» عري 1108 ميجتسعل 8ع. 6© هسمعملتسسم ننم0 ذكغه ةصعلمتأا: آطهتم آلم ءأ
 هسكلعأا اعبر هع ةسعغم» ذطل وستصموسع كيلاتك لتعتسأت هزلعتذ ءيصتسعتمم21.  طلزةءنمانلوعاتست
 ويالحتم ءزسق لاتككات ءمصس ءعمامتانتل مرض ممكنا 1ع/40 ءآل- "معلقا ذمكعصأ ماتتتم ه1 [عاواطتتم
 جلصتداسسا طقطعع ةهغذغو ةهعامأا:  آبهتنك 18عمر وست ؟طدعطتق ءمجلزذدست ةقتاعمطنتت قائما 4

 محطم[ هغعس ج0لسعز6 اع. 1[ لعص انطعسس 1920/6 عا - ومس 781 - ؟6917] ءآ- [مشأل طع

 امم طسأتم ةتعمصعس ج0 دتدس !دسلهملمسو 0مععمم““ علزلزك. ع  (نهسمعملتسسر و000 118 0

 زمعاجأتغ: آردسمك عمر ونت امعمرسمدعدطت]ءرد يععععأ طعمتومتاونعرس ءاعب ع 14359. 110483 أ

 ءا-11]16 طامر امعنامسأم ةاسلزهومو كسععمو.  ه5ىتمونأ هطفتاعط ها عزر» - ءل- لأ: أ - 120070.
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 اًرخآو لوا هلل محلا هلوا هحرشو كولسلا لاوحاو ةقيرطلا هيف ركذ 1: ةنس ىف !ًديهش ىوتملا

 دكوكم اهفلأ ةيادهلا ةيادب بولسا ىلع رصغخم داشرلا ليبسو دايعلا ةياده ع. حلا

 0 عومشلا راغم عفر ىذلا 0 هلوأ ىابيتياق فردشالا هكلملل ىفنأل ةزودح ىب رمع بأ

 هلل ىمحلا هلوا بتاكلا ىزارلا ةحلط نب نيسحل ىسراف لسرتلا ىف ةياحع ات“ خلا

 هخوارم ع اباب رشع ةئاس ىلع رو زدرجفب دفلأ خلا ةيناخ هيلع ىفخ ال ىذلا ميهلعتا

 ديع نب نيسح انيس ىبأل دلع بطلا ىف ةنياريع (عرسرس رم دبعلا لوقي ةديصق حرش ىف

 عرس ع سيفنلا يوب“ حي نيولاا الغ“ المالعلا خيشلا اهحرش 50 ةنس قوتملا ميكحلا هللا

 عرس 0 ةنس قوتألا ىيفاشلا ىميمتلا ليعمسا نب روصنم ىسحلا نال عورفلا ىف ةيادع

 هركذ اذك ىلينأمل ىدابوطلا ظوفح باطل ندا لضافلا مامالا خيشلل ةلبانكلل عورفلا ىف ةيادع

 ةياهنلا هامسو "0 ةنس ىوتملا ىقشمدلا اجنملا نب دعسا ىيدلا هيجو ىضاقلا هحرش ىنسصأل

 وريأ ةمصمم 617 (مع. 8. للمعأ. 1220) مهعاوسعتسس ةانطتتكب ءأ تطأ تمس ةردتضأوا عدت ءغ 10 عى ععقانق

 ةماصغهلتك همملزعئممعم ءفمسصءعممعدت ذللهسومسع ءعدعماذ ئه. ]طمعلمتغ زغذت:  طنهسم آ)عم معاسسم

 عا ممواع عرسال عام. - 14360. 8تقلةجعأا عال-هططقلر ةمكلطتألم 5علالمعسسل آ0عأ هغ منه

 معمم لسعاسس. (نمرص معملتسمت , 0100 7701 عيون: 1 عز» (01»م» اظعءر» 1طلهددعم آلهمعاتافه هل

 مهتمصعس [ذطعا 80 ةءا ءا- !ءنلفةيرعأ ذه ؟ةهجوععسم ]للا - 21 اة 11 - لدار" ورك (ةيبءعااذغ هوص-

 ممدنل(. - لمعامزا ز(ه: ًابدسم آ)عمر ونتأ مطقعتتات 1هعلق ةاتمتاتللل 016 ©111غهن113 دعا تاع.

 14361. ظ1108-1وععءع1+ 11 عل-غهعدقسده أر زمهاتأسألم 2هعاذ لع ةماأفع ءمزمأما]ده ةعتطعسلتو

 ودمع غو امعازرتغ: طهسم العم هصمتععز عمات وسعت هتنأأه عمو هععتلاق ]وعما ءاع. (ههربمةدتأ

 معموأنمع ظطموعف» اظظمد» هلام ظلا- ]غنم ظعضطح ذه دتعطع '1"ءعطعانر هغاتذص هةعلعلسمس ءةمتاو

 لزمن طنتناا - 14362. ظ110837-1عغر زمماتاطسألم 5ععاق.م  (هرصتص عهأقتأ الق 185 2000

 ةمعنا ءا- هالو لع ندح هدمعد للعانلاا عقاب س 14363. 8210482-851 ءعغ 11 ءا-عنططو

 امقاتتسألم مععاه لع سصعلت عتمه, ةسعام»ع طلموعتو متي قلالعلاماب للا-]1 هاا, ؟دلعو ل21: كاد

 للعم عغهمصسم 428 (ذهع. 25. 0ع. 1036) من0. ؟هلسسعمو ص ننمل هطعتلاعط ل0ءاتدس5سلانق

 4/16 - ل - أ: لل ظعءرف- ءاممركتع ءمسصتسعساتلاتلت هماظ مموانتأا. ع 14364. ظا- 1104822 عخ+

 61 ءل-1ه مان, ذمماتطتالم متععاه لع مدهاتطسم لدعتس 0ععاط هنتمر ةسعاما"و 41 1]:عدنهتط ل11 0115147

 اق ءربو 1و7 ه4/ 1ءيربف»سم كطقطتكمب ةصصم 306 (ذمع. 14. للصم. 918 ) رصمعاتم. - 14365. اظا-

 1110/3 عوغ غ1 ءل- 40ه عانثو ذمقاتطتألم تععاه لع مهعاتطاتم زسسم طاممطدلتاتعأ لعمر لتمر ةسعام»ع

 كطعتاطط ءغ اآسقس طعصع سععغعم ةطانع- ءالابماا اا 71هطركام ظل - يان لع [طدمطحلتتهو دغ 217

10 

 10 مظكةورن# همرسسعتس مره. -  (نملطأ 77 ءزؤإب - ءل - لف ل ث' سل ظعتن- ءاسمتنمزز أ لئن سععابعاتر همصو

 606 (تصع. 6. كحل. 1209) ممعامسقر, ءمرصتس عضاقس اسس 2/- 717 ميعا ةصهصتمانتس ء0تلتغو ءانزا دق
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 ناعرب مالسالا ٍيِيشل عورفلا ىف ةيادع 20  ربعلا ىف ركذ !ذك تادلج“ رشع ىلا هفصن غلب

 ةيادب هامس هل نما ىلع جرد وو 017 ةنس ىفوتملا ىفنحلا ىنانيغرملا ركد نبأ نب ىلع ىيدلا

 مالك ررتك نا هتداعو دمحن ريغصلا عماجللو ىرودقلا رصتخمل حرشلاك ةقيقال ىف دنكلو ىدتيملا

 باوذلل جرخ تبيح هليلد طسيدو مظعالا مامالا معدن روك مث لياحلاو عدلا نم نيمامالا

 هتفيظوو نامامالا ىحذا ام ىلأ ليملا هنم مهقي ةداعلا هذهل افلاخ دهيرحن' ناك اذاف امهتلدا نم

 خيشلا لاق ىرودقلا دارا باتكلا ىف لاق لاق اذاو ىرودقلاو ريغصلا عمال لشاسم حرشي نا

 امداص ناكو نس ةرشع ثلث باتكلا فينصت ىف ىقب ةيادهلا بحاص نأ ىور نودلا لمكا

 هدعز ةكربب ناكف دحأا هموص ىلع علطي ال نأ كهتجي ناكو ًالصا رطقي ال ةّدملا كلت ىف

 هناش ىف ليق ىذلا ودو [ءاملعلا نيب ] الويقم هباتك هعروو

 لتُستلتح مدعقر نغذم 2/-13ء» مههعهطتتر لعععسج ؟0ه1نستمسد ءعائو1] ءل. - 14366. ظا1- 110827 ءغ

 [1 ع]- هع, ةمقاتطتلغلم عماد لع حعنعساتس لدعم (طمص علان عأ) لععتعدغمر ةسنعام»ع ةطعتلعط

 ءاتماقنحس 8مم د-عل-لأ» 476 طع ىلآغ 8عطع للعم" جارت ومنع [ط[همعاتتور ةمصم 593 (اصع. 24

 امج. 1196) مهمعانم. 1لزع ءورصتس ءماقمأات5 ءعدأ 20 (عدعطنست ها عم ءمسصصمموتكتس ءهأ 12 لفن عءأ

 ء]- معطاعل# زمكعت ماسر 8غ معععرعج يصتت ءمامتلامم# عانهقأ هدأ ه0 020471 (نهرصمعملتسمست ءأ

 01ه ءعتست»ءلتخ 201 - لو 87 - كمعاف», ةغ ةتتعام» طتتصع ةطمعللتت 5عععمأأر 11غ ؟ءعطه لممصتصت

 [مدهسسضمعنمت مععمععتطعععاو نسحاعماتمق ةعممتمت ملمس مألممعق ءأ دعوت علاق ةمععادطمما نق

 ةدطز ءلغ آ[صمصأ ةطآمعتسأ ةهقعسمأل مصعد ءزانضوتع ةعكسس ءما هال مصعتت 1هصعتتكق لعوجهمقأ2ة51[و

 زغو انغ مععمممماسسم عدع 111هدتص لممصتس ةععتسسعمأت5 عماتع] ءمععانعم 0( دهملم حساعس ةعماعسأأ5

 لادع ط1 هج/مع معدعتطعملد رممكأ ععععوام ج05 ءمددطقكطتم دغ امعاتمهغتم ءزسق 20 اللهم ننقع

 لم 1مددمست جالتعسمد هطقسأ طصلع اهغعا]أ ؟عععطتع مع2عععماستم ةلطأ اص ممقتتاو نأ (3ع5أ10معق

 انطرت 27-ل نس“ 5-11 هعج]بف» عع 00046 ىسسسعمأه؟ عادت ع 9 دهملم لنعتغ ىىطلزءاغعام !ائطعم““

 (00:ةمحم ةذومت11 قال -  ةطعتلعط ققسمل-ءل- لفن اءهلتغو دسعامع عرج !ذطعخ 2:0مههيعق اص

 عم ءمرصمممعسلم (معلععتل عمصمو ءممقانل ةزكدع ل عز 0صأمولتع هتتطكوتتقا) ةواانأم معع طمع همها

 ل عز نصهكمءر عأ هدتمعال همععدتم اهتم عملتقدعر مع ناتأقوا13123 56 ل ءزادم817ع 321111307162 عار

 0 طعمعلتعئنلممعم هط زادك ةطقغقمعمألو ءأ (عصمععممأاته مجم علدةءعماعمت ائطعع طلع [ه

 عتعأق 0هءانك ] مددعمم ءانتت 2مم]1ةنقان ءدطععءررأاتق ءعقأر عأ طق دانصأ 1عطقاتق, 001 ءزاتق م8عاتاتته

 0 عو يت طسمك :

 (0 اع 8204نء/ (0همعومأ ذمقامع لمس 0عوعفقطعمالم ؟داعهتج عقأر

 8 ندع دماغ عدم !!طعءم5 لع [عوتطسق ءأ ةتسصتآعق هموت ممخانعظات 8
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 بذك نمو عز نم كلاقم ملسي

 ًاديم ىف كعولا ىلع ىرج كقو لاقو خلا همالعاو ملعلا ملاعم ىلعا ىذلا هلل دمال هلوقب أدتبا

 هيلع ىتأ داكا نييح هببذ تيعرشف ىهتنملا ةيافكب همسرأو اًحرش اهحوشا نأ لا ياحب

 5 عمجا ةيادهلاب موسوم رخآ حرش ىلا نانعلا تفرصغ بانطالا نم اًذين هيف تنيبق غارفلا ءاكتأ

 ىلا بغرب فوقولا يؤم ا ل نم نأ ىتح ةياردلا نوتمو ةياورلا نويع نم هيف

 نأ ىناوخا ضعب ىنلتس مث رغصالاو رصقالا ىلع رصتقي هنع تقولا هلجتا نمو ربكالاو لوطالا

 كودك رهغصلا عماش بور هك تبر ىهنتا دللاب انيعتزنسم ممدعكتذاف ىلاقلا عومجملا مهياع ىلمأ

 هبذ رخآ تارايتخاو بادآ هلو ريغصلا عمات-ل ظفاب حرصي ىرودقلا ةياور هقياور فلاخ ىتمو

 10 نيدلا ماسح مامالا هذيملت هدر شف 0 امذَكَق ءاهقفلا هيلع ىننعا كقو حارشلا هيلع

 للمصلم ذئعتطتع ردعسم مع م2ةهعععماج ءزسك ؟سصقمس ءماملتو ءرسمودع ؟عداتعتلف ةعواتع7عز

 ؟لكستص هرهغلم نه هط ءعععمصطسع ةصعما دست ءعلغ ءأ رطعملة عااد.

 آمعامزأ ةهتعام» حط طلق ؟ءعجطتق: اطهتتم آ2عمر وننأ ةثومم ءا ؟ءدعئتللطذ ةءلعمألمع هيععرلا اع

 ءاو [1هماعر ةصوصتغو اهتأتم انططا ظءلفيرعا تأ - هسااءل# مكهتمتكأ لط عانت ©0111 85مم

 مرسررممععع طسمعوسمع ننام 2ك ة/كفبرعا ءأ -دديسلءأر6 ذمكتئطلعع.  لحطت  عاتتلا 38853قاتق ظاتكللو

 ع( كنس معممع ةطقماستممل امصتاععععر معماتدتغماعس ذطأ د]توسمتس ةصتضته0؟ععات. هته لع

 ءةسفدد طقطعممس هلتل همرصسصعمادعتم ةسستقأ انطتلم 2/4 عء/ ذممتعمتامر ذه نتتم ءدع [مهاتطاتق

 (ملتغع1مملق ها (عداتطسس ةءاعماتمع ءمالءعوتر دغر تسزسق هعمك 20 امغعلا 1 ععماتمس ةسرالم؟ عم

 هلقوتعمك انطعت !هموامعتك ءعأ صهز هعتك لعدزلععتم (ءمعحاتت ءغ لتعمل عرس ماتم !1عداتسقمع لدطعأو

 تع ذللطسسم ًامقرتعععع ممص ممدقتك لذه طععوجتممل هع صتممتت ةعوست ءةءو. طعتملع ةسصتعأ نستلقتم

 حاسسصع معانعستمسغو انا ذللتق ةرلامععم جلغععدسص لتعمععس. طع ةعيوععلز ءملحتس ةدتقععمأ [)عت

 هسه اتسم ةمكمعومو. - [لملمعع زل] عن - 1ئاطسس ءملعس ملم لتكممدستا ونم 110/0111 ءلتق

 لمت ههعابت» لتعممدتكتم عقار ءأ تطأ طسزسق عءامتم ه مءادعممع 0001 لن عمار ؟ةنطق

 لوس ىذهعابا» لتمعماع هللعتأ.  [لعجد دلتقم عءويلمع ةععباطتق ةدغ ][ةطععمونف ةعطتغتم معد عععماو

 ةزطأ اطل ممكانتكب 30 ناتقهع همزلا3510[11ا011 210010عم ةضلل105 301ععاتمأ. -  لوست ؟عرم ةصع

 الوارامرع عغ معمعصأ16ممع اعط ممع لاتكأتسمعلأاأ ءكنكفتل 1ص عم (2ةهعامسلم ممدسدعاطاتظأو 0[ ءّزانق

 لتمعتمسلسك آصقس 10د - هل - لف 11هدعنرو اظظعري لل [1ةمعااح, دسدلوم قهععا منعطف لت ءادق

 عأ ةممصم 710 (مع. 31. لآكهأ 1310) طم 15[انانظر 0101 م1105 0ز101116هأ قتال فه ط/- ل ١

1 
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 كلة نللا ةلوأ ؟.. :ةخفس لوالا عمدر جهت قبة غرش ةخياهفلا ا ةاكنلا تاقبط ىف ىطومسلا

 دوم رصتخا دقو ضئارفلا لداسم هرخآ ىف بتكو هلمكا ضلا ردو مولعلا ملاعم ىلعا ىذلا

 ةيادهلا دناوف ىف ةياهنلا ةصالخ هامس كلج ىف ىرشلا اذه .. ةنس ىفوتملا ىونوقلا دمجحا نبا

 نازح 1105 هنس ”قومملا ئراخملا ريزضلا ءنمح. ىب ىلع. نودلا . ديمح“ هحرش ىم؛ لوا لبقو

 ةنس ىقوقملا ىكاكلا ىراضبلا طيحم نب كم نيدلا ماوق مامالا خيشلاو كتاوفلاب ىمسي

 هلل دمحلا علوا 55 ةنس مرد 1 ىف هفيلأت نم غرفو ةيادهلا حوش ىلا ةياردلا جارعم هامس 1

 كئاوف نم ىئاوفلا عمجج نا هبتك نادقف دعب دارا هنأ هيف وكذ خلا ءايصلاو مالظلا فئاخ

 نم ةعبرالا ةمئالا لاوقأ هيف نيبو هل ىرشلاك عومجملا كلذ نوكيل نيحراشلاو خياشملا

 رمع ةعيرشلا ات مامالا خيشلاو مهكسمت هجوو ميدقلاو ديدجلاو راتخملاو حصالاو حيحصلا

 ظيارد ىل ةيافكلا ةياهن امتي تس ونملا ىفنكلا يويحملا دللا ديبع لوالا ةعيرشلا ردص ىبأ

 ءمرس ممقاتتأو انأ فمه ذه 1 هطوعفا ءأ - :مآرغا ءمدستصعتتم»ةغر اناسلم 1-21 مونعا ذممتومتكتاو

 ء( معممع ظعطأ ]. هسمأ 700 (ةمع. 16. ك5ءعربأ, 1300) ةطقماعتل طسعلمأاأ جتاعلت 13: آمستق

 1رعمر ونت ةزعمج ل0هءامنتممعتس ةانخانأأ( ءعغ ععهلسك عامي ع  ظنس 20 ظمعتس مععلستدتاو ءأ

 ج0 ءداععسس ويهعقأت مسمع 0ع 1عوع طعععلتغهعتك معمموصتأ. - 71ه ]70:0 13 ءنن ل اجتنعل (1 62و

 ةممم 770 (تهع. 16. كسع. 1368) ممجطتتتكر طسصع مص عصام انتل له ءوتاأمرصعم ؟501تتصاصع

 نورس مععطعممدس ءمعوتتم كنت ةنكاسس 11: مئءا ظا-ا أ ةيبعا لق لعمق 11-11 0ع علف

 ةلتأ معلستسمل و وتتأ كيدسسس ءمامستاساا» كمرض ممكن ععتأو ؟دتممع 0 دصغ ظمت» عقل ءا - ل1: لكل اق ءا

 ال1 ه1 عتب ع4 81 - 1218 مجأ» لنآ - 801[ من, ةصصم 6067 (ذصع. 10. 3عمخأ. 1268) 12015011115 , ءانز الذ

 ءىرسس عماقعأتسك لسمطسخ ؟هدعاعملت5 ممكقمعطتع ءعغ رن - ]عموم ذمهععأواأتك عون ع ظطعتلط ءأ

 اسف (088:مج: - ءل - لف 210 عبجت» ءأ عري ل1 ه]رمبجت» عل مطل: 1كم دمطصم 749 ( طع

 1. قمع. 1348) رممعتسسر ءكانزانق مدد عماقتت انه ل1127 هآ - ل منعا ةله ءارم»أ ظأ- 10 ةيعا

 زمكعت مأتم هوا. 4طوملستغ ءمرصممدت 4 هدعتت ل16 ؟تععدتسم معاسم تعممتك ًللآ[نط جعععس ةمصل 5

 (زمع. 15. الآدت. 1344)ر عغ هعوتك ءعقأ ه2 ؟عجطتق: طبهسق آلءمر هطقعسعت(هغعلم عغ ةغعا]ةعنتت هعانتق

 نىيوولمرأ ماع.  لاوععوغ 1طتر هعممدأ ةيستمس5مم ع [أطعمضتس ةممطاتنم 30مم( مطعم نغتلعق ءدع 20-

 مماوعممهتطانك ؟طعت]عط مدس ءغ يردص عمامغمصتس ءما]]ز عععع ؟ه]ستمسعر هغ طقعع ةربل10وىع ءمرصصسعمع

 (مضكسم وانققأ ه0ه0ءعءأ ذم 1820-27 ءا, ةطتونع تعاد آدقهست هعاننت 11211015 22 05همأأو 11861

 عيوعمل عجور ؟ةيلتكوتسمر م2240 ماهأهر م0585 ءأغ ةماتوسهو ءأ مهلممعس ر نلن3 نق ةصصتأعضهلانس

 عيومهإغ ب ل  طمورعم ءمرصس عماأدعلمد مدس ممكن ععانصأ هطغتلعط ءأ آ[صقس 1 - ء/عارعت لما »ه7 اقعد

 رم 0--615] ءرتاأمف [71]- لك :مدمعآ 08 ء20ع/]ه]ع 321ه][:غ88 1آجم ءاخخأومب ةطلم . . . الق 01انانكر ءانل اتق 001131118-

 امضكسع 1:7 462 اخرا عا لك لن: نوعا 110-10 هيرعت ذمعهتماسم ما ءاذاه اهمعامتغ: ةسحتاطسس ه
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 ناميالا باتك رخآ ىف لاق ملا هنأش لج دومحملا وع بيرق جتفو هللا ىم رصن هلوا ةيادهلا

 هزني ذتساإ نايغش رك ىف. ةعيرشلاو رددصب نت رمح ىدلاا يبغى نانيال تانك دناوديرورخ دا

 ىفنخلل رصمب ىضاقلا ىجورسلا مهعاربا نب دكمحا سابعلا وبا مامالا جيشلاو ناميك ةسوركمب

 ليمحم نب نيدلا سعس ىضاقلا لمك مث هلمكي ملو ةياغلا هامس تادلج ىف ا. ةنس ىفوتقملا

 5 كلسم هيفا كلس تادلج# تس. ىف لقوملا بابي ىلا ,ناميالا باتك نم. ىاإ» ظةنسرقوتملا  قعريدلا

 41 ةنس ىفوتملا ىزابل سمحم نب رمع نيدلا لالج مامالا خيشالو لقنلا عاستا ىف ىجورسلا

 ةلمكت هامسو ةيادهلا رخا ىلا اهلمكو ىونوقلا دمحا ىب سومحم اهذخا ةروهشم ةيشاح

 ,هد ةنس قوقملا ىفنحلا ىناقتالا رمع رهما نبا بتاك ريما ىيدلا ماوق مامالا خيشلاو دئآوفلا

 ىف ىم لإ ذظنس ىف رصمب ىنم سمتلا لاق نارقالا ةردانو ناهبلا ةياغ هلمس تادلج ثلث ىف

 10 لا اهيف سيل لاق ةيفاو اهلداسمو ةيفاك هيف مكل ةياهنلا تلقف ةيادهلا رشا نا افص هبلق

 ]روم ع( مزعاممتح معهمأمواتق. ًآامه10ةصلسك له عقار هنزانق دضدقز قاده هءوالتاأ ءاعع - ىل طمعس

 دمتم لع 0ع: طظحدفععكماتممعتس و هتار جلصسمادحغمسسنت 20 اذخط٠طصصت لع 50ع قلل ل5017

 06مم امري كمل»- عاما عتملمت ءدععمصلع ممعمقع ظطق' طقم ةصصت 673 (ذمع. 7. كسل. 1274) ذه

 نعطع لكعوسفم طعمع بقغملتغح ةطعماوتغ - هطعتاط أ اآ!سصفس لقلة: /هطاغع ل1720 1ع

 لا" نةغ» ذءميرع [طممعطتمم (ةلطت ذص تعطع للتمع ةصصم 710 (ذهمع. 31. لآهت. 1310) 1201( انات5و

 بتزانق ءمرصتس عمامعتاتك ماسعد ؟ه]سهستمو ءيمصسرنأ ءءاتاتع ءأ 6-2 4ع ةمكعكت مالتق ء5أز ةهلاقستعم

 بس ممص ةطوواست( - هعيتسمك (نةلطت هه”0- هل - 01: ظعر» 710/ءعتست»ءل ظآ - 1آ0ء»[, دمصو

 5 867 (صمع. 26. هع. 1462) درصمعاسقر 2 !اذطعم لع 20ع دملع تقوتع 20 ءدرمدتغأ لع ةممةامغو

 زم هع ؟مطسسصتصتطسس ةحص ج0 ظمعتس مععلسحتاب ءغ تمس مثعبلأأ ذص سنا نغم لتسع عععتصت هط

 ةلتتو معقنكحضسسسس ج0لعملجه ذطأ ةععنتسم عه( - 8 طعتلعط هغ آ[صقس لع7م7- هل- ل111 01107“

 ظعوري ةلماعتست»تءع0ل 1ك 1ءعااطنسقر ةمصم 691 (ذمع. 24. آل ءع. 1291) ممجعطتتتق, عامدهوق همانههأسطقق

 دهعتمستا, وعصقض 11ه, مست عل طق ءزن ىل]رتوعأ (نوعم# عمتك أ هكوسع ج0 ظطصعتس انطعت ظل ةيرعا

 ةطقماعستك ندسلمودع 1عءقسقاءا ءا-ركعمونل امهتنيمتعتع - هطعتلعط ءا آصقس 0/7: :مان-عل- ل

 لرربأ» كتم طا طصأ» 0مم» 2لا- [(: نسف [طلممعطلدر ةصسصم 7585 (ذصع. 25. عع. 1356)

 سمرعأناتخو ءانلاتق مضت قامت اهم ؟ها]سستسم ءمسصربأ ععاتطتع ءهأ 61 نعا ءا-انتعيرتن مع علنا

 ءل-معنتن امقعكت مراسم عوام ع  آئزع وستلمس ذص نعطع ةلتععر ةمودنتأو ءدلاتق 001 8126 عااتلا)

 دار ةمصم 721 (ذصع. 31. كلهص. 1321) هدصع معاتتغر تأ همستسعمأةمتانتات ذه ظ/- آل لما

 ىتسرممعععرت. ةغع 2ل/- 2 ,ميرعار ذمودقتتر ؟هطتعق طقع ذص عع ةسلعأاو ءزانموتتع نان عقانمصعق

 ءومرتمةوع عغ همرسزتا] ءامع تما,

-_ 1 

 الاع: لملث/- 81 هةبرعا مممصتخمل 1وعمم رباسمق ءزع هز هدكاننل

 معماماأأم هللوعمه هببصالمعأإ ع ظوم: (عراع جل ةدسسمسس !1طعومنس (ةععمتطانم ةععلماممتتم
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 كلاح انفرع اذأ لاق رابكلا بانك ةيادهلاو راغصلا ةلمج ىمافا تلقف فلسلا ىع ضخ لوقنملا

 عم رصنبلا كقعيب نيقلثلا تزواج نيح تمءرشف لوصالل كحرش ىف كلاقو كليق اندعاش ذأ

 هفيلأتل جتتفاو ىهتنا ىتعمو اًظفل ةيادهلا تالكشم ّلحا نأ طرشب رصنخلاو ىطسولا عفر

 فشملو دبيعس ىلإ رصغ ىف ةاراؤ قارعلاب هيضعي بنتكو 0 ةنس نم رخالا عيبر رهش 0 ةظرطاقلاب

 حرشلا ةدم عيمج اكو 6. ءنس ةدعقلا ىذ ىف فشمدب هيف متخ نأ ىلا دادغيب هرثكاو

 قحي نمساا ىدلا# هلل“ نمل -دلوأ . ةةيافكلا# ةيادعلا حورتش نمو رهشأ ذظعبسو ةذس نيرشعو انس

 ةيادهلا ىف مهبتسا ام حاصياب هلخاك عومجدلا ىهتنا نيحو خلا نيدلا ىنايم ةنسلاو باتكلا كعاوق

 ةيافك نأ ليق ةيافكلا هتقيمس لوطالاو رصخالا نم مسورشلا ىف ام عيمج هيحصتسا نم اهفاكو

 دقو هلحمم ىلا رظنيلف ةياقولا فاوم ةعيرشلا جات دوم نب هللا .تيبع عب دوم ةيادهلا موش

 هو ةنس ىت ةيانعلا هامسو ىثرقلا دمدم نب رداقلا ىبع ىيدلا ىو خيشلا هثيداحا يرخ

 مععلمعأب 17-207 04ء# دست عم ج0 ]!ذطعمو معموتععاتمق مدس مموزامه. ع 1116: المو مغعال أت ععماتممب

 نمد معصم را ستتعي قناته 00 عنز لدن ءمرعقمتل 5مععامكتتسلتاتكق هد نتقهقع ةلتصملع معالأو معم1ععس ءأ

 وسهع زمدع لزعتم زم غنم ىسسعمأدعتم أط/ا- 0و. - لعدم 1عتاتع 88م2 عققاتك دالئلا, ءكاتللت اطلع

 ةمممو بنتن ءمدصت أ! معممع لتعتأ ةممسأةعانر ةسطآادغم ةذسسأ لتعتغم مهمعلتم عا صتصتسمر اعقهمكت-

 زودعتس .٠( ع. (امكعتماأح هةعدع ةممم5 مهاسق ل, عد ءممللةمصعر, نغ 011مل( هغعم اذ طعن 270 هعءا معد

 عدسسف ل عع نمهتس !1هعتعع ءععماز ءوععرت. -  طوعع ز]]1عي - [1مععمأغ ةانأعللل 01100

 (ندطتعمع ذم (تلغةسصه) 0ععملع رصعممت» 1عطغ' آ11. ةمصتخ 721 (ذهع. 31. لدم. 1321])ر ءزاتذواتع

 مدعاعم ذم [ءدعد ءغ ةسفم اص مممع قلاب ؤم 01 ءغ 10 حسممعأر تهز هععسم ةماعسل مهعاعس 8معطت

 0301 ةهعمتممتا لهمعع ]لحس دمعت دعممع المسا ءهنلعغ عممأ 747 (أمع. 24. قع. 1346) ةطقم]؟عطقخأ

 "لكنت ةساعس ةمهفسسو نن00 ذم ءمرض ممصعسلم ءممسعمأدعم ءممكسس فلا طلعتمأل ةعدع ةمصت

 1نععسمأ عغ هعماعرم رمعمدعع. -  ملئطسشك ءميصص عماممأاتكق ذه ر/- 1:0/ةيرءا 807- 11و عأ 10-

 معلماسم ءدغ ءهغ زاؤ زمعامزإ: آطمسف آلعمر وسأ ظنصلجتس ءمأتق (نهعوصأ ءأ كدممتع 615

 معاتوأممتع هممءمعامتعتغ ءاع.  ظغ تس هي110عع أو ظمتءءامعر نأ مكه عدعم]أ ءقالمصع ءعمزاتنار

 ونهع ذم رنا - 820 4يرء# هطغعتسو ءىودعمأر ةممصم0ءععغر هغ عأر وتك هتطق ة1آللهسد ءمرضت(اءعرتت عقوع

 عالما زم ه6 عععملتس هددصتطسق هدأ عىءار نسمع ّذص مصل ءمأقعأأه اهل طغعسأمعاطتاتق نتقتل

 1همعتدءعتطستع !عوعععمطتع اذطعم نطلسمت 1 ةرككفزيروا عللي ع  ةسعام» ةساعل م2122 311 18

 8061-117 1-1727 هر نر عا ذمكتمات 11ه ايست 8 عري 0[ ءنلم]]عأب 8عرو ةلهأتستتا 1ي-ءاع]ع" 1و

 وسن 20/-11 ءميرعا ءلتلتغر ءعددع 01 ءلغصس. 1 مهمت عمم ةعكتامع 14 ودم40 طلع ىمععمسأا 0 - 'لعهس

 لت مصعم انطص 1520من عع كةطعتلعط 21018 - هأ- لل قكطل-ءل-ءملق» عع ك10ه1ءمتستسعل (007ءدألقر 0

 دمصم 775 (أمع. 23. لمص. 1373) ممهعامانقر, آه ]ذطعم 2/- 1 ك4يرع# 1مكعتتمأم عصاتع] هه. ب
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 ةذس قوقلا ىفسنلا كمدحا نب هللا ليع تاكربلا وبا نىيدلا ظفاح مامالا خيشلا *يادهلا حرشو

 شماوع ىفو ةيادهلا ىلع حرش هل فرعي ال هنا ةنحشلا نبا طخ نم نيدلا ىقت تاقيط قو ل.

 نيدلا لامك مامالا خيشلاو ملعأ ىلاعت هللآو .. ةنس ى ةيادهلا حرشو دادغب لخد هنا رءاوجل

 باتك ىلا م1 ةنس ىفوتملا ىقنكلا مامهلا نباب فورعأا ىساويسلا دكحاولا ديع نب دمحم

 هتءارق ىف عورشلا كنع م1 ظنس ىف ًأدتبأ ريقفلا وجاعال ريدقلا جتف هامس نيدلج ىف ةلاكولا

 ىلع انالومل ةيشاح ريدقلا صتف ىلعو فيقكلاو ناقثالا هجو ىلع ةنس ةرشع عسن هنءارق دعب

 ىضاقب فورعملا دروق نب دمحا نيدلا سمش ىلوملا هلمكا مث نيدلج ىف الكم ليون قزاقلا

 ةنس قوتملا ىلخل نمحم نب ميعاربأ خيشلا صخنو باتكلا رخآ ىلا امم ةنس قوتملا ىتفملا هداز

 ىناتكلا ىلع ىب رمع نيدلا حارس مامالا ّحِيَشللو هيلع تاذخاوم هيف هلو كلج ىف ريدقلا متق

 ند مهد ىيدحلا جرس حيشلا حرتشو ةياحعلا ىلع ةخقيلعت م5 ادعس ىقوقملا خيادهلا قراقب فورعأ أ

 طمععم فىيسسعمأهعمق اذه 2ل/ - 11:0 مينرءا ءمتلعددسع هةطعتلعط هغ آ[صسقس آل (لأاد - هل - لقدن قلدنا

 ا'عمعافا قكلفملاسل ظورا كلادسعل /7ءووزرأ ر ةمصم 710 (ذمع. 31. لآكهت. 1310) سمنانق. كغ

 ذم 1معمق- ءل - ل5 (ناههدتطسخ دهمتس 20: - قوز لرنعع ةئمطتسم !1ععتطسعر ةللسمو لتتقمانتم

 مىمقهغعغعو همللطسم همدحتص ءمافعتسس ذه 2/7 - 220ن76/ فرص مممنلتةدع.  (نهماعع زم ممأن5 دطقكوتع

 مهلتطسك ه0 /- عمو اءعوتطعر نص 8دعطلخلسس ةماعومدعر ار ةقهلعه رسعاتوجع طعذ

 ةعاعمأتقهب قعسس ءعضاقكللل 11ه / - 21:0 4يرءا ةمصم 700 (ذمع. 16. 8ءربأب 1300) هع )و1 55ءي

 كطعتاعاط ء( طصقس لطظعسمل - ءل- لأ 231هةرمسسعل 8ع قلال- ءا- ملقا ىكةماعن آطممعاتتهم

 ؟تناكم طلرر- ال ءمصسمت لتعغعمم هع حصصم 861 (ذمع. 29. للمز. 1456) 220(نانقو تانّوانق ©011-

 معمامسسع 30 !ذطععس لع ماعصه ممغءوامغع عاتعمت لمع مععاتمعأب لسع ؟هاسستممه مصر ءطعسلتع

 ها لما ء- عملاق 1:1 - هزاع هل -رلمعطل» امهعتماسمم همام طمععرتغ ةممم 829 (ذمع. 13. لول.

 1425زو كس انطعا ظ2لةيرعا [1ءءاتممعسس ةمهاتكتععءأر ممداوسحتس ءحض مغص نهلعوأ متم ةمصما

 اءعيعععدغ هأ ةاملتمدع ءأ ةععتكوأع اههعاوزعروغب ع 3 قل هورسسعمأاةستتستس 1 هلأ هأ- ملأ»

 اآمااه مموغعع لل ا- هم 31ءاءلعمع ةموتتلتمسع عامههدم لسمطاتم ؟0ه]سستمتطاسخ ءمرصرت» ءاطعممقق

 معا موأزأ. - الطس ممداعد ة1هلله ذاعرربع - هل - لف قلاسعل ورب (ننسل ظ1- اسكت ؟دلعم

 (0ة لسمو لو]ي لتعامك ءا همصم 988 (امع. 17. !ءعطع 1550) رسسمعتمسقر نموانع 80 ظمعتص !ذطعت

 مماتسس هلل ءعغ عطوهامتغع -  ةهطعتلط 1مل عع 21ه]ءميسصتتعل 1هلءقفر ةمصو 936 ( طعم

 30. كحم. 1549]) دسم[ انانكر هقسس عما هضم 4 مل'أع ءا- ملو» ذه ؟هلسسصتمع هتننض 0 عا ععان

 ءىيععععموزأ عع ماسعتستم 10هزه مل مءعمن. -  هطعتاط هغ طصقتس ه2" - عل - القرن 0م“ 83 ءنا

 فيل

40 

 ب

 10 4/7 1عءااننون, ؟تلعم (ةج: ا -ظ لني ءا لتءعادع ءأ دمصم 829 (طمع. 13. للوو. 1423) ملم[ نتظر

 ععطملتد د0 لا-ل] :ل4ينءا ءممهعع ممتع - هطعتلعط ذك ر-عل-لا» 0ةجه» 8ع ل طرهع 6( | منن مغ
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 ءارجا ةتس ىف اًريغصو عيشوتلا هامس اريبك نيحرش ما“ ةنس قوتملا ىدنهلا ىونرغلا فحسا

 ىف دك ةنس ىقوتملا ىفنكلا قربابلا دومحم نب دمحم نيدلا لمكأ ييشلاو لدول ةقيرط ىلع

 وهو ىكاكلا ىيدلا ماوق نع ةيادهلا ىور هنا ركذ داجاو هيف نسحا ةيانعلا هامس نيدلجم

 ةيادهلا ةفرعم ىلا ةيادبلا ىف انادع ىذلا دل محلا هلوا ةيمورلا داليلا ىف ربتعم ليلج مرش

 ىلع هرصتخا هناو ديف بانطا ضعبل سردلا ىف اهراضخاسا ةرسعو ةياهنلا هلوا ىف ركذ يلا

 هبيذيتو هكقنذ ىف كهتجا هريغ نمو هنم عمد ةيادهلا ظافلا ازخ ديلا جاتك ام ضعب

 ىتفملا ىسيع نب هللا ىعس فقل ىلوملل ةقيلعت هيلعو ىلاعت هللا نوعب هلوص+ ةيانعلا هامسو

 مالكلا زيمو حرشلاو لصالا شماوع نم نمحرلا دبع ىلوملا هقيملت اهعمج 55 ةنس ىفوقملا

 هدعاسي ملو نيرظانلا رجتاف زاججالا كلسم ثتحايملا .رثكأ ردرحت ىف كلس لاقو هلوقب هيلع

 ةيادهلاو ةيانعلا اباتك ةينطنطسقب اًيضاق راص نيح روكذملا هذيملت جو مث هعمج ىلا هرمع

 117:02, هممم 773 (ذهع. 15. لصل. 1371) 252010115, 01105 001011142131108 ©0192 م05ةنأأ, 213] 0

 [27- 1ميود]ق]ب ةمكعتماستم ر عأغ ممتسم»عرل لمص ةعدع 1ههعاعماتو مهلممع 01ه]1عءالعد - هطعتطط

 لا 17:6/ - هلل - ل4: 1101م7: ء0 1 ءرو 016ه]7:14 لق ايل ءب»## آدم عظام ةصصم 7856 (]مع. 24. 1 عطق

 1384) مممعغمسخ, ءكزانك ءمردم عمامضاق لهم ؟هأ]نسصتمو ءمرصم] ءعاتاطتع , 2/- 1: ءأ ]طق عكأ ماانق

 ءغ طعمع ءهغ ءومععأع عدم مموتاأت5 ءقأ. 5ع 7 - 812046 دع دعمت هلع ([8عغ مامن - ءل- لق

 رك 486 معقعر»ع لتعتاز ءزادق ءمصتس عماقملاق 3011ه, واتت 113 1سعامأأ: آطهصق آلءعمو ونت ممق5 اه

 امتغأم 20 ءموعدتان1مدعس انطعأ 2204نء2 لتعتوتأ ءاعر م2عالمماتق ءعقأ ءأ قعمه 301021266 اه

 ممم ظسصمعتد تضع مط زمتغم مست عمامعتسسس 274 هنعا ءمصس عدمردأ 01111 دل ق4 عت وتنع

 ءنبص أم !1ععلممتطسع ةعوصمعع معوهعععما غوص طقطعملل معممغع» جلتوسمتم معم]11 «1(ةغغعمم طا 0

 ىممكمتعسهسر هع زئكتامع زلطسصص ج0 ءحصص (دحصطتنص ؟ععطوطستم !ذطنن 25204 ن6/ ءدعوأأ ءهئلقم عاش

 ءممامدلدهعر وتدعم مجعععددوملود دمع  لكفعم عي عم ءغ ةلتزو ءمرصسعماهمعتتق ءما]ءعتغر ءغ

 ةمستساتستا ةاملتادس ذه هم مععمومودءعسلم ع مععمم]زعملم ممهدتغ. 10ءلتغ عا ةطتطستص 2/-

 1 76ا .1٠ ع. مجمع مع0(عوعمت, و000 1)ءعأ ةسحتال]م ةزطل ءزدهق ءمرصمم8110 02115678[. ب

 340 سدس 3106112 ددطان]1تدةذروسك 0'6©5ع/7عأب عم 15ه اا - )1هلأنو ممصم 9453 (ذهمع. 30. آهن

 13538) ممعممسكر هعطماأو مععدععأ مقتأ, وسمع ءزدم 01ز5فمدلسم ةل1هل1ذ ق4ك50- ءل- ”عزب»متز ع هممأتق

 هع عا مهاتطسع جل جععط ءاجمسسص ءغ ءمرصتس ءمامعتاسس ءم]11ةعوعتغب ءغ لتعم هكهممعسم 0ع ز116 806م

 ههتعلم]10 (؟ىطو ءزمم) ءهأ ىلع ( لذ لغ) ةتكانسعتال 1م سطهز م21 015051514101012 م8516 معك

 دعوتطعملو طءووعتغغع ذغو عاملسأاو نأ ةاملتمدتك معدل ماعر» عمه زدا عال وعصل] لعصءععأ, نخاف

 ةياع ه0 ةعطماتو دعته ءيللتوعملم ءأ ممم ةيكععأاب  هداعج ءزسم 05 5مسلسم 2000 ]دت0هطتقر

 تنس هيسمععع لهلن ع (©همعاوماتتسممم]أ ؟مموعععاتعر ذه !ذطعمد 12764 ءعغ 11:0 ههنءأا ةصعتلتأو
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 ىم هّقحل ءادا هرثن ام عمجن هرمع ةكايتذ اراص ثيح امهتيشحت ىلا هرمع رثكأ فرص نيذللا

 ةقلعتتلا "تافّوضتلا" ئوس ”ةلمستلا“فالا تلك" ىلع "ايؤاح“ قبدالا" نالينكا حرشو ةيادهلا شماوع

 وكذ اذاو ةيادهلا بحاص هنم داوملاف رمحالاب فتصملا لاق ركذ اذاف ماهوالا عفرو ماهبالا عفدب

 ميعاربا ىب دمحم ىيدلا ىرسل ةيشاح لمئالا حوش ىلعو] َح راشلا هنم دارملاف رمحالاب ةلوق

 5 [ نسأل ىنب] دمحم نب ىلع نيدلا ءآلع سرشو .[103 ةنس قوتملا ىقنلمل ىرصملا ىرورحل

 ىفوتاملا ىنيدراملا ىامكرتلا ىباب فورعملا نامثع نب ىلع نيدلا ءالعو ده ةنس قوتملا ىظالخل

 نيدلا لامج هنبا [دحرش] لمك مث ةيافكلاب ىمسملا ةيادهلا رصتخ هلو هلمكي ملو اه. ةنس

 ىيحلحم ىف ةيادهلا ثيداحا ةفرعم ىف ةيافكلا ىيحلا ءالعل اضياو 011 ةنس قوتملا هللا كيع

 ةياهنلا هامس تادلجكام ىف هند ةنس ىوتملا ىنيعلا فمحا ىب دومح نيدلا رحب ىضاقلا هحرشو

 10 ىم دلع ظنس رفص ىف ًادتبا نيعستلا نس ىف وهو ةرهاقلاب مم. ةنس مرحملا نيرشع ىف اهمتا

 مل نسمدو عامووزم اآصماضصتعملمد دههز هععل ؟زامع مهعاعسس ىممطتلتاو زاهد انغ طقع عامهدقع لع

 موعد ع0ه0عععمل. (نه11ءعلغ اعتكسعو وعنقع ]1م ءدع مماته د0 2/7- 2:0 منرءا رددت عأمد] أ طاتق

 لز5م وعمرو, عاموذمامرتم ردعطام ةمهممهععلتقر ءعأ مه مرصصسصءمامتتو قلقتنمأ- هل - لفت ذكذ دخ

 عامدددع مال ععاوع اعله سمعقتمصلتس تالق عديععجاتم انطعضم لتسمانغهلممتطسك ءمص م عطعطم

 لعععمارو وسهم هطقعدسأكمكتست عءطماأ1 همعلأل) عغ ةرعمضتنس ةطم]1(1هصعست هةزمععاقتأال ظغ س6

 قلزعزأ !ئنيمعع معمطعم تاعصف ىرآلزعتغ ةسعام»“؛, ذصاعلاخععصلسف ءقغ دسعام» [انتططأا 18:00 61ر  ءأ

 وسحمسلم لنءتغ ررآ/ ءعيطو هزسك““ ائوتمركع متطوعم ةعكمأقر ءمضسعماةأام» 8غ اماعال أ! ععملسق

 [ طوعا عمم ه0 قطسمأ -ملد لفضأ منستس عسا هتتلتتت ذعت"أ - ع - لأن: 710 متستنعا عت 127 نلت

 5 غ2 عم: قليوب طمصءالأذم هصمم 10606 (أذمع. 21. 0ع[. 1655) دج0طنانقر كأ]هدكوف ع01016].

 (هرستصعمامعنمخ ذص ظنا - آل لمين ءا مههااعع ةععارمعظتسأ 4/6 - ءل- لأ: للان عري 11هأرهت»ت»ءل

 | ظءرا- هل مجمعت] لال 12(! مصمم 708 (رصمع. 21. لسصع 1308) طمزأتناتق - ل/ - عا - 04

 را]8 عدرا ١0من هلل نلت ؟صلعن لاقا ٠ ءلاب عع نع لتعاتك ءعأغ دسصصم 750 (ةذمع. 22. ا8[ةعغ

 41349) سمزرتانخو وناتأ ءفمضتصعم أهي انللا 30م5 معج1ععتأب 1[ لعس ءدع لا - 1120762  ةماامدسءط

 1/- 1 / ةيرعا ذمكعهت ماهس ءعلتلتغ 8هدغاعج ظلتطمخق لعرضماد عل - لاو قلااسل/عأر ةمضم 769 (اطع.

 28. ةكسع. 1367) سمعطنسعر | ١للتسمص همست عضاقتمتاسس ] 50 ظمعمست معطلدسحتاو عأ مكه عاععم

 مل |( - عه - ل41: ]خططت 2/1 - لك ير عا لا جسما هللا 17- ط1 نيرعق لممطتق ؟0]نتنأ هتطانق

 ييص معءاطعمفدسس ءعلللنغ تع (نةلطت 2 عل - ءل- لفن 21هلبتسأا عر قةارسعلا اظلا» اناغر ةصسصف

 8قح نمع. 3. 1"عطع 1451) مماتانقو تءكانزانق ءمصصت عما هعسق مآنعطاتق ؟هآنستستطاتق ءمصصرا عد

 10 طعمحسم م//- را /ميرعا زمكعت ماك عقال  ةطقملوتغ عدس (نةطتعمع ممصحععممتمأاتق لذع 71 عولسم

 معمفتم 1[هانمعععسد هممت 830 (ذمع. 29. ل[دجأ. 1446). ا[عمدع ظدلعع ةصصل 817 (ذمع.
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 اباتك حرشو عرش مق مل", ةنس ىلا لال ىدامت مث ماجتالا نم لجر هيلع ارق امل ةيراضملا باتك

 [دومحم نب دمحم نب كيحم نب دمحم نب دمحم] نيدلا بو ةفلتخملا خيراوقلا ىف

 لسعلا لصف رخآ ىلا لصوو ] ةياهنلا ةياهن هامس ماد ةنس قوتملا ىلخل ةنكشلا نباب فورعملا

 ىقوتملا ىفاشلا ىدردراجلا ىزيربتلا نسح نب دمحا مراكملا وبا خيشلاو [تاداد# سمخ ىف

 نيدلا نانسو ه8 ةنس قوتملا ىرصملا محا نيدحلا جاتو ربعلا ليذ ىف قارعلا هلاق 04 ةنس 5

 ىفطصم ىب دمحم ديلا نبأ لمكا مت هلمكي ملو ةنس قونملا ىموولا ىشكملا نب فسوي

 ىولعتلا» قاذاةتختو ؟؟ن. "ةننس' ىوتملا قريرللا نبا "نامتغ نبا دك قيدلا سموا 1.1 ةنس قوتملا

 فلعو هتجابيد 9106 ةنس قوتملا هداز ىربكشاطب فورعملا ىفطصم نب دمحا حرشو ةنس ىفوقملا

 ىدنفا ىدعس ىتاوح عماج ومو 1م“ ةذس ىقوتملا ىسامالا ىلع ىديس نب نورلا دبع ىلوملا

 قوما كفنصمب فورعألا كيكام نب ىلع خيشلاو بدالا بوغوت |[ ةقياعت هلك اوأ ىلع 0

 للومأ. 1414) د يمتتع 0ع معععدكتتت ةلتعمدو مععتمستو ءغ ءممللتاأممع طماتأالل !انعرأ هدععععأاو

 رزمععمزاب كنس تع ومتلمسم عدوه زمهم معد عمألع 1-27 /نوق 1ءعععععع. آل ءزملع عمم سهصعطمت هل

 حمصتتسم 837 (أمع. 18. ةسع. 1433). "لكس 0ع مم»م زمععمتغرو ءأ ]طعس 0ع غعددمعتطاتق لتحت عىدتف

 عمم م]هوزعتم مسسصسعماوعم اههاصحتا - 8::110/1-عل-047: | 210], هدرجتسءل طق عزب ل10] عتمد» عل عند

 110/1, مينت» ع0 اع ل1ه]رمتستسعل ظعتي لل ه]بتضتنل] 1ه1ءلغ , دلعو 8طبن-ءاو]لبسم لتعطتك ءأ ةصصم

 عاق مع. 13. كرر. 1412) مططمأاناتك و ءاتز انك ىدصس عصامتأامك ل1461 ءا-1:4] 61 ذمه عت ماتتك عقأ

 لم سسنموسع دملسستمو ءمرسمععط عملت“ 8ءعموعمتغ ههوسع 20 ةععنلمدعس 0ع صعالع ةدععمصتعمس]

 ب ةهطقتاعط قللت »د ععفسنو قللتسعل ظعت» 1 هدمت: 1 ءاسكعن لاو عو»لق كطقطتاحوم ةسمم 746 5

 (ذمع. 4. لآدت. 1345) ممماسسقو نأ 44ء7غ ذه ةممعملذعع 20 20/7- 88ع» همرصتس عمت 0131

 1ز-ء047-0:: ل ارترنعل ل1252, ةسصم 844 (ذصع. 2. طلسص. 1440) مممداسسو ب هةرومسو-عل-لأزن 7ع“

 ]ي/ - 1مم عامدددغمرتك ظلتسكو ةسصم . . . 2ئ05!نانقر وا1 ءميصصت عطاقتتاتتل 208 ةطقماعت( ظسصح

 ممداعج 11ه ميروت» عل ظعبت قلسعءامركم التسع اطدتعتكر ةسصم 1039 (ةصع. 11. كتع. 1629) ملأ انالقو

 ه0 ظمعتس مععلس عنا - هقعرربو- علس لأنا 1 هاء مدست»عا ظعتي 0 »ت» 1اطدن-ءا] مسرة ةمصع 8

 (نمع. 17. للسعر. 1327) مهما ةناتك - عأ 721000420 2)1ءن/عممقر حصص . . . 1001[ انان5. - لاتعلم

 8: ا1ل:ىةغهركمر ؟دلعو 151, ةرتت*عملع]ب لتعاتك كغ دمصم 968 (طصع. 22. ظءعمأ. 1560) طل05!انانظو

 معوعاونممعس اتطعت 82 /ميرعا هعمماحسس ىسم ءماقتتم اهمهاضتحتا, عا ةلمالطج قل00-ءآ- رم

 ]را كعب 20غ قل قلفعتر هممم 983 (ةصع. 12. كمر. 1575) مدمز[نتتق , و111 عامددممع ْثم'لغذ

 زرعت ه0 اتطعت 2: لةيرع# ةمتاسس ءملأل ءععتأر دعطملتو معد ممتك [وتتطتتق كسل ] 16ج147 0

 ء7- لهل |[ 0علنغ ]| - ةطعتاعط 47غ 8ع ك21هاءمصتسعل , ؟دلعم 11ه؟ميرتنةر/عأل لتءعاتق ءهغأ ةمصم
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 ىف لاطا رصتختم موش وعو حلا باتكلا راوذاب عرشلا ملاعم روذ ىلا هلل كمال هلوا ميو ةنس

 نهحلا رون ىرودقلا ىلع هدداوز بتكو عيبلا باتك ىلا دصاقملا ىف هرجواو ةجابيدلا حرش

 قوشملا ىتليرلا فسوه نب هللا دبع نيدلا لامج خيشلا يرخو 110 ةنس قوتملا رصن نب ىلع

 ىلع هلل ديحلا هلوا' ىواضسلا ظخبا اذك ةيادهلا ثيداحال ةيأولا ,بصن ءامسإ,ياط .ةنس

 هامس مو“ ةنس قوتملا ىنالقسعلا رجح نبا ىلع نب دمحا خيشلا هصش خلا ةيادهلا ىلا فيفوتلا

 تيداحالا ىم هركذ ام ب.عوقسأ ىعايؤلا نأ ةبذ وكذ خيادعلا ثيداحا بخاتنم 5 ةيارحلا

 رهبغ نم هدظجو ام ىككح فاسصنالا روهغك وعو باب َّك ىف نيفلاخملا خلدا 5ك كلكيتعأ مد راثآلاو

 ةرل“ ظنس قوقملا ىدامعلا سمكم نب دوعسلا وبا ىلوملا ةقلعوسيبلع ١ لايقالا رثكذ صضارفعا

 اما ةنس قوتقملا ىلكو جد فورعملا ىلع رمد نب دمكم ىلوملاو علا باتك ىلع ةرصتخم ةقيلعت

 ىب ميلكلا كيع ىوملاو اضيا فلع 1 ةنس قوقملا ىلامارقلا دمحم هدازاباد ىلوملاو اضيا

 عج5 مع 30. لكسم. 1470) رهمعاماتكر ءادزاتك ميسر عمأةعلتانق لغه زمعارتا# آيدتتق آلعمور ونت

 مطوعمم 1عونم ا!دصتمتطانس (نهمدصت 1!!نقاأعقكلا ءانبر ع طععكتم عقار عغ ةسعام» عن لعصد متل

 رعئطح ؟معلأ زم بردسعمأقملد معدعا[وألممع هعصماأمر لص م20 م05110همتطاتك مقلق 0 222802

 مروجز امل ةانلعأر هغ نكوتنع 20 قمدغ لع صغممع ؟عملتغممع معيععصستا“ 4001غةصعمأو !ذطعت

 آ1:0/761 ج0 200ج (0هدممعصملتسست 27مل - ءل- لأ: 472 عم للمع»ر ةسصم 6953 (ةصع. 10

 رلمرت. 1295 ) مسممدنانق و ءهمهقعك موزأر ءعغ هطعتاعط لعوبو7 - ءل- لا: قكطلعلاع) 1ع 7” نعتبر“

 2626م4, مممم 762 (ذمع. 11. المر. 1360) رطمرأانتتق, هتع 110-17 نا ذه اذاطعو لهما ءا-”هنعا

 7: م]لن1] 181 - ]ل 4رءا ةمكععتمأم امهلتكأممعع عمسعأ ءوحتكر اتغ دطقمتت قاله ه5عمر// 41م2 ةعهتطتام

 1معزمتا طلع زغئذن: آبهتتق آ)عم معم ةييحكتلتم ةععتسلم 20 زمقهالطمأأةطعتال 5ععاقهلال أعبر 101

 ةطعتاعط قمر»ع# وري لل: طا: ظهز» لعءمأف»#, همصم 852 (طصع. 7. لهما. 1448) 7005[ 1انقو

 ذم ءيتامسعم تتح 01 عع ءمعوزأ 17/-2)1 "ين عأ لا جتنا ءطاتمال ه]رةلقاأ 1120-1 علعا اصععكت ماقتل

 ارزعن( طن, 27ء2/مغ (ملتعمصعمق معممط ءالعوم هردصعم 50ءامطتنتنانع م"هررطعأادع ءالواقرو 008ع اه

 21 - [1:لمءا جللوكو ءععدعمأب ةصسعأ ءعدعذع. ادسنس ةعواتت عمله ةمطانتلا ءقرطتت عطت017218 م10طقخكو

 نست ذه ةزسعسلتق ءدمتاتطاتق دعماعمستتوهتلل) ءمصأقمطتقلال 52010026015. نه أص 16 6011[

 عنسسفتلب م؟هللغ, وسمع زمكعمتأ ةتمع نلله ءمصغاعجدل 1 ءعلممع ءعمدععجمو. [ادونفع طتع آائتطعت

 مسلغم كنس حمرا دسم ة>ععماتق هةأا.6 - ل1011 قاتم75010 8ع للمارعتننوأ ظاأ- طسفلفر

 ةهممم 982 (امع. 23. قمر. 1574) رممعا مانع, ةءطماتو طءععأممعو ه0 ممتع لع ةصاتنممع ؟ عمل

 ةعضرمسأا, اعسصوسع الآهأا]ذ 2101 هبور»عاأ ظعري ظغ» قلو ؟مدلعم ظف»جقل# للعانس ءا ةهصصطم 1

 (زمع. 3. لآهن. 1573) مدمرنانه. -  طدوعناعع ل1هأ15 8طن عنلعأاب كللوأروتستن عم (007 4و

 ةممم 994 (زهع. 3. عع. 1585) دمهمحاسسقر ةعطماته ءلتلتغر هغ ا0[آه115 قكآل - ءا- !رعاغ7» 12 تف

4) 

140 



469 

 ادا ةنس ىئوتملا ىتفملا ماريج نب ءايركز ىلوملاو ا." ةنس قوتملا هداز ىخاب فورعما دمحم

 نوكي نأ ىلع باتكلا رخآ ىلا ةلاكولا نم بتكو يلا هروما عمجو وه دمح هلل دملل هلوا

 امضيأا اهلثآوأ لع بتكو' 98 نس لؤالا عيبرارهش ىف خرفو هتلمكتل درو مامهلا نبا حرشل اليذ

 كيحم هداز زرك ىراص ىلوملاو ةنس قوتملا ىنوةيؤلا مساق ند ىلعو ةنس ىفئقملا هللا ءاطع ىلوملاو

 ناميلس نب كمحا ىلوملاو ما" ةنس ىوقملا ىمورلا سيردا نب بوقعي هرقو 11. ةنس ىوقملا

 عويبلاو حاكنلا ضعبو جلو موصلاو ةوكؤلاو ةراهطلا باتك ىلع 1. ةنس ىفوقملا اشاد لامك ىبأ

 ملأ ةنس قوتملا كيب رضخ نب فسوي اماد نانس ىلوملل خلاسر ةياذهلا نم ةراهطلا لوأ ىلعو

 مرش ىف ةياردلا داشرا هامسو ىنامرقلا شمغد ىآ نب ءايركز نب ىفطصم نيدلا حلصم هحرشو

 ةياردلا 8 ءايحن كتب قوتملا ىدمالا ىلع نب ميحرلا ديع ىضاقلاو م.1 خنس ىفوت ةيادعلا

 سصقنو ةدايز عم ابلاغ ىنيعلا جرش لقن خلا انرودص فقداقح نومع حرش نأ هللا دمحا ةلوأ

 11ه مدوت»ءل , سلوم ك]ةس6لعء]ب لتعأامك عغ ةسمم 1013 (زمع. 20. آهن. 1604 ) 2015و

 زائمسوسع ذآه11ح 2ءقم»"ةررو ورب ظءن» ظا- ١آسكاتر همسصمم 1001 (ذمع. 28. اعمال 1592)

 مدمعطنتكر بنزانك ةعطماتو ذغج ةمعامأدصغ: آمسق آلعم. آرهتلعنتنع طلع هردصسعدوانع ءزاتق 55

 عا. ه5تمدوتأ هه ه قىرتأم 0ع ماعمو مماعداوأع دلتتك سطمصلوتنه ( ءل- معمغ/ءا) هقوتتع 4

 قمعس اتطعن 2204ءار ذأذ هغ جةممعم لتدع عة5دعأر نتح عرضت ءعماقتتاتق 107:-ع7]: ع1 1/1141 ءمصخألاته-

 معاد, عغ معاماوتلم سما ودعمأتب وسما ملجم لع] هويترعءععمأ.  ةطعماستغ ممعممع عطا" [.

 ةممأ 994 (مع. 3. 17)ءع. 1583)و ءغ مدمعغعع ه0 انطعأ 220424 ةمتغسسس» هءاطم]اهو ع0101غ حج

 اآمااذ ق414-ه77ه]ر دصصم . . . 210 طلاتق - ك2 8 عزت (نمعقت» 26211 ةطه0 . . . 1001115

 310111 كسا طس »عع لع] 2167هجتسعل , دممم 990 (أصع. 260. لحم. 1582) مدمءانتتق حج (00هأ

 آم” نط 8 عرب ]10145 7107- ]ن1 ةهصسصمم 833 (ذسع. 30. ه8ءعرأ. 1429) ميمعاننك - مغ 2

 ل170 عرب 801ءعست؛ لا: ل]عءعربمل طمعامب حممم 940 (ةصع, 23. كدل. 1533) 520 5اتالكو 01

 ج0 ءةمزتغو لع مسسصسلتأاع, ءاعورمممومتقر لعّزنصأمر معععومتمهأتممع ةدععج ءعأ مههعاعس ءةربأأتق 0ع

 موا مممصتم عغ عما ممتطسع ؟عملز([همتطسعكوسع ةءطماتو ءلنلزغ - ءعغ د0 زمتغتسس ![ذطعأ 0ع طئاتصع

 قتقع ذم 8021-2721 ا81ه11و كذدذت» طعام 7”عترك عرب 16/120 عار ةمصم 891 (اصع. 7. لحم

 1486) مممعامتتقر 23 اونا هعرن مون. ل 710:1 :]-ع0-0:: 31:ثاهركأي 8 عرب 2مطم» رأي اقءناف كغ

 106 جاريتررعوعأب (00- هج نار مصمم 809 (ذمع. 18. لدتص. 1406) ططمز(هتتتقو مزن عطل 35110111 ©0128 م0ةهنأ

 1140 ع7 - 02من ءأ للا هةلمجأب 1771- 82ه ءأ ةمهعتماسم , ذاعسوع (ةقطأت ل480 - ع - «عالف»

 8ع م72 4ر06, ةسصم . . . 2105 انانك, ءانزانكق ءمدت0 ءعطأوتلالق 2705061 027-1 6أ 1هقعتأ مأانق

 موغ عأ زغاذ ةسعامزأ: آدستلم 1)ءدسر ونتنم0 1همأغعق ؟ععئأقأاتال3  م011113[60 750111173[205 326- 0

 رنلأ عام.  ظ]ءعدسوسع ءدع مرص[معضأقعلم 427041 معاتتغ مهنعأت5 300115 ءهغ مودععالق. ع
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 اشم ةيانعلا انطق ىنايتلا فسوي نب كمحا نيدلا لالج خيشلل تكن ةيادهلا ىلعو ريسي

 نمو لامكلا نبا ةمالعلا ومال ةريبك ةعطق ىف ديفم رش هنم مل باتك ىلعو رصتخم ةيادهلا

 نمل هلوا ةوكزلا باب ىلع 18 ةنس ىفوتملا لييخلا بحاص ىلاب نب فقنم ىلع ةيشاح ىتاوأل

 وتلا ىقشمدلا ىلع نب ميعاربا قلل دبع نبا هحرشو خلا هلالج بانجب فيلي اًدمح هلل

 ىشكرزلا باب فورعملا نسح نىب كمحاو فلسلا بهاذمو ثيدالو راثآلا هنمض ع انس

 لاق ىبهقنا قافغصلا موش بختناو ةيادهلا ىلع اًحرشش عضو رعاولمل ىف لاق كث» ةنس وتلا

 دهندجوذ هحرش نم هيلع تنفقو ام تريفعأ دقو ناباتك امهناب رعشي ةمالك نأ ةنكشلا بأ

 ثوحب ىم ايش همالك نم هيلع تفقو اميف را ملو هيلع ةدايز ريغ نم ىجورسلا مالك رصتخ

 عا غنس قوتملا ىقنألل رداقلا دبع نب ديحا دم وبا نيدلا جاتو ملعا ىلاعت هللاو ىقانغصلا

 ةنس قوتملا ىشحملا هداز خيشب فورعملا ىفطصم نب دمحم نيدلا ىيحم ىلوملا قلعو

 فيسو نيدلكم ىف “أ خنس قوتملا ىفنكلا ىلع نب فحسا رعاظلا وبا نيدلا مدانو 1هأ

 عار وتاعات لم]7-عل-لن: قكاسعلا ظعءرب 7”عيدبرك 2ل/- 1 عاام جلمماهتتممعق ذصععمتمدهك متم 60

 ورسم: ءطعدقدق أ لأ - لدا4يرعا 6 ةآرعت ظلأ - ل لني عا ذمقعتراهه ذه ظا- 11 ل4هءا ءلتلتكو

 ما لآكماا1م لمعؤنموتسسم طذن- ء/اكعممو/ هم اتطعسسس لع معععوعتسماأتمصع ةدعاله هملاللال عا ةكلاتللل

 جلمم6عمعممتطسع تكتلتطاتق ماعصسم ّذص ؟عءدعيسعمأام دطتقعمم ءهمرضرتمقانأأا. -  [ماعع ةللمذ ل2

 للم: 8ع 8478 دممعسلتعتق دسعامدكر ةصصم 992 (ذمع. 4. لهص. 1584) طتمالناتقو 20 ءهقصانأ

 لع ءاوعيدهمهوعمتم عامد5وم ةهتمدتل ونهع لاه اسصعارأسسأ : طمس آثعم اتق, نسملتق ءءامتملتمت

 ءزانك دطصمز ءىاوأتك مصمك وعملا ءاعم. - 1: قلل -ءل-اءمعع 1 نليف»س ظعتن ىلع ط2 ةسعدأرعأتفو

 حصصم 744 (طصع, 26. 0181. 1343) ده01 انقر 01110160[ ةقأانللل 2011205101[, ءانأ ءالهأه 5060 ان

 معممطععومعري هلل مصعق معممطعأتعوم عغ لموسمتم تهز هانت 1صقعطنتا, ةاعتسواتع 4/1760 لق لا

 11 هدمت, ؟داعو لطاتو- ءاععع»/ءعارق لتعاتم هغ ةصصم 738 (ذمع. 30. لدلع 1337) مهمظاانالقو 0انأر

 نأ ذه ل/- لوم]بن» مست علت 05جطتتكر ءملصتس عماهس سنه ذص لنا - 11 2لنمصرعا مدس مممانتأا أ ءمصلع

 عما مسن كمع) هتامع/أ1 كس 0عاععأنت عدجعععووزأاب - طمعع طهعاعستتك. - 1 از:-ءادأرقارنام :

 [كزاند ؟ءعطقر آمونتأر 0هءعصخر طمق لممع !ذطرعمو ءةدع. طروستممتتب وننم0 ءدع ءزانق هملصتلت اقع

 مقر عدت عيسواتع ءمصاتمعمع ؟ءعطق ىء«ئأت زمععمت ةتسع نللم ج00 غحيسعمام لم طقغعكتلتق همصع

 (مهعافر همعولتع لم زداته ةهدع هلاتكق ؟عىطتخر وسمع لت[ ىعماعم !1عوأر هدلعد سعاتم»ع انعأ ةعنعماتهي

 ونسألوسحس ؟1لت, وصمل لزدوستمأانهصعم ىذمعجا مرا« عاقأ ةدرعععأ س أ '1ار-ءل-لق» قاع لل هاروت عا

 ل اردوعاأ ضع كطل-ءا-ءيلن» [!آدمعاللحر ةسصم 749 (زمع. 1. قرع. 1348) ممم ناك. - هةعطملته

 ممم ؟لتلتغ ةالملله 71ه ٠ -عل-لندن ل1 هأءميصستنعل الث ءزء ل1 عاوركم (اهدددتمتكر ؟صلوم ذاع سالعأي

 لاعاسم هأ ةمصم 951 (ذمع. 25. للهم 1544) سمسسسو ب ان ءزرس-عل- لأ: قا أااهنغنا» 1: |ءمع لق عنا

 ل42 [لدمعاتنهر ةهصصم 711 (ذصع. 20. 1هث. 1311) رمزظااناتكر ءانلانك ةءاطوألته لدم "18

10 

10 



 ىيل

 هيلز

46201 

 دىيحم وبا لاعبا ةفيرشلا ؛نيسلاو .هلئاوا١ لع. 10 ةنس ,قونم لاب قازاتفتلا كيفح كمحا نيدلا

 ةلالس امس, «.. كنس دعب قوتملا ىلصوملا دمحا نب ميعاربا رصتخاو ما خنس قوتملا ناجرجلا

 [ىفنلملا ىمارصقالا هداز انالومب وعّدملا للمحا نب دمحم ىيدلا بح ةيشاح هيلعو ةيادهلا

 امتع كح اقل باداسو دست مودل قكحز 11 نوي كدادلا 1لاطك ل زعلا عت ورب ومن قانس وتلا

 فتص ام مظعا ناك امل هذا هيف ركذ ةيادهلا لداسم ديرجت ىف ةياهنلاو ةيادبلا باكأ ةدع

 راصو نيايعلاو»«نيطتعلاب .!نكالدلا «كدض يك ةروكذم مهلا لئاشملا نمربثك «ناكا ىكل  دققلا

 نع اهدرجو لداسملا نم هيف ام عيمج عمن هابتشالا ةنظم اهعضاوم ىف اهداريا مدع ببسب

 اًريسي اًدين كرواو ةيادهلا بحاص هركذ ىذلا عضوملا ىلا ةراشالا عم [ردن ام الآ] لمالدلا

 ى.:لاق ا( ةنس, ةرخآلا ىئذامج. ىف اهمامتا نم خغرفو اهلح ىف اهيلا جاتحملا حورشلا ىم

 نامثع نب دمحم مجيلملا وبا درجو ىناثلا دمحا ناطلسلا ىلا ىدعاو باتكلا مت لق هكرأت

 ةيادهلا لئاسم دكبركت ىف ةياعرلاب هامس اميحق هلئاسم 85 ةنس قوتملا بوقا ىباب فورعملا

 يد مع عط عملو مأ ب قعءقرك ءل-0ؤ7: ىل]ربعا 1 راسك معومخر هسمم 906 (امع. 28. كمل. 1500)

 ممم كرام ععطماتو امتاتسس دما ]ذطعت 270مل اعهعاوما - ء( ظا-ظءعججنل ظ8-1ط عع

 4782 ظورو 2101م مدجت»ءع0ل لمة, هصصم 8516 (ذمع. 3. ثم. 1413) مجمدأنانس. -ح 1

 ظ ودع ل آنمع#ل لل متبيع27غر ممهغ هصسصاتتل 700 (ذصع. 16. كذعرأ. 1300) طمزاتتتقو م1018 عا

 11:06 ءلتلتأ ك071]ءا ل١1 872لنيوعا ذمكععتمامسم ه0 سقس ل110/ةانأن - هل - لفز: كلما هتتفنعلا

 ا ءرن كل آمعء4 ل عع»ميرف [11همعطتم], ؟ندلعو ك1 ءم]ةيينعوملع] لتعتتص عغ ةسصصم 859 (ذهع. 22

 آرعع. 1454) معتق, عامدووقه ءلتلتل. -  ةآمالح عل - ءل- لف قل ه]عتنت#عا ظعتن كأنتشعلو

 ةممم . . . :>هعأاتاكر 003عةأزومعد اذنطعت 220ميرعا ذم ؟ه]سصتمع ذه هعلتصعس 01 ععدةذنغأ 000ءا

 هال 111- 8 ءلارع# همم لآ - 1: ةنرعأ لآ 1ءز»أ0 دج عداقل 21- طل :لميعءا ذمهعتمأام و ع ذطق:

 © سمسكتم, اموت اذ طعع 8204نءا ءعععا] ءعماتددتستق ةتا ونتتن 0ع لدعع ةلغ ءملتم0ةأ نقر

 ردتأأهه ننمعع أل ممعمق بماتمسعأ ععمس أ ةةتسمق ةعواتس عمأم 0 عيصممعأعداتمصسس لصق عظأوق 130112610-

 متطسك عغ مهعلمءعامهأنت همتطسع 00115, ءغ وتم0 ةدتق ]وعلذ هممص جا]ونذع ءعوصأو ةانقصتعاممعتلا

 حسطتومتاهأتم ىعومأ. -  [هوسع ن02عدالودعق هرهصع5 اذه لأ - 8 :ل4هءا هطوتوم ملل ءوتأب ءأ

 [ عج ععجألم مدسعتو !1هعلع] ةعومسصعماو زم0لع معووعستكب ءغ ةتسسل !ط[هعنسص 1هلتعفغي تطأ ةانعام#

 انطعأ 820 م4عءا/ هده معممودتا.  ظموعاعععو مهصعد ءدع ءمرصس ءماقعتتم 3812مغر وننقع 20 ءهض

 عىاتءوملوم مععععددعم دمك ءغ ]ئطسسص مددعمدع كوصقلمأ 11. ةممأ 1024 (ذمع. 21. كقفت

 1615) جطوماعتلم ىل طمع (ةصدراتك هتنومأ 5 ءيصقسس ءععطتق تعسف عقأ ©0601 ةهسنم آ- قاف

 ىىاطلتعر !خطعع جطعقم]سطتق عدا“, هغ [نطصسسص ةساغمم قكاتسع# 11. هطغضتلتلب - ظرعوعإعععم لقس

 هاتسص كات ودعاا]ب كلو]يمتستسعا عب 01طسكنتب دلكو ل6: قع»هل لتعطتخ ءغ ةصصم 744 (ذهعب

 26. ل1آ5ل. 1343) مهمعاسعر و013عوألممعم اذ طعن 774ه عاف ذم ائطعم ةةسودأمع معا لآ 1674
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 ىرولا رقحا تاكن هاهس اذلوم ىديمال ىدنقرمسلا ةقيلعت اهتاقيلعت نمو بايللا اهحورش نمو

 ءاملعلا موجنب ملعلا ءامس نيز ىذلا هلل كمال هلوا جتافلا دمحم ناطلسال اهبتك رصتخم

 لديكم نب هاش كرايم ىب دمحم دللا ديع وبأ مامالا خيشنلا ه«حرشو فقولا باك ىلا خلا

 ةضورت مس تره اهحورش قمرا راشلا "كرس ق3 روركك ياو ولا هاك _ىرربلا كتل جي قابلا

 نيدلجم ىف بحملا نب دمحم نميلا نأ خيشلل ةياقولا حورش عمج ةيانعلا هيجوتو رايخالا

 ةعيرشلا ردص لاق هلوقب اًجوزمم اريبك اًحرش حرش ىلحلا ةنحشلا نب دمحم لضفلا قاو

 تثيدادحا للع هيبنننلا 111 ةنس ىفوتملا ىرورسلا نابعش ىب ىفطصم نيدلا ملصم ةيشاحو

 ىنصالل دم نب ركب نأ نيدلا ىقتل ةيادهلا حرشو نودلا ءالع ىضاقال ةصالخلاو ةيادهلا

 ىف “6 ةنس ىفوتملا ىفنكلا ىسوسرطلا ىلع نب ممعاربا نيدلا مك هحرشو م1 ءةنس ىفوتملا

 اللا دبع نبا صلخملا نيدلا ديمح خيشلا دحرشو فيرش قا نبا هركذ تاداجع سمخ

 [لامك ىبال] ةيادهلا حرش ىلع تاقيلعتلا ىمو هةامكي ملو ميد كرف ىلعدلا ىدنهلا

 رمدمقأ طا - طل ةلميرعءا ذمكععت مام ءدئنعىموتأ ع 40 ىميصسعماوعلمو ممزعم مععالمعع ]تطعم

 1 - طر مانثأ, ءأ ه4 ةءطماتوه اههعادختم ذديمم» عمل [آديسالمع دهاأت 27141 هليعم» وه - ممن

 امهعرت ماسك.  (نهرصمءملتسس عار وننم0 ذم طمصم»ءد ةسلاقمأ 2102 مسسعل آمان عمهامعتق

 ممر مدل, ءأ زاه ةصعاطتا) ًاردسم آلعمو نتأ ءمعاسست ةءلعمامع ةاعالتق ؟تعمصتمت 00ءامطاتتم

 هعمهتألا ءاع. ظءءاتصعأ 20 قمانغ لع ]1ءوونتم. -  طوععم ةطعتاعط ءأ آصفس قلأنع ل0617

 1101 مدنا عرف قلها" عع كارول عرب 21ه]ءعيستسعل 1لء”ءمغر طمهمتتلظعع 2لهأ1: معممتستس

 دهام ءمرضتت عماقتلاتلال همس مقانأأ //- )2 منرعا ةصقعتأ مالتتلو 0122 له ءملصتل ءماقتكأم ةانم 0

 ]آنا - 11م" فميسمعتسمرملب ح  قلطم وص ءعماقتتسم م1041 ءل-هط و » ذصخعأ ماسك عقار أ

 ةلتسم , 1 هز ءل- نافعا ١ قوس ةآرمتائأب ظلا- 11 نعويرعا ذهمهعتماسسم , كطعتلعط قطع از عرس علف

 1101م1 عل اظعبن- ءارسم]ينطا لسماسك ؟هآسستمتطاتق همصممختتع. ح ق7 اهلأرا لل ه1 منهن علا

 ظوءرن- ءام]رانم طلملعأم ءمصتسعسامتكتانكلت ةتقعماتم ةع0تلتك وست غءدوسسص ذه جلست عابس طقطعأو

 نأ ؟ععطم ,ى,الزولاأ ىول» - ءاوارع» لمنع لتهت معان ءطعاستب -  ©][هدددع 710511-ءل-لةدان الساهر

 لظعءرع كامرا كومة ةممم 969 (ذمع. 11. هظعرأم 1561) سمعطتتب 17 - 1 ءرطأأب هلع هللا

 8/-11:04نعءا ذمهعتمامع ةسصكار ءأ ةاتمعر وسمهه (نةلطخ قلل4-ءل- لاو هلتفتغعر 2ل/ - 1غ: معا

 آر ءزنملع ءمصس عءمافسمد اص لال ةلفيروأ ةعترع عحدسخ 1 عاق ءل- لقد قاتم عاب" اخءرع لله]ءمتضتسعلف

 1طا- 8] ع1, ةسمم 829 (ذمع. 13. اللمع. 1425) مااناتق ب ا7ءزرد-عل-لط: 1" طا عن لاغ

 1:56 [آدمعاتلهي ةمصم 758 (ذصع. 25. آلءع. 1356) مز(انالقر ءانزانق 0111106 85[0 انقر 1م

 لا ملغ ى/يءرةرك ميصتصعسماهتر وتمواتع ؟؟0ه]نستصع هورس عطعملتغ ع ةطعتاعط هنأ -ءل-

10 

 و0

 10 8 - 21هل/,م/[غئ5 ة1ا١1 قلاءلعلاعلب آظئا- ظل ننلغ 2لآ - 12 ءاب/غر بتزدك ءهمرصتص عمامتاتق انآ ءادعتط ءةقاو

 جااحسعم هممص 20 طصعتس ه00نمامق. -  []مغعع ةءطملتق ه4 هفسسءعمامسسس [ 1طن: عسل ]
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 حرا نأ تدرا لاق نمحرلا كبعل خلا انتيادب ىف هتيادهب انادع ىذلا هلل دمألل اهلوا ةقيلعت

 فقلعتملا مالكلا نامضنا بيسب بانطالاو ليوطتلا هيف تدعاش دق هنا الا لالتخالا هوجو هيف

1 
 ختكسولا ةدوجالا عم ةحرشب ةقلعتملا تاضارغعالا هنم تىجرخاف لامكلا نبأ خمالعلا حرش

 ءايكذالا بيغرتل هتفلا ] بيبللا بيغرت هتيمسو [ةلقتسم ةيشاح عومجلا راصف هحرجن] ةعفادلا 5

 نبا ةمالعلا جورج نع ةيادهلا ورش [صيلخت ىلا لابلا ءافصو لاقتنالا ةعرسب نيلتوبجملا

 فرص هنكل عفادم الب هرصع ثبيحوو عنام الب هرهذ شيرف ناك ناو ةمالعلا اذه ناف لامكلا

 هتافلوم رهشا ىف طيلغتلاو ] لادجلا كلسم ىكلسو هتافنصم رثكا ىف فيقع نع همزع نانع

 حاوشلا ةيترم لوذ ثيكحيب ([ةياغلا ىلا لادكلا لصو هيذ ناف ةياديلا ىلع دهحرش ىف اهيس

 نم لب نيغنصملا نم ماظعلا خياشملا ةبترم لعجو نيلفغملا لاهجلا نم ماوعلا ةلزنم نيملكتملا

 ذم ك/- 8: نغيما تلاد ددصأر وتقع زأو زآمعارأت طا[: ًآرهتتق آ0)عمو وننأ 205 زمتألو ممدأكو "ععاه

 دسو امكاتنساأنمصع لتمتعتأ ءاع. 8عئتمدتأ عد 4ل80-ءا- ”ه]يت»47,. اتت:  ؟'ه]دتر امواتنا, 1ه

 1071- 181204 نعءإ مدس ءماقهتتاتلل مط ممهعطعر عمتضواتع هط ءةتسدوتس ماسعتسمو ذه طسمع ]ئطغتس

 يرسس عماقعأمو ءماأ ءوتر لتدالمحتو وتقع ص يطتصءمأهمتتق 1قألكق ه0 طسصع ]ذطصنصس 2 عا 8

 ةلمغ آمللتعقو] ءأ ؟هعمم ءمم1أ س1 هصتق ؟تازمصمع5 ءدعماز نت. 8كتطت]همدتستك ذطأ دتقهعمقلال م10-

 ازرئاداعست همته 0؟ععأأ ءعغ ؟عطمقزاةهلعتم , نت001820 ل1113 0155ء[وللومصعقذ ]م5213 ةاتظأو

 نندع ءورصس ءمامعانت» 11 006ءلهدتسأ 187 7ع 47 ةمععاوسأ.  اظزععأت زعزاتتك, 0113 3

 لزععو ععدمغ ه0 ءزرددوتع ءمصتس عمامرعتما» مععات نعطقسغ ةتردسأ نست ععقممطفت5 3م001ءانعلق ءأ

 |[ ءعممعط عمهأممعتس ] معمعا] ءماتطسع. | آملع هةج]110عع ؟هدسفتسس ع]0مذددعتست ةزموات] ةعلاتتت 2ععاج

 مزعطمغ]. آطئطعم حساعسم تسلسل 1ه”ع/4] 7-67عز4غ8 0ءعلثتر | نتمطتقلل  عاتتلت 012© م05انأر ان

 0ءمزل ءعلسسل ؟لعمرعاتمل 2عان(612, نامت طاطق مععمتدع 720طت]تإهه ءعغ قكومتأوكق متعمأت5 ]52818 ءقأو

 ةهععلامععرم ]| فمسسعمافمسمو5 ذه !ائطعسس 27 - 220464 3 ل63 مععهعنلمصتطاتكق ىتعن 0هءالسعست

 لن: - 1ععرجم/ [اذطععدمسلت]. (نعرغع متع زذاع 00ءالمدتستتقر ءاتهسقأ معشتلع 7ععاتق قلاع 1260111-

 مدعدطتلتو عدم (ةردممعع ععدغ عغ مع تصمم نسمألعصص هطآ]موسعصأع هعتمعتت هده 3عاهأع مهمعتط

 طقطعطوغعر (ةسعم طقطعمحسس معصمتأتم ص ماسعستف ةدتتق ةعهلمألمق ه 58ج ءمومتاتنمسع 35:عطاتأو

 ءغ دتدسس 015ءءماونلمصتق ]ع عيعمعتم زمعسدهغلممأتق زص (كاتسةزطسمز5 ةدتكق ةعرامأتم , مرق عقععاتسس

 ذص ءمصسعماقعتم ذه ائطعتس 2/7- 120 نهءا ] , زمويمءعددسك عقال مع آطت ءعمتس لذه 015 ءعمامم0

 [هموعزددزسع معمععدوتا ]ر زأه نغ لزوم مغعتس ةماععم»ءاست 0ت5ماماهصاتست» 20 ءمصلتةهصعس 10

 رضنأوأ ةطلسعععءعع دوممرحدصاأد ءغ معوازوعمأم مماهغرو ءعغ ععماسسم ةتستماتت» ذط ءالعط مسدس

 ا]1[سماصمسس طماعع ةعضاماممعقر صم زماعع هعطصباوأم»ع5 01]خععماتمدتسمق ءملعر» ]0عم ممقانتا'
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 لثم ىف كولسلا نم ةمالعلا كلذ دارم نا رعاظلاو ىيدلقملا نم داحالا ةيترمك ىيدهتجاملا

 بلاطات ثيحلا هوجو فاقد ميلعت الا سيل فقيقحتلا لخا ليبس نع فارحكنالاو فيرطلا اذه

 ةفيرش ةميرعو ةفيطل ةياذه هنا كش الو ىبغلا ناعما مصخلا مازلا قرط ميهفتو ىكذلا

 بتك ىف ركذ امل ففاوه هنال روكشم ةميرعلا كلتب هيعسو روجأم ةينلا هذهب ةمالعلاف

 5 مصخلا نع ضياشملا ضعب ليس هذا ىم بايلا .!ذه ى ةدراولا هوجولل فقباطمو ثيداحالا

 اذه لاثما عم ثدحي نمل هيومتلاو لحل زوجج لهف دودرملا مالكلاب كسمت ىذلا دونعلا

 ىكلو رشلاب عفدي امبر ريرشلا ناف رسبت فقيرط ىاب هعفد زوجكيف معذ لوقي هناب باجاف هيفسلا

 ءادماف فلل ىظ ءوس فلسلا نع عفدنيل همارم تاقاغم لحو همالك تالكشم فشك تدرأ

 نب رداقلا دبع نيدلا ىمحم حيشلا يرخو ىكملا مركلا ىف دفلا ىناثلا ميلس ناطلسلا ىلا

 ثيداحا ةفرعمب ةيانعلا هامسو .١ ةنس ىف دنع غرفو هثيداحا ىفنحلا ىرصملا ىثرقلا دمحم

 10 اب مهللا دلوا داجمالا ةياهن اهامس دوعسلا نأ ىلوملل ةخلاسر ةيادهلا ىم داهذلا باتك ىلعو ةيادهلا

 وسم زمكتلسمق ز1ماع» اتأهأمءانتت مععاتق. آطغ جممهمضعأو 00عءاتممتستانتلت ةلااتشت 1 عانت عمو 04

 ماعم حتمتس ]مور عددانق عدا ءأ م (عمستاع ؟متعسوعسس ؟ علقم ءمومأ ةمصمتق ةاملأهدمعتنس 0ععاتسمك تو

 طمع (ةمخكتست ؟0]نتسدعرو نأ ؟جعتمستمسل ل1 ةردغامملأا هعاطم لميس ةسطغتلأ(ةغع5 طقتانتلل 5 عانت

 ةاسلأ1 وددت مدعمأع جعناطسب 00ععععغأ عغ معتمده لعيسمصفأعهمععار وتتطاتق 205 ءععوةوعتامخ ؟"عملاأعمق أ

 رجعمأاع قراطتم همعتسمل ممعقعغز معوسع لسطتسسس ءةغرز وستتم طلع ا!نطعع لاتدع ةذأ ءاعووصق أ

 زمقكامتس عمانتل طسوانق ةهعالم م2عالمفاتست. [موسع طمع متع هءانمهدتسأ ءهمصقتلاسسس مكه

 لتومسس يأ ءغ معمممد5طتس وننم0 طقع ؟ه]سصتونع ءةظععتعم ؟هاستغر !طدصلع هءاعطعقسلانطت

 (همععصأتا ءعمتست بتدت تقر ندع زم ةعضمأتق (مدلتا6مصمعتك 1 ععسصأسع عا نس الهجتتق 78غ هصتطاتق

 لع طقع رددتععتو م2عهمدعدألمق ءقمموعتتاو نيهاعصتت ةطعتلططسخ وتتلفتس لع 20 ءوددنتم ه مععاق فيل

 وتم 0عءاتسحماعو  ننأ ةعماعمأتحس ؟ءياعتعسملحست هتممللعسمق (ءطعأر 1مأع150مهطقغه7ر طلتك أو

 وأ كس اهلل اةمهتماءمغع لتدمسأوغر م:هعاعتدلب عغا ةهلعه ةصلنعالمصع ناك !1نعوأف ع  (نهداعر

 ملطعمسةه كلا. 8 عمعاا عع زهعم مهغعلممع ]نعاس ءعغ [هعئللاطسد نسمل أ ثتصوتتع. صنم عمطاتق عصتتم

 دهوعوزسدتسسع اهعمطتغمغع معمفعاات طع - عم (ةهرسعم هطقعتسأاهاعق ءزانه ؟ةيطمغس ءدعوأأ عمكع

 6 ل15 عنلاةهععم ءمصتنص نسمع لتعععو ؟ملستغ ةماعععع ةاملسأر طع ممداععتم معد ددهأع لع صقع

 لمعتطتك همامهتع ةهلصعدصأنك. -  آةنطعسس كسملغفسم قع 11. هطضتلتغ ءةتسوتتع زلط ه0

 هعمغم ة[عءاعاععمم ءمرس ممختتغ. - هطعتلعط 2101م8 هل - لثو كف آ- قلق“ عت ل101 هترؤتتعلا

 (0-مو]رع قليئو»» [آلممعالتج (دلتكتممعم ذم اتطعم ءةمسعاعمجتغو ونسعس اناسأم لا 1::ةيرعا 4

 ةةم"ةرعا هليفلقاأاب لا- ظل ةلفيرعا امهتعمتحتا ءعغ دمصم 727 (امع. 27. اللون. 1326) ةطقم] وز(. ب

 10 فلل ءدمسغ اذطعن ظنا- ظل: لنيرعا لع طعلام ةدععم 81مل15 قطع /عمرتل (مدعامخغسمس ةععودتل انامأم

 رار ةاكرعءا ءاج هسرمل هعمهكتستسو ونت ذكه طمعاتك: 0 طلعنقر ه "كتر ونسأ نأم» ءأ 30 نغم*
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 اوفطعيل فقيقحتلا كلامم كذلُم ىلع ىلاعلا رمالا هدرو هّنا ديف ركذ لأ فيفوتلاو ةمصعلا ىلو

 هيقفلل عورفلا ىف ةياحع 18. خلا داهم ناديمو ريسلا رامضم وح“ فرطلا فرط نافع

 ىلعاةركذ, [84 ةتس قوتملا] تاعقاولا بحاص: ئفطانلا ومع ىب دمحم. نب كمحا سابعلا .قأ

 قوتملا ئودهملا رامع. ئبب محا سايعلا نال. ةءارقلا + قب ةيادع [ع)“و هتاقيط ىف ىراقلا

 دمحم نب كمحا ركب ىنأ نيدلا رون مامالا خيشات مالكلا ىف ةيادع ع8 ةادرلا تتش غو

 ىلع هدمحي ةيادبلا لوا ةياديلا دامس باتك ىف هصتخا م3 ه.. ةنس قوتملا ىفنلمل قوباصلا

 رصع ىف هللا دبع نب ميعاربأ بارت وبا هحرش سصاقم ةعبرأ ىلع بتر دقو لا ةركشو هنآلا

 هنا هيف ركذ خلا مالعلا كلملا ركذب مالكلا ةياحب حرشلا لوا ميدقلا ناخ مياس ناطلسلا

 نيدلا ءالع مامالا خيشللو لالج كيسلاو ديدإل حرشلا تاقيقتت' درواو اًموي نيعبرا ىف دمنا

 نع هم ةخذس ىفوةملا ملاعلا ءالعلاب فورعملا ىدنقرمسلا ىدنمسالا كيمكلا كيع لكوكم

 م6 حنس ىوشملا كد د 0 هللا .ديع ىبال 0 ىف ةيادع ا

 ممواعرع عوق عاني ب ]طز رمدملهطتس ةتطأ ةتطاتس ع معم مععممطتست ؟عئقع موعمتاأهدتق مهتم ءأ متطتنق

 متدكنل عقدع للعلا نغ طقطعمهف ءوست هطغاسكنق هعملمصنصت ؟عرعنق5 ءعمءعلتأتمصتك هنتلتاةعق

 مهلوعمائمس ءغ طعالل ةدععت طتومملعمسنسسب» 1ةءعئععمع عامي دس 14367. .810-81ةعجءعا 8

 ع1- 78ه عار زمهاتاسألم عععام 0ع مدعاتطسق زسدعق 0ءععدتتعر وسمضت 4/82 10/- 048 ذط كتلك

 1مذمعم# يدصتصءرمم1هأ.  كظكعقممتاأ كدهصمهءممقتنأل اطنخ 4ك: هلاك ق4 تنع# طعن 210]هنرنستعلأ

 8 ءرإ 0مم 1ل1- 21,  ةسسعام» اتطخطا ظآ- 117 نعطت نا [ةممم 446 (ذصعت 12. قم. 1054)

 رسم نانقإ. - 14368. ظ8108-1عع4 11 عا- ءلعزجةهأر زمعالانألزو ععاج 0ع ]ععلمصسع

 ءيمعدمأ أير ةايعام»ع قات اهانااع لات ع0 8 عزا قليسددسف» ظل - )1 ءرلعممتر ممهأ جصطتتلللا 0

 مع. 3. 0ع. 1038) مدمرعاخنم. - 14369. 1810-51 38ععغ [1 ءعا- طع عا ةدصر 1مهأالتطنألم ععاه

 لع م عاومطوععتعم, ةسعام»ع 8طعتطط ءغ آ[سقس الو "-عل-لة:: قانا 8 ءزب»- ق4 [رتعل آف عرج للوأبوترنترنءلأ

 كم5 8حصعلاور جسصصم 580 (ذمع. 14. كرب 1184) 2101610. "لكننطت ءزل[018ع0 ءزل 8

 عععععمو تأ ظل - ظءلفبعا ذمكعت مادصر نالهع 15: 1 هعامتاأ: قى ]ددسأع ءزانق عأ عئقأت ةعاتطت 2160

 مرنم ءزسه طعمعظطعتتو ءعاعر ءغاتذص نهأسم» م0ممعزأود لزدتطصغو عنا. آص ءدجت قلقتع 10

 1ع 8عءعتن ك50هء7/له) حءومحصتع كسلاحسم الع/رو لكنت ل. مست عماقمت انتل عمدت نمقانأأو

 وسأ زذغه ][معامأا: [1متانسسص هعوهأزوممت5 (8/) هط زمهمعوألمصع معون5 هررصأ ةكعصأت5 ءاع. ٌكتعأم#

 دع عدت ونت20ءدعتمسأو لتعطتتع ةطعماو»تعنع لت علغر ءعغ لأ ةويتقز ل ممعق علامك ءمرطتت ءعمأق#لأ 208

 مغ هورونلأذ لع767 حلعرلي -  هتسناعس !ذطعص كةطعتاعط هغ آ[سقسس لك/6 - عل - 07: 1110/] هقناتنعاأ

 عزرا قه - ءا- ارمتجتأ 0 وردعرنلغ كمتسم» عمل, ؟هلعو قل ث- عل - للدع ظلا- كلذ لتعاتق عا

 ةمصم 552 (ذهمع. 13. !"عطع. 11537) ممءاصاتغر ع01لذ6 - 14370. ظ8148-1ي7عغ 11...

 امقاتطسكتم ءععام 0ع . . ., هننعام»ع كآن قكطالمعلاءعأ 2مانعت» 8عن كلقت»عل كطحلتاهر مططم 7
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 ىف ىطويسلا هركذ ةذس ىثوتللا ىقيهمملا ميعاربا ىب مد ببيعس ىال ةغللا ىف ةياده 8:

 مساقلا ا ىب دمحم ليضفلا لا خياشملا نيؤزل ناهبلاو ىلاعملا ىف ةيادم (عر*# ةاكنلا

 ىونزغلا زورهف ىب ليلإل كبعل وكذفلا ىف ةيادع (عمر» ها دس :قوتملا ىمزراوكل ىلاقيلا

 ىف ةيادع ندا مدس ىوقملا ىوكذلا رفعج نب هللا دبع ةيونسرد نبالو خامس قوتملا

 غولب ىلإ ةيادهلا هلو 50 ةنس قوتملا ىسيقلا بلاط نأ نب ىكم دمحم ىنال الك ىلع فقولا

 ةياهنو نيدصاقلا غياردق 2“ ةمولع عاوذاو مدركلا نارقلا تناغم“ ف اةرج نيعيس ّ خياجذلا

 خراريم لوصأ ةعبرأ ىلع بقر خلا مككلا َع عيباذب نيفراعلا راوسأ نم 0 ىذلا دلل

 نب ىلع ءاقبلا لأ نبحلا روخأ تاراحذقملا ةيلع ىذلا ةردآ ىللا عبود تاقوالا ةخذرعم ىف ىدتيهلا

 بالطلا ةفحب ةامسملا ىريكلا هقلاسر نم هرصتخا م ةنس ىفوتملا مصاقلا دمحم نب نامثع

 (زمع. 14. اخعطع. 929) طمجاتم. - 14371. ظ1- 810 ةجعغع [1 ءل-!1هوعطقغر امقاتطسأتم

 مععاه !هءنعم]هعأعدر ةسعام»ع قلاب هذعقل 1101 ميررتسعلا عر 18الف طال 8ءنةرمعاار ةممم

 . سممعانم. آهسلقخأتع ه ةظويرا# ذص 1هاوعأنا ءآ- مازال. ع 14372. ظا-81082ععءأخ

 11 ءاد د عّممأ 56 ءعأا-ط ءععفمر اآمقاتكتأتم ؟ععاذ 0ع 0هءامتمسأمق ةعماعمأأ ةقكانل0 ءعأ ع>2م10[051طتقو

 ةتعام»ع 7 عقرب - ءهلرنعدأرا نط قكات'ا/عللا 2101 متون: عل ظعد» ك7 1[عاموقر ظعععأ]#خ 12/101607" 2778و

 حصصم 562 (ذمع. 28. 066. 1166) مرنم. - 14373. [2108-1عع+غ 11 ءعال-ههط الو

 زمماتطبازم معناه 0ع ععوصسمأت عه. 8 ععموععنمأ 460 - هآ - زءلغ7] 8 ءرب قاس 6 متت ءةمقو

 ةصصم . .. 20( نان5, ءأ 450ه//ه]. 8ع: لمز/م» (تعهرطتض أل ءاتقو الانتأنو 17: 120هد12«16عقأي

 لزعخنتق عغ قمتم . . . طمعا نانو. - 14374. 1048-1 عع4 ؟1 ءا- حج ع1 جاله اعدللقو

 زمقانكتألم عععاج لع مهسكد 1ص !1عععصلم (:همدصم ج0 ؟هعءعععس م4//6 ؟ةعتعسلهر ةتعام» ع قكاناب

 11ه متدترن عل 11671 ظ عدي ىللابق 17:7 2لل- (نمنعنر ةمسصسم 437 (ذمع. 19. لدل. 1045 ) 20510

 ]لعد 1صقاتكت أ أ هصعتالر ونان26ع 20 ةدتستتساتلال (ةعصتهنلتال لسعأغو ذه ةعماسة مادام '[هقعاعمأت5 6

 ععماعماأللم (0هرعدمأ جدنعسمأأ عا ؟هعتق ءزدق 0هءامتمتكه ءلزلزب - 14375. 81048عءغ ءا-

 ءمدهزلانم رع لأ طغع عا عآ]- خقأالغصو ةمكاتطتألم ععاه (عيلعصالاتللل عأ [عطكرتا ضاق

 ةريسسانق معمل عمز عماتسسو ةنعام»ع كاطعتاعط قل: /عاا اع ف ]ارتدعل عري قلطق'ل]رمدمت» لآ: 8 ءدد

 ةصوتبإك 00-17" ءو]بف رلأآ- دن.  طشطعم ذاذ 1معارتات:  آهسق آلءمر وندأ هدو ةععدمتق ةماعتملت دس

 همم عامعم همممطتط ءعدتدغسس 11سععع ةتملتغ ءاعر ءغاتص وسهاأنم# معتصعتمأ2 لت ةاعاطسغدق ءقأء د

 143726. 8104823وعءع46 ءآل-سسط(غءلأ1ر دصقاتاسألم >ععاو (ذءمصتق 0ع ءموىطتالتم)« [علل 0111

 هاوي مصنتس معع ونملعدصغعسس ءكععصلتر دس وننم قكمععنلأ مهعمالعلأ ه0 طمعتممماعتت ءهيصقتومقأت

5 
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 10 ةسصغر ةهسنعاممع ازز» - هلل - ل1 لت عع ل8]/4 ظعرت 01| 1»ج نو ظعد» للماروتتضنعا [قآ- (5(0ةأو

 حمصصمم 801 (ذمع. 13. 5ءمأ. 1398) رسسمدرأتنم. اكورد ءدع (ةعافأن 1230116 1 0ألعا ءا- 10//(أن
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 باهش خيشلل ملعألا اةلوعو ملعتملا ةخيادم (عز“بب انا رشع ةئاسو تامدقم سمخ ىلع و

 مارملا خياط ايم 2 فوصتو هقف كلج وهو م١ ةنس قوقملا دعازلا لمد كلا دقلا

 ةمدقم ىلع بترم حرشو جوزمم نم ةنس ىوقملا ىتسامركلا نيسح نب فسوبل مالكلا ملع ىف

 باترملا ةيادح 53 يلا ءايشالا نكمم ىلع رداقلا ىحلا دلل كمحلا هلوأ ىونف ةنسو

 ىراخضسلا ىلع نيدلا ءالع مامالا طيشلل تاءارقلا ىف موظنم رصتخم بالطلاو ظافحلا ةياغو

 ديرملا ةياده 10“. خلا دمحم ىلع ركذلا لونم دكمصلا هلل دمكلا هلوأ 16“ ةنس ةوكملا

 نيدلا سمش جيشا ةلاسر قيململ ليبسلل ,تيرملا ةيادع )بز فيس نيعلا كلس مرش ىف

 ٌقماك هدايعأ عرفت نمل 1 اهلوأ ةدامعستو نيسوخو فيهذ مدس قوقملا ىركيلأا نسحلا أ

 درر اع ىعفاشلا ىفالقابلا ىب ركب ىنال مالكلا ىف ىيدشرتسملا ةيادع |“ ضلا هدوجو

 ممم بطلا ىف كولملا ةيادع مم“ [ىفصرملل معلص ىلا ايور ىلا مايهلا قاقشملا ةيادع]

 آمهعص مامر ءع>ءءعرردزأ عغاتذس وقنأ1 05016 م008هزجمس ءعأ ةعلععتس ءهقمتأك لزداءلطستاب عل 47

 [ل104 غر عغ عاد ص هغععاالأذأس 5ع 0س ل عغ ءال-س مهل ]آسر ةمقاتاتألم عععاج لزدءعمأتف ءأ

 ءماسسعم 0هءعماتمو هسعام»ع هطعتاط 57عام - ءل- لأنو قلاسعل عري 21هأيمتسوع# دهععتمم

 عمصسم 818 (ذمع. 13. لآوم. 1415) ممعانم.  [؟:ه]سسعم لات 01 اتصف عغ (طعمهممازعانتنام

 14378. 8108ج عغ عا-س ءءعفسر لنئععءانم 0عدزلءعتأ لع طعامه مطجةتعمر ةتعام»ع 777“ 8 نب

 11086: ]ل6 عب« ءءاقر حصصم . . . 120121000. "1!" عدطتق ءقأار ويت ءمرصتات عماهمعتسسا ةلهتعكسسس طقطعأ

 ءاازم معمعاؤغنلممعر» ءغ ةعرع ةمععلعم لتئامطسخعتق ءد6. [آمعلرأغ ذاه: آمسق آلعم م1960, ونت

 ممهقتطتالذ هددصتمه ءلععمع 21١غ عام. 14379. [10ةعع+غ ءال- سم ءغمطر امقاتكتأم "ععاق

 زمععرأنأ ءغ ةيسناتق (ءطصتماتق !آط[آدطامتق عغ ةانل10535 معممم5ز ن5. (هدد معملتسا») 1:عرتقت طاق

 ءىمرسممدتأ تس 0ع (نمعومأ ععءععمقأ همتطاتقر جسعام»ع هطعتطط ءهغ آصف 4/4-عل-ال4: لل: ىكعءط ايمو

 عممم 643 (مع. 29. 3151. 1245) مموراتم. ًآاطعع زغه ةصعامأتا: آرت 1)عم هةعيضمت[ععضمو لانك

 هيه عأ ععصتتس لزرتسمعتتس م22ع0ل1 ء معلم سعت 11هطفسمت ملأ عععع]وجتا همي ع 14380. 1[1-

 48 ع ع4 عا سمعا لر اصكاتكطتألم ةقوتعهمألق "ععاه.  (نموحس عصام انق ذه ه274 ©7- ه1, لع وننم

 عمو لزءاسدس عزاب - 14381. 8148و عغ عل - طمع( 40 ةمقاتأسألم ةقمتعقمأعتل 30 51 ةلل

 1دسلمعمفمحس لسععممر ةمعام»ع ةطعتلعط ى/عرسم - هل - لاو قللت اعمعمتن 88عام ر ةمصم 930 ( صعب

  10٠١ثمر. 1443) عا ةاتزنن18 .6 1" ءمعاقأسقر ننأ 1(أ5 اآهمعامأتا : آمسلعم ءأر ءتزاتق لقا 8

 يلغمكطمسق ةدتق هداتأأتماأ عل م06 عمده معأزهأه عقأ عام. خرععغ ع]- مهم ة- 1114 .14382

 (ععوطت لغصر ةسداتطتألو معاعمأع» نأ 0تئتعهمطبع 0هءععمع 0ع سهعاممطوستععر ةهنعام»ع قلاع

 8ظوط» 8 عرب- ءانمعا فابن كطمطتلخو. ح 14383. [810لةجعغ ءع]-رصهعطاقةعر زهقت 0

 مععاه 0عوزلعمألم جقععأأل عغ ةسسمعع ءدمأت ه0 همصقم عع معمرطعاقعر ةتتعام»ع قلم”ثهرا |. بج

 14384. 81 لمرععغ عل - سم1 ثنلعر ةمماتطمألم ععاذ ءوسص 0ع رسعلتعامو. - 14385. ظ1-

1 63 
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 ةرشعلا ةمحالا ركذ ىف ةرهملا ةياده عال رشنلا ىف روكذملا ىروجلل ةموظنم ةيادع

 اهركذ 11 ةنس قوتملا ىطويسلا ىيحلا لالج ةلاسر ىنابلا ىلع ىناكلا مده ا! ةرهنشملا

 عيحصلا عماجلا حورش نم وعو ىرابلا حتف ةمدقمل ىراسلا ىح# !5م اًمامث هيواح ىف

 هيف نبا ركبا أ نب "ناهكما يقلل سكانل موس 2 جلا ميكا ى "رم ىراكتلل

 ىب سهم دانعلاو ريخلا لمال داشرالاو ىدهلا 1. ممأ ةنس ىفوتملا ىلبنحلا ةيزوجلا

 ىرشوندلا هللا ديعل باتكلا تايأ مظعا ريسفت يف بابحالا ظيرع 21  ىدنكيبلا دمحا

 باطخلا فرشا نم هيلع لونا امب دوجولا فرش ىذلا هلل محلا هلوا ىسركلا غيأ ريسفت ومو

 تاقوالا ومه ىلع باوثلاو عفنلا نم مهملا لصي امو 101 يلا ةيدع 1ع ملا

 ةيرف عسو» ملا هشرع ءامسلا ىف ىذلا هلل دمدحلا هلوأ ىتثرقلا طمحأ نب ىلع خيشلل

 ىسراف ردصخ نيبلاطلا ةفدأو نيبالاسلا ةريرع 85 قاع علا ركب ىلبأ نب دمد محيشلل ءاقدصالا

 821082 7عغر زمهاتابأزو مععام. ؟نهصصعم» 8 لعدم # ميس ممدئاستس عأ خص للا - ثمن" هقصضتح

 رسعربمرممسسل. - 14386. 1110 8 ج2ععغ ءعل-دصهطق ع عغر امماتطتألم مءعاه 1مععم ل 05011119

 [لزد6مرتح لعععرس آصف هيلاننلت نعاعطعلسسص. - 14387. 1قفلس ءادز ةمئتر لعفاعتعاألم ءّزاتقو

 نأ يصعد ىعهامععتل معمععدغسم فنسسغاتا ةععام»ع لعامل -ءل-لغأ كرا ةممم 911 (ةصع

 4. لس. 15305) رممز6ت0. "!'عدعامكسمهو 0انعزل عام 14762 1صاععطاتست 1مقعطال اا. دع

 110508 ءا-ةفعأر دعته ممعام رجم 8ءادععمأتم ه0 مههعذغممعتس ءفمرسسعماةعأ طلع بأ - انف

 امقعرمأتل اص 8ظه[/م»أ1 لوضست' كملنا لع وندم ذم !ذنععه لوري لل ءاسسع عوام ع 14359. اظاع

 11008 8-81 عرجز , زملتعدتلم دهتدع ماهممعر ةتعام»ع ه/عزرتو - هل- لأ: ل10, هنست»ءف الق ءتن لق

 18 6ءآ» العرب ('ميوف» - ءازرميمترءعا طمماطهلتكحم ةمصم 7531 (ذصع. 11. الآهعأ.م 1350 ) ددمتاننف.

 14390. اخ 116-1 08 م ع ظا] - 1[ عدطخلر ؟ععه ته ءا لتعععأتم مععاه متعلم طوصت5 عغ معمت( عماتاطانع

 اهلتعحتمب دتعام»ع ل101, ممتنع اظءرو ىل ادع لق عنز عبنلع. - 14391. 1801و ءعغ ءا- عططقطو

 رضاتصاتق 1]01عءازك هطاقطتس. ظدعماتعدغألم ةتوتقأتمدتسأ ؟ءعجكانتتسا (0هدردصت 1. ع. مععوسم اطغمملتو

 ةسعانعع قلالملامأ 1)ءريتسو/ع».  (نهيسسسعمامتسانخ ّذكذ 1زمعامزأا: آطهسم آلءمر نين عدلتقأعماتقتس

 ممطت]نسدتسم جلامعدعمصسع همطتاتغةكتغرو نسهتط عل 5عزعاوكزإ عام. ع 14392. 115013 ءخ

 عاد وطعق ![11] عسل تار طاتصاتق 2 ؟تعتم معاسم هطاقأسو عغ ناتلثاقه أ مععيتانم ءلهأأ0

 نسحع مع لععتعدانس اعسممعمس اذه مصاتمتأو ةسعام»ع كذطعتلعل 47غ عبي ل دنعلا لزأ- (ننت» عوز دس

 آمعاربتا زم: آلهسع ]آ2عمر هىتنزانك ةطغمصسم ذص نعام مع هةعبدن 14393. [12017ءعغ عا

 ةهقوقلعفي سسمانق ةصزعق هزصععرك هطاقغستو ةنعام»ع هاطعتلعط 71ه مسنوعل 8 عرب ىلطغ آعءبع

 لكعمياورنغ. - 14394. 8[هلتج عع ءا-عةلتالعتم 8ع 1هطل1ععغ ءل-غخلتط امر دصتتماتق

 رامتسس ةرباضامل عد اممععلتعساتطسق هطاقطتتس عغ لفصتست ةاملأمدتخ لهاطتتص. (ةهردرت عملا معا
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 ىدنبشقنلا ىيسحلا ىقورافلا ىروهطلا قداصلا كودحا هجاوخ نب كم ىيدلا ءاهب مايشلل

 ةيدهلا م05 + 11: خنسا ةجلمل ئذ ىف ناخ كارم ناطلسلل اهبتك كولسلا لاوحا ىف ةلاسر

 ةركذتو نيصلخملا ةيدعم ام” مه. ةنس هفلأ ىمورلا هيقف حوصن نب ناس ةغللا يف

 نانس بنتاك نب دكمحن تارطنقملا عضو ىف ىكرت كولملا ةيدج 11, ملا تاريختلا لاعفال

 ىف ماركلا نيتموملا ةيحع] 92  اباب نيرشع ىلع هيثرو ناخ كيوياب ناطلسلل هفلا تقوملا

 ة+لاسر از خمس ةوقملا هدأز بجاكإ فورعأملا ىفطصم نب لايدكام ىلوهلل مالسالا طئارش نمد

 ةسمخو ةمدقم ىلع اهبثر مكلاو موصلاو ةوكزلاو ةولصلاو داقتعالاب فلعتت ةعئان ةيكرت

 ديم ىب دكيدحأ خيشلل حافلا 55 يدر ىيدتهملا خيد2 نانا |[ ةمتاخو باوبدا

 مآ دس كلو ماللسلا لبيع ىو كمكحم نب دمحا باهشلا اهحرشو م11 ةنس ىوقمأاأ دةاولا

 ةلعتسمر, ةنعام»ع هطعتاعلط 2ءقم-عءل-لهرب 7101م مندتسعل طعن 1طءمزرم قكآبتسعل اكن لنع 7/- 11د“

 [1- 1*م"عرخ 17- 81 ههعزروغ ا- 8ث عمارات. ؟5ىتوكتغ طسصع امدعامتكتسم ع تقر ودمع كتهسس

 مرا سأمل رص ةمععاومغار لص طمصمععس ظدلافسأ 77:40 12م رمعدكع الود طتزز عأ ةمصت 0

 (لمع. 26. لوص 1582). - 14395. ظ]- 12017 عأ 11 عآ-] هعط ةغر ظطتاتضاتق 136010 عت انا

 (ةكح ممدتتا 17 هممت 8 مري رالمعبن]ب ]نمت لدعتس مممتتلاسف ةهصطم 850 (صع. 29. لآهرأ. 1446).

 14396. 8201864 ءادصهاطعطآ]تئسام عم ”[' عالجت ع عأ عاد دم هز ( عطامتمو !زتانهالق 5111

 ةسصتعأم هطاوطتست عغ ]تطعع معمدمةتملت5 ةكعمددصاتسس , ة00ا6>ع 07معقح عا 1110| مدت عاب

 ملجم 77762 للزعغم ءهغ طمصم 1037 (ذصع. 2. ظهعرأ. 1627 ) ممعطمم. آطنطعع ذغج ةصعأملا

 آنذنق 8عقر وست تن]غمرععم عمد ص معطمءاعدضلتم طمصتق هرععتطسق ةسحتلتم هلق دكهغ عام. ع

 14397. 5017[1ع4غ عآد ه ]1ث اعر مدسصتتك ؟عوتطتع هطادطست 0ع مدع ءعملتك قععدأتو رنهعقلا عاتق

 ج0 طمضعمصاعتط. ”[عدعاوتسم اهععاعتم, نانعرت ل7170 مجوبج عا 8 عزب 1612 كانتا ةقاتوط

 طمعحمع معععوكن ممتع ذهلتعحمف ذص طمصم عودت ظسلكفست 8(نععقل 167ه مص ممختتغ ءأ لص أ عكتمأت

 ممتكو للدم طسأغل - 14398. [1017عغ عا دس سسسأم غ0 عل اعأع طار ملانتاتق 20ع[ذطانق

 ععمعمجمستك هطافطصد لع عممدتةممع همهقلتقمدسسم 1كلادستر ةمعام»ع ة1مالاذ 2101ممت»نءأ 12

 11:1 مرك, داعم 18ءاعملع]ب لتعغم عع دسسم 1100 (ةمع. 16. 0 عام 1688) مممدأنم. "!عةعامأتك

 مةنصلعمخ سلتك, وست يم/عدعوتممعم» 20عأر ممعععم هامطتكمفر ]وود مدوجمفتل , لعل هصتاتلت أ

 ممعموعتممأأ5 مطعم ةةعرعممت ةمععامل عغام معمعامعنلممعتر وسامون ع ءفرتتله عغ ءمصعأ د عتوص عدت

 لادا ضطسكنو مها]. - 14399. 8[ع01يعغ ءل-همطغعلتمر مسسصاتك تقر ونأ طعصممع لتسوأ

 عماسمغ هطاوطيس. ع 14400. 1ه017عغ ءعل-مهفأطر مدسمند ةستعم 80ع]1 ةهطاقكتستي

 ةهلنعام»ع كطعتاعط 4قدع0 8عرو 7108 6ع:جت» عل ةكعوامب ةمصم 819 (زمع. 1. للهم(. 1416) مجمم110. 0

 آم طسصع اذ طصتنال 3767645 - ه0 - لقرو 4 ةرمع4 8 عرب 7101, مدرتبعا 8 عزا لكطل-ءآ-دءاذساب همسه 7
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 دّلجم رشع ةعبس ىف ةلخخ ىقنا نبال حيرفلا جره] |. [ جداقلا رعاولا هامسو ] اًجوؤمم

 ىوحنلا رعزالا ىلا ديزم نب دمحم رتعماو نيعتسملا رابخا ىف جرملاو جرهلا (**» ١ [راغص

 ىورهلا هللا دبع ىيحلا ليصا كيسال راؤم رازه م.“ بيذاكا هيف ليق 0 غنس ىفنوقملا

 كلملا ديع نب فسويل بولغملاو بلاغلا ىف رصتخم شويجلا مره |“ ١ مد“ غنس ىفوتملا

 5 ىذ ىف ىفوت خلا لاققلاب رما ىذلا هلل محلا حرشلا لواو اجوزمم هحرش مك شيشخ نبا

 ام ىناهفصالا هللا دبع نب ىسح ىلع ىال ةشاشبلاو ةشاشهلا مم ١ ىمم# ةنس ةجشمل

 ىلا هيف ركذ ةنس ىفونملا ىسيلتبلا سيردا انالومل نامثع لآ خيراوت ىف ىساف تعشهب تشع

 وبا هنبأ هليذ ةيمستلا هدو وو ةينامثعلا نيطالسلا نم رفن ىلامذ لكويكم ب ديزداب ناطاسلا

 تسرد كتشف | ةيناثلا ةيمياسلا ةلودلا ىلا 1 ةنس قوتملا ىرتفدلا دمحم لضفلا

 10 بيثوت ىلع بذرو فشاع انالوم لبق اهينك ةنس قوقملا رعاشلا ىمهسلت ءارعشلا خدراوت 5

 (ذمع. 1. لآوت. 1443) ههكنقر مست عماقمانسا ء0ئلنغ [ ظا- 2ن]1» للا - 1:1, ةممهعطت ماتت ]و

 وانأ اعراس ج0ضتجعغنسس طقطعغ - 14401. [ 8فتنز ء1- ؛ءععالعطر مععتعطةأتم (عةصونتلااو

 ةهنعام»ع من, م42 طعرلم. ه5ءماعملععتس ؟هلسستمسه طاصم»ه لإ. -ح 14402. آ1- فقجز] 1

 آكا - 01 حعزر امصسننلاأدقك ءغ ةعلتغم, ةتعام»ع 11107 هترات» عا عري لل ءجأل لادن [هجآربم» (عةستمةأتعوو

 ةمممم 323 لمع. 19. للم. 9360) دمعانم. 1[نماممتع اكطقلت ؟ةصتصسص /110ث/هقتو أ 110' :ءدسو ذه

 وسعه طعملهعتو ًامعمدع لتئدصان. - 14403. 1[ ءءعقع دعم ٌةعر دمتلاع ةعمدلععهو ةنعام»و

 هعورجرتنل 401 - هءل- ل1: قلطلعااعأ ظلعمءم#, ةممم 883 (ذهع. 4. كمر. 1478) ممىدم.

 14404. [[ دعس ءال-ّز هع ةقطر معه عدألم ءدعععءاأسست.  (هرسمعسلتسس 0ع مل نغمعع ءغ ؟1ءغمو

 و ةسعام»ع )عت ظعرا قلطف- ءا- دعا ظعبي 8ظمططوءايبتعان, دسعممع ط©يصساطتتز ءأ حممتن 852 ( مع.

 7. 81د(. 1448) مممعاخسم. "[كلسص كفيت عاما ءمرت ممكانتار نت (ءةدعادس ةلهتجاكسس طقطعأ

 ع( أه زسعامزا7 آهسق [آ)عمو وست ممد مادعمقتع زانطعأ ءهاع. - 14403. 13-51 عوطةعطعغ

 رى ع ظا- 8 ءةطقعط عار ةلهعمتاوم هك ]اهعاناتهر ةسعام»ع قلاب ل7: همم 8و لطلعلاعأب

 1 / م/م. - 14406. آ1 ءةطغ طعطتقطاب هعغم موعولتمأ. ؟تمامعته ممموتعع ةعقترام 8دلأهع

 ممتن (0(طسقمت عمستسسر ةميعام»ءع آ[هلأه ممداعو ]لمع 861/158, جمصم . . . دصمرأتم. 2عدملزءوغ

 اطل هموسع ه0 ةساكعمسس 8ةيءسأل علي 2101, معسدعا هععم كدلاعممج لوجمممأتمع 01 طسصقسمت ءوعو

 ءا طقعع يسفدو عنا نطيأت ائتطعم لهنتر ونعس ظاتسخك قا ارعلالا 2710ه]رمست»عل 12 ءّلاعأر دهم

 982 (امع. 23. كرمك. 1574) مر( انانقر انقواتع 20 لعمدقاتحس كسالاهصأ هعمل 17. ءمصاتما 31[.

 140 14407. [[عوطغ طعطت1عطغو هعغم مهعدهلتقأ لع طئقامرتتق ممعامستس  ةانعامعع كمقسم وعغاوب

 حممم . . . رصورأنم. هعمل مدتغ عمه دماغ الم]] دنس ممداضصتس 4782 هأ دل ةععلعتس ةددلاوممزانتل
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 ىساويسلا دمحم نب دمحا نيدلا سمش ديشلل تمشهب تمشح !مث..6 2 ةينامثعلا نيطالسلا

 دلوأ "0 خنس قوتملا ورسخ ريم ةسمخ نم تشهي تشع اهي

 دوج ندارخ «ةنياهك أ

 نيمأال سلكم ىف ىسراف ميلقأ تفح ىديوذ كيب ىديعل ىسراف رتخأ تمفه 8[.

 ىف ركذو عبسلا ميلاقا ىلع بتر وك ىزار نييما هخايراق ىف لاقو .٠.! ةنس ىف هفلا ىزاولا محا 5

 دالبلا فاصوا ىلع رصتقي الو اًثيححو اًميدق اهئايعا نم ةدلب لك ىف امو ةدلب ةدلب ميلقا ّلك

 مهراعشاو معراثآ عم ءارعشلاو زياشملاو ءاملعلاو نيطالسلاو كولملا ركذف ىرخا نود ةفداط وأ

 عمج م40 ةنس ىفوتملا ىماأل دمحا نب نمحرلا دبع انالوإ ىسراف كنروأ تمفص !1»

 ةلسلس ١ ناوخا ةعبس نع ةرايع ميدقلا سرفلا ذغل ىف كنروا تدفعو هتابوذتم نم ةعيس ديف

 اكاقتمم# لاق ةئاق درخ 7 نونو 0

 (0عطسفمت فصتسس لتوأتطنتا - 14408. 8 ءدطغ طعطت ةطغر هعغم مهعولتةثر ةسعام»ع ؟5طعتطط

 ك/عرررو - عل - 0: مل ]دعا 18 عرب 710]رمبرجب»عل ين ماعغ ع 14409, [ععطغ طعطتعطغر هعاغم

 مومدلتسأ. ظءعالمعما ه0 ويتمتممعس قعسستماتسا» ك1 11 76705" ءمعر جممم 725 (ذمع. 18. آل ءع

 1324) مممرأان1, ءغ آمعاواتمسأ أ(:

 (0 "لتر وقنأ (طعووتتتم5 طعمعلععضأأ 5ع 2م ع٠515

 14410. 8 ع1غ جلع طغ عرعر ةعواعتس ةأعالوعر ةنعام»ع 450: ظضعءرع لاا عمال. 8 ءعونععيب ع 4

 8 عزغ 1ءلشسر دعماعس كتسمأف.  آ'ه]سسصعصم مععوزعتست , و1100 طوب قةاتنعا ]1غ ةعغ مسموم

 1010 (مع. 22. لكسص. 1601) ءمرتممدنتأ , عغ 24 (عسوانق ءمرص ممول( مصتق ةأئمت 8 عدصلتانل) نانا

 ؟ععطتو : ريوق سم ناب وست ([نطعمص) ذه ةعماعسمم ءكءتسفأمف 0تةممدسمتاغ. ح آس ننما5أ55 كانسدأع

 نعطعع ةأذدوعسأوم معمعمدعغ عغ متعمو جيعا6م8(21[ع ءمصقمأت صمد ر نسل أطل ةصاتوتنتمد1 عا 2عععط[1051

 (ععرمممعع 515: عطقصأو معوسع زم 0عدععت ماتمصتطاسق ؟عولمصتنتالل 30[ ععماأتق 1( ةعوان 1 عوز, نأ 0عاعلمق

 معواز وععع(, طعوع(ععععم معوعقر 8ن]غقصمقر تعمد 00ءامور ه8طعتاعطمو ءغ ممعاوق كنس ءميعقاتق

 عمرسس ةموعصلتأا ةممعتست متطتنق ءا قعست هتطسق ععععومدعإا - 14412. ]طل ءاغ عرج عمور ةعماعم

 (طعوصت هلع ءممهاعأ]دنلم نعدمعر مععمز نعي  (©ه]1ءوتنغ طنع 810112 ممواع» قلل - هل - 08

 آظ ورب ل160 لوتس دهسمم 898 (طصع. 23. 0عغ. 1492) رظم5اةنآ15, 5عررأاعلال 511011018 1

 314 اعمار ءأ 8 ولأ ءممعوعا ذم ؟ءاععع 5ءجوصتسس ]معنه ةعراعس 1؟ةلععق ةلومتل وأب ع

 ؟1"ذندلأ ةعماعسم ءفعصتمتتسا طل ةنصأت 1. (ةاومج حنععو - 2. ][1زةامورتح 5ء/مسفت: ءا قلادفأ

 ب- 3. طممتس ؟تعتق ةمععمانت5 هطاوطسو ل 4. (هعممو ربجععوامرأو مامطتلت - 5. 7م ءأ

 ةدل/ءن[بلرم ح 6. 1رعنلع ءأغ ك1 زوو ع 7. ةرنطعع ةمماعماتوعي ح آه لدمق ةع أمعسص طمق 0

 ؟ععوان5 1ععأأ :
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 كنا كذر نكي يكس رد ةهذيفس مؤذ نأ

 نا : كتنشو» رهك رد هنود تف نيو

 نقتل خرج نورد ناردارد تنفه ندا

 لذا كشذروأ تفهب نيمز رب هدش ىمانذ

 اضيأ هلو

 كنروأ تعفهب مح نايجاح

 تابعبدس ود بوع ىاكصف

 كسئويوأ رد شا هيعك رد زأ

 10 ىسراف ركمد تلف #21 هنم بختناو فاقلا نبأ هركذ ىسراف ىكزان كنروأ تف 11

 ىجكاذكلا كيوم نب فسوي نبدلا لاوح ىماظن خيشلل فيفخحلا ركهلا تافخاوم 4 موظنم

 هلوأ هلع مس ىوهملا

 ونازأ شدوخ رون هديد ناهج ىأ

 طلوع معرراعيم مقحنعم عنطلعمت ةهجوعلموتم هومامععسس طقطعمتاو

 آل هعواوم» (طعفحتتس 1لعم ععمشمتجتمسل (1. ع. ملواتس عمأل) ممصكتتس طقطفعما

 طامتضتنم ةعرافس !عماعنسا ام طمع يعلو ةءعععاقم

 حدرسعم ذم ابنه طور ءنم»ءزاع [!ةهعاتتللل ءقأن

 5 ظرزاتمدلعس طل ؟ععوسق ةاتصغف

 كأ مععمورأ مهامععم هوعرتأ ظمممدعلال مضصصتصتق ورا 0671

 ]د عدععم ةعربام ممعامأأ هدعتلل ؟هعااتطظأو

 ["دعسملل كعحطعم ذللطسا دغ هعماعس م/م

 لو مممغاق [م'طوع عنممعم لطب

 14413. [1ء4م( هاك عءعمعو هعراعت (طعغمصتل ةلعع هتلسم نسهوع.  (نمعصعم معيمأعسسس أمهم خو

 10 نسمل لدي - ء/عار6ك ىرمس عرمةزخهغ ع تننس لعاععأب ممالمركنست» ءدجععجموزأ6 ع 14414. 11 علا

 معزلع عر ممورععر» ؟معلعم مسملفطعدع.  (ندعسعم مععمأعنمسل ةدعاتخم 127“ داق ةءاد اناععو

 ميسر ممتاسس م هةطعتلعط لوضما- عل - لان 7ع“ 8م 01ه7مهيروعل ل1 ءدازا, داوم ال ءادفت»#

 ل1ئنم هغمجمسم 597 (لمع. 12, 0عغ. 1200) ممغنمر نن00 ةذكه ةهعاصأأا:

 () آسر جه ناتم طا 2لان5 ان111ع8 ةالاتلا١ 1
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 ةطوبرم ةنيصر هدنع ىم ةعوضوم ةفيطل ةياكحو هباوج ىف رظنم تف ىفتا# هللا دبع انالولو

 هلمكا مث لمكي ملا 1م ظنس قوتملا ىعمالب فوزعملا .نامثع ىي دوم ركيي تفع. [80

 ىقوتملا ىرتفدلا محا نب ىفطصم رعاشلا ىلاعل ىكرت سلجام تمغت 0 0 هداز ىننوأ هرهص

 باتك ضعبل ناطلسلا عداقو ىف ىكرتا ناتساد تدفه |[ ٠ راوتكس ةوزغ ىف هبتك (... ةنس

 ناخ ناميلس ناطلسلا تافو ىلا ةدامعستو نيعبس ةنس نم هيف .بتك فيطل ءاشناب ناويدلا 5

 فورعملا ىبتج .ىب ئماظعل موظنم ىكرت ناوحتفع )1602٠0[ اشاي دمحم ريزولا ىلا هادعاو

 تاطقسلاو نيظوحلملا نيلقعملا ىم ةردابلا تاوفهلا 81 | #1.5 ةنس قوقملا ىماطع هداز ىونب

 تاوفحت (م8. 2 ىوباصلا لاله نب دمحم نسحلا نأ ةمعنلا سرغل نيظوفلملا نيلقغملا ةدرابلا

 رينتسملا لاله 1 هدا ةنس قوتملا ىناهفصالا .ىنيدملا ركب نأ نب كمكم ىسوم ىنال

 هيعذا هنا لاقي ه.* ةنس ىقوتملا ىلحلا ميعاربا نب كدمحا رذ ىا خيشلل ريدتسملا كلغلا ى 0

 طويت 1١ه11ج ممدامع 4606/11: 1117 31 هركأ مميناسمت 1٠ ء. هةعراعسس 205كمععاسك ءلتلتك

 ويتطسع ]ذطعتسص طول معمم ذمتاحأنق ءقغر ءأ طلمامعلد 1مععاو ءدغ هط زمخم اصخعمأت ءانلانق

 مدعأع5 طعمع هما10عوسع ذماعع هع ءممز نصعأمع ةنصأ,. -ح 14413. 18 ع1( معا]طل ععر ةعواعتم

 مسلعط عم لتمسعع رو جدسعام»ع ك1 ه] 164 8ع: (0/]دف» , ؟داعو رات### لتعم ءأ ةمصم 938 ( هع

 15. كسع. 1531) ممراتم. (نمعصعم طمعرو وسما ممص جطقوا» ءعوغاور آل: ه40ع)ب ءزدق 5وععتق

 معي[ عوز(, - 14416. 1 علقغ ص عز ]1 5ر دءماعرت ءمصقعدواتق !!غععدتتتو ةتعام»ع 11:1 هر4 لق عت

 رل/77:60 12ه عع: طمعاوب مدلعم 2472 لتعغم ءعغعومصم 1008 (ذمع. 14. لسل. 1599) مدان

 8عيتمستغ طسمع انطصنسص تععلعع ذم ءىعرعلزنلممع طعلاتذلو ءمملعو هلوعاأكم» ( ظةمتوعاط زر. ع

 14417. 8عأ1 + ل ةدزغشمر هدعراعسب ه2:2210مع5ذر ةمعام»ع ةعئتطع ونسملحس (نةمععأا]ةعقعب

 آراطعع ةيععلعتد لع ععطسع ععماتنم 5دلاقمت, ونسعد 1116 ءاعودصغت لنعالمسع هطافصمم 970 (ذمعب 5

 31. كسع. 1562) بتدودع ج0 ردمءعاعسس كنالاومأ ه06/ء»متع لعام ءمدسومداتتأ ءأ آ81 ءعمتعم

 21601 من4 طووزبم هطاتلتغ - 14418. 18 ءل(لعطسصر ةعراعسس ءقعلعع (ةلكع معمعاأد

 نءاعطعتع رع2عمز. 0( دحعصسعم امععاعسمت , ةنعام»ع 41م6 8ع 7” ماورعم مداوو اعني سنلعأب

 م4176 لزولم عغ حمصم 1044 (ذمع. 17. كصص. 1634 دسموطبم. -ح 14419, 11-281ء[مدت مغ

 آظ 1١ 8801 عغر ]وعمد م22ععأمتأولل كم ععاهتمدتتل 1همععمأهذمهملل أ ءمععمأ (ةلامسعق 1هعمصقتج

 لععوغمع ذسمصسلعماتسس» ععرسلأ دغمصتم , ةتعامدع ( عمو - هآريثرعا لاتفا]رمعمتن كلوا مست عل

 8ع: 11غ كمبو -  ددجف0ل. 1[آعاوسفتم اهمدسفر ةهيتعام»ع قلع كةلعهع كهلوارعسمعل

 ظءرن كلغ ظعءا» 31ءلفع 1ةريأةبغر ةهممم 581 (ذصع. 4. كم. 1185) دلم00[1.-- 1

 سظا-1141[1 ظا- ل10 ءغععمتمر اطدصه ممكه ةم]ءملعمف ام ةمطقععت ءىعاز عماسملدر ةتعام"ع 0

 عطعوتاعط كلب طعم»» قكارسعل 8ءعع 1[ لف» 11ه ءالمر, دمصم 5854 (ذهمع. 25. ا١آهمأم 1479)
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 ةلؤإ تلف داع ادرار واع د يدرس وكم

 تسلا هجر لاش تحس شيئس#ت زأ هك تسيو الاب كئنواكذخ مانب

 نويامع [ععر» اضيا همظن 1. ةنس قوقملا رعاشلا ىلضف هرقو ديوياب ناطلسلل رعاشلا

 دمك ىسراف ءاشنالا ىف هماث نويامه اا رم هنمدو هليلك ظوجرت ىف ىكوت همان

 خلا نأ قدم راونا ةعشا هك ىدمح هلوا ىتثشنملا باهشب بقلملا مالسالا لامج نب ىلع نبأ

 ىفاةيرمع بم. :باويا هرشع قع. بروي ريوولا فمحا زيي ةجاوخا نيدلا ,ثايغل ةعنج

 رم ىطويسال عماوإل عمج حرش ىف عماوهلا عمه || ١ ىرقلا ماب ةامسملا ةيوبنلا حتادم

 ةسدنهلا ملع 18

 مك وىث تبيح مم مكلل ةضراعلا لاودالا مدغم فرعي نيناوقب ملع وعو

 صمعاتم. لل ظمعس أدع ز]1ع طمع هرببعه 1؟مجوه 0علزددع لزللبع. ع 144292. طسسفت

 رى ع سس ةجاتسمر ثلتعاتقأم عا كسعاتخأدكر ةتعام» ع 11هزرعنوترتعأ اورن ىلل لل ءاقل# لك عسل 0و

 ناعم 727076 لع ءيءسمن# للعام.  (ندعسعم معمدتعسا, 00100 ذغم اآهعامتأ

 لومصتمسع كمرصتسأ دنسستأو قانأ ء>ع2عآددق ءىأو

 عع تزانم ءاءادأعصاتممتل نان ءونانأأل ءةقأ هدانا

 (0حعسعم طبع عاعانتط ءزاتكلعس (ناتألأ لكءضم/# وعاد ةدلأذصم 8من ءععت أ ءمدمموكاتتأ ور أ عطتوتتع

 (مج0) ظلال معقب ممم 970 (أهع. 31. تلتك. 1562) مدمر[ من5. حس 14493. 11 ندم ق7 اذ مح

 مقس عطر اتطعع (جعددععتم. "1'عدمقادنم انععتعو اذطعخ 7رعم/17عأ دمع ط)ةسسملأب, لع نم ةانمق

 لزءلنرد عانت 14424. سس ٌةولثص -م خ20 عطر ]ذطعع (نهعقوععت5و لع هعاع ءاععدصأعت

 ععتطعملل. آئطعع مععوزعع ةععاماتر وتتعاتت ل1101 :هن:60»7 آثءد» ل8 8ع لعسفل تأ - ةن/ اتهم

 طمممضظعع ىماعآرفط لا - 21هسعأ# ءمعمماصتسهأ نقر آلآ ينعم © هي اآع- ءل - لاو لكامزه 12

 ل4 ممم ءمرصممختتغ عا ذم لعععسس قمتخح لتكعتمأغ. آمعامأغ ز(2: آمسم اةلتقر وسقلعتم مهللت

 ]نستساتست ةأمععس أهتم زلاتسم ءاعي - 144235. اظ1- طل عدن عأر عار ءقعسعم ام [آهمن28 0عةأط عمق

 0ع دتما تنتطسخ معممطعغوع اهسلهطتلتطسع متلعو ()ميو ه/- م»وي لتعم. - 14496. طفسلم'

 ءا]-ط عك رطل, 1سحعتق [هصاتتتتل. 0( هرسسصعسا(ةعضسق ذم !نطصتست كيوم ءآ -زعممسقغ', 0ع نسم

 ةانرره لل عانس عقار تانعامعع همزة[. ب

 14427. آ[] ١» ءأ-طعصلأءهدعؤ, 6 مرد عاطتقم

 [لدعع لمءاممحم ؟"ععدل ةعاست عقار ننح ه11ععالممعق ءمعممةءاتصأاتكر 036 008ه تأهلت, 1181 ا

 لاتةصألادق ء5أر ةععا10ع7ع ممهقاصأ,
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 ىلا اهب اهلاو. ناكو دادغب نم هتاوزغ ىف هفلا ىراينل ىكرت اشاي ىلع همان رنع [م0»

 نبال نحلا فتاوه ا*#*#  همان رفظ هامس .للكم ىف رصتخم 910 ةنس ىف عشعشمو راجنس

 1 [ا١) خذس قونملا ىترقلا ىدادغيلا ديدكم ىب هللا دبع ركب شا مامالا] ايندلا ىا

 ركب نبا نب كمحا نب'كمك كئاوفلاب لكحملا .كناوه | >> كلاسملا حرش ى ىدلوم

 لكايحم اممز»» [تايبأ ةرشع ةدبرلا ىف هلو ] م11 ةنس ىف همتا 1 ةنس لوققملا ىجات ىبا

 هدرشو هد+ ةنس قوتملا ىدرورهسلا كربيمأ نب شيح نب ىيحج نيدلا باهش خيشلل رونلا

 حوصنق نب ىمكل ةيشاح هيلعو 1.١ خنس ىفوتلا ىناودلا دعسا نب دمحم ىودلا لالج انالوم

 هيف كرد اك 2 ةنسأ قوتملا" ىرلوقلا ”زيقتكلا خيشلا حرشو ةنس قوتملا ىعوذب فورعملا

 خي درو ىنيسكلا لكوكم ردم ريم ىب روصنم نيدلأ تايغ لضافلا اهحرشو مكحلا حاضيأ

 14428 طسم ءء-مةس عطر انطعع متعاسام 4/2 2عبمع. هعتممتأ وعم دعععع لع

 لاتسعك ءدعم ءلت لمصتطسق طعااذ لك د 8وعط لهلمر نطأ معدع/ععئنم عيون ؟ءعدانم كةلصزمع ءا ![ءدطقنءطق'

 ةمصمم 992 (ةصع. 4. لدم. 1584). (نمدحم ءعملتسمت ؟1]0نسيتسع ءمصص مععاطعمعتتسار ءانأ ءاتهتت نت

 1: هر ع» - :نمرنعأب لعلتاب - 14429. 11 عوج ةانذ1 ءا-لزممر ؟هععم هم ععمتتم سصسصلا ةرتعتغملتق

 ءمعاتكسم علتكمعر ةسعام»ع [ آسقس قات ظءا» كط007/ه]ي ظعرب ل1ه] مستنعا 8مع]طلاشلف (ن0 عمو

 ؟نلكم] طن: قلن /4وو |[ للأم ءغ ةسصمم 281 مع. 13. طآهعغ. 894) مدمعاتم |. - 440

 [عرج خ01, لسعع5 لع متتك رصمصفأعهمسلذ5. - 14431. 8[عجسم14 ءا-صمطهأالاو طأغ1ا]ل- عد

 410, مادءعهعلممعم ءّزسقر ونأ ة0ه0م[21هدتطسق نتلتطاتق هعدقكتق ءةأر ةنعام»ع 710/42

 18 عءرا ىلارت»تءل عري ىلط# ظعط»» 21051هقودابع»#.  آطهنلفكتع ذص اذتطعو 210ه ه. 44

 11ءرع عد-مقس عطر ]ئطعع لعدزلععتل.  (ندعسصعم طتععتعتس دسعاعمم ظعسعأا ه لوزلم» 8ونن 1,

 عممم 921 (أهمع. 15. !عطع. 1515) اةماغعئ1ءعامر ءمرصممخز60202. كطعمهاعتغ حمصم 8599 (ذمع. 1

 0ع. 1493)و, [ععذص 2:«للعءا لعععم ءعدععم ؟ءععدسع !ععتمتع]. - 14433. 1 ءعيعقلطأا عل -صاتتو

 ععصماد !صصتمتمو ةهسعام»ع هطغعتطط هلعافط - هل - لف 7 هلع ظ8عراي 18هطمعأ عرب رسأتءأب

 كوز مع ممء" ل2, ةممم 587 (زمع. 29. لدم. 1191) ممم تم. آه طسصع !نطعتص 31011 ممقاعتع

 ل ءامآ]- ءل- لأ: 2101 مبجتد عل ظعباب قلم 12ءموست جمصم 908 (ذهع. 7. لاتل. 1502) طق 015[ اناتكو

 مسس عما معسل ءلتلتغر ءغ دا طسصع عامدددع 7”هقيرعم عرب معيار ؟ماعم دعتعم لتعطتق عا

 عصسمم . . . 520عطتتتق.  ©هععم ءفرصصس ءماقعمس ءمرضممعتعسبمأا كطغتلاعط لعيسمت/ 381ءجأ كتر ةصصم

 .. دهم 2اناتقو ءانزانك ءمدصس ءماقعأالق نععتعاتق 10/4 7 - [ممععررب ةمكعهل ماانق عقار عغ طعمع

 معضاسك 6/1 ةا]غ- هل - لان: ل11 هموت 8 عرب للغ» همل» 11ه ميسدعلا 0]1عءقنغر نست تتنلاد
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 تاملظ ىم رونلا لكابت قارشاب انجن نيتغتسملا ثايغ اب لوقاب حتففا هلوا ىلاودلا ىلع ريتك

 متي مل هفكل يوزمم حرش وهو خلا رووغلا لكاوش

 ةممعلاب ملكك عمد
0 

 ىقوبلا هركذ تامسلطلا ىف ةعماللا ةقربلاو ةعماجلا هميهلا 1مم“ جلفأ نبأ ةميع

 ركب لأ ىب ىمحولا دبع نيدلا لالج خيشلل ةيخسلا يول هيب سلا ةييق ا

 اعمرن# ىلع ننال تايمثيع ©. رابخالاو راثآلا ىم هسبتقا 111 ةنس قوقملا ىطويسلا

 ىزارمشلا ىداباز ورمفلا بوقعي د لياوكام نيحلا لاخام خيهشلل ماركلا دايلأ بأ مارغلا جيم

 مأب طظفس قوقملا

 22عموقأ6 للعام معكبامكتا. [معمتغ طلع همسصسصعسأةعتسك اله: طمعلمأزم ه اطزعمر ه "آثنر ونت

 هسدعأاتسس سورا معممفنطسع جمحتانصص عمر ائطوععد همك ةماعصلمعو (ةصمامضتس !طنستمتق

 ممعطرمتم مزسسأ هععمصنمن ؟ةصئاهأاتلم ءاعبر ءأ (عدجاسس ةلستجتسسم طقطعأو ةغافتسعم صمظ 4

 طمعست ج00 تعانق ءمعأي ا

 14434. ا[ ]1 ١» ءا-ط ءز12َ[3 1

 14435 11 ءزوغ [طدو ةكل وطي ةقاعمممستمهي ةسعام» ع طن: لزاما. - 14436. ظا- 11 ءاقأ

 ك1 - ل ةسأ جغر هقاعمممستم نصا0 ععدولتكق ءغ ؟دلومسع ةماعملعمق لع (ةلتقس ألك.  .(ن هدد الت 0لقأ ان

 حط كا - قيريفي ع 14437. [1-81 ءزدغ ظل - 5 ءمنو عغر ةقاممسمستف ةنطاتسصتق لع ذصلتتم

 دهمطقعجدع مقاعمممتسأت م ذم كسمصم م0مهةزاتق, ةهسعام»ع هطعغتلعط لع/عأ - هل - أ لطف - ءا-

 «هايسمنع 8عرب كلغ ا ءزع ىكهوسضاقغر ةصمم 911 (زمع. 4. لنص. 1505) مطمن. دعوت ةئطت

 طسزسم دماماأسم ههاععتعسس ءدع لتعاتم ءالطاتموسع ةمعلمصتس مم مط عأقع ءزاتكوسع 255ةع]ةمضانصت. -

 14438. 11 عزغط عاج ةذغر مضسمتسهم ب217 رنقعدر ةتتعام»ع لااع قلل. - 14439. 11 عز

 عل -عط ععقسر امعالمكأم بيمألتستع هل دس ههمعامس ؟لمعملمسر ةايعام»ع ة5طغتاط 11ر4 -

 هل - لأ 11ه مسسعل اق عرا 7”معنأ لس سمفاؤلا ك] وسعر ةهسسم 817 (ذمع. 23. الآهمع 1414)
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 نب ىكم دمدم ىنال ناوقلا ىف ةددشملا تاءاب م20 ١ فيرعتلا ةلصو فيرصتلا ءاب 16.
 هةسع

 اهلوأ ضراغلا نبأ ةيداب 1م مربي ظنس قوتملا ىرقملا بلاط. حأ

 ىط ديبلا ىوطي ناعظالا قداس

 لوصالا نف 3 ةركذ صضراغلا نبأ ةخيداي جرش ىف ضماولا قره ةاهسو ىطويسلا اهح رت

 ليعمسال كلكم ىف ىسراف اضيأ هيف راكدإب (مم# كت .فطلا ىف تعيش ا يدا راكذات |

 بتك نه كولملا ةسايس ىف همان راكدإي !**#*م مم. خس قوتملا ىلاجرككلا نيسح نبا ا,

 مسا 2و ةيسراف يمانرابلا برخملا ىف يمانراب #4  بكولملا صئاصن ىف ىلاوغلا كيكذ سرفغلا عع

 اراظآلا © 10161131 111 انآ11آ د ة.11 14 4

“11012151 

 14440. آل خخ ء[ا- عهد م11, متعه !ز(ععمع 74, وسمح لم عدت 10عطتممتسما طقطعأ ع ةعععقسأم

 لعئعمصستسه كف هدنك. - 14441. ظ1- ال أ ظا- 3[هدطحل ل عل عاب انغععدع 76 ةنعمم 1عدرلأ0

 ذم (نهعدصم مماوأوعر, ةتنعام»ع قاع 210]ءمدوت»عا 11ءآيغ ظعورب ىكطق 16706 (نهجوصت اعععضلت

 ممعتعامر ةسمم 437 (ةصسع. 19. كسل. 10453) مهمماتم. - 14442. آل غو ع+ ا[طصععا1ةعزلطب

 (م:1406 165 - ءآارشم:لطت زم 7 0ععتمعممر وتتهع زكه اهعامأأ

 © در ودنأ ماألعدغد ءدصسعاتمدم معممعالاا5 0عقعتأو معطجععقضقت

 كمر ذه عدس ءمرصصس عمامستست» 0103 ظن - ظم»ع آ- 11: تجف لا ءارع»أ» 7 ةقوعا ةان#-

 ءللممنل] زمهعتماكمسس , كتّدع لص 1سل1غع هععئمأمصتنتل 51011173 1مأاعع ![ذطعءمو 0ع معتمعأ مأتع

 مجعمكممعتر [1هعزك. - 14443. آل د01 ع1 3, لمصتتتت ذه 1212013123 0هأانتت. "15ه عاهأانق

 ةدععاعتو لع ممعلتعتسمب ةهنعام»ع 15 كعك - 14444. آل ع03 عسأ هت لمصتنالا 19 10188

 لوطتس ءزدعلعسم ةعوجتس عمق معمكت نع.  ؟؟هطسسصعمي نن00 لور 617 8 ءرن 108]1ءا7: 30107 ةلططم

 350 (ةصع. 20. !عطع. 961) مهمعطتسعر همرت ممدنأنأ. - 14445. آدلت عساف مس عطب !ذطعع

 دم مهعسمسحسم هطاوطتس 0ع معو جلصتمتةىولممع عهلساأتك مسطاتعمع.  طععالمعغا ه0 ةععمأم

 طمجوجضتس عغ ه 68معغ7: ذه اتطعم 27ءعمقأب ع7 تمم7ز# همرصتص عمت ه1 هان. - 14446. آل ةعع

 هم ةدس عز, 7 م"-هةمسعزو ذم (ةمعتع هععنلعمتدلتطستم 22/- 7م -؛ةيدعزر ؟هعدطتاتلتتلا معدولعاتلل ءعأذ
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 اهيف بتكي ةضسنلا نا انضيش نعو ىنيوزقلا يارسلا لاق ثوعبملا رادقم اهيف ىتلا ةخضسنلا

 روسفن 83 ل اعلا توقاي ا كلذ تس ةعومسملا كينخك كيناسأو هتاور ءاملشأ ترش

 ىسواحلا ىلازغلا لايكام نب لييكام دماج أ ماللسالا مح ماماللل اًدلحم نيعبرا ق3 ليوذتلا

 نب رهمع صفح ىنال ةتوقاي ادد رهسا فذ ئىم طاربصلا ةخدوقاي الا ه.م لس قوقملا

 5رحقلاو تاوبلاو بئاغرلا ىف ةلاسر تيبأر ه"ب ةنس قوتملا ىفنحلا ىفسنلا دمحا نب دمحم

 نبأ جرغلا ىنبال ةظعوملاو ظعاوملا ةتوقاي !**ه. هنم لقنلاب تاعوضوملا اهةيداحا دكنسا

 ظعوم ا 3 لوصف وو خلا نيدحلملا راطعا تءعطق ىذلا دلل كوكا هلوأ رصتخم ىزوجكالا

 ماهل رصعلا ىواتف ىف رهدلا ةممغي 7 مأ اهلاونم ىلع حسي طظعاوال جرزومذالاك اهاعج

 رصعلا للتأ ىساكم ىف رهدلا خميني 1م هه خذس قوتقملا ىفنحكلا ىوبحلا 5-5 ىلاءهجرنلا

 10 هلل كمل اهلوأ عر#. خاس ىقوخلا بدالا خيش ىبلاعتلا دمحم نب هكلملا كيع روصنم نأ مامالل

 ممرصعم عمقا ءملتعتم, ذص نم أ عمتاده ]عودت ءمصقتئوممأو هنأ. ذكر - هل - لأنا مسمن: ذ

 ك1 عزاعاتم ممقاعمر هتأب هتلتكأو ءدععسضمأطنصر ذه ن0 (10[301 هقهتأانق 20111183 1عآ] 201111113 0

 مغ جمعام رست (هغعد انطعم_عتنسو نامه م.2عامعالم 3 هع هملل(5 ءعةأر مععوعضطتا زغو سمدل12811,

 14447. آل حج ءاثغ ءع]-(عهك ]و ةدمرطتستع ةماععمىءاهعلممتك ج]1ءععمعاعدع.  (نهددس عمامتأانق

 زو (نمعدصاتتل ؟عكتعادكنتس نم50ءدعتسأات ؟01طسستسانس , جانعام»ع آسف 1ل0ززءأ تآ- :ءامن» ملط

 آل تروق لل هأونوتسعل طعنا 21ه1,معستسعل ((ارمهغلغ 1ىيغر ةصصم 505 (ذسع. 10. لدتل. 1111)

 ممم. 14448. ![لةجعانأعأ عا-ةزعفغر ةدممطتستق ملمع.  ظعيعلمعغ ه4 ءمرسس ءعماممأ مق

 1ص (هعدمنززت. - 14449. آاك1- 5 ح عن 46 ءعغر هدهممطتعاتق , ةننعام>ع لطتع طورت 0:0“ 8 نا

 110 1ر هتف عل عرب لاروع ا ءدعر [آدمعالاوي ةمصم 537 (ةمع. 27. للنل. 1142) مدمرغتم. آل

 (مةعاوكتنل 0ع مععطاتق ءدعمعاعملتؤر طممتمق همعتتطاتق ها العز معم810ءعماتقهو تكدزاتك 31عام (58-

 هنا

 لتات مصل ةاتقتلانال كاتم م0ةز أ ءالمعنلال جاعا68ئةاعسد 30 عد تععمعدغرو وننهع ءدع !خطعو 7 هعلاعا

 معلن - 14450. لج ءنأعأغ عال- دعا ةلاأج 5ع عآ]- سم نأأ2ةهغر 5ةةممطتعاتق م3288ع06-

 لعمرتس هأ ةعاتلق مدعوعمعاتعدع, ةتتعامرع كات اعسمز آطانزن- ءازتعسست. (نهرسمءصلتتتللت ور 4

 ااه امعامزا: آند العمر هنلدق . . . هدععمقدأأ5 ودعم طه عم عالعموانتلا "عز أ ناتمأاتع ءعاعرر عأ ةععاتمص عد

 0ع لمعئتنمم عمك( عع مصعتممحمسلأ عا مطمصمعملأ ءمصغصع(أ. ثسعامع اللسل وننهقأ ءدءعسماوت

 ممعامدهتمعأ مام ممصعم لمست ءعةذع ؟ه]ستكر نمأ 20 ءزادق ؟هغلممعاللا 0ج(أ معمل 5301813 001م6

 ؟مانعرنغ يت - 14451. آل عانس عا ءآ1- ل حطعر طقعودعتاو مععالمةتموتسه ةععانلا لع ععوومهقتم

 لدصللعأم هععتر ةسعام»ع [آسدقس لأ - 1 هز منع ل/ع- ءل- لأ: [آدمعالتدر ةهمصم 645 (اصع.

 اكدت. 1247) سمرانم. - 14452. آل هس عأ ءل-لدطعر سمععممتاو اعصمم»تق ه0طتلأ ةةلسح

 10 0ع عمععتستمتطاتع اممعصتأ ةعوسملتسس ماناعط عععتستمكو جةيعام»ع آسف لانا 11هنندن» قلل - هل-

 16/11 طق عرب 110 مووتسعل "ل عولنان# مطتلم1موتودع 0هءامردعر ةصصم 430 (ذمع. 3. 0ع(. 1038)
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 ناحمح لا راعشا ىساكم لوالا ماسقا ةعبرا ىلا مسقني هنأ مث ٍضَلا مالكلا هب ىدب ام ريخ

 ةلودلا كشناو قارعلا لعا راعشا نساحم ىف ىناثلا رضمو ماشلا لها نم معريغو مهئارعشو

 نساحم ىف عبارلاو ناتسريطو ناجورجو سرافو لابجكلا للغا راعشا ىساحم ىف ثلاثلا ةيمليدلا

 كلذلو امظنو ةغالب اهلمكاو ةيبدالا بتكلا ىسحا ىم ىو رهنلا ءارو امو ناسارخ لا راعشأ

 رعاشلا هللا رصن حوتفلا وبا لاق 5

 كوم اككنا 'زاكبأ

 نب ىلع نسل وبا ليذ مت مجنملا نوراهل ءارعشلا رابخا ىف عرابلا باتكل اًليذ ايلعج ىقو 0

 رصقلا ةيمد هامسو هوذطح هيف ىذح باتك ىف ىلاعتلا ةميتي 58 ةنس ىوتملا ىزرخايلا ىسفل

 رشع ىف اضيأ اهليذ ه5. ةنس قوتقملا ىلايغصالا بئتاكلا نب دم نودلا داوعو رصعلا لقا ةرصعو

 مممرعطن م. ع آرانطعع 1غ 1معامأتغ: رىرآمسم 180عم““ همالستتسا ءعغ ؟ءععطسستو 3 وان همهأتم ادعاأمأأ

 ماع. اطل ءزملع رععم ص نسمغمم#» مممأعق للجلتكامك عقار نقتل معلا ةمععاستمو رنانأ عط ءىولسق

 ءدعستمسس طلمستلدمت لوعنت» ءمصتسواتع م0عامعنملا ءغ ج]الئوصنسمس 5ععلمع ءغأ ل عوعرعمأت ةصعم] ةصتسص

 مم لمعأ - ةععتسلو هةمععاتستسد ماناعط ءعىعلسج ءقعصتمتتتت 1[عجعهممستست عا ةاتأأ ءاعومصأتم زم

 دسله 0عمهقأمع 10 عزا عوحز(ت وع - عدو همععتسأمو ءققطت ال123 م0عاق1ا123 56جل0مطأ5 17021888 و

 طعروزوم ءغ (ءمعدعتس كمرزةم ءعأ "!'حطععتداؤم ع وسمعأم همععلسأسق ءقعطتماتلال ]0عا85ان13 18

 [عطمعدمدم ءغ عمتك "[ا[عممكمدعهمتم 80ععماتسسل. البس ءعمطنع اه مهل ءطعععتمتك ةعتماأتم ماطتآ10ه-

 اهعزعز5 ءغ عاموسعمألو ءغ عدم ممول ممع معم[ععا أ ةعتستكر, ءدسوستع هط ءقمفححس قانا أر ما 5

 را وو« عل]ع] ظمعاو لتعنأ:

 1 ععوتف ءمعستمالتل ]1

 (0عأأ دل ممعك ةصاتوتتهع 51851 5ع3ع 51186.

 8ة[1هانأ داتطأ م0عاأ2عر ءأ ؟عدذانك الق 50م165[1(655 518

 [طكدمع هذ ءينقددتم ]اذطغعع ()عمطقمتتق ةممعا]]قنت5 قا

 ةسعاأم» ءوص ج0 مماتمتسمسل0 مص ]طعس 8-2277 م2 * لا هما" هلع[ عمم" حط آل سنتا ُكعات 00

 ءلتطسسس هك مدأأ. 8 ودواعد ق8: /]ممعمج» 47 ظغعرب - ءاقمعمبت: 8488ه عغر ةهسسم 467 (ذصع. 27. 0

 كلتع. 1074) رممءاصتتكر 7ءاةر»ءا 17647 ذم ]أطعم مصتسسمكتكو نطأ للتسع ؟عقالئتو 5عواتتخان#

 اوسع تكساس 107ه عأ ع7 - نهير» همء ةلو»ءأا ه7 ءآ- هوب 0علتأام -  طوضغعمع ط0 - مل - لف

 110107 ءل 8 عج - ءااققط 1كم ةنغب ةصمم 397 (ذمع. 12. 0عءا. 1200) مممعطتاتق ر عقلل 1ص
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 نيتنثا نس ىلا ةئامسمخ ةنس ىم و رصعلا لحا ةديرجو رصقلا ةحيرخ هامس تادلجم

 ةيمد هأ» ةنس ىىتما ىريظحلا قارولا ىلع نب دعس ىلاعملا وبا ليذو ةنامسخو ”نيعستو

 اهليذ ةميتيلا ةميتيب ىمهسم رخآ كلج اضيا ىلاعتلو رهذلا ةندز هاهس دلك“ ىف ىررخابلا

 ىفوتلا ىرصملا رداقلا يع نيدلا ىقت رمعقخاو 58 ةنس قوقملا ىر وباسينلا رفظم ىب ىنسح

 ىلعو ازا يه اهنم لك اهلحن ىف تأ اروك كذملا رك 7 دقو اهفصذ رادقم خويتملا باتك !..0 ةنس

 ىراتفلا ةميتي ادرس خيمدلا جامتنو امس ىقهمملا كدبز ىب ىلع ىسحلا ىنال باشاك خيمدلا

 ةدللا ةخيناخرانانلاو ف ةةمالع عضوو رفكلا ظافلا باتك ىب كيشرلا ردب هب نيرم

 ديع نيدلا لالج ىطسولا ةولصلا نيمعت ىف ىطسبلا كيلا |*هم يلا ةدودصقملا دتيعك

 رهظنا جيصلا اهنا هلوق نيرشع ىلع هيف فلتخا لاق 11 ةذس ىوقلا ىطوبيسلا ركب نأ نب ني يلا

 لازطربم لعععمسب ؟مماسسأتسسس لك / و" عا عا-عومعب» همم لعبا لعا هأبأ هلدمع» زمهععتمأم يىصاتمتتقكأكب

 نأ هرماتسس هط مصمم 500 (أمع. 2. هع 1106) نمونع ج0 ةمصسس 392 (ةمع. 6. آل عع. 1195)

 يرسررأ ءءنطوعب ب  طودعم ل610 ارهعالن هذم' 0 ظمأ كلان 71-11” هن»امع لآ - طل هام , ةططلم 8

 مع. 23. ثسو. 1172) سمءاسع, 804/مسسأخ [تطعمس 12:هويرعا ذم ؟هاسصتمع 2ع هآ- لهل

 اممعضربام فماتمسهكأأا. ظودعاعععد 11ءولنقع ةلتسا ؟هاسصعم ءلألتغ 7”ءافروعت لا - ١7 هاقسعا

 ةصكعست ماس , وننقل ظامععت» 8 ء» 1101ه 67ء»» 11مل, ةهمصم 443 (ذمع. 15. اآهتم 1051)

 ردم نتع, كفماتسانه ك1. 1ع - هلل - لف قطف ء]- علق» للعب دممم 1005 (ةمع. 15. كلت

 4596) مسمعطسسعرب [طعمص 7”نمرسعل ذم ءيتامسعم ءقمعوعتغ, نينقهع لتئسصتلتمس دععطعاجمأ مهعاعتم

 وسمع عطعملتعي -ح 111 لئطعت سدعرسمرقع هدصمعفق ماسعسعق هدم انعم ذم عماععع0عماطسق لعقععمأت

 ديصأاب - ذل 17/- 72:سرعأا قط ا]رمعم» لل عرب 7ءعنل 8ءناربمعاطم اخطصس ءلتلتغ 17 ةءلغأب

 لل - 88 سررعأ ذمهت ماسلا ع 14453. آل ءانسعأغ ءعلا- [ءاقسأر همت عدتأاو زهعمرسمةقهطتلتك

 مععممممماننس لانه لن عمعحسصس.  .(نهدصس عرسه هطت» لتكععاع ه 82عام“ لا - [8ءدافا ذه انطخو كارذات

 ءل-8 ورثت ممهتكام ةتعام اذأبدع 5726 دل هع ةنعمت ظ ءعدملحسس , ذأ عسونع اص لأ- ا

 44454. ظا-ا١' دل ظا-خزدكهلر دمصسم !!طوعدل5تةدتسدج 0ع ؟عمععدغممع ]ةمألل هلك

 اضطسعصلم. ؟['عدعاوأسعر نمت لاو امعاأرتغ: آردسق 18عمر نست بع ا[عطقل لمع ست همحتسسا 1كم طقسن

 كانقسللا عقدع ؟ه]ستأو ه0 وسحسص اعملعصلتسس هوغ هلع دس 14455. آا!1- آل5ه40 1خ]- 1360ه ةغّذر مقطتلق

 ]ومعع هديدصقو لع لعظمت(نلمصع معععهاتممتقر نسمع دعلتج لنعلاسع, ةهنعام»ع لعاأ- ءل- 0

 كقكطل- مآ - «”م]دومتا عتاب لطف ظما» ىهيوشاقر دمصم 911 (ةمع. 4. كدص. 15035) ممعاننم. ةطعتصمأ

 دلك 0ع ءمانص ؟لتعتسأل ةعصماعصاتلمق للك ععدمق.  قفلئل للعتمأر ءعقدع م"ععواتممعلل 118011881101

 رم عر لتحصانتس, ممسعضلتفصحسر ؟عقصعضاتسمتل 80 هععدفنسس ةملتق , ممعامر صقل لمفعق طمطمت
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 جبصلا اعم ءاشعلاو حيصلا رهظلا ةعملل سمشل نم دحاو سمقل عوم ءاشعلا برغملا رصعلا

 ديع رطفلا ديع ةولص فول ةولص اءزج ىواضسلا ملع هيف فنص رتولا ةعمأل ةالص رصعلاو

 امتمإ رهظلا هنا فلوملا راقخاو فقوتلاو دذرتلا ىلع رصعلاو حبصلا ليللا ىحصلا رحنلا

 [ ةذس ىفوقملا ىركشيللا كمكم ىب كمحا سايعلا نال تايركشبيلا ] ا بعاوكلا راسو

 هدد ىقوقملا ىلا مهلا ليحأ 0 نس لاضنلاو ماهسلاو ىمولاو ىسقلا 3 بوديعيلا |

 ديعلا لوقي 1. ىنالطسقلل راذقعالا للا ةظعوم ىف رابقعالا ىوذ ةظقي م1 0

 ىندارفسال ماكحالا عيباني م89 [ايندلا قأ نبال نيقيلا ] 8 فاقلا ىف رم ةديصق

 .٠ دلوأ ىواسلا ىبعشلا ىند ارفسالا ىكنز نب لكمكم نب اقحسا هللا ديع وبدأ مامالا ديشلا وخو
2 

 تادابعلا ىف لوالا باوبا ةعبرا ىلع هلعج يلا تادابعلا عاوذا هدابع ىلع بجوا ىذلا هلل دمخل

 ةيعرشلا مولعلا ملعت ناك امل لاق تاحارمل ىف عبارلا دارلاو تاحكانملا ف ثلاثلاو تاعيابملا ىف ىلاثلاو

 مموغ هءعوكاتست ةماتقر هلتلر معععوألممعك هدصصعق ناتتطهوانتع عغ ءدضتتسل انهقتل , هأتأو رطععدكلمم ع

 لزعز [!' عمععتمر عض لل طصتنملو طة تأت صقتل عغ همعءاتعمسملل ةتساتل , دللت دطقهاتسأتمسمتل أ ممرن عرتم

 لتجمحسي ةلتتر معععوغممعتس لتعأت 1" عمععتمر ةتُمعس] ةععرص ممص معهعمعس مام , 0ع ننح ق4 /عيرول

 ءا- ل: هعءعطعم# ؟مهلعدل مس ةععكممتاو معععما ل1 ممعتت عانق و م؟ععهالممعت» ؟عدأ عماسكتممتع

 ل ءزسمأأو معععدانمدعتس لنعأت لسجل حالممتق ةعم هدعتقعأأ أ. ع. لتعت لععتست سسعممتم اطوص'اطتوز ءاو

 معععوغم معمل غعصممعتقر ومم 501 لد ص ءمعأم ة]ءملعأو ممعاتقر سته اتأتصقسر نمط علل ةطقطلو

 زغاج نغ 1تعاسعمأا ءغ 1مععرتأم عذمغ جصمالقلم. ُكتسعام» جاتاعمل ةعماعمأ أ ه13 م12ع0 م1853[, م1ععهع

 اممعت» ءددع مءعرئ10ل1همومت. - 144356. آل عد ءعا] - لع ءردك خلاط ر نطغضأومك هههمتل 3111113 5010-

 ممماتسس. - 144357. [8ظ1- كل ةعدطاعه عار ةغر ىصمتسه 7 «عاطم»ةءور ةتعامجع قات اهاناق

 لن ءا ظعري للمابمتستسعل لا - 7 هعاركم»ءر همصم ... دضم1أن0]. - 14458. ظاد- آل ههذطو

 معدع ةمتسسس 0ع ةععدطسقر لدعسأةالممعر ةدعلأاتمق ءأ زدعس أل دئلممتم ءععامستس عر ةانعأمع طم 84

 اظ عري كايتدعا طلمتنلمنق ةمصسم 334 (ةصع. 13. كسع. 945) مهمرعأانم. - 1443539. آخ عءدأادد+

 0 عرعز ءعال-ز*عنلطقعرو ؟تونئلته ءتعمصتس هنعلازأةصاتسمسصت 0ع جلصضمصتغمصع عمنا, انئ1 5ع

 ءهععتمدمأار ةنعامرع (مع1ه]من2ن.. - 14460. آل و ءعثأ] ءآ]-ةطلرو (6م5406 ىراللا علا هععطاتق“ كو

 0ع وده ذص !نغئعدد ( هر“ لتعطسسس عنان 14461. [ظا- 5١ جعاعاسر ءمويمتألم ءعاقرو ةتتعام»ع

 لاند: قلل /:منو]. - 14462. آل عمفمطأ' عا -جطلع سر 1ههلعم ةامطتأمصتسر ةمعام»ع هةطعتاعط

 هه آسقس قللتع 450ه1]ه] 8*1 مع ظعوبي ك21هآءعيدت»وعا عني 2ةعسطق [لا-كارمئاغ ظا- ذمار مدلوعو

 لور عير لتعأم.  آشطستتمي وتل ذغه امعلطتا: آرمدتق 1لءعير ونأ هععالأق ةدنلخ ؟هئ12 ةتلاتق

 هالتعتح معععدددعم مععدععملمه ةزدممعتتا ءاعب لص نتمكن م» ءقمتأم لل ةأطتتتاو ناتمتاتنال م03

 لع هكعتتع كآغفتم ةيتغ -ةععمملسس 06 مهعاتم هغ عنلمس]ةئلوصتطسس ل ععاتسس لع صهتعس هصنزق

 - وصمعسس لع منامععلطسس. - (تدنسر اموستأر 00ءاعلسهق 1عولق ل015عععع ه0 مههععأةصالسداسق

 ملد دمععو مععاتمعمأ ءغ مهر معد ةيستسامت» هممت سعت 011مل (ةغتطامق ةععنعمأفع ع5



 ةارض

 اوحقنو اوبتر فلكل مق اهونودو تالكشملا فيقحت ىف اودهتجا فلسلاو تابرقلا ليضفا ىم

 عرسا ةآدالا عم ماكحالا ركذ ناو تابغرلا روصقل ةمدالا لاوقاو ةلدالا اوفخحو تاكقنت ىسحا

 رثك ال ايواح فلخلاو فلسلا ةقيرط نيد اًعماج اوصتخم عمجأ نأ تدرا ماهفالا ىلا ءاضفا

 ةفينح ىال ةمالع العاج راججالا فيرط هيف اًكلاس لاوحالاو ةّددالا نم ةذبن ديف ركذاو عداقولا

 امهل افالخ وأ امندنع كلامو ةفينح ىنا ةمالعو هاذل دمدحاو هيعدم كلامو هل انذلخ وأ هدنع

 اًنالخ وأ مهدنع مهلك ةمالعو اههجأر دوحاو ةفينح نا ةمالعو اهييغطلم كلامو كمدحا ةمالعو

 ه ةمقتلاو .ل لماشلاو م بذهملاو وذ هيف ركذ ام وا بيذهتلا بحاص راتخم ةمالعو مهل
 5 م

 تلق عضوم لكو ر ةضوولاو ع زيؤعلاو و ويجولابو ط طيسولاو م ريبكلا ىواكلاو وجلاو

 جلطتطاتععتمغ ءدموسع ذص جضاتق [هصحس "علععععمار ممواأععتمدعو لعتملع لتوموهدععتمأا ءأ

 رمالممع سمحتتلع 6م52عوأم "ععموممجععامأار ةعوسصعصام ءأ [صفتسمعتتس للعام ؟عدععمععمأو

 نمل لعدزلعهته طميصتصتس صتستق ]!دمعتتلح ءعوعصغر ونسحسلكأتق فصل ءا0022160 ةاهأسأةهتئامس

 ننس ةعودس ماتم ةماعلا !ععماتمس ءعاعمءعسد ءغ ؟عئلتمععص معللقغو ءمرسرعملتسس همالتوععع

 ممعأتكستب ونن00 مداتمصسعست د22 هراننت ءأ "عععماتمكتست مصزانممهغ ءغ مآسعتسمو ءهدقاتق ءمد2-

 مرعطعملمتو ةطتوسع ةعوسس عداه هممصتنلاه عع ععاونتمصتس هققاتك ءمردس عاطهزهكأ طععجتأمأل ةانلعصق

 ار وطقسلم نسقع لتعم سس قات ظ1هتقرم فمعكءعماتسمك ةتئأم همادصم تن0ه/مر هسغ يسهصلم زاد

 هرتامتمسا ءمصاعممم ةدصار 812/ةرك مت: هلم, ةذعام ةهملاعآبعطمابو , يمسلم 214/11 همتستم ءودصع

 سعسمر هاته ةأ 7ءاعذإأع ذ. ء. ءدع ءةزدم همتستمصعب ننحصسلم قكقبضعلو ءهغ ندحصلم قاع هنتر“

 أ 2/4714 ةتسسل ةتومت ظعدصطتع, ةتئاو ةن0م]بمرسك ل. ع. دع ناضتقواتع همتستممعر ةغ 8127 لمنا

 م/م نمحصلمر نسقع لتعم, جط ناس سكوسع هرتمامسع لتئدءعماتسماو ءأ نيحصلم لاء ءغ

 114/1 ةاسحأ ةتوصاتظعدساتتك ةتعام هملعانمنمايمرسم ذ. ء. نسهتسكوتنع 0هءامكممب وطمصلم قا

 110:6 كعك قارضعل ةتطمسل, ةتولام ”عيرم/متسوت. ء.دمعتسكوتتع ةعمافعمأتعر نسهملم هدسصعم ةئستتل

 دائما عدمطتعر ةتوأم 0مم ذ. عي دع ءمرصصس هرتصتممعر هيأ 92! ةركعتن !ه]رمتس ل. ه. ءمصاتو

 عمرتسس هرتتصتمم عسر ونتتهملم هدتصتم ةسعامستم انطعت 7670546 معهعمماحتمي ددتغ 10, ونسمل ص طمع

 اتطعم يىسصعسم دانت ةتئأم لع سمصلم انطعع 2101 هلعلععأرو ةتعام 71, وندمسلم 5/722

 توام طعس, وعسفملم 1/هيستضمار ةتعام ظعر نسفملم ظمط» نه 11مم: 1غعطاط»», ةذعام 1و

 وسدملمو 77 ععنن, هذولم 21, وسممسلم 77” ءزاعر ةتعام 77مم, ودهصلم قلساتتر ةنئأو ملة, نم

 1م, دذيلو لم. ع  (لمتكتك !هعنمر تكتت مععطق معهعمموتاه ددصغ للم ( لت اتسع) ةتحخ

 هله ءل-هععأإب ( ةععسملاتتت هريتستمصعتال هععاتمئكأ5سحتس ) ر لتعكس ءععابنال عقار أ هددصتق

 ادعتكرو تت دععطو مرمعرمو زاك ىنصأ هل6 ءا- هلسابم» (نغ مهمطوطتاتعةأتسسس عقال و قا101-

 تلايكسر هرصصتسوعنع [!هعدقر انطأ ؟ععطق مع 7م, مهلعم ( ع ممطتتلال# عقذم 13) جلمهععتمأاو
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 لياخل ىب دحا نيدحلا سمش ةاضقلا ىضاقل مولعلا عيبافي [م#» هجو وأ ٍلوق هتلباقم ىفف

 عفارو ضرالا عضاوو ءايحالا قزارو ءايشالا فلاخ هلل سمال هلوا ةنس قوتملا ىلوملا ةداعس ىبا

 عورحاد عبشو“ىناطلا .عيسا اهقلق“-حرألا لك" قا كذو+ نوقف" ةعبس ق''اهاتك هيقاازكذ خلا . ءامسلا

 ىم وه اذاف باساللو ةسدنهلاو بطلاو بدالاو هقفلاو ثيدحأملو ريسفتلاف نونفلا اما ءايكذالل

 |مععب ع ه*. ةنسا بجر نم نيرشعلاو ىداحلا مويلا ىف هفيلأت - نم غرف تايعبسلا بنتك

 ريسفتلا ىف عيباني 0م 2 ةنس ىفوتملا ىقنلل ىقهيبلا نيسأل نب دحأ مساقلا قال لوصالا ىف عيباني

 عيرافتلاو لوصالا ةفرعم ىف عيباني |8644  ةنس قوقملا ىدوخدنالا ىولوللا هللا دبع ىب فسوي مامالل

 نيعبراو نامث ىلع رصتخم كولملا ريس ىف بولقلا عيباني |8404 وم ىرودقلا رصقختم حورش نم

 فورعملا ىلع ىب محا رفعج نال ةغللا عيباني #0.  ْنسلا لزي مل ىذلا الل دمحلا هلوأ اباب

 ةحلط ىب ىيحدلا لامك هركذ ايخرب نب فصآل ةيككلا عوبني 850# ه* ةنس ىفوتملا كرفع

 ةسصأر همتمتممعتس ءمماتمعغ لتعغم عام حت زدلتعأو مماعدنتنورت. - 14463 الءمقطأ"'

 ءآ-هلركسر ؟مماعق لمعاعصسقستسس , ةنعام» ع (نةلطت ةممععسم 810118 ه7عرضف - ءل- 017 لارتسعل

 18 مدي - ءلز7ه// عرب 8عءملعر جممم . . . ممعأن0. آطبلطغع» غو زمعتمتا) آبدتنق 1آلعم عععاتس

 نىعءوامرر ؟للم5 ةيكاعمأومأتر (ةكدس مكه مم0عصاغأب ءمعاتتم ةانصتت ةعلوعمأل ءاعب ع ثسعام#»

 رطز انطعست 0عدععطتغ لع ععماعر» 0هءاعتمتكرو أمه نتتطاتق ةأمعاتلاد ةعماعطت م0 م0وز[6[همعق مع[

 ع( هعماعسس ةلتقم متعع ةهيطاتلل امععمأم معدعلتزاز5 جهعم6. طلهءامضمقع 5ةعماعتم ةانطأ ع28>2عقأت

 رمدمتعمي لمعاعتمم (مهلتعقمصمسمي زاتعهكمءسلعصاأتمرب عطتام1هوتهر دعلتعتسمهي ععمرس ءأعتقر ةعاقطم

 ممعالعو.  طءعالمعأ أعتطمع 20 !اذطعمو ةعواعممعت مدر عأ حتتعاأم» ءزانق همزلل م5110 معتت 016غ ؟1ءعةلطمم

 مرتسم معمقت5 ظعزعط هممت 630 (ةمع. 18. 0ءغ. 1232) جطووارز(غ6 - 14464. ل ءمقمطأ' ف

 ء1-هورثآ], ؟هماعد لع مهمعت متتك , ةسعام»ع قات ءومق قلاسعا 8 عرن- ءاليموعتت 8عفامءأف

 11ةمعقاأمر هصسصم . . . منورانم. - 14463. آلءمذطا' [] ءع]-(ع1عاعر ؟هماعق. 0( ه0112686-

 (ممتسم زم (هعومسسسو ةنعام»ع امدقس 7”«تءببر“ 8و قلطقلعلاعأ طسانع لد:0هع ]اتت ةصهح ...٠

 روعته. - 14466. ؟ءعمذطأ' عز سدهنعز1ع4أ عل-هعنأ] ىع عال-عغع1ةعاأ ؟هماعق ع

 ىومتاتممع مهتمعأمتدصسس ءأ ةعاتعسلت5 ع ءمرصس عءماقمتتم ذه 000م (نهرم م ءعملتسمست 0مل ةللقم

 زله دسورو. - 14467. آلعمؤطأ :١ ءل- ءمالٌذط 11 ةهزو عم عاصم ]1 نلعر ظ0مغعق ءمملتانصت

 لع معابمم ععماتم معلمعرنتس. (هرسمعملتسس دم نسه0عدوتمأو ءأ هعغم ءدصتأه 015م0ه816دتهر

 ونمو ذغؤ ذمعامتا: ]1هسم 18عمر وننأ ممم 0عدزسلا ةووع ءاعب ب 14468. [لءعممطأ' ءا-]وعطقتو

 [هماعد انسمجدحع, دحتعام» ع كقدع لماكم»» ىلع 8ءتء قلاع, ؟دلكو لمزلم»عأ 01ءغ6م عا حمم

 544 (ةمع. 11. 3151. 1149) سوءاسم. - 14469. آل عمطتت ' ع] ١طن العطس عغر طممق مطتلمدممطتقعر

 حسعامدع 4عمرك 8ع 8م فوأ.  (هددتسعسمرهوتسع ه 1 عنفل- هه - لفي ظعرع 10اؤع ذه ]لع ةاغأب
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 ىلقصلا جمد نب دمحم رفظ ىب هللا طيع قال ريسفتلا ىف ةويكلا عوبنب معبرا بروق تاناكريخ

 عوبني |“ هركذ فيس ىنك ماسح برعم ةويحلا عوبني 2ث.  تادلجم ىف هاء ةنس ىوقملا

 ىطويسلل عورفلا نم ةضورلا ىلع كاز اميف عوبني |م"6ل“ فيس ضئارفلا ىف عومجما حر 4

 ,..1 ةنس ىوتملا قامقد نب دم نب ميعاربال رهاظلا كلملا ةريس ىف رهاظملا عوبني 8ث.

 5 نيكتكبس نب دومح ةلودلا نيمي خيرأت ىف ىنيمي !*6.0 ةيناخراتاقلا ىف ركذ لزاوفلا عوبني |8*ه

 هعنص يلا هئاياي رهاظلا دلل حمل هلوا ةنس ىوتملا رعاشلا ىقعلا رابخل دبع ىب محم رصنلا ىال

 جوشو هظافلا طبضب نونتعيو ةيبدا فئاطلو ةبيرغ فاقد هيف يرداو ةيمزراوكل عناقوو هتريس ىف

 ىمزراوشل نيسح ىب مساق لضافالا رحصو احرش فنص ىنامرللا ىيدحلا كد خيشلا مهنم هتالكشم

 دومدكم هللا دبع وبا ىيدلا ديمحو ظنس ىقونملا ظوفد ىب ىسمع ىنيدلا جاتو هدد ًةَذس قوقل

 10 ى.زيربتبا دمثا ءالقعلا 'نيحايرو ًالضفلا نيتاسب هامس ةنس قوتملا ىروباسينلا قاحنلا رمع ىبأ

 ءارزمرت. - 14470. ل عمطتت' ءادط ج عذار 1ممع ؟زاةع.  (هرصست عما 31515 مم]اتكلاتتلل ؟[0]انئلا أ امم

 خص (نهءوصتسرم ةنعام"ع قلاثع قلالعلام]ب اظقعرب '1هركع»» 11ه], مستعمل ظعبب 72لهارعيسوسعلا ذةعطقلاو

 حممم 568 (أمع. 23. ثكسع. 1172) مدمخنم. - 14471. آل عءمطش' ءا]-طط ع ةغر [مصق 7113.

 آياطعع لع 8ءعدتمدمتطسع ظمهلتطسم ص كيبرسسعمامعم 10م1 - ءل- لأن 16/6, لع نسم ةنركف

 لزعانسس قام. 14472. ظا1- ١ ءمطتت' 11 هطحعط ظظا - 31 عز داتا 1كمصق.  (نهردنل مال

 ذه لتطعس ل/ءزبس' 0ع 1ءعوع طعععلتاهعتق. ؟10لع ةدربعو. - 14473. آ1- آل عمطت ةممق.

 هسا عسعمام ةععلعسألهضنس لاتصم 0ععتحتهغمتتنتت ه0 اذطصسس طعهتنلطما. دعوترمتغ ثميللاغ. ع

 5 14474. آل عمطت' عل ١س عام ٌةطتعي همم ةرععأوعس ل هصتسص لع ععطسق ععقاتق ل1ءاهغخ ظا٠ هلق

 ةهسعام» ع ظن” م]رار» ظعتا 110ه موسعا عري 10: موجنعر ةمصم 809 (ذمع. 15, لسصع 1406) ده[

 - 14475. آل همطأت” عآلم عرج معزا 1همق هققاناتللل 1018عطقلالل)). 0( هرصط عال 05تأن 18 -/ 

 11/1 ر عل. - 14476. آل ءرسامأر ائتطعع 5”ءسييوعنم.  طتماورته 7”ءون-ءل - لعمأءات

 11/0 عنا كتان ا ءانادار ةسعام»ع قلانتانوع» ل1هأبممتسعل ظعبا قلطل-ءا-ز ءااؤ» للا نا

 طوعاوي ةصصم . . . دتمزظكتم. [معلمتا زاهن .آبجنتم 1عم رصاعهعدلتم ةانتم هيممأ [ءعدأو ءاعر ءغ همام

 ءومسص لع عتغم للطسم مضمعتمتك عا ععطسق ععقاتم اعطمسةععمرست معتم ةعالظعلمدع ءمرسرمةانتأ

 قوصسع ةنطان]ز(مغع5 موعمم ءأ ءاعومماتمم مطتلم]معتعمم امهععتتغ. طالسععم رتعت لمعاأ لص هعاطمم

 عمممطتو ءّرزدق عءطوضتس  لعقصتعسلو ء( لن 1عاتل(ةكتطسخ ءدعم]11ءمصلتق ءكتعمتلت ممذانعالاتظأو انا

 كا متاعط 216ر0 - ءل - لف: ]ل6 عرممتنن نست ءمضستس عماقتت انس هععترمزا - قول“ - هلهركللاقأ (0 عضم

 10 ظعرب 1ل0نعن» 1ك ممم” ءعسقعرو ةصصم 555 (ذصع. 12. لهصت 1160) رسمالانانق - 1( - هلأ - لأرد

 الدوم ظهري 11ه/رك اع ر ةصصم ...٠ رصفانأانتتق ب ]1 هنرتعقا - هل - لفرز: قلاش كطاعااعأب للملا 13 هنن

 0160" ال ءزولاغ 01مل ةهصصم ... طتم5انالقر تهاتلانق ءمرطالل ءهاقعأانق 1 ءنماأنا ءهل-رم ل
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 ةسمخ علاط هذا هيف ركذ لا ضئاقلا نمهلا ىلع دومحملا دلل نمل هلوا بع ةنس ةحللل ىذ

 نيدلا .بطق ةمالعلا هداتسا ىلع هضرع مث ةعفان تادابز عم هيف لوصحملا عمجو هحورش نم

 نما نم ةلمه>- بتكو بادجاف هيف نما جرد ميهأ مث اناهز كلذ ىلع ىضمو هنسدكت ساق ىزارمشلا

 نمملا فقيرفت مدعب ةيصولا ىف غلابو ريريتب ١ ةنس هكلذو باتكلا متي نأ ىلا هظافلا حردتلا مث

 ةنس قوتملا ىناقدابركلا رفظ نب حصان فرشلا وبا ةيسرافلاب همجرتو هصيختلتو جوشنلا ىم

 صاوخضلا دنع الوبقم اًديج اًحرش هرمع ىف دللا حسف ىنينملا دمحا نيشلا اننامز قى هحرشو |

 رارسالا تيقاويب |؟*ثي» ىديهشلا نامثع نب ىلع ىيدلا ىكرل رابخالا تديقاوي |ثب [هاوعلاو

 ىراصنالا دحاولا دبع نب ىلع خيشلل كناقعلا ىف وع ةنيمثلا تيقاوي] |*:4 راونالا تيقاوم ى

 ىطويسلل ةنيمسلا تافص ىف ةنيمثلا تيقاوي |*خم.. 1.5: ةنس ىقوتملا ىردازجلا ىساملجسلا

 انور ىناليدأ رداقلا ديع خيشلل مكحلا تيبقاوي 1*مأ رداوذلاو بدالا ىم هسرهف ىف هركذ

 مع 1 عيرم/وو ءا- هعمل ذمكعتماكنخ عا ءغأ زغكه اصعارأا) آمشسم طلعم !دنلع لتعمم معو لاه

 مرمدرتععاأمأع ممامدو عاعي -  ةسعام»ر نلت عددل أم نعطع "1! عطعت دعمعع طلجتئاطتزز ءا حممتأ

 704 مع. 4. ةكسع. 1304) ج0 طمعس 200سدتغأر هع وستسوسنع لزعتا مدحت عمامظأو5 1051556

 مغ ونسمل طأ طمصسص 1مكتعمعرسأأ ءما] ءوتمدع جاز ءءتك ةتسسسأآ 2001غهسصعسأأق هاتلتطتتق. (8تم [هعا6

 ممعتئأعم هانم 00ءانهدأرده ('015 - هل - لل م/م نعمع ]خطصتسص هقاعصلتا ونصت نس 5 عاد عد عمات

 عمم مطوكلا. (ندصت معع (عسارتاتخ ةالتوصمل ذاذ ءمرصمدعقأنق 102081 85عءأر مه عتقأعع (عدلطنتت أ

 رزمكعععمرلسس يمسسصسعملهكتاأا. ذلمهملمغأم ةوللع[ععلأر ذاه نغ مكلتتتاللل7 م20 م10[051طعلا» [عائأ انت

 ةعولط ءعععر لعلزملع ءزادك ؟ععطح ىمسسعماهمعاسعر ءغ هلع لعتمععمو تقوسع ج0 ]ذطعأ ظمعمس

 ["دعطتس طمع عوغ جصمم 721 (ذصع. 31. كقم. 1321) ذص تعطع ”1'عطعامر عغ دهم لةكنقت هطقعت-

 مدمس زاغ2 مععدععتأتك عقار هغ 01ه( صعانممعتم (ءاعاسق ه مرصع ءمامعتم 0عا]عععغ ذللسسصوتنع

 ىمصماعوعاع معممممعععأاب - قفا[: /ءارم»ءر“ك ل ةمعغ] 8عدب 1 مركع» ]1[ مجط0ءعومن#ر, جهله ...

 رممعطخمسع ةععط ءاجمسسس ذم !ائمعدممس مععدزعمس (عممقأنلاا, [ ءغ ممدكعم (ةصممعع هطقعتاط قسعل

 لل عريق ودعرس آل ده !همعه تاه لممعأو ءمرصتم مامات ءعظعوئاسملت عغ د طوستمتطاسخ ةديم ععلقعتق

 مغ ز[ملععتامعتم هعلتستمك تت ةممآ]دسفات ء>ئععمانلت ةلذلذ(]. -ح 14477. آل عرب قغعاعا6غ ءعا- عاعطم

 طقعر هةدممطتع طاقامسمقسمسس , ةتعام»ع 18087:-عل- لأ: 47 8 عرب 0| رتسوت: ]عنف - 1078

 آن ع ق ءلعأ أ ءعآ]دهم عقم ةمموطتعت ةععجمم دمت 0ع عود معتطستع !سصتساملال هاما نأ نسه 2 447١

 |[ 81-ا/ عوف ءاعأأ ظا- 'ال'ط عسصنم ءغر ةهممطتع مععلمووع لع يمقعمدزمصتع ةعاتعسللس ةتتعامدع

 عطعتاعط #47 8ءبن قطف -هآ - ملا مقداعذ»# 5ةلفاسفعت لعملة حمصسم 1037 (ذمع. 27. كوه

 10647) سمءاتم]. - 14480. 5-81 عسب خعاعإ( ظا- "ط عصام عار ةهمزطتع مجعالمددع ع

 ويدل أ (جتتطسس ؟ءودتممع مامعتأق, جنعام»ع المر /2. 1[ عععممعأ امهعاهأامسس دس 1ص0ل1 عع ةعطأ مأمن

 عممعسس ماعم مطتام]معتعو ء( موعد لزءعانممتك ؟هععامع ةمععزرمتسو. - 14481. ١ عرب ةعاعأا 0

 ءل-طتلع عروب ةهممطتع ةممجطغط ءوصدفكتستو ةهنتعام»ع هةطعتاعط ق450-ء7-عملف» ل17. ع 2
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 ةرخافلا تيقاوي ام”عم“#  ه.د نس قوقملا ىلازغلا حمد نب دم تماح ىننأ مامالل مولعلا تيقاود

 نذالاو فورمل ىف تميقاوي !ه ةنس قوتملا ىسدقلا دحاولا ديع نب ىنغلا دبع كم ىلال

 بطخلا ىف تيقاوي مم ٠ ةتافلوم سرهف ىف هركذ -ىطويسلل نذا هللا اه ال. مهلوق هيجوذ ىلا

 ند رمعل ةز وجرأ تميقاوهلا ملع ىف تبقاوي احا نب ملا 3 ةركذ ىزوجالا نبأ جرفلا قال

 5 ىف تميقاوي !**..«  ْضَلأ ىرابلا ميدقلا هلل دم هلوأ دم# ةنس هقلا ىومأل ىمزأل ىبا دمحا

 تييقاوي انقل خلا موهدقلا ريدقلا هلل يمحلا ةهلوأ لكيحأ ب زدزعلا دكيع خيشلل تعيقاولا ملع

 ىف لاق و ةنس قوغملا بلعت بحادص زوطملا نعاولا دحاولا دبع نب كهدكم رمع ىنال ةغللا ى

 ةرطفشلا دذع فيخصتلا بفقوو ةرهمدل تامو نيبعلا تروعا ةرهول ماظن نم تعغرف اهل هر

 عمج خلا سماكملا نونفب دومحملا هلل جمل هلوا رصتخم ىزومل نبا يرفلا ىال تيقاوي عدل

 آن عم عاعنأغ عل هانشسر ةدمربطتعت لمءعلمدصتسر ةمعام»ع اسمع قل: طفستل 101 هنتتعلأ

 طورت 11ه ميرتبنءأا مسفلةر ةصمم 505 (ذهع. 10. كمل. 1111) درصمرحاأتو. - 14483. آكا1-

 آل عر ةءاعا(أ ظادا ةاعطتع عار ةدرربطتعت مهدععأ وسأل ةدتسقع ةاتعامرع قلاع 7101ءعينت:ءلأ لطم

 ءا- عامتا# اظظعن» كلف - ءل- هون كلآلهعمللعدغر حصمم . . . سهمتانم. - 14484. آل عسب ةعاطأأ

 1 ءاد-اطو من1 رع ءلا- علعمو ةدممطتعت لع موعاتعسلت5ق ءغ ةدنتعطاتق ةعفتوعملتق ه0 ؟ةعلمق

 0تءانممتخ ةعوطتاعوع لرفع عع هللعأن ةلس أ. ع. ررصمم معع آل عنسإ حعضمت دانس ةةانك ةدعم]16هغلمهعقو

 ةاتعامسع كوي(,  (نهصصسعتصهزهكانع هط ءم ص ةملزنع تهعطمامعانللل ةان01انئاذ1. - 145

 آل رو ةءاعزغ 11 ءعال-ططسغقطو ةدممطتعت لع ءممعلممتطاسع ةدعرتع ةهنعامدع لآ ا/عت'هز 1ا11-

 هاريس.  (نهرمسعتسم؟هخكنط هط هم نص ظل/- ل1 :بناءعارما. - 144806. ظا-ال هس ةعاعاغ 1ذ

 الس ءلعس هرب ةع اطلت ةهممطتعن لع لمعاعتمه ؟عدامطسسس عغ غةوت ممرات د(ةنأمطانتلا 8ع ممتأ

 5 0م اظءرء قلطسعل آان - ءاطلمتب ظلمتسعتم# طمع ىعسعم دمعاأتو عز عم فس ممهتكتنت و من0

 ]2 اآمعامتزاأ: الصك آلعم جعاوعممر ءىعهلماا ءاعبر ةسمم 854 (ذصع. 14. 1طعطع. 1450).

 14457. طا-١ عرب غءاعتغ 41 ةلطسص ءعالدس عشةعاطتغو ةهديرطتعا لع 0هءاعلمه 1ءقغمعصننط أ

 اعد مرت ةأادل نأ معضانسر ةنعام»ع ةاعتلعط قللل-ع]- ماع اهرب كابسعل. "ا! ءدعادنمق ااه ذأ معمأأت

 آيدنج العم هرسمت مماعصاتنو ةعاععمم ءهانمع - 14485. اظا-آ هس ةعالغ 11 ءعال-[هعطقغو

 دهممطتع. (0مدق |اءدعاعماموعتعتسر جهتعام»ع قلتي بم الواءعتنسعلا طعن قلطل- ءا- مآل

 8لا- اانا طا - للمام»ةءر ؟هلعوم 5نابنط 1/ه'لءا لتعام ء(دمصسم 345 (ذصع. 15. قم 956)

 سمراسم. نع ه0 ظمعست: 8مدعونقفسري اصونمتأر طقصع ععيضسفمانات انمعفسس ةطقماكتر طسععنو

 ءعودقأأ [!زطعع (]عدزلعمم) قل» (هعاتآانقز و ءأ سماتاتس ء5أ ( 1: 100عقلتز) اذطع» لعمل ء»ءغر هع

 اءجتعموعرجرطتح ه0 مممغعسس (ىة«معر ةيطقا4تغإ(. - 14489. آل ءرك ةءعلعا(و ةهممطتع ةسعام»ع

 قلناه هز 1طانء- ءازمتسم.  (نهرسمعصسلتسسر وننم0 زذغاه اهعارتكل: آابهسه طلعم مدعتق اهسلتم

 ععمعتطسق !دسلهملم ءعئع. (نهللععتأ اطل ءعمغستس ءممعلممعق ةهنكقه8ق ]0 انكانللت 0ه0[1022هئلق
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 هللا كيع نب طمحا خيشلل تيقاويد 216.  هلاجتراو هداشنا نم ظعاولا بطخ ةّئنام ديف

 خيشلل ةاسلسملا ثيداحالا ىف ةللكملا تيقاوي #1 ١ فئاقمل بحاص هركذ ىسخرسلا فافشل

 ىف ةروكذملا عورفلا هكا |ممرعتإب ه4 ةئننبب خوبتيلا ويلخلا دفكفا ع يوي كوحأ نب رمع

 عطس ىنوتدملا ىربعكالا ردع نب ميعاربأ ىويدحلا ناعرب خايشلل موظنم تيه تيقاوي ازرق

 ىلارعشلا ةكملا0 ند باهولا لمع خوش رباك الأ كياعف نامج 3 رهاوجالاو تيقاوهلا انقشرل كنا

 لما دياقع نيب ةقباطملا ديف لواح ساقعلا ىف هلا خلا نيملاعلا بر هلل ضمذل هلوا 304 ةنس قوتملا

 ؛مم ةنس بجر رهش ىف رصمب هفيلأت نع غرف دحا هيلا قبسي مل ركفلا لما دْناَقعو فشكلا

 عناب ىف بطولا عناوي 1 بنتك ةثاث لصحف رصتخألا رصتخا مث تيقاوبلا رصنخاأ مذ]

 اًضيملزو فسوي | [ 15“ ةنس قوتملا ىماشلا ىسلبانلا ىنغلا دبع مامالا يشال بطش

 عري ةدلق هىهالممتطاتق ءاعوهصأعع ءاهطمءعدلاتم ءهغ ءهدع (عصسممعع طقطإ1سو. - 14490. آل ءاك قة عا أو

 ةوممطتعو ةهسعام»ع هطعتاعط قلاسعل ظعني ك5 لهالعأ 77/7 - 1101 صي 1لآ - كء»وط]بمق. 0( هدسدسع-

 ممعدانتع هط ةسعام»ع انطعءإ 2معمنع. - 14491. 5ظ1- عر ة عطا ظا1- 31 هلعدل]ءاءخغو

 دهدمربطتعت ءمعمسمع زمهععأمع لع (عهلت6 أ هصتطسخق ءممعداعمهأتقرو ةهمعامرع هطعتلعط (0نم» 8ع

 ل460 1هلءانر ؟داعم طا كة عيسسع' لتعأم ءعغ ممم 936 (ذصع. 5. 8عمأ. 1520) رمزا نم.

 14492. اظا- آل عرج خءاعأ( صنم ءال-4هعرتثأر ههممطتعت. 28 ءععالمعما 30 هعضقرنأاو لع مدعاتطاتق

 زدسصم لععتج هئته اص 1 امل فتقورءأ مسدس عرس وهاهي ع 14493. آل عب َغءلعأ عا دس عرج ةعاعأاو

 عمم مطتعل ؟عمعمطسس عغ ةاهاتأ مزال عض رب ماكانت.  (نهصد موهسأأ العرس ءل-لقو (لررم» 1 ءععزا لع

 وزع نأتطسم رمهعمعتسسسم ءأ لتعستست ءيضام عمات طتندإ. - 14494. آل ءرك خعءاعأأ عاده عر ةعاعأأ

 عوررمطتعأل ؟ععامطسسس ع تاهل نغمات (عصتزرم_لاتلل.  (ندعصسعم , ة0عام»ع ذطعتاعط 807/71-عل-

 1م ع/ارو الث عزب (ندعم» لم'طع»ةر جدممم 732 (طصع. 4 0ع(. 1331) ممر نم. -ح 14493. ظل

 آل عب ق ءاعأ(غ يع ظاد لك عرج ةطتعر ةدورطتعت ءكأ ععصتسمع لع عوزبمدزا6نمصع ةماتعسألهعسص 80عن

 متعمعسس همععاوغمعستس. هةطفعتتلط قطف ءا ٠ :مءعارابوأ 8 ءرا كلابسعل دايم ةتنعر ةممم 976 (1هع.

 26. لدم. 1565) ممءاتاتقر هوت ممخدتغ طسصع اذطعتسر نتا 1[ زهعأامأأا: آبهسق [آ0عور متاتقل 2

 قمرصتمم عاعرر عغ تطأ ىمصقعمماتس ههممدأعمعع ةايلستغا اماعع ةعاتعتام5 20عز ]تصون سهأممتتل ءأ

 عماتممهأ] ا دامعتسيم معوصع عنتمواتهت» ةماعو طمع ةعئيمصعماممت امد ةسطاتازاءع (عمعاقتتا. طع

 ةماعتغ ءّزدك مص ممدلأأممعس ذم نعطع ةلنهع دعصدع 8عزعط ةسصأل 955 (امع. 11. ظعطع 1548).

 |[ طمدغعو لإ - 7 ءموعزؤأا ذم ءيتغمسعم ءىمماعقطعتأار طفمعوسع ءرتامرت عش 1(عطانلل ة>عع7مقأأو الغ

 معه انطعأ مدل ءعععوإا - 14496. آل عجقفمت' ع]- عماهطرو لهعأاولا ه0 ستهاتتكلا3[ءلظ معا»

 بعملزءصاعق لع ءمصعلممتطاتق موععكتمق مموز(8غع ءمولاوتممته لت ة0نمعاتقر ةهنعام»ع هطعتطط ءغ

 اسفسس قلطق-ءا- جابو 187-171 عااععغ 8/- كليم دممم 1143 مع. 6. كمل. 1730) هيمعاانم) ل. -

 14497. آل سدنأ 6 7 تن أ ءزاططقر ة”ة«دبرك ءا 7//ءعلجارع.  ()ةعسعس اتم عاعاتسر 20010ع هذطعئاعط
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 اهذم 91.3 ةذس ىقوقملا ىدمدإا ندلكتملا ليد“ ىيدلا سمحت قا نب ةللا ليج خوشلل مولظنم ىكرذ

 هلد للا ردق روذ تروم

 ىساخملزو فسوي امكنيد مد

 5 هردبك بوردو اكلم كدرذأ ىل

 ىسساسم ىنك هد تسونميأ لكود

 اشاد لاهك باب فيرعطلا ناهماس نب كمدحا نيدلا سحق انالوأ اضيا ىكوذ اكيلزو فسوي 26

 هيف لاق تايبا ةقلت ظهبولا ىف اهذم 15. ةنس قوقملا

 000 نو

 رد ناذلوأ جر ىذ كندا عر ود

 10 رديدي شدني زوي ىدي ككبب ىديب

 ةديزلا ىف اهنم |.“ خنس وتقملا ىدادغيلا ليلدلا دبع ىنهذل ىكرت اًكيلزو فسوي 4

 3 ةفيماخكلو ةممس ىقوتملا ىراكشلو مدع وخلا ىضاقلا نافسأو 15 خس قوقملا ىنشهبأو نانمب

 آل م0 هله, عزو ىع ْكارعرسم- ءل- لك كللمامصتسعل, ءىموممستمع ممعاتعم طلمتاأ# هدمهأم ءأ

 ةصصم 909 (زمع. 26. لنص. 1503) ميمرعطتم. 110ع ءحعتسعمر دع نات0 ناتأ00116 ؟عكفاتق اص للا

 عيالءا اءوتمكتعب ءع]عطععكستتست ءوغأ عاذم ظسسعلتف طمصمعأتلعع ءدعععماطتسر نأ طق ؟ععسسق

 00 ععصأ :

 [آدمددأ ةماعملمعوسس لتوعمتادنأم تسعه هل هغتق

 آل هترتل11 ءدهسعس 77متر“ ها 116

 كتنمع لسطتم مماتكتعحسس لهطتأ ع( معرممانعطتخ

 5 آكسطت عمعسس ءمعلتخ ةمععسأام ذصطق عع عدا علت.

 14498. ال نوسنأآ 56 2كناءزاعطدر ة”عببرك هغ جيلءامام.  طومتغاعع هقععل (ان10أ تانك

 3لآمااذ همهاعم ذر ءعسم - ءل- لفن لات»علا عرب كم1ءقسكسب ؟دلعو طا لع عنفل وفا لتعم

 مغ ةمصم 940 (ذمع. 23. لصل. 1533) رصمأ انصر همزئ170ةز[ نك عال ويم ذه كاد ضيالعا اع عد

 رموفسعج !؟عمصاتل.  وعاو زمدع لص عدمت مجال عم طمق ؟عجقسق 1ععئأت

 (مدسمفع لص طقع ةععو ؟ععمملذا5ع

 10 كنصأ ةعرفعس تلاع ةعمات مععمأمع ةعرتأاتةعلمأه ةعرنأ علل

 14499. السدسنأآ 5 ع 2 سل ءازططح ةىبيرك هع جي/ءجنم, جلتح طتتؤسخ تكلا قعستمسم انت امهم

 ةعئمدععسما [)هءارعبب# قطلل-ءا-لع]أ) 8ظهعجطل لاق حصمم 1023 (ذصع. 1. !عطع. 1614) دطما[اتانقو

 هع تيزسع فعصتصمع لم ؟ععقاتق ذص /ل7 - 7/ويالعا !ءودصاتع - ظعانفواا ةممم 979 (ةصع. 26.

 ىكآمأ. 1571) مدمرأاتاتق - متيم اكا - (نةلطترب ةصصم . . . مدمر( ناتق ع لل, 26474, ةهضق0 ..
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 نييك ئماكلوا عيرسلا | رحبر في ةتامب قوتملا قزانوكلإ)يدللار ةمعتلو )يكن, عيش ممتاا تيب :فالآ ةعبس

 ةسمخ نمو اتوب نورشعو ةعست ةدبولا ىف اهنم 10 ةنس قوتملا لامج خيشلا ىخا ىبأ ىنامرقلا

 كئيب ىيكل ىكرت اًيلزو فسوي 56.60 2 ىناخ دكيرياب ناطلسلا ءارمأ ىم ناميلس ىب نانس

 ىسراف اضيلزو فسوه !*ه.أ تايبا ةّتس ةدبزلا ىف اهنم ةسمخ ىم وهو 11. ةنس دعب قوتملا

 سدسالا جر ركب ىف مآ. ةنس ىودملا ىمادل دمحا نب نمحرلا دبع ىيدلا روذ انالومل موظنم

 ىكرقلاب خخ مع قوقملا ىاسوينغولأ قواخلا رمع خيشلا مجرذو كتروأ تنزف ىم سماخلا ىو

 ٠ دومدكاوأ
 ىمقلا دوعسملو فيمع نيدلا باهشلو !.". ةنس نابعش ىف همتاو نامثع ناطلسال - ور

 ىذلا طرشلا ىفوتساو هانيكذا ىذلا ضرغلا ريكتناو هانررق اميف انب لوقلا ىهتنا كق

 تمعن انك5 ب 276/4, تدزاق قعصعم هعماعست دمتلزو عضم ءفماتمسعأ ءغ صمم 9720 (أهع

 31١ ثسع. 1562) ه0 ظمعتس 200ه عانس عدنا ب 8”سعاعل/عأب مريم عمر ةهصطلم . . . 10015انال8و

 تنزاسم قعصعم لعام 5عجأ' ءمرص ممول نرد عهأ ب مغ رك للداعست»ءل  (م" مردف ظلتطق

 [دنتم ظاد- ةطعتلعط لوسم/, ةجممم 952 (زمع. 13. ة١لهم. 1545 ) 1002[ةنانقو ع ءانزانت 351112

 متعتمسأت مموعس ؟ععقاتم ذص لا- 2طل0ءا ]ءودممكتع. ع 10 ءمتوسع ص عمنهلع معصتسسم ه2

 عري كم/عةممتر وست اكسصتعستك ه0 دسلفس ةسلغافقسمت 28(نءعنل 1217: ؟دتار ىعسعم 1من“ ءأ

 هو« عمم دمع ماسم 1صك عمتاسع. - 14300. ل سمسل زئ ع 2 ه] ءالعطهر 7”هتبرك هغ 77 ءقللو

 هنعامر»ع 7/76 8ع ممعغ جدصصتتتم 990 (ةمع. 26. لحص. 1382) طمعطنم. دع طمع ءمعصتصعو

 نمل ذم ةسسعامرت5 ءعمادلع !ءعلطتعر ةعرع ؟عجقاتم ذه لأ - 7انلعأ ذضصل عطلان. 014

 آدم 1 586 كث نأ ءزاعطعر 7م هع 2 ءعلم. 0( ةعدعم مععدلتعسس 3 لآهالطه ممدنعم الام -

 60ل- لق: مك الل- هآ - "ه]سمت: 8عرب فاعل لعستب دمصسم 898 (ذصع. 23. 00عام. 14921 م10

 مءعدتطسسع ددعاع طآقجمز ةعمقمتع ءمصممدلتاتست.  طلمع ويتصاكاتال دقات عه هع ءزانك طآ ءأ 61م" عزاه

 ءداب ءغ هطعتاعط 0جم» 1ظ/ - 1ك1,مامعءاخ 21هعاب فروع ةجمصهم . . . دممعاسسقم ةلاطن0 ةسلاقصم

 0و7 طبصعلعع مععاتغ ءغ ههمع]هغلمصعتس دممعمد»ع ظطق'طقم ةسصت 1030 (ذمع. 16, ةلوحت. 1620)

 جطقماوز( ب ل  ظعوعاععوو قىعصتمو معجوزأو ناسأو 7متر“ هع 27عام هعصهتح علتل ءعصتسأ

 - ه7ء768-عل-01 فقسقع, لل ءوتنل 1//- تهوس, 21 ه]دستتل عب 8عرب كلانس, ذا عدسوتع لطم

 لورت هعدغتم ممك ج0 ظمعتس 200نحعتأ عمانتل, ل264 م501ععع ءممقأأ ان عظوتت ن5 - مأ ه0

 1ل وسمل ممطتع معمممدتععدمتدك ءلالعت ةصلستس معمر عماانلل ءعقغ ع همام هعاسسودع ءمه0أ(160-
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 جهنم كنانؤر لك ىف عنقم بلاطات مولعلا نم عون "7 ىف [دين نوكي] نأ وجرا اهم هافطرش

 رداوخلا نم تدروأو عدي سنو برغنسن ليداوشو تملكذ نع ههف ترفس لقو ( عوذمو ةهقيغب ىلا

 مالكلا لبق طسب نم تدجو ول تددوو 2 عرشم فيهناصتلا رثكأ ىف لبق اهل ثرد مل

 5 - هءءغ هع
 لجو وع هللا ىلأو ةيورأ امع ةيورأ اهب ىفنكال ديف وأ ةبانك نع هيندبفي ىدتقم وأ ةببث
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 ةرهخأ عنصتو ندزت نم هللخت اهع وفعلاو ةيجوأ ةنم ام لوبق 3 ةنهلاا 3 ةخعارضلا ليزج

 نيفنصملاو بتكلا ضعب ىلع مالكلا نم ةانعدوا ام هوفعو همرك ليمكب انأ ببي ني

 نالذخلاو ةعالضلاو نوجملاب فلعتي امو نايدالا باحصاو لداوالا بتنك كذا" نمو

 تيذ اذا داَذِي ال ىمم انّلعيحيو هيخو نيمأ ةمرحب ةحقوملا هران نع انضارعا ىمكبو

 3 اذو نك 0 هباوذ ليزرجو هاضر اهب زركنا ارضعحام ريخ نئم تنملهع ام سفن كا لكاذ

 ملطانقر اتهم ممطزق زرطممدات يقساتق. -  ةمعم عمتسر 0ع هدسمأ ععمععع 00ءامتمسقكاتتلل له طمع
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 ريحتتو الو  هلما نع بيخحي ال ىدذلا داودل وهذ  عنري ال لامعو عفني ال
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 5 لاغتشاو  روقفلاو ىعلاو روصقلاو رجكلا نم ىف ام عم 2 ماجتالا ىم هيلع ىوطنا امب
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 ىلع مالسلاو ةولصلا»و  نايبلا هملع ناسئالا قلخ  نارقلا ملع ىذلا دل دمأل

 مخضفالا هنأش ىف لزن ىلا دوهشملا يارعلاو ١ دومحل ماقملا بحاص دم“ انديس
 عمو

 هباحصاو هلا ىلعو  ملعي مل ام ناسنالا ملع  ملقلاب ملع ىنخلا مركالا كبرو أرق

 ءايبنالا ةقرو ءاملعلا لعج ىلاعت هللا نأ مت ىجدلا عيباصمو اجرلا حيتافم ؛

 اوقلاو ١ موظنملاو روثنملا ردلاك ابتك اوفنصو  موهفملاو قوطنأا نم مولعلا ءايحال اوردايف
 5 التل هو -

 مدد مولع تاعيتت مولعم دعبو راكفالا راكبأ هنم ريحت ام رافغلا حفمو ةزيجوو ةطيسب افكك

 هكيب دك ىليلج رذا بنتك ىماسأ ىريركا ءوديشك كموحرم ىباج بناك مود ءدمالع هك رد

 ىماسأ ىع نوذظلا فشك بوديأ بيثرتو عم ىرتراثا نانلوأ فيلات ىراح دودج شمقلا

 حدصتمع آلعز مدتدءعت قعلز» ءغ ءاعورد عمق.

 آهن [)عمر ننت رر(00ه2جماتمت 0هءمتأتن“ - طمسصتمعتل 2عقكتتأب ىرعستس لتسلم ءامصت ء1م عمال ممعتم

 لمعي زن( - مغ معععوألم عغ هدلتق ةممعع لمصتساس همداضنسس 381هطقسس ءلب ونت امعم (م ءومعام

 ج 12عم) ]1جملوغم - مغ جحدعوعممو ص علت ءمصاتومهأأهمعق, كنت ةمععلا اماعععءومأب طمصمءهأتق

 موعد لع سزسم لتعمتاهنع رصهعمت عه 2عععاوطتستا دان ع ىرىآنعوعز عا 188هيضاسسق نانق طمضم-

 مهازمدزسنانسق - ننأ لهعدتاأ (ةععصماطتعتتل) مع ءم]قصتاننلس و ع لمعتتغ طمسصتمعمست 10, وتم0 مع

 وععطو6ك - هغ هيمعع ءزدك ؟هستلتقمتب ءغ ةمعلمؤر ءاوععف ةمعز - مغ [نعععممم أم هطقعتعأاةغع

 ممعالو. - لكس ]آن عدنه ءجيععاددم هلعم5 لمءععئمو - رمعممط عاوصست طعطعلعع ءممعأأ جتا - نع

 ءءعرامال معممععدععمأا 20 متاح ءعأ ؟1عمععتم 0لهءاعتمتم ءمصعتاأ ةصلسسو هس اللتقر ونفع لنةععأاع

 معمصاتمتتولومع ةسصأر وقته ألاتعو وسقع لم رمعمأع "عرمدأومع رههمعمأ - عغ !زطعمو ةعولطععءعمأو

 نانأ هه عدرتت أدع وننهعأ ءدوعمأ هعهلتمصأ5 ةماتأهع ءعغ ]زأعوئوع - مغ ماله ةسرأه ءهغ طعععتم

 ءمرهمموعرععمغ. - 8غ لممهعتغ عده ءمملمصقغم» - نملع دءتموتسع5 ءممأةاألمصانلال 0888 -

 286211116 ب

 آر عتملع مععم هزّر ءءتتس مع عقاتوهغلممتق لمع[ عممستس 011! ععماأتم طمع ءدا نسمل ةععسملت

 3م ةأماعاتعر 24285 لع/ءاغ طممهع رسسعض مل ةهعر ةععربأستم مدت ممعتطتسو همانخ ةعالذ ععأ ا!1]انهأعع

 ل4 مدع عمعط ذ٠. ء. 'لكمدلأ ![طعمصس وسما ]ذطعمو معع ةمهواتك تلاع ةمدعهوعتماف جمممطتتل

 ءلتأم5و مسصمصا ءعقلكتع, طمع ماا ععتغ ءا لئ5ةممكستت عأ وسصمل أ]1صل همدق ممدصتصع 720م ع 1
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 ليخلا فيرطب ىخد ناسانش هقكن ضعب هدعبو ردراشمليا ىهسم هليمسا نونفلاو بتكلا

 ريقح وب نيغملوا ىراع ندريهشتو ضييبت نكل بوديا ديوستو عمج ىراهكيذج فيلات

 رشاون تافيلأت زمغودلوا ريظم هنعامتساو تيور رفظلا رحق ىلع ريقف رعاط محا هداز فينح

 هنييطهتو بيتوث هليس هيعاذ فقملوأ ىنوج ءدفحت رب ىكاهت فورح ربو خا كرليماسا

 عي ىدنايق مانب هليماث وذ راثآ بوديا تعهدرع

 فيفرلا معذو فيفوتلا ىلو هللا

 01 هقكترتت ءا-[ اناا مع ءارك مررت امكتئمتاملال عوار سس 8 ووغعد هممصصتتلاا] ءدع متعم امععمتهةتق

 فقماتمستتمملم زغعضتسس هممن5 ةعهتمأو هم]1ءعععدصاأ ها معاستق اذصعتق ءممقتوممتساتمساز جاامسعم طقع

 ةهممعدلتععم تكدس هئأ10ع همر ءديوعمع عمانتل 5علتتع 1ص ؟انل عاتق «لعععصاتعو همماعطتأاتق طلع

 ]11 هن: ةرمفلع] ق]رربعل ذماعوعر ءأ مدس عل 01106 همهم ععأت ءأ ةتتلتأت 2082016531, 0 2

 هرعت ل15ممعممصتست ءفمرصمععطعملتغ ءغ ه0 هجلتمعتس حلمطقط ءعنعسسم لتةممدستغو 10 هكتمأعصقر

 ر تأ لمصتتس مههكالانتت عقوعأز ءأ ممكاوسمتل 1115 0تةممصععع ءغ عصعصلمأع معدوعتطععع ةدلانتأو

 انطعالم تضلسمس أل هدجو عسنت 0م عموم 0ع01[.

 [رونك جساعم» جتتتلت] 0هغمعر ءعغ عصام طتع

 30 نام ء«ععععتاتك قام



 رحب ند نيدلا ىيكم بيدالا لضافلا هفلومل ىسراف موجنلا ىف تانارقلا ماكحا [م.

 باتفآ نوح هك ىمالك نيرتبوخ هلوا فلاو دامو رشع عيس ةنسلا فيلأت ىرانالا ىيدلا

 هداز نابعش هفّلؤمل ىكرت قالخالا يف ماكحلا باذآ !تمل“ خلا باتناهج باتقامو باتملاع

 هك روصحمان ركشو روفوم كمح هلوا فلاو ةدامو رشع نامث ةنسلا فيلأت ىدنفا مشتحم

 تاياكحلا ىف موظنم همان فصا !مه.* باوبا ةينامث ىلع ةبترمو خلا لقع زاوره كنلب زاب

 باتا ىماسأ |عم.» اشاي ىفطصم بحاسم مانب هفّلا موحرم ىدنفا دمحم ىماك هفلومل

 ىدننا فينح ميعربا احلا انالوم فيرشلا ءافش حراش فورحلا عماج كلاو هيثرمل رحب

 مالسلاو ةولضلاو نيملاعلا بر هلل محلا هدلوا فلاو ةنامو ىيسمخ ةنسلا فيلات هللا هملس

 . 4 11181884 1111 1١1211ا1:1 111 9108131 11811

 14502. طاع ص عا - ءاط عمم ةغر ةاوطنأم ءمصقأعأ] جنم دانس لهل ءادعأو لع ةقاعمل 0من

 (©هرسممدن 1غ طسصع [خطصصسر ونت غ5 1معامأتغ: ظل ءطعععسم هعواأتمو ناتقع 232011313 501 50

 را سسصتمممك ءغ ةماعملمع ]دصهع هعطغعست 1]1!نقأعقعصسق ءاعبو جيعام» طعصع هعمئاسق ءأ مطتاو1 وعنف

 21618 - 0 - 0112 2 ءر» 8ع - ءل- لف: طا- 0:ن"# ةسمم 1117 (ذهمع. 14. ةمم 1705 ).

 14503. لك لخط عاد طم اطلع ٌةدنر م23عءءماه ز ن01ءاطانتق هطقععلجصلمف. ماده عاطل عانس ةهط جاتعاملع

 516[ رهن لع] كلم! عع طير عتنلع حمصم 1118 (ذصعع 4. كم. 1706) كيس ممكتاكتتسر 0000 118

 زمعامزغ: آبهتتق ءممأز055 ءأ 1طن ع053 ع2 ل ةطاتنلل 3عمم , ون00 ؟دلعم عصام ح]اتطم]وصق ءاعمر

 ءغا 1م هعغم ءةدمتكغذ 015 طصخكتس» هدام - 143504. ذك عدك-مةسص عطر !ئطعع لدور. (نمعصعم

 مهمه ون مسعم ءمصكتس عمق, وع100 ةسعام» لك ل1ه]نمت»»ء0 طير عتبلخ طوصحع مهعاسم1ةع ل]1:516-

 رعممدزمع ةولحلت كسلغممأ ةصاسصم هططلتغ - 14505. كمةسأ هقاطقط 8 عءلعر ممسدتستق

 ةمعلمطتتم معممطعأوعي ونأ معمع]زو 28ع0ععمعأ اماععابعتانمأ. (نهددعمدتسأتأ مهغعع همس مت]ةغهعتق

 طسزسع !!طعالأ عغ ةصاععمرع5 همعرتد 57و 57ءر6“ ا1ه11د همداعع 21- 1 هَلَر ظاهرا 17014“

 عير عرب, تنزدعك معصم متمع طعنه طعمعلت مك جصصم 1150 (ةمع. 20. قمع. 1737) ائطعس ةلطصب

 وتنأ 112 1زمعجزأا: آطمسع آ88عدر مددنصلمعصتست [هرمتسم, ءغ طعم ءلتعاأم عا ةدلتأةغأ0م ةانمعال 1ععقطتللا
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 ىفاطلسلا فرصملا شناد ناميلس هفلومل ىكرت موظنم همان بسأ ن.دإ خلا انلوسر ىلع

 هر كفو ةلقاموو لادسو ا ىكأا هنهنلا . كعيلاتاكعبسلا

 نوم هشيم قراوتإيك ادونكم ناك

 اريد نسم ةيليأ هليا تلودو تمكوش

 5 ةيلعلا ةلوحل , سيول معقولا ىددنفاا ةكاكا ىمكم اىيسلا ةقلوفلا قرع !تايبدالا ىف تاراشأ |

 بحاص لوا سايق ا سايسو دمح هلوأ رفص رخآوا ىف فلاو ةدامو نيعبسو عبس ةنسلا فيلأت

 ايورلا ريبعت ىف شرع ايورلا لوصأ ته... >> تاراشالا ىلع ةبترمو خلا هك ترق لاونو تممظع

 عست ةنسلا فيلات ىدنفا ليلخ ىفوصلا ناكيب وعدملا دومحم نب نيسح ةقلومل رمبك الد

 نمكم انيس ىلع هللا ىلصو نيقتمال ةيقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا فلاو ةئامو نيتسو

 10 ىكرت داعملل دازلا كاطعأ ىف داضعأ !د.1 اباب نيسمخو ةعيس ىلع هيثرو حلا نييبنلا متاخ

 ىنتا ةمسأا بل هللا ا ىدنفأ فينح مهكربأ جملا راشملا هفلومل .ىنغلا عومج# تدكإابب

 ممداسترب عامي ع 14506. ظعطع-ص عدد عطر !ئطعع ءوتمطتلال. (نةعصلعال انا عانللل, 0100 ه0-

 ممم 12 معاب ممامتمسسك ةهسلمع 5هلاهمتعدع متستتل]هعئاتكر ةسمم 1162 (صع. 11. آلوع. 1748)

 ءمرلممدنلا. - امعلمأأا اة:

 طمتمعتمعسس !ادتلع لتعم ءأغ هعطتق 2200ععوغمر عد 10 هددتماتق 5223 معا

 طمواعقإماع مغ زصمععكم هعسمتس عماستمس عطعومتل 190186.

 5 14507. [ةطقعفغر ةملتعته لع ةمععزستمستطسع مطتلم1هعتعق. (نمرصممددتغ ةعوطاعع ظا-هءرونل

 ل1 هايميسنعا 1[1معضن» طر/عملت طتمغممساحع زسمععكت ةعضمام» 20 ةسالفتس ةدطآاتسفتسو ءداععسم

 ممعمعع هدلعع ةمصأل 1177 (ذمع. 1. لدا. 1763) طسمع انطعتسر وعمأ ذه امعأمأا: آطبقتنق ءأ ىكق-

 المستس ةعاتم زسصصعمتمد أألأ سمز ةياهلتم ممدهعمدماتا ءأ مماعمأتمع لهغمدتر ونت ءاع.ر ءاذه آلهة" نأ

 (زمللعأو) للك ممدتكتق ءوإب - 14508. 0 هل ءآ-عسعفر مهتصعأوأته ةمرضمأم5ا020. ألوانسعم

 ميمعصاتسا 0ع ةمتسهتمعسس ةماععمرءامتتممع, نيم مدع ظوءو» لل مايستل لعطععأأا طر عنق

 ماعم 7”ءممت» 2/- كير لتعأاتقرو مصمم 1169 (زصمع. 26. هعمأ. 1755) ةيهطتعع همت مهقانتأ

 آياطعع زكو اةصعامتا: 1ةرهسنق العمر مهسملمصتتس لمصتتسمو عأ معهعسسأممت العدس غلط عصاتطاتق و 64

 لعنه معهمزاتسو هزغ لمرصتمم ممداعم 7102مجبمعل معممطعادعتس ةتعتلاو عاعر عأغاذص ونلتتت0108-

 10 عتمامه ةعماعسب ءةمتأح لن ةمموزانم هان ع 14509. ق'لذل 11 10820 ءلا-ه8غل ]١1:1ص عفلو

 ستاعمعتللود هيسصععمأو لع متماأتعم هل حالغععمس دتاقست معهعممجهضشلم. آئطعم (نظعافاتقر 18 00

 لع همتع ءعوتم لئ5كماتستك ويدععكتس. ةسعام» طاهر طل هناك طر عتنل# ةدمتكد !1ةملهكاتقر ءانأ

 عتع طعمعلزعدغر ةننص ةسمم 1172 نمع. 24. ةكسع. 1758) مرض ممقانلار عأ ]18 015105 عقأن
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 يلا دمصلا درغملا رولا ىحلا دحالا دكجاملا دحاولا هلل محلا هلوا فلاو ةّنامو نيعيسو

 ىدنفا مون موحرملا ىناطلسلا ءابطالا سيئر هفلوملل ىكرت بطلا ىف نيدابدرقا !هأ.

 هضرع ةنفاكرذ دودو ىح ميكح لوأ دودحات كيح هلوأا فلاو ةئامو رشعو تس ةنسلا فيلات

 قابلا ىيع فراع موحرملا انالوم هفّلومل وحنلا ىف ةسيفن ةرمأ !؟هآ يلا هك رونلق هقششاد

 قيلات ىئيوسرطلا“ دمحا نب ىلع نب ىتحنفا ميعربا هقلومل هقفلا ىف لئاسملا ريوخحم ى لئاسولا

 ةياعرلا ةصالخ حيباصمب ءاملعلا بولق روذ ىذلا هلل دمأل هلوا ناخ دوم ناطلسلا نامز يف

 ىناطلسلا فرصملا فباسلا هيقرك ةيكرتلا تايبالا رداظن ىف موظنم ىاشعلا سينا !*ما“ محلا

 فيلات خيرات ىدنغا ناميلس شناد

 ممرات شناد هنبيترت ىداق

 كيدج كاي اررتا شكلد هن هب

 هلوا

 آردتك ]زعم نمتعمر عآمعتقه ءممقمأ تمر انمتر 5150, ةتصعتن]هعتو اهعمرس مههقهطتلتو ةعرد ماأععمم ةاعرب ع

 14510. ظ ءعوط لأمر 01 5معممدغمرتو هعلزعو. 5عسضممتغ انععأأع م علتعمعتس كنلأقمست معتصم

 عمه طوصقع سهعسمع انوع ا: طر عتنل# ةصصم 1116 (ةصع. 25. كمع. 1704)و عأغ هروانق ءوأ أ:

 آرجس5 اصسصعممد جمألقع ذللتسم ةدملعماتقو د51 عع لن] ععان هلععاسم, وأ عاع. - 14511. آهن ءأ

 م عقل 5 ءغر 30ععدوأو معالمدو. آاتطعع ععوسس اتعاتقر عمعس 310118 مموأععع طمصقفع هد عسمامع

 م4 450-ءا - 6ع طرعربلع عةسسسنخ طاسسعاتمع لسلعتي جسمم 1125 (ذصع. 17. لقص. 1713)

 ملم نام , ©02ممهن1. 1آسعزمزا زن: ... - 14312. كل مأ1و' عآ]- ع ءععقأأر, نتتلتقذت صتض

 ممهعقأ لأ وصتتس 0ع جععمعملاج ننقعذاتمصاتس لاتهلل ءمعنسس ؟ععمومتامصع. (نهسصممةنأأ 1”

 ل عرنلت 8ع جلغ ظعتا قكادسعل ظا- 1 هعانسعن اعسمم»ع ةهلاؤصت ل1 ايضا معاذ طسصع !ذطالاتتلب

 وأ ز(غ8 1معلرتأا : طمس آلعمر ونست ءمصلو متعمضتس 00ءاعمرتانس !تعععمتأم رراتعت سذاتسفع هطقعطال همت ع

 ل1 نست( ممعأاأ مب. - 1435313. كصسنتعو ءال-هعطقط ٌةعر همله]لت5 ةدمسألان120.2)  (نمضتعل 1516م

 لع زتهلعمب مععطتم زم ؟ءدتطسم مدعأم ةزئعمتظعدغم هطحتتمر ونمل 712251 530/ءاز»ن نا طر علب

 مممسنمسك دسادع كمل غمصتعدع مسصسأةعتاسعر زص هعلتصعس تةممونتغ 40 غعسماتق همر: م08 0هصتق

 ةزئعمت 2 عصلتسم طسمع ؟ععدسسص ةمه0101غ:

 1["عغ 27مجقعأ ذه هماتك ةستتنس طمع ءطدعمضم عقل

 © نقل عر مهموعإ هماتق 0ءا1عععقصسقك ماتكانال ع 801010 )

 (حمسعم 1غق ةمعامتا
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 ىتومخ وذ زهشود اكس هدلذوكس ود نكات

 ىفوت هداز ىضايب دامادب ريهشلا ليلخ نب ىدننا دومحم هقلومل . . . ىف ةيعيدب [عما#

 5 نب ىدنذأ نامقع طظعاولا هقلومل هقفلا ىف راوبالا تاكرب | هأو فلاو نييتسو عسن دس

 عم يلا هلوسر ىلع مالسلاو ةولصلاو ىوقتلاو ةديمحلا قالخالاب فقلختلاب انرما ىذلا

 ريهشلا ىلوبناتسالا دوم ىب ىفطصم نب ىدنفا دمت هفلومل ىكرت كصلا ىف ماكحلا ةعاضب

 ربو باثك ربو ةمدقم ربو لصف رب ةبترمو !.دأ ةنسلا ليمكت [.1* ةنس ءادتبا هفلا هداز بجاك

 14( ىدنفا للعسأ .تلمدك مداسالا خيش انالوم ةقلومل ىكوت ةماذ لباب مأرب ةخوتاح ردو بيذنطت

 تاهبأ فاو 2100 ىواح موظفم ةماذ تمعب ان فلاو ةدامو نيدسو همن معا قوت

 [رنوعغم ءيلحتسم 0عطغعاطت# معهعيضتسمت 1م ءععاتسأمع امععصت م1013 ءدععاتأ [01انتتتو

 آنسستصملم ذم طمع هغتم ممص ةسلسل ععومه طستنع ةذلعداتم.

 118841 011081131 111 آ1:1 4 1:17 514 84 1101511011.

 14514. 8 ل1 17 عا [1 ١ . ., (هعغ لع لع دماع هعمجأاع لذ ععملت, ةهتعام»ع 110111110 1/0

 ]عت لكارماا/ , ؟نلعو 107:40 ظ8ءيرولاءاسملع]ب ةتعام ءهغ ةسصصم 1069 (ذمع. 19. عما. 1658)

 5 رسمرعكبم. - 14515. 8 ءععاعذغ عا حط عةعر طعصعلت ءلمصعق لاتقأمةاتلل 06 لانتقال

 (هرسممقاتأتأ 0// رانا اك ءرولم ظوري 7”ه' عنا ظعرب 8 هدعنزو ظلآ - 167جم (نمههعاممهأام» قنتتعو

 ةمصات 1155 (ذمع. 25. !عطع. 1742) طتمع ]أطغتسي ونأ ز(5 آمعتمأأ : ًابهاتق العمر واتت 205 22011-

 طق اهسلمملتم ءغ اتسمعع العز هعممعع ممق لاتطعأو ءأ معععدألم ءأ ةد]سأولتم ةانمعت ءزانق ![ةعودطتتل

 مم. 14516. 8ظتلط ةهأغأ ءعاعط هلع ةسر معمساسمس مت ل016مس لع عقم لسل1 هلت طاق.

 (©هرسممخبتا ن0ععتعع 110 هنت ءلأ آر عنان ا ءدن للءعداهركأ اثءرد 21ه]يرستتا ظادآل اضطر ؟نلعم

 11( ء[ديمعلعءأب لتعاسكو ولتأ ةصصم 1064 (طمع. 12. لوو. 1653) ةميتطععع زمععمألاو عأ هضم 1

 مع. 14. 018هل. 1670) طمع هماتكر لص د5ععالم معطر مكهع1جأتممعسلو ]ذطعنتس امقاتسو 3مم ع201ةءطض

 410 ع( يمعاسك1إ هصعتس 0لتئ(علطسغتسسر ةطقم]لت. - 14517. 8مل طسل-صةرس عطور انطعع انقعمتة عر

 ه اذآماله هموم 8طعتاعط ءا-زذئافسص 110/1هيسوننع0 ىلع مل طير عتنلعر ةمصم 1166 (ةمع. 28. 0ع

 41752) مدمرأنم, (نمعأعع همرسممدزابس. - 14518. 8 ةئعط ء(غ-مقس عطر انتطعع متتقوأمصتق.
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 عبرا ةنس وذ ىركسعيضاق نارياب ريهشلا ىدنفا هللا دبع فاسو مالسالا يش انالوم هفلومل

 . هلوا فلاو ةدامو نيعبسو

 ءاننلا فرح

 قوش ىدننا نسح موحرم ىروعش كفشرف مجرتم هقلومل بطلا 3 هجرمأ ليدعت م3

 ةينامثعلا ةلودل تاعقاو دامس ةينامثعلا ةلودل ىكرت ضيرأت 1. ١ فلاو هّثامو نيثلث ةنس

 ةنس ىلا !!.. ةنس هطبض ءادتبا قانوقوم ملقب ةفيلخلا ىرادكسالا ميعربا ىب هللا دبع هفلومل

 هفلومل لودلا عماج هامس نيريبك نيدلجم قرع ىثاب مكنم خيرات 108 2. . . هلوأ 4

 ةنسلا ىلا مالسلا هيلع مدا ةقلخ لوأ نم هطبض ءادتبا ىدننا هددد دمحأا نيمجكنملا سيئر

 فيرعت ىف رابخالا عمجم هامس نامثع لآ خيرات او ١ ةمجرف هولتي فلاو نينامثو ثلث

 ةنسلا فيلات فيتع ىاشاي ىلع ةسردمب سردملا ىدننا دمحا احلا هيترمل ىكرت رايخالا

 (ندحسعم همتل]لع وننتموعمغمو5 ؟عددانق ءمماتمسعمقر 0000 310115 ممداعع ذطعزلاعط عادت دافع 17” مدد“

 قالعلاعأ طر عءتن0ن, ؟انلوم 1": (014هعز2عء»# لتعطتعك ءغ دصصم 1174 (ذمع. 2. كسك. 1760)

 12101611115 , ©010م05انتط. 1[معارأا 18: ...

1.1881 9108131 111111:1 4 1,1158884 14 11801111 

 14519. '1' 2011 ءعدسصعأرز عطور عم مععوأتم طتتصت0510212. 0 ماتق 21ع0ز تتتت و 100

 مر عرنلع طوصهع معمم م21 ةعر 1ماععمععد !ذخطعت 1 ء»طعسعلن ياي, ةسصم 1130 (أمع. 24. المال.

 1717) 10 نانتقر 2021م0 انا[. - 14520. '1' ح  ؛ ]عطر طتعغممتو لجعصممأتمع 0 غاطسصمقما معبر ع

 1: 0عمم]عأ ءآ-ها ]دمة نءأ 1. ع. ىررطعم ععمامع 0عمهكأتمع 0( طسممأ ءدع“ت“ زممعصوماأو, نسهتس قلق

 ه11هع]ب ظعب» طا "هلتتس الدطتسام»# حهععمدم» ذم ءيسسععدمع ةععمهتملتكق ءمصععا] دعتج جعقاتس ل10 مان

 ل1 م1 هر ءم)عرمم لتعأح ةسمم 1100 (ذصع. 16. 0ع. 1688) ههوسع 30 جصصتتتلتت» 1106 ( هع.

 12. ثدتنع. 1694) هةءعلمأنم مددسلدعع 1زمععورزإ. - 1معزمزأ ز[هق: ... ل 14591. '!' حعااعط

 31هد عزز أخص طغعطتو طتعامضتع 210:ءززضس طمع ةعوطتعع ةقماأك عغ لنمطسو ؟0ه]سصتصتااتق

 رسمعمتك قسم ءطعممو وسمع ان تلسس لمنع ' ءل-لممعأ ٠١ ء. ,ر8ر11هوع لجصمعأتمم ءمرصم] ءعاعصق““

 مرتهع هع عع.  (نهرجممدمتا ق1 ؟همم120111113 م1 هععم5 ل760 606)1]ب ار عرن 0, نسدأ «0122051-

 قمع هط طمتغلم يىعدعلممت5 كلحست ةهمععرتا ءعغ هعوسع 20 ةعمانس 1083 (]مع. 19. كمال

 1672) مهم عمزغ ب ع 1مأ85 مةمق]ةنلم ةءودعطتع - 14522. 1" جعالعط َُخ] 0 عطس همر طلقامد

 0ع مهماتمع 0 طسقمأ دع 11 ءزربم' ءا-هم]رطغ» لأ 1م رك ءا-مطل وش ٠١ ء. .,ةرللموع طتقغممتحمتمت

 0ع معمتغكممع عتعمدتس هماتسمياتطت““ زمكعطت ماه.  (هده ممكنا ةنقعأنأع 2/1 - 1 4))] قلا»ءا 0

 /ر/ عرن#0 م؟ه1عدده» د0 ما]ءولسص 47صوعزمع ظعتععت دصصم 1142 (ذهع. 16. لدل. 1729)و ءأ
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 ةبترمو خلا هناطلس مدادلا ناف اهيلع نم لكو قابلا هلل ىمحلا هلوا فلاو ةدامو نيعبراو ىنقا

 نيولا كيع ةبكومل ةماذ عداقو ا نامقع للا عداقو خيرات ككاو لوصف ةخعسنو 2207 ىلع

 عيد ةاسا ىهتتأ فلاو نيسويخو نامت ةخنسلا هطيض ءادتبأا انشاي ىديع ىجااشنب رههشلا

 ملوأ فلاو نيعستو

 5 تسيادكد هاكمسأ مدا ىجهلا

 تيبافعو ماعذأ ردندنس بع هك

3 
 ةنسلا هطبض ءاذتبا دامادب ريهشلا اشاي دمحم هبترمل تاعداقو ءهدبز هامس عداقو خيراق 1م 0

 ناطلس لوا ريثك دنمح هلوا فلاو ةدامو ىيرشعو سمخ ةنسلا ىقهننا فلاو نينامثو : ىنثا

 10 نيس ةضور داو عداقو خبرات [عمانم هرخآ ىلا رهزو ف ربدعو ريددقلا كلملا كلامو هريبك

 يا هوا فلاو نيعيس ةنعملا ىهقنا فلا ةذئسلا دطبض ءادشبأ ىدنذا ىفطصم امهعذ هيقرأ

 ]زطمع, وأ غو آهمعارأزا: آطدسق آلم مععلسعدمأتو لاتطت 011018 01136 511م1 1558313 51012[ عال8ح

 معمعتمأب ءانزاتق طم ءعلستت ةعئالزبأ أ ععماتلا ءقأ ءعاع.ر ذص م12ع[1هلممعتل عأ ه01ع) 5ععالمصعت

 لدا مت طسخكوم هنأ - 14523. '1' حعاطاط رم عهعقتا' غ1 0 عطس ةصر طلقأمر18 18 ءطاتتت 28 8

 ©( سصممأعو ععمامسصتس انكنلو 77هعمغ' - مقسع# 3. ع. ىرآاتتطعع» معننص ععقامتتتلل““ 1صقتعمتأق»

 ةسسعام» قكطل - ل - «ه]تسمت, نلوم 275802 1١ ع. ىرعيتطو هج ععطاتق مدطاتن علق“ 400 عمعانع

 قلزعاسخر همه مال مصعتس هط ةعصصم 1058 (ذصع. 17. لهم. 1648) زمععمتغ عا تقواتع 20 ةصهاتتلا

 1097 مع. 18 لمان. 1685) معمر عمتغ. 1طلتمأمرأتم ذاه أ معامأا

 0 10ءعنقر ج "انم همصستمع ادتالاتلا2 1عأو
 غرز

 حورس هرحمأو 5 "1ع ؟عمتتساز ععدأتلم عا 18505

 ؟كتطأ معمرعتمه ةتصأر هغ هرصصتق ]دق ءغ عامملو.

 14524. "['هعالعط كه نؤن', طتمامرتو معراتنال ععقاقتانللل 2 ائن0ع# ةموعاقأامأ 1. ء. ررانك عصمت

 معن ععدامستمسل““ ةصقعضمأاو. 0( هرسرمختتا 7101م7: ءلأمندأرعر ناعم 107440 01عادقر ونت

 دط هممم 1082 (أمع. 30. قمع. 1671) ةعمتطععع ةمععجتا هغ تقواتع 20 ةسطتتقلل 1125 (ةظع. 7

 لمص. 1713) معمر عملا. 1[1نمغمدعتم اغه ةمعأمأتا: طرهسم ءممازمدو ذلأ1 هةسلادسم طسهعممرو معلسعتمأ

 1 -_- ممومز مماعمل هغ عمطءعمدغمرز ةنصع آ[' زعم كعب - 14595. 1"'ةعاطط 5ةهعقتأو طتوؤمرعتم

 ععحسس ععقامستتم 18 مل]رعأ للا - 27مم: لذ. ع. ىر !اذس0مستسس 0مءنت““ ةمهعتمأه.  (نمدسع

 ممدسنغأ مخبأ 71:1 هر/كك 1مل, وننأ ةط ةهمصم 1000 (ذمع. 9. 0عغ. 1591) ةعتطع»#

 زمععمزا أ دعكوانع 20 حمص 1070 (ذمع. 8. هعمل. 1659) معملعستا“ آنطعع زذغاه امعامأأ:
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 يقفل مشاكإ ضيراحرباةينداذ زل.« يستحم اجلا شايع «[امخ ]وز رم, اهئاوشو سايسو دمج

 فلاو ةدامو نيثلثو عبرا ىهتنا فلاو نيعيس ةنسلا هطبض ءادتبا ىدنفا شار دمحم انالوم

 دلج خلا هك هنبانج نيوكتو داجيا هاكراك عديم لوا كمح هلوا تادلجم ثلت بيترن ىلع

 ىدتفا ىفطصم ىماس هيترمل عئاقو حيران 16م0: ا. عتس تناك ١ ىس قاق الب لوا

 فلاو [ةئامو ] نييعبراو عبس ةنسلا ىهتنا فلاو ةثامو نيعبراو ثلث ةنسلا هطبض ءادتبا

 ءادتنا ىدنفا مصاع ليعمسا هداز يلج ىكجوك مالسالا يش موحرم هبقرمل عئاقو درت لاو

 عداقو خيرات م خلا تحسأ هتساربد سنا موي وج دك لدمدح تيسأ ةتسأرأ سدق رونب هك

 هلوأ و دلج فلاو ةدامو نيعبرأو ثلاث خنسلا حطيض ءادتبا ىدننا دمكم ىدكاص ةبذرمل

 خلا دوجولا بجاو ىادخ لوا راصحنالا عنتمم سايق ناركشو رامشو دكب سايسو دمح

 ءادتبا ىبدلج ىلع هبترمو ىدنفا ناميلس ىزع هيترمل عداقو خيرات نس 1 17

 ساءعدصتتمع ]ادسلتمق ءغ عامملذع ء معجععاومأأمع ممطتلعم عئونمدستس ةعالزمصتق ء [ ءامعتأ]

 زسصصعممقأ ءاعر ءعغ ع لسمطستع ؟م]دسصت متطاتق ءمصخعأقأ/ - 143526. '1' حعااط 525 قتلا طئطقاوعم

 عمران ععدامصتس. (نهددنممدسأ 31آ011ه همهاعع 1101 ممتنع معقل طر عسل وست اذطخسس عطحممم

 1070 (ذمع. 8. 8عمأ.م 1659) هعمتطععع زمععمتأ ءأ تموسع 20 ةمصتنت>ت 1134 (ةذصع. 11. 0ع. 1721)

 معممععوور5 عوؤ. ع  ط[لمأمرتمب ننقس معع كه ؟ه]سستمسد 01ةممدسدتغرو أه امعامتغ: آهسق زلات

 مدز فامغأ معكسأ هزكعتموع يعمتممتق عغ معهم عا1مصتكق مصل ععءامعتقو نمت ءعاع. ع عسسل

 بمراسم عم قط عصمم . . .ر ةععتصسلاست» هط ةمصم . . . عع (ععالتست هطفممم 1130 (ذهع. 24. الوان.

 1717) ةمعزامرزا, - 14527. 1! جحءعالعط 12 عقلا طلقغمجتو ععجطانتلل ععقاقهتاتلا.  (نهرد مهمه

 ىو 71د هر طر عتنلنر وحت ةلط حصصمم 1143 (ةصعب 6. كسل. 1730: ةعئئطععع اصععمتاو ءغ ق1

 جل حممسسو» 1147 (ذمع. 23. )آهن. 1734) معروعمزا - 14328. '1' ةحعالعط رمعفتا طلقاممتو

 معتم ععداقمعسسل.  (نهدرهممدتتغ ةطعتاعط عا -تهافص طمصمع دصعسمعتمع (/اثءاآسأب لءاءاا عمل عأب

 16م7 قةعق» طر عتنلفر نحت حط حصصم 1134 (مع. 11. 0ع6م 1721) ةععلطععع زهععرتا عا 05010

 ج0 ةمصمستت 1141 (ةهع. 27. كنل. 1728) مموج عودتك عدأر ع ةيلطعع زغذ اصعامأتا: آبقتنق, 003

 ]نعع لتعز متادلم ءىقملععمعدتو عدا ]دسسعر وسمع زمجاقم» عماتلدصتتص طسصتدمأ أ( هتتق ةمأأل عسل هتان

 هرمهأوه هنا ءاعب - 145929. 1" حمالعط مه عقلا, طئقامرتمف ععطانتل ععقاقماتلل ١ (ن010 005م

 كنز الما مست»س»عل كرك عمل وسكن هط دممم 1143 (ذهمع. 6. كمل. 1730) ةعتطععع اهمععوأن

 ؟آملسصعم معاستتست , و100 ممعمت ةسطتغتس ءقغار ذاه ةاسعلجتا: آطمسق ءغ عامعم ذهقمتاف أ

 امصسسم ءىدطتاتع هغ ععوؤممسس جعالم ةسسصعممو ع ميصععم ممم ءمرصمععطعملو ز]1]1 آ2عمر وست

 جطوماسأو ءدعتدأعماأم ؟دتكتع ءاعمب ع 14530. 1 جعاألعط ره عقتل طتقأمطأو ؟عااتللل 5 عقأق5اتل7+

 دن عام» 1عده هم/عنسممم رعب انطصتسم وبعتص ذص لدم ؟ه]يستمد 035ممداتتابر ت5 ةصصم 7
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 لوا تلح نو جيكادل ىذ 3 فلاو ةدامو نيب خس 9 فلاو ظحامو نيسيخو عمجس ةيدسلل ةطيض

 هلك_هرك لالز هردكيأ ضاير ود بر اه

 كتلود رد سيون هعقو نوج ىل كدايق

 هليا ريتعم هدليعمراستا هليا كضيف

 لوار فلاو' ةنامو نيتسوب سميح ىلا فلاو ظكافو نكسر ىردحا خبسلا اك لاح ككيص كد

 لييس نيب نم ىلع مالسلاو ةولصلاو فالخالل ةربع فالسالا عداقو لعج نا دمحلا ىلاث ىلج

 مكاح دمحم فيسلا سيون هعقو هبترمل ايلاح عداقو خيرات !ها“ لا فافعلاو سشرلا

 (عمل## 2 بجر ءدرغ فلاو ةدامو نيئامك ىلا فلاو ةئامو نيس ةنسلا هطيض ءادتبا ىدنفا

 بانج هلوا ىدنفا دمح ىحص هيلا راشم هبترمل اشاي ىلع ركسع رس رقس هنسوب عداقو خيرت

 ضورأت اممرن# حلا ءاشي نم هكلم قوي هللاو تلايا باهو ترضح عارتخاو داججا تيالو حاتف

 (مع. 4. 1اعطع. 1744) دعئتطععع زمععمتغ أ سقموتع 20 هدعمدعسي اندتلطتزز ءأ ةصصت 1160 (ذهع.

 2. لدم. 1747) م[0عععدذاتكق عقال  ؟'هاسسصعم مهتتق 1غ5 1هعامأأ

 © لمرصتصسعي لص طمع متع لمعتم دودح ][!سطمألد ععمععموزاأوغلك 1"نهع

 [طسزانمك هدلقست معععمأتم امطمععسس ؟هنعتكأععسسصس "علب

 1[ عزم ءمصصقس طاقامعمهععدجطم ةدصمععت ةتستل عصمت د

 دانه اكنمه ةطسصلمماأع رجعد ن0 نع هزعت طقسا ءمماعسم عسل ع00 عي

 11 دامعتمع ءمرمممدز5 ممق[غع1ه15 ؟ه]تسصتصتق رو ونتت00 ذغه5 ةصعامأا: ًلبحتتق ءأر وانأ عاق

 مله هنزل ممق[عرعتق ءدععرت مأاننت ءقوع ؟0]نتغو ءأ ربعععدأكلم أ ددلتأقألم 5امعط عانتظ 0101

 رتمس مععاتطبلتصت5 ء( حطقنلمعماتهع ءكممعع ممددأ2هكلأاأ ءاعبو هط مصمم 1161 (ذمع. 22. ا 6ع.

 1748) معمل عزدءأاسع ءأ 20 ةمصست 1165 (ذمع. 9. للو7. 1751) مععنمعأا. ح 14531. 1" ععااطط

 الأ د هقتأر طئتقامرله ععواتنلل (ةل2م01ع م2هعدعملأتل ععقاقتاتلال.  (نهرمممكانتغ ادد مععتأ ط1قغ0510مضق-

 مطصق ظا-هعورورنل 7101ءمدنعلا 1 ةنف»و طري عسلنر يبن طتئمغضمتحتس مط ةصصم 1160 (ةصعم

 لوم. 1747 ) ةعمتطععع امععمتغ ءأ نموسع ه0 ذمتغلسسمد دعصقتم 1عزعط ةممأ 1180 (ذمع. 29.
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 10 3131. 1766) مرئمعرتعدداتق عوام. - 14532. ''ةعالعط ل دعق3ألا' 8 هعصقر طلقامطلت ؟عطانتم

 ذم ءيمولتغممع ممغعد اطددتسمسا 5 لدعع ءةدعععلانق ةانسللت0 47مةعأ7م ععقاقتماتللل ١  (نهطت-

 ممهنتناأ فنار 7101ءمتو72 عل طر عرنلل ددرتت ءمدصتمعا201:ةاانق ر اتأ ماه هرفاتك ءقأ: 1لأعصتامق

 حانكات5أ5 درعصأ م15 عمم 02عدالمملق عا 2095ع م00 3ع[(1هصتقرو دمهز دامه لهغمعم 0هددتستت

 (ءعطعطتس) : ريآل عنق جتياعست (عاطاستلا ةدتتتنلل 5ععطاتللت , تهانأ الان][““ عئعع - 14533. 1! ةمالعط
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 نضييبتب. ابتكلا. عباط .ىلاع دكرد .تاقرفتم زا ىدنفا ميعربا بّترمل ةتسوب رايك تاورغ ركيت
 ىلا .هرغ..مرحم [!1 ةنسل .ةطيض .ءادتبا مرحم | ةنسل [قوت] .ىدنفا رمع ىونسوب ءهدوسم

 هنيدحومو نينموم ءءرمز هيلزأ هيلع تدارا نوج هلوا هجنلك هنخلس ىلوالا ىذامج هام ![#0 ةنس

 عداقو ضيرات !"ه* سلا نايعو نالعا هيدلمج ىسنونمم ريغ تياغ ىن تايانع لوذبم

 ىنثا ةنسلا هطبض ءادتبا اشاي دما مانب هفلا ىدنفا فسوي دان موحرم هيترمل هكانمق

 هلوا فلاو نينامثو

 زملوا ريثأت هدنخس ادخ مان ى

 زاوا ريكناهج روس دكمح ريعر ىل

 ديسلا انالوم هفلومل راتاتلا كولم رابخا ىف رايسلا عبس دامس ىكرت ويكنج لآ خيرت 16-»

 ىينرأ نامثع لآ خيران 0“ خلا هدوجولا بجاو بانج نالوا دوككسمو دويعم دودحان

 لذ عطءدع عطدع عي ةغأ1 012م 8هعمحهر طتقأامتم هلتو ءديعلتامصتتتت طع]]ذ معن صاعق

 8مدتمدع (عععهف داتكععراقماتلت.  (نهددممدتتاأ 1ع طر ءعرنل#, دمع ءدع عوبتاتطسك ممعاقع

 عمطاتستق ةععيسأهغعسص معلمسعتمأت5 سقأغ6م0ل5عماتطسع, ونسنأ انطعمو 8ظمقتم عمهتم 0سم طر ءربلع ممتستق

 از معتم ءممععرامو» متا10ل3ةدتسع 1سزرت2عددزا. لآهءعخسق عءعغ ممعصممع آلامطحعععود ةصسصن 11354 (اهع.

 8. ل1د,(غ. 1741)و ءغ طئقاموطحتس هط لمتأم مهعممتو 11هطفعععسم هممت 1149 (مع. 1. ة1هن. 1736)

 ععرتطععع 1آمععمزغ هغ تمونع 20 طصعسم مهعمتمت5 لمصفلمأ آ1. هممأ 1152 (أمع. 30. القمع. 1739)

 معمم عمت(. آطنطعع زغج زهمعامتاأ» نيس طعصعرم] عمنذ ةنطاتستس ءاأ ةععععمو ةمعلعتمت 80 ءاتسس

 ءغ همس العتس معملععمغاسم , 1ةعوتألم معجم ةملمتاةعاتنت عمال هان 01022 8180113181 عالم

 معمطعومكتعر هرسمتطسك مهغعاوعأو ع هدهمأت ؟عدامأو ةزأ ءهاعب ع 14334. '[!' هعاطط .ظةعذلا

 ( عدم عمأ1 غ5 ءطعر طتقغمعضتم عععسسص 20 (ندصتستعع ععقاقراتلل. (نمدسممداننا اال(: 7”ةءددبرك طر عزنا

 طممصحع مدعسم معي ءأ ك7 2لموع/مع انطصتسح هطغسلتك ءكتلانق ةءعلمالمصعتس هط ةصصم 1082 (ةصع

 30. قمع 1674 ةهمعطمدعتغ. 1116 ةذغئو اصعتمتات

 كزمع ممرسانمع آطلعأ ذم ؟ععطم هسا]د ءعدغ ءالعوهعئأاةقو

 كزمع لمعع آهسلتق ,هدع همه عدأ هعطلق (ءةععوضتسا عار عه01[3.

 145335. 1' حءااعط هل ل ءعدعطقشعر طتقامتم لونج ملمس اناكنام هعءق'و' ءل-هءزلزا» لا هطارأنا

 م1484 للا - 1ام» 1. ء. ررذعءماعس ماهمعامع 0ع طلقامعتك معتم لتس 1" جاههممانلل““ طخ عمتأق

 (مصممعستغ ةتععاعع طسمع [ذطصتصسص ونأ اغذ امعلمتغ: طدسق زمصاتسصس ععدمطت]أذ ءا عامعأم اطل مله

 رمهز ىامأأ عوج عععملدع ءغ 200عهملدعر ونهع جطقم]مأو ءولتداعمأتم [يتطتع ءاع 810هل15 همقاعت

 اا -هعرجنل 11ه مست»ءف ]18014 طر علم ظا- نع” سع ةمصم 11530 (طصع. 20. كرام 1732 ). بس

 14536. 1 حعاألعط هَل 0 عطس ةمر طتقغممتو لوجممعاأمع 0 طصقمسأ هع.  (نهردتمخانأغ 1074/1011-
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 راكشب زمبرات ا فلاو نيئسو ىدحا ةنس ىفوذد ىوجيب ريهشلا اشاي ميعربا رادردفد

 هفلود .فلاو ةدامو نيثلثو نامث ةنسلا ىلا مالسلا هيلع مدآ طوهه.:ءادتبا. هماث .لود دامس ىكوت

 هلوا ةروكذملا ةنسلا ىف اشاي ميعربا مانب هفلا ىدنذفا بينم نمحرلا ىيع هداز ىدنفا ىنزاأر

 خلا دحا اًوفك هل نكي ملو كلوي ملو كلي مل نمص دحال سايق ى ركشو سايسو دمح

 5 هحنمان سايس ندئاشدورد ءدرمز هفلومل ىكرت نيمز نارها ناهاش تلود ىف ناهناوغأ خبرأت 1م“

 تموكح ىف ىهتنا 141 ةنس هطبض ءادتبا فلاو ةئامو نيعبراو ىدحا ةنسلا فيلأت صخق# رب

 خلا نيلسرملاو ءايبنالا عيمج ىلع مالسلاو ةولصلاو نيملاعلا بر دلل كمحلا هلوا ناخ فرشا

 اشاي دم هفلومل ىسراف ىلعلا تعضور هامس هروم رد ااه ىلع ديهش حتف خيرات !ةدا“

 ىفطصم ناطلس عّتاقو خيرات 18.8 2. . . هلّوا فلاو ةئامو نيرشعو نامث ةنسلا فيلأت

 10 ىدحا ةنسل قوثو روكذم ناطلس مانب هغلا ىدننا ميعربا ئرس هفلومل هئردا رد ىلاثت ناخ

 ىمظن هفلومل ىكرت هافلخ نشلك هامس ءافلخ ضيرأت ها 2. . . هلوا فلاو ةدامو رشعو

 مهمزبم (طغعفدسعهعانقر ؟ان]عم 2ء7وعبمبم# للعاتق عغ صمم 1061 (اصع. 15. آان عع. 1650) 1ه201اناتقع

 - 44537. 1جعالعط صمالعط (دقدعو ءمسرمعسلتاتكلت طلقامعأمع طتطعا فاتنات , انكنالو 1014م67-

 هجميمعأب 1٠١ ء. ىر [)عممم0تمستسس !ذطعع““ هرعصماتتت.  ثتسعام» 1طن طر ءتالاسنلاعأ لطم - ءا-

 "هأسفت» للسن طر عل طقصع طتقامءمتحسر ونسمع ذاه امعرتغ: آهنك ءأ علمرتو ءعغ ععوج

 لمست جعالم ًططصعممم ىراتصأر ةعرصرب](ععمم. اللمص ععصتتتاو ع صمم ءقأ ععصتااتق. ًطغ همه

 طظتغ ذللأ مدع ناللدع“ ءعئئننر جه لعدءومهتوؤصع ثكلحستر ءتأ العنق معهدتاتسك ةتغر 1مععمأا ءأ

 ج0 ةممسس 1138 (ذمع. 29. كسع. 1725) ءمصاتستتقكتاو ءقسوتتع ةصمم لذعام 1 هان جقأنلع

 5 هطضدلتز(. - 14538. 1 دعالطط ةعطخت ةعساتعةمر طتقامءمتم كلوطهممعتس 0ع لعمممأته ةطقطم-

 راس (عمكدع معروأ مع.  (نمرصممدسأا اةنصعأعع متع جلتوستم ءدع ةعرستمع آل ءمونتذطمعسسو 5ع

 (رادغمج) لتعغتعر ةمصم 1141 (ذمع. 27. كسل. 1728)ر, ءغ ةعتماتمصعتس طلقاموكتقعرو ن05ع ماه

 اآمعامز(: آطهسع ط)عمر مهسصلمستست لمدصتسمو هغ معععوألم عا ةدلتأوألم ةتمعط م20 عاقق أ

 1ءعونمو هرصمعق ءاعر جط عصصم 906 ()مع. 28, كملت 1500) ةمعطمةكتا ءأ نقوتتع 20 ططسم ءطللتلت

 1 تار" رك 12/1211 مص0عمعددسم قام - 14539. 1 ةعالعط [هغط ةطعطأ0 كلآأموعطقي طلقاممق

 ملء ممتمع سقمعاجتم ق4 /ةمدعاع ذه اطامدعد 8عسللما ءلدمل4 1. ء. ىرآلزست لفهم ةانطل أ ططتاتقت

 [جعامرسس““ زمهععتمأو.  (هرسممددتغ مععوذأع ,2101مج:»ءلصمعأبم جمصم 1125 (ذمع. 16. آ2ءع

 1715)و عأ انطعع زاه زسعامزإ: . .. - 14540. ''هدعالعط ؟دعقذن' هسلاقم ل1

 10 العطقم (طقصنر طئقامتم ءععدسص كلضسمممرماأ ععدافستس ةسلاممتأ 71:ت(هرزككع لكلا 11. 5 ىتردتخ

 ىن»»: ةطاسوايام» طر عسل ةمصم 1111 (ذصع. 19. لسص. 1699) مممعتانقر عأ []نطعسسصر وننأ اه

 امعامتا: .. .ر ظملتحمم رصملم اديلقغم هطغنلت(. - 14541. 1ةهعااطط ططما هك قر طاقامسو

 آخطحل  !ةصحس 6 /ء]رعربم /م1م/هرك6 1٠١ ء. ىر]آكهعمضتسس طكطق]1 هع“ ““ زصمعترأاه.  (نمرسممخستا
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 ميدق مالك راونا علطم هلوا فلاو ةئامو نيثلث ةنسلا فيلأت ىدادغبلا ىدنفا ىضترم هداز

 رشعو تنس ةنسأ ىهتذا 1.0 ةخنس ةطبض ءادتنبا خلا نيتم ليح ناهج روما ىارفا تنميم

 هللا انفيلأت :قالجلا+ قسوورب نبا وعم هفلؤملا ىكرق-هرفاق وضم خيرات |مم#*# ١ فلاو ةثامو

 قا“ قزف بوصل 133 كرم 050ال] 20158 ١ + ةوبك قيجم تفلاو ةثامو "لشعو تلف

 خيراتلا ىف نيمرحلا ةفحم !مم* فلاو نينامثو سمخ ةنسل ىقوت ىونقلا ىدننا دمحم

 داوا فلاو نينامثو عست ةنسلا فيلأت روهشملا ىدنفا فسوي قان هفلومل

 ماقم هنارفغ فص ىمارح تيب ىا

 مادا راد لخدم ىمالس بأد ىو

 ىفوت هداز ىليلكب ريهشلا فطان ديمكم ةقلومل ةرونملا ةنيدملا خيرات ىف نيمركلا ةفك 1مم

 انالوم هفلومل بقانملا ىف تاياككلا ةفكأ عم . . . دلوأ فلاو ةدامو نيرشعو عست ةنسل

 نيعبسو سمخ ةنسل قوت اشاد ىلع هداز ميكدح مظعالا ردم ماثب هقلا ىدنغثا ىحور ىفطصم

 ل1 "اعلا طير عتنلف لا ظهعج] لفل, ؟دلعو لل ماعستعم0ع] لتعطاتكو ةسصمم 1130 (ةصع. 24. وام

 1717)ر, ءا طئععغمصكحسرم ونمع زغذ زمعلرأزا: هنن هععانضت 08غ ][دستصتطاتق ه225مأخ 3عاع؟ط8عو

 ءأ معمدم عملا مغعل ععضتس دطات2701 ةسععأو ؟ل معسلات 8صتتتلت (1. ع. (00ععصتتق | ءاعيو جط عمم

 41027 (ذمع. 19. اطلءع. 1617) هعتطععع زمعطمدعتار ءغ تكوتنع 20 ةمصتتتل 1116 (ذمع. 25. ةماع

 1704) مهوععدودن5د عال - 14542. '1' حعالعط ل11 + (0ةطتعمي طتقامعم دتعطتق (نةطلعق.

 8آدعمسس» ؟هامسعمر 0100 77101 هتجتضء0 عري 7و“ 81- [8ه)لمع حصصم 1123 (ذمع. 85. آط عطع

 1711) طبصعأعع مرت ممدنأ1ا. - 14543. '1' هط(4غعغ ءل-حسصغط غ]و مدس م20 ععطأ]0قاتتتع

 (هردممدستغ اصععتعع 110/1770 1 ءتن08 1ل]- (نيوعفمت, ؟دلعم 366غ لتعاتك ءغ ةصصم 35

 (زمع. 28. الآدمي 1674) طمعاتانقور 06 ةعاع م08 ءعطتط معماعععمل1. - 14544. '1' هطآ ءأ

 ءادط ععوس عامر كممس لسحضصتس نعطتسمست ةدععدمنست 11ءاعاعد ءع 31علتصه. 42م طلقأغمر1ءانتتو

 وننم0 كءاءطعععتستسك مدرع عر عببلل, مداعم 2452 لتعطتعر ةمصم 1089 (ذمع. 13. طعطغ 1678)

 ءمرت ممدانأأو ءأ 12 01515 عقأت

 © لمست هةدععدر ةعتعأ ءمملمصهألمصتق ةاةالمو

 0 ممماو ةدلسأتقر اماعمتطتق 0هدتانتق طعج0[ةغ15!

 14545. 1" هط ؟/عغ عآد طحعحتم عامر كممتست سمعتم نعطأسست ةةععمعنت 8[ءطلطق ءغ 11ءلتمقت

 [رلزدامرتد ة[علتممع 1اطدستمهأوع دكه ةذمعامتعمك: . . ., وتحس ل1101 منه 0 ١ ةاقنعر ه0

 3261ه 0ع لتعادك ءأ دصصم 1129 (ذهمع. 5. آلعع. 1716) ممم5ماتقو 010م0 ةانأأا. - 1440.

 1 هط /عغ ءع] - طخلع هع ذأ لمدتتس م3221 0ماتتت, دم عورتت سكر ننعم 110115 همداعط

 1072 1/02, دمصم 11735 (نصع. 22. كصل. 1761) مممعطتتتقر ممن ممدنتا عأ ةانسسلم آ[' علم
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 هداز نامثعب ريهشلا ىدتفا دكمحا بئات هفّلومل ىكرت نامعنلا ةفك |2060 .  فلاو ةدامو

 موظخم ىك نك ءامعفذلا ةكامبو ءارز ىلا ةفح ه6 فلاو ةدامُو نيقلتو سمخ خامل قوت

 ةكامو نيثلثو تمس ةنسل قوت ىونردالا ميعربا خيشلا نب ىدنفأ دمحم ئماك انالوم هفتومل

 حيشلا نب نيحلا دبع جيشلا هفلومل ىكرت ةرعاق رصم باج خيرات |0290 2 فلالا دعب

 هلوأ فلاو دامو رشعو نامث ساويس هظفاحمب ىلاولا اشاي ىدبع مانب هفلا ىساويسلا نجولا دبع

 يلا هتوربج لامكب تانوكملا فطذا نم ايو هتوكَلَم مظع ىلع لثاآلد بصن ىم اي

 دكنفراوهب ريهشلا ىدنفا ىيسح موحرم ةقلومل ىقورت خيراوت جيقنت امس كنقراز# خيرات لن

 هديرفا لالجلا ىذ ترضح لوا مح سصو سمح هلوأ لاوش !..“ ةنس ليمكت [.دأ ةنس ةفلا

 ىدلايا ناماو نما رأز ىلا ىنجهز ىور ءدقيلتدح ةهليأ ىمبأ لدع نوطالس ره هنن رابيوج ميك هراك

 ءاملعلاو ءايلوالا فقارم نامب ىف ىكرت بيبللا ةفحت !مدآ ةريثك لوصفو باوبا ةعست ىلع هيثرو خلا

 1لوط اممم لع ه/ةصمعابم هاملت - 14547. 1' هطقعغع ظا]- خل هك قمر مدس ل62

 (هرسممدسا اهعععع 186 قارسعل ير عتنلف ؟دلعو 0(/سفتسنلعإب لتعطتك ءغ ةصصم 1135 (ةمعب

 1١ 0ع[. 1722) رصمعا وسع. ع 14548. 1'هطغوغ علا- 5 هدوعُو 656 8ءط]ءغ ءا- مم هس

 لمدتس طاكطملت ؟ةصتنس ءغ هطاععغمس عمات 0ع! مغمض.  .(نمسصعس تعا عءانلت 8 1011ه همقاتم

 1676 010/7 هت ءل 1لر/ ءربل# 8 عرب آكا - ظكطعتلعط 1 عزيق» ظالسءينعبمتر ةصمم 1136 (ذصع. 20.

 كورا 1723) ممءاممر هت ممول. - 14549. '[' دعالعط هز ةنط 3115 ((غطا1عقي طتقاو

 مهتعدعسأ]ه ضد نعطتق (ةطتعوم  هعئممتغأ اهصءاعع ة5طعغتاعط 450 - ءل - لأ: ظعوبي آكا - 5طعتطط

 مق4قق - هل - "هلرسمعت؛ ررلا-كنموعن ةمصم 1118 (ذصعب 4. ةرص 1706)ر هغ ائطصسر ونت ذاق اصعامأأت

 © زالعر وأ ةعوسسصعماح معم دطدعمتاملتسع معوصتل تانأ أمازدزطتللق ءمصقتغختغو ه االعر وسنن

 معطسم يعماتم ا!صودحتس 0علتغر تغ لع معجم عءاتنممع هيسمأ مماعماتقع ءزانق 1موست ممهقعسأ ءأع.و

 460 ممدامع عدطععمدعم»1 هأ م؟جدعدتلتدعأم ةدصز هعدفتم هالك هطغانلتغ - 14550. '1' جعالطط

 آل بيوع عمقلر طتمامته عمات هبات 1 عردعطتلا اهموسأطل 1٠١ ع. ىر آكععمعمتام ةععاقأف

 طلفامرست دست “ 1مهعتت ماه.  (نهرسرموستغ ةنععتاعع طامدع لير عرنلق طمصهع رسعسمك أ ةهعر ؟نلعم

 2876ج مل لذعاسعب ةصصم 1081 (ذصع. 11. للهت. 16701, هغ معمقع ظهطعدسمل ةصصت 3

 (زمع. 19. قرع. 1672) ةطقماوزع. 1نطعم زاه ةمممتاأت> طرهنق هع عماتعق ]دسم الل سدقز ءةاهات

 عاممتهددعر نسمع ىعماف ؟ععتتر وسدع سعتم عاملتت ىسل(دممعس لقا مضاتمت طمضأسس ةانمععل أت

 مروع مععمس ةععسس أ وأتم ءغ هموم ]!ذ(ةعق ةتلتمتع ءمصقتافس ةععلأ ءامر ءأ لص 207عاا) 18

 عغ مانلامه ةمعازوصعك ل55 كطتنأتق هيام - 14551. ''هط4/عغ عال-1عطاطو هدسنت م20

 لع لمهععأ مالتممع ةعمس] سضمصسس ؟لعمعنس ةوصعامكتتس عأ 00ءامصس لص 2عواممع ءأ "ل0 مناقأع

5 

10 

10 
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 ىزاغ ناخ كمحا ناطلس مانب دقلا ىمورلا رعاشلا بيبل دومحم هفلومل ودردت برق. ىلاوتك

 قافولاو فيذوتلا دونجع ءايلوالا رصن ىذلا هلل -نمامخل هلوا فلاو ةدامو نومتلتو نامت ةنسل

 ةمتاخ ربو باب شبو ةيترم مند ىلع هيترو ضلا ىاذملا فيذل حوتفلا باوش الجاع مهاقسو

 نب ىقحلا ليعمما ديشلا روهشم موحرم هفلومل ىكرت فودصتلا ىف ةيمسر فك [ممد#

 اودقو لوقلا نم بيطلا ىلا اودعو هلوا فلاو ةدامو نيتلثو ىنثا ةنسل قوت ىوسوربلا ىفطصم 5

 راشم هفلومل ةيكصاخ ةفحو 1مم ةيليعمسا ةفحتو تما“ لا ىيمحلا طارصلا ىلا

 ةنسلا فيلات ىدنفا ناميلس لمح ىفيحن هفلومل ةدرب ةكيصق سيمخل |*ممم 2 موحرم هيلا

 مديمد ةمويق دحاو هلا لوا دمح

 مذ قرغنتسم ىنيدايع ىدليأا مك 10

 - 3 - 0 ك5

 ةلوأ اضيأ ةهفلومل ةيرضم افلح سهما الهد

 نعطتق [آطعتع. (نهرصممدتتغع ةتعععع ك1ه]ن»0 ةرعافأا 207 - 1غ:»2 8هعاور ءأ ةمصم 1138 (اصع.

 29. كسو. 1725) ةدالأدصم قلع 11م: 6 نسم هطاطملتا. 1طتمامعلج أه اهعاطأا: طمس آلءمر

 وانأ ؟ملعمس ةدصعغم5 !ءعتمصتطاسق حدحتللا ع( مصقعمماتك 20]د51, عأ لتق ممأانتلل "ع5ع]1011011[8 أ

 لسلععم لحس زم طقع هتف معممأممكأتأا ءاعر عغاتص ويتسوانع 0ه؟ل5ذهعقر ونتصواتع ءقصأأوه عغأ ءمصعلات-

 ةزمصعمت» 0أهمموزأو عما - 14532. 1'هط1لعأ 8 ءةرس(أو عار 0مصسس مانقلع 0ع طعمفممطتق

 (0هرمممدستا (3نمعتعع طسصع ]!ذطعصر وست ةغه ةسعمتأا: ىرظغ لت ئععان ةتعصتسأا ه0 طمصتسصت عدو ل1 ع0

 (1. ع. ح0 لتعطتص طمصسم معسترع 30 ءمصلععوتمصعس نهتاهأتم آن عزز ءغ لتعععأن ططعضمما 20 كلهم

 1دسل غدد“ “ ءائو ءءاعطعمتسسم هطغتلطط 1هتجمقق 207 - 11عععزت 8 عزرا 11:51 هر طا - ظداسععامق 5

 طمصقع معصم تدعو ةسصسم 1132 (زصع. 3. لور. 1719) رصم»ناتك. - 14353. مع "همه ط1 عغ

 آه مسد د1 ]17 عار هغ لمصسست 15722413 تقت. ع 143354. 56 '1'هط1ءغ لكط ةعدعءاط17 ءعغو أ

 لمدسس كسلغعممع ]عطقعوءاعأت هطاطئتسو ءملعس ةنيعامر»ع طمصحع هجعسملقع 720060 ]دن0لوهغم.

 14555. 1 حاعطرسأ 5 ( ج51 ءعغ 8 نعل عار (م510ل«4 ظايسلعا ءامعتاتممع نتتصسونت مأذعقأه ءاق-

 ىنسقعطتمأه.  (نهدرح ممكنا 8١0/4 .11هأءمرست»عا ىكو/ءرسفتا طر عتل# قتكععو حصصتت 1123 (اهعم

 8. ."ءعطعب 1710)ر ءغ هرداتق عدا ذة:

 آدم الل]1 عم همتعمر ءومداوساأل ةتطأ ءغ ظطعصمر مص هدططل زنات2>عأ0 ([ع11م0115و

 نأ هنألغمععم دام5 طعمعلعأتو زدت عدوا. ع 10

 14556. 1' جاع طسأمع ( جه104 عغ 3110 0طوعأرت عغو 0مع10ه 1100/]م7ةنءا ءكمعدبتتمسع وتنأ ه0

 ماتعدغد عللتكمر عملعس ةنعام»ع. ًاسعامأا 18:
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 قرسشيلا كيبس وأ فاردثأ بوبايأ ىهلا

 ىرهك لوأ هدنوديأ فاردشا ىدليأ هناكي

 فلاو ةدامو سود خا قود ىروصملا كلايدكام خوش ةقلومل ىلع تردضدح مدلك اايمت | هوب

 فير ءاقش حراش انالوم ةقلومل شرع مالسألا ةخعرشل .ثيداحأ جيرخكأ هود 525006 ةلوأ

 فلاو دامو نوعيسو سمخد ةنسل فلا ريقح ىكلاو هللا 3 ىدننا فينح ميعربا جاحكلا

 سيوذ هعقولا ىدنفا مكاح ك2وحكام تنحل هفلومل صرع ةيطاممد ةللبيدصعق سويا 1

 ةولصلاو هدحو هلل فمحلا هلوا فلاو دامو نيتسو نامك ةنسلا دودح هقلا ةيلعلا .ةلودل الاح

 ةفاومل شرع ةيطابمد اةللمبصق سريمخلا ال خلا هءدلعد ىبذ ل للايكحام تبدد ىلع مالسأاو

 خبملأ راشم ىانالوم هقلومل ةيزم# ال مبدصق سيهمكلاو ةومإز ةدرب ةليصق سيمو انوك]

 ىليأ مور الامضق نم ىيياؤس لوح دقلول فقاطنملا ىف علاطملا نىدرمت 3 عئاطملا نوبزذ الدخل

 () زه [نءرتقر وسن لمسصتسسم لطم طقصسصتصنمت همطألتاةكلكو

 نت الل دماععس ذالحمست مععدممحفس نماعحتس 1[ماعرع هماطلاعو [ععلا.

 14557. 1 هلاعط سند اع عا ةص طق ل طع عغعأ ثلا ةمممطاتط ءوصمأم 4/41 ععععاأ عمات ع1مءنالمصع

 وسامسوست مان ئمغو كععمسس ماك ه هطعتلعطو ل21هأرموسعلأ لا - 71ه, هسصم 1105 (ذصع. 3.

 مسك. 1693) مممرعنم. - [معارأدمأ زأوز ...- 14558. '!ل' داع طعأز هطقل ؛( طر (2ه01هصعت

 عع هرعرع هما ء7-ث7نم ءةمانع] ءعداذع.  (هرصممستتاغ جعوطأتعع 31ه11ه ممداعع ةصاععمرعد ]طع

 د1 ورك كارم" هغ مداعع حسعامرتق ءممغاعستأتل ظسزمسم !ذطعالت لادا زر ةظا»هطراد» طلهتأرك طر عءتنلاو

 تأ [2ءنك مممتاتانس ةتأا, ةسصم 1175 (ذهمع. 22. كدل.1761)ل. - 14559. '1' حاط طسأق (2511 ع+

 ا©اخسجع ةغأأ1و عار (ممأله الله نافرعا ءموكتممع ستموت ماذعمأه ةعوطتعع كععتسمءتررأذ

 هعووجأل 71ه موسعا 1[ عضم طر عسل دسلفع ةسطاتستق طئتقغمع مععدجطم طسزاتق اعدت ممعتف. (نهدت-

 ممقاتتا طقصع ععععصع5إ هصعتسو لاتهع ماه زمعلزتتا: آطهسق العم ةواتر ءا مجععدالم ءأ ةدلمك ةاتمعت

 ءزانك مممطعاحس 11ه مسمع, ممدغ نسعس هتيلاتك معمزطعأو ؟معصتغا ءاعبر ككعق ةصهاتتلل 8

 مع. 7. 0ع6. 1754). - 14560. 1" حلعطستم (عمهاأ0ل مغ طلاس ةاأزت عار (0هعفلام 1ل1/-

 ثنو ءاممتاتنممع ونسموستمانعمنح ه هطعتلعط هل -زدلافس ذآمللج همداعو 7101 عس»نعا لع هلق

 مرير عررلم كععو هصماتتص 1148 (ذمع. 13. للمت. 1735) ةعوطتعع كععستفع نامي عسقهع ةأه !آمعاصتغت

 - 14301. 36 '[!' داع طسأق (©دقألعأغ ظسع ل عغور (ممنلع ظيضصسلعا ءامعساتمسع ندتضع

 وتتساتعمغو معللتاو. - 145602. رى ع '1' حاع طسأم ( هدأ ل عغ ظل عرس مأو عار أ (م510/ طل ءذ-

 هونرعءأ ءامعيتتممع ويتسوسأ مآ عداه كععدسسكءتردأميم عملعس جيعاممع 31ملاه همام ملم !ةنل غ0

 - 14303. 1' ءهموغم عل دس ءاملأتلا ععمعمملتلم هعاسست ![نستصانتس 0ع ءعيععءلاقهغكممسع ةااعسأ#

 1ءععماتو. مده اهوعنعتس ه 3101,عسي»عل ذ5ءسور# اكسس عاتمع لوسلتعع ةصسصم 1070 (ذصع. ب
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 ىلع انليجو مهركلا باتك علاطم نم انلعج ىذلا هلل ديحلا هلوا فلاو نيعبس ةنسلا فيلات

 وحنذلا ىف ىئازاتغت مامالل ليلدل بيكرت حرشل ليمجا بيتوث 1801 يلا ميدقلا همالك بد

 ممله ردفيلأات خيرات باتك مسا ملا ءايبنالا ةثرو ءاملعلا لعج ىذلا هلل دبحلا هلوأ

 دارم حمحم تيش موحرملا هقلومل نيريبك نيدلج# قرع ةينارقلا تدغل تادرفمو ابدز بيتر

 ةرقب هذعب ةحتاف ةروس هلوا فلاو ةنامو.نيثلثو ىدحا ةنسلا فيلأت ىريمشكلا ىدنيشقنلا

 تءاج دقت هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل انادم ىذلا هل دمحلا مث نوكلفت ىلا

 هفلومل نارقلا تايآ عيباني نم نانجلا راهنا هامس ابيز بيترت 200 2 ْخصلا فحدلاب انبر لسر

 نمثل هلوا .فلاو هنامو نيتسو عبرا ةنس فيلات ىجدتعب ريهشلا اشاي هلا دبع محلا ريمأ

 هفلوملا ابيزا بيتوك 109 خلا باطل لصفو ةمكحلا هاتاو باتكلا هديع ىلع لونا ىذلا هلل

 |مما» .  . .هلوا فلاو ةدام ةنس فيلأت هللا همحر ىسلبانلا ىنغلا فبع لضافلا ملاعلا خيشلا

 عمرا. 1639) ميس ممدتكسسر, ن0م0 ذغه ذمعامتا: آهسك 8عمو ونأ مم5 1زساعم 1ةءامتعد !ئطعت

 حنوسممأ] عدعع ؟م]ست4 هع صمد 20 ةيسمععرس ةعئتضمملق هانآ 3عاععم1 ءمه105108616 عءاعر

 14364. 1 ععغؤغط ل عس أ 1, 0لن5ممدتاتم عءاععهصع. .(نهددتض ءماقتلالق لص مارت 08111082313 عع

 نمددسص آسمسأ 1عيكاةعزم لع عدسسمتاتعد ه هطعتطط ءادتملقس 2عءااوعامنلعأت كل ه/ءعتاتسعا

 ير عرن0» ععممأع ةمصم 1093 (ذصع. 10. 18عع. 1683) ءمرصممدتطتقو ونت زاه زهعامتأا: اهتم

 2[1عمر وست متعم5 0هءعئم5 طعععلعو معممطعغوضتسس ءمصقال 6 نلأ ءاعي ع  'لدلسه ائطعأ ([عددماتق

 يرد ممدئاتنممتد هلومز عوأ. - 14363. 1'عماا(ط عاطقر ءمرصممدتالم هدمهأع مماتأه ءأ ؟0ععق

 اميل هععد لزءاممدته مردهتعمع. طم مماسستسمه سسهعمو ه هطغتلعط الو ميستسعل قل م4 ظلا»

 وعم مط ةطءرنلع 12-181( ىع]ووت»# طمصحع ممعمهكتهع ةصصم 1131 (زمع. 13. له. 1718) ةعوطتعع ءمدتع

 ممدلتكدر ودقع ه مكسسو كسعمأم زمعاجتسماو عطقستس ةععبملو وعدت" ه1 زمهعتتمأم دموع 20 ؟0 عض

 و0 ةمارم ععزمتا.  "اكدسم ةعوسسمأاتع ؟ععطقنت ىرآمسم عمر وأ لتطعدجتغ ممذ 20 طمعر ءا همص

 1نتسدعسسم (ةمانز و هغ لتعتععععسصسعر متعت لتععوتسدعغ صممه 1)ةنق. لفص وعمتلعمت ؟عصعتاتهأ

 1ءيعن لمدتسأ هموت كيبل ؟عيتأونع تام.“ - 14366. 1 عماغط عاطقر ءمسربمقلالم ءملظأه
 ك1 ءآ - ]8072 7827 نءراعأل“  هبروق 171- 0مم ذ. ع. ىىظطنستسه طمطا معاقل ءدع 1هصمانطانق

 كممدسسسم (هدعوصت““ زهمععفتماو.  (هدمممعدتغ ظسنع ك-طمزز 460ه7/ه)صهمأبمب حلوو 1ءانعا عازف

 لتعاسعر ةممم 1164 مع. 19. للمس. 1730), ءغ لزطعع زغه امعامتغ: يىرآصسم ]عمر ونت كعسصتقلا

 دورمع مععكسس عدم !ذطصتسص جنعممكتصس““ ءغ 0ءلتغ ءأ يىمهجت ءماتمس ءأ 0 هان معمم ع ةععطممتقو

 (نأ هةدوزعماءع [هوست ممدقعغ لع هروصت معزا“ عاني دس 14367. 1 ءماغط جاطقو مررت م0810

 ساق. .©هسرممنتا ىظطعتاعط لهءامم عع طعمع سعتخكسم كلل -ء]-عايمبف 1١-181 هطناةلعنر تنزادق آل ءانق

 رداد معدتك ةصصم 1100 (نمع. 16. 0 عام 1688). آ1رنطعم زاه زهمعارتل ... - 14505. 1" همز عرص ءأ



 ةدجإ

 ليلخ هرقب ريهشلا ىدننا ديعس دمكم مالسالا خوش ةمجرلوأ تايمبدالا ىف نوديز نبأ ةمجرت

 كعب ال ركشو لح ىف سايس هلوا فلاو ةدامو ىنيتلثو ثلث دودح ىف ةنس فيلات هداز ىدنفا

 روعمت خاقرأت ةيسرافلا ف 77 رهشا ةمجرت 01 خلا هك نوسلوأ هدلهصو درف فلاخ لوا

 فلاو ةنامو رشع ةنسلا فيلات  ىدادغبلا ىدنفا ىصترم هداز: ئمظن. مجرتمل هاش. برع نبال

 5 ىدحا ةنس فيلأت هيلا راشملا هقومل ةيكرتلاب روكذملا خيرأتلا ىف ىقاق ةمجرتو 16ه.

 هلا ال لوطلا ىذ ديري ام مككو ءاشي ام لعفي ىذلا هلل دمحلا هلوا فلاو ةنامو ىيرشعو

 موحرملا مجرتمل هذود دمحا ىتاب مكنم خيرات ةمجرت !م.إ خلا ديمحلا ريزعلا وع الا

 ىنثا ةنسلا ليمكت فلاو ةدامو نيثلثو ىنثا ةنسلا ةمجرت عورش ءادتبا ىدنفأ دمحا ميدن

 مدد“ رد نيريبك نيحلجم خلا هيبت ىلع ةولصلاو هيلول دمخل دلوا فلاو ةنامو نيعبراو

 10 دمحم نيدباعلا نيز خيشلل نابعش ىم فسصنلا ةليل لداصف رشن ىف نانملا ةضافا ةمجرت

 فيندح ميعربأ اذالوم مجرنمل ناخذ دكودحأ نب ليدل ديع هداوهش ماج هفلا :فيلخل ىسايقلا

 ]طم 2ءازلشمر (عممدادنم ((دععاعد) ك2 262015 0ع ]زغععلك طسسصقمأ هعتطاتنق ةهط ةصاععم عام

 عطعتلعط ءاتمافس 1101 هس علا كم0 طر عنف, مدلعم (نهج»ع]ج 121017 رك عيبا اعأب لتعام, ككعد

 دمماتتم 1133 (ةمع. 22. (0 6. 1720) 1ععاد عي ءلتأذر وسمع ةغه 1معامأأ: ًطهسق اصلظصتلك أ

 عردتتدستسل جعالم ممن ععدطتلتعق ةذغ زلال ىعمام»أ نمتعم ءعأ جعاعجمم ر نان1 هأعب ع 14569.

 "1" حمز عرد عأ عدططقمع ةعسقر 0دصقامغلم ءع]ءطغعععتسأل همدصتماتتللا مع125163 طاقأمعتدع 2127141

 عط 1ث» قمماعاوا ءلتكاوع. ؟1'طدمحهطتلتعغ ةحسصح 71:07 طر عرالف للا - 8ظهعجال 02و امانلعو

 5و رالماع»مقسملعأب لتعفتعب دمصم 1110 (طصع. 30. لدص. 8)1698. - 14570. 'ل' دعز رد عغ اطقستو

 دمقأا هلم ةعععملاد ءزدكلعس طاقامءعتمع ججملم ][دتلحغقع طتغعتعو قط ءملعتس ةصاععمععاع ءمدص-

 سعمممردأم حصصم 1121 (ذمع. 2. 31ه(. 17209) ءلتكحر ونسمع راه ةصعاصطأتا: آطبجتمص آلهمو ونين

 1جدعزغب وصم0 زذمدأ م]دععغ ه6 همصقاتطستغ ن000 متلغو رر]1دعوز(مر-ل. خلمص ءوغ طلعدذ ملتقت

 زمهعأا ب مماعملار !دسلاع لتعمم عام. - 14571. 1'هدعز ءرصع 1'ةعالاعط ةذالمصم عز زذس-

 طقق طخ (عدمعأ دعم طاقامعتأوع معدعاأوعأت همام ممدضسهكتسس هنتاتعم تس ق2: ءم 1])ءلعأ]. "اعدم

 ةناذغأ 860 قامسعل طر عساف وست (مصكلهغنلمصعتس 0سمطسق دمعمتمس ؟50ه]هسصتستطسق ءمصت عع

 طعمكحتصر عانهع ]ك2 1هعارأاغ: آدسم للتر وست هد لتعمسسمس ءقأار عأ مععدأألم ةاتمع# ءّلاتك مهزبط عد

 (مرس ءاعير ةهمسصم 1132 (اصع. 3. للم7. 1713) زمععمتاأ ءغ حسصسم 1142 (ذمع. 16. لكدل. 1729)

 10 جطومارز(. -  14572. ''دعز عسعغ [1؟خلطحغ ءعالدسص عدمة مر امهمقأدألم همعهتق ًالثأأاعا

 ءا- معيب .1٠ ء. ررءالدسأم ععداتقمع طعمتعمتعسةأسدأ لع لتسس] عولممع تعاسكنتس ل161 ننقعأت

 لععمازسل مهعمدتس هطق' طقم“ حج هطعتاعط 7ءقس- عم لغد: 21ه مسسعلا ظا- ([ةنرافعق الآ - اكمل

 ءلتكح. (هردممكاتتا طقمع (عهمداهعلممعسر وسفهع اه آسعارتا: آبهسق اذ عم ]طدنلع لتعممرو ع+

 ممععوالم ةيمع» ءرسق معممطعغحسر طسلسق ؟ةسصتلتقسم عغ ةمعلمد ءاعر ةطملله ممداعع طط”هاأن»
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 ةولصلاو .«ةدمح  تقح هلل نمحلا .دلوا ,فلاو ةدامو+ نونامث, ةنسلا .فيلأت ءافشلا جرا ىدنفا

 رشبلا كبيس ظنيدم ربخ ىق ركفلا ةجينت ةمجرتو !هدا“ خلا هبزحو هلال لفوالا ةيبن اقلك

 للا فلو اا زاوؤرملا خيراتلا ىف هفلا روكذم انالوم مجرقمل وا هدازهش مانب دفلا هيلا راشم يشل

 دم ناطلس عماج ماما ىنسلل نيسح ديسلا هيجرتمل ةءارقلا قف ىررج ةمجرت عمم

 ا.“ ةنس خيرأت ةنسل هفلا حتاغلا

 البس دعيج زور رسبم ىماهذا ىدلوأ

 اذ_ةظبأ هيي راكد هليا دللا مسي هلشاب

 ايربك لوسر لبد شيا لوأ ىديد واوا رغبأ

 فحسا مالسالا خيش انالوم هفلومل .نيتملا رصق هامس هقفلا ىف نيفراعلا ناتسب ةمجرت ادم
- 

 ناممدا نامب رجم ناز ترحم هلوأ فلاو خدامو نبقلقو نامث ةذسلا فيلاث مودم ىدنذفأ

 لق ه4 طر عننا ةصخعع مععم اذطعأ كورك جممم 1180 (تصع. 29. آمن. 1766), ءهأ ذزةلعنلعارم قلطل-

 ءا-[اء مننا ظعتن كطتسعل الكاك هطمتلتا. ب 14573. ع 1' هعز عسعأ ل ععغاق ءغ عل -1 لع عد ءأ

 اممصقأاد غم انطعأ 28 ءعمزءا ء/-رعلع»» 1. ء. رك صعاتق علل( كل مصسسمت 0ع طتقغممتم نتعطتق لمطتمت

 ععمعتم طسسقمت““ جط ءملعسس كطعتلعطم يسصءصسمءعهعم ءلتغقم وست ذلطسسص قلعصس ذل مملعأب

 هطضاتغ. "1ءممعضلتغ 1]3101ج ممهاعع ملم ]ادساهكغتك ءملعمب (ةصدرمعع دماهأمر ءأ (ممهقأقتتم

 زو زمعامزأ: ... - 14574. "1' ععز ءرو ءعأ لل عج عمار امةمقاوغم []ذطعا لعدع»# 0ع !ععلممع

 ىرمومتعو هج 5عيججتل طموعنو 10/- 181 معمم آ[سحدسم ه0 ةعلعسس قاط علعدل د ةتلتدمأ 1101م1:

 [نعمسعمهأمعتك مل ععاو. ةل حممتنس مرت موز 1همتق اعهمق]هعلمصتق 1033 (ذمع. 12. طآدعأ

 1643) ةلعماتظعءعدصملتسس طلق انأأأ نع ؟ععطأق :

 طوععععغخم ءزانك معمدمععع ءمماتعتل لذغ ؟'عمععتفر ه لمصننصعإ -

 ء( (ممصقاوغلم ذغه آمعامأأ

 [معنمع ه ىرالعوسصتمع [)عز““ (مموسحستل مهمعأمأم كزانقواتع طمصأ هرعت :

 لمص ءدأ آسر عع[ ععامسصوم ةعتققر كلطتل هزدتنر لتحتأ 1ععدطتق طقز ءقامأق ل188.

 14575. 1" ععز ءسعأ ظهمعاخم ءال-مغعا11مر اعممهاهغلم انطوت زسعلتعتن 80ءانل» ءأ - هتك

 1٠١ ء. ىرطلممنته موممدععماتسست““ 22/- هع 11-871 ءاقو لذ. ء. هه ءالسسس عستاعع طلاق أ ن1“

 زمهعص ماج.  (نهرصممعستأ آآما]1ه همدغعع كةطعتطط ءا -زةافس 18 70ع طر علل طمصحع زن عل101183ع

 دممم 1138 (ذمع. 29. ثحتع. 1725), عغ (مممقادنلم زذغه زمعارزا: 3مم ]هوعدعم#, رضاع

 [جعدملتج معدعأاع» ءعاعمع هعممأتع 1آماعع طمستمعع لص ءصمعهغلممع ععمات6تدضما ةانطلتصللتلاا
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 ةيلعلا ةلودل ىنيمجتنملاو ءابطالا سيدر مجرتمل نيلصحملا ةينغ 250 ىسرافلا بطلا تادرفم

 ادع هبك ىلعو نويمالا لوسوأأ ىلع ىلصأو لاصالاو ودغلاب اهدا لامآلا بهاو هلأ دمكلا ةلوا

 فلاو ةكامو نوعبرأو فيما ةنشلا فيلاذو روةسد ةثلتو سصبخ شذ ةدسوخ ىلع ا خلا ىنيحلا

 جقفلا ىنال شرعا ىيحلا ىبكام خميشلا صوصخغ تاللكشم ىف قرغلا بئاج وجر 1م

 قيننا# لب ليلا انالومب مديل ىفولا١لضق هامسإ فوصتلا يف ..نكملا ىيذلا ىفطم نب نيكد

 جدافمد حف كلا قلن دولا ةلوأ فلاو ةدامو نمعبراو نامذ ظنسلا فيلات هداز ازرممب رميهشلا

 قئاوخ وبما ريشلا تيبح ةوكرتا (؟هلو ةمئاخو ىيباب ىلع هيترو خلا بولقلا لافقا بوبغلا

 لل مهرناتسن ءعاعع ع 14576. !1هعّز عسعغ !هط4لع+غ ءا-صسساصتسو اعهمقلهغتم !ذطخت

 10/ر/عأ أ - ةرميممتونيو لع ع. ىىطلطهدسص 80ءاتطتتق هطافاتسستك“ جه 71701, مرروت»عأ كلين ظل دعا

 لع معسعءلتتم منعلز ءلمهع علئسم] أ كطاتق مععولعع ءعلثكأ. '1'عدمم]دئمر نيهع (1؟اتلانتت 6/11 أ

 ةلدرنم/ مدعيا .1٠ ع ىآمعاتغعماتم هسا عاعمق ةمصنص نمل همممل(زهصعتت ةلطأ ءمصمدعممع ةانلاعمأ““

 روع مع طعم( مغ م هيعلزعمرستنس عغ مقهاعمممس متنا 20 جسلفتس ةنطاتسعس معهتمعتموع اكله

 ممداعم هةععبسلم لقمع رار عررلع ةدسسأ آآ' عملت 1طسزقسع م لع] ق/ةممدام لتكءعأمسلمو ونت

 حس كسلافمم 11م]م»ج7,0 زك مرو هطغتلتغور ةصصم 1146 (أصع. 3. لسص. 1733) مسرب م8لأه عقأو

 زكام ز[معاربتزا:  ًآيهتعه آذعم ةمعت لمعمرتل ةعسمع» (عوصربملع دتهأاتأ1صه ءأ ؟عورتعأأ صو عأ م1ععمل

 ةانمعع معممطعأ5س 8مم ءزانشهوللتع 50ءمخر ونستأ "ءعاه هته ه0 مءعازوأتوصعست لصعاتسا ءاع.ر ءأ

 رص نسامونع 7ع ]وع ز. ء. لزول معا مصعم ع اععض 1)ءوائ ز]. ء. ؟ءوتلوه عنا لزساءلطسأغو.

 14577. "1" هعّز سعأ ظآ1-ل خمأط ظا- نط دعطتر اههممامتتم طا - "علا ظا- 17: ءاننن 1. ع

 رر(0معمأأزم حلنمع جه ])عم لممهادعع ذمهعتمأاد انطون 27 - لؤستقأ ظلا- 6| ممأرغ 1. ء. راصد

 هعلءصاهلأة“ر وست ءمصسعصضاةهعئاتق ءدأ قل اا“ ار مارا لل ه]روتاناعل ظعتن للواعمإ] ع“ - ءل- لقا

 را - 11مم ذم لذ طعما (ةمغعمه انطع (طعمةممطتعت طووع هل- ملعس ه ظطعتاعطم قلمابرف-ءعلا-اك

 ]لات مل_ماغ هلئاألي  [عمممانلتغع ذلملاح ممجاعع ىلعن7غ للسعال طر علف, ؟هلعو ل1« عجلعأب

 لزءاسعر مممم 1148 (زمع. 13. لآهأت. 1735), ءأ (عمصمد]ةهنلم زاه آمعأربزا: آهسق 1)عمو ننت

 ءاوكتطاسم جععمصمعتس 1]مكتتمهز طت]تسس ةععمم محضلتسمست ةمعوتأ ءاعيي عغ ذه لتتم ءةمرلأع هأ ص

 ءكسكأممصعس لتداعزطسغعوم هوا ع 14578. '[ل'دعز عونعأ طاهطأط عل -عزو ءععر اعممعأقألو هزعكأف

10 

 غيل

 10 معمدتعأ ظياخا ء/ -ىنرع» 1 ءه. ىرركستعمع طتئموععرطتخضصتستع د 2ل68لمتن0 ءلتات.  ؟ةدسنللاتخ

 اك ماحتخ 2سم ة1ا"مافصسضممعام بحس مصصم 1138 (زصع. 29. ةسع. 1725) للتنس انطق
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 قروصنم ىسيضاق بلح فباس بوفنلوا باكتنا ندحبابرا نالوا فقاو هيديسراف تارابع بورويب

 ىو لا ىولومو ىدننفا ىدعسو ىدنغا ىفخطصم ىفيكو ىذا نسح ىكاصفو ىدنفا هداز

 ندم 0 5 22 ميسو ىدفغكأ ىمرشو ىدنثا "ضدانو هددث ىسوم 265كيلو * كنج 5 >> 7-1 ل جحنقأ 00 كما كيت 51

 مجرتلل فيرش ةيلحا ةمجوتا 501 ردشلوا همجرل ليبكت هد دنس رب هرزوا هجو وب ىيغاوربوب

 ع

 لوأ ناياي ىك دمدح هثوأ فلاو ةدامو نيرشعو عبرا ةنسل ىقوث ىدنفا مي2ردا ىدحو انالوم

 مجرد 1*ةدع خلا دليمس ةهصويصخم ةهيلح ىدنك ىلاستا وب ره عك هفيراترضدح زاهذا ّك ا بانج

 فيلات هداز ىسودورب ريهشلا لديكم ىب ىدننثأ كمحكم مجرتمال تاقيطلا ىف ناكلخ [ندا]

 ريغص ىبلح ةمجرت !*0م) خلا ناوارف ءانثو نايا ىف سايس هلوا فلاو نيذامثو عيس ةنسلا

 ةرغ 2 فبلات ىغاطابابلا ميعربأ ب هللا دكيع ند ىدنغفأ مهربأ مجرنمل ىلصملا ةيخمع جرشل

 لما جارعمو ةداعسلا ماتفم ةولصلا لعج ىذلا دلا نيللي غلوز ا فعلاو امر رمع ةبسل بحتلا

 ىلع ريغسص ىبلح 0 هول ََح رشلا لويقم وعو باوبا ةذس ىلع ةيثرو خلا 8ةداحولاو كولسلا

 (مصخأا هال ممعسم كتمعععأر ةترعت للعالمصت5 رسععدزعمع عمهم عاععأل عنصار نأ (ةلطت معمأمسم

 [1جاعطعمختد 110ه: 0ع]ب 1 عدنان , 1 معق782 ظل هدمت 1 عرنلف , لآ هارقإلا لل داهركا 1 عبار

 مول ]ظل عرالق, لل ءماءم: كانعتزام للوعم 12 ءاعأرر طة قلل | ءعسلفب كان عسوع ير ءعرنلف هأ 5مل

 لعقعارم. نت كرد ممعاعس اماعرع هع ءمصقأت(نلتددعمأ عا لعظمت ك1 ةدعصتأو طمع هيملق امغلف انطتتلل

 هممت (عهمقأةه علم معع[ععاو عجايب 14379. '1' ةهعز معا 8112 عع كظط عمال (عممقاقغم اذطعت

 آه 1 ءا كاع" (رك 1١ ع. يال عععاراتم مععدممهع لل هز مست: ءلتخ هصعدقأدعت“. '!عهمهنأاغ 815115 همدغعت

 11 ه]لغ طة هاق» طر علق, دصمم 1124 (ذمع. 29. لحم. 1712) رطمعاتستتقر ءأ (عدمقا وعلم زاه اهعامأأ:

 لدست» ز[مظصتأم اللل همز ءداماأل ملمع عمعتمر نمهع طمصتمعلل ن1عالتلانع ءانطت قانج [هعتصف ةمععتملا

 مصر نمدعناإ كاع. - 1458. ”1'دعز ءرسعأ [1طصإ آظ طق! ١ ةصب اعدمماهأتم كانا 16/1

 لع ءاوهدتطسس كعمصس ذللسفتعئ سس. "!'عدمختلتغ 11ه ]رمتسسءل طير عبنلم اث عزب 2ل وأي هتاتسعتلم ؟نانلعو

 160:5 جلع لتعاتخر ةصصمم 1087 (ذمع. 6. لآدعأ. (676ز, ءأ امهصململلم زاه اآمعأربتأا: 7( تأ 1 ةكاننل

 ععاعلم ةسسسعمعم ءأ اهمع ءمرامدو عاعب - 14381. '!' ةعز عسعأ 1121 عطن هدعطتعر اعهصق-

 اقام يسسعماهعأ 2م«/عؤمأ ة1تصمعم ذه اتطعسس 21ه عا ءأ -رسمعملل:. '1ةدمهاسلاع طن" ه/أت

 ةطر ءنلغ ظعرب قكطلقوعلامأ عنا ةطاجواتتس» ظلا- ظفوطغافعلق ذمتككم دصعممتك آكعز ءط ةصضأ 40

 (لمع. 30. لدم. 1698)ر ءا (عممدادألم زغاذ زمعلمتل: طردهم 182عمر ونت رطععمأ أ وصعس 501 عبط علت

 ءكوجعرب ؟ععتغ طعما5تةسلتمته عا ععملفس دتعمصتس ؟ذهس ةرتاع أهل عسب ءعغ ةهععاتعمس 1ممضعلتعماتسمت

 ماع, هام هعدج يررتكأو لتهاصطسأو عما.  طرئطعس ءدغ ودتهاعساتخ هعضاءصاتقت» ءال ملا 866ءماا05+

 14382. !1"ةعز وسع( 8مالءعط] هووعطتعر (عدممأاونلم ءسصسعماأة متن 2م/ءاأأ التصم؟ اذ
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 سمخ ةئسلا دودح ىف فيلأت ىويكنلا ميعربا نب. ىلع ديس خيشلا مجرتن ريصتخملا ديفملا

 ةواصلاو نييملا نارقلاب ةولصلا ةضيرف ىلع انتيثأ ىذلا هلل همحلا جاوا كغلاو ةداصو نيقلقو

 دقفلا ىف فسوي نأ جارخ ةمجرت (عورش خلا ماكحا نيب ىذلا دمحم انلوسر ىلع مالسلاو

 فلاو نيعسنتو عبرأ ظخخسلا فيلاث ههأز ىسودورج رمهشلا دكمكم ىب ىدنذثأ كومكم مجورنمأ

 ليكم مجيةمأ كياقعلا 3 ةيناعرملا ةرد ةخمجرذ | هده ةببلأ راسم مدجرشل ىماظن ءودمويد

 لوكلا هلوأ فلاو نيعيسو عدرأ ةظخذسأا 50 ىلادندحب رهيهشلا ميعربأ نب كمحأ نب ىدذفأ

 ةعبرأ ىلع هبترو جلا نيبلداقلا ةنغق نم انمصعو نيلطيملا ةفداطلا لالض نم اناجنا ىذلا هلل

 ىدنكا دوودكام مجرذمل رهمسلا ىف داو رههل بايدالا خضور وجرت اناا باوبأ

 بر هلل دمحكلا ةلوأ ناخ دومحكم ناطلس رصع ةنسلا فيلات هداز ىلكيد ريهشلا ىواسينغملا

 ءماامرسعس را - 71ورك6 0 مست 1 ععاعصاتق. 1 "عدممطلتغع هاطعتلعط 5عيججتن0ل 478 ظوبب 1ع طا

 ال64 ءللم76 قكمععو هصصتننللل 1135 (لصع. 1. 0ع. 1722) رو ءغ عدصقأد غم اذ اآصعامتا: ًانهسق آلعمر

 نأ ؟ععلأار تأ م05 م22عععرمأسلا م1ععداتمصتق ةم]عصصتق مع (نهعدصاتللل م5511 ام1111 1151116

 [عمعهتشلاتكو هأ م"ععوألم ءغ ددلسق ةسربعت“ مطممطعاوس صمقاعاتلل ل110/07:1260,  لتتأ ةاةلنأ

 ءرعرمدانأأ هام. - 14383. "1" حمر عسعاأ اعط هعفز ر عدصقا هام اذطعأن لمعت ل11 0ع عم ععصعتع

 متطستأتم وسم0 80 ةدممعاادطتع, هط قكقي ة”عببر“ك ءعلتغ. 1' 'طدصفاتلتا 1101من: طر علل

 اق وعزا 11ه]رمتستسعلارو ؟دلعو 5(1800سملعء]ب لتناطمقم ةصصم 1094 (زمع. 21. آل عع. 1682)و ءغ اعوصق-

 ادم زاه امعاربأتا : اممم اآملكمتاأم عا عامجتم ةطصعممد ةثغ 1111 عةدعمغتمع هدصصعتس 0عقععت ماتمم عاد

 ع قرص مدعم مصعتت ةاتمععمسأتلو ننهع عامي. - 14584. ع '!' همز عسسعأ لكط هس دعا ةلذ-

 2 قست عأ ةمصمامللم 8ءوعقتع يعستمتس أ ة!عمسقأ. "1" عدصقانلتا 1005 هنلاعأت دلو

 ادم لهندق. - 14585. '1' دمر عسعغأ ظا-1ل همعععغ آظ[82-1همءطقضأو ءار (ءمصمقاوألم هرععتق

 ]ل - 11 هم»ءا 11- 801:4 ءا .1٠ ء. رى اططهععدستاف ظم» ]متن - ءل- لام 0ع ةجماتعتلتق 80عأ“ك

 1" مدمداسانغ 710/1 هنن عل 1 عرنلف 18 عزا كل ]رسعا آظعتن 8 ه]راتسر ؟تلعم 1)ءرنلمتن6غ لضءادقر ةصصم

 1074 (نمع. 26. كمال. 1663)ر, ءأ (عمهقادنأم اكه زصعامتا: آطبهتتق آل عمر وننأ ص05 قط ءجضم»ع ةعططتسأك

 عمعاوكممتنل 1ةصتاهكلق هعمل وكلا ءغ هد ءممهيماتممع هستعهام تنص [جلكمضتست رصاتمتكالا ءاع.ر ءأ اص

 ناندانم» قرتتم لتدامطسام هوان - 144580. 1 دعز سعأ طقس 0طقغ ع]ءةعططقةطر (ةهقاقأتم

 هوعرتم 714/ليمدنلأ طخمعئهمطتعت 8 هسسالما ءدعاطوا ذل. ع. آس لمسسس 011ععامضتسس““. 1'عهمقد

 ةنلتذأ 721ه]دسا طور عنان لآ - 11هعليرا دومة ؟دلعم 8عءوعالشملع]ب لتعاسمر ءءعمممأاع ةسلكقسم

 11ه 16ليانب أ اممصملمغم زاد ةصعتمأتا: آطهسف آل عمر دصسصلمصتنس لمطتسم و عا رظععقأم

 م( عداسق يع 0ميصتصساتت 1ةعدامضتسب عامي - ةلنم ؟ه]نستسو. - 15387. "1 هز عرس عأ
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 ... هلوأ فلاو ةنامو رشع ةنسل قوذ ىدنفا هللا ضيف ديسلا مالسالا خيش انالوم هفلوإ مساق

 ىدقفا ىحور ىفطصم انالوم مجرتما كناوخ ريمل خيرأتلا ىف افصلا ةضور ةمجرت |همم

 العا ءالم ناحبسم هك سايق ى ركشو سايسو دمح هلوا اشاي ىلع هداز ميكح مانب هفّلا

 نبال عاطملا ناولس ةمجرت 31 تادلجام ثلث ىلع هيثرو يلا امس عماوص نافكتعمو

 فيلات هداز ىدنفا ليلخ هرقب ريهشلا ىدنفا ديعس دمحم انالوم مجرتمل تايبدالا ىف مشاه

 تامهم“ مها ئطعم هياهن ىن شياقسو هياغ نك سايس هلوا فلاو دامو نيثلك ةنسلا دودح ىف

 ىنلا ريس ةمجرل ناأولس سمخ ىلع هيثرو خلا برام تاموؤل مولا ضيفمو بئاطم

 دمحا ىلين انالوم مجرتمل ىزوجلا نبا نمحرلا دبع ظناكلل ىفطصملا لماصذ ىف ءانولا

 فلخلا فقلخ ىذلا هل محلا هلوا ءانولا ةمجرت ىف ىقوالا دامس هداز ازريمب ريهشلا ىدنفأ

 مس قود رببك دلكام خلا ىدف نيقتملل باتكلا لوذاو السر مهول ت.عمذ ىدس مهذ د امو

 8ظحس ل طدخغ آكط جاغأط () ةدترم , اعدصقاقأم هرعضهم 28007061 1. ه. ىآازصضلمعتسست“ “© 2 ءممعأم-

 مهامرع (مي» ءلتأ. 1 'عممماسلتع ق16ه1]1خ هممدغعمع هطعتلاعط ءا- دامس اظا-هءججنل ل ءضلطملاعأب

 طر علت, ةمصم 1110 (طمع. 30. كسص. 16098) ممم( انانذر عأ امدصقأ هم زاه اصعامأأ: ...-- 14588.

 ؟1"حمعز ءعسعغ ظفقس لطهأغ عال -هدكفر طقصقلوأم هرععت5 طتقامتءف 7 ه::07ه1 ءاد ؟هركذ .1٠ ع

 رو الاس ل هعتسس مدعئاهغن““ حج كللا»علم»0 ءلتأل.  ”آعدمعطتلتغ ةآهل]ذ صمداعع للاعامرك طلب

 مرعب, ءعغ (مهمعأل دغلممعسص نص اعته ؟ه]يسستمه 055مموتكذحسو ونتتهع زاأه زمعأ جزا: آمنم ءهأ عاممتم

 ءا عمواتمسس عالم ةستص عمسدر ناقلات 1[جملت5 مههعلأ1ءهغمرنعم دصصصلأا ةمطآتس]هعتق ءغ 0ععمأت

 ىصاغمععو ذه ةعلطسس همعات ءاع, 8مظتسحنلعأالو قل/مممعآبم هططتلتلم ح 14589. '[!' حجز عرض عأ

 مهمهارقم عاد ص هأقلر ممهقادتتم هرععم ه6 ممنون ءادرمام" 1. ء. كما دانه هج العم هطعلت ءضانق

 ءيماعسلم مععئعصلدعك, وسم ل7: 2مىابن» لع ]ذ(غعتك طسسصفمتهدعتطاسق ءيصممةنتأ. "لعهصقأات]اأ

 31ها115 هممواعع 7101من ءلا كمل طر عنلتر ؟ناعو (0ه»عأب 1ك164717 طر عدن لج نللعأب لت ءاصع, ندعو

 جمصتنتل 1130 (ذمع. 24. للم. 1717)ر ءغ (عهصقادأم ذص ونطتموتتع ءمادأتج للة طسأو ذة

 امعامأزا: آهسم ازماظمأأو ءعغ عئواتمسنسم ةعالم ذسصتت عمذ2 0هغ6181 عمرتتلر نانقع دتهتتستع 0عدأس

 لععدماسع, ءأ ]دععتغم»ت ععطاتتت هدلتصلال0 26عع8ققتأ ةتئاتتال و 0026 ؟عطعسم عمات ةدتستا ع عدعم ءاتتشأانك

 عم. 14390. ل" حعز رص ءعغ ةز عع عادم عطتر (عممقاولم طاموعدمطتمع معمرطءامع ل/-

 ][17 قع للا لع 0/2/1 117 - 111 هركك6 1٠١ ع. ىىآمماتكتللم ىسوأعأو لع حتعاساتطاتق معمرط ءامع عاععأت

 ممهعمامماتطتع““ زمهعكمأاقع عع دط طقطلع قللل-ء)-"ه]سمت» 1طرء- ءازمبسم ءهلتادع. 'آطدصقتنلأغ

 31ه115 ممواعع 28ء:7: قل 1دعل طرعتلا, ؟دلعم 11 ة جنن لع] لتعأسخك ءا حمصم عدتللا ءزادقرو ءانت

 طممم» ةزكب 1161 (ةمع. 22. الءع. 1748) رصمتمستقر ءغ (عهمف]هعلممأ هددعضم ؟ه]نستطع همزل1-

 مععط ءعمعحعر نسقهع ذك امعأربأا: آهتتف آلعمر نست طمصتمعق ءيعمكتا معوتع همه !!طفعع ةئصع

 لسعع لتستملتغز ءمماأعد ه0 عمك ميزهتأ ![ععدغمدر ءأ اًئطصنس جتتوسعأانلل 52ع5ع]دكتاأر نأ آل ءنص
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 ىضاقل فيدرشلا ءافشلا ةمدرذا ايلا فرشلا ةل نم ةرككا# ىم فلئاو ةحاضو نينتسو ىدحا

 ةنسلا فيلات موحرملا ىدننا فحسا مالسالا ئيش انالوم مجرتم ءافشتسالا 00

 هذه, خلا فينصت ءولدمحو لاقم بأنك فيلا ءاعش ”كفيلاك# لاو ظلوا تفلاازا قتاقإا لاقل

 ةيبوغرمو هردان ةءجحرذأ ود ىرادقم عوج زوتدوا نغم الد هليأ همك تادحالطصأ ةدبقما ةمجرقلا

 0 مجرثوأ ءافططصالا بحاص لطامتتل ٌئ ءافشلا ةوجرلل ها ركيد عاش ةمجوأ 0*1 د

 وهشب ةداعسلا راد ىاغأ مانب فلاو ةدامو نيقسو ىدحا ةذدسلا فيلات را عل ليوكام

 رودصلا ىف امل ءافش اهلعجو نيبملا رونلا ةثعبب اندولق روذ ىذلا هلل ىمدكلا هلوا لونقملا اغا

 افشو خا نديدننا فين افولا ةصالخ ىحرش ىكرذ ىيافش موهفم طقف هناي ىشنم ِضلا

 ىلاوكالا سلا يد ليحم ةمذدلعل ىووفلا ةر كاش خجل مور“ ردراشمايأ وذا د 8ك
 ب

 نااحاس ماخب فيلات ىدتفأ ىفيكفب رمهشملا نوح لأ دبع نب عزام بي مس مجرب رويسملأ 6

 نررسعصأنطسع عععاو هددعغ حته كاع, اتكماسس» للا-خ برأ لق ةهتزعمعا طا-]1 نم ل. هي ىرطتطعت
 ممر وعاتددتساسم لع !عمهقامتت مسمع همععتخ 17و“ لعلنا. ع "هرمز ءعسعأ انا - عا ءاذ
 ريا - هط عمتك, ىدمداقتم انطرت را - زوم طا - اوتو 1. ع. ىكمممللم ممطئاتف'““ ه (:ةلطنت
 ةنمئ07 علت. "كعدمعملتا الآكملل1و ممهاعع هطعتاعط ءاتملقس 86*15 ]1/ ءربلغ طمصحع زن 2013
 هصصم 1140 نمع. 8. كس. 1727), ءأ (عدمهامتتممتو وسمع اة زصعأ مذا:  ظوعسعاءإب رس موكل همت
 ةداسطعتم عععأامعمسص هعوامهتم عا ظعسلعاءع] ىمععماتممته عامر ةكلسس ا- 1:1 :ءارك علل
 هم( طومع (عمصع] هلم اتلتع, وسمع رصسأام5 1ةعصتمسمو (ةعطمتعم» ءىمصاتسعأو ةلمع اعدت ع اعطاه

 (مهعلعسات» يوماوكب مممتمر» مغ كك سدسلطس عجرعاتأاو. ع 14392. 1'ةعز عسعأ ظط عكف ل1 عط عد
 دلته اممهكاماتم انطعت ك7 هكر 1ه"زعرمعا اقا-كر وك لأ ةالعتستفقا دنلرقط ءا-ةءا قت. هلع ه معقل
 انطرسأ ى/مركو لع ءيععيتتم ةملماتم اظك1ععن لماتطسس““ زمهعترام. "ا”عمماملتا همووتال 110 هت
 اللا ممماءعدجمع هصمم 1161 مع. 22. 182 ءع. 1748), هغ (مهمملدكممعسر نانمع اه زهعامأا: آهن
 ]عمر وست بعلم ممداعم 1عودتممع ]سسصتمتم هنأ معععمتعتأ 1]!نقاعدحتغر طقصعونع ةهمهل108 علل
 مودع مملستا ةمرضنسم وسمع لص مععامتطسم ءاعر ةعطقع ةسسلقع ةدلاقستعمع 8ءعاف» لعام اهاعت-
 زممعم هطغسلتعم اللتمم انطعن كمر, يدعس (ةصاكنس هيا 8 ععد همهتت ممتع اصاعاأ أ نصار ءعاعممدت أمه علل
 منعم عدس هج اتطعم ركاسافعما ءا-: موا حط 11 كرك لر/ عربل# ىدصوممتاو لعمرمرسعتا أ هرحق ؟ءعلخ
 هواسستمأ 5كم ستلعب ع 143593. "1" هعز ءسعأ هط عز عععغ عادم عاط عجن مهمداقتتم انطوت
 طتمومهمطتعأ ى/يعزءر»ءا عاد عا عما لذ. ء. رراذاعستسم مممرطعأوم ععمعماهعتعتسك“ ه حتتعو 0لوعءاتس-
 ةذسصم ةلماء مستمع اقعريع ءازرمجمت» لقال ل عمم ةلتتت.  "اسممتساتا ثن/ءعةسفت» ظفر لال-عا-
 مهليصمناب ماكو لاآسابؤرا الر عناق لتعاسخر تأ دمعأ جعلمدعس نسمع اه زصعاأمأا: طمس ءأ عامرتو ءأ
 عمحا5إدسس جعاتم ةرسصسعممم زلات يعقامعت هسمعتم عدت أه صعس عا عمر ممد"هل1 0 معلا ةامعطومأت
 هأ مسصلست يىعمصأت معععددوعتم لعطءومادعر ونيت ععصتتق 2للمعصتس كلمت [ةطقلمقتل) ممطتا 1 ةذأ-
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 ةسيفن دامس هدقفلا ىف ىدوعسم ةولص ةمجرت م1 ةمناخو ةضور تاتو ةمدقم ىلع ةيترعو

 نيةلتو سمخ خنسل ىفوذ مودخرملا ىدنغأ ىعاكي رههكنلا ميجا نب كمكم مجرنخمل ةيورخالأ

 5 [عموو خلا ءالهجلاو لهجلا ٌلذاو ءايقفلاو هقفلا زعا ىذلا دلل دمحلا هلوا فلا ةادامو
2 

0 - 000-72 11-72 - 

 ىفطصم ديسلا مجرغل كداقعلا كدارذ هامس ىدنغأ لكمدحكم ىوكريل ةيدمحم ةقيرط ةه-جرت

3 

 ةدامو نيرشعو عست ةنسلا فيلات خلا دك نوسلوا هنيراترصح دمسصلا هلل كح ىنادمح هلوا
 ع 0 سس سس سس ساس سس

 ىيدحلا رديل نامزلا للا خيرات ىف نامجلا دقع ةمجرت 04 خيكعكلا ىذ رخاوا فلاو

 ١ ىربيظن 6 خدرات ىكيدليأ عمج ىواح ةهندودد>ح شب زوي وكس هكنىراخبلا حراش ىنيعلا هيأ
 ل

 هريتك رامز بوديا دارم ىنسملوا همجرت انادي ميربأ داماك هدنس حنس وكس زوتوأ زوم دكمب

 ملمس عععانسل يعماقتماب ىعوجتأ ءاعب كملاقمم لالىءامرك6 لك نتن ل1. هطاطساتام اذأانلم 4

 عا - :هركك للا ءق»ءأا 111- للم هرك6 1 ع. ىرآ اهتلمعتسس ماتصاقهأتمق لع طاموعهرطته معمرتط ءامع

 ءاععل““ زمعلومتكلاو ءكاذزم معمعاهنتممعسر اهه دتسالمسه ( ”ميعل]مغز ءغ عمع] سعتنمصعس لتح

 داتطسلا - 44594. 1دعز رص عا ظولذغ 31ءدثث ل31, (عدصمأهنلم !اذطعأ لسعلنعت كم

 ه116و808 1١ ء. ىطءععماتم لل ءمناقكع. 'آعهمهتلتا كلهايمرربتس عا ظعتن طا” مارت طمصقع دس عدس مك ةعر

 داعم ريكررب# مر عربل# للعم عع همهم 1133 (مع. 1. 0ع(. 1722) رصمرعاناتقر ءعأ اعههقلهتأمصتر

 ودمع زكم ةمعاربتا:  آهسم العمر وست لسعكرعس0عماتمسس ءأ لنه ةبععلامد طمصمعهأمؤو عا 1عم0-

 ممماتهس ءغ ذأئعممعومأغعد طسستاءوع عللنلتغ عر اناساسس 0علنأ 8كتوعا هالات ءماررعأ 1٠١ ع.

 ىآلووسم مععالمدسس عااععلمو ملاوعنعب ع 14593. 1 ةعز ءعضعأ '!دعانهغ ل1 هط عسنس ء-

 4127 عغر ىدمحامنتم لتطعخ 1م" ءما لل ماءمروسعلفوبعا 1. ع. ,ىاكام قله مربتنءالتعمكك د قت عنا

 لله ]يمدد علا طر عمل علت. 1" 'ءممعاسأتا ظا - هوجونل ةلععامركو طر عتنلغ 8عءرع قالماامأ صح

 كممهتمتكب مملعم 1مساعمالععأل طرمغ» طن عمل لتعفمع هغ ةسمم 1160 (زهع. 2. كفص. 1747 )

 ردم عامسعر عا ([مممعادكنممعسرو نسمع زاه زمعاملا: آمسع امكمتاأم لأ تهز ءعامأز [)ءز ةعيض مت( ععصأب

 وأ ءاعر نكصام لعمق ءق- عمق ذ. ء. ى,معسسمع مععاتمددع جصاتعسلهعوس 80علغ“ هعصقكلل

 مع عرععسمأع معمعع المدلل طتززرعغ حصصت 1129 (ذمع. ث. اذعع. 1716) ءممالععلاب. - 14596

 1'جمز عمسعأ [عل عال -ّز هسمر (مممقاقتتم انطتن 1عل ءازمسفم ذ٠. ء. ىلآممتلاع مطهع كم1 [ةكاننلا

 لع ئعامتمد دعوسملا سسك هج 8 مير» - عيل - لغو كل ارسعل 17/- ىلع علتاتر وصخ 808/047 ةانلل مات

 معماوغسم عدا. طحمع حط مظ/- قع ءمالعععمس طتعامعتحس امعمسربهعمطتل عصر وسهع ةمهكقح

 وعل مععمامصنس نستموسع ةعمصهمعتمسا قصرا ءءاتاسعب 12مسفول ]اهم موعألم ةممم 1138 ( صعب

 8 ل 1 1[ 8 0 دو. 3 نوع. 1725) (عوودمرعز زنعفزا(. 1 ”عومعجاجززم عع نست رتاتلأو (ةررممرعع ءععععأب همصعتأأو
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 هسرف ناسلو ناكجاوخو خياشمو نيسردمو ىلأوم بوذلوأ ميمدصت دذوك وب هلييس فلوا جاهحم

 ٠ ىدنثا ىحدمو ىدنثا فدكسأو ىدنفأ ملاس ىمحم بونلوا هئافراع هئافرع لقا نالوا انشا

 ليلو ىدنفا كيعس دمحم هداز ليلخو ىدنفا هللا فيع هذاز ىكيسمو ىدنتا دمحا ىملعو

 هداز برع ضخيشو ىدنفأ هعسأو ىدنفا ىفطصمو ىدنفا رمع ىنميما ىوقنو ىدنفا ديحا

 ىدننا ليعمسلا مشهج كي ندنيسردمو ىدنثا ىلعو ىدنفا ديكم خيشو ىدنفأ ىسح

 هداز برعو ىدففأ ديا ميدنو ىدنفا ىفقوو ىدفثا هداز ىكيشرذو ىدننا لوا هداز بجرو

 ىلهدذردو كيب نيسح ركاشو ىدنفأ دومحا ىماشو ىدففا ليياخ ىج»رك كتو ىدنغا جلاص

 ندئاضقو ىجباج ىجاح تاودحعو ىدنفأ مصاع هدأز ىباجو هدأز ىدنفا ىزارو ىدففا للمكام

 ىدذفأ فيطالا دبع ىزأرو كبي ليمكم هدأز اشاد نيسح ىلنافوقومو ىدنفا ىفطصم ىو

 همر هدايلق تمقو هرزوأ لاوذم وب بوذلوأ صوص دطبرو هطيض هنيرب يم ىرازوج ناخلوا هوهجرذ

 قملوأ نيحاكم روكذم خيرات ركيد ةمجرت 1019 رخشمنلوا ليمكت هدريبك كلج وكس

 ىكي قرق ىادذفا انليبعس لوكام اذالومو هداز ىدنفأ لياخ هرق ىراع ندمالك ليوطت ةرزوأ ها

 هم لع مم مامر ذللطم همصظعءعاعملهع معوماتسسس تعسف 0معاتق اماعع ل1مالهم و م01 عدهمععقر

 مزز ءزاعطمد رو مموعععرامععد ءهغ انموسمع مععوز مع عمجتنمو ممالمسع اتعلم ءةضيلتك ءمصك ءمتعمأع

 رسصدصلحكسصس ذاب ييهلعع ةءوصغ 7101: متتسوعل 5(/ن» طر عناق 1: ]رمع ار داق 06*21 رهن

 111: قف اررسعل طر علف , 8لهعمطا شاء اهنلعأ» قكطلملامأ طر علف, لطكلعلةاهنلعأا» 11 ه]رهتستسعلا

 مها قل عراف, ]ا ءنان قكلرسعلا طير عربلع, اطلاسللت هه“ طر ءعرنلفر رك ا
 طر لقب هاطعتلعط 4” مامعنلعاب 1طلمعمتم طر عراق كاطعتاعط 11هأنمتست»عف طر عالق, كغ ار راو

 هأ زماعع مههاعددوعوعج لعسمفا ظر ءولق اههععر ]طع ءزءاسكفلعا» قايسعلا طر ءتالق 1م ءاقزاستلعأب

 زقرت, 11 ءارنذ ]طر علف, 11عام قللصسعل طر عنفقر ل” هطتتفلعأب ىدان/نأر 1 ءرنلتر 1 عما عآم
 لوعأت لكاسااا طر عملت, ظارمست قلاصسعل الكر عيل كاروقق» ]ل هدعارت عقر آل ءر»وناعأف 11 ه]يعتست علا
 1 رالف, 1 نعت طا ساعة لاعأب, ل ءاعانفس معلب, مق دقت» ظل عنف ل هدسعا 11076 لءاءافر ءعأ ضاعت
 زولزوعم ىلع قلدامر طر سافر كل ءمعارفا آل هدو راما مجااعاب هلم متست»س ءااطعو تأ

-_ 1 

 10 رمنعم لطلل-ءا-1هافر“ ظرعربلل.  آلخ مدناعد اههمهآأععملمم ه0 ءاقطمعةصلسس ءأ لزةردمصد عملستم
 زماعرب هع مععملزهيلغعع للماعتطسعسنصار ءأ طمع عمالمصع طععلأ (ةصصماع (مدصقاقأنلم ةذط 00
 مملسستمتطسم طمعصتع ه0 ظمعتس ج0للمعام ءوا. ع 14597, "ا" دجز عرسعأ لذ عىط علو (مةصقاماتم
 ةدللو طئئامسمع صملم ءيرضتص صمت ذاهع لمفطسم ؟هلسسستستاطانق كنس ةةمرضرت7ءطعمعو ةتغر ؟ععطم»
 دناجأم فعوأت 0مل طعاملا] طر عربات لعب ها ةآكملله ممداعع كلمامسمسعل 8040 1 عيت
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 سيئر. مجرتمو .هفلومل بطلا ىف2 ناقتالا ةياغ ةمجرت 101 درلشملل ا ءيج ق.هحتتو يح

 ىددحا ةغنسأل ىققوذو عبأر ناخ كيكم ناطلاس رصع ىف دغلا هللا رصن ند ىدنغأ خلاص ءايطالا

 ىركبرايدلا ىدنفا ليعوسأ ىماف مجرتمأ موظنم ضدارف ةمجرت 83 فلاو نونافكو

 هيعا نب ىدتفا تدك مجرتنلا نضدارق ةمجرت ان. . - . : هلوا فلاو ةنمام عنسلا فيلات

 ةمحرت 11 حرشلا لقمك ةريبكلا ةمجرتلا ومو خلا ءانغلاو توملاو ثودحلا نع هرنملا

 دمحكلا ةهلوأ فلاو نينامثو نامذ ةنس فيلات ىدنفا ليلخ نب ىدننا ميعربا مجرتمل ضدأرف

 ترضح تاوزغ ىف مشلا حوتف ةمجرت 1.8 ١ سلا ملاو ليكم ىلع ةولصلاو ةلاوذ ىلع هلل

 ىتثا ةنس هفلا قرع حراشب ريهشلا ىفولا ميعربا نب دمكم مجرتمل هنع هللا ىضر رمع

 دفا نايحش ىدانتش ىجيتل ريسلا قرءابستا صفق ةيحت زال“ 1(. .اعلوا فلاز نيعيشو

 ءورس كمعو ةمصاتس 1142 (لمع. 16, كمل. 1729) امههمأنأ عدبصاأب ع 14598. 1 دعز ءسدعأ © ط شجع عا

 ءا-1ئ ءغصر ضدصملهننم اتطعن هعلتعأ 6 ميونعا ءا- عمل. ع. ىركسسسمه ةعلعمأتقع ةاتطاتلل(ةق.““

 (مرسممدستغ عأ (اعدمماسألأتا مرد علاعمصنصسن ماتتسععم» ذلة طر ءعسلأن 8ع 77مع»ملام]ب 5ععم 32

 كسانممم 2107 مبوننعلا ]161 7: 1 ]., ءغ ةمصم 1081 (زصع. 11. ٌلآهت. 10707 2101(ا0ا15 عيال

 14399. 1" جعّز عسصعغ ظعءعقأ1لطر اعقمق]دنم فضسدتمتق 0ع لدعم طعععلزاةهعتنم. 1عءومعسلتا

 1من 1ءدممقأ ير عربلم لا - 12يوم طع مصمم 1100 (طصع. 16. 0ع 1688), ءأ (ءهممامألم زاد

 زسعامزأ: . .. 2 14600. 'ل'ةعز يسعأ ط ععةنلطر ئةقصماقنم انطعخ 1لءعمقلا# لع زدعع

 طعم علتئمعم. "[ءهمداساتا هطعتلعط 21ه]مبستنعءعا طر عتنلف ظعري ق480- ءآ- جآابممخ همصم 5

 مع. 23. كسع. 1693)و ءغ طقعع ةدصقادألم ءىممتمددر وسهع ج0 ذهفافع ءمصسس ءداقتتت ءقأر ااه

 زمعمأ ع: آدم 10عم حعاععمتاهغع هع ةعس مت( ةمتامأع ةتمون]ةعتاعع لتماتسعمرو ءهغ هعتعتسعر

 مامراع عغ عولاأم ءعيعربام ءاعب د 14601. 'ل'دعز عردعأغ 1. ءععةزلطر عدمقاةنم !اذطعأ رع

 «0/: لع لدعع طعععلزاةعنم. "1ءدمماسلتع 18ه طر عدل ظوي اكاعأأ1] طير ءرنلا ةمصم 8

 مع. 24. 8ءطع 1677)ر ءغ اهقمملةنلم زخم ةصعلمتا) ًكقتق 1كلعم معجم ءزدق !ئطعمداأ(هغغ ءأ

 معععواتم ةدمعع 210 مسمع ءلنجوسع 1ةةستلتقتد» ءاعع - 14602. '1'ةعز ءعرصعاأ م'هغنط

 ما-هطقسر ةدمقادنم انطعن لمان ظ/- دز 1. ع. ررظحمسعمهألم ظهوعمع 0ع ءةدعمعلتام-

 ملطسه 0ميمسأ دلل سك كضمدتسأ طعالت كقنو تبن طعنه معممتغتسع هثأا. 1ءدمداساتغ 0/664

 طظعوري 1 ه]فدب 11-11 ءابذخر ؟دلوعم كارا” ن]ب 0( 3. ع. ,ىآماع»منعع ممعادع 07/““ لتعاتك ر ةصسم

 1072 (ذهع. 17. كسع. 10661)و ءأ (عدصه]لدننم زغو 1زمعارتا: ... 14603. '!' هز عرس ءأ

 0 اعأددم ةهمطتعفر تدمقاونم اتطع طئموعهمطتعت ( 26م5 هتلر خذ. ء. رآه ممتهع معممطع-

 مص“ زمكعصرمأل. 1" عدمماساتغ 576: 8م: رك علا 1: قابسعل دسعلتعدكر ؟تلعم 5/1 عمت
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 3 قرال روي ىضاق ةمجوذ 1 فلاأو ةدامو رشع خنسلا تيلاك بيبطلا ةمدحا 5

 عبس سلا يلا ىلام ركقاب رميهشلا ىدننا ديدم اذالوم مجرتا مجاأ رغلا لياكا دا مالكلا

 يلا ةيرصنعلا ةطيسبلا ماسجالاو ةيولعلا مارجالا فاخ نم ناكجس هلوا فلاو داو تس

 ىسدقلا فسوب نب جيعرملا خيشلل نامتع لأ كوام ليداتكف ىف نامقعلا نسالك ةمجرت 1.

 5 داماد مظعا ردص ماج 2 ببياطحلا دمدحا ند ىدنفا نايعش ىباغش مج نامل ىليذحلا

 نمم كلملا عونتو ءاشن نم كلملا قود كلملا كلام مهللا كناحجس هلوا لوتقملا اشاي ميعربا

 ليعمسأ خيش نب دكمحا جيشلا مجرتمل بطلا ىف نايبلا فشك ةمجرت 8 يلا ءاشن

 فلاو كامو نيسمخ ةنس قوتو فلاو دامو نيبعبراو عدرا ةذسلا دوددح تبلت ىدنفأ

 ليو فلاو نيعسن ةئسل ىوذ ىدننأ دمحم ر,باص مجرتمل موظنم 0 وذو لك دمج ت 0

 10 تاقول ملا 0 تاره امس ىنيوزقلا دومدل تادوجوالا 0 تاقولخملا اخ ةمجرت

 [ريهشلا] هجاوخضلا ىفطصم دمحم نب ىدننا نيسح مجرتا تادوجوملا بدارغ فشكو

 لتعطسر هسمم 1110 (ةمع. 30. لدم. 1698). - 14604. '['دعز ءسعأ (ةلطخ لآنع آفعنأب

 (دصقلونلم همعتم سعاممطجستعأ 11/41 ءا - (عسنرفو 1١ ء. ىراتوكممه ماعم »عاهل مصاتسسك“ لع

 معو ©خةلطت ل(" مرو علتك. 1'ءدمملتا ةاملاج ممداعع ل1هأرمتوتنعلا طر عتنافر داعم ل عن]ءعت»-

 رضمرن# لتعأاتمر هسمم 1167 (مع. 18. 0ع. 1753), ءعغ مهمهالهألم زاد زمعامأإ: 8ةعلن ءدغنق

 ةزأ زللعب وسن معرمرعو ءمعماعدألم ءغ مكمعتمته ةلسما] عله ءاعس عماقسعم ءصعوكلا ءاعب دع 460.

 1 دعز بس عأ (جاقفنل ءلدا1ءرفمر تهمقامكتم !نطعخ ('0ل420 ءآ- 2 لام 1٠١ ع. رى هدودعق

 5 حسعوأامع لع مهعيتاأم لومممألمع 0(طسقمتعمع معهعقاقمساتطدع““ جه هةطعتلط لا - ل18 اقع

 اوبر [8/- لمعمل عمن [لجمطدلتخم ءلتغ. 1" "ءدمماسأتا هذ ه' ادن طر ءرنل اق ءرن ل رن علأ دس علتعاتكو

 داعم هزم ءسمويرم لتعم, ءعغ (مهمفاةلممعسي وتقع لاه ةمعامأا: 8 ءدعلز ءهكنم ةته "لكسر و آ) نقر

 مععمسل ممدق1 لعمق. آلوق ذصمعستتتمسو ءانأ اتق, ءأ ةط7معمق انهم عطلاتلل أو الأ لذه ءعاع.ر طم

 ال وانو 120 لا هلفمجممأبم اماععأععام هطمتلتغل - 14606. 1' حعّز ءرسصعأ لك هدطخل

 ءادط وهيعؤمرم اههمداهغعم هرعيتم دهمعلتعأ متمعأرر“ هادا عرب 1. ء. ىىالاممت [ءعدامألم ء>ممهت مطلق“.

 "؟"مممهاصلتا هطعتلعط قطمعل عمي هطعغتلعط ةطعسمق7 طر عبسلع قتدععح ةهصسس 1144 (أسع. 25. لكنت

 1731), ءا هسصم 1150 (ذصع. 20. ةرع. 1737) معاناه ةوا. - 14607. 1' حعز ءيدعأ ©!

 نام لل نير, (مهممامألم قعصتمتم 647 همم للعمسسر لذ. ء. ىرآكمدو هه ةمحاتق ةصفتس“

 "؟1"مءممدانلتا هما ق» ةلورميجتس”علا طر عسر وندأك ةسصصم 1090 (زصع. 2. 1"عطع. 1679) صنم نانق

 10 مو( - 14608. "معز ءسعأ كزذنط ءا-سهلعط ]1 نعءؤأ م ء 6 طقعقتط ءادحسحس] 80 هاو

 ىدصماو تتم اتطع قزف هل- سما طا عاق همم نمت قأ هأ - سمرا لهل 1. ء ررالتعد عدله طءسس

 ىعماممسسم هأ ظمعامععو عمعدننص ءدعلماعصاأتاسسس“ا“ جه لله]رربتل (نمسيماسع ءلتكت.  'آءةممانلتخ

 مدعو 1 ءرسلن ظعرب 11ه]رميس»سءل للعداوركو ظا- اكامهزعر [ ؟نلوم ] ظهرسعأاعمعألم [ لتعاسمم
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 هدحو هللا الآ هلا: ال نأ دهشا هلوأ ردنقلا ةليل ىف فئاو ةدامو عست ةنسلا فيلأت انشاي ليعمساب

 ىيدلجم خلا هك نوسلوا هنيراترضح نويكيب تاذ لوا لح ىن [دم>] هدعب هت كيرش ال

 ناخ ىفطصم ناطملسلت نيمدحنملا سدر مج ةمل قاكأز لبيع فسياطلأ ةمدجوت اسك ندرجبك

 رف ... . هلوا فلاو ةدامو رشعو ثلث ةنسلا دوكحلح ىف هفلا .موحرملا هدهد محا .ىلاث

 ةقاسلاب قوق وروقشاب ييوشلا ١ :ىقنفا ىسح مجرنمل 3 نناسمل ةامسد كتف 0ث تغل .ةمجرت

 رخاوا ىغيدلتوا ىواح هتوب هكمب زوتوأ دليا تحغل ككيبب ىمركي دروبك نيداحم خلا ملقلاب

 دمحا ىلين انالوم مجرغمل ةرضكلا فاصو خيرات تحغل مجرد م ردروكثم هدب انك

 لضف ىشذلا هلل كمحلا هلوأ فلاو كلامو نينسو ىدحأ خذسمأ ىلئت هداز از مب مهلا ىدذفأ

 ةطعماعتغاوسع] ممعاع (دلع حصصت 1109 (ذصع. 10. لسع. 1697 )ر ءغأ طستع (عممق]ةلقمت 0 نقطاتق

 ممارست متطاتق هفعمتمس مسرع ءطغعمددعر وننمع ذاه زمعلرزا: "1!'عدامعور ممص ءددع طل ءنس هتقت

 كللوط تمتعسسر ونانأ مهمل معت» ععومأ همس طقطعع6 طعتملع مععم [ اذسق ] اسصعمتو ةثأ

 سدقز ءةامكأ للتسك ءعددءماتدع هرحصعس ل عمععت مالممعم عغ ءمسض مه هلل مطعتلل ةانمععفمألو 086 ءعاعو

 ةكماسس 0علتغ 112"ها هزغفاب ءا-سمط ارا ةنعوا مع لك معمار جام وقأ ءاسسمتز 04101. ع. رراخر ععدلتتسم

 رداع هعمل هصتصت عععنل ءععهاقتجمتا ءأ 1)ءاععازو عمضاحألتال 8عاانلتل) عادل ذ[عضال ان ئخ 2 14009.

 1" حمز عب عأ طعاقن1 ©ط عزل 2 ةلع ةصنر اعدصقاهتأم انطعن طعءا4ق 1. هر ةععاقع““ عط

 05 ن:0 748م ءلتك.  "آعدممتتلتا معتمععم5» حهاعمصمسمعنتد 20 جلف كةسااقست 2151 هر

 ]لكنا 1.١] كقكاردعل 82علع]ب طممهع رمعسمرتمع كععو ةمصستس 1113 (ةذصع. 28. لآهت. 1701)و ءأ

 ىممداونلم ذه ةمعارزا: ... - 14610. '1'دعزر عسعأا آموعطقأ آط ءععطعمعر (ءةهماقأتم

 اعدعزعن 16" عرعر طرشعف» هزعس لذ. ع. رىاشمئكمم طءصعدصتست“ زمهعتمأاه.  "ةلعدممأسلا( هممت

 ]قر عربا دليم كيم لتعخمم عع حصصسم 1130 (لصع. 24. لور. 1717) رصمرتاتق. "!'عدمماة عم

 زم زمعامزأ:  طعوعلز معمم ةتغ زل!عر وست رى,لهعتتغ طوستصعس 10, وننم0 هعدنلعطقأر““ ءغ عيسص

 هعممكأتأ تمر 0ع ونستطنع ءقغ اللس4 رر عع لمعدتا (هععتماسعهست) مع ءق]هضتانتلل““ عاع.و ءأ

 قلسم ؟ماسستمد مههعمه ءفيصم]ءءالطتع. ]م طمع ءمرصتس عيضمر وكانت ةقأار ![عرتعمم هتوتمات دتاتق

 نععطمصتس أ فوعتماأم رصتاتم ؟ءعوسسم فيصانمسعععب - 14611. 1 همز ءضعأ آم عطقغ آ[1' هم

 هك ءلا-ط جهل ط عوار ئةدمداقكم !عديتع هل طتقامضمس 77 هدعؤرت ءق- عملا ءا. 1' 'عهمماسأتا

 310115 مموؤوع ,'ءنإل: مق1ردعل طر عنلفر ؟دلعو لل ةممنعملعإب لتعاسص ءا ةسصصم 1161 (ذصع. 2

 [آدعع. 1748) مدمعاساخر ءغ (مهصقاقتاتم لاه زمعامزا: آمسحع طعمر ونسأ ظلتمك كلهست هنسااتق

 معضتسلت يعمادستسس معهعغلتغ عمدوسع !1هوسعام ءغ معمصلتهممم ةزمع لنه ءصستمع طمصمتةكتأ ءاعر

 مغ ناصلم هددهتم هنأ لا 16 اننللع 7ة[-هلفط مق هل-»جمد]باتا» مع هآ- عامل 1. ع. ىعسمم
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 ىاورش ركب لأ ركيدو ىدادغب هداز ىمظن ركيد ةمجرت ا ١ بيرغلاو روهشملا ىم بيدالل

 ئرتك .ةحشسنتا+هامس_ ىتلا] ةدالوااركت,ق ىربك تحرم ةمحرت نات تلا فرح فرقد

 ىب ىفطصم ةيسلا نب هددذ كمكم هي خيش هفاومل همجرتو ىننتم ىرولا ريمخ ةدالو ىف

 ركذو ئصح ال ىانثو اتمع قا دمح هلوا فلاو نيعستو نامث ةنسلا فيلات بيبح كيس

 5 ةمتاخو باوبا ةثلثو ةكاف ىلع هيثرو خلا ىرو فلاخو كوم تريضح لوأ ىنسا ديجامتو ىلعأ

 نيثلثو تس ةنسل قوث ىدنفا دمحم ىماك انالوم مجرتل ةيدعاق ىاواقن ةمجرت ماع

 مجدل .هقفلا لوما ىف وسخ البز تاقرملا ضاع مكرم 4قرو جيج يوتا ةنلا 2 سك

 :+. ., غلوا, يغلاو  ةدانمور نيقلكو تاس ةيسسلا قوق نوعك ولوشلا | 1نعةنفانوامعف (لجلركللك

 . . ةنس قوت ىدننأ ىفطصم ىقيدك مجرتا هتيب تيب موظنم انالوم ىوذتم ةمجرت 1

 10 فيلات سردملا نىك نب ؛ ىدنفا ئل .دمكم قيس مجترتم خدراتلا ىف فرظتسم ةمجرذ 18

 لع مععطتع دكدلومعطاتق ءأ عهعتخ ءمعممةءععع مطتلم]معم هردصتمم معععقةممهت انتل قات ع

 1" دعز رس عأغ لذ عط عمر (عممماقغم ةلتخ ءزدملعس اعدت هد ا'ءاعستعتلعأا 8يعطلللغر أ

 ةلتخ ةهط مقنع ظعام» زارع” مودع بتعميم لع ويستطسم ص اناععد ىكررؤ» ل1 نعاس - 14613. 1'ةرسل

 ل عصعأ :١110 طقأ اكس طع مهمماقتم انطعخ 7120ه ]نيا .1٠ ء. ىالحعمج اددتق لع مطهع-

 ل1 ءدغ6ممع مهاملتاسس معمماطعاوعرا“ 7معامت 1" لإ مقام لعا []رعت» ءاسدمع»"عذ. ع. ىآاكح عسسرافت

 مدعم 0ع مهعملتطاسخ هماتست طمصتمسما“ ةصكعضصمأو. "['عممقادغم ءهغ ءدعطتق هطعغتلط ةءيرمل

 1101 ه7»7:ءل 12 ءلعأب طق عنو اكا - 5عيجأل هل1ت1هركي 8عءرب 5عيجتنل 8هطفطت ةحمعامععسص طقطعمأاو نانت

 دمصم 1098 (مع. 7. للمع. 1686) ةععامعتت ءغ ائطصنسم وسأ اأو زصعت مت(: طمسع امعمرسمةةطألتق

 ءأ عموأتمماسلا عالم طمس عممو عأ امكمعوغأم ج]غمدتسو ءأ معمعلت ءدعلم مههحتسع ةاتطاتستق ةثغ

 لمدصتسم هماتستم ممتتسام ءأ طمسصتمسسمت» ءععوامرت ءاعبر ذص 1/1 مسح (1 ماعم ل نع هدعسس), اعد

 5 قملأو ةهغ ءمصعاسكتدمعتت 15مهدنلت. -ح 14614. 1دعز وطصعأ 1 ءاقرفأل 0017 عار

 مدممأ هم انطعأ 1ءنمموق (002لفرعا 1٠١ ء. ىىظععمممعم لسس لتعم ؟طصلمسعمغملتد““. "[!ءدمقدتلتخ

 لآمالد همداع» كفصق 01ه]رمعسسعل لير عسل دمسم 1136 (مع. 20. هع 1723) دهمادتتقو ءأ

 امدصقأوغأم زكه ذصعتسأا: ... 14613. 'هجز ةرصعأ للت ءودغ عل صنع عد غر اءممصقل وام

 انطعخ ل1122 هل - عفا لذ. ع رركمععسلسس ةعملوع“ لع معمعأمتتم لستم هد ةآعملم مد" عنم

 علت. "اعدمماسلا( © هلةرجمآ:]: 011م سكس 1 علت, مدلعو 231ه لانواع لتعامم ءعغ دمسم 1136 (ةصع

 20. 8ءعمأ. 1723) م02 انانق, عا (مهمد]دألم زاهد زمعارأزاإ: . .. - 14616. 1هعز ءسسعأ لآ ععط

 هدعدعأو (مممكادنم ةمعصتمتم /11ءا] عمم د ا81آهلله ممدععم علت. "[ا"عمممصلتع اثر للدا هك

 10 ظكر/ عرنلغو حصطم . .. 1ط05[انانقر لاه انأ ؟عكفانق ؟عدقانأ عدرزتم ملعون. - 14617. "1 ةهعز عرس ءأ

 831ه داودغ 2 عنتأر (مممدامنم انطعت طتقامصعأ 7/هعنم/س“ لذ. ء. ىراكا عودصتمس ءغ اصلسقأتمس

 مرمع عع [هععمع““. "؟1عومقاسأاتا 5عيوجنال 01ه]ءمتوتنعا طناف طر ءربلن اظعءرا 7” هلع معمأعةدمت
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 ةمجرت [811+ .  . . هلوا لوتققملا ةداعسلا راذ ىاغا ريشب مانب فلاو ةئامو نيتسو ىنثا ةنسلا

 ئدنفا كمحا بذات هداز نامثع انالوم مجرتم علاطملا علاوط هامس ثيدلملل ىف فيرش قراشم

 بر ترضح انثو مح ىايض اضيب ةاكشم هلوا لوتقملا اشاه ميعربا مظعالا رهصنا داماد مانب

 خيرات ىف نيدعسلا علطم ةمجرت |8111 لا براغم» ىراشم زورفا ناهج ديشوخ ميظع

 نيثلثو سمخ ةنسل ةرازولا لبق ةنسلا فيلات مظعالا ريزولا اشاي دمدم بغار مجرقا سوف

 راكزور ثداوح نايب بالرطسا ناجنس هقيقدو راثآو عداقو هكدصر نانيب درخ هلوا فلاو ةّدامو
 ح

 صقان ىريرح تاماقم ةمجرت 11, ردشملق صقان هدددامعبسو نيعبراو ثلث ةنس حلا

 داماذ ماني ةعيلاك ىدنغا ىفطصم ىفيك موحرم مجرتمل تاماقم رشعو سمخ ىلع ىراح

 خيدراتلا ق3 نودلخ نأ ةمدقم ةمجرن نسر 5050 ةلوأ فلاو ةدامو نيعبسو نامت ةلس 10

 قون ىدننا بحاص للوكام هداز ىردي موحرم مادلسالا خيش مجرذمل ربهسلا ناوذع مك

 دمصم 1162 (ذمع. 11. آلهع. 1748), عغ ئدمصع]داتمصعتسو وننقع 1أه طسعاأا: .. .ر 70

 ق4عاحدع دساقع ةتلأةمتعمع ماعم[ ءععم هطاسلتاا -ح 14618. "1 دعز هسعأ 311 ءعطقةعأأ هطععأك

 امممهالهغم انطعأ همطتاتك 27ءعزمسنع ذ٠. ء. ,,0ءعنعع لع عع عدلت0مممعتم. 1 ءدمدطصلتا ١ل0الح

 ممداع» 0|( قةعالعأب 125 ل ادتدعا طر علف, هع اهدمعادتمسعتس 1ه160//]غ* أ -سعام/#' ذهع

 دعم ماوس وسمع زغذ ةمعامتأ) ةعلتعتلج فصملتلد طسصتمتق !دنلتق ءغ عامرتقع همز ءةاهاتق

 لمصتمت هسهعمت ةماتع هدسصلسس ةل]نسصتمفماتم عءعلمصسست هعتعمام]لت ادسنس عا هععز0عماملطست ءاعبر

 دانس الأ منعم 72ص 1« هعفعأم اماعج[عععغم هطادلتلب ع 14619. 1 دردز هسعغأ ١[ةغعاهأ

 ءا-ههثل عامر (ءممقاقأم طاقامتمع ظءعددصتس ل11ه16' تهل - ؟م' لعو ذ. ء. ىى,0 دك لسمتتتس د

 عزلععسس 1هسمأمطتست““. '['عممفدلتغ ةديسساتق 1[ يلعسخ ط8 عنا كل هزءمبسبءاعوعآع دمهم ةظأع

 1577 يزعدنسس 1135 (ذصع. 1. 0ع. 1722)ر, ءأ (عمصقلدغمر ونهع اص قممم 743 (اهع. 6. كدص

 1342) ةءظعتك لاه ةهعلمزأ: ه8مععات]هغممع5 جعبأأ هطسءعووغمستت ععاسس ععفامضتسال أ 1هعغمتنم

 مغ هيطضلت[دغدسص ةععتأهاغمعو جقاعم]هطتت ءدعممعزغلمصست5 ءهىعماغمطتسلت عم مومو اع. سس 14620.

 1 دمءز عسعأ 11ءءةؤسفغ 8معاأعأر (عهمم]دغلم (نهمععدذانتنتال 214704ه2011013 11061

 عغ طتصلععأس» همام 116ءممرن6ا همصامعمق. "1آ'عدممتساتغ م14 11: هركك ظن عناق طوصقع

 دعم معتمعر عغ عمصقأ حا مصعسمر, وسهع ةأه اصعامتأ: . . ., "!١ منعم ذداععأ ععام 10:40 لا ه]ركترو

 ممدزم هطلت - 14621. '1' حعز عدد ءعغ 01 ء وس نع قص ءز أر اعدمدأو نلوم (0همقعدذاباتتل

 .21700٠  ”آاعحممعتسلتغ ه8طعءتلعط . . . ةمصم 1178 (زمع. 20. كدص. 1764)ر ءأ اههمقألقالم زا

 امعامزأ: . . . - 14692. "1" حز ءعسعأ ل1060 عدل لازرسعأ [طم ا[؟طحل لنصر انهمقاةهننلم 2ءم- 0

 اءعمرص عممصتس 17: ]7كم 1 طتعأم رت ىرسصتنس 07 ممنع ءآ- ةةرع» 1. ء. ىرلتاسلاتق 1هعامطدنس““

 امهعصربأو. 1" 'عهمماساتغ كطعتلعط ءل-زهلؤص طمصمع هعسما»“تدع 2(" هن لعأب كل 0| هتستسعل 581
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 ميرا ىف هك رد مولع هرايصمةسالا ىوذ راصبالا ىلوا ىاهلع دلوا كلا ظدصو نينسو ىنتا خس

 ةغللا ف بدالا. ةمزقم هوجن 17# ١ لوصقا هقالثو+ ملقم ىكاطبترو يلا هك ردندوريتعم نوقف

 ىسءجاو> فحكساب ريهشلا ىنيدلا رمخ ىب دمحا مجرغخا برالا ىصقأ هامش ىرش د مول

 شقنا امون .كءامسأ نسحا ام مهللا كئاكس هلوا فلاو ةدامو نيرشع ةنسلب قوت ىوسوربلا

 كداقعلا ّق فض جاهفم ةمجرتا از تاررد نيدلجم يلا كل اآدمد ايءح كلاعذأ

 هذولا لاو نييغيسو كتلك ةنشلا فيلات ىوديتانوكلا ىلع. ئريحت .:هفلوط ىريكلا ةيدع دامس

 ماقتس ىلع عطقنملا فيعضلا لمدو لمعلا نمسح ةخيخلا سصواخإب ليق 7-0 رع دلل سومكلا

 رميشلا ميعرجبا نبأ ليدحا نب ىدننا دمدكم انالوم مجرخا ىلصألا ةينم مجال 11ه خلا

 ىف ىلامرق مهعربأل ةييع ةمجرت امك" ه0. علوا تفلاو ناعبسو ىذا ةدسلا كينان 10

 دودح 1 55 حرامش هداز ىهظنب رجه لا ىدادغيلا ىدفنفا نيسح مجرشأ كناقغلا

5 

 ]ير عببلأنر ةسمم 1162 (ذصع. 11. عع. 1748) هيما تلنلقر ءأ اعهسذأ]ةللمصعسر ننفع ةاه طسعأرلا :

 (©هممامأ زماعع رتلعمو 00ءامدر اماءالز[ععماعم ءغ زمععصتمدمقر ل0هءامكمحسس طتقامرتودع ع لمعاعمتق

 صممعنأ ررمملعرت5 ءدهعر نتهع ءعاعبر ذص م22عاول1ممعتس عا (مع5 ةععالممعس لأهم طرقا. ع

 44623. 1 همز عسعأ آآه عدل لذ سعأ ءعآ1- علعطر نندمقاونألم همعضهم !عهتعم]هوعزعن 710عمل-

 لة»6ا ءا-ءلعا ذل. ع. ىرظعما ععودسعمج مطئاماهعتعمخ“ د 2سم /وارعب»# تلتك.  "آ!هدصمأ تأت( قلاع

 8 ورب الكارعن» - هاد لقدي للا ائثيصيععتما, ؟نلعم 1 8مع لكاممزتمع# لتعاتع ءأ ةصصم 1120 (ةصع. 12

 3آممأ. 1708) رسمعطتسع»ر ءأ (عممقالهعلمصعسس لسمطتتق ؟و]تسصتصتطاتسو همم ععط ءممحتسرو نسقع ا(

 زمعمزاأ: ظعمعلزءدامه هته "نر اه [لعدقإ )نحس منلعطتعو ةنصغأ همرضتمو "[!'نه عا انقله

 مسعالمخج لكنك ؟جعاهإ  آبجنتم هغ زغعرئاتنست ]هيك "لئاطأإ ءاعر اناتأم لعنهم ءآ- عتءلا .٠ ع

 رر ايااععرله معععددزاأمو ©“ هربمووزا.ب - 14624. 'ل'دعز ءيصعأ للاغمطةز 01هط سس علت

 امهمقاوتلم هربعتم للنار ةلماعست»سعلق 1٠١ ء. ىالذه 21ه)زوويضعل مع لع حمنعتلتق 80

 11 ملك ءا- ءآ - امعن»م .١٠ ء. ىرالاسمسك ةلمصتلتق هطاوختس““ زصقعوت ماه. "1آ'عممقأن]ناأ 1طعب»# ل/

 [ل/- لك( 4/1 نءمن ةهمصم 1073 (ذمع. 0. ثسع. 1662), ءعغ (عهمعلونتلم ذاه ةصعامتاأ: آطرهسمه [)عد

 مماعصأ] عا جتعاتقأمو نتأ م؟هماعع ؟0هأآنصادكت5 هأمعععل داعب "ععاع [معاح ععدله طقطتتغو أ

 لعطتلا عرض (عط دعستمع معععوضممماتسس) زماعععاسمهمس ّذص لمععسست ( ةيتفعأات) ةنفاسلتا ءاع.

 - 44623. '!'دعّز ودعا لآسمج عا ءا-ح صه دهلاأ, اةهمداقللم هرععتق 110161 هل -

 .١٠ ء. ىر آل نخنسنس ممععممااد'“. ؟ا"؟عمممهصتلتغ الآمال همداعع 2101, مست»ءأ ]ا عتالف اثءنن ل ارتسعل

 اقع طامماياسب ؟نألعو ]12 ءريلمننع لتءاسعر ممصم 1072 (ذصع. 17. ثسع. 1061). ءأ اةهصمداقاتم

 ذاه اصعامزاأ: . . . - 14696. ""هعز عرس عأ [1 ءادغر عهمقمادنلم آتطتنأ ظعنمأن أ. ءه. رطل همم
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 10 هاعهاورتتمر““ لع جعانعماتم» ظلعأ حط لا»ماك» (2”هسصسفكتوم علت.  "؟ا'هدهمماسلتا لل هدعت» طر عراف للا

 اظمعط للا ذهاععر نعد 11" هدعفرل داعم الماعمتسملعأب لتعامعسو ءكاععم ةصصاتتقت 1120 (ذهع. [2
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 اعنا »لا نجلا ءاقب ءامسلاو داهم ضرالا لعج ىذلا هلل مال هلوا فلاو ةدامو ىيرشع ةنسلا

 ةودحر قام سلا .فيلاك ٠ ىدادغبلا قدما: [ىيصتوم 'هدارا .يدظن .هفلوملا ىكرق «ايلوا ههركذت

 ههركذت 1+ خلا همياهف ني سايسو ركشو هياغ ن ىانثو فمح هلوا فلاو ةّدامو نيرشع

 ىنثا ةنسلا فيلات دادغيلا نم ةعيشلا ءاملع دحاو هفّلو؛ راونالا عماج هاّمس ىكرت ايلوأ

 مسا نالوا دوجولا بجاو ملع تسود ىلا هلوا رخآلا ىنذامج رهش ىف فلالا دعب نيعستو 5

 يف راثآلا برطا هامس ناكدنناوخ ءهركّذت | خلا روسرس لالج مسا نالوا لام»و لالج

 نيرشعو عبس ةنسلا فيلأت ىدنفا دعسا دم انالوم مالسالا خيش هبثرا راودالا ءافرع ةركذت

 هلأ كلا 20

 ناسنا عون ءءدنشك هقطان ىأ

 ناسعذا زاس ءمدئرارط ةمغلو 10

 ةحود ءامس نيطاطخ ءهركذت (ة#. 0 ردفيطل ءوركذت رب كيفم ىكيتلا فورح ىلع هبقرو

 لآدم(. 1708), عغ (عمصعأ]ه لم زكه زمعازرتا: آبحسم آلعمر ونسأ (ءععفتس مهكترت عمانتل ع «هع]سسص

 [مرمتععم» هممماتطدنأ ءكاعب - 14627. '1' ءلعاعاععأ عدها ذ عفي انطعع سعسمتملتع متعه

 ةدصعامعستس. (نهرهممدنتاأ انععاعع لماع مععلعاب للاعلان آر عناق ظلا- ظمعأبل/ ل8 ندعم

 ةمصمسصس 1120 (ذمع. 12. ةلهعع 1708) طسمع !ذطعتصر وننأ ذا[ زسمعاطتا: آهدق ءأ علمرتم

 اسسعممم ءأ ععمأتمسسل ةعاتم ءأ ءامعتسس زمظمتأسس ءاعي - 14698. '1' ءلعاطتععت عدلت »عقب

 ازطعع معصم ملتم عتعوصتس ةدمعامصتس لقيم ء/- معمم .1٠ ء. ىر (نهمومتقتامع !سصصتساتتمل ““ اه

 ععتراسعو ونعم متع لمعاتم نسمتلمتم ع هطتتغنم 8دعطلهلعمدتطسس دهعمدع كمسفلمت ]1 هممت

 1092 مع. 11. لوس. 1681) ننععلعع فرص ممداتتا. [معلرتغ أه: 0 حستعع ةعاعمأتهع ةطغمأسله 5

 هحعلمأءماأته هعممتعب ممرمعم دممز ءيامأع ءأ دهعمت ععصاأته لمصحكسل , مهمدتعم لفل ةةاهاتق هلام

 معمعاعوسم هلع 14629. 'ل' ءل جات ع عت طع طقم عمل عءط فمر !ائذطعع مطعيدمعتقللو 0قضام1 ان

 مق1»هأ أ - هاانا» لك 1 ءلسطن»ءأا ه"هركأ ءا- هلع" لذ ع. ىر آم عاتةكلتتطتتللل 110010101161101

 لئطعسسص صعصمسدلعص ءةمصدصت نلت معع10005 دسنقلعمم ءممممسءنصغ ءممالمعمت» ““ زهقععأ مانتق.

 (©هرسممخستاأ هطعتاعط ءل -زككفسص ا١لط0ا1ه همدخعع ك21ه]يمتسسعل كليم طر عرنلف مممم 1127 (ذهع

 27. 1362. 1715) طصسمع انطعسسصر ودأ اذغ5 اصعاعأتخا:

 © "اكدر وست ععمعست طسسسقمم حماسمتت لقق عهالقممع معهعلتأ در 140

 1ك( وسأ ماسك ميس عرعمدومع 1000ءععوعتم زم زمهاعصتس ءعمأم 0طعلل عمات دعب

 ركدعع 7ءلع/؟تن«ءاب وسهسص 20 هعلتمعسس جلبطقط ع3 نص لتةممهدتار هموممع تاتلأأهلتق ءأ ءاعوحمق

 ميغا 14630 1 ءلعلعتعءعز ططقغغفغامر ائطعع سهعيسممتهلتك ءقلاتودهمطمعصس هاا



 ]) ة نيه عبر د ع ا يي يي ا يف
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 ىددحا 2 و طاطخلا هداز ىو بوسب رمهشلا ىنودالا بوكا لكدود دفاوأ نيطاطخلا

 ىدنغا ىقطصم ىببافص مودم ةنقرأل أرعش ءهركذت 0 20001 هلوأ فلاو خدامو نيعبسو

 ىن مما لك ءهدومرف بجوم رب هلوا فلاو ةدامو نيثلثو ىنثا ةنسلا فيلات ىلاع ناويد ناكجاوخ زا

 ىجيتلا فورح ىلع ةيكرو خلا لاعنم ىادخ ليح ءدرومضذ ءعوطيرف ةك راثأ مظن رث دنع لاب

 هيترمل ارعش ءدركطت |مك#  ءاولا فرح يف ىقأب ىوسوربلا غيلبل ارعش ءدركذت اما

 هلوا فلاو ةنامو نيثلثو ثلث ةنسلا فيلات هداز ازريمب ريهشلا ىدنفا ملاس دمحم انالوم

 ىجهتلا فورح ىلع هبترو لا نافرع للثا تدكوشو ناش ماشحا ىنعم ملاع ناويد ناونع

 ريهشلا لمكم ىب نيكلا دعس ناميلس دفاواإ ةقفلا ىف رمحالا فيرعت ىف رعزالا فينشت |[

 ىدماش تمغل ببرعت اخ1#» ١ فلاو ةدامو نيقسو عبس ةنسلا فيلات هداز ىدننا ميقتسمب

 تنس ةئسلا فيلات ىولوملا ىلع خيش نبا هددد ىسوم ضيشلا هفلومل ىكرتو شرع موظنم

 شوعدم فاخ لوقع شهنك رد هك شوداطخو شخاباطع نأ مانب هلوأ فلاو ةظدامو نيقاتو

 ه1 - 8161/4 .1٠ ء. ىىرثظعطمععطتسص ءدالتععحمطمعتس““ زمهعكماسق.  (نهدهممت»انتأ 110/0111:

 رلثوءزأط ظ1- برا 56 ءدللتوععدمطتتعر ؟ناعم تذمير,7/0ثءاراسم عز لتعطتس ءعغ حسمسم 1171 (ةسع. 4.

 كرر. 1757) رلم؟نان5. - آئطعع زأاه زمعارزا: ... - 14631. '1' عل ءاعا+ع3 ةطوقجعمو

 لزطوع مهعصمع دلت ممعاوصتر». (نهدت ممداتتأا الورك 171:51 هركأ 1 وبنلق طممحع دمعت 01518عر

 تصانق عع جق5عدومرتطسك ءةمعع][دعتمع ةدطاتستقو ةمممم 1132 (ذمع. 3. ألمس. 1719), ءهغ ]طع

 ملمطمطونعع 0زةممدتكتع زكذه امعارأا: (نهمحعمتعمأع» م2هعععمأم : ع5 هرصصأق ععوكتأأتر (لانقتلل

 ةلمع ىراللوصتمع ا0ءلز““ زمعامتم)ر لص نلطهوتتع 0 معاكاتلال ©2012 م05ز(ةهصعر تطأ ممهعهعتأد ةرأ عدل عصق

 !حسلزد العز عديععادأ (صمص اماعدنأه هوأ) عامي 146392. 1 «ل جات ع عت هطمةعقو آائطعت

 معضم دلو ممعامستنس, جتعام»ع عع ا - ظاصومم#. 17106 ذمته ذص ]ذ(ععو 2مل

 14633. 1' ءلماعأ ءوأ هطهدعشي ائطعع مهعسصمسدلتق ممعافصتست. .(هردممدنتغ ةآكهلاذ ممدأءعع

 1101م دربب»عا كنان طعس ؟دلعم 11ه مسنلع] لت ءطدعر ةمصم 1133 (اهمع. 22. 0ع. 17920)و

 ء( ائطصتسم ودل ئزاه زمعامتغ: [مهعصمأالم ءملنعتم دصصملأل ءفعئاهغنلممستم طمسصتصسسم لن عمتاهاتق

 ءأ مماعمللمع ؟لعمظنتال عم21205ا0102 ءاعبر ج0 هملتصعسس د]لمطقطوع(تعتس لزذممدنأأا. ح- 4

 [1- 1 عدطصلتا ظا-كعطقعر عدعمعممتتم صمت ةماعمل1 ل3 ةدتسه زمان معاد 0ع ل عظمت لمصسع

 دس. آننطعع لسسلتعسمر وعنعس 50/ءقرببو كم'ل-ع0-لف» عرج !1ه]هيستسعلر ؟دلعو للدأ ءعات»

 1 مناع ملع) لتعطمك , ةسصم 1167 (ذمع. 18. 0ع(. 1753) مرد ممونتا. -ح 14635. '1' ةئعاط

 آم عطمنأ 8طةطنت لتر ةعوطتسدكأم لتعاأمصمست 357/2041. (نمعوصعم ةعقطأ بانحل عأ نعل ءانطتو 0100

 هاعزلعط 71ىنم 12ءلعءآإ ةطذ» ةطعتلعط 47غ ل/ - 71ءم/عمت جدممم 1136 (زمع. 20. عما. 1723)

 ميس ممعنأا. [معارلغ ز(هن للمسصتمع اللتطسع لمدمستس ]دعوتخغمستفك عغ معععوغمضسسس همملمصهأمعتقر
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 هدأز فكحدساب رمهشلا ىدنغأ ىروهظ انالوم هغلوأ فاحنملا قى ةيدلو بيوع ا خلا

02 

 ناضاخ كناقع حرش تاقيلعت السا رد هجاييد الب فلاو نيناهثو ع عست ظخئسلا فمناث

 7” هلو" فلاو ةناموازتشع "ةتتللا قوت !ىدنفا هللا ضيف. ىيشلا مالسالا خيش انالوم هفّلو

 هداز غابد هفلول نارقلا ريسفت ىف نايبت هامس نيريبك نيدلكف  ىكرت ناوقلا ريسفق 18م

 هللعو ى هدحا ”ةنسأ ةيناميلتلا" ةيرتلاب ءاسردتما قوتا ئريسفتب“يوشلا 'ىدنفا نوقف 8

 ظعاو هقلوا راونالا بعاوم راثآ ةدبز هامس كلام ىكرتلا ىف نآرقلا ريسفت 14  فلاو

 ا فلاو ةدامو ىدحا ةنسلا فيلات بارغب ,ميهشلا ىدادغيلا هللا دبع نب دكمحا

 خدك سن نم رهظا ىذلا هلل يمكحلا ةلوأ ىوسوربلا ىفطصم نب ىقح ليعمسأ ملاعلا لضافلا

 ماهن نيران خلا مالعالاو ملاوعلا شوقن ةيلامكلا ةيتاذلا ةقئاقح 0

 لع تيزاسك عةدعماته طمسصتمسسم معمأعق هطقاشمءاتنمأ ءاع. - 14636. '[' مهئاط 5[ عا علب عاب

 ةيوطتمدتاتم اههعامطسك 77 ءاءلأيءا. () مدع 1هعتعسر ونمل 31ٌآهلله ممداعع ظنا طز عنان ؟دلعو

 لم: معجم0ع]ب لزءعطدتك و ةصصم 1089 (ةصع. 13. 1 ءانط. 1678) ءميصممداتتا. ءدعاوأ1مصع هةهععأم ب

 14637. '1' هئانع ةنر ةعطملته ه0 عسسعمامستس ذه قلععقل د لكامل طفلا مدس ممختاسنم. 8 عصمت

 ال1ها1ذ ممدخنعع هطعتلعط ءلتماقس طادقءعوورنل /ءةللمااءعآ طر عل حمصم 1110 (ذصع. 30. كاتم.

 1698), ءعأ ازطعع زاد آهعارز[: . . . -2 14638. '1' ء[دز» ظا- ((هعةمر ءمرطصتت ءماقتأاتك ل”

 (هرمدصتس لسمطاتق ؟هلسستمتطسق مهعمتم ءمدصمععط عصقسق ءهأ 1و لا اوهقأ» رلا- 001" لاذع ع

 رع ممدتالم لع ةصاععممءاوانمسع (نمرهمت““ زمهعت مانع.  (نهرسممدنتغ اههنعع 12ءطامعابسذلعءا

 11ه/ب مدرنت» أ طر عينا, ؟دلوم 1 رعت لتعاتك , نسكت عسصم 1111 (ةصع. 19. لمص. 1699) هم

 ةعرسأ ءضتصت .30/عمرد ينل مج01عددمرت5 دمامصعتع 1ص ععطق 12015انانه عدوا. - 14639. '[1' ءاوأن

 زم (نهردصتتتس.  آةه]سسعس ه ءمصعلممهامرع لاتنعا الق ءنا

 ىلإ

 1[1- (060 2:5 مو ه1 ةكلانق

 فققفداأمأ لا - ظععأالم لن, ؟داعو 61, مموط لتعأمو ةمصم 1101 (ذمع. ق. 0ع 1689) ةدمعتعع

 مسممدتاخسس ءأ اناسلأم يالعا هىئارؤ“ »عمل قاب ءأ- نتتنممت“ 1. ع. ىر (نطعررماك 9 ءقأت عأمآانكل

 لمصمصتمت ]سستصاتت2> “© هرعمهأان1ت. - 14640. '!' ع1ةا(ع ظ]1-(0هعتةسصر همر عهاقكأاتق

 رص (هعوصنست جعفطتعع ةععلمأاسس ءغ (اهطسخ ؟ه]دستمتطسق هدعصتق ءمرصم»عاطءمفانقو وهنأ (1-

 ةصاسص طن] 61- [ءيرات: لا 1وذأ» ظا- 00ه ث» 1١ ء. ىى,كمتععم ءة>مموتاتنمستق 0ع زذصاع؟ معد

 (ةالممع (هعوصت““ مرهم مع /عرغ ءهغ هطعتلططمسس طعصمع ردععتكتس» ةهأ 0هءاسسص 1طدد»:01/] طل هععأنا

 لق ءرإ 01:51 هك ظيبمعدم# حمعامدعدج طقطعأ ظطمعئومتغ زاد:  ةطنهسم آ2لعمر وست عيعسرألم 7ءملامكتس

 ديقسصتتس ءعوعماتملط سس هغ مععاععإأدعتس ءاالعزعم ععتتس ءععماقمتتم ءعأ ؟لعمرضتس م58عمعا] عماتسست 0

 مهمل [عواوجتا ءاعر ءأ (غعصمسق ظصتأدع ءمدس موقت انمصتق طلع مءععطتق ةزنومتل ءوغان#:
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 مرعوج فرك مدرك ىو خيرأت ايقح

 مهما لابلا غراف لوا كلج زا ايلاح

 ركيد

 رسفسص هام مسهد هبشتستكي زور دل مح

 مدهش غراف نايبلا حور زأ رضذد نيتسخ نوج

 رع ةحنافلا ةروس ريسفت 58 ١ هيلا راشملا هقلومل ريبك كلكم ابن ةروس ريسفت |

 عبس ةنسلا فيلات هداز ىدننا ميقتسمب ريهشلا دمحم نب نيدحلا دعس ناميلس هفلومل

 ىتفملا ىلع نب ىدنفا كمحا هفلود شرع ظحئافلا روس ريسفت |“ ١ فلاو ةدامو نيقسو

 ناميالاو لقعلاب انيلع معنا ىذلا هلل جمال هلوا فلاو ةئامو نيتسو عبرا ةنسلا فيلات شعرمب

 10 دمحم خيشلا هفلول ىرع ةحافلا ةروس ريسفت ام خلا نارقلاو ملعلاب انروكص نىيزو

 اعنا  ىكرت ىسركلا ةيآ ريسفت |25 2 فلاو دام ةنسلا دولح ىف فيلأت ىرصملا

 ["ععلر ه 2ممعمعر طعممموعدستسسد طسزاتق ]اذطعأ ء مععطم دجعدع ةيطقاةمأقهعز

 40 مجوعمعمس همر متطت بعقد ؟ه]سستمأق معتنصأ ]1 طععذكتمت قام

 ةلتنل ءطعمصموعدحستسم طمع ةوأ

 آبدتتق ةزأ العم لثع ةماتقر ونت عدا 03165 0ءعءلستنتكق ملعمقتق 5815و

 5 تمص دستطت معصم اتطعت 2247 ه7 - ةءوف»» موه ةطقماساو هتان

 - 14641. '1' ء 1ةلزم ه5 سنع ءغ لل ءطقر ءمرصست ءماقجأانق لص (نههصن كانت فأقل 5ع ف ععقتش هلا 00أ8-

 روس راس مغاتم““ ةمهعض ماقتل. 1 ؟ه]مسعم ددهعمتتسل ه ؟طغتلعط دمملم ]ةنلهغم همت مهمل تطل.

 14042. 1' ء[ادزر هسععأغ 1-81 ةعلطقغر مدصس ءعماممانك لص مهتسقتلا ؟كدعدأقس ىرةم ةعلعمس““

 زمهعتمامتسب ةعدطتعع.  (نهرصممكستع 30/ءرسؤتو 0*80-ءل- لأ عدن 11هءعستسعل, ؟دلعو ل11 ه-

 هقد» طر ءعرنلفعنلعأ لتعطتكب ةمصم 1167 (تمع. 18. 0 عا. 1753). - 14643. 1 هلوزع 5 نعوأ

 [خا1- 1 ةغعاطقغو هفمصسعمأمتلاتك لذه مكتسقتل كانعهأقلت رز ثم عدت ةهق ““ 1م5عت مادصتلو ةعهطأعع.

 (هرسم مكنت قع لور عسل ظءرب ىلللغ الاسك هات 31ع'دفط ةممم 1164 (ذمع. 19. الور.

 1730)و ع( هرقاتق ءقأ 2(1: آهتسم آلءمر وست ممذ مهالمدع عا 80ء ءاتعتمدو طعمعمم]ع لكهمهعتا

 10 ع( مععامج ممدأته ةعاعمأله ءأ (نهءومم هعصمجتا ةهاأاعع - 14644. '1' ءادأع 5 سععأ آ1-

 [" قغلط مغر ءمرصتصس ءعمامتعسسك ذم هته وامس رهتسمتل رة مءعلعمف““ ةصق عضل ماقسر ةعوطتعع. © مهر

 ممدستغ هطغعتلعط 21ه]ءمسسوعل 1716-11 قكععد دمستتتم 1100 (ذصع. 16. 0ع[. 1688)و. 45.

 1 ءلدزع هو عا عأ -اعمعقأر ءمسسعماقتلانق دس ؟ةجقاتتت همرهصتعمس '1'طصصت ( 1[, 256.)و

 انضءانعب ع 14646. يع "1 ءزروز» 8هععمعغ آلع هامور ءغ همسسعماأمكلانق أص كد تاأقنت اعل
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 دمحم مالسالا يش انالوم دفنوا ىكرت رصنلا .غيأ ريسفتو |8600 2 ىكرت سي ةروس ريسفتو

 فلاو .ةثامو .نيسمخو عبس ةنسلا» دودخ ق ناخ دومحم اطلس مانيب فيلات ىئدنفا سعسإ
6 

 ند سابع نب دومحكم خيش هقول سافنالا ةدبز ةامس شرع صالخالا الر وس رميسفت 1م

 نيدحوملا بولاق هدب >وذنب راذا ىذلا هلل يمحكلا هلوأ نويلغبيس خيرات 26 ىبلحلا نامماس

 ضمد هفلومل بادآلا ىف نيناوقلا ريرقت اخ خلا نيفراعلا سوفن هتيدححا ءايض نم فرشاو

 اله خلا هلوسر ىلع ةولصو هدمدكإو هلوأ ((1؟ خذسلا افيلاك هداز ىلةاسب ريهشلا ىشعرألا

 فيلأت ىروعشب ريهشلا ىدنفا ىسح كنعرف مجرتم هفلول ىكرت بطلا ىف هجرما ليدعت

 قع ةبترو ملا هنهاكرد ميدق ماكحا زارط ناوذع ميكدح راكدركو مدرك دنوادخ لوا انثو دكءح

 خيو قوراف لمدا ميش خريس دقلا تايوتكم مج رذ كما لاخو ةمداخو نولاقمو مق

 عدلات ىدنفأ هداز ميقنتاسمب رييشلا دمحم د ىيدلا كعس ىنراهياس مدل مودصعم لاوكام

 ععدلسسدسس ةعدعامسمب 7 كني زمكععماأقسر (نععانعي ح 146047. "ع '1' ء[دأع ج7عا( عاده ةهقاكو

 مغ يرسس عماأمتأتاتق ملص 7عجوانلل 02ةمتعاتال آ1ءاممتمع (طآلرو 13.)و (مصءاعع. (0هوتممقاتتأ

 31ه11 ممداعع هطمتلعط ءا - أةلمس 21101 ههت»ءاأ لكد' م4 طر عربنل2 كمعجح ةصصتتتلل 1157 (1صع.

 4. ءطء 1744), هغ "كدلغسم 31هزرن»0 ]16و هاطاخدلاا. -ح 14648. 1 ع1واع 5 ندعءعأ ظاح

 [لعطا]ٌةقر ءمسصسس ءصاقتتاتق 1م كمعدأممل ءعماعمأ دقتل 000ةعءاطتقمل ىر كلصعععت ةانطتلاةة10 «“

 رمكعص ماحس ةعمطتعع. '1ةكداسمسب معهع هع ؟ععأ 2« اعأ تأ - هدنزكمع 1١ ع. ران عدمما ةمأكأ ت11“

 م( هطعتاطسس 21ه: 18 ءر» قل 685 عرب اذو/عزروكتو 11-11 ه/ءاغ حسعام»ععدح طقطعأ. "1" عصماتق

 مدرس ممدتكتممتك ؟ءعطم ءهيرم عناء (ءععاع وذمععما 365 58, 2) ةزعمتال ءقاكتخر عأغ ءمدصتت عما 251

 زإوه ز[معامأتأ: آرهتقك 1[)عمو ويأ ةانتم انستاك آلعز تتآاأن ءمضلح ءمصتس وننأ طتصع كتلكتصت م101-

 عماسع ل[سصتممدعتغر ءغ ءعدع ][صصتمع نمتئاهتتق دانقع ةمتطصتم5 عمامته! دس ز]!نداعوعأتا ءةاعي ع

 14649, "1" ح ععارع ء1]- ءدزك ةصاسصسر ءمصظختسةألم ءقصمصتت12 0ع طمصتق ممجعتطاتق. .(0هدد ممقاتأأ

 1101 مووتتعا لا - 116 هعاقر ؟دلعو كاز معا سنملع]ب لتعامعبر ةصصم 1117 (ذصع. 14. قر. 1705)و

 ءأ ا[لئطعع لو زهعأمأاأ: ظأ د ]هن0ع ءزادذ ءأ معععدا6ممع مم ءزانك 1نيوغم ءعامب- 414630. '1' ه'01

 ءددهأز عطر (عصمععدأم طسصمطتست. 0مانق هت علتعتسلر 0100 1هد471 1ن/ عراف, اهاعط مطعم 1 ءت“-

 1عرنجاأ ؟دأعم كرست # لتعأت ةمصم 1130 (أمع. 24. للمدت. 1717) دلما اتانكر 20166 0080 20ةانأ11 ءأ

 ديتصصسم آ1' ةينعو 71:51 هرثةيجذع/م هطاسلتغل. آ1معتجتغ أذ: ظسعسماسس ةععج 1 نأ عطلت 7ع7ر18ع5 عضم[ ةطق

 آدسلاو عع ©]هعتدع ذم دسلفمتب لمستمأ اللطسع ععمععموأ ةهغ ءصعوامرتد ةدمازعمأتقرو ء>0515[0182

 نغسلأ ةاهطوغمعتسل ةعاععمم عدس 22ععطممع ءاع.ر عغاتذم مدع هل مهمعتسر 0نه5 0155ء(ةغل0ص عقر

 يمعاسكأ1مصعسا ءغ ةدتطتص 0ك ممدلكتس عوام - 146531. 1 همز عسعأ ظ!81-1 عءطغشطقغ طاح 0

 010512 ءعغر ئدمعاوألم ةعئمامصتسس ةدععمستسس ه هطقتاطط قلقسع# طلستعمم عع هطعتطط

 71101 هترجت7: عل 111ه عيئت»  ءعلتاكمرحسست.  "[ءدمعاتلتا .ه807عنبؤو»» م'ل - هل - لا: 8ع 10117
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 خيرات ىف ىييشلا ءىشنم ردنكسال ارآ ملاع ةمجرت !م408 ١ فلاو ةئامو نيتسو عيس ةنسلا

 نيعبراو ىنثأ ةنسلا فيلات ىدننا هيبن دمحم انالوم مجيتمل سابع هاش مانب هفلا ناهاش

 فئاوط دارفا عديم لمشاو معا ىانثو ليمكاو مثا دمح هلوا اشاه ميعربا مانب فلاو ةدامو

 كولملا خيراوت جيقنت دامس ىكرت نفرازع خيرات !؟اه» ١ لا فيالخ داحا عرتخمو لكنو

 دصو دمح ةلوأ فلاو نيئامثو ىدحا ةنسلا فيلأت نفرازهب ريهشلا ىدننا نيسح هفلوا

 ثحابمو ةمتاخو لوصفو باوبا ىلع هيترو خلا مك هراك هديرفا لالج ىذ ترضح لوا دمح

 دمحم هداز نابعش هفلومل ةرظانملا ىف ىكرت ملقو غيت "ام ءافاخو مورو ناثوي كولم

 : + لوا .كفلاو دامو نيرشع ةنسلا دودح ىف دقلا ناآويد ناكجاوخ زأ مشنكمب ريهشلا ىدنففأ

 ىدنفا بنات ىمحا هداز نامثع انالوم دفلول ىكرت كولملا حداصن ىف رامسالا رامث "هد

 هناعم 11:تث1ءءاارسع ملعب طر مدل لتععمقر ةسمم 1167 (ذصع. 18. (00ع[6. 1753). - 9

 1" درو ءصعأ ةل عد ةعقر نهمقأاونم اذطعأ لك/عبس هخو ل. ع. رر0عمحس عمات ةمان2016“ لل عغأ

 ءا( حط 1ةمعببلم»م ةلديسوعألبع هطتتكح 0ع طئقامعتم هطقطمعمس ذص طمصمععسي _ةطقطت قكقؤمع وسع

 ممدن(1. "[عدصمغسأتغ 31هل1هد همداعع 7101,مدويسعا لءاغط طر عبنلع حمصم 1142 (ذمع. 16. كلب

 1729) ءأ 185م1 مهممداعمع (مهمكالدكتممعمسدم هططتلتغر نتمع ذاك طهمعارأغ: آهسك مععأءعاتمدأسم

 ء( جطقدا ننمدتسمه ءغ( عامعتج حسومات ددتسه ءهأغ [دمعوتمدأسه ءلاتقر وتنأ ةتصعتأدق مععدممفف ععمج

 الان عأ همعامجاتتل م802عمكلا ءأ اآمللتكت 1 لدنك 2عطاتلل 5عداقزلاتلالل م1115 ]1800031 اع.

 14633. "1" جماألعاط عع ٌخعآعمسر طتمقغامعتلو هط 17ءعابو عد انععأعع مدس ممدتكه عأ 101:47

 اعمال تأ - مما 10 ءه. رراكععمومتلتتم كىتاتعد طتقامئتدعاسست مك هعلماتتت““ 1ةمقعطماهي  (نهرن-

 ممددتا 11هدومتر» طر عملة ؟دنلعو طل ءسممر/ك عتب لتعاسعر ةمصم 1081 (ذصع. 11. 3آهل. 1670)ر ءا

 ططمامكتحر ودمع ذأه ةصعامأا: آمتتص ء( ءعماتع5 ]طدسف ئالأ همز ءةامأت عامرتو هممقمأ هتقعر

 0مءعمامرتم وندتل ءاعررب لص ءدملأهو ةععالمسمع5 عن ءممعا سكأ5صعتس 015ممدلتاو ءعقأ. آلاعمانلقغ ةننعامت

 ذطأ لع مهكمعتمتطانق (عمععمتتس ؟ءاععتت» عغ معععص( هنت ءآ 0ع اكطقلذ 5.6 2 1454.

 "عاد سى ء (ن دل عسر عادلتسع ءغ يلفقسسم لع حعاع لتعمساقسلل. (:هروممسنتا انععتأع ه76'-

 اموات ملأ 110ه 1ءمتستمعلا طر عرنللل مع جعممععمرتطسم آلتكة متر ددلعو 21:11 ءعآبعت» 1. ءه. آل عتع-

 معملسك““ لتعاتكو كمعد ةصصانلتط 1120 (ذمع. 12. ل[هعغ. 1708)ر ءغ انطعع زو ةصعاسأا: ..

 11811 901081111 111 آل1آ:11 خ 11715184 1114 111015110117

 14655. ؟!'طزسفسع ءعا]-هعدورس مع. طسعاسك هوضآذطنلهغلفطانتللا 20ءااتت0ة1ائ101 06 طمصتم

 يسقتلتتم مهمعنمتطسع لهاتف. (نهسوممتتغ ةنععتعع الملاذ همداعع 0ادهنتعملاعأب لثنعا '1قأ
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 فيل

10 
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 خذ 52505060 دددقبتو ود

 ميكلا فرح

 مانيب فيلات“ هداز نامثعب اريهشلا ؛ئدتقا نقحا' تاداث هيقرلا ىكرت فئاطللا عماج ع

 هفلوأ ىكرت كيدجلا بطلا ىف تيرفلا رهوج اه. لوتقملا اشاي ميعربا ردصلا بحاص

 نحل رفاؤجلا ةنزأ 01و "كامو قيرشع ”ءدشلا كيذدح" خخ تيلآك كيِبطلا ىاتنفا رم ىرهش

 لوصف نيثلث ىلع هيترو لا هنبانج زاس هراج ميكح هاشداه لوا سايق ن ركش رعاوزو سايسو

 زار انالوم عماج نوحشملا كلفلا ىف نونكملا رد هاهس ىكرت تاياكحلا عماج !4»

 الا امد نيعيراو تس ةنشلا قردوأ لومقملا» اضام :ميفرباا مانا كينان (ىرتتلا فيقألا نبع

 احح 1 ءاقلا فرح ىف فيس ءايلوالا ةركذت ىف ىكرت رآونالا عماج ٠1 هلأ

 م/ عل, عغ لتططسسصر وست ذغه ةصعامأأا: (نتست ةاتااللان72 طقصتتمت , طمصه ةعئازئعأ ءىصقتلتقت

 ممهعق1لتس» 20 ؟ءعازعادغعس طسرسق عغ ح]ااوعلسك ؟2[1ع ءممقعوت عملهتطو ذص طمع لمعيسعمأ0

 معموعرتمأمه ةلصأ ءاع.ر 16ه معاعمع هطات]تام

 118181 901081131 11171:1آ:1 ل 1111184 1131 1116012110111

 14636. ل خرسأ' عال-1 عاذن1, ءمصوستةزاأمرع 1هععالقهساللل. ةعضممتأا اطصصعت أع 1 قف ارت»عل

 18/ عزانلفب داوم 0117: دمعه لع]ب للعاسقو ع ةدصصسسصم 11! ةوتعو طاره دونما ذصغع»[ععام هاناصلتك

 - 14657. ظا-1ةهسطعم» ظل - 1" ععالر هنهنعمسام تصتعه 0ع معلتلسف ممكق. ا (نهردزر موتا

 ةنصءانع ى/نعا»# مم“ ير عربلغ ممعلتعتع قكععد ةسصانتت 1120 (زمع. 12. الآهعأ. 1708)ر ءأ

 انطصسنسر ونأ زاأه زمعارتا: 1[ةعودعتأدع !دديبلتق عغ عامرتدع ءعغ ]!درستصه عمات أ هان17 21 0طن

 سس عمعمع ةلمأ طممز قاما للاتسع ةلتعطقط هدمت عماتمر معد ءلتمصتس لهلمطتقو ءاعراتذصم اكواصأف

 دمعالمسعم لزداتطسألا - 14658. ل خسن' ءال- طل ةجقكر ءمموتتقأزأم» طتقامومتةظاتلال ر لاح

 120ه»» 207 - 0] ءآينمو لا ©] -رثبآ# هآ - سمعل ]نانو 1. ه ىالامع عمتتامع طعمع ءعمصلتادع لع ههحنع

 ماعمم““ زمهعق مام. (6هاآ1ءعزأ اهععنوع ةكملاد ممداعع ظفعن قةآل0ل-ءآ - هاف طر عناق ةسكو

 1146 (ذمع. 3. لدم. 1733) سمعاستقو عأ ]ئطعسر وست زاه ةصعامأأ: . . ., 2[ هأقترضادانهع

 زماعع[ععام هانطدلتام. -ح 14639. ل ةسدز* عالمهم ةعر ءيموتنتةأ أمد ]!سصهتمتتتاتو ةلتقف 10/1074

 عءل-عم/ ن6 1مهعت ماسعر اوصعاإععب ع آ[لزلع دمعه أم !ذاععد 1م. - 14660. لًوصن' ءاد-وط ةح
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 ءاحلا فاح

 فيلات هداز غابدب ريهشلا ىدنفا دمحم هقاول فاطنملا ىف ريملا ىلع باذآ ةيشاح 541

 دمحا نب ىدنفا دمحم هفّلواإ باسحلا ىف ةيئاهب ةيشاح 24 ١ فلاو ةدامو تس ةنسلا

 5 ريبك كلكم رشع ىواضيب ريسفت ةيشاح مة لاو .ةئامو يشع ةنسلا فيلات يدنا

 ةئامو نيرشع ةنس فيلات ىسلبانلا ليعمما نب ىنغلا ىبع خيشلا دفلومل ىواحلا ريركأ دامس

 ملا فاغم باب لوقعلا عيمج نع هكاردا ىذلا فلطملا بيغلا هل دمكلا هلوأ فلاو

 ىوسورجلا ىدنفا ليبيعممأ ىقج خيهشلا مور م هفلومل نيداحم ىواضمب روسغفت خيا نوازل

 هقلوك اينلا ةروس ىلع ىواضيب ةيشاح | فلاو ةدامو نيرشع ةنسلا دوكدح ىف فيلأت

 10 اًنطوت ىويملشألا مد اكورد ىخذامكلا ىفطصم نب نيسح نب بوقعي نبأ ظعاولا نامتع

 ل((ط ءع] وعمرك معمار عغو ءممومتمزامع امهلتةمصسسس ]سسصتصمةكممتتل (ذص وعتتطسنق 7032 07111

 هءءنستغل) لع ءللطاتم رعممطعأوع ءاععاأل.  ©مانق ممههعمءاتعستس طلقولم ؟01نستسع همط15]2-

 طعصفسسر لع وننم أص اذاععو كل 1؟10ءوغاتات.

 1118121 91021131 1111111 4 11 س2 [14 12011107

 14661. 8ظخدهط]1وعءع4ا 4لط هاله اظا- 31:ع, عامدددع ه0 اتطعس ط/- 114" ©

 معوماتق. مدع !هوتعسم , ونم0 11ه]نمتستسعلا طر عنان, هدلعو 10ءاامع]رتملع]ت لذعانخر ةصصف

 1106 (زمع. 12. كسع. 1694) ءمرصممدنتا. - 14662. 1 ةدطتعءغأ 8ءطقأ» ءغر عامذدوع

 5 8عام- هل- لفنعدع. 0 مسك ةضاطسعاتعسسي عتق( ه110]هتوت» ل طر ءعرنلف ظعتن ءلا»نعا طر ءنلغ

 ةمصم 1110 (ذمع. 30. لمص. 1698) ءمرصممدنلأا ع 14663. [ ةعطأ1و عع 'ل' عءادزع 8عءعا1لط ةلالذر

 عامودوع ه0 862084:مهغ ىسس عما حسان ءممدمتعسل. ان ءعءعرم ها دسصتممه سهعمه نسلم 1771

 عإ- لامم# 5٠١ ء. ىرككتماأتم لئلتئععصم مصوسأعلغمعلق““ هعددتمر ونسهع ةطعتطط لطفل -ءأ - جامع

 عرب لهسمأأ آلا - ل هطيسابعغ ةممم 1120 (زصع. 12. لآطدعغ. 1708) ءلزلزع6ب - [1معامتانللا اة:

 [يدنق [)عور ةععومم ةطقم]اتغمو تتزانك معجمعمأتم هدرصمتطاتق دهعصاتطاتق مهمه ءاقاتقد عد عام.

 14664. 11 خد طن عع '[' ءلدنع لق ءانلط ٌةنكذر عامدددع 230 28ءقل]ي4يمأأخ مرصتس ءطاقتأانكل 18 (ن08ه-

 مس. ططمم ؟هاسستممر يسمع ةطعتلعط طظلمععأف ل دما طر عريف قلا- اةويرحقعتمف طمصهع دصعتطت أقع

 نمعح همماسس 1120 (نمع. 12. 81مم 1708) ءمرصرمدنتأ. -ح 14665. 11 ةعطنعءعأ لت عنلط ةذر

 عامددوع جده 8ءقل]رمممأأ مدصسعما(ممتسم لم كاسضحلمسا ةعراسممعقاسمتس هءاقكتقتس ىراللدماتاتق“

 10 زةصهعسأ ماهرس. (هرسصممدسأ هممعاممهأو» 0/]ررهغنت الق عرب 7” عنا ظعت» 1]هوع» اقعرو للدار



 علا

 محا 0
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 هفلول ىواضيب ةيشاح ربك (ةلكم»قدو فلا ةنامو» نيتس ةئسلا دودح- 3 فيلأت

 |عنإ/ ا 2 فلاو نيعيسو تس ةنسلا دودح ىف فيلأت هداز قاشعب ريهشلا ىدنفا قابلا دبع

 مالسالا خيش انالوم هدفلومل ماصعلا ىلع ابن ةروس ةيشاحو 2408  ىواضبب ريسفت ةيشاح

 هفلومل حيولت ةيشاح (840  ...هلوا فلاو ةنامو رشع ةنسل يفوت ىدنفا هللا ضيف ديسلا

 ا فلاو ةنامو ثلث ةنسل قوت قولجلا هللا متف نب ىدنفا نامثع ديس خيشلا

 فطللا نأ نب ميحرلا يع كيسلا هفلومل هقفلا ىف راصدالا ردونت حرشل رافغلا حنم ةيشاح

 هقلول ىواضيب علاوط ةيشاح 401 .  . . هلوا فلاو نيعستو ثلث ةنسلا دودح ىف فيلأت

 سمخ ةنسلا دودح ىف هفلا ىوسوربلا ىسدجاو> فحساب ريهشلا نيدلا ريخ ىب دمدأ

 ليلخ نب ىدنفا يرحم هفلومل ةيفاكلا ىلع ىماج النم ةيشاح 40# ١ فلاو ةدامو رشعو

 حراش هفلومل ركيد هديشاح 6408 ١ فلاو نيعستو عست ةنسل قوذ ىداماد هداز ضايبب ريهشلا

 زد تعطع 1؟دصقلعط مهطتق ءغ مموغئغه (هدمقكاهماتسم مماتق ةصوستاتصسقرو كمعو ةمصستم 1160 (أهع.

 2. لور. 1747). -  ؟ه]سصعم دجهممانل. -ح 14666. 8ة5طت ع ءغ 8 عزلط ةلكذر عامدددع

 د0 86201 4مغ1 ءمصتص عطاقتتتتل لص (00هةصتتتلت. (نهسسممدبتأ 460 - ءآ - زاعطغ 1ر/عرنلن, ل0

 0:18م ءعفمنلء) قلت ءامعرم لسعد ةسصسسم 1076 (ذمع. 4. كسل. 16653). - 14667. 1 ةدطأ1و ءعأغ

 1 علوزع 8 عزلط ةرجنر عامدددع ه0 8620/47م11 ءمطططت علاقتأتتتلت له (00قصانتلت. - 1.

 ىع 8 خم طت1وءغ ظةدع عأ لأ عطمر عغ عامدددع 30 1ع 478 - عل - 01201 ءماططتل عدا قتكلانتل 18 م1

 ةعمطات هعععاطستولل» هعامجويم ملء لذ. ع. ىرل م ماأسك““ زمقعع ماقرل. هدد ممدنتغ 3810112 همدأءع

 كطعتلعط ءا - دامس ظا- 5ءججن4 1ء20لع7]ع]لب ظر/عسلخ و حسمم 1110 (ذهمع. 30. لسم. 1698)

 ردمعاتاتقر ءهغ عاموددع ذاو زسعامتدساأ: ... - 14669. 8ةدطت: جعغ 1 عار (طر عاموذوع 4

 ائطصس 17م7. 5 ىئمسزغ كطعتلعط 5ءوجتنل 0/1: طر عتنل# ورب 1هطامعلامأط آطكأ - ل عءامءأفو

 دمصم 1103 (مع. 14. 8عمأب 1691) مممعطتتق. - 14070. 8 ةدطنععغع لآوسط ءا- عطه 11 ةدر

 عاموووع ه0 ءمرصس عمامعتسا» 1/1041: ءل- عام7#» .1٠ ع. ى,آلهمتتص آكلع1 ءاعيصعصاتقةتسأ““ ضع

 ةعماسس دم ائطصسص زدعتلتعمص 1 ءنما» ءق- ملدف» 3١ ع. ىىللاسعاعدلم ةمغعا] 1: ععصاتةعتت““.

 (هدسممعستك ظا - هوجوت04 460 -] - "ءارفس عبو 45217:قر6 نمعح دصستتتم 1093 (ةصع. 31. ط0 عب

 1682)و مغ ع]وودمع زاأو زمعامزدسأ: ... - 14671. 8فدسطت ع عا 1درعذلا' 2ع10طقتكتو

 عاموووع د0 8207 ممم ]تطصتس 1061م0/8' عا - هيمو" ذ. ء. ىر,0ءاسع ]انسستماتللا““.  (نهرد م0 قانتغ

 ل ]0 16د: 1ك رعد" - هل - ل11: 8:مدعتمتب نلوم 15*]عمع لك 10زمع# ل3 ءاحتقر ءكعح ةططاتتلل 5

 مع. 6. ذآد). 1703). - 14072. 8فمطت جعغ ل1ءدماذ 1ةسنر وعامدهدع 50 21ءم]هع لت

 ىمرسس عسامسسمسا ذه 72/- 1( نيلاورءا.  (نهدمموكدتأ 110/1, مدجتسعا 1 عتنا# طعن اعطما1] 1) نسهر

 نلوم ظءرمل) سيلعب لتعاتع ءغ ةمصم 1099 (زمع. 28. 0ع[. 1687) 1201م5. -

 آ[ةدطن ع عت ك1 عطععر عامدهمع دلتقعر وسمع اهاععم» ع5 اذطعت 1:71 ءعام ةلث1ه4 1 عزا
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 ةيشادح 1ع فلاو ىيعستو كلذ ةنسلا قود كلمكم“ نبا رمع | لَا ىدنفا ىفطصم ىقتلم

 ريهشلا محم نب نيدلا دعس ناميلس هفلوإ ىلعتلا ةليسو هامس ىلصملا ةينم حرش ىلع

 قا دريم "طاح علا داو“ يس هختوا قسمت هننعلا .كقيلاك, :[طقنخاا ةقأو ؟نق تلكم

 نينامث ةنسلا فيلأت هداز ىراقنمب ريهشلا رمع نب ىدنفا ىيج انالوم دفلوك بادآلا ىف حتفلا

 صوصف جرش ةيشاح خلا باودصلا راهظال بهاذ نم ردق عفر نمل دمحلا هلوا فلاو

 نامثع هفلومل لوطم ةيشاحو |!" ناعأا ىف رصتخم .ةيشاحو# | علاقتنا ةؤااضل

 ىلع دما لوق ةيضشاح 1 فلاو ةداعو تلت ةنسا ىفوذ ىقولكالا هللا جتشف ىب ىدنخأ

 فلاو ةنامو رشعو ىدحا ةنسل وت ىسارسقالا نايعش نب ىلع خيشلا هفّلومل ىرانغلا

 نيدلج راتخلا ردلا ىلع رايخالا ةفكب ىمسملا راصبالا ريونت مرش ىف رامخملا رد ةيشاح الكم.

 ند ىيفاحصم خيشلا بأ ايهذم ىفنمل اذ ىلذل نير ملا ىدنفا مهيهربأ خميشلا هفلوم نيوجبك

 [ن هرب ()رروم»» 8 ءر» 3/1ه]رميوت» كلر دصمم 1093 (لصع. 31. آ0عع. 1682) دطمزظ[نانظ, 012م0 انآ.

 14674. آ[ةعطتو» عا جلد ةطقعط ةآطسصوعرععأغ عاد هةهللأر عاموذدع ه0 ءمرصتس عصا ةكللاتتل

 ذم 31:1 ءا تأ -ه:هدث6]1 1. ع. ىرآ هطصسص ملععدصاته“ع“ 11” ءدقلعاأ ءل-1همل]# ذ. ء. ررذنطقتلتسس

 جا]تسع جعععم0عملز““ زمهععأماهع.  (هدصممعنتأا 90/ءةروات: مثل - هل - لق: ظعر» 11101مهترن71 الب

 ماعم 111 ءءاارمتنعلو] آر عربات لتعمع أ ةممم 1155 (زمع. 25. 1ءطع. 1742) مجمتنق»

 - 414675. [ةعطتوعءع+ 38[ ةطت'][ةغ'طر عامدددع ه0 !انطسس سنت قكاب'ارما' ا لع

 مععملتمس. (نهرصممخدتغ لذ[آهل1 ممداعع 77676 ظر/ ءرالغ 8ءر» 0م ؟داعم 11: ءام”ةهملعأب

 لزعانعر مصمم 1080 (ةذصع. 22. لآلهت. 1669), هغ عامودمع زاج ةمعاماس هم[: ًآصسق عثر ونت لذ معصتح

 (ماعس مضت نمأ هع 20 ؟ءملاماعس مهما ءعحامصاأحس ةععلم عبسأر العلا تاعي ع

 [ةخدطل1 وع( عطقعط 1"ههنشقر عامدودع ذه ءميصتصعمأةعلسمل 20 ]ضطعسس 20م4,  ةتعأم7ع

 ةولر»- مل- لني - 14677. رع 8قفعطتر ءغ 31ه طغقهق ةعر ءغ عامددقع 20 وس معضم لتتم

 ماطعامص عمم 0ع ةعماعمأدصتتس لمعءانتسو. ع 14678. دع طقمطتر عغ 11هغوكل ات عآو أ

 عامدددم اص هك1هاهنمامءأر ةتتعام»ع (نا|تننا ]ل عربلف ظعت» طا'انم//هأب طلا-ل ءامءانر ةصصم 3

 (ة1سع 14. 5ءردأن 1691) رسمرتن مم. - 14679. []1 ةدطتععءع( ( ن] كطس عل, عامددوع ه0 عامةدوق

 00 قلانوعل تس فميصسعسأةعسس, لمعت لر/- 1” ردو: ذه قانا" 1: عالق ةعكاممتام ةنتعأمالع

 كا عزاعاجب ل/غ ظوءرب ذم طا له ءعع»منض حممم 1111 (ذمع. 19. لدم. 1699) ماكنه. 14680

 عقم طن ور عع ظا-اط0) هعع كا - 11 هلع طاقم عامدددع ده مرصسعماهضسس /0/-07)1» طلا-ل] نانا“

 ٠١ <. رى, ا[دجعممعتامع ءاععاوع““ ذم اتطعست 1 ءنمأ» ءل- هلوؤ» ذ. ء. رىرآلا نقاعقنلم ةتاعاانععمع

 نمصتست““ زمهععتماتنت. آلهع عامدددع انطنام 2هلبإكعأ ها - ه] ايبا هلع طا - ة0ور» طا - للمانام»

 .1٠ ع. ىىللددمدست هراتستق هطافضتس ه0 ءمصصسعماةتست /2/-1])ه»» ر/-للة/ء لامن“ هزوهادعر (ان88

 كاطعتلعط 1 هليف» ]آر عربلم ظعءبب آكا - ةاطعتلعط 11:1 هرم طظعبا ةطانمه]ك»ر مهم[ ععجم» هع سكطع

10 

 ها

10 
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10 

 ا
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 لا فيفوتلاو ةناعالا هبو دواي كملف ةدامو نيتسو نامت ةنسلا دودح ىف ترك ميعرجا

 هداز نامثعب ريهشلا ىدنفا دكمحا بئات انالوم هفلومل ىكرت خيرأتلا ىف ءارززولا ةقيدح امة

 مالسو ةولصو نيرثا ناهج كلملا كلام ىانثو دمح هلوا فلاو ةدامو نيثلث ةنسلا فيلأت

 اشاه ىمار ىهتنا بيترتلا ىلع اهشاي ىلع نيدلا ءالع أدتبا خلا نيلسرملاو ءايبنالا ديس ىلع

 ناميلس هفلومل ىكرت هقفلا يف ميوقتلا ىسح [#ك8 2 ءاولاو لاذلا فرح ىف ليذلا ىنأي

 فلاو ةئامو نيتسو عبس ةنسلا فيلأت ىدنفا هداز ميقتسمب ريهشلا محم نب نيدلا دعس

 ةنسل يود ىكاطنالا ىدنفا نيسح بيدا هفلومل بادالا ىف ةينيسح ![تارا“ 2... هلوا

 نب ىلع هفّلومل شرع ةءارقلا يف موظنم ةبّيطلا تالمجاملا لح اع فئاو ةئامو نيئلك

 هلوأ فلاو ةدامو عيس ةنسلا فيلات ىرصملا مث ىروصنملا ىرقملا ناميلس

 ميحولا فورلا ىن ىلع ميلستلاو ةولصلا لضفاو

 [كول1عط هرتسصلسع ءأ دععاوع طقم ءلا5تءدع 200316ءطقرو كمعد ةسصتتلل 1168 (ذهع. 7. 006. 1754)

 ميسر هكستكو لدتم ؟ه]سستسحه مجقعمه ءعدعر] ءمأر ءغ أه امعارأاسمأ : ظأغ معمعق ءاتتلل عقأ 30] 1130

 مغ عسمهتلل سمن 1ةنتكاسول ءعايم. - 14681. 820 1عدغ ء1- 0 جقعّور طمضأتق 1[! عملطمطانتل

 ©رمسف طتقامعكتعسس ه ة81[ه]1ذ همداعو 12 قلا»دعف طر عرفان حلوو 0( تن نتنع6لعأب لتعامر ةسصم

 1130 (زمع. 24. المرن. 1717) 6يتجعزعع ءمرط ممدلأسسر 0000 زغو زمعامأأ: آمنق ءأ عام

 ممدوعودمرتم ة1سمعرعلأ عا ىعهامكتمك متملتر ءأ معععدألم ءغ هد]سأقهغلم ةيمع» مرصتستتكل م0-

 مطعغوصتسا أ ![عيعوغمصسسو ءاعبس 1آمعلمأأ ةتعام» ةط ق4/4-عل-0أ لك اةعوعإبع ةععتصلاتسم هعلتط عدت

 ء هدوسع 204 مج مفعاع معمومولتكتع.  قكممعمسلتسع ذملعو ذم !اناعتم 4:)1/ هغ 26 ءمددصنع-

 ممعدطإطبعب - 14689. 8حعم ء]-(غءوءرع سر مهل عطعتمبلم ل15ممونعلمصتق مععاقع. آراطعت

 زادصقتعتك هع ه5ه/عةمف» ه8ه'ل- ءل- ل1: عم 11هآيعستسعف, ؟داوو 11:1 ءعطفسسهلعأن طر عن

 لزءغمو ةمصم 1167 (دمع. 18. 0ع[. 1753) ءمرتمهودأ انهو ونأ 18 زسعاصنا: ... -ح 1468

 .ي1- 85ه ةءءزمأوعغ 11 ء1- هلةطر ئدعامطتق ط0دءيولعمك 0ع ةمععلستستطاسق مطنامأوهوتعاع

 ©هدصممخستغ مطتلماهودك .50ععقو طز عرن4ن 27 - 41484, ةمصم 1130 (زمع. 24. المات. 1717 )

 مم نانق. - 14684. 8دأ1] ءل- سمر سءأ]1ّمذغ ع1-غةععا1ط عغر ءةدعم]ت وولف 8110من

 عمات دع سمعتم.  (ندعسعم 0ع ]1ععالمدع (نهعدصأ هط لان 8ءري 801 ءمسون (نودصهمت 1ءععصلت

 ممعتمأعمر معتاسسسم لاومماعدعر ةعملسك (ةهطتعمم ةامودتلتممو ةسصم 1107 (ذهع. 2 قع. 1695)

 معوطتعع ءمرصممفتطمسر 0500 ذأذ امعامأأ:

 رانا 478, 177 - 71هجين7"# ةعئلأ ءعات

 ليون [12عم ممو ةءعمم5 معل0ءعمغر ءملمصقغم»ت ءاعصت عمك

 1غ معوعوألم معدعماممأ أ ةدارتو ءغ ةهلسغفق 3مم2ععمغ6

 كنمعع معممط عامر 10عز طعهتعمأل ءغ 21585160018,
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 نيعست ةنسلا قوت“ ىولوملا ئظاشن كمحا ئعيشلا ةفلومل « ىكرت' موظنم .ايبنا ”هعيلحع ["ادم

 هلوأ فلالا دعب

 0ةلجتا" للصالة دلل كتم

 لامج راوفأ مم نت

 5 نامث ةنسلا فيلأك ىمادمب روهشلا رعاشلا هفّلومل دئاقعلا ىق ىكرت' موظنم“ ناج روح ا

 هلوأ رخالا ىذامج ريش ىف فلالا دعب نينامتو

 ىدلياأ رأو ىرلقوب مك اكأ لضوح

 ءاخلا فرح

 140 ىلاع ناويد ناكجاوخ زأ ىدنفا فسوي ىناذ دفلومل جداصفلا ىف موظنم ةيرمخ هل

 و فلاو ةدامو نويرشعو عبرأ ةخنسل قوت 2 نم روهشملا

 14685. 8117 عز همطت عمر 0عدععرباتم معممط عامستسل ءعداععم3.  (ندعسعم انععاعنسس 2 ةطعزلعط

 لعل لل ءوارواغ ظا- 7/ءم/ءمضغر ةمصهم 1090 (ذمع. 2. ![عطعب 1679) طتم510)ر 01011

 نسمل دكه اهعامأأ:

 هاته ةزأ ان ءمر وسمل حسرات 6طعوغممع طمصمول» مهل

 4لهستسم ةنومتأعع مدلعطعأانلتمتق ؟ةعانق عوار

 و 14686. طمصمأ لَ همر !نعضتتط ةمألةع.  (ةعصعم نعمات 0ع ظلعأ ةعاتعسأتق, ونتم0 رم عاقب

 ماعم 21:2 عرنم لتععممر ممعمقع كمسخلمأ 11. حمصت 1088 (أمع. 24. [1"عطع. 1677) مرد رنمداتتا-

 []معامأأ 18:

 آردتتق اللتر وسنأ عع ممص - ةصاتطانق ءمالق 1آععاأر

 نأ (طعقدتتستسس طعمعجمأ عصغقع ةدهع طمستمتطتتق لهمقهتالا(.

 اء1 881 91011131 711111 4ك 111184 1[ء184 15012110111

 10 14687. آ!؟طعزع(7ءر همعصعم رراهأل نامعععع لتعاتس 0ع طمصتق ءمهقتلتلسر نتم0 ممعام

 ءاعطءوئئلسسم هك معهعقأ لسع نماق اتازمست ةسطاتستخ )466 7”ىدبر“ك طر عب ةمصم 1124 (لهعت

 29. لوص. 1712) 201 انانقر ©010م0هانأأ. - [هعامأأ أ(8:
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 هناسكسما .هءرضاد عدبم هناشلا ميظع هللا لوا دج

 أ فلومل موظنم اضوأ داباريخ اذهل

 لادلا فرح

 جامل ءافشلا حراش انالوم هفّلومل ئراقلا ىلعل نيعبرالا ثيدح حرش ىف نيمثلا رد 1

 فلاو ةدامو نيسمخو ثلث ةنسل ةرونملا ةنيدملاب هقيلأت هللا هملس ىكنفا فينح ميعبا 5

 ىدنفا دمحم هفلومل كئاقعلا ىف سرع ةيناعربلا ةرد 101.  خصلا ميرك اي اًملع دز بر هلوا

 انلعج ىذلا هلل دمحلا هلوا فلاو نيعبس ةنس فيلأت ىلادندب ريهشلا ميعربا نب دمحا ىبا

 ىف نونكملا رد 2013  ظمجرت تمقبسو لوصف عبرا ىلع هبترو لا ممالا ريخ انتسو ما

 بطلا ىف بيكرتلا ناؤيم لمع ىف بيبطلا روتسد 1# ميكالا فرح ىف تقبس تاياكألا

 ِ ىدنثا ىفطصم .ظاوضو. ناخ دمحأ ناطلسل ءافشلا رادب ءامككلا سيئر. هقلومل ىكرت 0

 آدم ةزأ [)ءم زلاأ لنئعمأتأهنع ةدسصصتا م26010و

 (0عءعوأمرأ ععطتتل هطلمأات11 2351 ءعماأتدع ممل 60عقم8351

 14688 [عط ءاعدط هل نعطق هدلتأتك. (نئمصصعم ةط ءملعتم ممعأم هزم م0516 1112.

 11881 01051131 7151 آئآ:1 ى 1,1171884 طخآ 1201511007

 14689. ظا١-1) همع ظطا- 1'ط عسصستمرو مطهتعمتأاقع م2عالمددع.  (نهرم رت عتاقمتانق ذه ا08-

 لعدعاسامح مدلنغ مصعد 47 (نهعدصسأت !ءءعاممتعر وسعس لآ10ه113  ممقععم اهاععمعع5 !اطعل ك7 عر

 آلا - 847] 1 ه]يتتس ظل مداقإ طر عال نت آل بنك ةدلمتعص 0هصعأا 31ءلئمحع ةممم 1153 (ذمع.

 18. لآدئ. 1740) ىمرسمعدكتأتا. - 1معمزأ ز(ه: 12همدتمعر حنعع تطأ ةعاعصسغأقستو 0 ةهانط12ع!

 عيا 14690. ظا-12) همءععأا ظا1- 8 هعطقمأ و عار مهنعمدمأم 0عيممهقأمهامرعتمق 0ع ةعاتعسلتق

 6لعز. هعتروتا ةعوطنعع 1101 مدوت»ءال زر عرالف ظعتي كاتضنعل ظعت» طة "ه]كسر ؟دلكو ل) المتن

 لزعطتكر ةمصم 1070 (ذمعي 8. هعرك 1639) طسمع ائطعسسر وانت زأه زآمعامأتأ: آهتع آ2لءمر وددت

 ممع ىرممزران[ نطل ءدلرلأ نطل“. 1230 0مالطلات11 م0م111هعانطت) 1ععزأ ءاعبر ءأ لذه 0017[108(0 5عع[16هعق

 عا

 للواصطسكتق عوأب - "1عممدادنم اذطعت له هماعو ىرصتس عا 8(083 عوأت - 14691. ظ8ظ]12-1ه 2:

 آكا - ل1 ءاعمتشم, مدمن عمرلأمع "ععمصملتأوع لع مدععوغخلممتطاتق.  [؟010ع ةيمعو !!(عددتس لق. ع

 14692. 1) ءىاشع ءعا-عوط طر عءومسلو معلتعأت لع نهس م20ممهمتق لص عمات م10[051هع. (0يدتق طع

 لذعسسرم ونمل 71” هل ]ءممااع ك3لوهعا هركك طيرك علف دمعلتعمرتس ذم همهم ءمردعم ظتلاقمست قلاع 121 نت» 0
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 هنعاكرد روفغو ىح ميكح لوا روصحمان دمح هلوأ ىدنفا ردع ءايطالا سيئر مانب فيلأت

 تايتيط. ف خياشملا خدود (*1* تالاقم ثملتو ةمدقم ىلع هيثرو خلا هك ردازرسو فيال

 ىدنفا ميقتسمب ريهشلا كمكم نب نودلا دعس ناميلس هفلومل ةيلعلا ةنطلسلا رادب نيتفملا

 ةلوأ فلاو ةئامو نويسمخو هع انس تلا هداز

 هلقص نداهفس نعط ىسمربرسكاذ

 هداز ىرد ىممعفلا ملو كرصع بوديا ليذو بيترث اددج هدنلاس ركس شمتي زوي كيب وبشا

 ىف ءاضيبلا رد السنان ردها نايدو ركذ بيترتلا ىلع هجكانلوا ىهتنم هيدىدنغأ ىفطصم

 ناللوا ضييبت نكل بوديأ فيلأتو عمج ىتفملا ىدنفا دمحم ىرد هفلومل نيدلكام هقفلا

 10 ريرحت هدفلاو ةّنامو نيعبسو ىنثا ةنس ىدكنفا ىفطصم مالسالا ميش ىلغوا نيكمتا تافو

 ةاهسأ عرشل قكرت ءامسالا ىهبا نامب ىف ءامصعلا ةظرذ |1458  ردشملوا ىداب هئسمليا ريهشتو

 ىنثا ةنسلا فيلأت هللا هملس ىدنفأ فينح ميعربا ياحلا افش حراش انالوم هفّلومل ىنلا

 مرلمععم» (نععلعع همس ممدانتغ ءأ معتمسعتمأ معلن ءمدنست 01ج طر عسل هطلت -ح [1معمتغ

 1(: الدسم اسصعمفو ةننلقع ةدمزعماتم زللتطسقر ؟دلعأ عغ مهلممقغمعتك لعطتاف ءغ ءوصخ عمتعمف

 ءدار ولأ ءعاعبو ءعغ لص م2هع[هغلممعتت عغ (عع5 0155ءعاونتمصعق 15ممدتكتسل هقأاما ل

 آطوسطقأ ءل- صععط ةتلعطر ةعطوءعطتسص 5طغعتاططمصتسص لع كمفوتطمعس ةطمكتمدنس ذم ةعلع

 5 ةيطاتستع ةياغفصمطتق. (نهددمموستا 80/6 ةج 7: كمل - هال - لأ: 8 عدن ]110]رعتستسءلر ؟حلوعو لالتنعاء-

 ها[: كر ءعربمةعولعإب لتعطمكر ةسصم 1157 (تمع. 4. 1"عطع. 1744) طسمع ائطعسر ونت لاه ةهعتمتا:

 © لمسصتمسعري هقلفستسما هنعاتس جط حلكامقكت مهلت تعقععو

 (نهرس ممقز أ هصعطت عدلت 2 اعدط ءظقت أ هان هطاعءءاهكتمسع انعقععإ

 لمع ةمصم هئل]ءولسصم هءةماعدتسم ةعدمععمعتسملم هعاقعم مع. 7. 006 17254) لعصمم لتعممدنتا

 ءأ فماتستنمهكذارو ءأ الطسأانم5 نقوانع 30 720" «ةءنلعءأر 21:1 هركأع طرت عنف ر مدعم صتتتت طتتؤانق

 اعصممعور ءدع هملتمع ءمسصسسعسم"هغ ءعغ لعدوتطتغ ع 14694. 12-51 همءدءعغ 8-81 ءز1لطقب

 سدععمسام ءقملتلق. آةيتطعع لزمعلتعسم لسمطسخ ؟هلسستمتطسخ ءمصمععط عمفسكرو ودعم 0010 عمد

 لزم": 7101من طر عل طا - طاسكأت ملأ ءوتغ ءأ مدصممختتار جانمسعم دسم»أع ةصمعلتأدخ

 عمار وام مدتماتق عانلط هل(106 ءدعممدمعت 1خهوسع ةظلتطسعس هطعتاعطت ءل - ذذافس 11:51 هركك طر عل

 10 دسمم 1172 (ذهمع. 24. كنوع. 1758) هرانغ هتأ10ع ءدهعوجع عغذم ؟ن] عاتق هلععع امعءوذزا ع 2.

 آ[1- 12 هعدعأ اظ1- ةعس غر سمع عمعاه ةلطف 0ع ءعىعمموزالمصع ةمآاعص 01035متطت هدانا 201111111

 ممضممأا اة0ععاعع ه0 ممسصتسه م:0مطعأدع ءدعياتءممله 31ها]1ه ممقاعع هغ ةصاععمعود انطع 57 ءرك#

 1,/-11ز) ظاهرا 11 هةر“ طر عبنلفر يسعدس ان ده ةدلسأع لهمعأر ةسصمم 1172 (ذصع. 24. ةكسع. 1758)
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 اًديحم ةيييح ئمسو ءامسالا مدأ .ةيفص..ملع ىذلا ةلل١٠دمحلا هلوا .فلاو دامو نيعبسو

 ىدنفا مصاع ليعم»ا انالوم مالسالا جيش هداز ىلج ناويد 04 خلا ءامسالا ن 0-6

 كلذ نعل" نانو ناقوس "قلل" ف

 ملاع به رولي ىانعم وب بر اه

 م اكس رد اطعو مرج اوس هديع ميك 5

 مانب بيترت هنردا نايناتسوبد قاجوا ىادختك ىفرع دمكم هيترمل ىكرت قرع ناويد

 هلوا اشاي ىلع هداز ميكح

 !لدبأ 0 هكفطل ملديأ لوح

 اطع قوج ملد هليكانت هلوب

 نيقسو عبس ةنسلا بيترذ ىدنفنا مسار دمحم طاطخ تقولا خيش هبترمل مسار نأويد |8118 0

 يلا هك هيالوم بانج نالوا ناراكهنك راكزرمآ لوا هياغ ىن ركشو دكمح هلوا فلاو ةئامو

 طسمع !ئذطستسر واتأ 5(1 ةصعامأأ: آطرهتتق 1)عمر ونسنأ 515065013 51111113 21011112 ل 0811111118

 لمءعدنأو ءأ 011 ععاصص هس 1101م0 مساءا عععتستع ممصستمستطاتق ةجمعا]ةجتأ عاعمع ع 46.

 ]نا ىمةم ل عا عطا غ0 عطر اطلس ةمسم ة81011عع ممداأكن هطعتاط ءل-تةاذسص 1572017 مل 2 7/708

 منلعو لعم/عاؤسم0عء]ب لتعاأتم (نهرصممدستغ ةصصم 1170 (طصع. 15. 8عمأ. 1736) ءأ هرعسق ءقأ أ:

 طآدمع ةعماعمأكتمسل 0(مق ممان»015 ةعتغو © لهددتسعو

 © نمل طمصتمتطاتخ عملعسم هدروصتطاتق 22006 معععدمععر "اذطت ةمغعتم ءمهلمصقعع معممزعلتنلل ةقأن 5

 14697. طاتخذم 0411, طزتح ةمسق 07.  (هددممكستا ا0صعنعع 1101767760 07لأ 0لتهتق

 طمعا ممصتس 4لعممممو]أ1 معهعاععاتق , عأ ظمطقستعلءعابو قللفعوعأم طحصع هقكططتماتتلل ةزلأع

 1]هوعم هطاصلتغر وتدع اغهق زهعأمأأ

 طعوعل1ز قعع "لدم ععداأوتل 1هعأ م 3515

 طعم "نحس ][دنلعسد طائذهعتف دسعو هداتلغذ لمدد ةطق '1'ع ةععززرإوأ.

 14698. 8طلحسفم 8 ةداسر طتسفمسم 5طعغتلطت طسزسم (عصوم»تذ 16111 2/هانمستعال 1]عقققت# 0

 ريرعربل#. 0علتمدعتغ طقصع قضسمتسستسا 5ي11هععمر ونسمع ذغه زمعلرزاأ: آهن أ عة

 جعالم ذمظصتاو ذللأ لمستمم دسم عواهتع هدصهأمر معععدسأتسا) ©0200م6051[3, قان] ءأ6.رو 0

 1167 (ذهع. 18. 04. 17ةدر. - 14699. طاسفم ظفوطتطم 01هطةعسس ءلمةقطقر الت

 ىقمسس ةدمععسأ آ[؟؟ دع ىةعطفط ةلماءمسمعلماعلم.  آلذدممدستغ دمصم 1175 (ةهع. 22. لاسأع

 1761) طمع هوج110ععهر ودمع اغه امعاطأخ:
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 ارف شردقلا ةليل ىص بش هدنخرف اًذفيح

 دبع مايأ رازع شخايص هد درك دوشببم

 عىل مما وباكا ةكرجلا قع رمم ب ىراخب ىانكي فردثا كيكم رول ىسراغ انكي نآأويد 1

 (انا* خلس ةئسلا بيئترت ىاج زكس ىمركمب ريهشلا اشاي دمحم كبيعس هبثرمل ةيدئو سقف

 نامب فيصوت رعوجو نابز فيرعت روك هلوأ اال“ خنس ناويدلا بحاص ىفوتو ةمركملا ةيعكلاب

 ىدننا ىضترمل هداز ىمظن ناويد ا خلا ارتاقولخم فرشا هك تسارىاتكي فلاخ

 ىكص ناويذ |“  ىياو# ناوبد ثا.“  فلاو دامو نيثلثو ثلث ةنسل وت ىدادغبلا

 ىفوت ىوسربلا ىمحم بلاط ناويد |م/.#* 2 فلاو ةنامو ىدحا ةنسل قوت ىدننا دمحا

 ىشفن ىرايرهش بحاصم هيثرمل ىشقن ناويد |ث/.0 ١ فلاو دامو وشعو سمخ ةنسل

 لوا فلاو ظدامو نيعبسو نامت ةخدسل قوذ اغا ىفطصم

 اطع ىداوق نوكيا مهيظعت اكس هللا لوسر اب

 الل بولا فاذ ىياهشأ ىومق ندمت ام

 يحس ماتا عطعد ءدأ ةدتتواتقأد ممدعر ءانأ "ع5ممملعمأ عمات ه0عاعق (نهلعز

 311116 لزعم غعمال كمعم كظطقطست عشق ةنتكمرقع هع ©00885ععه0[.

 14700. [2 زخم آل ءاعاقي الاك ةصسك مععدأعع بص مموتأاتم دط اخصتعم 1101:هبرو1» عال طوق“ عز ١ هاا

 اظهر“ ظعءرو اكستس ل تاز عيتعععأ طمحتتسم قاعسمفع لل معع] ةا عزنا دمعات. اكسس 040 ل012:/110-

 رعامومأرمب "نلوم ل جانسو ةعؤنس لعاعطق لتعاتعر دمصم 1163 (ذمع. 30. للمدن. 1749) ه0 آكه'طمنم

 حيوان ذأمسل اص هعلتمعس معلععتغ ءأ ةتعام» ةزن]1هععقر سنمع اه زهمعأمأا : 6 عوصسم زتةمأ[؟ةاماأ1ضصأق

 انرونمع عا ممععدسأاه لعمععت ماتمصستق ء>ممقزاتومتم سصعمامبل انصأعم عقار ونسأ همطتلأ1 ةعتسمانسا عقم

 (هرختنت ءاعر ةهمصم 1173 (مع. 14. طسع. 1759) رمزأو لءعوودوزاي - 14701. الاعسم لل جامد

 180 عطب قفعستمسسس ةوللموعر هسعافدع 71:1ءلأنغ طر عربلف ظلا-ظ8 هجر للفقر نلوم لال ها دمننة هلع

 ل1 نلم عا هصمم 1133 (ذمع. 22. 0ع[. 1720) مهمعانم. - 14702. 1215 ةص آل هك دونر ءقططلأ هانللل

 ةوالاموعو ةسعامدع ظعءمور. 14703. اآذدزنغم 5سططتر ءدعصتمستتلل 571108عو ةاتعأمع

 لقجع طر عينمقر ؟دلوم كيطزيع لتعم ءعغ حصصم 1101 (ًصعب 5. 0ع[. 1689) مهمزظ10.-- 4

 [راسةم '[! ةلتطر يعستممس ةالاامععر دسعامدع 1785 1101ممرروت»عل ]لآ- 817:5 6108,  ةسصف

 1115 (ذمع. 6. لله. 1703) مصمرانم. - 14705. طاقم الو ءدطتر طلتقمسو ١1

 (©هرسممخستغ ةملهلتق اهعسسق مكتسعتمأك ا عععزن قلعسعامركو ق4 عالم, هسمم 1178 (طصع. 20. كاتس

 1764) سمعان سمو طقمع ةوتال|هععمر وسمع زذاه ةصعأمأأ:

 0 ]ءودأم [ذءأر جل غغ طمصم»دملسس 06014

 أ سضعوتتأ العن ةهط ةعاععمم مع5 هدتصعق.

40 

 تكن
5 
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 عبرأ روبك ىسيراف ننانك ناوبد | ىسرط ناوهد ند ردناويد ربك لكتكمو مون

 جي فلاو نيعيسو نامث ةنسل قوت روهشملا ىاهبصالا بئاص دمحم هبترمل تادلجم
 ىلاث ليعمسا هاش نامز بيترت ىيشلا بيذاجلا ىف ىراخ تكوش هيترإ ىسراف تككوش ناويد

 زيهلجت ما ئرينوتاب بونلوا افتكا هلردق ود نيغاملوا تياهذ ةهنددع ارعش ناويد

 ىدنلوا هلاوح هيارعش

 لديكم ددأز ةجاوخ ع نيرمبك نيدتجم لكلا قتاكل ةكلذف خيرات ليذ 1.

 فلاو نيتسو سمخ ةنسلا هطبض ءادتبا ىلاةدنفب ريهشلا فيسا ىرايرهش رادكلسلا كيب

 - ع

 ةلوأ فلاو ةدامو رشعو سمخ يحل ىيقناو

 َّنأ ره ةلوأ تنمو ديح هءيارخ

 ناسحا هئاسنا ندياأ ىقطل رد وأ

 8ظعمع تزدممدلتطبك ءهغ معيأععطتق مهقعماتق 10ز8ممسع وال ع 14706. طاعقم 11 ءىزر آلذع

 ىةصتنه 1«ىول. - 14707. طتحدعفم 8 ةتطر ةوعل1معع قفعضتسسملل معطقأ أمل 203528 0108161101

 عما سستسم يىرسمععطعملعمعب ونسقسس 110/0 17160 ىةغآ ]وب م]يوتنغ ءءاعاععمتسسدع و ةمصم 38

 (زمع. 13. لدم. 1667) مم! انالكو همدهظ ممدانأأاب -ح 14708. طاعفم 5طعرعاط عار ةرتالاموع

 قةعصتمتسسا معععأءو جه ه7ءملع# 2808م” وننأ عع كطتتغنم امهمتعدأت1 هدتطسق 0لوستمتم زم ءريمأممتم

 حطععماأتم ءعونر ءعلزأو. 1آ01ةممدستغ عدس اةصمم»ع هطقطأ طدسمقآ 11.

 لا نسصعرعم لزوج ةممستسس م0ءاقتاتمل ءانتط طمتق قمقاتأتل همم ممكقتكو طقعع لسقهمأ ل (قق ءضلت-

 مععوأو ءهعاورلك معهعائميستودت5 هنكطعلتهأور 6غ ]ءعامرعر» ه0 لزطعم5 ممعاقعتتل 111007151 عق

 مع] ءعدطت ن5

 1188281 9108181 11111 ف .8+.-+ 5 2741 5:1 4

.“11012151 

 14709. ط ععز] غةعالعط # عءلعل ءاع عطر ةممعملتع ه0 طتمغمضمسس ل عءا/عاعأب هلك ماقأن

 لعمزعؤع ءلئغعس٠.  طسم ؟ماسسصتمو طهز هعهر نعندع 1/0زمهنلعأ» هلل ه]رمجتسءاانعع مكتمأأسلتق

 ةساممأ عدممالع» (هق/هزلقم) , ددلعو ظيلنعانلع لتعم ةط ا همصم 1068 (ةهع. ٠ للون. 1654)

 ةعاطعمع ةمععمتغ ءغأ هكوسع ج0 دمصسم 1115 (ذمع. 6. ة[وهن. 1703) ءمماتسته»16غ كم عملا

 ام زسعامأأ

 آلعم ةزغ ا!ددنق ءأ عرهغلمه هعسصل (عال 0ع

 [لنع زد عوار تتزانك هلع عمأأته لذه طفصستمءاتن طعمعأ كو مما عزا. ع
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 ىدنغا ومع هداز روالد مودحرم باتكلا لسمك ةفلومل هدأز نامتعل ءارز ىلا ةقيدح ليذ 1.

 بر بيبح تعن ىخد لجو ْوَع ىاد> دم> هلوا فلاو اقوا نيمسوو ىديحا وسلا يكل"

 بيقنلا ىبا ىدنفا محم هيترمل ءارعشلا ةركذت ىف هداز فاق ةحبز ليذ !ءلا خلا ميرك

 هداز فاق ةدبز ليذ 08 فلالا دعب نينامثو تمس ةنسل نوت مصاعب ريهشلا هداز كريس

 5 ىوسوربلا غملب ليعمما كيسلا هفلومل راعشالا ةدبر ليخل راثالا ةبخن هامس ءارعشلا ةركذت ىف

 هعويطم دماصق هلوا فلاو ةدامو. .نيثلثو «نامك ةنسل ,لوتقملا اشاه ميعربا مانب فيلأت رعاشلا

 جلا عدابط ريداقم هك رداوس هسان روهمج رومأ مظان لوا سايقم سايس حرط هديدنسو

 نب ميعربا ديسلا انالوم هفلومل فئاقحلا ةقيدح هداز يون ىناطعل فداقش ليذ ليذ 1.“

 مظعالا ردصو ىتفملا ىدنفا هللا ضيف ديس مانب فيلأت هداز قاشعب ريهشلا تايلا يع ديسلا

 10 ةنسل ظياغ ىلآ فلاو نيثلثو ىنكا ةنسل ىداطع ىاهتنا . . . تافدو طيض ءادتبا اشاي ىلع

 14710. ال : عزا 1[ ل1 ءدغ ءا- ا هج دعقذر هةممعملتتع ه0 اذط٠طصسص م04 ءومأ ]0004-7 1. ء

 ىآطلممعاسق 11! ءعوزعمعدسستك هط 0( سفيه لع] علتطتص.  (نمورجممدستا معلمععمقس ةعضطقعسس طمصقع

 سدعسم »مع 1011م ءر«ملعأب 0سم" طر عرناع دمصم 1161 (ةمع. 22. [) عب 1748) طقمع جر عمل عع

 وندع أغه اأمعامأا: آبدتتق هزأ [)هم مماعم( ءا عامعتامددمر زغعسس ءآاموعتسست ةتتتعم لمصتمأ ععمعظمت

 معن. 14711. آل ء عزل سطل عأ ( غ4280 عطر جممعصلتتع 30 ]خطعتست رت ع623]220113 م0 عاقلانلا)

 ةاانلعا (ناطفلعأ 1٠١ ع. ىراتئورسم» ءةعاستستتلات 2 (ةلتبشلع]ب علتاسق““. (نهددمممتتا ل0160

 18ل/عتنلت آلا: - هرمنا ه2 ءعسمل عابر ؟دلعم قلعض» لتعأتك ءأ ةمصم 1086 (ذصع. 18. ةط[كدمغ

 1675) متمع6م نق. - 14712. 1) :ءز]1 2 نطل ع( (نملج8غ4 عطر دممعصسلتدع جل ]أطعم طتعلتم-

 تماعتس ممعادعتس 2:60ءا (نارهغلعأاب ذ. ء. ىر نع عمما» هقكتطتماللا١ 2 (لدنلعأ ةلتاطتق “؟.

 "داس معوع هع 1عرأ 8 طاراعا هل - هنآ 78 لععقأ ةينطلعا هل-مداثو» ذ١ هع رر0مععو ةعاععأو

 هه انطعسصس ةيالعا هال ي]بثو» ممكتستنحس لمست“ هأ اكا-ه ءيونل 1هدممقأ وااو 17-101 عم#ف

 رمعاذس ةهسعاغمععص طقطعأ. (نهدرصممؤستغ طتصع ائطعسس رو ونسنت ذاه آمعلمتا: (0هق108ع ؟عمتقأع

 [1هرسهأوع ءأ [دععاع همصععربامعر ناتهكاتلا 32عانتت عططتتت ]هسه وار 0عطعمامع ذآ11 هملتمهغمعأ

 معضتتال نطل ععقمزاتتل طعتصتماتلل , نأ معانا مه اندلتاننت 0همقاتاغاتألمصعق ( [ععزأ) ءاعبر ةصم0

 1138 (ذصع. 29. كنوع. 1725) ءأ 1 "هاراسمايعزمع ذماعمأ ععام هطغضتلتا. ح 14713. طل ءذل

 ا” عزل هطع ءقتنعرو ةممعسلتدعر سنه ةممعملتدع 4141 7ءماعالعأب د0 17!-51ءءمنع, لع

 ع]- معممعقع 1٠١ ء. ىرآطلهرطدق ؟ءعئئاحطتتس““ ةسهععمأه مصاتماتهأ ن5.  (نهدتممدانتاأ 810115 همداعت

 اخاه عورونل ه2" هايف عبي اا ءعيرتأال لك60-ءا-ا[ني عقر ؟دلعو 0ث, معطقسعلع]ب لت عادخر طقصع قمع

 معملتءعوصر تتزانق ةعرتامأم جه 07غ 4/4( نست ه0 ةمصتتنتص 1032 (ذصع. 26. 0ع. 1622) مع

 دعم عرعدتو انقكونع 20 ظمعس ةمصتل 1043 (أمع. 28. لس. 1633) امعامتأ ع (نسم0 ةمواتست 1

 اسم وع[ وعام ؟ءاتوسععوعز) ع, هيعامسادأع الطن 5عرجأل 1ء201م1/ه]ي طر عبيلم هع ةدسصسسأ آلآ ياك

 فدي

1 
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 نايناهج ءيهدغحد ىللامأ نير تعغالب شياغسو ندرق تيحاصذ سايس هلوا فلاو نيعبراو ثلث

 ملا دك رد هدسيانت دنفيخم داكرابو عمشر هاكرد ناحبوغ نادزي بانج نامولاع ءهدخشتخا ىزور

 مظن فيلات خدراتو

 بيج باتك وب نوي ىدلوا مامت

 بيب لصو ىدلوأ ماك شوغا رد 5

 مان 0 2 ايت دكت

 بيب .انمتخ ىدشود هليظفل وب

 ىدنفاأ ىسد ىبضيف خيش نب لدمكم خيوشلا هفلومل ىياطع لليذ ليذ 18 ا[ ظخفس

 ندنلاس جوا قرق كيب ىساهتنم ىياطع لوا كلج بونلوا بيترت نيدلَجام ىخيشب ريهشتلا

 ةنامو نيثلث ةنسل ندزوقط ناسقط كيب ىركيد كلج رد ىهتنم هنتياغ وكس ناسقط كيب 0

 ع 2-0-2-7 '
 ىدنفا نس ىمودخكم ىخكاوش مودحرم ةقلومل روبؤمل ليكلا ليذ !8ءاد رديوادح فلاو

 47غ مو]زعي. - 0:1 مءعاعفلء] زغاج ةمعرتا: 0 عماتمسسس ةعاتم كندس [اهعسصلاد ءمصاعتجله ءأ !ةلنك

 بترد ءاموس ءداتم ءمدزدصمعأم جتتلدع هدطاتست ءأ مهلهتم ءعيستمعماأت لمصدتسأ تاتظ 08120111111

 عوف هعاعمألم عغ ةمعماتك مسصلأ تعط ونم0م1101جصاسس ]دععتعماتمو طلعأ سقز ءةاهاع هعمهتتب

 عممعإم ءموعممدءعمأت5 0عطعتتعب وست ءاعبر عغ ه0 (عصماتق مرض ممدل(1هصتك ةتوصتا ءةصلانسس طمق

 وهل طمع 30] علك ؟عءاقاتق :

 [للع [ئطعع متعت عاتق ءتت معع1ععأاتق ةأأو

 ننس 1ص 0ع510 عملت هسا ءرعرن عمصز انصعألم كدت 312263 هطاتععمأب 7

 آم ءزارذ جطقم] هعنممعس ءطعوصم ععدستسم رعت ءعااتتل

 [لزدو ؟ءعطتق هطععمتأ 8761 ه71116 88+ 145 (ةطوم]جتسااتك كلت مانة8[91[ع)

 ومتطسع ةصمسف 1114 (هع. 17. اآهت. 1702) زملنعهطسعب. - 14714. طععأا دعنا ككعقعتر

 عر عملتكح ع لسمطسع ؟ه]مصأ متطاتق ءهقممقاأعمفر ونطق ةممعصملتا> 4141/41 ءمصاتسات هان ر 101[816

 عطعتاعط 21ه مرمتسء# عرج ةطعتلعط ل ءقللف 1طمعم» طر عسلقر ؟دلعو قاعاطلع لنعام. طلع
 ةممعملتعع ذم هملتمعس 0تدممدتكمب ميتسف مهعق ةمعامتا هط ةمصم 1043 (امع. 28. لسص. 1633)و
 د0 وسعس 4/48 كمطعأ0ل( عمت ءغ دق ةمصستسس 1098 (ذمع. 7. للم. 1686) مهموم علتطنا 41ه

 مدعم ةموتتسس هطممم 1099 مع. 28. 0ع 1687) بقوسع 20 ةسصسنست 1130 (أهمع. 24. لوس. 1717) 0

 مصرا ءءانغدص ٠ 147135. ونا 81 - طع عتلر ةممعملتاعب نسق ةممعملت»ع ق4 1444 !ةسلهلخ هفط

 انمسدهأسع. (هددممدستأ 876284 مدكعوساسك طكمممت: طير عر اطمصمع دصعسمتقهعر نانأ مهقأةن]ةصاع
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 نهنسا هنأ روكذم خيرات هدذول ةهبيناذ ترادص ةليسامتلا اشاد ىلع هداز ميكت مظعا ردص

 نك رثو س-ههجابيد ءدياريج هلوا ردراشماليا 'ليكلا ليت“ هجنلك .هنلاس :بفلاو "دامو نيعبراو» ثلث
 هش سنللل هل

 ويس لليبذ 1 خلا دويعم دود ماذ كي دوهنأرز ءدحوأ نكفا تكايبد فداك عما ذر سو

 00 علوا فلاو نيعسن» كلعدعب زول قوت ,ىعماسو رمهمشلا ىونسملا مدركلا كدكيع هقلومل ىسبو

 5 ناكجاوخ زا ىدذذا بفهسوبد ىبداذ هقلومأ وسلا ليهذ هايد ركيد ىسيو رويس ليذ |

 لوا فلاو دامو نيرشعو عبرأ ةذسأ قوذ ىلاع ناوبد

 هلها ناراب ىضيق باكس بر اب

 نليأ نار ىماك تحيشنك ةهلضوف لِوأ

 ىراودنك منك دطعبو رد ىهيقنم هيمردكم ءوكم مف مظعا ءدعقو ندىربك ردب هالوزخ مادا

 10 ىمظن هقلومل قباذ رجس ليد ليذ 56 هليسامتلا اشاي ىلع دكيهش ردراشمهليا لييمكتو لين

 هلوأ فلاو ةدامو نيثلثو ثلث ةنسل ىفوت ىدادغبلا ىدنفا ىضترم هداز

 دانسسسم آآأ يزعم 2م[ ههنلعاب قل/غممعزع اصاع» ءزمق 1[ ةيزعدتسس ةععاتصلسسص هلطاعممم آهلتعدغم

 اصلع نموسع جل ةصصسس 1143 (ذصع. 6. كمل. 1730) طقصع جمرعملتععس ةممعصلتعتق مصالععتاو نتقع

 لام زصعامتا: (دمسصعماكسس ةرتأ عصلتلأ هوعلمصتف ءدعمضلتأ عا ()(تلنق ؟16]0نست ؟؟ءعصاتقأتأع ؟8-

 لتحصساتسس (ةطسساد ءعدغ زمهسعمتأو !دسلتع ةصكظصتادع لمصضصتصت جلمضمسلا ءاع. - 14716. 8 هءأل

 مزور عع 11[ ءامأر هممعصملتتع ه0 77 ءنء#أ طاموئمربطتحس 11ه, مبروت» عاتق, ةحتعامانع كل آث0-ء-]: عت"أت»

 [ل/ - اثمدتنءمت, ؟دلعم ىظمصقم للعغم ءعأ حمصم 1096 (زمع. 28. للمعت. 1684) ططمعطتم. ]هعارأأ

 قزاهز ا... 14717. [2 ع عزا] ظهزح عر 1[ ءهتدأر هممعملتحت هل 77 عزلأ طاموعدمطتقس 710-

 ممتن ءلتخ ملتهب طعم ا - كةرمع ذ٠. ء. ىف ممعملتع ائطعأ ىو م ““ زمهععتمأه.  (نهدتممدانتأ

 لتمر مرعب مصنع عع طللسفمت ةدطاتستس نعمعمت لتطعقر دلعم 27606 لتعطتك عن هممم [4

 لمع. 29. لوم. 1712) طمعمسسمر طقصع ةممعمل 1 ععيسر نمقهع 1أه امعامأأ :

 () لمصتمعر همساطعس هلكاقأ متم عمواندع ماسععع 126

 آن( الاه عمداتمع ءاللطعتممع لعدزلععتت قسواتس 1511 عم

 قط املأنم معمعأأت قز وعق 8ءلععممأم ددمومع هل ةععصختس ععقمصل عد ةدعماتعمهت أ ةههتق ل1 ءاعاعمع

 ممممكمطتاتو معمعوملا. 1لءعزملع عم لعصصم ةمكع جهررعم لأ بموت عا معي ععنلمصعمست موقانأ عصاأع

 10 رسهرسو ع 4/ارمىزررم ؟بازلز. 14718. ]ط2 ءعزا] آلءعءز] ظزجععرع 8 عطل, ةممعصلتتعو نانه

 هم عدلزدع 3ةلكعقوأ مل 77” عمعم طتموععممطتمس 1107 مرسررب علته .ءمصوخكتسسهأاتت' , ةانعامر ع ل11

 غر عبلات 1/- اهم لمن, دسلعم اا ماعضسأتعمةلعأب لتعأم كك هممسمم 1133 (ةمع. 22. © عاب 1720)

 رصمعاسو. -- للممع هممعملأدع زام زأمعامأأ:



009 

 دلبأ نافع عدول ىهولد بر اي

 هيا ىسدحر تايلجان كلم

 فلاو ةدام ةنسا ىفوث قوشب ريهشلا لمحا نب دمج عفلومل تايلوالا ىف لاقفلا ةدبز 183

 مهعربأ ماني فيلأت فرشاب ريهشلا ىدنفا نمدرلا دبع هفلومل موظنم ىكرت همان نددرز 11

 ةلوا لوتقملا اشاي 5

 ندرز نالعأ بوديأا كعبدر هاش نمدقع

 نيرز ناباتش ىدلك ناسر هدزم هنشلك

 ىدنيشقنلا ىدنفا دارم دم ئيشلا روهشملا موحرملا هفلومل ةيعدالا ىف تاولصلا ةهبز !5:1

 كبزوأ ةيوارب خيشلا ىدنفأ هللا دبع روهشملا يشل ركيد تاولصلا ةحبز !5/» ١ ىريمشكلا

 ىراصنا بويا ىف 0

 ءاآرل أ فرح

 هداز ميقسب ريهشلا ىيدلا دعس ناميلس هفلومل ىالخالا يف ءبابلالا لوا باد. خخلاسر 1:1“

 0 لكمرستمعر ]نموجتمتس دعمت (جطاتاقس ءمعصتأمصتق 1ةعر

 كمععدلسسم مدممت عوامل ممانت» مدأة عع نمل15 1هع.

 14719. 2 سطل عغ ء] -س عع مآ, ىءعصسمع ةعيودممت5 0ع عءطنق معهستاتعتق, ةسعامرع ل1061

 8ع: 4امضءل, ؟نأعم هك عمع]م لتعغم عغدصمم 1100 (اهمع. 16. 0ع. 1688) مجمز[10. - 0

 2 عععاس -مّمس عطر اتطعع حسععاتك. (دعصسعسم ةطدععت نسر و100 قلل - ءأ - :ه]دمتا أ عر

 لعموم 2:77 لتعتعر ءمرصممدكستا ءأ 15«ه]8مصاداءمع ذمنععأءععام هطسملتك. 1هعلجتغ اكهن 5

 40ءعماسسس عءولذ ؟؟ععلم ةممانم ل قصقرو 18 .2115ءانللا

 [مددسسس ]دعاس منصات مع2!ءععمقر ؟عمتا معمم ءععدمأعع كعععاتق (1!طعع). -

 14721. 2 نط ل ءغ ء1- هد] ددع ٌةغر ىعرسما" مععوا5تممسست 501 عصمت لع معععلطسق ؟هعلعسلتقر

 جسعام»ع نوع] ءطعععتسم ؟طعتاعط 710 مدمد»وعأ 71:0 ظن علف 18/- ١ هععاتف ءرنلع 1- لك معأزتراا“#

 طمصقفع مهعرسمرزوعي - 14792. 7 نط 0 ءعغ ء] - ةو] هل ٌةغر يعلم م2ععهاتمماتتال 50| عدت هتاتتلا ٠

 آراطوع معوعععل عمان ةتسنتاتع,ر ةسعامرع هظطعتاعط ءعءاعطععتسم قلللعلاو] طير عرنلع ةماتقاتكع ©0-

 ممطتت الهاء ج0 طورتئانأ 41د # (عدصر]انلللء 10

 آر1 881 910821131 111 ال11 كف 1!" 4 مهم 11 012110137

 14723. ظتعذلءعأغ جعلقط نلأ عاد داطةطر عقوعاوطتق طمصمتاتللل 800510111 5180111111 ©601-

 لوغممتست. 0مسك ءاطتعسس و وسما ,ه867ءندف»س هم'ل- ءل- لفض, ؟نلعم ةمعانستلاعا طر عالق
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 هلوأ هببلأ رام هفاومل عيثوغرب ءدلاسر انين فلاو دامو نينسو نامت قلل عقلا ىدنفأ

 ىقفطصم هفلومل اشاي ميهربا مانب ءرزولا ةفح دامس ةركلا ىف ىتاكلا ىيحلا ثايغل ءامسلا ملس

 5 خلا هيدلاوذ معو هنأش ليج نامزو نيمز ء«دننيرفا ناجلاو سنالا قلاخ تّتمو سايسو دمح

 دكيع خيشلا هتلودل ناخدلا خدابأ مكح ىف ناوخالا نيب ملصلا ةافس ناخد ةلاسر لا“

 دلل ىمكلا هلوا فلاو ةدامو عست ةنسل هفلا هللا همحر ىسلبانلا ليعمسا خيشلا نب ىنغلا
6 

 لع هبذرو خلا ماسجالا ىف ةدساؤلا تايوطرال هفيفجتب اعفان ىتنلا ناخد لامعتسا لعج ىذلا

 هدأز ىلداسب روهشملا ىشعرملا كيمكام هفلومل ناميأ ليدي ةخلاسر اخ تالوصخ عيمس

 10 هفاوأ ىجهتلا فورح 3 ىجاخا ةخلاسر بأن خلا هلوسر ىلع ةواصو هلدلوحإو هللا مدس هلوا

 لل ءاطسقر ةسصم 1168 (أصع. 7. 066. 1754) ميسممق أ. - 14724. آك1- 11561 ءعغ ظ 1- ظات ؟عاطتتع

 طاع ءغر (عمعامطتق 0ع مالت قطسقر ءعملعس هسعامذع 20060 ]طدتتلهغم. 1معترتأ 2(1: ًآبهتتق العمور

 ونانأ 2ع5 ءهداقاعماعو ؟ةعطم ىرآ أدل“ هععوجتت هغتم عم هيلاو ةممدععدغ ]ةفدوتكتالو اع. ع

 [كتسفل عا( امهجز عسعغأ 5ه11ءعدص عآل-١دءعسفر (مهعاقطتقو نتأ اعدصقأ] 1 مصعست ]اذططل 50//عءرس

 ءا- م64 1٠١ ء. , هءوله ءمعاتك“ د 61 نال - ءل- لأ: ق1 - لكثع)قغ 0ع عامطو اعط عداجت ءلتات

 ءمماتمعأ, هأغ 1ه]بركما ه7 - ممجمت" 1٠١ ع. ريآل هدتتس 1[ ةواعتك هطآافطسمت““ زصقعضمأاسق عنا. (نهددع

 ممكنا 1151 هرك6 7ع طر عمل ر ةماعطوع ّلهلتعأتم تعلق 5عءعساقعأ م22عممهزأتقو ل563 811

 1142 (ذمع. 16. لادل. 1729) حسعامتاهغع 81ه هو وع]مع طسصع (؟جعاهأاتتلتو وهنأ 18 ةطمعامتأت

 ]مسك مغ عامرتو عع ععو6تمستس عالم ةتغ طمستمسسا عا ععداماسل ضعهامدلب انصتل ءطقأ 0ه011051

 قلل 3

 تنزنك لتومتامم ءدعععادو ةعدأ عغ تتزاتك طعصعظععماأتله هرصصعق ءماتطمأ]ةءاتاتتك ءاعي - 1

 كندة ل ءغ ءا- لهلعط همر دعادأتك لع ظطنصم طفعطوع الز ئماتدسمع طقسشتعملو 2/-ىكن/] عنا

 1-61 مماتت لآ انا ةلكطما تهآ- لهط]ف» 1. هي ىر(نهمعئلتهتنم ذماعع ظهلعع5 لع 0ععلقتوصع

 لومعتلتععر ظيستنلا (ةطقعأ طتطعسع ]نعلطتس ءعووع““ زمهعض ماتم.  (هدمربمدستغأ ةطعتاعط 484 - ءآ-

 عقفم ظمتي اكا - هطعتلعط 1طهرنجعأا 221- 77مل تكيؤدك ]آ0عنه طلق عععداتتتكوب ةصصم 1109 (اهع.

 10. كستع. 1697). ؟1'عمعاوطتقو وانعتت ص ةعماعرس هةععانمصع5 015 كطاستغر دكه اصعامأا: ًآهتق

 [دعمو وسأ نكس 1انسأ (هطدعأ ه0 ةزععوملمد طسسصممععو ذص ءممممصطتك ةطتقلفمأاعع نغتل عم

 ممللزلز1غ هنن, - 14727. 1نس5 ه1 عغ عز ل20 عل حاس هدر (ممعامهأتك 0ع ع2ل0588203 20عو وانت

 ام زمعامتا: 4 مءععطتق ىرللوردتمع آلءز ءغ آبدتتك [آ)عم6“ عع معععونلمصمع ةاتمعا“ ءّراتك 1«عهلاتلا)

 10 (هعمأو) هع. هعمعتممتأ 71ه]رمدسس»عل 18/-1716 هعاآرت, ؟دلعم ذهاز معاة لعاب لتءاصك. ح 18.

 [ازد غ1( ءا-ععطمز لذر ممعامطتق ةاملتأ ةققتلست لع ]زن عتم ةلرطقطعألا ظلتلتغ هطعتلعط
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 ةدياوشلب 3 راثآلا نم تعبتي مل اه راقخكملا ىفطصملا ةيزنت ةلاسر [ مودحرم ىقح خوش

 هلل دمحلا هلوأ فلاو نيعبسو عست ةنسلا فيلات ىمجكلا نب دمحا جيشلا لضافلا هفلومل

 1 ملا تانبيلا تايالاو تارهاظلا تارجكم اب ملسو هيلع هللا ىلص ايد انبيذ 57 ىلا

 عر مولعما ىدننا ليعمبا ىقح موحرملا خيشلا هفلومل .بالطلا تامهم عماج ةلاسر

 نينامثو عست ةنسلا فيلات ىسلبانلا ىنغلا كيع خيشلا هفلومل ةصمخملا .ءام-مكحح ةلاسر

 ىلع ماصع ةيشاح خلاسر 1.“ يلا ىفطصأ ىنوخذلا هدايع ىلع مالسو هلل دمحلا علو فلاو

 اب ةلوأ فلاو دامو نيسوخ ةخنسل هقلأ ىبلح ىجاحعك رههشلا تمصع دمكم هفلومل ىماجلا

 روهشم هفلومل ةيقاحسا هامس عبر ةلاسر 8,0 لا ةيفاكلا هراوناب ءاقرعلا رودص حرش نم

 رضخلا 0006 ىلع وضنلا كفر لاسر ردع ىوسريلا ىدنثا لدومدحا ىسوجاوخ ناكساأ

 ديمكلا ةلوأ فلاو ةدامو نيعبرأو تناك خنسل دغلا ىباج ىجاح كعويدعع ةببلأ راشم هقاومل

 كيس ىسراف هراعتسا حرش ةلاسر |50“ه حلا دناقعلا ملع بلئاطم حرشل انقفو ىذلا هلل

 1[معع2#84 طوصحع رمعيسمرنةقعي - 14799, 1815 خ16عغ ععدعتأط عآد دسسق عغد14 ع] تن لعطغ مكر

 ممعادطتع ج01 15محعتمك 0ع معمرطعأاو ءاعععم ءعغ مدعم ماهغم جط تتم ءعقواتم ]ذخطععفصلمر ونتقع

 ععمتتتمو ءووع صمص ءممقأهأ. ((هرسممختتاأ هطغتلعط طعمع طعم قلاصعل الث ءري-عاهزعت»6 ةصصم

 1079 (أمع. 1.١ لسص٠ 1068)ر ءغ ضدعاونسق ااه آمعلمأاأ: آطمتق آ0عمر ونصت مهرط ءاقتت 0

 1161م ه عمر سعسم طلعته طغعص علز ءانمصع ءغ ةدلستع 0هصعغر اعد ءدلتكق ةاتر ععص هات ةلتطاتق متهم

 مزق عداتم ءا ؟ععوتطسع مععورتعتتمق ة0زانكذ( ءاع. 14730. ظزممل عغ ّن ةسأ' سم طتسسٌّ أ

 عا1-غ0م1]1 طر (مدعاوأمم ع5 هدرصصعق ةام0ل1 عزه رمهحتست ع مععععددسمس مرسم" عطعصلعممو ةتتعأماع

 عطعتلاعط فوصتغم ظهععطت لعدسمقأ ير علم طهمجع مم عصمت دعب. ح 14731. ظتق ةغ1عغ ط سلس سقف

 عاد جلع طوس هم جغر (عمعامأت5 0ع ةاومطتخم جونمع 1هروتق. (نهرسممدمتأ هطعتاعط 4ك0-ءا-ع]ر هنا

 ]لا - لة, ةمصم 1089 (ذصع. 13. 1ظعطعب 1678) مما نانقرو ءعأ (ةهعاهأتك 1غه ةصعامتغت

 [يدتد 1)عم ءغ ةدلنق ةدنمع#“ ءزدق ءن]غم2عدر وننمد ءاعوزأ عامي - 14732. ظنقفلءع طقس

 دطتوعوغ [ه ةس حلم ظ1- ل ةدسأر عمعادأتم عامدوده 1دنتن-عل- 1 ه0 ظلا-ل ترن ءمصماتصعطكو

 وأ 11ه زممامتغ: 0 "هر وست مععامجو ذصاعال زععماتسسس ]سصستصتطسع '[دستق ةدلط عل ءعماتطاتق لن ةاهقأت

 هام. ظلتنقتا 7101من: ءل ظعسعا, ؟دلعو 1476 ل ءاعطم لتعاسع, ةمصصم 1150 (ذصع. 20. كم. 1737)

 - 14733. ظالم غل ءغ ءآ- عمطاتل, هدعادطسس 0ع وسسملعدساع 1*1 ءطقزعأ ١ ءءررآع اروع عالق“

 آمهعصتمطتك رو ةسعام»ع قلتدءل 1و ءرنلف لآ - 8اس ععم# , مدلوو 1ه1م4ع ةلك/امزلدأ 01 ؟ام.

 14734. 8ظزءولءعغ ءال-عزأ10 ءاآ-صدلطتعرو (عمعاوطت5 4هممأ هماعمل101 هدنمعع انفو ونت3ع ع

 1116لز» ىعلعملو دما (0هرسرمسنتغ لعسعأا 18078 لءلعاغ دمملم ]دنلفطنق ةسصم 1143 هع. 0

 0. لدا. 1730)رو ءهغ ممعاقطتق أأه زمعترتأا: ةرمسق 18عمر ونأ ممذ 20 ونتت3عقانمصعق 00 ءانتسقع 0ع

 50لعز جدعان عدلتد عدعجاتععملمم ةءونملوجتا هع س 14733. ظنقذ!لءغةطقعط ظ1-1ةغ1 88 عأو
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 ن-يرتراسبر-ك-تو اهنامب ىيرغجب هلوأ فلو ذكداقو نيسمخو ىنتا ةغس ةفلا اضيأ هفلومل ماصع

 هقلومل انالومل تيب حرش ةلاسر [1*!60 خلا هك تيستاوزيب كتوالخ دمح اهنكس

 فيرش مق فيصو ةخلاسر أ بز“ هللا ا ىدنفأ فينح مهعربأ جاعكلا اذالوم ءافشلا حراش

 دويح ,ءاوج هلوأ فلاو دامو نيبعبرأو عبرأ ةختسل هغلا هيلا راشم هفلومل ىراصنالا بويا ىف

 مآ ثيدح حرش ةلاسر 10“ خلا تللع نس لداع هاشنهشو بيغ ءهدردارس ناطلس لوا انثو

 نيتظفل نيعبرا ثيدحح ءدلاسر |8ءا" فلاو ةدامو نيسمخو ىدحا ةنس هفّلا ىكوت عرؤلا

 نس هغلا ماهسلا ىمر فقح ىف نيعبرا ثيدح هدلاسر |“. ١ فلاو ةدامو نيسمخ ةنس دفلأ

 سمح فسر ةفلا 'لوسرلاب ءامتساب ظقكأ ىف مانولالا» عمماولا لاسر [عمعإ 101 (ىلاو امو «نيعيسو !ىقإ

 ريسفت مدلاسرو |“ ١ جوسنملا يف خسارلا ةلاسر |ث# .١ . . دلوا فلاو ةنافوو لن سكشو

 اموعامأتسع يىصسصسعسأمسأنكل 1ص 1547 - ءل - 0111 ا!ذطعصتسص مععدزعاستت 15/24"ءا 1غ ع. ىرالاعاأم

 معاهم طم عاعوك“ ىصخصعسق. (نهرصممقانتغ 1لعرص لوتض+/ حمصم 1152 (ذصع. 30. اهمال. 1739)

 طسمع (ممعاوطسرو ناتأ دكه ةمعامتا: (0مالسسنعت» ه>م08116همتقر ن]ءكودتسستست هعداتممتق ]هلق

 مومأ انعز جعامعمترب ناتآ عام. - 14736. تم ةالعأغ عطحعط طعزغ 11 3[ ءردكا ةمقر اة عامان

 ىسمب عماحعتسس لص ؟عئسسسس آلطمااهع همداع (لعاوأ - ءل- لف طططسنع) مماتسعمك, ةتعام»ع 1011

 هدمداعم 11-711 زز ظهرا 11 هتاف طيرك عربل# انطحأ كوكو اماععمر» ءاعر كت آل عتق ةدلستعس لمصعأت

 - 14737. 81581 ءغ 5وق1 عل ءعدمل عرص عال قط عراك اهدعاوطبق 0 عقعرعأ ماتمصعملل ةهقصعاتقةألللا

 معلتمه ةص عممطأم ورب ظا- لدمدؤ»# ءمماتمعمك.  (نهرصممدستغ 010115 همدغعع ملم ![ةتلهطنق

 حمصم 1144 (زمع. 25. لنص. 1731) طسمع (عهعامطتسر نأ ذه اهمعارتا: © ءرسصسصمع !دملتق عا عامرتقع

 زللز كنلغعمم (مطععمجعملأا دحسملا ةهعتمتطتاتم هع ظهطقطتممقطقطم زانكأمر ولأ ءدعلقاعمألدع ةانقع

 ءيرتكمحس هاتآادند طقطعأ عع. ب 14738. 8ظ1عوقلءعع ةطقعط طقلتغط 0س ءعال-دوعانو

 (معاحكطمم (نععلتعسم ءمرصتنس ةمامساسس اص ا؟ج1(:0هصعست 0هتو هلم“ ( لا م” ة*1) 1٠١ ء. ىىالآلهتعت

 معوعلد““ ليعاأحس ءمصاتسعمم عغ هط ةملعصس ةتعام»ع حمصم 1151 (ذمع. 10. تربع. 1738) ءمصقح

 مموزاند. - 14739. ظنمذل عز طهلتغط ةعطوتس ]ع1 ةغعامسر اهمعامكنق لع ننقل منسأق

 جلت نممتطسق طتصح (هصاخص ؟ععطو هممغصعماتطسقر هط ءةملعس حممم 1150 (ذمع. 20. ةمع.

 4737) كرم ممهز(دهص. - 14740. اطتدفالءعأت طحلتغط ععطحتمسرو (عمعافطتمس لص 2820116 معد

 نتدلعدعمأم لع ةدوتكتكتم لدعس أ دصاتق عط ءةملعسد ةمصم 1172 (زمع. 24. ةكسع. 1758 ) همرترم-

 معزوم. 14741. ظاففلءا [ عري نست ءعل-دتلط خسر انهعاقطتق طرعامات»#* هأ- ةاأرات» 1ع عب

 وكما مدلممعف ذمه متعه ممتع لع همسصهتمتطسم اعوداتأت مدصعاأتم للدعم ان م دمقت عمت عملتق““ زمهععأ مادنق

 هغوط ءةملعتم عمصم 1155 (ذمع. 25. 1"عطع. 1742) همم ممدتاسسر نمأ ذاه زاهعامأأ: . .. ل

 الز ءةفلعأ عاد ةقتلعطر (2دعامأالك ءزاتقر 0101 1038100 معزلع ال عد هأنق عقأ لمس 0عصضلأل هع 5ع5ةالاتللل

 نمردمت عمن عا "ج03 هصتحتس ةطلمعدغمرمتست. ع 14743. ىلع نم نذل عا خعادأع عاده عام

 اكلي
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 روس عيس ريسفتو افلاو ةدامو نيسمخ ةنس هفلا ىكرت ءاشكحفلا ىع ىهنت ةولصلا نأ تيأ

 جان خيش ند ليدأ جاحكلا هفلومل ىكرت ةمركملا خكم فيصو ةلاسر اهلا اهووع الميم

 ماركلا تيبلا لعج ىذلا هلل كيحلا هلوأ فلاو ةدامو رشعو عبرا ةنسلا فيلأت نيفراعلا

 عيبلا قح ىف كاقع ءدلاسر 1070 يلا ماعلاو ضاخلا لصقم لعجو هفرشو مانالا ةليق

 ديرو تملاش ناخ كيحأ ناطلس نامز دقلا هدذردلب ىتفملا ىدنفقا ةزهدح هقلوذل ىئكرق ءارمتلاو 5

 ميلعتلا لعجو ماركلاو لالحلا نيب ىذلا دلل دكمحلا هلوا ةمتاخو باوبا ةثلثو ةمحقم ىلع

 حوذف 5250708 موك ءدلاسر ب اتاي لكيعس كمكم مظعأ ردص ماخي هفلا ناويدلا تناك

 فلاو ةنامو. نيرشعو عيس ةنسل هفلا ىلدلقىديب ريهشلا ليلخ ضياف هفلومل قرع ةيئالعلا

 سوقن كتماع تاجناعم ءدلاسر انوا خلا جرد امك كيغ روخب كالفالا عشر ىذلا غلآ نيكل ءلوأ 10

 مغ (مدعادطتق ةمصعلعم5 هعماأ قالممعسب ؟ععوتق قنعقمأعأل ىرانءمامع معععدأم ه [معتاتتع ععانسعأت“

 ممغقتمعمق ءأ مط ءملعمم جصصم 1130 (أمع, 20. كلم. 1737) ءفمتض ممختاسخ. 10 عدس عم محصن غضا جطأاتلا)

 زم هةعراوس كسعدتومم ةعدطأعع ذأو ةععلمطتس ءلتلتكو تغ ؟ععطف مدصعاتق 0136م1 (1615 608181 11[, ب

 14744. أسدل ءغا جدع ل1 ءاعاعود ظا - لآ هل ععععس عار (مدعافطتق مم عاعنق 0ع 0 عدعع ماامصع

 نعطتق 81ءاعاعدع ةهسوممأوع. .(نهدصممدتخغ 2/7 - 1 () قل اربسعل ءر» ذاحعتلعط 107 ءا-نجةكقتو ةسصم

 1114 (ذمع. 17. للدت. 1702) طسصع (عدعادكتسو نانأ 15 ذصعأملا: كصهتسق العمرو وسن (عسربأانت»

 31 ءاعاعودع ةدعجتس ]0 عدسص «ممقأتاسأاو ؟عمعلتق نان علل طفستصسعم (ة صاع مظععدم 0 ننانز 8ع متت ععأ عا عاأو

 طمممعع كللطسل ممطز]1(ععتغ عغ رمعامتس طعتصسصتصتطسع هلت مصسصت ةيرن ععامطاتلل ءأ 1مل عت مدت م10 0-

 ةزاور» ءعودع ؟ه]ستأ ءاعب دس 147435. ظتع ق1 ءعغ عل - ةعقأ لو امهعامطتق مع عمم ةامكنأه !نه0هح

 معصامأتج لع زدعع "عملت ممتع ءغ عيصخغلمصستم ءمصاتسعمق. (نوسصممدنتا طلهردعم طر عرسان طاطسلا 5

 نعطتع طلوععملع ععدمم»ع ةدلغاعمتأ قل هعل زك: 41: 111., عع ندعامأسللت نأ زذاه ةهعاطأتا: امس

 [ردعم, وسن وسمل ][[ككدسص عغز]] [امص عقأ عدن مدمتأو عغ ل0هععصلا ءغ ل ةععملا ؟هعسأ قلع طفستمانم)

 هعمدس عمطتسس يدع 7ول]متأ ءاعر لص معه عقول ممعتمو اعله ءدرتأو عا ءممعاسعت ةصعتس لزهاعاطاتلا. ع

 14746. ظنعُمل عغ مصعكجا1ن 0 ء]-ء-صعطترو عمعادكتق 0ع ههام]لتطتخس مطمزطعأقع.  (نةضنقعص

 سعععمسب ومم0 2/048 مكركعمل# قممععاادعتمع ةسطاتستق ةععلطو ءمرصممفتتا ءأ دييستسم آآاععاعم

 ق1هاءمست»عل 5هقلممعابم هطاملتب - 14747. اكتعذا عع ع1 -صمز ندصر ا(ههعاهأس5 0ع ةقاهتقو

 ررإ-87”هاعئأ كا- رف /ة4 7 ءاذ. ء. ا عوعاونت مدعم لع معمموعتطتق هدو ععت هعلطاسم““ زمهعص مانع. ها ممتك

 دعوطنعع 1مقلاب كم7, مدلعو ة7”ءلفعبا]لءع#7 لنعطدعب ةهصسم 1127 (ذمع. 27. طظعع. 1715),

 امعاوطتق لاه 1آمعمتغ: آذسك 1)همو ونمت ةمطقعتدم ءمعاععتعدر مغ 510عقر دتصع ءماسسستمع 0

 مععرجلا مامي 14748. ظنعدقلعع صم ةلوز 8غ ا11عغ عاد مز ءعتدر امدعاقأالق 06 تت
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 دلوأ ىدنفا عمفر لديكم هداز بتاك انالوم فيسأ مدر ردصو ءايطالا شين) مودرم ةغلومل

 ىك ءدلاسر ميا“ نجلا ميركلا باتتكلاو ةمكممل ىقوا نم ىلع ةولصلاو ميلعلا ميك هلل دممل

 ةلوأ فلأو ةدامو نيقسو تمس ةئسلا فيلات ىدنفا كمكم ىهقذ ةقلومل امكلا ضيف دامس

 ْي جيصنلا  تاكشر اد. يلا باطتسملا هيبن ىلع ةولصلاو باوصلا حياشم هلل دمحلا

 5 ريهشلا كمحا خيش نب دومحكم نب دمحم هفلاومل ظخظعوملا ىف ميحكصلا ثيدحلا حوش

 ىسحو هتوقب رتسلا هنمو دلل كمحك نوعلا هنمو هلوا فلاو ةدام ةنسلا فيلأت هداز غابدب

 نيدلكم كيصلا ىف ةاضقلا ةضور !هأ ريبك كلكم وهو خلا يجنتسا هنوعو هقيفوت

 |ميو“ ...  هلوأ اثم ةنسلا دودح هفلا ديحم خيشلا نب ىدنفأ ىفطصم هفلومل ىكرت

 نيرشعو سمخ ةنسلا فيلات هدهد نامثع جيشلا هفلومل ريسلا ى موظنم راجعالا ةضور

 40 ةلوأ فلاو ةدامو

 هاو لصو هلوتمخو كلوب

 هلد للغا رولوأ فيلان بجوم

 رسمعطم ةساطعت النقر هسعام»ع ددعلز عمرتتم معلمعتمع ءغ ممتقأمم طظسصعاتدع (:ةلطتةماءوع 1

 ممداأعم طممهع طعسم تدع ]ل1 ةا[دنلعاب !11ه]ءميست»عا آغا ' طر عبرل#. "اءدعاهطتس ذاذ ةصعامتأات

 [يدستك 1)عم هورزعساأ] ع هريصملةكعصأتر ءأ ممععوألو ةاتمعال عاتال , ن1 5ةماعمأت2 ءغ ]ذطعم

 حدتعاتقأم 0ممهاأتق ءدأ هام. - 14749. 8ن1هفل ءغ ء] - ]ع عزرر (اهدعادأتق 0ع تقاتممع ءقاتاعكو

 ؟ممعملمب لءقلاب هلم 1١ ء. ,ىىآاكادمأم ععداتمع ءمماعو [عطععسصس““ ةصقععمأسق. .(نهددممقانتأ

 لك مثلغ 01ه1,مددتربع0 رعب ةحصصم 1166 (دصع. 28. ()ن. 1752) طسصع (2جعاهطتطتو ان 18

 زمعابزا :  آنهسم 106م مععطتس ت1! ععمأاو» هطقعععدمأت ع معععهأللم ةاتمعاط ءزدق م10ماطءاقست ةققع

 طلزاور» هع 14750. ظحفطقطقغأ ءآا-مهفأطر ةاتللهع طمصتغمرت5 8501 06 ءدءراذعوغلمدع

 5 هللة مصحتتل 1عقجانلل. 0 مانق مدههعم ءاتعنت>» 2 110/0160 طعن 21 هاروت ورد كذاطعتلعاط

 لكقدعل, داعم 12 ءةطاوط سن لع]ب لت ئععر همصم 11017 (لمع. 16. 0ع 1688) ءمدص ممقتأتتنسو 100

 زم ز[معمزاأ: ةط ىو حسحتاذ سس ؟عمتأ معتع ظلمنا 72/ه]ع ءعغ جهط عم م؟دعدت لتستل معا عاتق اللكلاو

 ءأ طعمملظعستت ءزدق 1مكمرععرت ءغ جلز نص عمانتل 110 م1020 ءاعب ع  ؟7هلسسصعط» 118381011113. --

 144731. ظمس لطهغ ءل - عم ل طغخب متع لحعتسست لسلتعسسس 0ع ةعاتق 0316 دلتطاتع. طنطدم ؟ه] سس

 ه 71:51 هرك4 1 عرنلل# لق عرب آخا- ظطعتلعط 11ه ميسبمعل قكععد ةمصتتتت 1195 (لصع. 17. كقص. 1713)

 ادععامع ىمرصمممتادر, وندع أاأه زصعتمأتانط[: . . . - 147529. ظدسلطقخغ عاد تل ةعدر ؟1ع10ةعئانتل

 لن ءنلممتك مسصتعدعم]هددع.  (نمصصعم طلطموعدمطتحتس معممطعأومع ءمصامعم5 ءغ ه هطعتلط 011

 10 7207 دصصم 1125 (ذمع. 17. لقص. 1713) هممت ممقلتكأسست, ن000 11ه اصعامأأ :

 1[ موج ءاءأب ها ظل هرسلعاءعأب عا ذكملمعأعأ

 كسمأ ءمملتأأم ممععقذدكات ©0121م105215[051 010815. -
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 ميقتنسمب ةيهشلا ديد“ ىب»ىيدالا+ ديعتسا (زاتتيلس هللا ققكوت الاجر :مجارت, ف اهلع" صاير 16مم

 نيمساقلا ضابر انكر - هلوأ فلاو ةنامو نيسياو ىنتا خنسلا كلا ىدنذا هداز

 نيتلتو ةععس ظلم ىئن ىباج ىلحنر داب رهمهشلا ىدنفأ ىماك ليكام انالوم هقلوم دقفلا ىف قيرع

 نموملا ضاير |*"م» ملا هقلخ ريخ ىلع ةولصلاو هدمح فح هلل محلا هلوا فلاو ةئامو

 خنسلا لاك ىمهيرقلا ىدنكأ اضر لامكام لا ديدي انالوم فارشالا ببقذ هقلوم ىكرت نالخالا 8 5

 هنيرودصق هدكملب ىنتاذ قولكم دك هدقلااخ ىادذ لوأ كيح هلوأ فلاو لدا نمعبرأو عبس

 خلا ىلك كتفرعم فح كانفرع ام

 ةدامو رشعو ىنثا ةنسل قوث كمحم خيش نب ىلع هفلوا موظنه ىكرت همان قاس |«ها

 هلوا فلاو 0

 14753. 81ج8غ0ط ءل-ماوس كر رءتضتلمعم 5كعمصتست 00ءاممنت» 0ع طاطمععهمطتتق مز2 010

 ئيدلتغعصسسس معآاوغمدتستل. 5 ععممتأا انععتعع 50/ءمس رو هه ل-ءل-لغط: ظعتو ل101 منت ءار ناتو

 1:51 عع عن لعء]ب يعدل لتعاسكب ةمصم 1132 (ذهمع. 30. 381عم(. 1739), ءأ ]طعم زاه امعامتأا: ..-

 - 14473534. 81740ط ءآ1- ءقعتستسر ؟متسلمعم لتقاضطتتعماتسس. 0مسع لسعتلتءعسسصس هج الوالد

 ممداعم 7101م7 0 لك ت»: طير عرنلفر ؟دلوو 17 ءزنع]خ لعاعاتخ لتعام عع ةسمم 1136 (ةذسع. 20.

 كعرأ. 1723) رممعأتمو ©010م0ةزأانتس رو 0000 1( 1آهعتجتا: آطردتتك آلعم (علتقر عسهأل عدت طل عط عانت
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 وننمل زاه آسمعمزأ: آدم ذلل1 آكلعم هيعوعمرتر ءهنزدنق ءةوءماتحما مهمه 58115 ©0عملأا811 88

 حج يعوق ةدالك 0عءاوعدمأا طقعع ؟ءجطقن 1ع ممص زذاه 08ع208متانقو ان 60800501 126-

 معركلو عامر اس

 1118141 90181131 1171 آل1:1 ف 1,17884 511 13801211031

 14756. 5 ةءاعز -مفس عطر ]نطعع مالم ععسمع.  ©ةعسعم نع عنس ةهط 4/6 ظءي هلطعتطلط

 83168 ميم77 60, ةمصسم 1112 (نصع. 7. لمص. 1700) دسمعأسمر ءمرصممدتتسسسرب 0100 ذاق ةهعامأات 10(

 1 ةمتوام ماطعععموي كانا 1118 5058 ءع]ءةرتأعع مك8عاع5ع8أ
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 ماد ولوأ أود مز اسيهبت

 كمدكم اذالوم هفتومل قرعلاب ةركنملاو ةييرغلا ةغللا ىع ناسللا ظفح ىف ناسنالا .ةمالس و«

 فلاو ةئامو نيثلث دودح ةنسلا فيلأت ىدنفا ىفطصم ازريم .مالسالا خيش نب ىدجنفا ملاس

 روركت لبق ةبانك ناونع 3 داريبالاب ناسنإلا لبععي ام مول نأ هلوأ اشاي مههربأ داماذ مانب

 خيشلا دفلوم هيتواخ ءومان تماسمس مد باودأ رشع كدحأاو ةمداخ ىلع كو ملا داره ام

 يف ةمان روس 01 فلاو تامر ندلتو عبس دودح ةئسلا فيلات موحرملا ىقح ليعمما

 ةنسلا فيلات روهشملا رعاشلا ىعو نيسح كيس هفلومل ناخ فمحا ناطلس ناكدازهش ناتخ

 رعاشلا خيش هفلوا ىكرت موظنم اضيا همان روس 164. 2... هلوا فلاو ةدامو نيتلثو ىنثا

 عملوا فلاو ةئامو نيثلثو ىذا ةنسلا فيلأت

 رديقاود ىوع روغم سمش لوأ هدكدتيا عولط

 يأ ناهج هياس م هدك د توا روهظ
2 
 ردد داعس 5

 سوقا خو عتميع ل دين فز 0 هال تسد 2 تاك ' فلول مولعلا عومكم كلنكو يك لكما يك ”يئناصللا ةئيقدو ةئكاا] ايس 1

 يأ 1]معماءعماتم ؟هلصععم اهلاتعتغو زلط هتمسص ةدصقهألممعتت 211عط[. ب

 14757. هءاخسصعغ ءعآ]-ا1معؤمر 1ماعوماأمه طمسصتمتع 0ع !نمعنه ةهط لتق ل1ءعلمصتطاتق ردهم

 ععكدملدم نتمع زم اًذصعسم ةعوطتعو امسنقتادأمع ءأ 2عمعمططمسلمع ةتصغب. هععمقتغ 310115 همداعت

 1107 م1 لأ 8/7 طر عرنل# 1 ءرو كظاطعتلعط ءآ - ذهافس 11 ل11 رك طر ءرنلن كععد جصطتتللت

 1130 (أمع. 24. الم. 1717, ءأ طسمع !ئتطعتسسر ندت اه آمعأمأا: (نععاع ططقهتعللل ع 560853151 ل011

 نسمل طمصتصعم زم ةاطد]ت5 همعرعاتتال ةان051112 م01عر8ع 1ماعصلدمأو 326011813 30 ةكعاتنت ءمأانتلا

 زمكسس م؟مممدتاتس م0عععلتسمادع هع. 10400 1 ه]ةرروعابم هطاغدلتك ءغذس ءممعا سعت مصعتم

 ءأ سصملععتس ءقمتأو لتسمموستأا. -ح 14758. هز1151]ء-مؤقس عز اك طقآ ل عغ1ر عر انطع» قععمدع

 هعلتمتم 7ك 4/مءافورع هتمع عمضصتسم نمأ لص ةماأذملتصع ءممغعسر]هغممأ جقععأتعمع ةام0عصغم (نهصن-

 ممونتأ كطعتاعط 1مم ظمعع#م طممحع رصعتس ملمع كنعد ةمصانتلت 1137 (ةاصع. 9. 8ءعرأ. 1724).

 147539. ظرنع-م ةسعاطر انطعع مدن لع كععسمءامتوصع ؟لأذمصسس "ةدلاقمتأ ق/دءل

 (هردممدانتا هءعرجتل مدع 11 ءاباع ممعغو هعاعطعمتسسك ةمصم 1132 (امع. 3. للو7. 1719)ر

 6ه( از طعم زو ز[معامز(: , . .- 147600. 5 ثعدمّةس عطر انطعع هزسدتلتق عمال كععسس ءقاممتق. ('حعصص ع

 اسععاعسس جه هطعتاعط ممعاو . . . ةسصم 1132 (ذمع. 3. المرن. 1719) ؟يملتاسسر و000 ذاه اهعابأا

 طموجغئسهتس ةمآ زل1ع ةلطسعاأعجم5 هعنبق ءدأار هعبلمف ءعقأ "عوصتت

 طمواوسمسس معجم ةلستنأ تيصطعف ةيمهعمتغو لص سنملم ؟ءال أعلاه عوام

 144701. 8ءعمامعاأ ءل-عةمعطنط رع آل ءممص عغ عا سس عا ٌةلأطر مهكتم ءهنماعسأتك عا 1 عةقلتالانق

 معرس ممونتمأ(مساتتل.  [ها]سصسعم معمم ةهعهطتعع ةععماسس ذم نسم 0ع لهءاعتمتق هدوصتطاسق
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 فلاو :ةئافو "ييعبسو ثنحس ةنسلا»تيلات: اشي بغاز :كلمحم ! بهاوملا نأ: .مظعالا ردصلا بيدالا

 عا“ ٠ لا تاجاحلا ةلسلس [لسلست ]  عطقنا هدوجو بوجوب ىذلا هلل. دمحلا دلوا

 القالاو !ظظفامو. نيعزراو اكنلخ_اتعس فولت قيوزسرملا" غيل .لايعمسا] سفتومل !مواظعما ىتكزج دهمان دومه كرس

 ترادصب .الرعنم قوت ىدنفا قابلا دبع فزاع موحرم:انالوم فلول :ئكرق ئنلا ويم -|ت“

 وجو ' نوفا ءةضاقأ-ادوكلا(ندروفم' طرح .تدازا هلو تفلاو“ امو. لوؤشمول نسم لقمسل © مازلإ 5

 ىدننا مكاح كمححن كيسلا هفلوأ ىكرت ريبك ىنلا ريس 1818 يلا هدش هاكلفت ءدرانا دلي

 هلل مدل هلوا ةمئاخو لوصف ىلع ”ةيترو. كتلاث..ناخ .ىفطعم مانب فيلأت الاح سيون هعقولا

 نيشلا فرح
 ندلد# رداظنلاو دايشالا تامهم لك رداصيلا ىوذ ةدمع هامس رداظنلاو دامشالا جودت أو 10

 وييمعضأسع ظلتلتغ ةسمستنس آلآ ءولرسع ءهعسلتغؤتممع ءأ مطتاو]ووهتدع ةاسلتم ءاقضنق لكانت عصا/عقا

 الله1 ءمبجت»ءل 18 عطءنمممام همصم 1176 (ذمع. 12. لست. 1762), ع( اتطعع ز(اهتسعتمتأ: ًطهسم آل ءمر

 تزد ةطغمامسأو عيتم1إ عمالق | بمعمت عمهأتم ] قفاعصمع ]ملت ععماتمسسس 20 ظمعس عع عضتأ عاقب ع

 14762. 5 ءموعمل م ءدطغ4-مقس عطر ]زطعرع عئعمامدسست.  .(نمعسعم انمعاعتس , ةنعاورع طق 01]

 86ءاؤع]ب /8/- 8ع عمتر ةممم 1143 (ذمع. 6. كسل. 1230) ريمعانم. - 14763. هز عع عانس عطأو

 دتكو ءهغ 25عام معمرط عاوعر د ق1مآ]]1ه ممغاعم طعصقع رسعصمعتدع ل“ قال - ءا- انعأا طر عالق

 اسصعتعع ءلتأور وأ 2 ا[: ءعولئونس سس ءاذزذع ععدتمأانق ةمصم 1125 (]مع. 17. لقص. 1713) دتقالأانانلق 5

 معان. آيلطعم راه زمعترتا) 8هعاوسمتم ؟ه]يصاقم هلهز عقاقاتد طلعت , !ازطععقلأ هاته ءالطقمتقو طعت

 ءالابسز هصعرم ]سسلصتف ءدتعأءداتقع (طغعفاتضسس 5عطتتص ءععدامستست ذلطسساسهك لا ءاع. - 147 4

 عزو عر ءادم عطلر دتاه أ زمعاه معمرطءعادع. 8 لهعمسسم ؟ه]نسسعم هل اكاد هعوجوتل لل هرعت

 11:7 طر عجل ممهععءمأت ذةسرعست طتقامصتموعمرطم دسعامامأع للعدامزاع لكننا ل11. انت عأعع

 يرمرمكتكستس أ زم ةععلممعم ءغ ىمعاسعتممعس لتعم قطسكسسر وسما اه زهعابتا: آطمسق طعم

 رجس ملمعتتت لمرصتسمر ءا معععماتم عا ددلسع سرع !1ءعداسسس همداتتتس 0/0/6121ه, ء]انق

 ؟ةستلتوتل ءعغ ةمعألمق 011150853 عام.

 1.1281 9108131 111011 ى 1,1115134 51811 1301211011“

 14765. كهطوعط ظا- ف عططخط سع ظل -لا ء(عفتعو ءمسسعساأةعتانق زم !ئطصستص لاح 0

 458661 دمع 1-177!ءاعنم» لع ذتعب وسهع زم لادسم ننهعقانمدتطاسم زصاعع ةع هتستازه ةنصأ ةئاتاوسع
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 تحس ةنسلا دو لاح 5206 ةمركملا كمي ىتفملا دكا نب نييسح نب ىدننا مهربأ هقلول روجك

 ىف ءاهقفلا راغم العا ىذلا هلل دمحلا هلوا فلاو نيعستو تس ةنسل وتو فلاو نينامثو

 ناميلس هفّلوك  ىكرت ةينانسلا ظعاوم هامس انالومل ىونثم تايبآ حرش |5401  صلا مانالا

 |عيث# فلا ةنامو. نيعبسو ىدحا' ةنسل فيلأت' هداز ىدنتذا ميقتسمب ريهشلا نيدلا سعس

 5 ىكرت موظنم ىنسلل 2الا حرش ان لادا فرح فى فيس ىدنفأ فينك ىجذلا اي حرش

 هلوأ فلاو ةدامو نيعبسو عبرا ةنسلا فيلات ًالاح سيون هعقولا ىدنفا مكاح ضمد سيسلا هفلوا

 لى

 هللا ند -ىقيرت تاني ماعت

 ىاثويلا سونايرف ساويب لماكلا ميكحلل تايدرجو فطنللا ىف ىلانوملا لصالل شرع رونآ حرش 1

 10 هلوأ فلاو ةفامو نيقلثو عبرأ خاسلا 0 ىوينابب رهيهشلا نامثع 36 لاي سأ ليكم حراشل

 مهةرمملعمأب 07:0ءا لدعم: هل-اتععمق» 68 زهلآ هم] سنا آلآ - لعاران]ب ةمع لآ - [الءادمكق»» 1م هن

 ىراتماسسعم ةماعاأل [ععماتسس معع ءدعماأ قغعامصسعسل لاته عقاتمماتست ععدهك ا هضنسص 1ص اذ طعم طل ل 7

 همم آلا - ل ءاعوض““ ةصهستماسم رو نيعسس 1 ”هطات» طر عرنلم عدن طلمودعق» عبي قلابسعلا الاسكا

 81ءاعاعدع دستعاتنأوعو ةسصم 1096 (ذصع. 28. للم. 1684) طم[ انانقر لعد ةضطاتنلال 1086 (ةصسع

 148. ل15: 1675) ىمسصممدتت(. ةلهعصسس ؟0]نسعسر ونن00 غ5 زصعترتا2: ًآبقتذ 10م, ونت

 ماطهستس لاتصمرم عامضمست 1ماعع طفستمعو ءعععدتلا عامي - 14706. 5كطقعط ةطعقغ 11 عءعطع

 هم ءعدكلأر ءمرطنط ءمأدتأاتق 10 1عزلقاتكق هقمضصصاصأق ل/11ءا/ءءم#: جه الآولاذ همداعو ( لو7ع6]- هل - ل14

 ]16 ) ءلتكخ ظنا- لل ءههماقاسب 5-1: انأورعأ أذ هع رىطوعهعمعاتعو ا ةاتن-عل-لفا عدت“ ذم عت مالتكم

 ظلنلتأ ةتععتعع ه0ه/ءنوكب: 5ع ل- هل - لأسر, مهلعو ل1:ث1 عاف طعس سنلعأب لتعطتعر ةمصم

 51171 (ذمع. 4. هعمل. 1752). - 14767. هطقعط هقرسُش ءاآ1دصعطتر همرصس ءظاقهتلانق له

 ممصتساف معمماطعأوعر ةسعام»ع 1144“ آر رتل. ؟10لع ةنمدتج ذص ]اعده 120. -- 14

 عاممعط ءعل- ةعقعسق عل -طعقمقي ءمصس ءماقماسع لص همسهتمو آ0عز ماتلعطسو. .(ندعصعم نع علعاتلل

 دط خا - هعورنل 71هايمس»سعل للة طر عسل# ممدعععمات ذسمعسأ طئقامصمععممطع ةمدصم 4

 مع. 2. ثسع. 1760) ءمرسممدانسسر وننم0 زغه اهعامأأ

 1116 ءدأ لله ءةووماتم ماتكهر ؟ل8ه ءغأ لأ5صهن

 حمردعم ءةدعماتهع ءةّرسق همطتلتق عون كلاوط.

 14769. هاطقعط كم عمو ءمرسس ءعماهتانق ][نعالل5دتسانق لص ةععا عاج عمانتل عطهعفانللاا 06 10هعاعو

  05٠عأ معممموز(هدتانسنتع ممعاتعساأ ةعاطتق ه مطتامذمرطم معجأععغو اأو 8عتوممعم (2ةععم كملت 40 -

 اسلن لن( ةعوطتنعم ذماععمموم للو]رمدسعا لعمل اظعرن 01 [سفس, ؟دلعم 8”(:نءعم# لت عانق ةسصم

 1134 (تمع. 11. 0ع. 1721) طسصع ءمسس ءضامتأاتللو ولتأ لغه اهعاأأ : طرهتنق العمر وننأ ع3 55
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 ىبيح نييشنا فارق برش 18. .+٠ علا تايدرخلو تايلكلا نم ءايشالا عيمج ملع ىذلا هلل دملل

 ثلث ةنسلا فيلأت قولخلا ىلو خيش نب سيوأ نب ىلو خيشلا هفلول نيكلاسلا ةينغب دامس

 تاروا حرش 01 ْضلا ىديلاو ةيلوالا نم درفلا دروا .ىذلا هلل نمل هلوا فلاو نيعبسو
 عيس ةنسلا فيلأت هداز ىدنفا ميقتسمب ريهشلا ىددلا دعس ناميلس هفلومل ىكرذ .ىببك نايتس

 هامس ىدنفا دمحم ىوكربل وحنلا ىف راهظا حوش مب ء: رع ا ءايغلاو قداس نمسا 5

 ةئامو نيسمخ السلا دودح فيلأت كمطاب ريهشلا ةزمح نب دمحم نيش هفّتْوم راكفالا مدام

 حلا تاوصالا رداس ىلع اهلضفو ىفاعما بلاوق ظافلالا لعج ىذلا هلل دمحلا هلوا فلاو

 دبع دمحم ىنأ لضافلا حراشل تادلجم نوثلث ريبك ىراقلا حاج هامس ىراختب حرش 10“

 فلاو ةئامو نيتسو عبرا ةنسلا فيلات ءارقلا خيش هداز ىدننا فسويب وعدملا دمحم ىب هللا

 بهشلاو موجنلاك مهلعجو ءاملعلا ركذ عفر نم دح بتكلا روحص هب جشوتي ام ىهبا نأ هلوأ 0

 رع رددوجو* هدنسدناخيسشك ىناوثع روذ هددلج زوتدوأ امامذ هليراطخ ىدنك ملا

 مص نملك ءععقد]ل ع5 وسحتم مههاتعملوععق موممدعلغ ءاعب - 14770. هطقعط كسعف0ل 5 عر

 آل جطوعمر مرصع عمامتتانس زم ءعلعمروك 8عريرتلا 7 م/م 6 | ةنعأ ءآ- :ة[1طمنا 1٠٠١ ع. ىآشتطءت

 وتد مهجدألعوم زمومعلتعمتطسم ةتلت ءاعمم““ زمهععتماسق.  (نهدصممدنتغ ةظطعتطط 77 ء/: عرب (نةععءفو

 8عر» كذاطعتلط 77”ء7ن ربا - ]عام معءاغ ةممم 1073 (مع. 6. كنك. 1662) طسمع ءمررتتت عما 3510119

 ودأ زغأه زممامتغن# مسن 1ءمر وست هتمود]ومعع ءدع معلستاعو ءغ ميتسعأمتم معم0مد 16 ةاع. ع

 14771. ةطدعط ذنع8ق40 8 ععج140 آظةطرفر ءمرصمعت عماقتأاتق اص 2ءعلعمموم 5ءجوتنلا 7و

 ويعد ه0/1ءقرن وبي هم ل-ءلس لن ؟دلعو للهداءعاام» طر عنللعملع]ب لتعطتعر ةسصم 1167 (ذصع. ا.

 0غ. 1753) ءمرسممعمتل. [1معلوزا زاهن: ... - 14772. هطقعط [!عدطقعر ءهمصتس عهأةكأانق 5

 زم لتطعسس ععدستساتعمتل 1اع/67 ذ٠. ء. ىرالآممأ [ءداهمام““ جه ظفطعم# 2101 متتنعف طر علل

 ءلئفسمب لل ء/47 ءا- هرثكغفم ذ. ء. ىرظ عءادق ءموئاونلمصتست“ زمهعتماتسق.  (نمردممدنتا هطعتاعط

 للوآبمتعت» ل ظعرو 1لعدعم , ناعم قلاعل# لتعامقر لععو ةسصتنتتل 1150 (ةصع. 20. كرم. 1737)

 طمع مرصع عمامعتسسو ولأ 12 آمعامزأ:6 آطهسك طلعمر وسأ ؟ءوطق [هصصفقق ةعماعمأل قاتلا ©082-

 دانكنأأ ءغ ءءاعرتم ةمصتع معهعاسأاز( عامي سس 14773. هطفعط 8هلعط ةعلتر ءمرسس ءضاقكلانق ا

 8 هميم (نهمده مهل تمصسسسص ل ءزولب ءل- مت ل. ع. ررظعمجمعع ةهعععدةسع ]1عوعماتم““ زمقعاأ مالنق

 مغ ع ةتوتمأم ؟ه]سستمستطاسس ءممعاقمسم. (0هرصممدستأ ذهماععمععم طعمع سسععاأسك قلاع آل 0/, هتزاتناعل

 ىل60ه1/ه]ي اع 2101ءمتست» عل |ءععمطدس (نهءومت دهمهعأفأعع, ؟هلعم 7 ندب طر عرنلتس ملعب لتعاتتقو

 دمصم 1164 (زذمع. 19. للم. 1750)و عغ ءمرصت7تت عما ق5 انو 101 118111 811010115 ةعاطلطأاتق أ

 مرد م1 عانق ذم اعاوتمأو عماسستهتطسك ذه طتطاتماط ءعو آنس 01سم ةعدععداسمر ذغه اهعامتا: 0

 [نانوسع هت لتعذتسسسو نانم 1ممصاعم ![!طعوضتس هعمممأنعب ]قلتق ءزانق ء5أو ناتأ [ةضلقللا 101

 لم ءعمرتتست عداس]لتغ ءمدوسع ةزستلعو جقاعتم ع( ةئءالتق ةماعملعماتطاتق ةععزاأ ءاع. ع 14774. 83
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 ردتشملا/ف صقان نييكممتيا هدعاسم ىرافيوش ومع ىكل بوديا حرش كلج جوأ ملسم حومتو

 دقأوأ راهظألا بانك... راوسالا جتف تاتو موحرم ىدنفا ىقوكرجأ وكفلا ىف راهظا حرش 001

 يوك اشلا قمح للا لعمدلا هلو فلاو ةدامو ه6 فارسا 700 ليحا 6 ىدنثأ كيد خيشلا

 دجاوخ هماذ دقو حج وش 1مل خلا نيمالا ىبنلا دمحم نيرخالاو نيبلوالا كييقس للعي ةولصلاو

 مما فلاو ةدامو ىنتا ةنسل ىفوذ اشاي  ىديع ىداشن مخدرات بحاص هقلول ىكرت راطع

 ةدام. نيرشعو سمخ ةنسلا دودح ىف هفلا ىدنفا نسح ىروعش هفلول ىكرت راطع كنه حوش

 ةخادسألا فيلات ىدنتا نمحرلا كيع هكفاوأ نيقم دامس روكذم كني موش 1 فلاو

 6 مظن فيلأت خيرات موحرم ىقح ليعمسا خيشلا هفلوا ىلع“ ريبك روكذم كني حرش ال08 خلا

 كرابطنع خيش هك هلل دمح
 ع

 حرت وذ هند ا ةننأ ىقح ىكردو

 عرورمط 81 هق 1 ]سر ءأ فرسسغعساةعانق ءزانقلعسد جمعامتتد ذه 1705/5 (نهعمانق (80110طتتلتر

 مطعم ؟م]اسسستمأطمسم ءمممأقمق فقععوسعم كس كتأه همطتلتق ءمعوطتتسس ءزادق 0 عقاتادتةةعار ا

 ررومهزأا, - 14775. هطقعط ظل - [غعطقعر ءمرسس ءمامتملاتق له !ذطالاتتل  عكةتالالا 31 ءاننات كان 7

 ىالادصز [عدامتنم““ ه١ 8 عمق طر علف طومحع رمعسمعتمهع علتصتتس ر ل هل']ع هاد هعمل" ل [قانأن

 ر/ - 1( جام" .٠ هي نآععم ءامغعم حععدسمستس لع اذطدخو اظل - ل(ه/م» ““ ذمهعصماسقر عمعتت هطعتلعط

 1و ميزو طار عربا طع, قمسعمل حصصمم 11 . . ءمرصممختتا. آمهعلصتغ )غ2: آهسد 1)عم (هلتقو

 ناتمأ ورد عمداتوم جععمأاعق (متطستنمغار أ ممععمتتم ةرضمعع لمرصتستنتتم طقشتتطتنتلل 21101101 أ

 رممقاعمتمضنس 7101مميجت» غل م؟هراح ءادنس لمس عام ع 14776. ذطمعطت 8 عمل عم ةس عطب

 يرصس عماحسمسمه ذه 1( /مزمع مل//من» آااطعمسس هممكتاتل.  (نهروممكتستا انععأتعع ةتتعام» طلقأمدز8ع

 ركاز قط لفمفعامب ةممم 1102 (زمع. 25. هعربأاب 1690) رصمر(ننكق. ع 14777. كطفعاطت

 طعومل ةكعا مرر بسسعسأةعتسع اذه 4/1/4" آئظستس ءقممقتلتلم نورس ممدستغ انقعتعع 1

 [معمب» طر عيبملم كععد مسمتنتس 1125 (زصع. 19. لوص. 1713). - 14778. هطقعطت 8 ءعصلر

 رسم عمامسمم لم آئطعتس ءىمقتلتا يرسسعتسم؟جغسس 10ر40 3١ ةه. ىىامفاتطساتلم ناتلتس““ ذصع

 عوضمامسمر ننعصس ق4ا0 - ءا- ”هليدسمب» طر عرنلع جممم 1080 (ذمع. 22. اللهت. 1669) ءمدصرتمةنتأن

 [معامتا زأذن آمسلعم دمعمت 001 دعست ءءاعطوومأاعو ءغ زمك0عمعلممعم ةمعأ ماعممع ذللل ءيعوغموت

 ][معمس م هعهطتلل عا معصم هصصتسسس ضعمامعت اعبي ع 14779, هطقعطت 28 عملو ءمرستس عما ة5ل ان

 د [آيزطعسسم كصفتاتت كمرستس علت هدكهأنلل , ةانعامرع كذطعتاعط طدبجمأ) طمعع/# طمصقع دس 2013.

 3آدعمتسشس ؟هآلسست عمر ءنزانق هومرصرتمدلتمصتق (ةضرنم طلق ةتوصتعمولا ؟عرقتطنق :

 آرددنع عمو وسمل ذم ةطعتلعطأ 47/47

 رسم ةانلأ ةعاتظ معز 2مععزم طسمع لعلتغ ءمصصتت عمقه انك

 سيل
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 زيرأنا ىدد بواك سق فلا رب

 حرش وب فحين .هلد لع. ىدلوأ

 [رمهشلا] هجاوخضلا ىساويسلا .ىفطبعم ركب ىأ هفلومل ةكصنلا يات .هامس ىكوت كنه. حرش 11م

 علوا فلاو ةدامو رشعو عست ةنسل وأ مانب هفلا اشاي نيسح م.ىدخمب

 فيلد عنص فقلاخ لدح ىناد

 فيرش ىدلق ةتناميأ ىمدأ

 هملاع ماظن تلع يدليأ

 هفلو1 مهملا بلح ليهستلا ءارق نع ململا عفد هامس كلام نبال وحنلا ىف ليهست حرش اثءمل'

 هامس راصبالا ريونت رش امم  ...هلوأ فلاو ةثامو نيعبرو سمخ ةنسلا فيلات اشاد ىلع

 ةنسلا فيلأت ةيما ىنب عماجب مامالا ىلع خيشلا نب نيدلا ءآلع حمد هفلومل دقفلا ىف راتخكملا رد

 طنمعع ععوعأا]5 معمتغ ءعغ ءطعمصمهوعدسسو 0لتغ :

 [اآمسصتمتطاتق ءمملهغأق ععواتمةلتسلاتتل دطاتماتق ءدأ طلع همرصتص عما ه1.

 14780. 5هطقعطأ 2 ءعملر يردسعماممعتسم ذم آئطعس هفهقتلتت معلعسمر 167 ءا - مقاما 1 ءب
 ,ىر0معممو طمصت ءممقتلتت““ ذمه ماسعر وسعدت لقت 8ء» 01:تاهركك 81- ةنملعف طا- لك! 00و
 مسلكم موغعمصتك 80:2 هصوع/ءمع لتعادخر ةصصم 1119 (ةصع. 4 311ر1. 1707) مررت نمسانأأ

 للتوسع هطلت. . 1معامتا اة

 آيدسق ةاسصعمتمر ننم0 قىعوأم» هرتععت5 فاتصلت 3112طعع ؟وعأت

 طآوسصتصسعس 10ع هممطتلتغقكأ

 (0جريممدسضتتال معداتمت دتاتصلم هل 1 مهغمعرد ءممقأتأنتأ

 آن( هدطعغةماأأمس ةملعتأانلا» عاهلقأ عماتقع طمصتتمان)2. ل

 14781. هطومعط 1-11 ءو'طألر ءيمرصس ءعماقعتانم زم لقد 112/871 !ذطسسسص ععقسس تت نس 165 /نقأو
 أ. ع. ىرر0هرمم] همها مك“ 12 رك“”م* ها -صمأستس متن ءمتخأي 171 - 1 ءهاارقأ غ زعاط هاد ةضمانقتناتا 1. ع
 ىظعسمالم ةمعمستهم0هنس ه |ععئومتطنق اتطعت 276م'74/ ملععءملتك جلز تنسعصلتق طقهتتلع 26-

 هعودوعتتم“ ةمهعضسماسعم, وسل ذاو زهعامتا: ... (هرسمدعدأ ق/مدعأم ةسصم 1143 (ذهع. 13.

 دسم. 1732).- 14789. 8طقعط 1 عمعتع عل -هطق هدر ءمرصتس عمامعسم اص !خطعمسس لتصألت ءانتال

 11 بيوما» م7- هطوزع ذ. ءه. ىىآللهعاعوتتم زهاعا!!ععمائصنس ““, /- ط0 ]17 - 1161/1/1 1٠١ ع.

 ىلا همعدسامع هةعاععاوم““ ذمهعصقمطم , وهعس 72/ه/مدج# ل ىلع - ءل- لأ طعس طا - ةطعتاط لأ

 آصقس حق (ةسيجاسس ءدلطعلعملع مهجر مه لمستس دمعمسع ةمععم 81هطقمععم ةممأ 1071 (اهعب
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 ةيادهلا عاوذاب انرودص تحرش نم اب كل دي هلوا مارأمل مرح رهش ىف فلاو نيعيسو ىدحا

 لضاف هداز ىليردوك مانب دفلا موحرم اسراه جمد هفلومل فقطنملا ىف تاروصت حرش |“ خلا

 ىتكات نناوناب نايل ىصيبخ حرش |! فلاو نينئامثو عبس ةذئسلا دودح ىف اشاي دمحا

 فلاو ةئامو نيرشع ةنسلا فيلات ىيطنطسقلا ناضمر ىنب بجر نب دمحا هقول فقطنملا ىف

 يلا راوطالاو مانلا فرشلا اذح هب لصتو ةيماسلا رومالا ىوارط ريطت هب ام لضفا نا هلوا

 ىدنغا بكات دمدحا هداز نامقع انالوم هفاوأ موظنم نئكرت نيعبرا ثيدح حرش |غدم

 عرولا ما ثيحح حرش | ...١ هلوا فلاو ةدامو نيرشعو نامث ةنسلا دودح فيلأت

 نامت خذسلا 820 ىدنثا فينح ميعربا ءافش َح راش انالوم دقلوأ ناوخالا يدم ءامس ىكرت

 عبد يلا ىفطيصا ىنيذلا هدابع ىلع مالمو ىفكو هلل سوكلا هلوأ فلاو زكتامو نيعبرأو

 ةدامو رشعو ىدحا ةخذسل قون ىسدارسقالا نايعش ىب ىلع خيشلا دفاول نيعلا ةيكد جرش

 27. كسع. 1660) همرسممدتتا. [آمعلمزأ أه: آدم "!"كطأر ه "لكسر نتنأ مععام73 2081158 ؟ةهلت5 همق

 ممماع لمععملا هتك ةط حمودمأتم [خطعمعوقأ ءاع ع 14783. هطقعط طا - '1' عود لله ع ماو ءماتع

 ممعمامسسم ذم اذطعنس 1م عتعدس 1ءعمممم”4أ 1١ ء. ىراسمفعأسع5 ددعسأع ءهتعاقع““ ونعلس /110-

 ميسر عل موي اآطممحع ممعيسمرتمع قكععم ةصساتتل 1087 (ةمع. 6. لآهعأ. 1676) ءمرسممكنتأ ءأ

 طعمع سصعتتنم لك ةرر» | هنلعأب لع علموعابم هطاسلتلب - 14784. هطقمعط آكطةطا(قأر ءمدصح

 رمعمامسسمك ذم ر/غك/7 م4541 !نطصسص 1هعاعتس , 1 ءممقل 11لناءال46 1١ ءه. رىةخلممواهغتممعف نأتلعف

 ععاوءامم““ زمهععماسقر نعمت ل1760 8 ءزا آ؟ءزعات آظوءرد ]متنه ل ]بانو 1لآ- (ن0د1 هواة 118 ةمصسم 10

 (زمع. 12. لآدم(. 17208) مرض ممدنلا. [معامتغ 18:  (نعراع مه عقاقسأ أ ةكلطلال113 010018 0115 طانق

 رمعمرس ص005 1ةمممتصهتأم عععتس ةسطاتستسس 1هعأل ع ععرصملرت عوق عا ج0 ددعاقس 0مم0ةز[ةل) 15

 معمر[ ععات ءا يعامضتس معمر عماقم ءاعب عج 414785. هطقعطت طفل أ (ط ةعطقتمرو ءمرصنت عما ه5

 ذم هوا ودعم نسصحلعدعتسام عدلت( مصسس. .(ندضسصمعم اتغعت نسر ن100 ل1ه1]ه همداعع 0( ]يرد تنل عأب

 ل]سعل 1 هنا طر علم كعمعح همم 1128 (لمع. 10. الععب 1715) ءعصممعستا. آمعلمألا زأة8: ..

 - 1414786. كطقعط طحلتغط ©دصسسصس ءعآ]-عورجأتلو هىمستسعمأةتلاتق 12 (؟ه3(01هصعتاتل 00107 عأ-

 هيو“ (لطا- 2م !)ذ. ع. ىىالاهلعم ةعوعاتق““ لتعاحسس انععأ نقر 1100411 ءآ-ة[ ]يمت أ. ء.ررالوصتنلا

 حستعتف هطاططتسس““ زمجعترتاتك. (نمهرسربمةستغ اماععمععم اذطعت 37مم ا1[هللج ممداعع 1ذ« هارد

 11ه:4/“ طر عبنلخ هممم 1148 (ذصع. 13. لطلهت. 1735) طسصع ءمرصطت ةعماقتأ انو  عضانأ ذغه ةهمعامأا

 [يجتتق [آلعم ء( ةيللتعأار ءغ ةدلمك ةسمع# ءنلغم2ع5 ددمعر ننم5 ءاعوزأ هلع ع 14787. هطقتط
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 140 [[ز طرد ع( عا-حتصر ءىمرصسعصاهتكمق ذم !ذطعسس طلعت هلع أذ. ع. ىرططتلمةمرطته ؟مهاتق“ك

 ةسعامرع كادعزاعط مل/# طع ذك م'أامت» طا- مق يع” نيرض دصسصم 1111 (ةصع. 19. كسص. 1699) 0
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 حرشو نتم وحكتلا -ىف نيتملا نتملا هامس نيصحلا نصخلا حرمت 16+ : يل لذا“ كحق

 داموا يعقل سن تول رلجنلا هذاز ميقتستب ريهشلا كمدح نب نيدلا دعس ناميلس هفّلوا

 مامالل 5 صئاصخ ح رش 18م خلا هيلا نيحانلا وك ىدانلا هلل دمخل هلوا فلاو

 نب تيكا ةاقلول ربك كلبك ع وطعم بيبكلا فاو حرتشب بيرقلا عتق هامس ىطويسلا

 هلوا فلاو ةدامو ىنيتسو ىنثتا ةئسلا دودح تكل ىنينلاب ريهشلا ىقشمدلا لا ىلع 5

 مب. خلا ارق اهب هل ىلعا صئاصخب ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحم انيبن صخ هلل دمحلا

 بييللا جزوهذأ حرش قايد جهفم ءاهدس ىكرذ ىضوبسلا مامالل ىرغص صئاصخ حرش

 لكل يلا ماعي مل ام ناسنالا ملعو ملقلاو وللا قلخ ىذلا هلل نمل هلوا فلاو ةئامو

 - 1معامزا ]أمن .. .- 14788. كطقعط طا-طن1دم ظ1 - طم ها(مر ءمرصسعما معاق ام [ذ طعس

 عممسس أت سس نا - عنو طا - 8] هدأ 1٠١ ء. ,ىرختدع طعن عغأ درصاتمت هنن 207 - لل ءانإ 17- لل ءاند

 1١ ع. رر 1 عانق 50110ع ءمرص مدعكتق““ امقهععأماسق. "1" ءعدعاسم عا فصسسعم (ةعسمت ءهلتلتغ هلل /ءقررب متن

 هون 0- ءل- لقت: 8عر» ل101 مست عام ؟دنلوو لل هعاععافدسنلع] طز عبنل# لتعاسعب دمسم 1160 (ذصع

 2. لوم. 1747)و ءغ عرصس ءمامجعاسس لغم اصعامأتأ: آطهسق آلعمر وست هع ج0 عمد ءممهععاتغر ونالت

 ربععدسم نص امعازممما ءاعيب - 14789. 8ظطقعط ظا1- اك طمع أد ظ1- ]عم طر ءمرصتت

 زم [سقصأ ك0 طعس سحر هععد من1 - 16| مد688 لا - ]ا ءاتعمفوبرعأا ذ. ع. ىرظح موت ءاهاعق مط0-

 مطععوععب مولا هآ- مجأط 82 هالمتأب هعمولقط ءل- عملك 31. ء. ىىالآطمهمتاءدامنم ءّزسض نسم

 معمررع ه0 1مغعا1[ععملسس ءعقأ معرع ءمصصت عماقعتسسل 0هصمعتمت (م؟همطعأوع) حسقأم مهل هالاتلل““ و

 زمهعض مادتق. .(نهعسصعم جعمطأ نص دصفعمم 01 سصتصع قميص ماظعط ءعمقاتسر 0100 قل /ننعأ 8 عزو قل

 11/- 00عم# 12-11 نسعد عفر مدلعم 171-11 ءراؤتن# لتعامكري قعد ةسصتنست 1162 (ذهع. 11. آلءع. 1745)

 ءمرط ممونأأ. ع  (نهردص عماممأاتس 1غه اصعامتا : طمسف آل عمر وسسأ معموط عام همدأتتتتا لآ 0/0111

 ننعم [نلءدع طعمعلزءنلمصع ءغ ءةدلصأع لمهعأي معمورت ءامتتطستس ةتموس]ةعطسعق هعصمعتغو نعستطانق

 هز لتعمتأ واعرب ءاوجوعزا عامي ب 14790. هطقعط طاد ا! طقم هلع ظا-ههعط عقر ءمرصصت مح

 متسع ذم آ[سصقسأ هديل # انطعسس دهتنممء عدد 2/-]21عمد(2ع امعععنكر ل71 ءزن]ععز ءا-م 41 لق ه]من/

 17:1 -:ع] 7-67ءقفاط 1٠١ ء. ىرآلذته مطتام1هعتر ءمصتصس ءعمامعأسك ذص ءمدص معسلتانست 1711167 !-!ءااار““

 مدع مأسكر يسعرم ةطآطما1ذ ممداعع :ماععمععد اذطعخ 1/7 - ك7 عك لا - هاء” 7- 8(نر لان” اننا

 13 01:6“ 1/ عرن02 ءةرععتصأع ةصصم 1179 (زمع. 9. كسص. 1763) مرد ممكتنتأ.  (نهرسصست ءضاقكألان5 1

 زمعارزغ: 1ءعسق 1عمر وست رىرادطسادوت كتقغم01(ةيسع“ ءأ ءدلوسسسسس ءيعقكلتا ءا طمستصعس 4

 لمعستأور وصمل معوءلعطوغ هاما 14791. هطوعط طتمط ع]-طعطعر ءمرصتت عماقكأالك اه
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 من ىسافلا دمحم نب بيطلا نب دم لماكلا لضافلا هفلول ىوبنلا مامالل رجلا بروح حرا

 05 ىلع دللا ىلصو هلوا ريخكلا رغص وج 32 فلاو ةنامو نوسومتو ىنثا ةئسلا قفملاك ىلا

 مل هبابحاو ةروصنم ءادعالا ىلع ةحيوم لزت مل هبازحا ىلع ملسو هيحصو هلأ ىلعو ديحم 1

 هفلول ىيحي مامالا ييشلل ظفحلا بوح رش مي“ ١ خلا [ةروظنم] هركذب مهمالعا لزت

 5 نيتسو عبس ةنسلا فيلات ىدنثا هداز ميقتسمب ريهشلا دمحم نب نيدلا ىعس ناميلس

 حرش ىف محرالا ضيف هامس ىراقلا ىلعل مظعالا برح سرش اميل ...١ هلوا فلاو ةدامو

 ةئامو نيسمخو سمخ ةنسلا فيلأت ظعاولا ىلايرعب ريهشلا ىدنغا نامثع هفآو! مظعالا بوح

 عك خلا نهب ةباجالا ىف ىوسو نيرطضملا ةوعد باجا ىذلا هلل دمحلا هلوأ فلاو

 ةدقلأ ءيئاميلس ءدسر كوب نكاسلا ىدنفا دمحم جاحلا هلو ا مظعالا برد حوت

 140 8 مظعالا برد حرت نم 2 هلوأ فلاو ةدامو نىوعبسو سمخ خةنسأا دو لي

 انطعسصس طم ءلءلمأط» ذ. ع. رىرظعمهسس معععم6لممتم هقمضاتسانتت““ حط آسصقسم ل/-لا ءانعدمم ذ. عب

 ىىاسفتلم ج0 غعسرمأط سد معهما عال عسمت““ عللطتتل.  (نهرت ممكنتا طعمع ططععتأاتق ءأ مع1ععأو عالاتح

 كتاممع لتزةأتسعانق 1107م7 60 اعرب - ©7/هيرورتا» عدن 7101مدسجتسعف مهتم انتئطلق 1"ءه ءغ

 ممداعم 11علذممع ةموتلتمت5 ممعصممع 5دلعع ؟هسفأم ةمصمأ 1152 (ذمع. 30. آدم 1739) طمع

 مضتص عضاقعتمت , نمأ داو 1معامأا: ظغ طعصعلزععنم انعأ ةتأ ةتمعع لمسصتماتلتلت 20 ةأانقت ل110-

 ممم عا ءزمجوسع !هستلتقتس ء( ةمعلمقر ءغ ةدلتاوألم اطلءأز ددمعع ءزاده دعسضتمقرو نات3ع 8

 رتعامكتحس ؟ءممم(دملمسس همص 0ءعةأسفسأ ءةدع جلل نأه ءمصاته امل 221605, عأ ةاتمعا ءّزانك 0116ع[هقر

 ونمضنس ؟عدتأأد معع العز ةمهمعدئممعتت ممص 0عةزممفمأ | عةدع طعصتومع ةقمععأاه ] ةاعب حج

 14792. هطوعط طندط عل ط1لاأعر مص عمأةمأتنق أس هطعتططت عا آ[سفست 7”هقريمع !ذطستتم

 و 85 ©! - ناس أ. ع. ريال ممم هلتق مصقع7؟ةأأمصتق ““, نادعتات 50/6277: هه ل - هلل - 011: 8 ف

 11ه ]رمت»تنعل,ب ؟نلعو ل11:ت/ءءااسمعهلعاب رظر/عرنمم لتعادع, ةهصصم 1167 (ةذصمع. 18. 0ع 1753)

 مدس ممقنلا -ح [1معامتخأ زأهن... ب 14793. هطوعط ظ1- تما 151 - ل ( 2 3 طلو 1111

 اد 4/24 (نمعوسأ !عععئمورتم اذطصتس 12/- ظانععا» ظرا- ق1 عمتو لذ. ع. ىرظ ءعممهسم معععوألممتع رعت مةأسقتع

 همسك ل ءنلأ ءا-عسانعتسس ل دانع»أب لكل ال تا طلال جمس. ء. ىاكالططمتم عمواتمم كعيم عمال مدتستو

 يسس ءةمامعتسم اه طر - طع طنا - ا ' اممم“ اةمهععت ماتق.  (نهرسروماتتا 0(سفت» آر ءتنلق ءمه-

 كممحتمرر ؟دلعم 0نمنع لزعاسعي ةمصم 1155 (ذسع. 25. 1"ءانع. 1742 ) :طبمع ءمرضتات عطاقهتلا119و

 ونسأ زغه زمعلجأتغ: آمن العمر وست مععععع هررع لعمنتكطت[هداتنط ج03, ءعغ معععسدست 20:01 ةقتمص علال

 ةعوسمل تا عع لزداعهطستا ا[ماعو . . , ءاعمس 14794. 5طقعط اظا- طن دط اك 4-1 غد حرصو 16

 ذم معمفاتس م"ععهاتممسسص لكر/-طا دا طرا ق4 سمس . . . ذمكعصتمأتقر عصتعطت 2/-]/ ()) ل10 هت

 10 ظر/ علق ذص ءىال ععتم ىكم/ءعئسويت طقطتاومم كععذ ةمصتتس 1175 (امع. 22. لمل. 172601) همتممئاتتأم

 [معزمزغأ ز(اه: . . . - 14795. هطمعط ظا- ظنعط اكا1- كاد حسو كقستلاعضأةكلالق 18 61
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 ىف فلاو:ةدامو نيثلثو عبرا ةنسلا فيلات :ىرقاتسب ريهشلا ىدنفا ميعربا هفلوك محرالا [ضيف]

 ئندنفأ ميهربأ ىسيربق دقاوأ ىكرت تاريخكلا لدالد حرش ادوكألا 7 ةلوا درفلا بجر رمت

 ىلا تاريبللا لدالحب انلد ىذلا هلل دما هلوا فلاو ةنامو نيثلثو سمخ ةنسلا دودح فيلات

 ئفطصم فراع انالوم ةقلول . . . هامس ىكرت تاريخلا لئالد حرش اثنآ# خلا تاربملا لئالج

 ' ى. ذلوا تلا ةنامو  نيعبس سمخل ةئسلا رخاوأ“ ىف اهيلك_ ةنيكمب ايضاق_قوت ىدنفا.5

 ىف تاكريلا لينل تاريخكلا قذوم فيفوذ اكس نيدلجم ىكرت تاريخكلا لمالد جارت اكل

 ةئامو نيسمخو ىدحا ةئسلا فيلأت ىويالا دواد خيشلا ىمعا هفنومد تاداعسلا عبنم ةمدخ

 11 لا ميلستلاو ةولصلا لمكا هيلع ىنلا ىلع هسفنب ىلص ىذلا هلل دمحلا لوا تفلاذ

 نامث ةنسل ىفوت ىلحلا ناميلس نب دمحم كيس خيشلا هفلوأ شرع تاريبخلا لمالد حوش

 هقلومل ىكرت ريبك دآجم ءاتلا فرح طقف بئداص ناويد حوش 10 افلا طاق نيسمخوا 0

 مهععوتمصسسس // - اذا 10/ - قادم [ ل" ءقلل] هل - همام 1 ع. ىىإ ظاطختنم ععماتقع] ءاعطتعمع

 ةكسوتست““ زمهعك ماسخ ءأ هط لطم طر عبلع, مدلعم ىكزعطمعم لتعأمر دسمعممع غزعط ةصعمتسم

 مدعدطتلل هممت 1134 مع. 11. 0ع4. 1721) رس مستانس. اصعلمز( ]هن ... - 14796. هطقعط

 آر عازل ءعلد اعط عاعقأو عسسعماةعسع ذه !ذطعسص 126/42/ ءل- عع" نأ .1٠ ء. رىرذ ع جنس ها

 طمممسس““ امهعاومع ه 04:5 1طهلفس» طر عريلل قتعمعدح ةسمسمتل 1133 (ذمع. 1. 0ع. 1722)

 يمرس ممدتاسعر وانت زاأه 1معلمتأ: آطهسع 8ءعمر وسأ ةعووس عماتك طوصمضتسس هم5 20 رتل ءعمالقداسق

 طقصمتطتست همعصتتس 0ندعتغ عع - 14797. 5 طومعط ط عاذأا عا-لعط ءاعذغر ه1

 ذم آتئطعسسس 12 عء/م1/ ع7 - عبعسأم 1غ ع. ىخعيسسعمأو طمصمصتست“ . . . زمهعتمامد ع( 2 طلمللد

 ممداعم 4و“ لل: هركأ مرعب مم لعع رس ممدتكقم نيأ هستصععع لمن01عتك ذص سعطع ظطئلتمممممأت

 ةيموعمع ءعدعممأع عمصم 11753 (ةصع. 22. كسل. 17261) ةسمزطتاتق عقال [معاصأا 18: ... ع

 144798. كطومعط 2 ءامعأ] ءا-اعط عأع فغير ءمسصعمامهماسم ذه اطعم 82ءامقأ ءا-غلبعا”ثأ 1. ع

 ررلعجمسس عدغه طمصمصببس““ ةصعاعتقر لسمطاتق ؟هاهستصتطسخ ءمرصمععط عدعنم ءأ 67 170 /

 انني

 ءا- عقم من 1 ء. ىرةسحتللسس ةلزنعمعتك طمممصتس هرعصتتص 20 طعصعل1 ءلممعخ طم 1مرات
 ععوطتسأ عأمتم معهدمءعاوكتسس ءممععوسعملوقه““ ةمهءععماسق. 0( هدصممدمأأا ذطعتطلط ءمععانق 2
 /- 8:66 ةمسم 1151 (ذمع. 10. قرع 1738) طسمع ءمسصس ءماقتتانهر ان 118 اهعاصأات آنواتت
 ]عمور ونبأ مدع معممطعأوعي نت معرف ءءاتمدتسه طعمعلت ءاتم ءغ ددلستمللم ءمصاتمكهغو طعم علل نأ
 مم. 44799, هطوعط 2ء]مأ] عالداعط ءتعقغر يمسسعمأمملنك 1ه !ئطصص 426/621 ال
 عقم 1١ ه رى, ةعودسعماو طمدمصتس““ ه هطعتاط 5عوجرتتفل 2108 مستممف ون ه80/ءازافتا

 187- 11ع1ع56, همهم 1158 ((مع. 23. لدم. 1745) مدمر ةجهطأعع ءمرسممةز[ انه. ع 14800. 0
 ةطحعط طتطعمم 5ةلتطرب ءممصعماهمعتسع زص همله 8زؤمأ اك6ث5 ءقفعصتصم ننقع ذه
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 فلاو ةئامو نيعيسو سمخ ةنسلا فيلات ةيئاميلسلا عماجب بتك ظفاحلا ترصن ركب أ

 ىناعملا زونك اهب يرختساو ةنوزوملا عدابطلل ظافلالا ملاع ماظن ركس ىذلا هلل دمحلا هلوا

 هعقولا ىدنفا مكاح دمحم ديسلا هفلوأ ىكرت ىراخب تمكوش ناويد حرش !ثءإ خلا

 روعش ءاكراك ىدروش راعشلا لب ركش رك هلوأ فلاو دامو ييتس ةخاسأا تيئاش ةلاح سيوذ

 5 دفلول ىكرت ىزارهش قرع ناويد حرش امم.“ خلا نودش ره دكيشمو ديهشو روكش راعشأا

 ليوكام خيشلا ةقلول ىكوذ نيدلكم قرع ناويد حرت اناس يلا ىاكيأ ءىديصق روهأ

 ىذ رجم يه فلاو نب عيدس ةخادسلا ل ىجعوأا صاخب كلكتلا ىلاغب تقلتلا مهي2ربأ ىبأ

 هعقولا اشاه نمحرلا دبع ىجناشن هفلوأ ىكرت قرع ناويد حوش دلع ...  دلوأ ةجحل

 لعدلسانسأ ةتطعاعاتق.  (نهردصر»هدنتا اكا - 8غظام قلع ظعام» 2ورد»ءا هع ةععلمدتغ ةطصم 5

 مع. 22. لسا. 17614) د4 غعصماسس 50/عضنوموت ءداط علعملع طمع هماسسعم هتقعمتتتلر 01100 18

 اسصعامتزغ: ًآطهسك العمر وست هملتصسعتس دصنصلأ ؟ععطوطتتس 1مععمتلك مهاانعه 2ععامع زمقاطان عانق

 دسطعءوأأ اتكوسع (] عددتعمو ةعماعماحضسس ءلاتعمتغ ءهعىج 14801. هطحعط طاسفم هذط عاج اع عاو

 ىرسس عمادعسمك 1ص الاك ةمسص م/ءماعاذ 80ه7/م# ةت0عءاعممر ونسعس ظا - ةعجوتنل 21ه ممتعا

 لل مل طير علم دسمعتتت طتقامسمععممطتتخص طسلاتق (عسممعتم ةسصصم 1160 (ذصع. 2. لهص. 1747 )

 قرت مممانتا. ]معامل (ز(3: ه5دععطقمتس ععواتمع ءععذ معمع] دس ه0 عبرت ءعطعرت هما قناتنا ؟عاذ مذ ممتقو

 5 ةعمفاتم همعصتمتالل 016م5 5عللعصاأعطدو ععدكتتاب هطنصتق 5عاعصأعالل عأ 0838م8 لانللل 1الانلا) 1

 ءةرعماض ءامععسب عاعمب ب 14802. كاطممعط اناحكفم 011 وصح ءماقمأاتق ذه 01نكتأ ك2" نسم الا

 ماس ن8 علعاتقر نيعس آن ءععكتنط 0م حمصم 1130 (ةدع. 24. لور. 17217) يبتسمموتتا. ع 1هعامتأ

 رام: طهسم ةامكمتاأد ءغ عامعتم اسصتصعممقد هتلتمهغم»أ زللأ ععتسص (0م40هع ؟عوع] هممت عامي دع

 14803. هطقعط طلاع م 0411 ءمسسعماأةعئنك ذص 07نكأ طلصسفةمسس نط عاعسقر ننعمت هةطعتاعل

 01 هارت: عل ظعرب 8[ "هلق طمممتتلظعع 1'ءلل2 معممستسماسق ءأ همسضسمسع ممعاتعم 2/- 17” ءابا

 هعمهكتمر هسعمدع الود طتلز ع ةصصت 1070 (صع. 8. 5عمام 1659) ءمرسممدستغ. طلسم ؟هلسستممو

 نندع أه ةصعارأنصسأ: ... - 14804. 8هطفعط آطلا1رج غم 0 11 ءمهسصتعضأةتلالق 18 07

 آرت ةصتننس ادصعاعاتك, ه2 ل! 478 لطف - ءكأ - «هلسمسيمعابع ةسمعتتأت طئتقغأم ع هعدقمطم قنكععو

 ةممتنتل» 1095 ()مع. 10. آل وع. 1683) ءمرصرتمةتأاتقر ونانأ مدعاونممع ءقععأاب -ح 14803. هطقمعط

 21] 01 عط 8 ءعزاعور ءمسصسعماهمأسك اه '[!'ةطساقمق ةقاعمممستعمق 0/عل طق علت (دلعأ تقر

1 

 رلءز 6 -6ماطعأط .1٠ ع. ىرككذح معمر عمتعملت““ ةمهعكرساسم و وعدعلد العطا 2/- هير قلااو
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 ليللا ريدم لوا سايسو ضم> دوعسلا دعس هلوأ فلاو ةدامو نيسمخو عست ةنسلا فيلات

 عيان" «ندفيلات ا عيرات» تانك مسا اصلا , ناك ى دحعاووأ قادميبو. نوجيبافريا نالوا راهتلاو

 مارملا نييبت دامس حرشو نم ىكوت ءارشلاو عيبلاو ابرلا فح ىف ىدنفا ةزمح ةلاسر حرش

 ةنس قوت ىدنفا ريمأ ىجكتقيرطب ريهشلا هللا دبع ىب ىفطصم ديسلا تقيرط مجرتم هفلومل

 ىوكرب .ةلاسر حرش !د.« يلا هك هناشلا ميظع هللا لوا انثو مح هلوا فلاو ةئامو نيقس

 فيلات ىونقلا ىردصلا ىلع خيشلا هفلومل دئاقعلا ىف ىكرق حوشو نتم موحرم ىدنفا دم“

 خلا هياغ لا ركشو مدمو هياهن ىلب ىانتو دي هلوأ فلاو ةدامو رشعو عبرأ ةنسلا دودح

 نب ىنمحرلا دبع ىب هللا دبع هفلومال ةيرخفلا *مدقم هامس كداقعلا ىف هيسونس حوش 1م.»

 رصان دلل رمح هلوأ فلاو ةدامو رشعو سم ةنسلا فيلات انشاد هرمح عماجاب مامالا ىسوم

 نيدلج ىكرت ضايع ىضاقل فيرش افش حرش |*م.إ ١ ْضلا نيدرمتملا ىانج رساكو نيدلا 0

 17 عع معلتعتك ؟ةسصساتغتت ةسلغقصأ زماععتمعلك ةمصم 1139 (أذهمع. 13. لوم. 1746) وطن ممقانأأ

 ]معامزغ زغذ: 1 "عازعتزاوه دسسسقه ![دسلتم عغ عامعتمع دلل ممءعاتست عغ لت عضتس 1200ه, وانك

 ءدغ [)عمه هردصعم لعدعك ماتمدعتت عغ قعسسممتهالمصمعتس كاتم ععفمفر ةتصع انللوو نسأ معمرتسخ 4

 ءتصت 2عءئعلهغر نملعاتق ةزصع دععتملم ءعاعي ا 13 ندآسف اعود ماتق مضت ممعز(أمصتق ]ذطعأا ةنعمتس

 معوأي - 14806. كطدعط ًظخف ق1 ءغ آل حسمم اك 1[ عملتو ءمصسعصسأةكتانك أه ط1 ه1 :6ع طبر عاف

 امدعاحتسسس لع ههنعو ءعأ عيجاتممع ؟عملت(لمصعوتتعر 1انععاعع. 1!" عدععتق عأ مرد عما م15 انق 2

 ء/ - د6 1» 1٠١ ء. ,اطدعممدتكم لعدأل يتتكك امهعصماطنقرب اصاععممعاعس !اذطعن 1هجنعما اظظا - 5سم

 111ه ظعزا قكطللهملاهلر ؟تاعو 10ه" مازن دست“ لل عرتلف لتعاتسس هع ةمصم 1160 (ةهمع. 2

 كوم. 1747) مهمععمتسو 30ع(6ععس طقفطعمع (نمرصتس عماقعلمق زغه امعامتغ: طقسق ءأ عامعم ةنغ ألا 5

 آلدعم لزومتأوأع ع«ءءاممر وسن ءعاعي - 14807. ظطقعط ظلم غ1 عغ 8 1 علع عركأر هكمدصتت عما 835110

 اص 878 عدماخ لل ه]ءودمت»ءل طي عينلع طمصحع رص عرس مدتدع اعةعاهطتتل. 1!" عدعاطق عأ ءملصلال ما ةكتانق

 لع 5لعت ععنعمسلاتز5 سععتمع ةعئتماأل ةسصأم.  (نهصسعصأةهعتاتقو وسعسس كطعتلعط قلل ل7 - كول"

 ]1/7 - (نروعم# قععجد ةمصتتتلتل 1114 (مع. 17. لطلدت. 1702) ءمسربمكنتغو ذ(ه2 زسعامتا: اهسق ءا

 عامرتمه ذهظمتأور ءأ مهد علت ءدغلم ءا عمدتتمسسس ةعالم سس عسمو عام. - 14808. 8طدعط ظاع

 عزم م17 عغر مصس عماقتاتس ذه مهعافطتسس 2 قيد لع 8فلعأ ةعاتعسلتك ءعلتطستو 27/-لل0660-

 ل1 1لآ1- 1هطاسأرعأ ذ. ع. ىىرظعما ععمصصعمج طهر -عل-لةوت عمك“ ةمهعت ماسكم عنعدت 4102/ه/

 8 عر: 450 - ءآ- "هزبومت: 8عرن زلدىعم طسصقسسق ج0 غعصماسص هدتطعلعملمع مترجم مجمعامع ةصصم

 1115 (ذمع. 6. للمهن. 1703) عمرمممدتتا. [1]معلمتغ زاهتن ةطهسم آلعم مءازونممعس هل نكهضأل عا 0

 جاهق ععطعغعالتنسمت ؟!عمموععمأ هع, ب 14809. هطدحعط ظل هط علق طا - ذل عما أر همصتست مام

 اص زدلتعتع 1:هن607: اذطصسصس 31-1 طادك/ي عر“ .1٠ ء. رىذدمهتتم هماتلتق““ طتععاعتكو 0هطسق
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 ليصفتملا ىدنفا فينح ميعربأ جاحلا انالوم فورحلا عماج دكلاو دقلومل ءاذولا ةمفلخ ماو

 بولق ىفش ىذلا هللا دمكلا هلوا فلاو ةدامو نيعبراو . نامث ةنسلا فيلات هطلغ هاضق ف

 5 علل. 2 ةمئاكو باوباو لوصف ىلع هيلاو خلا نييملا ناوقلا ءافشب قيشوملا هدابع

 نب "دمخا :هفلومل' لئامشلا  ةمجرت' ىف :لئاسولا مقا همس ريبك "كلج *ىكرت“ فيرش لئامش

 5 نأ هلوا فلاو ةنامو نيرشع ةنسل قوت ىوسوربلا ىسدجاوخ فحساب ريهشلا ىيدلا ريخ

 جلا اعوضوم ريغالا شرفلاو اعوفرم رضخالا فقسلا لعج ىمل دمكلا دعب ثيداحالا ىسحا

 قابلا دبع ديس نب ىلامجالا دمحم ديسلا هفلومل ريم ةفح دامس ىدعاش حرش اعلا

 ىدعاش سرش |مأا» . . . هلوا فلاو ةدامو ىدحا ةنسلا فيلأت هداز اشاذ ىرييب ريهشلا

 ىجاح ريهشلا ميعربا نب تمصع دمحم هفلول ىدفاشلا تالكشم لكي ىداهلا ضيف هامس

 بوا]سست متطاسخ مرسم عط عمتك عا 12101547 تأ - مولع 1.١ ء. ىر آل ا1هلملاع معمرصتموأ ةعطوونت““

 زمكععأماتق. 0( هرسممخانتا منلعع ةسيعاممتكق طنودم انطعا ة[هلله همداعع ظلأ - طفزز 12الف

 11 يقر طير عببل# زملتعتس رصتصعتع اص نعطع (دادنم معالم ةسصم 1148 (ةمع. 13. لآكهت. 1735)و

 ع( ردس ءمادعتستل و ونانأ1 زغه اآسصعامتأا: آمتق آلءم, نست ءمرجلذ ءت]غمطتست ةمطتت» 20 ءاتسست

 ممعلزعأمو (نهرعوصأ معهم مأعاتل ةمصمتلأاا ءعاعرر لص ةععالمصعقر ءقتأم عأ مصع] دذ5ز همعسم 01 ةأعنطاست(

 14810. 8طدعطت 8طعس ةنلأ ذطععاألكر ءمرصتس عدا قتلاتق اص !لطقتنتلل ةتتواتكأ الل ل6147 1١ ع.

 راما ماعم اهلماتمه معممطعادع““ طةدععت سمر ل هتموت ءأ-:معومق] لأ 16:زعنسعأ لأ - كالوردفت] ةع هن

 اعل ممتساستس معهعمأالت عدس لعدععك مانت ممعتس ؟1عسغستس 1هلماتق معمرطعأوع ءممغمعمة““ ذم

 5 همعتمطتقر هأ هلط قل/سعل ظوتأ لكاروق»- ءل- لف قل/ - ظابسيععمف, ؟دلعو آه: طرمع ]لك ءمزمعن لتعاو

 هغ حمصم 1120 (ذمع. 12. ل[دهأ. 1708) 0[2201, 011م0ةلأاتهو ونانأذ 1غه اصعامأأ: 0 عماع

 معوعدام مال مستساتس 1 ء(مضننس ممكأ ادسلعمم عأ مععقم] ؟عملستسي ننأ 1؟ععاسسصت ءقعطنل هد ععععالل

 مغ( ةأمجانسس [ععكمع مدلل ءعععتست عدعرجصحهتسب 5علل1لز6 هع - 14811. 8طقعط ظةطقطتل1و

 يرسصعمامسسم اص ذ/ 4/0416 لتعمدحسسم 160ه1ركعا 214“ ذ. ع. مالهم طظسصتتو هطاقنسك

 امهععأ ماسك ءأ هط آكا - 5ءروجأنل 21ه1ءمددتسعل طا - ل ينا# اظءوري ذعيجتل كقكقلادعأآ -ةهعافر ؟ تعم

 ماموومويزبمسولعأب للعمر دصمم 1101 (ذصع. 5. 0ع[. 1689) همرصممةتانق. [هعلصتغ ة(8: ...

 14819. هطورعط ذطةطت لز1و ءمرسسعماةمتنك ذص 574/201 ل1 عانت مصسهتلاتات 1 ءقل]ب هل - اراد

 اذه مما ممعارا نلثأ 111-كارناقلم 1. ع. ىلكللدسأو ععوتتمع لدعتق معع ةماناتممعس لت 1[ دلك

 10 كم6 لنز1“ ةمهصماسق, ومعس ل1101 عمست»ءل لىددعأا ظعتي آان" هات ؟نلعم الل ةزغ لعاعأطف لت ءاسصو -_

 ةمصم 1112 (ذمع. 7. لصص. 1700) فميصربمسستا اآمعلرتا زاذن ظوستغعقم لععتت عماعق ذم طئممملعهدرنم
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 ميعربا ىزقاس هفلومل ريبك ىكرق ىدعاش مرش !.ا» خلا ىامث هولج كمدرك كنوادخ

 دفلوك ءئىدعاش - رشا 180+ بتوع اع ملؤلا :ناح _هووصق: اطلس ماثبا فيلأك .ىحنفا

 ةدامو نيرشعو عبرا ةنسلا فيلات ىجناشنلا اشاه ميعربا عماجج مامالا ازريم ىب ىفطصم

 خلا تنسا زايذا نب شكلم هك ارياتمهيب كلام نأ سايس اب ركشو سايق ى اطمح هلوا فلاو

 هفلا ىسودقلا دللا دبع نب نمحرلا دبع هفّلول كولملا ةفحن هامس ىدعاش مرش |.

 ىلادخ لوا سايقم نى اوكشو سايق ىف سايس هلوا لوالا ىنامج قى فلاو نيقسو ثلث ةنسا

 ىدفاشلا ىنشلك ىمسملا ىجعاش جوش 4 خلا هك نوسلوا هساناو نج فلاخ

 نيتسو ثلث ةنسلا دودح فيلأت سردملا ىدنيشقن ىنيسحلا نيدلا ماصع ىفطصم هفلومل

 ءدتسياش ىاشنا شياشك ركاش ركشو روكش ناش ناياش اشن ىهش شياتس هلوا فلاو ةنامو

 نب ىدنفا ىدحو مهربأ انالوم ةغلومل ىواضبب دماوش حرش أ خذا روكشم دوه

 3 لوا فلاو ةدامو نيرشعو كيس ةخنسأ ٌقوتو بلح ءاضقب لصفنملا ليكام ند ةاددحم

 1دنلذ5 ءغ عاممتدعر زللطتكق لمرستمأ ىعمععموأ ةردستلاتلت 0ععوق هداعماقطأعو ءاع. اس 3.

 مطقمعلط ىذطقطتلأر ءمصسعءمامعاك لص ى/4/2011 لت ع( مصحعتتم تع عاءادقرو نانأ ااه طصعأمأا: ..د

 8لحعمتسست ؟هأنسعمر (نن00 ةقعؤقعق طا" ه]بقو طر عبنلم مدس ممخدتغ ءغأ ةدلغممم آلمعأتدتتا 11

 هطغلنام - 14814. 5طوعط ظط قطن لتر ءمسص ءصاقعتسم زم ل7470 01ءم1ممقكأانلل 11171 او

 وبيع 11:5( هر ظعوتي قلع اسفس د0 غصماسسص قئطعلعدلع 1ذ«ه)اسووعابسع طرأ - 0| نار

 عممم 1124 (زصمع. 29. لوم. 1712) رس ممدن1[. [1معلرتغ ز[2 : آطدسق اورد عودت عأ 8131

 جعلم بس عامعتد ذللأ ءويأ ةمعمس مدعوطتلتر ءتزانه عءعومسس ةلمع ةمعأم ءدأ ءامع -

 عجطمعط 5طقةطتلأو ءمسصصسعمأاةكلاتق ذه ل4672 لتءعقممهسس» 10/لكعأ ءآ- 770/7 1. ء.

 ىو لهم معوتطسخ هطاهغتس ؛“ زصقءعضماسق. (نهرد ممدادتغ 4كآ0- ءآ- ”هأتجمت> عنف ىلع

 ]1/- (0ن00452 رصعممع لودمُقلتل 1. دممت 1063 (ذمع. 22. للمو. 1652 طسمع ءملزز1168185 00و

 ونسأ زأو زمعلمتا: آطمسد املظمتاو ءأ عمماتمستس عالم ةستصسعممد ةتغ ذل]1 12ءمو ععصتمصتس أ

 طمتصأتستانس هععدأمر1و نأ ءاعب. - 14816. هطقعط ظطقةطن لأو ءمصصص ءماقتتاس زن 4

 لزءنمدحستسس © ة/ءرعر» ظك[-ك] ]قل 1١ ع. ىرظمعمستسم ]نر 201166 طصم عدت مادنقر وان عات 11 !5/ هر

 1آءاوو - هل - القز: ل1 - 88موعندخ سعينا عالق ممم[ عددمر» نمعو ةصصاتتط 1163 (ذهع. 30. مع

 1749) كمرض ممدتنأ. - لمعتنمتا زغه: آمسخ ؟همتس معااته هاعصنر نيسفاتق 0ءعءععغ لتئماغةأاعسم

 عمون ( عءأززر ءعغ ععدنلو عمواتمم هيعماتم !دفلتغمسس معملمععمعر ونسهأتق ءمصك عمتغ [عقةاتطاتق

 ءزنقر هنت عمولتوع ةويعملمع ةيصغ ءعاعي اس 14817. هطوعط ةطعرع ةطخ1قم آظعأ1لط ةككذو

 يسسعمأةعتسخ ذه 8عءئلا م( 1هعمج ممطهستعم , وسعس كلملاذ ممداعع طامولقم ]1 هلق

 1 عتب 8ع كللءامركأ 8عري 31ه]رميسضعلر ةصمسم 1126 (ذصع. 6. كهصت 1714) سمال-

 تاتقو هتنمعدع لهلتعتق ذه نعطع ؟[دلعط لعرمدزأم ءمرضمموانتا. -  ]معامتغ 18: . . 2
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 حرش 1801“ هيلا راشم هفلومل رصتخم تايبأ حرشو 1 لوطم تايبأ حرشو ماد

 ةئامو عيس ةنسل ىقوث رمع نب ىدنفا رداقلا دبع هفلومل ةيفاكلا ىلع نيدلآ ىضر ىءاوش

 ٌىرقملا ناميلس ىب ىلع دفآومل ةبلطلا داشرا دامس ةءارقلا ىف هبيط كعاوش حرش |مما) ١فلاو

 نارقلا لزنا ىذلا هلل حمل هلوا فلاو ةدامو رشع ةنسلا رخاوا فيلأت ىرصملا مث ىروصنملا

 5 هئردأ ءدعقاو ىف همماذ فيفش حرش 1017 ملا رودصلا ىف امل ءافشو ةوحرو ىدعو ةظعوم

 2 ىنصم اد نب ليوتأ ند لمد حراشل ىكرذ حردشو نتم زاغلالاو بورضلا فيرط ىلع

 نيعبسلا ىف عيس نم اندقاخ ام ىلع ديد أ مهللا ةلوأ فلاو دامو رشعو سوخ خئسأا

 خيدمخ ةقيرط ىلع ةيدنلا ةقيدح دامس ىدنفثا ىوكريل ةيردودكام تقدرط جرت اعمر خلا

 10 مغ خلا راربالا هدابع رودص ةيحرخل ةقيرطلاب حرش ىذلا دلل دمام هلوا فلاو ةنامو ورش

 14818. ريم ةطقعط هطوعقغ 1160-11 غةرك رك عار ءمصدست ءصاقتلاتك لضط 5' 65515 همالا 11 عما مكخت 10هعامتق

 ( 11عام. 14819. ىلع هطمعط ةطوقغ ط1 - 1164 لعط أقف عنتر ءمرهتل علا قكلانخ 18 8 1قانق

 يرسس ءمامسأأ طعععأ ورعد ( 1هركا م عئجقز هط يلعس للماللد ءلتاع. - 14820. ظطمعط ةط ءععقطتل

 8 ءلطن- علم ل مر ءعمسسعمامضانق اص []معم5 معوطقماعم 186071-ءل-لة111 50 لك را مسصر ةلتعأماع

 رفخق0- هآ- هيل“ ظل ران اثعر» 07ه" , هسصصو 1107 (اصع. 2. كنوع. 1695) ز010[201. - +

 ماطوما ةطعس ٌةطنل 1-1851" حج جنط ءغار فردسعماةههتستق ذص 1ععمو معمطوماأعد !ذططت

 مق- معا" ذم ه. ىركسمكأم هلم“ لع !ععالممع ءمموصتعمر طظث740 ءآ-ا!هلعاعأا أذ. ء. ىىالتع ععاتم

 دام0لزمةمصتست““ زصكعكتمأسقر نعت لع ظعر» 507عنسم» (نهمدصت ]1عععصلأ دططق عل قا عطر مكلتتاتلل

 31 دمداتعوعب منمداأعم (ندطتعمع زموستاتسسقر ءةديعتصتأع ةصصم 1110 (لمع. 30. لنص. 1698) ءورن م6516

 5 ]معارزا زاده: آرهسق آعمر ونأ (0هموصسست ع9نعادجتاو نغ هلصمصستالف ءغأ مععاه هذه عا ءكعس ءعماتقع

 ةزئمسس ءأ معد ءلتسسس ءعوصتس ءقدعأر ونقع اص ممعاممتطبم هع - 14822. ةطهمعطت ةطع4 4 ءلعع

 مس عطر يعسسعمامعسم ذم اذطغعنسص قة7/هبكعزت لع معطسم ه0 كلعتدمممماتم ععقاق ؟ة(16هعط

 عون ماتممتم معتمد ءىطتملتم ءأ ةعمتوطملتعمع دعودعمم, 1" ءديغمق عغ مريس ءصاقمتتك ةهط لماع

 مععاع ل10, ميمتسءعأ اظعر» كلار»علا ظع»ب- هانز 2105ه7]: ةهصمم 1115 (ذصع. 6. للآهت. 1703)

 يمرس ممدتكتعر عا ءمرصس عصامعتمم ذ(ه امعامأتأ: 0 1 عدقر مهمه '!'ع !دمدلجستتفو وعتم0 سمه ءطعققأت

 ع« ةعراعس معطسق ذصاعر ةعماسقعأماأو ءهاعب اس 14893. هطقتط 1-11 حعاعدغ ظ31-1هط عع

 رم ع ل17 عغور ءمصس ءةمامسانق اص 228 عمأخ 1 ل اذطصسص 1 هساعما لل هةر مست علف عأ ط٠. ع. كلم

 1101م ءلخ عك 1ظلهلأعما 6] - :ءلفوروا هله 1-1881 هساعما ]21-171هأءمست»ءعاقزرعأ 1٠٠١ ع. آل هطادق

 يكممعددسسمت ءمصاحطسا هصاتسس ه0 تحس 2710/1, مستد ل3 ءويس““ 1ةمهععلمأتكر عسعست هذطعغتاعاط طغعصع

 40 رسععأسم ءأ صسلتطتخ قلل - ع - جارم»ف عري 1هربمأ] لا - لماع مصمم 1110 (لمع. 30. لسع

 1098) حعوطتعع يسرمدستغ. المودسم ؟١تها]سصعمر ننم0 ذاه آصعتمأا: آطبهسه العمور ونت اتطعم

 10401 17101411601 ء# مععامرو تنل امكاتتال ةاتمتانللت مأمن لز5مممانأأ 20 تاع. ع 4
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 نب ميعربا نب. كيحا نب سيحكم هفلومل نافرب هامس نيدلجم ىكرت هيديحم تقيرط حوش

 3 ءاكم ءاطع 05 لعج ىذلا دلل كمكلا ةلوا فلاو نيعبسو سيخ سلا فيلاك عىسح

 ملاعلا لضافلا روهشملاو موحرملا هفلومل سرع هيدمحم تقيرط حرش م0 خلا نودلا ضرم

 فلاو. ةدامو نيتسو نامث_ ةنسلا فيلأت مداخلاب [ريهشلا] ىتفملا ىمداضلا ىدننا قيحم

 ىقشمدلا  ىودعلا ىلع نب دمحا هفلومل ضيراتلا ىف ىنميلا ىبتع حرش !دل“ .١ .. . هلوأ

 ىيحمل صوصق حرش دل“ .. .. ةلوا ناك ويحكم  ناطلس .نامز فيلات ىنينملاب ريهشلا

 ديع خيشلا هفلومل نيداجام سصوصفلا تاملك لح ىف سصوصنلا رءاوج هامس رعلا نيدلا

 كلجام ىكرت صوصف جوش هل فلاو ةنامو ركعو عيس ةنسلا فيلات ىسلبانلا ىنغلا

 ةنسل فوت ةيماريبلا قيرط نم ىنيما رهش ةيوازب خيشلا ىدنفا هللا دبع ىدبع حراشل ريبك

 ىدويسلا عمأول 1 رعلا ىيحلا تح ىحونلا صخ جوتتت م فلاو ةدامو نيرشعو ىنتا

 عطقعط ظ1- 1 حعاأعدغ ظ1- 316 ط حس ع 017 عار مسسصسس عساوجت اتق ذه /7/-1604عم1 ط/-418:]/210-

 76011761 1.١ ع. ىىرآذه ]110/,مصسعلتعمك“ سمع لعمر ع لسمطسع ؟ه]سسصتستطاتبق فممكاقسمك عا

 1. ع. ىررآد ءوصممفأ وكلم“ ذصععضماسعر وننعس ل110 ه1 1ع: كنتنعال عب 1 هأراتو طعنت لل قمت

 دمصم 10753 (ذمع. 15. كسل. 1664) ءمرضممعتتا. [آمعلمتأ ز(2: آمنه 1عءمر نسكن ءهنتكتق لة

 معمعتمتسس 0ءعآاومك ذم 0عءعمعدعوأتممع ععازوأ ممتع ءممماتشتا عامي ع 14825. هطهعط طا

 1" حما( ءدغ ]1 -31هط عسس ءلتع عغر يىسسعمأ(ةعتسم ذه !ذطصس 207- 10ج أما ظأ - 010/078-

 ه»ءلفرعأ 31. ء. ىرالذح 216ه8مهسعءللعد' د رتعم طمصمفع رصعسهعتوع ءعغأ ءععنلتالمصع

 عا عطءئتصم 21ه هنس»سعلا ار عرنلف لآ - ]لب ملمع آكا - لا سكانم ؟دلكو ظنا - 74 لخ» لتعاأمر ةصطم

 1168 مع. 7. 0ع. 1734) ةعوطتعع ءيرصممدتكتقرو وانأ زأه زمعامزإ: ... - 14826. هظطقمعط

 © طخ ظل - 51 ءعسس عمأو مرصع عصاقعتمم لص طتماموتمسم 0/841 717 - 7”ءربعوقر عيعطت 411160 10

 1: 81- 00من ظ1- معمار عابخر مسلعم 177 - قل يفق لتعطدع , اهصمم»ع كسلاقمست 11ه ]متت

 1ك 42 مرسم ممكتتا. 1ممتغ زإاهن ...- 148927. 8طقعط 1-11" ههتقر همز عمأ85ل115

 ذم انطسسس 10وروع هل - اممم 1١ ع. ىر طهلمع لتععغمصسس هدرتعساتدع ماعممتصت“خ“ هج 716/16 - «0-

 04: 1/- 4علم ءلتسسر وسعس كذطغعتلط قة50- أ - جارودعخ آلا - ضني دغ ةسصم 1117 (ةهع. 4

 قمر. 17053) ءمرصربمدنتأ. سم ؟هاسصتسم لعمف]بة» ءأ- :هوه45 لا لهآ !1ءاةسفا لآ - موناد

 14 ع. ىر 6 ةصسمع لز5عمأع ل3ءعغمصسس 0ع ءهعرموزاتنممع ؟ععطوصتس اذطعت ل مدتنع ه7 - !مةعتا““

 ةمدعتماأو. - 14828. 8طوعط 1-1281 هدندر ءمسصتسعساقمتانس له ]خطصسسص 10د ءأ - 2ع

 1١ ع. ىر 2هلهع ةزعئزمصتس ههمت ءماتقع مآعممعس “© مدهئمم 1]0هستمع مرت م1: عطعضقتنق و 10مل

 ةصاععمم أوم لكل: 460ه])ه] 1ةركعتنل#,  ةماتكأعك ءمعهمطتخ هاعآب» سكتش .1٠( هع. معهعاعءات

 معطتس) هءعلتمت مهممهعطهدتس» 82" قنيرع ج00 ءسك ءا ةمصم 1122 (]ذهع. 19: 1[”ءعطعب 1710)

 تمتع, مععلعع ءورص مووت. -ح 14829. هطوعط ظ17-1 عدد ظا- ل دطخر ءمصتتت عما 8ك اتق

 زد 77088 - ء0- 001 7 - 4عطغ طدلحسس هوطنععس لع (طعمد مراته طرعموتس# ءأ - ةهلااأ#

 اي 760
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 ضَلا ىعابلا هرونب اهروذ ىتلا ضرالاو تاوءسلا روذ هلل دمحلا هلوأ رخالا عيبر رهش ىف

 ىدنيشقنلا ىنيسكلا ىيدلا ماصع ىفطصم هقلومل ىكرذت ىسلدنأ ضورع حرش 01

 ىف ءارغلا ةحيصق حرش امل“ اويل ا ا لاور هحافو ! يتسو نسما هش «كيلات) "وك دتطلا

 5 ةدبيصقلا حرمت ىف - ىركلا جرس هامل اشاد دللا كيع هداز ىلورمكل ىدانفا هللا ضيف ىتفم حم

 ةدامو رشع عبرا رخاوأ ةنسلا فيلأت ىدنفا قابلا دبع فراع ركسع ىضاق انالوم هفّلوك ءارغلا

 الا رصنلا امو ميكحلا ميلعلا ساتفلا نم اقحتاسم ميدقلا مويقلا ىحلا دللاب اًنيعتسم هلوا فلاو

 ىلع ةروكذملا ةحيصق ركيذ رش مدل“ ١ فيطللا سرشلا ومو خلا ميظعلا ىلعلا هللا دنع نم
6 
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 10 ىنغلا لكيع لضافلا ميشلا ةفلومل ةيرضم ةديصق جر اة وا يع ةلوأ فلاو ةمامو نيةاقتو

 1٠١ ع. ىركم] ءصلمععو ؟عمععدملل““ زمهععمأبق ءأ ه ةطعتلعط 71ه مبوت»ءا ظلا-ل1 ءلاعردن ظلا- (' ن0

 معمدع ظ8عطأ: ][آ. هممت 1123 (ذمع. 8. اعط. 1711) مرت مهةز(تقو وانأ ز[غ8 1زسعامأأ5: آبقهانق

 ]رعم, يعامضتس هغ ؟ءمدع طسسصتمتب ونسهع !سعع ةدنم ةماعملعمأاع 1!1]1نقاعوكتأاا كاع, ع 0

 ةادوعط 3ذعألط اكا- ثم لعل سنأر ءهمصتص علا ةقأاتق أه 47/له/2541 ٌكقاعت 12ا516313 2 110-

 [عوومرنع 21:ت1هركأ آ1هةين- تل- لاد» للا [هدعاران ظنا - معدات ءرنللن ةصصو 1165 (ذصع. 9. 3و.

 1751) (هعكعع عمت ممدلغسقر نان أه زهعامأا : ... - 14831. هطحعط (حه؛0عأ ظ1- ©طةععقو

 يىسسعماأمعتسق ذص (0مم1 لمس الآ - 6ةن"ن .٠١ ء. ىركم]عملعسم““ لتعتاحسس ءغذص !دساعس لاسلاتت

 5 ]ل ءفلطعلاهأ طر عنالن ه لك ةرجأأةعنلعاب قكانلعل/ع)/عفومأم مدس ممكتكاهتس.  (نهردتس عمها فك لاتكو 1م

 ى31ه115 همداعع (:ةلاطتمعاععع قلل قلطا- ءا-اننعان طيرك عسبل# ةدععدصاع ةصصم 1114 (ةظع. 17

 31جن. 1702) ء«لزلتغو ةقطملسس هم ها - عمنا لا هاروتأآر اقا- (نموؤلءا ظلا- 0م" ش٠. عع ىرآلاح

 مادام ةمصصما] عمالمع لع ءهءعمموزاممدع (نندأ لمع آلآ - (]م" ا“ مطوع هع [عجاو أ ذاق آهعامأأت

 قةسحتاتسس اطلعت دتكحتر ةعيص مت( ععصتر ةعاععمأ ةصصامعدمم عغ همعد ه آلءم ممجاوه هيتقعتتعم015ع

 جووعمتعماور هدحصأ ةءاعمأعر ةهرتعمساع معاعمق ل معوسع ءصلتست ؟1عامج15 ءةدعدمعفاممل8 ءعقأ هلقأ 8

 [)وم ءععواذمر مددييمم عاني - (هرصصس عماقتتانق ءاعووصم هوان - 14832. هطقمعطت ل1 مدت عار

 سس عمامستسك هلتسم ذص (هع40عسس مملم !اديلحغعسر (ضطسق اذمومتمق ءغ ]!خعدنفه ءغ ةولاتغم

 هءوك1لمصسع هط أصاععمعوأع اذآماله ممداعم ىءان» سرع ىمععاا دعامع لطسكتتا لل ععامظ عر ءدععانمأع

 حمصم 11338 (مع. 29. 3سع. 1725) طمم؟[نمو ءم122م05ز[ائ5, وان 118 !سعاصأأ: ... - 14833

 140 ةكطممعط ظا- © حمأل عغ ظل - 11ه لط هعأج عغر ءمسسعماهستاسق اه (00؟أ لمس للفلل ةءاج طلاع -

 101ه 17/- 7 ءلسأورعا لك هلرمجأب 17/-31هل1 منعا لذ. هر 3لع مععضتم ماعمدف !يممع لع ءدربممتاتقصع

 06من لمع 21هلل منعا ذمدستساتك ءأ ه ةطعتلعط طعمع ردعرتتم قلو -وآ- عايمتنف طا لا هاناعأتعقو



 تن

 لا
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 انيلا لسرملا انيبن لصف ىذلا هلل دمحلا ملوا فلاو ةدامو نيعبراو ثلث ةنسل ىفوث ىسابانلا

 ا عرردع ةيرضملا سوش ىف“ ةيردجلا : ةعلطلا دامس ملا مالسلاو تاقولخملا عيمج ىلع

 97 ةلوأ الاح سبوذ دعقولا ىدنغأ مكاح ليدكام ليبيا ةقاوأ شروع رمز ند بعك 2 ةديصق

 لماكلا لضافلا روهشملاو موحرملا هفلول حوشو نم دداقعلا ىف درع هحيصق مرش ا!“

 هلؤا تقلاو 'تاطون نيشكوي ىاككن ١ هلقفلاكفيلاك كاك ىونفا" ىيحأ خيشلا هداز ىلسلوا قآ

 هديصق نم لوأو خلا بقاعلا هدعاش ناونع ةزعل ةرط هلل مدل  لعاج هللا مسب

 بلتعم -جيمتل قدمح ىدل لوقا

 اذ9 نا هباذكحصتلا هك ماخ ا ىلع

 -« هل وع هع - عوم -

 نامثع هفنول هداقعلا رعاوج حرش ىف ددالقلا ربخ هءامس سداقعلا ىف ةينونلا ةحيصق موش اء“

 هلل" نُيوَكْلا ةلوأ فلاو ةدامو نيسوخو تحس دول>ح خف ةفلا ىلادرعد ريهشلا طظعاولا ىدنكا

 ةسصم 1143 (ذمع. 6. لصل. 1730) مم>غتنمو 2012م05زأ انقر ل101 18 1آهعاطلأا: ًةرحتنق آ0عمر نبأ م2هزرناع-

 مرص ممداضتس 20 ممدذ 1ععوغمت ععطمق ءيعقاأتمق هرهمتطاتخق معهعدامم(]ورععوف [ععلار ءأ ةدلتق عاعب

 - 14834. 8طدمعط (2510 ءغ لع مثط8 ظعم /كدط عامر ءيسص عصاقساتف اه (00540ه» لك هن أذ لث عت

 2601:ء» هط كا - ةعوجنا 721051 مدسعل ظل ننس رعاك ذصسمعستت طئعاممتمععدمطم طسزانم غعدصحموتف

 جعوطتعع ببرص ممكتكتقر ندأ زأه زسصعزمزا: ... - 14833. ظهطقعط () جهز ل عار ءمرصتن عطاقتلالك له

 (0(مون لمس لع 50عز ةعنعسازه, ةعوطتء ع. ”1'ةدكتم ءأ ءمرصسس عماهعتسس كطعتاعطسمس طوصقع مدعم 12

 مغ معمم[ عما همملتغممع ءءاعط ءتستسم 46:0001:40] لقةانضعا طر ع»ت»لفغ لكما, نحت هلو

 1155 (زمع. 25. 1 ءعطع. 1742) ععتمسأا, جيعامجعرص طقطعم(. (نمرنوت عماقتاتك 1( 1صعامأا

 حمصسصتمع علو ودأ 4هعسسسلفست ررآمتتق 10عمأ“ ءمرصحست مممعدلس]وهنت ةعطفمأ عد عدهع ؟مانتغ اه

 طمصمععسس همام مأ نأ (!1طعل) نس (ءقامصأم ناتت مممع ؟عملأ ءاع.ر مأ ('0510هع (غوااتخق 8:

 زعم زم !دسلدصلم !دنلع لتومم ممععقطق

 طعم ناعم م2همطعامتعانتال ر طنا م0 ءزاتق 50لتفو م01ععام طمع. ح

 14836. خطورعط 851 - حد 1 لعأ 51-خهطصلأو عار ءمرصتس عماقتتانك اص 0250ه للأ - لأ
 1١ ع. ىراص 1( عدوس 48 لعدتمعماعس““ لع 8لعأ ةماعلا, 16 عق» ءا-عماقل لا هاما 001101

 عء)-مع0203. ء. رى,0ماتسحم (هموستسست 0ع ءعدومات ملممع ععصسصمستس ةعاتعن ]ل هعسس 20علكك مه عت مانع

 ءأ حط 017:47: 1ر/ عمل ممعممهأمرعر هناوم 0نوينق لتععم , قمعذ ةسضتسس 1156 (ةهع. 14. 0

 معطع. 1743) ءممممدتطسعر نانأ لغه امعلمتأ: آهسع 1[)عمر وسن ةعاتعتلا5 80عز ولم عمم

 عماس أ ملتس» ة11طستصتسقوتا ءهغ معععورو ممدأته 5 0معضدأتع ؟لعمطنتت 0انطلاةللمصتر 72051 أ

750 
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 شرع ريونتلا عماول ىمسملا ريخنلا ريشيلا صداصخ مظن ىف رينملا بكوك حرش |عدل“» خلا

 ةنسلا فيلأت ىفاشلا قونملا ىفناحسالا دمحم نب قايلا دبع ةمالعلا ملاعلا هفلول ريبك دلجم

 هيلع هللا ىلص اًييحم صقخأ ىذلا هلل دمأل هلوا مارال ةجلمل ىذ ىف فلاو نينتسو عبرأ

 حرمت 1101 ملا ةقيالو ةيرح ةيكرلا متاذب ةيندل بعاوم هحنمو ةقدافلا صداصخلاب ملسو

 5 ةنسل قوت انشاي ىدبع ىجاشنب ريهشلا اشاي نيرلا كيع هقلوأ رمظز نب بمعك ةيمال ةديصق

 ىدنفا دواد هرق هفلومل ىكرت سداقعلا ىف هينون ءهحكيصق حرش |“ ١ فلاو ةئامو ىنثأ

 نيدّلجام هقفلا ىف ونك حرش 6. 2. . . هلوا ناخ دومحم ناطلس نامز فيلأت سردملا

 فلاو ةدامو نيسومخو نامذ ةنسل قوذ ىواعرلا ئلخل ناميلس نب دمحم ع خيشلا هفلوأ

 ريخ نب ىدنفا ناميلس خيشلا هفلومل ىكرت ةظعوملا ىف ىمور سلاجام حرش !دلا

 10 نيملاعلا بر هلل دمحلا هلوا ريبك كلكم ومو ثلاث ناخ دكمحا ناطلس قامز يف غلا يذلا

 آدمطءعلزئءمغادع 0علتزغمدتتس ةكعراتنأ عاب -ح 14837. هطقعط ظا1-]1؟ةسلعدط 11- 31ه مانو

 ىسسعماأةضسم آذص [اخطصص 27 - ]6مم 2| - 11ه“ 1. ء. رركاأعااد ط!سععممقو 0عقعع ماتممعتم

 رد عاما عدس ؟عاسأتلت م50 مطعأوع ]دعاو ةمصتصاتمماأل هغ ممصتغمر1 م20 مزةكاتات ءمصاتم عمق “<.

 لاهعمسسس ؟هلسسعم طرعما#7غ' ء]- 1عيمأ» 1٠١ ع. ىىكماعملمععم زلطستسمالمملتق““ ةصقعع ماتت ءأ

 جه لمءام»ع ععسل أ( ةداسم 450 -ه] - [ن عزف ظعت» ]1هاءعتنتنعا [لا-آد*ارمع]ن طلا- ل1 ءريبللا كطمطتام

 ردعممعع اندمناطتزز ءغ ةدععم ةمصأ 1064 (ذصع. 12. للم. 1053) ةعوطتعع ءمرص ممعتكسسر 0000 18

 زمعامزا: آهسق آلءمو ونت 7102ه: 72لعدصتر تك آل أنف طعصعلتعدغ ءأ ةدلستعسا مكهعطعةغو

 مععمل أ دعتطاتم تمعن طانق ةصتصعصغطاتق هعممهكتغ ءغ لممتك لتوزمت5 ءزانرق ءةقعصأتقع ماتتتع همصح

 معمل عماتطسسك ع( نمصوعتتك لممهكلا هلع - 14838. هطوعط (0همألعأ آس فخسأوعءعغ آ[عونط

 5 8عم كثدط عتعر ءمرصصعصاممتانق ذه /ك هاذ عرب 2وايعق» (0هعالعس طراز ءأ ل. ع. ررتس اتا ءعوسس

 لرو» لعدتس عماعس“ر ةدتتعام»ع قاف - وأ - «هلرسعت صفماعو ؟هلاعو اانءااسزت: قلطل معالم لتعأام

 عا ةسمم 1102 (ذصع. 25. 8ع. 1602) سمدأتم. - 14839. هطقعط 0-11 ةقالءعغع ظ1-

 لاسر عار همست عما ةمتاتمق اذه (0هعنلعسس ا ةسفوعا ذل. ء. ىررتع !ناععدسس 12 ل ءععتس ماعدت“

 0ع ةعاتعسأتم 8لعنر هد (ه"عأ 10همم10 1 عدلا ممول ءععدوجع ءعدمصأاع ذانلافسم 21ه 11/1 لذ

 انصعاعع كمت ممدلدقر 0ان1 18 1صعامأأ: ... 14840. 8 طدعط 1-11 حصر 00111

 ذم انطصضتسص لمص لتعسسس 2من ل. ع. را طعمدسعتم““. طنانم ؟ه]سستممي ةيعامدر ع هطعتلعط ؟ةعونمل

 11 ه1 ميجتسعا الق عر: ىواءةرسف اد 1ه7ءانخ للا - 1غكيفمغر ةهمصم 1158 (ذهع. 23. لكحصت 1745)

 سمر كلم. 14841. 8طحعط 31ءز غل15 1 ستتأو تمل011162[ة1لا5 152 217/2141 05 قا

 10 ممممعمءانعمدر ويعلس هةطعتلطط ذ5/ءزسم» رع و 1ك عن»- ءل- لن: معوممماع كنلاحمم

 قنوع لك 811. ةهععلعع قدس ممكاتتا. 1[هعمسسم ؟هآسسعمر نن00 ذكج ذصعترتا: آهسع [!) هوو
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 ىونتم حرش 15م8 خلا نييمركالا هبحصو هلآإ ىلعو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةولصلاو

 موحرملا ىقح ليعمسا لضافلا لماكلا خيشلا هفلول ريبك دلجام ىكرت لوا كلج طقف انالوك

 اًصوصخ ىفطصا نيذلا هدايع ىلع مالسو هل دمكلا هلوا فلاو ةدامو رشعو تنس ةنسلا فيملأت

 خيشل ةيرذلا نيناوقلا تابثا ىف ةيرخلا ميتافم حرش |“ يلا ىفطصملا بيبحلا ىلع

 سردملا ىدتبشقنتلا ىيسكلا نيدلا ماصع ىفطصم هفلول ىكرت سرفلا طعاوق ىف ىساويس

 زاس ماك ىدكس بابرا عديم لوأ انذو دمح كلوأ تلاو ةدامو نينسو تلت ةذسلا فيلات

 ةفلومل حورلا حرف هامس نيدلجام ىكرت هيحمحم حرش |ث#** خلا هك هنبانج نهد باعا

 اع فقاوم رصتخم حرش م فلأو ةنامو عيس ةنسأا 08-5 مودحرم ىقح بلا راشم

 نبا اًيفذم ىفنحلا ادلب ىبلحلا ميعربا زخيشلا هفلومل فقاوملا رصتخم مرش ىف بغارلا ةفحت

 ميسسلمرصتس 0هددامم, ءعغ طعمعلز عالم ءغ هدلسك ةصمعع لمردتصسسس 1ععقامراتتل , ءزاتكق متل

 مه( ةمعزم5و طمصمرجعنلموزوربمو ءانعمب - 14842. 5ظطقعط 381-11 ءعطص عرك أو ءمصست علاقتك انق أه

 3ذآ1هل]1هع همدان قعصتمتك 716م3 عدعم ممتستتتط ؟ه]انصتعم (ةطاتتتلت .١ 11د عصتسس ؟01نعم 2

 تاطعزاعط معمل عمعم ءغ طعمع معمم معسمأ] 8طممعزم طممحع درمعسمر13ع ةضصصم 1116 (ذهعم

 25. كرر. 1704 ) مععتعع مرسوم ةتامتمر 0000 ذغه اصعلمتا: آدم 1)ع6 ءغ ةولتق ةادزنع# ءزانق

 ىتا]غممع5 ننم5 ءاععلأر ءعغ مععد ]1 همئأع# ةصمع# ءزانك 011عءابص 11ةعانص ءاعع دب

 عروعط 31-81 ءقلةغاط ظ1-1)هعج1ععءعأغر ءمسسعمسأةهلاتق ذه !ذطعتسصت مل/ - النفاق آلا

 رجوع" نم# .١ ء. ىر ]وعمد ظيلوعساأعق لع ىمصظعسهتتمصع ءوسلةماتنتس انمواتقع مععةزعوع““ ه

 مز عزلعط كممومق لع 1عوتطسع !!مودمع 28عءعووصتسم ظصلمس عداملتطسق ءلتغتتل.  (نهردست ءماق1 1010و

 ونسنأ زغو اأمعأمزاأ: ًآدتتق ع عامرتو طصهز ءةامأل ءلدقر وعالأ1 مرلطلانق ء]مودعمأعق م202عمكذأا ءأ

 هع مدعلتغم5 ]هوست آععنأ ءاع.ر 1::11هركك6 ]عا - ءل- لأ ظلا- [110ععقدق ظأ- ل هعع)ر نان عزالف

 معماعددم» ةسمم 1163 (ذصع. 30. المر. 1749) ةنمعلعع مسرمد ملال - 14844. ةطقمعط

 [ 1 - 51 هط حرمتم ع 017 عار يس عمامتجتاتك ذه ءقحصسعم 711018 مترن776047ن21 لسمطسع ؟:0]نتصتصتطاتق

 يرد ممعطعمفسك تأ رلم»ه] هل معلب 1. ع. ىر 06ةيلتسسل ةمتعئاس5““ زمهعضكتمامكو عمعسص هطغعتاط

 رملم ]1حسلمأنتق همععجم طمصقع معجم 2ز5ع ةسصمم 1107 (ذمع. 2. كسو. 16923) ءم2020-

 هينا 14845. 85طقعط رمماطغومدم» ظ1- 11 عرج ةعا1ل1و ءمرصس ءضاقتلالق 18 عر 01380

 اذطعن 21ءمهعطةركج 161 ءأ ءا- «ثعارتط لق دارمجأب هما طاهعمت» 101 - قل ءملعلك 1.١ ع. ىآللوصتستم

 سمت عمات هطاقطسم لع ءةعمموزاممع ءمتامدمعج ع ائطعم 1/127مم4 عمق“ طمعامعأ“ اصقععت ماانقو 0(

 كمزاعط 18«مطكم ظعري اكا - 8طعناعط 11:57 هركع 8 عري آكا- ذطعتلعط 16 عليف» معمكعمدم» ذص طتطاتم-

 اطععو 321هلسسأل 1من هل قلزممم ىور/ مد دع هنطع 1[آهلعط هعتتملاتق ءغ ةععاقع [[1دم ع ةكانللا
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 بجرلا طساوا ىف فلاو ةئامو نيعبسو عسذ ةنسل قوثو انثاي كمدم بغار مظعالا رهصلا' مانب

 مدام دانس وف كاسي ىيشلا ةةيحاوب [دقلا ةايحس نا تاصوصختم حرش |.

 اضر ىلع ضيشلا دقوا ىنغم موهفم هامس وحنلا ىف ىدربراججل ىنغم حرش اثد“ا 2 فلاو

 ماقم عفار لوا هياغ ىف دمح هلوا فلاو ةنامو نيسمخو كثلث ةنسلا فيلأت هداز ىونردالا

 5 ىف بهبللا ىنغم كعاوش حوش 5م لا نيكرشم ءاهفس ىوام ضئاخو ىيدحوم ءاملع

 نيقلقو ثلث ةذسل فوت ىدادغيب ريهشلا ىدنفأ ىضترم هداز ىمظن هفلول دعاوش 1 ودكذلا

 نامثع كيس خيشلا هفلوأ ىيدلا رحصل بيبغلا حاقفم حرش | ..2. هلوأ تفلاو ةنامو

 ساقفم حرش !عمم2 .  . . هلوا فلاو ةدامو ثلث ةنسل قوت قولجلا هللا حتف نها تيغلا

 ىوهيحرب رويهشلا ىدنكأ نوحوأا دكديع دكديسأا هغاوأ فودحتلا ملع 3 ىونقلا نيدلا ردصأ

 10 قلل هلل دمكلا هلوا فلاو امو نيسمخو نامث ةنسل ىلوالا ىنامج رهش ىف فيلات ىوسربلا

 جلل ننثدم مممعمم ؟ه]سسسصتمسع ءمرسممخاتتغ عا ةنتصسصم آ[1' عرعو 28:4 عرقا ل10هأرعستا ءاجوعانو هطلت

 لآ1همنمسع ءىأ هعلتم ممعمقع آعزعط جمصت 1179 (ذصع. 9, لكدص. 1765). - 14846. هطقرعاط

 81 - ل1 حاعط درك و غور يسسعمامستنع أد انطصس 218/541 1. ةه. ,راكعع ممعدل ا ةععق“ر جنعام»ع

 11ه مدت» عل ظر/ عينل# 8 عر ىلآنمضعل, ددلعم ىزعمأاع لتعم هغ ةصصم 1100 (ذسصع. 16. (0غ

 [6همز سنمرسكونم, - 14847. هاطقعط ظل - ل16 عطصتو ءمسصسعم(ةمعئانق ذه كم77عت"ا1 ]ضطصتص

 ععمستسمانعسس )710 عربا 1١ ء. ,رىاشطعع ةنالعتعمم““ ل1 ناشف للمجال. ء. ررظعمجمق !ذطقت

 711ه عجاررم““ ذزمهعتمأانخ ةغ ه هطعتلعط 47 1ةل]ي( لا ل »عري عماش و لعاب ةصسصم 1133 (ذسع. 18.

 لامعا. 1740) همرصممختنخر نأ أ( اسمعامتغ: آرمسق اسصصعممد ةللتر وسنن )عدت اةكعللل 1 801انم

 لمعامستسس نصانمت انعدمت ءقاعمتسص ءدعنتلتار عغ داهالمصعتط عزت علقت 10522 ماعد آ)ءمض

 جلمعومالسم» لعمرعددزأ هلم. - 14848. هطوعط هطعسمطا10 31ه عطقتأ عل -1ءطتطو ونضع

 صعمغمعتسم ذه !1هعم5 معمطوماعد انطعت ععوستسماتعت ك10عابتاق هآ- |ءانفا لذ. ء. ىرآنتطعت دتعم

 نوملهنم هسلظعأ دمع, ك/ مهموم 1١ ء. ىرآسعأ معمطقساءأ5““ ةهمهعتماممص عا ه لماع تملاعأ

 رسال طر علف مدلعوم ظهعاللل لتعغأم عع ةهممم 1133 (ذصع. 22. (0ع[. 1720) مجم100[5,

 مرت ممدلكتقو وعانأ ]اة اصعأمزأ: . . . - 14849. مهطمعط 8111غخط ءعل- عط عزطو ءقةررتتن عتاقملانق

 ذم هول" - هل- لغسأ اذنطصس 21رقنأط هل - عابمتط 3٠.١ ها ىىنلمحتم هععوست“ن هد هطعتطل هةءعووعنل

 011م١ ظعرا ل ساثارعلاعل لأ - لمامعاقر ةضمم 1103 بتصع. 14. هع 1691) 00[1205و تهملظح

 ممدزأسقو ونمأ زاه زصعارتا: . . . - 14850. 5طهعط ال111خغئ6ط ءل-عط عتطو ءمرسسس ءطاق5 أ انق

 اد همل» - هلل - لرنخ قا - (نر»معمم# اذطعصمسص 0ع لمعاضمج طعمه ممطتنعم 21ةراغط ءل- جاذعنطل 1. ب

 رواناوكلتم ةععدمت““ دمهم منتصر هط طا - ةءعروجنل قلقل -ءأ . "ه«]رتردمنا طل عنف ظلأ- الساد عماب

 10 منلعم 22مم لتععمو ممعمعع لوسفقلمأ 1. ةسصت 1158 (ذمع. 23. لقص. 1745) 012708 [انقو

 نست غد امعأمأ(: آمسم انعم ؟ءعمر بيزادم ءعتقاعماأتمع !يصتمع عأت ءانزاتق ه01ه أ صتطاتق ءةوعطاأقتا

 انني
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 بوتكم مرش !#مأ خلا اهتاقلعتم ف فقدافح ةيناذلا هتامسإبو هدوجو رونب نحضتا ىذلا

 ةدعقلا ىذ رهش ىف هفلا ىقشمدلا ىماشلا باهولا دبع هفلوا هرس سدق ىلذاشلا ىنسحلا أ

 نمحرلا نيملاعلا بر دلل دمكلا ميلع ءىت لكب هللاو دلوا فلاو ةئامو نيعبسو عبرا ةنسل

 تاماقملا ىلع ةيرعوجلا تالاقم هامس ريبك ضاجم ىردرح تاماقم حرش امد“ ١ ملأ ميحولا

 تنس ةئسل ناضمر رهش ىف فيلأت ىدللا رسايلا نيدلا جان نب نيدلا ريخ هفلومل ةيريرحلا 5

 مالعا رميمتلا ىلع بصنو بيدالاو ملعلا تايأر عفر ىذلا دلل كمكلا هلوأ فلاو ةدامو نىدرنعو

 ريبك كلكم ىكرت ةمدالا بقانم ىف ةمهلا لوصف حرش 1م“ ملا نساحل لعجو هتامالع

 ةنامو نينامثك ةنسلا فيلات ةيلعلا ةلودب سيون هعقولا ىدننا مكاح سمحم كّيسلا هفلول

 ىفوت ىونردالا نامثع نب نيسح نب ىصضترم هةفلوذ ىقتلم حرش |.“ .  . . هلوا فلاو

 هيلا اهذضتا نم مركو ةعيرشلا نأش العا ىلا هل دىمحلا ةلوا فلاو ةدامم سمخ ةنسل 0

 لعد ط عماتطاتق ءعااوغععر وتتهع ءعدع طلق ممدصتمستطاتق م5027 15ءاتمأت؟, 1110عقعات» تعم

 14831. كطقمعط 31 ءطغذقط قطن ططددم ظا-ذط غ0 111 مرصتس ءهاقستمم ذه مغني لأ

 ][با - دام 0ع, وسن ذم عامعتو عوبنتعدعدغر !انطعس 2163146 1. ء. ر,هعضماسس““ حط قلقل-ع

 ممءاراعاط طا - دابعبست طا - 11 نوم عءععاععف دمعمكع الود عهنلعع دمصت 1174 نمع. 2. كسع. 1760)

 ءمرمممكتكتكر, ن1 غ5 آمعاجزا: عع 180 عدصد هددصتةءنعماعتت !  آطهسق آ)عمر مجسم 00ءاتقت [0طت150و

 رماد عمت بعلأ , ءككعردعما ءاعي سس 148532. ظطمحعط 31 ءءةسفغ 112-181 11, ءمزاللت ءلأ 3مل ان

 ذص (نهمدءعودتق هج أذ, قا- لل ءعانلنا ظاأ- لهنا ع”ةررعأا هلع ل- لل ءعنسفا ظا- مما ةبرعأ

 ز١ ع. ىرطلل155 عمون مدعم ةدطقغةماتملعم لذه (نهمهءعددسم طمس“ ذمهعتمامم ءأ د 71/1 ءق»-ءل-

 اور 14 - ءل - ل: طا- ) دق» ظ1- 21ءلعرغ ممعمعع ظفصحلطخم ةمصت 1126 (زمع. 6. لحم. قة

 1714) ءمرص ممدلتكتك. 3لهعدصتسست ؟01سهسعمب 00500 ذغذ أمعتمتأ: آرددنق [آ) عمر ونأ ءعدتلام ةعلعمغؤلمع ءأ

 مطتلم1ههت ةسقاتاتغو ءعغ ةتومه متعمدسس ةهمتتس 00ءاتدهتس متت ل1 ةاتمعأاع ءععدعتغ ءاعوعدمأ أ عوتتع

 ةمععاسستمو ءلتللإ عع 14853. كطععط ظ1- 1 هدا ظ1- 3160 طا ستنت عاو 0111

 ذم تطعم ظنا - 1موتنآ 17- 21ه]رضمتمعءأا 1. ء. ىرر ظءعاتمصمعه طهعمت متمردعمأتل 0ع مماستتطسق

 آسددهسمستست 1ةسلهطتتتطسم““و. ودعم ظادتءوجرتل 1108 سرتدعا 1طن طير عبنلع دل دسلفمت ةنطاتع

 معدل اسم عرتت طلقام موعد مطسق ةممم 1180 ()مع. 29. ةلهل. 17660) انععأعع برت مممانتأا. 11ةعمست»

 ؟مانسسعمو و00 ذغه زسعلجزإ: ... - 148354. «عطممعط 3114-181 ءعقذر ءهمصسصت عما ة8أانك 18

 انطصس ل1/::11[ءع6 ءاءعططم» 1٠١ ء. ,ىى0مدلتاسعممس مههتذتت““ ج لل" ءل]أ 8 عزا 1ل0د عفو اق ءا 4

 10-17 عمأ, ةمصم 1103 (ذمع. 23. كتتع. 1693) رممعأتمر همت 2 0ةأغتخر, وم 118 اهعامأأا: آرهنق

 آرعمر وست ل1 عمتغهغعست ]عونه هديماتلتا ةهصوسع طفصمع ع همطت] أ (ععتغر وست عمت ةتطت ممهعقألذنصمن 0

 عغ جاز سس عمانتل 1ععلاو وتتم 20 ةمكدننتل معظم 7عأر عأ 205 عع ممراتأو ءطعجأات7 811111 11
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 ضلا مانالا ةفاك ىلا ثوعبملا دمحم ةقيرط عابتاب انرماو دقلخ ريخ *مأ نم انلعجو ةعيرذو ةايسو

 ىديمكنزالا كمحا ىب ركب ىنأ ديسلا هفلوأ ءىلاللا مظن هامس ىيحلج ىقتلم حرش !ةدد

 نيحلو## ىقتلم حرش اما تفلاو :ةئامو ” نيثلثو - نامث "ةلنسل 8لكقلا ئذب رهش' نم .فيلأت

 نيح هنردا ةنيدمب فيلات ىوطاناب ركاسع ىضاق ىدننا“ ىمحرلا ضيع انالوم دفلول نيريبك

 هامس ىقتلم حرش |ثمم ١ . . . هلوا فلالا دعب نيعبسو عبس ةنسل دامادب ريهشلا ترادص

 ةيلكلا ةيدهلا كلت ةيعذ نم ىنقفو ام ىلع هللا تدم ةيلعلا ةرضحلا هذه ىميب لداعملاب

 ناكل نييحا ناطلس مانب' فيلات ىشعرلا, وهذا ناميلس ىب' ركب "نار ند ميرا دبع هقلوأ

 ةرافكو ةياوغلا ءاضقو بجاولا ءاداب بولقلا ةراهط ءايحاب انيلع نم ىذلا هلل جمال دلوا ثلاث

 هامس ىقتام حوش |ةدم» ضلا بويعلا ةدابع نع ىهن ىذلا ىنلا ىلع ةولصلاو بونخلا

 نيتسو نامث ةنسلا فيلات دمع نب ىدنفا ىفطصم ظفاح هفّلو لوقعلا عمالو لوقنلا عماج

 هب هللا دارا نمل نيحلا ىف هقفتلا لعج ىلا هل محلا هلوا ةدعقلا ىذ رهش ىف فلاو

 هماتسممسس ءةدع ؟01هتغ همدوستع تمس 1710/ءميوز» علت حل طمستصعم هدرحصعق !ءععدتأ ةعوتتل لانقدأأ ءاع.

 - 144855. هطومعط 11 - لآ[ س1( ء عذر همدصحس ءمامتتانك ذط ل6//:/1عا4 ءا-هط]07, ذ. ء. رر(نوصل1 ان عمق

 ممسك. الواد ءل-/ءامل# ذل. ء. ىركعتعم سمك عدس ةسضنتل““ اصمم عصر أادقر, نعانعسس 5-11 عروتل قلاع

 8وزب» اطعم قارصعل [ل1-لعسن سف ممعمعع الود'لا ق'لعغ دمصت 1138 (تمع. 29. قسع. 1725) لتمطنع

 رمآ]سست متطستع ءهرصممداتتا. - 14856. هطقعط 151- ل1114 ءّذر ءمستد عدا قتأانق ذ1ف 084

 عق-مارزبم» ع لصمطتنك ؟هآ]هستمتطاتس ددهعمتمق ءممفاممتر وع لآهأ1ه همداعع قلال- هأ - "هنن

 مر مرام ةسمع مسك ةصحاماتدع ل ولعدم كنس ميتعستقأاع ؟نلعم 22760 لتعطتك ةسسسم آلآ ءيلعوت

 مرمععدمعأر ذص نعطع ةقلعتدمم ملأ ةصصم 1077 (لمع. 24. كسص. 1666) مص ممول. ع [معارأتأ أ8ف

 . 2. د4857. هطوعط اظظك] - [١ س]أ ءععذر ءمرصسص ءصاقتتاق اه 111/1 ءاب ءا-عانأر من, ]1-1-1

 1١ 6ع. ىررظع هعوسممق““ زمهعضل ماسقر نتعلت 1هدتقأم ةععمنصلهاتممع طسزانق مزرعأ ةانلطلتا ءعأ ء>ءععا-

 اعمنمستست ممعهقللعم. آهسلم زعتطتع 1! ءدصسر وننمل ردع ج0 طعمعطعتسس طتقسق لمدت ةيطاتستق

 هطغنلصعصسلسست جلز انكأأ. - (هرسجبممنتا طسسصع ملصتس ءماهكل اننا وانت ماه زصعأمأتا: آطرهسف آمر

 نأ ممطزد هم طعمع[ءعتغر نسمل هللعأت5 مععودعأتمر قمع هطعمرتطاتق 1دعام ءأ معععدتتلق ءعدرصتقلتق

 ماس( وععمم فعلتتس معقاتجءاامكأسنقر أ م؟ععمأتم ةدمعع م20مطعافست ر وتتت ءةدلانل 111 0عاتنل

 اماعملتحتا ةهاعر 450-ءا-«ه]رات» هد: قكةطقغ طق ع]ب» 8 عرب ك0و01ءةرسفس, ؟دلعو للا-ل1ء”هعزبق لتعاسكو

 هأغ كدلغمم قلاردعل لكاتب 111. هطاساتلب - 14858. هطقعط ظا1- 8[ ن1[ ءعقر همردتلت ع851[0 05

 ذم اتنطعسسس 71:11 عام ءا- هطارم" , لفتت“ ءآ- وعل همم ةراست' ءآ-هعال/ 1٠١ ء. ىر (نمهوجلتتقلا05

 معضم (مدلتغةضسمسس عا ةرباعملم» رهعماأتسس““ 1مهععماسم ءا هط طقطنم 21:51 هر ]/ عالق اق عنا

 /11ه1ممميوعل رممعممع الود'لءم'لعع ةصصت 1008 (زمع. 29. عما 1057) ءمرتممدزغانقو (ا1

 آسصعلتا: آدم 1 عمر ونت ةاملتسس لانصتق ء 1ععع لتحتمم عيصفصمماتم ذك طر ععاتكأاو عمتطانق ©
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 رهع ند ىدننا ىفطصم هقول ىقتنم امس ىقتلم حرش 2 خلا نيبحلا ىلا نم 15

 نيبلاعلا بر هلل سدملل هلوا فلاو نيتسو تيس ةنسلا فيلأت كيوياب ناطاس عماجي سردملا

 خيشلا عفلوأ حورشلا عماج دامس نيرييك ىنيدالج# ىقتلم جرش امك خلا مالسلاو ةولصناو

 ىلا ةللررجملل ا ءلوإ , فلاورت ةنامو رشعو عيس ةخذسلا فيلات هداز جرعاب ريهشلا ىدنثا دمحأا

 هقلول موظخم ىليهس تاجانم ل وش اذوكلا خلا نيبملا هبانك تاباأ كعاوقب نوحلا ناكرا تش 5

 ىددحاأ ةخنسل قوق 1 ءدناذ هريس بئاكلا ىفطصم ند ىدنتا جحلاص كوكام ىعمتش

 هلوا فلاو ةدامو نيعبسو

 عمسيو ريمضلا ىف ام ىري نم ب

 لدمداأ نب نيسحح ىب ىدنغإا مه2ربأ دفاوذ نيداكم تثتيلاكالا ىف كلام اطوم جرم م“

 ىفطصم ند نيس نب بوقعي نبأ ظعاولا ىدنغثا نامثع ةفلوأ ىفكسح ةياورب مظعا ماما

 250لعاتطسك معءعانعتممت ج001ءم5 للم هماتسسس ن000وع اتم ععأت»ع ؟1]0سنإ ءاعي - 14859.

 عرومعط اظظا1- ذآ نا( ءععذر ءمسسعصامهسانق اص ]للآ://ءءعم ءآ- هلام كلانا ءعأم ذ. هع ,راكعا ءعامك“

 آمهععأ مانك هأ 2 11:51 مرك ير ءرنللع عراب مم معم[ءددمعع ج0 غئسصرتأ انس ءماطعلعولع كانلافمت

 8م ءعأ0 حسمم 1066 (ذمع. 21. 0ع[. 1655) مرض ممدتاتعرو وننأ ]غ8 ةهعامأا: مسك !1)ءور

 ردت صسلمنمت 0لمدمماسمر ءعأ معععوأزو ءغ ةول]نق ءهاعب د 14860. ظطحعط ظ31-1ه1غءعفر همس

 دعصامعتسم آه 0171-17 هع ر ءمدستسعمامتتاتق أه ل11:7/ءعم ءآ - هاجم“ , ل ابسن' هآ- هارم»ل]

 ىرر(نمموسلستغمع ءمدرصصس عمامته“ “ 1ةمهعع ماسقر نمعتت كذاطعتلاعط لق د»ءأ لير عنان, ؟دا]كم لق””«س

 ه60ع/ لتعاتقر ةسمم 1117 (ذهمع. 14. قمر. 1705) ءمردممؤدتأ[(. التم ؟ه]اتنسنأطف3 3و

 وسمع أذ 1معلمتس ما: آهسمف آ)عمر ونت ءمآ]سسصتمد معازوزممت5 ظتصسلقتس عضاتق ؟عدواتانتط اذطعت د

 معمدمانت متعود ذم جلطمص» ءدعنتلتإ كعب - 14861. هطوعط ل1همةّزةغ 5هطعأأتب

 ءىمسسسعمأةسسم ذه ه0م7ع2/41 لتطعسسص 110:71 1. ع. رر7عععج ج0 آنعدص مطلقفدع“ر ةنتعامتع

 يعرب”( 71ه1ءمترجت»ءل هك //2]: 1 عبنلل ظعءري 71:1 هركأ6 ةعيتطح حل طمع هلتكمدتتتست عةانأأة عاتب

 هسصم 11714 (نهع. 4. 8عمأ. 1757) ممءات0. (ندعصعم, 0000 ذأه ةسعامتا :

 () "آسر وانأ رتءمأأ5 ةععومو 51065 عغ ه11015. ل

 14862. هطوعط 3105-51 ج1 65, ءفسصسعماأهمتسم ذه ل116 /81 ]ذطصتسس 71060116 1. ع. ىرآتطعت

 جمطتق 5ع0ل0ل3دم““ لع عجلت عنلمصتطسك. 0-1 ؟ما]سسصتممو جتعام»ع ]زن هأأت» آب ءتا02 علت طل 61

 8عرن ل170 81[ءانلعمع ذلاسعأفنع لاسكتم مدلعم 24 عملع]ب لذعغم كك دمصم 1096 ()مع. 28. ةلمك. 0

 1684) مممعاتم. - 14863. 8طحعط ظا- 11 هدمحلر يسسعما(هسضاتم 1ص [صقست ةامجعتسا ( لانا

 1871 مقر/م) جمتتع (مه0تك تمدح 7/1هعنم0 هععبص لمس معأوكتمسع» مت نات يينعس 0111م1: طي عن

 آمر 7” ننال 8 ءري- ءقليمدعت» 8م 21,5 هركت ءممعمصهتمعر ذم نعطع لكبسفلطط مقأاتك عا م5 عه
7 

 ين
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 كفلاور. .ةماظو | يقسو عبس نسل لاوس :رهشا نم «قشيلاك انطوت , كويمالببفلا و ىراادلو ىكيابتلا

 بداص لاودكام انلوسر ىلع مالسلاو ةولصلاو لع روخغب تاومسلا عشر ىذلا هلأ كدنومكلا هلوأ

 5 ةلآ ىف ةرضخخلا الضو حرش ثمك* كنسملا زومر ماضيا ىف دنسلا ريونت هامس لا دنسلا

 ةنسل ىفوذ ةيلعلا خلودب باتكلا 5 ىلاورشب ريهشلا كمحأ نب ىدنفأ ركب ىأ هفّلوأ فوم

 ةرضألا فاضو ركهد حرش |؟مكد لا كلت لع هربوا ا. درا فلا د0. ند 2

 قايط عويس عذر ىذلا هلل دمكلا هلوأ هداز ىهظنب وههشنا ىدادغيلا ىدنفا نيسدح دقلوأ

 فركإ ىلاي رصقخاو حَلأ اهترما ءامس لك ةظخمكح ىصضتقمد ىحوأو اهنورذ دمع روغب ءارضخلا

 دام كثيدلح سورش مما“ ءانلا فرح ىف فيس ىكنفأ ىلينل وكيد حوش املا ميبلأ

 نيعبرأو ثمات نشل قوت ىوسورملا غيلب ليعومما كيسا ةفاوأ كرب لدبح 0ك 1 ىتكرش موظخحم

 ىفح ليعملا خيشلا موحرم هقلول تاراونالا ىف نيقيلا ةركش امنا 0 قلل قلاو ةنامو

 (©ومعاممكتمومماتك ةصوسنلأصسقر سعمقع ذطعكركمل ةمصت 1167 (لصع. 18. (06. 1753) همت م0قانتا»

 (©هوحسعماةعسم كه ةمعلمزا: آهسم آ)عمر ونيك همعامد ةئلصع ءىملسسسمتلق ءدعدجتار ءعأ مععوألم

 ع( هدام ةدمعع اعوداسس هقمماعتس 110 ميسسسعلو ةنستسمهفع ةمعامتاهتتك قيسغ اعبر عا 1 ءزنفمأت"

 6)-ءه7760 لل 40101, "هيونتع لا 31 هعينمل ذ. ع. ىيآلل نكاعهكتم ةانطيتسقع نعام (ةلتع لع ةدعممسزغممع

 هطقعتسأ (هلتدس ]ذطعن 2/هم:مل““ ةمهعمت مانع عقاب -ح 14864. هطقعط 11 ةعدقت ءادط هعلطع عا

 يرصسسءماحتكسم ذم طتقأامءامنسم ه 17: هدد“ ءا-ار ملا ءار ذل. ع ظصعمرستممأه رصقز ءةامهاتم“ علتكفس

 اةنصعاعتد . ةسعامتتع قانع 8ءز» ار عربلع ظعرب قلابسعل ةعععواهسمسصنسس ه0 هسلفس ةسطلتس ع

 ممصعت مع, ؟صلعم كم عموم للعام أ ةصصم 1136 (تصع. 20. هعمكب 1723) سنمالأاتم. (نهرسنس وح

 (ةعاسم اه امعلرأغ: . . . هغ تس اعله ؟هلنستسد 01 ةزرمةأأانه عقأ. -ح 6 ماطقعطأ لذعط عم

 5[: جهعقذ1ل ءاد-ط جل ط ععغو ءمصصسعساةضنق ةلتدخص اص 77: مدوئرك ءا - [ءعللي»ءا اطئتعأامط تدر ه

 آل هن ءارا آطظ/ عالغ 117 - ظدعاآرلشلةر ددلوو 2 هامعستسنلعأب لتعاوو يسممكتاسكر نبأ طله اهعامأات

 آمن ىرآلعم و نبل ةعراعس ءمعأاأ ءمصا1عمهاتلممعق ةتصع ءماسسمتق 0085 ؟10ءدلتمق ةععربلا““ عغ

 ىمك عمت عماعع ةهرتعمات ءمصقتللم كزسمحتم ةعماعس ءمعامصتس ععقر وننهع 0000135 ةمععاقسأب

 ممضع]ودزا عغع. ظمتامرسع طسياتق ءفسسعمأةملت ص !ذاعجه كلف ةسط 710/11 هعم» ءوستت عاتتم-

 ممطزطنتعي - 14866. كطقمعطأت ل1 ئط عر ءىمسسعماةهكتاتق ةلئاتق ه ل617: رز ءرنلم ءعلتاتتكو ع

 وسم ذم ]زغعرعد 2 لزعاتسص قا. 148607. عطقعطت طملتاغط دتقتأي ءمصق ءماقتألانق اه

 ءمماسم (مدلتاأممعف ةدععاعتم و 6/6 عمل انع» .1٠ ء. ىآلكمحجح هعماتكم]أهك“ ةصقترراسقر 8116101

 اظاكجتل 1عرسعأا 8 ءااعجأب [لا- يس عمعمتر ةسصم 1143 (ذصع. 17. للسلع 1730) سمعتم. (0هدس٠

 ردعماهسانم ذام امعلزررزا: . . . - 1486038. هاطعز عىعوأ ءا-و ءءاعامر ةعطقب هعرامع موصل قمصتق

 لع حدعتم طسستمصسس ععسعسطسخر ةنعامرع هطعتلكط طمصمع سهعسمعمع لوصمتا طل ةممعأم طر عدو
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 صاوقلوب ةظعؤلاو :نداقعلا ىف «ىمولا 'ءافش 15.41: فلاو .ةنامو :نيثلثو .ىتا ةنسل قوث ىدنفا

 ناخ ميعربا نب دم ناطلس مانب فيلات نويامع نوردناب برخملا ةفيلخ ىنع هفلومدل ىكرت
 5 0 0 57 5 7 1 5000 - 1 ١

 ةيبجيو ءافش زيزعلا هداتك لعد ىذلا دلل ليش ةلوأ فلئاو نيخسو تالت ةئسأ رخالا عمبر 3

 6 ناد ” مو 17 ع 8 0 1 يما أب
 جغلوم ىكوش بطلا 3 ةيئافش 1م. ةرمخك لوصفو باوبأ ةثالث ىلع هيثرو خلا نيةدقوملل

 رهش عمدا فلاو ةدامو رشعو تنس ةنسل ىفوث بيبطلا كمحا ىب ىدنفا نايعش ىئافش

 غملب ليعملا كيسلا هفلوأ ميك نك ةسوردلل هسورب نابويكم حدم 3 روقنمو موظنم زجكذأ

 ع 2

 هلاقم ادتبأ فلاو ةدامو ىنيرشعو نامث ةنسلا دودح فيلات ىوسورملا رعاشلا

 هللا هللا هدويصصحتقت رسل هيد

 راهنو ليل بور هيك ةركذ ءدقلدح

 بتال "كقيفخ كيمح ةقلوأ زاغلالاو بورضنا ةقيرص ىلع ىكرت هذردأ ءدعذ. 3 هما افقيفش محا“

 حصصم 1132 مع. 3. المو. 1719) ممرطنم. -ح 14869. هطعأف ءا-سسسأمر ةدصههألم الم

 ل عرد طحطعماأتم لع ظلعأ هعات ءساتعر ممعدعمعدأ ءغ نيته] 1(جاتطاتق (صمتساصانلت ل151 همااتلال ) 31مضتقم

 (©هرصممعستا اهمععاعع 472 رك ء/ةر/كم ذم 1صاععمرأ مدلقغم ةملغمصتعم علسعمتتق طسصع ا!ذططنسو

 نأ 1( [معامأغ: آبهسم آ8)عمر وست !ئطعمتص ةيسمت انما كأنند معو ءاتسسس ءأ ءا عون عمكدع هر ععات عم

 عام يىعلعمأتطسس ءدوع مماسلا ءاعبر عغاتص امه ءيمتته عا رين](هه ةععالممعق للفاعأطانخانخ

 هدا رمعصمع ظعطت' آآ1. همضأ 1063 (زمع. 22. حلم. 16592)و ءغ ظسلاهسم ك21010ض120 10

 114+ ]16/47 هطغادلتاب - 14870. ظ1-ظط ع1 قلو عار ا2ةعاهتاتق 53ه 0صعللل خرب ععأةلو

 وسعرم 8*870مز: طر عسل عرب قارسعلر مدلعم 51, ع/تير# لتععمم ءأ دممم 1116 (ةمع. 25. كمع

 1704) مممجامدقو 0ع معلتعتمج ةنععلعع همرسممونلاب ع 14871. هطءوطع عمويطتعر ستطلق
 دعا مكتم انعدنوم ءأ مامن همهغممع ذم ادسلعمب لوح عمسس ةسفطتلتسس ناعاتعونع ةعدوتق أه انعاتع
 عممعح طعمع صقاملتلو ةععاأام. ةلمعمسسم ؟ها]سصعمر وتم اه ءيورنل 1طعبممأا 8ءاأجأب لأ- اتال-

 ميروممل موعاج كمعد ةمصتتتس 1128 (مع. 16. عع. 1715) ىرسممعتتغر ءأ كتزسق اهتالسس طمع ءقأ

 هز (مسعع مدألعطعت) هعد]م ملتوعوم ةقرععاطتس ءعمصك ءأتأ ب

 (12وموىمطتر ذم بعممطتم كدسصممأ: كلاقطر كلاعطإ

 عز زم ءكمعدلسمب ءىعمءلاوأكممانلال ما1عأهأل5 10م7 عققانق
 ةسفمك ععيمعمو ممعاعق جكونع لتعك ذص عوعاتست لق عاتتال ةمأأ ان : ننأل عا عر ؟

 14872. هكط ء/(ء-صفس عطر 11طءع .87وكعقأ 0ع معطنق هه 30مم مماتم ععداتعو عا عال
 71161 مدتمع0 ه1 عركع ععئطم 0ععععماتمدتم مهلمصعتم معهم ععطتما عم عأ هعمتعسدقأت عقلا 5 علمضت عاق

 مما»
 ")غر
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 ةقراب هدتراونالا علطم هانلصف باتكب مدانمج قلو هلوا فلاو دامو كشعوا سيخ سلا كفاك

 دود ةيسلا فراع شأ بتر اناضقلا نيعم ىف ماككلا احلم ءامس ىكر رد ةعيرشلا مالعا ككص

 خيدكاصو لاو لامكمم ةبمذ ىلع مالسلاو ةولصلاو نيملاعلا تر هلل وكلا هلوأ فلاو ةدامو

 فكوكدصلا 8ظكطبو ا هببلا راشم هفلومل ا داكم ةيعرش كح ص 6 يلا نبعمجا

 همصم 1115 (زمع. 6. آهن. 1703) (نععزعع ءمرسممدنأتا. 1معامأزاأ )2: آطلادصت 1داع 01أانل

 اسستمالا) ؟ععقانكق همعدمتعأ ىرالمع نه !ئطصمص لعلتسسعو ونسعد 0 ةاتصعأاع 01معددأت طاتق““ مان 3

 مع مسننل 120لممدسص طقعع ؟ععطق ةععلمتعملا ءغ امغععر :عامصلأ 0لععمصهأ ءاعبر ءأغأتص 5017عا)

 0ل15ةءماهأأزمصعف ل15 موز [ا15 وأ. ل

 11 01101131-811 111 آل1:1 ىل 1:11 5184 5412 18011111“

 14873. كدص لن هقأ ءادس ءةعألر ةععو معمتكتمصتتل.  (نةضصعم ةتصعتعاتسم 0ع طعم»0-

 مطتقي ةهط لاسعل طر عبنلف وتب 12 ]رعقت»-ءل- لف: ظلأ- اتداسدءمنر ؟ملعم طهارانع ]1[ءمزمعت لذعام ءأ

 5 دمصم 1120 (ذمع. 12. للدعم. 1708) طمعأسمرو همت ]نقتل 00100 15 زسعابأأ: ... ل 4

 عولعاع ةهئلفس ءل-عط ءعادخغ ةهعام ل101 ءملته ةتومت 1 ععمعدس ]1ععلق. آنشطعع ةنععاعمم لءآز©

 هءا-1ءم1/ نت لا ةهمقتا تكس ملطف 1٠ ء. ىىآلكعاسعتسس ةتعطئاغمعتسا جوتقتلت ؟هصافممتت لان01 ءانئان

 مما معمم“ اسقععتمأسق , نعمعتم آكا - 5ءرنل قللتع قلستز“ 11ه ميروبسعلا 71ه دن ط1: آكا-ذ[دتحتح

 آكا - ةعورجأل ظ7- 2(نز قلطلعا]عأ طصصحع سسعسمتهعر ؟لان]عو طراةدينلع]ب لتعاتكر ةسصم 3

 مع. 14. ثسع. 1759) مريس ممدنتا. آسعامأغ ذ(3: آدسم 12عمو دجسملمننت 0هرصتسم و عا ملعع

 ءداتم ءغ ةدلسق ةسمعع ءزانه مهما ءعامس 710/1ه710ع0, طتتؤسخ ؟آهستلتقسم ها ةمعام5 هرصصعق اعبي ب

 14875. هولعاع ءا-ط مزز ع( عا-هط عد 1ع عار ةعامه لنل1 ءقملتق هعسس ءمامزطانتلت 1ععقلأ انك

 ؟هاسسعم مههعصتسس 2يطلعا ءآ-ةم7(1 .1٠ ء. ىرانععمم» جعامضسس له01ءلهلطس““ ةصق عمانتل
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 ماظنللب اًبيساتدكتملا, ملع. لعج, ىنلاةعلل اذمكلا هلوا«كقلاو :ةدامو نيعيسو سفخ ةهنسلا "فيلأت

 دايخلا فرح

 ةنسلا كيلاك ىوذردالا ىدنفنا ىسح شيورد ةقلومل ىكرث ةغللا ىف لاثمأ بورد ا

 خلا ناجسم نايبلا دنع هك هناشلا ميظع ناكجس لوا ناياي نفاد هلوا فلاو نينامث
 ميعربا انالوم ءافشلا حراش فورل عماج كلاول ىكرقلا ناسل لمعتسم ىف لاثما بورض ادم“

 هباتك ىف لونأ ىذلا هلل نيش لوا فلاو دامو نيعيسو سمخ ةذسلأ هفلأ ىدنناأ فينح

 لاثمأ بورض.!م» خلا لاثمالا هل انبرض الكو هناجس لاق امك لاثمالا فداطل لاثملا ميدع

 ةنيراترضح ناجو سنا هدننيرفا لوأ نايا ني ىانثو دمدح هلوأ اشاي لدمدكم مظعا ردص 0

 ىج اهنا فورح ىلع هيثرو خلا “1 6 ع 0 , 7 .٠

 ع( حط عملعرت جسعام»ع ةسسم 1175 (ذمع. 22. لدتل. 17261) ءمرسممةلكبطتر 0100 زغه اصعاعأأ

 [دست5 آلعمر وبأ 00ءاعتسمس جعامظسست ل001 قاتم مههعقألطتص ءمصقاتكمتا ؟عارتطالعدع هعلتمت

 مغ رمزعطتس ؟ل عومعتك أ نسل ءكططقر جاوتننع م8ععوألم عا ةهلده عامي

 1.1881 91081131 111111آ:1 خذ 1:11:84 211413 217

 14876. ط2 طمءعأشط عال-عسخغط هلو لن ءغلممعق مهم ععطتةل عد. ماده !عنعم1ههتعتسو 100

 [رروموسط معو ةظرر/ ءرنلخ لآ - ظل" ءروعتم# حمصم 1080 (ذصمع. 22. ة81هئ. 1669) نعمل نع ءملل7-

 ممدنلأ. [معلمتزغ زغه: آرهسم ةسسصعمدد ذل11 1 جملتطسع م؟هعلتعدملمر لتعمتاهغع ةنسصسسه ء>ئععاقمو 5

 زم تتزانك جام طسأتم ءمسصتتمسلت» ذأ وست لددتلعد لتعتمهم ءعاءطعوم( عب - 14877. ططمدءأقط

 ءل- جحرساطقلو لتعالتممعف مجم: ععطتقل ع5 دل دهس اذمجتمع انععاعقع لمععملسل. 8 عمصلمعتغ مهاعتم

 جدتعامعتم طسزانق !نطعأ ءأ زهماععمءعم اذطعخ ك/وكك ة1ها1ذ ممداعع 1مل ظل 011“ طير عتنلاق همم

 1175 (مع. 22. لدل. 1761), ءغ اذطعع ذغه آاهعمتغ: آرمسم آلعمر وسن ذص اذطعم هدم نست ةنستاعتص

 ممص طقطعغ ءاعوومأتمم معموهءءطتمطتص ع عام لعصتعتغرو دغ العتق ةيسستق ]ةتلتطسق مطهعل

 ل فصقسم لتعأأ ىرعأ نصتعاتتوانع مس0ممكاتسنانق مه:هطم]ةم““ ءاعمب 14878. 8ططمءعأذط ةساطقل

 ءالدوعمطر لي ءقلممعد ةقعدطسسس معمهءععطتمل عد.  "عءدمماقتتم اسععتعم لعما]بة»: ل7067( هتنااغأ

 1. ع. رروعصسمع تعال مصتسسم م08: ععطتدلتطسسس““ زصهععت ماهر وسقطت (0/ي6 . . . ممعاه متم نه دانتك

 ع ددستسم آلال تزعو لم]ءمسس ءلمعزبم هططدلتع 1معلرتغ زاهز آطمسمع ءا عامسم ةهظمتاع ذللتطتق 0

 ىيعوتمرتخك طميصتمسم ءغ ععصتمعسس دررقز قاهر ونت ءاعبر عغ ةععيصلمتت هضلتمعتس !ئ[ععوعستس

 جهلمطقطءأ) 015ممقز18 عدا. اس
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 ءاطلا فرح

 م انالوم هفلومل ىكيهتقلا فورح ىلع ةبترملا ىكرت كلكم باكالا تاقبط !ةدبا

 بر هلل محلا هلوا فلاو ةنامو نيثلثو عبرا ةنسلا فيلات ىدنفا ملاس محم هداز ازريم

 تاقمط ٠م. خلا نيعمجا هباكحصاو لاو ليكم انلوسر ىلع مداسلاو ةولصلاو نجملاعلا

 5 نيريبك نيدلجم باقلالاو ىنكلاو ةيسنلا ىف باصنلا كلكم هامس قرع لاجرلاو باسنالا

 هرشذ ىلع رفوقيو رتاندلاو بنتكلا رودحص هرك ذب حشوتو ام قحا 3 هلوأ فلاو ةدامو نىوعبسو

 لاجرلا تاقيط !ءدحأ ازمه ظنس ىف بقالا بيترت ليفكت خيرات يلا رضانللو ىدايلا ةنسلا

 قرع مانالا ةريقنب مالعا ىمسملا ريبك تادلجم نيرشعو نامك ءاسنلاو باكصالاو باسنالاو
 ع 3 دع

 40 نامت هسا فيلات هذأز ىضاق كيمالذ نم ليوخحأ خيشلا نبأ ىدفثا مه مبدأ خوشلا دقاومل

 11811 901081131 1711 انآ:1 4 1111514 14 11012110177

 14879. 1'جعطهعؤغ عا-دق'طٌةطر كهمعدعم ةمعلمعتسا معمزطعأاوع.  ؟؟هلسصعم ت16

 دمتماسس ءأ جه 31511 ممقاعم طممحع ردعسمتتقع 111”عاهنلعأ 110]ءعتوتسعل ك5 (/ةرع طر لف

 ةمصم 1134 لمع. 11. 0ع(. 1721) ه0 هعلتعمعس ةلزبطقط ءالعتسسص لتعممهتكس  ننمل أه زهمعتمأتات

 آدم [0عمور رصتصلمطتس لمحصتممو عا مععدأتم ءأ ةدلتق ةيربع» 1ععمتتس همقاعتتم آ01/1111:/110عاو

 ءزدك [دستاتلحسم عغ ةمعلمو هروصعو ءاعب - 14880. '['دطوعذغ ءلا-ةمدقط مع عا- عازل

 5 كممهدعم ععمعه]هعتمستس عا ءتعمصتس عالقتم معممط عاعم معسس (عهلعماتستسم آ10هزهل/ءاأ ءا-:1ة؟نأ

 لا 6| - «ةعانعا همع ءا- عمن مع ءا- ملعمنط ذل. ع. ىرآ ه]سسعم ههتوتستق لع همهتتهتطسس ععماتل أ عللتقر

 حوممسأ متطاتق ءأ معممست متطسم““ ةمدععتمادع. الانم ؟ماسستمم صقعمه ه 5072م7: كم ل-ءل-

 8 عرا 01ه|ءمدصتسعلم ؟دلعو للث1ءعاقرمسملعأب طر عسا لتعامر ةسصم 1171 (ذصع. 4. هعمأم 1757)

 حممعمطزعع مص ممدتكحو ونهع ذام اصعامأتمأ: [لزعمتددأدوتتتم هععاعر ءانزاتق اأمهعهل مالمدع ؟0صاعق

 [نطعمرتسس عغ يلتعسسم هعمعمأمتك ءأ كزاق لتكتا عدغمسأ !!موجدمع آهعمادعسس لعدععأت ءعغ لمستعتاات

 قرع ةانلعومع هاما 1" تدراتم ممم[ ععنلممتم ؟عمطتق 1ع«ا46 ء/ل-71معمط (لتمممستأتم ءمعممستصتق)

 ٠١ ء. عمماتق 1175 (ةذهع. 22. لدل. 17261) ةلومز عونسك. -ح 14881. 1ةهطوعفغ ءلا-ءنزذل

 ىلع ءاد-ومقؤط رع عا-حق'اطقط مع عألدمتققر كومقعم ؟تعمرسس ءالؤلقه مهررط عاتعق مكن طتانلال

 اممهلعصاتسسو هملصتسانتت ععصات] ا[ ءامصتتسرو ةمعامعنتل معهزدط عاوع أ !عرطاصمتكاتلللت. آلزعتسلت 00

 هماسستمم سهز هزه 1 '/ة» )8 معا" ءا هأ - نفس 1٠١ ءه. ىلا هات عدتتم لع ءاععالموتستق ادافع

 10 طمصسامعمع““ زمهعترباو هع م كهطعتلعط 1!”ءاف» زر عرنلع ةطدو آكا - ظطعتلط ققسعل ( لعمل عن
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 ىدتقي مالعالك مهضعب لعجو ماهلالا دارا نم مهلا ىذلا هلل وحلا هلوا فلاو ةئامو رشع

 اغامس سرع ءارزولاو كوالاو ءارعشلاو ءاملعلا تاقيط مدل“ خلا ماظنلا 0 نك نم مهب

 هاذ 359 -

 فيلات ىماشلا ىبحملا لايكام نددلا نييما دفلوا دداكام يشع دادحح نرش 3 رذالا ةفالد
 فز

 5 يكل 1 رك 00 ل 3 5 0 558 2 1 :
 اعامس نيطاطخلا تاقبط حا“ . . . لوا فلاو ةدامو نيثلتو ثلث دود ىف ةنسلا

 ىدنفا مسار دمحم هجاوخ نامز خيشل ةمتاخ فلاو ةئامو نيعبسو ىدحا ةنسلا فيلات

 نب دمحم كيسلا هقلوا عورفلا ىف مكاحتملا ةييغدو مكاحلا ةيلط !دد# ىلويق ىركاب ريهشلا

32 

 ( العر ىو ىح فلاو دامو عبرأ هدم 5

 .بعلا فاح
 نعل -

 مع 1
3 

 نيوح ةقملات مظعال ردصلا اشاد تنايمدحام بغار بيدالا لضافلا دغاوأ شرع ضورع احح

 لزورسنلم ةصمم 1118 (أمع. 4. كر. 1706) ةعهطتعع ءمهدرمعتاأور ننقع لذأه اهمعامأات 2[: ًاقانق

 ]روم , ونأ عمه وننم5 ؟ه]ستغ امهماعمكتا, هغ عمرصتتست هممصات]105 ةؤستلع5 ةتومأ [ععتف عةدع ؟هاستكو

 نسمع هةعوسفمأاسع وست زص هعلتمع 035مموتال دنصغأ ءعاعمب ع 14882. 1! ةطوعذغ علا هم]دسق 9:

 ءاد و طودعُو مع عاج ها نلع 8ع ع] - 190 جه, ء]وهدعم 5150110132 001011012 , ن0[ 15اتل11و

 معيد ءأ آلت يتعمستس ]ع م/م4ئوها ءا-هل]نم» لك ءمت /اعلاغ هعالم» 1. ع. رك ءداتوتج ةعاععاج ةععتلل

 سملععنسزن““ زمدععتمأمع. طحم ؟مادسصتصه حط طرت - عل - لأ: 2108مدوت»ءل 111 - 71ه ةنانغ ظنا

 ىزؤمبرب# قععدح ةمصتاتسس 1133 ()مع. 22. 0ع4. 1720) ءمرصممدز[أه, 0036 1[ اهعلزأال8[: . . ل

 14883. [1ةطوعفغ ءا-طعطهغغةغاصسر ءامهدعع ءىلاتوعدمطمعدص 32/57/ءعف طاماافغاأتل اع ع

 ىانونعمو ءةللتوعععمطمصتستك ذمعععماوعر وننمق ام/ءةضمو المل - عل - لق عت للوأبهتزنتعلب

 داعم كل:51معطف» طر ءريلقعملع]ب لتعاسو5 ةسصم 1171 (طمع. 4. 83عام 1737) انمقعأعع مطل م 0ةانأأم

 (همعامهت همعس هطعتاعط (ءصممسم رعلمزو 210ه متدتسعل لع ةعف» طز علق , ؟دلعو طلو“: مرتد

 كزءاصعر علزلز6 - 14884. 1 11طع4+ ع]-طةلعتس ع 8سعطوعع+غ عاصم( عط ةلعاسو

 م0 ممعأ أ 1113 11861[ لهم كد مغ لعدزل تسمن لانق ءمرحتس لملتعع ننهعضعضاأتق. ةطنطعع لع

 مدعاتطسع لدعم لععتعهتتعر دسعام»ع ظا- ةعجوتنل 21ه]يمبوسعل ظعتا قلهاروسنتسعل طا - طل هأءأنقو

 همصم 1104 (أمع. 2. ذءعرأ. 1692) من6710. ل

 11881 9101821311 11111 خذ 111884 415 101111“.

 148835. ظا- ل عاملطو هعد معامل عمرو ع ةيضصتمم - آ[' عوزعم ءععسلتانمصع عغ !ئ[ععدضتتت ءعاعع '

 عمصماتمسس ةعاعمأتد كوضقدتسم 8 عاقأ لل مايمتستضعلصوعأبعر تنس خدتصتلع 1[ ءجلعهطتل م86
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 تقابو راكفالا قس هتفرعم روك ىف تسعات نم 5 هدلوا فلاو خدامو نويعيسو ثلت ةذسأ هثرادص

 انعدم ةمئاخو باوباوا ةمدقم ىلع هيقرو خلا راكذالا نسل هتدمحم داشنا ىف رجكلا لامكل

 فلاو ةّدامو عبرا ةنسل قوت ىلحلا دمحم نب دمحم ديسلا هفّلول مالكلا ىف ةيانعلا ةيانع

 ةدام ةنسلا قوت ىّكنقا ىمحرلا تبيع فرش ,ةقلوا .مولعلا لفتشم' مولعلا نويع ان

 5 ظ066 ةلوأ فلاو

 نيغلا فرح

 قاطاسل ةايطألا "شيفر. فلولا ئكرق "بلنلا نم ناسنالا ريبدك ىف نايبلا ةياغ ادم

 سوخ ةذنسل رخالا ىنامج رهش ىف 2 ىباكلا هللا وصن ىب ىدنفا خاص عبار ناخ دمحم

 10 عذادج دوكلاو ريكلا ضمفمو دوجولا بجاولوأ انتو لوح رهاوز رداوج هلوأ فلاو نينامقو

 ناقتالا ةياغ اك ةمئاخو تالاقم عبراو ةمّدقم ىلع ةيترمو خلا مدآ ىتب ضارما عفادو ملاع

 ءددعار ةسصم 1173 (ذصع. 14. ةسع. 1759) حعوطتعع ءمسصرمولاأقر وتقع ذأاه زسعامأأ: © 'لكدر

 زم كلك مومتألممتق مجههطتاتق مهكتع5 ءممزأدغلمطتنتل جأ[مملتأهع كعاتلال 3عان هان ءعأ أه ءاتلانك

 ادسمتطسخ معدهعلتئءمصلتق [اطموتهع ةمعصص وانت "ل'ع نءعلعطعدمعغ ةطوملسفع ذسطععتاا1(ةلتلق ةزطت

 نممقعأتمع ظانصأ ءاعرر ءغاتس مة عاولممعمتر ههمزأوم ءعغ ءممع] هقتمصعتس 015ممقزاو هقأن ع 14586.

 [سخوعأ ءال-ز'مفموععغر ةاسلتطستس ةغم0أ1 6. (0مانك معاذ طور قزءنتتر ةنعام»ع اظا - 5و

 11ه هرروتبعلا لق عن 71ه1ءميستسعل لا - [ه7ءعطءغر هصسصم 1104 (ذمع. 2. هعمل 1694 ) مهم10[1.

 14887. 0عأنص ءعا-ه ]نت سر ؟هصغعق لهعءاعتمدتانتل انمأ 1 ع2قز (هغعتص 00عام مقتانلل كملت ] ءعاعصأ و

 ةسعام"ع ظلوا" بك قال - ءآ - "هارتتعتا طر عرنلنر ةهصسصم 1100 (ذصع. 16. 0ع6. 1688) 010

 5 آراطعت ذكو آصعارأا : . . ل.

 اماآ 211 0101131 1111011 1 111 1184 © 8111 1012111“.

 14888. ©ط غو ءعأغ عال -ط ءيجغمر ةسسصسالا>) «>م0510هز5 لع طوصستمع 7200ععهضشلم. آرئطعت

 رد علتعتم هد هعلتعمسسس معهمعأمع ه0 جساحس ةدلغقمأ 71070170 11/1: 11”. ذآ: 1 عالق

 اظورب ل" مو"هل]عأ] ظل- 17 هلع, دصصمم 1081 (ذمع. 11. اللحن. 1670) دطمءاسمر هتعصمقع كقوسفلمأ ]11

 هصصت 1075 (ةمع. 15. لس]. 1674) ذم هةعلع ؟ءازءلزغذنتم 4لعكدمممو]أ طعصع بتقاملتأو هع[

 ةسلغممت د00 ]دسلمأأ تتتعاتقأو (نلعأ1عع ©0120ةذأانق ر نان ]غ8 1هعامأأ: (ءررتالا 32 1518

 10 ادسلند ء( عاممتمع زلات, نست ءدءاقاأعمأتح حطوم]سأح (منتكتع عغ طوصف ءممزمدو !معوتاع» (عتطتنتأو

 رسسصلأ همزكعأ ءأ مهمعطمضتسس ]نفض ثلحتصت 0عمسأة مت ءاعر ع اتم مهعله6 لم علللو 011361001

 لزةدعع(جالمصعمع عغ ممع]سقأ5صعتت 15]0ممدزكانك ءقأان - 14889. (طقععأ عا-1( ءقذصر ه8
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 لدو رمغ 116 ...  دلوا اضيا [و1] مانب هفلا ىدنغا ملاص هيلا راشم هفلوا قرع ريبك دلجم

 ىنثا خةنسل قود ىراخاب رممأ ءديكتب خيشلا ىدنفأ ىسح ىضيف خيشلا ةقلومل ىكرذ موظنم
-_ 

7 - 

 دلوأ فلاو ةدأامو

 «لقد امس نامز سشمنبا رزك

 هداقحال كي هدرمل شن همز اب

 -ئ 7 ىدنفا نيدلا ءآلع تدباث انالوم موحرم هقلومل ناخ ىارك ىزاغ ىيازغ يف موظنم همان ازغ !دكا

 . هلوأ فلاو ةدامو نيرشعو عبرأ ةنسل ىقوث

 قود ىذا لاءكام ند ىددذفا لايمكام ليسا دقلومل ةعومكاملا 3 ةرخافلا ةدياقغ !م3)

 نب فطللا قأ نب ميحرلا دبع كيسلا هيذرمل ةيمحر ىاواقف 09 فلاو ةدامو عبرا ةنسل

 نب دمحم هقلوم] قرع ةيمحر ىاواقف |م58 تفلاو. .ةدامو :ثلك: غسل. قوت هقكسإ جمس

 يفنومتأتم عاق. ةلمعمسس ؟ماسسعم د م72 سسملم ادسلحغم ةسعاممأهنع ءزدكلعس ةسلغقمت

 جعهطأتعع مرسربتمدلتااتسس  وتم0 زأه زمعرتزاز: ... - 14890. 6 طعس 5ع لذ]1, هتعطتع عأ م

 (©حعصعم سعت سس جه هةطعتاط ل ءئل: ظهمعمن» طر علم ءيمعممطتا طظستت 808/48 ةصكتقأللعب

 ةممم 1102 (]زمع. 25. 8ءمأ. 1690) مرمددمو ءمضر مختار و000 15 ةهعارأأت

 1” عومقللا اعصربمعع مةعاعلأمو

 ىلع ةعوتعمسأت ]11غععتك ممر عقأ دت11112(2008. -

 14891. © ط هع دم هس عطر ائطعع ءةدرعلتنلمصسس طعااز ةضتست. .(نةعسصعمب ونمل 110115 هم5[ء

 طمدقع هسعسمرتمع 174811 ق/م-ءل-لأ» ير عل دصمم 1124 (طصع. 29. كهصي 1712) 1005[انانقو

 لع درعلت نممتطاسع طعلات لع 674ه 6 ضوع لعاشم ملسممختتا. طاهعارنتا 18: ...

 01108111-11881 111 آل1:1 4 1:11 1884 14 1101211011“

 14892. 7-81 خ1 ل عع 8-81 ةططتب ءار ةهلمماقلكتم مهعالمدو 0ع ءهلل عءاقهعتسو ةانعاماع

 ا - ةعجون0 7101 مدمس عل ور عساف 8ع لل ه]ءميسصسعلف 11 - 11هاءآغر ممم 1104 (ذصع. 2. 8 ءرأم

 1694) مدمعاسم,. - 14893. 1 ءعامرعُمت ظفط عرس أو عار زسستقءممقانلاه 82074 نعهي وعنهم طاح

 هوررتل 450-ع]-ه]باوو 8 عع ىكط2/:ارك ظ8ءعرب كعيوجتل 1 ممعر ةهصسصم 1103 (ذصع. 14. كا

 1691) ممءعاسنقو ذص هملتصع لتئممدسز(ب - 14894. "عع من ظفط ةدسأو عار لاتكأق-

 ىمعنلاو ظمقفمتعم , بسمع 3/108 مرمتسءلف عت قلل - أ - "مافس ظظآ - 88 هدعقتا ظآ - شالا
5 

7 5 
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 ىتفملا .ىدنفا هللا ضيف. ماني .فهلأك .سحقلا .ةنيدمب ىجفملا .ىفطالا ىنيسحلا, ميحرلا كبع

 فئاقلَل باوبا حتف نمل اًذمح هلوا فلاو ةدامو ةرشع سمخ ةنسلا دودح ىف ةيلعلا تلودب

 ةيادبلا مئاتن ضماوغ نايبلا ناميد حضواو فئقدلا زنك تالكشم نم مهبا ام لكك صنمو

 |تمقد هقفلا بيترث ىلع هيترو ةيفنأمل تاداسلا تاعقاو ىف ةيمحرلا ىواقفلاب دامس خلا

 كيا بنج دكيز هلوا فلاو ةدامو ثلث ةنسل ىفوت ىدنفا ىلع انالوم مالسالا خيشل ىاواقف

 راشمأ ىلاك .تيترت ىاواثق رولوأ ىمرولوا زداج كمتيا ىبنلا ىلع ةولصو صيبست ركذ

 تس ىكيأ مقا هلسذت بوابيس بوجحأ ىذس دراي دكيز نالوأ رواطعم بوأوا ىسدراب ةلوأ هبملأ

 خيشل ىو درقذا ىاواخفف 1ك روأوأ ىهروأوا زداج جحاسم هفيرزوأ ةديع ك ندراغ سم بولا

 3 هلوا فلاو ةدامو نيرشعو عبس عسل ىقوذد ىدنفا دومكم هللا ءاطع انالوم مالسالا حامشل

 نامت ةنسل ىفوذ لادم رمبك ىدفنأ ميحرلا دبع موحرم هداز شخفنمل ىلواقف 1

 1[ ءعمدما رسمت دس ة1نكأأ كععم حمصسس 1115 (امع. 6. الآكدت. 1703) ةعوطتعع ءلزلتغ ءن ةالسكنم

 حل ةحسافس دماافمأعمسس 1 ءنلاءمألهآ طر عتنم# هطقتلتع ؟ذعالمعع زغج ةمعامتا:> آهسلعتس تر

 نأ ممعامق ؟ععادأتلل» ةمعصنتأ عا ل1 عسا (ةطتست (طغععدسعت ةسطغأ]أ هانت نلنمهق ءاهتتقدق (عمانتأ

 دماسكنممعتم لمممكأتكو ءاأ ععما أ عهكممع اتطعت 8ءيرؤت» هطععدعأ (هغعم ىصقععامسمستس !ذطعت 2 ةهرعا

 الاسمتعدعتا ءاعب ظلال ءاممم طلا-1خ م]يمنسكوبوأ لأ ملعاقلا هادا ءا-ارمتوكفوعأ ذع ع. ررآظدكتم.

 ممكسلاو مم لعم لع ءمقتطسم (هععمقتطنم ءممتكتس ةععامع طقم عمع““ ذمهععمأه ءأ هل

 هعلتصعتس !نطغعمضتس لسع ل1 فضنست 0لةمودولزاو ءعوا ع 14893. 1" ءاقلكور لدعمه ءمصقسلاو

 هطعتاعط ها -تماقس ا١امااه همداعو ل72 ريعان, دممعم 1103 (ذهمع. 14. هعمل 1691) مطمعاسمر

 ءىرسممختتمي وتقع زماه اهعارتسمأ : آاعلطمسمع ععغ 2ءقملور, ننهصلم مملأسكنم ءععأ ةعيستسعي ممطلأع

 متت للك هممت هعطغعت عطقم]» ءرعع عع مجم معومطعأو مععععم [مععرعل - 1اس عقأام ع 14596

 1" محور لاتعتهعممدن]اه. 8 علهعأم ةععتسلم هط ءةملعسس لل كرم ءلتككر وعسقهع اه

 1معاررزا: هل قممسم اآمعالععتأر دتك 720 ملم ععوأدمق هذا ([هصرمعع م"ععهاتمصتك) 10عموتنع

 عععتكمأاتق ىلا (0لع معععتطسع ؟هعلعسلتمزور ءهغ بيلصاتق ةمعضمغ ء( مععاعلععأ هتطئاوسع ءكاسقأر

 ]ز1كاترتل ع عز ءهأ مطآساغتمصعلل !ةععرعع هغ ةمععمو» ه0 ةامتعألا طدالمءوعنجح 0عاعمعوعع#

 آنعا( سرس هنأ. سس 14897. ا ءامط شت كصعلعإعةحكأر زسصم؟عممقنلاهر هم هطعتلط عاد ذدافس

 31م115 ممدنعم ق»ممطق»هممن لل هاوست»عل [رعببلغر دممم 1098 (زمع. 7. للوحت. 1686) مد نهر

 علتكحو وتحع زغه لمعامتانطأ: ... - 14898. 1" ءاذحكدر لوسمعممعملاو ه ةطعتاعط عل - هلق

 الماله همداعم قلامهل/مأ, كله! ءميستنعلا طير عببلقر جمصم 11927 (زمعم 27. ]ل وع. 1715 ) طممعااتمو

 ءلتكمب وتدعتاه آصعامأنص[: ... - 14899. ال ءاذسمت ل[ هصأ عءعطتمةل عطر زدصق ءوصعسألاه

 هط 4ؤ0 - هل - "هاف طر علف طصمهع ممعضمهتمعب ؟؟سلقو للا ءع] سيلعب لتععم ءهأ حصصم 8
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 كمحم ئهقف ىوتفلا نينا هبثرمل ةجكهب ىاواقف 14. 2 ةلؤلا (نقلاو ٠ مامر نورطتنطو

 ةدسلا تام ىدنغأ دللا دبع ىرهش ىكي انالوم مالسالا خيش نامز رد . . . ةنس ىقوذ ىدنقتا

 ىفوت ىركسع ىضاق نارياب ريهشلا ىدنقاأ هللا دبع قام نراك | - 7 0010

 نامتع لآ لئاضف 8 .  . ةلوأ ىراتتلا ةكهب رصةتخم وعو فلاو ةنامو نيعبدو عدرأ ةنس

 لوتقملا اشاي ميعربا دامأد مانب فيلات هداز نامثعب ريهشلا ىدننا بتات دمدا انالوم هدفّلومل

 خلا ىدلق ليضفت هنيرزوا لود رداس ىقامثع لآ تود دك ردارس دكاي تاذ لوش سمح هلوأ

 ملاس .ديحم انالوم» هفلومل .داهلمل رم .ىف .دارملا لين. ىدسملا ىكرت دايخ ل معو“

 ناخ دومكم ناطلس مانب فلاو ةدامو نيعبرأاو سمخ ةئسلا كبلات هداز ازرههب رمهشلا ىدنغا

 ىلع هينرو خلا دوبعم لوا نالوا دوصقم ىندملاع ىكيا دودعمان ىانثو دوددكنمان كمح هلوأ

 ماشلا لداضف ىف ماعتالا فقدادح دامس رع ةسورخل ماش لماضت 208  تالوصف رع عيس

 مع. 16. 12 عع. 1713) رسمعأسم, علزأو. 1[ ها]سسصعم سسهعمانسو 0000 ةغه ةصعلربأا: ... لع 14900

 1" ءاقرعقت 8 عطل هع زدعععمدسلاه, 867رعا هلتععأ ز. ع. ى0طا ءءامانم““ [مهعرساه ءا ذأ عاق

 ل101 مين ع طر عن ىمععلا دعتحع 8اسأتتأ ممهععت لعب وست ممم ... عا اعسربمعع هلعتاعطت عادت ةلفصت

 3آهاادع هممدخت 7”ءدععاعا »اخ فق طلمأ]ع]ب لير عتبان دمصسم 1156 (ذمع. 14. طعطع. 1743) سمهاتانتو

 عزاه 0عععمعتأو ذص هعلتصعس لتعرمدتاقر وسمع لاه زهعرتسسغن ... - 14901. 1ءاةسقلت

 11: وعدقلر, لسنة ءممعتلاو 11” «ىدفركت كللماامأ طز عبار دسلعو لهنا ( مل 0ع/عت# لتعات ءا

 دممم 1174 (زسدع. 2. ةكسع. 1700) رصمعاست. طظرتاموتع عقأ ع ظعارعا ءا -ز ءامنمم ءدععغأ ماهم

 وسحع زأم زمعارتا: . . . - 14902. 7 علطقتل مل 01 طسفمر ميعتاف 0وجمهم(أهع 0( سقستنعمغ

 ررهعماوماأتم. (©هرسممددتا طاملاو ممهاعع قاتسءل 1غ طر علق ؟نلعم اناا سفتسفلعا لل عاستر

 عه( 2مسعلم 1 "ملفسصمعلبم ذماعم[ععم طسمع اتطسسص هطغضتلتغي وست له. زهمعتمتك: طقنق زالت

 عووعماأتدع ماتعوع يمك عماعمم مارا سهع زم عكس لوعموعازدع 0( طسقمتعمع عدجععأا عماتست

 ىامستع اسعد 1وهعلغ كعب ادع 14903.  ةلطقتل ءادززط ةلر صععتتم طعللت ةدعع. آطتطعت
 سعوا عنب 1617 67 -دسم»كولأ لا همم عا -زلمل د. ع رك لعمالم معمممهتات لع ذتعب وسقع طعاطسم
 ةدععسس همععاممأ““ زمهعض ماستر وسعس 8لملاذ ممواعع 2108 ةرنسعل ثفلقس ]ل دقق نان

 011عمع4 لع لتءدعر دممم 1145 (ذمع. 13. لسص. 1732) ءمردرمستتأ عا 5نلاقعسم ه1 0

 ركبمو هطانلت(. ]لمعلا زاه:  ةلردسع زهلظمتاو عا عامضم اصسعممم زأاأ هلمضفلأممع مواعضملمب
 ج0 وسعد تأععوسع مسمع ؟عملتا ءاعر عازم ةعوراعملععتس ةععالفمعم للفاضطتانع ءذأن -

 14904.  ءلاطقن] ظ1- 8 ططرس ء]-رس ةط عم عار حتماماعق [)عورمععأ طعصع ننقامللاهع مطقع»

 عامماعم. آراطغع حعوطتععب ىملانع ءدا» لأ لعلنا ظدك) مست ع. ىآلمتلت ار عم عال ع عرازقع
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 فشمدلا ىف ةينانسلا عماج بيطخلا قازولا دبع نباب وعذملا ميعربا نب نمحرلا هبع دفلوك

 مكحلا عيباني رجن نمل اًدمح هلوا فلاو ةّنامو نيثلث ةنسل رخالا عيبر رهش فيلأت ةيمدل

 لاداوف رمل باوبا ةينامث [ىلع] هيثرو ملا ماعنالاو مركلا رتك نم انوهع ضرالا رج امك ماكحالاو

 وعّدملا , ىوسوربلا :تيبطلا ىشتملا ىلع هفلوملا ىكرت, ةديرسلا ,غييطلا اديعاوقلاو , ةديدجلا

 ةنسلا دودح ىف وا ماني هفلا ىذاكلا بيبطلا روهشملا ىوسورب ىدنفا رمع ةفيلخلا ىشتنمب

 ىلع هيثرو لا مدا ىنب بلق راسكنا دامضو ملاع هدحجرق ءدحرف مهرم هلوا فلاو ةئامو نيثات

 ديحم فلولا كرت ةيصنلا نرد ةاقييز يداصولا قلع كاسل اعني )مير ليضع اردو

 مح هلوا فلاو ةبامو نيثلثو عست ةنسلا فيلات ىلج ىجاح ريهشلا ميعربا نب تممصع

 انه خلا ىدلليا ليضفنت ةفدرزوأ لود ا ىلاوقع لآ تمحلاوذ هك رد راواؤس هكاو تاذ لون

 ىناث ناخ ىفطصم ىهتنا ىزاغ ناخ نامثع ركذ ءادتبأ نامثع لآ كولم ىف ناهاش تسرهف

 ثلاث ناخ سكمحا ناطلس ماتب .فيلأت هداز نامثعب' ريهشلا _ىحنفا ,كبحا بات انالوم عقلوأ

 06 متجطماتطسق الويسفمعأ معهعواوصساتطسم““ زمقعع ماتم ر عمعش لان - ه7 - "م]تنمتا عنا آطه]ر»

 ممعامممأم» ه0 هعلعس ىنمويعل-لو1 ءدعاط علعدل عم تم هعطع 17ديدقمععم هج آلعم معماععغو ؟دلعم

 11: ل6 ل-ءا-ءيدبعع 03 ءطدقر مدعموع ظعطت' 11. ةمصت 1130 (صع. 24. الور. 1717) ءيمرص ممعنتأ.

 [معزمزغ زاه: امسلعتس كب ونت ةعهاسعوتمعق ءممقتلت مصتست ةدمتعمالسس ءأ ةاهم أمس 1ءعماتسم

 ءعمتسمءرعع [ععلار ةتعاتأت اعد 1هماعق ءدسمتت ععمعظمةزاهأتمق ءأ طعمتعمتاهنتم معملسسلعرع زانقدأأ

 عئعب ءأ لص هعام ءيرتأه 01ةممدزأدق عزاب - 149035. اظ1- 1" ءره قش10- 3010-181 ءعغر همكدع

 جلصم(وتتممعم نأتأ ع5 عغ معهعععمأاج ظنص لمس عماملته ععوتو عأ 2ععاه. (هرسممدنتا لك/6 1)/-1

 /ل/ - 8ومععتم# ممعلتعدم ءع]ءطعععسسك ءأ ةصوعسأوهنقر ؟نلعو 271:1 ءع]أ ءآ- لمار 0107

 طر عمل ظا- ظبى عمم لتعاسمو كطعح ةمصانلل 1130 (صع. 24. الوكت. 1717) اصععتععر ءعأ 070

 ملم ]دسلفأم طسصع اتطصتس هطغسلتكو وصل ذاق امعامتغت ةكسرم] ةفاصتنس ملم علم ةصععمتأ دصتتملت

 ءأ (معمتم ؟[جعاتنممتق ءمعلتم ةلتئمصس كلمبست ءاعر عغاتص مجهعاو6غلمسعلل عغ 501؟عرد ةععاتمص عض

 لزةمموتكنبق عام - 14906. آ" ءلطقتا ء1- ل عربي1 ءغ ءل-هغاطسةصأج عار دطعتأو لزم ةعانوع

 (غ6طسفمأعمع مرهعماممأتق.  آيتطعع ةنععلعسقو 27- 120»ع» 271- 5ك عبأوعا 1. ءه. ىراآدعووتاقع

 ممعالامددع““ ذمه ماسم, نانعس 11101رميروتتعل آ1دسعأا عا 8-هل, ؟داعو 113غ ل ءاعانخ لت ءاحقر

 ةصصم 1139 (ذمع. 18. تسع. 1726) ءمسرممنتا. 1آمعلرأأاأ ز(3: آرهتتق زل11 ءةةوعماأتقع مانعقع

 ممك عماعممس عقار وانهع اه معركلاتتل 07مهماأتقع 0(طصقمت ءوع هعاععتمق ذسصمعضتق ء>ععا] ءماتاق

 مءعللزل1 هع, - 14907, [زطعتمأ 8طةطقمر آملعجع ةطقطمستسسل 0ع معمعترت طاق ؟ةةستلتوم

 0( طسممت قعر ونيت ةهط طئقامرته 0من, 1ع مسأ ظحرسعمهامرتق ةصعارتا ءهأ ه0 1

 لافت 11. مطمومءعلتادت.  (نوهرصرمسدتغ 810115 هممداعع 12 قاتسعلف طر عرن0ف, ؟دلعو 0! |تجكتع

 ه606/ لتءاسمر ها ةساغعسم قكقسعل زكام 113. طسصع ائتطعس هطغتلتغر وست زاه امعلمأأ:
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 ىف روذأ ضيف 11. تالا عيت وردا ب رقاب ديكر ا مكمو «ىقوش ور راما نيتك

 بجرا رهش» ف فيلأت قميرقلا ىدنفا اضر دمحم كّيشلا انالوم فارشالا بيقن هفلوا ىالخالا

 فلؤملب كر طييطلا تاديغلا علا“ ى اهيسرف" عوق *-+ «ىلازا فأنت نيعبراو عبس ةنسل درغلا

 ظاوضوب ريهشلا للحأ نب دمح“ نب ىدنفا ىفطصم ناخ دكمحا ناطلس ءافش رادب ميكح رس

 درف ميكح لوأ كعيابدل فامتو تحبو قلك ةلوأ ٠ عفلاو ةئامو نيةلتو سمخ دودح فيلات

 عمان زورهف 1. كيلا ؟كورحا خف“ ارو يلا هنعاكرد دمصو ىح ميرك لواو دحاو

 تس ةنئسل قوت ىونردالا ميعربا تيشلا نبا ىدنفا دمحم ىماك انالوم هفلومل موظنم ىكرت

 فلاو ةدأمو نيةلقو

 فاقلا فرح

 ردزو بأ ردزو ةقلومل لونقملا ىذدِنفا هللا ضيف مدلسالا خي حدم 3 ءارغلا ةلمدعأت 1511

 دودح قى هناتسا ماقمتاف راص نيح هقلا هيلا راشم داماذد هداز ىلدريكب ريهشلا اشاد هللا دبع

 ةلوا فلاو ةدامو رشعو عبرأ ةنسلا

 آرددتق عا عمماتمستس جعانم هتغ زلل]1 جسعغعمرت دصنصلأ طمستمتتتتل هماتطتع ءممفأت ا سامطاتنتم م0اعطأت

 ع( ععوععموو عام - 14908. ظ17-1 ءالط ظا1- كمدع عمر ءقلدقأم ععونقع ةراعم0101هلسق

 ©0مسنك ععطتعسسرو ونسم0 معلمععمو ظطععت معسصم 310112 ممداعع آكا - 8ءعجونل 721ه هرهنسعلا 70

 1/ ءرنلن ط7 - 08سم ممعمدع لعز ءط ذمعمدس مدعدطتلل ةمصت 1147 (ذمع. 23. لاهن. 1724) ءكمرصع

 مموتتغ, 14909. ظا-1 عزل طلو ءار امةهعامطتك 20 ]عز طعمعقعأزود ةرععئومو. آرعدتعم»

 رد عل مص عمامستتس ةتسمأز قسمت م7عاءانقتر 2 1علذعم معلسفعلم ج0 ممدمعمس ءدصص ةنالاقمت

 رق ارض ءل 1617: لل:51هركك طر عتنللل ظعبي 2101 مستدءا عضم كاتم ءلرب مدلعو 117 هلق ماس لتعأوب

 نقمعوم ةمصانسس 1133 (تمع. 1. 0ع. 1722) ءلتكطسر و00 زذغه زمعامتاأ: آرمسع زأمظمتأاه ءأ عام»تد

 سسعمدسو جسناقع ذللتطم ةدرتعماتعر ةتمعسلةعتق عغ دصتنقو ءأ أللاطسق ععمءعموتو ؟تكأ عا ععوت ماا عتمت

 معو عا ه0 هعلتمعتس ![ئ[ععمضصتتست جلمطقطعغأ لتةممدوتغست عع - 14910. 7 1 متد-ممس ءطو

 ازاعرع /9ومأ.  (نمحصمسعم اس0صعتعمت» ه ة81هل1ه ممداعم 7[ دنع لله مدوتسعل آي عرنلف لاب اخا -كطعتلعاط

 1 جهرا 10/1 - 120« ءزاعمغر ةصصم 1136 (ذمع. 20. ظعمرأ. 1723) ملم530و ©مل11م081111113.

110121101 041 4 ]1 4 111111 9108111 112881 

 14911. (0ةمها(0لعغ ظ]1-(طقمععُورم 064:46 ىىركماعم010و“ لنعام ذص !هدلعر» 8طعتططت

 ءادتساذحص ل ءةلابمااع]ب زر عرالف مغ عم[ ءععاتم (0هسسممهدتا آ[!أ ءيلعسك ظطلتخسخ آل ماع 4[ 0هلاهأصامأا0و

 مسلعم 1ك ةم»م/عميلعإب لتعضدعو ةمععم ذللتسمو كم لردع (0ةعتسهعقسس ةسطاتستق ممهامع ؟هعانق

 عوومغو ءكععو ةممسس 1114 (ذصع. 17. الآمن. 1702). 00:4 0عر 0ع زانق ءمدتطت ءعهأ3510 ه8

 رمدعمألم 1دعاو ءعقأغر ذأ 1آهعامأخت
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 بكس هكفوع ءامم ىمطلس يحتل نمأ

 22 ا ا كما مك

 فاكلا فرح
 5 ةنسل قو3“ ىرماب ريهشلا ىىتفا هللا رما انالوم ىقلوملا ىكرت تاسشنملا ىف ءاشنالا نفك ل1

 مدع 2 ع

 للبعمسأ مويعذ دقلواذ موظنم ىكرت يقالخالا ىف ميعن راولك 1811 فلاو ةدامو رشعو عجرأ

 ىذمم ىكرذ ىذلا تاوجكم ىف كرد سص لك 116 فنلاو ةدامو رشعو عبرأ ةنسإ) قود ىدنفا

 قود هداز ىراقنمب رمهشلا ردع ند ىدخفأ يبيك مدلسالا خوش انالوم دقاوأ تاوجكم خدام ىلع

 قيس ةقلوأ ا تيب حرت 0 موظخم كرب ليدص لك 1516 فلاو نينامثو نامت سل

 10 فسوي قات تايلك 15 قفلاو "كاسر "نيتاقو تلق هدا "يوك" ووشربلا انشا ياذا لكقملا

 سيو بس لليذ فلاو دامو ىيرشعو عبرا ةذسل ىفوث بيدالا ىشنملا روهشملا ىدنغأ

 حمس معمماع» ىعزرربمع سعسضمسمتل ةهويقس هعاتلت غدت ءالدملتق و

 كانغ ]عمزاع ءالشصلتكمسع مصتاع ديمه ومص ادكسنم لص ءمملمأاسععع !!صعمم للقعت معتم!

 عا 0136 111[56011112.

 اء18181 910181131 1171 آلآ:1 ى آراآ "1184 اعل“ 110121131

 14912. [عمصمج عاام دطقر اطعهدتستق ةانأذ معلععأتلق ءلعودماأهءعلخ. طظدوعسضرأاو عزت

 فل خام]دصتمست ةعصطعملععنسس ةنععلعمو ةسعام»ع لطهأاه همداعم طرب ملأمأب طبر ءلن0لق , ؟حأعو 1117“

 لزوعم عغ هممم 1114 (زمع. 17. لآمهت. 1702) مدورسانم. - 14913. 61 معز مهلسر 5؟05ةعااتال

 ةييلمعضاتنتل.  (نمعصعم ءاطتعسس اتععاعاتتس , ةهتتعام»ع الور ل ءدريمأأ طر ءعرنلعر مصمم 1114 (ةهع

 17. للمهن. 1702) سممانو. 14914. ©6111 ةه0 طعءعاعر معمهد ءعمات[هاتنه 0ع متعدعنلا

 معمربطعأوع ةطرتعع مهام ملتطاسس. آرتطع» طتطعلتعاتقرو ءكنزاتق ة5عاتلتال عطأتتلال عمال 111152 عاتأذ5 ىانح

 مععمه نع ملتطسم ةسمعععاممعاسس ءىار همعامرع طآمللاج ممداعم هطعتاعط ءدتداقس 7”ه/بره طر عراف

 ورا 0م, ؟دلعو 11سم اعلعأب لتعام هك مصصم 1088 (مع. 24. ["عطع. 1677) زل110[01.

 14913. © 1ن]ز هول طعملع, عمده عماتكمأأ5ق. (ةسدعس عجهممم زا هصعتل ءعطاتتللل 201110 طانللل

 همصاتمصعمعب ةسعامرع ظظا - 5هيجنل ظحصمتل ظعاتعأب لا - 8هسبئعم# ممعاوب ةصصم 1133 (ط]صع.

 لن 0ع. 1720) ممرعاسم. - 14916. !؟ سلال جذع لل ةطأر همععه هسماو غ4 7” مدبر“ طير عتانلفو

 ناعم ل71: نوعزغ ل/- القا لتعأل ءا حصمم 1124 (زصع. 29. لوص. 1712) 2ئ0هالأانأ ر 01136 كالظأ:

 ق4ممعملذ> دل 717 مممأ طتموعمررطتمسس ةل هز, موسعلتم هيوم 1]مهعكمامسس - ىرسصر] عض عصاتتلت ه0
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 هجنمق خيرات موظنم داباريخ موظنم هيريخ موظنم نيعفرا تيدح هدمجرت وا ليذ ءدامكتو

 ليس ىيخو تابهلك 2 ردود نوقلت ناويد نكامشخم موظنم ةيجارعم نييمركالا ةفخحاذ

 ناطلس ىارغط حدم ىف روثنمو موظنم ءدلاقم هلاقم فلاو ةدامو . . . ةنسل غوت رءاشلا نيسح

 النسل“ رجمك ناويد كدادحو ةيجارعم موخم | خمذ 0 دلكم روبك 9 راو كييحلا

 تسري فلاو ةداعو نيةلتو كاححدني سل قوت ىدتفا بتكاث لدء>ا انالوم هدأز نامتع تايَلك

 قراشم ثيلدح ءدمجرت <فداطأ ءدعومدام نامقع لأ لياضف ءار زولا قيد ناعاست

 ءاهس نوطالس خدرات رصخخم نيتلود ءدرظافم نامعفلا ةفكذ موظنم نيعبرأ توويح حوش

 مظعا مامأ بقانم رصتخم كقكولملا حداصن رصتخم ىمالع ىالخا رصتخم كولملا ةفحت

 ءالع انالوم تنبات تاملك 69 راعتشا ناوددو جداصخلا اظكبز دءامدس دما نويامع رصتخحم

 عمان ردود همان اوغ ةخيجارعم- تاجانم افلاو ةنامو ىيرشعو عبرأ 62 ذود ىدنفا نيحلا

 اييعوسأا خيشلا موحرم تافيلاذ تاببلك 19. ا ناويد صقان هماذ محهدا همان هرد

 طقصع ةممعملنععمب - (عممفأةهلتم معاضتعم وتته0عدعتستف (220ئ(1هصانص - فمعصعم ك7 ع” وع

 - هةورسعم م/م ج طئخغمرتمه ععضتص 80 (ئدستصتعع ععجاحصتسي - 0'1]رعأ ءعادأب ل" هرب عاب

 - ةعسعم لل زاوررعا ب ةلبسعاوونال - طلة م)ويسم اهتعاتماأم [ههعت نلمو ممغعصعمع اس 7

 العسال 11 عفغ آ[1' عططأتر همععه هصمته ممعامع 5ءويوأل 2هععتسر مدلعو #1 عزام لتعأت ءا ةمصم

 411.. طم[ نأر 083ع هاله: 1/6م47ع ع (ءهعاولسد ( للءعم/ عز !خئدتك عغ ةماسأف هءدالممع

 ععمأسم أم ادسلعس همهمعععسس اتم ( 1ع” 4) ةدسلافمأ ل /توعل - كبيص مروعا , ؟هاسسعم

 مدمعمانسر - ءقمعسعم 276767:-ضة71عأ - للا" نزأهرعا - ('نعتلمع - 101 مممدع دصهعلاخو. ع

 14918. آك نال 126 0 ئطس ةص-جفل عطر همععد هسمنه آكآمالادع هممداعن قاسعل 10 1ةرعسل#ب

 نلوم 01مم عولعإب لتعال ءغدصمم 1136 لسع. 20. تعرخأ 1723) همعأنتو ننهع ةانهأ: لا" ع

 5 يرارا - 18هلفعما ءآ- مدعم" - ظل ءلاغتأا م 0| سفتا - هجاللموعع !اهععءاتهسدس ( لل ءزرستمت

 /ءاهبر/ك - ئهومهاهتتم مهلتغقمصسس انطع ك7 ءعزب ننع ع ىسصعمأةتتلنق ذه وتنتقل ءةعتسأح (؟ة

 لزنمصعم ؟ععولطسخ ءممحمودت6بو - 1هلرعا 1)/- 6من - للان ماسم»ءأ لعم]ءا عريس ةيتامملع

 طزدامرتوع ةسلاغخصممعسس 16/ل/عأ تأ - 074/4 ذمكععتمأاأه - ءمتامسع آلتطعا قاع للمربع ع

 عما مرسع ]تطعن 8ععون] ءل-سم/ةمع ع عينفمسع اتطع كل ءيمعطقا ظا- ارم لأ - قكاممتم -

 ءمزغمسع اتطع صفير - :ةنضعأب, ةقييالعا ءا- :ءعوقأ ذطهمهعتمأاوه - ءأ هوجللموعع ( آ0 مم

 قمعستمسسل. - 14919. آ[ نال( '!' ط غطتغر هرعته هسمته ة1مالمع همداع 4/6 - علل لقب

 1 عبااغر ؟داعو 1 ماعا لتعأت عع ةصهم 1124 (زصع. 29. لمص. 1712) سمزئاتتلو 086 تانهأ:

 1101: لها 1.١ ع معءععج مصتسوهنمع 0 عدس لل "مزتورعا ج 6 عمه -1روعأب اق ءءانعت»-تةةيضعأب

 ٠١ ع. آراطعع (موهمرتو ح 72 عمع-دي ورب مأرب سس 1701 عود مصعب, نست اذطعع زددرتععآ ععانم عون ع ةزلااموع

 ( #72ثموجع) يضسمتمسسس ههعيمهت اما 14920. اظسل] 1 عمتي ةهرععه هرمصته كاعتلعطت طقصقع هيعع
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 ردص ئيشلل نمعبرا حرش ركفلا ةيخأ حرش .٠ فلاو ةدامو نيثلثو ىثا ةنسل قوت ىدنفا ىقح

 مظن حرش [هداز] ىريك شاط بادذآ حرش ردابكلا حرش . شيش نبا ةولص مرش ىونق نيدلا

 ىفخملا زنك ةاجنلا باتك ماريب ىجاحو سنوه تايهلا حرش ىلادبك هقف حرش كواسلا

 تافيرعت بانك .ةعجشلا باقك  فرشلاو ركذلا بات باطخل باقتك تادراولا باتك

 5 ةفحو ةيليعمسالا ةفحت ةيكصاخلا ةفحت ىمدالا رع باتك تارملا باتك . ةييتنلا باتك

 هتافورح .ىق. فقس. مهريغو - ةيركجلا

 ماللا فرح
53 

 هقتومل بادالاو ةرونملا ةنيحملا ضيراق ىف ىكرق :ىفطصملا ةرايز ىف ىفصم لعل 1

 نيعبراو ىنثا ةنسلا فيلأت ىلاعت هللا هملس ىدنفا فينح ميعربا جال انالوم افش حر اش

 سدمسحع لدرنمأأ طل هععر# طر عبر هسصصم 1132 (ذصع. 3. لللمانت. 1719) هانت, ل1036 ةانهأ :

 (هرصسص ءمامسسو ذص لال معقاعا ء/برطغمع ع ءمسصسسصعمأاةهكلانق ذه عنه ؟ةعأتمأمه !؟ه1(01همعف هطعزاعطت

 ىوير» - هل - لؤرب (نوممم ع مسمسعماةهستمم اص طلاق ىرتدقت ائتطستس لع مععءونلممع ةماعسمت

 ( هم/م() - همرسسعمأهرتانق لص 2/- 7(عاان» ]. ع. ءععولاو دمهؤ م25 - مددت عماقتأ05 8

 151,1 قررت" تل عإبأ اذاطسنس م40 زذ. ء. ظعودلمع - عصسس ءعمامتتامك زم ائطصتس 261 هدو ء7-ع0///

 - عومرصتس عماقمألانق ذص 2204705 ]ذطصمس عز ع ءوسصس ءعمامعتاتم ذه اذطعم5و 7”سصمعأ ها 2م

 17 ءقمب» 0ع مءطسع لتحتمتأمق (1/ه11ل1) - 115 ءآ- عزنا أذ. ع. آذطعع كددلساأمف - رظك/-7( نع

 [/ - 7167| 1٠١ ع. "1" طععدتسست5 "ععمسلأ ادق - 7714 ءآ- مامن 1. ع. انشطعت ؟ءعكعأ ةكلوطتتلل

 15 ©- [[مماغط .١٠ ع. طضطعمع دلامودتأ - لكقانط هاد لدعق[» همم هآ - هارع”وأرك 1 ء. آتطعت

 ا(مسوع ءعأ همطزا منته كانا ءآ - هارعز'مل 1. ع. آشطعع !1هءاتسسس - 16115 هآ - "را

 وز. ء. لنطعع لعقمأانمدتنس - 1215 آل - +ءاثزوا .1٠ ء. آطنطعع ءهععاسكص بس 15 ءأ- م“ 4

 ز. ء. آيئطعع ةرععتلا - لك ةمط] نس م١٠ هلعبو# .1٠ ء. آتطعع 0ع لنعماغهغع طمصستصتق ل رل/-

 1 01/ عا 1/7 - 12 /ىءءعفورعأا أذ. ء. آدهمسم كدلادمدع ]آعكطقمدءعاعت هطاقضتس بل 7 - 10]ر/عأ 11/-

 لوس مف نعءا 1٠١ ء. اآطودسص طومقل تعمم - 1-1هأر/عا 1ل/-8 هلي ةيرعأ أذ. عي [آ)هددتم 113151 ةلانل

 ب مغ( ةلتلق هرععذ طص !ذأععتلق مههعععلعمغؤلطسق ءةطماقأهي ع

 1.1881 0110 2831 111آل1:1 4 111184 آملا 11101211011

 149021. ظاد- آد 8316811-81 مدطتصتتخ لعماتعدأم لع ؟زوزامصالم معمرطعأادع ءاععات

 دعمنا[ ءطرنم. رنه طتقغمكتعمس لع 81علتمج زللسصتعمعجح ء ععوعدلتق ذه ءزانق ؟1ةلاهاممع

 نانوعمجمصلتع مط اهاععم ع عاع انطق ىمعركع 3ذآمالله همداعم ظل - 1 مْنَر طا هاراس الهدار“ طر عنب

 ننعرس آن عده ةدلتاع لمصعأب ةصمم 1142 (امع. 16. لدل. 1729) اتععلعع ءقات م6511 ن0, 0000 1(
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 ماركالاو نامالاو ناميالا رادو مالسالا ةيق ةنيدملا لعج ىذلا هلل كءكلا هلوا فلاو ةئامو

 ىفنحلا» بويا نب مح هفلومل تاولصلاو ةيعدالا ىف رارسالا فشاكو راوتآلا عمال مف خلا

 عيدبلا عئاصلا هلل ىمحلا هلوا فلاو ةنامو نينامذ  ةنسلا .فيلأت ةقيرط ىدنيشقنلا اًيعذم

 معو برس تاريضلا لمالد مجحك خلا هتردق راهظا ببس دمحم رون فقلخ ىذلا هقلخ يف

 مالسالا ميش فلوقل ريبكاسااج ىكيتلا ' ككورح , لف هجيلا اَهْش ا سراج مك نرعو ىكرت تنغل 5

 نطف نع ىغلاو ىعلا هردو قالسملا ىسالا نسل لحسم فقطنأ نم ناكحيس هلوأ ني ا

 هلوأ فلالا دعي نينتسو ىنثا ةنسلا فيلأت ناعربب

 هاوفا رد نابز رهيب اهنغقار ىأ 10

 هلاو ىركناتو .سوطسركو نادؤب

 هأر وب اهنابز كندرب ون مان زأ

 ةمعامزإ: آدسنن5 [آ)عمو وسن 81علتمحتس (طغعاطنسص 1كلدصأ عغ لمصنس 80عأتر ةععيسأةاتس أ

 طمصم عون ممتد [ععلغ عاعب ع 14922. آسكسصلا عا-هملك عر ةماعملم» طصصتمتتلللا ءأ 0عاوعأمز

 حععوصم_تتل 06 1مكمءعوعلمصتطسع عع مععلطسع هةم]اعيصمتطسع. (0هردممدستاأ 7/1ه]ءمتوننعل اذ ءرا

 2نننز ةععامع طقم ءلظاتعدع عع هعلتمأ ةادععطتط عملتغعسمست 2003ءامك ةصصمم 1180 (ذمع. 29.

 831ه1. 1766) طسصع ]تطعم ر ونسأ ذغأذ ازمعأمأا: آطهتتع آلعم حعاتقعأ زم هده يعماتممع تق 00و

 وسن اطسسصعص 710 متو77ع0أ5 ىعدعأتأو ان ءواتك5ذد ءاهلعععغ رصهمأ [ععامملدع ةنقهع مماعمألفع ةأعو

 ءده]سسصتسع هراتق 126087 ءأ - 1ع" دعودمل. -ح 14923. آم عطقأر ]عدتعمس اتطعأعم- د

 ةعوطأعم - مععدتعتسو 2عازعا 1٠١ ء. ىرآل 1 ءالمصعم ]أصعدمع ءعمملتادعع“ زمهععماسس ءأ ه0 ]ئ(ععوق

 عالمطمطعأ(أ 0ئةممعلتكتست.  [هاسصدعم مه عمانتل ءاتزانق مدت مم (1همعتس كذطعتلعط ءآ] - هام طوممع

 معسمفتمع 110 ]ءمروت»ءلأ كم0 طر عنلغ ةصمم 11338 (أذهمع. 29, كسسع. 17253) امععوزا ع( ةه0

 1145 (زمع. 13. لدص. 1732) ةطقماعت6“ 1معترألا 19: آطهتتك عتر نأ ةععلم»ع امقاراتتعأا 1م81110-

 مجعمتسس !ذهمعممع متع لتدععأأ دتوسع طقعمأ (هعنلمهعسس ءأغ طقا] بعلمه غلممعتس ععماموتا هطامععمأم

 همجغمرتك ءاموسعساأت5 ءاع. - 14924. آسمعطصغأر ]1ءدتعمم معجدأت ءاتتنتو 207/616 048“ 1 هن

 رع جات عمانتل معععضأ معسل“ زممععت مانتصم 0100 1101 مبوتوعلا 110د عنا طا 1ع ممعاتمع

 آ80/4» ىمعممسستسهكتقو ةصسصم 10062 (ذمع. 4. آل عع. 1651) رص ممدتتا“. آصعامأا اة:

 0 "آخد ونسأ ![!صعاتك ذص هدعتطتتق طمتستمتتال 71813 1185و 10

 1ءيلةخمر (نطعتمأسم, !"دموعأ ءغ آ[اًقطر

 4 ممردتسع "اثم م01 ععامع !اذمعمقع ه0 "1ع معجون عمعالاتلا --
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 ديع هفلومل ىكرت ةمانهش تمغل 6185 2 راتفك نيرشعو عسنتو ةدداف عسن ىلع هبترو خلا

 علوا: تفلالا "دس نيعيسو ٠ تسا' هنسلا» لفيلات .خعداةغيلا لمع نو ةزداقلا

 ادذخ دكمح دوب تعن ره ةمانهش

 اجب فطن !ر ةدئب تسوأ تعمعت رك

 5 تمغل 1 ضلا لاوز ىن هاشداي لوأ سايقو لح ىن سايسو ساسالا ثبات دمح نييبت مت

 نفرازهب ريهشلا ىدنفا نيسح مِيِرَأت بحاص هفّلول ىكرت ءابطالا ناسل هامس بطلا ىف ةيودأ

 هرداذ تل انساك ىكهتلا فورح ىلع هيثرو فلاو نيبنامثو ىدحا ةغذاسلا دوردح 521

 ىف فبس ىروعش كنترف تمخل |2488 2 نيبسلا فرح ىف فبس ناسنالا ةمالس هامس قرع

 مد“. ١ ميملا قا قامو «نيشلاو  هانلا يفرح ىف فيس فاصوو تغل 4, نيءاقلا فرح

 10 ريهشلا ىدنفأ ىسح كنهرف مجرتم دفلومل ىكوت ءارعشلا تاحالطصاو بورضلاو راعشالا.تغل

 عما 5 3 ع 5
 ىكرت فياطل (29*ا ىجهتلا فورح ىلع ةيدرو فلاو ةداعو نيرشع دودح هفلأ ىروعشب

 ءاذمص همدعرب 20مماهلممعم نكتلعق هغ متوئتساأل ممول عرن (؟ةعاهكتق 055ممدلطتس» هوا ع

 آسمعطحغأأ هطقط- مفسعطو !1ععتعمم ذص 5( /نةتوعأب ةط قلل - أ + قلق» عرب (0جم» اع

 ظهور لملف انس ءلتعع ءمرظ ممدتكتسير 0000 ذغذ ةصعامأأ:

 ؟1"ز(تألسم ةماعملعمك ءسزانقكأ5 !دنلتق ]دنيك آ)عأ عقار

 مز ]عز طومعلظعتلسسسمو هظهللمو طمستمأ ةسمم عانت

 "دس ءهدعمموتاأم اهسلتك ةمانلع ممظعمسه ندعو ءأ عامسم امظمتاأم ءغ آسسعمدد الل ةلتعطقط

 5 ةعاوروم نهأئن,ب سس 149926. آبم عطقأ ء1- هلت 1 ج عغر !عدعءلعمم ععدت علتمتتت طق علتعاتلل

 ءا- ه1 6864 1٠١ ء. ريا معتد علت عمماتست““ زمهعسضأ ماتتطت.  (نهرصممفمأأ انطعأأع ط1هدعا» طر ءزالغ

 همام طتقامعتمعر ننأعم طلءعموك ءرتو لتعاتكر كععذ ةصصتتتت 1081 (ذصع. 11. ةلهت. 1670)ر ءغ ل

 هعلزمعسس [11غععدضتسس لزق موددلتا. - 14927. آم عطقتغ لل ق01ءغر !ةدعلعمم ةعوطتعتس عمته

 روععطو نمصالسعمسم, هء/موعت ءاسمممتع 1١ ع. ىاصاعووتاوم طمستمتك ه ؟لللق““ امقععأ مالنت عأ 8

 ذم اناععم ذأ همسصس عرس مردخنلت. - 14928. آم عطنا طخ ءعط ءمعطت هطسشعترو !1عدعتعم»

 لكما عدووارق كاسة ذه اتكععد 1 ءمصصسعتسه؟جطنللت .١ - 14929. آهعطقغ آ[1هد هذ

 ءا-طملط عع !طءرتعمم ه0 117”هدوكركت ءل- ءملزب»سءا طتعاممصتمسم 0ع وسم طص !زاععتلق 12 ءأ

 ىو لتعفسسي كىأ عا ذم [نغععو 714 لنءءاسك. - 14930. آس.معطمغ عا-ةعطنقمع 566 عاع

 10 ل طه ءعئذطر ]هدءعلنعمم رص ءقمعصتممو 01نا1ممعق مهعهطم] ا نوك ءغ اعضصتصمو م0ءامتانتت [ععطصت

 عط تذصاعع مععاع عسر عريعأرت ظمعمتا ظر/ ءعرنلقر مدلعو ى/ييو»# لتعأم كععد ةصصتتتت 1120 (اذمع.

 12. 11م:(. 1705) ءمرسممخت نس ءأ ج0 ]زغعىوصتس دلرطقطعأأن هعلتمعس للةممقتاستن, - 1
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 ىاثك ناخ ىفطصم مانب فيلات كيهشلا ىدنفا هللا ضيف ديس انالوم مالسالا ديش هفلومل

 نيؤم هللامك تافص عبمج هدك هياقمع ن فلاخ لوا انثو دمدح ةاوأ فلاو نهنامثذو ثلث ةئسل

 تالاقم ثالث ىلع هبترو خلا ىلحمو

 ميمهلا فرح

 ةنسل ىقوذ ليعمسا خجيشلا نبا ىدننا دمحا خيشلا هفّلومل ىكرت اهلوا سلاجام [81+

 خيشلا هداز نانس هفلول ةظعوملا ف ىقانس سلاجم (عكاد» 0 يلوا فلاو دامو «ناسدخ

 هامس ةظعوملا ىف ظعولا سلاجم م1 فلاو نينامثو نامك ةنسل قوث ىدنفا ىسح

 دم“ نب هللا يع نب دمحم خيشلا هقلومل ةيوفطصملا رابخالا ىف ةيراونالا ثيداحالا عماج

 كيد ناطلس نامز فيلأت ىدنفا ىلو روهشملا خيشلا فيمالت ىم اشاي متسر عماجب ظعاولا

 دحاولا هلل محلا هلوا فلاو نيعستو سمخ ةنسل رخالا عيبر رهش ىف ناخ مهعربا ىبا

 آس ءغاؤز1, (مععالوع. (نهسممسسلا هععتعع ظطعتلعط ءادتمافس الاماله ممداعع ةءعوجنل ل ءنلاءعلاءعأب

 مير عنخ رمحهاو» ةمصم 1083 (ةهمع. 19. ثربان. 1672) ءهأ 11:51 هرك6 1كم لل. اذطتاتتت هاانلتك

 وسأ زغاه آامعلرتا: آردسق عا عاممتد زلل1 ىعمعمل ةهمعمصهربدمعهطتلتر وست هدصمتطاسس معج1ععالمضتع

 جاع طتتغأتق هعوقهأتع عأ ءمم0عب012:جأتق ع5أ عاع.ر عأاتزمس معد ل1 ةدوعاوغلمصعس للمعلن طابأاف هوانا

 ارا 8ق81 91081131 711111 هى آ111514 11131 110151137“

 14932. 31عءّز خا15 ءل-ءرك]112ع 2, ءمممعددانكه ههصمعاماتس !1(ةىوتلتتر ةهنعام»ع هطعتلط

 ل160 1/08 1اد. آكا - ظطعتلعط 1طءهتةمغ/لر ةصصم 1150 (ةمع. 20. فر. 1737) 5م[

 آياطعع ةمععلبم ةععلماسعو ناتت 115 1[معامأإأ: ... - 2 14933. 01 ءّر ٌكلذد ظاصةمأر ءممقعدةانق

 ىو مواعأ مهعمعمعأ عر مسعام»ع ه8طعتاعط ظعهعمتا طي ءتنلف, ؟دلعو مكة - عم0عأب لتعام ا

 ةصصم 1088 ((صع. 24. !'عطعب 1677) رممراتم. - 14934. 31 عز غ115 عاج 2062و 60م8عقةةالغ

 دلصممتقمهتع. آشطعع مدعدعم ءانعتق لاصق“ ها هلبايلقااج هأ - ههنصاصسرءا لا ءآ-هططاش» عاد

 موه عمألبمأ ل. ء. ىر0همودتكتام» هلت نمد , ٌذص ونتستطسم ؟هدع همن ( !سصتمه) !ءوتكتتر

 1ع ءقكقنم معممطعأوع ءاععاتك““ زمهعكماسكو وننعرص هظطعتاعط 2101 همتدعل عت قلآلعلاعأب عت

 1101 م::7260 ممعممحتم» ه0 جعفعسس 22:ىنعسمممزبمع ءةدئطعلعهلعص عع لتكءاددلسم هطعتاعطت

 ع]ءطعععتسأ 77” 8 1ركعربل# مءومدماأع كظداامصسم 2101م مددتنءع4 ظعت؛ آظان”ه]أ» ك7 هدد عصقع

 8سمطإ(' 11. هممت 1095 (مع. 10. عع. 1683) فرسممودتغ [معاستا ذه:  آطمدنتق آلعم نمهتعمب
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 رصتخم (*1خ5» ١ خلا راصبالاو بولقلا ىلوال ةركذت راهنلا ىلع ليللا روكم رافغلا ردزعلا راهقلا

 ىلع هبترو حلا نايبلا هملعو ناسنالا قلخ ىذلا هلل دمحلا هلوا فلاو ةئامو نيعبسو عبرا

 نب ىفطصم ىب ىدنفا ميعربا هفلوم تاقيطلا ىف ناكلخ رصتخم م14 ىجكاهتلا فورح

 5 ديرك عش فلاأو دامو نويرشعو تحس ةذسل باح ءاضقب الصفنم قود ىدحوب ريهشلا دود

 ريهشلا دكمكم ىب ىيدلا دعس ناميلس ةهقلوأ تاقيطلا ىف ىتاطع للييذ رصغخم 1*1“

 ىر ع كنعرف تدغأ رصتخم اا فلأو ةدامو نويعيس تيل ةهغلأ ىدننا هداز موقت سعب

 ب دلل كمكلا هلوأ فلأو نيةتسو عبرأ خنسلا فيلات نتومب رهيهشلا ىدنفا مهرجأ هفلومل

 ىقيلاوجالا تابرعم رصتخ [211 لا نيرخالاو نيلوالا ديس ىلع مالسلاو ةولصلاو نيملاعلا

 10 ىجيتلا فورح ىلع ةيثرو فلاو ةدامو نيسوكو اندححدع عل عقلا ةبيلأ رام هفاومل 300 3

 هسصتمماعماأتر عامعموم ر ءمصلمصقساأتو همءاعطط للعأ هططم]؟عماتر انا ةلعصتتلال 1226120181516 ةذغ

 طمسصتمتطسخ ءمضلهغعتق ءغ امغعال أ ىععماتطنم اع. - 14933. 8[هلعطعو5ددع ةطدعط !هعطقأ

 11 جه دقمكر يزامسع ءمرسسفعماهسأ 1عدعتعم]ةوتعأ آه 77 هدثنرك طتقامرتمتس 5 )هادو لعأ

 ءلتغكرو نيمسس اماععم ع5 اخطأ ىكموكم 3[ظهلاه همداع»ع 16ه 11هئاؤرك طي ءرنلغ دصسصصمم 4

 (زمع. 2. ثسع. 1760) متكلع ءديقعيت مدن(. آهمعلرتغ 12: آطهسف !آ2عمو وست طمستسعللل ©5-

 دكتأ ةهيسونع ءاموسعصاتحتس 00عنتأ ءاع.ر عغ ه0 هملتصعمسب ]ئ(ةعوصتتت 015ممدلاأو ءقأء ا

 14936. 31هاعطعهددمع [طم اكط ح11 اعذصر ءمتامسع ءاممدتسس 15: 1160/1/1 نفذ, 1ز740 16 ءن

 وق لواس عام ءعدعجمدتاتم““ ةصهعضترمأمم عسقست 107ه: طر عناق 8 ءف: للعكادركع 8 ءدن 11ه هت علو

 5 مسلعم 7756702 لتعاتعر ةصصم 1126 (ذصع. 6. كذص. 1714) ءمدط ممكانأ[ و تانك لانلا15 01

 [1جل ءطعمقأق لعممونيلتموعي - 14937. 01 هلعطعغدددوع آل ءزأ] قعغقوأر ءعمتامدسع ةممعهلأذ لق

 4147416 0ع كممدوتطسقر وسمت ه90/ءعقزردموت» كمل - هل - لادن ظعءرو ]101ءمدست» عار ؟دلعو ل1516 ءنةت-

 «60عء/ ظر/ءعرنل# لتعامعر دمصم 1170 (ذهع. 15. 85عام 1756) ميصمموبتأا. -ح 14938. 01ه لعطع

 (مددمع آموطقأأ 1 ءعءطءموعطت ظطنشعأرب ءمتامسع !1عدجتعأن طع" ءنع]ق ه/رام72 ,  (طقللل

 ةلط"ه«]ن» ظر/ عناق حلوو ل1:عءلسلت» لت ءادعر ةمصم 1004 (ةمع. 12. لما. 1653) همدص ممودتا

 آ[معامزأ زج: آهسك العمر متضمن 0مدحتصسمو ءأ ريجععوألم عغ عهلمسف ةانرعت لهدتألال13 م1

 ءا ممداعمأمصس ءاعمب - 14939. 181 هلعطغمددع 31هدععوطةغ آك1- ل ءرع ة]أ ءاطتر ءعرتغمتتع

 140 انطعن لعم6]ءلفأذ ل1100هقفت ل. ع. ىررآأ ىطح ةعوطتمماوك“ ةصقعضعرمأت لع. . . (نمدسصممدستا 16ه ]رو

 مر عبنلع رمملم ادتلهكتق ةصصم 1156 (ذمع. 14. 1"عطع. 1743) ءهغ ه0 هعلتمعست 11(ءىقتطانتل

 ةارطقطعأ6 لتعممهدت. - 14940. 01هلعطادقد»ع قلدقأطهغ ءعآ]-دما]تلعو ءمتغمسع انطعأ

 رووؤم# 67 - »م10 ذ١ ء. ىر(0همقتالأ ننس تءععتطاتق لهاستس 80 0عءع5زلءععلسس مطمطتادألق 1ع
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 .10.. ةنست ناك ىمخا ناطلس مانب هفلا ىدتفا بنات دمحا هداز نامثع انالوم هقلومل مكحلا

 بلاطمؤ"دضاقم٠ مراط :ىاشخ بيزا ميظع بر قانثو ىح بات :ناهج قيشروخ هلوا فلاو

 اهيل زيرأن حلا ميلستو تمد زورف ىتيك دامو

 اوس هيىوفانداه باكر صيخلتو ضرع

 ءاسنرإ "تييكح فيلات وب ويد كياش .هلوأ

 مكأل صيخلت ىدتيأ عضو درخ ريد ىنمان

 ماست خيرات رولوا صيخلت هساملوا هدايز رب

 داماد مظعأ رحص مانب هفلا موحرم هيلا راشم هفلومل نامثع لآ نيطالس بقانم رصتخم 1898

 هنيرلترضدح ميرك و ريزع مدوقت نسدأ ءوخسن لوم لوأ سايسو للود ءلدأ اشاد ىلع ىناطماس

 ناخ نامتع بقانم ءارذبأ خلا رداهنتر وص هدئانداك تارم قردحق دىعاشم اناف اذا هك رداوس

 ناهب ىف ةيسدقلا راونالا حقاول رصتختم 1958#  ىلاث ناخ ىفطصم ناطلس بقانم ىلا ىزاغ

 هماضاملتق هععلامصلسس““,  آراطعع مععتعمو لع طومتع ءمهقتاتأ5 1/8145 هلا عتت ذل. ع ووكك116-

 كمعاح هدمت ءماتسسس دعما عماتمسسس عمتأمس عت“ زمم صمام, وسعس 81011ه ممداعع 0/7: م: ا0عإف

 ]نعل 126 لير علل جممم دمتلا ععتسم . . . مرصحموستغ ءأ ظسملغعمسم قارسمعل لكلام هطاسلتغم

 [معزمزغ زغهن هما دسملسصم ذا سمأعممم اةسلتم عا عاممتهع لمرصتمت دصفعمترو ونتتأ هعمهتم مانت لمضقأ

 قمر حس عمغم ءمماغعماتت5تممانتمو عغ قمهكتسسر ءأ ط!صصف هجتصلسسم 111 نسصتصفمو 5دل ن(ةغلممأ5 عأ ةزم1ع-

 يكقممتع ةدلستتم معموطعإومع ءاع. ىل ع(عصماتق ءمرص ممد561هصتق ةتومت 8عدصلسمت طمق !ععزأ ؟ءدقاتك :

 [لوع همانك ةدمتعمسالح هدصهأتالل 10[ةهكع لتوصانال عققع 5ععاتتلل 7ع[ ةطقو

 نمل ةاهمعلت طدلتةطمطأ هزكععدغس عغاتم طءووتم ءمهاع2 أنتو

 عوموعرع مهممتم نكدالطسص ءزدك 16/8/45 ءهأ- [ممععت» [ععاام

 ةتالاو مع هلز ءءاه ممدع 16/8/45 طعمصم ععمسصتم# مععل ععااتمت ةمها110 عام

 14944. 31 هاعط غدددع لآءعممعاعنط هءالةغعاص ذل 0 عطسقمر عمتغمرسع مدصعوو 1 ةانلأ8-
 دمصس لوجصفمنتممع 0(طسقمتعمعر وسحتص 0/مسومسنلعا سصملم [طهسافكتم طمصفع سعتضمعلقع
 مرسممكستاغ ءأ ةدسمستم آل[ ونعم 4/موعانم, ععمععم ؟كهلاقصتر هططتلتل طمعامتا ذاهن آروانك أ
 عييواتمستس معالم دقز واهات مماعمأل ةهغ ععمععمددع كللسم ةسيعامرتك ئعصدملت من1 ءاط ععوتسس ع
 يمهل مغ ممتس لعطءطنعرو وسل لع هع ذمدم لتععمم: ظوم معمتس لمقع مماعمتقتم 205مأ أر
 ممصمتم ةسقمت لم ةمععاتلم مععسم ىعمافعممتم هداعمللا كعب ع  طومءورتعب5 ةط ((|(|104]]017
 ركام ظحرسوممغم»ع زمممتغ ه دل ةدلافمسسم ل151 هذ لكافشنو ل1. م>هوت ءلتطتك. عح 144
 31هاعطعهددع آم.عس ةءطتأط ءل-ةموقع ءها- عملهم عغر ءيزامسع انطعخ طعمفعأفا» ءاع
 هريمؤ» ءلسعملوعنروا لم ع. رىكمتستامع ؟ءععيصلمماعك !نستمتتسا ةقصعأمدتتم 0ع عمو وسمت ]سن10 ع
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 ىودجايروغدويلا دمحم نب ملاص نب ىسح هفلومل قارعشلا باقولا جيعل ةيدمحملا رونب دوهعما

 خلا هلآو يمص ةيبن ىلع ةولصلاو هيلول دمأل هلوأ فلاو ةئامو نيتسو تنس ةنسلا فيلأت

 ممي#* لاو ةدامو نيرشع ةنسل قوت ىدنفا نامثع كيس خيشلا هفآول لوطم رصتخم (عق6»

 ةفلوملا كيب . ىلعل كولملا هغيحبقل تداس لا اك ولستا جاهنم ةمجرت ىف بدالا ىساحم رصتخم

 5 ىانتو دكمح هلوا ا" ةنس ناخ دمحا ناطلس مانب فيلات ىدقفا هداز نامتع هيلا راشم

 هيثرو ةصالخ هامس لا نيزك باكأاو لآ ءديضرتو نيلسرملا يس ىلع مالسو ةولصو نيملاعلا بر

 مغلأ ىدنفا نمحولا دكيع فر هقلوأ ىك رذ ءافصلا تاأومه انهزم لودحف رشعو سوك ىلع

 بيبط ىدنفا ناميلس هفلومل بطلا ىف تايكوم [مازعا . .. هلوا لوققملا اشاي ميغربا ماني

 انالوم هفّلومل . . . ىف ةرداسلا بلاطم 16:4 - ”فلاو ةدامو نيرشعو نامك ةنسل قوت ةصاخلا

 107 دلوأ فلاو ةدامو نيتلثو كين نبيل وذ ىونردالا مه بأ خوشلا نبا ىدنغثا ىهماك لليد

 ذسلمازع رهمططسس علتعمع م:دعلتنسع ةىدغأ“ حط كلل - أ - :مع]رارلط ]للا - كابو ننغ علتكم  (نومدس-

 ممدستأ طمدم» ورب ذم/:] لقعني 21هاءعبستنعل لآ- 00و10," زعمف دمصسم 1166 نمع. 28. (0 ان

 47532), ءعأ ءعمزلمرسع ماه اصعتمأا: ًكهسق ذئللترو وننت عد لتعماتق ءدأر عغ مطععوأتم تانمعلل ءلانق

 معممطععمسس 23101ميم»:ء0 اطسزادموتع ؟ظهستاتقس ام. - 14943. 81هلعطعغوهدع ظل 816 -

 (ةق هلو ءمتكمسسع همدرسسءصاأقتتأا 1 رك ةسمت:41 ىرابمصعأم»““ لتعاأتو ةسعاممع ةطعتلط 5ءورجتنمل

 011 طز عيتنلغو ةهمصم 1120 (ذمع. 12. لآدم. 1708) مهمرانم. - 14944. ل1 هلعطادددع

 31ءعءطةعأم عل-ءلعطو ءمتامسع انطعخ 71عءامعقت» ها- ءلول .1٠ ء. ىررظمععتستمه ءععوم

 بتاغدم ةمتصأت“ , (امهمقاهأتهمعس !انطعت كل: 47 ءا-ءه]1 ة/ه ءهلعأت دمآيطعأا ءا-ما ذ. ع. رىرالذهم

 ننذ ه0 متمععق زم ةمعزءامأع معودتست 06معع؟هملمق امعععلتعس لمس ءعوأنع اصهعصتمأت عا هط 2472 8ء/

 5 ءهلتك ببصخسعمس. (0هرصممسستا 0! ةناسنلع] طر عسل رصملم ]دتمحكتكق ةصصم 1131 (ذمع. 3

 لوك. 17181, هأ ظدلغفمم 4760 1 نت؛ طحصع ءمزامرسعم هططتاتلغ ونقع ذغه اهعامأأ: آبدانم ءأ

 عامرتح هنسصلمضتس لهصتتصمر ءأ ريظععدألم عا ةدلسغةكغتم ةسمعتع لهردتستنسا 1ععهغمزلاتتل ءأ هررزر عمان0

 ؟جىنمرتع لتحتمأ ءزرسق ؟ةسنتلتقع ءعغ ةمعلتق ءاععاتنه ءاع.ر ءأ 121ه ندم4 ةصهعتماأاج ععذص نتتصل ععاط

 دععالمصع5 لزقرمدزأم هدا. - 14945. اال[ 1»هغ ءا1-ههكفرو ةمععت]طدست مدمكلاقهأتقو 112.

 (نودس ممكنا لور“ م4آطل-عا-هايرنمتا اير عالق أ طا هطتسدنعامع ذهغعع[ععغم اذطغمسص هطغدلتك

 نأ 15 زمعامزإ: .. . - 14946. 31ه: جلعلع عطةغر ءعيدعلتد مص ممدلأه. طاطعع علت ءعانقر

 هنتعام»ع ك0/ءنرسبمب» ريرعببل# دمعلتعم ؟هسيتلتغتت هسالغفمتعأ ذماععتمعتعو ةسصم 1128 (أمع. 16.

 [) وع. 1715) مرعب. - 14947. ظطاآ- ال1 ءاغلذط ظ1-هةخلنعءأار ننهعقاتممعذ ؟نلعهأقع

 10 قع. . .. (هرص مهددا طآملاد همواعع 11ه1ءميون»ءل لك ةدبغ طر عببل# طلسم كذطعتلعطأ 1” ه/يق»

 17 + 11د عمل, مصمم 1136 (مع. 20. هءمأب 1723) ملم[ انانق و ءعأ !ذطعع زغو [معامزا: ... ا
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 مور ركاسع ىضاق ىدنغأ قابلا يع فراع انالوم دقلومل ىكرت روقنمو موظنم م خم مم

 دا كنا انوا ةيكم وادع دقت ةفيلأد نايا

 هزاسس سمت ميدق لديمح لح

 ارك ناش عن اندر لوأ

 ةنسل قوت ىدنفا دمحم ىمظن خيشلا هفلومل موظنم ىكرت فوصتلا ىف ةقيرطلا رايعم 4
 - ع

 ةلوأ فنئاو خدامو رشعو ىنثا

 تح 2 الام ركشو انث منو ساس

 لوأ مهيلع مخمو ريصب منو عيمس

 لوا ميلك مو كبيرهم مه لوكس

 ريهشلا ىدننا نيسح هفلومل وكنلا ىف ىدنفأ لمكم ىوكربل تيدج لماوع برعم |.

 أ فلاو دامو نينس م دولد> 3 25 نوديا راصح لزوك ءاملع نم هدأز ىندوب

 14948. 11128 17 ءار عدعاوألق 0ع حقععممت م0مطعأوع ذه ءمعاسس» هدوغلمسع !ةعهنه ءأ

 ءواسأو طدععلعع ه 110118 ممداعم لك قل60- ءا- زنعزغن مير عسملع ددجععسم اطسصعاتمع (نةلطت

 ةمسصم 1118 (صع. 4. فما. 1706) ءكم20م05ز[05و وان1 غ8 ز[سعاطأ:

 آيدتق5 ءعماسم] عع ةعاععمم ةماتق ءمصلت(غ621

 آل11 قمع ؟معامرعتست عمره 8051

 14949. 311جم ءل - عدم( ءوغر ءةدعمسعم لاوكاسس»س ءوملقع لع (طعموممطتق. (نهعممعم انك ءاعاتتلل

 حج كطعتاعط للعقم ل101ممدو»ءل 1 عبلعر ةمصم 1112 (ةصع. 7. لدم. 1700) 5205110. همز م0-

 ءاطيسر ونمل ذغأامذ امعامتان

 315] ءىاهأأ طعأ ةزأ ]حنه عأ ع2مأتقو

 ©]همتد ءأ ةتستسا ءاموتسس ءأ ععواتد ءأ [ة10816-

 111ج هددمته دساناأ ءغ ةنسس] ؟1لعغ ءغ ةتستنأ ةعلأو

 0عءوغم» 116 عقغر ةئسستت] ؟ه]عمق عغ ةتستتل 31100عهق.

 14950. 31هزئنلطن ةكحفستاتن ز علالر اتطعع عروسسماز ند 2عدتممعع ظمقلع5 ءوعماتسس
 همححعسس ه 8م عمو 01ه]يميس» عل طار عرنل# ءلتكهسدس كمعع عدمممعسقر عانعطت طل 0دعقلا لبر عزل
 هدب دزرتم 0هءقنك هعطنم ©دمعأ طتعقع ذه مهموعتمعتد 410ه عمهر, حلوو 2424ه40ع/: لذ ءاتتقو
 نقرعو ةمصتتخقت 1160 (ذمع. 2. لوم. 1747 ) ءمرصربموةنلأا. -ح 31615 ظ1-1غءطغتخو
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 . . هلوا فلاو ةدامو نيتسو ثلث ةنسلا فيلات. هيلا راشم هفلومل ئوكربل راهظا برعم

 . هلوا ةروكذملا ةنسلا دوحدح ق3 فيلات اضيا هفلومل بجاح نبال هيفاك برعم عفو“

 لمحا نب ىدننا ناميلس خيشلا هفلومل هللاب الا ىقيفوت امو حالفلا حاتفم 15101“

 نيقتملل تعا ىذلا» هلل ىمكلا هلوا فلاو ةدامو, نيرقع ةئسلا نودنح قىيفيلاث .ىلنطسقلا

 5 ىسيع خوبشلا ةقلومل وحفلا ىف بارعالا ضيفه !*10* خلا راهنالا اهنكح نم ىرجك تانج

 6 موظخم ماكتييع حاقفم د فلاو دامو نيرشعو عبس خذس قود ىلع ند ىدنفا

 ظيودالا تادرفم (400 .  . . هلوأ فلاو نينامثو سمخ ةنسل قوت ىونقلا نان دم هفلومل

 ىفوت ىلج ركس ىمركيب ريهشلا فباسلا ردصلا اشاي ديعس دمحم هفاومل ىكرت بطلا ىف

 10 ريهشلا دمكم نب نيحلا دعس ناميلس هفلومل ىدنفا دمحم ىوكربلا ةلاسر ىلع تالاقم

 هيدنق ءدلاقم اها هاا ةلوأ فلالا دعب ةحامو نيتس ةنسلا اظبلاك ىدنخفا هداز ميكن سم

 لمعه ةعدتممسم طمفألت سس ]!ذطعا 1!ج8 4 هد 8" عمم# ءلتغ ة>دممقتاألمر نطقت 2711110067

 ]ديل مأسس ةمصم 1163 (أذمع. 30. للمرل. 1749) همرصممداتتأا.ل 1هعارتا ذه: ... ل

 31ه:عنط ظا1- اع م1137 ءغر ءكمسعم ءعممدتاتم 1[ءعرعلمصسسست ظصهلتانس ععقتسات 21 ؟3ع 1 لزءا ةط

 اا 11و ءلتكلحعر ودفسس 1لعرد تنقسم 0ع] كقكععد ةمصتتس 120060 لتعطست علتلت“ اطصعتمتخ

 زمن... 14953. 38[ 1 1غمط ءعا-[ عا ةطر هلوعتدو ؟ءازءاقغتأك عا قلسعتد ددغه زم 1[)عه ةملم

 ممدوزامه عنب  (هيسممخنأتغ 8طعتاعط 507ءمجم» طر عمل اظعتن قلارضع#ف 2لا - 0021 هنااشاف كععح

 عصصنتس 1120 (زمع. 12. آهن(. 17208) طسمع !ئطصتصر وننأ 18 آصعامأاأ: آبهتتق آ)عمو ونت

 طمصتصتطتق متتق رر طمعامو (همععماتطاتكق 11 عهغم5 مكهعمهظتزن1““ تاعي - 14954. 0 ١1 هيا

 عل -لئعلطر انطعع ععدستس هات عتق ؟عواتلقمق 11عدعلقمتسست ظصقلتاتقت 020121100ع 00ءءعمقو ةعا55ع

 ةكارءزاعاط له« ظز/ عربات ظعرع 4ل/2خ,ر ةسصم 1127 (زمع. 27. آلعع. 1715) 2ظه[10. - 15.

 3111غغطخ ط عزها لع ةسسر هكمكلتق ءّزاتقر ونانأ ةقاكهممزط أ ةنلل 015 عععع تنمأأر ةتتعام» ع ]1001164

 راكان ]]/- (نيديعمتر ةصمم 1085 (ذصع. 28. لآدم. 1674) ممجغنم. (نهعطت عل [ا01علعانللت و, 91104

 زن زمعزرز(ا: , . . - 14956. 31ه1كعز1لمغ ع]ل- ع« لذ ععغر ععسعلتق ةتسم]أ علق. آنطعت

 سعلتعتم , ننفرد ل1101 عضت6ء0 5804م فع]م , معاماتستتق ةاتتالتلالك آلآ عماضصنم ور نلعم 1ع ة »بف

 معاج لماعام لزءاصك عغ ةصصم 1173 (لصع. 14. فةسع. 1759) طتمز[انا13 , ءاتلالظل 7172ع1ععاسق ا1طأق

 ل10للو عددععور ةنتعاعع فمسصممفاتتا. طمعامتاغ ذة: . . ., ءغ ةل]مطقطء(1غع 0ت5مموزكتق عوام اس

 10 14957. 31عءة8] غر لزةدءعاونممع5 30 اعدعاهطتتتل 22عاما 1101ه ءاأ ظل ءنلفغر يقف

 ىو/عزرررار» يملأ - هل - لقد: عرب لله]ءمد»ت»ءار ؟دلعم 11:51 6ءاقس نملعأ طر عبنلق لت كحع . ةدصصو

 1160 (مع. 2 لوم. 1747) مسصرمددتغ. !معلجتسساأز[أه: ...- 149538. 01ءءعذلءعز (حهملذ هو
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 نيرشعو سمخ ةنسل قوت فباس مور ردص ىدنفا قابلا دبع فراع انالوم هفلومل ضيرأتلا ىف

 ميعربا ىب تممصع دمحم احلا ىدنفا دارم خيشل تابوتكم |4050 .  . . هلوا فلاو ةئامو

 ناك نمل ىركذل كلذ ىف نأ ةلوا ففلاو ةنامو نيعبراو سمخ ةنسلا عمج ىلج ىجاح ريهشلا

 هقلومل ريبك نلجم ىكرت ضداقعلا ىف لكو للم خلا ديهش وهو عمسلا ىقلا وا بلق هل

 ريغ قمح ةلوأ فلاو ةنامو نيرشع ةنسلا فيلات اشاه ليلخ رادرهملا هللا بع نب فسوي

 ىلع هيثرو خلا هك نوسلوا هتاذ نالوا دوجولا بجاو لوا لازي ال درفو لاثملا مهحع ىعانتم

 بئات هذاز نامثع انالوم هفلومل باوجلاو لاوسلا ىف نيتلود ءهرظانم |5401 ١ باوبا ةينامث

 عو خلا هينامثع ركاسع نارادمان هلوا لوتقملا اشاي ميعربا مانبي فيلأت ىدننا دمحا

 هقيلأت ىونردالا ميعربا خيشلا نبا ىدنفا ىماك دم انالوم هفّلومل ىكرت مظعا ماما بقانم

 2-2 ماها بقاتم. #1 . 1 ةلواا فلاو ةنامو نيثلكو تنس ةنسلا قوت دادغيب. اًيضاق راص نيح

 ظقسلا» فيلات عمجتلا ؟مريدلا دعس .ناميلسا داو ميقعتم_عيلآ اشم مقلومل رتثتك ىكوق مظعا

 لزود ءىاوكغلم طتقغامرتعم 0ع (ةسلتقر ةنعام»ع 31011ج همداعم لقل"ةك قآل - أ - اانعأف 1/ عاف

 مممالمسم ظسسصعاتذدع (نةلطتةملعععر ةهمصم 1123 (ذصع. 17. لوص.ت 1713) همرعأتم. 1هعامتا ]اه

 ... - 144959. 01 ءاعاشطةغر ةعتماأم مسطاتعح ه هطعتاط كال 0 طر ءرنلن ل1 - 8]]

 1101 هترن7» 0 ل هد»ءا ظعبي 1اط"هطغت» , ؟دلعم آطلفرن لععل# لنعغم و دصصم 1145 (ذمع. 13. كانط

 1732) ىماآ]ءءاهر نندع زغ2 1زمعامأتهأ: ىرظعملععغم ذص طمع ءدغ ىمسدسممتأم زلات كتل عقأ ءمالو

 دع] جعععدج علا جتتلعور ءعأ زمهع ةدعرلاأ معز (ءدازد““ عع 14960. 3111ع1] ريع ةلذطقلي

 موعلمع معازوزومعمك ءأ ةععامع مطتاهدهمطتعمع.  ؟”ه]ل]سسصعم دصهعمسسس 0ع ةعاتعسااد 2015 7م“

 آعب 4ك60ه71ه7 111ه [م4عأم ةتوئللل بعغملع حصصم 1120 (زمع. 12. طلق. 1708) نععأعع

 يس ممدتكسسس , ون0100 18 اآهعامتغ: آطمسع ةمكصتخام ةزغ للتو وست مدععست ممص طقطعأو ةنصأتعمو

 وننأ عدوو ممم 0عدتستغور اللثر وسأ ءدوكتقغعمألو جطوماتأذ 1متتكتتو وان1 ءاعبو عا ز1ض 06060

 ءةمزغأو ك1زةممدتكتسا ءعىامي 14961. اللسم غ2 ع1 0 عر ] ءغعزصر 015ءعماقألم 0012

 مععممتر». 0 نهعداأنمصع5 هغ معومدصقدر وتقع ذآه11ه همداعع 0( ةتاععلعأ 115 قاسعلف

 1 عرنلف محسممددتك ءأ 16ه]باسواع]مع ذماعع[ععام هططدلتغب ع 1معوتغ زاه: 1!!دهاعع5 طععمعق

 ءععععلطتتتست هاطسصممأ عمرنا ءاعي. - 14962. 31 عمة ءاعأاط ظ1- 1 ممّمس طا- ك6 جهضسو مقح

 معوجمتعمم [مههسستأ ا1[1دعنست ( قلق, 1هبجورم). 0( هرمممددتغ ادعععع 810115 همداعع 71011 هستاعل

 16م7 ظر/ عملت ظلطع 5طعتلطأ 15 هعقك» ظنا - 120 ءوءعمت ةمصم 1136 (مع. 20. هعمأم 1723)

 مممعأ6تاتك و ءاترص دمانسعع نس01 ع 8دعطلذلا طصععع عادت. [سعالمتا 138: ... - 14963. 0

 ٠/ 7ءدفعءعاتط ظ1- 1سفس 1ظ1- قكئ6عدرسرو مهصععور تعانق [1سمست ة1ددعتست ( كاان طل 31

 1: ه]سسسعم هسقعماتا1 2 516::21ءلع»دتلعأب 501ج: هن ل - هل- ل1:  ظيركعتنل# ةنصتت |0560

 ايلا 8(
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 ىذنا هل كيزش ال هدحو هللا آلا هلا ال نأ دهشا هلل ,دمحلا هلوأ. فلاو.ةدامو. نيتسو. نامت

 ىدنفا ىفطصم ىحور انالوم هيترك تابونتكم تانشنم 14 خلا ءايبنالا ةثرو ءاملعلا لعج

 ءاضقب ًالؤعنم فلاو دامو نيعيسو سمخ ةنساأ ىقوذ ىدفغأ هداز ىلابكبد [ريهشلا ] قوتكملا

 ةلوا هيلا راشملا _ىنتفا بنات ديما .انالومإ ديترعل .تامكنم) ]81182 | ١.ميرصيق

 كا ع_س عئاض روخير وك ندانتو لدمدح فغا

 جاه 1 ماهذ ىردتيأ عود كعكات حيض

- 2 

 ميحرلا دبع ى#ر عماج ىدذفأ فسوي نان تامشخم 81 ةمئاخو لوصف ةتلث ىلع ةينرو

 ةيامما قوت اعمذر كلام. شم ا فلاو خداعو 12 سل قوش ةدأز ىشيتكب رمهشلأ هكموي

 ةينيقملا ىصاقملا فقاوم ىلا ةينيدلا لوصالا مهانم اء لوا فلا امو

 خذسلا دودلح كسح ىدنفا قابلا كيع فراع فقيسأا ركسعبضاق انالوم هقلومل مالكلا ىف ىكرت

 كنا ةمحر كندل نم انل بهو انتيلل2 ذا دعب انبولق غوت ال انبر هلوا فلاو ةدامو ىيرشع

 حصصم 1168 (ذصع. 7. (0 06. 1754) اسععأعع 012 مم5]ز[1011, 00100 غ5 اصعأمأأ2: آآبهتتهق آو.

 "1" عدامر, ممص ءووع الود هتعت ةللقط ةمالسسمو ونت ةمعاسم» همد طقطعأ ءأ هتعمو 00عغم5 طعععلعق

 معمررط ععمضتس دع ؟ه]نتغ عي - 14964. لآ نهعط ةقعغ س ءاعاؤ3طةغر ءئعسرأاو ءاعودصاأته

 معيض مامسمصس ماتطأ 1 ءمرنس , ه آآهلل1ه همداعم 17 71:1هركأذ 1 عرنلف طآ - 11ءطانان , ؟دلعو

 آل هر( اةهنلااعأ طر عنق لتعغم عع ةصسمم 1175 (ذصع. 22. لسلك. 17261) طق1[ا0و م080011813 2

 ستمععع زامل عز5 (نهعدوععمع ععممماسق ءةأر ذص هلتمعس 015مموزأاو. - 14965. ل1 هصقط ةقكر

 ةرالمعع ءمزه6ئمامصتس ءلاعوومغعع ةعئمادصسر ه ذطآطهااذ همداعم ل7760 1:0 آر ءرنلم ةدتم

 ادسلحأم ص هعلتمعسص لن5ةممدزاأذ, وناتهع اغذ اهعامأأ :

 زرع مادوه ءمعات !دنلتق ءا عامرتمع ةجمدعوعأ ةغءااذ ةةتسقأفو

 طاعمع هماسس ءقغ طقهمع !ادمنلتق آلعأ . . .

 ما(زصس (مع5 هةععالمسع5 ءأ ءممعاسهمز5معم» لتكن طاتغأو عدا. 14966. ذلسمنطةهقأ األ خطت

 هوالموع ءملهغواحصس 41 7” تهب ير عنلت هد طمابتست لقلطل- ءآ- "ماا عار ؟دلكو 11ه-

 ةنمعاراسوملع]ب لتعم عع ةصصم 11 . . صمتاتمر ه6ه11عءاه. - 14967. 81 تمقطققاأ 1 لأب

 ةوالموع ءمتكام]ادصس ه طوف ةعمم 11 .. 00[205, ءللاقطاتتللو ونا126 طغه اآسعارأا: .. 2

 14968. 31ءدمخطنز ءا-هدذ] ءهل٠- ل1 م(جعغعر دامهع معمعمامعصسس» معاتوتدمتو ه0 ةاهعلممعق

 عم ممقتامصنس هعمامع ءمعمتألممتق. آتطعم دعاه مطعوت عنه ج ة1هلل1ه همهاعم (نةلطنحماععع معلقأمم

 41" كانا - هل - معرب لير عرولا .ءقععد ةمسصانتلت 1120 (اصع. 12. ل1دعغم 1708) طتقعأعع ملل م0514 و

 نسأ زغم ز]معارأتا: الووصتصع همدكعتلر مع ءمجلجه همقاعد هج ؟ءيئاأقأع 0ععاتسم»ع ؟هعاققر 0

 ممق ل1 مورعتداألز ءا لمعح ممطتم هد "اكنه عموم مهتم عمض ا عمملتعتس. "1ك عمت ءق لمصفعم» [ائطقس
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 نيكاصلا ظةبينم 08 كلسم سمخو مهنم عستو باتكلا ةمدقم ىلع هيثرو ملا كاكا كبت

 ىلوالا ىذامج ىف تبسلا موي فيلات ىوديعاتوكلا ىدفنا ىلع ىربح هفلوم) هقفلا ىف ىكوت

 هدوجولا بجاو لوأ سابق 2 ىافنثو سايسو نيو راز# نارازح هلوأ فلاو نونامتو عيد وبل

 كسافلا ةذطيذ ا ىكرت مح كسافم 10. اشاد كودأ ئب هكبد ىقاصم ماج حفلا خلا
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 خلا نيعمجأ ةيكاصو هلأ ىلعو لليكام ىلع مدلسلاو ةولصلاو نيفاعلا تر ةلل كضوحكلا هلوأ

 #69 اضيا هلوأ رشبلا كيس ةرايز ىف ركفلا ةدبز دامس ىكرت هرونم ءدنيدم كسانمو 4|

 جل

 ككيد دوعسم هقول خلا نوئاظلا لوقي امهع سدقملا مالسلا سودقلا كلملا وع الا هلا ال

 فيلات ىلجح وكس ىمركمب رههشلا اشاي ليكم بيعس فقرباسأا ردص نبأ ىدارألا ىدنيشقنلا

 كيس فلول لزانملا خف ا ىكرت موظنم محلا هكساملم خقة ير» فلو دامو نيعيس ةنسلا

 عملزسكاسسسع ءاعبر ءهغاتذص مهدع1هن6لممعسس اذطعأر ممكلعرس ىلمه ءعأ نستصواتع 5عطتأأمق ل1 ةأعطانأانق

 مو6 ب 14969. للآسصور ءا عاد د ة]ذ1 طاصر ؟هغنصل لعمر ]ن0 طوتانتل.  طئاطعع زانعلتعدقو

 ومعس طا": 47: طر عرنلخ لا - 12,1 4رفير عم: لتع ذةططحتطت دسصعممتم لمسفلمأ !. حصصت 72

 (1مع. 6. اذآوعأ. 1676) ىرصممة تتار ءأ 21:ءامركمع 8ع ظعرب قلا/سعلممعام هططتلتكل. آمعامتخ

 ذد: النلعمد هدتلتد ]دببلتق ع( عامعتدع ع( ععوؤمستسا ةعالم زستسعمسد اللتر وندن حطغماسأو

 امتاك6ت» ءداقاعمألو ءعاعب ع 14970. 31 ءمةدزلع ءاد-طمزلر ماطق معجععم مقال مصتق ةقعط2عب

 آرنطعع نعلم , 80هؤ 02:61 عوج عن معقل لذ. عب ىركمععلستعم لأ تنال122 53050100111“ “ 1مل نأ انقر لان

 ذم زمعزمزا: آدسم 10عمو هدددتسلممتنن 0لهرصاسمو ءأ رتععوأأم ءأ ةهلطسق ةنمعم 110/0171

 ءزانك ؟ةستلتقسا مغ ةمعلمو هروصعو عاني. ع 14971. ع 81عمةدزلع ظاد- 3ئ1عل1 معاي ءا

 مكاكتق ةدععأ ذم ؟توزأمصلح ة81ءلمد ةللطسأمهتم هطوععووصلت. آنطعع» ةنععتعتك 2:50ءا 67-777

 للا عةنا»ءا ىعءروسرتل هدا ءع]ع» ذ. ء. ىرانتءعسممع ءموتاهتممتتس 0ع ؟ةقتكحسلم ةعوتت] ءطعم لمصستمت

 طمصتمتتست““ زمهععماسعب نست ءملعمست ملم نسم معهعععلعمق آمعامأأا - 14972, ا1١ءمقمأاع

 آ[1- 00605 ظا- ظط ءععاأكر متادم هدعرأ زم ؟أةتاأمدملد ةدمعأو 181 ةيمهما وسم هطقعععتوصلأ. آطاطعت

 هععا عبد اثم 177-(005 71مم ”ءزأم 88 عقر ءاق]م همم 1. ع. ىرآ1ههوتاتسس 1160[1هةمارطنقع

 ذللأ مدعدطسير وست هد ؟س5أمم له ؟هسسن]أدعااوكعسس (ءبسص آل عمز هرعت“ ةمهتماسقر علل 112 اهعاطأل

 آددتج 12عمر ميوعأعع وسعد ممم ءقأ آلعمه ملتقأ 1امقعر مععر ةدمعأاتخر ةهلنقو ملستق عم ععهملانخ

 يحس دنع وسهم لتعتمأ زمزسحأأ عانس اههوهصأ ءعاع. (0ووسممعدتأ 710ه عا نال هععأ ةانعأ

 1:7- 1108 ظلتنمع مدتكاتسأ دسسنسأ آلآ ءونعن ه80ع(0 للماء مس علممعآعع, ؟دلعو 1 عجارفن ةعانقت

 عع لتعطتعر ةمصم 1170 (ذمع. 15. هعمأ. 1736). - 14973. 31 ءمةقألع ءا-طهز ل ر ماانق

 ممععورتمهاتممتع ددععدع.  (©هعسعم اسععاعسسب 10/عا ءآد7؛ءنعتا 1. ع. ىىالومتنتم 10305101010“
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 فيلات فباس هذداب ىضاقلا ىيارسقالا نمحرلا دبع احلا ديسلا نبا ىناضر نسح احلا

 الو ثفر الف محلا نهيذف ضرف نمف تامولعم رهشأ محلا هلوا فلاو نيعبسو عبرا ةنسلا

 هفلول فوصتلا ىف ناسحالا ئاوعو نافرعلا كئاوم 1502 خلا جحلا ىف لادج الو ىوسف

 .. ىف ردارضلا ددارفل راصيلا كراوم |0100 فلاو ةّدامو سمخ ةئسل قوذ ىرصملا دم خيشلا

 مراشم مانب هقلا ىدنفا هللا ضيف مالسالا خيشل قوتكملا ىدنفا ميلس دمحم انالوم هفّلوم

 . . هلوا فلالا دعب ةئامو عبس ةنسلا دودح ىف هيلأ

 ةدامو سمخ ةنسل فوت دمحم خيشلا نبأ ىدتنا ىفطصأ عماجالا ىواتفلا روف 04

 هقلومل ةنيدلا لكاضف ىف رشيلا فيس ةنئيدم ريخ ىف ركفلا ةيكايتذ |1690 .  .. هلوا فلاو

 10 هدارهش مانب هفلا ةنيدلاب ىكاسلا ةفيلخلا ىسايعلا هللا دبع نب نيدباعلا نيز دمحم خِيشلا

 مدع ماسس هأ ه 5ءعررتن4 كلا- 814ز)] طمممت» 11:01:17 ةظذ» آظخا- 5ءيوذل 27 - 14] للا - ءل-

 ممقونمنا لا- 4 ءدعء»نيرو مماماتمم كلحمممع لسلتعع ةممم 1074 (تمع. 26. كل. 1663) ءمرط مهد 118

 آمعامزا غ2: ىو ظءءءومتمدلتم 1ظهعلعسلو عد هعمقتطاتق معدعوءعماتك. نأ 1عتطتص ذه ذات

 معمعومتممم ةماعلا, ةطقامسعمغ ةعات مصر نعدلتر معهعقءض مامدتس ؟101ة(همع ءأ حال( ععءواتمسم

 ام معععورئتاستسلو““ عام - 14974. 81 عرج ذن40 ءآ1-زء1ةمر متعمفقدع موصل همتق عأ علنا انف

 جعالممتق معمطمع. آئطعع عطعموممطتعتم , ةدسعام»ع هطقتاعط 7101م7: 0 107 - 7122, ةممم

 1105 (زذمع. 23. ثسوع. 1693) ممرجننم. - 4149735. 01 ءهحؤمعأل ءآ]-ط ءدقتعر 6 10 6-

 ملمصتتس ةععععامع ؟1لعمغعسس ه0 ةتمعتلد عود !!ءعملقف ممعاتعقم 0ع .. . (0هرهممددتنت 18

 ممداع» 11هءمنست»ءل 5ء]م» ظير/عمل# ةعععءاوستمم كطغتلعطت ءآ - ذهاقس ل ءنلطعااعألبا

 نارنمد ةمصتس 1107 (زمع. 2. ةكسع. 1695), هه( دتعم رسملم !ديلهغم طسقع !ذطغتتس  ولنت ا

 1201816111١ ارا ةزن ن1 1! ك2

 ها

 اءآ 881 9010181131 111 آ1آ:1 ى 117184 111111 111015110171

 14970. خدع ءا-[ءاقسم ءادز ةستنر طسصصعم معدمممكمتست لست لت ءمصتتس انصتخت عطققأ و

 ةهسعام»ع 1151هركذ طير ع0: ظلخم ةطعتلعطت 210 عسسعلر ةمصم 11053 (ذمع. 23. ةكسع. 1693)

 سمعاسم. آئطعع زاهزمعارتا: ... - 14977. ل هانز جغ ءل- 11 اع وعر ءهلوعانك موتا 6( هطتاتلل

 ر لع طئقامتم تعطل لمصتصت ععمعستم طسسصقمأ. 11كنع ]ئطععر وسع 5طعتاعط 7708 عتمتسعل 7 عزو

 61 - 62017 اظءد: قكالعلاعأ, 187- اطانعغ لآ - 1مل 8[ء«لنصسحع ةصوستلتسسس ةصصم 6 (م
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 هثالآ ىلع هلل !ًذمح هلوأ فلاو ةئامو نيعبسو تنس ةنسل ثلاث ناخ دمحا نب ديمأمل ديع

 ةهنايبتا :فرشا ديمكلا ميسا ىلا فاضملا نيمالا هحبع دمحم انديس ىلع مالسلاو ةولصلاو

 3 هيلا راشم هدارهش ةشارفب ليكولا لضافلا ديشلل ةمتاخو باوبا ةسمخ ىلع ةيترو يلا

 نيتلثو ىنثا ةنسل قوت موحرم ىدنفا ىقح ليعمسا خيشلا هفاومل فوصتلا ىف رطاخ دقن

 هفلومل لايخلا فئاطل هامس نيريبك نيدلجم مجع ءارعشل تايبارئاظن 19:04 فلاو ةّئامو

 يتاح كرو وع ةلدإو تلقلا لعيب ننامك. هنسل تيحرتوا :كيلاك مككلا ١ ءاننالا ىحاو

 هفلومل موظنم كيب ىناقاخ ىبن ءديلح ءوريظن 0. 0 هذه ىلع سقو فلزو ىورو مشج حدم

 نيتسو عبس ةنسلا دوددح فيلات ةيلعلا تلودل سيون هعقولا ىدنفا مكاح دمحم ديسلا

 هلوأ فلاو ةدامو

 لاقم هدب ملهديا هايلمسب

 الو ك0 كان دكا .علوأ قيم

 12. لد]. 1762) ءمههممدتتغ عغ ظلم ؟ءونم 4كآ50-ع7-!ممهنأ4ف 8ع: قك1سعل 1211: 117. هطضطنلتكو

 لع عملمصغطسخ 81ءعلئممع معدعد6ؤوصغلطسق ةقزغ ء زاه زمعارتا: ًةهتلعصت 1)عم ملم ءزسق

 طعمعق تمور مغ معهءولممعسس ءغ ةقلسغعسس داتم عا 0هطتأسان111 20 ةأكاتتال 110/11617111605 عالان انالح

 عزك ظفر ولأ مع ةممعاوتممعتت ءاتت 12110352060 ءزسك همصصتمع ءفمات]ةطتتر م؟0همط عقم

 ءّزادك ممطز]1ةدتسس» ءامب -  طص هطعتطط طعصع مهعمعتذتك كطتءاوعنسو ةلتت 2ءونلأ 0

 ادسلدأأ ّذص وسمتسوانع ءهمأأه عأ ءمصع]سهتمصعست 0ز5ممدنن(. - 14978. الدع0 ءآا- اعط ةغتتو

 رسمصعأو امععصتت معمطو. آرتطعع (طعمةممطتعمع رو ةسنعام»ع ةطعتلط 1مم ظهععز# 1/1

 طمصحع معضم تقع ةممم 1132 (امع. 3. للم. 1719) ممم. - 14979. لا ءادقأت#» طعم

 رىعردانمس ممعاقعتسل مععزءمرصنتس ععمقم ةنطتتلعس. طلدم ه]سستمسح دمقهعهه 126ا4ة7 ءا- ماقوأ

 1. ع. رطل هععاتنوع مطهمأهمتدع““ ةمهعتمأم وسقع تع نيتلمسس مطتاوأ] نودع 2ءعددعسم ةمصم 0

 (نمع. 22. ل151. 16069) مردممدتتغ عغتس هملتمعسس 0)وعدؤتال [1معمأتسمأ 118: . . . مغ ةععاتجلدته

 معرداتكق 0ع ]دلع هعسلم تستر 1ةعلزعلو كسعلس2 01111113 ءغ ةزع ءعاعطم013 01ةممقزأ8 ةان2[.

 14980, 3 ءغئام عع 8117 ءعغ ءعادصس عطتر ةستغوأم ه0 ءدععسصواسس» قعستمتق 17161 هأ - 2

 1١ ء. ررال ءوويلوألم معممطعأوع ءديغععمون“ د 727 هعمبن# ع ءاتاتم  (نمهعصعمب نن00 ظا]- 5ءوججنمل

 1101م7: ع0 11و طر عبرا طئمغمصتموععهمطسق ممهأهع ةتطلتستق قكقعو ةصصتتص 1167 (ذهمع. 8.

 0ع[. 1753) همريسممداتتغو 118 آمعامأأ

 ل رركمستمع 1آ1)ءز““ زمعأمتمساتق 01836108 لللو

 آل( مطمعمتءعرد هرعوعت5 ك23كئ15 ةهأ ةظتاتقم
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 ناسمز درو رسك ةبسسملوا جلوسي

 ناوسومط ىدومويليأ مظن غرم

 سمخ ا ةنسل قوت ىوديرصيقلا ىدنفا, ديحم .ىرمر مفلومل , موظنم شان ءديريخ هدريظن !اوإ

 ءلوا قلاوون ىشلكو

 1 دودو باسقو كك ههالا لوا دمح

 دوجو شخ ناج ءهمشجم ضياف

 ريما ىضيفب ريهشلا هللا صيف ديسلا هقلوأ اذا شوخ هامس موظنم ىدعاش غل ءهريظن عادل

 كروأ تفلاو ةئامو ا نيعيراو نامت ةهنشسلا فيلات

 ترك ىفطل ميال لوأ لح كادي

 10 رادروك ىلاع تان سحره ىدليب

 ةلأ لوأ رهو دج ىدسوق هدلد منك

 راد ةصخ ييط تاذ هجرك ىدلوا

 هداز ىلهدوا قاب ريهشلا متاخ ىدنفا ديا جيشلا لضافلا هفلود ىدعاش تغل ءهريظن 1!“

 هز مءوصسعلءا (نمادع مهمه: ةكفرمتمع طلءت) !اًنمعسهع ممص ؟دعاخبق ءققعأ ططستلتقعتمر

 ةكأو مس ممقتءلمصتق ممعاتعدع همس ؟ه] عاب

 14981. احل ءاجاععءأ لعكط ءامءاج ءغ 8 ةطتو مسمعم ه0 ءةععيسمأاسسس ءقعصتمتق 2162" نءا ه

 13م6: هلتك , ةسعام»ع ظمستت ل1ه]ءمينن»ءال طر عننا لأ - (نمضعمت نرعامن رو ةسصم 1135 (ذهمع. ل

 ()ن41. 1722) معاتم. [آمعاأرتلا 1:

 5 آندمم زللأ 12عمو وسأ لممهغم» طعصتعسسق ءقأر

 زانق 1ممم ءرامأوماأمع ؟لمتكعاسم "علسضسلهأ»

 14982. 3 ءاماعءأ آم عطحغ هطقطأت ل1 ءدعسعم !ءدتعم1هعتعتس 20 ءرععصماسس !عدتعت

 دز نا ةلةدمأ هط اظا - ةوررنل 1 ءناطرعلاهأر ؟دلعع 1"ءنللفع طرسف» لتعام , هسصصم 1148 (ةصع

 13. 011. 1733) مسممقتكسس ءأا ركل/مدا هلع لة. ء. ىرآتطع» ععونمع ءامعدعلممتق““ ةهععطأ ماما

 آمعلرأا أ:

 آدنم امظمتخأم زلات آلدوم مدسلغوع طعصتعست(هلتقو

 10 نت نسعرسالاق 009غ, ءعدعمأاتمع ةدطاتستو هععماملا

 آم (طعمدتسسم ائنصعسمع ععسسمتلت موكستغ 1116 آل نقر

 لكامأ مهضتسملام ءددعصاتم (للتسم ععسسمع) مهعاتععمو ةهقأ

 (49ع3ن. ال ءعباععغ آسسعطمغ هطقطت لنور مسدعم !عجتعم]هعاعسسص 20 ءةيعسربا سس !عدعتعت

 5/0410 6مصخ ه كطعتاعط طعصع دععتخم 4 /نسعلا طر علف لك |ءاتاقن» , ؟ناناضو ه0 هلم/أهلعأب للعام
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 انالوم هفلوذ ىرشخزلا هللا راجت تايبدالا ىف ءاغليلا حئاصن ءءريظن |"اد# وأ ىونعملا دلولا

0 
 نارداب ريهشلا ىدنفا هللا كيع فاصو مالسالا خيش انالوم هفلومل فرشلا ناونع ءهريظن

 0 هلوأ فلاو ةدامو رتنع ةنئسأ قوت ىدنفا هللا ضيف ليسا مالسالا يش انالوم هقلوم

 ريهشلا ىنيدلا ريخ نب ىدننا كما هفومل فوصتلا ىف ىكرت موظنم عمان تدحو [84.

 وك ىساوهستاأ ىدنكا نيك كتان ةفلوأ لداسولا مىستدحا م اهصخ لئاسلا ةامسو 1مم 0

 ع( تعطتق آلعمتعطعطع ةهموستلتسم قكععو دصصتتص 1137 (1مع. 4. ظعطع. 1744) ءمصتممةلأاتلل أ

 لةزةماعاءمع ظلخم هرتعتغدلت هم هطاوضتسص. - 14984. الل ءن د( ءأ لل ءعىوؤتط ءا-طماةويطقو

 انطعع ه0 ءيعسماسس همععكتك 2ءدمقغ# هل -ةماععام لة. ء رىر8مصه ءاموسعماسس ءمصقتلتف““

 ةمععاستسو مطنام1هوعنعد ءمصاتسعمسأته هأ د لاممل]ه]ب لظآ - 2مبسم لردع # ءلتكت هج آا1هلاد همداعو

 هطعتاعط ءكل-زدافس 2101 عجد»عل قع م4 ةير/عمل#, ةهمسصم 1166 (ذصع. 28. 0ع 1752) طله[

 ءمرص مموز6ان5ر 0ان1 15 زمعارأزأ: . . . - 14983, 5 ععجاعءوغ 0 مدرك خص ع] -عط عد علو انطعع هم

 ءعرععممأاسس همعجت5 02مم: ء7- ةء,«وع ث. ء. ىرلتكاسك همطلا1(ة05““ هج اة1هل1ه ممداعم ةطعتلعط

 ها - ذذاقسص 17” مددفر“ قة لعلام طر عتن02ر داوم لنج (0ه0/4دعؤع»# لتعام ءغ دصصم 1174 (طصعب

 2. كو. 1760) سمععممر مص ممدتاسقر ونانأ أه اسعلمأأز: . . . - 14986. ل ءدؤنط ءا-صماشطو 5

 طمصه ءمدقتاتح ععوتطسق هطادغمي جمعام»ع 381هل1ه ممدعنعم هطغعتلعط ءادتماقس طاش ءورتل عضل

 ه7]م]: 1 عررم#ءر ةسصم 1110 (دصع. 30. لصص. 1698) جرمز0. آيئطعع طنطعافانتقو ننتأ ااه

 1261م1[: ...

1.1881 910181131 111 01:1 4 1,1111884 174137 1101511011 

 14987. آ[آ1' حط ل عغ-صمقس عطر انطعع تمئاهلتتق.  (نوصدعس ةيقعلءنست (طعمدومطتعمس و هط

 لورا طير عدا آف عنا لكبعةت» - ءل- كفن , نلوم 15: طعمع 11هزمع8 ظاس ظوصةلوعتم# للعام و ءقعه

 ةصمانسص 1118 (ذمع. 4. كمر. 1706) همصسممخلتتضر 0000 158 طصعاصأأ: ... - 1485.

 58: عدز1عغ ءا-دقتلر ممهععت لطسس عمودصاتقر نيم ءدع هماتستق مكهعقألتتق مععسأةصتغع» ءلتوتغ 0

 (ح0 ممطتسص هطفلمعملسس ) , ةهدنعام»ع 540/14 كلمانمعستسعل طر عرالغ ا دةممدعر ةصصم 7
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 نات كازا هز يلكا يلوم لاجبا تاينورنا "الموس سيال ا اعلا ككاو نسون صن كش

 هدرمز [زأ] ىديركلا ىدنفا كا ىمسر هيترك معريغو قاجوأ ناغأو ةداعسلا رادو نارادرتفد

 ىكرت تايفو 1241. )  مظعالا رحصلا اشاي محم بغار مانب فيلات ىلاع ناويد ناكجاوخ

 ياح ميشلا نبداب رهتشملا نيما دمح لال هقلوأ ربقعا ىم بايلالا ىلوال ربع رد تايفو هامس

 هنوجيب تأذ لوا انثو لى هلوا فلالا دعب نيعبسو عبس ةنسلا فيلات هداز ىيب ىالال دمح

 ايبنأ هجكنلوا ىهتنم ةروكذم ةنس ندترجف خيرات خلا ردصوص# هكا هتامأو ايحا هك ردقيال

 ىبشع درو (11 2 ردتاهفو رب دبفم هحنركذ لودو كولمو نيفتصمو املعو مارك باحصأو ماظع

 رشع ةنسل سيهشلا ىدنفا هللا ضيف ديسلا مالسالا حيش انالوم دفلومل راكبالا راكذا هامس

 ب .ررور هلو تقلاو_ قامو

 (نصع. 1. لدأ. 1763) رصمعغننم. آمعامتغ زاوز ...- 14989. 117 ء[دمج ةغ 1 زذل ء1- ل ءرج1 ع+

 ءا-عا17 ءغار معععم]هعدق ؟لعمتتتنت ةمععامغمكتنس 20 حجسلهفس ةسطاتسعس 0ع لمدصتمسأقو ونت

 ردن مععم (طغعقدتسعهعامستسيم مهاهاتت اعانغعوغعمر معدعا ععامضتس آلدصتي ةعمعتس ةلتمضتستوانع م8ع-

 ممدتامعنس جلصتستماعدضصتمسأ. (نهدسممختتأ ممتن ىلات»ءل طر عرنلف لا - ل2206 هع ةعستسع

 معمر ءامس مضت معلا هعضمعسسس الرس دمت ةدطاتستقو ءغ ةدصسم آ[' ينعم 18 (عافا 7101: هت»7ءلماعأع

 هطخن لنا. - 14990. 117 ء[هوج مغر معع2م10عاتق طنط ءافانقر ]7 كر هزراأ عال“ 2انع» ]6 هان ءآ- هلا

 همت ةاماع»» ذل. ع. ىرالتكمع لعظم ءامضتس ماعممع ءديعيص م1 ممتن تعمق ءمرلفتغتمق معمرتموز(هعانسر

 ونت همصتتم هلستغغعمع ؟هاسمت““ ةصكتماسخر ننعات 11-117 (ل) 1101 منتتعلا طقسا ؟انلعم لاند

 آكا - هحعنلعا» 274ز كهل هاء مصتسعل طراق ءوافسولعأب لتعاسمر ةسصم 1077 (تصع. 24. كدصم 1666)

 ءمس[دممللا. [هعلمتغ ة2: امسك هيي علمته زلال ءةدومالمع ةصعمتس مدعدطتلل همصععمتاغو هنت

 رلغمس ءأ ريمرعاعست لفعع مم مرجتانتل هوا ءاع.ر ءأ ةمدغعسم هط طتق ءعع ذصلع تكوسع 30 ةمصتسم

 ءمرستس ضم ةكنمل همدضمأ]ءءاتطتت. ل ةءعم1معممك ءنغ ه0 لتقءعملسس نكتلتقر وست لص 7عنعمقتممع

 معممط ععممسسس ةطهمم معتمر 50ءلممعتست م؟هرمط عاوع طوصمدغمعتستو ؟لطهالانتال 00 ء[مزاتتلو 1601110

 معلم ءماسسس أ لمصمم تمسضسنم ؟ءععيوطتع. - 14991. آآ'ز20 ءا- عاؤطةر مععتعمموع ؟ع5مععاتسهعر

 لل ءل-مططف» 1. ع. رراصك هءداتممعم مكتطنتلال م0 0512ع“ زمهععت ماقعر نقع أه ةمعاصأانهأ :

 . . . (نهيسممدنتغ 31هلل1ه ممداعع ةطعتلعط ءا -تنمهافس اا - ةوجورنل 1”ءةلاععلاه]ب ةر/ ن0  ونحنت

 عصمم 1110 (مع. 30. كسم. 1698) مجهر ر21انن2 هانا.
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 ءاهلا فرح

 ةنسل قوت ىدننأ ىمظن كمكم تيشلا هعلود ىكرت دئاقعلا ىف ناوخالا ةيدع 49

0 

 دداقعلا ف ىكرت نايبصلا ةيطعو ناوخالا ةيدع [عوو* "00 لوا ةفعلاو" نانو اوسع فق
- 

 1 ؟ ذب 0 . ء 5 3 . 0 ب ه6. .. 9 5

 ناسنالا فاخ ىدذلا هل كمحلا هلوأ فلاو ةداعو نامث خنسلا فيلات ىدنغا ى سوم هفلوا

 هيلع ىبنلا ءادأ هيزفذ 3 ماركلا اياه 1299 تالاقم ردع ىلع كر خلا جاشما ةفطن نم

 نيتسو ىنثا ةنسلا فيلات ىدديلاب رهتشاا فسوي خوشلا دفلوذ ضرع ريسلا ىف مالسلاو ةولصلا

 تفل 06 ةمئاخو باوبا ةعيسو خمدقم ىلع هيثرو خلا هددومأ هدجواو هدبعيل هقاخ

 دود> ىف فيلاث ىوسوربلا غيلب ليعمسا ديسلا هفلوأ ىكرت هرايس ءدعبس هامس فيرش تمعذ

 جلوأ فلاو ةدامو ندرشعو سم ةنسأا

 1.1811 9108101 111 ال11 ذل 1118884 2815 11 01211011

 14992. 8م 01ج ع( عال -ز عطر ةمر مسمع !مهطتطسخ هاطافأسس 0ع 80عأ ععنعساتعر ةننعامتع

 كطعتاعط 71ه1ءمدوت» عل لال هاعب»جت طز عم لغم جدصصم 1112 (زمع. 7. لكصص. 1700) م00. آراطعت

 اسصعاءانذر وانا ذ(ه ز[معامنا: ... 14993. 8ط2دل؛مععغ ع]-زططط خص 5ع كار ءأ عل

 عزطعةمرو ملنصاتق 1؟؟ماعطاتق عا لممسس مامععتمق هطادغمصس. آاتطعع ةنععلعمع لع 20عن ةعلعسلأقو

 ه 11مم زر عرنلغ همصم 1108 (ذمع. 21. كدل. 1696) ىسصسضسممختاسقر واتأ لغه 1آمعاطأا: آرقتتق 8عمر

 وأ طمستمعتل عدع ةمععسد أع ءقميص٠سستتلام زرت ءأ [عملصفع يعقكتا ءاعبر عغ تم 0عععست 01 ةععرع

 (ةعنلممعع ل5 ممدزأتع هوا. - 14994. 1[ عل ةعذ ءا- اعز ءمسر سمصعت8 ععمععمدأ5ذ هطلقنف 0ع

 روز هراطسق معممط ءادعر ةيمعع وسعد طعمعلز علم ءعغ ةدلسم ةتار قط هدصصت دعمت( سلتسع عايل عم 0أ 8

 [رياطعع طامععهمطتعتم ه هطعتاعط 7”مدووك صلعم 27- 8ءل46 لتعأامر هدعصمع طمضسفلطقم ةدعام

 ةمصأ 1062 زذمع. 4. آ2عع. 1651) جحيهطتعع ءمسنصمملامقو واتأ 1( زآصعامأا: 8عهعلنءةطنق تلا

 للعر ودأ ةعاوعمتاهغع دصتعسم ءأ رداتسلم ءدع همتطتالم ذم ءعلتمغءمامس ؟0عوغم ةلموات]ةعتق عنان

 (0مءوجتغ دمسصلممسمدر نع زمدلنس ءما]عععمغاو زتموانع ءدعتم6عماتمسس 0علتغو دنغأ ذص هع ارضع لع

 رمصعععمأا ءعاعبو عغزم معجعك ما 1مصعتسو هعراعتس ءقرتأو» عا ءممع]نقتممعتت 015م05أ[انه عقار

 14993. 11 ءمغ مهثأ ةطععأأ1ر ةعماعم عمعمسستو معممطعأمعر هءالام# قع مع 1. عب رزاق عزا علل

 ماهمعوع“ زمهعصكماو ءأ هط آظظا - ةويونل لعيسعتا ءاأعأب لا- 8 صيمعمل كتعه ةصطانلل 1123 0

 لمع. 17. لقص. 1713) طيصعتعع يرصممدلتاقر 008ع 118 آصعامأالأ :

51 4 
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 هللا لوسر اه ملاع داجايأ تعاد كدوجو

 هللا لوسر اه مركم ىسنس نددلمحج نودككنا

 نب دمحم هللا ديع ىنأ هقاول فوصتلا 2 قافالا را ىف ةينوصلا ىلا ىالخلا ةيدق سنن

 نيعبراو عبرا ةنسلا فيلات ىكملا ةليقعب ريهشلا رهاطلاب بقلملا دوعسم نب ديعس ىب دمحا

 5 ىذلا هلل دمحلا هلوا اشاي ىلع هداز مهكح مظعالا ريزولا ةريضحلا ىلا ةيده فلاو ةدانمو

 ىع باوبدأ اكد هلم ىلع لوشن ملا ةابيمح َّك اةدعاقو ةخليبضف َّك (سا.سأ ديحوتلا ةولك لعج

 فوصغنلا ساسأ

 ةمتاخلا

 وذ نديلنامجلوا هلل دم مي ماسأ اهكموتجورم ىباج بتناك 31 بنك ىماسأ ضعب تادادز نامي 3

 10 ىدناوا مهقردو بذور ةنمجايذ كناريوسكان

 نب رداقلا دبع هفّلول كلجم ةنالثكل ءاشنمب ةفالسلا ةاشن هامس قرع ىربط خسران |

 [حاماعماله ؟نه ءوأ يدتقدو اسم عال ودق هىعدلممتم طاتملتر ه !ءعودنع الأ!

 ته معمماع» نب رصهعتم طمصمعدكبك ع5 ونفس هزهمعقر ه 1ءومنم طعءزإ

 14996. [[12012ءعغ عاآ- اططق11كعر لمصتس هععوامجتك (طعمدممطتق ص هدرصمتطام وطنهم معد

 علمصتطسع هطاوكتتت. ماده (طعمدممطتعتس هدط قلاع ق460ه1]ع)ب 7101 ميستسعل 8ءزن قلازسعلا

 8 ورب 8ه10 8ءر» 21640 21 - 381هلطفر طمممتتلظعع 17/- 1لبق» موممستممكم أ كدانألوم قاع قلل

 لتعامور ةسصم 1144 (ْصع. 25. لص. 1731) مرض ممدزكتطتر انك ططاتسالق ةةدعأ ةسنلم آ1[”ةعواعم

 و هعععااوداتمسأسم ظهطفمسنلعأاب ل4/موعابم هللعمعملدص. آمعمتغ زله: آةرهسمه 1ءمر ونت صح

 [عدوزمس عرس 5لعأ تم نصسنت آ0 نصت ؟نم لفت عمان هز انقالأق ٠1 ماتأأ5 ءعأ مانطقأعد علوم علل كان 5115

 وتدل أ( ةهنلك معهعقامماتلق ءودع ؟هأ]سلغ ةاعو ةهغ هع قمتاقر وسهع ظططصسلهسعماستس اطعمة ةزطتمع

 ممقاتك نامه(, همت م1 ععان اند,

00252020 

 عنهم معععصجعأا ةعععلعصسغعد همصصتلامع !ئطعمددنس نغعسأمدر ننكر ءانثلا ءتع دله اصغر نان

 ماع (نكننأم5 24461 لكع/عاغ اطمصمع دهعسممع ممم يقسسعس معمصطتعتر طلع ذم ةمعم لت ءعم

 410 طمضتتس ةعضمامستس هظلتمهأل ع( ءممقتومهأل ةنهأن -_

 14997. 1 عمالعط آ81-'1' عط ءعزر طئقامنته 1هانع”اخ, 17 ءعابانا ءأ- :ه1مرعا الغ دمعمأ#

 ؟/-1114ر/عا 1٠١ ء. ررشتلامطدم دصتقأل "عععماتق 0ع هدتوتمع آكطملت(ةهامق““ زمهععترام ءهغ هط قم



 ل
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 رج 3 فلاو عسن ةخئسأا كملاث ماركلا ةدايب ىتفلاو ماقهب مامالا ىربطلا ىنسحلا للودكام

 ءادرك لي 11١ خلا ةفالسلا ةاشنب ةفاقعلا فطاعم قر نم اي هلوا ا(. ةنسل ىفوتو لاوشلا

 نيدلا باهش دمحا افش حراش انالوم هفلول شرع مورلا ضعبو ماشلا ءارعش ركذ ىف هناكير

 ضاير 3 ردادحولا نومع حرس نول اليمح هلوأ مولع ا 1 ىردصملا كمكم نب ىجافخلا

 نيريبك نيدلجم ىكرتلا ىف ظعاولا ىيسكل ىسراف ريسفت ءدمجرت 0 ضلا معنلا

 دمحلا هلوا ةنامعستو نيسمخو ىنثا ةنسل مركم ءءرغ ىف فيلأت ىكنالسلا ىلو نب ىلع هفّلوم

 رهسفتلا مجول 6. خلا ناعربلاو مجمل بحاص هلعجو نآرقلا هدبع ىلع لزذا ىذلا هلل

 باتكلا ةرهز ىف ةرهاقلا ردحوب نك اسلا ىردقلا ىلامملا ىغو كمكم مدجرخا رمبك دلجم ىوغبلا

 خلا باقكلا هديع ىلع لونا ىذلا هلل دمحلا 2لرأ فاز نىيلكو «تنلك غلشلا ةووخ [ى هفلأ

 راشم هقلوأ ربيجك دلتكم عجرأ تيدحلا 3 ىطويسلا مامالل ريغصلا عماج ءدامجرلأ اةيءأ

 عا - نياق“ مرو 81 ه]ءميست»عل أ - ممم لل - 1مقع»# لطسحسصم ج0 كاملتممعتس كطعحطقست ءأ

 3آنكعلم دعطتو 31ءاعاعدع عمصم 1031 (زمع. 6. ةلمرت. 1621) ممعطنمر ممعمقع كطعورجمل هممت

 1009 (أمع. 3. لدا. 1600) حعهطتعع مريس ممملتاق. ؟ها]سسعمر ونم0 زغه ةصعامتا: 0 آسر ننأ

 11عرحتم ةالمتاأتق ةمعمعرأ جككلدغم رساتعخأأ خعععمأتق ءرسم]]زنتمأ ءاعب - 14998. '1' عل جطت1عءعأ

 عا -ععاطٌةم عغر الطعم مهعسم_دلتع طععطوستس ه00عدادعتس ددقصتمانتأأ 0ع 0ءعدعع ماتنمسع ممعد

 (مصص هكوعتمع عغ ممممن1[هعسص 1س عءعاتدعي. ظعئرمتغ 31هلأزد ممقاعع ءغ ةصماععمسع5د ]طع

 كن قل ةردعل دآرعالط - ءل- لا: الا- 1؟/!ءمركرزغ عن 2له]مستسعاف لا - 21 ع" غر حمص لنم

 ممقأوغ مظمعانتتتق و طسصع ]نطعنسص ةعهطتععر وننأ ذاذ ةآصعامتا: آهت0عط) ءأر ونأ 0ءان105

 امغعا1ز ععمتتمع ذم طمعاأتم 0ع]ز كوعدس مدكاذتس ممتكأا ءاعب - 14999, '1' ةجز عرسعأ عا -عء[ذز»

 ءآ1- 1 ةءاقأر اهدمقأد ألم دععتعو ءعرصتم عماقتتت لص (نهعهصتنتات معطقأذع ه طموعت» 7ل1- 11” مفاتن

 (1. ع. ممعامطهأممعز علتاأم وتمسس 2478 ظورب 171” ءل: طا - 5ءامومعم ذمتاتم درمعممهتم لآهطقتع عض

 ةهصصأ] 952 (ذمع. 13. للدم. 1545) ءمرصرتمداتتك. طلته ؟ه]سسصتسو 2ل8عه8 و وان2ع 12 1هعأح

 زيزاتطأ : آبهتق [2عمر ننأ ةعركلم عام (نهعدصتتتل ع9 ع]قكأأ ءانتت نمنع 108121 318111221011111 أ

 لعيسممف اعوان مصتو 1بعزأ عاعي ع 15000. "1" دعز ءيبسعغ (علوز» 8-81 ءعط ءركتر (عقمق-

 ]دعم ىسسعمأمستت 8ءعجاعمتل ذم (هعدمسم , وعمقهتت 1101 متون: 17 ءابانغ لآ - ١ سفن ظلا-

 0مل: (©حطتعمع ةموستلتمسك ءغ ةعطقستس ءمعممعأ ج05 عضماسق كععه ةمصتنتت 1033 (أهع.

 60. 1623) ءعلتلتك. ؟هاسصصعم رصهعماننل , نن00 زاه زمعامتا: آبهتنق 1آ)عمو ودتأ 5عمل0 ظانم

 ازطرصصت ةسوتعأسسص مهنعاوجزا كمي د 15001. 1ةهعز ءسعغأ ظا-1ةسن' ظا-ةهئطغعو

 ئدمقاونلم ءمعممجتك مهل( هدنست مدعحتت عجط 1صمتصم همها 2 ءلتات.  (نهطتم» 8

 معمر لسمستس معتستسست ؟ه]سسصعم نقونع 24 ]1 (ععمس 1247 مععاتمعمت» 11076264 220010

+ 81 
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 ىف هدب فلا مهللا هلوأ فلا. نيعبراو ثلث ةنسأ لادلا فرح ىلا لوا كلج كبلات عيبا

-. 

 ءأرذبأ ىلاثلا تاكا خلا ردمهلا كلسللو روعحب كماع رويمع لك ورمدمببد ناف روم ع لك ورميدمصببت

 مدسأ اءال وتكاد ماق كوكا ةلوأ لد دكاج ق8 املس ةرشع "ا دفلا ءابلا فرح ىلإ روك ذم فرح

 تاقيطلا ىف [هداز] ىريك شاطل هينامعن فداقش ءديجرذ (0..! خلا لامك ىف ىلجتف دللا

 ناتسلك ءويجوت [ه..» فلاو نيعبسو ىثا ةنسلا فيلات ىدارغلبلا ىكاخ خيشلا مجرقك

 ىف ناشفلك هامش فنألا دعب نيسم ةنئسلا كيلا ىماس ليكم مدجرقل ىدعس خيل

 ريكي :ىدنا ,ىئادخ نددعب !نري محلا رد ١لوااي لجل لوا «ىيدلج عا .هبكروا ناتسلاك مجرد

 ىلاك قلك لأ خلا هك نوسلوا هنترضح هركذ ليج شخب رايسب

 الخ ”رةزاو ميك يللا تنم

 قالخا مراكم ردبديأ فلاخ

 فيلات ىلاميلا ىجعو هيلا راشم ةفلول ىقاروذ رصتخم ىناحور هامس انالواأ ىونتم ءدمجرت اه.

 اويلدكتق ةمصم 1043 لمع. 28. لسع. 1633) ءلتلت(. طمع زله ةمعاررتا: © دصأ 18عنقر ناتقتل

 ءمرصأق عه لص هيصصأ ع 0 (علل١ 1هعئلتادملهل معئازامنلم ءةمتسصس هيسصتق عن لت عنازذ "1طن

 امعالزد ههاز هغ معام حطق "1ع معمومعضتس كةمعععمعتست ءاع. ؟ه]سصعم ةءعيصلامسم ر نمل أ

 1معامتغ: ممل ادملعس جكلمعغي ذمكستم 12عت ممدصصعم ءزصق اجسلعسد تمتع هلت طمع ةماعمل

 لتلع هممت [عداحطتص لص ريععكوعالممع ءاعر هد الأ عنه يقمرسسعسم»دلف ةسعلرتا ءهأ ه0 ا!( عع

 ]م معيوتأ. آم عم هغ معمعأ ؟ه]سستمع ءميصرقمعسلم لعععتسص ةصصمو (مهصقععتاب -ح 15009.

 1دعز سعأ ظل -هكط ةعءعونع ظ0-1:هدم 1 عغر ندمداهنتم اتطع 2/- هع ععونع لقا - رقم“ -

 606761 1. ء. ,ىآامرعم كصعسمموعن د 1م18قمسسولع]ب لع كممعتطسع كتعمصدس م ءامستس

 ءلتأتم وسحس ةطقتلعط ى/488 رر-7ءلةو» م02 ةمصم 1072 مع. 17. قسع. 1661) مرض ممقانلا. ع

 15003. 1'حعز صعأ 6 ن]1ةؤةصر مهمماهتللم © 17مم ه كطعتلعط ه5م'22 علت وندم

 01ه ميس عل كوسم حمصم 1050 (ذصع. 3. كم. 1640) ءىرسممدتتأ ةهغ انطدلم ©4151 لأ

 167 ءد»مءا (ة/ةامس لذ. ع. ىىآتطعع ممهدع ةمدعععمور اههمفاقأم ©6271 ةست““ ذمهتومتحتا. طلق

 ممخنتا عحسص ذص لتتم ؟تاسستممح نامضتتس مرلمم زاه امعامتغ: لآلدعوعمعتامع ادييلتم ةمميس ءعمطتا عد

 دلما همز ءداهتت العار وت مهنعم ةعولمأا هع طهتلاو لممقكب ءزانق عزب ©« انك 5011169 ل85[

 ءوأر لانأ] عاع.و مم81ءرلاتق 1(:

 (2ةاتقع ةلمغ [آ)عمر ونت ءىعهام» عقاب

 (0مءعوكتأ همطتلعق مععق

 15004. "1 دمز عسعأ 31 ععطم ءهعزر اههممامنأم قضسدتعتم ل1 ءاقبوعوم# !الملاحع همقاع (لع/يل-عل

 لق 1س, ظلك مهماطامعم» روس. ع. ىكمتعاهلتقر ءمتامسع !دسصتصممت““ زمهععتربام ءاه

 11” هاربا 7-21” نوم دمعممع آكعز عط ذمعمسمدعمطتلل ةمصت 1037 (لصع. 2. ظقعربأب 1627) ىصربمعتاهو
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 ىتلخ ةلقو قوق فعض وكشا كيلا مهللا هلوا درفلا بجر رهش ىف فلاو نيتلتو عبس ةنسلا

 باو قب هومحم هقلو ىقتلم ءهمجرن [ة..ه يلا نييم>ارلا محرا اي سانلا ىلع ىلاو#و

 اةءملأ خلا ىدوردو فايذوذا كرد هك ,نوسنوأ ههللا لوش فثمح ةلوا خدسل دفلا ىديودكلا

 ميكروب ناطلسل ابطا رمعب ىلع ب ىدنكثا ىسيع هقلومل رمجك ىكوذ بطلا 3 ضارمالا ءاود

 ىلع هتردق تّذج ىالطالا ىلع ميكح ترضح هلوا فلاو نيسمخو عبرا ةنسلا فيلأت ناخ

 تامبدالا ىف سلاجاملا زارط اه.© 2 باوبا ةئامثلثو نينتسو ىنثا ىلع هيثرو حلا ىافآلاو سفنالا

 هللا سمح دعب امأ هلوأ مولعم يفوت ىدننا دمحا انالوم ىجافخلا باهش هيلا راشم هفّلوا

 سلاجم ىلع هبترو لأ بيحولا عمرك ةوبر قف ىنلحاو بيصخل ءاضف عيبر ىنلونا نأ ىلع

 ماهت وج ىدلوا قرو ناشدرد وب

 مالك ىدلوا متخ هليا ناصقنو رجم

 لومام ن .دمرك للخأ رد وفع

 لوبقم رولوا هريلنا راذتعا

 وندقهع 1غ [معامزإ: 00 مدأز [)عءدمعر ه0 '1'ع ءىممجعععوسع نتع؟م» 0عطأ] أ (جغعتل 0 عقرانللل 1115 اننل

 عءغ مهم عل( وأغعرم 10عماات11 220120121 عا ءمصأعتأاتللل هت عانتللل 3200 طمصتصعمر 6 ء]ل عد عمات ة دلتا

 سامه ءععلعمعلتسس ءاعي - 15003. 1! دعز ءعسعاأ ظا- 31ه 16ءعذر دمماقأم !اذنطعن

 ءا - هط]8م» 1٠١ ع. رىر0هماآاسعمد طقس انمطت““ هج كلم عر: 17 ءاراغأا لظلآ - ]هرج عق06 ةطلتف ..-

 يرد ممدتاقب وسمع أه آمعلرتغ: ةآردسه هثأ العم زلات, وسن ممطتع دسحتلطسست 0علزا ءاعب ع 15006.

 اص عرج عاد حصص عقلطر ععمعلتستس 20طقطاتصل. 0( مانق ده علتعسس طتقعمتنات ها لد6 2 ءزنلف

 ظعري ل معهغمرسعلاتعم ةداغخمأ 1امهققر»و الكام: ةصصم 1034 (ذمع. 29, 1معطع. 1644) طنععأعع

 ءيىرس ممدتكسسر 0100 ذغه زمعامتأ: لآهز ءةامه عرسك وسأ عطخمأآسغع ةهمتعمق ءعاب ونت ةسرصأ]أ ةقلتتقتلا

 ذم دملتسهم ءعأ ؟عولوممعق مما[عداونعسس طقطعأ ءاعر هانم (معععسام ةعدعمعأمأه لصم قمته لتةمم-

 ةزانرت عدوا 15007. 11 عمم عادس ءّز هلأ ةر هعصمتتل عمااتللا 712 عأ ءائأاتللاا مهق عققاناللا ]1[ععفم

 ممصسس لع مطتاه]هعتندع ةمععلستصستطسق. (نهرد ممددتنغ 3ث/ءاأط را-]16 هرككرزع ا1هلاد همداع» قتسعل

 عير عينلقر مهحتأو جملعو ءمصتصست عرل02هأن5 عأ هصمم 000 كقصقافأ [ونمأ عقأ 1069 (ذهمع. 19. 5ءربأن

 1638)] مسمعطسخر طسمع !ئذطصتسوم ونت تام اهعاربتغ: 8 عمعستمدو !دسلع آ)عت معم عمر ونسمل صتطت

 ]0 مهقعاتت5 ؟ءععلق [؟عمات] أ طانق طعم علل تعم دانهع مهصقتمصعتت معهعطستغو ءغ ذه ءمألأذ ععمع-

 مموزأمأتك ةدهع ةسرأم طمدمتاتسس محتطت [ععلأ 606 ىو ءالص ءممقعددسع !1[ععدعم» ل15ممعزاتق مق

 طمجاوسمحس طقعع هاته معمم ممختلك ج0 ظمعمست ج00عاه ةاتلظأو

 ©عوغلم كس زئسطععئ از (جغع ءغ ذس مع ععالمصع جطغمأسغو ءدار

 1: عملو ه ر؟زملع ععمععمقأك ةرعلمأاتع

 طاع عنقوألم ]15 2ععءراه موأر ا
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 هيحصو هلآ ىلعو نيرخالاو نيلوالا ديس ىلع مالسلاو ةولصلاو مامثتالا ىلع هلل دمحلا

 باعللا مك .فلاو دامو. :قيعبسر ' منك ةنسلا"باتللا 3١١ه : بيحرتا فصلا !دنبايجت نويعمجا

 امهل رفغ ىرادكسالا ىدفننأ فىسوي جاد ند قداص ديد دي نع باهتولا كمللا هللا نوعي

 آدتم العم معم هرتعجع طمتأم ءأ مععنوللم عغ ةدلطتق ةدتصع» لمرسأتعستسا مز0طاننص طفت همن

 عا مموا عملا معتم عا ةانمعع ءّزادق ؟ةستلتقتس عا ةمعأم5 هردسعف. قكعومعددانق ءقأ ةمعام» 015م0-

 عزلمصعسس طسزسق انطعأ ةممم دهتلععتسم ءهعواععتسم ةعماسةععمتسام ةععانصلم (زمع. 24. كنك

 1738), ءا الوم معوع سسصتءعماتمسألمم جلل هكدصأع جه درصقصات 1101 هتتات:ءاته كم0 ا ءد-ءا] از

 التوتر“ طير عربا لوطا مب# اتطعت ةععمطتعد ج0 ظمعتس ج00نعاهو عما. [عممدعوغ [آ8ةده مهلك

 ءا 6110.



 تكل | 0 فرب

 برغملا دالب ىف ةلوادتم ىف ئنلا

) 11 105 
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 21101131 511 ان.



 رهسفتلا ملع ىف لوالا بايلا

 رشع ةينامث ىف ياجرلا “" اوفس رشع ىنتا ىف ىئتاوكلا »  رفس ىف ميركلا فحصم |

 ىرشخترل فاّشكلا © 2 نيرفس ىف ىبلاعتلا ٠ رافسا ةعبرا ىف طسولا ىدحاولا * ارفس

 (9 ىنيرضلا 1 راغسا ةعبرا ىف ىلاعتلا م رافسا ةعدرا ىف ىفسنلا + رافسا ةثالث ىف

 نيرفس ىف ىواضيملا || ارفس رشع ةعبرا ىف ىلاحلا رمع نبا أ. 2 رافسا ةعبرا ىف شرعلا نبال

 'ٍ فس ىف ىلحملاو ىطويسلل نيلالكلا وذ !* رافسا ةينامث ىف ىنزارلا رخفلا [»

 4 راغسا ةنس ىف ىطوهسلل روثأملا رهسفتلا ىف روثنملا رحلا اد رافسأ ةعبرا ىف ةيطع نبا

 رفس ىف رمغصلا ىدحاولا ام رفس ىف ىزودع نبأ | رافسا ةتس ىف ريبكلا ىدحاولا

 ناوقلا راجعا م رفس ىف ىدفصلل نارقلا بارعا "» 2 رافسا ةس ىف ىبطرقلا 1

 فاشك ىلع ىنازاقفتلا ةيشاح ا“ نيرفس ىف ىليسبلا ةيشاح رفس ىف ىنيوزقال

 فاشكلا نع ىبطلا ةيشاح ام رغس ىف ىطاشلل بابالا "* رافسا ةعبرا ىف ىرشخولا

 تاءارقلا ىف ىناثلا بايلا

 مظن ىلع ىجاهنصلا ا رفس ىف ىقشمدلا ىرزمل نبال رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا ا"

 رفس ىف د نبأ ىلع ىلاككلا رج رفس ىف ىطاشلا مظن لح رب نبأ 5 رقس ىف ىناوشكل
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 رفس ىف ىنارخل ىلع رشاع نبال نانملا يتق ا»* 2 نيرفس ىف ىلادلا رمع ىبال ةّيلادلا

 مم رثس ىف ىرب نبأ ىلع ىصاخملا * رفس ىف ىرب نبأ ىلع دارجاملا ىبآ مع

 7 رفس ىف ىنارخلا ىلع ةطجا ىبا نيرفس ىف ىطاشال ىنامالا زررح ىلع ىربعكلا

 ىطيغلا ةيشاح نيرفس ىف ىطاشلا ىلع ةماش وبأ رفس ىف ىئازخل مظن ىلع ىنوعرزلا ا 3

 رفس ىف ىرومخل نبا ىلع

 تيدعكلا ىف ثلاغلا بايلأ

 رجح نبأ *#8 رافسا ةثالث ىف اطوملا ىلع ىناقرزلا 8“ رفس ىف كلام مامالل ًاظوملا .

 تاهكاعزا"؟ نبا ع ١ ٠ ةوفلط قا ىدمرتلا الكاش (لغا ىئرانلا 5+ رقس ىف ىذمرتلا لكامش ىلع

 ةينامذ ىف ىراخبلا حيك ىلع ىطايمدلا ه رافسا ةعبرا ىف دبعلا فقيقد ىبا ةكمع ىلع

 ىلع لاطب ىبأ م رفس ىف ىنارعشلل دوهعلا اك رقس ىف دوأد ىتال ىنسلا #0 ١ راقسأ

 0 05 وقس ىف لدامشلا ىلع ناطلس نب ىلع خيشلا 88 رافسأ ةرشع ىف ىراخكجلا جيد

 0 ىف يياضقلا ىلع سوكسج ةييك ىايس هأ رغس قب نيصخل ندع ىلع ىساقلا ىدهملا

 ةعبرأ ع ىراخبلا عيدك هز“ مىيرغس م ركسع بأ ةدمع ىلع دكيعلا فيقد نبأ كلا

 خفانالا هم ىيرفس ىف ىرصم ا نسل نال ىراخذيلا جايك ىلع ىراقلا ةذوعم ه رافسا

 ارقس رشع ىنثا ىف ىراضيلا ىلع ىنيمامدلا ةيشاح هآ (رفس ىف ىطويسال ةنالخل بيترت ىف

 ىوحلا باذآ ىف ايلعلا ةيخنلا هه رقس ىف ىطوهيسال قزرلا غولبب فقفرلا لوصح هن

 .تاولق 6 رفس يف ىطوبسلل بيب ءاقلب بيدكلا وشب هآ رفس ىف ىدرواملا نبال اهندلاو

 رفس ىف ةميقلا مود لاوحا ىف ىدنقرمسلا 1 ١ رفس ىف ىطويسلل براشلا صق ىف براملا

 ىطوهسلل توملا حبذ ىف توصلا عفر باتك 1" ١ رفس ىف كلام اطوم ىلع ىطويسلا ةيشاح

 ىديس نكفوملا جمال ةيوبنلا تيدادحالا نم عمنجا اميغ ةيمالالا تاحوتفلا 4 رقس ىف

 44 رافسا ةعبرأ ىف ميعُت ىأ نبال ةيلكلا رفس ىف ليعمسا ىب هللا دبع نب دمحم

 عيبحم له ىيعلا نيرفس ىف ضايع ءافش ىلع ىدنفا 3« ١ ىفس ىف ضايعل ءافشلا
4 
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 اطوملا ىلع ىجايلل ىقتنملا « ١ رفس ىف ركسع ىبال ةدمعلا 1 2 رافسا ةينامك ف ىراخيلا

 ىلع ىنالطسقلا ارفس رشع ىنثا ىف ىراخبلا ىلع طبارملا ىبأ أ رافسأ ةعيس ىف

 رافسأ ةينامث ىف ىراضيلا ميحص ىلع ةرمجا ىباانل» ا. بتزاعسإ ةيئابعب ف. ىراخبلا عيكس

 بألا كأ  رقس ىف ليودلاا نب ٠ 2 رفس ىف ىطويسلل رافظالا ميلقت ىف رافسالا

 س 0 رافسا ةثالثخ ىف ىرزامال ملسم صيكت ىلع ملعملا «  رافسا ةعبرا ىف ملسم صيت ىلع

 رافسا ةعبرا ىف ملسم ميكص ىلع ىسونسلا 1 رافسا ةقس ىف ضايع ىضاقلل لامكالا

 أ“ رافسأ خينامذ 3ق ضايع ىضاقلا ءاغدش ىلع ىوزجكالا مأ راغسا ةعبرأ 3 ىركذنملا م

 ىشيركلا مع رفس ىف ىذمرتلا لئامش ىلع صلخم . ىبأ مل“ رفس ىف ىيدتهملا ىنس

 ورقم ىف ماسم عيكص م مقلس 8 ىلا رعشلل نازمهلا دم راغسأ ةعبرأ 2 ًاظوملا ىلع

 مقدس ل ىذمرتلا لداعش مى مرقس 8 لبئخح نب لكدويدأ مامالا كلن ني ىلا

 هقفلا ىف عبارلا بايلأ

 1 رافسأ ظعبرا ىف ظفرع نبأ رصتخم 4 عش ءىن ليلخ خيشلا هك

 ةعبرا ىلا .تجانلا نبا قع ليلك جيضوتلا 0 ارقس رشع ىنثا ىف ةنودحملا ىلع نسحلا

 ىضاقال تاهيبنتلا 12  رافسا ةعبرا ىف باقولا دبع ىضاقلا نيقلث ىلع ىرزاملا 1” ١ رافسا

 14 نيرفس ىف ىلاوريقلا حيز ىنا ندا ةلاسر ىلع ريغصلا كوزجلا ؟ه رافسأ ةعبرا يف ضايع

 ىف" مارهبل لماشلا 3 رقس ىف باتولا دبع ىضاقلل نيقلتلا 9 نيرفس ىف قارقلل .قورفلا

 ةلاسرلا تالكشم ىلع ىزاغ ىبأ ٠ نويرغس ىف دير ىأ نبأ ةلاس ىلع ىلايكافلا 1 رقم

 رقس 3 قولا ىلع ىوارغللا 1. رافسا ةعبرا ىف رشاع نبا ىلع ىرداقلا أ. رقس يف

 أ. رافسا ختس ىف ةلاسرلا ىلع ريبكلا ىورجحلا 4 رفس ىف رشاع ىبا ىلع ىسلبارطلا

 !.أ  رافسأ ظعبرأ ىف نينمز نأ ىبال ماكحالا ا.ه ارقس رشع ىنثا ىف بيبح نبال ةكاولا

 غبصأ نب كمل ةيكلاملا اق |.  رافسا ةتس ىف بجاخل نبا ىلع دواد خيشلا ره 3 ا
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 قورابلا !ز» رفس ىف كشر نبال تامدقملا ا! رفس ىف ىسويلل تايهقفلا || رافسا

 أو رافسأ ةعبرا ىف ليلخ رصت# ىلع دوعسم نبا !1* راغسا ةعبس قف بجاملا نبا ىلع

 بيذعتلا [ نيرفس ىف ةلاسرلا ىلع ىلداتلا 18 رافسأ ةينامث ى نابعش نبال قازلا

 ةيطخ ىلع ىناقللا !!1 رافسأ ةعبرا ىف ىدرواملل ةيناطلسلا ماكحالا 1[ رفس ىف ىداربلل

 رشع ةعبرا ىف لاحر نبا خيشلل ليلخ رصتخم ىلع حافلا 7 ان. نفسا :قيلخ :صتخم

 ةعبرأ ىف سرعلا ىندال سبقلا رافسأ ةعبرا ىف ليلخ رصتخم ىلع 59 71 ارد

 ىللع ريبكلا مارهب !*  رفس ىف ةاكولأ ىف ىسافلا مظن ىلع قايزلا | ١ رافسا

 كلغ 7 امل  رفس ىف ىطويسلل فصلا مامتا يف ككل هطسب لل ارغس رشع ىنثا ىف

 ىلع قاوملا !"» >-نيرفس ىف ةلاسرلا ىلع باعغولا يع ىضاقلا |"» 22رفس ىف ىبطرقلا مظن

 ميعردأ وبأ ا 22نيرفس ىف قارقلا قورف ىلع طاشلا نبأ | ١ رافسا ةعبرا ىف رصتخملا

 ماكحالا (#  رافسا ةعبرا ف ىمخلل ةرصيقلا | ١ ارفس رشع ىنثأ ىف ةنودملا ىلع جرعالا

 ىطاسبلا ا رافسا ةعبرا ىف ةلاسرلا ىلع ىدوادلا |" 2 رافسا ةعبرا ىف لهس ىبال

 قابملا كيفك رافسا ةعبرا ىف راقولا رصتخم !!*م رافسا ةينامث ىف رصتخالا ىلع

 ىلع مالسلا كبع نبأ اب 2 رفس ىف ىرصملا نسال ىال ىناوريقلا ديز نا ىبا ةلاسر ىلع

 ىلع بابقلا ممسو رفس ىف فقولا لكاسم ىلع باطلا #1 راقسا ةعبرا ىف بجاذل نبا

 تاع نبأ ررط ١ رفس ىف ةيطيتملل نوراغ نبأ راصتخا |“. ١ رفس ىف ةعامج نبا تاعويب

 هديفح اهحرتشو ىسافلل تايهقفلا 15 راغسا ةعبرا ىف ريلأ دبع نبال ىناكلا 10 رقسإ ىف

 رح نبأ ا ارفس رشع ةتس ىف ىناوريقلا هيز لأ نبال تادايزلاو رداوغلا |8* ١ رفس ىف

 ىلع ىبلاعتلا 15 نيرفس ىف باعولا ديع ىضاقال ةنوعملا نيرفس ىف ةلاسرلا ىلع

 ىلع ريشب ىبأ 4 نيرفس ىف نانع نب كنس زارطلا 1م راف

 ىلع باطمخل ال رفس ىف ضايع دعاوق ىلع عاضرلا ا. 2 نيرفس ىف بالإل نبا رصقخم

 ىنويذملا اد“ 2 نيرفس ىف ةيسيلغولا ىلع ىقيغملا اد# ١ رافسا ةسمخ ىف ليلخ رصتخم

 ىلع ىسهفقالا أهم نيرفس ىف ليلخ رصتخم ىلع قوزرم نبأ !5أ فس ىف ىجقرلا ى

* 82 
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 ىداقتنلا 1و رافسا ةعبرا ىف ىزاغ ىبال دييقتلا ليمكت ادا راقسا ١ ةعبرا . ف. ةلاشرلا

 دعاوق ىلع بابقلا ٠١١ فس ىف ةيسيلغولا ىلع كو امهم  ىيرفس ىف ليلخ رصقخ# ىلع ريغصلا

 دعاوق ىلع قوحلا ا" رافشسا ةعيزا ,ق :بجاشلبا نبإ ؛ ىلعا ىشاراودأ نهرغس ىف ضايع

 ىف ربلا دبع نبال راكذتسالا اذ“ رفس ىف ةلاسرلا ىلع دوأاد صيشلا رفس ىف ضايع

 رثلع نبا ىلع ريصيلاو ىمعالا م نيرفس ىف ةلاسرلا ىلع ملاص سمح وبا 118 ىدرقس

 ىف رصتخالا ىلع ريبكلا ىداقتلا ا رفس ىف هيسن لوهج“ ىعقرلا حرش 4 ندرقسالاف

 نيرفس ىف ىطرقال ةركذتلا 3 نيرفس ىف ةلاسرلا ىلع ىجارجرلا 11 رافسأ ةئاس

 ةعبرأ ىف بجاأل نبا ىلع نوراه نبأ ا! رافسا ةينامث ىف ةملسم ىبال ةكاولا راصتخأ ا

 ع

 ظعبرأ ىف رصتخلملا ىلع ىداصلا دبع نبأ الا“ فس قى ىجقرلا ىلع ىداقتلا ال“ رافسأ

 رافسأ ةعيس ىف صتخملا ىلع ىروهجالا © رفس ىف ةلاسرلا ىلع ىبجان نبأ 1# ١ رافسا

 باهللا ا نيرفس ىف رمشب نبال تاهيبنتلا 1/01 ١ رافسأ ةّءس ىف رصتخملا ىلع ىروهنسلا

 م رقس قى رصان نبا ةريطع ىلع ىتعومجتلا ام ١ رافسا ةعبرا ف ىجاهنصلا دم ىنال

 رفس ىف ىطرقلا مظن ىلع ريغصلا فورز م قس ىف رصتخملا ةبطخ ىلع زدوعلا دكديع بأ

 ىف ةلاسرلا ىلع ىسباقلا امد رفس ىف رصغخملا ةيطخ ىناقللا حرش ىلع ىناقرولا ام

 نيرفس ىف جال نبال لخحلا ام رافسأ ةعبرا ىف رصغخملا ىلع ىلاقرولا ادا نيزفس

 ةياهفلا رافسا ةعبرا ىف رصةخلا ىلع سوسج ه١  رفس ىف ةلاسرلا ىلع سوسج ام»

 1 رافسا ةينامت ىف رصتخملا ىلع ريبكلا ىترخلا || ١ رافسا خس ىف ىطيتملل مامتلاو

 تامارتلا 178 رفس ىف ىئاورهقلا دير ىننأ نبا ظلاسر !1* 2 رفس ىف خلاسرلا ىلع اومارك ىديس

 نبال ماكحالا 1| ١ ارفس رشع ةينامث ىف دشر ىبال ليصختلاو نايبلا ١!  رفس ىف باطغل

 قااةلنودملا نع سنوي نار اد رافسأ ةعبرا ىف ىلازغلل ءايحالا 1 راقسا ةعبرأ ىف ىرعلا

 ةعبرأ ىف ىزوج نىبال ىاوقلا ا. نيرفس ىف ةلاسرلا ىلع ىلاشلقلا |! ١ ارفس مشع ىتا

 ىلع ىوالفاولا رهاقلا دبع ميشلا ا" رفتس ىف رمتاع نبا ىلع ريبكلا ةرابم "أ راقسأا
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 ماما جاهذملا راو نيرفس ىف رشاع نبأ ىلع ىوالئاولا كيد خيشلا 1.“ رفس ق ىجقرلا

 ةلاسرلا ىلع ىسحلا وبا 8.41  رافسا ةعبرا ىف رصتخاملا ىلع ىلادوسلا ا.ه  رفس ىف روجنملا

 ريغصلا ىشرخلا "ى راغسا ةعبرا ىف رصتخالا ىلع ريغصلا مارهب "0 2 رافسا ةتس ىف ريبكلا

 ىنال ىناوريقلا ىيز أ نبا ةلاسر ىلع ىنابرلا بلاطلا ةيافك ".1 رافسا ةعبرا ىف رصةخملا ىلع

 لل رقس ىف ةلاسرلا ىلع ىوالناولا كمدح ييشلا ةيشاح ا. رفس ىف ىرصملا نسل

 زفس ىف رصتخملا ىلع ىزاغ نبا ةيشاحح "# ١ رافسا ةعبرا ىف ةنودملا ىلع ىللاكشملا ةيشاح

 ةادصم ةيشاح 8#  رافسا ةعبرا ىف رصتخملا حوشل ىناقرولا ىلع ةدوس نبا ةيشاح 1“
 قف

 ىناقرزلا ىلع ىلاتب دمك ىديس ةيشاح ام رفس ىف رصقخاملا حرشل رهبكلا ىماقتلا ىلع

 ملا  نيرفس ىف رصتخملا ىلع ىوانسملا ةيشاح 13 رافسا ةعبرأ ىف رصتخملا حرشل

 رصتخالا ىلع اياب محا ىديس ةيشاح + رافسأ ةيذنامث ىف ةنودملا ىلع ىغوناولا ةيشاح

 ىلع باطحلا ةيشاح 8. رقس ىف رصتخملا ىلع رشاع نبا ةيشاح 1 رافسا ةينامث ىف

 رقس ىف مام ماكحا ىف ةيميت نبال فيلاوت ةعبرأ 1 رقس- قى ةلاتتزلا

 م 1 يال لا

 ىل ر د درج رغس 3 ن ع قالكملا افسا ةعبرا ىف ىلوركلل ةساركلا مانر* سا 3 نكلا# ١ ..نا يفلان"

 ىسبويلطبلا 1" 0 رفس ف كلام نبال ةيماللا ىلع ىئاجبلا اه  وفس ىف كلام نبال ةيماللا

 ىنيرغس ىف ماشع نبال ريغصلا عماجلا اناررق رفس ىف ةيمورملا ىلع كوك خيشلا الرق رقم

 كلام نبا ةيفاك ىلع بجاحلا نبأ #8 رفس ىف دارجالا نبا لمج ىلع ىكومسولا 1

 رفس ىف كلام نبا ةيفلا ىلع ليقع نبأ "#  رفغس ىف كلام نبال ةيفاكلا #7 رغس ى

 راقسا ةعبرا ىف كلام نبا ليهست ىلع ىدارملا ا ١ نيرقس ىف بجاال ىبال ىلامالا “م

 ىبال ةصالخل ةءارق ىلع ةصاصخلا عفر 8. رفس ى كلام ىبأ ليهست ىلع ليقع نبأ 17“

 ىبال روخكشلا ا. رغس ىف كلام نبدأ ةيفلا ىلع ىرضخالا #1 رافسأ ةعبرا ىف ماشع
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 رفس ىف ةيموركلا ىلع ىوافلكلا 7 نيرفس ىف ىنج ىبال فئاقحلا اإ رفس يف ماشع

 رقس ىق كلام ىبا ةيفلا ىلع دوعسلا وبا 2 ١ + رق ق قماقلل مارملا لكوكت  ”عر»

 دع نيرفس ىف ليخع نبأ راعشا ىلع قوزرملا 6  رفس ىف ىطويسلل تكنلا ام

 ناويد ىلع ا معك رع غئاصلا 2 ل نيرفس ىف رابخل نبال ةياهنلا

 ةيمورللا ىلع ىتركلا هأ نيرفس ىف جاجزلا لمج ىلع روفصع نبأ »0.0 رفس ىف بلالا

 رفس ىف ىرابنالا نبال حنملا "م ١ رافسا ةعبرا يف غداصلا نبال عومجملا )م8 رفس ىف

 ةيرهزالا ١ما رغس ىف كلام نبا ةيفلا ىلع ىبطاشلا "ه» رفس ىف ماشع نبال بارعالا م8

 بارعأ !»»>  رفس ىف ماشه نبال ادنلا رطق ىلع ىناهكافلا ٠مل ١ رفس ىف اهفلومل اهحرشو

 ىبعاولا ا رفس ىف ىسامل ىال ةيمورالا ىلع حورش ةقالك 1 رفس ىف ىرعزالل ةيبمورمل

 ىبلاعتلا "» ١ رفس ىف ةيمورإل ىلع لصفملا اال | 2 رفس ىف ةيمورإل ىلع ريغصلاو رهبكلا

 رفس ىف ىنبملاو برعملا ف ىلاقشفلا ا"ه رغس ىف فيرعتلاو طسيلاب ىمسملا ىدوكملا مظن

 رغس ىناج رمل رثاقلا دبع خيشلل ةردوعلا ا" نيرغس نايح ىنال فاشترالا م1

 رغمس 3 بجاكلا نبأ فيرصت ىلع ىلازاغفتلا مك ندرفس 3 اا ىلع قوزرملا ا

 ميزت ىيرغس ىف كلام نبأ ةيفاك ىلع ىدربارجلا اذ. رفس يف ماشع نبال ىنغملا اثم.

 نيرفس ىف بلعتل مبصفلا "ل“ 2 رفس ىف ماشه نبال كلام نبا ةيفلا ىلع كلاسلا حضوأ

 ننال ناسحالا ةياغ ىلع ناسكلا تمكنلا "©  رفس ىف كلام نبا ةيفلا ىلع ىدليكملا ".*

 ةكرب ىلع يلحلا )ب رفس ىف ةيمورجحلا ىلع اومارك ىديس 6  رافسا ةعبرا ق نايح

 ةيمورمل ىلع ىروهنسلا 1  رفس ىف ةيمورجلا ىلع ىلادوسلا ١ ١8" رفس ىف ةيمورجلا ىلع

 ةيمورجالا ىلع ىعردلا "د وغس ىف كلام نبال لاعفالا بمال ىلع سايعلا وبأ ام. 2 رفس ىف

 نوع رغس ىف ةيموركالا ىلع ىلبنلا انما“ رفس ىف ةيمورجلا ىلع ىلمرلا طل ١ رفس ىف

 ىلع فيرشلا رفس ىف ةيموركلا ىلع اكابعلا 77 رفس ىف ةيموركلا ىلع قارعلا

 ىجارجرلا امم  رفس ىف نسحلا ىنال ةيمورجلا ىلع عبارلا سرشلا امم رفس ىف ةيمورجلا
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 ةيمورجالا ىلع ىدوكملا 08٠ رفس ىف ظيموركلا ىلع ىناكبلا اه رغس ىق ةيمورجلا ىلع

 ماشه نبال ارجج ملجو ىتحو ول ماكحا 8 ١ رفس ىف ةيمورجلا ىلع ىرعزالا 8 ١رفس ىف

 اهفلوأ تسرع د حرش 10 راغسا ةعبراأ ىف كلام ندا ليهست ىلع ىنيمامللا "#  رفس ىف

 رفس يف ةيمورجلل هحرشل فيرشلا دعاوش ىلع نوقدلا راقسأ ةعبرا ىف ماش نبا

 ليلحتلا ةكص ىلع ليلادلا ةماقا "1 رقس ىف كلام نبأ ةيمال ىلع ىنيمامحلا 8

 درأ ىف ماش ىبال ين م رغس ىف كلام نبأ ةيقلا ىلع مظانلا كلو رافسأ خعد

 رقس ق. دارجملا نبأ .لمج ىلع ىئفيطتلا .. رفس ىف نايح نأ ةكمل ىلع ماشع

 تر ل ف نع يبعلاب ىيحيا لا. ىيرقس ف :كدوكملا بح نمل بط لمح
 4 ىطويسلل ةديرفلا *.* رفغس ىف دارجملا نبا لمج ىلع عيبرلا نبا ولو ودرع قف

 ةينامثك ىف ىنازاتقتلل داشرالا ا". نيرفس ىف ىطويسلا ةديرف ىلع ىركز نبدأ ".0 | رفس

 نبأ ةيفلا ىلع ىدارملا "..8 رفس ىف ىطويسلل عماوجلا عمجو عماوهلا عم ب 2 رافسأ

 رقس ىف كلام ىبا ةيفلا ىلع ىضرافلا ا. رفس ىف هديوبيس. باتك رفس ىف كنام

 ياجولا باتك "#" ١ نيرفس ىف كلام نبا ةيفلال ماشع نبا حرش جرش حيرصتلا

 ةكيرفلا حرش 1 رقس ىف كلام نبال لاعفالا ةيمال ىلع مظانلا كلو 1“ رفس ف

 ةجحبنلا 10  رفس ىف ىرعزالل كلام نبأ ةيفلا بارعا م 2 رفس ىف ىطويسلا اهفّلومل

 3 نيرفس ىف 2 ةيبجاسكلا ىلع ىضرلا رفس ىف كلام نبأ ةيفلا ىلع ىطويسلل

 رفس ىف كلام نبأ ةيفلا ىلع ىدوكملا "1  رفس ىف ماشه نبأ دعاوش ىلع ىواسعلا

 سرج قس ىف ماشعم ىبال !دنلا رطق ٠ رقس: ىف قريرحلا :اهفلومل اهحرشو ةعلملا

 ةيفاك ىلع ىكم ةيشاح #0 رقس ىف كلام نبأ ةيفلال ماش نبأ .حرش ىلع ىناقالا ةيشاح

 ةيشاح "مم رقس ىف بكلام نبا ةيفلا ىلع سي ةيشاحح ع نيرغس ىف كلام ىبا

 ىنغم ىلع ىومشلا ةيشاح نيرفس ىف كلام نبأ ةيفلا حرشت ىدارملا ىلع قاوتلا

 شيعي ىديس ةليشاح 77+ ١ رفس ىف حيرصتلا ىلع سي ةيشاح 78# ١ رفس ىف ماشع نبأ

 نبال كيركتلا ىلع ديسلا ةيشاح نيرقس ىف كلام نبا ةيفلا حرشل ىدارملا ىلع
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 مي رقم ى قرع 2غ 5 :ةيمو ىلا حردل فيرشلا ىكع ىمودقلا غب خ+يشاح سا ندرفغس ىذ ماد

 تبيسلا ةيشاح ارد رقس ىف كلام نبا ةيفلا حرشل ىدوكملا» ىلع نولح ىبا ةيشاح

 مرت ١ رافسا ةعبرا ىف ليهستلا ىلع ماشع نبا ةيشاح م فس ىف طسوتملا ىلع

 ىلع ريكم ةيشاح )م رفس ىف كلام نبا ةيفلا حرشل ماشع نبا ىلع ىقايزلا ةيشاح

 مم  رفس ىف حيرصتلا ىلع ىركز نبا ةيشاح )0  رفس ىف كلام نبا ةيفلا حرشل

 ىشيفلا ةيشاح “و رفس ىف كلام ىبأ ةيغلا حرشل ىدوكملا ىلع ىريارسلا ةيشاح

 وقس ىف ماد نبأ ىنغم ىلع

 ديحوتلا ىف سداسلا بابلا

 ال1, ١ رفس ىف  ىمثيهلا رتخ نبال. خقدنوملا ىلع ثرلا ىف ةقيحملا فقعاوصلا 7.

 رفس ىف فقاوملا ىلع كيسلا ىبأ يدار ىبرغس ىف قورزل ىنسحلا دللا ءامسا ريسفت

 ىنازاتفتلا ىصاقم ىلع روجنملا »ت#*  رافسا ةينامث ىف نيمركلا ماما داشرأ ىلع 5500

 ىف ىرزجالا نبال كيدرفلا ىلع ىبونسلا "8  رفس ىف ىناقلل ةرهوجلا و  نيرفس ىف

 رفس ىف ىنازاقفتلل دصاقملا "عم رفس ىف ىسونسلا ىرغص ىلع راينملا ىبأ 5 رغس

 نبال ءافشلا تايعالا "». 2 نيرفس ىف ىئازاتفتلل جقنتلا فئاقح فشك ىلا جيولتلا 1

 رفس ىف ىزارال لصحملا "م نييرغس ىف ىلعملا نبال كسانملا "ه2 2 نيرفس ىغ انيس

 توق "م5  رفس ىف شرعلا نبال تاحوتفلا م نيرفس ىف ىلاوغلل داصتقالا ز”مز“

 ملوي نيدرفس ىف ىلازغلل راوذالا ةاكشم اما رغس ىف ىلاملا ١ ىلع .نب. ئيكمل بؤولقلا

 رفس ىف ىلارغلل ةيادهلا ةياكب مم 2 رفغس ىف ىضوحلل كولسلا ةطساو ىلع ىسونسلا

 نييمركلا مامأ تاقرو ىلع باطخحلا 1. رفس ىذ ىسونسلا ىرغص ىلع ريبكلا نوال سو

 ىنازاتفتنلا ىلع سرغلا ىبأ ا“ رقس ىف ىسوخذسلا ىرغص ىلع ىعردلا زك رفس ىف

 سنع رفس ىف ىسونسلا اهفآومل ىرغصلا مرش ا“ رفس ىف ىفسنلا تناقع حرشل



057 

 رفس ىف ىسونسلا اهقلوم) تامّدقملا حرش "0  رفس ىف ىفسنلا كئاقع ىلع قازاتفتلا

 ىف نيمرحلا ماما اهفلومل تاقرولا حرش ا" رقس ىف ىسونسلا اهفلومل ىربكلا حرش

 ىف ىسطارقشال ةيسطارقشلا 1  رفس ىف نيمرحلا مامأ تاقرو ىلع ىركز نبأ "+  رفس

 رفس ىف ىفنحلا ةعيرشلا رحصل ميقنتلا ا! رفس ىف انيس نبال ةيانعلا ةراشأ "ب. ١ رفس

 سنآلا سابصم 2# رفس ىف ىلباهملا ةلاسر 0“ نيرقس ىف قاحلل ةرخافلا ةردلا ا”.

 نبذل لدداقملا لصحم ا ندرفس + ىنيورقلل لوقعلا رس "بم رافسأ ةعبرأ ٌّق ىراذنغلل

 رفس ىف ةيوامشعلا ىلع ىشيفلا اثره 2 رفغس ىف نيعم نبال ةرصيتلا "ب»# ١ رفس ىف ىركز

 ءدأ  رفس ىف ىواضيبلا علاطم ىلع ىناهفصالا "ل. 2 رفس ىف ىفسنلل كناقعلا رصتخم "4

 رافسا ةتس ىف ىنازاتفتلا كصاقم ىلع ىلالاولا “م راغسا ةعبرا ىف ىنازاتفتلا كصاقم ىلع قورز

 ماكحالا 0 نىدرقس 0 ىلاوعشنال تيقاوولا ع رغس 3 نيحلا ىيك تاحوتفلا رم

 ىرغص حرش ++ 2 رقس ىف ىسونسلا ىرغص ىلع ريغصلا نومأملا “ك ١ نيرفس ىف فارقلل

 ىلع ىسافلا رداقلا كبع نب دمحم ىديس ةيشاح "ءء  رفس ىف ىسونسلا اهفلومل ىرغصلا

 رفس ىف ىسونسلا ىرغص حوش ىلع سي حيشلا ةيشاح 1 رفس ىف ىسونسلا ىريك حرش

 دوجتلا ةيماح 141 ٠ رس ىف ىسونسلا اهقلول قرغضلا“ حوش ىلع قاتكسلا :ةيشاح 4.

 مورس رقس ىف ىسونسلا ىربك ىلع ىسوبلا ةيشاح "9 رفس ىف ىسونسلا ىريك ىلع

 حرش ىلع قايزلا ةيشاح 2  رفس ىف ىفسنلا دئاقع حرشل ىنازاتفتلا ىلع روجنملا ةيشاح

 ةيشاحح 79 2 رفس ىف ىسونسلا ىرغص ىلع ىويحلا 0  رفس ىف اهفلومل ىسونسلا ىربك

 ةثالثلا راكذالا ىلع ىواشوّشلا 9 رفس ىف فلومال ىسونسلا ىرغص حرش ىلع ىناهجولا

 رفس» و :عيلصتلاو  هلمسيلاو  هلدقلل

 ءاضقلا ىف عباسلا بابلا

 م.  رفس ىف ةّيسانكملا سلاكالا #8  رفس ىف ىاقزلا ةيمال ىلع ةدوس نبأ

 عرب رفس ىف قاقرلا ةيمال ىلع بجوكملا قاثيا 8 رغس ىف ىريمعال تايلمعلا حرش



 بلبل ب ًّاتتتبت
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 ىلع ةرايبم 2.2  رفس ىف قاقزلا ةيمال ىلع 17 5ل“ 2 رفس ىف مصاع نبا مظن ىلع قانؤلا

 ىزازرولا 5.2 2 رفس ىف ىسافلل ىقاقزلا ةيمال ىلع قاذحلا ةفحت 2.0 فس ىف مصاع نبا

 رفس ىف قاقرلا ةيمال حرشل ةرايم ىلع شيعي ىديس ةيشاح 5.« 2( رفس ىف قاقؤلا يمال ىلع

 ىداذشلا ةيشاح مث رفس ىف مصاع نبا حرشل ةرايم ىلع لاخر نبا خيشلا ةيشاح 5.

 رفس ىف قاقرلا ةيمال حرشل ةراهم ىلع

 باسكلا ى :نماثلا بايلأ

 نبا ةديصق ىلع دعاشلا نبأ عل» رفس ىف ىجوغاسمأ رفس ىف ىداصلقلا .

 قس 3 ةقبنم ىلع ىنزاغ نبأ ع رغس 3 ىزاغ نبال ةينملا ا رقس 2 نيمساملا

 رفس ىف ءانبلا نبال صيخلتلا 4 رفس ىف ىسرافلا نمحرلا يع ىديس ةديصق ام

 تارا 3 عسانا بايلأ

 ىف ةيطع نبا ةحيصق ىلع باطحلا 00  رفس ىف ىناسملتلا ندا مظن ىلع ىاتيسلا

 رصتخاملا ضئارف ىلع راثالا 80 2 رفس ىف فول ىلع قوعلا 2. رفس ىف قوحلا 84 0 رفس

 رصتخاملا ضئارف ىلع ىداصاقلا 50 رفس ىف رصتخملا ضئئارف ىلع قوزرم نبآ 5#  رفس ىف

 رفس ىف رصتخلالا ضئارف ىلع سيب م0 فس ىف ىكومسرلا ت2 ١ رفس ىف

 فئاتولا ىف رشاعلا بايلا

 فناثو 76 2 رفس ىف نوملس نبأ 500  وفس ىف ىسيرشنولل فئاثولا ىف فئاغلا

 رفس ق ىءاجكيلا فداَتو ا رفس ىف ىركسيلا فئاثو 5 رفس ىق نوضوع ىبأ

 عالطلا نبا فئاثو #5 2 رفس ىف نييسافلا فئاثو م ١ رفس ىف ىلاتشفلا فئاتو

 ىلاتشفلا فئاثو ىلع ىسيرشتولا ررط 580  رفس ىف ىطانرغلا فئاثو 86 ١ ىيرفس ىف

 عدي ىذ
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 بطلا ى رشَع ىدال' ٌبابلا

 م“. 2 رافسا ةعبرا ىف انيس نبال نوناقلا 54#  رفس ىف كيشرلا نوراهل ةلاسرلا عاد

 ةلاسر 58. 2 نيدرفس ىف ىكاطنالا دواذ خيشلل ةركذتلا 5“  ىيرفس ىف ىسرافلل ةيسرافلا

 تاقولخملا بئاجت 77 رفس ىف ىموردنلا فيلأت.78] " . رفس ىف كيبمّثألا ىف ىزاغ نبا

 قورفللا ىبأ كيش” 6110 رس "قه ىسرافلل بشّعلا ئف فينأك 88+... رف ئف ىيوزقلل

 ةيكلشو بطلا باذآ ىف ةجحرلا باتك 84 ١ رفس ىف لوغلا ىلاتشفلا ةذيصق 20 ١ رفس ىف

 لصاسرلا ىف رشع ىلاثلا .بابلا

 ىف اهفلومل ةناكرلا راصتخا 668 رافسا ةعبرا ىف بيطخل نبال باتكلا ةناكر م

 ما رفس ىف قورز ضمحا ىديس لئاسر .80٠ رفس ىف ىمرضتخل لداسر 861 رفس

 رافسا ةعبرا ىف ىرهفلل باتكلا زنك

 بال طسالاو ميجنتلا ىف رشع ثلاثلا بابلا

 ميجانتلا ىف مظانال ريبكلا عنقلا حرش د“ ١ رفس ىف ميجنتلا ىف باطلا فيلأت 50

 رافصلا نبأ ةلاسر #660  رفس ىف ميجنتلا ىف مظانلل ريغصلا عنقملا حرش م06 ١ رفس ىف

 مب رفس ىف بالرطسالا ىف بالطلا ةيغب ىلع كايذل ىبأ مما رفس ىف بالرطسالا ىف

 رفس ىف ىتيدراملا ةلاسر ىلع ىروجاتلا 868 رفس ىف بالرطسالا ىف رشاع نبأ ةديصق

 ا رقس ىف بالرطسالا ىف ىنيدراملا ةلاسر 4#. 2 رفس ىف تيقوتلا ىف ةيسدارلا 51

 رقس ىف بالرطسالا ىف طاشلا نبا فيلأت

 نايبلاو لوصالا ىف وشع عبارلا بابلأ

 جورمش ةثالك ما  رقس ىف كرابم نب حم ىديسل سم لداسم نع سبللا ةلازآ 8

 نبأ ىلع ىلحاملا او نيرفس ىف ىكبسلل مارفالا سورع 82 ١ رفس ىف فلوملل ةراعتسالا ىلع
 د
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 ىقارقلل جقنتلا رقس ىف ىكيسلا نبال عماولل عمج ىلع رامع نبا 50  رفس ىف ىيسلا

 صيخلت ىلع ىنازاقفتلل لوطملا رغس ىاةينجالل :ىبآ,ىضتخ ىغ :ىيشلا لل, نفس زف

 ىلالاولا 506 >> نيرفس ىف ىناجرمل هاقلا دبع نخيشال زاجتالاو لثالدلا 5.82 رفس ىف ىنيورقلا

 3 ىنيورقال جصقلا كر رذس 3 ىبوزقلل جاضيإالا نير ىدرغس ق ىنيورقلا صبيخلن ىلع

 ةيشاح 80  رفس ىف ىرانفلل نوفكملا فدصلا 2.0 رفس ىف ىكاكسلل ساتفملا 8* رفس

 عمج ىلع لامكلا ةيشاح يع رفس ىف لوصالا ىف ىكبسلا ىبا حوشل ىلكل ىلع ىدابعلا

 نبأ حرشل ىلحل ىلع فيرش ىأ نبا ةيشاح 5م نيرفس ىف لوصالا ىف ىكبسلا ىبال عماوجل

 ىلع ىرعزالا ت6. رفس ىف لوطملا ىلع ىيسلا ىبا ةيشاح 1 رفس ىف لوصالا ىف ىكبسلا

 8 ىنيورقلا صبيخلت ىلع ىدايعلا ةيشاح نأ رفس ىف لوصالا ىف ىكيسلا نبال عماوللل عمج

 رغس ىف نابجلأ

 بلكشل قى رشع سيماشل بايألأ

 بطخلا 5* رفس ىف قوزرم نبال بطخلا ل" ( رفس ىف ىركر ىبال بطخلا دا

 رفس ىف ةتابن ىبال بطخلا عم رفس ىف دايع نبال

 خيراتلا ىف رشع سداسلا بابلا

 محا  راقسا ةعبرا ىف ىضاقلا نبال جابيدلا 58 2 رفس ىف ىفنال ةنحّشلا ىبا ملا

 رابخأ 8 نيربسخلا ةضور كل رغس ّق ىزاغ نبال نوقيولا خسانكم رابخا 8 نوتهلا ضووأأ

 رافسا ةعبرا ىف ضايعل كلام باكا ىف كرادملا 21 ١ رافسا ةعبرا ىف ىطويسلل ىربكلا تاقبطلا

 برعلا باسلا ىف بعذلا جورم م15  نورقس ىف ىطاشلل نامزلا رابخا ىف نامجلا مل“

 ىادببس) سافب نيدكاصلا نم لح نم ىف سشايتقالا» ولج ضان رافسأا ةعبرأ ىف ىدوعسمأل

 نبال ريبكلا ساطرقلا 500  رغس ىف ىسلدنالا نفنق نبأ 5  نيرفس ىف ىسافلا ىدهملا
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 ىنادوسلل جابيدلا للييت 21 ىفس ىف اضيأ هل ريغصلا ساطرقلا 806# رافسا ةعبرا ىف عرز با

 ىف نايقعلاو رحلا ه.إ رقس ىف ركسع نبال رشاعلا نرقلا لا ىف رشانلا ةحود ه.. 2 رفس يف

 ىبلخل ةريس هي رافسا ةعبرا ىف ىرقملل بيطلا فن ه.“ نيرفس ىف نايز ىنب كولم فرش

 فيرستلا قا طاضإلا اهم كراقسا ةعبرا" قا سسيبلا نبال لسيتكلا باتك مغ نيرفس ىق

 لاجر ىف قوشتلا ه. رفس ىف رصن ىنب كولم ىف رصعلا ةذين هنآ  نيرفس ىف ةباحسلاب

 6٠1 نيرفس ىف ميلا دبع نبال باكتالا دادعت ىف باعيتسالا ه.ه رفس ىف ىلداتلل فودصتلا

 ةلحر هأ  رفس ىف ةينابصا داليل لازغلا ةلحر هأ. 2 رفس ىف نيدكاصلا بقانم يف ىشيرخلا

 ىف رافرألا ها“ رقس ىف ىرغصلا ةطوطب نبا ةلحر هأ“ 2 نورقس ىف ىربكلا ةطوطب نبأ

 رفس ىف ةيلداشلا رثاملا ىف ةيلعلا رخافلا هأغ رفس ىف نوحرف نبال راتخملا ىنلا رابخا

 ىف ىلادمهلل نادلبلا قاقتشا ه4 رفس ىف ىجفايال نيحناصلا بقانم ىف نيحايرلا ضاير هاد

 نبال نامزلا لعا رابخا ىف نايعالا تامنو هاد رفس ىف ناكلخ نبأ راصتخا هلل ١ ندرفس

 رفقس ىف قارعلا ةيفلا هل“. نيرفس ىف ىريمدلل ناويأل تايح هنأ نيرفس ىف ناكلخ

 عابتتلا باكتاو ىلوزإل ةذمالث ىف عامسالا ةعتمم ها“ رفس ىف قارعلا ةيفلا ىلع ىدادغيلا ها

 فيرعتلا باتك هن»  رفس ىف نينرقلا ىذ ةريس ها“  رافسا ظعبرا ىف ىعالكلا ها ١ رفس ىف

 رافسأ ةينامث ىف ىالكلا ىلع ىناثب بجوحملا ه" ١رفس ىف فيرلا لما لدايق بسن ىف

 رفس ىث ما نبال ةريسلا هأثو رفس ىذث ىرمعيلا ساذلا كيس نبذل ةريسلا هذي

 بداجحح ىف راصيتسالا ها“ رفس ىف ىسونربلل سايقملا ه“. 2 رفس ىف عومجب ةريسلا

 ارفقس رشع ةسمخ ىف بيطخل نبال ةطانرغب اوذك نيذلا ءاملعلا ىف ةطاحالا ه* رفس

 طيخلا هن*ب نيرفس ىف شايع هللا دبع ىديس ةلحر هن" رفس ىف ىدقاولا هم

 رفس ىف ةييتق نبال فراعملا باتك هم رفس ىف دوم ىنب كولم رابخأ ىف دود ممل

 بيطخلا نبال لوحلا مظن ىف للكلا مقر ه2.  رافسا ةعبرا ىف ماسب نبال ةريخذلا ها

 رفس ىث
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 ناويد ها“ نيرفس ىف ىننتملا ناويد ىلع ىارغطلا 60“ 2 رفس ىف ىسدقملا ةلاسر ه

 رافسا ةثالث ىف ىسلدنالا ىدوهبلا لهس نبا ناويد ه2 رافسأ ةينامث ىف ةتسلا ءارعشلا

 ىف نييسافلا ناويد ه0  رفس ىف ةغبانلا ناويد ها" 2 رفس ىف نويل نبا ناويك هم

 ىببا ناويد ه». فس ىف ىرجاحلا ناويد ه8  رفس ىف ىجنتملا ناويد أح رافسا ةعبرا

 رفس ف ضراغلا
21 

 ضورعلا ىف رشع نماثلا بايلا

 رغس ىف ةيجررشل ىلع رهغصلا ىرومؤلا هدأ“ رغس ىف ةيجرروشل ىلع ربيجألا ىرومفؤلا هدأ

 رفس ىف ةيجروشل ىلع ريغصلا ىنيمامدلا هد رفس ىف ةيبجرودل ىلع ريمالا ىنيمامدلا هدا“

 ىلع ىجاهنصلا هذا رفس ىف ةيجرولأ كع ىطانرغلا هدأ رفس ةيبجررشل ىلع لامولا هده

 ىف شفخالا نسل ىال تاغيلات هدإ رفس ىف ةيجررتل ىلع ىقوعرزلا هم. >< رفس ىف ةيجروخأ

 رفس ىف فير لأ نبال ىقنأوقلا مظن ىف ىتاولأ هأ. رفمس

 فوصتلا ىف رشع عساتلا بايلا

 نإرخا 2 فس ق جالخل ىف كينكلا ىوتف ه7 رفس ىف ىارعشلل ةيندللا بعاوملا ها

 بأ هد رفس يف. هللا ءاطع نبال ريبدتلا طاقسا ىف ريونتلا هث رفس ىف ىريشقلا ةلاسر

 نورشعو ةعبرأ هللا ءاطع نبأ مكدح ىلع ىركز نبا 1 رغس ىف هللا ءاطع نبأ مكح ىلع دايع

 رفس ىف ةيمورإملا ىلع قورز أ“ ارفس نيعبراو ةعيس ىف احرش

 فاطنما ىف نورشعلا بابلا

 ىلالاولا 0. رفغس قف كيمخكلا كيل رغس ىف ملسلا كغ هروطق كبيعس ىدبيس هأد

 ها“  رفس ىف مآسلا ىلع ىنانب هب“ رفس ىف ماشه نبال ةركذتلا نإ رفغس ىف مّلسلا ىلع

 رفس يف كضعلا ةلاسر ىلع كيسلا
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 رافسا ةعبرا ف ىديلولا كشار ىدبس لزاون ه.» >نيرفس ىف جامل نبا لزاون ه.*

 لاله نبأ لزاون هم» -رفس ىف بمُل نبأ لزاوت 40 2 رافسا ةتس ىف ىسيرشنولل رايعملا 4

 نيرفس ىف كشر نبا ةبوجأ هم.  راقسا ةعبرا ىف ىبطاشلا لزاوذ ه4 رفس ىف ىرغصلا

 ىديس لزاوذ هدل“ رفس ىف هنوزام لزاوذ هدا رفس ىف رصان نب دكمدح ىديس ةيوجأ هدأ

 ريثغلا رح 070 وقس ىف ىطويسلل ىواتفلا ىف ىواكلا هد# رفس ىف ىساغفلا رداقلا دبع

 نيرفس ىف ىلزربلا لزاوف هما ١ وفس ىف ريغصلا ىسلمل قال

 حاحصلا هدأ ارفس رشع ىنثا ىف سوماقلا ىلح سومانلا هم. 2نيرفس سوماقلا هدب

 هل"  رفس ىف ىدوكملا ةروصقم هأأ ١ رقس ىف برطقل ثلتم ه؟ نيرفس ىف ىرعوجالل

 06ه رفس قى ىريركلل تاماقملا ه1 رفس 3 جايصألا ه1“ ندرفس ىف ريتالا نبال ةياهنلا

 هأب  رفس ىف ةفارزلا ىف ىدوكملل تافيلأت ه1 رفس ىف ىريرتل تاماقم ىلع رفظ نبا

 رفس ىف ىسويلا ىسلخل ىديسل ماكالا رهز ه1. >> وفس ىف ىمارغطلل مجحلا ةيمال ىلع ىدفصلا

 نبال لكمكلتا | نىيرغس 3 دايع نبال خفحكتلا ٠6 حىدرقس ىف ضايعل قراشملا 611

 ىسوغاملا 22 2 رفس ىف ةناطرلا ةلازا ىف ةنامجحلا (.ه ارفس ىف ىريولخل تاماقم ىلع ىشيرشلا

 رغس»ىف قوكشير“ نبأ ةلاسر كح ةتاّمن ندأ 9 رفس ىف برعلا ةيمال ىلع

 باتكلا عماج

 ىف ةينارصنلا ىيد ىف نامجرتلا نورلا بعل بيلصلا لعا ىلع درلا ىف بيرالا ةفخأ

 دوهبلا نيد ىق ىمالسيبلا فال كيعل دوهيلا نم رفك نم ىلع ثولا 3 دودلأ 0 1 يفس

 4 وقس ىف ظعاوالا ىف ىلرعشلا باعولا دكديع ىدبيسأ . ىيرقغألا ةميمذأ 91 رغس ىف

 تارضاحألا ةلازإ رغس ىف كرايم نجا ىديسل زيزعلا كدكيع ىادلبس انكبش يبذ ةانم ف زمرب الأ
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 بيذ لأ ىبال فرط ملع لك نم فرطتسملا ةا* رفس ىف تاياكألل ىف ىسويلا ىسال ىديسل

 ناويد 15 رفس ىف هرثامو ليعمسا انالوم يدم ىف قارل ناويد "© >نيرغفس ىف تاباكل ىف

 بيرآلا ةفحت 4“ رفس ىف تاياكمل ىف رفظ ىنا تاناولس 14 رفس ىف تاياكلل ف نويل ىبأ

 رفس ىف ىطويسلل ةيكحلا كد رفس ىف ةيككلا ىف ىسافلا نيحم نا ىديسل بيبيالا ة#زذو

 ىسرافلا ىكرلا كيع ىدبيسل رومرلا فشك '.  رفس ىف رفعج دا نبال كولملا ةسايس 8

 ىف ايورلا ريبعت ىف نيريس نبأ 1# ١رفس ىف تاباكلل ىف مصاع نبا تاكحضم رفس 3

 نبا اهمظانل ناوملسلا ةضور حرش © رغس ىف ءانبلا ىف دم ملعملا باك |[ ىدرفس

 ىذلا ىلع تاولصلا ىف تاريخلا ليلد "م رفس ىف كيصلا ماكحا ىف ىجيجعفلا رابال دبع

 ةرهوجلا رفس ىف تاريخل ليلد ىلع ىسافلا“ ىدجهلا ىدحيس رقس ىف ملوزكلل

 نسال ىدبس اهفلوأ اهحوشو ظخيبلادلا كا رغس ىف ىفطصا ةذيفسلا بكار هلوقي اميذ ةنيمثلا

 3 نيرفس ىف كلولا قف ىلحلا ناويد رفس ىف رصان نبا هكيش محم ىف ىسوملا

 رفس ىف ىطوهسال ركذلاب رهأل ىف ركفلا ةجحيتف رفس ف ىذنلا ىلع ةولصلا ىف مانالا هيينت

 حالم ف ىرهصوجأا يوم ىلع ىطاينسلا ةاضازو رفمس قع ايورلا روبعت ف رباج نبأ هاربر

 ىريصوملا ةدرب ىلع ىر ويلالا 1"»» 2 رفس ىف ىريصوبلا ةيزم# ىلع رخال ا ا لا

 نبال ةخوينغلا كب رغس ىذ ىروهصومأأ ةدرب ىلع قوزوم نبأ ك1“ رفس ىف ىنذلا حادم 5

 ىلع ناويد 11 | رفس ىف فشعلا ىف ةبايصلا ناويد 1+ رقس ىف ىنلا ىلع ةولصلا ىف رصان

 رفس ىف لودخل ملع ىف ىسافلا ةموظنم ىلع قاوتلا 12. 2 رفس ىف ىراقلا ملع ىف ىسوم نبا

 قس ىف ىربصوبلا ظدود ىلع ىرعزالا هلق رقم ىف تاياككلا ىف ةخاجلو خليل دام ةلراز

 رفس ىف تاباكحلا ىف ىرصملا رمع نب رادج 5“

 قوت 1 5و ةفهبلو



 ظافحلا ةمناخ ةماهفلا ركلا ربحلا ةمالعلا ملاعلا مامالا

 دهتجملا مامالا هضرا ىف هللا هج

 ىلاعت هالأ همحر ىفاشلا ىطويسلا نيدلا لالج
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 مامالا ميشلا تافّلوم ةسرهف هذهف دعب امآأ 2 ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمال

 هرهد دكيحوو هريصع ظفاح مالسلا هيلع ىنلا ةئس ىيحتو مالسالا خيش  مامهلا ربألو

 نوففلاو لساضفلا تانشا عماج مايالاو ىلايللا ةنسحو مانالا ىتفم ةماهفلا رجلا ةمالعلا ملاعلا

 ظفحت  ىناوالاو تقولا دهتو نامزلا ةلحر ىنوفكم رد لك اهتابخ ضماوغ نم يرختسلاو

 ةنسلا مداخ ىيحلا رما ةمالا هذهل نيددجملا ةمدالا ةصالخو نيدشرملا ماماو ىيحهتجملا

 ىفتقمو ةيوينلا ةنسلا عبتم فلل ةدمعو فلاسلا ةيقب ةقينملا اهقيولا لماحو ةفيرشلا

 نابكرلا اهب تراس ىتلا ةقئارلا ةرهازلا فيلاتلاو ةقداقلا فيئاصتلا ىذ ةيدمحملا راثآلا

 رداس ىف لوبقلاب سانلا اهاقلتو قارشالا ىف ردبلاك تراص ىتح نادلبلا ىصاقاب ترهقشاو

 خيشلا ريصضفلاب سدنسلا ىلع مقري نا مقحو  ريظن اهنم دحاو ليكل سيلو ىافالا

 نيدلا لالج لمكملا سرملا دشارلا لماعلا ملاعلا ىفاجملاو ةعيرشلل رصانلا دعازلا عرولا ةوحقلا

 ةاضقلا باوذ سأرو نيماسملا ىضاق ةمالعلا ملاعلا مامالا يشلا لجأ نمحرلا دبع لضفلا ىلا

 رضفلا ىبا ركب ىأ ىيدلا فباس ىبا دم ركب نا نيحلا لامك ةيرصملا رابدلاب ةيعفاشلا

 ةقيقلمل ندعم, ةقيرطلا خيش ةودقلا كسانلا عشاشل ملاصلا خيشلا نبأ نيحلا رصان نب نامثع
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 ةسرهف هذه ىلاعت هللا همحر خيشلا لاق ىعفاشلا ىطويسلا ىرصخلا مامهلا نيدلا مامغ

 نوففلا ىلع ةبثرم قافلوم

 ىمسيو كنسملا ريسفتلا " ١ ارابك ادلج رشع انثا روثأملا ريسفتلا ىف روثنملا ردلا |

 طاينعشا قف ليلكالاا 6 نارقلا "مولع ىف ناقتالا *٠ تادّلجم سمخ نارقلا نامجرت

 تامكافم ٠ ,نايملا» ف 5 وسنملاو ئسانلا لوزنلا بابسا ىف لوقنلا بابل ه ليرذتلا

 هنم بتك رارسالا فشك ىف راهزالا فطق ىمسي ليزنتلا رارسأ م ١ نارقلا تامهبم ىف نارقالا ٌّي

 ةيشاح 1: روسلا :تساتتا_قايرردلاد كسانت» 1 جوزمم فيطل دلحم ..ارسالا رخآ ىلا

 مولع ىف ريبكتلا أ تادلج# عبرا راكفالا دراوشو راكبالا دعاوذ ىمسي ىواضويلا ريسفت ىلع

 نع عقو اميف بّهملا |" 2 نارقلا كرتشم ىف نارقالا كرتعم |” 0١ فيطل ءزج ريسفتلا
 علاطملا بسانت ىف علاطملا نصارم ١١ روسلا لئاضف ىف رعزلا لتامخ 1 برعملا نم نارقلا

 راكتزالا ١١ 2 ةلمسبلاو ةذاعتسالا حرش ٠١ 2 ةلمسبلا نأش ىف ةلدعملا نآزيم !| ١ عطاقملاو

 اونمآ نيخلا ىلو هللا ىلاعت هلوق ىف ليلذلا دبعلل ليلجتلا حتف /!|  ةحتافلا ىلع ةحئاقلا

 عيدبلا عاونإ نم اًعون نيرشعو ةئام اهنم تطينتسا ةيالا رونلا ىلا تاملظلا نم مهجرْخب

 قلعتت ةقيقلمل كاردا .ؤ ةقيقدلا ىناعملا ا ىظسولا ةولصلا نييعت ىف ىطسبلا كيلأ.

 ةمعنلا مامثا ا 0 فسوي ةوخأ ىع فسعتلا عفد /* ١ يالا كامسالا مدآ ملعو ىلاعت هلوقب

 ىلاعت هلوقب فلعتي فقيلدصلا ةرصن ىف فقيثولا ليكلا. ةمالا هذهب مالسالا صاصتخا ىف

 كيَنَذ نم مزقت ام دللا كل رقغيل ىلاعت هلوق ىف رروحملا "» >> ةنطابو ةرعاظ همعن . مكيلع غبساو

 ناحيم زي دلجكام ىف .نارقلا رخكأ ىلأ جيس نم هنه بنتك بيغلا عتافم مك رخاتكمو

 رصتخم وهو نارقلا زاجم ىلا ناسرفلا زاجحم ا» . ريسي هنم بتك نارقلا دعاوش ىف ناسرفلا

 ج وزهم ةيبطاشلا جرت 5 رهسي ةنم بنك ماسلا كيع بأ نيحلا وع خيشال ناوقلا

84 + 
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 روسفت ىم ىقتنم ا ىايرغلا ريسفت نم ىقتنم ا[ ردتكر ,ىيامة عارف قييريتنلااردلا

 جتفلا ةروس لوا ىلع مالكلا منع مدخلا نييعت ىف جصقلا نوقلا رزدر , .دلكحم مئاح نأ نبا

 ىلكوةملا *ه ريدصت وو

 هتاقلعتو تيدحال ىف

 جاجشل نبدأ ملسم جيكدصت ىلع جابيدلا د مجكصلا عماجلا ىلع جشوتلا ليلا

 رم ىذمرنلا عماج ىلع ىلذقغملا توق دوأد ىنأ ننس ىلا دوعصلا ةاقرم +

 لاجيب ًاظيملا فاعسا 8م ةجام نبأ ننس ىلع ةجاجفلا حابصم أ ىتكملا ىلع سرلأ

 ةقينح نأ كنسم ىلع ةفينملا ةقيلعتلا 8* ١> بكلام ًاّطوم ىلع كلاوكلا ريونت م“ . أطوملا

 لامألا ىهتنم #/ 2 لئامشلا ىلع لئامكل رهز #0 ١ ىجفاشلا كنسم ىلع نجلا ىفاش 5م

 لاح .حوبشب رودبعلا حرش صااصخلاو تارجتملا 5م لامعالا امذأ ثيدح حرش ىف

 هلل  بيبحلا ءكقلب بينكلا ىرشب هأ  ميركلا ءاقل ىف ميظعلا روغلا .ه.. .. روبقلاو قوملا

 ريغصلا عماجلا ه*  راصقلا ثيداحالا ىف راكلا ررث ها“  ةرخآلا روما ىع ةرفاسلا رودبلا

 عنصلا عيدب هو مجدكلا فورح ىلع بتوه تيرك انألا ردع ريكذخلا رهشبلا تيردح نم

 ىف ةيلعلا ةاقرملا ه. ثيدكلا لوا ىف مجتملا فورح ىلع فارذالا مضو فارطالا مل هث

 ةيوسلا ةجاهنلا ه1 ةقيلخل ريخ ءامسا حرش ىف ةقينالا ضايرلا ه» ١ ةيوبنلا ءامسالا حرش

 نبا تاعرضوم صيخالت وهو ةعوضوملا رايخالا يف ةعونصملا ىأللا ٠6 2 ةيوبنلا ءامسالا ىف

 - ىسحلا لوقلا رق تاعوضوملا ىلع تاعيديأا تكفلا 1 تابيقعذو تادايز عم ىزوأل

 دنسم ىف فينالا ضورلا 1 متيم ةنلك حاقفمو زتمملا جاهنم 1“ ننسلا نع بذلا

 رابخالا ىف ةرئاتنملا راعزالا 4 ءافشلا ثيداحا ميرخت ىف ءاقصلا لفاتم ه5 قيدصلا

 ةنسلاب ماصتعالا ىف ةنجكلا جانغم 1م ثتيدحكلا بارعا ىف كجربؤلا دوقع ةرداوذملا

 ىف لالهلا غوزب ىمسي هرصتخم .٠ شرعلا ّليظل ةيجوملا لاصخلا ىف شرفلا ديهمت 83
3 



6069 

 ةعمإلل موه صئاصخ #“  ىوعاطلا رابخا ىف نوعاولا هاور ام ,  لالظلل ةبجوملا لاصخلا

 ةرهتشملا ثيداحالا ىف .ةرثتنملا رردلا هةعيحلا < ضئناض 273 بيبللا يّدومتا ا“

 نماوفاملا»ى:.رامخملا'لؤقلاو : بيطلا. .ملكلا كك ..-ارسالا..هكضق :ق.- ىربكلا ١ ةيآلا دم

 ىف ىورلا .لنهنملاو ىوسلا مهنملا + رحتخم ىوبينلا بطلا نب راكذالاو تاوعدلا

 مأ ةلجللاو  موبلا فاو هم ةينسلا ةميهلا ىف ةينسلا ةييهلا م1 قىؤبنلا "بطلا

 رافسالا ل“ شاقعلا حرش ثيداحا يرخكت م"  حابصلاو ءاسملا راكذا ىف الفلا ىاد

 تالسلسملا دايج م١  ىربكلا تالساسملا مم  رفظلا ملقب رفظلا م#* رافطالا ملق ىع

 ىنامالا لوصو م١1 2( ىحتصلا ةولص“ ىف ءزرج همه جيوارتلا ةولص ىف حيباصملا م.

 ركذلاب رهجلا ىف ركفلا ةجحيتن ركذلا لضف ىف ركفلا لامعأ ؟ ىناهقلا لوصاب

 كسلا ىف ةكنملا 5 لادبالاو ءابجنلاو داتوالاو بطقلا دوجو ىلع لادلا ربخلا 1

 عقر 91 ىلولا تيددح 0 ىلككلا لوقلا ءاعدلا ف نوديلا عقر ىف عوج هع

 1 مودح رهبكتلا ثيدح نع مزكلا باوج 511 متاخلا 0 نع متاكلا باوكلا

 ىسيع مككب مالعالا 0 ءايبنالا ةابح ءايكذالا هابثا !. باوبالا دس ىف باوثالا لش

 لاسرا ىف كدارالا نييزت !.* ١ بلح داريا نع باوجلا ىف بليلا سيل !  مالسلا هيلع

 كلاسم !.1 2 ةنكلا ىف ىفطصملا ىدلاو نأ ىف ةئملاو ميظعتلا !.» >كدالملا ىلا ىنلا

 ةاجانلا ليس ا[. ةفيرشلا ءآبآلا ىف ةقينملا يردلا !.4 2ىفطصملا ىدلاو ىف ءافنحلا

 ةدايز ىغ ةلطشن ربخكلا ةدافأ ٠ نيفيرشلا ندوبالا ءابحا ىف نيقينملا نيبملعلا مشن /.3

 تاهراهملا راسم يما مالا فايز نجا" تاصعلا مكك )م: اخ ايقفلا اباذآ 17 !ةصفنو رثقلا

 قوما نميف نيركبلا علطم || ١ سيردتلاو اتفالا كرت نع راذتعالا ىف سيفنتلا 5

 ةروثأملا رابخالا !م  ريدصت وعو كظفح هللا ظفحأا ثيدح ىلع مالكلا | 2 نيرجا
 ةداهشلا بايسأ ىف ةداعسلا باوبا |. دالوالا توم ىف ءوج 1 ةرونلاب الطالا ىف
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 ا“... ناسايطلا للضف ىف : ناسحلا, ثيداحالا: 1... ! ملا .لصفائف: ىمعلا .فشك لل

 ىف ةباصالا ماهس ا|"» 2 عنقتلا ىنعم ىف عّلضتلا |"خ >> ناسليطلا مذ نع. ناسللا ىئط

 تايورملا ةسرهف ةخمطاف ةدحيسلا بقانم ىف ةمسايلا روغتلا ةباكتسملا تاوعدلا

 ريغصلا سرهفلا ىف ريسملا كاز [ دلجام بتكلا باسنا .ىف بتكلا باشنا. ىمسي

 ىع كلام ةياور نم اًنيحح نوعبرأ 1 دقروا لف. اقيدح وعزا ناز اةيءع راكذ الا طراكذأ 3

 نسابعلا ىنب لضف ئف ناسالا )» . . داهجحلا ىف اًثيدح نوعبرأ 1 ... رمع نىبا ىع عفان

 ىف ءوج ا"  ةلولولا فصو نع ةلصلصلا فشك |"0 ةفالخلا ةيتر ىف ةفانالا !)ع

 ةنيدلاو ةكم نيب  ليضفتلا ىف ةفينملا مححلا | ءاقشلا ىف ءوج ب نينكملإ) مذ

 ييرخت ىف ريرعلا ريرطت 1. 2 مقي مل كئاوزلا عم ىلع ليخلا ىف كئارلا ةيغب !"

 ةيانعلا 67 فقاوملا حرش ثيداحا ميرخكت 1 ةبرغتسملا ثيداحالا ىم هيف ام

 هنم بتك كردتسملا حيحصت ىف كرشملا صيضوت |" متي مل ةيافكلا ثيداحا ميرختب

 لو رهسبيلا ةفم بنك ظةمسلا بتكلا ىلع ىقهمبات نا.ءيالا بعدت كناوز 5ك تلقا

 ةحابلا 1 دعس نبأ تاقيط نم ىقتنملاب دكعولأ زاجكنا 2 ًاظوملا تيداحا سكيرجان

 رضخلو ضايرلاو ءالا ثيداحا ىف ىضنلا 8  ةعراصملا ىلا ةعراسملا ا» 2 ةحايسلا ىف

 ىراخيال درفملا بدالا ىم ىقتنللا اها ةباكصلا ىلع هتكردتسا .اميف ةباصالا نيع اه.

 مخ ىفهببال ناميالا بعت م ىقتنملا [ىز“ اكلأ كر لذا ممم م ىقتنملا هز“

 عماج وه قزاولا ليع 6-5 نم ىقتنلا ]ها رجاهلاب رجولا اهد كواملا باذإ

 مسالا ىف مظنملا رحلا 8 كيالهلا رابخا ىف كئابحكلا اه. ءرج هنم بتك كيناسالا

 نارقلا ىلع ىلامالا ةقلطملا ىلامالا 11 قزولا لوصاب ففرلا لوصح مظعالا

 موك رز دعا 0 2 1 ميرحج لذ موق ريزع ةثالذ اومدرأ كتيدح ىف ءرج 5 ةرخافلا ةرحلا ىلع ىلامالا زا دكا

 مد حيبنتلا ذيل برقعلا رابخا ىف براهلا غواب اذه لاهج نيب هلاك رقففأ موق ىنغو

 لافطالاب لافتحالا كولا لقن كنع كلكلا لضف ةئاهإ لك سار قع هللا و متعب
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 تيبثتلا 1[ ايرثلا ءوض ىمسي هرصتخم ا ايفخ ناك ام راهظاب ايرثلا عولط 8

 كد عيسلا كيدعتب عمسلا فينشن 1 ربقلا ةنتذ ىف ةروجرا 3و تييبتلا دنع

 صاصقلا بيذاكا نم صاوختلا ريذحت اخ ةفيرشلا ةنطلسلا للضف ىف ةفيناا ثيداحالا

 بدك نس كتيدح م 3 بك نمل أ ا ةز وجرأ ىو روع تاعقاوم ىف رهدلا فاق أه

 حامسلا 8 باشنلاب ىمولا ىف باشنالا سرغ ا! ليخلا ملع ىف ليذلا 3 57

 كيداححا ىف داوفلا يلث م ١فلالا ةمالا هذه ةزواجام نع فشكلا اه حامرلا رابخا ىف

 طيمستلا ام“ ران ظةلعش ىهسي ءرج اء“ طقالا مظنو طقسلا مسرط آم ١ داوسلا سبل

 5 ةيحانلا" ةلسلالا كنلح ةبتحاتلا ةرحلا ام دكيناسالا ةوالح ىف كينافلا امه

 قي والا فال ةيكافاشلا | ةتاقيرلالا ملال -+ نيطالسلا هنا يملا ١ مقص ىف كاسل 8

 نم ثيدح ىف لعانملا بذعأ !1 ةفالخلا بصنم ىف ةفاضالا فوش 1 جوع رابخا

 عومسلا ةرماس 11“ كيبشتلا ىسحح ىف كيلستلا ىسح [1» لثاج وهذ ملاع اذا لاق

 ]1  نايصخلا ماكحا ىف نايقعلا ماكأ ١! >نايصخلا ىف هزج | ١ عومشلا ءوض ىف

 ردقلا ةليلو نابعش فصنو ىيديعلاو ةفرع ةليل ءايحا ىف رثيلا عوض جرعلا جرالا

 انناوفاتقا ةكوكرطلا اذ. ١" كيذا ق' كيدولا 1 ١ ئتسنملا قف -تمسلا نسح

 فيقشلا.روذ “.٠ فيحصتلا ىف فيرصتلا ا. ةقيرشلا ةمامكلا ىوط .أ ثوغربلا

 ثيدحح قرط ىف روج م اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انأ ثيرح ىف ءرج م ١ فيقعلا ىف

 مداخ م.« 2 راثالا نم ءارعشلا هدقع اميف راهدزالا ا. ماسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط

 نيعبرأ ىتما ىلع ظفح ىم فقورط 5 عوج 5 ةخيلاغلا ىف عوج م١ فيرشلا لعنلا

 ىف اًميدح نوعبرأ 1 ةوجولا ناسح دنع ريخلا الفا كيدح 00 17 اًميدح

 .راجلا رابخأ 8 ناجرملا طقل "أو ىدهللا رابخا 5 ىدرولا فرعلا مأ ب به كالا ع
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 ة*باكحصلا كنسم 1 ءاضعالا ءاعد نع ءاضغالا 1. ةباحصلا راثا ىف ةباثلأ 5

 مالسو هيبلع هللا ىلص ىذلا ةايح ىف اوتام نيخلاا

 ثيرحدل جاطصمب فالعتي ام

 "** ١ جوومه ىقارعلا ةيفلا حرش ا ١ ىواونلا بيرقت حوش ىف ىواولا بيرهت ا

 بينذتلا اه ١ رمتي مل رخر ىذلا رحبلا ىمسي اهحرش ةيفلا ىعو رثالا ملع .ىف رردلا مظن

 يردملا ىلا جردملا ا"# 2 باسنالا ريرخت ىف بابللا بل "8 ١ بيرقتلا ىلع دئاوزلا ىف

 سيلدتلا لما بلق نع سيبلتلا فشك 02-171 ىسنو ثدح نمب ىستوملا ةركذطنت 1

 نميف هرج م نيسأد ملا ءامسأ ىف ءوج ما“ صيخالتلا ىلاتت صيلختلا ىسح ا“.

 ةئام ةباحصلا ىم شاع نميف نىيرسنلا صير 80“ 2 ةباحصلا نم هجوز ةينك هتينك تقفاو

 لخد ىميف ةباحسلا رد مرسم متي مل ةباحصلا ةفرعم ىف ةباصالا نيع مع ىدرشعو

 تلا ريغ نميف .ءزجتا ل ثيدحذمل عضو ىم ءامسا ىف عمالا ا“ ةباحصلا ىم رصم

 مز. ريثنلابردلا» ىمسي :ريخألا "باد ةياينءاوصعضم اذ. ١ ٠ مهءابشا .ةلسو., ةيلعا هللا لص

 نازهملا ىلع

 دقفلا نفذ

 ا»  هقماقد #*  قاولأ ىمسي هيبنتلا رصتخام 1+“ ١ يورمم هيبنتلا حرش |»

 ناذالا ىلا اهفنم بتك ىربكلا ىهو ةضورلا ىتاوح ىف ةضغلا راعزالا ا 2 رئاظنلاو هابشالا
 مع عورغلا ىم ةضورلا ىلع داز اميف عوينملا ثم ىرغصلا ىتاوكلا م« (2ناحاجم

 ةقرسلا ىلآ حارأل نمو ضولل ىلا متي مل ةينغلا ىمسي ةريثك كناوز

 الوأ ىيحاجم ىف مظن ىذلا ردقلا حرش طدأ روكذلملا مظنلا حرش وعو صداصخل عقر اه.
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 جل رخا ىلا ةوكزلا نم هنم بتك مدادلل نيصحت حوماسو مداخلا رصتخم ان الواف

 طباوضلا ىف كدارفلا دراومش 1٠05 ةضورلا ىف لسرملا فالكل جيكدسصت ىف لساسملا بذعلا مه»

 ماكحالا رصتخم 1. متي مل جاهنملا مظن ىف جياهتبالا "1 ظخممدقملا "مم 22 ىكعاوقلاو

 ىف قراوبلاو عماوللا 1 ريسيلا هنم بنك ىرقملا ىبال ضورلا جوملا 0١ ةيناطملسلا

 كسانلا ةفكت ةعطقلا تدكذ ىف ةعمللا ىواتفلا 4. 2 قراوفلاو عماوجلا

 باجالا ةفحت 0# ١ ىربكلا ىواوذلا ىيحلا ىيحم خيشلا كسانم ا“ كتان كيك

 نضيحل رهط" ىف ضيرالا ضورلا "8  ةفشلمل لوخد ىف ةفرظتسملا "© 2 باجتسلا ةلمسمب

 ظحلا م فصلا مامثا يف كلا طسب ا قس لاوسلاويحكستعلا لكفذا#ب

 للحم فيقحت ىف ةذاذقلا نإ  مّلسا اذأأ 8س.  رفاكلا كاردتسا ىف منغملا نم رئاولا

 :ليللل كاويلا قي وعمسلا صاب. عيتسعلاب ةلئسم ق اعيبصتلا معو 4-1 ةفاعحألا

 3 ةزانإل ةولص ىف ةزاقمملا كناوفلا "م ةعململ كارذال ةعكرلا فقيقحت ىف ةعمالا ".*

 كنولا حق 8م ةلماعملا رييغت دنع ةلداجلا عطق ا" جال كسانم ىف جاقحملا ةغلب

 عراشلا عطق ىف .عرابلا 8م. 2 نعرلا ظلمسم ىف نمولا ةلازآ 886 ١ دنقلا ىف ملسلا ىف

 تفشك ام“ . ةنيكرودلا ةلمسملا ىف ةيكولا ةثحابملا اد“ ١ فاقوالا زييمت ىف :فاصنالا ل.

 الكا ىذلا رديلا طم ديوملا قفقو ىف ىيشملا لوقلا "م* ةبانتسالا ةلئسم ق .ةبابضلا

 ىلع زوربلا مار نمل رهنلا اله رحيلا ىطاش ىلع زوربلا عنمب رهجلا "ل لولا ةلئسم ف

 ةلمسم ىف رصعلا ناطلس مالعا ىف رصنلا مالعأ ظله 2 ةيئار ةديصق وهو رحيلا ئطاش

 مكامل جوري اميف مسابلا رعزلا 8م  اشناو هقفو ثيدح ماسقا ةثالث وهو اضيا زورملا

 كصقملا ىسح 1 فقلاط تننا نم قلاغملا حتف 10 2 ىنعملا ىف ثنال ىف ىنعملا لوقلا ا“,

 هيقست نع ءايبنالا عيونت م* فيلحتلا مدع ىف فيرصتلا ىسح 1 ١ كلوملا لمع ىف

 بهعاوملا ليوج 4 ةيسربيبلا طرش ىم ةيسنلمل نييبت ىف ةيسمشلا ةعلطلا "5  ءايبغالا

 ىف دانسالا ريرقت 6 ١ نيدينجملا ةرصن ىلا نيدتهلا داشرا "0 ١ بهاذملا فالتخا ىف
85 1" 
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 ضرف مرصع لك ىف داهتجالا نأ للهجو ضرالا ىلا كلخا نم ىلع دولا اظل داهننجالا رميسهنت

 م فطنملاب لاغةشالا ميركت ىف قرشملا لوقلا ."٠ ةضفارلا ةداهش ذر ىف ءوج ا.

 نيدسفملا ءانب مهعو نيدلا رانم عفر ا,“  مالللاو فطنملا نفذ نع مالللاو فقطنملا نوص

 ا راوكقلاو توبتلا نيبب قرفغلا ىف راظنلا فيس "م ىنايلا ىلع ىللاكلا مده .*

 ىف ةلالسلا ".. يوومم ضئارفلا ىف ةيبحرلا حرش ا.« ١ ةقفنلا ةلمسم ىف ةقرشملا لوقنلا

 ىلا يا 7 ايلا ةيببنيزلا ةخلالسلا ىف ةيبنرؤلا ةجاعكلا 8 ةلاحتسالاو رقملا قيقحت

 روركتلا ةلّمسا ىع باول ىف رورحل بلقلا دردو روربملا بلطملا تف "| ميركلا دبع نبا

 رصتعملا ا" سايثقالاو نارقلا ىم لقثملا برض ىف سايتلالا فشكو نسابعلا عشر ا

 دومكم ةنارخ ىف دوهجحملا لطب "# 2 رصتخملا ةرابع ريرقنت ىف

 فوصنتلاو نيحلا لوصأو هقفلا لوصأ مف

 ىف داقولا بكوكلا حوش هحرش 4 عماوأل عمج مظن ىف عطاسلا بكوكلا "ا

 امم ْحَدَبا ناكمالا ف سيل نم ناكرالا تييشن ١" ىواضسلا ملقلا مظن “# 2 داقتعالا

 لولخل ىع داقتعالا هيونق "8. ١ ةيلذاشلا ةقيرطلا دييشتو ةيلعلا ةقيقأمل ديبات "1 ناك

 ىولأ روض نايدعنا "8. قاتقلا ةقلطملا ةدحولا مذ ىف ةقرشملا عماوللا 8 داحتالاو

 17 كلملاو ىبنلا ةيور ناكمأ ىف كلكلا ريونت "©  ىولا روطت ىف ىلجنملا ا“

 فطنم ىلع ْذرلا ىف ناميالا لأ ةحيصن رصتخم وهو ةحيصنلا ديرجت ىف ةكيرقلا دهج

 حرش ع ضماولا قربلأ ادرك قرع نبأ ةدوفت 8 ىغلا تبيين اعازقإ ميك نبال نانوملا

 اهلوا ىتلا ىهو ضرافلا نبا ةيداب

 ىط دكيبلا ىوطي ناعطالا فداس

 ىظ"نابقك» ىلع سرع !امعنم

 3 ءاسنلا ىع اسالا عفر ىمسي هرصتخم 1 ءاسنلا ةيور ىغ ءوج
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 سرس ءاسنلا نم هللا ةددرب ءاسللل .ةفحتا نإ ىرجول طابخ ذر ىف ىرهوجلا ظفللا

 فيرصتلاو وكنلاو ةخعغالا نف

 اطمن ىلع اًّيوذ نوسمخ وهو هيلا فيسا مل هقعرتخا ملع ةغللا مولع ىف رعرلا ”»“
 ءامسأ ىف حاصغالا "م ناسنالا قلخ قى ناسحالا ةياغ مهردع ثيدشل مولع عاونا

 ىف حاصفالا 7”.  عايقالا ىف عاملالا ”#“ب جحاكنلا تاغل ىف حابصلا ءوض "© ١ ماكنلا

 فلوي مل طلو فيرصتلاو وحنلا ىف عماوجلا عمج نو حاحصلا ىلع سوماقلا دقاوز

 جورزمم كلام نبا ةيفلا حرش >2  نادلجم عماوهلا عمم ىمسي هحرش م#. 2 ءلثم

 ةيفلالا ىلع تمكنلا +  ةديعسلا علاطلآ ىمسي اهحرشش 18#  ةديرقلا ىمست ةيفلا
 فيسا . مل رداظنلاو هابشالا م كحاو فلوم ىف ةعونلاو بهذلا روذشو ةيفاشلاو ةيفاكلاو

 بلطلا ىلوا بيركت ىمسي ىناتلاو "تي 22ةيوحنلا كعاوقلا ىف ةيلعلا تعاصلا ىمسي لوالا

 برعلا مالك نم انبلا ىف بهذلا ةلسلس ىمسي ثلاثلاو ©  برعلا مالك طباوض يف

 زاغلالا يف زارطلا ىمسي سماخلاو م. قوغلاو عمل ىف .قوبلاو عمللا ىمسي عبارلاو ا

 بئاذلا ريتلا ىهسي عباسلاو » >> تاحراطملاو تاسلاجلاو تارظانملا ىف سداسلاو *هإ

 دعاوش حرش »+  بيبللا ىنغم ىئثاوح ىف بيرقلا ميقفلا "م8 2 يارغلاو داوفالا ىف

 وحنلا لوصا ىف حارتقالا رسم بيبللا ىنغم ةاكنب بيبحلا ةفكت "هم ببيللا ىغم

 6 ا "م. متي مل صيضوتلا ىلع حيشوتلا ٠"ه« هقفلا لوصا طمن ىلع ةلدجو

 لكشم بارعا ىف اعلا رد "48. 2 يجاهنملا لكشم بارع ىف ياقلأ "ه2 روعولا وثن حوش

 رع ج وزمم ةحلملا حرش ارسارع اهقداقد *“* ةيفلالا راصتخاب ةيفولا ٠1 جاهنملا

 فيرصتلا ىف ةيفاكلا ةديصقلا حرمت

+ 85 

 ةعمشلا "0020 مجكملا فورحب مجعالا فيرعن "د
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 ادنلل ةزمهلا تورو ىف ادنلا رطق »0  وحنلا ىف ةحشوم ا" 0 2 ةيبرعلا ملع ىف ةيضملا

 ىف لمكملا لوقلا أ رصقلاب ىصيصخ ىف رصنلا ةيولا "«. 2 ةحلملا رصتخم

 ىنكلا ىف ىنملا "ل “ ةيبرعلا عضو ببس ىف ةيورملا رابخالا "# ١ ليمهملا ىلع كرلا

 اًيطر هنم بيطا رسب اذه مهلوق ىف ءايجنلا ةفحات "د ةدزلا بصن ىف ةنسلا عقر يع

 لمكا بارعا ىف كمثلا رجكف ب4 2 ىردنكسالا لاوسلا ىع باول ىق-ىرولا كنولا "با

 نسي الإ نمع كوتلاو ضارعالا 1 يأ بارعا.:4 وهلا :طبح, نيا ىلع ىلا : "ب . . سوت

 كايا نم سيغلا قياام- ق روسمألأ نمسح ا ضارعالا ةياقاع نم زعب ةلو طبض ىف ىلصي

 مزعلا ةيجوت هلا فيصرتلا نبا لافت ىمست فيرصتلا حرش ىلع ةيشاح "م  ريطلا

 3 ناويدلا "ناونع اثع ناويحلا ”ناويد ام“ مزجناب ليعفلاو رجناب مسالا صاصتقخا ىلا

 بكذا ءامسا ىف بيزهتلا -.-  ٠ ىسالا  ىماشا ي..ةسالا ماظن 5 - اوبل ةامسا

 ةفرعم ىم ىريقلا نم نذا هللا اه ال مهلوق هيجوت ىلا نذالاو فورأل ىف تيقاوبلا "ه٠

 ىدربر اخ ىتاوح ىف ىدروزاللا زاوطلا بق بلكلا ءاوشأ 0 ىرعملا

 ميقيلاوناسلاو ناعلا ايف

 دوقعلا 1 ىمسي اهحرش 1*٠ ناهيلاو ىناعملا ىف نامل دوقع ىمست ةيقلا ١

 مظت ىمست هيعيجبلا 00 -  ..ضيخلتلا حاققم, ىمسي ناتقحلا .صيضلت لع تكلا

 عاونالا نيد فيرفتلاو عمجلا اهحرش 9 عوذلا 0 اهيف ايورم عيقشلا دم ىف عيديلا

 نابل نم صيخالتلا دفاوش ىف صيصختلا "٠ ةبعيدبلا

 ةديدع نونفل ةعماكلا بتكلا

 ىف ةسارك ةياقنلا "00 افاطل اًدلجم نوسمخ نوحشملا كلفلا . ىمستو ةركذتلا "1

 يي ١١ لئيظن نمر كقاوفلا وضالق ةيارحلا مافتا اهحرش "م © املع رشع ةعبرا
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 فيرعتا م0 ةيكبسلا راغلالا نع ةيكذلا ةيوجالا .أ ةعبسلا ةلئسالا ةيوجأ ىف ةعمالا

 بيطخل ةلئسا نم بيطلا جفت #6 أملا ةلئسالا ةبوجاب ةئقلا

 رعشلاو ءاشنالاو رداونلاو بدالا ىف

 6« -دشسسسلل ع ها

 4 ةنيمسلا تافص ىف ةنيمثلا تيقاويلا 5.0  حماكنلا دئاوف ىف حاشولا .*

 رابخا ىف :شورعلا راهزأ #.م ناشبامل نأش عفر *.4 < حنغلا فئاقر ىف منونالا فقداقش

 ةيكسملا ةكفنلا تاروالو تارضاحملا 6. لداوالا ةفرعم- ىلا لئاسولا 2.1 نئويذل

 عيس ىو ةعومجاملا تاماقلا 61“ مكذل ررغو ملكلا ورد 5 فرشلا  ناونع طمذ ىلع

 ةديدملاو ةكم فضو ' ىف  ةماقم 6 ةماقم نوتلث ىو ةدرفملا تاماقملا 51 تاماقم

 أ ملسو هيلع هللا ىلص ىجنلا ىدلاو ىف ةيسدنسلا ةماقملا 9 مردلا ةعجاس ىمست

 3 جدصلا ىلا ةباجالا ىف مهنلا ىمسق ةماقم + دالوالا توم“ ىف ةيدروزاللا ةماقملا

 ةيبعذلا ةماقملا 8 ىراكسلا خيرات ىف ىواكلا ىمست. ةماقم 15, ةيرصنتسا ا ةماقملا

 نيحايرلا ةماقم .عا“ ةضورلا ليلب ىمست رصم ةضور فصو ىف ةماقم 59 يي

 رتواينلاو مسقنتيلاو نيرسفلاو نابلاو نيمسايلاو سجرنلاو درولا ىق ةيدرولا ةماقملا ىمستو

 رينعلاو كسملا ىف ةيكسملا ةماقملا ىمستو بيطلا ةماقم مع ةيغافلاو ناكيرلاو سآلاو

 ىف ىهتو لالذل رحسلا ىم لالولا ءامل فشر ىمست ءاسنلا ةماقم م0©  دابؤلاو ناوفعؤلاو

 ةيحافتلا ةماقملا م هتف ظافلاب ايورم ةليل لك فصوو مهنم لك ووقت اًملاع نيرشعو دحا

 ةماقملا 6. ةظيتوقايلا ظماقملا 88 2 ةيقتسفلا ةماقملا 20. 2 ظيدرمولا ةماقملا 0+

 ىلع شاتفلا ىمسن .ظماقم 6# ١ ةيردلا ةماقملا #5 ةيركيلا ةماقملا ا“ ةيولوللا

 ضراعملا عمق .ىمست ةماقم مم © راهقلا دحاؤلاب راصنتسالا ىمست ةماقم م»## 2 شاشقلا

 ةماقم-:5« 2 ئكركلا' ىبا ىلع ىكلفلا :ناروحلا ىمسف ةماقم م ١ ضراغلا نبا ةرصن ىف

 ىكركلا نقأ ىلع. ىكدنهلا أ ةسيفن ةماقم 6م 2  ىكركلا نبأ فقنع ىف ىكدنهلا ىمست



 ةةيييع

05 

 بكاظلا د6 ليلغلا "هد مدحت عع 1+ .نقاظقلاو !هفانكلا نر لقاطللا زاوبس هدم

 ممتع  ةيدأر ةحيصق ءافلقل ءامساب ءارظلا ةفحت بقاثلا باهشلا ىمسي ليلشلو

 نم ساينقالا ىساحأ م#*  ىهتشملا ةضور ىف ىعدزملا 7# ١ ىلكم ةضورلا بكوك

 نآوبد ىرقنو ىرعش م00  ىناويد ىمظن نم ةقيدحلا رون م سايتقالا ىساكم

 ىف لادلا فصو 81 ىجاحالا ىف ىجابدلا ريف 768 راجل عطاقم بطخ م:

 مل توقايل نادليلا مجكم رصقخم *هأ لثملا برض ىف لسالا عقو ته. لالهلا فصو

 ةقرفتلا ىف ةمامعلا زرط ىبهست ةماقم ها“ كيرد نبأ ىلامآ نم ديرولا فطق عما متي

 تر ىف صضارتقالا #5»  ىكركلا ىبا ةمامق نع ىكرلا باوجلا +02 >> ةمامقلاو ةماقملا نيب

 *ن»  نارعسلا نع ناروثلا عنم ء»»  ةمعنلاب ىركتلا ىف ةمحرلا لوزن 8م )  صضارتعالا

 ةماقملا 5. 2 قراسلاو فئصملا نيب قرافلا ىمست ةماقم 1 فقعاونلا ىلع فقعاوصلا

 عارم فيح بحاص ىلع فيس بحاس ىمست ةماقم #1  ةيجاتلا ةلئسالا ىف ةيجالكلا

 ىف رمعلا خهوت 61 ءالقثلا رابخا ىف ءالينلا فاحتا 1 بيرقلا حتفلا ىهست ةماقم

 رابخا ىف فرظتتسملا 4 ءاسنلا راعشا ىف ءاسللمل ةعوذ مك رهسلاو ضييلا نيد ليضفتلا

 8 ىبللا ةحبز 8 نانكشلا ىف. ناتكلا لكن 71 ىنيحاشولا وذ ىراوخل

 ميدنلا ةعرتن ل 2 قراسلا دي عطق ىف ىابلا

 خووراقلا قف

 ءاهقفلا تاقيط ىف ريجولا ث*  ةاحنلاو نييوغللا تاقيط مل“ >ظافحلا تاقبط م.“

 ىف ةرضاحملا نسح 5. 2 ءاقلخل نيرات 80 ١ متت مل ىيرسفملا تاقبط ٠0“  ةيعفاشلا

 6 فيطل ءزج ةدجربزلا ىهمسي هرصتخم ميد ١ تادلجم ثلث ةرهاقلاو رصم رابخأ

 وعين ىوونلا ةمجرت جحيراتلا ملع ىف خيرامشلا 5م. 2 سايعلا ىنب نه سيلا عفر

 نابيقعلا مظن عع مجالا ىف مجنملا ىهسي ىجوبش مجكم 8 نب ىيقلبلا :ايخيش ةةمجرت
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 اعرب ةنماكلا رردلا ىم طقتلملا عدلا هللا ةمعتب ثدحتلا مم نايعالا نايعأ ىف

 4#... نولوط؛ نبا عماج ىف ءزج مل وومع عماج ىف ءزج تمم ؛ ظافمل نم طقتللا

 ةيحالصلا هاقناكلا ىف عوج ما ةيباشدل ةيوازلا ىف هرج 841 ةيحالصلا ةسردملا ىف هرج

 رابخا ىف ءرج مود ةينوخايشلا هاقناشلا ىف عوج #59 ةيسربيبلا داقناذل ىف ءوج ما“

 رابخاب ماركلا فكنت 6 نؤنلاب ىذ" ةمحرت ف ىنوتكلا ب طويضملا طويسأ

 ضبيبت هنأ تايفولا ىف تاقرولا ه. نايعالا تايفو ىف نايمهلا رثث 8 مارعالا

 ءوج ه.# بكلام مامالل بقانمب كلامملا نيدزت ه.“ ةفينح ىنأ مامالا بقانمد ةفيكصلا

 ةيمستلا ثيداحا ىف دهعتلا ىنسح ه.ع مالسلاو ةولصلا ليضفا هيلع مانالا ديس نم مالسلا

 , ل لا

 1195 خس روهتت نم ىذلا لوالا ىدامحج » ىف هتاداسو
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